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 פסק דין

  

לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי חיפה )סגן הנשיא יגאל גלם      .1

(, שבו 1453-02-14ונציגי הציבור מר יוסף משען ומר אליעשור שעבין; ב"ל 

המערערת לתשלום גמלת תלויים בנפגעי עבודה עקב פטירתו של נדחתה תביעת 

(, בתאונת צלילה בנמל לגוס המנוח -בעלה המנוח, מר איתן דרייפינגר ז"ל )להלן 

 בניגריה. 

לאחר בחינת פסק דינו של בית הדין האזורי, כלל החומר שבתיק וטענות      .2

ין האזורי מטעמיו על הצדדים, אנו קובעים שיש לאשר את פסק דינו של בית הד

 . 1991-)ב( לתקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין( התשנ"ב108פי תקנה 

 לאמור נוסיף את הדברים הבאים. 

בתום הליך ההוכחות, לא היה חולק כי המנוח נהרג במהלך ביצוע עבודה. אולם,      .3

 עדין נותרה להכרעה השאלה האם הפעילות שבה מצא את מותו בוצעה במסגרת

עסקו העצמאי הישראלי )שאז יש כיסוי נפגעי עבודה, גם אם הפעילות בוצעה 

עובד שכיר של החברה הזרה שבשירותה  -בחו"ל(, או שמא במסגרת אחרת, כגון 

הוא ביצע את הפעילות )שאז אין כיסוי נפגעי עבודה(. בהקשר זה יש להדגיש כי 

"עצמאי" וכ"שכיר" מבוטח ביחסיו עם המוסד יכול להיות מסווג בו זמנית כ



ביחס לפלחי פעילות שונים. ככל שחלק מעבודתו או מפעילותו העסקית של 

מבוטח נעשה בחו"ל, לעבודה או לפעילות יש כיסוי נפגעי עבודה רק אם 

 מתקיימים התנאים שנקבעו בחוק ובתקנות. 

אכן, במועד התאונה המנוח היה רשום כעצמאי במוסד לביטוח לאומי. אולם,      .4

נטל על המערערת להוכיח כי הפעילות שבה מצא את מותו הייתה "עקב ה

עיסוקו במשלח ידו", דהיינו במסגרת עסקו העצמאי הישראלי. הדבר עולה 

לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח חדש[, תשנ"ה  79מהגדרת "תאונת עבודה" בסעיף 

( רישא לתקנות הביטוח 1)א()2. כמו כן, הדבר גם מתחייב מתקנה 1979 -

, 1957 -לאומי )ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאיים(, תשי"ז ה

הקובעת כי הזכאות לגמלה מותנית, בין היתר, בכך שהפגיעה אירעה "תוך כדי 

 עיסוקו במשלח ידו". 

בית הדין האזורי, על יסוד התרשמותו מהראיות ומהעדויות לפניו, לא שוכנע כי      .5

ואף קבע כי הוכח שהמנוח ביצע את הפעילות שבה  המנוח עבד בניגריה כעצמאי,

מצא את מותו בהיותו עובד שכיר של החברה הזרה ולכן אין הוא מבוטח 

בביטוח נפגעי עבודה בשל פעילות זו. בית הדין האזורי נתן בעניין זה משקל 

 לעדותו של אביו של המנוח ולעדותו של מר עודד כהן שעבד בחברה הניגרית. 

חינת טענות הצדדים וכלל חומר התיק אנו קובעים כי דין הערעור לאחר ב     .6

להידחות, מהטעם שהמערערת לא הוכיחה כי המנוח קיפד את חייו בפעילות 

שבוצעה במסגרת עסקו העצמאי הישראלי. נדגיש, כי על אף שניתנו למערערת 

מספר הזדמנויות להביא ראיות שיש בכוחן ללמד כי ההתקשרות שבין המנוח 

ן החברה הזרה היתה במסגרת עיסקו כעצמאי, לא הובאו על ידה ראיות כגון לבי

הסכם ההתקשרות בין המנוח לבין החברה הזרה; קבלות שהוצאו על ידי  -

העסק הישראלי בגין התקבולים מהחברה הזרה ואשר יכלו ללמד על מסגרת 

ההתקשרות; עדויות על מתכונת ההתקשרות שבין החברה הזרה לצוללנים 

רותה, למשל באמצעות העדתם של צוללנים ישראליים אחרים שלפי הטענה בשי

לפנינו הועסקו באותה פעילות. מעבר לכך, העדים שכן הובאו להעיד מטעם 

המערערת )אבי המנוח ומר עודד כהן( תמכו בעדותם בכך שהמנוח הועסק כעובד 

 שכיר של החברה הזרה. 

לפיה דרישת המוסד כי יוכח שהמנוח פעל  אין בידינו לקבל את טענת המערערת     .7

עבור החברה הזרה במסגרת עיסקו מהווה שינוי חזית שאין להתירו. בהקשר זה 

נציין כי המוסד במכתביו לב"כ המערערת הפנה להוראות התקנות וביקש 

מסמכים המעידים על קיום התנאים שבתקנות, כגון הסכם בין המנוח לבין 

הבהיר המוסד כי  16.10.2017ון שהתקיים ביום החברה הזרה. מכל מקום, בדי



גם לאחר ההכרה כי הפעילות שבה מצא המנוח את מותו הייתה קשורה 

לעבודתו, יש לבחון אם התקיימו יתר התנאים בחוק ובתקנות להכרה בתאונה 

 כפגיעה בעבודה. המערערת לא העלתה אז כל טענה כי מדובר בשינוי חזית. 

וכיחה המערערת כי הפעילות שבה מצא המנוח את מותו משלא ה - סוף דבר     .8

 בוצעה במסגרת עסקו העצמאי הישראלי של המנוח, אין מנוס מדחיית הערעור. 

 בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. 

  

 ( בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.2020פברואר  11ניתן היום, ט"ז שבט תש"פ )
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