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 1 2020אוקטובר  12

 2 לפני: 

 3  שופטת בכירה –חנה טרכטינגוט כב' השופטת 

 4 נציג ציבור )עובדים( מר איתן סלע

 5 נציג ציבור )מעסיקים( מר מרדכי מנוביץ 

 6 

 קלרה שור  : תובעתה
 גיא כהןע"י ב"כ עו"ד צביקה שכטר ו/או עו"ד 

 

                                                        - 

   המוסד לביטוח לאומי  : נתבעה
 ע"י ב"כ עו"ד שירה צמיר ואח'

 7 החלטה

 8 

 9דו צדדי כפגיעה בעבודה  CTS"( להכיר בפגיעת התובעתלפנינו תביעת גב' קלרה שור )להלן: " .1

 10 על פי תורת המיקרוטראומה. 

 11 

 12 מן:קכדל תהבתצהיר עדות ראשית מטעמה מתוארת עבוד .2

 13 01.11.2017 ועד ל 01.10.2005עבדתי במגה קמעונאות )להלן: "מגה"( מיום "

 14 שנים.  12 -כ

 15 . 1מצ"ב אישור העסקה מסומן כנספח   

 16 ביום. שעות 9בוע שימים ב 6במסגרת עבודתי עבדתי   

 17 . 2מצ"ב תלושים מסומן כנספח   

 18עבדתי במעדנייה ותפקידי היה לחתוך גבינות ולשרת בהקשר זה את לקוחות  

 19 החברה.

 20וכן במסגרת העבודה הייתי צריכה להכין מלאי גבינות חתוכות למקרר,  

 21לשרת לקוחות שמזמינים גבינה פרוסה על פי משקל ואז צריך לפרוס להם 

 22 במקום.

 23 . 3טעם מגה המתאר את עבודתי ומסומן כנספח מצ"ב מכתב מ  

 24בנוסף, הייתי צריכה להכין גבינות מגורדות וכן חיתוך ופריסה של מיני  

 25 נקניקים.

 26עבודת הכנת גבינות מגורדות אינה קלה שכן היה עלי לדחוף ביד ימין את  

 27 הגבינה לתוך מכונה רוטטת שביצעה את החיתוך לחתיכות קטנות.

 28והנקניקים נעשתה באמצעות מכונת חיתוך לא  עבודת פריסת הגבינה

 29אוטומטית, משמע שצריך להפעיל כוח רב וחוזר על מנת לחתוך )הזזת משטח 

 30 הגבינה קדימה ואחורה(.
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 1עם ידי השמאלית משכתי כל פרוסה ופרוסה הצידה בכדי להניח אותם על 

 2 המשקל.

 3לחץ גדול  הפעלת כוח בידיים על מנת לחתוך כל יום ובמשך כל היום, יצרה לי 

 4 על כפות הידיים.

 5גם הרמה ונשיאת גושי הגבינה הגדולים, הוצאתם מהמקרר על מנת לחתוך 

 6 ואז החזרתם למקרר בתנועות כיפוף הגב, הקשו מאוד ויצרו לחץ על הידיים.

 7 ".ידי הימנית היא היד הדומיננטית  

 8 

 9 ביד שמאל. 2010ובחודש יולי  22.4.09התובעת נותחה ביד ימין ביום  .3

 10 .2015התובעת עברה ניתוח נוסף ביד שמאל בשנת 

 11 עברה ניתוח נוסף ביד ימין.  2017בשנת 

 12 לאחר הניתוח ומשהתקשתה לבצע את עבודתה.  2017התובעת פוטרה בשנת 

 13 

 14עולות המופנה לרופא התעסוקתי בו מפורטות הפ 11.9.17לתצהירה צורף אישור מעסיק מיום  .4

 15 :אותן מבצעת התובעת כדלקמן

 16ך המשמרת מבצעת ממ"ח המעדנייה תנועות  חוזרות  במהלך כל במהל"

 17 לביצוע הפעולות: ותט התנועוהמשמרת, להלן פיר

 18 וניקיון. סידורהתצוגה,  תלוויטרינהרמת מוצרים אל ומחוץ  - פי גבוכיפ  

 19 פריסת גבינות ונקניקים במכונת הפריסה.  - הפריס  

 20הרמת "בלוקי" גבינה, נקניקים ושימורים אשר משקלם נע  - הרמת משאות

 21 ".גק" 15ק"ג עד  3בין 

 22 

 23בחקירתה הנגדית חזרה התובעת על האמור בתצהירה והשיבה על שאלות ב"כ הנתבע  .5

 24 כדלקמן:

 25 ויש פה רק גבינות או גם נקניקים וחמוצים? ש."222

 26 רק גבינות ונקניקים.  ת.  

 27 אומר שאת גם משרתת לקוחות, מוכרת להם?אם את עובדת לבד, זה  ש.  

 28 אני לא מוכרת, אני חותכת ונותנת, הם משלמים בקופה.  ת.  

 29 את גם חותכת את הבלוקים של הגבינות? ש.  

 30 כן.  ת.  

 31 פורסת את הגבינות והנקניקים? ש.  

 32 כן.  ת.  

 33 גם שוקלת? ש.  

 34 כן.  ת.  

 35 גם אורזת בנייר ובשקית? ש.  

 36 כן.  ת.  

 37 מדביקה את המחיר והמשקל?גם  ש.  

 38 כן.  ת.  
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 1 גם נותנת גבינות רכות, ממלאת בקופסאות פלסטיק? ש.  

 2 כן.  ת.  

 3 גם נותנת גבינות שמגיעות בקוביות למשל ג. בולגרית? ש.  

 4 כן.  ת.  

 5 גם במהלך היום ממלאת את הוטרינה במה שחסר? ש.  

 6 כן.  ת.  

 7 גם מנקה תוך כדי ומסדרת? ש.  

 8 מתי שיש צורך. בדר"כ אני עובדת ממש ממש נקי. עבדתי נקי.  ת.  

 9 יש כמויות קבועות שנהגת לפרוס?  ש.  

 10 כן, בערך אני ידעתי כמה צריך לפרוס בבוקר שלא ישאר. ת.  

 11 כמה? ש.  

 12בלוקים גלבוע, חצי בלוק טל עמק כי זה בלוק  2בלוקים עמק,  2בערך  ת.  

 13 ".גדול

 14 
 15 ( 10ש'  4עמ'  – 18ש'  3)פרוטוקול עמ' 

 16 וכן:

 17 אז מה זה כל הזמן? ש."

 18מתי שראיתי ויש לי אפשרות לעשות אני עושה, ואם לא היה לי  ת.     

 19אפשרות אני עושה במקום, ויש אנשים שאפילו אם יש גבינות הם 

 20רוצים שיחתכו להם טרי במקום. אני עשיתי מכל הלב מה שאנשים 

 21 ביקשו. 

 22 שהאנשים באו?בבוקר כשפרסת, פרסת לפני  ש. 

 23 כן.  ת. 

 24 כמה זמן פרסת גבינה עד שאנשים באו? ש. 

 25עד שבע. בזמן הזה, אני מנהלת מעדנייה ואני צריכה לעשות הזמנות.  ת. 

 26מתי שאני באה לעבודה אני נכנסת למחסן אחסון ומסתכלת, זה שלי, 

 27זה מה שאני אוהבת ומה שעשיתי, אני רואה מה חסר, מה אני צריכה 

 28ה לי זמן להיכנס למחשב ולעשות הזמנה, אני חתכתי להזמין. לא הי

 29 ביד אחת ועשיתי הזמנות בטלפון עם תנובה והכל. 

 30 באיזה יד החזקת טלפון ובאיזה יד פרסת? ש. 

 31 10ימין פורסת, שמאל מחזיקה את הטלפון, אבל זה לא הרבה זמן,  ת. 

 32 דקות אני עושה את ההזמנה ואנשים באים ואני נותנת שירות.

 33זה נורא, לא היה זמן לצאת לשירותים, לא היה זמן הפסקת  מעדנייה 

 34אוכל, זה אנחנו רצינו לעשות עם בחורה שעבדתי לעשות שביתה כי אף 

 35 אחד לא רצה להחליף. 

 36בשש בבוקר הגעת, את שבע את צריכה להכין את כל המעדנייה, זאת  ש. 

 37 אומר שאת גם הלכת למקרר לראות מה חסר, חוזרת למעדנייה...

 38 ן. כ ת. 
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 1לשאלתך, אנחנו פרסנו מראש גלבוע ועמק, אבל יש עוד הרבה גבינות 

 2סקנדינבית, גוש  –רסים במקום אחרות שלא פרסנו מראש ואנחנו פו

 3 ".חלב

 4 
 5 (10ש'  5עמ'  – 22ש'  4)פרוטוקול עמ' 

 6 

 7היא חשמלית אבל לא  ךאשר לסוג מכונות החיתוך, הבהירה התובעת כי מכונת החיתו .6

 8טטת בזמן שהיא ווהיא ר ,ולגבי מכונת הגירוד גם היא חשמלית אבל לא מודרנית ,אוטומטית

 9 עובדת ויד ימין אמורה לסגור אותה עם המכסה. 

 10 

 11  –התובעת  טענות .7

 12 ה והן לצורך פריסה של גבינות ונקניקים. נהתובעת הפעילה כח הן לצורך גירוד הגבי א. 

 13ה למכונה רוטטת, ולצורך  פריסת ביד ימין את הגבינ לדחוףלצורך הגירוד עליה  

 14הגבינה והנקניקים עליה להפעיל כח רב של דחיפה ביד ימין וביד שמאל למשך כל 

 15 פרוסה ופרוסה כדי להניח על המשקל. 

 16הגדולים, להוציאם ה נוסף הפעילה התובעת כח על מנת לשאת את גושי הגבינב ב.

 17 והחזרתם בתנועות כיפוף הגב.מהמקרר 

 18כי נדרשה לבצע תנועות רבות דומות במהותן של חיתוך גבינות התובעת הוכיחה  ג.

 19 לצורך מיקרוטראומה.  עובדתיתונקניקים ולפיכך הוכיחה תשתית 

 20 וריות וסדרתיות. זמדובר בפעולות מח  

 21 

 22  –טענות הנתבע  .8

 23 התובעת לא הזמינה עדים לתמיכה בגרסתה.  א. 

 24שכן גם כשהיתה עובדת נוספת, הן  ,במעדנייההתובעת עבדה תמיד כעובדת יחידה  ב.

 25 לא עבדו יחד. 

 26 . הלמיקרוטראומאת הרצף הנדרש לצורך תשתית  התובעת לא הוכיחה ג. 

 27 הזמנתכעובדת יחידה היה על התובעת לבצע את הפעולות הבאות: בדיקת מלאי,  

 28ניקיון, שירות לקוחות, הבאת סחורה והחזרתה, קילוף מעטפת  סחורה,

 29והן באמצעות  תינונקניקים הן באמצעות סכין יד תגבינוקים,  חיתוך יהגבינות/נקנ

 30מכונת פריסה, גירוד גבינות באמצעות מכונת גירוד, הרמת גבינות, סידור 

 31 .פלסטיקות בקופסאות כות רנ, מילוי גביהבוויטרינ המוצרים/הגבינות

 32 כמו כן התובעת שוקלת ואורזת את המוצרים שפרסה.

 33 בהתאם לצרכי העבודה בסדר משתנה ולא ברצף.כל הפעולות מבוצעות 

 34י יש לאבחן ככל הפעולות מורכבות מתנועות שונות שמבוצעות שלא ברצף וכבר נפסק  ד.

 35מספר רב של תנועות לבין התנועות המרכיבות  בין פעילות החוזרות על עצמה הכוללת

 36 אותה.

 37ם שאין תשתית אם מדובר בעבודה פיזית ומאומצת מקו אין למנות יועץ רפואי גם ה.

 38 אומה.רטועובדתית למיקר
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 1זמן  קף על פני פרצהתובעת לא הוכיחה תנועה חוזרת ונשנית אשר בוצעה בר ו.

 2 משמעותי כך שניתן לבודד אותה ממכלול הפעולות. 

 3התובעת לא הוכיחה כי המכונות רוטטות, ומכל מקום גירוד הגבינה מתבצע לכל 

 4 תר במשך מספר דקות ספורות לסירוגין.והי

 5, לא תאוטומטיגם סוג מכונת הפריסה, אשר לטענת התובעת היא חשמלית אך לא 

 6 הוכחה וממילא אין הוכחה לפרק הזמן הרצוף בו עושה התובעת שימוש במכונה.

 7 יש להדגיש כי התובעת אינה מבצעת את אותן תנועות בשתי הידיים.

 8, שם וח לאומיהמוסד לביט –אולגה ארמלי  22866-06-09הנתבע מפנה לנפסק בב"ל  ז.

 9אצל אותו מעסיק  אחרת דתבלעור שאומה, בקרטולמיקר עובדתיתית תתש נדחתה

 10 אשר טענה לעבודה דומה. 

 11 

 12  –ההכרעה 

 13 

 14הלכה פסוקה היא, כי תנאי להכרה בפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה הוא הוכחת  .9

 15קיומן של פגיעות זעירות שכל אחת מהן הסבה נזק זעיר, שלא ניתן לאבחון, עד שהצטברות 

 16הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה הביאה בסיכומם הכולל לנזק הממשי הפוגע בכושר 

 17 0-64(; דב"ע מו/11.1.00) המוסד לביטוח לאומי –מזרחי  266/98עבודתו של הנפגע ]עב"ל 

 18 [. 53.88, לקט המוסד לביטוח לאומי –מיכאלי 

 19זהות או דומות במהותן  תרות ונשנוזכפועל יוצא מכך, על הנפגע להוכיח קיומן של תנועות חו

 20 [.28.7.02, המוסד לביטוח לאומי –אלי שבח  1012/00עב"ל )ארצי( במהלך יום העבודה ]

 21כי התנועות צריכות אמנם להיות זהות, אך אין צורך בזהות מוחלטת  ,בנוסף הובהר בפסיקה

 22 ך שהתנועות היו "זהות במהותן", דהיינו דומות האחת לרעותה ובלבד שיפעלו עלכאלא די ב

 23ת בי -ח לאומי והמוסד לביט 4690/97מקום מוגדר בגוף עד שבסוף נוצר נזק ממשי ]בג"צ 

 24המוסד לביטוח לאומי  313/97; עב"ל 541-542 ,529( 1999( תשנ"ט )2נג) ,הדין הארצי לעבודה

 25 "(. עניין יניב)להלן: " 533-534, 529, 2000, פד"ע, כרך לה, תש"ס יניב –

 26להיות קבועה  חייבתתדירותן אינה "החוזרות, כי  תלולתדירות הפעונקבע בפסיקה בנוגע כן 

 27רה, אלא על התנועות לחזור ולהישנות בתכיפות הנמשכת על פרק זמן מספיק לגרימת יוסד

 28(, וכי הפעולות החוזרות 533עניין יניב, עמ' " )בר הפוגע בכושר עבודת הנפגעטהנזק המצ

 29הפסקות ביניהן, אלא ניתן לבודד פעולות אלו  ונשנות אינן חייבות להיעשות ברציפות, ללא

 30המוסד  –יהודאי  465/07אצל העובד ממכלול הפעולות שהוא מבצע במהלך יום עבודתו )עב"ל 

 31 (. לביטוח לאומי

 32 
 33  –מן הכלל אל הפרט 

 34 

 35לות שממכלול הפעו אהנתבע, אל מתיאוריאכן התובעת מבצעת פעולות מגוונות כעולה   .10

 36 ופריסת הגבינות והנקניקים. הגבינה דאת פעולת גירו המגוונות ניתן לבודד

 37 התובעת הוכיחה כי מדובר בפעולות החוזרות על עצמן ונמשכות פרק זמן משמעותי.

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עבל%201012/00
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 1נתנו בעניין זה אמון מלא בעדותה, אשר נתמכה באישור המעסיק אשר מצא אף הוא לתאר 

 2 ך העבודה.  לאת פריסת הנקניקים והגבינות כפעולה חוזרת במה

 3 

 4של התובעת עולה כי פריסת הגבינות והנקניקים וכמו כן גירוד הגבינות  מתצהירה ומעדותה .11

 5נעשים פעמים רבות על פני יום העבודה כשכל פעולה כזו נמשכת מספר דקות משתנה בהתאם 

 6 או לגרד.  קל הגוש אותו היא נדרשת לפרוסשלמ

 7תחילת יום העבודה, לפני התובעת העידה, ועדותה לא נסתרה כי היא פורסת גבינות ב 

 8שהלקוחות באים: שני בלוקים עמק, שני בלוקים גלבוע וחצי בלוק טל העמק שהוא כפול 

 9 ק"ג כל אחד.  5בוע שוקלים לים הקטנים כמו גקבמשקל, כאשר הבלו

 10בנוסף היתה פורסת ללקוחות במהלך יום העבודה לפי בקשת הלקוחות גבינות נוספות וכן היו  

 11 פרוס לעיניהם גבינות שכבר היו פרוסות. לקוחות שביקשו שת

 12דקות תלוי בסוג  5-6התובעת נשאלה למשך זמן גירוד גבינה והשיבה כי הפעולה נמשכת בין  

 13 הגבינה ובגודל החתיכה. 

 14 

 15נתנו אמון בעדות התובעת ואנו קובעים כי היא הוכיחה כי פעולות הפריסה והגירוד כפי  .12

 16רב מאוד של פעמים במהלך היום, כאשר הפעולה  נעשות על ידה מספר בהמשךשיתוארו 

 17החוזרת על עצמה מספר רב  בבוקר נמשכת זמן רב יותר ובמשך היום מדובר גם כן בפעולה

 18 דקות כל פעם. רשל פעמים ונמשכת מספ

 19 אומה. רית הנדרשת למיקרוטתיש באלה כדי לעמוד על התדירות והתכיפות לצורך התש 

 20 

 21ם התובעת טענה לפעולות נוספות של הרמת גושי גבינה ונקניקים שמשקללא נעלם מעינינו כי  .13

 22לא הוכחו הרצף  שלטעמנוזו אף אושרה על ידי המעסיק, אלא  הולעק"ג ופ 15ק"ג עד  3בין 

 23ת בתחילת היום, בסופו ויתכן אף מפעם ישעוהתדירות הנדרשים לגבי פעולת ההרמה, הנ

 24 ספורדי כדי למלא את המלאי. ןלפעם באופ

 25 

 26אשר לפעולות אותן מבצעת התובעת לצורך גירוד וחיתוך הגבינה והנקניק, נתנו אמון בעדות  .14

 27 ובעת אשר באה לידי ביטוי הן בתצהירה והן בעדותה ולא נסתרה.תה

 28אלא שלעובדה  ,זהה בשתי הידיים, הן לגירוד והן לחיתוך אנו ערים לכך כי לא מדובר בפעולה 

 29 זו יתייחס המומחה בחוות דעתו. 

 30 

 31(, 15ש'  3ידיות )פרוטוקול עמ'  2עם סכין עם  אשר לעובדה כי התובעת אף חותכת בלוקים .15

 32ף הנדרשים, אך אין צאכן מדובר בפעולה נוספת, אשר לא הוכח כי היא מבוצעת בתדירות ובר

 33 בה כדי לפגוע בפעולות אותן הוכיחה התובעת. 

  34 



 
 בית הדין האזורי לעבודה תל אביב
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 7מתוך  7

 1 קובעים כי הן בוצעו כדלקמן:ת הגירוד והחיתוך אנו ואשר לאופן ביצוע פעול .16

 2גוש ביד ימין למכונה התובעת דוחפת את ה .מכונת החיתוך היא חשמלית אבל לא אוטומטית 

 3נדרשה התובעת  סה על המשקל. לצורך הפעלת המכונהווביד שמאל מניחה כל פרוסה ופר

 4 ה קדימה ואחורה. נלהפעיל כח רב וחוזר כדי להזיז את משטח הגבי

 5סוגרת את המכונה ביד ימין  ,, התובעת מכניסה את גוש הגבינה למכונהאשר למכונת הגירוד

 6 אשר הינה רוטטת בעת הפעולה.  מכונההה את לומפעי

 7 

 8 החלטה תשלח למומחה בנפרד.  .17

 9 

 10 , בהעדר הצדדים.(2020אוקטובר  12), כ"ד תשרי תשפ"אהיום,  נהנית

 11 
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