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ם"האושל2019וינהבכנסהשתתף7.

.הוןהלבנתאיסורחוקבנושא
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הקדמה

מיליארד5-כמשלםלאומילביטוחהמוסד

לרבותעבודהנפגעיבמסגרתבשנהשקלים

שאירים,נכותקצבאותעבורוכןשיקוםהוצאות

.עבודהמתאונותכתוצאהומוות
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הקדמה

.עבודתםבמהלךשנפגעועבודהנפגעיבביטוחמבוטחיםהםעבודהנפגעי

יקבלולא-פרנסהמקוראולעבודהכשירותאיבדולאאם,ראשית-פגיעהדמילעניין

חשיבות]לאומימביטוחתמורהללאבעבודהבפגיעהלהכירניתןכלומר.פגיעהדמי

.[בעתידהחמרה-התביעה

מאבדיםאושכרמקבליםולאלעבודכשיריםאינםהםפגיעהמאותהכתוצאהאם

מיוםימים91ועדלעבודיכוליםאינםהםשבההתקופהבמהלך-הכנסתםמקוראת

אתלעבורלהםשיסייעו,חינםרפואיולטיפולפגיעהדמילתשלוםזכאים,הפגיעה

.הפגיעהשלאחרהימים

עובדי משפחות הפשע-דוגמה
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הקדמה

רפואיתועדהידי-עלנכותדרגתהעבודהלנפגעינקבעהמהפגיעהכתוצאהאם

לקצבהגםזכאיםיהיוהםאזי,עבודהכנכימוכריםוהםלאומילביטוחהמוסדמטעם

להתקייםולהמשיךלהשתקםעליהםשיקלו,נוספותוהטבותולזכויותמענקאו

.שונותלהטבותזכאיםבעבודהמפגיעהנפטריםשלמשפחהבניגם.בכבוד

קצבה<ומעלה9%של*(זמניתלתקופהנכות)יציבהבלתינכותדרגת

קצבה<ומעלה20%שליציבהנכותדרגת

מענק<20%-מקטנהאךומעלה9%שלנכותדרגת

5.המבוטחמצבאתשוביבדקו"זמנית"ההתקופהבתום*



הקדמה

הזכאיהעובדולכןגמלהכפלתשלוםשאיןהואהכלל-*פרישהמגילהחלעובדים

אחתקצבהרקלקבליכול,לאומילביטוחמהמוסדאחרתוקצבהנכותלקצבת

,פרישהגיללאחרעבודהבתאונתשנפגעעובד,זאתעם.לבחוררשאיהואשאותה

לקבל,מעבודהנכותלקצבתבנוסףוזכאי,עבודהכנפגעלאומיביטוחידיעלוהוכר

מכןולאחרנכותקצבתבמקוםפעמיחדמענקלקבליכולותיקאזרחקצבתגם

.(בחוקכמפורט,הכלליתהנכותמקצבתתפחתלא)"לנכהותיקאזרחקצבת"חודשמדילקבללהמשיך

:דגשים

[מודעותחוסר,דיון]!גילהגבלתללא-מעבודהנכות.1

[זקנהקצבתואז]!פרישהגילעד-כלליתנכות.2

הבאבשקףפרישהגיללגבידיון*
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הקדמה

גיל פרישה

גיל זכאות-70מעל גיל . 70ועד 67-לגבר

לפי חודש הלידה-לאישה
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?מי נחשב כמבוטח בביטוח נפגעי עבודה

.(כחוקבישראלהמועסקזרעובדכולל)שכירעובד•

[13גירושין שקף -עובד שהתפטר. ד מציל"פס. אין תקופת אכשרה, למעשה מיום העבודה הראשון]

גמלה).לאומילביטוחבמוסדכעצמאירשוםשהואבתנאי,עצמאיעובד•

[בקייטנהעובדת]!!!(חוסמת

:לידיעה

קצבהמשלמיםלא(בישראלשהייהאישורללא)חוקילאזרלעובד

.קצבהיקבל-לחוקייהפוךאומישראליצאאם.כדיןשלאבארץשוההשהואהתקופהבעד

.(קצבהלא)והחלמהריפויהוצאותרק

.המוצאלארץיחזוראםרקגמלהיקבל
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?מי נחשב כמבוטח בביטוח נפגעי עבודה

שלרגילכשירותמוכרתשאינה(שירות)בעבודההעובדעציראואסיר-אחרים•

,(והשגחהטיפול)הנוערחוקפיעלבמעוןחוסה;מעצרמקוםשלאוסוהרבית

מי;נעולמעוןאומעוןשלרגילכשירותמוכרתשאינה(שירות)בעבודההעובד

שנמצאמי;כנסתחבר,ממשלהראש,נשיאכגון,החוקפיעלנקבעששכרו

מי;הלאומיהביטוחבתקנותשאושרבמקוםמקצועיבשיקוםאומקצועיתבהכשרה

מי;(בלבדהבחינהבשעת)התעסוקהשירותחוקלפיאוהחניכותחוקלפישנבחן

.חירוםבשעתעבודהשירותחוקלפישמתאמן
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?מי נחשב כמבוטח בביטוח נפגעי עבודה

2009-ועדת גורן 

או"עבודה"בשנפגעיםהביטחוןבשירותיומקביליהםקבע,חובהבשירותחיילים

יוכרולא,"עבודה"להקשורבריאותיבמצבהחמרהאו"מקצועמחלת"משסובלים

זהההסדרעליהםיחול,אלאחייליםמשפחותוחוקהנכיםחוקלפיכנכיםאוטומטית

לאומילביטוחהתביעותבטופסי.לאומילביטוחבמוסדעבודהנפגעיעלהחללזה

.ביטחוןשירותישהואלמעסיקהמתייחססעיףנוסף

.השיקוםלאגףהמדינהמתקציבשקליםמיליונימאותשלחיסכון-המשמעות
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חקיקה עיקרית רלוונטית

.הלאומיהביטוחחוק1.

.(עבודהלנפגעינכותדרגתקביעת)הלאומיהביטוחתקנות2.

.נוספותתקנותקיימות3.

:מגדירהלאומיהביטוחלחוק79סעיף

;מקצועמחלתאועבודהתאונת-"בעבודהפגיעה"

ובעובד,מטעמואומעבידואצלעבודתוועקבעבודתוכדיתוךשאירעהתאונה-"עבודהתאונת"

;ידובמשלחעיסוקוועקבידובמשלחעיסוקוכדיתוך-עצמאי
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חקיקה רלוונטית

תנאיםשניאחרלמלאיש,"עבודהתאונת"להגדרתתכנסשתאונהכדי,היינו

:מצטברים

.הנפגעעבודתכדיתוךאירעהשהתאונה.1

.הנפגעלעבודנאלץבהםהעבודהתנאיעקבאירעההתאונה.2

.סיבתיקשרהוכחת
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פסקי דין

ועדידי-עלומומןשאורגןהעבודהמקוםמטעםטיולבמסגרתשנפגעעובד1.

שהנהלתחשאםגם,עבודהכנפגענחשבאינו-עצמםוהעובדיםהעובדים

.לטיוללהגיעממנומצפהעבודתומקום

ככליוכר-[מקצועיתוכןשיהיהחובהאין]ההנהלהידיעלוממומןמאורגןטיול2.

.[...ונפגעאקסטריםמסלולובחרסטהעובד:הכרהלאידוגמה]הנראה

המשיךאךקשהגירושיןהליךכדיתוךהתפטר,שנים4שעבדמשאיתנהג3.

אתתובע<"מוצהרתלאעבודה"כדיתוךלבהתקףקיבלחודשכעבור,לעבוד

.(לאומיבביטוחמבוטחלא)המעסיק

.אחידהבהכרחלאפסיקה,"טיול"לתאונותהדיןבפסקיכלליםישככלל*
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חקיקה רלוונטית

נכלללא]85סעיףלפיבתקנותמקצועכמחלתשנקבעהמחלה-"מקצועמחלת"

מעבידואצלעבודתועקב,מקצועכמחלתקבועהבהיותה,בהחלהוהוא[זובהרצאה

.ידובמשלחעיסוקועקב-עצמאיובעובד,מטעמואו

[הנכותושיעורסוגתלוי]!נכותבקצבתאובמענקמזכהמקצועמחלת

עבודהמתנאיכתוצאהרפואיליקוי/מקצועבמחלתלהכרהתביעה

לאומילביטוח202טופס-
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חקיקה רלוונטית

בפגיעהמדובראיןכאשרוזאת"מקצועכמחלת"המוכרותעבודהתאונותישנן

הנכללותמחלותכוללות"מקצועמחלות".להצביעניתןעליוספציפיבמועדבעבודה

פגיעה)ת/לעובדשנגרםמצטברבנזקאוהלאומיהביטוחבתקנותהמופיעהברשימה

גרמהאשרתקופהבמשךלרעשחשיפה:כגון(כמיקרוטראומהגםלעיתיםהידועה

מרובההקלדה,בגבלפגיעהגרמהאשרממושכתמשאותהרמת,בשמיעהלפגיעה

.ב"וכיובידייםעיצבילנזקגרמהאשר

[הנכותושיעורסוגתלוי]!נכותבקצבתאובמענקמזכהמקצועמחלת
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חקיקה רלוונטית

-אםאףעבודהכתאונתתאונהרואים:80סעיף

ממקוםאוממעונולעבודההמבוטחשלהליכתואונסיעתוכדיתוךאירעה(1)

אחדעבודהממקוםאולמעונוהעבודהמן,מעונואינואםאףלןהואשבו

;זוהליכתואונסיעתוועקב,למשנהו

הקרובהבסביבתואוהעבודהבמקום,המבוטחשלעבודתוכדיתוךאירעה(2)

;לרכושאולגוףסכנהאונזקלמניעתאורכושאוגוףלהצלתבעשותו,ביותר
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חקיקה רלוונטית

מהעבודהתוצאהשאינהפגיעהעקבהמבוטחשלעבודתוכדיתוךאירעה(3)

אוהעבודהבמקוםהנמצאים,אחרבחפץאובכליאחראדםבידיונגרמה

שלאאףקבעדרךשםהנמצאיםאו,העבודהלצרכיביותרהקרובהבקרבתו

;הפגיעהלגרימתשותףהיהלאוהנפגע,העבודהלצרכי

ושאינההמעסיקדעתעלשנקבעהבהפסקה,עובדשהואלמבוטחאירעה(4)

עבודתובמקוםהעובדיםאוהמבוטחשבובמקום,שעותשלושעלעולה

כדיתוךאוהמקוםסיכוניעקבאולעבודהבקשראירעהוהתאונה,סועדים

כאמורלמקוםהליכתואונסיעתוכדיתוךאוכךועקבמקוםבאותוסעדו

;זוהליכתואונסיעתוועקבלעבודהממנובחזרהאומהעבודה
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חקיקה רלוונטית

אונסיעתוכדיתוךאו,שכרומשתלםשבובמקום,עובדשהואלמבוטחאירעה(5)

לכךשנקבעוהתנאיםונתקיימוזוהליכתואונסיעתוועקבכאמורלמקוםהליכתו

;בתקנות

שבמקוםעובדיםועדכחברתפקידומילויכדיתוך,עובדשהואלמבוטחאירעה(6)

תפקידומילוילשםהליכתואונסיעתוכדיתוךאו,כאמורתפקידומילויועקבעבודתו

אוהפסקהבהןחלהשלאובלבד,זוהליכתואונסיעתוועקבממנובחזרהאוכאמור

דיןזהלעניין;לכךשנקבעוהתנאיםונתקיימו,המקובלתמהדרךממששלסטיה

;עובדיםועדחברכדיןעובדיםמושבועדחבר

למקוםממעונואומהעבודההליכתואונסיעתוכדיתוךעובדשהואלמבוטחאירעה(7)

נסיעתוועקבלמעונואוהעבודהלמקוםבחזרהאו(4()א)75בסעיףכאמורהבחינה

.זוהליכתואו
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חקיקה רלוונטית

בפסקאותהאמורותבנסיבותהליכהאונסיעהכדיתוךשאירעהתאונה(א).81

חלהאםבעבודהכתאונהאותהרואיםאין80סעיףשל(7)או(5),(4),(1)

כשההפסקה,המקובלתמהדרךממששלסטיהאוהפסקהבהליכהאובנסיעה

,או,מעבידוכלפיהמבוטחשלחובותיובמילויהכרוכהלמטרההיולאהסטייהאו

לייחסישאםאו,עצמאיכעובדידובמשלחבעיסוקו,האמורה(1)פסקהלעניין

כושר-איידיה-עלנגרםולאהמבוטחשלהפושעתלרשלנותובעיקרהתאונהאת

.מוותאונכות,לפחותשבועותלארבעהעבודה
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חקיקה רלוונטית

כסטייהאוכהפסקהיראולא80סעיףשל(1)בפסקההאמורותבנסיבות(ב)81

:מאלהלאחתהמבוטחזאתעשהאם,(א)קטןסעיףלעניין,ממששל

כמקוםקבעשהשראחרלמקוםאוילדיםלמעוןאוילדיםלגןילדוללוותכדי(1)

;משםלהשיבואוקבעהסדרלפיילדנמצאשבו

.להתפללנוהגהואשבותפילהבביתבציבורבוקרתפילתמצוותלקייםכדי(2)

20

,לילהבמשמרתכשרותמשגיח-דיןפסק

הוכרכן-ערביתתפילתלאחרנפגע

.בעבודהכפגיעה



פסקי דין

כנפגעהוכרלאהמשרדבענייניעסקכשלאונפצעשנפל,מביתוהעובדעצמאי•

יחד,בביתונמצאומשרדושונותלחברותויעוץפניםבביקורתעבדהתובע-עבודה

,הימיםבאחד.בעבודתומשתמשהואשבהםוהמסמכיםהעבודהתיקיכלעם

שלהפנימיותבמדרגותהתובעהחליק,א"בתלישיבהמביתולצאתהתכונןכאשר

.ונפצעביתו

היציאהלפנירגעונפלהמשקפייםלקחתחזרה,מביתהיצאה-שכירהעובדת•

.בעבודהכפגיעההוכרהלאהתאונה-מהביתהחוזרת

לאמשםבדרכולושארעהפגיעהולכןכמעונונחשבאינועובדשלהוריובית•

שלעצירתהולכןכמעונונחשבאינועובדשלהוריובית-בעבודהכפגיעהתוכר

מהדרךממששלסטייה"מהווהלעבודהיציאתהלפניאמהבביתעובדת

.עבודהכנפגעתלהכרהזכאותהאתושוללת"המקובלת
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82סעיף 

ברשלנותנהגשהמבוטחבעתאירעהאםעבודהכתאונתתאונהרואיםאין.82

במקוםהעובדיםלידיעתשהובאהלעבודתוביחסחוקיתלהוראהבהתאםשלא

שנוהגמימאתאומעבידומאתלושניתנולהוראותבהתאםשלאאו,עבודתו

אוהמבוטחנפטרתאונהמאותהכתוצאהכןאםאלא,עבודתובענייןלולהורות

ימיםעשרה,אחרתמתאימהלעבודהאולעבודתומסוגללאאועבודהנכהנעשה

.כאמורנהגלולאעבודהכתאונתהתאונהאתרואיםהיוכןאםואלא,לפחות

22
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83סעיף 

עקבגםשאירעהכתאונהאותהרואיםעבודהכדיתוךלעובדשאירעהתאונה.83

חיצונייםגורמיםשלתוצאהשאינהתאונהואולם;ההיפךהוכחלאאם,העבודה

כתאונתאותהרואיםאין,עצמאילעובדוביןלעובדשאירעהבין,לעיןהנראים

הרבהפחותההיתההתאונהאירועעלהעבודההשפעתכיהוכחאםעבודה

.אחריםגורמיםמהשפעת

23



84סעיף 

-כןאםאלאבעבודהמפגיעהתוצאהמפשעתיבבקערואיםאין.84

עקבאורגיללאממאמץכתוצאההעבודהכדיתוךבאההבקעהופעת(1)

;הבטןקירבאזורבמישריןפגיעה

72תוךרפואיטיפולוקיבלעבודתואתהמבוטחהפסיקהבקעהופעתעקב(2)

;הבקעמהופעתשעות

24



84סעיף 

שעות72תוךלמעבידאולמוסדנמסרההבקעעקבכאביםהתקףעלהודעה(3)

חוזה,נוהג,חיקוקפישעלשבתוןאוחג,שבועיתמנוחהימילהוציא,מהופעתם

שיקוללפי,רשאיהמוסדואולם;בהםעובדהמבוטחאיןקיבוציהסכםאועבודה

.כאמורהודעהנמסרהלאאםאףבעבודהמפגיעהתוצאהבבקעלראות,דעתו

25



א84סעיף 

פגיעהשלתוצאה,לרעשחשיפהשעקבשמיעהבליקוירואיםאין(א).א84

:אלהכלהתקיימוכןאםאלאבעבודה

סעיףלפיהמותרעלהעולה,ומתמשךהתקפילרעשבעבודתונחשףהמבוטח(1)

רעש–להלן)1970-ל"התש,[חדשנוסח]בעבודההבטיחותבפקודת173

;(מזיק

;מהאוזנייםאחתבכללפחותדציבל20שלבשיעור,פחתהשמיעהכושר(2)

26



א84סעיף 

12בתוך,בעבודהכפגיעההשמיעהבליקוילהכרהתביעהלמוסדהוגשה(3)

:אלהמביןהמוקדםמהיוםחודשים

17בסעיףכמשמעהרפואיתברשומהלראשונההליקויתועדשבוהיום(א)

;(רפואיתרשומה–זהבסעיף)1996-ו"התשנ,החולהזכויותבחוק

לערריםהרפואיתהוועדהאוהרפואיתהוועדהלדעת,שבוהיום(ב)

.בשמיעההירידההחלה,הענייןלפי,זהבפרקכמשמעותן

27



(ב)א84סעיף 

כפגיעהיוכרלא,לרעשחשיפהעקב(טינטון-להלן)באוזנייםתמידירעש(ב)

:אלהכלוכן,(א)קטןבסעיףהאמורהתקייםכןאםאלא,בעבודה

לפחותדציבל25שלבשיעורפחתהגבוהותבתדירויותהשמיעהכושר(1)

3000שלתדירויות-"גבוהותתדירויות",זהלעניין;מהאוזנייםאחתבכל

;בשנייהמחזורים4000-ו

לעבודחדלשהמבוטחלפני,רפואיתברשומהלראשונהתועדהטינטון(2)

;מזיקלרעשבחשיפה

,רפואילטיפולונשנותחוזרותפניותחייבההטינטוןעקבבתפקודהפגיעה(3)

.רפואיתברשומהשתועדו

28



טפסים

29



250טופס 
בקשהלמעשהזוהי."עבודהתאונתטופס"גםנקרא250טופס
שכיריםעובדיםשלבמקרים,עבודהלנפגערפואיטיפוללמתן

בקופתתקףיהיה250שטופסכדי.עבודהבתאונתשנפצעו
עלהמעסיקשלחתימתו.*המעסיקבחתימתצורךיש,חולים

בתאונתשמדוברבכךהמעסיקשלהכרהלמעשההיאהטופס
.מבחינתועבודה

רפואיתתעודהולקבלהטופסאתהחוליםבקופתלרופאלתתיש
.עבודהלתאונתמחלהאישורלמעשהשהיא,בעבודהלנפגע
כלאתלהעניקמחויבתחוליםקופת,החתוםהטופסקבלתלאחר

.הדרושיםהרפואייםהטיפולים

לחתוםמהמעסיקלבקשאפשר,להגישאפשרעדיין...חוקריבוא-חתםלאהמעסיק*
.בהסתייגות

30



250טופס 

שהתאונהאישורמהווהאינו(לעצמאי283)250טופס

שללהחלטתולהמתיןיש,כךלשם;עבודהכתאונתמוכרת

כדאי,עבודהתאונתלאחר,כןכמו.לאומילביטוחהמוסד

נגרמהשהבעיהלציין,רפואיתבעיהכלבשללרופאללכת
.הכלולתעד,כךאכןאם,בעבודהפגיעהבעקבות

31



שלבי עבודה מוצעים-250טופס 

32

נסיבותיהואתהתרחשותהזמן,לתאונההעדיםפרטיאתלרשום1.
;המדויקות

שבר,שלולית)לתאונהוהגורםהתאונהמקוםאתלצלםמוצע2.
;'וכולקויסולם,במדפים

מולתביעות)התאונהשלהמדויקותהנסיבותאתלרשוםמוצע3.
כלאתלזכורניתןאםוספקרבזמןלהימשךעלולותלאומיביטוח

;(הפרטים

שבמוסדולוודא,הראשונהבהזדמנותרפואיטיפוללקבלתלפנות4.
לבקש)עבודהמתאונתכתוצאהשנפגעתםכךעלרישוםישרפואי

תאונתאותהבשלהתייחסותיכלולהרפואיהטיפולשתיעוד
;עבודה

רפואיחומרצילוםלרבות,לתאונההקשורחומרכלאספו5.
.רפואייםועזריםתרופותעלקבלותדוגמתאחריםומסמכים



211טופס 

33

תביעהטופסלמלאיש,עבודהתאונתשלבמקרה,בנוסף

לאומילביטוחלהגישצריךשאותו,(211טופס)פגיעהלדמי

תעודתאליוולצרף,עבודהתאונתשזוהכרהלקבלכדי

יש.החוליםומביתמהרופארפואייםומסמכיםמחלה

,פגיעהלדמיתביעהטופסעלגםהמעסיקאתלהחתים

המוסדאתליידעצריך,לחתוםמוכןלאשהמעסיקובמידה
.כךעללאומילביטוח



211טופס 

34

הםאםבין,עבודהבתאונותלנפגעיםמיועד211טופס

פגיעהעללהודעהמשמשזהטופס.עצמאיםאושכירים

תביעהמהגשתכחלקאותוולהגישלמלאוישבעבודה
.פגיעהדמילתשלום



211טופס 

35

לנפגע"ראשונהרפואיתתעודה"211טופסלכללצרףחובה

,החוליםמביתמחלהסיכוםאומיוןחדרח"דואו,בעבודה

לנפגעשנגרםהרפואיהנזקעלהמעידאחרמסמךכלוכן

צילוםלצרףנדרשיםזריםעובדים.הפגיעהמןכתוצאה

.ישראליתזהותתעודתמספרלהםשאיןכיוון,דרכון

אומתנדבהפנייתטופסלצרףנדרשים*מתנדבים

.מתנדבתעודת/כרטיס

.במתנדביםעוסקתלאההרצאה*



תמורה בגין ימי הפגיעה

36

91)שבועות13עבורהיותרלכלמשולמיםהפגיעהדמי
.2019-לנכון,ליוםח"ש1,111עליעלוולא(ימים

.הפגיעהיוםבשלהתשלוםאתממעסיקומקבלשכירעובד

תמורהיקבל-יום12עדהפגיעהעקבשנעדרעובד

השלישיביוםהחלההיעדרותימיעבורהלאומימהביטוח
.הפגיעהיוםשלמחרת



תמורה בגין ימי הפגיעה

37

:לדוגמה

.1.9.2019הואהפגיעהתאריך

.8.9.2019ליוםעדהפגיעהעקבמהעבודהנעדרעובד

.8.9.2019עד4.9.2019מיוםתהיהפגיעהלדמיהזכאות



תמורה בגין ימי הפגיעה

38

מסוגלותאיבשלנעדרובנוסףהפגיעהביוםשנעדרעובד
הלאומימהביטוחתמורהיקבל-יום12-מיותרלעבודה

.הפגיעהיוםשלמחרתביוםהחל

דמיישולמו,התביעהאתהלאומיהביטוחשאישרלאחר
.העובדשלהבנקחשבוןלזכותהפגיעה

לעובדששילםהתשלוםאתמהמעסיקיגבההלאומיהביטוח
במשקעובדשלממעסיקלמעט)הראשוניםהימים12בעד
.(בית



תמורה בגין ימי הפגיעה

39

המבוטחמהכנסת75%פי-עלמחושבליוםהפגיעהדמישיעור
שבובחודש1-לשקדמוהחודשים3-בביטוחבדמיהחייבת
.90-בלחלק,הפגיעהבשלעבודתואתהפסיק

שכרבחובהכוללתביטוחבדמיהחייבתההכנסהשכירלעובד
,הבראה,ביגודכגון)ומענקיםפרמיותשכר,נוספותשעות

.(13משכורת

!!!חשוב

לפחותבגיןלפריסהרכיבהעבודהתאונתלאחרשקיבלעובד
לביטוחעצמאיבאופןיפנה-לחישובהבסיסמחודשיאחד

קצבתעלגםהשפעהלכךקיימת.הפרשיםלקבלתלאומי
.מעבודההנכות



נכות כלליתVSנכות מעבודה 

40

:טיפ

נכותקצבתגםלתבועיכולמעבודהבנכותשנפגעמי

לבחורכךואחר(שלוההכנסותלמבחןבכפוף)כללית

גבוהבשכראונמוךמאודבשכרכללבדרך]ביניהם

[פרטייםביטוחיםמצדקצבאותלקבלתתנאיםכשקיימים



לגבי דמי תאונה בתאונות אישיות

41

ועקבכדיתוךאירעהלאאשרבתאונהשנפגעעובד

תאונותלנפגעיתאונהלדמיזכאילהיותעשוי,העבודה
אישיות

ימיבניצולמותנהלאומימביטוחתאונהדמיתשלום1.

.מהמעסיקהמחלה

.תאונהדמילקבלתהמתנהתקופתאין2.

...מהשכר75%:פגיעהדמיכמומחושב3.

.ל"בחוקרוהןאםגםשתוכרנהאפשראישיותתאונות4.

.(מעבודהמנכותבשונה)כלליתנכותלתבועניתן5.



לגבי דמי תאונה בתאונות אישיות

42

הביטוח הלאומי משלם דמי תאונה למי שנפגע  

ובגללה איבד את  ,ובשעות הפנאיבחופשה, בביתבתאונה

הקצבה  .שנקבעולתנאי הזכאותבהתאם, כושרו לתפקד

,  יום של אובדן כושר התפקוד90משולמת לכל היותר למשך 

.ובהתאם למצב התפקודי של הנפגע

מי שנפגע בתאונת דרכים או תאונת עבודה אינו  , שימו לב

.זכאי לדמי תאונה



תנאים מצטברים לקבלת דמי תאונה בתאונות אישיות

43

ת ישראל/תושב•
.שנה ועד גיל הפרישה18מגיל •
ואין מסוגלות לתפקד בעקבות ,אירעה בישראל או בחוץ לארץהתאונה•

.התאונה

:רמת התפקוד נבדקת בהתאם למצב התעסוקתי
שאינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה  -עובד שכיר

.ולא נותרו לו ימי מחלה מהמעסיק לניצול, אחרת

שאינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה  -עובד עצמאי•
.אחרת

מאושפז בבית חולים או  -מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי•
.מרותק לבית

.שאינה מסוגלת לעבוד בעבודות משק הבית-עקרת בית•



?ע.כ.אומה לגבי ביטוח 

44

!חשוב
אפשרותמגביליםאינםלאומילביטוחהמוסדתשלומי
אובדןלתשלומיהפנסיהקרן/הביטוחחברתלתביעת

מכפלבשונה)המקורותמשנילקבלשניתןכך,עבודהכושר
.(אפשרישאינוקצבה

עלוליםהפנסיהקרנות/הביטוחחברותעםההסכמיםלעיתים
בגללדווקאפנסיהקרנות/הביטוחמחברותתשלומיםלפסול

.לאומיביטוחידיעלעבודהכתאונתהוכרשהמקרה
הביטוחחברותאתתובעלאומיביטוח-שיבובתביעות
פגיעהבמסגרת(דרכיםתאונותלמשל)שוניםבמקרים
.בעבודה



ל"תושב ישראל העובד בחו

45

מסוימיםבתנאיםזכאיל"בחובעבודהשנפגעעצמאיעובד

נפגעשהעובדפגיעה,כןכמו.עבודהכנפגעמוכרלהיות

,(בחזרהאול"לחובדרך)הנסיעהועקבהנסיעהבמהלך
.עבודהכתאונתמסוימיםבתנאיםתוכר



ל"תושב ישראל העובד בחו

46

אםעבודהנפגעיבביטוחמבוטחנחשבל"בחושכירעובד

:הבאיםהתנאיםשנילגביומתקיימים

.ישראלתושביהםומעסיקוהעובד1.

נחתםלאהחוזהאם.בארץנחתםהעבודהחוזה2.

ל"בחוהעבודהבמקוםאםרקמבוטחהעובד,בישראל
.בעבודהפגיעהלגביביטוחחובתאין



ל"תושב ישראל העובד בחו

47

דוגמה

נחתםשלוהעבודהשחוזה,בארץבמפעלשכירעובד

6שללתקופהל"לחועבודתומטעםנשלח,בישראל

,העבודהלמקוםמהביתבדרכו,ל"בחושהותובעת.חודשים

3-כלעבודמסוגלהיהולאהירכייםאגןאתושברנפל

וחוזהישראלתושביהםומעסיקושהעובדהיות.חודשים

.עבודהתאונתכנפגעהוכרהעובד,בארץנחתםהעבודה

.לתקנותבהתאםתביעהאישור,לחוק76בסעיףהרחבהראו



ל"תושב ישראל העובד בחו

48

לדעתחשוב

על,רצופותשנים5-מיותרל"בחושוההשכירעובדאם

לביטוחבמוסדעבודהנפגעיאגףמנהלאללפנותהמעסיק

.העובדשלהביטוחאתלהאריךכדילאומי



דמי פגיעה וזכאות לקצבת נכות

49

מי שקיבל דמי פגיעה ונותר עם נכות בעקבות הפגיעה 

לפי ההליך  , עשוי להיות זכאי לקצבת נכות מעבודה

המתואר בתרשים הזרימה



50

הגשת תביעה  

לדמי פגיעה 

לנפגע עבודה

קבלת דמי 

פגיעה

הגשת תביעה  

לגמלת נכות 

*מעבודה

בדיקה על ידי  

ועדה רפואית

קביעת דרגת  

הנכות

אם התשובה  

ראו , חיובית

גובה הקצבה

ניתן לבקש דיון  

חדש אם חלה 

החמרה במצב  

הכלכלי או 

החמרה במצב  

**הרפואי

בנכות זמנית 

תיתכן זכאות  

לקצבה זמנית 

לנכה נזקק

ערעור במידת  

הצורך

ניתן להתחיל מנקודה זו*

נכות נוספת50%נכות הוועדה יכולה להוסיף 50%אם נקבעו . עוסקת בירידה בתפקוד ואיבוד הכנסות-15תקנה **

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA_%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94


...עוד משהו שחשוב לדעת

51

קצבת נכות מעבודה אינה שוללת אפשרות להמשך עבודה  
!*ואינה פוחתת בשל כך

קצבת נכות כללית כן תופחת או תישלל לאור קיומם של 
[יש מבחן הכנסה! ]מקורות הכנסה

משרהלעבודוחזרהשתקם<100%נכה<עבודה.תנפגע<עובד*
!!!מעבודההנכותקצבתאתתנאיללאלקבלימשיך<מלאה



התיישנות
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מחלתהתפרצותאועבודהבתאונתכסףגמלתקבלתלעניין

.המחלההתפרצות/התאונהמיוםחודשים12:המקצוע

עללהצביעוניתןבמידה-(לאומילביטוחקשורלא)טיפ

במקרהכגון,התאונהבגרימתהמעסיקשלמצדורשלנות

בפיקוחאוהעבודהבסביבתכלשהובטיחותיליקוישלקיומו

שנגרםהנזקעלהמעסיקאתגםלתבועניתן,העבודהעל
.רשלנותאותהבגין



?האם ניתן לפטר עובד בתקופת תאונת עבודה
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.אסורפרקטית

עובדלפטרמותרולכן,מחלהנחשבתאינהעבודהתאונת

עם.עבודתואתעודלבצעיכולואינובתאונהנפגעאשר

דמימקבלהואבההתקופהבמהלךעובדפיטורי,זאת

יוכלהאםסופיתהובררוטרם,עבודהתאונתעקבפגיעה

לבתוםבחוסרפיטוריםהינם,עבודתואתולבצעלשוב
.כספיבפיצויהעובדאתהמזכים
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תודה על 

!!ההקשבה


