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 2019 פברוארירושלים, 

 לכבוד

_________ 

 

 א.ג.נ

 

 מהמוסד לביטוח לאומי אישיותדמי פגיעה לנפגעי תאונות  דון:הנ

 חלק ניכר מהתאונות מתרחשות אולםמוכרת לכל, הגמלה בגין פגיעה בתאונת עבודה הינה גמלה 

 אדם שכושר התפקוד שלו נפגע  מקום העבודה.ולאו דווקא בדווקא במרחב הביתי והציבורי 

עלול לחוות מחסור כלכלי בתקופת הפגיעה והשיקום בדומה לנפגע תאונות , אישיתבתאונה 

על מנת לסייע לנפגע לצלוח את התקופה הראשונית לאחר הפגיעה גם כשהיא אינה קשורה  עבודה.

 ."דמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות"מת קצבה המכונה למקום עבודתו קיי

 

 במסגרת חוזר זה נסקור בהרחבה את הנושאים הבאים:

 . תנאי הזכאות לדמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות.1

 תקופת הזכאות לדמי תאונה.. 2

 . סכום דמי תאונה.3

 . אופן הגשת התביעה לדמי תאונה.4

 קצבאות נוספות.. קבלת דמי תאונה במקביל לקבלת 5

 . תשלום דמי תאונה למבוטח השוהה בחו"ל.6

 .תנאי הזכאות לדמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות1

 המבוטחים בביטוח דמי תאונה (1

 מבוטח בביטוח דמי תאונה.ועד לגיל פרישה  18כל תושב ישראל מגיל 

ח לאומי, על כן זכאות לדמי תאונה וסכום הגמלה נקבעים בהתאם למעמד המבוטח במוסד לביטו

 אי רישום מבוטח כעצמאי עלול לפגוע בדמי התאונה.

 התרחשות המאורע המזכה בדמי תאונה (2

המאורע המזכה בדמי תאונה הינו תאונה לפי הגדרתה בחוק הביטוח הלאומי אשר בעקבותיה 

 חלה ירידה ברמת התפקוד של הנפגע.
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 הגדרת תאונה  א.

בחוק ביטוח נפגעי תאונות, תאונה מוגדרת כאירוע פתאומי שאדם נחבל בו בגופו מגורם חיצוני, 

 ועקב כך איבד את כושרו לתפקד, ובתנאי שאין זו תאונת עבודה או תאונת דרכים.

צה ארעה בישראל ובין אם מחו בין אם הגדרת התאונה אינה תחומה בגבולות ועל כן מזכה בגמלה

 לה.

 שר התפקודב. פגיעה בכו

 :של נפגע התאונהי התעסוקת ורמת התפקוד נבדקת בהתאם למצב

  עובד שכיר ועצמאי

 אי מסוגלות להמשיך ולעבוד בעבודה בה עבד הנפגע עד לתאונה או בעבודה מתאימה אחרת.

 מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי

 .הנפגע מאושפז בבית חולים או מרותק לביתו

 עקרת בית

  .התאונה הנפגעת אינה מסוגלת לעבוד בעבודות משק הביתבעקבות  

 בדיקה רפואית (3

 שעות משעת התאונה הינה תנאי הכרחי לקבלת הגמלה. 72בדיקה רפואית בתוך 

שעות,  72אם המוסד לביטוח לאומי מצא כי ייתכן שתוצאות התאונה התגלו לראשונה לאחר 

 .מיום התאונה שבועייםהזכאות תהיה מותנית בכך שהנפגע קיבל טיפול רפואי בתוך 

 לדמי תאונה םזכאי אינם (4

 א. נפגע הזכאי לפיצוי אחר בגין אובדן כושר

הסכם  פי-או על(  חוק דמי מחלה כגוןוק אחר )פי ח-נפגע הזכאי לתשלום בשל אבדן כושר על

לא יהיה זכאי לתשלום  קרן פנסיה קרן ביטוח, או ,קופת גמל חוזה עבודה, או תקנון של ,קיבוצי

 תאונה בתקופה בה הינו זכאי לתשלום בשל אובדן הכושר.דמי 

 ן כושר מהמוסד לביטוח לאומיב. נפגע המקבל פיצוי בגין אובד

 נפגע המקבל דמי פגיעה בעבודה אינו זכאי לתשלום דמי תאונה.

 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%92%D7%9E%D7%9C
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94
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כאשר יהיה זכאי לדמי תאונה  לאנפגע המקבל קצבת נכות כללית )או קצבת שירותים מיוחדים( 

 :הבאיםהתנאים  אחדבהינו עומד 

 ומעלה והוא אינו עובד כשכיר או כעצמאי. 75% בשיעור דרגת הנכות שנקבעה לו הינה 

  ,להחמרה בגין התאונה האישית  הגיש תביעההנפגע, מקבל קצבת הנכות הכללית

 .שאירעה לו, ובעקבותיה נעשה זכאי לקצבת נכות מלאה

 בעקבות התאונה האישית הגיש הנפגע קיבל בעבר קצבת נכות כללית שהופסקה, אולם 

 .מיום קרות התאונה החל תביעה חוזרת ונעשה זכאי לקצבה הנפגע

בנוסף,  נפגע המשרת בצה"ל, נמצא במאסר או שוהה במוסד לטיפול רפואי או סיעודי בקרות 

 התאונה, אינו זכאי לתשלום דמי תאונה.

 תקופת הזכאות לדמי תאונה. 2

 לאישורים הרפואייםבכפוף  ימי אובדן הכושרדמי התאונה משולמים בהתאם למספר א. 

 .ולהחלטת הביטוח הלאומי

שלמחרת יום החל מהיום  הנספרים רצופים, מיםי 90לכל היותר למשך  משולמיםדמי התאונה ב. 

ימים, יש לבדוק את הזכאות  90נפגע למשך תקופה ארוכה מ במידה וכושר התפקוד . התאונה

 לקצבת נכות כללית.

גם עבור יותר  (דצמבר עד מינואר) קלנדרית בשנה יום 90-מ יותר עבור משולמים לא תאונה דמיג. 

 מתאונה אחת.

 יום תחילת קבלת קבלת הקצבה הינו בהתאם לעיסוקו של הנפגע:ד. 

 עובד שכיר או עובד עצמאי

עבור שני הימים הראשונים שלאחר יום , מהיום השלישי שלאחר יום התאונה יתחיל לקבל תשלום

מלבד  ימים לפחות, 12 לתקופה של אובדן כושר התפקוד הינולקבל תשלום רק אם  יוכלהתאונה 

 .יום התאונה עצמו

  מי שאינו עובד

הימים הראשונים שלאחר יום  14עבור  ,שלאחר יום התאונה 15-לום מהיום התחיל לקבל תשי

 .התאונה לא ישולמו דמי תאונה
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 סכום דמי תאונה. 3

 לעובדים שכירים ועצמאים. שיעוד דמי התאונה זהה לשיעור דמי פגיעה בעבודה

 עובד שכירא. 

שקדמו ליום התאונה מהשכר בשלושת החודשים המלאים  75%סכום דמי התאונה ליום הינו 

  ליום. ₪ 1,111רבית לדמי תאונה הינה יתקרה מה .90-לחלק ב

 עובד עצמאיב. 

 מושקד בשלושת החודשיםמההכנסה לתשלום דמי ביטוח  75% ליום הינו דמי התאונה סכום

 ליום. ₪ 1,111לדמי תאונה הינה  מרביתתקרה  .90-ליום התאונה, לחלק ב

 שאינו עובד מיג. 

 .בכפוף למספר ימי הזכאות, ₪ 07.47 סכום דמי התאונה ליום הינו

 דמי תאונה חייבים בדמי ביטוח לאומי, דמי בריאות ומס הכנסה.

 הגשת תביעה לדמי תאונה. אופן 4

 .מיום התאונה יום 90להגיש בתוך  ישתביעה לדמי תאונה א. 

 

 המסמכים הנדרשים להגשת תביעה לדמי תאונה:ב. 

  (2201)טופס לתאונה שאינה מעבודה  -תביעה לתשלום דמי תאונה טופס. 

  ,מסמכים רפואיים הקשורים לתאונה ולטיפול הרפואי אותו קיבל הנפגע, כגון: דוח מד"א

כל מסמך אחר המעיד על הנזק הרפואי מבית חולים או  דוח חדר מיון, סיכום מחלה

 .כתוצאה מהתאונה מבוטחשנגרם ל

  יש לפנות לרופא המטפל עם   (נספח א' בתביעה -תעודה רפואית ראשונה לנפגע בתאונה

 .שימלא את כל הפרטים בתעודה ויחתום עליה( ל מנתחלק זה בטופס התביעה, ע

 תקופת על אישור: הכולל לו המיועד החלק את בתביעה למלא על המעסיק – שכיר עובד 

 למועד עד לזכות הנפגע שנותרו המחלה ימי מספר על אישור, התאונה עקב ההיעדרות

 .העבודה שכר על ואישור התאונה
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 אונה במקביל לקבלת קצבאות נוספות. קבלת דמי ת5

 אבטלהא. 

 30אבטלה עבור בודה יוכל לקבל דמי עניתן לקבל את שתי הקצבאות, אולם מובטל שאינו כשיר ל

 .ימי מחלה לכל היותר

 ב. אימהות

ניתן לקבל דמי תאונה יחד עם קבלת דמי לידה, אולם עבור תאונה שארעה בזמן קבלת גמלה 

 לשמירת הריון ישולמו דמי תאונה בלבד.

 נכותג. 

הזכאי  כללית. על מקבל קצבת נכות מעבודהניתן לקבל דמי תאונה יחד עם קבלת קצבת נכות 

לדמי תאונה לפנות לסניף הביטוח לאומי לבדיקת זכאות בהתאם לתנאים המפורטים בתנאי 

 הזכאות.

 ד. קצבת שירותים מיוחדים לנכים קשים

מבוטח עובד יוכל לקבל את שתי הקצבאות. מבוטח שאינו עובד או עקרת בית יקבל קצבת 

 שירותים מיוחדים בלבד.

 ה. שארים / ניידות

 שתי הקצבאות.ניתן לקבל את 

 ום דמי תאונה למבוטח השוהה בחו"ל. תשל6

 בישראל בלבד. בזמן השהיהדמי תאונה משולמים 

 זכאי לתשלום רק מיום חזרתו לישראל. הנפגע בתאונה מחוץ לישראל יהי

לקריאת חומר מקצועי נוסף רב ומגוון הנכם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של משרדנו, 

 WWW.AMOSKATZ.CO.ILבכתובת: 

 אנו עומדים לרשותכם לסיוע ויעוץ בכל הנושאים הנוגעים לחוזר זה ובנושאים נוספים.

                                                                                הננו עומדים לרשותכם להבהרת האמור לעיל, ככל שנידרש.

 

 בכבוד רב,

 עמוס כץ ושות'

 רואי חשבון

http://www.amoskatz.co.il/
http://www.amoskatz.co.il/

