
                  

  תאונות עבודהתאונות עבודהדמי פגיעה כתוצאה מדמי פגיעה כתוצאה מ  זכאים לקבלתזכאים לקבלת
  20020000  --  20201111  

  

  מקרי
  מוות

 )5) (6 ( 

ימי  ממוצע
  היעדרות
  לתאונה

 ימי היעדרות
(1) (2) (3) (4) 

בענף  תשלומים
  עבודה נפגעי

  במחירי2000משנת 
2011 )7(  

  שיעור
  נפגעים

  1000-ל
  עובדים

  מועסקים
  )8(במשק 

  מקבלי
  פגיעה דמי

(1) (2) (3) (4)  

  שנה

61  37.6  2,863,296  2,735,660,000  31.9  2,389,300  76,185  2000  

61  40.0  2,765,654  2,457,869,000 27.2  2,419,300  69,087  2001  

63  37.0  2,594,111  2,578,540,000   27.5  2,429,800  70,025  2002) 4(  

61  33.9  2,084,364   2,960,606,000 23.9  2,424,500  61,539  2003  

52  33.5  2,204,345   2,955,351,000  25.0  2,465,800  65,776  2004  

52  33.0  2,109,993   2,928,402,000  23.4  2,557,200  63,856  2005 )3(  

61 33.8  2,170,751  2,969,675,000  22.9  2,674,900  64,296 2006  

54 33.9  2,291,149  2,968,810,000  23.1  2,809,100  67,657  2007  

56  34.5  2,408,514  2,979,687,000  22.9  2,919,300  69,734  2008 

42  35.0  2,306,267  3,170,331,000  21.7   2,926,700  65,814  2009 

52  35.6  2,406,337  3,279,105,000  22.2  3,041,700  67,633 2010 

64 35.6  2,405,938  3,450,150,000  21.3   3,166,200** 67,556 2011  
 

 המידע מתייחס 1996עד וכולל .  ימי עבודה9- הזכאים לקבל דמי פגיעה הם עובדים אשר נעדרו עקב תאונות מעל ל1997החל משנת  )1(
  . ימי עבודה3לעובדים שנעדרו מעל 

 9-סיקים הוגדלה מ ותקופת הזכאות הראשונה לדרישת החזר דמי פגיעה ממע,לחוק) א (94 תוקן סעיף 2005במסגרת חוק ההסדרים לשנת   )2(
  .  ואילך1.4.2005 -החל ב  ימים בתאונות שאירעו12-ימים ל

 הימים 12אינו זכאי לתשלום בעד ,  כמו העובדים העצמאים, מי שאין לו מעסיק, ואילך תביעות שהוגשו בתאריך זה ואילך1.4.2005 -החל מ  )3(
  . הראשונים

 התקופה המרבית לתשלום דמי 1.2.2002 -לנפגעים מעבר ל.  ימים182 -י פגיעה  התקופה המרבית לתשלום דמ1.2.2002לנפגעים עד   ) 4(
  .  ימים91-פגיעה 

 שאינם כוללים תאונות דרכים בדרך לעבודה ,ת" משרד התמ,מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתמתבססים על נתוני  המוות נתוני תאונות  ) 5(
  . או מחלות מקצוע/וממנה ו

 מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתומתוך הצורך בגישה אחידה ברישומן ערך , במסגרת בחינת המגמות של תאונות העבודה הקטלניות  )6(
. 2001-2008 נערכו שינויים בדיווחים השנתיים בשנים, כתוצאה מכך. 2000-2009ב של סיווג הנתונים שנאספו ותועדו בשנים בדיקה וטיּו

   .ת" משרד התמ - מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתראה אתר  - מעודכןה ח תאונות המוות"דו

מחירי  , לפי סוג המבוטח וסוג גמלה,נפגעי עבודה תשלומי גימאלות 10.1.2לוח  ,הד מדור נפגעי עבו,2012 מרס -סטטיסטי ינואר  ברבעון  )7(
2011..  

 במהלך מו כפי שהתפרס-  עובדי שטחים ועובדים זרים,שק לעובדים ישראליםמשרות שכיר במ 4/ללוח יא כל נתוני המועסקים במשק הותאמו  )8(
   .השנים

לתשלומים בענף נפגעי העבודה ולמספר ימי אי כושר נמסר באדיבות מינהל המחקר והתכנון , המידע הסטטיסטי בנוגע למקבלי דמי פגיעה  )9(
  .במוסד לביטוח לאומי
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