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  מקרי
 )6(מוות 

ימי  ממוצע
  היעדרות
  לתאונה

 ימי היעדרות
(1) (2) (3) (4)

בענף  תשלומים
   עבודה נפגעי

  )2005מחירי (

  שיעור
  נפגעים

  1000-ל
  עובדים

  מועסקים
  )5(במשק 

  מקבלי
  פגיעה דמי

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

  שנה

81  31.6  2,789,199  1,361,056,000  42.2  2,092,900  88,344  1995   

89  32.4  2,990,363  2,043,600,000  43.2  2,133,800  92,274  1996) 1(   

104  32.6  2,739,671  1,766,875,000  39.0  2,152,900  84,069  1997 )1(   

75  35.0  2,887,639  1,898,515,000  38.0  2,168,950  82,511  1998  

65  37.3  2,747,215  1,998,096,000  33.0  2,227,300  73,690  1999  

61  37.6  2,863,296  2,402,296,000  30.3  2,513,400  76,185  2000  

60  40.0  2,765,654  2,639,211,000  27.2  2,540,900  69,087  2001  

62  37.0  2,594,111  2,613,688,000  27.5  2,549,200  70,025  2002) 4(  

60  33.9  2,084,364  2,613,175,000  23.9  2,576,500  61,539  2003  

52  33.5  2,204,345  2,673,422,000  25.0  2,626,800  65,776  2004  

54  33.0  2,109,993  2,659,060,000  23.4  2,732,100  63,856  2005 )3(  

61 33.8  2,170,751  2,742,931,000  22.9  2,804,200  64,296 2006  
 
 עד וכולל . ימי עבודה9-הם עובדים אשר נעדרו עקב תאונות מעל להזכאים לקבל דמי פגיעה  1997החל משנת  )1(

  . ימי עבודה3 המידע מתייחס לעובדים שנעדרו מעל 1996
  
לדרישת החזר דמי  ותקופת הזכאות הראשונה, לחוק  )א (94 תוקן סעיף 2005במסגרת חוק ההסדרים לשנת   )2(

   . ואילך1.4.2005 -החל ב ירעו בתאונות שא ימים12- ימים ל9-פגיעה ממעסיקים הוגדלה מ
  
אינו , כמו העובדים העצמאים, מי שאין לו מעסיק , בתאריך זה ואילך   ואילך תביעות שהוגשו1.4.2005 -החל מ  )3(

  .  הימים הראשונים12 זכאי לתשלום בעד
  
 1.2.2002 -לנפגעים מעבר ל.  ימים182 -התקופה המרבית לתשלום דמי פגיעה  1.2.2002לנפגעים עד    )4(

  .  ימים91-לתשלום דמי פגיעה  התקופה המרבית
  
.2005/6למעט , ח"עם מספר המועסקים בדו  נמניםאינם, בהיתרעובדים זרים ועובדי שטחים שאינם מועסקים   )5(

    
 שאינם כוללים תאונות דרכים ,ת" משרד התמ,יקוח על העבודההנתונים בעמודה זו מתבססים על נתוני אגף הפ   )6(

  . או מחלות מקצוע/בדרך לעבודה וממנה ו
  

 מספר ימי אי כושר נמסרלתשלומים בענף נפגעי העבודה ול, המידע הסטטיסטי בנוגע למקבלי דמי פגיעה :כללי
  . באדיבות מינהל המחקר והתכנון במוסד לביטוח לאומי  

  
  

   של המוסד לבטיחות ולגיהות מרכז מידע,שלום ויסמן: דע הסטטיסטיעיבוד ועריכת המי
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