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  מקרי
 )7(מוות 

ימי  ממוצע
  היעדרות
  לתאונה

 ימי היעדרות
(2) (3) (4) (5) 

בענף  תשלומים
   עבודה נפגעי

  )ח"שבאלפי (
   2007במחירי 

  שיעור
  נפגעים

  1000-ל
 עובדים

  מועסקים
  )6(במשק 

 דמיזכאים ל
  פגיעה

(2) (3) (4) (5)  

  שנה

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

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

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

61  37.6  2,863,296  2,465,989  30.3  2,513,400  76,185  2000  

60  40.0  2,765,654  2,709,185  27.2  2,540,900  69,087  2001  

62  37.0  2,594,111  2,682,985  27.5  2,549,200  70,025  2002) 5(  

60  33.9  2,084,364  2,682,459  23.9  2,576,500  61,539  2003  

52  33.5  2,204,345  2,744,304  25.0  2,626,800  65,776  2004  

54  33.0  2,109,993  2,719,880  23.4  2,732,100  63,856  2005 )4(  

61 33.8  2,170,751  2,757,743  22.9  2,804,200  64,296 2006  

51 )8(  33.9  2,291,149  2,753,714  24.1  2,806,600  67,657  2007  
 
בפועל במהלך השנים גם אם התשלום ,  ימי היעדרות ומעלה3עם  מתייחסים לתאונות עבודה כל נתוני התאונות בכל השנים )1(

  .מתבצע לפי קריטריונים משתנים

הנתונים  , ימי עבודה9- הזכאים לקבל דמי פגיעה הם עובדים אשר נעדרו עקב תאונות מעל ל1997שנת למרות שהחל ב )2(
 כזכאים  ימי עבודה3לעובדים שנעדרו מעל  ו שהתייחס1996כללי הזכאות שהיו נהוגים עד שנת בלוח זה חושבו בהתאם ל
 . לתשלומי הביטוח הלאומי

ותקופת הזכאות הראשונה לדרישת החזר דמי פגיעה , לחוק) א (94 תוקן סעיף 2005במסגרת חוק ההסדרים לשנת  )3(
והנתונים בלוח זה אינם מושפעים .  ואילך1.4.2005 -החל ב  ימים בתאונות שאירעו12- ימים ל9-ממעסיקים הוגדלה מ

  .ל"תיקון הסעיף הנהמ

 12לתשלום בעד  אינו זכאי - כמו העובדים העצמאים -מי שאין לו מעסיק ,  ואילך1.4.2005 -החל מלגבי תביעות שהוגשו  )4(
  . לעובדה זו אין השפעה על הנתונים המוצגים בלוח. הימים הראשונים

 התקופה 1.2.2002 -לאחר הלנפגעים .  ימים182 היא 1.2.2002לנפגעים עד לתשלום דמי פגיעה התקופה המרבית  )5(
  .  בלבד ימים91היא המרבית לתשלום דמי פגיעה 

  . 2005/6 למעט  שנת -כולל עובדים זרים ועובדי שטחים שאין להן היתר לא )6(

 כוללים תאונות דרכים בדרך והם לא  ,ת"תמ משרד ה,הנתונים בעמודה זו מתבססים על נתוני אגף הפיקוח על העבודה )7(
  . או מחלות מקצוע/לעבודה וממנה ו

  . 2007 מוצגים במחירי  ואילך 2000הנתונים משנת  )8(
  .ת" אגף הפיקוח על העבודה במשרד התמהנתונים נמסרו באדיבות )9(

    
באדיבות מינהל י אי כושר נמסר לתשלומים בענף נפגעי העבודה ולמספר ימ, המידע הסטטיסטי בנוגע למקבלי דמי פגיעה :כללי

  . אינם סופיים2007נתוני . המחקר והתכנון במוסד לביטוח לאומי
  

   של המוסד לבטיחות ולגיהות מרכז מידע,שלום ויסמן: עיבוד ועריכת המידע הסטטיסטי


