
  
                

  ,,תאונות עבודהתאונות עבודהדמי פגיעה כתוצאה מדמי פגיעה כתוצאה מ  זכאים לקבלת זכאים לקבלת 
  20020011--20201133  

  

  מקרי
  מוות

 )7) (6 ( 

ימי  ממוצע
  היעדרות
  לתאונה

 ימי היעדרות
(2) (3) (4) (5) 

בענף  תשלומים
  עבודה נפגעי

במחירי 2001  משנת 
2013 )7(  

  

  שיעור
  נפגעים

  1000-ל
  עובדים

  מועסקים
  )*(במשק 

  מקבלי
  פגיעה דמי

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

  שנה
)1(  

61  40.0  2,765,654  3,170,298 28.55 2,419,300  69,087  2001  

63  37.0  2,594,111  3,139,640 28.88 2,429,800  70,025  2002 )5(  

61  33.9  2,084,364  3,139,024 25.38 2,424,500  61,539  2003  

52  33.5  2,204,345  3,211,395 26.67 2,465,800  65,776  2004  

52  33.0  2,109,993  3,182,815 24.97 2,557,200  63,856  2005 )4(  

61 33.8  2,170,751  3,227,121  24.03 2,674,900  64,296 2006  

54 33.9  2,291,149  3,222,406 24.08 2,809,100  67,657  2007  

56  34.5  2,408,514  3,233,717 23.88 2,919,300  69,734  2008 

42  35  2,306,267  3,386,618 21.11  3,116,900  65,814   2009)1( 

52  36.4  2,478,106  3,502,812 21.16 3,214,000  68,011 2010 

64 36.6  2,488,540  3,562,609 20.46  3,321,600   67,978 2011  

60  36.2  2,546,960  3,825,440 20.54 3,426,000  70,395 2012  

62  36.6  2,734,723  4,082,600 19.88 3,759,800  74,760 2013  

  
 שנערכה בהם  2009-2013נתוני לבין   2001-2008עשינו הבחנה בין נתונים היסטוריים לשנים  2001-2013בטבלת הנתונים    ) 1(

   2013 המידע הוא דוח שנתי של המוסד לביטוח לאומי לשנת מקור .2013הלאומית של למ"ס לשנת לפי נתוני החשבונאות  רוויזיה   
 
המידע מתייחס לעובדים שנעדרו  1996ימי עבודה. עד וכולל  9-הזכאים לקבל דמי פגיעה הם עובדים אשר נעדרו עקב תאונות מעל ל 1997החל משנת )            2(

  ימי עבודה. 3מעל 
  
 12-ימים ל 9-י פגיעה ממעסיקים הוגדלה מ(א) לחוק , ותקופת הזכאות הראשונה לדרישת החזר דמ 94תוקן סעיף  2005במסגרת חוק ההסדרים לשנת   )3(

  ואילך.  1.4.2005 -החל ב ימים בתאונות שאירעו
  
  הימים הראשונים.  12ואילך תביעות שהוגשו בתאריך זה ואילך , מי שאין לו מעסיק , כמו העובדים העצמאים, אינו זכאי לתשלום בעד  1.4.2005 -החל מ  )4(
  
  ימים.  91-התקופה המרבית לתשלום דמי פגיעה  1.2.2002 -ימים. לנפגעים מעבר ל 182 -מרבית לתשלום דמי פגיעה התקופה ה 1.2.2002לנפגעים עד   ) 5(
  
שאינם כוללים תאונות דרכים בדרך לעבודה וממנה  ,הכלכלהמשרד  ,מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתמתבססים על נתוני   נתוני תאונות  המוות  ) 6(

  ו/או מחלות מקצוע. 
  
ב בדיקה וטיּו מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במסגרת בחינת המגמות של תאונות העבודה הקטלניות, ומתוך הצורך בגישה אחידה ברישומן ערך       )     7(

ח תאונות המוות  . דו"2001-2008. כתוצאה מכך, נערכו שינויים בדיווחים השנתיים בשנים  2000-2009של סיווג הנתונים שנאספו ותועדו בשנים 
  הכלכלהמשרד  ,מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתהמעודכן  ראה אתר 

       
  מדד המחירים לצרכן    3.2על בסיס  נתוני למ"ס לוח  2013למחירי  2011ממחירי  2001-2008לנתוני בוצעה התאמה       )     8(
   
   
  . 2013תעסוקה ושכר על פי דיווחים למוסד לביטוח לאומי , הירחון הסטטיסטי , פברואר  4ללוח יא/הותאמו  2001-2008במשק לשנים  נתוני המועסקים *       
  
   באדיבות מינהל המחקר והתכנון במוסד לביטוח לאומי.ידע סטטיסטי נמסר  מ 
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