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חפשו אתרים

 

חדשות הכסף שלי  הכסף שלי  כלכלה

  

משכנתאות ▪   אשראי כרטיסי ▪   בצמיחה משפחה ▪   שלי הכסף חדשות ▪   והשקעות חסכונות

גם פגיעות זעירות 
לאורך זמן מזכות 

: צילום בתגמול
 פוטוס/ואל'ויז

 

 פ"ד עמיקם חרל"עו
 

 

דעו זכויותיכם בביטוח הלאומי? נפגעתם בעבודה
 באילו מקרים, איך מגדירים מחלת מקצוע, מי מוכר כנפגע עבודה

 נקבעת נכות מוגדלת והאם זה משנה אם אתם שכירים או דווקא
  המדריך למימוש זכויות נפגעי עבודה בביטוח הלאומי? עצמאיים

 פ"ד עמיקם חרל"עו

במקרה , מטרת חוק הביטוח הלאומי היא לשמר את רמת חייו של עובד מבוטח
או אם חלה במחלה הקשורה , שהיה מעורב בתאונה שהתרחשה בזמן עבודתו

ענף נפגעי עבודה בביטוח הלאומי מכסה , למעשה, כך .למקצוע בו הוא עובד
להוציא את עובדי משרד הביטחון המבוטחים (את כלל העובדים בישראל 

 . בין אם הוא שכיר ובין אם עצמאי, )בחוק נפרד
  
  אל תתיאשו? ביטוח לאומי דורש את הכסף חזרה�
  ביטוח לאומי עורך ביקורי פתע? חולים סיעודיים�
 מס הכנסה נראה פתאום דבר טוב -ביטוח לאומי �
   

והכיסוי דומה מאוד לביטוח , תשלום לביטוח מתבצע על ידי העובד והמעביד
החוק . שמטרתו מתן פיצוי לנפגע היחיד על חשבון כלל המבוטחים, פרטי

 .מגדיר פגיעה בעבודה כתאונת עבודה או מחלת מקצוע
  

 ?מהי תאונת עבודה
או עקב עבודתו אצל מעסיקו /מדובר בתאונה שאירעה לאדם תוך כדי עבודתו ו

 .או עקב עיסוקו/וכן לעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו ו; או מטעמו
  

תאונת עבודה במינוח 
הקלאסי מתחלקת 

: לשניים
 -תאונה הנראית לעין . א

מדובר על תאונה במובן 
כגון תאונת , הקלאסי
 .'נפילה וכו, דרכים

  
תאונה שלא נראית . ב

התקף , לדוגמא -בעין 
לב המתרחש בזמן 
 .אירוע חריג בעבודה

  
יש לציין שהחוק מגדיר עוד מספר מקרים בהם התאונה תיחשב בכל זאת 

דוגמאות לכך הן . למרות שלא אירעה תוך כדי העבודה עצמה, כתאונת עבודה
התאונה אירעה ; אם התאונה אירעה בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה

או ; תוך ניסיון להציל גוף או רכוש, בסביבתו הקרובה ביותר של העובד
בדרך להפסקת , שהתאונה אירעה במהלך הפסקה מאושרת של העובד

. צהריים ועוד
  

 ?מהי מחלת מקצוע

08:44, 30.07.12 :פורסם

משכורת חלקית

מה שווה ביטוח אובדן : כיסוי מוגבל
אליצפן רוזנברג/ ? כושר עבודה
מאות ואף אלפי :  מקבלים מעט ,  משלמים הרבה 

שקלים נגבים מאיתנו בכל שנה כדי שחברת 
כה חשוב ותשלם  י  לנו כיסו תעניק  הביטוח 
כושר  את  חלילה  שנאבד  במקרה  משכורת 

? אז מה בדיוק מעניק הכיסוי הזה .  העבודה 
בקושי ,  לשמחתן של חברות הביטוח  אנחנו 
 יודעים לענות על השאלה הזאת

לכתבה המלאה

Recent Activity

Facebook social plugin

6Recommend

 !למכירה

מר  400מגרש פרטי 
בלב שכונה קיימת 

 בחדרה
 לחצו לתיאום פגישה

שלם על הונדה 
 חדשה חצי מחיר

מתקדמים להונדה 
חדשה ומשלמים חצי 

 מחיר
www.honda.co.il 

מגרשים חקלאיים 
 בפרדס חנה
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 קישורים ממומנים

 مؤسسة الصدقة الجارية
تصدق لتسمو بحياتك، 

 وشارك في رقي
انتسب ا�ن لمشاريع . إمتك

 !المؤسسة
ads.sanapix.net/sadaqa2012

קושי , בטן נפוחה
 לרזות
תשוקה למתוק , גזים

 יתכן. ופחמימות
בדיקת דם  -וזה קנדידה

 .חינם למטופלים
www.hanoch.com 

המומחים לרשתות 
 חברתיות

מנהלים לחברה שלך 
 את השיווק במדיה

שומרים -החברתית
ומחזקים לך את 

 !המותג
www.2like.co.il 

הטבות לעוברים  -בזק
 דירה

' דק, מקבלים קו טלפון
 שיחה ותשתית

אינטרנט לחודש 
 -המעבר בחינם

 !לפרטים
www.bezeq-sales.co.il

 דירה_מעבר_בזק/

הלוואה בנקאית לכל 
 מטרה

החזר ,ח"ש 40,000עד 
 חודשי נוח

 60עד 
ללקוחות כל ,תשלומים
 הבנקים

loan40000.wix.com/loan 

 

 

 

 

 

 

 

שנקבעה , מחלת מקצוע היא מחלה המופיעה ברשימת מחלות מוגדרת
בה חלה העובד עקב עבודתו אצל מעסיקו או מטעמו , בתקנות הביטוח הלאומי

 .ובעובד עצמאי עקב עיסוקו
  

החוק מגדיר שורה של מחלות אשר מופיעות בעיסוק ספציפי בגינם , למעשה
עובד , לדוגמא, כך". מחלת מקצוע" -המחלה עשויה להיות מוכרת כ

ונגרמה לו הרעלת , "ברום"שבמסגרת עבודתו חשוף לעבודה עם חומר מסוג 
 .ברום עשוי להיות מוכר כנפגע עבודה

  
אשר באים במגע עם הפרשה של חולה ונדבקו במחלה , עובדי בית חולים

 ".מחלת מקצוע"מחלתם תוכר כ, מדבקת כגון צהבת
  

פסיקת בית המשפט הכירה בצורה נוספת של פגיעה בעבודה בשם 
וכל , הקורות לאורך זמן, מדובר בסדרה של פגיעות זעירות". מיקרוטראומה"

. אחת מהפגיעות היא מעין תאונה קטנה שרצף התרחשותן גרם לנזק מצטבר
אך נדרשת תחימה של זמן , אין צורך להצביע במדויק על כל תאונה ותאונה

 .מסוים
  

במידה וכל . כמובן על התאונות להיות קשורות לעיסוקו של העובד המבוטח
התאונות הזעירות יוכרו , התנאים הללו מתקיימים על פי פסיקת בית המשפט

 ".מיקרוטראומה" -כתאונת עבודה על פי תורת ה
  

 ?מה עליי לעשות, נפגעתי בתאונת עבודה
כ המוסד הרפואי שואל אם התאונה "כאשר מגיעים לקבלת טיפול רפואי בד

אם הגורם הרפואי לא שואל . אירעה בזמן עבודה או בדרך לעבודה או ממנה
זאת יש להדגיש זאת בפניו על מנת למנוע אי נעימות בעתיד ולתאר את 

 .הסיבה המדויקת ממנה נפגעת
  

לאחר קבלת הטיפול הרפואי הראשוני יש להודיע למעסיק ולהחתים אותו על 
טפסים לאחר החתמת המעסיק יש לפנות לביטוח לאומי ולמלא . טופס ייעודי

 . להכרה בתאונה כתאונת עבודהייעודים 
  

בחודשים הסמוכים לפגיעה ובאישור גורם רפואי ניתן לקבל דרך ביטוח לאומי 
מדובר בפיצוי שהוא . ימים 91למשך תקופה מקסימאלית של " דמי פגיעה"

מהשכר המדווח של העובד בשלושה  75%ומהווה " אי כושר עבודה"מעין 
 .החודשים שקדמו לפגיעה

  
.  בצירוף התיעוד הרפואיתביעה לקביעת דרגת נכותבתום תקופה זאת יש להגיש 

בהליך זה המוסד לביטוח לאומי בודק את העובד שנפגע על ידי רופאים 
מומחים בתחום הפגיעה ולמעשה קובע את נכותו הרפואית הזמנית או 

 .הקבועה
  

כיום לנפגע עבודה 
שנכותו הקבועה גדולה 

מקבל גמלה חד  9% -מ
פעמית מהמוסד לביטוח 

החישוב נערך על , לאומי
 43 -המוכפל ב, פי שכרו

משכרו ערב  75% -וב
 .התאונה

  
עובד , לדוגמא, כך

 10,000ששכרו היה 
שקל ונקבעה לו דרגת 
נכות לצמיתות בשיעור 

יקבל מענק  10%של 
: חד פעמי כדלהלן

עשרת אלפים שקל כפול 
נכות  10%כפול  75%

. 43לצמיתות כפול 
 .שקל 32,250: כ"סה

  
ומעלה יקבל קצבה חודשית למשך יתרת  20%נפגע עבודה שנכותו הקבועה 

 . משכרו ערב הפגיעה 75%ימי חיו בשיעור הנכות ובמכפלה חודשית של 
  

אלף שקל ונקבעה לו דרגת נכות בשיעור  10עובד ששכרו היה , לדוגמא, כך
כפול  25%עשרת אלפים שקל כפול : יקבל מענק חודשי כדלהלן 25%של 

. שקל 1,875כ "סה. 75%
  

חשוב לציין שאת התביעה לביטוח לאומי יש להגיש במהלך השנה הראשונה 
אי הגשת התביעה בזמן עשויה לגרור סנקציה של הפסד . שלאחר הפגיעה

). הפסד חלקי או מלא של הפיצוי הכספי(זכויות 
  

 נכות מוגדלת

כלכלה -דעו זכויותיכם בביטוח הלאומי ? נפגעתם בעבודה 9ynetמתוך  2עמוד 

01/08/2012http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4260940,00.html



 

 לימודי הכרם והיין
-מכללת אוהלו בקצרין 

 !נכנס יין יצא תואר 
www.ohalo.ac.il

הזדמנות עסקית 
 בעפולה

דונם של מגוון  14
 .שטחים לבחירתך

!כנס עכשיו אל תפספס

חושבים על 
 ?הפנסיה

נכון שזה נראה עוד 
הרבה זמן אבל חשוב 
שתתחילו לחסוך כבר 

 עכשיו 
לפרטים

חושב שהדולר 
 ? יתחזק

בוא לסחור עם 
המעניקה  24ח"מט

ללקוחותיה קורסים 
 לניתוח טכני

לפרטים לחץ כאן

משלמים ביוקר  
 ?במסחר

קפיטל  USGרק ב 
תשלמו פחות עמלות 

 במסחר במניות
>>>לפרטים 

 ?לחץ בחזה? מעשן
 C.T  תלת מימדי של

עורקי הלב לגילוי 
מוקדם של טרשת 

 העורקים בלב
לפרטים לחצו כאן

 דירות חדשות
 רכב יד שניה

 
 ! 25,000$-החל מ

 נכס מושכר בפלורידה

לוחמצאנו ב

עשויה להיות בעלת משמעות , פגיעה בכף יד ימין של אדם שעיסוקו פסנתרן
 . לדוגמא, כבדה יותר מאדם שעיסוקו פקיד

  
המוסד ביטוח לאומי בודק את עיסוקו של הנפגע ביום הפגיעה ואת הנכות 

הרפואית שנקבעה ובמקרים בהם לנפגע הספציפי קיימת פגיעה גדולה יותר 
ביטוח לאומי מפעיל את ) וירידה בשכר, נבדק החלפת עיסוק(בכושר עבודתו 

שמטרתה להעלות את דרגת הנכות הרפואית על מנת שתשקף " 15תקנה "
 . ככל שניתן את הנכות התפקודית שנגרמה לעובד

  
 ?מה עליי לעשות, קיבלתי פיצוי ומצבי החמיר, נפגעתי בתאונת עבודה

במידה , מכיוון שמדובר בחוק סוציאלי שמטרתו לשמר את רמת חיו של העובד
והנפגע סיים את תביעתו מול המוסד לביטוח לאומי ומצבו הרפואי החמיר הוא 

משמעות התביעה היא שביטוח לאומי ". תביעה להחמרת מצב"יכול להגיש 
מתבקש לדון מחדש במצבו הרפואי של הנפגע ובמידה וייקבע כי מצבו הרפואי 

 . הוחמר אחוז נכותו לצמיתות יגדל וכך גם הפיצוי בהתאם
  

לנפגעי עבודה ובעיקר לקשים שבניהם קיימות זכויות נוספות התלויות בדרגת 
. הנכות וחומרתה כגון שירותים מיוחדים לנכים קשים ושיקום מקצועי

  
התהליך מול המוסד לביטוח לאומי עשוי להיות ארוך ולעיתים מתיש ועזרה 

הדבר החשוב ביותר בתביעות אלו הוא לא לאבד . מקצועית יכולה לסייע
 .להיות סבלנים ולהאמין שזה אפשרי, תקווה

  
, מומחה בדיני נזיקין, ת"ושו פ"ד עמיקם חרל"עוד ממשרד "הכותב הוא עו
 תאונות וביטוח

  

 

  

 

 ביטוח לאומי :תגיות

  שמרו כתבה  שלחו כתבה  הדפסה  תגובה לכתבה

 

 כתבות נוספות 

 

 

 קישורים ממומנים

 AIGו של 'ביטוח רכב לפיג
 -ו שלך 'בחר בפוליסה האיכותית לפיג

חתונה שלא רואים כל 
 יום

אנה ארונוב  -תרבות  ?מה אוכלים טיפשים
 מן'ואיתי תורג

 
?ח "נלקחת לחקירה במצ

ד "עו... פנה אליי מהר ונוציא אותך מהכל
  למשפט צבאימומחה -עידן דביר 

www.army-law.co.il/HakiratMetzah

מתכונים לחולי סוכרת
מרכז  DMCלפרטים נוספים לחצו כאן 

  בסוכרתרפואי פרטי לטיפול
dmc.org.il/

 
קישורים ממומנים

 by Taboola

 

: התרמית האיראנית
סיכוי קטן למפגש מול 

ישראלים

נפגעת בדרך למשוך 
אין ? את המשכורת

ביטוח

הטבת : מענק הכנסה
המס שרק מעטים 

מממשים

Recommend 6 people recommend this. Be the first of your friends.
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 פרטים |  הוספת תוכן ממומן ?יש לכם מסר מסחרי הקשור לכתבה

 
 פתיחת כל התגובותדיונים 17-תגובות ב 24לכתבה זו התפרסמו  
 
 

 עוררו עניין| מומלצות גולשים| מההתחלה לסוף| מהסוף להתחלה
 
 
 
 ? מה לגבי תאונה שקרתה שלא במסגרת עבודה.17 
 
 ):01.08.12( שריקי 
    

נפלתי ? האם אני זכאי לפיצוי מביטוח לאומי אם נפגעתי שלא במסגרת העבודה
למי אני . במדרגות וקיבלתי מכה מאוד חזקה בגב ומאז אני לא מצליח לחזור לעצמי

 ?צריך לפנות
 

 

 

 :המלץהגיבו לתגובה תגובה חדשה  
0 
  

 
 
 
 ! חשוב להגיד לרופא שהייתם בדרך לעבודה -כלכך נכון.16 
 
 ):31.07.12( דינה 
    

שתאונת דרכים יכולה להיחשב כתאונת עבודה ולא אמרתי לרופא  אני לא ידעתי
 .שהייתי בדרך לעבודה וזה עשה לי לא מעט בעיות כשהגשתי תביעה לביטוח לאומי

 

 

 :המלץהגיבו לתגובה תגובה חדשה  
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 שנים מאחת לשניה כתוצאה מישיבה  6פעמיים פריצת דיסק בהפרש של .15 
 
 ):31.07.12( הרצליה , ה'רוחל 
    

 זה מה שהבוס שלי דרש! שעות בממוצע מול מחשב 18של 
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0 
 
 
 
 ! חשוב מאוד לדעת מה מגיע לנו ומה הזכויות שלנו.13 
 
 ):31.07.12( כנרת 
    

. חלק גדול מהאנשים בכלל לא יודעים שמגיעים להם כספים ולא פונים לקבל פיצויים
 .כתבה חשובה!!! אל תוותרו
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 כאבי גב כרוניים שנגרמים כתוצאה מישיבה ממושכת .12 
 
 ):30.07.12( שוקי 
    

או מיגרנות שנגרמות כתוצאה מישיבה ממושכת ? יכולים להיחשב כמחלת מקצוע
 ?מול מחשב
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 ? זה גם נחשב לתאונת עבודה? מה לגבי תאונת דרכים בדרך לעבודה.11 
 
 ):30.07.12( לינדה 
    

 ?לביטוח לאומי או לביטוח הרכב? למי פונים
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)לת(  .גם וגם  
 )31.07.12(
 
 
 נפלתי באוטובוס בדרכי לעבודה ונחבלתי בצוואר .10 
 
 ):30.07.12( עידית 
    

זה קרה לפני למעלה מחודש ומאז יש לי כאבי ? האם זה נחשב לתאונת עבודה
 ?מגיע לי פיצוי כלשהו. אבל אני ממשיכה לתפקד כרגיל, צוואר
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  )לת(  .כן 
 
 )31.07.12( 
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  )לת(  !זה סיוט -ברור ופשוט אבל בפועל, כשקוראים זה נראה כלכך קל.9 
 
 )30.07.12( נפגע תאונת עבודה 
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 תשלום מענק חד פעמי שלא שולם .8 
 
 ):30.07.12( ירושלים , שלום 
    

 ,שלום
 ?שאלה

לצמיתות עקב  10%האם פגיעה בעבודה שהכירו בביטוח לאומי וקבעו נכות של 
 .?ירידה בשמיעה לא זכאי לתשלום כספי

  
נכות  10%וביטוח לאומי קבע בועדה רפואית  2012התביעה הוגשה בחודש יוני 

יש ירידה  2003הוכח שמשנת .(אבל ללא תשלום מענק 2003לצמיתות משנת 
 ).בשמיעה
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 עכשיו עם כל הגזרות הכלכליות אפשר רק לחלום .7 
 
 ):30.07.12( ני'ג 
    

 .  שהביטוח לאומי ישלם קצבאות
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 שאלה .6 
 
 blood and iron )30.07.12:( 
    

אני משכיר דירה לבד ועובד במשרה , אין לי הורים או משפחה, אם אני סטודנט צעיר
 שקל מהם אני בקושי חיי אבל חיי 5000מרוויח , מלאה

 עכשיו נגיד וחס וחלילה הייתי מעורב בתאונה ומאבד את היכולת לעבוד
 

 שקל על נכות 1200לפי החישוב פה אני יקבל אולי 
 שקל 1500השכירות עולה לי 

 )ואי אפשר לבטל את זה (1000ההוראת קבע ללימודים זה עוד 
 שקל בארך 1000ואוכל זה עוד 

 ועוד לא חשיבתי הוצאות רפאויות על הטיפולים
 
 ? איך אני אמור ליחיות... אז

אשמח לעזרה
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  )לת(  .לא משכיר, אתה שוכר דירה: אני יכול לעזור בעברית? סטודנט 
 
 )31.07.12( .לא בארך, בערך , .לא יקבל, אני אקבל 
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ד טוב אחרת "גם כנגד משרד הבטחון רצוי לקחת עו, המוסד לביטוח לאומי אינו היחיד
 .קלוש, הסיכוי לממש את זכויותיך ולקבל אחוז נכות כפי שבאמת מגיע לך
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 אתה לא יודע כמה אתה צודק  
 
 ):30.07.12( קטיון 
    

 ד הם פשוט היו דורסים אותי"ולולא היה לי עו -היה לי עסק איתם
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  )לת(,  אפשר גם לבד. ד לוקח הרבה כסף"במקרים האלו עו 
 
 )31.07.12( .וצריך ידע וסבלנות , למרות שזה קשה 
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  )לת(  פנו לביטוח הלאומי וקבלו את מלא זכויותיכם, כתבה חשובה ביותר.1 
 
 )30.07.12( רם פרידמן 
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  )לת(  חה חה חה??? נקבל 
 
 )30.07.12( ירושלים , רותם 
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  דעו זכויותיכם בביטוח הלאומי? כל התגובות לכתבה נפגעתם בעבודה
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