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כ'סיוןתשע"ד
 2014יוני11

 
       32/2012חוזרנפגעיעבודה                                                                                

 אל: מנהלי סניפים
 מנהלי סניפי משנה       
 מנהלי תחום גמלאות וסגניהם       
 מנהלי מחלקות נפגעי עבודה       
 פקידי תביעות נפגעי עבודה       
 פקידי תביעות נכות כללית       

 

 כפלדמיתאונהונכותכללית הנדון:
 
 

 כללי
 

להעניק גמלה למי שאבד לו כושר היתה . מטרת המחוקק 1891נפגעי תאונות אישיות נחקק בשנת  חוק
 התפקוד כתוצאה מתאונה שאירעה לו ואין לו פיצוי על אובדן זה מכוח חיקוק אחר.

 
הגדרתתאונה

 

אירוע פתאומי שבו גורם חיצוני מביא לחבלה  -"תאונה" 
 פיסית וכתוצאה ממנה לאבדן כושר התפקוד;

 
לפי כללים ומבחנים שיקבע השר,  -"אבדן כושר התפקוד" 

באישור ועדת העבודה והרווחה, לכל המבוטחים או לסוגים 
 מהם.

 
לחוק מגדיר את המונח "תאונה" כאירוע פתאומי שבו גורם חיצוני מביא לחבלה פיסית וכתוצאה  150סעיף 

דממנה   ו ק תפ  שר ו כ  ן ד ב ו א   .ל
 

 לעניין קביעת רמת אובדן כושר התפקוד מבחינות התקנות בשלושה סוגי מבוטחים:
 

 .עצמאיאו עובד  עובדמבוטח שהוא  .א
 

 .ואינו עובד עצמאי שאינו עובדמבוטח  .ב
 

   מבוטחת שהיא עקרת בית. .ג
 
 

155כפלגמלאותסעיף
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 , מבוטח הזכאי לתשלום על פי כל חיקוק, למעט פקודת הנזיקין
כושר לעבודה או לתפקוד מטעמי בריאות, -בעד תקופת אי ....

לא יהיה זכאי לגמלה לפי פרק זה לגבי התקופה שבה הוא 
 .זכאי לתשלום כאמור

 
לבדוק האם בעד פרק הזמן בו זכאי המבוטח לדמי תאונה אין הוא זכאי במבחן הזכאות לדמי תאונה יש 

 חיקוק אחר:כל  לתשלום מכוח
 

 בעד תקופת אי כושר לעבודה. (1
 
 או
 

 בעד התקופה בה אינו מסוגל לתפקד מטעמי בריאות. (2
 

 גם כאן לעניין הכפל מבחין המחוקק בין שני סוגי מבוטחים שאבד להם כושר התפקוד:
 
 שתאונה גרמה לו  עובד או עובד עצמאיס למבוטח שהוא הראשון מתייח *

 .לאי כושר לעבודה          
 
 שתאונה  לעקרת הביתוכן שאינו עובד ואינו עצמאי השני מתייחס למי  *

 .לאי מסוגלות לתפקד מטעמי בריאותגרמה להם           
 
 

 מבחןהזכאותלדמיתאונהלמישזכאילקצבתנכותכללית
 
 

לא ו ,ומעלה יחשב כמי שזכאי לתשלום על פי חיקוק 55%מבוטח הזכאי לקצבת נכות כללית שדרגת נכותו 
 למעט מקרים שיפורטו להלן: ,יהיה זכאי לדמי תאונה בעד אותו פרק זמן

 
 
  55% -נקבעה לו דרגת נכות בשעור כלשהו, אף אם גבוה מנכה כללי ש א.

 זכאותו לדמי   עובד או עובד עצמאיהוא משתלמת לו קצבת נכות כללית וו 
 כעובד עצמאי . ,או (ימי מחלה מהמעביד עומדים לזכותו דהיינו האם ) תאונה נבחנת כעובד, 

           
           

 משתלמת -ועד בכלל 57%נכה כללי שנקבעה לו דרגת נכות שאינה עולה על  ב.
 לכן בד לו במלואואלא כושר התפקוד דהיינו , חלקית לו קצבת נכות כללית          
 .   זכאי לדמי תאונהיהיה           

 
 
  תביעהלהחמרהנכה כללי שמשתלמת לו קצבת נכות כללית חלקית והגיש  ג.

 נעשה זכאי לקצבת נכות בגין התאונה האישית שאירעה לו, ובעקבותיה  
 פיצוי על אובדן כושר ה את , שכןאיהיהזכאילדמיתאונהל( 100%מלאה )          
 .בקצבת הנכות הכלליתהוא מקבל התפקוד           

 



 
 
 
 

 משרד ראשי  
 

 אגף ביטוח נפגעי עבודה
   

 www.btl.gov.il   10-3151293 פקס:   10-4519033טל:   93919מיקוד  ם ירושלי 31שדרות ויצמן '  רח  

 
 בעקבות התאונה ו  הופסקהוקצבת נכות שולמה לו בעבר נכה כללי ש ד.

 יש לבדוק ממתי שולמה לו ה בזכאי לקצ ונעשה חוזרתתביעה האישית הגיש           
 יום. 80התאונה או מתום  זכאות הראשון דהיינו מיוםמיום ההקצבה האם           

 
 כאי לדמי תאונה, ואין זה כפל.זיום יהיה  80אם שולמה לו הקצבה מתום           

      
 מדובר בכפל ואין הוא –אם שולמה לו הקצבה מיום קרות התאונה האישית           
 . זכאי לדמי תאונה          
          

 
 
 
 

 לתשומת לב: 
 
  כללית מותנית בהכנסות.הזכאות לקצבת נכות 

 גמלת דמי תאונה הינה בגדר הכנסה ולכן עשויה להשפיע 
  על גובה קצבת הנכות.    
 בכל מקרה יש ליידע את נכות כללית על גובה תשלום דמי     
 התאונה ששולמו    

 
  מבחן הכפל בין דמי תאונה ובין נכות כללית מתבצע מול

דרגת נכותו הרפואית דרגת אי הכושר להשתכר ולא אל מול 
 . של המבוטח

: אובדן כושר התפקוד  נו דמי תאונה נבחן אל מול דרגת בדהיי
 . אי הכושר להשתכר

 
 

 
 

 כפלשירותיםמיוחדים/דמיתאונה
 
 

נכה כללי שאינו עובד ואינו עצמאי וכן עקרת הבית שמשתלמת להם גמלת שר"ם לא יהיו זכאי 
 לדמי תאונה.

 
ומשתלמת לו גמלת שר"ם תבחן זכאותו לדמי תאונה ע"פ  עצמאיאו עובד  עובדנכה כללי שהוא 

יהיהזכאי דהיינו  –מבחן הזכאות לעובד / עצמאי ולגמלת השר"ם לא תהיה השפעה על זכאותו 
 .לדמיתאונה
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 ריכוזמבחןהכפלביןדמיתאונהונכותכללית
 

 הערות זכאות לדמי תאונה דרגת נכות כללית מעמד

שכיר או עובד 

 עצמאי

דרגת נכות כללית 

כלשהי אף אם גבוהה 

 53% -מ

 יש זכאות לדמי תאונה

 גם אם מקבל שר"מ

לעובד השכיר יש 

לבדוק אם עומדים 

 ימי מחלה זכותול

 לעלע + עקרת בית

 53%בשיעור דרגת נכות 

 ומעלה .

לא זכאי לתשלום דמי 

 תאונה

 

  נמוכהדרגת נכות 

 53%-מ

 –מקבלת שר"מ  םא תאונהזכאי לתשלום דמי 

 לא זכאי לדמי תאונה

 נמוכהדרגת נכות 

ואושרה  53%-מ

החמרה בעקבות 

 התאונה

לא זכאי לתשלום דמי 

 תאונה

 

לעלע + עקרת בית 

עת התאונה אשר ב

לא משתלמת לו 

 , אולםקצבה

הגיש עבר ב

נכות תביעה ל

הגיש  ועתהכללית 

תביעה לחידוש 

טיפול בנכות 

 כללית

כללית דרגת נכות 

 כלשהי

אם זכאי לתשלום  

 –קצבה מיום התאונה 

לא יהיה זכאי 

 לתשלום דמי תאונה

 

אם זכאי לתשלום  

יום  91קצבה בתום 

יהיה  –מיום התאונה 

זכאי לתשלום דמי 

 תאונה

יש לברר עם נכות 

 כללית ממתי זכאי 

  לקצבה

 

 
 החוזר נכתב ע"י גלילה אבידור ורחל כהן.

 
 ב ב ר כ ה,

 
 

 צביקה כהן
 מנהל אגף א' ביטוח נפגעי עבודה

 ומנהל אגף זקנה ושאירים


