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 דבר פתח

 בגין אובדן הכנסתם בעבודה שנפגעו ,מבוטחים לפצות נועד עבודה נפגעי ביטוח

 או הגופני הנזק בגין או, לעבוד כשירים בלתי נעשו שבה הפגיעה שלאחר בתקופה

אם הנפגע מת . מקצועי שיקום בעזרת לעבודה לחזור להם ומסייע ,מהפגיעה הנפשי

כתוצאה מהפגיעה בעבודה, תשולם לבני משפחתו )"תלויים"( גמלת תלויים )קצבה או 

 מענק(.

 סוציאלי ביטחון מערכת הקמת עם שנחקקו הראשונים בין היה נפגעי עבודה חוק

 במסגרת ומשפחתו העובד זכויות להבטחת הבסיסיים הרבדים אחד והוא בישראל

 .בישראל הלאומי הביטוח

בני משפחה של  –המאפיינים של מקבלי גמלת תלויים בנפגעי עבודה  את מציג זה דוח

 היקף את ומציג עובד שמת כתוצאה מפגיעה בעבודה )תאונת עבודה או מחלת מקצוע(

  אלה, ונתונים על התביעות לביטוח לאומי. למשפחות ששולמו התשלומים

של הביטוח  נהל המחקר והתכנוןימחקרי נכויות בממאגף  לנטליה גיטלסון תודה

על סיועה  ,אגףהתודה מיוחדת לרבקה פריאור, מנהלת הכינה את הדוח. ש ,הלאומי

ולנירה עמיר על העיצוב  הטל על העריכה הלשונית-. תודה גם למיה עורבבהכנת הדוח

 וההדפסה.

 

 

 פרופ' דניאל גוטליב 

 סמנכ"ל מחקר ותכנון 



 

 

 

  



 

 

 

 תקציר

בני משפחה של  –המאפיינים של מקבלי גמלת תלויים בנפגעי עבודה  את מציג זה דוח

 היקף את ומציג ,עובד שמת כתוצאה מפגיעה בעבודה )תאונת עבודה או מחלת מקצוע(

  ונתונים על התביעות לביטוח לאומי. האל משפחותל ששולמו התשלומים

 388-כ ,עבודה תאונות לנפגעי ח"ש מיליארד 4.5-כ הלאומי הביטוח שילם 2015 בשנת

 עם גדל םמספר. 4,709מספר התלויים היה  2015 בדצמבר. לתלויים בהם ח"ש מיליון

 בתאונות וההרוגים נפגעים מספרבהעלייה ו מועסקיםה במספר היעליה עקב השנים

 . ודההעב

 הביטוח של והתכנון המחקר נהליבמ הקיימים המנהליים הנתונים על מתבסס דוחה

 . הלאומי
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 החוק עיקרי – עבודה בנפגעי תלוייםגמלאות . 1

בכסף או  גמלאותל בעבודה שנפגע 1זכאי עובד מבוטחביטוח נפגעי עבודה,  במסגרת

 זכאים להיות עשויים בעבודה פגיעה עקב עובד שמת של משפחה בני. )שירותים(בעין 

 . חודשית או למענק לקצבה –לגמלת תלויים 

 מהי פגיעה בעבודה?

 אצל העבודה ועקב בזמן במקרים האלה: שאירעה תאונה – עבודה תאונת 

 הליכה או נסיעה בזמן ;ידו במשלח עיסוקו ועקב בזמן; מטעמו או מעסיקה

; ממש של הפסקה או סטייה חלה לא אם, זו נסיעה ועקב ממנה או לעבודה

 או לגוף סכנה או נזק למניעת רכוש או גוף להציל בעשותו עבודתו בזמן

, סועדים העובדים שבו במקום; המעסיק בידי שנקבעה הפסקה בעת; לרכוש

; זו דרך ועקב וחזרה אליה בדרך או הסעודה בזמן המקום סיכוני עקב או

 מילוי בזמן; זה למקום הליכתו או נסיעתו בזמן או שכרו משולם בו במקום

 .עובדים ועד כחבר תפקידו

 ברשימת מופיעה והיא, עבודתו עקב בה חלה שהמבוטח מחלה – מקצוע מחלת 

 לפי אך בתקנות מופיעה השאינ חלהמ ;2תקנותב שנקבעו המקצוע מחלות

  .המבוטח של עבודתו לבין בינה סיבתי קשר יש מומחים חוות דעת של

 מיהו תלוי בנפגע עבודה?

 אלמנה 

 ועצמ לכלכל מסוגל ואינשהוא  או ילד ועמ יש עוד כל אלמן.  

 3מבוטח של וילד.  

 או  המבוטח על פרנסתם שעיקר( וחורגים מאמצים הורים לרבות) הורים

  .זאת אישר והמוסד עצמם לכלכל ליםמסוג אינםש

 לפני לפחות חודשים 12 טחוהמב של בביתו שהתגוררו אחים או אתסב, סב 

  .עצמם לכלכל מסוגלים אינםהם ו הפגיעה

  

                                                           
 .1995 ה"התשנ, (משולב סחנו) הלאומי הביטוח לחוק 75 בסעיף כהגדרתו  1
2
 .1954 ד"התשי(, בעבודה פגיעה בפני ביטוח) הלאומי הביטוח לתקנות  
 ,שנים 18 ול מלאולא  והוא אחד מאלה: המבוטח על פרנסתו שכל( נכד לרבות) המבוטח של וילד  3

 של צבאית-קדם במסגרת שוחרים שהם או לימודים לסיום מוקדש וזמנ עיקראם  20 ול מלאו לא
 שירות או קבע חוץ משירות( לכל היותר חודשים 36) סדיר בשירות והוא 24 ול מלאו ,ל"צה

 .לאומי
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 קצבת תלויים

 מהשכר 75% כלומר -קצבת התלויים שיעורה כקצבת נכות מעבודה בשיעור המרבי 

 ידו במשלח לעסוק או לעבוד הפסיק שבו ליום שקדמו החודשים בשלושת לנפטר שהיה

 ילדעם  אלמן או אלמנה (.ח"ש 32,839 – 2015 בינואר המרבי הסכום) הפגיעה בשל

 שהילדים זמן כל, ים/ילדה בעבור ולתוספת עצמם עבורב הלקצב זכאים, לפחות אחד

 .עימם נמצאים

 (:דהמעבו מלאה נכות מקצבת)באחוזים  :ילדים עם אלמנה או לאלמן הבהקצ שיעורי

  בהם תוספת בעבור הילד( 20%) 80% –עם ילד אחד 

  בהם תוספת בעבור הילדים( 30%) 90% –עם שני ילדים 

  בהם תוספת בעבור הילדים( 40%) 100% –עם שלושה ילדים ויותר 

 

 :ילדים עמה שאין לאלמנה הגמלה שיעורי

 מעבודה מלאה נכות מקצבת 60%פעמי בשיעור -מענק חד – 40-בת פחות מ 

 ;36ל כפו

  מעבודה; מלאה מקצבת נכות 40% קצבה בשיעור –שנה  50-40בת 

  מעבודהמלאה מקצבת נכות  60%קצבה בשיעור  –או יותר  50בת. 

מקצבת  60%חודשית בשיעור  הלקצב זכאים יהיו ילדים עמם שאין אלמן או אלמנה

 :במקרים האלה 50 בני אינם אם אףנכות מלאה 

 זכאי אינו ועתה לקצבה זכאי שהיה ילד העמ היה הפטירה בזמןאם  :אלמנה 

אם בעת הפטירה  ;מעבודה מלאה נכות מקצבת 60% בשיעור קצבה – עוד

ולאחר הלידה  60%עד הלידה זכאית לקצבה בשיעור של  –היתה בהריון 

 לאאם  נה או אלמן:אלמבהם בעבור הילד(. 20%) 80%בשיעור של 

 מיום שנה בתוך או הפטירה לפני סמוך מעבודה עצמם את לכלכל מסוגלים היו

 המגיעה הקצבהמ הוא ינוכה, פעמי-חד מענק להם שולם כבר אם. הפטירה

 .להם

 לילדים הקצבה שיעורי

 היאבמקרים האלה . להורה הלקצב תוספתכ כלל בדרךמשולמת  התלויים קצבת

 אינם הילדים; ומאם מאב יתומים נותרו הילדים :בנפרד הילדים בעבור משולמת

 למשל) תלויים לקצבת זכאי אינו הורהה; תלויים לקצבת הזכאי ההורה עם נמצאים

 לקבל להמשיך זכאי ואינו ונישא חזר הורהה; (פטירתו בעת המבוטח של גרושתו

 .חודשית תלויים קצבת
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, לשני 60% –שיעורי הקצבה )באחוזים מקצבת נכות מלאה מעבודה(: לילד אחד 

 .100% –ילדים או יותר  , לארבע90% –, לשלושה ילדים 80% –ילדים 

 אחרים לקרובים הקצבה שיעורי

 אחריו הניח אך ,לקצבה הזכאים ילדים או זוג בת/בן אחריו הניח לא המבוטח אם

 הקרובים יהיו – מלאה כלכלית תלות בו תלויים שהיו אחים או ,סבתא/סב, הורים

 .לקצבה זכאים הללו

 לשני, 50% – אחד לתלוי (:מעבודה מלאה נכות מקצבת באחוזים) הקצבה שיעורי

 .100% – לארבעה, 90% – לשלושה, 75% – תלויים

 הללו הקרובים יהיו ,לקצבה הזכאים ילדים או זוג בת/בן אחריו הניח המבוטח אם

 תלות כלכלית כתלויים ההורים הוכרו אם .לילדים הקצבה בשיעור לקצבה זכאים

 .4צדק מטעמי קצבה להם תשולם, חלקית

 אחרים תשלומים

 חודשית וישולם לו מענק  הלקצב ואלמן שילדיו בגרו, תפקע זכאות – תלויים ענקמ

להיות משולמת אם אינו מסוגל  וסיףקצבאות. קצבתו ת 36פעמי בשיעור של -חד

  ש"ח 5,514 –לכלכל עצמו או אם הכנסתו אינה עולה על הסכום שנקבע בחוק 

  (.1.1.17-)מ

 םחודשית וישול הצבקותם לאפקע זכאלמן/ה שחזרו ונישאו, ת – מענק נישואין 

 :מענק פעמייםלהם 

o שהיתה כפי התלויים לקצבת השווה בסכום – מחדש הנישואין יום לאחר 

 .18 כפול מחדש נישואיןה בחודש להם משולמת

o  בסכום השווה לקצבת תלויים בעד  –בתום שנתיים מיום הנישואין מחדש

 .18החודש האחרון של אותן שנתיים כפול 

  מן השכר  2/3 ושיעורו לבן, 13גיל וב לבת 12גיל במשולם  – מצוהמענק בר

 הממוצע במשק.

 של מקבל קצבת תלויים שנפטרלילדיו  פעמי המשולם-מענק חד – מענק פטירה. 

 ילד הזכאי לקצבת תלויים או שמשולמת בעבורו תוספת משולמים ל – דמי מחיה

( מוקדש לפחות עות בשבועש 24שנות לימוד חובה ועיקר זמנו ) 8תלויים, אם סיים 

תשלום מותנה בהכנסותיו )שלא הללימודים על יסודיים או להכשרה מקצועית. 

 , המקבל בעדו את הקצבה.ההורהמעבודה( והכנסות 

                                                           
4
 שנקבעו ונזקקות צדק של עקרונות בשל לשלמה הוחלט אך נדחתה לקצבה שתביעה במקרה  

 .בתקנות
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 לתלויים בנפגעי העבודהתשלומים  .2

 שלהלן 1 לוח. ח"ש מיליארד 4.5-בכ הסתכמו 2015 בשנת עבודה נפגעי ענף תשלומי

 כוללים הנתונים אינם ה.גמלה סוג לפי 2015-2007 בשנים םתשלומיה את מציג

 מפעלים, מחקרים, בעבודה בטיחות פעולות, תאונות למניעת לותולפע תשלומים

 נפגעי גמלאותל םתשלומיה. ועוד רפואיות ועדותפעילות  ,משפטי סיוע, מיוחדים

הרוגים עקב העלייה במספר המועסקים ובמספר הנפגעים וה לשנה משנה גדלים עבודה

 ,הענף תשלומי מכלל 79%-כ היוו תלוייםלו יםנכל לגמלאות תשלומיםה. בתאונות

   ש"ח(. מיליון 388) 9%-כ לבדב תלוייםול

עשור ב קבועים במחירים תלויים לגמלאות התשלומים התפתחות מבדיקה של

 אלייםיר במונחים 3%-בכ האחרונה בשנה עלו תלוייםל םתשלומיה כי עולה ,האחרון

בשנים  ירד הכלכלה במשרד והבריאות בטיחות נהלימ דיווחי לפי ההרוגים ספרשמ אף

 מטעמי .(2 תרשים) 545 2015-בו 62 2014-הרוגים, ב 63דווחו  2013-ב. 2015-2013

 הרוגיםבמספר ה שינויה שיעורי את מחשבים אין הקטנים המספרים בניתוח זהירות

 . יםשנ חמש של ממוצע מחשבים אלא לשנה משנה

  

                                                           
 תאונות דוחב והתפרסמו הכלכלה במשרד והבריאות הבטיחות נהלימ ידי על נאספים הנתונים  5

ולא  עבודהה מדווחים רק מי שנהרגו בתאונה במקום. 2015-2011 מצב תמונת – בישראל ודהעב

 ימי או השתלמותב למקום העבודה כגון מחוץ או ,ממנה וא אל העבודה בדרך בתאונות מי שנהרגו

אינם נכללים בנתונים אך מבוטחים לצורך תשלום גמלאות: מי שמתו . או ביהודה ושומרון ,גיבוש

 "לחוב לעבוד שנסעו או מי ,מקצוע מחלות או מוחיים אירועים, לב התקפי כגון חלואהת בעקבות

 .  מסוימים בתנאים ישראלי מעסיק אצל
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 1 לוח

 2015-2006, גמלהה סוג לפי עבודה נפגעי בענף גמלאותה תשלומי

 דמי פגיעה סך כולל שנה
גמלאות 

 נכות

גמלאות 

 תלויים

הוצאות 

 ריפוי
 שיקום

)אלפי ש"ח( שוטפים מחירים  

2006 2,662,270 241,820 1,742,060 299,180 356,400 22,810 

2007 2,675,225 257,880 1,784,410 300,710 310,450 21,775 

2008 2,808,378 297,780 1,876,400 313,000 297,358 23,840 

2009 3,087,170 298,590 2,037,250 326,650 394,820 29,860 

2010 3,279,105 321,293 2,192,692 336,765 397,386 30,969 

2011 3,450,150 335,794 2,331,744 357,605 398,058 26,949 

2012 3,767,946 369,326 2,569,804 363,662 435,490 29,664 

2013 4,082,600 400,796 2,791,752 370,517 489,094 30,441 

2014 4,350,224 408,505 3,006,065 379,494 525,723 30,437 

2015 4,544,807 444,204 3,198,575 388,707 482,597 30,724 

(2015מחירי אלפי ש"ח, ) קבועים מחירים  

2006 3,167,212 287,685 2,072,469 355,924 423,997 27,136 

2007 3,166,290 305,217 2,111,957 355,908 367,436 25,772 

2008 3,177,890 336,960 2,123,287 354,183 336,483 26,977 

2009 3,381,215 327,030 2,231,293 357,763 432,426 32,704 

2010 3,497,224 342,665 2,338,545 359,166 423,819 33,029 

2011 3,556,926 346,186 2,403,907 368,672 410,377 27,783 

2012 3,819,337 374,363 2,604,854 368,622 441,430 30,069 

2013 4,076,087 400,157 2,787,298 369,926 488,314 30,392 

2014 4,322,710 405,921 2,987,052 377,094 522,398 30,244 

2015 4,544,807 444,204 3,198,575 388,707 482,597 30,724 
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 1 תרשים

 2015-2007 ,(ח"ש אלפי, קבועים מחירים) תלויים לגמלאות תשלומים

 

 2 תרשים

 2015-2000 ,שנים חמשל וממוצע בשנה עבודה בתאונות הרוגיםה

 

 נהל הבטיחות במשרד הכלכלה.ימ :מקור

  

355,908 
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במשק לשכיר כפעמיים השכר הממוצע  2015-ב לאדם היתה מרביתה ת התלוייםקצב

גידול  – ואילך 1996-מ שנפגעו למי הממוצע שכרה פעמים 3.5-וכ 1995שנפגעו לפני  למי

 75% – מרביה קצבההסכום . "הרוגים החדשים"עבור הבלחודש  0.6% ריאלי של

 .6הבסיסי הסכום פעמיםמחמש 

 2 לוח

 ,המבוטח סוג לפי( ותלויים נכות) לחודש מרבית קצבה

 2015-2007(, ירלשכ הממוצע מהשכר וכאחוז וקבועים שוטפים מחירים) 

 שנה

 קצבה מרבית לחודש )נכות ותלויים(

 )ש"ח( 2015מחירי  מחירים שוטפים )ש"ח(
כאחוז מהשכר הממוצע 

 למשרת שכיר

עצמאים  *שכירים
 **ושכירים

עצמאים  *שכירים
 **ושכירים

עצמאים  *שכירים
 **ושכירים

2007 16,290 27,150 19,280 32,134 213.6 355.9 

2008 16,474 27,911 18,642 31,583 208.0 352.3 

2009 17,501 29,168 19,168 31,946 219.5 365.8 

2010 18,167 30,278 19,375 32,292 220.3 367.1 

2011 18,585 30,975 19,160 31,934 217.0 361.7 

2012 19,069 31,781 19,329 32,214 217.1 361.8 

2013 19,337 32,228 19,306 32,177 214.8 358.1 

2014 19,703 32,839 19,578 32,631 215.4 359.1 

2015 19,703 32,839 19,703 32,839 210.5 350.8 

 .במשק הממוצע השכר פעמיים – המרביסכום ה :1.1.95שכירים שנפגעו לפני   *

  במשק. חמש פעמים השכר הממוצע – המרביסכום ה :1.1.95שכירים שנפגעו לאחר   **

  

                                                           
6
 ה"תשנ, (משולב נוסח) הלאומי הביטוח לחוק כלליות והוראות פרשנותב מוגדר הבסיסי הסכום  

הסכום מתעדכן בתחילת כל  .ח"ש 8,757 2015-וב. ש"ח 7,050 - 1.1.06-ב .61 תוספת פרק א' ,1995

 שנה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן.
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 3 לוח

 מבוטחה סוג לפי ממוצעת צמיתה נכות קצבת

 2015-2007 ,(שכיר למשרת הממוצע מהשכר וכאחוז וקבועים שוטפים מחירים)

 שנה

 קצבת נכות צמיתה ממוצעת לחודש

 )ש"ח( 2015מחירי  )ש"ח( מחירים שוטפים
כאחוז מהשכר הממוצע 

 למשרת שכיר

 עצמאים  שכירים עצמאים  שכירים עצמאים  שכירים

2007 2,823 3,131 3,341 3,706 37.0 41.0 

2008 2,895 3,204 3,276 3,626 36.5 40.5 

2009 3,156 3,288 3,457 3,601 39.6 41.2 

2010 3,419 3,403 3,647 3,630 41.5 41.3 

2011 3,240 3,490 3,340 3,598 37.8 40.8 

2012 3,330 3,574 3,375 3,623 37.9 40.7 

2013 3,394 3,649 3,389 3,644 37.7 40.5 

2014 3,482 3,726 3,460 3,702 38.1 40.7 

2015 3,506 3,724 3,506 3,724 37.5 39.8 

 

 שכירל הממוצע מהשכר 38%-כ 2015-היתה ב שכירל הממוצעת הנכות הצמיתה תקצב

 .השנים פני על יציב זה שיעור .40%-כ –לעצמאי ו במשק
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 העבודתלויים בנפגעי תביעות לגמלאות  .3

 (מענק או קצבה) תלויים תאולגמל תביעות 271 הלאומי בביטוח התקבלו 2015-ב

 אך, 2014 לעומת 1.5%-ב גדל תביעותה מספר. החלטות התקבלו מאחת חוץ ובכולן

  54%-כ לעומת אושרו (155) התביעות מכלל 57%-כ. 7%-כב דרי ההחלטות מספר

  .2014-ב

 4 לוח

  שינויה ושיעור אישורים, חלטותה, שהוגשו תלויים תאולגמל ביעותת

 2015-2007 ,הקודמת השנה לעומת

 שנה

 השנה הקודמתשינוי לעומת האחוז  תביעותהמספר 

תקבלוה תקבלוה אישורים החלטות   אישורים החלטות 

2007 278 308 177 14.9 13.7 14.2 

2008 287 327 175 3.2 6.2 -1.1 

2009 294 289 157 2.4 -11.6 -10.3 

2010 269 243 141 -8.5 -15.9 -10.2 

2011 294 308 202 9.3 26.7 43.3 

2012 285 286 155 -3.1 -7.1 -23.3 

2013 314 305 180 10.2 6.6 16.1 

2014 267 290 157 -15.0 -4.9 -12.8 

2015 271 270 155 1.5 -6.9 -1.3 

 

בהן החלטות בתביעות ) החלטות 322התקבלו  ,המחי לדמי תביעות 312 בשנה זו הוגשו

 . אושרו (296) 92%-כו (שהוגשו בשנים קודמות
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 5 לוח

  שינויה ושיעור אישורים, החלטות, שהוגשו מחיה לדמי ביעותת

 2015-2010 ,הקודמת השנה לעומת

 שנה
 השנה הקודמתשינוי לעומת האחוז  תביעותהמספר 

והוגש אישורים החלטות הוגשו תהחלטו   אישורים 

2010 423 434 373 3.9 8.0 9.1 

2011 346 342 304 -18.2 -21.2 -18.5 

2012 390 391 340 12.7 14.3 11.8 

2013 321 327 293 -17.7 -16.4 -13.8 

2014 331 334 310 3.1 2.1 5.8 

2015 312 322 296 -5.7 -3.6 -4.5 

 

 רובן אך, הארץ כלב מיהלאו ביטוח סניפיב מוגשות תלויים תאולגמל תביעות

 שארהו םבסניפי מתקבלות הסף על דחייה של החלטות. ראשיה במשרד מטופלות

עולה  ,התביעה הוגשה בוש סניףה לפי תביעותה התפלגותמ. ראשיה למשרד מועברות

 נתניה, נהריהו ,(9%) שבע באר בסדר יורד מכן לאחרו, ראשי למשרד הוגשו כי רובן

 . בכל אחד מהם( 7%) רחובותו
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 6 לוח

 2015, ףסני לפי תלויים לגמלאות תביעות

 וגשוהתביעות ש סניף

מכלל  אחוז

 תביעותה

 לביטוח הלאומי

 100.0 271 סך הכל 

 6.3 17 ירושלים 

 5.9 16 תל אביב 

 3.7 10 חיפה 

 1.8 5 אשדוד 

 1.5 4 אשקלון 

 9.2 25 באר שבע 

 0.7 2 בני ברק 

 3.0 8 חדרה 

 2.2 6 חולון 

 1.1 3 טבריה 

 0.4 1 פו י

 3.7 10 כפר סבא 

 1.1 3 כרמיאל 

 6.6 18 נהריה 

 5.5 15 נצרת 

 6.6 18 נתניה 

 3.3 9 עפולה 

 4.8 13 פתח תקוה 

 2.2 6 קריות 

 3.3 9 ראשון לציון 

 7.4 20 רחובות 

 2.2 6 רמלה 

 1.1 3 רמת גן 

 16.2 44 משרד ראשי 
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 מקבלי קצבת תלויים. 4

 במשק מועסקיםה מספרב וללגיד בהתאם השנים עם גדל תלויים קצבת מקבלי מספר

 מקבלי קצבה נגרעים מהמערכת במקרה. העבודה בתאונות ההרוגים במספר גידולהו

 . הלאומי הביטוח חוק פי-על כילד ואינו מוגדר עוד גדל ילדשה או שוב נישאת שאלמנה

 0.4%-כ של יהיעל, תלויים קצבאות מקבלים 4,710-ל בממוצע שולמו 2015 בשנת

 עצמאישל  14%-ו, הפגיעה בעת שכיר יו בני משפחה של מי שהיהה 86%. 2014 לעומת

 . (3 תרשים)

 3 תרשים

 2015-2007, (שנתי ממוצע) ועצמאים שכירים תלויים קצבת מקבלי

 

 ילדים ללא אלמנות ןהב 80%-כ ,משפחות 4,717 קיבלו קצבת תלויים 2015 בדצמבר

שני  – 7.5% ,קבוצות זהה()רמת הקצבה של שתי ה או ילד אחד שקיבל תשלום בנפרד

 3.7% ,ילדים שני עם אלמנהשלושה ילדים או  – 4.7%, אחד ילד עם אלמנה ילדים או

 . (6 לוח) ויותר ילדים שלושה עם אלמנה ארבעה ילדים או –
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 7 לוח

 2015-2011(, דצמבר) *משפחהה הרכב לפי תלויים קצבת מקבלי

 הכל סך שנה
אלמנה 

 צעירה

 אלמנה

 ללא

 ;ילדים

 אחדד יל

 אלמנה

 ילד עם

  ;אחד

 ילדים שני

 אלמנה

 שניעם 

 ;ילדים

 ילדים  3 

 אלמנה

 3עם 

ילדים 

 ;ויותר

 ילדים  4

 צירופים

 אחרים

2011 4,616 182 3,534 424 241 190 45 

2012 4,637 184 3,593 426 223 174 37 

2013 4,695 197 3,679 391 213 181 34 

2014 4,721 179 3,748 359 219 184 32 

2015 4,717 172 3,767 353 222 176 27 

 .זכאות דרגת אותה בעלי או* 
 

 היו 98%-כ .467 היה לקצבאות זכאיםה תלויים הותירוש הנספים של הממוצע הגיל

-ו 8רווקים/ת 2.1%התאונה,  ( היו נשואים בעת95.6%מרביתם ) .נשים 2%-וכ גברים

 26%-כ, אלמנות והי 2015-ב בהממקבלי הקצ 73%-כ. (4גרושים )תרשים  1.7%

 לעבור נדרש אלמן כי לציין חשוב (.5 תרשים) אלמנים וא הורים 1%-מ ופחות יתומים

 . לכך נדרשת אינה אלמנה אך הכנסות מבחן

  

                                                           
 נספה שלא הותיר תלוי/תלויים אינו מוכר לביטוח לאומי.  7
 כגון אחר במעמד הורים, והשאר 26%, בציבור ידועות או זוג בנות היו מן התלויים ברווקים 70%  8

 .  הדין בית י"ע שאושר משפחה בן או אפוטרופוס
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 לא ידוע
9 

אה/נשוי  
4,512 

ה/אלמן  
17 

ה/גרוש  
78 

ה/רווק  
101 

 ה/רווק ה/גרוש ה/אלמן אה/נשוי לא ידוע

 4 תרשים

 2015 דצמבר, משפחתי מצב לפי תלויים קצבת מקבלי

 

 5 תרשים

 2015 מברדצ ,(לנספה הִקרבה) סוג לפי תלויים קצבת מקבלי
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 12-ב להגיש יש תלויים לגמלאות תביעה גם, לביטוח לאומי התביעות בשאר כמו

 פטירהש משום עדיין מלאים אינם 2015 של הנתונים לכן. העילה מיום החודשים

 . הפגיעה לאחר שנים כמה גם להתרחש יכולה תאונה בעקבות

 8 לוח

 2015 דצמבר, פגיעהה שנת לפי תלויים קצבת מקבלי

 פגיעההשנת 
 משפחות

 תלויים

אחוז 

 תלויים

 100.0 4,717 סך הכל

1970-1954 312 6.6 

1980-1971 740 15.7 

1990-1981 788 16.7 

2000-1991 1,326 28.1 

2005-2001 1,182 25.1 

2011 109 2.3 

2012 92 2.0 

2013 89 1.9 

2014 65 1.4 

2015 14 0.3 

 

 של בשנה מתו 2015 בדצמבר ים הזכאים לקצבאותמן הנספים שהותירו תלוי 87%-כ

 . יותרו שנתיים אחרי – 10% – שארוה יהשלאחר בשנה 3%, התאונה

 שטחים תושבי 7%-כ(, יםפהנס מכלל 89%-כ) ישראל תושבי היו נספיםה מבין 4,205 

 בביטוח יםמבוטח עובדים זרים ותושבי השטחים. (6 תרשים) זרים עובדים 4%-וכ

, זרים עובדים של למשפחות. שהו בה שלא כחוק ואנכנסו לארץ  אם ףא עבודה נפגעי

בין ) ל"בחו בנק לחשבונות גמלאותה משולמות, בישראל עבודה בתאונות שנספו

 שהו כאן כחוק או לא כחוק(./שנכנסו
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 6 תרשים

 2015 דצמבר, תושבות לפי תלויים קצבת מקבלי

 

 

 



Abstract 

 
This report presents the characteristic of the recipients of benefits to 

dependents on work-injured persons – i.e. the family members of a 

person who passed away due to a work injury (work accident or 

occupational disease), the scope of payments made to these families and 

data on claims submitted to the National Insurance. 

 

In 2015, the NII paid around NIS 4.5 billion to persons injured in work 

accidents, involving around NIS 388 million paid to dependents. In 

December 2015, the number of dependents reached 4,709. Their number 

increase over the years as results of a raise in the number of employees 

and persons injured or killed in accidents at work. 

 

This report is based on existing administrative data at the Research and 

Planning Administration of the National Insurance Institute.  
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