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 -ימים ראשונים ע"י מעסיק  9הנדון: החזר דמי פגיעה בעד 

 זכאות המעסיק לקבלת פיצוי מצד ג'           

 

 

וסד את סכום דמי הפגיעה בעד ( )א( לחוק, נדרש מעביד, להחזיר למ1)ב( ) 94על פי הוראות סעיף 

 תשעה הימים הראשונים שבעדם זכאי הנפגע לדמי פגיעה.

 

לחוק, רשאי המוסד לתבוע פיצוי מחברת הביטוח, בגין הגמלאות ששילם לנפגע  322מכוח סעיף 

 תאונות דרכים.

 

בתביעות כנ"ל, כאשר מעביד החזיר למוסד את דמי הפגיעה, זכאי הוא לקבל את החלק היחסי 

 פיצוי שקיבל המוסד מחברת הביטוח.מה

 

לחוק נקבע שהמעביד יהיה רשאי לתבוע בעצמו מחברת הביטוח את החזר דמי  322בתיקון לסעיף 

 הפגיעה ששילם למוסד.

 

 ואילך. 2001באוגוסט  10 –התיקון חל על תאונות דרכים שאירעו ב 

 

 לק היחסי בפיצוי שקיבל.בתאונות דרכים שאירעו לפני מועד זה, המוסד יחזיר למעסיק את הח

 



ואילך, המוסד לא ידרוש פיצוי מחברת הביטוח על  2001באוגוסט  10 –בתאונות דרכים שאירעו מ 

 תשעת הימים הראשונים.

 

המערכות הממוחשבות הותאמו לספק למעביד, שהחזיר למוסד את דמי הפגיעה, אישור על 

כדי שהמעסיק יוכל למצות זכותו  תשלומים ששילם, פרטי הרכב המעורב ופרטי חברת הביטוח,

 לפיצוי.

 

אישורים אלה יונפקו אוטומטית ע"י מערכת גבייה מעסיקים, למעבידים שהחזירו את דמי 

 הפגיעה בשובר המקורי.

 

מעסיק שהחזיר את דמי הפגיעה, שלא באמצעות השובר המקורי, יש להפיק את ההודעה ידנית 

 )כאמור בנספח א'( בסניף על פי פנייתו.

 

ש לציין כי פרטי הרכב המעורב וחברת הביטוח, נתאפשר להזינם למערכת רק בחודשים י

 האחרונים, לכן בחלק מהאישורים לא יופיעו הפרטים, והמעסיק יצטרך לקבלם מהעובד.

 

מצ"ב לידיעתכם האיגרת שתופץ בקרוב למעסיקים )באמצעות האינטרנט והמייצגים( כדי ליידע 

 צת האיגרת יוחל בהפצת האישורים למעסיקים כנ"ל.אותם על זכותם זו. לאחר הפ

 

 מעסיק שיפנה אליכם בשאלות יש להביא לידיעתו את האיגרת המצורפת.

 

 האיגרת תועבר גם לאינטראנט ותימצא במסמכי נפגעי עבודה ומסמכי מינהל ביטוח וגבייה.

 

 . 22לתשומת לב! הוראות חוזר זה, לא יחולו על מעסיק לפי תקנה 

 

מכוח חוק הביטוח , לתבוע פיצוי 22בשלב זה, המצב המשפטי אינו מאפשר למעסיק לפי תקנה 

)אם כי קיימת אפשרות לתבוע, מכוח חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים )הטבת נזקי  הלאומי

 .1964 –גוף( תשנ"ד 

 ים.המוסד עושה לתיקון החוק, ועם שינוי המצב המשפטי, יועבר המידע הרלוונטי למעסיק
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  לאה מנצורי                                                   מייק בלבינדר
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 אגף   ביטוח   נפגעי   עבודה

 משרד                         ראשי

 

 

 נספח   א'

 פוליסה יזומה  

 

 בקשה לאישור ידני תידרש במקרים הבאים:

 

 כאשר דמי הפגיעה שולמו על  ידי המעסיק לא על  גבי שובר התשלום א.

 המקורי בהודעה שנשלחה אליו.            

 

 לום שולם על  גבי ההודעה המקורית אך לא במלואו.התש ב.

 

 במקרה זה יש לבדוק במערכת "נעמ" או מול פקיד התביעות את הסיבה            

 לשינוי בסכום התשלום. אם מדובר בהקטנת החיוב עבור העובד שלגביו            

 ו לסכוםמתבקש האישור, יש אפשרות להקטין את סכום החיוב ולהתאימ            

 התשלום ולהנפיק את הפוליסה במסך ההזמנה שמפורט להלן בטור של            

 "סכום החיוב נכון להיום".            

 

 האישור הידני יופק ממערכת "עסק" על ידי פקיד הגבייה.

 

 להלן אופן הפקת האישור:

 

 םמסך הזמנת הודעות, בוחרים בהודעת אישור תשלו 614במערכת "עסק" במסך 

 דמי פגיעה.

 

מקבלים מסך פירוט של כל הודעות החיוב שנשלחו למעסיק לתשלום דמי הפגיעה עבור תשעת 

 הימים.

 

ההודעות במסך הן רבעוניות וכוללות את כל העובדים שנפגעו בעבודה ללא הבחנה אם מדובר 

 בתאונת דרכים.

 

העובדים שקיבלו  ע"י הקשת "פ" ליד הרבעון המבוקש, מתקבל מסך המפרט רשימה שמית של

דמי פגיעה מהמוסד בעקבות תאונת דרכים והמעסיק קיבל הודעת תשלום. אם אין עובדים שנפגעו 

 בתאונת דרכים תופיע הודעה מתאימה.



 

 פרטי העובדים הכלולים ברשימה זו:

 

שם העובד, מספר הזהות, סכום החיוב שבהודעה שנשלחה, סכום החיוב נכון להיום, כולל את כל 

 שנשלחו למעסיק בגין אותו עובד ואותה פגיעה. החיובים

 

וסוף קלט, המערכת   F 12ע"י הקשת "פ" ליד שם העובד שלגביו מתבקש אישור התשלום, הקשת 

 תפיק אישור שישלח מהמערכת לכתובת המעסיק.

 

 למסירה ידנית למעסיק במקרה הצורך.    611המערכת תאפשר הדפסת האישור ממסך 

 

     


