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 "קו לעובד" –נייר עמדה 

המדינה מנסה להפריט את שירותי הביטוח הלאומי, תוך חשש כבד לפגיעה 

 העבודהנפגעי תאונות  –במבוטחיה 

 –עבודה במחטף המדינה מנסה להפריט שירותים של הביטוח הלאומי שעשוי לפגוע בעובדים נפגעי תאונות 

בחוק ההסדרים תחת הכותרת: "צמצום פגיעות בעבודה", בו פרק ו' עתיד להתקיים דיון על , 19.2ביום שני, 

בתוך חוק ההסדרים מכניס משרד האוצר רפורמה דרמטית המשיתה חלק מתשלומי הביטוח הלאומי על 

, זאת ללא עבודה על תאונות מעסיקיםלפגיעה משמעותית בדיווח ממשי חשש והיוצרת חברות ביטוח פרטיות 

וות דעתו של הביטוח הלאומי, חוות דעת שלא הובאה אל גורמי המקצוע התעלמות מחתוך כל דיון מהותי ו

 הרלוונטיים. 

 הצעת החוק  עיקרי 

ה" בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תחת הכותרת "צמצום פגיעה בעבוד

, מבקשת הממשלה להנהיג שני שינויים משמעותיים בענף 2018 –(, התשע"ח 2019התקציב לשנת התקציב 

 ביטוח תאונות העבודה: 

בתחום תאונות העבודה, על כל המעסיקים במשק, בעד כל עובד  הטלת חובת ביטוח פרטית .1

(, להלן: המוסדברות הביטוח )המבטחות(, יידרשו לשלם למוסד לביטוח לאומי )המועסק אצלם. ח

-ששולמו לעובד על 1מתשלומי הגמלאות %65ידי המוסד, -במקרה של תאונת עבודה שהוכרה על

ידי המוסד. בכך למעשה, מבקשת הממשלה להפריט חלק מרכזי בענף ביטוח נפגעי עבודה, אבן 

יסוד בתחום הביטחון הסוציאלי בישראל, אשר נוהל עד היום ומאז חקיקת חוק ביטוח נפגעי 

 ידי המוסד לביטוח לאומי; -( אך ורק על1953עבודה )בשנת 

ידי חברות ביטוח פרטיות ואותה מעסיקים יידרשו -קבע עלשתי הטלת פרמיה דיפרנציאלית .2

לשלם לחברות. הפרמיה אמורה לשקף את הסיכון הענפי בו פועל המעסיק ואת רקורד תאונות 

ידי החברות הפרטיות, יוקם מאגר מידע -העבודה אצל אותו מעסיק. לשם תמחור הפרמיות על

יום ושייאסף בעתיד, הן במוסד והן במשרד שינוהל על ידי המוסד, אשר יכלול את המידע שקיים ה

העבודה, בקשר לפגיעות בעבודה, ובין השאר יכלול פרטים שלפיהם ניתן לזהות את המעסיק, 

מספר הפגיעות בעבודה שאירעו אצלו בעשר השנים האחרונות וסוגיהן, מידע בדבר מספר הפגיעות 

מאגר וג הפגיעות שנגרמו בהם. בעבודה שאירעו בענפי העבודה ובתתי הענפים השונים במשק וס

 : חברות הביטוח ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.זה יהיה פתוח לעיונם של שניים בלבד

                                                 
תישא " קצבהכוללות תשלומי "דמי פגיעה", "מענק חד פעמי", ו"קצבה זמנית" או "קצבה קבועה". במקרה של " הגמלאות 1 

 . חמש שנים מיום תחילת זכאותו לקצבהעד בעד תקופה של עובד מהקצבה ששולמה ל 65%חברת הביטוח בשיעור של 
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 הבעיות המהותיות בחוק 

 (מבוסס על מסמכי המוסד לביטוח לאומי וחוו"ד נוספות)

 
רפורמה השנים.  65שילוב חברות ביטוח בשירות שמופעל על ידי המוסד לביטוח לאומי זה  –הפרטה  .1

אסור וענף ביטוח תאונות עבודה, אבן יסוד בביטחון הסוציאלי בישראל, את משנה דרמטית מוצעת ה

שנים עברו מאז שנחקק  65 תעבור בהליך חקיקתי חפוז, המונע דיון מהותי וביקורת ציבורית נאותה.ש

חוק ביטוח תאונות עבודה, המטיל על מעסיקים חובה לבטח את עובדיהם בגין תאונות הנגרמות להם 

ידי המדינה דרך המוסד לביטוח לאומי ללא כל -שנים ושירות ציבורי זה מופעל על 65במהלך עבודתם. 

נוי גופים פרטיים ששיקולי רווח הם מה שעומד בראש מעייניהם. שי –מעורבות של חברות הביטוח 

דרמטי זה וללא כל קשר למידת הרלוונטיות שלו למטרה המוצהרת שביסוד הצעת החוק, מחייב את 

המחוקק בקיום דיון יסודי, מעמיק תוך בחינת כל ההשלכות שחקיקה כגון זו עלולה לייצר, ובמיוחד 

 שזכויות יסוד חוקתיות הן אשר עומדות ביסוד ענף ביטוח תאונות העבודה.

 

קצועיים במוסד לביטוח לאומי מהליך גיבוש הצעת החוק, מחייב זהירות משנה מידור גורמים מ .2

. הצעת החוק שמקדם משרד האוצר גובשה ללא שיתוף ממחטף חקיקתי שמפספס את מטרתו

הרשות הציבורית המרכזית הרלוונטית לעניין, המאגדת בתוכה את כל  –הגורמים המקצועיים במוסד 

יטוח תאונות עבודה. מצב זה, לצד עמדת המוסד לביטוח לאומי הידע והמומחיות הדרושה בנושא ב

(, אך מצורפות לנייר זההמתנגדת להצעת החוק, כפי שניתן ללמוד מניירות עמדה שהכין המוסד בענין )

ניירות אלו ומסיבה לא ידועה טרם פרסמו או הובאו לעיון הציבור או של נציגיו, מחייבים לכל הפחות 

תועבר בהליך חקיקתי מזורז דוגמת חוק ההסדרים, שבמהותו מונע כל דיון  כי הרפורמה המוצעת לא

ענייני מצד המחוקק ומונע ביקורת ציבורית נאותה, תוך ערעור היסודות הדמוקרטיים של הליך 

 החקיקה.

בנייר "התייחסות המוסד לביטוח לאומי להצעת המחליטים בנושא ביטוח פגיעה בעבודה", נכתב באלו 

 המילים: 

עת המחליטים שנוסחה וגובשה במשרד האוצר תוך מידור הגורמים המקצועיים בביטוח "הצ

הלאומי הולידה הצעה בעלת השלכות מרחיקות לכת על יחסי העבודה במשק וגלומה בה 

, שהוא מאבני היסוד של הביטחון הפרטה למעשה של חלק מרכזי בענף ביטוח נפגעי עבודה

מהותיים רבים להבנת ההסדר המוצע בה. ההצעה  הסוציאלי בישראל. ההצעה חסרה פרטים

מבקשת להתבסס על שוק הביטוח הפרטי וזאת ללא כל התייחסות לאופי המוצר הביטוחי 

המוצע, עלותו, או היתכנותו. בנוסף, ההצעה סותרת את עצמה כך שבמקום אחד היא קובעת 

ת כי יחול שינוי של כי לא יהיה כל שינוי בשיעור דמי הביטוח ואילו במקום אחר היא קובע

דמי ביטוח לעניין מעסיקים שלא ביטחו עצמם במסגרת הביטוח הפרטי. ההצעה אינה 
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מסבירה מדוע נדרשת הפרטת הביטוח לגבי המעסיקים הנוחים לביטוח, שעה שלגבי 

 ניתן להסתפק בביטוח הלאומי."  –המעסיקים הקשים לביטוח 

ידי החברות, תוך פגיעה קשה בעובדים.  ההצעה עתידה להביא ל"תת דיווח" של תאונות על .3

יוצרת קשר ישיר בין הדיווח על תאונות עבודה לבין הפרמיה שישלם הקיימת של ההצעה ונתה כמת

דבר שיוצר מוטיבציה ברורה אצל מעסיקים להתנער מתאונות על מנת למנוע הגדלת המעסיק, 

ולפגיעה  לתת דיווחוביל אמור לא ימעגנת כל מנגנון המבטיח כי קשר כהפרמיה. במקביל ההצעה אינה 

כיום המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף הציבורי שבידיו המידע המקיף ביותר אודות תאונות  .בעובדים

עבודה המתרחשות בפועל במשק. לשם השוואה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד 

, זאת למרות 2המדווחות לביטוח לאומיבלבד מכלל תאונות העבודה  %33-העבודה, מקבל דיווח על כ

החובה הקבועה בחוק והמוטלת על מעסיקים לדווח על תאונות עבודה למינהל הבטיחות. יחד עם 

דיווח לביטוח הלאומי ובפרט בקרב קבוצות עובדים מוחלשות דוגמת -זאת, גם כיום קיים תת

לסטינים )עם היתרי עבודה( , עובדים פ2016העובדים הפלסטינים ומהגרי העבודה. להמחשה, בשנת 

מכלל המועסקים בענף הבניה בישראל, אולם חלקם מתוך עובדי הבנין שהצליחו לממש  20%-היוו כ

בלבד,  8%את זכויותיהם לפיצויים )דמי פגיעה( מהמוסד לביטוח לאומי בשל פגיעה בעבודה, עומד על 

, לפי נתוני 52%הבנין עמד על מתוך ההרוגים בתאונות עבודה בענף  2016זאת למרות שחלקם בשנת 

 .3משרד העבודה

יצוין כי מדינות מפותחות המפעילות מנגנון "ביטוח דיפרנציאלי" עושות זאת כחלק ממערך שלם של 

תמריצי מס, הטבות כלכליות ותוכניות הכרה, כאשר מעטות בלבד מערבות את השוק החופשי בענף 

ברוב המדינות המפותחות בעולם קיימת כיום . OECD-מדינות ה 27מדינות בלבד מתוך  6 -הביטוח 

מערכת תמריצים שלמה לשם צמצום תאונות העבודה, כך שגם מדינות המנהיגות ביטוח דיפרנציאלי, 

ידי המדינה והכולל תמריצי מס, -עושות זאת במסגרת מערך שלם של תמריצים שמופעל על

ם המשקיעים בבטיחות וסובסידיות סובסידיות ותוכניות הכרה. תמריצים אלו: הטבות מס למעסיקי

למעסיקים המבקשים להשקיע בציוד בטיחותי; קרנות המממנות פעולות מניעה ומסייעות ביצירת 

. 4סביבת עבודה בטוחה; תוכניות הכרה המעודדות מעסיקים לצבור מוניטין חיובי בתחום הבטיחות

ו ההפוך לו "השיימינג", כלים מעין אלו לא קיימים במדינת ישראל, אף לא תמריץ "ההכרה" א

למרות שמדובר בתמריץ ללא כל עלות כלכלית. יתירה מזו, הרשויות הרלוונטיות מתנהלות בחוסר 

שקיפות ואף מסכלות חשיפת מידע מסוג זה, וכך גם ההצעה עסקינן, המבקשת לראושנה הקמת 

יני הציבור, "מאגר מידע" שיכלול רקורד בטיחותי של מעסיקים, אך מונעת חשיפת מאגר זה לע

                                                 
 .2016ג, שפורסם במאי  66הובאו בדו"ח מבקר המדינה, דו"ח שנתי הנתונים 2 

, פורסם ביוני 2016-2012דו"ח תאונות עבודה ותחלואה תעסוקתית, תמונת מצב  ,המוסד לביטוח לאומימשרד העבודה ו 3 

 . 16, עמ' 2017

דיפנרציאליים ותמריצים כלכליים  דמי ביטוח –נטליה גיטלסון, "על אמצעים לצמצום היפגעות במקום העבודה ויעילותם  4 

 26.12.2017למעסיקים לשמירה על בטיחות העובדים", המוסד לביטוח לאומי, 
 



 
 

 

 

 

4 

יהיה פתוח לעיונם של שניים בלבד: חברות הביטוח ורשות שוק ההון, ביטוח וקובעת כי הוא 

 וחיסכון.

עם  .לביטוח לאומי ידי המוסד-ביטוח דיפרנציאלי אינו מחייב הפרטה, ביטוח כאמור הונהג בעבר על

דיפרנציאלית כך שהפרמיה הביטוח השיטת  אומצה, 1953חקיקת חוק ביטוח נפגעי עבודה בשנת 

שמעסיקים נדרשו לשלם למוסד לביטוח לאומי הותאמה לענף אליו משתייך המעסיק במטרה 

מספר סיבות אך ". שיטת הביטוח הדיפרנציאלית בוטלה מהענפי שקף את "פקטור הסיכוןשהפרמיה ת

יבות שהובילו לא בשל דברים הנעוצים בתפקוד המוסד או ביכולתיו להנהיג ביטוח כאמור. מבין הס

"צבר ענף ביטוח נפגעי העבודה רמת  1984בשנת  –. עודף גביה 1: 5לביטול הביטוח הדפרציאלי,היו

התאפיינו ברמת  80-. "אמצע שנות ה2השנים הבאות";  6-כיסוי המספיקות לתשלום גמלאות ב

יד את בשנה". הרגולטור ובמטרה להוזיל עלויות העסקה על מעסיקים הור 400%-אינפלציה של כ

. מבנה תמריצים לא יעיל "הדיפרנציאציה שהיתה קיימת התייחסה אך ורק 3פרמיית הביטוח; 

למעסיקים גדולים ולא כללה התאמות למעסיקים קטנים יותר. בנושא זה ניתן לטעון, שדיפרנציאציה 

לצד של ענפים אינה מספיק מפורטת לצורך יצירת תמריץ. הרי בתוך כל עסק, יש תפקידים מסוכנים, 

 "כאלו שאינם מסוכנים. ויש אם כן, לגשר על פער זה דרך בניית פרמיה לפי משלח יד.

בעוד שהיום קיימים כלים בעלי  -לצמצום תאונות העבודה המדינה אינה מקדמת כלים קיימים  .4

 –צמצום תאונות העבודה  –פוטנציאל משמעותי להשגת אותה מטרה שההצעה עסקינן מבקשת לקדם 

ידי המשרדים -ואף ללא הסיכונים שהמנגנון שמאמצת ההצעה עלול לייצר, כלים אלו משותקים על

 הממשלתיים הרלוונטיים. 

 
, שהינו הרגולטור, המפקח מינהל הבטיחות במשרד העבודה - במקומות העבודהאכיפה לקויה  .א

ים לשם והאוכף בתחום הבטיחות בעבודה, פועל מזה שנים בתת תקצוב ובתת תקנים הדרוש

פיקוח על תנאי הבטיחות במקומות העבודה ולשם חקירת תאונות העבודה. ביטוי למחסור הקיים 

ממקומות העבודה בהם  2%-במינהל נמצא בעובדה שמפקחי מינהל הבטיחות מבקרים בפחות מ

. דוגמה אחרת למחסור המשווע במינהל, 6מתרחשות תאונות עבודה שמדווחות למינהל הבטיחות

אודות ביקורי הפיקוח שעורכים מפקחי המינהל באתרי הבנין ]ענף הבנין הוא הענף  נמצא בנתון

המסוכן ביותר במשק והאחראי על כמחצית מתאונות העבודה הקטלניות[: הסיכוי שאתר בניה 

תוספת משמעותית לתקנים יזכה לביקור פיקוחי כאמור הוא אחת כל שנתיים וחצי עד שלוש. 

הל הבטיחות אמורה לספק פתרון משמעותי להגברת הפיקוח עבור מפקחים וחוקרים במינ

וצמצום תאונות העבודה, אולם משרד העבודה טרם מצא לנכון לעשות זאת, על אף קריאה 

 מפורשת מצד פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה.
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אי מיצוי הדין עם חברות המפרות את כללי הבטיחות בעבודה, ודחיית הקמת יחידה משותפת  .ב

ידי גופים ממשלתיים, הוא זה -כלי אחר המשותק על - למשטרה ומנהל הבטיחות שתטפל בנושא

משטרת ישראל מופקדת על חקירת תאונות עבודה קטלניות וקשות, אך  משטרת ישראל.שבידי 

פי חוק. חקירת תאונות העבודה מתנהלות באופן רשלני -אינה מבצעת תפקידה זה כמתחייב על

ום הבטיחות, דבר המונע מיצוי דין עם מעסיקים עבריינים ומוביל לאי ללא ידע מקצועי בתח

חקירתן של רב תאונות העבודה ולסגירת תיקי חקירה מחוסר ראיות. כך לדוגמה בתחום תאונות 

( בגינן קיבלה משטרת 2011-2015מתאונות העבודה בבנין )בין השנים  80%-כהעבודה בענף הבנין, 

כמחצית בלבד מתאונות העבודה ; פתח תיק חקירה פליליתלא נ ,ישראל תלונות/קריאות

ידי משטרת ישראל בחשד לגרימת מוות -( נחקרו על2010-2015הקטלניות בענף הבניין )בין השנים 

הקמת יחידת משטרה בלבד מאותם תיקי חקירה הבשילו לכדי כתבי אישום.  11%-ברשלנות, וכ

נהל הבטיחות שיספקו את הפן המקצועי ארצית לחקירת תאונות העבודה שתשלב חוקרים ממי

הדרוש לשם חקירת אותן תאונות, נדחית שוב ושוב בשל סירובו של משרד האוצר ושל המשרד 

לבטחון פנים לממן יחידה זו, על אף קריאה מפורשת מצד פרקליט המדינה והיועץ המשפטי 

 לממשלה.

 לביטוח לאומי:טעמים נוספים להתנגדות לחוק שהועלו בניירות העמדה של המוסד 

 " חיוב מעסיקים בתשלומי ביטוח פגיעות בעבודה יגרום לעליה בעליות ההעסקה של עובדים, מה

שעלול לייצר פגיעה בשכר העובדים, פיטורי עובדים או לחילופין העלאת מחירי המוצרים המיוצרים 

ין נקודה זו . בענפים יצרניים, כגון מפעלי תעשייה ובניבאופן שיעלה את יוקר המחייה בישראל

משמעותית עוד יותר, שכן המדובר בענפים אשר בעלי סיכון גבוה יותר בבסיסם. בענפי התעשייה 

 והבניין במיוחד, ישנו חשש מפגיעה בעסקים קטנים ובינוניים, ולמעה הפחתת התחרותיות במשק."

 ביטוח  "ישראל הינה שוק ביטוח קטן יחסית למדינות אחרות בעולם וקיים חשש כי מספר חברות

שיוכלו להיכנס לתחום ביטוח תאונות עבודה יהיה מצומצם. במידה והענף ישלט על ידי מספר נמוך 

של חברות הביטוח, ישנו חשש להיווצרות אוליגופול בשוק ביטוחי העבודה. קיימת סכנה שבמידה 

גוע שהושוק יהיה אוליגופוליסטי, חברות הביטוח יגבו מהמעסיקים פרמיה עודפת, מה שעלול לפ

 בתמריצי העסקת העובדים של המעסקים. לכך יש השלכות רוחב על הכלכלה הישראלי."

  קיים חשש שבמידה שלחברות הביטוח יהיה כוח בלעדי לקבוע פרמיה הן יענישו את המעסיק על"

עליה בשיעור התאונות )בדמות פרמיה גבוה יותר( אך לא יזכו בפרמיה נמוכה יותר במידה שהמעסיק 

 ישתפר."


