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                                    היח' לעבודה סוציאלית       

 
 מידע לנפגעי תאונות דרכים ומשפחותיהם

 
 נפגע תאונת דרכים נכבד:

 
יקט מיוחד לטיפול ייפה" קיים פרו-ברצוננו להביא לידיעתך שבמרכז הרפואי "הילל

 בנפגעי תאונות דרכים ומשפחותיהם.
מיכה ומתן מידע לנפגעי התאונות ובני משפחותיהם ת ,מטרת התכנית היא ליווי

 .במהלך השהייה בבית החולים
 :ו  ניתן לקבל סיוע בנושאים הבאים במסגרת תוכנית ז

 נפשית של הנפגעים ובני משפחותיהם עם אירוע התאונה. -התמודדות רגשית .א
 שחרור לקראת השחרור מבית החולים. תוכנית .ב
 תאונות דרכים. לגבי חוק נפגעימידע והכוונה    ג.

 
את התוכנית מתאמת העובדת הסוציאלית של ביה"ח האחראית לפרוייקט הטיפול 

 בנפגעי תאונות דרכים.
 

 ההתמודדות הרגשית .א
על הוא אירוע טראומתי משברי קשה המשפיע  לעיתים רוע תאונת הדרכיםיא

 , גורם להופעת תגובות רגשיות וגופניות שבד"כהנפגע, משפחתו וכל הסובב אותו
 ככל שמתרחקים מיום האירוע .עוצמתן פוחתת בהדרגה 

ניתן טיפול תמיכתי מקצועי לנפגע המאושפז ולבני משפחתו במסגרת הפרויקט 
 מיום האשפוז ועד לשחרור.

 .הטיפול נעשה בשיתוף פעולה עם הצוות הרב מקצועי במחלקה
 

 הכנה לקראת שחרור ב. 
    , עתוף פעולה עם הנפגשפוז נבנית  תוכנית שחרור  בשיהאלקראת סיום 

בהתאם לסוג הטיפול לו זקוק הנפגע עם  חולים, הקופת משפחתו, צוות המח' ו
 שחרורו מביה"ח.

 
)עפ"י קריטריונים רפואיים( , במקרה שהנפגע זקוק לשיקום במסגרת שיקומית 

/ אנשי קשר של קופות החולים אשר יחד עימם  מועברת בקשה לבקרים
 ת השיקומית . מתאמים את העברה למסגר

 
   ג. הדרכה למיצוי זכויות

 
ונכנס לתוקף   1975נחקק בשנת  - ם לנפגעי תאונות דרכיםיחוק פיצוי. 1

עפ"י חוק זה אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצוי בגין  . 1976בספטמבר 
 התאונה.

   מדובר ב : 
 קופות באחריות  2010לינואר  1-מ )החל *  מתן טיפול רפואי ושיקומי לנפגע

 ( החולים    
  *  פיצוי על אובדן פרנסה / הכנסה .

 *  במידת הצורך טיפול בבני משפחה של הנפגע ובתלויים בו.
 אכן זקוק לה.  *  מתן עזרה סיעודית לנפגע המשתחרר לביתו במידה והוא       
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  תשלום  כלית זכאי לתשלום תכוף  דהיינו *  נפגע הנמצא במצוקה כל

   בסוף הטיפול. ם  להתארגנות ראשונית  המנוכה  מסה"כ הפיצויי   
 )הבקשה לקבלת תשלום תכוף נעשית בדרך   כלל ע"י עורך דין(   
  במקרים בהם מדובר בתאונת "פגע וברח" או כאשר לא * 
    טפלת בנפגע חב' "קרנית" פרט לנושא של הטיפול ידועה חברת הביטוח מ  
 לקופות החולים. הרפואי שכאמור הועבר  

 
מומלץ להסתייע  בעורך דין   - הדרכים תתאונועל מנת למצות את חוק נפגעי  .2

מומלץ להיפגש עם כמה עורכי דין עד  . את עורך הדין יש לבחור בקפידה.מטפל
 . לבחירה הסופית

 
יות הנ"ל יש לדאוג לקבל אישור   על מנת למצות את הזכו - אישור משטרה. 3

 : לשם כך יש להמציא למשטרהונה. ל התאמהמשטרה ע
 . מכתב רפואי מבית החולים. א
 למסור עדות חתומה למשטרה .ב

 
 תאונות דרכים שהינן תאונות עבודה:   .ד
 

נפגע תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה יטופל בשלב הראשון כנפגע תאונת 
בד יש בד ב . ע"י קופות החוליםגם הוא עבודה. הטיפול הרפואי ניתן וממומן 

 להגיש תביעה לביטוח לאומי כתביעת תאונת עבודה .
 במקרה זה ההליך הוא כדלקמן :

 מהמעביד. 250 קבלת טופס ב.ל.  -
 המצאת אישור משטרה  -
   ופא עבודה. זאת לאחר שממציאים לר קבלת תעודה רפואית ראשונית לתאונת -
 מהמחלקה.מהמעביד ומכתב רפואי  250ס ב.ל.את טופ המשפחה   
       ודה למחלקה לנפגעי תאונות עבלבטוח לאומי טופס תביעה לתאונת להגיש  -

  תאונות עבודה.התעודה הרפואית הראשונה לנפגעי  בצרוףעבודה       
     יחד איתו עבודה מומלץ למנות עו"ד מטפל ו-גם במקרה זה של תאונת דרכים      
 למלא את טופס התביעה  .      

       
 
 

               
       

 
 להחלמה מהירה איחולנו                                                

                       

 
 
         

 
            


