
 

 

 2020באפריל  24               עדכון לקוחות

 למי שייכים רווחי הפיצויים?עדכון פסיקה: 

העובד יכך  לפ  .בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים  שנות עבודה  25אחר  לה  משל עובד הסתיי  קתוהעס

 .ה)עסקהפלת תקופת הורת אחרונה במכ(משכ ₪ 400,000בסך של זכאי לפיצויי פיטורים היה 

 ,עסיקהעובד והמ ,לעובד נרכש ביטוח מנהלים על ידי המעסיק בראשית עבודתו, אליו העבירו

 תשלומי מעסיק במרכיב הפיצויים. כוללבכל תקופת העבודה, פים תשלומים שוט

האם עליו   לחברת הביטוח כדי לברר כמה כסף נצבר במרכיב הפיצויים, על מנת לדעתפנה המעסיק 

  כמה. –להשלים סכום כלשהו לעובד עבור פיצויי הפיטורים ואם כן 

בר בה נצ  אך לצרכי מס  ₪  280,000נצבר סך של   במרכיב הפיצוייםחברת הביטוח ענתה למעסיק כי  

 . ₪ 420,000סכום של 

 שאל המעסיק. ?"יודע איפה הםולמה רק מס הכנסה  ₪ 140,000 אן הלכול"

במשך שנים העברנו את הכסף מהפיצויים , "טוחחברת הבי השיבה", הם כולם יודעים איפה"

שילם  וגם כון הפנסיוניהגדיל את החיס גם :פעמיים. הוא הרוויח כדאי לעובדלתגמולים, זה היה 

כספי , כך שישולם מס עבור  לשנות את הפוליסותתנו  מס הכנסה חייב או  1992החל משנת    .פחות מס

 ".חייב במסה הסכוםשבקופה לבין  הסכוםו הפער הזה בין ולכן ישנ הפיצויים שהועברו לתגמולים

 המעסיק. אמר "עבורי זה לא היה כדאי. אני צריך לשלם פעמיים!אבל "

 .חברת הביטוחענתה " וב בה?פוליסת הביטוח הזו לעובד שלך. לא קראת מה כתתה בחרת את א"

 ."זה בעברית? מישהו מבין מה כתוב שם?"שאל המעסיק,  "?וליסה?הפ"

 אמרה חברת הביטוח. "צלחחתמת על הסכם שאתה לא מבין? זה אף פעם לא רעיון מו"

ש בבית הדין האזורי לעבודה עובד תבע את ההפרה  .השלים את פיצויי הפיטוריםללא  בחר  מעסיק  ה

. ₪ 120,000השלים את ההפרש בסך וחייב את המעסיק ל זורי קיבל את התביעהובית הדין הא

 .הדין של בית הדין האזורי לעבודה-על פסק המעסיק ערער לבית הדין הארצי לעבודה

חברת הביטוח  !על מה אני חותם לא ידעתי. זמןי ניה לפזה ה"טען המעסיק , "זה לא צודק!"

למה . ויותרלם אחד לא אמר לי שאשאף  –לעובד ומוצר זול בשבילי  טובלי שזה מוצר  הטיחהב

 עם העובד?"חייב אותי במישור היחסים יהסכם ביני לבין חברת הביטוח ש

הסכמת לתנאי שאתה לא רק  אך"הארצי לעבודה, בית הדין  סכים, ה"חושה באמת לא נוחההת"

את   .מחייבת אותך גם במישור היחסים שבינך לבין העובדהיא  חרת אותה ולפיכך  ב  הפוליסה, אתה

 ."חתמת, התחייבת, תשלםולא עשית זאת.  צריך להוכיחהטענה, לפיה לא ידעת שתשלם פעמיים, 

של בית הדין הארצי לעבודה  1ורטות לעיל, מתבססות בצורה חופשית על פסק דינוהעובדות המפ

 שפורסם לפני כשלושה שבועות. 
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ובעיקר באלו שהופקו בין השנים   2004שהופקו עד לשנת  פסק הדין עוסק בפוליסות ביטוח מנהלים  

וסטו ה רווחי השקעה)(ריבית ו הפיצוייםכספי מ םרווחיהפוליסות ביטוח אלו ב .2003-ל 1992
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שהוסט עבור הסכום את פיצויי הפיטורים  םהשלינדרשו למעסיקים הבמס קטנה והחבות 

 .לתגמולים

סט לרכיב התגמולים לתקן את פוליסות הביטוח כך שהחלק שהו רשויות המסחייבו  1992בשנת 

טרסים של בית הדין הארצי, איש לא דאג לאינ , אך כפי שמצייןבמס חויבמרכיב הפיצויים 

וליסות אלו פעובדה כי כלל לא היו מודעים ל. מרבית המעסיקים, כך אפשר להניח, המעסיקים

 עובדים על חשבונם.מיטיבות עם ה

וככל שחולפות השנים  מדובר בסכומי כסף גדולים יחסית,אין מדובר אומנם בעובדים רבים, אך 

הנוגעות לפערים אלו בבתי הדין בשנים האחרונות החלו להתברר תביעות  .הם גם הולכים וגדלים
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ויות הימורים דין וסוכנ-חברות ביטוח, עורכיל מראש, אפשר להניח שלוצפות הכל היה ניתןאילו 

לא ניתן לדעת איזה חלק תחים במהירות.  ומתפ  רכביםהמודרני מוהמסחר    חיי  .פחות פרנסההייתה  

 ושים שנים.עלינו בעוד של יום, "יתהפך"א קראנו המההסכם של

ים מהתעסקות בניירת, אלא לתעדף את ההתעסקות בה רים ידיזאת משמעות הדבר אינה לה עם

 בצורה נכונה. 

גורלם של כספי  מסדיר אתהבין העובד למעסיק  ברור לו היה הסכםכי אי קבעבית הדין הארצי 

רות לשלוט בתוכנו של הסכם מעסיק ולעובד ישנה אפשל.  הפיצויים, ייתכן והייתה ניתנת לו עדיפות

 , במידה רבה, על ידי חברת הביטוח.מוכתבת טוחפוליסת הביבעוד שבודה הע

המסדיר את כל הסוגיות  על קיומו של הסכם מקיף, ברור, ומעודכןלהקפיד לפיכך, חשוב מאוד 

הנעשה במערכת ומסודר של  קפדניאי אפשר גם להמעיט בערכו של תיעוד  הנוגעות ליחסי העבודה.

מדובר במסמכים הנוגעים לצד שלישי, כגון חברת , גם אם ובמשא ומתן שקדם לה העבודה יחסי

 ביטוח או סוכן ביטוח.
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 שמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ועניין.א
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