
 

 

 

 

 
  טבת, תש"פ  ו"כאביב,  -תל           
  2020ינואר,  23                                     
             

 
 לכבוד 

 המנהל/ת הכללי/ת 
 

 נכבדי/תי, 
 

 חברים יקרים, 
 

 

 וקבע: והמדינה בג"צ קיבל את עמדת התאחדות התעשיינים  הנדון: 

פנסיוני ברכיב התגמולים ללא אובדן כושר עבודה  לעובד זכות בחירה לבצע ביטוח 

 ולהעדיף אפיק פנסיוני זה על קרן פנסיה מקיפה, הכוללת אובדן כושר עבודה

  

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את עמדת   לפיו ,14.10.2018ן מיום ו בהמשך לעדכ

בתיק   16.1.2020המעסיקים והמדינה, ברצוני לעדכנכם, כי החלטת בג"צ מיום 

 קבלה אף היא את עמדתנו, ודחתה את עמדת ההסתדרות.    2360/19

ידי מעסיקה בביטוח מנהלים אשר  -זכירכם, כי דובר במקרה בו עובדת בוטחה על א

 פי בחירתה.  -עבודה, וזאת על  אינו כולל ביטוח אובדן כושר

לאחר מספר שנים, העובדת חלתה, ומשחברת הביטוח דחתה את תביעתה לקבלת  

הגישה תביעה נגד מעסיקה, בטענה כי היה חייב לבטחה בביטוח אובדן   –כספי נכות 

כושר עבודה. זאת, מכוח הוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק משנת  

עובד שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב יהיה זכאי להיות מבוטח  , אשר קובע כי כל 2008

בפנסיה מקיפה או בקופת גמל ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות. בית  

 הדין האזורי דחה את עמדת העובדת והיא ערערה לבית הדין הארצי. 

התאחדות התעשיינים, באמצעות אגף עבודה, הגישה נייר עמדה, הצטרפה לדיון  

 יגה את עמדת המעסיקים בבית הדין הארצי.והצ

 

 

 



 

 

 

 

 

, ודחה את טענות  התעשיינים והמדינה בית הדין קיבל את עמדת התאחדות 

לחוק הפיקוח על שירותים   20ההסתדרות והעובדת. זאת, על סמך הוראת סעיף 

פיננסיים, אשר מבטאת עקרון יסוד בעולם החיסכון הפנסיוני, והוא חופש הבחירה  

עובד בקביעת סוג המוצר הפנסיוני המועדף עליו, החברה שתנהל עבורו  המלא שניתן ל

את הכספים ומסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים. זאת, ללא כל יכולת התערבות  

של המעסיק בבחירות אלה. ההסתדרות הגישה עתירה לבג"צ וההתאחדות הגישה  

 את תגובתה לעתירה.

לעובד   , כי י כבוד השופט מזוז קבעהמפ   16.1.2020כאמור, החלטת הרכב בג"צ  מיום 

זכות בחירה לבצע ביטוח פנסיוני ברכיב התגמולים ללא אובדן כושר עבודה ולהעדיף  

עובד רשאי  משה  .אפיק פנסיוני זה על קרן פנסיה מקיפה, הכוללת אובדן כושר עבודה

אובדן  לבחור מוצר פנסיוני )לשם דוגמא, ביטוח מנהלים(, שאינו כולל ביטוח בגין 

, לא תתקבל טענה כי  על המעסיק חל איסור להתערב בבחירה זומש כושר עבודה, ו

 היה על המעסיק לבטחו ברכיב אובדן כושר עבודה.

  

נשמח לעמוד לרשותכם. לשאלות או הבהרות ניתן לפנות לאגף עבודה בהתאחדות  

 .03-5198819בטל' 

 

 

 

 בכבוד  רב, 

 

 שרגא ברוש

 
 
 
 
 
 
 
 


