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-הביטוחיהכיסוי 

ניתוח הפסיקה האחרונה

ד מוטי עזרן"עו

אגף עבודה-מנהל תחום משפט קיבוצי

התאחדות התעשיינים בישראל



קופות  )חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
2005-ה"תשס, (גמל

20סעיף 

אוהדין–זהבסעיף)קיבוציהסכםלרבות,הסכםאודיןכללפי,גמללקופתכעמיתלהצטרףהזכאיעובד"
למטרההמיועדתגמלקופתכל,עתבכל,לבחוררשאי,כאמורגמלבקופתעמיתולהיותלהמשיךאו,(ההסכם

עללהגבלותבכפוף,מעבידוותשלומיתשלומיוהפקדתלצורךההסכםאוהדיןלפישנקבעההגמלקופתשל
כאמורעובדשלומעבידו,22סעיףלפיכספיםהפקדתעלולהגבלותהגמלקופתבתקנוןשנקבעועמיתיםצירוף

בקופהשיופקדובכךבעדוההפקדהשיעורואתעובדובעדהגמללקופתהכספיםתשלוםאתיתנהלא
נקבעאםאףוהכל,קופותשלמסוימתרשימהמתוךהעובדשיבחרבקופהאוקופותשלמסויםמסוג,מסוימת

."בהסכםאובדיןאחרת

(  א)49סעיף 

:הבסיסיהקנסאושנהמאסר–דינו,מאלהאחדשעשהמי"

".20בניגוד להוראות סעיף , התנה תשלום כספים לקופת גמל בעד עובד( 7...)

(1()ב)43סעיף 

הממונהרשאי,49סעיףלפיעבירהבשלהשקבועהלגביוהחלהזהחוקלפימההוראותהוראהאדםהפר"
:הענייןלפי,להלןכמפורטבשיעורכספיעיצוםעליולהטיל

ניתןשהיההכספיהעיצוםמסכוםאחוזים150–(א)49סעיףלפיעבירהבשלהשקבועההוראההפרתלעניין
"הראשונהלתוספת'גבחלקהמנויההוראההפראילוהשנייההתוספתלפיעליולהטיל

750,000 ₪



לנדסברגפרשת ליליאן 
מ"רוב יועצים בע-גל' נלנדסברגליליאן 7243-10-15ע "ע

עובדות המקרה✓

.ויעוץחשבונותניהולבשירותיעוסקתהמעסיקה✓

.2010יוליעד2005נובמברהשניםביןבחברהעבדההעובדת✓

.מגדלבחברתמנהליםביטוחלפוליסתהצטרפההעובדת✓

.ההצטרפותמסמכיעלחתימתהבעתנכחלאהביטוחסוכן✓

.הסרטןמחלתהמערערתאצלאובחנה2010יוניחודשבמהלך✓

.100%בשיעורזמניתנכותשיעורילהנקבעו✓



לנדסברגפרשת ליליאן 
מ"רוב יועצים בע-גל' נלנדסברגליליאן 7243-10-15ע "ע

המשך–עובדות המקרה ✓

המערערת פנתה לחברת מגדל בבקשה לקבל את כספי הנכות בשל ✓
.אובדן כושר עבודה

פוליסת הביטוח של המערערת אינה כוללת רכיב פיצוי  התברר כי ✓
.בגין אובדן כושר עבודה

העובדת פנתה למעסיק בדרישה לשלם לה את הכספים בשל אובדן  ✓
.כושר עבודתה

.המעסיק סרב✓

.בית הדין האזור דחה את בקשת העובדת✓



השאלות המשפטיות✓

שאינו כולל ביטוח אובדן  האם רשאי עובד לבחור מוצר פנסיוני ✓
?כושר עבודה

את עובדו במסלול ביטוח האם מוטלת חובה על המעסיק לבטח ✓
?פנסיוני הכולל ביטוח בגין אובדן כושר עבודה

לנדסברגפרשת ליליאן 
מ"רוב יועצים בע-גל' נלנדסברגליליאן 7243-10-15ע "ע



צו הרחבה  לביטוח פנסיוני מקיף במשק

:3סעיף 

מועסקאשר,להלןכהגדרתומיטיבפנסיוניהסדרלושאין,להלןכהגדרתועובדכל"

בהודעה,ולבחור,זהצוי"עפמבוטחלהיותזכאייהיה,עבודהמקוםבכלשיועסקאו

,לקצבהגמלקופתלרבותמקיפהבפנסיהשלהלןהקצובהזמןבפרקלמעסיקובכתב

בסעיףכקבועזכאותולוקמהבומהמועדהחלמבוטחיהיהבה,הממונהי"עשאושרה

בקופהאוקופהבאותה,ונכותמוותלמקרהכיסוייםגםשתכלולובלבד,זהלצו'ז-'ה6

"...6בסעיףלאמורבכפוףוהכל,אחרת

אחרתגמללקופתלעבוראולבחורהעובדשלבזכותולפגועכדילעילבאמוראין..."

."דיןכלפיעל



קופות  )חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
2005-ה"התשס, (גמל

(א)20סעיף 

קיבוציהסכםלרבות,הסכםאודיןכללפי,גמללקופתכעמיתלהצטרףהזכאיעובד"

רשאי,כאמורגמלבקופתעמיתולהיותלהמשיךאו,(ההסכםאוהדין–זהבסעיף)

אוהדיןלפישנקבעההגמלקופתשללמטרההמיועדתגמלקופתכל,עתבכל,לבחור

עמיתיםצירוףעללהגבלותבכפוף,מעבידוותשלומיתשלומיוהפקדתלצורךההסכם

שלומעבידו,22סעיףלפיכספיםהפקדתעלולהגבלותהגמלקופתבתקנוןשנקבעו

שיופקדובכךעובדובעדהגמללקופתהכספיםתשלוםאתיתנהלאכאמורעובד

אףוהכל,קופותשלמסוימתרשימהמתוךהעובדשיבחרבקופהאו,מסוימתבקופה

".בהסכםאובדיןאחרתנקבעאם



מנימוקי בית הדין

*:צ פורום החוסכים"בג

מומחיותמצריכיםחלקם,סבוכיםהיבטיםישנםאמנם..."

אישיתלאחריותתחליףאיןאך,מקצועיויעוץמיוחדת

לבחוררשאיהעובדאך,חובההואהפנסיוניהחיסכון...בסיסית

כושראובדןשללמקריםביטוח...החיסכוןיתבצעבוהאופןאת

,בכךמעונייןהעמיתאם.גמלבקופתמובנהאינומוותאועבודה

כמרכיב,ביטוחמחברתביטוחעבורולרכושיכולההגמלקופת

"...הפנסיונימהחיסכוןנפרד

24.12.17מיום ,שר האוצר' פורום החוסכים לפנסיה בישראל נ6925/14צ "בג*



מנימוקי בית הדין

:הטלת האחריות הנה מאוזנת

אתציידהמחוקק...לעובדשהועברההאישיתהאחריותלצד..."

חוקנחקק)מושכלתהחלטהלקבלתמתאימיםבכליםהעובד

סליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח

מפרטיםבו,מקדיםהליךנדרשבו(2005-ה"התשס,(פנסיוניים

"...בפניושעומדותשונותהאפשרויותאתהעובדבפני



מנימוקי בית הדין

:מי שיפר את האיזון מסתכן בפלילים

עבירההיאהפיקוחלחוק20סעיףהוראותשלהפרה..."

כלשאיןכךקנסאושנהמאסרשדינההפליליבמישור

יסרבשמעסיקהעובדהעצם...האיסורחומרתבדברספק

מנהליםבביטוחלבטחולמשלכמועובדשלהנחיהלבצע

כדילכאורהעולהעבודהכושראובדןשלרכיבללא

."פליליתעבירה



רפורמת קרן ברירת מחדל-פנסיה 

עובד יצורף לקופת גמל באחת  , ביטוח וחיסכון, אגף שוק ההון, בהתאם לחוזר משרד האוצר✓
:מהדרכים הבאות

.ומימוש זכות הבחירה שלושיקול דעתו בחירת העובד על פי ✓
בהליך,מעסיקידיעלשנבחרה,"מפעליתמחדלברירתקרן"להעובדיצורף,כאמורבחרלאהעובדאם✓

בחוזרהמפורטיםלתנאיםבהתאם,תחרותי
יצרףהמעסיק,החוזרלתנאיבהתאםלקרןהעובדאתצירףלאוהמעסיק,גמלבקופתבחרלאשעובדככל✓

.האוצרמשרדידיעלשנבחרומחדלברירתמקרנותלאחתהעובדאת

:  פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל והן1.11.2018החל מיום ✓
.  מיטב דש ופסגות, אלדוביהלמן , אלטשולר שחם✓

אשר נערכו שלא בהליך  , "קרן ברירת מחדל מפעלית"הסכמים קודמים שהיו למעסיק עם ✓
.  31.3.2019תוקפם פקע ביום תחרותי לפי החוזר 

תוקפם פקע בתאריך הסכמי ברירת מחדל אשר במסגרתם נקבעו דמי ניהול מקסימאליים ✓
31.3.2018  .





תודה

ד מוטי עזרן"עו

אגף עבודה-מנהל תחום משפט קיבוצי

התאחדות התעשיינים בישראל

03-5198824

motia@industry.org.il

mailto:michalh@industry.org.il

