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 קה הראשוניםכיסוי ביטוחי לעובדים בחודשי ההעס

 

נגד  בתביעתםטענו יורשי המנוח . תאונת דרכיםעקב עובד  טרכחודש לאחר תחילת העבודה, נפ
לבטח את העובד בחודשי עבודתו הראשונים,  כי זה הפר את חובתוחברה בענף השמירה,  ,  המעסיק

המעסיק טען,   .עובדנערך ביטוח ל  בפיצוי שווה ערך לפיצוי שהיו מקבלים לו היהשאת  ומשכך עליו ל
לערוך ביטוח ריסק  ומחובת והפוטר אותי נערך למנוח הסדר פנסיוני בדיעבד, דבר כבין השאר, 

 שיבטחושל המעסיק כדי הביטוח , וכי יש לייחס למנוח אשם תורם, משלא פנה לסוכן קולקטיבי
 נדרש לעשות עם קבלתו לעבודה.  ואביטוח פנסיוני, כפי שהב

מעסיק שחל עליו הצו חייב לערוך בית הדין בחן את צו ההרחבה הרלוונטי בענף השמירה, הקובע, כי  
עפ"י , ולאחר חודש עבודה קלנדרי עליו לערוך לו הסדר פנסיוני. "ריסק קולקטיבי"לעובדו הסדר 

העובד לא . ביטוח העובד מתחילת עבודתוכלית ההוראה בצו ההרחבה הינה בית הדין, ת פסיקת
 במועד התאונה ובמועד פטירתו, ואף לא עלה בידי המעסיק להראותבוטח בביטוח ריסק קולקטיבי  

אשם תורם של העובד טענות החברה בדבר . ר ולא הצליחועל לערוך ביטוח כאמושהוא ניסה בפ
, בפסק הדין ביטוח כנדרש. כן צוין, כי אין למעסיק אלא להלין על עצמו על אי עריכת נדחו, ונקבע

תרון ביטוחי לעובדיו חזקה כי היה מוצא פה המעסיק לפעול למימוש הוראות צו ההרחבה,  רצלו  כי  
 , אולם זאת לא נעשה. , עד להצטרפות לביטוח פנסיוני מקיףפוליסת ריסק זמני תאף בצור

שווה ערך סכום המהווה  ,ש"ח 150,000בסך , חויב המעסיק בפיצוי חובתו כלפי העובדלאור הפרת 
 .לפיצוי שהיה מתקבל לו היה נערך ביטוח כאמור

מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה, בדבר  כללי  קיבוצי  תאם להסכם  נזכירכם בהקשר זה, כי בה
 . של כל עובד החל מהחודש הראשון לעבודתו לערוך ביטוח פנסיוני, יש 2005נחתם בשנת  אשר
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בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי.  הינו שלעיל המידע
   . במסמך זה לאמורלקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר  יש

         


