
 

 

 2020מאי 

 

                                  לקוחות יקרים,

 מבזק פסיקה בתחום יחסי העבודה

 כחלק מהעדכונים הנשלחים אליכם מעת לעת, להלן מבזק פסיקה חשובה מהעת האחרונה.

 זה הינו מידע כללי, אשר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני. יובהר, כי כל האמור בחוזר

הבעלות בתשואה שנצברה בגין כספים שהופקדו לרכיב  בענייןפסק לאחרונה בית הדין הארצי לעבודה 

  2004פיצויי פיטורים, בפוליסות ביטוח מנהלים ששווקו בשנים שקדמו לשנת 

חישוב ערך פדיון  הלפי ה, הוראמנהלים, משיקולי מס, כללו פוליסות ביטוח 1992בעבר, ועד לשנת  .1

בגין הפקדות  הריאלית שצברו כספי הפיצוייםאת התשואה לא יכלול  ,בפוליסהמרכיב הפיצויים 

  .. כספים אלה, כפי שקבעה הפוליסה, הוסטו לרכיב התגמוליםשבוצעו

נועדה להיטיב עם העובדים מתכונת חישוב ערך פדיון הפיצויים הצבורים בפוליסות ביטוח מנהלים  .2

המבוטחים בפוליסות, באמצעות יצירת נוסחת חישוב המתעלמת מהתשואה הריאלית הנצברת 

יתה על חשבון מעסיקיהם ועל חשבון יבמישרין בגין הפקדת כספי הפיצויים. ההטבה למבוטחים ה

 .קופת המדינה

שצברו כספי פיצויי תוקן ההסדר שהתיר פטור מלא ממס בגין התשואה הריאלית  1992בשנת  .3

פיצויים ערך פדיון   דיווחי חברות הביטוח כוללים שני סכומים:הפיטורים ונוצרה פרקטיקה לפיה 

פדיון שנועד לצורך התחשבנות  וערך)הכולל גם חישוב וירטואלי של התשואה הריאלית(  לצרכי מס

 .עם העובד



 

 

ם התשואה שצברו כספי דינה של מהשעסקו בשאלה  ,1ערעוריםהארצי בשני לאחרונה פסק בית הדין  .4

לחוק פיצויי  14בנסיבות בהן לא הוחל הסדר מכוח סעיף  ,מנהלים בביטוחשבוטחו  ,פיצויים במרכיב

 , לפיו הפקדות לפוליסה יבואו במקום פיצויי פיטורים. 1963 -פיטורים, התשכ"ג

, 2004. מאז 2004לשנת  קדמוקו בשנים שופוליסות ביטוח מנהלים ישנות ששובפסקי הדין עסקו  .5

הסוגיה כיצד תחושב צבירת הפיצויים בהסדרי הביטוח הפנסיוני השונים )קרנות פנסיה; ביטוחי 

 באופן אחיד. הוסדרה מנהלים; קופות גמל לחיסכון( 

לפוליסת ביטוח מנהלים על שם העובדת, אליה כספים שהופקדו מדובר היה במוסדות חינוך, פרשת ב .6

למרכיבי תגמולים ופיצויים וכן כספים שנוכו משכרה של העובדת למרכיב  הופקדו כספי המעסיק

על פיצויי פיטורים, מעבר תגמולי עובד. המחלוקת בין הצדדים נגעה לייחוס התשואה העודפת 

האם מלוא התשואה תיזקף על חשבון חבותה של החברה לתשלום פיצויי  - הפרשי ההצמדהל

הוראת הפוליסה, למרכיב התגמולים בפוליסה ולא  שקבעהכפי פיטורים או שמא התשואה מוסטת, 

 תבוא על חשבון פיצויי הפיטורים שחב המעסיק לעובד.  

דיות דבית הדין קבע כי חוזה ביטוח המנהלים הוא חוזה משולש שבבסיסו עומדות ההתחייבויות הה .7

ם שיש להן המבטח, המעסיק והעובד. על כן, הוראות פוליסת ביטוח מנהלי - צדדים הבין שלוש

העובד, כמו ההוראה הקובעת את ערך ל השלכה על הזכויות וההתחייבויות ההדדיות של המעסיק וש

פדיון הפיצויים בפוליסה, מחייבות לא רק את המבטח ביחסיו עם כל אחד מן הצדדים להסכם 

 העבודה אלא גם את הצדדים בינם לבין עצמם.

הפוליסה, חישוב ערך פדיון מרכיב הפיצויים לאור האמור, פסק בית הדין כי בהתאם להוראות  .8

אין לזקוף את  ,כלומר. ביחסי עובד מעסיק אינו כולל את התשואה הריאלית על כספי הפיצויים

על חשבון פיצויי הפיטורים , התשואה העולה על קרן ההפקדות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד

 . המגיעים לעובד ממעסיקו
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 חלים דיני החוזים, ולכן ניתן לתקוף את תחולת החוזה עלי היאבית הדין ציין כי פוליסת הביטוח  .9

 במסגרת חוזה עבודה. סותרות מקום בו קיימות הוראות אחרות באופן פרטני, הוראות הפוליסה 

תוצאת פסק הדין במקרה זה הייתה, כי על המעסיק להשלים את תשלום פיצויי הפיטורים, מעבר  .10

פי הפיצויים שהפקיד בתוספת הפרשי הצמדה בלבד. התשואה על כספי הפיצויים לא נלקחה לכס

בחשבון בחישוב, והעובדת במקרה זה קיבלה גם את השלמת הפיצויים, וגם את התשואות שהוסטו 

 למרכיב התגמולים.

שם  פרשת הוט מובייל עסקה בסוגיה דומה. בפרשה זו הפקיד המעסיק בפוליסת ביטוח המנהלים על .11

תשלומים למרכיב הפיצויים בלבד )כלומר לא הופקדו כספים עבור רכיב  ,1988, משנת העובד

 התגמולים(.  

ה העודפת הוסטו אלפיה כספי התשו ,בית הדין קבע כי במקרה זה לא ניתן לקבל את פרשנות העובד .12

השונים,  זו נלמדת מרישומי חברת הביטוח בדוחות לחשבון התגמולים. נקבע כי למרות ש"הסטה"

, חשבון תגמולים כלל במסגרתם כספי חיסכון שלא נרשמו כערך פדיון לפיצויים נרשמו כתגמולים

 לא נפתח ולא ניתן היה להסיט אליו כספים. 

למרכיב הפיצויים  אלא ,כספים למרכיב התגמולים הופקדועל כן פסק בית הדין כי בנסיבות בהן לא  .13

 על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד.כולה התשואה על כספי הפיצויים תיזקף בלבד, 

המסקנה העולה משני פסקי הדין היא, שחשוב מאד לבחון את כל מערכת ההסכמים בין העובד  .14

 למעסיק ואת הפוליסה, וזאת בכל מקרה פרטני. 

כדוגמת הפוליסות שנדונו בפסקי הדין, מומלץ  ת ביטוחחתומים על פוליסאתם ככל ש ,בכל מקרה .15

, הן מול המבטח בנוגע לדרכי ההתמודדות, ובשים לב לכלל המסמכים הרלוונטייםעמנו להתייעץ 

 .והן במסגרת יחסי העבודה

 נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות או הבהרות נוספות בעניין או בכלל.

 בברכה,      

 אשר חלד ושות', משרד עורכי דין                          


