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 פסק דין
 

 
השאלה המונחת לפתחנו, האם הנתבעת הפרה את הוראות הדין וההסכם בין  .1

הצדדים בכך שלא ביטחה את התובע לאחר שהשלים חצי שנת עבודה בביטוח 

 מנהלים הכולל כיסוי לאובדן כושר עבודה או בקרן פנסיה מקיפה. 

טענת התובע, מאחר שלקה בסרטן שבמהלך התקופה בה לא בוטח ביטוח ל

פנסיוני, על הנתבעת לפצות אותו בגין הנזקים שספג ובכלל זה תשלום חודשי 

 בגין אובדן כושר עבודה ולחלופין פנסיית נכות. 

 

 עדים: .2

 -מטעם התובע העידו התובע עצמו, ד"ר גפן, מומחה לרפואה תעסוקתית )להלן

 (.מר בן יצחק -( ומר זאב בן יצחק, מומחה בייעוץ פנסיוני )להלןד"ר גפן
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 (,מר ארז -מר דן ארז, מומחה בייעוץ פנסיוני )להלןמטעם הנתבעת העידו: 

(, מר הגב' איילון -הגב' תהילה איילון, עובדת במחלקה בה עבד התובע )להלן

, רופא (, ד"ר חיים פרלוקמר ראובן -ליאור ראובן, מנהלו של התובע )להלן

 -( והגב' חני לוי, מנהלת משאבי אנוש בנתבעת )להלןפרלוק ד"ר -חתם )להלן

 (.לויהגב' 

ואלו העובדות הרלוונטיות, כפי שהן עולות מכתבי הטענות, כמו גם מעדויות  .3

 הצדדים והמסמכים אשר צורפו לעדותם:

והינה חברה  1986( הוקמה בשנת הנתבעת -חברת ניופאן בע"מ, )להלן א.

 טית העוסקת ביבוא, שיווק והפצה של מוצרי אלקטרוניקה וחשמל.פר

על הנתבעת חל צו ההרחבה בענפי היבוא, הייצוא, המסחר בסיטונאות  ב.

(, אשר הרחיב את צו ההרחבה בענף המסחר -ובשירותים )להלן

הוראות ההסכם הקיבוצי בענפי היבוא, יצוא, במסחר ובשירותים 

 -ב לבין ההסתדרות הכללית )להלןשנחתם בין לשכת המסחר תל אבי

 (.ההסכם הקיבוצי

ועד ליום  2.9.09החל מיום  1התובע הועסק בתפקיד סוכן מכירות שטח ג.

6.3.132 . 

. 2010קיבל התובע מכתב שכותרתו מבנה השכר לשנת  3.2.10ביום   ד.

שנה מתחילת  1/2יינתן ביטוח מנהלים לאחר במסגרת המכתב צוין "

   3העבודה".

 החל התובע לסבול מבעיות בריאותיות שונות.  2010הלך שנת במ ה.

עבר התובע ניתוח מוח בהרדמה מקומית בו נכרת הגידול  6.12.10ביום  ו.

 .4שהתגלה במוחו

אולם החל לסבול מפרכוסים.  2011התובע שב לעבודתו במהלך ינואר  ז.

 .  5לתובע נערכו בדיקות שונות אשר קבעו כי שאריות הגידול גדלות

, בוטח התובע בקרן פנסיה מקיפה, הכוללת פיצוי 2011בחודש יולי  ח.

למקרה נכות, בין היתר כתוצאה ממחלה קיימת, בתום תקפת אכשרה 

 .7. ההפרשות בוצעו רטרואקטיבית6חודשים 60בת 

                                                 
 .לתצהיר התובע 5ס'  1
 .לכתב ההגנה 20וס' לכתב התביעה  3ס' 2
 כתב התביעה.ל 1נספח א 3
 לתצהיר התובע. 11ס'  4
 לכתב התביעה.נספח ב'  5
 לכתב התביעה.נספח ד'  6
 התובע.לתצהיר  19ס'  7
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נבדק התובע על ידי רופאה תעסוקתית כשכותרת  10.2.13ביום  ט.

 אה קבעה כי:. הרופ8"לשם בדיקת כושר עבודההבדיקה "

לאור מצב בריאותו הנוכחי אינו מתאים לעבוד בעבודה הכרוכה בנהיגה, "
 עבודות בגובה, על יד מכונות נעות או אש פתוח".

עוד באותו היום, נשלחה הודעת דואר אלקטרוני ממנהל הסחר  י.

והמיתוג לגב' חני לוי לפיה התובע מבקש לקבל מכתב פיטורים וכך 

 :9נרשם

חביב מבקש מכתב פיטורין+ חודש מראש )כך שיזדכה על "לאור האמור, 
 (..01.03.13הציוד ב 

 מבקש לזרז פיצויים, ובמידת האפשר, שיצורפו לשכ"ע פברואר".

ולאור סירובו לקבל עבודות  5.3.13לתובע נערכה שיחת שימוע ביום  יא.

 .6.3.1310מותאמות הוא פוטר ביום 

 .11לתובע שולמו פיצויי פיטורים מלאים יב.

קיבל התובע מכתב מהמוסד לביטוח לאומי לפיו הוכרה לו  2.6.13ביום  יג.

ונכות רפואית משוקללת גם כן של  100%דרגת אי כושר זמנית של 

 . 31.12.1312ועד ליום  1.3.13וזאת החל מיום לתקופה שבין  %100

קיבל התובע מכתב מהמוסד לביטוח לאומי אשר לפיו  11.9.13ביום  יד.

 .1.1.1413לצמיתות החל מיום  100%בנכות התובע בשיעור  הכיר המוסד

 

 תמצית טענות הצדדים
 
כי הנתבעת התרשלה בכך שלא ביטחה אותו בביטוח מנהלים  התובע טוען .4

הכולל כיסוי לאובדן כושר עבודה במועד המוסכם בין הצדדים, ולכן עליה 

שי בגין משכרו החוד 75%להיכנס לנעלי חברת הביטוח ולשאת בתשלום של 

אובדן כושר העבודה בו לקה. לחלופין, טוען כי הנתבעת התרשלה בכך שלא 

. ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק צוביטחה אותו בקרן פנסיה בהתאם ל

הנתבעת אמנם ביטחה אותו בקרן פנסיה, אולם הדבר נעשה כשנה וחצי לאחר 

לת עבודתו והחתימה על הסכם העבודה וחמור מכך רק לאחר גילוי תחי

מחלתו, ובכך נשללה ממנו האפשרות לעמוד בתקופת האכשרה, אשר הייתה 

 מזכה אותו בקצבת נכות מקרן הפנסיה ובפטור מתשלום הפרמיות לקרן.

                                                 
 לתצהיר הגב' לוי.נספח ד'  8
 .לתצהיר הגב' לוינספח ה'  9

 לתצהיר הגב' לוי.ז' -נספחים ו' 10
 לתצהיר התובע. 9נספח ת/ 3/13ותלוש השכר של התובע לחודש  לתצהיר הגב' לוי 22ס'  11
 נספח ב' לתצהיר התובע. 12
 לכתב התביעה.נספח ג'  13
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כי סיכמה עם התובע על ביטוחו בביטוח מנהלים וכי לא הייתה  הנתבעת טענה .5

                                                                                                                                                                                                                                                       עליה חובה לבטחו באובדן כושר עבודה. עוד טענה כי צו ההרחבה                                                                     מוטלת 

לפנסיית חובה במשק אינו חל עליה מאחר שמתקיים בעניינה ההסדר הקבוע 

ההרחבה לביטוח  צובצו ההרחבה בענף המסחר המהווה הסדר מיטיב לפי 

ההרחבה  צו. עוד טוענת כי אף אם ייקבע כי חל עליה פנסיוני מקיף במשק

הרי שלתובע לא נגרם כל נזק, מאחר שבמועד  לביטוח פנסיוני מקיף במשק

שלא השלים את תקופת ביטוחו לא היה יכול להיות זכאי לקצבת נכות מ

האכשרה הנדרשת. התובע לא הוכיח כי הוא אינו כשיר לעבודה בהתאם 

לתקנון קרן הפנסיה ועל כן אין כל מקום לפצות אותו על נזק, שכן זה כאמור 

 לא נגרם לו. 

 דיון והכרעה

 בשלב זה דרך הילוכנו תהיה כדלקמן:  .6

ביטוח מנהלים כללה תחילה נבחן האם התחייבות הנתבעת לבטח את התובע ב

גם התחייבות לכיסוי בגין אובדן כושר עבודה. לאחר מכן, נבחן האם חל על 

או צו ההרחבה בענף  ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק צוהצדדים 

יה המסחר וכפועל יוצא האם מוטלת חובה על הנתבעת לבטח את התובע בפנס

מקיפה הכוללת כיסוי בגין נכות. בשלב השלישי, נבחן האם נגרם לתובע נזק 

כתוצאה מהאיחור בביטוח הפנסיוני ולבסוף נבחן את שאלת זכאות התובע 

 לפיצוי בגין עוגמת נפש.

 

 האם הנתבעת התחייבה לבטח את התובע בביטוח אובדן כושר עבודה?

ח אותו בביטוח מנהלים הכולל כי הנתבעת סיכמה איתו כי תבט התובע טוען .7

עיסוקי לאחר שישלים תקופת עבודה של -כיסוי לאובדן כושר עבודה מקצועי

חצי שנה. לטענתו, בשיחה שנערכה בינו לבין מר ראובן בה סוכמו תנאי 

עבודתו, התקבלה ההסכמה הנ"ל שהועלתה על הכתב מאוחר יותר. עוד טען, 

העובדים האחרים במחלקתו, כי הוסכם שיקבל את אותם התנאים שקיבלו 

ושעה שהם מבוטחים ברכיב אובדן כושר עבודה, אזי שיש לראות בהסכמה 

 לבטחו ככוללת גם הסכמה לבטחו בגין רכיב זה.

", ערוםכי ההסכמה הייתה לביטוח התובע בביטוח מנהלים " הנתבעת טוענת

 קרי ביטוח מנהלים שאינו כולל אובדן כושר עבודה וכי נציגיה מעולם לא

 הבטיחו לתובע ביטוח אובדן כושר עבודה. 

לטענתה, מעט מאוד מעובדיה מבוטחים על חשבונה ברכיב אובדן כושר עבודה, 

ולא רק  כאשר פתוחה בפני שאר העובדים הדרך לרכוש ביטוח זה על חשבונם

http://www.nevo.co.il/law/130126
http://www.nevo.co.il/law/130126
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על  בגין רכיב זהזו אלא שבמחלקתו של התובע לא בוטח אף אחד מהעובדים 

יכול היה לדעת מהם התנאים אותם מקבלים  ובע לאהת חשבונה. מעבר לכך,

העובדים במחלקה טרם החל בעבודתו ועל כן יש לדחות את טענת התובע כי 

 הובטחו לו אותם התנאים שמקבלים עובדים אלה. 

 

כי לאחר שבחנו את מכלול הראיות וטענות הצדדים הגענו  אשר לדעתנו יאמר .8

 ת, ונפרט טעמנו לכך להלן.לכלל מסקנה כי דין טענת התובע להידחו

 

, נזכיר כי ההסכמה בין הצדדים עליה נסובה המחלוקת הנוכחית ראשית .9

 , במסגרתו צוין כי: 2010בוטאה במכתב מבנה השכר לשנת 

  14שנה מתחילת העבודה". 1/2יינתן ביטוח מנהלים לאחר "

  

ו, . לדברי15התובע העיד כי סיכם את תנאי העבודה עם מר ראובן וגב' לוי

, 16הובטחה לו פוליסת ביטוח מנהלים מקיפה הכוללת אובדן כושר עבודה

. התובע העיד כי הוא 17הבטחה שניתנה לו לדבריו כבר במהלך ראיון העבודה

זוכר שנאמר לו במפורש כי הוא יקבל ביטוח אובדן כושר עבודה כחלק מתנאי 

מבלי  העבודה וכי הוא ייחס חשיבות רבה לנושא לאור העובדה שחמו נפגע

 . 18שהיה מבוטח וההשפעה שהייתה לעובדה זו על מצבו הכלכלי

  

מעדותם של עדי הנתבעת שנכחו בראיון העבודה לגרסת התובע, מצטיירת 

תמונה שונה. כך, מר ראובן אישר בעדותו כי הוא זה שקיבל את התובע 

לעבודה, וכי הוא נפגש עם התובע, אולם הוא לא זכר האם זה היה בנוכחות 

. עוד אישר כי הוא סיכם עם התובע כי יינתן לו ביטוח מנהלים 19לוי או לא הגב'

. אולם מר ראובן הכחיש כי הוא הבטיח לתובע שהנתבעת 20לאחר חצי שנה

תבטח אותו בגין אובדן כושר עבודה וציין כי ככל שהתובע הבין אחרת אין לו 

ביטוח . לדבריו, כששימש כסוכן מכירות הוא עצמו בוטח ב21שליטה על כך

מנהלים ערום, בלי אובדן כושר עבודה או כל ריסק אחר. רק כשעבר לשמש 

                                                 
 כתב התביעה.ל 1נספח א 14
 . 22-21, ש' קוללפרוטו 12עמ'  15
 .19ש'  לפרוטוקול, 13עמ'  16
 .11-10ש'  לפרוטוקול, 13עמ'  17
 .27-20, ש' לפרוטוקול 13עמ'  18
 .9-2, ש' לפרוטוקול 26עמ'  19
 .30-29, ש' לפרוטוקול 26עמ'  20
 .11-9, ש' לפרוטוקול 27עמ'  21
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כמנהל מכירות, הנתבעת שילמה עבורו בגין אובדן כושר עבודה בעוד הוא 

 . 22משלם מכיסו ריסק למקרה מוות או פציעה מתאונה

  

גם הגב' לוי העידה כי היא לא אחראית למה שהעובדים מבינים. לדבריה, 

לחסכון לכל עובד, ועליו האחריות להחליט איך לנתב את  5% החברה מקצה

עובדים וותיקים מאוד, הנתבעת לא נשאה בתשלום  3הכסף. מעבר לכך, למעט 

בגין ביטוח אובדן כושר עבודה, זאת כפי שאף עלה מהחלטת בית הדין לאחר 

. כאן המקום לציין כי טענותיו של 23שעיין בפוליסות שהוגשו על ידי הנתבעת

ובע לעניין אי הצגת שיעורי הביטוח לעובדים שבוטחו במסגרת אובדן כושר הת

 עבודה על חשבון החברה נדחות מאחר שהן מהוות הרחבת חזית. 

עוד העידה הגב' לוי כי אפילו היא, המשמשת כמנהלת כוח האדם בחברה, לא 

. 201624הייתה זכאית לביטוח אובדן כושר עבודה מהנתבעת עד תחילת שנת 

לוי העידה עוד כי עד היום הנתבעת אינה נושאת בעלויות בגין ביטוח הגב' 

אובדן כושר עבודה למרבית העובדים וכי ככל שעובד מעוניין בכך, הוא מסדיר 

 . 25זאת מול חברת הביטוח ומשלם עבור עצמו

 

מקבלים אנו את עמדתה של הנתבעת לפיה לא הבטיחה לתובע ביטוח אובדן  .10

וכח העדויות העקביות והמהימנות עלינו של עדי הנתבעת, כושר עבודה וזאת לנ

עדויות שאף מתיישבות עם ראיות הנתבעת לעניין ביטוח עובדיה בביטוח 

אובדן כושר עבודה. התובע העלה בעדותו טענה כבושה לפיה ההבטחה שניתנה 

לו הייתה לפוליסת ביטוח מנהלים מקיפה הכוללת בתוכה אובדן כושר עבודה, 

. זאת, כאשר המונח 'פוליסת ביטוח מנהלים 26חזר מספר פעמים טענה עליה

מקיפה' אינו נזכר לא בכתב התביעה ולא בתצהירו ולכן מהווה הרחבת חזית 

שאין בידינו לקבלה אף לאור התנגדות הנתבעת להרחבות חזית ויש בכך כדי 

לחזק את התרשמותנו ואת קביעתנו לפיה עדיפה ומהימנה עלינו עמדת 

 הנתבעת.

 

התובע טען כי במסגרת ההבטחות שקיבל במהלך ראיון העבודה,  שנית, .11

הובטח לו כי הנתבעת תישא בעלות ביטוחו בביטוח אובדן כושר עבודה וזאת 

                                                 
 .12-8, ש' לפרוטוקול 28עמ'  22
 .30.12.14החלטת כב' השופט ספיבק מיום  23
 .31-23, ש' לפרוטוקול 39עמ'  24
 .15-8, ש' לפרוטוקול 40עמ'  25
 19ש'  13, וכן עמ' 2ש'  13, עמ' 27-26, ש' לפרוטוקול 12עמ'  26
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בדומה לשני העובדים אשר עבדו באותה העת במחלקתו, הגב' תהילה איילון 

בעלות ומר יאיר אבו. אולם, הגב' איילון העידה בפנינו כי היא זו שנשאה 

. לדבריה, עם תחילת עבודתה הובטח לה 27ביטוחה באובדן כושר עבודה בעצמה

כי תקבל ביטוח מנהלים מקיף, כאשר מבחינתה זה כלל ביטוח לאובדן כושר 

עבודה וכי עד למועד הכנת תצהירה, לא ידעה כלל כי היא זו שנושאת בעלות 

 . 28הביטוח אובדן כושר העבודה ולא הנתבעת

להיות מועסקת במסגרת הנתבעת ועדותה עשתה עלינו רושם העדה, ממשיכה 

אמין, שעה שהעידה דברים אשר עשויים להיות לא נוחים לנתבעת ובהם כי 

הנתבעת לא ביטחה אותה אחרי ששה חודשי עבודה, כפי שסוכם עימה אלא 

. על כן עדיפה עלינו עדותה על פני עדות התובע אשר 29לאחר תשעה חודשים

ודה כלל לא הכיר את חברי מחלקתו ולפיכך לא יכול היה במועד הקבלה לעב

 .30לדעת בדיוק אילו תנאים הובטחו להם ואילו הם מקבלים בפועל

 

, התובע אישר בעדותו כי גם במקום עבודתו הקודם לא בוטח באובדן שלישית .12

. כך, הוא גם לא עקב אחרי תלושי 31כושר עבודה וכי הוא לא התעמק בעניין

בזמן אמת כי הנתבעת לא מילאה חובתה לבטחו בביטוח  שכרו ולא ידע

. עוד עלה מעדותו כי 32מנהלים לאחר שהשלים תקופת עבודה של חצי שנה

התובע אינו בקיא במונחים פנסיוניים, שכן לא ידע להסביר אם פדה קרן 

לטעמנו, ככל שהתובע אכן ייחס חשיבות רבה לעניין  33השתלמות או פנסיה.

העבודה, אזי שהיה עליו לפעול בנחרצות להתריע בפני ביטוח אובדן כושר 

הנתבעת אודות התרשלותה בביטוחו, וככל שהיה מבין כי אין היא מתכוונת 

לבטחו באובדן כושר עבודה, אף לבטח עצמו באופן עצמאי. העובדה כי הוא 

כלל לא שם לב לכך שלא בוטח החל מהמועד המוסכם ועד לאחר גילוי מחלתו 

תנו כי התובע לא עמד על זכויותיו ואף לא הבין את מחזקת את מסקנ

ההבחנות בין ביטוח מנהלים "ערום" לביטוח אובדן כושר עבודה או את 

ההבחנה בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה וכי טענותיו בעניין נולדו לאחר גילוי 

מחלתו ולאחר שחיפש מקור ממנו יוכל להיפרע בגין הנזקים שנגרמו לו, כולם 

 עקב גילויה. או חלקם,

                                                 
 .29-28, ש' לפרוטוקול 32עמ'  27
 .29-7, ש' לפרוטוקול 32עמ'  28
 .31-30, ש' לפרוטוקול 32עמ'  29
 .9-6, ש' לפרוטוקול 13עמ'  30
 .18-14, ש' לפרוטוקול 12עמ'  31
 . 16-2, ש' 14וכן עמ'   32-30, ש' לפרוטוקול 13עמ'  32
 .22-17, ש' לפרוטוקול 14עמ'  33
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המומחים הפנסיוניים שהגישו חוות דעת משני הצדדים היו תמימי רביעית,  .13

דעים כי ביטוח מנהלים אינו כולל כיסוי אוטומטי למקרה של אובדן כושר 

כך עבודה וכי מדובר במרכיב ביטוחי שיש לרכוש במסגרת ביטוח המנהלים. 

  מר ארז העיד כי:

ת שם. ולכן עמדתי היא שאין שום חובה על המעסיק "לא ראיתי, לא יודע, לא היי

 .34"נורא ככל שזה יישמע לבצע או לרכוש כיסוי לאובדן כושר עבודה/נכות לעובד

 ובהמשך:

 .35"ביטוח מנהלים אינו כולל באופן אוטומטי וגורף כיסוי בגין אובדן כושר עבודה"

 

 מר בן יצחק העיד כי: 

תגמולי  5%תגמולי עובד,  5%ויים, לצרכי פיצ 8.5%ברוב החברות מפרישים "

 .36לאובדן כושר עבודה היות וזה הוצאה מוכרת למעביד" 2.5%מעביד ועוד 

אולם, גם מר בן יצחק אישר כי המעסיק אינו מחוייב להפריש לאובדן כושר 

 .37עבודה

 

התובע הגדיל לעשות והעלה בסיכומיו טענה חדשה ולפיה הנתבעת  חמישית, .14

בטחו בביטוח אובדן כושר עבודה, אלא שהתחייבה לבטחו לא רק שהתחייבה ל

עיסוקי. מדובר בהרחבת חזית אשר אין -בביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי

בידינו לקבלה. אף אם היינו מתעלמים מהרחבת החזית, הרי שהתובע לא 

הוכיח כי קיימות פוליסת אובדן כושר עבודה מקצועי לסוכן מכירות ומה 

לנו צורך להכריע בכך, שעה שקבענו כי מדובר בהרחבת  היקפה. אולם, אין

 חזית. 

 

, אנו קובעים כי הנתבעת לא התחייבה לבטח את התובע בביטוח כללו של דבר .15

אובדן כושר עבודה. אשר להסכמה בין הצדדים, שוכנענו כי היתה הסכמה 

ר לערוך לתובע ביטוח מנהלים בלבד ללא כיסוי לאובדן כושר עבודה וזאת לאו

עדותם המהימנה של עדי הנתבעת שתאמה לראיות האובייקטיביות שהציגה 

הנתבעת. התובע לא הרים את הנטל להוכיח כי ניתנה לו הבטחה לביטוח 

אובדן כושר עבודה במסגרת ראיון הקבלה שנערך לו ולא הוכיח כי מדובר 

 בנוהג שהתקיים בנתבעת אלא הוכח נוהג הפוך כאמור לעיל.
                                                 

 .2-1, ש' לפרוטוקול 23עמ'  34
 .7-6, ש' לפרוטוקול 23עמ'  35
 .27-26, ש' לפרוטוקול 10עמ'  36
  .28, ש' לפרוטוקול 10עמ'  37
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 ?ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק צוהתובע  האם חל בעניין

ההרחבה  צוכי היה על הנתבעת לבטחו בקרן פנסיה בהתאם ל התובע טוען .16

ק את רצונו שכל עובד , שעם חקיקתו גילה המחוקלביטוח פנסיוני מקיף במשק

ייהנה מכיסוי ביטוחי בסיסי לרבות למקרה של מוות ונכות. לטענתו, מצב בו 

המחוקק יאפשר להותיר עובדים ללא כיסוי פנסיוני מקיף הכולל את מרכיב 

הנכות, ויקרא להסדרים "מיטיבים" הינו בלתי מתקבל על הדעת ומשכך היה 

ת כיסוי למקרה של נכות. עוד על הנתבעת לצרפו לקרן פנסיה מקיפה הכולל

טוען כי גם אם תתקבל טענת הנתבעת לפיה חל עליה הסדר מיטיב, אזי ששעה 

שחלים שני צווי הרחבה במקביל, היה עליה לפעול באופן המיטיב עם התובע 

 ולכל הפחות ליידע אותו על האפשרויות העומדות בפניו.

מהווה הוכחה כי ביטוח  2011מוסיף וטוען התובע כי צירופו לקרן פנסיה ביולי 

פנסיוני במסגרת קרן פנסיה הינו ההסדר היחיד החל על הנתבעת, ועל כן 

ניסיונה של הנתבעת להציג את צירופו לקרן הפנסיה כהטבה שניתנה לו על פני 

 ביטוחו בביטוח המנהלים כפי שסיכמו מראש הצדדים, הינה חסרת תום לב. 

אינו חל עליה  ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק צוכי  הנתבעת טוענת .17

מאחר שחל עליה צו ההרחבה בענף המסחר שהיווה נכון למועד שהיה על 

הנתבעת לערוך לתובע הסדר פנסיוני, "הסדר מיטיב" בהתאם להגדרות צו 

הייתה מחויבת  ההרחבה. על כן, במועד קבלת התובע לעבודה הנתבעת לא

לבטחו בקרן פנסיה והיא סיכמה עם העובד על ביטוחו בביטוח מנהלים. 

בלבד )חלק עובד וחלק מעביד( בהתאם לצו  10%לטענתה, היה עליה להפריש 

ההרחבה בענף המסחר. לאחר גילוי מחלת התובע, הנתבעת פתחה עבור התובע 

בתוספת הפרשה  קרן פנסיה אליה הפרישה רטרואקטיבית את השיעורים הללו

לרכיב פיצויי הפיטורים ובכך מילאה את חובותיה כלפי התובע. זאת ועוד, 

העובדה כי במועד בו החלה להפריש בחרה בקרן פנסיה ולא בביטוח מנהלים 

חודשים,  60פועלת לטובתו של התובע, שכן לאחר שישלים תקופת אכשרה בת 

נו קיים בביטוח המנהלים יהיה זכאי ליהנות גם מכיסוי ביטוחי לנכות אשר אי

 אשר היא מקימה לעובדיה בדרך כלל. 

 

 המסגרת הנורמטיבית

( צו ההרחבה לפנסיית חובה -)להלן ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק צו .18

קובע את הסדר הפנסיה הבסיסי החל על כלל העובדים במשק. מטרת הצו 

להבטיח מינימום של הכנסה בקרות אירוע מזכה, לעובדים אשר קודם לכן לא 

http://www.nevo.co.il/law/130126
http://www.nevo.co.il/law/130126
http://www.nevo.co.il/law/130126
http://www.nevo.co.il/law/130126
http://www.nevo.co.il/law/130126
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היו מבוטחים בביטוח פנסיוני כלשהו. עם זאת, הצו קובע כי הוא אינו חל 

במקרים שבהם העובד מבוטח ב"הסדר מיטיב" מכוח הסכם קיבוצי, צו 

 הרחבה, הסכם אישי וכדומה.

 וכך קובעים הסעיפים הרלוונטיים:

ובד כהגדרתו להלן, שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב כהגדרתו להלן, אשר א. כל ע3"

מועסק או שיועסק בכל מקום עבודה, יהיה זכאי להיות מבוטח עפ"י צו זה, ולבחור, 

בהודעה בכתב למעסיקו בפרק הזמן הקצוב שלהלן בפנסיה מקיפה לרבות קופת גמל 

ד בו קמה לו זכאותו לקצבה, שאושרה ע"י הממונה, בה יהיה מבוטח החל מהמוע

ז' לצו זה, ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות, באותה -ה'6כקבוע בסעיף 

 ז'..-ה'6קופה או בקופה אחרת, והכל בכפוף לאמור בסעיף 

 תחולה

.א. צו זה יחול על כל עובד המועסק או שיועסק בכל מקום עבודה, בכפוף לכך 4

ים לגביו ולו אחד מהתנאים המפורטים על מי שמתקי לא יחולושהוראות צו זה 

ובכפוף לסייגים הקבועים, ככל שקבועים, בהם )להלן בצו זה:  1-5בסעיפים קטנים 

 "עובד" ו/או "עובדים"(:

... 

( מי שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח או שמעבידו מחויב לבטחו, מכוח הסכם 4

הוני ו/או כל שילוב לביטוח פנסיוני, לרבות הפרשה לקופת גמל )הסדר קצבתי או 

תגמולי  5%משכרו ) 10%ביניהם(, כך ששיעור ההפרשות בגינו עומד לכל הפחות על 

תגמולי מעביד(, אך על המעביד של עובד כאמור בסעיף קטן זה, תחול  5%-עובד ו

חובת העברת רכיב "פיצויי הפיטורים", בהתאם לשיעורים, למועדים ולשכר 

 לצו זה..." 5לו הוראות סעיף להלן וכן יחו 6המפורטים בסעיף 

 

צו ההרחבה בענף  -צו ההרחבה בענף היבוא, היצוא והמסחר בסיטונות )להלן .19

 קובע בסעיף יא' לעניין החבות הפנסיונית כך: 38(המסחר

מהשכר החודשי  5%"המעסיק יפריש וישלם מדי חודש בחדשו לזכותו של העובד 

 -)להלןמולים מוכרת כולל בנקים או לכל קופת תגשלו לקרן מקפת או "מבטחים" 

 הקרן(.

מהשכר הכולל של העובד לקופת תגמולים  5%המעסיק ינכה מדי חודש בחדשו 

 )ההדגשות של המותב( כאמור לעיל"

 

מכאן, שהיקף חובת הביטוח הפנסיוני בהתאם לצו ההרחבה בענף המסחר 

טוחי הוגבל לפנסיית יסוד בלבד או לקופת תגמולים ואינה כוללת מרכיב בי

 למקרה נכות או מוות.

 

                                                 
 לעניין סעיף התגמולים.  7.6.84מיום  3060אשר תוקן בי"פ  13.2.78מיום  2412י"פ  38
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 מן הכלל אל הפרט

התובע לא חלק כי על הנתבעת חל צו ההרחבה בענף המסחר ועל כן מקובלת  .20

עלינו טענה זו של הנתבעת. המחלוקת בין הצדדים הינה בשאלה האם ההסדר 

 א4שבסעיף הפנסיוני שקובע צו ההרחבה בענף המסחר תואם לאחת החלופות 

ומהווה הסדר מיטיב וככל שהתשובה  צו ההרחבה לפנסיית חובהלהוראות 

לא תחולנה על הנתבעת הוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני  -לכך חיובית 

 במשק.  

 

י לאחר שבחנו את טענות הצדדים, הגענו לכלל נקדים אחרית לראשית ונאמר כ .21

מסקנה כי צו ההרחבה לפנסיית חובה אינו חל על הצדדים שכן ההסדר 

סעיף הפנסיוני הקבוע בצו ההרחבה בענף המסחר עולה בקנה אחד עם הוראות 

 ט טעמנו לכך להלן.לצו ההרחבה לפנסיית חובה. נפר (4א)4

 

לקופת תגמולים  10%צו ההרחבה בענף המסחר הקובע הפרשה של  ראשית, .22

לצו ההרחבה  (4א)4סעיף כלשהי, ובכלל זה לביטוח מנהלים, עומד בתנאי 

 לפנסיית חובה הדורש כזכור: 

-תגמולי עובד ו 5%משכרו ) 10%לכל הפחות על  "ששיעור ההפרשות בגינו עומד

 תגמולי מעביד(" 5%

 

כפי שכבר ציינו קודם, מעדותה של הגב' לוי התברר כי הנתבעת מעמידה  .23

לתגמולים ועל כן, יחד עם חלקו של העובד, הנתבעת  5%לרשות עובדיה 

מקיימת את תנאי צו ההרחבה בענף המסחר. הסיכום עם התובע היה כי 

 זו תתבצע לביטוח מנהלים ועל כך אין חולק. הפרשה 

 

עוד נציין כי מעדותו של מר ארז, המהימנה עלינו, עולה כי בקרנות הפנסיה  .24

לאחר סגירתן של קרנות הפנסיה  1995החדשות, אשר נפתחו החל משנת 

הוותיקות, קיימים שני מסלולים, האחד קרן פנסיה מקיפה הכוללת בתוכה גם 

, וזאת בדומה לביטוח המנהלים 39נייה פנסיית חיסכון בלבדנכות ושארים והש

 הבסיסי. 

 

טוען התובע כי מאחר שמדובר בשני צווי הרחבה החלים על העסקתו, אזי שיש  .25

ללכת לפי הצו שהוראותיו מיטיבות איתו, במקרה הזה צו ההרחבה לפנסיית 

                                                 
 לחוות הדעת שהוגשה במסגרת תצהיר הנתבעת.  6וס'  29-21וכן  14-8, ש' לפרוטוקול 21עמ'  39

http://www.nevo.co.il/law/130126/4a
http://www.nevo.co.il/law/130126/4a
http://www.nevo.co.il/law/130126/4a
http://www.nevo.co.il/law/130126/4a.4
http://www.nevo.co.il/law/130126/4a.4
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שאירים. חובה הקובע שיש לבטחו בפנסיה מקיפה הכוללת כיסוי בגין נכות ו

אין בידינו להסכים עם מסקנתו זו, שכן בהתאם להוראות צו ההרחבה 

לפנסיית חובה ככל שחל על העובד הסדר מיטיב, ובכלל זה הסדר פנסיוני מכח 

)חלק העובד וחלק  10%צו הרחבה אחר המחייב בביצוע הפרשות בשיעור 

 המעסיק(, צו ההרחבה לפנסיית חובה כלל לא יחול בגינו.  

 

תובע מבקש לשכנענו כי אין זה הגיוני שהנתבעת אינה מחויבת לבטחו גם ה .26

במרכיב של אובדן כושר עבודה, כפי שמתקרא בביטוחי מנהלים, וזאת שעה 

שיש ביטוח מקביל, הוא ביטוח מפני נכות במסגרת קרן הפנסיה. לטענתו, גם 

ולל אם יקבע כי חל "הסדר מיטיב" אזי שעל הסדר זה להיות הסדר מקיף הכ

 בתוכו ביטוח מפני נכות.   

 

אין בידינו לקבל פרשנות זו של התובע. כפי שקבענו לעיל, על הצדידם לא חל 

צו ההרחבה לפנסיית חובה אלא צו ההרחבה בענף המסחר. הצו קובע חובת 

הפרשה לקרן "מקפת" או "מבטחים" או לכל קופת תגמולים לרבות בנקים. 

ין כי מדובר בפנסיה "מקיפה" ואף אינו אשר אינו מצי –מנוסח צו ההרחבה 

מציין כי על המעסיק לרכוש בגין העובד כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה, ואף 

לאור החלופות שהציע צו ההרחבה לקיום החבות, לרבות קופת תגמולים בבנק  

אשר מהווה חסכון טהור ללא ביטוח עולה כי לא קמה חובה להסדר הכולל 

 ביטוח למקרה נכות. 

 

יש לציין כי צו ההרחבה לפנסיית חובה הוצא מכוחו של הסכם קיבוצי כללי  .27

ההסכם נחתם על ידי . 7019/2007)מסגרת( לביטוח פנסיוני מקיף במשק 

הסתדרות העובדים הכללית החדשה ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים 

 חוקל 25סעיף והורחב על ידי שר התעשייה והמסחר מתוקף סמכותו לפי 

 . 1957-, התשי"זהסכמים קיבוציים

 

יאמר כי המצב החקיקתי אשר עמד לנגד עיני הצדדים להסכם הקיבוצי הוא כי  

בהסדר פנסיוני  במשק הישראלי היו, נכון לאותו מועד, עובדים אשר לא בוטחו

כלשהו קודם לפרסום צו ההרחבה כך שמטרת  ההסכם היתה להביא למצב 

וזאת עובד במדינת ישראל יהיה זכאי לביטוח פנסיוני מקיף והולם" שבו כל "

חתימה על הסכמים קיבוציים כלליים והרחבתם באמצעות צווי באמצעות "

 ".הרחבה

http://www.nevo.co.il/law/71743/25
http://www.nevo.co.il/law/71743/25
http://www.nevo.co.il/law/71743/25
http://www.nevo.co.il/law/71743
http://www.nevo.co.il/law/71743
http://www.nevo.co.il/law/71743
http://www.nevo.co.il/law/71743
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בוציים וצווי ההרחבה עם זאת, על מנת שלא לפגוע במערך ההסכמים הקי

ומקיפה מטרת ההסכם להחיל חובה כללית שהיו בתוקף באותה עת נקבע כי "

גם על עובדים ומעסיקים שלא חל עליהם הסדר פנסיוני מיטיב כהגדרתו 

 בהסכם זה, באופן מידתי והדרגתי".

 

צו ההרחבה הולך בעקבות ההסכם הקיבוצי וקובע אף הוא כי ככל שהמעסיק 

עובדיו ששיעוריו גבוהים יותר מהשיעורים שנקבעו בצו מנהל חיסכון ל

ההרחבה, אזי שעל מעסיק זה לא יחול צו ההרחבה לפנסיית חובה והמעסיק 

לא יהיה חייב לשנות ממנהגיו הקודמים. עם זאת, מעסיק שלא ערך לעובדיו 

הסדר פנסיוני כלשהו, יחויב ממועד כניסת הצו לתוקף להפקיד בגינם של 

 ם, בהתאם לשיעורים המשתנים הקבועים הצו, להסדר פנסיוני.  עובדיו תשלומי

 

מכאן, שככל שחל על המעסיק הסכם אחר שעונה להגדרת "הסדר מיטיב" 

כהגדרת צו ההרחבה לפנסיית חובה, אזי לא תחולנה על המעסיק הוראות צו 

 ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף כפי שמתקיים בענייננו.  

 

חובת ביטוח פנסיוני מכח צווי בפנינו מסמך שכותרתו " , הנתבעת הציגהשנית .28

 18.9.11שפורסם באתר משרד הכלכלה ביום  "הסדרים מיטיבים"( -הרחבה

מעביד בענף המסחר  5%-עובד ו 5%ממנו עולה כי הפרשה לקופת תגמולים של 

 מהווה הסדר מיטיב.

 

מפורש עיון במסמך מעלה כי בהתייחס לצווי הרחבה בענפים אחרים צויין ב

אם ההסדר כולל חובה להפריש לביטוח מפני נכות על מנת שיחשב כהסדר 

מיטיב, ושעה שלא נקבע כך בהתייחס לצו ההרחבה בענף המסחר, הרי שזה 

מפני שלא הייתה חובה כזו. למעלה מן הצורך, משלא הובאו טענות לעניין זה, 

רור נציין כי אישור זה המפורסם באתר האינטרנט משמש מעסיקים בבי

המוטל עליהם מבחינת המדינה, וחזקה כי משרד הכלכלה לא היה מפרסם 

 נתונים שגויים עליהם מסתמכים המעסיקים.  

  

לעומת זאת, התובע לא הביא כל אסמכתא לביסוס טענתו לפיה יש להחיל את 

שני הצווים במקביל או לחלופין כי היה על הנתבעת לבטחו בביטוח מפני נכות 

 נו לקבל את טענות התובע לעניין זה.ומכאן שאין בידי
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כללו של דבר, אנו קובעים כי לא הייתה מוטלת על הנתבעת חובה לבטח את  .29

התובע בהתאם לצו ההרחבה לפנסיית חובה שכן היה עליה לפעול בהתאם 

 לצו ההרחבה בענף המסחר.  

 

 האם נגרם לתובע נזק כתוצאה מהאיחור בביטוחו?

התחייבה לבטחו בביטוח מנהלים לאחר שישלים  כי הנתבעת התובע טען .30

תקופת עבודה של חצי שנה. התובע לא קיבל כל הודעה על "תקופת ניסיון" או 

על הארכתה של תקופה זו ומכאן כי החובה לבטחו החלה לאחר חצי שנה. 

הנתבעת לא עמדה בחובתה ובכך מנעה ממנו גם את האפשרות לרכוש ביטוח 

בונו או לחלופין לבחור מוצר פנסיוני אחר. יתרה אובדן כושר עבודה על חש

מכך, העובדה שהנתבעת ביטחה אותו רק כעבור שנה וחצי ולאחר שכבר 

התגלה הסרטן בגופו מנעה ממנו את האפשרות לעמוד בתקופת האכשרה 

הנדרשת ועל כן הוא ממשיך להיות מחויב בפרמיות ולא יהיה זכאי לקצבת 

 ופת האכשרה.נכות מהקרן גם עם סיומה של תק

 

כי בהתאם להוראות צו ההרחבה בענף המסחר התובע היה  הנתבעת טוענת .31

חודשים, וכי רק אז קמה לה  10-בתקופת ניסיון של ששה חודשים שהוארכה ל

החובה לערוך לו הסדר פנסיוני. לתובע לא נגרם כל נזק, שכן גם אם הייתה 

לא היה כולל ביטוח  מבטחת אותו במועד המוסכם בביטוח מנהלים, הביטוח

אובדן כושר עבודה. הנתבעת הפרישה עבור התובע לקרן פנסיה את כל 

רטרואקטיבית ומכאן שמצבו של התובע הוטב,  2011התגמולים החל מיולי 

שכן לאחר שישלים תקופת אכשרה יהיה זכאי לקבל גמלת נכות מהקרן ככל 

ח מנהלים ערום שיעמוד בתנאים הקבועים בתקנונה וזאת תחת ביטוחו בביטו

 אשר לא יקנה זכאות דומה בעתיד.  

 

אשר לדעתנו יאמר כי לאחר שבחנו את טענות הצדדים הגענו לכלל מסקנה כי  .32

 לתובע לא נגרם כל נזק מהאיחור בביטוחו ונסביר.

 

 -נציין כי דוחים אנו את טענות הנתבעת לעניין היותו של התובע בתחילה,  .33

רכה מאחר שלא הביאה כל ראיה לכך שהתובע ידע כי 'תקופת ניסיון' שאף הוא

הוא מצוי בתקופת ניסיון, לא כל שכן שתקופה זו הוארכה והדבר אף לא צוין 

 במסמך תנאי העבודה שעל פרשנותו נסובה המחלוקת בתיק זה.  
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נזכיר כי הוכח שהצדדים סיכמו כי התובע יבוטח בביטוח מנהלים. מאחר  .34

זה אינו כולל אובדן כושר עבודה, אזי גם אם הנתבעת  שקבענו לעיל כי ביטוח

הייתה מבטחת את התובע בתוכנית ביטוח מנהלים החל מיומו הראשון 

בעבודה,  לא היה בכך כדי להקים לתובע זכאות לקבלת תשלומים בגין אובדן 

כושר עבודה מחברת הביטוח בגין התקופה בה שהה, ככל ששהה באי כושר, 

 מרות לעניין תקופה זו. ואין אנו קובעים מס

 

עוד נזכיר, כי בראיון העבודה הובהר לתובע כי הנתבעת תפעל לבטחו בביטוח  .35

מנהלים, והתובע לא הביע כל התנגדות לכך. התובע לא הוכיח כי פנה אל 

הנתבעת על מנת לשנות את הביטוח המוצע. עם זאת, מקובלת עלינו טענתו 

לים בין המוצרים הפנסיוניים השונים, בהקשר זה, לפיה לא הוסברו לו ההבד

שכן מעדותו של מר ראובן למדנו כי הוא לא עמד על ההבדלים בין ביטוח 

מנהלים שאינו כולל ביטוח אובדן כושר עבודה לבין קרן פנסיה )אשר הכיסוי 

הנרכש במסגרת ההפקדות לקרן כולל כיסוי למקרה נכות( ועל כן סביר כי לא 

 זכותו לבחור בקרן פנסיה במקום ביטוח מנהלים.  טרח לפרט בפני התובע כי

 

יחד עם זאת, אין בידינו לקבל את טענת התובע לפיה לו הנתבעת הייתה  

מבטחת אותו בזמן ומפגישה אותו עם סוכן ביטוח, האחרון היה משכנע את 

התובע לעשות ביטוח אובדן כושר עבודה על חשבונו, כך שגם אפשרות 

לעניין  -. נבהיר ששתי  טענותיו  אלה של התובעתיאורטית זו נשללה ממנו

הפגישה עם הסוכן ולעניין אובדן ההזדמנות לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה 

מהוות הרחבת חזית אליהן התנגדה הנתבעת ועל כן נדחות משלא  -על חשבונו

 הועלו במסגרת כתבי הטענות שהגיש התובע. 

 

של המומחה התעסוקתי שהגיש  למעלה מן הצורך נוסיף כי מחוות הדעת .36

התובע לא עולה בצורה ברורה כי התובע מצוי באי כושר מלא. הנתבעת הציגה 

בפנינו אישור מרופאה תעסוקתית אשר מוען אליה, לפיו התובע נבדק אצל 

 : 40והיא מצאה כי 10.2.13הרופאה ביום 

עבודות  "לאור מצב בריאותו הנוכחי אינו מתאים לעבוד בעבודה הכרוכה בנהיגה,

 .ש.א.( -)כך במקורבגובה, על יד מכונות נעות או אש פתוח 

כך )ממליצה לעבור ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי ולשקול הסבת מקצועית" 

 ש.א.( -במקור

                                                 
 .לתצהיר הגב' לוינספח ד'  40
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זאת בעוד שמחוות הדעת המומחה ד"ר גפן אשר בדק את התובע ביום 

 נרשם כך: 29.3.1541

, להערכתי, מר חן היה בלתי כשיר "לאחר בדיקתי ועיון בחומר הרפואי שלו

. להערכתי אין הוא כשיר 7.2015ועד לחודש  11.2012לעבודתו ולכן עיסוק מחודש 

לשוב לעיסוקו הקודם לצמיתות. לעניין אפשרות עבודה מתאימה אחרת דבר דורש 

 ש.א.( -)כך במקור בדיקה נוספת בתום התקופת האי כושר"

 

ה כי התובע אינו מצוי באי כושר מלא, אולם מחקירת המומחה, ד"ר גפן, עול

 :42זאת מאחר שלדבריו התובע

"ממשיך לסבול מאותם תופעות הנוירולוגיות שדיווח בזמן הבדיקה, לכן מבחינה 

תעסוקתית מה שפרטתי שיוכל לעשות כחצי משרה עם הפסקות זה יכול להיות 

 יום יותר טוב, יום פחות טוב, אבל זה בגדול..

   

 :43חה עוד כיבהמשך מעיד המומ

שעות.  4"יש לו תופעות שנגרמות כתוצאה מנזק מוחי שהוא קבוע. הפסקה של 

 שעות, ועוד שעתיים עבודה" 3-4שעתיים עבודה, הפסקה של 

 

מעדות זו עולה כי אף המומחה סבור, לאור שיחה עם התובע בסמוך למתן  .37

ע שב לעבודתו . יש לציין כי התוב44עדותו, כי התובע אינו נמצא באי כושר מלא

מיד לאחר הניתוח להסרת הגידול והמשיך לעבוד אצל הנתבעת עד למועד 

. מהראיות עלה כי הוא אף פתח עסק לעיצוב פנים 2013פיטוריו בחודש מרץ 

ואף עובד כיום במשרד תיווך בהיקף משרה קטן ומכאן שספק אם התובע מצוי 

 .45באי כושר מלא

 

ענייננו העובדה כי התובע קיבל נכות למען הסר ספק, נציין כי לא נעלמה מ

מהמוסד לביטוח לאומי, אולם  100%ודרגת אי כושר של  100%רפואית של 

החלטות אלה אינן מחייבות את קרנות הפנסיה וחברות הביטוח שצריכות 

 .     46לפעול לפי תקנוניהן ותנאי הפוליסה הרלוונטית

                 

                                                 
 לתצהיר התובע. 5נספח ת/ 41
 .25-23, ש' לפרוטוקול 7עמ'  42
 .11-9, ש' לפרוטוקול 8עמ'  43
 .21, ש' לפרוטוקול 7עמ'  44
 לראיות הנתבעת 3-2נ/ 45
, קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ -גד אורנשטיין 206/99( ארצי) ע"ע 46

 695פד"ע לה, 

http://www.nevo.co.il/case/32369
http://www.nevo.co.il/case/32369
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בדת ביטוחו של התובע באיחור גרמה נזק לתובע, כללו של דבר, לא הוכח כי עו .38

שכן ממילא לא היה זכאי לביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה. אשר על כן, 

נדחית התביעה לפיצוי החודשי המקובל והנהוג בחברת הביטוח בגין אובדן 

 כושר עבודה.

 

 זכאות התובע לפיצוי בגין עוגמת נפש

הסכמה בין הצדדים ובכך הפרה למעשה כי הנתבעת הפרה את ה התובע טוען .39

את חוזה העבודה לאור העובדה שביטחה את התובע בביטוח פנסיוני כמעט  

שנתיים לאחר תחילת העסקתו ובאיחור של שנה וחצי מהמועד שהוסכם 

ביניהם. עוד טוען, כי הנתבעת לא הסבירה לו את החלופות הקיימות בתחום 

ות לבחור ביניהן וגם בכך נפל פגם הביטוח הפנסיוני ולא ניתנה לו האפשר

בהתנהלותה. לטענתו, מאחר שלא בוטח בזמן בביטוח מנהלים, נמנעה ממנו 

האפשרות לרכוש על חשבונו את מרכיב האובדן כושר עבודה. לאור מחדלי 

 הנתבעת, טוען התובע כי הוא הוא זכאי לפיצוי בגין עוגמת נפש.

 

היא  2011ל פיצוי, שכן בחודש יולי כי התובע אינו זכאי לכ הנתבעת טוענת .40

ערכה לו הסדר פנסיוני בקרן הפנסיה אליה הפרישה את תגמוליו עד מועד 

פיטוריו כולל תגמולים רטרואקטיביים למועד שסוכם בין הצדדים, וכי הסדר 

זה טוב יותר מביטוח המנהלים עליו סיכמו הצדדים, שכן לאחר עמידה 

לקצבת נכות מהקרן, ככל שיזדקק לכך. בתקופת האכשרה, התובע יהיה זכאי 

מאחר שכאמור לעיל לתובע לא נגרם נזק, אזי שאין כל מקום לפסוק לזכותו 

כל פיצוי. עוד טוענת הנתבעת כי מאחר שהתובע לא כימת את הסעד בגין 

 עוגמת נפש ואף לא שילם אגרה יש לדחות את תביעתו. 

 

ראיות הצדדים הגענו לכלל אשר לדעתנו יאמר כי לאחר שבחנו את טענות ו .41

 מסקנה כי התובע זכאי לפיצוי בגין עוגמת נפש ונפרט טעמנו לכך להלן. 

 

הנתבעת החלה להפריש לתובע שנה וחצי לאחר המועד בו  אין מחלוקת כי .42

. העובדה כי הפרישה רטרואקטיבית אינה 47התחייבה להתחיל לבצע הפרשות

הפרה את ההסכם בין הצדדים,  משנה לעניין זה. מכאן, כי הנתבעת למעשה

 המהווה חוזה לכל דבר ועניין. 

 

                                                 
 לתצהיר הגב' לוי ונספח ג' הימנו. 15ס'  47
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 קובע כי: 1970-, התשל"אהחוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( חוקל 13סעיף  .43

ק ממון, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים "גרמה הפרת החוזה נזק שאינו נז
 בעד נזק זה בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין".

 

הסעיף מקנה לבית המשפט שיקול דעת בשאלה האם לפסוק פיצוי בגין נזק לא 

ממוני מסוג של צער, כאב וסבל, עוגמת נפש וכדומה וההלכה הינה כי פסיקת 

 .48פיצוי מסוג זה הינה במקרים "מיוחדים"

ד נקבע בפסק הדין פלונית הנ"ל כי "בעת פסיקת פיצוי בגין עוגמת נפש אין עו 

לקבוע את סכום הפיצוי לפי שכרו של העובד. עוגמת הנפש אינה עומדת בהכרח 

ביחס ישיר לנזק הממוני, אם בכלל. לא מן הנמנע כי לא ייגרם נזק ממוני אך 

 תיגרם עגמת נפש".

 

גין נזק לא ממוני, התובע אינו נדרש נזכיר כי במקרה של תביעת פיצויים ב

להוכיח את שיעור הנזק, אולם עליו להוכיח כי נגרם לו נזק, כי הנזק קשור 

   לחוק(. 10)כפי שקבוע בסעיף בהפרת החוזה וכי הנתבע יכול היה לצפות נזק זה 

  

טוענת הנתבעת כי התובע לא כימת את תביעתו ולא שילם אגרה בגינה ועל כן  .44

את בקשתו לפיצוי בגין נזק לא ממוני. אין בידינו לקבל טענה זו.  יש לדחות

 כבר נפסק כי: 

"כלל הוא, שלא יזכה התובע בסעד שלא עתר לו בתביעתו, ובית המשפט לא יעניק 

לאמור, סעד מעבר לזה שהתבקש בכתב התביעה ].........[.  ultra petita סעד

ד גדול מזה שביקש אך הוא "ערכאה שיפוטית אינה מוסמכת ליתן בידי צד סע

מוסמך ליתן בידו סעד חלקי ואף סעד שונה מהנתבע, כאשר אין בידו ליתן את 

 1018/04 עסקהסעד המבוקש" ]פסק דינה של סגנית הנשיא השופטת ברק, 

 [.30.5.05הסתדרות המעוף,  -שירותי בריאות כללית 

גים לכלל יכול ויתקיימו במקרה בו העובדות הנחוצות לצורך הכרעה באותו חרי

סעד הובהרו למעלה מהנחוץ ולא היה טעם להמשיך בהתדיינות בין הצדדים; או 

במקרה בו נמצא כי הסעד המבוקש נובע באופן ישיר מהסעד העיקרי שהתבקש 

שהעובדות בכתב התביעה. חריג זה יכול ויתקיים גם בשלב של ערעור ובלבד 

 " 49הקשורות בו נתבהרו בהליך.

לטעמנו, בנסיבות המקרה הייחודיות והמצערות שלפנינו הובהרו העובדות  .45

הנחוצות להכרעה ואין טעם בהמשך ההתדיינות בין הצדדים. חרף העובדה 

                                                 
 .9.12.14ניתן ביום  אלמונית,-פלוני 11-06-43380( ארצי) ע"ע 48
 .15.7.07, ניתן ביום מר משה סלומון -הרב יוסף מינסקי 597/06( ארצי) ע"ע 49
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שהנתבעת הפרישה רטרואקטיבית את הכספים לקרן הפנסיה ולמרות שקבענו 

האיחור בביצוע ההפרשות אנו סבורים כי יש  כי לא נגרם לתובע נזק בגין

לפסוק לטובת התובע פיצוי בגין עוגמת הנפש בשל העובדה שהנתבעת לא 

 קיימה במועד את ההתחייבות אותה לקחה על עצמה. 

עוד יש לציין את העובדה, כי המומחים משני הצדדים היו תמימי דעים כי  .46

בטחו בביטוח מנהלים היה לנוכח בעיותיו הרפואיות של התובע על מנת ל

יצחק שהוגשה -התובע נדרש לשלם פרמיה כפולה. כך, בחוות דעתו של זאב בן

 :50מטעם התובע נכתב כי

"על יסוד מצבו הבריאותי הנני קובע לאור נסיוני הרב בחיתום כי חתם סביר היה 

וכן  100%מסכים לבטחו ביטוח אובדן כושר עבודה תמורת תוספת פרמיה של 

בדן כושר עבודה הנובע מהחמרת מצבו בגב התחתון ומליקויים במערכת להחריג או

 העיכול ותוצאותיהן". 

  

 :51וכך נכתב בחוות דעתו של ד"ר חיים פרלוק שהוגשה מטעם הנתבעת

"לו ידע כל מבטח סביר את הפרטים הרפואיים המהותיים אשר עולים מתיקו 

 היו:  2010רץ הרפואי של המבוטח, הרי שתנאי קבלתו לביטוח בחודש מ

 מסכום הפיצוי החודשי המקסימאלי". 50%ביטוח אובדן כושר עבודה בכיסוי של 

 

מכאן, כי אילו הייתה הנתבעת פועלת בהתאם להסכם ומבטחת את התובע 

בזמן, אזי שיתכן כי העלות הנוספת הנדרשת לצורך חיתומו בביטוח המנהלים, 

פנסיה תחת ביטוח  הייתה מביאה את הצדדים לידי החלטה לבטחו בקרן

המנהלים. על כן, סבורים אנו כי יש לקחת בחשבון גם אפשרות זו בשקלול 

 הפיצוי בגין עוגמת הנפש.

 

לאור האמור לעיל, בנסיבות העניין הגענו לכלל מסקנה כי יש לפסוק לתובע  .47

 ₪.  20,000פיצוי בגין עוגמת נפש בסך של 

 

 סוף דבר

סכום זה ישולם ₪.  20,000ין עוגמת נפש בסך הנתבעת תשלם לתובע פיצוי בג .48

יום מיום המצאת פסק הדין שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית  30בתוך 

 כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. 

 
                                                 

 למוצגי התובע. 11ת/ 50
 בעת.תצהירי הנתחוות הדעת הוגשה במסגרת  51
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בשים לב לנסיבות האישיות של התובע ונוכח תוצאת ההליך, כל צד ישא  .49

 בהוצאותיו. 

ניתן היום, י"ב שבט 
פברואר  08תשע"ז, )

(, בהעדר הצדדים 2017
 ויישלח אליהם. 
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