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דיני עבודה
עו״ד ונוטריונית עדי ביבר לקואה
האמ קיימת חובת השלמת פיצויי פיטורימ
לעובד שהופרש עבורו לפניה
עפ"י צו ההרחבה בדבר פניה חובה?
בפק דינ אשר ניתנ לאחרונה ע"י בית הדינ הארצי לעבודה ,נדונה
שאלת חובת השלמת פיצויי פיטורימ לעובד ,אשר מעיקתו
הפרישה עבורו לקרנ פניה בהתאמ לצו ההרחבה הכללי ]נוח
משולב[ לפניה חובה ,ואשר פוטר מעבודתו.
בית הדינ קבע כי בהתאמ לעיפ  7לצו ההרחבה הכללי בדבר פניה
חובה במשק ,תשלומי מעיק למרכיב הפיצויימ בשיעור 6%
מהשכר המבוטח באימ במקומ חובת תשלוממ של  72%מפיצויי
הפיטורימ שחב המעיק לעובד "בגינ השכר ,הרכיבימ ,התקופות
והשיעורימ שבגינמ נעשתה ההפרשה".

הפקדה למרכיב פיצויימ בקופת גמל של  2.33%מהשכר המבוטח
תבוא לפי עיפ  9לצו ההרחבה ,יחד עמ ההפקדה המתחייבת
) ,(6%במקומ מלוא השכר המבוטח אמ המעיק הודיע על ככ
בכתב לקופה ולעובד.
במקרה שנדונ בפק הדינ ,המעיקה הפקידה לקרנ הפניה מיטב
דש החל מחודש נובמבר  2014ועד ליומ עבודתו של העובד,
הפקדות בשיעור של  .8.33%בהודעה על תנאי העבודה שנמרה
לעובד צוינ במפורש כי תשלומימ אלה באימ במקומ פיצויי פיטורימ.
בית הדינ ציינ כי אינ לפניו טענה כי לא נמרה הודעה לקופה ולכנ גמ
אינ לו צורכ להידרש לשאלת משמעות אי קיומה של דרישה זו ,אמ
לא קוימה.
נקבע כי בניבות אלה יצאה המעיקה ידי חובתה לעניינ פיצויי
פיטורימ בתקופה שמחודש נובמבר  2014ואילכ .עמ זאת ,על
המעיקה להשלימ את פיצויי הפיטורימ בגינ החודשימ ינואר עד
אוקטובר  – 2014חודשימ בגינמ לא בוצעו הפקדות לקרנ הפניה
וכנ בגינ מרכיב הבונו ,שנקבע שהינו חלק מהשכר במקרה שנדונ
בפק הדינ ,וזאת בגינ התקופה שהחל מחודש נובמבר .2014
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דיני ביטוח
עו״ד לירונ ביבר הררי
דחיה של הביטוח היעודי איננה ופ פוק –
כדאי להילחמ
יעקב )שמ בדוי( ,גבר בנ  ,72לקה באירוע מוחי אשר שבעקבותיו
בל מפגיעה בפלג גופו השמאלי וכתוצאה מככ ,נותר מוגבל
בביצוע פעולות יומיומ בייות .יעקב נזקק לעזרה על מנת לרדת
מהמיטה ,להתלבש ולהתפשט ,להתרחצ ועוד.
לאור מצבו ,פנה יעקב באופנ עצמאי לחברת הביטוח היעודי
אשר ביטחה אותו במגרת קופת החולימ על מנת לקבל קצבת
יעוד עקב מצבו .מיד לאחר פנייתו לחברת הביטוח ,שלחה
חברת הביטוח מומחה מטעמה אשר בדק את יעקב ,ואולמ,
להפתעתו הרבה של יעקב ,באופנ תמוה ומקוממ קבע המומחה
כי יעקב לא מוגבל בתפקוד כלל .יעקב לא ויתר ושלח מכתב
ערעור לחברת הביטוח .בעקבות ככ שלחה חברת הביטוח מומחה
נופ לבדיקתו – הפעמ קבע המומחה כי יעקב אכנ מוגבל בביצוע
חלק מפעולות היומיומ ,אולמ ההגבלה הינה בשתי פעולות בלבד
מתוכ  3פעולות הנדרשות לצורכ הכרה כיעודי על פי תנאי
הפוליה .בינ היתר ,קבע המומחה ,כי בניגוד לטענתו של יעקב,
הוא לא ובל מאי שליטה על וגרימ .בעקבות בדיקת המומחה
השיבה חברת הביטוח פעמ נופת ליעקב כי הוא אינו זכאי
לקבלת תגמולימ מהפוליה.
לאחר קבלת מכתב הדחיה השני מחברת הביטוח ,פנה יעקב
למשרדנו והגשנו בשמו תביעה לבית משפט השלומ כנגד חברת
הביטוח ,בינ היתר הוכחנו את אי שליטתו של יעקב על וגריו,
בניגוד לקביעת המומחה מטעמ חברת הביטוח .בעקבות התביעה,
הגענו להכמ פשרה לפיו תשלמ חברת הביטוח ליעקב תגמולימ
.₪ 200,000
כ200,000-
בכומ מצטבר של כ-
בעניינ זה יצוינ כי לאחרונה קבע בית המשפט )במגרת החלטה
לאישור תובענה כייצוגית( כי בניגוד לאופנ בו פעלו רוב חברות
הביטוח כאשר בחנו האמ מבוטח ובל מאי שליטה על וגרימ,

המבחנ לאי שליטה על וגרימ אינו מבחנ אורגני המתייח
לתפקוד מערכת הוגרימ בלבד ,אלא מבחנ משולב לפיו יש לבחונ
האמ לאור מכלול הניבות ,ובל התובע מאי שליטה על וגריו,
בינ אמ כתוצאה מבעיה רפואית אורגנית ובינ אמ אי השליטה
נובעת משילוב של בעיה אורגנית שלא מגיעה כדי אי שליטה על
וגרימ כשלעצמה ,בשילוב עמ בעיה ביכולת התפקוד )בגינה
למשל לא מפיק התובע להגיע לשירותימ בזמנ(.
בדומה ליעקב ,גמ משה )שמ בדוי( ,בנ  ,81מצא עצמו לפתע
כשהוא מוגבל בביצוע פעולות יומיומ בייות לאחר שהחליק
מיבה שאינה ברורה במדרגות הבניינ בו התגורר .כתוצאה
מהנפילה בל משה משבר באגנ ומחבלות בגופו ,והחל לבול
מהידרדרות בתפקוד היומ יומי ובתפקודו הפיזי והוא נזקק לעזרה
בהלבשה ,ברחצה ,בהליכה ,בירידה מהמיטה ועוד.
משה פנה לחברת הביטוח אשר ביטחה אותו בביטוח יעודי הנ
באופנ פרטי והנ במגרת קופת החולימ על מנת לקבל תגמולי
יעוד עקב מצבו.
לאחר פנייתו לחברת הביטוח ,שלחה חברת הביטוח מומחה
מטעמה אשר בדק את משה אשר בר ,להפתעתו הרבה של
משה ,כי משה לא עונה לתנאי הפוליה וכי הוא מוגל לבצע
פעולות יומ יומ בייות בכוחות עצמו.
משה פנה למשרדנו לאחר קבלת מכתב הדחיה מחברת הביטוח.
תוכ זמנ קצר הגיש משרדנו תביעה לבית המשפט בשמ משה כנגד
חברת הביטוח .לאחר הגשת התביעה ,הגענו להכמ פשרה לפיו
תשלמ חברת הביטוח למשה תגמולימ בכומ מצטבר של
.₪ 220,000
כ220,000-
כ-
אלו המ רק שני מקרימ מתוכ מקרימ רבימ בהמ מטפל משרדנו,
בהמ חברות הביטוח משלמות רק לאחר התערבות משרדנו.
לכנ ,חשוב לדעת כי ירוב של חברת ביטוח לשלמ איננו ופ
פוק.
בכל מקרה בו דחתה חברת הביטוח מבוטח הטוענ למצב יעודי
ובכלל  -מומלצ לפנות לעורכ דינ המתמחה בתחומ הביטוח
היעודי על מנת לשקול הצורכ והכדאיות בהגשת תביעה לבית
המשפט וייצוג בהליכ המשפטי.
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דיני נזיקינ
עו״ד ליטל ביבר חייקינ
 ₪ 85,000לנפגעת בתאונה באוטובו
א' ,אישה בת  ,36נפגעה בתאונת דרכימ במהלכ ניעה באוטובו.
התאונה ארעה עת האוטובו התקרב לתחנה בה א' רצתה לרדת.
א' התכוננה לקומ מהמושב ותוכ כדי ככ ועוד בטרמ נעמדה ,בלמ
נהג האוטובו בפתאומיות ,וכתוצאה מככ ,נהדפה א' עד לקדמת
האוטובו ופגה מכה מהמחיצה שלפני מושב הנהג ונפלה על
רצפת האוטובו.

חרפ התנגדות חברת הביטוח ,קיבל בית המשפט את בקשתנו
למנות לא' מומחה בתחומ האורתופדי ולאחר שהתקבלה חוות
דעת המומחה ,ובהתאמ להצעת בית המשפט ,הגענו להכמה
לפיה קיבלה א' פיצוי בכ של  - ₪ 85,000פיצוי המשקפ נכונה
את נזקיה של א' עקב התאונה.
לצורכ ניהול תביעה לפי חוק הפיצויימ לנפגעי תאונות דרכימ,
מומלצ לפנות לעורכ דינ המתמחה בתחומ ,אשר יכול להעריכ
בצורה נכונה את גובה הפיצוי שיכול הנפגע לקבל עקב פגיעתו
בתאונה וכנ לייצג בהליכ מול חברת הביטוח – הנ בבית המשפט
והנ מחוצה לו ,תוכ מקומ היכויימ לקבלת הפיצוי המקימלי.
איחולי בריאות טובה ואיתנה ובשורות טובות.

לאחר התאונה נבדקה א' בבית החולימ ,שמ נמצא כי היא
ובלת ,בינ היתר ,מחבלה בראשה וכנ מכאבימ בצוואר ובגב.
לאחר בדיקות וטיפולימ ,שוחררה א' לביתה בהמלצות לחופשת
מחלה ולמשככי כאבימ.
א' הויפה לבול מכאבימ בצוואר ובגב והמשיכה במעקב רפואי
רצופ ,קיבלה טיפולי פיזיותרפיה ונזקקה למשככי כאבימ.
אנו פנינו לחברת ביטוח החובה אשר ביטחה את האוטובו במועד
התאונה ,בדרישה לפצות את א' בפיצוי ראוי בהתאמ לנזקיה,
לאחר שתיבדק על ידי מומחה אובייקטיבי בתחומ האורתופדי.
לאחר חודשיימ במהלכמ לא התקבל מענה ענייני מחברת
הביטוח ,הגשנו תביעה לבית המשפט.
רק לאחר הגשת התביעה לבית המשפט ,פנתה חברת הביטוח
למשרדנו והציעה לפצות את א' בכומ של  .₪ 17,000חברת
הביטוח טענה כי נזקיה של א' כתוצאה מהתאונה חלפו וכי
הכאבימ מהמ ובלת א' כיומ ,נובעימ ממצבה הרפואי לפני
התאונה וללא כל קשר אליה .נוכח זאת ,טענה חברת הביטוח ,כי
הצעתה לפיצוי ראויה ואפ על הצד הגבוה.
בהתאמ להמלצתנו ,דחתה א' את הצעת חברת הביטוח והתיק
עבר לבית המשפט.
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