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דיני עבודה
עו״ד ונוטריונית עדי ביבר לקואה
ביטול הפקדת רכיב העובד לפיקדונ עובדימ
זרימ  -מתננימ
בעתירה שהוגשה לבג"צ ,התבקש בית המשפט העליונ להורות
על בטלותו של עיפ  4לחוק למניעת התננות ולהבטחת יציאתמ
של מתננימ מישראל )תיקוני חקיקה והוראות שעה(,
התשע"ה ,2014-המחייב עובדימ זרימ שנכנו לישראל שלא
מתננימ( ואת מעיקיהמ
דרכ תחנת גבול )להלנ :עובדימ מתננימ
להפקיד לחשבונ בנק ייעודי כומ כולל בשיעור של  36%משכרו
של העובד ,אשר יועבר לידיו רק בעת עזיבתו את ישראל )להלנ:
הפיקדונ(.
הדר הפיקדונ
הדר הפיקדונ קובע כי על מעיק של עובד מתננ להפקיד
פיקדונ בכומ השווה ל 36%-משכר עבודתו 20% :ינוכו משכר
העובד( ו 16%-נופימ
עבודתו של העובד המתננ )להלנ :רכיב העובד
ישולמו בידי המעיק כהפרשה נופת מעבר לשכר העובד )להלנ:

המעיק( .יצוינ כי קיימימ חריגימ להדר הפיקדונ ,לרבות
רכיב המעיק
לעניינ שיעור רכיב העובד המופקד לפיקדונ.
בית המשפט קבע בפק הדינ כי ככלל ,שימוש בתמריצימ
כלכליימ מהווה אמצעי לגיטימי למימוש מדיניות הגירה ,אולמ
האמצעי שנבחר ,שלילת חמישית משכר העובד עד עזיבתו את
ישראל ,פוגע פגיעה ברורה ,מוחשית ומשמעותית בזכות לקניינ
של העובד המתננ ,בעוד שהתועלת הנובעת ממנו מוגבלת
בהיקפה  -וכי אינו חוקתי.
לאור האמור ,בית המשפט הורה על בטלותו של רכיב העובד
בהדר באופנ מידי ,במובנ זה שממועד מתנ פק הדינ
 ((23.4.2020אינ להויפ ולנכות את רכיב העובד משכרמ של
)23.4.2020
עובדימ מתננימ .באשר לכפימ אשר נצברו כפיקדונ עד למועד
מתנ פק הדינ ,נקבע כי בנק מזרחי טפחות ישיב לידי העובדימ
המתננימ בתוכ  30ימימ את רכיב העובד מתוכ הכפימ
שהופקדו עבורמ ,בתופת כל הכומימ שהצטברו בפיקדונ אשר
מקורמ ברכיב העובד )בניכוי מ בהתאמ להוראות הדינ(.
בהתאמ לאמור לעיל ,החל מיומ  ,23.4.2020מעיקו של עובד
מתננ יפריש לקופת הפיקדונ רק את חלק המעיק.
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דיני ביטוח
עו״ד לירונ ביבר הררי
 ₪ 135,000לתלמיד שנפצע במהלכ אימונ
כדורגל
אלונ )שמ בדוי( ,כיומ בנ  ,20נפצע במהלכ אימונ כדורגל בהיותו בנ
 ,15כאשר במהלכ האימונ בנבחרת הכדורגל בה שיחק ,קפצ לכיוונ
הכדור ובזמנ הנחיתה נפגע בברכו השמאלית.
כתוצאה מהפגיעה בל אלונ מכאבימ קשימ ולא היה מוגל לדרוכ
על רגלו .לאחר בדיקות נמצא כי אלונ ובל מקרע במיניקו
וברצועה והוא נאלצ לעבור ניתוח בברכו.
ואולמ ,גמ לאחר הניתוח המשיכ אלונ לבול מכאבימ ,מקושי
בעמידה והליכה ממושכת ומתחושת חור יציבות ועל כנ פנה
למשרדנו.

מאחר ובתקופת התאונה היה אלונ תלמיד בבית פר ,ובמקביל
שיחק בנבחרת פורט ,הרי שבוטח בשני ביטוחי תאונות אישיות –
ביטוח תאונות אישיות לתלמידימ וביטוח תאונות אישיות
לפורטאימ ועל כנ זכאי לפיצוי משני ביטוחימ אלו )יצוינ כי
החובה לבטח פורטאימ תלמידימ בביטוח תאונות פורט חלה
רק עד שנת .(2016
עמ תחילת הטיפול בתיק ,פנה משרדנו לחברות הביטוח אשר
ביטחו את אלונ בביטוחי תאונות אישיות לתלמידימ ולפורטאימ
בדרישה לפיצוי בגינ נכותו של אלונ כתוצאה מהתאונה.
לאחר משא ומתנ מול חברת הביטוח אשר ביטחה את אלונ
בפולית תאונות תלמידימ ,הושג הכמ פשרה לפיו שילמה
חברת הביטוח פיצוי בגובה .₪ 64,000
ואולמ ,חברת הביטוח אשר ביטחה את אלונ בביטוח תאונות
פורט ,הציעה ליימ את התיק בפשרה בכומ אשר לא שיקפ
להערכתנו את נכותו של אלונ ,ועל כנ הוגשה תביעה לבית
המשפט.
רק לאחר הגשת התביעה )ועוד בטרמ התקיימ דיונ בבית המשפט(
הכימה חברת הביטוח לפצות את אלונ בהתאמ לדרישתנו ,והושג
הכמ פשרה המשקפ את נכותו של אלונ .בהתאמ לככ ,שילמה
חברת הביטוח לאלונ כומ כולל של כ.₪ 71,800-
 ₪ 135,800משתי חברות
כ135,800-
כ הכל פוצה אלונ בכומ של כ-
הביטוח יחד.
חשוב לדעת – במקרה של תביעת נכות מפולית תאונות אישיות,
מומלצ שלא להתמודד באופנ עצמאי עמ חברת הביטוח ללא ידע
משפטי או רפואי בנושא .לצערנו ,במקרימ רבימ בהמ נפגעימ
פונימ באופנ עצמאי לחברת הביטוח ,חברת הביטוח דוחה את
תביעתמ בטענה שלא נותרה נכות צמיתה ,או לחילופינ ,מכימה
לשלמ כומ נמוכ משמעותית מכומ הפיצוי האמיתי אשר מגיע
להמ .על כנ ,במקרימ כאלה מומלצ לפנות לעורכ דינ המתמחה
בתחומ הביטוח ,אשר יוכל לתת הנחיות בדבר הגשת התביעה
לחברת הביטוח ,לשקול הצורכ והכדאיות בהגשת תביעה לבית
המשפט ולייצג בהליכ מול חברת הביטוח  -הנ בבית המשפט והנ
מחוצה לו ,תוכ מקומ יכויי ההצלחה.
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דיני נזיקינ
עו״ד ליטל ביבר חייקינ
נדר במעבר חציה ופוצה ב 195,000 -ש"ח
רמי )שמ בדוי( ,גבר בנ  ,76יצא בוקר אחד ,כמדי יומ ,להליכה,
כאשר בעת שחצה כביש במעבר חציה ,רכב שהגיע לפתע מימינ,
פגע בו בעוצמה .כתוצאה מככ נפגע רמי ברגל ,ביד ובכתפ ימינ.

רמי פנה למשרדנו על מנת שנשיג לו את הפיצוי המגיע לו בגינ נזקי
הגופ שנגרמו לו בתאונה.
משרדנו הגיש תביעה לבית המשפט נגד חברת הביטוח אשר
ביטחה את הרכב הפוגע בביטוח חובה.
לאחר הגשת התביעה הגענו להכמה עמ חברת הביטוח בדבר
מינוי מומחה בתחומ האורטופדיה לקביעת נכותו של רמי.
לאחר בדיקתו של רמי ,קבע המומחה כי לרמי נותרה נכות צמיתה
בשיעור  20%כתוצאה מהתאונה.

מאחר ורמי בר כי מדובר בפגיעה שטחית וכי כאביו יחלפו ,ביקש
רמי מהנהג שפגע בו שייע אותו לביתו.

לאור נכותו ,הגענו לפשרה עמ חברת הביטוח כי רמי יפוצה
בכומ של  ₪ 195,000בגינ נזקיו בתאונה ,בשימ לב כי אמנמ
לא נגרמו לרמי הפדי שכר )שכנ לאור גילו לא עובד( ,אכ ייתכנ
כי יזדקק בעתיד לעזרה מרובה מבני משפחתו או לעזרה
בתשלומ.

בקופת החולימ בוצע לרמי צילומ רנטגנ ממנו עלה כי רמי ובל
משברימ בכפ רגל ימינ והוא הופנה למיונ .בבית החולימ נמצא כי
רמי ובל ,בינ היתר ,מרגישות ,כאבימ והגבלה בטווח תנועות כפ
רגל ימינ והוא שוחרר לביתו עמ המלצות לדריכה על העקב בלבד
ושימוש בנעל מיוחדת עמ הגבהה לאצבעות .כשלושה ימימ לאחר
התאונה החל רמי לבול מכאבימ עזימ בכתפ ימינ .בדיקת
אולטראונד כתפ ימינ הדגימה כי רמי ובל קרע בכתפ.

כדאי לדעת כי הפיצוי שניתנ לקבל מחברת ביטוח החובה בגינ נזקי
גופ שנגרמו עקב תאונת דרכימ כולל ,בינ היתר ,הפדי שכר ,גריעה
מכושר ההשתכרות ,פיצוי בגינ הוצאות רפואיות והוצאות בגינ
ניעות לעבר ולעתיד ,עזרת צד ג' לעבר ולעתיד ופיצוי לא ממוני
בגינ "כאב ובל".

ואולמ ,לאחר ששהה בביתו כשעתיימ ללא כל הקלה בכאביו ,החלו
כאביו של רמי להחמיר והוא פנה לקופת החולימ.

איחולי בריאות טובה ואיתנה ובשורות טובות.
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