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 3 

 פסק די

  4 

 5בקשה לקביעת אופ� חלוקת הפיצויי�. וזו  המבקשתהגישה  2016בחודש אפריל   .1

 6ועד  23.6.2008מיו�  המבקשתעבדה אצל  1משיבה של הבקשה/תובענה: ה ענינה

 7  לכתב התביעה). 1(ר' סעי"  23.1.2016ירתה ביו� טלפ

  8 

 9 46,121לתשלו� פיצויי פיטורי� בס� של  1המשיבה ע� פטירתה זכאית היתה   .2

 10ב"אקסלנס נשואה גמל והשתלמות  1המשיבה נצברו לזכות  * 44,023, מתוכ� *

 11לכתב  4,3בע"מ", בנוס" לכספי התגמולי� שנצברו באותה קופת גמל (ר' סעיפי� 

 12, דו"ח יתרות פיצויי� 161העתק טופס  המבקשתלהוכחת טענתה צרפה  התביעה).

 13בו היא מודיעה כי אי� לה  8.3.2016הגמל והעתק מכתבה לקופת הגמל מיו� מקופת 

 14  התנגדות לשחרור הכספי� שנצברו בקופת הגמל (חלק העובד וחלק המעביד).

  15 

 16 5לא היו שאירי� העוני� להגדרת המונח בסעי"  1 למשיבהטענה, כי  המבקשת  .3

 17 לכתב התביעה). 2(ר' סעי"  "החוק") –(להל�  1963,י�, התשכ"גרלחוק פיצוי פיטו

 18שנחת�, לכאורה, על ידי  2015לשנת  101העתק טופס  המבקשתצירפה להוכחת טענתה 

 19הינה רווקה ואי� לה ילדי�/ות שבשנת המס הנזכרת  1 המשיבהבו צוי� כי  1המשיבה 

 20  שנה. 19טר� מלאו לה� 

  21 



  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

  1321�04�16 פ"ה  

   

 8מתו�  2

 1קר�  1 למשיבה, כי בנוס" לכספי הפיצויי� היתה המבקשתעוד נטע� על ידי   .4

 2  לכתב התביעה). 6" השתלמות ויורשיה זכאי� לכספי� שהצטברו ש� (ר' סעי

  3 

 4, כי בבירור שנער� על ידה מול הרש� לעניני המבקשתהודיעה  30.5.2016ביו�   .5

 5  .1 המשיבההגישה בקשה למת� צו לקיו� צוואת  2 המשיבהירושה התגלה, כי 

  6 

 7, 2 המשיבהבתיק, הודיעה  כמשיבה 2 המשיבהלאחר שהוריתי על צירופה של   .6

 8וכי למיטב ידיעתה לא היו  2 למשיבהאת כל רכושה  1 המשיבהכי בצואתה ציוותה 

 9שאירי� המתגוררי� עימה ו/או תלויי� בה לפרנסת� ו/או ב� זוג ו/או ילדי�  1 למשיבה

 10מיו�  2 המשיבהלחוק (ר' הודעת  5ו/או אחי� ו/או הורי�, כהגדרת� בסעי" 

30.6.2016.(  11 

  12 

 13, העתק 30.6.2016, בהתא� להחלטתי מיו� המבקשתהמציאה  7.9.2016יו� ב  .7

 14לקופת הגמל. מעיו� בטופס עולה, כי בסעי" "פרטי  1 המשיבהטופס ההצטרפות של 

 15  המוטבי�" נקבע כדלקמ�:

  16 

 17"הנני מורה לכ� בזאת לשל� לאחר מותי את חלקי בנכסי הקופה ואת 

 18) למוטבי� פיצויי# כמפורט להללמעט כספי כספי הביטוח במידה ויער� (

 19המפורטי� להל�. הסכומי� ישולמו למוטבי� בחלקי� המצויני� ליד שמו 

 20בחלקי� שווי� ביניה�. לא מונו  –של כל אחד מה� ובהעדר ציו� החלקי� 

 21על ידי מוטבי�, ישולמו הכספי� המגיעי� לי כאמור, ליורשיי על פי די� או 

 22דעת הקופה לפיה עד שלא ימסר על על פי קי� צוואה. רשמתי לפני את הו

 23ידי פירוט המוטבי�, תנהג הקופה כאילו לא מיניתי מוטבי� ויחול האמור 

 24ידוע לי כי כספי הפיצויי# ישולמו לשאירי# על פי חוק בתקנו� הקופה. 

 25  פיצויי פיטורי#".

  26 

 27  י.ז.ג) –(הדגשה שלי 

  28 

 29את פרטי המוטבת: מריה סטוליגבו, שלה מספר תעודת  1המשיבה בשולי הסעי" ציינה 

 30  מהכספי�. 100%לה ציוותה וזהות בלטביה 
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 1הוגש צו קיו� צוואת המנוחה, שנית� על ידי הרשמת לעניני  5.10.2016ביו�   .8

 2  ירושה בחיפה.

  3 

 4  דיו והכרעה

  5 

 6  לחוק הינו, כאמור: 5נוסחו של סעי"   .9

  7 

 8לשאיריו פיצויי� כאילו פיטר נפטר עובד, ישל� המעסיק   (א)  .5"

 9  אותו.

 10ב� זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות  –"שאירי�" לעני� זה   

 11הידוע בציבור כב� זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא 

 12בגדר תלוי במבוטח לעני� גימלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח 

 13זוג או ילדי� $, ובאי� ב�$1968הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח

 14ילדי� והורי� שעיקר פרנסת� היתה על הנפטר וכ�  –כאמור 

 15עשר חודש $אחי� ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שני�

 16  לפני פטירתו וכל פרנסת� היתה על הנפטר.

 17זוג או ילד $היו פיצויי פיטורי� משתלמי� לשאירי� שאינ� ב�  (ב)  

 18התלוי כאמור, יופקדו הפיצויי� בבית הדי� האזורי לעבודה 

 19יינתנו לשאירי� שיקבע בית הדי� האזורי לעבודה ולפי ו

 20החלוקה שיקבע, בהתחשב במצב� הכלכלי ובמידת תלות� 

 21  בעובד שנפטר.

 22פיצויי� המשתלמי� לשאירי� של עובד שנפטר לא יראו אות�   (ג)  

� 23  ."כחלק מהעזבו

  24 

 25ואול�, לא די בכ�. על מערכת היחסי� שנוצרה בי� המעביד, העובדת המנוחה   .10

 26(להל�  1965,לחוק הירושה, תשכ"ה 147ורשת על פי הצוואה חלות ג� הוראות סעי" והי

 27וזו לשונו של סעי"  והוראת המנוחה עצמה בדבר קביעת מוטבי�."חוק הירושה")  –

 28  לחוק הירושה: 147

  29 
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 1סכומי� שיש לשל� עקב מותו של אד� על פי חוזה ביטוח, על פי "

 2על פי עילה דומה,  חברות בקופת קיצבה או בקופת תגמולי� או

� 3  ."אינ� בכלל העזבו�, זולת א� הותנה שה� מגיעי� לעזבו

  4 

 5תמר קופת תגמולי# מרכזית ליד בנק דיסקונט לישראל  –פישר  380/90בע"א   .11

 6  ) נקבע:1993בע"מ (

  7 

 8שהוא בגדר הוראת החוק המרכזית הקובעת מעמד�  $ 147סעי( "

 9המשפטי של כספי� שבידי קופת תגמולי�, קובע כלל ולצידו יוצא 

 10 מ� הכלל. 

 11הכלל הוא שכספי� שבקופת תגמולי� אינ� בכלל העזבו�, קרי ה� 

 � 12אינ� מתחלקי� לפי דיני הירושה, אלא משולמי� לפי ההוראה שנת

 13אמורה, במסמ, ההצטרפות לקופה או בדר, המוריש, בחייו, לקופה ה

 14  אחרת. 

 15היוצא מ� הכלל הוא שבעל החשבו� יכול להתנות שהכספי� מגיעי� 

 16המכלילה את כספי הקופה בעזבונו של בעל  $לעזבו�. ההתניה 

 17החשבו�, יכולה להיכלל במסמ, ההצטרפות. נוסחה של ההתניה הוא 

 �18 מותו, לידי כי בעל החשבו� מורה לקופה למסור כספיו בקופה, ע

� 19  . "העזבו

  20 

 21בקופת גמל לתגמולי�  בענינה של מוטבתלאחרונה ד� בית המשפט העליו�   .12

 22, עת היה המנוח 1996ולפיצויי�, אשר כללה בפועל כספי תגמולי� בלבד, ונפתחה בשנת 

 23 שכיר. המשיבה נקבעה כמוטבת במועד הצטרפות המנוח לקופה. בעלה של המוטבת,

 24(להל�:  1973,(חלק כללי), התשל"ג חוק החוזי�ל 34סעי" כי , בית המשפט העליו� קבע

 25מאפשר לאד� ליצור חוזה לטובת צד שלישי, וכזוהי ההוראה למינוי  חוק החוזי�)

 26המוסד  8622/13(ר' רע"א  יחת חשבו� בקופת גמלתמוטבי� הניתנת על ידי אד� בעת פ

 27  . ))2016( רחלה שחר –לביטוח לאומי 

  28 

  29 

http://www.nevo.co.il/law/71902/34
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 1לחוק  147התייחס בית המשפט העליו� ליחס בי� סעי" פסק הדי� בהמש�   .13

 2  הירושה להוראת מינוי מוטבי�, וכ� קבע:

  3 

 4מבטא את חופש הדיספוזיציה שמעניק  חוק הירושהל 147סעי( "

 � 5המחוקק למוריש. לחופש זה סייגי�. כ, למשל קובע המחוקק די

) � 6); באשר חוק הירושהל 148סעי( קוגנטי באשר למזונות מ� העיזבו

) � 7לחוק הירושה);  100סעי( לעדיפות� של נושי� על פני יורשי העיזבו

 8ובאשר ליכולתו של אד� להוריש נכסי� לאחר מותו שלא על פי 

 9לחוק הירושה). אול�, ביחס ליצירת הסדרי גמל  8סעי( צוואה (

 10בהענקת  –וביטוח חיי�, מוקנה למוריש חופש רחב ונקודתי. רחב 

 11שכ� המוטב הוא אד� מוגדר וספציפי  –שיקול דעת למוריש; נקודתי 

 12שנקבע בחיי המיטיב. זכות המוטבי� בהסדרי� אלה היא זכות 

 13א, לשינויי� של המיטיב עצמו, ושגוברת על "משוריינת", שכפופה 

� 14  ."זכות� של נושי העיזבו

  15 

 16ומשההוראה למינוי מוטבי� מחריגה את כספי הפיצויי� לאור כל האמור לעיל   .13

 17שנצברו בקופת הגמל מתחולתה וקובעת, כי כספי� אילו תנהג בה� קופת הגמל בהתא� 

 18(חלק העובד ומעביד) אשר נצברו , כי כספי התגמולי� לחוק, אזי ברור 5להוראת סעי" 

 19, משאי� ה� בקופת הגמל שייכי� למוטבת על פי טופס פתיחת החשבו� בקופת הגמל

 20  . 1מהווי� חלק מעזבונה של המשיבה 

  21 

 22נשאלת, א� כ�, השאלה למי שייכי� כספי הפיצויי� שהופקדו בקופת הגמל   .14

 23, הדי� יורהלשל� למי שבית  ת המעסיקה/המבקשתויתרת הפיצויי� אות� מבקש

 24  .לחוק 5" כהגדרת המונח בסעי" שאירי�לא הותירה אחריה " 1שיבה בנסיבות בה� המ

  25 

 26הלכה פסוקה היא, כי משתיקת המחוקק, כשלעצמה, לא נית� להסיק כוונה "  .15

 27ליצירת הסדר שלילי. שתיקתו תוכל להתפרש כהסדר שלילי רק א� הגשמת 

 28פלוני נ' הוועד המחוזי של  663/90על"ע התכלית החקיקתית מחייבת פירוש זה  (

 29א.ש.י.ר.  5768/94רע"א , ו404, 397) 3(יפו, פ"ד מז$אביב$לשכת עורכי הדי� תל

 30 ")453, 289) 4(בע"מ, פ"ד נביבוא יצור והפצה נ' פורו� אביזרי� ומוצרי צריכה 

http://www.nevo.co.il/law/72178/147
http://www.nevo.co.il/law/72178
http://www.nevo.co.il/law/72178/148
http://www.nevo.co.il/law/72178
http://www.nevo.co.il/law/72178/100
http://www.nevo.co.il/law/72178/8
http://www.nevo.co.il/case/17929796
http://www.nevo.co.il/case/17929796
http://www.nevo.co.il/case/5739189
http://www.nevo.co.il/case/5739189
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 1 מדינת ישראל משרד הבריאות –שרלס וקני ז"ל עזבו� המנוח  1300/04ע"ע (ארצי)  (ר'

 2). באותו עני� קבע בית הדי� הארצי לעבודה, כי מענק חד פעמי וקיצבה שאמורי� 2005(

 3לא ישולמו לעזבונו היות ומטרתו  1994,היה להשתל� למנוח מכח חוק הגזזת, תשנ"ד

 4דאוג לשאירי� או התלויי� במבוטח ולא ליורשיו. באותו וציאלית של החוק היתה להס

 5עני�, לא הותיר אחריו המנוח שאירי� ובצוואתו ציווה כי כל השיי� לו יועבר לגופי� 

 6  שוני�.וארגוני� 

  7 

 8מכוחה נדחתה תביעת עזבו� המנוח  שרלס וקני ז"לבעני� תוצאתו של פסק הדי�   .16

 9היתה, כי חר" ההכרה במנוח כמי זכאי לקיצבה לקבלת הכספי� מכח חוק הגזזת, 

 10  ולמענק חד פעמי לא נדרש משרד הבריאות, בהעדר שאירי�, לשל� כספי� אלה. 

  11 

 12חוסר , שכ� נדמה, שובענייננבכל הכבוד, אינני סבורה שיש לאמ2 קביעה דומה   .17

 13די� הארצי לעבודה מהוראות הצוואה שהותיר המנוח הוא שעמד של בית ההנוחות 

 14פסיקה אחרת עשויה היתה להביא בבסיס פסק דינו שכ�, כפי שנכתב על ידו, "

 15לתוצאה כי זכויות מכוח חוק הגזזת יועברו ליורשי� על פי צוואה שציווה עליה� 

 16  נ."קקהמנוח כגו� אוניברסיטאות או גופי� אחרי� ולכ, ודאי לא התכוו� המחו

  17 

 18א נקבע מי יהנו מכספי הפיצויי� ללחוק, בשלה  5לאור הלאקונה בסעי"   .18

 �19 ה� אלה המסייעי� בידי: ישני י המגיעי� לעובד שנפטר באי� לו שאירי�, אזי, להבנת

 20  רצו� המצווה. –מטרתו הסוציאלית של החוק והשניה  –האחד 

  21 

 22העיקרו� הבסיסי המונח ביסוד " בית המשפט העליו� קבע, לא אחת, כי אבהיר.  .19

 23דיני הירושה, לפיו יש לקיי� את דבר המת, בעקבות כלל המשפט העברי "מצוה 

 24. ))2016( שמואל קסוטו –אווה דורית הופה  6251/15(ר' בע"מ  "לקיי� דברי המת

 25 –(כ� בלשו� הצוואה  בעה בצוואתה, כי היא מצווה את כל רכושה הניידי ק 1משיבה ה

 26יהיה לה בעת פטירתה, בי� במטלטלי� ובי� בנכסי�, בי� בכס" ובי� ברכוש אשר י.ז.ג) 

 27  .2מכל צורה או סוג, לאחר תשלו� חובות העזבו�, למשיבה 

  28 
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 1ת ביחס לצוואתה ו, כי המנוחה ביקשה להמנע ממחלוקעוד עיו� בצוואה מגלה  .20

 2שברצונה תהיה רשאית לעשות ברכושה, בפירותיו ובתחליפיו כל  2והורתה, כי המשיבה 

 3  ללא הגבלה.

  4 

 5אומד דעתה של המנוחה, מתו� התחקות אחר היל� רוחה כאמור בצוואתה, כמו   .21

 6 היא דאגה לשאירי העובד שנפטר,רה הסוציאלית העומדת בבסיס החוק שג� המט

 7מביאה אותי למסקנה, כי את כספי הפיצויי�, ה� אילו שהופקדו בקופת הגמל והוחרגו 

 8, יש לשל� המבקשתמהוראת מינוי המוטבי� וה� אלה שעתידי� להשתל� על ידי 

 9ל אשר לה, זוהי את כ 2ה, טר� מותה, להעניק למשיבה תרצ 1המשיבה  .2למשיבה 

 10. 5הגדרת השאירי� בסעי"  ה כיוו� המחוקק בקובעו אתהמטרה הסוציאלית אלי

 11 , לא מתוק" הגדרה1כשאירה היחידה של המשיבה  2בעניננו, נית� לראות במשיבה 

 12   .1יבה החוקית, אלא מתוק" הצו המצפוני והערכי, צו הלב של המש

  13 

 14  סיכו#

  15 

 16וחלק המבקשת/המעסיקה) יועברו  1כספי התגמולי� (חלק העובדת/המשיבה   .22

 17  וטבי� המצוינת בקופת הגמל.למוטבת על פי הוראת מינוי המ

  18 

 19את כספי  2אני מורה לקופת הגמל "אקסלנס נשואה" לשל� לידי המשיבה   .23

 20תפנה לקופת הגמל לאחר קבלת פסק הדי�  2המשיבה  הפיצויי� שנצברו בקופת הגמל.

 21  הכספי�. משיכתלצור� 

  22 

 23לכתב התביעה תשל� המבקשת  5את יתרת כספי הפיצויי� כאמור בסעי"   .24

 24  ימי� מהיו�.  30בתו�  2למשיבה 

  25 

 26  .ויישלח אליה# , בהעדר הצדדי#)2016אוקטובר  07(, ה' תשרי תשע"זנית היו#, 

  27 

 28 

  29 
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