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המערערלאומילביטוחהמוסד

-

המשיבהמ"בעמערכותאורמת

בהליךמתייצבתישראלמדינת

סיגלהשופטת, גליקסמןלאההשופטת, פליטמןיגאל(בדימוס)הנשיא: בפני

מוטולה-דוידוב

נוימןשלמהמר) מעסיקים(ציבורנציג, רוןיעל' גב) עובדים(ציבורנציגת

רוזן אמיררנהואבשם המערער: עו"ד כרמית נאור ועו"ד 

בשם המשיבה: עו"ד אליעזר צוקרמן

אבן -בשם מדינת ישראל: עו"ד איתמר הר

דיןפסק

מוטולה-דוידובסיגלהשופטת

עבורלמערערהמשיבהששילמהביטוחדמישלדינםמהבשאלהזהערעורשלעניינו.1

ביתפסקבטרם, אופציותבהקצאתשמקורןמניותמכירתמהכנסהבגין, עובדיה

רחבהשאלהעולהמכאן. פירותיתולאהוניתבהכנסהמדוברכיהעליוןהמשפט

תחולההאם-ההכנסהסיווגבדברהמשפטיתלהלכהליתןשישהתחולהבדבריותר

.  הענייןבנסיבותבלבדפרוספקטיביתשמאאורטרוספקטיבית

לעבודההאזוריהדיןביתשלדינופסקעלערעורבמסגרת1לפנינוהובאההשאלה

תמר' גבהציבורונציגיהירשברג-ג"בררחלהשופטת; 44372-09-11ל"ב(בירושלים

.  המשיבהתביעתאתקיבלאשר), ממליהנוריאלומרסליימן

החליפה נציגת הציבור (עובדים) גברת יעל רון את נציג ציבור (עובדים) מר אלעזר וייץ4.6.18בהתאם להחלטה מיום 1
.נוכח סיום כהונתו כנציג ציבור

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/3393-10-14.pdf
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ונורמטיביעובדתירקע

: להלן(מ"בעמערכותאורמתחברת, המשיבההנפיקה2001-2002השניםבמהלך.2

מסלפקודת102בסעיףשנקבעההקצאהמסלולפיעללעובדיהאופציות), החברה

(חדשנוסח[הכנסה אתמימשוהחברהעובדי. דאזבנוסחו), הפקודה: גםלהלן] 

. 2003-2006השניםבמהלךהאמורותהאופציות

סכוםעלעומדתהחברהשלגרסת, האופציותממימושכתוצאההעובדיםמהכנסת.3

וכןבמקורהכנסהמסהחברהניכתה), ההכנסה: גםלהלן(988,346₪שלכולל

). המוסד: גםלהלן(לאומילביטוחהמוסד-למערערלאומיביטוחדמישילמה

פירותיתהכנסהמהווההאופציותמימושכיהנחהמתוךהחברהפעלהבכך

נוסח[הלאומיהביטוחלחוק) א(344סעיףלפילאומיביטוחדמיבתשלוםהמחויבת

החודשיתכהכנסתויראו"כיקובעזהסעיף). החוק: להלן(1995-ה"התשנ], משולב

, התשלוםמועדחלבובחודשלאחדשקדםהחודשבעדהכנסתואתעובדשל

נכוןהמוסדלגישת...". הכנסהמסלפקודת) 2(2בסעיףהמפורטיםמהמקורות

המפרט, לפקודה) א)(2(2סעיףבגדרנכללה) לעילכהגדרתה(ההכנסה, עתלאותה

לעובדשניתנוקצובהאוהנאהטובתכל"לרבות, מעבודההכנסהמקורות

אובמישריןלעובדשניתנובין, כסףבשווהוביןבכסףשניתנובין... ממעבידו

".לטובתולאחרשניתנואובעקיפין

, לעובדיםמניותבהקצאתעוסקלפקודה102סעיףכינבהירהתמונהלהשלמת.4

-ב"התשס), 132' מס(הכנסהמספקודתתיקוןבמסגרתנוסחוהוחלף2002ובשנת

עליחולהחדשבנוסחו102סעיףכינקבעהתיקוןבמסגרת). 132תיקון: להלן(2002

מיוםהחלבהבחרההמעסיקהשהחברהתכניתפיעללעובדיםמניותהקצאת

' א345סעיףאתלכךבקשרראוכן; 4.8.02, 1863ח"סראו(ואילך) 1.1.03(התחילה

הואיל). כאמורהקצאותעלהואאףוחל, תיקוןאותובמסגרתשחוקקלחוק

ליוםקודםהיינו, 2001-2002השניםבמהלךשהוקצובאופציותמדוברובענייננו

:היתרביןבונאמרוכך. 102סעיףשל" הישן"נוסחועליהןחל, התחילה

לרכישתזכויותלרבות[מניותמהקצאתעובדשלהכנסתו) ב"
שהוגדרה[ההקצאהבעתממספטורהתהיה]מ.ד.ס-מניות
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-החברהשלעובדבעדנאמןשםעלחברהשלמניותכהקצאת
:אלהכלנתקיימואם],מ.ד.ס
;שכרעלהעובדשללויתורבתמורהבוצעהההקצאה) 1(
בידיהופקדואלאהעובדלידינמסרולאהמניותתעודות)2(

וארבעהמעשריםתפחתשלאתקופהלמשךהנאמן
;חדשים

;הנאמןשםעלהמניותנרשמוהחבריםבפנקס) 3(
השומהלפקידהקצאהתכניתעלהודיעווהנאמןהחברה)4(

. הנציבשקבעבטופס, ביצועהלפנילפחותימיםשלושים
המניותאתהנאמןהעביראו, המניותאתהנאמןאוהעובדמכר)   ג(

בתמורההמניותאתמכרכאילוהעובדאתיראו, העובדשםעל
סכוםרקמקוריכמחיריראוזהלענין; 88בסעיףכהגדרתה

לפיממספטוריחולולאההקצאהבעתבמזומןהעובדששילם
מן30%שלבשיעורמסבמקורינכההנאמן). ג(97סעיף

.השומהפקידשקבעיותרנמוךבשיעוראו, התמורה
...

הזכותאם) ט(3סעיףיחוללאמניותלרכישתזכותמימושעל) ה(
הוראותיחולוהזכותנשואהמניהעל; הנאמןבידימומשה

התקופהגםבחשבוןתובא) 2)(ב(קטןסעיףולענין, זהסעיף
.הנאמןבידיהמניהלרכישתהזכותהיתהשבה

יראו, שמועלהעבירןשהנאמןלאחרהמניותאתהעובדמכר)  ו(
ואתהרכישהכיוםשמועלהנאמןהעבירןשבוהיוםאת

.המקוריכמחיר) ג(קטןסעיףלענייןבתמורהשנקבעהסכום
 ."...

להקצאתחלופותשתיפתוחותהמעסיקההחברהבפני, כיוםבנוסחו102סעיףלפי

המכונהפירותיבמסלולאופציותהקצאתהיאהאחתהחלופה-לעובדיםאופציות

הוניבמסלולאופציותהקצאתהיאהשנייהוהחלופה", עבודההכנסתמסלול"

".הוןרווחמסלול"המכונה

שומהפקיד6159/05א"ע-בהעליוןהמשפטביתמפידיןפסקניתן31.12.08ביום.5

נדונוהליךבאותו). לפידהלכת: להלן), 2008(235) 1(סגד"פ(לפיד' נ3אביבתל

השופטידיעלשניתנודיןפסקיעלהשומהפקידשהגישערעוריםשלושהבמאוחד

; 22.3.05(3אביבתלשומהפקיד' נכץ1172/02) א"תמחוזי(ה"בעמאלטוביהמגן

פקיד' נלפיד1265/01) א"תמחוזי(ה"עמ); כץבענייןהמחוזיהדיןפסק: להלן

שומהפקיד' נדיאמנט1072/03) א"תמחוזי(ה"ועמ); 24.3.05(3אביבתלשומה

מכוחבמסהמחויבתההכנסהכינקבעהדיןפסקיבשלושת). 27.6.05(3אביבתל

איששלפידבהלכת. הוניתהכנסההיא132תיקוןטרםבנוסחו102סעיףהוראת

ממכירתעובדבידיהמתקבלתהכנסה"כיופסקזוקביעההעליוןהמשפטבית
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102בסעיףקבועשהיהלמסלולבהתאםלוהוקצואשרבאופציותשמקורןמניות

העליוןהמשפטבית". הוניתהכנסהמהווה-132לתיקוןעוברכנוסחו, לפקודה

. ההלכהשלבזמןתחולתהלשאלתמפורשבאופןלהתייחסמבליכאמורפסק

להחזר"בבקשהשלההחשבוןרואיבאמצעותלמוסדהחברהפנתה17.11.09ביום.6

, החברהפנתהלהשיבבוששמשהמוסד". הוניתהכנסהבגיןלאומיביטוחתשלומי

השליליתתשובתונמסרה19.6.11ביוםרק. 6.12.10ביוםגם, כוחהבאבאמצעות

לפידהלכתאתלהחילשאיןמהטעםבעיקר, החברהלבקשתהמוסדשל

, בהתאמהלשנותיהאהמוסדשעלהיאשהמשמעותבנימוקוכן, רטרואקטיבית

שלשכרמחליפותלגמלאותבסיסשהיוותהההכנסהגובהאת, רטרואקטיביבאופן

. ביתרששולמוהגמלאותכספיאתמהםולגבות, החברהעובדיכלל

להסכמתבהתאם. האזוריהדיןלביתהתביעהאתהחברההגישה21.9.11ביום.7

זאתעם. בכתבסיכומיםסמךעלהתנהלוההליך, הוכחותדיוןהתקייםלאהצדדים

החברהלעובדיששולמולגמלאותבקשרנוספיםנתוניםקבלתעלעמדהדיןבית

עובדיידיעלהוגשוהכולסךלפיה10.4.13מיוםהמוסדהודעתהוגשהובהתאם

134ידיעלדווקאלאו(2006-2003השניםבמהלךלמוסדתביעות134החברה

תקופותבגיןתביעותדוגמת, תביעותמספרלהגישהיהיכולאחדעובדשכןעובדים

תביעות6, פגיעהלדמיתביעות42, מילואיםבגיןהיואלומתביעות67). מילואים

המבוטחיםביןהתאמהישכינטעןלאזאתעם. לידהלדמי2-ואבטלהלדמי

החברהשהקצתההאופציותאתשמימשומילבין, האמוריםהגמלאותמקבלי

העובדיםצירוףאתהמוסדשקלראשוןבשלבכילצייןראויעוד. שניםבאותן

וזאתלהליך' גצדדילצרףלבקשבכוונתואין"כיהודיעלבסוףאך, להיפגעשעלולים

). 8.3.12מיוםהודעה" (טכניקושימפאת

האזוריהדיןביתשלדינופסק

העליוןהמשפטביתפסיקתכיוקבעהחברהתביעתאתקיבלהאזוריהדיןבית.8

הסתמכותאינטרסקםלאלמוסדוכי, רטרוספקטיביבאופןגםחלהלפידבעניין

דמיבתשלוםמחויבתאינהשהחברההרי, הוניתבהכנסהמשמדובר. להגנהראוי

בהפחתת, למוסדששולמוהביטוחדמילהשבתהחברהזכאיתיוצאכפועל. ביטוח
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שנוכהההוןרווחראייתבסיסעללעובדיםששולמושכרנגזרותגמלאותחלקי

.עבודהכשכר

אםכיוקבעלחוק362-ו358), א(344, 342הסעיפיםהוראותאתהזכירהדיןבית.9

בסעיףהמנוייםמהמקורותשאינהמהכנסה" עובד"בעדביטוחדמישנגבומתברר

פנישעלהרי,לפידבענייןהנפסקולאור, בהתאם. להשיבםהמוסדעל, לפקודה) 2(2

להוראותבהתאםששילמההביטוחדמיאתלחברהלהשיבהמוסדעלהדברים

באופןלפידהלכתאתלהחילישכיהמוסדטענתתתקבלאםאלא, לחוק362סעיף

. בלבדפרוספקטיבי

שיפוטיתהלכהשלתחולתהכיהיאהעקרוניתהמוצאנקודתכיצייןהדיןבית.10

אםאלא, כאחדורטרוספקטיביתפרוספקטיביתהיאחקיקהדברהמפרשתחדשה

ולהבאמכאןלהחילהמצדיקים, מעשייםבשיקוליםהמעוגנים, מיוחדיםטעמים

אחמדהמנוחעזבון' נ' ואחמ"בעותשתיותבנייןבונהסולל8925/04א"רע(בלבד

)). בונהסוללהלכת: להלן; 2006(126) 1(א"סד"פ, ל"זאלחמידעבד

; נתוןמשפטימצבעל, לראשונה, הצהירהאלאקודמתהלכהשינתהלאלפידהלכת

הראויהסתמכותאינטרסקייםכילומראין-בונהסולללהלכתובהתאםזאתלאור

אםגם. ורטרוספקטיביתפרוספקטיביתתחולהשלמהכלללחרוגואין, להגנה

המשפטיתשהנורמהסברוהכלכיהמוסדטענתאםבעינינוספק, "אחרתייקבע

". בפועלהדבריםמצבאתמשקפתאכן, עסקינןפירותיתשבהכנסההיאהמחייבת

החלמודעתהייתהכיהעידההמסיםרשותהתנהלותכילכךבקשרצייןהדיןבית

אף2002ובשנת, דאזבנוסחו102מסעיףשנובעהפרשנילקושי90-השנותמסוף

גובהאינוהמוסדכיהכנסתשלהכספיםבוועדתדאזהכנסהמסנציבתהצהירה

בשניםהפסיקהגם, בנוסף". 102שלבמסלול"שהןמהכנסותביטוחדמי

כפי, העליוןהמשפטביתשלאגבאמרתוכןהמחוזיהמשפטביתשל(הרלוונטיות

.  הוניתכהכנסהההכנסהשללסיווגההתייחסה) להלןשיפורט

מחדשולבחון" הדופקעלידעם"להימצאהפחותלכלהמוסדעלהיהאלהבנסיבות

נוכחידועלחוזרדעתשיקוללהפעלתכלשהןאסמכתאותהוצגולאאך, הנושאאת

הכרוךהסיכוןאתמודעבאופןעצמועללפיכךנטלהמוסד. המשפטיהאקליםשינוי

. להגנההראויהסתמכותאינטרסלושקםלומראיןכןועל, בכך
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הכרךסגנון748/07) ארצי(ל"בעבשניתןהדיןמפסקענייננואתאבחןהדיןבית.11

נדונוענייןבאותו). הכרךסגנוןעניין: להלן, 28.1.09(לאומילביטוחהמוסד-מ"בע

, עצמםדעתעלבשכרםערכו, כשכיריםבוטחואשר, בחברהשליטהשבעלישינויים

פגיעהתוךהמבוטחהשכראתבדיעבדלתקןלהםלאפשראיןכיקבעהדיןובית

ולהכנסותיולתקציבובהתאםצעדיולכלכלהמוסדוביכולתהביטוחיבעיקרון

על' מניפולציה'בהמדובראין, להבדיל, בענייננו. זמןנקודתבכלהביטוחמדמי

) ארצי(ע"בדבהנפסקמןובהיקש, כןעל. בדיעבדהעובדיםשלהביטוחיותהזכויות

514ח"כע"פד, לאומילביטוחהמוסד-מ"בעפטרוכימיותתעשיותגדות0-14/נה

עלאמתבזמןבדיווחמדוברשכןהביטוחיהעיקרוןנפגעשלאלקבועיש), 1995(

הלכתכאשר, משפטיתפרשניתבשאלהמספקשנבע, שליטהבעליעלולאעובדים

בשלשולמווהםביטוחבדמיחייביםהעובדיםהיולאמלכתחילהכימלמדתלפיד

.   החוקבפרשנותהמוסדשלטעות

בגיןמתוקנותמסשומותלחברההוצאואםתוםעדהובררלאכיהוסיףהדיןבית

אתלהחילאיןהמסיםרשותלעמדתגםכילקבועניתןלאולכן, הרלוונטיותהשנים

. רטרואקטיביבאופןלפידהלכת

תקציבייםשיקוליםעלהמבוססתלהסתמכותהמוסדטענתאתדחההדיןבית.12

משהדברודאי, בולהתחשבשישבלעדישיקולולא' קסםמילת'אינהזוכיופסק

בסיווגהשינוישלהשלכותיובדברלטענהביחס. עובדתיביסוסאופירוטללאנטען

אתלהציגהצליחלאהמוסדכיהדיןביתציין, שכרנגזרותגמלאותעלההכנסה

, רבהבמידהקהוזוטענהשלהשפעותיה, ועודזאת. הדברשלהישירהההשפעה

ידיעלויופחתוינוכועודפיםגמלהחלקישאותםלכךהסכמתהנתנההחברהשכן

יידרשולאעצמםשהעובדיםכך, תביעתהתתקבלאם, להשישולםמההחזרהמוסד

. כלשהםלהחזרים

שניםשלושהייתהממתינהלאהחברהאםהיהראויכיהדיןביתצייןסיוםטרם

לקבלתלמוסדהראשונהפנייתהועדעובדיהידיעלהאופציותמימושתוםמעת

מתוךלצאתיכולאינו"אםלתפקדיתקשהשהמוסדמכךלהתעלםאיןוכי, ההחזר

. החוקהוראותבתיקוןהואלכךהפתרוןאך", 'סגור'תקציבוכיהנחה
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היאהתוצאה, 362שבסעיףזוהיאהמנחהוההוראההחוקשונהלאעודכל

בגין2003-2006בשניםעובדיהבעדששילמההביטוחדמילהשבתזכאיתשהחברה

בנוסחולפקודה102סעיףמסלולפיעלאופציותבהקצאתשמקורןמניותמימוש

ראייתבסיסעלאלהלעובדיםששולמושכרנגזרותגמלאותחלקיבהפחתת, הישן

החברהאיחורלרבות, הנסיבותבכללבהתחשב. עבודהכשכרשנוכהההוןרווח

.להוצאותצוניתןלא, למוסדהראשוניתבפנייתה

בערעורהצדדיםטענות

בהתאםוזאתפירותיתהכנסהההכנסההיוותה, הגבייהלמועדנכוןכיטועןהמוסד.13

וכןביטוחדמיניכתהולראיה, עצמההחברהגםסברהכך. המסיםרשותלעמדת

העליוןהמשפטביתידיעלשונהזהמשפטימצב, המוסדלגישת. במקורהכנסהמס

כיבקבעוהאזוריהדיןביתטעהכיוטועןמוסיףהמוסד. לפידהלכתבמסגרתרק

ראויהפסוקהבהלכהשינוימשנעשה. רטרוספקטיביתלפידהלכתאתלהחיליש

הביטחוןמתחוםבזכויותמדוברעתבמיוחד, פרוספקטיביתתהיהשתחולתו

. בכללותוהגמלאותמקבליציבורעללהןשישוההשלכותהסוציאלי

להשלכותהתייחסהולא, בלבדהמיסוייבמישורניתנהלפידהלכתכיסבורהמוסד

כןכמו. בוהשזורהביטוחיוהאלמנטהלאומיהביטוחחוקמכוחוחובותזכויותעל

עלבהכרחישפיעלאהמיסוייבמישורנעשהאשרשינוישבהםמקריםייתכנו

).הכרךסגנוןעניין(החוקמכוחלגמלאותהמבוטחשלזכאותו

מחדשלחשבאותותחייברטרוספקטיביתלפידהלכתהחלתכיהמוסדמוסיף.14

שלשכרמחליפותלגמלאותבסיסשהיוותהההכנסהגובהאתבהתאמהולשנות

על: החברהלעובדירקלאנכוניםהדברים. עתידיותגמלאותכולל, החברהעובדי

פיעלאופציותקיבלואשרמקביליםנתוניםבעלימבוטחיםלאתריהיההמוסד

לגמלאותזכאיםוהיו, 132לתיקוןעובר, 102בסעיףהקבועההקצאהמסלול

.שכרמחליפות

הגמלאותהפרשיאתהביטוחדמימהחזרלקזזהחברהבהסכמתכימדגישהמוסד

בהאיןשכן, העובדיםשלוהןהמוסדשלהןההסתמכותלאינטרסהולםמענהאין

, כןעליתר). כאלהשהיוככל, עבודהנפגעישל(עתידיותלגמלאותהתייחסות

, החברהשלהיאביטוחדמילהחזרהזכאות, לחוק342סעיףלהוראתבהתאם
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חלקאתוהןהביטוחבדמיהעובדחלקאתהןלהלהחזירהמוסדעלכאשר

להפחיתהמוסדשעלבגמלאותההפרשאתהאםהשאלהעולהמכאן. המעסיק

מהחזרגםלהפחיתועליושמאאוהמעסיקמחלקלהפחיתישהביטוחדמימהחזר

-מסויםעובדלגביכיאפשרותשקיימתתוך, העובדידיעלששולמוהביטוחדמי

ראוי. מצבולהרעתשיביאבאופןהביטוחדמימהחזרגבוהיהאהגמלאותהפסד

ספציפייםנתוניםכלהציגולא, בלבדכלליבאופןאלהטענותטעןהמוסדכילהדגיש

חששותיוכישילמדבאופן, להםהמשולמותוהגמלאותהחברהעובדיאודות

. שלפנינולמקרהרלוונטייםאכןהעקרוניים

שינויאתלצפותעליוהיהכיקבעעתהאזוריהדיןביתטעהכיסבורהמוסד.15

המחוזיהמשפטביתשלפסיקתווכי, ההכנסהסיווגלענייןהמשפטיתהפרשנות

הביטוחדמינגבושבובמועד, ראשית: המוסדאתלהנחותצריכההייתהכץבעניין

רשותזאתראתהכך. מעבודהכהכנסהזוהכנסהלסווגישכיהיההמשפטיהמצב

דרבענייןהאמירהכילפידבהלכתהודגש, בכדילא. עצמההחברהוגםהמסים

המזרחיבנקבענייןהעובדות, בנוסף. בלבדאגבאמרתהיוותה) להלןשתפורט(

אתהמדינההעניקהענייןבאותושכןלחלוטיןשונותהיו) להלןהואאףשיפורט(

האזוריהדיןביתקביעתולכן, ידהעלהבנקהפרטתבמסגרתהבנקלעובדיההטבה

סוציאליבביטחוןמדוברכאשר, שנית. המיוחדותלנסיבותיונגעהענייןבאותו

ציבורלפנילהתריעהמוסדעלשהיהסבירזהאין, שכרמחליפותובגמלאות

ביתלהכרעתההמתנהבזמןתנאיעללהםמשולמותהגמלאותכיהמבוטחים

שאתביתראףזאת. המחוזיהמשפטביתפסיקתעלשהוגשבערעורהעליוןהמשפט

דמילהחזרהחברהבקשתואילו, 2003-2006השניםביןנתקבלהשההכנסהמשעה

.2009נובמברבחודשאךהוגשהביטוח

כימדגישההחברה. האזוריהדיןביתשלדינופסקעלידיהסומכת, מנגד, החברה.16

, הביטוחדמישולמוולכןפירותיתכהכנסהההכנסהבראייתטעושלההחשבוןרואי

איןואף, הטעותהתבררהכאשרלהשיבםשלאלמוסדזכותלהקיםכדיבכךאיןאך

החברה. הרלוונטיותבשניםהמשפטיהמצבעלהמוסדכטענתללמדכדיבטעות

חדבאופןשקבעו1989משנתהחלמלומדיםומאמריספרותלכךבקשרמצטטת

להפרחה, בסוגיהישירהפסיקהבהעדר"כאשר, הוניתבהכנסהמדוברכימשמעי

".השומהפקידילביןומייצגיהםהנישומיםביןלמיניהםפשרה-הסכמיתופעת
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גמלהשלעודףלתשלוםכלשהיראיההמציאלאהמוסדכיהחברההטעימהעוד.17

הודיעואף, טכניקושימפאתלשיטתו, אופציותמימשועתלעובדיהשכרמחליפת

נוספיםכצדדיםהרלוונטייםהעובדיםאתלצרףמבקשאינוכיהאזוריהדיןלבית

שכרמחליפותגמלאותהחברהלעובדיהמוסדשילםשלפיו" נתון"שהמכאן. להליך

כיזהלענייןהוסיפההחברה. נבראולאהיהשלאיתכן-מוגדלשכרבסיסעל

לא) 2006-2003בשנים(הרלוונטיתשבתקופהעולה10.4.13מיוםהמוסדממכתב

כגוןאחרותלגמלאותבנוגע. החברהמעובדילמימעבודהנכותקצבתניתנה

בבחינתואינן" הוקאד"גמלאותשאלוהרילידהודמיפגיעהדמי, מילואים, אבטלה

. טווחארוכותקצבאות

, הענייןבנסיבותשלוההסתמכותאינטרסלדידומהוהבהירלאשהמוסדנטעןכן

קייםכילומראין, בעברכללהוכרעהולאחדשההיאהסוגיהאם"מקוםומכל

). בונהסוללהלכת" (להגנההראויהסתמכותאינטרס

למוסדבטעותששולמוסכומיםשלהחזרעלנסובההתביעהכיעודחידדההחברה.18

המעסיקעלמוטלתביטוחדמילשלםהחובהכאשר, עובדיהעבורביטוחכדמי

) ארצי(ע"דב(בלבדלמעסיקהמוסדביןהיאלכךבקשרהיריבותלפסיקהובהתאם

עניין: להלן); 1986(188יחע"פד, לאומילביטוחהמוסד-דיאמנטאלימלך7-1/מה

). דיאמנט

שכן, המחלוקתמגדרחורגהסוציאליבביטחוןהנטענתהפגיעהבדברהטיעוןכןכמו

עודשאיןכיוון. פירותיתבהכנסהמדוברכיהיהשנקבעככלרקלהיטעןהיהיכול

לקבלתלעובדיםזכותאיןכיברורממילאאזי, הוניתהיאההכנסהכימחלוקת

. עליהבהתבססשכרמחליפותגמלאות

המיסוייבמישוררקניתנהלפידהלכתשלפיההמוסדטענתכיהחברההעירהעוד

הדגישלפידבעניין, בנוסף. בענייננוחלהשהיאמסכיםעצמושהמוסדכיוון, מוזרה

במספרחשיבותלהיותעשויה"ההכנסהלסיווגכיגרוניס) אזכתוארו(השופט

לגבימתוקנותהכנסהמסשומותלגביההוצאולאכיציינההחברה". תחומים

באותההכנסהומסהוןרווחימסשיעוריביןהבדלהיהלאשכן, שבמחלוקתהשנים

הדיוןבמהלךהמוסדכייצוין(זאתלבקשפרקטיצורךלההיהלאולכןתקופה
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בשיעורהבדלהיהלאכילענייןאדישה"המסיםרשותגםכיוהבהיר, זאתאישר

). לפרוטוקול5' עמ-" המס

לההחברהותגובתלממשלההמשפטיהיועץעמדת

לצרףהבקשהאתהמוסדכ"בלראשונההעלתהבערעורשהתקייםהראשוןבדיון.19

החומרהעברתלאחר). המשפטיהיועץ: להלן(לממשלההמשפטיהיועץאתלהליך

מסמכיםלהמציאלחברהלהורותבקשההמשפטיהיועץשלכוחובאהגישלידיו

המוצאנקודתכיעלההמשפטיהיועץעמדתגיבוששבמסגרתכיוון, נוספיםונתונים

. הוכחהלאכלל-לפקודה102סעיףלתחולתהתנאיםמתקיימיםשלפיההעובדתית

התייצבותועלהמשפטיהיועץהודיע, המבוקשהחומראתהמציאהשהחברהלאחר

13-12' עמ(לפקודה102סעיףתחולתלאיעודטועןאינוכיוהבהירבהליך

לעיכובגרםהמשפטיהיועץשלהמאוחרצירופוכייצויןמוסגרבמאמר). לפרוטוקול

. הערעורבבירורממושך

עמימות"מבהירהאו" משפטיערפל"המפזרתהלכהגם, המשפטיהיועץלגישת.20

אותהלהחילמוצדקמסוימיםשבמקרים, חדשהשיפוטיתהלכההיא" משפטית

הייתהכאשרבפרטזאת. קודמתסותרתהלכהבהעדרגםפרוספקטיביבאופן

בנסיבותיהאשרהמשפטיהמצבפרשנותעלציבוריתרשותשלממושכתהסתמכות

עניין: להלן; 14.4.15(חדרהעיריית' נעמר2453/13א"רע(כסבירהלראותהיש

).חדרהעיריית

, בלבדפרוספקטיביתתחולהלקבועמוצדקשלפנינובמקרהכיטועןהמשפטיהיועץ

עלהמוסדבהסתמכותלהכירשניתןמאחרזאת. קודמתסותרתהלכהבהיעדראף

. כסבירהלראותהישהענייןבנסיבותאשר, המסיםרשותשלהמשפטיתהפרשנות

משקלניתןשבהןהעליוןהמשפטביתלפסיקותהמשפטיהיועץהפנהזהבהקשר

עסקינןעתובפרט, ככללהציבוריותהרשויותשלההסתמכותלאינטרסמיוחד

הדיןמכוחלמוסדושולמונוכוהביטוחדמי. המסדינילתחוםהנוגעותבשאלות

עםחזרהאלהכספיםלקבללגיטימיתציפייהקמהלאלחברהכןעל. בשעתושחל

.  הדיןהשתנות
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היועץסבורלאומילביטוחהמוסדוקופתהסוציאליהביטוחדינישלבהקשר.21

מימונןאתמחייבחדשותזכויותבכנפיוהמביאהמשפטיבמצבשינויכיהמשפטי

ע"בדבלנפסקהפנהלדבריםבתמיכה. המוסדשלתקציבועללשמורמנתעלמראש

: להלן; 1999(533לדע"פד, סבירעדאל-לאומילביטוחהמוסד0-41/נז) ארצי(

סבירזמןתחוםשיהאצריך"שלפיהההלכהעלאדלרהנשיאחזרשם) סבירעניין

מורכבתבמערכתשהמדוברעודומה, המוסדעלהמוטל'... סיכון'לכלומוגבל

, הנוהגהמשפטיהמצבפיעלנקבעהמוסדשלתקציבו". ארציכללמידהובקנה

הזכויותימומנושממנהקרןיצירתמחייבשינויואולם"להשתנותיכולאמנםאשר

). שם" (החדשות

פסיקהשללאפשרותלהיערךהמוסדעלהיהכיהאזוריהדיןביתקביעת, ועודזאת

רשותשפרשנותבזמן-כדיןאינםגובהשהואהביטוחשדמישתקבעעתידית

המשפטביתפסיקתעלערערההמסיםשרשותשעהובייחוד, שונההייתההמסים

הביטוחחוקהוראותעםאחדבקנהעולהואינה, סבירהאינה-כץבענייןהמחוזי

". הכנסה"הגדרתלענייןלפקודההמפנותהלאומי

בפנילהתריעמהמוסדלדרושסבירזההיהלאכיומוסיףהמשפטיהיועץממשיך.22

יידרשושהםאפשרותשקיימתשכרמחליפותגמלאותשקיבלוהחברהעובדי

כהותרתכמוהזוהתרעה. הוניתבהכנסהשמדוברבדיעבדייקבעאם, להשיבן

הביטוחחוקשלתכליתועםאחדבקנהעולהאינהוהיאודאותבאיהעובדים

.  הסוציאליהביטחוןבדינייסודעקרונותועםהלאומי

' שליטהבעלי'ביןקמאהדיןבפסקשנעשתהההבחנהכיהמשפטיהיועץמצייןעוד

ששולמוביטוחדמילהחזר' לגיטימיתדרישה'ל' בזכויותמניפולציה'ובין' עובדים'ל

אומניפולציהלפנינוהאםאינההשאלה. מקוםלהואיןמלאכותיתהיא-ביתר

אלא, ניתנושכברביטוחיותזכויותשלעלויותבדיעבדלהקטיןלגיטימילאניסיון

גמלאותושולמובחלקןמומשוכברכשהזכויות, לפגועכדיישכשלעצמובשינויהאם

.שכרמחליפות

דמיהחזראתלקבלהחברהזכאותתוכראםכיהמשפטיהיועץהוסיףסיוםלפני.23

קרובשכן, שלההמסבחבותההקטנהאתזובמסגרתבחשבוןלהביאיש, הביטוח
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המעסיקחלקלמצעראו(למוסדהביטוחדמיבתשלוםהכירהשהחברהלוודאי

.בניכויהמותרתכהוצאה) שבו

עצםכנגדטענותראשיתהעלתהשבמסגרתהמטעמהתגובההגישההחברה.24

שללגופו. הדיוןביעילותופגיעהרוחבהשלכותהעדר, המשפטיהיועץהתייצבות

לפסיקותפורמליתגושפנקאאךמהווהלפידהלכתכיהחברהמדגישהעניין

: להלן; 2004(913) 4(נחד"פ, דר' נסבאכפרשומהפקיד7034/99א"ע: קודמות

כי, אמנםאגבבאמרת, חיותאסתר) אזכתוארה(השופטתציינהשם) דרעניין

"; הוןרווחימסהינו102בסעיףהקבועהמסלולפיעלאופציותבגיןהמוטלהמס"

המוסדאתלהנחותהיהצריךאשר, כץבענייןהמחוזיהמשפטביתשלהדיןפסק

המזרחיבנק10133/06) ם-יאזורי(ל"בוכן; ערעורעליוהוגשאםאף, הינתנומרגע

כתוארו(השופטמפי) המזרחיבנקעניין: להלן, 11.5.08(לאומילביטוחהמוסד-

הוראותי"עפשהמס, היאפסוקההלכה"כימפורשותשקבע, אברהמיאייל) אז

מניותמימושובהתאם"הוןרווחימסהינו, תיקונולפני, לפקודה102סעיף

הוא) הישןבנוסחו(לפקודה102בסעיףהקבועהמסלולפיעלאופציותמהקצאת

.בריאותוביטוחלאומיביטוחבדמיחייבתשאינההוניתהכנסה

ל"עב(מזרחיבנקבענייןהדיןפסקעלערעורהגישהמוסדכימדגישההחברה

סבראם). 15.1.09מיוםדיןפסק(לבקשתונמחקזהערעוראך), 406/08) ארצי(

עלהערעוראתמשךמדוע, היקףרחבותתקציביותהשלכותזושלקביעההמוסד

מבחינתההלכהתחולתבשאלתלמצעראזי-העקרוניתבקביעהלאאם-הדיןפסק

? הזמן

במסגרתה, 2015משנתהעליוןהמשפטביתשלפסיקההחברהכ"במאזכרעוד

א"ע(2001בשנתשהוענקואופציותעלמאליוברורכדברלפידהלכתהוחלה

הכספיםהחזראיכיוטען)), 10.5.15(אייזינגר' נהמסיםרשותמנהל3604/13

.  המוסדידיעלבמשפטולאעושרעשייתלמעשהמהווה

הבהירההמותבבפניהדיוןבמהלךהדיןביתלשאלותבמענהכינוסיףלאמור.25

הנוגעבכל(ידהעליועברו, שיוחזרוככל, לידיהשיוחזרוהביטוחדמיכי, החברה

: ולפיהנוספתהודעהידהעלנשלחהלכךבהמשך. העובדיםלידי) העובדיםלחלק
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בגיןלמוסדששולמוהביטוחדמיהחזראתתבעההחברה"
כשהיא, האופציותממימושהעובדיםשלההוניתההכנסה
.האופציותמממשילעובדיםההחזרכספיאתמייעדת
בראשעמדה, האופציותמקבלי, העובדיםטובת-אחרותבמלים

בכל, שבענייננוכך... שלהטובתהולא-החברהשלמעייניה
חלק"וב" הביטוחבדמיהעובדחלק"בהמדובראין, מקרה

בבחינתהם, כולם", הביטוחדמי"; "הביטוחבדמיהמעסיק
"".העובדחלק"
).במקורההדגשות(

הסדרלידיהצדדיםלהבאתניסיונותמספרנעשוהדיוניםבמהלךכייצויןעוד

. הכרעתנואתליתןנדרשיםאנו, משכך. הצלחהללאאך, מוסכם

והכרעהדיון

גםכמו, ובכתבפהבעללפנינושנשמעוכפיהצדדיםלטענותדעתנושנתנולאחר.26

הגענו, האזוריהדיןביתשלוהמפורטהמנומקדינוולפסקהמשפטיהיועץלעמדת

רטרוספקטיביתתחולהלפידלהלכתלקבועמוצדקהענייןבנסיבותכימסקנהלכלל

להלן. כץבענייןהמחוזיהמשפטביתשלדינופסקניתןבומהמועדהחל, יחסית

. לכךנימוקינויפורטו

? רשמיתגושפנקאאומשפטיתעמימותהמבהירההלכה, חדשההלכה: לפידהלכת

אשרבאופציותשמקורןמניותמכירת שמחלוקתעודאיןכיוםכייצויןראשית.27

מהווה, 132תיקוןטרםלפקודה102בסעיףקבועשהיהלמסלולבהתאםהוקצו

לסיווגבנוגעמסקנתואתלפידבענייןהעליוןהמשפטביתסיכםכך. הוניתהכנסה

:ההכנסה

הקשרהידוקהינה102סעיףשלהעיקריתתכליתו: ונאמרנסכם"
העובדיםשלעידודםבאמצעות, המעבידהלחברההעובדיםבין

באמצעותמקודמתזותכלית. זמןלאורךהחברהבהוןחלקלקחת
המחייבהמנגנוןבאמצעותגםכמו, במסהחיובמועדדחיית

לשאלתקשרללא, זאת. נאמןשלבידיוהאופציותשלהפקדתן
מניותממכירתכתוצאההמתקבלתההכנסהשלסיווגהאופן

, אחרותבמילים. הסעיףהוראותלפישהוקצובאופציותשמקורן
תסווגאםבין102סעיףשלהעיקריתתכליתואתלקדםניתן

זאתעםיחד. כפירותיתתסווגאםוביןכהוניתהנזכרתההכנסה
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לחלקולּו, להעניקעשויכהוניתההכנסהשלסיווגהכי, מצינו
אתלקדםכדיישבהןאףאשרמסוימותמסהקלות, מהנישומים

העובדהבצירוף, זהנתון. לפקודה102סעיףשלהאמורהתכליתו
שלהיותהלכיווןברורהבצורהנוטההסעיףשללשונולפיה

בידיהמתקבלתהכנסהלפיהלמסקנהמובילנו, הוניתההכנסה
בהתאםלוהוקצואשרבאופציותשמקורןמניותממכירתעובד

132לתיקוןעוברכנוסחו, לפקודה102בסעיףקבועשהיהלמסלול
".הוניתהכנסהמהווה-

להכנסותרקמתייחסתלאומיביטוחדמיבתשלוםשהחבותכךעלמחלוקתאיןאף

מתשלוםפטורמשמעה' הונינכס'כמסוימתהכנסהשלסיווגה"שכך", פירותיות"

המוסד-מועלםאיציק82/09) ארצי(ל"עב" (הכנסהאותהלגבילאומיביטוחדמי

בגיןביטוחדמיתשלום, לעילכאמור; מועלםעניין: להלן); 24.1.10(לאומילביטוח

, לחוק' א345בסעיףמוסדרהנוכחיבנוסחולפקודה102סעיףמכוחמניותהקצאת

שינתהלפידהלכתהאםהיאהצדדיםביןהראשונההמחלוקת). ענייננועלחלשאינו

" שוליתפקיד"שיחקהשמאאו, המוסדכטענתלהשקדםהמשפטיהמצבאת

.  החברהכטענת, לכןקודםעודששררהמשפטילמצבפורמליתגושפנקאאךומהווה

משפטיתהלכההייתהלאלפידהלכתשללפסיקתהעדכיחולקאיןכינצייןראשית.28

האמוןהמוסדהואהעליוןהמשפטבית, כידוע. ההכנסהלסיווגהנוגעבכלמחייבת

מחייבכתקדיםהדיוניותהערכאותשלהדיןפסקישלותוקפם, החוקפרשנותעל

שומהפקיד' נמוזס7517/16א"דנ; השפיטה: יסודלחוק20סעיף(מוגבלהוא

במסגרתה, לפידהלכתהיא" הפסוקההלכה"ה, משכך)). 3.8.17(גדוליםלמפעלים

איןאף. ההכנסהסיווגלשאלת-ישירבאופןלראשונה-העליוןהמשפטביתנדרש

הלכהששינתההלכהקבעלאהעליוןהמשפטביתהאמורדינושבפסקמחלוקת

ידועלניתנהלאזופרשנות. חקוקההוראה-לראשונה-פירשאלא, קודמתפסוקה

השופטתשלאגבאמרת, המחוזיהמשפטביתשלפסיקהאימצהאלאריקבחלל

המזרחיבנקבענייןהאזוריהדיןביתשלפסיקה, דרבענייןחיות) אזכתוארה(

לפידהלכת. אחרתשקבעהכלשהיפסיקהבפנינושהוצגהמבלי, מלומדיםומאמרי

אלא, מדיניותשינויאוכלשהיפרשניתהתפתחותעלבהתבססלפיכךניתנהלא

.  ותכליתוהחוקלשוןעלבהתבססהקייםהדיןאתביטאה
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הלכהשינהולא, קייםמשפטימצבעלבפסיקתולפיכךהכריזהעליוןהמשפטבית

ההלכהשלבזמןלתחולתהבפסיקתוכללהתייחסלא, בכדילא.כלשהיקודמת

. קודמתהלכההמשנה" חדשה"הלכהאינהבאשר, ידועלשנקבעה

אורכולכל, ערהיההעליוןהמשפטשביתמכךלהתעלםניתןלא, לעילהאמוראףעל.29

סעיףבמסלולההכנסהסיווגשאלתסביבששררהמסוימתלעמימות, הדיןפסקשל

צייןעתכךעלעמדגרוניסאשר) אזכתוארו(השופט. 132לתיקוןעוברכנוסחו102

, זאתעםיחד"אךעובדיםלתגמולונפוצהמקובלתלדרךהפכהאופציותהענקתכי

, 132תיקוןעדלפחות,עימההביאהלאבישראלזותגמולבשיטתהשימושהגברת

". ...לעובדיםשהוענקואופציותמיסויבנושאומסודרמקיףחקיקתיהסדרליצירת

לכניסתועד, חסרהחקיקתיתבמציאותהכירהמשפטביתכיהיאהדבריםמשמעות

פרישהיאשלהכנסהכךעלהעליוןהמשפטביתעמדבהמשך. לתוקף132תיקוןשל

:הוניתהכנסהשלוהןפירותיתהכנסהשלהן, מעורביםמאפייניםאופציותמימוש

, 102במסלוללעובדאופציותהקצאתשלהפעולותשרשרת"
הכנסהשללגיבושהמביאה, אלהשלומכירתןלמניותהמרתן

נובעההכנסהשלחלקה, גיסאמחד. מעורביםמאפייניםבעלת
דרךעל. מעביד-עובדיחסיבמסגרתלעובדהצומחתמהטבה

על, עבודהכהכנסתממוסהלהיותאמורהזהמסוגהטבה, הכלל
ההכנסהשלהאחרחלקה, גיסאמאידך. לפקודה) 2(2סעיףפי

קבלתהמיוםהעובדשלההטבהבערךשחלומשינוייםנובע
אמורההכנסהשלזהחלק, הכללדרךעל. למכירתהועדמהמעביד

הרי, הדבריםפניהםמשכך. הוןרווחככלממוסהלהיות
כוללת102מסלולבמסגרתיוםשלבסופוהמתקבלתשההכנסה

הכנסהשלמאפייניםוהןפירותיתהכנסהשלמאפייניםהן
".הונית

במונחיםשימושהסעיףשללאורכוכיהיאהמשפטביתשלשמסקנתוהגם.30

לתיקוןעובר, 102סעיףשנוסחבעובדההואמכירעדיין, הוניתהכנסההמאפיינים

: ברורהיהלא, 132

הרלוונטיבמועדלפקודה102סעיףשלניסוחוכילכחדאין"
, זאת. נושאיםבמספרבחסרולקהבמיוחדברורהיהלא, לענייננו

...".נחקקבוהחיפזוןבשל, הנראהככל

כרווחבהכנסהלראותישכיוםהסעיףלשוןלפי"כיהדיןבפסקעודנאמרזווברוח

-עובדיחסיבמסגרתנתקבלהאשרהנאהבטובתשמקורהאףעלוזאת, הון
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102במסלוללעובדיםאופציותהקצאתלגביאףהמצבהיהזהכי, דומה... מעביד

). במקוראינןההדגשות; לפידהלכת" (132לתיקוןעובר

עלהצהירהאלאקיימתמהלכהסטתהולאהלכהשינתהלאלפידהלכת, כןאם.31

ביתשלדינופסקבהינתן, החוקשלראשוןפירושזההיהשלאהגם. חוקשלפירושו

בפרשתלערעורשעמדוהנוספיםהדיןפסקישניועמו(כץבענייןהמחוזיהמשפט

שלמחייבתהלכהבמסגרתהמשפטיהמצבעלראשונההצהרהזוהייתה-) לפיד

שלממצהחקיקתיהסדרהעדררקעעלבאהזוהצהרה. העליוןהמשפטבית

ממאפייניהגםשנבע, הישןבנוסחו102לסעיףביחסאמיתיפרשניוקושי, הסוגיה

.החוקהוראתמושאההכנסהשלהמעורבים

כאחתופרוספקטיביתרטרוספקטיביתתחולה: המוצאנקודת

הן, ככלל, חלהחדשהשיפוטיתהלכה, האזוריהדיןביתבצדקשצייןכפי.32

שומהפקיד3993/07א"דנ; בונהסוללהלכת(פרוספקטיביתוהןרטרוספקטיבית

מכללחריגה). איקאפודעניין: להלן), 14.7.11(מ"בעאיקאפוד' נ3ירושלים

שלבין, משמעותיהסתמכותאינטרסשקייםככלרקתיעשההרטרוספקטיביות

באופןהחדשההנורמההחלתממנוכתוצאהאשר, גופיםשלוביןיחידים

אינטרסעלהגנהתקוםבנקלשלאאלא. צדק-ואיפגיעהלגרורעלולהרטרוספקטיבי

היאהסוגיהאםכיברקהנשיאהבהירבונהסוללבהלכתהרובבדעת. ההסתמכות

, להגנההראויהסתמכותאינטרסשקייםלומראין, בעברכללהוכרעהולאחדשה

פיעלניכרמשקללהלתתשאיןאוסבירההייתהלאההסתמכותאםהדיןוהוא

באמצעותההסתמכותבאינטרסהפגיעהעללענותשניתןככל, למשל(הענייןנסיבות

). יחסיתבטלותאוהתיישנותכגון, אחריםמדיניםהלקוחותהגנות

ביתעלויהא, בכךדילאההסתמכותבאינטרספגיעהתוכחאםגםכינפסקעוד

צ"בגאתגםוראו; שם(עמוהמתנגשיםוהעקרונותהערכיםלביןבינולאזןהמשפט

); 13.5.12(פיורסט' נמ"בעהעובדיםשלסוציאלילביטוחמוסדמבטחים3514/07

); 21.3.13(תקווהפתחעיריית' נל"זארידוראדוארדהמנוחעזבון1595/06א"דנ

)).29.12.13(לופו' נהביטחוןמשרדהתגמוליםקצין7335/10מ"עע
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יוסף1342-01-11) ארצי(ע"ע(זהדיןביתשלבפסיקתוגםהוחלהבונהסוללהלכת.33

האוויריתהתעשייה64278-01-15) ארצי(ע"ע); 26.11.13(באליראובן-בשאראת

)), 21.8.17(מ"בעהעובדיםשלסוציאלילביטוחמוסדמבטחים-מ"בעלישראל

לאומילביטוחהמוסד1570/04) ארצי(ל"עב(סוציאליביטחוןבנושאילרבותוזאת

המוסד-גבירץאביבה28956-08-11) ארצי(ל"עב); 15.5.07(גרארטטיאנה-

רוניתהשופטתשלדעתהלחוות13-14בסעיפים), 9.11.15(לאומילביטוח

קרולסימה-לאומילביטוחהמוסד17457-08-14) ארצי(ל"עב; רוזנפלד

)17.5.18.((

עלדגשהושםאמנםהסוציאליהביטחוןבהקשרזהדיןביתשלמפסיקתובחלק

, בלבדפרוספקטיבילהיותההלכהשינויעלכינקבעובהתאם, המוסדשלתקציבו

בונהסוללהלכתשללפסיקתהקודםנדונוזאתשקבעוהדיןפסקישלרובםאך

ע"פד, לאומילביטוחהמוסד-סיגלרפרדריקה275/99) ארצי(ל"עב; סבירעניין(

לביןקיימתהלכההמשנהדיןפסקביןההבחנהעלדגשהושםבו-) 2002(199לח

אבואחמד1281/00) ארצי(ל"עב; נתוןמשפטימצבעללראשונההמצהירדיןפסק

דיןלפסקגםהפנההמוסד)). 2003(853לחע"פד, לאומילביטוחהמוסד-גאמע

הקשורהבהלכהשינוימשנעשה"כיצויןבובונהסוללהלכתלאחרשניתן

שינויממועדהליךכלעלויחולפרוספקטיביהואהשינוי, סוציאלילביטחון

לאותוהמיוחדותהנסיבותעלהתבססהזופסיקהכילהניחישאך", ואילךההלכה

98/08) ארצי(ל"עב(הרלוונטיתבסוגיהבפסיקהתדיריםשינוייםלרבות, מקרה

חלהסוציאליביטחוןבענייניגם)). 22.10.12(לאומילביטוחהמוסד-יחיאלליאת

, בונהסוללבענייןהעליוןהמשפטביתידיעלשנקבעהכפיהכלליתההלכהלפיכך

כילעובדהגםרלוונטיותכמובןתהא-מקרהכלבנסיבותיישומהבעתכאשר

ל"לעבוהשוו(מכךהמשתמעכלעלהסוציאליהביטחוןמתחוםבהליךמדובר

שם), 14.9.16(סטארשפיראאורלי-לאומילביטוחהמוסד49669-11-12) ארצי(

, משפטימצבהמבהירההלכהשלרטרוספקטיביתלתחולהדווקאהמוסדחתר

).פרוספקטיביתלהלכהעתרוהמבוטחותואילו

, והמחייבתהמנחהההלכההיאבונהסוללשהלכתוהגם, לעילבאמורלפגועמבלי.34

. בזמןהתחולהלסוגייתבנוגעאחריםקולותגםבהשנשמעומכךלהתעלםניתןלא

רטרוספקטיביכללמקביעתהסתייגותואתחשיןלנשיאהמשנההביעלמשלכך
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גם". המשפטשלהמגווןאופיועםאחדבקנהעולהאינו"כזהשכללכיוון, גורף

. המורחבההרכבחבריביןהדעותנחלקואיקאפודבעניין

, להלןשתפורט, יותרמאוחרתבפסיקהנמצאיםהללוהאחריםלקולותהדים

המשקלכובדאתלשיםהעליוןהמשפטביתמשופטיחלקבחרוכיצדומדגימה

פרוספקטיביתתחולהלכיווןהכףאתלהטותובכך, ההסתמכותאינטרסעלדווקא

ניתנהשבורקעבבהתחשבכןלעשותהמוטיבציהנבעהמהמקריםבחלק. בלבד

עמימותמתוךובאהנוצרההחדשההשיפוטיתההלכהאם, כלומר, הלכהאותה

משפטיתפרשנותבסיסעלשהתגבשהשניםרבתפרקטיקהרקעעלאו, משפטית

ההסתמכותאינטרסלעברהכףנטתה, אחריםבמקרים. מיסודהמוטעיתשאינה

בפרט, תקציבועללהגנההקשורותובטענותהמסתמךלגוףהנוגעותמסיבות

מסוימתהרחבהלפיכךקיימתהעליוןהמשפטביתבפסיקת. מסגבייתשלבהקשר

זאתכל, בלבדפרוספקטיביתתחולהכמצדיקההסתמכותתוכרבהםהמקריםשל

. מקרהכלשלבנסיבותיוובתלות,בונהסוללבהלכתלפגועמבלי

המשפטיבמצבעמימותעקבמשקללהניתןאשרהסתמכות

בעמימותהכירהעליוןהמשפטביתגםכי, לטעמנו, מעידהלפידהלכתשלקריאה.35

באופציותשמקורןמניותממכירתהנובעתהכנסהשללסיווגהבנוגעמסוימת

כךעלללמודניתן", הקטנהבתךרחל"בשםנכתבלאשהדברהגם. לעובדיםשניתנו

.הישןבנוסחו102סעיףאתלפרשנדרשעתהמשפטביתעמדשעליהםמהקשיים

כברסברהעצמהההכנסהמסנציבותשגםלכךראיותמצאהעליוןהמשפטבית

. הוניתהכנסהמהווהעובדיםשלאופציותמימושפרישהיאהכנסהכי1995בשנת

16.7.02ביוםשנערךבדיון, דאזהכנסהמסנציבתשללדבריההפנהאףהמשפטבית

השאלהלגבי: "שלפיהם, 132תיקוןשלחקיקתובענייןהכנסתשלהכספיםבוועדת

ולכן102שלבמסלולרובןכי, האופציותמרובגוביםלאהיוםגם-היוםנעשהמה

".עבודהשכרשלמסלולאינו102' מסמהםגובהלאהלאומיהביטוח

היולאהדברים, הפחותלכל, כימלמדיםעתמאותהנוספיםפרוטוקולים, ואולם.36

בנושא15.7.02מיוםהכנסתשלהכספיםבוועדתבדיוןנאמרלמשלכך. ברוריםכה
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' מספרוטוקול" (2002-ב"התשס), 132' מסתיקון(ההכנסהמספקודתלתיקוןחוק"

410:(

:הורןרות

לכךמסכיםלאומילביטוחשהמוסדקודםכאןשנאמרמבינהאני
. ממניותאומאופציותביטוחדמיייגבושלא

:רבינוביץיאיר

.כזהדבראמרולא

:הורןרות

ההכנסהבסיסאתניכרבאופןשישנהדברזהיוחלטכךאם
מרחיקותהשלכותלויש. נבדקלאהנושא. ביטוחגוביםשממנו

.ככהזהאתלעשותשאפשרחושבתלאאני. לכת

:אחדותלאה

אנחנו, המסלוליםועםהמעבידשלהבחירהעםשהוצעמהלגבי
שללבריחהאינסנטיבשוםתיצורשלאאחרתהצעהנשקול

עובדיחסישלהמכלולעלנסתכלאנחנו. מעבודהשהןהכנסות
.מעביד

:ליצמןיעקבר"היו

?תשובהלכםתהיהמתי

:אחדותלאה

.הקרוביםבימים

:הורןרות

לעובדיםומניותאופציותשלבנושאבכנסתשהוגשהכפילהצעה
אחדזה. הלאומיהביטוחבחוקשינוייםיידרשואחריםובנושאים
כאןשמוצעתהשיטה. אחרתשיטהלקבוענצטרךשבהםהנושאים

.הסוציאלילביטוחמתאימהלא

רבינוביץח"ורו, לאומילביטוחהמוסדנציגותהיואחדות' וגבהורןד"עוכייצוין

.במסלרפורמההוועדהר"יוהיה
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וענייןכץעניין, לפידבענייןהדיןפסקימתןשלאחרהעובדהלנוכח, ועודזאת.37

ברי, העליוןהמשפטלביתלערערהשומהפקידבחרהמחוזיהמשפטבביתדיאמנט

. הוניתבהכנסהמדוברכיבעמדהמשמעיחדבאופןהחזיקהלאהמסיםרשותכי

פירותיתבהכנסהמדוברכיהייתההעליוןהמשפטביתבפניעמדתה-הואנהפוך

.  דווקא

רקעעללעולםבאהלפידשהלכתהמסקנהנולדעתמתחזקתהדבריםהםמשאלה

אתהבהירהואכן, 132לתיקוןשקדמהלתקופהשנגעהמסוימתמשפטיתעמימות

כיצייןובהתאם, כךעלחולקאינוהמשיבהכ"בלמעשה. הבהרהטעוןשהיה

כאלהפשרהלהסדריזובתקופהלהגיעהשומהפקידינהגופרקטיתמבחינה

חדרהשומהפקיד' נשחר589/04') חימחוזי(ה"עמ: והשוו(זהבנושאואחרים

)3.4.12 .((

המשפטיבמצבעמימותגםכינקבעכברהעליוןהמשפטביתבפסיקת, לעילכאמור.38

המשנהקבע, ולמשל, כך. בלבדפרוספקטיביתתחולהשלקביעתהלהצדיקעשויה

תקופתבמשךפרקטיקהשללקיומהמשמעותלייחסישכיריבליןאליעזרלנשיאה

: מיסודהמוטעיתשאינההלכהעלהסתמכותתוךמבוטלתלאזמן

והןרטרוספקטיביתהןחדשהשיפוטיתהלכהפועלת, ככלל"
...פרוספקטיבית

ורקמיסודהמוטעהאינההקודמתההלכהשבובמקוםכךלא
המשפט-ביתפועלשבהוהתרבותיתהחברתיתבסביבההשינוי
תחולהלקוםעשויהכאלהבמקרים. ההלכהשינויאתמחיש

שיזםהדין-בעלעלאףחלהאינהההלכה(טהורהפרוספקטיבית
מסוייגתאו) חדשההלכהליצורמנת-עלהמשפט-לביתפנייה

פרוספקטיביתלתחולהפנייה). דין-בעלאותועלתחולההלכה(
תקופתבמשךהסתמכוהצדדיםשבובמקוםגםלהתקייםעשויה

מתוךיחסיהםאתוהסדירוהקודמתההלכהעלארוכהזמן
שאינובשינויהבחירה). 12' בפס, שםראו(זוהסתמכות

באינטרסהפגיעהאתאיפואממעיטהההלכהשלרטרוספקטיבי
להעריךקשהממדיהשאת", הרוחבפגיעת"ואתההסתמכות

שלרטרוספקטיביתמהחלהכתוצאהלהיגרםשעלולה, מראש
". החדשהההלכה

אינןההדגשות; פריעניין: להלן), 30.4.09(פרי' נדןגוששומהפקיד4243/08א"ע(

).במקור
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' ניפו-אביבתלעיריית867/11מ"עע-בפוגלמןעוזיהשופטשלדבריויפיםכן

: כדלקמן), 28.12.14(,מ"בעואחזקהניהולסי.בי.אי

במצבעמימות, אקטיביתתחולהישמשפטיתלהלכהשככללאף"
הדיןפסקהלכתאתלהחילשישלכךלהובילעשויההמשפטי

ותשתיותבנייןבונהסולל8925/04א"רעראו(פרוספקטיביבאופן
בענייןאומנם)). 2004(150, 126) 1(סאד"פ, אלחמידעזבון' נמ"בע

איןאולם, בזמןההלכהשלתחולתהשאלתנדונהלאמצפוראולמי
זוהי. לכןקודםעמוםשהיהמשפטימצבהבהירהשהיאחולק

הערפלאתפיזרהעליוןהמשפטביתשלדיןפסקשבולמצבדוגמה
בצווישדבקהחוקיות-לאיהנוגעהמשפטיהמצבסביבששרר

). סלעוענייןארנפרוינדכהןענייןראונוספותלדוגמאות(ארנונה
בזמןדעהלחוותהרלוונטייםהגורמיםעלהקשהזהבהירותחוסר
וגרם, כדיןהואארנונהבצולערוךשביקשושינויאםבשאלהאמת
רבותשנים, בדיעבדככאלוהוכרוארנונהבצווישנפלושפגמיםלכך

".שהותקנולאחר

שטחיעיגולסוגייתנדונהשם, חדרהעירייתבענייןהנפסקאתלהזכירראויעוד.39

הדיןפסקבמסגרת. ארנונהחישובילצורךהמקומיותהרשויותבשטחיהנכסים

אינטרסשקייםלומראיןולכאורההוכרעהשטרםבסוגיהשמדוברלמרותכינקבע

להלכהפרוספקטיביתתחולהנקבעהשבהםמקריםהיו, להגנההראויהסתמכות

שבהםבמקריםכי, נקבעעוד. קודמתהלכהשלשינוימשוםבההיהשלאאףחדשה

משפטימצבשלמסוימתפרשנותעלציבוריתרשותשלממושכתהסתמכותהייתה

שלבלשונו. כסבירהלראותהשישיימצאאם, בהסתמכותלהכירמוצדקיהיה

: גרוניסהנשיא

. שבפנינולמקרהבמיוחדדומה, מורחבבהרכבשנדון, פריעניין"
ההלכהכי, רובבדעת, ריבלין' אלנשיאההמשנהקבעענייןבאותו

שינוישחייבהמשום, פרוספקטיביתרקתחולשםשנקבעה
, שם(ארוכותשניםמשךהמסרשויותפעלושבהבדרךמשמעותי

התחולהבענייןהמיעוטדעותראואך; דינולפסק35בפיסקה
אתלהשאירשביקשו, חיות' ואנאור' מהשופטותשלבזמן

חבריציין, סי.בי.איבעניין, לאחרונה). מצואלעתהסוגייה
נפרץחזוןשהיא, המשפטיבמצבעמימותכיפוגלמן' עהשופט
להחילצורךשיהיהלכךלהובילעשויה, הארנונהדיניבתחום
, זובסוגייה).44בפיסקה, שם(בלבדפרוספקטיביתחדשההלכה
כילקבועמוצדקזהיהא, מסוימיםבמקריםכילגישהאנינוטה

הלכהבהיעדראף, בלבדפרוספקטיביתתחולחדשההלכה
הסתמכותהייתהכאשר, בפרט, זאת. ענייןבאותוקודמתסותרת

המצבשלמסוימתפרשנותעלציבוריתרשותשלממושכת
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" כסבירהלראותהישהענייןשבנסיבות, נתונהבסוגייההמשפטי
).במקוראינהההדגשה(

אםגם, המשפטיבמצבמסוימתעמימותהייתהכישוכנענו, לעילכמפורט, בענייננו.40

-הנוהגתלפרקטיקהאשר. אחרתשקבעהמחייבתמשפטיתהלכההייתהלא

ממימושהעובדיםהכנסותאת, אמתבזמן, היאאףראתההחברהכיהעובדה

במקורמסובניכוי(לאומיביטוחדמיבתשלוםהמחויבתכהכנסההאופציות

יכולהמוטעיתפרקטיקהכיהכוונהאין. עצמהבעדמדברת-) עבודהכהכנסת

כאשרמסויםמשקללכךישאך, לאומיביטוחדמישליתרגבייתלהכשיר

רשותאתגםוהדריכהיסודמשוללתשאינהמשפטיתפרשנותעלנשענההפרקטיקה

.המסים

עלבהגנההצורךומןהמסתמךהגוףמזהותלקיומההצדקההשואבתהסתמכות

התקציב

הסתמכותטענותבזהירותלבחוןיש"כינפסקחדרהעירייתבעניין, אכן.41

", קסםטענת"במדובראין. ובתפקודההרשותבתקציבפגיעהעלהמבוססות

... חדשההלכהשלתחולתהאתלסייגמידנכוןהמשפטביתיהיהשבהישמעה

". כדיןשלאשנעשתהגבייהשלמפירותיהתיהנהלאשרשותמחייבתההגינות

.ובצדק, האזוריהדיןביתגםצייןכך

שבחינתדומה, מסיםוגבייתהמסיםרשותשללהסתמכותהנוגעבכל, זאתעם.42

ביציבותהצורךשלהבנהתוך, יותר" רכה"עדשהדרךבפסיקהנעשיתההסתמכות

בוודאותהצורךעל. ומסועפתמורכבתדיניםמערכתיישוםלמול, משפטיתוודאות

ראובזמןהתחולהשאלתעלוהשלכתםהמסדיניבתחוםחשוביםכערכיםויציבות

באופןילדיםעלהשגחהבהוצאותלהכרהביחסההלכההוחלהבו, פריענייןאת

שלדבריהזהלענייןיפיםכן). קודמתהלכהשלהעדרהאףעל(בלבדפרוספקטיבי

בעניין) לתוצאהבאשרמיעוטבדעתהייתהכיאם(יה'פרוקצאיילההשופטת

: לפיהם, איקאפוד

אינם, המסדיניבתחוםחשוביםכערכים, המשפטיתוהיציבותהוודאות"
שלבפעולתןודאותקיוםגםמחייביםאלא, הנישוםשלבוודאותומתמצים

ולהביא, המדינהפעילויותאתלממןאמוריםהנגביםהמיסים. המסרשויות
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גורמיבהתקייםרק. השונותהאוכלוסיהשכבותביןמיטביתמשאביםלחלוקת
בידהיש, והיקפומצבו, הכספיםלמשקביחסהמדינהשלויציבותודאות
ההלכהשלרטרוספקטיביתהחלה... העתידיותפעילויותיהאתכראוילתכנן

פיועלוהיציבותהוודאותיסודאתעמוקבאופןלערער, אפוא, עלולההחדשה
".  במיוחדמיסיםובענייני, כללדרךהמוסמכתהרשותפועלת

ביתבומהמועדהחל, חלקיתרטרוספקטיביתתחולהנקבעהמקרהבאותו, בהתאם

השופטתשלדעתהלחוותבהתאם(הקודמתההלכהאתהפךהמחוזיהמשפט

). חיותאסתר) אזכתוארה(

לביטוחהמוסדבקופתמדוברכאשר, שאתביתראףואולי, יפההדבריםשלהגיונם.43

בתשלוםדוברששםהגם(סבירבענייןדעתוגילהכברהארציהדיןבית. לאומי

:לאומילביטוחהמוסדבקופתמדוברכאשרכי) קצבהשללמפרע

עלהמוטל'... סיכון'לכלומוגבלסבירזמןתחוםשיהאצריך"... 
... ארציכללמידהובקנהמורכבתבמערכתשהמדוברעודומה, המוסד

..." הסוציאליהביטחוןשלולמהותולשורשויורדיםאלהעקרונות
; 280' בעמ], 5[תמר-לאומילביטוחהמוסד/0-128מדע"דבראה(

ע"דב; 238' בעמ], 6[לאומילביטוחהמוסד-אליעזר/0-87נדע"דב
])".7' [ואחהררי-לאומילביטוחהמוסד/0-287נד

:אדלרהנשיאכותבובהמשך
המצבפי-עלנקבעלאומילביטוחהמוסדשלתקציבו, לבסוף"

בהלכההקבועיםוהכלליםהמבחניםפי-עלזהובכלל, הנוהגהמשפטי
מחייבשינויואולם, להשתנותיכולהנוהגהמשפטיהמצב. הפסוקה

קרןיצירתכי, הואהכלל. החדשותהזכויותימומנושממנהקרןיצירת
התקציבעללשמורכדיוזאת, מראשלהיעשותצריכההמימון

לטובתפסיקהלמנועכדיזהבכללאין, זאתעם. המוסדשלהמאושר
יהיהההלכהששינויבאפשרותלהתחשביש, כאמורכיאם, מבוטח

).במקוראינהההדגשה(" משמעותיתתקציביתהשלכהבעל

מדוברכאשרכיללמדכדיבהםיש, בונהסוללהלכתטרםנכתבואלהשדבריםהגם.44

הלכהמיישמיםעתמסוימתזהירותלנקוטישלאומילביטוחהמוסדבקופת

הדיןפסקיאתגםלכךבקשרוראו(לאחורשניםמספר, בדיעבדחדשהשיפוטית

השלכותבחובההטומנתבסוגיהמשמדוברכךודאי). לעיל33בסעיףהמוזכרים

הלכתשליישומהבעתלפיכך. הקונקרטילהליךמהצדדיםוהחורגתאפשריותרוחב

גם, היתרבין, בחשבוןיילקחולהגנהראויאינטרסשלקיומוובחינתבונהסולל

.  נתוןתקציבעלבהתבססצעדיואתהמכלכלציבוריכגוףהמוסדשלמאפייניו
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להגנהוראויהסבירההמקרהבנסיבותהמוסדהסתמכותהאם: הפרטאלהכללמן

באופןחדשההלכהלהחילמקוםישהאםההכרעה, לעילהאמורמכלשעולהכפי.45

. שוניםמעשייםשיקוליםביןאיזוןשלשאלהיוםשלבסופוהיא, בלבדפרוספקטיבי

בדמיהחייבת" הכנסה"מהיהקביעהכילעילמהניתוחעולה, שלפנינובמקרה

לפקודה102סעיףכי; הכנסהמסבפקודתהקבועהלהגדרהכפופהלאומיביטוח

עמדתוכי; המשפטיבמצבמסוימתעמימותויצרדיוברורהיהלאהישןבנוסחו

לצפותקשה, בכךבהתחשב. אחידהאועקביתהייתהלאלכךבקשרהמסיםרשות

שוניםקולותנשמעוהכנסהמסבנציבותכאשר", הדופקעלידעם"להיותמהמוסד

מסלצרכיהמוגדרתכפיההכנסהעלנשעןהמוסדכיהואהכללוכאשרלכךבקשר

). מועלםענייןאת, למשל, לכךבקשרוראו(הכנסה

ולכן, בפועלשנהגהמצבעלבהסתמךצעדיואתכלכלהמוסדכיבחשבוןלקחתיש

כרשותפעליסודםשעלובוודאותביציבותלפגועעלולהרטרוספקטיביתהחלה

התאמהלאאםגם(קורלציהישכאשר, וחומרקל. ונתוןמוגבלשתקציבהציבורית

לצורךבחשבוןהנלקחתההכנסהלביןביטוחדמיתשלוםלצורךההכנסהבין) מלאה

שלהמוצאלנקודתבהתאםפעלהמוסדכאשר, שכרמחליפותגמלאותתשלום

גרסתולפילפחותכך(החברהלעובדיגמלאותתשלוםלצורךגםפירותיתהכנסה

). נסתרהשלא

סיווגבשאלתמחייבתמשפטיתהלכההייתהלאכילזכוריש, המטבעשלהשנימצדו.46

.  ולכאןלכאןפניםישכיברורהיההפחותולכל) לעילבהרחבהכמפורט(ההכנסה

שלמוצאמנקודתלפעולבהחליטוסיכוןכךאםלקחהמוסדמבוטלתלאבמידה

הצדקתחושתכילהוסיףישלכך. ביטוחדמיבגינהולגבותפירותיתהכנסה

להשיבםומסרבכדיןשלאאובטעותכספיםגובהציבוריגוףכאשרמתקוממת

: להלן), 14.4.15(כלליתבריאותשירותי' נירושליםעיריית7398/09א"לדנוהשוו(

בעילתבהכרההתומךביותרהבסיסיהשיקול"כינקבעבו, ירושליםעירייתעניין

ידיעלשהתקבלובכספיםשמדוברהעובדההיאסמכותבחוסרגבייהבגיןהשבה

"). ...וצדקהגינותשלפשוטבעיקרוןמדובר. לכךשבדיןזכותכלבלאהרשות

, אתםהמיטיבההמשפטיתמההלכהליהנותלפיכךזכאיםועובדיההמשיבה

.   החוקסעיףשלהנכונהפרשנותודרךעלוהצהירה
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נתוניםמלהציגהמוסדנמנעההליךשלניהולושנותכללאורךכילהדגישעודראוי.47

זהבענייןוטענותיו, ידועלששולמוהשכרמחליפותהגמלאותלגביקונקרטיים

התביעותמספרעלמספרייםנתוניםהציגשהמוסדאףעל. בלבדכלליותנותרו

המדויקיםשהנתוניםכךהרלוונטיותבשניםהחברהעובדיידיעלאליושהוגשו

שהגישוהעובדיםביןחפיפהישאםפירטלא-בידיולהיותאמוריםוהמלאים

בסיסאתהגדילשאכןהראהולא, האופציותאתשמימשוהעובדיםלביןתביעות

האופציותלמימושהודותגמלאותתשלוםלצורךכלשהםעובדיםשלהכנסתם

דוגמאולוידועלהוצגהלא, הנתוניםכללאתלהציגקושילוהיהכינניחאםוגם(

החברהעובדישלהעבודהששכראפשרותגםקיימתכילזכוריש). לכךאחת

כתוצאהההכנסהבסיסשהגדלתכך, מקסימליתבגמלהאותםזיכהממילא

ביןמוחלטתהתאמהשאיןלכך(בעניינםהורידהולאהעלתהלאהמניותממכירת

ב"לה6304/09צ"בבגראומקבלשהואהגמלהלביןהמבוטחשמשלםהביטוחדמי

); 2.9.10(לממשלההמשפטיהיועץ' נבישראלוהעסקיםהעצמאיםארגונילשכת

)). 19.8.90(גליקמשה-לאומילביטוחהמוסד0-22/תשן) ארצי(ע"דב

קצרותבגמלאותעסקוהמוסדדווחעליהןהתביעותמרביתכילהוסיףישלכך

בעבודהבפגיעהעסקוחלקןורק) לידהדמי, מילואים, אבטלהדמי(במהותןטווח

לפרטבלא) טווחקצרתגמלה(בלבדפגיעהדמישלהואדווחעליוהתשלוםכאשר

היאלכךשהתשובהלהניחשניתןכך,מעבודהנכותבגיןתביעותהוגשואם

באופןהשכרבסיסמשינויכתוצאהטווחארוךנזקכללפיכךהוכחלא. שלילית

מהסכום) ששולמוככל(ששולמוהיתרגמלאותאתלקזזוניתן, רטרואקטיבי

. למשיבהשיוחזר

דינופסקמתןבעתהואשמועדו" מיםפרשתקו"ללטעמנומובילהשיקוליםאיזון.48

אינטרסעלההגנהכישוכנענו. 22.3.05ביוםכץבענייןהמחוזיהמשפטביתשל

ניתנהשבולמועדעדרקיפהכוחהלעילהשיקוליםנוכחהמוסדשלההסתמכות

וכי, ההכנסהסיווגבשאלתהמחוזיהמשפטביתשלוהמנומקתהמפורטתהכרעתו

לקביעה(המשפטיבמצבלעמימותלטעוןהמוסדעודיכוללאואילךזהממועד

בו) 20.7.17(פלוני'נישראלמדינת7677/16א"רע; איקאפודבענייןראודומה

הוא, ההסתמכותשאלתעללהשפיעכדיבושיש, נוסףמעשישיקול"כינפסק
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'נמוסףערךמסמנהל2648/12א"ע..."; המחוזיהמשפטביתפסיקתשלקיומה

)). 30.6.15(שמעוןבניהאזוריתהמועצה

האזוריהדיןביתשללמסקנתוואנמצטרפים, 22.3.05, זוזמןמנקודתהחלכןאם

ישכיהיאהדבריםמשמעות. להגנההראויהסתמכותאינטרסלמוסדקםלאכי

אפרילחודשבגיןהמשיבהידיעלששולמוהביטוחדמיעללפידהלכתאתליישם

. לכןקודםלאאך, ואילך2005

הסעד

)), ב(342סעיף(עובדובעדהלאומיהביטוחדמיאתלשלםמעסיקעלכיקובעהחוק.49

(החודשיתהכנסתו"מבאחוזים חלקהעובדשלמשכרוולנכות), 337סעיף" 

שכותרתו, לחוק) א(362סעיף)). ג(342סעיף' (יבלוחכמפורטביטוחדמימאותם

:כדלקמןקובע, "יתרתשלומיהחזרת"

ביתראחרחוקלפיכספיםאוזהחוקלפילאומיביטוחדמילמוסדשולמו"
:אלההוראותיחולו), יתרתשלום-להלן(

הנתוניםכללמוסדשהומצאומיוםחודשים12בתוךיוחזרהיתרתשלום) 1(
המדדעלייתשיעורלפיתוספתבצירוף, ההחזרביצועלצורךהנדרשים
המדדלעומתהיתרתשלוםהוחזרשבוהיוםלפנילאחרונהשפורסם
;היתרתשלוםשולםשבוהיוםלפנילאחרונהשפורסם

הומצאושבומהיוםחודשים12שחלפולאחרהיתרתשלוםהוחזרלא) 2(
תוספתבצירוףהיתרתשלוםיוחזר), 1(בפסקהכאמורהנתוניםכללמוסד

ריביתבתוספתגם-ואילך13-ההחודשובעד), 1(בפסקהכאמורהצמדה
".לשנה1%שלבשיעור

הסתייגותללא, ביתרששולמוביטוחדמישלהחזרלפיכךהואבחוקהקבועהכלל

ליתןשישבזמןלתחולהבנוגעלעילשפורטולטענותמעברכילצייןראוי. כלשהי

, הביטוחדמיאתלהשיבחובתוכנגדנוספתטענהכלהעלהלאהמוסד, לפידלהלכת

-לאומילביטוחהמוסד1844-09-10) ארצי(ל"לעבוהשוו(התיישנותטענתלרבות

הענייןבנסיבותצודקתבלתיההשבהשלהיותהבדברטענהאו)) 1.4.15('ג'חגלבנה

ובשאלה, אלובטענותנדוןכיצורךאין, ממילא). ירושליםעירייתלענייןוהשוו(

. מיוזמתנו, שלפנינולסוגיהרלוונטיותלהיותעשויותהןהאם

אך, ביתרששולמוהביטוחדמיאתלהחזירישלמימפורשבאופןקובעאינוהחוק

המוסדביןהיאהביטוחדמילתשלוםהנוגעבכלהיריבותלפסיקהבהתאם

ששולמוביטוחדמיהחזר, בהתאם). דיאמנטעניין(העובדלביןבינוולא, למעסיק
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לפגועכדיבכךאין. המעסיקלידיהיינו, אותםששילםמילידילהתבצעאמורביתר

נשאאשרלעובדגם, יחסיבאופן, שהוחזרוהביטוחדמיאתלהשיבהמעסיקבחובת

בענייננוהחברה, ואכן). לחוק) ג(342סעיף(משכרוניכוישלבדרךבחלקםבפועל

כלאתאלא, מהםשנוכוביתרהביטוחדמיאתלעובדיהתחזירכירקלאהצהירה

.   להשיוחזרוהביטוחדמי

זכאיתהחברהכיהיא, לעילקביעותינולאורלחוק362סעיףשליישומותוצאת.50

2005אפרילחודששביןהתקופהבגיןעובדיהבעדששילמההביטוחדמילהשבת

102סעיףמכוחשהוקצואופציותמימושיבשל), כולל(2006דצמברחודשועד

הביטוחמדמי, להסכמתהבהתאם. 132לתיקוןעוברכנוסחוהכנסהמסלפקודת

בגין, ששילםידועלשיוכחככל, לעובדיההמוסדששילםיתרסכומייקוזזוהללו

.פירותיתכהכנסההאופציותמימושימראייתכתוצאה, שכרמחליפותגמלאות

החברההצהירהעליוגלובליסכוםמלבד(מדויקיםכספייםנתוניםבפנינומשאין

שלדינושפסקוכיוון), 2006שנתתוםועד2003שנתמתחילתהתקופהמכלולבגין

על), 18.1.15מיוםאיטחאילן) אזכתוארו(השופטהחלטת(עוכבהאזוריהדיןבית

להעבירהחברהעלכךלצורך. הדיןפסקיישוםלצורךיחדכעתלפעולהצדדים

בגיןביטוחדמישולמובגינם(הרלוונטייםהעובדיםשלשמיתרשימהלמוסד

כך, זהותתעודותמספריבצירוף)ידינועלשנקבעהבתקופהאופציותמימושי

בתקופהשכרמחליפותגמלאותלושולמואםעובדכללגבילבחוןיוכלשהמוסד

סעיף(אחרתקיזוזזכותעובדאותולגביקיימתאםאו, שיעורובאיזההרלוונטית

עלאותוהסכוםעללהסכמהלהגיעהצדדיםבידייעלהשלאככל). לחוק) ב(362

משליםכספידיןפסקידועלשיינתןמנתעלהאזוריהדיןלביתיפנו, להשיבהמוסד

הדיןבית, כאמורשיפנוככל. לעיללקביעותינוובהתאםהנתוניםבירורלאחר

לידיהביטוחדמילהחזרדאגהכיצדבפניולפרטלחברהלהורותאםישקולהאזורי

.   כןתעשהכילהצהרתהבהתאםהעובדים

. לעיל50בסעיףכמפורטחלקיתמתקבלהמוסדערעור, האמורכלנוכח-דברסוף.51

החל. 22.3.05ליוםעדרקזאתאךלהגנהכראויהבהסתמכותולהכירשיששוכנענו

עלעומדת) 2005אפרילחודשבגיןששולמוהביטוחמדמיהחלהיינו(זהממועד

. האזוריהדיןביתפסיקתכנה

. להוצאותצואין, בתוצאהבהתחשב
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.אליהםויישלחהצדדיםבהעדר) 2018ביוני12(ח"תשעבסיווןט"כ,היוםניתן

יגאל פליטמן,
, אב"ד(בדימוס)נשיא

לאה גליקסמן,
שופטת

,מוטולה-סיגל דוידוב
שופטת

,גברת יעל רון
ציבור (עובדים)תנציג

,שלמה נוימןמר 
)יםסיקמעציבור (נציג 


