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העוזרת חלתה,
המעסיק עלול
לשלמ מאות
אלפי שקלים

מעסיקים עוזר/ת בית? כדאי שתקראו את הסיפור הזה • עובדת משק בית תובעת מהמעסיקים שלה  600אלף שקל על אובדן כושר עבודה
• טוענת :לא הפקידו עבורי כספים לקרן פנסיה ולכן אני לא מקבלת קצבה למרות שנקבעו לי  100%נכות
מאת צח עופיצן

בכתב התביעה טוענת העובדת כי
בני הזוג לא הפרישו עבורה כספים
לפנסיה ,ולמרבה הצער בסוף מאי
 2016אובחן כי היא חולה בלוקמיה.
בעקבות האבחנה היא אושפזה לצו
רכי טיפול כימותרפי ,ולאחר מכן
איבדה לטענתה את כושר העבודה
שלה והוכרה כנכה ב־ 100%על ידי
הביטוח הלאומי.

מעסיקים עובד משק בית ולא
מפרישים לו כספים לפנסיה?
אתם יכולים למצוא את עצמכם
משלמים מאות אלפי שקלים אם
העובד איבד את כושר העבודה שלו.
בכתב תביעה שעובדת משק בית
הגישה לבית הדין האזורי לעבודה
בירושלים ,כנגד מעסיקיה לשעבר,
היא דורשת מהם סכום של לא פחות
מ־ 600אלף שקל.
על פי כתב התביעה ,האישה עב
דה בסך הכל אצל בני הזוג  16חוד
שים ,מפברואר  2015עד מאי ,2016
אז איך תפח סכום התביעה לממדים
כאלה?
אחד מרכיבי התביעה עומד על
 475אלף שקל עבור "פיצוי אובדן
פנסיית נכות" ,שאותו נהוג לכנות
גם פיצוי על אובדן כושר עבודה.

"פע7ו ש7א כדין"
העובדת טוענת כי אי־הפק־
דת הכספים לפנסיה עבורה גרמה
לאובדן זכאותה לפנסיית הנכות
שבה הייתה יכולה להיות מבוטחת
אילו רק פעלו בני הזוג כדין .היא
צירפה לכתב התביעה חוות דעת
ולפיה בגין אובדן פנסיית הנכות
על בני הזוג לשלם לה סכום של 475
אלף שקל.
אם אתם מעסיקים עובד משק בית

7א הפקדתם? אתם משתכנים

כדאי שתשימו לב גם לסעיפים נוס
פים בתביעה של העובדת ,שעלולים
להתקבל על ידי בית המשפט .בס
עיפים אלה היא תובעת בין השאר
כספים בגין פיצויי פיטורים ,הל
נת פיצויי פיטורים ,פיטורים שלא
כדין ,פדיון ימי חופשה ודמי חגים.
בני הזוג טוענים בכתב ההגנה,
שהוגש בתחילת השבוע באמצעות
עוה״ד אייל שטרנברג וורדית אבידן
ממשרד שרקון ,בן־עמי ,אשר ושות׳,
כי פנו אל העוזרת אין ספור פעמים
על מנת שתאמר להם את שם קרן
הפנסיה שבה היא רוצה שיפקידו
עבורה את הכספים.
לטענתם ,העובדת ביקשה שיע
בירו לה את סכום ההפרשות מדי
חודש ,במזומן ,אולם הם סירבו לע
שות כך וביקשו להפריש ישירות
לקרן.
עוד הם טוענים כי העובדת אמרה

לקראת העובדת בכל בקשותיה
בנוגע לקרן הפנסיה ואף על פי כן
תוטל עליהם האחריות הבלעדית
בתשלום "לכאורה" של אובדן פנ
סיית הנכות.

להם שהיא תעביר להם את פרטי
הקרן והיא זו שתמשוך ישירות מה
קרן ,אך מעולם לא עשתה כן .לט
ענתם ,הם פנו אליה שוב ושוב בד
רישה לקבל את פרטי קרן הפנסיה,
בהתאם לבקשתה ,אך היא התעלמה
מהנושא ,לא ייחסה לו חשיבות ונמ
נעה מלפעול בעניין.
לדבריהם ,לא הגיוני שהם באו

"אנחנו 7א עסק"
בני הזוג מבקשים מבית הדין לק
חת בחשבון שלא מדובר ב״מעביד"
רגיל ,כלומר שהם לא חברה או עסק
עם מנגנון משומן הקשור לכוח אדם
והעסקת עובדים ,אלא באנשים פר
טיים שביקשו לעצמם עוזרת בית
ושאינם בקיאים ברזי דיני העבודה.
לטענתם ,היכולת שלהם לשלם
סכומים כה גדולים היא מוגבלת,
להבדיל מחברה המעסיקה עובדים,
והם מבקשים מבית הדין לקחת זאת
בחשבון אם יפסוק בכל זאת פיצויים
לעובדת.
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אל העונות אין ספוו
פעהיעעלשתשתאתו
לההאתשהקון
הפנסיה שנה יופקדו
ענווה הנספים ,אן היא
התעלתה ההנושא

Tzach-s@yedioth.co.il

ווו צח שפיצן

אפשר 7צרף עובד 7קרן פנסיה גם ב7י חתימתו
"על פי החוק ,החל מ־ 2008חלה
חובת הפרשה לביטוח פנסיוני עבור
כל עובד וזה כולל כמובן גם עובדי
משק בית" ,אומר עו״ד גל גורודיסקי,
מומחה לדיני עבודה ופנסיה.
החל מיולי  2016שיעור ההפרשות
הוא  18%מהשכר ,מתוכן  5.75%על
חשבון העובד והיתר ) (12.25%על
חשבון המעביד .לדוגמה :מי שמשלם
לעובד משק בית  1,000שקל בחודש
יצטרך להפריש מדי חודש כ־122
שקל לפנסיה.
"זה סכום קטן מאוד יחסית לסכ
נות שאתה מעמיד את עצמך מולן
אם לא שילמת" ,אומר עו״ד גורו־
דיסקי" .אתה יכול למצוא את עצמך

משלם סכומי כסף גדולים מאוד אם
העובד איבד את כושר העבודה שלו".

הסכנה היא רק אם העובד מא 
בד את כושר העבודה?
"לא .לפנסיה יש שלושה מרכי
בים .המרכיב הראשון הוא החיסכון
עצמו .העובד יכול לדרוש את כל
התשלומים שלא שולמו לו ולבקש
גם את הריבית שיכול היה לצבור
על אותם סכומים .לאורך
שנים זה יכול להצטבר
לסכומים גדולים .הרכיב
השני הוא פנסיית נכות/
אובדן כושר עבודה .מע
סיק שלא הפריש לפנסיה
יכול למצוא את עצמו

משלם קצבה חודשית לעובד שאיבד
את כושר העבודה .ויש גם רכיב
שלישי של תשלום במקרה מוות
לשאריו של העובד שנפטר ,כך שה
מעסיק יכול למצוא את עצמו משלם
גם את הסכומים האלה".

פיצויי הלנה כבדים .הנימוק שלפיו
העובד לא רצה קרן פנסיה לא יר
שים כל כך את הרשויות .זו אחריות
שלכם כמעסיקים .על פי הנחיות
המפקח על הביטוח ,ניתן לצרף עובד
לקרן פנסיה גם בלי חתימתו".

"אז מסבירים לו שאין אופציה
כזאת .מי שלא מפקיד  -עובר על
החוק .הוא עלול לשלם
לא רק פיצויי עתק ,אלא
גם קנס כספי וגם להיחקר
בחקירה פלילית במשרד
הכלכלה .אם נפתחה קרן
פנסיה והמעסיק מפסיק
לשלם ,הוא עלול לשלם

יש עוד תשלומים שמגיעים
לעובדי משק בית?
"כמובן .כל התשלומים שמגי
עים לעובד במסגרת דיני העבודה.
צריך לשלם דמי חופשה שנתית
או לתת חופשה שנתית בתשלום,
דמי הבראה ,תשלום עבור חגים גם
אם לא עבד .חשוב מאוד לא לשכוח
לשלם עבור העובד את דמי הביטוח
הלאומי .במקרה של נכות ,מוות או

ומה אב העובד לא רוצה?

עו׳׳ד גורודיסק׳

דרישת דמי אבטלה על ידי העו
בד  -הביטוח הלאומי יכול לשלם
לעובד ואחר כך לתבוע את המע
סיק שלא שילם".

האם החובה חלה גם על עבודה
במשרה חלקית או זמנית?
"חובת ההפקדה הפנסיונית חלה
גם לגבי עובדים במשרה חלקית ,כך
למשל יש חובה לבטח בפנסיה מנ
קה שעובד יום בשבוע .לגבי עובד
שיש לו הסדר פנסיוני ,חובת המע
סיק מתחילה לאחר  3חודשי עבודה
ובאופן רטרואקטיבי מתחילתה.
לגבי עובד שאין לו הסדר פנסיוני
קיים ,חובת המעסיק היא לבטח לא
חר  6חודשים".

