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דיני עבודה
עו”ד ונוטריונית עדי ביבר לקואה

מתי יינתנ תוקפ לכתב ויתור עליו חתמ עובד?

בפ�ק דינ אשר ניתנ לאחרונה ע"י בית הדינ האזורי לעבודה, נדונה 
השאלה מהו תוקפו של כתב ויתור ו�ילוק עליו חתמ העובד כחודש 

לאחר �יומ יח�י עובד ומע�יק.

במקרה שנדונ בפ�ק הדינ, העובד עבד כמנכ"ל אצל המע�יקה, 
במשכ כשש שנימ, עד ש�יימ עבודתו בתאריכ 11.7.17 בנ�יבות 
שנויות במחלוקת. ביומ 23.8.17 חתמ העובד על כתב ויתור ו�ילוק 

כנגד קבלת פיצויי פיטורימ.

לטענת המע�יקה, העובד מנוע ומושתק מהגשת התביעה כיוונ 
שחתמ על כתב ויתור ו�ילוק.

 
בית הדינ קבע כי על פי ההלכה הפ�וקה הכלל המושרש בבתי 
הדינ לעבודה הינו כי יש ליתנ משקל מועט יח�ית לכתבי ויתור 
של עובדימ - וכי רק במקרימ בהמ ברור באופנ חד משמעי כי 
העובד היה מודע לחלוטינ לזכויותיו ולפירוטנ והחליט לוותר 

עליהנ ינתנ משקל לחתימת כתב הויתור. 
מטעמ זה, אינ בית הדינ לעבודה ממהר 
ליתנ תוקפ לכתבי ויתור ובוחנ את תוקפמ.

לאור פ�יקה זו, יש להכריע בשאלה האמ 
העובד היה מודע לזכויותיו ולפירוטנ והאמ 

ה�כימ לוותר עליהנ.
 

על י�וד הראיות שהוצגו בהליכ, בית הדינ 
שוכנע כי יש להפריד בעניינ זה בינ זכותו של 
העובד לפיצויי פיטורימ לבינ יתר הזכויות 

הנתבעות.
 

נקבע כי פיצויי הפיטורימ שולמו לעובד על 
פי ה�כמה בינו לבינ המע�יקה, שלא על פי 
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ונוטריונ משרד עורכי דינ 
ביבר לקואה חייקינ הררי

חובה שבדינ ולמרות שלא פוטר. לאור האמור לעיל, התביעה 
להפרשי פיצויי פיטורימ נדחית.

 
לגבי יתר הזכויות הנתבעות, המ�קנה שונה. מהראיות עולה 
הוויתור התמצתה בה�כמת  שחתימתו של העובד על כתב 
הצדדימ ביח� לפיצויי הפיטורימ בלבד. ככ למשל, מעדותו של 
העובד לא הובהר באופנ חד משמעי כי הוא היה מודע לזכויותיו 

ולפירוטנ והחליט לוותר עליהנ. 

בהעדר נתונימ בשאלה כיצד הצדדימ הגיעו ל�כומ על פי כתב 
ה�ילוק והאמ ה�כומ שניתנ לעובד כלל בתוכו תשלומ עבור כל 
זכויותיו, נוכח הפ�יקה ביח� לכתבי ויתור, כאשר ברור כי ה�כומ 
ששולמ לעובד אינו "מכ�ה" את כלל הזכויות הנתבעות, שהנ זכויות 
קוגנטיות (דמי גמולימ לפנ�יה, הפרשי חופשה, החזר הוצאות 
נ�יעה, דמי חגימ ודמי הבראה), יש לקבוע כי האמור במ�מכ עליו 

הצדדימ חתמו אינו מייתר את הדיונ ברכיבי התביעה הנו�פימ. 

לאור האמור לעיל, לא ניתנ לייח� לעובד ויתור על הזכויות המנויות 
בכתב הוויתור אשר ברור כי לא ניתנה כל התייח�ות עליהנ עובר 
לחתימתו של העובד. על כנ, אינ במ�מכ עליו חתמ העובד לח�ומ 

אותו מבירור טענותיו ביח� לזכויותיו הקוגנטיות שנתבעו. 

�עש 2254-03-18 אשר בבצ'ייב נ' גנ עמנואל �יטי בע"מ (ניתנ 
ביומ 28/6/21).
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ולא קיבל  ואפ קיבל דיבידנדימ מהע�ק, אכ לא עבד בפועל 
משכורות מהע�ק. על כנ, חייב בית המשפט את חברת הביטוח 
לשלמ לט' את תגמולי הביטוח המלאימ בצירופ שכר טרחת עורכ 

דינ והוצאות.

זהו רק מקרה אחד מני רבימ בהמ חברות הביטוח מתחמקות 
מתשלומ, בינ אמ מיד עמ הגשת הבקשה לתשלומ תגמולימ ובינ 
אמ לאחר תקופה בה שולמו תגמולימ אכ חברת הביטוח החליטה 
לפתע להפ�יקמ - ורק בזכות פניה לעורכ דינ והגשת תביעה לבית 

משפט, זוכימ המבוטחימ בתגמולימ המגיעימ להמ.

על כנ, בכל מקרה של דחייה של חברת הביטוח או הפ�קת תשלומ 
תגמולימ לאחר תקופה מ�וימת, מומלצ מאוד לפנות לעו"ד 
המתמחה בתחומ הביטוח, על מנת לבחונ את הצורכ והכדאיות 
בהגשת תביעה לבית המשפט וייצוג בהליכ מול חברת הביטוח 

תוכ מק�ומ �יכויי ההצלחה.

ונוטריונ משרד עורכי דינ 
ביבר לקואה חייקינ הררי

חברת הביטוח הפ�יקה לשלמ לכמ תגמולי 
אובדנ כושר עבודה? אל תרימו ידיימ

פעמימ רבות חברות הביטוח משלמות תגמולי אובדנ כושר 
עבודה למי שאינו מ�וגל לעבוד כתוצאה ממחלה או תאונה, 
אולמ כעבור תקופה מפ�יקות את התשלומ בטענה שהמבוטח 

אינו זכאי עוד לתגמולי הביטוח.

חברות הביטוח אשר מפ�יקות את התשלומ, עושות זאת בשלל 
תירוצימ. הטענות העיקריות של חברות הביטוח להפ�קת 

היננ: המבוטח החלימ  התשלומימ 
והוא מ�וגל לשוב לעבודתו בעי�וקו 
הקודמ; המבוטח יכול לעבוד בעבודה 
אחרת. אמנמ הוא לא כשיר לשוב 
ולע�וק בעי�וק בו ע�ק לפני אובדנ 
כושר העבודה, אכ הוא מ�וגל לעבוד 
בעי�וק �ביר אחר אשר תואמ את 
השכלתו, הכשרתו וני�יונו; לחברת 
הביטוח הגיע מידע לפיו המבוטח שב 

לעבודה בפועל וכו'.

בתיק שהתנהל בבית משפט השלומ 
בתל אביב נדונ עניינו של ט', אשר 
תגמולי  לו  שילמה  הביטוח  חברת 
אובדנ כושר עבודה מלאימ במשכ כ-5 
שנימ, ולאחר מכנ הפ�יקה את תשלומ 
התגמולימ בטענה שהוא עובד בע�ק 
אי  זכ א  ל ולכנ  בעלותו  ב אשר 

לתגמולימ.

בבית המשפט הוכח כי מר ט' אמנמ 
מגיע לע�ק בכל יומ למשכ כמה שעות, 
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פיצוי בגובה 80,000 ₪ לתלמיד שנפל 
מקורקינט חשמלי    

 
דני (שמ בדוי), תלמיד בנ 13 בחטיבת ביניימ בראשונ לציונ, נפגע 
תוכ כדי רכיבה על קורקינט חשמלי על מדרכה בעיר, כאשר בעת 
הרכיבה, החליק דני מהקורקינט והקורקינט נפל על גופו ופגע, 

בינ היתר, בפניו.

כתוצאה מהנפילה �בל דני מפגיעה בל�ת, מקושי ב�גירת הפה 
ופתיחתו ומקושי באכילה. בנו�פ, �בל דני מפגיעה ברגלו.
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הוריו של דני פנו למשרדנו לצורכ מיצוי זכויותיו של דני עקב 
פגיעתו בתאונה.

הואיל ודני הינו תלמיד בבית �פר הפועל מכוח חוק חינוכ חובה, 
הרי שהוא מבוטח בביטוח תאונות תלמידימ אשר מעניק לו כי�וי 
ביטוחי במקרימ המתאימימ בכל שעות היממה ובמשכ כל השנה, 

כולל שבתות, חגימ וחופשות.

לפיככ, אנו פנינו לחברת הביטוח אשר ביטחה את דני בביטוח 
תאונות אישיות לתלמידימ לצורכ מיצוי זכויותיו לקבלת תגמולי 
ביטוח הנ בגינ ימי היעדרותו מבית ה�פר והנ בגינ נזקיו הגופניימ 

אשר הותירו לו נכויות צמיתות. 

בתגובה למכתבנו, שילמה חברת הביטוח לדני תגמולי ביטוח 
בגינ ימי היעדרותו מבית ה�פר; ואולמ, לגבי טענותינו לנכויות 
צמיתות – טענה חברת הביטוח כי נזקיו הגופניימ של דני עקב 
התאונה הינמ נזקימ זמניימ אשר 
עשויימ לחלופ ומשככ אינמ מזכימ 

בתגמולימ. 

הביטוח,  חברת  תשובת  לאור 
המשפט,  לבית  תביעה  הגשנו 
בצירופ חוות דעת מומחימ בתחומי 
הפה והל�ת ובתחומ האורתופדיה, 
לפיהנ נותרו לדני נכויות צמיתות 

עקב התאונה. 

רק לאחר הגשת התביעה שילמה 
חברת הביטוח לדני �כ כולל של 
80,000 ₪ בגינ פגיעתו בתאונה.

לצורכ ניהול תביעת פיצויימ בגינ 
נזקי גופ, מומלצ לפנות לעורכ דינ 
המתמחה בתחומ, אשר יוכל לייצג 
הנ   - הביטוח  מול חברת  בהליכ 
בבית המשפט והנ מחוצה לו, תוכ 

מק�ומ �יכויי ההצלחה.

ונוטריונ משרד עורכי דינ 
ביבר לקואה חייקינ הררי

 (UMI בניינ) משה לוי 11
א.ת. ראשל"צ, קומה 11

2015
כל הזכויות שמורות

לביבר לקואה חייקינ הררי
-office@biber©משרד עו"ד ונוטריונ law.co.il

www.biber- law.co.il

טל': 03-5588244
פק�': 03-5588241


