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תקנון אחיד לקרנות פנסיה ותיקות  -פסיקה והפניות
תוכן הענינים
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נושא
הפניה :ראה את פרק ז' 1לחוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים (ביטוח),
התשמ"א ,1981-בפרק  11.04.5לקובץ
לעיל.
אחידות זכויות ,מניעת גירעון ,פרשנות וסעד 1
תחולת המשפט הפרטי על התקנון האחיד 2
2
תקנון לא אחיד וללא פרסום רשמי?
חידוש ביטוח  -עמית לא פעיל בקרן ותיקה -
3
סעיף  2לתקנון האחיד

עמ'
נושא
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פרישה מוקדמת  -הפניות
4
פנסיית שארים
		
סמכות עניינית בקשר לתקנון -
5
תקיפה ישירה וסמכות נגררת
		
היחס בין קצבת נכות לבין דמי מחלה
5
 סעיף  33לתקנון האחידהשכר הקובע ותוספת שכר בלתי מוכרת 		 -
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נספח ג' לתקנון האחיד

אחידות זכויות ,מניעת גירעון ,פרשנות וסעד
בבג"ץ  ,2944/10אברהם קוריצקי ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח' ,1דן בית
המשפט ברפורמה שהונהגה במסגרת פרק ז'  1לחוק הפיקוח על הביטוח .2הוא
התייחס לכך שהגרעונות האקטואריים של הקרנות הותיקות בהן דן החוק ,הוליכו
להלאמתן ולכיסוי גרעונותיהן .כיסוי הגרעונות נעשה גם באמצעות העברת כספים
מאוצר המדינה ,וגם באמצעות שינוי זכויות החברים בהן .בנוסף לזה ,שינוי הזכויות
נעשה באופן שנועד להשיג מערך זכויות אחיד ושוויוני לפי התקנון האחיד .תקנון
אשר החליף את תקנוני הקרנות .הערת מערכת והפניה :בית המשפט ריכך את
פסיקתו הקודמת של בית הדין הארצי .3לפי הבנתנו ,בית הדין הארצי הקפיד מאוד
על האחידות באופן שגרר פרשנות משפטית נוקשה ,מתן פטור לקרנות מנשיאה
באחריות למחדלן ,וקבלת מצב בו גמלאות מופחתות בעשרות אחוזים .לעומתו ,בית
המשפט חזר לפרשנות רגילה יותר המתאימה למצבים משפטיים מסובכים וכוללת
שיקולי צדק .ביה"מ גם שם לב לכך שניתן לשמור על איזון אקטוארי במצבים בהם
הזכויות אינן אחידות .ראה התייחסות לענין זה ולפסק דין זה בפרק  11.04.5לעיל,
בהערה לסעיף 78ט(ב)( )4לחוק הנ"ל ,שעניינו מנגנון איזון אקטוארי.
1

בג"ץ  ,8692/11 ,2944/10אברהם קוריצקי ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח'; ניתן ביום
 ,13.10.2015ופורסם באתר  .www.court.gov.ilראה בעיקר בסעיפים  23 ,22ו 26 -לפסק
דינו של השופט ח .מלצר .התייחסות נוספת לפסק דין זה ,ראה בפרק  11.11.2לקובץ ,העוסק
ברציפות זכויות פנסיה .בג"ץ הפך את פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה שניתן בע"ע
 ,496/06 ,611/06 ,754/05 ,756/05קוריצקי ואח'  -מדינת ישראל ,הממונה על הגמלאות
במשרד האוצר ואח'; ביום  ,20.5.09ופורסם שם.
ראה את פרק ז' 1לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א ,1981-בפרק
 11.04.5לקובץ לעיל.
פסק הדין שנהפך כמפורט בהערה קודמת.
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