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  תקופת משבר הקורונהשעבדו ביחד לפני  לקרובי משפחהדמי אבטלה  ,  לבעלי מניות בחברהדמי אבטלה 

 * גלרט, יועצת בתחום ביטוח לאומי  -הכותבת: רו”ח אורנה צח  

  

משפחה שעובדים ביחד בחברה או   קרוביבעלי מניות בחברה ושל בזכאות לדמי אבטלה של המאמר מתמקד 

פורסמו הקלות בכללים המפורטים במאמר זה כתוצאה   לא ביום כתיבת המאמר . בעסק שאינו מאוגד כחברה 

  ממשבר הקורונה. 

ומבוסס על המידע הידוע   אינו מהווה ייעוץ או חוות דעת , המידע במאמר נועד להסב את תשומת הלב לאמור בו

  לכותבת ביום כתיבתו. 

  הכוונה לדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, גם יחד.  - דמי ביטוח 

הכוונה לפי חוק הביטוח הלאומי והפסיקה לבני זוג נשואים וגם לידועים בציבור (במאמר להלן: אישה   -בני זוג 

  ובעל וגם בן זוג ובת זוג). 

  עבודת בת זוג אצל בן הזוג, נכון גם לבן זוג שעובד אצל בת זוגו. כל האמור במאמר זה בקשר ל

  בתמצית  -  זכאות לדמי אבטלה לבעלי מניות בחברה ולקרובי משפחה 

  רקע כללי 

עובד שכיר זכאי לקבל דמי אבטלה אם הוא צובר תקופת אכשרה מתאימה כעובד שכיר (לרבות עצמאי שמבוטח  

   מעבידים כעובד שכיר).לפי צו סיווג מבוטחים וקביעת 

בני משפחה שעובדים בעסק  לו לפקודה]  76 - ) ו9(32[לפי ההגדרה בסעיפים  בחברת מעטים לבעלי שליטה

    משותף, נקבעו בחוק ובפסיקה כללים מיוחדים, נוסף על הכללים הרגילים לזכאות לדמי אבטלה.

לא תשלול על פניו   - על פי ההלכה הפסוקה, העובדה שעובד הוא קרוב של בן משפחה שיש לו מניות בחברה 

  את הזכאות לדמי אבטלה.  

"כאשר הצדדים הם קרובי משפחה, יש מקום לבחון  , נקבע: 11.11.93בפסק דין בעניין פייגלשטוק מיום 

בותיים או קשר חוזי להסדרת מערכת זכויות  בקפידה את טיב היחסים שנוצרו: יחסים וולונטריים, התנד

וחובות, ויש לתת את הדעת, בין היתר, לסימני היכר כגון מסגרת שעות העבודה, שכר ריאלי או 'סמלי'  

  וכדומה". 

נבחנים בקפידת יתר לצורך זכאותם לדמי   ,ובעלי מניות בחברת מעטים קרובי משפחה שעובדים ביחד בעסק 

  אבטלה. 

  בחברת מעטים בעלי שליטה 

ואינו משלם דמי    ,מכוח עבודתו בחברה  אינו מבוטח לענף אבטלהשבה הוא עובד,    ,בעל שליטה בחברת מעטים

 לכן, אין לו תקופת אכשרה לזכאות לדמי אבטלה מכוח עבודתו בחברת המעטים הזו.   ביטוח לענף אבטלה.

- ו בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו, ב ) לפקודה הוא ככלל, מי שמחזיק במישרין א9(32בעל שליטה לפי סעיף 

מהמניות או מכוח ההצבעה, או בזכות   10%לפחות מהון המניות או מכוח ההצבעה, או בזכות להחזיק  10%

  מהרווחים, או בזכות למנות מנהל, והכול כמפורט בסעיף.  10%לקבל 

יותר, והכול כמפורט בסעיף.  בני אדם לכל ה  5לפקודה היא, ככלל, חברה שבשליטת    76חברת מעטים לפי סעיף  

בני אדם   5נחשבים לאדם אחד לצורך הגדרת השליטה של  – אדם וקרובו, אדם ובא כוחו ושותפים בשותפות 

    לכל היותר.

זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא  -(ד) לפקודה: בן76)] נמצאת בסעיף  9(32הגדרת קרוב [גם לעניין סעיף  

  זוגו של כל אחד מאלה. וצאצאי בן הזוג, ובן 
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 העסקה בחברה שבבעלות קרוב משפחה 

עובדים שכירים בחברה שבבעלות קרוב משפחה שלהם, לרבות בני זוג שאחד מהם הוא בעל השליטה בחברה  

 כדלקמן:  ,לענף אבטלה  כל עובד נבחן  –

ירה, אין  ככל שיש שליטה יש  לפקודה]. 76-) ו 9( 32[לפי סעיפים  נבחנת שליטה ישירה בחברת המעטים . 1

 זכאות לדמי אבטלה. 

י המשפחה ומידת השפעת בן/בת  קרובלפי התנהלות בני הזוג או    נבחנת שליטה עקיפה בחברת המעטים. . 2

המשפחה וסמכויותיהם בחברה. ככל שאין שליטה ישירה אך יש שליטה עקיפה, אין זכאות   קרוב הזוג או 

 לדמי אבטלה. 

כמו בכל עסק שאינו  נבחנים יחסי עובד ומעסיק  - עקיפה בחברת המעטים  ואין שליטהאין שליטה ישירה  . 3

 . מאוגד כחברה

המוסד לביטוח לאומי אינו מייחס לו   –כלומר, כל עוד העובד אינו מחזיק במניות ואינו בעל שליטה בעקיפין 

  שליטה בחברה ובוחן יחסי עבודה. 

בעניין בעלי שליטה בחברת מעטים   28.5.2006ביום  1410המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר אבטלה מספר 

שהם בני זוג. מובהר בחוזר כי אם לאחד מבני הזוג אין כלל מניות בחברה, לא מייחסים לו שליטה בחברה רק  

 יות בן זוגו. בן הזוג השני שאינו בעל מניות עשוי להיות בעל שליטה בחברה מכוח חלופה אחרת. בגלל מנ

 בחינת יחסי עובד ומעסיק – (למעט בני זוג) העסקת קרובים  

חוק הביטוח הלאומי כללים מיוחדים בהגדרת "עובד" (הפסיקה הרחיבה את הכללים  ב  1סעיף  לבני משפחה קבע  

  משפחה בדרגה יותר רחוקה): י קרוב האלה גם ל

לרבות בן משפחה, אף אם אין בינו לבין קרובו המעסיקו יחס של עובד ומעסיק, ובלבד שהוא עובד   – "עובד" 

  – במפעל באופן סדיר ובעבודה שאילולא עשה אותה הוא, הייתה נעשית בידי עובד; לעניין זה, "בן משפחה" 

  אחד ההורים, ילד, נכד, אח או אחות. 

לבחינת יחסי עבודה בין   המצטברים העקרונות  המוסד לביטוח לאומי את מץיאלאור הכללים בחוק ובפסיקה, 

  : קרובי משפחה שעובדים בעסק אחד 

יש לוודא שלא מדובר ביחסים וולונטריים התנדבותיים במסגרת עזרה   -  מתבצעת עבודה בעסק או במפעל . 1

  טבעית בין בני משפחה, אלא בקשר חוזי להסדרת מערכת זכויות וחובות בין עובד ומעסיק.  

  ולא מדי פעם בפעם כשיש צורך.   - העבודה מתבצעת באופן סדיר  . 2

  יתה נעשית בידי עובד אחר העסקת בן המשפחה מתבצעת בעבודה שאילולא עשה אותה בן המשפחה הי . 3

  כלומר, העבודה נחוצה וחיונית.  -

 יש לתת את הדעת, בין היתר, לסימני היכר כגון מסגרת שעות העבודה, שכר ריאלי ולא "סמלי" וכדומה.  . 4

לאור הנ"ל, קרוב משפחה שטוען שהיחסים בינו לבין קרובו חורגים מגדר עזרה משפחתית הדדית, חובת ההוכחה  

ליו לשכנע את המוסד לביטוח לאומי כי קיימת מערכת חוזית של חובות וזכויות המאפיינת עובד  מוטלת עליו, וע 

  שכיר. 

 בחינת יחסי עובד ומעסיק  –העסקת בן/בת זוג  

להוראות המיוחדות   24בני זוג שעובדים ביחד בעסק משותף יכולים להיות עצמאים ביחס חלוקה לפי תקנה 

לפקודה.    66עצמאים שמדווחים בנפרד באופן בלתי תלוי, לפי הכללים שבסעיף  בדבר תשלום דמי ביטוח, או שני  

  במקרים אלה הם אינם זכאים לקבל דמי אבטלה מכוח עיסוק זה. 
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תקבל דמי אבטלה ככל שהתקיימו יחסי   של הבעל בת זוג שעובדת בעסק, הביטוח הלאומי  חוקל 1סעיף על פי 

ינה כלולה בהגדרת "בן משפחה" (נכון גם לבן הזוג שעובד בעסק של  , כיוון שהיא א עובד ומעסיק לפי דיני עבודה

  אשתו). 

שנקבעו   מצטבריםלצורך הכרה באישה כעובדת שכירה של בעלה, המוסד לביטוח לאומי אימץ מספר מבחנים 

  בפסיקה (הכללים זהים גם למקרים שבהם הבעל מועסק בעסק של אשתו): 

מותנה במצב הכלכלי של העסק ושאינו מושפע ממנו. העובדת   שאינושכר קבוע ויציב שמתקבל בפועל,  . 1

  (האישה) אינה חשופה לסיכון כלכלי. 

  קיימת מסגרת קבועה של שעות עבודה.  . 2

האישה מקבלת שכר ריאלי בתוספת התנאים הסוציאליים, כגון: חופשה, הבראה ותוספת יוקר כמו כל   . 3

  העובדים. 

 בל את ההחלטות המהותיות במקום העבודה. האישה אינה נוהגת מנהג בעלים בעסק, והבעל מק . 4

המוסד לביטוח לאומי נוהג לבחון אם יש התאמה בין השכר שנקוב בתלוש לשכר ששולם בפועל, כיוון שלעמדתו,  

  תכליתה של גמלה מחליפת שכר היא לשמור על רמת החיים בהתאם להכנסה שהמבוטח הורגל אליה. 

 . 17.2.2014ביום  1416פורטו בחוזר ביטוח מספר  הכללים לקביעת מעמדם של בני זוג בעסק משותף 

  וטיפול בתביעה  קרובי משפחה בעלי מניות ותביעה לדמי אבטלה של טופס 

, כמפורט  יש לענות על שאלות ולחתום על הצהרה שהפרטים נכונים   , (כולל בטופס המקוון)   בתביעה לדמי אבטלה 

  : להלן 

 החברה?האם אתה נמנה כיום או היית בעבר מבעלי העסק או  . 1

  32האם אתה מוגדר כיום או היית מוגדר בעבר במס הכנסה כבעל שליטה בחברת מעטים (על פי סעיף  . 2

 לפקודת מס הכנסה). 

 האם יש קרבה משפחתית בינך לבין מעסיקך?  . 3

  

  המוסד לביטוח לאומי בוחן את המידע שיש בידו:  לצורך בדיקת הזכאות לדמי אבטלה

  

 חזקה במניות החברה. הושיעור ה 102שליטה בטופס   ידיווח על בעל אם יש   . 1

  שכר ריאלי. ה אםשינויים בשכר ו אם היו רציפה וסדירה,   ארוכה, עסקה התקופת האם  . 2

  בחינת יחסי עובד ומעסיק לבשאלון לרבות מבקש לעיתים להשלים פרטים נוספים המוסד לביטוח לאומי 

ככל שאין בידי המוסד לביטוח לאומי מספיק   . באתר הביטוח הלאומי)שנמצאים  6106-ו 674(לדוגמה, טופסי 

  בצע חקירה. מ , הוא כדי להחליט בתביעה  מידע 

  בתביעות לדמי אבטלה (בעיקר מהשנים האחרונות) דוגמאות מפסקי דין 

  בחברת מעטים בעל שליטה מ  לדמי אבטלה זכאות שלילת ה

) את תביעתה של גיטל דיאמנט רהב  30811-03-16דחה בית הדין האזורי לעבודה (ב"ל  12.7.2018ביום 

לתשלום דמי אבטלה. המבוטחת הייתה בעלת שליטה והעבירה את מניותיה לאחיה. לאחר העברת המניות,  

  עקב מעבר פעילות החנות למקום המרוחק מביתה, התפטרה, ותביעתה לדמי אבטלה נדחתה.  

המבוטחת נכנסת להגדרת "בעל שליטה בחברת מעטים", וזה היה מצבה טרם הגשת התביעה  ן ציין כי  בית הדי

בית הדין   מעסיק. -לדמי אבטלה עובר להתפטרותה. משכך אין צורך לבחון את קיומם המעשי של יחסי עובד
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מעסיק,  -י עובדנסמך על הלכת עלי תיתי בבית הדין הארצי, שם נקבע כי אין צורך לבחון את קיומם של יחס

  בבעל שליטה בחברת מעטים.  מדובר כאשר אין חולק כי 

ההגדרה הפורמלית היא הבסיס לבחינת מעמדו של בעל השליטה, ופרשנות כפי שמציעה המבוטחת ולפיה  

תיקן  הביטוח הלאומי ב לחוק 6סעיף  תיבדק המהות חלף הנתונים הפורמליים, חותרת תחת הוראות החוק. 

מצב של חוסר בהירות ואין להחזיר הגלגל אחורנית ולפגום בבהירות שביקש המחוקק להנחיל, בניגוד להוראותיו  

  המפורשות.  

בית הדין קבע כי בנסיבות העניין גם העברת מניותיה כחודש לפני שהגישה את תביעת דמי האבטלה, אינה  

יושבו  הם ר התובעת דמי ביטוח בגין ביטוח אבטלה, אם שולמו עבו , דחה את התביעה וציין, שמסייעת לעניינה

  לה במגבלות הדין.  

    בחברה בשליטת בעלה  עובדתאישה שאינה בעלת מניות שדחיית תביעה של  

) את תביעתה של שרה חלק לדמי אבטלה,  40183-04-17 דחה בית הדין האזורי (ב"ל  13.11.2019ום בי

בנימוק שעל אף שלא הייתה לה שליטה ישירה בניהול החברה, הייתה לה שליטה עקיפה בניהולה. בית הדין  

  קובע כי יש לראותה כבעלת שליטה בפועל ב"חברת מעטים" ולפיכך אינה מבוטחת בביטוח אבטלה.  

יחד עם   2016ה בשליטה מלאה של בעלה, פוטרה בתחילת שנת המבוטחת, מנהלת חשבונות שכירה בחבר

עובדים אחרים בחברה, בשל צמצומים. המוסד לביטוח לאומי דחה תביעתה לדמי אבטלה בטענה כי לא צברה  

 תקופת אכשרה, וכי לא התקיימו יחסי עובד ומעסיק בינה לבין החברה.  

  – תה בעלת שליטה בחברה באופן ישיר או עקיף בית הדין בחן את המקרה על פי הכללים: אם המבוטחת היי

תידחה תביעתה לדמי אבטלה. ככל שהתשובה לשאלה הזו היא שלילית, ייבחנו יחסי עובד ומעסיק בין המבוטחת  

  בעלה.  שליטתלחברה שב 

  בית הדין דחה את התביעה מהנימוקים כדלקמן: 

ינה מחזיקה כלל במניות החברה.  לבד או ביחד עם בעלה, שכן א  , המבוטחת אינה בעלת שליטה במישרין . 1

 גם זכות למנות מנהל, לא הוכח כי הייתה לה. לכן יש לבחון שליטה עקיפה. 

כל סממני הניהול והתפעול, זכויות החתימה וכדומה אינם מלמדים על היותה בעלת שליטה בחברה, באשר   . 2

 מקצועה ועיסוקה הוא מנהלת המשרד ומנהלת החשבונות בחברה.  

אולם, תלושי השכר הצביעו על תנודות מהותיות, היו הבדלים בין הצהרותיה לגבי שכר הנטו וימי העבודה  

החודשיים בחקירה לבין מה שהופיע בתלושים, היא לא קיבלה את המשכורת בתקופות של קושי כלכלי  

 בחברה, לא היה רישום ימי חופשה ומחלה שהוצהר עליהן בתלושים הרלוונטיים ועוד.  

קנת בית הדין היא שהמבוטחת קיבלה ביחד עם בעלה החלטות הנוגעות לרישום סכומי ברוטו בתלושי  מס . 3

השכר שלה משיקולי כדאיות כלכלית ובהתאם למצבה של החברה. ההחלטות האלה עשויות להשפיע גם  

   על מאזני רווח והפסד של החברה, שמהם נהנית גם התובעת כאשתו של בעל השליטה הרשמי של החברה. 

) את תביעתה של מרים לוי לדמי אבטלה בטענה  54379-09-17דחה בית הדין האזורי (ב"ל  17.5.2019ביום 

המבחנים    3בית הדין הסתמך על    מהמניות.  100%שלמעשה הייתה בעלת שליטה בחברת מעטים שלבעלה היו  

  של הלכת גרוסקופף בבית הדין הארצי כדלקמן: 

 תו של האדם כ"עובד" לפעילותו כקרוב משפחה? האם ניתן לאבחן בין תפקידו ופעילו . 1

 האם ההסדר לפיו עבד התובע בעסק של קרובו הוא אמיתי או פיקטיבי?  . 2

האם ניתן לקבוע מה היה שכרו של קרוב המשפחה כעובד. במבחן הזה יש לבדוק אם התשלומים נשאו   . 3

  אופי של שכר. 
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בבסיס קיומם של יחסי עובד ומעסיק ההתקשרות לביצוע עבודה תמורת שכר.    תעומד  -  על פי ההלכות בפסיקה

  יחסי עובד ומעסיק, מטיבם, מחייבים מתן תמורה עבור ביצוע עבודה. 

נמצא כי התובעת הייתה בעלת שליטה בעקיפין, לא התקיימו יחסי עובד ומעסיק בינה לבין החברה ולא קיבלה  

  שכר בפועל. לכן התביעה נדחתה. 

  עובדת בחברה בשליטת בעלה כבתביעה של אישה שאינה בעלת מניות הכרה 

) את תביעתה של ציונה בן גיגי לדמי אבטלה, לאחר  7649-03-16קיבל בית הדין האזורי (ב"ל  7.8.2017ביום 

  שבית הדין קבע כי היא שכירה בחברה שבבעלות בעלה ואינה בעלת שליטה בחברת מעטים. 

בשלב הראשון קבע בית הדין כי המבוטחת אינה בעלת שליטה בחברת   .1 הקביעה נעשתה בשני שלבים:

בשלב השני קבע בית הדין כי התקיימו יחסי עובד ומעסיק (המוסד לביטוח לאומי לא טען אחרת  . 2מעטים. 

  במקרה הזה), ולכן המבוטחת זכאית לקבל דמי אבטלה. 

ספטני מריה שעובדת כשכירה בחברה  ) כי 43732-11-14קבע בית הדין האזורי (ב"ל  17.11.2016ביום 

  שבעלה הוא בעל שליטה בה, זכאית לדמי אבטלה. 

בית הדין קובע על פי פסקי דין קודמים שלא קיימת חזקה חלוטה לפיה בן זוג של בעל שליטה בחברה הוא  

המניין  בהכרח בעל שליטה. מדובר בחזקה שניתנת לסתירה והנטל הוא על התובעת להוכיח שהיא עובדת מן 

ואין לה שליטה, לרבות שליטה עקיפה בחברה. בית הדין בחן את התנהלותה ואת מידת השפעתה ואת  

סמכויותיה בחברה וקבע כי היא שימשה בעסק כעובדת מן המניין בלי שתהיה בעלת שליטה, לא פורמלית ולא  

  בפועל. 

  בבעלות קרוב משפחה שבחברה   , קרוב משפחה שאינו בעל מניות  עבודה שלהכרה ב 

) את תביעתו לדמי אבטלה של מאג'ד אבו שאהין  58086-11-16קיבל בית הדין האזורי (ב"ל   17.5.2019ביום 

לאחר שהמוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתו לדמי אבטלה בטענה שלא התקיימו יחסי עבודה בינו לבין חברה  

  שהעסיקה אותו, על אף שהועסק בחברה כשנה ואז פוטר. בבעלות אחיינו 

) את תביעתו של מוריס רווח לתשלום דמי  46711-11-14קיבל בית הדין האזורי (ב"ל  23.12.2015ביום 

אבטלה, וקבע כי השכר בתלוש השכר הוא הקובע לעניין דמי אבטלה למרות שלבנק הופקד סכום קטן בהרבה  

זומן. זאת, לאחר שהמבוטח עבד כמה שנים בחברת בנייה בבעלות ביתו  מתוך כלל השכר ששולם כולו במ

  ובעלה, פוטר בשל צמצומים ולא קיבל פיצויים. 

בית הדין קבע שהמוסד לביטוח לאומי חייב להראות כי המבוטח לא קיבל את השכר בפועל או שמדובר בשכר  

  מזה ההולם את אופי תפקידו: פיקטיבי ואין די להראות כי הוא נהנה משכר גבוה מזה המגיע לו או 

"גם אם יוכיח הנתבע את טענתו לפיה משרתו של התובע אינה מצדיקה תשלום שכר בהיקף ששולם, הרי...  

בעניין זה נפסק, לא אחת, כי שעה שמדובר בהעסקה בין קרובי משפחה אין מתום בכך כי שכרו של העובד  

  ך כדי לעמוד לו לרועץ". ה"מקורב" יהיה גבוה משכרם של עובדים אחרים, ואין בכ

  הכרה בעבודה של בת זוג כשכירה אצל בן הזוג בעסק שאינו מאוגד כחברה  

דוגמה לאישור קיום יחסי עבודה של אישה בעסק משותף עם בעלה נמצאת בפסק הדין נינט לוי בבית הדין  

דין דמי אבטלה  ). בנסיבות של המקרה הזה אישר בית ה7.8.2012מיום  3792-06-11האזורי לעבודה (ב"ל 

  לאחר שהאישה פוטרה, אף על פי שלא שולם לה שכר בחודשי העבודה האחרונים.  

) כי בין המבוטחת לבין  11.8.2013, 350-05-11גם בפסק דין בעניין אביגיל גילה חזן קבע בית הדין האזורי (

  בעלה התקיימו יחסי עבודה לעניין דמי אבטלה.  
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  בתחום הביטוח הלאומי להרצאות ו  לייעוץ, לייצוגבעלת פרקטיקה פרטית ון, הכותבת רואת חשב  ) 1(

  : חברת נשיאות לשכת רואי חשבון, בין תפקידיה הציבוריים.  הביטוח הלאומי   פתרונות לפי חוקמתן  לו

  יו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם המוסד לביטוח לאומי ונציגת הלשכה בכנסת בנושא זה.  

הנוסח המובא לעיל אינו מחליף את החקיקה, את התקדימים מפסקי הדין או את הנוסח המלא של פרסומי    ) 2(

  .ת הלב לאמור בהםהביטוח הלאומי, אלא בא להסב את תשומ

  כל המידע המוצג במאמר הוא מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת או     ) 3(

  להימנעות מהם. הכותבת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי   או  המלצה לנקיטת הליכים            

  הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המידע האמור.           

  ט.ל.ח.   ©כל הזכויות שמורות      ) 4(

  


