
    אשת בעל השליטה הוכרה כעובדת לעניין דמי אבטלה

  גלרט, יועצת בתחום ביטוח לאומי  -הכותבים: רו“ח אורנה צח 

  ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן פתרונות מיסוי בע"מ  -מר חיים חיטמן, רו“ח (משפטן) ישי חיבה 

הדין (ב"ל    בית  ביום  33931-12-18האזורי  קיבל  תב  07/02/2021)  (להלן:  את  ברדה  עזרתי  שלומית  של  יעתה 

) לתשלום דמי אבטלה לאחר שנקבע כי אינה בעלת שליטה בעקיפין בחברה של בעלה ומתקיימים ביניהן  "המבוטחת"

 .יחסי עבודה

 רקע חוקי 

   להלן:  6סעיף) לחוק הביטוח הלאומי  לדמי  "החוק"ב  הזכאים  מגדר  מעטים  בחברת  בעלי השליטה  את  ) מחריג 

 .אבטלה

 לפקודת מס ההכנסה ולסעיף    32דרה של "בעל שליטה בחברת מעטים" מפנה החוק להגדרה שבסעיף  לעניין ההג

 ."לפקודה המגדיר "חברת מעטים 76

 " "מי שמחזיק במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו, באחת מאלה –בעל שליטה: 

 לפחות מכוח ההצבעה 10% -לפחות מהון המניות שהוצא או ב 10%-ב. 

 לפחות מכוח ההצבעה או בזכות לרכשם 10%-לפחות מהון המניות שהוצא או ב 10% -בזכות להחזיק ב. 

  לפחות מהרווחים 10%בזכות לקבל. 

 בזכות למנות מנהל. 

 טה בחברת מעטים, לצורך קביעת הזכאות  בהלכת עלי תיתי קבע בית הדין הארצי כי על מנת להכריע בשאלת השלי

שליטה",  "בעל  הוא  כי  לגביו  שנטען  מי  של  ההשפעה  למידת  הנוגעת  מהותית  בחינה  לערוך  יש  אבטלה,  לדמי 

לפקודה. זאת, תוך התמקדות בבחינה של היקף ההשפעה שניתן לייחס   32בפרמטרים או בתנאים שנקבעו בסעיף  

 .סי עובד ומעסיקלו על התנהלות החברה, בשונה משאלת יח 

 תמצית עובדתית וטענות המבוטחת 

   העוסקת במרכזיות,  " החברה"בחברה בשליטתו המלאה של בעלה (להלן:   2013המבוטחת החלה לעבוד בשנת ,(

משרה. בין השאר, עסקה בניהול המשרד, הצעות מחיר, גבייה, מענה    80%-טלפונים ואינטרקום, כמנהלת משרד ב

 .טלפוני וארגון כנסי מכירה

   לטענתה, שולמו לה שכר ותנאים סוציאליים והופקו עבורה תלושי שכר. גם כאשר ילדה אישר המוסד לביטוח לאומי

 .) את תביעתה לדמי לידה"המל"ל"(להלן: 

   ניהול ענייני  כל  לטענת בעלה,  ועניין.  לכל דבר  עובדת  הייתה  בעל השליטה, היא  הוא  לטענתה, על אף שבעלה 

 .החברה היו מסורים לו בלבד

 למרות מצבה הקשה של החברה. לטענתה, "לקחה יותר אחריות    50%  -חצי שנה טרם פיטוריה הועלה שכרה ב

 ."ועבדה מהבית לאחר שעות העבודה

   ידילאחר שיצאה לחופשת לידה לא הוחלפה יותר לקח בעלה    על  ו"בעלה עשה הכל". בשלב מאוחר  עובד אחר 

 .מזכירה שעשתה חלק מפעולות המבוטחת

  משכורתה עלתה על משכורת בעלה. בעלה טען  2017ר איך יתכן שבשנת הקשיים והפיטורין (לא היה לה הסב ,(

 .שהוא משך משכורת נמוכה ובסוף השנה משך דיבידנד על פי התוצאות

  החברה נקלעה לקשיים והמבוטחת פוטרה 2017בסוף. 

 תביעתה לדמי אבטלה נדחתה, בטענה כי היא בעלת שליטה בעקיפין בחברה. 



 המל"ל טיעוני 

 בעקיפין היות והיא קיבלה שכר גבוה מבעל החברה  המבוטחת נכנסה להגדרת בעלת שליטה. 

 לא נחתם עם המבוטחת הסכם העסקה, לא החתימה כרטיס, והייתה שותפה להחלטות ניהוליות וכלכלית של העסק. 

 הסיבות לפיטוריה אינן ידועות ולטענת המל"ל היא ובעלה הצהירו הצהרות שונות בעניין זה. 

 לא הוזמנו עובדים מטעם החברה, למסור עדות. 

 דיון והחלטה 

   בכוח מחזיקה  אינה  בחברה,  מניות  בעלת  אינה  המבוטחת  מבעלה,  בשונה  כי  הדיון  בראשית  מציין  הדין  בית 

 .ואף אין לה זכות למנות מנהל ההצבעה, לא קיבלה מרווחי החברה

 בית הדין התרשם כי לא הייתה לה השפעה על התנהלות החברה ולא קיבלה החלטות כלשהן בהתייחס לחברה. 

  ,באשר לשכרה הגבוה מזה של הבעל קבע בית הדין שהבעל נתן לכך הסבר ועוד קבע: "שבפועל, על פי הפסיקה

 ."דוק בבואנו להכריע האם מבוטח כלשהו הינו בעל שליטה או לאשכר העובד אינו נמנה בין הקריטריונים שיש לב

  כי לעניין דמי אבטלה, השכר יהיה השכר שקיבלה טרם העלאתו הסמוכה  בית הדיןהמבוטחת קיבלה את המלצת ,

 .)ש"ח 16,000מקום  ש"ח  11,000למועד סיום עבודתה (

  עלה, לא הייתה בעלת שליטה, ולכן  לאור כל האמור קובע בית הדין כי המבוטחת שימשה כעובדת שכירה בעסק ב

 .זכאית לקבל דמי אבטלה בהתאם לשכרה לפני ההעלאה

 בשולי הדברים 

עניין דמי אבטלה לבני זוג או קרובים של בעלי המניות הבלעדיים בחברות, עולה לדיון משפטי תדיר. הפסיקות אינן  

 .אחידות והן נקבעות בהתאם להתרשמות הכללית ולאווירה הדיונית

ו על המחוקק להביא לשינוי חקיקה, כך שייתן הכרעה ברורה וחד משמעית: מתי בן הזוג או הקרוב הינו בעל  לדעתנ

 .שליטה בעקיפין ומתי לא

 .אחרת, זמן רב וקיתונות של דיו ימשיכו להישפך ללא תוחלת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


