
השתלמות לחשבי שכר בכירים  

.ח"בפיקוח לשכת רו
ערן שוקר: מרצה



תרומה למוסד מוכר

הכנסהמס לפקודת 46סעיףשלתכליתו
הפועלים ציבור מוסדות של פעילותם על להקל היא 

 בחוקהקבועים בתחומים.

תרומה  בעד ממס זיכוי מעניקה המדינה , באמצעותו

 הללוהציבור למוסדות שניתנת

 במקום, משכך. אלהלמוסדות כספים וחברות לתרום יחידים מעודדת היא ובכך
46סעיף , אחרתבדרך ישיר תקצוב או , אלהלמוסדות מס הטבת תעניק שהמדינה 

 אלהמוסדות של פעילותםעלהקלהלה מאפשרלפקודה.
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 שתרם שאדם קובע הכנסה מס לפקודת א 46סעיף

 190על העולה מס סכום בשנת

כמשמעותו, ציבורילמוסד או לאומית לקרן ח "ש

 האוצרשר שקבע (,5)9בסעיף,

 בו חייב שהוא מהמס יזוכה , הכספיםועדת באישור

 %35של בשיעור שנה באותה

 30%עלהעולהתרומות של כוללסכוםבשלפלוניתמסבשנתזיכוייינתןלאכיבסעיף

 שנהבאותה הנישום של החייבת מההכנסה.
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?איך מקבלים את ההחזר

שימו לב רק קבלה -יש להגיש למס הכנסה טופס החזר מס ולצרף את הקבלות המקוריות
.מקורית ומוסד מוכר יזכו את הנישום בהחזר

46' ניתן לבדוק ברשם העמותות האם העמותה מוכרת לפי ס.

www.kolhamas.co.il" קול המס"-בפייסבוקהצטרפו אלינו 
4



זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

,לעניין זקיפת שווי הטבה לעובד, השאלה מה דינו של אירוע גיבוש שעורך ומממן המעסיק

סוגיה זו נדונה. עלתה במספר מקרים בהם נתבקשנו להבהיר את עמדתנו בנוגע לנושא זה

המוסד לביטוח לאומי' מ נ"ד דה נשון טרפיק בע"גם בבית דין לענייני עבודה בפס

(.30052-07-12)

אין לזקוף שווי לעובד, "טובת העובד"גוברת על " טובת המעסיק"במקרים בהם , ככלל

.המשתתף בפעילות

כפעילות, הנחיה זו נועדה לאפיין את המקרים בהם ניתן לראות בפעילות גיבוש לעובדים

.שבה טובת המעסיק גוברת על טובת העובד



ניתן לראות באירוע ככזה  , במקרים בהם מתקיימים כל התנאים שלהלן

שבו טובת המעביד

אין צורך לזקוף שווי לעובדים, ולכן, גוברת על טובת העובד:

מקומות  : כגון, צרכי העבודה מצדיקים עריכת אירוע גיבוש לעובדים. א

עבודה בעלי מספר רב

ב"וכיוצנדרשת עבודת צוות , של עובדים.

ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק והעובדים הרלוונטיים  . ב

.מוזמנים לאירוע

ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה ומשולם שכר מלא בגינם. ג.

בן זוג לאירוע הגיבוש או לחלק ממנו  /העובדים לא זכאים לצרף בת. ד

,לרבות כל קרוב



במידה  . פעילות הגיבוש נערכת רק במהלך שבוע העבודה

וחלק מהפעילות נערכת בסוף

יש לזקוף שווי מלא על כל  , או במהלך חופשות/שבוע ו

.הפעילות

ז הפעילות נקבע או מאושר על ידי המעסיק"לו. ו.

הפעילות נערכת בישראל. ז.

מטרת הפעילות הינה לצורך שיפור העבודה והממשקים  . ח

הפעילות, כמו כן. בין העובדים

חייבת לכלול הרצאה מקצועית או פעילות העשרה.



.על המעסיק לשמור מסמכים מאמתים לקיום הכללים לעיל

העלויות בהן עמד המעסיק הינן סבירות ביחס לפעילות ומטרתה  .

עלויות, לעניין זה

 400₪–הינן עלויות סבירות נכון להיום , מ"תכהעומדות בהוראות

לפעילות של יום

 ליום לפעילות הכוללת לינה700₪שלם ללא לינה או.

יש לזקוף שווי הטבה, בכל מקרה שאינו עומד בכללים אלו.



 רכב תפעולי"תקנות מס הכנסה מגדירות"

אחד  , להנחת דעתו של פקיד השומה, רכב שהתקיים בו–" רכב תפעולי

:מאלה

(1)א"התשכ, כהגדרתו בתקנות התעבורה, הרכב הוא רכב ביטחון-

;המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית בלבד, 1961

(2)הוא משמש רק , הרכב לא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד

מקום העיסוק של , לפי העניין, לצורכי המעביד או בעל משלח היד או העסק

אינו בבית  –לפי העניין , של בעל משלח היד או של בעל העסק, המעביד

.מגוריו ובתום שעות העבודה הרכב אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק



רכב מאגר

 רכב  "לבין " רכב צמוד"ייצור כלאיים בין הגדרת

"תפעולי

נווה  "ו" מיקוד"אנר בעקבות פסקי דין 'נכנסה לז

וזאת בעקבות הנחיית רשות המיסים  " נטוע

ל"עקב הסכם פשרה עם רפא



רכב איגום

רשות המסים אישרה שורה של הקלות באשר לזקיפת שווי שימוש ברכב איגום  ,

:במקרים כדלקמן

לצורך חניה בביתו  , אם הרכב נותר בידי העובד ללילה, אין צורך לזקוף שווי לעובד

החל  )לא בסופי שבוע , ביום שבו עבד העובד עד לשעות הלילה, באופן חד פעמי בחודש

.באופן אקראי ולא שיטתי, (בערב' מיום ה

שבין מספר  ייזקף שווי יחסי,במקרה של שימוש ברכב איגום יותר מפעם אחת בחודש

שהתקיימו כל התנאים  ובלבד,יום30לבין , ימים שהרכב נותר ברשות העובד ללילה

:הבאים

במהלך ( לרבות חניית לילה בחניית העובד)י מאגר /ו לרשות העובד רכב/הועמד.א

וכן במספר ימים מוגבל  , ימים10מספר ימים מוגבל שאינו עולה על קלנדריחודש 

;ימים100שאינו עולה על קלנדריתבמהלך שנה 

;(אין לו רכב צמוד)לא הועמד לרשותו של העובד רכב אחר באותו חודש .ב

;אלא רכב מאגר המיועד לפעילויות שוטפות, לא מדובר ברכב המוצמד לעובד.ג



החל מתום יום  )הרכב נותר בידי העובד למשך הלילה בלבד .ד

בתום פעילות מחוץ למקום העבודה הקבוע  , העבודה המלא של העובד

או לקראת פעילות מחוץ , שהסתיים לאחר שעות העבודה הרגילות

הדורשת יציאה לעבודה לפני  , למקום העבודה הקבוע ביום המחרת

הרכב יוחזר למחרת בבוקר למקום העבודה  (. שעות העבודה הרגילות

;למעט אם נדרש לפעילות כאמור לעיל ביום המחרת, הקבוע

בשל צרכי , הרכב הועמד לשימוש העובד באופן אקראי ולא שיטתי.ה

;ועל פי אישור של הגורם המוסמך במקום העבודה, העבודה

,  בחגים, ועד יום א' הרכב לא נמצא בידי העובד החל מסוף יום ה.ו

.ימי מחלה או בכל יום היעדרות אחר מהעבודה, ימי חופשה, בשבתון



  לא ייזקף בגין רכב איגום שווי שימוש מלא

.מסוייםבחודש 

נטל -על המעסיק לקיים רישום תקין ומסודר

ההוכחה על המעסיק



?  מי הוא–עובד הנהלה 

גבריאל עטיאס' מ נ"מרכזי תיפעול לרכב בע. ש.כ( ארצי)61148-08-16ע "ע

  חוק שעות עבודה ומנוחה מחייב לתגמל עובד שעבד שעות נוספות בתעריפים של שעות

.נוספות כמפורט בחוק

עובדים בתפקידי הנהלה או  : "שהינם בהגדרה רחבה, החוק מחריג את עובדי ההנהלה

".בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי

  בפסק הדין לעיל סקרה הפסיקה את המבחנים הנדרשים על מנת להכריע אם אכן מדובר

.  אם לאו, בתפקיד הנהלה

במקרים רבים שופטים שונים מגיעים . חשוב להדגיש שתפקיד הנהלה הינו נתון לפרשנות

בית הדין האיזורי קבע שהעובד אינו  )כך היה גם במקרה זה . באותן נסיבות, לפרשנויות שונות

ואילו  , עבור שעות נוספות₪ 350,000בתפקיד הנהלה ולכן חייב את המעסיק לשלם לו 

(.וכפי שנבין נפסק הפוך מכך, בערעור

לכן חשוב לעשות שימוש זהיר מאוד בעת הגדרתו של עובד כעובד בתפקיד הנהלה או לא .



?מי הוא–עובד הנהלה 
ושכרו  . העובד הועסק כמנהל מוסך בחברה המפעילה מספר מוסכים ברחבי הארץ

. מידי חודש₪ 27,000-כלל בונוסים ועמד על כ

טען כי עבד בשעות נוספות ולא קיבלת תגמול על כך, עם סיום העסקתו  .

לעניין בחינה האם עובד הינו בתפקיד  , בית הדין הפעיל את מבחני הפסיקה

:כדלקמן, אם לאו, הנהלה

1.ההנהלהבשכבתלעובדמתייחסהנהלהתפקיד:הארגוניתבהיררכיהמיקום

שלהבינייםדרגאוזוטרבדרגלמנהלמתייחסאינוהתפקיד.בארגוןהבכירה

.רבותשעותהדורשתבעבודהכרוךשתפקידובכירלמנהלאלא,הארגון

2.מדיניותבהתווייתשמעורבלמימתייחסהנהלהתפקיד:מדיניותלקבועסמכות

עלשמוטלתבעובדהדיאין.עצמאידעתשיקולהפעלתתוךהחברההנהלת

עלעונהשהואללמדכדינרחבותסמכויותבידיושניתנותאורבהאחריותמנהל

.הנהלהתפקידהגדרת

3.וייהנהגבוהבשיעורככללליישתכרהנהלהבתפקידעובד:עבודהותנאישכר

במקוםהאחריםלעובדיםביחסוהןבכללהן,וגבוהיםמיוחדיםנלוויםמתנאים

.העבודה



?מי הוא–עובד הנהלה 
4.תפקיד הנהלה יידרוש מהעוסק בו לעמוד  : טיבו של התפקיד ומעמדו בארגון

לרשות המעסיק בשעות לא שגרתיות או לעבוד בלא מסגרת קבועה של שעות  

.עבודה

5.שכרשמקבל,מיוחדתאחריותבעל,בכירבעובדהמדובר-האישיהאמוןמבחן

הןביטוילידייבואהאמור.זוכההואלוהמיוחדהאישיהאמוןאתהתואםגבוה

רגישלמידעחשיפהגםתיכללכךבתוך.בשכרווהןהעובדשלעבודתובשעות

.עצמאיבאופןלהחליטואפשרותמיוחדתאחריות,הארגוןשל

דנןהדיןבפסקהמקרהעובדותעלהמבחניםיישום:

תפקידעלוכןהנהלהתפקידהגדרתעלענההעובדשלתפקידוכימצאהדיןבית

.אישיאמוןשלמיוחדתמידההדורש

השכרתנאיאתסיכם,עובדיםלעבודהקיבלהעובד:להכרעהשהובילוהנסיבות,

–נרחבותכלכליותהשלכותולכך,אלהלהחלטותהבלעדיתהאחריותבעלהיה
.ועודהשמאיםעםומתןמשא,רכישותביצוע,למוסךלקוחותגיוס

פירמידה"ללא,קטןעסקבביתומדוברמאחר-הארגוניתבהיררכיההמיקוםמבחן

שהעובדומצאבחברהלבעליםהעובדשלכפיפותואתבחןהדיןבית"ארגונית

.החברהשללבעליםישירותכפוףהיהאכן



?מי הוא–עובד הנהלה 

שלשכר.ובכלל,החברהלעובדיביחסגבוהבשיעורהשתכרהעובד:עבודהותנאישכר

.ישירהממכירהולאהחברהרווחימכללנגזרוהבונוסים.גבוהיםבונוסיםגםהכלל27,000₪

.הנהלהבעובדשמדוברהטענהאתלחזקישבכך

המוסךרווחימכללשבאים,שכאלובהיקפיםבונוסיםתשלוםכיהיאדעתנו":הדיןביתלשון,

ופועל,העובדאחראיהיהעליההכלכליתהיחידהברווחיוהשתתפותוהשפעתועלמלמדים

ביותרהבכירשהיההנהלהבתפקידאלא,גרידאניהולישאינותפקידומהותהואמכךיוצא

."במוסך

בהתאם לכלל המבחנים שפורטו פסק בית הגין כי העובד עונה על הגדרה של עובד הנהלה  ,

.  ולכן קבע כי אינו זכאי לתגמול עבור שעות נוספות



זכאות לפיצויי פיטורים  –פסיקה תקדימית 

גם לידועים  , עקב העתקת מקום מגורים

בציבור  

מזאוויסילביהנ׳בע״מועיתונותתקשורתהגלילאינדקס–48000-01-17ע״ע

הזוגבןמתגוררבוליישובמגוריהמקוםאתהעתיקהעובדת:המקרהעובדות

לשוןפישעלבטענהפיטוריםפיצויילהלשלםסירבהמעסיק.שלהבציבורהידוע

.נישואיםשלבקשררקהללולפיצוייםזכאותקיימתהחוק

בעקבותפיטוריםלפיצוייזכאיםיהיובציבורידועיםגםהאם:המשפטיתהשאלה

?נישואיםלרגלמגוריםמקוםהעתקת

להכירשישקובעפיטוריםפיצויילחוק(1)8סעיף:הנורמטיביתהמסגרת

מגוריהםמקוםאתמעתיקיםעובדתאועובדבובמקרהכפיטוריםבהתפטרות

.הזוגבתאובןגריםבוליישובנישואיהםלרגל



פיטוריםלפיצוייזכאות–תקדימיתפסיקה

לידועיםגם,מגוריםמקוםהעתקתעקב

בציבור

כנגדשעמדוהרציונאל,החקיקהשתכליתמבהירהדיןבית:הדיןביתקביעת

ביטחוןרשתמתן-והיאכאןגםמתקיימתלנשואיםזכאותבמתן,המחוקק

.עבודתםאתהמסיימיםלעובדיםכלכלית

נישואיהםלרגלשהתפטרוהעובדיםקבוצתביןרלוונטישוניאיןכיקבעהדיןבית

.בציבורידועיםהיותםלרגלשהתפטרוהעובדיםקבוצתלבין

30,000₪בשיעורפיטוריםפיצויילעובדתלשלםחויבהמעסיק,לכךבהתאם+

.10,000₪בשיעורד"עוט"ושכהמשפטהוצאות



להפחתתעובדשלמעורפלתהתנגדות

כהסכמהתיחשב–בארגוןרוחביתשכר

נתניההאקדמיתהמכללה'נפיקאר:48932-05-20ע"ע

נתניההאקדמיתבמכללהכמרצההועסקהעובד.

בשלושהעובדיםכללשלשכרםהופחת,המכללהשלכלכלייםקשייםבעקבות

באוקטובר-שנייהםעימה,2012באוקטובר-ראשונהפעימה.שונותפעימות

.2014באפריל-שלישיתופעימה2014

מפורשתהסכמההובעהלאבומכתבלמכללההמרצהשלח2016באוקטובר

.זכויותיומיצויעללעמודבכוונתואיןזהבשלב,זאתעםאך,להפחתה

יש,השכרלהפחתותמפורשתהסכמהנתןלאשהמרצהלמרות:הדיןביתקביעת

,2016סוףעדדברעשהולאישבשהואהעובדהלרבות,בהתנהלותולראות

.להפחתהבהתנהגותוכהסכמהלבתוםבחוסרהתנהגות



להפחתתעובדשלמעורפלתהתנגדות

כהסכמהתיחשב–בארגוןרוחביתשכר

"לאחוזבחר,משפטיביעוץומלווהמשפטןהינואשר,העובדכיהינההתרשמותנו

להסתכןרצהלאהעובד.מעורפלתהודעהולהודיעקצותיומשניהחבלאת

בחראך,2009בהסכםשהושגוכפי,עבודתוותנאיעבודתומקוםעלבוויתור

."העתבבואישתמשהואבואשר'מיקוחקלף'בידיולהשאיר

להביע,הרוחביואופייהלהפחתההטעםנוכח,מהמרצההיהמצופה"כיצוייעוד

,מעורפלתהסכמהשלבצורהולאמשמעיתוחדברורהבצורההתנגדותואת

אכןכילמסקנהלהגיעהנסיבותלמכלוללבובשיםהזמןבחלוףהמאפשרת

."בשכרההפחתהעםהשליםהמרצה



מהווה הסכמה  –שתיקת העובדת להרעת תנאים 

מ"בעספינקס-אשור'נאבייני:56290-03-16ש"סע

שנה15-כבמשךמכירותכאישהועסקהעובד.

עםולפדיונםלהשבתםזכאיהואלכן,כדיןשלאחופשהימיממנוניכתההחברההעובדלטענת

.העסקתוסיום

החברה,להעסקתוהאחרונותהשנתייםשבמשךמכךנבעכדיןשלאשהניכויטעןהעובד

יוםמחציתהשכרבתלושניכתה,במקביל.שישיבימילשבועייםאחתלעבודממנודרשה

.עבדלאבושישייוםכלבגיןחופשה

לאבושישייוםכלבגיןחופשהיוםחציניכהאכןשהמעסיקלכךבאשרמחלוקתהייתהלא

.השכרובתלושיהנוכחותבדוחותבבירורנראהזאת.העובדעבד



מהווה הסכמה  –שתיקת העובדת להרעת תנאים 

העסקהבתנאילעבודממשיךוהוא,עובדשלהעסקהבתנאישינויחלכאשר:הקיימתההלכה

שלבדרךלהםשהסכיםכמיבולראותיש–טרוניה/מחאהללאארוךזמןפרקמשךהחדשים

.התנהגות

מנגד.נענולאפניותיואך,רבותפעמיםלחברהושפנהשהתנגדטעןהעובד,זהלעניין,

.העובדיםכיתר,לכךהסכמתואתנתןשהעובדטענההחברה

המשיךהעובדשכן,לשינויהתנגדלפיההעובדטענתאתדחההדיןבית:הדיןביתקביעת

.התנהגותבאמצעות,לשינויהסכמהעלהמעידדבר,שנתייםבמשךהחדשהבמתכונתלעבוד

.החברהמולאללהתנגדותוראיותהציגלאהעובד,כןכמו

שהעובדבמקרהכישנפסקתוך,נדחתהותביעתו,לניכויהסכיםשהעובדנפסק,לכךבהתאם

הסכמהבכךלראותיש,העסקתובתנאישינוילאחרתקופהלמשךטרוניה/מחאההביעלא

.בהתנהגות



–פער בשכר בין נשים לגברים 

114,000₪פיצוי בסך 
מ"בע.א.ל'נ.ז.ש969-08-15ש"סע

גוףבנייתפרויקטמנהלתבתפקידבחברההועסקההתובעת:המקרהעובדות

.ל"בחומקומיתבחברהמכירותופיתוחשיווק

בחברהארעוצמצומיםבשלפוטרההעובדת.

משכורותשתיבגובהמיוחדשפרישהמענקקיבלההעובדתהפיטוריםבעקבות

תביעהאוטענהכללהשאיןמצהירההיאבו,ויתורכתבעללחתימהבכפוףוזאת

.החברהנגד

הנסיעותובסכוםבמשכורתהכילעובדתנודע,כאמורוחתימתהפיטוריהלאחר

.לכןקודם,התפקידאתשאיישו,זכרממיןעובדיםאל

התובעת.בעולםגדוליםפרויקטיםביישוםהמתמחהפרטיתחברההינההנתבעת

14,000₪עלעמדהומשכורתהעסקיפיתוחכמתאמתבחברהדרכהאתהחלה
והחזר18,000₪-לשכרהעלהכשנהלאחר.ח"ש2,000בסךנסיעותהחזרעם

.העסקתהלסיוםעדוזאת,2,500₪-לעלההנסיעות



–פער בשכר בין נשים לגברים 

114,000₪פיצוי בסך  בחברההשכרלדרגותבנוגעמידעלקבלתדרישהמכתבלחברהשלחההעובדת

שווהשכרבחוקהמעוגנתזכותנכוחוזאתלשלהזההתפקידשמילאועובדיםשל

.ולעובדתלעובדת

לצורךהמבוקשיםשהעובדיםבטענה,המידעאתלעובדתלמסורסירבההחברה

הקודםוהניסיוןההשכלה,המקצועיהוותקנוכחהיתרבין,רלוונטייםאינםהשוואה

.התובעתשלנתוניהבהרבההגבוהים,שלהם

חתמהעליוהויתרלכתבמנוגדתשבקשתהטענההחברה,לכךבנוסף.

עובדיםחמישהלביןבינהגבוהיםשכרלפעריטענההעובדת:התובעתטענות

הזכויות,השכרהפרשיאתלקבלדרשה,לכךבהתאם.בחברהגברים

.הנפשעוגמתבגיןופיצוייםבהתאםפרישהמענקאליהםהנלוותהסוציאליות

שווהבעבודהבתפקידיםשהועסקוגבריםכיהעובדתידעההעסקתהבמהלךעוד

לחנותאישורעלנוסף,4,000₪-כבסךחודשינסיעותהחזרקיבלו,לשלהוזהה

החזריבסכומיכדילחברההעובדתמשפנתה.ליסינגלבצעוזכאותהחברהבחניון

במספרשפנתהאףעל,בסירובנענתההיא,הגבריםלביןשלההנסיעות

.שונותהזדמנויות



–פער בשכר בין נשים לגברים 

114,000₪פיצוי בסך 
עללחברהוהורההעובדתבקשתאתקיבללעבודההדיןבית:הדיןביתפסיקת

.העובדתידיעלכמבוקשמסמכיםגילוי

החזרבסכוםרקהופלתהלאכי,לגלותהעובדתנוכחה,המסמכיםגילויבעקבות

.במשכורתהגםאלא,הנסיעות

שהחליפוהגבריםוהעובדיםהחליפהשהיאהגבריםשהעובדיםטענההעובדת

בגובהשכרקיבלההעובדת:שלהמשכרהמהותיבאופןגבוהשכרקיבלואותה

.ח"שאלף33-ל28ביןהנעבגובהשכרקיבלושהגבריםבזמן18,000₪

והאחריותהמיומנות,המאמץ,הכישוריםשמבחינתפסקלעבודההדיןבית

התובעתעבודת,הסביבתייםהתנאיםמבחינתוכן,תפקידהלביצועשנדרשו

להשוותביקשהאליהםהאחריםהגבריםהעובדיםשללעבודתםערךשוותהייתה

.שכרהאת

התפקידלביצועקודםטכנולוגיידענדרשלפיההחברהטענתאתדחההדיןבית

ענייניותסיבותשהיולהוכיחהצליחהלאשהחברהונפסק,לקוחמנהלשל

.הנטעניםהשכרפעריאתהמצדיקות



–פער בשכר בין נשים לגברים 

114,000₪פיצוי בסך 
המהווים,48,000₪בסךשכרהפרשילעובדתפסקהדיןבית,האמורתבנסיבות

בקבוצתלשכרהקרובהכיהשכרלבין,18,000₪,העובדתשכרביןהפעראת

.בתפקידשימשהבהםחודשים8כפול,24,000₪,ההשוואה

הפרשותהפרשי,9,000₪בסךנסיעההוצאותהפרשילעובדתנפסקבנוסף

הזדמנויותשוויוןחוקלפי50,000₪בסךפיצויוכן,7,000₪בסךלפנסיה

.בעבודה

20,000₪בסךהעובדתשלהמשפטבהוצאותלשאתחויבההחברה,בנוסף.


