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 1החזר הוצאות רכב מונע אפשרות לשינוי דפוסי תנועה

 תחבורה היו� ומחר, תמר קינ�
 

 הקדמה
 : וידועי� ל� התנאי� הבאי�,  עובד מדינה)או את (אתה, בח	 את עצמ�

 .שליש מהשכר של� מותנה בהוכחה שיש ל� רכב על שימ�. 1
 .מקו� העובדה מקצה ל� חנייה בחינ�. 2
 . רשיו	 נהיגה תק�חובה עלי� להיות בעל . 3 
 

 ? אי� תגיע לעבודה: שאלה
 ברכב הפרטי .1
 בתחבורה ציבורית .2

 במסוק .3

 
 : ניקוד

  המדינה רוצה שתיסע ברכב פרטי$הבנת את השיטה. 1
 אתה אידיאולוג או טמבל. 2
 אתה עשיר. 3
 
מנציח את תרבות הרכב הפרטי , המחייבות הוכחת בעלות על הרכבהחזר הוצאות נסיעה "

ל משרד "כ� אומר משנה למנכ". ע מעבר לשימוש מאסיבי יותר בתחבורה ציבוריתומונ, בישראל
 . מר אלכס לנגר, התחבורה

 
 ככל שהרכב גדול $מרכיב חשוב בשכר עובדי המדינה תלוי באחזקת רכב פרטי וחמור מכ� , כיו�

 .כ� משלמת המדינה השתתפות גדולה יותר בתשלומי הביטוח, יותר ויקר יותר
 :עות מכ�ההשלכות הנוב

עובדי� שאי	 לה� רשיו	 נהיגה מסיבות התלויות בה� או מסיבות של נכות כל שהיא לא יזכו . 1
 .להטבה

אלמלא שכר� היה תלוי , ג� כשהיו מעדיפי� שלא לעשות כ	, עובדי� נאלצי� להחזיק רכב. 2
 .בכ�

חבורה שימוש בת .ממילא הנסועה ברכב הפרטי עולה שלא לצור�, מרגע שיש לעובד רכב. 3
 מבעלי רשיונות 5.5%רק מסתבר כי , מסקר שנער� בנושא: י בעלי זמינות רכב פרטי"ציבורית ע

וויתרו עליו לטובת תחבורה ציבורית בנסיעות , נהיגה שעמדו לרשות� רכב פרטי בעת ביצוע נסיעה
 .8.6%: עירוניות בכל האר($השיעור המקביל בנסיעות הבי	. א"בתחומי מטרופולי	 ת

                                                        
 בדבר החזר הוצאות רכב  החשב הכלליוראותמשפטי של הה �מעמדהמאמר מבוסס על חוות דעת משפטית בנושא  1

 בהנחיה של איל��ברטת   אוניברסי,מדיניות סביבתיתפרקטיקה והקליניקה לי שירה שח� ואשר סילבר מ"שנכתב ע
 ".תחבורה היו� ומחר"עמותת , איל� ותמר קינ��אוניברסיטת בר, הפקולטה למשפטי�, ד חנ� מנדל"עו
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 ג� במקומות בה� מחיר החניה , נה משלמת מחיר יקר על מקומות חניה לעובדי�המדי. 4
 .ח לחודש לעובד" ש500מגיע לעלות של כ

ופוגעת , מייצרת זיהו� אויר מיותר, הגדלת הנסועה ברכב הפרטי מעצימה את הגודש בכבישי�. 5
 .של מעבר לשימוש בתחבורה הציבורית, בקידו� התהלי� שהמדינה מעוניינת בו

 
המדינה מזגזגת ומציגה מדיניות לא , ג� בנושא השימוש ברכב הפרטי, כמו בנושאי� רבי� אחרי�

שעניינה החזר הוצאות רכב   החשב הכלליהוראת  מאמר זה יציג את הבעייתיות של . קוהרנטית
  .לעובדי�

 
  להחזר הוצאות לבעלי רכב שירות ואישי                             הזכאות

,  ומורשהכשיר רכב שירות ואישי מותנה בכ� שלעובד רכב  לבעלי החזר הוצאות רכב �תשלו  
 ברכב נהיגה בר תוק� רשיו	 בעל  ושהוא,  השנה  כל  במש�)  או בבעלות ב	 זוגו(בבעלותו המלאה 

                                  . זה
 

קובעת , י� בהחזרי נסיעות המטפלהחשב הכללי בכל חוזרי 2 לאור� השני�חוזרתש ,ההוראה
 והחזקת רשיו	 נהיגה ת של העובד או של ב	 זוגו על רכב הוכחת בעלו: להחזר הוצאות רכבכתנאי

� ורההעובד יזכה להחזר קצובת נסיעה ששיעוריה נמוכי� בצ, כאמור הוכחה בהעדר. בר תוק
 . רכבהוצאותמשמעותית משיעורי החזר 

 
 )משרד האוצר, חוזרי החשב הכללי(ולפי דרגות תשלומי� למרכיביו השוני� תשלומי אחזקת רכב 

 תקרת תשלומי�
 שנתית

 חודשיתשלו� 
 ממוצע

 רכב שרות סוג תשלו�

חובה , ביטוח רכב  7000
�  ומקי

 

  אגרת רישוי  1339

תשלו� בסיסי לרכב  676 8112
 שרות

 'רכב שרות א

תשלו� בסיסי לרכב  948 11376
 שרות

 'רכב שרות ב

תשלו� בסיסי לרכב  1155 13860
 שרות

 'רכב שרות ג

תשלו� בסיסי לרכב  1331 15972
 שרות

 'רכב שרות ד

  דרכי� קשות  

                                                        
 הינו 1980נוסחה המקורי של ההוראה משנת .   ההוראה מובאת כא�  כפי שמופיע בחוזרי הרענו� לאור� השני� 2

) זוגו�או בבעלות ב�(   בבעלותו  המלאה,   ומורשהכשירה בכ� שלעובד רכב תשלו� החזר ההוצאות מותנ: כדלהל�
ישול� החזר הוצאות בעד תקופה בה לא התמלאו   לא . זה תוק&  ברכב�ושהוא בעל רשיו� נהיגה בר, במש� כל השנה

            .   תנאי� אלה
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מ " ק2000עד  1060
 בשנה

  מ ממאגר"ק

    

כ לרכב "סה   25371
 'שרות ד

 

 .ובפועל מתמרצת עובדי� לרכוש מכוניות ולהשתמש בה	,  זו מפלה לטובה את בעלי הרכבהוראה
נוצרי�  אול� . התמי� כי בס� הכל מדובר בבעלות על רכב ולא על עידוד הנסועהיטע	 הקורא

 : מצטרפי� שלושה תנאי�כאשר התנאי� לעידוד הנסועה ברכב 
 , העובד חייב להחזיק ברשותו רכב .1
2. � , להיות בעל רשיו	 נהיגה בר תוק

כל שא� א� יוותר עליו לא יקבל (ומקבל מקו� חנייה בחינ� בצמוד למקו� העבודה  .3
 , )תגמול

 
בשעה שהמדינה ש, סבירי המדינה הינו מצב בלתי "אול� עידוד הנסועה ע, אי	 זה המקו� להרחיב

 זיהו� : כגו	,בעיות סביבתיות רבותעושה מאמצי� רבי� להפחית את היקפי הנסועה ומכירה ב
 .רעש ועוד, פגיעה בשטחי� פתוחי�,  בכבישי�גודש,  גבוהאויר

 
החזר הוצאות רכב לעובדי� מהווה ש ,ראשית, נראה.  בעיקרו	 השיוויו	על כל אלה נוספת פגיעה

פגיעה בעקרו	 את הובהמש� ישיר לכ� נראה , כפי שהדבר מוגדר בדיני המסי�, טובת הנאה
  .השוויו	

 
 ?הא� מדובר במרכיב שכר

אות רכב לעובדי� מהווה למעשה טובת 	 הא� הוראת החשב הכללי בדבר החזר הוצבפרק זה נבח
מופיעי� הדברי� כפי ש, העוסקי� בנושא זה, שאלה זו תבח	 במסגרת דיני המיסי�. אההנ

  .3בפקודת מס הכנסה
 בשכרמדובר משמעות הדבר היא כי , טובת הנאהבמידה ונוכיח כי אכ	 החזר הוצאות רכב מהווה 

 שני נוכל להדרש לשאלה מדוע, או אז.  הכנסת עבודה אשר מחוייבת במס הכנסה דהיינו,לכל דבר
 $ בדמות אותה טובת הנאה – יקבלו שכר שונה , המבצעי� עבודה זהה,אנשי� בעלי כישורי� זהי�

לאור זאת נבדוק . וזאת רק בשל היות האחד בעל רכב ורשיו	 נהיגה והיות השני משולל כל זאת
  .  הפוגעת בזכות השוויו	הא� יש בכ� משו� אפליה פסולה

כפי שהדברי� , בר החזר הוצאות רכב מהווה טובת הנאהבשאלה הא� ההוראה בד, כ	$א�, נפתח
 .מופיעי� בדיני המיסי�

במטרה , שוני� בי	 המעביד לעובדו" תכנוני מס"תשלומי שכר לעובדי� היוו מאז ומתמיד מקור ל
כ� שהכנסתו תגדל ואילו המעביד לא יצטר� להגדיל באופ	 , "נטו"להעניק לעובד טובות הנאה 

 . ניכר את ההוצאה

                                                        
 ].נוסח חדש[פקודת מס הכנסה  3
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כגו	 , אשר נקראו בשמות שוני�, של הענקת טובות הנאה לעובדי�" סידורי�"צאה מכ� נעשו כתו
המהווי� מחד גיסא הוצאה למעביד ומאיד� גיסא ', חינו� וכד, ספרות, טלפו	, כיסוי הוצאות רכב

 . לעובד ממסהכנסה פטורה
ר במס בישראל עד אשר נית	 לראותו כרפורמה הגדולה ביות, 4 לפקודת מס הכנסה22תיקו	 מספר 
שימשו , עד לרפורמה זו. שחר$ב	' ח' בא בעקבות המלצות ועדה בראשות פרופ, לאותו מועד

הכנסות עבודה בידי העובדי� והמעבידי� להעברת תשלומי� הפטורי� ממס באמצעות תשלו� 
ופקודת מס הכנסה אינה מכירה עוד , הרפורמה שינתה את גישת היסוד. שונות" תוספות"

הוצאות שונות . של עובדי�' שיחות טלפו	 וכו, חזקת רכבהמסויימות בגי	 השתתפות בבהוצאות 
מכניסת הרפורמה , חשבונ מעתה $שעליה	 קיבל החזר מ	 המעביד והיו פטורות ממס , של העובד

�ואילו מקו� בו לא נית	 לייחס הכנסות , חוייבו במסכהכנסות העובד לכל דבר ולפיכ� , לתוק
 .ההוצאה למעביד הוכרה לא ,לעובד

 
 מערכת המס רואה את החזר ההוצאות כמרכיב טובת הנאה לכל דבר

 �מגדיר מה� מקורות ההכנסה , אשר תוק	 במסגרת רפורמה זו,  לפקודת מס הכנסה2סעי
 :החייבי� במס

 מקורות הכנסה . 2
בשיעורי� , לכל שנת מס, בכפו� להוראות פקודה זו, מס הכנסה יהא משתל�

 על הכנסתו של אד� תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או ,המפורטי� להל�
ממקורות , מחו� לישראל ועל הכנסתו של אד� תושב חו� שהופקה או שנצמחה בישראל

 ...אלה
 עבודה) 2(
 ; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו...) א(

קת רכב לרבות תשלומי� בשל החז, תשלומי� שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו
א" למעט , נסיעות לחו� לאר� או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, או טלפו�

 בי� שניתנו בכס� ובי� #והכל ... ; תשלומי� כאמור המותרי� לעובד כהוצאה
 .בי� שניתנו לעובד במישרי� או בעקיפי� או שניתנו לאחר לטובתו, בשווה כס�

 
א� א� אינה בדמות משכורת אלא מגולמת , המסעי� זה עולה כי יש לשל� מס על הכנסה מעבוד

סוברי� המלומדי� , בנוס�. וכי דינ� של כס� ושווה כס� זהה לעניי	 זה, בצורה של טובת הנאה
 של מקרה פרטישמשמעות סעי� זה היא כי תשלומי� שניתנו לעובד לכיסוי הוצאות הרכב הינו 

� . בדהניתנת מ	 המעביד לעו, טובת ההנאה המופיעה בתחילת הסעי
 
" טובת הנאה"לש� הקביעה הא� מדובר ב $"כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו" 

�מבח	 נוחות . 5"נוחות המעביד"נקבע בפסיקה מבח	 , אשר תגרור חיוב במס כהגדרתה בסעי
אזי טובת , המעביד קובע כי א� טיבו של התפקיד מצרי� את העובד להזקק למצר� או לשירות

                                                        
 .168ה "ח תשל" ס,�1975ה"התשל, )22' מס(חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה  4
 .2088) 3(ד יד"פ, א"פיש ת' מ נ"ד אגודה שיתופית בע 545/59א "ע 5

 .473א ח "פד, ש חיפה"פ' רזניק נ 20/76) 'חי(ה "  עמ
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כאשר טובת ההנאה , לעומת זאת. קצובה איננה מהווה הכנסת עבודה החייבת במסההנאה או ה
הרי היא בגדר הכנסת עבודה החייבת , ניתנת כחלק מהתמורה המשתלמת לעובד תמורת שירותיו

 .במס
 

הדבר וכיוו� שכ" הרי ש, במקרה דנ� המעביד מחזיר לעובד את הוצאות המס של השימוש ברכב
 אילו המעביד סבר כי זו . בכ" שמדובר בטובת הנאהשל המעביד רהמלמד כי בפועל ישנה הכ

  לא היתה זו הכנסת עבודה $" נוחות המעביד" לאור מבח	 –הרי שלדידו , אינה טובת הנאה
כיוו	 שהמעביד משל� א� את הוצאות המס . החייבת במס ולכ	 לא היה מחזיר את הוצאות המס

אלא זו , ל התפקיד איננו מצרי� שימוש ברכב בהכרחנית	 לומר כי הוא עצמו מכיר בכ� שטיבו ש
 .ולפיכ� חייבת במס, טובת הנאה הניתנת לעובד כחלק מהתמורה המשתלמת תמורת שרותיו

 
רבי� ה� העובדי� המקבלי� החזר הוצאות רכב מבלי שתפקיד� אכ	 מצרי� שימוש , מעבר לכ�

 . ברכב דווקא
 

היא שיש לשל� מס ) 2(2כוונת הוראה זו של סעי�  $"תשלומי� שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו  "
א� לא מדובר על תשלומי� אשר הוחזרו לעובד , הוצאותיו שלועל תשלומי� שניתנו לעובד לכיסוי 
במידה והעובד הוציא למע	 המעביד הרי שנית	 לראות בכ� . שעה שהוציא הוצאות למע	 מעבידו

ד שרכש מכיסו חומרי גל� בעבור מעבידו ולא דוגמת עוב, שנת	 העובד למעבידו" הלוואה"מעי	 
 . ישל� מס על כספי הקניה המוחזרי� לו

או לש� , עובד המקבל כיסוי הוצאות נסיעה שלא נעשתה לצרכי המעבידקובע הסעי� כי , מאיד�
שלא ניתנה כהחזר " טובת הנאה"מדובר למעשה ב. ישל� מס בגי� החזר זה, ייצור הכנסת עבודה

 .6כס� ממש
  $"א� למעט תשלומי� כאמור המותרי� לעובד כהוצאה . . .   תשלומי� בשל החזקת רכבלרבות"

הביא לקביעה סטטוטורית , כפי שמתואר לעיל, "החזר הוצאות"השימוש המוגבר שנעשה בעבר ב
ולכ	 חייב במס מכח סעי� , בה� ייחשב התשלו� כנית	 לעובד לכיסוי הוצאותיו, של מספר מקרי�

  .כנסהלפקודת מס ה) 2(2
 ".תשלומי� בשל החזקת רכב"המקרה הראשו	 המובא בפקודה לעניי	 זה הינו 

מדובר בתשלומי� שניתני� לעובד בעבור שימוש ברכבו הפרטי ה	 לצרכי עבודתו וה	 לצרכיו 
 . כפי שמתרחש בענייננו, הפרטיי�

? וצאהמה משמעות הסייג הפוטר את העובד מתשלו� מס על תשלומי� המותרי� לו כה, כ	$א�
 ?הא� לסייג זה השלכות כלשה	 על החזרי הוצאות רכב

 
 � : לפקודת מס הכנסה קובע17סעי

 הניכויי� המותרי�. 17
יציאות והוצאות שיצאו כול� בייצור ... לש� בירור הכנסתו החייבת של אד� ינוכו

 . ולש� כ" בלבד...הכנסתו
 

                                                        
 .81) ד"תשנ, מהדורה שלישית(' חלק אמס הכנסה רפאל ' א 6
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מנת לקבוע מהי ההכנסה החייבת במס יש להוריד מסכו� ההכנסה את ההוצאות $דהיינו על
, במקרה של נסיעה בתפקיד, נית	 יהיה לטעו	 כי הוצאות הרכב. שהוצאו א� ורק לש� ההכנסה

אול� לכלל זה ישנו , הוצאו לש� ההכנסה ולכ	 נית	 לנכות	 מ	 הסכו� הכולל אשר יחוייב במס
 .בהוצאות רכבחריג כאשר מדובר 

 
  :7)ניכוי הוצאות רכב( לתקנות מס הכנסה 4חריג זה מופיע בתקנה 

 אי התרת הוצאות לעובד. 4
 .לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת רכב שהוצאו בייצור הכנסת עבודה

 
החזר הוצאות החזקת רכב ייחשב בכל מקרה  כי מכ� נית	 להסיק ש13גרוס' מסביר המלומד י

הממעט מ	 הכלל , לפקודת מס הכנסה) 2(2והסייג בסעי� , לה בידי העובדרגי" הכנסת עבודה"כ
 .  לא יחול על הוצאות אלו, תשלומי� המותרי� לעובד כהוצאה

 
 

 מהווהפקודת מס ההכנסה מגלה כי בעיני המחוקק תשלו� הנית� לעובד לכיסוי הוצאות הרכב 
 טובת ההנאה היא כי, א� כ	, ראינו .אשר מחוייבת במס ככל הכנסה אחרת מעבודה, טובת הנאה

 . למעשה משכורת המגולמת בצורת החזר הוצאות רכב
 

 ?הא� קיימת פגיעה בעיקרו� השיוויו�

 כי הוראת החשב לאחר שהראנו.  נבח	 בצורה מעמיקה את שאלת השוויו	 במקו� העבודהכעת
לאור . הואינה שונה ממת	 משכורת רגיל, הכללי בדבר החזר הוצאות רכב מהווה טובת הנאה

 , בעלי כישורי� זהי�הרי שעלול להווצר מצב בו שני אנשי�, הקביעה כי מדובר בשכר לכל דבר
  רק בשל $ לעתי� בפער משמעותי ביותר –  שונהיקבלו שכר , לחלוטי	 זההעבודה מבצעי�ה

 . בר תוק� נהיגה ורשיו	 הדורש הוכחת בעלות על רכב, להחזר ההוצאותקביעת הקריטריו	
טיבו , היקפו,  מעמדו המשפטי של השוויו	 מהו, ראשית.� כ	 שתי שאלות עוקבות אתונשאל

הא� בהוראת החשב הכללי יש משו� , ושנית .כפי שהדברי� באי� לידי ביטוי בישראל, וחשיבותו
 . נשי� ונכי�:  אפשרית בשתי קבוצות נשי� דגש על פגיעה.אפליה פסולה הפוגעת בזכות השוויו	

, שכ	 עובד עיוור, הוכחת רשיו	 נהיגה בר תוק�מ	 הדרישה לבי	 השאר  ע יכולה לנבוהפגיעה
, שאינו עיוור זהה לזה של עובד שכר לעול� לא יוכל לקבל , אשר אינו יכול לנהוג ברכב,למשל

 את חלק סיכוייה של אשה לקבל, באופ	 דומה. למרות שהשניי� מבצעי� עבודה זהה לחלוטי	
כוייו של גבר המבצע עבודה זהה  פחותי� משמעותית מסיכבהוצאות הר החזר השכר המבטא את

 פערי� משמעותיי� בי	 מספר הגברי� צביעי� עלכיוו	 שנתוני� סטטיסטיי� מ, לזו שלה
  .המחזיקי� רשיו	 נהיגה לבי	 מספר הנשי�

 הזכות לשוויו� בעבודה
                                                        

 .586ת"ק, �1995ה"התשנ, )ניכוי הוצאות רכב(תקנות מס הכנסה  7
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ו ג� במערכת כמ, זכות יסוד במערכת המשפט הישראלית קיבלה ביטוי כהזכות לשוויו	 בעבודה
  .המשפט הבינלאומית

 : מרכזיי� אופני�ניבשהזכות לשוויו	 בעבודה משתקפת בהיררכיה המשפטית , בישראל

כבוד האד� וחירותו וחוק : הנתמכת בידי חוק יסוד, יתחוק$מעוגנת כזכות יסוד חוקתית על. 1
 זה נכליל ג� את   בסעי�.רמה זו הינה הגבוהה ביותר בהיררכיה המשפטית. חופש העיסוק: יסוד

 .י בתי המשפט"אשר הוכרה ופותחה ע, עיגונה כזכות יסוד הלכתית

דוגמא לכ� הינו חוק . כשזו מתגבשת בחקיקה רגילה של הכנסת, מעוגנת כזכות יסוד חוקית. 2
 .כר שווה לעובדת ולעובדש

ביחס השוויו� היא רחבה ומכילה בתוכה ג� את , המובטח כזכות יסוד, מהות השוויו	 בעבודה
 הדורש להעניק יחס , רלוונטישוויו�פירושו , המושג שוויו	 . 8השוויו� בתוצאות וג� את ובסיכוי

 יהיו  מצב בו יתכ	,באופ	 זה.  ביניה�שוניה התוא� אתשווה לשווי� ויחס שונה לשוני� ביחס 
  .שונה התייחסות  בצדקיכתיבלפיכ� ו,  יהיה רלוונטי ביניה	השוניאשר קבוצות 

 להחזקת רשיו	 נהיגה וכי קביעת סיכוי שווהמשו� שלנשי� יש ,  אי	 בכ� אפליה כיטענה
,  דינה להדחות–הקריטריוני� לא מצביעה מפורשות על תשלו� שכר רק בשל היות העובד גבר 

, כאמור, במבח	 התוצאה.  בתוצאותג�שוויו� כיוו	 שכאמור הלכה פסוקה היא שיש להבטיח 
 ולפיכ� , למרות ייצוג� השווה באוכלוסיה,רשיונות נהיגה מגברי�נשי� בישראל מחזיקות בפחות 

 א� מחזיקי�אשר , ג� בכל הקשור לנכי� מסקנה זו נכונה .פקטו$קיימת במקרה זה אפליה דה
 . בפחות רשיונות נהיגהה�

 
 )ס"למ (2004 ל1988מספר מקבלי רשיונות נהיגה בקרב גברי ונשי� בישראל בי	 
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� עדיי	 אי	 בה $  כיוו	 שעצ� הבעלות על רכב,י הוראה זו מפלה מעצ� טיבהנית	 לטעו	 כ, בנוס
יתכ	 מצב בו עובדי� בעלי רכב יוכלו לנסוע . כדי להוכיח שימוש בו בפועל לצור� נסיעה בתפקיד

                                                        
 .כ� ראה פרשת חזי�צ נבו ו"ראה בג 8
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לעומת עמיתיה� שאינ� בעלי רכב ושעבור אותה ,  מהחזרי� גבוהי�תבתחבורה ציבורית וליהנו
 . יקבלו החזרי� לפי תערי� הנסיעה בתחבורה הציבורית, ה ציבוריתההוצאה של נסיעה בתחבור

הפסול הוא בתופעת "  כי 9א� כבר קבע בית המשפט,  אי	 כא	 טענה בדבר הפלייה מכוונת
 ."והפליה היא פסולה ג� כשאי� ביסודה כוונה להפלות, כעובדה מוכחת, ההפליה של נשי�

 :שוויו� בעבודה כזכות חוקית

, $198810ח"התשמ, בחוק שוויו	 ההזדמנויות בעבודהה כזכות יסוד חוקית מוסדר השוויו	 בעבוד
  שווההעיקרית שבה	 היא חוק שכר. מושל� על ידי מגוו	 הוראות חוקיות המתקיימות בצדוו

 : מדבר על שכר עבודהשוויו	 הזדמנויות בעבודה לחוק 2 סעי�  .$199611ו"התשנ, לעובדת ולעובד

, נטיית� המינית, פלה מעביד בי	 עובדיו או בי	 דורשי עבודה מחמת מינ�לא י) א(, איסור הפליה
, השקפת�, אר( מוצא�, לאומיות�, דת�, גזע�, גיל�, היות� הורי�, הריו	, מעמד� האישי

 : בכל אחד מאלה... מפלגת� או שירות� במילואי�

 �ביעת תנאי� שלא ממי�  רואי� כהפליה ג� ק...)א(� לעני� סעי� קט) ב(  : ממשי� וקובע כי2סעי
המשמעות המיידית של פסילת תנאי שלא מ	 המניי	 . בהוראה זו נאסרה אפליה עקיפה .העני�
א� יש לו תוצאה פוגעת , כי כל תנאי שאינו מתייחס לביצוע התפקיד ייחשב לתנאי מפלה, היא

 של הוכחת נית	 לומר כי קיו� תנאי, כ� למשל בענייננו. בקשר לקבלה לעבודה או לתנאי עבודה
וככזה הוא , י	 העניי	המשפיע על החזר כספי שהינו חלק מ	 השכר הוא אינו ממ, בעלות על רכב

 .תנאי מפלה
ג� מכח חוק מיוחד האוסר אפליה , במקביל, כיו� נית	 לתבוע השוואת שכר בעד עבודה שווה

 רחבהנה האפשרות הגלומה בחוק זה הי . "חוק שכר שווה לעובדת ולעובד": בשכר מטע� מי	
מאחר שהיא מאפשרת תביעה להשוואת שכר ג� , יותר מזו של חוק שוויו	 ההזדמנויות בעבודה

 . ולא רק בגי	 עבודה שווהעבודה שוות ער"בגי	 

 �אשר בסעי� זה ,  לחוק יש להשוות את שכר העובדת והעובד ג� בפרמטרי� הנלווי�2לפי סעי
תשלומי� לכיסוי , ובות הנאה מכל סוג שהואוכוללי� בי	 השאר ט, הוגדרו באופ	 נרחב ביותר

   .הוצאות ותשלומי� בשל החזקת רכב

 )2006, משרד האוצר(ממוצע החזרי הוצאות חודשיי� לגברי� ונשי� בקרב עובדי מדינה 
עבור כלל עובדי  

 המדינה
 ר"בדירוג המח בדירוג המנהלי

 1,211 761 795 נשי�
 1,519 898 1,065 גברי�

                                                        
 .צ שדולת הנשי�"השופט מצא בבג 9

 .95, ה"ח התשנ"ס 10
 )חוק שכר שווה לעובדת ולעובד: להל�. (230, ו"ח התשנ"ס 11
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יחס 
 נשי�/גברי�

133% 118% 125% 

 
נתוני� ה לאור, המהווה גמול הקשור לעבודה, קיימת אפליה בי	 המיני� בכל הנוגע לטובת הנאה

  הנשי� המחזיקות ברשיונות נהיגה נמו� באופ	 משמעותי מזה של הגברי�מספרמוכיחי� כי ה
	 המיני� הרי שנוצרת בפועל אפליה בי, תוק� הינו תנאי לקבלת ההטבה$וכאשר החזקת רשיו	 בר

, )נספח ד (ח הוצאות השכר בשירות המדינה"נית	 לראות בדו,  בנוס� לכ�.בתשלו� שכר עבודת�
 ג� ממוצע החזר ההוצאות לנשי� תמיד נמו� במאות שקלי�  בפועלכי, אשר ראה אור בימי� אלו
 .מ	 ההחזר הנית	 לגברי�

 סיכו�
,  ורשיונות הנהיגהעלי הרכב מפלה לטובה את בת החשב הכללי בדבר החזר הוצאות רכבהורא

 . ובפועל מתמרצת עובדי� לרכוש מכוניות ולהשתמש בה	
בי	 א� ה� בעלי רכב ובי	 , לתת את המענק הזה לכול� ללא הבחנההיא ההצעה האלטרנטיבית 

קיימת במשרד . משיחה ע� נציגי אג� התקציבי� במשרד האוצר עולה תמונה מורכבת. א� לאו
 .הקושי ביישו� הדבראשר מהוות את הנושא אול� קיימות שתי בעיות הבנה כי יש צור� לשנות 

וכ� ג� נדרשת הכרה במרכיב , י המדינה כי מדובר במרכיב שכר לכל עניי	 ודבר"ההכרה ע .1
 . שכר זה לצורכי פנסיה

קיימת תיקרת תשלומי� למרכיב זה שהינו גבוהה בהרבה מהתשלו� הממוצע הנית	  .2
 מרכיב אחזקת רכב יעמוד בדרישת העובדי� לקבל פנסיה מת	 שכר שיחלי�. בפועל לעובד

עבור תשלו� זה וכ	 יישור התשלומי� לתקרת ההחזרי� ולא לממוצע ההחזרי� שנית	 עד 
 .היו�

 . שני מרכיבי� אלה מונעי� מאג� התקציבי� מלקד� הנושא ולפתוח בדיוני שכר
 .	בהתא� למכתב המוצג להל, ג� הממונה על השכר רואה קושי בשינוי
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 : הצעדי� הראשוניי� שיש לנקוט ה�, לאור זאת

להקי� צוות עבודה שיציע פתרונות שיפסיקו את המחדל של קישור מרכיבי השכר  .1
 .להחזקת רכב בפועל

כ� שא� לא ישתמשו במקו� החנייה , מת	 אפשרות לפדיו	 חנייה על ידי העובדי� .2
 .ה� יוכלו לקבל תשלו� חליפי, המוקצה לה�

 .סר שימוש בהחזרי הוצאות רכב כמרכיב שכרחקיקת חוק האו .3
 

 .ולבצע את מדיניותה שלה, על המדינה לשמש דוגמא
 


