
 1

 ד"בס

 , סביבתיתלפרקטיקה ומדיניות הקליניקה 
, ש יעקב הרצוג"הפקולטה למשפטים ע

  אילן-אוניברסיטת בר

Environmental Clinic,  
The Yaacov Herzog Faculty of Law, Bar-
Ilan University 

 Ramat-Gan 52900, Israel  ישראל, 52900גן -רמת
  :Tel (O) 972-3-5317798):ע(טל  

 Oren Perez, PhD :(H) 054-964748):מ( אורן פרזר "ד
 .Hanan Mandel, Adv., LL.M  חנן מנדל ד"עו
 .Fax: Yuval Kienan, Adv., LL.B 972-3-5351856:פקס ד יובל קינן"עו

 il.ac.biu.mandelh@mail: mail-e :דואר אלקטרוני
  org.envclinic.www: קהאתר הקליני

 
 

 

 :חוות דעת משפטית
  החשב הכלליוראותמשפטי של הה �מעמד

 בדבר החזר הוצאות רכב
 
 
 
 

 שירה שח�
 אשר סילבר

 ,מדיניות סביבתיתפרקטיקה והקליניקה ל
 איל��בר' אונ

 
 :הנחיה מקצועית

 איל��אוניברסיטת בר, טי�הפקולטה למשפ, ד חנ� מנדל"עו
 ".תחבורה היו� ומחר"עמותת , תמר קינ�' הגב

 
 .נט קרב"'י הילה מור וז"חוות הדעת הינה המש  למסמ  ראשוני שנכתב ע

 

 
 "תחבורה היו� ומחר"במסגרת פרוייקט סיוע משפטי לעמותת 



 2

 תוכ� הענייני�
 4...................................................................................................................................תקציר

 5.................................................................................................................................הקדמה

 7......................................................כללי המשפט המנהלי וכפיפות החשב הכללי אליה�: פרק א

 7............................................................................תיחו� והגדרת ההוראה של החשב הכללי

 8..............................................................................................מעמדה המשפטי של ההוראה

 8..............................................................................................על  במשפט המנהלי�עקרונות

 9.....................................................................................................עקרו� חוקיות המינהל

 11..................................................................................כללי� נוספי� המחייבי� את הרשות

 11............................................�קי היסודכיבוד עקרונות היסוד העומדי� בבסיס� של חו. א

 11....................................................................................................................�סבירות. ב

 12...................................................................................................................�מידתיות. ג

 12...........................................................................................................�חובת ההגינות. ד

 12....................................................................................�שמירה על כללי הצדק הטבעי. ה

� 14....................................................................................................................סיכו� ביניי

 15...........................................................................................................ו�הזכות לשווי: פרק ב

 15.......................................................................................................הזכות לשוויו� בעבודה

 16...............................................................................:שוויו� בעבודה כזכות יסוד חוקתית. 1

 17....................................ההכרה ההלכתית בעקרו� השוויו� כער  יסוד בחברה הדמוקרטית

 18...........................................................................ההכרה בשוויו� בעבודה כזכות הלכתית

 20..................................................................................................................תוכ� השוויו�

 21................................................................................................:הטעמי� לאיסור אפליה

 21...............................................................................................................:מהות השוויו�

 22..................................................................................................................:העדר כוונה

 23.................................................................................................משמעות ההכרה בשוויו�

 25.........................................................................................:שוויו� בעבודה כזכות חוקית. 2

� 28..............................................................................................................................חריגי

� 30....................................................................................................................סיכו� ביניי

 32.....................................................................החזר ההוצאות כמת� טובת הנאה לעובד: פרק ג



 3

 32..................................................................................................................................רקע

� 33.............................................................................................................המצב החוקי כיו

 34............................................................. מקורות הכנסה מעבודה–) 2(2פירוט מרכיבי סעי, 

�סיכו� ביניי....................................................................................................................36 

 37................................................................................................דרכי פעולה אפשריות: פרק ד

 37...................................................................................פניה לחשב הכללי או למשרד האוצר

 38...................................................................................................פנייה לערכאות שיפוטיות

� 40..................................................................................................................................סיכו

 42.....................................................................................................................רשימת מקורות

� 44................................................................................................................................נספחי

 44.............................................................................2006 חוזר החשב הכללי לשנת –נספח א 

 55.......................................................................... דוגמא לטבלאות החזרי הוצאות–נספח ב 

 59.................................................................... קבלת רשיו� נהיגה בהשוואה מגדרית–נספח ג 

 60...................................................................ח הוצאות השכר בשירות המדינה" דו–נספח ד 

 
 



 4

 תקציר
החזר הוצאות שעניינה  חשב הכלליוראה בחוזר ההבוחנת את ההיבט המשפטי של  זו דעת חוות
 הוכחת : להחזר הוצאות רכבכתנאיקובעת  ההוראה.  המבצעי� נסיעות בתפקיד לעובדי�רכב

, כאמור הוכחה בהעדר.  והחזקת רשיו� נהיגה בר תוק,בעלות של העובד או של ב� זוגו על רכב
כי ההנחה היא  .רכב הוצאותהעובד יזכה להחזר קצובת נסיעה ששיעוריה נמוכי� משיעורי החזר 

 .ובפועל מתמרצת עובדי� לרכוש מכוניות ולהשתמש בה�,  זו מפלה לטובה את בעלי הרכבהוראה
חוות דעת זו באה לבחו� את . למשל זיהו� אויר גבוה, דבר זה גור� לבעיות סביבתיות רבות
 . תוקפה ומעמדה המשפטי של הוראה זו

 . פיכ  עליה� לעמוד בכללי המשפט המנהליול, הנחיות החשב הכללי הינ� הנחיות מנהליות
 :  עקרונות מנהליי� מרכזיי��3נית� להצביע על חוסר עמידה ב

לא מעלה מת� סמכות לחשב , זאת לאחר שעיו� וחיפוש נרחב ברשומות, עקרו� חוקיות המנהל. א
 . הכללי לעסוק בעניי� זה מטע� שר האוצר

או שלא , ביבתי לא נלקח בחשבו� בהנת� ההוראותכיוו� שיתכ� והשיקול הס, סבירות ומידתיות. ב
 . למצוא אמצעי שפגיעתו באינטרס הסביבתי פחותהנית� , בנוס,. זה המשקל הראוינית� לשיקול 

. אשר נפגעת כתוצאה מדרישות הוכחת הבעלות ברכב והחזקת רשיו� נהיגה, הזכות לשוויו�. ג
שבפועל פעמי� רבות לא עומדי� , נכי�דרישה זו מהווה אפליה פסולה של קבוצות כגו� נשי� ו

כמשמעותה בדיני , חוות דעת זו מוכיחה כי החזר הוצאות רכב מהווה טובת הנאה. בתנאי� אלו
לאור זאת מתעצמת הטענה בדבר האפליה הפסולה . וכי מדובר בשכר לכל דבר ועניי�, מס הכנסה

�� בעלי כישורי� זהי�שכ� נית� יהיה למצוא מקרי� רבי� בה� שני אנשי, של נשי� ונכי ,
 וזאת רק בשל – בדמות אותה טובת הנאה �יקבלו שכר שונה לחלוטי� , המבצעי� עבודה זהה

עובד עיוור אשר אינו יכול , למשל, כ . זאתוהיות השני משולל , שיו� נהיגההיות האחד בעל רכב ור
ות שהשניי� מבצעי� למר, לעול� לא יוכל לקבל שכר זהה לזה של עובד שאינו עיוור, לנהוג ברכב

סיכוייה של אשה לקבל את חלק , באופ� דומה. בשל הדרישה להוכחת רשיו� ,עבודה זהה לחלוטי�
וייו של גבר המבצע עבודה זהה השכר המבטא את החזר הוצאות הרכב פחותי� משמעותית מסיכ

מיד גבוה כיוו� שנתוני� סטטיסטיי� מוכיחי� כי מספר הגברי� המחזיקי� רישיו� נהיגה ת, שלהל
� .למרות ייצוג� השווה באוכלוסיה, משמעותית ממספר הנשי

 �אפליה בשכר עבודה על בסיס מי� או נכות אסורה בישראל מכח זכות יסוד חוקתית ומכח חוקי
�וחוק שוויו� , חוק שוויו� ההזדמנויות בעבודה, כר שווה לעובדת ולעובדחוק ש: כדוגמת, שוני

 .זכויות לאנשי� ע� מוגבלויות
. הזכות לשוויו� בעבודה מכילה בתוכה ג� את השוויו� ביחס ובסיכוי וג� את השוויו� בתוצאות

שכאמור ,  ההחזרי� פוגעת בתוצאת השוויו�ת הדורשת החזקת רשיו� נהיגה כתנאי לקבלהוראהה
�ראוי לציי� כי אפליה . נתוני� סטטיסטיי� מצביעי� על פערי� משמעותיי� בי� המגזרי� השוני

 .ולה ג� בהעדר כוונה מצד הגור� המפלהתהיה פס
הרי שהחשב הכללי לא יכול להורות בניגוד לו ואינו , מאחר והשוויו� מעוג� כזכות יסוד חוקתית

 .לבטלות�וא, להביא , ש היכולת לבקר הוראות מסוג זה"לביהמ, כמו כ�. יכול להפלות בי� עובדיו
 סמכות חוקית לשנות או לבטל הנחיות וככזה הוא בעל, החשב הכללי הינו גו, מנהלי, כאמור
דר  הפעולה המומלצת להתמודדות ע� הוראה זו היא פניה לחשב הכללי או לשר , לפיכ . שקבע

 יש לנסות ולפנות לגורמי� נוספי� , בשלילהתענהוהפניה במידה . האוצר בבקשה לשנות הוראה זו
 .ושר התחבורה הסביבה לאיכות השר כגו�,  נגיעה לעניי�בעלי
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 הקדמה
 שעניינה החזר )נספח א (וראה בחוזר החשב הכלליבוחנת את ההיבט המשפטי של ה זו דעת חוות

� ): ההוראה–להל�  ( המבצעי� נסיעות בתפקידהוצאות רכב לעובדי
  להחזר הוצאות לבעלי רכב שירות ואישי                             הזכאות. 3                    

 3.1  � רכב שירות ואישי מותנה בכ  שלעובד לבעליר הוצאות רכב  החזתשלו
,  השנה  כל  במש )  או בבעלות ב� זוגו(בבעלותו המלאה ,  ומורשהכשיררכב  
�"תש  ל"חשכ  בחוזר  3.2סעי,  (, זהברכב נהיגה בר תוק, רשיו� בעל  ושהוא/63  

  הוצאות  החזר  לעניי�  כי, להסרת כל ספק מובהר בזה). 1980 באפריל �15מה
  הרישוישבמשרד  :  הכוונה היא�)" או בבעלות ב� זוגו( המלאה בבעלותו "�  רכב

                                   ).או על ש� ב� זוגו( רשו� על ש� העובד הרכב
 

 כתנאיקובעת ,  המטפלי� בהחזרי נסיעותל" בכל חוזרי החשכ1 לאור  השני�חוזרתש ,ההוראה
 והחזקת רשיו� נהיגה בר ת של העובד או של ב� זוגו על רכב הוכחת בעלו:להחזר הוצאות רכב

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

 
ובפועל ,  זו מפלה לטובה את בעלי הרכבהוראהכי היא , ההנחה שעומדת בבסיס חוות הדעת

מההטבה הכלכלית הניתנת לבעלי  כתוצאה .תמרצת עובדי� לרכוש מכוניות ולהשתמש בה�מ
 זיהו� : כגו�,דבר הגור� לבעיות סביבתיות רבות,  שימוש הול  וגובר ברכבי�נית� לראות ,הרכב
  .'וכו, עומס בכבישי� וכתוצאה מכ  סלילת כבישי� חדשי�,  גבוהאויר

תחבורה היו� " הארגו� עבור, יבתיות הנגרמות מהוראה זובחוות דעת זו נכתבה לאור הבעיות הס
 לארגו� על שיתו, הפעולה ההדוק  אנו מודי�.שמטרתו לקד� תחבורה ידידותית לסביבה, "ומחר

 .עמנו ועל עבודתו המאומצת במטרה לקד� עניי� זה
 ,לש� כ . זו וראההלהתמודדות משפטית ראויה ע�  למצוא דרכי� יעילות בחוות הדעת ננסה

 הא� כתוצאה מהוראה זו בהמש  נבח�.  של ההוראההמשפטיאת תוקפה ומעמדה ראשית  נבדוק
                                                        

 . ההוראה המובאת בחוות הדעת היא כפי שמופיע בחוזרי הרענו� לאור� השני� 1
 : הינו כדלהל�1980  נוסחה המקורי של ההוראה משנת 

 בבעלותו  המלאה,   ומורשהה בכך שלעובד רכב כשירתשלום החזר ההוצאות מותנ 3.2
 לא . זה תוקף  ברכב-ושהוא בעל רשיון נהיגה בר, במשך כל השנה) זוגו-או בבעלות בן(  
 .               ישולם החזר הוצאות בעד תקופה בה לא התמלאו תנאים אלה  

 



 6

כפי , רכב מהווה טובת הנאהה הא� החזר הוצאות ובהמש  ישיר לכ  נשאל, נפגע עקרו� השוויו�
� הרי שנפגעה הזכות לשוויו� בשכר עבודה �שכ� במידה וכ  הדבר , שהדבר מוגדר בדיני המסי

 .  שווהבעבור עבודה
 .נסקור מה� דרכי הפעולה האפשריות להתמודדות ע� הוראה זו, לבסו,
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 כללי המשפט המנהלי וכפיפות החשב הכללי אליה�: פרק א

 החשב הכללי של הוראהה והגדרת תיחו�
 . בתחו� המשפט המנהליעל כ� הוראותיו יבחנו , החשב הכללי הינו אג, במשרד האוצר

הגדרה של המונח ". הנחיות מנהליות" :גדר המונח המשפטיל נופלות החשב הכללי הוראות
 הנקראות ג� קריטריוני� פנימיי� או כללי ,מנהליות הנחיות" :זהב�י המלומד רענ� הר"מובאת ע

קווי פעולה ומסמכי� , הנחיות, הוראות מינהליות, פנימיי�ה� כל אות� חוזרי� , מדיניות מנהלית
 ".2ככללי מדיניות וכקריטריוני� להפעלת סמכויותיה, מהלעצפנימיי� שהרשות המנהלית קובעת 

 
 ה� כללי� גמישי� שהמינהל הציבורי מנהלית הנחיות" :3 זמיר.הסבר נוס, נמצא בדברי המלומד י

, הנחיות פנימיות:  בשמות משמות שוני�קרויותה� . קובע כדי להדרי  את עצמו במילוי תפקידיו
אלה , מצד אחד: המכנה המשות, לכל אלה כפול. ועודני� קריטריו, קווי פעולה, נוהל, מדיניות

 �אי� , מצד שני.  לא במקרה אחד אלא בסוג של מקרי�,התנהגותה� כללי� במוב� זה שה� מתווי
�אלה ה� כללי� גמישי� שאפשר ,  תקנה שאי אפשר לסטות מה�אוכמו חוק , ה� כללי� נוקשי

 ." ראויותוראוי לסטות מה� בנסיבות 
 

מפרטת  והוראה זו,  למנהלי� הכללי� במשרדי הממשלהנתשממוע הוראה במדובר במקרה דנ�
 ההנחיה תיש לשי� לב כי הגדרו.  החזרי הוצאות רכבלהענקת  קריטריוני�תמדיניות וקובע

 מנהליות הלסטות מ� ההנחיותועל אפשרות  גמישותמצביעות על , כפי שמובאות לעיל, המנהלית
דבר  .פגיעה באינטרס הסביבתיקיימות נסיבות ראויות של ענייננו  למשל כפי שב,בנסיבות ראויות

שיטת התחשיב של או לפחות שינוי , ההוראות כפי שמופיעות כיו�דר  לשינוי  המתווזה 
�  . הגבוהי� לבעלי הרכבההחזרי

 

                                                        
  .125' עמ, ) ז"תשנ (המשפט המנהלי הישראלי זהב � הררענ�  2
 .773, )ו"תשנ (הסמכות המנהליתזמיר ' י  3
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 וראה של ההה המשפטימעמד
וההתייחסות , מבחינה מהותית הפעלת שקול דעת מנהלימנהליות  בהנחיות המשפט ראו בתי

 � . הפעלה של שקול דעת מנהלילכלשלה� הייתה בהתא� להתייחסות
�ול  הרי שיצירת ההנחיות מהווה הפעלת שק, לגבי מקרה מסוי�ול דעת שקמהפעלת בשונה אול
כאשר במקו� שהרשות המנהלית תעבור מחדש בכל , בי סוג של מקרי�ג לקיבוצי באופ� דעת

, 4הפעלת שקול הדעת שכולל בחינת מטרת החוק המסמי  המורכב של התהלי מקרה ומקרה את 
היא עוברת את התהלי  ,  השיקולי� הרלוונטיי� ומת� משקל ראוי ונכו� לאות� שיקולי�בחינת
 . 5 קיבוצי לגבי סוג של מקרי�באופ�
�יש להנחיות מנהליות מעמד מעט יותר טוב מאשר הפעלת ,  שיפוטיתביקורת מבחינת ואול

משפט ככאלה שגובשו לאחר המשו� שההנחיות נתפסות על ידי בית , ידואליאינדיבשיקול דעת 
וכ� בשל היות בית המשפט מודע ליתרונות שגיבוש הנחיות נושא ,  שרירותיתולאמחשבה עמוקה 

, יצירת מצג שהרשות פועלת בצורה עניינית,  הענקת וודאות ושקיפות בפעולת הרשותכמו: בחובו
 הרשותלאזרח הנזקק לפעולת  ,רונות אלו חשובי� ה� למנהל האזרחיית. יעילה ושווה לכל, הוגנת

 .הרשות החלטתוה� לבית המשפט המבקר את 
 

 משפט המנהליעל  ב�עקרונות
 .על הקבועי� בחקיקה ובפסיקה�גו, הפועל במסגרת המשפט המנהלי מחוייב לעקרונות

 .פיה��פעול עלכפו, לעקרונות אלו ומחוייב ל, בהיותו גו, מנהלי, אג, החשב הכללי
 . ראוי לציי� כי פעולה העומדת בסתירה לעקרונות אלו יכולה להביא לביטול המעשה המנהלי

� : להל� עקרונות היסוד המנחי
 . יפורט להל�–עקרו� חוקיות המנהל ועקרו� הסמכות המנהלית . 1
2 . � ולא  קובע כי המנהל יכול לפעול רק במסגרת הסדרי� משניי�–כלל ההסדרי� הראשוניי

� .יכול לקבוע הסדרי� ראשוניי
 קובע כי כל פעולה של המנהל צריכה להיות מוצדקת ולגיטימית –המנהל כנאמ� הציבור . 3

עקרו� זה מבטיח כי המעשה המנהלי יבדק לאור חובת . בהקשר של טובת ורווחת הציבור
 .  של המנהלולא תהיה לו הצדקה בא� נעשה רק לתועלתו האישית, הנאמנות של המנהל לציבור

 
                                                        

 .164 , 158) 1(99על �תק, מינהל מקרקעי ישראל' פנחס כה� נ� 5042/96 א"בע  4
 .778' עמב, 3ש "הע לעיל, זמיר ' י 5
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  .נבח� את הוראות החשב הכללי לפי כללי� אלו
כיוו� שבמקרה זה לא נקבע כלל מסדר ראשו� וכ� לא נראית פגיעה בחובת הנאמנות של המנהל 

 .הרי שיש לבחו� את העקרו� הראשו�, כלפי הציבור

  עקרו� חוקיות המינהל

ורק על פי הסמכויות שהעניק לה קובע כי רשות מנהלית רשאית לפעול א  עקרו� חוקיות המנהל 
עקרו� החוקיות דורש כי לגבי כל פעולה מינהלית נית� יהיה להצביע על מקור סמכות : "הדי�

הדי� מוליד את הסמכות ובהעדר די� מסמי  משוללת פעולת הרשות : הקבוע בחוק או מכוח החוק
 6"סמכות ואי� לה תוק,

א, בהעדר אסמכתא , כי מותר לרשות מנהליתפסק ,  ביתרונות של ההנחיותרישהכ,  המשפטבית
כלומר באופ� עקרוני מותר לחשב הכללי  . 7 שידריכו אותה במילוי תפקידההנחיותלקבוע , בחוק

א  זאת בתנאי שישנה סמכות , לקבוע הוראות שידריכו את הרשות במת� החזר הוצאות רכב
 .' שכר וכד/כללית שמכשירה אותו לעסוק בעניי� תנאי עבודה

 
לחשב הכללי ) בי� א� כללית או פרטנית(הא� במקרה דנ� קיימת סמכות : ה יש להדרש לשאלהעת

� ?לתק� הנחיה בנושא הטבות לעובדי� או בנושא משכורת

 :  מעניק את הסמכות האמורה לשר האוצר8לחוק יסודות התקציב) 3)(א(50' סע
 תקנות ואצילת סמכויות , ביצוע. 50
ע חוק זה והוא רשאי להתקי� תקנות והוראות שר האוצר ממונה על ביצו) א(

�לרבות בדבר , מינהל בכל הנוגע לביצועו 
ביצוע החלטות הממשלה בדבר המדיניות הכלכלית ומדיניות השכר וכוח ) 3(

  ;ככל שיש לה� השלכה על התקציב , האד  שלה
במקביל משמעות הדבר היא כי . לחוק זה מאפשר לשר האוצר לאצול מסמכותו זו) ד(50סעי, 

הרי שמעת ההאצלה הופ  הנאצל ג� הוא לבעל , להיות שר האוצר בעל הסמכות בעניי� האמור
 . ומרגע זה ה� לאוצל וה� לנאצל הסמכות המלאה לפעול בנדו�, סמכות כחוק

 לרבות הסמכות להתקי� ,  שר האוצר רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה)ד(
 . תקנותהוראות מינהל א# למעט הסמכות להתקי� 

                                                        
 .27' עמ, 2ש "לעיל הע,  זהב� הר 'ר  6
  . 775�776, 772) 1(ד ל" פ, רשות השידור' אביב אגודה לספורט נ�מכבי תל � 596/75צ "בג   7

                                                 .57, 53) 1(ד מו" פ,' אח�2משרד החינו�  והתרבות ו' לאה גרוס נ � 381/91צ "בג     
1985�ה"התשמ, חוק יסודות התקציב  8. 
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 � : מעניקי� ג� ה� את הסמכות האמורה לשר האוצר9 לחוק נכסי המדינה5�6סעיפי

 עסקות בנכסי מדינה . 5
 להעביר  ...למכור נכסי  מנכסי המדינה , רשאית הממשלה בש  המדינה... ) א(

, להפריד , לחלק , לשעבד , להחליפ , להחכיר , להשכיר , בדר# אחרת
, ולהעניק זכויות אחרות בה , ש בה  או את ניצול להרשות את השימו, לאחד 

 . הכל בתנאי  שתרא  נאותי 
 ייצוג הממשלה בעסקות . 6
 5 או 4ואלה רשאי  לייצג את הממשלה בעיסקות שמדובר בה� בסעי% ) א(

 :ולחתו  בש  המדינה על מסמכי  הנוגעי  אליה�
 ;שר האוצר) 1(

וכ� זכויות , מקרקעי� ומיטלטלי�"ככולל " סנכ"מוגדר , סעי, ההגדרות,  לחוק זה1בסעי, 
במקרה דנ� הנכס המדובר הינו הכס, המשמש להחזר הוצאות ". הנאה מכל סוג שהוא�וטובות
 .חוק זה מסמי  את שר האוצר לייצג את הממשלה בכל הנוגע להענקת הכס,, דהיינו. הרכב

 . הכלליקיימת בענייננו סמכות לחשב , כעת יש לבחו� הא� בנוס, לשר האוצר
לחוק ) ב(33סעי, . הכפו, נורמטיבית לשר האוצר, החשב הכללי הינו אג, במשרד האוצר

ולכ� ,  החשב הכללי הינו עובד ציבור. מאפשר לשר לאצול מסמכותו לעובד ציבור10הממשלה:יסוד
משמעות האצילה היא כי מעתה לא רק השר הוא . לשר האוצר יש סמכות לאצול מסמכותו עליו

 . יש סמכות מלאה� החשב הכללי –אלא במקביל א, לנאצל ,  האמורהבעל הסמכות
 ?הא� אכ� בפועל נעשתה אצילת הסמכויות: כעת יש להדרש לשאלה

נית� להניח כי שר . ברשומות אצילת סמכויות  יש לפרס� קובע כי11הממשלהחוק ל) 12)(ב(10סעי, 
 סמכות להורות בשאלת דבר המקנה לחשב הכללי, האוצר אכ� האציל מסמכותו לחשב הכללי

 . האצלה כאמור לא העלה פרסו� של, ברשומותעיו� וחיפוש נרחבאול� , כבהחזר הוצאות ר
שביכולתו , י שר האוצר"עניתנת לריפוי הרי שזו ,  קיימת בעיית סמכותבמידה ואכ�ראוי לציי� כי 

 .כאמור לעיל,  באמצעות אצילת סמכויותסמכויות לחשב הכללימעתה להקנות 
 

                                                        
1951�א"התשי, חוק נכסי המדינה 9 . 

 .158, א"ח תשס"ס, הממשלה: חוק יסוד 10
2001�א"התשס, חוק הממשלה 11. 
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 נוספי� המחייבי� את הרשותי� כלל
עדיי� היא מחויבת לכללי יסוד , א, א� הרשות המנהלית פעלה בסמכות, בנוס, לאמור לעיל

� . נוספי
 :כללי�חלי� עליה שתי מערכות של , ת להפעיל את סמכותהבבוא הרשו, דהיינו

י ה� אז,  כאשר החוק המסמי  מתנה תנאי�.תנאי� הכתובי� בחוק המסמי�הינה , הראשונה
במקרה דנ� לא קיי� תנאי הקשור . וזו קיימת רק בהתקיימ�, הופכי� להיות חלק מ� הסמכות

 . ולכ� תנאי זה אינו רלוונטי, לעניינינו בחוק המסמי 
 ידי�על ופותחו,  הכתובי� בחוק הכלליכללי�והחשובה יותר לענייננו הינה , השניההמערכת 
 : בינה� נמנה את הכללי� הבאי�. הפסיקה

� היסוד העומדי� בבסיס� של חוקי היסודעקרונות כיבוד .א  

 �פרטיותו , חירותו,גופו, לשמירה על קניינו,  לכבוד האד�הדרישהעל המעשה המנהלי להתיישב ע
   .וחופש עיסוקו

 .להל�' ב ובו עוסק פרק ,זכות השוויו�עקרו� יסוד נוס, הוא בדמות 
 

�סבירות .ב  

 ההתנהגות ט הרשות המנהלית מסטנדרשלפירושו סטייה  מנהלית רשות הסבירות של חוסר
 . המקובל של רשות מנהלית סבירה בנסיבות העניי�

 בוחני� באופ� אובייקטיבי מה במסגרתו ,"האד� הסביר" זה נמדד על פי אמת המידה של מונח
  . המסוימותבנסיבות לקבוע  אוהרשות המנהלית הסבירה הייתה צריכה להחליט

הא� , שנית.  השיקולי�כלהא� נלקחו בחשבו� , ראשית:  רכיבי�3ש לבחו�  בשאלת הסבירות י
� לא מקרה דנ�יתכ� וב. הא� נעשה איזו� ביניה�, ולבסו,. נית� משקל ראוי לכל אחד מ� השיקולי

 שלא נית� לשיקול הסביבתי משקל � או לחלופי� ,נלקח בחשבו� השיקול של ההשלכה הסביבתית
 . בסבירות דבר המעיד על פג� ,ראוי

�כלומר נית� לעיתי� לאפיי� את חוסר  , הסבירות בעילות ביקורת אחרותחוסר יתבטא לעיתי
, חוסר תו� לב,  מוכרות אחרות בה� נבח� שיקול הדעת המנהלי כמו שרירותבעילותהסבירות 

 ישנו מתח�, נ� סבירות בנסיבות העניי�יעקרו� הסבירות קובע תחו� של אופציות שה . 'וכדאפליה 
  הואלא יתערב בית המשפט א, א�, ובאופציות הפעולה שנכנסות לגדר אותו מתח�, סבירות
 וזאת משו� שאי� בית המשפט מחלי, את שקול דעת הרשות , אחת על פני השניהאופציהמעדי, 
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 בית המשפט יתערב בעילה של חוסר סבירות רק א� הפעולה חורגת ממתח� .דעתובשיקול 
 מסטנדרט ההתנהגות המקובל על , היורדת לשורש העניי�,ייה מהותית סטשישהיינו ד ,הסבירות

 . במקרה דנ� לא נראה כי קיימת סטיה מהותית שכזו.הרשות המנהלית
 

�מידתיות .ג  

, הראויה כשלעצמה, מנהלי צרי  לשק, יחס ראוי בי� המטרההכי המעשה ,  המידתיות קובעעקרו�
 .של המטרה  האמצעי שבו נוקטת הרשות לש� הגשמתה לבי�

 :מבחני משנה 3 כוללת המידתיות
 להיות התאמה בי� האמצעי בו נוקטי� לבי� המטרה אותה צריכה � מבח� הקשר הרצוי )1

 .מבקשי� להשיג
 היא באינטרס לנקוט באמצעי שפגיעתו בזכות או יש � פחותההאמצעי שפגיעתו ) 2

 . המזערית
הפעולה גורמת לבי� שי� הפגיעה  יחס סביר בדרישה לקיו� �היחס הראוי לתועלת ) 3

 . והתכלית המושגת באותה פגיעההתועלת
ונית� , פוגע משמעותית באינטרס הסביבתי של הציבור, נית� לטעו� כי תמרו" לשימוש ברכב פרטי
כי הפגיעה הנגרמת כתוצאה משימוש , עוד נית� לומר. היה למצוא אמצעי אחר שפגיעתו פחותה

ראוי להוכיח , אול�. הנצמחת כתוצאה מכ ) למשל הכלכלית(ועלת עולה על הת, גובר ברכב פרטי
� . ולעג� טענה זו במחקרי� שוני

כ  שלמעשה הפעלת העיקרו� ,  לאחר שנמצא מתח� הסבירותמפעילי� עיקרו� המידתיות את
 . שעלו כאפשריות במתח� הסבירותהאופציותמצמצמת את מספר 

 

�חובת ההגינות. ד  

 טילה על  מההגינות תחוב.  כנאמנה כלפי הציבורהמנהלית הרשותדה של  של חובה זו במעמיסודה
 במקרה . בפעולותיה וכ� להימנע משרירותיותויושר לנהוג בתו� לב הגינות  חובההרשות המנהלית

 .דנ� לא נראה כי מצוי פג� בחובת ההגינות של הרשות כלפי הציבור
 

� כללי הצדק הטבעי עלהרישמ. ה 

 : ביניה�, וטלת החובה לשמור על כללי הצדק הטבעיעל הרשות המנהלית מ
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, ב"מקצוע מעמד וכיו, רכוש,  באזרח פגיעת גו,לפגוע יורשה גו, מנהלי לא � זכות טיעו�מת� .1
 � . ניתנה לנפגע הזדמנות הוגנת להשמעת הגנתו בפני הפגיעהכ�אלא א
בהנת� , כלומר. 12) משנהכולל חקיקת( ה� חריגי� לזכות הטיעו� �הליכי חקיקה למיניה, ע� זאת

יתכ� ובמקרה זה יהיה , בנוס,. הרי שזו מבטלת את זכות הטיעו�, קיומה של חקיקה מסמיכה
שכ� העובד שאינו בעל רכב מקבל החזר לפי תעריפי תחבורה ' פגיעה ברכוש'קשה לשכנע כי קיימת 

� ההנחיות נית� לומר שפרסו, כ��כמו. ואינו מצוי במצב בו לא מקבל החזר כלל, ציבורית
� .כשלעצמו נת� לנפגעי� הזדמנות הוגנת להשמיע את הגנת� ולהתנגד לפגיעה הצפויה בה

 
אסור לבעל תפקיד מנהלי לשאת  � בניגוד ענייני� או תו  משוא פני�לפעול על הרשות איסור .2

� של להימצא במצב, פ די�"אסור לו לעובד הציבור ולכל בעל תפקיד ע וכ� ,לנהוג איפה ואיפה/ פני
� .או אפשרות ממשית לניגוד ענייני�, במצב בו קיי� חשש סביראו , ניגוד ענייני
אי� שו� נתוני� היכולי� להצביע על קיומו של ניגוד ענייני� או על הוראה שנקבעה , במקרה דנ�
� .במשוא פני

 
ית בהפעילה את שיקול דעתה אסור לרשות המנהל � זרות ושיקולי� זרי� מטרות שיקול איסור .3

 . לשקול שיקולי� זרי� או לפעול למע� מטרה זרה
הנלמדי� , ד מופעלי� למטרה מסוימת ובהתבסס על שיקולי� מסוימי�"כל סמכות או שק
 �פעולה של הרשות המבוססת על מטרות או שיקולי� הזרי� לחוק המסמי  . מהחוק המסמי 

 .נחשבת לפעולה מחו" לתחו� סמכותה של הרשות ודינה בטלות
בבואה , או הממונה מטעמה כבמקרה דנ�, לחוק נכסי המדינה קובע כי על הממשלה) א(5סעי, 

החוק המסמי  , דהיינו. תנאי� נאותי�לשקול שיקולי� של , לעשות עיסקאות בנכסי המדינה
צריכה להעשות תו  קביעת תנאי� ,  בנידו� דיד� הכוונה לכספי�, קובע כי העברת והענקת זכויות

 . זהו השיקול שעל הרשות לשקול. ות כנאותי�ראי� בעיני הרשהנ
 

אשר מפרט את המטרות שבשל� ובמסגרת� ,  פורס� נוהל1980ל בשנת "לצד פרסו� חוזר החשכ
ותות דבר זה מלמד כי התנאי� שנקבעו בנוהל נעשו לאור מטרות הנראות נא. מופעלת הסמכות

 : המטרות הרשומות בנוהל הינ�. בעיני הרשות
 .     ת כספיות ובדלק תו  פגיעה מינימלית ביעילות העבודהחסכו� בהוצאו .א .1

                                                        
 .1493, )2(ד יב"פ, הפני��שר' נ' ואח יונה ברמ� 3/58צ "בג  12
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 עבור תשלומי� לקבלתשמירת על אמות מידה מוסריות בכל הנוגע  .ב
 .   בתפקידנסיעות

 הקניית סמכות למנהלי� י" הסמ  עויחידותייעול הניהול של המשרדי�  .ג
י� כפי שה� משתנ,  של העובדי�הניידות י"משאבי� בתחו� הרכב עפ לחלק
  .לעת מעת

2.  � .       ככל האפשר בשיטה הקיימתמעטי�הנוהל גובש תו  שאיפה לגרו� לשינויי
                                                                             

ו  לשנגרמו  להחזיר לעובד הוצאותהמעסיקביסוד הנוהל עומד העיקרו� שעל  .3
 רמת שללצור  ביצוע� נדרש מהעובד קיומה ש, יי�ביצוע תפקידי� חיונ תו 

                                                           .      מסוימתניידות
ולפיכ  לא נראה כי במקרה דנ� נשקלו שיקולי� זרי� ומטרות , מטרות אלו אכ� נאותותכי , נראה
 . זרות

ה לקיי� את דרישב לפנות לרשות  יהיהית�יתכ� ונ, בהתבסס על מטרות אלוראוי לציי� כי 
כמטרה שבאה " חסכו� בהוצאות כספיות ובדלק"נית� לראות במטרה , דהיינו. המטרות שהציבה

ולפיכ  לטעו� כי על הרשות להיות מחוייבת , א, שבאופ� עקי,, לשרת את האינטרס הסביבתי
 . ולהורות לאורה, למטרה זו

 

 סיכו� ביניי�
בעוד . ולפיכ  עליה� לעמוד בכללי המשפט המנהלי, ינ� הנחיות מנהליותהנחיות החשב הכללי ה

המנהל , כלל ההסדרי� הראשוניי�: שנראה כי החשב הכללי עומד בדרישות המנהליות כגו�
איסור , איסור פעולה בניגוד ענייני�, מת� זכות טיעו�, כיבוד עקרונות חוקי היסוד, כנאמ� הציבור
�נית� להצביע על פגמי� . קיימי� פגמי� בדרישות מנהליות אחרותהרי שיתכ� ו, שיקולי� זרי

�לא העלה , זאת לאחר שעיו� וחיפוש נרחב ברשומות, עקרו� חוקיות המנהל. 1: בעקרונות הבאי
�כיוו� שיתכ� והשיקול , סבירות. 2. האצלת סמכויות של שר האוצר לחשב הכללי בעניי� זה פרסו

. 3. או שלא נית� לשיקול זה המשקל הראוי, וראותהסביבתי לא נלקח בחשבו� בהנת� הה
ראוי  .לאור הטענה כי נית� היה למצוא אמצעי שפגיעתו באינטרס הסביבתי פחותה, מידתיות

 .לציי� כי פעולה העומדת בסתירה לעקרונות אלו יכולה להביא לביטול המעשה המנהלי
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 הזכות לשוויו�: בפרק 

 נתייחס למעמדו המשפטי של .  השוויו� במקו� העבודה נבח� בצורה מעמיקה את שאלתבפרק זה
וא, נסקור בקצרה את , כפי שהדברי� באי� לידי ביטוי בישראל, טיבו וחשיבותו, היקפו, השוויו�

 כי הוראת החשב הכללי בדבר החזר הוצאות רכב נוכיח להל�' רק גבפ. המצב המשפטי הבינלאומי
, לאור הקביעה כי מדובר בשכר לכל דבר.  רגילהואינה שונה ממת� משכורת, מהווה טובת הנאה

�יקבלו  , לחלוטי� זההעבודה מבצעי�ה , בעלי כישורי� זהי�הרי שעלול להווצר מצב בו שני אנשי
 הדורש , להחזר ההוצאות קביעת הקריטריו� רק בשל � לעתי� בפער משמעותי ביותר –  שונהשכר

 נבדוק הא� בהוראת החשב בפרק זה, ר זאתלאו . בר תוק, נהיגה ורשיו�הוכחת בעלות על רכב
 אפשרית בשתי  נשי� דגש על פגיעה.הכללי יש משו� אפליה פסולה הפוגעת בזכות השוויו�

, הוכחת רשיו� נהיגה בר תוק,מ� הדרישה לבי� השאר   יכולה לנבועהפגיעה. נשי� ונכי�: קבוצות
 זהה לזה של עובד שכרא יוכל לקבל  לעול� ל, אשר אינו יכול לנהוג ברכב,למשל, שכ� עובד עיוור

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

עותיי� בי� מספר  פערי� משמצביעי� עלכיוו� שנתוני� סטטיסטיי� מ, עבודה זהה לזו שלה
 . 13שיו� נהיגה לבי� מספר הנשי�יהגברי� המחזיקי� ר

 הזכות לשוויו� בעבודה

כמו ג� במערכת , 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
  בסעי, זה נכליל ג� את .רמה זו הינה הגבוהה ביותר בהיררכיה המשפטית. חופש העיסוק: יסוד

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

                                                        
ובשנה , 44%היה בממוצע , 1985�2004בי� השני� , בהתא� לו אחוז הנשי� מקרב כלל בעלי הרישיו�, ראה נספח ג 13

בנושא זה . אחוזא- שאחוז הנשי� בכלל האוכלוסיה היה בשני� אלו גבוה מחמישי� ,  בלבד38% �מסוימת א- הגיע ל
 .ראה הרחבה בהמש�
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דוגמא לכ  הינו חוק . כשזו מתגבשת בחקיקה רגילה של הכנסת, מעוגנת כזכות יסוד חוקית. 2
 .כר שווה לעובדת ולעובדש

  :14'מתבטא הנשיא ברק בפרשת יונת� דנילובי" ,באופ� זה

תחילתו בהכרזת ... עקרו� השוויו� מעוג� בישראל במספר מערכות נורמטיביות"
', גזע ומי�, י הבדלי דתבל'הקובעת כי מדינת ישראל תקיי  שוויו� בי� אזרחיה , העצמאות

 ".והמשכו בדברי חקיקה אשר מגבשי  שוויו� זה במערכות יחסי  מיוחדות

� :בישראלבמשפט  בה� באה לידי ביטוי הזכות לשוויו�  המרכזיי�נפרט את שני האופני

 :שוויו� בעבודה כזכות יסוד חוקתית. 1

, 15כבוד האד� וחירותו: יסודחוק :  המסדירי� את זכויות האד� חוקי יסוד2 נחקקו 1992בשנת 
החל ממועד זה נית� להקנות לעקרו� השוויו� בעבודה מעמד של זכות . 16חופש העיסוק: וחוק יסוד

שכאמור משמעות הדבר הוא העלאת עקרו� השוויו� לרמה הגבוהה ביותר , יסוד חוקתית
ללו אינ� בחינה מדוקדקת של שני חוקי היסוד מלמדת כי ה. 17בהיררכיה של המערכת המשפטית

 . 18כוללי� זכות יסוד מפורשת המבטיחה את השוויו� בעבודה כזכות יסוד חוקתית

שנועדה להקנות לזכויות הקשורות לעבודה , 19זכויות חברתיות: קיימת הצעת חוק יסוד, בנוס,
המקו� הטבעי להבטחת השוויו� בעבודה כזכות יסוד חוקתית הוא בהצעת . מעמד של זכויות יסוד

אול� ג� הצעה זו לא כוללת הוראה המבטיחה את השוויו� בעבודה כזכות יסוד , חוק יסוד זה
והוא נובע מסיבות , חסר זה איננו מקרי .ואפילו איננה מעגנת את עקרו� השוויו� הכללי, מפורשת

 . היסטוריות ופוליטיות שאי� זה המקו� להרחיב�

הרי שנית� להכיר בה , פורשתלמרות שלא נית� להכיר בעקרו� השוויו� כזכות יסוד חוקתית מ
דהיינו מכירי� בזכות זו כאחת מפניה של זכות יסוד . כזכות יסוד חוקתית המתגבשת מכללא

                                                        
 749) 5(ד מח"פ, ובית הדי� הארצי לעבודה' יונת� דנילובי�' מ נ"על נתיבי אויר לישראל בע�אל 721/94צ "בג 14
 ).'צ דנילובי."בג: להל�(

 .90, ד"ח תשנ"ס, 1992�ב"התשנ, כבוד האד� וחירותו: חוק יסוד 15
 .178, ח" תשנח"ס, 1994�ד"התשנ, חופש העיסוק: חוק יסוד 16
 )צ הופרט"בג: להל�. (353) 3(ד מח"פ, רשות הזכרו� לשואה ולגבורה, "יד וש�"' אורי הופרט נ 53/94צ "בג 17
 ).ח"תשנ, האוניברסיטה הפתוחה( כר� ראשו�, שוויו� הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה, ישראל�ב�' ר 18
 .337, ד"ח התשנ"הצ, זכויות חברתיות: הצעת חוק יסוד 19



 17

. 20תו  אימו" דוקטרינת זכויות היסוד הנגזרות, אחרת המצויה באופ� מפורש בחוקי היסוד
מר רשימת כלו, "'פתוחה'ה� בעלות פריסה "הנשיא ברק קובע כי מדובר בזכויות מסגרת אשר 

מאפשרת להרחיב את התכולה החוקתית ' הפריסה הפתוחה'ו, זכויות היסוד איננה רשימה סגורה
 בדר  זו מכירי� בשוויו� בעבודה כזכות .על התנהגויות נוספות שאינ� מפורשות בלשו� חוק היסוד

י לציי� ראו .כבוד האד� וחירותו: כגו� חוק יסוד, אשר נגזרת מחוקי יסוד קיימי�, יסוד חוקתית
 .21אמצו את דוקטרינת הזכויות הנגזרות כי בית המשפט העליו� ובית הדי� לעבודה

 ההכרה ההלכתית בעקרו� השוויו� כער� יסוד בחברה הדמוקרטית

בחינת הפסיקה הישראלית מלמדת כי ההכרה השיפוטית בעקרו� השוויו� הכללי היא תוצאה 
הנובע במישרי� מאופייה וממהותה , רטיתמתחייבת מההכרה בו כער  יסודי של כל חברה דמוק

חשוב לציי� כי מעמדו של עקרו� השוויו� במשפט . 22של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית
המקנה לו , יונק מהפסיקה שניתנה עוד לפני המהפכה החוקתית, כער  יסוד דמוקרטי, הישראלי

 . ככזה מעמד של זכות יסוד
, כ  למשל. ומיוחסת לו חשיבות רבה, רו� השוויו�במשפט הישראלי ישנה מחוייבות עמוקה לעק

. 23מודגש לא אחת בפסיקה כי עקרו� השוויו� מוכר כזכות יסוד למרות שאי� בישראל חוקה כתובה
ומשו� כ  , עקרו� השוויו� הוכר במשפט הישראלי כאחת ממידות הצדק וההגינות, יתרה מזו

קיקה כדי להחילו על תחומי פעילות ההכרה בו כבזכות יסוד איננה מצריכה אפילו עיגו� בח
 :24כ  מסביר השופט מצא. כבמקרה דנ�, ציבורית או חברתית

עקרו� השוויו� הוכר במשפטנו זה כבר כאחת ממידות הצדק וההגינות שעל פיה� כל "
ככלל לא נראה מעול  צור# לעג� את עקרו� השוויו� ... רשות ציבורית מצווה לנהוג

עורר צור# להתוות נוסחאות חקוקות להשלטתו על שלא נת, לא כל שכ�. בחקיקה
 ".תחומי  כאלה ואחרי  של הפעילות הציבורית והחברתית

לאור , חשב הכללי מצווה לנהוג לאור עקרו� השוויו� מעצ� היותו גו, מנהלי ציבוריכלומר ה
 . שהשוויו� הוכר במשפט הישראלי כאחת ממידות הצדק וההגינותהעובדה

 
                                                        

פרשנות , ברק: להל�). (ד"תשנ, ירושלי�, הוצאת נבו(פרשנות חוקתית , כר� שלישי, פרשנות במשפט, ברק'  א 20
 ).חוקתית

צ "בג: להל�(דברי השופט מצא , 501) 5(ד מח"פ', ממשלת ישראל ואח' שדולת הנשי� בישראל נ 453/94צ "בג 21
; דברי השופט דב לוי�, 485) 2(ד מט"פ', עבודה ואחבית הדי� הארצי ל' נ' בזק ואח 1074/93צ "בג; )שדולת הנשי�

 .61ד כט "פ', מרכז השלטו� המקומי ואח'  הסתדרות עובדי� מכבי נ–" עמית" 4�30/ע נה"דב
וכ� ראה דברי ; )צ פורז"בג: להל� (309) 2(ד מב"פ', יפו ואח�אביב�ראש עיריית תל' אברה� פורז נ 953/87צ "בג 22

 .221) 4(ד מג"פ, עשרה�ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתי�' נ' � ב� שלו� ואחיהור 2/88ב "השופט אלו� בע
 .693) 1(פד כג', שר האוצר ואח' אהרו� ברגמ� נ 98/69צ "בג 23
 .521עמוד , צ שדולת הנשי�"בג 24
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 דה כזכות הלכתיתההכרה בשוויו� בעבו

, ההכרה בשוויו� הכללי כבער  יסוד המאפיי� את הדמוקרטיה ועל כ� מ� הראוי לעגנו כזכות יסוד
אי� בה כדי לבסס את ההכרה בזכות השוויו� כבזכות יסוד ג� כשמדובר בתחו� , כשלעצמה
 . העבודה

ד "ה� בביה, ודבחינת הפסיקה מלמדת כי עקרו� השוויו� בעבודה זכה א, הוא להכרה כזכות יס
 .26צ" וה� בבג25לעבודה

 
כפי שסובר , משהוכר השוויו� בפסיקה כזכות יסוד הלכתית הרי שהוכר כזכות יסוד חוקתית

נהפכות זכויות היסוד ההלכתיות לזכויות יסוד , בעיד� המהפכה החוקתית, לדידו. הנשיא ברק
שמשת עוג� להכרה היא זו שמכבוד האד� זכות המסגרת של , לדעת הנשיא ברק. 27חוקתיות

השופט אור תולה את ההכרה בשוויו� כזכות יסוד חוקתית , לעומתו. בעקרו� השוויו� כזכות נגזרת
שמכוחו יש לכבד את זכויות היסוד ברוח העקרונות , כבוד האד� וחירותו:  של חוק יסוד1בסעי, 

 .28את המחויבות לשוויו�, כאמור, הכוללת, שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל
 
קיימי� מקורות שוני� ומסמכי , כאשר שופט בישראל ד� בסוגיה הכרוכה בעקרו� השוויו�, וס,בנ

�א  ללא ספק מנחי� אותו ומהווי� נר , אשר אמנ� אינ� מחייבי� את בית המשפט, יסוד שוני
אמנות והכרזות בינלאומיות אשר נעשו : מסמכי� בינלאומיי�כאלו ה� . 29לרגליו בפסיקתו
 .30ית הדי� הארצי לעבודה בפרשת חזי�כדברי ב, מות הנאורותנחלת� של כל האו

 
�המשמשי� מקור להכרה בעקרו� השוויו� , המעוגני� במישור הבינלאומי, ישנ� מספר מסמכי

 :נסקור בקצרה את המרכזיי� שבה�. כבזכות יסוד, בכלל ובשוויו� בעבודה בפרט
 

1948� משנת ההצהרה האוניברסלית של האומות המאוחדות על זכויות האד .א)  Universal 

Declaration of Human Rights.( 

                                                        
 ). פרשת חזי�: להל� (365ע ד "פד', עדנה חזי� ואח' נ' ועד אנשי צוות דיילי אויר ואח 3�25/ע לג"דב 25
 .ואפליית עובד פוגעת בכבודו כאד�, רשה זו נקבע כי כבוד האד� משק- ג� את השוויו� בעבודהבפ
וכ� ראה דברי השופטת דורנר ; )צ נבו"בג: להל� (749) 4(פד מד, ד הארצי לעבודה"ביה' נעמי נבו נ 104/87צ "בג 26

 .'דנילובי.צ "בבג
 .690עמוד , פרשנות חוקתית, ברק 27
 .362עמוד , צ הופרט"בג 28
 .612' עמ, כה�' דברי השופט ח, 598) 1(ד יח" פ',הרב הראשי לישראל ואח' מרי� שטרייט נ 301/63צ "בג 29
 .25ש "ה, פרשת חזי� לעיל 30
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 : בהצהרה זו קובע כי2סעי, 
, בלא הבחנה מכל סוג שהוא, כל אד  זכאי לכל הזכויות והחירויות המובטחות בהצהרה"

מוצא לאומי או מקור , השקפה פוליטית או אחרת, דת, שפה, מי�, צבע עור, כגו� גזע
 "או סטטוס אחרייחוס מלידה , רכוש, חברתי
 : להצהרה יש התייחסות מיוחדת לעקרו� הזכות לשכר שווה23בסעי, 

לתנאי עבודה הוגני  , לבחירה חופשית של עיסוק, לכל איש ואשה יש זכות לעבודה)  "1(
 ".ולהגנה מפני אבטלה, וצודקי 

 ".יש זכות לשכר שווה בעד עבודה שווה, בלא כל הבחנה, לכל אחד ואחת) "2(
 

  1966החברתיות והתרבותיות משנת , בינלאומית בדבר הזכויות הכלכליותהאמנה ה .ב

)International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.( 
 : לאמנה נקבע כי על המדינות להבטיח) 1)(א(7בסעי, 

במיוחד , שכר הוג� ותמורה שווה בעבור עבודה שוות ער# מבלי כל הבחנה מכל סוג שהוא"
כולל שכר , כדי להבטיח לנשי  תנאי עבודה שאינ  נחותי  מאלה שמה  נהני  הגברי 

 ".שווה בעבור עבודה שווה
 

 חלק מחוקת 1946שנעשתה בשנת , 1944משנת , הצהרת פילדלפיה של ארגו� העבודה .ג
 .ארגו� העבודה הבינלאומי

לרווחה חומרית זכאי  , דת או מי�, בלי הבדל גזע, כל בני האד "בהצהרה זו נקבע כי 
 ".של בטחו� כלכלי והזדמנות שווה, ולהתפתחות רוחנית בתנאי  של חירות וכבוד

 

 .195831משנת , 111' מס, יד�אמנת העבודה הבינלאומית בדבר אפליה בעבודה ובמשלח .ד

 :את המושג אפליה בעבודה) א(1האמנה מגדירה בסעי, 
, צבע, ה או עדיפות מטעמי גזעהרחק,  כל הבדלה–המונח אפליה כולל , לעניי� אמנה זו"

שיש בה� כדי לשי  לאל או , מוצא לאומי או מקור חברתי, השקפה מדינית, דת, מי�
 "יד�לפגו  את שוויו� הסיכוי או היחס בהעסקה או במשלח

 :לאמנה זו משלי� את התמונה בקובעו כי) 2(5סעי, 

                                                        
 .27עמוד , 10 כר� ,288כתבי אמנה  31
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� שה  קיימי   מקו –לאחר התייעצות בארגוני מעבידי  ועובדי  , כל חבר רשאי" 
, אד �לקבוע שאמצעי  מיוחדי  אחרי  המכווני  לספק דרישות מיוחדות של בני

לא יהיו רואי  אות  , זקוקי  ה  להגנה או לעזרה מיוחדות... נכות, גיל, שמטעמי מי�
 ".בגדר אפליה

כי קביעת תנאי� מיוחדי� להבטחת שיווי טובות הנאה , באופ� דומה נית� ללמוד לענייננו
 .לא ייחשב כאפליה פסולה, למשל, ר� של הנכי�בשכ

 :הקובע כי, לאמנה) ב(1עוד ראוי לציי� את סעי, 
שיש בה� כדי לשי  לאל או לפגו  את , הרחקה או עדיפות מטעמי  אחרי , כל הבדלה"

, כפי שיקבע על ידי החבר הנוגע בדבר, יד�שוויו� הסיכוי והיחס בהעסקה או במשלח
ובגופי  , מקו  שה  קיימי ,   מייצגי  של מעבידי  ועובדי לאחר התייעצות בארגוני

 ".נאותי  אחרי 
וזאת , נית� להוסי, טעמי� לאיסור אפליה במישור הבינלאומי, בהתא� לסעי, זה

�קבלת אמנת עבודה בינלאומית . בהתא� להוועצות ע� נציגי ארגוני עובדי� ומעבידי
שר האמנות מתקבלות בארגו� העבודה בא, זאת. היא למעשה היוועצות כנדרש בסעי, זה

המייצגי� ה� את ארגוני העובדי� , הבינלאומי בהצבעה של נציגי� מכל מדינה
משמעות הדבר היא כי נית� לעשות . והמעבידי� וה� את נציגי הממשלה באותה מדינה
 .שימוש בסעי, זה כדי לאסור אפליה על בסיס נכות

קיימת ,  או של מוגבלויות פיזיות ומנטליות,בכל הקשור לבסיס האפליה של נכות, בנוס,
אשר נועדה לחסל את , 159אמנה מספר , 1983אמנת העבודה בדבר תעסוקת נכי� משנת 

�מבלי , אמנה זו ג� היא מאפשרת להעניק זכויות מיוחדות להעסקת נכי�. אפליית הנכי
 .  שה� תחשבנה להפרה של עקרו� השוויו�

 

 .1958משנת , 111' מס, יד�אפליה בעבודה ובמשלחהמלצת העבודה הבינלאומית בדבר  .ה

 .המצויינת לעיל, במסמ  זה נקבעו ההמלצות הקשורות לאמנת העבודה הבינלאומית
 

 תוכ� השוויו�

חוקית עדיי� איננה מבהירה את טיב� �עצ� ההכרה בשוויו� התעסוקתי כזכות יסוד חוקתית על
מה� פניו של ,  ההכרה בזכות החוקתיתלא ברור מעצ�. של הטעמי� האסורי� לאפליה במסגרתה
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א� מובטח במסגרתה שוויו� ביחס או ג� שוויו� למשל בנוגע לשאלה ה, השוויו� המובטח
  .בתוצאות

  

 :הטעמי� לאיסור אפליה

מחייבת לבחו� את השאלה בהיבט של , קביעת הטעמי� האסורי� לאפליה בזכות היסוד החוקתית
 מלמדת כי כל מדינה יכולה ,בהקשר זהסוד שפותחה הנחת הי.  בעבודהזכות האד� לשוויו�

אבל , להרחיב את הגרעי� הנוקשה המוסדר בזכות האד� החברתית האוניברסלית לשוויו� בעבודה
אפשר אפוא . אינה יכולה לגרוע ממנו מבלי שהיא תחשב למפרה את זכויות האד� האוניברסליות

התוחמת את , 111' ת העבודה מסהמוסדרי� באמנ, לומר כי שבעת הטעמי� לאיסור אפליה
כמינימו�  נכללי� במקביל , כמוזכר לעיל,השוויו� בעבודה כזכות אד� חברתית אוניברסלית

שהזכות , מכא�.  ג� בזכות היסוד החוקתית לשוויו� בעבודה המוסדרת במשפט הישראליהכרחי
, עור, צבע, עגז: החוקתית מחזיקה מכח טיעו� זה את הטעמי� הבאי� כטעמי� אסורי� לאפליה

 . השקפה פוליטית ומוצא לאומי, דת, מי�
טעמי� כאמור ו, רשימת הטעמי� האסורי� לאפליה במסגרת זכות האד� איננה רשימה סגורה

דבר המאפשר להקנות , 111' לאמנת העבודה מס) 2(5נוספי� האסורי� לאפליה הוספו בסעי, 
 מוגבלויות  אפליה מטעמי� שלת נאסר,כ  למשל. זכויות מיוחדות לקבוצות מעמד חברתי נזקקות

 . המוזכרת לעיל, 159מספר , בדבר תעסוקת נכי�אמנה פיזיות ומנטליות מכח 
אסורה אפליית , במקרה דנ� נית� לראות כי מכח זכות היסוד החוקתית לשוויו� בישראל, א� כ�

� .נשי� כמו ג� אפליית נכי
 

 :מהות השוויו�

השוויו� ביחס היא רחבה ומכילה בתוכה ג� את , ת יסודהמובטח כזכו, מהות השוויו� בעבודה
 הדורש להעניק יחס , רלוונטישוויו�פירושו , המושג שוויו� . 32השוויו� בתוצאות וג� את ובסיכוי

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

 כי לאור  כל שנות קיומה של מדינת )'להל� נספח ג (נתוני� סטטיסטיי� מוכיחי�, במקרה דנ�
תמיד נית� להצביע על פער בי� מספר הגברי� המחזיקי� רשיונות , ללא יוצא מ� הכלל, ישראל

                                                        
 .צ נבו וכ� ראה פרשת חזי�"ראה בג 32
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�שמעותי עד כדי הבדל של עשרות לעתי� פער זה הינו מ. הנמו  ממנו, נהיגה לבי� מספר הנשי
�,  איש בקירוב12,000 קיי� פער של 2001כי בשנת ' נית� לראות בנספח ג, למשל, כ . אלפי אנשי

 במספר הגברי� המחזיקי� רשיונות נהיגה  (!) איש�30,000 קיי� פער של למעלה מ1991ובשנת 
 סיכוי שווהנשי� יש משו� של, טענה האומרת כי אי� בכ  אפליה. לעומת הנשי� העושות כ�

להחזקת רשיו� נהיגה וכי קביעת הקריטריוני� לא מצביעה מפורשות על תשלו� שכר רק בשל 
 ג�שוויו� כיוו� שכאמור הלכה פסוקה היא שיש להבטיח ,  דינה להדחות–היות העובד גבר 

נשי� בישראל לעול� מחזיקות בפחות רשיונות נהיגה , כאמור, במבח� התוצאה. בתוצאות
 מסקנה זו .פקטו� ולפיכ  קיימת במקרה זה אפליה דה, למרות ייצוג� השווה באוכלוסיה,רי�מגב

 . בפחות רשיונות נהיגה א, ה�מחזיקי�אשר , ג� בכל הקשור לנכי�נכונה 
 עדיי� אי� בה �  כיוו� שעצ� הבעלות על רכב,נית� לטעו� כי הוראה זו מפלה מעצ� טיבה, בנוס,

יתכ� מצב בו עובדי� בעלי רכב יוכלו לנסוע . ל לצור  נסיעה בתפקידכדי להוכיח שימוש בו בפוע
לעומת עמיתיה� שאינ� בעלי רכב ושעבור אותה ,  מהחזרי� גבוהי�תבתחבורה ציבורית וליהנו

 . יקבלו החזרי� לפי תערי, הנסיעה בתחבורה הציבורית, ההוצאה של נסיעה בתחבורה ציבורית
משו� שלמעשה התשלומי� משקפי� באופ� ישיר את ,  כללשאי� כא� אפליה,  נית� לומרמאיד 

 .כאשר כל אחד קיבל כפי הוצאתו המדווחת, ההוצאות שהוצאו על הנסיעות
 שכ� .אי� משתמע מהדברי� שזוהי אפליה פסולה, א, א� נגיע למסקנה שמדובר כא� באפליה

 .הקבוצות השונות שהינו רלוונטי להבחנה בי� ס שונה הוא לגיטימי כאשר יש שוני יח,כאמור
 ?הא� בעלות על רכב אמורה להכתיב התייחסות שונה לעובדי�: השאלה העולה היא, א� כ�

נקודת ההנחה העומדת בבסיס ההתייחסות השונה היא שעובדי� בעלי רכב יעשו בו שימוש בזמ� 
כשלעומת� . שימוש שלעיתי� הכרחי בנסיבות מסוימות, העבודה לנסיעות למטרות עבודה

 �בהתא� לכ  יש מקו� לטענה . שאינ� בעלי רכב יעשו את דרכ� בתחבורה הציבוריתעובדי
 . שהשוני רלוונטי מכיוו� שהוא נוגע להחזר הראוי

 

 :העדר כוונה

די בעצ� קיומה האובייקטיבי של העובדה , נשאלת השאלה הא� בכדי לקבוע שמתקיימת אפליה
 או שמא נדרשת ג� כוונה להפלות מצד ,בדבר היחס השונה המוענק לאנשי� המצויי� במצב שווה

עלולה להכשיל ,  בהגדרת הזכותמניעהכללת דרישת קיומו של . המעביד המעניק את היחס השונה
 . בייחוד הדבר מקשה כאשר עוסקי� באפליה קבוצתית. את התביעה
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שהעדרה של , מכא�.  בנסיבותלמרכיב הכוונה אי� שייכותשאלה זו הוכרעה בפסיקה ונקבע כי 
 . וזו תהיה פסולה ג� בהעדר כוונה, ונה אינו מעלה ואינו מוריד לגבי שאלת קיומה של האפליהכו

 :צ שדולת הנשי�"כ  למשל פסק השופט מצא בבג
והפליה היא פסולה ג  כשאי� , כעובדה מוכחת, הפסול הוא בתופעת ההפליה של נשי "

 ".ביסודה כוונה להפלות
 . צ נבו"כ  א, נפסק בבג

הרי שהאפליה הקיימת , ו בהוראת מצד החשב הכלליא, א� אי� כלל כוונת אפליה, במקרה דנ�
 .כוונההבפועל תחשב כפסולה ג� בהעדר 

 

 משמעות ההכרה בשוויו�

: למשמעות ההכרה בשוויו� התעסוקתי כזכות יסוד חוקתית יש שתי נפקויות מרכזיות לענייננו
וא, אינו יכול , בסתירה לעקרו� זהינו יכול לחוקק  אמבצעת/השלטו� כרשות מחוקקת, האחת

איננו יכול להפלות בי� , יהשלטו� כמעביד ציבור,  שנית.לתק� תקנות או להורות בסתירה לו
ש יוכל לבקר "הרי שביהמ, כיוו� שמדובר בזכות יסוד חוקתית,  בנוס,.בניגוד לתקנות אלו, עובדיו

וחומר נלמד כי יוכל לבקר ומקל , באמצעותה חוקי� שחוקקה הכנסת ועומדי� בסתירה אליה
 אשר מצויה במעמד נורמטיבי נמו  יותר ממעמדו של חוק – כבמקרה דנ� –הוראה מנהלתית 

  .רגיל
 

 יחסיות זכות היסוד לשוויו� בעבודה
.  בלבדזכות יחסיתג� הזכות לשוויו� בעבודה איננה זכות מוחלטת אלא , כמו כל זכות יסוד אחרת

עלול . עשויה להתנגש בזכויות יסוד אחרות או לפגוע בהגשמת�הגשמת הזכות לשוויו� בעבודה 
ומכא� שיש צור  להחליט , להווצר מצב בו יהיה בלתי אפשרי לייש� את שתי הזכויות המתנגשות

 .כיצד לאז� בי� הזכויות המתנגשות
ונראה את טיב , נבח� את זכויותיו של המעביד אל מול הזכות החוקתית של העובד לשוויו� בעבודה

 .כללי האיזו� שבי� זכויות אלו
�לבחור ע� מי לקשור יחסי עובד,  יש זכות לשכור ולפטר עובדי� כרצונו,באופ� כללי, למעביד
 במקרה דנ� זכות המעביד באה לידי ביטוי . לנהל את מפעלווכיצד ע� מי לנתק את הקשר, מעביד

 . בי� היתר בקביעת חוזי עבודה ותנאי שכר
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תמיכה זו נלמדת מכח זכות הקניי� . 33נתמכות כיו� מכח זכויות יסודזכויות אלו של המעביד 
למדי� זאת , בנוס,. כבוד האד� וחירותו:  לחוק יסוד3המעוגנות חוקתית בסעי, , וחופש הקניי�

�יתר על. חופש העיסוק: בחוק יסוד, מכח חופש העיסוק המוקנה למעביד ומעוג� א, הוא חוקתית
האוצר בחובו ג� את חופש ההתקשרות , ת יסוד מכח חופש החוזי�זכות המעביד מעוגנת כזכו, כ�

 .34וג� את חופש עיצוב החוזה
הבאה לידי ביטוי בי� היתר בקביעת , עומדת הזכות החוקתית לשוויו� בעבודה, במקרה זה, לעובד

� .תנאי שכר שווי
 

ו� בי� מה� כללי האיז? פיה� תקבע זכות היסוד העדיפה על חברתה�מה� הכללי� על, א� כ�
� ?האינטרסי� המתנגשי

� : יתכנו שני סוגי התנגשויות של אינטרסי
התנגשות מסוג זה יכולה להווצר למשל כאשר : התנגשות בי� זכות יסוד חוקתית לחוק רגיל. א

זכות היסוד החוקתית של המעביד לבחור עובדי� ולנהל את מפעלו כראות עיניו מתנגשת ע� חוק 
במצב דברי� .  כדוגמת חוק שוויו� הזדמנויות בעבודה המובא להל�,רגיל המבטיח שוויו� לעובד

ביטוי זה מציי� כי . 35"איזו� אנכי"ש כי יש לאז� בי� הערכי� המתנגשי� בצורה של "קבע ביהמ, זה
 לחוק 8בסעי, , האיזו� נקבע בחוקי היסוד עצמ�. חשיבותו היחסית של ער  אחד גבוהה מהאחר

 4פסקת ההגבלה קובעת . 'פסקת ההגבלה'וראה המכונה בה, כבוד האד� וחירותו: יסוד
 :מ שהפגיעה של החוק הרגיל בזכות היסוד החוקתית תהיה כדי�"קריטריוני� ע

חקיקה ראשית או חקיקת (הפגיעה בזכות החוקתית צריכה להתבסס על הוראת חוק  •
 .ומכח הסמכה מפורשת באותו חוק) משנה

 .נת ישראלהחוק הפוגע חייב להלו� את ערכיה של מדי •

 .החוק הפוגע נועד לתכלית ראויה •

 .החוק פוגע בזכות האד� במידה שאינה עולה על הנדרש •

בו עלולה להווצר התנגשות בי� חוק שוויו� הזדמנויות בעבודה או חוק שכר שווה , במקרה דנ�
נבח� הא� חוקי� אלו , לבי� זכות היסוד החוקתית של המעביד) ראה להל�(לעובדת ולעובד 

�וחוקי� אלו הולמי� את , הפגיעה מתבססת על הוראות חוק.  בתנאי פסקת ההגבלהעומדי
שכ� ה� תואמי� את מגילת העצמאות של מדינת , ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית

                                                        
 .177) ד"תשנ (המשפט, "לתו בהסכ� עבודה קיבוצי ובחוזה עבודה אישיוהגב' חופש החוזי�'", גולדברג' מ 33
 .702) 4(ד מז"פ', בית הדי� לעבודה ואח' נ' מ ואח"יבי� פלסט בע 1683/93צ "בג 34
 .220עמוד , פרשנות חוקתית, ברק 35
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החוקי� נועדו לתכלית ראויה של הגשמת זכויות אד� ועיגו� זכות היסוד לשוויו� , בנוס,. ישראל
 קיימת התאמה בי� האמצעי המגביל את חופש החוזי� של –תית וכ� הפגיעה מיד, בעבודה

לאור . המעביד לבי� המטרה למנוע אפליה בשכר עבודה ויתכ� שאכ� זהו האמצעי שפגיעתו פחותה
נראה כי החוקי� המצוייני� עומדי� בתנאי פסקת ההגבלה ולכ� ה� אמנ� , כל האמור לעיל

 .ושי� כ�פ הדי� ה� ע"א  ע, פוגעי� בזכותו של המעביד
 

ראוי לציי� כי יתכ� שחוק יהיה תק, למרות שהוא פוגע בזכות יסוד ואיננו עומד בדרישות פסקת 
. כבוד האד� וחירותו:  לחוק יסוד10בסעי, , מצב זה מוסדר בהוראת שמירת דיני�. ההגבלה

א� כי לא ,  תשמר–הסעי, קובע כי החקיקה שהיתה בתוק, לפני שחוק היסוד נכנס לתוק, 
 במקרה דנ� הדברי� נוגעי� רק לחוק שוויו� הזדמנויות בעבודה .ח בפרשנותה המקוריתבהכר
 .1988משנת 

 
התנגשות בי� זכות היסוד החוקתית של המעביד : זכויות יסוד חוקתיותהתנגשות בי� שתי . ב

. לבחור עובדי� ולנהל את מפעלו כרצונו לבי� זכות היסוד החוקתית של העובד שלא להיות מופלה
בי� שתי הזכויות בעלות המעמד המשפטי " איזו� אופקי"ש קבע כי יש לערו  "ביהמ, סיבות אלובנ

וצרי  לנסות למצוא דר  , האיזו� צרי  להעשות מבלי להקריב זכות אחת על מזבח חברתה. הזהה
אשר , "נוסחת איזו�"האיזו� נעשה באמצעות . 36למימוש� המהותי של שתי הזכויות ככל שנית�

קובעת כי מקו� שבמערכת היחסי� בי� האזרח למעביד במגזר הציבורי קיימי� בענייננו 
�לאחר שהתברר כי לא יוכל , כאמצעי אחרו�אזי פגיעה בשוויו� יש להצדיק רק , אינטרסי� נוגדי

 .37וכ� רק באותה מדה נדרשת, לדור בכפיפה אחת ע� העקרו� האחר
 

 :שוויו� בעבודה כזכות חוקית. 2

, �198838ח"התשמ, בחוק שוויו� ההזדמנויות בעבודהזכות יסוד חוקית מוסדר ה כהשוויו� בעבוד
  שווההעיקרית שבה� היא חוק שכר. מושל� על ידי מגוו� הוראות חוקיות המתקיימות בצדוו

 .�199639ו"התשנ, לעובדת ולעובד

                                                        
 .520עמוד , ש� 36
 .467�468עמודי� , ש� 37
 .95, ה"ח התשנ"ס 38
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 : לחוק שוויו� הזדמנויות בעבודה מדבר על שכר עבודה2 סעי% 

 איסור הפליה . 2

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

 : בכל אחד מאלה... מפלגת  או שירות  במילואי 

 ;תנאי עבודה) 2(...

בי� היתר בכל ,  עובדיו מחמת מינ�הסעי, אוסר על המעביד להפלות בי�, כפי שנית� לראות
� . הכוללי� ככאלה ג� את שכר העבודה, הקשור לתנאי עבודת

 : ממשי  וקובע כי2סעי, 
 

 . רואי� כהפליה ג� קביעת תנאי� שלא ממי� העני�...)א(� לעני� סעי$ קט) ב(
 

כי כל , המשמעות המיידית של פסילת תנאי שלא מ� המניי� היא. בהוראה זו נאסרה אפליה עקיפה
א� יש לו תוצאה פוגעת בקשר לקבלה , תנאי שאינו מתייחס לביצוע התפקיד ייחשב לתנאי מפלה

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

 כיוו� �והוא מתייחס לביצוע התפקיד, נית� לטעו� מנגד כי תנאי זה קשור מהותית להחזר הנית�
תנאי  לכ� ו, כחלק מדרישות התפקיד– ב מסויי� לאור  דר  מסוימתשההחזר נית� לנסיעה ברכ

 .אינו מפלהזה 
 
 

אוסר אפליה ג� מכח חוק מיוחד ה, במקביל, כיו� נית� לתבוע השוואת שכר בעד עבודה שווה
 . חוק שכר שווה לעובדת ולעובד: בשכר מטע� מי�

                                                                                                                                                               
 )כר שווה לעובדת ולעובדחוק ש: להל�. (230, ו"ח התשנ"ס 39
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מאחר ,  יותר מזו של חוק שוויו� ההזדמנויות בעבודהרחבההאפשרות הגלומה בחוק זה הינה 
ולפיכ  ,  ולא רק בגי� עבודה שווהעבודה שוות ער�שהיא מאפשרת תביעה להשוואת שכר ג� בגי� 

 .נתמקד בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד

תחילתה .  במספר שלבי� בישראלהתפתחההבטחת עקרו� השוויו� בשכר , חינה היסטוריתמב
עבודה שבמסגרתו עוג� עקרו� השכר השווה בעבור , 1964בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד משנת 

המעג� את עקרו� השכר השווה , 1996ושיאה בחקיקת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד משנת , שווה
ובלבד שמדובר בעובד ועובדת המועסקי� בידי אותו מעביד ועבודת� , ער�עבודה שוות בעבור 

 .מתבצעת באותו מקו� עבודה

 : לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד מגדיר את מטרת החוק1סעי, 

חוק זה נועד לקד  שוויו� ולמנוע אפליה בי� המיני  בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר "
 "בקשר לעבודה

 כי חובת ההשוואה בי� העובדי� לעובדות חלה לא רק על שכר העבודה  לחוק זה קובע2סעי, 
 : שנות� המעביד לעובד בקשר לעבודהכל גמול אחראלא ג� על , במובנו הצר

 הזכות לשכר שווה. 2

זכאי  לשכר שווה בעד , עובדת ועובד המועסקי  אצל אותו מעביד באותו מקו  עבודה
הוראה זו תחול ג  לעני� כל ; דה שוות ער#עבודה שווה בעיקרה או עבו, אותה עבודה
 ; שנות� מעביד לעובד או עבורו בקשר לעבודתו, גמול אחר

, תנאי  נלווי , מענק, קצובה, טובת הנאה,  כל תוספת�" גמול אחר", לעני� חוק זה
מכסת שעות , שימוש בטלפו�, תשלומי  בשל החזקת רכב, תשלו  לכיסוי הוצאות

או כל תגמול אחר בכס% או בשווה , שימוש ברכב, ביגוד, צועיתרכישת ספרות מק, נוספות
  .והכל א% א  אינ  שכר עבודה, במישרי� או בעקיפי�, כס%

אשר ,  לחוק יש להשוות את שכר העובדת והעובד ג� בפרמטרי� הנלווי�2לפי סעי, , דהיינו
תשלומי� , וג שהואוכוללי� בי� השאר טובות הנאה מכל ס, בסעי, זה הוגדרו באופ� נרחב ביותר

   .לכיסוי הוצאות ותשלומי� בשל החזקת רכב
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, נית� לטעו� לאור סעיפי� אלו כי קיימת אפליה בי� המיני� בכל הנוגע לטובת הנאה, במקרה דנ�
 הנשי� המחזיקות ברשיונות מספרמוכיחי� כי הנתוני� ה לאור, המהווה גמול הקשור לעבודה

תוק, הינו תנאי �וכאשר החזקת רשיו� בר, )נספח ג (גברי�נהיגה נמו  באופ� משמעותי מזה של ה
נית� ,  בנוס, לכ .הרי שנוצרת בפועל אפליה בי� המיני� בתשלו� שכר עבודת�, לקבלת ההטבה

 ג�  בפועלכי, אשר ראה אור בימי� אלו, )נספח ד (ח הוצאות השכר בשירות המדינה"לראות בדו
, למשל, כ . 40ת שקלי� מ� ההחזר הנית� לגברי�ממוצע החזר ההוצאות לנשי� תמיד נמו  במאו

 כי בקרב כלל עובדי המדינה ממוצע החזר ההוצאות של גברי� Aנית� לראות בנספח ד בטבלה 
   .מ� ההחזר שמקבלות הנשי� 3 �280גבוה בכ

 

 חריגי�
 הנובע מקיומו של צידוק עניינילעתי� יש לפערי� הללו . לא כל פער בשכר הינו תוצאה של אפליה

�, למשל, הפער בשכר יכול לנבוע. שוני אובייקטיבי המאפיי� את עבודת� של העובדי� השוני
מנסיבותיו , מהתרומה שמניב המעביד מהעבודה המבוצעת, מכוחות השוק, משוני בתוכ� התפקיד

לעתי� , ואול�. האישיות של העובד מבחינת הוותק והנסיו� או בעקבות מצבו המשפחתי וכדומה
 כגו� , בשכר הוא תוצאה של חולשת� של בני קבוצות מעמד שונות באוכלוסיההפער, קרובות

�  בכל מקרה מה�שיש צור  לבחו�, מכא�.  המנוצלי� בצורה מפלה בידי המעביד,נשי� ונכי
,  כדי לוודא מה� הפערי� הנובעי� משוני אובייקטיבי,הסיבות שגרמו ליצירת פערי השכר

, י שו� יסוד סביר אחר" הפערי� שאינ� מוסברי� עומה�, שמכוחו מוצדק לשל� שכר שונה
 . ומכא� שיש לייחס� לאפליה

קובע את מסגרת החריגי� שמכוח� אפשר לשל� שכר , לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד) א(6סעי, 
 : לעובדת ולעובדשונה

 הפרש בשכר. 6

 או  כדי למנוע הפרש בשכר או בגמול אחר המתחייב מאופיה2אי� בהוראות סעי% ) א(
, הוותק בעבודה, איכות העבודה, ממהותה של העבודה הנדונה ובכלל זה תפוקת העבודה

                                                        
נובע "מדגיש כי חלק נכבד מהפער בהחזרי הוצאות לנשי� לעומת גברי� , ח זה"אשר הגיש דו, הממונה על השכר 40

נשי� בדירוג זה (ומתפקידי העובדי� ) כ מועסקי� בדרגות גבוהות יותר"גברי� בד(משיבו. בדרגות השונות בדירוג 
 )".כ בתפקידי מזכירות"מועסקות בד
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והכל כשאי� בכ# משו  , או מיקומו הגיאוגרפי של מקו  העבודה, ההכשרה או ההשכלה
  .אפליה מטעמי מי�

מנת שנית� יהיה להכשיר תשלו� �סעי, זה קובע למעשה שני תנאי� מצטברי� שקיומ� נדרש על
, המתייחס לסיבה המהותית המצדיקה תשלו� שכר שונה, תנאי חיובי: ונה לעובדת ולעובדשכר ש

 .המחייב שהשוני בשכר לא יהיה תוצאה של אפליה מטע� מי�, ותנאי שלילי

מוטל ) א(6קובע כי נטל ההוכחה שמתקיימת אחת מעילות הצידוק המוזכרות בסעי, ) ב(6סעי, 
 .על המעביד

טעו� המעביד לקיומה של סיבה מהותית המצדיקה תשלו� גמול שונה בענייננו יוכל ל, לפיכ 
 �שכ� , מהותה של העבודה הנדונה/ למשל יטע� כי הגמול השונה מתחייב מאופיה–לנשי� ולגברי

יוכל לטעו� המעביד כי אי� בכ  , בנוס, לכ . חלק מ� העבודה ה� הנסיעות עליה� משתל� הגמול
 אינ� מתייחסי� להיות  את קבלת הגמוליוני� הקובעי�שכ� הקריטר, משו� אפליה מטע� מי�

  .בעל רשיו� הרכב גבר או אשה

הפסיקה לא קבעה א� הקביעה שהשוני בשכר אסור שיהא , נציי� כי בכל הקשור לתנאי השלילי
הטענה מ� . מסיבה של אפליה מטע� מי� חל רק לגבי אפליה ישירה או שחל ג� לגבי אפליה עקיפה

, למעשה טומנת בחובה את ההנחה כי אסורה רק אפליה ישירה, בש� המעבידהסוג המובא לעיל 
 �שכ� ג� המעביד יכיר בכ  שבפועל קיימת אפליה עקיפה בשל פער בי� הגברי� לנשי� ביכולת

 נתוני� , לאור נספח ג, המסמ פי שכבר נטע� במהל כ. לענות על התנאי המאפשר קבלת הגמול
 לעתי� הפער מגיע .נשי� בעלות רשיו� נהיגה למספר הגברי�מוכיחי� פער משמעותי בי� מספר ה
� נתו� זה משפיע באופ� ישיר .)וראו נספח ג, 1991למשל בשנת  (לכדי הבדל של עשרות אלפי אנשי
וק מעיו�  יכולה לקבל חיז טענת המעביד. החזר הוצאות הרכב–על זכאות העובד לקבלת הגמול 
 .41במשפט משווה בפסיקה האנגלית

�שכ� פרשנות זו מתיישבת ע� ,  דלעיל ג� כאוסר אפליה עקיפה6לטענתנו יש לפרש את סעי, , אול
על דר  , לא רק למנוע אפליה בי� המיני�, כאמור, חוק זה נועד. 1מטרת החוק המוזכרת בסעי, 

                                                        
 Handels-og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark v. Dansk Arbejdsgiverforeningבפסק די�  41

[1989] IRLR 532 (ECJ) נקבע כי העובדה שמעביד נות� תוספת שכר עקב שעות עבודה ומקומות עבודה לא סדירי� 
זאת למרות שנשי� נפגעות בנסיבות ו, יכולה להיות מוצדקת א� השעות והמקומות מתחייבי� כדי לבצע את העבודה

, הנשי� נפגעות מכ� מאחר שלא יוכלו להנות מתוספת זו בשל האחריות המשפחתית המוטלת בפועל על כתפיה�. אלו
 .אשר בגינה לא יוכלו לעבוד שעות נוספות או במקומות לא סדירי�
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לדעתנו דבר זה מצביע על רצו� . אלא על דר  החיוב מנוסחת מטרתו לקד� את השוויו�, השלילה
   .ובתו  כ  לאסור ג� אפליה עקיפה, יב את השוויו� בי� המיני�לקד� ולהרח

 
 חוקק , אשר הציב לו למטרה לקד� את שוויו� הנשי�, לחוק שכר שווה לעובדת ולעובדדומהב

, חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלויות:  חוק שמטרתו לקד� שיווי זכויות לנכי�1988בשנת 
 .�198842ח"תשנ

 :קרו� יסוד לחוק קובע ע1סעי, 
, זכויותיה  של אנשי  ע  מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה"

על ההכרה בער# האד  שנברא בצל  ועל עקרו� , מושתתות על ההכרה בעקרו� השוויו�
 . "כבוד הבריות

 
 : 8בחוק זה נקבעה הזכות לשכר שווה בסעי, 

 איסור הפליה בתעסוקה. 8
ובלבד שה  , מחמת מוגבלות , ובדיו או בי� דורשי עבודהלא יפלה מעביד בי� ע) א(

 :בכל אחד מאלה, כשירי  לתפקיד או למשרה הנדוני 
 ;תנאי עבודה) 2(... 

 .כוללי� תשלו� שכר והחזרי הוצאות, כאמור לעיל, תנאי עבודה
� :עובד ע� מוגבלות לשונה אפשר לשל� שכר וקובע את החריג שמכוח) ג(8סעי, , אול

המתחייבת מהדרישות , פעולה או הימנעות מפעולה, ואי  כהפליה לפי סעי% זהאי� ר) ג(
 . המהותיות של התפקיד או של המשרה

המצדיקה , ג� כא� יוכל לטעו� המעביד לקיו� דרישה מהותית של התפקיד, כפי שצויי� לעיל
ה� הנסיעות יטע� כי חלק מהותי מ� העבודה , כ  למשל. תשלו� גמול שונה לעובדי� ע� מוגבלויות

 .עליה� מושבות ההוצאות

 סיכו� ביניי�
 :בשני אופני� מרכזיי� הזכות לשוויו� בעבודה משתקפת בהיררכיה המשפטית בישראלראינו כי 

                                                        
 252, ח"ח תשנ"ס 42
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: כבוד האד� וחירותו וחוק יסוד: חוק יסודמ גזרתהנ, יתחוק�מעוגנת כזכות יסוד חוקתית על. א
 . חופש העיסוק

החוקי� המרכזיי� . שזו מתגבשת בחקיקה רגילה של הכנסתכ, מעוגנת כזכות יסוד חוקית. ב
�וחוק שוויו� זכויות , חוק שוויו� ההזדמנויות בעבודה, כר שווה לעובדת ולעובדחוק ש :הינ

, הכוללי� שכר עבודה, חוקי� אלו אוסרי� אפליה בקביעת תנאי העבודה. לאנשי� ע� מוגבלויות
טובת הנאה או תשלו� לכיסוי הוצאות הקשורי� וא, חלק� מצייני� במפורש איסור אפליה בכל 

 .לעבודה
, אשר מכירות בזכות לשוויו� בעבודה כזכות יסוד, קיימות אמנות והכרזות בינלאומיות, בנוס,

 . מנחות את בית המשפט בישראל בפסיקתו, ג� ה�, ואמנות אלו
, יות ומנטליותהטעמי� האסורי� לאפליה כוללי� בי� השאר אפליה מטעמי מי� ומוגבלויות פיז

כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהוראות החשב ,  אפליית נשי� כמו ג� אפליית נכי�ולפיכ  אסורה
 .הכללי

. הזכות לשוויו� בעבודה מכילה בתוכה ג� את השוויו� ביחס ובסיכוי וג� את השוויו� בתוצאות
 �וצאת פוגעת בתהוראת החשב הכללי הדורשת החזקת רשיו� נהיגה כתנאי לקבל ההחזרי

מאז , כיוו� שבפועל נתוני� סטטיסטיי� מוכיחי� באופ� חד משמעי כי במדינת ישראל, השוויו�
הנמו  , תמיד ישנו פער בי� מספר הגברי� המחזיקי� רשיונות נהיגה לבי� מספר הנשי�, הקמתה

�הטענה כי , לפיכ . למרות ייצוג� השווה באוכלוסיה, זאת. ממנו לעתי� בעשרות אלפי אנשי
,  דינה להדחות–ה זו אינה מפלה בשל סיכויי� השווה של הנשי� להחזקת רשיו� נהיגה הורא

אשר , ישנה פגיעה בזכות השוויו� של נכי�, באופ� דומה. שכאמור יש להבטיח שוויו� ג� בתוצאות
 .באופ� יחסי מחזיקי� בפחות רשיונות נהיגה

כיוו� שעצ� הבעלות על רכב ורשיו� , נית� לטעו� כי הוראת החשב הכללי מפלה מעצ� טיבה, בנוס,
 . עדיי� אי� בה� כדי להוכיח שימוש ברכב בפועל לצור  נסיעה בתפקיד, נהיגה

 .ראוי לציי� כי אפליה תהיה פסולה ג� בהעדר כוונה מצד הגור� המפלה
הרי שהחשב הכללי לא יכול להורות בניגוד לו ואינו , מאחר והשוויו� מעוג� כזכות יסוד חוקתית

אשר עומדות בסתירה , ש היכולת לבקר הוראות מסוג זה"לביהמ, כמו כ�. להפלות בי� עובדיויכול 
 .וא, להביא לבטלות� של הוראות אלו, לחוקי היסוד

לפיכ  בעת , כמו כל זכות יסוד אחרת, זכות יחסיתכי הזכות לשוויו� בעבודה הינה , יודגש
אול� עליו להשתדל , פ כללי� קבועי�"ש יאז� בינה� ע" ביהמ�בי� זכויות שונות ' התנגשות'

 .שהפגיעה בשוויו� תהיה המוצא האחרו�
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 החזר ההוצאות כמת� טובת הנאה לעובד: גפרק 

בפרק זה נבח� הא� הוראת החשב הכללי בדבר החזר הוצאות רכב לעובדי� מהווה למעשה טובת 
רי� מופיעי� כפי שהדב, העוסקי� בנושא זה, שאלה זו תבח� במסגרת דיני המיסי�. הנאה

 . 43בפקודת מס הכנסה
 בשכרמדובר משמעות הדבר היא כי , טובת הנאהבמידה ונוכיח כי אכ� החזר הוצאות רכב מהווה 

הוכחה זו נותנת משנה תוק, לשאלת . דה אשר מחוייבת במס הכנסהדהיינו הכנסת עבו, לכל דבר
 מדוע  לחקוריש � לאורה שכ, אשר פוגעת בזכות השוויו�,בהוראת החשב הכללי האפליה הפסולה

� בדמות אותה טובת –יקבלו שכר שונה , המבצעי� עבודה זהה, שני אנשי� בעלי כישורי� זהי
 .  וזאת רק בשל היות האחד בעל רכב ורשיו� נהיגה והיות השני משולל כל זאת�הנאה 
י� כפי שהדבר, בשאלה הא� ההוראה בדבר החזר הוצאות רכב מהווה טובת הנאה, כ��א�, נפתח

� .מופיעי� בדיני המיסי
 

 רקע
במטרה להעניק , שוני� בי� המעביד לעובדו" תכנוני מס"תשלומי שכר לעובדי� היוו בעבר מקור ל

כ  שהכנסתו תגדל ואילו המעביד לא יצטר  להגדיל באופ� ניכר את , "נטו"לעובד טובות הנאה 
 . ההוצאה

כגו� , אשר נקראו בשמות שוני�, בדי�של הענקת טובות הנאה לעו" סידורי�"כתוצאה מכ  נעשו 
המהווי� מחד גיסא הוצאה למעביד ומאיד  גיסא ', חינו  וכד, ספרות, טלפו�, כיסוי הוצאות רכב

 .44הכנסה פטורה ממס לעובד
אשר נית� לראותו כרפורמה הגדולה ביותר במס בישראל , 45 לפקודת מס הכנסה22תיקו� מספר 

שימשו , עד לרפורמה זו. שחר�ב�' ח' ועדה בראשות פרופבא בעקבות המלצות , עד 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"
המתקפה היתה . של עובדי�'  וכושיחות טלפו�, בהוצאות מסויימות בגי� השתתפות בהחזקת רכב

 מעתה �שעליה� קיבל החזר מ� המעביד והיו פטורות ממס , הוצאות שונות של העובד: כפולה
                                                        

 ].נוסח חדש[פקודת מס הכנסה  43
 .106) 2003, מהדורה שלישית(דשי� דיני המס הח, גרוס' י 44
 .168ה "ח תשל"ס, 1975�ה"התשל, )22' מס(חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה  45
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ואילו מקו� בו לא נית� לייחס הכנסות , ייחשבו כהכנסות העובד לכל דבר ולפיכ  יחוייבו במס
 . לא תוכר ההוצאה למעביד�לעובד

 הפנסיהמת השלכה לתשלומי השכר השוני� לעניי� חישוב יש לציי� כי מעבר לשאלת המיסוי קיי
תשלומי שכר שוני� אשר מתווספי� לבסיס השכר יכולי� להעלות את הפנסיה שצובר . לעובד

� . העובד ולפיכ  יש לה� השלכה מעבר לסכו� המיידי המשול
 

 המצב החוקי כיו�
� מקורות ההכנסה מגדיר מה, אשר תוק� במסגרת רפורמה זו,  לפקודת מס הכנסה2סעי, 

 :החייבי� במס
 מקורות הכנסה . 2

בשיעורי  המפורטי  , לכל שנת מס, בכפו% להוראות פקודה זו, מס הכנסה יהא משתל 
על הכנסתו של אד  תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחו- לישראל , להל�

 ...ממקורות אלה, ועל הכנסתו של אד  תושב חו- שהופקה או שנצמחה בישראל
 עבודה) 2(
 ; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו...) א(

לרבות תשלומי  בשל החזקת רכב או , תשלומי  שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו
א# למעט , נסיעות לחו- לאר- או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, טלפו�

ו בכס% ובי�  בי� שניתנ�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 , מסעי, זה עולה כי יש לשל� מס על הכנסה מעבודה

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

 . הניתנת מ� המעביד לעובד, טובת ההנאה המופיעה בתחילת הסעי,
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  מקורות הכנסה מעבודה– )2(2פירוט מרכיבי סעי� 
�ובדהנובעת מקיומ� של יחסי ע, הינה הכנסת העובד, הכנסת עבודה החייבת במס לפי סעי, זה. 1

ההנחה היא כי במקרה דנ� מתקיימי� בברור יחסי . ומשולמת לו עקב קיו� יחסי� אלו, מעביד
 . 46ג� ללא צור  במבחני� שהעמידה הפסיקה לשאלה זו, מעביד�עובד

 
 
 
 "כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו".  2

נקבע בפסיקה ,  בסעי,אשר תגרור חיוב במס כהגדרתה" טובת הנאה"לש� הקביעה הא� מדובר ב
מבח� נוחות המעביד קובע כי א� טיבו של התפקיד מצרי  את העובד . 47"נוחות המעביד"מבח� 

אזי טובת ההנאה או הקצובה איננה מהווה הכנסת עבודה החייבת , להזקק למצר  או לשירות
כאשר טובת ההנאה ניתנת כחלק מהתמורה המשתלמת לעובד תמורת , לעומת זאת. במס

 .הרי היא בגדר הכנסת עבודה החייבת במס, יושירות
 

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 מלמד כי בפועל ישנה הכרה

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

משל� א, את הוצאות המס נית� לומר כי הוא עצמו מכיר בכ  שטיבו של התפקיד איננו ) המדינה
תלמת אלא זו טובת הנאה הניתנת לעובד כחלק מהתמורה המש, מצרי  שימוש ברכב בהכרח

 .ולפיכ  חייבת במס, תמורת שרותיו
מעבר לכ  נית� לטעו� כי רבי� ה� העובדי� המקבלי� החזר הוצאות רכב מבלי שתפקיד� אכ� 

 . 48מצרי  שימוש ברכב דווקא
 
 "תשלומי� שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו.  "3

                                                        
 .416) 2(ד מח"פ, ש טבריה"פ' הפועל טבריה נ, התאגדות לתרבות גופנית 5378/90א "ע: ראו לדוגמא 46

15� ה3/טמיסי� , ש חדרה"פ' נה יוס# נ'מחאג 134/92) 'חי(ה " עמ�  וכ�. 
 .2088) 3(ד יד"פ, א"פיש ת' מ נ"ד� אגודה שיתופית בע 545/59א "ע 47

 .473א ח "פד, ש חיפה"פ' רזניק נ 20/76) 'חי(ה "  עמ
 . אול� היא נראית כטענה מסתברת, טענה זו דורשת כמוב� עיגו� בנתוני� אמפיריי� שאי� בידינו בשלב זה 48
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הוצאותיו היא שיש לשל� מס על תשלומי� שניתנו לעובד לכיסוי ) 2(2כוונת הוראה זו של סעי, 
במידה . א  לא מדובר על תשלומי� אשר הוחזרו לעובד שעה שהוציא הוצאות למע� מעבידו, שלו

דוגמת , שנת� העובד למעבידו" הלוואה"והעובד הוציא למע� המעביד הרי שנית� לראות בכ  מעי� 
 . שרכש מכיסו חומרי גל� בעבור מעבידו ולא ישל� מס על כספי הקניה המוחזרי� לועובד 

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

 .49כס, ממש
 
א  למעט תשלומי� כאמור המותרי� לעובד  . . .  בות תשלומי� בשל החזקת רכבלר.  "4

 "כהוצאה
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
 .הכנסהלפקודת מס ) 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

 
סכו� ההכנסה את ההוצאות מנת לקבוע מהי ההכנסה החייבת במס יש להוריד מ�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

 .חריג כאשר מדובר בהוצאות רכב
                                                        

 .81 )ד"תשנ, מהדורה שלישית(' חלק אמס הכנסה רפאל ' א 49
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  :50)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
ט מ� הכלל הממע, לפקודת מס הכנסה) 2(2והסייג בסעי, , רגילה בידי העובד" הכנסת עבודה"כ

 .  לא יחול על הוצאות אלו, תשלומי� המותרי� לעובד כהוצאה
 

 סיכו� ביניי�
בהיבט של מת� טובת הנאה , בפרק זה בחנו את הוראת החשב הכללי בדבר החזר הוצאות רכב

 . טובת ההנאה היא למעשה משכורת המגולמת בצורת החזר הוצאות רכב, במקרה דנ�. לעובד
אשר מתייחסי� לסוגיה הספציפית של , נאה נבחנה במסגרת דיני המסשאלת קיומה של טובת הה

 . מת� החזר הוצאות רכב
�נחשב   הוצאות רכב הנית� לעובד בגי�החזרהעלתה כי ה, בחינת פקודת מס הכנסה בתצורתה כיו

 .ולפיכ  חייב במס, איננו שונה ממת� משכורת רגילה, כהכנסת עבודה לכל דבר
 מהווה בעיני המחוקק תשלו� הנית� לעובד לכיסוי הוצאות הרכב פקודת מס ההכנסה מגלה כי

 .אשר מחוייבת במס ככל הכנסה אחרת מעבודה, טובת הנאה
 

 
 

                                                        
 .586ת"ק, 1995�ה"התשנ, )ניכוי הוצאות רכב(תקנות מס הכנסה  50
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 דרכי פעולה אפשריות : פרק ד
 כלומר דרישת הבעלות על – המנהלית הבו קיי� אינטרס לשנות את הקבוע בהנחי, במקרה דנ�

 :רויות פעולה חילופיותאפש שתי קיימות,  והחזקת רשיו� נהיגהרכב

 לחשב הכללי או למשרד האוצרפניה 
כדי  51 או למשרד האוצרלחשב הכלליפניה א ליזו� י לנקוט היש בה הראשונה הדר  .א

כל תה בהפניה תפרט את ההשגות של העמו. שיפעילו את סמכות� לשנות או לבטל את ההנחיה
לשימוש ברכבי� שנובע כיו� מרי" התתו  כדי הבהרת  , איכות הסביבההנוגע להשלכות בעניי�

תו  בחינת כל , אפשרות יעילה אלטרנטיבית כ� כדאי להציעו, )יתכ� ומבלי משי�(מההוראה 
  .היבטיה

כפי שיהיה "מוסי, פעמי� רבות את הביטוי , בחוזריו, ראוי לציי� בהקשר זה כי א, החשב הכללי
 . למשלדהיינו מותיר פתח לשינוי כפי השתנות הנסיבות, "מעת לעת

 
 : הרשויותי" מנהליות עהנחיות וביטול שינוינרחיב את היריעה בכל הנוגע ל

מבחינה זו דינ� של ההנחיות כדינ� , לשנות� ולבטל�,  שקבעה הנחיות רשאית לתקנ�מנהלית רשות"
,  לחוק הפרשנות15'  ולביטול נובעת מהסמכות הכללית הקבועה בסעי והסמכות לשינו, תקנותשל

 "1981:52 �א"התשמ
 סמכות התקנה . 15    

,  משמעה ג  הסמכה לתקנ�� או לית� הוראת מינהל תקנות להתקי� הסמכה
 . התקנות או ניתנה ההוראהשהותקנולהתלות� או לבטל� בדר# , לשנות�

 
 ולכ� , או לבטל הנחיות מנהליות כפופה לכללי� החלי� על כל מעשה מנהלילשנות הרשות סמכות
 .ובסבירות, תו  הפעלת שיקולי� ענייני�, מטרה שלשמה הוטלה הסמכות להיעשות לצרי השינוי 

הרי גוררת היא עמה ,  שאפשרית היאא,,  מהנחיות פנימיותסטייה: " דברי השופט ברקג� ראה
סבירי� יש בה� �כי רק שיקולי� ענייניי�, ההלכהמכא� , פגיעה בציפיות סבירות של בני הציבור

 . "53שקבעה לעצמה,  פנימיותמהנחיותהלית כדי להצדיק סטייה של רשות מינ

                                                        
אג- השכר והסכמי 'ונקרא , היושב באג- במשרד האוצר המקביל לחשב הכללי, ממונה על השכריש לשקול פניה ל 51

העובדה כי לאור . דהיינו ביצוע שינוי בהסכמי השכר, כיוו� שהשינוי המבוקש כרו� בשינוי שכר העובדי�, זאת. 'עבודה
 .הרי שלממונה על השכר תפקיד מרכזי בסוגיה זו, הנחיות החשב הכללי מעוגנות בהסכמי השכר

 .138�139' עמ, 2ש " העלעיל, ר הר זהב  52
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שינוי ההנחיות לא יכול להעשות למפרע ולהשפיע על פעולות פרטי� שפעלו לפי , בנוס, לכ 

 .54יש איסור שינוי רטרואקטיבי.  המדיניות הקודמת
 

ואי� לשו� אד� , אי� לו לאזרח חזקה או זכות קנויה במצב הקיי�, משניתנה הטבה, לעומת זאת
כ� רשאי המינהל בכל עת לשנות �על. תימש , הנוחה לו, שמדיניות כלכלית מסוימת, ויהזכות קנ

 או הייתה אמורה ביטול ההטבה שניתנה לוש, זכותו של האזרח היאראוי לציי� כי . את מדיניותו
 .55המכווני� את הפעלת שיקול הדעת המנהלי, פי הכללי� המשפטיי�� ייעשה על,להינת� לו

 
 קיימת הצדקה עניינית וסבירה לשנות את במקרה דנ� וכל לטעו� ולפרט כיהעמותה ת, על כ�

בא� ישתכנעו . י העמותה"לאור כל האמור לעיל ולאור טענות סביבתיות שיועלו ע, הוראהה
  . יהיה בידיה� לשנות את ההוראה–הרשויות 

,  נגיעה לעניי� שיכול ותהיה לה�גורמי� נוספי�ל יש לנסות ולפנות , בשלילהתענה והפניה במידה
 .'וכד, שר התחבורה,  הסביבהלאיכות השר :כגו�

 

 פנייה לערכאות שיפוטיות
הפניה ש ,ע� זאת חשוב לזכור. יש לשקול פניה לערכאות שיפוטיות  תצלחלאדר  זו ו במידה

דרישה של בתי המשפט למיצוי הליכי� קיימת  שכ�, עתירהלרשויות מהווה תנאי ס, לפני הגשת 
 הערכאה השיפוטית המוסמכת לדו� בעניי� זה הינה בית המשפט .המוסמכותמול הרשויות 

 .56בשבתו כבית משפט לענייני� מנהליי�, המחוזי
כמעמד הפעלת שיקול דעת מבחינה משפטית הוא  וראות החשב הכללי השלמעמד� , כאמור לעיל

 הביקורת  ה� זהות לעילותההנחיות עילות הביקורת השיפוטיות על , לפיכ .אינדיבידואלי
 . המופעלות כלפי הפעלת שיקול דעת מנהלי רגיל

הרי שתוכל לעשות שימוש בביקורות שהוצעו לעיל , במידה והעמותה תפנה לערכאה שיפוטית
 .סבירות ומידתיותחוסר  שוויו� פגיעה בזכות הכדוגמת, הנוגעות למעשה המנהלי

                                                                                                                                                               
 .434�435 , 421) 1(  להד"פ, ' אח�3רשות השידור ו'  נמ"  דפי זהב בע389/80 צ"בג  53
 .270) 3(נד  ד"פ, לההממש�ראש' מ בת שבע קהלני נ"רס 5060 / 96צ " בג54
 .466 ,)3 (לו ד"פ, בנק ישראל' ב� ציו� מוני� נ 198 / 82צ " בג55
2000�ס"התש, חוק בתי משפט לענייני� מנהליי� 56 ; 

1984�ד"התשמ, ]נוסח משולב[לחוק בתי המשפט ) א1 (40     וכ� ראו סעי- . 
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במידה ואצילת , הכלליחשב ו של הסמכות פג� ב יתכ� שקיי�,בכל הנוגע לשאלת הסמכות
 במקרה בו סמכות החשב הכללי תוטל ג�, אול�. הסמכויות של שר האוצר לא נעשתה כחוק

י מת� "ע, בא� אכ� נפל, שר האוצר לא יתקשה לתק� פג� פרוצדורלי זה, בספק בערכאות השיפוט
 .על כ� אפשרות זו אינה מומלצת. תקנות והוראות לפי החוק האמור לעיל
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 סיכו�
וראה בחוזר החשב הכללי שעניינה החזר הוצאות בוחנת את ההיבט המשפטי של ה זו דעת תחוו

�החזרי הוצאות הנסיעה והחזרה לעבודה וממנה . נסיעות בתפקיד המבצעי� רכב לעובדי
 . וניתני� לפי תעריפי תחבורה ציבורית, מוסדרי� באופ� שונה

יעות שבוצעו בתפקיד בהוכחת בעלות נראה כי מטרתה של הוראה המתלה החזר הוצאות לגבי נס
היא להחזיר לעובד את הוצאות הרכב הפרטי שנובעות ,  ובהחזקת רשיונות נהיגהעל רכב

ומאיד  השבה הוגנת ויעילה מכספי , )ניידות, עידוד זמינות(מהשימוש בו בעת מילוי התפקיד 
 . הציבור רק להוצאות שהוצאו במסגרת נסיעה בתפקיד

 
 ורשיונות  זו מפלה לטובה את בעלי הרכבהוראהכי היא , ס חוות הדעתההנחה שעומדת בבסי

 . ובפועל מתמרצת עובדי� לרכוש מכוניות ולהשתמש בה�, הנהיגה
בי� א� ה� בעלי , ההצעה האלטרנטיבית לתת את המענק הזה לכול� ללא הבחנהכי  ראוי לומר

שו� כ  האינטרס הציבורי יורה אינה נתפשת כהתנהלות של מנהל תקי� יעיל ומ, רכב ובי� א� לאו
�כי החזרי הנסיעות הינ� מוגבלי� ומדורגי� , עוד ראוי לציי�. שלא לאפשר את ההטבה הזו לכול

� .בהתא� לאופי השונה של התפקידי� אות� ממלאי� העובדי
 

 מחוייב � כגו, מנהלי � החשב הכללילפיכ  ו, "הנחיה מנהלית" נכללת בגדר החשב הכלליהוראה 
. עקרונות וכללי� אלו ה� תוצר החקיקה והפסיקה.  נוספי� יסודעל ולמספר כללי�תלעקרונו

הרי שהדבר יכול להביא , כדוגמת הפרת עקרו� או כלל יסוד, במידה ונפל פג� במעשה המנהלי
 .לבטלות ההוראה

�וכ� הועלו הטענות המשפטיות היכולות לנבוע , בחוות דעת זו נסקרו בפירוט העקרונות והכללי
�, צבענו על פג� אפשרי בזכות היסוד לשוויו� בי� השאר ה. ויכולות להעיד על פג� בהוראהמה

 .המוקנית לכל עובד
ולפיכ  דר  הפעולה , לרשות מנהלית שקבעה הנחיות יש סמכות חוקית א, לשנות� או לבטל�

 .  בבקשה לשנות הוראה זולשר האוצר אופניה לחשב הכללי המומלצת היא 
תו  , השגות של העמותה בכל הנוגע להשלכות ההוראה על איכות הסביבההפניה תפרט את ה

ראוי לחשוב , בנוס,). יתכ� ומבלי משי�(הבהרת התמרי" לשימוש ברכבי� שנובע כיו� מההוראה 
 .תו  בחינת היבטיה השוני�, על כריכת הבקשה בהצעת אפשרות יעילה חליפית
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 השר כגו�,  נגיעה לעניי�בעלי ורמי� נוספי�לג יש לנסות ולפנות , בשלילהתענה והפניה במידה
 .ושר התחבורה הסביבה לאיכות

הא� יש , תו  כדי הסתייעות בשירותי� משפטיי�, אזי יש לשקול, רק בא� כל אלו לא יצלחו
 .  שיפוטיותערכאותומה ה� סיכויי הצלחה של תביעה כזו ב, עילות מוצדקות לתביעה
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 רשימת מקורות
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 .178, ח"ח תשנ"ס, �1994ד"התשנ, חופש העיסוק: חוק יסוד. 2
 
 .90, ד"ח תשנ"ס, �1992ב"התשנ, כבוד האד� וחירותו: חוק יסוד. 3
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 .230, ו"ח התשנ"ס, �1996ו"התשנ, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד. 10
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 רדי הממשלה במשהחשבי�  :אל
 

 החזר הוצאות נסיעה בתפקיד ברכב פרטי   :הנדו�
 2005 בנובמבר �28 מה2005�1�57בשינוי להוראת שעה כספי  :סימוכי" 
 

 
 כללי

 
וסעי� " מאגר" בנושא הוצאות משתנות 11.5עודכנו בחוזר זה ההוראות בסעי� , בשינוי לחוזר שבסימוכי"

" רכב דרכי� קשות וכ" עודכ" טופס ההצהרה לעובד שאושר לו  בנושא קצובת נסיעה לעובדי� בעלי תק11.9
ומבטל כל חוזר , החוזר מרכז את כלל ההנחיות באשר להחזר הוצאות נסיעה בתפקיד. החזר הוצאות רכב

 .אחר בנדו� שפורס� לפני מועד זה
 
 מטרת הנוהל .1

                                                                             
הבחנה במכסת , רענו" ההוראות הקיימותעדכו" ו, הסדרת הכללי� להחזרת הוצאות רכב .1.1

לעובדי� הנדרשי� לנסיעות מרובות בתפקיד בי" " מאגר"מ השנתית במסגרת מכסת "הק
 .הקבוצות השונות

  
                                          אישורי� למת� רכב שרות או אישי .2

                                                                             
ידי רפרנט אג� �אשר  חייב  להיות  מאושר  על, הבסיס למת" אישורי� לרכב יהיה תק" הרכב .2.1

 .        יחייב אישור כאמורתק"שינוי בוכל , במשרד האוצר התקציבי� 
                                                                             

תהיה  תואמת  את  תק" הרכב ,   כי מת" זכאות לרכב לעובדי�,על חשבות המשרד להבטיח .2.2
 .                          והתקציבשל המשרד

                                                                             
 .     מעורבות החשב בהלי� האישורדורש ת  כי נוהל הקצאת הזכאו,יש לוודא .2.3

                                                                             
                             הזכאות להחזר הוצאות לבעלי רכב שירות ואישי .3

                                                                             
 תשלו� החזר הוצאות רכב לבעלי רכב שירות ואישי מותנה בכ� שלעובד רכב  כשיר ומורשה .3.1

במש�  כל  )  בבעלות ב" זוגו  או ( בבעלותו המלאה )  טסט תק�–בי" היתר ע� רישיו" רכב (
כי  לעניי"  ,   להסרת כל ספק מובהר בזה.שיו" נהיגה בר תוק� ברכב זהיושהוא  בעל  ר,  השנה



 45

שבמשרד  :  הכוונה היא�)" או בבעלות ב" זוגו(בבעלותו המלאה  "�זר  הוצאות  רכב  הח
 ). בלבדאו על ש� ב" זוגו(הרישוי  הרכב רשו� על ש� העובד 

 
, ידי הממונה�כי הוא מתחייב לבצע את כל הנסיעות שיוטלו עליו על, להצהירהעובד יידרש  .3.2

שידוע לו , כ" יידרש להצהיר. ושרה לומ שא"במסגרת מכסת הק, בכל אמצעי תחבורה מתאי�
פי �פי צרכי התפקיד ועשויי� להשתנות על�מ שהוקצבו לו נקבעו על"כי תק" הרכב ומכסת הק

                             .שיקול דעתה של הנהלת המשרד
                                                                                        

והינה תנאי ,  ההצהרה כאמור תתויק  בחשבות המשרד.וסח ההצהרה מצור� לנוהל זהנ
    .מקדמי לתשלו� החזר הוצאות

                                                                           
 העובד יהיה חופשי לבצע את  הנסיעות  הדרושות  למילוי  תפקידו  בכל  אמצעי תחבורה .3.3

רכבו   ב לרבותעובד יהיה ראשי לבקש החזר בגי" נסיעותיו בתפקיד. מתאי� למטרה זוה
שלא הייתה כרוכה בעלויות , עובד לא יבקש החזר בגי� נסיעה .תחבורה ציבורית או בהפרטי
                                             .   נסיעה ברכב ממשלתי או הצטרפות לנסיעה ע� רכב אחר: לדוגמא, עבורו

                                                                             
אינ� רשאי� ,  הזכאי� להחזר הוצאות  נסיעה  בתפקיד, עובדי� בעלי רכב שירות ואישי .3.4

 ).  כולל רכב איגו�(ו ברכב שכור אברכב ממשלתי לדרוש החזר בגי" נסיעותיה� 
 

י יהיו חייבי� להמשי� ולהגיש  את  הדוח  החודשי  על נסיעותיה� בעלי רכב שירות ואיש .3.5
הדיווח על המרחקי� של ). 2430מד� (ל " חשבו" נסיעות ואש�גבי הטופס הקיי� �על, בתפקיד

  יעלו על מרחקי הדר� המפורטי� בטבלת מרחקי הדר� המצורפת להוראה זו לאיעדי הנסיעה 
 ).מרחק בי" גבול עירוני לגבול עירוני(

                             
נית" לדווח ללא  פירוט ,  או בעיר היעדבה מקו� העבודה של העובדעל נסיעות בתפקיד בעיר  .3.6

על  ,מ  בחודש"  ק500 עולה על בעירבמקרי� בה� היק� הנסיעות . מ בחודש" ק�500עד ל
� ה כוללראשו" מ ה"החל מהק(העובד לדווח פירוט מלא על כל נסיעה ונסיעה באותו  החודש  

 ). מ"ק 500
 

יקבל  החזר  הוצאות  קבועות יחסית ,  עובד המועסק ומקבל שכר רק בחלק משנת התקציב .3.7
 במקרי� אלה )11.5כהגדרתה בסעי�  (מכסת המינימו�. לתקופת העסקתו במש� שנה זו

 .תקבע א�  היא באופ" יחסי לתקופת ההעסקה
 

 .                                                 אלההתנאי� ה  כללאוא ישול� החזר הוצאות בעד תקופה בה לא התמל .3.8
 
 
   ידי שני בני הזוג�נסיעות בתפקיד במכונית אחת על .4

                                                                             
לפי חוק " ה ציבוריתקופ"גו� שהוכר כ/בני זוג העובדי� שניה� בשירות המדינה או במוסד .4.1

ושניה�  אושרו כבעלי רכב שירות ,  �1970ל"תש,  )נוסח  משולב( )גמלאות(שירות המדינה 
החזר . נסיעותיה� בתפקיד יוכלו להשתמש באותה  מכונית  לסירוגי"  לצור�, או אישי/ו

ישול� לכל אחד מבני הזוג בנפרד  מ  נסיעה  בתפקיד"השתתפות בהוצאות המשתנות לכל  ק
 . גבי נסיעותיו שלול

  



 46

 
המשרדי� יכולי� להשתת� בסכו� החודשי של ההוצאות הקבועות ובלבד  ששני  בני הזוג לא  .4.2

     .'כהוצאות קבועות לדרגת ניידות דיקבלו ביחד סכו� העולה על הסכו� שנקבע 
 

לא תחול , "קופה ציבורית"או אינו עובד בשירות המדינה או ב, בת הזוג עצמאי/א� ב" .4.3
 .    לה של תשלו� ההוצאות הקבועות לגבי עובד המדינהההגב

 
ייעשה , במקרה של שני בני זוג  הנוהגי� ברכב, החזר הוצאות רישוי וביטוח לבעל רכב שירות .4.4

בת הזוג לא הוחזרו /פי הצהרה של עובד  המדינה  שלב"�על, ידי המשרד הממשלתי�על
 . ה/תשלומי� אלה במקו� עבודתו

 
 

  רכב שירות אישיקצובת נסיעה לבעלי .5
 

 אינה כוללת את מכסת, המאושרת לבעלי רכב שירות או אישי, מכסת הקילומטרי� .5.1
,  אפוא ,ל  זכאי�"עובדי�  כנ.  הקילומטרי� ממקו� מגורי העובד למקו� עבודתו הקבוע

 . והוראות החשב הכלליר"לקצובת נסיעה בכפיפות להוראת התקשי
 

 ההוצאות הקבועות .6
 

סיעותיו בתפקיד  במש�  השנה  יסתכמו  בפחות  קילומטרי� ממכסת שנ, מבעל רכב שירות .6.1
וכ" מבעל רכב אישי ,  הקילומטרי� שנקבעה ברמת ניידותו כחובת דיווח  בסיסית  שנתית

 שנקבעה בדרגת  שנסיעותיו בתפקיד במש� השנה יסתכמו בפחות קילומטרי� מהמכסה
 .וצאות הקבועותהה ינוכה החלק  היחסי  השנתי  המתאי�  של, ניידותו

 
כי העובד לא מבצע את המכסה היחסית , פי הדוחות החודשיי� במרוצת השנה�א� מתברר על .6.2

 .                     יש לעדכ" מייד את ההוצאות הקבועות, )11.5כמוגדר בסעי�  (הבסיסית
 

יהא  זכאי ,  המועסק ומקבל משכורת רק בחלק משנת  התקציב, בעל רכב שירות או אישי .6.3
א�  א� ביצע את כל ,  יחסית לתקופת העסקתו במש�  אותה  שנה, חזר הוצאות קבועותלה

א� היא יחסית לתקופת , במקרי� כאלה תיקבע מכסת המינימו�. מ השנתית"מכסת הק
 .    העסקה ולחלקיות משרתו

 
, מ נוספת מהאיגו� לא תגרו� לשינוי באישור הבסיסי של  רמת הניידות"הקצאה של מכסת ק .6.4

 .רה לעובד בתק" הרכבשאוש
 

 .סכומי ההוצאות הקבועות המשולמות לעובד בעל רכב שירות ואישי כוללי� דמי חניה .6.5
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 מחלה או השתלמות, היעדרות בתשלו� מסיבת חופשה .7
 

או , מחלה,  הנעדר מהעבודה  בתשלו�  מסיבת חופשה, עובד בעל רכב שירות או אישי .7.1
מותנה בביצוע מכסת ,  ל"  בעד  תקופות  כנהשתלמות יהא זכאי להחזר הוצאות קבועות  ג�

  .מ השנתית המינימלית"הק
 

 זכאי לתשלו� מלא של השתתפות בהחזר ל"בעל רכב שירות הנעדר מהסיבות הנעובד   .7.2
א� .  חודשי�3עד לתקופה של א� הוא  נעדר  מעבודתו בתשלו� , הוצאות ביטוח ורישוי

  עבור כל חודש50% י� נוספי� בשיעור חודש�3להעובד נעדר זמ" ארו� יותר הוא  זכאי 
 יהיה  מעבר לכ� לא).50% חודשי� לפי 3 + 100% חודשי� לפי 3דהיינו  ( חודשי�6 כ "ובסה

     .זכאי לתשלו�
 
  תשלו� הוצאות קבועות לעובד הנעדר מהעבודה מפאת מחלה קשה .8
 

חשב השכר  יפנה,  מחלה  קשהשל במצבי� , במקרה של היעדרות בשכר מעל שלושה חודשי� .8.1
חשב . בבקשה לאשר השתתפות בהחזר הוצאות קבועות ,ל המשרד"לחשב המשרד וסמנכ

 לעובד ל יהיו רשאי� לאשר השתתפות בהחזר הוצאות קבועות "המשרד בתיאו� ע� הסמנכ
 .חודשי� 6ות לא תעלה על ההשתתפל בכפו� לכ� ש"כנ

 
 
  או תאונת עבודהשירות מילואי�, שמירת הריו� ,הוצאות קבועות לרכב בתקופה של חופשת לידה .9
 

זכאות להחזר הוצאות אי" , לפיכ�.   וביטוח בריאותהוצאות הרכב חייבות בדמי ביטוח לאומי .9.1
שירות , שמירת הריו" ,חשבו" המשרדי� בתקופות חופשת לידה� לרכב על ומשתנותקבועות

 .                או תאונת עבודהמילואי�
                                                                             

ולערו� את החשבו" ל "הנת ותקופהיש לנטרל את , בעת עריכת חשבו" סופי של הוצאות הרכב .9.2
 .                                                                  באותה שנה, הסופי יחסית לתקופת העבודה בפועל

                                                                             
      תשלו� הוצאות קבועות לעובד שרכבו אינו כשיר .10

                                                                     
אובד"  (שריפה או תאונה ,  גניבה�עובד שרכבו אינו כשיר מסיבות שאינ" תלויות בעובד  .10.1

ידי �ידי חברת  הביטוח  ובי"  א�  על� בי" א� על� והועמד לרשותו המלאה רכב חלופי )לטמוח
 העובד יהא זכאי לתשלו� הוצאות קבועות ומשתנות �" קופה ציבורית"או גו� שאיננו אד� 

 .                                                      חודשי� 3לתקופה של עד 
                                                                             
לרבות התקופה שהרכב החלופי        הרכב החלופיבגי" פרטי�  עליצהיר בכתב, ל"עובד כנ .10.2

יו" יש ויצר� צילו� מר�זוגתו זכאי� להחזר בגי" רכב זה /בת זוגו/וכ" שאי" ב"הועמד לרשותו 
   .                             הרכב



 48

        
                                              

 ההוצאות המשתנות .11
                                                           

מ  שנסע "ישולמו לבעלי רכב שירות ואישי בעד כל ק, הוצאות המשתנות לפי הסכו� נטו .11.1
 .  החודש שחל�של) 2430מד� (פי הדיווח החודשי �על, העובד בתפקיד

 
  ממכסת  הקילומטרי� השנתית 1/12תשלו� ההוצאות המשתנות בכל חודש  לא  יעלה  על   .11.2

 אפרילחודש  במשכורת �פעמיי� בשנה . זרנו זהוכמפורט בח, שנקבעה בכל רמת ניידות
פי � יערכו החשבויות התאמת תשלו�  ההוצאות המשתנות על� אוקטוברובמשכורת חודש 

ובמידת הצור� ישלימו את ,   החודשי�  שחלפו6ות שהוגשו במש� חומ שבד"מספר הק
                                            .ההפרש עד למכסה היחסית המתייחסת לאותה  תקופה

                                                                             
יהיה הדיווח לצור� תשלו� ההוצאות המשתנות , ל�המששכר� נער� באמצעות , לגבי עובדי� .11.3

   . הוצאות משתנות נטו� 1034בסמל תוספת ,  לבעלי רכב  שירות  ואישי, בסכומי נטו
 

מתו�  המכסה  העומדת לרשות המשרד ,  מ נוספת" המשרד לעובד מכסת קל"מנכאישר  .11.4
,  נית" האישור ישולמו לאותו עובד  בתקופה לה,לביצוע משימה חולפת, באיגו� מיוחד

 מהמכסה השנתית  1/12א�  במסגרת  ,  מ עליה� ידווח"פי מספר הק�הוצאות משתנות על
 ידי�לובתוספת המכסה שאושרה ע, )  לעיל11.2ראה  סעי�  (המאושרת  בדרגת  ניידותו  

 .מ בשנה" ק2,000 שלא תעלה על ל לאותה התקופה"מנכה
 

, מפקחי�: מרובות במסגרת תפקיד� כגו"לעובדי� הנדרשי� לנסיעות , במקרי� חריגי� .11.5
מ " ק5,000כ על "שלא תעלה בסה" מאגר"נית" לאשר תוספת מכסת ', מדרכי� חקלאי� וכו

ל והחשב ובתנאי "ל המשרד ולאחר שהובאה בפניו המלצת הסמנכ"פי אישור מנכ�על, בשנה
 עבור פי נסיעה תעריפי תחבורה ציבורית�שעובדי� אלו אינ� מקבלי� החזר הוצאות על

 . לחוזר זה12נסיעות בתפקיד כמפורט בסעי� 
 

 :        רותיפי רמות ניידות לבעלי רכב ש�    להל" מכסת הקילומטרי� השנתית על.11.6
 

 חובת דיווח בסיסית שנתית  �100%מ השנתית "מכסת הק רמת ניידות
 60% �" מכסת מינימו�"

 2,700 4,500 א
 3,600 6,000 ב
 4,800 8,000 ג
 6,000 10,000 ד
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 :        פי רמות ניידות לבעלי רכב אישי�להל" מכסת הקילומטרי� השנתית על 11.7

      
 מ השנתית"מכסת הק רמת ניידות

1 1,000 
2 1,500 
3 2,000 
4 2,500 
5 3,000 

                                                                                                                                                   
 .חובת דיווח בסיסית שנתית  ג�מהווהמ השנתית לבעלי רכב אישי "מכסת הק

 
                                                                 .ל"מ יצויי" מידי חודש בטופס האש" דיווח הק

                                                                      
 השנתית  לחודש מהמכסה 1/12מכסות הקילומטרי� לתשלו� ההוצאות המשתנות לא יעלו על         

 .         המאושרת
 

 דרכי� קשות        
 

 : דרכי� קשות�רות יפי רמות ניידות לבעלי רכב ש�מ השנתית על"מכסת הקלהל"  .11.8
        

 מ השנתית"מכסת הק רמת ניידות
1 4,500 
2 6,000 
3 8,000 
4 10,000 
 
 

שות יחושב דרכי� ק"התשלו� החודשי של ההוצאות הקבועות לעובדי� הזכאי� לתערי�  .11.9
 .לפי היחס המאושר של השיעור בדרכי� קשות לבי" השיעור בדרכי� רגילות

 .אי" לשלמ� בנפרד. ל כוללי� דמי חניה"סכומי ההוצאות הקבועות הנ
  

 חודשי �ישול� חופשי,  לעובד בעל תק" דרכי� קשות–קצובת נסיעה לבעלי דרכי� קשות  .11.10
. ב הכללי בנושא ולפי אזור המגורי�עבור נסיעותיו מהבית לעבודה בהתא� לכללי החש

עובד . העובד לא יהיה רשאי לדווח קילומטרי� מהבית למשרד בתערי� דרכי� קשות
תשול� לו קצובת נסיעה , חודשי מרחבי�שקצובת הנסיעה שלו גבוהה מתערי� חופשי

דה יודגש כי לא יהיה קיזוז יחסי לפי ימי עבו. בתחבורה ציבורית לפי דיווח יומי לכל נסיעה
 ".חודשי חופשי"לעובד המקבל החזר לפי 
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אשר סיימו את מכסת , פי תעריפי תחבורה ציבורית לעובדי� בעלי רכב אישי ושירות�תשלו� על .12
 מ החודשית"הק

 
שאושרה , אשר סיימו את מכסת הקילומטרי� החודשית, עובדי� בעלי רכב שירות או אישי .12.1

להחזר הוצאות , ל"ור מראש מהמנכפי איש�יהיו זכאי� על, לה� בהתא� לרמת ניידות�
 .  עבור נסיעות בינעירוניות בתפקיד לפי תעריפי תחבורה ציבורית

לא מוקצה נכונה ולאור , לביצוע משימה חולפת, לאור מקרי� בה� מאגר הקילומטרי� .12.2
התרבות המקרי� בה� עובדי� דורשי� החזר הוצאות נסיעה בתחבורה הציבורית 

 : הבקרה על ביצוע ההוצאה כאמורמשיקולי� לא ענייני� הוחמרה

כל החזר הוצאות עבור נסיעה בתחבורה ציבורית לעובדי� בעלי רכב  .12.2.1
שירות או אישי  לאחר סיו� מכסת הקילומטרי� החודשית המאושרת 

אשר , האמור בסעי� זה אינו חל על רשימת בעלי תפקידי�. בוטלה
ל "ידי מנכ�ותאושר על, ל המשרד"תגובש בי" חשב המשרד וסמנכ

את . לחודש לעובד 2 1,000ובלבד שסכו� ההחזר לא יעלה על , המשרד
 .הרשימה יש להעביר למטה השכר בחשב הכללי

ואשר אינ� , אשר אינ� בעלי רכב מסוג שירות או אישי, לגבי עובדי� .12.2.2
מקבלי� החזר  הוצאות רכב מהמדינה יעמוד סכו� ההחזר החודשי 

 .לעובד 2 1,500המקסימאלי על 
 

  פרטי בליסינגכישת רכבר .13
 

נית" לאשר החזר הוצאות רכב ,  רכבי� פרטיי� בשיטת הליסינג המימוני בלבדהרוכשי�לעובדי� 
רק א� נתמלאו לגבי אות� עובדי� כל התנאי� הבאי� ) כאשר בשיטה זו רכב� אינו רשו� על שמ�(

 :במצטבר
 

צור� בטחונות כשהרכב רשו� על ש� החברה ל, חוזה הרכישה בי" עובד המדינה לבי" החברה .13.1
 ;בלבד

 ;פוליסות ביטוח הרכב ה" החובה וה" המקי� יירשמו על ש� עובד המדינה .13.2
 ;שהחוזה עדיי" בתוק�, במועד חידוש ביטוח הרכב, יש לערו� בדיקה אחת לשנה .13.3
 .חייב הרכב לעבור לבעלותו המלאה של העובד או להימכר,  שני��3בתו� החוזה ולא יותר מ .13.4

 
 ימוש ברכב ממשלתי שאיסור .14
 

   רשאי לנהוגאינו �משימות , אישי, רכב שירות: כגו", שהמשרד משתת� באחזקת רכבו הפרטי, עובד
 : להוציא המקרי� שלהל", ברכב ממשלתי

     
או , פעמית�סג" המנהל הכללי של המשרד אישר לו לנהוג ברכב הממשלתי  בנסיעה  חד .14.1

או לצור� משימה , קשי�נסיעה בשטחי� : כגו", לצור� משימה מיוחדת, בסדרת נסיעות
 .  במסגרת צוות מיוחד

 
 :    סג" המנהל הכללי של המשרד אישר לו לנהוג ברכב ממשלתי בנסיעות בתפקיד .14.2

 
או בי" מכירה  , בה רכבו הפרטי של העובד נמצא במוס�, בתקופה .14.2.1

ובלבד שתקופה זו לא תעלה על חודש , של העובד  רכבו  לקנייה  של
 ;                אחד

 
והעובד לא קיבל  רכב  חלופי  מחברת  , שנגנב, קו� רכבו הפרטיבמ .14.2.2

 .                                ימי� 45 זו לא תעלה על  ובלבד שתקופה  ,הביטוח
                                                                             

 �5יותר מ  עד יו� אחד בשבוע  ולא תפקיד בנית" לאפשר לבעלי תפקידי� שימוש ברכב איגו� .14.3
 .     ימי� בחודש

מהמנהל  ל ובאישור  בכתב "פי ההוראות הנ� שימוש ברכב עבור סג" המנהל הכללי ייעשה על .14.4
 .                                    הכללי של המשרד

 .אישור להקצאה של מעל יו� אחד יתוייק בחשבות בתיקו של העובד .14.5
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   ה בגי� הצמדת רכב ממשלתיקיפת הטבז .15

 
  שהחשב ,חייב  בזקיפת  הטבה  בשיעורי�,  מי שלתפקידו או למשרתו הוצמד רכב  ממשלתי .15.1

 .הכללי מפרס� מידי פע�
 

, או סיו� יו� העבודה/ רכבי איגו� המוקצי� לעובדי� לאחר שעות העבודה ו– כבי איגו�ר .15.2
מהווי� הטבה לכל דבר ועניי" ואשר אינ� מוחזרי� למשרד אלא נותרי� בחניית העובד 

 : ולפיכ� יש לנהוג כדלקמ"
במידה והשימוש ברכב האיגו� בוצע עד פע� בחודש אי" לבצע זקיפה  .15.2.1

 ; למס

במידה והשימוש ברכב האיגו� בוצע פעמיי� בחודש ומעלה יש לבצע  .15.2.2
למניי" ימי . פי מספר הימי� בה� הוצמד הרכב לעובד�זקיפה על

 ;דה הראשו"ההצמדה יתווס� ג� יו� ההצמ

אמור בסעי� זה יחול ג� על רכבי איגו� המשמשי� להסעת עובדי� ה .15.2.3
בכל שעות היממה במידה ורכבי� אלו נותרי� בשעות הלילה בחניית 

 .העובדי�

 שכירת רכב לצרכי עבודה הנשאר ברשות העובד ג� מעבר לשעות – רכב לצרכי עבודהשכירת  .15.3
קיפת הטבה יחסית לפי מספר הימי� מחייבת ז, ל"ה" א� באר4 וה" א�  בחו, העבודה

האמור בסעי� זה יחול א� ורק לגבי רכבי� הנשכרי� . בהתא� לכללי המס לגבי רכב צמוד
, רכבי� שכורי� המצורפי� לרכבי המאגר במשרד. לטובת עובד ספציפי למשימה ספציפית

ה� ייחשבו לעניי" המיסוי כרכבי איגו� ויחולו לגבי, ואשר נוהג בה� יותר מאד� אחד
 . בחוזר זה15.2הכללי� האמורי� בסעי� 
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                                עדרות מהעבודהישווי זקיפת הטבה רכב בזמ� ה .16

 
כאשר  הוא נעדר ,  שווי זקיפת ההטבה עבור השימוש ברכב  ממשלתי  הצמוד  לעובד .16.1

:                                                             הוא  כלהל"' מחלה וכד, ל"שהיה בחו, של שהיה במילואי�מהעבודה במקרה 
 רכב שווי השימוש, בנסיבות רגילות,  במהל� החודש א� הרכב מושבת .16.1.1

 ;                                    משכורתו של העובד כרגיל   לזק�יצמוד י
 

 כי הרכב הוחזר למעביד לתקופה העולה על ,ריגי� בה� יוכחבמקרי� ח .16.1.2
נית" שלא לזקו� את שווי השימוש  ברכב  ,  ציפות ברחודש ימי� קלנדרי

 כי הרכב לא עמד ,אי הזקיפה מותנה בהוכחה חד משמעית .צמוד
 .  לרשות העובד באותה העת

 
המשל� ,  רכב  לרשות  עובד  אחרההוכחה כזו תימצא למשל במקרה בו מועמד 

 .  או כאשר הרכב הוחזר למאגר הרכב של המשרד, באותה התקופה מס  בגינו 
 

 
 תערי" מאוחד� וחובההשתתפות המשרד בביטוח מקי" .17
 

 לרכב� הפרטי של עובדי המדינה בעלי  רכב  שירות וחובה השתתפות המשרד בביטוח מקי� .17.1
 .                     יטוח הרכב במכרז בשזכו,  שנקבעו ע� חברות הביטוח,מתבססת על התעריפי�

                                                      
 הרכב  לפי  סוג  התעריפי�בחוברת טי� פורהמסכומי� הפי �השתתפות המשרד תהיה על .17.2

כפי , ובכל מקרה לא יותר מהתקרה, הסכו� שהעובד שיל� בפועלמושנת הייצור ולא יותר 
  .עת לעתשמפרס� החשב הכללי מ

                                                                             
  זכתה במכרז יהא זכאי שלאעובד בעל רכב שירות שיבטח את רכבו בחברת ביטוח  .17.3

שזכתה במכרז בדג� המפורס� ,  התערי� של החברה2006נכו" לשנת . להשתתפות מופחתת
 .8%בחוברת מינוס 

 
 .                                                                                                 ל"יתר הכיסויי� מתפרסמי� בחוזרי החשכנאי� והת .17.4

                                               
 שתתפות המשרד באגרת רישויה .18

                                                                             
השתתפות המשרד באגרת הרישוי לבעלי רכב שירות  תהא  עד  לתקרה  כפי  שהיא   .18.1

 .                                            ל"החשכמתעדכנת בחוזרי 
                                                                             

י�  למעט התוספת י אגרת הרישוי לבעלי רכב  שירות  עד  לסכומי�  המרבהשתתפות בסכו� .18.2
 .       לאגרה עבור רשות השידור
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 ראגרת רישוי וביטוח לבעל רכב שירות שפרש לגמלאות או נפט .19

                                                                             
) ורישוי ביטוח(  השתתפות  הממשלה  בהוצאות  הקבועות  אי" לגבות את החלק היחסי  של .19.1

השנה  עד  תו�ו הפטירה/בעד התקופה מתארי� הפרישה, של עובד שפרש לגמלאות או נפטר
 .                                                        התקציבית

                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 , ב ר כ הב

  
 איל" לוי"

 סג" בכיר לחשב הכללי
 
 
 
 
 

                                                                                  
 משרד האוצר ,   הנהלת החשב הכללי:העתק

                                                    משרד האוצר, נציבות שירות המדינה            
 משרד האוצר  , הממונה על השכר והסכמי עבודה            

                           למינהל במשרדי הממשלה לי�"            סמנכ
           רתמנהלי מחלקות משכו            



 54

 .טופס הצהרה לעובד המקבל לראשונה תק� רכב 

                                      משרד                           החשב : אל

                 
במסגרת רמת הניידות שאושרה לי אבצע את כל הנסיעות שאהיה   כי,י מצהיר בזאתהננ .1

 בי" א� ברכבי הפרטי ובי" א� �בכל אמצעי תחבורה הול� , חייב לבצע במסגרת תפקידי
 .באמצעי תחבורה אחר

  
   והיא עשויה להשתנות , ה לי הינה לפי צורכי העבודהכי מכסת הניידות שנקבע,  ליידוע .2

 . ולפי שיקול דעת ההנהלה צרכי�  לבהתא� 
    

   _____________________' מסברכ) או בבעלות ב" זוגי( המלאה בבעלותי  .3

 ________________________שיו" הרכב י רביג�ל� הבעלי� המופיעי� עש
 .והוא כשיר לנסיעה, עבודהכב זה עומד לרשותי לשימוש לצורכי הר
 

 . __________ תארי� ההוצאה_____________'שיו" נהיגה מסי  בעל רהנני  .4
 

 .______________________________________מקו� עבודת ב" הזוג  .5

 חברה    ,  חברה  ממשלתית,  משרד ממשלתי(  עובד  בקופה ציבורית � �ב" זוגי   

               כ"  לא 

 פי חוק וגופי� אחרי� כמפורט ברשימת קופות�תאגיד שהוק� על,       בת ממשלתית       
 ).             ציבוריות

ת בקופה ציבורית ימציא לחשבות משרדו אישור מפורט /ת הזוג עובד/ת שב"/עובד .6
הוצאות (ת הזוג המפרט את מרכיבי התשלו� בגי" החזר הוצאות הרכב /ממעסיקו של ב"

 להוראה 4לצור� בדיקת המגבלה כמפורט בסעי� )  ביטוח ורישוי שנתי,משתנות, קבועות
 ).2�3עמודי� (זו 

 
, טסט לא בתוק�, רכב מושבת, הנני מתחייב להודיע לחשבות המשרד על שלילת רישיו" .7

 .בת זוגי החזר בגי" הרכב האמור מקופה ציבורית/קבלת ב"
 

     האמורי� �כי  כל  הפרטי,  היר זו ניתנת לצור� קבלת  החזר  ניידות  והנני  מצהצהרה .8
 .                                            לעיל הינ� נכוני�

                                                                             
   לדווח על          הנני מתחייב, עליה� הצהרתי לעיל, יחול שינוי בכל אחד מהפרטי�ו    במידה        

 .                                                                                                כ� למשרד לאלתר
                                                                             

    ח ת י מ ה                    . ז.                       ת� העובד        ש                                 ת א ר י �        
                                                                          

___________        __________           ____________                          ________        
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 גמא לטבלאות החזרי הוצאותדו –נספח ב 
 

 .)ד�א (פי רמותסיווגו להחזרי הוצאות הרכב נעשה לפי סיווג העובד לבעל רכב שירות או אישי ול
בכירות , אישי נעשה לאור פרמטרי� שוני� כדוגמת ותק/שיו  העובד לרמה ולרכב שירות

אינ� , 1988 נ� משנתהמופיעי� בחוזר החשב שלהל� היהמספריי�  הנתוני� . 'וכו, בתפקיד
 .והובאו לצור  המחשה בלבד, עדכניי� לגמרי

 
 
 
 
 

 מדינת ישראל
  החשב הכללי�האוצר 
                                                                             
 ט"בחשוו" התשמ' א,  ירושלי�
 1988 בנובמבר  10

 
15 � 777 

 15/חוזר מט
 

                                                                             
 החשבי� במשרדי הממשלה                                                    : אל

                                                                             
                            שינויי� בתעריפי��החזר הוצאות נסיעה בתפקיד : הנדו"

                                                                             
                                                                             

 �יהיו  התעריפי,  עקב השינויי� שחלו במרכיבי� השוני� של תערי� החזר הוצאות  רכב
 :                                       כלהל"1988 בנובמבר �1החדשי� בתחולה מה

                                                                             
                                                                             

                                                       ההוצאות הקבועות    1  
    ���������������                                                          

                                                                             
                                 רכב שירות                                   

                                                               =========     
                                                                             

 
      סכו� ההוצאות הקבועות לחודש              דיווח        קוד  רמת ניידות  
  ����������       ���������           ��������������������������                 

  נטו                                     ברוטו                                    
                                       �����                                 ���                   
 )          0750: סמל מחשב (  )     0700: סמל מחשב  (                            

                                                                             
  )61.61קו� במ(ח "  ש69.38      )127.69במקו� (ח " ש144.08           31                א           

  )86.26( "    ח "  ש97.13           )176.98( "    ח " ש199.58            32           ב                
 )110.90( "    ח " ש124.88           ) 226.27( "    ח " ש255.08           33          ג                  
 )131.44( "    ח " ש148.00            )267.34( "    ח " ש301.33           34          ד                 

 
 

 .     ח ברוטו" ש5.30    בסכו� ההוצאות ברוטו נכללה ההשתתפות בדמי חניה בס� של 
                                                                             

 
                                                   רכב אישי                  

                                                                ========     
                                                                             

  לחודש                 קוד דיווח          סכו� ההוצאות הקבועות     רמת ניידות
    ����������  ���������          ��������������������������                 

  נטו                       ברוטו                                                
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                                    �����                   ���                   
                                                                             

 ) 14.38במקו� (ח "  ש16.18   )28.75במקו� (ח "  ש32.38              11           1       
 ) 20.54   ( " ח "  ש23.12        ) 41.08( "    ח "  ש46.25              12           2       
 ) 28.75( "    ח "  ש32.38        ) 57.51( "    ח "  ש64.75             13           3       
 ) 36.97( "    ח "  ש41.63        ) 73.94( "    ח "  ש83.25             14             4       
 ) 45.18( "    ח "  ש50.87       ) 90.37( "    ח " ש101.75              15            5       

 
 
 
  

                                  0590:  סמל מחשב� דרכי� קשות � רכב שירות 1.2
    ����������������������                                                   

                                                                             
                                                                             

   סכו� ההוצאות הקבועות                                                         
   בדרכי� רגילות לבעלי           סכו� ההוצאות הקבועות          רמת     קוד     

    תק" דרכי� קשות נטו לחודש      בדרכי� קשות נטו לחודש     ניידות  דיווח      
    ������   �����         ����������������������               ������������������������     

                                                                             
 ) 187.73במקו�  (ח " ש211.58     ) 132.48במקו� (ח " ש148.07        41           א  

 ) 261.67(  "    ח " ש294.83          ) 184.31( "    ח " ש205.90        42         ב     
 ) 335.60(  "    ח " ש378.08         ) 236.14( "    ח " ש263.75        43         ג      

 ) 397.22(  "    ח " ש447.45         ) 279.34( "    ח " ש311.94        44    ד          
                                                                             
                                                                             

 "דרכי�  קשות"ל ההוצאות הקבועות  לעובדי�  הזכאי�  לתערי�      התשלו� החודשי ש
 .      יחושב לפי היחס המאושר של השיעור בדרכי� קשות לבי" השיעור בדרכי� רגילות

                                                                             
 .                             יהל כוללי� דמי חנ"    סכומי ההוצאות הקבועות הנ

                                                                             
                                                                             

        סכו� ההשתתפות בהוצאות משתנות                                      2 
    ����������������������������                                             

                                                                             
                                                                             

 ת ואישי                                                    לבעלי רכב שירו2.1
    � � � � � � � � � � �                                                    

                                                                             
 :מ  סמל  מחשב"ח  נטו  לק" ש�0.12  דרכי� רגילות יהיו בס�הוצאות משתנות .     א
       1034                                                                . 

                                                                             
  המשתנותיהיו  ההוצאות , "דרכי� קשות"שלה� תק" , לעובדי� בעלי רכב שירות.     ב

 :                                                                      כלהל"
                                                                             

 .                   1084: סמל מחשב, מ"ח נטו לק" ש0.28 �       תערי� מיוחד א 
 .                   1041: סמל מחשב, מ"ח נטו לק" ש0.16 �חד ב        תערי� מיו

                                                                             
                                                                             

 .                               1070:  סמל מחשב� לבעלי קטנוע שירות ואישי 2.2
    � � � � � � � � � � � �                                                  

                                                                             
           .    מ וזאת במסגרת מיכסת הקילומטרי� המאושרת"ח נטו לק" ש0.08.     א
 .                                 תערי� זה כולל ג� את ההוצאות הקבועות.     ב

                                                                             
                                                                             

 .         1071:  סמל מחשב�) אופניי� ע� מנוע עזר(" שירות ואישי  לבעלי טילו2.3
    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �                            

                                                                             
                                      .      מ" שקלי� חדשי� נטו לק0.05.     א



 57

 .                                 תערי� זה כולל ג� את ההוצאות הקבועות.     ב
                                                                             

                                                                             
  לבעלי רכב שירות ואישי שה� בעלי מכונית ננסית                             2.4
    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �                              

                                                                             
 .                  במסגרת מיכסת הקילומטרי� המאושרת, מ"ח נטו לק"ש 0.14.     א
 .                                 תערי� זה כולל ג� את ההוצאות הקבועות.     ב
 
 

 אישי או גלובלי  ושקיבלו, שאינ� מאושרי� כבעלי רכב שירות,  לעובדי� בעלי רכב2.5
 0.12 יהא התערי�  �נסיעות בתפקיד במכונית�     במסגרת המאגר הכללי אישור מראש ל

 .                                           1072: סמל מחשב, מ"ח נטו לק"    ש
                                                                             

                                                                             
                     1038:  סמל מחשב� התערי� למרצי� ולנותני שירותי� שוני� 2.6
    � � � � � � � � � � � � � � � � � �                                      

                                                                             
 המשתמשי�  במכונית�  לנסיעות  הקשורות  במת", י� ולנותני שירותי� שוני�    למרצ

 .      1988 בנובמבר �1מ מה" שקלי� חדשי� ברוטו לק0.26יהיה התערי� ,     השירות
 .                                             תערי� זה אינו כולל מס ער� מוס�

                                                                             
                                                                             

 שלפי תקנות מס הכנסה  לא  נקבעה  לגביו,  הניכוי החודשי בעד שימוש ברכב צמוד2.7
                       זקיפה הטבה                                            

    ������������������������������������������������������������������������ 
                                                                             

 , יהיה הניכוי החודשי  מעובדי�  המשתמשי�  ברכב  צמוד1988 בנובמבר �1    החל מה
 :                     כלהל", ) טו"3רכב מסחרי במשקל שמעל , קטנועי�: גו"כ    (

                                                                             
 ח לחודש  במש� כל " ש110.�או ,  חודש11 במש� �ח לחודש " ש120.�: למכונית.     א

                                              .                           שנה
                                                                             

 ח לחודש  במש�  כל" ש18.33או ,  חודש11 במש� �ח לחודש "  ש20.�: לקטנוע .     ב
                     .                                                   השנה

                                                                             
 
 
 תאגידי� וחברות ממשלתיות הממשיכי� לפעול לפי השיטה הישנה  ,  גופי� מתוקצבי�3  

    �����������������������������������������������������������������������  
                                                                             

 ,תאגידי� וחברות  ממשלתיות,  התערי� להוצאות קבועות ומשתנות בגופי� מתוקצבי�3.1
 )�28.5.80ראה חוזר נציב  שירות  המדינה  מ(    הממשיכי� לפעול לפי השיטה הישנה 

 :                                     כלהל"1988ר  בנובמב�1    יהיה בתחולה מה
                                                                             

                             0700:  סמל מחשב�:  ההוצאות הקבועות לרכב שירות3.2
    � � � � � � � � � � � � � �                                              

                                                                             
     רמת ניידות         קוד דיווח         סכו� ההוצאות הקבועות ברוטו לחודש   

    ����������              ���������         ��������������������������������    
                                                                             

 )     178.95במקו� (ח     "  ש204.20                    61             א                
   )   248.75(  "   ח     "  ש283.76                     62               ב              
 )     318.54(  "   ח     "  ש363.31                    63                ג              
 )     376.71(  "   ח     "  ש429.61                    64               ד              
                                                                              
 .                                 ל כוללי� החזר עבור דמי חניה"    הסכומי� הנ

                                                                             
                              0700:  סמל מחשב�:  ההוצאות הקבועות לרכב אישי3.3
    � � � � � � � � � � � � �                                                
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  קוד דיווח         סכו� ההוצאות הקבועות ברוטו לחודש      רמת ניידות       

  ������������         ���������            ��������������������������������    
                                                                             

  )    40.71במקו�  (ח     "   ש46.41                      71                   1       
  )    58.16     (  "    ח"   ש66.29                      72                   2       
  )    81.43(  "    ח     "   ש92.81                      73                   3       
 )    104.69(  "    ח     "  ש119.33                      74                   4       
 )    127.96(  "    ח     "  ש145.84                      75                   5       

                                                                             
 .         1040: סמל מחשב, מ ברוטו"ח לק" ש0.21 תערי� ההוצאות המשתנות יהיה 3.4
 
 
        ביצוע התשלומי� לפי התעריפי� החדשי�                                4  

    ����������������������������������                    
 

   בהתא��יש לחשב  ולשל�  מס  הכנסה  , בו נקבע סכו� נטו,  בכל מקו� בחוזר זה4.1
 .                                                לשיעור המס השולי של כל עובד

                                                                            
 מ יעדכ" באורח אוטומטי את השינויי�  בהוצאות  הקבועות  לבעלי" מל� מערכות בע4.2

 .                     1988    רכב שירות ואישי בעת הכנת המשכורת לחודש נובמבר 
                                                                            

  על החשבויות לדאוג לעידכו"  התעריפי�  החדשי�  שלא  עודכנו  באורח  אוטומטי4.3
 .                                                             ידי מל��    על

                                                                            
 ,מ"שמשכורת עובדיה� אינה נערכת  באמצעות  מל�  מערכות  בע, המשרדי� חשבויות 4.4

 .                                               יפעלו בכפיפות לאמור בחוזר זה
                                                                            

 ,                            ב ב ר כ ה                                      
                                                                             
                                                                             

  פונדמינסקי  .                                                             ח
                                                              סג" החשב הכללי 

                                                                             
                                                                             

 .                                   האוצר�ה על השכר והסכמי עבודה הממונ: העתק
 .                                                       נציבות  שירות המדינה

 .                                      לי� לאמרכלות במשרדי הממשלה"      סמנכ
 .                      החשב הכללי�שירות שכר ותנאי ' מנהל מח, צבע.       מר מ

 משרד                                               ,       מנהל מחלקת משכורת
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  קבלת רשיו� נהיגה בהשוואה מגדרית–נספח ג 
ומציגי� בכל שנה את מספר , להל� לקוחי� מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקהבטבלה הנתוני� ש

 .1985�2004בי� השני� ,  מספר הנשי�רשיו� נהיגה לעומתהגברי� שקבלו 
 

 
 
 
   

נשי� 
בעלות 
רשיו� 
 נהיגה

 כ"סה
בעלי 
רשיו� 
 נהיגה

 אחוז הנשי�
בעלות רשיו� 

מתו� נהיגה 
כלל בעלי 

 הרשיו�
 48489 106880 45 

 50509 106464 47 

 47808 103661 46 

 45048 102094 44 

 46212 102552 45 

 44997 102502 44 

 46333 101531 46 

 43999 95867 46 

 51919 111136 47 

 50147 111519 45 
 43522 95391 46 

 46945 106697 44 

 46632 108901 43 

 50170 130902 38 

 44350 103377 43 

 38921 88261 44 

 32424 77063 42 

 26104 62217 42 

 24373 58591 42 

 25761 60390 43 

   
ממוצע כל 44%

:השנים  
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  ח הוצאות השכר בשירות המדינה"ו ד–נספח ד 
 :2006אשר פורס� במאי , ח הממונה על השכר והסכמי עבודה"לקוח מתו  דו

 
נעשתה השוואה בי� שכר הגברי� לשכר הנשי� בשירות המדינה בדירוגי� שוני� תו  בדיקת "

ממוצע , ממוצע שכר פנסיוני, המשרות' מס: נתוני השכר שנבדקו ה�... 2005תקופת נובמבר 
 ". ממוצע החזר הוצאות וממוצע שכר ברוטו, עבודה נוספת

 
ועבור דירוגי� ) 2005נכו� לנובמבר ,  משרות51,715(להל� הנתוני� עבור כלל עובדי המדינה 

� :נבחרי
 :עבור כלל עובדי המדינה

 
 

שכר פנסיוני  משרות' מס 
 ממוצע

ממוצע עבודה 
 נוספת

ממוצע החזר 
 הוצאות

ממוצע שכר 
 ברוטו

� 9,638.1 795.4 1,151.0 5,965.8 33,394.8 נשי
� 12,623.0 1,065.0 2,530.8 7,131.2 18,320.7 גברי
יחס 

�נשי�/גברי�A  54.9% 119.5% 219.9% 133.9% 131.0% 
 
 

 :בדירוג המנהלי
 

שכר פנסיוני  משרות' מס 
 ממוצע

ממוצע עבודה 
 נוספת

ממוצע החזר 
 הוצאות

ממוצע שכר 
 ברוטו

� 6,963.3 761.2 498.8 4,579.2 13,848.2 נשי
� 8,484.7 898.2 1010.7 4,950.8 6,642.3 גברי
יחס 

�נשי�/גברי�D  48.0% 108.1% 202.6% 118.0% 121.8% 
 
 

 :ר"בדירוג המח
 

שכר פנסיוני  משרות' מס 
 ממוצע

ממוצע עבודה 
 נוספת

ממוצע החזר 
 הוצאות

ממוצע שכר 
 ברוטו

� 9,169.5 1,211.7 633.9 5,843.3 2,761.1 נשי
� 11,853.1 1,519.0 1,213.4 6,915.0 2,121.3 גברי
יחס 

�נשי�/גברי�G  76.8% 118.3% 191.4% 125.4% 129.3% 
 
 


