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 סיכומם של דברים  

בעקבות רפורמת "דרך  
מעסיקים   שווה" 
בדיקה   לבצע  נדרשים 
להשוות   כדי  מחודשת 
מחירי   עלות  בין 
החדשים   הנסיעה 

מול  באוטוב  אל  וס 
דמי   החזר  תשלום 
המשולמים   הנסיעה 

לעובד.  

 ודה עב בדיני  סוגיה 

 ורה הציבוריתחובת תשלום נסיעות לעובד עקב שינויים בתעריפי התחב
 עו"ד ג'ולייט אליהו

) להלן: "צו ההרחבה"( חל על   וממנה  צו הרחבה בדבר השתתפות מעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה
והמעסי העובדים  יוסדכל  או  הוסדרו  עבודתם  שתנאי  עובדים  למעט  בישראל,  בהסכמים קים  רו 

יות המועסקים במפעלים יהם ולמעט עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכלקיבוציים ומעסיק
 ר המדינה משתתף באחזקתם. מוגנים שאוצ

 קביעת תעריף ההחזר 

קובע עבודתו,  ,הצו  למקום  להגיע  כדי  לתחבורה  הזקוק  עובד  כל  ממעסיקו   כי  לקבל  זכאי 
(, בהוצאות נסיעה לעבודה 1/2/2016ודה )החל מיום ₪ ליום עב 22.60השתתפות עד למקסימום של 

 יע למקום עבודתו. בפועל שבו השתמש בתחבורה כדי להג דהבעד כל יום עבו ,וממנה

טיס כי הוצאות נסיעה יקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כר  ,עוד קובע צו ההרחבה
על יסוד כרטיס הנחה של כמ  ה נסיעות, מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, 

הנזקק   עובד  כזה.  הנחה  כרטיס  קיים  להגיעלנסאם  כדי  אחד  מאוטובוס  ביותר  למקום   יעה 
( המקסימלי  הסכום  בגבולות  הנסיעה  בהוצאות  מעסיקו  להשתתפות  זכאי  גם    22.60עבודתו,   )₪

נוספת, אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני, שלוש תחנות עירוניות נוספות לפחות  בעד הנסיעה ה
 להגיע למקום עבודתו.כדי 

חו לצו ההרחבה  לכלבה  לפיכך, בתאם  לעובדים  לשלם  ות את מחיר הנסיעה הפח  על המעסיקים 
 , לנסיעה באוטובוס ציבורי.המוזל ביותר

נסיעה תעריפי התחבורה הציבורית משמשים קנה מידה להחז  ניתן לעשות    , ר הוצאות  גם כאשר לא 
ב  החזר  שימוש  בתשלום  מעסיק  חייב  לעבודה  האזורי  הדין  בית  למשל  כך  ציבורית.  התחבורה  פועל 

  תחבורה ציבורית )ביום חול( עד למקסימום שבצו ההרחבה. ת נסיעה עבור יום שבת לפי עלויות  וצאו ה 
 (. 29/11/2010וצרי עמנואל אריזות בע"מ, מיום  נדים עאדל זחאלקה נגד מ   2756/08)אזורי חיפה(    תעא ) 

 רפורמת "דרך שווה" 

"דרך שוו   1.8.2022ביום   רפורמה בתעריפי התחבורה הציבורית  הצורך ,  מטרותיה בין  ש ה"  נעשתה 
יצ בפ  הקיימים,  והמנויים  התעריפים  סוגי  וצמצום  השונים   אחידות   תר י ישוט  התשלום  אמצעי  בין 

 בארץ.   וריים בתעריפי התחבורה הציבורית במקומות שוניםותיקון עיוותים היסט

בין   להשוות  כדי  מחודשת  בדיקה  לבצע  נדרשים  מעסיקים  שווה"  "דרך  רפורמת  עלות  בעקבות 
המ באוטובוחירי  החדשים  לעובדנסיעה  המשולמים  הנסיעה  דמי  החזר  תשלום  מול  אל  זאת    .ס 
לכל הפחות במחיר המוזל של תחבורה לוודא את קיום החוק ותשלום הוצאות דמי נסיעה    כדיב

יש חובה  ,  בורי וכאשר אין אפשרות לספק תחבורה ציבורית באוטובוס במחיר מוזלבאוטובוס צי
 כפי הקבוע בחוק. ,ח ליוםש" 22.60לית של מקסימא  לעלות ובד עדלספק זאת לע

 ים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.  שבעו"ד "כל עובד" מבית ח –הכותבת 

או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי  באתר "כל עובד"    אין במידע המופיע

לנסיבות   מענה  להוות  כדי  באמור  ואין  משפטי   לייעוץ  תחליף  ו/או  קונקרמקרה  ו/או  טיות 

 ת דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.ספציפיות, לחוו

 

 מאמר

י  כוי ואופן ניכו אות לנקודות זי עובדים זרים אינם תושבי ישראל לעניין הזכ 
 בית המשפט אישר את עמדת רשויות המס   -המס על ידי המעסיק שלהם  

 מה נס; עו"ד יגאל רוזנברג "ר של "ח( ד עו"ד אלי דורון; עו"ד )רו"ח( ירון טיקוצקי; עו"ד )רו 

יו, נדרש גם לחשב את סכום המס שעליו לנכות לכל עובד.  לנכות מס במקור לעובד  המחויבמעסיק  
הפרמ יתר  זכאותו  בין  סוגיית  מצויה  העובד  של  המס  חבות  על  המשפיעים  זיכוי  טרים  לנקודות 

ליו לנכות מן העובד, מס שעכום השונות המוקנות לכל עובד. ככל שהמעסיק עורך חישוב שגוי של ס
לא ניכה משכרו של העובד )הגם שבמקור, ם את ההפרש שאותו  מחויב לשל  י להיותהוא עשוהרי  

 עובד ולא מן המעסיק(. מדובר במס המגיע מן ה

 גיה בדיני עבודה סו
   נסיעות תשלום  חובת 

שינויים   עקב  לעובד 
התחבורה   בתעריפי 

 הציבורית 

 מאמר
   אינם זרים  עובדים 

לעניין   ישראל  תושבי 
לנקהזכ זיכוי  אות  ודות 

ואופן ניכוי המס על ידי  
שלהם   בית    -המעסיק 

את   אישר  המשפט 
 עמדת רשויות המס 

 תקצירי פסיקה 
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 סיכומם של דברים  

העסקת עובד זר שונה  
עובד   של  מהעסקתו 
הנוגע   בכל  ישראלי 
המסים   חישוב  לאופן 

לנכו  משכ שיש  רו.  ת 
מעסיקים  כ  שאתם  כל 

לערוך   יש  זר,  עובד 
של   רלוונטי  חישוב 
ושל   המס  שיעור 

דות הזיכוי המגיעות  נקו 
עובד   פי  לאותו  על 

נכון   התקנות,  הוראות 
לשנת המס הרלוונטית,  
הכללים   פי  על  ולא 
על   החלים  הרגילים 

 עובד ישראלי. 
 

מרכז במחוז  המחוזי  המשפט  בית  של  חדש  דין  בפסק  כאשר    פורסםאשר    כפי שנקבע  לאחרונה, 
ות זיכוי זכאי לנקוד  חישוב חבות המס שלו תהיה שונה, שכן אין העובד הזרמדובר בעובד זר, הרי  

במ  ישראל.  לתושב  מלוא  המגיעות  את  המעסיק  ניכה  משלא  זה,  מעובדיו צב  המגיע  המס  סכום 
וקנסות(. ריביות  )בצירוף  ההפרש  את  לשלם  עליו  דני20-12-21928)ע"מ    הזרים,  ו,  נ'   אח'  39-אל 

 פקיד שומה נתניה(

 רקע לתובענה ה

לאים אשר העסיקו עובדים תאילנדיים רים, חקמערע  40-פסק דינו של בית המשפט המחוזי עסק ב
שבהן  במס החקלאות  עבודות  מדובר  גרת  ככלל,  שהו  עסקו.  אשר  לשהות בעובדים  התעתדו  או 

 שנים.  חמשבישראל פרקי זמן ממושכים של עד 

כי על פי הוראות פקודת מס    ך הנחהעובדיהם הזרים תושבי ישראל ויצאו מתוב  ם ראוהמערערי
אל. בתוך כך, מדובר רובלים, מרכז חייהם של העובדים הזרים נמצא בישהכנסה והמבחנים המק

שנים, עבדו בישראל, נהנו מביטוח שלוש  בעובדים אשר שהו בישראל באופן רציף במשך למעלה מ
 תיים בישראל וכד'. ם חבריחסי לאומי בישראל, קיימו

אלה, כל  רקע  המס    על  לחיששחישוב  בדומה  נערך  לעובדיהם  המערערים  הנערך ערכו  המס  וב 
ות המס בגין "נקודות זיכוי" הקבועות בהוראות פקודת  תת חבך הפחלעובד שכיר תושב ישראל, תו

 מס הכנסה. 

כאים לנקודות הזיכוי ם זן האיו  ,זרים אינם תושבי ישראלהעובדים  הפקיד השומה סבר כי    ואולם
תקנות מס הכנסה   י ישראל. קביעה זו של פקיד השומה התבססה הן על הוראותהמגיעות לתושב

והן על שלילת ההנחה של המעסיקים בנוגע להיות    ,וק ספציפיתאת חהור   א)זיכויים לעובד זר( שהי
הזרים העובדים  של  החיים  שומ  מרכז  השומה  פקיד  הוציא  משכך,  מטעבישראל.  לכה  אחד  מו  ל 

דות יש לנכות מהעובדים, ללא נקוישוב מחודש של סכום המס שבמסגרתה נערך חו  ,מהמעסיקים
 (. ת לעובד זר, כאמורהזיכוי )אשר אינן מגיעו

 כי:  המערערים חלקו על קביעת פקיד השומה וטענו

ב • מתקיים  הפקודה,  הוראות  פי  על  תקו  עגנוראשית,  בישראל  השוהים  הזרים  פה  לעובדים 
 ם תושבי ישראל לכל דבר ועניין;ה  שהללו", כך החייםהמבחן המהותי של "מרכז ושכת ממ

בד זר( מנוגדות להוראות האמנה וכן תקנות מס הכנסה )זיכויים לעות המסים  עמדת רשושנית,   •
לבין אזרחי למ ישראל  אזרחי  בין  יוצרות אפליה  ישראל לתאילנד בכך שהן  בין  כפל מס  ניעת 

 על בסיס אזרחות בלבד. המס המוטלת על העובד,  לחבותנוגע  תאילנד בכל ה

לעובד זר( תו  בשולי הדברים ראוי לציין )זיכויים  ל  חהו  ,קנו במהלך השניםכי תקנות מס הכנסה 
ואילו החל משנת   ,העניקו התקנות נקודות זיכוי לעובדים זרים בתחום הסיעוד בלבד  2014משנת  

בהד  2017 התקנות  שתחילהג רתוקנו  כך  חהעני  ה  גקו  זיכוי  נקודת  שאינם  צי  זרים  לעובדים  ם 
הור ובהמשך  הסיעוד  בתחום  היקף  עובדים  מקרה  בכל  אולם  אחת,  זיכוי  לנקודת  הזכאות  חבה 

יקף נקודות הזיכוי וי המגיעות לעובד זר על פי התקנות הללו נופל באופן משמעותי מהנקודות הזיכ
 המגיע לתושב ישראל שאינו עובד זר.

 הכרעת בית המשפט 

כא קיבל  המשפט  המסיםבית  רשות  עמדת  את  המערערים  ,מור  עמדת  את  ככלל,  כי    וקבע   ,דחה 
ת לעניין עובדים ות המחייבוציפית חוק ספון הוראהוראות תקנות מס הכנסה )זיכויים לעובד זר( ה

דין  הכי    בית המשפטקבע    זרים והן הותקנו מכוח הסמכה מפורשת הקבועה בפקודה. יתרה מכך
, מי שמרכז חייו אינו נמצא בישראל. כך למשלתושב ישראל ומי שאינו  בעובד הזר    הישראלי רואה

  , הניתנת להארכה מעת לעת   ,דה לעובד זר לתקופה מוגבלת בלביהחוק מאפשר קבלת אשרת שהי
נקבע כי אין כל סתירה    יה מראש לתקופה ממושכת. בנסיבות אלהיואינו מאפשר מתן אשרת שה

שכן ההבחנה בין עובד ישראלי לבין   ,מס  וראות האמנה למניעת כפלות התקנות לבין הבין הורא
דין בישראל אינו ה  ,ככללשהרי  מתבצעת על בסיס אזרחות אלא על בסיס תושבות,    עובד זר אינה

כי נקודות זיכוי אינן מכשיר לקביעת שיעורי מס   נקבע  על כך  נוסףתושב ישראל.    רואה בעובד הזר
לעו  שונים כי אם כי האמנה למניעת כפל מס   ה מתקבלת הטענהיתוגם אם הי  ,בדהטבה הניתנת 

שיעו הטלת  על  כל  אוסרת  אין  המתקשרות,  המדינות  שתי  של  האזרחים  על  שונים  מס  פסול  רי 
  בי מדינת ישראל במובחן מאזרחי מדינה זרה.שבמתן הטבת מס לתו

וכחת מרכז החיים ההספציפיות, הרי  הוראות התקנות    ניתנו  נקבע כי גם אילולא  עבר לכל אלהמ
אישי    אהי בנפרדעניין  ועובד  עובד  לכל  המערערי  ,הנוגע  מרכז  בעוד  להוכחת  ראיות  הביאו  לא  ם 

 רבות תצהירו של כל אחד מהעובדים.חייו של כל אחד מהעובדים, ל
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 סיכוםל

זר שונה מהעסקתו של  כן, העסקת עובד  הנוגע לאופן חישוב המסים שיש    עובד ישראלי בכל  אם 
ש ככל  משכרו.  זר,אתלנכות  עובד  מעסיקים  ו  ם  המס  שיעור  של  רלוונטי  חישוב  לערוך  של יש 

ולא על   ,עות לאותו עובד על פי הוראות התקנות, נכון לשנת המס הרלוונטיתודות הזיכוי המגינק
 פי הכללים הרגילים החלים על עובד ישראלי. 

דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות',    -  DTKG&Gממשרד עו"ד    -ם  הכותבי

המ בתחום  בישראל  והמובילים  הגדולים  אחד המשרדים  הנדל"ן, חדלשהינו  פירעון  סים,  ות 

ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי ועוד. המשרד  -ושיקום כלכלי,  דיני הגירה  טק, דיני עבודה 

 שונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו. דריכי הדירוג ה מ  מדורג בדרך קבע על ידי
 

 חדשה פסיקה  י ירתקצ 
הגן   ילדי  כלפי  ילדים שפוטרה בשל התנהגות אלימה  בגן  זכאית  סייעת  לקבל אינה 

 פיצויי פיטורים 
בבית הדין ,  19.05.2022ניתן ביום    .משרקי נ' מנחם פרנקלבית  אבי  ,5815-05-20סע"ש )ת"א(  

 כאמל אבו קאעוד  הבכיר טהשופי כבוד ע" ,ודה בתל אביבהאזורי לעב

כסייעת  העובדת המ  העוסקה  ילדים.  העובדת  בגן  את  פיטרה  נהגה    בשלעסיקה  אשר  אלימות 
הגישה  עובדת  פיצויי פיטורים ודמי הודעה המוקדמת. ה  ממנהתוך ששללה  ,  הגןהעובדת כלפי ילדי  

ה  כי אין יסוד לטענ   , ת טענההעובד   ות נוספות.לתשלום פיצויי פיטורים וזכוי  תביעה נגד המעסיקה
כי בשל מעשיה של העובדת יש לשלול  ,המעסיקה טענה. דים בגןכלפי היל שלה על התנהגות אלימה

הפיט פיצויי  את  וממנה  המוקדמי  ורים  עתרה הודעה  בה  שכנגד  תביעה  הגישה  המעסיקה  דמת. 
תנהגותה האלימה  גרמו לה בשל  הלחייב את העובדת בפיצויים בשל נזקים כספיים אשר לטענתה נ

וכן   העובדת,  פיצושל  כספי  לפיו  הצהרתי  עבולסעד  הופרשו  אשר  הפיטורים  לקופת  יי  העובדת  ר 
י מעיון בראיות עולה ללא כל ספק כי  קבע כתביעת העובדת ו  דחה את  דיןבית ה  הפנסיה יושבו לה.

הגן,   ילדי  כלפי  באלימות  נהגה  את    ובכךהעובדת  בוטה  באופן  בההפרה  שניתן  ידי   האמון  על 
מעת חמורה המחייבת הפעלת הסנקציה מעסיקתה ועל ידי הורי הילדים. הפרה זו היא הפרת מש

ב  מוקדמת  והודעה  פיטורים  פיצויי  שלילת  מלאבדבר  האופן  בית  שכנגד   דין.  התביעה  את  קיבל 
כי  ו  באופן חלקי עאת  מהעובדת    לשלול  ישקבע  לרבות אלה שהופקדו  פיצויי הפיטורים  "י  מלוא 

 ה.קה לקופת בגמל שיושבו לידיהמעסי

תנאי  התקבל על  תוספת  יצוגית  יתביעה  מסגרת  בלדיון    צו  לשלם  יש  האם  בשאלה 
 שעות נוספות למוכרניםעמלות בגין 

 הדין בית  ב   ,1.07.22  ביום  ניתן  .ין ארצי וקסטרו מודל בע"מנ' בית ד    אור שחם,  5148/18  צבג"
כב' השופטת   ,ניל הנדל  השופטיאה )בדימוס(  משנה לנשה  כבוד  על ידיכבוד    י"ע,  בוה לצדקגה

 אלרון יוסף  כב' השופט ענת ברון,

קסט בחברת  מביה"דרו  מוכרן  וביקש  העסקתו  סיום  לאחר  מעסיקתו  את  לאשר   תבעה  האזורי 
על עבודה במנוחה שבועית ,  על שעות נוספותכירה  מעמלות  רכיב  לום  ת בגין אי תשתביעה ייצוגי

הדין    וחגים. ואיורי  אזהבית  חלקי  באופן  התובענה  את  הטעה  דחשר  תשלום  את  לאי  רכיב  נה 
לאישור  העובד    קשת בעמלות ביחס לתשלום חגים. הצדדים ערערו לבית הדין הארצי שם נדחתה  

כייצוגיתתוה ואין  ו  והתקבל  בענה  מורכבות  משפטיות  בסוגיות  מדובר  לפיהן  המעסיקה  טענות 
פנה  הארצי,    בית הדיןר סרב לקבל את פסיקת  העובד אש  להידרש להן במסגרת תובענה ייצוגית.

מקרה וקבע כי  בפסיקת בית הדין ארצי. בג"צ דן ק וביקש צו על תנאי זמני כנגד ה לצדלבית דין גבו
ת על  רכיב עמלו מעט הדרישה לתשלום  את טענות המעסיקה ל בל את עתירת העובד ולדחות  יש לק

וזאת על    ון בסוגיות המשפטיות המורכבותחובה לד  שי  כןו  טחל הצו הזמני יהפוך למודמי חגים.  
 .יןיהדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענא שהידרך של תובענה ייצוגית 
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 אולגה פאיגרפי:  ביצוע     בלט-במיטל דולעו"ד עורכת:         
תחלי  ו/או  משפטי  ייעוץ  להוות  כדי  האתר  למנויי  הניתן  בשירות  או  עובד"  "כל  באתר  המופיע  במידע  לייעוץ  אין  ף 

ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס    משפטי 
 למקרה מסוים. 
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