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לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
השתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה

השתתפות מעביד בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה
תוכן הענינים
נושא/הסכם
פסיקה והפניות
הסכם מיום  9.1.2003וצו לפיו
הסכם מיום  11.7.2004וצו לפיו
הסכם מיום  4.3.2008וצו לפיו
הסכם מיום  23.7.2008וצו לפיו
הסכם מיום  20.1.2009וצו לפיו

עמ'
1
53
55
58
61
64

עמ'
66
69
72
74
77

הסכם
הסכם מיום  19.1.2010וצו לפיו
הסכם מינואר  2011וצו לפיו
הסכם מינואר  2012וצו לפיו
הסכם מינואר  2014וצו לפיו
הסכם מינואר  2016וצו לפיו

פסיקה והפניות

בדב"ע נו ,3-46/רונית עילם  -אטלס שירותי כוח אדם בע"מ ,1נדון מקרה בו תבעה
עובדת החזר הוצאות נסיעה מכוח צו הרחבה .צו אשר הרחיב את הוראותיו של הסכם
שנכרת בין ההסתדרות הכללית לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים .בית
הדין פסק ,בהתייחס לפרשנות סעיפי צו ההרחבה ,כלהלן:
"סעיף ( 3לצו שנדון שם  -העורכים) מתייחס להיזקקות לתחבורה ולאו
דווקא לתחבורה ציבורית .בעוד שסעיף  4קובע את השיעור לאותה
השתתפות והשיעור נקבע בהתאם להוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית.
מכאן ,הזכאות להחזר הוצאות נסיעה קיימת גם לעובד שאינו נזקק לתחבורה
ציבורית ובלבד שעל פי אמות מידה אובייקטיביות הוא 'זקוק לתחבורה כדי
להגיע למקום עבודתו'.
...צודק בא כוח המערערת באומרו כי עובד זכאי על פי צו ההרחבה להחזר
הוצאות הנסיעה ,ושהוצאות אלה מחושבות על פי עלות הנסיעה ברכב
ציבורי ,גם שעה שהעובד משתמש ברכבו הפרטי .2אלא מאי? סעיף  6לצו
ההרחבה קובע' :החזר הוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון
המעסיק או מטעמו'.
בענייננו  -הייתה המערערת זכאית להיות מוסעת מטעם 'המעסיק' על-ידי
המקום בו הועסקה קרי  -התעשייה הצבאית .מכאן שעליה הנטל להוכיח
מהם המועדים והזמנים שבהם השתמשה ברכבה הפרטי ,בזמנים שלא
יכלה להזדקק להסעה שאורגנה על-ידי המקום בו עבדה; כאשר יכלה
1
2

דב"ע נו ,3-46/רונית עילם  -אטלס שירותי כוח אדם בע"מ; פד"ע כרך ל ,עמ' .65
הלכה זו אוזכרה בהסכמה בע"ע  ,12047-01-11 ,1342-01-11יוסף בשאראת  -ראובן באלי
ואח'; ניתן ביום  ,26.11.13ופורסם באתר  ;www.court.gov.ilבסעיף  36לפסק הדין .ראה
דיון בפסק דין זה ,בהמשך הטקסט .פסיקה נוספת לפיה עובד הנוסע לעבודה ברכבו הפרטי
 וליתר דיוק ברכב של קיבוצו  -זכאי להחזר הוצאות נסיעה לפי צו הרחבה ,ראה בע"ע /03 ,18ניר רענן ,עו"ד  -עו"ד דגני שפירא ושות' ואח'; ניתן ביום  12.9.06ופורסם שם.
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