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שמואל בורנשטיןשופטהכבודבפני 

מועצה מקומית גדרהמערערת
באמצעות ב"כ עוה"ד דניאל כהן ושאול גיטליץ

נגד

פקיד שומה רחובותמשיב
באמצעות ב"כ עוה"ד אריק ליס ועדי חן

פסק דין
1

2דברפתח

3לחוק1לסעיףאםבהת" ר"מלכ"כהמסווגת , המערערתשלחיובהעניינוזהערעור.1
4המסבשנותשכרמסבתשלומי), "החוק": להלן(1975–ו"התשל, מוסףערךמס

5ורווחההוראהלעובדישכרתשלומי) א: (אלולרכיביםבהתייחסוזאת2010–2009
6) ד; (מקצועיותלאגודותחברדמי) ג; (רכבהוצאותהחזר) ב; (הממשלהבהשתתפות

7. ל"אשתשלומי) ה; (המותרתלתקרהמעברסוציאליותהפרשות

8במקורהמססכומיאתהפחיתההמערערתלפיההמשיבלטענתנוגענוסףעניין
9.ידהעלשנוכו

10המערערתטענותתמצית

11שמדוברשברורמקוםגם, במסחייביםהשכרתשלומיכללפיהבגישהפועלהמשיב.2
12כלשפרסםבלאףוא, חברדמיכגון-במסחייבשאינובפסיקהלגביושנקבעברכיב
13. בנושאפרסוםאו/והנחיה

14הסבריםהצגתלרבות, המשיבבפניופורטוהובאוהמערערתשלטענותיהמלוא.3
15עםהדיןכילהוכיחמנתעלבכךודיהמשיבידיעלנסתרהלאזועובדה–ותחשיבים
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1לרבות(המועצהעובדישלהשכררכיביסיכוםח"דוהמשיבבפניהוצגכך. המערערת
2וכן" שניהביקורת"חברתידיעלהוכןאשר), ממספטוריםאוחייביםהםאםה

3" הסמלים"אודותמלאהסברלמשיבוניתן", מפורטתביצועתכנית"חוברת
4. השוניםהשכרלרכיביהמתייחסים

5לבדוקאו/וחישוביואתלערוךיכולהואבאמצעותואשרכליכלהמשיבבידיאין.4
6.בפועלכהווייתההמציאותאתתואמיםאלהכיולוודא

7עקבמסוימתבצורהעבודתואתלבצעמהצורךהנובעים, לעובדשניתנושכררכיבי.5
8גםכך. שכרבמסחייביםואינםעבודההכנסתמהוויםאינם–המעבידדרישת
9ומותריםהמעבידידיעללעובדששולמותשלומיםעבודההכנסתמגדרהוחרגו
10הכנסת"מהיהקובעהכנסהמסלפקודת) 2(2בסעיףכאמורוזאתכהוצאהלעובד
11. שכרבמסהחייביםהמעבידתשלומיקביעתלצורךאףומשמש" עבודה

12) רווחהעובדיוכןהוראהעובדיבעיקר(מסוימיםלעובדיםמשלמתהמערערת.6
13החינוךמשרדדהיינו, הרלוונטייםהממשלהממשרדיאליהשמועבריםתשלומים

14אינהוהיאהשכרלהעברת" צינור"כורקאךמשמשתהיאובכך, הרווחהומשרד
15מסלענייןשנקבעלמהבדומה, בגינםשכרבמסחייבתאינההיאלפיכך. מעסיקתם
16: להלן) (13.2.1985(מ"בעבונהסולל' נאביבתלשומהפקיד434/83א"בעמעסיקים

17ושאליםהמהעובדיםבענייןהמשיבשקבעלמהבדומהוכן), "בונהסוללעניין"
18טענותיהאתהכחישלאמעולםהמשיב. והביובהמיםלתאגידהמקומיתמהרשות

19בתשלומימדובראםכיהחילופיתטענתו". צינורתשלומי"בשמדוברהמערערתשל
20משוםהיא, שכרמסכולליםגםשהםהרי, הממשלהמשרדיידיעלשמועבריםצינור

21. והיפוכודבר

22ולצורךבמסגרתמבצעיםשהםנסיעותבגיןתהוצאולעובדיהמשלמתהמערערת.7
23מספרעלהמערערתנציגיבפנימצהיריםהעובדיםחודשכלבתוםכאשר, תפקידם

24. ההוצאותהחזרמבוצעלכךובהתאםתפקידםמילוילשםביצעואשרהקילומטרים
25, ומידענתוניםהצלבתותוךודרגתוהעובדלתפקידמותאמתהוצאותהחזררמת

26. המערערתידיעלשנשכרוהמומחיםידיעלוזאת, רכבאיתורתמחברולרבות
27.שכרבמסלחיובמקוםואין" עבודההכנסת"במדובראין, לפיכך
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1בהוצאהמדובר. מקצועיותלאגודותחברדמיעובדיהעבורמשלמתהמערערת.8
2הכנסה"בגדראינם, בגינםהמסגילוםלרבות, התשלומיםולפיכך, בניכויהמותרת

3תקווהפתחשומהפקיד3844/15א"מעללמודאין. שכרבמסחייביםואינם"עבודה
(15.12.2016(כלליתבריאותשירותי' נ "להלן)  4") כלליתבריאותשירותיעניין: 

5שהםמשוםוכןהוצאותהחזרמהוויםהסכומיםכאשרשונההדיןשכןלענייננו
6.הכנסהמסענייןלעובדיהשל" שותפה"להופכתהמערערתולפיכך, מגולמים

7שמשלמת) השתלמותוקרנותגמללקופתהפקדות(הסוציאליותההפרשות.9
8מסלפקודת) 3ה(3-ו) ה(3בסעיפיםהקבועהלתקרהמעברעובדיהעבורהמערערת

9החיובמקורשכן, שכרבמסחייבותאינן").הפקודה[נוסח חדש] (להלן: "הכנסה
10המחוקקכוונתנוכחוכן, לפקודה3בסעיףאלאלפקודה) 2(2בסעיףאינושלהן

11. מ"מעחוקשלהחקיקתיתוההיסטוריה

12מסבתקנותהקבועבגובהלעובדיההמערערתשמשלמת) 2010בשנת(ל"אשתשלומי.10
13ולפיכך" עבודההכנסת"מהוויםאינם1972-ב"תשל) מסוימותהוצאותניכוי(הכנסה

14בגיןשלולעובדיוממסהפטוראתלהעניקשדאג, המשיב. שכרבמסחייביםאינם
15ללמודניתןשאףכפי, הפטורעללציבורלהודיעלנכוןמצאלא, ל"האשתשלומי

16. המדינהמבקרח"מדו

17ערךאך, להעבירשעליהבמקורהמסניכויאתהפחיתההמערערתכיטעןהמשיב.11
18. לההמגיעיםהחזריםעתבכלולקזזלדווחזכותלמערערת. לאקוניחישובזהבעניין

19.אסורהחזיתבהרחבתמדובר, מקוםלמכ

20המשיבטענותתמצית

21לבין" מלם"חברתשלהטפסיםביןהתאמהאיקיימתכיהתבררהמשיבמבדיקת.12
22חודשמדיהפחיתההמערערתוכי, למשיבהמערערתהגישהאותםהשכרמסדוחות

23ידהעלהועבראשרבמקורהמסניכויסכוםאתפעםומדיהשכרמססכוםאת
24במסגרתאף. הדיןלהוראותובניגוד, לכךבנוגעביאורכלליתןמבליוזאת, בלמשי
25. ההפרשיםשלמקורםאתהוכיחהלאוכללהסברנתנהלאהמערערתהשומהדיוני
26אופןוכי, קודמותמסלשנותגםנוגעותהשכרמסהפחתותכיהסתבר, כןעליתר

27". שניהביקורת"חברתשלהטרחהשכרמשיקולינקבעהפחתתם
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1במסגרתלראשונההעלתה" הצינורתשלומי"לביחסהמערערתשלטענותיהאת.13
2יכוללאשהמשיבבכךבהתחשבבמיוחד, אסורהחזיתבהרחבתהמדובר, הסיכומים

3. זובטענתהלתמיכהראיהבדלהציגהלאהמערערת, כןעליתר. לגופהאותהלבחון
4הואולפיכך, לעובדיםידהעלהמשולםעבודהבשכרשמדוברסבורההמערערתאף

5העובדיםאתלהפוךכדיבהאיןר"מלכמתקצבתשהמדינההעובדה. שכרבמסחייב
6. כמעסיקתםבמדינהלראותואיןמדינהלעובדיר"מלכמאותושכרםאתהמקבלים

7לעובדיםהנוגעותמיסוימהחלטותאובונהסוללמענייןשווהגזירהללמודאין
8גםהמערערתאתמתקצבהחינוךמשרדכימסתבר, בנוסף. םהמילתאגידמושאלים

9שלאהתעשרותמשוםבכךיהא, המערערתטענתתתקבלאםולפיכךהשכרמסבגין
10.כדין

11יותרולא1995–ה"תשנ), רכבהוצאותניכוי(הכנסהמסלתקנות4לתקנהבהתאם.14
12הכנסתוייצורבהוצאוכייוכחאםאלא, עבודההכנסהבייצורשהוצאורכבהוצאות

13המערערת לא הציגה בדל ראיה שתתמוך בטענתה כי מדובר בתשלום . המעבידשל
14לייצור הכנסת המעביד, והעד מטעמה אף הודה כי מהות התשלומים כלל לא נבדקה 
15על ידו. המערערת אף לא מבחינה בין רכיבי הוצאות הרכב, וסוברת כי אפילו תשלום 

16צאה מותרת. טענתה כי הוכח שנתוני הנסיעות הוצאות קבועות לרכב פרטי מהוות הו
17של העובדים נבדקים, לרבות באמצעות חברות איתור רכב, השתרבבה ככל הנראה 
18מהליך אחר. כך גם טענותיה של המערערת בקשר לרכיבי שכר נוספים שנטענו על ידי 

19ההוכחותבמהלךשהסתבר, לשאריםותשלומיםעבודהנפגעי, ביגודהמערערת, כגון 
20. דנןלהליךרלוונטייםאינםשכלל

21טענתה של המערערת בנוגע לרכיב "דמי חבר", עומדת בניגוד למה שנפסק בעניין .15
22מדוברשכן, שםשנדוןמהמקרהשונהעניינהכיטענתה. כלליתבריאותשירותי
23לא, לגילוםבנוגעטענתה. הוכחהולאבסיכומיםלראשונהנטענה, הוצאהבהחזר
24.העדויותלאוררלוונטיתלאמקרהובכלמובנת

25ובכל, הוכחהלאהסוציאליותההפרשותלרכיבהנוגעבכלהמערערתשלטענתה.16
26) ה(3בסעיפיםבמפורששנקבעכפי, העובדבידיעבודהבהכנסתמדוברממילאמקרה

27.לפקודה) 3)(ה(3-ו

28כיהשומהנימוקיבמסגרתהמערערתנציגידיעלמשנטען, ל"האשלתשלומיאשר.17
29להיזקקאין–שכרמסרכיביכולליםאינםידהעלשבוצעוהשכרמסהפחתות
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1ראיהכלהביאהלאהמערערת, מקוםמכל. דנןבהליךזהבענייןהמערערתלטענת
2.זהבענייןאף

3במקורהמסניכויסכוםאתתקופתייםשכרדוחותבמסגרתהפחיתההמערערת.18
4מדוברכיהמערערתטענת. הסבראונימוקכללכךליתןמבלילהעבירעליהשהיה

5. המשיבידיעלשהוצגובמסמכיםנסתרה, חזיתבהרחבת

6והכרעהדיון

7פרולוג

8עובדים400מעלהערעורבשנותהעסיקהאשר, מקומיתמועצההינההמערערת.19
9שוניםחישוביםבסיסועל, שקיבלהדעתבחוותלאמורבהתאםשכרמסלמהיוש

10.יועציהעבורהשערכו

11זוכימצאואף, במלואוהמערערתידיעלשולםלאהשכרמסיכסברהמשיב.20
12שומתהאתקבעולפיכך, ידהעלשנוכובמקורהמססכומיאתהסברללאהפחיתה

13מוסףערךמסלתקנות3תקנהלהוראותובהתאםלפקודה) ב(152סעיףמכוחבצו
14שכרסמהפרשיבתשלוםאותהוחייב, 1976–ו"תשל), רים"ומלככספייםמוסדות(

15המערערת. 178,000₪בסךבמקורמסניכויהפרשיובתשלום1,752,747₪בסך
16מסוימיםרכיביםבגיןשכרבמסחייבתהיאאין, לטענתה. המשיבשומתעלחולקת

17.העובדיםשלהשכרבתלושיהכלולים

18לנכוןמצאתי, הצדדיםביןמחלוקתהתגלעהלגביהםשכררכיביאותםיפורטובטרם
19.דנןהמשפטיההליךאתהמערערתניהלהבוהאופןלעלעמוד

20במסגרתכללה, ההוכחהבנטלנושאתאשר, המערערת.21
21הליךבמסגרתכנדרש, בראיותאותןגיבתהלאאך, למכבירכלליותסוגיותטיעוניה
22.התאורטיבמישורהדיוןאתהותירהולמעשה, משפטי

23המסבשנותבמקורהמסכויניוסכומיהשכרהפחתותאתכיעלההמערערתמטיעוני
24עלוכןתוםעדהובהרלאשטיבהמחשבתוכנתעלבהתבססביצעההיאשבערעור

25טכנולוגיכמנהלהמשמש"), אלקובימר: "להלן(אלקובייוסףמרבהם, יועציהעצת
26אותהמאחוריגם היא הנראהככלהעומדת, מ"בעמחשובמערכותטריניטיבחברה
27. המערערתשלמטעמהלעדותהובאואשר, תוכנה
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1שיטתאתלתארעדותובמסגרתאלקובימרכשהתבקש.22
2עיניולנגדשעמדוהמסמכיםאודותולפרט, המערערתדוחותשבבסיסהעבודה

3") הפרוטוקול: "להלן(5.4.2017מיוםהדיוןפרוטוקול(כדלקמןהשיב, הכנתםבשלבי
4): 33–9' ש11' בעמ

5יחד עם המערערת.תוכל לספר על התהליך שעברת "ש.
6לוקחים את נתוני השכר, גיבוי השכר, מחשבים מחדש ת.

7אצלנו את הכל, משווים, רואים הפרשים, אז אומרים 
8צריך למעשה לדווח נכון. בין ההפרשים שאנחנו רואים 
9זה כל מיני יישום של הגדרות שונות. אנחנו מציגים את 
10העבודה לאיש המקצועי, רו"ח או גזבר שלהם, הוא 

11יט באיזה פוזיציה לנקוט, בדרך כלל מגבים עם מחל
12חוות דעת או שיש לו יועצים שלו ואז מגישים דו"חות. 

13כלומר בשלב ראשון, אם אני מבינה נכון, יש לכם רק ש.
14את נתוני השכר בלי מסמכים נוספים.

15אנחנו מקבלים כל נתון רלוונטי.ת.
16כשאתה מקבל את מערכת נתוני השכר ועושה בדיקות ש.

17שלך, ומזין קודים שלך.
18מה זה מזין קודים. ת.
19זה מה שאמרת. האם יש לך מסמכים נוספים מול ש.

20עיניך, או רק את מערכת הנתונים.
21ארחיב. התשובה היא כן, אנחנו מקבלים קובץ גיבוי ת.

22אחיד , קובץ הנה"ח, עושים אותה בקרה גם למע"מ, 
23צמו. לחב' הבטוח, אנחנו מוכרים על ידי מס הכנסה ע

24אנחנו מקבלים כרטסות, מאזנים, הסכמים, יש שאלות 
25שקשורות לפרשנות הסכמים. יש בקרת ברוטו. 

26דוחו נסיעת רכב של כל עובד ועובד אתה מקבל. ש.
27לא תמיד. יש לנו מערכת שמתממשקת לאיתוראן, יודעת ת.

28לקחת כל דקה את נקודת הציון ולחשב. אם מדובר על 
29א צריך להגיש פירוטים עובד עירייה שהסכימו שהו

30למעסיק, אני לא נכנס לזה אם דיווח נכון. אנחנו בודקים 
31דוגמאות של הפירוטים. אם מעביד רוצה, ויש כאלה, 
32שרוצים ממש לראות כל דקה את הפירוט וחישוב ק"מ 
33כדי להפריד בין עסקי לפרטי אז אנחנו בודקים את זה. 
34נדרשנו לעשות את זה גם כבקרה על כלים אחרים, 
35לדוגמא לקוח שמשתמש עם פוינטר. לעניין תיק זה, 

36הגזבר נדרש להמציא ראיות לעניין החזרי רכב והמציא.
37את אותן ראיות לכאורה המצאתם למשיב.ש.
38הגזבר אמר לי שהעביר.ת.
39אז אתה לא יודע. ש.
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1אני לא ראיתי מה הוא מסר. ראיתי דוגמאות שאנחנו ת.
2בדקנו". 

3):  3' ש14' עמ-6' ש13' בעמרוטוקולפ(עדותובהמשךגםראו
4תוכל להסביר אלו הגדרות עשית לצורך החישובים "ש.

5שעשית בענין המערערת.
6מכיוון שמדובר על מס שכר, שהוא פשוט לחישוב, אפשר ת.

3027לקחת באקסל את כל רכיבי השכר, ולהגיד סמל 
8אחוז והוא יהיה פטור. התכנה 7.5פטור להכפיל אותו ב 

9ה הדמיה א' מול ב'. במקרה הזה זה יחסית פשוט. מריצ
10הדמיה א' היא הרצה כפי שבוצעה במערכת של מל"מ 

11, 302ומשנה את ההגדרות ומגדירה סמלים פטורים כמו 
12התוצאה היא ההפרש. מכיוון שיש גם מעמד פטור, 
13לדוגמא שארים, החישוב טיפה יותר מורכב. ההגדרות 

14בהתאם למעמד שלו הן בסמל פטור חייב והשני כל עובד 
15אם הוא מעמד פטור או חייב.

...16
17אתם עושים את החישוב בזמן אמת או בדיעבד.ש.
18אמרתי, במקרה של עיריית גדרה, ועוד מקומות שורצים ת.

19החישוב מבוצע גם בזמן אמת. גם על העבר. 
20פה איך נעשה. ש.
21זה היה גם 20092010גם לעבר וגם בזמן אמת. בשנת ת.

22עד 2006ו חודש, כל חודש. ולגבי שנים בשוטף באות
23, אני לא זוכר בדיוק מתי עשינו. ברגע שאנחנו 2008

24מתחילים לעבוד לוקחים את כל ההיסטוריה ועושים 
25חישוב.

26הצהרת כי כל העובדות ידועות לך מידיעה אישית. אני ש.
27מניחה שקיבלת את כל ניירות העבודה ביחס לכל עובדי 

28ק שהייתם מחוץ למקום המערערת. למשל ביחס למרח
29העבודה, ביחס להוצאות המשולמות בגין החזקת רכב, 
30ומה הייתה מטרת הנסיעה, וכן ניירות עבודה בקשר 

31תשלומים לאגודות מקצועיות.  
32נייר העבודה היום הוא לא פיזי. כל הנושא של תשלום ת.

33הסכם קיבוצי הוא בנוי בתוך מל"מ. פירקנו את כל 
34כל מיני תחשיבים של מרחק חישובים של מל"מ. לגבי

35בית עבודה, אמרתי קודם, לקחנו דוגמאות, כי במקרה 
36הזה הם לא ביקשו שנחשב לכל אחד. הם החליטו לתת 
37לעובד החזר הוצאות ואמרו הסמל הזה הוא החזר 
38הוצאות לפי ק"מ. הם חישבו, אנחנו אמרנו הסמל הזה 
39הוא פטור, לא בדקתי כל עובד מה המרחק מהבית 

40למה החליט ראש המועצה לתת לו פטור. לגבי לעבודה ו
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1תחשיב השכר, אם זה היה דיגיטלי במערכת השכר אז 
2חישבנו אותו מחדש, אם מדובר על נייר מסויים של אשל 

3, אז לקחנו דוגמאות. בדרך כלל לא עובדים עם ניירות. 
4למה לא צרפת דוגמאות לתצהיר שלך.ש.
5פקיד שומה. אני אני חושב שבתיק איפשהו, זה היה אצל ת.

6לא נתתי ניירות לפקיד שומה. מי שנתן זה דוד. אני גם 
7לא חושב שזה המהות". 

8ראיתי לנכון להביא בהרחבה מעדותו של מר אלקובי, שכן .23
9מדבריו עולה באופן שאינו משתמע לשני פנים כי חישובי המערערת ביחס למס 

10, התבססו על להאהשכר, וממילא דיווחיה למשיב וההפחתות שביצעה בדיווחיה
11עקרונות כלליים, על ניתוח נתונים (בדפי "אקסל") מתוך מחשבי המועצה ועל 
12אמירות כאלה ואחרות של עובדי המועצה (לרבות "החלטות" להעניק "פטור" לעובד 
13זה או אחר), על "הדמיה" ועל "הרצה" של נתונים שונים על פי הגדרות שונות, על 

14לשהי שנבחרה על סמך איזו חוות דעת, ולכל "סמלים", בהתבסס על "פוזיציה" כ
15היותר על בדיקות מדגמיות שטיבן והיקפן נותרו בערפל. 

16בסופו של יום, ולאחר שהתפזר הערפל, הסתבר כי המסקנות עליהן ביקשה להסתמך 
17המערערת, כלל לא פורשו וכלל לא הובהרו, ובוודאי שלא נתמכו באיזו ראיה 

18מתחילה ועד סוף, כעניין תיאורטי גרידא. מוחשית וקונקרטית, אלא נותרו, 

19תוצרי עבודתו של מר אלקובי, באמצעות השימוש הנעשה בתוכנה, הם "סמלים" 
20הניתנים לרכיבי שכר מסוימים שעל פי חוות דעת שבידו, אינם חייבים במס שכר. 
21ואכן, בכל הנוגע לעבודתו זו של מר אלקובי, ניירות העבודה, או כל ראיה ממשית 

22תומכת במסקנה כי רכיבי שכר מסוימים ששולמו לעובדי המועצה פטורים אחרת ה
23כלשונו. אך ברי כי לצורכי הליך זה, ובהתחשב בנטל "המהות",ממס שכר, אינם 

24ההוכחה המוטל על כתפי המערערת, הם בבחינת הכרח.     

25, רלוונטיותאסמכתאותמלהציגהמערערתנמנעהההליךכלשלאורךבכךדיאיןאם.24
26להגיש, מטעמההתשובהסיכומיאתשהגישהלאחרימיםשבעה, לנכוןהיאאהמצ

27ממאותואחדאחדלכלבהתייחספרטנייםדוחותמסוגראיותצירוףשעניינהבקשה
28. עובדיה

29וזאת, 23.11.2017מיוםהחלטתיבמסגרתידיעלנדחתההמערערתשלזובקשתה
30הדעתאתמניחהסברכלמערערתהידיעלסופקשלאמשום, ראשית. טעמיםמשני
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1שלאמשום, ועיקר, שנית. יותרמוקדםבמועדאלהמסמכיםהוצגולאמהשוםעל
2בנוגעהצדדיםביןבמחלוקתולהכרעהלבירורלתרוםכדיהאמוריםבמסמכיםהיה

3הדגשתי. הדיןפיעלשכרממספטוריםואילוחייביםשכררכיביאילולשאלה
4לאכי,עולהכראייהלצרףהמערערתביקשהשאותםמכיםבמסמעיוןכיבהחלטתי

5, הערעורבמסגרתשאינהמסלשנתהתייחסוהעובדיםשלהפרטנייםשהדוחותרק
6השוניםהשכררכיבישל" הסמלשם"אתורקאךהכולליםבדוחותמדוברשאףאלא

7חוותלפי"שכרממסהפטוריםואלהשכרבמסהחייביםתשלומיםביןהפרדהתוך(
8כלללאוזאת"), דעתחוותשכרבמסחסכון"הכותרתאתהנושאתטבלהוכן, "דעת

9". שכררכיב"אותושלמהותובענייןראיהאוהסבר, ביאור

10גםזוהבהרהעללחזורראויכיודומני, האמורההחלטתיבמסגרתהבהרתיעוד
11אחדלכלפרטנייםמסתחשיביעורךאינוהמשפטביתזהערעורבמסגרתכי, עתה

12אוכזוחישובלתוכנתגושפנקאנותןאינוהמשפטביתכי, ועיקר, וכן, מהעובדים
13השאלהאתלבחוןהואהמשפטביתשלתפקידו.כלשהימסחריתחברהשלאחרת

14ואופייםטיבםבסיסעל, הדיןפיעלשכרממספטוריםואילוחייביםשכררכיביאילו
15.  שהוכחוכלוכאם, שהוכחוכפירכיביםאותםשל

16שיקוליכיהסתברההוכחותדיוןבמהלךכיזהבהקשראעיר.25
17החישוביםיסודעל, המערערתהפחיתהשבההשיטהבבסיסעמדוטרחהשכר

18הדוחותבמסגרתהשכרמססכומיאת, האמורההתוכנהבאמצעותשנערכו
19בעדותואלקובימרידיעלהאמוראתראו. עברשנותבגיןלרבותהתקופתיים

20):23' ש30' עמ–28' ש29' עמפרוטוקול(
21

22כלכמעטהפחיתה102דוחותבמסגרתהמערערת.ש"
23בגיןסכומים2010לדצמבר2009יוניחודשבין, חודש
24הוראהלהםנתתאתה, במקורמסוניכוישכרמסניכוי

25אוקטניםבסכומיםהסכומיםאתחודשמידילהקטין
26.אחתבמכהלבצעלהםשנתת

200927בשנתנגיד, המלאהדוחאתמגישיםבעיקרוןנחנוא.ת
28מחלקיםלעיתיםאנחנוט"שכומטעמי, 2009שנתעד

29אנוכי, בפועלהכסףהבאתמבחינתהסכומיםאת
30אתמחלקיםאנו, בחסכוןבאחוזיםט"שכם]חי[מרווי

31העברעללהםמגיע2009ביונישמצאנונניח. הסכומים
32החינוךהתקצובבגיןהתיקוןאתויש, 300,000₪
33אנוהעברלגביבשוטףמתקןהשוטףכ"בדר, השוטף
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1כסףחוסכיםאנחנו. ט"השכבגללמנותבכמהמחלקים
2עובדיםאנחנו. שנהבכלזאתלעשותלמדנואז, לאנשים

3כלאתלהפחיתרוציםאנוהענייןשלצורךנניח. באחוזים
4ישלמעסיקיםכיוון, גבוהתהיהשלנוהעמלה, מלוא

5. במנותזהאתעושיםאנחנואז, בזמןלשלםשלארגלה
6נגזרתשהוא, סכוםשהואאוהשנהברמתהיאהחלוקה

7. ט"שכשל
8שלךהשכרמסאתתפחיתכילמערערתאמרתלאאתה.ש

100,000₪9בעודובאוגוסט100,000₪-ביונילחודש
10כמהלהםאמרתלא, 60,000₪בעודספטמברובחודש

11?פעריםהושאלהלדווח
12לאאנחנו. להםאומריםאנחנוזכרונולמיטב? לאלמה.ת

13מעבר, חודשידוחמגישיםאנחנו. הטופסאתממלאים
14חודשכלזהאחרי, אחורההשניםלגביהכלליתלעבודה

15בניירותראיתישאותםפירוטיםועםד"חוועם, מוגשזה
16.שלכםעבודה

17?עגוליםתמידשהסכומיםלהיותיכולזהאיך.ש
18אנוואותו, העבודהמתוךסכוםלוקחיםאנוכ"בדרכי.ת

19".ט"שכשלכנגזרתמפחיתים

20ידיעלשנקבעושרירותייםבסכומיםהשכרמסתשלומיהפחתתשלזושיטה, לטעמי.26
21שהמערערתהעובדהמצטרפתכשלכך, טרחהשכרמשיקוליהמתבצעת, היועצים

22, הפחותלכל, מעוררת, הפחתהאותהמאחוריעומדמהאמתבזמןהסברנותנתאינה
23. נוחותאי

24לגביהם, המערערתעובדישלהשכרבתלושיהשוניםהשכררכיבילבחינתמכאן.27
25. שכרמסבתשלוםחייביםאינםכיהיאטענה

26הנורמטיביתהמסגרת

27אתוקובעכספייםומוסדותרים"מלכעלמסהטלתנושאאתמסדירלחוק4סעיף.28
28קובעריווחכוונתללאמוסדותעלהמוטלשכרבמסדןהלחוק) א(4סעיף. שיעורו

29: כדלקמן
30"על פעילות בישראל של מוסד ללא כוונת ריווח יוטל מס שכר 
31באחוזים מהשכר ששילם, כפי שקבע שר האוצר בצו באישור 

32הכנסת". 
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1למסות את הערך המוסף של המוסד ללא כוונות רווח היאהשכרמסשלתכליתו.29
2.לם מוסד זה לעובדיוהמתבטא בשכר אותו מש

3עמותת ''בשערייך ירושליים'' נ' מנהל 767/87ע"א בשנאמראתזהלענייןראו
4:)1990(806, 800) 4(, פ"ד מ"דהמכס

5"בקובעו את שיטת המיסוי על מלכ"רים ביקש איפוא המחוקק 
6כלכלי האמיתי הנצמח לאתר גם אצלם את הערך המוסף ה

7מפעילותם ולהטיל עליו מס. ומתוך הנחה שלמלכ"רים אין בדרך 
8- כלל רווחים תפעוליים, אלא הפסדים תפעוליים, הממומנים על
9ידי תרומות וכיוצא בכך, מוטל המס רק על השכר, שרק הוא

10מהווה את הערך המוסף".

11:ליתכלבריאותשירותיבענייןשנאמרוהדבריםזהבהקשריפיםכן
12"מס שכר נועד למסות את הערך המוסף של מוסדות ללא כוונת 
13רווח. ערך מוסף של יחידה משקית הוא הערך שתורמת אותה 
14יחידה למשק בפעילותה העסקית. הביטוי לתוספת ערך זו, הוא 
15ההפרש שבין מכירותיה של אותה יחידה לבין רכישותיה, או בין 

16נמדר מס ערך השירותים שנתנה לשירותים שקיבלה (אהרון
17נמדר, מס ערך ), (להלן 2009(מהדורה רביעית, 38-37מוסף
18)). ניתן לחשב ערך זה גם כרווח של היחידה בתוספת מוסף

19עובדיה (אנה שניידר "מס ערך מוסף על הוצאות השכר שלה על 
20)). כיון שלמוסד ללא כוונת 1987(36-, א2מלכ"רים" מיסים א

21רווח אין רווחים, מחושב הערך המוסף שלו על בסיס ההוצאות 
22, בעמ' נמדר, מס ערך מוסףלשכר שהוא משלם לעובדיו (שם; 

23, 1975-, תשל"החוק מס ערך מוסף; וראו גם מבוא להצעת 387
24)". 235, 233הצעות חוק 

25, הכנסהמסבפקודתכמשמעותהעבודההכנסת"כ" שכר"מגדירלחוק1סעיף.30
26". עובדושהיהלמימעבידמאתהמשתלמתקצבהלרבות

27- (נוסח חדש), התשכ"את מס הכנסה לפקוד1בסעיףוגדרמ" עבודההכנסת"המונח.31
28:לאמור)" 2(2סעיףלפיהכנסה"כ)"הפקודה"(להלן: 1961

29"השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה ) א(
30שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי 
31הוצאותיו, לרבות תשלומים בשל החזקת רכב או טלפון, 

32ץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך נסיעות לחו
33למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של 
34שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של 
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1בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, בין שניתנו -העובד; והכל 
2לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו".

3
4ר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את שר האוצ")ב(

5שוויו של השימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד כאמור 
6לרשות העובד". 

7שנמצאככל-שכרבמסר"מלכלחיובהנוגעבכל, כןכיהנה.32
8בהתאם" עבודההכנסת"הגדרתעלעונהר"המלכעובדישלמסוימתשהכנסה

9. זוהכנסהבגיןשכרמסבתשלוםר"המלכיחויבאזי, לפקודה) 2(2לסעיף

10'"גצדהשתתפות"רכיב

11נחשב, המערערתידיעלהמשולםמסוימיםעובדיםלשכרהמתייחס, זהרכיב.33
12כיהסבירהשהמערערתאלא. לפקודה) 2(2סעיףהוראותלפי" עבודההכנסת"כ

13היאבגינםעבודהשכרמתשלומי, היתרבין, נבעהבדוחותהשכרמססכומיהפחתת
14" צינור"בבחינתאלא,המערערת,היאאיןולפיכך', גמצדלהשתתפותזכאית

15מסתכמיםאלומתשלומיםהנובעיםהשכרמססכומי, לטענתה. לעובדיםלהעברתם
16.שכרממספטוריםוהם1,250,155₪לכדי

17זוטענהשכן, אסורהחזיתבהרחבתמדוברלפיההמשיבמטענתאתעלםאםאף.34
18זוטענתהשממילאהרי, השומהדיוניבמסגרתהועלתהלא' גצותלהשתתפהנוגעת

19היאלפיהטענתהאתבראיותתמכהלאהמערערת. כנדרשהוכחהלאהמערערתשל
20המערערת. לעובדיםהממשלהממשרדיהכספיםלהעברתבלבד" צינור"כמשמשת

21טופירוממסהפטורהעבודהשכרמיוחסלהםהעובדיםרשימתאתהציגהלאאף
22בהםיהיהאשר, עובדיםאותםשלההעסקההסכמיאתהציגהלאהמערערת. שכרם

23לאהמערערת, מזאתיתרה. שלישייםצדדיםידיעלממומןששכרםכךעללהעידכדי
24בגיןממשלהמשרדיאותםשקיבלוהתקציביםסךעלהמלמדיםמסמכיםהציגה
25שקיבלהתקציבכיאתההרלאוחומרומקל, שבערעורהמסבשנותהעובדיםתקצוב

26.עבודהכשכרלעובדיםהועברואשרלסכומיםזהההרלוונטיהמשרד

27כיהיאחזקה, בעמדתולתמוךהעשויהראיהמלהביאנמנעדיןבעלכאשר, כידוע.35
28לימה2275/90א"בעשנפסקאתזהלענייןראו. נגדופועלתהייתה, הובאהאילו

29):1993(614, 605) 2(מזד"פ, וזנברגר' נמ"בעכימיותלתעשיותישראליתחברה
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1דין -"כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל
2בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם 
3נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר 

4סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו." 

5' נקבלו27/91א"ע) 3.9.2015(רוחמהמעון' נמכנסנתן7144/14א"ע: עודראו
6ד"פ, טלקאר' נקופל55/89א"ע) 1995(450) 1(מטד"פ,מ"בעמתכתקבלנותשמעון

7). 1990(595, 602) 4(מד

8אותםהעסקתאופןאודותאורפוךישאשרמטעמהנציגזימנהלאאףהמערערת.36
9אתלזקוףישזהבהקשרואף, החינוךממשרדהמתקבליםהתקציביםועלעובדים

10עדמהבאתהימנעותלעניין(לחובתהבחזקתההנמצאתראייהמהבאתההימנעות
11מנהל' נמ"בעלהנדסההמזרחחץ20103-07-14) מרכזמחוזי(מ"עגם ראורלוונטי

12)). 9.5.2016(חמורהלפשיעההיחידהמ"מע

13להעברת" צינור"אךמהווההמערערתלפיההטענהעצםכילהוסיףישזאתעל.37
14, המערערתכדוגמת, ריווחכוונתללאמוסדשכן, ומושגיעקרוניקושימעוררתהשכר

15לרבות, אחריםמגורמיםהמתקבליםכספיםעלמבוססתקציבושעיקרממילא
16עלהאחראיהחינוךמשרדכמו, אחראוזהתחוםעלהאחראיםממשלהמשרדי
17ידיעלהמשולםסכוםכלזהבמובן. עצמושלורווחיםעלולא, ההוראהתחום
18התשלוםמקבלוביןהמממןהגורםבין" צינור"תשלוםמעיןכלהיחשביכולר"המלכ
19אינה–שכרמסלשלםנדרשאינולעולםר"מלכלפיהזותוצאהכיוברי, הסופי
20השוניםהעובדיםביןהקשרשל, והכלכליהמשפטי, טיבו, ועיקר, מקוםמכל. סבירה

21ובהעדר, הספציפיההעסקהומאופיהקונקרטיותמהנסיבותמושפע', גצדלבין
22המערערתכילקבועניתןלא, מדוברעובדיםבאילולרבות, זהבענייןןכלשהראיות
23שכרבמסחייבתהיאאיןכיולפיכךשלהבעובדיהמדובראיןכילהוכיחבנטלעמדה

24.שכרםבגין

25הענייןלצורךנחשבתהמערערתהאם, אלקובימר, המערערתמטעםהעדכשנשאל.38
26): 5-6' ש28' בעמ5.4.2017מיוםדיוןפרוטוקול(כךהשיבהמוריםשללמעסיקה
27מי המעסיק של המורים, מי מוציא להם תלושי שכר?"ש.

28מעסיק או לא, יש העירייה מוציאה תלושים, אם היא הת.
29על כך דיונים משפטיים". 
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1ואודות, החינוךממשרדהמערערתהטענהפיעלשמקבלתהתקציבאודותוכשנשאל
2):7-24' ש28' בעמפרוטוקול(כךהשיב, השוניםהגורמיםביןהגומליןקשרי

3ידוע לך האם משרד החינוך מתקצב את העירייה בנוגע "ש.
4ה כלפי מורה או לפי למורים, כיצד זה נעשה, האם ז

5מפתח?
6מה שמשרד החינוך עושה זה בקרות עומק, את פרופיל ת.

7המורה, כולל בתוכו ותק, תואר וכד'. העירייה נחשבת 
8בעלות, הכוונה המורה לא עובד שמקבל ממשרד החינוך 
9את התלוש אך היא מפקחת ואוכפת את ישום ההסכם 

10וך הקיבוצי. אם העירייה לא תשלם למורה, משרד החינ
11מעכב תקציב.

12שאלתי הייתה איך משרד החינוך מתקצב את העירייה. ש.
13האם בעולם שכולו טוב, אצל המערערת יש מורה אחד 

₪14 10,000-תלמידים והוא משתכר ב"כ10כי יש לה 
15ברוטו 10,000- ברוטו. האם משרד החינוך מעביר את ה

X.16או שעל כל מורה הוא מעביר 
17ה ובהתאם לזאת הוא מוודא הוא בודק את פרופיל המורת.

18שישולם לו השכר ומעביר.
19אחד לאחד.ש.
20תקציב משרד החינוך מורכב מעלות המורה וגם מדברים ת.

21אחרים, כגון שכ"ד. צריך למלא דוח, מי היו המורים 
22והפרופיל שלהם.

..23
24כשלמורה יש בעיות עם השכר, לדוגמא אלא הפקידו לו ש.

25את קרן השתלמות, למי הוא פונה.
26הוא פונה למשרד החינוך, גם לעירייה, וכן לעיתים גם .ת

27לעמותה כגון אורט. ולעיתים המורה לא צריך לפנות 
28אלא משרד החינוך יוזם ביקורת".

"להלן(המערערתגזבר, יהלומידודמרואילו 29כיזהבהקשרהעיד"), יהלומימר: 
30, בכללאם, ערתהמעראתמתקצביםהחינוךלמשרדפרטגופיםאילויודעאינוהוא
31פרוטוקול(החינוךממשרדהתקציביםמועבריםלפיוהתחשיבמהויודעאינוואף
32בעלויותנושאתהמערערתכיעולהאףדבריומהמשך). 5' ש33' עמ–34' ש32' עמ

33לתקציביםמעבר, סייעותכגון, מהעובדיםאלואישלהעסקתםבגיןנוספות
34).25–22' ש, 33' עמטוקולפרו(החינוךמשרדידיעלהמועברים

35אףהםכינדמהאלא, בעמדתהתומכיםשלארקלא,המערערתעדישלאלודברים.39
36מהןהתבהרלאיוםשלבסופו, מקוםמכל. נכונותהבדברממששלספקמעוררים
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1ולפי, המערערתאתהמתקצביםהגופיםמיהם, החינוךמשרדנושאבהןהעלויות
2. שלהממקורותיההרשותנושאתבולעובדיםהתשלוםשיעורומהו, תחשיבאיזה

3משרדלהוראותבהתאםנעשההמערערתידיעלהשכרתשלוםכיהוכחלאממילא
4היאהמתבקשתהמסקנה. כךלצורךידועלהמועבריםומהכספיםהחינוך

5אינההיאכי, שלהבעובדיהמדובראיןכילהוכיחבנטלעמדהלאשהמערערת
6. שכרםבגיןשכרמסלשלםנדרשתאינההיאכיפיכךול, לשכרםאחראית

7לאמור, המסיםרשותידיעלשניתנומיסויהחלטותעללהסתמךביקשההמערערת.40
8הניתנותלימודלשכרסובסידיותקבלתשלמ"במעחבותבנושא8732/14החלטה

9רשכבגיןשכרבמסחבותבנושא9158/16מיסויוהחלטת,)1/מעמוצג(הילדיםלגני
10). 2/מעמוצג(והביובהמיםלתאגידמקומיתמרשותמושאליםעובדיםשל

11.  זולהסתמכותבסיסישכימצאתילא

12מוסףערךממספטורהקובעתתקנהחלהבובמצבעוסקת8732/14מיסויהחלטת
13מדובראיןהמערערתשלבעניינה. כסובסידיההמדינהמאתעוסקשמקבלכספיםעל

14חוקהוראותכלקיימתולא, שונהלגביוהמסחישובדרךאשר, ר"במלכאלאבעוסק
15.הענייןבנסיבותפטורהקובעתתקנהאו

16אינההמקומיתהרשותלפיההסכמיתמערכתעלמבוססת9158/16מיסויהחלטת
17לפימשכורתםאתשילמהרקאלא, והביובהמיםתאגידעובדישלמעסיקתם

18מהתאגידבשונה. בגינםהשכרמסבתשלוםהחויבלאהיאולפיכך, התאגידהוראות
19המערערת, עסקאותיועלמוסףערךמסהמשלם, החוקלצורך" עוסק"כהנחשב, שם

20המשולמותהמשכורותעלהשכרמסהטלת. שכרמסהמשלמת, ר"מלכהיאבעניינו
21אחתפעם–התאגידידיעלמסכפללתשלוםלגרוםעלולההייתה,התאגידלעובדי

22ידיעלהשנייהובפעם, מעסקאותיוהנובעהמוסףהערךמסלוםתשבאמצעות
23מפעילותהחלקמהוויםלאלמעשהשהלכה, עובדיומשכורתבגיןהשכרמסתשלום

24תשלוםחובתאתלהטילאיןכיהמיסויבהחלטתנקבעלפיכך. המקומיתהרשותשל
25כיהיאהמערערתתטענ, זאתעם, שלפנינובמקרה. המקומיתהרשותעלהשכרמס

26במסמחויבתואינהר"כמלכנחשבתזואך, העובדיםשלמעסיקתםהיאהמדינה
27.כפוללמיסויחששמתעוררלאכןועל, מוסףערך
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1המועברהחינוךמשרדתקציב, יהלומימר, הגזברעדותלפיכילהוסיףישזאתעל.41
2דההעוב). 27-26' ש33' בעמפרוטוקול(השכרבמסהשתתפותגםכולללמערערת
3ספקשמעוררתרקלא, השכרמסאתכוללהחינוךמשרדידיעלשמועברשהתקציב

4עלהמועסקיםההוראהעובדימעמדלעניין המערערתשלהעקרוניתגישתהבדבר
5זכאיתכילטעוןהמערערתמצאהטעםמההשאלהאתמעוררת, ובעיקר, אלא, ידה
6סבורהאמנםאם. בעצמהבונשאהלאשממילאבשעהשכרמסלהחזרהיא

7תפנהכילצפותהיה, ההוראהעובדישכרבגיןשכרממסהיאפטורהכיהמערערת
8אליהלהעבירנדרשאינוהואכילכךלבותשומתאתותסבהחינוךלמשרד

9השתתפותסכומילולהשיבואף, אלהעובדיםבגיןשכרמסבסכומיהשתתפות
10.נעשתהלאכזופנייה. בעבראליהשהועברו

11צדהשתתפות"שלזהלרכיבהנוגעבכלהמערערתשלטענותיהדין, האמורכלרלאו.42
12. להידחות-'" ג

13רכבוהוצאותבתפקידנסיעותהחזררכיב

14.473,863₪לכדיהמערערתפיעלמסתכםזהרכיבבגיןהשכרמססכום.43

15היתרביןככוללת" עבודההכנסת"מגדירלפקודה) 2(2סעיף, לעילכאמור.44
16אורכבהחזקתבשלתשלומיםלרבות, הוצאותיולכיסוילעובדשניתנותשלומים"

17פיעל, לומררוצה"...כהוצאהלעובדהמותריםכאמורתשלומיםלמעטאך... טלפון
18יהיורכבהחזקתהוצאותלכיסוילעובדשניתנותשלומים,לפקודה) 2(2סעיףהוראת

19המותרותהוצאותסוילכישתשלומיםהואהחריגכאשר", עבודההכנסת"בגדר
20. עבודהכהכנסתייחשבולא בניכוילעובד

21שעלהמססכוםשמבחינתכךעלהמשפטביתעמדכלליתבריאותשירותיבעניין.45
22בעת" הוצאתו"ו" העבודההכנסת"בהתשלוםהכללתביןהבדלאין, לשלםעובד

23גיוןיההשכך, מלכתחילהעבודההכנסתמכללהחרגתולבין, החייבתההכנסהחישוב
24העובדעללהקלכדי" דרךקיצור"מעיןליצורהוא,החריגקביעתמאחוריהעומד
(אלהתשלומיםלנכותכדישנתייםדוחותלהגישיידרששלא, השכיר 25ח"כפסקה. 
26). הדיןלפסק
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1מלכתחילה" עבודההכנסת"בבחינתשאינה, בניכוילעובדהמותרתהוצאהומהי.46
2נקבערכבהחזקתלהוצאותהנוגעבכלהפחותללכ? שכרממספטורהאףולפיכך

3–ה"תשנ), רכבהוצאותניכוי(הכנסהמסלתקנות4בתקנהמפורשבאופןהדבר
"לאמור, 1995 4הכנסתבייצורשהוצאורכבהחזקתהוצאותבניכוייותרולא: 

5אלוכייוכחאםאלא, רכבהחזקתבגיןהוצאותיותרולאלעובדכימשמע". עבודה
6ה"עמראו(עצמוהעובדשלמהכנסתולהבדיל, מעבידושלהכנסתוייצורבהוצאו

7רחובותשומהפקיד' נמ"בעוניהולשיווק2000אליל1184/06) אביבתלמחוזי(
)27.6.2013 .((8

9אך בדומה ליתר רכיבי השכר, אף בעניין זה המערערת לא הביאה כל ראיה שתלמד .47
10צאות שהוצאו בייצור הכנסתו של , כלומר הועל כך שמדובר בהוצאותיה שלה

11. המערערת לא הוכיחה את מהות התשלומים, את סכום התשלומים ואף לא המעביד
12את נחיצות התשלומים לצורך ייצור הכנסתה. מתשובותיהם של הגורמים מטעמה 
13אותם בחרה המערערת להעיד כדי לתמוך בטענותיה, עולה כי מהות תשלומים אלו 

14ל ידם. ונכונותם כלל לא נבדקה ע

15גזבר המועצה, מר יהלומי, אישר בעדותו כי לא ערך בדיקות בנוגע להחזרי הוצאות 
3216הרכב ואינו יודע מה המדיניות שעומדת מאחורי תשלומי ההחזר (פרוטוקול עמ' 

17): 25-31ש' 
18האם למערערת יש הוראות מיוחדות לעניין החזר "ש.

19הוצאות של עובדים. האם המערערת מחליטה לצורך 
20ניין שהיא משלמת לעובדיה את כל אגרת הרישוי, הע

21למרות שהרכב משמש אותם גם באופן פרטי. 
22אני לא יודע איך זה נעשה. מה שאני כגזבר בודק. אני לא ת.

23קובע את המדיניות לגבי כל עובד ועובד, מה שאני מבצע 
24כגזבר, זו בדיקה האם הפעולות שנעשות הן חוקיות. 

25י, וקיבלתי לא מזמן ממשרד בבדיקות יזומות שאני ערכת
201126האוצר שאין חריגות בשכר. לפחות נכון לשנת 

27קיבלנו דו"ח שאין חריגות לשכר...".

28לאופןבנוגע, לעילכמצוטט24-33' ש13' עמבפרוטוקולאלקובימר(ראו גם דברי 
29).הרכבהוצאותבענייןהתחשיביםנערכושבו

30שימוש שהעובדים עושים ברכבם הנה כי כן, המערערת לא הראתה מה שיעור ה.48
31הפרטי לצורכי המערערת לעומת צרכיהם הפרטיים; המערערת לא הוכיחה, ולמעשה 
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1כלל לא טענה, כי תנאי לקבלתם לעבודה של אותם עובדים להם משולמים הסכומים 
2בגין הוצאות הרכב הוא כי אלו יחזיקו ברכב פרטי אשר ישמש את המערערת לכל 

3שה פירוט שמי של עובדי המערערת שמקבלים תשלומים צרכיה; המערערת לא הגי
4בגין הוצאות רכב; המערערת אף לא הציגה מסמכים המלמדים כי עובדי המערערת 
5מגישים הצהרות כלשהו בנוגע לנסיעות או למספר הקילומטרים שביצעו עם רכבם 

6לצרכי העבודה לעומת נסיעות לצרכים פרטיים. 

7ת ראויות המצויות בחזקתו של צד על המשמעות העולה מהימנעות מהבא.49
8והרלוונטיות להוכחת טענותיו, כבר עמדתי לעיל. אף באשר לרכיב הנוגע להחזר 
9הוצאות רכב, התוצאה הסופית היא כי המערערת כלל ועיקר לא הוכיחה את הנטען 

10על ידה.

11משלא הוכחה מהותם של התשלומים ששולמו לעובדים בגין החזרי הוצאות הרכב, .50
12מר כי המערערת עמדה בנטל להוכיח כי תשלומים אלה מותרים בניכוי לא ניתן לו

13ולפיכך כי הם אינם בבחינת "הכנסת עבודה" וכי אין לחייב בגינם במס שכר. אזכיר 
(עניין 2(2כי את החריג שבסעיף  14שירותי בריאות ) לפקודה יש לפרש באופן מצמצם 

15, פסקה ל"ג).כללית

16כי לפחות חלק מאותם תשלומים הם בעליל לאמיתו של דבר, הרושם שהתקבל הוא .51
17תשלומים שאינם מותרים בניכוי, שכן המערערת לא ערכה הבחנה כלשהי בין 
18הוצאות ששולמו לעובד לצורך ייצור הכנסתה לבין הוצאות שאינן לייצור הכנסתה, 
19וסברה, על סמך עצת יועציה, כי כל התשלומים פטורים ממס שכר, לרבות הוצאות 

25-33:20ש' 16ראו לעניין זה דברי מר אלקובי בפרוטוקול בעמ' הרכב הקבועות.

21לפי השיטה שלכם כל הוצאת רכב שהמעביד מחזיר "ש.
22לעובד כולה פטורה ממס שכר. 

23נכון.ת.
24כך עובדת המערכת שלכם.ש.
25המערכת עובדת לפי הגדרות שאומרים לה. במקרה זה ת. 

26ממס ההגדרות שאמרו לנו להגדיר, לפטור את הסמלים 
27שכר.

28יש הוצאות רכב שהמעביד מחזיר לעובד, אני מדבר על ש.
29מס הכנסה, חלקן מותרות בניכוי וחלקן אינן.
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1לדעתנו יש שתי רמות. הרמה הפשוטה שמה שפטור ממס ת. 
2הכנסה בוודאי פטור גם ממס שכר, אבל גם מה שחייב 

3במס הכנסה פטור ממס שכר משתי סיבות".

4לפיה כל הסכומים ששולמו לעובדים כהחזר הוצאות רכב, אין צורך לומר כי גישה זו
5מעוררת קושי רב. עם כל הכבוד ,בלא קשר למהות ההחזר, פטורים ממס שכר

6הדין, והדין לבדו, הוא שקובע אם התשלום חייב במס שכר או פטור –ל"מערכת" 
7הימנו.  

8מקצועיותלאגודותחברדמירכיב

9המדובר. 84,483₪לכדיהמערערתפיעלמסתכםזהרכיבבגיןהשכרמססכום.52
10.עובדיהבשםהשוניםלארגוניםלהעביראחראיתהמערערתאשרכסףבסכומי

11נחשביםאלוכיכלליתבריאותשירותיבענייןנפסק, ארגוןודמיחברלדמיבהקשר.53
12פסקה(השכרמסשלהחישובבבסיסיכללוכןועלהעובדשלהעבודהמהכנסתכחלק

13. )יןהדלפסקג"ל

14, כלליתבריאותשירותיבענייןשנדוןמהמקרהעניינהאתלאבחןביקשההמערערת
15יכולההמסקנה" הוצאותהחזר"מהוויםהחברדמיתשלומיבושמקוםבנימוקהן

16הופך, לעובדהמועבריםהסכומיםמגולמיםבושמקוםבנימוקוהן, שונהלהיות
17כך, החברדמיגילוםולענייןהכנסההמסלענייןעובדיושל" שותף"להיותהמעביד

18. החברדמיבניכוי, השכראתלעובדיםששילםכמילראותושיש

19. ידהעלהוכחולאכללהמערערתשלאלוטענותיהשאףאלא

20החזרמהוויםהחברדמיכיללמודניתןממנומסמךכלהציגהלאהמערערת.54
21נסתרת, החברמידתשלוםאתמגלמתהמערערתלפיההטענהואילו. הוצאות
22): 10-16' ש22' עמפרוטוקול(מטעמהאלקובימרשלעדותולמקרא

23המועצה המערערת מגלמת את דמי החבר לדעתך. "ש.
24לא. לא אמרתי שספציפית את דמי החבר היא מגלמת.ת.
25השאלה שלי היא האם המערערת עושה גילום מס ש.

26כאשר היא משלמת לעובד את דמי החבר.
27היא שאמרתי שהמערערת מגלמת כל מיני התשובה ת. 

28תשלומים. לא אמרתי שהיא מגלמת דמי חבר. אמרתי 
29שאם היא מגלמת משהו בשכר...
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1השאלה הייתה האם היא מגלמת דמי חבר.ש.
2לא למיטב ידיעתי. ולדעתי זה לא משנה. מכיוון שהאם ת. 

3היא מגלמת משהו היא כבר נהייתה שותפה של העובד 
4בענייני מס".

5החברדמיאתמוציאהחברדמיגילוםהאםלשאלהלהידרשצורךמבליאף
6משהו"מגלםשהמעבידבכךדילפיהלטענהבסיסכלמצאתילא, שכרבמסמהחבות

7פטורהמצדיקוכנימוק, בכלל, מסלצרכיהעובדשל" שותפו"כלראותוכדי", בשכר
8. בפרט, שכרממס

9סוציאלייםלתשלומיםעודפותהפרשותרכיב

10שילמהאשרסוציאליותלהוצאותהעודפתההפרשהרכיבבגיןהשכרמססכום.55
11. 21,303₪לכדיהמערערתפיעלמסתכםשבערעורהמסבשנותלעובדיההמערערת

12שהמדוברמשום, שכרבמסלחייבהאיןכיהמערערתטוענתזהלרכיבביחס
13, לפקודה3עיףבסאלאלפקודה) 2(2בסעיףאינושלהםהחיובמקוראשרבסכומים

14כןועללפקודה) 3)(ה(3-ו) ה(3סעיףבהוראותקבועהלגביהםהמיסוידרךכאשר
15.ששכרממסהםפטורים

16, המערערתהסתמכהןעליה, לפקודה) 3)(ה(3-ו) ה(3סעיפיםהוראותמלשון, ואולם.56
17, סוציאליותלהפרשותעודפיםמתשלומיםהכנסותבאותןלראותישכיעולה

18:"עבודההכנסת"כ
19בשבילהשתלמותלקרנותמעבידששילםסכומים)ה"(

20בחוקכמשמעותוקיבוציבהסכםשנקבעובגבולותעובדו
(1957-ז"תשי, קיבוצייםהסכמים 21הסכם-להלן, 

22- עליוהחלקיבוציהסכםשאיןעובדולגבי), קיבוצי
23עובדעלהחלקיבוציבהסכםשנקבעובגבולות

24לאאך, דומיםשלוהעבודהותנאישלוהוותק, שמקצועו
25הוראהעובדלגביהקובעתמהמשכורת8.4%-מיותר
26עובדכללגביהקובעתמהמשכורת7.5%-מיותרולא

27שקיבלבעתהעובדשלעבודהכהכנסתיראום, אחר
28לגבולותמעלמעבידששילםסכומיםואילו; אותם

29ששולמובעתהעובדשלעבודהכהכנסתיראוםכאמור
30. לקרן

...31
32, בעבורו, עובדשלמעבידיוכלששילמוסכומים) 1()3ה(

33, המעבידתגמולימרכיבחשבוןעל, לקצבהגמללקופות
34במשכורתומוכפלכשהואלהפקדההשיעורעלהעולים
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1, מביניהםהנמוךלפי, התקרהבסכוםאוהעובדשל
2שבובמועד, העובדשלעבודהכהכנסתאותםיראו

3לקופות, כאמורששולמוסכומים; הגמללקופותשולמו
4כשהואההפקדהשיעורעלעוליםאינםאשר, הגמל

5, העובדשלעבודהכהכנסתאותםיראו, כאמורמוכפל
6;אותםשקיבלבמועד

7עבודההכנסת"כ1בסעיףהמוגדר, לעובדהמשולם" שכר"עלמוטלשכרמס, כאמור.57
8שהיהלמימעבידמאתהמשתלמתקצבהלרבות, הכנסהמסבפקודתכמשמעותה

9מבחינת" עבודההכנסת"כתיחשבמסוימתשהכנסהבכךשדיומכאן", עובדו
10ממששלטעםקייםכיסבוראיני. שכרמסהכנסהאותהעלשיוטלמנתעל, הפקודה
11באותםשיראוזהבאופן", עבודהכהכנסתאותהיראו"הדיבוראתלפרשהמצדיק

12מלבד" עבודהכנסתה"כלפקודה) 3)(ה(3-ו) ה(3בסעיפיםהמוסדריםתשלומים
13שהרי, תכליתיטעםלאאףאלא, לשוניטעםלכךשאיןרקולא. השכרמסלצורך

14וככאלועבודתובגיןלעובדתמורההינםאלותשלומים, המעסיקשלמבטומנקודת
15להבחיןסיבהכלואיןר"המלכשלהמוסףהערךחישובבמסגרתבחשבוןלהביאםיש

16.לעובדיור"המלכמשלם שעבודהבגיןתמורהויםהמהואחריםתשלומיםלביןבינם

17אתהמערערתתמכהלאזהלרכיבביחסשאףמסתבר, האמורכללצד, זואףזולא.58
18ידהעלהופחתאשרהשכרמססכוםכיהראתהלאהמערערת. בראיותטענותיה
19הסכומיםכיהוכיחהלאואףזהמרכיבמורכבהיהשבערעורהמסשנותבמסגרת

20. סוציאלייםלתשלומיםעודפותהפרשותהיוואכןזהלרכיבמייחסתהיאאותם

21לעובדיםל"אשתשלומירכיב

22הפטוריםל"אשהוצאותבגיןלעובדיההמערערתשילמהאשרהשכרמססכום.59
23.2,589₪סךעלעומד, שכרמסמתשלוםלשיטתה

24יברכאיןכיהשומההליכיבמסגרתטענההמערערתכיהמשיבצייןזהבהקשר
25הרחבתמהוותבערעורטענותיהומכאן, ביצעהשהיאהשכרמסבהפחתותל"אש

26במסגרת, זאתלצד. השומהבדיונילאמירותיהבניגודעומדותולמעשהאסורהחזית
27זהבענייןטענתהלהוכיחהאפשרותהמערערתבפניפתוחהכיהמשיבהודיעהערעור
28במסההפחתהוכי, ל"אשאותבהוצמדוברכיללמדבכדיבהןיהיהאשרבראיות

29. הובאולאאלוראיות. בחשבוןהובאהטרםבגינםשכר



לוד- בית המשפט המחוזי מרכז

פקיד שומה רחובותמועצה מקומית גדרה נ' 61866-11-15ע"מ

תיק חיצוני:   

23מתוך 1

1במקורהכנסהמסלניכויהנוגעתהסוגיה

52במסגרתהפחיתההמערערתכינמצאידועלשנערכהבבדיקה, המשיבלטענת.60
3למשיבלהעבירעליהשהיהבמקורהמסניכויסכוםאתתקופתייםשכרדוחות

4.  הסברכלללאוזאת178,000₪שלמצטברבסכום

5, במקורהמסניכויסכוםלהפחתתהסברכלהמערערתהציגהלאזהבהליךאף
6המערערת. כןלעשותבידההקיימתבזכותשתתמוךראיהכלהציגהלאגםוממילא

7השומהשבדיוניהטעםמןהמשיבמצדחזיתלהרחבתבטענהבסיכומיההתמקדה
8.עלהלאזהנושא' אבשלב

9אתהמפרשתבהודעהגםכמו, המשיבשהוציאלצושצורפוהשומהבנימוקיעיון.61
10טענתאתלקבלאיןולפיכךזווגיהסהעלההמשיבכימלמד, השומהנימוקי

11למערערתקייםשבהןבנסיבותבמיוחד, אסורהחזיתבהרחבתמדוברכיהמערערת
12פקיד' נמשעלרעי26719-09-12) מרכזמחוזי(מ"ע: ראו(מובהקראייתייתרון

13)). 2.2.2016(השומה

14איזוהמערערתהציגהלא, זהבערעורשנדונוהסוגיותליתרובדומה, יוםשלבסופו
15לאואף, במקורהמסניכויאתלהפחיתלההקיימתבזכותשתתמוךפוזיטיביתראיה

16. להידחותדינןזהבענייןטענותיהגםולפיכך, לכךעניינינימוקסיפקה

17דברסוף

18. חלקיוכלעלנדחההערעור, לעילהאמורכליסודעל.62

19המערערתטענתכגון, מהצדדיםמימטעםשהובאוהאחריםבטיעוניםמצאתילא.63
20המשיבידיעלהניתנותמסהטבותלענייןאו, המשיבמטעםהנחיותפרסוםלעניין

20/1521א"רע:ראו(עניןשללגופוהדיוןתוצאותאתלשנותכדי, בלבדשלולעובדיו
22)).3.11.2014(יעקב' נזפט6509/14א"רע); 18.1.2015(ורטיס' נפרץ

23להתנהלותוהןהערעורלתוצאותהןדעתינותןאניההליךהוצאותבפסיקת.64
24טיעוניםוהעלאתלצורךשלאשונותבקשותהגשתלרבות, לעילכמתוארהמערערת
25. הוכחולאשכללבסיכומים עובדתיים



לוד- בית המשפט המחוזי מרכז

פקיד שומה רחובותמועצה מקומית גדרה נ' 61866-11-15ע"מ

תיק חיצוני:   

23מתוך 1

1, ח"ש80,000שלבסךד"עוטרחתושכרמשפטהוצאותלמשיבםתשלהמערערת
2ועדמהיוםהחלוריביתהצמדההפרשייישאוכןלאשאםיום30בתוךשישולמו

3.בפועלתשלומםלמועד

4

5

6
7
8
9

10
11, בהעדר הצדדים.2018מרץ 11ניתן היום,  כ"ד אדר תשע"ח, 

12

13
14
15
16


