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 מהות העדכון תאריך עדכון

  

  

 

 והחזרי הוצאות נסיעה  שימוש ברכב תאגידנוהל 

 מטרה  .1

הנחות את העובדים בעלי רכב תאגיד צמוד  הגדיר את כללי הזכאות לקבלת רכב מהתאגיד ולמטרת נוהל זה ל

 וטיפול בדו"חות.  חניותולהסדיר את הכללים בדבר החזר הוצאות נסיעה בכביש אגרה , באשר לשימוש ברכב 

 הגדרות  .2

 עובדי מטה: עובדים שעובדים במטה התאגיד ואינם בעלי הסמכה לפיקוח וטרינרי.  .2.1

 עובדי פיקוח: עובדים בעלי הסמכה לפיקוח וטרינרי.  .2.2

עובדים עוברים: עובדי פיקוח שעברו לתאגיד מהמועצה לענף הלול או מהרשויות המקומיות ואשר טרם   .2.3

 בהסמכה מטעם רופא וטרינר ראשי של השירותים הוטרינריים של משרד החקלאות. העברתם החזיקו 

 ואילך.  1.3.2020עובדים חדשים: עובדי פיקוח שהחלו את עבודתם בתאגיד מיום  .2.4

 כללי הזכאות לקבלת רכב מהתאגיד  .3

 ככלל, התאגיד יקצה רכב צמוד לעובד אשר נדרש לכך מתוקף תפקידו.  

 צמוד: להלן הקריטריונים לקבלת רכב

 רופא וטרינר המועסק בתפקיד של מפקח וטרינרי.  .2.1

  100%  – משרה(. במקרים בהם העובד מועסק בהיקף משרה נמוך מ    100%העובד מועסק במשרה מלאה ) .2.2

בהם   המפעלים  ופיזור  המשרה  להיקף  בהתאם  אנוש,  ומשאבי  למינהל  הסמנכ"ל  ע"י  הזכאות  תיבחן 

 מועסק העובד. 

 חתום.  עובד מטה בהתאם לחוזה עליו .2.3

  כללים לקבלת החזרי הוצאות רכב .4

העולה  מפקח על יותר ממפעל אחד או לחילופין המפעל בו הוא עובד נמצא במרחק    : וטרינר חדש  וטרינר .4.1

  או אינו זכאי   לא מעוניין וטרינר  ק"מ ביום( ממקום מגוריו. ככל שה  50ק"מ לכל כיוון )סה"כ    25   על  

ק"מ בחודש קרי החזר מקסימלי חודשי של עד    ₪1,000 לק"מ עד  2.25לקבל רכב צמוד, יקבל החזר של 

האש"ל  ₪  2,250 בדו"ח  לדיווח  בהתאם  יעשה  ההחזר  בתפקיד.  הקשורות  הנסיעות  כלל  את  הכולל   ,

 זכאותו לק"מ בחודש תותאם לאחוז משרתו. –החודשי. עובד העובד בחלקיות משרה 

החזר נסיעות בגין תחבורה ציבורית עפ"י חופשי חודשי. במקרים של נסיעה למפעל  יקבל    :פקח חדש .4.2

ניתן להגיע בתחבורה  אחר, או במשמרות בהן אין תחבורה ציבורית או בנסיעה למפעלים אליהם   לא 

ם לדיווח בדו"ח האשל  ₪ לק"מ בחודש מגולם. ההחזר יעשה בהתא  1.1ציבורית יקבל הפקח החזר של  

 החודשי. 

ע .4.3 צמוד  וברעובד  רכב  קיבל  רק אם  לרכב  זכאי  יהיה  או מרשות מקומית  הלול  עובד שעבר ממועצת   :

ל נסיעות בהתאם  ממעסיקו הקודם. ככל שלא קיבל, יהיה זכאי    ו ממקום עבודתלהחזר שקיבל  החזר 

 . מקרים מיוחדים יבחנו ויאושרו על ידי סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש.  הקודם

 שימוש ברכב צמוד  .5

, ובלבד שמרבית  עובד בעל רכב צמוד יהיה רשאי לעשות שימוש ברכבו למטרות פרטיות בכל ימות השבוע 5.1

 ימי העבודה ישתמש ברכב בעצמו בשעות עבודתו. 

 הפקת רווח.  עובד בעל רכב צמוד לא ישתמש ברכבו למטרות  5.2
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, אלא באישור  ות פרטיות ברכב צמוד של עובד אחרעובד בעל רכב צמוד לא יוכל לעשות שימוש למטר 5.3

 מראש של הסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש.  

שימוש ברכב על ידי עובד שאינו בעל הרכב הצמוד יבוצע בתפקיד בלבד, ובכפוף לאישור ממונה התחבורה   5.4

 בתאגיד. 

 שימוש ברכב בעת היעדרות   .6

לעשות שימוש ברכב בהתאם   6.1 יהיה רשאי להמשיך  הצפוי להיעדרות מתמשכת,  למקרים  בעל רכב צמוד 

 ולפרקי הזמן הבאים:

 יום.  30עד   –חופשה בתשלום  -

 . בכפוף ליתרת ימי המחלה הקיימת –מחלה בתשלום  -

 ללא הגבלת זמן.  –מילואים  -

 . שבועות 15עד   –במהלך חופשת לידה  -

 סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש.הבאישור  –  יםמקרים אחרים וחריג -

, וימסור את מפתחותיו  התאגידיעביר בעל הרכב את הרכב לחניית    6.1בחלוף פרקי הזמן המפורטים בסעיף   6.2

הממונה על התחבורה יוודא גריעת הרכב מחשבון העובד ואי גביית שווי שימוש רכב על    תחבורה.לממונה ה

 ידו.  

לה, רשאי העובד להפקיד את רכבו אצל הממונה על התחבורה וזה יעביר  יום ומע  30במקרה של חופשה של   6.3

 אישור למחלקת משכורת לאי גביית שווי שימוש ברכב על התקופה הנ"ל.  

 :ימוש בכבישי אגרה ברכב צמודש .7

 כבישי אגרה: 3בישראל קיימים   .7.1

 )נקרא גם כביש חוצה ישראל או דרך יצחק רבין(. 6כביש  -

 מנהרות הכרמל.  -

 הנתיב המהיר.  -

 נסיעת כלי רכב תאגיד בכל אחד מכבישים אלו כרוכה בתשלום.

 :  6נסיעה בכביש  .7.2

עבור   לשלם  המאפשר  בלבד,  רכב  לאותו  המיועד  פסקל  מכשיר  יותקן  התאגיד  מטעם  צמוד  רכב  בכל 

עד השלמת ההתקנה של מכשיר הפסקל בכלל רכבי    את תעריף האגרה הנמוך ביותר.  6הנסיעה בכביש  

 לאגף משאבי אנוש ויקבל החזר במשכורת העוקבת.   6העובד יעביר את חיובי כביש    התאגיד

 . נסיעת כלי רכב צמוד בכביש אגרה תשולם על ידי התאגיד  .7.2.1

  ברכבו הצמוד בשיעור של   6בעל רכב צמוד יהיה זכאי להשתתפות בעלות הנסיעה בכביש    מטהעובד   .7.2.2

   , יתרת העלות תנוכה משכרו של העובד.)לאחר ההנחה( מעלות כל נסיעה 50%

 ניפוק מכשיר הפסקל ייעשה ללא תמורה וללא תשלום מצד העובד.  .7.2.3

פיקוח   .7.2.4 ישעובד  בכביש  א  לא  הנסיעה  בשעות העבודה.  6בהוצאות  פרטיות שאינן  נסיעות  למעט   ,

ויקזז שיגיעו  החיובים  על  מעקב  יבצע  התחבורה  על  מקרים    האחראי  העובד.  של  משכרו  אותם 

 חריגים יובאו לאישורו של הסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש. 

עובדים שאין ברשותם רכב של התאגיד, ישאו בעלות השימוש בכבישי האגרה, אשר מגולמת בהחזר    7.2.5

   הוצאות הנסיעה. 

   נסיעות במנהרות הכרמל או הנתיב המהיר .7.3

ברכבי   7.3.1 נסיעה  איסור  שימושחל  שיעשה  עובד  הנ"ל,  בכבישים  ישא  הללו,     בכבישים  התאגיד 

 בהוצאות השימוש בכביש. 
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   חניה  7.4

 בחניונים מוסדרים או בכחול לבן כדלהלן: בתפקידעובד אשר הוצמד לו רכב יהיה רשאי לחנות 

ממונה התחבורה ירכוש מנוי פנגו או סלופארק לכל רכב צמוד והתאגיד יממן את עלויות החניה   7.4.1

 ובלבד שהחניה במסגרת התפקיד 

 ממונה התחבורה יבצע בקרה מדגמית מידי חודש על דיווחי החניות.  7.4.2

בגין חניה בסמיכות למפעלי הפיקוח של  ₪ בלבד,    500התאגיד יממן עלות חניה חודשית של עד   7.4.3

 . "ל מינהל ומשאבי אנושמקרים חריגים יבחנו ויאושרו על ידי סמנכ. הוטרינר בלבד

בר 7.4.4 שאין  הוצאות  עובדים  בהחזר  מגולמת  אשר  החניה,  בעלות  ישאו  התאגיד,  של  רכב  שותם 

 הנסיעה. 

 טיפול בדו"חות תעבורה וחניה 7.5

על כלי רכב של התאגיד הנעים בכבישי הארץ מוטלים לעתים דו"חות על ידי גורמים שונים, בין היתר על  

הרכב והחוב בגינם נזקף לחובת  ידי רשויות מקומיות ומשטרת ישראל. דו"חות אלו רשומים על שם כלי  

   התאגיד.

יא  7.5.1 הולא  מתקציב  חובות  תשלום  דו   תאגידשר  על  "בגין  שהוטלו  התאגיד.חות  מקרים    רכבי 

 חריגים יבחנו ע"י הסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש.  

   ח על שם העובד בעל הרכב הצמוד."האחראי לתחבורה יסב את הדו 7.5.2

 נהיגת בני משפחה ברכב תאגיד צמוד  7.6

משפחה"  7.6.1 כ"בן  שהוגדר  למי  תתאפשר  צמוד  תאגיד  ברכב  של    נהיגה  ילדים  זוג,  )בן/בת  בלבד 

 . העובד(

למי  ה 7.6.2 תאגיד  ברכב  נהיגה  לאשר  חריגים  במקרים  רשאי  יהיה  אנוש  ומשאבי  למינהל  סמנכ"ל 

 בקשה מנומקת בכתב. קבלת שאינו בן משפחה,  ולאחר 

 :תנאים לנהיגה ברכב התאגיד 7.7

התחייבות לצורך קבלת רכב תאגיד צמוד", הכולל תצהיר בדבר נהיגת  חתום על טופס " יהעובד   7.7.1

 בני משפחה. 

 לנוהג רישיון נהיגה בתוקף.  7.7.2

תאונה חמורה או תאונה שנייה בפרק זמן של שנתיים, באשר להן    תאגיד הנוהג לא ביצע ברכב   7.7.3

 כי התאונות נגרמו באחריותו.   ממונה התחבורהנקבע על ידי 

 אחריות   .8

 הנוהגים ברכבי התאגיד ועל ממונה התחבורה של התאגיד.   ליישום נוהל זה חלה על כלל העובדיםחריות א

 מסמכים ישימים  .9

 . טופס "התחייבות לצורך קבלת רכב תאגיד צמוד"

 

 

 

 

 תאריך חתימה שם 

   מינהל ומשאבי אנוש לסמנכ"ל  –ינון אהרוני  הכין

   מנכ"לית –תניב רופא ד"ר  אישרה
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 התחייבות לצורך קבלת רכב תאגיד צמוד טופס 
 

 
 תואר המשרה יחידה מספר זהות שם + שם משפחה

    

 
 רכב צמוד אני מתחייב כלהלן:  לקבלתכתנאי 

 השתתפות עצמית  .1

 ואשת יושת על התאגיד.   אני מתחייב לשאת בעלות כל נזק שייגרם לרכב .1.1

 הטבה( כפי המתחייב בחוק.אני מתחייב לשאת בעלות שווי השימוש ברכב )זקיפת  .1.2

 אני מתחייב לנהוג ברכב כחוק ובזהירות המירבית, להקפיד על נעילתו ולהפעיל אמצעי מיגון. .1.3

 אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות פוליסת הביטוח של הרכב.  .1.4

 אני מתחייב לשאת בכל הקנסות או דו"חות התנועה שיושתו על הרכב כל זמן שהוא בשימושי. .1.5

בגין  .1.6 לרשויות  לכך  שתידרש  ככל  האישיים  פרטיי  את  למסור  התאגיד  להנהלת  מאשר  אני 

 השימוש ברכב.  

אני מסכים כי סכום הנזק שבו התחייבתי לשאת בהתאם לאמור לעיל, יהווה חוב שלי למעביד,  .1.7

, אשר ניתן יהיה לנכותו ממשכורתי,  1958- חוק הגנת השכר, התשי"ח( ל6)א()25לפי סעיף  

 וזאת ללא צורך בקבלת הסכמה נוספת.   

 נהיגת בני משפחה  .2

בת  \קרי בןהנני מתחייב כי ינהגו ברכב רק מי מבני משפחתי העומדים בהגדרת "בן משפחה"   .2.1

 זוג וילדים. 

בכל הקשור לתקנות   התאגיד  הנני מתחייב להנחות ולהדריך את בני המשפחה הנוהגים ברכב .2.2

ואפעל לשמירת קיומן של   באשר לשימוש ברכב ותפעולו  אחראי התחבורההתעבורה והוראות  

 כל ההוראות על ידם. 

היא במסגרת זכות היתר של    התאגידידוע לי כי ההחלטה לאפשר לבני משפחה לנהוג ברכב   .2.3

 ם לשיקול דעתו.המעסיק, ועל כן שמורה לו הזכות לשנותה או לבטלה בכל עת, בהתא

בעת נהיגת בן משפחה תחול עליי באופן    התאגידידוע לי כי השתתפות עצמית בגין תאונה ברכב   .2.4

 מלא.

ידוע לי כי במקרה של אי קיום ההנחיות, אין כיסוי ביטוחי לרכב שברשותי. בהתאם לכך, כל נזק   .3

 יחול עליי.  התאגידשייגרם עקב נהיגה ברכב  

או יותר מהמפורט בחלק זה תהווה הפרה יסודית ועלולה להביא    אני מודע לכך שהפרת סעיף אחד .4

 לביטול הרשאת השימוש ברכב הצמוד.

 

                                                                              ולראיה באתי על החתום:

 חתימה: ________ תאריך:___________   :____________ העובדשם 
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