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רכב חברה היא אחת ההטבות הנחשבות בקרב עובדים

סמל סטטוס  

טיפולים, דלק, ביטוח, קניה-הכל כלול 

שרות תפעולי-נוח 

מימון וזמן-פחות דאגות וטרחה 

הוא יקר מאד למעסיקים ולעובדים, אבל

וצפוי להתייקר עוד יותר בשנה הקרובה
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?למה עכשיו

לא היה פתרון מספיק טוב כחלופה לרכב חברה

עובדים היו מגיעים למשרדי החברה יום יום

החברות לא הציעו לעובדים פיצוי הולם  

תפיסה של ההטבה בעיני העובדים

לא מספיק חשוב למעסיקים למצוא חלופות
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?  למה דווקא עכשיו? מה השתנה

עבודה מן הבית~ שקרו בעקבות משבר הקורונה "הטובים"אחד הדברים 

קיטון משמעותי בהיקפי הנסיעות, פחות נסיעות אל ומאת מקום העבודה

:הרעה במצב הכלכלי במשק
צפוי לעלות  , 15%שיעור אבטלה כ 

הצורך של חברות לאתר מקורות חסכון רבים 

העומס בכבישי ישראל נותר כבד מאד

" ! היסעים חכמים"פתרון טכנולוגי של 
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₪  אלף 135רכב משפחתי בשווי ? כמה עולה למעסיק רכב חברה בחודש
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₪  אלף 135רכב משפחתי בשווי ? כמה עולה למעסיק רכב חברה בחודש

: עלות הכוללת
שכירות

דלק
חניה כבישי אגרה
השתתפות עצמית
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אלף135רכב משפחתי בשווי -לדוגמא ? כמה עולה למעסיק רכב חברה בחודש
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דוגמא ממוצעת
3,300שכירות  

900דלק
500חניה כבישי אגרה
300השתתפות עצמית

5,000כ"סה
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Win Winיצירת מצב של -השלב הראשון  

:צריכים להתקיים שני תנאים מרכזיים, בכדי שהעובדים יסכימו לוותר על ההטבה

"מהו הסכום בגינו הייתם מוכנים לוותר על רכב חברה"פיצוי כלכלי הולם 1.

היסעים חכמיםפתרון ישים כיצד להגיע אל ומאת מקום העבודה 2.

באמצעות שימוש בכלים יצירתיים ובגמישות כלפי העובדים
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אבחון פנימי והגדרת יעדים-שלב השני 
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?כמה זה עולה לנו

?כמה כלי רכב ניתן לצמצם בחברה

?כמה אתם מוכנים לשלם לעובדים

?בבית? כמה ימים תעבדו במשרדים
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גיוס עובדים חדשים

במתן רכב חברה בהצעת השכר" הטייס האוטומטי"בטלו את 

כמה עולה לו  –הציגו בפני העובד את העלות המלאה של שימוש ברכב חברה 
ההטבה וכמה הוא יוכל להגיד את הנטו בגין ויתור על ההטבה

אפשרו לעבוד להגדיל את החסכון הפנסיוני על חשבון ההטבה

,במידה ובכל זאת העובד יבחר באופציה של רכב חברה
אפשרו שימוש ברכבים זולים וחסכוניים יותר  
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עובדים קיימים

ערכו סקר ארגוני לבחינת עמדת העובדים בנושא

אפשרו לעובדים קיימים להחזיר את רכב החברה

רכיב כיסוי הוצאות~ שיפויהגידרו מרכיב 

בתמורה לפגיעה בנוחות~ פיצויהגידרו מרכיב 

של ההפרשות לסוציאליות על חשבון ההטבהחלקיתאפשרו הגדלה 
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המשך-עובדים קיימים 

למקרים של יציאה ממשרדי החברה–ספקו פתרון זמני של רכבי פול 

שנהאפשרו לעובדים אפשרות לחזור בהם לאחר תקופת המתנה 

הקפידו על מתן שרות חלופי ברמה גבוהה לאורך זמן  

עבודה בקפסולות-ספקו פתרון הולם לתקופה הקורונה 

15



16



מעגלי תגמול נוספים

"נסעת פחות שלמת פחות"מודל הוקרה לחסכון בהוצאות הדלק

עידוד שימוש ברכבים חסכוניים יותר  שיתוף בחסכון בעת החלפת רכב 

היברידיים או חשמליים או רכבים זולים יותר

שימוש ברכב החברה במשך היום

היסעים משותפים
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דבר אחרון לסיכום

!נכון להיום ההוצאה של המעסיק על שאטלים אינה מוכרת במס

עדין כדאי ונכון לחברות להפעיל שרות היסעים חכמים לעובדים, למרות זאת

ל מדינות רבות מכירות בהוצאה למס"בחו

העלאת הנושא לסדר היום היא משימה קריטית עבור

מעסיקים ועובדים כאחד
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www.yissum.com facebook.com/yissum
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