
היבטים משפטיים של חלוקת בונוסים ועמלות 
על תשלום פיצויים וזכויות אחרות

שותפה, שמחוניהליתד "עו
ראש מחלקת דיני עבודה



?"תוספת"האם חלק מהשכר או –עמלות מכירה /בונוסים



–עמלות מכירה /בונוסים

?לשכר" תוספת"האם חלק מהשכר או 

.בונוסים ועמלות מכירה הינם תמריצים שכיחים1.

בשל מורכבותם , לוקה בחסר–יישום המבחנים שנקבעו בפסיקה , למרות זאת2.

.והצורך בניתוח של תוכנית התמריצים



."שכר"המונחשלומחייבתאחת,אחידההגדרהבפסיקהאובחקיקהאין

"שכר"ההגדרתקובעתשאז,החוקמכוחלעובדהמגיעותזכויותביןלהבחיןיש
עלהזכויותחישובלצורך"שכר"בשכררכיבאותואתלכלולישאםחוקשבאותו

אוקיבוציהסדר,קיבוציהסכם)הסכםמכוחלעובדהמגיעותזכויותלבין,החוקפי
.הסכםשבאותו"שכר"הגדרתתקבעשאז,(אישיחוזה

פורסם]מ"בעלישראלהחשמלחברת–פרחיאק'ז3–42/שנ(ארצי)ע"דב)
(.(4.3.1990)[בנבו

–עמלות מכירה /בונוסים

?לשכר" תוספת"האם חלק מהשכר או 

http://www.nevo.co.il/case/20638667


הגדרת שכר בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני

כיקובעבמשקמקיףפנסיונילביטוחההרחבהלצו(ב)6סעיף1.

הקבועהשכר-הואפנסיהלקופתהפקדותביצועלצורך"השכר"

חישוב)פיטוריםפיצוייובתקנות1963-ג"תשכ,פיטוריםפיצוייבחוק

.1964-ד"תשכ,(כפיטוריםאותהשרואיםוהתפטרותהפיצויים

הקובעמהשכרהיאההפרשהחובתכיקובעההרחבהלצוג6סעיף2.

הנמוךלפי–במשקהממוצעמהשכראופיטוריםפיצויילתשלום

.מביניהם



הגדרת שכר לפיצויי פיטורים

,(כפיטוריםאותהשרואיםוהתפטרותהפיצוייםחישוב)פיטוריםפיצוייתקנותל 1תקנה

,יסודשכר:הםפ"פחישובלצורךבחשבוןשיובאוהשכרשרכיביקובעת,1964-ד"תשכ

.מקצועיתתוספתאומחלקתיתתוספת,משפחהותוספתהמחיהיוקרתוספת,ותקתוספת

:קובעת, תקנות פיצויי פיטוריםל 9תקנה 

היה שכר עבודתו של עובד כולו או מקצתו משתלם בעד ביצוע עבודה מסוימת או  "
,  יראו כשכרו האחרון, או שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרתבחלק מהפדיון 

".השכר הממוצע של שנים עשר החדשים שקדמו לפיטוריםביחס לשכר כאמור את 

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20פיצויי%20פיטורים
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20פיצויי%20פיטורים


הגדרת שכר לתשלום שעות נוספות וחופשה

תשלום שעות נוספות ותגמול בגין  לחוק שעות עבודה ומנוחה בעניין 18סעיף 
:קובעעבודה בשבת 

שמעסיק  כל התוספותכולל " שכר רגיל"17-ו16לענין הסעיפים . 18"
".משלם לעובדו

-מרחיב את הגדרת השכר 1951–א "תשי, חוק חופשה שנתיתל 10סעיף 

המשתלמת לעובד על ידי  , בכסף או בשווה כסף, כל תמורה" .... 
..."המעסיק בעד שעות העבודה הרגילות 

http://www.nevo.co.il/law/71906/10
http://www.nevo.co.il/law/71906


שכר עובד המבוסס עמלות בלבד

העמלות  -שכר של עובד המשולם על בסיס עמלות בלבד 

."שכר היסוד"או " השכר הרגיל"הן בגדר 



לעבודההדיןביתפסיקת
– המותנהתשלום

מיוחדבתנאי
כנגדלעובדהניתנתהתמורה"הואשכר"

הינה"תוספת"זאתלעומת..."לעבודההתחייבותו

בכךותלוי,מיוחדבגורםאובתנאימותנהתשלום"

"...גורםאותנאיאותובומתקייםמדוברשבושמי

הדיןבית'נלישראלקיימתקרן4838/03צ"בג
(5)נטד"פ,בירושליםלעבודההארצי 241, 254:

'בעמ,ישראלמדינת-ביטמן/7-3לדע"דב 427;
הדיןבית'נ'ואחזכאי5572/92ץ"בגגםראה

'בעמ,'ואחלעבודההארצי 608).



אשר מעליה ייחשבו העמלות  נורמהקביעת 

ולא כשכר רגיל" מאמץ"כתוספת 

זכאיהיהאשרעובדשלעניינונדון,מ"בעישראלסרגם'נאזרי(משה)טל10761-08(א"ת)א"בתע

.21-המהמיטההחל,שנמכרהמיטהכלעבור100$שלשלבסךמכירהלעמלות

,מהפדיוןכחלקמשתלםהעובדשלששכרוככל,פיטוריםפיצוייתקנותל 9תקנהפי-עלכיקבעהדיןבית

.לפיטוריםשקדמוהאחרוניםהחודשים12-להממוצעכשכרהאחרוןשכרואתרואים

ביעדיםעמידהבגיןהמשולם,מדורגאוקבועבסכוםעידודשכראופרמיה,בונוסתשלום,זאתלעומת

...פיטוריםפיצוייתשלוםלצורךמהשכרחלקמהווהאינו,שנקבעהלנורמהמעל

היהשמכרמיטהכלבגיןכאשר,התובעשמכרהמיטותמכמותבמדויקנגזרהעמלותתשלום,דנןבמקרה

.פיצוייםתשלוםלצורךמשכרוכחלקייחשבוהםזאתנוכח.לשכרו100$שללתוספתזכאיהתובע

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20פיצויי%20פיטורים


–עמלות מכירה /בונוסים

?לשכר" תוספת"האם חלק מהשכר או 
הרווחיותבונוסהאםהשאלהנדונה,(06.05.2008,בנבופורסם)מ"בעיזמקו'נגימלשטייןמרדכי76/06(ארצי)בעע

.העובדשלמשכרוחלקהינםביעדיםעמידהבגיןובונוס

עמלה+בהנחהמכירהבגין3%בגובהעמלה+מכירהבגין5%שלבגובהעמלה+בסיסמשכרמורכבהיהשכר•

.נוסףלבונוסזכאיהיההוא,100,000$שלמכירהיעדעוברהיההעובדאם,בנוסף.סופיללקוחמכירהבגין

פיצוייתשלוםלצורךהיסודבשכריכללוהמכירותבגיןהעמלות,פיטוריםפיצויילתקנות9לתקנהבהתאםכי,קבענ •

.הפיטורים

הדיןבית.בשכרנכללתשאינהתוספתבגדרהינוומשכך"עידודשכר"הינו,המכירהיעדבגיןהניתןהבונוס,אולם•

.העובדשלמהשכרחלקאינהאשרבפרמיהמדוברזהרףמעללכןו,כנורמה100,000$שלהרףאתקובע



?כיצד נקבעת הנורמה
העבודהביצועבעצםשהיאכךכדיעדנמוכהשהיאזהבמובן,מלאכותיתהיא,המכירותיעד/שהנורמהככל•

.היסודמשכרכחלקאלא-לשכר"תוספת"כתיחשבלא,הפרמיהאזי,הרגילה

אותהלגביהצדדיםהסכמותאתלבחוןישהתנאילמבחןמעברכאשר,המיוחדותנסיבותיופיעלייבחןמקרהכל•

מ"בעלתקשורתהישראליתהחברהבזק'נברנעיוסף1089/02(ארצי)ע"ע)התעשייתיההקשרואתתוספת

.((13.10.2004,בנבופורסם)

האחריםהעובדיםמכירותאת,היעדיםתוכניתאת,לשכרביחסשניתנההעמלהגובהאתגםייבחןהדיןבית•

.התלושיםואתההסכםאת,בחברה

העובדעלמוטל,הרגילהעבודהמשכראינטגרליחלקמהווה"תוספת"המכונהמסויםתשלוםכי,השכנוענטל•

.((1990)439כאע"פד[בנבופורסם]מ"בעמאירמפעלי'נבלבולסלים3-141/מט(ארצי)ע"דב)



–עמלות מכירה /בונוסים

האם חלק מהשכר לצורך תשלום  

שעות נוספות

–( 14.05.2018נבו )אור שחם-מ "בע" קסטרו מודל"7386-02-16( ארצי )ע "בר

?  לחוק שעות עבודה ומנוחה18לפי סעיף " תוספת"האם עמלה היא בגדר 

לבחוןויש,זהסעיףלעניין"הרגילהשכר"מחלקהיאמכירהעמלתכיגורףבאופןלקבועניתןלא:הארציהדיןבית

משולמתשבעדההעסקהסוג;עמלהלתשלוםהמוסכםהמנגנון:זאתובכלל,לנסיבותיובהתאםלגופומקרהכל

לצורךבשכרמכירהעמלותלהכללתהזכאותששאלתהעובדהנוכח.בשכרהעמלהמרכיבשיעור;העמלה

זובשאלההכריעלאהארציהדיןבית,ולכאןלכאןפניםולהמורכבתשאלההיאנוספותשעותגמולחישוב

.ייצוגיתתובענהשלבמסגרתבהלדוןאיןכישקבעמהטעם

.צ"בגהוגשכייצוגיתהתובענהאתלאשרשלאההחלטהעל*



סיכום

.מכירהמעמלותמורכבשכרוועיקר,יחסיתנמוךהואהעובדשלהיסודשכרכאשר1.

.מפעליותמפרמיותולאהעובדשלממכירותנגזרותוהןאישיותהינןהעמלות2.

מהדרךאחרתלפעולנדרששהואמבלילעובדניתניםוהם,בתנאימותניםאינםהבונוסאוהעמלות3.

.שלוהעבודהשלהרגילה

(ההפקדותלצורךהשכרלגובהלבלשיםיש)פיטוריםפיצויימחוקנגזרלפנסיההפקדותלענייןהמבחן4.

.יותררחבהואשנתיתחופשהחוקלענייןהמבחן5.

.בפסיקההוכרעטרםהעניין–נוספותשעותלעניין6.



המלצות

.מיוחדמאמץשמשקפתנורמהעם,מדורגתיעדיםתוכניתלאמץ1.

העובדשללתרומתולעבודתובמישוריןקשורשהיעדלוודא2.

.לאואםמהשכרחלקהינןהעמלותאם-ההעסקהבהסכםברורההוראהלקבוע3.

.הפוכהפסיקהשלבמקרהקורהמה–"גידרוןתניית"לקבוע4.

.לעובדשמשולמתהעמלהגובהאחרלעקוב5.

.העמלותגובהמלואעלסוציאליותלשלםויש,ספקאין–ספקוישככל6.



:אנו לרשותכם, שאלהלכל 
HelitS@ayr.co.ilשמחוניהליתד "עו

AssafL@ayr.co.ilד אסף לפיד "עו

mailto:AmitL@ayr.co.il

