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מאת: אורי גולדמן

ישראלים  יוצאים  החגים,  תקופת  מהלך 
ניכר  חלק  בחו”ל.  לחופשה  רבים 
לאיסורים  מודעים  אינם  מהנופשים 
סכומים  העברת  בדבר  ולהגבלות 
מבעוד  לכך  להיערך  וכדאי  המותרים 

מועד בכדי להימנע מאי נעימות מיותרת. 
גולדמן  ממשרד  גולדמן,  אורי  הדין  עורך  לדברי 
ושות’, המתמחה במיסוי ובאיסור הלבנת הון, הסף 
פי  על  היום  דיווח  חובת  קיימת  בגינו  המינימאלי 
חוק הוא 100,000 ש”ח, השקולים ל-27,500 דולר, 
18,500 יורו, או סכום דומה בכל מטבע אחר על פי 

שערי החליפין. 
אינם  עסקים  אנשי  כולל  רבים,  ומטיילים  נוסעים 
יודעים כי על פי החוק, אדם הנכנס למדינת ישראל 
או היוצא ממנה - חייב לדווח על כספים )מזומנים, 
המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים( שהוא נושא 
ביציאה ממנה, אם  או  לישראל  עמו בעת הכניסה 

שווי הכספים הוא בשיעור הקבוע בחוק. 
העובר  ייתפס  בו  “במקרה  גולדמן,  עו”ד  לדברי 
החייבים  בסכומים  כספים  כשעמו  הירוק  במסלול 
בדיווח, יראוהו כמי שלא דיווח על הכספים, דהיינו 
עבר “עבירת דיווח” לפי סעיף 9 לחוק איסור הלבנת 
בכל  היא-  הון  להלבנת  הרשות  המלצת  לכן  הון, 

מקרה של ספק יש לבחור במסלול האדום”.

מעל  דווחו  שלא  כספים  וברשותו  נתפס  כשאדם 
מזורז  הליך  מתקיים  כלל  בדרך  כאמור,  הסכומים 
נציגי  ידי  על  בנתב”ג  וחקירה  הכסף  תפיסת  של 
)קנס(  כספי  עיצום  עליו  מוטל  ובהמשך  המכס, 
ועדת  בוחנת  כזה  בגין הכספים שהועברו. במקרה 
העיצומים של רשות המסים את הנסיבות השונות 
גובה  מהו  ומחליטה  שנתפס  אדם  אותו  לגבי 

העיצום שיוטל עליו.
לענין זה מדגיש עו”ד גולדמן, כי בחירה של הרשות 

לפתוח  ממנה  מונעת  כספי  עיצום  של  במסלול 
הליך  הוא  ההליך  אדם.  אותו  כנגד  פלילי  בהליך 
“מעין משפטי” מזורז המתנהל בפני 3 אנשי רשות 
החלטה  ניתנת  בסופו  ואשר  שונים  מתפקידים 
את  שהביאו  והנימוקים  שהוטל  העיצום  גובה  על 
ועדת  החלטת  כנגד  עתירות  להחלטתה.  הרשות 
העיצומים לבית משפט השלום לרוב נדחות מאחר 
שבית המשפט נוטה שלא להתערב בשיקול הדעת 

של הועדה.
היא  הון  הלבנת  איסור  חוק  פי  על  הדיווח  חובת 
יחסית חדשה- משנת 2002, ולכן בתחילה התייחסו 
יחסית”, אך ככל שהחוק מוטמע  “בסלחנות  אליה 
והופך “מוכר” יותר, כך ההתחמקות מחובת הדיווח 
והעונשים  העיצומים  גם  וכך  יותר  חמורה  הופכת 
העיצומים  ועדת  החלטות  גבוהים.  יותר  הופכים 
מפורסמות באתר של רשות המסים, כולל פרסום 

שמות הנתפסים.

נסיעות

יוצאים לחו”ל בפסח
על כמה להצהיר?
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עו”ד גולדמן: מי שייתפס עלול להיקנס בעשרות אלפי שקלים ולעמוד לדין פלילי

ם פרוס האביב, רצינו להתייחס לסוגיה 
והמעבידים  העובדים  למרבית  הנוגעת 
ע”י  לחג  השי  תשלום  והיא  בישראל, 

המעביד.
במרבית  שורש  שהיכה  בנוהג  המדובר 
והן  הפרטי  במגזר  הן  בישראל,  העבודה  מקומות 

במגזר הציבורי.
במקרים רבים ישנם הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 
המחייבים את המעביד לתת שי לחג, ובמקרה כזה 
נשללת זכותו של המעביד להחליט כי הוא אינו נותן 

שי לחג. 
במקרים אחרים החובה למתן השי לחג הינה בשל 

נוהג מקובל לאורך השנים.
שי  הנוהג לתת  כי מעביד  לעבודה קבעו  הדין  בתי 
עבודתם  מתנאי  לחלק  הנוהג  את  הופך  לעובדיו, 
של עובדיו, ואלו רשאים לדרוש קבלת השי. מנגד, 
משפיע הנוהג גם על אי מתן השי לכלל העובדים 

בשנה מסוימת. 
העבודה,  במקום  הוחלט  בו  במקרה  למשל,  כך 
בהסכמת העובדים כחלק מתוכנית הבראה, לבטל 
על  כי  נקבע  העובדים,  לכלל  לחג  השי  מתן  את 
אף הכלל לפיו תנאי העבודה של גמלאי המעסיק 
לשינוי,  ניתנים  ואינם  פרישתם  ביום  משוריינים 

הרי שהיות וכלל העובדים לא קיבלו שי, גם גמלאי 
שלכאורה  אף  על  לשי,  זכאים  יהיו  לא  המעסיק 
מדובר בחלק מתנאי פרישתם )ע”ע 731/06 אמפא 

בע”מ נ’ שלמה אבני(.
במקרה אחר, קבע בית הדין כי המעביד אינו יכול 
יקבלו  כי חלקם  ולקבוע  עובדיו,  בין  ליצור הפלייה 
את השי וחלקם לא )דב”ע )ארצי נה/3-159 מסדה 

ליטבאק – עבאדי נ’ א. רפאל ושות’(.
השוויון במתן השי רלוונטי בפרט שעה שמעבידים 
להראות  לחג  שי  תשלום  של  בדרך  שימוש  עשו 
על  ו/או  העבודה  שנת  במהלך  עבודה  על  הוקרה 
תפקוד העובד, ולעובדים מסוימים שילמו שי לחג 

העולה על זה של חבריהם למקום העבודה.
בית הדין האזורי לעבודה קבע בתיק עב’ 2521/01 
ג’אן,  נ’ מועצה מקומית בית  ואח’  אבו עסלא חסן 
כי השי לחג ניתן מעצם קיומם של יחסי העבודה, 
העבודה,  במקום  אחידה  זכות  להיות  חייב  והוא 
עובדים  ובין  מצטיינים  עובדים  בין  להבחין  ואין 
עובדים  ובין  עובדים בכירים  בין  שאינם מצטיינים, 
זוטרים, וכן הלאה, ועל המעביד לתת שי זהה לכלל 

העובדים.
בית הדין קבע מפורשות כי מעביד המבקש לתגמל 
בדרכים  זאת  לעשות  נדרש  תיפקודו  על  עובד 

ולא באמצעות  מיוחד(  בונוס  )כדוגמת  המקובלות 
השי לחג, אשר כשמו כן הוא, ועליו להיות שווה בין 
כלל העובדים, עם זאת, מדובר בפסק דין אזורי ולא 

בהכרח בהלכה מחייבת.
לפגוע במקומות  עלול  לחג  בעניין אחר, מתן השי 
שירותים  קבלני  עם  מתקשרים  אשר  עבודה 
ופרילנסרים. כחלק מבחינות בתי הדין האם קבלן 
שירותים או פרילנסר היה עובד של מקום העבודה, 
בוחן הוא את השתלבות העובד במקום העבודה בפן 
החברתי, ומתן שי לחג לאותם פרילנסרים וקבלנים 

נתפס כאחד הסממנים מובהק להשתלבות.
כלומר מי שנותן שי לחג לא רק לעובדיו הישירים 
אלא גם לקבלני שירותים, עובדי חברת כוח אדם, 
וכו’, עלול הדבר  וניקיון, פרילנסרים  עובדי שמירה 
המבחנים  במכלול  הנשקלת  כראיה,  להיתפס 
האחרים, לקיום יחסי עובד ומעביד. מומלץ על כן 
כי מי שנותן שי לעובדים שאינם עובדיו, ייתן להם 
וכמותית מן השי הניתן לעובדיו  שי שונה מהותית 

הישירים.
חג שמח לכל בית ישראל.

משרד  ומנהלת  מייסדת  היא  דולב  יעל  עו”ד 
יעל דולב ושות’ המתמחה בדיני עבודה

שי לחג – זו לא זכותו של 
המעביד אלא חובתו!
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מאת: עו”ד יעל דולב חגים ומועדים


