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רקע
העסקת עובדים באמצעות הסכמי ייעוץ או הסכמים למתן שירותים היא תופעה מוכרת
וידועה שסיבותיה שונות ומגוונות, ובכלל זה רצון העובד ליהנות מההטבות הגלומות
בהתקשרות בהסכמי ייעוץ על פני העסקה ישירה (בעיקר בהיבט המיסויי), רצון
המעסיק להתגבר על מחסור בתקנים להעסקה ישירה של עובדים או להימנע

מהתעסקות במורכבות הנובעת מהעסקת עובדים וכיו"ב.

לרוב, במסגרת הסכמי ההתקשרות כאמור קובעים הצדדים במפורש, כי לא מתקיימים
ביניהם יחסי עובד ומעביד. אלא, שלהגדרת הצדדים כאמור אין משמעות, שכן בפועל
בתי הדין לעבודה ורשויות המס מתעלמים מהסכמה זו ובוחנים האם מדובר ביחסי
עבודה, על כל המשתמע מכך, בהתאם למבחנים השונים (ובמקרים רבים מגיעים

למסקנה שמדובר בעובד). 

לפיכך, בחלק בלתי מבוטל של מקרים, בתום תקופת ההתקשרות בין הצדדים, תובע
היועץ את זכויותיו כאילו היה עובד, וזאת בנוסף לסכומים שקיבל במסגרת התקשרותו
עם החברה. במסגרת זו נתבעות זכויות סוציאליות, כגון הפרשות לגמל, פיצויי
פיטורים, דמי חופשה, דמי הבראה, נסיעות, הטבות מכוח הסכמים קיבוציים, קרן
השתלמות, השתתפות בהוצאות רכב, גלומים שונים ועוד, וכן פיצויים על הפרת חובות
הדין בכל הקשור להליך סיום ההתקשרות (לרוב בשל היעדר שימוע). הסכומים

הנתבעים עלולים להיות ניכרים.

על מנת למזער את סיכוני תביעות היועצים ולהקטין את החשיפה הכספית לחברה
כתוצאה מסיווגו של היועץ כעובד, נוהגים המעסיקים להכניס להסכמי הייעוץ סעיף

הידוע כ"סעיף גידרון".  

ואולם, לאור הצטברות של אמירות בפסיקות מהעת האחרונה ומספר מקרים של
דרישות מצד רשויות השלטון (מס ומשרד הכלכלה), נראה כי המשך העסקת עובדים
במסווה של יועצים חושף את החברה, יותר מבעבר, לסיכונים משמעותיים במספר
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מישורים:
(א)   במישור האזרחי - השימוש ב"סעיף גידרון" אינו מעניק עוד את הוודאות המקווה,
לאור הקשיים שמתגלים באכיפתו ולאור החשש, שהתבטא בפסיקה ולפיו במקרים
המתאימים בתי המשפט יאמצו גישה עונשית. לפיכך, סיכויי ההצלחה של תביעות
יועצים לזכויות סוציאליות (ובהתאם המוטיבציה של יועצים לתבוע) עלו משמעותית,

גם במקרים שבהם ליועצים יש "סעיפי גדרון" בחוזה ההתקשרות מולם.  
(ב)    במישור המנהלי - כפועל יוצא מהעסקת עובד במעמד של יועץ, המעסיק אינו
מקיים הוראות דין רבות הנוגעות להעסקת עובד ובדרך זו הוא חשוף על פי החוק

להגברת האכיפה של דיני עבודה ולהטלת עיצומים כספיים.
(ג)     במישור המס - הטלת חבות על החברה, בשל העובדה שניכויי המס במקור
שבוצעו, לא תאמו את הניכויים שהיה נדרש המעסיק לנכות משכר העבודה, או בגין

חיובים נלווים נוספים כגון מס שכר, ביטוח לאומי וכו'.
(ד)    במישור הפלילי – עקב הפרת חובות שונות בתחום המס ובתחום דיני העבודה,

ניתן להעמיד לדין פלילי את המעסיק ו/או נושאי משרה אצל המעסיק.
היקף ונפקות החשיפה כאמור, לצד ההתפתחות המשפטית המחמירה בפסיקה בתחום
זה, מחייבים הקפדה יתרה בנוגע להתקשרות חדשה בהסכמי ייעוץ או בהסכמים למתן

שירותים וכן ביצוע חשיבה מחודשת בנוגע להסכמי ייעוץ קיימים, כפי שיפורט להלן.

דגשים בהתקשרות בהסכמי ייעוץ חדשים
אם בכל זאת התקבלה החלטה להתקשר בהסכם ייעוץ, יש להקפיד על הכללים

הבאים:

יש להתקשר בהסכמי ייעוץ רק כאשר מדובר בספק שירותים חיצוני אותנטי ולא
בהעסקת עובד במסווה של העסקת יועץ.

במקרה שבו ה"יועץ" מסרב להיקלט כעובד החברה יש לכלול הצהרות רלוונטיות
בהסכם הייעוץ או במכתב נלווה המתעד את הסירוב וסיבותיו (לרבות לגבי הצעת

החברה לקלוט אותו כעובד וסירובו, הבנתו את משמעות ההתקשרות וכיו"ב).
יש לוודא כי התמורה החודשית המשולמת מכסה את עלות העסקת היועץ לו היה
עובד החברה וכן לתת לכך ביטוי מפורש בהסכם ההתקשרות (יש לכך מספר

אפשרויות).
יש להכניס בהסכם ההתקשרות הצהרות והתחייבויות מעודכנות לגבי האפשרות
שבו היועץ יוכר כעובד על ידי בית הדין לעבודה ("סעיף גידרון", בנוסח התואם את

התפתחות הפסיקה).
יש לקבוע כי כל חבות המס תוטל על היועץ, לרבות השלמות רטרואקטיביות בגין
ניכויי מס במקור בשיעורים שאינם מתאימים. כמובן, יש להתייחס גם לנושא

המע"מ בגין התמורה.

דגשים בצמצום החשיפה מול התקשרויות קיימות
מומלץ לצמצם את החשיפה לגבי התקשרויות קיימות עם יועץ שהוא למעשה עובד

באופן הבא:

להציע ליועץ להיקלט כעובד החברה ולתעד את ההצעה.
במקרה שבו היועץ מסרב - יש להחתים אותו על מסמך רלוונטי מפורט המתעד את
הסירוב וסיבותיו. כמו כן, יש לוודא כי התמורה המשולמת לו מכסה את עלות

העסקתו כעובד (שכר של עובד מקביל בצירוף עלות כל זכויותיו כעובד).
במקרה שבו היועץ מסכים - יש להחתים אותו על הסכם העסקה ולהסדיר, במידת
הניתן, את ההתקשרות בתקופה שקדמה לקליטתו כעובד. יש לזכור, כי אף אם
חשיפת העבר לא הוסדרה במפורש, הרי שבחסות חלוף הזמנים, חלק מרכיבי

התביעה מתיישנים והחשיפה הולכת וקטנה מידי חודש בחודשו.
הסדרת התחייבות היועץ לשאת בכל תשלומי המס, כאמור לעיל.

 
הערה כללית – האמור במיזכר זה מהווה ייעוץ כללי, ראשוני ובלתי ממצה
ומומלץ להתייעץ באופן פרטני לגבי כל מקרה מקרה. לתשומת לבכם כי
ההמלצות לעיל אשר עוסקות בצמצום החשיפות השונות אינן מבטלות אותן
ואינן פוטרות בדיעבד חשיפות של החברה לתקופות עבר בהן העסיקה יועצים
שלא כדין וכי המלצתנו העיקרית היא להימנע ככל האפשר מהעסקת עובדים

במסווה של יועצים. 



רמי לנדא, שותף
מחלקת דיני עבודה

 
ramil@meitar.com | 03-6103152

הילה זילברשטיין, שותפה
מחלקת דיני עבודה

 
hilas@meitar.com | 03-6103165
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פרטי קשר: 

חדוות ינקו וולמן, שותפה
מחלקת דיני עבודה

 
hyanko@meitar.com | 03-6103898

למידע נוסף אודות מחלקת דיני עבודה במשרדנו, לחץ כאן.

מובהר, כי האמור לעיל הינו מידע כללי, אין בו התייחסות לנסיבות ועובדות ספציפיות ואין לראות בו
משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי לעניין קונקרטי.

להצטרפות לעדכוני לקוחות לחץ כאן
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