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לסקר השיבו .CFOs 109
ממוצע המכוניות בצי רכב של החברות  190רכבים.
הנושאים שנבדקו בסקר





מהו היקף הנסועה הממוצע של הרכבים הצמודים בחברה כיום?
האם החברה ,כיום ,נושאת בכל עלות הדלק/הנסיעה של העובד?
האם החברה פועלת כיום ,באופן וולונטרי ,להקטנת היקף הנסיעה ברכבים צמודים?
האם החברה בוחנת כיום אפשרות ל"מכסות דלק/נסיעה" לרכבים צמודים?

ניתוח החברות המשתתפות בסקר
נמוך מ$40M-
19%

מעל $200M
29%

40-200M%
52%
1
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 .1היקף הנסועה השנתי הממוצע לרכב צמוד  -תיאור המצב הקיים
היק הנסועה השנתי הממוצע לרכב צמוד
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 .2האם החברה נושאת בכל עלות הדלק/הנסיעה של העובד?
 90%מהחברות – נושאת
 90%מהמשיבים העידו כ -ב90%-
90%
10%
%
ב
רק
.
העובד
של
הנסיעה
/
הדלק
עלות
בכל
ה
החבר
10
מהמקרים מוטלות מגבלות על היקף הנסועה .להלן
לא
דוגמאות למגבלות אלו:
10%
 החברה נותנת הקצבת ק"מ לכל עובד לפי מרחק
מקום המגורים ממקום העבודה בתוספת 1300
כ#
ק"מ לחודש ומחייבת על השאר לפי תעריף לק"מ
90%
המורכב מעלות הדלק לק"מ  +עלות חריגה
שמשולמת לחברת הליסינג .כמעט כל הסכום
הינו עלות הדלק כיום.
 במקרה של חריגה מתקרת הק"מ מחוייב העובד
בעלות הנוספת של חב הליסינג  +דלק.
 ישנה הקצבה של ק"מ לכל עובד עד מכסה של  2,500ק"מ בחודש
 רכבים החורגים באופן בולט מהמוצע משתתפים בהוצאה
 ארבעה מיכלים לעובד .סמנכ"לים לא מוגבל.
 אוכלוסיות לפי דרגה ניהולית -1 :כיסוי מלא -2כיסוי חלקי
 עד  35,000ש"מ לשנה .מעבר לכך העובד מממן את הדלק
 המדיניות הנהוגה היום הינה מדרגות המבוססות על מרחק מהבית לעבודה  +מכסה נוספת של
 2,000ק"מ בחודש
הא" החברה נושאת בכל עלות הדלק/הנסיעה של העובד?
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32,000

היק הק"מ השנתי הממוצע לרכב

31,500

30,649

31,000
30,500

30,164

ק"מ

30,000

29,273

29,500
29,000
28,500
28,000
ממוצע בכלל החברות

ממוצע בחברות שלא
משלמות את כל העלות

ממוצע בחברות שכ#
משלמות את כל העלות

 .2החברות שפועלות וולונטרית להקטנת היקף הנסועה של העובד
הא" החברה פועלת בדרכי" וולונטריות להקטנת היק הנסועה?

אחת הדרכים שננקטות ע"י החברה להקטנת הנסועה
היא פעילות הסברתית ואחרת להקטנת הנסועה באופן
כ#
וולונטרי .היקף ההצלחה של פעילות זו מוצג בגרף להלן.
13%
הדרכים בהן פועלות החברות:
 פניה לעובדים
 עדוד רכבי מאגר
 נכון להיום סומכים על מודעות העובדים
 לא ,במידה ויש בלתי סבירה יחסית למרחק
הנסיעה של העובד ,מסבים את תשומת ליבו
 לא ניתנה לכך תשומת לב עדיין
 כרגע לא
לא
לתדלק
העובדים
את
לתמרץ
דרך
על
 חושבים
87%
בשירות עצמי בו מחיר אוקטן הרבה פעמים קטן
משמעותית.
 הגברת המודעות ,שליחת כתבות בנושא לעובדים ,עידוד נסיעות משותפות לפגישות
 בקשות מהעובדים לצמצם נסיעות ולנהוג בחסכנות ,והערות לעובדים שחורגים באופן לא סביר לא
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בקרת ביצוע מול תקן מערכות מיגון
מחוברות לרכב
בקרה מעמיקה של הוצאות הדלק ,ביטול
נסיעות שאינן נחוצות ,שימוש בישיבות
אלקטרוניות ,ריכוז משותפת ברכב

בחברות שמשלמות את כל עלות הדלק/הנסיעה של העובד
32,000

31,176

31,500
31,000
30,500

ק" מ

30,000

29,564

29,500
29,000
28,500
28,000

ממוצע בחברות שפועלות להקטנה
וולונטרית של הנסועה

ממוצע בחברות שלא פועלות
להקטנה וולונטרית של הנסועה

 .3האם החברה בוחנת כיום אפשרות למכסות דלק/נסועה לרכבים צמודים?
 21%בוחנים אפשרות כזאת .הדרכים
 79%מהחברות לא בוחנות אפשרות למכסות דלק/נסועה21% .
עדיין 79%
שנבחנות:
 תקרה חודשית שהינה :ק"מ קבוע לצרכי עבודה  +צרכים פרטיים  +מרחק נסיעה הביתה וחזרה לפי
מקום המגורים ,כאשר נקבעו  2קבוצות  .1עובדים שהרכב הינו כלי עבודה .2 ,שאר העובדים.
 לפי מרחק נסיעה ממקום העבודה +
שימוש לצרכי עבודה מול שימוש פרטי
הא" החברה בוחנת כיו" אפשרות ל"מכסות דלק" לרכבי" צמודי"?
 לפי מרחק ושימוש ברכב ,לצרכי
כ#
עבודה
21%
 לפי החסכון בהשוואה לעלות כיום
 לפי דרגה ניהולית והתפקיד
 כרגע המדיניות הנשקלת הינה להגביל
עובדים אשר הרכב אינו כלי עבודה
בידיהם )אנשי פיתוח לעומת אנשי
 25,ק"מ שנתי
מכירות( ל25,000 -
 כללי אחיד –  25אלף ק"מ לכלל
לא
העובדים למעט עובדים הגרים מעל
79%
 50ק"מ ממשרדי החברה
 הנושא עלה על סדר היום ונבחנות
מספר אפשרויות לקביעת מכסת
צריכת דלק לעובדים
 לפי דרגה ניהולית ומכסות לעובדי משרד ושטח לפי תפקיד
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