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וביטול צווי  נסיעה לעבודה וממנה בהוצאות מעסיקצו הרחבה בדבר השתתפות 
 *6201 הרחבה קודמים בעניין

 
 
 

 1957-קיבוציים, התשי"זההסכמים הלפי חוק 

  

כי  ,אני מצווה ,החוק( –)להלן  1957-לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז 25בתוקף סמכותי לפי סעיף  
נשיאות בין ש ,(2016בינואר  31כ"א בשבט התשע"ו )מיום  הקיבוצי הכללין של הוראות ההסכם תורחב תחולת

הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד הארגונים העסקיים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין 
יום מחולו י בתוספתכמפורט  המורחבותוכי ההוראות  7006/2016מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים שמקצועי, 

בישראל למעט עובדים במפעלים מוגנים  והמעסיקיםעל כל העובדים  (2016בפברואר  1שבט התשע"ו )ב בכ"
 .1987-לחוק שכר מינימום, התשמ"ז (א)17כאמור בסעיף 

 
 

 תוספת

 ההוראות המורחבות
  

 מס' סעיף 
 בהסכם

  
 ]לא הורחב[. .1
 
 קלים חדשיםש 22.60עד יהיה  (2016בפברואר  1כ"ב בשבט התשע"ו )שיעור החזר הוצאות נסיעה מיום  .2

 ליום עבודה.
 
סימום האמור קהשתתפות עד המ ממעסיקוכל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל  .3

בו השתמש בתחבורה כדי להגיע שבהוצאות נסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה בפועל לעיל  2בסעיף 
 למקום עבודתו.

 
יעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי הוצאות הנס .4

 נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה. מספרהעובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של 
  
ות בהוצא מעסיקוזכאי להשתתפות  ,ובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתועובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוט .5

תחנות עירוניות נוספות לפחות  3אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני  ,הנסיעה הנוספת בעבורנסיעה גם 
 לעיל. 2כפוף לאמור בסעיף הוא בהאמור בסעיף זה . כדי להגיע למקום עבודתו

  
אחד בלבד  מוסע העובד לכיוון .או מטעמו המעסיקהחזר הוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון  .6

 עד למחצית הסכומים הנ"ל.להחזר יהיה זכאי  ,)לעבודה או ממנה(
 
 .העדרועובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד תקופת  .7
 
 (.2016בפברואר  1תחילתן של הוראות הסכם זה מיום כ"ב בשבט התשע"ו ) .8
 

( בטלים צווי 2016בפברואר  1וק, כי מיום כ"ב בשבט התשע"ו )לח 31אני מודיע בתוקף סמכותי לפי סעיף  
 .2014-ו 2012, 2011, 2010, 2009הרחבה לדמי נסיעה משנת 

 
 
 

 חיים כץ (2016באוגוסט  8ד' באב התשע"ו )
 העבודה הרווחה והשירותים החברתייםשר  

                                                 
 .3899עמ'  11.8.2016מיום  7319י"פ תשע"ו מס' פורסם  *

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7319.pdf
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