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  המעסיקים במגזר הציבורי אל:
  
  
  

  הציבורית בתחבורה הרפורמה בעקבות ציבורית בתחבורה נסיעה הוצאות החזר -  נסיעה קצובת  הנדון :
  10.7.2016 מיום ל"המנכ מכתב

  

הופעלה  9ומהדורה  8מהדורה  13.4.2.1 "התכ"םתקנון כספים ומשק להלן: "הודעת המשך לב
בתעריפים  14.5%וכן הפחתה של  1/1/2016הרפורמה בתחבורה הציבורית שכללה שינויים מיום 

 1/4/2016בתחבורה הציבורית בתחולה מיום , ופעימה נוספת ברפורמה 1/2/2016בתחולה מיום 
    .הכוללת את כל הישובים בארץ

הידברות בין משרד האוצר להסתדרות העובדים הוחלט על מתווה בנדון, במטרה לצמצם את לאחר 
   . הפגיעה בקצובת הנסיעה המשולמת לעובדים הנוסעים בנסיעות בינעירוניות

  

  :שלההנחיות לביצוע שהועברו למשרדי הממלהלן ה

  

 מקבלי קצובת נסיעה עליהם יחולו כללי הרפורמה במלואה:  . 1

)  שקיבלו 1/1/2016 -עובדים קיימים (עובדים שנקלטו לעבודה אצל מעסיקם הנוכחי לפני ה .א
חודשי ", יקבלו 31/12/2015עד בשירות המדינה)  614בסמל (עירוני  "חודשי חופשי"

ייה זו תשולם קצובה אוטומטית עפ"י לפי תעריפי הרפורמה המעודכנים. לאוכלוס "חופשי
 מיקודים.

תשולם קצובה עפ"י כללי ובתעריפי  1/1/2016לעובדים חדשים שנקלטו החל מיום  .ב
 הרפורמה. הקצובה תשולם אוטומטית עפ"י מיקודים.
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 ) הנוסעים בנסיעות בינעירוניות: 1/1/2016עובדים קיימים (שנקלטו לפני  . 2

 

בשירות  960או  604בסמל (ובת נסיעה בגין נסיעות בינעירוניות עובדים קיימים שקיבלו קצ .א
על בסיס פרטני בעד הימים בהם הגיעו לעבודה בפועל, יקבלו לפי  31/12/2015עד המדינה) 

. בשירות המדינה) 4820סמל (תעריף נסיעה בודדת (בתעריפי הרפורמה) כפול ימי עבודה בפועל 
א + נסיעות -בירושלים יקבל חודשי חופשי בת אביב, לעבודה-(לדוגמא עובד המגיע מתל

 א כפול ימי עבודה בפועל +חודשי חופשי בירושלים)."ת –בינעירוניות ירושלים 

עובדים קיימים הגרים בערים מודיעין ובית שמש ועובדים בירושלים, עובדים אלו יקבלו כחריג  .ב
. עלות בשירות המדינה) 4820שידווחו בסמל (תעריף של יומי חופשי על בסיס ימי עבודה בפועל 

 ₪. 26.5 2016בפברואר  1-(בקוד להשלים)  ומ 2016ינואר  1-מ₪  31חופשי יומי 

המקדמות ששולמו לעובדים הנוסעים בנסיעות בינעירוניות יבוטלו רטרואקטיבית לכל מי שיבוצע  .ג
 .2016בתחולה מינואר לו תיקון בדיווח הקצובה, 

יעשה בתלוש בתנאי שקיים דיווח  2016 אפרילנבקשכם להקפיד שניכוי המקדמות רטרואקטיבית מ .ד
  לתשלום קצובת הנסיעה המתוקנת כולל הפרשים.

מעבר ממקום עבודה אצל אותו מעסיק (מעבר לעיר אחרת/משרד ממשלתי אחר) או החלפת מקום  .ה
תעריפים מעודכנים. כולל קצובת  לפי –רפורמה ה בערמגורים: ימשיכו לחול אותם כללים שהיו 

 נסיעה בינעירונית, על פי תעריפי נסיעה בודדת כפול ימי עבודה בפועל.

שעבר לעיר אחרת המרוחקת ממקום עבודתו (או למקום  –' לעיל העובד קיים כאמור בסעיף  .ו
 עבודה שונה אצל אותו מעסיק) והתחיל לנסוע בנסיעות בינעירוניות יתחיל לקבל על פי תעריפי

 נסיעה בודדת כפול ימי עבודה בפועל.

לא ישולמו  –עובד שעבר לעיר אחרת הקרובה למקום עבודתו והפסיק לנסוע בנסיעות בינעירוניות  .ז
 לו נסיעות בינעירוניות, הכל בהתאם לכתובתו החדשה/מקום עבודתו.

 רמה.     ינהגו כלפיו כמו כלפי עובד חדש, כלומר לפי כללי הרפו –עובד שעבר ממעסיק למעסיק  .ח

עובדים קיימים הנוסעים בנסיעות בינעירוניות האמורים לקבל קצובה עפ"י האמור לעיל, יחויבו  .ט
 בחתימה על הצהרה תקופתית שההחזר משקף את ההוצאה. 

 הוראת התכ"ם תעודכן בהתאם לאמור לעיל. .י
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  לעובדים קיימים וחדשים    –. נסיעות בתפקיד בתעריפי תחבורה ציבורית 3

ובד בעל רכב שירות הנוסע בתפקיד מעבר למכסה הק"מ או עובד שאין לו תקן רכב, יקבל עבור ע
נסיעותיו בתפקיד בתחבורה ציבורית מחוץ לעיר לרבות נסיעות בתוך האזור החופשי חודשי מרחבי 

  (שאינם בתוך העיר) לפי תעריפי נסיעה בודדת.

המטרופולינים, מסביר ומבצע  חישוב תעריף להלן קישורית לאתר משרד התחבורה , המציג את מפות 
  http://www.trans-reform.org.il   לפי טבעות, מקום מוצא מול יעד הנסיעה.

  
  
  
  

  בברכה,    
  

  יוסי כהן    
  הממונה על השכר    
  (בפועל) והסכמי עבודה     

  
  

  העתק :
  נציב שירות המדינה

)2016-106(  


