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צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות 
נסיעה לעבודה וממנה 

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הוראות  של  תחולתן  תורחב  כי  מצווה  אני  התשי"ז-11957, 
ההסכם הקיבוצי הכללי, מיום ט"ו בשבט התשע"ד )16 בינואר 
הארגונים  בשם  העסקיים,  הארגונים  נשיאות  בין   )2014
החדשה,  הכללית  העובדים  הסתדרות  לבין  בה,  המאוגדים 
האגף לאיגוד מקצועי, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 
האמורות,  ההוראות  וכי   )7001/2014 )או   7063/2014 הוא 
כמפורט בתוספת, יחולו מיום  כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 
עובדים  למעט  בישראל   והמעבידים  העובדים  כל  על   )2014
מינימום,  שכר  לחוק  17)א(  בסעיף  כאמור  מוגנים  במפעלים 

התשמ"ז-21987.

תוספת
ת רחבו המו ת  ראו ההו

מס' הסעיף בהסכם

עד   יהיה   1.1.2014 מיום  הנסיעה  הוצאות  החזר  שיעור   .2
26.40 ש"ח ליום עבודה.

כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי   .3
לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימום האמור בסעיף 
עבודה  יום  כל  בעד  וממנה  לעבודה  נסיעה  בהוצאות   ,2
בפועל שבו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

4.    הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס 
ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד 
למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, 

אם קיים כרטיס הנחה כזה.

להגיע  כדי  אחד  מאוטובוס  ביותר  לנסיעה  הנזקק  עובד    .5
בהוצאות  מעבידו  להשתתפות  זכאי  עבודתו,  למקום 
בעד  גם   2 בסעיף  הנקוב  הסכום  בגבולות  הנסיעה 
השני  באוטובוס  לנסוע  חייב  הוא  אם  הנוספת,  הנסיעה 
שלוש תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום 

עבודתו. האמור בסעיף זה כפוף לאמור בסעיף 2 לעיל.

החזר ההוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון   .6
בלבד  אחד  לכיוון  העובד  מוסע  מטעמו;  או  המעביד 
הסכומים  למחצית  עד  זכאי  יהיה  ממנה(  או  )לעבודה, 

הנ"ל.

עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהיא אינו זכאי להחזר   .7
הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו.

כ"ח באדר ב' התשע"ד )30 במרס 2014(
)חמ 3-107-ה1(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                                                      

ס"ח התשי"ז, עמ' 63.  1

ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.  2

בטבת  ט'  יום  עד  זה  סמכויות  הענקת  צו  של  תוקפו 
הסמכויות  מקבלי  עוד  וכל   )2014 בדצמבר   31( התשע"ה 

משמשים במשרתם האמורה.

ב' באדר א' התשע"ד )4 במרס 2014(
)חמ 3-2849(

יצחק אהרונוביץ'  
                                                     השר לביטחון הפנים

צו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, 
אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול 
אשר מונו לקציני ביקורת גבולות לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
עיכוב  בסמכויות  להלן,  המפורטים  התשי"ב-21952,  לישראל, 
ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת תפקידם, כדלקמן:

סמכויות עיכוב לפי סעיפים 67)א( ו–68 לחוק;  )1(

סמכות מעצר לפי סעיף 23)ב( לחוק;  )2(

ממנה  והיוצאים  לישראל  הנכנסים  לגבי  הן  אלה  סמכויות 
בתחנות גבול.

יסמין טולדנומיכאל  פימה

יבגני שמוקלרשרה עייש

אריאל חנן ארדשגית  צריקר

יבגני שומיליןגלי לי-את מדינה

ויקטוריה ליידרמןדורית איצקוביץ

רנטה טמיסדינבלו ממו

הראל שמשפלורינה קוניגסברג

נטלי כחלון ברקשירה שבת

שובל בראלדוד מטקוב

רשף הלוי גלעדעדי בן שמואל

ויטלי קלינין

בטבת  י"ט  יום  עד  זה  סמכויות  הענקת  צו  של  תוקפו 
התשע"ו )31 בדצמבר 2015( וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים 

בתפקידם.

י"ז באדר ב' התשע"ד )19 במרס 2014(
)חמ 3-2849(

יצחק אהרונוביץ'  
                                                     השר לביטחון הפנים

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.  1

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  2




