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 הודעה בגין תשלום הנסיעות
 

 

 , עובדי הוראה יקרים

 , שולמו מקדמות 2016במשכורת חודש אפריל ובהנחיית מנכ"ל האוצר בהתאם להחלטת שר האוצר 

 .בהתאם לכללים המפורטים בהמשךו .1958 -( לחוק הגנת השכר, התשי"ח7)א()25כמשמעותן בסעיף 

 :העומדים בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן הוראההמקדמות יוחלו על עובדי 

 

 זכאים ואשר  2015 דצמבר עד ו"תשע ל"בשנה אחד חודש לפחות שהועסקו הוראה עובדי .1

 ל"בשנה הישנים התעריפים לפי נסיעה קצובת קיבלו שלא ה"עו כלומר ) נסיעה קצובת לתשלום

 (. הרפורמה תעריפי לפי נסיעה קצובת ויקבלו למקדמה זכאים יהיו לא 15 דצמבר עד ו"תשע

 חודשי חופשי של תעריפים לפי נסיעה קצובת בתשלום שילוב לו שהיה מי כל על תחול ההנחיה .2

 הוחלף והוא, עירוני-בין בקו בודדות נסיעות לפי ציבורית בתחבורה נסיעה תעריפי בצירוף עירוני

 .הציבורית התחבורה בתעריפי הרפורמה בעקבות מרחבי חודשי חופשי לפי בתשלום

שולמו להם תשלומי החזר קצובת נסיעה לפי החזר תעריפי אוטובוסים ולא  2015עובדים שבשנת  .3

 .2016בשנת ומקום מגוריהם לא שונה לפי חופשי חודשי, מקום עבודתם 

 .ומאי אפריל החודשים בגין מ"תכ הוראות פי על נסיעה קצובת לתשלום זכאיםעובדים ה .4

 .2015מבר חות חודש אחד בשנה"ל תשע"ו ועד דצעו"ה שהועסק לפ .5

 

 :לזכאותאופן חישוב המקדמה 

 .2016בגין כל אחד מהחודשים אפריל ומאי  Zלעובדים הזכאים תשולם מקדמה בסכום של 

 

0.855x-y = z 

x לפי תעריפי תחבורה ציבורית טרום הרפורמה = סכום החזר הוצאות החודשי 

Y מ ועל פי התעריפים המעודכנים של משרד "= סכום החזר ההוצאות לו זכאי העובד על פי כללי תכ

 2015התחבורה בגין חודשים אפריל ומאי 

z סכום המקדמה שתשולם לעובדים הזכאים =  

 

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/


 

    

 , http://www.gov.il: כתובת אתר "שער הממשלה"

 http://www.education.gov.il: כתובת אתר המשרד

 

 

 חשוב להבהיר כי:

 פי על, חופשי חודשי של תעריף בעתיד גם יקבלו, חודשי חופשי של תעריף בעבר שקיבלו מורים .1

 .החדשים המחירים

 85.5%על פי החלטת משרד האוצר, קצובת הנסיעה למי שקיבל נסיעות לפי תעריף יומי, תהיה  .2

 מאי.  -במשכורת בחודשים אפריל קצובת הנסיעה שהיתה לפני הרפורמהמ

 מקצובת הנסיעה ששולמה לפני כן. 70%, התשלום יישאר בגובה 2016מרץ  –בחודשים ינואר  .3

 התשלום מופיע בתלוש השכר, לפי ההגדרה "מק. רפורמה תח"צ" .4
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