
 הסכם 17>גוצי פללי

 שנערך ונחתם בתל־אביב ביום 4>י לחודש ינואר 2016

;  בין: נשיאות הארגונים העסקיים המפורטים מטה

 (להלן: ״צד א׳״)

 לבין: הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, יחידותיה ושלוחותיה מצד
 שני;

 (להלן: ״צד ב״׳}

 הואיל: והצדדים חתמו ביום 13.2.1976 הסכם קיבוצי כללי בדבר השתתפות המעסיקים
 בהוצאות הנסיעה של העובדים לעבודה וממנה (להלן: ״ההסכם הקיבוצי״); מס׳ רישום

;7018/76 

 והואיל: ובהתאם לסעיף 4 להסכם הקיבוצי יש לעדכן את שיעורי החזר הוצאות הנסיעה בהתאם
 לשינויים שיחולו מעת לעת במחירי הנסיעה באוטובוסים הציבוריים על פי הודעת

 משרד התחבורה;

 והואיל: והחל ביום 1.2.2016 הוזלו מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית ע״פ הודעת משרד
 התחבורה בשיעור ממוצע של 14.50/0.

 לפיכן הסכימו הצדדים כדלקמן:

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מימנו.

 2. שיעור החזר הוצאות נסיעה מיום 1.2.2016 יהיה עד 22.60 ₪ ליום עבודה.

 3. כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקו השתתפות עד
 המקסימום האמור בסעיף 2 לעיל בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה

 בפועל בו 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.

 5. עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות
 מעסיקו בהוצאות נסיעה גם עבור הנסיעה הנוספת, אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני
 3 תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום עבודתו. האמור בסעיף זה הינו בכפוף

 לאמור בסעיף 2 לעיל.

 6. החזר הוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון המעסיק או מטעמו. מוסע העובד
 לכיוון אחד בלבד(לעבודה או ממנה), יהיה זכאי להחזר עד למחצית הסכומים הנ״ל.

 7. עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד תקופת העדרו.

http://www.glima.info/991-6.pdf קישור לפרק:
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 8. תחילתן של הוראות הסכם זה החל ביום 1.2.2016.

 ולראיה גאו הצדדים על החתום:

 רשימת האדגמים:
 התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות בוני הארץ בישראל, התאחדות האיכרים והחקלאים
 בישראל, איגוד הבנקים בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בע׳׳מ, התאחדות תעשייני
 היהלומים בישראל, התאחדות המלונות בישראל, האיגוד הארצי של מפעלי השמירה בישראל,
 האיגוד הכל ארצי של מפעלי האחזקה והניקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל,
 להב - לשכת ארגוני העצמאים בישראל, ארגון חברות לאספקת משאבי אנוש בישראל, התאחדות

 ענף הקולנוע בישראל.




