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 נוהל נסיעות לחו"ל

 מטרה .1

זה קובע ומגדיר קריטריונים לאשור נסיעות של מרצים ובעלי תפקידים לחו"ל, במימון המכללה לצורך  נוהל 1.1

קידום אינטרסים של המכללה, כמו: גיוס סטודנטים/יות, אגודת ידידים, גיוס תרומות, יצירת קשרים 

 ., לימוד והטמעה שלמערכת פדגוגית חדשניתאקדמיים עם מוסדות מחו"ל

 

 הגשת הבקשה .2

ידו בכתב לנשיא המכללה. כל בקשה תגדיר יעדים, מטרות והוצאות -בקשה לנסיעת מרצה/עובד תוגש על 2.1

 צפויות.

 הבקשה תלווה בטופס בקשת חופשה בתשלום )עובדי משה"ח למשה"ח ועובדי עמותה לעמותה(

יעד העובד יציין בבקשתו את תכנית הנסיעה לרבות מטרתה, יעדה, מועדה, משכה, מהות הנסיעה לכל  2.2

 וההוצאה הצפויה בכל יעד.

 יום לפני מועד הנסיעה המתוכנן. 30הבקשה תוגש לפחות  2.3

 (.נספח אהבקשה תוגש באמצעות טופס בקשה )ראה  2.4

 

 אישור נסיעה .3

 הנשיא או מי שהוסמך על ידו, יחליט אם לאשר הנסיעה אם לאו. 3.1

 רת התקציב המאושר לנושא.לעיל, יפעל ויקבל החלטתו במסג 3.1הגורם המאשר את הנסיעה כאמור בסעיף  3.2

 

 הזמנת נסיעה .4

הנסיעה תהיה במחלקת תיירים ודרך חברת נסיעות העובדת עם המכללה או סוכנות אחרת, לאחר אישור  4.1

 הגורם המתאים במכללה.

 

 תשלום הוצאות נסיעה .5

 ישולמו לנוסע לפני היציאה: – אש"ל והוצאות אחרות 5.1

 האש"ל לנוסעים לחו"ל תינתן בהתאם לתקנות מס ההכנסה. קצובת 5.1.1

 ישולמו ישירות לסוכנות הנסיעות ע"י המכללה תמורת חשבונית. – הוצאת טיסה 5.1.2

אם שולמו ע"י העובד הוצאות לינה ע"פ קבלות, תמורת הקבלות תוחזר עד לגובה  –החזר הוצאות לינה 

בלות לינה עד לגובה הסכומים בתקנות לגבי התקרות להחזר ע"פ החזר הוצאות נסיעה לחו"ל. ללא ק

 החזרים אלו. 

 הקצובה לא תכלול סכומים שנכללו בהזמנה ישירה ממשרד הנסיעות.  5.1.3

 השליחות. שכירת רכב לא תאושר אלא במקרים חריגים או כאשר מהווה כלי עבודה חיוני לביצוע  5.1.4
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נוסע, יאושרו הוצאות נוספות  ידי-כפוף לדווח שיוגש על –החזר הוצאות נוספות לאחר החזרה מחו"ל  5.2

 כדלקמן:

ובינארציות כנגד הצגת קבלות על סכום  לצורך השליחותושיחות טלפון בינעירוניות  חבילת גלישה  5.2.1

 ההוצאה.

 נסיעות במוניות מנמל תעופה ואליו כנגד הצגת קבלות מתאימות.  5.2.2

 ךמי שהוסמידי -הוצאות חריגות ובלתי צפויות מראש יאושרו ע"י נשיא המכללה או עלי  5.2.3

 לכך על ידו, באם ישוכנע בחיוניותם. 

 הוצאות אשר לא פורטו בנוהל זה או שלא ניתן להן אישור מראש, לא תוחזרנה לנוסע. 5.3

 

 דיווח .6

 מיד לאחר חזרתו, יגיש העובד דיווח עניני על נסיעתו לנשיא המכללה. 6.1

( ימים ממועד חזרתו, יגיש העובד דיווח בכתב לאגף הכספים במכללה 10) לאחר הנסיעה, לא יאוחר מעשרה 6.2

 (, ובו יפורטו ימי השהייה בכל מדינה וההוצאות שהיו.נספח ב')ע"ג 

הדו"ח יערך במתכונת המקובלת על אגף כספים ובקרה על מנת לענות, בין השאר, על דרישות שלטונות מס  6.3

 הכנסה. לדו"ח יצורפו קבלות מקוריות.

בתום בדיקת דו"ח הנסיעה, יורה אגף כספים ובקרה כי על העובד להחזיר כספים בגין הוצאות לא אם,  6.4

( ימים. אם אגף כספים יורה שהעובד זכאי להחזר הוצאות שביצע, 10מאושרות, הוא יחזירם תוך עשרה )

 ( ימים.10יבוצע ההחזר תוך עשרה )

ממנה והמסקנות לגבי המכללה, ביחס למטרת  העובד יגיש דוח מפורט בכתב לתיאור השליחות, התובנות 6.5

 השליחות.

 

 הערה:

אם נוצרה חריגה בין הסכום שאושר לנסיעה לעלות בפועל, על הנח"ש להפנות לנשיא המכללה בקשה לאישור החריגה, 

 אם ישוכנע בחיוניותה או לדרוש מהעובד החזר.

  



 בס"ד

 

  עובדים/מרצים לחו"לנוהל נסיעות  –נספח א' 
 
 

 למטרת:
 במידת האפשר(.תוכנית כנס וכו' )נא לפרט הנושא ומקום ההשתלמות וכמו כן לצרף אישורים והזמנות 

            

            

            

            

            

             

 
     עד יום     מיום התקופה: 

 
            

   חוג     דרגה    שם משפחה ופרטי
 

           
 תאריך       חתימה 

 

 
 

 עדרות הנ"ל:יהקשורים בהמכללה פרוט הסידורים אשר נעשו ב
            

            

            

            

            

             

          

 

 
 

מתקציב        הוחלט לאשר/לא לאשר סיוע בסך 
 ההמרכז/המכון/הקתדר

 
 

           נשיא המכללה
 תאריך        

 
 

 ימים( 10טופס בקשת חופשה בתשלום )עד  יש לצרף
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 דו"ח נסיעה לחו"ל לצורך פעילות אקדמית –' בנספח 
 
 

 תאריך ___________ 
 

 תאריך להמרת מטבעות___________ : _____________________עובדשם ה
 
 

 יום מתאריך החזרה ארצה -30יש למלא דו"ח זה עד ל
 
 

 יעדים וימי שהייה
 

 ימי שהייה עד יום מיום מטרת הנסיעה מדינה

     

     

     

 
 

 לינות )עם קבלות(
 

 מטבע מספר לילות תאריכים
 סכום סוג מדינה מס' עד -מ

      

      

      

      

     
    )ללא קבלות( הוצאות אש"ל מוכרות

 מטבע מספר לילות תאריכים
 סכום סוג מדינה מס' עד -מ
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     )באישור מיוחד( שכירות רכב

 מטבע מספר לילות תאריכים
 סכום סוג מדינה מס' עד -מ

      

      

      

     
     הוצאות אחרות )עם קבלות(

 מטבע סוג ההוצאה

 סכום סוג 

   

   

   

   

 
 לינה:___________________

 אש"ל:__________________

 רכב:___________________

 הוצאות אחרות:___________

 סה"כ : ___________

 
 
 

 ____________________העובדחתימת 
 
 

  



 בחוץ לארץ לינה והחזרי הוצאות, ת שהייהוקצוב –בתפקיד נסיעות  הוראת תכ"ם:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

 גמלאותתנאי שירות ושכר,  –תכ"ם 

 גמלאותתנאי שירות ושכר,  פרק ראשי:

 נסיעות בתפקיד לחוץ לארץ פרק משני:

 13.10.2 מספר הוראה:

  11 מהדורה:

 

 

  2מתוך  1עמוד  27.06.2021 בתוקף מיום:

 סגן בכיר לחשב הכללי תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 מבוא .1

זכאים לקבל קצובת שהייה  ,ל''('')להלן: ''חו לארץחוץ למהארץ עובדי מדינה הנוסעים במסגרת תפקידם  

 כמפורט בהוראה זו. ,וקצובת לינה

המשרתים בחו''ל ויוצאים בתפקיד מחוץ  ,ועמ"זים, עובדי אית"ן שליחי מדינהעל בנוסף הוראה זו חלה  

ק"מ לפחות מתחום השיפוט העירוני  20למדינת השירות או מחוץ למקום עבודתם הרגיל, במרחק של 

 )בגבולות מדינת השירות(. 

לעיל, 1.2 -ו 1.1בסעיפים כאמור  ,נוסעים בתפקידל, הניתנים )אש"ל(הלינה ותעריפי קצובות השהייה  

 .ת שהייה ולינה בחוץ לארץ"וובהודעה, "תעריפי קצב יםפורסממ

למעט תעריפי הקצובות, מלא תאושר כל חריגה . מחייבים הינם ם המפורטים בהודעה הנ''לתעריפיה 

נלווים הוראת תכ"ם, "טיסות ושירותים ב פורטמבהתאם ל, , בכפוף לאישור מיוחדקצובת הלינהמ החריג

  .13.10.1, מס' לנסיעות בתפקיד לחוץ לארץ"

 .''לחועובדי המדינה לנסיעות משרד, החלות כתוצאה מככלל, חשב המשרד יפעל לצמצום הוצאות ה 

כנסה, ביניהן קצובות הכנסה, יש לגבות מס על קצובות שהן מעבר לתקרות מס ההעל פי תקנות מס ה 

קצובות השהייה, הלינה ומיסוי דיווח הודעה, ", כמפורט בל''בחושכרת רכב הוכן הוצאות  ,לינההשהייה וה

 .וההוצאות בחוץ לארץ"

 ת ההוראהומטר 

יחידות הסמך )להלן: ''משרדי הממשלה'' או ''המשרד''(, משרדי הממשלה ואת עובדי להנחות  

ל ''חומהארץ לעובדים הנוסעים , הניתנים לוצאותההנה והחזרי ליהשהייה, הת וקצובדבר ב

 .םתפקידמסגרת ב

שליחי ל, הניתנים וצאותההלינה והחזרי השהייה, הת וקצובלהנחות את עובדי המשרדים בדבר  

''ל ויוצאים בתפקיד מחוץ למדינת השירות או מחוץ המשרתים בחו , עובדי אית"ן ועמ"זים,מדינה

 לעיל.  1.2למקום עבודתם הרגיל, כמפורט בסעיף 

 .הגדרות –נספח א ראה הגדרות הוראה זו ב 

 וע הנחיות לביצ .2

 קצובת לינה 

שילם מכיסו על הסדרי הלינה בעת בו רק במקרה ש ,קצובת לינהל היה זכאיי מכללההעובד  

 .במסגרת נסיעה בתפקיד שהייתו בחו"ל

נלווים לנסיעות הוראת תכ"ם, "טיסות ושירותים רמה שצוינה בל בהתאם מלונותבהעובד ילון  

 .1.13.10בתפקיד לחוץ לארץ", מס' 

 .ת שהייה ולינה בחוץ לארץ"והודעה, "תעריפי קצובב כאמור מפורטים ,הלינה תעריפי 

 : בהתאם לכללים המפורטים להלן ,לעובד לינההקצובת תשלום של אשר י כללהחשב המ 

  .בכפוף להמצאת קבלות על ידי העובדאישור התשלום יהיה  .2.1.4.1

  

https://takam.mof.gov.il/
https://takam.mof.gov.il/mail-registration
mailto:takam@mof.gov.il
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 בחוץ לארץ לינה והחזרי הוצאות, ת שהייהוקצוב –בתפקיד נסיעות  הוראת תכ"ם:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

 גמלאותתנאי שירות ושכר,  –תכ"ם 

 גמלאותתנאי שירות ושכר,  פרק ראשי:

 נסיעות בתפקיד לחוץ לארץ פרק משני:

 13.10.2 מספר הוראה:

  11 מהדורה:

 

 

  2מתוך  2עמוד  27.06.2021 בתוקף מיום:

 סגן בכיר לחשב הכללי תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 בגין נסיעה בתפקיד הוצאות יהחזר 

הוראת תכ"ם, "טיסות ושירותים נלווים לנסיעות בהתאם למפורט ב נויינתההוצאות  יהחזר 

 .1.13.10בתפקיד לחוץ לארץ", מס' 

טופס, "בקשת העובד להחזר הוצאות הבאמצעות בתפקיד בחו''ל,  הוצאותיוידווח על העובד  

 יגישעל מנת לקבל את ההחזרים להם זכאי. העובד בלבד,  בגין נסיעה בתפקיד לחוץ לארץ"

ביצוע התחשבנות על דיקת הוצאות העובד והאחראי על ב ,נציג החשבל את הטופס האמור

   .כספיתה

 .ובהתאם להנחיות הוראה זו בכפוף להצגת קבלות על ידי העובד תבצעויל התשלומים לכ 

 חופשה פרטית 

קצובת  זכאי לקבללא יהיה לצורך שילוב חופשה פרטית, בחו''ל תו ואריך את שהיעובד ש 

 : הותשלום עלויות לינ שהייה

אופן ההגעה  החזר הוצאות בגיןלא יינתן וכן  ,לשכר בגין זמן הטיסהלא תינתן זכאות  .2.3.1.1

 .הנסיעה בתפקיד החלהאו בטרם  מרגע סיום הנסיעה בתפקיד ,לשדה התעופה

https://takam.mof.gov.il/
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 תעריפי קצובות שהייה ולינה בחוץ לארץ :שם ההודעה

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

 גמלאותתנאי שירות ושכר,  –תכ"ם 

 שכר, תנאי שירות וגמלאות פרק ראשי:

 בתפקיד לחוץ לארץנסיעות  פרק משני:

 13.10.2 הוראה מקשרת:

 13.10.2.2ה. מספר הודעה:

  13 מהדורה:

 

 

  9מתוך  1עמוד  22.08.2021 בתוקף מיום:

 סגן בכיר לחשב הכללי תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

בהודעה זו מפורטים תעריפי קצובות השהייה והלינה בחוץ לארץ, הניתנים לעובדים במסגרת נסיעה בתפקיד 

'', מס' בחוץ לארץ לינה והחזרי הוצאותקצובות שהייה,  – בתפקידת תכ''ם, ''נסיעות הורא)בהתאם לאמור ב

 :והמטבע הנהוג בהן ערים השונות / (,  בחלוקה על פי המדינות13.10.2

 
ולא עבור יתר חלקי נת בלבד לעיר המצוי רלוונטי הנקובהתעריף  ,ספציפית נת עירבמדינות בהן מצוי .1

 . ''OTHER'' -, התעריף יהא כפי שמצוין בעיר מצוינת הם לאב מותבמקו, המדינהחלקי יתר המדינה. ב

 דולר. 50ביעדים אשר אינם מופיעים בטבלה שלהלן, תעריף קצובת השהייה יהיה בסך  .2

 . ₪ 180בתפקיד, המגיעים לישראל, זכאים לקצובת שהייה בגובה  , עובדי אית"ן ועמ"זיםמדינה שליחי .3

 .המלון הזמנת בגין אחרות והוצאות מיסים כוללים להלן המפורטים הלינה תעריפי .4

 לינה בחוץ לארץ:השהייה והלהלן תעריפי קצובות  .5

 קצובת שהייה קצובת לינה מטבע עיר מדינה

ALBANIA כל המדינה EUR 100 45 

ANGOLA כל המדינה USD 304 93 

ANTIGUA כל המדינה USD 363 91 

ARGENTINA כל המדינה USD 177 53 

ARMENIA כל המדינה AMD 54,765 22,605 

AUSTRALIA SYDNEY AUD 261 130 

AUSTRALIA PERTH AUD 254 130 

AUSTRALIA יתר המדינה AUD 203 130 

AUSTRIA כל המדינה EUR 137 75 

AZERBAIJAN כל המדינה USD 95 50 

BAHAMAS כל המדינה USD 308 117 

BAHRAIN כל המדינה USD 250 91 

BARBADOS כל המדינה USD 354 109 

BELARUS כל המדינה USD 141 50 

BELGIUM כל המדינה EUR 176 87 

BELIZE כל המדינה USD 161 65 

BHUTAN   כל המדינה USD 137 50 

BOLIVIA כל המדינה USD 140 52 
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 תעריפי קצובות שהייה ולינה בחוץ לארץ :שם ההודעה

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

 גמלאותתנאי שירות ושכר,  –תכ"ם 

 שכר, תנאי שירות וגמלאות פרק ראשי:

 בתפקיד לחוץ לארץנסיעות  פרק משני:

 13.10.2 הוראה מקשרת:

 13.10.2.2ה. מספר הודעה:

  13 מהדורה:

 

 

  9מתוך  2עמוד  22.08.2021 בתוקף מיום:

 סגן בכיר לחשב הכללי תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 קצובת שהייה קצובת לינה מטבע עיר מדינה

BORNEO כל המדינה USD 152 50 

BOSNIA כל המדינה BAM 170 82 

BOTSWANA  המדינהכל USD 138 50 

BRAZIL כל המדינה USD 130 51 

BRUNEI כל המדינה BND 189 63 

BULGARIA כל המדינה EUR 112 48 

BURKINA FASO כל המדינה USD 140 58 

BURUNDI כל המדינה USD 152 52 

CAMEROON כל המדינה XAF 127,752 44,512 

CANADA כל המדינה CAD 250 106 

CENTRAL AFRICAN 

REPUBLIC 
 USD 123 66 כל המדינה

CHAD כל המדינה USD 170 70 

CHILE כל המדינה USD 193 68 

CHINA כל המדינה CNY 1,140 569 

COLOMBIA כל המדינה USD 230 62 

CONGO כל המדינה XAF 145,987 51,690 

COOK ISLANDS כל המדינה NZD 386 124 

COSTA RICA כל המדינה USD 164 70 

COTE D`IVOIRE (IVORY 

COAST) 
 XOF 109,546 48,258 כל המדינה

CROATIA (HRVATSKA) כל המדינה EUR 105 51 

CYPRUS כל המדינה EUR 140 72 

CZECH REPUBLIC כל המדינה EUR 133 53 

DENMARK כל המדינה DKK 1,536 835 

DJIBOUTI כל המדינה USD 207 75 
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  9מתוך  3עמוד  22.08.2021 בתוקף מיום:
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 קצובת שהייה קצובת לינה מטבע עיר מדינה

DOMINICAN REPUBLIC  המדינהכל USD 178 65 

 DOMINICA    כל המדינה  USD  150  64 

East Timor כל המדינה USD 131 59 

ECUADOR כל המדינה USD 190 74 

EGYPT כל המדינה USD 166 51 

EL SALVADOR כל המדינה USD 158 60 

ERITREA כל המדינה USD 159 65 

ESTONIA כל המדינה EUR 122 60 

ETHIOPIA  המדינהכל USD 162 50 

FIJI כל המדינה FJD 257 132 

FINLAND כל המדינה EUR 162 97 

FRANCE PARIS EUR 281 100 

FRANCE יתר המדינה EUR 177 100 

GABON כל המדינה USD 276 96 

GEORGIA כל המדינה USD 233 50 

GERMANY כל המדינה EUR 167 80 

GHANA כל המדינה USD 261 64 

GREECE כל המדינה EUR 146 75 

GUATEMALA כל המדינה USD 150 70 

GUINEA כל המדינה USD 182 69 

GUYANA כל המדינה USD 145 87 

HAITI כל המדינה USD 172 76 

HONDURAS כל המדינה USD 160 70 

HONG KONG כל המדינה HKD 2,020 807 

HUNGARY כל המדינה EUR 133 53 

ICELAND כל המדינה USD 240 132 
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 קצובת שהייה קצובת לינה מטבע עיר מדינה

INDIA כל המדינה INR 11,060 3,739 

INDONESIA כל המדינה USD 153 55 

IRELAND כל המדינה EUR 151 83 

ITALY כל המדינה EUR 204 83 

JAMAICA כל המדינה USD 249 74 

JAPAN TOKYO JPY 26,910 9,466 

JAPAN יתר המדינה JPY 20,053 9,466 

JORDAN כל המדינה JOD 107 66 

KAMBODIA כל המדינה USD 116 55 

KAZAKHSTAN כל המדינה KZT 44,398 15,950 

KENYA כל המדינה USD 250 72 

KOREA (SOUTH) כל המדינה KRW 251,996 112,974 

KYRGYZSTAN כל המדינה USD 149 50 

LAOS כל המדינה USD 139 50 

LATVIA כל המדינה EUR 98 60 

LESOTHO כל המדינה LSL 1,623 512 

LIBERIA כל המדינה USD 224 78 

LITHUANIA כל המדינה EUR 109 53 

LUXEMBOURG כל המדינה EUR 168 89 

MACAU כל המדינה MOP 1,343 635 

MACEDONIA כל המדינה EUR 91 45 

MADAGASCAR כל המדינה USD 110 50 

MALAWI כל המדינה USD 147 50 

MALAYSIA כל המדינה MYR 401 204 

MALDIVES כל המדינה USD 213 63 

MARSHALL ISLANDS כל המדינה USD 61 60 
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 קצובת שהייה קצובת לינה מטבע עיר מדינה

MALTA כל המדינה EUR 110 65 

MAURITANIA כל המדינה USD 165 50 

MAURITIUS כל המדינה MUR 9,733 2,716 

MEXICO כל המדינה USD 175 51 

MOLDOVA כל המדינה USD 120 50 

MONACO כל המדינה EUR 227 105 

MONGOLIA כל המדינה USD 133 50 

MONTENEGRO כל המדינה EUR 95 45 

MOROCCO כל המדינה MAD 1,648 643 

MOZAMBIQUE כל המדינה USD 212 55 

MYANMAR כל המדינה MMK 224,974 71,375 

NAMIBIA כל המדינה NAD 1,665 604 

NEPAL כל המדינה NPR 18,810 5,700 

NETHERLANDS AMSTERDAM EUR 206 86 

NETHERLANDS יתר המדינה EUR 158 86 

NEW ZEALAND כל המדינה NZD 223 120 

NICARAGUA כל המדינה USD 145 50 

NIGER כל המדינה XOF 67,409 31,435 

NIGERIA כל המדינה USD 270 71 

NORWAY כל המדינה NOK 1,703 1,033 

OMAN כל המדינה OMR 94 38 

PANAMA כל המדינה USD 157 66 

PAPUA NEW GUINEA כל המדינה PGK 628 246 

PARAGUAY כל המדינה USD 138 50 

PERU כל המדינה PEN 667 246 

PHILIPPINES כל המדינה PHP 7,321 2,826 
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 קצובת שהייה קצובת לינה מטבע עיר מדינה

POLAND כל המדינה PLN 593 236 

PORTUGAL כל המדינה EUR 119 63 

PUERTO RICO כל המדינה USD 246 95 

QATAR כל המדינה QAR 705 360 

ROMANIA כל המדינה EUR 123 47 

RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RUB 13,595 4,158 

RUSSIAN FEDERATION יתר המדינה RUB 10,178 4,158 

RWANDA כל המדינה USD 157 51 

SAMOA כל המדינה WST 630 193 

SENEGAL כל המדינה XOF 105,399 45,697 

SERBIA המדינה כל EUR 121 47 

SEYCHELLES כל המדינה EUR 237 77 

SIERRA LEONE כל המדינה SLL 1,309,890 440,047 

SINGAPORE כל המדינה SGD 307 130 

SLOVAKIA כל המדינה EUR 134 50 

SLOVENIA כל המדינה EUR 145 60 

SOUTH AFRICA כל המדינה USD 92 50 

SPAIN כל המדינה EUR 176 75 

SRI LANKA כל המדינה USD 165 50 

SUDAN כל המדינה USD 230 71 

SURINAME כל המדינה USD 121 80 

SWEDEN כל המדינה SEK 1,886 933 

SWITZERLAND ZURICH CHF 292 121 

SWITZERLAND GENEVE CHF 330 121 

SWITZERLAND יתר המדינה CHF 258 121 

TAIWAN כל המדינה TWD 5,294 2,331 
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 קצובת שהייה קצובת לינה מטבע עיר מדינה

TANZANIA כל המדינה USD 185 53 

THAILAND כל המדינה THB 3,883 2,156 

TOGO כל המדינה USD 133 60 

TONGA כל המדינה TOP 312 162 

TRINIDAD כל המדינה USD 201 85 

TUNISIA כל המדינה USD 121 50 

TURKEY כל המדינה EUR 135 45 

TURKMENISTAN כל המדינה USD 193 77 

UGANDA כל המדינה USD 220 52 

UKRAINE כל המדינה USD 127 50 

UNITED ARAB 

EMIRATES 
 USD 183 107 כל המדינה

UNITED KINGDOM LONDON GBP 226 83 

UNITED KINGDOM יתר המדינה GBP 134 83 

UNITED STATES MIAMI USD 205 106 

UNITED STATES PHILADELPHIA USD 194 106 

UNITED STATES SAN DIEGO USD 212 106 

UNITED STATES NEW YORK USD 461 106 

UNITED STATES DALLAS USD 186 106 

UNITED STATES WASHINGTON USD 333 106 

UNITED STATES LAS VEGAS USD 187 106 

UNITED STATES CHICAGO USD 268 106 

UNITED STATES HOUSTON USD 262 106 

UNITED STATES LOS ANGELES USD 294 106 

UNITED STATES ATLANTA USD 265 106 

UNITED STATES BOSTON USD 295 106 
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 קצובת שהייה קצובת לינה מטבע עיר מדינה

UNITED STATES SAN FRANCISCO USD 297 106 

UNITED STATES יתר המדינה USD 249 106 

URUGUAY כל המדינה USD 180 66 

UZBEKISTAN כל המדינה USD 158 50 

VENEZUELA כל המדינה USD 102 61 

VIETNAM כל המדינה USD 144 51 

ZAMBIA כל המדינה USD 227 56 

ZIMBABWE כל המדינה USD 181 72 
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 נספח א 

 דעהטבלת שינויים שבוצעו בהו

 

 
 

  

 מהדורה
 חדשה

 תאריך
 ביצוע עדכון

 תיאור עדכון/נימוקים סעיף/ים מושפע/ים

04 09.03.2011 4 

בריטניה, גרמניה, ארה"ב,  עדכון תעריפי לינה למדינות

סינגפור, ורוסיה, בעקבות החלטת ועדת שכר ותנאי 

 02.02.2011-שירות בחוץ לארץ מיום ה

 .13.10.2.2ה.-ל 13.10.3.2ה.-מספר ההודעה שונה מ מספר ההודעה 12.12.2012 05

 עדכון תעריפי לינה לכלל היעדים. 3 17.01.2017 06

07 01.08.2018 
 לתעריפי הלינה.הוספת הבהרה בנוגע  3

 עדכון תעריפי לינה לכלל היעדים. 4

08 01.06.2019 3 
המגיעים  ,הוספת הנחייה בדבר שליחים בתפקיד

 לישראל

09 01.10.2019 5 
בהתאם  ,לינההשהייה והקצובות תעריפי עדכון 

 למחירים בשוק

10 05.12.2019 5 
ועדכון המטבע ביעד  BHUTAN))הוספת היעד בוהטן 

 LITHUANIA) )ליטא 

 (SUDAN( וסודן )BAHRAINהוספת היעדים בחריין ) 5 02.05.2021 11

12 27.05.2021 5 

. HONDURAS)יעד הונדורס )עדכון התעריפים ב

וגויאנה  SURINAME)הוספת היעדים סורינאם )

(GUYANA). 

 (.TONGAהוספת היעד טונגה ) 5 22.08.2021 13
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