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 חהתשע" תמוז                                                                                                    
 2018  יולי

 יקרים,וחברות חברים 

               

 2018מדי משפט למשפטנים, לפרקליטים ולמתמחים לשנת  הנדון:

 

שוותה קצובת מדי וה ן שבנדון. על פי הוראותיויבעני הסכם קיבוצי, נחתם 18.11.2007בתאריך  .1

על  זה אמור להתעדכן סכום. ש"ח 1,500על סך של  ם והיא הועמדה בהסכםהמשפט לגברים ולנשי

 , מדי שנה, בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן.ידי החשב הכללי

 ב הכללידעת החשהועל  יםלהלן, מתבסס נושיצוי מדי המשפטקצובת ו קצובת הביגוד מיכוס 

 .(11)מהדורה  2.1.0.13.3.ה תעריפי קצובת ביגוד" מס'"

 וי מסקצובת מדי המשפט משולמת לזכאים באופן אוטומטי, במשכורת חודש יולי בכל שנה, בניכ 

 איננו מותנה בהגשת קבלות על רכישה בפועל של פריט כלשהו.תשלום הקצובה עצמה . כדין

 ה , ובהתאם לתקנ13.5.0.5הנ"ל והוראת החשב הכללי מס' הקיבוצי ההסכם  ל פי, עיחד עם זאת

 מקצובת מדי המשפט 80%, 1972-ניכוי הוצאות מסוימות(, התשל"ב( לתקנות מס הכנסה )6)2

עד  הצהרה המצורפתוהגשת החשבונית מס/קבלה מקורית , בכפוף להמצאת יהיו פטורים ממס

מי על לכן  יהיו חייבים במס בכל מקרה.של הקצובה הנותרים  20%. שנת מסאותה סוף 

של מס שנוכה  חזרמהמעסיק הה לקבל ורוצ ,מדי משפטפריט אחד או יותר של  בפועל /השרכש

)אחת או  חשבונית מס/קבלה מקורית העבודהליחידת השכר במקום  להגיש ,בהתאם לאמור

 באוקטובר 31-כלל עד הבדרך )ההגשה ליחידת השכר היא  ההצהרה המצורפת ואת יותר(

 .המעסיק לעובדסכום ההוצאה המותרת לא יעלה על הסכום ששילם  באותה שנה(.

 בתנאי שהעובד  ,יותרו בניכוי במלואן גלימת בית משפט בלבדהוצאות לרכישה של י היצוין כ

המציא חשבונית מס/קבלה מקורית בגין הרכישה. סכום ההוצאה המותרת לא יעלה על הסכום 

 .לעובד המעסיקששילם 
 

 ש"ח 908,1  סך שלקצובה ב מופיעים ולמתמחים , לפרקליטיםשולם למשפטניםת 2018בשנת  .2

 , כדלקמן: 2005-תשס"והכללי לשכת עורכי הדין )מדי משפט(, פי -רכישת מדי משפט עלל
 

 לאשה:                                                לגבר:     

ושרוולים   בעלת צוארון חולצה לבנה .1

            .ארוכים או קצרים

ושרוולים ארוכים או  חולצה לבנה בעלת צוארון. 1

 .קצרים

 או חצאית בצבע שחור או כחול כהה.מכנסיים  .2    עניבה בצבע שחור או כחול כהה.         .2

 מקטורן בצבע שחור או כחול כהה.. 3 . מכנסיים בצבע שחור או כחול כהה.        3

 שמלה שחורה עם שרוולים ארוכים או קצרים                לחלופין:  .4   . מקטורן בצבע שחור או כחול כהה.       4

 .ןוצוארון לבקצרים 

 . נעליים כהות.5    ות כהות.                            נעליים סגור .5
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 לרכוש את כל הפריטים יםחייב ולאלנצל את מלוא הסכום  לא חייביםעל פי ההסכם הקיבוצי הנ"ל,  .3

 , מספר פעמים, אך לא יותר מגובההאמוריםגם לרכוש פריט אחד או יותר מהפריטים  ניתןשלעיל. 

 הקצובה. הפטור האמור והחיוב במס האמור, יהיו על כל סכום רכישה.

 

לעיל, יהיו  2, כמפורט בסעיף שאינם מופיעים ואינם זכאים לקצובה לרכישת מדי משפטהמשפטנים,  .4

 זכאים לקצובת ביגוד למקבלי קהל בהתאם לרמות שלהלן:

 

  ש"ח. 1,517 -סך של  1עד דרגה ב  - 3רמה 

  ש"ח. 2,118 –סך של  ומעלה 2מדרגה ב - 4רמה 

 

 לעיל, זכאים גם לקצובת 2, כמפורט בסעיף הזכאים לקצובת מדי משפטהפרקליטים והמשפטנים  .5

 לעיל ובשיעורים שלהלן: 4מסכום הקצובה הנקוב בסעיף  80%ביגוד נוספת, בשיעור של 

 

 ש"ח. 1,213.6  -סך של  1עד דרגה ב 

 ש"ח. 1694.4 - סך של ומעלה 2מדרגה ב 

 

 לעיל חייבות בניכוי מס כדין. 5 -ו 4קצובות הביגוד הנזכרות בסעיפים : ההער .6

 

 

 ,בברכה
 

 גורדון יצחק )ִיִצי( 

 המשפטנים איגוד ר"יו

 

 

 

 

 

 

 

 

לפי פרטי הקשר  איגוד המשפטניםניתן לפנות אל  ,בעניין מדי משפט ולשאלות נוספות בעניין זכויות משפטנים להבהרות* 

  .ת איגוד המשפטנים ניתן להיכנס לאתר האינטרנט הרשום מטהיובעניין פעילו ףנוסלמידע הרשומים מטה. 
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 מופיע/מתמחה לפרקליט/משפטן 2018הצהרה לרכישת מדי משפט בשנת 

אני הח"מ עו"ד/מתמחה _____________ מצהיר/ה בזאת כי רכשתי מדי משפט כמפורט בכללי 

 ירוט הבא:, עפ"י הפ2005-לשכת עורכי הדין )מדי משפט( התשס"ו

 

 חשבונית מס' _______________ עבור רכישת __________________________________

 שתמורתה שולמה ביום _______________ עפ"י קבלה מס'___________ בסך___________

 חשבונית מס' _______________ עבור רכישת __________________________________

 ____________ עפ"י קבלה מס'___________ בסך___________שתמורתה שולמה ביום ___

 חשבונית מס' _______________ עבור רכישת __________________________________

 שתמורתה שולמה ביום _______________ עפ"י קבלה מס'___________ בסך___________

 ___________________חשבונית מס' _______________ עבור רכישת _______________

 שתמורתה שולמה ביום _______________ עפ"י קבלה מס'___________ בסך___________

 ₪ .סה"כ שולם על ידי עבור רכישת מדי משפט ______________ 

 רצ"ב החשבוניות והקבלות המפורטות לעיל.

 כולן או חלקן,  הריני להצהיר כי בגין הרכישות כרשום מעלה, לא היה באפשרותי לקבל, עבור □

 ,חשבונית הכוללת פירוט התואם את רשימת הפריטים הכלולה בכללי לשכת עורכי הדין )מדי משפט(

 .2005-התשס"ו

הריני להצהיר כי הפירוט המופיע בכל חשבונית מצורפת )כמפורט מעלה( תואם את המופיע ברשימת  □

 .2005-התשס"ו ,ין )מדי משפט(דהפריטים הכלולה בכללי לשכת עורכי ה

 

( לתקנות מס הכנסה 6) 2הצהרה זו ניתנת לצורך התרת ההוצאה בכפוף למגבלות הקבועות בתקנה 

 .1972-התשל"ב ,)ניכוי הוצאות מסוימות(

 

_______________ _____________________ _____________ _______________ 

 חתימה ת.ז. שם הפרקליט/משפטן/מתמחה תאריך
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