
 
 

 
 

   'אביב-תל ,93ארלוזרוב רח   3306921-03    6921330-3-153    histadrut.org.ilyitzhakg@ 

 mishpetanim.histadrut.org.il     

 והתשע" תמוז                                                                                                    
 2017  יולי

 משפטן/נית נכבד/ה
               

 2017מדי משפט למשפטנים, לפרקליטים ולמתמחים לשנת  הנדון:
 

שוותה קצובת מדי המשפט ון שבנדון. על פי הוראותיו, היוצי בעני, נחתם הסכם קיב18.11.2007בתאריך 
סך זה אמור להתעדכן, מדי שנה, על ידי ₪. 1,500סך של לגברים ולנשים והיא הועמדה בהסכם, על 

 החשב הכללי בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן.
  

 13.3.2.1.ה ובת ביגוד" מס'"תעריפי קצ  הודעת החשכ"לסכום קצובת הביגוד, שיצוין להלן, מתבסס על 
 .(10 ורה)מהד

 

( לתקנות מס 6)2ה , ובהתאם לתקנ13.3.2זאת ועוד, עפ"י ההסכם הנ"ל והוראת החשב הכללי בחוזר מס' 
, בכפוף להמצאת מן הקצובה יהיו פטורים ממס %80 ,1972-הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות(, התשל"ב

 .מס הנוכחיתעד סוף שנת ה בכפוף להצהרה המצורפת קבלות מפורטות או
 הנותרים יהיו חייבים במס, בכל מקרה. %20 
 

  ש"ח 800,1סך של    2017בשנת מופיעים/ות ישולם למשפטנים/ יות, לפרקליטים/ות ולמתמחים/ות  .1
 פי תקנות לשכת עורכי הדין, כדלקמן: -בעבור רכישת מדי משפט על    

 

 לאשה:                                               לגבר:     
 . מקטורן בצבע שחור או כחול כהה.1  . מקטורן בצבע שחור או כחול כהה.       1  
 .מכנסיים או חצאית בצבע שחור או כחול כהה.2  מכנסיים בצבע שחור או כחול כהה.       .2  
 .חולצה לבנה בעלת צוארון. 3       חולצה לבנה, בעלת צוארון.             .3  
                 שמלה שחורה עם שרוולים ארוכים או קצרים .4   בה בצבע שחור או כחול כהה.        עני .4  
 .2-ו 1וצוארון לבן, במקום פריטים                               נעליים סגורות כהות.  .5  

 . נעליים כהות.5                             
 

על פי ההסכם הקיבוצי הנ"ל, אינך חייב/ת לנצל את מלוא הסכום ואינך חייב/ת לרכוש את כל הפריטים, 
שלעיל. את/ה, גם, רשאי/ת לרכוש פריט אחד או יותר מהפריטים הנ"ל, מספר פעמים, אך לא יותר 

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

 1ואינם זכאים לקצובה לרכישת מדי משפט, כמפורט בסעיף  שאינם מופיעים המשפטנים, .2
 לעיל, יהיו זכאים לקצובת ביגוד למקבלי קהל בהתאם לרמות שלהלן:    

 

 ש"ח. 1,510 -סך של   1עד דרגה ב  - 3רמה     
 ש"ח. 2,108 –סך של  7עד דרגה א 2מדרגה ב - 4רמה     

 

   1בסעיף לקצובת מדי משפט, כמפורט  , הזכאיםיםהמשפטנים, הפרקליטים והמתמח. 3
  2בסעיף מסכום הקצובה הנקוב  80%לעיל, זכאים גם לקצובת ביגוד נוספת, בשיעור של     
 לעיל ובשיעורים שלהלן:    

 

 ש"ח. 1,208  -סך של  1עד דרגה ב    
 ש"ח. 1686.4סך של  7עד דרגה א 2מדרגה ב    

 
 

 לעיל חייבות בניכוי מס הכנסה, כדין. 3 -ו 2זכרות בסעיפים קצובות הביגוד הנהערה: 

 
 ,בכבוד רב                                                                                                        

 
 , עו"דיצחק גורדון                                                                                                    

 של איגוד המשפטנים בפועלמזכיר                                                                                       

 
 לפי הפרטים הרשומים מטה שפטניםאיגוד המניתן לפנות אל  ,בנדון ולשאלות נוספות בעניין זכויות משפטנים להבהרות* 
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