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 עמוד
ת סמלים . 2598 נ  הודעות על כוונה לתת צו הגנה לפי חוק הג

ת ת מקומית לפי צו המועצו ו ש י  ציי: וי הברי מועצה נוספים ב

 האקדמיות 2599

ת (רכישה לצרכי ציבור) . 2559 דת הקרקעו  הודעה לפי פקו

ן ו זית לפי חוק התבנ ת מיתאר מחו י  הפקדת שינוי תכנ

 והבניה 2599

 הודעות לפי הוק החבבון והבניה 2600

 הזמנות בתי המשפט 2614
י הדין הרבניים 2616 ת ת ב ו מנ  הז

2620 . . .  בקשה לפירוק חברה •ע״י בית המשפט .

 הודעה לפי הוק הצהרות מוות 2621

2621 . . . ת . ו פי ת האגודות השיתו ד ו ק  הודעה לפי פ

ס הרשמי 2621 נ  הודעות מאת הכו

 דליית שבועי של בנק ישראל על מה־ור המטבע . . 2622

 הודעות מאת הציבור 2622

 עמוד
 שובו של שר לארץ . 2594

י 2594 ז  :•ינוי נש-א בית משפט מהו

 שינוי נשכר הממוצע לפ• חוק הביטוח הלאומי . . . 2594

 ד־ינ־־יכ בסכום שכר ןיבודה שיש לו דין קדימה לפי
ת ו נ ק ת, ולפי ת דת החברו  פקודת פשיטת הרגל, פקו

 האגודות השיתופיות 2594

ק תאגיד לפי רו מי המקסימום של ג׳־מלה. בפי ו  שינויים בסי
 חוק הביטוח הלאומי 2594

ת לפי ו נ טו  צ., הרחבה בענף היבוא, היצוא והמסחר בסי

 חוק הסכמים קיבוציים 2595

י נציגים וממלאי מקום ו נ  ר! י ק ו ן טעית בהודעה בדבר מי

ן ולבניה . . . . 2596 ו נ ות לתכ י ז  נוע,׳!־. מחו

2596 . . .  פטור לתלמידים לפי חוק לימוד חובה .

ת ו נ ר במועצה לשיווק פרי חדר לפי תק ו ב  מינוי נציגי צי
 פדי ההדר 2596

יות מקומיות 597: ת ברשו ו ת בדבר הרכבן של מועצות דתי  הודעו



 אחרי פסקה 4 יבוא:
 ״5. בעד עבודה בחלק מהשנה זכאי העובד לימי חופשה

 יחסית לתקופת העבודה,
 6. במקרה והעובד יחלה בזמן חופשתו, לא ייחשבו ימי
 המחלה, בחשבו! מיכסת החופשה ודעם כימי מחלה

 •בתנאי שהעובד ימציא תעודת מתלה.״

 חופשת חג:
 תתווסף פסקה ״בעבור העדרות בימים אלה יהיו

 העובדים זכאים לתשלום שכר עבודה רגיל״.
 חופשה מיוחדת:

 במקום פסקה 3 יבוא:
 ״עובד קבוע השרוי באבל זכאי להיעדר מעבודתו
 בימי אבלו ליפי דיני דתו וימי ההיעדרות כאמור לא

 ינוכו משכרו של העובד.״

 חופשת מחלה:
 במקום האמור בסעיף יבוא:

 ״1. כל עובד יהיה זכאי להיעדר מעבודתו בתשלום עבור
 ימי המתלה (למעט-תאונות) בהתאם לחוק דמי מחלה,

 התשל״ז—6ד19.

 2. בעד היום הראשון של המחלה לא זכאי העובד
 לתשלום דמי מחלה.

 בעד הימים השני והשלישי להעדר העובד בגלל
 מחלה, זכאי העובד למחצית דמי המחלה דהיינו
 37.5% מהשכר. בעד היום הרביעי ואילך זכאי העובד
 לדמי מחלה בשיעור שבעים וחמישה אחוז משכר

 העבודה שהיה העובד מקביל אילו המשיך בעבודתו.
 3. על אף האמור בפסקה 1 לעיל תהיה תקופת הצבירה

 לזכאות לדמי מחלה כדלקמן:
 בעבור חמש השנים הראשונות לעבודת העובד אצל
 אותו מעביד או באותו מקום עבודה תקופה מצטברת
 של יום והצי לכל חודש עבודה מלא החל מיום

 תחילת העבודה.
 בעבור השנה השישית והשביעית לעבודת העובד
 הנ״ל תקופה מצטברת של יומיים לכל חודש עבודה

 מלא.
 תקופת הצבירה המקסימלית לדמי מחלה לא תעלה

 על 138 ימים.
 4. כל עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה ימסור למעסיק

 הודעה על כך לא יאוחר מיומיים מתחילת המחלה.
 5. על העובד להמציא תעודת רופא של קופת חולים
 המאשרת את מחלתו ואת אי כשירותו לעבודה מיום

 שחלה.

 6. המעסיק יביד בתעודת רופא של קופת הולים שהעובד
 חבר בה כהוכחה למחלת העובד. במקרה שימציא
 תעודת רופא שלא מטעם קופ״ח רשאי המעסיק
 לשלוח את העובד לבדיקה נוספת אל רופא מטעם
 משרד הבריאות לשם אישור התעודה והאישור יהיה

 סופי.״

2595 

 צו הרחבה בענף היבוא/ היצוא• והמסחר בסיטונות
 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים,
 התשי״ז—1957 / אני מצווה כי תורחב תחולתן של הור
 אות ההסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת המסחר תל־
 אביב־יפו לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ
 ישראל, מועצת פועלי תל־אביב־יפו, מועצת פועלי רמת־
 גן וגבעתיים, מועצת פועלי חולון, ומועצת פועלי הוד
 השרון, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא
 7132/83, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו
 על כל העובדים והמעבידים כענפי.היבוא, היצוא והמסחר
 בסיטוגות, בשירותים ובענפים המפורטים בנספח מס׳ 1
, בתחום המוניציפאלי של  להסכם שמספרו 7010/77 2
, , הולון 4  עירית תל־אביב־יפו ועיריות רמת־גן וגבעתיים 3
 והוד השרון ״ למעט עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו

 או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם.

ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה ״ ה ״ ״  ״
ם הסע ף  מ

 תוספת

, יוארך בשינויים  תוקפו של ההסכם הקיבוצי הכללי צ
 הבאים:

 שעות מפוצלות:
 במקום האמור בסעיף יבוא:

 ״במקרה שצרכי העבודה מחייבים עבודה מפוצלת
 חייב כל עובד לעבוד בהם. הכוונה היא לעבודה בשעות
 מפוצלות עם הפסקה אחת במשך היום שאיבה עולה על
 שלוש שעות. במקרים אחרים יבואו בדברים העובד

 והמעסיק להסדר הנושא.״
 חופשה שנתית:

 במקום• פסקאות 2 ו־4 יבוא:•
 ״2. אורך החופשה —

 בעד כל אחת מ־4 השבים הראשונות 14 יום
 בעד השנה החמישית 16 יום
 בעד השנה השישית 18 יום
 בעד השנה השביעית 21 יום
 בעד השנה השמינית ואילך — יום נוסף לכל שבת

 עבודה עד לחופשה של 28 יום לכל היותר.
 בימי החופשה לא תיכלל אלא מנוחה שבועית אחת

 לכל שבעה ימי חופשה.
 4. שנת העבודה לצורך חישוב החופשה תיחשב מיום

 תהילת העבודה של העובד אצל המעסיק.״

 1 ם״ח התשי״ז, עמ׳ 63.

 2 י״פ התשל״ח, עמ׳ 1161.

 3 י״פ התשמ״ג, עמי 2550.

 4 י״פ התשמ״ג, עמי 1908.

 5 י״פ התשמ״ד, עמי 187.

ן התשמי׳ד, 7.6.1984 ו  ילקום הפרםומיש 3060, ז׳ כסי

1 



 פרפר פטור לגבי תלמידיה
 פמוסדות חינוך מסויימים

 לפי חוק לימוד חובה, התש״ט—1949

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק לימוד חובה,
, ולאחר היוועצות בועד החינוך, אני מורה  התש׳׳ט—1949 נ
 כ׳ ההורים של ילדים ושל נערים, וכן הנערים עצמם,
 הלונ?דים באופן סדיר במוסדות החינוך המפורטים להלן,
 שאינם מוסדות חינוך מוכרים, יהיו פטורים מן החובות

 המוטלות עליהם לפי סעיף 4 לחוק האמור:

 (1) תלמוד תורה ״הינוך ומסורה״ שבבעלות אגודת
 ״חינוך ומסדרה״ קר׳־ת ישמח משה, קרית אונו;

 (2) תלמוד תורה ;לבנים) ובנות ציון (לבנות) שע״י
 ישיבת קדושת ציו! שבבעלות אגודת באבוב, בת־ים•;

 (3) תלמוד תורה ״חדות דעת״ שבבעלות אגודת חוות
 דעח, רהוב אהדי יוסף 4, ירושלים.

 תקפה של הוראה זו לשבת הלימודים התשמ״ד.

 ׳־״־ באייר דתשמ״ד (16 במאי 1384)
 (המ 705—3) זבולון המד

_ שר החינוך והתרבות _ _ _ _ 
 י ס״ח התש״ט, עמ׳ 287.

 הודעה על מינוי נציגי ציבור במועצה לשיווק
 פדי הדר

 לפי תקנות פדי ההדר (פיקוח ושיווק) (מועצות),
 התשמ״ד—1984

 אני מודיע בתוקף סמכותי לפי תקנה 6 לתקנות
 פרי ההדר (םיקוח ושיווק) (מועצות), התשמ״ד—1984 /
 כי מיניתי אח האנשים ששמותיהם מפורטים להלן, להיות

 חברים, נציגי ציבור, כמועצה לשיווק פרי הדר:

 אריה גצלר
 יורם זינברג

 יוסף מרגושס
 גדעון מקוב

 שלמה אריאלי

 חיים נדיב־
 משה רבינוביץ

 אלי נדיב
 אהרון בךעזר

 גדליה גל
 בנימין קפלן

 מינוי נציגי ציבור במועצה לפיקוח על פרי ההדר
, צ־בור במועצה לשיווק פרי הדר  בישראל, ומינוי נציג,
  בישי־צל, שהודעות עלייהם פורסמו בילקוט הפרסומים צ

 ב טלי ם.

 פשה גרופר
 שר החקלאות

 ה׳ באייר התשמ״ד ;10 במאי 1984)
 (חמ 115—3)

 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1484.
 י״פ התשמ״ג, עמי 173 ו־206.

 דמי הבראה:
 במקום האמור בסעיף יבוא:

 ״מחיר יום הבראה נקבע על פי ההסכם הקיבוצי
 הכללי בדבר השתתפות בהוצאות הבראה ונופש שבין
 לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות.
 תשלום דבי ההבראה יבוצע סמוך למועד יציאתו של

 העובד לתופשה שנתית.״

 קופת תגמולים:
 במקום האמור בסעיף (שכותרתו השגויה ״קופת

 חולים״) יבוא:
 ״המעסיק יפריש וישלם מדי חודש בהדשו לזכותו
 של העובד 5% מהשכר החודשי שלו לקרן מקפה או
 ״מבטחים״ א.ו לכל קופת תגמול־ס מוכרת כולל בנקים

 (להלן - הקרן).
 המעסיק ינכה מדי חודש בחדשו 5% מהשכר הכולל
 של העובד לקופת תגמולים כאמור לעיל. עם פרישתו
 של העובד מהעבודה, יהיה זכאי לפי בחירתו, לקבל

 מהמעסיק מכתב הפניה לקרן:
 1. לשחרור הסכומים שהצטברו לזכות העובד הן מני
 כויים משכרו והן מהפרשות המעביד, בצירוף הרווחים

 שהצטברו לזכותו; א ו

 2. להשאיר הסכומים בקרן; א ו
 3. להעבירם לקרן אחרת אליה ישתייך העובד בעתיד.״

 בהסכם בסופו יבוא:
 ״עובד העוזב את העבודה (כתוצאה מפיטורים, הת
 פטרות או פרישה) חייב למסור בצור־ מסודרת לממלא
 מקומו ו/או לחבריו בעבודה ו/או למנהל הישיר ו/או
 למעסיק את כל העניינים בהם טיפל במסגרת העבודה
 (מסמכים, המדים, רשיימת לקוחות, רשימת חייבים וכוי).״

: ח פ ס  נ
 רשימת הענפים שבנספח תתוקן כדלקמן —

 אחרי ענף מם׳ 32 יש להוסיף:
 ״32א. הובלה אוירית״;

 בענף מם׳ 70 במקום ״כליבו״ צריך להיות ״בהי
 כל־בו״.

 י״א באייר התשמ״ד (13 במאי 1984)
 (חמ 3-107) אהרון אוזן

 שר העבודה והרוותה

 תיקון צעות
 במינוי נציגים וממלאי מקום בועדות מחוזיות לתכנון
 ולבניה, לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965, שפורסם
 בילקוט הפרסומים 3038, התשמ״ד, עמי 1840, בפרט 2,

 במקום ״י׳ אופנהיים״ צ״ל ״א״ב סמסונוב״.

 י״ד באייר התשמ״ד (16 במאי 1984) אליעזר שופט?!
 (חמ 7—3) שר הבריאות

 2596 ילקוט הפרסונייפ 3060, ז׳ בסיון התשמ״ד, 7.6.1984




