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, 2 1 0 / א / מ / ת מיתאר ארצית חלקית מם׳ ת י  (1) תכנ
 לתחנות־כוח ורשת חשמל (החלק השני) — אתר

 ״דרום״ (שינוי) — המיתקנים הימיים.

י פיקוח לאתר ״הדרום״. נ ו נ ג  (2) הוראות להקמת מנ

, 3 1 0 / א / מ /  (3) תכנית מיתאר ארצית חלקית מס׳ ת
 לתחנות־כוח ורשת חשמל (החלק הראשון) — אתר
לת סמכות למועצה נוי מס׳ 2) — אצי ד (שי י ר ש ה  ״

 הארצית בדבר שינוי שטחי איחסון אפר ופחם.

 כ״ה בכסלו ההשמ״ו (8 בדצמבר 1985) יוסף כייליז
 (המ 697—3) מזכיר הממשלה

, עמ׳ 388.  2 י״פ התשמ״ג

 3 יי׳פ התש״ם, עמי 778.

ט פ ד י ש ו נ י ל מ ה ע ע ד ו  ה
 לפי חוק בתי המשפט [נוסת משולב],

 התשמ״ד—1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
ע כי בתוקף סמכותי לפי די י מו , אנ  התשמ״ד—1984 1
א בית  סעיף 10(א)(3) לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשי
יתי את מיכל גרי זילבר, שופטת נ  המשפט העליז!, מי
נה בפועל כשופטת בית  של בית משפט שלום, לכהו
זי בחיפה, מיום י״ח בכסלו התשמ״ה (1  המשפט המחו
 בדצמבר 1985) עד יום כ׳ באדר ב׳ התשמ״ו (31 במרס

. (1986 
22 בנובמבר 1985) משה נסים ) ו  ט׳ בכסלו התשמ״

 (חמ 60—3) שר המשפטים
 1 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

פ י ל ו מ ג ת י רעדה לעבי;״ פיצייי־צ ו ו נ י  מ
 לפי חוק הפטנטים, התשכי׳׳ז—1967

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 109 לחוק הפטנטים,
יעצות עם נשיא בית המשפט  התשכ״ז—1967 ובהתי
 העליון לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
י פיצויים נ י ה ועדות לענ , אני ממנ  התשמ״ד—1984 2
עות לפיצויים ותגמולים לפי  ותגמולים שיכריעו בתבי
:  סימן ד׳ לפרק ו׳ ולפי פרק ח׳ לחוק הפטנטים כלהלן

ת המשפט וז שרשבסקי, שופט (דימ׳) של בי  (1) בן־צי
ון  העלי

ן ו י  פרופ׳ צבי כוכבי, פקולטה להנדסת חשמל הטכנ
ואל צור, רשם הפטנטים.  י

ן ו  (2) שלמה אשר, שופט (דימ׳) של בית המשפט העלי
י כוכבי, הפקולטה להנדסת חשמל הטכניון  פרופ׳ צב

ואל צור, רשם הפטנטים.  י

י זה מיום ב׳ באדר א׳ התשמ׳יו (11 ו נ  תוקף מי
 בפברואר 1986) עד יום א׳ בניסן התשמ״ז (31 במרס

. (1987 

 1 ס״ח התשכ״ז, עמ׳ 148.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

ץ ר א ם ל י ר ל ש ם ש ב ו ה על ש ע ד ו  ה
י חוק־יסוד: הממשלה  לפ

 מודיעים בזה כי שר הכלכלה והתכנון שב ארצה
 ביום כ״ב בכסלו התשמ״ו (5 בדצמבר 1985).

 מודיעים בזה, לעבין סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה,
 כי שר הבריאות שב ארצה ביום כ״ב בכסלו התשמ״ו

 (5 בדצמבר 1985).

 כ״ה בכסלו התשמ״ו (8 בדצמבר 1985) יושף 3ייליז
 (חמ 57—3) מזכיר הממשל־

ם י ר י פי״ני ש ו נ י ת על מ ו ע ד ו  ה
 לפי חוקי־םוד: הממשלה

,  בהתאם לסעיף 41(ב)(3) לחוק־יסוד: הממשלה נ
 מודיעים בזה כי באישור הממשלה, לפי סעיף 34 לחוק
דה והרווחה את חבר הכנסת נה שר העבו  האמור, מי

דה והרווחה.  רפאל פנחסי לסגן שר העבו

י נמסרה לכנסת ביום י״ט בכסלו ו נ  הודעה על המי
 התשמ״ו (2 בדצמבר 1985).

,  בהתאם לסעיף 41(ב)(3) לחוק־יסוד: הממשלה ן
 מודיעים בזה כי באישור הממשלה, לפי סעיף 34 לחוק
 האמור, מינה שר הבטהון את הבר הכנסת מיכאל דקל

ן.  לסגן שר הבטחו

י נמסרה לכנסת ביום כ׳ בכסלו ו נ  הודעה על המי
 התשמ״ו (3 בדצמבר 1985).

ב בכסלו ההשמ״ו {5 בדצמבר 1985) יושף ביילין  כ״
 (חמ 57—3) מזכיר הממשלה

 1 ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 226.

ר ש ־ ן ג ל פ י ש ת נ ו ה ה כ ע י ק ל פ ה ע ע ד ו  ה
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

,  בהתאם לסעיף י4(ב)(3) לחוק־יסוד: הממשלה ג
 מודיעים בזה כי כהונתו של סגן שר העבודה והרווחה
דו  חבר הכנסת מנחם פרוש פקעה לאחר שהתפטר מתפקי

 לפי סעיף 36(1) לחוק האמור.

 כ״ב בכסלו התשמ״ו (5 בדצמבר 1985) יוסף כייליז •
 (תמ 57—3) מזכיר הממשלה

 1 ם״ח התשכ״ח, עמי 226.

ת י ק ל ת ח י צ ר ר א א ת י ת מ י נ כ ר ת ו ש י ה על מ ע ד ו  ה
ן והבניה, התשכ״ה—1965  לפי חוק התכנו

ן והבניה, חתשכ״ה—  בהתאם לסעיף 54 לחוק התכנו
י לפי סעיף 53 לחוק האמור,  1965 •? מודיעים בזה כ

 אישרה הממשלה —

 1 ם״ח התשכ״ה, עמי 307.
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ם י ר ו ע ר ת ע ו ד ע ־נד ו ה על מי ע ד ו  ה
 לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד—1954

י מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 3 להדק נכי  אנ
 המלחמה בנאצים, התשי׳׳ד—1954 1 (להלן — החוק)
 וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד—
ן ו  1984-, ולאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העלי
יתי את האנשים המפורטים להלן להיות ועדת ער נ  מי
 עורים לענין החוק מיום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1
 באפריל 1986) עד יום י״ג בניסן התשמ״ח (•31 במרס

עדת ערעורים יהיה יושב ראש מן  בכל הרכב של ו
 המפורטים בטור א׳ וחברים מן המפורטים בטור ב׳

: ׳  ו־ג׳ כשאחד מהם לפחות מן המפורטים בטור ב
 טור א׳

 יושביראש

 אהרן אולםקר, שופט (דימ׳) של בית משפט מחוזי
י ז ת משפט. מחו ה בר, שופט (דימ׳) של בי  נחמי

ת משפט שלום  מנחם בוכוויץ, שופט (דימ׳) של בי
ת משפט שלום  בורים רפופורט, שופט (דימ׳) של בי

 זלמן ליכטנשטיין, שופט (דימ׳) של בית משפט שלום
 עזריאל גרשוני, שופט (דימ׳) של בית משפט שלום

 טור ג׳
 זזבריש

וטמן ״ד יצחק נ  עו
 ד״ר אלעזר זליקסון

״ד אליעזר גבל  עו
 עו״ד שלמה רוזנבוים

ן י  עו״ד שמחה גולדשטי
 ישראל ולך

 ישראל זילברשטיין

 טור ב׳
 ,חברים רובאים

 ד״ר םוניה גושצ׳בסקה
ר ברנר  ד״ר מאי

ן פרידלנדר  ד״ר אלחנ
 ד׳׳ר שלום פרס
 ד״ ר דוד אי זק

 ד״ר אברהם בורוב״ן
 ד״ ר שלמה. ברק

 מען הועדות: בית משפט השלום, רח׳ וייצמן 1,
 תל־ אביב־ י פו.

 כ״ט בכסלו התשמ״ו (12 בדצמבר 1985) משה נסים
ר המשפטים  (חמ 99—3) ש

 1 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 76; התשל״ט, עמ׳ 88.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

 מיגוי ממלא מקוט
ה (מינויים), התשי״ט—959! נ  לפי חוק שירות המדי

נה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדי
ב  (מינויים), התשי״ט—1959, ולאחר התייעצות עם נצי
נה בכיר  השירות, אבי מטיל בזה על יצחק אליאסוף, ממו
ד ,המנהל הכללי י תפקי לו  על חקיקה ועוזר לשר, את מי
ל משרד המשפטים, מיום ד׳ בטבת התשמ״ו (16  ש
 בדצמבר 1985) עד יום ח׳ בטבת ד-תשמ״ו (20 בדצמבר

.(1985 

 ד׳ בכסלו התשמ״ו (16 בדצמבר 1985) משה נסים

 מען הועדה: לשכת הפטנטים, משרד המשפטים, ת׳יד
 ד6ד, ירושלים.

 כ׳ בחשון התשמ״ו (4 בנובמבר 1985) משה נסים
 (חמ 1498—3) שר המשפטים

פ י ר ד ת ע ו ד ע ה על •מינוי ו ע ד ו  ה

 לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז—1957

ע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 16 (א) לחוק די י מו  אנ
 נכי רדיפות הנאצים, התשי׳׳ז—1957 1 (להלן — החוק)
 וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד—
יעצות עם נשיא בית המשפט העליון,  21984, ולאחר התי
תי את האנשים המפורטים להלן להיות ועדת עררים י נ  מי
ן החוק מיום כי׳א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל י  לענ
 1986) עד יום י״ג בניסן התשמ״ה (31 במרס 1988).
  בכל הרכב של ועדת עררים יהיה יושב ראש מן המפו

: ׳ י חברים מן המפורטים בטור ב  רטים בטור א׳ ושנ

 טור א׳
 יושבי ראשי

י ז  אהרון אולסקר, שופט (דימ׳) של בית משפט מחו
ה בר, שופט ((דימי) של בית משפט מחוזי  נחמי

ט שלום פ ש י שופט (דימ׳) של בית מ נ  עזריאל גרשו
 מנחם בוכמיץ, שופט (דימ׳) של בית משפט שלום
ט שלום פ ש  בורים רפופורט, שופט (דימ׳) של בית מ

ל בית משפט שלום פט (דימ׳) ש , שו ן י  זלמן ליכטנשטי

ר ב׳  טו
 חברים

 ד״ר סוניה. גושצ׳בםקה
ר ברגר ר מאי  ד״

 ד״ר אלחנן פרידלנדר
 ד״ר שלום פרס
ר דוד איזק  ד״

 ד״ר אברהם בורוביץ
 ד״ר אדם זיס

 ד״ר שלמה. ברק
 עו״ד יצחק נוטמן

 ד״ר אלעזר זליקםון
״ד אליעזר גבל  עו

 עו״ד שלמה. רוזבבאום
ן י ״ד שמחה גולדשטי  עו

 ישראל ולך
ן י  ישראל זילברשטי

 מען הועדות: בית משפט שלום, רה׳ וייצמן 1, תל־
 אביב־יפו.

 כ״ט בכסלו התשמ״ו (12 בדצמבר 1985)
 (חמ 100—3) משה נסים

 שר המשפטים

 (המ 56—3) שר המשפטים
 1 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 86.

 ם״ח התשי״ז, עמ׳ 103; התשל׳׳ח, עמ׳ 212.
 ס״ה התשמ״ד, עמי 198.
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י יושבי ראש ועדות ערר שפורסם בילקוט נו  מי
 הפרסומים 2946, התשמ״ג, עמ׳ 2530, יתוקן לפי זה.

(12 בדצמבר 1985) משה נסיע ו  כ״ט בכסלו התשמ״
 (חמ 228—3) שר המשפטים

ת ו פ ר ו צ ת מקומר* ה כ ר א ה על ה ע ד ו  ה
ת ו נ ו ן ש ו כ ס ת ח ו י נ כ ת  ל

דוד החסכון, הנחות ממס הכנסה י חוק עי  לפ
 וערבות למילוות, התשט״ז—956!

ות י ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 בתוספת לתקנות המנ
 בפרטים 1 עד 4 להלן ולפי סעיף 2 בתוספת השניה
י מודיע כי ות בפרטים 5 ו־6 להלן אנ י ו  לתקנות המנ
ות האמירות עד ליום כ״ט י  חוסך רשאי להצטרף לתכנ

 בכסלו התשמ״ז (31 בדצמבר 1986):

ות חסכון ״צמוד־דולר״), י ות עידוד החסכון (תכנ  1. תקנ
; 1  התשמ״ב—1981

 2. תקנות עידוד החסכון• (תכניות חסכון ״דולר־מדד״),
; 2  התשמ״ב—1981

ות חסכון ״דולרי להכנסה י  3. תקנות עידוד החסכון (תכנ
 חדשית״), התשמ״ד—1984 3 ;

דוד החסכון (תכניות חסכון ״לדירה•׳), ות עי  4. תקנ
 התשמ׳׳א—1981י׳;

דוד החסכון (תכניות הסכון ״חדשי צמוד  5. תקנות עי
 לדולר״ ופטור ממם הכנסה), התשמ״ד—1984 י•;

 6. תקנות עידוד החסכון (תבניות חסכון ״לעובד״ ופטור
.  ממש הכנסה), התשמ״ג—1983 6

 ג׳ בטבת התשמ״ו (15 בדצמבר 1985)
 (חמ 456—3) יצתק מודעי
 שר האוצר

 1 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 303.

 2 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 305.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2582.

 4 ק״ת התשמ״א, עמי 1323.

 5 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1681.

 6 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 858.

ה א ש ר ה על ה ע ד ו  ה
 לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א—1951

י מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק נכסי  אנ
, הרשיתי את יצחק בן־ארי r 1951—המדינה, התשי״א 
נה על  ואפרים זמרן, יחד ולחוד, לחתום בשם המדי
 הסכם נוסף עם בנק לשיקום, פרנקפורט על המיין,
ון  למתן הלוואה בסכום כולל של עשרים וחמישה מילי

 מרקים גרמניים.

דעי  כ״ו בכסלו התשמ״ו (9 בדצמבר 1985) יצחק מי
 (חמ 9—3) שר האוצר,

 1 ס״ח התשי״א, עמ׳ 52.

ד נ י ל מ טו ן דכי י ע ק ר ק פ מ ש י ר ו נ י  מ

 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט—969!

 בתוקף סמכותי לפי הוראות סעיף 116(א) לחוק
 המקרקעין, התשכ״ט—1969 1 —

ן  (1) אבי ממנה את שמואל בר־ישראל לרשם המקרקעי
ן נתניה;  בלשכת רישום המקרקעי

 (2) מינויו של בן־ציון כהן לרשם המקרקעין בלשכת
, בתניה, שהודעה עליו פורסמה ן  רישום המקרקעי
 בילקוט הפרסומים 2611, התש״מ, עמ׳ 1205 —

 בטל בשל יציאתו לגימלאות.

 כ״ג בכסלו התשמ״ו (6 בדצמבר 1985) מיטה נשיש
 (חמ 295—3) שר המשפטים

 1 ם״ח התשכ״ט, עמ׳ 259.

ר ו ע ר ע ת ה ו ד ע ו ש ל א ר ־ כ ש ו י י ו נ י ה על מ ע ד ו  ה

 לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעין בשעת
 חירום, התש״י—1949

ע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק די י מו  אנ
 להסדר תפיסת מקרקעין בשעת חירום, התש״י—1949 1
 (להלן — החוק), וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח
, ולאחר התייעצות עם נשיא  משולב], התשמ״ד—1984 2
ן סעיף 16 האמור, מיביתי את י ת המשפט העליון לענ  בי
ת משפט שלום,  עזריאל גרשוני, שופט (דימ׳) של בי
 ליושב ראש ועדות הערעור לעניז החוק, עד יום א׳

 בניסן התשמ״ז (31 במרס 1987).

י ועדות ערעור שפורסמה בילקוט ו נ  ההודעה על מי
 הפרסומים 2943, התשמ״ג, עמ׳ 2405, תתוקן לפי זה.

 כ״ט בכסלו התשמ״ו (12 בדצמבר 1985) משה כפים
 (חמ 138—3) שר המשפטים

 1 ס״ח התש״י, עמ׳ 1.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

ת ערר ד ע ש ו א פ ר ש ו י י ו נ י  מ

 לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים),
 התשכ״ ט—1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב)(1) לחוק הסעד
 (טיפול במפגרים), התשכ״ט—1969 וסעיף 16 לחוק בתי
, ולאחר הת 2 1 9 8 ^ - ד ״ מ ש ת  המשפט [נוסח משולב], ה
 ייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, לעני; סעיף 16
ה את בוריס רפופורט, שופט (דימי)  האמור, אני ממנ
זות ל בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת הערר במחו  ש
״ג בניסן ד-תשמ״ה (31 במרס ב והמרכז עד יום י  תל־אבי

.(1988 

 1 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 132•

 2 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.
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 2. תקפו של צו זה עד יום א׳ בחשון התשמ״ז (1
ובמבר 1986).  בנ

ן ת  כ״ז בכסלו התשמ״ו (10 בדצמבר 1985) אריאל ש
 (חמ 95—3) שר התעשיה והמסחר

ה על מינוי חכר לועדה רפואית ע ד ו  ה
ן גימל ת ניידות — נפת אשקלון י נ ע  ל

ע שבתוקף סמכותי לפי׳ סעיף 28 של די י מו  אנ
ת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי ל ש מ  ההסכם ביז מ
ת וני 1977) הוספתי א  מיום ט״ו בסיון התשל״ז (1 בי
א לרשימת חברי הועדה הרפואית, נפת  ד״ד אסתר כהנ

 אשקלון, לענין ההסכם האמור, כחבר כללי.
ימלת ניידות ן ג  ההודעה על הרכב ועדה רפואית לעני

, תתוקן לפי זה. פת אשקלון 3  בנ
ור י נ 9 בדצמבר 1985) מרדכ ) ו ״ מ ש ת  כ״ו בכסלו ה

 (חמ 1505—3) שר הבריאות

 1 י׳׳פ התשל״ז, עמ׳ 1813; התש״ם, עמי 192; התשמ״א,

 עמי 1965; התשמ׳׳ב- עמי 2454.
 2 י״פ התשמ״ה, עמ׳ 1666 ועמי 2672.

 הודעה על מינוי חכר לועדה הרפואית
 לעררים לענין גיסלת ניידות

 אני מודיע שבתוקף סמכותי י לפי סעיף 28 של
מי ן המוסד לביטוח לאו  ההסכם בין ממשלת ישראל לבי
ת , הוספתי א י 7ד19) ג נ ו  מיום ט״ו בםיון התשלי׳ז (1 בי
ד לרשימת חברי הועדה הרפואית לעררים,  ד״ר מירה פרנ

 לענין ההסכם האמור, כחבר מומחה בקרדיולוגית.

ו גימלת י י ועדות רפואיות לענ ו נ  .ההודעה על מי
 ניידות 2 תתוקן לפי זה•

 כ״ו בכסלו התשמ״ו (9 בדצמבר 1985) מרדכי גור
 (חמ 1505—3) שר הבריאות

 1 י״פ התשל״ז, עמי 1813; התשמ״א, עמי 1963; התשמ״ב,

 עמי 2454.
 .,2 י״פ התשמ״ג, עמי 2856; התשמ״ו, עמי 938.

י חבר לועדה הרפואית לעררים ו נ י ה על מ ע ד ו  ה
נה (גימלאות) [נוסח  לפי חוק שירות המדי

 . משולב], הת.ש״ל^-1970
ף 7(א) לחוק  אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעי
נה (גימלאות) [נוסח משולב], התש״ל—  שירות המדי
י לחבר בועדה ז ניתי את ד״ד זיאן אשכנ  1970/ מי

 הרפואית לעררים לעבין החוק.

י ועדה רפואית לעררים ועל מענה ו נ  ההודעה. על מי
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 2328, התשל״ז, עמי 1501,

 תתוקן לפי זה.

 כ״ו בכסלו התשמ״ו (9 בדצמבר 1985) מרדכי גדר•
 (חמ 68—3) שר הבריאות

 1 ס״ה התש״ל, עמ׳ 65; התשל״ז, עמי 106.

 מינוי םכן נציב מפ הכנפה
י פקודת מס הכנסה  לפ

, ג ה ס נ כ  בתוקף סמכותי לפי׳ סעיף 229 לפקודת מס ה
י ממבה את אהרון סרגוסטי להיות, מיום י״ז בחשדן  אנ
ן י ו (1 בנובמבר 1985), סגן נציב מס הכנסה לענ  התשמ״

ף 192 לפקודה.  סעי
 ב״ו בכסלו התשמ״ו (9 בדצמבר 1985) יצחק גידעיי
 (חמ 768—3) שר האוצר

ת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח נ י ני מד  1 די

 התשמ״ה, עמ׳ 43.

ה י ב ג ל ה ה ע נ ו מ י מ ו נ י  מ

 לפי פקודת המסים (גביה) ,

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים
ה את עובד הציבור אהרון סרגוסטי י ממנ  (גביה) *, אנ
 להיות, מיום י״ז בחשון התשמ״ו (1 בנובמבר 1985),

נה על הגביה. י  ממו

׳ו (9 בדצמבר 1985) יצחק מודעי׳  כ״ו בכסלו התשמ׳
 (חמ 18—3) שר האוצר

 1 חוקי א״י, כרד בי, עמ׳ 1374; ס״ח התשל״ג, עמ׳ 46.

ה נ י ד מ ר ה ו ב י הדבלה ע ר י ח ת מ א ל ע ה ר ל ת י  ה

 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו—1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(2) לחוק יציבות
 מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ״ו—
י מותר להעלות את המהיר של  1985 אנו קובעים כ
ה המתבצעים לפי חוזים נ י  שירותי ההובלה עבור המד
נה בשיעור של 10.3 אחוזים מעל  מתמשכים עם המדי

 המחיר הקובע.

 כ׳׳ז בכסלו התשמ״ו (10 בדצמבר 1985)
ך חיים קורפר ח ו  (חמ 1914—3) יצחק מ
 שר האוצר שר התחבורה

 1 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.

י מ ש ן ר ק ת ת ו ש י ר י ד ר ח י א ו ל י מ ר מ ו ט ר פ ב ד ו ב  צ
 לפי חוק התקנים, התשיי׳ג—1953

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(א)(2) לחוק התקנים,
ון — מכון טכנולוגי י  התשי״ג—1953 !, ולפי בקשת הטכנ

י מצווה לאמור:  לישראל, אנ

גי לישראל להש ון — מכון טכנולו י י מתיר לטכנ  1. אנ
 תמש לצורך ניסוי צי רכב (עד ל-1000 כלי רכב)
ן תערובת זו  בתערובת בנזין מתנול כדלק, אף שאי
 עומדת בדרישות תקן רשמי ת״י 90 — חומרי דלק

. ים: בנזין למנועים 2  פחמימני

 1 ס״ח ההשי״ג, עמ׳ 30; התשל״ט, עמ׳ 34.

 2 י״פ התשמ״ד, עמי 2706.
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י שתוקן בהסכם  ט״ז באב התשל״ז (31 ביולי 1977), כפ
 בין הצדדים האמורים, ביום י״ג בכסלו התשל״ט (31
ז התשמ״ה  בדצמבר 1978) (7067/78) וביום ח׳ בתמו
 (27 ביוני 1985) (7052/85) וכי ההוראות האמורות יחולו
ב  מיום כ׳ בטבת התשמ״ו (1 בינואר 1986) על כל העו
דים בישראל בענף הדפוס, במפעלים שמוע  דים והמעבי

 סקים בהם לא יותר מ־20 עובדים, למעט:

 (1) עובדי ״־משקם״ לתעסוקת קשישים ובעלי כושר
 גופני׳ מוגבל בע״מ;

ות ות או שכלי ת פיזיות, נפשי בלו  (2) עובדים עם מי
 המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף

 באחזקתם;

אי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהס  (3) עובדים שתנ
 כמים קיבוציים, ומעבידיהם.

 מס׳ ה ס עייף
 בהסכס

 תוספת

ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

ללי  פרק ראשון: ג

 א. הגדרות ופירועדמ
ן זכר, כוונתן  בהסכם הנוכחי — מלים המתייחסות למי
ן נקבה ולהיפך. מלים במספר יחיד כוונתם  גם למי

 גם למספר רבים ולהיפך.

 ב. מונחיה בתוכי ההפכמ:
 (1) ״הסכם זהי׳ — הסכם העבזדה הנוכחי;

 (2) ״עובד״ — כל עובד במפעל ללא הבדל תפקיד
 או מקצוע פרט לנוער עובד; •

 (3) ״נוער עובד״ — נוער באחד הגילים מ־14
 עד 18;

 (4) ״עובד יומי״ — עובד המקבל שכר יומי;
 (5) ״עובד חדשי״ — עובד המקבל משכורת הדשית;
עי  (6) ״עובד בלתי מקצועי״ — עובד בלתי מקצו

די שרות התעסוקה;  המוגדר ככזה בי
 (ד) ״עיבד מקצועי״ — עובד המועסק באחד ממק
 צועות הדפוס על כל ענפיו, הכריכה והצינקו-

 גרפיה;
די העובדים  (10) ״ועד עובדים״ — ועד שנבחר על י
 במקום עבודה ואשר ההסתדרות מאשרת בכתב

 את שמות חבריו להנהלת המפעל;
 (3) ״קופת חולים״ — קופת חולים של ההסתדרות

 הכללית של העובדים בארץ ישראל;
 (14) ״מבטחים״ — מבטחים, מוסד לביטוח סוציאלי

 של העובדים בע״מ — לפנסיה ולתגמולים:
 (15) ״שכר כולל״ — שכר יסוד, תוספת יוקר, תוספת
 ותק, תוספת משפחה, תוספת מקצועית ומח־
 לקתית וכל תשלום אחר, המוסכם על ידי

 הצדדים, להוציא שעות נוספות ופרמיות;

 הרועה בד2ר הרכב מועצה דתית גכעתייפ
,  לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב]

 התשל״א—1971

 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק
 שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א—1971 י,
ש עשרה מ ח  קבעתי שהמועצה הדתית גבעתיים תורכב מ

 הברים בהרכב כלהלן:

 פנחס אדרי חיים כהן
י אהרן ליברמן ז  יצחק אשכנ

 יהושע גולדפיבגר יהודה עזריאל׳
ין דן פסקר  צבי גולדשטי

 יוסף גליקסברג שאול פרבר
ן י  יעקב דלאל חיים רוטשטי

 בצלאל וייס אהרן רומנו
 אריה ודמן

 כ״א בכסלו התשמ״ו (4 בדצמבר 1985) יוסי* הזרג
י דתות נ י  (חמ 140—3) השר לענ

 1 ס״ח התשל״א, עמ׳ 130.

 הודעה בדיבר הרכב המו
 פררפ־חנה—כרכור

,  לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב]
 ה תשל״א—1971

י מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א)  אנ
 לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א—
 1971 קבעתי שהמועצה הדתית בפרדס״ ח נח—כרכור

 תהיה בת שלושה״עשר חברים בהרכב דלהלן:

 יגאל יושעי
 יוסף יעיש

 דוד כהן
ן י  אברהם פלדנשטי

 שלום ק וטח
 יפת תירם

 שלמה אבני
 ראובן אוחנה

 חיים ולצר
 אברהם זקן
 יצחק זריהן
 שלמה חלה

ף הורג פ  כ״א בכסלו התשמ״ו (4 בדצמבר 1985) ד
י דתות נ י  (המ 140—3) השר לענ

 1 ס״ה התשל״א, עמ׳ 130.

 צו הרחבה בענף
 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז—1957

 בתוקף סמכותי לפי סע־ף 25 לחוק הסכמים קיבוציים,
 התשי״ז—1957 1 (להלן — החוק), אבי מצווה כי תורחב
ן הת  תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שבי
 אחדות בעלי מלאכה ותעשיה זעירה בישראל לבין
 ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י, האיגוד הארצי
 של עובדי הדפום, הכריכה והקרטונז׳ (7031/77) מיום

 ס״ה התשי״ז, עמ׳ 63.
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ן 06.00  3. המשמרת הראשונה תתחיל בשעות שבי
ן ה תתחיל בשעות שבי י  ו־08.00; המשמרת השנ
 13.00 ד־16.00; המשמרת השלישית תתחיל בש

ת שבין 18.00 ו־20.00. ו  ע

 4. סדרי מכונה, מגיהים יעבדו במשמרת הראשונה
ה & שעות ובמשמרת י  7 שעות, במשמרת שנ
 השלישית 6 שעות, הכל בתשלום של 8 שעות.

ד המשמרת השניה  5. בימי ששי ובערבי חג תעבו
 בהמשך רצוף למשמרת הראשונה ותסיים את
י כניסת  העבודה לכל המאוחר שעה אחת לפנ
 החג או השבת, בהתאמה עם הפסקת התחבורה,
 כלומר, מ־1 בפברואר בשעה 15.50, מ־1 במאי
 ו  — 16.50, מ־1 באוגוסט — 17.20 ומ־1 בנ

 במבר — 15.30.

 6. לגבי כל הפועלים העובדים במשך השבוע
 בלילה, תהיה, המשמרת של מוצאי• שבת וחגים

 פחדת בשעתיים מהמשמרת הרגילה בימי חול.

ן העובדים, פרט י האוכל הם על חשבו  7. זמנ
 להפסקת האוכל בת 15 דקות במשמרת הלילה

ה על חשבון המעביד.  שתהי

 9. זמן החפיפה בעת החלפת המשמרת לא יעלה על
 15 דקות.

י הדפוס, הכריכה והציג־ פ ת העבודה בענ  10. שעו
 קוגרפיה:

 סדרי מכונה, מגידים
 יוכן עובדי פטו־-אוסייפ:
 ומתיכי עופרת בימים

 כל העובדים כ-רט
 סדרי מכונה, מגידים לסדרי מכובה, מגיהים

 יוכן עובדי פטו־-אוסייפ:
 ומתיכי עופרת בימים

 וכן ועובדי סטריאוטיפ
 ומתיכי עופרת בימים
 שהם !עובדים ביציקה

 מועדי העבודה

• ביציקה  שחש עובדי

 וכן ועובדי סטריאוטיפ
 ומתיכי עופרת בימים
 שהם !עובדים ביציקה

 משמרת ראשונה 46 שעות בשבוע 40 שעות בשבוע
ם 7 שעות בידם ע מי הול 8 שעות ב  י
 ערבי שבת 6 שעות ביום 5 שעות ביום

ת ביום גם 41 שעות ביום  5 שעו
ת ב  שחל בערב ש

 ערב חג

 6 שועות ביום גם 5 שעות ביום
 שהל בערב שבת

 חול המועד

ע ר 40 שעות בשבוע 37 שעות בשבז י  משטרת שנ
 ימי חול ד שעות ביום \6 שעות ביום
 ערב שבת 5 שעות ביום % שעות ביום
 ערב חג (•4 שעות ביום 4 שעות ביום

ל המועד 5 שעות ביום 41 שעות ביום  חו

 מוגמרת שלישית 34 שעות בשבוע 34 שעות בשבוע
מי חול 6 שעות ביום 6 שעות ביום  י
ת 4 שעות ביום 4 שעות ביום ב  ערב; ש
 ערב חג 4 שעות ביום 4 שעות ביום
 חול המועד 4 שעות ביום 4 שעות ביום

 (15א) ״שכר משולב״ — שכר יסוד, תוספת ותק,
 תוספת בעד אשה, ותוספות שכר אחרות אשר
  לפי הסכם קיבוצי בר־תוקף חלה עליהם תו

 ספת יוקר;
 (16) ״חודש״ — תקופה של חודש ימים לפי הלוח

נה או 26 ימי עבודה;  האזרחי הנהוג במדי
 (17) ״שנה״ — תקופה של 12 חדשים לפי הלוח

נה. ג במדי  האזרחי הנהו

: קהלת עובדים י  פרק שנ

 ה. תקזפת נפיון
 1. כל עובד המתקבל לעבודה ייחשב כעובד בנסיוי

 למשך שלושה חדשים.
ת בכתב אפשר להאריך את תקו־  2. בהסכמה, הדדי
ת הנסיון של כל עובד מקצועי בשלושה  פ
עי בחודש  חדשים נוספים, ועובד בלתי מקצו

 נוסף.
 3. במקרה של פטורי עובד במשך תקופת הנסיון
ד למסדר הזדעה מוקדמת  או בסיומה, על המעבי

 יום לכל שבועיים עבודה.

פ י י ות לעובדיה זטנ  ו. זכויות כוציאלי
 2—1. כדי להבטיח זכויות סוציאליות לעובדים שאינם

ד ל״מבטחים״ כדלקמן:  קבועים ישלם המעבי
 חופשה — 4 אחוזים;

 ביטוח מחלה — 2.5 אחוזים;
 השלמת שכר במקרים של תאוג-ות בעבודה —

 אחוז אחד.

י החופשה בקרן לזכותו של עובד זמני  3. אם דמ
 לא יכסו את המגיע לד בהתאם לחוק חופשה
ד את , ישלם המעבי  שבתית, התשי״אי—1951 צ
 ההפרש ישירות לעובד. בשאר העדבד לאחר
 תקופת הנסיון ייחשב כקבוע ויחולו עליו כל
י העבודה, זכויות וחובות הקבועים בהסכם א  תנ
 זה, החל ביום כניסתו לעבודה, בניכוי התשלו־

 מים על פי סעיף 1—2 במקרה שהם שולמו.

דה : תקנון כדרי עבו ׳  פרק שלישי

ת עבודה  ח.ב. שעו
ע עבודה רגיל הוא 46 שעות בתשלום של  1. שבו

 48 שעות.

 2. במשמרת הראשונה עובדים ביום חול 8 שעות
ת 6 שעות: במשמרת שניה עובדים ב  ובערב ש
בערב שבת 5 שעות; במש  בידם חול 7 שעות ו
 מרת שלישית עובדים ביום חול 6 שעות ובמו
 צאי שבת 4 שערת; הכל בתשלום של 8 שעות.

 2 ס״ח חתשי״א, עמ׳ 23.
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 (1) קריטריון להעברה מסוג לסוג יהיה
 שהיה של שנתיים בסוג הקידום וברמה

ת נאותה. עי  מקצו
ת נאותה תתבטא בשמיעת עי  (2) רמה מקצו
ת הרצאה שהצדדים יחתרו במשותף  15 שעו
נה בעתיד. הכנה ושמיעת הרצאות כל  להכי
 עוד לא הוכנו והעובדים טרם השתתפו
 בהרצאות לא יהווה עיכוב למתן הסוג
; בעת שיופעלו הרצאות כאמור, ש ד ח  ה

 יחוייבו אותם עובדים לשומען.

מי העדרדת מהעבודה של עובדים לצורך  ב. י
עת ההרצאות המקצועיות האמורות,  שמי
 קורסים והשתלמויות מקצועיות ישולמו במ

ד לעובד.  לואם בידי המעבי

 ג. בקשר לסדר יציאת העובדים מוסכם כי
גות העובדים יחליטו ד בתיאום עם נצי  המעבי
 על מספר העובדים ושמותיהם והמועדים
 להשתתפות בהרצאות, להשתלמויות ולקור

 סים כאמור.

: תנאייפ סוציאלייפ  פרק חמישי

 יג. 1. כל העובדים יקבלו חופשה שנתית בשכר לפי
 הדירוג דלהלן:

נה והשניה, 12 ימי עבודה ה הראשו  בעבור השנ
ה בהתאם לחוק: ה ובאופן יחסי לחלקי השנ  לשנ
ה השלישית והרביעית, 15 ימי עבו  בעבור השנ
ה לשנה ובאופן יחסי לחלקי השבה בהתאם  ד

 לחוק;

 בעבור השנה החמישית, 18 ימי עבודה לשנה
 ובאופן יחסי לחלקי השנה בהתאם לחוק;

מי עבודה לשנה ה השישית, 19 י  בעבור השנ
ה בהתאם לחוק (במקום  ובאופן יחסי לחלקי השנ
מי עבודה עד כה) (סעיף 17 בהסכם  18 י

;(7067/78 

 בעבור השנה השביעית, 21 ימי עבודה לשנה
 ובאופן יחסי לחלקי השנה בהתאם לחוק;

נית, 23 ימי עבודה לשנה  בעבור השנה השמי
 ובאופן יחסי לחלקי השנה בהתאם לחוק;

 בעבור השנה התשיעיח, 26 ימי עבודה לשנה
 ובאופן יחסי לחלקי השנה בהתאם לחוק —

 חודש ימיים לפי הלוח הכולל שבתות.

 2. כל העובדים בעבודה רצופה וקבועה בלילה
 יקבלו חופשה שנתית של 18 ימי עבודה בשכר

 מלא •החל מהשנה הראשונה.

כי עופרת ויוצקים יקבלו 21 ימי חופשה  3. מתי
 לשנה החל בשנה הראשונה בהתאם לחוק.

 5. עובד שעבד 200 ימים לפחזת בשנת עבודה,
 זכאי לכל מספר ימי החופשה על פי ותקו
 בעבודה. עובד שעבד באותה שגה פחות מ־200

ת נושפות  ט. שעו
ב ערכה של שעה רגילה ושעה נו  2. לצורך חישו
ת למספר השעות  ספת, תחולק המשכורת ההדשי
 החודשי של העובד בסוגו (כלומר: 25 ימי עבו
ת ליום עבודה רגיל  דה מוכפל במספר השעו

 של אותו עובד).

 3. שעות נוספות: שעות נוספות ישולמו לפי הנוהג,
המש ינו 50% נוסף על השעה הרגילה, בגמר.  הי
 מרת השלישית עד שעה. 2.00 בלילה — 73%,
 ומשעה 2.00 אחר חצות ועד 6.00 בבוקר —

 100% נוסף על השעה הרגילה.
 4. עובדים שנתקלו בלילה בקשיים של תחבורה
 בחזרה לביתם יוכלו, בהסכמת המעביד, להמ
 ד עד שעת התחלת התחבורה הצי  שיך ולעבו

 בורית.
 5. עובד שהוזמן במיוחד לעבודת שעות נוספות
 החל בשעה 20.00 ואילך — יקבל 73% נוסף

 על השעה הרגילה.
 6. עובד שנשאר לעבוד שעות נוספות לאחר המש

 מרת השניה:
 א. עבד במסגרת שעה אחת יקבל תשלום 150

 אחוזים.
ך לעבוד יקבל 173 אחוזים בעד כל  ב. המשי

 השעות הנוספות.

 פרק רכייןך: שכר ותוספות

 יא. שכר ותוספות
 2. תעריף השכר בענף הדפוס מצורף כנספח להסכם

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

ת  3. התעריף כולל תוספות ותק וארוחה בשעו
 נוספות ויעודכן כמקובל עם כל שינוי בשיעורי
 תוספת היוקר או תוספת שכר ויעוגל לשקל

 הקרוב.

מצא בין שתי דרגות  5. עובד אשר שכרו הנוכחי נ
 בהתאם לתעריף זה, יתקדם לדרגת השכר הקרו

 בה בתעריף זה.

 6. במפעלים בהם נהוגים תשלומים כגון: פרמיה
 מוסכמת או קבועה, תוספת מפעלית או מענק,
ד לזקוף  או תשלום קבוע אחר, רשאי המעבי
 תשלומים אלה, כולם או חלקם, על חשבון
 התעריף באופן שהכנסתו הכוללת של העובד
 לא תשחנה, למעט תוספות המשולמות לעובד
ן ביצוע דה מיוחדת או בגי  בגין ביצוע עבו
דה בתנאים מיוחדים או בנסיבות מיוחדות  עבו

 או תשלומים מיוחדים או תוספת ותק.

 8. א. הקידום בכל המקצועות לסוגים י׳ וי״א
 ואילך יהיה זהה לקריטריונים החלים בקי־
 דדם מ־ה׳ ל־ס־ בהתאם לקריטריונים כמ

 פורט להלן:
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ה בשנה. נ בד חייב לצאת להבראה מדי ש  14. כל עו
ת מסיבות ח ה א צא העובד להבראה בשנ  לא י
 של סדורי עבודה אד מסיבות מוסכמות אחרות,
 הזכות בידו לצאת להבראה בשנה שלאחריה

 בתשלום של שנתיים;
ת יותר מאשר לשתי שנים. תנ י  זכות צבירה אינה נ

 יד. חופשת חגים
 1. כל העובדים ובכללם זמניים, לאחר שלושה
 חדשי עבודה במפעל, יקבלו חופשה בתשלונ*

 בימי החג הבאים:

י ימי מי ראש השנה, יום הכיפורים, שנ י י  שנ
י ימי פסח, יום חג השבועות, יום נ  סוכות, ש
 אהד במאי, יום ־פורים, יום העצמאות, וכל חגי

ה שייקבעו בחוק. נ י  המד

ף (למעט עובדי הצינקוגרפיה)  העובדים בענ
 יקבלו חצי יום חופשה בחג פורים. במפעלים
 שבהם העובדים קיבלו על פי ההסכם הקודם
 או ההסדרים הקודמים. או המקומיים יום חופשה
בדי המפעל את היום  שלם בפורים, יקבלו כל עו
 השלם; העובדים המועסקים בצינקוגרפיה יקבלו
ר יום  בכל מקרה יום חופשה שלם בתשלום עבו

 חג פורים. (סעיף 15 בהסכם 7067/78).

מי החג המקובלים : במפעלים שמספר י ה ר ע  ה
 בהם עולה על מספר ימי החג שפורטו בהסכם
 (והם תשעה באב, ערב ידם הכיפורים והושענא
 רבא, פרט לפורים) — ינוכו הימים האלה, באם
ת רק  לא חלו בשבתות, ממכסות החופשה השנתי
מי חופשתם הם למעלה מ־12 ימים  לאלה, שי

 בשנה.

ג ק ח נ ע ם מ ו ל ש . ת 2 * ' 
ד ישלם לעובדיו, לאחר שלושה חדשי  המעבי
 עבודה במפעל רטרואקטיבית מהיום הראשון
 דש ימים לשנה, מח ק חג בשיעור של חו  מענ
 ציתו בערב חג הפסח ומחציתו בערב ראש השנה

 ובאופן יחסי לעבודתו.

 תקופת העדרות עקב מחלה, שירות מילואים
וכה ממענק החג.  רתאוגת עבודה לא תנ

ל ב י א מ  *3. י
ת או בד המקיים חובת אבלות מטעמי ד  כל עו
 נוהג שבעה דאינו עובד באותם ימים (במות
 הורים, ילדים, בן־זוג, אחים ואחיות) יהיה
 • זכאי לתשלום שכרו בעבור ימי עבודת שנעדר

 בהם.

ה ח מ י ש מ  4. י
 בנוסף למכסות ימיי החופשה יקבלו העובדים יום
 חופשה אהד בתשלום ביום נישואים, וכן יקבלו
ת יום חופשה אחד בתשלום לרגל הולדת בד/  עו
/בתו ולרגל בר־מצוה (סעיף 15(ב) בהסכם ו  בנ

.(7067/78 

 ימים, זכאי לחלק היחסי, כמספר ימי החופשה
מי העבודה י י ותקו בעבודה, ביחס מספר .  עלי פ

 בפועל אל המספר 200.

  6. עובד שעבד 240 ימים לפחות בחלק משנת עבו
 דה, זכאי לכל מספר ימי החופשה המגיעים
י ותקו בעבודה. עובד שעבד באותו חלק  על פ
ת העבודה פחות מ־240 ימים זכאי לחלק  משנ
י ותקו בעבו  היחסי ממספר ימי החופשה על פ
דה בפועל אל מי העבו  דה, ביחס למספר י

 המספר 240.

טת נורמות ופרמיות  7. עובדים העובדים לפי שי
מי העבודה  תיכלל הפרמיה הממוצעת של 75 י
ת תי בי חופשה שנ  הקודמת לחופשה, לשכרם לג
 עד ל־30% משכרם הרגיל, בהתאם להסכם הקי
ות בדמי חופשה,  בוצי הכללי להכללת פרמי

.  שנחתם ב־24.3.67 3

עד על בד לחופשה בערב חג או חול המו  11. יצא עו
י דרישתו, תיחשב המשמרת שבה, צריך היה  פ
 לעבדו־ כיום עבודה מלא, יצא העובד לחופשה
 בערב חג אד חול המועד על פי דרישת המע
דה ן החופשה שעדת העבו י נ במ  י ביד, יבואו '
ל אותה משמרת שבה צריך היה ות ש  הממשי

 לעבוד.

ת א ר ב  12. ה
דה הראשונה, ובאופן בד החל בשנת העבו  כל עו
דה ומעלה  יחסי לחלקי שנה מ־6 חדשי עבו
 רטרואקטיבית מהיום הראשון, זכאי לצאת בימי
ן המפעל  חופשתו לנופש בבית הבראה על חשבו

 כדלהלן:

 3 שנים ראשונות — 6 ימים לכל שבה;
 4 שנים עד 8 שנים — 7 ימים לכל שנה;

 9 שנים עד 13 שנים — 9 ימים לכל שנה;
 מ־14 שנים ואילך — 10 ימים לכל שנה.

 עובדים מגיל 55 ומעלה זכאים ליום הבראה
 נוסף.

 13. המחיר ליום הבראה יהא בהתאם לתעריף הנהוג
 בבית הבראה של קופת הדלים ובכל המקרים
 האחרים, אם החבר שהה בהם — בהתאם לתע
 ריף במשקי ההתישבות העובדת (תעריף חדר

 לשניים).
ד .משלם לעובד כהשתת־  דמי ההבראה שהמעבי
 פותו בהוצאות ההבראה מיועדים להבראה ולנו

 פש בלבד.

 בהתחשב בשינויים שחלו במרוצת הזמן בצורות
 ההבראה, הוסכם להכיר בנוסף לשהות בבית
ש נוספות, כגון: פ ו נ ^ ח א ר ב  הבראה, בצורות ה
די מוסדות ציבור פש ועיון מאורגנים על י ו  ימי נ
 מוכרים, שכירת חדר לנופש ומנוחה במקומות
ול מאורגן באת או בתו״ל.  . קיט, השתתפות בטי

 3 י״פ התשכ״ה, עמי 651.
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 6. ביטוח מחלה על פי סעיף ט״ו/5 (א, ב,•ג) בא
 במקום הסעיפים ט״ו 4, 3.

 7. במפעלים שבהם לא יונהג מאיזו סיבה שהיא
 ביטוח המחלה הז:ינ;ור — יחייבו הסעיפים ס״ו

.3 ,4 

דה נות בעבו ח ל גמדה תאו  יה. ביטו
ד יבטח את העובדים ביטוח נזיקין נוסף  1. המעבי

 לביטוח הלאומי.

ד לעובד  2. במקרה של תאובה בעבורה ישלם המעבי
י החדשים הראשונים נה במשך שנ ע בתאו פג  הנ
 מיום התאונה את משכורתו המלאה, בניכוי
 התשלומים של דמי הפגיעה שיתקבלו מהמוסד
 לביטוח לאומי, ולאחר שבי החדשים ינהגו

 בהתאם לחוק.

 כא. בגדי עבודה
ד יספק לכל העובדים בגדי עבודה; מכנסיים  המעבי
ה וזוג נעליים פעם  וחולצה או חלוק פעמיים בשנ

 בשנה.

ף הדפוס, הכריכה והצינקוגרפיה  כד• קרן השתלמות בענ

 המעבידים ישלמו לקרן השתלמות 0,4% משכרם
 החדשי של כלל העובדים המקצועיים המועסקים

 אצלם.

: פיטורים, התפצרדת ותשלום פיצויים  פרק שישי,

ת מילואיש ד שרו ע  כו. תגמול כ
 ד ישלם לעובד עבור העדרות יום המי  4. המעבי
 לואים הראשון או להתיצבות למשך יום אחד
יבו להתיצב  בתנאי שהעובד יציג צו קריאה המהי

 בשעות. העבודה.

י פיפדיריע י  כז. פיצו
  א. עובד כי יפוטר מן העבודה או יפרוש מן העבו
ה מפאת איבוד כושר עבודתו, או זיקבה או  ד
די ועדה רפואית  מסיבת מחלה שנקבעה על י
 דו נדיבי  מטעם קופת־חולים או מהמת הרעה אי
דה כגון: העברה מתפקיד אי עבו  אלית של תנ
 הנחלתי, הורדת משכורת וכד, או מסיבה מספקת
 אחרת כגון: פרישה בגלל לידה, העברה לחקל
בה מספקת  אות או החלפת עיר המגורים מסי

ד פיצויים לעובד.  בהתאם לחוק, ישלם המעבי

 ב; במקרה של מות העובד ישולמו הפיצויים לש־
י פיטורים, התשכ״ג— י י חוק פיצו  אידיו על פ
ן שאירים — ליורשיו על פי חוק  41963, ובאי

.  הירושה, התשכ״ה—5ם519

 5 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 63.

 טו. תשלוכ במקרה מחלה
דה מסיבת מחלה מחוייב  1. עובד הנעדר מן העבו
ד במשמרת א׳ בתוך  להודיע על כך למעבי
י המשמרת,  המשמרת, ובמשמרת ב׳ וג׳ — לפנ
דת היכולת האוביקטיביה. במקרה שלא  במי
נתן הודעה כזאת, יפסיד אותו עובד כל זכות  תי
 לתשלום בעז־ אותו יום, בו נתקבלה. ההודעה.
ומיים מן  במקרה של העדרות של יותר מי
בד להודיע על שובו לעבודה  העבודה, חייב העו

 יום קודם.

 2. אם מחלת העובד נמשכת יותר מיום אהד, עליו
 להביא תעודת רופא מקופת חולים, המאשרת

 את מחלתו ואת אי כושרו לעבודה.

 3. לגבי עובד שאינו מבוטח בביטוח מהלה בקופת
ד במקרה של  חולים או במבטחים ישלם המעבי
 מחלת העובד שכר של חודש לשנה כדמי מהלה,
ד ישלם  עם זכות צבירה ל־10 שנים: המעבי
 לעובד 6 חדשי שכר מלאים ובעבור 4 החדשים
 הבאים רק 50% מהשכר בכל חודש. התשלומים
 יועברו לעובד ולקרנות לא יאוחר מ־15 בכל
נות ותנאים סוציאליים ת השו  חודש: ההפרשו
 כגון פנסיה; וכד׳ ישולמו מהשכר המלא גם
 בעבור 4 החדשים שבעדם משתלמים רק 50%

 מהשכר (סעיף 18 בהסכם 7067/78).

ד  4. מחלה של ימים בודדים תשולם בידי המעבי
 ללא תעודת רופא, עד 6 ימי מחלה בשנה.

ה ל ח י מ מ ח ד ו ט י  5. ב

 העובדים יבוטחו למקרה מחלה בקרן ביטוח
 למחלות על ידי קופת חולים או ״מבטחים״

 בתנאים דלהלן:

ות בשיעור של ד לאחת הקרנ  א. תשלום המעבי
 2.5% משכרם של העובדים;

ד ישלם לעובד שכר עבודה עבור 6  .ב. המעבי
נו ימי י  ימי מחלה בתקופה של שנה, הי

 המתנה או מחלה של יום אחד:

ד ישלם לעובד בתקופת 12 החדשים,  ג. המעבי
 במקרה של מחלה, את ההפרש בין התשלום
 שיקבל העובד מקרן הביטוח לבין המשכורת
י למס ת נטו (המשכורת פחות הניכו  ההדשי
א יותר ממשכורת של חודש  הכנסה) אולם ל
 אהד במשך שבה, כולל ימי המתנה של
 יום אחד (עד ששה ימים בשנה) אם המע

 ביד שילם לעובד.

 * ס״ח התשכ״ג, עמ׳ 136.
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 מקצוע סוג שכר •משולב בשקלים

 מעמד ו׳ 180,770
 ז׳ 207,127
 ח׳ 237,426
 ט׳ 272,256
 י׳ 312,293
 י״א 358,318

 סדר מ ד ) 174,182
 ז׳ 201,046
 ח׳ 232,162
 ט׳ 268,206
 י׳ 309,957
 י״א 358,318

נה ו׳ 175,307  הדפסה במכו
 ז׳ 202,088
 ח׳ 233,067
ט׳ 268,904 , 
 י׳ 310,361
 י׳׳א 358,318

 כורך ה׳ 169,760
 ו׳ 2&, 191
216,9£S ז׳ 
 ח׳ 245,447
 ט׳ 277,717
 י׳ 314,309
 י״א 355,802

 מקפל ו׳ 169,760
 ז׳ 207,003
 ח׳ 252,641
 ט׳ 308,566

ה ו׳ 194,630 י  מג
 ז׳ 219,775
 ח׳ 248,247
 ט׳ 280,485
 י׳ 316,987
 י״א 358,318

פ ו׳ 186,884  סטריאוטי
 ויוצק עופרת ז׳ 217,176
 ח׳ 252,499
 ט׳ 293,690
 י/ 341,723

ע : הסוג ההתחלתי ה׳ או ו׳ בהתאם למקצו ה ר ע  ה
ו ל ג ו  יהיה לתקופה של 3 חדשים. הסכומים בתעריף זה ע

 עד לשקל הקרוב.

י הדפוס פ  כח. הישדכ פיצויי פיטורים לעופדים פכל ענ
 והכריכה פרט לאופםט וצינקוגרפיה

י פיטורים •בעד התקופה שעד לתהילת החוק י  פיצו
 דהיינו 1.1.64 יחושבו לפי 80% משכרו האחרון
ת עבודה מיום כניסתו  של העובד; חודש לכל שנ
 של העובד לעבודה, ומ־1.1.64 חודש לכל שנת
 עבודה לפי שכרו האחרון של העובד ובאופן יחסי

 לחלקי השנה.

ב פיצויי פיטוריה לעופרי אופפמ וציתקוגרפיה  כט. הישו
ל כל! מחלקותיהם  ע

ד תש  2. כל עובד שפוטר מהעבודה יקבל מהמעבי
 לום פיצויים בשיעור של חורש ימים לכל שנת
 עבודה ובאופן יחסי לחלקי השנה מיום כניסתו

 לעבודה במפעל לפי שכרו האחרון•

 4. חובת הפקדת פיצויי פיטורים
י הפיטורים בשיעור של י  .המעביד יפקיד את פיצו
י חודש בחודשו, בקופת ״מבטחים״ ד  8.3% מ
 או בקרן פנסיה אחרת המוכרת על ידי ההסתד
 רות, או בקופות הפיצויים המוכרות על ידי

 האוצר י/אר כפי שמסכם בין יחידי הצדדים.

דה והסכום אשר הצטבר בקופת הפיצויים  5. במי
 איננו מספיק לתשלום מלוא הפיצויים, •תשולם
ד היתרה לעובד תוך 7 ימים מיום די המעבי  בי

די הקרן.  התשלום על י

ת ו ע : ש  פרק שביעי

 ל. מם אחיד
נכה משכרם של כל העובדים את המם ד י  המעבי
ד בהתאם לרשימות המוגשות על ידי לשכה  האחי
 המם של ההסתדרות ויעביר את התמורה מדי חודש

 בחדשו ללשכת המס של ההסתדרות.

נכה משכרם של העובדים אשר אינם ד י  המעבי
 חברים בארגון עובדים 1% דמי טיפול מקצועי אר
י חודש בחדשו ללשכת ת התמורה מד  גוני, ויעביר א
 המס של ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י,

 בהתאם לחוק.

ח פ ס  נ

 תעדיף שכר הדשי תחילי ארצי פשק ל •פ
י הדפום והכריכה המסחריים ת כ  לעובדים כ

נים ם ולמקצועות השו  לכל הענפי

 מקצוע סיג שכר •משולב בשקיייס

ה הי 175,307 נ  סדר מכו
 ו׳ 197,349
 ז׳ 222,235
 ח׳ 250,333
 ט׳ 282,058
 י׳ 317,876
 י״א 358,318
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בדי המשק״ם חברה לתעסוקת קשישים ובעלי  (1) עו
י מוגבל בע״מ:  כושר גופנ

ות או שכליות  (2) עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשי
נה מש  המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדי

 תתף באחזקתם;
 (3) עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהס

 כמים קיבוציים, ומעבידיהם.

 תוספת
ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

 בהסכם הקיבוצי הכללי בענף הדפוס 2 (להלן —
 ההסכם), יחודו השינויים הבאים:

ד עבודה מ  ע
 1. סעיף השכר יהיה כמפורט בנספח המצורף (סעיף 2

 בהסכם 7033/85).
 2. התעריף כולל ותק יעודכן כמקובל עם כל שינוי
 בשיעורי תוספת היוקר, ו/או תוספת שכר ומיום
 תחולתם כפי שייקבע בין לשכת התיאום של האר
ת (סעיף 3  גונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללי

 בהסכם 7033/85).
מצא בין שתי דרגות בד אשר שכרו הנוכחי נ  3. עו
 בהתאם לתעריף זה יתקדם לדרגת השכר הקרובה

 בתעריף זה. (סעיף 5(ב) בהסכם 7033/85).
 4. במפעלים בהם נהוגים תשלומים כגון: פרמיה מוס
ת או קבועה, תוספת מפעלית או מעי׳מ או תשלום מ  כ
ד לזקוף תשלומים אלה,  קבוע אחר, רשאי המעבי
 כולם או חלקם על חשבון התעריף החדש, באופן
ה למעט:  שהכנסתו הכוללת של העובד לא תשתנ
 תוספות המשולמות לעובד כגון ביצוע עבודה מיו
 חדת או ביצוע עבודה בתנאים מיוחדים או בנסי
 בות מיוחדות, או בתוספת ותק (סעיף 6 בהסכם

.(7033/85 

 ותק
ן תשלום תוספת ותק, עובד שיתקבל לעבודה י  1. לענ
עי ממקום עבודה אחר, ייחשב לו  עם ותק מקצו
דה (סעיף 7(ב)  הוותק הקודם עד ל־7 שנות עבו

 בהסכם 7059/76).
בד עובר ממקצוע אהד למקצוע אחר, דה שהעו  2. במי
 באותו מקום עבודה, יוכר לד הוותק המקצועי במ

 לואו לכל ענין. (סעיף 7(ג) בהסכם 7059/76).
 3. תוספת הוותק תהיה בשעור של 1468 שקלים לחודש
ת עבודה, עד למקסימום של 20 שנה. על  לכל שנ
 השיעור האמור יש להוסיף תוספת יוקר ותוספות

 שכר החל ב־1.5.85 (סעיף 8 בהסכם 7033/85).

ת נוספות  שעו
 כל עובד שיעבוד שעות נוספות למעלה משעתיים
ד באותו יום ארוחה בשווי של  נוספות יקבל מהמעבי
 918 שקלים (או תמורתה בכסף). על השיעור האמור
 יש להוסיף תוספות יוקר ותוספות שכר החל ביום

 1.5.1985 (סעיף 9 בהסכם 7033/85).

 תעריף שער חדשי תחילי ארצי כשקלימ
 למפעל* הציוד החדש בפדר צילופ

ג שכר משולב בשקלים  מקצוע סו

 סדר צילום ו׳ 180,813
 זי 209,665
 ח׳ 243,239
 ט׳ 282,308
 י׳ 327,770
 י״א 380,673

ה לתקופה של 3 חדשים. הי  סוג ו׳ י

לי ארצי כשקלים  תעריף שכר חדשי תחי
נקוגרפיה  לעובדים במקצועות הצי

 מקצו־ע סוג שכר משולב בשל1יים

 צלם, דייט (רטוש) ו׳ 180,813
ק (משיא) ז׳ 207,167  מעתי
 צורב — רשת וקו ה׳ 237,460
 ט׳ 272,281
 י׳ 312,308
 י״א 358,318

 סוג ר יהיה לתקופה של 3 חדשים.
 הסכומים בתעריף זה, עוגלו עד לשקל הקרוב.

: על התעריפים המפורטים לעיל יש להו ה ר ע  ה
ף תוספות יוקר ותוספות שכד החל ביום 1.5.1985.  סי

 כ״ח בכסלו התשמ״ו (11 בדצמבר 1985)
 (המ 107—3)

 משוד קצכ
 שר העבודה והרווחה

ף הדפוס. נ ע ה ב ב ח ר ו ה  צ
 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבו
י מצווה כי תורחב תחולתן , אנ  ציים, התשי״ז—1957 ג
ן התאחדות  של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שבי
ים בישראל לבין ההסתדרות הכללית של העוב נ י  התעשי
גוד הארצי שלי עובדי הדפוס, הכריכה  דים בא״י, האי
 והקדםוגז׳ (7059/76) מיום י״ד באלול התשל״ו (9
 בספטמבר 1976) כפי שתוקן בהסכם בין הצדדים
 (7033/85) ביום כ״א באייר התשמ״ה (12 במאי 1985)
י ההוראות האמורות יחולו מיום כ״ב בטבת התשמ״ו כ  ו
 (1 בינואר 1986) על כל העובדים והמעבידים בישראל
ף הדפוס, במפעלים שמועסקים בהם יותר מ־20  בענ

 . עובדים למעט:

 1 ם״ח התשי״ז, עמ׳ 63.

 2 י״פ התשל״ה, עמ׳ 1357.
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ק חג  מענ
ת בשל ר מענק החג לא יקטן עקב העדרו  שעו
ת עבודה או שירות מילואים (סעיף 17 נ  מחלה, תאו

 בהסכם 7059/76).

 ימיי! שמחה
 בנוסף למיכסות ימי החופשה שבהסכם, יקבלו העוב
ם יום חופשה אחד בתשלום ביום נישואיהם, וכן  די
 יקבל עובד יום חופשה אחד בתשלום לרגל חולדת

. (סעיף 29 בהסכם 7059/76). -  בנו/בתו

ן י  תקופת נסי
ה בת 6 חדשי עבו  תקופת הנסיון של העובדים תהי
 דה• בהסכמה הדדית בכתב; אפשר להאריך תקופת זו

 ב־6 חודשים נוספים. (סעיף 20 בהסכם 7059/76).

 תומפת חגים
 במפעלים שבהם חלק מהעובדים מקבלים הצי יום
 או יום חופשה בפורים, וחלק לא מקבל י זאת, יקבלו
ת היום או היום השלם ת מחצי  בל עובדי המפעל א

 (סעיף 21 בהסכמ 7059/76).

 ימי אכל
 עובד המקיים חובת אבלות ״שבעה״ (במות הורים,
ת או נוהג,  בז־זוג, ילדים, אחים ואתיות), מטעמי ד
ת כ בד באותם ימים, יהיד! זכאי לתשלום ש ו עז נ אי  ו
מי העבודה שגעדר בהם. (סעיף 25 בהסכם  עבור י

.(7059/76 

ם ׳ 1 מ .  נ פ פ ה

 תעריף שכר חרשי ארצי בשקלים
פ והכריכה המסחריים י הדפו ת ב  לעובדים כ

נים ם ילמקצועוונ השו פי  לכל הענ

 מקצוע סוג שבר משולב בשקלים

 סדר מבונה ה׳ 175,307
 ו׳ 197,349
 ז׳ 222,235
 ח׳ 250,333
 ט׳ 282,058
 י׳ 317,876
״א 358,318  י

 מעמד ו׳ 180,770
 ז׳ 207,127
 ח׳ 237,426
 ט׳ 272,255
 ר/ 312,293

 י״א 358,318

פ י  תוכפת חג
א התוספת הבאה: ף יי׳ד 2 בהסכם תבו  1. בסעי

 ״מענק חג המשולם לעובדים ישולם עד 6 ימים
י ערב החג ועל פי השכר של החודש בו חל  לפנ

 יום החג (סעיף 13 בהסכם 7033/85).
ק חג לא יקטן עקב העדרות בשל מחלה,  2. שעור מענ
נת עבודה או שרות מילואים. (סעיף 17 בהסכם  ־ תאו

.(7059/76 

 תשלופ כמקרה של מחלה
 בסעיף ט״ ו בהסכם -תבוא התוספת הבאה:

טוח מחלה ב״מבטחים״ ו מבוטח בבי נ  ״עובד שאי
ו לדיון נ י י ובא ענ  וחלה לתקופה שמעל 6 חדשים י
ד ב את המעבי י ה מוסמכת לחי  בועדה פריטטית שתהי
ות  לשלם לעובד דמי מחלה עד שתי משכורות חדשי

 מעל לאמור בסעיף (3). (סעיף 14 בהסכם 7033/85).״

 הבראה
 בסעיף י״ג בהסכם, במקום פסקה 12 יבוא:

ת עבודתו הראשונה, יהיה  ״12. כל עובד, החל בשנ
ת ומעלה, רטרואקטיבית ד מ  זכאי - לאחר 6 חדשי ע
ופש בבית הבראה  מהיום הראשון, לצאת בימי חופשתו לנ

ל חשבון המפעל כדלקמן:  ע

ה והשלישית — 5 ימי י ר דישנה הראשונה, השנ מ  ע
 הבראה לכל שנח;

ה הרביעית ועד השבה העשירית — 7 ימי נ ש  עבור ה
 הבראה לכל שנה;

ה החמש־עשרח —  עבור השגה האחת־עשרה ועד השנ
 8 ימי הבראה לכל שנה;

ה התשע־עשרה — ה ד״שש־עשרה ועד השנ נ ש  עבזד ה
 9 ימי הבראה לכל שנה,״

 עבור •השנה העשרים ואילך — 10 ימי הבראה
 לכל שנד״.

 הזכות לקיצבת הבראה בעד חלקי שנה תחושב
 באופן יחסי.

ל 55 ומעלה זכאים ליום הבראה נוסף. י  עובדים מג
 (סעיף 13 בהסכם 7059/76).״

ת תי  חופשה׳ שנ
ף י״ג(1) שבהסכם  בשיעורי החופשה השנתית שבסעי

: יים כדלקמן נו  יחולו השי
מי עבודה;  עבור שנת העבודה השישית — 19 י

ת ואילך — 26 ימי עי דה התשי ת העבו  עבור שנ
 עבודה. (סעיף 14 בהסכם 7039/76).

 שימת מ״לזאיפ
 עובד שנקרא למילואים או להתיצבות למשך יום
ד עבור יום העדרותו אם הציג  אחד יקבל שכרו מהמעבי
ו התייצב והיה ת לפי  צו קריאה ואישור מיחידתו הצבאי
עדר בשעות העבודה (ובלבד שלא קיבל שכרו יב להי  חי
 מקרן השוואה. עבור יום זה). (סעיף 15 בהסכם 7039/76).
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ג שכר משולב בשקלים  מקצוע סו

 עוזר לדפס (אופסט) ה׳ 172,524
 וי 198,272
 ז׳ 227,966
 ח׳ 262,211
 ט׳ 301,704
 י׳ 347,250

: הסוג ההתחלתי ה׳ או ו׳ בהתאם למק ת ו ר ע  ה
 צועות יהיה לתקופה של 3 חדשים. הסכומים בתעריף

 זה עוגלו עד לשקל הקרוב.

 להלן שיעורי תומכות הוותק וארוחה השעות נוספות:
: העובדים יקבלו את שעורי תוספת ק ת  תוספת ו

ף לשכרם כדלקמן: ס ו  הוותק מ

נה עד 20 שבה, יקבלו העובדים  מהשנה הראשו
 1,468.00 שקלים לחודש בנוסף לשכר המשולב לכל

 שנה.

 על פי חישוב זה יהיה הוותק המקסימלי ל־20 שנה
 29,360.00 שקלים לחודש בנוסף לשכר המשולב לכל

 שנה.
ת נוספות: שיעור הארוחה יהיה 918.00  ארוחה בשעו

 שקלים ליום לעובד שיעבוד שעתיים נוספות.

נה עו ן אישה שאי : תוספת משיפחה בגי ה ר ע  ה
פי השכר דלעיל. שיעורי תוספות  בדת — שולבה בתערי
 ותק וארוחה בשעות נוספות עוגלו עד לשקל הקרוב.

 : על התעריפים המפורטים לעיל יש להו ה ר ע  ה
 סיף תוספות יוקר ותוספות שכר החל ב־1.5.1985.

 כ״ח בכסלו התשמ״ו (11 בדצמבר 1985)
 (חמ 107—3) משה קצה

 שר העבודה והרווחה

 הודעה על מינוי נציג הסוכנות היהודית כמינהלה
ת הון בחקלאות,  לפי חוק לעידוד השקעו

 התשמ״או—1980

י מודיע בהתאם לסעיף 44 לחוק לעידוד השקעות  אנ
י  הון בחקלאות, התשמ״א—1980 1 (להלן — החוק), כ
ניתי את  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א)(4) לחוק, מי
הל השקעות בחקל נ נהלה של מי  אברהם דגן לחבר המי
ישבות של הסוכנות היהודית  אות כנציג המחלקה להתי

 ל א רץ־ ישראל.

 מינויו של מרדכי קוסטרינסקי - — בטל.

2 בדצמבר 1985) ) ו ״ מ ש ת  י״ט בכסלו ה
 (חמ 1404—3)

ן  אריה נחמקי
 שר החקלאות

 1 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 56.

״פ התשמ״ג, עמ׳ 706.  2 י

 מקצוע סוג שכר משולב בשקלים

 סדר יד ו׳ 174,182
 ז׳ 201,046
 ח׳ 232,162
 ט׳ 268,206
309,957 !1 

 י״א 358,318

נה ו׳ 175,307  הדפסה במכו
 ז׳ 202,088
 ה׳ 233,067
 ט׳ 268,904
 יי 310,361
 י״א 358,318

רי ה׳ 169,760  כו
׳ 191,892  ו

 ז׳ ©216,9
 ח׳ 245,447
 ט׳ 277,717
 1׳ 314,309

 י״א 355,802

 מקפל ר 169,760
 ז׳ 207,003
 ח׳ 252,641
 ט׳ 308,566

ה ו׳ 194,630 י  מג
 ז׳ 219,775
 ח׳ 248,247
 ט׳ 280,485
 י׳ 316,987
 י״א 358,318

׳ 186,884  סטריאוטיפ ו
 ויוצק עופרת ז׳ 217,176
 ח׳ 252,499
 ט׳ 293,690
 י׳ 341,723

: הסוג ההתחלתי ה או ו׳ בהתאם למק־ ת ו ר ע  ה
 צועות יהיה לתקופה של 3 חדשים: הסכומים בתעריף זה

 עוגלו עד לשקל הקרוב.

 תעריף שער חדשי ארצי כשקלים לעובדיה ככתי
 הדפוס והכריכה •ממחדייפ לכל המקצועות

 והמחלקות כאופשט דדפופ משיי
 מקצוע סוג שכד משולב בשקלים

 צלם, דייה, רטוש, ה׳ 180,770
), ו׳ 203,493 ׳  מרכיב: (מונטז
 סדר צילום, ז׳ 229,146
 מעתיק לוחות (משיא), ח׳ 258,105
 דפס אופסט וקט אופסט ט׳ 290,799
 י׳ 327,707
 י׳׳א 369,374
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 בית הדין הרבני האזורי בטבריה

ת ו נ מ ז  ה

ת הדין, בתיקים המפורטים י ידזע כי הוגשו לבי ו  להו
 להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה
יחסת אליו ורוצה ן בעובון שאחת הבקשות מתי י נ  או המעו
ן וימסור טענותיו תוך חמישה ת הדי א לבי בו גד לה, י  להתנ
ה זו, שאם לא כן יתן בית מנ  עשר יום מיום פרסום הז

ב בעיניו. ן צו כטו  הדי

 תיק 204/התשמ״ו
ן ירושת המנוחה חנה עמר, שנפטרה ביום י  בענ

 ו׳ בתמוז התשמ״ה (52 ביוני 1985),
ה ובנותיה. י  המבקשים : בעלה, בנ

ק 211/ה.תשמ״ו  תי
ן ירושת המנוח משת משקל, שנפטר ביום כ׳ י  בענ

 בתשרי התשמ״ו (15 באוקטובר 1985),
: אלמנתו, בנו ובנותיו. ם  המבקשי

 תיק 213/התשמ״ו
ת המנוח מרק מרדכי, שנפטר ביום י׳ ש ת ן י י  בענ

ובמבר 1985),  בכסלו התשמ״ו (23 בנ
ו ובנותיו. י : בנ ם י ש ק ב מ  ה

 תיק 216/התשמי׳ו
וחה לילו מרים, שנפטרה ביום ן ירושת המנ י  בענ

ובמבר 1986),  ג׳ בכסלו התשמ״ו (16 בנ
ה ובנותיה. י  המבקשים : בעלה, בנ

 שלמר! דירי, המזכיר הראשי

 הודעות בנק ישראל
 דין וחשבון שבועי

ק ישראל, התשי״ד—1954  לפי חוק בנ

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 1,
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
 והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום כ״ח

 בכסלו התשמ״ו (11 בדצמבר 1985):

 בשקלים

613,177,563,871.71 

586,509,579,836.71 

 א. סך כל המטבע במחזור
 ביום 11.12.1985

תרה ביום 4.12.1935  ב. הי

 ג. העליה אז הירידה (_}
ע האחרון  26,667,984,035.00 במשך השבו

 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 613,177,563,871.71

 כ״ט בכסלו התשמ״ו (12 בדצמבר 1985)
 ש׳ פירקיש

 סגן מנהל מחלקת המטבע
 1 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 192.

 אצילת סמכויות
 לפי פקודת התעבורה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת התעבורה (להלן
יותי כרשות רישדי לכל ת סמכו י אוצל א  — הפקודה) אנ
 שטח מדיבת ישראל לצורך הפקודה ותקנות התעבורה,
 התשב״א—1961-", לגבי הרכב של משטרת ישראל ולגבי
ל משטרת ישראל, גה לנוהגים ברכב ש ונות נהי  רשי
 לראש מחלקת התחבורה של משטרת ישראל ולראש
ת במחלקת התחבורה של משטרת ישראל. ר הסדנאו  מדו

יות לפי תפקודה, שהודעות עליהן  אצילות הסמכו
 פורסמו בי׳׳פ 1438, התשכ״ח, עמ׳ 1087, בי״פ 3015,
׳ד, עמ׳ 1327 ובי״פ 3067, התשמ״ד, עמ׳ 2737 —  התשמ׳

 בטלות.
 כ״ה בכסלו התשפ״ו (8 בדצמבר 1985) רפי״ בך חדר

הל אגף הרישוי  (חמ 214—3) מנ

ת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173. נ י י מד נ י  1 ד

 2 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 1425; התשמ״א, עמ׳ 212 ועמ׳ 360;

 התשמ״ב, עמ׳ 1259; התשמ״ד, עמי 1696.

 הזמנות בתי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי ברחובות
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים
בת הנאה בע טו  להלן, בקשית למתן צלוי ירושה. כל התו
ו ורוצה יחסת אלי ן שאחת הבקשות מתי ן בעזבו י נ  או המעו
ו תוך חמישה ן וימסור טענותי ת הדי בוא לבי  להתנגד לה, י
ת ה זו, שאם לא כן יתן בי מנ  עשר ממ מיום פרסום הז

ב בעיניו. ן צו כטו  הדי

 תיק ד80/התשמ״ו
ן ירושת המנוח אלפנדבאום לאון, שבפטר בתל־  בעני
׳ו (19 באוקטובר 1985), פו ביום ד׳ בחשון התשמ׳  אביב־י

ם: אשתו, בנותיו ובנו.  המבקשי
ק 809/התשמ״ו  תי
פטר ביום וח בן יאיר אלברט, שנ ן ירושת המנ י  בענ

ובמבר 1985),  כ״ז בחשון התשמ״ו (11 בנ
: בנו ובתו. ם י ש ק ב מ  ה

 היק 820׳/התשמ״ו
ן ירושת המנוח הראל נתנאל, שנפטר בתל־ י  בענ
פו ביום י׳׳ד בחשון התשמ״ו (29 באוקטובר 1985),  אביב־י

ם: אשתו ובניו.  המבקשי
ק 947/התשמ״ו  תי
ן ירושת המנות גלוביבםקי אפרים פישל, שנפטר י  בענ
ובמבר 1985), ,בכסלו התשמ״ו (20 בנ  ברחובות ביום ז׳

ו ובנותיו.  המבקשים : אשתו, בני
 תיק 949/התשמ״ו
ר יצחק, שנפטר בבאר יעקב ן ירושת המנוח מאי י  בענ

 ביום ו׳ בנייתן התשמ׳יד (11 באפריל 1984),
ם: אשתו ובתו.  המבקשי

ד גרנכיץ, המזכיר הראשי ו  חנ
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 הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעיפ ואין פפרסומן מעוופ מתן תעודה על נכונותן

 הודעה פרבר מכרז כמםגרת גאט׳׳ט
ISRAEL STATE RAILWAYS SUPPLY 

AND STORES DEPT. 
P.O.B. 44 Haifa 31000 

Tender No. 9324/MS/254/85 
Published pursuant to the agreement 

on Government procurement concluded in 
the framework of the GATT. 

The Supply and Stores Department of 
Israel State Railways invites producers to 
submit a quotation for Rails as follows: 

600 Ton Rails profile U-50 SNCF 
Drawing 16122-18 made of wear resistant 
quality steel produced "by electric or oxy-
gen bast process. 

Tensile strength: 90 kg/M2 minimum. 
All according to UIC Code No. 860-0 of 
1.1.79 and standard specification No. 523F 
of SNCF Sept. 1981. 

Length: 18 M long each (possibility up 
to 5% short rails, minimum length 12 M.). 

Delivery date required for the above: 
March 20, 1936. 

Tender applications, in the English lan
guage, and detailed specifications, drgs 
etc. and other tender information to apply 
to Import unit, Supply and Stores Depart
ment of Israel State Railways, P.O.B. 44 
Haifa 31000. 

Israel Telex 46.570 TRAIL IL, phone 
04-531211 Ext. 2182. 

Tender offer to be submitted to the 
Chairman of the Purchasing Commission 
not later than January 30th, 1986. 
(3—1724 an) 

Ch. Feivlovitz 
Israel State Railways 

Head Supply and Stores Dept. 
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