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פיתוח — 1977 חינוך מוסדות תיקצוב .10

 חיגוך מוסדות להקמת משרדנו של המעודכן ההשתתפות מפתח את לידיעתכם מביאים אנו .1
 מרכז נציגי בהשתתפות העלות, ועדת ע^־ידי שאושר כפי ,1977 התקציב בשנת חדשים

והחרבות: החיכוך ומשרד הסייס מפעל האוצר, במשרד התקציבים אגף המקומי, השלטון

 בתי־ססרא.

 השפלה איזור

ההר איזור

בלבד) ג' לאזורי קבועה הסקה (כולל ההר איזור

iso* ברוטו למ״ר ל״י ב 

 ברוטו למ״ר ל״י־ 3,100

ברוטו למ״ר ל״י 3,300

דו־פיתתי) (גן גני-ילדים ב.

 השפלה איזור

ההר איזור

בלבד) ג׳ לאזורי קבועה הסקה (כולל ההר איזור

ל״י 670.000

ל״י 645.000

ל״י 865.000

 תשל״ז/ מיוחד מנכ״ל בחוזר שפורסמו כפי הנושא, של הסעיפים בשאר שינוי חל לא ,2
.2 — שכפול

1977 ונופש הבראה קצובת .11

 קצובת שיעור כי ההוראה, ועובדי החינוך מוסדות של הבעלויות לידיעת מביאים אנו
 ישראליות) לירות ושלושים (מאה ל״י 130.— יהיה ההוראה לעובדי המשתלמת והנופש ההבראה

כה, עד הבראה ליום ישראליות) לירות ואחת ל״י(מאה 101.— במקום הנראה, ליום

).1977 באפריל 1(תשל״ז בניסן י״ג מיום היא ד.נ״ל השיעור לפי התשלום של תחולתו

ציון לאסלרי ותק תוספת .12

:הזאת ההוראה פורסמה (ב), 16 סעיף ,71 עכד ,4 פרק באמח״י, א.

 ופדגוגית עברית השכלה חסר או עברית השכלה חסר והחינוך ההוראה עובד היה "אם
והשלישית". השניה בשנה ותק לתוספת זכאי יהיה לא — יחד ג□

 לקביעת הרשות על־ידי ציון באסיר ההוראה עובד הובר אם בי בזאת, מודיעים הרינו
 ירושלים), ,13061 (ת״ד המלכות״ הרוגי משפחות ״בני על־ידי או ציון לאסירי זכאות

 ותקו יוקפא לא ציון, אסיר היה שבה התקופה צוינה שבו זו, הכרה על אישור והמציא
ב^בד. עברית השכלה חסר הוא אם

;f; * 1!!w .׳#׳> .# ■, . 1 ,, ,• י ,י ,ז ר: : 4״■׳'  k.
y יי' 'if* ]לי■ לy «/:!;* 'v 1.'< ׳.׳■/• m• י ף: !' - ׳

" , * *l 'י •י־ 1 י 4? 1 י י'י' rt* י. * י׳י
\ V ;י ^ 1:.י י, * V/ 1 ״ ״ j * . י י י ־ * ־ S w , ■י ז - 3 1 ז

V‘* 4 ״ י*י \ 'יי  .* * th י

'M 1 י I ׳■&״״
1j ״ >v ■j *4,/<־׳ ־ yי*SX, *1. * -^*,י ־ flWjkA__. .



)X977 בטמטמבר 1(תשל״ז באלול י״ח — 1לח/ הכללי חמגחל חחר22

בהוראח. ותק כתקופת תוכר כאמור )כירן אסיר שיי מאסרו תקופת ב.

 עבודתו תחילת מיום או תשל״א שבת־הלימודים מתחילת אלה הוראות של תוקפן תחילת ג.
המאוחר. התאריך לפי בישראל. ההוראה עובד של

 אדם כוח1’ אגף11 או יימחוזוח יפנה ואשר זו לתוספת זכאי עצמו אח הרואה הוראה עובד ד.
 מסרעיח — תאושר אם — התוספת את 1יקבי תשל״ח, שנת־ד\ימודים סוף עד בהוראה
 שבת' מתחיבת רק התוספת את יקבל זה, מועד אחר1’ הפונה ג/ בסעיף לנאמר בהתאם

פנה שבה הלימודים

עדכון ־- ערבה מוספת .13

 בהתאם —׳ שנח1’ אחת הערבה תוססת תעודכן המדינה שירות נציבות של הודעתה לפי א.
השנה. במשך היוקר תוססת בשיעורי שיחולו לשינויים

 )m77 באפריל 1( ׳ז׳1חשי בניסן מי״ג 1והחי הערבח תוספת הוגדלה לעיל לאמור בהתאם ב.
:כדלהלן שיעוריה יהיו

לחודש; לירות 178 של תוססת יקבל — חודש1’ לירות 142.50 של תוססת שקיבל מי .1

לחודש; רותי1י 206 1שי תוספת יקבל — לחודש לירות 165 1שי תוססת שקיבי* מי .2

לחודש, לירות 235 של תוססת יקבל — לחודש לירות 187.50 של תוספת 1שקיבי מי .3

 31( תשל״ח ב׳ באדר לכ״ב עד הנ״ל בתוספת שינוי יחול לא א/ בסעיף שנאמר כסי ג.
)1078 באפריל 1( תשל״ח ב׳ באדר מכ״ג תוספח־יוקר; עליה תחול לא וכן )1978 במארס
 בניסן מי״ג עובדים1* תשולם אשר היוקר בתוספת־ שיחול לגידול בהתאם התוססת תוגדל

).1978 באפריל 1( חשיי״ח ב׳ באדר ב״ג ועד )1977 באפריל 0 תשל״ז

 במאת. — 263 סעיף ,19 עמ׳ ,7לז/ הכללי המנהל בחוזר שפורסמו ההוראות ד. ,
- י ... י

חמוד במוסד ביטחון לעמיגי לאחראי גמול .14

 הכיתות מספר לפי מיוחד, חודשי לגמול הלימודים בתקופת זכאי ביטחון לענייני האחראי
:להלן כמפורט בביח״הספר,

יומיים במופדית
לחודש י ל" 225 כיתות 11 עד שבו במוסד
לחודש ל״י 375.50 כיתות 17 עד 12 שבו במוסד
לחודש ל״י 450 ומעלה כיתות 18 שבו במוסד


