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נמוכה איכות
\

 לפחות הוא ההשתלמות מענק במסגרת הממוצע משרתם שיעור אם (ג)
■ *׳ ד׳ ׳ ׳ * ־ .50% =- ^

הערות

הקרובה. לאוניברסיטה עד רק יאושר הנסיעה הוצאות החזר (א)
של שבועיות שעות 6 של תחשיב לפי יהיה הנסיעה הוצאות החזר (ב)

. יום. באותו לימודים
 ולשעות המשרה להיקף יחסית במידה יבוצע הנסיעה הוצאות החזר (נ)

. -ההשתלמות.
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 הממשלה, לנציגי המשותפת ־העליונה, הפריטטית הוועדה ־ בישיבת
 המורים, ולארגוני המקומי השלטון למרכז הגדולות, הערים לשלוש
■י - ״ ' *י * - ■ ~ך: הוחלט:
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 את יקבל מקום, כממלא לשמש ונקרא שבתון, בשנת המצוי מודה

 התש״ן באייר מ־ו׳ התחולה וותקו. דרגתו לפי. מקום כממלא משכורתו
"* . ״״־ .... ).1.5.90(

29.
 הוראה עובד

 שבתון בשנת
 לשמש הנקרא

מקום כממלא
.גיי

 לשלוש הממשלה, לנציגי המשותפת העליונה הפריטטית הוועדה בישיבת
 המורים, ארגוני ולנציגי המקומי השלטון למרכז הגדולות, הערים

הוחלט: )6.5.90( התש״ן באייר בי״א שהתקיימה
 בכל ומקבל רצופות, שנתיים למשך השתלמותו את המפצל הוראה עובד
 עוסק ואינו הוראה, לעובדי ההשתלמות מקרן המענק מחצית שנה

 ותק כשנת אלה שנתיים לו תיחשבנה האלה, השבתון בשנות בהוראה
בהוראה. אחת

30.
 הוראה עובד

 למחצית היוצא
שבתון שנת

).2.9.90( התש״ן באלול מי״ב היא התחולה
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 26( התש״ם בסיוון ב־י״א בירושלים שנחתם הקיבוצי להסכם בהחאם
 מפרסמים אנו ,27 סעיף מא/ו, בחוזר השאר, בין ופורסם, ),1980 במאי

הביצוע: הוראות את בזה
 - (להלן עובדי.ההוראה של הדדי לביטוח הקרן עבור הניכוי (א) _ .1

כדלקמן: שיעורים, בשני יבוצע ח ש" (שישים) 60 בסך ״הקרך)
דצמבר ממשכורת ש״ח, (שלושים) 30 בסך ראשון, ניכוי
1991 ינואר בראשית המשולמת ,1990

ינואר ממשכורת ש״ח, (שלושים), 30 בסך שני, ניכוי -
1991 פברואר בראשית המשולמת ,1991

31.
 ממשכורתם ניכוי
עובדי של

------עבוד הודאה
 לביטוח הקרן
 מייסודה הדדי

 הסתדרות של
 בע״מ המודים

1991 הביטוח בשנת
!

57
»)1990 בספטמבר 2( התש״ן באלול י״ב ,1נא/

;
!

T‘


