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הסכם מסגרת  -צו הרחבה מוקדם וצו הרחבה מאוחר המבטל הקודם וקובע כללים
אחרים
צו הרחבה  -הסכם מסגרת 2000

לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז – 1957
בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז ,(1) 1957 -אני מצווה לאמור :
.1
תורחב תחולתן של הוראות הסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ,בשם
הארגונים המאוגדים בה ,לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בהייי ,האגף לאיגוד מקצועי ,שנחתם
ביום ח' בשבט התשנ"ח ) 9בינואר  (1995ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא  ,7010/95כמפורט
בתוספת וכי ההוראות האמורות יחולו על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט עובדים שלגביהם
נקבעו הוראות עם תנאים עדיפים בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם ,וכן למעט עובדים עם מגבלות פיזיות,
נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם ומעבידיהם.
.2

סעיף  3להוראות המורחבות כמפורט בתוספת לא יחול:
א .על מי שחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ,1951 -אינו חל עליו מכח הוראות סעיף )30א(
לחוק האמור.
ב .על רופאים שחלים לגביהם הסכמים קיבוציים ,הכוללים הוראות לענין שעות עבודה.

.3

הוראות סעיף  5ב ) (2יחולו על עובד שמעבידו חייב להפריש בעדו על-פי תנאי עבודתו תשלומים בעד
ביטוח פנסיה ודמי מחלה.

.4

צו ההרחבה )"הסכם ת"( שפורסם בי"פ התשנ"ז עמ'  - 707בטל.

.5

תחילתו של צו זה מיום כ"ח בסיוון התש"ס ) 1ביולי .(2000
תוספת
הוראות מורחבות

מספר הסעיף
בהסכם הקיבוצי
 .3קיצור שעות העבודה השבועיות
א ( 2) .

העובדים יעברו לשבוע עבודה בן  43שעות ללא הפחתה בשכר .שכר השעה יחושב על בסיס של
 186שעות לחודש עבודה.

ב )( 1

המעביד יקבע את שטות העבודה וסדרי העבודה בהתאם לצרכי העבודה
) (3זכויות צבורות של עובדים )כגון חופשה ומחלה( במקומות עבודה בהם שיטת החישוב נעשית על
בסיס "שעות עבודה" ,יופחתו בהתאם לשיעור הצמצום בשעות העבודה כאמור בהסכם זה.

ג

.5

הפחתת שעות העבודה על פי הסכם זה לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר או להפחדות שעות
עבודה או לשינויים בתנאי העבודה של עובדים העובדים לפני תחילת הסכם זה פחות מ45 -
שעות בשבוע.
שכר מינימום

ב (2).התשלומים המיועדים לפנסיה ולדמי מחלה יופרשו משכר המינימום.
.7

דמי חגים

א.

עובד לאחר  3חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג )יום לפני החג ויום אחרי
החג( ,אלא בהסכמת המעביד ,יהיה הזכאי לתשלום מלא בעבור  9ימי חג ) 2ימי ראש השנה ,יום
הכיפורים 2 ,ימי סוכות 2 ,ימי פסח ,חג שבועות ויום העצמאות).
עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת.

ב.

09/03/2015

עובד וזודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי חג.
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ימי אבל
עובד שעבד במקום העבודה לפחות  3חודשים והמקיים חובת אבלות )במות הורים ,ילדים ,בן זוג ,אחים
ואתיות( מטעמי דת או נוהג ששבעה"( ,ואינו עובד באותם ימים ,יהיה זכאי לתשלום שכרו עבור ימי העבודה
שנעדר בהם ולא יותר משבעה ימים )קלנדריים(.

09/03/2015
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רשומות

ילקוט הפרסומים
4895

״ח בסידן ה ת ש ״ ס

 21ביוני 2000

עמוד

עמוד
תיקון ה ה ו ד ע ה בדבר הסמכה ומינוי של רשויות

מינוי יושב ראש לועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין
)שבח ,מבירה ורכישה(

4002

מינוי חברה לועדת ערר לפי החוק האמור

4002

הודעה על א צ י ל ת סמכויות לפי פקודת התעבורה

הודעה על מינוי סגן מפקח על הביטוח

4002

הודעה ע ל הסמכת מפקח עבודה

הודעות על מינוי פקידי שומה לפי פקודת מם
הכנסה

4002

מינוי וביטול מינוי חבר בועדה ה מ י י ע צ ת לענין
אימוץ בין־ארצי

4002

צו הרחבה  -הסכם מסגרת לפי חוק הסכמים
קיבוציים

4002

הודעה על הרכב מ ו ע צ ת רשות הדואר

4003

הודעה על קביעת מ ו ע ד בחירות ראשונות במועצה
המקומית א ל ע ד
אברזה על הכרה במוזיאון

4003
4004

זודעה על מינוי חבר למועצה ה מ י י ע צ ת לפי צו
פיקוח על מצרכים ושירותים )סוכנויות לנסיעות
לנופש ותיירות פנים ומשרדים לתיור(

תמרור

מינוי ממונה בעיריית נצרת לפי חוק חופש המידע

4000
4007 ...
4007
4007 ...

מינוי יושב ראש ועדת ערר לארנונה )אשדוד(

4007

מינוי ועדת ערר לארנונה )מבשרת ציון(

4007

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מתוזית
למחוז ירושלים

4007

ה ו ד ע ה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום
שיכונים ציבוריים

4008

הודעות על מיזוג תברדת

4010

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

4011

הודעות על פטור בתנאים מאישור הסדרים בדבלים 4013 ...
הודעות בדבר רישום זבות מטפחים בספר הזכויות
4004

הודעות על הנחת תכניות ניקוז

4004

מינוי וביטול מינוי רשויות מוסמכות

4004

מינוי חברים בהנהלת הקרן למען בעלי חיים

4005

מינוי חברים בועדות למתן היתרים לפי חוק מניעת
זיהום הים )הטלת פסולת( ולפי תוק מניעת זיהום
4005
הים ממקורות יבשתיים

4013 ...

הודעה בדבר בקשות לרישום זבות מטפחים

4014

הרדעוה לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין

4015

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור

4015

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה ולפי חוק
התכנון והבניה

9ו40

בקשות לפירוק תכרות על ידי בית המשפט

4033

הורעה בדבר הרכב ה מ ו ע צ ה ה ד ת י ת יהוד

4005

הודעה לפי פקודת האגדדות השיתופיות

4034

מינוי פקידי בחירות לרשויות מקומיות

4005

הודעה מ א ת האפוטרופוס הכללי

4034

הודעה על הגבלת שירותי בזק

4006

הודעה על הפעלת שירותי עזר בבנק הדואר

4006

הורעה'בדבר חילוט טובין

4006

־׳ הודעות מ א ת הכונס הרשמי
הודעותימאת הציבור
דוחות שבועיים של בנק ישראל

4034
4039
4040

מינוי יושב ראש לועדת ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מבירה ורכישה(,
התשב׳יג1963-

ומיסוי מקרקעין ,חנן גלצר ,ת׳יז  ,•07688070לפקיד שומה
לענין הפקודה האמורה החל מיום י״ג באדר א• התש״ס )19
בפברואר .(2000

התש״ס )  aב א פ ר י ל
בניסן
בתוקף סמכותי לפי סעיף )89א( לחוק י״ג
מקרקעין
מיסוי
)חמ (3-171
)שבח ,מבירה ורכישה( ,התשב״ג) '1963-להלן  -החוק( .אני
ממנה א ת אורי גורן ,ת״ז  ,1184039ליושב ראש בועדת ערר
לענין סעיף  88לחוק.
טור ב׳ בהודעה על מינוי ועדת ערר שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3669התשמ״ט ,עמי  ,3347יתוקן לפי זה.

1

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

הודעה על מינוי פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה

כ״ג באייר ההש״ס ) 28במאי (2000
י

ח מ

י

יוסף ביילץ
־ >
שר המשפטים
• • —•
0״ח התשב״ג ,עמי  ;150התשנ״ב ,עמי  ;45התשנ״ט ,עמ׳
.130
3 2 4

(2000

3

מינוי חברה לועדת ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה ורכישה(,
התשכ״ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )89א( לחוק מיסוי מקרקעין
)שבח ,מבירה ורכישה( ,התשכ״ג) 1963-להלן  -החוק( ,אני
ממנה את אריאלה אקשטיין ,ה״ז  ,05586414-4לחברה
בועדת הערר לענין סעיף  88לח1ק.

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־229
לפקודה מס הכנסה' ,מיניתי את עובדת אגף מס הבנסה
ומיסוי מקרקעין ,מירי סביון ,ת״ז  ,022525927לפקיד שומה
לעניץ הפקודה האמורה החל מיום ב״ו בניסן התשים )1
במאי .(2000
י״נ בניסן התש״ס )8ו באפריל (2000
)חמ (3-171
אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
1

1

טור ג׳ בהודעה על מינוי ועדת ערר שפורסמה כילקוט
הפרסומים  ,3669התשמ״ט ,עמי  ,3347יתוקן לפי זה.
ב״ו באייר התש״ס ) 31במאי (2000
)חמ (3-324

יוסף ביילין
שר המשפטים

ס״ח התשב״ג ,עמי  ;156התשנ״ב ,עמי  :45התשנ״ט ,עמי
.130

הודעה על מינוי סבן מפקח על הביטוח
לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,ה ת ש מ א  -ו 1 9 8
״

מינוי וביטול מינוי חבר בועדה המייעצת לענין
אימוץ בין־ארצי
לפי חוק אימוץ ילדים ,התשמ״א981-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 28ו לחוק אימוץ ילדים,
התשמ״א ,'1981-ובהםמכת שר המשפטים:
) (1אני מבטל את מינויו של חבר הכנסת הרב חיים דרוקמן
לחבר בועדה ה מ י י ע צ ת לענין אימוץ ב י ך א ר ע י :
2

) (2אני ממנה את
ה מ י י ע צ ת האמורה.

כייר באייר התש״ס ) 29במאי (2000
)ח מ (3-475

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

אני מודיע בזה בי בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק
הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ״א) 1981-להלן  -החוק(,
מיניתי את רחל רטוביץ ,מנהלת המחלקה לפניות העיבור
באגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוער ,לסגן המפקח
על הביטוח ,ויהיו נתונות  :ם לה סמכויות המפקח על
הביטוח לענין סעיפים  62-60לחוק.

ס״ח התשמ״א ,עמי  ;293התשנ״ו ,עמ׳ .354
י״פ התשנ״ז ,עמי .2987

י

כ״ו באייר התש״ס )ו 3במאי (2000
אברהם )בייגה( שוחט

)חמ (3-704

שר האוצר
י

ם״ח התשנדא ,עמי .208

הודעה על מינוי פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־229
לפקודת מס הכנסה' ,מיניתי א ת עובד אגף מס הכנסה
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120

4002

הרב

יוסף

אביאור

לחבר

בועדה

צו הרחבה  -הסבם מסגרת
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי״ז957-ז
בתקוף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי׳יז , 1957-אני מצווה לאמור:
י

.1

תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי
שבין ל ש כ ת התיאום של הארגונים הכלכליים ,בשם
הארגונים המאוגדים בה ,לבין ההסתדרות הכללית של
העובדים בא״י ,האגף לאיגוד מקצועי ,שנחתם ב י ו • ח׳
בשבט התשנ״ח ) 9בינואר  (1995ומספרו בפנקס
ההסכמים הקיבוציים הוא 5ל0/ז ,70כמפורט בתוספת
וכי ההוראות האמורות יחולו על בל העובדים
סייח התשי״ז ,עמי .63

ילקוט הפרסומים  ,4895י״ח בסיון התש״ס21.6.2000 ,

זכאי לתשלום מלא בעבור  9ימי חג ) 2ימי ראש
השנה ,יום הכיפורים 2 ,ימי סוכות 2 ,ימי פסח ,חג
שבועות ויום העצמאות(.

והמעבידים בישראל למעט עובדים שלגביהם נקבעו
הוראות עם ת נ א י • עדיפים בהסכמים קיבוציים
ומעבידיהם ,ובן למעט עוברים עם מגבלות פיזיות,
נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים
שאוצר המדינה משתתף באחזקתם ומעבידיהם.
.2

להוראות

סעיף 3
יחול:

המורחבות

במפורט

בתוספת

־

)ב( על רופאים שחלים לגביהם הסכמים קיבוציים,
הכוללים הוראות לענין שעות עבודה.
.3

הוראות סעיף 5ב) (2יחולו על עובד שמעבידו חייב
להפריש בעדו על פי תנאי עבודתו תשלומים בעד
ביטוח פנסיה ודמי מחלה.

.4

בילקוט

צו ההרחבה דהסכם מסגרת״(
הפרסומים ,התשנ־ז ,עמי דס - 7בטל.

תחילתו של צו זה ביום כ״ת בםיון התש״ס ) 1ביולי
.(2000

מורחבות

קיצור שעות העבודה השבועיות
א.

)(2

העובדים יעברו לשבוע עבודה בן  43שעות
בלא הפחתה בשבר ,שבר ה ש ע ה יחושב על
בסיס של  186שעות לחודש עבודה.

ב.

)(1

המעביד יקבע א ת שעות העבודה ואת סדרי
העבודה בהתאם לצורכי העבודה.

)(3

חופשה
שיטת
עבודה״,
בשעות

ג.

.5

וכויות
ומחלה(
החישוב
יופחתו
העבודה

צבורות של עוברים )כגון
שבהם
במקומות עבודה
נעשית על בסיס ״שעות
בהתאם לשיעור ה צ מ צ ו ם
כאמור בהסכם זה.

ד.

ד׳ בםיון התש״ס ) 7ביוני (2000
)חמ (3-107

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

הודעה על הרכב מועעת רשות הדואר

שמואל לחמן  -יושב ראש המועצה ,נציג מקרב הציבור:
תחילת המינוי ביום בייט בתמוז התשנ״ז ) 3באוגוסט
997ו(:
יוסי בהן  -חבר  ,נציג שר האוצר :תחילת המינוי ביום בי
בניסן התשנ״ח ) 29במרס :(1998
אסנת אפרימה  -חברה ,נציגה מקרב הציבור :תחילת
המינוי ביום י״ד בשבט התשנ״ט )ד 3בינואר :(1999
אמיר לוי  -חבר ,נציג שר האוצר :תחילת המינוי ביום י״ד
בשבט התשנ״ט ) 31בינואר :(1999
לאה נס י תברה ,נציגה מקרב הציבור :תחילת המינוי ביום
ז׳ באדר א• התש״ם ) 13בפברואר ;(2000

יעקב נוי  -חבר ,נציג שר התקשורת ,תחילת המינוי ביום ז•
באדר התשי׳ס ) 13בפברואר .(2000

התשלומים המיועדים לפנסיה ולדמי מחלה

ה ה ו ד ע ה על הרכב מועצת רשות הדואר שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4200התשנ״ד ,עמי  - 2716בטלה.

)(2

יופרשו משכר המינימום.
דמי חגים
א.

עובד שעבד במקום העבודה לפתות  3חודשים
והמקיים חובת אבלות )במות הורים ,ילדים ,בן זוג,
אחים ואחיות( ,מטעמי דת או נוהג )״שבעה״(,
ואינו עובד באותם ימים ,יהיה זכאי לתשלום
שכרו בעבור ימי העבודה שנעדר בהם ולא יותר
משבעה ימים )קלנדריים(.

הפחתת שעות העבודה על פי הסבם זה לא תהווה
עילה לתביעת תוספות שבר או להפחתת שעות
עבודה או לשינויים בתנאי העבודה של עובדים
העובדים לפני תחילת הסבם זה פחות מ ־ « שעות
בשבוע,

שבד מינימום
ב.

ימי אבל

בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לתוק רשות הדואר,
התשמ״ו ,'1986-אני מודיע בי הרכב מועצת רשות הדואר
)להלן  -המועצה! ,אשר מונתה באישור הממשלה ,הוא
כלהלן:

מסי הסעיף
בהסכם הקיבוצי
.3

.8

עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד בעבור
ימי חג.

לפי חוק רשות הדואר ,התשמ״ו996-ו

תוספת
הוראות

ב.

לא

)א( על מי שחוק שעות עבודה ומנוחה ,ה ת ש י ״ א -
951ד  ,אינו חל עליו מכוח הוראות סעיף ס)3א(
לחוק האמור:

שפורסם

עובד ל א יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת.

עובד לאחר  3חורשי עבודה במקום העבודה ,שלא
נעדר מהעבודה סמוך ליום החג )יום לפני החג
ויום אחרי החג( ,א ל א בהסכמת המעביד ,יהיה

ס״ח התשי״א ,עמי .204

ילקוט הפרסומים  ,4895י״ת בסיון התש״ס21,6.200• ,

אלבס ויסמן  -חבר ,נציג שר התקשורת :תחילת המינוי
ביום ז׳ כאדר א׳ התש״ס )3ו בפברואר :12000

כ״ד באייר התש״ם ) 29במאי •(200
)חמ (3-1901
בנימין )פואד( בן אליעזר
שר התקשורת

ם״ח התשמ״ו ,עמי .79
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