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גללי ק*גזצ* תסמז

2004 >ול> >?חח*ק\ 7" *זגו *1לאג>1 ונחוג* שג"גרך .

נ1טז* הט(גזיקי>0 הגלכל"נ*ג האיגוג** ולגלגל"**שן* האיטגינ* של ומיאוס #יגת גי1

ןלהלןו'עדא')

ושלוחווגייה ייןיזח**ד1 ג#ו*1ג>, 6>י>*' תאגף החזשול, ו*3ללית הסוגיהו*#*ד>* ל*ו.

ו*נ*וו. לעמזזז תגמיעת גהןצאות תחשתתטוו? סכום עדגון *3נ*>ןו

תסעסגקימ תשתתטת גדגר רג"שגתי כ5;יי קיבלצי הסכם 13.2,75 ג>ומ יה0\ והצח'יס וליא*ל1

וטמנח. לעבודה וזעךבחמ של מנטיעת בוווצאוונ

ג1^דנא0 הנס^ח הוצאות החזר שיעורי או* '#דקי יש חל'>, >חגזגט 4 £זעין' ובהזנאפ ז8זוא*>?
משרד הודעת הציבורייםעפ"ל באו0ו1זס>0 תנס>עה בקהיר* ל81[ מזמן שיחולו לשיגוגגמ

התחבוויזז.

משדד תרועת עפ"י חציבוייונ בתתבזרה חגסחגת מחירי הועלו $1.7.0 מיס והחל והואיל:
בבןמחנע, 1.85 % של בשיעור *.**■*<.**>**.*התחבורה

957ג  תשיי"ז >.■>! י.;ו.י:י חטכמיט חוק

5/ויי" יי: ^^ ביום

~[$0/0001*ומספרו
עו"ד יצחי,ן>; שלמה

קד^ןמן: 1?<5חי*0 הספיג* לפינו

זה. גם ח7ז של גפרד בלחני חלק *זוןח ;ה לתספמ המבוא .1

עבודה יחסי על הראשי הממונה
"^  טענחז?"""1 ל>נ עו 2^14 ע^י יחיה 17.2094 0(>ןס יעה נקו הןצאח* תחזר שיעלר .1

השתתפות, ממעסיקו לקבל זנאי עבודתו, למקוט ל5זגיע גדי ללנחבותל וזזקוכן עובד, כל .2

עבוזה יום כל געד וממנה לעגודה נסיז^ז גהוצאות ,1 מזעיף האמור חסקךסיםוס עד
עמדתו. לקקוט להגיע כדי בתחגוחז תשתמש גו בטעל

חודשי קיגוי כדטלס *?ו ציבורי כאוטוגוס *#ז> 0זיעו5 ק!חיר ל3י ייקט>ו הנסיעה הוצאות ,*

אם נסיעות, מקטי של תגחה כוט>קי ישוד על עבןלתו^ למקןוט העגגד סגווי מטקןס מוזל
קיי8גת*יטהגחחכזח.

ג^קה גת"א וזפק^ר >שגת משראל, יזאיגחם הו60ח^וג 3ישר<ן> חז?עש>יט0 החאחזזז* הס191**0 האי'גוניט
מ*רא> חל^חריט התאחדות ©>*ראל, הק*גיט תיט*ז1וונ יטטיזז, חיגה *"ש מחשלימ, הנגג*ןל *\5ו1ז וגשם
עגף יזתאחדות גגשרא>. חטל\גו\1 הזטזחזזת גע"מ, מישראל חלהלוקיס תע*יי9י וזזגאתוץןנ סיק\וא> וזבגקיס איגוד
גלשראל, 1ל*טירח טפע>י ^ האר* הארגון גע"ט, גישואל וויימ לגיטזח חבתת ו?ת<י;דוז{ גי^ואל, חקל^גזע
האת:י חאינוד משףאל ותתגלה המל1י3ח חת<ןחחדנ גז9ירא> והלוקח הקסיוו םס>>י ארטישל תגי! תאיגת

מש1^ל, חעצטאיס ארגוגי ל*גת גישראל, 6?סהי
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לחבקוק ןגאי אגודתי, למקום לתמע כדי אחד מאוטובוס מזתר >0ז>עח חגז^ק עונד .5

ג תשני גאוסובולז ל0זו'> רוייג חוא הנוקטג^אס הנספגת בעד ג0 ג*ז>עח בתוצאות טוגסיקו
נב*וף תינו לח סזעיף האםו1 ענוחזו. לסקום *זגיע גיל לפחות *ו0פיו! עיחגיוו: וגחגות

לאטזרגסעיף2^>ל.

תעוגי מוסע מקיעטו, או חמי>ג\>ק חש^ו על לוגגווזז שקוסע למי *שולמ >א תחזרחופזות .6

חט'ל. ח0טכ/יס למו^לז'ג עד זנא> יהיה ממט?), או ;^גכוזח ?לג7 אחד לגיזזן .

י*קוט7 מגד נסיעח. תוצאות; לחחור י9אי ^זיגו גלשהי מסיבת מעבוחגו הנעדר עוגד .7

היעדרותו.

; תחללתןשלחויאגוגתסגסזתחחלביוע*1.7.200., .8

החהנ^; ינל גא1ו7!גל?*8 ו? י6*0י

%
/

חג5?ק1ז^שה ה9מדוץזג:ין>גו51ץ0 ,

4י0£ 2ל£8^23 01 6'<2*£*92ז92;>ז צצם14 ז2:>£ ז:1חר082ק
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י יי ( /..י / י מ99*ק*נ1וגי918י

*ק0$ י*י לחיו'ש מיי©_11_ ג8*יאגי3 וג^9 י/*נ*ין \ גי

י'/ 1190ל מ*9ויקיי0 תמגגל*^1 *איגז01 3ש0 !#לג?יי8 י**1*י**ס של *11י#55ו לשנזנ בין:

ב') "גד (להלן; . . ■ . . 

^מ^!0טוה, יז^(11? ג^י^11? הו^מ60וי1 ^^9מם בעניין י.

חטעטיקיט חשוזתטוח; 13גר רג"שניז* קלל* קיטצי הקג0 11.^71 גיוס ח!י?8ו וח^יס חיאלל*
וקמנוז. לעבודת חעימץם של חנסיעת גוווצאות

גהי5א0 הגגזיעוז חי/גאו* יוחזר <!\יו1וח *ות ^מיגן יש חנ"ל, לןןקגט * 05ע>ף זגח1*א3ו .. וח01יג1

משוד החיעו! עפ'" חןגזנורייס נויןיקוגוליומ ח^טז במחירי 00ן מז*ן שיחולו ל*ינוי*0

משיד וותעךנ זג** חציטיית גתחטוה הנ*יעה מהירי תיעלו 1.7.04 בוזס (וזחל ויחואי>

957יגי תשי'יו צייץ ..;.;■ רוס^מינ! חילן
גרשטקריוקי זזז י1*כםק>גוצ'י

" י ^. 5.11^220^ ביום
^0/16/ 0%^1 _  ומספרו

עו"ד יצחקי, שלמה
עבודה יחסי על הראשי הממוגה

גמ*ומג. ;^85% *ל חוןיוכותזגשיעוף

זח. ו?050 ש> נפחי ח>קבלוגי מחייו? וח >י05ג0 הממא ,1

י>4ג21טל^טע3י1ה, יחיה וזוצ^יח,ג8^ח9;יו0*260,?.2 החזר שיעוי נ.

ד^טגגוו?! ממעס>קו לקג* דגאי תנודתו, לטקוט לחגיע *13 *1ח3ו1!ה ו1וק1ק שגד, כל .*

ענזז'ף! יים גל גע1 וממ1ה #גידו! נסיעוז גתוומזווו ,1 גקועיף האמור הטקסימוס ^
עגודיע. לטלןומ >חג1ג גדי גתחטתז חשןומ* נו גגועל

ו

קל0\ו4>5, יינזיחח© חוזאוזדווג **ר*זל, תק3ל^ט באחיות חצות, חו8ח ^ קיח**0, חמ9יחר ט*גז\ו ו2*פ ו

עגף חת^ווזות גישחזל, וזט>1תוח! חת0ףז'וו* מו''ס, ג*ט^ חיח^י0*6 זועשייגי התאדות בי*ו0 חגגקי6 איגוד
גיעיוי<?>5, השקויךח גוטגגי קי?! ו!אי*י ח'וי>ו\ ג*>'ש, גי*ף*ו חיי6 *?י*זח ח©ץ*ו והאחיות ^)1גראג!, ח'*ולנת
ח0י!גי האיגוד גישר*ו>, הזויות ה6>1אקח ו)וט>חדוח; גי*ר*1'5. ווואחזקון חגקיץ קטע* טל ארוגי הגל חאיגיד

חו*טאי6גי0\ו*מ1, אר1(ו>י *4ימ1 משי<!> לגאיחר

00€©1 ^41 21ז0 !?002 40/2
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חודש* מיניי גרטיקו או ציגזוי ג*וק*טק. מוזל ןגזיעח מחיי ל6* ל"זג* ח01*!ט7 תוצאות
אס נסיעות, מ©0י של הגחין 9י0יס יגוזי *41 עג\דת\, >13קז0 חשבי מגויי מטקזמ טיזל

מו?י ח(חח יי0יט קייס

>חשתו5גות זמיגי ע3תז?\, להג*על0קוכז כ1י אחד גגאי^וגמז גיותר *ס*9וי תנזקק >גובד

.3 השני >נקועגאוי0ומ*ז חייב הוא א0 ח00מ1, ח01לעח גער 09 נסיעח ג*ז1צאוונ מעקלקי
גגגוף חינו זח 03ע>ף ה^מור עגולזגו. גטקז0 להגיע ל5חוז101* נוסגוונ <ג>תנ>ור0 >גח>1ו?

.3

ו5ע\גד טו0ע פטעטו, 10 ןזטע6נק חשביו *נמדהעע קימוקוע >מי יטח?ט <6 ההגדות תחזר .*

ווג"ל. ח*גומים וגד*מ1#י8 זנאי יהיה ממה), או לעבודה בלגד 1זחי 5גי^

וגקו?ת געז ג8וי>>ח תזגגאזיג ?וזחזר ז3א> אימ ג6%הי מסיגה מעמיתו חמגלר וגו3י .?

♦נ20.?.1. ג>ז0 החג זח חסג0 תייאות של תחילתו .6

מ(י*י*גן*ות¥"">6$**"8.

הסתדווז"ו*גו*ת3*מומןןן
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