
התשנ"ד1993* ,(6 מס' (תיקון הדואר רשות חוק

יבוא: התשמ''ו11986, הדואר, רשות לחוק 46 סעיף במקום . 146 סעיף החלמת

דואר "סוכני
דואר ומחלקי

דואר; סוכני באמצעות מתפקידיה תפקיר לבצע רשאית הרשות (א) .46

עובד כיחסי וענין, דבר לכל ייראו, לא הדואר סוכני לבין הרשות שבין היחסים
ומעביר.

של בהיקף המועסקים דואר מחלקי לבין הרשות שבין היחסים (ב)
וענין, דבר לכל ייראו, לא הרשות, עובר שהוא דוור של משרה מחצי פחות

ומעביד.'' עובד כיחסי

 (להלן הדואר רשות לבין בינו יש זה חוק של תחילתו ערב אשר דואר מחלק (א) . 2

דואר מחלק  (להלן לפחות משרה חצי של בהיקף כקבלן להעסקתו תוקף בת התקשרות הרשות)

התשנ''ד בטבת י''ט מיום יאוחר ולא הרשות לכך שקבעה ביום החל הרשות עובד יהיה קבלני),
.(1994 בינואר 2)

ההסכם מכוח הרשות לעובד שהיה קבלני דואר מחלק על גם יחולו זה חוק הוראות (ב)

של תחילתו ליום עד וזכויותיו ,(1993 במרס 24) התשנ''ג בניסן ב' ביום שנחתם המיוחד הקיבוצי
האמור. ההסכם הוראות פי על יהיו זה חוק

תחילתו ערב הפסקה בה חלה אפילו תוקף כבת התקשרות יראו (א) קטן סעיף לענין (ג)
מאלה: אחד מחמת זה חוק של

;2 התשמ"ו1986 משולב], [נוסח בטחון שירות חוק לפי מילואים שירות (1)

;3 התשי"ד1954 נשים, עבודת לחוק 6 סעיף לפי לידה חופשת (2)

שלושה תוך לרשות הודעה עליה שניתנה תאונה או מחלה בשל היעדרות (3)

בכתב; רפואי אישור להמצאת ובכפוף להיעדרות הראשון מהיום ימים

עולה שאינה לתקופה הרשות, בהסכמת ההתקשרות, בביצוע ארעית הפסקה (4)
חודשיים. על

מעבר הוראות

ו

המסדיר אחר הסכם או קיבוצי הסבם כל הוראות על עדיפות זה חוק של הוראותיו . 3

בכך. הכרוכות והזכויות ברשות כעובדים קבלנים דואר מחלקי של העברתם

החוק עדיפות

וייצמן עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח

הכנסת ראש יושב

אלוני שולמית

התקשורת שרת

,2208 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת בדצמבר1993); 28) התשנ''ד בטבת י"ד ביום בכנסת נתקבל .
.4 בעמ' .(1993 באוקטובר התשנ"ד(11 בתשרי כ"ו מיום

.42 עמ' התשנ"ב, ;218 עמ' התשנ"א, ;131 ועמ' 121 עמ' התש"ן ;79 עמ' התשמ''ו, ס''ח י
.212 עמ' התשנ''א, ;107 עמ' התשמ''ו, ס"ח 2
עמ'.116 התשנ"ב. ;154 עמ' התשי''ד, ס"ח *




