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עמוד  

 מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות ציבור - תמיכה בדרך של הלוואה 
3970 לבתי חולים ציבוריים-כלליים שהם מרכזי–על במצוקה לשם שמירה על רציפות פעילותם                      

3971 תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור                                                                          

3974 הודעה על הכרה בגופים כמכונים מוכרים להתפתחות הילד לפי חוק מעונות יום שיקומיים                            

3976 הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים לפי חוק שירותי הדת היהודיים                                                 

3978 הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים                                                                               

3978 הודעה בדבר קביעת מועד ומוקם לבחירת רב עיר אשכנזי בנתניה                                                                        

3978 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה                                                                                                                               

3994 הודעות מאת הציבור                                                                                                                                                   
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רח'  בריאות,  שירותי  מכבי  הילד  להתפתחות  יחידה    52
מילה יצחק 14, נצרת;

יחידה צעדים להתפתחות הילד, כפר כנא;   53

יחידת מהו"ט - מרכז העשרה וטיפוח לגיל הרך, רח'    54
הרצוג 7, קרית אתא;

יחידה להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, רח'    55
זבולון 11, קרית ביאליק;

יחידה להתפתחות הילד - מתנ"ס דבוריה, כפר דבוריה;   56

כפר  מנדא,  כפר  מתנ"ס   - הילד  להתפתחות  יחידה    57
מנדא;

תמרה,  מתנ"ס   - הילד  להתפתחות  טיפולית  יחידה    58
תמרה;

יחידה להתפתחות הילד - מרכז בראעם סח'נין לגיל    59
הרך, סח'נין;

מרכז לגיל הרך פרדס חנה, פרדס חנה;   60

מרכז טיפולי דגש, רח' ירושלים, אור עקיבא;   61

יחידה להתפתחות הילד, אום אל פחם;   62

יחידה להתפתחות הילד, מתנ"ס, בקה אלגרבייה;   63

מרכז אסאמינה, שפרעם;   64

יחידה להתפתחות הילד, טירה המשולש;   65

שירותי  מכבי  דרום,  נתניה  הילד  להתפתחות  יחידה    66
בריאות, שד' בנימין 21, נתניה;

בריאות,  שירותי  לאומית  הילד,  להתפתחות  יחידה    67
רח' שטמפפר 17, נתניה;

מרכז לגיל הרך, נתניה דרום, רח' אפשטיין פינת נתן    68
המשורר, קרית נורדאו, נתניה;

מרכז לגיל הרך, בית גינסבורג, רח' אבא הלל סילבר 24,    69
נאות הרצל, נתניה;

מרכז לגיל הרך, רח' ד"ר שמורק 25, נאות שקד, נתניה;   70

יחידה רשת חוויות, רח' סירני 52, רחובות;   71

יחידה להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, רח'    72
רמז 71, פינת רוזנסקי 8, רחובות;

יחידה להתפתחות הילד, רח' מרבד הקסמים 40, שכ'    73
קרית משה, רחובות;

מרכז קהילתי טיפולי לגיל הרך, חיים משה שפירא 8,    74
אשדוד;

יחידה להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, רח'    75
זלמן ארן 19, אשדוד;

יחידה להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח'    76
רשב"י 15, אשדוד;

יחידה להתפתחות הילד, רח' הגליל 1, קרית מלאכי;   77

יחידה להתפתחות הילד, מושב אבן שמואל, מועצה    78
אזורית שפיר;

שירות פסיכולוגי קהילתי שער הנגב ומרכז לגיל הרך,    79
עמותת גוונים, שדרות;

המרכז לגיל הרך קרית גת, העצמאות 28, קרית גת;   80

יחידה להתפתחות הילד, מ ט מ  מועצה אזורית אשכול;   81

יחידה להתפתחות הילד, רח' גולומב 11, אופקים;   82

יחידה להתפתחות הילד, רהט;   83

יחידה להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, רח'    84
אלי כהן, קניון הנגב, באר שבע;

מרכז לגיל הרך, רח' רד"ק 21, באר שבע;   85

יחידה להתפתחות הילד, תל שבע;   86

יחידה להתפתחות הילד, מתנ"ס, חורה;   87

יחידה להתפתחות הילד, עולם הילד, רח' הרב צבאן    88
138, נתיבות;

יחידה להתפתחות הילד, רח' אלעזר בן יאיר 28, ערד;   89

המרכז לגיל הרך, עיריית דימונה, דימונה;   90

המרכז לגיל הרך, נחל גרופית 2, מצפה רמון;   91

ספיר,  מרכז  תיכונה,  ערבה  הילד  להתפתחות  יחידה    92
מועצה אזורית ערבה תיכונה;

ההודעה על הכרה במכונים להתפתחות הילד3 - בטלה  

ההכרה בתוקף כל עוד המכונים והיחידות עומדים בתנאי 
ההכרה; רשימה של מכונים ויחידות כאמור, המתעדכנת מזמן 

לזמן, נמצאת באתר האינטרנט של משרד הבריאות 

י"ט בשבט התשע"ד )20 בינואר 2014(
)חמ 3-3911(

יעל גרמן  
שרת הבריאות  

י"פ התש"ע, עמ' 2953   3

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971 

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א6 לחוק שירותי 
התעריפים  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
לרכישת חלקת קבר מחיים, המפורטים בחלק א' בתוספת, הם 

מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, כלהלן:  

החברה קדישא
 תעריפים 

)בשקלים חדשים( 

 בירושלים למעט בחלקות הקבורה
 של החברה קדישא גחש"א קהילת

14,383ירושלים

7,756באשקלון

5,715באשדוד

4,551באופקים

4,060באבן יהודה

4,060באור עקיבא

4,551באילת

4,551באריאל

 
התשע"ג,  י"פ   ;116 עמ'  התשס"ט,   ;130 עמ'  התשל"א,  ס"ח   1 

עמ' 3933   
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החברה קדישא
 תעריפים 

)בשקלים חדשים( 

7,906בבאר שבע

3,705בבאר יעקב

3,705בבית דגן

4,551בבית שאן

6,189בבית שמש

3,705בבנימינה

3,705בבני עייש

3,705בגבעת עדה

4,551בגדרה

3,705בגן יבנה

4,551בדימונה

14,383בהרצליה

3,856בהוד השרון

3,705בזיכרון יעקב

8,316בחדרה

4,551בחצור הגלילית

4,551בטירת הכרמל

7,816בטבריה

4,551ביבנאל

4,551ביקנעם

9,184ביבנה

4,803ביהוד

12,387בכפר סבא

5,000בכפר חסידים

3,795בכפר יונה

3,705בכפר תבור

4,551בכרמיאל

7,372בלוד

4,551במגדל העמק

4,551במודיעין

3,705במזכרת בתיה

4,551במטולה

3,705במנחמיה

4,551במעלות

4,631במצפה רמון

החברה קדישא
 תעריפים 

)בשקלים חדשים( 

3,705במיתר

3,807בנהריה

9,006בנס ציונה

7,693בנצרת עילית

3,859בנשר

3,705בנתיבות

9,250בנתניה

3,705בסביון

3,705בעומר

4,214בעפולה

5,476בעכו

4,551בערד

4,060בעתלית

3,613בפרדס חנה

8,445 בפתח תקוה

4,060בפרדסיה

7,804בצפת

4,937בקרית מוצקין

5,644בקרית אתא

3,970 בקדימה

3,705בקיסריה

3,705בקרית ארבע

3,673בקרית טבעון

3,705בקרית עקרון

5,000בקרית ביאליק

3,637בקרית גת

5,000בקרית ים

3,705בקרית מלאכי

4,551בקרית שמונה

7,373ברמלה

4,156בראש העין

13,553ברעננה

10,788ברחובות

10,788 ברחובות מרמורק - שעריים

3,705בראש פינה
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החברה קדישא
 תעריפים 

)בשקלים חדשים( 

4,551ברמת השרון

3,705ברמת ישי

12,420בראשון לציון

4,551בשדרות

4,551בשלומי

3,705בשבי ציון

4,551בתל מונד

 בחברות הקדישא במועצות האזוריות
4,969 ובהתיישבות אשר אינן מפורטות לעיל

 קבורה באמצעות מועצות דתיות שאינן
4,969חברה קדישא

התעריפים לרכישת חלקת קבר מחיים, המפורטים בחלק ב' 
בתוספת, הם מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( כלהלן:

החברה קדישא
 תעריפים 

)בשקלים חדשים( 

בירושלים בחלקות הקבורה של החברה 
14,330קדישא גחש"א קהילת ירושלים 

14,330בתל אביב

14,330בחיפה

14,330בתל רגב 

ט' באדר א' התשע"ד )9 בפברואר 2014(
)חמ 3-3050(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ז-11957, אני מודיע על כוונתי לתת צו לפי סעיף 25 לחוק, 
בשבט  ט"ו  מיום  הכללי  הקיבוצי  ההסכם  תחולת  את  המרחיב 
נשיאות  שבין   ,7063/2014 שמספרו   )2014 בינואר   16( התשע"ד 
הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, 
לעבודה  נסיעה  הוצאות  עדכון  בדבר  מקצועי,  לאיגוד  האגף 

וממנה לסך 40 26 שקלים חדשים ליום 

י"ז באדר א' התשע"ד )17 בפברואר 2014(
)חמ 3-107-ה2(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשל"ה, עמ' 223   1

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר 
אשכנזי בנתניה

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, 
התשס"ז-2007 

הדת  שירותי  לתקנות   15 תקנה  לפי  סמכותה  בתוקף 
היהודיים )בחירות רבני עיר(, התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, 
כי  בנתניה,  אשכנזי  עיר  רב  לבחירת  הבחירות  ועדת  מודיעה 
המועד לבחירת רב עיר אשכנזי בנתניה נקבע ליום חמישי, ח' 
 ,19:00 עד   16:00 השעות  בין   ,)2014 במאי   8( התשע"ד  באייר 

בבניין העירייה, רח' הצורן 6, נתניה  

תשומת הלב מופנית לתקנה 17)א( הקובעת כי "מי שכשיר 
להיבחר לרב עיר רשאי להציג לוועדת הבחירות את מועמדותו 
בכתב לא יאוחר מ–14 ימים לפני מועד הבחירות, וכן רשאים 
שלושה מחברי האסיפה הבוחרת, לא יאוחר מהמועד האמור, 
לחבר  שנבחר  מי  ואולם  בכתב  לכך  שהסכים  מועמד  להציג 

בוועדת הבחירות לא יהיה מועמד לרב עיר באותן בחירות"    

רשאים  לתקנות,  ו–5   4 בתקנות  כאמור  כשירות,  בעלי 
להיות מועמדים לתפקיד רב העיר אשכנזי בנתניה 

את טופסי המועמדות ניתן להוריד מאתר המשרד לשירותי 
דת בכתובת www dat gov il, תחת הכותרת טפסים והנחיות - 

טופסי מחלקת רבנות ונישואין 

מועמדות בצירוף מסמכי כשירות, לפי התקנות האמורות, 
יום  עד  כאמור,   17 בתקנה  הקבוע  המועד  בתוך  להגיש  ניתן 
חמישי, כ"ד בניסן התשע"ד )24 באפריל 2014(, במעטפה סגורה 
לידי מרכז ועדת הבחירות, הרב חזקיהו סאמין, רח' כנפי נשרים 
7, גבעת שאול, ירושלים, בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 15:00  

ט' באדר א' התשע"ד )9 בפברואר 2014(
)חמ 3-44-ה1(

משה אמסלם  
  יושב ראש ועדת הבחירות

לרב עיר אשכנזי בנתניה   
 

ק"ת התשס"ז, עמ' 1150   1

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' מק/14089

שם התכנית: איחוד וחלוקה מחדש בלא הסכמת כל 
הבעלים בשטח בית העלמין, גבעת שאול

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  ירושלים  מחוז  ולבנייה 

מק/14089", ביטול לתכנית 62, שינוי/כפיפות לתכנית 5246א 


