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דתיות למועצות אגרות תעריפי עדכון .559
שעורי עודכנו ושירותים) (אגרות היהודיים הדת שירותי לתקנות ו6 5 תקנות לפי כי להודיע בזה הננו
והרבנים הרבנות לשכות הדתיות, המועצות ידי על הניתנים הדת שירותי בעד להלן המפורטים האגרות

המקומיים:
אגרות

תרשים בשקלים השירות סוג

 מתקיימת המצוה כשסעודת וסידורם נישואין רישום א.

140 הדתית המועצה במשרד .1

140 ולשוטרים לחיילים, החיילים במועדוני בשק"ם, צה"ל, במחנה .2

הדתית המועצה שליד לנשואין מיוחד באולם .3

230 והשירותים) האולם בעד תשלום כולל (אינו
230 פרטי בבית
230 כנסת בבית ^^

שהם מלון בתי מסעדות, ציבוריים, באולמות, >א< .4 ^^
300 איש 200 עד של; קליטה כושר בעלי
350 איש 400 עד איש 200 מעל
420 איש 400 מעל

דירוגם היה שבעבר מלון ובתי מסעדות, באולמות, (ב)

635 ומעלה כוכבים 4

415 בקיבוצים ומדשאות אוכל בחדרי (ג<

הערות:

המקומית. הרשות של שיפוטה בשטח החופה, למקום הרב הסעת כוללת האגרה .1

תוספת. 10"/0 ק"מ 15 עד המקומית הרשות של השיפוט לתתום מחוץ הרב הסעת .2 4^
פטורים חשבונם, על וחזור הלוך הרב להסעת ידאגו הזוג שבני במידה

מהתוספת.

בלבד. הדתית המועצה במשרדי יעשו האגרה ותשלום הנישואין רישום .3

הוא: הזוג מבני כשאחד הנחות: .4

הנחה 50"/0 הסדר) ישיבת (כולל סדיר בשירות חייל ^
הנחה 50"/" קבע בשירות ^^
הנחה 500/0 לאומי בשירות
הנחה 50?'0 תשלום ללא בשירות י
הנחה 500/0 תשלום ללא בחופשה
הנחה 50"/ ונוטר שוטר
הנחה 50"/0 חברתיים לשירותים לשכה באישור סעד מקרה
הנחה 50"/0 נכות 50y0 מעל נכה
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אגרות
חדשים בשקלים השירות סוג

250/0 ער נכותם שדרגת איבה פעולות ונכה צה"ל נכה
הנחה 2594 איבה פעולת של נספה ומשפחת
מאגרה פטור 30"/0 מעל נכותם שדרגת איבה פעולת ונכה צה"ל נכה
nrun 209s ולסטודנט ישיבה לבן
מאגרה פטור לעלייתו הראשונות בשנתיים חדש לעולה

י  שונות ותעודות שירותים ב.

70 נישואין) נערכו לא אם (גם נשואין תיק פתיחת עבור .1

100 רווקות תעודות מתן .2

50 אחר מסמך או כתובה, נשואין, תעודות העתק .3

28 נשואין רישום על אישור .4

4^ 70 הדתית המועצה או הרבנות מאת שונים אישורים .5

50 בעתון פרסום .6

140 לגיור דין ובית לממונות הדין בבית תיק פתיחת .7

140 החלטה ומתן תיק השלמת .8

האגרה גובה הדיינים ישיבותיקבעו מ3 למעלה הנמשך דיון .9

תקציב) (שנת שנתיות הכשר תעודות ג.

165 מזנון .1

 קפה בתי למסעדות,
275 איש 30 עד קליטה כושר
480 איש 50 עד 30 מעל קליטה כושר

^^ 740 איש 50 מעל קליטה כושר
860 קיטרינג

הבראה; ובתי מלון לבתי .2

1,860 הדרים 50 עד
3,830 חדרים 100 עד מ50
4,795 חדרים 150 עד  מ100

4^ 6,140 ומעלה חדרים 150

1,150 אכסניתנוער
י אולמות הכשר תעודות .3

960 איש) 100 עד קליטה (כושר אולמות
1,530 איש< 300 עד מ100 קליטה (כושר אולמות
2,360 איש) 500 עד מ300 קליטה (כושר אולמות
3,070 ומעלה 500 קליטה כושר אולמות
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אגרות
חדשים בשקלים השירות סוג

 חרושת ובתי למשחטות .4
1,150 עובדים 3  עד לעופות משחטה

אחרים: ומוצרים מזון למוצרי מפעלים חרושת, בתי
1,150 עובדים 10 עד
2,360 עובדים 30 עד עובדים 10 מעל
7,630 עוברים 30 מעל י

1,150 עובדים 10 עד מחלבות
2,360 עובדים 30 עד עובדים 10 מעל
7,630 עובדים 30 מעל
1,150 עובדים 10 עד לנקניק חרושת בתי
2,360 עובדים 30 עד עובדים 10 מעל לנקניק חרושת בתי
3,870 עובדים 30 מעל
3,870 עובדים 10 עד למשקאות חרושת בתי ^^
4,425 יקבים

210 מזון חנויות .5
690 ירקות חנות
690 עופות חנויות איטלייים
435 רגילות מאפיות

3,810 עובדים 10 מעל מאפיות
410 קונדיטוריה קפה
885 לשיווק המייצרת קונדיטוריה
925 עובדים) 10 (עד וכד' היפרשוק היפרכול, סופרמרקטים,

6,050 כולו המקום לגבי חלה שהתעודה ובתנאי ממ"ר 500 מעל

ומתקנים). כלימ הכשרת על פיקוח כולל (אינו לפסח הכשר תעודות ד. ^
בתקופה מיוחדת בהשגחה כרוך ההכשר תעודות כשמתן .1

435 עצמו ובחג פסח שלפני
4,795 מזון לייצור ומפעלים למצות גדולים חרושת בתי .2

עובדים), 10 (עד למצות קטנים חרושת בתי .3

2,360 גדולים ואולמות סופרמרקטים 4^
(לעיל), 2 סעיף ג' פרק לפי ייקבע התעריף  מלון בתי .4

שיתופיים) ומושבים (קיבוצים שיתופיים משקים י

580 מזון) מרכז (כולל רפת
480 דיר
248 הרפת עם ישוב באותו הנמצא דיר
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אגרות
חדשים בשקלים השירות סוג

חקלאיים) ספר בתי (כולל משפחתיים משקים
94 רפת
94 דיר

הערה:

במשק ולפקח לבקר מטעמו שהוסמך מי או הכשרות נותן על
לפסח, הכשר החלב יצור בתקופת פעמים 3 לפחות

ודירים רפתות של מזון מרכז

השיתופי. והדיר הרפת באגרת נכלל  שיתופיים משקים
משפחתיים משקים

580 בלבד< (למושב קטן מזון מרכז
^^ 1,235 יחידות) 50 עד נוספים (לצרכנים בינוני מזון מרכז
^7 2,475 יחידות) 50 מעל נוספים (לצרכנים גדול מרכז

הערה;

ולפקח; לבקר מטעמו שהוסמך מי או הכשרות נותן על

לפסח. הכשר המזון יצור בתקופת פעמים 3 לפחות קטן מזון במרכז .1

לפסח, הכשר המזון יצור בתקופת בשבוע פעמיים לפחות בינוני מזון במרכז .2

לפסח. הכשר המזון יצור בתקופת בשבוע פעמים ארבע לפחות גדול מזון במרכז .3

תערובת מכון
820 בשנה) טון 40,000 עד (המייצר קטן תערובת מכון

עד טון 40,000 מעל (המייצר בינוני תערובת מכון

_,,_."", .,,. .. , ...,,_,.

הערה:

ולפקח: לבקר מטעמו שהוסמך מי או הכשרות נותן על

לפסח הכשר המזון יצור בתקופת בשבוע פעמיים קטן תערובת במכון .1

^^ לפסח. הכשר המזון יצור בתקופת בשבוע פעמים ארבע בינוני תערובת במכון .2

לפסח. הכשר המזון יצור תקופת בכל יום מידי גדול תערובת במכון .3

* טון לכל ש"ח 12 רבעי< נטע כלאיים, (ערלה, ומטעים לכרמים הכשר תעודת

 במקוואות שימוש ה.
9 מקלחת כולל לנשים, כללית במקוה טבילה

11 באמבטיה רחיצה כולל
סבונים מגבת נוספים, שרותים (כולל מיוחד בתא טבילה

22 שער< וייבוש
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אגרות
חדשים בשקלים השירות סוג

 גברים מקוה
9 מקלחת כולל שחרית טבילת
9 וחגים שבתות בערבי טבילה
70 גברים במקור, לטבילה חודשי כרטיס

 מרחץ/סאונה בבית שימוש
70 גברים
70 נשים

הנחות:
300/0 ישיבה ולבני סדיר בשירות לחיילים
חינם לנישואיהן הראשונה בשנה לנשים כללית במקור. טבילה
חינם הראשונה עלייתם בשנת חדשים לעולים

הלוויות בית ו. ^_
115 טהרה ^9
38 מקוה
115 לארץ מחוץ לארון לויה יציאת
115 שעות 24 עד מ2 בקירור אכסון

וניקור שחיטה ז.

175 בקר ראש שחיטת .1

94 עגלים שחיטת .2

60 וטלאים צאן שחיטת .3

וקפוא טרי בשר ניקור .4
קדמי: חלק ניקור בעד

33 בקר לראש ^^
17 בקר רבע לכל
17 לעגל
11 עגל רבע לכל
13 לצאן

17 יחידה לכל (כרס) פנים חלקי ניקור בעד

אחורי: חלק ניקור בער ^^
85 בקר לראש
50 בקר רבע לכל
45 לעגל
28 עגל רבע לכל
28 לצאן

הפנים. משרד של הסיווג לפי פיתוח בעיירות 25"/0 של הנחה
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אגרות
חדשים בשקלים השירות סוג

עופות שחיטת בעד .5

3.30 הודו תרנגול
3.30 אווז
3.30 ברווז
2.20 תרנגול/יונה

תוספת 50"/ אונס שחיטת בעד
הנחה 209' ולספקים לקצבים

מיוחדת; שחיטה בעד .6

תוספות 50y בבוקר 06.00 עד 18.00 משעה לילה שחיטת א.

תוספות 500/0 אונס שחיטת ב.

מצוד. בר מכוני ח.
4^ 330 מצוה בר מכון במסגרת מצוה לבר הכנה

להנחיות בהתאם הנקובה, מהאגרה הנחה לתת רשאית ותהא ערר ועדת תשמש הדתית המועצה הנהלת ט.
ערעור. כל לגבי בפרוטוקול יירשמו הערר ועדת נימוקי ידה, על שיקבעו וקריטריונים

בטלה.  592 עמ' (8.11.93) התשנ"ד בחשון כ"ד מיום 4159 הפרסומים בילקוט שפורסמה ההודעה

יסודות חוק (לפי ציבור במוסדות תמיכה לצורך למבחנים תיקון .560
(1985 התשמ"ה התקציב,

יתוקנו לממשלה, המשפטי היועץ עם ובהתייעצות התשמ"ה1985, התקציב, יסודות לחוק 3א לסעיף בהתאם
כדלקמן: דתות לעניני המשרד של ציבור במוסדות תמיכה לצורך כספים לחלוקת המבחנים

4^ אחרי לבנים, תורניים מוסדות >1) בפסקה הגדרות, ג', בסעיף תורניים, לימוד במוסדות תמיכה ג', ^בפרק יבוא: >י< משנה פסקת

שמיטה: בשנת לחקלאים כוללים "(יא)

שמספר ובלבד לתמיכה, זכאי יהיה בלבד, שמיטה לנושא חדשה, לימודים מסגרת המקיים ציבורי מוסד א.
חקלאיות מעבודות היתה שפרנסתו מי כל  "תלמיד" זה, לענין מ10; יפחת לא כולל בכל התלמידים

מחקלאות. מתפרנס איננו השמיטה ובשנת השמיטה שנת שלפני בשנה

^י שלעיל התנאים מתקיימים כולל שבכל בתנאי מוגבל, לא כוללים מספר שיקים יכול ציבור מוסד ב.
ושלהלן:

שיעורים 4 לפחות יש לימודים יום כשבכל לפחות, בשבוע ימים 5 הוא ללימור המזערי הזמן פרק .1

ביניהם. דקות 15 בת קצרה והפסקה אחד, כל דקות 45 של רצופים

שתקבע בתעריף מוכפל כשהוא שמיטה, בלימודי תלמידים מספר של מפתח לפי תינתן התמיכה .2

לתלמיד. התמיכות ועדת
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לימוד בנושא ציבורי מוסד בידי הנערכים מיוחדים פרוייקטים לעודד לנכון התמיכות ועדה ראתה .1 ג.
נושאים לתקצב היא רשאית עיון, וימי לימודים חומר הדפסת הרצאות, כינוסים, כמו השמיטה
ועלות פרוייקט בכל המשתתפים מספר פי על ושויוניים, ברורים מבחנים לפי אלה,

הפרויקט.

רצופים. ימים משלושה יפחתו לא כאמור עיון ימי .2

דתות. לעניני השר באישור אלא זו משנה פסקת לפי כספים ישולמו לא ד.

כ"ה יום עד (1993 בספטמבר 1) התשנ"ג באלול ט"ו מיום זו >יא< משנה בפסקת האמורה התוכנית משך ה.
".(1994 בספטמבר 1) התשנ"ד באלול

התשמ"ט1988 הכשר), (תעודות בכשרות הונאה איסור תקנות .561

כדלהלן. התקנות את שוב מפרסמים אנו בתפקיד, חדשים מפקחיכשרות ולתועלת הצבור, דרישת לפי

ובאישור, המשפטים שר בהסכמת התשמ"ג1983, בכשרות, הונאה איסור לחוק 17 סעיף לפי סמכותו בתוקף
אלה: תקנות דתות לעניני השר התקין הכנסת, של ומשפט חוק החוקה, ועדת ^

1 טופס לפי תהיה יצרן או אוכל בית עבור הכשר לתעודת בקשה (א) .1 לתעודת בקשה
הקיימות. ההכשר ותעודות הספקים שמות הגלם, חמרי בה ויצויינו שבתוספת, הכשי

הבקשה. על יחתמו הענין, לפי המצרך, של היצרן או האוכל בית בעל >ב<

ביום במפעלו שהיו הכשרות תנאי על עת בכל ישמור הכשר תעודת שקיבל מי .2 הכשרות שמירת

התעודה. מתן

שהציון ומותר ככשר; המוצר את היצרן יציין הכשר, תעודת ניתנה שליצרנו מוצר .3 כשרות ציון
ברשומות. ויפורסם הארצית הכשרות מחלקת מנהל שיקבע סימון של בדרך יהיה

מיובא, גלם חומר או מצרך עבור הבקשה),  (להלן הכשר לתעודת בקשה >א< A הכשר תעודת
לה ויצורפו שבתוספת 2 טופס לפי תהיה הבקשה הראשית; הרבנות למועצת תוגש יבוא למוציי 4^

היבואן. ביד ותיחתם בטופס המפורטים המסמכים ^^
גלם. חומר או מצרך סוג מכל דוגמה תצורף לבקשה >ב<

הגלם. לחומר או למצרך שתוצמד לתוית היבואן הצעת תצורף כן כמו >ג<

3 שבטופס בנוסח ערוכה תהיה ליצרן או אוכל לבית הכשר תעודת >א< .5 תעודת נוסח
שבתוספת. הבשר £

תעודת ניתנה ליצרנו כן אם אלא שהיא דרך בכל ככשר מוצר אדם יציין לא >ב<

אלה. תקנות לפי הכשר

סימון או רבנות עלידי שאושר ציון לרבות  "כשר" ציון זו, תקנה לענין >ג<

כשרות. כסימן מוכר

שבתוספת. 4 בטופס ערוכה תהיה מיובא למוצר הכשר תעודת >ד)
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אינם ששוב נמצא אך הכשר תעודת לגביהם שניתנה אוכל בית או מצרך >א< .6 להחזרת דרישה
התעודה שהוצאה בעת קיימים שהיו הנתונים שהשתנו משןם בין הכשר' לתעודת ראןיים התעודה

שצויין סביר מועד תוך לנותנה התעודה את התעודה בעל יחזיר אחרת, סיבה מכל ובין
ידי על או התעודה נותן ידי על כן לעשות בכתב משנדרש הענין, לנסיבות לב בשים

במועצה. הכשרות מחלקת מנהל

>א<, משנה בתקנת כאמור התעודה להחזר הדרישה הגיעה שבו מהמועד >ב)

מושעה. שתוקפה כתעודה התעודה תיחשב

להחזיר התעודה מבעל הכשרות מחלקת מנהל או התעודה נותן ידרוש לא >ג<

טענותיו. להשמיע נאותה הזדמנות התעודה לבעל שנתן לאחר אלא התעודה, את

שבו במקום שחל שינוי כל על ההכשר תעודת לנותן יודיע הכשר תעודת בעל ,7 הודעה חובת

הענין. לפי שבתוספת, 1 בטופס הנקובים בפרטים או הייצור, או האוכל בית נמצא

הערר נימוקיו; את ויפרט בכתב יהיה הכשר תעודת לתת סירוב על ערר >א< .8 ערר נוהל
עותקים. ב15 יוגש

^ בדבר הנוגע אחר אדם וכל הצדדים את תזמן הראשית הרבנות מועצת >ב<

בערר. החלטתה מתן לפני הענין, לבירור

נתינתה. מיום לשנה יהיה הכשר תעודת של תקפה .9 תעודד, של תקפה

העונשין, לחוק (2)40 בסעיף הקבוע קנס  דינו אלה, תקנות הוראות על העובר .10 עונשין
התשל''ז1977.

1 טופס
(1 (תקנה

תוספת
הכשר תעודת לקבלת בקשה טופס

0^ התשמ"ג1983< בכשרות, הונאה חוק פי >על

תאריך

הכשר. תעודת בזה מבקש אוכל/יצרן*, בית בעל הח"מ, אני

פרטים א': חלק

תפקידו .... הבקשה: מגיש שם

^^ ת"ז מס' מענו

טלפון מענו העסק שם

אחר מוהה מס' תאגיד; רשיון מס'

העסק תיאור

טלפון מענו המקום מנהל שם
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אוכל: לבית

>פרווה< ובשרי/סתמי חלבי/בשרי/חלבי המקום:

בישולם ודרך המאכלים תיאור

ו

המטבח מנהל או הראשי הטבח שם

זהותו מס'

זהותם ומספרי הטבחים שמות

העבודה שעות

הפתיחה שעות

והמצרכים המזון אספקת מקורות

היצרן: "
י לפרט< (נא המפעל מוצרי

העתקים לצרף נא הגלם. חמרי רשימת את לציין יש האספקה: ומקורות הגלם חמרי
שלהם. ההכשר מתעודות

הייצור תהליך של תמציתי תיאור

המבקש חתימת

האחראי הרב אישור ב': חלק 4^
ביום בה הנקוב המקום ואת הבקשה פרטי את שבדקתי מאשר אני

האלה: הסיבות בגלל כמבוקש, הכשר תעודת להנפיק ממליץ* ממליץ/לא אני

תאריך
רב, בכבוד ^^
שם

תפקיד
חתימה
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המקום רב אישור ג': חלק

לעסק הכשר תעודת להוציא מאשר אני
תאריך

t חתימה

אגרה אישור ד': pbn
לכבוד

הכשרות מחלקת מנהל

האגרה את שילם מר

קבלה מס'

בברכה,

^^ הגזברות וחותמת חתימה

המיותר. את מחק *

2 טופס
>4 >תקנה

מיובא גלם חומר או מצרך עבור הכשר תעודת לקבלת בקשה טופס

התשמ"ג1983< בכשרות, הונאה חוק (לפי

4^ תאריך

הכשר. תעודת לי לתת מבקש הח"מ אני

פרטים א': חלק

ת"ז מס' הבקשה מגיש שם

^^ מענו עיסוקו

טל' מענו העסק שם

היבואן שם

תאגיד רשיון מס' זהות תעודת מס'

אחד מזהה מספר

כ': חלק
לצרף: יש לעיל, לאמור נוסף כלשהו, כשרות פיקוח תחת נמצא המיובא המצרך אם
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ההכשר. נותן הרב של בכתב אישור א.

עליהם. שניתנו ההכשרים ולצידם המזון רכיבי רשימת ב.

וכן בפיקוח, בפועל שיעסקו או העוסקים אודות מלאים פרטים לרבות ההכשר, פיקוח אופן תיאור ג.
הפיקוח. תדירות

התקלות על להתגבר המוצעת והדרך בייצור, הפיקוח על להקשות העלולות הנקודות תיאור ד.
האפשריות. הכשרותיות

ג': חלק

הרבנות לרשות העומדת למעבדה לייבא, מבקשים אותו גלם חומר או מוצר סוג מכל דוגמה לצרף יש

הראשית.

ד': חלק

המוצר. גבי על שתהיה לתוית היבואן הצעת לצרף יש ₪^
המבקש חתימת תאריך

משפחה שם פרטי שם

4 טופס

(5 (תקנה

לישראל הראשית הרבנות
הכשרות מחלקת

מס' הכשר תעודת

יום עד מיום לתקופה ^^
הגוצר כי בזה לאשר הרינו

המצרך) >שם

ידי על המיוצר
ומענו) המפעל (שם

כשר. הינו 4^
סמך: על הוצאה זו הכשר תעודת .2

של: ופיקוח השגחתו תחת נמצא המצרך .3

ביום: יפוג זו תעודה של תקפה .4

עת. בכל מהמקום להוציאה רשאי כוחה ובא לישראל הראשית הרבנות של רכושה זו תעודה .5

ההרשאה תעודת נותן חתימת
לישראל הראשית הרבנות וחותמת
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תשנ"ד קיץ  המדינה עובדי לילדי קייטנה .562
דתית), (קייטנה מרחבים קייטנת חמד, קייטנת והן: קייטנות ארבע בירושלים תפעלנה תשנ"ד  השנה .1

הטבע. להגנת החברה קייטנת כיף. איציק קייטנת
חמד. בעין שלה הקבוע במקום תפעל חמד קייטנת

י לנוער. עמים תרבות במרכז >דתית< מרחבים קייטנת

זית. בבית כייף איציק קייטנת

ירושלים. ביער  הטבע להגנת החברה קייטנת

בלבד). אחד מחזור הטבע להגנת (בחברה מחזורים שני יתקיימו הקייטנות בשלוש .2

אב י"ז שני ביום ויסתיים 6.7.94 תשנ"ד תמוז כ"ז רביעי ביום יתחיל הראשון המחזור  חמד בקייטנת
.25.7.94 תשנ"ד

שני ביום ויסתיים 5.7.94 תשנ"ד תמוז כ"ו שלישי, ביום יתחיל הראשון המחזור  כיף איציק בקייטנה
4^ .25.7.94 תשנ"ד אב י"ז

ראשון ביום ויסתיים 4.7.94 תשנ"ד תמוז כ"ה שני ביום יתחיל הראשון המחזור  מרחבים בקייטנת
.24.7.94 תשנ"ד אב ט"ז

6.7.94 תשנ"ד תמוז כ"ז רביעי ביום שיתחיל בלבד אחד מחזור  הטבע להגנת החברה קייטנת
.22.7.94 תשנ"ד אב י"ד ששי ביום ויסתיים

ביום ויסתיים 27.7.94 תשנ"ד אב י"ט רביעי ביום יתחיל שני מחזור ומרחבים, כיף איציק בקייטנות .3

.15.8.92 תשנ"ד אלול ח' שני

אלול ז' ראשון ביום ויסתיים 26.7.94 תשנ"ד אלול ז' ראשון ביום יתחיל שני מחזור חמד בקייטנת
.14.8.94 תשנ"ד

^^ באב! בט' תפעלנה לא ומרחבים כייף איציק קייטנות

נקבעו הענין את לפשט כדי ומספרה. לו הרצויה הקייטנה שם הרישום, בעת לציין חייב הורה כל .4

מרחבים. קייטנת  20 חמד, קייטנת  19 לקייטנות מספרים

הטבע. להגנת החברה קייטנת  22 כיף, איציק קייטנת  21

ובמשרדים. ביחידות והרשמים הרווחה עובדי ע''י שנה מדי כמקובל יעשה הילדים כל רישום .5

הילדים. רשומים בה זהוי תעודת וספח המשכורת תלוש של צילומים שני להביא יש הרישום בעת

^^ באמצעות תשלומים בחמשה ינוכה זה סכום ילד. לכל שקלים ל530 485 בין  להורים הקייטנה עלות .6

בכלל. ועד 31.5.94 יום עד ילדיהם שירשמו ההורים לכל המשכורת תלוש

התשלומים. בארבע ינוכה הסכום בכלל, ועד 15.6.94 ועד 1.6.94 מיום

תשלומים. בשלושה ינוכה הנ"ל הסכום בקייטנות, מקומות ונותרו במידה ה15.6.94, אחרי

פי על תשלומים וחמשה ששה בשבעה ינוכה לשלם, שיתחייבו ה0כום אחד, מילד יותר שירשמו הורים .7
לעיל. 6 בסעיף הכללים

האזור. אחראי אל יפנו שנקבעה מזו יותר תשלומים פריסת ויבקשו ילדים שני מעל שירשמו הורים .8
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עובדי הורים שני יש אם היינו, להורים ולא לילדים מיועד הקייטנות שסבסוד להבהיר מבקשים אנו .9

בלבד. אחת פעם סבסוד יקבלו ילדיהם מדינה,

ביטולים תחתמו. עליו ההרשמה בטופס כתובות בקייטנות, חלקית והשתתפות ביטולים לגבי הוראות .10

בכתב. רק יעשו
בתחנות, שינויים הקייטנה. סיום עד הקבועה התחנה תהא זו לו, הרצוייה הסעה בתחנת שיבחר הורד, .11

האזור, אחראי ובידי הקייטנות מפעילי באשור רק ,1

הקייטנות: של הטלפונים מספרי .12

.232805 ,249949  חמד קייטנת .1

.252793 ,252974  הטבע להגנת החברה קייטנת .2

252179  מרחבים קייטנת .3

.413529 ,422225  כייף איציק קייטנת .4

טלפון .14.009.00 השעות בין אה בימים דנינו עליזה גב' אצל  במשרדנו לקייטנות הרישום .13 ^^
.02311043311163 לבירורים; ^^

הדתיות במועצות עובדים וזכויות נהלים מקבץ .563
מרכזיים) (סעיפים התשכ"ב962ו העובדים) (שירות המקומיות המועצות צו

העובדים< (שירות המקומיות המועצות צו את הדתיות, המועצות ראשי לידיעת בזה, מפרסמים אנו
בשלטון העובדים של וזכויות חובות שירות, תנאי אוגדן (מתוך מרכזיים סעיפים  התשכ"ב1962

הדתיות, המועצות עובדי על גם חל זה צו המקומי),

השלטון סדרי לפקודת ו2(י) 14>א) והסעיפים ,1941 המקומיות המועצות לפקודת 2 סעיף על מתבסס הצו
התש"ח1948. והמשפט,

 זה בצו .1 הגדרות

אזורית; מועצה או מקומית מועצה  מקומית" "רשות

הפנים; שר  "השר"

של ביותר הגדול המספר את המייצג הארגון  המקומיות" הרשויות עובדי "נציגות
המקומיות, הרשויות עובדי ^* 1

מינהל ראש  (להלן המקומיות ברשויות העוברים שירות מינהל ראש ימנה השר .2 מינהל ראש *

ברשומות. תפורסם המינוי על והודעה השירות) השיחת ן

המקומיות ברשויות העובדים שירות מינהל לוועדת תשעה של ועדה ימנה השר .3 מינהל ועדת
אחד וימנה מקומיות, רשויות נציגי וחמישה השירות מינהל ראש בהם הוועדה),  (להלן השייית
ברשומות. תפורסם והרכבה הוועדה מינוי על הודעה הוועדה; יושבראש להיות מהם
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שניים יפרשו שלאחריו שנתיים ובכל (1966 במאי 1) התשכ"ו באייר י"א ביום .4 גברי חילופי
אותם ימנה והוא השר, שיקבע הסדר לפי המקומיות, הרשויות נציג, שהם הוועדד1 מחבף, התשכ"ה< (תיקון

אחרים. נציגים במקומם ימנה או מחדש

חברים, חמישה לפחות בישיבה שנכחו ובלבד דעות, ברוב יתקבלו הועדה החלטות .5 חוקי מנין
השירות. מינהל ראש ובהם

< זה. בצו נקבעו שלא במידה ודיוניה, עבודתה סדרי את בעצמה תקבע הוועדה *6 עבודת סדרי
הוועדה

לפניו שהובאו מיום יום 60 תוך רשאי, והוא השר לפני יובאו הוועדה החלטות .7 הוועדה החלטות
הוועדה, עלידי או השר עלידי בוטלו או שונו לא עוד כל ואולם לבטלן; או לשנותן

השירות. מינהל ראש אותן יבצע

השירות, מינהל לראש יציע עלידיו לכך שהוסמך מי או מקומית רשות ראש .8 תקן

.Mr., ,,,.,, r" ".,,., ,. ,,,., ,..,,.>

הוועדה לפני התקן יובא אישר, לא ואם השירות מינהל ראש אישור טעון תקן .9 תקן אישור
המקומיות; הרשויות עובדי נציגות ואת נציגו, או המקומית הרשות ראש את תשמע והיא
המקומית הרשות לראש כך על תודיע שהוצע, כפי התקן את לאשר שלא הוועדה החליטה

ההודעה. קבלת מיום יום 14 תוך השר, לפני ההחלטה על לערור רשאי יהיה והוא

בתקן. פנויה למישרה אלא מקומית רשות עובד אדם יתמנה לא ,10 למשרה מינוי

המקומית הרשות ראש ביד חתום בכתב יהיה מקומית רשות עובד מינוי .11 המינוי דרך
וגזברה.

4^ במועד נתמנה המקומית הרשות שעובד ראיה ישמש 11 סעיף לפי המינוי כתב .12 המינוי כתב

^^ בו. שפורטו ובדרגה

מי או המקומית הרשות שראש לאחר אלא מקומית רשות עובד אדם יתמנה לא .13 מכרז

שהיא ובין המישרה שנתפנתה בין בפומבי, המישרה על הכריז ידיו על לכך שהוסמך
להתפנות. עשויה

■ 4^ של וסוגים מישרות לקבוע ברשומות, ובהודעה הוועדה הצעת פי על רשאי, השר .14 מטכמ פטור

.13 בסעיף האמורה המכרז חובת שיקבע, בתנאים תחול, לא שעליהם מישרות

* באמצעות אדם מתקבל שלהן מישרות על 13 סעיף לפי מכרז חובת תחול לא .15 עבודה לשכת
התשי"ט1959. התעסוקה, שירות חוק לפי לשכותעבודה

ובמבחנים בבחינות לעמוד חייב 13 בסעיף כאמור עליה שהוכרז למישרה מועמד .17 בחינות
הכשיר לה יתמנה למישרה, כשירים בבחינה נמצאו וסגולותיו; כשירותו להוכחת

שבהם.
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המישרות לכל ,17 בסעיף האמורים והמבחנים הבחינזת היקף את תקבע הועדה .18 הבחינות היקף

מינהל לראש זו מסמכותה לאצול הוועדה רשאית קבעה, שלא ובמידה לסוגיהן,
השירות.

בחינה בכל הבוחנים יושבראש יהיה ידיו על שהוסמך מי או השירות מינהל ראש .19 בחינות ניהול
הועדה, ידי על מראש שאושרה רשימה מתוך הבוחנים יתר את ימנה והוא ,17 סעיף לפי

בדבר. הנוגעת המקומית הרשות של אחד נציג לפחות ביניהם שיהיה ובלבד 1

תעודות בעלי כי פלונית, הכשרה או השכלה לענין לקבוע רשאית הועדה .20 השכלה תעודות
ממקצתן. או מבחינות פטורים זה בענין בהם הכירה שהועדה ממוסדות הכשרה או

למועמד גם ומבחן בחינה מסרים, למקרה או כלל בדרך לקבוע, רשאית הועדה .21 מכרז ללא בחינות

ו15. 14 הסעיפים לפי מכרז מחובת הפטורה למישרה

רופאים, של ועדה או שרופא, לאחר אלא מקומית רשות עובד אדם יתמנה לא .22 רפואי כושר
שהוא קבעו הועדה, ידי על שנקבעו לכללים בהתאם המקומית, הרשות ידי על לכך שמונו ^^
למסור חייב כאמור למישרה המועמד הנדונה. במישרה לשרת רפואית מבחינה כשר
או בעבר בריאותו מצב בדבר תעודה או ידיעה כל דרישתם, לפי לועדה, או לרופא

בהווה.

דין. פי על להעסקה נכים מזכויות לגרוע בא אינו 22 בסעיף האמור דבר שום .23 זכויות שמירת
נכים

זה. צו לענין רפואיים ולמבחנים לבדיקות כללים לקבוע רשאית הועדה ,24 בדיקות כללי

שברשות מינהלית ביחידה למישרה אדם של למינויו סייגים תקבע הועדה .25 משפחתית קירבה
והוא יחידה, באותה עובד לבין בינו קרובה משפחתית קירבה יחסי כשקיימים מקומית,
בינו כאמור קירבה יחסי כשקיימים מקומית, ברשות למישרה עובד של מינויו לגבי הדין
או ביניהם, כפיפות ליחסי להביא עשוי והמינוי מקומית רשות באותה עובד לבין ^^
מידת את מקומית; רשות אותה של המועצה חבר לבין בינו כאמור יחסיקירבה כשקיימים 9^

בכללים. הועדה תקבע המשפחתית הקירבה

חייב פיו, על שלא או זה לצו בניגוד המקומית הרשות לשירות עובר נתקבל אם .26 שנתקבל עובד
כל המקומית הרשות לקופת להחזיר משכורת, לן לשלם שהוףה מי או לעבודה שק,בלן מ, לצו בניגוד

ששולם. סכום

לאחר, או לעצמו מקומית, רשות בשירות מישרה להשיג המנסה או המשיג .27 משרה קבלת

בכוח או באיומים בשימוש או לענין, הנוגעת עובדה, בהעלמת או כוזבת, ידיעה במסירת כחוק שלא

חדשים. ששה מאסר דינו  אחרים פסולים באמצעים או <

שיועסק אדם עם מיוחד חוזה לעשות מקומית רשות רשאית וה בצו האמור אף על .28 מיוחד חוזה

זה צו הוראות הועדה; המלצת פי על השר שיקבע תנאים ולפי במקרים המקומית ברשות
בחוזה. כך שנקבע במידה אלא מיוחד חוזה לפי המועסק אדם על יחולו לא
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הרשות עובד אדם למנות שלא מקומית רשות רשאית זה בצו האמור אף על .29 בעל מועמד
פלילי; עבר בעל או המינוי, את להשיג כדי זר, צו הוראות על עבירה עבר אם המקומית פלילי עבד

הורה אם כן לעשות היא וחייבת המינוי את לבטל היא רשאית כאמור, אדם מינתה ואם
השר.

רשות מטעם כתבמינוי בידו ויש הפרסום ביום מקומית רשות בשירות העובד .31 מינויים אישור

, קבוע עובד שהיה מי זה; צו לפי נתמנה כאילו אותו רואים יום, אותו לפני שניתן מקומית קיימים

י הרשות ראש לו יתן כאמור, כתבמינוי בידו ואין הפרסום ביום מקומית רשות בשירות
זה. צו לפי נתמנה כאילו העובד את רואים ומשנתן כתבמינוי המקומית

הבאים: מהצווים אחד מכל חלק הוא זה צו .32 המועצות צווי
ד*קומיות

התשי"א1950; >א<, המקומיות המועצות צו (1)

התשי"ג1953; >ב<, המקומיות המועצות צו (2)

0^ התשי"ח1958. אזוריות), (מועצות המקומיות המועצות צו (3)

(6.9.88) מקוצר עבודה לשבוע ההסכם מתוך

עבודה. בתנאי בהגדרות שינויים .7

העבודה. שבוע לקיצור התאמה תוך יחושב עבודה יום שכך  יומי שכר א.

העבודה שעות מכסת חלקי 5 כפול יומי שכר  יומי עובד של לשעה שכר חישוב ב.
השבועיות.

לילד. שנה מלאת עד ליום פחות שעה לעבור זכאית  מלאה במשרה שנה גיל עד לילד אם ג.

והגמוליהיה העבודה, שעות לאחר פתע קריאת כדין הפנוי, ביום פתע קריאת דין  פתע קריאת ד.

^^ המקומיות. ברשויות בנדון הקיים ההסכם פי על

עבודה כשעת תחשב הקיים העבודה ליום שתתווסף העבודה שעת דין  נוספות עבודה שעות ה.
ועניין. דבר לכל רגילה

או כנ"ל היומיות לעבודה לשעות מעבר נוספות שעות לעבוד המעסיק ע"י שידרשו עובדים ו.
כלהלן: באחוזים לתשלום זכאים יהיו השבועיות, השעות למכסת

5 ^ שעה. לכל 125"/ והשניה הראשונה הנוספת השעה עבור

^^ שעה. לכל 1500/0  שלאחריה נוספת שעה ולכל ליום השלישית הנוספת השעה עבור

.1509'" בשיעור נוספת כשעה הפנוי ביום נוספת עבודה שעת כל דין

בתחומן. המקומית ברשות הקיימות לאלה זהות יהיו הדתיות במועצות בעבודה שעות ז.

מהקיים. שינוי ללא ישארו  ומועד חג בערבי העבודה שעות ח.

יהיה המחלה ימי חיוב צבירה. זכות עם שנד, כל ימים 30 דהיינו  שינוי ללא  מחלה ימי מכסת ט.
ביום גם מחלד, בגלל ההעדרות יום חל הלוח. ימי פי שעל מחלה לרגל העדרות ימי כמספר כבעבר

בשבת. החל מחלה יום כדין זה דין יהיה הפנוי,
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קצובת תשולם פיצול, ימי עבור ואולם ב6/' תופחת החודשית הקצובה מכסת  נסיעה קצובת י.
בפועל. הנסיעות מספר מלוא לפי נסיעה

המעקב ועדת ע"י זה, להסכם 7 בסעיף המפורטות בהגדרות שינויים יחולו אם כי הצדדים בין מוסכם
הוא זה, בהסכם האמור לגבי גם בהתאמה יחולו הם הצבוריים, והמעסיקים ההסתדרות לנציגי המשותפת
שהוועדה זה, להסבם 7 בסעיף נזכרים שאינם העבודה בתנאי נוספים ושינויים הגדרות לגבי גם הדין

עליהם. תחליט הנ"ל המשותפת

בסעיף ומהאמור ,1987 לשנת המסגרת בהסכם מהאמור לגרוע בא אינו זה הסכם כי הצדדים בין מוסכם . (
הדתיות. המועצות עובדי על החלה המקומיות, הרשויות לעובדי העבודה שבחוקת 21 <

הדתיות במועצות העבודה שעות
הבא: הפירוט לפי השנה, חודשי כל במשך לשבוע שעות 42.5 הן הדתיות במועצות העבודה שעות

חמישי, יום עד ראשון מיום העבודה ימי יהיו ימים, חמישה של עבודה שבוע עובדים בהם במשרדים א,
.16:00 שעה עד 07:30 משעה תהיינה אלו בימים העבודה ושעות

07:30 משעה זה ביום העבודה שעות יהיו שישי, ביום חיונית פעילות מתקיימת בהן פונקציות באותן ^^
.14:00 שעה עד IP

חמישי, ער ראשון בימים העבודה שעות יהיו ימים, שישה של עבודה שבוע עובדים בהם במשרדים ב.
.12:30 שעה עד 07:30 משעה  שישי וביום ,15:00 שעה עד 07:30 משעה

העובדים זכאים המאוחרות, אחרהצהרים בשעות יועסקו עובדים כי נקבע בהן דתיות במועצות ג.
דלהלן; התנאים כל נתקיימו אם להלן, כמפורט הפיצול, עבור לתגמול

לפחות. שעות שלוש הוא הצהריים הפסקת משך .1

בשבוע. לפחות, מפוצלים עבודה ימי בשני קבע דרך מועסק העובד .2

המפוצל. העבודה יום בעד העבודה) יום קיצור (כגון אחרת הטבה לכל זכאי אינו העובד .3

השנה. ימות כל שעות, 42.5 של עבודה בשבוע מועסק העובד .4

כלהלן: הוא מפוצלים עבודה בימי המועסק לעובד התשלום שיעור ^^
לחודש התוספת שיעור
המשכורת מן באחוזיט עבודה ימי מספר
העובד של המשולבת בשבוע מפוצלים

10.4 5

8.2 4 0 י

6.0 3

4.3 2

מהתקשי"ר. 24.301 בפסקה כמוגדר  זה לעניין משולבת משכורת

היחסי החלק את לו המגיע מהתשלום ינכו בפיצול, לעבוד חייב הוא בו ביום העבודה מן עובד בערר
כלהלן:
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כל בעד הניכוי בשבוע הפיצול ימי מספד
העדדות יום קבע דרך העובד מועםק בהם

החודשית התוספת של 1/22 5

החודשית התוספת של 1/17 4

החודשית התוספת של 1/13 3
2

/ ועניין. דבר לכל מהמשכורת כחלק נחשב אינו מפוצלת עבודה בעד התשלום

(1993) הדתיות המועצות של תפקודית לבדיקה הועדה המלצות מתוף
המועצות עובדי של וזכויותיהם חובותיהם מעמרם, על דיון בכל ולהקפיד להמשיך ממליצה הוועדה 8.1

לעניני השר של בתקנות וה הסדר ולעגן המקומיות הרשויות עוברי של לאלו השוואתם על הדתיות,
הפנים. שר באישור דתות

הדתיות למועצות מקצועיים עובדים בהכשרת שיעסוק דתות לענייני המשרד ליד ארצי מכון יוקם 8.2

4^ אלו. לעובדים לנדרש בהתאם השתלמויות ויערוך

המקומיות הרשויות עובדי של ההדרכה במערך ישולבו הדתיות במועצות המינהלי המערך עובדי 8.3

מינהל. בנושאי

התש"ם1979, עובדים<, לקבלת (מכרזים העיריות תקנות יוחלו הדתיות למועצות עובדים קבלת על 8.4
המחריבים, בשינויים

הדתית למועצה מועמד כשירות בדבר פסקדין תמצית 564
פסקהדין של תוכנו את החוזר במסגרת להביא הוא הענין מן הדתיות, במועצות ההרכבים חידוש לקראת
וענין תקדימית חשיבות לפםה"ד יש  ש.ז. לינואר ואחד בשלושים לצדק הגבוה הדין בבית שניתן דלהלן,

4^ רב, צבורי

הרשות אל הדתות שר פנה כלשהו, במקום הדתית המועצה הרכב לחידוש הליכים במסגרת העתירה: נושא
שירותי לחוק 3 בסעיף כאמור במועצה, לחברות מועמדיהן להציע בבקשה המקומית הרבנות ואל המקומית
הפלילי, עברו למרות המועמדים, ברשימת העותר את כללה המקומית הרשות החוק). (להלן: היהודיים הרת
הדתית המועצה כחבר ושימש נבחר העותר כי (יצויין, העותר. למינוי המקומי הרב של התנגדותו וחרף
את הביא הדתות שר כאמור. התנגדותו הביע בו במכתב הדתות לשר הרב פנה כך עקב היוצאת). בקדנציה

f 4^ הועדה הרב. של התנגדותו את קיבלה וזו האמור), לחוק 5 לסעיף (בהתאם שרים ועדת להכרעת הנושא
^^ והפרת מרמה בעבירות העותר את שהרשיע פסה"ד ניתן שבו מיום שנים כתשע שחלפו אף על כי ,njarp

הרשויות של הדעת שיקול במסגרת כי הגורמת, בעמדה טעם יש עריין צבור, וכעובד בתאגיד אמונים
נאמר עוד רבב. בו דבק שלא אדם להעדיף ויש למנותו הראוי מן וה אין הדתית, המועצה את המרכיבות
אך ידועות; אינן הרשעתו, למרות הקודמת, בקדנציה למועצה העותר של מינויו נסיבות כי הועדה, בהחלטת
הובא שלא דאז השר על חזקה השנים, כל לאורך זו בסוגיה הדתות שרי כל של העקבית המדיניות לנוכח

העתירה. כך על המינוי. הליכי בעת העותר של הפלילי עברו לידיעתו
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ולהלן אלון, מ' השופט כבוד העליון המשפט בית לנשיא המשנה מפי 31.1.94 ביום אחד פה ניתן פסקהדץ
בו: שהועלו הדברים עיקרי

של פורמלית כשירות בין להבחין יש לתפקיד: מועמד של אישית התאמה למול פורמלית כשירות
הוא אליהם המקומיות הרשויות ודיני לחוק 3א סעיף לתפקיד. האישית התאמתו לבין לתפקיד מועמד
יהיה שניתן כדי ממועמד הנדרשים המינימליים התנאים בהם וקבועים כהונה, בפסלות עניינם מפנה,
של דרך על דעתן לחוות המרכיבות הרשויות את מסמיך לחוק 4 סעיף זאת, לעומת מועמדותו; להציג
מאז שנים מחמש יותר ועברו הואיל המועמד. של האישית ההתאמה בדבר נפרדת, נוספת, בדיקה
ונותר לחוק), (6) 7 (סעיף מועצה כחבר לשמש הפורמלית כשירותו בדבר מחלוקת אין העותר, הרשעת י

אישית מתאים אינו העותר כי שקבעה שעה הועדה שהפעילה הדעת שיקול טיב את לבחון י,

לתפקיד.
הנ"ל, בהחלטתה הועדה דעת שיקול את השופט בב' בוחן בטרם השבים: ותקנת הפלילי המרשם חוק
חוק הוראות לאור הועדה עלידי בחשבון לבוא היה יכול העותר של הפלילי עברו האם בשאלה הוא דן

המרשם). חוק (להלן: השבים ותקנת הפלילי המרשם

הפלילי עברו לכלל מתייחסת ההרשעה מחיקת הרשעה. ומחיקת הרשעה התיישנות בין הבחין המחוקק
מן המידע מסירת הגבלת מבחינת הן הרשעה, מהתיישנות יותר רחבות השלכות לה ויש אדם של 4^
העותר הרשעת התיישנה המרשם חוק עלפי נמחקו. שהרשעותיו מי של זכויותיו מבחינת והן המרשם ^^
המרשם, לחוק 7 סעיף לפי מידע למסור ניתן שלא היתר, בין היא, ההתיישנות תוצאת נמחקה. טרם אך
לפיכך, פלילי...". עבר בשל ציבורית לכהונה פסלות בחיקוק נקבעה "כאשר מידע במסירת העוסק
הרשעת על מידע השרים לועדת למסור רשאית המשטרה היתד. לא ההתיישנות, תקופת משחלפה
לחוק 20>ב< סעיף עצמו. העותר אלא לועדה המידע את שמסרה היא המשטרה לא ואולם, העותר.
גוף לפני משפטי בהליך קבילה תהיה לא שנמחקה הרשעה גילוי בה שיש ראיה כי קובע, המרשם
יפים אלה דברים נמחקה. שהרשעתו מי ביודעין אותה מסר אם אלא דין, עלפי ציבורי תפקיד הממלא
עליו ולהסתמך כראיה זד. מידע לקבל הועדה היתה רשאית עלכן הרשעה. להתיישנות ביחס וחומר מקל

בהחלטתה.

נאמנה מילא כי העובדה את העותר של לזכותו לזקוף ניתן השרים: ועדת בהחלטת ביהמ"ש התערבות
לידיעת הרשעתו פרטי את הביא אשר זה הוא כי לזכותו לזקוף ניתן כן הרשעתו. מאז שונים תפקידים ^^
פגם כל אין הדתית, המועצה כחבר העותר את למנות ראוי זה אין כי הועדה משהחליטה ואולם, הועדה. 9^
והאינטרס רבה, חומרתן העותר, הורשע בהן העבירות ביהמ"ש. של התערבותו המצדיק בהחלטתה
הציבורי האינטרס על בענייננו גובר במינהל, ולאמון הציבורי בשירות המידות לטוהר הציבורי

המינוי. בקיום העותר של האישי והאינטרס המנהלית הרשות של נמשכת בפעילות
בנוגע הערות מספר השופט כב' מעיר הדברים בסיום וחירותו. האדם כבוד יסוד: וחוק השבים תקנות

הרהביליטציה. סוגיית על היסוד חוק חקיקת להשלכת ^^ ,

משמעות לאחרונה קיבל  השבים ותקנת המרשם בחוק עיקרי ביטוי לידי הבא  הרהביליטציה נושא ^^
האדם של היסוד זכות את היסוד חוק קובע השאר בין וחירותו. האדם כבוד יסוד: חוק משנחקק מיוחדת,
מי כי מחייב האדם כבוד עקרון לפרטיות. אדם כל של היסוד זכות ואת כבודו על ולהגנה לשמירה
חדש דף לפתוח שלמה, בתשובה לשוב האפשרות לו תינתן בכבודו, פגם ועלידיכך וחטא, שמעד
 יסוד וזכות על ערך ככל  רהביליטציה של האפשרות מתן בפרטיותו. ולזכות ולחזור בחייו ומכובד
ערכיה את "הולם הוא עוד כל  היינו היסוד, לחוק 8 שבסעיף האיזון עקרון עלפי ולבצעו לקיימו יש

הנדרש''. על עולה שאינה ובמידה הראויה, לתכלית שנועד ישראל, מדינת של
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בא שהוא כפי שווים, בין כשווה בחברה להשתלב וחזרתו עבריין של שיקומו בנושא מרחיב השופט כב'
הרהביליטציה במוסד לטובה מסויים שינוי הכניס המרשם חוק העברי. המשפט של בעולמו ביטוי לידי

נדחתה. העתירה היסוד. חוק הוראות לרגל שיפורים, טעון עדיין הוא ואולם

נפלים קבורת בדבר סיכום 565
זליג הרב מלבד נכחו בפגישה העמק. רפואי במרכז ש.ז. בינואר שנתקיימה פגישה לאחר שנערך סיכום להלן
עפולה. של הדתית והמועצה החולים בית הנהלת מטעם נציגים שבמשרדנו, קבורה שרותי מנהל ברוורמן

י, מת". עובר לידת על "הודעה ביה"ח ממלא .27 שבוע מעל עובר נפטר כאשר המקובל, עלפי >1

י טירה". פ "תעודת ביה"ח ממלא חיים, סימני שהראה עובר ונולד במידה
הבריאות למשרד לפנות שעליהם להם ויוסבר ההורים לידי התעודה תימסר הנ"ל המקרים אחד בכל (2

הקבורה. לבצע לחברהקדישא ישירות לפנות מכן ולאחר קבורה רשיון להוצאת
לחברהקדישא מאשרים שהם ויצהירו ההודעה על יוחתמו הם בעניין, לטפל יסרבו וההורים במידה (3

הקבורה. לבצע
קיבלה שהמשפחה אישור עם התעודה העתק את המתאימה לחברהקדישא בפקס ביה"ח ישלח במקביל (4

4^ את לשתף מבלי הקבורה, את לבצע מהחברהקדישא מבקשת שהמשפחה אישור או ביד ההודעה
המשפחה.

נקיון נאמני  בישראל הסביבה איכות שנת .566
בישראל. הסביבה איכות כשנת תשנ"ד שנת את ישראל ממשלת קבעה כזכור,

הסביבה, לאיכות המודעות להעלאת בפעולות לנקוט הממשלה משרדי כל על הוטל השנה מתוכנית כחלק
נקיון". ל"נאמני בהם, הקשורים וארגונים המשרדים, מעובדי מתנדבים "גיוס"  כך ובתוך

בפעולות ומסייעים תשמ"ד1984, הנקיון שמירת חוק בתוקף הפועלים מתנדבים הם נקיון" "נאמני
ד,סברה, ובערכת לאיכות השר בחתימת בתעודה מצויירים המתנדבים הסביבה. לנקיון המודעות להעלאת
מסייעים כמוכן הרבים. ברשות פסולת משליכי על תלונות הסביבה לאיכות למשרד להגיש סמכות ולהם

^^ נוספים. נקיון נאמני וב"גיוס" הסביבה, לנקיון חינוך בפעולות הנקיון נאמני
^^ מתנדבים. אלף ל250 להגיע הוא והיעד הארץ, ברחבי נקץן נאמני להיות איש כ70,000 הצטרפו כה עד

במשרדנו. הנושא את שמרכזת דנינו עליזה לגב' יפנו הנקיון, לנאמני להצטרף המעונינים עובדים

ארעיים לעובדים תקופתית רפואית בדיקה .567
המדינה בשירות הארעיים העובדים גם עתה רשאים הנש"מ הודעת עלפי כי להודיעכם, שמחים הננו

י £^ המונעת. הרפואה במסגרת רפואיות בדיקות להיבדק ומעלה, 40 מגיל בשירות, שנתיים מעל המועסקים
^^ סימלית עצמית השתתפות ותמורת המדינה שירות נציבות של במימון מכוןרפואי ידי על מתבצעת הבדיקה

בלבד. שקלים 50 בסך

.311163311043 טל: במשרדנו רווחה ענף מנהלת דנינו עליזה לגב' לפנות יש נוספים לפרטים

רוזנברג זאב עו"ד
הכללי המנהל
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נספחים:

העובדים למען בנקאיים רווחה לשוותי הבנק  "♦הב*

צרכיהם במימון להם לסייע כדי ולגימלאים, המדינה לעובדי בנקאיים רווחה שרותי לספק נועד יהב בנק
הכנסתם ברמת בהתחשב ובעתיד בהווה העובדים רווחת לשיפור שירותיו את מתאים הבנק הכספיים.

לגימלאות. פרישתם לעת הנחוצה הכנסה לתוספת עתודה הכנת כולל העתידיות ומטרותיהם

הבנק: שרותי ו

יהב" ב"ריבית שונות למטרות  הלוואות * י

יעודיות.  ייחודיות חסכון תוכניות *

בתכנית, המוגדרת המטרה למימוש הצורך לעת מימון מקורות מועד, מבעוד לעצמם, מכינים בהן החוסכים
ב"ריבית הניתנת מיוחדת הלוואה עם בשילוב הרווחים, ובתוספת בחסכון הנצברים הכספים באמצעות וזאת

החסכון. יתרת בסיס על הנקבע בסכום יהב"

דיור" חסכון "יהב
לילדיו. או לחוסך בית לבניית או דירה לרכישת  ^^

בנייה. לתוספת או קיים דיור להרחבת 
אחרת. מטרה לכל 
לדירה" חסכון "יהב

החוסך: לרשות המעמידה לילדיו, או לחוסך בית לבניית או דירה רכישת למטרת נוספת תכנית
"יהב". בתנאי נוספת מיוחדת הלוואה 

"משכנתא". הלוואת 
נדרשים" לפקידים רכב "חסכון

להגיע אישי, לרכב או שרות לרכב נדרש פקיד שהוא לחוסך, המאפשרת לרכב, הבלעדית החסכון תכנית
רכב. החלפת לצורך לו הדרוש למימון ^^

גבוהה" להשכלה "יהב
בהבטחת ולסייע גבוהה להשכלה במוסדות הלימוד שכר של המימון בעיית את לפתור שנועדה חסכון תכנית

לימודיו. בתקופת לסטודנט מחיה דמי

קצר לטווח חסכון תכניות *

היא בתכניות והריבית הקרן של ההצמדה פקדונות, במסלול או חודשיים תשלומים במסלול מטרה לכל חסכון ^^
שרות הבנק מפעיל יהב בנק של החסכונות לשרותי הפונים לנוחיות טלמסר: שרות לדולר. או למדד ^^
,035651337 ,04303117 טל: ביהב. החסכון תכניות של התנאים על מעודכן מידע לקבלת "טלמסר"

.02294427

ו"יהבית" יהב" "חסכון הגמל קופות *

לשמש: ומיועד יכולתו לפי עובד כל של ההכנסה לרמת מותאם יהב בנק של הגמל בקופות החסכון
לגימלאות. הפרישה עם המצטמצם לשכר, הכנסה תוספת להבטחת כעתודה 

בעתיד. חשובות משפחתיות מטרות להגשמת משמעותיים כסף סכומי לצבירת כקרן 
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הכנסה, מס פקודת עפ''י להן זכאי שהחוסך ממס, ההטבות הן הגמל קופות של ברווחיות חשוב מרכיב
בו. חייב שהחוסך המס הקטנת ע"י במשכורת, מיידי ביטוי המקבלות

השתלמות קרנות *

להנדסאים לאקדמאים, האחיד, הדירוג לעובדי במשק: ההשתלמות קרנות מרבית את מנהל יהב בנק
לשוטרים הפרהרפואיים, המקצועות לעובדי לאחיות, לרופאים, לעתונאים, סוציאלים, לעובדים ולטכנאים,
המעונין. מעסיק כל של להצטרפות הפתוחה וחסכון", השתלמות "יהב מיוחדת השתלמות וקרן ולסוחרים
שלא השתלמות קרן משתייך. הוא אליו הדרוג לפי אחד כל ההשתלמות, לקרן מצטרפים המדינה עובדי

י העובד, הפקדות בגין לגדול ממשיכה למשיכה, מותרים הם בו המועד מגיע כאשר גם כספים, ממנה נמשכים
רצוי לכן, לה. שיזדקק עת בכל למשיכה העמית לרשות ועומדת הצבירה, כל על והרווחים המעסיק הפרשות

החשובות. המשפחתיות המטרות למימוש בקרן, הכספים את לייעד וכדאי
קרנות תנאי על מעודכן מידע לקבלת "טלמסר" שרות ההשתלמות קרנות עמיתי לרשות טלמסר: שרות

.02294429 ,035651339 ,04303119 הטלפון: במספרי ההשתלמות

וניכויים גביה שרותי *

17 וקרנות גמל, קופות חסכון, תכניות הלוואות, של חשבונות לטובת מהמשכורת חודשיים ניכויים 
יהב. בבנק העובד שם על המתנהלים השתלמות

מוצרים קניית עבור מהשכר תשלום להסדר להגיע העובד יכול באמצעותו וולונטריים, ניכויים שרות
לכך. שאושרו שונים מספקים שקנה ושרותים

ושב עובר שרות *

מועברת החודשית שמשכורתו פעיל, עו"ש חשבון לבעל מיועד יהב, של המיוחדות ההטבות עם השרות,
בנקקט. או ישראכרט המחאות, באמצעות החודש במהלך בהדרגה ונמשכת לחשבון

חשבון ניהול דמי לרבות ידו, על הניתנים הרגילים, העו"ש שרותי עבור עמלות גובה אינו יהב בנק 
שיקים. ופנקסי

הרגילה להלוואה נוספת חשבון", לבעל רגילה "הלוואה בקשתו לפי לקבל זכאי עו"ש, חשבון בעל 
4^ תנאים. ובאותם עובד כל לקבל שזכאי

לפעם מפעם הנקבעים מוגבלים ובסכומים קצרות לתקופות יתר משיכת חשבון לבעלי מאפשר יהב בנק 
הלקוחות. ציבור לידיעת ומובאים הבנק, ע"י

המסחריים. בבנקים המקובלת מהריבית בהרבה נמוכה היתר משיכות על הבנק שגובה הריבית
הממשלה, ע"י המונפקים לניירות המוגבלים ערך, ניירות לשירותי זכאים יהב בבנק העו"ש לקוחות 
הערך ניירות ושמירת הפקדון ניהול עבור עמלה כל נגבית ואינה נמוכה, עמלה נגבית זה שירות עבור

4^ שנרכשו.
אטרקטיבית ריבית הנושאים שקליים בפקדונות להשקיע האפשרות עומדת העו"ש לקוחות לרשות 

בינוני. או קצר לטווח במסלולים
.02294525 ב"טלמםר": שקליים בפקדונות האפשרויות מגוון על מידע לקבל ניתן טלמסר: שירות

עדכן, כרטיס שירות, תיבת חשבונו: מתנהל בו לסניף להגיע הצורך ללא חשבון, בעל לנוחיות שרותים 
הפועלים, בנק של סניף בכל מזומנים למשיכת אפשרות ישראכרט, או אלקטרושיק כרטיס בנקט, כרטיס
ישירות הטלפון, באמצעות מידע לקבל החשבון לבעל המאפשר קולי" "מענה ושרות חשבון לחיוב הרשאה

השקליים. והפקדונות הערך ניירות ושב, העובר חשבון מצב על מהמחשב,
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המשרד עובד* של טלפונים רש*מת

049 יצחק גלרנטר 381545 סובחי אבוגוש
283523 מאיר יהודה הרב גץ 143 061 סימה אדרי
147 004 ציונה גר"די 113 112 אהרון אהרונוב

04/623143/4 שמעון אורבך
128 028 נסים דהאן 043 163 שמעון אורנשטיין

034 חמדה דהן 101 009 מאיר אזרד
035 אורית דהרי 141 005 בתשבע אטיאס י

04667828135 נסים דנה 123 לריסה איזן
043 עליזה תינו 06989006 מנשה אייכלר

029 מרדכי אילת
140 מרים הויזמן 019 נעמי אמויאל

240359 צבי הופמן 139 כרמלה אפריים
026 שרי הורביץ 118 011 012 מרדכי אפרתי ^

044144 דינה הלל 005 קורן אילן אפתבי 9
025 רינה הללי 248606 אשר ארנטרוי

958254 שמואל המבורגר 006 רבקה אשכנזי
142 יחיאל הרוש
184 יצחק התיוג 118 012 011 יפעת ביטון
161 יוסף לפול הררי 101 009 רוזה ביטון

128 028 יוכי בנון
131 129130 רבקה וילדנברג 042 מרים בןאלישע

005 אפרים וינגוט 027 יונתן ארי בן
252054 עודד וינר 248606 אליהו דהן בן
129 130 מנחם וינשטוק 07274398 מלי הרוש בן
742020 חיים ועקנין 137 משה בןחיים ^
248606 שלמה ועקנין 102 141 מרים בןחמו ^

958254 אילנה בן"חמו
176177 שלמה זביחי 031 יגאל ישעיהו בן

106 אסתר זזון 04486029 יואב בןצור
031 שרה זינגר 145 105 זליג ברוורמן

141 002 נעמי זיםמן 07230349 יצחק בריגה ^^
047 יהודה זיסקינד 015 אביבה ברק 9

252054 משה זליקוביץ 010 אברהם ברק
107 שמחה זקן
005 שמעון זרוק 132 שלום גבאי

663588 יוסף זרצקי 170 אביטל גולדברג
170 רונית גולדברג

147 004 , גלית חדידה 248606 יונה גיאת
253363 שלום חוברה 133 אברהם גליק
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005141 אתי נדב 027 אליעזר תמני
012 יאיר נחום 031 צפורה חסיד

176 177 אסתר נחמני
108 שרה נידם 147 אהרון יאיר

143 061 שמעון נרגאון 136 137 חיה יגן
131 129 130 יונתן יובל

048 יעקב סודרי 005 יוסף יחיאל
י 044 141 ציון סויסה 041 שרי ימיני

171 170 מאיר סיבוני 107 106 יהושוע ישי
182 178 נאוה סייג 252879 גבריאל ישראלי

182 פנינה סלומון
109 צבי סמט 048 אברהם כהן

09772196 אבנר כהן
179 178 יעקב עטיה 116 117 דבורה כהן
245938 יצחק עידן 124 ירון כהן

0^ 175 177 176 מרים עמר 245126 ישמעאל כהן
036 דניאל ענתבי 120 מאיר כהן

029 מוטי כהן
138 155 אברהם פוטש 121 סימה כהן
009 101 מיכל פרידמן 234725 רמי כהן
182 178 משה פרידמן 027 שלומית כהן
138 155 דבורה פריצקי 132 בנימין שאולי כהן
245126 מרדכי פרישטיק

024 ברוריה פרנסיס 112 113 114 אנה לבנון
172 171 170 דנת פרץ 061 143 יחיאל לגאמי

048 מרים לוגסי
. י      

 ™","

164 031 מירב צנעני 176177 ישראל ליפל
241612 שמעון לנדאו

014 זהבה קהתי 040 רחל לסרי
248606 זלמן קויטנר

^^ 116 117 הלל קולין 248128 אורי מור
0^ 036 ציפורה קנפו 004 אסתר יוסף מור

119 והבה מורחי
170 זאב רוזנברג 115 שאול מזרחי

145 105 אריה רוזנטל 143 הדסה מחפוד
000103 שמעון רוקח 115 יפית מינה

018 שרה רפאלי 047 דוד מלכה
04643143/4 רחל רפפורט 029 יעל מעודד
04527430 שלמה רצבי
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388605 מידע טל' 140 כוכבה שוקרי
373596 כנסת בתי מח' 198 דוד שטרן
958254 יו"ש  דתות קמ"ט 039 חיים שטרסברג
389559 דתי הווי 139 רחל שכטר
388969 התפוצות עם קשרים 242610 ראובן שלומי

, 013 איתן פקסימיליהשמאי מספרי , י ,
126 רחל שמשוילי

311183 ודובר שר לש. 004 שעיומאיר .
311146 מנכ"ל לשכת 033 ישראל שרעבי
311053 לאמרכלות סמנכ''ל 246229 יהודית שרשלום
311008 ארכיב

3"052 מ"'פתוח ישירים מספרים
311051 דתיות מועצות
311007 ,שיבות ,nB 311175/6/7 השר לשכת
3"023 בנא"מ מ", 388969 388970 והסברה לאירועים סמנכ''ל
311054 מכללה 383606 המשרד ייני #
311111 וארועים הסברה מח' 388924 המשרד חשב
235788 קדושים מקומות לפתוח מרכז 383635 בטחון קציז

09772196 אבנר כהן בעזה קמ"ט
245019 הרבניים בתיה"ד הנהלת

036963997 ת''א הרבני ביה.ד 374135 למינהל בכיר סמנכ''ל
281764 ים הגדןל ביה"ד 381905 382352 ופקוח שרותים סמנכ''ל

039312878 פ"ת הרבנל ב,ה"ד 248603 248606 הרבניים בתיה"ד הנהלת
07231220 ב"ש הרבנ, ב,ה"ד 249291 243106 ירושלים האזורי, הדין בית
039365653 אריאל הרבני ביה"ד 386479 מנגנו1 מחי
04668122 ח,פה הרבנ, ביה"ד 381840 386470 אנוש משאבי
06725333 טבריה הרבנ, ב,ה"ד 387678 387824 ישיבות מחי
08561170 אשדוד הרבני ביה"ד 382345 ישיבות לעניני השר יועץ 0
02232396 ירושלים ך1רבני ביד,"ד '383718 הרבנות מה'
07722503 אשקלןן הרבנ, ביה,,ר 382352 דתיות מועצות מח'
08473865 רחןבות הרבני ב,ה"ד 389474 קבורה מה'
09613225 נתנ,ה הרבני ביה"ד 388748 מקוואות מח'
02232396 ירושלים הרבני ביה"ד 388435 ותש"ק פתוח תכנון
02961656 ארבע קר,ת הרבנ, ב,ה"ד 374587 להתישבות מח' ^

386283 לעדות אגף ^י
250274 הראשית הרבנות 383376 מוסלמים מח'
259641 לאו הרב לשכת 246229 248128 נוצרים מח'
231899 הראש"ל לשכת 373964 הגבוהה התורנית מכללה
255639 היבוא כשרות מח' 382635 פנימי מבדק

תא מחוז הדתות משרד 382079 נישואין מח'

035105866 והמרכז 387693 בנא"מ מחי
385617 (ארכיב) תקיון מחי
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179 180 הציבור לפניות תמחי חיפה מחוז ודתות 1 משרד
השר יועץ 04*25873 והצפון

03/5100552 אוטונומיה לענייי 380552 381545 הערעי בי"ד הנהלת
לפתוח ארצי נ'מנכ"ל 250602 ירושלים יתיר. מועג"ל

04846029 קדושים מקומות י

04527430 אליהו מערת ושירותים מחלקות
06/939006 רשב"' קבר 175 176 177 179 השר לשכת

לישואל הואשית היבנית 178182 הדובר לשכת
173 172 171 170 המנכ"ל לשכת

247112 שלמה היכל מרכזית 113112114 חשב
245938 הראשית הרבנות מנכ"ל 143 061 אמרכלות

249811 249919 הראשי הרב לשכת 101 009 ואירועים הסברה
240686 244785 לציון הראשון לשכת 107106109 ופקוח שרותים
240584/5/6/7 הארצית הכשרות פח< 139 106 140 אנוש משאבי

^^ 243484 248606 הרבניים הדין בתי ^הנהלת 245086 249706 הבחינות מח' 246229 248128 נוצרים מח'
209705 258143 יבוא מח' 010 מקוואות מח

247586 השמיטה מח 105145 קרירה מח'
252849 בריתות מח' 380552 ביה"דהשרעי

000 103 בטחון קצין
יייבנ"ם הדיז בתי 004 147 ארכיב

02283661 283482 לערעורים הגדול ביה"ד 118 001 מחשב חדר
02242973 233696 ירושלים האזורי ביה"ד 023 ציוד חדר

036964181/4 תלאביב ביה"ר 134 001 מזנון
036963502 142 שכפול חדר

^^ 04662943 676676 חיפה ביה"ד 043 163 כנסת בתי מח'
^^ 039345620/2 פתחתקוה ביה"ד 141 ישיבות מה'

07280807 בארשבע ביה"ד לפיתוח המרכז
08470217 470234 רחובות ביה"ד 240359 252054 קדושים מקומות
08534335 522779 אשדוד ביה"ד 271333 הכותל מנהרות
07750292 751191 אשקלון ביה"ד 256606 מחניים
06720777 722102 טבריה ביה"ד 256811 ירושלים דתית מועצה

י 4^ 06972303 920196 צפת ביה"ר 381545 שרעי בי"ד הנהלת
09340692 נתניה ביה"ד 311048 התישבות מח' השר ס/יועץ
02963255 ארבע קרית ביה"ר 274422 מערבי כותל

039364119 9366077 אריאל ביה"ר 742020 רחל קבר


