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 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)גן לאומי הר חרת, לפי תכנית מס' י/מי/1(, התשע"ט-2019

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי¹  בתוקף 
ואתרי  הנצחה, התשנ"ח-21998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה 
ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת הנמצא בהרי יהודה בין מבשרת ציון לסטף, צבוע בירוק,   .1
מספר  בתשריט  עבה,  חום  בקו  ומוקף  לבנים  ומצולבים  אלכסוניים  בקווים  מקווקו 
התשע"ט ב'  באדר  כ"ה  ביום  והחתום   1:10,000 מידה  בקנה  הערוך   גש/יר/י/מי/1 

)1 באפריל 2019( ביד שר האוצר, הוא גן לאומי.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים בירושלים, במשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה 
יהודה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבשרת ציון, וכל המעוניין בדבר 

רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטחי השיפוט של עיריית ירושלים, המועצה 
מס' תכנית  חלה  שבהם  ציון,  מבשרת  המקומית  והמועצה  יהודה,  מטה   האזורית 

ד'  מיום   ,6811 מס'  הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  בהודעה  תוקף  לה  שניתן  י/מי/1, 
בתמוז התשע"ד )2 ביוני 2014(, עמ' 5876, והוא כולל גושים וחלקת רישום קרקע אלה:

חלקי חלקות 2, 3;גוש 29954 -

חלקי חלקות 4, 8;גוש 29955 -

חלקי חלקות 5, 6, 8, 9;   חלקה במלואה 7;גוש 30368 -

חלקי חלקות 1, 2, 10 - 12, 14, 16 - 22, 24, 25, 32, 78, 79; גוש 30369 -
חלקות במלואן 3 - 9, 13, 15, 80, 81;

חלקי חלקות 3, 4, 16, 23, 24, 31, 32, 34, 35, 56, 57, 60, 61, 67, 68, 73, 112;גוש 30372 -
חלקות במלואן 1, 2, 17 - 22, 33, 62 - 66;

חלקי חלקות 1, 2, 4 - 8, 11;   חלקה במלואה 3;גוש 30374 -

חלקי חלקות 5, 6, 8, 9, 12, 13;   חלקות במלואן 1 - 4, 7;גוש 30416 -

חלקי חלקה 2.גוש 30753 -

כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ   
ר צ ו א ה ר  ש  

י"פ התשע"ה, עמ' 7720.  1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  2

אכרזה על גן לאומי

הפקדת העתקי 
התשריט
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 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע נחל שורק הרחבה, לפי תכנית מס' י/מי/1(, התשע"ט-2019

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי¹  בתוקף 
ואתרי  הנצחה, התשנ"ח-21998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה 
ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

ומדרום  רזיאל  רמת  ליישוב  ממזרח  יהודה  בהרי  הנמצא  בתוספת  המתואר  השטח   .1
להר הטייסים, צבוע בירוק, מקווקו בקווים אלכסוניים ומצולבים ירוקים ומוקף בקו 
ביום  והחתום   1:10,000 מידה  בקנה  הערוך  גש/יר/י/מי/1  מספר  בתשריט  דק,  שחור 

כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019( ביד שר האוצר, הוא שמורת טבע.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים בירושלים, במשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה 
יהודה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבשרת ציון, וכל המעוניין בדבר 

רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטחי השיפוט של המועצה האזורית מטה יהודה, 
שבו חלה תכנית מס' י/מי/1, שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 
6811, מיום ד' בתמוז התשע"ד )2 ביוני 2014(, עמ' 5876, והוא כולל גושים וחלקת רישום 

קרקע אלה:

חלקי חלקה 13;גוש 29736 -

חלקי חלקה 2;גוש 29742 -

חלקי חלקה 8;   גוש 29822 -

חלקי חלקות 2 - 4; גוש 29823 -

חלקי חלקה 2;גוש 29824 -

חלקי חלקות 1, 2; גוש 29825 -

חלקי חלקות 1, 2, 10, 11.גוש 29826 -

כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ   
ר צ ו א ה ר  ש  

 אכרזה על
שמורת טבע

הפקדת העתקי 
התשריט

י"פ התשע"ה, עמ' 7720.  1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  2
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הודעת שירותי הדת היהודיים )אגרות שירותים(, התשע"ט-2019

שירותים(,  )אגרות  היהודיים  הדת  שירותי  לתקנות  8)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ד-12013 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
2017, נוסח התוספת לתקנות מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, הוא כלהלן:

"תוספת 
)תקנות 2 ו–8(

בשקלים חדשיםסוג השירות   

1. רישום נישואין וסידורם

717)א( רישום נישואין וסידורם

277)ב( אימות הסכם נישואין    

2. שירותים ותעודות שונות

178)א( פתיחת תיק נישואין )אם לא נערכו נישואין(  

154)ב( תעודת רווקות  

67)ג( העתק תעודת נישואין

132)ד( אישורים שונים של הרבנות המקומית או של המועצה הדתית   

132)ה( העתק מאושר של המסמכים המפורטים בפרטי משנה )ב( ו–)ד(

)ו( כל העתק מאושר נוסף של המסמכים המפורטים בפרטי 
משנה )ב( עד )ד(

19

3. תעודות הכשר שנתיות )לשנת תקציב(  

)א( בתי אוכל
מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל 

שכושר הקליטה בו -  

529עד 20 איש 

761 21 עד 50 איש   

1,388 51 איש ומעלה  

)ב( בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים  

3,339 עד 70 חדרים

6,301 71  עד 130 חדרים  

8,899 131 עד 250 חדרים  

12,588 251 חדרים ומעלה   

2,321)ג( אכסניות נוער ובתי ספר שדה    

)ד( אולמות אירועים

כושר קליטה -

2,809 עד 450 איש  

4,218 451 עד 1,000 איש  

4,919   1,001 איש ומעלה   

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ד, עמ' 48.  1
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בשקלים חדשיםסוג השירות   

)ה( מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות )כולל מאפיות, מגדניות 
ומפעלים להכנת אוכל מוכן )קייטרינג((     

מעסיקים - 

1,402 עד 10 עובדים  

2,809 11  עד 20 עובדים    

4,985 21 עד 30 עובדים   

318,899 עובדים ומעלה    

מוסד הכולל מטבח שנוכח בו משגיח קבוע )ואשר אינו נכלל  )ו( 
בקטגוריה אחרת בתוספת זו(

2,321

מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע )מטבח קצה(  )ז( 
)ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו(

1,388

)ח( מפעלים לייצור טליתות ושופרות 
מעסיקים  -

1,402 עד 10 עובדים   

2,809 11 עד 20 עובדים   

4,985 21 עד 30 עובדים   

318,899 עובדים ומעלה   

)ט( חנויות לתשמישי קדושה )ספרי תורה, מגילות, תפילין ומזוזות(
מעסיקים -

512 עד 2 עובדים    

1,075 3 עובדים ומעלה  

)י( יקבים
מעסיקים -

1,402 עד 5 עובדים  

4,985 6 עד 10 עובדים 

119,269 עובדים ומעלה     

)יא( חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים   

1,402חנות או מחסן שאינם סיטונאיים   

4,985 חנות סיטונית או מחסן סיטוני  

)יב( משחטות   
משחטות ששטחן -

3,504 עד 500 מ"ר

6,611 501 עד 1,000 מ"ר        

1,0019,633 מ"ר ומעלה  

)יג( מרכולים
מרכולים ששטחם -

1,851 עד 250 מ"ר    

2513,504 עד 500 מ"ר  
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בשקלים חדשיםסוג השירות   

5016,611 עד 1,000 מ"ר   

1,0019,610 מ"ר ומעלה   

)יד( מטעים וכרמים )ערלה, כלאיים, נטע רבעי(
שטח - 

277עד 20 דונמים   

833למעלה מ–20 דונמים עד 50 דונמים   

1,229 למעלה מ–50 דונמים עד 100 דונמים  

1,638למעלה מ–100 דונמים   

)טו( בתי אריזה לפירות  
מעסיקים -

1,481עד 10 עובדים  

112,777 עד 30 עובדים  

314,628 עובדים ומעלה   

)אם  אגרה בעד פתיחת תיק לקבלת תעודת הכשר שנתית  )טז( 
לא הונפקה תעודת הכשר(  

178

4. תעודות הכשר לפסח

)א( תעודת הכשר לתקופת הפסח בעד כל אחד מבתי העסק הנזכרים 
בפרט 3 )למעט פרטי משנה )ח(, )ט(, )יד( ו–)טו( שבו(  

235

)ב( רפתות ודירים

1,759משק שיתופי  

178משק משפחתי  

)ג( מרכזי מזון ומכוני תערובת

1,759עד 3,000 טונות לחודש

3,0014,601 עד 8,000 טונות לחודש  

8,0019,170 טונות ומעלה לחודש   

5. שימוש במקוואות

)א( נשים

15טבילה במקווה כללית לנשים כולל מקלחת

31טבילה במקווה כללית לנשים כולל אמבטיה  

51טבילה בתא מיוחד )מקווה כלות( 

51  טבילה שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים  

פטורכלות בשנה הראשונה לנישואיהן   

)ב( גברים

10טבילת שחרית בימי חול  

20טבילה בערבי שבתות וחגים כולל מקלחת
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בשקלים חדשיםסוג השירות   

123מנוי חודשי לטבילה במקווה גברים  

כרטיס הכולל כמה אישורי כניסה למקווה בתשלום מראש 
)כרטיס פעימות( 

10% הנחה

)ג( טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות הרגילות של המקווה 

טבילה של אבלים )משפחה( שלא בשעות הפעילות הרגילות 
של מקווה הנשים או מקווה הגברים -

51לכל טובל/ת

לא יותר מ–256לכל המשפחה  

6. בתי הלוויות

)א( השימוש בבתי ההלוויות - בחדר הטהרה, באולם ההספדים 
או בשניהם  

307לכל נפטר     

)ב( אחסון בקירור

256עד 24 שעות ראשונות  

256כל 24 שעות נוספות או חלק מהן  

7.    משגיח
38".       שירותי משגיח המועסק על ידי מועצה דתית, לשעה      

י"א בניסן התשע"ט )16 באפריל 2019(

)חמ 3-5312(

ס ו ל פ ד  ד ו ע  
המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת  

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )היקף כספי ומהות 
מקצועית(, התשע"ט-2019

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ג( לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )היקף 
כספי ומהות מקצועית(, התשמ"ד-11984 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

 ,2017 אוקטובר  חודש  מדד  לעומת   2018 אוקטובר  חודש  במדד  שינוי  )א( עקב   .1
התשע"ט בטבת  כ"ד  מיום  והם  לתקנות,   1 בתקנה  הנקובים  הסכומים   עודכנו 

)1 בינואר 2019(, כלהלן:

)1( בכל ענף עבודה - 89,600 שקלים חדשים";

)2( בכל ענף משנה - 46,800 שקלים חדשים.

ט"ז באדר א' התשע"ט )21 בפברואר 2019(
ו ה י ל א ן  ל י א )חמ 3-1048-ת2(  

רשם הקבלנים   

עדכון סכומים

ק"ת התשמ"ד, עמ' 1476; התשע"ד, עמ' 642.  1
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )שיעור קנס(, התשע"ט-2019

בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
)שיעור קנס(, התשמ"ח-11987 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עודכן   ,2017 אוקטובר  חודש  מדד  לעומת   2018 אוקטובר  חודש  במדד  שינוי  עקב   .1
 ,)2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  מיום  והוא  לתקנות,   1 בתקנה  הנקוב  הסכום 

39,163 שקלים חדשים.

ט"ז באדר א' התשע"ט )21 בפברואר 2019(
ו ה י ל א ן  ל י א )חמ 3-1537-ת2(  

רשם הקבלנים   

עדכון סכומים

ק"ת התשמ"ח, עמ' 7; התשע"ד, עמ' 1005.  1
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