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צו פיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות )סל שירותים ומחיר מרבי( )תיקון(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5)א( ו–5)ב( לחוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות, 
התשע"ז-12017 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מצווה לאמור:

בצו פיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות )סל שירותים ומחיר מרבי(, התשע"ח-22018   .1
)להלן - הצו העיקרי(, בשמו, במקום "פיקוח" יבוא "הפיקוח".

בסעיף 2 לצו העיקרי, ברישה, אחרי "קייטנה ציבורית" יבוא "ובה 66 ילדים לפחות".  .2
בסעיף 3 לצו העיקרי, ברישה, אחרי "בכיתה א'" יבוא "לגבי כל קבוצת גן ילדים ובה   .3

28 ילדים לפחות".

בסעיף 4 לצו העיקרי, ברישה, אחרי "קייטנה ציבורית" יבוא "ובה 66 ילדים לפחות".   4
בסעיף 5 לצו העיקרי, ברישה, אחרי "כיתה א'" יבוא "לגבי כל קבוצת גן ילדים ובה 28    .5

ילדים לפחות".

בסעיף 6 לצו העיקרי -   6
בסעיף קטן )א( -  )1(

ברישה, אחרי "מקבל" יבוא ""ולפי מספר הילדים המזערי". )א( 

בטבלה - )ב(  

 )1( בין הטור "הרכיב" לבין "טור א'" יבוא הטור "מספר מזערי של ילדים";

בטור "מספר מזערי של ילדים" -   )2(

)א( בפרט )1(, יבוא "קייטנה ציבורית ובה 100 ילדים לפחות";

)ב( בפרט )2(, יבוא "קבוצת גן ילדים ובה 35 ילדים לפחות";

)ג( בפרט )3(, יבוא "קייטנה ציבורית ובה 100 ילדים לפחות";

)ד( בפרט )4(  יבוא "קבוצת גן ילדים ובה 35 ילדים לפחות";

)2( אחרי סעיף קטן )א( יבוא: 

שבסעיף  בטבלה  הקבוע  המזערי  הילדים  ממספר  הילדים  מספר  ")א1( פחת  
קטן )א(, לא יעלה  המחיר המרבי לילד על הערך המתקבל לפי הנוסחה שלהלן:

בנוסחה זו - 

המחיר המרבי הקבוע בטבלה שבסעיף קטן )א( לפי העניין.  - A

- B

לגבי סל שירותים לפי סעיף 2 או 4 - 25 ילדים;  )1(

לגבי סל שירותים לפי סעיף 3 או 5 - 35 ילדים.  )2(

ס"ח התשע"ז, עמ' 974.  1

2 ק"ת התשע"ח, עמ' 934.
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 - C

לגבי סל שירותים לפי סעיף 2 או 4 - מספר הילדים הממוצע לקבוצה   )1(
בקייטנה הציבורית;

לגבי סל שירותים לפי סעיף 3 או 5 - מספר הילדים בקבוצת גן הילדים   )2(
שאליה הילד שייך."

בסעיף קטן )ב(, במקום "בסעיף קטן )א(" יבוא "בסעיף זה".   )3(

בסעיף 7 לצו העיקרי, בסעיף קטן )א(, במקום "בסעיף 5" יבוא "בסעיף 6".   .7
כ"ג בסיוון התשע"ח )6 ביוני 2018(

)חמ 3-5616(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

כללי ניירות ערך )מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר 
מאת רשות ניירות ערך( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותה לפי סעיף 23א)ז()1( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968, קובעת רשות 
ניירות ערך כללים אלה: 

בכללי ניירות ערך )מקרים שבהם דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות   .1
ערך(, התשע"ו-22016 )להלן - הכללים העיקריים(, בסעיף 1 - 

בהגדרה "בטוחות", בסופה יבוא "ושעבוד צף";  )1(

במקום ההגדרה "תעודת סל" יבוא:  )2(

""תעודת סל", "חברת מעטפת" - כהגדרתן בתקנון הבורסה לפי סעיף 46 לחוק;".

בסעיף 2 לכללים העיקריים, בסופו יבוא:  .2
")6( הצעה לציבור של ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה; 

)7( הצעת ניירות ערך של חברת מעטפת או תאגיד מדווח ששינה את עיקר עסקיו 
ההנפקה  בתמורת  שימוש  לעשות  שבכוונתו  או  מדף  לתשקיף  היתר  קבלת  לאחר 

לצורך רכישת נכסים או פעילות שיהוו לאחר ההנפקה את עיקר עסקיו."

תחילתם של כללים אלה 30 ימים מיום פרסומם.   .3
י"ט באייר התשע"ח )14 במאי 2018(

)חמ 3-5218(

ה ט א ו ג ת  נ ע  
יושבת ראש רשות ניירות ערך  

תיקון סעיף 7

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

תחילה

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ד, עמ' 268.  1

2 ק"ת התשע"ו, עמ' 992.
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כללי נתוני אשראי )הוראות שונות( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38)ד( ו–109 לחוק נתוני אשראי, התשע"ו-12016  )להלן - 
החוק(, אני קובעת כללים אלה:

בכללי נתוני אשראי )הוראות שונות(, התשע"ח-22017 )להלן - הכללים העיקריים(,   .1
בפתיח, במקום "33, 43 ו–67)א()4(" יבוא "33, 38)ד(, 43, 67)א()4( ו–109".

אחרי פרק ז' לכללים העיקריים יבוא:  .2

"פרק ח': הודעות

הודעה ללקוחות על 
הזכות לקבל דוח 

ריכוז נתונים בלא 
תשלום

הודעה ללקוחות על זכותם לקבל דוח ריכוז נתונים בלא   .14
בידי  תפורסם  לחוק,  38)ד(  סעיף  לפי  לשנה  אחת  תשלום 
עיתונים  בשלושה  ופשוטה  ברורה  בשפה  ישראל  בנק 
יומיים בעלי תפוצה רחבה בישראל ששניים מהם בשפה 
של  האינטרנט  באתר  וכן  הערבית,  בשפה  ואחד  העברית 

בנק ישראל.

 הודעה ללקוח
 על תחילת

איסוף נתונים

לגביו  אשראי  נתוני  איסוף  תחילת  על  ללקוח  הודעה   .15
ישראל  בנק  ידי  על  תישלח  לחוק,   109 סעיף  לפי  במאגר 

למען הלקוח כפי שמופיע במרשם האוכלוסין."

ט"ו בסיוון התשע"ח )29 במאי 2018(
)חמ 3-5290(

ג ו ל פ ית  נ ר ק  
נגידת בנק ישראל  

תיקון הפתיח

הוספת פרק ח'

ס"ח התשע"ו, עמ' 838.  1

2 ק"ת התשע"ח, עמ' 423.




