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צו התכנון והבנייה )פטור מתכנית והיתר להצבת תחנת משנה ניידת(, 
התשע"ט-2019 

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  266ה)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק( ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מצווה לאמור:

בצו זה  -   .1
ומפורט  שמסומן  כפי  השטח  בגבולות  ניידת  משנה  לתחנת  זמני  מיקום   - "אתר" 

בתשריט שבתוספת החתום בידי מיום ט' בניסן התשע"ט )14 באפריל 2019(;

36)ו(  תקנה  לפי  להיתר,  לבקשה  דרושה  שהסכמתו  גורם   - במקרקעין"  זכות  "בעל 
לתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-22016;

העילית  החשמל  לרשת  ומתחבר  שנאי,  הכולל  יביל,  מבנה   - ניידת"  משנה  "תחנת 
באמצעות תיילים וכולל נגרר אחד או שני נגררים.

אני מתיר לחברת החשמל לישראל להציב באתר תחנת משנה ניידת ולהשתמש בה,   .2
בפטור מתכנית ומהיתר ובלבד שהתקיימו בהם כל אלה:

התקבלה הסכמת בעל הזכות במקרקעין שבו ממוקם האתר;  )1(

לא  וגובהה  מרובעים,  מטרים   150 על  יעלה  לא  ניידת  משנה  תחנת  של  שטחה   )2(
יעלה על 10 מטרים; גובה הגדר המקיפה אותה לא יעלה על 3 מטרים;

שלוש  על  תעלה  שלא  לתקופה  יהיו  בה  ושימוש  ניידת  משנה  תחנת  הצבת   )3(
שנים; 

הצבת תחנת המשנה הניידת תהיה מתחת לקווי 161 או 400 קילו וולט קיימים   )4(
ומיקום עמודי החשמל הקיימים, גובהם וצורתם לא ישתנו. 

עם הקמת תחנת המשנה הקבועה ולאחר חישמולה לפי אישור מנהל מינהל החשמל   .3
או עם פקיעת צו זה, לפי המוקדם, תפרק חברת חשמל לישראל את תחנת המשנה 
הניידת, והשטח ישוקם ויוחזר לקדמותו ובכלל זה טיפול במינים פולשים; עם גמר ביצוע 
העבודות ושיקום השטח תיערך תכנית עדות )AS MADE( ועותק ממנה יועבר למשרדי 
 הוועדה המחוזית מחוז המרכז, למשרדי הוועדה המקומית לב השרון ולמינהל התכנון

במשרד האוצר.

תוספת
)סעיף 1(

אתר ממערב לשער אפרים, בתחומי המועצה האזורית לב השרון:  )1(

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ח, עמ' 212.  1

ק"ת התשע"ו, עמ' 1512; התשע"ח, עמ' 1072.  2

הגדרות

הפטור ותנאיו

השבת המצב 
לקדמותו
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)חמ 3-5270(
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צו התכנון והבנייה )פטור מהיתר ומתכנית לצורך מיגון מיתקני תשתית 
חיוניים( )הוראת שעה( )מס' 6(, התשע"ט-2019 

)להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  266ה)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
-החוק(, לאחר שהשתכנעתי שמדובר במיזם בעל חשיבות ודחיפות לאומית לפי הסעיף 

האמור ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מצווה לאמור: 

בצו זה -   .1
הביטחון  שמערכת  בתוספת,  המפורט  גז  או  חשמל  מיתקן   - חיוני"  תשתית  "מיתקן 

החליטה שהוא חיוני;

"פיקוד העורף" - הגא כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-21951. 

העבודות והשימושים הנדרשים לצורך מיגון מיתקני תשתית חיוניים, פטורים מהיתר   .2
ובתנאים  בתוספת  המסומנים  השטחים  בגבולות  הכול  ומתכנית,  לחוק  ה'  פרק  לפי 

אלה: 

)1( פיקוד העורף יאשר את עבודות ההקמה ויבצען וכן יהיה אחראי על בקרת תכן 
ובקרת ביצוע לעבודות אלה;

למיתקן  האפשר  ככל  צמוד  שייבנו  קירות  הקמת  באמצעות  ייעשה  )2( המיגון 
תשתית חיוני וגובהם לא יעלה על 9 מטרים;

השטח  את  ישקם  המיגון,  את  העורף  פיקוד  יפנה  זה  צו  של  תוקפו  פקיעת  )3( עם 
ויחזיר את המצב לקדמותו, זאת אלא אם כן הוסדרו לפי כל דין;

)4( עם גמר ביצוע העבודות והשימושים תיערך תכנית עדות )AS MADE( ועותק 
ממנה יועבר למשרדי הוועדות המחוזיות והוועדות המקומיות שבתחומן מצוי מיתקן 
השימושים  כן  אם  אלא  זאת  האוצר,  במשרד  התכנון  ולמינהל  החיוני  התשתית 

הוסדרו לפי כל דין.

תוקפו של צו זה עד יום ו' בניסן התשפ"א )19 במרס 2021(.    .3

תוספת
)סעיף 1(

תחנת כוח ותחנת גז - אתר חיפה:  )1(

הגדרות

פטור מהיתר 
ותכנית

תוקף

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

ס"ח התשי"א, עמ' 78.  2
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ג' בניסן התשע"ח )19 במרס 2018(

)חמ 3-5646(

ן ו ל ח כ ה  ש מ            

                 שר האוצר
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צו התכנון והבנייה )פטור מהיתר ומתכנית לצורך מיגון מיתקני תשתית 
חיוניים( )הוראת שעה( )מס' 7(, התשע"ט-2019 

)להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  266ה)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
-החוק(, לאחר שהשתכנעתי שמדובר במיזם בעל חשיבות ודחיפות לאומית לפי הסעיף 

האמור ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מצווה לאמור: 

בצו זה -   .1
הביטחון  שמערכת  בתוספת  המפורט  גז  או  חשמל  מיתקן    - חיוני"  תשתית  "מיתקן 

החליטה שהוא חיוני;

"פיקוד העורף" - הגא כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-21951. 

העבודות והשימושים הנדרשים לצורך מיגון מיתקני תשתית חיוניים, פטורים מהיתר   .2
ובתנאים  בתוספת  המסומנים  השטחים  בגבולות  הכול  ומתכנית,  לחוק  ה'  פרק  לפי 

אלה: 

)1( פיקוד העורף יאשר את עבודות ההקמה ויבצען וכן יהיה אחראי על בקרת תכן 
ובקרת ביצוע לעבודות אלה;

למיתקן  האפשר,  ככל  צמוד,  שייבנו  קירות  הקמת  באמצעות  ייעשה  )2( המיגון 
תשתית חיוני  וגובהם לא יעלה על 9 מטרים;

השטח  את  ישקם  המיגון,  את  העורף  פיקוד  יפנה  זה  צו  של  תוקפו  פקיעת  )3( עם 
ויחזיר את המצב לקדמותו, זאת אלא אם כן הוסדרו לפי כל דין;

)4( עם גמר ביצוע העבודות והשימושים תיערך תכנית עדות )AS MADE( ועותק 
ממנה יועבר למשרדי הוועדות המחוזיות והוועדות המקומיות שבתחומן מצוי מיתקן 
השימושים  כן  אם  אלא  זאת  האוצר,  במשרד  התכנון  ולמינהל  החיוני  התשתית 

הוסדרו לפי כל דין.

תוקפו של צו זה עד יום ו' בניסן התשפ"א )19 במרס 2021(.    .3

תוספת
)סעיף 1(

תחנת כוח ותחנת גז - אתר אשכול:  )1(

הגדרות

פטור מהיתר 
ותכנית

תוקף

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

ס"ח התשי"א, עמ' 78.  2
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ג' בניסן התשע"ח )19 במרס 2018(

)חמ 3-5646(

ן ו ל ח כ ה  ש מ            

                 שר האוצר

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000343, התקבל ב - 02/05/2019



קובץ התקנות 8213, כ"ו בניסן התשע"ט, 1.5.2019  3186

תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון מס' 2(, התשע"ט-2019
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 108 ו–109 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-

11984, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-22018, בתקנה 180)ג(, ברישה, במקום "ביום ה'   .1
באלול התשע"ט )5 בספטמבר 2019(" יבוא "ביום ז' בשבט התש"ף )2 בפברואר 2020(".

כ"ג בניסן התשע"ט )28 באפריל 2019(
)חמ 3-5000(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות מחלות בעלי חיים )הסדר ביטוחי חלופי לתשלום פיצויים( )תיקון(, 
התשע"ט-2019

]נוסח חדש[, התשמ"ה-  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לפקודת מחלות בעלי חיים 
11985, אני מתקין תקנות אלה:  

פיצויים(  לתשלום  חלופי  ביטוחי  )הסדר  חיים  בעלי  מחלות  לתקנות  בתוספת   .1
התשע"ד-22014, אחרי פרט מספר 2 יבוא:  

טור א'
סוג בעלי חיים

טור ב'
מחלה

ברוצלוזיס""3. בקר לחלב

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .2
י"ב בניסן התשע"ט )17 באפריל 2019(

)חמ 3-4779(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי( )מס' 13(, התשע"ט-2019
בהסכמת  החוק(,   - )להלן  התשי"ג-11953  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
צרכנים  יצרנים,  נציגי  עם  התייעצות  ולאחר  הפנים,  לביטחון  והשר  הסביבה  להגנת  השר 

ויבואנים, אני מכריז לאמור:

תיקון גיליון  לרבות   ,1980 מאוגוסט  חוזר,  למילוי  מיטלטלים  הלון  מטפי   -  987 ת"י   .1 
מס' 1 מדצמבר 1983 וגיליון תיקון מס' 2, ממרס 22003, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון 

מס' 3, מאפריל 2019.

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .3

י' בניסן התשע"ט )15 באפריל 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

תיקון תקנה 180

תיקון התוספת

תחילה

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשע"ד, עמ' 34.  1

ק"ת התשע"ד, עמ' 990; התשע"ז, עמ' 1225.  2

שינוי תקן

הפקדה

תחילה

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התשס"ג, עמ' 1972.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשמ"ט, עמ' 48.  1

ק"ת התשע"ט, עמ' 422 ועמ' 1482.  2
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כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות( )תיקון(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ט לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-11981, ולאחר 
התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני קובע כללים אלה: 

בכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות(, התשס"ח-22008 )להלן - הכללים העיקריים(,   .1
בכל מקום, במקום "אדם בעל מוגבלות" יבוא "אדם עם מוגבלות". 

בסעיף 1 לכללים העיקריים, אחרי ההגדרה "עסק קטן" יבוא:   .2
""ערוצי קשר המוצעים על ידי התאגיד הבנקאי" - מענה טלפוני  והאזור האישי של 

הלקוח באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי, לכל הפחות;".  

בסעיף 4 לכללים העיקריים -      .3
בסעיף קטן )ב(, במקום "בסניפיו" יבוא "בערוצי הקשר המוצעים על ידי התאגיד   )1(

הבנקאי או בסניפיו, על פי העדפת הלקוח";    

בסעיף קטן )ה(, אחרי "המאפשר משיכת מזומן" יבוא "או באמצעות סימון על גבי   )2(
המכשיר האוטומטי".   

בסעיף 4א לכללים העיקריים -      .4
בסעיף קטן )ב(, במקום "באמצעות פקסימיליה או באמצעות חשבון הלקוח באתר   )1(
האינטרנט של התאגיד הבנקאי או באמצעות שיחה מוקלטת" יבוא "בערוצי הקשר 

המוצעים על ידי התאגיד הבנקאי, על פי העדפת הלקוח";   

במקום סעיף קטן )ב1( יבוא:       )2(

לפי עמלות  מוגבלות,  עם  אדם  או  ותיק  אזרח  שהוא  מלקוח   ")ב1( נגבו 
פרט 1)א()2( או )3( שבתוספת הראשונה, בסכום העולה על הסכום שהיה משלם 
בפועל אילו היה מצטרף למסלול הבסיסי, בכל חודש במהלך תקופה של שנת 
מצא  האמורים;  הסכומים  בין  ההפרשים  את  הבנקאי  התאגיד  יחשב  כספים, 
התאגיד  יצרפו  מאפס,  גבוהים  חודש  בכל  ההפרשים  כי  הבנקאי  התאגיד 
הבנקאי למסלול הבסיסי עד יום 1 במרס של השנה העוקבת; התאגיד הבנקאי 
יודיע ללקוח כאמור על צירופו למסלול הבסיסי ועל אפשרותו לבטל את צירופו; 
לקוח  לאותו  למסור  הבנקאי  התאגיד  נוהג  שבו  באופן  בכתב  תינתן  ההודעה 

הודעות.

ערך  מס  בחוק  כהגדרתו  מורשה  עוסק  או  קטן  עסק  שהוא  מלקוח  )ב2( נגבו 
הראשונה,  שבתוספת   )3( או  1)א()2(  פרט  לפי  עמלות  התשל"ו-31975,  מוסף, 
בסכום העולה על הסכום שהיה משלם בפועל אילו היה מצטרף למסלול הבסיסי 
או למסלול המורחב, בכל חודש במהלך תקופה של שנת כספים, יחשב התאגיד 
מהמסלולים;  אחד  כל  לגבי  האמורים,  הסכומים  בין  ההפרשים  את  הבנקאי 
מצא התאגיד הבנקאי כי ההפרשים בכל חודש גבוהים מאפס, יצרפו למסלול 
הבסיסי או המורחב, בהתאם לממוצע ההפרשים הגבוה יותר, עד יום 1 במרס 
של השנה העוקבת; התאגיד הבנקאי יודיע ללקוח כאמור על צירופו למסלול 
ועל אפשרותו לבטל את צירופו; ההודעה תינתן בכתב באופן שבו נוהג התאגיד 

הבנקאי למסור לאותו לקוח הודעות.";  

ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשס"ז, עמ' 376.  1

ק"ת התשס"ח, עמ' 310; התשע"ז, עמ' 1693.  2
ס"ח התשל"ו, עמ' 52.  3

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 4א

החלפת מונח
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בסעיף קטן )ד(, במקום "באמצעות פקסימיליה או באמצעות חשבון הלקוח באתר   )3(
האינטרנט של התאגיד הבנקאי או באמצעות שיחה מוקלטת" יבוא "בערוצי הקשר 

המוצעים על ידי התאגיד הבנקאי, על פי העדפת הלקוח".   

בתוספת הראשונה לכללים העיקריים -     .5
בכותרת, במקום ")סעיפים 1 ו–2(" יבוא ")סעיפים 1, 2, 4 ו–4א(";  )1(

בטבלת התעריפון המלא -      )2(

בחלק 3 - אשראי, בפרט 3)א(, בפסקה )5( -   )א( 

בטור "מחיר" -   )1(

)א( במקום "ערבות מכל סוג" יבוא "ערבות בנקאית מכל סוג";

בנקאית  ערבות  "ולמעט  יבוא  המכר("  חוק   - ")להלן  )ב( אחרי 
המובטחת בפיקדון כספי ספציפי";

ספציפי  כספי  בפיקדון  המובטחת  בנקאית  "ערבות  יבוא  )ג( בסופו 
)למעט ערבות למשתכנים לפי חוק המכר( ........ אחוז )מינימום(";

כספי  בפיקדון  המובטחת  ערבות  "בעבור  במקום  "הערות",  בטור   )2(
שירות  בעד  "העמלה  יבוא  אחוז"   ... של  מופחת  שיעור  ייגבה  ספציפי 
"ערבות בנקאית המובטחת בפיקדון כספי ספציפי" תהיה נמוכה מהעמלה 

בעד שירות "ערבות מכל סוג"". 

 ,)4( שוליים  בהערת   ,)1( בפסקה  4)א(,  בפרט  ערך,  ניירות   -  4 בחלק  )ב( 
פרסום(,  לצורך  קרנות  )סיווג  בנאמנות  משותפות  השקעות  "בתקנות  במקום 

התשס"ח-2007" יבוא "בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994,".

בחלק 9 - שירותים מיוחדים, בסופו יבוא "ייעוץ פנסיוני כהגדרתו בחוק  )ג( 
פנסיוניים(,  סליקה  ומערכת  שיווק  )ייעוץ,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח 
התשס"ה-42005, משיכת מזומן במכשיר אוטומטי באמצעות כרטיס נטען שלא 
מקושר לחשבון עובר ושב5, משיכת מזומן במכשיר אוטומטי באמצעות כרטיס 

חיוב אשר הונפק בחו"ל או על ידי שלוחה של בנק זר".   

)א( תחילתם של סעיפים 3)1( ו–5)2()א( לכללים אלה 60 ימים מיום פרסומם.   .6
)ב( תחילתו של סעיף 5)2()ב( לכללים אלה ביום תחילתו של חוק השקעות משותפות 

בנאמנות )תיקון מס' 28(, התשע"ז-62017.   

בתקופה שמיום פרסומם של כללים אלה עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(   .7
יראו כאילו בסעיפים 4א)ב1( ו–)ב2( לכללים העיקריים, כנוסחם בסעיף 4)2( לכללים 

אלה, במקום "במרס" בא "באוגוסט".

ב' בניסן התשע"ט )7 באפריל 2019(
)חמ 3-3782(

ן ו ר י ר  י מ א  
נגיד בנק ישראל  

תיקון התוספת 
הראשונה

תחילה

הוראת שעה

ס"ח התשס"ה, עמ' 918.  4

מחיר השירות ייקבע בדרך של שיעור מסכום המשיכה.  5
ס"ח התשע"ז, עמ' 1064.  6
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 הודעת הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות )סל שירותים ומחיר מרבי(, 
התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)ג( לצו הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות )סל שירותים 
ומחיר מרבי(, התשע"ח-12018 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

בחשוון  כ"ג  ומיום  ציבורית,  קייטנה  בעד  המרבי  המחיר  עודכן  המדד  שינוי  עקב   .1
התשע"ט )1 בנובמבר 2018( נוסח סעיף 6 לצו הוא כלהלן:

על "מחיר מרבי יעלה  לא  לילד  חדשים,  בשקלים  המרבי,  6. )א( המחיר 
שהוא  השירותים  לסל  בהתאם  העניין  לפי  הקבוע  המחיר 

מקבל ולפי מספר הילדים המזערי כקבוע בטבלה שלהלן:

הרכיב
 מספר מזערי

של ילדים

טור א'
מחיר מרבי לעניין 
קייטנה ציבורית 
שמפעיל מפעיל 
קייטנה שהוא 
רשות מקומית 

או תאגיד שבידי 
רשות מקומית 
לפחות מחצית 

מההון או מחצית 
מכוח ההצבעה 
והוא מוסד ללא 
כוונת רווח או 

שהוא מוסד 
פטור ממס ערך 
מוסף לפי חוק 

אזור סחר חופשי 
באילת )פטורים 
והנחות במסים(, 

התשמ"ה-1985

טור ב'
מחיר מרבי לעניין 
קייטנה ציבורית 
שמפעיל מפעיל 
קייטנה שהוא 
תאגיד שבידי 
רשות מקומית 
לפחות מחצית 

מההון או מחצית 
מכוח ההצבעה בו 

והוא אינו מוסד 
ללא כוונת רווח 
או שהוא אינו 

מוסד פטור ממס 
ערך מוסף לפי חוק 
אזור סחר חופשי 
באילת )פטורים 
והנחות במסים(, 

התשמ"ה-1985

טור ג'
מחיר מרבי לעניין 
קייטנה ציבורית 
שמפעיל מפעיל 
קייטנה שאינו 

מוסד ללא כוונת 
רווח לפי חוק 

מס ערך מוסף או 
שאינו פטור ממס 

ערך מוסף לפי חוק 
אזור סחר חופשי 
באילת )פטורים 
והנחות במסים(, 

התשמ"ה-1985

טור ד'
מחיר מרבי 

לעניין קייטנה 
ציבורית שמפעיל 

מפעיל קייטנה 
שהוא מוסד 
ללא כוונת 

רווח לפי חוק 
מס ערך מוסף 

או שהוא מוסד 
פטור ממס ערך 
מוסף לפי חוק 

אזור סחר חופשי 
באילת )פטורים 
והנחות במסים(, 

התשמ"ה-1985

 )1( סל שירותים
לפי סעיף 2

קייטנה ציבורית 
ובה 100 ילדים 

לפחות

 612 661.8 724.7 669.9

 )2( סל שירותים
לפי סעיף 3

קבוצת גן 
ילדים ובה 35 
ילדים לפחות

 699.3 740.9 893.2 765.3

 )3( סל שירותים
לפי סעיף 4

קייטנה ציבורית 
ובה 100 ילדים 

לפחות

 379.6 419.2 458.8 415.1

 )4( סל שירותים
לפי סעיף 5

קבוצת גן 
ילדים ובה 35 
ילדים לפחות

 352.2 386.7 424.3 384.7

עדכון סכום 
המחירים המרביים

ק"ת התשע"ח, עמ' 934.  1
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)א1( פחת  מספר הילדים ממספר הילדים המזערי הקבוע 
בטבלה שבסעיף קטן )א(, לא יעלה  המחיר המרבי לילד על 

הערך  המתקבל לפי הנוסחה שלהלן:

בנוסחה זו - 

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

- B

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

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

- C

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

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

המחירים המנויים בסעיף זה כוללים מס שכר ומס ערך  )ב( 
מוסף, לפי העניין."

י"א בניסן התשע"ט )16 באפריל 2019(
)חמ 3-5835(

ן ה כ י  כ ד ר מ  
המנהל הכללי של משרד הפנים  

ממס ערך 
מוסף לפי 
חוק אזור 

סחר 
 חופשי

באילת 
)פטורים 
והנחות 

במסים(, 
-התשמ"ה

1985 

( סל 1)
שירותים 
 2לפי סעיף 

קייטנה 
ציבורית 

 100ובה 
ילדים 
 לפחות

612 
 שקלים

 שקלים 669.9 שקלים 724.7 שקלים 661.8

( סל 2)
שירותים 
 3לפי סעיף 

קבוצת גן 
ילדים ובה 

ילדים  35
 לפחות

699.3 
 שקלים

 שקלים 765.3 שקלים 893.2 שקלים 740.9

( סל 3)
שירותים 
 4לפי סעיף 

קייטנה 
ציבורית 

 100ובה 
ילדים 
 לפחות

379.6 
 שקלים

 שקלים 415.1 שקלים 458.8 שקלים 419.2

( סל 4)
שירותים 
 5לפי סעיף 

קבוצת גן 
ילדים ובה 

ילדים  35
 לפחות

352.2 
 שקלים

 שקלים 384.7 שקלים 424.3 שקלים 386.7

 הקבועהמזערי מספר הילדים ממספר הילדים   פחת (1)א   
המרבי  המחיריעלה   לאבטבלה שבסעיף קטן )א(, 

 שלהלן: הנוסחהלפי המתקבל   לילד על הערך

 
𝐴𝐴 ∗ 𝐵𝐵
𝐶𝐶

 

  -בנוסחה זו

A- שבסעיף קטן  בטבלה הקבוע המרבי המחיר

 .העניין לפי )א(
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