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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ביטול רשמיות( )מס' 6(, התש"ף-2019

הבריאות,  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

 ,1 מס'  תיקון  גיליון  לרבות   ,2002 ממאי  לא–כוהליים,  משקאות   -  1071 ת"י  רשמיות   .1
מינואר 2005, גיליון תיקון מס' 2, ממאי 22011 ותיקון טעות מס' 1, מנובמבר 2012 - 

בטלה.

תחילתה של אכרזה זו מיום פרסומה.   .2
ז' בכסלו התש"ף )5 בדצמבר 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

הודעת ההוצאה לפועל )אגרה מיוחדת(, התש"ף-2019

מיוחדת(,  )אגרה  לפועל  ההוצאה  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ה-11995 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2019 נובמבר  בחודש  שפורסם  במדד  השינוי  עקב   .1
 ,)2020 בינואר   1( התש"ף  בטבת  ד'  מיום  לתקנות   1 תקנה  נוסח  יהיה   ,2018 נובמבר 

כמפורט להלן:

- "אגרה מיוחדת )להלן  מאסר  צו  או  הבאה  צו  ביצוע  בעד  הטיפול  דמי      .1
אגרה מיוחדת( לפי פרק ז4 לחוק יהיו כמפורט להלן: 

שקלים   174  - הבאה  צו  ביצוע  בעד  מיוחדת  )1( אגרה 
חדשים;

שקלים   229  - מאסר  צו  ביצוע  בעד  מיוחדת  )2( אגרה 
חדשים."

ה' בכסלו התש"ף )3 בדצמבר 2019(
)חמ 3-88-ת4(

ץ י וב ק ס ו מ ר  מ ו ת  
מנהל רשות האכיפה והגבייה  

           

 שינוי שיעור
אגרה מיוחדת

ביטול רשמיות 

תחילה

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

י"פ התשע"א, עמ' 4758.  2

ק"ת התשנ"ה, עמ' 1186; התשע"ט, עמ' 1574.  1
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 הודעת הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות )סל שירותים ומחיר מרבי(, 
התש"ף-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:

עקב שינוי המדד עודכן המחיר המרבי בעד קייטנה ציבורית, ומיום ג' בחשוון התש"ף   .1
)1 בנובמבר 2019(, 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  

בשקלים חדשים 
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-21985 

)להלן - חוק 
אזור סחר חופשי 

באילת(

טור ב'
מחיר מרבי 

בשקלים חדשים 
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

טור ג'
מחיר מרבי 

בשקלים חדשים 
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

טור ד'
מחיר מרבי 

בשקלים חדשים 
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

 )1( סל שירותים
לפי סעיף 2

קייטנה ציבורית 
ובה 100 ילדים 

לפחות

 613.9 663.8 726.9 671.9

 )2( סל שירותים
לפי סעיף 3

קבוצת גן 
ילדים ובה 35 
ילדים לפחות

 701.5 743.2 814.5 767.6

 )3( סל שירותים
לפי סעיף 4

קייטנה ציבורית 
ובה 100 ילדים 

לפחות

 380.8420.5460.2416.4

 )4( סל שירותים
לפי סעיף 5

קבוצת גן 
ילדים ובה 35 
ילדים לפחות

 353.3387.9425.6385.9

עדכון סכום 
המחירים המרביים

ק"ת התשע"ח, עמ' 934; התשע"ט, עמ' 3189.  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 204.  2
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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 - 

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

ג' בכסלו התש"ף )1 בדצמבר 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(

08/12/1915:17




