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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק הרשויות המקומיות )פיקוח על מחירי שירות של קייטנה ציבורית(, התשע"ז–2017 *

בחוק זה –1.הגדרות

"גוף ציבורי" – אחד מאלה:

רשות מקומית;  )1(

חברה  או  העיריות 1,  לפקודת  249א  בסעיף  כמשמעותו  עירוני  תאגיד   )2(
אחר  תאגיד  או  האמורה  לפקודה  249ב  בסעיף  כמשמעותה  מיוחדת  עירונית 

שייסדה רשות מקומית;

או  הממשלה  של  עקיפה  או  ישירה  בשליטה  או  בבעלות  שנמצא  גוף   )3(
של רשות מקומית או של כמה רשויות מקומיות, לרבות חברה ממשלתית או 
הממשלתיות,  החברות  בחוק  כהגדרתן  מעורבת  וחברה  ממשלתית  בת  חברת 

התשל"ה–1975 2;

גוף המתוקצב או הנתמך במישרין או בעקיפין, מתקציב המדינה או מתקציב   )4(
רשות מקומית;

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  חוק   – ושירותים"  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  "חוק 
התשנ"ו–1996 3;

התש"ן–1990 4,  ופיקוח(,  )רישוי  הקייטנות  בחוק  כהגדרתה  קייטנה   – ציבורית"  "קייטנה 
המיועדת לילדים בגן ילדים או בבית ספר יסודי, ובלבד שמלאו להם ארבע שנים 

והם טרם סיימו את לימודיהם בכיתה ו', ומתקיים לגביה אחד מאלה:

היא מנוהלת על ידי גוף ציבורי;  )1(

קייטנות הן מסגרות חינוך בלתי פורמליות שיש להן 
חשיבות מבחינת ההעשרה החברתית והפיתוח האישי של 
הילדים המשתתפים בהן ומבחינת הסיוע שהן מעניקות 
זמני  בין  הפער  את  מצמצמות  הן  שכן  עובדים,  להורים 
של  העבודה  שעות  ובין  החינוך  מערכת  של  הפעילות 

הורים עובדים  

כיום, מחירי הקייטנות אינם נתונים בפיקוח, ועשויים 
בין  ונע  מאוד  רחב  המחירים  טווח  מאוד   גבוהים  להיות 
בקייטנה  המשתתף  לילד  שקלים  לאלפי  שקלים  מאות 

כאמור  

כי  לקבוע  מוצע  בזה  המתפרסמת  החוק  בהצעת 
התשנ"ו–1996 ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח   חוק 

)להלן – חוק הפיקוח(, יחול על שירות של קייטנה ציבורית 
כפי שהוגדרה בהסדר המוצע )להלן – קייטנה ציבורית(, 
כאילו ניתן לגביו צו לפי סעיף 6 לחוק האמור ונקבע לגביו 
כי רמת הפיקוח תהיה לפי פרק ה' לאותו חוק  לפי הפרק 
שירות  או  מצרך  סמכותו  שבתחום  השר  רשאים  האמור 
היתר,  בין  השרים(,   – )להלן  האוצר  שר  עם  יחד  מסוים, 
לקבוע, בצו, מחיר או מחיר מרבי לאותו מצרך או שירות, 
שיעור שבו מותר יהיה להעלות את מחירו ושיעור שבו 
יש להוריד את מחירו  מוצע לקבוע כי לעניין שירות של 
קייטנה ציבורית יהיו הסמכויות לפי פרק ה' לחוק הפיקוח 
כאמור נתונות לשר הפנים במקום לשרים  כך, שר הפנים 
של  לשירות  מרבי  מחיר  היתר,  בין  לקבוע,  רשאי  יהיה 

קייטנה ציבורית 

הצעות חוק מס' פ/3096/20 )מספר פנימי: 2003232( ו־פ/3174/20 )מספר פנימי: 2004737(; הועברו לוועדה ביום י"ט בשבט התשע"ז  * 

)15 בפברואר 2017( 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 132.  2
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ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעות חוק הכנסת – 705, כ"ג באדר התשע"ז, 21.3.2017



169

רישוי  מחובת  פטור  לעניין  שנקבעו  גופים  או  ארגונים  ידי  על  מנוהלת  היא   )2(
לסוגים של קייטנות לפי סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1969 5;

של  עקיפה  או  ישירה  בשליטה  או  שבבעלות  מקרקעין  בתחום  פועלת  היא   )3(
רשות מקומית 

"שירות" – כהגדרתו בחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 
תחולת חוק פיקוח 

על מחירי מצרכים 
ושירותים ומועד 

להתקנת צו

חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים יחול על שירות של קייטנה ציבורית כאילו 2. )א( 
6 לחוק האמור ונקבע לגביו כי רמת הפיקוח תהיה לפי פרק ה'  ניתן לגביו צו לפי סעיף 

לאותו חוק, ובשינוי זה: בכל מקום, במקום "השרים" יקראו "שר הפנים" 

צו ששר הפנים רשאי להתקין לפי סעיף 12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,  )ב( 
כפי שהוחל בסעיף קטן )א(, יותקן לא יאוחר מ־1 במאי בכל שנה, והוא יעמוד בתוקפו לכל 

הפחות עד 30 באפריל של השנה שלאחריו 
שר הפנים ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו 3.ביצוע ותקנות
על אף האמור בסעיף 2)ב(, בשנת 2017, שר הפנים יהיה רשאי להתקין צו כאמור באותו 4.הוראת מעבר

סעיף לא יאוחר מיום ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017( 

רישוי  מחובת  פטור  לעניין  שנקבעו  גופים  או  ארגונים  ידי  על  מנוהלת  היא   )2(
לסוגים של קייטנות לפי סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1969 5;

של  עקיפה  או  ישירה  בשליטה  או  שבבעלות  מקרקעין  בתחום  פועלת  היא   )3(
רשות מקומית 

"שירות" – כהגדרתו בחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 

חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים יחול על שירות של קייטנה ציבורית כאילו 2. )א( 
6 לחוק האמור ונקבע לגביו כי רמת הפיקוח תהיה לפי פרק ה'  ניתן לגביו צו לפי סעיף 

לאותו חוק, ובשינוי זה: בכל מקום, במקום "השרים" יקראו "שר הפנים" 

תחולת חוק פיקוח 
על מחירי מצרכים 

ושירותים ומועד 
להתקנת צו

צו ששר הפנים רשאי להתקין לפי סעיף 12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,  )ב( 
כפי שהוחל בסעיף קטן )א(, יותקן לא יאוחר מ־1 במאי בכל שנה, והוא יעמוד בתוקפו לכל 

הפחות עד 30 באפריל של השנה שלאחריו 

ביצוע ותקנותשר הפנים ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו 3.

על אף האמור בסעיף 2)ב(, בשנת 2017, שר הפנים יהיה רשאי להתקין צו כאמור באותו 4.
סעיף לא יאוחר מיום ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017( 

הוראת מעבר

לכלכל  הציבוריות  הקייטנות  למפעילי  לאפשר  כדי 
את צעדיהם וליצור ודאות, מוצע לקבוע מועד להתקנת 
של  שירות  מחירי  לעניין  הפיקוח,  לחוק   12 סעיף  לפי  צו 
קייטנה ציבורית, כפי שהוחל בסעיף 2)א( להצעת חוק זו, 
כך ששר הפנים יהיה רשאי להתקין צו כאמור לא יאוחר 
הפחות לכל  בתוקפו  יעמוד  והוא  שנה,  בכל  במאי   מ־1 

עד 30 באפריל של השנה שלאחריו  

כדי לאפשר לשר הפנים להיערך להתקנת צו כאמור, 
מוצע לקבוע מועד מאוחר יותר להתקנת הצו בשנת 2017, 
כך ששר הפנים יהיה רשאי להתקין צו כאמור לא יאוחר 

מיום ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017( 

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.  5
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 עבד אל חכים חאג' יחיא, שולי מועלם־רפאלי, עליזה לביא,
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 אכרם חסון, יחיאל חיליק בר, 
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