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 תקנות שירות לאומי-אזרחי )דמי כלכלה והיקף ההשתתפות של
גוף מפעיל( )תיקון(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ב( לחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-12014, ובהסכמת 
שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

מפעיל(,  גוף  של  ההשתתפות  והיקף  כלכלה  )דמי  לאומי-אזרחי  שירות  בתקנות   .1
התשע"ד-22014 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1)ו(, בהגדרה "המדד היסודי", 

במקום "יוני 2014" יבוא "ינואר 2022".

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בטבלה -   .2
בטור ב', במקום "409.98" יבוא "615";  )1(

בטור ג', במקום "307.48" יבוא "460";  )2(

בטור ד', במקום "440.72" יבוא "1,057".  )3(

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(.  .3
י"א בניסן התשפ"ב )12 באפריל 2022(

)חמ 3-4860(

ט נ ב י  תל פ נ  
ראש הממשלה ושר  

ההתיישבות הממונה  
על ביצוע החוק  

הודעת הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות )סל שירותים ומחיר מרבי(, 
התשפ"ב-2022

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"ו  ומיום  ציבורית,  קייטנה  בעד  המרבי  המחיר  עודכן  המדד  שינוי  עקב   .1
התשפ"ב )1 בנובמבר 2021(, נוסח סעיף 6 לצו הוא כלהלן:

תיקון תקנה 1  

תיקון התוספת 
הראשונה 

 

תחילה 

עדכון סכום 
המחירים המרביים

ס"ח התשע"ד, עמ' 380.  1

ק"ת התשע"ד, עמ' 1476.  2

ק"ת התשע"ח, עמ' 934 ועמ' 2146; התשפ"א, עמ' 3505.  1
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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-21985

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 

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

)פטורים והנחות 
במסים(, 

התשמ"ה-1985

 )1( סל שירותים
לפי סעיף 2

קייטנה ציבורית 
ובה 100 ילדים 

לפחות

 624.9675.7739.9684

 )2( סל שירותים
לפי סעיף 3

קבוצת גן 
ילדים ובה 35 
ילדים לפחות

714756.5829781.4

 )3( סל שירותים
לפי סעיף 4

קייטנה ציבורית 
ובה 100 ילדים 

לפחות

387.6428468.4423.8

 )4( סל שירותים
לפי סעיף 5

קבוצת גן 
ילדים ובה 35 
ילדים לפחות

359.6394.8433.2392.8

)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;

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(

ס"ח התשמ"ה, עמ' 204.  2
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- 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 הילד שייך."

י' בניסן התשפ"ב )11 באפריל 2022(
)חמ 3-5835(

ש ר י ה ר  י א י  
המנהל הכללי של משרד הפנים  

תיקון טעות

הדין  )סדרי  ושיקום(  )תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  ומשפחות  הנכים  בתקנות 
התשפ"ב,  ,10110 התקנות  בקובץ  שפורסמו  התשפ"ב-2022,   ,)2 מס'  )תיקון   בערעור( 

עמ' 2640, בסעיף 2)5(, במקום סעיף קטן )ד( המובא בה צריך להיות:

")ד( תקנות 134 ו–149)1(  לתקנות סדר הדין האזרחי יחולו, בשינויים המחויבים, על כתב 
שבו  במחוז  המחוז  פרקליט  משרד  את  יראו  זה  לעניין  לערער;  רשות  בקשת  ועל  ערעור 
הערכאה  שם  ולעניין  בי–דין,  כתבי  להמצאת  התגמולים  קצין  של  כמענו  הערעור  מוגש 
שנתנה את ההחלטה שעליה מערערים, יצוינו בכתב ערעור פרטי הוועדה שעל החלטתה 

מערערים;  בגוף הערעור תצוין נוסף על כך הנקודה המשפטית שבה מערערים."

)חמ 3-939(

תיקון טעות

בתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה( )תיקון מס' 3(, התשפ"ב-2022, שפורסמו בקובץ 
התקנות 10112, התשפ"ב, עמ' 2656, במקום תקנה 6 צריך להיות:

"תיקון תקנה 79 

בתקנות  "כמשמעותן  במקום  )ב()2(,  משנה  בתקנת  העיקריות,  לתקנות   79 6. בתקנה 
תקנה  לפי  הקבלן שמונה  ביד  חתומות  התוכניות יהיו   ;" יבוא  בקרה"  עבודות מכון 

71)א()2("".

)חמ 3-5221(
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