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 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנת משטרה( )מס' 2(, 
התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, אני מצווה לאמור: 

מתחמי החקירות בבתי הסוהר המנויים להלן, נקבעים בזה כתחנות משטרה לעניין   .1
הוראות חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-21996:

בית סוהר צלמון

בית סוהר שיקמה

בית מעצר קישון

בית מעצר תל אביב.

י"ג בתמוז התשפ"א )23 ביוני 2021(
)חמ 3-1706(

י א ת שב ב  ק ע י  
המפקח הכללי של    

משטרת ישראל  
                                                נתאשר.

לב – ר ב ר  מ ע
השר לביטחון הפנים

הודעת החומרים המסוכנים )אגרת היתר רעלים(, התשפ"א-2021

בהתאם לסעיף 4 לצו החומרים המסוכנים )אגרת היתר רעלים(, התשנ"ז-11997 )להלן 
- הצו(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש יוני 2021 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 2020,   .1
לצו,   2 שבסעיף  האגרות  סכומי  ישתנו   ,)2021 ביולי   1( התשפ"א  בתמוז  כ"א  מיום 

ולפיכך אגרה בעד היתר רעלים, שתוקפו כמפורט מטה, תהיה בסכום כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

660)1( שתוקפו פחות משנה

5,284)2( שתוקפו לשנה

4,359)3( שתוקפו לשנתיים

2,180)4( שתוקפו לשלוש שנים

י"א בתמוז התשפ"א )21 ביוני 2021(
ג ר דב נ ז ר  מ )חמ 3-2536(         ת

                 השרה להגנת הסביבה

קביעת תחנת 
משטרה

עדכון אגרות

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284.  1

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.  2

ק"ת התשנ"ז, עמ' 583; התש"ף, עמ' 1746.  1
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הודעת הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות )סל שירותים ומחיר מרבי(, 
התשפ"א-2021

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  י"ד  ומיום  ציבורית,  קייטנה  בעד  המרבי  המחיר  עודכן  המדד  שינוי  עקב   .1
התשפ"א )1 בנובמבר 2020(, 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

 609.6659.2721.8667.3

 )2( סל שירותים
לפי סעיף 3

קבוצת גן 
ילדים ובה 35 
ילדים לפחות

696.6738.0808.8762.3

 )3( סל שירותים
לפי סעיף 4

קייטנה ציבורית 
ובה 100 ילדים 

לפחות

378.1417.5457.0413.4

 )4( סל שירותים
לפי סעיף 5

קבוצת גן 
ילדים ובה 35 
ילדים לפחות

 350.8385.2422.6383.2

עדכון סכום 
המחירים המרביים

ק"ת התשע"ח, עמ' 934 ועמ' 2146; התש"ף, עמ' 143.  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."

ל' בסיוון התשפ"א )10 ביוני 2021(
)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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