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הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים במעונות יום 
ומשפחתונים( )עדכון מחיר מרבי במעונות יום ומשפחתונים(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1)ד( ו–2)ד( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים 
מרביים במעונות יום ומשפחתונים(, התשע"ג-12013 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

המחיר החודשי המרבי של מעונות יום הכלולים בהסדר הפעלה עם משרד העבודה  )א(   .1
 הרווחה והשירותים החברתיים התעדכן ביום כ"ט בתמוז התשע"ט )1 באוגוסט 2019(, לפי

סעיף 1)ב( לצו כלהלן:

במעון יום שמסווג כמלכ"ר 
 )המחיר בשקלים חדשים,

כולל מס שכר(

במעון יום שאינו מסווג כמלכ"ר
 )המחיר בשקלים חדשים,

כולל מס ערך מוסף( 

2,6232,780לתינוק

2,0122,131לילד

ביום ייווסף  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  שהתעדכן  המרבי  החודשי  המחיר  על   )ב( 
 2 סעיף  לפי  חדשים,  שקלים   6.92 של  סכום   )2019 בספטמבר   1( התשע"ט  באלול  א' 
לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים( 

)תיקון והוראת שעה(, התשע"ז-22017, והוא יהיה כלהלן:

במעון יום שמסווג כמלכ"ר 
 )המחיר בשקלים חדשים,

כולל מס שכר(

במעון יום שאינו מסווג כמלכ"ר
 )המחיר בשקלים חדשים,

כולל מס ערך מוסף( 

2,6292,787לתינוק

2,0192,138לילד

המחיר החודשי המרבי של משפחתונים הכלולים בהסדר הפעלה עם משרד העבודה   .2
הרווחה והשירותים החברתיים התעדכן ביום כ"ט בתמוז התשע"ט )1 באוגוסט 2019(, 

לפי סעיף 2)ב( לצו כלהלן:

 לכל הדרגות 
 )המחיר בשקלים חדשים 

כולל מס ערך מוסף(

2,043לתינוק

1,963לילד

כ"ה באב התשע"ט )26 באוגוסט 2019(
)חמ 3-2722-ת1(

ן ו ר ן  ו ר ק ו ש ה  ש מ             
המפקח על המחירים                                                                      

המחיר המרבי 
במעונות יום

המחיר המרבי 
במשפחתונים

ק"ת התשע"ג, עמ' 504 ועמ' 1604; התשע"ה, עמ' 1372; התשע"ו, עמ' 1816; התשע"ז, עמ' 1332,  1 

    עמ' 1372 ועמ' 1676; התשע"ט, עמ' 1363.
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