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התקנות קובץ
12 בספטמבר 2005 6421 התשס"ה באלול ח'

950 התשס"ה-2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), ביטחון שירות תקנות

954 התשס"ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   אומנותם, שתורתם ישיבות לתלמידי שירות דחיית תקנות

957   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ה-2005 (תיקון), קשות) מחלות עלות (ניכוי ממלכתי בריאות ביטוח תקנות

958 התשס"ה-2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), החולים) לקופות (הקצאה ממלכתי בריאות ביטוח תקנות

959   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ה-2005 חולים), בתי - ריבית (תוספת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

959 התשס"ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 הפקה) (מס' (עדכון היטלי הודעת המים

960 התשס"ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 למים) (מס' תעריפים (עדכון הודעת המים

963 התשס"ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(3 למים) (מס' תעריפים (עדכון הודעת המים

עמוד
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התשס"ה-2005 (תיקון), ביטחון שירות תקנות

התשמ"ו-11986, משולב], [נוסח ביטחון שירות לחוק ו–57 לפי סעיפים 5 בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני

העיקריות),  התקנות - התשכ"ז-21967 (להלן ביטחון, שירות לתקנות הראשונה בתוספת .1
- א' בחלק

בטל;  - 1 פרט (1)

ו–3, לרבות הטבלה, יבוא:  2 פרטים במקום (2)

מיום שנה של שלהלן, וחלפה תקופה למזערי כאמור בטבלה מתחת משקל .2"
2 בתוספת השניה;  המבחן שבפרט לשירות לפי ארעית בלתי כשר שהנבדק נמצא

מיום שנה של תקופה וחלפה שלהלן, בטבלה כאמור למרבי מעל משקל .3
3 בתוספת השניה:  המבחן שבפרט לשירות לפי ארעית בלתי כשר שהנבדק נמצא

טבלה 

גובה
(ס"מ)

מזערי משקל
(ק"ג)

מרבי משקל
(ק"ג)

גובה
(ס"מ)

מזערי משקל
(ק"ג)

מרבי משקל
(ק"ג)

141-1403183.5175-17443128.5

143-1423186177-17644131.5

145-1443188.5179-17845134.5

147-1463190.5181-18046137.5

149-1483193183-18247140.5

151-1503195.5185-18448143

153-15231.598.5187-18649147

155-15432.5101189-18850150

157-15633.5103.5191-19051153

159-15834.5106193-19252156

161-16036.5109195-19453159

163-16237111.5197-19654163

165-16438114.5199-19855166

167-16639117201-20056.5169

169-16840120203-20257.5173

171-17041123205-20458.5176

173-17242125.5207-20660179

הערות:
ב–10%. המרבי המשקל ניתן להעלות את שרירי במיוחד - נבדק לגבי (1)

מומחה."  אצל רופא - לבדיקה סנטימטרים 207 מעל גובה (2)

התוספת תיקון
הראשונה

__________
עמ' 107. התשמ”ו, 1 ס”ח

.716 עמ' התשס"ד, עמ' 3399; התשכ”ז, ק“ת 2
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;"- complex reginal pain syndrome" יבוא "dystrophy" 17, אחרי בפרט (3)

בטל;  - 21 פרט (4)

יבוא: 24 פרט במקום (5)

 thrombotic או  קשה, בדרגה  Immune thrombocytopenia .24"
;"thrombocytopenic purpura

קשה"; "בדרגה קשות" יבוא תופעות דמם "עם במקום ,25 בפרט (6)

יבוא: 26 פרט במקום (7)

או גבוהה  בינונית מוגבר ל–Thrombosis בדרגת חומרה סיכון של מצב  .26"
קרישה"; בנוגדי טיפול קבוע המחייב מצב טרומבוטי, או אירוע לאחר

להטבה"; סיכוי "בלא יבוא בסופו ,27 בפרט (8)

"5 שנים";  שנים" יבוא 28, במקום "3 בפרט (9)

יבוא: 29 פרט במקום (10)

שנים   5 עד  או   Allogeneic bone marrow transplantation לאחר מצב .29"
כשמתקיימות  או מוצלח  Autologous bone marrow transplantation לאחר

לטיפול"; לוואי תופעות

יבוא: 31 פרט במקום (11)

קשה"; בחומרה חסימתית ריאות מחלת .31"

בסיכון גבוה"; "המלווים בסופו יבוא ,36 בפרט (12)

בסימפטומים"; "המלווה יבוא בסופו ,54 בפרט (13)

אינה העיכול שסיבתו מדרכי משמעותי דימום יבוא "או בסופו ,56 בפרט (14)
ברורה";

ימחקו; - להטבה" סיכוי וללא "קבועה המילים ,59 בפרט (15)

בטל;  - 61 פרט (16)

חומרה קשה"; יבוא "בדרגת "Hypersplenism" אחרי - 64(א) בפרט (17)

תימחק; - "ברציפות" והמילה "1gr/24h" 1" יבואg/24h" 66, במקום בפרט (18)

יבוא: 136 פרט במקום (19)

חוזרת";  Uveitis קשה   .136"

 - ו–(ב) (א) משנה פסקאות לרבות ב–"כאשר", החל הסיפה  ,137 בפרט (20)
תימחק;

 Acquired" יבוא   "Strabismus paralyticus acquisitus" במקום   ,140 בפרט (21)
;"paralytic strabismus

בטלים;  ו–142 - 141 פרטים (22)

יבוא: 142א פרט במקום (23)

סיכוי להטבה"; בלא הפרעה קשה עם עין יבשה "142א.
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יבוא: 142ב פרט במקום (24)

שתל קרנית"; או כישלון קרנית דחיית שתל מצב לאחר "142ב.

"שנה". יבוא "שנתיים" במקום ,154 בפרט (25)

- א' בחלק העיקריות, לתקנות השניה בתוספת .2

בטל;  - 1 פרט (1)

יבוא: הטבלה, לרבות ו–3, 2 פרטים במקום (2)

שלהלן; בטבלה כאמור למזערי מתחת משקל .2"

שלהלן: בטבלה כאמור בטבלה כאמור למרבי מעל משקל .3

טבלה 

גובה
(ס"מ)

מזערי משקל
(ק"ג)

מרבי משקל
(ק"ג)

גובה
(ס"מ)

מזערי משקל
(ק"ג)

מרבי משקל
(ק"ג)

141-1403183.5175-17443128.5

143-1423186177-17644131.5

145-1443188.5179-17845134.5

147-1463190.5181-18046137.5

149-1483193183-18247140.5

151-1503195.5185-18448143

153-15231.598.5187-18649147

155-15432.5101189-18850150

157-15633.5103.5191-19051153

159-15834.5106193-19252156

161-16036.5109195-19453159

163-16237111.5197-19654163

165-16438114.5199-19855166

167-16639117201-20056.5169

169-16840120203-20257.5173

171-17041123205-20458.5176

173-17242125.5207-20660179

הערות:
ב–10%. המרבי המשקל ניתן להעלות את שרירי במיוחד - נבדק לגבי (1)

מומחה;"  אצל רופא - לבדיקה סנטימטרים 207 מעל גובה (2)

התוספת תיקון
השניה
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ובמקום "-  complex reginal pain syndrome" יבוא   "dystrophy" לאחר   ,11 בפרט (3)
"שנה"; יבוא "שנתיים"

"מיום יבוא הטיפול" "מתום  ובמקום יימחקו, - טיפול"  "או המילים ,16 בפרט (4)
האבחון";

"מיום יבוא מוצלח" טיפול "מתום ובמקום יימחקו, - טיפול" "או המילים ,17 בפרט (5)
האבחון";

בטל;  - 18 פרט (6)

יבוא "שנה"; במקום "שנתיים" ,21 בפרט (7)

שנה"; "עד יבוא התרופתי" הטיפול לתום "עד במקום ,22 בפרט (8)

יימחקו; - "Pneumomediastinum "או המילים ,23 בפרט (9)

יבוא "שנה"; במקום "שנתיים" ,24 בפרט (10)

"עד שנה"; יבוא "חד", ובמקום "שנתיים" יבוא לאחר "התקף" ,25 בפרט (11)

העיכול"; מדרכי "או דמם משמעותי יבוא "ספיגה" אחרי ,39 בפרט (12)

בטל;  - 40 פרט (13)

יבוא "שנה"; במקום "שנתיים" ,41 בפרט (14)

יבוא: 42 פרט במקום (15)

וטיפול."; בירור בהליכי כבד, באנזימי הפרעה או חריפה כבד מחלת .42"

בטל;  - 43 פרט (16)

יבוא: 44 פרט במקום (17)

שנה";  עד סיבוכים Cholelithiasis או choledocholithiasis עם .44"

שנה"; "חצי יבוא "שנה" במקום ,46 בפרט (18)

האבחנה"; מיום "שנה מההחלמה" יבוא "שנתיים במקום ,47 בפרט (19)

יבוא: 48 פרט במקום (20)

שנה";  עד בירור בשלבי יותר Proteinuria של 1GR/24H או   .48"

"שנתיים" ובמקום פסיכוזה" "חדה: יבוא "psychosis במקום "חריפה: ,59 בפרט (21)
שנה"; "עד יבוא

יבוא "שנה"; במקום "שנתיים" ,65 בפרט (22)

יבוא "שנה"; במקום "שנתיים" ,68 בפרט (23)

"עד יבוא "שנה" ובמקום של" ראשון  "אירוע  יבוא "לאחר" אחרי ,88 בפרט (24)
שנה";

- יימחקו; טיפול רפואי" חרף בשתיהן, אחת או המילים "בעין ,89 בפרט (25)

יבוא "שנה"; במקום "שנתיים" ,91 בפרט (26)

 Acquired paralytic" יבוא   "Strabismus paralyticus acquisitus" במקום   ,92 בפרט (27)
;"strabismus

בטל;  - 93 פרט (28)

יבוא: 94 פרט במקום (29)

שנה"; חצי עד להטבה סיכוי ועם קשה הפרעה עם יבשה עין .94"



12.9.2005 התשס"ה, באלול ח' ,6421 התקנות קובץ 954

בטלים; - 94ג עד 94א פרטים (30)

בטל; - 94ה פרט (31)

יבוא: ,104 פרט במקום (32)

שנה".  חמורה עד הפרעה תפקודית chronic fatigue syndrome עם .104"

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .3

תחילתן. לפני ביטחון שנקבעו לשירות רפואי כושר דרגות כדי לשנות אלה בתקנות אין .4

(25 באוגוסט 2005) התשס"ה באב כ'
פז מו ל  שאו  (3-1094 (חמ

הביטחון שר                                                                                   

התשס"ה-2005 אומנותם, שתורתם ישיבות לתלמידי שירות דחיית תקנות

שתורתם  ישיבות לתלמידי שירות דחיית ו–13 לחוק 8 לפי סעיפים 2(1), בתוקף סמכותי  
אני  הכנסת, של ובאישור ועדת החוץ והביטחון החוק), - התשס"ב-12002 (להלן אומנותם,

אלה: תקנות מתקין

1. (א) בתקנות אלה -

תלמידים בישיבות כמפורט להלן: של המספר המזערי "מספר מזערי" -

ביטחון,  לשירות מיועדים שמתוכם 25 לפחות 35 תלמידים - תורנית ישיבה (1)
שירות; דחיית צו עליהם שחל

שחל  ביטחון, לשירות מיועדים לפחות  10 שמתוכם  תלמידים  15 - כולל (2)
שירות; דחיית צו עליהם

הצבאי, התשט"ו-21955; השיפוט בחוק כהגדרתן - "פקודות הצבא"

לחוק; 2 בסעיף כהגדרתו צו - שירות" דחיית "צו

לחוק; 6 סעיף לפי צו שירות אזרחי" - בדבר "צו

לחוק; 5 סעיף לפי - צו שנת הכרעה" בדבר "צו

סגנו; או לישראל הגנה בצבא האדם כוח באגף הגיוס מינהל ראש - הגיוס" מינהל "ראש

למעט  8 לחוק, סעיף לפי שר הביטחון שקבע המוכרות הישיבות - רשימת הישיבות" "רשימת
הסדר. ישיבות

או בחוק  להם בחוק הנודעת אלה תהיה המשמעות בתקנות שאר המונחים (ב) לכל  
הענין. לפי ביטחון, שירות

התנאים על שנוסף ביטחון לשירות  למיועד אלא שירות דחיית  צו יינתן לא (א) .2
אחד מאלה: לחוק מתקיים בו 2 בסעיף הקבועים

שש לו שמלאו מיום מקצועית או תיכונית תורנית, בישיבה סדיר באופן למד (1)
שנים; עשרה

תחילה

הוראות שמירת

ופרשנות הגדרות

__________
.521 עמ' התשס"ב, 1 ס"ח

2 ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

מוקדמים תנאים
להגשת בקשה

שירות דחיית לצו
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בהיקף בתלמוד בגרות במבחן ונבחן ממלכתי-דתי  תיכון ספר בבית למד (2)
את השלים אם טרם או מתעתד להיבחן במבחן כאמור, יחידות לימוד, חמש של

התיכוניים; לימודיו

שש לו שמלאו מיום לישראל מחוץ הממוקמת בישיבה סדיר באופן למד (3)
שנים. עשרה

לשירות  למיועד שירות דחיית צו שיינתן יכול (א), משנה בתקנת האמור אף על (ב)  
על בתשובה" כ"חוזר הוכר שהוא ובלבד בה, הקבועים התנאים בו נתקיימו שלא אף ביטחון

הצבא. פקודות פי

לצו בקשה להגיש רשאי שירות דחיית ניתן לו צו שטרם ביטחון לשירות מיועד (א) .3
לשירות ביטחון. בו להתייצב אמור שהוא למועד הקודם בניסן א' מיום לא יאוחר כאמור

דחיית  לצו בקשה להגיש רשאי שירות דחיית צו עליו שחל ביטחון לשירות מיועד (ב)  
לא נקבע  אם הקיים, הצו של תוקפו פקיעת מועד מ–14 ימים לפני יאוחר לא נוסף שירות

הצבא. בפקודות לכך אחר מועד

לצו  ביטחון לשירות מיועד בקשת לקבל שיירשמו, מיוחדים מטעמים רשאי, השר (ג)  
ו–(ב). (א) בתקנות משנה הקבועים המועדים מן חריגה תוך הוגשה אף אם שירות, דחיית

האזורית. ביטחון בלשכת הגיוס לשירות המיועד יגיש לצו דחיית שירות בקשה (א) .4

בסעיף 2(3) כאמור תצהיר ביטחון יצרף המיועד לשירות שירות דחיית לצו לבקשה (ב)  
על שמתקיימים המעיד אחר וכל אישור לחוק (4)2 בסעיף כאמור הישיבה ראש אישור לחוק,
המיועד לומד שבהם והשעות הימים יפורטו כאמור, ובאישור בתצהיר הצו; למתן התנאים בו

מוסד. באותו ביטחון לשירות

שירות, דחיית לצו בקשה להגיש רשאי בתקנה 3(א), כאמור ביטחון לשירות מיועד (ג)  
בו מתקיים כי שהוכיח ובלבד משנה (ב), בתקנת אישור כאמור או תצהיר ברשותו אין אם אף

.2 בתקנה הקבועים התנאים אחד

בתקנת  כאמור לבקשה אישור יצרף בשני כוללים הלומד לשירות ביטחון מיועד (ד)  
מהמוסדות. אחד מכל (ב) משנה

ביטחון - לשירות למיועד שירות דחיית 5. צו

חודשים; 6 על תעלה שלא לתקופה יינתן - שנים ושלוש עשרים לו מלאו שטרם (1)

שנה. תעלה על לתקופה שלא -  יינתן שנים עשרים ושלוש שמלאו לו (2)

ללמוד שלא כל שנה במשך רשאי צו דחיית שירות עליו שחל לשירות ביטחון מיועד .6
אלה: זמן בפרקי בישיבה סדיר באופן

בתשרי; ליום ל' בתשרי יום י"א בין (1)

בניסן; ליום ל' בניסן יום א' בין (2)

באלול. ליום ב' באב יום ה' בין (3)

לימודיו את להפסיק  רשאי  שירות דחיית  צו עליו שחל  ביטחון לשירות  מיועד  (א) .7
גיוס מינהל ראש מראש מאת היתר לכך אם קיבל הארץ, מן לצורך יציאה בישיבה הסדירים

כמפורט להלן: יהיו המרביות ההפסקה שתקופות ובלבד לכך, הסמיך מי שהוא או

לו מלאו טרם אם ימים, חודש על תעלה שלא לתקופה שנים, לשלוש אחת (1)
עשרים ושתיים שנים;

להגשת המועד
דחיית לצו בקשה

שירות

להגשת הדרך
דחיית לצו בקשה

שירות

תקופת הדחיה

תקופות חופשה
"בין מרוכזות

הזמנים"

יציאות
לחוץ–לארץ
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ושתיים עשרים לו מלאו אם על חודש ימים, תעלה שלא לתקופה לשנה, אחת (2)
שנים; ותשע לו עשרים מלאו וטרם שנים

אם מראש, יאשר לכך הסמיך שהוא מי או גיוס מינהל שראש תקופה לכל (3)
שנים ויותר. ותשע לו עשרים מלאו

ומטעמים  מיוחדות בנסיבות רשאי, לכך הסמיך שהוא מי או גיוס מינהל ראש (ב)  
על נוספות לחוץ–לארץ, לתקופות לשירות ביטחון לצאת מיועד בקשה של לאשר שיירשמו,

(א). משנה בתקנת המנויות אלה

מיועד  את בקשתו של לדחות רשאי לכך הסמיך שהוא מי או ראש מינהל גיוס (ג)  
משנה בתקנת הקבועים התנאים מתקיימים לגביו אף אם לחוץ–לארץ, לצאת ביטחון לשירות
החוק לפי הצווים מתנאי בעבר תנאי קיים לא ביטחון המיועד לשירות כי ראה אם לרבות (א),

עליו. שחלו

בישיבה, ועבר לימודיו על סמך דחיית שירות עליו צו ביטחון שחל לשירות (א) מיועד .8
ימים מיום עשר ארבעה בתוך האזורית הגיוס ללשכת כך על יודיע אחרת, ללמוד בישיבה

המעבר.

ביטחון  לשירות מיועד על האזורית הגיוס ללשכת יודיע הקולטת הישיבה ראש (ב)  
המעבר. מיום ימים 14 בתוך אחרת מישיבה לישיבה שעבר

לכל כוללים בשני ללמוד רשאי כולל,  שהיא בישיבה הלומד  ביטחון לשירות מיועד .9
בשבוע. שעות מ–20 יפחתו מהכוללים לא הלימוד שלו בכל אחד ובלבד ששעות היותר

לפחות, שנים ארבע במשך שירות דחיית צווי עליו שחלו ביטחון לשירות מיועד (א) .10
הכרעה. שנת בדבר לצו בקשה להגיש רשאי שנים, ושתיים עשרים לו ומלאו

הגיוס  בלשכת ביטחון המיועד לשירות יגיש (א) בתקנת משנה כאמור לצו בקשה (ב)  
האזורית.

לתחילת  מ–90 ימים ביותר יקדם שלא תוגש במועד שנת הכרעה בדבר לצו בקשה (ג)
ממנה. ימים מ–30 יאוחר ולא ההכרעה, שנת

שחל הכרעה שנת בדבר צו תוקפו של תקופת ביטחון שנסתיימה לשירות מיועד (א) .11
אחר. התייצבות מועד לו לא נקבע אם האזורית,  הגיוס בלשכת ימים 14 עליו, יתייצב בתוך

רשאי  בסעיף 2 לחוק, הקבועים התנאים בו מתקיימים אשר ביטחון לשירות מיועד (ב)  
דחיית לצו בקשה להגיש (א), משנה בתקנת כאמור האזורית, הגיוס בלשכת התייצבותו בעת

המחויבים. בשינויים עליו יחולו 4 תקנה והוראות שירות,

התנאים מן תנאי לקיים וחדל שירות דחיית צו עליו שחל ביטחון לשירות מיועד (א) .12
שירות דחיית לצו בקשה ולא הגיש הצו, תוקפו של שנסתיימה תקופת או הצו הותנה שבהם
לצו בקשה הגיש ולא לו שניתן הכרעה שנת בדבר צו של תוקפו תקופת שנסתיימה או נוסף,
ייקרא שירות, דחיית חוק מכוח נוספים צווים עליו יחולו לא כי שביקש או שירות, דחיית

לשירות ביטחון. או רפואית לבדיקה להתייצב לרישום,

מיועדים  אליו שייקראו השירות  משך את לזמן מזמן יקבע הגיוס  מינהל ראש (ב)  
(א). משנה בתקנת האמורות הנסיבות בהם שנתקיימו ביטחון לשירות

כל אלה: בה התקיימו אם הישיבות ברשימת ישיבה יכלול השר  .13

בישיבה; להכיר לפניו המליץ ישראל בארץ הישיבות ועד (1)

ישיבות בין מעבר

לימוד בשני
כוללים

בדבר לצו בקשה
הכרעה שנת

הכרעה שנת סיום

צבאי שירות

המידה אמות
בישיבה להכרה

בכולל או
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המזערי; המספר מן בישיבה לא יפחת התלמידים מספר (2)

הישיבה  בשבוע; היתה מ–45 שעות יפחת שלא מתקיימים לימודים בהיקף בישיבה (3)
בשבוע. שעות מ–40 יפחת שלא בהיקף לימודים בה מתקיימים - כולל

כי - אם נמצא מרשימת הישיבות להסיר ישיבה השר רשאי 14. (א)

התחייבותו  את קיים לא או 2(4) לחוק לפי סעיף כוזב אישור מסר ראש הישיבה (1)
הנסיבות האמורות; התקיימו כי בכתב, לו הודיע והשר אותו סעיף, לפי

עומדת אינה ושהישיבה המזערי המספר מן בישיבה התלמידים מספר פחת (2)
מיום שהשר תשעים ימים תקופה של בתום של התלמידים גם במספר המזערי
מרשימת תוסר הישיבה המספר המזערי; כי פחת בכתב, הישיבה, לראש הודיע

מהמספר המזערי; התלמידים מספר פחת שבה הלימודים שנת הישיבות בתום

.13 הקבועות בתקנה האחרות המידה באמות עוד אינה עומדת (3)

שניתנה  לאחר אלא (א) משנה לתקנת בהתאם הישיבות מרשימת ישיבה תוסר לא (ב)  
ההסרה. נגד לטעון הזדמנות הישיבה לראש

באתר ותפורסם האזוריות הגיוס הציבור בכל לשכות לעיון תופקד הישיבות רשימת .15
לישראל. הגנה בצבא האדם כוח אגף של האינטרנט

(28 ביולי 2005) התשס"ה בתמוז כ"א
פז מו ל  שאו  (3-3267 (חמ

הביטחון שר                                                                                   

(תיקון), קשות) מחלות ממלכתי (ניכוי עלות בריאות ביטוח  תקנות
התשס"ה-2005 

התשנ"ד-11994, ממלכתי, בריאות ביטוח לחוק ו–60 19 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
אלה: מתקין תקנות אני שר האוצר, ובהסכמת

קשות), התשנ"ה-21995  עלות מחלות (ניכוי בריאות ממלכתי לתקנות ביטוח 2 בתקנה .1
- העיקריות) התקנות - (להלן

הסכומים במקום למבוטח", חדשים בשקלים  "העלות  בטור (א), משנה בתקנת (1)
יבוא: (1) עד (5) בפסקאות המפורטים

193,000 (1)"

339,000 (2)

41,000 (3)

111,000 (4)

;"39,000 (5)

יבוא: (ב) משנה תקנת במקום (2)

כל  של ביולי  ב–1  יתעדכנו, (א) משנה שבתקנת השנתית העלות סכומי "(ב)
שקדמה לה, בשנה הבריאות יוקר מדד של הממוצע השנתי השינוי שנה, בשיעור

הקודמת." בשנה הבריאות יוקר מדד של הממוצע השנתי השינוי שיעור לעומת

ביטול הכרה
בישיבה

פרסום אופן
הישיבות רשימת

2 תיקון תקנה

__________
.156 עמ' התשנ"ד, 1 ס"ח

2 ק"ת התשנ"ה, עמ' 492.
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על לראשונה תחול אלה, לתקנות (1)1 בתקנה כתיקונה העיקריות, לתקנות 2(א) תקנה .2
שתחילתו  בחציון שיחולק העיקריות, 5 לתקנות בתקנה כמשמעותו לחציון, הכולל הסכום

(1 ביולי 2005). כ"ד בסיון התשס"ה ביום

ביום  שניתנה העיקריות, 4 לתקנות לפי תקנה למוסד הודעתו את יעדכן (א) המנהל .3
העיקריות,  2 לתקנות בתקנה האמורים לסכומים בהתאם (15 ביוני 2005), בסיון התשס"ה ח'

(26 ביוני 2005). התשס"ה בסיון י"ט מיום יאוחר לא אלה, לתקנות 1 בתקנה כתיקונה

אלה, לתקנות (2)1 בתקנה כנוסחה העיקריות, לתקנות בתקנה 2(ב) האמור אף על (ב)  
לתקנות (1)1 בתקנה כתיקונה העיקריות, לתקנות 2(א) שבתקנה השנתית העלות סכומי עדכון

(1 ביולי 2006). התשס"ו בתמוז ה' ביום לראשונה ייעשה אלה,

(1 ביולי 2005) התשס"ה בסיון כ"ד
וה נ דני   (3-2552 (חמ

הבריאות שר                                                                                   

(תיקון), החולים) לקופות (הקצאה ממלכתי בריאות ביטוח  תקנות
התשס"ה-2005 

התשנ"ד- ממלכתי, בריאות ביטוח לחוק ו–60 לפי סעיפים 17 סמכותי בתוקף סמכותי  
של והבריאות הרווחה העבודה וועדת  הרווחה שר ובאישור  האוצר, שר בהסכמת ,11994

אלה: אני מתקין תקנות הכנסת,

החולים), התשנ"ה-21995, לקופות (הקצאה ממלכתי בריאות לתקנות ביטוח 1 בתקנה .1
במקום הטבלה יבוא:

א' "טור
המבוטח גיל

ב' טור
ניקוד

1 1.55עד

1 עד 5 על 0.96עולה

5 עד 15 על 0.47עולה

15 עד 25 על 0.40עולה

25 עד 35 על 0.57עולה

35 עד 45 על 0.68עולה

45 עד 55 על 1.07עולה

55 עד 65 על 1.69עולה

65 עד 75 על 2.86עולה

75 עד 85 על 3.56עולה

85 על 4.06"עולה

__________
.22 עמ' התשנ"ז, ;156 עמ' התשנ"ד, 1 ס"ח

2 ק"ת התשנ"ה, עמ' 493.

תחולה

מעבר הוראות

1 תיקון תקנה
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בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005). כ"ד ביום אלה תקנות 2. תחילתן של

(1 ביולי 2005) התשס"ה בסיון כ"ד
וה נ דני   (3-2551 (חמ

הבריאות שר                                                                                   

חולים),  - בתי ריבית (תוספת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו
התשס"ה-2005 

התשנ"ו- ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק סעיף 12(א)(1) לפי סמכותנו בתוקף  
מצווים  אנו סעיף 13 לחוק, לפי המחירים ועדת עם התייעצות ולאחר החוק), - 11996 (להלן

לאמור:

ריבית תיתוסף חולים בבית הניתן שירות בעד החוק לפי שנקבעו מרבי למחיר או למחיר .1
החולים, ובלבד שבית  בבית השירות ניתן ה–60 מתום החודש שבו ביום החל הכללי החשב
בתשלומו החייב לגורם השירות)  חשבון - (להלן השירות בעד החשבון  את מסר החולים
השירות חשבון נמסר השירות; ניתן שבו לחודש העוקב החודש מתום מאוחר שאינו במועד
החודש  ה–30 מתום ביום החשב הכללי החל ריבית תיתוסף מאוחר למועד האמור, במועד
החשב "ריבית זה, לענין בתשלומו; החייב לגורם החולים מבית השירות חשבון נמסר שבו
לזמן מזמן המתפרסמת הכללי החשב שיעורי ריבית בדבר בהודעה כמשמעותה - הכללי"

ברשומות.

שירותים על יחול והוא ,(2005 ביוני   1) באייר התשס"ה  כ"ג  ביום זה צו  2. תחילתו של
התחילה ואילך. ביום החל חולים שניתנו בבתי

(24 במאי 2005) התשס"ה באייר ט"ו

(3-2722 (חמ

ה ו נ דני 
הבריאות שר

נתניהו ן  מי בני
האוצר שר

התשס"ה-2005  ,(2 הפקה) (מס' (עדכון היטלי הודעת המים

 - (להלן התשי"ט-11959  המים, לחוק ו–116(ג) 112א(ב) סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
החוק), אני מודיע בזה לאמור:

ובתקופה  הפקה  היטלי  של האחרונה2  הקביעה מיום חודשים שישה שחלפו היות .1
לפיכך שיעורי ,0.9% של בשיעור לחוק 112א סעיף לפי הקובע בסל שינויים חלו האמורה
התשס"ה בסיון כ"ד מיום השפירים המים ממקורות מים מפיקי שישלמו ההפקה  היטלי

יהיו כדלקמן: (1 ביולי 2005),

הפקה היטל ביתית - ולצריכה לתעשיה האקוויפרים, מכל מים שפירים מפיקי (1)
למ"ק; אגורות 97.11 של

תחילה

ריבית תוספת
למחיר או למחיר

מרבי

ותחולה תחילה

__________
.142 עמ' התשס"ד, ;192 עמ' התשנ"ו, 1 ס"ח

היטלי עדכון
לחקלאות, הפקה

ולצריכה לתעשיה
ביתית

__________
.16 עמ' התשנ"ג, ;169 עמ' התשי"ט, 1 ס"ח

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 359.
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אגורות   83.93 של הפקה היטל  - החוף מאקוויפר לחקלאות שפירים מים מפיקי  (2)
למ"ק;

של היטל הפקה - החוף אקוויפר שאינו מאקוויפר לחקלאות שפירים מפיקי מים (3)
למ"ק; אגורות 80.61

הפקה היטל - לתעשיה ולצריכה ביתית עיליים שפירים ממקורות מים מים מפיקי (4)
למ"ק; אגורות 83.23 של

 25.42 של  הפקה היטל - לחקלאות עיליים מים ממקורות שפירים מים (5) מפיקי
למ"ק. אגורות

(11 באוגוסט 2005) התשס"ה באב ו'
טל ן שמעו  (3-3042 (חמ

המים נציב                                                                                   

התשס"ה-2005 ,(2 למים) (מס' תעריפים (עדכון הודעת המים

אני  החוק), - (להלן התשי"ט-11959  המים, לחוק 112א(ב) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: בזה מודיע

לחוק 112א סעיף פי על המים תעריפי של העדכון מיום חודשים שישה שחלפו היות .1
האמור לחוק לפי הסעיף הקובע בסל שינויים חלו האמורים ששת החודשים והיות שבתקופת
מים  (תעריפי המים 7 לתקנות תקנה של ו–(2) פסקאות (1) נוסח 1.1%, לפיכך של בשיעור
התשס"ה  באייר מיום כ"ג התקנות), הוא - התשמ"ז-21987 (להלן מקורות), מאת המסופקים

כדלקמן: (1 ביוני 2005),

כמות המים תעריף בעד
השנה בכל חודשי המוקצית

למ"ק חדשים בשקלים

"1.2 שפד"ן -

- הרישוי בשנת שהוקצתה המים לכמות

בחודשים נובמבר-אפריל הנצרכת לכמות המים תעריף 1.2.10.773

מאי-אוקטובר בחודשים הנצרכת המים לכמות תעריף 1.2.20.817

משוקלל  תעריף - שהוקצתה המים  כמות על העולה  המים לכמות 1.2.3 תעריף
ו–20% מהתעריף  ב, לכמות מהתעריף א, 30% לכמות מ–50% מהתעריף המורכב
בתוספת 0.96  המשוקלל), התעריף - 1.1.8 (להלן בפסקת משנה הנקובים לכמות ג,

שקלים חדשים למ"ק.

1.3 קולחין -

מכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי 1.3.10.661 תעריף ל–50%

הנצרכת המים שאר כמות לכל תעריף 1.3.20.514

תעריפי עדכון
לחקלאות מים

ולתעשיה

__________
.16 עמ' התשנ"ג, ;169 עמ' התשי"ט, 1 ס"ח

.375 עמ' התשס"ה, ס"ח ;355 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109;
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ערכי טבע - 1.4 מים לשמירת

לשמירת המים כמיועדים נציב של מים שהגדיר בהזרמתם עלות כלשהי שכרוכה מקום
נציב בידי מראש שאושרה כפי האמורה, העלות בגובה התעריף יהיה טבע, ערכי

המים.

מליחים - 1.6 מים

א; כמות תעריפי של המשוקלל התעריף - הבסיס" "תעריף זו, משנה בפסקת (1)
מתעדכנים שהם כפי מקורות, מאת המסופקים לחקלאות למים ג וכמות ב כמות

;8% של בהפחתה לפעם ברשומות, מפעם ומתפרסמים

החשמלית - שמוליכותם מים בשנת הרישוי - שהוקצתה המים (2) לכמות

בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 2.65 דציסימנס למטר 1.9 דציסימנס בין א.
אחוזים; 10 של

בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 3.4 דציסימנס למטר 2.65 דציסימנס בין ב.
אחוזים; 16 של

בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 4.1 דציסימנס למטר 3.4 דציסימנס בין ג.
אחוזים; 24 של

בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 4.8 דציסימנס למטר 4.1 דציסימנס בין ד.
אחוזים; 30 של

בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 5.2 דציסימנס למטר 4.8 דציסימנס בין ה.
אחוזים; 34 של

אחוזים; של 40 בהפחתה - תעריף הבסיס למטר 5.2 דציסימנס מעל ו.

שתכולת מים  - מקורות  של נגב ובמפעל סדום כיכר במפעל ערבה,  במפעל  (3)
המומס  הברזל שרמת מים או לליטר, מיליגרם  1,600 על עולה בהם  הסולפטים 
מעל 0.5 מיליגרם  הגופרי בהם מים שרמת המימן או 0.3 מיליגרם לליטר מעל בהם
מ–3.4  שלהם נמוכה החשמלית מהם, והמוליכות שניים כל של או צירוף לליטר

אחוזים; 25 של בהפחתה הבסיס, תעריף - למטר דציסימנס

נגב), רמת האזורית המועצה (תחום מקורות של נגב ובמפעל ערבה במפעל א. (3א)
שבפרטים  הבסיס תעריף במקום למ"ק חדשים 0.917 שקלים התעריף יהיה

(1) עד (3).

יהיה נגב רמת האזורית המועצה בתחום שאינו מקורות, של נגב במפעל ב.
עד (1) שבפרטים הבסיס תעריף במקום למ"ק חדשים שקלים 1.053 התעריף

;(3)

על תיעשה זו תקנה לענין המומסים והיונים החשמלית המוליכות קביעת א. (4)
ידי מקורות. 

בחודש לשנה, אחת שתיערך של מים, סמך דגימה על תיעשה כאמור הקביעה ב.
המליחים המים לתעריף בסיס  תהווה הקביעה שנה;  אותה של אוקטובר
במהלך כאמור המים בתעריף שינוי ייעשה ולא העוקבת, הרישוי בשנת

הרישוי. שנת

הספק לרשות מרשות המים מועברים בנקודה שבה תילקח המים של ג. הדגימה
המעבר). (נקודת הצרכן
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הצרכן בנוכחות מקורות, של מוסמך נציג ידי על תילקח המים של הדגימה ד.
מטעמו. נציג או

מ–15  יאוחר  לא המים, לנציבות  מקורות ידי על יועברו הדגימות  ה. תוצאות
לצרכן, מקורות תעביר עותק מתוצאות הדגימות שנה; כל של נובמבר בחודש

כן; לפני ימים 10 לפחות

בעת התקנתה, כמים מליחים מים שאינם מזוהים לגבי זו תקנה  הזכאות לענין (5)
הרישוי העוקבת. בשנת רק ותחל המים לנציב בכתב בקשה הגשת רק עם תקום

קביעת פי מהם, על בחלקים או בלבד האלה תחול באזורים ו עד (6) פסקת משנה (2)א
יזרעאל; עמק חרוד; עמק שאן; בית עמק הירדן; בקעת הירדן; עמק המים: נציב
כיכר יהודה; ערבה; מדבר הנגב; הר מערבי; הצפון הנגב הכרמל; זבולון; חוף עמק

סדום.

לתעשיה מים (2)

מליחים -                                          נחותים ומים מים   2.2

לליטר  כלור מיליגרם  700 לבין  לליטר כלור מיליגרם  550 בין  שמליחותם  2.2.2 מים 
מ–2.074  ב–15% נמוכים תעריפים - הרישוי בשנת שהוקצתה המים לכמות -

שקלים חדשים למ"ק;

בשנת  המים שהוקצתה לכמות - כלור לליטר 2.2.3 מים שמליחותם מעל 700 מיליגרם
למ"ק; חדשים שקלים מ–2.074 ב–25% נמוכים תעריפים - הרישוי

מקורות. ידי על תיעשה זו תקנה לענין הכלורידים תכולת קביעת (א) 2.2.5

לשנה, אחת שתיערך  מים, של  דגימה  סמך על  תיעשה  כאמור הקביעה  (ב)
המים לתעריף  בסיס תהווה הקביעה שנה; אותה של אוקטובר בחודש 
כאמור המים בתעריף שינוי ייעשה ולא העוקבת, הרישוי בשנת המליחים

הרישוי. שנת במהלך

הספק מרשות המים מועברים שבה  בנקודה תילקח  המים של הדגימה (ג)
המעבר). (נקודת הצרכן לרשות

הצרכן בנוכחות מקורות, של ידי נציג מוסמך על תילקח המים של הדגימה (ד)
מטעמו. נציג או

יאוחר לא המים, לנציבות מקורות ידי על יועברו הדגימות תוצאות  (ה)
ידי  על הדגימות יועבר עותק מתוצאות שנה. כל נובמבר של מ–15 לחודש

כן; לפני ימים 10 מקורות לצרכן, לפחות

במים  השימוש כי המים, נציב מצא שבהם באזורים, יחולו לא זו פסקה הוראות  2.2.6
מים." מקורות לזהם עלול קולחין במי או מליחים במים נחותים,

להלן: כמפורט הוא זו הודעה לענין לתקנות (1)1.6(1)7 בתקנה האמור הבסיס" "תעריף .2
למ"ק; חדשים שקלים 1.099 - תעריף כמות א

למ"ק; חדשים שקלים 1.324 - תעריף כמות ב

למ"ק. חדשים שקלים 1.776 - תעריף כמות ג

(11 באוגוסט 2005) התשס"ה באב ו'
טל ן שמעו  (3-807 (חמ

המים נציב                                                                                   

תעריף שיעור
הבסיס למים

לחקלאות מליחים
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התשס"ה-2005 ,(3 למים) (מס' תעריפים (עדכון הודעת המים

אני  החוק), - (להלן התשי"ט-11959  המים, לחוק 112א(ב), סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: בזה מודיע

לחוק 112א סעיף פי על המים תעריפי של העדכון מיום חודשים שישה שחלפו היות .1
האמור הסעיף לפי הקובע בסל שינויים חלו האמורים החודשים ששת שבתקופת והיות
(תעריפי  המים 7 לתקנות תקנה של פסקאות (1) עד (3) נוסח 0.9%, לפיכך לחוק בשיעור של
התשס"ה (1 ביולי 2005), כ"ד בסיון מיום התשמ"ז-21987, הוא מאת מקורות), המסופקים מים

כדלקמן:

לחקלאות מים (1)"

- זו בפסקה

הגרגוריאני; הלוח לפי 1989 שנת - "1989 הרישוי "שנת

הגרגוריאני; הלוח לפי השוטפת השנה - הרישוי" "שנת

הרישוי בשנת לצרכן כדין, לחקלאות, שהוקצתה מחברת מקורות המים כמות - "1989 "כמות
(תעריפי המים של תקנות ועד לפרסומן מאז שנעשו בה השינויים כדין כל לרבות ,1989
נציב שיקבע מיוחדים ובמקרים התשנ"ג-31993, מאת מקורות) (תיקון), המסופקים מים
או זמניים כמים ההפקה ברישיון  שהוגדרו  מים למעט  אך פרסומן,  לאחר אף  המים

חד–פעמיים;

50% מכמות 1989; - "כמות א"

30% מכמות 1989; - "כמות ב"

לחקלאות, כדין, מקורות לצרכן מחברת שהוקצתה המים שבין כמות ההפרש - ג" "כמות
יחדיו. ב וכמות לבין כמות א הרישוי בשנת

שפירים - 1.1 מים

מקורות מפעל שם

כמות המים תעריף בעד
השנה בכל חודשי המוקצית

למ"ק חדשים בשקלים
האזורית בית שאן) המועצה (תחום 1.1.10.891 עמק הירדן

קידוחים שאן בית 1.1.21.023
מים לבריכות דגים לרבות שאן מעיינות, 1.1.30.370 בית

מאגרי שפעה מילוי - 1.1.40.479 שפעה
1.1.50.406 שפעה

הירדן עמק 1.1.61.070
(נמחק) 1.1.7

לתשלובת  המסופקים חיפה קולחי (למעט מזרחי עמק  1.1.8
- מקורות מפעלי שאר וכל הקישון)

לכמות א תעריף  .11.218
לכמות ב תעריף  .21.437
לכמות ג תעריף  .31.876

תעריפי עדכון
לחקלאות, מים

ולצריכה לתעשיה
ביתית

__________
.16 עמ' התשנ"ג, ;169 עמ' התשי"ט, 1 ס"ח

.374 עמ' התשס"ה, ס"ח 355 ועמ' 960; עמ' התשס"ה, 2 ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109;

.1162 עמ' התשנ"ג, 3 ק"ת
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מקורות מפעל שם

כמות המים תעריף בעד
השנה בכל חודשי המוקצית

למ"ק חדשים בשקלים
המים  לכמות כתוספת כדין שתינתן מים כמות 1.1.9 לכל
בשנת לחקלאות לצרכן  מקורות  מחברת  שהוקצתה

הרישוי

1.876

מחברת  לחקלאות מים לראשונה כדין לו שהוקצבו מי  1.1.10
המים כמות את יראו ,1989 הרישוי לאחר שנת מקורות
"כמות היתה כאילו הראשונה בשנה לו שהוקצבה

אלה. תעריפים לענין "1989

1.5 תעריפים מיוחדים -

כלהלן: התעריפים יהיו מיוחדות, נסיבות קיום בשל להלן, המפורטים לגבי

0.333חולתא - למדגה

שקמה 0.445מי

0.591מעלה גמלא

לבננות - יואב 0.755גבעת

לתעשיה מים (2)

שפירים - 2.1 מים

מקורות מפעל שם למ"ק(א) חדשים בשקלים

שאן - מעיינות 0.921בית

שאן - קידוחים 1.559בית

- מפעלי מקורות כל שאר 2.215(ב)

מליחים - ומים נחותים מים  2.2

הבריאות  במשרד בריאות ידי רשות על שנפסלו לשתיה לתעשיה, נחותים 2.2.1 מים
לכמות המים - השפד"ן למעט נחותה, מאיכות מים שהם אישר ונציב המים
הנקובים  ב–20% מהתעריפים נמוכים תעריפים הרישוי - בשנת שהוקצבה

הענין. לפי (2.1)(ב), משנה בפסקת

בשנת הרישוי  המים שהוקצתה לכמות - למעט השפד"ן 2.2.4 קולחין לתעשיה,
לפי (2.1)(ב), משנה בפסקת הנקובים מהתעריפים ב–20% תעריפים נמוכים -

הענין.

כי השימוש  המים, נציב מצא שבהם באזורים, יחולו לא זו 2.2.6 הוראות פסקה
מים. עלול לזהם מקורות קולחין במי או נחותים, במים מליחים במים

מים לצריכה ביתית (3)

מקורות מפעלי 2.269".בכל

(11 באוגוסט 2005) התשס"ה באב ו'
טל ן שמעו  (3-807 (חמ
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