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 תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקוטת חולים ונהלי מעבר),
״ה-1995  התשנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 5(א) ו־(ו), 5א, 60(א) ו־68(ו) לחוק ביטוח בריאות
(להלן - החוק), ובהסכמת שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות  ממלכתי, התשנ״ד-994וי

 אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה -

 ״בוגר״ - תושב שמלאו לו 18 שנים׳,

 ״בקשה לרישום״ - במשמעותה בתקנה 3;

 ״הודעה על מעבר״ - כמשמעותה בתקנה 7;

 ״הורה״, ״אב״ ו״אם״ - לרבות הורה מאמץ ומי שהקטין במשמורתו־;

 ״המנהל״ - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהסמיכו;

 ״טופס רישום ומעבר״ - טופס של המוסד לרישום בקופת חולים או למעבר מקופת חולים
 אחת לאחרת;

 ״מועד רישום״ - ה־1 בינואר של כל שנה לגבי מי שהגיש הודעה על מעבר עד ה־30
 בספטמבר שקדם לו, וה־1 ביולי של כל שנה לגבי מי שהגיש הודעה על מעבר עד ה־ 31

 במרס שקדם לו;

 ״קופת חולים קולטת״ - קופת חולים שבוגר ציין בטופס רישום ומעבר כי הוא מעונין
 להירשם בה, או לרשום בה את ילדו הקטין;

 ״קופת חולים קודמת״ - קופת חולים שבה רשום בוגר המודיע על רצונו לעבור לקופת חולים
 אחרת וקופת החולים שבה רשום ילדו הקטין של בוגר המבקש להעבירו לקופת חולים

 אחרת.

 ״קטין״ - תושב שטרם מלאו לו 18 שנים.

 רישום קטין 2. (א) היו הוריו של קטין רשומים בקופות חולים שונות, יראו את הקטין כרשום
י בקופת החולים שבה רשום ההורה שמשתלמת לו בעד הקטין קיצבת ילדים לפי פרק ה׳ לחוק י ע ש  ו

 הביטוח הלאומי(להלן - מקבל הקיצבה), ואולם הקטין יהיה רשום בקופת חולים שבה רשום
 ההורה שאינו מקבל הקיצבה בהתקיים אחד מאלה:

 (1) הורי הקטין מסרו הודעה, בטופס רישום ומעבר, על רצונם לרשום את ילדם
 הקטין בקופת החולים שבה רשום ההורה שאינו מקבל הקיצבה;

 (2) ההורה שהקטין נמצא במשמרתו, מסר הודעה, בטופס רישום ומעבר, על
 רצונו לרשום את הקטין בקופת החולים שבה רשום אותו הורה, והצהיר בטופס

 האמור על היות הקטין במשמורתו.

 (ב) בקשה לרישום קטין בקופת החולים שבה רשום ההורה שאינו מקבל הקיצבה,
 אשר הוגשה כעבור יותר מששה חודשים מיום לידתו, יראו לענין מועד תחילת הרישום

 בקופה כהודעה על מעבר אליה.

 רישום בוגר 3. (א) בוגר המבקש להירשם בקופת חולים, יגיש בקשה לרישום בקופת חולים בטופס
 רישום ומעבר.

 ס״ח התשנ״ד, עמ׳ 156; התשנ׳׳ה, עמ׳ 45 ועמי 50.
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 רישום תושב
 שלא נרשם

 רישום בוגר
 שחדל להיות

 חייל

 רישום מי
 ששוחרר ממאסר

 או מעצר

 (ב) בוגר שהיה רשום בקופת חולים בהיותו קטין ולא ביקש להירשם בקופת חולים
 אדרת תוך ששה חודשים מיום שמלאו לו 18 שנים, יראוהו ברשום בקופת החולים שבה היה
 רשום בהיותו קטין: בקשה לרישום בקופה שהוגשה כעבור יותר מששה חודשים מיום

 שמלאו לו 18 שנים יראו לענין מועד תחילת הרישום בקופה כהודעה על מעבר אליה.

 4. קבע שר הבריאות לפי סעיף 4(ב) לחוק, כי תושב רשום בקופת חולים מסויימת, יודיע
 על בך לקופת החולים האמורה באמצעות המוסד, וקופת החולים תודיע על בך לתושב, תוך

 30 ימים מיום שקיבלה את הודעת המוסד.

 5. מי שחדל להיות חייל, כאמור בסעיף 55 לחוק, יירשם בקופת חולים לפי בחירתו,
 ותרקף רישומו מיום שהגיש בקשה לרישום בקופה.

 6. בוגר שהוא אסיר או עציר ששוחרר, יוסיף להיות רשום בקופת החולים שבה היה
 רשום לפני שנאסר או נעצר, בל עוד לא נרשם בקופת חולים אחרת בעקבות הודעה על

 מעבר.

 הודעה על
 מעבר וביטולה

 הגשת טופס
 רישום ומעבר

 7. (א) תושב הרשום בקופת חולים אחת ומבקש להירשם בקופת חולים אחרת, יגיש
 על כך הודעה בטופס רישום ומעבר; ההודעה תכלול גם פרטים על ילדיו הקטינים שהוא

 מבקש לרשום באותה קופת חולים.

 (ב) תושב רשאי לבטל הודעה על מעבר עד ליום ה־60 שלפני מועד הרישום,
 על־ידי מסירת הודעת ביטול בקופת החולים הקולטת לפי טופס של המוסד; קופת החולים
 תאשר לתושב קבלה של הודעת הביטול בציון מועד מסירתה, על גבי העתק ההודעה

 ותעביר את המקור למוסד בדרך שיורה, תוך •3 ימים ממועד המסירה האמור.

 (ג) תושב שביטל הודעה על מעבר והגיש הודעה אחרת, לא יירשם כחבר בקופת
 חולים קולטת אלא במועד הרישום שלאחר מועד הרישום הקרוב.

 8. (א) טופס רישום ומעבר יוגש לקופת החולים הקולטת.

 (ב) הגיש תושב לקופת חולים טופס רישום ומעבר, תאשר לו קופת החולים את
 קבלת הטופס בציון מועד הגשתו, תיתן בידו העתק הטופס המאושר, ותעביר את המקור

 בד־ך שיורה המוסד, תוך 30 ימים מהמועד האמור.

 (ג) קיבל המוסד טופס רישום ומעבר, יבדוק את פרטיו, לרבות את התאמתם למידע
 המצוי ברשותו.

 (ד) ראה המוסד בי פרטי טופס רישום ומעבר מלאים ותואמים את המידע המצוי
 ברשותו, וכי נתמלאו התנאים לפי החוק לרישום בקופת חולים או למעבר מקופת חולים
 אחת לאחרת, יודיע על כך לקופת החולים הקולטת, ולגבי בקשה לרישום קטין שטרם מלאו
 לו 6 חודשים ובקשת בוגר לרישום שהוגשה תוך 6 חודשים מיום שמלאו לו 18 שנים - גם

 לקופת החולים הקודמת.

 (ה) ראה המוסד כי פרטי טופס רישום ומעבר הינם חסרים, אינם תואמים את
 המידע המצוי ברשותו, או כי לפי המידע המצוי ברשותו או לפי הפרטים שבטופס, לא
 נתמלאו התנאים לפי החוק לרישום בקופת חולים או למעבר מקופת חולים אחת לאחרת,
 ייחשב הטופס כאילו לא הוגש; המוסד יודיע על בך לקופת החולים הקולטת בציון הליקוי,
 וקופת החולים תודיע על כך לתושב בהתאם, תוך 14 ימים מיום שקיבלה את הודעת

 המוסד.

 קובץ התקנות 5649, בייט בטבת התשנ״ה, 1.1.1995 491



 9. (א) מי שהגיש בקשה לרישום בקופת חולים יהיה רשום בה מן המועד שבו הוגשה,
 בכפוף לאמור בתקנה 8(ה); תושב שנרשם לפי קביעת שר הבריאות או המנהל, לפי תקנה 4

 או 10, יהיה רשום בקופת החולים ממועד הקביעה.

 (ב) מי שהגיש הודעה על מעבר מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת יהיה
 רשום בקופת החולים הקולטת ממועד הרישום הקרוב, ורישומו בקופת החולים הקודמת

 יהיה בטל מאותו מועד.

 10. תושב שאינו רשום בקופת חולים ונזקק באופן דחוף לטיפול רפואי, יקבע המנהל את
 קופת החולים שממנה יהיה זכאי התושב לקבל שירותי בריאות, ויראוהו ברשום באותה

 קופת חולים.

 11. השגה בקשר לרישום בקופת חולים או למעבר מקופת חולים אחת לאחרת לפי סעיף
 5ב לחוק או מקביעה בדבר רישום לפי סעיף 068) לחוק, תוגש למנהל תוך 30 ימים מיום

 שנמסרה לתושב הודעה על ההחלטה שעליה הוא משיג.

 12. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.

ה ם סנ י ר פ  א
 שר הבריאות

 כ״ג בטבת התשנ״ה (26 בדצמבר 1994)
 (חמ 2575-ג)

 מועד תחילת
 רישום בקופת

 חולים

 השגה על
 רישום

 תחילה

1995 ״ה- י עלות מחלות קשות), התשנ ו כ י נ )  תקנות ביטוח בריאות ממלכתי

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19 ו־60 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-994וי
 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובהסכמת שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות

 אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה -

 ״חציון״ - תקופה רצופה של שישה חודשים שתחילתה ב־ ו בינואר וב־ו ביולי של כל
 שנה:

 ״המנהל״ - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהסמיכו לענין תקנות אלה.

 קביעות מחלות 2. המחלות הקשות לענין סעיף 19(א) לחוק ועלותן השנתית למבוטח הלוקה באחת מהן,

ו הם כמפורט להלן: ת י ל ע ת י י ש  ק

 העלות בשקלים
 חרשים למבוטח

91,000 

167,000 

34,000 

70,000 

 המחלה

 אי ספיקת כליות כרונית(בטיפול דיאליזה)

 גושה

 תלםימיה מיג׳ור או אינטרמידיה

 המופיליה

 העברת מידע 3. ב־ ו בדצמבר וב־ 1 ביוני של כל שנה תעביר כל קופת חולים מידע למנהל בדבר מספר

 חבריה הלוקים בכל אחת מן המחלות הקשות המנויות בתקנה 2.

 י ם״ח התשנ״ד, עמ׳ 156; התשנ״ה, עמי 50.
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 הסכום הכולל
 לחציון

 ניכוי התשלום
 החודשי

 העברת העלויות
 לקופות החולים

 תחילה

 4. ב־15 בדצמבר וב־5ו ביוני של בל שנה יודיע המנהל למוסד לביטוח לאומי(להלן -
 המוסר), את הםבום הכולל של העלויות בעד השירותים הרפואיים לכלל המבוטחים הלוקים
 במחל־ת קשות בכל קופות החולים, לחציון שתחילתו לאחר מועד ההודעה(להלן - הסכום

 הכולל לחציון),

 5. ב־25 בכל חודש ינכה המוסד מהסכומים שגבה בדמי ביטוח בריאות את החלק
 השישי של הסכום הבולל לחציון(להלן - התשלום החודשי), ויעבירנו למשרד הבריאות.

ו בכל חודש יעביר משרד הבריאות לבל קופת חולים את חלקה בתשלום החודשי,  6. ב־
 לפי מספר חבריה הלוקים במחלות קשות, בהתאם למידע שהעבירה למנהל לפי תקנה 3.

 7. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.

ה ם סנ י  אפר
 שר הבריאות

 כ״ו בטבת התשנ״ה (29 בדצמבר 1994)
 (חמ 552 3-2)

ו 9 9 5 - ה ״ (הקעאה לקופות החולים), התשנ  תקנות ביטוח בריאות ממלכתי

 חישוב מספר
 המבוטחים
 המשוקלל

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17 ו־60 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-994וי
 (להלן - החוק), ובאישור שר האוצר, שר העבודה והרווחה וועדת העבודה והרווחה של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. .:חישוב מספר המבוטחים המשוקלל בכל אחת מקופות החולים כאמור בסעיף 17
 לחוק ייינתן משקל לגיל המבוטח כמפורט להלן:

 גיל נקודות
 עד 5 1.17

 עולה על 5 עד 15 0.45

 עולה על 15 עד 25 0.50

 עולה על 25 עד 35 0.73

 עולה על 35 עד 45 0.81

 עולה על 45 עד 55 1.17

 עולה על 55 עד 65 1.69

 עולה על 65 עד 75 2.78

 1 עולה על 75 3.48
 מבוטחים שלא
 יבואו בחישוב

 מספר המבוטחים
 המשוקלל

 2. בחישוב מספר המבוטחים המשוקלל לבל קופות החולים כאמור בסעיף 17 לחוק לא
 יבואו בחשבון אלה:

 (ו) תושב ישראל שנמצא מחוץ לישראל תקופה העולה על שנתיים רצופות, ובכל
 אחת משנים אלה לא היה בישראל למעלה מ־90 ימים:

 (2) תושב ישראל שנמצא במעצר או במאסר למעלה מ־12 חודשים.

 י ס״ח התשנ״ד, עמי 156; התשנ״ה, עמי 50.
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 3. (א) בבואו לקבוע את השיעור מהסכום לחלוקה לגבי בל קופת חולים באמור בסעיף
 8ו(ב) לחוק, יסתמך המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) על נתונים המצויים בידיו עד
 ליום השלושים שלפני המועד לחישוב השיעור(להלן - מועד החישוב); לענין זה, ״נתונים״
- לרבות נתונים בטופס של המוסד לרישום בקופת חולים או למעבר מקופת חולים אחת
 לאחרת(להלן - טופס רישום ומעבר) שהמוסד מצא לאחר בדיקה כי פרטיו מלאים ותואמים
 את המידע המצוי ברשותו, ובי נתמלאו לגביו התנאים הקבועים לפי החוק לרישום או

 למעבר, לפי הענין.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), טופסי רישום ומעבר שנתקבלו במוסד 30 ימים
 או יותר לאחר המועד שבו נתקבלו בקופת החולים, לא יובאו בחשבון לענין קביעת שיעור
 הסכום לחלוקה במועד החישוב הסמוך למועד קבלתם במוסד, אף אם קיבל אותם בזמן.

 4. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.

 5. בקביעת השיעור מהסכום לחלוקה שיחשב המוסד לראשונה לפי החוק, יסתמך על
 הצהרות כאמור בתקנה 9 לתקנות מס מקביל (חלוקה לקופות חולים), התשנ״ג-993ו2, ועל
 נתונים אחרים שהיו בידי המוסד עד ליום השלושים שלפני מועד חישוב השיעור לראשונה

 לפי החוק.

 ב״ו בטבת התשנ״ה (29 בדצמבר 1994)
ה נ ם ס י ר פ  >חמ 3-2551) א
 שר הבריאות

 2 ק׳ית התשנ״ג, עמי 743.

995 ו ״ה-  אכרזת קרית אתא (תיקון תחום העיריה), התשנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות' (להלן - הפקודה), ולאחר עיון בתסקיר
 של ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת לאכרזה על עיריית קרית אתא, התשכ״ט-969ו2, ברשימת החלקות, במקום
 הקטע המתחיל במלים ״1 עד 38״ ומסתיים במלים ״בגוש 10260 כמםומן במפה;״ יבוא ״ו עד
 38, 42 עד 53,45 עד 63, 70,65 עד 81 וחלקי חלקות 39 עד 46,41, 66,64,49, 69, 82, 87,85, 90

 בגוש 10260 כמסומן במפה•,״.

 ג׳ בטבת התשנ״ה (6 בדצמבר 1994)
 (חמ 3-1926)

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ק״ת התשב״ט, עמי 2209; התשנ״ד, עמי 667

 עו הפיקוח על מערבים ושירותים (מוסבים ומפעלים לבלי רבב) (תיקון),
ו 9 95 ״ה-  התשג

 בתוקף סמכותי על פי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח-1957י, אני מצווה לאמור:

 ס״ח התשי״ח, עמי 24.

 קביעת השיעור
 מהסכום לחלוקה

 תחילה

 הוראת מעבר

1 
ק ר ב י ן צח  י

 שר הפנים
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 1. בסעיף ו לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכל), תיקון סעיף 1
 התש״ל-21970 (להלן - הצו), בהגדרת ״מפעל״, הקטע המתחיל ב״למעט תחנת דלק״

 ומסת •ים ב״לציבור הרחב״ - יימחק.

 2. בסעיף 5 לצו, אחרי סעיף קטן(א) יבוא: תיקון סעיף 5

 ״(או) דרישות הרשות בעניגים המפורטים בסעיף קטן(אץו) עד (4) רוכזו בחוברת
 שניתן לעיין בה במשרדי אגף הרכב של משרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות

 של המשרד.״

 ג׳ בטבת התשנ״ה (6 בדצמבר 1994)
ר ס י ל ק א ר ש  (חמ 3-291) י

 שר התחבורה
 2 ק״ו: התש״ל, עמ׳ 2186; התשנ״א, עמ׳ 548; התשנ״ה, עמ׳ 44.

 העלאת שיעורי
 שכר טרחת

 סניגורים

גור),התשנ״ה-1995 י (התאמת שכר טרחת סנ לי ן הפלי  הודעת סדר הדי

(להלן -  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(וץ4) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד-974וי
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 ו. שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות, החל ביום כ״ט בטבת התשנ״ה
 (1 ביניאר 1995), הם כדלקמן:

 בשקלים חדשים

422 

522 

599 

797 

1,815 

1,344 

205 

500 

895 

1,815 

895 

522 

 בבית משפט שלום -

 (;>) לישיבה ראשונה בענין -

 (ו) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

 (2) מעצר עד תום ההליכים

 (3) אישום בעבירה שהיא חטא

 (4) אישום בעבירה אחרת

 (5) אישום בעבירה של גרימת מוות

 (6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות

 (ג:) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),
 לבל ישיבה

 בכית משפט מחוזי -

 0¡) לישיבה ראשונה בענין -

 (ו) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

 מעצר עד תום ההליכים

 משפט פלילי

 ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין

 (בב) על גזר הדין בלבד

(2) 

(3) 
(4) 

 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 1200; התשמ״ט, עמי 710; התשנ״ה, עמ׳ 253 (302).
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 בשקלים חדשים

 (ב) לישיבה נוספת בבל אחד מהענינים באמור בפסקת משנה (א),
 לכל ישיבה 422

 3. בבית המשפט העליון -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (ו) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 895

 (2) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 627,ו

 (בב) על גזר הדין בלבד 895

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),
 לכל ישיבה 723

 י״ח בטבת התשנ״ה (21 בדצמבר 1994)
 (חמ 3-245) י׳ רביבי,שופט

 נשיא בית משפט מחוזי
 מנהל בתי המשפט

ן מם׳ 2), ילות)(תיקו ז  הוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנ
1995 ״ה-  התשנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954י, ולאחר התייעצות עם
 הוועדה, אני מורה לאמור:

 תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 להוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות), התש״ם-980ו2(להלן -
 ההוראות העיקריות), פסקה (7) - תימחק.

 תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3(ב) להוראות העיקריות, במקום ״או על 7.5% מנזילות החובה שלו בפקדונות
 במטבע חוץ״ יבוא ״על 7.5% מנזילות החובה שלו בפקדונות (פמ״ח) פיצויים או על 15%

 מנזילות החובה שלו בפקדונות אחרים במטבע חוץ״.

 תחילה 3. תחילתן של הוראות אלה ביום כ״ה בשבט התשנ״ה (26 בינואר 1995).

 ב״ד בטבת התשנ״ה (27 בדצמבר 1994)

ל ק נ ר ב פ ק ע  י
 נגיד בנק ישראל

 ס״ח התשי״ד, עמי 192; התשמ״ח, עמי 239.
 ק״ת התש״ם, עמי 884; התשנ״ה, עמי 458.
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