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צו הדואר )דחיית היום הקובע( )מס' 2(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 57)ג( לחוק הדואר )תיקון מס' 11(, התשע"ב-12012  )להלן - 
החוק(, ולאחר שנוכחתי כי לא התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 57)ב( לחוק, אני מצווה 

לאמור:

בסעיף 56)1( לחוק, במקום "36 חודשים" יבוא "42 חודשים"       1
כ"ו בתמוז התשע"ה )13 ביולי 2015(

)חמ 3-4680(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה ושר התקשורת  

כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים( )תיקון(, 
התשע"ה-2015

בהתאם לסעיף 24)2( לחוק–יסוד: השפיטה1, ובתוקף סמכותה לפי סעיף 7)ד( לחוק בתי 
המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, קובעת הוועדה לבחירת שופטים כי:

שופטים(,  לבחירת  הוועדה  של  העבודה  )סדרי  השפיטה  לכללי  11ב)א(  בסעיף    1
התשמ"ד-31984, במקום "30 ימים לפחות" יבוא "45 ימים לפחות" 

י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(
)חמ 3-1803-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )העלאת מחירי אשפוז ושירותים 
אמבולטוריים( )מס' 2(, התשע"ה-2015

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()2(  סעיף  לפי  סמכותנו    בתוקף 
התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות שקוימה עם ועדת מחירים לפי סעיף 13 

לחוק, אנו מצווים לאמור:

)א( מחירי השירותים הרפואיים שלהלן יועלו לעומת המחיר הקובע2, בשיעור המפורט    1
לצדם:

)1( אשפוז, לרבות אשפוז יום ושירותים דיפרנציאליים בבתי חולים כלליים 
;2 61% -

)2( שירותי מרפאות ומכונים בבתי חולים כלליים - 61% 2;

)3( שירותים שלהם תשלום ייחודי בחדרי מיון, לרבות אגרות מיון בבתי חולים 
כלליים - 61% 2;

העלאת מחירים

תיקון סעיף 56 לחוק

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192   1

ק"ת התשע"ה, עמ' 215   2

תיקון סעיף 11ב

__________
ס"ח התשע"ב, עמ' 566; ק"ת התשע"ג, עמ' 1564; התשע"ד, עמ' 585 ועמ' 1570; התשע"ה, עמ' 832   1

__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 78   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   2
ק"ת התשמ"ד, עמ' 2370; התשס"ט, עמ' 60   3
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)מחירים  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  בצו  המפורטים  )4( השירותים 
מרביים לשירותים רפואיים(, התשנ"ג-31993 - 61% 2;

)5( אשפוז יולדות - 61% 2;

)6( אשפוז בבתי חולים גריאטריים - 61% 2;

)7( שירותים אמבולטוריים בבתי חולים גריאטריים - 35% 2;

)8( אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים - 35% 2;

)9( שירותים אמבולטוריים בבתי חולים פסיכיאטריים - 35% 2;

מחוץ  הציבורית  הבריאות  במערכת  הניתנים  אמבולטוריים  )10( שירותים 
לבתי חולים - 61% 2;

)11( בדיקת מי שפיר - 61% 2;

אחרת  חולים  לקופת  חולים  קופת  ידי  על  הניתנים  מרפאה  )12( שירותי 
)מחירים  שעה(  )הוראת  ובשירותים  במצרכים  מחירים  יציבות  בצו  המפורטים 

מרביים לשירותי מרפאה(, התשנ"ו-41996 - 61% 2;

)13( מנת דם או מוצר דם, תעריף למנה אחת - 0% 

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, בתקופה שעד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 
 - )2015

השירותים המפורטים בסעיף הקטן האמור, למעט פסקאות  )6(, )7(, )8(, )9(  )1( 
של   בשיעור  יועלו  להלן,   )2( בפסקה  המפורטים  השירותים  ולמעט  בו  ו–)13( 

59% 1 לעומת המחיר הקובע;

השירותים המפורטים להלן יועלו בשיעור של 54% 1 לעומת המחיר הקובע:   )2(
לב  ניתוח  תרופה,  משחררי  תומכנים  כולל  טיפולי  לב  צנתור  אבחנתי,  צנתור 
לרבות מעקפים, כריתה ושחזור חוליות עמוד שדרה, השתלת מח עצם מתורם 
 PDA הפלואידנטי כולל הפרדת תאי אב, צנתור סגירת פגמים במחיצת הלב או

בעזרת מיתקן דמוי מטרייה וניתוחי ורידים בגפיים תחתונות;

השירותים המפורטים בפסקאות )6(, )7(, )8( ו–)9( בו יועלו בשיעור של 36% 1   )3(
לעומת המחיר הקובע 

ושירותים  אשפוז  מחירי  )העלאת  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  צו    2
אמבולטוריים(, התשע"ה-52015 - בטל 

תחילתו של צו זה ביום ט"ז בתמוז התשע"ה )3 ביולי 2015(    3
ט"ו בתמוז התשע"ה )2 ביולי 2015(

)חמ 3-2722-ת4(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה ושר הבריאות

ביטול

__________
3 ק"ת התשנ"ג, עמ' 875; התשנ"ח, עמ' 708 

4 ק"ת התשנ"ו, עמ' 796 

5 ק"ת התשע"ה, עמ' 958 

תחילה
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הודעת בית המשפט לענייני משפחה )אגרות( )מס' 2(, התשע"ה-2015
)אגרות(,  משפחה  לענייני  המשפט  בית  לתקנות  4)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשנ"ו-11995 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מאי 2015, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר    1
התשע"ה  בתמוז  י"ד  מיום  הוא,  לתקנות  והשנייה  הראשונה  התוספות  נוסח   ,2014 

)1 ביולי 2015(, כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנות 2)א( ו–)4((

בשקלים חדשים

1% מהסכום 1  תביעה לסכום כסף קצוב
הנתבע כערכו ולא 

פחות מ–476
תביעה  לרבות  קצוב,  כסף  לסכום  שאינה  רכוש  בענייני  תביעה  2  כל 
רכוש  בענייני  הצהרתי  דין  לפסק  שיתוף,  לפירוק  משאבים,  לאיזון 
ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו

2,849

3  בוטל

4955  התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

4981א  בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה

4981ב  בקשה למינוי מנהל עיזבון

5  תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, 
הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון 

או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה

234

6  כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה 
ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה

476

7234  בקשה בכתב

8505  עשיית צוואה לפני שופט

9505  הוכחת צוואה לפי סעיף 68)ב( לחוק הירושה

10  נמחק

15 5 לכל עמוד11  העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט

לענייני  רשם  או  לפועל  הוצאה  ראש  רשם,  החלטת  על  12  ערעור 
ירושה כמשמעותו בחוק הירושה

505

תוספת שנייה
)תקנות 2)א( ו–4)א((

בשקלים חדשים

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט 
הליכים לפי פרט 8 לתוספת הראשונה

 "71

י"ח בתמוז התשע"ה )5 ביולי 2015(
ר צ י פ ש ל  א כ י מ )חמ 3-2659-ת2(  

מנהל בתי המשפט   

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשנ"ו, עמ' 8; התשע"ה, עמ' 707   1




