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תקנות הדואר )הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה( )הוראת שעה(, 
התשע"ז-2017

התשמ"ו-11986,  הדואר,  לחוק  ו–126)א(  ו–)ד(  )ג(  37)א(,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

החברה(,  שירותי  בעד  תשלומים  )הצמדת  הדואר  לתקנות   2 בתקנה  האמור  אף  על    1
התשס"ח-22008, הסכומים בפרטים שבחלק ב' לתוספת הראשונה ושבחלק ב' לתוספת 
השנייה לתקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37)א( ו–)ג( לחוק(, 

התשס"ח-32007, לא יעודכנו בשנת 2017 

ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(
)חמ 3-2168-ת3(

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

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשמ"ו, עמ' 129   1

ק"ת התשס"ח, עמ' 1030; התשע"ו, עמ' 1472   2
ק"ת התשס"ח, עמ' 10; התשע"ה, 796   3

תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי( )תיקון(, 
התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 51)ד( ו–126)א( לחוק הדואר, התשמ"ו-11986, אני מתקין 
תקנות אלה:

בתוספת לתקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי(, התשס"ו-22006,    1
בפרט 1)א(, במקום "0 10" יבוא "9 9" 

תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(    2

ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(
)חמ 3-1961-ת1(

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

ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשס"ד, עמ' 71   1

ק"ת התשס"ו, עמ' 561; התשע"ו, עמ' 202   2
ק"ת התשס"ח, עמ' 10; התשע"ה, 796   3

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לתכשירים שהם 
תכשירי מרשם( )תיקון(, התשע"ז-2017

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

אנו מצווים לאמור:

בסעיף 1 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לתכשירים שהם    1
תכשירי מרשם(, התשס"א-22001 )להלן הצו העיקרי( - 

אחרי ההגדרה "בית חולים" יבוא:   )1(
__________

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192   1
ק"ת התשס"א, עמ' 412; התשע"ו, עמ' 702   2

אי–עדכון 

תיקון התוספת

תחילה

תיקון סעיף 1
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""מדינה מוכרת" - כהגדרתה בתקנות הרוקחים )תכשירים(, התשמ"ו-31986;"; 

אחרי ההגדרה "ממוצע שערי החליפין" יבוא:  )2(

""סל שירותי הבריאות" - כהגדרתו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-41994;

]נוסח  הרוקחים  לפקודת  47א  סעיף  לפי  המתנהל  פנקס   - התכשירים"  "פנקס 
חדש[, התשמ"א-51981 )להלן - פקודת הרוקחים(;"; 

אחרי ההגדרה "תכשיר" ו"תכשיר מרשם" יבוא:  )3(

""תכשיר ותיק" - תכשיר שנרשם בפנקס התכשירים במסלול של תכשיר ותיק, 
לאחר שהוכח כי התקיימו בו אחד משני אלה: 

התכשיר רשום במדינה מוכרת ומתקיימים בו כל התנאים שלהלן:    )1(

)א( תכשיר ובו אותו חומר גלם פעיל היה רשום בישראל או במדינה 
מוכרת לפני למעלה מ–10 שנים; 

תכשיר  ואין  הבריאות  שירותי  בסל  כלול  הפעיל  הגלם  )ב( חומר 
חלופי בעל אותו חומר גלם פעיל הרשום בפנקס התכשירים;

הלוואי    תופעות  מוכר,  התכשיר  של  הלוואי  תופעות  )ג( פרופיל 
של התכשיר מנוטרות ומדווחות באחת מהמדינות המוכרות והמנהל 

סבר כי הערכת יחס התועלת-סיכון של התכשיר חיובית; 

)ד( התכשיר היה משווק בישראל לפי היתר שנתן המנהל לפי סעיף 
47א)ג( לפקודת הרוקחים טרם רישומו בפנקס; 

התכשיר היה משווק בישראל לפי היתר שנתן המנהל לפי סעיף 47א)ג(   )2(
לפקודת הרוקחים במשך שנתיים לפחות טרם רישומו בפנקס, והמנהל רשם 
אותו בפנקס לאחר שהשתכנע כי הצורך הקליני ברישומו, היקף השיווק 
של התכשיר והחלופות הטיפוליות הקיימות מצדיקים את רישומו במסלול 

של תכשיר ותיק " 

אחרי סעיף 1א לצו העיקרי יבוא:    2

"מחיר מחייב 
לקמעונאי של 

תכשיר ותיק

על אף האמור בסעיף 1א המחיר המחייב לקמעונאי של תכשיר  1ב  
יופיע  שבהם  הראשונים  המחירונים  שלושת  למשך  ותיק, 
מתאים  תכשיר  של  לקמעונאי  המחיר  יהיה  רשום,  כתכשיר 
בכל אחת מהמדינות הנקובות בחלק א' או בחלק ב' לתוספת 
שיפרסם  כפי  אלה,  כל  מבין  הגבוה  בהולנד,  או  הראשונה 

המפקח במחירון, כשהוא נקוב בשקלים חדשים " 

בסעיף 3 לצו העיקרי -     3 
בסעיף קטן )ב( במקום "ב–1 בדצמבר" יבוא "ב–1 בינואר";  )1(

בסעיף קטן )ג( -   )2(

במקום "30 באפריל" יבוא "31 במאי"; )א( 

במקום "1 ביוני" יבוא "1 ביולי"; )ב( 

הוספת סעיף 1ב

תיקון סעיף 3

__________
ק"ת התשמ"ו, עמ' 906; התשע"ג, עמ' 1639   3
ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; ס"ח התשע"ו, 1178   4

דיני מדינת ישראל  נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשע"ו, עמ' 758   5
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שערי  בממוצע  השינוי  היה  "ואולם  יבוא  מיוחד("  עדכון   - ")להלן  לפני  )ג( 
החליפין גבוה מחמישה אחוזים לעומת ממוצע שער החליפין במועד העדכון, 

יעדכן המפקח את המחירון בהתאם לשינוי של חמישה אחוזים בלבד"  

בתוספת השנייה לצו העיקרי, במקום השורה   4

 המחיר המחייב לקמעונאי
בשקלים חדשים

 שיעור הרווח המרבי של הקמעונאי
באחוזים

5 17""01 193 ומעלה

יבוא:

 המחיר המחייב לקמעונאי
בשקלים חדשים

 שיעור הרווח המרבי של הקמעונאי
באחוזים

1750-193 01""17 5

"0110 1750 ומעלה

בתקופה שעד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(, יראו כאילו אחרי סעיף 2  )א(    5
לצו העיקרי בא:

"מחירים מרביים 
בעד תכשירים 

שמחירם המרבי 
לצרכן אינו עולה על 

17 שקלים חדשים

על אף האמור בסעיפים 1א ו–2, המפקח יקבע את  המחיר המחייב  2א  
כאמור  לקמעונאי  המרבי  שמחירו  מרשם  תכשיר  של  לקמעונאי 
בסעיף 1א)א(, בתוספת שיעור הרווח המרבי לקמעונאי ומס ערך 

מוסף אינו עולה על 17 שקלים חדשים, לפי ההוראות שלהלן:
היה מחירו של תכשיר לצרכן כולל מס ערך מוסף במחירון   )1(
האחרון שפרסם המפקח פחות מ–17 שקלים חדשים - המחיר 
המחיר  יהיה  לצרכן  המחייב  והמחיר  לקמעונאי  המחייב 

שפורסם לאותו תכשיר במחירון כאמור;
היה מחירו של תכשיר לצרכן כולל מס ערך מוסף במחירון   )2(
האחרון שפרסם המפקח 17 שקלים חדשים ומעלה - המחיר 
המחייב לצרכן כולל מע"מ יהיה 17 שקלים חדשים והמחיר 
יופחת  ומהם  חדשים  שקלים   17 יהיה  לקמעונאי  המחייב 

שיעור הרווח המרבי לקמעונאי ומס ערך מוסף "

בתקופה שעד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(, יראו כאילו בסעיף 3 לצו  )ב( 
העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( בא:

")ג1(  הוראות סעיף קטן )ג( לא יחולו על תכשירים שמחירם המרבי לצרכן אינו 
עולה על 17 שקלים חדשים " 

י"ג בטבת התשע"ח  )1 בינואר 2017( עד יום  ג' בטבת התשע"ז  בתקופה שמיום  )ג( 
)31 בדצמבר 2017( יראו כאילו בתוספת השנייה לצו העיקרי, לצד "01 1750 ומעלה" 

במקום "10" בא "15" 

בתקופה שמיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018( עד יום כ"ג בטבת התשע"ט  )ד( 
)31 בדצמבר 2018( יראו כאילו בתוספת השנייה לצו העיקרי, לצד "01 1750 ומעלה"  

במקום "10" בא "5 12" 

ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(
)חמ 3-2722-ת4(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן מ צ י ל ב  ק ע י
שר הבריאות

כותרת

תיקון התוספת 
השנייה

הוראות שעה




