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תקנות אגרות בריאות )תיקון מס' 2(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 67 לפקודת רופאי השיניים, התשל"ט-11979, בהתייעצות 
עם שר האוצר, וסעיף 65 לפקודה האמורה שנטלתי מכוח סעיף 34 לחוק–יסוד: הממשלה2, 
מכוח  שנטלתי  התשל"ז-31976,  חדש[,  ]נוסח  הרופאים  לפקודת   61 סעיף  לפי  סמכותי 
סעיף התשל"ז-41977,  הפסיכולוגים,  לחוק   57 סעיף  הממשלה,  לחוק–יסוד:   34  סעיף 

יסודות  לחוק  39ב  סעיף  לפי  האוצר  שר  באישור   ,51940 העם,  בריאות  לפקודת  70)1()ג( 
התקציב, התשמ"ה-61985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: 

משק המדינה7, אני מתקין תקנות אלה:  

התקנות   - )להלן  התשמ"ט-81989  בריאות,  אגרות  לתקנות  הראשונה  בתוספת   .1
העיקריות(, אחרי פרט 25 יבוא:

"26. תקנות הרופאים, התשל"ז-91976;

27. תקנות רופאי שיניים, התשל"ח-101978;

28. תקנות בריאות העם )צוות סיעודי במרפאות(, התשמ"א-111981;

29. תקנות בריאות העם )עוסקים בסיעוד בבתי חולים( )אגרות(, התשע"ז-122017;

30. תקנות בריאות העם )רישום מרפאות(, התשמ"ז-131987."

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -    .2
בפרט 10 -  )1(

ברישה, המילים "לענין סעיף 2 -" - יימחקו, ולפני "בעד בחינת מקצוע"  )א( 
יבוא ")א( לעניין סעיף 2";

בפרט משנה )א(, בפסקה )1(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "350"; )ב( 

אחרי פרט משנה )א( יבוא: )ג( 

תואר  אישור  קבלת  לצורך  התמחות  בחינת  בעד  2א,  סעיף  ")ב( לעניין 
מומחה, לרבות בחינה חוזרת, תשולם האגרה בסכום כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

721)א( בחינת שלב א'

721";)ב( בחינת שלב ב' 

בפרט 12 -   )2(

בפרט משנה )1(, במקום הסכום הנקוב בו יבוא "420"; )א( 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 614.

2 ס"ח התשס"א, עמ' 158.

3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.

4 ס"ח התשל"ז, עמ' 158.

5 ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשנ"ב, עמ' 10.

6 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

7 ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

8 ק"ת התשמ"ט, עמ' 714.

9 ק"ת התשל"ז, עמ' 518.

10 ק"ת התשל"ח, עמ' 950.

11 ק"ת התשמ"א, עמ' 1339.

12 ק"ת התשע"ז, עמ' 1203.

13 ק"ת התשמ"ז, עמ' 1213.

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השנייה
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בפרט משנה )3(, במקום הסכום הנקוב בו יבוא "400"; )ב( 

במקום פרט 22 יבוא:  )3(

התשל"ז-"מעבדות רפואיות רפואיות(,  )מעבדות  העם  בריאות  בתקנות   .22 
- 1977

למעבדה  רישום  תעודת  בעד  4ד,  תקנה  לעניין   )1(
רפואית, תשולם אגרה בסך 4,502 שקלים חדשים;

לעניין תקנה 62י -  )2(

62א)ג(, בתקנות  כאמור  בחינה  בעד   )א( 
 350 בסך  אגרה  תשולם  ו–)ב()3(,  62ה)א()1()ג( 

שקלים חדשים;

בעד היתר לניהול מעבדה כאמור בתקנה 5,  )ב( 
תשולם אגרה בסך 350 שקלים חדשים;

בכיר  רפואית  מעבדה  עובד  תעודת  בעד  )ג( 
62ג,  בתקנה  כאמור  רפואית  מעבדה  במקצוע 

תשולם אגרה בסך 350 שקלים חדשים;

מעבדה  עובד  של  זמנית  תעודה  בעד  )ד( 
של  זמנית  תעודה  בעד  או  אקדמאי  רפואית 
חידושם,  ובעד  מוסמך,  רפואית  מעבדה  עובד 
 350 בסך  אגרה  תשולם  62ה,  בתקנה  כאמור 

שקלים חדשים;

מעבדה  עובד  של  קבועה  תעודה  בעד  )ה( 
רפואית, כאמור בתקנה 62ה, תשולם אגרה בסך 

350 שקלים חדשים.";

אחרי פרט 25 יבוא:    )4(

8ב, "העתק רישיון לרופא תקנה  לעניין  התשל"ז-1976,  הרופאים,  בתקנות   .26
בעד העתק של רישיון תשולם אגרה בסך 50 שקלים 

חדשים.

 העתק רישיון
לרופא שיניים

לעניין  התשל"ח-1978,  השיניים,  רופאי  בתקנות   .27
תקנה 7ב, בעד העתק של רישיון תשולם אגרה בסך 

50 שקלים חדשים.

במרפאות(, סיעוד )מרפאות( סיעודי  )צוות  העם  בריאות  בתקנות   .28
התשמ"א-1981, לעניין תקנה 19א - 

כאמור  בפנקס  רישום  על  המעידה  תעודה  בעד   )1(
בתקנה 9, תשולם אגרה בסך 420 שקלים חדשים;

בעד היתר זמני כאמור בתקנה 12)1( ו–)2(, תשולם   )2(
אגרה בסך 350 שקלים חדשים.
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בתקנות בריאות העם )עוסקים בסיעוד בבתי חולים( סיעוד )בתי חולים(  .29
)אגרות(, התשע"ז-2017 -

לעניין תקנה 2, בעד תעודה המעידה על רישום   )1(
בפנקס, תשולם אגרה בסך 420 שקלים חדשים; 

בסיעוד,  לעסוק  זמני  היתר  בעד   ,3 תקנה  לעניין   )2(
תשולם אגרה בסך 350 שקלים חדשים;

לעניין תקנה 4, בעד היתר מוגבל לעסוק בסיעוד,   )3(
תשולם אגרה בסך 350 שקלים חדשים.

התשמ"ז-רישום מרפאות מרפאות(,  )רישום  העם  בריאות  בתקנות   .30 
1987, לעניין תקנה 16א, בעד רישום מרפאה החייבת 
 3,000 בסך  אגרה  תשולם  חידושו,  בעד  או  רישום 

שקלים חדשים."

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.   .3
ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(

)חמ 3-2149-ת1(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

תקנות אגרות בריאות )תיקון מס' 3(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-11976, באישור 
שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת העבודה 

הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשמ"ט-31989  בריאות,  אגרות  לתקנות   3 בתקנה   .1
בתקנת משנה )ח(, ברישה, במקום ")אגרות רישיון והיתר זמני(" יבוא ")אגרות(".

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -   .2
בפרט 8, במקום ")אגרות רישיון והיתר זמני(" יבוא ")אגרות(";  )1(

אחרי פרט 19 יבוא:  )2(

"20. תקנות הרופאים )בחינת רישוי(, התשמ"ח-41988;

21. תקנות הרופאים )בחינה לקראת סטאז'(, התשמ"ח-51988."

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -    .3
בפרט 8 -   )1(

ברישה, במקום ")אגרות רישיון והיתר זמני(" יבוא ")אגרות("; )א( 

בפרט משנה )1(, במקום הסכום הנקוב בו יבוא "440"; )ב( 

תחילה

תיקון תקנה 3

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השנייה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3 ק"ת התשמ"ט, עמ' 714; התשס"ו, עמ' 1208.

4 ק"ת התשמ"ח, עמ' 526.

5 ק"ת התשמ"ח, עמ' 524.
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בפרט משנה )2(, במקום הסכום הנקוב בו יבוא "400"; )ג( 

אחרי פרט משנה )2( יבוא: )ד( 

חידושו,  ובעד  ברפואה  לעסוק  מוגבל  היתר  בעד  2א,  סעיף  ")3( לעניין 
תשולם אגרה בסך 150 שקלים חדשים;

תשולם  חידושו,  ובעד  מומחה  תואר  אישור  בעד  2ב,  סעיף  )4( לעניין 
אגרה בסך 400 שקלים חדשים;

תואר  אישור  קבלת  לצורך  התמחות  בחינת  בעד  2ג,  סעיף  )5( לעניין 
מומחה, תשולם האגרה בסכום כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

1,050)א( בחינה בשלב א' או בשלב ב'

)ב( בחינה חוזרת בשלב א' או 
בשלב ב'

;"750

אחרי פרט 19 יבוא:   )2(

התשמ"ח-1988, "בחינה לרופאים רישוי(,  )בחינת  הרופאים  בתקנות   .20
שקלים   658 בסך  אגרה  תשולם  3א,  תקנה  לעניין 

חדשים.

התשמ"ח-בחינה לקראת סטאז' סטאז'(,  לקראת  )בחינה  הרופאים  בתקנות   .21 
שקלים  בסך 658  אגרה  תשולם  3א,  תקנה  לעניין   ,1988

חדשים."

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.   .4
ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(

)חמ 3-2149-ת1(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

תקנות הרופאים )תיקון(, התשע"ז-2017 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 61)א()1()ד( לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-11976, 
באישור שר הבריאות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק 

המדינה2, אני מתקין תקנות אלה: 

ההגדרה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשל"ז-31976  הרופאים,  לתקנות   1 בתקנה   .1
"רישיון" - תימחק. 

ובמקום  בכתב"  "אישור  יבוא  בכתב"  "ואישור  במקום  העיקריות,  לתקנות   7 בתקנה   .2
"כאמור, לתחנת המשטרה" יבוא "כאמור, ואישור על תשלום האגרה שלפי תקנה 8ב".

תחילה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594; ס"ח התש"ע, עמ' 485.

2 ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

3 ק"ת התשל"ז, עמ' 518.

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 7
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אחרי תקנה 8א לתקנות העיקריות יבוא:  .3

כמפורט "אגרת העתק רישיון בסכום  אגרה  תשולם  רישיון,  של  העתק  בעד  8ב. 
בריאות,  אגרות  לתקנות  השנייה  בתוספת   26 בפרט 

התשמ"ט-41989."

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.   .4
ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(

)חמ 3-316(

ב ו ט ן  מ י ס ר  ב ה  ש מ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

                                            אני מאשר.

ן מ צ י ל ב  ק ע י
שר הבריאות

צו הרופאים )אגרות רישיון והיתר זמני( )תיקון(, התשע"ז-2017

)להלן  התשל"ז-11976  חדש[,  ]נוסח  הרופאים  לפקודת   62 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ה-21985,  התקציב,  יסודות  לחוק  39ב  סעיף  לפי  האוצר  שר  באישור  הפקודה(,   -

ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בצו הרופאים )אגרות רישיון והיתר זמני(, התשמ"ד-31983 )להלן - הצו העיקרי(, בשם   .1
הצו, במקום ")אגרות רשיון והיתר זמני(" יבוא ")אגרות(".

בסעיף 1 לצו העיקרי, אחרי "ברפואה" יבוא "כאמור בסעיף 4)א( לפקודה".   .2
בסעיף 2 לצו העיקרי, אחרי "ברפואה" יבוא "כאמור בסעיף 19 לפקודה".   .3

אחרי סעיף 2 לצו העיקרי יבוא:  .4

19א "אגרת היתר מוגבל בסעיף  כאמור  ברפואה  לעסוק  מוגבל  היתר  בעד  2א. 
עם  או  ההיתר  מתן  עם  תשולם,  חידושו  ובעד  לפקודה 
בתוספת   8 בפרט  כמפורט  אגרה  העניין,  לפי  חידושו, 

השנייה לתקנות האגרות.

אגרת אישור תואר 
מומחה

לתקנות   2 בתקנה  כאמור  מומחה  תואר  אישור  בעד  2ב. 
התשל"ג-41973  ובחינות(,  מומחה  תואר  )אישור  הרופאים 
)להלן - תקנות אישור תואר מומחה(, ובעד חידושו כאמור 
כמפורט  בסכום  אגרה  תשולם  תקנות,  לאותן   33 בתקנה 

בפרט 8 בתוספת השנייה לתקנות האגרות. 

הוספת תקנה 8ב

תחילה

4  ק"ת התשמ"ט, עמ' 714.

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594; ס"ח התש"ע, עמ' 485.

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3 ק"ת התשמ"ד, עמ' 49.

4 ק"ת התשל"ג, עמ' 1924.

תיקון השם

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

 הוספת סעיפים
2א עד 2ג
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17 אגרת בחינת מומחה בתקנה  כאמור  ב'  שלב  ובחינת  א'  שלב  בחינת  בעד  2ג. 
לתקנות אישור תואר מומחה, לרבות בחינה חוזרת כאמור 
כמפורט  בסכום  אגרה  תשולם  תקנות,  לאותן   24 בתקנה 

בפרט 8 בתוספת השנייה לתקנות האגרות."

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.   .5
ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(

)חמ 3-166-ת1(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

תקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( )תיקון מס' 4(, 
התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-11976, לאחר 
התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל, אני מתקין תקנות אלה:

התשל"ג-21973   ובחינות(,  מומחה  תואר  )אישור  הרופאים  לתקנות  21)א(  בתקנה   .1
)להלן - התקנות העיקריות(, בפסקה )2(, בסופה יבוא "לבקשה כאמור יצורף אישור 
על תשלום האגרה שלפי סעיף 2ג לצו הרופאים )אגרות(, התשמ"ד-31983 )להלן - צו 

הרופאים )אגרות((".

בתקנה 29 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )6( יבוא:  .2
")7( אישור על תשלום האגרה שלפי סעיף 2ב לצו הרופאים )אגרות(." 

בתקנה 33)ג( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "לבקשה לנתינת התואר מחדש יצורף   .3
אישור על תשלום האגרה שלפי סעיף 2ב לצו הרופאים )אגרות(". 

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של צו הרופאים )אגרות רישיון והיתר זמני(   .4
)תיקון(, התשע"ז-42017.

ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(
)חמ 3-222-ת1(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

תקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36)ב(  ו–70)1()ג( לפקודת בריאות העם, 11940, באישור שר 
האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של 

הכנסת לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקין תקנות אלה: 

תחילה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594; ס"ח התש"ע, עמ' 485.

2 ק"ת התשל"ג, עמ' 1924; התשע"ז, עמ' 812.

3 ק"ת התשמ"ד, עמ' 49; התשע"ז, עמ' 1198.

4 ק"ת התשע"ז, עמ' 1198.

תיקון תקנה 21

תיקון תקנה 29

תיקון תקנה 33

תחילה

1  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשנ"ב, עמ' 10.

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3 ס"ח התשל"ה, עמ' 206.
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 - )להלן  התשל"ז-41977  רפואיות(,  )מעבדות  העם  בריאות  לתקנות  2)א(  בתקנה   .1
התקנות העיקריות(, בפסקה )1(, אחרי "לפקודה" יבוא "וניתנה עליה תעודת רישום".

בתקנה 3 לתקנות העיקריות -  .2
במקום הכותרת יבוא "בקשה לרישום מעבדה ובקשה לרישיון עסק";  )1(

אחרי פסקה )3( יבוא:  )2(

")4( אישור על תשלום האגרה שלפי תקנה 4ד."

אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:  .3

תקנה "תוקף הרישום לפי  רפואית  למעבדה  רישום  תעודת  של  תוקפה  4א. 
2)א()1( )להלן - תעודת רישום( לא יעלה על שלוש שנים 
מיום נתינתה, אך רשאי המנהל לתת תעודת רישום זמנית, 
הוא  ורשאי  אחת,  שנה  על  תעלה  ושלא  שיקבע  לתקופה 
לשתי  הזמנית  הרישום  תעודת  של  תקופתה  את  להאריך 

תקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת.

הרישום חידוש רישום תעודת  של  תוקפה  את  לחדש  רשאי  המנהל  4ב. 
לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת. 

 בקשה לחידוש
רישום

מעבדה  בעל  יגיש  הרישום  תעודת  לחידוש  בקשה  )א(  4ג. 
תום  לפני  חודשים  משישה  יאוחר  לא  מנהלה  או  רפואית 

תוקפה של התעודה. 

לבקשה לחידוש תעודת הרישום יצורפו כל אלה: )ב( 

במצבה  שינוי  אודות  על  מסמך  או  מידע  כל   )1(
רשאי  המנהל  הרפואית;  המעבדה  של  העובדתי 
לדרוש השלמת מידע חסר לשם בדיקת עמידתה של 

הבקשה בהוראות התקנות;

אישור על תשלום האגרה שלפי תקנה 4ד.  )2(

של  הרישום  תעודת  את  לחדש  שלא  המנהל  החליט  )ג( 
מעבדה רפואית, יודיע על כך לבעל המעבדה או למנהלה, 
בהודעה מנומקת, לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום 
תוקפה של תעודת הרישום; ההודעה תימסר בדואר רשום 
הרישום  בתעודת  הרשום  הרפואית  המעבדה  מען  ולפי 

שתוקפה פג. 

לבקש  רשאי  מנהלה  או  הרפואית  המעבדה  בעל  )ד( 
מהמנהל לבדוק פעם נוספת את החלטתו שלא לחדש את 
תעודת הרישום )להלן - בדיקה נוספת(, בתוך שישים ימים 
מיום שקיבל על כך הודעה לפי תקנת משנה )ג(; הבקשה 
לבדיקה נוספת תהיה בכתב ומנומקת; המנהל רשאי להזמין 
טענות  להשמיע  מנהלה  או  הרפואית  המעבדה  בעל  את 
בעל פה או לתת פרטים נוספים כפי שיראה לנכון; החלטת 
המנהל בבקשה לבדיקה נוספת תהיה סופית ותינתן לפני 

תום תוקפה של תעודת הרישום. 

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

 הוספת תקנות
4א עד 4ד

4  ק"ת התשל"ז, עמ' 2460.
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ובתנאים  שירשום  מיוחדים  מטעמים  רשאי,  המנהל  )ה( 
רישום  תעודת  לחידוש  בקשה  הגשת  להתיר  שיקבע, 
לאחר המועד הקבוע בתקנת משנה )א(, ובלבד שלא יהיה 
הרישום;  של  תוקפו  תום  לפני  חודשים  משלושה  מאוחר 
 התיר כך המנהל, יהיה המועד להחלטת המנהל לפי תקנת

משנה )ג( 30 ימים בלבד ומועד הבקשה לבדיקה נוספת לפי 
תקנת משנה )ד( יהיה עשרה ימים בלבד.

בעד תעודת רישום או חידושה, תשולם אגרה בסכום אגרת רישום )א(  4ד. 
כמפורט בפרט 22 בתוספת השנייה לתקנות אגרות בריאות, 

התשמ"ט-51989 )להלן - תקנות האגרות(. 

תקנה זו לא תחול על מעבדה רפואית של בית חולים  )ב( 
ממשלתי."

האמור בתקנה 62י לתקנות העיקריות יסומן ")א(" ובו, במקום "לתקנות אגרות בריאות,   .4
התשמ"ט-1989" יבוא "לתקנות האגרות" ואחרי תקנת משנה )א( יבוא:

")ב( בעד כל אחד מאלה תשולם אגרה בסכום כמפורט בפרט 22 בתוספת השנייה 
לתקנות האגרות:

)1( היתר לניהול מעבדה כאמור בתקנה 51;

כאמור רפואית  מעבדה  במקצוע  בכיר  רפואית  מעבדה  עובד   )2( תעודת 
בתקנה 62ג;

)3( תעודה זמנית של עובד מעבדה רפואית אקדמאי, תעודה זמנית של עובד 
מעבדה רפואית מוסמך כאמור בתקנה 62ה)א( ו–)ב(, וחידושן;

)4( תעודה קבועה של עובד מעבדה רפואית, כאמור בתקנה 62ה)ד(."

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .5
ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(

)חמ 3-54-ת1(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

תקנות בריאות העם )צוות סיעודי במרפאות( )תיקון מס' 2(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70)1()ג( לפקודת בריאות העם, 11940, באישור שר האוצר 
לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת 

לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות בריאות העם )צוות סיעודי במרפאות(, התשמ"א-41981, אחרי תקנה 19 יבוא:   .1

תיקון תקנה 62י

תחילה

5  ק"ת התשמ"ט, עמ' 714.

1  ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.

2  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.
3  ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

4  ק"ת התשמ"א, עמ' 1339.

הוספת תקנה 19א
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כאמור"אגרות בפנקס  רישום  על  המעידה  תעודה   19א. )א( בעד 
בתקנה 9, תשולם אגרה בסכום כמפורט בפרט 28 בתוספת 
השנייה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-51989 )להלן - 

תקנות האגרות(.

תשולם  ו–)2(,   )1(12 בתקנה  כאמור  זמני  היתר  בעד  )ב( 
אגרה בסכום כמפורט בפרט 28 בתוספת השנייה לתקנות 

האגרות." 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.    .3
ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(

)חמ 3-1384-ת2(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

5  ק"ת התשמ"ט, עמ' 714.

תקנות בריאות העם )רישום מרפאות( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70)1()ג( לפקודת בריאות העם, 11940, באישור שר האוצר 
לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת 

לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 7)א( לתקנות בריאות העם )רישום מרפאות(, התשמ"ז-41987 )להלן - התקנות   .1
לאחר  למבקש  תינתן  כאמור  "תעודה  יבוא  התעודה(;"   - ")להלן  אחרי  העיקריות(, 

שמסר אישור על תשלום אגרת רישום שלפי תקנה 16א". 

בתקנה 8 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "חידוש התעודה יינתן לאחר שבעל המרפאה   .2
או הרופא האחראי ימסרו למנהל אישור על תשלום האגרה שלפי תקנה 16א".

אחרי תקנה 16 לתקנות העיקריות יבוא:  .3

בעד רישום מרפאה החייבת רישום כאמור בתקנה 4, לרבות "אגרת רישום 16א. 
כאמור  רישום  חידוש  בעד  או   ,6 תקנה  לפי  זמני  רישום 
בתקנה 8, תשולם אגרה בסכום כמפורט בפרט 30 בתוספת 

השנייה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-51989."

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.   .4
ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(

)חמ 3-2045(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

1  ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשנ"ב, עמ' 10.

2  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.
3  ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשמ"ב, עמ' 170.

4  ק"ת התשמ"ז, עמ' 1213.
5  ק"ת התשמ"ט, עמ' 714; התשע"ז, עמ' 1194.

תחילה

תיקון תקנה 7

תיקון תקנה 8

הוספת תקנה 16א

תחילה
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תקנות בריאות העם )עוסקים בסיעוד בבתי חולים( )אגרות(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70)1()ג( לפקודת בריאות העם, 11940, באישור שר האוצר 
לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985,  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת 

לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקין לאמור:  

בתקנות אלה -  .1
"תקנות האגרות" - תקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-41989;

"תקנות סיעוד בבתי חולים" - תקנות בריאות העם )עוסקים בסיעוד בבתי חולים(, 
התשמ"ט-51988.

בעד תעודה המעידה על רישום בפנקס כאמור בתקנה 13 לתקנות סיעוד בבתי חולים,   .2
תשולם אגרה בסכום כמפורט בפרט 29 בתוספת השנייה לתקנות האגרות.

בעד היתר זמני לעסוק בסיעוד כאמור בתקנה 15 לתקנות סיעוד בבתי חולים, תשולם   .3
אגרה בסכום כמפורט בפרט 29 בתוספת השנייה לתקנות האגרות. 

חולים,  בבתי  סיעוד  לתקנות   16 בתקנה  כאמור  בסיעוד  לעסוק  מוגבל  היתר  בעד   .4
תשולם אגרה בסכום כמפורט בפרט 29 בתוספת השנייה לתקנות האגרות.

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .5
ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(

)חמ 3-1799(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

1  ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.

2  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.
3  ס"ח התשל"ה, עמ' 206.
4  ק"ת התשמ"ט, עמ' 714.

5  ק"ת התשמ"ט, עמ' 227; התש"ן, עמ' 768.

תקנות רופאי שיניים )תיקון(, התשע"ז-2017 

חדש[,  ]נוסח  השיניים  רופאי  לפקודת  65)1()ד(  סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
התשל"ט-11979, באישור שר הבריאות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1)ב( 

לחוק–יסוד: משק המדינה2, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנה 6 לתקנות רופאי שיניים, התשל"ח-31978 )להלן - התקנות העיקריות(, במקום   .1
"ואישור בכתב" יבוא "אישור בכתב" ובסופה יבוא "ואישור על תשלום האגרה שלפי 

תקנה 7ב".

אחרי תקנה 7א לתקנות העיקריות יבוא:  .2

בעד העתק רישיון כאמור בתקנה 7, תשולם אגרה בסכום "אגרת העתק רישיון 7ב. 
כמפורט בפרט 27 בתוספת השנייה לתקנות אגרות בריאות, 

התשמ"ט-41989."

הגדרות

אגרה בעד תעודת 
רישום

אגרה בעד היתר 
זמני

אגרה בעד היתר 
מוגבל

תחילה

תיקון תקנה 6

הוספת תקנה 7ב

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 614.

2  ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

3  ק"ת התשל"ח, עמ' 950.
4  ק"ת התשמ"ט, עמ' 714.
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תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .3
ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(

)חמ 3-302(

ב ו ט ן  מ י ס ר  ב ה  ש מ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

                                            אני מאשר.

ן מ צ י ל ב  ק ע י
שר הבריאות

 

צו רופאי השיניים )אגרת בחינה( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 67 לפקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[, התשל"ט-11979, 
ובאישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת 

הכספים של הכנסת לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מצווה לאמור:

סעיף  1 לצו רופאי השיניים )אגרת בחינה(, התשמ"ד-41983 )להלן - הצו העיקרי( - בטל.  .1
בסעיף 2 לצו העיקרי -  .2

בכותרת השוליים, במקום "בחינה" יבוא "בחינת רישוי";  )1(

בסעיף קטן )א(, במקום "בחינת מקצוע" יבוא "בחינת רישוי כמשמעותה בתקנות   )2(
 15 תקנה  לפי  חוזרת  בחינה  לרבות  התשנ"ב-51992,  רישוי(,  )בחינת  השיניים  רופאי 

לאותן תקנות";

סעיף קטן )ב( - בטל.  )3(

אחרי סעיף 2 יבוא:  .3

18א "אגרת בחינת מומחה בתקנה  כאמור  ב'  שלב  ובחינת  א'  שלב  בחינת  בעד  2א. 
ובחינות(,  מומחה  תואר  )אישור  שיניים  רופאי  לתקנות 
 22 בתקנה  כאמור  חוזרת  בחינה  לרבות  התשל"ז-61977, 
בתוספת   10 בפרט  כמפורט  אגרה  תשולם  תקנות,  לאותן 

השנייה לתקנות האגרות."

בטלות -  .4
תקנות רופאי שיניים )דמי השתתפות בקורס(, התשל"ז-71977;  )1(

)2(  תקנות רופאי שיניים )דמי השתתפות בקורס(, התשל"ט-81979.

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.   .5
ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(

)חמ 3-1034(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 614.

2  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.
3  ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

4  ק"ת התשמ"ד, עמ' 50; התשמ"ט, עמ' 716.
5  ק"ת התשנ"ב, עמ' 1342.

6  ק"ת התשל"ז, עמ' 2550; התשס"ד, עמ' 837.
7  ק"ת התשל"ז, עמ' 2424.

8  ק"ת התשל"ט, עמ' 894; התשמ"ג, עמ' 819.

תחילה

ביטול סעיף 1

תיקון סעיף 2

הוספת סעיף 2א

ביטול

תחילה
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תקנות רופאי השיניים )בחינת רישוי( )תיקון(, התשע"ז-2017
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א()3( לפקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[, התשל"ט-11979, 

ולאחר התייעצות עם המועצה המדעית, אני מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשנ"ב-21992  רישוי(,  )בחינת  השיניים  רופאי  לתקנות   3 בתקנה   .1
העיקריות(, בסופה יבוא "לבקשה יצורף אישור על תשלום האגרה שלפי סעיף 2 לצו 

רופאי השיניים )אגרת בחינה(, התשמ"ד-31983". 

תקנות רופאי השיניים )קורסים ובחינות מקצועיות(, התשל"ז-41977 - בטלות.  .2
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של צו רופאי השיניים )אגרת בחינה( )תיקון(,   .3

התשע"ז-52017.

ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(
)חמ 3-879-ת2(

ב ו ט ן  מ י ס ר  ב ה  ש מ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

                                            אני מאשר.

ן מ צ י ל ב  ק ע י
שר הבריאות

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 614. 

2  ק"ת התשנ"ב, עמ' 1342.
3  ק"ת התשמ"ד, עמ' 50.

4  ק"ת התשל"ז, עמ' 1782.
5  ק"ת התשע"ז, עמ' 1204.

תקנות רופאי שיניים )אישור תואר מומחה ובחינות( )תיקון(, התשע"ז-2017
בתוקף סמכותי לפי סעיף 35)א( לפקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[,התשל"ט-11979, 

לאחר היוועצות בהסתדרות הרפואית לרפואת שיניים בישראל, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנה 19)ב( לתקנות רופאי שיניים )אישור תואר מומחה ובחינות(, התשל"ז-21977   .1
)להלן - התקנות העיקריות(, אחרי "יוגשו" יבוא "בצירוף אישור על תשלום האגרה 

שלפי סעיף 2א לצו רופאי השיניים )אגרת בחינה(, התשמ"ד-31983".

בתקנה 24 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:  .2
")4( אישור על תשלום האגרה שלפי סעיף 2א לצו רופאי השיניים )אגרות רישיון, 

היתר זמני ואישור תואר מומחה(, התשמ"ד-41983." 

)תיקון(,  בחינה(  )אגרת  השיניים  רופאי  צו  של  תחילתו  ביום   1 תקנה  של  תחילתה   .3
התשע"ז-52017.

ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(
)חמ 3-879-ת1(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

תיקון תקנה 3

ביטול

תחילה

תיקון תקנה 19

תיקון תקנה 24

תחילה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 614.

2  ק"ת התשל"ז, עמ' 2550.
3  ק"ת התשמ"ד, עמ' 50.
4  ק"ת התשמ"ד, עמ' 51.

5  ק"ת התשע"ז, עמ' 1204.
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 תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב )הפחתה של סכומי
העיצום הכספי(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 208 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו- 
12016 )להלן - החוק(, בהסכמת שרת המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני  

מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -   .1
"אגודה שיתופית" - אגודה רשומה כהגדרתה בפקודת האגודות השיתופיות2;

"אישור" - כל אחד מאלה:

)1(   לעניין מי שחייב לפי דין במינוי רואה חשבון מבקר כהגדרתו בחוק החברות, 
התשנ"ט-31999 - אישור שנתן רואה החשבון המבקר שמונה כאמור, המבקר את 

הדוחות הכספיים השנתיים;

)2(   לעניין מי שהוא אגודה שיתופית - אישור לפי פסקה )1( או אישור של מי 
שביקר את חשבונותיה לפי פקודת האגודות השיתופיות;

)3(   לעניין מי שאינו כאמור בפסקאות )1( או )2( - אישור שנתן רואה חשבון או 
אישור תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ מס מייצג;

מס,  יועצי  ידי  על  בייצוג  העיסוק  הסדרת  בחוק  כהגדרתו   - מייצג"  מס  "יועץ 
התשס"ה-42005;

"מחזור עסקאות" - כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-51975.

אם  שלהלן,  בשיעורים  הכספי,  העיצום  סכום  את  למפר  להפחית  רשאי  המנהל   .2
התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

המפר לא הפר כל הוראה מהוראות החוק או לפיו בשלוש השנים שקדמו להפרה   )1(
)להלן - הפרה ראשונה( - 50%; לא הפר את אותה הוראה בשלוש השנים שקדמו 

להפרה - 25%;

המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה ועל הפסקתה למנהל - 30%;  )2(

של  דעתו  להנחת  הנזק,  ולהקטנת  ההפרה  הישנות  למניעת  פעולות  נקט  המפר   )3(
המנהל - 30%.

ראה המנהל, לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות   .3
שלא  המצדיקות  קשות  אישיות  נסיבות  שהתקיימו  או  הכספי  העיצום  של  הפחתה 
הכספי  העיצום  סכום  את  למפר  להפחית  הוא  רשאי  המפר,  עם  הדין  את  למצות 

בשיעור של 35%. 

התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנות 2 ו–3 רשאי המנהל להפחית למפר   .4
ובלבד  במצטבר,  נסיבות  אותן  לצד  המנויים  השיעורים  את  הכספי  העיצום  מסכום 
אותה  בשל  הקבוע  הכספי  העיצום  מסכום   90% על  יעלה  לא  ההפחתה  ששיעור 
הפרה  אם היתה זו הפרה ראשונה, ועל 75% ממנו, אם היתה זו הפרה שאיננה הפרה 

ראשונה. 

הגדרות

1  ס"ח התשע"ו, עמ' 970.

2  חוקי א"י, כרך א', עמ' 336.
3  ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

4  ס"ח התשס"ה, עמ' 114.
5  ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

 הפחתה בשל
כמה נסיבות

הפחתה של נסיבות 
אישיות

הפחתת סכומי 
העיצום הכספי
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מצא המנהל שסכום העיצום הכספי עולה על 20% ממחזור העסקאות הכולל של  )א(   .5
המפר, רשאי הוא להפחית את הסכום ל–20% ממחזור העסקאות הכולל שלו; ואולם 
מפר שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים, רשאי המנהל 

להפחית את סכום העיצום הכספי שלו ל–5% ממחזור העסקאות הכולל שלו.

תקנת משנה )א( תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2 ו–3 ובין  )ב( 
אם לאו.

מפר המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי תקנה זו, יגיש למנהל אישור,  )ג( 
לעניין גובה מחזור העסקאות שלו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה 

להטיל עליו עיצום כספי.

כ"ד בניסן התשע"ז )20 באפריל 2017(
)חמ 3-5321(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )חישוב תשלומים בעד שירותי בזק 
והצמדתם( )הוראת שעה(, התשע"ז-2017

ושידורים(,  )בזק  התקשורת  לחוק  ו–59  ו–)ד(  15)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ב-11982, ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

על אף האמור בתקנה 2)א( לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )חישוב תשלומים בעד   .1
 )2(1 ובתקנה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשס"ג-22003  והצמדתם(,  בזק  שירותי 
והצמדתם( בזק  שירותי  בעד  תשלומים  )חישוב  ושידורים(  )בזק  התקשורת  לתקנות 

)הוראת שעה(, התשע"ו-32016 -    

התשלומים לא יעודכנו ביום ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(;   )1(

כאילו  יראו   )2018 ביוני   1( התשע"ח  בסיוון  י"ח  ביום  שחל  העדכון  יום  לעניין    )2(
בתקנה 1 לתקנות העיקריות -

)ג(  עד  )א(  משנה  פסקאות  במקום   ,)2( בפסקה  הפחתה",  "מקדם  )א( בהגדרה 
בא: 

")א( היה שיעור הצמיחה בין %)1-( לבין %)3-( - 0.796;

)ב( היה שיעור הצמיחה מעל ל–%)1-( - יחושב לפי הנוסחה שבפרט 1)1( 
בתוספת כשהיא מועלית בחזקת שבע;

)ג( היה שיעור הצמיחה פחות מ–%)3-( - יחושב לפי הנוסחה שבפרט 
1)2( בתוספת כשהיא מועלית בחזקת שבע";

הפחתה בשל מחזור 
עסקאות

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"ה, ע' 395; התשע"ג, עמ' 136.  1

2  ק"ת התשס"ג, עמ' 1063; התשע"ו, עמ' 1704.
3  ק"ת התשע"ו, עמ' 1704.

הוראת שעה
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 4.86 שקלים חדשים 

במקום ההגדרה "שיעור הצמיחה" בא: )ב( 

""שיעור הצמיחה" - שיעור השינוי השנתי הממוצע שחל בסכום המתואם 
השנתי לשנת הכספים שקדמה ליום העדכון, לעומת הסכום המתואם 

השנתי לשנת הכספים שקדמה ליום העדכון הקודם." 

תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(.    .2
י"ז בסיוון התשע"ז )11 ביוני 2017(

)חמ 3-2497-ת1(

א ר ק ב  ו י א  
שר התקשורת  

תחילה




