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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )העלאת מחירי אשפוז ושירותים 
אמבולטוריים(, התשע"ז-2017

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:

הקובע2,  המחיר  לעומת  יועלו  שלהלן  הרפואיים  השירותים  של  המרביים  המחירים   .1
בשיעור המפורט לצדם:

 - כלליים  חולים  בבתי  דיפרנציאליים  ושירותים  יום  אשפוז  לרבות  )1( אשפוז, 
;1.57%

)2( שירותי מרפאות ומכונים בבתי חולים כלליים - 1.57%;

חולים  בבתי  מיון  אגרות  לרבות  מיון,  בחדרי  ייחודי  תשלום  שלהם  )3( שירותים 
כלליים - 1.57%;

)4( השירותים המפורטים בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים 
לשירותים רפואיים(, התשנ"ג-31993 - 1.57%;

)5( אשפוז יולדות - 1.57%;

)6( אשפוז בבתי חולים גריאטריים - 1.57%;

)7( שירותים אמבולטוריים בבתי חולים גריאטריים - 1.57%;

)8( אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים - 1.57%;

)9( שירותים אמבולטוריים בבתי חולים פסיכיאטריים - 1.57%;

לבתי  מחוץ  הציבורית  הבריאות  במערכת  הניתנים  אמבולטוריים  )10( שירותים 
חולים - 1.57%;

)11( בדיקת מי שפיר - 1.57%;

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

מרפאה(, התשנ"ו-41996 - 1.57%;

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

)א( המחירים המרביים המפורטים בסעיף 1, למעט מחיר מנת דם או מוצר דם המפורט   .2
בסעיף 1)13( ,יעודכנו בכל יום עדכון על פי הממוצע המשוקלל של הגידול הרבעוני 
ימי  לארבעת  רבעוני  תיקון  במכפלת  אחוזים,   100 של  בתוספת  עדכון  יום  לאותו 

העדכון האחרונים, בהפחתה של 100 אחוזים. 

המפורטים  הרפואיים  לשירותים  המרביים  למחירים  עדכון  בצו  השרים  )ב( קבעו 
על  האמור  העדכון  ייווסף  )א(,  קטן  בסעיף  נזכרו  שלא  ברכיבים  בהתחשב   ,1 בסעיף 

העדכון לפי סעיף קטן )א(.

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

2 ק"ת התשע"ו, עמ' 2223.

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

4 ק"ת התשנ"ו, עמ' 796.

העלאת מחירים

עדכון
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)ג( בסעיף זה - 

"גידול רבעוני במדד" - ממוצע המדד בשלושת החודשים האחרונים, שלגביהם 
מסוים  מדד  שהוא  העדכון,  ליום  הקודם  בחודש  ה–10  עד  ידוע  מדד  יש 
מנוכה עונתיות, חלקי ממוצע המדד בשלושת החודשים שקדמו לחודשים 

האמורים, בהפחתה של 100 אחוזים;

"גידול רבעוני מחושב מחדש ליום עדכון" - ממוצע משוקלל של גידול רבעוני של 
יום העדכון הרלוונטי, כפי שחושב מחדש עם פרסום המדדים העדכניים;

"יום עדכון" - 1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי, 1 באוקטובר;

"מדדים" - מדד שכר בתי חולים  מנוכה מענקים, מדד מגזר ציבורי, מדד שכר 
ממשלה מרכזית, מדד המחירים לצרכן, מדד תשומות הבנייה;

"מדד המחירים לצרכן" - מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה בלוח 2.4; 

)מגזר ציבורי(  "סך כולל"  שכר  של  מנוכה עונתיות  - מדד  ציבורי"  "מדד מגזר 
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בלוח 5.9; 

 12X שיטת  לפי  עונתיות  בניכוי  מהמדדים  אחד  כל   - עונתיות"  מנוכה  "מדד 
לניתוח עונתיות;

השכר  של  עונתיות  מנוכה  מדד   - מענקים"  מנוכה  חולים  בתי  שכר  "מדד 
חולים"  בתי  "מזה  שכר  סך  בסיס  על  שיחושב  כפי  חולים  בבתי  הממוצע 
למשרד  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  שהודיעה  כפי  הכול   ,6.2 בלוח 
בתי  "מזה  בעמודה  שכיר  משרות  חלקי  רופאים,  מענקי  בניכוי  הבריאות, 

חולים" בלוח 6.1, כפי שפורטו בהודעה האמורה;  

"מדד שכר ממשלה מרכזית" - מדד מנוכה עונתיות של שכר ממשלה מרכזית 
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בלוח 5.9; 

"מדד תשומות הבנייה" - מדד מנוכה עונתיות של תשומות הבנייה למגורים  
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בלוח 200010;

"ממוצע משוקלל של גידול רבעוני" - סכום המכפלות של הגידול הרבעוני של 
כל מדד במשקל המצוין לצדו בתוספת;  

רופאים  מענקי  בעבור  הרופאים  בשכר  שולם  אשר  סכום   - רופאים"  "מענקי 
הממומנים על ידי המדינה; 

"עונתיות" - מתכונת פעילות המשתנה בהתאם לתקופות שונות בשנה;

X-12-ARIMA עונתיות  לניכוי  שיטה   - עונתיות  לניתוח   "12X  "שיטת 
עונתיים  גורמים  של  לחישוב  המשמשת   ,)U.S. Census Bureau, 2001(
שיטה  פי  על  המגמה  של  אומדן  ביצוע  תוך  עונתיות,  מנוכות  וסדרות 

המבוססת על ממוצעים נעים סימטריים של Henderson )הנדרסון(; 

"תיקון רבעוני ליום עדכון" - גידול רבעוני מחושב מחדש ליום עדכון בתוספת 
שחושב  הרבעוני  הגידול  של  המשוקלל  הממוצע  חלקי  אחוזים,   100 של 

ביום העדכון הקודם בתוספת של 100 אחוזים. 

המפקח על המחירים יפרסם הודעה ברשומות על העדכון שנעשה לפי סעיף 2)א( ועל   .3
שיעורו. 

הודעה ברשומות



קובץ התקנות 7843, ז' באב התשע"ז, 30.7.2017  1396
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקל חדש 

 )2017 באוקטובר   1( התשע"ח  בתשרי  י"א  העדכון  ביום  2)א(,  בסעיף  האמור  אף  על   .4
יראו כאילו במקום "לארבעת ימי העדכון האחרונים" נאמר בו "לשלושת ימי העדכון 

האחרונים".
תוספת

טור א'
המדד

טור ב'
משקל המדד 

63.51%מדד שכר בתי חולים מנוכה מענקים

4.745%מדד מגזר ציבורי

4.745%מדד שכר ממשלה מרכזית

21.3741%מדד המחירים לצרכן

5.6259%מדד תשומות הבנייה

י"ט בתמוז התשע"ז )13 ביולי 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

תקנות עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( 
)שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1ה)ב(, 1ז ו–6ב לחוק עובדים זרים, התשנ"א-11991 )להלן - 
החוק(, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים 
מאורגנים בישראל ועם ארגוני מעבידים שלדעתי הם ארגוני מעבידים יציגים ונוגעים בדבר, 

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

הוגנים(  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  תקנות  של  בשמן   .1
התקנות   - )להלן  התש"ס-22000  הולמים(,  מגורים  בעד  מהשכר  ניכויים  )שיעור 

העיקריות(, המילים ")איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(" - יימחקו. 

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:    .2
בענף  מעסיק  שרשאי  המרבי  הסכום  ו–)ב(,  )א(  משנה  בתקנות  האמור  אף  ")ג( על 
למגורים  המעסיק  הוצאות  כהחזר  זר  עובד  של  החודשי  משכרו  לנכות  החקלאות 

הולמים לפי סעיף 1ה לחוק יהיה 228.20 שקלים חדשים."  

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:    .3
של  החודשי  משכרו  לנכותו  שמותר  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  המרבי  ")ג( הסכום 

עובד זר בענף החקלאות, הוא 300.10 שקלים חדשים."  

תחילתן של תקנות אלה ב–1 בחודש שלאחר יום פרסומן.    .4
י"א בתמוז התשע"ז )5 ביולי 2017(

)חמ 3-3040-ת1(

ץ כ ם  י י ח  
שר העבודה הרווחה  

והשירותים החברתיים  

  

תיקון השם

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

תחילה

הוראת שעה

ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התש"ס, עמ' 85.  1

2 ק"ת התש"ס, עמ' 774; התשס"ג, עמ' 67.




