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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )העלאת מחירי אשפוז ושירותים 
אמבולטוריים(, התשע"ט-2019

ושירותים, מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()2(  סעיף  לפי  סמכותנו   בתוקף 
התשנ"ו- 11996 )להלן - החוק(, בהתאם לסעיף 2)ב( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 
התשע"ז(  צו   - )להלן  התשע"ז-22017  אמבולטוריים(,  ושירותים  אשפוז  מחירי  )העלאת 

ולאחר התייעצות שקוימה עם ועדת מחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו מצווים לאמור:

המחירים המרביים של השירותים הרפואיים שלהלן לפי סעיף 1 לצו התשע"ז, יעודכנו 1.
לפי סעיף 2)ב( לצו האמור, נוסף על עדכון המחירים לפי סעיף 2)א( לצו התשע"ז שנעשה 

ביום כ"ב בתשרי התשע"ט )1 באוקטובר 2018(, וזאת בשיעור המפורט לצדם:

 - כלליים  חולים  בבתי  דיפרנציאליים  ושירותים  יום  אשפוז  לרבות  אשפוז,   )1(
;0.72%

שירותי מרפאות ומכונים בבתי חולים כלליים - 0.72%;  )2(

חולים  בבתי  מיון  אגרות  לרבות  מיון,  בחדרי  ייחודי  תשלום  שלהם  שירותים   )3(
כלליים - 0.72%;

השירותים המפורטים בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים   )4(
לשירותים רפואיים(, התשנ"ג-31993 - 0.72%;

אשפוז יולדות - 0.72%;  )5(

אשפוז בבתי חולים גריאטריים - 0.40%;  )6(

שירותים אמבולטוריים בבתי חולים גריאטריים - 0.40%;  )7(

אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים - 0.40%;  )8(

שירותים אמבולטוריים בבתי חולים פסיכיאטריים - 0.25%;  )9(

לבתי  מחוץ  הציבורית  הבריאות  במערכת  הניתנים  אמבולטוריים  שירותים   )10(
חולים - 0.72%; 

בדיקת מי שפיר - 0.72%;  )11(

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

מרפאה(, התשנ"ו-41996 - 0.72%; 

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

תחילתו של צו זה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.2.

ז' בשבט התשע"ט )13 בינואר 2019(
)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

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ק"ת התשע"ז, עמ' 1394.  2
ק"ת התשנ"ג, עמ' 875; התשנ"ח, עמ' 708.  3

ק"ת התשנ"ו, עמ' 796.  4

עדכון מחירים

תחילה
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כללי לשכת עורכי הדין )סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים( )תיקון(, 
התשע"ט-2019 

התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת  לחוק  ו–109   65 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
ובאישור שרת המשפטים, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה: 

התשע"ה-22015,  המשמעתיים(,  הדין  בבתי  הדין  )סדרי  הדין  עורכי  לשכת  בכללי   .1
במקום סעיף 62 יבוא: 

המערער יגיש עיקרי טיעון בכתב עד עשרים ואחד ימים לפני  )א(   .62
מועד הדיון בערעור, והוא רשאי להודיע, עד אותו מועד, כי הוא 

יסתפק בכתב הערעור.

ימים  שבעה  עד  בכתב,  לערעור,  תשובתו  את  יגיש  המשיב  )ב( 
לפני מועד הדיון בערעור. 

בית הדין המשמעתי הארצי רשאי, לבקשת בעל דין, להורות  )ג( 
על תיקון עיקרי הטיעון או התשובה לערעור, להוסיף עליהם או 

לגרוע מהם." 

תחילתם של כללים אלה 30 ימים מיום פרסומם.  .2
י"ט בטבת התשע"ט )27 בדצמבר 2018(

)חמ 3-657-ת1(

י ק צ ר מ - ר ר פ מ ל ק ה  ו ח  
יושבת ראש המועצה הארצית של     

לשכת עורכי הדין  
                    נתאשר.

ד ק ש ת  ל י י א                        
                                 שרת המשפטים 

הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד מתן רישיון מיוחד(, 
התשע"ט-2019

מתן  בעד  )אגרה  ושידורים(  )בזק  התקשורת  לתקנות   5 תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף 
רישיון מיוחד(, התשס"ב-22001 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

 2017 אוקטובר  חודש  של  המדד  לעומת   2018 אוקטובר  חודש  של  המדד  שינוי  עקב   .1
בשיעור של 1.19%, סכום האגרה הנקוב בתקנה 2)א( לתקנות הוא ששת אלפים וארבע 

מאות שקלים חדשים, מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.

כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(
)חמ 3-2731-ת2(

ת י ר ט ש ן  ו ע ד ג  
                                                                      מנהל אגף בכיר רישוי במשרד התקשורת

י"פ התשע"ח, עמ' 3796.  1

ק"ת התשס"ב, עמ' 121; התשע"ח, עמ' 662.  2

החלפת סעיף 62

"תשובה לערעור 
ועיקרי טיעון

תחילה

ס"ח התשב"א, עמ' 178; התשע"ז, עמ' 1199.  1

ק"ת התשע"ה, עמ' 1266.  2

שינוי בסכום 
האגרה
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הודעת הירושה )אגרות הרשם לענייני ירושה(, התשע"ט-2019

ירושה(,  לענייני  הרשם  )אגרות  הירושה  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ח-11998 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

המדד  לעומת   2018 נובמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב   .1
התשע"ט בטבת  כ"ד  מיום  לתקנות  התוספת  נוסח   ,2017 נובמבר  בחודש   שפורסם 

)1 בינואר 2019(, הוא כדלקמן:
"תוספת

)תקנה 1)א((
טור א'

הפעולה או השירות 
טור ב'

בשקלים חדשים

1503. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

2503. בקשה לתיקון או לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 

3503. בקשה למינוי מנהל עיזבון

4236. עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושה

5107. הפקדת צוואה

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לענייני ירושה, שהוגשה 
בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה

פטורה

727. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה

5.17 לכל עמוד8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה

236".9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
י וב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-2872-ת2(  

האפוטרופסה הכללית   
הממונה הארצית לענייני ירושה   

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1291; התשע"ח, עמ' 344.  1
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