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צו ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית 
לשנות התקציב 2017 ו–2018( )קביעת שירותים מוחרגים( )הוראת שעה(, 

התשע"ט-2019

חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק  71)א()10(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018(, התשע"ז-12016 )להלן - החוק(, 

אנו מצווים לאמור:

הוראות סימן א' בפרק ו' לחוק לא יחולו בתקופה שמיום תחילתו של צו זה עד יום ג'   .1
בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019( על השירותים הנוספים המפורטים להלן: 

שם השירות קוד השירות

D0210צילום שיניים - סטטוס מלא

D0220צילום פריאפיקלי

D0230צילום פריאפיקלי, כל שן נוספת

D0240צילום אוקלוזלי

D0330צילום פנורמי

D1110סילוק אבנית, מבוגר, לכל הפה, כולל הדרכה

D1120סילוק אבנית, ילד, לכל הפה, כולל הדרכה

D1206טיפול מקומי בלכת פלואוריד, תעריף לכל הפה

D1208טיפול מקומי בג'ל פלואוריד, תעריף לכל הפה

D1351איטום חריצים, לשן

D1510שומר מקום קבוע - התקנה

D2140שחזור אמלגם - משטח 1, משנן ראשוני/קבוע

D2150שחזור אמלגם - 2 משטחים, משנן ראשוני/קבוע

D2160שחזור אמלגם - 3 משטחים, משנן ראשוני/קבוע

D2161שחזור אמלגם - 4 משטחים או יותר, משנן ראשוני/קבוע

D2330שחזור מחומר מרוכב - משטח 1, שן קדמית

D2331שחזור מחומר מרוכב - 2 משטחים, שן קדמית

D2332שחזור מחומר מרוכב - 3 משטחים, שן קדמית

D2335שחזור מחומר מרוכב - 4 משטחים או יותר, שן קדמית

D2390שחזור מחומר מרוכב, כותרת שן קדמית

D2391שחזור מחומר מרוכב - משטח 1, שן אחורית

D2392שחזור מחומר מרוכב - 2 משטחים, שן אחורית

D2393שחזור מחומר מרוכב - 3 משטחים, שן אחורית

D2394שחזור מחומר מרוכב - 4 משטחים או יותר, שן אחורית

קביעת שירותים 
נוספים מוחרגים 

לפי סעיף 71)א()10( 
לחוק

ס"ח התשע"ז, עמ' 217.  1
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שם השירות קוד השירות

D2710כתר על בסיס שרף, מוכן בצורה לא ישירה, מבושל

D2752כתר חרסינה מאוחה למתכת חצי אצילה, הכנה והתקנה

D2920הדבקה חוזרת של כתר משחזר

D2950בניית תווך, כולל פינים לסוגיהם

D2952מבנה יצוק בתוספת לכתר

D2975כיפת שורש, הכנה והתקנה

D2980כתר - תיקון והתקנה

D3220קיטוע מוך שן נשירה או קבועה

D3230טיפול שורש - שן נשירה, מילוי בחומר נספג, לא כולל שחזור סופי

D3310טיפול שורש - שן קדמית, לא כולל שחזור סופי

D3320טיפול שורש - שן מלתעה, לא כולל שחזור סופי

D3330טיפול שורש - שן טוחנת, לא כולל שחזור סופי

D3346טיפול שורש חוזר - שן קדמית

D3347טיפול שורש חוזר - שן מלתעה

D3348טיפול שורש חוזר - שן טוחנת

D3351אפקסיפיקציה

D3410 כריתת חוד השורש, אפיקואקטומי - שן קדמית, כולל סתימה
רטרוגרדית

D3421 ,כריתת חוד השורש, אפיקואקטומי - שן מלתעה, שורש ראשון
כולל סתימה רטרוגרדית

D3425 ,כריתת חוד השורש, אפיקואקטומי - שן טוחנת, שורש ראשון
כולל סתימה רטרוגרדית

D3450כריתת שורש

D3920פיצול שורשים, המיסקציה, לא כולל טיפול שורש

D4210ג'ינג'יבקטומיה/ג'ינג'יבופלסטיה - 4 שיניים או יותר צמודות 
ברבע פה

D4211ג'ינג'יבקטומיה/ג'ינג'יבופלסטיה - 3-1 שיניים צמודות ברבע פה

D4240הרמת מתלה עם החלקת שורשים, רבע פה

D4249הארכת כותרת

D4341הקצעת שורשים, 4 שיניים או יותר ברבע פה

D5110תותבת שלמה עליונה נשלפת, הכנה והתאמה

D5120תותבת שלמה תחתונה נשלפת, הכנה והתאמה

D5130תותבת מיידית שלמה עליונה נשלפת, הכנה והתאמה

D5140תותבת מיידית שלמה תחתונה נשלפת, הכנה והתאמה
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שם השירות קוד השירות

D5211תותבת חלקית עליונה נשלפת - בסיס שרף, הכנה והתאמה

D5212תותבת חלקית תחתונה נשלפת - בסיס שרף, הכנה והתאמה

D5213תותבת חלקית עליונה נשלפת - יציקת מתכת, הכנה והתאמה

D5214תותבת חלקית תחתונה נשלפת - יציקת מתכת, הכנה והתאמה

D5225תותבת חלקית עליונה נשלפת - בסיס גמיש, הכנה והתאמה

D5226תותבת חלקית תחתונה נשלפת - בסיס גמיש, הכנה והתאמה

D5281תותבת חלקית חד–צדדית נשלפת - יציקת מתכת, הכנה והתאמה

D5410התאמת תותבת שלמה עליונה נשלפת

D5411התאמת תותבת שלמה תחתונה נשלפת

D5421התאמת תותבת חלקית עליונה נשלפת

D5422התאמת תותבת חלקית תחתונה נשלפת

D5511תיקון שבר בבסיס תותבת שלמה עליונה נשלפת

D5512תיקון שבר בבסיס תותבת שלמה תחתונה נשלפת

D5520החלפת שן שבורה/חסרה בתותבת שלמה נשלפת, תעריף לשן

D5611תיקון בסיס תותבת חלקית תחתונה נשלפת משרף

D5612תיקון בסיס תותבת חלקית עליונה נשלפת משרף

D5621תיקון שלד יצוק של תותבת חלקית תחתונה נשלפת

D5622תיקון שלד יצוק של תותבת חלקית עליונה נשלפת

D5630תיקו/החלפת וו בתותבת חלקית נשלפת, תעריף לוו

D5640החלפת שן שבורה בתותבת חלקית נשלפת, תעריף לשן

D5650הוספת שן לתותבת חלקית נשלפת

D5660הוספת וו לתותבת חלקית נשלפת

D5699 הוספת שן/וו לתותבת חלקית נשלפת, שן/וו שני ומעלה באותה
ישיבה

D5710חידוש בסיס תותבת שלמה עליונה נשלפת

D5711חידוש בסיס תותבת שלמה תחתונה נשלפת

D5720חידוש בסיס תותבת חלקית עליונה נשלפת

D5721חידוש בסיס תותבת חלקית תחתונה נשלפת

D5730ריפוד תותבת שלמה עליונה נשלפת, במרפאה

D5731ריפוד תותבת שלמה תחתונה נשלפת, במרפאה

D5740ריפוד תותבת חלקית עליונה נשלפת, במרפאה

D5741ריפוד תותבת חלקית תחתונה נשלפת, במרפאה

D5750ריפוד תותבת שלמה עליונה נשלפת, במעבדה
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שם השירות קוד השירות

D5751ריפוד תותבת שלמה תחתונה נשלפת, במעבדה

D5760ריפוד תותבת חלקית עליונה נשלפת, במעבדה

D5761ריפוד תותבת חלקית תחתונה נשלפת, במעבדה

D5810תותבת ביניים שלמה עליונה נשלפת, הכנה והתאמה

D5811תותבת ביניים שלמה תחתונה נשלפת, הכנה והתאמה

D5820תותבת ביניים חלקית עליונה נשלפת, הכנה והתאמה

D5821תותבת ביניים חלקית תחתונה נשלפת, הכנה והתאמה

D5863תותבת על שורשים שלמה עליונה נשלפת, הכנה והתאמה

D5864תותבת על שורשים חלקית עליונה נשלפת, הכנה והתאמה

D5865תותבת על שורשים שלמה תחתונה נשלפת, הכנה והתאמה

D5866תותבת על שורשים חלקית תחתונה נשלפת, הכנה והתאמה

D5867 החלפת חלק שניתן להחלפה במחבר חצי מדויק או מדויק, רכיב
זכרי/נקבי, על שן לתותבת נשלפת

D5875 התאמת תותבת נשלפת לחיבור רכיבי מחבר לאחר החדרה
כירורגית של שתל דנטלי

D6010שתל דנטלי, שלב א': החדרה כירורגית של גוף השתל

D6011שתל דנטלי, שלב ב': חשיפת השתל לחיבור כיפת ריפוי/מבנה

D6052 ,מבנה מחבר חצי מדויק על שתל לתותבת נשלפת, הכנה והתקנה
כולל התקנת רכיבי המחבר

D6056מבנה טרומי לשתל דנטלי

D6091,החלפת חלק במחבר חצי מדויק או מדויק, רכיב זכרי/נקבי 
על שתל/מבנה לשתל התומך בתותבת

D6092הדבקה חוזרת של כתר נתמך שתל/שן שנפל

D6100הוצאה כירורגית של שתל דנטלי

D6110 ,תותבת שלמה עליונה נשלפת נתמכת שתלים/מבנים על שתלים
הכנה והתאמה

D6111 ,תותבת שלמה תחתונה נשלפת נתמכת שתלים/מבנים על שתלים
הכנה והתאמה

D6112 ,תותבת חלקית עליונה נשלפת נתמכת שתלים/מבנים על שתלים
הכנה והתאמה

D6113 ,תותבת חלקית תחתונה נשלפת נתמכת שתלים/מבנים על שתלים
הכנה והתאמה

D7111עקירה, שארית כותרתית - שן נשירה, תעריף לשן

D7140עקירה, שן שבקעה או שורש חשוף, תעריף לשן
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שם השירות קוד השירות

D7210 ,עקירה כירורגית - שן שבקעה לחלל הפה, הדורשת הרמת מתלה
תעריף לשן

D7220עקירה כירורגית - שן כלואה ברקמה רכה, תעריף לשן

D7230עקירה כירורגית - שן כלואה חלקית ברקמה קשה, תעריף לשן

D7240עקירה כירורגית - שן כלואה במלואה ברקמה קשה, תעריף לשן

D7270קיבוע שיניים או החזרה למכתשית לאחר חבלה

D7280חשיפת שן כלואה מסיבות אורתודונטיות, כולל הדבקת סמכים

D7310אלבאולופלסטיקה עם עקירות, 4 שיניים או יותר ברבע פה

D7311אלבאולופלסטיקה עם עקירות, 3-1 שיניים ברבע פה

D7320אלבאולופלסטיקה בלא עקירות, 4 שיניים או יותר ברבע פה

D7321אלבאולופלסטיקה בלא עקירות, 3-1 שיניים ברבע פה

D7340העמקת הוסטיבולום, וסטיבולופלסטי, ריפוי שניוני

D7450כריתת ציסטה בלסת

D7960פרנולקטומי

D8050טיפול אורתודונטי מניעתי, כולל על ידי סנטרון

D8080 לשנת עלות   ,18-12 גילאי  עלומים,  למשנן  מלא  שיניים  יישור 
טיפולים, עד 3 שנים

D8089D8080 קוד דיווח במהלך השימוש בקוד

D8210טיפול בהתקן דנטלי נשלף

D9110עזרה ראשונה - טיפול בכאב שיניים

D9220הרדמה כללית לטיפול שיניים, בנוכחות מרדים - עד שעה

D9221הרדמה כללית לטיפול שיניים מורכב, בנוכחות מרדים - מעל שעה

D9230אנלגזיה, כולל ניטרוס, לא כולל טיפול דנטלי

ערך השירותים הנוספים המוחרגים לפי סעיף 1 לא ייכלל בבסיס ההתחשבנות.  .2
ד' באדר ב' התשע"ט )11 במרס 2019(

)חמ 3-5404(

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

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

 

אי–הכללה בבסיס 
ההתחשבנות
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הודעת העתיקות )אגרות למתן אישור פעולות(, התשע"ט-2019
פעולות(,  אישור  למתן  )אגרות  העתיקות  לתקנות   4 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשס"א-12001 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר    .1
 2017, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 2 לתקנות, ונוסחה מיום כ"ד בטבת התשע"ט

)1 בינואר 2019(, הוא כמפורט להלן:

"אגרות לצורך 
מתן אישור

המנהל  והתנה  לחוק,   29 סעיף  לפי  לאישור  בקשה  למנהל  2. הוגשה 
את מתן האישור בתנאים, ישלם מבקש האישור אגרות כמפורט להלן:

בשקלים 
חדשים

)1( בעד בדיקת תכניות שהוגשו למנהל בגין הפעולות 
130שלגביהן מבוקש האישור

מבוקש  שלגביהן  הפעולות  ביצוע  על  פיקוח  )2( בעד 
האישור -

470)א( בהיקף שאינו עולה על ארבע שעות ביום

930)ב( לכל יום או חלק ממנו, העולה על ארבע שעות

)3( בעד ביצוע חיתוך הבדיקה -

החיתוך  בביצוע  הארכאולוג  פעולות  )א( לגבי 
930לכל יום או חלק ממנו

)ב( בעד שימוש, לצורך ביצוע החיתוך, בכלי מכני -

1,330)1( שסיפקה הרשות, לכל יום או חלק ממנו

חשבונו,  על  העמיד  האישור  )2( שמבקש 
פטורבאישור המנהל

)3א( בעד ביצוע חפירת בדיקה, לכל מטר רבוע -

700)א( של גוף ציבורי או בעבורו

350)ב( של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו

)4( בעד ביצוע חפירת הצלה בידי רשות העתיקות -

החפירה  ריבועי  משטח  רבוע  מטר  )א( לכל 
אישור  מתן  לצורך  המנהל,  קביעת  לפי  שנדרשו, 

לביצוע עבודות -

1,060)1( של גוף ציבורי או בעבורו

530)2( של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו

את  לבצע  לבקשה  הסכמתו  את  המנהל  )ב( נתן 
 - האישור  מבקש  מטעם  פועלים  באמצעות  החפירה 
מחצית האגרה שבפסקת משנה )א()1( או )2( לפי העניין."

י"ד באדר א' התשע"ט )19 בפברואר 2019(
)חמ 3-3005-ת2(  

ן ו ס ח ל  א ר ש י  
    מנהל הכללי רשות העתיקות

שינוי סכומים

ק"ת התשס"א, עמ' 484; התש"ע, עמ' 878.  1
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הודעת שירות התעסוקה )ערובה(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ג( לתקנות שירות התעסוקה )ערובה(, התש"ע-12010, אני 
מודיע לאמור:

עקב שינוי מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2018, לעומת מדד המחירים   .1
 ,)2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  מיום   ,2017 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן 

התעדכנו סכומי הערובה הנקובים בתקנה 3)א( לתקנות האמורות והם כלהלן:

)1( בשל היתר שניתן לטיפול ותיווך של -

)א( עד 200 עובדים זרים בענף הסיעוד - 166,654 שקלים חדשים;

)ב( עד 400 עובדים זרים בענף הסיעוד - 333,310 שקלים חדשים;

)ג( מ–401 עובדים זרים בענף הסיעוד - 555,514 שקלים חדשים;

)2( בשל היתר שניתן בענף אחר, לרבות בענף החקלאות - 555,514 שקלים חדשים. 

כ"ב בשבט התשע"ט )28 בינואר 2019(
עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א )חמ 3-2738-ת4(  

שר הפנים   

הודעת עובדים זרים )אגרת בקשה ואגרה שנתית(, התשע"ט-2019
שנתית(,  ואגרה  בקשה  )אגרת  זרים  עובדים  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  התשנ"א-21991,  זרים,  עובדים  לחוק  1י)ד(  וסעיף  התקנות(,   - )להלן  התשס"ד-12004 

מודיע לאמור: 

עקב שינוי מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2018, לעומת מדד המחירים   .1
 ,)2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  מיום   ,2017 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן 

בתקנה 2)א( לתקנות, במקום הסכום הנקוב בה בא "310".

כ"ב בשבט התשע"ט )28 בינואר 2019(
עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א )חמ 3-3038-ת1(  

שר הפנים   

עדכון סכומים

עדכון סכומים

1      ק"ת התש"ע, עמ' 966; התשע"ח, עמ' 1814.

1      ק"ת התשס"ד, עמ' 161 ועמ' 446; התשע"ח, עמ' 1813.

2 ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התש"ע, עמ' 488.

DoCenter Id:801-02-2019-000228, received on -14/03/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel




