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	צו	ביטוח	בריאות	ממלכתי	)הארכת	תקופת	זכאות	לשירותי	רפואת	שיניים	כלליים	בלא	רישום(,
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תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )רישום בקופת חולים ונוהלי מעבר( )תיקון(, 
התשע"ב-2011

בריאות	 ביטוח	 לחוק	 ו–68)ו(	 60)א(	 5א,	 ו–)ו(,	 5)א(	 4א,	 	,4 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ממלכתי,	התשנ"ד-11994	)להלן	-	החוק(,	בהתייעצות	עם	שר	והרווחה	והשירותים	החברתיים	

ובהסכמתו,	לפי	העניין,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

בתקנות	ביטוח	בריאות	ממלכתי	)רישום	בקופת	חולים	ונוהלי	מעבר(,	התשנ"ה-21995	 	�1
)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	אחרי	תקנה	8	יבוא:	

"מערכת	רישום	
לעניין	שירותי	
רפואת	שיניים	

כלליים

לשירותי	8א� הזכאי	 מבוטח	 קטין	 לכל	 ביחס	 יקיים,	 	המוסד	 )א(
)להלן	 רפואת	שיניים	כלליים	המנויים	בתוספת	השנייה	לחוק	
-	שירותי	רפואת	שיניים(,	מערכת	רישום	הכוללת,	לצד	רישומו	

בקופת	חולים	לפי	תקנה	2	או	7,	גם	את	אלה:

רישומו	 או	 חולים	 קופת	 באותה	 המיוחד	 	רישומו	 )1(
שיניים,	 רפואת	 שירותי	 קבלת	 לצורך	 ייעודי	 בתאגיד	

כאמור	בסעיף	32ה	לחוק;

להפך	 או	 ייעודי	 לתאגיד	 החולים	 מקופת	 	העברתו	 )2(
לצורך	קבלת	שירותי	רפואת	שיניים;

	העברתו	מתאגיד	ייעודי	אחד	למשנהו,	לצורך	קבלת	 )3(
שירותי	רפואת	שיניים�

	על	האמור	בפסקאות	)1(,	)2(	ו–)3(	שבתקנת	משנה	)א(	יחולו	 )ב(
תקנות	2,	7	ו–7א	ו–8,	בשינויים	המחויבים�"

בדצמבר	 	31( בטבת	התשע"ד	 כ"ח	 יום	 עד	 אלה	 תקנות	 של	 תחילתן	 בתקופה	שמיום	 	�2
2013(	)להלן	-	תקופת	התוקף(	יראו	כאילו	-

	אחרי	תקנה	7א	לתקנות	העיקריות	בא: )1(

"רישום	באמצעות	
האינטרנט

תקנות	7ב� שלפי	 ביטול,	 וטופס	 ומעבר	 רישום	 	טופס	 )א(
לפקיד	 ילדו,	 בעבור	 או	 בעבורו	 להגישם,	 אדם	 על	 אלה	
רישום,	יהיה	אותו	אדם	רשאי	להגישם,	בלא	תשלום,	גם	
באמצעות	אתר	האינטרנט	של	המוסד	)להלן	-	טופס	בקשה	
בהתאם	 שהוגש	 כטופס	 מקוון	 בקשה	 טופס	 ויראו	 מקוון(,	
לתקנות	אלה,	לכל	דבר	ועניין;	הוראה	זו	תחול	גם	לעניין	

רישום	והעברה	כאמור	בתקנה	8א)א()1(,	)2(	ו–)3(�

מזהים	 פרטים	 של	 פירוט	 יכלול	 מקוון	 בקשה	 	טופס	 )ב(
אלה	לפחות,	ואלה	יהיו	שדות	חובה	שיש	למלאם:

ולעניין	 הטופס,	 מגיש	 של	 זהות	 תעודת	 	מספר	 )1(
ילדו	הקטין	-	גם	של	ילדו;

לשם	 הטופס	 מגיש	 של	 האשראי	 כרטיס	 	מספר	 )2(
אימות	זהותו;

שהורה	 הטופס	 מגיש	 של	 נוסף	 זיהוי	 פרט	 	כל	 )3(
המוסד	לשם	אימות	זהותו�"

__________
ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	156� 	1
ק"ת	התשנ"ה,	עמ'	490� 	2

הוספת	תקנה	8א

הוראת	שעה
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שהוגש	 טופס	 "או	 בא	 7א"	 תקנה	 "הוראות	 אחרי	 העיקריות,	 לתקנות	 	8 	בתקנה	 )2(
באמצעות	אתר	האינטרנט	כאמור	בתקנה	7ב"�

תקנה	2	תחול	על	טופסי	בקשה	מקוונים	שהוגשו	בתקופת	התוקף�	 	�3

כ"ו	בתשרי	התשע"ב	)24	באוקטובר	2011(
נתניהו 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-2575(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	

צו ביטוח בריאות ממלכתי )הארכת תקופת זכאות לשירותי רפואת שיניים 
כלליים בלא רישום(, התשע"ב-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	13)א(	לחוק	ביטוח	בריאות		ממלכתי	)תיקון	מס'	50(,	התש"ע- 	
12010	)להלן	-	החוק(,	בהסכמת	שר	האוצר	ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	

הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

התקופה	האמורה	בסעיף	13)א(	לחוק	תוארך	עד	יום	ג'	באלול	התשע"א	)2	בספטמבר	 	�1
�)2011

כ"ו	בתשרי	התשע"ב	)24	באוקטובר	2011(
נתניהו 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-4171(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	
__________

ס"ח	התש"ע,	עמ'	596;	ק"ת	התשע"א,	עמ'	485	ועמ'	1139� 	1

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )העלאת מחירי אשפוז ושירותים 
אמבולטוריים(, התשע"ב-2011

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	12)א()2(	לחוק	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים,	התשנ"ו- 	
11996	)להלן	-	החוק(,	ולאחר	התייעצות	שקוימה	עם	ועדת	מחירים	לפי	סעיף	13	לחוק,	אנו	

מצווים	לאמור:

בשיעור	 הקובע2,	 המחיר	 לעומת	 יתייקרו	 שלהלן	 הרפואיים	 השירותים	 	מחירי	 )א( 	�1
המפורט	לצדם:

כלליים	 חולים	 בבתי	 דיפרנציאליים	 ושירותים	 יום	 אשפוז	 לרבות	 	אשפוז,	 )1(
;0�64%	-

	שירותי	מרפאות	ומכונים	בבתי	חולים	כלליים	-	64%�0; )2(

	שירותים	שלהם	תשלום	ייחודי	בחדרי	מיון,	לרבות	אגרות	מיון	בבתי	חולים	 )3(
כלליים	-	64%�0;

)מחירים	 ושירותים	 מצרכים	 מחירי	 על	 פיקוח	 בצו	 המפורטים	 	השירותים	 )4(
מרביים	לשירותים	רפואיים(,	התשנ"ג-31993	-	64%�0;

	אשפוז	יולדות	-	64%�0; )5(

__________
ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 	1

ק"ת	התשע"א,	עמ'	1421� 	2
ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	875;	התשנ"ח,	עמ'	708� 	3

ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	796� 	4

תחולה

הארכת	תקופה

העלאת	מחירים
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	אשפוז	בבתי	חולים	גריאטריים	-	64%�0; )6(

	שירותים	אמבולטוריים	בבתי	חולים	גריאטריים	-	64%�0; )7(

	אשפוז	בבתי	חולים	פסיכיאטריים	-	64%�0; )8(

	שירותים	אמבולטוריים	בבתי	חולים	פסיכיאטריים	-	64%�0; )9(

	שירותים	אמבולטוריים	הניתנים	במערכת	הבריאות	הציבורית	מחוץ	לבתי	 )10(
חולים	-	64%�0;

	בדיקת	מי	שפיר	-	64%�0; )11(

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

מרביים	לשירותי	מרפאה(,	התשנ"ו-41996	-	64%�0;

	מנת	דם,	תעריף	למנה	אחת	-	0%� )13(

	על	אף	האמור	בסעיף	קטן	)א(,	בתקופה	שעד	יום	ה'	בטבת	התשע"ב	)31	בדצמבר	 )ב(
יתייקרו	 שבו,	 	)13( בפסקה	 למעט	 האמור,	 הקטן	 בסעיף	 המפורטים	 השירותים	 	,)2011

בשיעור	של	77%�3	לעומת	המחיר	הקובע�

תחילתו	של	צו	זה	ביום	ד'	בחשוון	התשע"ב	)1	בנובמבר	2011(� 	�2

ג'	בחשוון	התשע"ב	)31	באוקטובר	2011(
)חמ	3-2722(

הו נתני 	 ן מי בני
ראש	הממשלה	ושר	הבריאות

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר

__________
ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	796� 	4

צו תכנון משק החלב )קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת 2012(, 
התשע"ב-2011

מצווה	 אני	 החלב,	התשע"א-12011,	 משק	 תכנון	 לחוק	 4)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
לאמור:

היקף	הייצור	המקומי	הכולל	לשנת	2012	יהיה	כמפורט	להלן: 	�1

	חלב	בקר:	1,326	מיליון	ליטרים; )1(

	חלב	כבשים:	8�8	מיליון	ליטרים; )2(

	חלב	עזים:	2�15	מיליון	ליטרים� )3(

כ"ז	בתשרי	התשע"ב	)25	באוקטובר	2011(
קד ו נ רית	 או 	 	 )חמ	3-4362(

שרת	החקלאות	ופיתוח	הכפר 	 	
__________

ס"ח	התשע"א,	עמ'	762� 	1

תחילה

קביעת	היקף	
הייצור	המקומי	

הכולל




