
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

1600	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	ביטוח	בריאות	ממלכתי	)שינוי	התוספות	השנייה	והשלישית	לחוק(,	התשע"ב-2012
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צו ביטוח בריאות ממלכתי )שינוי התוספות השנייה והשלישית לחוק(,  
התשע"ב-2012

בריאות	ממלכתי,	התשנ"ד- ביטוח	 ו–69)א(	לחוק	 8)ב()1(	 לפי	סעיפים	 	בתוקף	סמכותי	 	
11991	)להלן	-	החוק(,	בהסכמת	שר	האוצר	ובאישור	הממשלה,	אני	מצווה	לאמור:

	 	בתוספת	השנייה	לחוק	- �1
	בחלק	"שירותי	הבריאות	של	קופת	החולים	של	ההסתדרות	הכללית	של	העובדים	 )1(

בארץ	ישראל	לחבריה	במועד	הקובע",	אחרי	פרט	22	יבוא:

	סל השירותים בתחום האשפוז"בריאות	הנפש 	)א( 22א�

	שירותי	חירום	ומיון; )1(

	שירותי	אשפוז	פסיכיאטריים,	ואשפוז	יום; )2(

	ייעוץ	וטיפול	באשפוז	בבתי	חולים	כלליים; )3(

	אשפוז	מבוטח	לצורך	הסתכלות,	לפי	הוראת	 	)4(
פסיכיאטר	מחוזי	או	על	פי	צו	בית	משפט	בהליך	
פלילי,	לפי	חוק	טיפול	בחולי	נפש,	התשנ"א-21991	
)להלן	-	חוק	טיפול	בחולי	נפש(,	ומתן	חוות	דעת	
בדיקה	 לאחר	 רפואית,	 תעודה	 או	 פסיכיאטרית	
בחדר	מיון	או	לאחר	אשפוז,	לצורך	הליך	כאמור;

יום	 באשפוז	 או	 באשפוז	 למבוטח	 	שירות	 )5(
לצורך	סיוע	בהגשת	בקשות	לוועדת	שיקום	אזורית	
לפי	חוק	שיקום	נכי	נפש	בקהילה,	התש"ס-32000		
הכנת	 זה	 ובכלל	 נפש(,	 נכי	 שיקום	 חוק	 	- )להלן	

חוות	דעת	לוועדה�

	סל שירותים אמבולטוריים בבריאות הנפש� )ב(

וטיפול	 ייעוץ	 הערכה,	 אבחון,	 	שירותי	 )1(
פסיכותרפויטי,	התערבות	במשברים,	טיפול	אישי,	
משפחתי,	קבוצתי,	מעקב	תמיכה	ואחזקה,	וביקורי	

בית;	

	טיפול	יום	במרפאה; )2(

תעודה	 או	 פסיכיאטרית	 דעת	 חוות	 	מתן	 )3(
רפואית	על	מבוטח,	לאחר	בדיקה	במרפאה,	על	פי	
הוראת	פסיכיאטר	מחוזי	או	על	פי	צו	בית	משפט	

בהליך	פלילי,	לפי	חוק	טיפול	בחולי	נפש;

מרפאתי,	 שירות	 המקבל	 למבוטח	 	שירות	 )4(
שיקום	 לוועדת	 בקשות	 בהגשת	 סיוע	 לצורך	
אזורית	לפי	חוק	שיקום	נכי	נפש	ובכלל	זה	הכנת	

חוות	דעת	לוועדה�"

שינוי התוספת 
השנייה לחוק

__________
ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	156� 	1
ס"ח	התשנ"א,	עמ'	58� 	2
ס"ח	התש"ס,	עמ'	230� 	3
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אחרי	 2)ב(,	 בסעיף	 המבוטח",	 של	 עצמית	 כספית	 בהשתתפות	 "שירותים	 	בחלק	 )2(
"תלמיד,	שנפגע	בבית	הספר	או	בטיול	של	בית	הספר	)"תאונת	בית	הספר"(,	ובידו	אישור	
של	 הוראה	 לפי	 כללי,	 חולים	 בבית	 מיון	 לחדר	 שהופנה	 "מבוטח	 יבוא	 הספר"	 מבית	
פסיכיאטר	מחוזי	או	על	פי	צו	של	בית	משפט	בהליך	פלילי,	לפי	חוק	טיפול	בחולי	נפש;	

מבוטח	שפנה	או	שהופנה	לחדר	מיון	בבית	חולים	פסיכיאטרי"�

	בתוספת	השלישית	לחוק,	בפרט	3,	"בריאות	הנפש"	- �2
	בפרט	משנה	1	-	 )1(

	פסקה	)1(	-	תימחק; )א(

	במקום	פסקה	)2(	יבוא: )ב(

הסובלים	 מטופלים	 של	 כפולה,	 לתחלואה	 במחלקה	 אשפוז	 	שירותי	 )2("
מתחלואה	כפולה	או	של	מטופלים	אחרים	הזקוקים	לאשפוז	באותה	מחלקה,	
בכפוף	לאישור	ראש	שירותי	בריאות	הנפש	או	ועדת	ההכרעה;	לעניין	זה	-	

"ועדת	ההכרעה"	-	ועדה	בין–משרדית	שמינה	שר	הבריאות	שחברים	בה	
נציגי	משרד	הבריאות	ונציגי	משרד	הרווחה	והשירותים	החברתיים;

"חוק	טיפול	בחולי	נפש"	-	חוק	טיפול	בחולי	נפש,	התשנ"א-1991;

"מחלקה	לתחלואה	כפולה"	-	מחלקה	פסיכיאטרית	בבית	חולים	פסיכיאטרי	
או	בבית	חולים	כללי,	שהוכרה	לעניין	פסקה	זו	בידי	המנהל,	המיועדת	

לאשפוז	ממושך	לא	פעיל	של	מטופלים	הסובלים	מתחלואה	כפולה;

"מטופלים	הסובלים	מתחלואה	כפולה"	-	מטופלים	עם	פיגור	שכלי,	ברמה	
ואשר	 פסיכיאטרית	 באבחנה	 אובחנו	 שגם	 ממנה,	 חמורה	 או	 בינונית	
סובלים	מהפרעות	קשות	בהתנהגות	או	שכושר	השיפוט	שלהם	או	כושר	

בחינת	המציאות	שלהם	נפגמו	באופן	ניכר;

"ראש	שירותי	בריאות	הנפש"	-	כהגדרתו	בחוק	טיפול	בחולי	נפש�";

	פסקאות	)3(	ו–)4(	-	יימחקו; )ג(

	בפרט	משנה	2	-	 )2(

	פסקה	)1(	-	תימחק; )א(

	במקום	פסקה	)2(	יבוא: )ב(

	שירותים	לאוכלוסיות	מוגדרות	בגנים	טיפוליים�" )2("

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	י"ד	בתמוז	התשע"ה		)1	ביולי	2015(� �3
ח'	בסיוון	התשע"ב	)29	במאי	2012(

הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-2632(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	

תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות( )תיקון(, התשע"ב-2012

]נוסח	משולב[,	 היהודיים	 לחוק	שירותי	הדת	 ו–15	 6)ב4(	 סעיפים	 לפי	 	בתוקף	סמכותי	 	
התשל"א-11971	)להלן	-	החוק(,	ובאישור	הממשלה	לעניין	הממונה,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

אחרי	תקנה	4	לתקנות	שירותי	הדת	היהודיים	)ניהול	מועצות(,	התש"ל-21970,	יבוא: 	�1

שינוי התוספת 
השלישית לחוק

תחילה

__________
ס"ח	התשל"א,	עמ'	130;	י"פ	התשס"ד,	עמ'	1642;	התשס"ח,	עמ'	1820� 	1

הוספת	תקנה	4א
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6)ב2(	"אי–התאמה	לכהונה סעיף	 לפי	 לממונה	 ימונה	 ולא	 מועצה,	 לחבר	 ייבחר	 	לא	 4א�
לחוק	או	לממלא	חובה	או	מבצע	עבודה	לפי	סעיף	10א)ב(	לחוק,	
או	לחבר	ועדה	ממונה	על	מועצה,	לפי	סעיף	10ב)א(	לחוק,	מי	
שהורשע	בעבירה	פלילית,	אשר	בית	המשפט	או	היועץ	המשפטי	
חומרתה,	 מפאת	 כי	 לגביה,	 קבעו	 דת	 לשירותי	 המשרד	 של	

אופייה	ונסיבותיה	אין	הוא	ראוי	לכהן	במועצה�"

ז'	באב	התשע"ב	)26	ביולי	2012(
י ג מר יעקב	 	 )חמ	3-244-ח1(	

השר	לשירותי	דת 	 	 __________
ק"ת	התש"ל,	עמ'	1721;	התשע"א,	עמ'	1350� 	2

הודעת מס ערך מוסף )הגדלת סכומי קנסות(, התשע"ב-2012
	בתוקף	הוראת	תקנה	3	לתקנות	מס	ערך	מוסף	)הגדלת	סכומי	קנסות(,	התשמ"ד-11984,	 	

אני	מודיע	לאמור:

	,)2012 ביולי	 	1( י"א	בתמוז	התשע"ב	 ביום	 1	לתקנות	האמורות	הוא	החל	 נוסח	תקנה	 	�1
כדלקמן:

	הסכומים	בסעיפי	החוק	המפורטים	להלן	יהיו	כנקוב	לצדם:"הגדלת	סכומים �1

	בסעיף	94	-	215	שקלים	חדשים; )1(

	בסעיף	95	-	317	שקלים	חדשים�" )2(

כ"ז	בתמוז	התשע"ב	)17	ביולי	2012(
)חמ	3-1407(

ץ ני י בל	שטי ו י 	 	
_________             שר	האוצר

	ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	1409;	התשע"א,	עמ'	1195� 1

הודעת מס ערך מוסף )תיאום ועדכון סכומים(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	23)ו(	לתקנות	מס	ערך	מוסף,	התשל"ו-11976	)להלן	-	תקנות	 	
מס	ערך	מוסף(,	אני	מודיע	לאמור:

י"א	 מיום	 הוא	 מוסף	 ערך	 מס	 לתקנות	 23)ג(	 בתקנה	 הנקוב	 הסכום	 עליית	המדד,	 עקב	 	�1
בתמוז	התשע"ב	)1	ביולי	2012(	"18,400	שקלים	חדשים"	במקום	"18,173	שקלים	חדשים"�

כ"ז	בתמוז	התשע"ב	)17	ביולי	2012(
)חמ	3-518-ת3(

ץ ני י בל	שטי ו י 	 	

__________          שר	האוצר
ק"ת	התשל"ו,	עמ'	1590;	התשע"ב,	עמ'	797�

הודעת המערכת
	בקובץ	התקנות	7137,	בעמודים	1364	עד	1370,	ובקובץ	התקנות	7138,	בעמודים	1372	עד	 	
1384	יש	להוסיף	א	לצד	מספר	העמוד,	והעמודים	יסומנו	1364א	עד	1370א	ו–1372א	עד	1384א,	

בהתאמה,	

שינוי סכומים 
עקב הצמדה 

למדד

תיאום סכומים
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