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 8במאי 2011
עמוד

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (תיקון) ,התשע"א942 �����������������������������������������������������������������������������������2011-
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (העלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים) ,התשע"א942 ������ 2011-
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה) ,התשע"א943 ������������������������������������������������� 2011-

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (תיקון) ,התשע"א―2011
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14ו ו– 37לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א( 11981-להלן  -החוק),
בהתייעצות עם שר התיירות ,בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ובאישור
ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 9

.1

בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ,התשע"א ,22010-בתקנה  ,9במקום "שישה חודשים
מיום פרסומן של התקנות" יבוא "עשרה חודשים מיום פרסומן של התקנות".

תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום ח' באדר ב' התשע"א ( 14במרס .)2011

כ"ג בניסן התשע"א ( 27באפריל )2011
(חמ )3-3721

__________

1
2

ס"ח התשמ"א ,עמ' .248
ק"ת התשע"א ,עמ' .16

שלום שמחון
      שר התעשייה המסחר והתעסוקה

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (העלאת מחירי אשפוז ושירותים
אמבולטוריים) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף (12א)( )2לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו-
( 11996להלן  -החוק) ,ולאחר התייעצות שקוימה עם ועדת מחירים לפי סעיף  13לחוק ,אנו
מצווים לאמור:
.1
העלאת מחירים

(א) מחירי השירותים הרפואיים שלהלן יתייקרו לעומת המחיר הקובע ,2בשיעור
המפורט לצדם:
( )1אשפוז ,לרבות אשפוז יום ושירותים דיפרנציאליים בבתי חולים כלליים ;4.20% -
()2

שירותי מרפאות ומכונים בבתי חולים כלליים ;4.20% -

( )3שירותים שלהם תשלום ייחודי בחדרי מיון ,לרבות אגרות מיון בבתי חולים
כלליים ;4.20% -
( )4השירותים המפורטים בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים
מרביים לשירותים רפואיים) ,התשנ"ג;4.20% - 31993-
()5

אשפוז יולדות ;4.20% -

()6

אשפוז בבתי חולים גריאטריים ;4.15% -

()7

שירותים אמבולטוריים בבתי חולים גריאטריים ;4.15% -

()8

אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים ;4.15% -

()9

שירותים אמבולטוריים בבתי חולים פסיכיאטריים ;4.15% -

( )10שירותים אמבולטוריים הניתנים במערכת הבריאות הציבורית מחוץ לבתי
חולים ;4.20% -
()11

בדיקת מי שפיר ;4.20% -

( )12שירותי מרפאה הניתנים על ידי קופת חולים לקופת חולים אחרת המפורטים
בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים לשירותי
מרפאה) ,התשנ"ו;4.20% - 41996-
( )13מנת דם ,תעריף למנה אחת .0% -

__________
1
2
3
4
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ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192
ק"ת התש"ע ,עמ' .1557
ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;875התשנ"ח ,עמ' .708
ק"ת התשנ"ו ,עמ' .796

קובץ התקנות  ,6998ד' באייר התשע"א8.5.2011 ,

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,בתקופה שעד יום ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר
 ,)2011השירותים המפורטים בסעיף הקטן האמור ,למעט בפסקה ( )13שבו ,יתייקרו
בשיעור של  1.97%מעבר לשיעורים האמורים בו.
.2

תחילתו של צו זה ביום כ"ז בניסן התשע"א ( 1במאי .)2011

תחילה

כ"ה בניסן התשע"א ( 29באפריל )2011
(חמ )3-2722

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

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  41לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג1973-
(להלן -הפקודה) ,ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מודיע לאמור:
1

 .1

בתוספת הראשונה לפקודה ,בחלק א' סימן ב' -
()1

אחרי פרט  1יבוא:
"1א.

 2אמינו אינדאן

2-amino-indane

שינוי התוספת
הראשונה לפקודה

לרבות האיזומרים והנגזרות הכימיות של חומר זה ,אלא אם כן מועטו
במפורש ולמעט -
;"Rasagiline (R)-N-(prop-2-ynyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
()2

אחרי פרט 10ב 1יבוא:
"10ב 4,3   .2מתילנדיאוקסי-α-פירולידינובותיופנון
3',4'-Methylenedioxy-α-pyrrolidinobutiophenone
ידוע גם בשם:

()3

"Syn: MDPBP

אחרי פרט 13ח יבוא:
"13ט .קנאבינואידים סינטתיים
(א)

5-(4-chloro-3-methylphenyl)-1-[(4-methylphenyl)methyl]-
N-[(1S, 2S, 4R)-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-1H-
pyrazole-3-carboxamide
ידוע גם בשם:

(ב)

Syn: SR144528

)(R)-(+)-[2,3-Dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl
pyrrolo[1,2,3-de)-1,4-benzoxazin-6-yl]-1napthalenylmethanone
ידוע גם בשם:

(ג)

Synthetic Cannabinoids

Syn: WIN 55,212-2

(6aR,10aR)-3-(1,1-Dimethylbutyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro,6,9trimethyl-6H-dibenzo [b,d]pyran
ידוע גם בשם:

Syn: JWH-133

__________
1

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,27עמ'  ;526ק"ת התש"ע ,עמ' .1473

קובץ התקנות  ,6998ד' באייר התשע"א8.5.2011 ,

943

5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol

)(ד

לרבות ההומולוגים
Syn: CP 47,497

:ידוע גם בשם

2-[(1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl) cyclohexyl]5-(2-methyloctan-2-yl)phenol dimethylheptylpyran
Syn: CP 55,940

)(ה

:ידוע גם בשם

3-hydroxy-2-[(1R,6R)-3-methyl-6-(1-methylethenyl)-2- )(ו
cyclohexen-1-yl]-5-pentyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione
לרבות ההומולוגים
Syn: HU 331

::ידוע גם בשם

(6aR,10aR)-9-(Hydroxymethyl)- 6,6-dimethyl- 3-(2methyloctan-2-yl)- 6a,7,10, 10a-tetrahydrobenzo
[c]chromen-1-ol
Syn: HU 210

)(ז

:ידוע גם בשם

(6aS,10aS)-9-(Hydroxymethyl)- 6,6-dimethyl- 3(2-methyloctan-2-yl)- 6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo
[c]chromen-1-ol
Syn: HU 211

(ח

:ידוע גם בשם

Levonantradol

(ט) לבוננטראדול

[(6S,6aR,9R,10aR)- 9-hydroxy- 6-methyl- 3-[(2R)-5phenylpentan- 2-yl]oxy- 5,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydrophe
enanthridin- 1-yl] acetate
Syn: CP 50,556-1

:ידוע גם בשם

naphthalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanone
Syn: JWH-073

)(י

:ידוע גם בשם

1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole
Syn: JWH-018

)(יא
:ידוע גם בשם

1-(1-pentyl-1H-indol-3-YL)-2-(2-methoxyphenyl)ethanone
"Syn: HU 250

)(יב

:ידוע גם בשם
.תחילתה של הודעה זו ארבעה עשר ימים מיום פרסומה

.2

תחילה

)2011  באפריל5( א' בניסן התשע"א
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו

)3-661 (חמ

ראש הממשלה ושר הבריאות

8.5.2011 , ד' באייר התשע"א,6998 קובץ התקנות
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