חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות
התקציב  2021ו־ ,)2022התשפ"ב*2021-
פרק א' :מטרת החוק
מטרה

.1

השם

.2

פרק זה יהיה "חוק התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים לשנים  2021עד 2025
(התחשבנות בעד שירותי בריאות בבתי חולים ציבוריים כלליים) ,התשפ"ב."2021-

סעיפי החוק

.3

ואלה סעיפי חוק התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים לשנים  2021עד 2025
(התחשבנות בעד שירותי בריאות בבתי חולים ציבוריים כלליים) ,התשפ"ב:2021-

מטרתו של חוק זה לתקן חוקים שונים ולקבוע הוראות נוספות כדי לשמור על מדיניות
פיסקלית אחראית ,לעמוד בתקרת הגירעון ובמגבלת ההוצאה הממשלתית ,להגדיל
את הכנסות המדינה ואת תקבוליה ולייעל את ההוצאה הממשלתית ,זאת תוך חיזוק
הצמיחה במשק ,שינוי סדרי העדיפויות הלאומיים וצמצום הפערים ,והכול בהתאם
ליעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2021ו־.2022
פרק ב' :התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים

"הגדרות

.1

בחוק זה -
"בית חולים ציבורי כללי"  -כל אחד מהמפורטים להלן ,ובלבד
שהיקף ההתחשבנות הממוצע של כל אחד מהם במחיר
ברוטו עם כלל קופות החולים בשנים  2018ו־ ,2019עלה
על  55מיליון שקלים חדשים:
( )1בית חולים ממשלתי כללי ,לרבות תאגיד
בריאות הפועל במסגרתו (בחוק זה  -בית חולים
ממשלתי כללי);
()2

בית חולים כללי שבבעלות קופת חולים;

( )3בית חולים כללי שבבעלות רשות מקומית,
לרבות תאגיד בריאות הפועל במסגרתו (בחוק זה -
בית חולים כללי שבבעלות רשות מקומית);
( )4בית חולים כללי שהוא תאגיד שהוא מוסד
ציבורי כהגדרתו בסעיף  9לפקודת מס הכנסה;1
( )5בית חולים כללי שאינו בית חולים כאמור
בפסקאות ( )1עד ( ,)4שבתעודת רישומו לפי פקודת
בריאות העם ,כלולות עמדות לרפואה דחופה (מיון);
"בסיס ההתחשבנות"  -אחד מאלה ,לפי העניין:
( )1לעניין בית חולים ציבורי כללי ,למעט בית
החולים אסותא אשדוד  -ממוצע של סך העלויות
של שירותי בריאות שצרכה קופת חולים בבית חולים
ציבורי כללי בשנת  2018בניכוי המחיר ברוטו של
השירותים הנתמכים שצרכה קופת החולים בבית
*

1
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התקבל בכנסת ביום כ"ט בחשוון התשפ"ב ( 4בנובמבר [ )2021בישיבה שהחלה ביום כ"ז בחשוון התשפ"ב
( 2בנובמבר  ;])2021הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה  ,1443 -מיום כ"ג באלול התשפ"א
( 31באוגוסט  ,)2021עמ' .1290
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
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 ,2018ובתוספת שיעור
בשנתשיעור
ובתוספת
,2018כללי
ציבורי
בשנת
חולים
חולים ציבורי כללי
של שירותי בריאות
בריאות
העלויות
שירותי
של סך
העלויות ושל
של  ,1.7%ושל סךשל ,1.7%
בשנתציבורי כללי בשנת
כלליחולים
ציבוריבבית
חוליםחולים
בבית קופת
שצרכה
שצרכה קופת חולים
השירותים הנתמכים
הנתמכים
ברוטו של
השירותים
של המחיר
בניכוי
ברוטו
 2019בניכוי המחיר2019
בשנתציבורי כללי בשנת
כלליחולים
ציבוריבבית
חוליםחולים
בבית קופת
שצרכה
שצרכה קופת חולים
כשהעלויותשנים ,כשהעלויות
שנים,ברוטו לאותן
במחיר
לאותן
והכול
ברוטו
 ,2019והכול במחיר,2019
לפי שיעורי העדכון
העדכון
שיעורי 2021
למחירי שנת
 2021לפי
מעודכנות
מעודכנות למחירי שנת
הקידום לשנת ;2021
;2021
שיעור
לשנת
בתוספת
הקידום
שנים,
שיעור
לאותן
לאותן שנים ,בתוספת
אסותא אשדוד  -סך
החולים  -סך
אסותא אשדוד
לעניין בית
החולים
( )2לעניין בית ()2
שצרכה קופת חולים
חולים
בריאות
שירותיקופת
שלשצרכה
בריאות
העלויות
העלויות של שירותי
בניכויבשנת  2019בניכוי
אשדוד
אסותא2019
החוליםבשנת
בבית אשדוד
בבית החולים אסותא
הנתמכים שצרכה קופת
השירותים קופת
הנתמכים שצרכה
ברוטו של
השירותים
המחיר ברוטו של המחיר
והכול בשנת  ,2019והכול
ציבורי כללי
בשנת ,2019
כלליחולים
ציבוריבבית
החולים
החולים בבית חולים
כשהעלויות מעודכנות
מעודכנות
כשהעלויות שנה,
ברוטו לאותה
שנה,
במחיר
במחיר ברוטו לאותה
העדכון לאותה שנה,
שיעורשנה,
לאותה
העדכוןלפי
שנת 2021
שיעור
למחירי
למחירי שנת  2021לפי
הקידום לשנת ;2021
;2021
שיעור
לשנת
בתוספת
בתוספת שיעור הקידום
של המנהל הכללי של
שקבע
הכללי
מינהל
המנהל
הוראת
שקבע
מינהל" -
"הוראת מינהל
"הוראת מינהל"  -הוראת
הסמיך לעניין זה מבין
שהוא מבין
לעניין זה
או מי
הסמיך
הבריאות
משרדשהוא
משרד הבריאות או מי
עובדי משרדו;
עובדי משרדו;
התשלומים שמשלמת קופת
שמשלמת קופת
התשלומים סך כל
ההתחשבנות" -
"היקףסך כל
"היקף ההתחשבנות" -
בעד שירותי בריאות,
בריאות,
ציבורי כללי
חוליםשירותי
כללי בעד
ציבורילבית
חולים לבית חוליםחולים
ציבורילבית חולים ציבורי
חוליםחולים
לבית קופת
תשלום של
לרבות חולים
לרבות תשלום של קופת
בבעלות חברה בת שלה;
או שלה;
שבבעלותה בת
בבעלות חברה
כללי שבבעלותה אוכללי
שירותי בריאות שקופות
בעבורשקופות
בריאות
הנחה
שירותי
מחזור" -
"הנחת בעבור
"הנחת מחזור"  -הנחה
הממשלתיים הכלליים
הכלליים
החולים
הממשלתיים
רוכשות בבתי
החולים
החולים
החולים רוכשות בבתי
שבבעלות רשות מקומית,
הכללייםמקומית,
שבבעלות רשות
בבתי החולים
הכלליים
או בבתי החולים או
שנקבעה בהוראת מינהל;
שנקבעה בהוראת מינהל;
בריאות מסוים שקופת
שקופת
שירות
מסוים
בעבור
בריאות
שירותהנחה
תעריף" -
בעבור
"הנחת
"הנחת תעריף"  -הנחה
להנחתכללי ,מעבר להנחת
מעברציבורי
כללי,חולים
ציבוריבבית
חוליםרוכשת
חולים רוכשת בביתחולים
בעבור שירות בריאות
בריאות
שאינה
שירות
בעבוראחרת
שאינההנחה
מחזור ולכל
מחזור ולכל הנחה אחרת
מסוים;
מסוים;
שירותי הבריאות של
צריכת של
הבריאות
שירותי סך
היחס בין
צריכת
- "2017
בין סך
"הפרש
"הפרש  - "2017היחס
ציבורי כללי בשנת 2017
בשנת 2017
כלליחולים
ציבוריבבית
החולים
חולים
קופות
קופות החולים בבית
קופות החולים בו לשנת
שללשנת
החולים בו
הצריכה ברוטו
של קופות
תקרת
ברוטו
ובין תקרת הצריכהובין
כאמור היה לגביו קטן
שהיחס קטן
היה לגביו
חולים
כאמור
שהיחסבית
 ,2017ולגבי
 ,2017ולגבי בית חולים
מ־ ;100% - 95%מ־;100% - 95%
שירותי הבריאות של
צריכת של
הבריאות
שירותי סך
היחס בין
צריכת
- "2019
בין סך
"הפרש
"הפרש  - "2019היחס
ציבורי כללי בשנת 2019
בשנת 2019
כלליחולים
ציבוריבבית
החולים
חולים
קופות
קופות החולים בבית
קופות החולים בו לשנת
שללשנת
החולים בו
הצריכה ברוטו
של קופות
תקרת
ברוטו
ובין תקרת הצריכהובין
;2019
;2019
הכנסת -,ואם לא הוקמה -
שלהוקמה
הבריאותלא
הכנסת ,ואם
שלועדת
"הוועדה" -
"הוועדה"  -ועדת הבריאות
והבריאות של הכנסת;
הכנסת;
הרווחה
והבריאות של
ועדת העבודה,
ועדת העבודה ,הרווחה
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"חוק ביטוח בריאות ממלכתי"  -חוק ביטוח בריאות ממלכתי,
התשנ"ד1994-;2
"חוק יסודות התקציב"  -חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה-
1985;3
"חוק הפיקוח"  -חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
התשנ"ו1996-;4
"מחיר ברוטו"  -מחיר מלא בניכוי הנחת תעריף שניתנה
בעבור אותו שירות בשנים  2017עד ;2019
"מחיר מלא"  -מחירו המרבי של שירות בריאות ,כפי שמופיע
בתעריפון משרד הבריאות ,ולעניין בית חולים ממשלתי
כללי ובית חולים כללי שבבעלות רשות מקומית -
מחיר כאמור בניכוי הנחת מחזור;
"מטופל המיועד להעברה"  -אחד מאלה:
( )1מי שמאושפז בבית חולים ציבורי כללי
ומתקיימים בו כל אלה:
(א) הוא בהנשמה ממושכת ומאושפז בבית
חולים ציבורי כללי יותר מ־ 30ימים ברציפות,
או שהוא מוגדר בהתאם להוראת מינהל
כחולה סיעודי מורכב או תת־אקוטי או כחולה
שיקומי גריאטרי;
(ב) הוחלט כי ניתן להעבירו מחוץ לבית
החולים הציבורי הכללי בהתאם להוראת
מינהל ובהתחשב בצורך בשמירה על הרצף
הטיפולי;
(ג) קופת החולים לא הציעה מקום אחר
להעברתו אליו ,העומד בהוראות חוק ביטוח
בריאות ממלכתי ,ובכלל זה בדרישות סעיף (3ד)
לחוק האמור;
( )2מי שמאושפז בבית חולים ציבורי כללי ולא
מתקיימים בו התנאים האמורים בפסקה ( ,)1אולם
מתקיימים בו תנאים אחרים שקבעו השרים ,באישור
הוועדה ,בצו;
"מספר המבוטחים המשוקלל"  -כהגדרתו בסעיף (17א) לחוק
ביטוח בריאות ממלכתי;
"סכום מופחת"  -סכום המשתלם בעד צריכה שהיא מעבר
לתקרת צריכה ברוטו לסוג שירות בריאות כמשמעותה
בסעיף (2ג);
"פקודת בריאות העם"  -פקודת בריאות העם1940 ,;5
2
3
4
5
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ס"ח התשנ"ד ,עמ' .156
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  .60
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192
ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ' (ע) ( ,191א) .239
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בריאות בידי קופת חולים
קופת חולים
שירותי
בידי
בריאותשל
"רכישה",
שירותי
"צריכה" או
"צריכה" או "רכישה" ,של
למעט צריכה או רכישה
כלליאו-רכישה
צריכה
ציבורי
למעט
חולים
כללי -
בבית חולים ציבוריבבית
חוליםחולים בבית חולים
בביתקופת
חולים בידי
קופתבריאות
שירותי
שלבידי
של שירותי בריאות
בבעלות חברה בת שלה,
בת שלה,
שבבעלותה או
בבעלות חברה
כללי
ציבוריאו
ציבורי כללי שבבעלותה
שירותי בריאות המנויים
המנויים
בריאותשל
שירותי רכישה
צריכה או
ולמעטשל
ולמעט צריכה או רכישה
בסעיף ;22
בסעיף ;22
בהודעה בדבר שיעורי
שיעורי
כמשמעותה
בהודעה בדבר
הכללי" -
כמשמעותה
"ריבית החשב
"ריבית החשב הכללי" -
מתפרסמת מזמן לזמן
שהיאלזמן
כפימזמן
מתפרסמת
החשב הכללי
כפי שהיא
ריבית
ריבית החשב הכללי
ברשומות;
ברשומות;
כמשמעותה בסעיף ;6
בסעיף ;6
ברוטו" -
כמשמעותה
"רצפת צריכה
"רצפת צריכה ברוטו" -
כמשמעותה בסעיף ;7
בסעיף ;7
כמשמעותהנטו" -
"רצפת צריכה
"רצפת צריכה נטו" -
מחיר יום אשפוז שקבעו
שקבעו
אשפוזשל
העדכון
שיעוריום
של-מחיר
העדכון"
"שיעורהעדכון
"שיעור העדכון"  -שיעור
בצו ,לפי חוק הפיקוח;
הפיקוח;
השרים,
השרים ,בצו ,לפי חוק
לפיכמפורט להלן ,לפי
שיעור
להלן,
כמפורט -
לשנת "2021
שיעור
הקידום
- "2021
"שיעור
"שיעור הקידום לשנת
העניין:
העניין:
בית כללי ,למעט בית
ציבורי
למעט
חולים
ציבוריביתכללי,
חוליםלעניין
( )1לעניין בית ()1
החולים אסותא אשדוד -
החולים אסותא אשדוד -
פנימיותבמחלקות פנימיות
שירות אשפוז
במחלקות
בעבור
(א) בעבור שירות(א)אשפוז
 ;2% ;2%דיפרנציאלי וכל שירות
וכל שירות
דיפרנציאלישירות
(ב) בעבור שירות(ב) בעבור
בריאות אחר ;2.72% -
בריאות אחר ;2.72% -
()2

החולים אסותא אשדוד -
אשדוד -
בית
אסותא
החוליםלעניין
לעניין בית ()2
פנימיותבמחלקות פנימיות
שירות אשפוז
במחלקות
בעבור
(א) בעבור שירות(א)אשפוז
 ;3.1% ;3.1%דיפרנציאלי וכל שירות
וכל שירות
דיפרנציאלישירות
(ב) בעבור שירות(ב) בעבור
בריאות אחר ;3.8% -
בריאות אחר ;3.8% -

שיעור חלקה של קופת
קופת
חולים -
חלקה של
קופת
שיעור
הקפיטציה" ,של
קופת חולים -
"שיעור
"שיעור הקפיטציה" ,של
שקובע המוסד לביטוח
לביטוח
לחלוקה
הסכוםהמוסד
מתוךשקובע
לחלוקה
חולים
חולים מתוך הסכום
בריאותלחוק ביטוח בריאות
ביטוח 17ו־18
לחוקסעיפים
הוראות
לפי ו־18
סעיפים 17
לאומי לפי הוראות לאומי
ממלכתי;
ממלכתי;
שירותי אשפוז במחלקות
במחלקות
פנימיות" -
במחלקות אשפוז
פנימיות"  -שירותי
"שירות אשפוז
"שירות אשפוז במחלקות
הבריאות הואG00M1, :
G00M1,
משרד
הוא:
בתעריפון
הבריאות
שלהם
משרד
שהקוד
שהקוד שלהם בתעריפון
 ,G00M2, G00M6,וכל קוד
 G00M5,וכל קוד
,G00M2,G00M4,
G00M6,G00M3
G00M5, G00M4, G00M3
ברשומות ,שהוא שירות
בהודעהשירות
ברשומות ,שהוא
שהשרים קבעו,
בהודעה
נוסף שהשרים קבעו,נוסף
פנימיות; במחלקות פנימיות;
אשפוז במחלקות אשפוז
מסוג שירות אשפוז
אשפוז
בריאות
שירות
שירות
בריאות -מסוג
שירותבריאות"
"שירות
"שירות בריאות" -
דיפרנציאלי או שירות
שירותשירות
דיפרנציאלי או
במחלקות פנימיות,
במחלקות פנימיות ,שירות
בריאות אחר;
בריאות אחר;
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"שירות דיפרנציאלי"  -שירות בריאות שנקבע לו מחיר פרטני
הכולל את ביצוע הפעולה הרפואית ,ימי האשפוז
והשירותים הרפואיים האחרים הניתנים במסגרתו ,כפי  
שפורסם בתעריפון משרד הבריאות;
"שירות נתמך"  -שירות בריאות שצרכה קופת חולים בבית
חולים ציבורי כללי ,בשנה מסוימת ,שלגביו הגישה
קופת החולים באותה שנה בקשה לקבלת כספי תמיכה
במסגרת מבחני התמיכה לקיצור תורים שנקבעו לפי
סעיף 3א לחוק יסודות התקציב ופורסמו על ידי משרד
הבריאות ,לשם תמיכה בהוצאות הניתוחים של קופות
החולים המבצעות תכנית להסטת פעילות ממימון פרטי
למימון ציבורי ולקיצור תורים ,לשנות התקציב 2017
עד ;2019
"תאגיד בריאות"  -כהגדרתו בסעיף  21לחוק יסודות התקציב,
אף אם הוא פועל במסגרת בית חולים כללי שבבעלות
רשות מקומית;
"תוספת ריאלית"  -תוספת כמפורט להלן ,לפי העניין,
שתחולק בין בתי חולים ציבוריים כלליים בהתאם
להוראות סעיף :4
( )1בעבור שירות דיפרנציאלי  -תוספת בהתאם
לשיעור הגידול באוכלוסייה בשנה הקודמת לעומת
השנה שלפניה ,כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה;
( )2בעבור שירות אשפוז במחלקות פנימיות בכל
אחת מהשנים  2022עד  ,2024כמפורט להלן:
(א) נחתם בין בית החולים הציבורי הכללי
לבין קופת החולים ,עד יום  15בפברואר
באותה שנה ,ובשנת  - 2022עד  15ביוני,
הסכם לאספקת שירות אשפוז ביתי על ידי בית
החולים למבוטחי קופת החולים ;1% -
(ב) לא נחתם הסכם כאמור בפסקת משנה (א)
 ;0%( )3בעבור כל שירות בריאות אחר בכל אחת
מהשנים  2022עד  ,2024כמפורט להלן:
(א) נחתם בין בית החולים הציבורי הכללי
לבין קופת החולים ,עד יום  15בפברואר
באותה שנה ,ובשנת  - 2022עד  15ביוני,
הסכם לאספקת שירות אשפוז ביתי על ידי בית
החולים למבוטחי קופת החולים ;1.4% -
(ב) לא נחתם הסכם כאמור בפסקת משנה (א)
;1.55% -
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לתוספת שתיווסף לתוספת
שתיווסףשל 0.2%
0.2%בשיעור
תוספת
בשיעור של
()4
( )4תוספת
כמפורט בפסקאות ()1
תוספת()1
בפסקאות
כמפורטלכל
לשנת 2024
תוספת
הריאלית
הריאלית לשנת  2024לכל
עד ( ,)3לפי העניין; עד ( ,)3לפי העניין;
האשפוז תעריפי האשפוז
תעריפי -רשימת
הבריאות"
רשימת
משרד
הבריאות" -
"תעריפון משרד "תעריפון
והדיפרנציאליים שמפרסם
האמבולטורייםשמפרסם
והדיפרנציאליים
והשירותים
והשירותים האמבולטוריים
אתשלו ,המשקפת את
האינטרנט
המשקפת
באתר
הבריאותשלו,
משרדהאינטרנט
משרד הבריאות באתר
לזמן לפי צווים מכוח
מכוח
צוויםמזמן
שמתעדכנים
כפילזמן לפי
התעריפיםמזמן
התעריפים כפי שמתעדכנים
סעיף  12לחוק הפיקוח;
סעיף  12לחוק הפיקוח;
בסעיף  ,2לרבות תקרת
תקרת
כמשמעותה
בסעיף  ,2לרבות
ברוטו" -
כמשמעותה
"תקרת צריכה
"תקרת צריכה ברוטו" -
כאמור בסעיפים  11ו־;12
משותפת 11ו־;12
ברוטובסעיפים
כאמור
צריכה
צריכה ברוטו משותפת
כמשמעותה בסעיף ;5
בסעיף ;5
כמשמעותהנטו" -
"תקרת צריכה
"תקרת צריכה נטו" -
הבריאות ושר האוצר.
האוצר.
ושר -שר
"השרים"
"השרים"  -שר הבריאות
חישוב תקרת
צריכה ברוטו

מקופות החולים בכל
אחתבכל
החולים
מקופות לכל
הצריכה ברוטו
לכל אחת
תקרת
(א)ברוטו
הצריכה
תקרת תקרת .2
חישוב (א)
.2
צריכה ברוטו
מהשנים  2021עד ,2024
אחת ,2024
 2021עד
מהשניםבכל
ציבורי כללי,
חולים אחת
כללי ,בכל
בית חולים ציבורי בית
תחושב כמפורט להלן:
תחושב כמפורט להלן:
()1

בשנת )1(- 2021

בשנת - 2021

ציבורי כללי ,למעט
למעט
חולים
כללי,
ציבוריבית
חוליםלעניין
(א) לעניין בית (א)
אשדוד  99% -מבסיס
אסותאמבסיס
החולים99% -
בית אשדוד
בית החולים אסותא
ההתחשבנות;
ההתחשבנות;
החולים -אסותא אשדוד -
בית אשדוד
אסותא
לעניין
החולים
(ב) לעניין בית (ב)
מבסיס ההתחשבנות;
ההתחשבנות;
99.3%
 99.3%מבסיס
תקרת הצריכה ברוטו
ברוטו
הצריכה -
תקרת עד 2024
בשנים 2022
עד - 2024
( )2בשנים )2( 2022
בתוספת שיעור העדכון
שנה,העדכון
שיעור
בתוספתלכל
שנה,הקודמת
בשנה
בשנה הקודמת לכל
שנה ותוספת ריאלית.
ריאלית.
לאותה
לאותה שנה ותוספת
(ב)

עובדי לכך מבין עובדי
שהסמיכו
שהסמיכו אולכךמי מבין
( )1השרים
( )1השרים(ב)או מי
הממוצע בין הפרש 2019
הפרש 2019
ביןהפער
הממוצעאת
משרדיהם ,יחשבו
משרדיהם ,יחשבו את הפער
הציבוריים הכלליים
הכלליים
הציבורייםהחולים
החולים לכלל בתי
להפרש 2017
להפרש  2017לכלל בתי
הממוצע) ואת הפער בין
הפער בין
הגידול
שיעור ואת
הממוצע)
הגידולזה -
(בסעיף זה  -שיעור(בסעיף
כלליחולים ציבורי כללי
לכל בית
ציבורי
2017
חולים
להפרש
2019בית
הפרש לכל
הפרש  2019להפרש 2017
שיעור הגידול הפרטני).
הפרטני).
הגידולזה -
שיעור(בסעיף
בנפרד (בסעיף זה -בנפרד
קטן (א) ,עלה שיעור
שיעור
בסעיף
האמורעלה
בסעיףעלקטן (א),
האמור נוסף
()2
( )2נוסף על
מסויםציבורי כללי מסוים
כלליחולים
לעניין בית
הפרטניציבורי
בית חולים
הגידול
הגידול הפרטני לעניין
יופחת מתקרת הצריכה
הצריכה
הממוצע,
הגידולמתקרת
שיעור יופחת
הממוצע,
על שיעור הגידול על
חולים ,אותו בית חולים,
שתחושב לגבי
אותו בית
2021
לגבי
לשנת
שתחושב
ברוטו לשנת  2021ברוטו
שבין שיעור הגידול
הגידול
שישנו,
שיעור
שבין ככל
החיובי,
שישנו,
ההפרש
ההפרש החיובי ,ככל
הממוצע בתוספת 1.2%
בתוספת 1.2%
הממוצע הגידול
הפרטני לשיעור
הפרטני לשיעור הגידול
משיעור הגידול הממוצע.
משיעור הגידול הממוצע.

הבריאות יחושבו תקרות
יחושבו תקרות
הבריאות שירותי
אחד מסוגי
שירותי
מסוגי לכל
(ג) לכל אחד (ג)
בנפרד.לפי סעיף זה בנפרד.
זהברוטו
צריכה
צריכה ברוטו לפי סעיף
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(ד) בעבור צריכה שתחושב במחיר מלא של שירותי
בריאות ,בידי כל קופת חולים בכל בית חולים ציבורי כללי,
העולה על תקרת הצריכה ברוטו ,תשלם קופת החולים לבית
החולים הציבורי הכללי סכום מופחת כאמור בסעיפים
(14א)( )3ו־(15א)(()1ג) ו–(.)2
חישוב שונה לעניין .3

שיעור הקידום
לשנת 2021
והתוספת הריאלית

(א) על אף האמור בהגדרות "שיעור הקידום לשנת "2021
ו"תוספת ריאלית" ובסעיף  ,4השרים רשאים לחשב ,לגבי
קופת חולים ובית חולים ציבורי כללי מסוימים ,שיעור
קידום לשנת  2021ותוספת ריאלית השונים משיעור הקידום
לשנת  2021והתוספת הריאלית ,לעניין שירות אשפוז
במחלקות פנימיות ,שירות דיפרנציאלי או שירות בריאות
אחר ,בהתחשב ,בין השאר ,באחד או יותר מהשיקולים
המפורטים להלן:
( )1מכשירים רפואיים נוספים שאושרו לבית חולים
על פי כל דין; לעניין זה" ,מכשיר רפואי"  -מכשיר
רפואי שנקבע לגביו כי הרכישה או השימוש שלו
טעון רישיון לפי סעיף 65ב( )3לפקודת בריאות העם;
()2

שינוי בשיעור הקפיטציה של קופות החולים;

()3

שינוי במספר המבוטחים המשוקלל.

(ב) החישוב כאמור בסעיף קטן (א) ייעשה באופן שסך
שיעור הקידום לשנת  2021או סך התוספת הריאלית
לתקרות הצריכה ברוטו לכלל בתי החולים הציבוריים
הכלליים וקופות החולים בשנה מסוימת ,לפי העניין ,לא
ישתנה בשל השינוי האמור באותו סעיף קטן.
חלוקת התוספת
הריאלית

.4

(א) לשם חישוב תקרות הצריכה ברוטו כאמור בסעיף 2
לעניין כל בית חולים ציבורי כללי ,תחולק התוספת הריאלית
בעבור שירות דיפרנציאלי ובעבור שירות בריאות אחר ,בין
כל בתי החולים הציבוריים הכלליים ,בהתאם להוראות
אלה:
( )1מחצית מסך התוספת הריאלית לשנה מסוימת
תחולק בהתאם לתכנית המיטות הרב־שנתית ,כך
ש־ 70%מאותה מחצית יחולקו בעד מיטות האשפוז
שהוקצו במסגרת התכנית ו־ 30%מאותה המחצית
יחולקו בעד מיטות האשפוז שניתן לגביהן אישור
לפי פקודת בריאות העם ונפתחו בפועל; בסעיף זה,
"תכנית המיטות הרב־שנתית"  -התכנית לתוספת
מיטות אשפוז כללי לשנים  2017עד  ,2022שפורסמה
באתר האינטרנט של משרד הבריאות ,וכל תכנית
עתידית להקצאת מיטות שתוסכם על השרים
ותפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות;
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הריאלית לשנה מסוימת
התוספתמסוימת
הריאלית לשנה
מחצית מסך
התוספת
( )2מחצית מסך ()2
הציבוריים הכלליים בהתאם
הכלליים בהתאם
הציבורייםהחולים
תחולק בין בתי
תחולק בין בתי החולים
בית ברוטו של כל בית
הצריכה
של כל
תקרת
ברוטו
הצריכהשל
לחלקה היחסי
לחלקה היחסי של תקרת
שלהצריכה ברוטו של
תקרות
מסךברוטו
הצריכה
תקרות כללי
מסך ציבורי
חולים ציבורי כלליחולים
הציבוריים הכלליים.
הכלליים.
הציבורייםהחולים
כלל בתי החולים כלל בתי
ברוטו כאמור בסעיף 2
בסעיף 2
הצריכה
כאמור
תקרות
חישובברוטו
הצריכה
לשם
תקרות
(ב) לשם חישוב (ב)
התוספת תחולק התוספת
ציבורי כללי,
חוליםתחולק
ביתכללי,
ציבורי
לעניין כל
לעניין כל בית חולים
במחלקות פנימיות בין בתי
פנימיות בין בתי
שירות אשפוז
במחלקות
בעבור
אשפוז
הריאלית
הריאלית בעבור שירות
בהתחשב בתכנית המיטות
בתכנית המיטות
הכלליים,
בהתחשב
הציבוריים
הכלליים,
החולים הציבורייםהחולים
שקבעו השרים באישור
באישור
נוספים
השרים
בשיקולים
נוספים שקבעו
הרב־שנתית ,או
הרב־שנתית ,או בשיקולים
הוועדה.
הוועדה.
תקרת צריכה נטו

תקרתנטו
תקרת צריכה
בית החולים בכל בית
מקופות
אחת בכל
החולים
מקופותלכל
הצריכה נטו
לכל אחת
הצריכה נטותקרת
.5
.5
 2021עד  ,2024תהיה
תהיה
מהשנים
אחת,2024
 2021עד
מהשנים בכל
ציבורי כללי,
חוליםאחת
חולים ציבורי כללי ,בכל
שנה.ברוטו לאותה שנה.
הצריכה
לאותה
מתקרת
80%ברוטו
 80%מתקרת הצריכה

חישוב רצפת
צריכה ברוטו

מקופות החולים בכל
אחתבכל
החולים
מקופות לכל
הצריכה ברוטו
לכל אחת
רצפת
(א)ברוטו
הצריכה
רצפת רצפת .6
חישוב (א)
.6
צריכה ברוטו
מהשנים  2021עד ,2024
אחת ,2024
 2021עד
מהשניםבכל
ציבורי כללי,
חולים אחת
כללי ,בכל
בית חולים ציבורי בית
כמפורט להלן ,לפי העניין:
לפי העניין:
תחושב
תחושב כמפורט להלן,
ושירות בריאות אחר -
אחר -
דיפרנציאלי
ושירות בריאות
דיפרנציאלי שירות
( )1בעבור שירות ( )1בעבור
הצריכה מתקרת הצריכה
מתקרת 95% -
בשנת 2021
(א) 95%
(א) בשנת - 2021
ברוטו לאותה שנה;ברוטו לאותה שנה;
הצריכה ברוטו בשנת
בשנת
רצפת
ברוטו
- 2022
הצריכה
רצפתבשנת
(ב) בשנת (- 2022ב)
העדכון לאותה שנה
שיעור שנה
בתוספתלאותה
 ,2021העדכון
 ,2021בתוספת שיעור
ובתוספת שיעור של ;1%
ובתוספת שיעור של ;1%
לפיכמפורט להלן ,לפי
ו־- 2024
 2023להלן,
כמפורט
בשנים
ו־- 2024
(ג) בשנים ( 2023ג)
העניין:
העניין:
הממוצע של שירותי
שירותי
ההיקף
אם של
הממוצע
( )1אם ההיקף ()1
קופת החולים בבית
בבית
שצרכה
החולים
הבריאות
הבריאות שצרכה קופת
הכללי בשנים 2021
הציבורי2021
החולים בשנים
החולים הציבורי הכללי
 92%מתקרת הצריכה
הצריכה
מתקרת עד
ו־ 2022היה
ו־ 2022היה עד 92%
לאותן שנים 92% -
הממוצעת92%
לאותן שנים -
ברוטו הממוצעת ברוטו
ברוטו לשנת ,2023
הצריכה,2023
מתקרת לשנת
מתקרת הצריכה ברוטו
שיעור -בתוספת שיעור
בתוספת 2024
ולעניין שנת
ולעניין שנת - 2024
ובתוספת שיעור של ;1%
העדכוןשל ;1%
העדכון ובתוספת שיעור
הממוצע של שירותי
שירותי
ההיקף
אם של
הממוצע
( )2אם ההיקף ()2
קופת החולים בבית
בבית
שצרכה
החולים
הבריאות
הבריאות שצרכה קופת
הכללי בשנים 2021
הציבורי2021
החולים בשנים
החולים הציבורי הכללי
מ־ 92%ולא עלה על
גבוה על
ולא עלה
מ־ 92%היה
ו־ 2022היה גבוה ו־2022
הצריכה ברוטו הממוצעת
הממוצעת
מתקרת
 95%ברוטו
 95%מתקרת הצריכה
מכפלת שיעור הצריכה
הצריכה
שנים -
לאותןשיעור
לאותן שנים  -מכפלת
הצריכה ברוטו לשנת
בתקרתלשנת
הממוצע ברוטו
הממוצע בתקרת הצריכה
הצריכה ברוטו כאמור
רצפתכאמור
הצריכהאוברוטו
 ,2022או רצפת ,2022
מביניהן;לפי הנמוך מביניהן;
בפסקה (,)3
בפסקה ( ,)3לפי הנמוך
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( )3אם ההיקף הממוצע של שירותי
הבריאות שצרכה קופת החולים בבית
החולים הציבורי הכללי בשנים 2021
ו־ 2022היה גבוה מ־ 95%מתקרת
הצריכה ברוטו הממוצעת לאותן שנים
 רצפת הצריכה ברוטו בשנת ,2022בתוספת שיעור העדכון לאותה שנה
ובתוספת שיעור של  1%לכל שנה;
(ד) על אף האמור בפסקאות משנה (א) עד (ג),
השרים רשאים לקבוע לקופת חולים מסוימת
בבית חולים ציבורי כללי מסוים ,רצפת צריכה
ברוטו בשיעור נמוך יותר מהאמור באותן
פסקאות משנה ,שאינו פחות מ־ 90%מתקרת
הצריכה ברוטו לאותה שנה ,ובלבד שהתקיימו
כל אלה:
( )1היחס בין היקף ההתחשבנות של
קופת החולים לאותו בית חולים ובין
היקף ההתחשבנות של כל קופות החולים
לאותו בית חולים בשנה הקודמת אינו
עולה על ;12%
( )2חלקה של קופת החולים במספר
המבוטחים המשוקלל אינו עולה על
;20%
()2

בעבור שירות אשפוז במחלקות פנימיות -
(א) בשנת  95% - 2021מתקרת הצריכה
ברוטו לאותה שנה;
(ב) בשנים  2022עד  100% - 2024מתקרת
הצריכה ברוטו לאותה שנה.

(ב) בעבור צריכה שתחושב במחיר מלא של שירותי
בריאות ,בידי כל קופת חולים בכל בית חולים ציבורי
כללי ,שאינה עולה על היקף הצריכה של שירותי בריאות
המחושב כרצפת הצריכה ברוטו לפי סעיף זה ,תשלם קופת
החולים לבית החולים הציבורי הכללי את רצפת הצריכה
נטו כאמור בסעיפים (14א)( )1ו־(15א)(()1א).
רצפת צריכה נטו
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.7

רצפת הצריכה נטו לכל אחת מקופות החולים בכל אחד
מבתי החולים הציבוריים הכלליים ,בכל אחת מהשנים 2021
עד  ,2024תהיה  80%מרצפת הצריכה ברוטו לאותה שנה.
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הגדלת תקרת
הצריכה או רצפת
הצריכה ,בשל
הגדלת עלות סל
שירותי הבריאות
או בשל הפחתת
מחירי שירותים
רפואיים

ביצועסלהגדלת עלות סל
הגדלתעל עלות
הממשלה
החליטהביצוע
הממשלה על
(א)
.8
תקרת החליטה
הגדלת (א)
.8
הצריכה או רצפת
בריאותלחוק ביטוח בריאות
בסעיף 9
ביטוח
כמשמעותה
בסעיף  9לחוק
הבריאות
כמשמעותה
שירותי הבריאות שירותי
הצריכה ,בשל
הגדלת עלות סל
תקרת צריכה ברוטו
ברוטו
לקבוע
צריכה
תקרת בצו,
השרים,
לקבוע
רשאים
ממלכתי,בצו,
ממלכתי ,רשאים השרים,
שירותי הבריאות
תקרת להגדיל את תקרת
בסעיף  ,2או
להגדיל את
הקבועה
 ,2או
מהתקרה
הקבועה בסעיף
הגבוהה מהתקרה הגבוהה
או בשל הפחתת
מחירי שירותים
ברוטו או את רצפת
רצפת
הצריכה
לתקרתאו את
ביחס ברוטו
הצריכה
לתקרת נטו
הצריכה נטו ביחסהצריכה
רפואיים
שסךברוטו ,ובלבד שסך
הצריכה
לרצפת ובלבד
ביחס ברוטו,
הצריכה
לרצפת נטו
הצריכה נטו ביחסהצריכה
הקביעה או ההגדלה
ההגדלה
החולים בשל
הקביעה או
לקופות
בשל
ההוצאה
תוספתהחולים
תוספת ההוצאה לקופות
לסל שירותי הבריאות.
הבריאות.
שהתווסף
שירותי
לסכום
שווהלסל
שהתווסף
לסכום יהיה
כאמור יהיה שווה כאמור
כפי שהם מפורסמים
מפורסמים
שהם רפואיים
שירותים
מחירי כפי
רפואיים
הופחתו
(ב) הופחתו מחירי(ב)שירותים
השרים ,בצו ,להגדיל
להגדיל
רשאים
הבריאות,בצו,
רשאים השרים,
בתעריפון משרד
בתעריפון משרד הבריאות,
לתקרתאוהצריכה ברוטו ,או
ביחס ברוטו,
הצריכה
לתקרת נטו
ביחסהצריכה
את תקרת הצריכהאתנטותקרת
הצריכה ברוטו ,ובלבד
ובלבד
לרצפת
ביחסברוטו,
הצריכה
הצריכה נטו
ביחס לרצפת
נטורצפת
את רצפת הצריכהאת
תקרתבשל הגדלת תקרת
החולים
הגדלת
לקופות
ההוצאהבשל
תוספת החולים
שסךלקופות
שסך תוספת ההוצאה
כאמור יהיה שווה לסך
שווה לסך
הצריכה נטו
כאמור יהיה
נטורצפת
הצריכה או
הצריכה נטו
הצריכה נטו או רצפת
המחירים .הפחתת המחירים.
החולים בשל
הפחתת
לקופות
שנחסכהבשל
העלותהחולים
העלות שנחסכה לקופות

תשלום חודשי
קבוע

יסודות התקציב ,ובלי
לחוקובלי
התקציב,
בסעיף 3א
האמוריסודות
אף לחוק
על 3א
חודשיעל אף .9האמור(א)בסעיף
תשלום (א)
.9
קבוע
הסעיף האמור ,החל
החל
האמור,לפי
הבריאות
הסעיף
משרד
מסמכותלפי
לגרועהבריאות
לגרוע מסמכות משרד
לאומי לכל בית חולים
לביטוחחולים
לכל בית
המוסד
לאומי
יעביר
לביטוח
המוסד2022
משנת  2022יעביר משנת
השריםשהודיעו לו השרים
קבוע כפי
שהודיעו לו
תשלום חודשי
קבוע כפי
כללי,
חודשי
ציבורי
ציבורי כללי ,תשלום
חודשי קבוע) ,ובלבד
ובלבד
תשלום
קבוע),
חודשיזה -
(בסעיף
תשלום
סעיף -קטן (ד)
(בסעיף זה
לפי סעיף קטן (ד) לפי
שהתקיימו כל אלה:שהתקיימו כל אלה:
העברת סכום למוסד
סכום עללמוסד
החליטה
העברת
הממשלה
החליטה על
( )1הממשלה ()1
מקבילה בתקצוב הישיר
הפחתההישיר
כנגדבתקצוב
מקבילה
לאומי
הפחתה
לביטוח לאומי כנגדלביטוח
הכלליים ובכספי התמיכה
הממשלתייםהתמיכה
הכלליים ובכספי
החולים
הממשלתיים
לבתי
לבתי החולים
הציבוריים הכלליים שאינם
הכלליים שאינם
הציבורייםהחולים
המועברים לבתי
המועברים לבתי החולים
ממשלתיים;
ממשלתיים;
לשנה הקבועים לשנה
החודשיים
הקבועים
התשלומים
החודשיים
התשלומים סך
()2
( )2סך
הכלליים (בסעיף זה
הציבוריים זה
הכלליים (בסעיף
הציבורייםהחולים
לכלל בתי החוליםלכלל בתי
הועבר על ידי משרד
הכולל)משרד
החודשיעל ידי
התשלום הועבר
החודשי הכולל)
 התשלוםהוצאות בתוספת הוצאות
לביטוח לאומי,
למוסדבתוספת
הבריאותלאומי,
הבריאות למוסד לביטוח
התשלוםבהעברת התשלום
בהעברתהכרוכות
לביטוח לאומי
הכרוכות
המוסד
המוסד לביטוח לאומי
הציבוריים הכלליים;
הכלליים;
הציבורייםהחולים
הקבוע לבתי
החולים
החודשי
החודשי הקבוע לבתי
()3

תקנות לפי סעיף קטן (ו).
נקבעוקטן (ו).
לפי סעיף
נקבעו תקנות ()3

שישולם בשנת 2022
הכולל2022
החודשי בשנת
התשלום שישולם
החודשי הכולל
(ב) סך התשלום (ב) סך
שווה לסכום שהועבר
שהועבר
לסכום יהיה
שווהלאומי,
לביטוח
יהיה
המוסד
לאומי,
לביטוחידי
על ידי המוסד על
בניכויקטן (א)( ,)2בניכוי
(א)(,)2בסעיף
לאומיקטןכאמור
בסעיף
לביטוח
למוסדכאמור
למוסד לביטוח לאומי
כאמור באותו סעיף קטן.
סעיף קטן.
המוסד
באותו
הוצאות
הוצאות המוסד כאמור
שנה בהתאם לתקנות
לתקנות
יעודכן מדי
הכוללבהתאם
מדי שנה
החודשי
יעודכן
הסך
הכולל
(ג) הסך החודשי (ג)
לפי סעיף קטן (ו)(()1ג).
לפי סעיף קטן (ו)(()1ג).
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(ד) החל משנת  ,2021השרים יודיעו למוסד לביטוח לאומי
ולכל בית חולים ציבורי כללי ,עד יום  15בדצמבר בכל שנה,
מהו סכום התשלום החודשי הקבוע שעל המוסד לביטוח
לאומי להעביר לכל בית חולים ציבורי כללי ,לפי העניין,
בשנה העוקבת לאותה שנה ,לפי חישוב שנערך בהתאם
לתקנות לפי סעיף קטן (ו)(()1א); השרים יפרסמו ,בכל שנה,
הודעה ברשומות בדבר סכומי התשלום החודשי הקבוע
שהודיעו עליהם כאמור.
(ה) המוסד לביטוח לאומי יעביר את התשלום החודשי
הקבוע לבתי החולים הציבוריים הכלליים עד יום ה־ 15בכל
חודש ,לאותו חודש.
(ו)

( )1שר האוצר ,בהסכמת שר הבריאות ,יקבע תקנות
בעניינים אלה:
(א) כללים ואמות מידה שוויוניים לחישוב
התשלום החודשי הקבוע ,בשים לב ,בין היתר,
למספר המיטות שבית החולים הציבורי הכללי
מפעיל וניתן לגביהן אישור לפי פקודת בריאות
העם ,לפעילות ההכשרות של כוח אדם רפואי
וסיעודי שמבצע בית החולים ,להפעלת
תשתיות חירום על ידי בית החולים ,לסוגי
השירותים הרפואיים הניתנים בבית החולים,
לרבות פעילות מיילדותית ושירותי רפואה
פרטיים ,לגודל בית החולים ומיקומו הגאוגרפי,
לשיוכו של בית החולים לרשת המפעילה בתי
חולים נוספים ,ולשיוכו של בית חולים לקופת
חולים;
(ב) המקרים שבהם ניתן לקזז את התשלום
החודשי הקבוע כנגד תשלומים המשולמים
לבית חולים ציבורי כללי על ידי המדינה ואופן
ביצוע הקיזוז;
(ג) הוראות בדבר עדכון הסך החודשי הכולל,
בהתאם למדד שייקבע בתקנות;
(ד) כללים בעניין פיקוח ובקרה תקציביים
על בתי החולים הציבוריים הכלליים ודיווחים
שיידרשו בתי החולים הציבוריים הכלליים
להגיש;
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איזון שיוטלו על בית
על בית
ואמצעי
שיוטלו
הגבלות
ואמצעי איזון
(ה)
(ה) הגבלות
בעניינים המפורטים להלן,
המפורטים להלן,
ציבורי כללי
בעניינים
חולים ציבורי כלליחולים
התקציבי שלו ,אם הוא
אם הוא
האיזון
התקציביעלשלו,
לשם שמירה
לשם שמירה על האיזון
שייקבע בתקנות לגבי
בשיעור לגבי
מתקציבובתקנות
בשיעור שייקבע
חורג מתקציבו חורג
ואמצעיההגבלות ואמצעי
ואמצעי איזון;
ההגבלות
הגבלה
כלאיזון;
כל הגבלה ואמצעי
החריגה התקציבית לא
התקציבית לא
יחולו כל עוד
החריגה
האיזון
האיזון יחולו כל עוד
תוקנה:
תוקנה:
()1

מלווה לבית החולים;
החולים;
מינוי חשב
מלווה לבית
מינוי חשב ()1

בית הפיתוח של בית
הוצאות
הגבלת של
הוצאות הפיתוח
()2
( )2הגבלת
החולים;
החולים;
מההוראות לפי פרק ד'
לגרועפרק ד'
מההוראות לפי
( )3בלי לגרוע ( )3בלי
התקציב  -הגבלת הגידול
הגבלת הגידול
לחוק-יסודות
לחוק יסודות התקציב
המשולם בבית החולים;
החולים;
השכר
בבית
בהוצאות
בהוצאות השכר המשולם
בבית כוח אדם בבית
אדםקליטת
הגבלת
( )4כוח
( )4הגבלת קליטת
החולים;
החולים;
התקורות המשולמות לבית
המשולמות לבית
התקורות העלאת
()5
( )5העלאת
מתאגיד שלו או מתאגיד
מחברה בת
שלו או
החולים
החולים מחברה בת
בריאות;
בריאות;
התקורות המשולמות לבית
המשולמות לבית
התקורות העלאת
()6
( )6העלאת
שירותי רפואה פרטית;
פרטית;
מפעילות
החוליםרפואה
החולים מפעילות שירותי
כאמור והגבלות כאמור
והגבלות כללים
אופן החלת
(ו) אופן החלת (ו)כללים
על חטיבת המרכזים
המרכזים
חטיבת(ד) ו־(ה)
עלמשנה
בפסקאות
בפסקאות משנה (ד) ו־(ה)
במשרד הבריאות ועל
הממשלתיים ועל
במשרד הבריאות
הרפואיים
הרפואיים הממשלתיים
הישירה או העקיפה
העקיפה
שבבעלותה
הישירה או
שבבעלותהחולים
קופת
קופת חולים
כללי.חולים ציבורי כללי.
בית חולים ציבורי בית
יחולקאחת לשנה יחולק
לקבוע כי
רשאים לשנה
השריםכי אחת
( )2לקבוע
( )2השרים רשאים
הכלליים ,באמצעות המוסד
באמצעות המוסד
הציבוריים
הכלליים,
הציבורייםהחולים
לבתי
לבתי החולים
בסכום שיקבעו ,על פי
נוסףעל פי
שיקבעו,
תשלום
בסכום
לאומי,
נוסף
לביטוח
לביטוח לאומי ,תשלום
בתקנות ,שיקבעו בתקנות,
שיקבעובתחומים
בתחומיםרפואיים
מדדי איכות
מדדי איכות רפואיים
(ד) קטנים (א)( ,ב)( ,ד)
סעיפים
(א)( ,ב),
הוראות
סעיפיםזהקטנים
הוראות לעניין
ויחולו לעניין זה ויחולו
בשינויים המחויבים.
המחויבים.
ו־(ה) ,בשינויים ו־(ה),
יום ( )1יותקנו עד יום
פסקה
לפי עד
יותקנו
ראשונות
פסקה ()1
תקנות
ראשונות לפי
()3
( )3תקנות
 ,)2021ובלבד שיונחו
שיונחו
בדצמבר
ובלבד
15( ,)2021
התשפ"ב
בדצמבר
(15בטבת
י"א בטבת התשפ"בי"א
התשפ"בג' (7בטבת התשפ"ב (7
בטבת עד יום
הוועדה
שולחן ג'
על שולחן הוועדהעלעד יום
בדצמבר  .)2021בדצמבר .)2021
הודעה על תקרת
צריכה ברוטו
ורצפת צריכה
ברוטו

הודעה על
עובדי משרדיהם ,יודיעו
מביןיודיעו
משרדיהם,
שהסמיכו לכך
מבין עובדי
או מי
לכך
השרים,
.10שהסמיכו
תקרת או מי
השרים,
.10
צריכה ברוטו
כללי -ולכל קופת חולים -
ציבוריחולים
חולים קופת
כללי ולכל
לכל בית
צריכהבית חולים ציבורי
ורצפת לכל

בדצמבר  - )2021מהי
התשפ"ב  1(-מהי
בדצמבר )2021
כ"ז(1בכסלו
התשפ"ב
בכסלו עד יום
ברוטו ( )1עד יום כ"ז ()1
הבריאות לשנת ;2021
;2021
לשירותי
הבריאות לשנת
הצריכה ברוטו
לשירותי
תקרת
תקרת הצריכה ברוטו
מהשנים  2022עד - 2024
אחת - 2024
 2022עד
של כל
מהשנים
אחת במרס
כליום 1
()2שלעד
( )2עד יום  1במרס
הבריאות לאותה שנה;
לשירותישנה;
הבריאות לאותה
הצריכה ברוטו
לשירותי
תקרת
ברוטו
מהי תקרת הצריכהמהי
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( )3עד יום י"ד באב התשפ"ג ( 1באוגוסט  - )2023מהי
רצפת הצריכה ברוטו המעודכנת שנקבעה להם לשנים 2023
ו־ 2024בהתאם להוראות סעיף (6א)(()1ג).
תקרת צריכה
ברוטו משותפת
לבתי חולים
ציבוריים כלליים

.11

תקרת צריכה
ברוטו משותפת
לקופות חולים

.12

הפחתת תקרת
הצריכה ברוטו
בשל הסכם
לרכישת שירות
חלופת אשפוז
בבית המטופל

.13

(א) על אף האמור בסעיף  ,2השרים רשאים להודיע,
אחרי שנתנו לקופות החולים ולבתי החולים הציבוריים
הכלליים ,הנוגעים בדבר ,הזדמנות לטעון את טענותיהם ,כי
לגבי קופת חולים אחת או יותר תחול תקרת צריכה ברוטו
משותפת לשני בתי חולים ציבוריים כלליים שונים או יותר,
שהמרחק הגאוגרפי ביניהם לא עולה על  20קילומטר ,ובלבד
שבתי חולים אלה הסכימו לכך ומתקיים בהם אחד מאלה:
()1

הם בתי חולים ממשלתיים כלליים;

( )2הם בתי חולים ציבוריים כלליים שבבעלות
אותה קופת חולים.
(ב) השרים ישקלו לעניין סעיף קטן (א) ,בין השאר ,את
ההשפעה על שירותי הבריאות לתושבים באזור הגאוגרפי
שבו מצויים בתי החולים ,ואת ההשפעה על משך ההמתנה
לקביעת תורים.
(ג) הודעת השרים לפי סעיף קטן (א) תימסר לקופות
החולים ולבתי החולים הציבוריים הכלליים הנוגעים בדבר
עד יום  15בדצמבר ,והיא תחול החל מהשנה העוקבת
למועד מסירת ההודעה; הודעה כאמור תפורסם ברשומות.
(א) על אף האמור בסעיף  ,2השרים ,אחרי שנתנו לקופות
החולים הנוגעות בדבר הזדמנות לטעון את טענותיהן,
רשאים להודיע כי תחול תקרת צריכה ברוטו משותפת
לשתי קופות חולים בבית חולים ציבורי כללי שבנפה
מסוימת ,ובלבד שמתקיימים בהן כל אלה:
( )1חלקה של כל אחת מקופות החולים במספר
המבוטחים המשוקלל באותה נפה אינו עולה על
;12%
( )2חלקה של כל אחת מקופות החולים במספר
המבוטחים המשוקלל אינו עולה על  .20%
(ב) בסעיף זה" ,נפה"  -כהגדרתה בסעיף  2לפקודת
בריאות העם.
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הגיעו בית חולים ציבורי כללי וקופת חולים להסכם
ביניהם לרכישת שירות חלופת אשפוז בבית המטופל ,כנגד
הפחתת התשלום בעד שירות אשפוז במחלקות פנימיות,
רשאים השרים לחשב להם תקרת צריכה ברוטו לשירות
אשפוז במחלקות פנימיות ,הנמוכה מתקרת הצריכה ברוטו
שנקבעה לבית החולים ולקופת החולים לפי הוראות
סעיף  ;2לעניין זה" ,שירות חלופת אשפוז בבית המטופל" -
שירות טיפול רפואי בבית המטופל ,כתחליף לאשפוז בבית
חולים ציבורי כללי.
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תשלום בעד
שירות דיפרנציאלי
ושירות בריאות
אחר

שירות דיפרנציאלי או
דיפרנציאלי או
תשלם בעבור
שירות
חולים
בעבור
קופת
תשלם
חולים (א)
בעד קופת .14
תשלום (א)
.14
שירות דיפרנציאלי
כללי,חולים ציבורי כללי,
ציבורי בית
שרכשה בכל
אחר חולים
בכל בית
בריאות
שרכשה
שירות
בריאות בריאות אחר
ושירותשירות
סכומים כמפורט להלן,
,2024להלן,
כמפורט
סכומים עד
מהשנים 2021
עד ,2024
2021אחת
אחר בכל אחת מהשניםבכל
לפי העניין:
לפי העניין:
שירותים דיפרנציאליים
דיפרנציאליים
החולים רכשה
שירותים
רכשהקופת
החולים אם
()1
( )1אם קופת
לרצפת הצריכה ברוטו
עדברוטו
הצריכה
לרצפתאחרים
ושירותיעדבריאות
ושירותי בריאות אחרים
שנה ,אלא אם כן ראו
לאותה ראו
אלא אם כן
הצריכה נטו
לאותה שנה,
נטורצפת
 רצפת הצריכה -הסכיםהכללי לא הסכים
הציבורי
החוליםלא
שבית הכללי
השריםהציבורי
השרים שבית החולים
שנה ,על פי בקשתה,
בקשתה,
באותה
החולים ,פי
לקופתשנה ,על
לספקבאותה
לספק לקופת החולים,
בזמינותם הכספי ,בזמינותם
הדומים בהיקפם
בריאות הכספי,
שירותיבהיקפם
שירותי בריאות הדומים
דיפרנציאליים ולשירותי
ולשירותי
לשירותים
דיפרנציאליים
ובתמהיל שלהם
ובתמהיל שלהם לשירותים
החולים לקופת החולים
החולים
בית
לקופת
שסיפק
החולים
ביתאחרים
בריאות
בריאות אחרים שסיפק
בשנה הקודמת; בשנה הקודמת;
שירותים דיפרנציאליים
דיפרנציאליים
החולים רכשה
שירותים
רכשהקופת
החולים אם
()2
( )2אם קופת
לרצפת הצריכה ברוטו
ברוטו
מעבר
הצריכה
אחרים
לרצפת
בריאות
מעבר
ושירותי
ושירותי בריאות אחרים
הצריכה -נטורצפת הצריכה נטו
הצריכה ברוטו
לתקרת -רצפת
ועד ברוטו
ועד לתקרת הצריכה
יותר מ־ 80%מהמחיר
מהמחיר
של לא
מ־80%
בתוספת
שנהיותר
של לא
לאותה
לאותה שנה בתוספת
דיפרנציאליים ושירותי
שירותים ושירותי
דיפרנציאליים
שירותים בעבור
המלא בעבור המלא
לרצפת הצריכה ברוטו;
ברוטו;
מעבר
הצריכה
שנרכשו
לרצפת
אחרים
מעבר
בריאות
בריאות אחרים שנרכשו
שירותים דיפרנציאליים
דיפרנציאליים
החולים רכשה
שירותים
רכשהקופת
החולים אם
()3
( )3אם קופת
לתקרת הצריכה ברוטו
ברוטו
מעבר
הצריכה
אחרים
לתקרת
בריאות
מעבר
ושירותי
ושירותי בריאות אחרים
סכום מופחת כמפורט
כמפורט
בתוספת
מופחת
סכום נטו
הצריכה
בתוספת
נטותקרת
 תקרת הצריכה -להלן ,לפי העניין :להלן ,לפי העניין:
מעבר דיפרנציאלי מעבר
דיפרנציאלישירות
בעבור רכישת
(א) בעבור רכישת(א)שירות
שנקבעה לשירות כאמור
ברוטוכאמור
לשירות
הצריכה
שנקבעה
לתקרת
לתקרת הצריכה ברוטו
השירות;המלא של השירות;
שלמהמחיר
מ־55%
המלא
יותר
מהמחיר
 לא יותר מ־ - 55%לאשירות בריאות אחר,
רכישת אחר,
בעבור בריאות
(ב) שירות
(ב) בעבור רכישת
ברוטו שנקבעה לשירות
לשירות
הצריכה
שנקבעה
לתקרת
מעברברוטו
מעבר לתקרת הצריכה
שלמהמחיר המלא של
מ־30%
יותרהמלא
מהמחיר
מ־ -30%לא
כאמור  -לא יותר כאמור
השירות.
השירות.
רכשה קופת חולים מבית
חולים מבית
קופתקטן (א),
בסעיף
רכשה
האמור
אף (א),
עלקטן
בסעיף
(ב) על אף האמור(ב)
מהשנים  2021עד - 2024
אחת - 2024
 2021עד
מהשניםבכל
ציבורי כללי,
חולים אחת
חולים ציבורי כללי ,בכל
בסכום הנמוך מתקרת
מתקרת
דיפרנציאליים
בסכום הנמוך
שירותים
דיפרנציאליים
()1
( )1שירותים
לשירותים אלה ,ייווסף
אלה ,ייווסף
שנקבעה
לשירותים
הצריכה ברוטו
הצריכה ברוטו שנקבעה
ובין תקרת הצריכה
הצריכה
תקרת בפועל
הרכישה
שבין ובין
בפועל
ההפרש
ההפרש שבין הרכישה
שלהצריכה ברוטו של
לתקרת
אלה,ברוטו
הצריכה
שירותים
לתקרת
אלה ,של
ברוטו ,של שירותיםברוטו,
שירות בריאות אחר;
שירות בריאות אחר;
בסכום הנמוך מתקרת
מתקרת
אחרים
הנמוך
בריאות
שירותיבסכום
בריאות אחרים
()2
( )2שירותי
לשירותים אלה ,ייווסף
אלה ,ייווסף
שנקבעה
לשירותים
הצריכה ברוטו
הצריכה ברוטו שנקבעה
ובין תקרת הצריכה
הצריכה
תקרת בפועל
הרכישה
שבין ובין
בפועל
ההפרש
ההפרש שבין הרכישה
שלהצריכה ברוטו של
לתקרת
אלה,ברוטו
הצריכה
שירותים
לתקרת
אלה ,של
ברוטו ,של שירותיםברוטו,
שירות דיפרנציאלי.שירות דיפרנציאלי.
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תשלום בעד שירות .15

אשפוז במחלקות
פנימיות

(א) קופת חולים תשלם בעבור שירות אשפוז במחלקות
פנימיות בבית חולים ציבורי כללי ,בכל אחת מהשנים 2021
עד  ,2024סכומים כמפורט להלן ,לפי העניין:
()1

בשנת  - 2021סכומים כמפורט להלן ,לפי העניין:
(א) אם קופת החולים רכשה שירותי אשפוז
במחלקות פנימיות עד לרצפת הצריכה ברוטו
 רצפת הצריכה נטו לאותה שנה ,אלא אם כןראו השרים שבית החולים הציבורי הכללי לא
הסכים לספק לקופת החולים ,באותה שנה ,על
פי בקשתה ,שירותי אשפוז במחלקות פנימיות
הדומים בהיקפם הכספי ,בזמינותם ובתמהיל
שלהם לשירותי אשפוז במחלקות פנימיות
שסיפק בית החולים לקופת החולים בשנה
הקודמת;
(ב) אם קופת החולים רכשה שירותי אשפוז
במחלקות פנימיות מעבר לרצפת הצריכה
ברוטו ועד לתקרת הצריכה ברוטו  -רצפת
הצריכה נטו לאותה שנה בתוספת לא יותר
מ־ 80%מהמחיר המלא בעבור שירותי אשפוז
במחלקות פנימיות שנרכשו מעבר לרצפת
הצריכה ברוטו;
(ג) אם קופת החולים רכשה שירותי אשפוז
במחלקות פנימיות מעבר לתקרת הצריכה
ברוטו  -תקרת הצריכה נטו בתוספת סכום
מופחת של לא יותר מ־ 20%מהמחיר המלא של
השירות;

( )2בשנים  2022עד  - 2024היחס שבין מספר ימי
האשפוז שצרכה קופת חולים במחלקות הפנימיות
באותו בית חולים לסך ימי האשפוז שצרכו כלל
קופות החולים במחלקות הפנימיות באותו בית
חולים ,בשנה הקודמת לכל שנה ,ולגבי שנת 2022
 בשנת  ,2019כשהוא מוכפל בסך תקרות הצריכהנטו לשירות אשפוז במחלקות פנימיות של כל קופות
החולים באותו בית חולים בשנת  ,2021ובתוספת
שיעור העדכון לאותה שנה ותוספת ריאלית.

34

 םיקוחה רפס רפסא"י  2932,םיקוחה רפסםיקוחה רפס
15.11.2021
ספר החוקים  ,2932י"א בכסלו התשפ"ב,

(ב)

המפורטים בסעיף קטן (א),
בסעיף קטן (א),
הסכומים
המפורטים
הסכומיםנוסף על
( )1נוסף על(ב) ()1
קופות ישלמו כלל קופות
עד ,2024
2021כלל
ישלמו
מהשנים
אחת ,2024
 2021עד
בכל אחת מהשניםבכל
הציבוריים הכלליים סכום
הכלליים סכום
הציבורייםהחולים
החולים לכלל בתי החולים לכלל בתי
בעבור שירות אשפוז
אשפוז
חדשים
שירות
שקלים
מיליוןבעבור
חדשים
שקלים 90
של
של  90מיליון
התשלום תוספת התשלום
(בחוק זה -
תוספת
פנימיות
במחלקותזה -
במחלקות פנימיות (בחוק
 ,2022ישלמו כלל קופות
ובשנתקופות
ישלמו כלל
הפנימיות),
ובשנת ,2022
למחלקות
למחלקות הפנימיות),
שקלים  20מיליון שקלים
נוסף של
מיליון
כאמור20סכום
נוסף של
החולים
החולים כאמור סכום
מתוספת זו כחלק מתוספת
לעניין שנה
אותוכחלק
שנה זו
לענייןויראו
חדשים
חדשים ויראו אותו
למחלקות הפנימיות.
הפנימיות.
התשלום למחלקותהתשלום
הפנימיות תחולק בין
למחלקותבין
הפנימיות תחולק
למחלקותהתשלום
התשלום תוספת
()2
( )2תוספת
הכלליים כמפורט להלן:
הציבוריים להלן:
הכלליים כמפורט
הציבורייםהחולים
בתי
בתי החולים
שוויוני בין כלל בתי
בתי
באופן
2021בין -כלל
שוויוני
בשנת
באופן
(א) בשנת (- 2021א)
הכלליים ,בהתאם למספר
בהתאם למספר
הציבוריים
הכלליים,
החולים הציבורייםהחולים
במחלקות הפנימיות בכל
הפנימיות בכל
במחלקותהאשפוז
מיטות האשפוז מיטות
פקודתאישור לפי פקודת
לפילגביהן
שניתן
אישור
חולים,
לגביהן
בית חולים ,שניתןבית
התשתיות במחלקות
במחלקות
לשם שיפור
התשתיות
בריאות העם,
בריאות העם ,לשם שיפור
אלה;
אלה;
לציוני  -בהתאם לציוני
עד 2024
בהתאם
בשנים 2022
עד - 2024
(ב) בשנים ( 2022ב)
במחלקות הפנימיות
הפנימיות
במחלקותהשירות
המדד לשיפור
המדד לשיפור השירות
כלליים שנקבע לפי
ציבוריים לפי
כלליים שנקבע
בבתי חולים
בבתי חולים ציבוריים
זה  -מדד לשיפור
לשיפור
מדד קטן
((- )3בסעיף
פסקה זה
פסקה (( )3בסעיף קטן
הפנימיות) ,שעליהם יודיע
שעליהם יודיע
במחלקות
הפנימיות),
השירות במחלקותהשירות
משרד הבריאות לבתי
הבריאות לבתי
משרדהכללי של
המנהל
המנהל הכללי של
הכלליים ,עד יום  31במרס
הציבוריים  31במרס
הכלליים ,עד יום
החולים הציבורייםהחולים
השנה -הקודמת; ואולם -
ואולם
לגבי
הקודמת;
בכל שנה,
בכל שנה ,לגבי השנה
המועד האמור המנהל
עד המנהל
האמור
המועד אם
()1
( )1אם עד
הבריאות לא הודיע
הודיע
משרד
של לא
הבריאות
הכללי של משרד הכללי
הציבוריים הכלליים על
הכלליים על
הציבורייםהחולים
לבתי
לבתי החולים
החוליםכלל קופות החולים
קופות ישלמו
כללהמדד,
ציוני המדד ,ישלמוציוני
הציבוריים הכלליים,
הכלליים,
הציבורייםהחולים
לכלל בתי החוליםלכלל בתי
בפסקה ( 70% ,)1מתוספת
האמורמתוספת
(70% ,)1
בפסקה אף
על
על אף האמור
שתחולקהפנימיות ,שתחולק
למחלקות
הפנימיות,
התשלום למחלקותהתשלום
בהתאם להוראות פסקת
החולים פסקת
בתילהוראות
בהתאם
בין בתי החולים בין
משנה (א);
משנה (א);
המועד האמור המנהל
עד המנהל
האמור
המועד אם
()2
( )2אם עד
הבריאות לא פרסם
פרסם
משרד
של לא
הבריאות
הכללי של משרד הכללי
או בפסקה (()3א) או
כאמור
למדד(()3א)
בפסקה
הצעה
הצעה למדד כאמור
כאמור בפסקה (()3ב),
מדד (()3ב),
בפסקה
כאמורקבע
לא קבע מדד לא
החולים כאמור 100%
100%
קופות
כאמור
החוליםכלל
ישלמו כלל קופות ישלמו
למחלקות הפנימיות,
הפנימיות,
למחלקותהתשלום
מתוספת התשלום מתוספת
בהתאם החולים בהתאם
החוליםבין בתי
שתחולק
שתחולק בין בתי
להוראות פסקת משנה (א).
להוראות פסקת משנה (א).

 םיקוחה רפס רפסא"י  2932,םיקוחה רפסםיקוחה רפס
15.11.2021
ספר החוקים  ,2932י"א בכסלו התשפ"ב,

35

()3

(א) המנהל הכללי של משרד הבריאות,
בהסכמת הממונה על התקציבים במשרד
האוצר ,יפרסם באתר האינטרנט של משרד
הבריאות עד יום י"א בטבת התשפ"ב (15
בדצמבר  ,)2021הצעה לקביעת מדד לשיפור
השירות במחלקות הפנימיות; הודעה על
ההצעה לקביעת המדד תישלח לבתי החולים
הציבוריים הכלליים.
(ב) המנהל הכללי של משרד הבריאות,
בהסכמת הממונה על התקציבים במשרד
האוצר ,ולאחר שנתן לבתי החולים הציבוריים
הכלליים הזדמנות לטעון את טענותיהם ,יקבע
את המדד לשיפור השירות במחלקות הפנימיות
בהתאם לעקרונות המפורטים בפסקת משנה (ג),
ויפרסמו בהוראת מינהל ,באתר האינטרנט של
משרד הבריאות ,עד יום י"ד באדר א' התשפ"ב
( 15בפברואר .)2022
(ג) המדד לשיפור השירות במחלקות
הפנימיות יכלול מדדים שונים שלפיהם
יימדדו וידורגו המחלקות הפנימיות של כלל
בתי החולים הציבוריים הכלליים ,ויתבסס על
עקרונות אלה:
( )1מחצית מהמדד יורכב ממדדים
קליניים שיורה עליהם המנהל הכללי
של משרד הבריאות;
( )2מחצית מהמדד יורכב ממדדים של
איכות השירות שיורו עליהם המנהל
הכללי של משרד הבריאות והממונה על
התקציבים במשרד האוצר.
(ד) המנהל הכללי של משרד הבריאות
והממונה על התקציבים במשרד האוצר רשאים
להחליט על תמהיל אחר של מדדים מהתמהיל
כמפורט בפסקאות משנה (ג)( )1ו–(.)2

( )4השרים או מי שהסמיכו לכך מבין עובדי
משרדיהם ,יודיעו לכל קופת חולים מהו סכום
התשלום ,מתוך תוספת התשלום למחלקות הפנימיות,
שעליה להעביר לכל בית חולים ציבורי כללי ,בכל
שנה ,ובלבד שסך התשלום שעל כל קופת חולים
להעביר לכלל בתי החולים הציבוריים הכלליים,
מתוך תוספת התשלום למחלקות הפנימיות ,לא
יעלה על שיעור הקפיטציה של קופת החולים; קופת
החולים תעביר לבתי החולים הציבוריים הכלליים
את סכום התשלום כאמור לא יאוחר מ־ 60ימים
מהמועד שבו קיבלה את ההודעה האמורה.
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מועד התשלום
בעד צריכת
שירותי בריאות

לא ציבורי כללי ,לא
חולים
כללי,
לבית
ציבורי
תעביר
חולים
חולים
לבית
קופת
תעביר
חולים (א)
התשלוםקופת .16
מועד (א)
.16
בעד צריכת
קיבלה מבית החולים
החולים
בחודש שבו
קיבלה מבית
שבומיום 1
ימים
בחודש
יאוחר 1מ־60
בריאותמ־ 60ימים מיום
שירותי יאוחר
הגבוה מבין הסכומים
הסכומים
הסכום
מבין
הגבוהאת
חודשית,
הסכום
אתחיוב
הודעת
הודעת חיוב חודשית,
כמפורט להלן:
כמפורט להלן:
שנהנטו לאותה שנה
הצריכה
מרצפתלאותה
הצריכה נטו
(8.33% )1
( 8.33% )1מרצפת
ציבוריבית חולים ציבורי
חוליםבאותו
החולים
לקופתבית
שנקבעהבאותו
שנקבעה לקופת החולים
קופת החולים אישור
קיבלהאישור
החולים
קופת כן
אלא אם
קיבלה
כללי,
כללי ,אלא אם כן
שהוסמכו לכך ,שלא
שלא
משרדיהם
שהוסמכו לכך,
משרדיהם מעובדי
מהשרים או
מהשרים או מעובדי
כך שבית החולים לא
בשללא
החולים
האמור
שבית
הסכום
בשל כך
האמור את
להעביר את הסכוםלהעביר
שירותי בריאות הדומים
הדומים
החולים
בריאות
לקופת
שירותי
לספק
החולים
הסכים
הסכים לספק לקופת
בשנה הקודמת כאמור
כאמור
הקודמתלה
הבריאות שסיפק
לשירותילה בשנה
לשירותי הבריאות שסיפק
בסעיפים  14ו־ ;15בסעיפים  14ו־;15
()2

במחלוקת בהודעת החיוב;
בהודעת החיוב;
שאינו שנוי
במחלוקת
שנויהסכום
הסכום שאינו()2

על פי הודעת החיוב
החיוב
הנדרש
הודעת
פי נטו
מהסכום
הנדרש על
( 97% )3מהסכום()3נטו 97%
המובאים בחשבון בתקרת
בחשבון בתקרת
המובאיםהבריאות
הבריאות שירותי
לעניין שירותי לעניין
אלאדחופה (מיון) ,אלא
רפואה
(מיון),
ושירותי
ברוטודחופה
הצריכהרפואה
הצריכה ברוטו ושירותי
החיוב,על הודעת החיוב,
החולים
הודעת
ערערהעלקופת
החולים
קופת כן
אם כן ערערה אם
הוראת מינהל שפרסם
שפרסם
מינהללפי
הוראתבירור
לפילמנגנון
בהתאם
בהתאם למנגנון בירור
הבריאות באתר האינטרנט
משרדהאינטרנט
שלבאתר
הבריאות
המנהל הכללי
המנהל הכללי של משרד
החולים לא השיב לערעור
השיב לערעור
הבריאות ,ובית
החולים לא
משרד
שלובית
של משרד הבריאות,
להוראת המינהל כאמור.
בהתאםכאמור.
זה בהתאם להוראתזההמינהל
כלליחולים ציבורי כללי
לבית
ציבורי
חוליםחולים
לביתקופת
העבירה
חולים
קופתלא
(ב) לא העבירה (ב)
קטן (א) ,או את סכום
סכום
סעיף
לפיאת
(א) ,או
הנדרש
התשלום קטן
סכוםלפי סעיף
הנדרש
את סכום התשלוםאת
(15ב)( ,)4יחולו הוראות
הוראות
סעיף
יחולו
להוראות
בהתאם(15ב)(,)4
להוראות סעיף
התשלום בהתאם התשלום
אלה:
אלה:
כאמור תתווסף ריבית
הועברריבית
תתווסף
שלא
כאמור
הועברסכום
( )1על
( )1על סכום שלא
בפועל לבית החולים
החולים
העברתו
לבית
מועד
בפועל
הכללי עד
העברתו
החשב
החשב הכללי עד מועד
הציבורי הכללי; הציבורי הכללי;
לקופת החולים ולבית
שנתנו ולבית
לאחרהחולים
לקופת
השרים,
( )2שנתנו
( )2השרים ,לאחר
רשאיםטענותיהם ,רשאים
לטעון את
טענותיהם,
הזדמנות
החולים את
החולים הזדמנות לטעון
הועבר כאמור ,ממקורות
ממקורות
כאמור,שלא
הועברהסכום
קיזוז של
לבצעשלא
לבצע קיזוז של הסכום
בסעיףכמשמעותם בסעיף
הבריאות
כמשמעותם
הבריאות שירותי
המימון של
המימון של שירותי
ממלכתי ומכספי התמיכה
בריאותהתמיכה
ביטוחומכספי
ממלכתי
לחוק
בריאות
(13א) לחוק ביטוח (13א)
סעיף 3א לחוק יסודות
יסודות
לחוק לפי
החולים
לקופת 3א
לפי סעיף
המועברים
המועברים לקופת החולים
החולים הציבורי הכללי.
לביתהכללי.
הציבורי
ולהעבירו
החולים
התקציב,
התקציב ,ולהעבירו לבית
חוליםחולים לבית חולים
לביתקופת
ששילמה
עודפיםחולים
ששילמה קופת
עודפים סכומים
(ג)
(ג) סכומים
שהיה או סכומים שהיה
סכומיםקטן (א)
הוראות סעיף
קטן (א) או
סעיףבשל
הוראותכללי
ציבורי כללי בשל ציבורי
ציבורי כללי ולא שולמו
חוליםשולמו
כללי ולא
ציבורילבית
חולים לשלם
לבית חולים
לשלםקופת
על קופת חולים על
יוחזרו או ישולמו ,לפי
ישולמו ,לפי
או האמור,
הקטן
יוחזרו
הסעיף
האמור,
הוראות
בשלהקטן
בשל הוראות הסעיף
בתוך  30ימים מתום
מתום
הכללי,
החשבימים
בתוך 30
ריבית
הכללי,
בתוספת
החשב
העניין,
העניין ,בתוספת ריבית
האמורה בסעיף קטן (א)( .)3
קטן (א)( .)3
המינהל
הוראתבסעיף
האמורה
המינהללפי
הוראתהבירור
הליך הבירור לפי הליך
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(ד) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מחובת קופת
חולים לשלם לבית חולים ציבורי כללי כל תשלום אחר שבו
היא חייבת.
(א) השרים רשאים לקבוע ,בצו ,כי קופת חולים תשלם
לבית חולים ציבורי כללי מחיר מלא בעבור שירות אשפוז
של מטופל המיועד להעברה ,החל מהמועד שיקבעו השרים
לעניין זה ובהתאם לתנאים ולכללים שיקבעו.

מטופל המיועד
להעברה

.17

תשלום בעד
שירותי רפואה
דחופה (מיון)

.18

תשלום בעד
שירותי רפואה
פרטית

.19

השרים רשאים ,באישור הוועדה ,לקבוע ,בצו ,הסדר אחר
מהקבוע בחוק זה להתחשבנות בעד צריכת שירותי בריאות
בידי קופות החולים בבתי החולים הציבוריים הכלליים
במסגרת שירותי רפואה פרטית ,לרבות קביעת שיעורים
שונים לתקרות צריכה ברוטו ,לתקרות צריכה נטו ,לרצפות
צריכה ברוטו ,לרצפות צריכה נטו ,לתוספת הריאלית
ולסכום המופחת ,וכן קביעת תנאי תשלום שונים; קבעו
השרים הסדר אחר בצו כאמור ,תחול קביעתם החל מהשנה
העוקבת לשנה שבה קבעו כאמור.

הסכם בין קופת
חולים לבית
חולים בדבר שיטת
ההתחשבנות
ביניהם

.20

(א) על אף האמור בחוק זה ,בית חולים ציבורי כללי וקופת
חולים רשאים לקבוע בהסכם בכתב ביניהם הסדר אחר
להתחשבנות בעד רכישת שירותי בריאות בבית החולים
(בסעיף זה  -ההסכם) ,ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,בתקופה שמיום כ"ט
באדר ב' התשפ"ב ( 1באפריל  )2022עד יום ז' בטבת התשפ"ג
( 31בדצמבר  ,)2022קופת חולים תשלם  75%מהמחיר המלא
בעבור שירות אשפוז של מטופל המיועד להעברה.
(ג) בתקופה שמיום ח' בטבת התשפ"ג ( 1בינואר )2023
ועד מועד תחילתו של צו לפי סעיף קטן (א) ,יחולו הוראות
סעיף  1לצו לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו־( )2014תשלום מוגדל
בעד אשפוז של מטופל המיועד להעברה) ,התשע"ד2014-,6
ויראו אותו כאילו ניתן לפי הוראות חוק זה לגבי השנים
 2023ו־.2024
(א) על אף האמור בסעיף (22א)( ,)7בעד שירותי רפואה
דחופה (מיון) ,תשלם קופת חולים לבית חולים ציבורי כללי
סכום שלא יעלה על  81.5%מהמחיר המלא של שירותים
אלה.
(ב) השרים רשאים ,בצו ,להגדיל את השיעור האמור
בסעיף קטן (א).

( )1ההסכם יקבע כי בבית החולים יינתנו לחברי
קופת החולים שירותים ברמה נאותה ובאיכות
וזמינות כמתחייב מהוראות חוק ביטוח בריאות
ממלכתי;

6
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היקף גידול בסך היקף
אם יחול
גידולכי בסך
יחוליקבע
ההסכם
( )2ההסכם יקבע()2כי אם
קופת החולים בבית
בבית
החוליםשל
הבריאות
קופת
שירותי
הבריאות של
צריכת שירותי צריכת
ההסכם ,לעומת תקרת
משנות תקרת
שנה לעומת
ההסכם,
משנות בכל
החולים ,בכל שנההחולים,
שנה ,בשיעור העולה
העולה
לאותה
בשיעור
שנקבעה
ברוטושנה,
לאותה
הצריכה
הצריכה ברוטו שנקבעה
ביניהם בשנה שלאחר
שלאחר
ההתחשבנות
ביניהם בשנה
תיערך
ההתחשבנות
על  ,6%תיערך על ,6%
לפי הוראות חוק זה;
מכן,זה;
מכן ,לפי הוראות חוק
מעבר ליום ל' בכסלו
בכסלו
תהיה
לא ל'
ההסכםליום
תהיה מעבר
( )3לאתקופת
( )3תקופת ההסכם
 31(;)2024בדצמבר ;)2024
התשפ"ה
התשפ"ה ( 31בדצמבר
החולים יהיה רשאי לתת
רשאי לתת
יהיה בית
ההסכם
החולים
במסגרת
ההסכם בית
()4
( )4במסגרת
בריאותשל שירותי בריאות
שירותי תעריף
הנחות על
החוליםשל
על תעריף
לקופת
לקופת החולים הנחות
ממחזור ההתחשבנות
ההתחשבנות
ממחזור ממחצית
ממחציתלא יותר
המהווים לא יותרהמהווים
"מחזור לעניין זה" ,מחזור
לקופתזה,החולים;
החוליםלעניין
ביתהחולים;
לקופת
בין בית החולים בין
הכספי של שירותי
שירותי
ההיקף
הכספיסך של
ההתחשבנות" -
ההתחשבנות"  -סך ההיקף
בתקרת הצריכה ברוטו,
בחשבוןברוטו,
שמובאיםהצריכה
בחשבון בתקרת
הבריאות שמובאיםהבריאות
החולים מבית החולים;
החולים;
מביתקופת
שרוכשת
שרוכשת קופת החולים
התשלום שקופת החולים
סך החולים
שקופת
יקבע כי
התשלום
ההסכם
( )5ההסכם יקבע()5כי סך
רכישת שירותי בריאות,
בעדבריאות,
שירותי
החולים
רכישת
בעדלבית
תשלם
תשלם לבית החולים
הצריכה נטו כאמור
כאמור
מרצפת
יפחת נטו
הצריכה
מרצפת לא
בכל שנה,
בכל שנה ,לא יפחת
(14א)( )1ו־(15א)(()1א);
ו־(15א)(()1א);
בסעיפים (14א)( )1בסעיפים
ו־18סעיפים  16 ,15ו־18
הוראות
את16 ,15
סעיפים
הוראות יכלול
( )6ההסכם יכלול()6את ההסכם
האמורות.ההוראות האמורות.
ההוראותיתנה על
ולא
ולא יתנה על
בסעיף קטן (א) יועבר
יועבר
כאמור
קטן (א)
שנערך
בסעיף
מהסכם
העתקכאמור
(ב)שנערך
(ב) העתק מהסכם
עובדי משרדיהם ,לא
משרדיהם ,לא
שהסמיכו לכך מבין
מבין עובדי
לכךלמי
שהסמיכו או
לשרים או למי לשרים
מהמועד שבו קיבלו בית
קיבלו בית
חודשים
מהמועד שבו
מתום שישה
חודשים
יאוחר
יאוחר מתום שישה
תקרות הצריכה ברוטו
הצריכהעלברוטו
תקרות הודעה
וקופתעלהחולים
הודעה
החולים
החולים וקופת החולים
ההסכם.שבה נחתם ההסכם.
לעניין השנה
( ,)2נחתם
השנהאושבה
בסעיף )1(10
( ,)2לעניין
כאמור
כאמור בסעיף  )1(10או
(א) ,סברו השרים כי
השרים כי
סעיף קטן
סברו
מהוראות
לגרועקטן (א),
בליסעיף
מהוראות
(ג) בלי לגרוע (ג)
סעיף קטן ,יודיעו על
יודיעו על
בהוראות אותו
עומדסעיף קטן,
אינואותו
בהוראות
ההסכם אינו עומדההסכם
בתוך  60ימים מהמועד
מהמועד
החולים
ולבית ימים
בתוך 60
החולים
החולים
לקופת
ולבית
כך לקופת החוליםכך
השרים ,לאחר שנתנו
שנתנו
ורשאים
ההסכם,לאחר
אליהםהשרים,
הועברורשאים
ההסכם,
שבו הועבר אליהםשבו
לבטל טענותיהם ,לבטל
לטעון את
טענותיהם,
הזדמנות
להסכם את
הזדמנות לטעון
לצדדים להסכם לצדדים
שיירשמו; החליטו השרים
החליטו השרים
מנימוקים
שיירשמו;
ההסכם כולו
מנימוקים
את ההסכם כולואת
את החלטתם בצירוף
בצירוף
לצדדים
החלטתם
אתימסרו
כאמור,
לצדדים
הסכם
ימסרו
לבטל
לבטל הסכם כאמור,
הנימוקים לה.
הנימוקים לה.
התחשבנות
התחשבנות בין
חולים כללי שבבעלות
שבבעלות
או בבית
כללי
כללי
חולים
ממשלתי
חולים בבית
כללי או
בבית
ממשלתי
בביתביןחולים .21
.21
בית חולים לתאגיד בית חולים לתאגיד
יפחת בריאות ,לא יפחת
פועללאתאגיד
בריאות,
שבמסגרתו
מקומית,תאגיד
שבמסגרתו פועל
בריאותרשות מקומית ,רשות
בריאות
סכום מופחת כאמור
כאמור
משולם
מופחת
שבעבורם
משולם סכום
החשבונות
שבעבורם
היקף החשבונות היקף
לתאגיד שייוחס לתאגיד
ו־(15א)(()1ג) ו–()2
ו–( )2שייוחס
(14א)()3
ו־(15א)(()1ג)
בסעיפים (14א)()3בסעיפים
החשבונות מכלל החשבונות
מכלל ל־48.67%
ל־ 48.67%השווה
הבריאות ,מסכום
הבריאות ,מסכום השווה
כאמור; השרים רשאים
מופחת רשאים
סכום השרים
משולםכאמור;
שבעדםמופחת
שבעדם משולם סכום
ולגבי תאגיד בריאות
בריאות
כאמור
תאגיד
חולים
ולגבי
כאמור בית
בצו ,לגבי
חולים
לקבוע,
לקבוע ,בצו ,לגבי בית
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הפועל בתחומו ,לכל אחת מהשנים  2021עד  ,2024שיעור
אחר מכלל החשבונות שבעדם משולם סכום מופחת כאמור,
לאחר שנתנו לבית החולים ולתאגיד הזדמנות לטעון את
טענותיהם.
אי־תחולה על
שירותי בריאות
מסוימים

.22

(א) הוראות חוק זה לא יחולו על -
( )1שירות בריאות הניתן לנפגע כהגדרתו בחוק
התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל1970-;7
( )2שירות בריאות הניתן לקטין שאינו תושב ,לפי
הסכם בין המדינה לקופת חולים או לפי כל הסדר
משפטי אחר; לעניין זה" ,תושב"  -כהגדרתו בסעיף 2
לחוק ביטוח בריאות ממלכתי;
( )3שירות בריאות הניתן לעובד זר כהגדרתו בחוק
עובדים זרים ,התשנ"א1991- ,8הכלול במסגרת סל
השירותים שקבע שר הבריאות לפי החוק האמור ,אך
למעט שירות הניתן לעובד זר השוהה בישראל לפי
אשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג א ,1/כאמור בתקנה
(6א) לתקנות הכניסה לישראל ,התשל"ד1974-;9
( )4שירות בריאות הניתן לחייל לפי הסכם בין קופת
חולים לצבא הגנה לישראל; לעניין זה" ,חייל"  -חייל
בשירות חובה כמשמעותו בפסקה ( )1להגדרה "חייל"
שבחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו1955- ,10למעט חייל
בשירות חובה בתקופת שירות ללא תשלום ,כאמור
בסעיף  55לחוק ביטוח בריאות ממלכתי;
( )5שירות בריאות הניתן למטופל לפי הסכם בין
קופת חולים לגוף אחר האחראי למתן השירות
למטופל ,על פי חוק ,הסכם או חוזה ביטוח;
( )6שירות משירותי בריאות הנפש המפורטים בפרט
22א לתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי;
( )7שירותי רפואה דחופה (מיון) ,בכפוף להוראות
סעיפים (16א)( )3ו־;18
( )8שירות בריאות נוסף שקבעו השרים בצו
ההסדרים במשק המדינה (קביעת שירותים מוחרגים
וקביעת הפחתות) ,התשע"ג2013-;11
()9

שירות בריאות המנוי בתוספת;

( )10שירות אשפוז במחלקת קורונה שהקוד שלו
בתעריפון משרד הבריאות הוא  ,GOC19וכל קוד
נוסף שהשרים קבעו ,בהודעה ברשומות ,שהוא
שירות אשפוז במחלקת קורונה;
7
8
9
10
11
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ס"ח התש"ל ,עמ' .126
ס"ח התשנ"א ,עמ' .112
ק"ת התשל"ד ,עמ' .1517
ס"ח התשט"ו ,עמ' .171
ק"ת התשע"ג ,עמ' .1268
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קורונה שהקוד שלו
נגיף שלו
בדיקתשהקוד
שירותקורונה
( )11נגיף
( )11שירות בדיקת
 ,L7172וכל קוד נוסף
נוסף
הוא
הבריאותקוד
 ,L7172וכל
משרד
בתעריפוןהוא
בתעריפון משרד הבריאות
ברשומות ,שהוא שירות
שהוא שירות
ברשומות,בהודעה
שהשרים קבעו,
שהשרים קבעו ,בהודעה
בדיקת נגיף קורונה;בדיקת נגיף קורונה;
לאדם שאינו מבוטח
מבוטח
הניתן
שאינו
בריאות
שירותלאדם
( )12הניתן
( )12שירות בריאות
ביטוח בריאות ממלכתי;
ממלכתי;
לחוק
בריאות
בסעיף 2
ביטוח
כהגדרתו
כהגדרתו בסעיף  2לחוק
בדגימההמבוצעת בדגימה
המבוצעתמעבדה
שירות בדיקת
( )13מעבדה
( )13שירות בדיקת
על ידה לבית החולים.
החולים.
ונשלחה
לבית
החולים
על ידה
בקופת
ונשלחה
שנדגמה
שנדגמה בקופת החולים
השרים רשאים לקבוע,
לקבוע,
רשאים(א),
בסעיף קטן
השרים
האמור
קטן (א),
על אף
(ב) על אף האמור(ב)בסעיף
מהמחיר המלא בעבור
הנמוכים בעבור
מהמחיר המלא
הנמוכים תשלום
בצו ,שיעורי
בצו ,שיעורי תשלום
ניתוחיות פעולות ניתוחיות
פעולות קטן שהם
באותו סעיף
כאמור שהם
סעיף קטן
שירותים
שירותים כאמור באותו
מיוחדים.מאפיינים מיוחדים.
בעלות מאפיינים בעלות
לשנות את התוספת.
התוספת.
רשאים ,בצו,
לשנות את
השרים
(ג) בצו,
(ג) השרים רשאים,
סייג לתחולת סעיף
 9לחוק הפיקוח

סייג לתחולת
בסעיף  9לחוק הפיקוח.
הפיקוח.
האמור
לחוק
על9אף
בסעיף
האמוריחולו
הוראותאףחוק זה
זה יחולו על
סעיףחוק .23
הוראות
.23

דיווח לוועדה

הבריאות ,או מי מטעמו,
משרד מטעמו,
של או מי
הבריאות,
משרד הכללי
(א) שלהמנהל
לוועדה המנהל.24הכללי
דיווח (א)
.24
בבתיהרב־שנתית בבתי
המיטות
הרב־שנתית
על תכנית
המיטות
לוועדה
תכנית
ידווח לוועדה עלידווח
תכנית המיטות הרב־
ועלהרב־
המיטות
הכלליים
תכנית
הציבוריים
הכלליים ועל
החולים הציבורייםהחולים
בתוך  30ימים ממועד
ממועד
הפסיכיאטריים,
בתוך  30ימים
החולים
הפסיכיאטריים,
שנתית בבתי
שנתית בבתי החולים
של משרד הבריאות.
הבריאות.
האינטרנט
משרד
באתר
כאמורשל
האינטרנט
תכנית
באתר
פרסום
פרסום תכנית כאמור

 9לחוק הפיקוח

בנובמבר בכל שנה על
שנה על
עד 30
לוועדהבכל
בנובמבר
ידווחו
עד 30
השרים
(ב) השרים ידווחו(ב)לוועדה
כל אלה:
כל אלה:
הקבוע ששולם לכל בית
לכל בית
החודשי
התשלוםששולם
החודשי הקבוע
( )1סך התשלום ( )1סך
שנה ,תוך פירוט רכיבי
באותה רכיבי
תוך פירוט
שנה,כללי
ציבורי
באותה
חולים ציבורי כלליחולים
שנקבעו בתקנות לפי
בתקנות לפי
שנקבעו לרכיבים
לרכיבים בהתאם
התשלום בהתאם התשלום
סעיף (9ו);
סעיף (9ו);
שהוטלו באותה שנה
האיזוןשנה
באותה
ואמצעי
שהוטלו
המגבלות
ואמצעי האיזון
( )2המגבלות ()2
(9ו)(()1ה);לפי סעיף (9ו)(()1ה);
ציבוריים כלליים
חוליםלפי סעיף
כלליים
בתי
ציבוריים
על
על בתי חולים
של גם השוואה של
הדיווח
השוואה
2022גםיכלול
הדיווח
יכלולבשנת
( )3בשנת )3( 2022
בתקצוב ישיר או בכספי
בשנהאוזובכספי
ששולמו ישיר
הסכומים בתקצוב
הסכומים ששולמו בשנה זו
כללי לפני תחילתו של
תחילתו של
חולים ציבורי
כללי לפני
לכל בית
ציבורי
תמיכה
תמיכה לכל בית חולים
ששולמו לו באותה שנה
באותה שנה
הסכומים
ששולמו לו
זה ,לעומת
הסכומים
חוק זה ,לעומת חוק
חודשי קבוע לפי סעיף .9
כתשלוםסעיף .9
כתשלום חודשי קבוע לפי
הוראות מיוחדות
לעניין תשלום בעד
שירותי בריאות
בשל השלכות נגיף
הקורונה

מיוחדות
בסעיפים 15 ,14-ו־(22א)(- )10
ו־(22א)()10
האמור
אף15 ,14
בסעיפים
האמור(א) על
על אף .25
הוראות(א)
.25

לעניין תשלום בעד
מהתשלום של קופת
יופחת קופת
מהתשלום של
בשנת - 2021
( )1יופחת
שירותי בריאות( )1בשנת - 2021
בשל השלכות נגיף
שירותהכללי בעד שירות
הציבורי
החוליםבעד
לבית הכללי
הציבורי
החולים
החולים לבית החולים
הקורונה

השווה ל־ 80%מסכום
מסכום
סכום
ל־80%
קורונה
השווה
במחלקת
אשפוזסכום
אשפוז במחלקת קורונה
הצריכה ברוטו בעבור
רצפתבעבור
שביןברוטו
הצריכה
החיובי
רצפת
ההפרש
ההפרש החיובי שבין
הפעילות של שירותי
שירותי
של היקף
הפעילותובין
היקףהבריאות
שירותי
כללובין
כלל שירותי הבריאות
החולים בבית החולים
קופת החולים
שצרכה בבית
הבריאות החולים
הבריאות שצרכה קופת
למעט שירותי בריאות
בריאות
השנה,
שירותי
באותה
למעט
הכללי
השנה,
הציבורי
הציבורי הכללי באותה
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כאמור בסעיף (22א)( )7ו–( ,)10ובלבד שהיקף הפעילות
כאמור היה נמוך מרצפת הצריכה ברוטו כאמור;
( )2בכל אחת מהשנים  2022עד  ,2024יופחת
מהתשלום של קופת החולים לבית החולים הציבורי
הכללי בעד שירות אשפוז במחלקת קורונה ,סכום
השווה ל־ 80%מסכום ההפרש החיובי שבין תקרת
הצריכה ברוטו בעבור שירות אשפוז במחלקות
פנימיות ,ובין היקף הפעילות של שירות אשפוז
במחלקות הפנימיות שצרכה קופת החולים בבית
החולים הציבורי הכללי באותה השנה ,למעט שירותי
בריאות כאמור בסעיף (22א)( )7ו־(.)10
(ב) בסעיף זה" ,היקף הפעילות"  -סכום השווה למכפלת
שירותי הבריאות שצרכה קופת החולים בבית החולים
הציבורי הכללי בשנה מסוימת ,במחירם ברוטו.
תיקון חוק
ההתייעלות
הכלכלית (תיקוני
חקיקה להשגת
יעדי התקציב
לשנות התקציב
 2017ו־- )2018
מס' 7

  .26בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב לשנות התקציב  2017ו־ ,)2018התשע"ז2016-- 12
()1

בסעיף - 73
(א) בכותרת השוליים ,במקום "עד  "2020יבוא "עד
;"2024
(ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג)     הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם בשנים 2021
עד  ,2024בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
( )1בשנים  2021ו־ - 2022שנת הבסיס
תהיה שנת ;2019
( )2בשנים  2023ו־ - 2024שנת הבסיס
תהיה שנת ;";2021

()2

בסעיף (74א) -
(א) ברישה ,אחרי "בכל אחת מהשנים  2017עד
 "2019יבוא "והשנים  2021עד ;"2024
(ב)

בפסקה ( ,)2במקום "מ־ "30%יבוא "מ־;"40%

( )3בסעיף (76א)( ,)4במקום "ליום ט"ז בטבת התשפ"א (31
בדצמבר  ")2020יבוא "ליום ל' בכסלו התשפ"ה ( 31בדצמבר
;")2024
()4

במקום סעיף  78יבוא:

"פרק ו'  -תחולה

12

42

.78

(א) הוראות סימן א' יחולו על
שירותי בריאות שרכשה קופת
חולים בבית חולים ציבורי כללי
עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31
בדצמבר .)2020

ס"ח התשע"ז ,עמ'  ;217התשפ"א ,עמ' .20
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הוראות סימן ב' יחולו על
()1יחולו על
סימן ב'
(ב) ( )1הוראות (ב)
אשפוז פסיכיאטריים
פסיכיאטריים
שירותי אשפוז שירותי
בביתקופת חולים בבית
שרכשה
שרכשה קופת חולים
פסיכיאטרי עד יום ל'
יום ל'
חולים
חולים פסיכיאטרי עד
התשפ"ה ( 31בדצמבר
בדצמבר
בכסלו התשפ"ה (31בכסלו
.)2024
.)2024
השרים ,באישור הוועדה,
()2הוועדה,
( )2השרים ,באישור
רשאים אתלהאריך ,בצו ,את
רשאים להאריך ,בצו,
האמור בפסקה ()1
המועד ()1
המועד האמור בפסקה
נוספת ,ובלבד שצו
בשנה שצו
בשנה נוספת ,ובלבד
יובא לאישור הוועדה
הוועדה
כאמור
כאמור יובא לאישור
כ"ד באייר התשפ"ד
התשפ"ד
עד יום כ"ד באיירעד יום
 )2024בצירוף נתונים
נתונים
בצירוף ביוני
(1
( 1ביוני )2024
ההתחשבנותביצוע ההתחשבנות
ומידע על ביצוע ומידע על
סימן זה עד אותו מועד.
מועד.
לפי סימן זה עד אותולפי
האריכו השרים באישור
( )3באישור
( )3האריכו השרים
את המועד בצו לפי
הוועדהלפי
הוועדה את המועד בצו
סימןיחולו הוראות סימן
פסקה (,)2
פסקה ( ,)2יחולו הוראות
בשינוייםשנת  ,2025בשינויים
זה ,לעניין שנת ,2025זה ,לעניין
המחויבים ובשינויים אלה:
המחויבים ובשינויים אלה:
שנתבשנת  ,2025שנת
(א) בשנת ( ,2025א)
כמשמעותה
הבסיס
כמשמעותה
הבסיס
בסעיף  73תהיה שנת
בסעיף  73תהיה שנת
;2021
;2021
ההסכם
ההסכםתקופת
(ב)
(ב) תקופת
בסעיף
כמשמעותה
בסעיף
כמשמעותה
(76א)( )4לא תהיה מעבר
(76א)( )4לא תהיה מעבר
התשפ"וי"א בטבת התשפ"ו
ליום י"א בטבת ליום
( 31בדצמבר  31(".)2025בדצמבר ".)2025
ביצוע ותקנות

להתקיןוהם רשאים להתקין
רשאיםחוק זה
והם ביצוע
ממונים על
השרים חוק זה
(א)על ביצוע
ממונים
ותקנותהשרים.27
ביצוע (א)
.27
עניין הנוגע לביצועו.
לביצועו.
תקנות בכל
תקנות בכל עניין הנוגע
הוראות בדבר חובת דיווח
חובת דיווח
לקבוע
בדבר
רשאי
הוראות
הבריאות
לקבוע
רשאישר
(ב) שר הבריאות (ב)
הבריאות למשרד הבריאות
למשרד הכלליים
הציבוריים
הכלליים
הציבורייםהחולים
של בתי החולים של בתי
לעלויות מתן שירותי
שירותי
הנוגע
ענייןמתן
לעלויות
הנוגע בכל
ענייןהאוצר,
ולמשרד
ולמשרד האוצר ,בכל
הבריאות.
הבריאות.

תחילה ותחולה

בינוארהתשפ"א ( 1בינואר
י"ז בטבת
התשפ"א (1
חוק זה ביום
בטבת
י"זשל
תחילתו
חוק זה ביום
ותחולהתחילתו.28של (א)
תחילה (א)
.28
שירותי ,9יחולו על שירותי
הוראות סעיף
למעטיחולו על
סעיף ,9
והוראותיו,
 )2021הוראות
 )2021והוראותיו ,למעט
חולים ציבורי כללי עד
כללי עד
ציבוריבבית
חוליםחולים
בבית קופת
שרכשה
חולים
בריאות
בריאות שרכשה קופת
 ,)2024אולם הוראות
הוראות
בדצמבר
אולם
31(,)2024
התשפ"ה
בדצמבר
בכסלו
התשפ"הל'(31
יום
יום ל' בכסלו
לאחר המועד האמור.
האמור.
לחול גם
המועד
ימשיכו
גם 9לאחר
סעיף
סעיף  9ימשיכו לחול
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(ב) השרים ,באישור הוועדה ,רשאים להאריך ,בצו ,את
המועד האמור בסעיף קטן (א) בשנה נוספת ,ובלבד שצו
כאמור יובא לאישור הוועדה עד יום כ"ד באייר התשפ"ד (1
ביוני  ,)2024בצירוף נתונים ומידע על ביצוע ההתחשבנות
לפי חוק זה עד אותו מועד.
(ג) הוארך המועד לפי סעיף קטן (ב) ,יחולו הוראות חוק
זה ,החלות לעניין שנת  ,2024גם לעניין שנת  ,2025למעט
הוראות סעיף  ,9בשינויים אלה:
()1

בסעיף  ,1בהגדרה "תוספת ריאלית" -
(א)

בכל מקום ,במקום " "2024יקראו ";"2025

(ב) בפסקה ( ,)4במקום "לשנת  "2024יקראו
"בכל אחת מהשנים  2024ו־;"2025
()2

בסעיף (2א) -
(א)

ברישה ,במקום " "2024יקראו ";"2025

(ב)

אחרי פסקה ( )2יקראו:
"( )3בשנת  - 2025תקרת הצריכה
ברוטו בשנת  ,2024בתוספת שיעור
העדכון לאותה שנה ,תוספת ריאלית
ותוספת בשיעור של  0.2%מסך תקרות
הצריכה ברוטו לשנת ;".2024

()3

בסעיף  ,5במקום " "2024יקראו ";"2025

()4

בסעיף (6א) -
(א)

ברישה ,במקום " "2024יקראו ";"2025

(ב)

בפסקה (()1ג) -
( )1ברישה ,במקום "ו־ "2024יקראו "עד
;"2025
( )2בפסקת משנה ( ,)1במקום "שנת
 "2024יקראו "השנים  2024ו־;"2025

(ג)

בפסקה (()2ב) ,במקום " "2024יקראו ";"2025

()5

בסעיף  ,7במקום " "2024יקראו ";"2025

()6

בסעיף - 10
(א)

בפסקה ( ,)2במקום " "2024יקראו ";"2025

(ב) בפסקה ( ,)3במקום "ו־ "2024יקראו "עד
;"2025
()7

בסעיף - 14
(א) בסעיף קטן (א) ,ברישה ,במקום ""2024
יקראו ";"2025

44

 םיקוחה רפס רפסא"י  2932,םיקוחה רפסםיקוחה רפס
15.11.2021
ספר החוקים  ,2932י"א בכסלו התשפ"ב,

ברישה ,במקום ""2024
(ב)"2024",
במקום
בסעיף קטן
(ב) ,ברישה,
(ב) בסעיף קטן (ב)
יקראו ";"2025
יקראו ";"2025
בסעיף )8( - 15

()8

(א)

בסעיף - 15

בסעיף קטן (א)(א) -בסעיף קטן (א) -
( )1ברישה,
";"2025

במקום
" "2024יקראו
במקום ברישה,
()1
";"2025

""2024

יקראו

במקום " "2024יקראו
",)2("2024יקראו
במקוםבפסקה
( )2בפסקה ()2( ,)2
";"2025
";"2025
(ב)

בסעיף קטן (ב)(ב) -בסעיף קטן (ב) -
במקום " "2024יקראו
",)1("2024יקראו
במקוםבפסקה
( )1בפסקה ()1( ,)1
";"2025
";"2025
במקום " "2024יקראו
יקראו
(()2ב),
""2024
בפסקה
במקום
( )2בפסקה (()2ב))2(,
";"2025
";"2025

"ו־ "2024יקראו "עד
במקום "עד
(17ב)( ,)2יקראו
בסעיף "ו־"2024
(17ב)( ,)2במקום
()9
( )9בסעיף
;"2025
;"2025
"ל' בכסלו התשפ"ה
התשפ"ה
בכסלובמקום
(20א)(,)3
בסעיף "ל'
(20א)( ,)3במקום
()10
( )10בסעיף
"י"א(31בטבת התשפ"ו (31
התשפ"ו
בטבת יקראו
"י"א")2024
בדצמבר
( 31בדצמבר 31(")2024יקראו
בדצמבר  ;")2025בדצמבר ;")2025
()11

" "2024יקראו ";"2025
";"2025
במקום
יקראו
בסעיף ,21
במקום ""2024
בסעיף )11( ,21

()12

" "2024יקראו "."2025
"."2025
במקום
יקראו
(25א)(,)2
""2024
בסעיף
( )12במקום
בסעיף (25א)(,)2

תוספת

תוספת

(סעיף (22א)())9

(סעיף (22א)())9

שירותי בריאות מוחרגים
שירותי בריאות מוחרגים
שם השירות

שם השירות

קוד השירות

קוד השירות

1

עלייה
L0167
סוגר אוזניות
עלייה
להשתלת
אוזניות
האבזר
בעד סוגר
להשתלת
תוספת בעד 1האבזרתוספת
שמאלי
שמאלי

L0167

2

לנפגעי
L0168
קוצב סרעפתי
לנפגעי
להשתלת
סרעפתי
האבזר
בעדקוצב
להשתלת
תוספת בעד 2האבזרתוספת
חוט שדרה
חוט שדרה

L0168

3

L0169לחולי
קוצב סרעפתי
לחולי
להשתלת
סרעפתי
האבזר
בעדקוצב
להשתלת
תוספת בעד 3האבזרתוספת
ALS
ALS

L0169

4

,SITR
L0280
קרניתי פנימי,
לטיפול,SITR
 Y90פנימי,
קרניתי
לטיפולבעד
בעד Y90תוספת
4
תוספת
Y90כבד באמצעות Y90
בגידולי
בגידולי כבד באמצעות

L0280

5

המסתם
L0300
מלעורי של
המסתם
לתיקון
האבזרשל
בעדמלעורי
לתיקון
תוספת
בעד האבזר
5
תוספת
הדו–צניפי
הדו–צניפי

L0300

6

 L0797של
להזרקה תת–עורית
תת–עורית של
להזרקה משאבה
תוספת בעד
בעד משאבה
6
תוספת
אפומורפין
אפומורפין

L0797

7

 L4583עצב
עצב קוצב לגירוי
להשתלת
האבזר לגירוי
להשתלת קוצב
תוספת בעד
בעד האבזר
7
תוספת
שדרתי/שורשי/היקפי
שדרתי/שורשי/היקפי

L4583
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שם השירות

קוד השירות

8

תוספת בעד דפיברוטייד ,מבוגר ,תעריף למחזור
טיפול

L9638

9

תוספת בעד דפיברוטייד ,דפיטליו ,ילד ,תעריף למחזור
טיפול

L9639

10

צילום שיניים  -סטטוס מלא

D0210

11

צילום פריאפיקלי

D0220

12

צילום פריאפיקלי ,כל שן נוספת

D0230

13

צילום אוקולוזלי

D0240

14

צילום פנורמי

D0330

15

סילוק אבנית ,מבוגר ,לכל הפה ,כולל הדרכה

D1110

16

סילוק אבנית ,ילד ,לכל הפה ,כולל הדרכה

D1120

17

טיפול מקומי בלכת פלואוריד ,תעריף לכל הפה

D1206

18

טיפול מקומי בג'ל פלואוריד ,תעריף לכל הפה

D1208

19

איטום חריצים ,לשן

D1351

20

שומר מקום קבוע  -התקנה

D1510

21

שחזור אמלגם  -משטח  ,1משנן ראשוני/קבוע

D2140

22

שחזור אמלגם  2 -משטחים ,משנן ראשוני/קבוע

D2150

23

שחזור אמלגם  3 -משטחים ,משנן ראשוני/קבוע

D2160

24

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

D2161

25

שחזור מחומר מרוכב  -משטח  ,1שן קדמית

D2330

26

שחזור מחומר מרוכב  2 -משטחים ,שן קדמית

D2331

27

שחזור מחומר מרוכב  3 -משטחים ,שן קדמית

D2332

28

שחזור מחומר מרוכב  4 -משטחים או יותר ,שן קדמית

D2335

29

שחזור מחומר מרוכב ,כותרת שן קדמית

D2390

30

שחזור מחומר מרוכב  -משטח  ,1שן אחורית

D2391

31

שחזור מחומר מרוכב  2 -משטחים ,שן אחורית

D2392

32

שחזור מחומר מרוכב  3 -משטחים ,שן אחורית

D2393

33

שחזור מחומר מרוכב  4 -משטחים או יות ר ,שן
אחורית

D2394

34

כתר על בסיס שרף ,מוכן בצורה לא ישירה ,מבושל

D2710

35

כתר חרסינה מאוחה למתכת חצי אצילה ,הכנה
והתקנה

D2752

36

הדבקה חוזרת של כתר משחזר

D2920
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37

כולל פינים לסוגיהם
לסוגיהם
בניית תווך,
כולל פינים
בניית תווך37 ,

D2950

D2950

38

לכתריצוק בתוספת לכתר
בתוספתמבנה
מבנה יצוק 38

D2952

D2952

39

שורש ,הכנה והתקנה
והתקנה
כיפת שורש39,הכנה כיפת

D2975

D2975

40

כתר  -תיקון והתקנה
כתר  -תיקון40והתקנה

D2980

D2980

41

שן נשירה או קבועה
קבועה
קיטוע מוך
שן נשירה או
קיטוע מוך 41

D3220

D3220

42

נספג ,לא
מילוי בחומרD3230
נספג ,לא
נשירה,
בחומר
מילוי -שן
שורש
נשירה,
 - 42שןטיפול
טיפול שורש
כולל שחזור סופי כולל שחזור סופי

D3230

43

סופי
לא כולל שחזורD3310
סופי
קדמית,
כוללשןשחזור
שורש -
קדמית ,לא
טיפול שורש -43שן טיפול

D3310

44

סופי
D3320
לא כולל שחזור
סופי
מלתעה,
שןשחזור
כולל
שורש -
מלתעה ,לא
טיפול שורש -44שן טיפול

D3320

45

D3330
לא כולל שחזור סופי
סופי
טוחנת,
כוללשןשחזור
שורש -
טוחנת ,לא
טיפול שורש -45שן טיפול

D3330

46

שורש חוזר  -שן קדמית
טיפולקדמית
טיפול שורש46חוזר  -שן

D3346

D3346

47

מלתעה חוזר  -שן מלתעה
טיפול שורש
טיפול שורש47חוזר  -שן

D3347

D3347

48

שורש חוזר  -שן טוחנת
טיפולטוחנת
טיפול שורש48חוזר  -שן

D3348

D3348

D3351

D3351

אפקסיפיקציה

שם השירות

49

אפקסיפיקציה
49

50

D3410כולל
אפיקואקטומי  -שן קדמית,
שן קדמית ,כולל
השורש,
אפיקואקטומי -
השורש,כריתת חוד
כריתת חוד 50
סתימה רטרוגרדית סתימה רטרוגרדית

D3410

51

מלתעה,
D3421
אפיקואקטומי  -שן
השורש,שן מלתעה,
אפיקואקטומי -
כריתת חוד
כריתת חוד51השורש,
רטרוגרדית סתימה רטרוגרדית
סתימהראשון ,כולל
שורש ראשון ,כוללשורש

D3421

52

טוחנת,
D3425
אפיקואקטומי  -שן
השורש ,שן טוחנת,
אפיקואקטומי -
כריתת חוד
כריתת חוד52השורש,
רטרוגרדית סתימה רטרוגרדית
סתימהראשון ,כולל
שורש ראשון ,כוללשורש

D3425

כריתת שורש

53

53
כריתת שורש

54

שורש
D3920
לא כולל טיפול
שורש
המיסקציה,
כולל טיפול
שורשים,
המיסקציה ,לא
שורשים ,פיצול
54
פיצול

D3920

55

 D4210יותר
יותר 4 -שיניים או
ג'ינג'יבקטומיה/ג'ינג'יבופלסטיה
ג'ינג'יבקטומיה/ג'ינג'יבופלסטיה  4 -שיניים או
55
צמודות ברבע פה צמודות ברבע פה

D4210

56

שיניים
D4211
ג'ינג'יבקטומיה/ג'ינג'יבופלסטיה 3-1 -
ג'ינג'יבקטומיה/ג'ינג'יבופלסטיה  3-1 -שיניים
56
צמודות ברבע פה צמודות ברבע פה

D4211

57

D4240
החלקת שורשים ,רבע פה
עםרבע פה
שורשים,
החלקת מתלה
57עם הרמת
הרמת מתלה

D4240

58

כותרת
הארכת 58

D4249

D4249

59

D4341
שיניים או יותר ברבע פה
ברבע פה
שורשים4 ,
שיניים או יותר
שורשים4 ,הקצעת
הקצעת 59

D4341

60

D5110
נשלפת ,הכנה והתאמה
והתאמה
עליונה
הכנה
שלמה
נשלפת,
תותבת
שלמה עליונה
60
תותבת

D5110

61

והתאמה
נשלפת ,הכנה D5120
והתאמה
תחתונה
שלמההכנה
נשלפת,
תותבת
שלמה תחתונה
61
תותבת

D5120

62

והתאמה
D5130
נשלפת ,הכנה
והתאמה
עליונה
הכנה
שלמה
נשלפת,
מיידית
עליונה
תותבת
מיידית שלמה
62
תותבת

D5130

63

D5140הכנה
תחתונה נשלפת,
נשלפת ,הכנה
מיידית שלמה
תותבתתחתונה
מיידית שלמה
תותבת 63
והתאמה
והתאמה

D5140

הארכת כותרת

 םיקוחה רפס רפסא"י  2932,םיקוחה רפסםיקוחה רפס
15.11.2021
ספר החוקים  ,2932י"א בכסלו התשפ"ב,

D3450

D3450

47

שם השירות

קוד השירות

64

תותבת חלקית עליונה נשלפת  -בסיס שרף ,הכנה
והתאמה
תותבת חלקית תחתונה נשלפת  -בסיס שרף ,הכנה
והתאמה
תותבת חלקית עליונה נשלפת  -יציקת מתכת ,הכנה
והתאמה
תותבת חלקית תחתונה נשלפת  -יציקת מתכת,
הכנה והתאמה
תותבת חלקית עליונה נשלפת  -בסיס גמיש ,הכנה
והתאמה
תותבת חלקית תחתונה נשלפת  -בסיס גמיש ,הכנה
והתאמה
תותבת חלקית חד–צדדית נשלפת  -יציקת מתכת,
הכנה והתאמה
התאמת תותבת שלמה עליונה נשלפת

D5211

D5410

72

התאמת תותבת שלמה תחתונה נשלפת

D5411

73

התאמת תותבת חלקית עליונה נשלפת

D5421

74

התאמת תותבת חלקית תחתונה נשלפת

D5422

75

תיקון שבר בבסיס תותבת שלמה עליונה נשלפת

D5511

76

תיקון שבר בבסיס תותבת שלמה תחתונה נשלפת

D5512

77

החלפת שן שבורה/חסרה בתותבת שלמה נשלפת,
תעריף לשן
תיקון בסיס תותבת חלקית תחתונה נשלפת משרף

D5520
D5611

79

תיקון בסיס תותבת חלקית עליונה נשלפת משרף

D5612

80

תיקון שלד יצוק של תותבת חלקית תחתונה נשלפת

D5621

81

תיקון שלד יצוק של תותבת חלקית עליונה נשלפת

D5622

82

תיקון/החלפת וו בתותבת חלקית נשלפת ,תעריף לוו

D5630

83

החלפת שן שבורה בתותבת חלקית נשלפת ,תעריף
לשן
הוספת שן לתותבת חלקית נשלפת

D5640
D5650

85

הוספת וו לתותבת חלקית נשלפת

D5660

86

הוספת שן/וו לתותבת חלקית נשלפת ,שן/וו שני
ומעלה באותה ישיבה
חידוש בסיס תותבת שלמה עליונה נשלפת

D5699
D5710

88

חידוש בסיס תותבת שלמה תחתונה נשלפת

D5711

89

חידוש בסיס תותבת חלקית עליונה נשלפת

D5720

90

חידוש בסיס תותבת חלקית תחתונה נשלפת

D5721

65
66
67
68
69
70
71

78

84

87

48

D5212
D5213
D5214
D5225
D5226
D5281
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91

D5730
עליונה נשלפת ,במרפאה
במרפאה
שלמה
נשלפת,
תותבת
עליונה
ריפוד
 91שלמה
ריפוד תותבת

D5730

92

במרפאה
תחתונה נשלפתD5731 ,
שלמהבמרפאה
נשלפת,
תותבת
תחתונה
ריפוד
 92שלמה
ריפוד תותבת

D5731

93

D5740
עליונה נשלפת ,במרפאה
במרפאה
חלקית
נשלפת,
תותבת
עליונה
ריפוד
 93חלקית
ריפוד תותבת

D5740

94

במרפאה
תחתונה נשלפתD5741 ,
חלקיתבמרפאה
נשלפת,
תותבת
תחתונה
ריפוד
 94חלקית
ריפוד תותבת

D5741

95

D5750
עליונה נשלפת ,במעבדה
במעבדה
שלמה
נשלפת,
תותבת
עליונה
ריפוד
 95שלמה
ריפוד תותבת

D5750

96

במעבדה
תחתונה נשלפתD5751 ,
שלמהבמעבדה
נשלפת,
תותבת
תחתונה
ריפוד
 96שלמה
ריפוד תותבת

D5751

97

D5760
עליונה נשלפת ,במעבדה
במעבדה
חלקית
נשלפת,
תותבת
עליונה
ריפוד
 97חלקית
ריפוד תותבת

D5760

98

במעבדה
תחתונה נשלפתD5761 ,
חלקיתבמעבדה
נשלפת,
תותבת
תחתונה
ריפוד
 98חלקית
ריפוד תותבת

D5761

99

והתאמה
D5810
נשלפת ,הכנה
והתאמה
עליונה
הכנה
שלמה
נשלפת,
ביניים
עליונה
תותבת
ביניים שלמה
99
תותבת

D5810

100

D5811הכנה
תחתונה נשלפת,
נשלפת ,הכנה
ביניים שלמה
תותבתתחתונה
ביניים שלמה
תותבת 100
והתאמה
והתאמה
והתאמה
D5820
נשלפת ,הכנה
והתאמה
עליונה
הכנה
חלקית
נשלפת,
ביניים
עליונה
תותבת
101חלקית
תותבת ביניים

D5811

102

D5821הכנה
תחתונה נשלפת,
נשלפת ,הכנה
תחתונה חלקית
תותבת ביניים
ביניים חלקית
תותבת 102
והתאמה
והתאמה
D5863הכנה
עליונה נשלפת,
שלמההכנה
נשלפת,
שורשים
שלמהעלעליונה
תותבת
שורשים
תותבת על 103
והתאמה
והתאמה
D5864הכנה
עליונה נשלפת,
חלקיתהכנה
נשלפת,
שורשים
חלקיתעלעליונה
תותבת
שורשים
תותבת על 104
והתאמה
והתאמה
D5865הכנה
תחתונה נשלפת,
שלמה הכנה
שורשיםנשלפת,
שלמהעלתחתונה
תותבת
שורשים
תותבת על 105
והתאמה
והתאמה
D5866הכנה
תחתונה נשלפת,
חלקיתהכנה
שורשיםנשלפת,
חלקיתעלתחתונה
שורשיםתותבת
תותבת על 106
והתאמה
והתאמה
מדויק או
במחבר חציD5867
מדויק או
להחלפה
שניתןחצי
במחבר
חלק
להחלפה
שניתןהחלפת
החלפת חלק107
נשלפתשן לתותבת נשלפת
זכרי/נקבי ,על
רכיבלתותבת
על שן
מדויק,
מדויק ,רכיב זכרי/נקבי,
D5875לאחר
לאחררכיבי מחבר
לחיבור
מחבר
נשלפת
רכיבי
תותבת
לחיבור
התאמת
תותבת נשלפת
התאמת 108
כירורגית של שתל דנטלי
שתל דנטלי
החדרה
החדרה כירורגית של
השתל
D6010
כירורגית של גוף
החדרההשתל
כירורגיתא':של גוף
דנטלי ,שלב
החדרה
שלב א':שתל
שתל דנטלי109,

110

D6011כיפת
השתל לחיבור
כיפת
חשיפת
לחיבור
השתל ב':
דנטלי ,שלב
שתלחשיפת
שלב ב':
שתל דנטלי110,
ריפוי/מבנה
ריפוי/מבנה
נשלפת,
D6052
שתל לתותבת
נשלפת,
לתותבת על
חצי מדויק
שתל
מחבר
מבנה על
חצי מדויק
מבנה מחבר111
התקנת רכיבי המחבר
המחבר
רכיביכולל
והתקנה,
התקנת
הכנה
הכנה והתקנה ,כולל
D6056
דנטליטרומי לשתל דנטלי
לשתלמבנה
מבנה טרומי112

113

D6091זכרי/
או מדויק ,רכיב
זכרי/
מדויק
רכיב
חצי
מדויק,
במחבר
חלק או
מדויק
החלפת
במחבר חצי
החלפת חלק113
לשתל התומך בתותבת
בתותבת
שתל/מבנה
לשתל התומך
נקבי ,על
נקבי ,על שתל/מבנה
D6092
נתמך שתל/שן שנפל
שנפל
שתל/שןכתר
חוזרת של
נתמך
הדבקה
114של כתר
הדבקה חוזרת

101

103
104
105
106
107
108
109

111
112

114
115

כירורגית של שתל דנטלי
שתל דנטלי
הוצאה
כירורגית של
הוצאה 115

116

שתלים/מבנים
נתמכת D6110
שתלים/מבנים
עליונה נשלפת
נתמכת
שלמה
נשלפת
תותבת
116עליונה
תותבת שלמה
שתלים ,הכנה והתאמה
והתאמה
על שתלים ,הכנה על
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117

תותבת שלמה תחתונה נשלפת נתמכת שתלים/
מבנים על שתלים ,הכנה והתאמה
תותבת חלקית עליונה נשלפת נתמכת שתלים/מבנים
על שתלים ,הכנה והתאמה
תותבת חלקית תחתונה נשלפת נתמכת שתלים/
מבנים על שתלים ,הכנה והתאמה
עקירה ,שארית כותרתית  -שן נשירה ,תעריף לשן

D6111

D7111

121

עקירה ,שן שבקעה או שורש חשוף ,תעריף לשן

D7140

122

עקירה כירורגית  -שן שבקעה לחלל הפה ,הדורשת
הרמת מתלה ,תעריף לשן
עקירה כירורגית  -שן כלואה ברקמה רכה ,תעריף לשן

D7210

124

עקירה כירורגית  -שן כלואה חלקית ברקמה קשה,
תעריף לשן
עקירה כירורגית  -שן כלואה במלואה ברקמה קשה,
תעריף לשן
קיבוע שיניים או החזרה למכתשית לאחר חבלה

127

חשיפת שן כלואה מסיבות אורתודונטיות ,כולל
הדבקת סמכים
אלבאולופלסטיקה עם עקירות 4 ,שיניים או יותר
ברבע פה
אלבאולופלסטיקה עם עקירות 3-1 ,שיניים ברבע פה

130

אלבאולופלסטיקה בלא עקירות 4 ,שיניים או יותר
ברבע פה
אלבאולופלסטיקה בלא עקירות 3-1 ,שיניים ברבע פה

D7321

132

העמקת הוסטיבולום ,וסטיבולופלסטי ,ריפוי שניוני

D7340

133

כריתת ציסטה בלסת

D7450

134

פרנולקטומי

D7960

135

טיפול אורתודונטי מניעתי ,כולל על ידי סנטרון

D8050

136

יישור שיניים מלא למשנן עלומים ,גילי  ,18-12עלות
לשנת טיפולים ,עד  3שנים
קוד דיווח במהלך השימוש בקוד D8080

D8080
D8089

138

טיפול בהתקן דנטלי נשלף

D8210

139

עזרה ראשונה  -טיפול בכאב שיניים

D9110

140

הרדמה כללית לטיפול שיניים ,בנוכחות מרדים  -עד
שעה
הרדמה כללית לטיפול שיניים מורכב ,בנוכחות
מרדים  -מעל שעה
אנלגזיה ,כולל ניטרוס ,לא כולל טיפול דנטלי

D9220

118
119
120

123

125
126

128
129

131

137

141
142
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D6112
D6113

D7220
D7230
D7240
D7270
D7280
D7310
D7311
D7320

D9221
"D9230
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בתשואות קרנות הפנסיה
היציבותהפנסיה
בתשואות קרנות
היציבותג' :הבטחת
פרק ג' :הבטחת פרק
התשס"ה2005-13
תיקון חוק הפיקוח
הפיקוח
תיקון חוק
גמל)-,התשס"ה2005-- 13
פיננסיים (קופות
שירותיםגמל),
פיננסיים (קופות
הפיקוח על
שירותים
הפיקוח.4על בחוק
בחוק
.4
על שירותים
על שירותים
(קופות
פיננסיים
(()1קופות
פיננסיים
יבוא:
חדשה מקיפה"
יבוא:
ו"קרן
מקיפה"
כללית"
חדשה
חדשה
ו"קרן
כללית""קרן
ההגדרות
חדשה
במקום
ההגדרות",1קרן
במקום בסעיף
()1
בסעיף ,1
גמל)  -מס' 26
גמל)  -מס' 26

ביטוח ,שאינה קרן חדשה
קופתחדשה
שאינה קרן
ביטוח,שאינה
לקצבה
קופת
שאינהגמל
לקצבה -קופת
גמלכללית"
חדשה
""קרןקופת
""קרן חדשה כללית" -
יוםלראשונה אחרי יום
שאושרה
לראשונה אחרי
מרכזית לקצבה,
שאושרה
גמל
לקצבה,
ושאינה קופת
גמל מרכזית
מקיפה
מקיפה ושאינה קופת
התשנ"ה ( 1בינואר ;)1995
בינואר ;)1995
כ"ט בטבת
כ"ט בטבת התשנ"ה (1

ביטוח או קופת גמל
קופתגמל
שאינהקופת
ביטוח או
לקצבה
קופת
שאינהגמל
לקצבה קופת
מקיפה" -
חדשהגמל
"קרן קופת
"קרן חדשה מקיפה" -
שמתקיימים בה כל אלה:
כל אלה:
לקצבה,
שמתקיימים בה
מרכזית לקצבה ,מרכזית
בינוארהתשנ"ה ( 1בינואר
כ"ט( 1בטבת
התשנ"ה
אחרי יום
בטבת
לראשונה
אושרהיום כ"ט
לראשונה אחרי
( )1היא אושרה ( )1היא
;)1995
;)1995
()2

מקיפה לפי סעיף (13א);
חדשה(13א);
לפי סעיף
מקיפהכקרן
קופת גמל
חדשה
אישור
להכקרן
ניתןגמל
ניתן לה אישור()2קופת

עמיתים-שכירים  -גם של
עמיתים-שכירים  -גם של
העמיתים ,ואם הם
כלל הם
תשלומיואם
( )3תשלומי כלל()3העמיתים,
השיעור עולה על השיעור
מבוטח שאינו
עולה על
שאינושכר
מבוטחמתוך
שכרבשיעור
מתוךהם
מעבידיהם,
מעבידיהם ,הם בשיעור
בהוראות לפי סעיף ;";22
סעיף ;";22
שנקבע
שנקבע בהוראות לפי
( )2אחרי סעיף )2(34יבוא:אחרי סעיף  34יבוא:
תשואה לקרנות הפנסיה
הפנסיה
השלמת
הבטחתלקרנות
ה':1תשואה
השלמת
"סימן ה' :1הבטחת"סימן
מטרה  -סימן ה'1

מטרה  -סימן
השלמת תשואה לקרנות
תשואה לקרנות
השלמת להבטיח
להבטיח סימן זה
מטרתו של
סימן זה
מטרתוה'1של 34א.
34א.
להפחית את ההשפעה
ההשפעה
המדינה ,כדי
להפחית את
על ידי
זכאיותכדי
המדינה,
פנסיה
פנסיה זכאיות על ידי
משינויים בתשואות על
בתשואות על
משינויים הנובעת
העמיתים בהן
הנובעת
זכויות
על בהן
על זכויות העמיתים
נכסיהן.
נכסיהן.

הגדרות -
ה'34 -1ב .בסימן זה -
סימןזה
בסימן
הגדרות  -סימן ה'34 1ב.

מסוג ערד ואיגרות חוב
חוב חוב
ואיגרות
איגרות
מסוג-ערד
מיועדות"
איגרות חוב
"איגרות חוב
"איגרות חוב מיועדות" -
מסוג מירון;
מסוג מירון;
בלתי סחירה שהונפקה
שהונפקה
איגרת חוב
סחירה
בלתי -
חובמירון"
מסוג
איגרת
"איגרת חוב
"איגרת חוב מסוג מירון" -
מילווה המדינה (סדרות
תקנות(סדרות
המדינה
מילווהלפי
תקנותותיקות
לקרנות
לקרנות ותיקות לפי
"מירון") ,התש"ם1980-;14
התש"ם1980-;14
מסוג
מסוג "מירון"),
אפיק השקעה נפרד
נפרד
השקעה -
אפיק תשואה"
השקעה -מובטח
"אפיק תשואה"
"אפיק השקעה מובטח
הקרן זכאית להבטחת
להבטחת
שבשלהם
זכאית
הנכסים
שבשלהם הקרן
שבו ינוהלו הנכסיםשבו ינוהלו
במגבלותהמאופיין במגבלות
סעיף 34ג,
המאופיין
תשואה לפי
סעיף 34ג,
השלמת
השלמת תשואה לפי
שנקבעו לפי סעיף 34ג(ג);
השקעה 34ג(ג);
השקעה שנקבעו לפי סעיף
חדשהקצבה מקרן חדשה
זכאי לקבל
שהיה מקרן
מי קצבה
לקבל
קיימים" -
שהיה זכאי
"זכאים
"זכאים קיימים"  -מי
התשס"ד ( 1בינואר ;)2004
בינואר ;)2004
יום(1ז' בטבת
התשס"ד
מקיפה לפני
מקיפה לפני יום ז' בטבת
חודשים לאחר חודש
חודש
לאחר 60
החודש שחל
הבדיקה"-60חודשים
החודש שחל
"חודש הבדיקה" "-חודש
הבסיס;
הבסיס;
מתבצע חישוב לפי סעיף
לפי סעיף
שבשלו
חודשחישוב
מתבצע
הבסיס" -
"חודש שבשלו
"חודש הבסיס"  -חודש
34ג(ה);
34ג(ה);
הקובע; חל המועד הקובע;
החודש שבו
המועד
הקובע" -
"החודש שבו חל
"החודש הקובע"  -החודש

13
14

ס"ח התשס"ה ,עמ'  ;889התש"ף ,עמ' .321
ק"ת התש"ם ,עמ'  ;1764התשנ"ו ,עמ' .79
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"המועד הקובע"  -יום ב' בתמוז התשפ"ב ( 1ביולי  ,)2022או
מועד מאוחר יותר שקבע השר בהתאם לסעיף 34ו(ד);
"נכסי קרן זכאית"  -נכסי הקרן הזכאית לעניין זכאים קיימים
ונכסי הקרן הזכאית האחרים;
"נכסי הקרן הזכאית האחרים"  -נכסי קרן זכאית שאינם
עומדים כנגד התחייבויותיה לזכאים קיימים;
"נכסי הקרן הזכאית לעניין זכאים קיימים"  -נכסי קרן זכאית
העומדים כנגד התחייבויותיה לזכאים קיימים;
"נכסי הקרן הזכאית שבשלהם הקרן זכאית להבטחת השלמת
תשואה"  -כאמור בסעיף 34ג(ב);
"קרן ותיקה שבהסדר" ו"קרן ותיקה שאינה בהסדר"  -כהגדרתן
בחוק הפיקוח על הביטוח;
"קרן ותיקה מסלולית"  -קרן ותיקה שאינה בהסדר שמנוהלים
בה שני מסלולי השקעה או יותר;
"קרן זכאית"  -קרן ותיקה או קרן חדשה מקיפה;
"קרן ייעודית להשלמת תשואה"  -כאמור בסעיף 34ה;
"השווי המשוערך של נכסי קרן זכאית" במועד מסוים  -השווי
המשוערך נטו של נכסי הקרן הזכאית באותו מועד
בהתאם לסעיף  33ולהוראות מכוחו ,ולעניין סימן זה
ישוערכו גם נכסי קרן ותיקה בהתאם להוראות כאמור;
"השווי המתואם" של נכסי קרן זכאית שבשלהם הקרן זכאית
להבטחת השלמת תשואה  -השווי של נכסי קרן זכאית
שבשלהם הקרן זכאית להבטחת השלמת תשואה ,ביום
שהחל ממנו זכאים נכסים אלה להבטחת השלמת
תשואה לפי סעיף 34ג(ב) ,בתוספת תשואת היעד
מהמועד האמור ,ועד לכל יום חישוב לפי סעיף 34ג(ה);
"שיעור הנכסים להבטחת השלמת תשואה"  ,30% -ולעניין
זכאים קיימים ;70% -
"תשואת היעד"  -ריבית שנתית בשיעור ;5.15%
"תשואת היעד המצטברת" בתקופה מסוימת  -תשואת היעד
לתקופה של  60חודשים כשהיא מחושבת לפי שיטת
ריבית דריבית בתוספת שיעור עליית מדד החודש
שפורסם לאחרונה לפני חודש הבדיקה לעומת מדד
חודש הבסיס;
"התשואה הכוללת" של קרן זכאית  -כמפורט להלן:
( )1עבור קרן חדשה מקיפה או קרן ותיקה מסלולית
 התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו ,שהשיאההקרן באפיק השקעה מובטח תשואה במשך 60
חודשים על הנכסים שבשלהם ניתנה הבטחה
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34ג בחודש מסוים,
מסוים,
בחודשסעיף
תשואה לפי
סעיף 34ג
להשלמת
להשלמת תשואה לפי
באותו60חודש ועד לתום 60
שתחילתה לתום
התקופה חודש ועד
שתחילתה באותו
בשל
בשל התקופה
הוצאות ישירות בשל
ניכוי בשל
ישירות
ואחרי
הוצאות
כאמור,
ניכוי
חודשים
חודשים כאמור ,ואחרי
באפיק האמור ,בלבד;
בלבד;
נכסים
האמור,
באותם
באפיק
עסקאות
ביצוענכסים
ביצוע עסקאות באותם
שאינהוקרן ותיקה שאינה
שבהסדר
ותיקה
ותיקה
קרןוקרן
שבהסדר
ותיקה עבור
( )2עבור קרן ()2
מסלולית  -אחת מאלה,
ותיקה מאלה,
קרן -אחת
מסלולית
ותיקהשאינה
בהסדר שאינה קרןבהסדר
המצטברת  -לא תובא
הנומינליתתובא
המצטברת  -לא
התשואה
הנומינלית
ולעניין התשואה ולעניין
מיועדת:איגרת חוב מיועדת:
תשואה בשל
איגרת חוב
בחשבון
בחשבון תשואה בשל
ברוטו המצטברת ברוטו
הנומינלית
המצטברת
התשואה
הנומינלית
(א) התשואה (א)
חודשים לכלל נכסיה
נכסיה
במשך 60
הקרן לכלל
חודשים
שהשיאה
שהשיאה הקרן במשך 60
ההבטחה ניתנה ההבטחה
ניתנה שלגביהם
שלגביהם מסוים
בחודש מסוים בחודש
התקופה 34ג ,בשל התקופה
בשללפי סעיף
תשואה
להשלמת 34ג,
להשלמת תשואה לפי סעיף
ועד לתום  60חודשים
חודשים
באותו60חודש
שתחילתה לתום
שתחילתה באותו חודש ועד
הוצאות ישירות בשל
ישירות בשל
ואחרי ניכוי
הוצאות
כאמור,
כאמור ,ואחרי ניכוי
בלבד;בנכסי הקרן ,בלבד;
עסקאות
הקרן,
ביצוע
ביצוע עסקאות בנכסי
לפי סעיף (26א) לעניין
לעניין
הוראות
השר (26א)
קבע סעיף
הוראות לפי
(ב) קבע השר (ב)
שבשלהםשבהסדר שבשלהם
קרן ותיקה
שבהסדר
השקעת נכסי
השקעת נכסי קרן ותיקה
השלמת תשואה -
תשואה -
השלמתלהבטחת
להבטחת זכאית
הקרן
הקרן זכאית
ברוטו,המצטברת ברוטו,
הנומינלית
התשואההמצטברת
התשואה הנומינלית
במשך  60חודשים על
חודשים על
 60הזכאית
הקרן
במשך
שהשיאה
שהשיאה הקרן הזכאית
להשלמתההבטחה להשלמת
שבשלהם ניתנה
הנכסים ההבטחה
הנכסים שבשלהם ניתנה
בחודש מסוים ,בשל
34גבשל
מסוים,
בחודש סעיף
תשואה לפי
תשואה לפי סעיף 34ג
באותו60חודש ועד לתום 60
שתחילתהלתום
התקופה חודש ועד
התקופה שתחילתה באותו
ניכוי הוצאות ישירות
ישירות
ואחרי
הוצאות
כאמור,
ניכוי
חודשים
חודשים כאמור ,ואחרי
באותם נכסים ,בלבד.
בלבד.
עסקאות
ביצוענכסים,
באותם
בשל
בשל ביצוע עסקאות
השלמת תשואה
לקרנות הזכאיות

תשואה
הייעודית מהקרן הייעודית
לקרן זכאית,
מהקרן
תעביר
זכאית,
הממשלה
תעביר לקרן
34ג( .א)
הממשלה
השלמת(א)
34ג.
לקרנות הזכאיות
המדינה ,השלמת תשואה
השלמת תשואה
המדינה ,מתקציב
תשואה או
מתקציב
להשלמת
להשלמת תשואה או
זה .כמפורט בסימן זה.
ובתנאים
במועדיםבסימן
במועדים ובתנאים כמפורט

חודש החל מהחודש
מהחודש
החלשל כל
הראשון
העסקיםחודש
ביום של כל
(ב) ביום העסקים(ב)הראשון
הקרן זכאית להבטחת
להבטחת
שבשלהם
זכאית
הזכאית
שבשלהם הקרן
הזכאיתנכסי הקרן
הקובע ,נכסי הקרן הקובע,
הזכאיתנכסי הקרן הזכאית
הקרןנוסף על
מועד,
נכסי
באותו
נוסף על
תשואה
מועד,
השלמת
השלמת תשואה באותו
השלמת תשואה ,ואשר
תשואה ,ואשר
השלמת להבטחת
הקרן זכאית
להבטחת
שבשלהם
שבשלהם הקרן זכאית
לאותו קטן (ה) נכון לאותו
לפי סעיף
התחשבנותנכון
סעיף קטן (ה)
בעדם
בוצעה לפי
התחשבנות
טרם בוצעה בעדם טרם
יהיו הסכום של אלה:
אלה:
מועד,
מועד ,יהיו הסכום של
קיימים  -מכפלת שיעור
זכאים שיעור
שאינםמכפלת
קיימים -
בעד מי
()1זכאים
( )1בעד מי שאינם
נכסיהמשוערך של נכסי
בשווי
תשואהשל
המשוערך
להשלמת
הנכסים בשווי
הנכסים להשלמת תשואה
העסקים הראשון של
ביום של
הראשון
האחרים,
העסקים
הזכאית
האחרים ,ביום
הקרן
הקרן הזכאית
אלה:של סכום שני אלה:
בהפחתה
סכום שני
החודש,
החודש ,בהפחתה של
של איגרות החוב
החוב
המשוערך
השווי איגרות
המשוערך של
(א)
(א) השווי
מי הזכאית בעד מי
שהונפקובעדלקרן
המיועדותהזכאית
המיועדות שהונפקו לקרן
וטרם נפדו נכון ליום
קיימים ליום
נפדו נכון
זכאים
שאינםוטרם
שאינם זכאים קיימים
הראשון של החודש;
החודש;
העסקים
העסקים הראשון של
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(ב) השווי המתואם של נכסי הקרן הזכאית
האחרים שבשלהם הקרן זכאית להבטחת
השלמת תשואה ,ואשר טרם בוצעה בעדם
התחשבנות לפי סעיף קטן (ה) ,נכון ליום
העסקים הראשון של החודש;
( )2בעד הזכאים הקיימים  -מכפלת שיעור הנכסים
להשלמת תשואה לעניין זכאים קיימים בשווי
המשוערך של נכסי הקרן הזכאית לעניין זכאים
קיימים ,ביום העסקים הראשון של החודש ,בהפחתה
של סכום שני אלה:
(א) השווי המשוערך של איגרות החוב
המיועדות שהונפקו לקרן הזכאית בעד זכאים
קיימים וטרם נפדו נכון ליום העסקים הראשון
של החודש;
(ב) השווי המתואם של נכסי הקרן הזכאית
לעניין זכאים קיימים שבשלהם הקרן זכאית
להבטחת השלמת תשואה ,ואשר טרם בוצעה
בעדם התחשבנות לפי סעיף קטן (ה) ,נכון ליום
העסקים הראשון של החודש.
(ג) נכסי קרן זכאית שהיא קרן חדשה מקיפה או קרן ותיקה
מסלולית שבשלהם הקרן זכאית להבטחת השלמת תשואה,
כמפורט בסעיף קטן (ב) ,ינוהלו באפיק השקעה מובטח
תשואה באופן שלהלן:
( )1השקעת הכספים תהיה לפי מדיניות ההשקעות
במסלול ההשקעה שמתקיים בו אחד מהמפורטים
להלן (בסעיף זה  -המסלול הקובע):
(א) המסלול שבו מנוהלים היקף הנכסים
הגדול ביותר במועד הקובע;
(ב) נסגר או מוזג המסלול האמור בפסקת
משנה (א)  -המסלול שבו מנוהלים היקף
הנכסים הגדול ביותר במועד שבו נסגר או מוזג
המסלול כאמור;
(ג) מסלול השקעה אחר שייבחר באופן
שיקבע השר ,באישור ועדת הכספים ,מתוך
מסלולי ההשקעה שמנהלת הקרן;
( )2לעניין מדיניות ההשקעות כאמור בפסקה (,)1
לא תובא בחשבון השקעה באגרות חוב מיועדות
במסלול הקובע ,אם ישנה;
( )3השקעת הכספים בסוגי נכסים ובנכסים מסוימים
תהיה באופן זהה ככל האפשר להשקעת הכספים במסלול
הקובע ,והכול למעט השקעה באגרות חוב מיועדות
ונכסים לא סחירים שהושקעו לפני המועד הקובע;
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הכספים ,רשאי לקבוע
ועדת לקבוע
באישור רשאי
השר,הכספים,
( )4השר ,באישור( )4ועדת
בפסקאות ( )1עד (.)3
כאמור(.)3
השקעה( )1עד
בפסקאות
לעניין
כאמור
הוראות
הוראות לעניין השקעה
השר ,באישור ועדת
ועדת
באישור (ג),
בסעיף קטן
האמורהשר,
קטן (ג),
בסעיף אף
(ד) על
(ד) על אף האמור
(26א) הוראות שונות
סעיףשונות
הוראות
לקבוע לפי
סעיף (26א)
לפי רשאי
הכספים,
הכספים ,רשאי לקבוע
באפיק השקעה מובטח
ההשקעות מובטח
באפיק השקעה
ההשקעות ניהול
לעניין אופן ניהוללעניין אופן
בשיעורי השקעה והחזקה
השקעה והחזקה
בשיעורי נדרשות
נדרשות התאמות
תשואה וכן
תשואה וכן התאמות
הקרןבהגדלת נכסי הקרן
בהתחשב
בהגדלת נכסי
בהתחשב סעיף ,26
שנקבעו לפי
מרביים ,26
מרביים שנקבעו לפי סעיף
לפי הוראות סימן זה.
המושקעיםזה.
המושקעים לפי הוראות סימן
שלאחר החודש הקובע,
הקובע,
חודש
החודש
שלאחרמכל
חודשחודשים
בחלוף 60
חודשים מכל
(ה) בחלוף ( 60ה)
הודעה מפורטת בדבר
לממשלה בדבר
הודעה מפורטת
קרן זכאית
לממשלה
תמסור כל
תמסור כל קרן זכאית
ויחולו האמורה ,ויחולו
האמורה,בתקופה
בתקופהשהשיאה
שהשיאההכוללת
התשואה הכוללתהתשואה
הוראות אלה:
הוראות אלה:
הזכאיתשל הקרן הזכאית
הקרןהכוללת
התשואה
הכוללת של
התשואה עלתה
()1
( )1עלתה
היעד המצטברת ,תעביר
תשואתתעביר
המצטברת,
האמורה על
תשואת היעד
בתקופה
בתקופה האמורה על
להשלמת תשואה את
תשואה את
להשלמתהייעודית
הזכאית לקרן
הייעודית
הקרן הזכאית לקרןהקרן
הכוללת לבין תשואת
תשואת
התשואה
הכוללת לבין
ההפרש שבין
התשואה
שווי ההפרש שביןשווי
שבשלהם הזכאית שבשלהם
הזכאיתנכסי הקרן
המצטברת ,בעד
היעדנכסי הקרן
היעד המצטברת ,בעד
להבטחת השלמת תשואה;
זכאית תשואה;
השלמת
הקרן
הקרן זכאית להבטחת
המצטברת על התשואה
התשואה
היעד
תשואת על
המצטברת
עלתה
( )2היעד
( )2עלתה תשואת
בתקופה האמורה ,תעביר
האמורה ,תעביר
הקרן הזכאית
בתקופה
הכוללת של
הכוללת של הקרן הזכאית
שווי ההפרש שבין
ההפרשאתשבין
שוויהזכאית
הממשלהאתלקרן
הממשלה לקרן הזכאית
התשואה הכוללת ,בעד
הכוללת ,בעד
המצטברת לבין
התשואה
היעד
לבין
תשואת
תשואת היעד המצטברת
הקרן זכאית להבטחת
להבטחת
שבשלהם
הזכאיתזכאית
שבשלהם הקרן
נכסי הקרן הזכאיתנכסי הקרן
השלמת תשואה; השלמת תשואה;
ו־( )2יתבצעו לא יאוחר
לא()1יאוחר
פסקאות
לפייתבצעו
ו־()2
העברות
פסקאות ()1
( )3העברות לפי ()3
החודש שבו נערכה
נערכה
לאחר
העוקבשבו
החודש
החודש
מתום לאחר
מתום החודש העוקב
כאמור בסעיף קטן זה;
ההתחשבנות זה;
ההתחשבנות כאמור בסעיף קטן
פסקאות ( )1או ( )2לאחר
( )2לאחר
הסכומיםאולפי
פסקאות ()1
הועברו
הסכומים לפי
()4
( )4הועברו
האמוריםהסכומים האמורים
( ,)3יועברו
הסכומים
האמור בפסקה
( ,)3יועברו
המועד
המועד האמור בפסקה
בשל תקופת האיחור:
האיחור:
כמפורט להלן
בשל תקופת
תשואה
בתוספתלהלן
בתוספת תשואה כמפורט
(א)

המדינה  -תשואת היעד;
תשואת היעד;
איחור של
המדינה -
(א) לגבי
לגבי איחור של

התשואהזכאית  -התשואה
איחור -של קרן
לגביזכאית
של קרן
(ב) לגבי איחור (ב)
הכוללת.
הכוללת.
תשולם קטן (ה) תשולם
כאמור בסעיף
התשואהקטן (ה)
כאמור בסעיף
התשואההשלמת
(ו)
(ו) השלמת
תשואה; להשלמת תשואה;
להשלמתהייעודית
שנצברו בקרן
הייעודית
הכספים
מתוך בקרן
מתוך הכספים שנצברו
להשלמת תשואה ,תשלם
תשואה ,תשלם
להשלמתהייעודית
כספים בקרן
הייעודית
בקרן נותרו
לא נותרו כספים לא
התשואה מתקציב המדינה.
מתקציב המדינה.
את השלמת
התשואה
הממשלה
הממשלה את השלמת
יציבות השלמת
התשואה

השלמת
זכאית תהיה זכאית
זכאית
תהיה קרן
סעיף 34ג,
זכאית
מהוראות
לגרוע34ג ,קרן
בלי סעיף
מהוראות
לגרוע 34ד.
יציבות בלי
34ד.
התשואה
באותו סעיף לנכסים
לנכסים
כאמור
תשואהסעיף
השלמתבאותו
להבטחת כאמור
להבטחת השלמת תשואה
הסעיף האמור בהתאם
לפי בהתאם
האמור
הבטחה
הסעיף
בשלהם
הבטחה לפי
שניתנה בשלהם שניתנה
הסעיף לאחר המועד
המועד
הוראות
לאחר
תוקנו
הסעיף
הוראות אם
תוקנולהלן ,גם
למפורט
למפורט להלן ,גם אם
תשואה :להשלמת תשואה:
להשלמתההבטחה
שבו ניתנה
שבו ניתנה ההבטחה
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( )1הבטחת השלמת תשואה בהתאם להוראות
סעיף 34ג ,כנוסחו במועד שבו ניתנה ההבטחה
להשלמת תשואה ,לאותם נכסים עד תום התקופה
של  60חודשים ממועד תחילת הזכאות להבטחת
השלמת תשואה לאותם נכסים;
( )2הבטחת השלמת תשואה בהתאם להוראות סעיף
34ג ,כנוסחו במועד שבו ניתנה ההבטחה להשלמת
תשואה ,לאותם נכסים ,לשתי תקופות נוספות של 60
חודשים כל אחת ,בהתאם להוראות אותו סעיף.
קרן ייעודית
להשלמת תשואה

34ה( .א)

החשב הכללי יקים קרן ייעודית להשלמת תשואה.

(ב) הכספים שיועברו לקרן הייעודית להשלמת תשואה
לפי סעיף 34ג יופקדו בחשבון נפרד בבנק ישראל שינוהל
במטבע ישראלי ויישאו ריבית בהתאם להסכם שבין
ממשלת ישראל לבין בנק ישראל מכוח סעיף  48לחוק בנק
ישראל ,התש"ע2010-.15
(ג) לשם מימון הקרן הייעודית להשלמת תשואה ייקבע
בחוק התקציב השנתי ,בתכנית נפרדת ,בכל אחת מהשנים
המפורטות להלן ,לכל הפחות ,סכום המתקבל מהכפלת
אומדן סך הנכסים ב־ 1ביולי של אותה שנה ,ולעניין שנת
 - 2022ביום ז' בכסלו התשפ"ג ( 1בדצמבר  ,)2022שבשלהם
כל הקרנות הזכאיות להבטחת השלמת תשואה בשיעור
כמפורט להלן ,בתוספת ממוצע שיעור השינוי השנתי במדד
בחמש השנים שקדמו לאותה שנה:
()1

בשנים  2022עד ;3.15% - 2025

()2

בשנים  2026עד ;2.65% - 2027

()3

בשנת ;2.15% - 2028

()4

בשנת  2029ואילך .1.95% -

(ד) כספי הקרן הייעודית להשלמת תשואה לא יהיו
ניתנים לעיקול ,להמחאה או לשעבוד.
(ה) כספי הקרן הייעודית להשלמת תשואה ישמשו
כמפורט להלן ,בלבד:
()1
זה;

להשלמת תשואה לקרנות הזכאיות ,על פי סימן

( )2לגבי כספים כאמור בסעיף 34ג(ה)( - )1גם
העברה לקרנות זכאיות.
תקנות  -סימן ה'1

15
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34ו( .א) השר ,באישור ועדת הכספים ,רשאי לקבוע הוראות
בדבר זקיפת תשואה לעמיתי הקרן הזכאית ומקבלי קצבה
בשל השלמת התשואה כאמור בסעיף זה ,לרבות בשל
משיכת כספים בקרן הזכאית ,קבלת קצבה ,העברת כספים
מקרן זכאית לקופת גמל אחרת או העברת כספים ממסלול

ס"ח התש"ע ,עמ' .452
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באותה קרן זכאית; תקנות
אחר תקנות
זכאית;
השקעה
באותה קרן
למסלול
אחר
אחד
השקעה
השקעה
השקעה אחד למסלול
לאישור ועדת הכספים לא
הכספים לא
ועדתיובאו
קטן זה
לאישור
יובאו סעיף
ראשונות לפי
ראשונות לפי סעיף קטן זה
התשפ"ב ( 31במרס .)2022
במרס .)2022
באדר ב'
כ"ח(31
התשפ"ב
יאוחר מיום
יאוחר מיום כ"ח באדר ב'
(ב)

הוראות בעניינים אלה:
לקבוע אלה:
בעניינים
רשאי
הוראות
לקבוע השר
השר רשאי (ב)
באשר הזכאיות באשר
הזכאיותהקרנות
התחשבנות בין
בין הקרנות
( )1התחשבנות ()1
שהועברו בין קרן זכאית
נכסיםזכאית
שהועברועלבין קרן
נכסים תשואה
להשלמת
להשלמת תשואה על
אחת לאחרת;
אחת לאחרת;
שטרםבשל נכסים שטרם
נכסיםזכאית
עם קרן
בשל
התחשבנות
( )2קרן זכאית
( )2התחשבנות עם
שבו ניתנה הבטחת
הבטחת
מהמועד
חודשיםניתנה
מהמועד שבו
חלפו  60חודשיםחלפו 60
תשואה לפי סעיף 34ג.
השלמת 34ג.
השלמת תשואה לפי סעיף

הקובע לתקופה שלא
המועדשלא
לתקופה
הקובעאת
המועדלדחות
השר רשאי
לדחות את
(ג) השר רשאי (ג)
שהדחייה תיעשה לא
תיעשה לא
חודשים ,ובלבד
ארבעהשהדחייה
על ובלבד
חודשים,
תעלה על ארבעה תעלה
 28(.)2022בפברואר .)2022
התשפ"ב
בפברואר
באדר א'
כ"ז (28
התשפ"ב
יאוחר מיום
יאוחר מיום כ"ז באדר א'
דיווח לממשלה
ולכנסת

ימסור השר לממשלה
לממשלה
בכל שנה,
במאיהשר
ימסור
מ־30
שנה,
יאוחר
לא בכל
(א)במאי
34ז.מ־30
לממשלהלא יאוחר
דיווח (א)
34ז.
ולכנסת
יישום הוראות סימן זה,
סימן זה,
הוראות על
דיווח מפורט
הכספיםיישום
מפורט על
ולוועדת
ולוועדת הכספים דיווח
להשלמת תשואה לפי
הייעודית לפי
להשלמת תשואה
לעניין הקרן
הייעודית
הקרןפרטים
לרבות
לרבות פרטים לעניין
בשיעורי התקצוב כאמור
התאמות כאמור
בשיעורי התקצוב
ואם נדרשות
התאמות
נדרשות 34ה,
סעיף 34ה ,ואם סעיף
(בסעיף זה  -הדיווח) .
הדיווח) .
בסעיף34-ה(ג)
בסעיף 34ה(ג) (בסעיף זה
בדיווח.תקיים דיון בדיווח.
דיוןהכספים
ועדת
(ב) ועדת הכספים(ב)תקיים
האינטרנט של משרד
משרד
באתר
הדיווח של
האינטרנט
באתר את
הדיווחיפרסם
את השר
(ג) השר יפרסם (ג)
האוצר".
האוצר".
מיסוי הכנסות צבורות
צבורות
פרק ד':
פרק ד' :מיסוי הכנסות

התשי"ט1959-16
התשי"ט1959-16
לעידודתיקון חוק
תיקון חוק
השקעות הון) -
חוקהון) -
השקעות
(בפרק זה -
לעידוד
(בפרק זה  -חוק
הון,
לעידוד השקעות
בחוקהון,
בחוק לעידוד.5השקעות
.5

לעידוד השקעות

לעידוד השקעות

שנצברה
הכנסה
שנצברה
הכנסהיבוא
"לענייןשעה"
יבוא"הוראת
אחרי
שעה"
שביעי,
"הוראת
אחרי לפרק
סימן ד'
שביעי,
בכותרת
( )1לפרק
( 74 )1בכותרת סימן ד'
מס' 74
"לעניין הון -
הון  -מס'
עד תום שנת ;"2011עד תום שנת ;"2011
אחרי סעיף 52ג יבוא:
()2יבוא:
( )2אחרי סעיף 52ג
צבורה נבחרת  -הוראת
הכנסההוראת
נבחרת -
חברות על
מס צבורה
הכנסה
"סימן ה':
"סימן ה' :מס חברות על
2020עד תום שנת 2020
שנצברה
הכנסהשנת
לענייןעד תום
שנצברה
שעה לעניין הכנסהשעה
מס חברות על
הכנסה צבורה
נבחרת

52ד.חברות
מס
חברההכנסתה של חברה
של -סך
צבורה"
הכנסתה
"הכנסה
זה -,סך
צבורה"
"הכנסהבסימן
52ד( .א)
(א) על בסימן זה,
הכנסה צבורה
בדצמבר  ,)2020ומתקיימים
ומתקיימים
31(,)2020
התשפ"א
בדצמבר
(31בטבת
התשפ"אט"ז
נבחרת עד יום ט"ז בטבת עד יום
לגביה כל אלה :לגביה כל אלה:

שהייתה שהוונה ,שהייתה
לרבות הכנסה
שהוונה,
הכנסה,
היאהכנסה
לרבות
( )1היא הכנסה)1( ,
שבה הופקה ,לפי סעיף
המססעיף
בשנת לפי
הופקה,
חברות
ממס שבה
פטורה המס
פטורה ממס חברות בשנת
כנוסחו לפני תחילתו
תחילתו
סעיף (51ב)
כנוסחו לפני
(א ,)1לפי
(51ב)
(47א)( )5או
(47א)( )5או (א ,)1לפי סעיף
הכלכלית לשנת הכספים
המדיניותהכספים
הכלכלית לשנת
המדיניות י' לחוק
של פרק י' לחוק של פרק
התשס"ה2005- (בהגדרה זו -
 (בהגדרה זו -
חקיקה),
התשס"ה2005-
( 2005תיקוני
( 2005תיקוני חקיקה),
51א(א)(()1א) )2( ,או (;)3
או (;)3
סעיף
51א(א)(()1א))2( ,
מס'  ,)60או לפי
סעיף
תיקון
תיקון מס'  ,)60או לפי
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( )2החברה טרם חבה בשלה במס חברות לפי סעיף
(47א ,)2סעיף (51ג) או (ח) כנוסחו לפני תחילתו של
תיקון מס'  ,60סעיף 51ב או סעיף 52א ,למעט חבות
במס בשל סכום שנתנה לחבר בני אדם המוחזק
על ידה או שזקפה אותו לחובתו ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,לרבות רכישתו מצד שלישי; לעניין זה,
"החזקה"  -כהגדרתה בפסקה ( )3להגדרה "קרוב"
שבסעיף  88לפקודה.
(ב) על אף ההוראות לפי חוק זה ,חברה תהיה זכאית לשלם
בשל הכנסתה הצבורה ,כולה או חלקה ,בהתאם לבחירתה
לפי סעיף קטן (ד) (בסימן זה  -הכנסה צבורה נבחרת) ,מס
חברות בשיעור כאמור בסעיף קטן (ג).
(ג) מס החברות שתשלם חברה על ההכנסה הצבורה
הנבחרת יהיה בשיעור מס החברות שהיה חל על אותה
הכנסה לפי הוראות סעיף  ,47בשנה שבה הופקה ,אילולא
הייתה פטורה ממס חברות בשנה זו ,כשהוא מוכפל במקדם
המס ,ולא פחות מ־( 6%בסימן זה  -שיעור המס המזערי);
לעניין זה -
"מקדם המס"  -אחד פחות יחס ההטבה;
"יחס ההטבה"  -יחס ההפשרה כשהוא מוכפל ב־,0.3
בתוספת ;0.3
"יחס ההפשרה"  -ההכנסה הצבורה הנבחרת כשהיא
מחולקת בסך ההכנסה הצבורה.
(ד) חברה רשאית לבחור לשלם מס חברות לפי הוראות
סעיף זה ,בתוך שנה מיום פרסומו של חוק ההתייעלות
הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות
התקציב  2021ו־ ,)2022התשפ"ב2021- ,17בהודעה שתגיש
למנהל רשות המסים לעניין זה (בסימן זה  -מועד הבחירה);
מנהל רשות המסים רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן מתן
ההודעה על בחירה כאמור ,לרבות מסמכים ואישורים שיש
לצרפם להודעה.
(ה) בחרה החברה לשלם מס חברות על הכנסה צבורה
נבחרת ,לפי הוראות סעיף זה ,לא תוכל לחזור בה מבחירתה;
החברה תשלם את מס החברות כאמור בתוך  30ימים ממועד
הבחירה.
(ו) לא יותרו ניכוי ,זיכוי ,קיזוז ,מקדמה ,או פטור כלשהם
כנגד מס חברות המתחייב לפי סימן זה.
חובת השקעה
מיועדת

17
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52ה( .א) חברה שבחרה לשלם מס חברות על הכנסה צבורה
נבחרת ,לפי הוראות סעיף 52ד ,תשקיע במפעל תעשייתי
שבבעלותה סכום כאמור בסעיף קטן (ב) או (ג) ,לפי העניין,
בחמש השנים שתחילתן בשנת המס שבה חל מועד הבחירה,
לשם אחד או יותר מאלה (בסעיף זה  -השקעה מיועדת):
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כהגדרתם בסעיף ,51
בסעיף ,51
כהגדרתםיצרניים
רכישת נכסים
( )1רכישת נכסים( )1יצרניים
למעט בניינים;
למעט בניינים;
()2

במחקר ופיתוח בישראל;
בישראל;
השקעה
( )2ופיתוח
השקעה במחקר

לעובדים חדשים שנוספו
עבודה שנוספו
שכר חדשים
לעובדים
תשלום
עבודה
( )3תשלום שכר ()3
במפעל שהועסקו במפעל
העובדים
שהועסקו
העובדים למספר
למפעל ,ביחס
למפעל ,ביחס למספר
שכר עבודה לנושא
לנושא
עבודהלמעט
שכר ,2020
למעט המס
בתום שנת
בתום שנת המס ,2020
משרה -בחברה; לעניין זה -
משרה בחברה; לעניין זה
כהגדרתו בחוק החברות,
בחוק -החברות,
משרה"
כהגדרתו
"נושא משרה" " -נושא
התשנ"ט1999-; התשנ"ט1999-;
מעבודה כאמור בסעיף
בסעיף
הכנסה
כאמור
מעבודה -
"שכר עבודה"
"שכר עבודה"  -הכנסה
 )2(2לפקודה.
 )2(2לפקודה.
יהיה  30%מההכנסה
מההכנסה
המיועדת
ההשקעה 30%
המיועדת יהיה
ההשקעה סכום
(ב)
(ב) סכום
כהגדרתוההפשרה כהגדרתו
מוכפל ביחס
ההפשרה
כשהוא
ביחס
הנבחרת
הצבורהמוכפל
הצבורה הנבחרת כשהוא
שהיה חל על אותה
אותה
החברות
שהיהמסחל על
ובשיעור
החברות
בסעיףמס52ד(ג)
בסעיף 52ד(ג) ובשיעור
שבה הופקה ,אילולא
אילולא
הופקה,בשנה
סעיף ,47
הוראותשבה
לפי בשנה
סעיף ,47
הכנסה
הכנסה לפי הוראות
ממס חברות בשנה זו.
בשנה זו.
חברותפטורה
ממסהחברה
הייתה
הייתה החברה פטורה
לגבי חברה שחל עליה
(ב),עליה
שחל
חברהקטן
בסעיף
לגבי
האמור
קטן (ב),
בסעיף אף
(ג) על אף האמור(ג) על
ההשקעה המיועדת יהיה
המיועדת יהיה
המזערי ,סכום
המס ההשקעה
שיעורסכום
שיעור המס המזערי,
שקיבלה החברה בשל
המס בשל
הטבתהחברה
שקיבלה
המססכום
הטבתשבין
ההפרש
ההפרש שבין סכום
המתקבל ממכפלה של 30%
ממכפלה של 30%
ובין הסכום
המתקבל
הסכוםהמזערי
שיעור המס
שיעור המס המזערי ובין
לפי הוראות סעיף ,47
סעיף ,47
ההכנסה
הוראות
חל על
שהיהלפי
ההכנסה
החברות
חל על
במס
במס החברות שהיה
המס""סכום הטבת המס"
לעניין זה,
הנבחרת;הטבת
הצבורהזה" ,סכום
הנבחרת; לעניין
ובהכנסה הצבורה ובהכנסה
שהיה חל על ההכנסה
ההכנסה
החברות
חל על
שהיהמס
החברותשיעור
ההפרש שבין
שיעור מס
 ההפרש שבין -המס המזערי ,כשהוא
כשהוא
שיעור
המזערי,
 47ובין
סעיףהמס
שיעור
הוראות
 47ובין
לפי הוראות סעיףלפי
בהכנסה הצבורה הנבחרת.
מוכפלהנבחרת.
מוכפל בהכנסה הצבורה
ההשקעה המיועדת
המיועדת
את מלוא
ההשקעה
מלוא החברה
השקיעה
לא את
החברה
(ד) לא השקיעה (ד)
במועד(א) ,תחויב במועד
בסעיף קטן
הקבועהתחויב
התקופהקטן (א),
הקבועה בסעיף
עד תום התקופה עד תום
במס חברות נוסף על
נוסף על
הנבחרת
חברות
הצבורה
הנבחרת במס
הצבורה ההכנסה
זה על ההכנסה זה על
ההפרש שבין ההשקעה
ההשקעה
בגובה
52ד(ג),שבין
סעיףההפרש
בגובה
52ד(ג) ,לפי
המס לפי סעיף המס
בפועל; מס החברות
החברות
שהשקיעה
בפועל; מס
ההשקעה
שהשקיעה
המיועדת ובין
המיועדת ובין ההשקעה
התקופה האמורה בסעיף
מתום בסעיף
האמורה
ימים
התקופה
מתוםבתוך30
ישולם
ימים
הנוסף
הנוסף ישולם בתוך30
וריבית מיום ההודעה
ההודעה
הצמדה
הפרשימיום
בתוספתוריבית
(א) ,הצמדה
הפרשי
קטן (א) ,בתוספת קטן
המסים ועד יום התשלום.
התשלום.
רשות
למנהל יום
למנהל רשות המסים ועד
חלוקת דיבידנד
מתוך הכנסה
צבורה נבחרת

מתוך הכנסה צבורה
צבורה
ששולם
דיבידנדהכנסה
ששולם מתוך
קיבל אדם
דיבידנד
אדם (א)
דיבידנדקיבל 52ו.
חלוקת (א)
52ו.
מתוך הכנסה
 ,15%בשיעור של ,15%
הכנסה
במסשל
בשיעור
הכנסה עליו
יהיה חייב
נבחרת ,במס
נבחרת ,יהיה חייב עליו
צבורה נבחרת
בשינויים המחויבים.
המחויבים.
סעיף (47ב)(,)2
בשינויים
הוראות
(47ב)(,)2
לעניין זה
ויחולוסעיף
ויחולו לעניין זה הוראות
בחלוקת דיבידנד שחל
יחולושחל
דיבידנד
(א) לא
בחלוקת
סעיף קטן
הוראותיחולו
קטן (א) לא
(ב) הוראות סעיף(ב)
המדיניות הכלכלית לשנים
הכלכלית לשנים
(39ה)(()2ג) לחוק
סעיף המדיניות
עליה לחוק
עליה סעיף (39ה)(()2ג)
חקיקה) ,התשע"א2011-.
התשע"א2011-.
ו־( 2012תיקוני
חקיקה),
 2011ו־( 2012תיקוני2011
הכנסה צבורה נבחרת
נבחרת
מתוך
צבורה
דיבידנד
הכנסה
המחלקת
דיבידנד מתוך
(ג) חברה
(ג) חברה המחלקת
הדיבידנד ,ויחולו על
ממקבל על
הדיבידנד ,ויחולו
מס ההכנסה
ממקבל
במקור את
ההכנסה
תנכה
תנכה במקור את מס
המתייחסות לניכוי במקור;".
לניכוי במקור;".
ההוראות
המתייחסות
מס זה כל ההוראותמס זה כל
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()3

בסעיף - 74
(א)

בסעיף קטן (ד)( ,)4פסקת משנה (ב)  -תימחק;

(ב) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
"(ד )1( )1בחלוקת דיבידנד של חברה שהייתה לה הכנסה צבורה ,יראו
לעניין סעיף (47א ,)2סעיף (51ג) או (ח) ,כנוסחו לפני תחילתו של
תיקון מס'  ,60או סעיף 51ב ,כאילו חלק הדיבידנד השווה למנה
המתקבלת מחלוקת הכנסתה הצבורה של החברה ברווחי החברה,
חולק מתוך הכנסה שהושגה בתקופה שבה הייתה החברה פטורה
ממס.
()2

בסעיף זה -
"הכנסה צבורה"  -הכנסה שנצברה עד למועד חלוקת
הדיבידנד ומתקיימים לגביה התנאים האמורים
בפסקאות ( )1ו–( )2להגדרה "הכנסה צבורה" שבסעיף
52ד(א);
"רווחי החברה"  -כלל ההכנסה החייבת של החברה,
בתוספת ההכנסות הפטורות ממס ,לרבות שבח
כמשמעותו בסעיף  6לחוק מיסוי מקרקעין ,שנצברו
מיום התאגדותה ,בניכוי המס המתחייב ששולם עליה
ובניכוי דיבידנד שחולק;
"תיקון מס'  - "60פרק י' לחוק המדיניות הכלכלית לשנת
הכספים ( 2005תיקוני חקיקה) ,התשס"ה".2005-

פרק ד'  -תחולה
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.6

סעיף  74לחוק לעידוד השקעות הון ,כנוסחו בחוק זה ,יחול על דיבידנד שחולק מיום
ז' באלול התשפ"א ( 15באוגוסט  )2021ואילך ,מתוך רווחי החברה כהגדרתם בסעיף
(74ד )2()1האמור.
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פרק ה' :פריסת המועדים להמשך עבודת ההנגשה

.7

בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998-( 18בפרק זה  -חוק השוויון) -
( )1בסעיף 19ח(ה)( ,)1במקום "מקום ציבורי" יבוא "מקום ציבורי ,ובכלל זה לא יתקשר
עם הבעלים של המקום לשם מתן שירות ציבורי בו;",
()2

בסעיף 19ט -

תיקון חוק
שוויון זכויות
לאנשים
עם מוגבלות -
מס' 19

(א) אחרי סעיף קטן (ג )1יבוא:
"(ג1א) ( )1על אף ההוראות לפי סעיף קטן (ג)( ,)1המועד שבו תחול חובת
הנגישות במלואה לעניין רשות ציבורית המנויה בטור א' בתוספת
השלישית (בסעיף קטן זה  -רשות מקומית) ,יוארך עד יום כ"ח באדר
ב' התשפ"ב ( 31במרס  ,)2022בכל הנוגע למקומות ציבוריים קיימים
ומקומות ציבוריים שאינם בניינים החייבים בהנגשה לפי סעיף זה,
וביום כ"ו בחשוון התשפ"ב ( 1בנובמבר  )2021טרם הושלם בהם
ביצוע התאמות הנגישות.
( )2על אף האמור בפסקה ( ,)1המועד שבו תחול חובת הנגישות
במלואה לעניין רשות מקומית שפרסמה ברשומות ובאתר האינטרנט
של הרשות והגישה למשרד הפנים ולנציבות עד יום כ"ח באדר ב'
התשפ"ב ( 31במרס  )2022את המפורטים להלן ,יוארך עד יום ט' בניסן
התשפ"ג ( 31במרס  ,)2023לעניין מקומות ציבוריים קיימים ומקומות
ציבוריים שאינם בניינים המנויים ברשימה כאמור בפסקת משנה
(א) ,שהמועד להשלמת ביצוע התאמות הנגישות בהם הוארך לפי
הוראות פסקה ( ,)1וביום כ"ח באדר ב' התשפ"ב ( 31במרס  )2022טרם
הושלם בהם ביצוע התאמות הנגישות (בסעיף קטן זה  -מקומות
שטרם הונגשו):
(א) רשימה של כל המקומות הציבוריים הקיימים או
המקומות הציבוריים שאינם בניינים ,שחלה לגביהם חובת
ביצוע התאמות נגישות לפי סימן זה ,ובכלל זה יצוינו
ברשימה מקומות כאמור שחובת הנגישות לגביהם לפי סימן
זה הושלמה במלואה (בסעיף קטן זה  -מקומות שחלה לגביהם
חובת נגישות); הרשימה תכלול ,לגבי כל מקום את הפרטים
שיש לכלול בצו לפי הוראות סעיף קטן (ג ,)2()2וכן את הייעוד
הכללי של כל מקום כאמור;
(ב) תכנית להשלמת ביצוע התאמות נגישות במקומות
ציבוריים המנויים ברשימה כאמור בפסקת משנה (א) ,שלפיה
בכל שנה יונגשו  25%מהמקומות שטרם הונגשו ,תוך מתן
עדיפות לביצוע התאמות נגישות במקומות מהסוגים הבאים:
מקום שאינו בניין ,אולמות תרבות ,אולמות ספורט ,בריכות,
מקומות שניתנים בהם שירותי רווחה ,מסגרות חינוך בלתי
פורמלי ומרכזים קהילתיים;
(ג) הצהרה מאת ראש הרשות המקומית על כך שהרשות
הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות לפי סעיף זה
תקציב שמאפשר את ביצוען.
18

ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;152התשע"ח ,עמ' .743
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( )3על אף האמור בפסקה ( ,)2המועד שבו תחול חובת הנגישות
במלואה לעניין רשות מקומית שפרסמה והגישה באופן האמור ברישה
של אותה פסקה ,עד יום ט' בניסן התשפ"ג ( 31במרס  ,)2023רשימה
והצהרה כמפורט להלן ,יוארך עד יום כ"א באדר ב' התשפ"ד ( 31במרס
 ,)2024לעניין מקומות שחלה לגביהם חובת נגישות וביום ט' בניסן
התשפ"ג ( 31במרס  )2023טרם הושלם בהם ביצוע התאמות הנגישות:
(א) רשימה כאמור בפסקה (()2א) ,שלפיה בתקופה של שנה
שהסתיימה ביום ט' בניסן התשפ"ג ( 31במרס  ,)2023הושלם
ביצוע התאמות הנגישות ב־ 25%לפחות מהמקומות שטרם
הונגשו תוך מתן עדיפות למקומות המנויים בפסקה (()2ב);
(ב)

הצהרה כאמור בפסקה (()2ג).

( )4על אף האמור בפסקה ( ,)3המועד שבו תחול חובת הנגישות
במלואה לעניין רשות מקומית שפרסמה והגישה באופן האמור
בפסקה ( )2רישה ,עד יום כ"א באדר ב' התשפ"ד ( 31במרס ,)2024
רשימה והצהרה כמפורט להלן ,יוארך עד יום ב' בניסן התשפ"ה (31
במרס  ,)2025לעניין מקומות שחלה לגביהם חובת נגישות וביום כ"א
באדר ב' התשפ"ד ( 31במרס  )2024טרם הושלם בהם ביצוע התאמות
הנגישות:
(א) רשימה כאמור בפסקה (()2א) ,שלפיה בתקופה של
שנה שהסתיימה ביום כ"א באדר ב' התשפ"ד ( 31במרס
 ,)2024הושלם ביצוע התאמות הנגישות ב־ 25%לפחות
מהמקומות שטרם הונגשו תוך מתן עדיפות למקומות המנויים
בפסקה (()2ב);
(ב)

הצהרה כאמור בפסקה (()2ג).

( )5על אף האמור בפסקה ( ,)4המועד שבו תחול חובת הנגישות
במלואה לעניין רשות מקומית שפרסמה והגישה באופן האמור
בפסקה ( )2רישה ,עד יום ב' בניסן התשפ"ה ( 31במרס ,)2025
רשימה והצהרה כמפורט להלן ,יוארך עד יום י"ג בניסן התשפ"ו (31
במרס  )2026לעניין מקומות שחלה לגביהם חובת נגישות וביום ב'
בניסן התשפ"ה ( 31במרס  )2025טרם הושלם בהם ביצוע התאמות
הנגישות:
(א) רשימה כאמור בפסקה (()2א) ,שלפיה בתקופה של שנה
שהסתיימה ביום ב' בניסן התשפ"ה ( 31במרס  ,)2025הושלם
ביצוע התאמות הנגישות ב־ 25%לפחות מהמקומות שטרם
הונגשו תוך מתן עדיפות למקומות המנויים בפסקה (()2ב);
(ב)

הצהרה כאמור בפסקה (()2ג).

( )6שר הפנים יגיש לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,בתוך
שלושה חודשים מכל מועד שבו הוגשו לו המסמכים והמידע כאמור
בפסקאות ( )2עד ( ,)5דיווח שיכלול רשימה של הרשויות המקומיות
שהגישו מסמכים ומידע כאמור ,ובכלל זה לאלו רשויות מקומיות
נדחה המועד שבו חלה חובת הנגישות במלואה ,ואחוז ביצוע
התאמות הנגישות בכל רשות מקומית עד למועד הגשת הדיווח;".
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(ב)

יבוא:סעיף קטן (ג )3יבוא:
(ב)(ג)3אחרי
אחרי סעיף קטן
חובת הנגישות לעניין
לעניין
סיפה,
הנגישות
קטן (ג)3
חובת
בסעיף
סיפה,
האמור
קטן (ג)3
על אף
האמור()1בסעיף
"(ג3א) ( )1על אף "(ג3א)
(בסעיף קטן זה  -משרדי
קטן משרדי
סעיףזה -
באותו קטן
כאמור(בסעיף
סעיף קטן
ציבורית
רשותבאותו
רשות ציבורית כאמור
המנויים ברשימה שיגיש
קיימיםשיגיש
ברשימה
בניינים
המנויים
קיימיםלגבי
ויחידותיה),
הממשלהבניינים
הממשלה ויחידותיה) ,לגבי
ההתייעלות הכלכלית
הכלכלית
ההתייעלות לחוק
הוראות סעיף (37ב)
(37ב) לחוק
סעיף לפי
האוצר
הוראות
שר האוצר לפי שר
לשנת התקציב ,)2019
התקציב,)2019
יעדיהתקציב
לשנת
להשגת
התקציב
חקיקה
(תיקונייעדי
(תיקוני חקיקה להשגת
 ,2021תחול במלואה
במלואה
של שנת
תחול
האחרון
ברבעון ,2021
האחרון,19של שנת
התשע"ח2018-
התשע"ח2018- ,19ברבעון
העניין:שלהלן ,לפי העניין:
במועדים
במועדים שלהלן ,לפי
הנגישותהתאמות הנגישות
התאמותשביצוע
בניינים קיימים
לגבי שביצוע
(א) לגבי בניינים(א)קיימים
הושלם עד יום ג' בטבת
יוםלאג' בטבת
עדזה
סימן
הושלם
בהם לפי
זה לא
הנדרשות
הנדרשות בהם לפי סימן
התשפ"אט"ז(31בטבת התשפ"א (31
בטבת  -ביום
בדצמבר )2019
( 31ביום ט"ז
- )2019
התש"ף
התש"ף ( 31בדצמבר
בדצמבר  ;)2020בדצמבר ;)2020
הנגישותהתאמות הנגישות
התאמותשביצוע
בניינים קיימים
לגבי שביצוע
(ב) לגבי בניינים(ב)קיימים
בטבת עד יום ט"ז בטבת
ט"זהושלם
יוםלא
עד זה
הושלםסימן
בהם לפי
זה לא
הנדרשות
הנדרשות בהם לפי סימן
(31בטבת התשפ"ב (31
התשפ"בכ"ז
 - )2020ביום
בדצמברבטבת
(31ביום כ"ז
- )2020
התשפ"א
התשפ"א ( 31בדצמבר
בדצמבר  ;)2021בדצמבר ;)2021
הנגישותהתאמות הנגישות
התאמותשביצוע
בניינים קיימים
לגבי שביצוע
(ג) לגבי בניינים(ג)קיימים
בטבת עד יום כ"ז בטבת
כ"זהושלם
יוםלא
עד זה
הושלםסימן
בהם לפי
זה לא
הנדרשות
הנדרשות בהם לפי סימן
(31בטבת התשפ"ג (31
ביום ז'
התשפ"ג
- )2021
בדצמברבטבת
( 31ביום ז'
- )2021
התשפ"ב
התשפ"ב ( 31בדצמבר
כאמור בפסקת משנה זו,
משנה זו,
הבניינים
שיעורבפסקת
;)2022כאמור
הבניינים
בדצמבר
בדצמבר  ;)2022שיעור
מסךיעלה על  25%מסך
 25%לא
בפסקה זו,
יעלה על
כאמור
ברשימה לא
שייכללבפסקה זו,
שייכלל ברשימה כאמור
הממשלה ויחידותיה שחלה
ויחידותיה שחלה
של משרדי
הממשלה
הקיימים
משרדי
הבניינים
הבניינים הקיימים של
התאמותזה.נגישות לפי סימן זה.
ביצועלפי סימן
נגישות
חובת
התאמות
לגביהם
לגביהם חובת ביצוע
העבודה והרווחה של
לוועדתשל
והרווחה
תוגש
העבודה
בפסקה ()1
לוועדת
כאמור
רשימהתוגש
( )2רשימה כאמור()2בפסקה ()1
 31( ,)2021בדצמבר ,)2021
התשפ"ב
בדצמבר
(31בטבת
התשפ"בכ"ז
בטבת עד ליום
ולנציבות,
ליום כ"ז
הכנסת
הכנסת ולנציבות ,עד
אתהאוצר ,ותכלול את
משרד
ותכלול
האינטרנט של
משרד האוצר,
ובאתר
ברשומותשל
תפורסםהאינטרנט
תפורסם ברשומות ובאתר
דין;".אסור על פי כל דין;".
גילויו
כן כל
אםפי
אלא על
בניין,אסור
שלכןכלגילויו
הכלליאם
בניין ,אלא
הייעוד
הייעוד הכללי של כל

בדצמבר  ")2020יבוא "י"א
יבוא "י"א
31(")2020
התשפ"א
בדצמבר
(31בטבת
התשפ"א"ט"ז
(ג ,)4במקום
קטןבטבת
"ט"ז
בסעיף
(ג) במקום
(ג) בסעיף קטן (ג,)4
התשפ"ג ( 30ביוני ;")2023
בתמוז;")2023
בתמוז התשפ"ג ( 30ביוני
(ד)

יבוא:סעיף קטן (ג )4יבוא:
(ד)(ג)4אחרי
אחרי סעיף קטן
קטנים (ג1א) או (ג3א),
(ג3א),
סעיפים
(ג1א) או
האינטרנט לפי
סעיפים קטנים
ובאתר
ברשומותלפי
פרסוםהאינטרנט
"(ג)5ובאתר
"(ג )5פרסום ברשומות
לעניין חוק זה כהתאמת
כהתאמת
זהאותו
יראו
19כ(ה),חוק
סעיףלעניין
לפיאותו
להוראותיראו
סעיף 19כ(ה),
בהתאם
אולפי
או בהתאם להוראות
נגישות;".
נגישות;".

()3

בסעיף 19כ )3( -

בסעיף 19כ -

יבוא :סעיף קטן (ב) יבוא:
(א)(ב) אחרי
(א) אחרי סעיף קטן
ומהוראות סעיף  9לצו
(ב) לצו
סעיף 9
סעיף קטן
ומהוראות
מהחובה לפי
סעיף קטן (ב)
לפילגרוע
מהחובהבלי
"(ב)1( )1
"(ב )1( )1בלי לגרוע
חובתמועד תחולת חובת
(הארכת
תחולת
מוגבלות
עם מועד
(הארכת
לאנשים
מוגבלות
עםזכויות
שוויון
שוויון זכויות לאנשים
התשע"ט2019-20
התשע"ט2019-( 20בסעיף זה
קיימים)(,בסעיף זה
למוסדות בריאות
הנגישות קיימים),
הנגישות למוסדות בריאות
של התאמות נגישות
נגישות
לתוקף
התאמות
של כניסתן
למועד
לתוקף
כניסתן עד
המאריך),
למועד
עד הצו
 הצו המאריך)- ,הבריאות לפי סעיף 19יז,
סעיף 19יז,
שיקבע שר
הבריאות לפי
ההוראות
לפישר
שיקבע
בריאות
ההוראות
לשירותי
לשירותי בריאות לפי
19
20

ס"ח התשע"ח ,עמ' .510
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יחויבו נותני שירותים לבצע התאמות נגישות לשירות לפי ההוראות
שקבע שר המשפטים לפי סעיף 19יב המפורטות בטור א' לתוספת
השישית ,בשינויים המחויבים ,בעניינים המפורטים באותו טור ,עד
למועד הנקוב לצד כל הוראה כמפורט בטור ב' לצידה.
( )2שר הבריאות ,בהתייעצות עם ספקי שירותים גדולים ,ארגונים
שמייצגים בעלי מקצועות רפואה ,עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים
בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ובהתחשב בהוראות תקן
ישראלי ,לפי העניין ,בהתאם לעקרונות היסוד ולמטרותיו של חוק
זה ,ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,יהיה רשאי ,בצו,
לשנות את התוספת השישית.
( )3משרד הבריאות יגיש לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת,
לא יאוחר מיום י"ד באייר התשפ"ב ( 15במאי  ,)2022תכנית המפרטת
את דרכי הנגשתם של שירותי אינטרנט הניתנים במסגרת שירותי
הבריאות ואת המועדים לביצוע ההתאמות;".
(ב)

אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ה) ,חובת הנגישות לעניין מקום ציבורי שבו
ניתן שירות בריאות כאמור בסעיף קטן (א) ,תחול במלואה על גוף החייב
בביצוע התאמות נגישות לפי סימן זה ,שלוש שנים לאחר המועד שקבע
שר הבריאות בצו המאריך לעניין אותו מקום ,ויחולו לעניין זה ההוראות
שקבע השר בצו האמור ,ובכלל זה ההוראות לעניין הדיווח התקופתי בדבר
התקדמות ההנגשה במבנים קיימים לפי סעיפים  5ו־ 6לצו ומועדי הדיווח;".

()4

אחרי התוספת החמישית יבוא:

"תוספת שישית
(סעיף 19כ(ב))1
(נגישות שירותי בריאות)
טור ב'
המועד לביצוע

טור א'
ההוראה

 .1תקנה  9לתקנות שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),
התשע"ג–( 212013בתוספת זו  -תקנות
נגישות השירות) ,לעניין ביצוע התאמות
נגישות בנהלים ,הליכים ונוהגים בשירותי
בריאות לשם קיום הוראות הנגישות
המפורטות בתוספת זו

י"ד באייר התשפ"ב ( 15במאי )2022

 .2תקנה  10לתקנות נגישות השירות:
( )1לעניין הסתייעות בחיית שירות;
המנהל הכללי של משרד הבריאות
רשאי ,בהתייעצות עם הנציבות,
לקבוע עד ליום י"ד באדר א' התשפ"ב

21
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מועד פרסום הרשימה ,ואם לא פורסמה -
יום י"ח באב התשפ"ב ( 15באוגוסט )2022

ס"ח התשע"ג ,עמ' .968
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טור א'
ההוראה

טור א'
ההוראה

טור ב'
המועד לביצוע

טור ב'
המועד לביצוע

הרשימה ,ואם לא פורסמה -
פרסוםפורסמה -
ואם לא
מועד
הרשימה,
מקומות
רשימתפרסום
 )2022מועד
מקומות
בפברואר
רשימת
( 15בפברואר 15()2022
התשפ"ב ( 15באוגוסט )2022
באוגוסט )2022
י"ח באב
יום (15
התשפ"ב
לאפשר
י"ח באב
החובה
בהם יום
לאפשר
תחול
החובה
שלא תחול בהם שלא
בחיית שירות בשל סיכון
בשל סיכון
הסתייעות
הסתייעות בחיית שירות
זהלבריאות (בפרט זה
ומשמעותי
לבריאות (בפרט
ישיר ומשמעותי ישיר
 הרשימה); הרשימה);הרשימה  -יום כ"ח באב
פורסמהכ"ח באב
הרשימה  -יום
מיתקן אם
פורסמה
החובהאםלספק
לענייןמיתקן
( )2לספק
( )2לעניין החובה
באוגוסט  ,)2023ואם לא
( 15ואם לא
,)2023
התשפ"ג
השירותבאוגוסט
התשפ"ג (15
השירות בו חיית
חייתשתשהה
הולם שתשהה בוהולם
כאמור  -יום ב' בכסלו
רשימהבכסלו
פורסמה יום ב'
במהלך מתן השירותפורסמה רשימה כאמור -
במהלך מתן השירות
 15( )2023בנובמבר )2023
התשפ"ד
התשפ"ד ( 15בנובמבר
 15( )2022בנובמבר )2022
התשפ"ג
בנובמבר
כ"א(15בחשוון
התשפ"ג
השירות,
נגישותבחשוון
לתקנות כ"א
נגישות12השירות,
 .3תקנה
 .3תקנה  12לתקנות
בחירוםנוהלי פינוי בחירום
לעניין נוהלי פינוי לעניין
התשפ"ב ( 15בנובמבר )2021
בנובמבר )2021
(15בכסלו
התשפ"בי"א
השירות,
בכסלו
נגישות
לתקנות י"א
השירות,
(26ב)
נגישות
 .4תקנה
 .4תקנה (26ב) לתקנות
אמצעי עזר המותאמים
המותאמים
הספקת
לענייןעזר
לעניין הספקת אמצעי
שירותי עזר בעלי אופי
הספקתאופי
עזר בעלי
שירותי או
אישית או הספקת אישית
אישי
אישי
התשפ"ב ( 15במאי )2022
במאי )2022
(15באייר
התשפ"בי"ד
השירות,
באייר
נגישות
לתקנות י"ד
נגישות27השירות,
 .5תקנה
 .5תקנה  27לתקנות
ותקינות זמינות ותקינות
שמירה על
זמינות
לעניין
לעניין שמירה על
למקום ציבורי ולשירות
ולשירות
הנגישות
ציבורי
התאמות
התאמות הנגישות למקום
המפורטות בתוספת זו
בתוספת זו
ציבורי ,המפורטות ציבורי,
התשפ"ג ( 15במאי )2023
באייר )2023
( 15במאי
התשפ"גכ"ד
השירות,
באייר
נגישות
לתקנות כ"ד
נגישות29השירות,
 .6תקנה
 .6תקנה  29לתקנות
התאמות נגישות למידע
לענייןלמידע
לעניין התאמות נגישות
 15( )2022בנובמבר )2022
התשפ"ג
בנובמבר
כ"א(15בחשוון
התשפ"ג
השירות,
נגישותבחשוון
לתקנות כ"א
נגישות29השירות,
 .7תקנה
 .7תקנה  29לתקנות
תרגום לשפת הסימנים
הסימנים
לשפתשירות
לעניין שירות תרגוםלעניין
 15( )2022בנובמבר )2022
התשפ"ג
בנובמבר
כ"א(15בחשוון
התשפ"ג
השירות,
נגישותבחשוון
לתקנות כ"א
נגישות32השירות,
 .8תקנה
 .8תקנה  32לתקנות
טלפון,באמצעות טלפון,
באמצעותשירות
לעניין מתן
לעניין מתן שירות
דואר ,דואר אלקטרוני
אלקטרוני
דואר מסרון,
פקסימיליה,
פקסימיליה ,מסרון ,דואר,
אמצעי דיגיטלי אחר
אחר
או אמצעי דיגיטלי או
 15( )2022בנובמבר )2022
התשפ"ג
בנובמבר
כ"א(15בחשוון
התשפ"ג
השירות,
בחשוון
נגישות
לתקנות כ"א
השירות,
)2(33
נגישות
 .9תקנה
 .9תקנה  )2(33לתקנות
נגישות למערכת ניתוב
התאמותניתוב
לעניין למערכת
לעניין התאמות נגישות
שיחות טלפון
שיחות טלפון
התשפ"ב ( 15במאי ")2022
במאי ")2022
(15באייר
התשפ"בי"ד
השירות,
באייר
נגישות
לתקנות י"ד
נגישות34השירות,
 .10תקנה
 .10תקנה  34לתקנות
התאמות הנגישות שבוצעו
הנגישות שבוצעו
לעניין פרסום
לעניין פרסום התאמות
בהתאםזולהוראות תוספת זו
בהתאם להוראות תוספת
לעניין תחולה
פרק ה' -
פרק ה' -
מקומות
יחולו
מקומות
לענייןזה ,לא
יחולו בחוק
כנוסחם
השוויון,לא
לחוקבחוק זה,
כנוסחם
ו־19כ(ו)
השוויון,
סעיפים 19ט
ו־19כ(ו) לחוק
סעיפים 19טהוראות
הוראות
תחולה .8
.8
19מגהוראות סעיף 19מג
נגישות לפי
הוראות סעיף
לפי זה ,צו
נגישות חוק
תחילתו של
ערבזה ,צו
לגביהם,חוק
תחילתו של
שהוצא
ומבניםערב
ומבנים שהוצא לגביהם,
לחוק השוויון.
לחוק השוויון.
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פרק ו' :ביטוח לאומי
סימן א' :הבטחת הכנסה ומענק עבודה
תיקון חוק הבטחת
הכנסה  -מס' 57

.9

חוק הבטחת
הכנסה  -תחולה

.10

בחוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א1980-( 22בסימן זה  -חוק הבטחת הכנסה) -
()1

בסעיף 9א -
(א) בסעיף קטן (ב) ,אחרי "שקבע השר ",יבוא "ואם הוא תובע שחל עליו סעיף
(5א)( - )1רכב ששוויו עולה על סכום של  60,000שקלים חדשים ",ובמקום "הסכום
האמור יעודכן" יבוא "הסכומים האמורים יעודכנו";
(ב) בסעיף קטן (ב ,)1במקום "הסכום שנקבע לפי סעיף" יבוא "סכומים כאמור
בסעיף" ובסופו יבוא "ואולם ,מגמלתו של תובע שחל עליו סעיף (5א)( )1ואינו
עובד ,ינוכו סכומים בשל חלק השווי העולה על  10,309שקלים חדשים בלבד";

()2

בסעיף 12ב -
(א) בסעיף קטן (א)( ,)1במקום "ל־ "21.5%יבוא "ל־ ,"23.5%ובמקום "ל־"25.5%
יבוא "ל־;"27.5%
(ב) בסעיף קטן (ב) ,במקום "ל־ "21.5%יבוא "ל־ ,"23.5%ובמקום "ל־ "25.5%יבוא
"ל־;"27.5%

()3

בתוספת השנייה ,במקום טור א' יבוא:
"טור א'
מי שהגיע לגיל הפרישה ,ומי שמקבל קצבת אזרח ותיק,
שאירים או תלויים לפי חוק הביטוח

22

66

אם טרם מלאו לו  70שנים

אם מלאו לו 70שנים
וטרם מלאו לו  80שנים

אם מלאו לו  80שנים

42.14%

42.55%

42.96%

66.58%

67.24%

67.89%

77.39%

78.04%

78.70%

88.19%

88.87%

89.50%

 71.92%פחות הסכום
הבסיסי לילד

 72.59%פחות הסכום
הבסיסי לילד

 73.24%פחות הסכום
הבסיסי לילד

 82.72%פחות הסכום
הבסיסי לילד

 83.39%פחות הסכום
הבסיסי לילד

 84.04%פחות הסכום
הבסיסי לילד

 71.92%פחות הסכום
הבסיסי לילד

 72.59%פחות הסכום
הבסיסי לילד

 73.24%פחות הסכום
הבסיסי לילד

 82.72%פחות הסכום
הבסיסי לילד

 83.39%פחות הסכום
הבסיסי לילד

 84.04%פחות הסכום
הבסיסי לילד".

סעיפים 9א12 ,ב וטור א' לתוספת השנייה לחוק הבטחת הכנסה ,כנוסחם בחוק זה ,יחולו
על גמלה המשתלמת בעד התקופה שמיום תחילתו של חוק זה ואילך.

ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;30התשפ"א ,עמ' .358
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חוק מעמד
מעמד
תיקון חוק
במקום
תיקון(6א),
בסעיף
במקום
התש"ס2000-,23
השנייה,בסעיף (6א),
התש"ס2000-,23
מלחמת העולם
ותיקיהשנייה,
העולם
מעמד
מלחמת
ותיקיבחוק
בחוק
מעמד .11
 .11
ותיקי מלחמת
ותיקי מלחמת
"ל־ ."60%
יבוא
"ל־"35%
"ל־ ."60%
יבוא
"ל־"35%
העולם השנייה -
העולם השנייה -
מס' 4

מס' 4

הבטחת
תיקון חוק
(א)הבטחת
תיקון חוק
(31
התשפ"ג
( 31בטבת
יום ז'
התשפ"ג
 )2021עד
בטבת
ביולי
יום ז'
התשפ"א (7
בתמוז )2021עד
( 7ביולי
התשפ"אכ"ז
בתקופה שמיום
(א) כ"ז בתמוז
שמיום
בתקופה.12
.12
הכנסה  -הוראת
הכנסה  -הוראת
הכנסה כך:
הבטחת
כך:
חוק
הכנסה
את
יקראו
הבטחת
השעה),
חוק
הוראת
את
יקראו
תקופת
השעה),
זה
הוראת
(בסעיף
תקופת
)2022
בדצמבר
זה
(בסעיף
)2022
בדצמבר
שעה ותחולה
שעה ותחולה

עצמאי  -סכום כמפורט
כמפורט
הורה
סכום
"ולעניין
עצמאי -
הורה יבוא
"ולענייןבסופה
בפסקה (,)2
(12א),יבוא
בסעיףבסופה
בפסקה (,)2
( )1בסעיף (12א))1( ,
הניכוי להורה עצמאי):
עצמאי):
להורהסכום
(בפרק זה -
הענייןהניכוי
לפי -סכום
להלן,זה
להלן ,לפי העניין (בפרק
המפורטים בסעיף )1(2
מהמקורות )1(2
המפורטים בסעיף
מתגמול וכן
מהמקורות
ההכנסה
חלקוכן
מתגמול
לעניין
ההכנסה
(א) לעניין חלק (א)
עד ל־ 33.81%מהשכר
מהשכר
ומעבודה)
ל־33.81%
מתגמול
הכנסה עד
ומעבודה)
מתגמולזו -
הכנסה(בפסקה
ו–(- )2לפקודה
ו–( )2לפקודה (בפסקה זו
ומעבודה לאחר שנוכה
שנוכה
מתגמול
מההכנסהלאחר
מתגמול ומעבודה
השווה ל־75%
מההכנסה
ל־75%סכום
הממוצע -
הממוצע  -סכום השווה
( ;)1האמור בפסקה (;)1
הסכום
בפסקה
ממנה
ממנה הסכום האמור
מהשכרעל  33.81%מהשכר
 33.81%העולה
ומעבודה
מתגמולעל
ההכנסה העולה
חלקומעבודה
מתגמול
לעניין
ההכנסה
(ב) לעניין חלק (ב)
ומעבודה;";מתגמול ומעבודה;";
מתגמולמההכנסה
השווה ל־40%
מההכנסה
סכום
ל־40%
הממוצע -
הממוצע  -סכום השווה
עצמאי  -סכום הניכוי
הניכוי
הורה
סכום
"ולעניין
עצמאי -
הורה יבוא
"ולענייןבסופה
בפסקה (,)2
12א(א),יבוא
בסעיף בסופה
בפסקה (,)2
( )2בסעיף 12א(א))2(,
להורה עצמאי"; להורה עצמאי";
עצמאי  -סכום הניכוי
הניכוי
הורה
סכום
"ולעניין
עצמאי -
הורה יבוא
"ולענייןבסופה
בפסקה (,)2
12ב(א),יבוא
בסעיף בסופה
בפסקה (,)2
( )3בסעיף 12ב(א))3(,
להורה עצמאי" .להורה עצמאי".
הבטחת הכנסה ,כנוסחם
לחוקכנוסחם
הכנסה,
ו־12ב(א)()2
12א(א)()2הבטחת
ו־12ב(א)( )2לחוק
12א(א)((12 )2א)(,)2
הוראות סעיפים
סעיפים (12א)(,)2
(ב)
(ב) הוראות
תשלום לפי חוק המזונות
המזונות
חוקאו
הכנסה
הבטחת לפי
או תשלום
הכנסהחוק
גמלה לפי
הבטחת
חוקלגבי
יחולו
(א),לפי
גמלה
לגביקטן
בסעיף
בסעיף קטן (א) ,יחולו
התשל"ב1972-24
המשתלמים בעד תקופת
המזונות),תקופת
המשתלמים בעד
המזונות),זה  -חוק
חוק1( 24בסימן
התשל"ב972-
(בסימן זה -
תשלום),
(הבטחת תשלום)( ,הבטחת
הוראת השעה  .הוראת השעה .
פערים תיקון חוק
תיקון חוק
חברתיים (מענק
ולצמצום(מענק
העבודהחברתיים
ולצמצום פערים
ההשתתפות בכוח
בכוח העבודה
ההשתתפותשיעור
בחוק להגדלת
.13שיעור
בחוק להגדלת
.13
להגדלת שיעור
להגדלת שיעור
25
25
""2020
במקום
6ג(א),
""2020
בסעיף
במקום
עבודה),
6ג(א),
מענק
בסעיף
חוק
עבודה),
זה
(בסימן
מענק
התשס"ח2007-

חוק
זה
(בסימן
עבודה),
התשס"ח2007-

עבודה),
ההשתתפות בכוח
ההשתתפות בכוח
העבודה ולצמצום
ולצמצום
12א(א)()2
סעיפים (12א)(,)2
הוראות12א(א)()2
סעיפיםלפי(12א)(,)2
יבוא "או
הוראות
"התשע"ו"2016-
ואחרייבוא "או לפי
"התשע"ו"2016-
" "2022ואחרי יבוא ""2022
העבודהיבוא
פערים חברתיים
פערים חברתיים
חקיקה
(תיקוני
הכלכלית
חקיקה
ההתייעלות
(תיקוני
הכלכלית
בחוק
כנוסחם
ההתייעלות
הכנסה
בחוק
הבטחת
כנוסחם
לחוק
הכנסה
ו־12ב(א)()2
הבטחת
לחוק
ו־12ב(א)()2
(מענק עבודה) -
(מענק עבודה) -
התשפ"ב2021-,26מס'
לפי16העניין".
ו־,)2022לפי העניין".
התשפ"ב2021-,26
התקציב 2021
ו־,)2022
לשנות
2021
התקציב
התקציב
יעדי
לשנות
להשגת
מס'  16להשגת יעדי התקציב
מענק עבודה
התשפ"אכ"זחוק
חוק מענק
התשפ"א
בתמוז
בתמוזזה ,ביום
כנוסחו בחוק
עבודה,ביום כ"ז
בחוק זה,
מענק
כנוסחו
עבודה,לחוק
סעיף 6ג(א)
לחוקשלמענק
תחילתו
סעיף 6ג(א)
תחילתו
עבודהשל .14
.14
 תחילה ותחולה תחילה ותחולהכמשמעותההשעה כמשמעותה
תקופת הוראת
השעה
הוראתבעד
המשתלם
תקופת
בעדמענק
לגבי
המשתלם
והוא יחול
מענק
,)2021
ביולילגבי
( 7ביולי  ,)2021והוא(7יחול
בסעיף (12א) לחוק זה.
בסעיף (12א) לחוק זה.
לכנסת
ו־12ב(א) דיווח
ו־12ב(א)
12א(א)()2
סעיפים (12א)(,)2
של12א(א)()2
(12א)(,)2
סעיפיםיישומם
יבחן את
לאומישל
יישומם
לביטוח
יבחן את
המוסד
(א)לאומי
לביטוח
דיווח (א)
לכנסת המוסד  .15
 .15
כ"א בסיוון התשפ"א
התשפ"א
בסיוון שמיום
בתקופה
כ"א
עצמאים,
הורים שמיום
לגביבתקופה
עצמאים,
הוריםהכנסה,
הבטחת
לחוקלגבי
הכנסה,
( )2לחוק הבטחת ()2
בהכנסהזה שינויים בהכנסה
 ,)2022ובכלל
במאישינויים
ובכלל זה
התשפ"ב (31
במאי ,)2022
(31בסיוון
התשפ"ב א'
 )2021עד יום
בסיוון
ביוני
יום א'
( 1ביוני  )2021עד (1
הכנסה או לתשלום לפי
לתשלום לפי
או הבטחת
הכנסהחוק
לגמלה לפי
הבטחת
הזכאים
לפי חוק
עצמאים
הוריםלגמלה
הזכאים
עצמאיםשל
מעבודה של הוריםמעבודה
התקופה להם בעד התקופה
בעד ששולמו
כאמור
להם
והתשלומים
כאמור ששולמו
הגמלאות
והתשלומים
ובסכומים של
הגמלאות
המזונות
ובסכומים של
חוק
חוק המזונות
והמסקנות מהם לוועדת
לוועדת
האמורים
והמסקנות מהם
האמורים הנתונים
לאומי ידווח על
הנתונים
לביטוח
ידווח על
המוסד
לאומי
האמורה;
האמורה; המוסד לביטוח
 1(.)2022באוקטובר .)2022
התשפ"ג
באוקטובר
( 1בתשרי
ליום ו'
התשפ"ג
הכנסת עד
של בתשרי
ליום ו'
והרווחה
הכנסת עד
העבודה
העבודה והרווחה של

23
24
25
26

ס"ח התש"ס ,עמ'  ;178התשע"ד ,עמ' .815
ס"ח התשל"ב ,עמ' .87
ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;84התשפ"א ,עמ' .46
ס"ח התשפ"ב ,עמ' .20
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(ב) רשות המסים תבחן את יישומו של סעיף 6ג(א) לחוק מענק עבודה ,בשנת המס
 ,2021ובכלל זה שינויים בזכאות של הורה עצמאי המקבל גמלה או תשלום להורה
עצמאי כהגדרתם באותו סעיף ,למענק עבודה בעד שנת המס  ;2021רשות המסים תדווח
על הנתונים האמורים והמסקנות מהם לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת עד ליום
ו' בתשרי התשפ"ג ( 1באוקטובר .)2022
סימן ב' :הסדרת מנגנון ההתחשבנות בשל תביעות תאונות דרכים בין המוסד
לביטוח לאומי לחברות הביטוח
תיקון חוק
ההתייעלות
הכלכלית (תיקוני
חקיקה להשגת
יעדי התקציב
לשנת התקציב
 - )2019מס' 2

.16

בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב ,)2019
התשע"ח2018-- 27
( )1בסעיף  ,28בסעיף 328א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-,28
המובא בו -
(א) בסעיף קטן (א) -
()1

לפני ההגדרה "חוק הפיצויים" יבוא:
""דמי ביטוח"  -סך כל התשלומים הנגבים ממבוטח בענף ביטוח רכב
מנועי כמשמעותו בפקודת ביטוח רכב מנועי ,לרבות עודפי
התקציב של הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים ,ולמעט עלות
מימון הקרן ועלות אספקת השירותים;";

()2

אחרי ההגדרה "מבטח" יבוא:
""עודפי התקציב של הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים"  -הסכום
העודף שהועבר למבוטחים לפי סעיף (15ד) לחוק הפיצויים;
"עלות אספקת השירותים"  -כהגדרתה בסעיף 12ד לחוק הפיצויים;
"עלות מימון הקרן"  -עלות מימון הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
לפי סעיף (15א) עד (ג) לחוק הפיצויים;";

(ב)

בסעיף קטן (ב) ,פסקאות ( )3עד ( - )5יימחקו;

(ג)

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) מבטח ,למעט הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים ,יעביר לקרן עד היום
העשירי בכל חודש (בסעיף זה  -מועד התשלום) ,לטובת פיצוי בשל מקרה
כאמור בסעיף קטן (ב) ,תשלום בשיעור המפורט להלן מדמי הביטוח שנגבו
על ידו בחודש הקודם:
( )1בעד התקופה שמיום ח' בטבת התשפ"ג ( 1בינואר  )2023עד יום
ל' בכסלו התשפ"ה ( 31בדצמבר ;10% - )2024
( )2בעד התקופה שמיום א' בטבת התשפ"ה ( 1בינואר  )2025ואילך
 .10.95%(ד) סכומים ששולמו במועד מאוחר ממועד התשלום (בסעיף קטן זה -
מועד התשלום בפועל) יעודכנו בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום
מועד התשלום בפועל לעומת המדד הידוע ביום מועד התשלום ,ותיווסף
להם ריבית קבועה בשיעור של  3%לשנה ,בעד התקופה שבין מועד
התשלום למועד התשלום בפועל.

27
28
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ס"ח התשע"ח ,עמ'  ;510התשע"ט ,עמ' .140
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210
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למוסד את הסכומים
הסכומים
אתתעביר
דרכים
למוסד
תאונות
תעביר
נפגעי
דרכים
לפיצוי
תאונות
נפגעיהקרן
(ה) הקרן לפיצוי (ה)
הפעלת חשבון הבנק
הבנק
עלויות
חשבון
בניכוי
הפעלת
עלויותו(-ד),
קטנים (ג)
בניכוי
סעיפים
לפיו(-ד),
קטנים (ג)
שקיבלה
שקיבלה לפי סעיפים
קבלתם.מייד לאחר קבלתם.
לאחרכך בקרן,
מיידלשם
שייפתח
שייפתח לשם כך בקרן,
ולמוסד עד סוף חודש
חודש
דרכים
תאונותסוף
ולמוסד עד
דרכיםנפגעי
לפיצוי
תאונות
ימציא לקרן
לפיצוי נפגעי
לקרן מבטח
(ו) מבטח ימציא (ו)
לפימלוא הסכומים לפי
העברת
הסכומים
חשבון על
רואה מלוא
העברת
אישורעלשל
שנהחשבון
רואה
של כל
אישור של
מרס של כל שנה מרס
לה .השנה שקדמה לה.
שקדמהבשל
(ג) ו(-ד),
השנה
קטנים
בשל
סעיפים
סעיפים קטנים (ג) ו(-ד),
להעמידמכל מבטח להעמיד
רשאית לדרוש
מכל מבטח
דרכים
לדרוש
תאונות
רשאית
דרכיםנפגעי
לפיצוי
תאונות
נפגעי הקרן
(ז) הקרן לפיצוי (ז)
בדיקתלדעתה לשם בדיקת
לשםהדרוש
מידע
לדעתה
שתקבע ,כל
במועדהדרוש
כל מידע
ולביקורתה,
במועד שתקבע,
לרשותה ולביקורתה,לרשותה
סעיפים קטנים (ג) ו–(ד);
לפי ו–(ד);
קטנים (ג)
להעביר לקרן
לפי סעיפים
המבטח
להעבירעללקרן
המבטח שהיה
הסכומים שהיה עלהסכומים
בסעיף  7לחוק הגנת
הגנת
כהגדרתו
מידע 7לחוק
למעטבסעיף
כהגדרתו
"מידע" -
זה,מידע
למעט
לעניין -סעיף
לעניין סעיף זה" ,מידע"
29
29
 ;".התשמ"א1981- ;".
הפרטיות,
הפרטיות ,התשמ"א1981-
()2

בסעיף )2( - 29

בסעיף - 29

במועד כניסתן לתוקף
לתוקף
זה או
כניסתן
של חוק
במועד
תחילתו
"ביוםזה או
במקום חוק
תחילתו של
קטן (א),
"ביום
בסעיף
(א) בסעיף קטן (א)(,א)במקום
המאוחר" יבוא "ביום
"ביום
יבוא לפי
המאוחר"סעיף,
לפי של אותו
(ב)()4
סעיף,
אותו קטן
לפי סעיף
(ב)( )4של
ראשונות
תקנות קטן
לפי סעיף
של תקנות ראשונותשל
התשפ"ג ( 1בינואר ;")2023
בינואר ;")2023
ח' בטבת התשפ"ג (1ח' בטבת
(ב)
()3

סעיף קטן (ב) (-ב)בטל;סעיף קטן (ב)  -בטל;

()3
סעיף  - 30בטל.

סעיף  - 30בטל.

התשנ"ה1995-30
הביטוח
תיקון חוק
 התשנ"ה1995-- 30משולב],
הלאומי [נוסח
משולב],
הביטוח
בחוק[נוסח
הלאומי
בחוק
הביטוח.17
.17

הלאומי  -מס' 226

()1

()1
בסעיף (328ג) -

בסעיף (328ג) -

תיקון חוק הביטוח
הלאומי  -מס' 226

בשל נזק גוף"  -תימחק;
תימחק;
תובענה
"למעטגוף" -
בשל נזק
במילים
תובענה
"למעטהחל
במיליםהסיפה
בפסקה (,)1
הסיפה החל
(א) בפסקה (( ,)1א)
(ב)

"תאונת דרכים"  -תימחק;
ההגדרה תימחק;
(,)4דרכים" -
"תאונת
ההגדרהבפסקה
בפסקה (( ,)4ב)

ובסופו-יבוא " 2022ואילך -
" 2022ואילך
עד "2021
"2012יבוא
ובסופו
יבוא
"2021
ואילך"
יבוא " 2012עד
במקום
ואילך"
בלוח ט"ז,
במקום "2012
( )2בלוח ט"ז)2( ,
."174
."174
סימן ג' :ביטוח נכות
סימן ג' :ביטוח נכות
התשנ"ה1995-31
חוק הביטוח
הביטוח
תיקון חוק
הביטוח
תיקוןחוק
הביטוחזה -
( 31בסימן
חוק
התשנ"ה1995-
משולב](,בסימן זה -
הלאומי [נוסח
משולב],
הביטוח
בחוק [נוסח
.18הלאומי
הביטוח
בחוק
.18
הלאומי  -מס' 227
הלאומי  -מס' 227
הלאומי) -
הלאומי) -

"הסכום הבסיסי יעודכן
יעודכן
במילים
הבסיסי
החל
"הסכום
במיליםבסיפה
הבסיסי",
החל
"הסכום
בהגדרהבסיפה
"הסכום,1הבסיסי",
בהגדרה בסעיף
()1
( )1בסעיף ,1
 "2023ואחרי "הקודמת"
"הקודמת"
ואחרי"משנת
 "2023יבוא
"משנת "2022
יבוא "משנת
במקום
"2022
"משנת (,)4
במקום בפסקה
כמפורט להלן",
כמפורט להלן" ,בפסקה (,)4
אלה:יחולו הוראות אלה:
הראשון
הוראות
העדכון
יחולו
לעניין
הראשון
ואולם,
העדכון
עודכנה;
לעניין
הקצבה
"שבהואולם,
עודכנה;
יבוא "שבה הקצבהיבוא
השכריום ,לעומת השכר
לעומתבאותו
המעודכן
הממוצע,יום,
המעודכן באותו
עליית השכר
הממוצע,
שיעור
השכר
עליית אם
(א) אם שיעור (א)
עליית השכר הממוצע,
הממוצע,
שיעור
השכר
עליית לפי
- 2.45%
שיעור
עולה על
 -2020לפי
2.45%
לשנת
עולה על
הממוצע
הממוצע לשנת 2020
המתוקן; בפסקה זו -
הממוצעזו -
השכרבפסקה
המתוקן;
לעומת
הממוצע
באותו יום,
לעומת השכר
המעודכן
המעודכן באותו יום,
שעודכן ביום ד' בטבת
בטבת
הממוצעד'כפי
שעודכן ביום
כפיהשכר
- "2020
הממוצע
לשנת
השכר
הממוצע
- "2020
"השכר
"השכר הממוצע לשנת
התש"ף ( 1בינואר ;)2020
התש"ף ( 1בינואר ;)2020
 2020בתוספת ;2.45%
;2.45%
בתוספתלשנת
הממוצע
2020
השכר
לשנת
המתוקן" -
הממוצע הממוצע
"השכר  -השכר
"השכר הממוצע המתוקן"

29
30
31

ס"ח התשמ"א ,עמ' .128
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשפ"א ,עמ' .354
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשפ"ב ,עמ' .69

 םיקוחה רפס רפסא"י  2932,םיקוחה רפסםיקוחה רפס
15.11.2021
ספר החוקים  ,2932י"א בכסלו התשפ"ב,

69

(ב) אם שיעור עליית השכר הממוצע ,המעודכן באותו יום ,לעומת השכר
הממוצע לשנת  2020אינו עולה על  -  2.45%יידחה העדכון לשנה שלאחר מכן
ויחול לגביו האמור בפסקת משנה (א);";
()2

בסעיף (32א) ,במקום פסקאות ( )4ו–( )5יבוא:
"( )4בשנת  57.26 - 2021אחוזים;
()5

בשנת  53.89 - 2022אחוזים;

()6

בשנת  58.67 - 2023אחוזים;

()7

בשנת  2024ואילך  61.12 -אחוזים;".

()3

בסעיף (36ב) ,במקום " 15מיליון" יבוא " 28מיליון";

()4

בסעיף 74א(א) ,במקום " 20מיליון" יבוא " 30מיליון";

()5

בסעיף (149א) ,במקום " 7מיליון" יבוא ";"8,743,400

()6

בסעיף (196ג) -
(א) בפסקה ( ,)1ברישה ,במקום "בסעיף (200א)" יבוא "בסעיף  "200ופסקת משנה
(ג)  -תימחק;
(ב)

במקום פסקה ( )2יבוא:
"( )2על אף האמור בפסקה ( )1ובסעיף קטן (ב) ,לנכה שזכאי לקצבה
חודשית מלאה כמשמעותה בפסקה ( )1ונוסף על כך זכאי לגמלה לפי תקנה
(5ד) לתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) ,התש"ע( 2010-בפסקה זו  -גמלת
ילד נכה) או לקצבת שירותים  מיוחדים לפי סעיף ( 206בפסקה זו  -קצבה
מיוחדת)  ,ישולם בעד פרק הזמן שבין היום ה־ 31לבין היום ה־ 90מהתאריך
הקובע ,הגבוה מאלה:
(א) גמלת ילד נכה;
(ב) הסכום המתקבל מחיבור סכום התשלום לפי פסקה ( )1וסכום
הקצבה המיוחדת ,ואם אינו זכאי לקצבה מיוחדת  -סכום התשלום
לפי פסקה (;".)1

()7

בסעיף (200א) -
(א) ברישה ,במקום " "37.35%יבוא ";"50.23%
(ב)

אחרי פסקה ( )3יבוא:
"()4

(א)  ,17%למעט לעניין מי שהוראות סעיף  307חלות לגביו;
(ב)

 ,4.62%לעניין מי שהוראות סעיף  307חלות לגביו;".

( )8בסעיף (201א) ,במקום "בסעיף (200א)(( ,)1ג) ו–(ד)" יבוא "בסעיף (200א)( )1ו–(()4א),
(ג) ו–(ד)";
()9

בסעיף 206א(ב) -
(א) ברישה ,אחרי "בסיסית" יבוא "או לגמלת שירותים מיוחדים לעולה
המשתלמת לפי הסכם בדבר מתן גמלאות מיוחדות לעולים התלויים בעזרת
הזולת שנערך לפי סעיף ;",9
(ב)
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במקום פסקה ( )1יבוא:
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 235%מקצבת יחיד
יחיד
מקצבתשל
235%בשיעור
בסיסית
לגמלהשל
לזכאיבשיעור
בסיסית
,86.58%
"()1לגמלה
"( ,86.58% )1לזכאי
מלאה;
מלאה;
 188%מקצבת יחיד
יחיד
מקצבת של
188%בשיעור
בסיסית
לגמלהשל
לזכאיבשיעור
בסיסית
,65.05%
(1א)לגמלה
(1א)  ,65.05%לזכאי
מלאה;";
מלאה;";
(ג)

" "37.61%יבוא ";"46.57%
";"46.57%
במקום
",)2("37.61%יבוא
במקום בפסקה
בפסקה (( ,)2ג)

(ד)

" "14%יבוא ";"18.48%
";"18.48%
יבואבמקום
בפסקה (,)3
במקום ""14%
בפסקה (( ,)3ד)

מיליון" יבוא " 170מיליון";
"90מיליון";
במקום"170
מיליון" יבוא
"(220 90א),
בסעיף
במקום
( )10בסעיף (220א))10(,
שירותי שבו ניתנים שירותי
פנימיה במוסד
שבו ניתנים
בתנאי
במוסד
מוחזק
פנימיה
בתנאי"שהוא
המילים
מוחזק
222ב(ב)(,)1
המילים "שהוא
222ב(ב)( ,)1בסעיף
()11
( )11בסעיף
שיקום או"  -יימחקו;
יימחקו;
שירותי
או" -
סיעוד או
שירותישיקום
רפואה,שירותי
רפואה ,שירותי סיעוד או
מיליון" יבוא " 57מיליון";
"30מיליון";
במקום"57
מיליון" יבוא
(237א)(,)1
בסעיף"30
( )12במקום
( )12בסעיף (237א)(,)1
( )13בסעיף  )13( - 251בסעיף - 251
הוראות סעיף  - 307יהיה
לגביו -יהיה
סעיף 307
הוראותחלות
"ואם לא
לגביו
חלותיבוא
בסופו
(ג),לא
"ואם
יבואקטן
בסעיף
בסופו
(א) בסעיף קטן (ג)(,א)
מלאה:מקצבת יחיד מלאה:
המפורטים להלן
מקצבת יחיד
בשיעורים
המפורטים להלן
לקצבת הנכות
בשיעורים
לתוספת
הנכות
לקצבתגם
זכאי גם לתוספת זכאי
התשפ"א ( 1ביולי )2021
בתמוז )2021
כ"א( 1ביולי
התשפ"א
בתמוז שמיום
התקופה
בעדכ"א
שמיום
- 8.52%
( - 8.52% )1בעד()1התקופה
 31( ;)2021בדצמבר ;)2021
התשפ"ב
בדצמבר
( 31בטבת
התשפ"בכ"ז
ועד ליום כ"ז בטבתועד ליום
התשפ"ב ( 1בינואר )2022
בינואר )2022
כ"ח בטבת
התשפ"ב (1
התקופה שמיום
כ"ח בטבת
בעד
שמיום
- 12.74%
( - 12.74% )2בעד()2התקופה
ואילך;".
ואילך;".
(ב)

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
(ב)(ג) יבוא:
אחרי סעיף קטן
הגמלה הנוספת לנכה,
לנכה,
חישוב
הנוספת
לעניין
הגמלה
קטן (ב),
חישוב
בסעיף
לעניין
האמור
קטן (ב),
על אף
בסעיף
"(ד) על אף האמור"(ד)
אינן חלות לגביו ,יהיה
יהיה
307
לגביו,
חלותסעיף
והוראות
נכות אינן
סעיף 307
קצבת
והוראות
ששולמה לו
קצבת נכות
מבוטח ששולמה לומבוטח
יחידלהלן מקצבת יחיד
המפורטים
בשיעוריםמקצבת
המפורטים להלן
לקצבת הנכות
בשיעורים
לתוספת
זכאיהנכות
זכאי לתוספת לקצבת
העניין(200 :ב) ,לפי העניין:
כמשמעותה בסעיף
בסעיף (200ב) ,לפי
מלאה כמשמעותה מלאה
ותיק בתקופה שמיום
שמיום
בתקופהאזרח
לתשלום קצבת
אזרח ותיק
זכאי
קצבת
נעשה
לתשלום
( )1אם
( )1אם נעשה זכאי
התשפ"א ( 31בדצמבר
בדצמבר
( 31בטבת
התשפ"אט"ז
 200ועד יום
בטבת
ט"זמס'
תיקון
של יום
תחילתוועד
תחילתו של תיקון מס' 200
- )2020
- )2020
כ"א( 1בתמוז התשפ"א (1
התשפ"א
בתמוז שמיום
התקופה
כ"א
בעד
שמיום
- 8.52%
התקופה
(א)  - 8.52%בעד(א)
 31( ;)2021בדצמבר ;)2021
התשפ"ב
בדצמבר
( 31בטבת
התשפ"בכ"ז
 )2021ועד יום
ביוליבטבת
ביולי  )2021ועד יום כ"ז
כ"ח בטבת התשפ"ב (1
התשפ"ב (1
התקופה שמיום
כ"ח בטבת
בעד
שמיום
- 12.74%
(ב)  - 12.74%בעד(ב)התקופה
בינואר  )2022ואילך;בינואר  )2022ואילך;
ותיק בתקופה שמיום
שמיום
בתקופהאזרח
לתשלום קצבת
אזרח ותיק
זכאי
קצבת
נעשה
לתשלום
( )2אם
( )2אם נעשה זכאי
כ"א בתמוז התשפ"א
התשפ"א
בתמוזועד יום
כ"א )2021
בינואר
ועד( 1יום
התשפ"א
בינואר )2021
( 1בטבת
י"ז בטבת התשפ"אי"ז
( 1בתמוז התשפ"א (1
כ"א
התשפ"א
התקופה שמיום
כ"א בתמוז
בעד
שמיום
התקופה ,17%
ביולי - )2021
 ,17%בעד
( 1ביולי 1( - )2021
סעיף  201לפני שנעשה
שנעשה
לקצבה לפי
זכאי 201לפני
סעיף
היה
ואםלפי
לקצבה
ואילך,
זכאי
)2021
היה
ביולי
ביולי  )2021ואילך ,ואם
אחוז דרגת אי־כושרו
אי־כושרו
כיחס שבין
דרגת
אחוז -
אזרח ותיק
כיחס שבין
לתשלום-קצבת
אזרח ותיק
זכאי לתשלום קצבתזכאי
מאה ,במכפלת ;".17%
;".17%
במכפלתובין
להשתכר ובין מאה,להשתכר

יבוא "להוראות סעיף
סעיף
נקבעה"
"להוראות
220ב ,אם
סעיףיבוא
נקבעה"
אם לפי
"לתקנות
במקום 220ב,
לפי סעיף
251א(ב),
"לתקנות
בסעיף
במקום
()14
( )14בסעיף 251א(ב),
יעדי התקציב לשנות
לשנות
להשגת
התקציב
יעדיחקיקה
(תיקוני
להשגת
הכלכלית
ההתייעלותחקיקה
הכלכלית (תיקוני
כנוסחו בחוק
ההתייעלות
 251כנוסחו בחוק 251
ו–(ג)" יבוא "סעיף (251ב)
(251ב)(251ב)
ובמקום  "סעיף"סעיף
(251ב) ו–(ג)" יבוא
ובמקום  "סעיף2",32
ו־ ,)2022התשפ"ב021-
התשפ"ב2021-",32
התקציב 2021
התקציב  2021ו־,)2022
עד (ד)";
עד (ד)";
32

ס"ח התשפ"ב ,עמ' .20
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( )15בסעיף (307ד) ,במקום "(200א)( ")3יבוא "(200א)( )3ו–(()4ב)";
( )16בסעיף 315א ,בהגדרה "גמלה" ,אחרי "(בסימן זה  -הסכם הניידות) ",יבוא "לפי
הסכם בדבר תשלום תוספת לקצבה מיוחדת ולגמלת ילד נכה הזקוקים למכונת הנשמה
באופן רצוף שנערך לפי סעיף ;",9
( )17בסעיף 315ד(א) ,אחרי פסקה ( )3יבוא:
"( )4על אף האמור בפסקה ( ,)1בחלק הגמלה לעניין קצבה חודשית לפי הסעיפים
המפורטים בפסקאות המשנה שלהלן לא יובאו בחשבון כל אלה:
(א) לגבי הסכם התקשרות שנכרת עד יום פרסומו של חוק ההתייעלות
הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021
ו־ ,)2022התשפ"ב - 2021-כל סכום שנוסף על הקצבה בשל הוראות סעיפים
(196ג)(200 ,א)(201 ,א)206 ,א
ו־(251א) ,כנוסחם בחוק האמור ,ובשל תקנות לפי סעיפים 206
ו־ 222והסכמים לפי סעיף  ,9כפי שתוקן נוסחם בתקופה שמיום פרסומו של
החוק האמור ועד יום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר ;)2022
(ב) לגבי הסכם התקשרות שנכרת ביום פרסומו של חוק ההתייעלות
הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021
ו־ ,)2022התשפ"ב ,2021-או לאחריו  -סכום של  300שקלים חדשים
מהסכום שנוסף על קצבה כאמור בשל הוראות סעיפים (196ג)(200 ,א),
(201א)206 ,א ו־(251א) ,כנוסחם בחוק  האמור ,ולגבי מי שזכאי להגדלה
של הקצבה בשל תקנות לפי סעיפים  206ו־ 222והסכמים לפי סעיף  ,9כפי
שתוקן נוסחם בתקופה שמיום פרסומו של החוק האמור ועד יום כ"ח בטבת
התשפ"ב ( 1בינואר  - )2022גם סכום השווה ל־ 40%מהסכום שנוסף בשל
ההגדלה כאמור;".
( )18בלוח ח' ,1בטור א' ,בכל מקום ,במקום " "37.35%יבוא "."50.23%
תיקון חוק הביטוח
הלאומי  -הוראת
שעה

.19

בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר  )2022ועד יום ז' בטבת התשפ"ג (31
בדצמבר  ,)2022יקראו את חוק הביטוח הלאומי כך שבסעיף (202ב)( ,)3בסופו יבוא
"ובלבד שלא יובא בחשבון לעניין הכנסתו האמורה סכום השווה ל־ 11.37%מהשכר
הממוצע".

תיקון חוק הביטוח
הלאומי (תיקון
מס'  - 218הוראת
שעה) (מענק חד־
פעמי חלף הגדלת
קצבאות הנכות
לשנת - )2020
מס' 2

.20

בחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'  - 218הוראת שעה) (מענק חד־פעמי חלף הגדלת
קצבאות הנכות לשנת  ,)2020התשפ"א2021-( 33בסימן זה  -תיקון מס'  ,)218בסעיף - 1
( )1ברישה ,במקום "כ"ז בטבת התשפ"ב ( 31בדצמבר  ")2021יבוא "כ"ח באדר ב'
התשפ"ב ( 31במרס ;")2022
( )2בפסקה ( ,)1בסעיף 222ד לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה,1995-
המובא בה ,אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ו) מי ששולמה לו גמלה אחת או יותר מהגמלאות המפורטות בפרטים  4ו־5
בטור א' בלוח ח'1א ,בעד חודשים יולי עד דצמבר  ,2021כולם או חלקם ,יהיה
זכאי ,נוסף על התשלומים בעד התקופות המנויות בסעיף קטן (ד) ,למענק חד־פעמי
בסכום המפורט בטור ב' בלוח ח'1א לצד אותה גמלה ,בעד כל חודש שבו שולמה
לו גמלה כאמור ,ויחולו לעניין המענק הוראות סעיף קטן (ג).

33
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(ד)( )3ו–( )4יקראו את
קטןאת
יקראו
בסעיף
ו–()4
המנויות
קטן (ד)()3
התקופות
בעד בסעיף
המנויות
התשלומים
התקופות
לעניין
התשלומים בעד
(ז)
(ז) לעניין
לוח ח'1א כך:
לוח ח'1א כך:
שקליםיבוא " 3,700שקלים
חדשים"
"3,700
שקלים
יבוא
"3,511
חדשים"
במקום
שקלים
בטור ב',
"3,511
בפרט ,1
ב' ,במקום
( )1בפרט  ,1בטור()1
חדשים";
חדשים";
לתשלום קצבת אזרח
אזרח
קצבתזכאי
לתשלוםנעשה
יבוא "ואם
בסופוזכאי
"ואםב',נעשה
יבואבטור
בפרט ,6
ב' ,בסופו
( )2בפרט  ,6בטור ()2
ההפרש שבין  3,700שקלים
 3,700שקלים
- )2021
שבין
בינואר
ההפרש
התשפ"א (1
בינואר - )2021
י"ז בטבת
מיום (1
התשפ"א
ותיק מיום י"ז בטבתותיק
לקצבה חודשית מלאה".
מלאה".
חדשים
חדשים לקצבה חודשית
תיקון פקודת מס
בפקודת מס הכנסה- 34
הכנסה- 34
בפקודת מס .21
.21
הכנסה  -מס' 257

()1

בסעיף )1( - )5(9

בסעיף - )5(9

תיקון פקודת מס
הכנסה  -מס' 257

(א) -בפסקת משנה (א) -
(א) בפסקת משנה(א)
לתגמול חודשי לפי חוק
לפי חוק
"שזכאי
יבואחודשי
לתגמול
"שנקבעה"
במקום"שזכאי
"שנקבעה" יבוא
( )1ברישה,
( )1ברישה ,במקום
[נוסח משולב]35
משולב] 35או לפי חוק
[נוסח חוק
התשי"ט1959-או לפי
ושיקום),
התשי"ט1959-
ושיקום)(,תגמולים
הנכים (תגמולים הנכים
התש"ל ,1970-ונקבעה";
ונקבעה";
איבה,
התש"ל,1970-
לנפגעי פעולות
איבה,
התגמולים
התגמולים לנפגעי פעולות
()2
(ב)

(א ;")1פסקת משנה (א;")1
"ולעניין
משנה
פסקתיבוא
"לעניין זה"
אחרי"ולעניין
בסיפה,יבוא
"לעניין זה"
בסיפה ,אחרי ()2

פסקת משנה (א) יבוא:
יבוא:
אחרי
משנה (א)
אחרי פסקת (ב)
לתגמולשאינו זכאי לתגמול
זכאישל נכה
עיוור או
שלשאינו
נכה
האישית
מיגיעתם או של
הכנסה של עיוור
"(א)1האישית
"(א )1הכנסה מיגיעתם
רישה ,שנקבעה לו נכות
לו נכות
שנקבעה(א)
בפסקת משנה
האמורים רישה,
החוקיםמשנה (א)
לפי בפסקת
האמורים
חודשי לפי החוקיםחודשי
שלקה באיברים שונים
שונים
מחמת
באיברים
שלקהנקבעה
כאמור
מחמת
נקבעהנכות
כאמוראף אם
נכותלפחות,
אם90%
של  90%לפחות ,אףשל
הליקוי באיברים השונים,
השונים,
באיבריםשל
חישוב מיוחד
שלהליקוי
תוצאהשל
הואמיוחד
חישוב
האמור
תוצאה של
והאחוז האמור הואוהאחוז
כמפורט ליקוי אחד ,כמפורט
לפחות בשל
40%אחד,
שלליקוי
בשל
בשיעור
לו  נכותלפחות
של 40%
שנקבעה
ובלבדבשיעור
ובלבד שנקבעה לו  נכות
להלן:
להלן:
ימים או יותר  -הכנסה
הכנסה
של 365-
לתקופהיותר
כאמורימים או
של 365
נכות
לתקופה
כאמורנקבעה
( )1נקבעה נכות ()1
 400,000שקלים חדשים;
חדשים;
שקליםשל
400,000לסכום
עד
עד לסכום של
ימים לבין  364ימים -
ימים -
185 364
לביןשבין
לתקופה
כאמור ימים
שבין 185
נכות
לתקופה
כאמורנקבעה
( )2נקבעה נכות ()2
בפסקת משנה (א)(;".)2
(א)(;".)2
כאמור
משנה
לסכום
בפסקת
הכנסה עד
הכנסה עד לסכום כאמור

(ג)

בפסקת משנה(ג)(ג) -בפסקת משנה (ג) -
(א)( ")1יבוא "בפסקאות
"בפסקאות
יבואמשנה
"בפסקת
(א)(")1
במקום
"בפסקת(,)1משנה
במקום משנה
( )1בפסקת משנה( ,)1()1בפסקת
יבוא (א)( )1ו–(ב)" יבוא
ו–(ב)"משנה
"בפסקאות
משנה (א)()1
"בפסקאותובמקום
או (א,")1()1
ובמקום
(א( ,")1()1א)()1
משנה (א)( )1או משנה
ו–(ב)";(א)(( ,)1א )1()1ו–(ב)";
(א)1()1משנה
"בפסקאות
"בפסקאות משנה (א)(,)1
יבואמשנה (א)( ")2יבוא
"בפסקת
(א)(")2
במקום
מקום,משנה
"בפסקת
במקום בכל
משנה (,)2
מקום,
בפסקת
( )2בפסקת משנה( ,)2()2בכל
משנה (א)( )2או (א;")2()1
(א;")2()1
"בפסקאות
"בפסקאות משנה (א)( )2או

()2

()5(9א)" יבוא "או (א .")1
"בסעיף(א .")1
יבוא "או
אחרי
()5(9א)"
בסעיף ,37
(" )2בסעיף
בסעיף  ,37אחרי

לפיצוי
תיקון חוק
בחוק
לפיצוי .22
.22

נפגעי גזזת  -מס' 4

יבואחוק לפיצוי
"ל־"25%תיקון
"ל־."25.9%
"ל־."25.9%
במקום
יבוא
(3א),
"ל־"25%
במקום בסעיף
התשנ"ד1994-,36
בסעיף (3א),
גזזת,
נפגעי1,36
התשנ"ד994-
בחוק לפיצוי
נפגעי גזזת,
נפגעי גזזת  -מס' 4

התשס"ז2007-37
יבואחוק פיצוי
"ל־"50%תיקון
פיצוי
תיקון חוק
"ל־."50.9%
"ל־."50.9%
במקום
יבוא
(4א),
"ל־"50%
במקום ,בסעיף
בסעיף (4א),
פוליו,
התשס"ז2007-,37
פוליו ,פיצוי לנפגעי
לנפגעי בחוק
בחוק
פיצוי .23
.23
לנפגעי פוליו -
לנפגעי פוליו -
מס' 3
מס' 3

34
35
36
37

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשפ"א ,עמ' .96
ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;277התשס"ד ,עמ' .484
ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;161התשע"ב ,עמ' .184
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סימן ג'  -תחילה,
תחולה ,הוראות
מעבר ותשלומים
ראשונים

.24

דיווח לוועדה

.25

תיקון חוק השכר
הממוצע (הוראת
שעה  -נגיף
הקורונה החדש)

.26

(א) תחילתו של סעיף (32א) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בחוק זה ביום י"ז בטבת
התשפ"א ( 1בינואר .)2021
(ב)	 תחילתם של סעיף (200א) לחוק הביטוח הלאומי למעט פסקה (()4ב) שבו ,ושל
סעיפים (201א)206 ,א251 ,251 ,א(ב) ולוח ח' 1לחוק האמור ,כנוסחם בחוק זה ,ביום כ"א
בתמוז התשפ"א ( 1ביולי  )2021והם יחולו על גמלאות המשתלמות בעד יום תחילתם
ואילך.
(ג) תחילתו של תיקון מס'  ,218כנוסחו בחוק זה ,ביום כ"א בתמוז התשפ"א ( 1ביולי
 .)2021
(ד) תחילתם של סעיפים 315א ו־315ד(א)( )4לחוק הביטוח הלאומי ,כנוסחם בחוק זה,
ביום פרסומו של חוק זה.
(ה)

( )1תחילתו של סעיף  )5(9לפקודת מס הכנסה ,כנוסחו בחוק זה ,ביום פרסומו
של חוק זה (בסעיף קטן זה  -יום הפרסום) ,והוא יחול על הכנסה מיגיעה אישית
כאמור באותו סעיף שהופקה מיום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר  )2022ואילך.
( )2נכה או עיוור שהיה זכאי לפטור ממס לפי הוראות סעיף ()5(9א) לפקודת מס
הכנסה כנוסחו ערב יום הפרסום ,ואינו זכאי לפטור ממס לפי הוראות סעיף )5(9
(א) או (א )1לפקודת מס הכנסה ,כנוסחו בחוק זה ,יראו אותו כמי שזכאי לפטור
ממס לפי הוראות סעיף ()5(9א )1לפקודת מס הכנסה ,כנוסחו בחוק זה ,כל עוד
מתקיימות לגביו הוראות סעיף ()5(9א) כנוסחו ערב יום הפרסום.
( )3הוראות פסקה ( )2יחולו גם לעניין נכה או עיוור שהגיש עד יום כ"ז בכסלו
התשפ"ב ( 1בדצמבר  )2021בקשה לקביעת אחוז נכותו על פי החוקים המנויים
בסעיף ()5(9א) לפקודת מס הכנסה כנוסחו ערב יום הפרסום או על פי התקנות
שנקבעו לפי אותו סעיף ,ובלבד שהוא זכאי בשל הבקשה האמורה לפטור ממס
לפי הוראות הסעיף האמור כנוסחו ערב יום הפרסום.

(ו) תשלומים ראשונים לפי תיקון מס'  ,218כנוסחו בחוק זה ,ולפי הסעיפים המנויים
בסעיף קטן (ב) ,ישולמו בתוך  90ימים מיום פרסומו של חוק זה.
(ז) הוראות סעיף (202ב)( )3לחוק הביטוח הלאומי ,כנוסחו בחוק זה ,יחולו לעניין קצבה
המשתלמת בעד התקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר  )2022ועד יום ז' בטבת
התשפ"ג ( 31בדצמבר .)2022
המוסד לביטוח לאומי ידווח לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת ב־ 1ביוני של השנים
 2023ו־ ,2024לעניין השנתיים הקודמות לכל שנה כאמור ,על כל אלה:
( )1ההוצאה על גמלאות ששולמו לפי פרק ט' ,התקנות מכוחו וההסכם בדבר תשלום
תוספת לקצבה מיוחדת ולגמלת ילד נכה הזקוקים למכונת הנשמה באופן רצוף שנערך
לפי סעיף  9לחוק הביטוח הלאומי ,בחלוקה לפי סוגי גמלאות;
()2

מספר הזכאים לגמלאות האמורות בפסקה ( ,)1בחלוקה לפי סוג הגמלה ושיעורה;

()3

סכום השיפוי לפי סעיף (32א) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בחוק זה.

פרק ז' :הוראות שונות

38
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בחוק השכר הממוצע (הוראת שעה  -נגיף הקורונה החדש),

התשפ"א2020-38

-

ס"ח התשפ"א ,עמ' .260
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יבוא  "2022ובסופו יבוא
הכספים
ובסופו
"ובשנת
יבוא"2022
הכספים
"ובשנת"2021
יבואהכספים
"בשנת
"2021
אחרי
הכספים
בסעיף ,1
(")1בשנת
( )1בסעיף  ,1אחרי
להלן ,השכר הממוצע
הממוצע
המפורטים
והמענקים השכר
המפורטים להלן,
התשלומים
והמענקים
הקצבאות,
התשלומים
"ואולם ,לעניין
"ואולם ,לעניין הקצבאות,
 31( ,)2020בדצמבר ,)2020
התשפ"א
בדצמבר
( 31בטבת
התשפ"אט"ז
הממוצע ביום
השכרבטבת
ביום ט"ז
יהיה
הממוצע
הכספים 2022
יהיה השכר
בשנת הכספים 2022בשנת
בתוספת  :2.45%בתוספת :2.45%
()1

פוליו ,התשס"ז2007-  ;39
התשס"ז2007-  ;39
פוליו,פיצוי לנפגעי
לנפגעילחוק
פיצוי סעיף 4
חודשית לפי
קצבה  4לחוק
קצבה חודשית()1לפי סעיף

התש"ס -השנייה ,התש"ס-
מלחמת העולם
השנייה,
ותיקי
העולם
מעמד
מלחמת
ותיקי לחוק
מעמדסעיף 6
מענק לפי
( 6 )2לחוק
( )2מענק לפי סעיף
2000;40
 000;402
אומות העולם ,התשנ"ה-
התשנ"ה-
לחסידי
העולם,
התגמולים
לחוק אומות
לחסידי
סעיף 2
התגמולים
חודשי לפי
תגמוללחוק
לפי סעיף 2
( )3תגמול חודשי ()3
1995;41
1995;41
סעיפים  62ו־62א  לחוק
ו־62א  לחוק
לפי62הוראות
סעיפים
שנקבע
הוראות
בעד יילוד
שנקבע לפי
תשלום מיוחד
( )4תשלום מיוחד()4בעד יילוד
משולב] ,התשנ"ה1995-;42
התשנ"ה1995-;42
הלאומי [נוסח
משולב],
הביטוח
הביטוח הלאומי [נוסח
()5

גזזת ,התשנ"ד1994-  ;43
התשנ"ד1994-  ;43
גזזת ,לפיצוי נפגעי
נפגעילחוק
לפיצויסעיף 3
חודשית לפי
קצבה  3לחוק
קצבה חודשית()5לפי סעיף

משפחותיהם,ולבני משפחותיהם,
תגמולים לאסירי ציון
לחוקציון ולבני
לאסירי
תגמולים 17א
לחוקלפי סעיף
הטבות
17א
מענק
לפי סעיף
( )6מענק הטבות ()6
44
התשנ"ב1992- ;44התשנ"ב1992- ;
לפיצוי נפגעי עירוי דם
עירוי דם
נפגעילחוק
לפיצויסעיף 7
הוראות
לחוק
שנקבעה 7לפי
הוראות סעיף
חודשית
קצבהלפי
( )7קצבה חודשית()7שנקבעה
45
45
האיידס) ,התשנ"ג1992- ;
התשנ"ג1992- ;
(נגיף
(נגיף האיידס),
והמצבה שנקבעו לפי
הקבורהלפי
מקוםשנקבעו
והמצבה
אחזקה של
והוצאותהקבורה
קבורהשל מקום
אחזקה
הוצאות
()8והוצאות
( )8הוצאות קבורה
46
46
איבה ,התש"ל1970- ;".
התש"ל1970- ;".
לנפגעי פעולות
איבה,
התגמולים
לחוק פעולות
התגמולים7בלנפגעי
הוראות סעיף
הוראות סעיף 7ב לחוק
()2

"ובשנת הכספים ."2022
יבוא."2022
הכספים
"ובשנת"2021
יבואהכספים
"בשנת
"2021
אחרי
הכספים
בסעיף ,2
בסעיף  ,2אחרי(")2בשנת

 .27השכר
חוק
זה.פרסומו של חוק זה.
ביום
שלזהחוק
לחוק
פרסומו
סעיף 26
שלביום
תחילתו זה
סעיף  26לחוק
תחילתו של .27

חוק השכר
הממוצע (הוראת
שעה  -נגיף
הקורונה החדש) -
תחילה

הטבות
תיקון חוק
התשס"ז2007- ,47בסעיף - 4
שואה,בסעיף - 4
התשס"ז2007-,47
הטבות לניצולי
שואה,
בחוק
לניצולי
בחוק
הטבות.28
.28

תיקון חוק הטבות
לניצולי שואה -
מס' 12

הממוצע (הוראת
שעה  -נגיף
הקורונה החדש) -
תחילה
לניצולי שואה -
מס' )1( 12

יבוא "בסעיף קטן (ג)";
(ב)"(ג)";
קטןקטן
"בסעיף
"בסעיף
יבוא
במקום
קטן (ב)"
"בסעיף (א),
בסעיף קטן
בסעיף קטן (א))1(,במקום

()2

" 6,500שקלים חדשים".
חדשים".
שקליםיבוא
חדשים"
"6,500
שקלים
יבוא
"3,960
חדשים"
במקום
שקלים
קטן (ג),
"3,960
בסעיף
בסעיף קטן (ג))2(,במקום

במקוםחוק יום
(4א) ,תיקון
תיקון חוק
"התשפ"ג"
"התשפ"ג"
במקוםבסעיף
התשנ"ז1997-,48
בסעיף (4א),
העשרה,
התשנ"ז1997-,48
ארוך ולימודי
העשרה,
ולימודיחינוך
בחוק יום
.29ארוך
יום יום חינוך
בחוק
.29
חינוך ארוך
חינוך ארוך
"התשפ"ז".
יבוא
"התשפ"ז".
יבוא
ולימודי העשרה -
ולימודי העשרה -
מס' 11

מס' 11

תיקון חוק
בחוק
גניםגנים .30
.30
לאומיים ,שמורות
"כהכנסתה" יבוא "כהכנסה";
במקום"כהכנסה";
"כהכנסתה" יבוא
במקום בסעיף (9ג),
אתרים בסעיף (9ג))1( ,
טבע)1( ,
לאומיים ואתרי
הנצחה  -מס' 18

התשנ"ח1998-49
הנצחה,
לאומיים ואתרי
הנצחה,
אתרים
טבע,ואתרי
לאומיים
שמורות
אתרים
לאומיים,
גנים טבע,
שמורות
לאומיים,בחוק

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

גנים49
תיקון חוק
התשנ"ח1998-

-

לאומיים ,שמורות
טבע ,אתרים
לאומיים ואתרי
הנצחה  -מס' 18

ס"ח התשס"ז ,עמ' .161
ס"ח התש"ס ,עמ' .178
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .436
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .277
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .205
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .7
ס"ח התש"ל ,עמ' .126
ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;47התשע"ח ,עמ' .538
ס"ח התשנ"ז ,עמ'  ;204התשע"ח ,עמ' .535
ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;202התשע"ט ,עמ' .54
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()2

בסעיף  ,12אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1התקציב השנתי לפעילותה של הרשות ימומן מתקציב המדינה ומאגרות
המשתלמות לפי חוק זה.
(א )2חלקו של התקציב השנתי שימומן מתוך תקציב המדינה ,בהתאם להוראת
סעיף קטן (א ,)1ייקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה1985-".50

פרק ח' :תחילה
תחילה

.31

תחילתו של חוק זה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר  ,)2022אלא אם כן נקבע בו
אחרת.
נ פ תל י ב נט
ראש הממשלה
י צ ח ק ה ר צ וג
נשיא המדינה

50

76

א ב יגד ו ר ל יב ר מ ן
שר האוצר

מ יקי לוי
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60
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