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חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 
התקציב 2021 ו־2022(, התשפ"ב-2021*

פרק א': מטרת החוק

מטרתושלחוקזהלתקןחוקיםשוניםולקבועהוראותנוספותכדילשמורעלמדיניות1רמטרה
פיסקליתאחראית,לעמודבתקרתהגירעוןובמגבלתההוצאההממשלתית,להגדיל
אתהכנסותהמדינהואתתקבוליהולייעלאתההוצאההממשלתית,זאתתוךחיזוק
הצמיחהבמשק,שינויסדריהעדיפויותהלאומייםוצמצוםהפערים,והכולבהתאם

ליעדיהתקציבוהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022ר

פרק ב': התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים

פרקזהיהיה"חוקהתחשבנותביןבתיחוליםלקופותחוליםלשנים2021עד22025רהשם
)התחשבנותבעדשירותיבריאותבבתיחוליםציבורייםכלליים(,התשפ"ב-2021"ר

32025רסעיפיהחוק עד 2021 לשנים חולים לקופות חולים בתי בין התחשבנות חוק סעיפי ואלה
)התחשבנותבעדשירותיבריאותבבתיחוליםציבורייםכלליים(,התשפ"ב-2021:

בחוקזה-1ר"הגדרות

"ביתחוליםציבוריכללי"-כלאחדמהמפורטיםלהלן,ובלבד
שהיקףההתחשבנותהממוצעשלכלאחדמהםבמחיר
ברוטועםכללקופותהחוליםבשנים2018ו־2019,עלה

על55מיליוןשקליםחדשים:

תאגיד לרבות כללי, ממשלתי חולים בית )1(
חולים בית - זה )בחוק במסגרתו הפועל בריאות

ממשלתיכללי(;

ביתחוליםכללישבבעלותקופתחולים; )2(

מקומית, רשות שבבעלות כללי חולים בית )3(
- זה )בחוק במסגרתו הפועל בריאות תאגיד לרבות

ביתחוליםכללישבבעלותרשותמקומית(;

מוסד שהוא תאגיד שהוא כללי חולים בית )4(
ציבוריכהגדרתובסעיף9לפקודתמסהכנסה1;

כאמור חולים בית שאינו כללי חולים בית )5(
פקודת לפי רישומו שבתעודת ,)4( עד )1( בפסקאות

בריאותהעם,כלולותעמדותלרפואהדחופה)מיון(;

"בסיסההתחשבנות"-אחדמאלה,לפיהעניין:

בית למעט כללי, ציבורי חולים בית לעניין )1(
העלויות סך של ממוצע - אשדוד אסותא החולים
שלשירותיבריאותשצרכהקופתחוליםבביתחולים
של ברוטו המחיר בניכוי 2018 בשנת כללי ציבורי
בבית החולים קופת שצרכה הנתמכים השירותים

שהחלהביוםכ"זבחשווןהתשפ"ב 2021(]בישיבה )4בנובמבר כ"טבחשווןהתשפ"ב התקבלבכנסתביום *
)2בנובמבר2021([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1443,מיוםכ"גבאלולהתשפ"א

)31באוגוסט2021(,עמ'1290ר
דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ר 1
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שיעור ובתוספת ,2018 בשנת כללי ציבורי חולים
בריאות שירותי של העלויות סך ושל 7%ר1, של
שצרכהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת
הנתמכים השירותים של ברוטו המחיר בניכוי 2019
שצרכהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת
2019,והכולבמחירברוטולאותןשנים,כשהעלויות
העדכון שיעורי לפי 2021 שנת למחירי מעודכנות

לאותןשנים,בתוספתשיעורהקידוםלשנת2021;

סך - אשדוד אסותא החולים בית לעניין )2(
חולים קופת שצרכה בריאות שירותי של העלויות
בניכוי 2019 בשנת אשדוד אסותא החולים בבית
המחירברוטושלהשירותיםהנתמכיםשצרכהקופת
החוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת2019,והכול
מעודכנות כשהעלויות שנה, לאותה ברוטו במחיר
שנה, לאותה העדכון שיעור לפי 2021 שנת למחירי

בתוספתשיעורהקידוםלשנת2021;

"הוראתמינהל"-הוראתמינהלשקבעהמנהלהכללישל
משרדהבריאותאומישהואהסמיךלענייןזהמבין

עובדימשרדו;

"היקףההתחשבנות"-סךכלהתשלומיםשמשלמתקופת
חוליםלביתחוליםציבוריכלליבעדשירותיבריאות,
לרבותתשלוםשלקופתחוליםלביתחוליםציבורי

כללישבבעלותהאובבעלותחברהבתשלה;

שקופות בריאות שירותי בעבור הנחה - מחזור" "הנחת
החוליםרוכשותבבתיהחוליםהממשלתייםהכלליים
אובבתיהחוליםהכללייםשבבעלותרשותמקומית,

שנקבעהבהוראתמינהל;

"הנחתתעריף"-הנחהבעבורשירותבריאותמסויםשקופת
חוליםרוכשתבביתחוליםציבוריכללי,מעברלהנחת
מחזורולכלהנחהאחרתשאינהבעבורשירותבריאות

מסוים;

"הפרש2017"-היחסביןסךצריכתשירותיהבריאותשל
קופותהחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת2017
וביןתקרתהצריכהברוטושלקופותהחוליםבולשנת
2017,ולגביביתחוליםשהיחסכאמורהיהלגביוקטן

מ־95%-100%;

"הפרש2019"-היחסביןסךצריכתשירותיהבריאותשל
קופותהחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת2019
וביןתקרתהצריכהברוטושלקופותהחוליםבולשנת

;2019

"הוועדה"-ועדתהבריאותשלהכנסת,ואםלאהוקמה-
ועדתהעבודה,הרווחהוהבריאותשלהכנסת;

שיעור ובתוספת ,2018 בשנת כללי ציבורי חולים
בריאות שירותי של העלויות סך ושל 7%ר1, של
שצרכהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת
הנתמכים השירותים של ברוטו המחיר בניכוי 2019
שצרכהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת
2019,והכולבמחירברוטולאותןשנים,כשהעלויות
העדכון שיעורי לפי 2021 שנת למחירי מעודכנות

לאותןשנים,בתוספתשיעורהקידוםלשנת2021;

סך - אשדוד אסותא החולים בית לעניין )2(
חולים קופת שצרכה בריאות שירותי של העלויות
בניכוי 2019 בשנת אשדוד אסותא החולים בבית
המחירברוטושלהשירותיםהנתמכיםשצרכהקופת
החוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת2019,והכול
מעודכנות כשהעלויות שנה, לאותה ברוטו במחיר
שנה, לאותה העדכון שיעור לפי 2021 שנת למחירי

בתוספתשיעורהקידוםלשנת2021;

"הוראתמינהל"-הוראתמינהלשקבעהמנהלהכללישל
משרדהבריאותאומישהואהסמיךלענייןזהמבין

עובדימשרדו;

"היקףההתחשבנות"-סךכלהתשלומיםשמשלמתקופת
חוליםלביתחוליםציבוריכלליבעדשירותיבריאות,
לרבותתשלוםשלקופתחוליםלביתחוליםציבורי

כללישבבעלותהאובבעלותחברהבתשלה;

שקופות בריאות שירותי בעבור הנחה - מחזור" "הנחת
החוליםרוכשותבבתיהחוליםהממשלתייםהכלליים
אובבתיהחוליםהכללייםשבבעלותרשותמקומית,

שנקבעהבהוראתמינהל;

"הנחתתעריף"-הנחהבעבורשירותבריאותמסויםשקופת
חוליםרוכשתבביתחוליםציבוריכללי,מעברלהנחת
מחזורולכלהנחהאחרתשאינהבעבורשירותבריאות

מסוים;

"הפרש2017"-היחסביןסךצריכתשירותיהבריאותשל
קופותהחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת2017
וביןתקרתהצריכהברוטושלקופותהחוליםבולשנת
2017,ולגביביתחוליםשהיחסכאמורהיהלגביוקטן

מ־95%-100%;

"הפרש2019"-היחסביןסךצריכתשירותיהבריאותשל
קופותהחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת2019
וביןתקרתהצריכהברוטושלקופותהחוליםבולשנת

;2019

"הוועדה"-ועדתהבריאותשלהכנסת,ואםלאהוקמה-
ועדתהעבודה,הרווחהוהבריאותשלהכנסת;
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"חוקביטוחבריאותממלכתי"-חוקביטוחבריאותממלכתי,
התשנ"ד-21994;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-
;31985

"חוקהפיקוח"-חוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,
התשנ"ו-41996;

שניתנה תעריף הנחת בניכוי מלא מחיר - ברוטו" "מחיר
בעבוראותושירותבשנים2017עד2019;

"מחירמלא"-מחירוהמרבישלשירותבריאות,כפישמופיע
בתעריפוןמשרדהבריאות,ולענייןביתחוליםממשלתי
- מקומית רשות שבבעלות כללי חולים ובית כללי

מחירכאמורבניכויהנחתמחזור;

"מטופלהמיועדלהעברה"-אחדמאלה:

כללי ציבורי חולים בבית שמאושפז מי )1(
ומתקיימיםבוכלאלה:

בבית ומאושפז ממושכת בהנשמה הוא )א(
חוליםציבוריכללייותרמ־30ימיםברציפות,
מינהל להוראת בהתאם מוגדר שהוא או
כחולהסיעודימורכבאותת־אקוטיאוכחולה

שיקומיגריאטרי;

לבית מחוץ להעבירו ניתן כי הוחלט )ב(
להוראת בהתאם הכללי הציבורי החולים
הרצף על בשמירה בצורך ובהתחשב מינהל

הטיפולי;

אחר מקום הציעה לא החולים קופת )ג(
ביטוח חוק בהוראות העומד אליו, להעברתו
בריאותממלכתי,ובכללזהבדרישותסעיף3)ד(

לחוקהאמור;

ולא כללי ציבורי חולים בבית שמאושפז מי )2(
אולם ,)1( בפסקה האמורים התנאים בו מתקיימים
מתקיימיםבותנאיםאחריםשקבעוהשרים,באישור

הוועדה,בצו;

"מספרהמבוטחיםהמשוקלל"-כהגדרתובסעיף17)א(לחוק
ביטוחבריאותממלכתי;

"סכוםמופחת"-סכוםהמשתלםבעדצריכהשהיאמעבר
לתקרתצריכהברוטולסוגשירותבריאותכמשמעותה

בסעיף2)ג(;

"פקודתבריאותהעם"-פקודתבריאותהעם,51940;

ס"חהתשנ"ד,עמ'156ר 2

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ר 3

ס"חהתשנ"ו,עמ'192ר 4

ע"ר1940,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239ר 5
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"צריכה"או"רכישה",שלשירותיבריאותבידיקופתחולים
בביתחוליםציבוריכללי-למעטצריכהאורכישה
חולים בבית חולים קופת בידי בריאות שירותי של
ציבוריכללישבבעלותהאובבעלותחברהבתשלה,
ולמעטצריכהאורכישהשלשירותיבריאותהמנויים

בסעיף22;

"ריביתהחשבהכללי"-כמשמעותהבהודעהבדברשיעורי
ריביתהחשבהכלליכפישהיאמתפרסמתמזמןלזמן

ברשומות;

"רצפתצריכהברוטו"-כמשמעותהבסעיף6;

"רצפתצריכהנטו"-כמשמעותהבסעיף7;

"שיעורהעדכון"-שיעורהעדכוןשלמחיריוםאשפוזשקבעו
השרים,בצו,לפיחוקהפיקוח;

להלן,לפי כמפורט 2021"-שיעור הקידוםלשנת "שיעור
העניין:

בית למעט כללי, ציבורי חולים בית לעניין )1(
החוליםאסותאאשדוד-

פנימיות במחלקות אשפוז שירות בעבור )א(
;2%-

שירות וכל דיפרנציאלי שירות בעבור )ב(
בריאותאחר-72%ר2;

לענייןביתהחוליםאסותאאשדוד- )2(

פנימיות במחלקות אשפוז שירות בעבור )א(
-1%ר3;

שירות וכל דיפרנציאלי שירות בעבור )ב(
בריאותאחר-8%ר3;

"שיעורהקפיטציה",שלקופתחולים-שיעורחלקהשלקופת
חוליםמתוךהסכוםלחלוקהשקובעהמוסדלביטוח
לאומילפיהוראותסעיפים17ו־18לחוקביטוחבריאות

ממלכתי;

"שירותאשפוזבמחלקותפנימיות"-שירותיאשפוזבמחלקות
G00M1,:שהקודשלהםבתעריפוןמשרדהבריאותהוא
G00M2,G00M6,G00M5,G00M4,G00M3,וכלקוד
נוסףשהשריםקבעו,בהודעהברשומות,שהואשירות

אשפוזבמחלקותפנימיות;

אשפוז שירות מסוג בריאות שירות - בריאות" "שירות
שירות או דיפרנציאלי שירות פנימיות, במחלקות

בריאותאחר;

"צריכה"או"רכישה",שלשירותיבריאותבידיקופתחולים
בביתחוליםציבוריכללי-למעטצריכהאורכישה
חולים בבית חולים קופת בידי בריאות שירותי של
ציבוריכללישבבעלותהאובבעלותחברהבתשלה,
ולמעטצריכהאורכישהשלשירותיבריאותהמנויים

בסעיף22;

"ריביתהחשבהכללי"-כמשמעותהבהודעהבדברשיעורי
ריביתהחשבהכלליכפישהיאמתפרסמתמזמןלזמן

ברשומות;

"רצפתצריכהברוטו"-כמשמעותהבסעיף6;

"רצפתצריכהנטו"-כמשמעותהבסעיף7;

"שיעורהעדכון"-שיעורהעדכוןשלמחיריוםאשפוזשקבעו
השרים,בצו,לפיחוקהפיקוח;

להלן,לפי כמפורט 2021"-שיעור הקידוםלשנת "שיעור
העניין:

בית למעט כללי, ציבורי חולים בית לעניין )1(
החוליםאסותאאשדוד-

פנימיות במחלקות אשפוז שירות בעבור )א(
;2%-

שירות וכל דיפרנציאלי שירות בעבור )ב(
בריאותאחר-72%ר2;

לענייןביתהחוליםאסותאאשדוד- )2(

פנימיות במחלקות אשפוז שירות בעבור )א(
-1%ר3;

שירות וכל דיפרנציאלי שירות בעבור )ב(
בריאותאחר-8%ר3;

"שיעורהקפיטציה",שלקופתחולים-שיעורחלקהשלקופת
חוליםמתוךהסכוםלחלוקהשקובעהמוסדלביטוח
לאומילפיהוראותסעיפים17ו־18לחוקביטוחבריאות

ממלכתי;

"שירותאשפוזבמחלקותפנימיות"-שירותיאשפוזבמחלקות
G00M1,:שהקודשלהםבתעריפוןמשרדהבריאותהוא
G00M2,G00M6,G00M5,G00M4,G00M3,וכלקוד
נוסףשהשריםקבעו,בהודעהברשומות,שהואשירות

אשפוזבמחלקותפנימיות;

אשפוז שירות מסוג בריאות שירות - בריאות" "שירות
שירות או דיפרנציאלי שירות פנימיות, במחלקות

בריאותאחר;
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"שירותדיפרנציאלי"-שירותבריאותשנקבעלומחירפרטני
האשפוז ימי הרפואית, הפעולה ביצוע את הכולל
והשירותיםהרפואייםהאחריםהניתניםבמסגרתו,כפי

שפורסםבתעריפוןמשרדהבריאות;

"שירותנתמך"-שירותבריאותשצרכהקופתחוליםבבית
הגישה שלגביו מסוימת, כללי,בשנה חוליםציבורי
קופתהחוליםבאותהשנהבקשהלקבלתכספיתמיכה
במסגרתמבחניהתמיכהלקיצורתוריםשנקבעולפי
סעיף3אלחוקיסודותהתקציבופורסמועלידימשרד
הבריאות,לשםתמיכהבהוצאותהניתוחיםשלקופות
החוליםהמבצעותתכניתלהסטתפעילותממימוןפרטי
למימוןציבוריולקיצורתורים,לשנותהתקציב2017

עד2019;

"תאגידבריאות"-כהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב,
אףאםהואפועלבמסגרתביתחוליםכללישבבעלות

רשותמקומית;

העניין, לפי להלן, כמפורט תוספת - ריאלית" "תוספת
בהתאם כלליים ציבוריים חולים בתי בין שתחולק

להוראותסעיף4:

בהתאם תוספת - דיפרנציאלי שירות בעבור )1(
לעומת הקודמת בשנה באוכלוסייה הגידול לשיעור
המרכזית הלשכה שמפרסמת כפי שלפניה, השנה

לסטטיסטיקה;

בכל פנימיות במחלקות אשפוז שירות בעבור )2(
אחתמהשנים2022עד2024,כמפורטלהלן:

הכללי הציבורי החולים בית בין נחתם )א(
בפברואר 15 יום עד החולים, קופת לבין
ביוני, 15 עד - 2022 ובשנת שנה, באותה
הסכםלאספקתשירותאשפוזביתיעלידיבית

החוליםלמבוטחיקופתהחולים-1%;

לאנחתםהסכםכאמורבפסקתמשנה)א( )ב(
;0%-

אחת בכל אחר בריאות שירות כל בעבור )3(
מהשנים2022עד2024,כמפורטלהלן:

הכללי הציבורי החולים בית בין נחתם )א(
בפברואר 15 יום עד החולים, קופת לבין
ביוני, 15 עד - 2022 ובשנת שנה, באותה
הסכםלאספקתשירותאשפוזביתיעלידיבית

החוליםלמבוטחיקופתהחולים-4%ר1;

לאנחתםהסכםכאמורבפסקתמשנה)א( )ב(
-55%ר1;
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לתוספת שתיווסף 2%ר0 של בשיעור תוספת )4(
הריאליתלשנת2024לכלתוספתכמפורטבפסקאות)1(

עד)3(,לפיהעניין;

האשפוז תעריפי רשימת - הבריאות" משרד "תעריפון
והשירותיםהאמבולטורייםוהדיפרנציאלייםשמפרסם
משרדהבריאותבאתרהאינטרנטשלו,המשקפתאת
התעריפיםכפישמתעדכניםמזמןלזמןלפיצוויםמכוח

סעיף12לחוקהפיקוח;

"תקרתצריכהברוטו"-כמשמעותהבסעיף2,לרבותתקרת
צריכהברוטומשותפתכאמורבסעיפים11ו־12;

"תקרתצריכהנטו"-כמשמעותהבסעיף5;

"השרים"-שרהבריאותושרהאוצרר

חישובתקרת
צריכהברוטו

תקרתהצריכהברוטולכלאחתמקופותהחוליםבכל2ר )א(
ביתחוליםציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024,

תחושבכמפורטלהלן:

בשנת2021- )1(

למעט כללי, ציבורי חולים בית לעניין )א(
מבסיס 99% - אשדוד אסותא החולים בית

ההתחשבנות;

- אשדוד אסותא החולים בית לעניין )ב(
3%ר99מבסיסההתחשבנות;

ברוטו הצריכה תקרת - 2024 עד 2022 בשנים )2(
העדכון שיעור בתוספת שנה, לכל הקודמת בשנה

לאותהשנהותוספתריאליתר

עובדי)ב( מבין לכך שהסמיכו מי או השרים )1(
משרדיהם,יחשבואתהפערהממוצעביןהפרש2019
להפרש2017לכללבתיהחוליםהציבורייםהכלליים
)בסעיףזה-שיעורהגידולהממוצע(ואתהפערבין
הפרש2019להפרש2017לכלביתחוליםציבוריכללי

בנפרד)בסעיףזה-שיעורהגידולהפרטני(ר

שיעור עלה )א(, קטן בסעיף האמור על נוסף )2(
הגידולהפרטנילענייןביתחוליםציבוריכללימסוים
עלשיעורהגידולהממוצע,יופחתמתקרתהצריכה
חולים, בית אותו לגבי שתחושב 2021 לשנת ברוטו
הגידול שיעור שבין שישנו, ככל החיובי, ההפרש
2%ר1 בתוספת הממוצע הגידול לשיעור הפרטני

משיעורהגידולהממוצער

תקרות יחושבו הבריאות שירותי מסוגי אחד לכל )ג(
צריכהברוטולפיסעיףזהבנפרדר

לתוספת שתיווסף 2%ר0 של בשיעור תוספת )4(
הריאליתלשנת2024לכלתוספתכמפורטבפסקאות)1(

עד)3(,לפיהעניין;

האשפוז תעריפי רשימת - הבריאות" משרד "תעריפון
והשירותיםהאמבולטורייםוהדיפרנציאלייםשמפרסם
משרדהבריאותבאתרהאינטרנטשלו,המשקפתאת
התעריפיםכפישמתעדכניםמזמןלזמןלפיצוויםמכוח

סעיף12לחוקהפיקוח;

"תקרתצריכהברוטו"-כמשמעותהבסעיף2,לרבותתקרת
צריכהברוטומשותפתכאמורבסעיפים11ו־12;

"תקרתצריכהנטו"-כמשמעותהבסעיף5;

"השרים"-שרהבריאותושרהאוצרר

חישובתקרת
צריכהברוטו

תקרתהצריכהברוטולכלאחתמקופותהחוליםבכל2ר )א(
ביתחוליםציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024,

תחושבכמפורטלהלן:

בשנת2021- )1(

למעט כללי, ציבורי חולים בית לעניין )א(
מבסיס 99% - אשדוד אסותא החולים בית

ההתחשבנות;

- אשדוד אסותא החולים בית לעניין )ב(
3%ר99מבסיסההתחשבנות;

ברוטו הצריכה תקרת - 2024 עד 2022 בשנים )2(
העדכון שיעור בתוספת שנה, לכל הקודמת בשנה

לאותהשנהותוספתריאליתר

עובדי)ב( מבין לכך שהסמיכו מי או השרים )1(
משרדיהם,יחשבואתהפערהממוצעביןהפרש2019
להפרש2017לכללבתיהחוליםהציבורייםהכלליים
)בסעיףזה-שיעורהגידולהממוצע(ואתהפערבין
הפרש2019להפרש2017לכלביתחוליםציבוריכללי

בנפרד)בסעיףזה-שיעורהגידולהפרטני(ר

שיעור עלה )א(, קטן בסעיף האמור על נוסף )2(
הגידולהפרטנילענייןביתחוליםציבוריכללימסוים
עלשיעורהגידולהממוצע,יופחתמתקרתהצריכה
חולים, בית אותו לגבי שתחושב 2021 לשנת ברוטו
הגידול שיעור שבין שישנו, ככל החיובי, ההפרש
2%ר1 בתוספת הממוצע הגידול לשיעור הפרטני

משיעורהגידולהממוצער

תקרות יחושבו הבריאות שירותי מסוגי אחד לכל )ג(
צריכהברוטולפיסעיףזהבנפרדר
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שירותי של מלא במחיר שתחושב צריכה בעבור )ד(
בריאות,בידיכלקופתחוליםבכלביתחוליםציבוריכללי,
העולהעלתקרתהצריכהברוטו,תשלםקופתהחוליםלבית
בסעיפים כאמור מופחת סכום הכללי הציבורי החולים

14)א()3(ו־15)א()1()ג(ו–)2(ר

חישובשונהלעניין
שיעורהקידום

לשנת2021
והתוספתהריאלית

עלאףהאמורבהגדרות"שיעורהקידוםלשנת2021"3ר )א(
לגבי לחשב, רשאים השרים ,4 ובסעיף ריאלית" ו"תוספת
שיעור מסוימים, כללי ציבורי חולים ובית חולים קופת
קידוםלשנת2021ותוספתריאליתהשוניםמשיעורהקידום
אשפוז שירות לעניין הריאלית, והתוספת 2021 לשנת
בריאות שירות או דיפרנציאלי שירות פנימיות, במחלקות
מהשיקולים יותר או באחד השאר, בין בהתחשב, אחר,

המפורטיםלהלן:

מכשיריםרפואייםנוספיםשאושרולביתחולים )1(
מכשיר - רפואי" "מכשיר זה, לעניין דין; כל פי על
שלו השימוש או הרכישה כי לגביו שנקבע רפואי

טעוןרישיוןלפיסעיף65ב)3(לפקודתבריאותהעם;

שינויבשיעורהקפיטציהשלקופותהחולים; )2(

שינויבמספרהמבוטחיםהמשוקללר )3(

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

ישתנהבשלהשינויהאמורבאותוסעיףקטןר

חלוקתהתוספת
הריאלית

42ר בסעיף כאמור ברוטו הצריכה תקרות חישוב לשם )א(
לענייןכלביתחוליםציבוריכללי,תחולקהתוספתהריאלית
בעבורשירותדיפרנציאליובעבורשירותבריאותאחר,בין
להוראות בהתאם הכלליים, הציבוריים החולים בתי כל

אלה:

מסוימת לשנה הריאלית התוספת מסך מחצית )1(
כך הרב־שנתית, המיטות לתכנית בהתאם תחולק
ש־70%מאותהמחציתיחולקובעדמיטותהאשפוז
המחצית מאותה ו־30% התכנית במסגרת שהוקצו
אישור לגביהן שניתן האשפוז מיטות בעד יחולקו
זה, בסעיף בפועל; ונפתחו העם בריאות פקודת לפי
לתוספת התכנית - הרב־שנתית" המיטות "תכנית
מיטותאשפוזכללילשנים2017עד2022,שפורסמה
תכנית וכל הבריאות, משרד של האינטרנט באתר
השרים על שתוסכם מיטות להקצאת עתידית

ותפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות;
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מסוימת לשנה הריאלית התוספת מסך מחצית )2(
תחולקביןבתיהחוליםהציבורייםהכללייםבהתאם
לחלקההיחסישלתקרתהצריכהברוטושלכלבית
של ברוטו הצריכה תקרות מסך כללי ציבורי חולים

כללבתיהחוליםהציבורייםהכללייםר

2 בסעיף כאמור ברוטו הצריכה תקרות חישוב לשם )ב(
התוספת תחולק כללי, ציבורי חולים בית כל לעניין
הריאליתבעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיותביןבתי
המיטות בתכנית בהתחשב הכלליים, הציבוריים החולים
הרב־שנתית,אובשיקוליםנוספיםשקבעוהשריםבאישור

הוועדהר

בית5רתקרתצריכהנטו בכל החולים מקופות אחת לכל נטו הצריכה תקרת
חוליםציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024,תהיה

80%מתקרתהצריכהברוטולאותהשנהר

חישוברצפת
צריכהברוטו

רצפתהצריכהברוטולכלאחתמקופותהחוליםבכל6ר )א(
ביתחוליםציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024,

תחושבכמפורטלהלן,לפיהעניין:

בעבורשירותדיפרנציאליושירותבריאותאחר- )1(

הצריכה מתקרת 95% - 2021 בשנת )א(
ברוטולאותהשנה;

בשנת2022-רצפתהצריכהברוטובשנת )ב(
שנה לאותה העדכון שיעור בתוספת ,2021

ובתוספתשיעורשל1%;

בשנים2023ו־2024-כמפורטלהלן,לפי )ג(
העניין:

שירותי של הממוצע ההיקף אם )1(
בבית החולים קופת שצרכה הבריאות
2021 בשנים הכללי הציבורי החולים
הצריכה מתקרת 92% עד היה ו־2022
92% - שנים לאותן הממוצעת ברוטו
,2023 לשנת ברוטו הצריכה מתקרת
שיעור בתוספת - 2024 שנת ולעניין

העדכוןובתוספתשיעורשל1%;

שירותי של הממוצע ההיקף אם )2(
בבית החולים קופת שצרכה הבריאות
2021 בשנים הכללי הציבורי החולים
על עלה ולא מ־92% גבוה היה ו־2022
הממוצעת ברוטו הצריכה מתקרת 95%
הצריכה שיעור מכפלת - שנים לאותן
לשנת ברוטו הצריכה בתקרת הממוצע
כאמור ברוטו הצריכה רצפת או ,2022

בפסקה)3(,לפיהנמוךמביניהן;

מסוימת לשנה הריאלית התוספת מסך מחצית )2(
תחולקביןבתיהחוליםהציבורייםהכללייםבהתאם
לחלקההיחסישלתקרתהצריכהברוטושלכלבית
של ברוטו הצריכה תקרות מסך כללי ציבורי חולים

כללבתיהחוליםהציבורייםהכללייםר

2 בסעיף כאמור ברוטו הצריכה תקרות חישוב לשם )ב(
התוספת תחולק כללי, ציבורי חולים בית כל לעניין
הריאליתבעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיותביןבתי
המיטות בתכנית בהתחשב הכלליים, הציבוריים החולים
הרב־שנתית,אובשיקוליםנוספיםשקבעוהשריםבאישור

הוועדהר

בית5רתקרתצריכהנטו בכל החולים מקופות אחת לכל נטו הצריכה תקרת
חוליםציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024,תהיה

80%מתקרתהצריכהברוטולאותהשנהר

חישוברצפת
צריכהברוטו

רצפתהצריכהברוטולכלאחתמקופותהחוליםבכל6ר )א(
ביתחוליםציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024,

תחושבכמפורטלהלן,לפיהעניין:

בעבורשירותדיפרנציאליושירותבריאותאחר- )1(

הצריכה מתקרת 95% - 2021 בשנת )א(
ברוטולאותהשנה;

בשנת2022-רצפתהצריכהברוטובשנת )ב(
שנה לאותה העדכון שיעור בתוספת ,2021

ובתוספתשיעורשל1%;

בשנים2023ו־2024-כמפורטלהלן,לפי )ג(
העניין:

שירותי של הממוצע ההיקף אם )1(
בבית החולים קופת שצרכה הבריאות
2021 בשנים הכללי הציבורי החולים
הצריכה מתקרת 92% עד היה ו־2022
92% - שנים לאותן הממוצעת ברוטו
,2023 לשנת ברוטו הצריכה מתקרת
שיעור בתוספת - 2024 שנת ולעניין

העדכוןובתוספתשיעורשל1%;

שירותי של הממוצע ההיקף אם )2(
בבית החולים קופת שצרכה הבריאות
2021 בשנים הכללי הציבורי החולים
על עלה ולא מ־92% גבוה היה ו־2022
הממוצעת ברוטו הצריכה מתקרת 95%
הצריכה שיעור מכפלת - שנים לאותן
לשנת ברוטו הצריכה בתקרת הממוצע
כאמור ברוטו הצריכה רצפת או ,2022

בפסקה)3(,לפיהנמוךמביניהן;
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שירותי של הממוצע ההיקף אם )3(
בבית החולים קופת שצרכה הבריאות
2021 בשנים הכללי הציבורי החולים
מתקרת מ־95% גבוה היה ו־2022
שנים לאותן הממוצעת ברוטו הצריכה
,2022 בשנת ברוטו הצריכה רצפת -
שנה לאותה העדכון שיעור בתוספת

ובתוספתשיעורשל1%לכלשנה;

עלאףהאמורבפסקאותמשנה)א(עד)ג(, )ד(
מסוימת חולים לקופת לקבוע רשאים השרים
בביתחוליםציבוריכללימסוים,רצפתצריכה
באותן מהאמור יותר נמוך בשיעור ברוטו
מתקרת מ־90% פחות שאינו משנה, פסקאות
הצריכהברוטולאותהשנה,ובלבדשהתקיימו

כלאלה:

של ההתחשבנות היקף בין היחס )1(
ובין חולים בית לאותו החולים קופת
היקףההתחשבנותשלכלקופותהחולים
אינו הקודמת בשנה חולים בית לאותו

עולהעל12%;

במספר החולים קופת של חלקה )2(
על עולה אינו המשוקלל המבוטחים

;20%

בעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות- )2(

הצריכה מתקרת 95% - 2021 בשנת )א(
ברוטולאותהשנה;

מתקרת 100% - 2024 עד 2022 בשנים )ב(
הצריכהברוטולאותהשנהר

שירותי של מלא במחיר שתחושב צריכה בעבור )ב(
ציבורי חולים בית בכל חולים קופת כל בידי בריאות,
כללי,שאינהעולהעלהיקףהצריכהשלשירותיבריאות
המחושבכרצפתהצריכהברוטולפיסעיףזה,תשלםקופת
הצריכה רצפת את הכללי הציבורי החולים לבית החולים

נטוכאמורבסעיפים14)א()1(ו־15)א()1()א(ר

אחד7ררצפתצריכהנטו בכל החולים מקופות אחת לכל נטו הצריכה רצפת
מבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,בכלאחתמהשנים2021

עד2024,תהיה80%מרצפתהצריכהברוטולאותהשנהר
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הגדלתתקרת
הצריכהאורצפת

הצריכה,בשל
הגדלתעלותסל

שירותיהבריאות
אובשלהפחתת
מחירישירותים

רפואיים

סל8ר עלות הגדלת ביצוע על הממשלה החליטה )א(
שירותיהבריאותכמשמעותהבסעיף9לחוקביטוחבריאות
ברוטו צריכה תקרת לקבוע בצו, השרים, רשאים ממלכתי,
הגבוההמהתקרההקבועהבסעיף2,אולהגדילאתתקרת
רצפת את או ברוטו הצריכה לתקרת ביחס נטו הצריכה
שסך ובלבד ברוטו, הצריכה לרצפת ביחס נטו הצריכה
תוספתההוצאהלקופותהחוליםבשלהקביעהאוההגדלה
כאמוריהיהשווהלסכוםשהתווסףלסלשירותיהבריאותר

הופחתומחירישירותיםרפואייםכפישהםמפורסמים )ב(
להגדיל בצו, השרים, רשאים הבריאות, משרד בתעריפון
או ברוטו, הצריכה לתקרת ביחס נטו הצריכה תקרת את
אתרצפתהצריכהנטוביחסלרצפתהצריכהברוטו,ובלבד
שסךתוספתההוצאהלקופותהחוליםבשלהגדלתתקרת
הצריכהנטואורצפתהצריכהנטוכאמוריהיהשווהלסך

העלותשנחסכהלקופותהחוליםבשלהפחתתהמחיריםר

תשלוםחודשי
קבוע

עלאףהאמורבסעיף3אלחוקיסודותהתקציב,ובלי9ר )א(
החל האמור, הסעיף לפי הבריאות משרד מסמכות לגרוע
חולים בית לכל לאומי לביטוח המוסד יעביר 2022 משנת
ציבוריכללי,תשלוםחודשיקבועכפישהודיעולוהשרים
לפיסעיףקטן)ד()בסעיףזה-תשלוםחודשיקבוע(,ובלבד

שהתקיימוכלאלה:

למוסד סכום העברת על החליטה הממשלה )1(
לביטוחלאומיכנגדהפחתהמקבילהבתקצובהישיר
לבתיהחוליםהממשלתייםהכללייםובכספיהתמיכה
המועבריםלבתיהחוליםהציבורייםהכללייםשאינם

ממשלתיים;

לשנה הקבועים החודשיים התשלומים סך )2(
זה )בסעיף הכלליים הציבוריים החולים בתי לכלל
משרד ידי על הועבר הכולל( החודשי התשלום -
הוצאות בתוספת לאומי, לביטוח למוסד הבריאות
התשלום בהעברת הכרוכות לאומי לביטוח המוסד

החודשיהקבועלבתיהחוליםהציבורייםהכלליים;

נקבעותקנותלפיסעיףקטן)ו(ר )3(

2022 בשנת שישולם הכולל החודשי התשלום סך )ב(
עלידיהמוסדלביטוחלאומי,יהיהשווהלסכוםשהועבר
בניכוי )א()2(, קטן בסעיף כאמור לאומי לביטוח למוסד

הוצאותהמוסדכאמורבאותוסעיףקטןר

הסךהחודשיהכולליעודכןמדישנהבהתאםלתקנות )ג(
לפיסעיףקטן)ו()1()ג(ר

הגדלתתקרת
הצריכהאורצפת

הצריכה,בשל
הגדלתעלותסל

שירותיהבריאות
אובשלהפחתת
מחירישירותים

רפואיים

סל8ר עלות הגדלת ביצוע על הממשלה החליטה )א(
שירותיהבריאותכמשמעותהבסעיף9לחוקביטוחבריאות
ברוטו צריכה תקרת לקבוע בצו, השרים, רשאים ממלכתי,
הגבוההמהתקרההקבועהבסעיף2,אולהגדילאתתקרת
רצפת את או ברוטו הצריכה לתקרת ביחס נטו הצריכה
שסך ובלבד ברוטו, הצריכה לרצפת ביחס נטו הצריכה
תוספתההוצאהלקופותהחוליםבשלהקביעהאוההגדלה
כאמוריהיהשווהלסכוםשהתווסףלסלשירותיהבריאותר

הופחתומחירישירותיםרפואייםכפישהםמפורסמים )ב(
להגדיל בצו, השרים, רשאים הבריאות, משרד בתעריפון
או ברוטו, הצריכה לתקרת ביחס נטו הצריכה תקרת את
אתרצפתהצריכהנטוביחסלרצפתהצריכהברוטו,ובלבד
שסךתוספתההוצאהלקופותהחוליםבשלהגדלתתקרת
הצריכהנטואורצפתהצריכהנטוכאמוריהיהשווהלסך

העלותשנחסכהלקופותהחוליםבשלהפחתתהמחיריםר

תשלוםחודשי
קבוע

עלאףהאמורבסעיף3אלחוקיסודותהתקציב,ובלי9ר )א(
החל האמור, הסעיף לפי הבריאות משרד מסמכות לגרוע
חולים בית לכל לאומי לביטוח המוסד יעביר 2022 משנת
ציבוריכללי,תשלוםחודשיקבועכפישהודיעולוהשרים
לפיסעיףקטן)ד()בסעיףזה-תשלוםחודשיקבוע(,ובלבד

שהתקיימוכלאלה:

למוסד סכום העברת על החליטה הממשלה )1(
לביטוחלאומיכנגדהפחתהמקבילהבתקצובהישיר
לבתיהחוליםהממשלתייםהכללייםובכספיהתמיכה
המועבריםלבתיהחוליםהציבורייםהכללייםשאינם

ממשלתיים;

לשנה הקבועים החודשיים התשלומים סך )2(
זה )בסעיף הכלליים הציבוריים החולים בתי לכלל
משרד ידי על הועבר הכולל( החודשי התשלום -
הוצאות בתוספת לאומי, לביטוח למוסד הבריאות
התשלום בהעברת הכרוכות לאומי לביטוח המוסד

החודשיהקבועלבתיהחוליםהציבורייםהכלליים;

נקבעותקנותלפיסעיףקטן)ו(ר )3(

2022 בשנת שישולם הכולל החודשי התשלום סך )ב(
עלידיהמוסדלביטוחלאומי,יהיהשווהלסכוםשהועבר
בניכוי )א()2(, קטן בסעיף כאמור לאומי לביטוח למוסד

הוצאותהמוסדכאמורבאותוסעיףקטןר

הסךהחודשיהכולליעודכןמדישנהבהתאםלתקנות )ג(
לפיסעיףקטן)ו()1()ג(ר
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החלמשנת2021,השריםיודיעולמוסדלביטוחלאומי )ד(
ולכלביתחוליםציבוריכללי,עדיום15בדצמברבכלשנה,
לביטוח המוסד שעל הקבוע החודשי התשלום סכום מהו
העניין, לפי כללי, ציבורי חולים בית לכל להעביר לאומי
בהתאם שנערך חישוב לפי שנה, לאותה העוקבת בשנה
לתקנותלפיסעיףקטן)ו()1()א(;השריםיפרסמו,בכלשנה,
הקבוע החודשי התשלום סכומי בדבר ברשומות הודעה

שהודיעועליהםכאמורר

החודשי התשלום את יעביר לאומי לביטוח המוסד )ה(
הקבועלבתיהחוליםהציבורייםהכללייםעדיוםה־15בכל

חודש,לאותוחודשר

שרהאוצר,בהסכמתשרהבריאות,יקבעתקנות)ו( )1(
בענייניםאלה:

לחישוב שוויוניים מידה ואמות כללים )א(
התשלוםהחודשיהקבוע,בשיםלב,ביןהיתר,
למספרהמיטותשביתהחוליםהציבוריהכללי
מפעילוניתןלגביהןאישורלפיפקודתבריאות
העם,לפעילותההכשרותשלכוחאדםרפואי
להפעלת החולים, בית שמבצע וסיעודי
לסוגי החולים, בית ידי על חירום תשתיות
החולים, בבית הניתנים הרפואיים השירותים
רפואה ושירותי מיילדותית פעילות לרבות
פרטיים,לגודלביתהחוליםומיקומוהגאוגרפי,
לשיוכושלביתהחוליםלרשתהמפעילהבתי
חוליםנוספים,ולשיוכושלביתחוליםלקופת

חולים;

התשלום את לקזז ניתן שבהם המקרים )ב(
המשולמים תשלומים כנגד הקבוע החודשי
לביתחוליםציבוריכלליעלידיהמדינהואופן

ביצועהקיזוז;

הוראותבדברעדכוןהסךהחודשיהכולל, )ג(
בהתאםלמדדשייקבעבתקנות;

תקציביים ובקרה פיקוח בעניין כללים )ד(
עלבתיהחוליםהציבורייםהכללייםודיווחים
הכלליים הציבוריים החולים בתי שיידרשו

להגיש;
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בית על שיוטלו איזון ואמצעי הגבלות )ה(
חוליםציבוריכלליבענייניםהמפורטיםלהלן,
לשםשמירהעלהאיזוןהתקציבישלו,אםהוא
לגבי בתקנות שייקבע בשיעור מתקציבו חורג
ואמצעי ההגבלות איזון; ואמצעי הגבלה כל
לא התקציבית החריגה עוד כל יחולו האיזון

תוקנה:

מינויחשבמלווהלביתהחולים; )1(

בית של הפיתוח הוצאות הגבלת )2(
החולים;

ד' פרק לפי מההוראות לגרוע בלי )3(
לחוקיסודותהתקציב-הגבלתהגידול
בהוצאותהשכרהמשולםבביתהחולים;

בבית אדם כוח קליטת הגבלת )4(
החולים;

העלאתהתקורותהמשולמותלבית )5(
מתאגיד או שלו בת מחברה החולים

בריאות;

העלאתהתקורותהמשולמותלבית )6(
החוליםמפעילותשירותירפואהפרטית;

כאמור והגבלות כללים החלת אופן )ו(
בפסקאותמשנה)ד(ו־)ה(עלחטיבתהמרכזים
הרפואייםהממשלתייםבמשרדהבריאותועל
העקיפה או הישירה שבבעלותה חולים קופת

ביתחוליםציבוריכלליר

יחולק לשנה אחת כי לקבוע רשאים השרים )2(
לבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,באמצעותהמוסד
פי על שיקבעו, בסכום נוסף תשלום לאומי, לביטוח
בתקנות, שיקבעו בתחומים רפואיים איכות מדדי
ויחולולענייןזההוראותסעיפיםקטנים)א(,)ב(,)ד(

ו־)ה(,בשינוייםהמחויביםר

יום עד יותקנו )1( פסקה לפי ראשונות תקנות )3(
י"אבטבתהתשפ"ב)15בדצמבר2021(,ובלבדשיונחו
7( התשפ"ב בטבת ג' יום עד הוועדה שולחן על

בדצמבר2021(ר

הודעהעלתקרת
צריכהברוטו

ורצפתצריכה
ברוטו

השרים,אומישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,יודיעו10ר
לכלביתחוליםציבוריכלליולכלקופתחולים-

עדיוםכ"זבכסלוהתשפ"ב)1בדצמבר2021(-מהי )1(
תקרתהצריכהברוטולשירותיהבריאותלשנת2021;

עדיום1במרסשלכלאחתמהשנים2022עד2024- )2(
מהיתקרתהצריכהברוטולשירותיהבריאותלאותהשנה;

בית על שיוטלו איזון ואמצעי הגבלות )ה(
חוליםציבוריכלליבענייניםהמפורטיםלהלן,
לשםשמירהעלהאיזוןהתקציבישלו,אםהוא
לגבי בתקנות שייקבע בשיעור מתקציבו חורג
ואמצעי ההגבלות איזון; ואמצעי הגבלה כל
לא התקציבית החריגה עוד כל יחולו האיזון

תוקנה:

מינויחשבמלווהלביתהחולים; )1(

בית של הפיתוח הוצאות הגבלת )2(
החולים;

ד' פרק לפי מההוראות לגרוע בלי )3(
לחוקיסודותהתקציב-הגבלתהגידול
בהוצאותהשכרהמשולםבביתהחולים;

בבית אדם כוח קליטת הגבלת )4(
החולים;

העלאתהתקורותהמשולמותלבית )5(
מתאגיד או שלו בת מחברה החולים

בריאות;

העלאתהתקורותהמשולמותלבית )6(
החוליםמפעילותשירותירפואהפרטית;

כאמור והגבלות כללים החלת אופן )ו(
בפסקאותמשנה)ד(ו־)ה(עלחטיבתהמרכזים
הרפואייםהממשלתייםבמשרדהבריאותועל
העקיפה או הישירה שבבעלותה חולים קופת

ביתחוליםציבוריכלליר

יחולק לשנה אחת כי לקבוע רשאים השרים )2(
לבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,באמצעותהמוסד
פי על שיקבעו, בסכום נוסף תשלום לאומי, לביטוח
בתקנות, שיקבעו בתחומים רפואיים איכות מדדי
ויחולולענייןזההוראותסעיפיםקטנים)א(,)ב(,)ד(

ו־)ה(,בשינוייםהמחויביםר

יום עד יותקנו )1( פסקה לפי ראשונות תקנות )3(
י"אבטבתהתשפ"ב)15בדצמבר2021(,ובלבדשיונחו
7( התשפ"ב בטבת ג' יום עד הוועדה שולחן על

בדצמבר2021(ר

הודעהעלתקרת
צריכהברוטו

ורצפתצריכה
ברוטו

השרים,אומישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,יודיעו10ר
לכלביתחוליםציבוריכלליולכלקופתחולים-

עדיוםכ"זבכסלוהתשפ"ב)1בדצמבר2021(-מהי )1(
תקרתהצריכהברוטולשירותיהבריאותלשנת2021;

עדיום1במרסשלכלאחתמהשנים2022עד2024- )2(
מהיתקרתהצריכהברוטולשירותיהבריאותלאותהשנה;
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מהי - )2023 באוגוסט 1( התשפ"ג באב י"ד יום עד )3(
רצפתהצריכהברוטוהמעודכנתשנקבעהלהםלשנים2023

ו־2024בהתאםלהוראותסעיף6)א()1()ג(ר

תקרתצריכה
ברוטומשותפת

לבתיחולים
ציבורייםכלליים

להודיע,11ר רשאים השרים ,2 בסעיף האמור אף על )א(
הציבוריים החולים ולבתי החולים לקופות שנתנו אחרי
הכלליים,הנוגעיםבדבר,הזדמנותלטעוןאתטענותיהם,כי
לגביקופתחוליםאחתאויותרתחולתקרתצריכהברוטו
משותפתלשניבתיחוליםציבורייםכללייםשוניםאויותר,
שהמרחקהגאוגרפיביניהםלאעולהעל20קילומטר,ובלבד

שבתיחוליםאלההסכימולכךומתקייםבהםאחדמאלה:

הםבתיחוליםממשלתייםכלליים; )1(

שבבעלות כלליים ציבוריים חולים בתי הם )2(
אותהקופתחוליםר

את השאר, בין )א(, קטן סעיף לעניין ישקלו השרים )ב(
ההשפעהעלשירותיהבריאותלתושביםבאזורהגאוגרפי
שבומצוייםבתיהחולים,ואתההשפעהעלמשךההמתנה

לקביעתתוריםר

לקופות תימסר )א( קטן סעיף לפי השרים הודעת )ג(
החוליםולבתיהחוליםהציבורייםהכללייםהנוגעיםבדבר
העוקבת מהשנה החל תחול והיא בדצמבר, 15 יום עד

למועדמסירתההודעה;הודעהכאמורתפורסםברשומותר

תקרתצריכה
ברוטומשותפת

לקופותחולים

עלאףהאמורבסעיף2,השרים,אחרישנתנולקופות12ר )א(
טענותיהן, את לטעון הזדמנות בדבר הנוגעות החולים
משותפת ברוטו צריכה תקרת תחול כי להודיע רשאים
שבנפה כללי ציבורי חולים בבית חולים קופות לשתי

מסוימת,ובלבדשמתקיימיםבהןכלאלה:

במספר החולים מקופות אחת כל של חלקה )1(
על עולה אינו נפה באותה המשוקלל המבוטחים

;12%

במספר החולים מקופות אחת כל של חלקה )2(
המבוטחיםהמשוקללאינועולהעל20%ר

לפקודת 2 בסעיף כהגדרתה - "נפה" זה, בסעיף )ב(
בריאותהעםר

הפחתתתקרת
הצריכהברוטו

בשלהסכם
לרכישתשירות

חלופתאשפוז
בביתהמטופל

להסכם13ר חולים וקופת כללי ציבורי חולים בית הגיעו
ביניהםלרכישתשירותחלופתאשפוזבביתהמטופל,כנגד
פנימיות, במחלקות אשפוז שירות בעד התשלום הפחתת
לשירות ברוטו צריכה תקרת להם לחשב השרים רשאים
אשפוזבמחלקותפנימיות,הנמוכהמתקרתהצריכהברוטו
הוראות לפי החולים ולקופת החולים לבית שנקבעה

סעיף2;לענייןזה,"שירותחלופתאשפוזבביתהמטופל"-
שירותטיפולרפואיבביתהמטופל,כתחליףלאשפוזבבית

חוליםציבוריכלליר
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תשלוםבעד
שירותדיפרנציאלי

ושירותבריאות
אחר

או14ר דיפרנציאלי שירות בעבור תשלם חולים קופת )א(
שירותבריאותאחרשרכשהבכלביתחוליםציבוריכללי,
להלן, כמפורט סכומים ,2024 עד 2021 מהשנים אחת בכל

לפיהעניין:

אםקופתהחוליםרכשהשירותיםדיפרנציאליים )1(
ברוטו הצריכה לרצפת עד אחרים בריאות ושירותי
ראו כן אם אלא שנה, לאותה נטו הצריכה רצפת -
הסכים לא הכללי הציבורי החולים שבית השרים
בקשתה, פי על שנה, באותה החולים, לקופת לספק
בזמינותם הכספי, בהיקפם הדומים בריאות שירותי
ובתמהילשלהםלשירותיםדיפרנציאלייםולשירותי
החולים שסיפקביתהחוליםלקופת בריאותאחרים

בשנההקודמת;

אםקופתהחוליםרכשהשירותיםדיפרנציאליים )2(
ושירותיבריאותאחריםמעברלרצפתהצריכהברוטו
נטו הצריכה רצפת - ברוטו הצריכה לתקרת ועד
מהמחיר מ־80% יותר לא של בתוספת שנה לאותה
ושירותי דיפרנציאליים שירותים בעבור המלא
בריאותאחריםשנרכשומעברלרצפתהצריכהברוטו;

אםקופתהחוליםרכשהשירותיםדיפרנציאליים )3(
ושירותיבריאותאחריםמעברלתקרתהצריכהברוטו
-תקרתהצריכהנטובתוספתסכוםמופחתכמפורט

להלן,לפיהעניין:

מעבר דיפרנציאלי שירות רכישת בעבור )א(
לתקרתהצריכהברוטושנקבעהלשירותכאמור

-לאיותרמ־55%מהמחירהמלאשלהשירות;

אחר, בריאות שירות רכישת בעבור )ב(
מעברלתקרתהצריכהברוטושנקבעהלשירות
כאמור-לאיותרמ־30%מהמחירהמלאשל

השירותר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רכשהקופתחוליםמבית )ב(
חוליםציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024-

מתקרת הנמוך בסכום דיפרנציאליים שירותים )1(
ייווסף אלה, לשירותים שנקבעה ברוטו הצריכה
הצריכה תקרת ובין בפועל הרכישה שבין ההפרש
ברוטו,שלשירותיםאלה,לתקרתהצריכהברוטושל

שירותבריאותאחר;

מתקרת הנמוך בסכום אחרים בריאות שירותי )2(
ייווסף אלה, לשירותים שנקבעה ברוטו הצריכה
הצריכה תקרת ובין בפועל הרכישה שבין ההפרש
ברוטו,שלשירותיםאלה,לתקרתהצריכהברוטושל

שירותדיפרנציאליר

תשלוםבעד
שירותדיפרנציאלי

ושירותבריאות
אחר

או14ר דיפרנציאלי שירות בעבור תשלם חולים קופת )א(
שירותבריאותאחרשרכשהבכלביתחוליםציבוריכללי,
להלן, כמפורט סכומים ,2024 עד 2021 מהשנים אחת בכל

לפיהעניין:

אםקופתהחוליםרכשהשירותיםדיפרנציאליים )1(
ברוטו הצריכה לרצפת עד אחרים בריאות ושירותי
ראו כן אם אלא שנה, לאותה נטו הצריכה רצפת -
הסכים לא הכללי הציבורי החולים שבית השרים
בקשתה, פי על שנה, באותה החולים, לקופת לספק
בזמינותם הכספי, בהיקפם הדומים בריאות שירותי
ובתמהילשלהםלשירותיםדיפרנציאלייםולשירותי
החולים שסיפקביתהחוליםלקופת בריאותאחרים

בשנההקודמת;

אםקופתהחוליםרכשהשירותיםדיפרנציאליים )2(
ושירותיבריאותאחריםמעברלרצפתהצריכהברוטו
נטו הצריכה רצפת - ברוטו הצריכה לתקרת ועד
מהמחיר מ־80% יותר לא של בתוספת שנה לאותה
ושירותי דיפרנציאליים שירותים בעבור המלא
בריאותאחריםשנרכשומעברלרצפתהצריכהברוטו;

אםקופתהחוליםרכשהשירותיםדיפרנציאליים )3(
ושירותיבריאותאחריםמעברלתקרתהצריכהברוטו
-תקרתהצריכהנטובתוספתסכוםמופחתכמפורט

להלן,לפיהעניין:

מעבר דיפרנציאלי שירות רכישת בעבור )א(
לתקרתהצריכהברוטושנקבעהלשירותכאמור

-לאיותרמ־55%מהמחירהמלאשלהשירות;

אחר, בריאות שירות רכישת בעבור )ב(
מעברלתקרתהצריכהברוטושנקבעהלשירות
כאמור-לאיותרמ־30%מהמחירהמלאשל

השירותר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רכשהקופתחוליםמבית )ב(
חוליםציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024-

מתקרת הנמוך בסכום דיפרנציאליים שירותים )1(
ייווסף אלה, לשירותים שנקבעה ברוטו הצריכה
הצריכה תקרת ובין בפועל הרכישה שבין ההפרש
ברוטו,שלשירותיםאלה,לתקרתהצריכהברוטושל

שירותבריאותאחר;

מתקרת הנמוך בסכום אחרים בריאות שירותי )2(
ייווסף אלה, לשירותים שנקבעה ברוטו הצריכה
הצריכה תקרת ובין בפועל הרכישה שבין ההפרש
ברוטו,שלשירותיםאלה,לתקרתהצריכהברוטושל

שירותדיפרנציאליר
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תשלוםבעדשירות
אשפוזבמחלקות

פנימיות

במחלקות15ר אשפוז שירות בעבור תשלם חולים קופת )א(
פנימיותבביתחוליםציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021

עד2024,סכומיםכמפורטלהלן,לפיהעניין:

בשנת2021-סכומיםכמפורטלהלן,לפיהעניין: )1(

אשפוז שירותי רכשה החולים קופת אם )א(
ברוטו הצריכה לרצפת עד פנימיות במחלקות
-רצפתהצריכהנטולאותהשנה,אלאאםכן
ראוהשריםשביתהחוליםהציבוריהכללילא
הסכיםלספקלקופתהחולים,באותהשנה,על
פיבקשתה,שירותיאשפוזבמחלקותפנימיות
ובתמהיל בזמינותם הכספי, בהיקפם הדומים
פנימיות במחלקות אשפוז לשירותי שלהם
בשנה החולים לקופת החולים בית שסיפק

הקודמת;

אשפוז שירותי רכשה החולים קופת אם )ב(
הצריכה לרצפת מעבר פנימיות במחלקות
רצפת - ברוטו הצריכה לתקרת ועד ברוטו
יותר לא בתוספת שנה לאותה נטו הצריכה
אשפוז שירותי בעבור המלא מהמחיר מ־80%
לרצפת מעבר שנרכשו פנימיות במחלקות

הצריכהברוטו;

אשפוז שירותי רכשה החולים קופת אם )ג(
הצריכה לתקרת מעבר פנימיות במחלקות
סכום בתוספת נטו הצריכה תקרת - ברוטו
מופחתשללאיותרמ־20%מהמחירהמלאשל

השירות;

ימי מספר שבין היחס - 2024 עד 2022 בשנים )2(
הפנימיות במחלקות חולים קופת שצרכה האשפוז
כלל שצרכו האשפוז ימי לסך חולים בית באותו
בית באותו הפנימיות במחלקות החולים קופות
2022 שנת ולגבי שנה, לכל הקודמת בשנה חולים,
הצריכה תקרות בסך מוכפל כשהוא ,2019 בשנת -
נטולשירותאשפוזבמחלקותפנימיותשלכלקופות
ובתוספת ,2021 בשנת חולים בית באותו החולים

שיעורהעדכוןלאותהשנהותוספתריאליתר
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)א(,)ב( קטן בסעיף המפורטים הסכומים על נוסף )1(
בכלאחתמהשנים2021עד2024,ישלמוכללקופות
החוליםלכללבתיהחוליםהציבורייםהכללייםסכום
אשפוז שירות בעבור חדשים שקלים מיליון 90 של
התשלום תוספת - זה )בחוק פנימיות במחלקות
למחלקותהפנימיות(,ובשנת2022,ישלמוכללקופות
שקלים מיליון 20 של נוסף סכום כאמור החולים
מתוספת כחלק זו שנה לעניין אותו ויראו חדשים

התשלוםלמחלקותהפנימיותר

תוספתהתשלוםלמחלקותהפנימיותתחולקבין )2(
בתיהחוליםהציבורייםהכללייםכמפורטלהלן:

בשנת2021-באופןשוויוניביןכללבתי )א(
למספר בהתאם הכלליים, הציבוריים החולים
בכל הפנימיות במחלקות האשפוז מיטות
פקודת לפי אישור לגביהן שניתן חולים, בית
בריאותהעם,לשםשיפורהתשתיותבמחלקות

אלה;

לציוני בהתאם - 2024 עד 2022 בשנים )ב(
הפנימיות במחלקות השירות לשיפור המדד
לפי שנקבע כלליים ציבוריים חולים בבתי
לשיפור מדד - זה קטן )בסעיף )3( פסקה
הפנימיות(,שעליהםיודיע השירותבמחלקות
לבתי הבריאות משרד של הכללי המנהל
החוליםהציבורייםהכלליים,עדיום31במרס

בכלשנה,לגביהשנההקודמת;ואולם-

המנהל האמור המועד עד אם )1(
הודיע לא הבריאות משרד של הכללי
על הכלליים הציבוריים החולים לבתי
ציוניהמדד,ישלמוכללקופותהחולים
לכללבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,
עלאףהאמורבפסקה)1(,70%מתוספת
שתחולק הפנימיות, למחלקות התשלום
ביןבתיהחוליםבהתאםלהוראותפסקת

משנה)א(;

המנהל האמור המועד עד אם )2(
פרסם לא הבריאות משרד של הכללי
או )3()א( בפסקה כאמור למדד הצעה
)3()ב(, בפסקה כאמור מדד קבע לא
ישלמוכללקופותהחוליםכאמור100%
הפנימיות, למחלקות התשלום מתוספת
בהתאם החולים בתי בין שתחולק

להוראותפסקתמשנה)א(ר

)א(,)ב( קטן בסעיף המפורטים הסכומים על נוסף )1(
בכלאחתמהשנים2021עד2024,ישלמוכללקופות
החוליםלכללבתיהחוליםהציבורייםהכללייםסכום
אשפוז שירות בעבור חדשים שקלים מיליון 90 של
התשלום תוספת - זה )בחוק פנימיות במחלקות
למחלקותהפנימיות(,ובשנת2022,ישלמוכללקופות
שקלים מיליון 20 של נוסף סכום כאמור החולים
מתוספת כחלק זו שנה לעניין אותו ויראו חדשים

התשלוםלמחלקותהפנימיותר

תוספתהתשלוםלמחלקותהפנימיותתחולקבין )2(
בתיהחוליםהציבורייםהכללייםכמפורטלהלן:

בשנת2021-באופןשוויוניביןכללבתי )א(
למספר בהתאם הכלליים, הציבוריים החולים
בכל הפנימיות במחלקות האשפוז מיטות
פקודת לפי אישור לגביהן שניתן חולים, בית
בריאותהעם,לשםשיפורהתשתיותבמחלקות

אלה;

לציוני בהתאם - 2024 עד 2022 בשנים )ב(
הפנימיות במחלקות השירות לשיפור המדד
לפי שנקבע כלליים ציבוריים חולים בבתי
לשיפור מדד - זה קטן )בסעיף )3( פסקה
שעליהםיודיע הפנימיות(, השירותבמחלקות
לבתי הבריאות משרד של הכללי המנהל
החוליםהציבורייםהכלליים,עדיום31במרס

בכלשנה,לגביהשנההקודמת;ואולם-

המנהל האמור המועד עד אם )1(
הודיע לא הבריאות משרד של הכללי
על הכלליים הציבוריים החולים לבתי
ציוניהמדד,ישלמוכללקופותהחולים
לכללבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,
עלאףהאמורבפסקה)1(,70%מתוספת
שתחולק הפנימיות, למחלקות התשלום
ביןבתיהחוליםבהתאםלהוראותפסקת

משנה)א(;

המנהל האמור המועד עד אם )2(
פרסם לא הבריאות משרד של הכללי
או )3()א( בפסקה כאמור למדד הצעה
)3()ב(, בפסקה כאמור מדד קבע לא
ישלמוכללקופותהחוליםכאמור100%
הפנימיות, למחלקות התשלום מתוספת
בהתאם החולים בתי בין שתחולק

להוראותפסקתמשנה)א(ר
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הבריאות,)3( משרד של הכללי המנהל )א(
במשרד התקציבים על הממונה בהסכמת
משרד של האינטרנט באתר יפרסם האוצר,
15( התשפ"ב בטבת י"א יום עד הבריאות
לשיפור מדד לקביעת הצעה ,)2021 בדצמבר
על הודעה הפנימיות; במחלקות השירות
החולים לבתי תישלח המדד לקביעת ההצעה

הציבורייםהכללייםר

הבריאות, משרד של הכללי המנהל )ב(
במשרד התקציבים על הממונה בהסכמת
האוצר,ולאחרשנתןלבתיהחוליםהציבוריים
הכללייםהזדמנותלטעוןאתטענותיהם,יקבע
אתהמדדלשיפורהשירותבמחלקותהפנימיות
בהתאםלעקרונותהמפורטיםבפסקתמשנה)ג(,
ויפרסמובהוראתמינהל,באתרהאינטרנטשל
משרדהבריאות,עדיוםי"דבאדרא'התשפ"ב

)15בפברואר2022(ר

במחלקות השירות לשיפור המדד )ג(
שלפיהם שונים מדדים יכלול הפנימיות
כלל של הפנימיות המחלקות וידורגו יימדדו
בתיהחוליםהציבורייםהכלליים,ויתבססעל

עקרונותאלה:

ממדדים יורכב מהמדד מחצית )1(
הכללי המנהל עליהם שיורה קליניים

שלמשרדהבריאות;

מחציתמהמדדיורכבממדדיםשל )2(
המנהל עליהם שיורו השירות איכות
הכללישלמשרדהבריאותוהממונהעל

התקציביםבמשרדהאוצרר

הבריאות משרד של הכללי המנהל )ד(
והממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצררשאים
להחליטעלתמהילאחרשלמדדיםמהתמהיל

כמפורטבפסקאותמשנה)ג()1(ו–)2(ר

עובדי מבין לכך שהסמיכו מי או השרים )4(
סכום מהו חולים קופת לכל יודיעו משרדיהם,
התשלום,מתוךתוספתהתשלוםלמחלקותהפנימיות,
בכל כללי, ציבורי חולים בית לכל להעביר שעליה
חולים קופת כל שעל התשלום שסך ובלבד שנה,
הכלליים, הציבוריים החולים בתי לכלל להעביר
לא הפנימיות, למחלקות התשלום תוספת מתוך
יעלהעלשיעורהקפיטציהשלקופתהחולים;קופת
הכלליים הציבוריים החולים לבתי תעביר החולים
ימים מ־60 יאוחר לא כאמור התשלום סכום את

מהמועדשבוקיבלהאתההודעההאמורהר
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מועדהתשלום
בעדצריכת

שירותיבריאות

לא16ר כללי, ציבורי חולים לבית תעביר חולים קופת )א(
יאוחרמ־60ימיםמיום1בחודששבוקיבלהמביתהחולים
הסכומים מבין הגבוה הסכום את חודשית, חיוב הודעת

כמפורטלהלן:

שנה לאותה נטו הצריכה מרצפת 33%ר8 )1(
ציבורי חולים בית באותו החולים לקופת שנקבעה
אישור החולים קופת קיבלה כן אם אלא כללי,
מהשריםאומעובדימשרדיהםשהוסמכולכך,שלא
להעביראתהסכוםהאמורבשלכךשביתהחוליםלא
הסכיםלספקלקופתהחוליםשירותיבריאותהדומים
לשירותיהבריאותשסיפקלהבשנההקודמתכאמור

בסעיפים14ו־15;

הסכוםשאינושנויבמחלוקתבהודעתהחיוב; )2(

97%מהסכוםנטוהנדרשעלפיהודעתהחיוב )3(
בתקרת בחשבון המובאים הבריאות שירותי לעניין
אלא )מיון(, דחופה רפואה ושירותי ברוטו הצריכה
החיוב, הודעת על החולים קופת ערערה כן אם
שפרסם מינהל הוראת לפי בירור למנגנון בהתאם
המנהלהכללישלמשרדהבריאותבאתרהאינטרנט
שלמשרדהבריאות,וביתהחוליםלאהשיבלערעור

זהבהתאםלהוראתהמינהלכאמורר

כללי ציבורי חולים לבית חולים קופת העבירה לא )ב(
אתסכוםהתשלוםהנדרשלפיסעיףקטן)א(,אואתסכום
הוראות יחולו 15)ב()4(, סעיף להוראות בהתאם התשלום

אלה:

ריבית תתווסף כאמור הועבר שלא סכום על )1(
החשבהכלליעדמועדהעברתובפועללביתהחולים

הציבוריהכללי;

ולבית החולים לקופת שנתנו לאחר השרים, )2(
רשאים טענותיהם, את לטעון הזדמנות החולים
לבצעקיזוזשלהסכוםשלאהועברכאמור,ממקורות
בסעיף כמשמעותם הבריאות שירותי של המימון
13)א(לחוקביטוחבריאותממלכתיומכספיהתמיכה
המועבריםלקופתהחוליםלפיסעיף3אלחוקיסודות

התקציב,ולהעבירולביתהחוליםהציבוריהכלליר

חולים לבית חולים קופת ששילמה עודפים סכומים )ג(
שהיה סכומים או )א( קטן סעיף הוראות בשל כללי ציבורי
עלקופתחוליםלשלםלביתחוליםציבוריכלליולאשולמו
לפי ישולמו, או יוחזרו האמור, הקטן הסעיף הוראות בשל
העניין,בתוספתריביתהחשבהכללי,בתוך30ימיםמתום
הליךהבירורלפיהוראתהמינהלהאמורהבסעיףקטן)א()3(ר

מועדהתשלום
בעדצריכת

שירותיבריאות

לא16ר כללי, ציבורי חולים לבית תעביר חולים קופת )א(
יאוחרמ־60ימיםמיום1בחודששבוקיבלהמביתהחולים
הסכומים מבין הגבוה הסכום את חודשית, חיוב הודעת

כמפורטלהלן:

שנה לאותה נטו הצריכה מרצפת 33%ר8 )1(
ציבורי חולים בית באותו החולים לקופת שנקבעה
אישור החולים קופת קיבלה כן אם אלא כללי,
מהשריםאומעובדימשרדיהםשהוסמכולכך,שלא
להעביראתהסכוםהאמורבשלכךשביתהחוליםלא
הסכיםלספקלקופתהחוליםשירותיבריאותהדומים
לשירותיהבריאותשסיפקלהבשנההקודמתכאמור

בסעיפים14ו־15;

הסכוםשאינושנויבמחלוקתבהודעתהחיוב; )2(

97%מהסכוםנטוהנדרשעלפיהודעתהחיוב )3(
בתקרת בחשבון המובאים הבריאות שירותי לעניין
אלא )מיון(, דחופה רפואה ושירותי ברוטו הצריכה
החיוב, הודעת על החולים קופת ערערה כן אם
שפרסם מינהל הוראת לפי בירור למנגנון בהתאם
המנהלהכללישלמשרדהבריאותבאתרהאינטרנט
שלמשרדהבריאות,וביתהחוליםלאהשיבלערעור

זהבהתאםלהוראתהמינהלכאמורר

כללי ציבורי חולים לבית חולים קופת העבירה לא )ב(
אתסכוםהתשלוםהנדרשלפיסעיףקטן)א(,אואתסכום
הוראות יחולו 15)ב()4(, סעיף להוראות בהתאם התשלום

אלה:

ריבית תתווסף כאמור הועבר שלא סכום על )1(
החשבהכלליעדמועדהעברתובפועללביתהחולים

הציבוריהכללי;

ולבית החולים לקופת שנתנו לאחר השרים, )2(
רשאים טענותיהם, את לטעון הזדמנות החולים
לבצעקיזוזשלהסכוםשלאהועברכאמור,ממקורות
בסעיף כמשמעותם הבריאות שירותי של המימון
13)א(לחוקביטוחבריאותממלכתיומכספיהתמיכה
המועבריםלקופתהחוליםלפיסעיף3אלחוקיסודות

התקציב,ולהעבירולביתהחוליםהציבוריהכלליר

חולים לבית חולים קופת ששילמה עודפים סכומים )ג(
שהיה סכומים או )א( קטן סעיף הוראות בשל כללי ציבורי
עלקופתחוליםלשלםלביתחוליםציבוריכלליולאשולמו
לפי ישולמו, או יוחזרו האמור, הקטן הסעיף הוראות בשל
העניין,בתוספתריביתהחשבהכללי,בתוך30ימיםמתום
הליךהבירורלפיהוראתהמינהלהאמורהבסעיףקטן)א()3(ר
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קופת מחובת לגרוע כדי )א( קטן סעיף בהוראות אין )ד(
חוליםלשלםלביתחוליםציבוריכלליכלתשלוםאחרשבו

היאחייבתר

מטופלהמיועד
להעברה

תשלם17ר חולים קופת כי בצו, לקבוע, רשאים השרים )א(
אשפוז לביתחוליםציבוריכללימחירמלאבעבורשירות
שלמטופלהמיועדלהעברה,החלמהמועדשיקבעוהשרים

לענייןזהובהתאםלתנאיםולכלליםשיקבעור

כ"ט שמיום בתקופה )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ב(
באדרב'התשפ"ב)1באפריל2022(עדיוםז'בטבתהתשפ"ג
)31בדצמבר2022(,קופתחוליםתשלם75%מהמחירהמלא

בעבורשירותאשפוזשלמטופלהמיועדלהעברהר

)2023 בינואר 1( התשפ"ג בטבת ח' שמיום בתקופה )ג(
ועדמועדתחילתושלצולפיסעיףקטן)א(,יחולוהוראות
סעיף1לצולשינויסדריעדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקה
להשגתיעדיהתקציבלשנים2013ו־2014()תשלוםמוגדל
בעדאשפוזשלמטופלהמיועדלהעברה(,התשע"ד-62014,
השנים לגבי זה חוק הוראות לפי ניתן כאילו אותו ויראו

2023ו־2024ר

תשלוםבעד
שירותירפואה

דחופה)מיון(

רפואה18ר שירותי בעד 22)א()7(, בסעיף האמור אף על )א(
דחופה)מיון(,תשלםקופתחוליםלביתחוליםציבוריכללי
שירותים של המלא מהמחיר 5%ר81 על יעלה שלא סכום

אלהר

האמור השיעור את להגדיל בצו, רשאים, השרים )ב(
בסעיףקטן)א(ר

תשלוםבעד
שירותירפואה

פרטית

אחר19ר הסדר בצו, לקבוע, הוועדה, באישור רשאים, השרים
מהקבועבחוקזהלהתחשבנותבעדצריכתשירותיבריאות
הכלליים הציבוריים החולים בבתי החולים קופות בידי
שיעורים קביעת לרבות פרטית, רפואה שירותי במסגרת
שוניםלתקרותצריכהברוטו,לתקרותצריכהנטו,לרצפות
הריאלית לתוספת נטו, צריכה לרצפות ברוטו, צריכה
קבעו שונים; תשלום תנאי קביעת וכן המופחת, ולסכום
השריםהסדראחרבצוכאמור,תחולקביעתםהחלמהשנה

העוקבתלשנהשבהקבעוכאמורר

הסכםביןקופת
חוליםלבית

חוליםבדברשיטת
ההתחשבנות

ביניהם

עלאףהאמורבחוקזה,ביתחוליםציבוריכלליוקופת20ר )א(
אחר הסדר ביניהם בכתב בהסכם לקבוע רשאים חולים
החולים בבית בריאות שירותי רכישת בעד להתחשבנות

)בסעיףזה-ההסכם(,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

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

ממלכתי;

ק"תהתשע"ד,עמ'1492ר 6
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היקף בסך גידול יחול אם כי יקבע ההסכם )2(
בבית החולים קופת של הבריאות שירותי צריכת
תקרת לעומת ההסכם, משנות שנה בכל החולים,
הצריכהברוטושנקבעהלאותהשנה,בשיעורהעולה
שלאחר בשנה ביניהם ההתחשבנות תיערך ,6% על

מכן,לפיהוראותחוקזה;

תקופתההסכםלאתהיהמעברליוםל'בכסלו )3(
התשפ"ה)31בדצמבר2024(;

במסגרתההסכםביתהחוליםיהיהרשאילתת )4(
לקופתהחוליםהנחותעלתעריףשלשירותיבריאות
ההתחשבנות ממחזור ממחצית יותר לא המהווים
"מחזור זה, לעניין החולים; לקופת החולים בית בין
שירותי של הכספי ההיקף סך - ההתחשבנות"
הבריאותשמובאיםבחשבוןבתקרתהצריכהברוטו,

שרוכשתקופתהחוליםמביתהחולים;

החולים שקופת התשלום סך כי יקבע ההסכם )5(
בריאות, שירותי רכישת בעד החולים לבית תשלם
כאמור נטו הצריכה מרצפת יפחת לא שנה, בכל

בסעיפים14)א()1(ו־15)א()1()א(;

ההסכםיכלולאתהוראותסעיפים16,15ו־18 )6(
ולאיתנהעלההוראותהאמורותר

יועבר )א( קטן בסעיף כאמור שנערך מהסכם העתק )ב(
לא משרדיהם, עובדי מבין לכך שהסמיכו למי או לשרים
בית קיבלו שבו מהמועד חודשים שישה מתום יאוחר
ברוטו הצריכה תקרות על הודעה החולים וקופת החולים
כאמורבסעיף10)1(או)2(,לענייןהשנהשבהנחתםההסכםר

כי השרים סברו )א(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ג(
על יודיעו קטן, סעיף אותו בהוראות עומד אינו ההסכם
כךלקופתהחוליםולביתהחוליםבתוך60ימיםמהמועד
שבוהועבראליהםההסכם,ורשאיםהשרים,לאחרשנתנו
לבטל טענותיהם, את לטעון הזדמנות להסכם לצדדים
השרים החליטו שיירשמו; מנימוקים כולו ההסכם את
בצירוף החלטתם את לצדדים ימסרו כאמור, הסכם לבטל

הנימוקיםלהר

התחשבנותבין
ביתחוליםלתאגיד

בריאות

בביתחוליםממשלתיכלליאובביתחוליםכללישבבעלות21ר
רשותמקומית,שבמסגרתופועלתאגידבריאות,לאיפחת
כאמור מופחת סכום משולם שבעבורם החשבונות היקף
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שיעור ,2024 עד 2021 מהשנים אחת לכל בתחומו, הפועל
אחרמכללהחשבונותשבעדםמשולםסכוםמופחתכאמור,
את לטעון הזדמנות ולתאגיד החולים לבית שנתנו לאחר

טענותיהםר

אי־תחולהעל
שירותיבריאות

מסוימים

הוראותחוקזהלאיחולועל-22ר )א(

בחוק כהגדרתו לנפגע הניתן בריאות שירות )1(
התגמוליםלנפגעיפעולותאיבה,התש"ל-71970;

לפי תושב, שאינו לקטין הניתן בריאות שירות )2(
הסדר כל לפי או חולים לקופת המדינה בין הסכם
משפטיאחר;לענייןזה,"תושב"-כהגדרתובסעיף2

לחוקביטוחבריאותממלכתי;

בחוק כהגדרתו זר לעובד הניתן בריאות שירות )3(
סל במסגרת הכלול התשנ"א-81991, זרים, עובדים
השירותיםשקבעשרהבריאותלפיהחוקהאמור,אך
לפי בישראל השוהה זר לעובד הניתן שירות למעט
אשרהורישיוןלישיבתארעימסוגא/1,כאמורבתקנה

6)א(לתקנותהכניסהלישראל,התשל"ד-91974;

שירותבריאותהניתןלחייללפיהסכםביןקופת )4(
חוליםלצבאהגנהלישראל;לענייןזה,"חייל"-חייל
בשירותחובהכמשמעותובפסקה)1(להגדרה"חייל"
שבחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-101955,למעטחייל
כאמור תשלום, ללא שירות בתקופת חובה בשירות

בסעיף55לחוקביטוחבריאותממלכתי;

בין הסכם לפי למטופל הניתן בריאות שירות )5(
השירות למתן האחראי אחר לגוף חולים קופת

למטופל,עלפיחוק,הסכםאוחוזהביטוח;

שירותמשירותיבריאותהנפשהמפורטיםבפרט )6(
22אלתוספתהשנייהלחוקביטוחבריאותממלכתי;

להוראות בכפוף )מיון(, דחופה רפואה שירותי )7(
סעיפים16)א()3(ו־18;

בצו השרים שקבעו נוסף בריאות שירות )8(
ההסדריםבמשקהמדינה)קביעתשירותיםמוחרגים

וקביעתהפחתות(,התשע"ג-112013;

שירותבריאותהמנויבתוספת; )9(

שלו שהקוד קורונה במחלקת אשפוז שירות )10(
קוד וכל ,GOC19 הוא הבריאות משרד בתעריפון
שהוא ברשומות, בהודעה קבעו, שהשרים נוסף

שירותאשפוזבמחלקתקורונה;

ס"חהתש"ל,עמ'126ר 7

ס"חהתשנ"א,עמ'112ר 8

ק"תהתשל"ד,עמ'1517ר 9

ס"חהתשט"ו,עמ'171ר 10

ק"תהתשע"ג,עמ'1268ר 11
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שלו שהקוד קורונה נגיף בדיקת שירות )11(
בתעריפוןמשרדהבריאותהואL7172,וכלקודנוסף
שירות שהוא ברשומות, בהודעה קבעו, שהשרים

בדיקתנגיףקורונה;

מבוטח שאינו לאדם הניתן בריאות שירות )12(
כהגדרתובסעיף2לחוקביטוחבריאותממלכתי;

בדגימה המבוצעת מעבדה בדיקת שירות )13(
שנדגמהבקופתהחוליםונשלחהעלידהלביתהחוליםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,השריםרשאיםלקבוע, )ב(
בעבור המלא מהמחיר הנמוכים תשלום שיעורי בצו,
ניתוחיות פעולות שהם קטן סעיף באותו כאמור שירותים

בעלותמאפייניםמיוחדיםר

השריםרשאים,בצו,לשנותאתהתוספתר )ג(

סייגלתחולתסעיף
9לחוקהפיקוח

הוראותחוקזהיחולועלאףהאמורבסעיף9לחוקהפיקוחר23ר

מטעמו,24רדיווחלוועדה מי או הבריאות, משרד של הכללי המנהל )א(
בבתי הרב־שנתית המיטות תכנית על לוועדה ידווח
הרב־ המיטות תכנית ועל הכלליים הציבוריים החולים

שנתיתבבתיהחוליםהפסיכיאטריים,בתוך30ימיםממועד
פרסוםתכניתכאמורבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאותר

השריםידווחולוועדהעד30בנובמברבכלשנהעל )ב(
כלאלה:

בית לכל ששולם הקבוע החודשי התשלום סך )1(
רכיבי פירוט תוך שנה, באותה כללי ציבורי חולים
לפי בתקנות שנקבעו לרכיבים בהתאם התשלום

סעיף9)ו(;

המגבלותואמצעיהאיזוןשהוטלובאותהשנה )2(
עלבתיחוליםציבורייםכללייםלפיסעיף9)ו()1()ה(;

של השוואה גם הדיווח יכלול 2022 בשנת )3(
הסכומיםששולמובשנהזובתקצובישיראובכספי
תמיכהלכלביתחוליםציבוריכללילפניתחילתושל
שנה באותה לו ששולמו הסכומים לעומת זה, חוק

כתשלוםחודשיקבועלפיסעיף9ר

הוראותמיוחדות
לענייןתשלוםבעד

שירותיבריאות
בשלהשלכותנגיף

הקורונה

עלאףהאמורבסעיפים15,14ו־22)א()10(-25ר )א(

קופת של מהתשלום יופחת - 2021 בשנת )1(
שירות בעד הכללי הציבורי החולים לבית החולים
אשפוזבמחלקתקורונהסכוםהשווהל־80%מסכום
בעבור ברוטו הצריכה רצפת שבין החיובי ההפרש
כללשירותיהבריאותוביןהיקףהפעילותשלשירותי
החולים בבית החולים קופת שצרכה הבריאות
הציבוריהכלליבאותההשנה,למעטשירותיבריאות

שלו שהקוד קורונה נגיף בדיקת שירות )11(
בתעריפוןמשרדהבריאותהואL7172,וכלקודנוסף
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הוראותחוקזהיחולועלאףהאמורבסעיף9לחוקהפיקוחר23ר

מטעמו,24רדיווחלוועדה מי או הבריאות, משרד של הכללי המנהל )א(
בבתי הרב־שנתית המיטות תכנית על לוועדה ידווח
הרב־ המיטות תכנית ועל הכלליים הציבוריים החולים

שנתיתבבתיהחוליםהפסיכיאטריים,בתוך30ימיםממועד
פרסוםתכניתכאמורבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאותר

השריםידווחולוועדהעד30בנובמברבכלשנהעל )ב(
כלאלה:

בית לכל ששולם הקבוע החודשי התשלום סך )1(
רכיבי פירוט תוך שנה, באותה כללי ציבורי חולים
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סעיף9)ו(;

המגבלותואמצעיהאיזוןשהוטלובאותהשנה )2(
עלבתיחוליםציבורייםכללייםלפיסעיף9)ו()1()ה(;

של השוואה גם הדיווח יכלול 2022 בשנת )3(
הסכומיםששולמובשנהזובתקצובישיראובכספי
תמיכהלכלביתחוליםציבוריכללילפניתחילתושל
שנה באותה לו ששולמו הסכומים לעומת זה, חוק
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הוראותמיוחדות
לענייןתשלוםבעד

שירותיבריאות
בשלהשלכותנגיף

הקורונה

עלאףהאמורבסעיפים15,14ו־22)א()10(-25ר )א(

קופת של מהתשלום יופחת - 2021 בשנת )1(
שירות בעד הכללי הציבורי החולים לבית החולים
אשפוזבמחלקתקורונהסכוםהשווהל־80%מסכום
בעבור ברוטו הצריכה רצפת שבין החיובי ההפרש
כללשירותיהבריאותוביןהיקףהפעילותשלשירותי
החולים בבית החולים קופת שצרכה הבריאות
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כאמורבסעיף22)א()7(ו–)10(,ובלבדשהיקףהפעילות
כאמורהיהנמוךמרצפתהצריכהברוטוכאמור;

יופחת ,2024 עד 2022 מהשנים אחת בכל )2(
מהתשלוםשלקופתהחוליםלביתהחוליםהציבורי
סכום קורונה, במחלקת אשפוז שירות בעד הכללי
תקרת שבין החיובי ההפרש מסכום ל־80% השווה
במחלקות אשפוז שירות בעבור ברוטו הצריכה
אשפוז שירות של הפעילות היקף ובין פנימיות,
בבית החולים קופת שצרכה הפנימיות במחלקות
החוליםהציבוריהכלליבאותההשנה,למעטשירותי

בריאותכאמורבסעיף22)א()7(ו־)10(ר

בסעיףזה,"היקףהפעילות"-סכוםהשווהלמכפלת )ב(
החולים בבית החולים קופת שצרכה הבריאות שירותי

הציבוריהכלליבשנהמסוימת,במחירםברוטור

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב

2017ו־2018(-
מס'7

 יעדי26ר להשגת חקיקה )תיקוני הכלכלית ההתייעלות בחוק
התקציבלשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-122016-

בסעיף73- )1(

בכותרתהשוליים,במקום"עד2020"יבוא"עד )א(
;"2024

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםבשנים2021 ")ג(
עד2024,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בשנים2021ו־2022-שנתהבסיס )1(
תהיהשנת2019;

בשנים2023ו־2024-שנתהבסיס )2(
תהיהשנת2021;";

בסעיף74)א(- )2(

עד 2017 מהשנים אחת "בכל אחרי ברישה, )א(
2019"יבוא"והשנים2021עד2024";

בפסקה)2(,במקום"מ־30%"יבוא"מ־40%"; )ב(

בסעיף76)א()4(,במקום"ליוםט"זבטבתהתשפ"א)31 )3(
בדצמבר2020("יבוא"ליוםל'בכסלוהתשפ"ה)31בדצמבר

;")2024

במקוםסעיף78יבוא: )4(

על78ר"פרקו'-תחולה יחולו א' סימן הוראות )א(
קופת שרכשה בריאות שירותי
כללי ציבורי חולים בבית חולים
31( התשפ"א בטבת ט"ז יום עד

בדצמבר2020(ר

ס"חהתשע"ז,עמ'217;התשפ"א,עמ'20ר 12
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הוראותסימןב'יחולועל)ב( )1(
פסיכיאטריים אשפוז שירותי
בבית חולים קופת שרכשה
ל' יום עד פסיכיאטרי חולים
בכסלוהתשפ"ה)31בדצמבר

2024(ר

השרים,באישורהוועדה, )2(
את בצו, להאריך, רשאים
)1( בפסקה האמור המועד
שצו ובלבד נוספת, בשנה
הוועדה לאישור יובא כאמור
התשפ"ד באייר כ"ד יום עד
נתונים בצירוף )2024 ביוני 1(
ומידעעלביצועההתחשבנות

לפיסימןזהעדאותומועדר

באישור השרים האריכו )3(
לפי בצו המועד את הוועדה
פסקה)2(,יחולוהוראותסימן
זה,לענייןשנת2025,בשינויים

המחויביםובשינוייםאלה:

שנת ,2025 בשנת )א(
כמשמעותה הבסיס
שנת תהיה 73 בסעיף

;2021

ההסכם תקופת )ב(
בסעיף כמשמעותה
76)א()4(לאתהיהמעבר
ליוםי"אבטבתהתשפ"ו

)31בדצמבר2025(ר"

השריםממוניםעלביצועחוקזהוהםרשאיםלהתקין27רביצועותקנות )א(
תקנותבכלענייןהנוגעלביצועור

שרהבריאותרשאילקבועהוראותבדברחובתדיווח )ב(
הבריאות למשרד הכלליים הציבוריים החולים בתי של
שירותי מתן לעלויות הנוגע עניין בכל האוצר, ולמשרד

הבריאותר

תחילתושלחוקזהביוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר28רתחילהותחולה )א(
2021(והוראותיו,למעטהוראותסעיף9,יחולועלשירותי
בריאותשרכשהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכלליעד
הוראות אולם ,)2024 בדצמבר 31( התשפ"ה בכסלו ל' יום

סעיף9ימשיכולחולגםלאחרהמועדהאמורר

הוראותסימןב'יחולועל)ב( )1(
פסיכיאטריים אשפוז שירותי
בבית חולים קופת שרכשה
ל' יום עד פסיכיאטרי חולים
בכסלוהתשפ"ה)31בדצמבר

2024(ר

השרים,באישורהוועדה, )2(
את בצו, להאריך, רשאים
)1( בפסקה האמור המועד
שצו ובלבד נוספת, בשנה
הוועדה לאישור יובא כאמור
התשפ"ד באייר כ"ד יום עד
נתונים בצירוף )2024 ביוני 1(
ומידעעלביצועההתחשבנות

לפיסימןזהעדאותומועדר

באישור השרים האריכו )3(
לפי בצו המועד את הוועדה
פסקה)2(,יחולוהוראותסימן
זה,לענייןשנת2025,בשינויים

המחויביםובשינוייםאלה:

שנת ,2025 בשנת )א(
כמשמעותה הבסיס
שנת תהיה 73 בסעיף

;2021

ההסכם תקופת )ב(
בסעיף כמשמעותה
76)א()4(לאתהיהמעבר
ליוםי"אבטבתהתשפ"ו

)31בדצמבר2025(ר"

השריםממוניםעלביצועחוקזהוהםרשאיםלהתקין27רביצועותקנות )א(
תקנותבכלענייןהנוגעלביצועור

שרהבריאותרשאילקבועהוראותבדברחובתדיווח )ב(
הבריאות למשרד הכלליים הציבוריים החולים בתי של
שירותי מתן לעלויות הנוגע עניין בכל האוצר, ולמשרד

הבריאותר

תחילתושלחוקזהביוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר28רתחילהותחולה )א(
2021(והוראותיו,למעטהוראותסעיף9,יחולועלשירותי
בריאותשרכשהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכלליעד
הוראות אולם ,)2024 בדצמבר 31( התשפ"ה בכסלו ל' יום

סעיף9ימשיכולחולגםלאחרהמועדהאמורר
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את בצו, להאריך, רשאים הוועדה, באישור השרים, )ב(
שצו ובלבד נוספת, בשנה )א( קטן בסעיף האמור המועד
כאמוריובאלאישורהוועדהעדיוםכ"דבאיירהתשפ"ד)1
ביוני2024(,בצירוףנתוניםומידעעלביצועההתחשבנות

לפיחוקזהעדאותומועדר

חוק הוראות יחולו )ב(, קטן סעיף לפי המועד הוארך )ג(
למעט ,2025 שנת לעניין גם ,2024 שנת לעניין החלות זה,

הוראותסעיף9,בשינוייםאלה:

בסעיף1,בהגדרה"תוספתריאלית"- )1(

בכלמקום,במקום"2024"יקראו"2025"; )א(

יקראו "2024 "לשנת במקום ,)4( בפסקה )ב(
"בכלאחתמהשנים2024ו־2025";

בסעיף2)א(- )2(

ברישה,במקום"2024"יקראו"2025"; )א(

אחריפסקה)2(יקראו: )ב(

הצריכה תקרת - 2025 בשנת )3("
שיעור בתוספת ,2024 בשנת ברוטו
ריאלית תוספת שנה, לאותה העדכון
תקרות מסך 2%ר0 של בשיעור ותוספת

הצריכהברוטולשנת2024ר";

בסעיף5,במקום"2024"יקראו"2025"; )3(

בסעיף6)א(- )4(

ברישה,במקום"2024"יקראו"2025"; )א(

בפסקה)1()ג(- )ב(

ברישה,במקום"ו־2024"יקראו"עד )1(
;"2025

"שנת במקום ,)1( משנה בפסקת )2(
2024"יקראו"השנים2024ו־2025";

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

בסעיף7,במקום"2024"יקראו"2025"; )5(

בסעיף10- )6(

בפסקה)2(,במקום"2024"יקראו"2025"; )א(

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

בסעיף14- )7(

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

בסעיף15- )8(

בסעיףקטן)א(- )א(

יקראו "2024" במקום ברישה, )1(
;"2025"

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

בסעיףקטן)ב(- )ב(

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

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

"עד יקראו "ו־2024" במקום 17)ב()2(, בסעיף )9(
;"2025

התשפ"ה בכסלו "ל' במקום 20)א()3(, בסעיף )10(
31( התשפ"ו בטבת "י"א יקראו ")2024 בדצמבר 31(

בדצמבר2025(";

בסעיף21,במקום"2024"יקראו"2025"; )11(

בסעיף25)א()2(,במקום"2024"יקראו"2025"ר )12(

תוספת
)סעיף22)א()9((

שירותי בריאות מוחרגים

קודהשירותשםהשירות

עלייה1 אוזניות סוגר להשתלת האבזר בעד תוספת
שמאלי

L0167

תוספתבעדהאבזרלהשתלתקוצבסרעפתילנפגעי2
חוטשדרה

L0168

תוספתבעדהאבזרלהשתלתקוצבסרעפתילחולי3
ALS

L0169

4,SITR פנימי, קרניתי לטיפול Y90 בעד תוספת
Y90בגידוליכבדבאמצעות

L0280

המסתם5 של מלעורי לתיקון האבזר בעד תוספת
הדו–צניפי

L0300

של6 תת–עורית להזרקה משאבה בעד תוספת
אפומורפין

L0797

עצב7 לגירוי קוצב להשתלת האבזר בעד תוספת
שדרתי/שורשי/היקפי

L4583

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

בסעיף15- )8(

בסעיףקטן)א(- )א(

יקראו "2024" במקום ברישה, )1(
;"2025"

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

בסעיףקטן)ב(- )ב(

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

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

"עד יקראו "ו־2024" במקום 17)ב()2(, בסעיף )9(
;"2025

התשפ"ה בכסלו "ל' במקום 20)א()3(, בסעיף )10(
31( התשפ"ו בטבת "י"א יקראו ")2024 בדצמבר 31(

בדצמבר2025(";

בסעיף21,במקום"2024"יקראו"2025"; )11(

בסעיף25)א()2(,במקום"2024"יקראו"2025"ר )12(

תוספת
)סעיף22)א()9((

שירותי בריאות מוחרגים

קודהשירותשםהשירות

עלייה1 אוזניות סוגר להשתלת האבזר בעד תוספת
שמאלי

L0167

תוספתבעדהאבזרלהשתלתקוצבסרעפתילנפגעי2
חוטשדרה

L0168

תוספתבעדהאבזרלהשתלתקוצבסרעפתילחולי3
ALS

L0169

4,SITR פנימי, קרניתי לטיפול Y90 בעד תוספת
Y90בגידוליכבדבאמצעות

L0280

המסתם5 של מלעורי לתיקון האבזר בעד תוספת
הדו–צניפי

L0300

של6 תת–עורית להזרקה משאבה בעד תוספת
אפומורפין

L0797

עצב7 לגירוי קוצב להשתלת האבזר בעד תוספת
שדרתי/שורשי/היקפי

L4583
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קודהשירותשםהשירות

למחזור8 תעריף מבוגר, דפיברוטייד, בעד תוספת
טיפול

L9638

תוספתבעדדפיברוטייד,דפיטליו,ילד,תעריףלמחזור9
טיפול

L9639

D0210צילוםשיניים-סטטוסמלא10

D0220צילוםפריאפיקלי11

D0230צילוםפריאפיקלי,כלשןנוספת12

D0240צילוםאוקולוזלי13

D0330צילוםפנורמי14

D1110סילוקאבנית,מבוגר,לכלהפה,כוללהדרכה15

D1120סילוקאבנית,ילד,לכלהפה,כוללהדרכה16

D1206טיפולמקומיבלכתפלואוריד,תעריףלכלהפה17

D1208טיפולמקומיבג'לפלואוריד,תעריףלכלהפה18

D1351איטוםחריצים,לשן19

D1510שומרמקוםקבוע-התקנה20

D2140שחזוראמלגם-משטח1,משנןראשוני/קבוע21

D2150שחזוראמלגם-2משטחים,משנןראשוני/קבוע22

D2160שחזוראמלגם-3משטחים,משנןראשוני/קבוע23

שחזוראמלגם-4משטחיםאויותר,משנןראשוני/24
קבוע

D2161

D2330שחזורמחומרמרוכב-משטח1,שןקדמית25

D2331שחזורמחומרמרוכב-2משטחים,שןקדמית26

D2332שחזורמחומרמרוכב-3משטחים,שןקדמית27

D2335שחזורמחומרמרוכב-4משטחיםאויותר,שןקדמית28

D2390שחזורמחומרמרוכב,כותרתשןקדמית29

D2391שחזורמחומרמרוכב-משטח1,שןאחורית30

D2392שחזורמחומרמרוכב-2משטחים,שןאחורית31

D2393שחזורמחומרמרוכב-3משטחים,שןאחורית32

שן33 יותר, או משטחים 4 - מרוכב מחומר שחזור
אחורית

D2394

D2710כתרעלבסיסשרף,מוכןבצורהלאישירה,מבושל34

הכנה35 אצילה, חצי למתכת מאוחה חרסינה כתר
והתקנה

D2752

D2920הדבקהחוזרתשלכתרמשחזר36
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קודהשירותשםהשירות

D2950בנייתתווך,כוללפיניםלסוגיהם37

D2952מבנהיצוקבתוספתלכתר38

D2975כיפתשורש,הכנהוהתקנה39

D2980כתר-תיקוןוהתקנה40

D3220קיטועמוךשןנשירהאוקבועה41

לא42 נספג, בחומר מילוי נשירה, שן - שורש טיפול
כוללשחזורסופי

D3230

D3310טיפולשורש-שןקדמית,לאכוללשחזורסופי43

D3320טיפולשורש-שןמלתעה,לאכוללשחזורסופי44

D3330טיפולשורש-שןטוחנת,לאכוללשחזורסופי45

D3346טיפולשורשחוזר-שןקדמית46

D3347טיפולשורשחוזר-שןמלתעה47

D3348טיפולשורשחוזר-שןטוחנת48

D3351אפקסיפיקציה49

כריתתחודהשורש,אפיקואקטומי-שןקדמית,כולל50
סתימהרטרוגרדית

D3410

מלתעה,51 שן - אפיקואקטומי השורש, חוד כריתת
שורשראשון,כוללסתימהרטרוגרדית

D3421

טוחנת,52 שן - אפיקואקטומי השורש, חוד כריתת
שורשראשון,כוללסתימהרטרוגרדית

D3425

D3450כריתתשורש53

D3920פיצולשורשים,המיסקציה,לאכוללטיפולשורש54

ג'ינג'יבקטומיה/ג'ינג'יבופלסטיה-4שינייםאויותר55
צמודותברבעפה

D4210

שיניים56 3-1 - ג'ינג'יבקטומיה/ג'ינג'יבופלסטיה
צמודותברבעפה

D4211

D4240הרמתמתלהעםהחלקתשורשים,רבעפה57

D4249הארכתכותרת58

D4341הקצעתשורשים,4שינייםאויותרברבעפה59

D5110תותבתשלמהעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה60

D5120תותבתשלמהתחתונהנשלפת,הכנהוהתאמה61

D5130תותבתמיידיתשלמהעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה62

הכנה63 נשלפת, תחתונה שלמה מיידית תותבת
והתאמה

D5140

קודהשירותשםהשירות

D2950בנייתתווך,כוללפיניםלסוגיהם37

D2952מבנהיצוקבתוספתלכתר38

D2975כיפתשורש,הכנהוהתקנה39

D2980כתר-תיקוןוהתקנה40

D3220קיטועמוךשןנשירהאוקבועה41

לא42 נספג, בחומר מילוי נשירה, שן - שורש טיפול
כוללשחזורסופי

D3230

D3310טיפולשורש-שןקדמית,לאכוללשחזורסופי43

D3320טיפולשורש-שןמלתעה,לאכוללשחזורסופי44

D3330טיפולשורש-שןטוחנת,לאכוללשחזורסופי45

D3346טיפולשורשחוזר-שןקדמית46

D3347טיפולשורשחוזר-שןמלתעה47

D3348טיפולשורשחוזר-שןטוחנת48

D3351אפקסיפיקציה49

כריתתחודהשורש,אפיקואקטומי-שןקדמית,כולל50
סתימהרטרוגרדית

D3410

מלתעה,51 שן - אפיקואקטומי השורש, חוד כריתת
שורשראשון,כוללסתימהרטרוגרדית

D3421

טוחנת,52 שן - אפיקואקטומי השורש, חוד כריתת
שורשראשון,כוללסתימהרטרוגרדית

D3425

D3450כריתתשורש53

D3920פיצולשורשים,המיסקציה,לאכוללטיפולשורש54

ג'ינג'יבקטומיה/ג'ינג'יבופלסטיה-4שינייםאויותר55
צמודותברבעפה

D4210

שיניים56 3-1 - ג'ינג'יבקטומיה/ג'ינג'יבופלסטיה
צמודותברבעפה

D4211

D4240הרמתמתלהעםהחלקתשורשים,רבעפה57

D4249הארכתכותרת58

D4341הקצעתשורשים,4שינייםאויותרברבעפה59

D5110תותבתשלמהעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה60

D5120תותבתשלמהתחתונהנשלפת,הכנהוהתאמה61

D5130תותבתמיידיתשלמהעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה62

הכנה63 נשלפת, תחתונה שלמה מיידית תותבת
והתאמה

D5140
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קודהשירותשםהשירות

חלקיתעליונהנשלפת-בסיסשרף,הכנה64 תותבת
והתאמה

D5211

תותבתחלקיתתחתונהנשלפת-בסיסשרף,הכנה65
והתאמה

D5212

תותבתחלקיתעליונהנשלפת-יציקתמתכת,הכנה66
והתאמה

D5213

מתכת,67 יציקת - נשלפת תחתונה חלקית תותבת
הכנהוהתאמה

D5214

תותבתחלקיתעליונהנשלפת-בסיסגמיש,הכנה68
והתאמה

D5225

תותבתחלקיתתחתונהנשלפת-בסיסגמיש,הכנה69
והתאמה

D5226

יציקתמתכת,70 תותבתחלקיתחד–צדדיתנשלפת-
הכנהוהתאמה

D5281

D5410התאמתתותבתשלמהעליונהנשלפת71

D5411התאמתתותבתשלמהתחתונהנשלפת72

D5421התאמתתותבתחלקיתעליונהנשלפת73

D5422התאמתתותבתחלקיתתחתונהנשלפת74

D5511תיקוןשברבבסיסתותבתשלמהעליונהנשלפת75

D5512תיקוןשברבבסיסתותבתשלמהתחתונהנשלפת76

נשלפת,77 שלמה בתותבת שבורה/חסרה שן החלפת
תעריףלשן

D5520

D5611תיקוןבסיסתותבתחלקיתתחתונהנשלפתמשרף78

D5612תיקוןבסיסתותבתחלקיתעליונהנשלפתמשרף79

D5621תיקוןשלדיצוקשלתותבתחלקיתתחתונהנשלפת80

D5622תיקוןשלדיצוקשלתותבתחלקיתעליונהנשלפת81

D5630תיקון/החלפתוובתותבתחלקיתנשלפת,תעריףלוו82

החלפתשןשבורהבתותבתחלקיתנשלפת,תעריף83
לשן

D5640

D5650הוספתשןלתותבתחלקיתנשלפת84

D5660הוספתוולתותבתחלקיתנשלפת85

שני86 שן/וו נשלפת, חלקית לתותבת שן/וו הוספת
ומעלהבאותהישיבה

D5699

D5710חידושבסיסתותבתשלמהעליונהנשלפת87

D5711חידושבסיסתותבתשלמהתחתונהנשלפת88

D5720חידושבסיסתותבתחלקיתעליונהנשלפת89

D5721חידושבסיסתותבתחלקיתתחתונהנשלפת90
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D5730ריפודתותבתשלמהעליונהנשלפת,במרפאה91

D5731ריפודתותבתשלמהתחתונהנשלפת,במרפאה92

D5740ריפודתותבתחלקיתעליונהנשלפת,במרפאה93

D5741ריפודתותבתחלקיתתחתונהנשלפת,במרפאה94

D5750ריפודתותבתשלמהעליונהנשלפת,במעבדה95

D5751ריפודתותבתשלמהתחתונהנשלפת,במעבדה96

D5760ריפודתותבתחלקיתעליונהנשלפת,במעבדה97

D5761ריפודתותבתחלקיתתחתונהנשלפת,במעבדה98

D5810תותבתבינייםשלמהעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה99

הכנה100 נשלפת, תחתונה שלמה ביניים תותבת
והתאמה

D5811

D5820תותבתבינייםחלקיתעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה101

הכנה102 נשלפת, תחתונה חלקית ביניים תותבת
והתאמה

D5821

הכנה103 נשלפת, עליונה שלמה שורשים על תותבת
והתאמה

D5863

הכנה104 נשלפת, עליונה חלקית שורשים על תותבת
והתאמה

D5864

תותבתעלשורשיםשלמהתחתונהנשלפת,הכנה105
והתאמה

D5865

תותבתעלשורשיםחלקיתתחתונהנשלפת,הכנה106
והתאמה

D5866

החלפתחלקשניתןלהחלפהבמחברחצימדויקאו107
מדויק,רכיבזכרי/נקבי,עלשןלתותבתנשלפת

D5867

התאמתתותבתנשלפתלחיבוררכיבימחברלאחר108
החדרהכירורגיתשלשתלדנטלי

D5875

D6010שתלדנטלי,שלבא':החדרהכירורגיתשלגוףהשתל109

כיפת110 לחיבור השתל חשיפת ב': שלב דנטלי, שתל
ריפוי/מבנה

D6011

נשלפת,111 לתותבת שתל על מדויק חצי מחבר מבנה
הכנהוהתקנה,כוללהתקנתרכיביהמחבר

D6052

D6056מבנהטרומילשתלדנטלי112

החלפתחלקבמחברחצימדויקאומדויק,רכיבזכרי/113
נקבי,עלשתל/מבנהלשתלהתומךבתותבת

D6091

D6092הדבקהחוזרתשלכתרנתמךשתל/שןשנפל114

D6100הוצאהכירורגיתשלשתלדנטלי115

תותבתשלמהעליונהנשלפתנתמכתשתלים/מבנים116
עלשתלים,הכנהוהתאמה

D6110

קודהשירותשםהשירות

D5730ריפודתותבתשלמהעליונהנשלפת,במרפאה91

D5731ריפודתותבתשלמהתחתונהנשלפת,במרפאה92

D5740ריפודתותבתחלקיתעליונהנשלפת,במרפאה93

D5741ריפודתותבתחלקיתתחתונהנשלפת,במרפאה94

D5750ריפודתותבתשלמהעליונהנשלפת,במעבדה95

D5751ריפודתותבתשלמהתחתונהנשלפת,במעבדה96

D5760ריפודתותבתחלקיתעליונהנשלפת,במעבדה97

D5761ריפודתותבתחלקיתתחתונהנשלפת,במעבדה98

D5810תותבתבינייםשלמהעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה99

הכנה100 נשלפת, תחתונה שלמה ביניים תותבת
והתאמה

D5811

D5820תותבתבינייםחלקיתעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה101

הכנה102 נשלפת, תחתונה חלקית ביניים תותבת
והתאמה

D5821

הכנה103 נשלפת, עליונה שלמה שורשים על תותבת
והתאמה

D5863

הכנה104 נשלפת, עליונה חלקית שורשים על תותבת
והתאמה

D5864

תותבתעלשורשיםשלמהתחתונהנשלפת,הכנה105
והתאמה

D5865

תותבתעלשורשיםחלקיתתחתונהנשלפת,הכנה106
והתאמה

D5866

החלפתחלקשניתןלהחלפהבמחברחצימדויקאו107
מדויק,רכיבזכרי/נקבי,עלשןלתותבתנשלפת

D5867

התאמתתותבתנשלפתלחיבוררכיבימחברלאחר108
החדרהכירורגיתשלשתלדנטלי

D5875

D6010שתלדנטלי,שלבא':החדרהכירורגיתשלגוףהשתל109

כיפת110 לחיבור השתל חשיפת ב': שלב דנטלי, שתל
ריפוי/מבנה

D6011

נשלפת,111 לתותבת שתל על מדויק חצי מחבר מבנה
הכנהוהתקנה,כוללהתקנתרכיביהמחבר

D6052

D6056מבנהטרומילשתלדנטלי112

החלפתחלקבמחברחצימדויקאומדויק,רכיבזכרי/113
נקבי,עלשתל/מבנהלשתלהתומךבתותבת

D6091

D6092הדבקהחוזרתשלכתרנתמךשתל/שןשנפל114

D6100הוצאהכירורגיתשלשתלדנטלי115

תותבתשלמהעליונהנשלפתנתמכתשתלים/מבנים116
עלשתלים,הכנהוהתאמה

D6110
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שתלים/117 נתמכת נשלפת תחתונה שלמה תותבת
מבניםעלשתלים,הכנהוהתאמה

D6111

תותבתחלקיתעליונהנשלפתנתמכתשתלים/מבנים118
עלשתלים,הכנהוהתאמה

D6112

שתלים/119 נתמכת נשלפת תחתונה חלקית תותבת
מבניםעלשתלים,הכנהוהתאמה

D6113

D7111עקירה,שאריתכותרתית-שןנשירה,תעריףלשן120

D7140עקירה,שןשבקעהאושורשחשוף,תעריףלשן121

עקירהכירורגית-שןשבקעהלחללהפה,הדורשת122
הרמתמתלה,תעריףלשן

D7210

D7220עקירהכירורגית-שןכלואהברקמהרכה,תעריףלשן123

עקירהכירורגית-שןכלואהחלקיתברקמהקשה,124
תעריףלשן

D7230

עקירהכירורגית-שןכלואהבמלואהברקמהקשה,125
תעריףלשן

D7240

D7270קיבועשינייםאוהחזרהלמכתשיתלאחרחבלה126

כולל127 אורתודונטיות, מסיבות כלואה שן חשיפת
הדבקתסמכים

D7280

יותר128 או שיניים 4 עקירות, עם אלבאולופלסטיקה
ברבעפה

D7310

D7311אלבאולופלסטיקהעםעקירות,3-1שינייםברבעפה129

יותר130 או שיניים 4 עקירות, בלא אלבאולופלסטיקה
ברבעפה

D7320

D7321אלבאולופלסטיקהבלאעקירות,3-1שינייםברבעפה131

D7340העמקתהוסטיבולום,וסטיבולופלסטי,ריפוישניוני132

D7450כריתתציסטהבלסת133

D7960פרנולקטומי134

D8050טיפולאורתודונטימניעתי,כוללעלידיסנטרון135

יישורשינייםמלאלמשנןעלומים,גילי18-12,עלות136
לשנתטיפולים,עד3שנים

D8080

137D8080קודדיווחבמהלךהשימושבקודD8089

D8210טיפולבהתקןדנטלינשלף138

D9110עזרהראשונה-טיפולבכאבשיניים139

הרדמהכלליתלטיפולשיניים,בנוכחותמרדים-עד140
שעה

D9220

בנוכחות141 מורכב, שיניים לטיפול כללית הרדמה
מרדים-מעלשעה

D9221

D9230"אנלגזיה,כוללניטרוס,לאכוללטיפולדנטלי142
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פרק ג': הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)קופות
גמל(-מס'26

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-4-132005ר

בסעיף1,במקוםההגדרות"קרןחדשהכללית"ו"קרןחדשהמקיפה"יבוא: )1(

""קרןחדשהכללית"-קופתגמללקצבהשאינהקופתביטוח,שאינהקרןחדשה
מקיפהושאינהקופתגמלמרכזיתלקצבה,שאושרהלראשונהאחרייום

כ"טבטבתהתשנ"ה)1בינואר1995(;

"קרןחדשהמקיפה"-קופתגמללקצבהשאינהקופתביטוחאוקופתגמל
מרכזיתלקצבה,שמתקיימיםבהכלאלה:

בינואר 1( התשנ"ה בטבת כ"ט יום אחרי לראשונה אושרה היא )1(
;)1995

ניתןלהאישורקופתגמלכקרןחדשהמקיפהלפיסעיף13)א(; )2(

של גם - עמיתים-שכירים הם ואם העמיתים, כלל תשלומי )3(
השיעור על עולה שאינו מבוטח שכר מתוך בשיעור הם מעבידיהם,

שנקבעבהוראותלפיסעיף22;";

אחריסעיף34יבוא: )2(

"סימן ה'1: הבטחת השלמת תשואה לקרנות הפנסיה

לקרנות34ארמטרה-סימןה'1 תשואה השלמת להבטיח זה סימן של מטרתו
פנסיהזכאיותעלידיהמדינה,כדילהפחיתאתההשפעה
עלזכויותהעמיתיםבהןהנובעתמשינוייםבתשואותעל

נכסיהןר

בסימןזה-34ברהגדרות-סימןה'1

"איגרותחובמיועדות"-איגרותחובמסוגערדואיגרותחוב
מסוגמירון;

"איגרתחובמסוגמירון"-איגרתחובבלתיסחירהשהונפקה
)סדרות המדינה מילווה תקנות לפי ותיקות לקרנות

מסוג"מירון"(,התש"ם-141980;

נפרד השקעה אפיק - תשואה" מובטח השקעה "אפיק
שבוינוהלוהנכסיםשבשלהםהקרןזכאיתלהבטחת
במגבלות המאופיין 34ג, לפיסעיף השלמתתשואה

השקעהשנקבעולפיסעיף34ג)ג(;

"זכאיםקיימים"-מישהיהזכאילקבלקצבהמקרןחדשה
מקיפהלפנייוםז'בטבתהתשס"ד)1בינואר2004(;

60חודשיםלאחרחודש "חודשהבדיקה"-החודששחל
הבסיס;

"חודשהבסיס"-חודששבשלומתבצעחישובלפיסעיף
34ג)ה(;

"החודשהקובע"-החודששבוחלהמועדהקובע;
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תיקוןחוקהפיקוחבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-4-132005ר
עלשירותים

פיננסיים)קופות
גמל(-מס'26

בסעיף1,במקוםההגדרות"קרןחדשהכללית"ו"קרןחדשהמקיפה"יבוא: )1(

""קרןחדשהכללית"-קופתגמללקצבהשאינהקופתביטוח,שאינהקרןחדשה
מקיפהושאינהקופתגמלמרכזיתלקצבה,שאושרהלראשונהאחרייום

כ"טבטבתהתשנ"ה)1בינואר1995(;

"קרןחדשהמקיפה"-קופתגמללקצבהשאינהקופתביטוחאוקופתגמל
מרכזיתלקצבה,שמתקיימיםבהכלאלה:

בינואר 1( התשנ"ה בטבת כ"ט יום אחרי לראשונה אושרה היא )1(
;)1995

ניתןלהאישורקופתגמלכקרןחדשהמקיפהלפיסעיף13)א(; )2(

של גם - עמיתים-שכירים הם ואם העמיתים, כלל תשלומי )3(
השיעור על עולה שאינו מבוטח שכר מתוך בשיעור הם מעבידיהם,

שנקבעבהוראותלפיסעיף22;";

אחריסעיף34יבוא: )2(

"סימן ה'1: הבטחת השלמת תשואה לקרנות הפנסיה

לקרנות34ארמטרה-סימןה'1 תשואה השלמת להבטיח זה סימן של מטרתו
פנסיהזכאיותעלידיהמדינה,כדילהפחיתאתההשפעה
עלזכויותהעמיתיםבהןהנובעתמשינוייםבתשואותעל

נכסיהןר

בסימןזה-34ברהגדרות-סימןה'1

"איגרותחובמיועדות"-איגרותחובמסוגערדואיגרותחוב
מסוגמירון;

"איגרתחובמסוגמירון"-איגרתחובבלתיסחירהשהונפקה
)סדרות המדינה מילווה תקנות לפי ותיקות לקרנות

מסוג"מירון"(,התש"ם-141980;

נפרד השקעה אפיק - תשואה" מובטח השקעה "אפיק
שבוינוהלוהנכסיםשבשלהםהקרןזכאיתלהבטחת
במגבלות המאופיין 34ג, לפיסעיף השלמתתשואה

השקעהשנקבעולפיסעיף34ג)ג(;

"זכאיםקיימים"-מישהיהזכאילקבלקצבהמקרןחדשה
מקיפהלפנייוםז'בטבתהתשס"ד)1בינואר2004(;

60חודשיםלאחרחודש "חודשהבדיקה"-החודששחל
הבסיס;

"חודשהבסיס"-חודששבשלומתבצעחישובלפיסעיף
34ג)ה(;

"החודשהקובע"-החודששבוחלהמועדהקובע;

ס"חהתשס"ה,עמ'889;התש"ף,עמ'321ר 13

ק"תהתש"ם,עמ'1764;התשנ"ו,עמ'79ר 14
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"המועדהקובע"-יוםב'בתמוזהתשפ"ב)1ביולי2022(,או
מועדמאוחריותרשקבעהשרבהתאםלסעיף34ו)ד(;

"נכסיקרןזכאית"-נכסיהקרןהזכאיתלענייןזכאיםקיימים
ונכסיהקרןהזכאיתהאחרים;

שאינם זכאית קרן נכסי - האחרים" הזכאית הקרן "נכסי
עומדיםכנגדהתחייבויותיהלזכאיםקיימים;

"נכסיהקרןהזכאיתלענייןזכאיםקיימים"-נכסיקרןזכאית
העומדיםכנגדהתחייבויותיהלזכאיםקיימים;

"נכסיהקרןהזכאיתשבשלהםהקרןזכאיתלהבטחתהשלמת
תשואה"-כאמורבסעיף34ג)ב(;

"קרןותיקהשבהסדר"ו"קרןותיקהשאינהבהסדר"-כהגדרתן
בחוקהפיקוחעלהביטוח;

"קרןותיקהמסלולית"-קרןותיקהשאינהבהסדרשמנוהלים
בהשנימסלוליהשקעהאויותר;

"קרןזכאית"-קרןותיקהאוקרןחדשהמקיפה;

"קרןייעודיתלהשלמתתשואה"-כאמורבסעיף34ה;

"השוויהמשוערךשלנכסיקרןזכאית"במועדמסוים-השווי
מועד באותו הזכאית הקרן נכסי של נטו המשוערך
בהתאםלסעיף33ולהוראותמכוחו,ולענייןסימןזה
ישוערכוגםנכסיקרןותיקהבהתאםלהוראותכאמור;

"השוויהמתואם"שלנכסיקרןזכאיתשבשלהםהקרןזכאית
להבטחתהשלמתתשואה-השווישלנכסיקרןזכאית
שבשלהםהקרןזכאיתלהבטחתהשלמתתשואה,ביום
השלמת להבטחת אלה נכסים זכאים ממנו שהחל
היעד תשואת בתוספת 34ג)ב(, סעיף לפי תשואה
מהמועדהאמור,ועדלכליוםחישובלפיסעיף34ג)ה(;

"שיעורהנכסיםלהבטחתהשלמתתשואה"-30%,ולעניין
זכאיםקיימים-70%;

"תשואתהיעד"-ריביתשנתיתבשיעור15%ר5;

"תשואתהיעדהמצטברת"בתקופהמסוימת-תשואתהיעד
לתקופהשל60חודשיםכשהיאמחושבתלפישיטת
החודש מדד עליית שיעור בתוספת דריבית ריבית
שפורסםלאחרונהלפניחודשהבדיקהלעומתמדד

חודשהבסיס;

"התשואההכוללת"שלקרןזכאית-כמפורטלהלן:

עבורקרןחדשהמקיפהאוקרןותיקהמסלולית )1(
שהשיאה ברוטו, המצטברת הנומינלית התשואה -
60 במשך תשואה מובטח השקעה באפיק הקרן
הבטחה ניתנה שבשלהם הנכסים על חודשים
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מסוים, בחודש 34ג סעיף לפי תשואה להשלמת
בשלהתקופהשתחילתהבאותוחודשועדלתום60
בשל ישירות הוצאות ניכוי ואחרי כאמור, חודשים

ביצועעסקאותבאותםנכסיםבאפיקהאמור,בלבד;

שאינה ותיקה וקרן שבהסדר ותיקה קרן עבור )2(
מאלה, אחת - מסלולית ותיקה קרן שאינה בהסדר
המצטברת-לאתובא ולענייןהתשואההנומינלית

בחשבוןתשואהבשלאיגרתחובמיועדת:

ברוטו המצטברת הנומינלית התשואה )א(
שהשיאההקרןבמשך60חודשיםלכללנכסיה
ההבטחה ניתנה שלגביהם מסוים בחודש
להשלמתתשואהלפיסעיף34ג,בשלהתקופה
שתחילתהבאותוחודשועדלתום60חודשים
בשל ישירות הוצאות ניכוי ואחרי כאמור,

ביצועעסקאותבנכסיהקרן,בלבד;

קבעהשרהוראותלפיסעיף26)א(לעניין )ב(
שבשלהם שבהסדר ותיקה קרן נכסי השקעת
- תשואה השלמת להבטחת זכאית הקרן
ברוטו, המצטברת הנומינלית התשואה
שהשיאההקרןהזכאיתבמשך60חודשיםעל
להשלמת ההבטחה ניתנה שבשלהם הנכסים
בשל מסוים, בחודש 34ג סעיף לפי תשואה
התקופהשתחילתהבאותוחודשועדלתום60
ישירות הוצאות ניכוי ואחרי כאמור, חודשים

בשלביצועעסקאותבאותםנכסים,בלבדר

השלמתתשואה
לקרנותהזכאיות

הייעודית34גר מהקרן זכאית, לקרן תעביר הממשלה )א(
תשואה השלמת המדינה, מתקציב או תשואה להשלמת

במועדיםובתנאיםכמפורטבסימןזהר

מהחודש החל חודש כל של הראשון העסקים ביום )ב(
הקובע,נכסיהקרןהזכאיתשבשלהםהקרןזכאיתלהבטחת
השלמתתשואהבאותומועד,נוסףעלנכסיהקרןהזכאית
ואשר תשואה, השלמת להבטחת זכאית הקרן שבשלהם
טרםבוצעהבעדםהתחשבנותלפיסעיףקטן)ה(נכוןלאותו

מועד,יהיוהסכוםשלאלה:

בעדמישאינםזכאיםקיימים-מכפלתשיעור )1(
הנכסיםלהשלמתתשואהבשוויהמשוערךשלנכסי
של הראשון העסקים ביום האחרים, הזכאית הקרן

החודש,בהפחתהשלסכוםשניאלה:

החוב איגרות של המשוערך השווי )א(
מי בעד הזכאית לקרן שהונפקו המיועדות
ליום נכון נפדו וטרם קיימים זכאים שאינם

העסקיםהראשוןשלהחודש;

מסוים, בחודש 34ג סעיף לפי תשואה להשלמת
בשלהתקופהשתחילתהבאותוחודשועדלתום60
בשל ישירות הוצאות ניכוי ואחרי כאמור, חודשים

ביצועעסקאותבאותםנכסיםבאפיקהאמור,בלבד;

שאינה ותיקה וקרן שבהסדר ותיקה קרן עבור )2(
מאלה, אחת - מסלולית ותיקה קרן שאינה בהסדר
ולענייןהתשואההנומינליתהמצטברת-לאתובא

בחשבוןתשואהבשלאיגרתחובמיועדת:

ברוטו המצטברת הנומינלית התשואה )א(
שהשיאההקרןבמשך60חודשיםלכללנכסיה
ההבטחה ניתנה שלגביהם מסוים בחודש
להשלמתתשואהלפיסעיף34ג,בשלהתקופה
שתחילתהבאותוחודשועדלתום60חודשים
בשל ישירות הוצאות ניכוי ואחרי כאמור,

ביצועעסקאותבנכסיהקרן,בלבד;

קבעהשרהוראותלפיסעיף26)א(לעניין )ב(
שבשלהם שבהסדר ותיקה קרן נכסי השקעת
- תשואה השלמת להבטחת זכאית הקרן
ברוטו, המצטברת הנומינלית התשואה
שהשיאההקרןהזכאיתבמשך60חודשיםעל
להשלמת ההבטחה ניתנה שבשלהם הנכסים
בשל מסוים, בחודש 34ג סעיף לפי תשואה
התקופהשתחילתהבאותוחודשועדלתום60
ישירות הוצאות ניכוי ואחרי כאמור, חודשים

בשלביצועעסקאותבאותםנכסים,בלבדר

השלמתתשואה
לקרנותהזכאיות

הייעודית34גר מהקרן זכאית, לקרן תעביר הממשלה )א(
תשואה השלמת המדינה, מתקציב או תשואה להשלמת

במועדיםובתנאיםכמפורטבסימןזהר

מהחודש החל חודש כל של הראשון העסקים ביום )ב(
הקובע,נכסיהקרןהזכאיתשבשלהםהקרןזכאיתלהבטחת
השלמתתשואהבאותומועד,נוסףעלנכסיהקרןהזכאית
ואשר תשואה, השלמת להבטחת זכאית הקרן שבשלהם
טרםבוצעהבעדםהתחשבנותלפיסעיףקטן)ה(נכוןלאותו

מועד,יהיוהסכוםשלאלה:

בעדמישאינםזכאיםקיימים-מכפלתשיעור )1(
הנכסיםלהשלמתתשואהבשוויהמשוערךשלנכסי
של הראשון העסקים ביום האחרים, הזכאית הקרן

החודש,בהפחתהשלסכוםשניאלה:

החוב איגרות של המשוערך השווי )א(
מי בעד הזכאית לקרן שהונפקו המיועדות
ליום נכון נפדו וטרם קיימים זכאים שאינם

העסקיםהראשוןשלהחודש;
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הזכאית הקרן נכסי של המתואם השווי )ב(
להבטחת זכאית הקרן שבשלהם האחרים
בעדם בוצעה טרם ואשר תשואה, השלמת
ליום נכון )ה(, קטן סעיף לפי התחשבנות

העסקיםהראשוןשלהחודש;

בעדהזכאיםהקיימים-מכפלתשיעורהנכסים )2(
בשווי קיימים זכאים לעניין תשואה להשלמת
זכאים לעניין הזכאית הקרן נכסי של המשוערך
קיימים,ביוםהעסקיםהראשוןשלהחודש,בהפחתה

שלסכוםשניאלה:

החוב איגרות של המשוערך השווי )א(
המיועדותשהונפקולקרןהזכאיתבעדזכאים
קיימיםוטרםנפדונכוןליוםהעסקיםהראשון

שלהחודש;

הזכאית הקרן נכסי של המתואם השווי )ב(
זכאית הקרן שבשלהם קיימים זכאים לעניין
בוצעה טרם ואשר תשואה, השלמת להבטחת
בעדםהתחשבנותלפיסעיףקטן)ה(,נכוןליום

העסקיםהראשוןשלהחודשר

נכסיקרןזכאיתשהיאקרןחדשהמקיפהאוקרןותיקה )ג(
מסלוליתשבשלהםהקרןזכאיתלהבטחתהשלמתתשואה,
מובטח השקעה באפיק ינוהלו )ב(, קטן בסעיף כמפורט

תשואהבאופןשלהלן:

השקעתהכספיםתהיהלפימדיניותההשקעות )1(
מהמפורטים אחד בו שמתקיים ההשקעה במסלול

להלן)בסעיףזה-המסלולהקובע(:

הנכסים היקף מנוהלים שבו המסלול )א(
הגדולביותרבמועדהקובע;

בפסקת האמור המסלול מוזג או נסגר )ב(
היקף מנוהלים שבו המסלול - )א( משנה
הנכסיםהגדולביותרבמועדשבונסגראומוזג

המסלולכאמור;

באופן שייבחר אחר השקעה מסלול )ג(
מתוך הכספים, ועדת באישור השר, שיקבע

מסלוליההשקעהשמנהלתהקרן;

,)1( בפסקה כאמור ההשקעות מדיניות לעניין )2(
מיועדות חוב באגרות השקעה בחשבון תובא לא

במסלולהקובע,אםישנה;

מסוימים ובנכסים נכסים בסוגי הכספים השקעת )3(
תהיהבאופןזההככלהאפשרלהשקעתהכספיםבמסלול
מיועדות חוב באגרות השקעה למעט והכול הקובע,

ונכסיםלאסחיריםשהושקעולפניהמועדהקובע;
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לקבוע רשאי הכספים, ועדת באישור השר, )4(
הוראותלענייןהשקעהכאמורבפסקאות)1(עד)3(ר

ועדת באישור השר, )ג(, קטן בסעיף האמור אף על )ד(
שונות הוראות 26)א( סעיף לפי לקבוע רשאי הכספים,
מובטח השקעה באפיק ההשקעות ניהול אופן לעניין
והחזקה השקעה בשיעורי נדרשות התאמות וכן תשואה
מרבייםשנקבעולפיסעיף26,בהתחשבבהגדלתנכסיהקרן

המושקעיםלפיהוראותסימןזהר

בחלוף60חודשיםמכלחודששלאחרהחודשהקובע, )ה(
בדבר מפורטת הודעה לממשלה זכאית קרן כל תמסור
ויחולו האמורה, בתקופה שהשיאה הכוללת התשואה

הוראותאלה:

הזכאית הקרן של הכוללת התשואה עלתה )1(
בתקופההאמורהעלתשואתהיעדהמצטברת,תעביר
את תשואה להשלמת הייעודית לקרן הזכאית הקרן
תשואת לבין הכוללת התשואה שבין ההפרש שווי
היעדהמצטברת,בעדנכסיהקרןהזכאיתשבשלהם

הקרןזכאיתלהבטחתהשלמתתשואה;

התשואה על המצטברת היעד תשואת עלתה )2(
הכוללתשלהקרןהזכאיתבתקופההאמורה,תעביר
שבין ההפרש שווי את הזכאית לקרן הממשלה
תשואתהיעדהמצטברתלביןהתשואההכוללת,בעד
להבטחת זכאית הקרן שבשלהם הזכאית הקרן נכסי

השלמתתשואה;

העברותלפיפסקאות)1(ו־)2(יתבצעולאיאוחר )3(
נערכה שבו החודש לאחר העוקב החודש מתום

ההתחשבנותכאמורבסעיףקטןזה;

הועברוהסכומיםלפיפסקאות)1(או)2(לאחר )4(
המועדהאמורבפסקה)3(,יועברוהסכומיםהאמורים
בתוספתתשואהכמפורטלהלןבשלתקופתהאיחור:

לגביאיחורשלהמדינה-תשואתהיעד; )א(

התשואה - זכאית קרן של איחור לגבי )ב(
הכוללתר

תשולם )ה( קטן בסעיף כאמור התשואה השלמת )ו(
תשואה; להשלמת הייעודית בקרן שנצברו הכספים מתוך
לאנותרוכספיםבקרןהייעודיתלהשלמתתשואה,תשלם

הממשלהאתהשלמתהתשואהמתקציבהמדינהר

יציבותהשלמת
התשואה

זכאית34דר תהיה זכאית קרן 34ג, סעיף מהוראות לגרוע בלי
לנכסים סעיף באותו כאמור תשואה השלמת להבטחת
בהתאם האמור הסעיף לפי הבטחה בשלהם שניתנה
למפורטלהלן,גםאםתוקנוהוראותהסעיףלאחרהמועד

שבוניתנהההבטחהלהשלמתתשואה:

לקבוע רשאי הכספים, ועדת באישור השר, )4(
הוראותלענייןהשקעהכאמורבפסקאות)1(עד)3(ר

ועדת באישור השר, )ג(, קטן בסעיף האמור אף על )ד(
שונות הוראות 26)א( סעיף לפי לקבוע רשאי הכספים,
מובטח השקעה באפיק ההשקעות ניהול אופן לעניין
והחזקה השקעה בשיעורי נדרשות התאמות וכן תשואה
מרבייםשנקבעולפיסעיף26,בהתחשבבהגדלתנכסיהקרן

המושקעיםלפיהוראותסימןזהר

בחלוף60חודשיםמכלחודששלאחרהחודשהקובע, )ה(
בדבר מפורטת הודעה לממשלה זכאית קרן כל תמסור
ויחולו האמורה, בתקופה שהשיאה הכוללת התשואה

הוראותאלה:

הזכאית הקרן של הכוללת התשואה עלתה )1(
בתקופההאמורהעלתשואתהיעדהמצטברת,תעביר
את תשואה להשלמת הייעודית לקרן הזכאית הקרן
תשואת לבין הכוללת התשואה שבין ההפרש שווי
היעדהמצטברת,בעדנכסיהקרןהזכאיתשבשלהם

הקרןזכאיתלהבטחתהשלמתתשואה;

התשואה על המצטברת היעד תשואת עלתה )2(
הכוללתשלהקרןהזכאיתבתקופההאמורה,תעביר
שבין ההפרש שווי את הזכאית לקרן הממשלה
תשואתהיעדהמצטברתלביןהתשואההכוללת,בעד
להבטחת זכאית הקרן שבשלהם הזכאית הקרן נכסי

השלמתתשואה;

העברותלפיפסקאות)1(ו־)2(יתבצעולאיאוחר )3(
נערכה שבו החודש לאחר העוקב החודש מתום

ההתחשבנותכאמורבסעיףקטןזה;

הועברוהסכומיםלפיפסקאות)1(או)2(לאחר )4(
המועדהאמורבפסקה)3(,יועברוהסכומיםהאמורים
בתוספתתשואהכמפורטלהלןבשלתקופתהאיחור:

לגביאיחורשלהמדינה-תשואתהיעד; )א(

התשואה - זכאית קרן של איחור לגבי )ב(
הכוללתר

תשולם )ה( קטן בסעיף כאמור התשואה השלמת )ו(
תשואה; להשלמת הייעודית בקרן שנצברו הכספים מתוך
לאנותרוכספיםבקרןהייעודיתלהשלמתתשואה,תשלם

הממשלהאתהשלמתהתשואהמתקציבהמדינהר

יציבותהשלמת
התשואה

זכאית34דר תהיה זכאית קרן 34ג, סעיף מהוראות לגרוע בלי
לנכסים סעיף באותו כאמור תשואה השלמת להבטחת
בהתאם האמור הסעיף לפי הבטחה בשלהם שניתנה
למפורטלהלן,גםאםתוקנוהוראותהסעיףלאחרהמועד

שבוניתנהההבטחהלהשלמתתשואה:
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להוראות בהתאם תשואה השלמת הבטחת )1(
ההבטחה ניתנה שבו במועד כנוסחו 34ג, סעיף
התקופה תום עד נכסים לאותם תשואה, להשלמת
להבטחת הזכאות תחילת ממועד חודשים 60 של

השלמתתשואהלאותםנכסים;

הבטחתהשלמתתשואהבהתאםלהוראותסעיף )2(
להשלמת ההבטחה ניתנה שבו במועד כנוסחו 34ג,
תשואה,לאותםנכסים,לשתיתקופותנוספותשל60

חודשיםכלאחת,בהתאםלהוראותאותוסעיףר

קרןייעודית
להשלמתתשואה

החשבהכללייקיםקרןייעודיתלהשלמתתשואהר34הר )א(

תשואה להשלמת הייעודית לקרן שיועברו הכספים )ב(
שינוהל ישראל בבנק נפרד בחשבון יופקדו 34ג סעיף לפי
שבין להסכם בהתאם ריבית ויישאו ישראלי במטבע
ממשלתישראללביןבנקישראלמכוחסעיף48לחוקבנק

ישראל,התש"ע-152010ר

ייקבע תשואה להשלמת הייעודית הקרן מימון לשם )ג(
בחוקהתקציבהשנתי,בתכניתנפרדת,בכלאחתמהשנים
מהכפלת המתקבל סכום הפחות, לכל להלן, המפורטות
אומדןסךהנכסיםב־1ביולישלאותהשנה,ולענייןשנת
2022-ביוםז'בכסלוהתשפ"ג)1בדצמבר2022(,שבשלהם
בשיעור תשואה השלמת להבטחת הזכאיות הקרנות כל
כמפורטלהלן,בתוספתממוצעשיעורהשינויהשנתיבמדד

בחמשהשניםשקדמולאותהשנה:

בשנים2022עד2025-15%ר3; )1(

בשנים2026עד2027-65%ר2; )2(

בשנת2028-15%ר2; )3(

בשנת2029ואילך-95%ר1ר )4(

יהיו לא תשואה להשלמת הייעודית הקרן כספי )ד(
ניתניםלעיקול,להמחאהאולשעבודר

ישמשו תשואה להשלמת הייעודית הקרן כספי )ה(
כמפורטלהלן,בלבד:

להשלמתתשואהלקרנותהזכאיות,עלפיסימן )1(
זה;

גם - 34ג)ה()1( בסעיף כאמור כספים לגבי )2(
העברהלקרנותזכאיותר

הוראות34ורתקנות-סימןה'1 לקבוע רשאי הכספים, ועדת באישור השר, )א(
קצבה ומקבלי הזכאית הקרן לעמיתי תשואה זקיפת בדבר
בשל לרבות זה, בסעיף כאמור התשואה השלמת בשל
כספים העברת קצבה, קבלת הזכאית, בקרן כספים משיכת
ממסלול כספים העברת או אחרת גמל לקופת זכאית מקרן

ס"חהתש"ע,עמ'452ר 15
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השקעהאחדלמסלולהשקעהאחרבאותהקרןזכאית;תקנות
ראשונותלפיסעיףקטןזהיובאולאישורועדתהכספיםלא

יאוחרמיוםכ"חבאדרב'התשפ"ב)31במרס2022(ר

השררשאילקבועהוראותבענייניםאלה: )ב(

באשר הזכאיות הקרנות בין התחשבנות )1(
להשלמתתשואהעלנכסיםשהועברוביןקרןזכאית

אחתלאחרת;

שטרם נכסים בשל זכאית קרן עם התחשבנות )2(
הבטחת ניתנה שבו מהמועד חודשים 60 חלפו

השלמתתשואהלפיסעיף34גר

שלא לתקופה הקובע המועד את לדחות רשאי השר )ג(
לא תיעשה שהדחייה ובלבד חודשים, ארבעה על תעלה

יאוחרמיוםכ"זבאדרא'התשפ"ב)28בפברואר2022(ר

דיווחלממשלה
ולכנסת

לאיאוחרמ־30במאיבכלשנה,ימסורהשרלממשלה34זר )א(
ולוועדתהכספיםדיווחמפורטעליישוםהוראותסימןזה,
לרבותפרטיםלענייןהקרןהייעודיתלהשלמתתשואהלפי
סעיף34ה,ואםנדרשותהתאמותבשיעוריהתקצובכאמור

בסעיף34ה)ג()בסעיףזה-הדיווח(ר

ועדתהכספיםתקייםדיוןבדיווחר )ב(

משרד של האינטרנט באתר הדיווח את יפרסם השר )ג(
האוצרר"

פרק ד': מיסוי הכנסות צבורות

תיקוןחוק
לעידודהשקעות

הון-מס'74

בחוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט-161959)בפרקזה-חוקלעידודהשקעותהון(-5ר

בכותרתסימןד'לפרקשביעי,אחרי"הוראתשעה"יבוא"לענייןהכנסהשנצברה )1(
עדתוםשנת2011";

אחריסעיף52גיבוא: )2(

"סימן ה': מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת - הוראת 
שעה לעניין הכנסה שנצברה עד תום שנת 2020

מסחברותעל
הכנסהצבורה

נבחרת

בסימןזה,"הכנסהצבורה"-סךהכנסתהשלחברה52דר )א(
עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(,ומתקיימים

לגביהכלאלה:

שהייתה שהוונה, הכנסה לרבות הכנסה, היא )1(
פטורהממסחברותבשנתהמסשבההופקה,לפיסעיף
47)א()5(או)א1(,לפיסעיף51)ב(כנוסחולפניתחילתו
שלפרקי'לחוקהמדיניותהכלכליתלשנתהכספים
- זו )בהגדרה התשס"ה-2005 חקיקה(, )תיקוני 2005

תיקוןמס'60(,אולפיסעיף51א)א()1()א(,)2(או)3(;

השקעהאחדלמסלולהשקעהאחרבאותהקרןזכאית;תקנות
ראשונותלפיסעיףקטןזהיובאולאישורועדתהכספיםלא

יאוחרמיוםכ"חבאדרב'התשפ"ב)31במרס2022(ר

השררשאילקבועהוראותבענייניםאלה: )ב(

באשר הזכאיות הקרנות בין התחשבנות )1(
להשלמתתשואהעלנכסיםשהועברוביןקרןזכאית

אחתלאחרת;

שטרם נכסים בשל זכאית קרן עם התחשבנות )2(
הבטחת ניתנה שבו מהמועד חודשים 60 חלפו

השלמתתשואהלפיסעיף34גר

שלא לתקופה הקובע המועד את לדחות רשאי השר )ג(
לא תיעשה שהדחייה ובלבד חודשים, ארבעה על תעלה

יאוחרמיוםכ"זבאדרא'התשפ"ב)28בפברואר2022(ר

דיווחלממשלה
ולכנסת

לאיאוחרמ־30במאיבכלשנה,ימסורהשרלממשלה34זר )א(
ולוועדתהכספיםדיווחמפורטעליישוםהוראותסימןזה,
לרבותפרטיםלענייןהקרןהייעודיתלהשלמתתשואהלפי
סעיף34ה,ואםנדרשותהתאמותבשיעוריהתקצובכאמור

בסעיף34ה)ג()בסעיףזה-הדיווח(ר

ועדתהכספיםתקייםדיוןבדיווחר )ב(

משרד של האינטרנט באתר הדיווח את יפרסם השר )ג(
האוצרר"

פרק ד': מיסוי הכנסות צבורות

תיקוןחוקבחוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט-161959)בפרקזה-חוקלעידודהשקעותהון(-5ר
לעידודהשקעות

הון-מס'74 בכותרתסימןד'לפרקשביעי,אחרי"הוראתשעה"יבוא"לענייןהכנסהשנצברה )1(
עדתוםשנת2011";

אחריסעיף52גיבוא: )2(

"סימן ה': מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת - הוראת 
שעה לעניין הכנסה שנצברה עד תום שנת 2020

מסחברותעל
הכנסהצבורה

נבחרת

בסימןזה,"הכנסהצבורה"-סךהכנסתהשלחברה52דר )א(
עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(,ומתקיימים

לגביהכלאלה:

שהייתה שהוונה, הכנסה לרבות הכנסה, היא )1(
פטורהממסחברותבשנתהמסשבההופקה,לפיסעיף
47)א()5(או)א1(,לפיסעיף51)ב(כנוסחולפניתחילתו
שלפרקי'לחוקהמדיניותהכלכליתלשנתהכספים
- זו )בהגדרה התשס"ה-2005 חקיקה(, )תיקוני 2005

תיקוןמס'60(,אולפיסעיף51א)א()1()א(,)2(או)3(;

ס"חהתשי"ט,עמ'234;התשע"ז,עמ'261ר 16
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החברהטרםחבהבשלהבמסחברותלפיסעיף )2(
של תחילתו לפני כנוסחו )ח( או 51)ג( סעיף 47)א2(,
חבות למעט 52א, סעיף או 51ב סעיף ,60 מס' תיקון
המוחזק אדם בני לחבר שנתנה סכום בשל במס
ובין במישרין בין לחובתו, אותו שזקפה או ידה על
זה, לעניין שלישי; מצד רכישתו לרבות בעקיפין,
"קרוב" להגדרה )3( בפסקה כהגדרתה - "החזקה"

שבסעיף88לפקודהר

עלאףההוראותלפיחוקזה,חברהתהיהזכאיתלשלם )ב(
בשלהכנסתההצבורה,כולהאוחלקה,בהתאםלבחירתה
לפיסעיףקטן)ד()בסימןזה-הכנסהצבורהנבחרת(,מס

חברותבשיעורכאמורבסעיףקטן)ג(ר

הצבורה ההכנסה על חברה שתשלם החברות מס )ג(
אותה על חל שהיה החברות מס בשיעור יהיה הנבחרת
הכנסהלפיהוראותסעיף47,בשנהשבההופקה,אילולא
הייתהפטורהממסחברותבשנהזו,כשהואמוכפלבמקדם
המזערי(; המס שיעור - זה )בסימן מ־6% פחות ולא המס,

לענייןזה-

"מקדםהמס"-אחדפחותיחסההטבה;

"יחסההטבה"-יחסההפשרהכשהואמוכפלב־3ר0,
בתוספת3ר0;

"יחסההפשרה"-ההכנסההצבורההנבחרתכשהיא
מחולקתבסךההכנסההצבורהר

הוראות לפי חברות מס לשלם לבחור רשאית חברה )ד(
ההתייעלות חוק של פרסומו מיום שנה בתוך זה, סעיף
לשנות התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני הכלכלית
שתגיש בהודעה התשפ"ב-172021, ו־2022(, 2021 התקציב
למנהלרשותהמסיםלענייןזה)בסימןזה-מועדהבחירה(;
מנהלרשותהמסיםרשאילקבועהוראותלענייןאופןמתן
ההודעהעלבחירהכאמור,לרבותמסמכיםואישוריםשיש

לצרפםלהודעהר

צבורה הכנסה על חברות מס לשלם החברה בחרה )ה(
נבחרת,לפיהוראותסעיףזה,לאתוכללחזורבהמבחירתה;
החברהתשלםאתמסהחברותכאמורבתוך30ימיםממועד

הבחירהר

לאיותרוניכוי,זיכוי,קיזוז,מקדמה,אופטורכלשהם )ו(
כנגדמסחברותהמתחייבלפיסימןזהר

חובתהשקעה
מיועדת

צבורה52הר הכנסה על חברות מס לשלם שבחרה חברה )א(
תעשייתי במפעל תשקיע 52ד, סעיף הוראות לפי נבחרת,
שבבעלותהסכוםכאמורבסעיףקטן)ב(או)ג(,לפיהעניין,
בחמשהשניםשתחילתןבשנתהמסשבהחלמועדהבחירה,

לשםאחדאויותרמאלה)בסעיףזה-השקעהמיועדת(:

ס"חהתשפ"ב,עמ'20ר 17
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,51 בסעיף כהגדרתם יצרניים נכסים רכישת )1(
למעטבניינים;

השקעהבמחקרופיתוחבישראל; )2(

שנוספו חדשים לעובדים עבודה שכר תשלום )3(
במפעל שהועסקו העובדים למספר ביחס למפעל,
לנושא עבודה שכר למעט ,2020 המס שנת בתום

משרהבחברה;לענייןזה-

החברות, בחוק כהגדרתו - משרה" "נושא
התשנ"ט-1999;

"שכרעבודה"-הכנסהמעבודהכאמורבסעיף
2)2(לפקודהר

מההכנסה 30% יהיה המיועדת ההשקעה סכום )ב(
הצבורההנבחרתכשהואמוכפלביחסההפשרהכהגדרתו
אותה על חל שהיה החברות מס ובשיעור 52ד)ג( בסעיף
הכנסהלפיהוראותסעיף47,בשנהשבההופקה,אילולא

הייתההחברהפטורהממסחברותבשנהזור

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,לגביחברהשחלעליה )ג(
יהיה המיועדת ההשקעה סכום המזערי, המס שיעור
בשל החברה שקיבלה המס הטבת סכום שבין ההפרש
שיעורהמסהמזעריוביןהסכוםהמתקבלממכפלהשל30%
במסהחברותשהיהחלעלההכנסהלפיהוראותסעיף47,
ובהכנסההצבורההנבחרת;לענייןזה,"סכוםהטבתהמס"
-ההפרששביןשיעורמסהחברותשהיהחלעלההכנסה
כשהוא המזערי, המס שיעור ובין 47 סעיף הוראות לפי

מוכפלבהכנסההצבורההנבחרתר

המיועדת ההשקעה מלוא את החברה השקיעה לא )ד(
במועד תחויב )א(, קטן בסעיף הקבועה התקופה תום עד
על נוסף חברות במס הנבחרת הצבורה ההכנסה על זה
ההשקעה שבין ההפרש בגובה 52ד)ג(, סעיף לפי המס
החברות מס בפועל; שהשקיעה ההשקעה ובין המיועדת
הנוסףישולםבתוך30ימיםמתוםהתקופההאמורהבסעיף
ההודעה מיום וריבית הצמדה הפרשי בתוספת )א(, קטן

למנהלרשותהמסיםועדיוםהתשלוםר

חלוקתדיבידנד
מתוךהכנסה
צבורהנבחרת

צבורה52ור הכנסה מתוך ששולם דיבידנד אדם קיבל )א(
,15% של בשיעור הכנסה במס עליו חייב יהיה נבחרת,
ויחולולענייןזההוראותסעיף47)ב()2(,בשינוייםהמחויביםר

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולובחלוקתדיבידנדשחל )ב(
לשנים הכלכלית המדיניות לחוק 39)ה()2()ג( סעיף עליה

2011ו־2012)תיקוניחקיקה(,התשע"א-2011ר

חברההמחלקתדיבידנדמתוךהכנסהצבורהנבחרת )ג(
תנכהבמקוראתמסההכנסהממקבלהדיבידנד,ויחולועל

מסזהכלההוראותהמתייחסותלניכויבמקורר";

,51 בסעיף כהגדרתם יצרניים נכסים רכישת )1(
למעטבניינים;

השקעהבמחקרופיתוחבישראל; )2(

שנוספו חדשים לעובדים עבודה שכר תשלום )3(
במפעל שהועסקו העובדים למספר ביחס למפעל,
לנושא עבודה שכר למעט ,2020 המס שנת בתום

משרהבחברה;לענייןזה-

החברות, בחוק כהגדרתו - משרה" "נושא
התשנ"ט-1999;

"שכרעבודה"-הכנסהמעבודהכאמורבסעיף
2)2(לפקודהר

מההכנסה 30% יהיה המיועדת ההשקעה סכום )ב(
הצבורההנבחרתכשהואמוכפלביחסההפשרהכהגדרתו
אותה על חל שהיה החברות מס ובשיעור 52ד)ג( בסעיף
הכנסהלפיהוראותסעיף47,בשנהשבההופקה,אילולא

הייתההחברהפטורהממסחברותבשנהזור

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,לגביחברהשחלעליה )ג(
יהיה המיועדת ההשקעה סכום המזערי, המס שיעור
בשל החברה שקיבלה המס הטבת סכום שבין ההפרש
שיעורהמסהמזעריוביןהסכוםהמתקבלממכפלהשל30%
במסהחברותשהיהחלעלההכנסהלפיהוראותסעיף47,
ובהכנסההצבורההנבחרת;לענייןזה,"סכוםהטבתהמס"
-ההפרששביןשיעורמסהחברותשהיהחלעלההכנסה
כשהוא המזערי, המס שיעור ובין 47 סעיף הוראות לפי

מוכפלבהכנסההצבורההנבחרתר

המיועדת ההשקעה מלוא את החברה השקיעה לא )ד(
במועד תחויב )א(, קטן בסעיף הקבועה התקופה תום עד
על נוסף חברות במס הנבחרת הצבורה ההכנסה על זה
ההשקעה שבין ההפרש בגובה 52ד)ג(, סעיף לפי המס
החברות מס בפועל; שהשקיעה ההשקעה ובין המיועדת
הנוסףישולםבתוך30ימיםמתוםהתקופההאמורהבסעיף
ההודעה מיום וריבית הצמדה הפרשי בתוספת )א(, קטן

למנהלרשותהמסיםועדיוםהתשלוםר

חלוקתדיבידנד
מתוךהכנסה
צבורהנבחרת

צבורה52ור הכנסה מתוך ששולם דיבידנד אדם קיבל )א(
,15% של בשיעור הכנסה במס עליו חייב יהיה נבחרת,
ויחולולענייןזההוראותסעיף47)ב()2(,בשינוייםהמחויביםר

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולובחלוקתדיבידנדשחל )ב(
לשנים הכלכלית המדיניות לחוק 39)ה()2()ג( סעיף עליה

2011ו־2012)תיקוניחקיקה(,התשע"א-2011ר

חברההמחלקתדיבידנדמתוךהכנסהצבורהנבחרת )ג(
תנכהבמקוראתמסההכנסהממקבלהדיבידנד,ויחולועל

מסזהכלההוראותהמתייחסותלניכויבמקורר";
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בסעיף74- )3(

בסעיףקטן)ד()4(,פסקתמשנה)ב(-תימחק; )א(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ב(

בחלוקתדיבידנדשלחברהשהייתהלההכנסהצבורה,יראו")ד1( )1(
לענייןסעיף47)א2(,סעיף51)ג(או)ח(,כנוסחולפניתחילתושל
למנה השווה הדיבידנד חלק כאילו 51ב, סעיף או ,60 מס' תיקון
המתקבלתמחלוקתהכנסתההצבורהשלהחברהברווחיהחברה,
חולקמתוךהכנסהשהושגהבתקופהשבההייתההחברהפטורה

ממסר

בסעיףזה- )2(

חלוקת למועד עד שנצברה הכנסה - צבורה" "הכנסה
האמורים התנאים לגביה ומתקיימים הדיבידנד
בפסקאות)1(ו–)2(להגדרה"הכנסהצבורה"שבסעיף

52ד)א(;

החברה, של החייבת ההכנסה כלל - החברה" "רווחי
שבח לרבות ממס, הפטורות ההכנסות בתוספת
שנצברו מקרקעין, מיסוי לחוק 6 בסעיף כמשמעותו
מיוםהתאגדותה,בניכויהמסהמתחייבששולםעליה

ובניכוידיבידנדשחולק;

י'לחוקהמדיניותהכלכליתלשנת 60"-פרק "תיקוןמס'
הכספים2005)תיקוניחקיקה(,התשס"ה-2005ר"

סעיף74לחוקלעידודהשקעותהון,כנוסחובחוקזה,יחולעלדיבידנדשחולקמיום6רפרקד'-תחולה
ז'באלולהתשפ"א)15באוגוסט2021(ואילך,מתוךרווחיהחברהכהגדרתםבסעיף

74)ד1()2(האמורר

ספרהחוקים2932,י"אבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר15



61 ספרהחוקים2932,י"אבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר15

פרק ה': פריסת המועדים להמשך עבודת ההנגשה

תיקוןחוקבחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-181998)בפרקזה-חוקהשוויון(-7ר
שוויוןזכויות

לאנשים
עםמוגבלות-

מס'19

בסעיף19ח)ה()1(,במקום"מקוםציבורי"יבוא"מקוםציבורי,ובכללזהלאיתקשר )1(
עםהבעליםשלהמקוםלשםמתןשירותציבוריבו,";

בסעיף19ט- )2(

אחריסעיףקטן)ג1(יבוא: )א(

עלאףההוראותלפיסעיףקטן)ג()1(,המועדשבותחולחובת")ג1א( )1(
הנגישותבמלואהלענייןרשותציבוריתהמנויהבטורא'בתוספת
השלישית)בסעיףקטןזה-רשותמקומית(,יוארךעדיוםכ"חבאדר
ב'התשפ"ב)31במרס2022(,בכלהנוגעלמקומותציבורייםקיימים
ומקומותציבורייםשאינםבנייניםהחייביםבהנגשהלפיסעיףזה,
2021(טרםהושלםבהם )1בנובמבר וביוםכ"ובחשווןהתשפ"ב

ביצועהתאמותהנגישותר

עלאףהאמורבפסקה)1(,המועדשבותחולחובתהנגישות )2(
במלואהלענייןרשותמקומיתשפרסמהברשומותובאתרהאינטרנט
שלהרשותוהגישהלמשרדהפניםולנציבותעדיוםכ"חבאדרב'
התשפ"ב)31במרס2022(אתהמפורטיםלהלן,יוארךעדיוםט'בניסן
התשפ"ג)31במרס2023(,לענייןמקומותציבורייםקיימיםומקומות
ציבורייםשאינםבנייניםהמנוייםברשימהכאמורבפסקתמשנה
)א(,שהמועדלהשלמתביצועהתאמותהנגישותבהםהוארךלפי
הוראותפסקה)1(,וביוםכ"חבאדרב'התשפ"ב)31במרס2022(טרם
הושלםבהםביצועהתאמותהנגישות)בסעיףקטןזה-מקומות

שטרםהונגשו(:

או הקיימים הציבוריים המקומות כל של רשימה )א(
המקומותהציבורייםשאינםבניינים,שחלהלגביהםחובת
יצוינו זה ובכלל זה, סימן לפי נגישות התאמות ביצוע
ברשימהמקומותכאמורשחובתהנגישותלגביהםלפיסימן
זההושלמהבמלואה)בסעיףקטןזה-מקומותשחלהלגביהם
חובתנגישות(;הרשימהתכלול,לגביכלמקוםאתהפרטים
שישלכלולבצולפיהוראותסעיףקטן)ג2()2(,וכןאתהייעוד

הכללישלכלמקוםכאמור;

במקומות נגישות התאמות ביצוע להשלמת תכנית )ב(
ציבורייםהמנוייםברשימהכאמורבפסקתמשנה)א(,שלפיה
בכלשנהיונגשו25%מהמקומותשטרםהונגשו,תוךמתן
עדיפותלביצועהתאמותנגישותבמקומותמהסוגיםהבאים:
מקוםשאינובניין,אולמותתרבות,אולמותספורט,בריכות,
מקומותשניתניםבהםשירותירווחה,מסגרותחינוךבלתי

פורמליומרכזיםקהילתיים;

הצהרהמאתראשהרשותהמקומיתעלכךשהרשות )ג(
הקצתהלביצועהתאמותהנגישותהנדרשותלפיסעיףזה

תקציבשמאפשראתביצועןר
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עלאףהאמורבפסקה)2(,המועדשבותחולחובתהנגישות )3(
במלואהלענייןרשותמקומיתשפרסמהוהגישהבאופןהאמורברישה
שלאותהפסקה,עדיוםט'בניסןהתשפ"ג)31במרס2023(,רשימה
והצהרהכמפורטלהלן,יוארךעדיוםכ"אבאדרב'התשפ"ד)31במרס
2024(,לענייןמקומותשחלהלגביהםחובתנגישותוביוםט'בניסן
התשפ"ג)31במרס2023(טרםהושלםבהםביצועהתאמותהנגישות:

רשימהכאמורבפסקה)2()א(,שלפיהבתקופהשלשנה )א(
שהסתיימהביוםט'בניסןהתשפ"ג)31במרס2023(,הושלם
ביצועהתאמותהנגישותב־25%לפחותמהמקומותשטרם

הונגשותוךמתןעדיפותלמקומותהמנוייםבפסקה)2()ב(;

הצהרהכאמורבפסקה)2()ג(ר )ב(

עלאףהאמורבפסקה)3(,המועדשבותחולחובתהנגישות )4(
האמור באופן והגישה שפרסמה מקומית רשות לעניין במלואה
בפסקה)2(רישה,עדיוםכ"אבאדרב'התשפ"ד)31במרס2024(,
רשימהוהצהרהכמפורטלהלן,יוארךעדיוםב'בניסןהתשפ"ה)31
במרס2025(,לענייןמקומותשחלהלגביהםחובתנגישותוביוםכ"א
באדרב'התשפ"ד)31במרס2024(טרםהושלםבהםביצועהתאמות

הנגישות:

של בתקופה שלפיה )2()א(, בפסקה כאמור רשימה )א(
במרס 31( התשפ"ד ב' באדר כ"א ביום שהסתיימה שנה
לפחות ב־25% הנגישות התאמות ביצוע הושלם ,)2024
מהמקומותשטרםהונגשותוךמתןעדיפותלמקומותהמנויים

בפסקה)2()ב(;

הצהרהכאמורבפסקה)2()ג(ר )ב(

עלאףהאמורבפסקה)4(,המועדשבותחולחובתהנגישות )5(
האמור באופן והגישה שפרסמה מקומית רשות לעניין במלואה
,)2025 במרס 31( התשפ"ה בניסן ב' יום עד רישה, )2( בפסקה
רשימהוהצהרהכמפורטלהלן,יוארךעדיוםי"גבניסןהתשפ"ו)31
במרס2026(לענייןמקומותשחלהלגביהםחובתנגישותוביוםב'
בניסןהתשפ"ה)31במרס2025(טרםהושלםבהםביצועהתאמות

הנגישות:

רשימהכאמורבפסקה)2()א(,שלפיהבתקופהשלשנה )א(
שהסתיימהביוםב'בניסןהתשפ"ה)31במרס2025(,הושלם
ביצועהתאמותהנגישותב־25%לפחותמהמקומותשטרם

הונגשותוךמתןעדיפותלמקומותהמנוייםבפסקה)2()ב(;

הצהרהכאמורבפסקה)2()ג(ר )ב(

שרהפניםיגישלוועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת,בתוך )6(
שלושהחודשיםמכלמועדשבוהוגשולוהמסמכיםוהמידעכאמור
בפסקאות)2(עד)5(,דיווחשיכלולרשימהשלהרשויותהמקומיות
שהגישומסמכיםומידעכאמור,ובכללזהלאלורשויותמקומיות
ביצוע ואחוז במלואה, הנגישות חובת חלה שבו המועד נדחה

התאמותהנגישותבכלרשותמקומיתעדלמועדהגשתהדיווחר";
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אחריסעיףקטן)ג3(יבוא: )ב(

)ג3(סיפה,חובתהנגישותלעניין")ג3א( עלאףהאמורבסעיףקטן )1(
רשותציבוריתכאמורבאותוסעיףקטן)בסעיףקטןזה-משרדי
הממשלהויחידותיה(,לגביבנייניםקיימיםהמנוייםברשימהשיגיש
הכלכלית 37)ב(לחוקההתייעלות שרהאוצרלפיהוראותסעיף
,)2019 התקציב לשנת התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני
2021,תחולבמלואה התשע"ח-192018,ברבעוןהאחרוןשלשנת

במועדיםשלהלן,לפיהעניין:

הנגישות התאמות שביצוע קיימים בניינים לגבי )א(
בטבת ג' יום עד הושלם לא זה סימן לפי בהם הנדרשות
31( 2019(-ביוםט"זבטבתהתשפ"א )31בדצמבר התש"ף

בדצמבר2020(;

הנגישות התאמות שביצוע קיימים בניינים לגבי )ב(
הנדרשותבהםלפיסימןזהלאהושלםעדיוםט"זבטבת
התשפ"א)31בדצמבר2020(-ביוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31

בדצמבר2021(;

הנגישות התאמות שביצוע קיימים בניינים לגבי )ג(
הנדרשותבהםלפיסימןזהלאהושלםעדיוםכ"זבטבת
31( התשפ"ג בטבת ז' ביום -)2021 בדצמבר 31( התשפ"ב
זו, משנה בפסקת כאמור הבניינים שיעור ;)2022 בדצמבר
שייכללברשימהכאמורבפסקהזו,לאיעלהעל25%מסך
הבנייניםהקיימיםשלמשרדיהממשלהויחידותיהשחלה

לגביהםחובתביצועהתאמותנגישותלפיסימןזהר

רשימהכאמורבפסקה)1(תוגשלוועדתהעבודהוהרווחהשל )2(
הכנסתולנציבות,עדליוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(,
תפורסםברשומותובאתרהאינטרנטשלמשרדהאוצר,ותכלולאת
הייעודהכללישלכלבניין,אלאאםכןגילויואסורעלפיכלדיןר";

בסעיףקטן)ג4(,במקום"ט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020("יבוא"י"א )ג(
בתמוזהתשפ"ג)30ביוני2023(";

אחריסעיףקטן)ג4(יבוא: )ד(

פרסוםברשומותובאתרהאינטרנטלפיסעיפיםקטנים)ג1א(או)ג3א(, ")ג5(
אובהתאםלהוראותלפיסעיף19כ)ה(,יראואותולענייןחוקזהכהתאמת

נגישותר";

בסעיף19כ- )3(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )א(

בלילגרועמהחובהלפיסעיףקטן)ב(ומהוראותסעיף9לצו")ב1( )1(
שוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)הארכתמועדתחולתחובת
הנגישותלמוסדותבריאותקיימים(,התשע"ט-202019)בסעיףזה
-הצוהמאריך(,עדלמועדכניסתןלתוקףשלהתאמותנגישות
לשירותיבריאותלפיההוראותשיקבעשרהבריאותלפיסעיף19יז,

אחריסעיףקטן)ג3(יבוא: )ב(

)ג3(סיפה,חובתהנגישותלעניין")ג3א( עלאףהאמורבסעיףקטן )1(
רשותציבוריתכאמורבאותוסעיףקטן)בסעיףקטןזה-משרדי
הממשלהויחידותיה(,לגביבנייניםקיימיםהמנוייםברשימהשיגיש
הכלכלית 37)ב(לחוקההתייעלות שרהאוצרלפיהוראותסעיף
,)2019 התקציב לשנת התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני
2021,תחולבמלואה התשע"ח-192018,ברבעוןהאחרוןשלשנת

במועדיםשלהלן,לפיהעניין:

הנגישות התאמות שביצוע קיימים בניינים לגבי )א(
בטבת ג' יום עד הושלם לא זה סימן לפי בהם הנדרשות
31( 2019(-ביוםט"זבטבתהתשפ"א )31בדצמבר התש"ף

בדצמבר2020(;

הנגישות התאמות שביצוע קיימים בניינים לגבי )ב(
הנדרשותבהםלפיסימןזהלאהושלםעדיוםט"זבטבת
התשפ"א)31בדצמבר2020(-ביוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31

בדצמבר2021(;

הנגישות התאמות שביצוע קיימים בניינים לגבי )ג(
הנדרשותבהםלפיסימןזהלאהושלםעדיוםכ"זבטבת
31( התשפ"ג בטבת ז' ביום -)2021 בדצמבר 31( התשפ"ב
זו, משנה בפסקת כאמור הבניינים שיעור ;)2022 בדצמבר
שייכללברשימהכאמורבפסקהזו,לאיעלהעל25%מסך
הבנייניםהקיימיםשלמשרדיהממשלהויחידותיהשחלה

לגביהםחובתביצועהתאמותנגישותלפיסימןזהר

רשימהכאמורבפסקה)1(תוגשלוועדתהעבודהוהרווחהשל )2(
הכנסתולנציבות,עדליוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(,
תפורסםברשומותובאתרהאינטרנטשלמשרדהאוצר,ותכלולאת
הייעודהכללישלכלבניין,אלאאםכןגילויואסורעלפיכלדיןר";

בסעיףקטן)ג4(,במקום"ט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020("יבוא"י"א )ג(
בתמוזהתשפ"ג)30ביוני2023(";

אחריסעיףקטן)ג4(יבוא: )ד(

פרסוםברשומותובאתרהאינטרנטלפיסעיפיםקטנים)ג1א(או)ג3א(, ")ג5(
אובהתאםלהוראותלפיסעיף19כ)ה(,יראואותולענייןחוקזהכהתאמת

נגישותר";



בסעיף19כ- )3(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )א(

בלילגרועמהחובהלפיסעיףקטן)ב(ומהוראותסעיף9לצו")ב1( )1(
שוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)הארכתמועדתחולתחובת
הנגישותלמוסדותבריאותקיימים(,התשע"ט-202019)בסעיףזה
-הצוהמאריך(,עדלמועדכניסתןלתוקףשלהתאמותנגישות
לשירותיבריאותלפיההוראותשיקבעשרהבריאותלפיסעיף19יז,

ס"חהתשע"ח,עמ'510ר 19

ק"תהתשע"ט,עמ'2310ר 20
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יחויבונותנישירותיםלבצעהתאמותנגישותלשירותלפיההוראות
שקבעשרהמשפטיםלפיסעיף19יבהמפורטותבטורא'לתוספת
השישית,בשינוייםהמחויבים,בענייניםהמפורטיםבאותוטור,עד

למועדהנקובלצדכלהוראהכמפורטבטורב'לצידהר

שרהבריאות,בהתייעצותעםספקישירותיםגדולים,ארגונים )2(
שמייצגיםבעלימקצועותרפואה,עםהנציבותועםארגוניםהעוסקים
בקידוםזכויותיהםשלאנשיםעםמוגבלותובהתחשבבהוראותתקן
ישראלי,לפיהעניין,בהתאםלעקרונותהיסודולמטרותיושלחוק
זה,ובאישורועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת,יהיהרשאי,בצו,

לשנותאתהתוספתהשישיתר

משרדהבריאותיגישלוועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת, )3(
לאיאוחרמיוםי"דבאיירהתשפ"ב)15במאי2022(,תכניתהמפרטת
אתדרכיהנגשתםשלשירותיאינטרנטהניתניםבמסגרתשירותי

הבריאותואתהמועדיםלביצועההתאמותר";

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ה(,חובתהנגישותלענייןמקוםציבורישבו ")ו(
ניתןשירותבריאותכאמורבסעיףקטן)א(,תחולבמלואהעלגוףהחייב
בביצועהתאמותנגישותלפיסימןזה,שלוששניםלאחרהמועדשקבע
שרהבריאותבצוהמאריךלענייןאותומקום,ויחולולענייןזהההוראות
שקבעהשרבצוהאמור,ובכללזהההוראותלענייןהדיווחהתקופתיבדבר
התקדמותההנגשהבמבניםקיימיםלפיסעיפים5ו־6לצוומועדיהדיווחר";

אחריהתוספתהחמישיתיבוא: )4(

"תוספת שישית

)סעיף19כ)ב1((

)נגישות שירותי בריאות(

טורא'
ההוראה

טורב'
המועדלביצוע

תקנה9לתקנותשוויוןזכויותלאנשים 1ר
עםמוגבלות)התאמותנגישותלשירות(,
תקנות - זו )בתוספת התשע"ג–212013
נגישותהשירות(,לענייןביצועהתאמות
נגישותבנהלים,הליכיםונוהגיםבשירותי
הנגישות הוראות קיום לשם בריאות

המפורטותבתוספתזו

י"דבאיירהתשפ"ב)15במאי2022(

תקנה10לתקנותנגישותהשירות: 2ר

לענייןהסתייעותבחייתשירות; )1(
המנהלהכללישלמשרדהבריאות
הנציבות, עם בהתייעצות רשאי,
לקבועעדליוםי"דבאדרא'התשפ"ב

מועדפרסוםהרשימה,ואםלאפורסמה-
יוםי"חבאבהתשפ"ב)15באוגוסט2022(

ס"חהתשע"ג,עמ'968ר 21
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טורא'
ההוראה

טורב'
המועדלביצוע

)15בפברואר2022(רשימתמקומות
לאפשר החובה בהם תחול שלא
הסתייעותבחייתשירותבשלסיכון
ישירומשמעותילבריאות)בפרטזה

-הרשימה(;

מועדפרסוםהרשימה,ואםלאפורסמה-
יוםי"חבאבהתשפ"ב)15באוגוסט2022(

מיתקן לספק החובה לעניין )2(
השירות חיית בו שתשהה הולם

במהלךמתןהשירות

באב כ"ח יום - הרשימה פורסמה אם
לא ואם ,)2023 באוגוסט 15( התשפ"ג
פורסמהרשימהכאמור-יוםב'בכסלו

התשפ"ד)15בנובמבר2023(

השירות, נגישות לתקנות 12 תקנה 3ר
לענייןנוהליפינויבחירום

כ"אבחשווןהתשפ"ג)15בנובמבר2022(

תקנה26)ב(לתקנותנגישותהשירות, 4ר
המותאמים עזר אמצעי הספקת לעניין
אישיתאוהספקתשירותיעזרבעליאופי

אישי

י"אבכסלוהתשפ"ב)15בנובמבר2021(

השירות, נגישות לתקנות 27 תקנה 5ר
ותקינות זמינות על שמירה לעניין
התאמותהנגישותלמקוםציבוריולשירות

ציבורי,המפורטותבתוספתזו

י"דבאיירהתשפ"ב)15במאי2022(

השירות, נגישות לתקנות 29 תקנה 6ר
לענייןהתאמותנגישותלמידע

כ"דבאיירהתשפ"ג)15במאי2023(

השירות, נגישות לתקנות 29 תקנה 7ר
לענייןשירותתרגוםלשפתהסימנים

כ"אבחשווןהתשפ"ג)15בנובמבר2022(

השירות, נגישות לתקנות 32 תקנה 8ר
טלפון, באמצעות שירות מתן לעניין
פקסימיליה,מסרון,דואר,דואראלקטרוני

אואמצעידיגיטליאחר

כ"אבחשווןהתשפ"ג)15בנובמבר2022(

תקנה33)2(לתקנותנגישותהשירות, 9ר
לענייןהתאמותנגישותלמערכתניתוב

שיחותטלפון

כ"אבחשווןהתשפ"ג)15בנובמבר2022(

תקנה34לתקנותנגישותהשירות, 10ר
לענייןפרסוםהתאמותהנגישותשבוצעו

בהתאםלהוראותתוספתזו

י"דבאיירהתשפ"ב)15במאי2022("

הוראותסעיפים19טו־19כ)ו(לחוקהשוויון,כנוסחםבחוקזה,לאיחולולענייןמקומות8רפרקה'-תחולה
ומבניםשהוצאלגביהם,ערבתחילתושלחוקזה,צונגישותלפיהוראותסעיף19מג

לחוקהשוויוןר

טורא'
ההוראה

טורב'
המועדלביצוע

)15בפברואר2022(רשימתמקומות
לאפשר החובה בהם תחול שלא
הסתייעותבחייתשירותבשלסיכון
ישירומשמעותילבריאות)בפרטזה

-הרשימה(;

מועדפרסוםהרשימה,ואםלאפורסמה-
יוםי"חבאבהתשפ"ב)15באוגוסט2022(

מיתקן לספק החובה לעניין )2(
השירות חיית בו שתשהה הולם

במהלךמתןהשירות

באב כ"ח יום - הרשימה פורסמה אם
לא ואם ,)2023 באוגוסט 15( התשפ"ג
פורסמהרשימהכאמור-יוםב'בכסלו

התשפ"ד)15בנובמבר2023(

השירות, נגישות לתקנות 12 תקנה 3ר
לענייןנוהליפינויבחירום

כ"אבחשווןהתשפ"ג)15בנובמבר2022(

תקנה26)ב(לתקנותנגישותהשירות, 4ר
המותאמים עזר אמצעי הספקת לעניין
אישיתאוהספקתשירותיעזרבעליאופי

אישי

י"אבכסלוהתשפ"ב)15בנובמבר2021(

השירות, נגישות לתקנות 27 תקנה 5ר
ותקינות זמינות על שמירה לעניין
התאמותהנגישותלמקוםציבוריולשירות

ציבורי,המפורטותבתוספתזו

י"דבאיירהתשפ"ב)15במאי2022(

השירות, נגישות לתקנות 29 תקנה 6ר
לענייןהתאמותנגישותלמידע

כ"דבאיירהתשפ"ג)15במאי2023(

השירות, נגישות לתקנות 29 תקנה 7ר
לענייןשירותתרגוםלשפתהסימנים

כ"אבחשווןהתשפ"ג)15בנובמבר2022(

השירות, נגישות לתקנות 32 תקנה 8ר
טלפון, באמצעות שירות מתן לעניין
פקסימיליה,מסרון,דואר,דואראלקטרוני

אואמצעידיגיטליאחר

כ"אבחשווןהתשפ"ג)15בנובמבר2022(

תקנה33)2(לתקנותנגישותהשירות, 9ר
לענייןהתאמותנגישותלמערכתניתוב

שיחותטלפון

כ"אבחשווןהתשפ"ג)15בנובמבר2022(

תקנה34לתקנותנגישותהשירות, 10ר
לענייןפרסוםהתאמותהנגישותשבוצעו

בהתאםלהוראותתוספתזו

י"דבאיירהתשפ"ב)15במאי2022("

הוראותסעיפים19טו־19כ)ו(לחוקהשוויון,כנוסחםבחוקזה,לאיחולולענייןמקומות8ר
ומבניםשהוצאלגביהם,ערבתחילתושלחוקזה,צונגישותלפיהוראותסעיף19מג

לחוקהשוויוןר

פרקה'-תחולה
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פרק ו': ביטוח לאומי

סימן א': הבטחת הכנסה ומענק עבודה 

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה-מס'57

בחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-221980)בסימןזה-חוקהבטחתהכנסה(-9ר

בסעיף9א- )1(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"שקבעהשר,"יבוא"ואםהואתובעשחלעליוסעיף )א(
5)א()1(-רכבששוויועולהעלסכוםשל60,000שקליםחדשים,"ובמקום"הסכום

האמוריעודכן"יבוא"הסכומיםהאמוריםיעודכנו";

בסעיףקטן)ב1(,במקום"הסכוםשנקבעלפיסעיף"יבוא"סכומיםכאמור )ב(
בסעיף"ובסופויבוא"ואולם,מגמלתושלתובעשחלעליוסעיף5)א()1(ואינו

עובד,ינוכוסכומיםבשלחלקהשוויהעולהעל10,309שקליםחדשיםבלבד";

בסעיף12ב- )2(

בסעיףקטן)א()1(,במקום"ל־5%ר21"יבוא"ל־5%ר23",ובמקום"ל־5%ר25" )א(
יבוא"ל־5%ר27";

בסעיףקטן)ב(,במקום"ל־5%ר21"יבוא"ל־5%ר23",ובמקום"ל־5%ר25"יבוא )ב(
"ל־5%ר27";

בתוספתהשנייה,במקוםטורא'יבוא: )3(

"טור א'

מישהגיעלגילהפרישה,ומישמקבלקצבתאזרחותיק,
שאיריםאותלוייםלפיחוקהביטוח

אםטרםמלאולו70שנים
אםמלאולו70שנים

אםמלאולו80שניםוטרםמלאולו80שנים

96%ר55%42ר14%42ר42

89%ר24%67ר58%67ר66

70%ר04%78ר39%78ר77

50%ר87%89ר19%88ר88

92%ר71פחותהסכום
הבסיסילילד

59%ר72פחותהסכום
הבסיסילילד

24%ר73פחותהסכום
הבסיסילילד

72%ר82פחותהסכום
הבסיסילילד

39%ר83פחותהסכום
הבסיסילילד

04%ר84פחותהסכום
הבסיסילילד

92%ר71פחותהסכום
הבסיסילילד

59%ר72פחותהסכום
הבסיסילילד

24%ר73פחותהסכום
הבסיסילילד

72%ר82פחותהסכום
הבסיסילילד

39%ר83פחותהסכום
הבסיסילילד

04%ר84פחותהסכום
הבסיסילילד"ר

חוקהבטחת
הכנסה-תחולה

סעיפים9א,12בוטורא'לתוספתהשנייהלחוקהבטחתהכנסה,כנוסחםבחוקזה,יחולו10ר
עלגמלההמשתלמתבעדהתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהואילךר

ס"חהתשמ"א,עמ'30;התשפ"א,עמ'358ר 22
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תיקוןחוקמעמד
ותיקימלחמת

העולםהשנייה-
מס'4

במקום11ר 6)א(, בסעיף התש"ס-232000, השנייה, העולם מלחמת ותיקי מעמד בחוק
"ל־35%"יבוא"ל־60%"ר

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה-הוראת

שעהותחולה

בתקופהשמיוםכ"זבתמוזהתשפ"א)7ביולי2021(עדיוםז'בטבתהתשפ"ג)1231ר )א(
בדצמבר2022()בסעיףזה-תקופתהוראתהשעה(,יקראואתחוקהבטחתהכנסהכך:

בסעיף12)א(,בפסקה)2(,בסופהיבוא"ולענייןהורהעצמאי-סכוםכמפורט )1(
להלן,לפיהעניין)בפרקזה-סכוםהניכוילהורהעצמאי(:

לענייןחלקההכנסהמתגמולוכןמהמקורותהמפורטיםבסעיף2)1( )א(
ו–)2(לפקודה)בפסקהזו-הכנסהמתגמולומעבודה(עדל־81%ר33מהשכר
הממוצע-סכוםהשווהל־75%מההכנסהמתגמולומעבודהלאחרשנוכה

ממנההסכוםהאמורבפסקה)1(;

לענייןחלקההכנסהמתגמולומעבודההעולהעל81%ר33מהשכר )ב(
הממוצע-סכוםהשווהל־40%מההכנסהמתגמולומעבודה;";

בסעיף12א)א(,בפסקה)2(,בסופהיבוא"ולענייןהורהעצמאי-סכוםהניכוי )2(
להורהעצמאי";

בסעיף12ב)א(,בפסקה)2(,בסופהיבוא"ולענייןהורהעצמאי-סכוםהניכוי )3(
להורהעצמאי"ר

הוראותסעיפים12)א()2(,12א)א()2(ו־12ב)א()2(לחוקהבטחתהכנסה,כנוסחם )ב(
בסעיףקטן)א(,יחולולגביגמלהלפיחוקהבטחתהכנסהאותשלוםלפיחוקהמזונות
)הבטחתתשלום(,התשל"ב-241972)בסימןזה-חוקהמזונות(,המשתלמיםבעדתקופת

הוראתהשעהר

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(-

מס'16

בחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענק13ר
עבודה(,התשס"ח-252007)בסימןזה-חוקמענקעבודה(,בסעיף6ג)א(,במקום"2020"
יבוא"2022"ואחרי"התשע"ו-2016"יבוא"אולפיהוראותסעיפים12)א()2(,12א)א()2(
ו־12ב)א()2(לחוקהבטחתהכנסהכנוסחםבחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקה

להשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"ב-262021,לפיהעניין"ר

חוקמענקעבודה
-תחילהותחולה

תחילתושלסעיף6ג)א(לחוקמענקעבודה,כנוסחובחוקזה,ביוםכ"זבתמוזהתשפ"א14ר
)7ביולי2021(,והואיחוללגבימענקהמשתלםבעדתקופתהוראתהשעהכמשמעותה

בסעיף12)א(לחוקזהר

המוסדלביטוחלאומייבחןאתיישומםשלסעיפים12)א()2(,12א)א()2(ו־12ב)א(15רדיווחלכנסת )א(
)2(לחוקהבטחתהכנסה,לגביהוריםעצמאים,בתקופהשמיוםכ"אבסיווןהתשפ"א
)1ביוני2021(עדיוםא'בסיווןהתשפ"ב)31במאי2022(,ובכללזהשינוייםבהכנסה
מעבודהשלהוריםעצמאיםהזכאיםלגמלהלפיחוקהבטחתהכנסהאולתשלוםלפי
חוקהמזונותובסכומיםשלהגמלאותוהתשלומיםכאמורששולמולהםבעדהתקופה
האמורה;המוסדלביטוחלאומיידווחעלהנתוניםהאמוריםוהמסקנותמהםלוועדת

העבודהוהרווחהשלהכנסתעדליוםו'בתשריהתשפ"ג)1באוקטובר2022(ר

במקום11ר 6)א(, בסעיף התש"ס-232000, השנייה, העולם מלחמת ותיקי מעמד בחוק
"ל־35%"יבוא"ל־60%"ר

תיקוןחוקמעמד
ותיקימלחמת

העולםהשנייה-
מס'4

בתקופהשמיוםכ"זבתמוזהתשפ"א)7ביולי2021(עדיוםז'בטבתהתשפ"ג)1231ר )א(
בדצמבר2022()בסעיףזה-תקופתהוראתהשעה(,יקראואתחוקהבטחתהכנסהכך:

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה-הוראת

שעהותחולה

בסעיף12)א(,בפסקה)2(,בסופהיבוא"ולענייןהורהעצמאי-סכוםכמפורט )1(
להלן,לפיהעניין)בפרקזה-סכוםהניכוילהורהעצמאי(:

לענייןחלקההכנסהמתגמולוכןמהמקורותהמפורטיםבסעיף2)1( )א(
ו–)2(לפקודה)בפסקהזו-הכנסהמתגמולומעבודה(עדל־81%ר33מהשכר
הממוצע-סכוםהשווהל־75%מההכנסהמתגמולומעבודהלאחרשנוכה

ממנההסכוםהאמורבפסקה)1(;

לענייןחלקההכנסהמתגמולומעבודההעולהעל81%ר33מהשכר )ב(
הממוצע-סכוםהשווהל־40%מההכנסהמתגמולומעבודה;";

בסעיף12א)א(,בפסקה)2(,בסופהיבוא"ולענייןהורהעצמאי-סכוםהניכוי )2(
להורהעצמאי";

בסעיף12ב)א(,בפסקה)2(,בסופהיבוא"ולענייןהורהעצמאי-סכוםהניכוי )3(
להורהעצמאי"ר

הוראותסעיפים12)א()2(,12א)א()2(ו־12ב)א()2(לחוקהבטחתהכנסה,כנוסחם )ב(
בסעיףקטן)א(,יחולולגביגמלהלפיחוקהבטחתהכנסהאותשלוםלפיחוקהמזונות
)הבטחתתשלום(,התשל"ב-241972)בסימןזה-חוקהמזונות(,המשתלמיםבעדתקופת

הוראתהשעהר

בחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענק13ר
עבודה(,התשס"ח-252007)בסימןזה-חוקמענקעבודה(,בסעיף6ג)א(,במקום"2020"
יבוא"2022"ואחרי"התשע"ו-2016"יבוא"אולפיהוראותסעיפים12)א()2(,12א)א()2(
ו־12ב)א()2(לחוקהבטחתהכנסהכנוסחםבחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקה

להשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"ב-262021,לפיהעניין"ר

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(-

מס'16

תחילתושלסעיף6ג)א(לחוקמענקעבודה,כנוסחובחוקזה,ביוםכ"זבתמוזהתשפ"א14ר
)7ביולי2021(,והואיחוללגבימענקהמשתלםבעדתקופתהוראתהשעהכמשמעותה

בסעיף12)א(לחוקזהר

חוקמענקעבודה
-תחילהותחולה

המוסדלביטוחלאומייבחןאתיישומםשלסעיפים12)א()2(,12א)א()2(ו־12ב)א(15ר )א(
)2(לחוקהבטחתהכנסה,לגביהוריםעצמאים,בתקופהשמיוםכ"אבסיווןהתשפ"א
)1ביוני2021(עדיוםא'בסיווןהתשפ"ב)31במאי2022(,ובכללזהשינוייםבהכנסה
מעבודהשלהוריםעצמאיםהזכאיםלגמלהלפיחוקהבטחתהכנסהאולתשלוםלפי
חוקהמזונותובסכומיםשלהגמלאותוהתשלומיםכאמורששולמולהםבעדהתקופה
האמורה;המוסדלביטוחלאומיידווחעלהנתוניםהאמוריםוהמסקנותמהםלוועדת

העבודהוהרווחהשלהכנסתעדליוםו'בתשריהתשפ"ג)1באוקטובר2022(ר

דיווחלכנסת

ס"חהתש"ס,עמ'178;התשע"ד,עמ'815ר 23

ס"חהתשל"ב,עמ'87ר 24

ס"חהתשס"ח,עמ'84;התשפ"א,עמ'46ר 25

ס"חהתשפ"ב,עמ'20ר 26
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רשותהמסיםתבחןאתיישומושלסעיף6ג)א(לחוקמענקעבודה,בשנתהמס )ב(
2021,ובכללזהשינוייםבזכאותשלהורהעצמאיהמקבלגמלהאותשלוםלהורה
עצמאיכהגדרתםבאותוסעיף,למענקעבודהבעדשנתהמס2021;רשותהמסיםתדווח
עלהנתוניםהאמוריםוהמסקנותמהםלוועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסתעדליום

ו'בתשריהתשפ"ג)1באוקטובר2022(ר

סימן ב': הסדרת מנגנון ההתחשבנות בשל תביעות תאונות דרכים בין המוסד 
לביטוח לאומי לחברות הביטוח

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנתהתקציב

2019(-מס'2

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנתהתקציב2019(,16ר
התשע"ח-272018-

בסעיף28,בסעיף328אלחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-281995, )1(
המובאבו-

בסעיףקטן)א(- )א(

לפניההגדרה"חוקהפיצויים"יבוא: )1(

""דמיביטוח"-סךכלהתשלומיםהנגביםממבוטחבענףביטוחרכב
מנועיכמשמעותובפקודתביטוחרכבמנועי,לרבותעודפי
התקציבשלהקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים,ולמעטעלות

מימוןהקרןועלותאספקתהשירותים;";

אחריההגדרה"מבטח"יבוא: )2(

""עודפיהתקציבשלהקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים"-הסכום
העודףשהועברלמבוטחיםלפיסעיף15)ד(לחוקהפיצויים;

"עלותאספקתהשירותים"-כהגדרתהבסעיף12דלחוקהפיצויים;

"עלותמימוןהקרן"-עלותמימוןהקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים
לפיסעיף15)א(עד)ג(לחוקהפיצויים;";

בסעיףקטן)ב(,פסקאות)3(עד)5(-יימחקו; )ב(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

מבטח,למעטהקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים,יעבירלקרןעדהיום ")ג(
העשיריבכלחודש)בסעיףזה-מועדהתשלום(,לטובתפיצויבשלמקרה
כאמורבסעיףקטן)ב(,תשלוםבשיעורהמפורטלהלןמדמיהביטוחשנגבו

עלידובחודשהקודם:

בעדהתקופהשמיוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(עדיום )1(
ל'בכסלוהתשפ"ה)31בדצמבר2024(-10%;

בעדהתקופהשמיוםא'בטבתהתשפ"ה)1בינואר2025(ואילך )2(
-95%ר10ר

סכומיםששולמובמועדמאוחרממועדהתשלום)בסעיףקטןזה- )ד(
מועדהתשלוםבפועל(יעודכנובהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביום
מועדהתשלוםבפועללעומתהמדדהידועביוםמועדהתשלום,ותיווסף
מועד שבין התקופה בעד לשנה, 3% של בשיעור קבועה ריבית להם

התשלוםלמועדהתשלוםבפועלר

ס"חהתשע"ח,עמ'510;התשע"ט,עמ'140ר 27

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ר 28
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הסכומים את למוסד תעביר דרכים תאונות נפגעי לפיצוי הקרן )ה(
שקיבלהלפיסעיפיםקטנים)ג(ו-)ד(,בניכויעלויותהפעלתחשבוןהבנק

שייפתחלשםכךבקרן,מיידלאחרקבלתםר

מבטחימציאלקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכיםולמוסדעדסוףחודש )ו(
מרסשלכלשנהאישורשלרואהחשבוןעלהעברתמלואהסכומיםלפי

סעיפיםקטנים)ג(ו-)ד(,בשלהשנהשקדמהלהר

הקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכיםרשאיתלדרושמכלמבטחלהעמיד )ז(
לרשותהולביקורתה,במועדשתקבע,כלמידעהדרושלדעתהלשםבדיקת
)ג(ו–)ד(; הסכומיםשהיהעלהמבטחלהעבירלקרןלפיסעיפיםקטנים
7לחוקהגנת לענייןסעיףזה,"מידע"-למעטמידעכהגדרתובסעיף

הפרטיות,התשמ"א-291981ר";

בסעיף29- )2(

בסעיףקטן)א(,במקום"ביוםתחילתושלחוקזהאובמועדכניסתןלתוקף )א(
שלתקנותראשונותלפיסעיףקטן)ב()4(שלאותוסעיף,לפיהמאוחר"יבוא"ביום

ח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(";

סעיףקטן)ב(-בטל; )ב(

סעיף30-בטלר )3(

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'226

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-17-301995ר

בסעיף328)ג(- )1(

בפסקה)1(,הסיפההחלבמילים"למעטתובענהבשלנזקגוף"-תימחק; )א(

בפסקה)4(,ההגדרה"תאונתדרכים"-תימחק; )ב(

בלוחט"ז,במקום"2012ואילך"יבוא"2012עד2021"ובסופויבוא"2022ואילך- )2(
174"ר

סימן ג': ביטוח נכות

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'227

הביטוח18ר חוק - זה )בסימן התשנ"ה-311995 משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק
הלאומי(-

בסעיף1,בהגדרה"הסכוםהבסיסי",בסיפההחלבמילים"הסכוםהבסיסייעודכן )1(
כמפורטלהלן",בפסקה)4(,במקום"משנת2022"יבוא"משנת2023"ואחרי"הקודמת"

יבוא"שבההקצבהעודכנה;ואולם,לענייןהעדכוןהראשוןיחולוהוראותאלה:

לעומתהשכר יום, באותו המעודכן הממוצע, השכר עליית שיעור אם )א(
הממוצע, השכר עליית שיעור לפי - 45%ר2 על עולה 2020 לשנת הממוצע

המעודכןבאותויום,לעומתהשכרהממוצעהמתוקן;בפסקהזו-

"השכרהממוצעלשנת2020"-השכרהממוצעכפישעודכןביוםד'בטבת
התש"ף)1בינואר2020(;

"השכרהממוצעהמתוקן"-השכרהממוצעלשנת2020בתוספת45%ר2;

הסכומים את למוסד תעביר דרכים תאונות נפגעי לפיצוי הקרן )ה(
שקיבלהלפיסעיפיםקטנים)ג(ו-)ד(,בניכויעלויותהפעלתחשבוןהבנק

שייפתחלשםכךבקרן,מיידלאחרקבלתםר

מבטחימציאלקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכיםולמוסדעדסוףחודש )ו(
מרסשלכלשנהאישורשלרואהחשבוןעלהעברתמלואהסכומיםלפי

סעיפיםקטנים)ג(ו-)ד(,בשלהשנהשקדמהלהר

הקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכיםרשאיתלדרושמכלמבטחלהעמיד )ז(
לרשותהולביקורתה,במועדשתקבע,כלמידעהדרושלדעתהלשםבדיקת
)ג(ו–)ד(; הסכומיםשהיהעלהמבטחלהעבירלקרןלפיסעיפיםקטנים
7לחוקהגנת לענייןסעיףזה,"מידע"-למעטמידעכהגדרתובסעיף

הפרטיות,התשמ"א-291981ר";

בסעיף29- )2(

בסעיףקטן)א(,במקום"ביוםתחילתושלחוקזהאובמועדכניסתןלתוקף )א(
שלתקנותראשונותלפיסעיףקטן)ב()4(שלאותוסעיף,לפיהמאוחר"יבוא"ביום

ח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(";

סעיףקטן)ב(-בטל; )ב(

סעיף30-בטלר )3(

תיקוןחוקהביטוחבחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-17-301995ר
הלאומי-מס'226

בסעיף328)ג(- )1(

בפסקה)1(,הסיפההחלבמילים"למעטתובענהבשלנזקגוף"-תימחק; )א(

בפסקה)4(,ההגדרה"תאונתדרכים"-תימחק; )ב(

בלוחט"ז,במקום"2012ואילך"יבוא"2012עד2021"ובסופויבוא"2022ואילך- )2(
174"ר

סימן ג': ביטוח נכות

הביטוח18ר חוק - זה )בסימן התשנ"ה-311995 משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק
הלאומי(-

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'227

בסעיף1,בהגדרה"הסכוםהבסיסי",בסיפההחלבמילים"הסכוםהבסיסייעודכן )1(
כמפורטלהלן",בפסקה)4(,במקום"משנת2022"יבוא"משנת2023"ואחרי"הקודמת"

יבוא"שבההקצבהעודכנה;ואולם,לענייןהעדכוןהראשוןיחולוהוראותאלה:

לעומתהשכר יום, באותו המעודכן הממוצע, השכר עליית שיעור אם )א(
הממוצע, השכר עליית שיעור לפי - 45%ר2 על עולה 2020 לשנת הממוצע

המעודכןבאותויום,לעומתהשכרהממוצעהמתוקן;בפסקהזו-

"השכרהממוצעלשנת2020"-השכרהממוצעכפישעודכןביוםד'בטבת
התש"ף)1בינואר2020(;

"השכרהממוצעהמתוקן"-השכרהממוצעלשנת2020בתוספת45%ר2;

ס"חהתשמ"א,עמ'128ר 29

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשפ"א,עמ'354ר 30

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשפ"ב,עמ'69ר 31
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לעומתהשכר יום, באותו המעודכן הממוצע, השכר עליית שיעור אם )ב(
הממוצעלשנת2020אינועולהעל45%ר2-יידחההעדכוןלשנהשלאחרמכן

ויחוללגביוהאמורבפסקתמשנה)א(;";

בסעיף32)א(,במקוםפסקאות)4(ו–)5(יבוא: )2(

בשנת26-2021ר57אחוזים; )4("

בשנת89-2022ר53אחוזים; )5(

בשנת67-2023ר58אחוזים; )6(

בשנת2024ואילך-12ר61אחוזיםר"; )7(

בסעיף36)ב(,במקום"15מיליון"יבוא"28מיליון"; )3(

בסעיף74א)א(,במקום"20מיליון"יבוא"30מיליון"; )4(

בסעיף149)א(,במקום"7מיליון"יבוא"8,743,400"; )5(

בסעיף196)ג(- )6(

בפסקה)1(,ברישה,במקום"בסעיף200)א("יבוא"בסעיף200"ופסקתמשנה )א(
)ג(-תימחק;

במקוםפסקה)2(יבוא: )ב(

לקצבה שזכאי לנכה )ב(, קטן ובסעיף )1( בפסקה האמור אף על )2("
חודשיתמלאהכמשמעותהבפסקה)1(ונוסףעלכךזכאילגמלהלפיתקנה
5)ד(לתקנותהביטוחהלאומי)ילדנכה(,התש"ע-2010)בפסקהזו-גמלת
ילדנכה(אולקצבתשירותיםמיוחדיםלפיסעיף206)בפסקהזו-קצבה
מיוחדת(,ישולםבעדפרקהזמןשביןהיוםה־31לביןהיוםה־90מהתאריך

הקובע,הגבוהמאלה:

גמלתילדנכה; )א(

הסכוםהמתקבלמחיבורסכוםהתשלוםלפיפסקה)1(וסכום )ב(
הקצבההמיוחדת,ואםאינוזכאילקצבהמיוחדת-סכוםהתשלום

לפיפסקה)1(ר";

בסעיף200)א(- )7(

ברישה,במקום"35%ר37"יבוא"23%ר50"; )א(

אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

 17%,למעטלענייןמישהוראותסעיף307חלותלגביו;")4( )א(

62%ר4,לענייןמישהוראותסעיף307חלותלגביור"; )ב(

בסעיף201)א(,במקום"בסעיף200)א()1(,)ג(ו–)ד("יבוא"בסעיף200)א()1(ו–)4()א(, )8(
)ג(ו–)ד(";

בסעיף206א)ב(- )9(

לעולה מיוחדים שירותים לגמלת "או יבוא "בסיסית" אחרי ברישה, )א(
המשתלמתלפיהסכםבדברמתןגמלאותמיוחדותלעוליםהתלוייםבעזרת

הזולתשנערךלפיסעיף9,";

במקוםפסקה)1(יבוא: )ב(
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יחיד מקצבת 235% של בשיעור בסיסית לגמלה לזכאי 58%ר86, )1("
מלאה;

יחיד מקצבת 188% של בשיעור בסיסית לגמלה לזכאי 05%ר65, )1א(
מלאה;";

בפסקה)2(,במקום"61%ר37"יבוא"57%ר46"; )ג(

בפסקה)3(,במקום"14%"יבוא"48%ר18"; )ד(

בסעיף220)א(,במקום"90מיליון"יבוא"170מיליון"; )10(

בסעיף222ב)ב()1(,המילים"שהואמוחזקבתנאיפנימיהבמוסדשבוניתניםשירותי )11(
רפואה,שירותיסיעודאושירותישיקוםאו"-יימחקו;

בסעיף237)א()1(,במקום"30מיליון"יבוא"57מיליון"; )12(

בסעיף251- )13(

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא"ואםלאחלותלגביוהוראותסעיף307-יהיה )א(
זכאיגםלתוספתלקצבתהנכותבשיעוריםהמפורטיםלהלןמקצבתיחידמלאה:

52%ר8-בעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021( )1(
ועדליוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(;

74%ר12-בעדהתקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022( )2(
ואילךר";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,לענייןחישובהגמלההנוספתלנכה, ")ד(
מבוטחששולמהלוקצבתנכותוהוראותסעיף307אינןחלותלגביו,יהיה
זכאילתוספתלקצבתהנכותבשיעוריםהמפורטיםלהלןמקצבתיחיד

מלאהכמשמעותהבסעיף200)ב(,לפיהעניין:

אםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרחותיקבתקופהשמיום )1(
תחילתושלתיקוןמס'200ועדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר

-)2020

52%ר8-בעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1 )א(
ביולי2021(ועדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(;

74%ר12-בעדהתקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1 )ב(
בינואר2022(ואילך;

אםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרחותיקבתקופהשמיום )2(
י"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021(ועדיוםכ"אבתמוזהתשפ"א
)1ביולי2021(-17%,בעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1
ביולי2021(ואילך,ואםהיהזכאילקצבהלפיסעיף201לפנישנעשה
זכאילתשלוםקצבתאזרחותיק-כיחסשביןאחוזדרגתאי־כושרו

להשתכרוביןמאה,במכפלת17%ר";

בסעיף251א)ב(,במקום"לתקנותלפיסעיף220ב,אםנקבעה"יבוא"להוראותסעיף )14(
251כנוסחובחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנות
התקציב2021ו־2022(,התשפ"ב-322021,"ובמקום"סעיף251)ב(ו–)ג("יבוא"סעיף251)ב(

עד)ד(";

יחיד מקצבת 235% של בשיעור בסיסית לגמלה לזכאי 58%ר86, )1("
מלאה;

יחיד מקצבת 188% של בשיעור בסיסית לגמלה לזכאי 05%ר65, )1א(
מלאה;";

בפסקה)2(,במקום"61%ר37"יבוא"57%ר46"; )ג(

בפסקה)3(,במקום"14%"יבוא"48%ר18"; )ד(

בסעיף220)א(,במקום"90מיליון"יבוא"170מיליון"; )10(

בסעיף222ב)ב()1(,המילים"שהואמוחזקבתנאיפנימיהבמוסדשבוניתניםשירותי )11(
רפואה,שירותיסיעודאושירותישיקוםאו"-יימחקו;

בסעיף237)א()1(,במקום"30מיליון"יבוא"57מיליון"; )12(

בסעיף251- )13(

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא"ואםלאחלותלגביוהוראותסעיף307-יהיה )א(
זכאיגםלתוספתלקצבתהנכותבשיעוריםהמפורטיםלהלןמקצבתיחידמלאה:

52%ר8-בעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021( )1(
ועדליוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(;

74%ר12-בעדהתקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022( )2(
ואילךר";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,לענייןחישובהגמלההנוספתלנכה, ")ד(
מבוטחששולמהלוקצבתנכותוהוראותסעיף307אינןחלותלגביו,יהיה
זכאילתוספתלקצבתהנכותבשיעוריםהמפורטיםלהלןמקצבתיחיד

מלאהכמשמעותהבסעיף200)ב(,לפיהעניין:

אםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרחותיקבתקופהשמיום )1(
תחילתושלתיקוןמס'200ועדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר

-)2020

52%ר8-בעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1 )א(
ביולי2021(ועדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(;

74%ר12-בעדהתקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1 )ב(
בינואר2022(ואילך;

אםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרחותיקבתקופהשמיום )2(
י"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021(ועדיוםכ"אבתמוזהתשפ"א
)1ביולי2021(-17%,בעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1
ביולי2021(ואילך,ואםהיהזכאילקצבהלפיסעיף201לפנישנעשה
זכאילתשלוםקצבתאזרחותיק-כיחסשביןאחוזדרגתאי־כושרו

להשתכרוביןמאה,במכפלת17%ר";

בסעיף251א)ב(,במקום"לתקנותלפיסעיף220ב,אםנקבעה"יבוא"להוראותסעיף )14(
251כנוסחובחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנות
התקציב2021ו־2022(,התשפ"ב-322021,"ובמקום"סעיף251)ב(ו–)ג("יבוא"סעיף251)ב(

עד)ד(";

ס"חהתשפ"ב,עמ'20ר 32
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בסעיף307)ד(,במקום"200)א()3("יבוא"200)א()3(ו–)4()ב("; )15(

בסעיף315א,בהגדרה"גמלה",אחרי")בסימןזה-הסכםהניידות(,"יבוא"לפי )16(
הסכםבדברתשלוםתוספתלקצבהמיוחדתולגמלתילדנכההזקוקיםלמכונתהנשמה

באופןרצוףשנערךלפיסעיף9,";

בסעיף315ד)א(,אחריפסקה)3(יבוא: )17(

עלאףהאמורבפסקה)1(,בחלקהגמלהלענייןקצבהחודשיתלפיהסעיפים )4("
המפורטיםבפסקאותהמשנהשלהלןלאיובאובחשבוןכלאלה:

לגביהסכםהתקשרותשנכרתעדיוםפרסומושלחוקההתייעלות )א(
2021 התקציב לשנות התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני הכלכלית
ו־2022(,התשפ"ב-2021-כלסכוםשנוסףעלהקצבהבשלהוראותסעיפים

196)ג(,200)א(,201)א(,206א
ו־251)א(,כנוסחםבחוקהאמור,ובשלתקנותלפיסעיפים206

ו־222והסכמיםלפיסעיף9,כפישתוקןנוסחםבתקופהשמיוםפרסומושל
החוקהאמורועדיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(;

לגביהסכםהתקשרותשנכרתביוםפרסומושלחוקההתייעלות )ב(
2021 התקציב לשנות התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני הכלכלית
חדשים שקלים 300 של סכום - לאחריו או התשפ"ב-2021, ו־2022(,
200)א(, 196)ג(, מהסכוםשנוסףעלקצבהכאמורבשלהוראותסעיפים
201)א(,206או־251)א(,כנוסחםבחוקהאמור,ולגבימישזכאילהגדלה
שלהקצבהבשלתקנותלפיסעיפים206ו־222והסכמיםלפיסעיף9,כפי
שתוקןנוסחםבתקופהשמיוםפרסומושלהחוקהאמורועדיוםכ"חבטבת
התשפ"ב)1בינואר2022(-גםסכוםהשווהל־40%מהסכוםשנוסףבשל

ההגדלהכאמורר";

בלוחח'1,בטורא',בכלמקום,במקום"35%ר37"יבוא"23%ר50"ר )18(

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-הוראת

שעה

ז'בטבתהתשפ"ג)1931ר )1בינואר2022(ועדיום בתקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב
202)ב()3(,בסופויבוא 2022(,יקראואתחוקהביטוחהלאומיכךשבסעיף בדצמבר
"ובלבדשלאיובאבחשבוןלענייןהכנסתוהאמורהסכוםהשווהל־37%ר11מהשכר

הממוצע"ר

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי)תיקון

מס'218-הוראת
שעה()מענקחד־

פעמיחלףהגדלת
קצבאותהנכות

לשנת2020(-
מס'2

בחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'218-הוראתשעה()מענקחד־פעמיחלףהגדלת20ר
קצבאותהנכותלשנת2020(,התשפ"א-332021)בסימןזה-תיקוןמס'218(,בסעיף1-

"כ"חבאדרב' יבוא ")2021 )31בדצמבר ברישה,במקום"כ"זבטבתהתשפ"ב )1(
התשפ"ב)31במרס2022(";

)1(,בסעיף222דלחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995, בפסקה )2(
המובאבה,אחריסעיףקטן)ה(יבוא:

מיששולמהלוגמלהאחתאויותרמהגמלאותהמפורטותבפרטים4ו־5 ")ו(
בטורא'בלוחח'1א,בעדחודשיםיוליעדדצמבר2021,כולםאוחלקם,יהיה
זכאי,נוסףעלהתשלומיםבעדהתקופותהמנויותבסעיףקטן)ד(,למענקחד־פעמי
בסכוםהמפורטבטורב'בלוחח'1אלצדאותהגמלה,בעדכלחודששבושולמה

לוגמלהכאמור,ויחולולענייןהמענקהוראותסעיףקטן)ג(ר

ס"חהתשפ"א,עמ'50ועמ'334ר 33
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לענייןהתשלומיםבעדהתקופותהמנויותבסעיףקטן)ד()3(ו–)4(יקראואת )ז(
לוחח'1אכך:

בפרט1,בטורב',במקום"3,511שקליםחדשים"יבוא"3,700שקלים )1(
חדשים";

בפרט6,בטורב',בסופויבוא"ואםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרח )2(
ותיקמיוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021(-ההפרששבין3,700שקלים

חדשיםלקצבהחודשיתמלאהר"

תיקוןפקודתמס
הכנסה-מס'257

בפקודתמסהכנסה21-34ר

בסעיף9)5(- )1(

בפסקתמשנה)א(- )א(

ברישה,במקום"שנקבעה"יבוא"שזכאילתגמולחודשילפיחוק )1(
]נוסחמשולב[35אולפיחוק הנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-1959

התגמוליםלנפגעיפעולותאיבה,התש"ל-1970,ונקבעה";

בסיפה,אחרי"לענייןזה"יבוא"ולענייןפסקתמשנה)א1("; )2(

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )ב(

הכנסהמיגיעתםהאישיתשלעיווראושלנכהשאינוזכאילתגמול ")א1(
חודשילפיהחוקיםהאמוריםבפסקתמשנה)א(רישה,שנקבעהלונכות
של90%לפחות,אףאםנכותכאמורנקבעהמחמתשלקהבאיבריםשונים
והאחוזהאמורהואתוצאהשלחישובמיוחדשלהליקויבאיבריםהשונים,
ובלבדשנקבעהלונכותבשיעורשל40%לפחותבשלליקויאחד,כמפורט

להלן:

נקבעהנכותכאמורלתקופהשל365ימיםאויותר-הכנסה )1(
עדלסכוםשל400,000שקליםחדשים;

נקבעהנכותכאמורלתקופהשבין185ימיםלבין364ימים- )2(
הכנסהעדלסכוםכאמורבפסקתמשנה)א()2(ר";

בפסקתמשנה)ג(- )ג(

)1(,במקום"בפסקתמשנה)א()1("יבוא"בפסקאות בפסקתמשנה )1(
יבוא ו–)ב(" )א()1( משנה "בפסקאות ובמקום )א1()1(", או )א()1( משנה

"בפסקאותמשנה)א()1(,)א1()1(ו–)ב(";

)2(,בכלמקום,במקום"בפסקתמשנה)א()2("יבוא בפסקתמשנה )2(
"בפסקאותמשנה)א()2(או)א1()2(";

בסעיף37,אחרי"בסעיף9)5()א("יבוא"או)א1("ר )2(

תיקוןחוקלפיצוי
נפגעיגזזת-מס'4

בחוקלפיצוינפגעיגזזת,התשנ"ד-361994,בסעיף3)א(,במקום"ל־25%"יבוא"ל־9%ר25"ר22ר

תיקוןחוקפיצוי
לנפגעיפוליו-

מס'3

בחוקפיצוילנפגעיפוליו,התשס"ז-372007,בסעיף4)א(,במקום"ל־50%"יבוא"ל־9%ר50"ר23ר

לענייןהתשלומיםבעדהתקופותהמנויותבסעיףקטן)ד()3(ו–)4(יקראואת )ז(
לוחח'1אכך:

בפרט1,בטורב',במקום"3,511שקליםחדשים"יבוא"3,700שקלים )1(
חדשים";

בפרט6,בטורב',בסופויבוא"ואםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרח )2(
ותיקמיוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021(-ההפרששבין3,700שקלים

חדשיםלקצבהחודשיתמלאהר"

תיקוןפקודתמסבפקודתמסהכנסה21-34ר
הכנסה-מס'257

בסעיף9)5(- )1(

בפסקתמשנה)א(- )א(

ברישה,במקום"שנקבעה"יבוא"שזכאילתגמולחודשילפיחוק )1(
]נוסחמשולב[35אולפיחוק הנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-1959

התגמוליםלנפגעיפעולותאיבה,התש"ל-1970,ונקבעה";

בסיפה,אחרי"לענייןזה"יבוא"ולענייןפסקתמשנה)א1("; )2(

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )ב(

הכנסהמיגיעתםהאישיתשלעיווראושלנכהשאינוזכאילתגמול ")א1(
חודשילפיהחוקיםהאמוריםבפסקתמשנה)א(רישה,שנקבעהלונכות
של90%לפחות,אףאםנכותכאמורנקבעהמחמתשלקהבאיבריםשונים
והאחוזהאמורהואתוצאהשלחישובמיוחדשלהליקויבאיבריםהשונים,
ובלבדשנקבעהלונכותבשיעורשל40%לפחותבשלליקויאחד,כמפורט

להלן:

נקבעהנכותכאמורלתקופהשל365ימיםאויותר-הכנסה )1(
עדלסכוםשל400,000שקליםחדשים;

נקבעהנכותכאמורלתקופהשבין185ימיםלבין364ימים- )2(
הכנסהעדלסכוםכאמורבפסקתמשנה)א()2(ר";

בפסקתמשנה)ג(- )ג(

)1(,במקום"בפסקתמשנה)א()1("יבוא"בפסקאות בפסקתמשנה )1(
יבוא ו–)ב(" )א()1( משנה "בפסקאות ובמקום )א1()1(", או )א()1( משנה

"בפסקאותמשנה)א()1(,)א1()1(ו–)ב(";

)2(,בכלמקום,במקום"בפסקתמשנה)א()2("יבוא בפסקתמשנה )2(
"בפסקאותמשנה)א()2(או)א1()2(";

בסעיף37,אחרי"בסעיף9)5()א("יבוא"או)א1("ר )2(

תיקוןחוקלפיצויבחוקלפיצוינפגעיגזזת,התשנ"ד-361994,בסעיף3)א(,במקום"ל־25%"יבוא"ל־9%ר25"ר22ר
נפגעיגזזת-מס'4

תיקוןחוקפיצויבחוקפיצוילנפגעיפוליו,התשס"ז-372007,בסעיף4)א(,במקום"ל־50%"יבוא"ל־9%ר50"ר23ר
לנפגעיפוליו-

מס'3

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשפ"א,עמ'96ר 34

ס"חהתשי"ט,עמ'276ר 35

ס"חהתשנ"ד,עמ'277;התשס"ד,עמ'484ר 36

ס"חהתשס"ז,עמ'161;התשע"ב,עמ'184ר 37
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סימןג'-תחילה,
תחולה,הוראות

מעברותשלומים
ראשונים

תחילתושלסעיף32)א(לחוקהביטוחהלאומיכנוסחובחוקזהביוםי"זבטבת24ר )א(
התשפ"א)1בינואר2021(ר

תחילתםשלסעיף200)א(לחוקהביטוחהלאומילמעטפסקה)4()ב(שבו,ושל )ב(
סעיפים201)א(,206א,251,251א)ב(ולוחח'1לחוקהאמור,כנוסחםבחוקזה,ביוםכ"א
בתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(והםיחולועלגמלאותהמשתלמותבעדיוםתחילתם

ואילךר

תחילתושלתיקוןמס'218,כנוסחובחוקזה,ביוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי )ג(
2021(ר

תחילתםשלסעיפים315או־315ד)א()4(לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחםבחוקזה, )ד(
ביוםפרסומושלחוקזהר

תחילתושלסעיף9)5(לפקודתמסהכנסה,כנוסחובחוקזה,ביוםפרסומו)ה( )1(
שלחוקזה)בסעיףקטןזה-יוםהפרסום(,והואיחולעלהכנסהמיגיעהאישית

כאמורבאותוסעיףשהופקהמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(ואילךר

נכהאועיוורשהיהזכאילפטורממסלפיהוראותסעיף9)5()א(לפקודתמס )2(
הכנסהכנוסחוערביוםהפרסום,ואינוזכאילפטורממסלפיהוראותסעיף9)5(

)א(או)א1(לפקודתמסהכנסה,כנוסחובחוקזה,יראואותוכמישזכאילפטור
ממסלפיהוראותסעיף9)5()א1(לפקודתמסהכנסה,כנוסחובחוקזה,כלעוד

מתקיימותלגביוהוראותסעיף9)5()א(כנוסחוערביוםהפרסוםר

הוראותפסקה)2(יחולוגםלענייןנכהאועיוורשהגישעדיוםכ"זבכסלו )3(
התשפ"ב)1בדצמבר2021(בקשהלקביעתאחוזנכותועלפיהחוקיםהמנויים
בסעיף9)5()א(לפקודתמסהכנסהכנוסחוערביוםהפרסוםאועלפיהתקנות
שנקבעולפיאותוסעיף,ובלבדשהואזכאיבשלהבקשההאמורהלפטורממס

לפיהוראותהסעיףהאמורכנוסחוערביוםהפרסוםר

תשלומיםראשוניםלפיתיקוןמס'218,כנוסחובחוקזה,ולפיהסעיפיםהמנויים )ו(
בסעיףקטן)ב(,ישולמובתוך90ימיםמיוםפרסומושלחוקזהר

הוראותסעיף202)ב()3(לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובחוקזה,יחולולענייןקצבה )ז(
המשתלמתבעדהתקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(ועדיוםז'בטבת

התשפ"ג)31בדצמבר2022(ר

המוסדלביטוחלאומיידווחלוועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסתב־1ביונישלהשנים25רדיווחלוועדה
2023ו־2024,לענייןהשנתייםהקודמותלכלשנהכאמור,עלכלאלה:

ההוצאהעלגמלאותששולמולפיפרקט',התקנותמכוחווההסכםבדברתשלום )1(
תוספתלקצבהמיוחדתולגמלתילדנכההזקוקיםלמכונתהנשמהבאופןרצוףשנערך

לפיסעיף9לחוקהביטוחהלאומי,בחלוקהלפיסוגיגמלאות;

מספרהזכאיםלגמלאותהאמורותבפסקה)1(,בחלוקהלפיסוגהגמלהושיעורה; )2(

סכוםהשיפוילפיסעיף32)א(לחוקהביטוחהלאומיכנוסחובחוקזהר )3(

פרק ז': הוראות שונות 
תיקוןחוקהשכר
הממוצע)הוראת

שעה-נגיף
הקורונההחדש(

בחוקהשכרהממוצע)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(,התשפ"א-26-382020ר

ס"חהתשפ"א,עמ'260ר 38

ספרהחוקים2932,י"אבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר15



75 ספרהחוקים2932,י"אבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר15

בסעיף1,אחרי"בשנתהכספים2021"יבוא"ובשנתהכספים2022"ובסופויבוא )1(
"ואולם,לענייןהקצבאות,התשלומיםוהמענקיםהמפורטיםלהלן,השכרהממוצע
בשנתהכספים2022יהיההשכרהממוצעביוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(,

בתוספת45%ר2:

קצבהחודשיתלפיסעיף4לחוקפיצוילנפגעיפוליו,התשס"ז-392007; )1(

מענקלפיסעיף6לחוקמעמדותיקימלחמתהעולםהשנייה,התש"ס- )2(
;402000

תגמולחודשילפיסעיף2לחוקהתגמוליםלחסידיאומותהעולם,התשנ"ה- )3(
;411995

62ו־62אלחוק תשלוםמיוחדבעדיילודשנקבעלפיהוראותסעיפים )4(
הביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-421995;

קצבהחודשיתלפיסעיף3לחוקלפיצוינפגעיגזזת,התשנ"ד-431994; )5(

מענקהטבותלפיסעיף17אלחוקתגמוליםלאסיריציוןולבנימשפחותיהם, )6(
התשנ"ב-441992;

קצבהחודשיתשנקבעהלפיהוראותסעיף7לחוקלפיצוינפגעיעירוידם )7(
)נגיףהאיידס(,התשנ"ג-451992;

הוצאותקבורהוהוצאותאחזקהשלמקוםהקבורהוהמצבהשנקבעולפי )8(
הוראותסעיף7בלחוקהתגמוליםלנפגעיפעולותאיבה,התש"ל-461970ר";

בסעיף2,אחרי"בשנתהכספים2021"יבוא"ובשנתהכספים2022"ר )2(

חוקהשכר
הממוצע)הוראת

שעה-נגיף
הקורונההחדש(-

תחילה

תחילתושלסעיף26לחוקזהביוםפרסומושלחוקזהר27ר

תיקוןחוקהטבות
לניצולישואה-

מס'12

בחוקהטבותלניצולישואה,התשס"ז-472007,בסעיף28-4ר

בסעיףקטן)א(,במקום"בסעיףקטן)ב("יבוא"בסעיףקטן)ג("; )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"3,960שקליםחדשים"יבוא"6,500שקליםחדשים"ר )2(

תיקוןחוקיום
חינוךארוך

ולימודיהעשרה-
מס'11

בחוקיוםחינוךארוךולימודיהעשרה,התשנ"ז-481997,בסעיף4)א(,במקום"התשפ"ג"29ר
יבוא"התשפ"ז"ר

תיקוןחוקגנים
לאומיים,שמורות

טבע,אתרים
לאומייםואתרי
הנצחה-מס'18

בחוקגניםלאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-30-491998ר

בסעיף9)ג(,במקום"כהכנסתה"יבוא"כהכנסה"; )1(

בסעיף1,אחרי"בשנתהכספים2021"יבוא"ובשנתהכספים2022"ובסופויבוא )1(
"ואולם,לענייןהקצבאות,התשלומיםוהמענקיםהמפורטיםלהלן,השכרהממוצע
בשנתהכספים2022יהיההשכרהממוצעביוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(,

בתוספת45%ר2:

קצבהחודשיתלפיסעיף4לחוקפיצוילנפגעיפוליו,התשס"ז-392007; )1(

מענקלפיסעיף6לחוקמעמדותיקימלחמתהעולםהשנייה,התש"ס- )2(
;402000

תגמולחודשילפיסעיף2לחוקהתגמוליםלחסידיאומותהעולם,התשנ"ה- )3(
;411995

62ו־62אלחוק תשלוםמיוחדבעדיילודשנקבעלפיהוראותסעיפים )4(
הביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-421995;

קצבהחודשיתלפיסעיף3לחוקלפיצוינפגעיגזזת,התשנ"ד-431994; )5(

מענקהטבותלפיסעיף17אלחוקתגמוליםלאסיריציוןולבנימשפחותיהם, )6(
התשנ"ב-441992;

קצבהחודשיתשנקבעהלפיהוראותסעיף7לחוקלפיצוינפגעיעירוידם )7(
)נגיףהאיידס(,התשנ"ג-451992;

הוצאותקבורהוהוצאותאחזקהשלמקוםהקבורהוהמצבהשנקבעולפי )8(
הוראותסעיף7בלחוקהתגמוליםלנפגעיפעולותאיבה,התש"ל-461970ר";

בסעיף2,אחרי"בשנתהכספים2021"יבוא"ובשנתהכספים2022"ר )2(

חוקהשכרתחילתושלסעיף26לחוקזהביוםפרסומושלחוקזהר27ר
הממוצע)הוראת

שעה-נגיף
הקורונההחדש(-

תחילה

תיקוןחוקהטבותבחוקהטבותלניצולישואה,התשס"ז-472007,בסעיף28-4ר
לניצולישואה-

מס'12 בסעיףקטן)א(,במקום"בסעיףקטן)ב("יבוא"בסעיףקטן)ג("; )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"3,960שקליםחדשים"יבוא"6,500שקליםחדשים"ר )2(

בחוקיוםחינוךארוךולימודיהעשרה,התשנ"ז-481997,בסעיף4)א(,במקום"התשפ"ג"29ר
יבוא"התשפ"ז"ר

תיקוןחוקיום
חינוךארוך

ולימודיהעשרה-
מס'11

תיקוןחוקגניםבחוקגניםלאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-30-491998ר
לאומיים,שמורות

טבע,אתרים
לאומייםואתרי
הנצחה-מס'18

בסעיף9)ג(,במקום"כהכנסתה"יבוא"כהכנסה"; )1(

ס"חהתשס"ז,עמ'161ר 39

ס"חהתש"ס,עמ'178ר 40

ס"חהתשנ"ה,עמ'436ר 41

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ר 42

ס"חהתשנ"ד,עמ'277ר 43

ס"חהתשנ"ב,עמ'205ר 44

ס"חהתשנ"ג,עמ'7ר 45

ס"חהתש"ל,עמ'126ר 46

ס"חהתשס"ז,עמ'47;התשע"ח,עמ'538ר 47

ס"חהתשנ"ז,עמ'204;התשע"ח,עמ'535ר 48

ס"חהתשנ"ח,עמ'202;התשע"ט,עמ'54ר 49
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בסעיף12,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

התקציבהשנתילפעילותהשלהרשותימומןמתקציבהמדינהומאגרות ")א1(
המשתלמותלפיחוקזהר

חלקושלהתקציבהשנתישימומןמתוךתקציבהמדינה,בהתאםלהוראת )א2(
סעיףקטן)א1(,ייקבעבחוקהתקציבהשנתיכמשמעותובחוקיסודותהתקציב,

התשמ"ה-501985ר"

פרק ח': תחילה
תחילתושלחוקזהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(,אלאאםכןנקבעבו31רתחילה

אחרתר

ט נ ב  י ל ת פ נ
ראשהממשלה

ן מ ר יב ל  ר ו ד יג ב א
שרהאוצר

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

יקילוי מ
יושבראשהכנסת

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ר 50
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