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 הודעה על עדכון מיוחד
של מחירון תכשירי מרשם 

לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים 
לתכשירים שהם תכשירי מרשם(, התשס”א – 2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)ג( ו – )ד( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 
)מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם(, התשס”א - 12001, אני מודיע כי 

עקב שינוי בממוצע שערי החליפין מיום ט’ בכסלו התשע”ה )01 בדצמבר 2014( 
)להלן- מועד העדכון( עד יום י”א באייר התשע”ה )30 באפריל 2015( בשיעור 

העולה על שלושה אחוזים לעומת ממוצע שער החליפין במועד העדכון, יעודכנו 
המחירים המרביים של תכשירי מרשם ביום כ”ח בסיון התשע”ה )15 ביוני 2015(, 

עדכון מיוחד בשיעור של 5.37%-.

ט’ בסיון התשע”ה )27 במאי 2015(

)חמ 3-2722(

יאיר אסרף
המפקח על המחירים

משרד הבריאות

1  ק"ת התשס"א עמ'  412; התשע"א, עמ' 1295; התשע"ד, עמ' 68.

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים
)מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם( 

)הוראת שעה(, התשע"ה – 2015

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12)א()1( לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים התשנ"ו – 1996 1, 
ולאחר שהתקבלה המלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13)א( לחוק, אנו מצווים לאמור:

בתקופה שעד יום כ"ג באייר התשע"ו )31 במאי 2016( יראו כאילו 1.תיקון סעיף 3 
בסעיף 3 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים 
לתכשירים שהם תכשירי מרשם(, התשס"א – 22001 )להלן- הצו 

העיקרי( -

בסעיף קטן )ג( במקום “ביום 1 ביוני” בא “ביום 15 ביוני”;)1(

אחרי סעיף קטן )ד( בא:)2(

“)ה( על אף האמור בסעיף קטן )ג(, עדכון המחירון 
לפי סעיף קטן )ג( לא יחול על תכשיר שמחירו המרבי 

לצרכן במחירון לפי סעיף קטן )א( אינו עולה על 16 
שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף”. 

תחילתו של צו זה ביום י”ד סיון התשע”ה )1 ביוני 2015(2.תחילה 

י״ג סיון התשע"ה )31 במאי 2015(

)חמ 3-2722 – ת4(

בנימין נתניהו         משה כחלון     
         שר האוצר          ראש הממשלה ושר הבריאות

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 192

ק"ת  התשס"א, עמ' 412; התשע"ד, עמ' 68.  2


