
תקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989

תקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989 1

בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, 
המילדות,  לפקודת  19א  סעיף  התשמ"א-1981,  חדש[,  ]נוסח  הרוקחים  לפקודת   66 סעיף 
סעיף 62 לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-1976, סעיפים 66 ו־67 לפקודת רופאי 
השיניים ]נוסח חדש[, התשל"ט-1979, סעיף 57 לחוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977, סעיף 
70 לפקודת בריאות העם, 1940, וסעיף 10 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, והסמכויות 
חדש[,  ]נוסח  ההסגר  לפקודת   )5(3 סעיף  לפי   ,1940 העם,  בריאות  לפקודת   9 סעיף  לפי 
התשמ"א-1981, ולפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 

שנטלתי לעצמי לפי סעיף 32 לחוק יסוד: הממשלה, אני מתקין תקנות אלה:

סכומי האגרות לעניין התקנות המנויות בתוספת הראשונה יפורטו בתוספת השניה.אגרות  .1
_________________

ק"ת 5181, התשמ"ט )4.5.1989(, עמ' 714.  .1
ק"ת 5190, התשמ"ט )13.6.1989(, עמ' 913; תיקונים: 
ק"ת 5216, התשמ"ט )7.9.1989(, עמ' 1377;  

ק"ת 5223, התש"ן )12.10.1989(, עמ' 11;  
ק"ת 5254, התש"ן )8.3.1990(, עמ' 449 ]התש"ן )מס' 2([;  

ק"ת 5293, התש"ן )13.9.1990(, עמ' 1268 ]התש"ן )מס' 3([;  
ק"ת 5313, התשנ"א )6.12.1990(, עמ' 268;  

ק"ת 5328, התשנ"א )31.1.1991(, עמ' 476 ]התשנ"א )מס' 2([;  
ק"ת 5339, התשנ"א )8.3.1991(, עמ' 713 ]התשנ"א )מס' 3([;  

ק"ת 5390, התשנ"ב )10.10.1991(, עמ' 265;  
ק"ת 5429, התשנ"ב )19.3.1992(, עמ' 893 ]התשנ"ב )מס' 2([;  

ק"ת 5470, התשנ"ב )10.9.1992(, עמ' 1495 ]התשנ"ב )מס' 3([;  
ק"ת 5474, התשנ"ב )5.10.1992(, עמ' 16 ]התשנ"ב )מס' 4([;  

ק"ת 5509, התשנ"ג )18.3.1993(, עמ' 550;  
ק"ת 5511, התשנ"ג )24.3.1993(, עמ' 696 ]התשנ"ג )מס' 2([;  
ק"ת 5512, התשנ"ג )30.3.1993(, עמ' 702 ]התשנ"ג )מס' 3([;  
ק"ת 5518, התשנ"ג )29.4.1993(, עמ' 776 ]התשנ"ג )מס' 4([;  

ק"ת 5546, התשנ"ג )13.9.1993(, עמ' 1174 ]התשנ"ג )מס' 5([;  
ק"ת 5586, התשנ"ד )10.3.1994(, עמ' 692;  

ק"ת 5625, התשנ"ה )3.9.1994(, עמ' 26;  
ק"ת 5657, התשנ"ה )29.1.1995(, עמ' 656 ]התשנ"ה )מס' 2([;  

ק"ת 5673, התשנ"ה )30.3.1995(, עמ' 1327 ]התשנ"ה )מס' 3([;  
ק"ת 5708, התשנ"ו )5.10.1995(, עמ' 22;  

ק"ת 5743, התשנ"ו )11.4.1996(, עמ' 735 ]התשנ"ו )מס' 2([;  

)המשך בעמוד הבא(
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הצמדה למדד
 )תיקונים:

התשס"ו, התשע"ב, 
התשע"ז(

סכומי האגרות הנקובים בתוספת השניה ישתנו ב־1 במרס של כל שנה )להלן -  )א(   .2
יום השינוי( לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

בתקנה זו - )ב( 

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

)בוטלה(. )ב1( 

סכום שהשתנה כאמור בתקנה זו יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב. )ג( 

עדכון הסכום, כאמור בתקנת משנה )א( ייעשה על בסיס הסכום שנקבע ליום  )ג1( 
השינוי הקודם, לפני שעוגל לפי תקנת משנה )ג(.

המנהל הכללי של משרד הבריאות יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת  )ד( 
השניה כפי שהשתנה לפי תקנה זו.

תיקון תקנות
)תיקונים: התשנ"א, 

התשע"ז(

בתקנות הרוקחים )תכשירים רפואיים(, התשמ"ו-1986 - )א(   .3
בתקנה 27 -  )1(

בתקנת משנה )א(, במקום "שנקבעה בתוספת השניה" יבוא "כמפורט  )א( 
התשמ"ט-1989 בריאות,  אגרות  לתקנות  השניה  בתוספת   1  בסעיף 

)להלן - תקנות האגרות(";

בתקנת משנה )ב(, במקום "שנקבעו בתוספת השניה" יבוא "כמפורט  )ב( 
בסעיף 1 בתוספת השניה לתקנות האגרות";

יבוא  השלישית"  בתוספת  "שנקבעה  במקום  )ג(,  משנה  בתקנת  )ג( 
"כמפורט בסעיף 1 בתוספת השניה לתקנות האגרות";

_________________
)המשך מהעמוד הקודם(

ק"ת 5747, התשנ"ו )2.5.1996(, עמ' 806 ]התשנ"ו )מס' 3([;  
ק"ת 5787, התשנ"ז )10.10.1996(, עמ' 33;  

ק"ת 5820, התשנ"ז )31.3.1997(, עמ' 509 ]התשנ"ז )מס' 2([;  
ק"ת 5888, התשנ"ח )30.3.1998(, עמ' 588;  

ק"ת 5914, התשנ"ח )30.7.1998(, עמ' 1077 ]התשנ"ח )מס' 2([;  
ק"ת 5934, התשנ"ט )5.11.1998(, עמ' 49;  

ק"ת 5970, התשנ"ט )4.5.1999(, עמ' 743 ]התשנ"ט )מס' 2([;  
ק"ת 6001, התש"ס )11.10.1999(, עמ' 26;  

ק"ת 6064, התשס"א )29.11.2000(, עמ' 78; )ת"ט בק"ת 6212, התשס"ג, עמ' 260(;  
ק"ת 6366, התשס"ה )1.2.2005(, עמ' 394;  
ק"ת 6504, התשס"ו )2.8.2006(, עמ' 1028;  
ק"ת 7149, התשע"ב )1.8.2012(, עמ' 1549;  
ק"ת 7770, התשע"ז )31.1.2017(, עמ' 628.  
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תקנות משנה )ד(, )ה( ו־)ו( - בטלות. )ד( 

התוספות השניה והשלישית - בטלות.  )2(

בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תמרוקים(, התשל"ג-1973 בסעיף 3 - )ב( 

בסעיף קטן )א(, במקום "של 355 שקלים חדשים" יבוא "כמפורט בסעיף   )1(
)להלן - תקנות  2 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989 

האגרות(";

בסעיף קטן )ב(, במקום "של 65 שקלים חדשים" יבוא "כמפורט בסעיף 2   )2(
בתוספת השניה לתקנות האגרות";

הוא בעל  )ג(, במקום "של 105 שקלים חדשים אם התמרוק  בסעיף קטן   )3(
גוון אחד ואגרה של 16 שקלים חדשים לכל גוון נוסף" יבוא "כמפורט בסעיף 2 

בתוספת השניה לתקנות האגרות";

סעיף קטן )ה( - בטל.  )4(

בצו הרוקחים )אגרת תעודת היתר למכירת רעל(, התשל"ז-1976 - )ג( 

בסעיף 1, במקום "של 77 שקלים חדשים" יבוא "כמפורט בסעיף 3 בתוספת   )1(
השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989";

סעיף 1א - בטל.  )2(

בתקנות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(, התש"ם-1980 - )ד( 

בתקנה 10א -  )1(

בתקנת משנה )א(, במקום "כמפורט בתוספת השלישית" יבוא "כמפורט  )א( 
בסעיף 4 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989";

תקנות משנה )ב( עד )ה( - בטלות; )ב( 

התוספת השלישית - בטלה.  )2(

לאדם(,  מזיקים  להדברת  )תכשירים  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  בצו  )ה( 
התשכ"ב-1962, בסעיף 8 -

במקום  יימחקו,   - א'  טור  וכותרת  א"  "בטור  המלים  )א(,  קטן  בסעיף   )1(
"בשיעור הנקוב לצדו בטור ב" יבוא "כמפורט בסעיף 5 בתוספת השניה לתקנות 

אגרות בריאות, התשמ"ט-1989", וטור ב' יימחק;

סעיף קטן )ב( - בטל.  )2(

רפואי(,  לטיפול  קרינה  )מכשירי  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  בצו  )ו( 
התשכ"ח-1968 -

 6 בסעיף  "כמפורט  יבוא  חדשים"  78 שקלים  "בסך  במקום  8)א(,  בסעיף   )1(
בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989";

סעיף 8א - בטל.  )2(
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163861.4.2017

בצו הרוקחים )אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח(, התשמ"ד-1983 - )ז( 

בסעיף 1 -  )1(

"כמפורט  יבוא  חדשים"  182 שקלים  "בסך  במקום  )א(,  קטן  בסעיף  )א( 
בסעיף 7 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989 )להלן 

- תקנות האגרות(";

"כמפורט  יבוא  חדשים"  שקלים   95 "בסך  במקום  )ב(,  קטן  בסעיף  )ב( 
בסעיף 7 בתוספת השניה לתקנות האגרות";

בסעיף 2 -  )2(

"כמפורט  יבוא  חדשים"  שקלים   87 "בסך  במקום  )א(,  קטן  בסעיף  )א( 
בסעיף 7 בתוספת השניה לתקנות האגרות";

"כמפורט  יבוא  חדשים"  שקלים   54 "בסך  במקום  )ב(,  קטן  בסעיף  )ב( 
בסעיף 7 בתוספת השניה לתקנות האגרות";

סעיף 3 - בטל.  )3(

בצו הרופאים )אגרות רשיון והיתר זמני(, התשמ"ד-1983 - )ח( 

בסעיף 1, במקום "בסך 182 שקלים חדשים" יבוא "כמפורט בסעיף 8 בתוספת   )1(
השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989 )להלן - תקנות האגרות(";

 8 בסעיף  "כמפורט  יבוא  חדשים"  שקלים   95 "בסך  במקום   ,2 בסעיף   )2(
בתוספת השניה לתקנות האגרות";

סעיף 3 - בטל.  )3(

מומחה(,  תואר  ואישור  זמני  היתר  רשיון,  )אגרות  השיניים  רופאי  בצו  )ט( 
התשמ"ד-1983 -

 9 בסעיף  "כמפורט  יבוא  חדשים"  שקלים   182 "בסך  במקום   ,1 בסעיף   )1(
תקנות   - )להלן  התשמ"ט-1989  בריאות,  אגרות  לתקנות  השניה  בתוספת 

האגרות(";

 9 בסעיף  "כמפורט  יבוא  חדשים"  שקלים   95 "בסך  במקום   ,2 בסעיף   )2(
בתוספת השניה לתקנות האגרות";

סעיף 3 - בטל.  )3(

בצו רופאי השיניים )אגרת בחינה(, התשמ"ד-1983 - )י( 

בסעיף 2 -  )1(

"כמפורט  יבוא  חדשים"  שקלים   21 "בסך  במקום  )א(,  קטן  בסעיף  )א( 
התשמ"ט-1989  בריאות,  אגרות  לתקנות  השניה  בתוספת   10 בסעיף 

)להלן - תקנות האגרות(";

בסעיף קטן )ב(, במקום "בסך 9 שקלים חדשים" יבוא "כמפורט בסעיף  )ב( 
10 בתוספת השניה לתקנות האגרות";
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סעיף 3 - בטל.  )2(

בצו המילדות )אגרות רשיון ותעודת היתר(, התשמ"ד-1983 - )יא( 

בסעיף 1, במקום "בסך 87 שקלים חדשים" יבוא "כמפורט בסעיף 11 בתוספת   )1(
השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989 )להלן - תקנות האגרות(";

 11 בסעיף  "כמפורט  יבוא  חדשים"  שקלים   54 "בסך  במקום   ,2 בסעיף   )2(
בתוספת השניה לתקנות האגרות";

סעיף 3 - בטל.  )3(

בתקנות הפסיכולוגים )אגרות רישום(, התשמ"ד-1983 - )יב( 

 12 בסעיף  "כמפורט  יבוא  107 שקלים חדשים"  "בסך  במקום   ,1 בתקנה   )1(
תקנות   - )להלן  התשמ"ט-1989  בריאות,  אגרות  לתקנות  השניה  בתוספת 

האגרות(";

 12 בסעיף  "כמפורט  יבוא  חדשים"  שקלים   70 "בסך  במקום   ,2 בתקנה   )2(
בתוספת השניה לתקנות האגרות";

 12 בסעיף  "כמפורט  יבוא  120 שקלים חדשים"  "בסך  במקום   ,3 בתקנה   )3(
בתוספת השניה לתקנות האגרות";

תקנה 4 - בטלה.  )4(

בתקנות ההסגר, 1933 - )יג( 

בתקנה 14 -  )1(

בתקנת משנה )1(, במקום "אלה המפורטים בתוספת השניה לתקנות  )א( 
אלה" יבוא "כמפורט בסעיף 13 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, 

התשמ"ט-1989";

תקנת משנה )1א( - בטלה. )ב( 

התוספת השניה - בטלה.  )2(

בתקנות ההסגר )אגרות חיסונים ותעודות(, התשל"ז-1977, בתקנה 2 - )יד( 

בתקנת משנה )א(, במקום כל האמור אחרי "אגרה" יבוא "כמפורט בסעיף   )1(
14 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989";

בתקנת משנה )ג(, במקום "תקנות משנה )א( ו־)ב(" יבוא "תקנת משנה )א(";  )2(

תקנת משנה )ד( - בטלה.  )3(

בתקנות בריאות העם )קבורה מחדש(, 1941 - )טו( 

בתקנה 9, הסימון ")1(" - יימחק, ותקנת משנה )2( - בטלה;  )1(

בתקנה 10 -  )2(

"כמפורט  יבוא  "יהיו"  אחרי  האמור  כל  במקום  )א(,  משנה  בתקנת  )א( 
בסעיף 15 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989";
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תקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989

תקנות משנה )ב( עד )ד( - בטלות. )ב( 

בתקנות בריאות הציבור )מזון( )בדיקת דגים(, התשמ"א-1981 - )טז( 

בתקנה 10)א(, במקום "בסך 19 אגורות לכל 10 קילוגרם" יבוא "כמפורט   )1(
בסעיף 16 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989";

תקנה 10א - בטלה.  )2(

]תיקונים: התשנ"א, 
התשנ"ג )מס' 2(, 

)מס' 3(, התשס"ה, 
התשע"ב, התשע"ז[

תוספת ראשונה 
)תקנה 1(

תקנות הרוקחים )תכשירים(, התשמ"ו-1986;  .1

תקנות הרוקחים )תנאי ייצור נאותים לתכשירים(, התשס"ט-2008. 1א. 

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תמרוקים(, התשל"ג-1973;  .2

צו הרוקחים )אגרת תעודת היתר למכירת רעל(, התשל"ז-1976;  .3

תקנות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(, התש"ם-1980;  .4

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תכשירים להדברת מזיקים לאדם(, התשכ"ב-1962;  .5

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מכשירי קרינה לטיפול רפואי(, התשכ"ח-1968;  .6

צו הרוקחים )אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח(, התשמ"ד-1983;  .7

צו הרופאים )אגרות רשיון והיתר זמני(, התשמ"ד-1983;  .8

צו רופאי השיניים )אגרות רשיון, היתר זמני ואישור תואר מומחה(, התשמ"ד-1983;  .9

צו רופאי השיניים )אגרת בחינה(, התשמ"ד-1983;  .10

צו המילדות )אגרות רשיון ותעודת היתר(, התשמ"ד-1983;  .11

תקנות הפסיכולוגים )אגרת רישום(, התשמ"ד-1983;  .12

תקנות ההסגר, 1933;  .13

תקנות ההסגר )אגרות חיסונים ותעודות(, התשל"ז-1977;  .14

תקנות בריאות העם )קבורה מחדש(, 1941;  .15

תקנות בריאות הציבור )מזון( )בדיקת דגים(, התשמ"א-1981;  .16

תקנות רופאי שיניים )שינניות(, התשל"ח-1978;  .17

תקנות רופאי שיניים )הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים והסדרתה(, התשמ"ו-1986;  .18

תקנות רופאי השיניים )מרפאות של תאגידים(, התשנ"ג-1992;  .19

תקנות הרופאים )בחינת רישוי(, התשמ"ח-1988;  .20

תקנות הרופאים )בחינה לקראת סטאג'(, התשמ"ח-1988;  .21

תקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות(, התשל"ז-1977;  .22

תקנות העיסוק באופטומטריה )בחינות ואגרות(, התשנ"ג-1993;  .23
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תקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989

16388א1.4.2017

וסדריה(,  הבחינה  ופרטי  והוראתם,  מוכרים  היפנוט  )לימודי  בהיפנוזה  השימוש  תקנות   .24
התשנ"א-1991;

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות )אגרות(, התשע"ז-2017.  .25

)תיקונים: התשס"א, 
התשס"ה, התשס"ו, 

התשע"ב(

תוספת שניה 1
)תקנות 1 ו־2(

ד' בניסן התשמ"ט )9 באפריל 1989( 

ר ו צ   ב ק ע י
שר הבריאות

_________________
 - סכומי אגרות לענין התקנות המפורטות בתוספת הראשונה  הכוללת  תוכן התוספת השניה,   .1

הושמט.
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