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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )העלאת מחירי אשפוז ושירותים 
אמבולטוריים( )מס' 2(, התשע"ד-2014 1

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()2(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ו-1996 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות שקוימה עם ועדת מחירים לפי סעיף 13 

לחוק, אנו מצווים לאמור:

בשיעור העלאת מחירים הקובע,  המחיר  לעומת  יתייקרו  שלהלן  הרפואיים  השירותים  מחירי  )א(   .1
המפורט לצדם:

אשפוז, לרבות אשפוז יום ושירותים דיפרנציאליים בבתי חולים כלליים   )1(
;3.84% -

שירותי מרפאות ומכונים בבתי חולים כלליים - 3.84%;  )2(

בבתי  מיון  אגרות  לרבות  מיון,  בחדרי  ייחודי  תשלום  שלהם  שירותים   )3(
חולים כלליים - 3.84%;

)מחירים  ושירותים  פיקוח על מחירי מצרכים  בצו  השירותים המפורטים   )4(
מרביים לשירותים רפואיים(, התשנ"ג-1993 - 3.84%;

אשפוז יולדות - 3.84%;  )5(

אשפוז בבתי חולים גריאטריים - 3.57%;  )6(

שירותים אמבולטוריים בבתי חולים גריאטריים - 3.57%;  )7(

אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים - 3.57%;  )8(

שירותים אמבולטוריים בבתי חולים פסיכיאטריים - 3.57%;  )9(

שירותים אמבולטוריים הניתנים במערכת הבריאות הציבורית מחוץ לבתי   )10(
חולים - 3.84%;

בדיקת מי שפיר - 3.84%;  )11(

אחרת  חולים  לקופת  חולים  קופת  ידי  על  הניתנים  מרפאה  שירותי   )12(
)מחירים  שעה(  )הוראת  ובשירותים  במצרכים  מחירים  יציבות  בצו  המפורטים 

מרביים לשירותי מרפאה(, התשנ"ו-1996 - 3.84%;

מנת דם, תעריף למנה אחת - 0%.  )13(
_________________
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המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות להוצאת הלכות.
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על אף האמור בסעיף קטן )א(, בתקופה שעד יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר  )ב( 
- )2014

המחיר  לעומת   1.94% של  בשיעור  יתקיירו  להלן  המפורטים  השירותים   )1(
הקובע:

צנתור אבחנתי, צנתור לב טיפולי כולל תומכנים משחררי תרופה, ניתוח לב 
לרבות מעקפים, כריתה ושחזור חוליות עמוד שדרה, השתלת מח עצם מתורם 
 PDA הפלואידנטי כולל הפרדת תאי אב, צנתור סגירת פגמים במחיצת הלב או

בעזרת מיתקן דמוי מטרייה וניתוחי ורידים בגפיים תחתונות.

תחילתו של צו זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(.תחילה  .2

כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(
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