
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

1138 צו	סדר	הדין	הפלילי	)ברירת	משפט	-	חוקי	עזר	לאשקלון(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1138 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	כרטיסי	חיוב	)תיקון(,	התשע"ב-2012

	תקנות	אימוץ	ילדים	)הוראות	בדבר	שמירה	נפרדת	וחסויה	של	פרטי	הורה	שני	והשימוש	בהם(,
1138 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 התשע"ב-2012

1140 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 צו	תכנון	משק	החלב	)קביעת	היקף	הייצור	המקומי	הכולל	לשנת	2012(	)תיקון(,	התשע"ב-2012

1141 תקנות	התעבורה	)תיקון	מס'	7(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1141 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	ביטוח	בריאות	ממלכתי	)מדדי	איכות	ומסירת	מידע(,	התשע"ב-2012

1143 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	רישוי	עסקים	)פטור	מחובת	רישוי	לקייטנות(	)תיקון(,	התשע"ב-2012

1144 כללי	משק	החשמל	)אספקת	חשמל	לצרכנים(	)הוראת	שעה(	)תיקון	מס'	2(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

תיקון	טעות

10 במאי 2012 7119 י"ח באייר התשע"ב
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צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לאשקלון(, התשע"ב-2012
התשמ"ב- משולב[,	 ]נוסח	 הפלילי	 הדין	 סדר	 לחוק	 228)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

11982,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

התשל"א-11971,	 קנס(,	 )עבירות	 העיריות	 לצו	 ד'	 בחלק	 קנס	 עבירת	 שנקבעה	 	עבירה	 �1
נקבעת	בזה	עבירה	של	ברירת	משפט�

	תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� �2
ל'	בשבט	התשע"ב	)23	בפברואר	2012(

נאמן 					יעקב	 	 	 	 	 )חמ	3-1585(

שר	המשפטים 	 	
__________

	ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43;	התש"ן,	עמ'	111� 1

	ק"ת	התשל"א,	עמ'	1184;	ק"ת-חש"ם	התשנ"ה,	עמ'	232� 2

תקנות כרטיסי חיוב )תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	21	לחוק	כרטיסי	חיוב,	התשמ"ו-11986,	לאחר	התייעצות	עם	 	

נגיד	בנק	ישראל	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנה	4)א(	לתקנות	כרטיסי	חיוב,	התשמ"ו-21986,	בסופה	יבוא	";	ואולם	הסתיים	חוזה	 �1
כרטיס	האשראי	או	השעה	מנפיק	את	הזכות	להשתמש	בכרטיס	אשראי,	רשאי	המפקח,	
כהגדרתו	בחוק	הבנקאות	)רישוי(,	התשמ"א-31981	)להלן	בתקנה	זו	-	חוק	הבנקאות(,	
ליתן	הוראות	אחרות	מכוח	סעיף	5)ג1(	לפקודת	הבנקאות,	1941,	לעניין	מסירת	הודעות	

על	ידי	מנפיק	שהוא	תאגיד	בנקאי	או	תאגיד	עזר,	כהגדרתם	בחוק	הבנקאות"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� �2
ב'	בניסן	התשע"ב	)25	במרס	2012(

נאמן 					יעקב	 	 	 	 	 )חמ	3-1982(

שר	המשפטים 	 	
__________

	ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	187;	התשס"ח,	עמ'	814� 1

	ק"ת	התשמ"ו,	עמ'	1486;	התש"ס,	עמ'	767� 2

	ס"ח	התשמ"א,	עמ'	232;	התשע"א,	עמ'	366� 3

תקנות אימוץ ילדים )הוראות בדבר שמירה נפרדת וחסויה של פרטי הורה 
שני והשימוש בהם(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	8ג)ד(	לחוק	אימוץ	ילדים,	התשמ"א-11981	)להלן	-	החוק(,	אני	 	
מתקין	תקנות	אלה:

36)ב(	 בסעיף	 כמשמעותם	 	- ראשי"	 סוציאלי	 ו"עובד	 סוציאלי"	 "עובד	 אלה,	 	בתקנות	 �1
לחוק�

	הורה	המבקש	למסור	את	ילדו	לאימוץ	ומעוניין	למסור	פרטים	על	אודות	ההורה	השני	 �2
לפי	סעיף	8ג)ב(	לחוק,	שיישמרו	בנפרד	ובאופן	חסוי	וישמשו	בעת	הצורך	בלבד,	לאיתורו	
את	 ימסור	 ההורה,	 שציין	 אחרת	 למטרה	 או	 יוחסין	 בירור	 למטרת	 רפואית,	 למטרה	

קביעת עבירות 
של ברירת משפט

תחילה

הגדרות

אופן מסירת פרטי 
ההורה השני

__________
	ס"ח	התשמ"א,	עמ'	293;	התשע"א,	עמ'	110� 1

תיקון תקנה 4

תחילה
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הפרטים	האמורים	לפי	טופס	פרטים	על	הורה	שני	שבתוספת	)להלן	-	הטופס(;	הטופס	
ימולא	בשני	עותקים	חתומים	בידו�	

	הורה	שחתם	על	הטופס	יכניס	כל	עותק	שלו	למעטפה	כפולה;	המעטפה	הפנימית	 	)א( �3
תיסגר	בידי	ההורה	ועל	גביה	תודבק	מדבקה	שיציין	בה	את	המטרות	שלשמן	ניתן	לעשות	
תוכנס	 הפנימית	 המעטפה	 בטופס;	 שפורטו	 כפי	 השני,	 ההורה	 לאיתור	 בפרטים	 שימוש	

למעטפה	החיצונית	שעליה	יירשמו	פרטי	תיק	המאומץ,	והכל	אם	נחתם	הטופס	-

	בישראל	-	בנוכחות	עובד	סוציאלי; )1(

במקום	 ישראל	 של	 קונסולרי	 או	 דיפלומטי	 נציג	 לפני	 	- לישראל	 	מחוץ	 )2(
החתימה,		ושתי	המעטפות	הכפולות	יוכנסו	למעטפה	סגורה,	שיירשם	עליה	"מכיל	
מידע	חסוי	-	לעיון	עובד	סוציאלי	ראשי	בשירות	למען	הילד	בלבד",	והיא	תישלח	
עובד	 לידי	 ותובא	 דיפלומטי	 דואר	 למשלוח	 המקובלת	 בדרך	 בהקדם,	 לישראל,	

סוציאלי	ראשי�

	עובד	סוציאלי	ראשי	או	עובד	סוציאלי	שהוא	הסמיך	לכך	)להלן	-	עובד	סוציאלי	 )ב(
מוסמך(	יניח	אחת	מן	המעטפות	הכפולות	בחלק	נפרד	בתוך	תיק	המאומץ,	אשר	יישמר	
במקום	נעול	ומוגן	שאין	גישה	אליו	אלא	לעובד	הסוציאלי	הראשי	או	לעובד	סוציאלי	
מוסמך,	ואת	המעטפה	הכפולה	השנייה	יניח	בכספת	במשרדי	השירות	למען	הילד	של	

משרד	הרווחה	והשירותים	החברתיים�	

	התקבלה	בקשה	בכתב	לאיתור	ההורה	השני	למטרה	רפואית,	למטרת	בירור	יוחסין	 )א( 	�4
או	למטרה	אחרת	שציין	ההורה	המוסר	לאימוץ,	יצרף	המבקש	את	המסמכים	המוכיחים	

את	הצורך	באיתור�	

	שוכנע	עובד	סוציאלי	ראשי	כי	התקיימו	המטרות	שלשמן	נמסרו	הפרטים	כאמור	 )ב(
בתקנה	2,	רשאי	הוא	או	עובד	סוציאלי	מוסמך	לפתוח	את	המעטפה	הפנימית	ולעשות	

שימוש	בפרטים	לאיתור	ההורה	השני�

בתום	השימוש	בפרטים	לאיתור	ההורה	השני	יכניס	העובד	הסוציאלי	הראשי	או	העובד	 	�5
את	 גביה	 על	 וידביק	 אותה	 יסגור	 פנימית	 למעטפה	 הטופס	 את	 המוסמך,	 הסוציאלי	
המדבקה	שבה	מצוינות	המטרות	שלשמן	ניתן	לעשות	שימוש	בפרטים	לאיתור	ההורה	
המעטפה	 את	 יכניס	 המוסמך	 הסוציאלי	 העובד	 או	 הראשי	 הסוציאלי	 העובד	 השני;	
הפנימית	למעטפה	החיצונית	שעליה	יירשמו	פרטי	תיק	המאומץ	ויחזיר	את	המעטפה	

הכפולה	למקום	שממנו	הוצאה�

תוספת
)תקנה	2(

פרטים על ההורה השני

אני הח"מ:

שם	פרטי:

����������������������������������������

שם	משפחה:	

����������������������������������������

מס'	זהות:

����������������������������������������	

פרטים על הילד:

שם	הילד:	

��������������������������������������

מס'	זהות	של	הילד:

�������������������������������������������������

תאריך	לידה	של	הילד:	

�������������������������������������������������

שמירת המידע

שימוש במידע

הוראות לעניין 
סיום השימוש 
בפרטי ההורה 

השני
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פרטי ההורה השני שאני מוכן למסור, בתנאי שיישמרו בנפרד ובאופן חסוי, ושייעשה 
בהם שימוש לאיתורו למטרות המפורטות להלן בלבד:

שם	פרטי	של	ההורה	השני:	

���������������������������������������������������������������

שם	משפחה	של	ההורה	השני:	

���������������������������������������������������������������������������

גיל	או	תאריך	לידה:

����������������������������������������	

מס'	זהות:

			����������������������������������������	

דת:

�������������������������������

ארץ	מוצא:

������������������������������

מצב	משפחתי:	

����������������������������������������

מקום	מגורים	ידוע:

����������������������������������������	

פרטים	נוספים:	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	מטרה	רפואית:	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� □
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

		מטרת	בירור	יוחסין:	 □
	מטרה	אחרת	)נא	לפרט(:	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� □
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 בהתאם	לסעיף	8ג)ג(	לחוק	אימוץ	ילדים,	התשמ"א-1981,	אבקש	כי	תובא	לידיעתי	 □
כוונה	לאתר	את	ההורה	השני	שפרטיו	מולאו	לעיל�

������������������������������������������				 	 	 	���������������������������������������������													
																חתימה 	 	 	 																										תאריך	

י"ח	באדר	התשע"ב	)12	במרס	2012(
ן ו כחל 					משה	 	 	 	 	 )חמ	3-4395(

שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים 	 	

צו תכנון משק החלב )קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת 2012( 
)תיקון(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	4)ב(	לחוק	תכנון	משק	החלב,	התשע"א-12011,	ומכיוון	שראיתי	 	
שנמצאו	תנאים	המצדיקים	זאת,	אני	מצווה	לאמור:

	,)2012 לשנת	 הכולל	 המקומי	 הייצור	 היקף	 )קביעת	 החלב	 משק	 תכנון	 לצו	 	1 בסעיף	 	�1
התשע"ב-22011,	במקום	פסקה	)2(	יבוא:

	חלב	כבשים:	95�8	מיליון	ליטרים�" )2("

ט'	באייר	התשע"ב	)1	במאי	2012(
קד ו נ רית	 					או 	 	 	 	 )חמ	3-4362(

שרת	החקלאות	ופיתוח	הכפר 	 	
__________

	ס"ח	התשע"א,	עמ'	762� 1

	ק"ת	התשע"ב,	עמ'	106� 2

תיקון תקנה 1
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תקנות התעבורה )תיקון מס' 7(, התשע"ב-2012
39ב	 סעיף	 לפי	 באישור	שר	האוצר	 לפקודת	התעבורה1,	 	70 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-21985,	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת	לפי	סעיף	1)ב(	

לחוק–יסוד:	משק	המדינה3,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בפרט	16	לחלק	ג'	בתוספת	הראשונה	לתקנות	התעבורה,	התשכ"א-41961,	המילים	"כפל	 	�1
רישיון	רכב	שבו	רשום	שעבוד	-	145"	-	יימחקו�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� �2
כ"ד	באדר	התשע"ב	)18	במרס	2012(

כ"ץ 					ישראל	 	 	 	 	 )חמ	3-83(

שר	התחבורה	התשתיות	הלאומיות 	 	
והבטיחות	בדרכים 	 	

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 1

	ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"א,	עמ'	130� 2

	ס"ח	התשל"ה,	עמ'	206� 3

	ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425;	התשע"ב,	עמ'	200,	עמ'	528,	עמ'	529,	עמ'	687,	עמ'	999	ועמ'	1079� 4

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )מדדי איכות ומסירת מידע(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	35	ו–60)א(	לחוק	ביטוח	בריאות	ממלכתי,	התשנ"ד-11994,	 	

וסעיף	29א)1(	לפקודת	בריאות	העם,	21940,		אני	מתקין	תקנות	אלה:	

	בתקנות	אלה	- �1
"ועדה	מייעצת"	-	ועדה	שמינה	הרופא	הממשלתי	לפי	תקנה	5;

"מדד	איכות"	-		מדד	המייצג	באופן	מהימן	ותקף,	במישרין	או	בעקיפין,	בערך	תוצאתי	
שירותי	 של	 או	 רפואי	 טיפול	 של	 האיכות	 רמת	 את	 או	 ההיקף	 את	 תהליכי,	 או	

בריאות	בבתי	חולים	ובקופות	חולים,	לפי	הנושאים	שבתוספת;

"הרופא	הממשלתי"	-	המנהל	הכללי	של	משרד	הבריאות�	

לפי	 האיכות	 מדדי	 את	 יגדיר	 המייעצת,	 בוועדה	 שנועץ	 לאחר	 הממשלתי,	 הרופא	 	�2
שכתובתו הבריאות	 משרד	 של	 האינטרנט	 באתר	 ויפרסמם	 שבתוספת	 	הנושאים	

www�health�gov�il	)להלן	-	אתר	האינטרנט	של	משרד	הבריאות(�

	מנהל	בית	חולים	או	מנהל	קופת	חולים,	או	מי	שהוא	מינה	לכך,	חייבים	למסור	 	)א( �3
לרופא	הממשלתי	כל	מידע	ניהולי,	כספי	או	רפואי	שידרוש,	הנחוץ	לשם	מדידת	הטיפול	
במועד	 וזאת	 המדידה(,	 	- )להלן	 האיכות	 למדדי	 ביחס	 הבריאות	 שירותי	 או	 הרפואי	

ובאופן	שעליהם	יורה	הרופא	הממשלתי	לכל	בית	חולים	ולכל	קופת	חולים�

	מידע	הנדרש	לפי	תקנת	משנה	)א(	המתייחס	למטופל	באופן	פרטני	יכלול	נתונים	 )ב(
לזיהויו,	 להביא	 כדי	 בהם	 שאין	 הממשלתי,	 הרופא	 שיורה	 כפי	 המטופל	 של	 אישיים	
יורה	הרופא	הממשלתי,	לאחר	התייעצות	 וההצפנה	שעליה	 בהתאם	לשיטת	הקידוד	
עם	רשם	מאגרי	המידע	שמונה	לפי	חוק	הגנת	הפרטיות,	התשמ''א-31981,	תוך	יישום	
אמצעים	טכנולוגיים	שמטרתם	מזעור	החשש	לשימוש	לרעה	או	לפגיעה	במידע	השמור	

במערכת�

תיקון התוספת 
הראשונה

תחילה

__________
	ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	156� 1

	ע"ר	1940,	תוס'	1,	עמ'	191� 2

	ס"ח	התשמ"א,	עמ'	128� 3

הגדרות

הגדרת מדדי 
איכות

חובת מסירת 
מידע
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לוועדה	 ויעביר	 	3 בתקנה	 כאמור	 שהתקבל	 המידע	 את	 ינתח	 הממשלתי	 	הרופא	 	)א( �4
המייעצת	את	ממצאיו	באופן	שאינו	מזהה	מטפל,	מטופל,	בית	חולים	או	קופת	חולים�	

מטפל	 או	 חולים	 קופת	 חולים,	 בית	 כאשר	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 האמור	 אף	 על	 		 )ב(
יהיה	הרופא	 הם	הגורם	היחיד	בארץ	הנותן	את	השירות	או	הטיפול	הרפואי	הנמדד	
הממשלתי	רשאי	למסור	את	ממצאי	המדידה	לוועדה	אף	אם	הממצאים	עשויים	להביא	
או	 עניינים	אישי	 בניגוד	 עלול	להימצא	 הוועדה	המייעצת	 לזיהוים;	אם	אחד	מחברי	
מוסדי,	ביחס	לנושא	הנדון,	יודיע	על	כך	ליושב	ראש	הוועדה	המייעצת	וינהג	בהתאם	

להוראותיו,	בהתייעצות	עם	היועץ	המשפטי	של	משרד	הבריאות�

		הרופא	הממשלתי	ימנה	ועדה	מייעצת	שחבריה	הקבועים	יהיו	כלהלן: 	)א( �5
	ראש	מינהל	רפואה	במשרד	הבריאות	והוא	יהיה	יושב	ראש	הוועדה; )1(

	המשנה	למנהל	הכללי	במשרד	הבריאות; )2(

		ראש	מינהל	הסיעוד	במשרד	הבריאות; )3(

		ראש	חטיבת	המידע	של	משרד	הבריאות; )4(

		נציג	מינהל	האיכות	במשרד	הבריאות; )5(

		המדען	הראשי	של	משרד	הבריאות; )6(

		נציג	אקדמיה; )7(

		שני	נציגים	מקופות	חולים; )8(

		שני	נציגים	מבתי	חולים,	שאינם	בבעלות	של	קופות	החולים� )9(

	הועדה	המייעצת	רשאית	לזמן	מומחים	לדיוניה,	כפי	שתמצא	לנכון�	 )ב(

	הוועדה	המייעצת	תייעץ	לרופא	הממשלתי	בהגדרת	מדדי	האיכות	כאמור	בתקנה	2 	)ג(
ובהגדרת	המידע	הנדרש	לשם	המדידה	כאמור	בתקנה	3�

הממשלתי	 מהרופא	 אליה	 שהועברו	 המדידה	 בממצאי	 תדון	 המייעצת	 	הוועדה	 )ד(
המידע	 ניתוח	 על	 לו	 להמליץ	 לנכון,	 שתמצא	 ככל	 היא,	 ורשאית	 	4 בתקנה	 כאמור	

שהתקבל	כאמור	בתקנה	3,	באופן	שונה�

	הרופא	הממשלתי	יפרסם,	מזמן	לזמן,	את	ממצאי	המדידה	לגבי	בתי	חולים	וקופות	 )א( 	�6
חולים	באתר	האינטרנט	של	משרד	הבריאות	ובדרכים	נוספות	אשר	יבטיחו	את	זמינות	

המידע	ונגישותו	לציבור	הרחב�

מתייחסים	 שאליו	 הגורם	 את	 המזהה	 באופן	 יהיה	 המדידה	 ממצאי	 	פרסום	 )ב(
הממצאים�

		על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)א(,	הרופא	הממשלתי	לא	יפרסם	ממצאי	מדידה		אם	 )ג(
שוכנע,	לאחר	שנועץ	בוועדה	המייעצת,	שלא	הוכח	שהם	משקפים	באופן	מהימן	את	

המדד	שהוגדר	או	שלא	הוכחו	מדעית�	

ממצאי	 את	 לפרסם	 רשאי	 הרופא	הממשלתי	 )ב(,	 משנה	 בתקנת	 האמור	 אף	 על	 		 )ד(
המדידה	באופן	שאינו	מזהה	את	הגורם	שאליו	מתייחסים	הממצאים	אם	שוכנע,	לאחר	
שנועץ	בוועדה	המייעצת,	כי	קיים	חשש	שפרסומם	באופן	מזהה	עלול	לסכן	את	שלום	

הציבור�

	טרם	פרסום	ממצאי	המדידה	באופן	המזהה	את	הגורם	שאליו	מתייחסים	הממצאים,	 )א( 	�7
ימסור	אותם	הרופא	הממשלתי	לגורם	שאליו	מתייחסים	הממצאים	בצירוף	הודעה	בכתב	
בכתב	 הרופא	הממשלתי,	 לפני	 להציג	 גורם	 אותו	 של	 זכותו	 ועל	 לפרסמם	 כוונתו	 על	

ניתוח המידע

מינוי ועדה 
מייעצת 

ותפקידיה

פרסום ממצאי 
המדידה

זכות טיעון
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בתוך	14	ימים,	נתונים	וטענות	שיש	ביכולתם	להשפיע	על	ממצאי	המדידה	שבכוונת	
הרופא	הממשלתי	לפרסם�

	גורם	שהרופא	הממשלתי	מסר	לו	את	ממצאי	המדידה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	 )ב(
לא	יפרסם	את	הממצאים	שהועברו	אליו	טרם	פרסומם	בידי	הרופא	הממשלתי�

יבחן	את	טענותיו	של	הגורם,	שהועברו	אליו	כאמור	בתקנת	 	הרופא	הממשלתי	 )ג( 	
	;4 )א(,	ולשם	כך	רשאי	הוא	להיוועץ	בוועדה	המייעצת	בכפוף	להוראת	תקנה	 משנה	
הרופא	הממשלתי	יודיע	על	החלטתו	לגורם	ולא	יפרסם	את	הממצאים	בטרם	חלפו	45	

ימים	מיום	מתן	הודעה	בכתב	לאותו	גורם	על	דחיית	התנגדותו	לפרסום�

ימים,	רשאי	הרופא	 	14 )א(	בתוך	 	לא	התקבלה	התייחסות	כאמור	בתקנת	משנה	 )ד(
מתייחסים	 שאליו	 הגורם	 את	 המזהה	 באופן	 המדידה	 ממצאי	 את	 לפרסם	 הממשלתי	

הממצאים	כאמור	בתקנה	6)א(	ו–)ב(�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	90	ימים	מיום	פרסומן� �8

תוספת
)תקנה	1(

רשימת הנושאים של מדדי האיכות 

הנושאים	שלהלן	-	יכול	שיידרש	לגביהם	מידע	כללי	ויכול	שיידרש	לגביהם	מידע	מפורט		
לפי	מאפייני	מטופל:	

תוצאות	טיפול	רפואי	-	בכלל	זה	הצלחות	הטיפול,	סיבוכים	ותופעות	לוואי; 	�1

תהליכי	טיפול	רפואי	-	בכלל	זה	תיעוד	רפואי,	דיוק	באבחנות,	מתן	תרופות,	התערבויות	 	�2
רפואיות	וציות	לנהלים;

שכיחות	אבחנות	רפואיות,	תוצאות	בדיקות	ואיכות	רמת	האבחון; 	�3

רמת	ההשקעה	בבטיחות	הטיפול,	דיווח	אירועים	חריגים,	ניהול	ועדות	בדיקה,	ביצוע	 	�4
בתשתיות	 השקעה	 חריג,	 אירוע	 ניהול	 אופן	 חריגים,	 מאירועים	 ללמידה	 תחקירים	

ובמבנה;

המצאות	ושימוש	בתשתיות	רפואיות	ובכלל	זה	משאבי	כוח	אדם,	מכשור	רפואי,	שימוש	 	�5
בטכנולוגיות,	ציוד	רפואי	ומחשוב;

המטופל	 וחוויית	 השירות	 לשיפור	 בטכנולוגיות	 שימוש	 רפואי,	 בטיפול	 שירות	 מדדי	 	�6
ושביעות	רצון	המטופלים�

י"ד	באייר	התשע"ב	)6	במאי	2012(
הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-4313(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	

צו רישוי עסקים )פטור מחובת רישוי לקייטנות( )תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	2ג	לחוק	רישוי	עסקים,	התשכ"ח-11968,	ובאישור	ועדת	החינוך	 	

התרבות	והספורט	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

בתוספת	לצו	רישוי	עסקים	)פטור	מחובת	רישוי	לקייטנות(,	התשנ"ח-21998	- 	�1
	במקום	פרט	3	יבוא: )1(

תחילה

תיקון התוספת

__________
	ס"ח	התשכ"ח,	עמ'	204;	התשנ"ח,	עמ'	329� 1

	ק"ת	התשנ"ח,	עמ'	1230;	התשע"א,	עמ'	1061� 2



קובץ	התקנות	7119,	י"ח	באייר	התשע"ב,	2012�5�10 1144
	סודר	במח'	רשומות,	משרד	המשפטים,	והודפס	במדפיס	הממשלתי 	 ISSN 0334-7014	 	 המחיר	24�3	שקלים	חדשים

העיריות3,	 לפקודת	 249א	 בסעיף	 כמשמעותו	 עירוני	 תאגיד	 מקומית,	 	רשות	 �3"
או	תאגיד	אשר	מטרותיו	הן	בתחום	הסמכויות	והתפקידים	של	מועצה	מקומית	
לפחות	 מקומית	 למועצה	 יש	 ובו	 המקומיות4,	 המועצות	 בפקודת	 כמשמעותה	
מחצית	ההון	או	מחצית	כוח	ההצבעה	ובלבד	שתאגיד	כאמור	פועל	באתר	הקבע	

שלו	וקיבל	אישור	להקמת	תאגיד	משר	הפנים;";

	בפרט	4,	אחרי	"מתנ"ס	עירוני"	יבוא	"או	מתנ"ס	הפועל	בפיקוח	החברה	למתנ"סים	 )2(
מרכזים	קהילתיים	בע"מ";

	אחרי	פרט	22	יבוא: )3(

	היכלי	עונג; �23"

	תנועת	הנוער	הדרוזית; �24

	תנועת	הנוער	הלאומי; �25

	אלו"ט	-	אגודה	לאומית	לילדים	אוטיסטים�" �26

	צו	רישוי	עסקים	)פטור	מחובת	רישוי	לקייטנות(	)הוראת	שעה(,	התשע"א-52011	-	בטל� �2

י"ב	בניסן	התשע"ב	)4	באפריל	2012(
ישי 	 הו 					אלי 	 	 	 	 )חמ	3-502(

שר	הפנים 	 	
__________

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197;	ס"ח	התשמ"ח,	עמ'	18� 3

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 4

	ק"ת	התשע"א,	עמ'	1061� 5

כללי משק החשמל )אספקת חשמל לצרכנים( )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ב-2012

תקנות	 מתקין	 אני	 התשנ"ו-11996,	 החשמל,	 משק	 לחוק	 	63 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
אלה:

)להלן	 )הוראת	שעה(,	התשנ"ז-21996	 )אספקת	חשמל	לצרכנים(	 בכללי	משק	החשמל	 	�1
-	הכללים	העיקריים(,	בפתיח,	במקום	"עד	יום	ח'	באייר	התשע"ב	)30	באפריל	2012("	

יבוא	"עד	יום	י"ח	בטבת	התשע"ג	)31	בדצמבר	2012("�

ט"ז	באייר	התשע"ב	)8	במאי	2012(
לנדאו 	 י ז עו 	 	 )חמ	3-188(

שר	האנרגיה	והמים 	 	
__________

ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	208� 	1
י"פ	התשמ"ח,	עמ'	735;	התשנ"ב,	עמ'	4021;	ק"ת	התשנ"ז,	עמ'	50;	התשנ"ח,	עמ'	748	ועמ'	1317;	התשנ"ט,	 	2
עמ'	1088;	התש"ס,	עמ'	327	ועמ'	678;	התשס"א,	עמ'	223;	התשס"ב,	עמ'	180	ועמ'	912;	התשס"ג,	עמ'	559	
ועמ'	822;	התשס"ד,	עמ'	167	ועמ'	752;	התשס"ה,	עמ'	235;	התשס"ו,	עמ'	327,	עמ'	998	ועמ'	1156;	התשס"ז,	
עמ'	592,	עמ'	618,	עמ'	944	ועמ'	1148;	התשס"ח,	עמ'	271	ועמ'	864;	התשס"ט,	עמ'	44,	עמ'	859;	התש"ע,	

עמ'	93	ועמ'	1040;	התשע"א,	עמ'	120	ועמ'	1188;	התשע"ב,	עמ'	94�
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