
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

260 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	מעונות	יום	שיקומיים	)כללים	להכרה	במכון	להתפתחות	הילד(,	התש"ע-2009

264 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	מקורות	אנרגיה	)צריכת	אנרגיה	מרבית	למכשיר	חשמל	ביתי(,	התש"ע-2009

266 תקנות	התכנון	והבניה	)בקשה	להיתר,	תנאיו	ואגרות(	)תיקון(,	התש"ע-2009	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

267 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	כביש	אגרה	)כביש	ארצי	לישראל(	)אכיפת	תשלומים(	)תיקון(,	התש"ע-2009

	תקנות	מס	הכנסה	)תיאומים	בשל	אינפלציה(	)שיעורי	פחת(	)תיקון	מס'	3(,	התשמ"ט-1989	)תיקון(,
268 התש"ע-2009�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

268 תקנות	רופאי	שיניים	)אישור	תואר	מומחה	ובחינות(	)תיקון(,	התש"ע-2009	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

269 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	הסדרת	העיסוק	במקצועות	הבריאות	)הכשרה	מעשית(,	התש"ע-2009

270 תקנות	הסדרת	העיסוק	במקצועות	הבריאות	)נושאי	בחינות(,	התש"ע-2009	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

271 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	הסדרת	העיסוק	במקצועות	הבריאות	)הארכת	תקופת	תוקף	של	תעודה	זמנית(,	התש"ע-2009

271 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 תקנות	הסדרת	העיסוק	במקצועות	הבריאות	)סדרי	בחינות(,	התש"ע-2009

274 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 הודעת	התקשורת	)בזק	ושידורים(	)אגרה	בעד	מתן	רישיון	מיוחד(,	התש"ע-2009

274 החלטת	גמלאות	לנושאי	משרה	ברשויות	השלטון	)חברי	הכנסת	ושאיריהם(	)תיקון(	)תיקון(,	התש"ע-2009	�	�		
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תקנות מעונות יום שיקומיים )כללים להכרה במכון להתפתחות הילד(, 
התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	6א	לחוק	מעונות	יום	שיקומיים,	התש"ס-12000	)להלן	-	החוק(,	 	
אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנות	אלה	- 	�1

"אחראי	מקצועי"	-	מנהל	מכון	מוכר	או	רופא	מומחה	בנוירולוגיית	ילדים	והתפתחות	
הילד	או	ברפואת	ילדים,	שהוא	בעל	ניסיון	של	שלוש	שנות	עבודה	במכון	מוכר	
בהיקף	של	חצי	משרה	לפחות,	והמועסק	על	ידי	מכון	מוכר	או	יחידה	טיפולית	

מוכרת;

יחידה	להתפתחות	הילד	בקהילה,	הפועלת	בחסותו	של	אחראי	 "יחידה	טיפולית"	-	
מקצועי;

"מכון"	-	מכון	להתפתחות	הילד;

ביחידה	 או	 במכון	 	,5 עד	 	3 בתקנות	 בעלי	המקצוע	המפורטים	 כל	 	- "צוות	מקצועי"	
טיפולית,	לפי	העניין�

	בקשת	גוף	שהוא	מכון	או	שהוא	יחידה	טיפולית	להכרה	כמכון	להתפתחות	הילד,	 )א( 	�2
שבתוספת	 הטופס	 לפי	 הבריאות,	 במשרד	 הילד	 להתפתחות	 המחלקה	 למנהל	 תוגש	
המפורטים	 להכרה	 התנאים	 כל	 התקיימות	 על	 המעידים	 ומידע	 מסמכים	 בצירוף	

בתקנות	3	עד	10,	לפי	העניין�

	בקשה	להכרה	ביחידה	טיפולית	יגיש	האחראי	המקצועי	שבחסותו	פועלת	היחידה	 )ב(
הטיפולית�

	מכון	ינוהל	בידי	רופא	מומחה	בנוירולוגיית	ילדים	והתפתחות	הילד	או	ברפואת	 )א( 	�3
ילדים,	שהוא	בעל	ניסיון	של	חמש	שנות	עבודה	בהיקף	של	חצי	משרה	לפחות	במכון	

מוכר�

בעל	 שהוא	 ביחידה	 המועסקים	 מבין	 מקצוע	 בעל	 בידי	 תנוהל	 טיפולית	 	יחידה	 )ב(
ניסיון	של	שלוש	שנות	עבודה	לפחות	במכון	מוכר	או	ביחידה	טיפולית�	

	נוסף	על	המנהל	כאמור	בתקנה	3)א(	במשרה	מלאה	לפחות,	יועסקו	במכון	בעלי	 )א( 	�4
מקצוע	כמפורט	להלן	לפחות,	בהיקף	של	משרה	מלאה	אחת	לפחות	בכל	מקצוע,	זולת	

אם	צוין	לצדו	היקף	משרה	אחר:

	רופא	מומחה	ברפואת	ילדים	או	בנוירולוגיית	ילדים	והתפתחות	הילד,	בעל	 )1(
מוכר,	בחצי	 ניסיון	של	שנת	עבודה	אחת	בהיקף	של	חצי	משרה	לפחות	במכון	

משרה	לפחות;

	פסיכולוג	מומחה	בפסיכולוגיה	התפתחותית; )2(

	פיזיותרפיסט; )3(

	מרפא	בעיסוק; )4(

	עובד	סוציאלי; )5(

	קלינאי	תקשורת� )6(

הגדרות

__________
	ס"ח	התש"ס,	עמ'	169;	התשס"ח,	עמ'	875� 1

הכרה	במכון	
להתפתחות	הילד	
וביחידה	טיפולית

מנהל	המכון	
ומנהל	יחידה	

טיפולית

צוות	מכון	
להתפתחות	הילד
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	כמו	כן	יעסיק	המכון,	לפי	הצורך,	יועצים	שיש	להם	הסדר	קבוע	של	ייעוץ	למכון	 )ב(
אורתופדית,	 בכירורגיה	 והמתבגר,	 הילד	 של	 בפסיכיאטריה	 מומחים	 רופאים	 שהם	
ובמכון	שאין	בו	מומחה	בנוירולוגיית	ילדים	והתפתחות	הילד	-	גם	בנוירולוגיית	ילדים	

והתפתחות	הילד�	

	מכון	יקיים	קשר	ייעוץ	קבוע	ומוסדר	עם	מכון	לגנטיקה	רפואית,	מרפאת	עיניים	 )ג(
ומרפאת	אף–אוזן–גרון�

כמפורט	 בהיקף	 לפחות,	 להלן	 כמפורט	 מקצוע	 בעלי	 יועסקו	 טיפולית	 	ביחידה	 )א( 	�5
לצדם:

	פסיכולוג	מומחה	בפסיכולוגיה	התפתחותית	-	רבע	משרה; )1(

	פיזיותרפיסט	-	חצי	משרה; 	)2(

	מרפא	בעיסוק	-	חצי	משרה; )3(

	עובד	סוציאלי	-	רבע	משרה; )4(

	קלינאי	תקשורת	-	חצי	משרה� )5(

בתקנת	 האמורים	 המקצוע	 בעלי	 שני	 במקום	 להעסיק	 רשאית	 טיפולית	 	יחידה	 )ב(
משנה	)א()1(	ו–)4(,	פסיכולוג	אחד	או	עובד	סוציאלי	אחד,	בחצי	משרה�

וכן	 וטיפול	 המתנה	 אזורי	 ובכללם	 רבועים	 מטרים	 מ–200	 יפחת	 לא	 מכון	 	שטח	 )א( 	�6
אזורים	נוספים	לאחסון	ולשירותים�

הפעילות	 להיקף	 ויותאם	 רבועים	 מטרים	 מ–50	 יפחת	 לא	 טיפולית	 יחידה	 	שטח	 )ב(
הצפוי	של	היחידה�

	שטח	מכון	ויחידה	טיפולית,	אזורי	ההמתנה,	חדרי	הטיפול	ומיתקניו	יהיו	נגישים	 )ג(
לנכים	בכיסאות	גלגלים,	לפי	הוראות	כל	דין�	

	מכון	ויחידה	טיפולית	יחזיקו	עזרים	הדרושים	לאבחון	רב–מקצועי	ומקיף,	לרבות	 )א( 	�7
ספרות	מקצועית	עדכנית,	ותהיה	להם	גישה	לשירותי	מידע	מקצועי	באינטרנט�

האחראי	 של	 אישורו	 את	 טעון	 טיפולית	 ביחידה	 שנעשה	 החוק	 לעניין	 	אבחון	 )ב(
המקצועי�

	מנהל	מכון	אחראי	לקיום	ישיבות	צוות	מקצועי	סדירות,	אחת	לשבוע	לפחות�	 )א( 	�8

	מנהל	יחידה	טיפולית	אחראי	לקיום	ישיבות	צוות	מקצועי	סדירות,	או	להשתתפות	 )ב(
סדירה	של	הצוות	המקצועי	בישיבות	הצוות	של	מכון	מוכר,	אחת	לשבועיים	לפחות�

לכך	שכל	בעל	מקצוע,	 לפי	העניין,	אחראי	 טיפולית,	 יחידה	 ומנהל	 	מנהל	מכון	 )א( 	�9
כמפורט	בתקנות	4	או	5,	המועסק	במכון	או	ביחידה	הטיפולית,	שיש	לו	ותק	מקצועי	
שאינו	עולה	על	שנתיים,	יקבל	הדרכה	אישית,	אחת	לשבוע,	מבעל	מקצוע	באותו	תחום	

שיש	לו	ותק	מקצועי	העולה	על	חמש	שנים�	

)א(	אינה	מחליפה	הדרכה	מקצועית	הדרושה	 	הדרכה	אישית	לפי	תקנת	משנה	 )ב(
לבעל	המקצוע	לפי	כל	דין	אחר�

במכון	וביחידה	טיפולית	יהיו	שירותי	מינהלה	ומזכירות	לפי	הנדרש,	ושירותי	ארכיון	 	�10
לניהול	רשומות	רפואיות	ושמירתן,	כנדרש	לפי	כל	דין�	

צוות	יחידה	
טיפולית

מבנה

עזרים	מקצועיים	
ואבחון

ישיבות	צוות

הדרכה	מקצועית	
אישית

שירותי	מינהלה
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	מכון	ויחידה	טיפולית	שהוכרו	ערב	תחילתן	של	תקנות	אלה	לפי	הוראות	חוזר	 )א( 	�11
המנהל	הכללי	של	משרד	הבריאות	מס'	28/96	מיום	14	בנובמבר	1996,	ייראו	כמוכרים	

לעניין	החוק	ותקנות	אלה�	

	פסיכולוג	ביחידה	טיפולית	שהוכרה	ערב	תחילתן	של	תקנות	אלה	ושאינו	מומחה	 )ב(
בפסיכולוגיה	התפתחותית	יוכל,	על	אף	האמור	בתקנה	5)א()1(,	להוסיף	ולשמש	פסיכולוג	
באותה	יחידה	טיפולית	בלבד,	וזאת	עד	תום	שלוש	שנים	מיום	תחילתן	של	תקנות	אלה;	

אין	לעיל	בהוראה	זו	כדי	לגרוע	מתקנה	5)ב(�

תוספת

)תקנה	1(

בקשה להכרה במכון להתפתחות הילד / יחידה טיפולית להתפתחות הילד בקהילה לעניין חוק 
מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000

שם	המבקש:	�������������������������������������������������

שם	המכון:	����������������������������������������������������

בבקשה	להכיר	ביחידה	טיפולית	להתפתחות	הילד	בקהילה:	

שם	היחידה	הטיפולית:	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

שם	האחראי	המקצועי	נותן	החסות:	���������������������������������������������������������������������������������������������������������

אם	האחראי	המקצועי	הוא	מנהל	מכון	-	שם	המכון:	������������������������������������������������������������������������

אם	המבקש	הוא	תאגיד:

שם	התאגיד:	�����������������������������������������������������������������	ח"פ/ע"ר/	אחר:	����������������������������������������������������

שמות	מורשי	החתימה	מטעם	התאגיד:	��������������������������������������������������������������������������������������������������

יש	לצרף	תעודת	התאגדות/אישור	על	רישום	התאגיד	במרשם	המתנהל	לפי	דין

כתובת	מלאה	של	המכון	/	היחידה	הטיפולית	ודרכי	התקשרות:	

רח'������������������������������������	מס'	�������������������������	יישוב:	�����������������������������������������	מיקוד:������������������������������

כתובת	למשלוח	דואר	)אם	שונה(	:	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

טל':	��������������������������������	פקס':��������������������������������	דואר	אלקטרוני:�������������������������������������������������������������

פרטים על צוות המכון/היחידה הטיפולית: א�	

)יש	לצרף	תעודות	מתאימות	ומסמכים	אחרים	המעידים	על	ניסיון	ומומחיות	לגבי	כל	אחד	
מחברי	הצוות;	היה	יותר	מבעל	מקצוע	אחד	בכל	תחום,	יש	למלא	את	פרטי	כל	המועסקים	

בדף	נפרד	שיצורף	לטופס	המוגש(

	מנהל	המכון:	 	)א( �1

שם	משפחה:	��������������������������������	שם	פרטי:	��������������������������������	מס'	זהות:	��������������������������������

מס'	רישיון	רופא:	��������������������������������	מומחה	בתחום:	�����������������������������	מתאריך:	���������������������������	
מס'	רישיון	מומחה:	������������������������������������������

מומחיות	נוספת	בתחום:	���������������������������	מתאריך:	����������������������	מס'	רישיון	מומחה:����������������

פרטים	על	ניסיון	קודם	בתחום:

במכון	:	�����������������������������������������	מתאריך:	���������������������������������������	עד	תאריך:	���������������������������������

הוראות	מעבר
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	מנהל	היחידה	הטיפולית: )ב(

שם	משפחה:	��������������������������������������	שם	פרטי:	��������������������������������	מס'	זהות:	�������������������������������

מקצוע:	���������������������������������������������������������������������������������������������

מס'	רישיון	)אם	יש(:	���������������������������	מומחיות	)אם	יש(:	��������������������������������	מתאריך:	�������������������	
�������������������������	מתאריך:����������������������	 �����������������������������	מומחיות	נוספת:	 מס'	רישיון	מומחה:	

מס'	רישיון	מומחה:	�������������������������������������������������������������������

פרטים	על	ניסיון	קודם:

במכון	:	�������������������������������������������������������������	מתאריך:	���������������������������	עד	תאריך:	������������������������

	ביחידה	טיפולית	-	האחראי	המקצועי: )ג(

שם	משפחה:	��������������������������������������	שם	פרטי:	��������������������������������	מס'	זהות:	�������������������������������

מס'	רישיון	רופא:	����������������������������	מומחה	בתחום:	�����������������������������������	מתאריך:	������������������������	
מס'	רישיון	מומחה:	�����������������������������������������������������

מומחיות	נוספת	בתחום:	��������������������������	מתאריך:	���������������������	מס'	רישיון	מומחה:	���������������

פרטים	על	ניסיון	קודם	בתחום:

במכון	:	�������������������������������������������������������������	מתאריך:	���������������������������	עד	תאריך:	������������������������

פרטי	המעסיק	הנוכחי:	�������������������������������������������������������������������������������������

רופא	מומחה	ברפואת	ילדים/בנוירולוגיית	ילדים	והתפתחות	הילד	)נדרש	במכון	בלבד;	 	�2
ביחידה	טיפולית	-	אם	יש(:

שם	משפחה:	���������������������������������������	שם	פרטי:	����������������������������������	מס'	זהות:	��������������������������������������

	������������������������ �����������������������������������	מתאריך:	 ��������������������������������	מומחה	בתחום:	 מס'	רישיון	רופא:	
מס'	רישיון	מומחה:	�����������������������������������������������������

מומחיות	נוספת	בתחום:	���������������������������	מתאריך:	���������������������	מס'	רישיון	מומחה:	������������������������

פרטים	על	ניסיון	קודם	בתחום:

במכון	:	�������������������������������������������������������������	מתאריך:	�������������������������������	עד	תאריך:	������������������������������

פרטי	המעסיק	הנוכחי:	�������������������������������������������������������������������������������������

פסיכולוג: 	�3

שם	משפחה:	���������������������������������������	שם	פרטי:	����������������������������������	מס'	זהות:	��������������������������������������

מס'	רישיון	פסיכולוג:	��������������������������������	מומחה	בתחום:	�����������������������������������	מתאריך:	������������������������	
מס'	רישיון	מומחה:	�����������������������������������������������������

פיזיותרפיסט: 	�4

שם	משפחה:	���������������������������������������	שם	פרטי:	����������������������������������	מס'	זהות:	��������������������������������������

מס'	רישיון:	��������������������������������������������������

מרפא	בעיסוק: 	�5

שם	משפחה:	���������������������������������������	שם	פרטי:	����������������������������������	מס'	זהות:	��������������������������������������

מס'	רישיון:	��������������������������������������������������
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עובד	סוציאלי: 	�6

שם	משפחה:	���������������������������������������	שם	פרטי:	����������������������������������	מס'	זהות:	��������������������������������������

מס'	רישיון:	��������������������������������������������������

קלינאי	תקשורת: 	�7

שם	משפחה:	���������������������������������������	שם	פרטי:	����������������������������������	מס'	זהות:	��������������������������������������

מס'	רישיון:	��������������������������������������������������

פירוט	יועצים	ומכונים	שיש	להם	הסדר	קבוע	עם	המכון	למתן	שירותי	ייעוץ:	������������������ 	�8

מבנה המכון / היחידה הטיפולית: ב�	

	יש	לצרף	תכנית	הנדסית	של	המכון	או	היחידה	הטיפולית	בקנה	מידה	1:10,000	שמסומנים	 �1
בה	כל	שטחי	המכון	או	היחידה	הטיפולית	לפי	מטרותיהם	ותכליתם;

	יש	לצרף	טופס	אישור	אכלוס	שניתן	למבנה	על	ידי	הרשות	המקומית� �2

עזרים מקצועיים ומינהלה	-	 ג�	

	האם	יש	במכון	/	ביחידה	הטיפולית	ספריה	מקצועית?	כן	/	לא �1

	האם	קיימת	במכון	/	ביחידה	הטיפולית	עמדת	אינטרנט	ונגישות	למאגרי	מידע	מקצועיים	 �2
ברשת	לשימוש	הצוות	המקצועי?	כן	/	לא

	אם	כן	-	נא	פרט	את	המאגרים	/האתרים/	התוכנות	����������������������������������������������������������������������� *

	פירוט	הציוד	המקצועי	לאבחון	המצוי	במכון	/	ביחידה	הטיפולית:	���������������������������������������� �3

	אם	המכון	מפעיל	יחידות	טיפוליות	או	נותן	להן	חסות,	נא	לפרט	את	היחידות	האלה: �4

שם	����������������������������������������	כתובת	������������������������������������������������������������������������������������������

שיוך	ארגוני:	קופת	חולים	�������������������������������������������������	/	אחר:��������������������������������������

האחראי	המקצועי	על	היחידה	הטיפולית	בקהילה:

שם	פרטי:	����������������������������������	שם	משפחה:	�������������������������������	מס'	זהות:	����������������������������������

	��������������������������������� ����������������������������������������������	מתאריך:	 �������������������������	מומחיות	 מס'	רישיון	רופא:	
מס'	מומחה:	��������������������������������������������

חתימת	המבקש:	���������������������������������������������	תאריך:	�������������������������������������������������

ט"ז	בחשוון	התש"ע	)3	בנובמבר	2009(
נתניהו 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3911(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	

תקנות מקורות אנרגיה )צריכת אנרגיה מרבית למכשיר חשמל ביתי(, 
התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	3	לחוק	מקורות	אנרגיה,	התש"ן-11989	)להלן	-	החוק(,	ובאישור	 	
ועדת	הכלכלה	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

__________
	ס"ח	התש"ן,	עמ'	28� 1
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	בתקנות	אלה	- �1

אפייה,	 תנור	 כביסה,	 מכונת	 כביסה,	 מייבש	 כלים,	 מדיח	 	- ביתי"	 חשמל	 "מכשיר	
כמשמעותם	בתקן;

)להלן	-	 12	לחוק	התקנים,	התשי"ג-21953	 "מעבדה	מאושרת"	-	כמשמעותה	בסעיף	
חוק	התקנים(;

"צריכת	אנרגיה"	-	כמשמעותה	בתקן;

"שיווק	מרחוק"	-	כהגדרתו	בסעיף	14ג	לחוק	הגנת	הצרכן,	התשמ"א-31981;

"תווית	מידע	על	צריכת	אנרגיה"	-	כמשמעותה	בתקן;

חוק	התקנים,	שעותק	שלו	 לפי	 לזמן	 מזמן	 וכתוקפו	 העניין	 לפי	 -	אחד	מאלה	 "תקן"	
מופקד	לעיון	הציבור	במשרדי	מכון	התקנים	הישראלי,	והפניה	אליו	מצויה	באתר	
האינטרנט	של	משרד	התשתיות	הלאומיות	שכתובתו	www�mni�gov�il;	בהעדר	

הפניה	כאמור,	לא	יהיה	תוקף	לתקן	לעניין	תקנות	אלה	-

	למדיח	כלים	-	תקן	ישראלי	ת"י	900	חלק	5�2	"בטיחות	מכשירי	חשמל	ביתיים	 )1(
ומכשירים	דומים:	דרישות	מיוחדות	למדיחי	כלים"4;

		למייבש	כביסה	-	תקן	ישראלי	ת"י	900	חלק	11�2	"בטיחות	מכשירי	חשמל	 )2(
ביתיים	ומכשירים	דומים	-	דרישות	מיוחדות	למייבשי	כביסה"5;

"בטיחות	מכשירי	חשמל	 	2�7 900	חלק	 ישראלי	ת"י	 	למכונת	כביסה	-	תקן	 )3(
ביתיים	ומכשירים	דומים:	דרישות	מיוחדות	למכונות	כביסה"6;

חשמל	 מכשירי	 "בטיחות	 	2�6 חלק	 	900 ת"י	 ישראלי	 תקן	 	- אפייה	 	לתנור	 )4(
לשימוש	ביתי	ולשימושים	דומים	-	דרישות	מיוחדות	לכיריים,	למשפתים,	לתנורי	

אפייה	ומכשירים	דומים	נייחים	לבישול"7�

	לא	ייבא	אדם,	לא	ייצר	לשימוש	בארץ,	ולא	ימכור	מכשיר	חשמל	ביתי,	אלא	אם	 )א( 	�2
כן	נתקיימו	כל	אלה:	

אנרגיה	 צריכת	 בעל	 ביתי	 חשמל	 מכשיר	 שהוא	 אישרה	 מאושרת	 	מעבדה	 )1(
מרבית,	כמפורט	בתוספת;	

האנרגיה	 בצריכת	 עמידתו	 על	 מאושרת	 ממעבדה	 אישור	 צורף	 	למכשיר	 )2(
האמורה	בפסקה	)1(;

	הודבקה	על	המכשיר	או	הוצגה	בסמוך	אליו,	במקום	בולט	לעין,	תווית	מידע	 )3(
על	צריכת	אנרגיה	בתוקף	כמפורט	בתקן�

	לא	יציג	אדם	מכשיר	חשמל	ביתי,	תמונה	או	ציור	של	מכשיר	חשמל	ביתי	או	חפץ	 )ב(
הנחזה	כמכשיר	חשמל	ביתי	בחנות	או	בתצוגה,	אלא	אם	כן	התקיים	בו	האמור	בתקנת	

משנה	)א()3(�

יפורסם	 כן	במודעה	 יציג	אדם	מכשיר	חשמל	ביתי	בשיווק	מרחוק	אלא	אם	 	לא	 )ג(
הדירוג	האנרגטי	של	המכשיר	כמסומן	בתווית	צריכת	האנרגיה�	

הגדרות

חובה	לעמוד	
בדרישה	לצריכת	

אנרגיה	מרבית	
וסימון

__________
	ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשל"ט,	עמ'	34� 2

	ס"ח	התשמ"א,	עמ'	248;	התשס"ד,	עמ'	454� 3

	י"פ	התשס"ט,	עמ'	4380� 4

	י"פ	התשס"ב,	עמ'	1274� 5

	י"פ	התשס"ט,	עמ'	4379� 6

	י"פ	התשס"ח,	עמ'	567� 7



קובץ	התקנות	6836,	כ"ט	בכסלו	התש"ע,	2009�12�16 266

היצרן	או	היבואן	של	מכשיר	חשמל	ביתי	ימסור	לממונה	מידע	על	צריכת	האנרגיה	של	 	�3
מכשירי	חשמל	ביתי	שייבא	או	שייצר	לפי	דרישת	הממונה�

ניתן	 )1	בינואר	2010(,	ואולם	יהיה	 תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	 	�4
למכור	מכשיר	חשמל	ביתי	שאינו	עומד	בצריכת	האנרגיה	המרבית	כמפורט	בתוספת	

עד	ליום	ו'	בניסן	התש"ע	)21	במרס	2010(�

תוספת

)תקנה	2)א()1((

תנורי	אפייהמייבש	כביסהמכונות	כביסהמדיחי	כלים

80%	מצריכת	
חשמל	לייחוס	
למחזור	הדחה	
המחושבת	לפי	
הנוסחה	שבתקן

21�0	קוט"ש	
לק"ג	כביסה

עם	צינור	
פליטה

67�0	קוט"ש	
לק"ג	עומס

עד	35	ל'	
נפח

88�0	קוט"ש	
למחזור	
אפייה	
בעומס	

רגיל
73�0	קוט"ש	עם	מעבה

לק"ג	עומס
מעל	35	ל'	
ועד	65	ל'	

נפח

2�1	קוט"ש	
למחזור	
אפייה	
בעומס	

רגיל
מעל	65	ל'	

נפח
3�1	קוט"ש	

למחזור	
אפייה	
בעומס	

רגיל

ח'	בכסלו	התש"ע	)25	בנובמבר	2009(
לנדאו 	 י ז עו 	 	 )חמ	3-3861(

שר	התשתיות	הלאומיות 	 	

תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )תיקון(, התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	265	לחוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-11965	)להלן	-	החוק(,	 	
ולאחר	התייעצות	עם	המועצה	הארצית	לתכנון	ולבניה,	ובאישור	ועדת	הפנים	והגנת	הסביבה	

של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

התש"ל-21970	 ואגרות(,	 תנאיו	 להיתר,	 )בקשה	 והבניה	 התכנון	 לתקנות	 4)ג(	 בתקנה	 	�1
)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	בפסקה	)7(,	אחרי	"עץ"	יבוא	"בוגר"�

בתקנה	5)ב(	לתקנות	העיקריות	בסופה	יבוא: 	�2

	עצים	בוגרים	מוצעים"� )21("

בתקנה	16	לתקנות	העיקריות	-	 	�3

	בתקנת	משנה	)א()6()ב(,	בסופה	יבוא	"או	העברתם"; )1(

העברת	מידע	
לממונה

תחילה	והוראת	
מעבר

תיקון	תקנה	4

תיקון	תקנה	5

תיקון	תקנה	16

__________
	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 1

	ק"ת	התש"ל,	עמ'	1841;	התשס"ט,	עמ'	12,	עמ'	74,	עמ'	390,	עמ'	595,	עמ'	598,	עמ'	646,	עמ'	886	ועמ'	926� 2
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	אחרי	תקנת	משנה	)ד(	יבוא: )2(

עצים	 של	 בכריתה	 או	 בהעברה	 הכרוך	 היתר	 תיתן	 לא	 מקומית	 	ועדה	 ")ה(
בוגרים	כהגדרתם	בסעיף	83ג	לחוק	אלא	לאחר	שהוצג	לפניה	רישיון	לפי	פקודת	
היערות3;	לא	נתן	פקיד	היערות	את	עמדתו	בתוך	30	ימים	ממועד	הפנייה	אליו,	
תיתן	הוועדה	המקומית	את	היתר	הבניה;	מתן	היתר	הבניה	אינו	בא	במקום	רישיון	

לפי	פקודת	היערות�"

	תחילתן	של	תקנות	אלה	90	ימים	לאחר	פרסומן,	והן	יחולו	על	בקשה	להיתר	שהוגשה	 �4
לוועדה	המקומית	ביום	התחילה	או	לאחריו�	

כ"ט	בחשוון	התש"ע	)16	בנובמבר	2009(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-347(

שר	הפנים 	 	
__________

	חוקי	א"י,	כרך	א',	עמ'	600� 3

תקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת תשלומים( )תיקון(, 
התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	12	ו–16	לחוק	כביש	אגרה	)כביש	ארצי	לישראל(,	התשנ"ה- 	
11995	)להלן	-	החוק(,	ובהסכמת	שר	האוצר	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנות	כביש	אגרה	)כביש	ארצי	לישראל(	)אכיפת	תשלומים(,	התשנ"ט-21999,	במקום	 	�1
התוספת	הראשונה	יבוא:

"תוספת ראשונה

)תקנה	11(

סכומי	הפיצוי	והחזר	הוצאות	הם	כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשים

האגרה	 בכביש	 נסיעה	 כל	 לגבי	 במועד,	 חשבון	 אי–פירעון	 	בשל	 )1(
בתקופת	החיוב	נושא	החשבון	הכלולה	-

	בחשבון	ראשוני 15)א(

	בחשבון	נוסף	ראשון 31)ב(

	בחשבון	נוסף	שני 63)ג(

	בחשבון	נוסף	שלישי 63)ד(

	בשל	עיכוב	רכב )2(176

	בשל	גרירת	רכב	ופינויו )3(131

	בשל	אחסנת	רכב	שפונה	-	 )4(

	בשל	12	שעות	ראשונות פטור)א(

	בשל	12	שעות	נוספות	או	חלק	מהן 47)ב(

	בשל	כל	24	שעות	נוספות	או	חלק	מהן 47)ג(

תחילה

__________
	ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	490;	התשנ"ח,	עמ'	282;	י"פ	התש"ס,	עמ'	1088� 1

	ק"ת	התשנ"ט,	עמ'	1074� 2

החלפת	התוספת	
הראשונה
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בשקלים	חדשים

	בשל	מעשה	שיש	בו	כדי	למנוע	את	זיהוי	הרכב	או	את	חיובו	באגרה )5(1,435

	בשל	שימוש	בתג	חיוב	שאינו	מתאים	לרכב	לפי	תקנה	19 )6("522

י"ג	בכסלו	התש"ע	)30	בנובמבר	2009(
ץ כ" ישראל	 	 	 )חמ	3-2914(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	

תקנות מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )שיעורי פחת(, )תיקון מס' 3(, 
התשמ"ט-1989 )תיקון(, התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	3)א(	לחוק	מס	הכנסה	)תיאומים	בשל	אינפלציה(,	התשמ"ה- 	
11985,	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	2	לתקנות	מס	הכנסה	)תיאומים	בשל	אינפלציה(	)שיעורי	פחת(	)תיקון	מס'	3(,	 	�1
בטבת	 "כ"ד	 יבוא	 	")2007 בדצמבר	 	31( בטבת	התשס"ח	 "כ"ב	 במקום	 התשמ"ט-21989,	

התשע"א	)31	בדצמבר	2010("�

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ג	בטבת	התשס"ח	)1	בינואר	2008(� 	�2

ד'	בחשוון	התש"ע	)22	באוקטובר	2009(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-1446(

שר	האוצר 	 	
__________

	ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	172;	התשס"ח,	עמ'	227� 1

	ק"ת	התשמ"ט,	עמ'	1097;	התשס"ז,	עמ'	427� 2

תקנות רופאי שיניים )אישור תואר מומחה ובחינות( )תיקון(, התש"ע-2009

התשל"ט-11979,	 חדש[,	 ]נוסח	 השיניים	 רופאי	 לפקודת	 	35 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ולאחר	התייעצות	עם	ההסתדרות	לרפואת	שיניים	בישראל,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

התשל"ז-21977, ובחינות(,	 מומחה	 תואר	 )אישור	 שיניים	 רופאי	 לתקנות	 בתוספת	 	�1	
בפרט	1,	בטור	ב',	במקום	סעיף	ב'	יבוא:

"6	חודשים	במחלקה	לכיכורגיה	כללית	או	במחלקה	לכירורגיה	אורתופדית"�

א'	בכסלו	התש"ע	)18	בנובמבר	2009(
נתניהו 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-879(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	
__________

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	32,	עמ'	614� 1

	ק"ת	התשל"ז,	עמ'	2550;	התשס"ו,	עמ'	357� 2

תיקון	תקנה	2

תיקון	התוספת

תחילה
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 תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות )הכשרה מעשית(,
התש"ע-2009

לחוק	הסדרת	העיסוק	במקצועות	הבריאות,	 ו–49	 	17 	,14 סעיפים	 לפי	 	בתוקף	סמכותי	 	
התשס"ח-12008	)להלן	-	החוק(,	לאחר	התייעצות	עם	הוועדות	המייעצות,	ובאישור	ועדת	

העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנות	אלה	- 	�1

בתוספת	 ב'	 בטור	 כאמור	 בריאות	 במקצוע	 מעשית	 הכשרה	 	- מעשית"	 "הכשרה	
הראשונה	לחוק	לעניין	סעיף	8)3(	לחוק;

"מוסד	מוכר	להכשרה	מעשית"	-	מוסד	שהוכר	לפי	תקנה	3;

"מקצוע	בריאות"	-	מקצוע	המנוי	בפרטים	1	עד	4	בטור	א'	בתוספת	הראשונה	לחוק�

תקופת	ההכשרה	המעשית	במקצוע	בריאות	תהיה	כמפורט	להלן: 	�2

שעות

	בריפוי	בעיסוק )1(1,000
	בפיזיותרפיה )2(960

	בתזונה	-	דיאטנות )3(750
	בטיפול	בהפרעות	תקשורת )4(1,000

	בטיפול	בהפרעות	שפה	ודיבור	בלבד )5(750
	בטיפול	בהפרעות	שמיעה	בלבד )6(750

ההכשרה	המעשית	תיעשה	במוסד	שהכיר	בו	המנהל	לעניין	הכשרה	מעשית	במקצוע	 	�3
בריאות	מסוים�

	מנהל	מוסד	מוכר	להכשרה	מעשית	ימנה	עובד	ביחידה	מקצועית	במוסד,	בעל	 )א( 	�4
תעודה	במקצוע	הבריאות	ובעל	ותק	של	5	שנים	לפחות,	אשר	יהיה	אחראי	לבקרה	על	

ההכשרה	המעשית	במוסד�

ידווח	למנהל	על	סיום	ההכשרה	של	מקבל	ההכשרה	 	אחראי	להכשרה	מעשית	 )ב(
ועל	עמידה	במטלות	אשר	 ביצוע	ההכשרה	 אופן	 על	 פירוט	 יכלול	 המעשית;	הדיווח	

נדרשו	במסגרת	ההכשרה�

להכשרה	 מוכר	 במוסד	 לפחות	 שנתיים	 של	 ותק	 בעל	 מקצועית,	 ביחידה	 	עובד	 )א( 	�5
מעשית	יהיה	אחראי	לליווי	מקצועי	של	מקבל	הכשרה	מעשית	ביחידה	המקצועית�

	ליווי	מקצועי	יכלול	הדרכה	ופיקוח	על	הפעולות	המתבצעות	במסגרת	ההכשרה� )ב(

ההכשרה	המעשית	תיעשה	בהיקף	של	20	שעות	בשבוע	לפחות,	ולא	יותר	מ–40	שעות	 	�6
בשבוע	באופן	רצוף;	לעניין	רציפות	ההכשרה,	שירות	מילואים	או	שירות	צבאי	אחר	לפי	
צו	שר	הביטחון,	חופשת	לידה	כמשמעה	בחוק	עבודת	נשים,	התשי"ד-21954,	או	חופשה	

אחרת	לתקופה	שאינה	עולה	על	60	ימים,	לא	ייחשבו	להפסקת	רציפות	ההכשרה�

	בעל	תואר	אקדמי	ממוסד	להשכלה	גבוהה	בישראל	במקצוע	בריאות	אשר	חלק	 )א( 	�7
מתכנית	הלימודים	בו	היא	הכשרה	מעשית	בהיקף	כאמור	בתקנה	2,	פטור	מהכשרה	

מעשית	כאמור�	
__________

	ס"ח	התשס"ח,	עמ'	720� 1

	ס"ח	התשי"ד,	עמ'	154� 2

הגדרות

תקופת	הכשרה	
מעשית

מוסד	מוכר	
להכשרה	מעשית

אחראי	להכשרה	
מעשית

מדריך	להכשרה	
מעשית

פטור

אופן	ההכשרה	
המעשית
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	בעל	תואר	אקדמי	ממוסד	להשכלה	גבוהה	מחוץ	לישראל,	שהוא	בעל	הרשיון	או	 )ב(
התעודה	הנדרשים	לצורך	עיסוק	במקצוע	הבריאות	במדינה	שבה	עסק	באותו	מקצוע,	
פטור	 המנהל,	 בו	 במוסד	שהכיר	 החוץ,	 במדינת	 לפחות	 שנה	 של	 עבודה	 ניסיון	 בעל	

מהכשרה	מעשית	כאמור�

מי	שהחל	בהכשרה	מעשית	במסגרת	לימודיו	לתואר	אקדמי	במקצוע	בריאות	עד	יום	 	�8
פרסומן	של	תקנות	אלה,	יהיה	פטור	מהכשרה	מעשית	אף	אם	היקף	ההכשרה	המעשית	

שהוא	עובר	היא	עד	10	אחוז	פחות	מן	האמור	בתקנה	2�

ז'	בכסלו	התש"ע	)24	בנובמבר	2009(
הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3880(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות )נושאי בחינות(, התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	15)א(,	17	ו–49	לחוק	הסדרת	העיסוק	במקצועות	הבריאות,	 	
התשס"ח-12008	)להלן	-	החוק(,	לאחר	התייעצות	עם	הוועדות	המייעצות,	ובאישור	ועדת	

העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנות	אלה	-	 	�1

"בחינה"	-	בחינה	במקצועות	בריאות	כאמור	בטור	ב'	בתוספת	הראשונה	לחוק	לעניין	
סעיף	8)3(	לחוק;

"מקצוע	בריאות"	-	מקצוע	המנוי	בפרטים	1	עד	4	בטור	א'	בתוספת	הראשונה	לחוק�

הבחינה	בריפוי	בעיסוק	תהיה	בנושאים	אלה: 	�2
	הערכה,	אבחון,	טיפול,	שיקום	ומניעה	בריפוי	בעיסוק,	לאנשים	בגילים	שונים; )1(

	חשיבה	קלינית	ומודלים	תיאורטיים	בריפוי	בעיסוק; )2(

	בניית	תכנית	טיפול	בריפוי	בעיסוק	ואופן	יישומה� )3(

הבחינה	בפיזיותרפיה	תהיה	בנושאים	אלה: 	�3

	הערכה	וטיפול	בפיזיותרפיה	בבעיות	מערכת	שלד-שריר,	מערכת	עצבים	ומערכת	 )1(
לב-ריאה;

	כלי	מדידה	ואבחון	פיזיותרפיסטיים; )2(

	חשיבה	קלינית	בפיזיותרפיה; )3(

	בניית	תכנית	התערבות	טיפול	בפיזיותרפיה	ואופן	יישומה; )4(

	טיפול	באנשים	בגילים	שונים� )5(

הבחינה	בטיפול	בהפרעות	בתקשורת	תהיה	בנושאים	אלה: 	�4
	תהליכי	התפתחות	תקינה	של	שמיעה,	שפה,	דיבור	ובליעה; )1(

	דרכי	איתור,	אבחון,	טיפול,	שיקום	ומניעה	לאנשים	בגילים	שונים:	 )2(

	בתחום	השמיעה; )א(

	בתחומי	השפה,	הדיבור	והבליעה; )ב(

	סוגיות	אתיות	בתחומי	הפרעות	בתקשורת� )3(

נושאי	הבחינה	
בטיפול	בהפרעות	

בתקשורת

הגדרות

הוראות	מעבר

__________
	ס"ח	התשס"ח,	עמ'	720� 1

נושאי	הבחינה	
בפיזיותרפיה

נושאי	הבחינה	
בריפוי	בעיסוק
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שונים	 בריאות	 למצבי	 ודיאטה	 תזונה	 בהתאמת	 תהיה	 בתזונה-דיאטנות	 הבחינה	 	�5
כלהלן:

	חולים	במחלות	כרוניות	שונות,	לרבות	מחלות	מטבוליות; )א(

	חולים	לאחר	ניתוח; )ב(

	אנשים	בגילים	שונים� )ג(

ז'	בכסלו	התש"ע	)24	בנובמבר	2009(
הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3881(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	
__________

	ס"ח	התשס"ח,	עמ'	720� 1

צו הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות )הארכת תקופת תוקף של תעודה 
זמנית(, התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	58)ד(	לחוק	הסדרת	העיסוק	במקצועות	הבריאות,	התשס"ח- 	
12008	)להלן	-	החוק(,	אני	מצווה	לאמור:

תקופת	תוקפה	לפי	סעיף	58)ד(	לחוק	של	תעודה	זמנית,	מאורך	בזה	בשנה,	לאמור	עד	 	�1
יום	כ"ח	בתמוז	התשע"א	)30	ביולי	2011(�

א'	בכסלו	התש"ע	)18	בנובמבר	2009(
נתניהו 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3997(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	
__________

	ס"ח	התשס"ח,	עמ'	720� 1

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות )סדרי בחינות(, התש"ע-2009

הבריאות,	 במקצועות	 העיסוק	 הסדרת	 לחוק	 ו–17	 15)ב(	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
התשס"ח-12008	)להלן	-	החוק(,	לאחר	התייעצות	עם	הוועדות	המייעצות,	ובאישור	ועדת	

העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנות	אלה	- 	�1

"בחינה"	-	בחינה	אחת	במקצוע	בריאות	כאמור	לעניין	סעיף	8)3(	לחוק;

"ועדת	הבחינה"	-	ועדה	שמינה	המנהל	לפי	תקנה	6;

"מקצוע	בריאות"	-	מקצוע	המנוי	בפרטים	1	עד	4	בטור	א'	בתוספת	הראשונה	לחוק�

לבחינה	זכאי	לגשת	מי	שנתקיימו	בו	שאר	דרישות	סעיף	8	לחוק� 	�2

בקשה	להיבחן	יגיש	המבקש	בכתב	למנהל,	לא	יאוחר	מ–60	ימים	לפני	מועד	הבחינה;	 	�3
המנהל	יאשר	לא	יאוחר	מ–30	ימים	לפני	מועד	הבחינה,	כי	התמלאו	במבקש	התנאים	

האמורים	בתקנה	2�

הגשת	בקשה

זכות	לגשת	
לבחינה

הגדרות

נושאי	הבחינה	
בתזונה

תוקף	תעודה	
זמנית

__________
	ס"ח	התשס"ח,	עמ'	720� 1
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	הבחינה	תהיה	בכתב,	בשפה	העברית	או	בשפה	הערבית� )א( 	�4

	המבקש	תעודת	קלינאי	תקשורת	רשאי	להיבחן	בשפה	הערבית	רק	אם	עמד	קודם	 )ב(
לכן	בבחינת	ידע	בסיסי	בשפה	העברית�

	הבחינה	תיערך	פעמיים	בשנה,	במועדים	שתקבע	ועדת	הבחינה,	ושמרחק	הזמן	 )א( 	�5
שביניהם	לא	יפחת	מחמישה	חודשים�

באתר	 הבחינה	 ועדת	 ראש	 יושב	 יפרסם	 הבחינה	 מועד	 לפני	 לפחות	 ימים	 	90	 )ב(
האינטרנט	של	משרד	הבריאות	הודעה	על	מועד	הבחינה,	מקומה,	בציון	היום	האחרון	

להגשת	בקשה	להיבחן�

בעלי	 שבעה	 או	 חמישה	 של	 בחינה	 ועדת	 בריאות	 מקצוע	 לכל	 ימנה	 	המנהל	 )א( 	�6
תעודה	באותו	מקצוע:

	שניים	מתוך	רשימה	שהגישה	לו	הוועדה	המייעצת,	של	בעלי	תעודה	באותו	 )1(
מקצוע	בריאות,	העוסקים	באופן	קליני	במקצוע	במשך	חמש	שנים	לפחות;

	שניים	או	ארבעה,	לפי	העניין,	מתוך	רשימת	חברי	סגל	הוראה,	בדרגת	מרצה	 )2(
בכיר	לפחות,	שהגיש	לו	כל	אחד	מראשי	פקולטה	או	חוג	באותו	מקצוע	במוסדות	

מוכרים;

	בעל	תעודה	באותו	מקצוע	בריאות,	עובד	משרד	הבריאות� )3(

	המנהל	ימנה	את	יושב	ראש	הוועדה	מבין	חבריה� )ב(

קבלת	 מיום	 חודש	 בתוך	 	)2( או	 )א()1(	 רשימה	כאמור	בתקנת	משנה	 הוגשה	 	לא	 )ג(
דרישת	המנהל	על	כך,	ימנה	המנהל	לחבר	ועדת	הבחינה	בעל	תעודה	במקצוע	הבריאות	

כפי	שייראה	לו�

	תפקידיה	של	ועדת	הבחינה	הם: )א( 	�7

	להכין	תכנית	)סילבוס(	לבחינה; )1(

	לערוך	את	שאלון	הבחינה; )2(

	לרכז	ולאשר	את	תוצאות	הבחינה; )3(

	לדווח	למנהל	על	תוצאות	הבחינה; )4(

	לקבל	החלטה	בדבר	נבחן	שפגע	במשמעת; )5(

	לטפל	בבקשות	לבדיקה	חוזרת	של	בחינה� )6(

	ועדת	הבחינה	תקבע	את	סדרי	עבודתה� )ב(

	יושב	ראש	ועדת	בחינה	רשאי	למנות	ועדות	משנה	מבין	חבריה� )ג(

	שלושה	מבין	חברי	ועדת	בחינה	ובהם	היושב	ראש	יהוו	מנין	חוקי	להחלטותיה� )ד(

	תקופת	כהונתו	של	חבר	ועדת	בחינה	תהא	שלוש	שנים	מיום	מינויו	ויכול	שיתמנה	 )א( 	�8
לתקופות	כהונה	נוספות;	חבר	הוועדה	שתקופת	כהונתו	תמה	יוסיף	לכהן	בתפקידו	עד	

למינוי	חבר	ועדה	אחר	במקומו�

	לא	השתתף	חבר	ועדת	הבחינה	בשלוש	ישיבות	רצופות	של	הוועדה	בלא	סיבה	 )ב(
לו	 שניתנה	 ובלבד	 מהוועדה,	 כמתפטר	 יראוהו	 הוועדה,	 ראש	 יושב	 לדעת	 סבירה,	

הזדמנות	להשמיע	את	טענותיו	לפני	המנהל�

ועדת	בחינה

תפקידי	ועדת	
הבחינה	

וסמכויותיה

כהונתו	של	חבר	
ועדת	בחינה

שפת	הבחינה

מועדי	הבחינה
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המנהל	יפרסם	באתר	האינטרנט	של	משרד	הבריאות,	עד	180	ימים	לפני	מועד	הבחינה	 	�9
את	תכנית	הבחינה,	שבה	פירוט	נושאי	הבחינה�

מבין	 אחת	 תשובה	 הנבחן	 יסמן	 שבו	 רב–ברירה,	 שאלון	 של	 בדרך	 תיערך	 הבחינה	 	�10
אפשרויות	שיינתנו	לו,	כתשובה	הנכונה�

	לכל	נבחן	ייקבע	מספר	נבחן,	שהוא	ירשום	על	הדף	הראשון	של	מחברת	הבחינה;	 )א( 	�11
לא	ירשום	נבחן	את	שמו	על	מחברת	הבחינה�

	לא	יתלוש	נבחן	דפים	מתוך	מחברת	הבחינה� )ב(

	נבחן	שיש	ברשותו	בשעת	הבחינה	ספר,	מחשב	מכל	סוג,	טלפון	סלולרי	או	אמצעי	 )ג(
קשר	אחר,	רשימה	או	כתב	שהחזקתם	אסורה	או	שהוא	עוזר	לנבחן	אחר	או	נעזר	בו	
או	מפריע	לו,	רשאי	המפקח	על	הבחינה,	אם	יש	לו	יסוד	להניח	שהנבחן	עשה	כאמור,	

להפסיק	את	בחינתו	ולהוציאו	מחדר	הבחינה�

	למחברת	הבחינה	יצורף	טופס	הסתייגויות	שבו	יוכל	לפרט	הנבחן	את	הסתייגויותיו	 )ד(
לגבי	השאלות	המופיעות	בבחינה;	הנבחן	יגיש	את	הטופס	יחד	עם	מחברת	הבחינה	עם	

סיומה�

	נבחן	שפגע	במשמעת	כאמור	בתקנה	11,	בין	אם	הופסקה	בחינתו	והוצא	מחדר	 )א( 	�12
עליו	 ולאסור	 שלו	 הבחינה	 את	 לפסול	 הבחינה	 ועדת	 רשאית	 לאו,	 אם	 ובין	 הבחינה	

להשתתף	בבחינה	במועד	הבא	ובמועדים	נוספים,	לפי	שיקול	דעתה�

	לא	תחליט	ועדת	הבחינה	לפי	תקנת	משנה	)א(,	אלא	לאחר	שנתנה	לנבחן	הזדמנות	 )ב(
להשמיע	את	טענותיו	לפניה�

ימים	 	60 בתוך	 לפונה	 עותק	 ממנה	 ותעביר	 ההחלטה	 את	 תיתן	 הבחינה	 	ועדת	 )ג(
ממועד	הבחינה�	

	הרואה	את	עצמו	נפגע	מהחלטת	ועדת	הבחינה	לפי	תקנה	זו	רשאי	להגיש	ערר	 )ד(
עליה	למנהל	בתוך	30	ימים�

מי	שקיבל	ציון	של	60	אחוזים	לפחות	בבחינה	יראו	אותו	כמי	שעבר	את	הבחינה� 	�13

המנהל	ישלח	לנבחן	את	תוצאות	הבחינה	בתוך	45	ימים	ממועד	הבחינה� 	�14

נבחן	שנכשל	בבחינה	רשאי	לשוב	ולהיבחן	במועד	אחר,	בכפוף	לאמור	בתקנה	12� 	�15

	נבחן	הרואה	את	עצמו	נפגע	מהחלטת	ועדת	הבחינה	על	כישלונו	בבחינה,	רשאי	 )א( 	�16
להגיש	למנהל,	בכתב,	בקשה	לבדיקה	חוזרת	של	הבחינה,	בתוך	שלושים	ימים	מיום	

פרסום	תוצאותיה�

הבחינה	 לוועדת	 אותה	 יפנה	 כאמור,	 חוזרת	 לבדיקה	 בקשה	 המנהל	 	קיבל	 )ב(
להכרעתה�

המנהל;	 מן	 קבלתה	 מיום	 ימים	 	60 בתוך	 כאמור	 בבקשה	 תחליט	 הבחינה	 	ועדת	 )ג(
החלטת	ועדת	הבחינות	בבדיקה	חוזרת	תהא	סופית�

או		 ואין	למסור	את	תוכנם	 סודיים	 וכל	חומר	הבחינה	הם	 ועדת	הבחינה	 	דיוני	 )א( 	�17
לגלותם�

הנושא	 על	 מידע	 לקבל	 שנכשל	 נבחן	 רשאי	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 האמור	 אף	 	על	 )ב(
שנכשל	בו�

תכנית	בחינה

תכנית	הבחינה

נוהלי	הבחינה

דין	העובר	על	
המשמעת

תוצאות	הבחינה

הודעה	על	
תוצאות	הבחינה

בחינה	חוזרת

בדיקה	חוזרת

סודיות
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