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__________
ס"ח התש"י, עמ' 175   1

ק"ת התשנ"ב, עמ' 1542; התשס"ו, עמ' 843   2

תקנון מגן דוד אדום )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותה לפי סעיף 5 לחוק מגן דוד אדום, התש"י-11950, ובאישור שר הבריאות, 
מתקנת מועצת מגן דוד אדום את תקנון מגן דוד אדום, התשנ"ב-21992 )להלן - התקנון(, 

כלהלן: 

בסעיף 7)ב( לתקנון -   1
פסקה )1( - בטלה;    )1(

בפסקה )3(, במקום "לדון בערעורים על החלטות ועדת סניף על פי סעיף 39 שלהלן"   )2(
המשמעת  וועדת  המרחבית  המשמעת  ועדת  החלטות  על  בערעורים  "לדון  יבוא 

המיוחדת לענייני הטרדה מינית על פי סעיפים 39 עד 39ב שלהלן" 

בסעיף 21 לתקנון, אחרי פסקה )7( יבוא:    2
הפעלת  נוהלי  את  הבריאות  משרד  של  הכללי  המנהל  באישור  ")7א( לקבוע 
הנהלים  אדום;  דוד  מגן  בידי  המופעלים  האחרים  ההצלה  ואמצעי  האמבולנסים 
האמורים יכללו בין השאר, התייחסות למנהל הרפואי שיפקח על פעילות הצוותים 
הצוותים  הכשרת  לאופן  אותם,  המפעיל  למוקד  עליהם,  אחרים  פיקוח  ולאמצעי 
הרפואיים ודרכי פעולתם, לשילוט כלי הרכב ולסימונם; הנהלים יפורסמו באגודה, 

בין השאר באתר האינטרנט שלה "

במקום סעיף 39 לתקנון יבוא:   3

"הקמת ועדת 
משמעת מרחבית

חברים:  שישה  ובה  מרחבית  משמעת  ועדת  תוקם  )א(    39
)ב(  קטן  בסעיף  כמפורט  שייבחרו  מתנדבים  נציגי  ארבעה 
המרחב:   מנהל  בחירת  לפי  להלן  המפורטים  מבין  ושניים 

מנהל המרחב, סגנו ורכז המתנדבים המרחבי 

בחירת נציגי המתנדבים בוועדת המשמעת המרחבית  )ב( 
תיעשה במועד בחירת ועדי הסניפים; חברי כל סניף  יבחרו 
שלושה נציגים לוועדת המשמעת המרחבית )להלן - מאגר 
נציגי הסניפים(; לא יאוחר מ–31 ימים לאחר הבחירות יבחר 
ועדת  ראש  יושב  את  מרחב  כל  של  הסניפים  נציגי  מאגר 
המשמעת המרחבית ואת ממלא מקומו, ובלבד שאלה יהיו 

מסניפים שונים 

יושב ראש ועדת המשמעת המרחבית ימנה בכל דיון  )ג( 
ובלבד  הסניפים,  נציגי  מאגר  מתוך  המתנדבים  נציגי  את 
לדין  העומד  החבר  מתנדב  שבו  מהסניף  יהיו  לא  שאלה 
נציגיו  את  ימנה  בדבר  הנוגע  המרחב  מנהל  משמעתי; 

בוועדה כאמור בסעיף קטן )א( 

הקמת ועדת משמעת 
מיוחדת לענייני 

הטרדה מינית

בתלונות  העוסקת  מיוחדת  משמעת  ועדת  תוקם  )א(  39א  
בענייני הטרדה מינית; בוועדה יהיו שישה חברים: ארבעה 
נציגי מתנדבים שייבחרו כמפורט בסעיף קטן )ב( ושני נציגי 

הנהלת האגודה 

תיקון סעיף 7

תיקון סעיף 21

החלפת סעיף 39
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בחירת נציגי המתנדבים בוועדת המשמעת המיוחדת  )ב( 
לענייני הטרדה מינית תיעשה לא יאוחר מ–31 ימים לאחר 
המרחבית;  המשמעת  לוועדת  המתנדבים  נציגי  בחירת 
מאגר נציגי הסניפים של כל מרחב יבחר את נציגו לוועדת 
המשמעת המיוחדת לענייני הטרדה מינית )להלן - נציגי 
בוועדה  המתנדבים  נציגי  המיוחדת(;  בוועדה  המתנדבים 
המיוחדת יבחרו את יושב ראש ועדת המשמעת המיוחדת 
שאלה  ובלבד  מקומו,  ממלא  ואת  מינית  הטרדה  לענייני 
שלוש  ייבחרו  לא  אם  כך,  על  נוסף  שונים;  מסניפים  יהיו 
המיוחדת,  בוועדה  המתנדבים  נציגי  בקרב  לפחות  נשים 
נשים  שלוש  המיוחדת  בוועדה  המתנדבים  נציגי  יבחרו 
לפחות מתוך מאגר נציגי הסניפים, והן ישמשו חלק ממאגר 

נציגי המתנדבים לעניין זה 

יושב ראש ועדת המשמעת המיוחדת לענייני הטרדה  )ג( 
מינית ימנה בכל דיון את נציגי המתנדבים, ובלבד שאלה 
לא יהיו מהסניף שבו מתנדב החבר העומד לדין משמעתי; 
אחת  )אישה(  נציגה  ימנה  המשמעת  ועדת  ראש  יושב 
לפחות בכל ועדה; מנהל אגף ארגון ומינהל באגודה ימנה 
נציגים  ישמשו  והם  בוועדה,  האגודה  הנהלת  נציגי  את 

קבועים בוועדה 

הגשת תלונה 
לוועדות המשמעת 

ובירורה

יושב ראש ועד סניף, מנהל תחנה, מנהל מרחב, מנהל  )א(  39ב  
כוח אדם של האגודה, מתאם פעולות ההתנדבות הארצי, 
בידי  שמונתה  הביקורת  ועדת  מד"א,  של  הכללי  המנהל 
הוועידה וכל חבר מחברי מועצת מד"א או מהוועד הפועל 
רשאים להגיש תלונה בענייני משמעת לוועדת המשמעת 
חבר  של  תלונה  בעקבות  ובין  מיוזמתם  בין  המרחבית, 

שהופנתה אליהם 

יושב ראש ועד סניף, מנהל תחנה, מנהל מרחב, מנהל  )ב( 
כוח אדם של האגודה, מתאם פעולות ההתנדבות הארצי, 
בידי  שמונתה  הביקורת  ועדת  מד"א,  של  הכללי  המנהל 
הוועידה וכל חבר מחברי מועצת מד"א או מהוועד הפועל 
לוועדת  מינית  הטרדה  בענייני  תלונה  להגיש  רשאים 
לאחר  וזאת  מינית,  הטרדה  לענייני  המיוחדת  המשמעת 
הטרדה  למניעת  החוק  להוראות  בהתאם  התלונה  בירור 
מינית  הטרדה  למניעת  והתקנון  התשנ"ח-31998,  מינית, 
הנוהג באגודה ובשים לב להמלצות הממונה על פי החוק 

האמור 

התלונה  פרטי  את  יקבל  משמעתי  לדין  העומד  חבר  )ג( 
האפשרות  לו  ותינתן  לתלונה  הנוגע  החומר  ואת  נגדו 

להתגונן בפני הטענות נגדו 

__________
ס"ח התשנ"ח, עמ' 166   3
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החבר הנילון רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין  )ד( 

)ה( החלטות ועדת המשמעת המרחבית וועדת המשמעת 
המיוחדת לענייני הטרדה מינית )להלן - ועדות המשמעת( 
יתקבלו ברוב קולות הנוכחים; היו הקולות שקולים, יהיה 

ליושב ראש הוועדה קול מכריע 

ועדות המשמעת ינהלו פרוטוקול וינמקו את החלטתן  )ו( 

לוועדות המשמעת תהיה הסמכות להורות על העונשים  )ז( 
האלה:

התראה;  )1(

נזיפה;  )2(

השעיה לתקופה קצובה, לרבות השעיה מפעילות   )3(
מסוימת או מסניף מסוים, ולרבות השעיה על–תנאי;

הפסקת חברותו של חבר פעיל לצמיתות, לרבות   )4(
הפסקת חברות על–תנאי 

כמפורט  המשמעת  ועדות  החלטת  על  לערער  ניתן  )ח( 
להלן:

לרבות  הופסקה,  שחברותו  או  שהושעה  חבר   )1(
לפי  דחופה  השעיה  או  זמנית  השעיה  של  בדרך 
הוארכה  הזמנית  שהשעייתו  או  ו–39ד,  39ג  סעיפים 

לפי סעיף 39ג)ד(, רשאי לערער על ההחלטה;

המתלונן רשאי לערער על החלטה שלא להשעות   )2(
או שלא להפסיק את חברותו של החבר הנילון;

ערעור יוגש לוועדת המשמעת העליונה בתוך 45   )3(
ימים ממועד מסירת ההחלטה לחבר הנילון 

חבר שהושעה או שחברותו הופסקה לא יהיה רשאי  )ט( 
או  הושעתה  שבו  הזמן  בפרק  אחר  בסניף  כחבר  להתקבל 

הופסקה חברותו 

חברי  של  משמעת  בענייני  בתלונות  הטיפול  פרטי  )י( 
האגודה יוסדרו בנוהלי מד"א 

השעיה 
זמנית 

זמנית  השעיה  על  להורות  רשאיות  המשמעת  ועדות  )א(  39ג  
של חבר בעקבות הגשת תלונה, בשים לב למהות התלונה 
פחות,  פוגעניים  חלופיים  אמצעים  ובהעדר  ולחומרתה, 

וזאת עד לסיום הבירור המשמעתי 

כוחו  לבא  או  הנילון  לחבר  תאפשר  המשמעת  )ב( ועדת 
להשמיע לפניה את טיעוניו בטרם תקבל את החלטתה 

החלטת הוועדה על השעיה זמנית תהיה מנומקת  )ג( 

תקופת ההשעיה הזמנית לא תעלה על 31 ימים ויהיה  )ד( 
מיוחדים  מטעמים  נוספים  ימים  ב–31  להאריכה  ניתן 

שיירשמו 
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השעיה 
דחופה 

לאחר  רשאים,  המרחב  ומנהל  הסניף  ועד  ראש  יושב  )א(  39ד  
פוגעניים  חלופיים  אמצעים  ובהעדר  ביניהם,  היוועצות 
מן  אחד  בכל  חבר  של  דחופה  השעיה  על  להורות  פחות, 

המקרים האלה:

מעשה  בשל  החבר  נגד  פלילית  חקירה  נפתחה   )1(
חמורה  פגיעה  כדי  העולה  במד"א  לחברותו  הנוגע 

בתדמית האגודה וערכיה;

מעשה  בשל  החבר  נגד  פלילית  חקירה  נפתחה   )2(
המעיד על מסוכנות לציבור;

החבר ביצע במהלך פעילותו באגודה מעשה או   )3(
מחדל העולים כדי תקלה מקצועית חמורה ומעידים 

על חוסר כשירות לשמש חבר באגודה;

הוגשה לממונה על הטרדה מינית במד"א תלונה   )4(
על הטרדה מינית ונסיבות העניין מצדיקות השעיה 

דחופה 

תקלה  או  פלילית  חקירה  בשל  דחופה  השעיה  )ב( 
מקצועית חמורה, הנוגעת לשימוש ברכב, מחייבת הסכמה 
מצד יושב ראש ועד הסניף; בהעדר הסכמה כאמור, תועבר 
את  לאצול  יוכל  והוא  מד"א  של  הכללי  למנהל  ההחלטה 
סמכותו לעוזרו או למתאם פעולות ההתנדבות הארצי של 

מד"א 

החלטה על השעיה דחופה יכול שתתקבל במעמד צד  )ג( 
יתאפשר  ההשעיה  ממועד  שעות   48 שבתוך  ובלבד  אחד 
לחבר המושעה או לבא כוחו להשמיע את טיעוניו לעניין 

זה לפני מקבלי ההחלטה 

החלטה בעניין השעיה דחופה תהיה מנומקת ותימסר  )ד( 
לחבר המושעה בלא דיחוי 

השעיה דחופה לא תעלה על 14 ימים " )ה( 

המשמעת  "לוועדת  יבוא  הסניפית"  המשמעת  "לועדת  במקום  לתקנון,  43)ג(  בסעיף    4
המרחבית" 

בסעיף 49 לתקנון, אחרי פסקה )4( יבוא:   5
")5( קיום מחקר רפואי הנדרש לקידום מטרות האגודה המפורטות בחוק והמאושר 

בהתאם להוראות כל דין;

)6( אספקת שאריות מנות דם ודגימות דם לצורכי מחקר רפואי מאושר כדין "

על אף האמור בתיקון זה, עד לכינוס הקרוב של ועידת מד"א שיתקיים לאחר פרסומו    6
של התיקון יחולו הוראות אלה:

שהתקיים  מד"א  ועידת  בכינוס  נבחרו  אשר  הסניפיות,  המשמעת  ועדות  חברי   )1(
טרם  פרסומו של תיקון זה ישמשו חברי מאגר נציגי הסניפים, כהגדרתו בסעיף 39)ב( 

לתקנון, כנוסחו בסעיף 3 לתיקון זה במרחבים השונים;

תיקון סעיף 43

תיקון סעיף 49

הוראות מעבר
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בתוך 30 ימים מיום פרסומו של תיקון זה, יתכנסו חברי ועדות המשמעת הסניפיות   )2(
של כל מרחב ויבחרו מתוכם את יושב ראש ועדת המשמעת המרחבית ואת ממלא 
מקומו, ובלבד שאלה יהיו מסניפים שונים; נוסף על כך, יבחרו חברי ועדות המשמעת 
הטרדה  לענייני  המיוחדת  המשמעת  לוועדת  מטעמם  נציג  מרחב  כל  של  הסניפיות 

מינית;

כנוסחו  לתקנון,  39א)ב(  בסעיף  כהגדרתם  המיוחדת  בוועדה  המתנדבים  נציגי   )3(
בסעיף 3 לתיקון זה, שנבחרו כאמור בסיפה של פסקה )2(, יבחרו, בתוך 60 ימים מיום 
פרסומו של תיקון זה, את יושב ראש ועדת המשמעת המיוחדת לענייני הטרדה מינית 
ואת ממלא מקומו, ובלבד שאלה יהיו מסניפים שונים; נוסף על כך, אם לא ייבחרו 
שלוש נשים לפחות בקרב נציגי המתנדבים בוועדה המיוחדת, יבחרו נציגי המתנדבים 
בוועדה המיוחדת שלוש נשים לפחות מתוך חברי ועדות המשמעת הסניפיות, והן 

ישמשו חלק ממאגר נציגי המתנדבים לעניין זה 

ג' בניסן התשע"ו )11 באפריל 2016(
)חמ 3-1069-ת1(

ר ה ו ז י  ב א  
יושב ראש מועצת מגן דוד אדום  

כללי שירות המדינה )מינויים( )מכרזים, בחינות ומבחנים( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20 ו–26 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-11959, 
קובעת ועדת השירות כללים אלה:

בסעיף 4 לכללי שירות המדינה )מינויים( )מכרזים, בחינות ומבחנים(, התשכ"א-21961    1
)להלן - הכללים העיקריים( -

במקום "לפחות 14 ימים" יבוא "7 ימים";  )1(

במקום "קיצור" יבוא "הארכת"   )2(

"או  יבוא  המשרד"  של  הכללי  "המנהל  אחרי  העיקריים,  לכללים  36)ז()1()ב(  בסעיף    2
מנהל יחידת הסמך" 

י' בניסן התשע"ו )18 באפריל 2016(
)חמ 3-494(

ן י י ד ה  ש מ  
יושב ראש ועדת השירות  

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 36

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשכ"ג, עמ' 110   1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1588; התשע"ו, עמ' 355   2
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החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( )תיקון מס' 3(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותה לפי סעיף 55 לחוק הכנסת, התשנ"ד-11994, מחליטה ועדת הכנסת 

לאמור:

התשס"א-22001,  ותשלומים(,  )הענקות  הכנסת  חברי  שכר  להחלטת  40ח)א(  בסעיף    1
אחרי פסקה )3( יבוא:

")4( יושב ראש ועדה לעניין מסוים שהוקמה לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת3, למעט 
ועדה שתקופת כהונתה הוגבלה בהחלטת הכנסת על הקמתה "

תחילתה של החלטה זו ביום י"ד באייר התשע"ו )22 במאי 2016(    2

י"א באדר ב' התשע"ו )21 במרס 2016(
)חמ 3-226-ת5(

ן ט י ב ד  ו ד  
יושב ראש ועדת הכנסת  

החלטת שכר שרים וסגני שרים )תיקון(, התשע"ו-2016

של  הכספים  ועדת  מחליטה  הממשלה1,  לחוק–יסוד:   36 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
הכנסת לאמור:

במקום  מקום,  בכל  7א1,  בסעיף  התשמ"ב-21982,  שרים,  וסגני  שרים  שכר  בהחלטת    1
"100 ק"מ" יבוא "50 ק"מ" 

י"ט באדר ב' התשע"ו )29 במרס 2016(
)חמ 3-646-ת2(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

תיקון סעיף 40ח

תחילה

__________
ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ו, עמ' 294   1

ק"ת התשס"א, עמ' 916; התשע"ו, עמ' 510   2
י"פ התשכ"ח, עמ' 590   3

תיקון סעיף 7א1

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 158   1

ק"ת התשמ"ב, עמ' 508; התשע"ב, עמ' 1020   2
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