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הודעה על החלטת הכנסת להאריך את תקופת 
תוקפה של הוראת שעה

לפי חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 33 והוראת שעה(, 
התשס"א-2001

אני מודיע כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 12)ב( לחוק סדר 
התשס"א-12001  שעה(,  והוראת   33 מס'  )תיקון  הפלילי  הדין 
ועל פי הצעת ועדת החוקה חוק ומשפט של  )להלן - החוק(, 
הכנסת, החליטה הכנסת, ביום י"א בטבת התש"ע )28 בדצמבר 
20099(, להאריך את תקופת תוקפה של הוראת השעה, כהגדרת
תה בסעיף 12)א( לחוק, עד יום ט' בכסלו התשע"א )16 בנובמבר 

.)2010

י"ד בטבת התש"ע )31 בדצמבר 2009(
)חמ 3129—3(

ראובן )רובי( ריבלין  
יושב ראש הכנסת                    

__________
 1   ס"ח התשס"א, עמ' 499; התשס"ה, עמ' 4621; י"פ התשס"ז, 

     עמ' 546; התשס"ח, עמ' 3490; התשס"ט, עמ' 4281.

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

ערך  מס  לחוק  47א  בסעיף  הנקוב  הסכום  כי  מודיע  אני 
מוסף, התשל"ו-11975 )להלן - החוק(, תואם כאמור בסעיף 126 
 )2010 בינואר   1( התש"ע  בטבת  ט"ו  ביום  החל  ולפיכך  לחוק, 

הסכום הוא 286 שקלים חדשים.

י"ח בטבת התש"ע )4 בינואר 2010(
)חמ 518—3(

יובל שטייניץ  
שר האוצר                    __________

1   ס"ח התשל"ו, עמ' 52; י"פ התשס"ט, עמ' 5167.

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

פטור"  "עוסק  בהגדרה  הנקוב  הסכום  כי  מודיע,  אני 
שבסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-11975 )להלן - החוק(, 
תואם כאמור בסעיף 126)א( לחוק, ולפיכך החל ביום ט"ו בטבת 

התש"ע )1 בינואר 2010( הסכום הוא 73,300 שקלים חדשים.

י"ח בטבת התש"ע )4 בינואר 2010(
)חמ 518—3(

יובל שטייניץ 
שר האוצר 

                   __________
1   ס"ח התשל"ו, עמ' 52; י"פ התשס"ט, עמ' 1780.

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה 
למוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

  בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, 
בזה  מתפרסמים  לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות 
תיקונים למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות 

ציבור, כמפורט להלן:

__________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

בסעיף 11 למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות   .1
ציבור )תמיכה בפעולות שיקום לנכים מוגבלים(2 -

)1( בסעיף קטן )א( -    

)א( במקום פסקה )2( יבוא:

הכוללים  מקצועיים,  עובדים  מעסיק  ")2( הוא   
וכן  בנכים  המטפל  לפחות  אחד  סוציאלי  עובד 
כגון  פארא–רפואיים  מקצועות  עובדי  כוללים 
בעיסוק,  מרפאים  פיזיותרפיסטים,  פסיכולוגים, 
או מורים להדרכה שיקומית בתחומים האמורים 
בפסקה )1( בעלי השכלה פורמלית מוכרת בתחומם 

ובעלי ניסיון של חמש שנים לפחות בכל מקרה;";

בפסקה )3(, אחרי "ציבוריים" יבוא "או ממלכתיים;"; )ב( 

במקום סעיף קטן )ג( יבוא:   )2(

עובדים  העסקת  אלה:  לנושאים  תינתן  התמיכה  ")ג( 
מקצועיים, העסקת עובדים סוציאליים וכן העסקת 
כוח אדם לשיקום תפקודי, טיפולי וחברתי, כמפורט 

להלן:

העסקת עובדים מקצועיים ובכלל זה עובדי   )1(
מקצועות פארא–רפואיים או העסקת עובדים 
סוציאליים כמפורט בסעיף קטן )א()2( - עד 

;70%

טיפולי  תפקודי,  לשיקום  אדם  כוח  העסקת   )2(
וחברתי - עד 30%.";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:   )3(

השכר המשולם לעובד לא יפחת משכר מינימום,  ")ד( 
בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-31987.

התמיכה תשולם לפי דוח ביצוע ודיווח עלויות  )ה( 
השיקום  אגף  הוראות  לפי  שיוגשו  אדם  כוח 

במשרד.

אם ייוותר סכום שלא נוצל לתמיכה בהעסקת כוח  )ו( 
אדם לשיקום תפקודי, טיפולי וחברתי או בהעסקת 
מטפלים מקצועיים כאמור בסעיף קטן )ג(, תועבר 

היתרה לתמיכה בהעסקת עובדים סוציאלים.

תוקפו של סעיף זה עד יום כ"ד בטבת התשע"א  )ז( 
)31 בדצמבר 2010(."

במקום סעיף 14 למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה   .2
הילד(4,  להתפתחות  במרכזים  )תמיכה  ציבור  למוסדות 

יבוא:

"14.  תמיכה במרכזים להתפתחות הילד

בקשה לתמיכה לפי סעיף זה יכול שתוגש רק אם  )א( 
נתקיימו במבקש התמיכה התנאים האלה:

מטרתו היחידה של המבקש הרשומה לפי כל   )1(
דין היא טיפול בילדים מעוכבי התפתחות;

המבקש קיבל אישור מהיחידה להתפתחות   )2(
שהוא  הבריאות,  שבמשרד  ושיקומו  הילד 
מרכז להתפתחות הילד או משמש כשלוחה 

של מרכז להתפתחות הילד;

__________
 2 י"פ התשנ"ב, עמ' 3661; התשנ"ט, עמ' 3698; התשס"ד, עמ' 1366; 

   התשס"ו, עמ' 915; התשס"ח, עמ' 1367; התשס"ט, עמ' 1514.
3  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

4  י"פ התשנ"ב, עמ' 3661; התשס"ו, עמ' 915; התשס"ח, עמ' 1367.
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טיפוליים  שירותים  מספק  המבקש   )3(
ולמניעת  לרווחתם  לשיקומם,  מקצועיים 
החמרה במצבם של חמישים ילדים מעוכבי 

התפתחות לפחות;

עובד  עובדיו  שאר  בין  מעסיק  המבקש   )4(
סוציאלי אחד לפחות המטפל בילדים מעוכבי 
התפתחות בעל ניסיון בעבודה סוציאלית של 

חמש שנים לפחות;

הפניית המשתקמים למבקש נעשית על ידי   )5(
גורמים ציבוריים או ממלכתיים;

מוסד ממלכתי  ידי  על  אינו ממומן  המבקש   )6(
לפי  הנתמכת  בפעילות  אחר  ציבורי  או 

מבחנים אלה;

שיעור התמיכה של המשרד לא יעלה בכל   )7(
מקרה על 85% מעלות השירותים שבעבורם 

מתבקשת התמיכה;

הפעילות בתחום שבעדו הוא מבקש תמיכה   )8(
לפי סעיף זה היא בפיקוח יחידת הפיקוח של 

אגף השיקום במשרד;

ישראל  ממשטרת  אישורים  קיבל  המבקש   )9(
להעסקת עובדים, לפי חוק למניעת העסקה 
מסוימים,  במוסדות  מין  עברייני  של 
התשס"א-52001, ככל שהוא מחויב בקבלת 

אישור לפי החוק האמור."

תמיכה לפי סעיף קטן )א( תינתן רק בעבור העסקת  )ב( 
עובדים סוציאלים.

מבקש  שהוכיח כי המרכז שהוא מפעיל, משרת  )ג( 
אוכלוסיה ש–20% ממנה לפחות מגיעה מיישובים 
וגם  הלמ"ס  למדרג   5 עד   1 לדירוג  המשתייכים 
הפריפריה  למדד   3 עד   1 באשכולות  נמצאים 
זכאי  יהיה  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  של 
שתאושר  התמיכה  מגובה   10% של  לתוספת 
סעיף  לפי  לתמיכה  הזכאים  הארגונים  לכלל 
כמשמעותו   - הפריפריה"  "מדד  זה,  לעניין  זה; 
באב  כ"ג  מיום   3960 מספר  הממשלה  בהחלטת 

התשס"ח )24 באוגוסט 2008(.

תהיה  הציבור  מוסדות  בין  התמיכה  חלוקת  )ד( 
בהתאם לחלקו היחסי של כל אחד מהם במספרם 
הכולל של הילדים המטופלים בידי כלל מוסדות 

הציבור הנתמכים לפי סעיף זה.

תוקפו של סעיף זה עד יום כ"ד בטבת התשע"א  )ה( 
)31 בדצמבר 2010(."

תחילתו  של תיקון זה ביום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר   .3
  .)2010

י"ג בטבת התש"ע )30 בדצמבר 2009(
)חמ 1888—3( 

 
יצחק הרצוג  

__________                  שר הרווחה והשירותים החברתיים
5  ס"ח התשס"א, עמ' 509.

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה 
למוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התשמ"ה- התקציב,  יסודות  לחוק  3א  לסעיף    בהתאם 
מתפרסם  לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות   ,11985
בזה תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה )להלן - 
המשרד( למוסדות ציבור )תמיכות בארגונים המחלקים קמחא 
דפסחא לנזקקים ובארגונים המעניקים סיוע לנזקקים לרגל חג 
של בני עדה אחרת )להלן - קמחא דפסחא((2 )להלן - המבחנים 

העיקריים(, כדלקמן:

במקום סעיף 2 למבחנים העיקריים יבוא:   .1

תמיכות בארגונים המחלקים קמחא דפסחא לנזקקים   .2"
ובארגונים המעניקים סיוע לנזקקים לרגל חג של בני 

עדה אחרת

במבחנים אלה: )א( 

"ארגון" - מבקש שהוא ארגון שעיקר מטרתו לבצע 
אוכלוסיית  של  ולרווחתה  לטובתה  פעולות 
לקיום  מיועדות  פעולותיו  ועיקר  רווחה, 

מטרה זו;

אישי  שובר  או  מזון  סל   - דפסחא"  קמחא  "סל 
אישי  מגנטי  כרטיס  או  בלבד  מזון  לרכישת 
באופן  יצוין  שעליהם  בלבד,  מזון  לרכישת 
בלבד,  מזון  לרכישת  מיועדים  הם  כי  בולט 
וכי לא תכובד דרישת תשלום בעד רכישת 

טובין שאינם מזון;

מחזור  מסך  לפחות   2/3  - הפעולות"  "עיקר 
שקדמה  לשנה  המבוקר  במאזן  הפעילות 
שקיבל  ארגון  לגבי  ואולם  החולפת;  לשנה 
קמחא  חלוקת  בעבור  מהמשרד  תמיכה 
 50%  - ומעלה  משפחות  ל–500  דפסחא 
לפחות מסך מחזור פעילותו במאזן המבוקר 

לשנה שקדמה לשנה החולפת.

התנאים למתן תמיכה הם: )ב( 

סף  תנאי  לפי  יחולקו  דפסחא  קמחא  סלי   )1(
שוויוניות  מידה  ואמות  לזכאות  שוויוניים 

של נזקקות;

כל ארגון יהיה רשאי להגיש בקשות תמיכה   )2(
בעבור חג אחד בשנה בלבד; 

קמחא  סלי  חלוקת  בעבור  מיועדת  התמיכה   )3(
שרשומים  יכולת,  ולמעוטי  לנזקקים  דפסחא 
אשר   - דפסחא  קמחא  המחלק  בארגון 
חברתיים  לשירותים  מחלקה  בידי  מטופלים 
הכנסת  שחישוב  או  מקומית,  ברשות 
אינה  הכנסתה  כי  מעלה  לגביהם  המשפחה 
בחישוב  העוני";  "סף  הכנסת  רמת  על  עולה 
הכנסת  תיכלל  כאמור,  משפחה  הכנסת 
העבודה נטו )לאחר ניכוי מסי חובה(, קצבאות 

__________
1   ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

 2 י"פ התשס"ה, עמ' 528; התשס"ו, עמ' 915; התשס"ז, עמ' 1146;

    התשס"ח, עמ' 1367; התשס"ט, עמ' 1515.
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והכנסות  לימוד,  או  מחיה  מלגות  ילדים, 
אחרות  קצבאות  ולמעט  בזה,  כיוצא  אחרות 

של הביטוח הלאומי; לעניין זה - 

הממוצעת  ההכנסה  סכום   - העוני"  "סף 
הנפשות  מספר  לפי  למשפחה  לחודש 
מסכום  ב–50%  הגבוה  במשפחה, 
מספר  לפי  משפחה  של  ההכנסה 
"קו  הנפשות במשפחה המופיע בנתוני 
העוני" שהמוסד לביטוח לאומי מפרסם 
ומעדכן מדי שנה; הסכום המהווה את 
סף העוני מפורט בטור ב' בטבלה שלהלן 
התשס"ט בטבת  ה'  ליום   ומעודכן 

)1 בינואר 2009(; 

"מספר הנפשות במשפחה" - הורים וילדיהם 
 21 להם  מלאו  שטרם  נשואים  שאינם 

שנים, כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן:

טור ב'טור א'

מס' הנפשות 
במשפחה

 הכנסת המשפחה
בשקלים חדשים

13,225

25,160

36,837

48,256

59,675

610,965

712,255

813,416

914,448

700כל נפש נוספת

המחלק  לארגון  בתמיכה  ישתתף  המשרד   )4(
את  בפועל  ביצע  אשר  דפסחא,  קמחא  סלי 

החלוקה, בהתאם לתנאים אלה:

דפסחא  קמחא  סלי   200 של  חלוקה  )א( 
אחד  מסל  יותר  לא  לנזקקים,  לפחות 

למשפחה אחת; 

 150 יהיה  דפסחא  קמחא  סל  סכום  )ב( 
יהיה  או  יכלול  ולא  חדשים  שקלים 
ואלכוהול,  טבק  מוצרי  לרכישת  מיועד 
התמיכות  ועדת  לקידוש;  יין  למעט 
רשאית לקבוע סכום גבוה יותר של סל 
קמחא דפסחא בהתאם לשינויים במחיר 

מוצרי השוק;

ארגון המחלק סל קמחא דפסחא מורחב  )ג( 
הסל  רכישת  על  בפועל  שההוצאה 
יוכל  חדשים  שקלים   200 על  עולה 
על  יעלה  שלא  סכום  מהמקבל  לגבות 
שלא  ובלבד  בפועל  מההוצאה   10%
ימנע קבלת סל קמחא דפסחא ממי שידו 

אינה משגת לשלם סכום זה;

קמחא  סלי  לחלוקת  תמיכה  תאושר  לא   )5(
מהכמות  ב–25%  העולה  בכמות  דפסחא 
הקודמת;  בשנה  בפועל  הארגון  שחילק 
המבקש  ארגון  על  יחול  לא  האמור  ואולם 

תמיכה לראשונה; 

גובה תמיכת המשרד לא יעלה על 50% מסך   )6(
ההוצאה בפועל של הארגון מקבל התמיכה 
למטרות חלוקת סלי קמחא דפסחא לנזקקים 
שאישרה  כפי   ,)3( בפסקה  כמשמעותם 
מחלקת העיזבונות במשרד, ובכפוף לתקציב 
כאמור  תמיכה  אלה;  למבחנים  המיועד 
לרבות  דפסחא  קמחא  סלי  לרכישת  תיועד 
שתיועד  יכול  וכן  נדרשת  היא  אם  אריזה, 
האדם,  כוח  מעלות   20% עד  של  למימון 
קמחא  סלי  של  בהכנה  או  בחלוקה  העוסק 
אמצעי  למימון  תיועד  לא  אך  דפסחא, 
דפסחא  קמחא  סלי  חלוקת  לצורך  ההובלה 

כאמור וכיוצא באלה;

ייקבע  ארגון,  לכל  שיינתן  התמיכה  סכום   )7(
חלוקת  ידי  על  שוויוני  יחסי  בשיעור 
התקציב המיועד לתמיכה למטרה זו, במספר 
משפחות הנזקקים שנכללות בתכנון חלוקת 
הקמחא דפסחא של הארגונים הזכאים לפי 

מבחנים אלה;

ימציא  דפסחא  קמחא  סלי  חלוקת  לאחר   )8(
הארגון את רשימת המשפחות שקיבלו בפועל 

סלי קמחא דפסחא, כולל כתובות מגוריהן;

הוכיח  אשר  לארגון  תשולם  התמיכה   )9(
את  המפרט  דוח  וצירף  החלוקה,  ביצוע 
שמות משפחות הנזקקים )ראשי המשפחות 
ובודדים עד גיל 21( אשר קיבלו בפועל סלי 
קמחא דפסחא, וציון הגורם המטפל או פירוט 
 ,)3( בפסקה  כאמור  סכום הכנסת המשפחה 
החלוקה,  אזורי  דפסחא,  קמחא  סלי  עלות 
מחלקת  שתדרוש  כפי  נוספים  פרטים  וכן 

העיזבונות במשרד;

כי חילק סלי קמחא דפסחא  ארגון שהוכיח   )10(
אזור  כאשר  לפחות,  אזורים  בשלושה 
החלוקה העיקרי שלו מרוחק 50 ק"מ לפחות 
משאר אזורי החלוקה שלו )כולם או חלקם(, 
פי  על  או  הארגון  ביוזמת  נבחרו  והאזורים 
יהיה  במשרד,  העיזבונות  מחלקת  המלצת 
זכאי לתוספת של 10% מגובה הסל שיאושר 
לפי  לתמיכה  הזכאים  הארגונים  לכלל 

מבחנים אלה;

סלי  מחלק  הוא  כי  והוכיח  שהצהיר  ארגון   )11(
לפחות  ש–10%  לאוכלוסיה  בחגים  מזון 
ממנה הם בני עדות אחרות, שאינם יהודים, 
הסל  מגובה   10% של  לתוספת  זכאי  יהיה 
לתמיכה  הזכאים  הארגונים  לכלל  שיאושר 

לפי מבחנים אלה. 

הארגון יצרף לבקשה תכנית מפורטת של חלוקת  )ג( 
פרטים  השאר,  בין  שתכלול,  דפסחא  קמחא  סל 

אלה: 
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האזורים שבהם יחולק סל הקמחא דפסחא;   )1(

החלוקה  מרכזי  של  נגישותם  על  מידע   )2(
לאנשים עם מוגבלות ופירוט דרכי חלוקת סל 
קמחא דפסחא לאנשים עם מוגבלות שאינם 

יכולים להגיע למרכזי החלוקה הנגישים;

מספר מתוכנן של מקבלי סל הקמחא דפסחא   )3(
בכל אזור;

לאמור  בהתאם  לחלוקה  נזקקות  קריטריוני   )4(
בסעיף קטן )ב()3(;

ראש  )שם  דפסחא  קמחא  סל  מקבלי  פרטי   )5(
תעודת   ,)18 גיל  מעל  בודד  )או  המשפחה 
מקרה,  בכל  טלפון(;  מגורים,  כתובת  זהות, 

לא יינתן יותר מסל אחד למשפחה;

מחלקת  שתדרוש  כפי  נוספים  פרטים   )6(
העיזבונות שבמשרד.

הנפוץ  בעיתון  הציבור,  לידיעת  יפרסם,  המשרד  )ד( 
ביותר בשפה העברית, כפי שפרסם שר  הפנים  
התכנון   לחוק  1א)ב(  סעיף  לפי   ברשומות, 
ביותר  הנפוץ  ובעיתון  התשכ"ה-31965,  והבניה, 
בשפה הערבית את רשימת הארגונים )כולל שם, 
כתובת מדויקת  ומספר טלפון להתקשרות( אשר 
הגישו בקשות תמיכה בהתאם לתנאי המבחנים 
האלה; אין בפרסום הרשימה האמורה כדי לחייב 
את המשרד בתשלום כלשהו לארגון, אשר שמו 

נכלל ברשימה שפורסמה.

השתתפות המשרד בתמיכה לארגון המחלק סלי  )ה( 
ורק לאחר שהארגון  קמחא דפסחא, תבוצע אך  
ביצע בפועל חלוקת סלי קמחא דפסחא והוכיח 

כי עמד בכל תנאים  שבמבחנים אלה."

תחילתו של תיקון זה ביום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010(.    .2

התשע"א בטבת  כ"ד  יום  עד  אלה  מבחנים  של  תוקפם   .3 
)31 בדצמבר 2010(."

י"ג בטבת התש"ע )30 בדצמבר 2009(
)חמ 1888—3( 

 
יצחק הרצוג  

__________                  שר הרווחה והשירותים החברתיים
3   ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

תיקון מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה 
למוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התשמ"ה- התקציב,  יסודות  לחוק  3א  לסעיף    בהתאם 
11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים 
הרווחה  משרד  של  תמיכות  למתן  למבחנים  תיקונים  בזה 

למוסדות ציבור )להלן - המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן:

הרווחה  משרד  של  תמיכות  למתן  למבחנים   3 1. בסעיף 
למוסדות ציבור )תמיכה במוסדות ציבור המפעילים בתי 

תמחוי ונזקקים(2 -

__________
1   ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

עמ'  התשס"ח,   ;1146 עמ'  התשס"ז,   ;535 עמ'  התשס"ה,   2 י"פ 

   1367; התשס"ט, עמ' 1514.

בסעיף קטן )ה(, אחרי פסקה )3( יבוא:   )1(

מוסד ציבור המספק ארוחות לבתי נזקקים יוכל  ")3א( 
חדשים,  6 שקלים  עד  סך של  מהנזקק  לגבות 
הכולל גם את התשלום לפי פסקה )3(, בעבור 
ואולם  הנזקק;  לבית  שלה  וההובלה  ארוחה 
מוסד ציבור כאמור יבצע הובלה של הארוחה 
לבית הנזקק גם אם ידו של הנזקק אינה משגת 

לשלם בעבורה.

מוסד ציבור הגובה תשלום לפי פסקאות )3( או  )3ב( 
ינהל את רישום ההכנסות בהתאם לכל  )3א( 

דין.";

אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:  )2(

ה)3(  קטן  סעיף  לפי  תשלום  הגובה  ציבור  מוסד  ")ז( 
או )3א( יכלול בדוחות הכספיים שעליו להעביר 
תוך  אלה  מתשלומים  הכנסות  פירוט  למשרד, 
אבחנה בין הכנסות לפי סעיף קטן)ה()3( והכנסות 

לפי סעיף קטן)ה()3א(."

בסעיף 4 למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור   .2
)תמיכה במוסדות ציבור המחלקים סלי מזון(3 - 

מוצרים  סל  "או  יבוא  מזון"  "סלי  אחרי  בכותרת,   )1(
מורחב";

בסעיף קטן )א(, אחרי "מוסד ציבור לעניין מתן תמיכה   )2(
בחלוקת סלי מזון" יבוא "או סל מוצרים מורחב";

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:   )3(

תמיכת המשרד לא תעלה על 50% מסך ההוצאה  ")ב( 
למטרות  תמיכה  המבקש  הציבור  מוסד  של 
מורחב   מוצרים  סל  חלוקת  או  מזון  סלי  חלוקת 
אריזה(  )כולל  מזון  מצרכי  לרכישת  תיועד  והיא 
ומוצרים נוספים המנויים בתוספת השלישית וכן 
יכול שהיא תיועד גם למימון של עד 20% מעלות 
הסלים  מסוגי  סל  בחלוקת  העוסק  האדם,  כוח 
רכישת  מעלות   10% ועד  הכנתו,  או  האמורים 
המוצרים המפורטים בתוספת השלישית  אך לא 
כאמור  סלים  לחלוקת  ההובלה  אמצעי  למימון 

וכיוצא בהם.";

בסעיף קטן )ג( -  )4(

המיועדים  האישי  המגנטי  הכרטיס  "או  אחרי  )א( 
הרכב  של  מפורטת  "תכנית  יבוא  לחלוקה" 

המוצרים המופיעים בסל המוצרים המורחב,";

המוצרים  סל  "או  יבוא  המזון"  סל  "עלות  אחרי  )ב( 
המורחב";

יבוא  ומועדי החלוקה"  "תכנית החלוקה  במקום  )ג( 
"תכנית החלוקה של סל המזון או סל המוצרים 

המורחב ומועדי החלוקה שלהם";

אחרי "חלוקת סלי המזון" יבוא "או סל המוצרים  )ד( 
המורחב";

בסעיף קטן )ד(, אחרי "סלי מזון" יבוא " או סל מוצרים   )5(
מורחב";

בסעיף קטן )ה( -    )6(

__________
עמ' התשס"ח,   ;1146 עמ'  התשס"ז,   ;535 עמ'  התשס"ה,  י"פ    3 

.1514   
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במקום פסקה )2( יבוא: )א( 

וסל  מזון  סל  ושווי  מזון,  סל  של  הרכבו   )2("
מוצרים מורחב הוא כמפורט להלן:

אלכוהול  מוצרי  יכלול  לא  מזון  סל  )א( 
וטבק ולא יהיה מיועד לרכישתם, אלא 

לרכישת מוצרי מזון בלבד;

סל  בעבור  תינתן  זה  סעיף  לפי  תמיכה  )ב( 
מ–150  יפחת  לא  ששוויו  חודשי  מזון 
שקלים חדשים לסל ובעבור סל מוצרים 
מורחב חודשי ששוויו לא יפחת מ–200 
ותכולת המוצרים  לסל  שקלים חדשים 
הכלולים  השלישית  בתוספת  המנויים 

בו לא תעלה על 25% מערך הסל.

חודשי    מורחב  מוצרים  סל  המחלק  ארגון   )2א( 
יוכל  לפחות  חדשים  שקלים   200  ששוויו 
 לגבות מהמקבל סכום שלא יעלה על 10% 
 מההוצאה בפועל בעבור סל כאמור ובלבד
אינה  שידו  ממי  קבלתו  את  ימנע  שלא 
מוסד  ההשתתפות;  בעלות  לשאת  משגת 
ציבור הגובה תשלום לפי פסקה זו ינהל את 

רישום ההכנסות בהתאם לכל דין.";

סל  "או  יבוא  המזון"  "סלי  אחרי   ,)4( בפסקה  )ב( 
מוצרים מורחב";

במקום פסקה )5( יבוא: )ג( 

ציבור  למוסד  בתמיכה  ישתתף  המשרד   )5("
המחלק 200 סלי מזון או סל מוצרים מורחב 
בחודש לפחות; לא יותר מסל אחד למשפחה 
שבידם  יכולת  ולמעוטי  לנזקקים  אחת, 
מחלקה  בידי  מטופלים  להיותם  אישור 
או  מקומית,  ברשות  חברתיים  לשירותים 
מעלה  לגביהם  המשפחה  הכנסת  שחישוב 
כי הכנסתה אינה עולה על רמת הכנסת "סף 
כאמור,  משפחה  הכנסת  בחישוב  העוני";  
ניכוי  )לאחר  נטו  העבודה  הכנסת  תיכלל 
מסי חובה(, קצבאות ילדים, מלגות מחיה או 
לימוד, והכנסות אחרות כיוצא בזה, ולמעט 

קצבאות אחרות של הביטוח הלאומי;

לעניין זה - 

הממוצעת  ההכנסה  סכום   - העוני"  "סף 
הנפשות  מספר  לפי  למשפחה  לחודש 
מסכום  ב–50%  הגבוה  במשפחה, 
ההכנסה של משפחה לפי מספר הנפשות 
העוני"  "קו  בנתוני  המופיע  במשפחה 
שהמוסד לביטוח לאומי מפרסם ומעדכן 
מדי שנה; הסכום המהווה את סף העוני 
מפורט בטור ב' בטבלה שלהלן ומעודכן 
ליום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר 2009(; 

"מספר הנפשות במשפחה" - הורים וילדיהם 
 21 להם  מלאו  שטרם  נשואים  שאינם 

שנים, כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן:

טור א'

מס' הנפשות 
במשפחה

טור ב'

 הכנסת המשפחה
בשקלים חדשים

13,225

טור א'

מס' הנפשות 
במשפחה

טור ב'

 הכנסת המשפחה
בשקלים חדשים

25,160

36,837

48,256

59,675

610,965

712,255

813,416

914,448

700"כל נפש נוספת

בסעיף קטן )ו(, בכל מקום, במקום "מספר סלי המזון"   )7(
יבוא "מספרי סלי המזון וסלי המוצרים המורחבים".

בסעיף קטן )ז( -  )8(

סל  "או  יבוא  מזון"  סלי  בפועל  "שקיבלו  אחרי  )א( 
מוצרים מורחב";

מוצרים  סל  "או  יבוא  מזון"  סל  "עלות  אחרי  )ב( 
מורחב"; 

לפי  תשלום  הגובה  ציבור  "מוסד  יבוא  בסופו  )ג( 
סעיף קטן ה)2א( יכלול בדוחות הכספיים שהוא 

מעביר למשרד פירוט הכנסות אלה";

מורחב"  מוצרים  ""סל  יבוא  בסופו  )ח(,  קטן  בסעיף   )9(
- חבילת מוצרים הכוללת סל מזון ומוצרים נוספים 
המנויים בתוספת השלישית שערכו הכולל לא יפחת 
הנוספים  המוצרים  וערך  חדשים  שקלים  מ–200 
הכלולים בה לא יפחת מ–50 שקלים חדשים ולא יעלה 

על  25% מערך הסל".

אחרי סעיף 5 למבחנים העיקריים יבוא:  .3

"6. תוקף

תוקפם של מבחנים אלה עד יום כ"ד בטבת התשע"א   
)31 בדצמבר 2010(".

אחרי התוספת השניה למבחנים העיקריים יבוא:  .4

"תוספת שלישית
)סעיף 4)ב(, )ה()2()ב( ו–)ח((

מוצרים לתינוקות, ובכלל זה: מזון, מוצצים ובקבוקים;  )1(

מוצרי ניקיון לבית ולכביסה;  )2(

נייר טואלט;  )3(

מוצרי היגיינה )לא כולל קוסמטיקה(;  )4(

מוצרי גילוח."  )5(

תחילתו  של תיקון זה ביום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר   .5
.)2010

י"ג בטבת התש"ע )30 בדצמבר 2009(
)חמ 1888—3(

 
יצחק הרצוג  

                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים
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תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה 
למוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

  בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, 
ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון 
המשרד(   - )להלן  הרווחה  משרד  של  תמיכות  למתן  למבחנים 
למוסדות ציבור )תמיכה למטרת שיפוצים והצטיידות במעונות 

חסות הנוער(2 )להלן - המבחנים העיקריים(, כדלקמן:

בסעיף 2 למבחנים העיקריים -   .1

בסעיף קטן )ב( -   )1(

ברישה, אחרי "לאחת" יבוא "או יותר"; )א( 

)2(, במקום "הרשות" יבוא "רשות חסות  בפסקה  )ב( 
הנוער שבמשרד;";

יבוא "מנהל רשות  )3(, במקום "הרשות"  בפסקה  )ג( 
חסות הנוער שבמשרד )להלן - מנהל הרשות( או 

מי שהוסמך לכך מטעמו;";

בסעיף קטן )ג(, בסופו יבוא "סכום תמיכה כאמור לא   )2(
יעלה על 250,000 שקלים חדשים למוסד ציבור";

בסעיף קטן )ה( -  )3(

יבוא  הרשות"  של  הפיקוח  "ליחידת  במקום  )א( 
"למנהל הרשות או מי שהוסמך לכך מטעמו"; 

אחרי "מנומקת" יבוא "בכתב";  )ב( 

יחידת  שלדעת  התחומים  על  "תצביע  במקום  )ג( 
תחומים  ראשונה,  בעדיפות  נמצאים  הפיקוח 
ליחידת  נראים  שאינם  ותחומים  מומלצים 
כל  את  "תדרג  יבוא  לתמיכה"  כראויים  הפיקוח 

הבקשות על פי עדיפותן";

בסעיף קטן )ו( -   )4(

במקום פסקה )1( יבוא: )א( 

למעון המיועד לאוכלוסיה בעלת אופי ייחודי   )1("
או למעון שבו ניתן טיפול בעל אופי ייחודי 
לפי החלטה מנומקת של מנהל הרשות או מי 

שהוסמך לכך מטעמו, 5 נקודות;";

למטרה  כלשהם  "סכומים  במקום   ,)2( בפסקה  )ב( 
המבוקשת" יבוא "תמיכה";

בפסקה )3( - )ג( 

מהמטרות"  לאחת  תינתן  "התמיכה  במקום   )1(
יבוא "הניקוד יינתן למטרות"; 

במקום  "שלגביה" יבוא "שלגביהן";   )2(

"כמפורט  יבוא  "יינתנו כנקוב לצדן"  במקום   )3(
להלן";

בפסקה )4( - )ד( 

במקום "יחידת הפיקוח ברשות" יבוא " מנהל   )1(
הרשות או מי שהוסמך לכך מטעמו"; 

מנומקת  "בהמלצה  יבוא  "נקודות"  אחרי   )2(
בכתב";

__________
1   ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

2 י"פ התשס"ה, עמ' 532; התשס"ח, עמ' 1367.

במקום פסקה )5( יבוא:  )ה( 

 1 לדירוג  המשתייך  ביישוב  המצוי  למעון   )5("
עד 5 למדרג הלמ"ס וגם נמצא באשכולות 1 
עד 3 למדד הפריפריה של הלשכה המרכזית 
זה,  לעניין  נקודות;   5  - לסטטיסטיקה 
בהחלטת  כמשמעותו   - הפריפריה"  "מדד 
 הממשלה מספר 3960 מיום כ"ג באב התשס"ח

)24 באוגוסט 2008(;

בסעיף קטן )ז(, במקום "שחיוותה דעתה יחידת הפיקוח   )5(
של הרשות" יבוא "שחיווה דעתו מנהל הרשות או מי 

שהוסמך לכך מטעמו";

בסעיף קטן )ח(, פסקה )2( - תימחק.  )6(

אחרי סעיף 2 למבחנים העיקריים יבוא:  .2

3. "תוקף

תוקפם של מבחנים אלה עד יום כ"ד בטבת התשע"א   
)31 בדצמבר 2010(."

תחילתו  של תיקון זה ביום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר   .3
.)2010

י"ג בטבת התש"ע )30 בדצמבר 2009(
)חמ 1888—3( 

 
יצחק הרצוג  

                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה 
למוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התשמ"ה- התקציב,  יסודות  לחוק  3א  לסעיף    בהתאם 
מתפרסם  לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות   ,11985
)להלן  הרווחה  למתן תמיכות של משרד  למבחנים  תיקון  בזה 
- המשרד( למוסדות ציבור )תמיכה למוסדות ציבור המסייעים 
המבחנים   - )להלן  מינית(2  תקיפה  נפגעות  ולנערות  לנשים 

העיקריים(, כדלקמן:

בסעיף 2 למבחנים העיקריים -   .1

במקום הכותרת "תמיכה למוסדות ציבור המסייעים   )1(
לנשים ולנערות  נפגעות תמיכה מינית" יבוא "תמיכה 
תקיפה  ונפגעי  לנפגעות  המסייעים  ציבור  למוסדות 

מינית";

בסעיף קטן )א(, במקום "לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית   )2(
של  נפגעים  או  "לנפגעות  יבוא  נפגעות("   - )להלן 

תקיפה מינית )להלן - נפגעים("; 

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:   )3(

על  העונה  הציבור  למוסד  תינתן  התמיכה  ")ב( 
התנאים שבפסקאות )1(, )2( ו–)3( להלן, ונוסף על 
כך על שניים, לפחות, מהתנאים שבפסקאות )4( 

עד )7( להלן:

__________
1   ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

1366; התשס"ו, עמ'  2462; התשס"ד, עמ'   2 י"פ התשס"ג, עמ' 

   915; התשס"ז, עמ' 1146; התשס"ח, עמ' 1367.
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לפחות  אחד  טיפולי  מקצועי  עובד  העסקת   )1(
בשכר, שאישר מנהל השירות או מי שהוסמך 

לכך מטעמו;

שעברו  לפחות,  מתנדבות   15 של  הפעלה   )2(
קורס הכשרה כאמור בפסקה )6(;

לפחות  נפגעים  ל–100  טלפוני  סיוע  מתן   )3(
פניות(,   - )להלן  לפניותיהם  במענה  בשנה, 
שעות   24 במשך  הנגיש  פתוח,  קו  במסגרת 

ביממה;

נפגעים  עם  בשנה  לפחות  פגישות   20 קיום   )4(
או עם קרוביהם, או עם שניהם;

לפחות  אחת  תמיכה  קבוצת  של  הפעלה   )5(
 10 בהשתתפות  מקצועית,  בהנחיה  בשנה 

נפגעים לפחות; 

בשנה  לפחות  אחד  הכשרה  קורס  של  קיום   )6(
למתנדבות, שתכניתו אושרה בידי המפקח, 
 10 בו   ומשתתפות  לפחות  27 שעות  משכו 

מתנדבות לפחות;

בשנה,  לציבור  לפחות  הרצאות   100 קיום   )7(
לפחות  דקות   45 מהן  אחת  כל  משך  אשר 

והשתתפו בה 20 משתתפים לפחות.";

במקום סעיף קטן )ג( יבוא:   )4(

סך כל התמיכה למוסד ציבור לא תעלה על 75%  ")ג( 
מעלות הפעילות הנתמכת.";

בסעיף קטן )ד()2(, במקום פסקה )ז( יבוא:  )5(

20% - עובדים בשכר ובכללם עובדים מקצועיים  ")ז( 
כאמור בסעיף קטן )ב()1(."

אחרי סעיף 3 למבחנים העיקריים יבוא:  .2

תוקף  .4"

תוקפם של מבחנים אלה עד יום כ"ד בטבת התשע"א   
)31 בדצמבר 2010(."

)1 בינואר  זה ביום ט"ו בטבת התש"ע  תחילתו של תיקון   .3
 .)2010

י"ג בטבת התש"ע )30 בדצמבר 2009(
)חמ 1888—3( 

 
יצחק הרצוג  

                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה 
למוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התשמ"ה- התקציב,  יסודות  לחוק  3א  לסעיף    בהתאם 
מתפרסם  לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות   ,11985
)להלן  הרווחה  למתן תמיכות של משרד  למבחנים  תיקון  בזה 
ללקויי  שיקום  בפעולות  )תמיכה  ציבור  למוסדות  המשרד(   -

שמיעה(2 )להלן - המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן:

__________
1   ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

 2 י"פ התשס"ג, עמ' 1486; התשס"ד, עמ' 1366; התשס"ו, עמ' 95;

    התשס"ח, עמ' 1367.

בסעיף 2 למבחנים העיקריים -   .1

בסעיף קטן )א(, במקום "חרשים וכבדי שמיעה" יבוא   )1(
שחומרת  כך  שמיעה  כבדי  או  חרשים  שהם  "מי 
סיוע  המצריכה  תפקודית  למוגבלות  גורמת  הלקות 

והתערבות טיפולית";

במקום סעיף קטן )ג( יבוא:  )2(

להלן  המפורטים  בתחומים  רק  תינתן  התמיכה  ")ג( 
ובשיעורים הנקובים לצדם:

ומטפלים  סוציאלים  עובדים  העסקת   )1(
מקצועיים ובכלל זה עובדי מקצועות פארא–

פיזיותרפיסטים,  פסיכולוגים,  כגון  רפואיים 
מרפאים בעיסוק ומרפאים בדיבור  כמפורט 

בסעיף קטן )ב()2( - עד  60%;

טיפולי  תפקודי,  לשיקום  מדריכים  העסקת   )2(
וחברתי - עד 40%;

באחד  לתמיכה  נוצלה  שלא  יתרה  כל   
בסעיף   ,)2( או   )1( שבפסקאות  מהתחומים 
לפי  האחר  בתחום  לתמיכה  תועבר  זה  קטן 

היחס הקבוע ביניהם.";

סעיפים קטנים )ה( ו–)ז( - יימחקו.  )3(

אחרי סעיף 2 למבחנים העיקריים יבוא:  .2

"2א. שיעור וחלוקת התמיכה של המשרד 

בכל  יעלה  לא  המשרד,  של  התמיכה  שיעור  )א( 
שבעבורם  השירותים  מעלות   85% על  מקרה 

מתבקשת התמיכה. 

בהתאם  ייקבע  המשרד,  של  התמיכה  שיעור  )ב( 
לסכום העומד לרשות המשרד למטרת התמיכות 
על פי מבחנים אלה לפי אמות המידה המקובלות 
במשרד לטיפול בליקויי שמיעה, כפי שמופיעות 

בפרק 5.1 לתקנון העבודה הסוציאלית;  

לכלל  יחסית  ציבור  למוסד  תחולק  התמיכה  )ג( 
ובהתחשב  לתמיכה,  הזכאים  ציבור  מוסדות 
במספר ליקויי השמיעה הנוטלים חלק בפעילות 

של מוסד הציבור הנתמכת לפי מבחנים אלה;

השכר המשולם לעובד לא יפחת משכר מינימום,  )ד( 
בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-31987. 

תשלום התמיכה 2ב. 

התמיכה תשולם לפי דוח ביצוע ודיווח עלויות כוח   
אדם שיוגשו לפי הוראות אגף השיקום במשרד."

אחרי סעיף 3 למבחנים העיקריים יבוא:  .3

תוקף  .4"

תוקפם של מבחנים אלה עד יום כ"ד בטבת התשע"א   
)31 בדצמבר 2010(."

)1 בינואר  זה ביום ט"ו בטבת התש"ע  תחילתו של תיקון   .4
 .)2010

י"ג בטבת התש"ע )30 בדצמבר 2009(
)חמ 1888—3( 

 
יצחק הרצוג  

__________                  שר הרווחה והשירותים החברתיים
3   ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.
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 הוראות לעניין מתן מרשם בידי אח או
אחות מוסמכים

לפי פקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-1981 

הרוקחים  לפקודת  26)א2()2(  סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
]נוסח חדש[, התשמ"א-11981, אני  מורה לאמור: 

הגדרות

בהוראות אלה -  .1

)עוסקים  העם  בריאות  בתקנות  כהגדרתו   - "הפנקס" 
בסיעוד בבתי חולים(, התשמ"ט-21988;

"טיפול מקל" - טיפול מקל כהגדרתו בסעיף 3 בחוק החולה 
הנוטה למות, התשס"ו-32005;

בריאות  בפקודת   24 בסעיף  כהגדרתו   - רפואי"  "מוסד 
העם, 41940;

"מוסמך" - אחות מוסמכת או אח מוסמך; 

הנזקק  למטופל  הניתן  מרשם  לתכשיר  מרשם   - "מרשם" 
לטיפול כרוני בהמשך לטיפול שתחילתו נעשתה לפי 
מרשם   - )להלן  המטפל  הרופא  בידי  חתום  מרשם 

הרופא(. 

מתן מרשם 

מוסמך ייתן מרשם רק בהתקיים כל אלה:   .2

כאמור  למתן מרשם  אישית  קיבל  הרשאה  המוסמך   )1(
בסעיף 5 )להלן - הרשאה אישית(, לתת את המרשם 

המבוקש; 

ככל  אלא  הרופא  מרשם  מפרטי  סוטה  אינו  המרשם   )2(
שסטייה התאפשרה או התחייבה מהנחיות רפואיות 
שנתנו  הנהלת קופת החולים או המוסד הרפואי, לפי 
העניין, לעניין חידוש המרשם או מהנחיות רפואיות 
הנחיות  בין  התאמה  בהעדר  המטפל;  הרופא  שנתן 
הרופא  שנתן   רפואיות  להנחיות  כלליות  רפואיות 

המטפל, הנחיות הרופא המטפל הן המחייבות;   

מרשם הרופא הוא לתרופה הנמנית עם  אחת מקבוצות   )3(
התכשירים המפורטות בטור ב' בתוספת;

המוסמך עיין בתיקו הרפואי של המטופל;     )4(

המוסמך וידא כי נערכו בדיקות המעקב הנדרשות וכי   )5(
בתקופת נטילת התרופה לא חל שינוי מהותי במצבו 
של החולה או לא התעוררו תופעות לוואי שיש בהם  
כדי להצדיק את הפניית המטופל לבדיקת רופא, לפני 

חידוש המרשם;

ששת  בתקופת  המטפל,  הרופא  בידי  נבדק  המטופל   )6(
החודשים שקדמה למתן המרשם.  

מטופל הנזקק לטיפול כרוני 

לעניין הוראות אלה, מטופל הנזקק לטיפול כרוני הוא כל   .3
אחד מאלה:  

נזקק לטיפול באותה תרופה או תרופות, במשך  תקופה   )1(
רצופה של חצי שנה לפחות;

המחלות  מן  יותר  או  לאחת  תרופתי  טיפול  מקבל   )2(
המנויות בטור א' בתוספת; 

מטופל במנות אחזקה חודשיות בתרופה אחת לפחות   )3(
מקבוצות  יותר  או  באחת  הכלולים  התכשירים  מן 

התכשירים שבתוספת. 

מתן הודעה לרופא

מתן  את  יתעד   ,2 בסעיף  כאמור  מרשם  שנתן  מוסמך    4
המרשם בתיקו הרפואי של המטופל וימסור הודעה על כך 

לרופא המטפל של המטופל, סמוך לאחר מתן המרשם. 

מתן הרשאה

משרד  של  הכללי  המנהל  ייתן  אישית  )א( הרשאה   .5
חולים קופת  של  הראשי  הרפואי  המנהל   הבריאות, 
- למוסמך שהוא עובד אותה קופת החולים או מנהל מוסד 
רפואי - למוסמך שהוא עובד אותו מוסד; הרשאה כאמור 
מוסמך  כאח  שנים  חמש  של  ותק  לבעל   אלא  תינתן  לא 
כאמור הכשרה  שעבר  העניין,  לפי  מוסמכת,  כאחות   או 

בסעיף 6 והרשום בפנקס כאמור בסעיף 6)ג( . 

)ב( הרשאה אישית יכול שתהיה כללית, ויכול שתתייחס 
לקבוצה או קבוצות  מוגדרות של חולים או תרופות, הכל 

בכפוף להוראות אלה.    

הכשרה

הרשאה  למתן  כתנאי  ממוסמך,  הנדרשת  )א( ההכשרה   .6
אישית, תיערך על ידי בית ספר לסיעוד לפי תכנית שאישר 

מינהל הסיעוד במשרד הבריאות.  

אקדמית,  שנה  של  בהיקף  תהיה  הלימודים  )ב( תכנית 
ותכלול:

מאפייני מטופלים הנזקקים לטיפול כרוני והטיפול   )1(
קבוצה  עם  ושנמנים  לו,  נזקקים  שהם  הכרוני 

מקבוצות המחלות המפורטות בתוספת; 

מקל  טיפול  למתן  הנזקקים  מטופלים  מאפייני   )2(
והטיפול המקל שהם נזקקים לו; 

קורסים בכל אחד מתחומים אלה: פתופיזיולוגיה,   )3(
ובדיקות  אומדנים  סיכון,  גורמי  אפידמיולוגיה, 
במטופלים  טיפול  סוגי  מבדלת,  אבחנה  עזר, 
ומעקב  מקל,  לטיפול  או  כרוני  לטיפול  הנזקקים 

רפואי;

פרמקולוגיה קלינית, בהיקף של 200 שעות לימוד   )4(
לפחות,  לרבות התוויות והתוויות נגד, תופעות 

לוואי, רעילות וטיפול רב–תרופתי.

סיים  כי  המעידה  גמר  תעודת  שבידו  )ג( מוסמך   
בהצלחה את ההכשרה יידרש לעמוד בהצלחה בבחינה 
בהצלחה  עמד  ואם  הסיעוד,  מינהל  שיקיים  ממשלתית 
מוכרת",  "השתלמות  במדור  בפנקס,  יירשם   - בבחינה 
אחות  או  אח  בידי  מרשמים  במתן  "הכשרה  בתחום 

מוסמכים".  

__________
 1   דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשס"ט, 

     עמ' 173.
2   ק"ת התשמ"ט, עמ' 227.

3   ס"ח התשס"ו, עמ' 58.

4   ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.
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תוספת 

)סעיפים 2)3(, 3)2( ו–)3(, 6)ב()1((

טור א'
מערכת/ תחום טיפולי

טור ב'
תכשירים

1. מחלות כבד ומחלות 
גסטרואינטסטינליות

Aminosalicylates

5-ASA Compounds

Antacids

Anti Hemorrhoidal Products

Anticholinergic Drugs

Antiemetic Drugs

Coating Agents

Corticosteroids

Gastro-intestinal sedatives

 Gastrokinetic Agents

H2 Receptor Antagonists

Immuno-modulating Drugs

 Laxatives, Purgatives,
Lubricants

Prostaglandins

 Proton Pump Inhibitors

Urolithotics

    Sucralfate, Colloidal Bismuth
 )Ulcer(; Infliximab )crohn's
disease(; Colpermin )IBS(

ציוד לסטומה ופצעים

הפרעות אנדוקריניות    .2
ומטבוליות

 

Antidiabetic Agents

Antilipemic Agents

Anti-obesity Agents

Corticosteroids

Enzyme Replacement Therapy

Mineral Regulators

Pituitary Replacement Agents

Thyroid Agents

Vasopressin Analog

Vitamin Preparations

Zylol, Colchicine )Gout(

 ציוד לטיפול בסוכרת 
מזונות רפואיים

טור א'
מערכת/ תחום טיפולי

טור ב'
תכשירים

מערכת נשימה  .3Antitubercolars Agents

Asthma Prophylactics

Bronchial Spasm Relaxants

Corticosteroids

Inhalations

4Antiarrhythmic Agents.  לב וכלי דם

Antianginal Drugs

Anticoagulants Agents

Antihypertensive Drugs

Cardiac Drugs

Digitalis

Diuretics

Vasoconstrictors

Vasodilating Agents

 Oxopurin )disorders of
 and venous( arterial
 ;circulation

 )להפחתת רמות הומוציסטאין( 
 Tricardia

Aminosalicylates

5Acetilcholinesterase.  שלד שרירים 

 Anti-inflammatory Agents
)NSAID's(

Anti-Osteoarthritic Agents

Antirheumatic drugs

Neuromuscular Blockers

Fosalan

6Antiglaucoma Agents.  עיניים

Ocular Lubricants

7Antileprotic Preparations.  עור

Anti-Pruritics

Corticosteroids

Leg Ulcer Treatments

Topical Steroids

 Infliximab; Amevive®
)alefacept(

ציוד לטיפול בפצעים  
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טור א'
מערכת/ תחום טיפולי

טור ב'
תכשירים

המטו-אונקולוגיה  .8Antineoplastic Agents

Coagulants & Hemostatics

Corticosteroids

Iron Salts, Folic Acid

Platelet Reducing Agents

Eprex; Neupogen

מערכת חיסונית  .9

 

Antiallergic preparations

Immunosuppressant's

פסיכיאטריה  .10Antidepressants Agents

Antimanic Agents

Antipsychotics

Anxiolytics and 
Sedative-Hypnotics

CNS Stimulants

Opioids

נוירולוגיה  .11Acetilcholinesterase Inhibitors

Anticholinergic

Anticonvulsants Agents

Antiparkinsonian Agents

Antivertigo Preparations

Hypnotics

אורו-גינקולוגיה   .12
ונפרולוגיה

Contraceptive Agents

Diuretics

Dopamine  Agonist

 Hormone Replacement
Therapy

Selective Alpha Blockers

Urinary Antiseptics

Urinary Antispasmodics

  Emla 5% )לחולי המודיאליזה( 

13. ילדים

 

Growth Hormones

Corticosteroids

  Creon; Pancrease; Pulmozyme
)CF(

טור א'
מערכת/ תחום טיפולי

טור ב'
תכשירים

14.  מחלות סופניות 
הדורשות טיפול תומך 

Analgesics

Androgenic steroids

Antidepressants Agents

Antidiarrheal

Antiemetic

Anti-Nauseants

 Anti-Pruritics

 Antipyretics

Anticholinergics

Bronchial Spasm Relaxants

Corticosteroids

Eprex

Inhalations

 Laxatives, Purgatives,
Lubricants

Mineral Regulators

Opioids

Psychotropics Agents

Sedative-Hypnotics

ד' בטבת התש"ע )21 בדצמבר 2009(
)חמ 3988—3( 

 
איתן חי עם

 
                                       המנהל הכללי של משרד הבריאות

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2653/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מוב מיני קלאב בע"מ, ח"פ 51-347498-1, 
רח' התערוכה 3, תל אביב.

והמבקשת: סיוון שני, ת"ז 038722013, ע"י ב"כ עו"ד איל לוי 
ו/או אופיר גלבוע, מבית רלקום, קיבוץ שפיים, טל' 09-9572572, 

פקס' 09-9547954.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.8.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.1.2010, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 27.1.2010, 

בשעה 17.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

איל לוי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

נסקו קואילטי אופשנס בע"מ
)ח"פ 51-412559-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.12.2009 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נעם קולודני, מרח' 

רוממה 3, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

נעם קולודני, עו"ד, מפרק

נסקו קואילטי אופשנס בע"מ 
)ח"פ 51-412559-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום א' בתום 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, 
בשעה 12.00, ברח' רוממה 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               נעם קולודני, עו"ד, מפרק

פ.ג'. מוס )ישראל( בע"מ 
)ח"פ 51-167518-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.2.2010 בשעה 14.00, ברח' קרן קק"ל 22/6, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אלכסנדר גרוס, מפרק

ארדוגל השקעות ונדל"ן בע"מ 
)ח"פ 51-192655-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 16.2.2010 בשעה 10.00, ברח' קרמניצקי 14, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יחיאל ירדני, רו"ח, מפרק

אי.טו.אס. הולדינגס בע"מ 
)ח"פ 51-374793-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17.2.2010 בשעה 17.00, במשרד עו"ד מירית 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יבנה,  גן   ,42 הרצל  רח'  ספירשטיין, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אלון רוט, מפרק

מגניזול בע"מ 
)ח"פ 51-145859-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בן  רח'  המפרק,  במשרדי   ,17.30 בשעה   18.2.2010 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ברק,  בני   ,1 גוריון 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               הלל גולנד, מפרק

המכון לסיעוד רפואי
)ע"ר 58-033100-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 17.12.2009, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את טובה שרון, ת"ז 007764046, מרח' רקנטי 3, תל 

אביב, למפרקת העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.
טובה שרון, מפרקת




