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 תקנות המתווכים במקרקעין )סדרי דין בדיון לפני ועדת המשמעת
ובערעור לבית משפט(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14טו לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-11996 )להלן - 
החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: הליכים לפני הדיון

סימן א': קובלנה

בתקנות אלה -    1
"ועדת המשמעת" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 14ב לחוק;

"נקבל" - מתווך במקרקעין שהוגשה נגדו קובלנה לפי סעיף 14יא)ה( לחוק;

"תובע" - תובע כאמור בסעיף 14יא)א( לחוק 

קובלנה תיערך בכתב ותוגש לוועדת המשמעת בארבעה עותקים ובכמה עותקים  )א(    2
נוספים כמספר הנקבלים בה 

עותק מהקובלנה יומצא לנקבל בהקדם האפשרי, ולא יאוחר משלושים ימים לפני  )ב( 
תחילת הדיון 

קובלנה תכיל פרטים אלה: )א(    3
פרטי התובע;  )1(

מקום  או  מגוריו  מען  וכן  שלו  הרישיון  ומספר  הזהות  מספר  הנקבל,  שם   )2(
עבודתו;

העובדות המשמשות בסיס לקובלנה;  )3(

פירוט עבירות המשמעת המיוחסות לנקבל;  )4(

שמות עדי התביעה   )5(

לקובלנה יצורף כל מסמך שיש בו כדי לבסס אותה  )ב( 

מותר לצרף בקובלנה אחת אישומי משמעת אחדים המתייחסים לאותו נקבל, אם הם    4
מבוססים על אותן עובדות או על עובדות דומות או על סדרת מעשים הקשורים זה 

לזה באופן שהם נחשבים למאורע אחד 

לאחת  צד  היה  מהם  אחד  כל  אם  נקבלים,  כמה  אחת  בקובלנה  להאשים  מותר    5
מהעבירות שבקובלנה או אם האישום הוא בשל סדרת מעשים המיוחסים לנקבלים 

והקשורים זה לזה באופן שהם מהווים מאורע אחד 

ועדת המשמעת רשאית, בכל שלב שלפני הכרעת הדין, לצוות על הפרדת הדיון  )א(    6
עם  שהואשם  פלוני  נקבל  של  דיונו  הפרדת  על  או  בקובלנה  שנכלל  פלוני  באישום 

אחרים 

הופרד הדיון, תוגש קובלנה נפרדת בשל אישום שהדיון בו הופרד או נגד נקבל  )ב( 
שדיונו הופרד 

לתקנם;  או  מקצתם,  או  כולם  שבקובלנה,  מהאישומים  בו  לחזור  רשאי  התובע  )א(    7
המשמעת;  לוועדת  בכתב  בהודעה  יהיו  הדיון  תחילת  לפני  כאמור  תיקון  או  חזרה 

חזרה או תיקון כאמור לאחר תחילת הדיון יהיו ברשות ועדת המשמעת 

הגדרות

צירוף אישומים

 חזרה מקובלנה
או תיקונה

פרטי הקובלנה

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 654   1

הגשת קובלנה

צירוף נקבלים

הפרדת הדיון
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הדיון  תחילת  לאחר  מקצתם,  או  כולם  שבקובלנה,  מהאישומים  התובע  בו  חזר  )ב( 
ולפני תשובת הנקבל לאישום, תבטל ועדת המשמעת את הקובלנה, כולה או מקצתה; 
חזר בו לאחר מכן, תזכה ועדת המשמעת את הנקבל מן הקובלנה, כולה או מקצתה 

לפי העניין 

תומצא  הקובלנה,  תיקון  על  או  מקצתה,  או  כולה  מהקובלנה,  חזרה  על  הודעה  )ג( 
לנקבל 

סימן ב': הזמנת בעלי הדין והעדים

מוועדת  יקבלו  והנקבל  התובע  הדיון;  מועד  את  יקבע  המשמעת  ועדת  ראש  יושב    8
המשמעת הזמנה בכתב שיצוינו בה המקום והמועד להתייצבותם; ואולם אם נקבעה 
ישיבה נדחית בנוכחות התובע, הנקבל או בא כוחו, לא תהיה חובה להזמינם בכתב 

כאמור 

יושב ראש ועדת המשמעת יזמין לדיון את העדים אשר ועדת המשמעת ראתה  )א(    9
שאין  ראתה  אם  זולת  מיוזמתה,  ובין  הנקבל  או  התובע  לבקשת  בין  להזמין,  לנכון 

בעדות צורך או שהיא התבקשה למטרה שאיננה גילוי האמת 

הזמנת עד תהיה בהמצאת הזמנה בכתב לעד או בהודעה בעל פה לעד על ידי  )ב( 
ועדת המשמעת בשעת דיון 

הזמנת עד בכתב תהיה חתומה בידי מי שקבע לכך יושב ראש ועדת המשמעת ותכיל    10
פרטים אלה:

שם העד המוזמן ומענו;  )1(

שם התובע;  )2(

שם הנקבל;  )3(

המקום והמועד שבהם יש להתייצב או להגיש את המסמכים שיפורטו בהזמנה;   )4(
נדרש העד להתייצב, יצוין הצורך שלשמו נדרשת ההתייצבות; נדרש העד להציג או 

להגיש מסמך, יתואר המסמך בהזמנה בדיוק סביר 

פרק שני: הליכי הדיון לפני ועדת המשמעת

סימן א': ניהול הדיון

יושב ראש ועדת המשמעת ינהל את הדיון, והוא רשאי להורות כל הוראה הדרושה    11
לקיום הסדר במקום הדיון 

יושב ראש ועדת המשמעת ינהל פרוטוקול של הדיון, והוא רשאי לתת הוראות  )א(    12
לעניין זה; כמו כן, רשאי היושב ראש להורות שהפרוטוקול יירשם בידי אחר או בדרך 

שיורה 

לאותו  בנוגע  המשמעת  לוועדת  שהוגשו  המסמכים  וכל  הפרוטוקול,  הקובלנה,  )ב( 
דיון יתויקו בתיק הדיון 

סימן ב': בירור האשמה

את  לפניו  יקרא  הנקבל,  את  המשמעת  ועדת  ראש  יושב  יזהה  הדיון  בתחילת  )א(    13
הקובלנה או יוודא שקרא את הקובלנה והבין את הנטען בה, וישאל אותו לתשובתו 

לקובלנה 

הזמנה לדיון

הזמנת עדים

צורת ההזמנה 
ותוכנה

ניהול הדיון

פרוטוקול

תשובת הנקבל 
לקובלנה
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או  מקצתן,  או  כולן  הקובלנה,  בכתב  הנטענות  בעובדות  להודות  רשאי  הנקבל  )ב( 
לכפור בהן וכן לטעון עובדות נוספות, בין אם הודה כאמור ובין אם לאו 

כפר הנקבל לפני ועדת המשמעת בעובדות הנטענות בקובלנה, כולן או מקצתן, או    14
ולהגיש  מטעמם  עדים  להביא  הנקבל  ואחריו  התובע  רשאים  נוספות,  עובדות  טען 

ראיות אחרות 

עד  להזמין  המשמעת  ועדת  רשאית  ראיותיהם,  הבאת  את  והנקבל  התובע  סיימו    15
מטעמה, אפילו נשמעה כבר עדותו, ולהורות על הגשת כל ראיה אחרת, ורשאית היא 
להרשות לתובע ולנקבל, לבקשתם, להביא ראיות נוספות, והכול אם ראתה צורך בכך 

סדר חקירת העדים והגשת ראיות אחרות יהיה, ככל האפשר, כסדר הנהוג במשפט    16
פלילי 

הנקבל  הודאת  עקב  ראיות  הובאו  לא  אם   - במקומה  או  הראיות  הבאת  בתום  )א(    17
סיכומיהם  את  להשמיע  הנקבל  ואחריו  התובע  רשאים   - אחר  מטעם  או  בעובדות 

לעניין האשמה 

ועדת המשמעת רשאית שהסיכומים, כולם או מקצתם, יוגשו לה בכתב, לפי סדר  )ב( 
שתורה ובמועדים שתורה 

סימן ג': פסק דין

ואם  האחרון,  הדיון  סיום  מיום  ימים  מ–60  יאוחר  ולא  הקובלנה  בירור  )א( לאחר    18
והנקבל,  התובע  סיכומי  קבלת  שנשלמה  מיום   - בכתב  בסיכומים  הדיון  הסתיים 
הכרעת   - )להלן  לאו  אם  משמעת  עבירת  עבר  הנקבל  אם  המשמעת  ועדת  תכריע 

הדין( 

)ב( הכרעת הדין תהיה בכתב, תנומק ותיקרא בפני התובע והנקבל או שיומצא להם 
העתק ממנה, כפי שתורה ועדת המשמעת 

מן  שהתגלתה  משמעת  עבירת  כל  עבר  הנקבל  כי  לקבוע  רשאית  המשמעת  ועדת    19
העובדות שהוכחו לפניה לרבות עובדות שלא נטענו בקובלנה, ובלבד שניתנה לנקבל 
אותו  בשל  אחד  משמעת  אמצעי  אלא  עליו  תטיל  לא  אך  להתגונן  סבירה  הזדמנות 

מעשה 

ואחריו  התובע  רשאים  משמעת,  עבירת  עבר  הנקבל  כי  המשמעת  ועדת  החליטה    20
הנקבל להביא את ראיותיהם ולטעון את טענותיהם לעניין אמצעי המשמעת במועד 

שתקבע 

)א( לאחר הבאת הראיות וטיעון הטענות לעניין אמצעי המשמעת כאמור בתקנה 20,    21
ולא יאוחר מ–23 ימים מיום סיום הדיון לגביהם, תקבע ועדת המשמעת את החלטתה 

לעניין אמצעי המשמעת )להלן - גזר הדין( 

או  והנקבל  התובע  לפני  וייקרא  המשמעת  ועדת  חברי  בידי  ייחתם  הדין  )ב( גזר 
שיומצא להם העתק ממנו, כפי שתורה ועדת המשמעת 

העתק מהכרעת דין ומגזר דין שהוקראו, יומצא לתובע ולנקבל    22
הכרעת דין וגזר דין שניתנו שלא במועדים שנקבעו בתקנות אלה, לא ייפסלו בשל כך    23

בלבד 

הסתיימו ההליכים לפי תקנות אלה, רשאית ועדת המשמעת, לבקשת נקבל, לבטל  )א(    24
את הכרעת הדין וגזר הדין שניתנו בעקבות דיון שהתקיים בהעדרו, אם ראתה שהיתה 

ראיות מטעם ועדת 
המשמעת וראיות 

נוספות

הכרעת הדין

ראיות מטעם 
התובע והנקבל

סיכומים

סדר חקירת עדים 
והגשת ראיות 

אחרות 

עבירות משמעת 
אחרות

טענות וראיות 
לאמצעי משמעת

נקיטת אמצעי 
משמעת

המצאת החלטה

חריגה מהמועד

דיון בהעדר הנקבל
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דין;  עיוות  למנוע  כדי  דרוש  שהדבר  ראתה  אם  או  לאי–התייצבותו  מוצדקת  סיבה 
בקשה לפי תקנה זו תוגש בתוך שלושים ימים מהיום שהומצאה לנקבל ההחלטה על 
נקיטת אמצעי משמעת, ואולם רשאית ועדת המשמעת, מטעמים מיוחדים שיירשמו, 

לדון בבקשה שהוגשה לאחר מועד זה 

אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מסמכותה של ועדת המשמעת לבטל דיון, שהתקיים  )ב( 
בהעדר הנקבל, אף אם לא הסתיימו ההליכים לפי תקנות אלה, אם ראתה שהיתה סיבה 

מוצדקת לאי–התייצבותו או אם ראתה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין 

פרק שלישי: הוראות שונות

מסמך שיש להמציאו לאדם לפי תקנות אלה, תהיה המצאתו במסירה לידיו או  )א(    25
במשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה לפי מען מגוריו או עבודתו, ובאין למצאו 

במקום כאמור - לידי בן משפחתו הגר עמו ונראה שמלאו לו שמונה עשרה שנים 

התאריך  את  יראו  )א(,  משנה  בתקנת  כאמור  רשום  במכתב  ההמצאה  היתה  )ב( 
שבאישור המסירה כתאריך ההמצאה 

מסירת מסמך לידי סניגורו של הנקבל או מסירתו לידי פקיד במשרדו או משלוח  )ג( 
אם  זולת  לנקבל,  כהמצאה  ייראו  משרדו,  מען  לפי  מסירה  אישור  עם  רשום  מכתב 
הודיע סניגורו או פקידו של הנקבל לוועדת המשמעת, בתוך חמישה ימים מקבלת 

המסמך, כי אין ביכולתו להביא את המסמך לידיעת הנקבל 

)א( לא בוצעה המצאת מסמך עקב סירוב לקבל את המסמך או לחתום על אישור    26
מסירה, יראו את המסמך כאילו הומצא כדין, אם הומצא לפי הוראות ועדת המשמעת 

באחת מדרכים אלה:

בהדבקת עותק המסמך על דלת הבית שבו רגיל האדם לגור או לעבוד;  )1(

בפרסום מודעה בעיתון יומי   )2(

אחרת  סבירה  דרך  בכל  מסמך  המצאת  על  להורות  רשאית  המשמעת  )ב( ועדת 
שתיראה לה, אם הדרכים בתקנת משנה )א( אינן ישימות בנסיבות העניין  

של  בתוקפם  לפגום  כדי  בו  אין  אלה  תקנות  לפי  מסמך  של  בעריכתו  טכני  ליקוי    27
ההליכים על פיו; ואולם אם נראה לוועדת המשמעת כי יש בדבר חשש לעיוות דינו 

של הנקבל, תורה כל הוראה הדרושה להסרת החשש 

פרק רביעי: ערעור

ערעור על החלטת ועדת המשמעת בקובלנה כאמור בסעיף 14כג לחוק יוגש לבית  )א(    28
המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו מצוי מקום מושבה של ועדת המשמעת 

הערעור יוגש ויתברר בדרך שבה מוגש ומתברר ערעור לפי תקנות בתי המשפט  )ב( 
)סדרי דין בערעור לבית המשפט העליון לפי חוק לשכת עורכי הדין(, התשמ"ט-21988, 

בשינוים המחויבים ובשינויים אלה:

יקראו  "הקובל"  במקום  "הנקבל",  יקראו  "הנאשם"  במקום  מקום,  בכל   )1(
הדין  ו"בית  המחוזי"  המשמעתי  הדין  "בית  הדין",  "בית  ובמקום  "התובע" 

המשמעתי הארצי" יקראו "ועדת המשמעת";

בתקנה 3, פסקה )3( - לא תיקרא;  )2(

במקום תקנה 5 יקראו:  )3(
__________

ק"ת התשמ"ט, עמ' 218 ועמ' 656   2

פגמים שאינם 
פוגמים בדיון

סדרי דין בערעור

המצאת מסמכים

תחליף המצאה
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5  להודעת הערעור תצורף החלטתה של ועדת המשמעת "צירוף מסמכים
בקובלנה";

בתקנה 6, הסיפה החל במילים "בערעור לפי סעיף 76" - לא תיקרא;  )4(

והסיפה  ולמשיב"  "למערער  יקראו  למשיב"  "למערער,  במקום   ,14 בתקנה   )5(
החל במילים "ובערעור לפי סעיף 76" - לא תיקרא 

ד' באב התשע"ד )31 ביולי 2014(
)חמ 3-4663(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

צו שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה( )רשימת תפקידים בפרקליטות 
המדינה ובמחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים שלגביהם יחולו 
הגבלות או איסורים נוספים לפי סעיפים 5א ו–5ב לחוק שירות הציבור 

)הגבלות לאחר פרישה(, התשכ"ט-1969(, התשע"ד-2014  

פרישה(,  לאחר  )הגבלות  הציבור  שירות  לחוק  ו–5ב  5א  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועדת  ובאישור  לממשלה  המשפטי  היועץ  הצעת  פי  על  החוק(,   - )להלן  התשכ"ט-11969 

העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 5א)ב( לחוק, אני מצווה לאמור:

רשימת התפקידים בפרקליטות המדינה ובמחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים,    1
שלגביהם יחולו הגבלות או איסורים לפי סעיף 5א לחוק, מפורטת בתוספת הראשונה 

הראשונה,  שבתוספת  התפקידים  ברשימת  הכלולים  המשרות,  או  התפקידים  סוגי    2
שלגביהם תחול חובת דיווח לפי סעיף 5ב לחוק, מפורטים בתוספת השנייה 

תוספת ראשונה
)סעיף 1(

היועץ המשפטי לממשלה;   1

2   פרקליט המדינה, משנה לפרקליט המדינה, פרקליט מחוז וכל פרקליט אחר מפרקליטות 
המדינה ומפרקליטות מחוז; 

משנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(;   3

אחר  דין  עורך  וכל  )פלילי(  וחקיקה  ייעוץ  במחלקת  חמורה  פשיעה  אשכול  ראש    4
באשכול העוסק בתיקי פשיעה חמורה;

באשכול  אחר  דין  עורך  וכל  )פלילי(  וחקיקה  ייעוץ  במחלקת  עונשין  אשכול  ראש    5
העוסק בתיקי האזנות סתר 

רשימת תפקידים 
לעניין סעיף 5א לחוק

סוגי תפקידים או 
משרות לעניין סעיף 

5ב לחוק

__________
ס"ח התשכ"ט, עמ' 144; התשע"ב, עמ' 194   2
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תוספת שנייה
)סעיף 2(

היועץ המשפטי לממשלה;    1

משנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(;   2

פרקליט המדינה;   3

משנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים(;   4

משנה לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים(;   5

משנה לפרקליט המדינה )אכיפה כלכלית משולבת(;   6

פרקליט מחוז הצפון;   7

פרקליט מחוז חיפה )פלילי(;   8

פרקליט מחוז ירושלים )פלילי(;   9

פרקליט מחוז המרכז;   10

פרקליט מחוז תל אביב )פלילי(;   11

פרקליט מחוז תל אביב )מיסוי וכלכלה(;   12

פרקליט מחוז הדרום )פלילי(;   13

מנהל המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה;   14

מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה;   15

מנהל המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה;    16

מנהל המחלקה הבין–לאומית בפרקליטות המדינה;   17

מנהל המחלקה לחקירות שוטרים;   18

מנהל המחלקה הפיסקלית    19

י"ז בתמוז התשע"ד )15 ביולי 2014(
)חמ 3-4821(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

צו שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה( )רשימת תפקידים בשירות בתי 
הסוהר שלגביהם יחולו הגבלות או איסורים נוספים לפי הוראות סעיפים 
5א ו–5ב לחוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ"ט-1969(, 

התשע"ד-2014 

פרישה(,  לאחר  )הגבלות  הציבור  שירות  לחוק  ו–5ב  5א  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפטים  שרת  בהסכמת  הסוהר,  בתי  נציב  הצעת  לפי  החוק(,   - )להלן  התשכ"ט-11969 
ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 5א)ב( לחוק, אני מצווה 

לאמור:
__________

ס"ח התשכ"ט, עמ' 144; התשע"ב, עמ' 194   1
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בצו זה -     1
"סגל הפיקוד הבכיר" - כל אחד מממלאי תפקיד אלה:

נציב בתי הסוהר;  )1(

סגן נציב בתי הסוהר;   )2(

ראש אגף בשירות בתי הסוהר;  )3(

מפקד מחוז בשירות בתי הסוהר;  )4(

היועץ המשפטי לשירות בתי הסוהר;  )5(

ראש חטיבה בשירות בתי הסוהר;  )6(

ראש מינהל בשירות בתי הסוהר   )7(

והאיסורים  ההגבלות  יחולו  שלגביהם  הסוהר,  בתי  בשירות  התפקידים  רשימת    2
בהתאם להוראות סעיף 5א לחוק, מפורטת בתוספת הראשונה 

הראשונה,  שבתוספת  התפקידים  ברשימת  הכלולים  המשרות  או  התפקידים  סוגי    3
שלגביהם תחול חובת דיווח לפי הוראות סעיף 5ב)ב( לחוק, מפורטים בתוספת השנייה 

תוספת ראשונה
)סעיף 2(

חבר סגל הפיקוד הבכיר וסגנו;  )1(

קצין רפואה ראשי;  )2(

קצין ניהול אסירים מחוזי;  )3(

קצין מודיעין מחוזי;  )4(

קצין מבצעים מחוזי;  )5(

קצין מטה ומינהל מחוזי;  )6(

מפקד בית סוהר וסגנו;  )7(

קצין מודיעין בבית סוהר;  )8(

קצין אגף מבצעים בבית סוהר;  )9(

קצין מבצעים בבית סוהר;   )10(

קצין אסירים בבית סוהר;  )11(

מפקד יחידת נחשון וסגנו;  )12(

קצין אגף מבצעים ביחידת נחשון;  )13(

קצין מודיעין ביחידת נחשון;  )14(

מפקד גדוד ביחידת נחשון;  )15(

הממונה על עבודות השירות בשירות בתי הסוהר;  )16(

רכז עבודות שירות מחוזי;  )17(

מפקד יחידת צור וסגנו;  )18(

מפקד יחידת דרור וסגנו;   )19(

קצין מודיעין ביחידת דרור;  )20(

מפקד צוות משימות מיוחדות ביחידת דרור;  )21(

ראש צוות שרטוט ביחידת דרור;  )22(

הגדרות

רשימת תפקידים 
לעניין סעיף 5א לחוק

סוגי תפקידים או 
 משרות לעניין
סעיף 5ב לחוק
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ראש צוות ייעודי/בילוש ביחידת דרור;   )23(

מפקד יחידת מצדה וסגנו;  )24(

קצין אגף מבצעים ביחידת מצדה;  )25(

מפקד פלגה ביחידת מצדה;  )26(

קצין מודיעין ביחידת מצדה;  )27(

ראש ענף בלשכה המשפטית;  )28(

ראש מחלקה וראש ענף בחטיבת המודיעין;  )29(

ראש מחלקה וראש ענף בחטיבת הביטחון   )30(

תוספת שנייה
)סעיף 3(

חבר סגל הפיקוד הבכיר וסגנו;  )1(

קצין מודיעין מחוזי;  )2(

מפקדי יחידות נחשון, דרור, מצדה וצור;   )3(

)4( מפקד בית סוהר וסגנו 

כ"ו בתמוז התשע"ד )24 ביולי 2014(
)חמ 3-4820(

' ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י  
השר לביטחון הפנים  

תקנות רישוי עסקים )אזהרת בריאות במכון שיזוף(, התשע"ד-2014
עם  בהתייעצות  התשכ"ח-11968,  עסקים,  רישוי  לחוק  10)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
השר להגנת הסביבה, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 21א)א( 

לחוק–יסוד: הכנסת2 וסעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-31977, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות אלה -   1
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה;

"מיתקן שיזוף" - מיתקן הפולט קרינה על–סגולה לצורכי שיזוף;

"מכון שיזוף" - עסק טעון רישוי שבו מיתקן שיזוף אחד או יותר, ושאינו מוסד רפואי 
כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 41940;

לא יאושר לאדם רישיון למכון שיזוף, ולא ינהל אדם מכון כאמור או  יפעילו, אלא אם    2
כן הוא ממלא אחר הוראות תקנות אלה, להנחת דעתו של המנהל 

)א(  בכל חדר במכון שיזוף שבו יש מיתקן שיזוף וכן ליד דלפק שירות לקוחות יותקן,    3
במקום בולט לעין ומואר, שלט בגודל 100x70 סנטימטרים; נוסח השלט, הצבעים ושאר 

פרטי העיצוב יהיו כמתואר בתוספת הראשונה 

לפי  ערוך  הסבר  דברי  ובו  עלון  שיזוף,  במיתקן  טיפול  כל  לפני  יינתן,  לקוח  לכל  )ב(  
הנוסח שבתוספת השנייה; הלקוח יאשר על גבי העלון כי קרא את האמור בו; בעל 

עסק ישמור על העלונים עם האישורים כאמור לתקופה שלא תפחת מחמש שנים 

הגדרות

__________
ס"ח התשכ"ח, עמ' 204   1

ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166   2
ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348   3

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשנ"ב, עמ' 10   4

רישוי מכון שיזוף

 שילוט אזהרה
ועלון הסבר
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)ג(  הכיתוב בשלט ובעלון יהיה באותיות בגודל, בגופן ובצבע בולטים לעין ויהיה ניתן  
לקריאה בנקל 

שטרם  למי  השיזוף  במיתקן  השימוש  את  יאפשרו  לא  מפעילו  או  שיזוף  מכון  מנהל    4
מלאו לו 18 שנה 

לכל לקוח יינתן, לפני כל טיפול במיתקן שיזוף, מגן עיניים  )א(    5
מגני עיניים ינוקו ויחוטאו אחרי כל שימוש בהם לפי התוספת השלישית  )ב( 

במיתקן שיזוף ובהפעלתו יתקיימו דרישות התקן הישראלי 900 חלק 27 2: בטיחות מכשירי    6
חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים המיועדים לחשיפת עור 

לקרינה על–סגולה ותת–אדומה מדצמבר 52011, של מכון התקנים הישראלי 

תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן    7

תוספת ראשונה
)תקנה 3)א((

 

 

 ימים מיום פרסומן. 81תחילתן של תקנות אלה  .6 תחילה
 

 

 ראשונהתוספת 
 ((א)2)תקנה  

 
 
 
 
 
 
 
 

 תוספת שנייה
 (()ב2)תקנה 

 

 )ב( הם כלהלן29תקנה לפי דברי ההסבר בעלון 

תקינות המיתקן

מגן עיניים

הגבלת גיל השימוש 
במיתקן שיזוף

תחילה

__________
י"פ התשע"ב, עמ' 2258   5
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תוספת שנייה
)תקנה 3)ב((

דברי ההסבר בעלון לפי תקנה 3)ב( הם כלהלן:

"משרד הבריאות קובע כי שיזוף בין מקרינת השמש ובין מקרינה של מיתקן שיזוף, טומן 
בחובו סכנת נזק בריאותי למשתזף 

זו מבוססת על עדויות מצטברות בספרות הרפואית, שלפיהן קרינה בתחום העל– עמדה 
קמטים  הופעת  העור,  של  מוקדמת  הזדקנות  הכוללים  בעור,  רבים  לנזקים  גורמת  סגול 
וכתמים, התפתחות נגעים טרום סרטניים ועלייה בסיכון להתפתחות, בכל גיל, של גידולים 
לסבל,  לגרום  עלולים  הללו  הגידולים  מלנומה   ובהם  בעור,  שונים  מסוגים  ממאירים 
בשימוש  הסרטן  לחקר  הבין–לאומית  הסוכנות  הכירה  אף  לאחרונה  ולתמותה   לתחלואה 

במיתקני שיזוף כחשיפה הגורמת לסרטן בבני אדם 

השימוש במיתקן שיזוף מגביר את הסיכון לנזקי קרינה בתחום העל–סגול, על אחת כמה 
גדל  שיזוף  במיתקן  למשתמש  הסיכון  כי  ידוע  ועוד,  זאת  השמש   שטופת  בישראל  וכמה 
ככל שמשתזפים יותר  משום כך ממליץ משרד הבריאות לנהוג באופן אחראי בעת חשיפה 

לקרינת השמש בכלל ובשימוש במיתקני שיזוף בפרט  

השימוש במיתקן שיזוף מסוכן ביותר לעיניים  יש להקפיד על שימוש במגן עיניים 

השימוש במיתקן שיזוף אסור לצעירים שגילם פחות מ–18 שנים 

להשתזף  להפסיק  יש  שיזוף  במיתקן  מהשימוש  כתוצאה  כלשהם  סיבוכים  מופיעים  אם 
ולפנות לרופא עור 

השיזוף יכול לפגוע בכל אדם ובכל גיל, ובמיוחד צפויה פגיעה במשתזפים מקרב קבוצות 
הסיכון 

הימצאות  את  לברר  כדי  שיזוף  במיתקן  בשימוש  הסיכון  לגבי  רופא  עם  להתייעץ  מומלץ 
הלקוח בקבוצת סיכון, מן המפורטות להלן: 

נשים בהיריון )בכל שלב(;  )1(

ריבוי )מעל 50( נקודות חן )שומות(;  )2(

היסטוריה אישית של סרטן עור או תופעות טרום–סרטניות;  )3(

היסטוריה של מלנומה בבן משפחה מדרגה ראשונה או שנייה;  )4(

היסטוריה של כוויות שמש מרובות בילדות;  )5(

היסטוריה של טיפול רדיותרפי )קרינתי( או כימותרפיה;  )6(

לבקנות )אלביניזם(;  )7(

עור מסוג שנכווה או נשרף בקלות רבה מחשיפה לשמש ואינו משתזף;  )8(

מחלות הקשורות לרגישות לשמש ונטייה לכוויות שמש;  )9(

מחלות עור דלקתיות או פגיעה בשלמות העור )כגון: כווייה, פציעה או חסר עור(;  )10(

נטילת תרופות הידועות כגורמות רגישות לשמש או גורמות לפיגמנטציה בחשיפה   )11(
לשמש, כגון גלולות למניעת היריון;

שימוש במשחות וקרמים המגבירים את הרגישות לשמש;  )12(
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בעיות בריאות כרוניות לא יציבות או מחלות חדות כגון: מחלות עיניים, מחלות לב,   )13(
יתר לחץ דם, אסטמה או מחלת ריאות אחרת, זיהומים חדים כגון הרפס סימפלקס "

תוספת שלישית
)תקנה 5)ב((

1  אופן ניקוי וחיטוי מגני עיניים -

)א( קודם לפעולת חיטוי, מגני עיניים ינוקו באופן יסודי כמפורט להלן:

)1( שטיפה במים זורמים;

)2( ניקוי בדטרגנט;

)3( פעולה מכנית או שפשוף;

)4( שטיפה חוזרת במים זורמים;

)5( ניגוב או ייבוש אחר;

)ב( לאחר ניקוי כאמור, מגני עיניים יחוטאו כמפורט להלן:

)1 שטיפה במים ודטרגנט או סבון;

)2( שטיפה במים זורמים, ניגוב או ייבוש;

)3( השריה בחומר חיטוי למשך חצי שעה;

)4( שטיפה במים זורמים וייבוש;

 לעניין פרט משנה )ב()3(, "חומר חיטוי" הוא אחד מאלה:

)1( תכשיר על בסיס כלור זמין, כמפורט להלן:

)א( תמיסה מרוכזת של תת–כלורית הנתרן - בהתאם לתקן ישראלי 261;

)ב( כדור המכיל ]NA D C C  [Sodium Dichloroisocyanurate, בתנאי 
שייתן לא פחות מ–300 חלקים למיליון כלור זמין;

)2(  תכשיר אחר שאישר המנהל 

ט"ז בתמוז התשע"ד )14 ביולי 2014(
)חמ 3-3554(

ן מ ר ג ל  ע י  
שרת הבריאות  

החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותה לפי סעיף 55 לחוק הכנסת, התשנ"ד-11994, מחליטה ועדת הכנסת לאמור: 

בכותרת פרק ה1 להחלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשס"א-22001    1
)להלן - החלטת השכר(, במקום "עוזרים" יבוא "יועצים" 

בסעיף 40א להחלטת השכר -    2
בכותרת השוליים, במקום "לעוזרים" יבוא "ליועצים";  )1(

במקום הסיפה החל במילים "עוזרים פרלמנטריים" יבוא "יועצים פרלמנטריים"   )2(
__________

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140   1
ק"ת התשס"א, עמ' 916; התשע"ג, עמ' 1370   2

תיקון כותרת פרק ה1

תיקון סעיף 40א
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בסעיף 40ב להחלטת השכר, במקום "העוזר" יבוא "היועץ"    3
בסעיף 40ג להחלטת השכר, בכל מקום, במקום "העוזר" יבוא "היועץ"    4

בסעיף 40ד להחלטת השכר, במקום "העוזר" יבוא "היועץ"    5
בסעיף 40ה להחלטת השכר, במקום "העסקת העוזר" יבוא "העסקת היועץ הפרלמנטרי",    6

במקום "ובידי העוזר" יבוא "ובידי היועץ" ובמקום "לעוזר" יבוא "ליועץ" 

בסעיף 40ו להחלטת השכר, במקום "עוזר" יבוא "יועץ"    7
סעיף 40ז להחלטת השכר - בטל    8

בסעיף 40ח להחלטת השכר -    9
בכותרת השוליים, במקום "עוזר" יבוא "יועץ";  )1(

פרלמנטרי  יועץ  להעסיק  זכאים  "אלה  יבוא  הרישה  במקום  )א(,  קטן  בסעיף   )2(
שלישי:" 

בסעיף 40ט להחלטת השכר -   10
בסעיף קטן )א( -  )1(

בפסקה )1(, במקום ""עוזר פרלמנטרי מינהלי" יבוא "יועץ פרלמנטרי", במקום  )א( 
הסכום הנקוב בה יבוא "7,950 שקלים חדשים" ובמקום "כעוזר" יבוא "כיועץ";

במקום פסקה )2( יבוא: )ב( 

")2( שכרו החודשי הבסיסי של יועץ פרלמנטרי שמתקיים בו אחד מאלה, 
על סמך אישורים שהגיש לחשב הכנסת, יהיה 8,680 שקלים חדשים, והוא 
יקבל תוספת ותק של 4% מהשכר הבסיסי לשכרו החודשי לאחר תום כל 

שנת עבודה מלאה כאמור בפסקה )1(:

)א( הוא בעל תואר אקדמי מוכר של מוסד להשכלה גבוהה;

)ב( הוא בעל הסמכה לרבנות לפי אישור הרבנות הראשית לישראל 
לפחות  שנים  שש  בכולל  או  גבוהה  בישיבה  מלאה  תכנית  למד  או 

לאחר הגיעו לגיל 18;

)ג( הוא בעל ניסיון מצטבר של ארבע שנים מלאות לפחות, בעבודה 
באחד או יותר מהתפקידים כאמור בפסקה )1(;";

יבוא  40ז)1("  בסעיף  כאמור  מקצועי  פרלמנטרי  "עוזר  במקום   ,)3( בפסקה  )ג( 
"יועץ פרלמנטרי" ובמקום הסכום הנקוב בה יבוא "9,135 שקלים חדשים";

אחרי פסקה )3( יבוא: )ד( 

")4( יועץ פרלמנטרי יקבל תוספת ותק לשכרו החודשי בשיעור של 1% 
מהשכר הבסיסי כאמור בפסקאות )1( עד )3( בעבור כל שנת עבודה מלאה 
מנוי  שאינו  בעיסוק  פרלמנטרי  כיועץ  עבודתו  תחילת  לפני  עסק  שבה 
בפסקה )1(; הוותק לחישוב התוספת ייקבע בהתאם לכללי ההכרה בוותק 
לבעלי  המח"ר  בדירוג  או  המינהלי  בדירוג  המדינה  בשירות  המקובלים 
תעודת  נשא  שבה  תקופה  לגבי  כעיתונאי  עבודה  ולרבות  אקדמי,  תואר 
רשאית  הציבורית  הוועדה  הממשלתית;  העיתונות  לשכת  של  עיתונאי 

להכיר גם במקצועות נוספים לעניין ותק כאמור ";

תיקון סעיף 40ב

תיקון סעיף 40ג

תיקון סעיף 40ד

תיקון סעיף 40ה

תיקון סעיף 40ו

ביטול סעיף 40ז

תיקון סעיף 40ח

תיקון סעיף 40ט
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)2( בסעיף קטן )ב(, במקום "סך תוספת הוותק, כאמור בכל אחת מהפסקאות שבסעיף 
קטן )א(, לא יעלה על 40%" יבוא "סך תוספות הוותק לפי סעיף קטן )א( לא יעלה על 

60%" ובמקום "עוזר" יבוא "יועץ";

בסעיף קטן )ג(, במקום "לעוזר הפרלמנטרי לפי שכרו כעוזר פרלמנטרי מקצועי או   )3(
מינהלי" יבוא "ליועץ הפרלמנטרי לפי שכרו הבסיסי";

במקום סעיף קטן )ד( יבוא:  )4(

השכר  להסכמי  בהתאם  יתעדכן  הפרלמנטרי  היועץ  של  הבסיסי  ")ד( השכר 
והסכמי המסגרת החלים על כלל עובדי המדינה ";

הוותק  "תוספות  יבוא  היוקר"  ותוספת  הוותק  "תוספת  במקום  )ה(,  קטן  )5( בסעיף 
ותוספות לפי סעיף קטן )ד(" ובמקום "העוזר" יבוא "היועץ";

סעיף קטן )ו( - יימחק   )6(

בסעיף 40י להחלטת השכר -   11
בסעיף קטן )א( -  )1(

ברישה, במקום "לעוזר" יבוא "ליועץ"; )א( 

במקום פסקה )2( יבוא: )ב( 

")2( השתתפות בהוצאות נסיעה, כלכלה ולינה בסכומים שלהלן בהתאם 
למרחק שבין משכן הכנסת לבין מקום מגוריו הקבוע:

)א( עד 100 ק"מ - 1,800 שקלים חדשים בחודש;

)ב( מעל 100 ק"מ עד 150 ק"מ - 2,200 שקלים חדשים בחודש;

)ג( מעל 150 ק"מ - 2,500 שקלים חדשים בחודש;";

בפסקה )3( -  )ג( 

במקום הרישה יבוא "השתתפות בהוצאות לינה בירושלים, שתשולם   )1(
כנגד חשבוניות או קבלות בסכום שלא יעלה על 330 שקלים חדשים ללילה 
או סכום גבוה יותר שיקבע חשב הכנסת בשל מחסור זמני במקום לינה או 

בהתאם לשינויים בעלות הלינה, ובלבד שמתקיים אחד מתנאים אלה:";

בפסקת משנה )א(, במקום "100 ק"מ" יבוא "95 ק"מ";  )2(

בכל מקום, במקום "העוזר" יבוא "היועץ";  )3(

שיקבע  רשימה  מתוך  הפרלמנטרי,  העוזר  בחירת  "לפי  במקום   ,)4( בפסקה  )ד( 
חשב הכנסת" יבוא "לפי בחירת היועץ הפרלמנטרי בשיעורים המקובלים לגבי 

כלל עובדי המדינה" ובמקום "לעוזר" יבוא "ליועץ";

במקום פסקה )5( יבוא: )ה( 

")5( תשלום שנתי בעבור ביגוד בסכום של 2,095 שקלים חדשים, שישולם 
באופן יחסי מדי חודש עם השכר";

בפסקה )6(, במקום "העוזר" יבוא "היועץ" ובמקום "שהעוזר" יבוא "שהיועץ"; )ו( 

תיקון סעיף 40י
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אחרי פסקה )10( יבוא: )ז( 

לעובדי  משולמת  שהיא  כפי  הוריות(,  )זכויות  מעונות  ")11( תוספת 
המדינה ";

בסעיף קטן )ב(, האמור בו יסומן כפסקה ")1(" ואחריה יבוא:  )2(

")2( על אף האמור בפסקה )1(, מס הכנסה המוטל לפי סעיף קטן )א()3( על יועץ 
על  יהיה  לפחות,  ק"מ   95 מירושלים  מרוחק  הקבוע  מגוריו  שמקום  פרלמנטרי 

חשבון הכנסת ";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )3(

יועץ פרלמנטרי יודיע בכתב לחשב הכנסת בלא דיחוי על כל שינוי במקום  ")ג(  
מגוריו הקבוע "

בסעיף 40יא להחלטת השכר, במקום "העוזר" יבוא "היועץ"    12
בסעיף 40יב להחלטת השכר, במקום "העוזר" יבוא "היועץ"    13

בסעיף 40יג להחלטת השכר, במקום "עוזר" יבוא "יועץ", ובכל מקום, במקום "העוזר"    14
יבוא "היועץ" 

אחרי סעיף 40יג להחלטת השכר יבוא:   15

או "עיסוק נוסף בשכר  נוסף,  בעיסוק  יעסוק  לא  פרלמנטרי  40יד   )א(  יועץ 
שאינו בשכר, שאינו הולם את מעמדו של יועץ פרלמנטרי 
או שמונע ממנו לשמש בתפקידו כיועץ פרלמנטרי במשרה 

מלאה 

בשכר  נוסף  בעיסוק  לעסוק  המעוניין  פרלמנטרי  יועץ  )ב( 
לא יעשה כן אלא לאחר שחבר הכנסת המעסיק אותו אישר 
זאת בכתב, ולאחר שהיועץ המשפטי לכנסת אישר בכתב 

כי העיסוק אינו מעורר חשש לניגוד עניינים 

לא  בשנה  נוסף  מעיסוק  פרלמנטרי  יועץ  של  שכרו  )ג( 
יעלה על מחצית משכרו הקובע כמשמעותו בסעיף 40ט)ה( 
פרלמנטרי  כיועץ  הועסק  ואם  שנה,  באותה  לו  ששולם 
בחלק מהשנה - על מחצית משכרו הקובע כאמור בחודשי 
הוועדה  האמור,  אף  על  הכנסת;  חבר  ידי  על  העסקתו 
הציבורית רשאית להחליט כי יועץ פרלמנטרי רשאי לקבל 

שכר גבוה יותר מעיסוק נוסף, כפי שתקבע 

בשכר  נוסף  בעיסוק  לעסוק  המעוניין  פרלמנטרי  יועץ  )ד( 
המעסיק,  הכנסת  חבר  אישור  את  הכנסת  לחשב  יעביר 
שכרו  בדבר  והודעה  לכנסת  המשפטי  היועץ  אישור 

מהעיסוק הנוסף, כאמור בסעיף זה "

בסעיף 44 להחלטת השכר, במקום "מעוזריו" יבוא "מיועציו"    16
בסעיף 47)א( להחלטת השכר, אחרי "על עוזר" יבוא "או יועץ פרלמנטרי"    17

בסעיף 51 להחלטת השכר, במקום "ו–40ט" יבוא "40ט ו–40י)א()1( עד )3( ו–)10("    18

תיקון סעיף 40יא

תיקון סעיף 40יב

תיקון סעיף 40יג

תיקון סעיף 40יד

תיקון סעיף 44

תיקון סעיף 47

תיקון סעיף 51
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בתוספת השישית להחלטת השכר -   19
בפרט 9, במקום "ולעוזריו" יבוא "וליועציו";  )1(

בפרט 10, במקום "לעוזרים" יבוא "ליועצים";  )2(

ובמקום  "יועצו"  יבוא  "עוזרו"  במקום  "ליועץ",  יבוא  "לעוזר"  במקום   ,12 בפרט   )3(
"העוזר" יבוא "היועץ" 

תחילתה של החלטה זו ביום ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(  )א(    20
להחלטת  ו–40יד  סעיפים 40ט)א()4(  של  תחילתם  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  )ב( 
השכר, כנוסחם בסעיפים 10)1()ד( ו–15 להחלטה זו, ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 
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