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תקנות בריאות העם (בדיקת אבחנה פולשנית בהיריון) ,התשע"ב168 ������������������������������������������������������������� 2011-
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות) ,התשע"ב171 ��������������������������������������������������� 2011-
תקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון) ,התשע"ב178 �����������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב188 ����������������������������������������2011-
תיקון טעות דפוס

תקנות בריאות העם (בדיקת אבחנה פולשנית בהיריון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (34א) לפקודת בריאות העם( 11940 ,להלן  -הפקודה) ,סעיפים
 38 ,15 ,5 ,4ו– 43לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח ,21957-וסעיף 17א לפקודת
הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז 31976-והסמכות לפי סעיף  33לפקודה שנטלתי לעצמי לפי
סעיף  34לחוק–יסוד :הממשלה ,4לאחר התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל ובאישור
ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק–יסוד :הכנסת ,5וסעיף
(2ב) לחוק העונשין ,התשל"ז ,61977-אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

בתקנות אלה -
"אבחנה"  -אבחון טרום לידה של הפרעות גנטיות ,מחלות ומומים מלידה;
"בדיקת אבחנה פולשנית בהיריון"  -כל אחת מאלה :בדיקת מי שפיר ,בדיקת סיסי
שיליה ונטילת דגימה ברחם מעובר או מדמו ,המבוצעת לשם אבחנה;
"בית חולים"  -בית חולים הרשום לפי סעיף  25לפקודה או בית חולים ממשלתי,
שהמנהל אישר לעניין תקנות אלה;
"גנטיקאי אחראי"  -רופא גנטיקאי כהגדרתו בחוק מידע גנטי ,התשס"א( 72000-להלן
 חוק מידע גנטי) ,האחראי במעבדה רפואית על תהליך ביצוע בדיקות גנטיותבדגימה ומסירת התוצאות;
"המנהל"  -המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לעניין תקנות אלה;
"ייעוץ גנטי"  -מתן הסבר להורים לעתיד בדבר האפשרות להוליד ילד עם פגם מולד
על רקע גנטי או עם מחלה גנטית או תורשתית או שיהיה נשא גן של מחלה
כאמור ,ובדבר הדרכים לאבחון ומניעה של פגמים ומחלות כאמור ,על ידי אחד
המורשים לתת ייעוץ גנטי לפי סעיף  10לחוק מידע גנטי;
"מעבדה ציטוגנטית"  -מעבדה רפואית המורשית ,לפי תנאי רישיונה ,לבצע בדיקות
ציטוגנטיות;
"מעבדה רפואית"  -כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) ,התשל"ז;81977-
"מרפאה כירורגית"  -מרפאה כירורגית הרשומה לפי סעיף  34לפקודה ותקנות בריאות
העם (רישום מרפאות) ,התשמ"ז ,91987-וכן מרפאה לכירורגיה קטנה או בינונית
של קופת חולים ,שאישר המנהל לעניין תקנות אלה;
"רופא אחראי"  -רופא בעל תואר מומחה ביילוד וגיניקולוגיה או בגנטיקה רפואית
שמינה מנהל בית החולים או המרפאה הכירורגית ,לאחראי באותם בית חולים
או מרפאה כירורגית לעניין תקנות אלה;
"תואר מומחה"  -תואר מומחה ביילוד וגיניקולוגיה או בגנטיקה רפואית כמשמעותו
בתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) ,התשל"ג.101973-

__________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ' .191
ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ'  ;594ס"ח התשמ"ז ,עמ' .162
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .166
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348
ס"ח התשס"א ,עמ' .62
ק"ת התשל"ז ,עמ'  ;2460התשנ"ט ,עמ' .677
ק"ת התשמ"ז ,עמ' .1213
ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1924התשס"ו ,עמ' .1006
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.2

לא יבצע אדם בדיקת אבחנה פולשנית בהיריון ,אלא בבית חולים או במרפאה כירורגית בדיקת אבחנה
פולשנית בהיריון

.3

תנאים מוקדמים
בדיקת אבחנה פולשנית בהיריון לא תיעשה אלא אם כן האישה שבהיריון -
לבדיקת אבחנה
( )1קיבלה הסבר וייעוץ גנטי מאדם המורשה לתת ייעוץ גנטי לפי סעיפים  9פולשנית בהיריון

שאושרה לפי תקנות אלה ,ובלבד שבדיקת מי שפיר לאחר תום  22שבועות ו– 6ימים
מתאריך המחזור האחרון של האישה ונטילת דגימה ברחם מעובר או מדמו ,תבוצע
בבית חולים שאושר לעניין זה בלבד.
(א)

ו– 10לחוק מידע גנטי;
( )2נתנה את הסכמתה מדעת בכתב לביצוע בדיקת האבחנה הפולשנית
בהיריון ,לפי חוק זכויות החולה ,התשנ"ו ,111996-וחוק מידע גנטי.
(ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א) -
( )1לאחר תום  22שבועות ו– 6ימים מתאריך המחזור האחרון של האישה ,יבצע
רופא בדיקת אבחנה פולשנית בהיריון ,רק אם גנטיקאי אחראי אישר מראש
ובכתב שהיא נחוצה ,כי קיימת אפשרות סבירה שהוולד יסבול מהפרעות גנטיות,
מחלות או מומים מלידה ,הניתנים לאבחנה באמצעות הבדיקה האמורה;
( )2ניטלו כדין מאישה מי שפיר או דגימת סיסי שיליה או דגימה ברחם מעובר
או מדמו שלא לשם אבחנה ,מותר לערוך בדגימה גם בדיקות מעבדה לשם
אבחנה ,ובלבד שהתקיימו התנאים שבתקנת משנה (א) לפני העברת הדגימות
למעבדה לשם ביצוע אבחנה .

.4

אישה בהיריון שגילה היה  37שנים לפחות בתחילת ההיריון ,או שלהנחת דעתו של זכאות למימון
בדיקה

.5

ייעוץ גנטי ,נטילת דגימה ,עריכת בדיקה גנטית ומסירת תוצאות הבדיקה ייעשו לפי תחולת חוק מידע
גנטי

.6

בדיקה תיעשה רק בידי רופא בעל תואר מומחה ביילוד ובגיניקולוגיה או בידי רופא ייחוד פעולה

רופא אחראי קיימת אפשרות סבירה שוולדה עלול לסבול מהפרעות גנטיות ,מחלות
או מומים מלידה ,הניתנים לאבחנה ,זכאית למימון בדיקת אבחנה פולשנית בהיריון
בהתאם לתקנות אלה.
חוק מידע גנטי ,בכפוף להוראות תקנה .11

המתמחה לקראת תואר זה במוסד רפואי המוכר להתמחות ובפיקוחו של בעל תואר
מומחה כאמור .
.7

דגימה שניטלה בבדיקת אבחנה פולשנית בהיריון תישלח למעבדה ציטוגנטית לבדיקת בדיקת הדגימה

מעבדה; בדיקות שאינן ציטוגנטיות יבוצעו בהפניית רופא גנטיקאי בלבד ויישלחו
למעבדה רפואית המורשית לפי תנאי רישיונה לבצע את הבדיקה הנדרשת.
.8

הרופא האחראי יוודא העברת הדגימה שניטלה בבדיקת אבחנה פולשנית העברת דגימה
לבדיקת מעבדה

(א)
בהיריון ,אל מעבדה ציטוגנטית מתאימה בתוך זמן סביר ,ותוך הקפדה על הבטחת
איכות הדגימה ושימורה מנטילתה ועד הגעתה למעבדה.
(ב) תאריך ושעת ביצוע הבדיקה ,וכן תאריך ושעת המסירה למעבדה ,ופרטי מוסר
הדגימה ופרטי מקבלה יתועדו בכתב.

.9

לא יאשר המנהל בית חולים לעניין תקנות אלה ,אלא אם כן התקיימו בו כל תנאים לאישור
בית חולים

(א)
התנאים המפורטים להלן:
()1

__________
11

מנהל בית החולים מינה רופא אחראי;

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .327
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( )2בכל עת שמבוצעת בדיקת אבחנה פולשנית בהיריון ,נוכח במקום שבו
נערכת הבדיקה רופא נוסף או אחות או טכנאי על–קול (אולטרסאונד);
()3

בבית החולים קיימים נוהלי שמירה על סטריליות במהלך הבדיקה;

( )4בבית החולים יש מכשיר על–קול (אולטרסאונד) המתאים לביצוע הבדיקות;
( )5בסמוך למקום שמבוצעת בו בדיקת אבחנה פולשנית בהיריון יש חדר
המתנה והתאוששות;
( )6העובדים העוסקים בביצוע הבדיקות בקיאים בהנחיות משרד הבריאות
לביצוע בדיקות אבחנה פולשניות בהיריון ומקיימים אותן;
( )7בבית חולים המבקש לקבל אישור לבצע גם נטילת דגימה ברחם מעובר
ומדמו או בדיקת מי שפיר לאחר  22שבועות ו– 6ימים להיריון יש חדר לידה
ומחלקה לטיפול מיוחד ביילוד ,הרשומים כחוק;
( )8בבית חולים המבקש לקבל אישור לבצע בדיקת סיסי שיליה יש מיקרוסקופ
"אינוורטד" ואדם המיומן בהפעלתו שמינה הרופא האחראי;
( )9אין בבית החולים מעבדה ציטוגנטית שבה מועסק גנטיקאי אחראי  -בית
החולים הציג למנהל הסכם בר–תוקף עם מעבדה ציטוגנטית כאמור ,בישראל.
(ב) המנהל רשאי לקבוע תנאים נוספים על המפורטים בתקנת משנה (א) ,לאישור בית
חולים לעניין תקנות אלה ,ולהסדיר בנהלים טפסים ומסמכים שיש להגישם במצורף
לבקשת האישור.
תנאים לאישור
מרפאה כירורגית

.10

ממצאי הבדיקה

.11

סמכות לקבוע
הנחיות מקצועיות

.12

המנהל רשאי לקבוע הנחיות מקצועיות וקווים מנחים קליניים לביצוע בדיקות אבחנה
פולשניות בהיריון ולהתנות בקיומם את תוקפו של אישור לבית חולים או למרפאה
כירורגית לפי תקנות אלה.

שמירת סמכויות
וחובות

.13

סמכות לפי תקנות אלה אינה גורעת מסמכות לפי חיקוק אחר וקיום חובה לפי תקנות
אלה אינו פוטר מקיום חובה לפי חיקוק אחר.

(א) לא יאשר המנהל מרפאה כירורגית לעניין תקנות אלה ,אלא אם כן התקיימו בה
כל התנאים המפורטים בתקנה (9א) ,למעט פסקה ( ,)7בשינויים המחויבים.
(ב)

תקנה (9ב) תחול ,בשינויים המחויבים ,גם על מתן אישור למרפאה כירורגית.

(א) לא הצביעו ממצאי בדיקת האבחנה הפולשנית בהיריון ,על הפרעות גנטיות,
מחלות ומומים מלידה בוולד ,ימסור מי שמינה לכך הרופא האחראי את תוצאות
הבדיקה לאישה ולרופא המטפל בה בזיקה להיריונה.
(ב) הצביעו ממצאי הבדיקה על אפשרות של הפרעות גנטיות ,מחלות ומומים מלידה
בוולד ,ימסור הגנטיקאי האחראי לכך במעבדה הציטוגנטית ,או רופא בעל תואר
מומחה ביילוד וגיניקולוגיה או בגנטיקה רפואית ,את התוצאות לאישה ,וימסור אותן
גם לרופא המטפל בה בזיקה להיריונה.
(ג) תוצאות הבדיקה כאמור לעיל יימסרו לנבדקת ,בהקדם האפשרי ובתוך זמן סביר
בנסיבות העניין ,ויהיו גם בכתב.
(ד) בכל מקרה שבו הופסק ההיריון מחמת ממצאי בדיקת אבחנה פולשנית בהיריון
תבוצע בדיקה לאימות האבחנה ביחס לעובר; הבדיקה תיעשה בשיטות המדעיות
המקובלות.
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.14

.15

בטלות -

ביטול

()1

תקנות בריאות העם (בדיקת מי שפיר) ,התש"ם; 1980-

()2

אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (בדיקות מי שפיר) ,התש"ם.131980-

12

תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.

תחילה

ד' בתשרי התשע"ב ( 2באוקטובר )2011
(חמ )3-1122

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ושר הבריאות

__________
12
13

ק"ת התש"ם ,עמ'  ;1160התש"ן ,עמ' .379
ק"ת התש"ם ,עמ' .1159

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות) ,התשע"ב—2011
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  )2(19לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,התשנ"ד—
2
( 11994להלן — החוק) ,וסעיף  22לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה—1985
(להלן — הפקודה) ,באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
.1

מטרת תקנות אלה לצמצם את סבלם של עופות בעת הובלתם ,תוך התחשבות בצורכי מטרה

החקלאות.
.2

בתקנות אלה —

הגדרות

"אפרוחים בני יום"  -אפרוחי עופות שחלפו פחות מארבעים ושמונה שעות ממועד
בקיעתם ועד להעמסתם;
"בית שחיטה"  -כהגדרתו בתקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות) ,התש"ך—
( 31960להלן — תקנות בתי שחיטה) ,ומשחטה כהגדרתה בתקנות לפיקוח על ייצוא
של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (מוצרי עוף) ,התשל"ז( 41976-להלן — תקנות
מוצרי עוף);
"בעל הרכב"  -הבעל הרשום ברישיון הרכב ,ולעניין רכב שיש עליו הסכם שכירות
או הסכם של מיקח–אגב–שכירות או הסכם מכר — האדם המחזיק ברכב מכוח
ההסכם;
"הובלה"  -העברת עופות ממקום אחד למשנהו באמצעות כלי רכב ,לרבות טעינה
ופריקה;
"המנהל"  -מנהל השירותים הווטרינריים או מי שהוא הסמיך לעניין תקנות אלה ,כולן
או מקצתן;
"טעינה"  -איסוף עופות והכנסתם לכלוב לשם הובלה;
"כלוב"  -מכל להובלת עופות ,בין שהוא מחולק לתאים ובין שלא;
__________
1
2
3
4

ס"ח התשנ"ד ,עמ' .56
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
ק"ת התש"ך ,עמ' .1174
ק"ת התשל"ז ,עמ' .82
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"להקה"  -כהגדרתה בתקנות מחלות בעלי חיים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח,
הפצה ,רבייה וגידול של עופות) ,התשמ"א—;51981
"משגיח"  -אדם שעבר הכשרה וניתנה לו תעודה כאמור בתקנה ;3
"משך ההובלה"  -משך הזמן שמתחילת ההובלה עד סיום ההובלה;
"נקודת היעד"  -המקום שבו נפרקו העופות;
"נקודת מוצא"  -המקום שבו הוטענו העופות;
"עופות"  -אווזים ,ברברים ,ברווזים ,מולרדים ,שלווים ,תרנגולות ,ותרנגולי הודו,
לרבות אפרוחיהם ולמעט עופות שהם חיות בר כהגדרתן בחוק להגנת חיית הבר,
התשט"ו;61955-
"סיום ההובלה"  -רגע הפריקה של העוף האחרון;
"פריקה"  -הוצאת עופות מהכלובים ששימשו להובלתם;
"תא"  -כלוב או חלק ממנו שאיננו מחולק במחיצות פנימיות;
"תחילת הובלה"  -רגע ההכנסה של העוף הראשון לכלוב לשם הובלתו ולעניין עופות
מיובאים מועד הגעתם לנמל היבוא.
הכשרת משגיחים .3

(א)

תכנית להכשרת משגיחים תכלול למידה של:
()1

תקנות אלה;

()2

טכניקות הובלה וצורכי רווחה של עופות;

()3

שיטות למזעור סבלם של עופות בהובלה.

(ב) תכנית ההכשרה תוגש לאישור המנהל; ראה המנהל כי התכנית תואמת את
מטרות החוק יאשרה ,והוא רשאי לאשרה בתנאים.
(ג) סיים אדם הכשרה לפי תכנית שאושרה כאמור בתקנת משנה (ב) ייתן לו עורך
ההכשרה תעודת משגיח .
(ד) נוכח הממונה כי משגיח לא קיים חובות לפי תקנות אלה הוא רשאי ,לאחר שנתן
לו הזדמנות להשמיע את טענותיו ,לקבוע שאין הוא רשאי לשמש כמשגיח והוא רשאי
להתנות המשך פעולתו כמשגיח בתנאים.
חובת השגחה
ופיקוח

.4

(א) לא יוביל אדם עופות אלא אם כן הוא משגיח או שבמשך ההובלה כולה נוכח
משגיח; ואולם יכול שיהיו משגיחים שונים במשך ההובלה.
(ב) משגיח יהיה אחראי להדרכת מי שעוסק בטעינה ,בהובלה או בפריקה ,בהתאם
להכשרה שהוכשר לפי תקנה .3
(ג) המשגיח חייב בהשגחה על העופות ברציפות או בפרקי זמן קצובים לפי נסיבות
ההובלה ורגישותם של העופות המובלים וכן חייב הוא לעשות כל שניתן למניעת
הפרה של תקנות אלה .
(ד)

בעת ההובלה יהיו בידי המשגיח אמצעים להזעקת עזרה .

(ה) ראה משגיח במשך הובלת עופות כי הופרה הוראה מהוראות תקנות אלה ,יודיע
על כך לממונה ,בכתב ,לא יאוחר מ– 48שעות מתום ההובלה .
__________
5
6
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ק"ת התשמ"א ,אמ' .872
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;10התשס"ד ,עמ' .44
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.5

לפני תחילת כל הובלה ימלא המשגיח ,בשני עותקים ,טופס הערוך לפי הנוסח תיעוד הובלה

(א)
המפורט בתוספת (להלן — הטופס); על אף האמור ,תעודת משלוח להובלת עופות,
שהוצאה כדין לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) ,התשכ"ד ,71963-תיחשב
לטופס לעניין תקנה זו והמשגיח ישלים בה את הפרטים הנדרשים לפי התוספת.
(ב) הטופס יהיה ברשות הנהג בעת ההובלה ,ועותק אחד ממנו יימסר למי שמוסמך
לדרוש אותו לפי כל דין ,אם דרש.
(ג)  בתום ההובלה יוסיף המשגיח ,במקום שיועד לכך בטופס ,את מקום סיום
ההובלה ומועדה ואירועים מיוחדים אם התרחשו ,ויחתים עליו את מי שקיבל את
העופות לשליטתו .
(ד) מי ששולט בעופות בנקודת היעד ישמור עותק אחד לפחות של הטופס לתקופה
שלא תפחת משנה; היתה נקודת היעד בית שחיטה ,ישמור הרופא הווטרינר שלו את
הטופס .

.6

(א)

לא יטעין אדם עופות לכלי רכב לצורך הובלתם -
()1

אם הם מיועדים להמתה ,למעט המתה לצורך מאכל אדם;

()2

אם הם קשורים ברגליהם ,בצווארם ,בכנפיהם או זה לזה ,או בתוך שקים;

()3

אם הם חולים או פצועים למעט -
(א)

הובלה אסורה

לצורך טיפול רפואי ,אבחון או בידוד;

(ב) אם פציעתם או מחלתם קלה ואינה משפיעה על רווחתם בעת
ההובלה;
( )4אם הם מסוגים שונים ,מזוויגים שונים ,מלהקות שונות או עם בעלי חיים
אחרים ,באותו תא ,למעט —
(א)

תרנגולות עם אפרוחיהן;

(ב)

אפרוחים  -זכרים ונקבות;

(ג)

זכרים ונקבות מאותה להקה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי רופא וטרינר ממשלתי ,מטעמים מיוחדים
שיירשמו ,להתיר הובלה אם ראה שהנסיבות מחייבות זאת.
.7

(א)

לא יוביל אדם עופות ,אם משך ההובלה עולה על -
()1

שש שעות — לעופות המובלים לשחיטה;

()2

שמונה שעות  -לעופות אחרים.

זמני ההובלה

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) משך ההובלה לא יעלה על ארבע שעות אם
ההובלה מתבצעת בין השעות  10:00ל– 17:00בתקופה שבין  1במאי ו– 30באוקטובר של
כל שנה.
(ג) הגיע כלי הרכב לנקודת היעד לפני חלוף הזמן הקבוע בתקנות משנה (א) או (ב)
לא יתיר מי שהעופות נמצאים בשליטתו בנקודת היעד את שהייתם על כלי ההובלה
למשך זמן העולה על  30דקות אלא אם כן כלי ההובלה עומד במקום שמתקיימים בו
התנאים הקבועים בתקנת משנה (ד).

__________
7

ס"ח התשכ"ד ,עמ'  ;12התשס"ז ,עמ' .40
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(ד) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו–(ב) ,אם מתקיימים במקום ההטענה או
הפריקה ,לפי העניין ,תנאי הצללה והגנה מפני גשם ,זרימת אוויר דרך הכלובים ,צינון
ובידוד מרעשים חזקים  -ניתן להאריך את משך אחזקת העופות:
()1

במקום ההטענה — בפרק זמן שאינו עולה על שעה;

( )2במקום הפריקה  -בפרק זמן נוסף שתחילתו בעת הגעת כלי הרכב לנקודת
היעד ושמשכו אינו עולה על שמונה שעות; ואם ההובלה היתה בתקופה הקבועה
בתקנת משנה (ב) פרק הזמן הנוסף לא יעלה על שש שעות.
(ה) הוראות תקנות משנה (א) עד (ד) לא יחולו על -
()1

אפרוחים מיובאים;

( )2הובלת אפרוחים בני יום ובלבד שההובלה תסתיים לא יאוחר מארבעים
ושמונה שעות ממועד בקיעתם.
(ו)

מוביל עופות יובילם בלא הפסקות ובאופן רצוף בנסיבות העניין.

(ז) המנהל רשאי ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,לאשר ,בעבור הובלה מסוימת ,משך
הובלה ארוך מזה הנקוב בתקנות משנה (א) ו–(ב) ,אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת .
(ח) על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ו) מותרים עיכובים הנדרשים לפי דין,
הנחוצים לרווחת העופות המובלים ,או הנחוצים לשם בדיקות וטרינריות ,בדיקות
מכס ,בדיקות ביטחוניות ובדיקות מטעם גורמי פיקוח וטרינריים ,ובלבד שעיכובים אלה
לא יימשכו מעבר לזמן הקצר ביותר המספיק למטרת העיכוב; גורמי עיכוב כאמור
יובאו בחשבון לפני תחילת ההובלה ,ויינקטו כל האמצעים למניעתם ,לצמצומם או
להכוונה לנקודת יעד חלופית.
(ט) עוכבה הובלת עופות ,ינקוט המשגיח את האמצעים הנחוצים לטיפול בהם
ובכלל זה יעמיד את המשאית במקום מוצל ומאוורר; במידת הצורך ידאג לפריקתם או
להעברתם לתנאי החזקה מתאימים.
מזון ומים בנקודת .8
המוצא והיעד

(א) אדם שהעופות נמצאים בשליטתו בנקודת המוצא ידאג שפרק הזמן שבו יימנעו
מזון ומים מעופות המיועדים להובלה ,לא יעלה על -
()1

מזון — שש שעות;

()2

מים — שעה.

לעניין תקנת משנה זו" ,עופות" — למעט אפרוחים בני יום.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי הרופא הווטרינר כהגדרתו בתקנות בתי
שחיטה או וטרינר מפקח כהגדרתו בתקנות מוצרי עוף ,לאשר ,מטעמי בריאות הציבור,
את הארכת פרקי הזמן הקבועים בה.
(ג) מניעת המזון תיעשה באמצעים האלה :אם קיימת מערכת מכנית להגבהת כלי
ההזנה — על ידי העלאתם לגובה המרבי ואם לא קיימת מערכת כזו באמצעות ריקון
כלי ההזנה.
(ד) אדם שעופות נמצאים בשליטתו מעת פריקתם מכלי רכב ייתן להם גישה למים
מיד עם פריקתם; הוראה זו לא תחול על עופות המובלים לשחיטה.
איסוף עופות
לכידתם ופריקתם
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בעת איסוף עופות ,הטענתם ופריקתם יחולו הוראות אלה:
()1
אלה;

לא יאסוף אדם ,לא יטעין ולא יפרוק עופות ,אלא אם כן הוא מיומן לביצוע פעולות

קובץ התקנות  ,7051כ"ד בחשוון התשע"ב21.11.2011 ,

( )2לא יאסוף אדם ולא יטעין אדם עופות למעט אפרוחים אלא אם כן התאורה
המותקנת במקום בזמן התפיסה וההטענה תהיה מעומעמת או כחולה;
( )3לא יאסוף אדם ,לא יטעין עופות לכלובי הובלה ולא יפרקם מהם אלא אם כן
כלובי ההובלה הוצבו בסמוך ,ככל האפשר ,למקום האיסוף או הפריקה של העופות;
()4

לא יאחז אדם יותר משלושה עופות בכל יד;

( )5לא יאחז אדם עופות באחד מחלקים אלה בלבד :ראש ,צוואר ,כנף או זנב;
( )6אדם האוחז עוף בידו לא ישחרר את אחיזתו בו אם המרחק שבין העוף למשטח
שמתחתיו עולה על ארבעים סנטימטר;
( )7לא יכניס אדם עופות לתא אלא אם כן הצפיפות של העופות בכל תא מאפשרת
לכל העופות ,בו בזמן ,לרבוץ על רצפת התא;
( )8לא יסגור אדם תא אלא אם כן וידא כי כנפי העוף ,רגליו וכל חלק גוף אחר נמצא
בתוך התא;
( )9לא יטה אדם שלא לצורך כלובים שבתוכם מועברים עופות ,לא יזעזע כלובים
אלה ולא יטילם .
.10

(א)

לא יוביל אדם עופות אלא אם כן התקיימו בכלובים תנאים אלה:

כלובי ההובלה

( )1הכלובים עשויים באופן שיישאו את משקלם של העופות ,וכשהכלובים
מיועדים להיערם זה על גבי זה ,גם את משקלם של הכלובים שמעליהם ,בלי
להימעך או להישבר והם מקובעים באופן שלא יאפשר את תזוזתם במהלך
ההובלה;
( )2הכלובים עשויים באופן שמונע את יציאת העופות מתוכם במהלך ההובלה;
()3

אין בכלובים בליטות חדות העלולות לפגוע בעופות;

( )4פתחי הכלובים ואופן סגירתם מאפשרים הכנסה והוצאה של העופות תוך
מזעור הפגיעה בעופות;
( )5פתחי הכלובים להובלת תרנגולות ותרנגולי הודו לשחיטה יהיו ממוקמים
באופן שיהיה ניתן להניח את העופות על רצפת הכלוב על ידי הושטת היד
האוחזת בהם ובלי שהאדם המעמיס את העופות יצטרך להתכופף לשם כך מעבר
לדופן הכלוב;
( )6רצפת התאים תהיה עשויה באופן שתימנע יציאת רגל העוף דרכה ותאפשר
ניקוז נוזלים דרכה;
()7

הכלובים מאפשרים ראיית העופות הנמצאים בתוכם;

( )8הכלובים שלמים ודלתותיהם תקינות;
()9

הכלובים עברו ניקוי וחיטוי לפני הטענת העופות.

(ב) משגיח יבדוק ,לאחר הפריקה ,אם מתקיימים בכלובים הוראות תקנת משנה (א);
מצא כי כולן או חלקן אינן מתקיימות ,יסמן את הכלוב בסימון ברור; סומן כלוב כאמור
לא ייעשה בו שימוש אלא אם כן תוקן כנדרש.
.11

(א)

בעל רכב ומי שנוהג ברכב לא יוביל בו עופות -

תנאים סביבתיים

( )1אם מטען הרכב כולל חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים,
התשנ"ג;81993-
__________
8

ס"ח התשנ"ג ,עמ' .28
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( )2בשעה שיורד גשם בלא כיסוי עליון ,שאינו חדיר למים ,מעל מטען הכלובים;
ואולם אדם לא יהיה אחראי להפרת תקנה זו אם בשעה שהחל בנסיעה לא ירד
גשם ולא היה צפוי לרדת גשם במהלך הנסיעה.
(ב) הנהג ימנע ,באופן סביר ,את חשיפתם של עופות בזמן ההובלה לטלטולים,
לחבטות ,לזעזועים ותאוצה וכן יימנע ,באופן סביר ,מהאצות חדות ומעצירות פתע,
יאט במיוחד בסיבובים ויימנע ,באופן סביר ,מתנועה בדרכים משובשות.
אוורור

.12

(א) בעל רכב ומי שנוהג ברכב לא יוביל עופות ברכב אלא אם כן בדופנות הרכב פתחים
המאפשרים תנועת אוויר חופשית לעופות המובלים בו; הוראה זו לא תחול אם בכלי
הרכב קיימת ופועלת מערכת שמווסתת את זרימת האוויר ברכב ואת הטמפרטורה שבו .
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא יוביל אדם אפרוחים מיובאים או אפרוחים
בני יום אלא בכלי רכב שבו פועלת מערכת שמווסתת את זרימת האוויר ברכב ואת
הטמפרטורה שבו.

דיווח על תמותה .13

נמצא בנקודת היעד שאחוז התמותה של העופות שהגיעו במשלוח עולה על  3%ידווח
מקבל העופות ,בכתב ,בתוך עשרים וארבע שעות לממונה; לדיווח יצרף עותק תעודות
המשלוח של העופות; "משלוח" ,לעניין תקנה זו — קבוצת עופות שמקורה באותה
נקודת מוצא ואשר הובלה בהובלה אחת או בכמה הובלות לאותה נקודת יעד ,ובלבד
שבוצעה במהלך עשרים וארבע שעות רצופות.

צידוק מיוחד

.14

לא יישא אדם באחריות על הפרת הוראה מהוראות תקנות אלה ,אם הדבר היה נחוץ
באופן מיידי להגנת העופות והפגיעה הצפויה בהם כתוצאה מההפרה היתה קטנה מזו
שהיתה צפויה אלמלא ההפרה .

סייג לתחולה

.15

(א) הוראות תקנות  )2(9 ,5 ,4ו–((10 ,)3ב) 12 ,ו– ,13לא יחולו על הובלה של פחות מ–50
עופות ובלבד שיש לעופות אוורור נאות .

שמירת דינים

.16

אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראות לפי הפקודה ובמקרה של סתירה ביניהן ובין
תקנות אלה יחולו ההוראות לפי הפקודה.

עונשין

.17

(א) העובר על תקנות (4א)(4 ,ג) 6 ,עד  )2(9 ,8עד (10 ,)9(9א) 11 ,ו– ,12דינו  6 -חודשי
מאסר.

חובת פיקוח
ומניעת עבירות

.18

בעל משק עופות ובעל בית שחיטה חייב לפקח על מי שמוביל עופות בעבורו או מטעמו
ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי תקנות אלה.

אחריות נושא
משרה

.19

(א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירות לפי
תקנות אלה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; "נושא משרה בתאגיד" — מנהל פעיל
בתאגיד ,שותף ,למעט שותף מוגבל ,או אדם האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו
נעברה העבירה.

חריגה

(ב) הוראות תקנה (4א) לא יחולו כאשר העופות מוחזקים בהמתנה ,במקום ההטענה
או הפריקה ,בתנאים הקבועים בתקנה (7ד) ופועלת במקום מערכת ניטור המתריעה
על חריגה מההוראות האמורות ובלבד שהמערכת תיידע באופן מיידי את מי שמוסמך
לטפל בחריגה.
(ג) הוראות תקנות  5 ,4ו–(10ב) לא יחולו על העברת עופות לגידול ממבנה לול אחד
למשנהו ובלבד שהמרחק בין המבנים אינו עולה על חמישה קילומטרים .

(ב) העובר על הוראות תקנות (4ד)(4 ,ה)(10 ,5 ,ב) 18 ,13 ,או  ,19דינו  -קנס כאמור
בסעיף (61א)( )1לחוק העונשין.

176

קובץ התקנות  ,7051כ"ד בחשוון התשע"ב21.11.2011 ,

(ב) נעברה עבירה לפי תקנות אלה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו ,חזקה היא כי
נושא המשרה בתאגיד הפר את חובתו לפי תקנת משנה (א) ,אלא אם כן הוכיח כי עשה
כל שניתן כדי למלא את חובתו.
.20

תחילתן של תקנות (7 ,6א) עד (ח)(10 ,9 ,8 ,א)( )1עד (10א)((10 ,)3א)( )6עד (10א)( ,)9תחילה

(א)
 11ו– - 13שישה חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה (להלן — יום התחילה) .
(ב)

תחילתן של תקנות (7 ,5 ,4ט) ו–(10ב)  -שנתיים מיום התחילה.

(ג)

תחילתן של תקנות (10א)( )4ו–(10א)( )5בתום חמש שנים מיום התחילה.

תוספת
(תקנה )5
טופס הובלה של עופות יכלול את הפרטים האלה:
מס' סידורי ........................................................
נקודת המוצא של ההובלה .........................................................
נקודת היעד של ההובלה   .......................................בית שחיטה :כן/לא*
פרטי הבעלים של העופות (שם ,כתובת ,מספר זהות או מספר רישום חברה) ...............................
......................................................................................................................................................................................
למילוי בנקודת המוצא:
תאריך טעינת העופות ...................................................
שעת תחילת הטעינה ....................................................
סוג העופות שהוטענו ...................................................
מספר העופות שהוטענו ...............................................
במקום ההטענה קיימים/לא קיימים תנאי הצללה והגנה מפני גשם ,זרימת אוויר דרך
הכלובים ,צינון ובידוד מרעשים חזקים; העופות היו במקום זה החל משעה  ....................ועד
שעה ........................
סוג ומספר רכב ההובלה ...................................................
פרטי נהג הרכב (שם ומספר מזהה) ..............................
אם הנהג הוא שכיר או קבלן ,פרטי שוכר השירותים (שם ,כתובת ,מספר זיהוי) ..........................
......................................................................................................................................................................................
חתימת נהג הרכב ...............................................................
המשגיח בנקודת המוצא -
שם פרטי  ....................................שם משפחה ...................................................
מספר זהות  ..........................כתובתו  ....................................................מספר טלפון  .................................
חתימה ....................................................
אירועים מיוחדים בעת ההובלה/עיכובים בעת ההובלה
.....................................................................................................................................................................................
המשגיח בעת הנסיעה -
שם פרטי  .....................................שם משפחה ...................................
__________

*

מחק את המיותר.
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מספר זהות  ..........................כתובתו  ....................................................מספר טלפון  .................................
חתימה ....................................................
למילוי בעת הפריקה:
מקום הפריקה (במקרה שהפריקה לא נעשתה בנקודת היעד המקורית) ..........................................
......................................................................................................................................................................................
במקום הפריקה קיימים/לא קיימים תנאי הצללה והגנה מפני גשם ,זרימת אוויר דרך
הכלובים ,צינון ובידוד מרעשים חזקים .העופות היו במקום זה החל משעה  ......................ועד
שעה .................................
מספר העופות שנמצאו מתים בעת הפריקה ................................................
......................................................................................................................................
שעת סיום הפריקה ..........................................
המשגיח בנקודת היעד -
שם פרטי  .....................................שם משפחה ...................................
מספר זהות  ..........................כתובתו  ....................................................מספר טלפון  .................................
חתימה ....................................................

ו' בתשרי התשע"ב ( 4באוקטובר )2011
א ו ר ית נ ו ק ד
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

(חמ )3-4044

תקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א) לחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) ,התש"ן( 11990-להלן
— החוק) ,ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק–יסוד:
הכנסת 2ולפי סעיף (2ב) לחוק העונשין ,התשל"ז— ,31997אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

בתקנות אלה —
"מנהל קייטנה פטורה" — מי שמנהל קייטנה פטורה;
"נותן האישור" — מי ששר החינוך הסמיכו לתת אישור לפי תקנות אלה;
"קייטנה פטורה"  -קייטנה שפטורה מרישיון לפי צו שניתן מכוח סעיף 2ג לחוק רישוי
עסקים ,התשכ"ח—;41968
"רשות הבריאות"  -המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לעניין
תקנות אלה ,כולן או מקצתן;
"שטח פתוח"  -שטח פתוח ,בתחום אתר הקבע או בתחום מבנה הקבע של קייטנה
פטורה;
"תקנות הקייטנות רישוי ופיקוח"  -תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח) ,התשנ"ד;51994-
"תקנות התברואה"  -תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לקייטנות ומחנות
נופש) ,התשל"ו—.61975

__________
1
2
3
4
5
6
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.2

(א)

ניהול קייטנה פטורה חייב באישור לפי תקנות אלה .

בקשה לאישור

(ב) אדם המבקש לנהל קייטנה פטורה (להלן — המבקש) יגיש בקשה לניהול קייטנה
פטורה לנותן האישור ויצרף אליה -
( )1תכנית של הפעילות החינוכית בקייטנה הפטורה לפי הטופס שבתוספת
הראשונה (להלן  -תכנית הקייטנה הפטורה) ,לתכנית יצורף ציור ,דגם ,דוגמה
או כתב ,לפי העניין ,של סמל הקייטנה ,דגל הקייטנה ,התלבושת האחידה של
הקייטנה והמנון הקייטנה ,ככל שישנם (להלן — מסמכי התוספת הראשונה);
( )2טופס תיאום הוראות ביטחון בקייטנה הפטורה ,לפי התוספת השנייה,
כשהוא ממולא וחתום ביד המבקש ,בשלושה עותקים;
( )3טופס מערך ביקורת בטיחות לפי התוספת השלישית או אישור בטיחות
מבנה חינוך בר–תוקף של יועץ בטיחות למוסדות חינוך  -אם הקייטנה מתקיימת
במוסד חינוך ולא חל שינוי במבנה המוסד החינוכי לטובת פעילות הקייטנה
הפטורה ,בשלושה עותקים.
.3

נותן האישור יבדוק אם תכנית הקייטנה הפטורה ומסמכי התוספת הראשונה סמכויות נותן
האישור

(א)
אינם סותרים מטרה ממטרות החינוך הממלכתי ,במשמעותה בסעיף  2לחוק חינוך
ממלכתי ,התשי"ג( 71953-להלן  -חוק חינוך ממלכתי) .
(ב) נותן האישור יעביר את העתק הבקשה לידיעת מנהל מחלקת החינוך ברשות
החינוך המקומית שבתחומה מבקשת הקייטנה הפטורה לפעול .
(ג) נותן האישור יחליט בבקשה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום  60ימים מיום
שנמסרה לו הבקשה וכל המסמכים המצורפים אליה לפי תקנה (2ב) לבדיקה ,ויעביר
את העתק ההחלטה לידיעת מנהל מחלקת החינוך ברשות החינוך המקומית שבה
מבקשת לפעול הקייטנה הפטורה.
(ד) נותן האישור רשאי לתת למנהל קייטנה פטורה הוראות הדרושות ,לדעתו ,כדי
להבטיח כי הפעילות בקייטנה הפטורה אינה סותרת מטרה ממטרות החינוך הממלכתי
כמשמעותה בסעיף  2לחוק חינוך ממלכתי ,או כי לא תסתור כל דין.
(ה) נותן האישור רשאי ,בהודעה בכתב ,לדרוש ממנהל קייטנה פטורה ,לתקן בתוך
מועד סביר כל ליקוי בעניין הנוגע לקייטנה הפטורה אם נראה לו כי התיקון דרוש כדי
לקיים את הוראות החוק ,תקנות אלה או תקנות התברואה; מנהל קייטנה פטורה חייב
למלא אחרי דרישה כאמור בתוך המועד הנקוב בה.
(ו) נותן האישור רשאי לתת למנהל קייטנה פטורה אישור ,אישור בתנאים או לסרב
לתת אישור.
(ז) נוכח נותן האישור כי המבקש לא קיים הוראה מהוראות תקנות אלה או כי לא
נתקיים או חדל להתקיים תנאי מהתנאים שבמילוים הותנה האישור ,רשאי נותן
האישור לבטל את האישור ,לאחר שנתן למנהל הקייטנה הפטורה הזדמנות לטעון את
טענותיו ,אלא אם כן מצא כי ישנה אפשרות ממשית לפגיעה מיידית בשלומם של
הילדים.
(ח) לא ניתן אישור או בוטל האישור ,יודיע על כך נותן האישור למנהל מחלקת
החינוך ברשות החינוך המקומית בלא דיחוי.

__________
7

ס"ח התשי"ג ,עמ' .137
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(ט) אישור יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה.
(י) נותן האישור לא יאשר ניהול קייטנה פטורה שיש בה הגשת מזון ,אלא אם כן ניתן
אישור רשות הבריאות .
(יא) נותן האישור לא יאשר ניהול קייטנה פטורה ,אלא אם כן ניתן אישור רשות
הבריאות ,במקרים אלה:
()1

הוקמה בה מערכת אספקת מים לטובת פעילות הקייטנה הפטורה;

()2

הוקמו בה תאי שירותים לטובת פעילות הקייטנה הפטורה;

()3

הוקמו בה מקלחות לטובת פעילות הקייטנה הפטורה;

()4

הקייטנה הפטורה מתקיימת בשטח פתוח;

()5

הוקם בה מטבח.

החלת הוראות
תקנות הקייטנות
רישוי ופיקוח על
קייטנה פטורה

.4

הוראות פרקים ב' עד ה' לתקנות הקייטנות רישוי ופיקוח יחולו על קייטנה פטורה.

החלת הוראות
תקנות התברואה
על קייטנה פטורה

.5

תקנות התברואה יחולו בשינויים האלה:

פעילות בלא
אישור

.6

מי שניהל או קיים קייטנה פטורה בלא אישור ,דינו  -מאסר שישה חודשים .

תחילה

.7

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

הוראת שעה

.8

על אף האמור בתקנה  ,5בתקופה של חמש שנים מיום תחילתן של תקנות אלה ,במקום
תקנות התברואה ,תחול התוספת הרביעית.

( )1במקום ההגדרה "ילד" יקראו ""ילד" — מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים;";
( )2במקום ההגדרה "מנהל קייטנה" יקראו ""מנהל קייטנה"  -מי שמנהל קייטנה
פטורה;";
( )3במקום ההגדרה "קייטנה" יקראו ""קייטנה"  -קייטנה שפטורה מרישיון לפי צו
שניתן מכוח סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח—.";81968

תוספת ראשונה
(תקנה (2ב)( )1ו–(3א))
תכנית הקייטנה
(נספח א' לבקשה לאישור ניהול קייטנה פטורה מרישיון עסק)
הקייטנה בתחום הרשות המקומית ...............................................................
הקייטנה בתחום המועצה האזורית   .................................................שם היישוב שבו מצויה
הקייטנה .....................................................................................
שם הקייטנה ..............................................................................
כתובת הקייטנה ........................................................................
מספר הטלפון ..............................................................................
__________
8
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מספר הפקסימילה ...................................................................
שם מבקש האישור (מנהל הקייטנה) .....................................................
מספר תעודת זהות של מנהל הקייטנה ................................................
כתובת מנהל הקייטנה ..............................................................................
מספר הטלפון הנייד  ..................................................
מספר הטלפון בבית ....................................................
מספר הפקסימילה בבית ...........................................
דואר אלקטרוני .............................................................
בעלות הקייטנה ...........................................................
כתובת הבעלים של הקייטנה .................................................................
מספר הטלפון ................................................................
מספר הטלפון הנייד ........................................................
להלן פרטים לגבי התכנית החינוכית של הקייטנה:
( )1מספר החניכים המשוער .............................................................
( )2גיל החניכים .....................................................................
( )3משך פעילות הקייטנה :מיום  .............................עד יום ................................
( )4שעות הפעילות בקייטנה ............................................................................
( )5השטח שבו אמורה הקייטנה לפעול ..................................................................
( )6הנושא או הנושאים העיקריים של הקייטנה ...............................................................
( )7מצורפת תכנית חינוכית מפורטת של הקייטנה (פירוט כולל של שעות ,ימים
ונושאים);
( )8פרטים על אודות עובדי הקייטנה ותפקידיהם ,שמותיהם ,מספר תעודת זהות,
השכלה ,גיל ,מין;
()9
גיל;

פרטים על אודות רכז התברואה ורכז הבטיחות ,שמותיהם ,מספר תעודת זהות,

( )10רשימת עובדי הקייטנה שקיבלו אישור ממשטרת ישראל לפי חוק למניעת
העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א;2001-
( )11יש לצרף את סמל הקייטנה ,דגל הקייטנה ,תלבושת חובה בקייטנה והמנון
הקייטנה ,אם ישנם כאלה ,בכתב ,בציור ,בדגם או בדוגמה ,לפי המתאים;
( )12אני מצהיר כי הפרטים הכלולים בתכנית הקייטנה הם מלאים ומדויקים; אם
יהיו שינויים בתכנית או שהקייטנה תבוטל ,אני מתחייב להודיע על כך מבעוד מועד,
בטלפון ובכתב ,למפקח המחוזי על הקייטנות;
( )13אני מצהיר בזה שקראתי והבנתי את הוראות חוזר המנהל הכללי של משרד
החינוך בנושא קייטנות;
( )14אני מצהיר בזה שבניהולי אין הגשת מזון/אני מצהיר בזה שבקייטנה יש הגשת
מזון (מצורף אישור מטעם משרד הבריאות);
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( )15אני מצהיר בזה שבקייטנה לא הוקמה מערכת לאספקת מים לטובת פעילות
הקייטנה/אני מצהיר בזה שבקייטנה הוקמה מערכת לאספקת מים לטובת פעילות
הקייטנה (מצורף אישור מטעם משרד הבריאות);
( )16אני מצהיר בזה שבקייטנה לא הוקמו תאי שירותים לטובת פעילות הקייטנה/
אני מצהיר בזה שבקייטנה הוקמו תאי שירותים לטובת פעילות קייטנה פטורה (מצורף
אישור מטעם משרד הבריאות);
( )17אני מצהיר בזה שבקייטנה לא הוקמו מקלחות לטובת פעילות הקייטנה/אני
מצהיר בזה שבקייטנה הוקמו מקלחות לטובת פעילות הקייטנה (מצורף אישור מטעם
משרד הבריאות);
( )18אני מצהיר בזה שהקייטנה לא מתנהלת בשטח פתוח/אני מצהיר בזה שהקייטנה
מתנהלת בשטח פתוח (מצורף אישור מטעם משרד הבריאות).
.................................................          ............................................................       ........................................
           תאריך                              שם מבקש האישור                       חתימת מבקש האישור

תוספת שנייה
(תקנה (2ב)())2
טופס תיאום הוראות ביטחון בקייטנה
(נספח ב' לבקשה לאישור ניהול קייטנה פטורה מרישיון עסק)
(יוגש בשלושה עותקים)
חלק א' (ימולא ביד מבקש האישור):
שם הקייטנה .........................................................
מען הקייטנה ........................................................
שם מנהל הקייטנה ............................................
מספר תעודת הזהות של מנהל הקייטנה .............................................................................
( )1הקייטנה תתקיים בין התאריכים :מיום  ..........................עד יום .............................
( )2שם אחראי הביטחון בקייטנה ....................................................................
( )3התכנית לאבטחת המקום היא ...................................................................
( )4מספר השומרים החמושים בקייטנה .........................................................
( )5מפגש בין האחראי לביטחון בקייטנה ובין משטרת ישראל התקיים ביום ...........................
 .......................ומולאו כל דרישות המשטרה;
( )6מצורפת תכנית לאבטחת המקום שבו תפעל הקייטנה.
אני מצהיר כי כל הפרטים דלעיל מלאים ומדויקים ,ואני מבקש כי יינתן אישור להפעלת
הקייטנה.
.................................................          ............................................................       ........................................
           תאריך                             שם החותם ותפקידו                                  חתימה
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חלק ב' (ימולא בידי קצין הביטחון ברשות המקומית או בידי קצין הביטחון המחוזי במשרד
החינוך והתרבות):
( )1פרטי הקייטנה נבדקו ונמצאו מתאימים להוראות כן/לא*
( )2דרישות האבטחה נבדקו ונמצאו מתאימים להוראות כן/לא*
( )3דרישות מיוחדות לביטחון בקייטנה
( )4חוות הדעת  -לתת רישיון/לסרב מתן רישיון*
נימוקים לסירוב
.................................................          ............................................................       ........................................
           תאריך                             שם החותם ותפקידו                                  חתימה

חלק ג' (ימולא ביד נותן האישור):
*

לאור חוות הדעת של קצין הביטחון  -אני מאשר כי סידורי הביטחון בקייטנה עומדים
בתקנים הדרושים ולפיכך אין מניעה להנפיק לה רישיון מבחינה זו.

*

לאור חוות הדעת של קצין הביטחון יש לתת תשובה שלילית לבקשה למתן רישיון.

                                                                                          ......................................................
                                                                                                           חתימת נותן האישור

__________

* מחק את המיותר.

תפוצה :לרשות המקומית
לקצין הביטחון המחוזי ,משרד החינוך
למבקש הרישיון

תוספת שלישית
(תקנה (2ב)())3
טופס מערך ביקורת לקייטנה
(נספח ג' לבקשה לאישור לניהול קייטנה פטורה מרישיון עסק)
חלק א' (ימולא ביד מבקש הרשיון):
שם הקייטנה .....................................................
כתובת הקייטנה ..................................................................................................................................................
המקום שבו מתקיימת הקייטנה ....................................................................................................................
מספר הילדים בקייטנה ...........................................................................
תאריך פתיחת הקייטנה ..........................................................................
תאריך סיום פעילות הקייטנה ..............................................................
שם מנהל הקייטנה ...................................................................................
מספר תעודת הזהות של מנהל הקייטנה .........................................
שם האחראי לבטיחות בקייטנה ..........................................................
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מספר תעודת הזהות של האחראי לבטיחות בקייטנה .....................................................
תאריך הגשת הבקשה לאישור ...............................................................

חלק ב' (ימולא בידי יועץ בטיחות מוסמך):
אני מאשר כי ערכתי מבדק בטיחות בשטח הקייטנה ובכלל זה המבנים והמיתקנים ,ולאחר
שבדקתי כי טופלו הליקויים והמפגעים ,ככל שהיו ,ושהמדריכים קיבלו הדרכה בנושא
הבטיחות ולאור הוראות המנהל הכללי של משרד החינוך לעניין בטיחות ,אין מניעה לאשר
כי התשתית מתאימה להפעלת קייטנה.
סיכום כללי:
.......................................................          ............................................................       ........................................
           תאריך                       שם יועץ הבטיחות המוסמך                חתימת יועץ בטיחות מוסמך

תוספת רביעית
(תקנה )8
הגדרות

.1

בתוספת זו" ,המנהל"  -המנהל הכללי של משרד הבריאות או
מי שהוא הסמיך לכך בכתב לעניין תקנות אלה.

כללי

.2

(א) לא ינהל אדם קייטנה פטורה ,אלא אם כן הוא ממלא אחר
תוספת זו ,להנחת דעתו של המנהל.

אספקת מים

.3

מערכת אספקת
מים

.4

(ב) ביקש מנהל קייטנה פטורה לקיים את הקייטנה בשטח
פתוח על מנהל קייטנה פטורה לפנות ללשכת הבריאות האזורית
ולתאם סיור מוקדם באתר המיועד חודש ימים לפני המועד
לקיום קייטנה פטורה ,לפחות.
לגבי אספקת מים ,יחולו ההוראות האלה:
( )1בשטח קייטנה פטורה יימצאו מים לשתייה בכמות בלתי
מוגבלת בכל עת;
( )2בקייטנה פטורה שממוקמת בשטח פתוח יותקנו ברזים
למים לשתייה;
()3

המדריכים יסבירו לילדים על חשיבות השתייה.

בקייטנה פטורה שמקימה מערכת מים לטובת פעילות הקייטנה
יתקיימו הוראות אלה:
( )1אין להשתמש בציוד למי שתייה ששימש לפני כן למטרה
אחרת כלשהי;
( )2על מקור המים ומערכת אספקת המים ,יחולו הוראות
תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה),
התשל"ד—( 91974להלן  -תקנות מי שתייה);
()3

רשות הבריאות תאשר את מקור המים;

__________
9
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( )4רשות הבריאות תאשר את מערכת אספקת המים; ניקוי
וחיטוי של מערכת המים יבוצעו בנוכחות נציג משרד הבריאות
ולפי הנחיותיו;
( )5יהיה ניתן לחבר את מקור המים למערכת אספקת המים של
הקייטנה רק לאחר אישור מקור המים ואישור מערכת אספקת
המים לפי פסקאות ( )3ו–(;)4
( )6מעבדה מוכרת כהגדרתה בתקנות מי שתייה תערוך בדיקה
של איכות המים במועדים אלה:
(א)

שבוע לפני פתיחת הקייטנה;

(ב)

יומיים לפני פתיחת הקייטנה;

(ג)

בשבוע הראשון לפעילות הקייטנה;

( )7החיבורים בין קווי המים יהיו אטומים ,למניעת נזילות
וחדירת זיהום אל מי השתייה במקרה של היווצרות לחץ שלילי;
( )8ככל שהדבר ניתן ,הצנרת תהיה טמונה באדמה כדי למנוע
התחממות המים ופגיעה בצנרת;
( )9לא יעשו חיבורי כלאיים בין צנרת מי שתייה לבין צנרת
שאינה מיועדת לשתייה;
( )10בקייטנה שיש בה מכלי מים ,המכלים יהיו חלק בלתי
נפרד ממערכת המים ,כך שיתאפשר רענון של המים;
( )11המכלים והאבזרים לאספקת מים יהיו עשויים מחומר
שלם אטום ועמיד שאישר משרד הבריאות;
( )12המכלים יוצבו באזור מוגן בפני פגיעות וחבלה ,מגודרים,
סגורים ונעולים.
תאי שירותים

.5

מקלחות

.6

(א) במבנה מוסד חינוכי ,מספר תאי השירותים ותנאי אחזקתם
יהיה לפי האישור שנתנה לשכת הבריאות למוסד החינוכי,
ובהתאם למספר התלמידים המאושר.
(ב) בקייטנה פטורה שאינה מתקיימת במבנה מוסד חינוכי
יתקיימו הוראות אלה:
( )1מספר תאי השירותים יהיה תא אחד לכל  50נפש
לפחות  -אלא אם כן אישר המנהל הסדר אחר; אם יוקמו
שירותים כימיים ,אלה יוצבו במקום מוצל ,ינוקו ותוכנם
יישאב פעמים ביום לפחות;
( )2סמוך לשירותים יותקנו ברזים לשטיפת ידיים; לידם
יימצא תמיד סבון.
בקייטנה פטורה שבה קיימת לינה יוקמו מקלחות ויתקיימו
לגביהם הוראות אלה:
()1

יוקצו מקלחות נפרדות לשני המינים;

()2

תוקם מקלחת אחת לכל  50נפש לפחות;
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( )3ניקוז המקלחות יהיה למערכת ביוב מרכזית ,באין מערכת
ביוב מרכזית לבור סופג ,מכוסה באבנים או חצץ לספיגת
הדלוחין ,או פתרון אחר להנחת דעתו של המנהל;
( )4רצפת המקלחת תהיה בנויה מבטון או מאריחים ,עם
שיפוע לכיוון הניקוז ,ותישטף מדי בוקר במברשת ובמים עם
חומר מחטא.
חומרי ניקוי וחיטוי .7

בקייטנה פטורה יימצא תמיד מלאי מספיק של חומרי ניקוי
וחיטוי ,נייר טואלט וסבון; חומרי החיטוי יוחסנו במקום המיועד
למטרה זו בלבד שיהיה נעול בכל עת והמפתח יימצא בידי
מנהל הקייטנה.

טיפול בפסולת

.8

( )1הפסולת בקייטנה פטורה תוחזק במכלים מתאימים ותפונה
שלוש פעמים ביום לפחות למיתקן האשפה המרכזי שקבעה
הרשות המקומית.

איסור הכנסת
בעלי חיים

.9

פנקס חיסונים

 )1( .10לא יתקבל ילד לקייטנה פטורה אלא אם כן הביא עמו את
פנקס החיסונים שלו או אישור של רופא שהילד מחוסן בהתאם
לגילו.

( )2שטח קייטנה פטורה ,לרבות השטח שמסביב למכלי האשפה
ומתחתם יהיה נקי בכל עת.
אין להכניס בעלי חיים לשטח קייטנה פטורה אלא באישור רופא
וטרינר עירוני כהגדרתו בפקודת הכלבת.10

( )2העתק הפנקס או אישור הרופא יימסר למנהל קייטנה
פטורה ויוחזר לילד עם עזיבתו את הקייטנה.
מקומות רחצה
מותרים

 .11לא ירחצו ילדי קייטנה פטורה אלא במקום רחצה מוסדר לפי צו
הסדרת מקומות רחצה (מקומות אסורים ומוכרזים בים התיכון,
בים כנרת ,בנהר הירדן ,בים המלח ובים סוף) ,התשס"ד,112004-
או בבריכת שחייה שניתן לגביה רישיון לפי חוק רישוי עסקים,
התשכ"ח ;121968-הרחצה במקום הרחצה תותר רק לילדים
שהביאו אישור בכתב מאת הוריהם על הסכמתם; האישור
יינתן על גבי דף הסבר בכתב שיחולק להורים ובו פירוט מדויק
של המקום והמועדים המיועדים לרחצה.

גילוי סימני מחלה ( .12א) נתגלו אצל ילד סימני מחלה ,הוא יופנה לרופא ,בליווי
הוריו או אפוטרופסו.
(ב) נודע למנהל קייטנה פטורה על גילוי סימני מחלה מידבקת,
יודיע מנהל הקייטנה על כך ללשכת הבריאות הקרובה ולנותן
האישור בתוך  12שעות.
כללים להתנהגות ( .13א) מנהל קייטנה פטורה יקפיד לקיים פעילות שתמעט ככל
בקייטנה פטורה
האפשר בשהייה בשמש.
(ב) מנהל קייטנה פטורה לא יאפשר לשהות בשמש בלא
חולצה וכיסוי ראש.
__________
10
11
12
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ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .242
ק"ת התשס"ד ,עמ' .447
ס"ח התשכ"ח ,עמ' .204
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(ג) מנהל קייטנה פטורה לא יאפשר ללכת יחף בטיולים או
בשטח הקייטנה ,וכן לא יאפשר ללכת בלא נעליים מתאימות
לסוג הטיול או לשטח הקייטנה.
(ד) לילדי קייטנה פטורה שמתקיימת בה לינה תהיה מנוחת
לילה שלא תפחת משמונה שעות רצופות.
הטיפול במזון

 .14טיפול במזון ייעשה לפי הוראות אלה:
( )1לא יוחזקו ולא יוגשו לאכילה שאריות מזון או מאכלים
מארוחה קודמת;
()2

המאכלים יוכנו סמוך ככל האפשר לשעת הצריכה;

( )3יש להימנע ככל האפשר מנגיעת ידיים מיותרת במצרכי
המזון;
( )4אחסנת המזון תהיה בכלים נקיים וסגורים ,על מדפים
בגובה של  30סנטימטרים לפחות מהרצפה; הובלת המאכלים
תיעשה במכלים נקיים וסגורים;
( )5מאכלים הנאכלים חמים יוחזקו במיתקן מיוחד ובחימום
פעיל בטמפרטורה של  70°cלפחות עד להגשתם; מאכלים
הנאכלים קרים ,יוחזקו בקירור פעיל ,בטמפרטורה של עד ;4°c
( )6פירות וירקות יש לרחוץ באופן יסודי ,בתמיסת דטרגנט
ולשטוף היטב במים זורמים;
( )7העובדים שעוסקים בהכנת המזון ובהגשתו ירחצו את
ידיהם במים וסבון באופן יסודי לפני תחילת העבודה ,לאחר
הפסקה בעבודה ,בין טיפול בסוגי מזון שונים ולאחר ביקור
בשירותים או לאחר עבודה שאינה קשורה במזון.
שמירת דגימות
מזון

 .15יישמרו בקירור דגימות מזון מכל מנה בכל ארוחה במשך 48
שעות.

הכנסת סוגי מזון

 .16לשטח קייטנה פטורה לא יכניס מנהל הקייטנה מצרכי מזון אלה,
אלא באישור המנהל:
( )1קרמים ,קצפות ורטבים;
()2

מיונז;

( )3בשר ,עוף ,דגים או מוצריהם ,בין אם הם מבושלים או בלתי
מבושלים ,טחונים או בלתי טחונים ,קפואים או בלתי קפואים,
אלא אם כן הם משומרים וארוזים בקופסאות סגורות הרמטית;
()4
שטח פתוח

חלב שאינו מפוסטר או מעוקר.

( .17א) ביחס לשטח קייטנה פטורה הממוקמת בשטח פתוח ,יחולו
הוראות אלה:
()1

לעניין מרחקים ,השטח ימוקם -
(א) במרחק סביר מאזור מגורים ואזור תעשייה,
מביצות ,שלוליות ומקומות לסילוק אשפה ושפכים;
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(ב)  100מטרים משדות חקלאיים מושקים בקולחין
או מרוססים לפחות;
(ג)

 50מטרים מקו מתח גבוה לפחות;

(ד)  100מטרים מעורק תחבורה ראשי לפחות;
(ה)  150מטרים ממאגרי מי שתייה לפחות ובמרחק
סביר ממקווי מים פתוחים;
()2

לעניין הקרקע או השטח —
(א) השטח יהיה יבש ונקי; השטח ינוקה מעשבי
בר ומקוצים עד מרחק של  10מטרים לפחות ממבני
הקייטנה הפטורה;
(ב)

הקרקע תהיה בעלת כושר ספיגה גבוה;

(ג)

הקרקע תהיה בעלת שיפוע מתון;

(ד) בחודשי הקיץ השטח יהיה מוצל; בחודשי
החורף השטח יהיה שטוף שמש;
(ה) השטח לא ימוקם באזור הנגוע בתהלוכן האורן
או בתהלוכן האלון.
הנחיות בדבר ציוד  .18לעניין החזקת ציוד רפואי וציוד עזרה ראשונה ,ליווי ומתן עזרה
וטיפול רפואי ומתן
ראשונה או טיפול רפואי בקייטנה פטורה ,יפעל מנהל קייטנה
עזרה ראשונה
פטורה כפי שינחה אותו המנהל הכללי של משרד החינוך.
י"א בתשרי התשע"ב ( 9באוקטובר )2011
גדעון סער
שר החינוך

(חמ )3-4042

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) (תיקון מס' ,)2
התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  265לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ולאחר התייעצות
עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת
השנייה

.1

בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל-
 ,21970במקום חלק י"ט יבוא:
"חלק י"ט :מבנים יבילים ארעיים
הגדרה

 19.00בחלק זה -
"מבנה יביל ארעי המיועד למגורים"  -מבנה הכולל יחידה אחת
או יותר שבה חדרי מגורים ,מטבח וחדרי שירות או מכלול
של יחידות ,שבו חדרי המגורים ,המטבח וחדרי השירות
נמצאים ביחידות שונות ,בעל  2קומות לכל היותר ,שאורך

__________
1
2
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ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ק"ת התש"ל ,עמ'  ;1841התשע"ב ,עמ' .71
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החיים הצפוי שלו הוא עשר שנים לכל הפחות ושהמשקל
והמידות שלו או של חלקיו מאפשרים את הובלתו ממקום
למקום ,בשלמות או בחלקים.
תחולה

 19.01הוראות חלק זה יחולו על הקמתו של מבנה יביל ארעי המיועד
למגורים.

תנאים לתחולת
ת"י 5412

 19.02מבנה יביל ארעי המיועד למגורים יוקם לפי היתר ,בהתאם
לדרישות תקן ישראלי ,ת"י  5412חלק  :1מבנים יבילים ארעיים:
מבני מגורים( 3להלן  -ת"י  5412חלק  )1ובהעדר הוראות בת"י
 5412חלק  ,1לפי תוספת זו ובלבד שהתקיימו בו התנאים
שלהלן:
( )1נקבע בהיתר הבנייה מועד לפירוק המבנה היביל הארעי
המיועד למגורים או לסילוקו ,שאינו עולה על עשר שנים
ממועד הקמתו לראשונה של המבנה;
( )2המבנה היביל הארעי המיועד למגורים נבדק בבדיקת
הקמה כמפורט בפרט ( 19.03להלן  -בדיקת הקמה) ונמצא תקין
ועומד בדרישות ת"י  5412חלק ;1
( )3על גבי התווית הפנימית המותקנת במבנה היביל בהתאם
להוראות ת"י  5412חלק  ,1יצוינו נוסף על המפורט בת"י 5412
חלק ,1פרטים אלה:
(א) מועד הקמתו לראשונה של המבנה היביל הארעי
המיועד למגורים;
(ב) מועד הקמתו מחדש של המבנה היביל הארעי
המיועד למגורים  -אם הוקם מחדש ,בכל פעם שהוקם
מחדש;
(ג) מועד עריכת בדיקת הקמת אחרונה ופרטי עורך
הבדיקה.

בדיקת הקמה

( 19.03א) המבנה היביל הארעי המיועד למגורים ייבדק עם הקמתו
בבדיקת הקמה ,וכן בכל מועד שבו יוקם המבנה היביל הארעי
המיועד למגורים מחדש ,אם יוקם מחדש; הבדיקה תתבצע
באמצעות מעבדה מאושרת.
(ב) בדיקת ההקמה כוללת -
()1

בדיקת התאמת המבנה להוראות ת"י  5412חלק ;1

( )2בדיקה חזותית לווידוא שלמות כל הרכיבים
והפריטים;
()3

בדיקת תפקוד המערכות;

( )4בדיקת תפקוד דלתות ,חלונות ,תריסים ,ארונות,
כלים סניטריים;
( )5בדיקת תקינות ושלמות המלאכות שבוצעו באתר,
כגון סיכוך גגות.
__________
3

י"פ התשע"א ,עמ' .3229
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(ג) נקבע בממצאי מעבדה מאושרת כי המבנה היביל הארעי
המיועד למגורים אינו תקין או שאינו תואם להוראות ת"י 5412
חלק  ,1תמסור המעבדה המאושרת הודעה על כך לוועדה
המקומית ולבעל ההיתר ,בתוך שבעה ימים ממועד עריכת
הבדיקה.
(ד) בעל ההיתר יתקן את הדרוש תיקון ויודיע על כך לוועדה
המקומית בתוך שלושים ימים ממועד הודעת המעבדה
המאושרת לוועדה המקומית.
שמירת דינים

תחילה ותחולה

.2

 19.04אין בהוראות חלק זה כדי לגרוע מסמכויות ועדה מקומית לפי
תקנה  16ומסמכויות אחרות של מוסדות התכנון לפי כל דין".

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן ,והן יחולו על בקשה להיתר
שהוגשה לוועדה מקומית ביום התחילה או לאחריו.

ו' באלול התשע"א ( 5בספטמבר )2011
אליהו ישי
שר הפנים

(חמ -3-347ת)1

תיקון טעות דפוס
  בתקנה  88לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) ,התשע"ב ,2011-שפורסמו בקובץ התקנות
 ,7045התשע"ב ,עמ'  ,74בכותרת השוליים ,במקום "ביטול" צריך להיות "אישור".
(חמ )3-2514
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