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עמוד

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'  ,)2התשע"ד250 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-
תקנות בריאות העם (אישור תואר מומחה בסיעוד) ,התשע"ד251 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2013-
תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים (סימון אזהרה) ,התשע"ד261 .. . . . . . . . . . . . . 2013-
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור–גומלין) (תיקון) ,התשע"ד263 .. . . . . . . . . . . . . . . . 2013-
צו הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי) (הקניה לעיריית גבעת שמואל) ,התשע"ד263 .. . . . . . . . . . . 2013-
צו התכנון והבנייה (מרחב תכנון מיוחד חריש) (הארכת תוקף) ,התשע"ד264 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2013-

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'  ,)2התשע"ד2013-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108ו– 109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מתקינה תקנות אלה:
החלפת תקנה 75

	.1

תיקון תקנה 198

	.2

תיקון תקנה 467

	.3

תיקון תקנה 482

	.4

בתקנה  482לתקנות העיקריות ,במקום "בהנהלת העסק או העבודה" יבוא "בהנהלת
אותו עסק או אותה עבודה".

הוספת תקנה 503א

	.5

אחרי תקנה  503לתקנות העיקריות יבוא:

תחילה

	.6

במקום תקנה  75לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד( 21984-להלן  -התקנות
העיקריות) ,יבוא:
"צירוף מסמכים

 .75בעל דין יצרף לכתב טענותיו העתק של כל מסמך הנזכר בו,
זולת אם אינו מצוי ברשותו או בשליטתו".

בתקנה  198לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה (א) יבוא:
"(א) בית המשפט רשאי ,לבקשת בעל דין ,לערוך פסיקתה ,שתכיל את מספר התיק,
מועד ההחלטה ,שמות בעלי הדין ומענם ,הסעד או ההכרעה האחרת שניתנו והוצאות
המשפט שנפסקו; הפסיקתה יכול שתהיה ערוכה לפי טופס .16
(א )1בעל הדין ישלח העתק של הבקשה למתן פסיקתה כאמור בתקנת משנה (א),
לבעל הדין שכנגד ,זולת אם ההחלטה ניתנה במעמד צד אחד.
(א )2בעל הדין שכנגד רשאי להשיב לבקשה בתוך עשרה ימים מיום שהומצאה לו
או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט.
(א )3השופט או הרשם החותם על הפסיקתה יהיה ,ככל האפשר ,זה שנתן את
ההחלטה נושא הפסיקתה".
בתקנה  467לתקנות במקום תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ג) הוראות תקנה (364א) עד (ד) יחולו על בקשה למתן סעד או עיכוב ביצוע שיוגשו
לפי תקנה זו ,בשינויים המחויבים לפי העניין".

"המצאה לנתבע
שכפר בסמכות

503א .כפר הנתבע בסמכותו הבין–לאומית של בית המשפט או
ביקש לבטל המצאה שנעשתה על פי סימן זה או מינה עורך
דין בישראל לשם כך ,לא יהיה ניתן לבצע את ההמצאה
לנתבע במסירה אישית ,אם הגיע לישראל והוא שוהה
בה לצורך התובענה ,ולא יהיה ניתן לבצע את ההמצאה
לעורך הדין המייצג אותו ,ולא יראו בכל פעולה שלו או
של עורך דינו ויתור על הכפירה בסמכותו הבין–לאומית
של בית המשפט ,זאת עד למתן החלטה בטענות הנתבע
בעניין זה".

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

כ' בחשוון התשע"ד ( 24באוקטובר )2013
(חמ )3-1778

__________
1
2
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צ י פ י לב ני
שרת המשפטים

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2220התשע"ג ,עמ' .868
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תקנות בריאות העם (אישור תואר מומחה בסיעוד) ,התשע"ד2013-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ד) לפקודת בריאות העם( 11940 ,להלן  -הפקודה) ,אני
מתקין תקנות אלה:

פרק א' :הגדרות

	.1

בתקנות אלה -

הגדרות

"אח מומחה"  -אח מוסמך בעל תואר מומחה;
"אח מוסמך"  -מי שרשום בפנקס ,כהגדרתו בתקנות העוסקים בסיעוד בבתי חולים,
במדור אחות מוסמכת ,כאמור בתקנה  6לאותן תקנות;
"ועדה מייעצת"  -ועדה שהוקמה לפי תקנה ;4
"מומחה בענף מומחיות"  -כל אחד מאלה:
( )1אח מומחה בענף מומחיות ,לפי העניין;
( )2רופא בעל תואר מומחה כמשמעותו בתקנה  2לתקנות הרופאים (אישור
תואר מומחה ובחינות) ,התשל"ג ,21973-בענף רפואה זהה לענף המומחיות,
לפי העניין; בענף מומחיות שבו אין ענף רפואה זהה ,יהיה ענף הרפואה כולל
בתחומו ,באופן משמעותי ,את ענף המומחיות ,לפי העניין;
"מומחה מלווה"  -מומחה בענף מומחיות המלווה את האח המוסמך בהכשרתו
המעשית באותו ענף מומחיות כמפורט בתקנה ;11
"ענף מומחיות"  -ענף המנוי בטור א' שבתוספת הראשונה;
"ראש מינהל הסיעוד"  -ראש מינהל הסיעוד במשרד הבריאות או מי שהוא הסמיך
לעניין תקנות אלה ,כולן או מקצתן;
"תואר מומחה"  -תואר שאושר לפי תקנה ;2
"תכנית התמחות"  -תכנית לימודים והכשרה מעשית שנקבעה לפי תקנה ;9
"תקנות העוסקים בסיעוד בבתי חולים"  -תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי
חולים) ,התשמ"ט.31988-

פרק ב' :הוראות כלליות

	.2

תואר מומחה יאושר לאח מוסמך מן התארים הנקובים בטור ב' של התוספת הראשונה תואר מומחה

ולפי תקנות אלה.

	.3

(א) ראש מינהל הסיעוד יאשר תואר מומחה למי שהתקיימו בו כל אלה:

זכות לתואר מומחה

( )1הוא אח מוסמך;
( )2הוא סיים השתלמות מוכרת ,אם נדרשת כזו ,כאמור בתקנה ;5
( )3הוא בעל השכלה בסיעוד כאמור בתקנה ;6
( )4הוא סיים תכנית התמחות לפי פרק ג';
( )5הוא עמד בבחינות לפי פרק ד'.
__________
1
2
3

ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ' .191
ק"ת התשל"ג ,עמ' .1924
ק"ת התשמ"ט ,עמ' .227
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(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,רשאי ראש מינהל הסיעוד ,לפי המלצה של
ועדה מייעצת ,לאשר תואר מומחה לאח מוסמך אף אם לא התקיימו בו התנאים
שבתקנת משנה (א)( )2עד ( )4ובלבד שעמד בבחינות לפי פרק ד' ושהוועדה השתכנעה
כי התקיימו בו כל אלה ,לפי העניין:
( )1לעניין השתלמות מוכרת כאמור בתקנת משנה (א)( - )2הוא בעל השכלה
וניסיון מעשי בתחום הכלול בתחומי ההשתלמות המוכרת הנדרשת כאמור
בתקנה ;5
( )2לעניין השכלה בסיעוד כאמור בתקנת משנה (א)( - )3הוא בעל תואר אקדמי
ראשון ותואר אקדמי שני שאינם בסיעוד ובלבד שהתואר האקדמי השני הוא
בתחום הכלול בענף המומחיות שבו הוא מבקש להתמחות;
( )3לעניין תכנית התמחות כאמור בתקנת משנה (א)( - )4הוא בעל השכלה
וניסיון מעשי בענף ההתמחות שבו הוא מבקש את תואר המומחה.
(ג) מצאה הוועדה המייעצת כי תנאי מהתנאים שבתקנת משנה (ב)( )1עד ( )3לא
התקיים במלואו ,היא רשאית לדרוש מהאח המוסמך את השלמת התנאי באופן
שתורה הוועדה ,לפי העניין ,כתנאי להמלצתה על אישור תואר מומחה.
ועדה מייעצת

	.4

השתלמות מוכרת

	.5

השכלה בסיעוד

	.6

(א) ראש מינהל הסיעוד רשאי למנות ועדה מייעצת ,בראשותו ,לכל אחד מענפי
המומחיות.
(ב) חברי הוועדה המייעצת שימונו יהיו מומחים בענף המומחיות שבעניינו התכנסה
הוועדה ומספרם לא יפחת משלושה.
(ג) החלטות הוועדה המייעצת יתקבלו ברוב דעות; היו הדעות שקולות ,יכריע קולו
של יושב ראש הוועדה.
(א) אח מוסמך המבקש אישור תואר מומחה יסיים השתלמות מוכרת כמשמעותה
בתקנה  10לתקנות העוסקים בסיעוד בבתי חולים ,אם נדרשת כזו לפי טור ג' שבתוספת
הראשונה.
(ב) נושא ההשתלמות המוכרת הנדרש לכל ענף מומחיות יהיה אחד מהנושאים
המפורטים בטור ג' שבתוספת הראשונה ,לצד אותו ענף.
(א) אח מוסמך המבקש אישור תואר מומחה יהיה בעל תואר אקדמי ראשון ותואר
אקדמי שני ,ובלבד שאחד מהם ,לפחות ,בסיעוד.
(ב) לעניין תקנה זו ,רשאי ראש מינהל הסיעוד ,לאחר התייעצות עם ועדה מייעצת,
לראות בתואר אקדמי שני בענף מומחיות כאילו היה תואר אקדמי שני בסיעוד,
ובלבד שהיה באותו ענף מומחיות שלגביו מבוקש תואר המומחה.
(ג) בתקנה זו" ,תואר אקדמי"  -כל אחד מאלה:
( )1תואר מוכר כמשמעותו בסעיף  22לחוק המועצה להשכלה גבוהה,
התשי"ח( 41958 -בתקנה זו  -חוק המועצה להשכלה גבוהה) שנתן מוסד מוכר,
כמשמעותו בסעיף  9לאותו חוק (בתקנה זו  -מוסד מוכר) ,וכן תואר שהוכר לפי
סעיף 28א לאותו חוק;
( )2תואר אקדמי שנתן מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ ,אשר מוכר כמוסד
להשכלה גבוהה על פי הדין החל באותה מדינה וראש מינהל הסיעוד הכיר
במוסד ,בתואר ובתכנית הלימודים שלו; לעניין זה" ,מוסד להשכלה גבוהה בחוץ

__________
4
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ס"ח התשי"ח ,עמ' .191
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לארץ"  -לרבות מוסד בישראל שהוא שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה
הפועל מחוץ לישראל ,וניתן לו רישיון כמשמעותו בסעיף 25ג לחוק המועצה
להשכלה גבוהה.

פרק ג' :התמחות

	.7

אח מוסמך המבקש להתמחות יגיש לראש מינהל הסיעוד בקשה להירשם כמתמחה בקשה להתמחות

על גבי טופס  1שבתוספת השנייה; ראש מינהל הסיעוד יודיע למבקש ,בכתב ,על
החלטתו.

	.8

לבקשה להתמחות יצורפו כל אלה:

מסמכי הבקשה

( )1תעודה המעידה על היותו אח מוסמך;
( )2תעודה המעידה כי סיים השתלמות מוכרת ,אם היא נדרשת כזו ,כאמור בתקנה ;5
( )3תעודה המעידה על היותו בעל תואר אקדמי ראשון ותואר אקדמי שני כאמור
בתקנה  ;6מבקש שעדיין אין ברשותו תעודה המעידה על תואר אקדמי שני כאמור,
יכול להציג אישור בכתב כי סיים את כל חובותיו לקבלת התואר השני;
( )4אישור בכתב ,לפי טופס  2שבתוספת השנייה ,ממומחה מלווה כי ילווה את האח
המוסמך בהכשרתו המעשית כאמור בתקנות  )2(9ו–(11א).

	.9

תכנית התמחות לתואר מומחה תכלול את כל אלה:

תכנית התמחות

( )1תכנית לימודים בענף מומחיות ,בהיקף של שנה אקדמית ,במוסד לימודים שהכיר
לצורך תכנית ההתמחות ראש מינהל הסיעוד לאחר התייעצות עם ועדה מייעצת,
ובהתאם לתכנית לימודים שאישר ראש מינהל הסיעוד לאחר התייעצות עם ועדה
מייעצת;
( )2הכשרה מעשית בענף המומחיות במשך  400שעות לפחות ,לפי תכנית שיורה
ראש מינהל הסיעוד לאחר התייעצות עם ועדה מייעצת (בפרק זה  -הכשרה מעשית).

	.10

תכנית ההתמחות תיערך במשך תקופה של שלוש שנים לכל היותר מיום אישור רציפות ההתמחות

הבקשה להתמחות ,זולת אם התקיימו נסיבות מיוחדות שאישר ראש מינהל הסיעוד.

	.11

(א) הכשרה מעשית תיעשה בליווי של מומחה מלווה שיאשר לעניין זה ראש מינהל הכשרה מעשית

הסיעוד; המומחה המלווה יהיה אחראי להדריך את המתמחה ,לתאם את הדרכתו
אצל גורמי מקצוע אחרים ולפקח על הכשרתו המעשית.
(ב) הכשרה מעשית תיעשה במוסד מוכר; בתקנה זו" ,מוסד מוכר"  -יחידה ,מוסד
רפואי ,ארגון רפואי ,מכון ,מחלקה ,חטיבה ,מעבדה ,מרפאה או מרכז או שירות שאישר
לעניין זה ראש מינהל הסיעוד.
(ג) מתמחה רשאי להתחיל בהכשרה מעשית רק לאחר שהציג למומחה המלווה
אישור ממוסד לימודים על סיום מחצית ,לפחות ,מתכנית הלימודים כמפורט
בתקנה .)1(9

	.12

(א) מומחה מלווה הרוצה להפסיק את ההכשרה המעשית של מתמחה אצלו לפני הפסקת הכשרה
מעשית

תום תקופת ההכשרה המעשית ,יודיע על כך בכתב ,בצירוף נימוקים ,לראש מינהל
הסיעוד ולמתמחה  30ימים מראש לפחות ,זולת אם קיבל היתר מראש מינהל הסיעוד
להפסיקה במועד מוקדם יותר.
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(ב) מתמחה הרוצה להפסיק את הכשרתו המעשית לפני תום תקופת ההכשרה
המעשית ,יודיע על כך לראש מינהל הסיעוד ולמומחה המלווה  30ימים מראש לפחות,
זולת אם קיבל היתר מראש מינהל הסיעוד להפסיקה במועד מוקדם יותר.
החלפת מומחה
מלווה

	.13

בקשה להיבחן

	.14

מועדי בחינות

	.15

צורת הבחינות
ושלביהן

	.16

ועדת בחינות

	.17

סודיות הבחינה

	.18

ענייני הבחינות הם סודיים ומי שממלא תפקיד הקשור אליהם לא יגלה דבר עליהם
אלא במידה שהוא חייב או רשאי לגלותו על פי הדין.

תוצאות הבחינות

	.19

(א) מי שקיבל ציון של  70אחוזים לפחות בבחינה יראוהו כמי שעבר את הבחינה.

בחינה חוזרת

	.20

מתמחה המבקש להמשיך את הכשרתו המעשית בליווי של מומחה מלווה אחר,
יגיש לראש מינהל הסיעוד בקשה לכך בצירוף אישור מאת המומחה המלווה המוכן
ללוותו; ראש מינהל הסיעוד יאשר את הבקשה כאמור כתנאי להמשך ההכשרה.

פרק ד' :בחינות
(א) מי שהשלים את תכנית ההתמחות יפנה לראש מינהל הסיעוד בבקשה להיבחן,
לפי טופס  3שבתוספת השנייה.
(ב) לבקשה להיבחן יצורפו כל אלה:
( )1תעודה המעידה על סיום שנת לימודים אקדמית כאמור בתקנה ;)1(9
( )2אישור מאת המומחה המלווה על עמידה בתכנית ההכשרה המעשית
כאמור בתקנה  ,11לפי טופס  4שבתוספת השנייה.
(ג) ראש מינהל הסיעוד יבדוק את זכאותו של המתמחה להיבחן ויודיע לו ,בכתב ,על
החלטתו.
(א) הבחינות בכל ענף מומחיות ייערכו אחת לשנה לפחות ,במועדים ובמקומות
שיחליט עליהם ראש מינהל הסיעוד.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,רשאי ראש מינהל הסיעוד להחליט כי לא
ייערכו בחינות בענף מומחיות בשנה מסוימת ,בהעדר זכאים להיבחן בבחינה ,או
בהעדר נרשמים לבחינה.
(א) הבחינות יהיו בכתב ובעל פה.
(ב) עמידה בבחינה בכתב היא תנאי להשתתפות בבחינה בעל פה.
(ג) הבחינות ייערכו בשפה העברית.
(א) ראש מינהל הסיעוד ימנה ועדת בחינות לכל ענף מומחיות.
(ב) חברי ועדת הבחינות יהיו מומחים בענף מומחיות ומספרם לא יפחת משניים בכל
ועדה.
(ג) ועדת הבחינות תקבע את שאלון הבחינה בכתב ואת מתכונת הבחינה בעל פה.

(ב) ראש מינהל הסיעוד יודיע לנבחן בכתב על תוצאות הבחינה.
(א) נבחן שנכשל בבחינה רשאי להיבחן שוב במועד שיורה ראש מינהל הסיעוד ,אך
לא לפני תום תשעים ימים ממועד הבחינה שבה נכשל.
(ב) נכשל הנבחן פעם נוספת לא יהיה זכאי להיבחן מחדש אלא באישורו של ראש
מינהל הסיעוד לאחר שהשתכנע כי התקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת; ראש
מינהל הסיעוד רשאי לקבוע כתנאי לבחינה הנוספת עמידה בתכנית שיקבע ,לאחר
התייעצות עם הוועדה המייעצת.
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	.21

(א) נבחן רשאי לעיין במחברת הבחינה.

עיון בבחינה

(ב) נוהלי העיון בבחינה יהיו כמפורט בתוספת השלישית.

	.22

(א) נבחן אשר ציונו בבחינה הוא בין  60ו– 69אחוזים ,רשאי לערור על תוצאות ערר

הבחינה.
(ב) נוהלי הערר על הבחינה יהיו כמפורט בתוספת הרביעית.
(ג) ראש מינהל הסיעוד יעביר ערר שקיבל כאמור ,בסמוך לאחר קבלתו ,לוועדה
המייעצת ,והוועדה תחליט בערר בתוך שלושים ימים מיום שקיבלה את הערר;
החלטת הוועדה המייעצת תהיה סופית.
(ד) הוועדה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה ואת אופן בירור הערר.
(ה) ראש מינהל הסיעוד ישלח לעורר את החלטת הוועדה המייעצת בתוך שישים
ימים מיום הגשת הערר.

פרק ה' :החלטה בדבר מתן תואר מומחה

	.23

משסיים המתמחה את הבחינות ואת תכנית ההתמחות יגיש לראש מינהל הסיעוד בקשה לאישור
תואר מומחה
בקשה לאישור תואר מומחה ,בשני עותקים ,על גבי טופס  5שבתוספת השנייה.

	.24

(א) ראש מינהל הסיעוד רשאי שלא להעניק תואר מומחה ,למבקש תואר מומחה ,אם החלטת ראש
התקיים במבקש אחד מאלה ולדעת ראש מינהל הסיעוד עלולה להיות לדבר השלכה מינהל הסיעוד

על עיסוקו כאח מומחה:
( )1הוא הורשע בהליך פלילי או מתנהל נגדו הליך פלילי;
( )2ננקטו נגדו הליכי משמעת כאמור בתקנה  25לתקנות העוסקים בסיעוד
בבתי חולים.
(ב) אישר ראש מינהל הסיעוד לאח המוסמך תואר מומחה ,יודיע לו על כך בכתב.

	.25
 	.26ראש מינהל הסיעוד ינהל פנקס שבו יירשמו בעלי התארים ותואריהם.
( 	.27א) ראש מינהל הסיעוד רשאי לבטל אישור תואר מומחה או להתלותו לתקופה
תחילת הזכאות לתואר מומחה תהיה מיום שהאח המוסמך עמד בבחינות.

תחילת התואר
פנקס

ביטול תואר
שיקבע ,אם נוכח לדעת שהאישור הושג כתוצאה ממצג שווא או שבעל התואר גילה והתלייתו

רשלנות גסה או אי–יכולת בביצוע תפקידיו כבעל אותו תואר מומחה.
(ב) ראש מינהל הסיעוד לא יפעיל את סמכותו לפי תקנת משנה (א) אלא לאחר שנתן
לבעל התואר הזדמנות להגיש את טענותיו בכתב ולטעון אותן לפניו.
(ג) לעניין תקנת משנה (ב) רואים אדם כאילו ניתנה לו הזדמנות להגיש את טענותיו
בכתב אם שלושים ימים לפחות לפני שראש מינהל הסיעוד יחליט על הפעלת סמכותו
לפי תקנת משנה (א) ,הומצאה לבעל התואר אישית ,הודעה על כוונת ראש מינהל
הסיעוד לנקוט את אחד האמצעים המפורטים בתקנת משנה (א) ,או שההודעה הונחה
בשבילו לפי מען מגוריו האחרון הרשום בפנקס ,כהגדרתו בתקנות העוסקים בסיעוד
בבתי חולים ,או שההודעה נשלחה אליו לפי מענו זה בדואר רשום.
(ד) ראש מינהל הסיעוד רשאי ,על פי בקשה בכתב של אח מומחה ,לבטל את אישור
תואר המומחה שניתן לו.

	.28

הודעה על ביטול תואר מומחה או התלייתו תפורסם ברשומות.
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פרק ו' :תחילה והוראות מעבר
תחילה
הוראות מעבר

	.29
 	.30על אף האמור בתקנות אלה ,אח מוסמך זכאי לתואר מומחה אף בלי שהשתתף
תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן (להלן  -יום התחילה).
בתכנית התמחות ,ובלבד שהתקיימו לגביו כל אלה:
( )1הוראות תקנה זו חלות על ענף המומחיות שלגביו הוא מבקש את תואר המומחה,
בהתאם למפורט בטור ד' שבתוספת הראשונה;
( )2הוא הגיש לראש מינהל הסיעוד את בקשתו להיבחן בענף מומחיות לא יאוחר
מתום שנה מיום שענף המומחיות שלגביו הוא מבקש את תואר המומחה פורסם
בתוספת הראשונה;
( )3הוועדה המייעצת אישרה כי התקיימו בו כל אלה:
(א) הוא סיים השתלמות מוכרת ,אם נדרשת כזו ,לפי תקנה ;5
(ב) הוא היה בעל תואר ראשון או תואר שני ,או שלכל הפחות קיבל אישור
זכאות לתואר ראשון או לתואר שני; לעניין זה" ,תואר"  -תואר אקדמי כהגדרתו
בתקנה (6ג) באחד התחומים האקדמיים ,שהוכרו כמזכים בהטבה ,בין בקידום
ובין בשכר ,במערכת הבריאות הציבורית ,לרבות בתקופה שקדמה ליום התחילה;
(ג) הוא עסק במשך חמש שנים לפחות ,בהיקף של חצי משרה לפחות ,בסמוך
לפני יום התחילה ,בענף המומחיות שבו הוא מבקש את תואר המומחה;
( )4עמד בבחינות לפי פרק ד'.

תואר מומחה
בטיפול תומך לפי
הדין הקודם

	.31

תואר מומחה בטיפול תומך שניתן לפי צו בריאות העם (קביעת מומחיות מוכרת בתחום
הטיפול התומך) ,התשס"ט - 52009-יראוהו כתואר מומחה שניתן לפי תקנות אלה.

תוספת ראשונה
(תקנות  5 ,2 ,1ו– )1(30ו–())2
טור א'

טור ב'

ענף מומחיות

ההשתלמות המוכרת הנדרשת לכל ענף
מומחיות תהיה באחד מכל הנושאים
האלה ,לפחות:

תחולת
הוראות מעבר

.1

טיפול תומך

אח מומחה
בטיפול תומך

א .אונקולוגיה
ב  .גריאטריה
ג .טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי

אין תחולה

.2

גריאטריה

אח מומחה
בסיעוד
גריאטרי

א .גריאטריה
ב .טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי
ג .טיפול נמרץ משולב (כללי)
ד .רפואה ראשונית (בריאות
הקהילה)

אין תחולה

.3

סוכרת

אח מומחה
בסוכרת

סוכרת

יש תחולה

.4

פגים

אח מומחה
בפגים

א .טיפול נמרץ בפג וביילוד
ב .טיפול נמרץ בפגים ילדים
תינוקות וילודים (פ.י.ת.י)

יש תחולה

5
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טור ג'

טור ד'
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טור א'

ענף מומחיות

טור ב'

תואר מומחה

טור ד'

טור ג'
ההשתלמות המוכרת הנדרשת לכל ענף
מומחיות תהיה באחד מכל הנושאים
האלה ,לפחות:

תחולת
הוראות מעבר

.5

פנימית

אח מומחה
בסיעוד פנימי

א .טיפול נמרץ משולב (כללי)
ב .טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי
ג .אונקולוגיה

אין תחולה

.6

כירורגיה

א .טיפול נמרץ משולב (כללי)
אח מומחה
בסיעוד כירורגי ב .טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי
ג .אונקולוגיה

אין תחולה

.7

רפואה
ראשונית

א .טיפול נמרץ משולב (כללי)
ב .טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי
ג .אונקולוגיה

אין תחולה

אח מומחה
ברפואה
ראשונית

תוספת שנייה
(תקנה )7
בקשה להירשם כאח מומחה מתמחה

טופס 1
בקשה לקבלת אישור להתמחות בענף מומחיות  ...................................כוללת:
א .פרטי המבקש:
שם פרטי ושם משפחה..................................................................................................... :
מס' ת"ז.................................................................................................................................... :
תעודת בוגר תואר שני .......................................... -
		
אוניברסיטה
			

...........................................
חוג

בוגר קורס על בסיסי.................................... ................................... ................................. :
מס' רישום
שנה
תחום
		
ב .יש לצרף המסמכים האלה:
-

טופס אישור מומחה מלווה על ליווי בהכשרה

-

העתק נאמן למקור של תעודת אח מוסמך

-

העתק נאמן למקור של תעודת בוגר קורס על–בסיסי (אם נדרש)

-

העתק נאמן למקור של תעודת תואר שני

-

קורות חיים ,כולל תעודות ואישורים למפורט בקורות החיים

 אישור המעסיק על ניסיון מקצועיג .יש לשלוח את המסמכים אל מינהל הסיעוד	.
לבירורים ניתן להתקשר למחלקה לפיתוח מקצועי במינהל הסיעוד.
			
			

..........................................
		
תאריך
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(תקנה ))4(8
אישור ממומחה מלווה על ליווי אח מוסמך בהכשרה מעשית

טופס 2
שם המומחה המלווה.......................................................................................................... :
מס' ת"ז....................................................................................................................................... :
ענף מומחיות.......................................................................................................................... :
מס' רישוי מומחה...............................................................................................................	:
שם המשתלם........................................................................................................................ :
מס' תעודת זהות................................................................................................................. :
אני מאשר את הסכמתי להנחות תכנית התמחות לגבי המשתלם הנ"ל כמומחה מלווה,
ולאשר את עמידתו בתכנית ההתמחות בענף .......................................................................................
		
		

...................................

.................................

חתימה

תאריך

....................................
חותמת

(תקנה (14א))
בקשה להיבחן

טופס 3
אני	............................................................................... ,
שם/שם משפחה

מס' ת"ז................................................................... :
כתובת................................................................... :
טלפון..................................................................... :
מבקש לאשר את השתתפותי במבחן מומחיות בענף  ...................................המתוכנן לתאריך
..............................
מצורף:
 תעודה המעידה על סיום שנת לימודים אקדמית בענף המומחיות-

אישור מומחה מלווה על עמידה בתכנית הכשרה מעשית
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..........................................
		
תאריך

...........................................
חתימה
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(תקנה (14ב)())2
אישור ממומחה מלווה על עמידה בתכנית הכשרה מעשית

טופס 4
ימולא על ידי מומחה מלווה החתום על "אישור מומחה מלווה על ליווי אח מוסמך
בהכשרה".
שם המתמחה.......................................................................................................... :
ענף התמחות........................................................................................................... :
מס' ת"ז....................................................................................................................... :
מועד תחילת ההתמחות..................................................................................... :
מועד סיום ההתמחות.......................................................................................... :
שם המומחית המלווה.......................................................................................... :
מס' תעודת זהות..................................................................................................... :
מס' רישוי מומחה................................................................................................... :
אני מאשר כי  ........................................................................בעל/ת תעודת זהות מס' ...........................
שם/שם משפחה
		
עמד/ה בהצלחה כנדרש בתכנית התמחות בעבודה מעשית בענף התמחות .............................
כמפורט להלן:
סמסטר

מקום הכשרה מעשית

תאריך

1

מ– ...............................

עד ...............................

2

מ– ...............................

עד ...............................

3

מ– ...............................

עד ...............................

4

מ– ...............................

עד ...............................

5

מ– ...............................

עד ...............................

6

מ– ...............................

עד ...............................

			
			

..........................................
		
תאריך
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(תקנה )23
בקשה לאישור תואר מומחה

טופס 5
בקשה לקבלת אישור תואר מומחה בענף מומחיות  ............................................................כוללת:
א .פרטי המבקש:
שם פרטי ושם משפחה............................................................................ :
מס' ת"ז........................................................................................................ :
ב .יש לצרף את המסמכים האלה:
-

אישור על העדר רישום פלילי

-

הודעה על עמידה בבחינה

ג .יש לשלוח את המסמכים אל מינהל הסיעוד.
לבירורים ניתן להתקשר למחלקה לפיתוח מקצועי במינהל הסיעוד.
		
			

..........................................
		
תאריך

...........................................
חתימה

תוספת שלישית
(תקנה (21ב))
נוהל עיון בבחינה
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	.1

המעוניין לעיין בבחינה נדרש להגיש בקשה לעיון באמצעות תיבת דואר אלקטרוני:
 Siud.test@moh.health.gov.ilבתוך  21ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה.

	.2

העיון בבחינה יתקיים במועד ובמקום שנקבעו לשם כך בהודעה שתישלח ישירות
למי שהגיש בקשתו לעיון בבחינה כאמור בפרט .2

	.3

משך העיון בשאלון הבחינה  -שעה.

	.4

לצורך העיון בבחינה יקבלו הנבחנים את שאלון הבחינה ואת צילום דף התשובות
שאותו הם מילאו בזמן הבחינה ובו סימון השאלות שבהן הם שגו.

	.5

במהלך העיון בבחינה ,חל איסור מוחלט להעתיק או לצלם את שאלון הבחינה או
חלקים ממנו .כמו כן חל איסור על החזקת ספר ,מחשב מכל סוג ,טלפון סלולרי או
אמצעי קשר אחר ,מכשיר צילום מכל סוג ,רשימה או כתב מכל סוג .נוסף על כך
המערערים אינם רשאים לדבר ביניהם ולהחליף מידע .מעיין שיעבור על הוראות
אלה ,יורחק מהמקום ולא תינתן לו האפשרות לערור על הבחינה.
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תוספת רביעית
(תקנה (22א))
נוהל ערר על בחינה
	.1

נבחן שציונו בבחינה הוא בין  60ל– 69אחוזים ,רשאי לערור על תוצאות הבחינה.

	.2

לצורך העיון בבחינה יש להצטייד בכלי כתיבה ונייר בלבד.

	.3

בעת העיון בבחינה ובדף התשובות של העורר ,העורר רשאי לכתוב הערות בלבד.

	.4

במהלך העיון תיערך בדיקה מדגמית של דפי ההערות שנכתבו במהלך העיון; עורר
שיימצא כי העתיק משאלון הבחינה או עבר על הוראות פרט  6לתוספת השלישית,
יורחק מהמקום ולא תינתן לו האפשרות לערור על הבחינה.

	.5

העורר ישלח את עררו המודפס בתוך עשרה ימים מיום העיון בבחינה לתיבת דואר
אלקטרוני ;Siud.test@moh.health.gov.il :ערר שיגיע לאחר מועד זה לא ייבדק!

	.6

העורר יגיש את הערעור מודפס בעברית בלבד ויציין את שמו ,שם משפחתו ואת שאר
פרטיו האישיים בעמוד נפרד שיהיה ראשון; נוסף על כך על דף ראשון זה יציין העורר
על כמה משאלות הבחינה הוא מערער בסך הכל וכן יציין את מספרן בבחינה.

	.7

על שאר דפי הערר ,ירשום העורר את מספר הנבחן בלבד בלא ציון שמו או פרטיו
האישיים.

	.8

כל שאלה שעליה עורר הנבחן תודפס על דף נפרד שבו יירשם מספר הנבחן ,בלא
פרטים מזהים אחרים כאמור.

	.9

אורך הערר לא יעלה על  10שורות מודפסות לכל שאלה בפונט  ,12רווח שורה וחצי.

 	.10לגבי כל שאלה שעליה עוררים ,יש לציין רשימת מקורות מתאימה ,מתוך רשימת
הספרות המחייבת בתכנית לימודים של ההתמחות בלבד.
 	.11עררים שלא יעמדו בדרישות האמורות לעיל  -לא ייבדקו.
כ"ג בחשוון התשע"ד ( 27באוקטובר )2013
(חמ )3-4672

ר ו ני ג מ ז ו
המנהל הכללי של משרד הבריאות

תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים
(סימון אזהרה) ,התשע"ד2013-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  8ו–(12א) לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות
אלכוהוליים ,התשע"ב( 12012-להלן  -החוק) ,ובהתייעצות עם מועצת הרשות השנייה
לטלוויזיה ורדיו ועם המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ,ובאישור ועדת הכלכלה
של הכנסת אני מתקינה תקנות אלה:

	.1

בתקנות אלה" ,אזהרה"  -אזהרה בדבר הנזקים האפשריים של צריכת משקאות
משכרים.

הגדרה

__________
1

ס"ח התשע"ב ,עמ' .158
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אזהרה על גבי מכל
משקה משכר

	.2

אופן הכללת
האזהרה בפרסומת
בכתב ובדפוס

	.3

אופן הכללת
האזהרה בפרסומת
בעל פה

	.4

בפרסומת בעל פה האזהרה תושמע בנוסחה כמפורט בתקנה (2א) לפי העניין ,בעוצמת
קול שאינה נמוכה מטווח עוצמת הקול המשודרת במקבץ הפרסומות שבו מושמעת
האזהרה ובהקראה ברורה כמקובל בהקראת חדשות.

אופן הכללת
האזהרה בפרסומת
באמצעים
אלקטרוניים

	.5

(א) האזהרה בפרסומת באמצעים אלקטרוניים ,לרבות באתר אינטרנט ,שניתן לכלול
בהם כתב ,לרבות בפרסומת בטלוויזיה תהיה כאמור בתקנה  3או תושמע כאמור
בתקנה  4והיא תשודר לפרק זמן של  5שניות לפחות במהלך זמן שידור הפרסומת.

שמירת דינים

	.6
	.7

(א) נוסח האזהרה על גבי מכל המשקה או התווית שעליו יהיה כמפורט להלן:
( )1לעניין משקה משכר חזק -
"אזהרה :צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!";
( )2לעניין משקה משכר -
"אזהרה :מכיל אלכוהול  -מומלץ להימנע משתייה מופרזת".
(ב) נוסח האזהרה כאמור בתקנת משנה (א) יודבק או יודפס על פני מכל המשקה
המשכר או על התווית שעליו כאמור בסעיף  8לחוק.
(ג) נוסח האזהרה כאמור בתקנת משנה (א) לפי העניין יסומן באופן בולט לעין
ובאותיות בצבע שחור ,קריאות וזהות בהדגשתן ,על רקע לבן ,ייתחם במסגרת בצבע
שחור שעובייה והדגשתה כעובי האותיות באזהרה; גודל האזהרה כולה יהיה 15%
משטח התווית לפחות.
האזהרה ,בנוסחה כמפורט בתקנה (2א) לפי העניין ,תיכלל בפרסומת בכתב או בדפוס,
תהיה בשפת הפרסומת באופן הזה:
( )1האזהרה תהיה באותיות בצבע בולט לעין הנוגד את רקע הפרסומת ,ניתנות
לקריאה בנקל וזהות בהדגשתן ,מתוחמת במסגרת שצבעה ,עובייה והדגשתה כעובי
האותיות שבאזהרה;
( )2גודל האזהרה יהיה  5%לפחות משטח מודעת הפרסומת או לא יפחת מ–18
פיקסלים והאותיות של האזהרה יתפסו את רוב שטח האזהרה.

(ב) האזהרה בפרסומת באמצעים אלקטרוניים שלא ניתן לכלול בהם כתב ,לרבות
פרסומת ברדיו תושמע כאמור בתקנה .4
תחילה

אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
(א) תחילתן של תקנות אלה ,למעט תקנה  90 ,2ימים מיום פרסומן.
(ב) תחילתה של תקנה  ,2כאמור בסעיף  13לחוק.

ט"ז בחשוון התשע"ד ( 20באוקטובר )2013
(חמ )3-4480

יעל גרמן
שרת הבריאות
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תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור–גומלין) (תיקון),
התשע"ד2013-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (5ב)( )2ו– 59לחוק התקשורת (בזק ושידורים),
		
התשמ"ב ,11982-ובהסכמת שר האוצר ,אני מתקין תקנות אלה:

	.1

בתקנה  3לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור–גומלין) ,תיקון תקנה 3

התש"ס- 22000-
( )1במקום תקנת משנה (א) יבוא:
"(א) התשלום המרבי שמפ"א רשאי לדרוש בעד קישור–גומלין יהיה 0.01
שקלים חדשים בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה בין–לאומית ,שיחת רט"ן
או שיחת מפ"א;".
אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

()2

"(ד) על התשלום הנקוב בתקנת משנה (א) (בתקנה זו  -התשלום) יחולו
הוראות אלה:
( )1התשלום יעודכן ב– 1בינואר בכל שנה (להלן  -יום העדכון) ,לפי
שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי;
( )2תשלום שעודכן לפי פסקה ( ,)1יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של
מאית האגורה וסכום המסתיים בחמש אלפיות האגורה יעוגל כלפי מעלה;
( )3המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את התשלום כפי שעודכן לפי
האמור בתקנת משנה זו;
()4

בתקנת משנה זו -
"המדד החדש"  -המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;
"המדד היסודי"  -מדד חודש יוני ;2013
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה".

	.2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בכסלו התשע"ד ( 1בדצמבר .)2013

תחילה

י"א בכסלו התשע"ד ( 14בנובמבר )2013
(חמ )3-2801

__________
1
2

גלעד ארדן
שר התקשורת

ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשע"ג ,עמ' .136
ק"ת התש"ס ,עמ'  ;472התשע"ג ,עמ' .1555

צו הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי) (הקניה לעיריית
גבעת שמואל) ,התשע"ד2013-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א)( )1ו–( )2לחוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש
ציבורי) ,התשי"ח ,11958-אני מצווה לאמור:
__________
1

ס"ח התשי"ח ,עמ' .187
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הקניית נכסים

	.1

המקרקעין המפורטים להלן מוקנים בזאת לעיריית גבעת שמואל:
גוש

חלקה

שטח רשום במ"ר

רשומה על-שם

סוג המקרקעין

6189

459

2,834

מתרוכה

עיריית בני ברק

6368

152

360

מירי

עיריית פתח תקווה

6368

153

362

מירי

עיריית פתח תקווה

6368

158

107

מירי

עיריית פתח תקווה

6368

159

185

מירי

עיריית פתח תקווה

6368

160

1,917

מירי

עיריית פתח תקווה

6369

9

5,146

מתרוכה

עיריית פתח תקווה

6369

17

2,490

מתרוכה

עיריית פתח תקווה

6369

20

3,696

מתרוכה

עיריית פתח תקווה

6369

21

3,100

מתרוכה

עיריית פתח תקווה

6392

23

4,243

מתרוכה

עיריית פתח תקווה

6392

25

4,664

מתרוכה

עיריית פתח תקווה

6392

26

4,199

מתרוכה

עיריית פתח תקווה

ט' בחשוון התשע"ד ( 13באוקטובר )2013
(חמ )3-4739

גדעון סער
שר הפנים

צו התכנון והבנייה (מרחב תכנון מיוחד חריש) (הארכת תוקף),
התשע"ד2013-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-על פי המלצת
שר הבינוי והשיכון ובאישורה של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,אני מצווה לאמור:
הארכת תוקף

	.1

צו התכנון והבנייה (קציר-חריש) (מרחב תכנון מיוחד) ,התשס"ט ,22008-כפי שתוקן
בצו התכנון והבנייה (מרחב תכנון מיוחד חריש) ,התש"ע ,32010-יוארך לתקופה
נוספת של חמש שנים.

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום כ"ד בחשוון התשע"ד ( 27בנובמבר .)2013

י"ג בחשוון התשע"ד ( 17באוקטובר )2013
(חמ )3-1113

גדעון סער
שר הפנים
__________
1
2
3

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשנ"ה ,עמ' .450
ק"ת התשס"ט ,עמ' .127
ק"ת התש"ע ,עמ' .942
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