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תיקוני טעויות

ת ק נ ו ת בריאות העם )רישום מרפאות(״ התשמ״ז1987-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 65ג לפקודת בריאות העם) '1940 ,להלן  -הפקודה( ,ולאחר
התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל ,אני מתקינה תקנות אלה:
.1

בתקנות אלה -

הגדרות

״כירורגיה״  -פעולה רפואית פולשנית באדם!
״כירורגיה זעירה״  -כירורגיה ללא הרדמה או בהרדמה מקומית כמפורט בתוספת הראשונה;
״כירורגיה קטנה״  -כירורגיה ללא הרדמה או בהרדמה מקומית בלבד ,למעט כירורגיה זעירה,
שאינה כרוכה בפעולות המנויות בתוספת השניה;
״כירורגיה בינונית״  -כירורגיה בהרדמה אזורית או בהרדמה כללית קצרה למעט כירורגיה
גדולה ,־שאינה כרוכה בפעולות המנויות בתוספת השניה!
״כירורגיה גדולה״  -כירורגיה שמותר לבצעה רק בבית־חולים והנעשית ,דרךכלל ,בהרדמה
אזורית נרחבת או בהרדמה כללית ארוכה!
״הרדמה מקומית״) - (Analgesiaגרימת חוסר תחושה של רקמות רכות במקום מסויים בגוף אדם
ללא השפעה על עצב ראשי ,על ידי שימוש מקומי בליגנוקאין) ,(Lígnocaineבמינון שאינו
עולה על שניים וחצי מיליגרם לקילוגרם של משקל גוף אדם ,או בחמרים אחרים במינון דומה
מבחינת שיעור הרעילות ',או על ידי פעולה מקומית אחרת:
1

ע״ד  ,1940תוס׳  ,1עמי  !191סייח התשמ״ד ,עמי .410
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״הרדמה אזורית״ ) - (Regional Anesthesiaהרדמת אזור מסויים בגוף אדם על ידי הזרקת חומר
מרדים בקרבת עצב ראשי ,הגורמת לחוסר תחושה בכל האזור הנתון להשפעת העצב!
״הרדמה אזורית נרחבת״) - (Epidnral Anesthesia & Spinal Anesthesiaהרדמת אזור נרחב בגוף
אדם על ידי הזרקת חומר מרדים ;יתור נוזל חוט השדרה ,או ליד קרומי חוט השדרה שמותר
לבצעה רק בבית־חולים;
״הרדמה כללית קצרה״  -הרדמה מלאה של גוף אדם ,לפרק זמן שאינו עולה על ארבעים דקות,
שאינה דורשת תמיכה בפעולות הגוף החיוניות ,כדבר שבשגרה;
״הרדמה כללית ארוכה״  -הרדמה מלאה של גוף אדם ,בכל דרך שהיא ,הדורשת תמיכה בפעולות
הגוף החיוניות ,שמותר לבצעה רק בבית־חולים:
״בית חולים״  -כהגדרתו בסעיף  24לפקודה:
״המנהל״  -המנהל הכללי של משרד הבריאות או רופא עובד משרד הבריאות ,שהמנהל הסמיכו
לענין תקנות אלה או מקצתן!
״מרפאה״  -כהגדרתה בסעיף 65ג לפקודה ,לרבות לשכה פרטית של רופא או רופאים!
״רופא״  -רופא מורשה כמשמעותו בסעיף  2לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,התשל״ז , 1976-או
מורשה לריפוי שיניים כמשמעותו בפקודת רופאי השיניים ]נוסח משולב[ ,התשל״ט! 1979-
2

3

״רופא אחראי״  -רופא שהוא מבעלי המרפאה ,או רופא שמינה בעל המרפאה כאחראי לניהולה
התקין של המרפאה ולביצוע כל הפעולות הנדרשות לפי תקנות אלה.
מרפאות החייבות
רישום

.2

)א( אלה המרפאות החייבות רישום:
) (1מרפאה שבה מתבצעות פעולות של כירורגיה קטנה והזרעה מלאכותית!
) (2מרפאה שבה מתבצעות פעולות של כירורגיה בינונית וצינתורים למעט
צינתורי לב וכלי דם ,שמותר לבצעם רק בבית־חולים.
)ב( מרפאה שבה מתבצעות פעולות של כירורגיה זעירה בלבד אינה חייבת רישום.

פנקס מרפאות

) .3א( המנהל ינהל פנקס מרפאות )להלן  -פנקס המרפאות( ,שבו ירשום את המרפאות
שקיבלו תעודה כאמור בתקנה .7
)ב( המנהל יקבע את צורת פנקס המרפאות ופרטי הרישום בו.
.4

)א( תנאי לקיומה של מרפאה חייבת רישום הוא רישומה בפנקס המרפאות.

)ב( לא יפתח אדם ,לא יחזיק ולא ינהל מרפאה חייבת רישום אלא אם כן נרשמה בידי
המנהל לאחר שנתקיימו בה תנאים הקבועים בתוספות השלישית או הרביעית ,לפי הענין ,ומצויים
בה ציוד ,סידורי תברואה ,וסידורי כיבוי אש נאותים לפי כל דין ,להנחת דעתו של המנהל.
)ג( רשם המנהל מרפאה בפנקס המרפאות ,יתן תעודה על כך למבקש הרישום כאמור
בתקנה .7.
בקשה לרישום
מרפאה

) .5א( בקשה לרישום מרפאה חייבת רישום תוגש בידי הרופא האתראי בשני עותקים ,לפי
הטופס שבתוספת החמישית)להלן  -טופס בקשה לרישום מרפאה( ,ללשכת הבריאות המחוזית או
הנפתית ,שהמרפאה נמצאת בתחומה.
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמי .594
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ;32עמי .614
2
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)ב( לא ישונה במרפאה רשומה פרט מהפרטים הרשומים לגביה בטופס הבקשה לרישום
מרפאה ,למעט האמור בתקנה 11ג ,אלא אם כן נתן המנהל אישור לכך ,מראש ובכתב ,לרופא
האחראי במרפאה.
)ג( לטופס בקשה לרישום מרפאה תצורף מפה מצבית בקנה מידה של  ,1:100שבה
יצויינו שטח המרפאה וגבולותיה ,לפי הרישום בפנקס המקרקעין המתנהל על פי חוק המקרקעין,
התשכ״ט. 1969-
4

)ד( המנהל רשאי לדרוש ממגיש בקשה לרישום מרפאה פרטים נוספים על אלה שבטופס
הבקשה.
תוקפו של רישום בפנקס המרפאות לא יעלה על שלוש שנים ,אך רשאי המנהל לרשום
.6
מרפאה חייבת רישום באופן זמני ,לתקופה שיקבע ושלא תעלה על שנה אחת' ,ורשאי הוא להאריך
את תקופת הרישום הזמני לשתי תקופות נוספות שלא תעלנה על ששה חדשים כל אחת.

תקופת הרישום

נרשמה מרפאה בפנקס המרפאות ,תינתן למבקש הרישום תעודה המאשרת כי המרפאה
.7
רשומה בפנקס המרפאות )להלן  -התעודה(; התעודה תוצג במרפאה במקום בולט לעין.

תעודת רישום
מרפאה

המנהל רשאי לחדש את תוקפו של רישום בפנקס המרפאות לתקופות נוספות שלא יעלו על
.8
שלוש שנים כל אחת ,מיום פקיעת תוקפו של הרישום בפנקס המרפאות.

חידוש רישום
מרפאה

)א( בקשה לחידוש רישום מרפאה בפנקס המרפאות יגיש הרופא האחראי ,לפי הטופס
.9
שבתוספת החמישית ,לא יאוחר מששה חדשים לפני תום תוקפו של הרישום.

בקשה לחידוש

)ב( החליט המנהל שאין לחדש את רישומה של מרפאה בפנקס המרפאות ,יודיע על כך,
בהודעה מנומקת ,לרופא האחראי במרפאה לא יאוחר משלושה חדשים לפני תום תוקפו של
הרישום! ההודעה תימסר בדואר רשום ,לפי מען המרפאה הרשום בפנקס המרפאות.
)ג( הרופא האחראי במרפאה רשאי להשיג על החלטתו של המנהל שלא לחדש את רישום
המרפאה בפנקס המרפאות ,תוך ששים ימים מיום שקיבל את ההודעה לפי תקנת משנה )ב(!
ההשגה כאמור תהיה בכתב מנומק ותיחתם ביד הרופא האחראי במרפאה! המנהל רשאי להזמין את
הרופא האחראי במרפאה לשמיעת טענות בעל פה או לקבלת פרטים נוספים כפי שימצא לנכון:
החלטתו של המנהל בהשגה תהיה סופית ותינתן לפני תום תוקפו של הרישום.
)ד( המנהל רשאי ,מטעמים מיוחדים שירשום ובתנאים שיקבע ,להתיר הגשת בקשה לפי
תקנת משנה)א( ,גם לאחר המועד הקבוע בה ,ובלבד שלא יהיה מאוחר משלושה חדשים לפני תום
תוקפו של רישום המרפאה בפנקס המרפאות! התיר כך המנהל ,יהיה המועד להחלטת המנהל לפי
תקנת משנה )ב( שלושים ימים בלבד ומועד ההשגה לפי תקנת משנה )ג( יהיה עשרה ימים בלבד.
במרפאה הרשומה לפי התנאים שבתוספת השלישית לא יבוצעו פעולות ,שמותר לבצען
.10
רק במרפאה החייבת רישום לפי התנאים שבתוספת הרביעית.
) .11א( מרפאה חייבת רישום ,כאמור בתקנה )2א() ,(1למעט לשכה פרטית של רופא או
רופאים ,תנוהל בידי רופא אחראי.

איסור ביציע
 8ע ו ל ו ת

רופא ,אחראי
ב מ י פ א ה

)ב( מרפאה חייבת רישום כאמור בתקנה )2א() ,(2למעט לשכה פרטית של רופא או של
רופאים ,תנוהל בידי רופא אחראי ,שהוא בעל תואר מומחה כמשמעותו בתקנות הרופאים)אישור
תואר מומחה ובחינות( ,התשל׳׳ג. 1973-
5

ס״ח התשכ״ט ,עמי .259
ק׳׳ת התשל׳׳ג,־־עמ׳ .1924
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)ג( מונה רופא אחראי אחר מזה הרשום בטופס הבקשה ,יודיע על כך בעל המרפאה
למנהל תוך ארבעה עשר ימים מיום מינויו.
)ד( הרופא האחראי יהיה אחראי לניהול המרפאה על פי תנאי הרישום ולהצגת התעודה
במקום בולט לעין במרפאה.
תחילה והוראות
מעבר

.12

)א( תחילתן של תקנות אלה שלושה חדשים מיום פרסומן.

)ב( במרפאה שערב תחילתן של תקנות אלה בוצעו פעולות כאמור בתקנה )2א() (1או
) ,(2מותר להמשיך בביצוע פעולות כאמור ,עד להחלטת המנהל בבקשה לרישומה ,ובלבד
שהרופא האחראי הגיש בקשה כאמור תוך שלושים ימים מיום תחילתן של תקנות אלה.
מ ו ס פ ת ראשונה
)תקנה (1
רשימת טיפולים רפואיים פולשניים באדם שהמם כגדר כירורגיה זעירה
(1
(2
(3
(4

עקירת ציפורן;
נטילת עור עליון לביופםיה!
ניקוז מוגלה מפצע שטחי או מהאוזן התיכונה!
תפירת קרע שטחי בעור בלא יותר משלושה תפרים.
ת ו ס פ ת שניה
)תקנה (1
פעולות אסורות בכרורגיה הטנה או בינונית

(1
(2
(3

עירוי דם כדבר שבשגרה!
חדירה לחלל הבטן או לחלל בית החזה!
טיפול בכלי דם גדולים.
ת ו ס פ ת שלישית
)תקנות  4ו־(10
תנאים לרישום מרפאה ,שכה מבוצעות פעולות של כירורגיה קטנה

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10
(11
(12
(13
(14
1216

חדר ניתוחים מופרד מיתר חלקי המרפאה הכולל :שולחן ניתוחים ,סידורי חשמל ותאורה
ומיתקן רחיצת ידיים בסמוך לחדר הניתוחים.
חדר המתנה צמוד לחדר הניתוחים.
תא בית־שימוש שבו סידורי רחיצת ידיים.
מיתקן נעול לאחסון תרופות.
מקום לניקוי ולאחסון ציוד רפואי.
מעקר.
סידורי חשמל ותאורה כלליים ,כולל מערכת חירום חילופית.
מערכת עירוי נוזלים.
מערכת הנשמה ידנית.
מערכת חמצן להחייאה.
מערכת אלקטרונית לניטור קצב פעולות הלב.
מערכת נתיבי אוויר.
מכשיר שואב ).(Suction
מכשיר לרינגוםקופ.
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(16
(17
(18

צינורות תו־ך־קניים.
צייד ,מכשירים ותרופות לביצוע פעולות של,כירורגיה קטנה והחייאה.
הסכם בכתב עם בית חולים כללי קרוב ,למתן שירותי חירום ובנק דם.
ניתוחים יבוצעו רק בהשתתפות אחות מוסמכת כמשמעותה בתקנות בריאות העם )צוות
סיעודי במרפאות( ,התשמ״א. 1981-
מערכת מיזוג אוויר לקירור ולחימום.
מעברים מתאימים להכנסת אלונקה והוצאתה.
6
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(20

ת ו ס פ ת רביעית
)תקנות  4וי(10
תנאים לרישום מרפאה שבה מתבצעות פעולות של כירורגיה בינונית וצינתורים
למעט צינתורי לב וכלי רם
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9

התנאים הקבועה בתוספת השלישית.
חדר הכנת ח ולא לניתוח ,הכולל ארון לאחסון בגדיו.
מלתחה לרופאים ולצוות.
תא מקלחת.
מטבחון.
מקום התאוששות צמוד לחדר הניתוחים.
מכשיר דפיברילטור.
ציוד ,מכשירים ותרופות לביצוע פעולות של כירורגיה בינונית ,החייאה וצינתורים ,למעט
צינתורי לב וכלי דם.
ניתוחים ,למעט ניתוחים למטרות ריפוי שיניים בהרדמה אזורית ,יבוצעו רק בהשתתפות
מומחה להרדמה ,כמשמעותו בתקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( ,התשל״ג-
. 1973
3

ת ו ס פ ת חמישית
)תקנות  5ו־(9
טופס בקשה לרישום/חידוש רישום״ מרפאה או לשכה פרטית של רופא או רופאים
)להלן  -לשכה פרטית(
לכבוד
המנהל הכללי של משרד הבריאות
באמצעות לשכת הבריאות המחוזית/הנפתית ב
אני
שם המבקש

ומענו

החתום מטה מבקש בזה לרשום בפנקס המרפאות את המרפאה שאני הרופא האחראי בה/את הלשכה
הפרטית• שלי/שלנו״.
ואלה פרטי המרפאה/הלשכה הפרטית״:
.1

שם המרפאה או שם רופא/שמות רופאי׳ הלשכה הפרטית

• מחק את המיותר.
ק״ת התשמ״ו ,עמי .1339
6

קובץ התקנות  ,5049י״א באב התשמ״ז6.8.1987 ,

:

.2

מען המרפאה או הלשכה הפרטית

.3

בעלי המרפאה או רופא/רופאי הלשכה הפרטית.

.4

המרפאה/הלשכה הפרטית״ יעסקו בכירורגיה קטנה/בכירורגיה בינונית״.

.5

ענפי הרפואה ושירותי הרפואה שבהם תעסוק המרפאה ,לרבות ריפוי שינייס:

.6

טיפולים רפואיים שניתנו ושיבוצעו במרפאה/בלשכה הפרטית״ לרבות טיפולי ריפוי
•
שיניים:

.7

פרטים ביחס לרופא האחראי במרפאה או לרופא או לרופאי הלשכה הפרטית.
)א( שם פרטי/שמות פרטיים״ ושם משפחה/שמות משפחה•:

)ב( מען פרטי/מעניםפרטיים־.:
)ג( מספר רשיון/מספרי רשיונות״ הרופא האחראי במרפאה או הרופא/הרופאים״ בלשכה
פרטית ותאריך/תאריכי הוצאתו/הוצאתם:
)ד( תואר מומחה כמשמעותו בתקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( ,התשל״ג-
 , 1973של הרופא האחראי במרפאה או רופא או רופאי הלשכה הפרטית )אם הוא/הם
בעל/בעלי תואר מומחה(:
5

)ה( פרטי תעודת/תעודות• רופא מומחה ,מספרה/מספרן ותאריך/תאריכי הוצאתה/הוצאתן...:

לבקשה זו מצורפת מפה מצבית בקנה מידה  1:100שבה צויין שטח המרפאה וגבולותיה ,לפי
הרישום בפנקס המקרקעין על פי חוק המקרקעין ,התשכ׳׳ט.1969-

.8

יום.

י״א בתמוז התשמ״ז ) 8ביולי (1987
)חמ (3-1384

חתימת הרופא האחראי במרפאה או
רופא/רופאי• הלשכה הפרטית

שושנה ארבלי־אלמוזלינו
שר הבריאות

מחק את המיותר.
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ת ק נ ו ת ש ע ת חירום )יציאה לחוץ־לארץ( )ביטול מ ק ו מ ו ת יציאה(,
התשמ״ז987-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הארכת תוקף של תקנות שעת חירום )יציאה
לחוץ-לארץ( ,התש״ט '1948-אני מצווה לאמור:
/

בתקנה  14לתקנות שעת חירום )יציאה לחוץ־לארץ( ,התש״ח־ 1948״נמל תל־אביב״
.1
ו״שדה תעופה עין שמר״  -יימחקו;
1

/

י״ז בסיון התשמ״ז ) 14ביוני (1987

תיקו! תקנה 14

יצחק שמיר
ראש הממשלה

<חמ (3-471
עייר התש״ט ,תום׳ אי ,עמי  :45ק״ת התשל״ח ,עמי ,1333

צו הכניסה לישראל )תחנות גבול( ,התשמ״ז987-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק הכניסה ליבראל ,התשי״ב ,'1952-אני מצווה לאמור:

תחנות גבול

הכניסה לישראל תהיה באחת מתחנות הגבול האלה:
גשר אדם
נמל אילת
שדה התעופה אילת
גשר אלנבי
נמל אשדוד
נמל הנפט אשקלון
מעבר בירנית
נמל תעופה בן־גוריון
מעבר גולן
נמל חדרה
נמל חיפה
שדה התעופה חיפה
.2

מעבר טבה
מעבר מטולה
מעבר נטפים
מעבר ניצנה
שדה התעופה עובדה
עזדה התעופה עטרות
מעבר ראש הנקרה
מעבר רפיח
נמל תל־אביב־י3ו
שדה התעופה תל־אביבייפו
ביטול

צו הכניסה לישראל )תחנות גבול( ,התשל״ד - 1974-בטל.

י״ז בסיון התשמ״ז ) 14ביוני (1987
)חמ (3-1111

2

יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר הפנים

ס״ח התשי׳׳ב ,עמ׳  :354התשמ״ה ,עמ׳ .213
ק״ת התשל״ד ,עמי  :956התשמ״ג ,עמ׳ .247

קובץ המקנות  ,5049י״א באב התשמ״ז6.8.1987 ,

1219

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון מ ס ׳ ,(5
התשמ״ז987-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 6

בסעיף )6א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח) 1958-להלן  -הצו(,
.1
בהגדרת ״תושב״ ,במקום ״בן  23שנים״ יבוא ״בן  18שנים״.

תיקון סעיף 11

.2

בסעיף  (2)11לצו ,במקום ״בן עשרים ושלוש שנים״ יבוא ״בן עשרים־ואחת שנים״.

תיקון סעיף 17

.3

בסעיף ) 17ב( לצו ,במקום ״בני עשרים ושלוש שנים״ יבוא ״בני שמונה־עשרה שנים״.

תיקון סעיף 21

.4

בסעיף )21א( לצו ,במקום פסקאות ) (1ו־) (2יבוא:

2

״) (1שביום הקמת ועדת הבתירות ובמשך ששת החדשים שקדמו לו היה מקום־מגוריו
הקבוע בשטח הכלול ביום האמור בתחום אותו אזור:
) (2שביום ט״ו באב שלפני הקמת ועדת הבחירות היה בן שמונה־עשרה שנים ומעלה״.
ד׳ באב התשמ״ז ) 30ביולי (1987
)חמ >3-!36

יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת התשי״ח ,עמי  ;1256התשמ״ז ,עמי .519

תיקוני טעויות
בהיתר הפיקוח על המטבע )תיקון מסי  ,(10התשמ״ז ,1987-שפורסם בקובץ התקנות ,5026
התשמ״ז ,עמי - 849
) (1בסעיף  ,(2)(1)16במקום ״מטע״ צ״ל ״מטבע״!
) (2בסעיף )18ב( ,במקום ״להעביר לארץ״ צ״ל ״להעביר לחוץ־לארץ״.
)חמ (3-419

תקנות אזור סחר חפשי באילת )קביעת מקום באזור אילת( ,התשמ״ז ,1987-שפורסמו בקובץ
התקנות  ,5015התשמ״ז ,עמי  ,638בטלות לאחר שפורסמו ללא התוספת.
)חמ (3-1916

1220

המחיר  60אגורות

קובץ התקנות  ,5049י״א באב התשמ״ז6.8.1987 ,

 0334-2883א158

סודר בסדריצילום ,דפוס הממשלה ,ירושלים

