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תקנות הםניגוריה הציבורית )תיקון( ,התשס״ה5-כ>20
בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לחוק הסניגוריה הציבורית ,התשנ״ו) '1995-להלן -
החוק( ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקינה תקנות אלה:
הוספת תקנה 4א

.1

אחרי תקנה  4לתקנות הםניגוריה הציבורית ,התשנ״ו996-ז  ,יבוא:
2

״נאשם חסר
למאם^בפוע^

תחילה

.2

4א .סבר תובע כי יבקש מבית המשפט להטיל על נאשם שאינו מיוצג
עונש מאסר בפועל אם יורשע ,והיה לתובע יסוד להניח שהנאשם אינו
מיוצג בשל היותו חסר אמצעים ,יודיע על כך התובע לבית המשפט
בתחילת המשפט ,כדי שבית המשפט יוכל לבחון אם נתקיימו התנאים
למינוי סניגור לפי סעיף 8ו)ב( לחוק :סבר התובע כאמור לאחר תחילת
המשפט ,יודיע על כך לבית המשפט בהזדמנות הראשונה.״

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א בטבת התשס״ה ) 2בינואר .(2005

ט״ו בשבט התשס״ה ) 25בינואר (2005
)חמ (3-2708

ציפי לבני
שרת המשפטים

סייח התשנ״ו ,עמי  ;8התשנ״ט ,עמי גוו.
ק״ת התשנ״ו ,עמי .972

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי)הסדרי בחירה בין נותני שירותים(,
התשם״ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  60לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ״ד1994-י )להלן -
החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

בתקנות אלה -

״המנהל״  -המנהל הכללי של משרד הבריאות ,או מי שהוא הסמיכו לכך:
״הסדר בחירה״  -הסדר לבחירת נותן שירותים ,כאמור בסעיפים  23ו־)26ה( לחוק:
״טיפול רפואי״  -כהגדרתו בחוק זכויות החולה ,התשנ״ו,- 1996-
״נותן שירותים״  -כהגדרתו בסעיף  2לחוק ובמשמעותו בסעיפים )23ג( ו־)26ה( לחוק ,לרבות
מכון המבצע טיפול רפואי ,וכן בית מרקחת.
2

מתבונת הסדר
ב ח י י ה

)א( כל קופת חולים תפרט ,בהסדר הבחירה שתפרסם ,את השירותים העומדים
.2
לרשות מבוטחיה בזיקה למקום מגוריהם :אם זיקה כזו נקבעה כתנאי בהסדר הבחירה ,ושלא
בזיקה למקום מגוריהם ,בשירותים שלגביהם לא נקבעה זיקה כזו כתנאי; פירוט הסדר
הבחירה כאמור יכול שייעשה בפרסום אחד או בכמה פרסומים.
)ב( הסדר הבחירה ייערך לפי חלוקת סוגי שירותים כלהלן:
)ו( רשימת בעלי המקצוע של קופת החולים או מטעמה ,במסגרת מרפאותיה
או שלא במסגרת מרפאותיה :היה בעל המקצוע רופא ,יצוין ,לצד שמו ,תחום
עיסוקו ואם ניתן לו תואר מומחה לפי תקנות הרופאים )אישור תואר מומחה
ובחינות( ,התשל״ג , 1973-בציון תואר המומחה שניתן לו:
5

2
5

582

ם״ח התשנ״ד ,עמי 56ו.
ם״ח התשנ״ו ,עמי .327
ק״ת התשליג ,עמי 924ו
קובץ התקנות  ,0360ב״ב בשבט התשס״ה1.2.2005 ,

) (2רשימת המכונים ,מרפאות החוץ והמעבדות של קופת החולים או מטעמה,
בציון סוגי השירותים שמספק כל אחד מהם למבוטחי הקופה:
) (3רשימת בתי החולים של קופת החולים או מטעמה ,בציון סוגי השירותים
שמספק כל אחד מהם למבוטחי הקופה:
) (4פירוט השירותים הרפואיים של קופת החולים או מטעמה ,המופעלים
בשעות או בימים שבהם מרפאות הקופה סגורות ,לרבות בימי שבת ומועד,-
) (5רשימת בתי המרקחת של קופת החולים או מטעמה.
)ג( בכל אחד מן השירותים המפורטים בתקנת משנה)ב( תקבע קופת חולים גם את
אלה:
)ו( סדרי הפניה של המבוטח לקבלת השירות ,לרבות הצורך בקבלת הפניה או
אישור מרופא או מבעל תפקיד אחר בקופת החולים ,ודרכי קבלת ההפניה או
האישור )להלן  -סדרי הפניה(;
) (2ימים ושעות פעילות של השירותים.
)ד( בקביעת הסדר הבחירה תיעשה אבחנה בין הסדר כללי ,לבין הסדר מיוחד
הנובע ממצבו הרפואי של המבוטח או מהתמחות מיוחדת של בעל המקצוע או המוסד
הרפואי ,לפי הענין.
.3

הסדר הבחירה יבטא את עקרונות סעיף )3ד( לחוק ,ובכלל זה יישמרו בו הוראות

א ל ן ץ :

הוראות מהותיות
בהסדר ב״ירה

) (1שמירה על רצף טיפולי ,כך שמבוטח לא יידרש ,ככל שניתן ,להחליף מוסד רפואי
אחד במשנהו ,במהלכם של אותם מחלה או מצב רפואי והטיפול בהם;
) (2במקרה של מחלה או מצב רפואי המצדיקים מתן טיפול במסגרת מוסד רפואי
שבו מצויים רמה מיוחדת של ידע וניסיון מקצועי)להלן  -שירות רפואי מתמחה( -
תינתן למבוטח האפשרות לקבל כל שירות רפואי שהוא נזקק לו בקשר לאותם מחלה
או מצב רפואי במסגרת שירות רפואי מתמחה ,-רשימת המחלות או המצבים
הרפואיים המצדיקים טיפול במסגרת שירות רפואי מתמחה ,וכן רשימת השירותים
הרפואיים המתמחים ,תפורסם ותעודכן ,מזמן לזמן ,בחוזרי המנהל;
) (3במקרה של מחלה או מצב רפואי המחייבים טיפולים אינטנסיביים ,ייקבע הסדר
הבחירה ,כך שהטיפולים ירוכזו במרכז רפואי אחד ,ככל שניתן:
) (4תיקבע אפשרות לסטיה מהסדרי הבחירה ,לפי שיקול דעת רפואי;
) (5פניה דחופה של מבוטח למחלקה לרפואה דחופה )חדר מיון( בבית חולים כללי,
לא תוגבל לבתי חולים כלליים מסוימים.
)א( קופת חולים תקבע הסדר בחירה בהתאם לתקנות אלה ,ותביא אותו ליריעת שר
.4
הבריאות לא יאוחר מיום ב׳ באדר א׳ התשם״ה )ו במרס .(2005

פרסום הסדר
ב ח י י ה

)ב( הסדר הבחירה יעמוד לעיון המבוטחים ,במרפאות קופת חולים ,ועותק אחד
ממנו ומכל עדכון שלו יסופק לכל מבוטח ,לפי דרישתו ,בלא תשלום :כן יפורסם הסדר
הבחירה באתר האינטרנט של קופת החולים.
)ג( פרסום הסדר הבחירה והעמדתו לעיון המבוטחים באמור בתקנת משנה )ב( ,לא
ייעשו ,אלא לאיור שעברו  60ימים ממועד הבאתו לידיעת השר ,והקופה לא תפעל לפיו,
אלא לאחר שעברו  30ימים מן המועד שבו העמידה אותו לעיון המבוטחים במרפאותיה.
קובץ התקנות  ,6366כ״ב בשבט התשס׳׳ה1.2.2005 ,

383

)ר( כל שינוי בהסדר הבחירה יפורסם בדרך שבה פורסם הסדר הבחירה לראשונה,
לפי תקנות אלה ,ואולם פרסום והעמדה לעיון המבוטחים של שינוי בהסדר הבחירה ,שענינו
גריעה מהיקף המוסדות הרפואיים של הקופה או מטעמה ,העומדים לרשות המבוטחים ,או
צמצום חופש הגישה למוסדות רפואיים כאמור ,אם על ירי החמרה בהסדרי הפניה ואם
בדרך אחרת ,לא ייעשו ,אלא לאחר שעברו  30ימים מן המועד שבו הובא לידיעת שר
הבריאות ,והקופה לא תפעל לפיו ,אלא לאחר שעברו  30ימים מן המועד שבו העמידה אותו
לעיון המבוטחים במרפאותיה.
הוראת מעבר

קופת חולים רשאית לפעול בהתאם להסדר הבחירה שנהג אצלה ערב פרסומן של
.5
תקנות אלה ,ככל שהוא תואם את הוראות החוק ,וזאת עד יום כ״ג באייר התשס״ה ) 1ביוני
 (2005לכל המאוחר ,מיום כ״ד באייר התשס״ה ) 2ביוני  (2005לא תפעל קופת חולים על פי
הסדר בחירה ,אלא ככל שנערך ופורסם בהתאם לתקנות אלה ,והוא תואם את הוראות
החוק.
כ״ט בטבת התשס״ה )0ו בינואר (2005
דני נו ה

)חמ (3-3384

שר הבריאות

תקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות()תיקון( ,התשס״ה2004-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )36ב( ו־)70וץג( לפקודת בריאות העם) '1940 ,להלן -
הפקודה( ,וסעיף  10לחוק רישוי עסקים ,התשכ״ח968-ו  ,בהתייעצות עם השר לאיכות
הסביבה ,באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה , 1985-לענין
תקנה 62י ,באישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף ו)ב( לחוק־יסוד :משק המדינה ,
ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק־יםוד :הכנסת ,
וסעיף )2ב( לחוק העונשין ,התשל״ז , 1977-אני מתקין תקנות אלה:
2

ג

4

5

6

תיקון תקנה ל

בתקנה ל לתקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות( ,התשל״ז977-ז )להלן  -התקנות
ו.
העיקריות( -
) (1במקום ההגדרה ״גנטיקאי קליני״ יבוא:
״״בקרת איכות יומית״  -הפעולות הננקטות מדי יום במעבדה כדי להבטיח
אמינותן של תוצאות הבדיקות המבוצעות בה:״:
) (2במקום ההגדרה ״״חיטוי״ או ״טיהור״״ יבוא:
״״ועדת בחינה״  -ועדה שמונתה לפי תקנה 62ט:״:
) (3אחרי ההגדרה ״לשכת בריאות״ יבוא:
״״מגן דוד אדום״  -כמשמעותו בחוק מגן דוד אדום ,התש״י: 1950-
״עובד מעבדה רפואית בכיר״  -עובד מעבדה רפואית שהוסמך בידי המנהל
במקצוע מעברה רפואית לפי תקנה 62ג:״:
ד

8

י עייר  ,1940תום׳ ו ,עמי  :191סייח התשנ״ב ,עמי .10
סייח התשכ״ח ,עמי  :204התשנ״ד ,עמי .276
סייח התשמ״ה ,עמי  :60התשנ״א .עמי .130
סייח התשל״ה ,עמי .207
סייח התשי״ח ,עמי  ;69התשס״א ,עמי .166
סייח התשל״ז ,עמי  :226התשנ״ד ,עמי .348
י ק״ת התשל״ז ,עמי  :2460התשנ״ג ,עמי  :1148התשנ״ט ,עמי .677
סייח התש״י ,עמי .175
2

5

4

5

6

8
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קובץ התקנות  ,6366כ״ב בשבט התשס״ה1.2.2005 ,

) (4בהגדרה ״מוסד רפואי״ ,במקום ״תחנה לטיפול באם וילד״ יבוא ״קופת חולים,
מגן דוד אדום״;
) (5אחרי ההגדרה ״מוסד רפואי״ יבוא:
״״מועצה למעבדות רפואיות״  -מועצה שמונתה לפי תקנה 62ח:
״מנהל מעבדה״  -בעל היתר לנהל מעבדה רפואית לפי תקנה ,-51״;
) (6במקום ההגדרה ״מעבדה״ יבוא:
״״מעבדה רפואית״ או ״מעבדה״  -מקום שבו נעשות בדיקות בדגימות שמקורן
בבני אדם ,למעט תחנה לבריאות המשפחה )טיפת חלב( ומרפאה שרופא
מורשה ,במשמעותו בפקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,התשל״ז , 1976-עושה
בה בדיקות למטופליו במפורט בתוספת הרביעית ,או שהן נעשות בפיקוחו
הישיר:״•,
9

) (7במקום ההגדרות ״מעבדה לבדיקת זרע״ ו״מעבדה ציטוגנית״ יבוא:
״״מעבדה רפואית מוכרת״  -מעבדה רפואית שהכיר בה המנהל לענין עובדים
כאמור בתקנות 62א)ב( ו־62ה)אץ;(1
״מקצוע מעבדה רפואית״  -מקצוע מן המקצועות המנויים בתוספת החמישית
שהוא תחום עיסוקה של מעבדה רפואית:״:
) (8במקום ההגדרה ״רופא מומחה לגנטיקה רפואית״ יבוא:
״״קופת חולים״  -כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ״ד994-ו ';
״תכנית אבטחת איכות״  -הוראות בדבר הרישומים והפעולות שיש לבצעם כדי
להבטיח את איכות תוצאות הבדיקות המבוצעות במעבדה רפואית ,לרבות
הדיווח עליהן.״
0

במקום תקנה  2לתקנות העיקריות יבוא:
.2
) .2א( לא ינהל אדם מעבדה רפואית ולא יעסוק בה אלא אם כן נוסף
״רישום ורישוי
על שאר הוראות תקנות אלה ,מתקיימים בה גם אלה:
) (1המעבדה רשומה בידי המנהל לפי סעיף )25א( לפקודה:
) (2לבעל מעבדה שאינה במוסד רפואי גם רישיון עסק ,לפי
חוק רישוי עסקים ,התשכ״ח:1968-
) (3למנהל המעבדה יש היתר לפי תקנה .51
)ב( רישום מעבדה רפואית הנמצאת בבית חולים ,לענין תקנת
משנה )א()ו( ,יהיה חלק מרישום בית החולים.״

החלפת תקנה 2

בתקנה  3לתקנות העיקריות ,במקום חרישה יבוא ״לבקשה לרישום מעבדה רפואית
.3
ולבקשה לרישיון עסק יצורפו נספחים אלה״.

תיקון תקנה 3

.4

בתקנה  5לתקנות העיקריות ,בפסקה )ו( ,המילים ״בלתי מצופה״  -יימחקו.

תיקון תקנה 5

.5

בתקנה  9לתקנות העיקריות ,הסימון)א( ותקנת משנה )ב(  -יימחקו.

תיקון תקנה 9

.6

תקנה  10לתקנות העיקריות  -בטלה.

.ביטול תקנה 10

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמי .653
סייח התשנ״ד ,עמי 56ו.
10

קובץ התקנות  ,6366כ״ב בשבט התשס״ה1.2.2005 ,

385

תיקון תקנה  6ו

.7

בתקנה  16לתקנות העיקריות ,פסקה ) - (4תימחק.

תיקון תקנה 22

.8

בתקנה  22לתקנות העיקריות ,במקום בותרת טור א; יבוא ״חלק הבניך.

תיקון תקנה 23

.9

בתקנה  23לתקנות העיקריות ,הסימון)א( ותקנת משנה )ב(  -יימחקו.

החלפת תקנה 32

.10

במקום תקנה  32לתקנות העיקריות יבוא:

״טיפול בפסולת

 .32פסולת הנוצרת במעבדה תטופל ותסולק בהתאם לתקנות בריאות
העם )טיפול בפסולת במוסדות רפואיים( ,התשנ״ז997-ו .״
יי

ביטול תקנה 33

.11

תקנה  33לתקנות העיקריות  -בטלה.

ביטול תקנה 35

.12

תקנה  35לתקנות העיקריות  -בטלה.

ביטול תקנה 37

.13

תקנה  37לתקנות העיקריות  -בטלה.

החלפת תקנה 40

 .14במקום תקנה  40לתקנות העיקריות יבוא:
 .40בבל מעבדה יהיה ציוד בטיחות בנדרש על פי תקנות הבטיחות
״ציוד בטיחות
בעבודה )בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסובנים
במעבדות רפואיות ,כימיות וביולוגיות( ,התשס״א ,' 2001-לענין מעבדות
רפואיות וכן ארגז לעזרה ראשונה באמור בתקנות הבטיחות בעבודה )עזרה
ראשונה במקומות עבודה( ,התשמ״ח988-ו .״
2

5י

תיקון תקנה 44

.15

בתקנה  44לתקנות העיקריות ,פסקה ) - (3תימחק.

תיקון תקנה 47

.16

בתקנה  47לתקנות העיקריות

תיקון תקנה 48

 .17בתקנה )48א( לתקנות העיקריות ,במקום ״כמספר העובדים״ יבוא ״כשליש ממספר
העובדים״.

) ו( במקום תקנת משנה )ב( יבוא:
״)ב( לכל עובד תוקצה ארונית לאחסנת בגדיו וחפציו.״,-
)(2

תקנת משנה )ג(  -תימחק.

בתקנה  52לתקנות העיקריות ,במקום פסקה ) (4יבוא:

תיקון תקנה 52

.18

תיקון תקנה 53

 .19בתקנה  53לתקנות העיקריות ,במקום ״שבתחומה תירשם המעבדה״ יבוא ״שבתחום
מגוריו של מגיש הבקשה )להלן  -המבקש(״.

״) (4בעל כשירות של :עובד מעבדה רפואית בכיר כמפורט בתקנה 62א;
) (5לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין ראוי לשמש
מנהל מעבדה רפואית.״

החלפת תקנות

.20

במקום תקנות  54ו־ 55לתקנות העיקריות יבוא:

״השכלה מקצועית  .54השכלה מקצועית מתאימה לענין תקנה  (2)52היא אחד מתארים
אקדמיים אלה:
מ ת >  1י מ ה

ק״ת התשנ״ז ,עמי .1101
ק״ת התשס״א ,עמי .946
ק״ת התשמ״ה ,עמי .445
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)ו(  DSc, PhDאו  ,MScבמדעי החיים או במדעי הרפואה;
) (2תואר רופא מומחה לפי תקנות הרופאים )אישור תואר מומחה
ובחינות( ,התשל״ג 7*1973-במיקרוביולוגיה קלינית או בביוכימיה
קלינית.
 .55ניסיון קודם לענין תקנה  (3)52הוא -
ניסיון קודם
)ו( לבעל תואר  DSc, PhDאו תואר רופא מומחה כאמור בתקנה
 4 - (2)54שנות עבודה במעבדה רפואית ,שמתוכן שנתיים לפחות
בחמש השנים האחרונות ,בעובד מעבדה בביר במקצוע מעבדה
רפואית במקצוע המעבדה שבו קיבל תעודת עובד מעבדה בכיר
כאמור בתקנה 62ג)א(;
שנות עבודה במעבדה רפואית ,שמתוכן
MSc
- 8
) (2לבעל תואר
ארבע שנים לפחות  -שתיים מהן בחמש השנים האחרונות  -כעובד
מעבדה בכיר במקצוע מעבדה רפואית ,במקצוע המעבדה שבו קיבל
תעודת עובד מעבדה בכיר כאמור בתקנה 62ג)א(.״

.21

תקנה  56לתקנות העיקריות  -בטלה.

 .22במקום תקנה  57לתקנות העיקריות יבוא:
 .57ראה המנהל כי נתקיימו במבקש תנאי הכשירות במפורט בתקנה ,52
״מתן היתר
ייתן למבקש היתר לניהול מעבדה רפואית.״

.23

בתקנה  58לתקנות העיקריות -
)ו( בכותרת השוליים ,במקום ״להעניק״ יבוא ״לתת״;
) (2בתקנת משנה )א( -
)א( פסקה ) - (2תימחק:
)ב( במקום פסקה ) (3יבוא:
״) (3הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא
ראוי לשמש מנהל מעברה רפואית;״
) (3בתקנת משנה )ב( ,הסיפה המתחילה במילים ״החלטת השר״  -תימחק.

 .24במקום תקנה  60לתקנות העיקריות יבוא:
׳אחריות המנהל ) .60א( מנהל מעבדה רפואית ינהל את המעבדה על פי אמות מידה
מקצועיות עדכניות ,ימלא אחר הוראות תקנות אלה ויקפיד על -
) (1קיומם של נהלים מתאימים לעבודת המעבדה ועדכונם,-
) (2עריכת בדיקות בהתאם לנהלים האמורים בפסקה );(1
) (3תיעוד ודיווח נאותים על עריכת בדיקות ועל
תוצאותיהם;
) (4עריכת תכנית אבטחת איכות ויישומה:
) (5אחזקה שוטפת של הציוד והמיתקנים שבמעבדה ,לרבות
עריכת טיפולים ובדיקות תקופתיות ,רישום הטיפולים ומועדי
ביצועם.
4

ביטול תקנה 56
החלפת תקנה 57

תיקון תקנה 58

החלפת תקנה 60

י ק״ת התשל״ג ,עמי .1924
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)ב( מנהל מעבדה יוודא כי לעובדי המעבדה המקצועיים השכלה,
כישורים ,ניסיון ומיומנות כנדרש לביצוע הבדיקות ברמה נאותה ,ובי
בדיקות במקצוע מעבדה רפואית בתחום מסוים נערכות בפיקוח עובד
מעבדה בכיר באותו מקצוע בהתאם לתקנה 62ב.״
ביטול תקנה 60א

.25

תקנה 60א לתקנות העיקריות  -בטלה.

החלפת תקנות
 61ו־62

.26

במקום תקנות  61ו־ 62לתקנות העיקריות יבוא:
v

״ממלא מקום

 .61מנהל מעבדה הנעדר מן המעבדה לתקופה כמפורט להלן ,יוודא כי
בהעדרו תנוהל המעבדה בידי ממלא מקום שהוא -
) (1עובד מעבדה רפואית בכיר  -לתקופה העולה על שבוע אך
אינה עולה על חודש:
) (2בעל הכישורים הנדרשים לניהול מעבדה כמפורט בתקנות 54
ו־ - 55לתקופה העולה על חודש.

העסקת עובד
מעבדה רפואית
בכיר
כשירות עובד
מעבדה רפואית
בביר

 .62לא יבוצעו במעברה רפואית בדיקות במקצוע מעבדה רפואית אלא
אם כן מועסק בה עובד מעבדה בכיר לאותו מקצוע מעבדה רפואית.
62א) .א( לא יעבוד עובד מעבדה רפואית בכיר במעבדה רפואית אלא
אם כן הוא -
)(1

תושב ישראל:

) (2בעל השכלה מקצועית מתאימה כאמור בתקנת משנה )ב(;
) (3בעל ניסיון קודם במקצוע מעבדה רפואית באותו תחום
כאמור בתקנת משנה )ב(;
) (4אם השכלתו המקצועית היא כמפורט בתקנת משנה )בץו(
או) - (2עמד בבחינה כאמור בתקנת משנה )ג(.
)ב( השכלה מקצועית מתאימה לענין תקנת משנה )א( היא תואר
אקדמי וניסיון קודם בהתאם לאחד מאלה:
)ו( תואר  PhDאו  DScבמדעי החיים ,ביוטכנולוגיה או במדעי
הרפואה ושנתיים עבודה במעבדה רפואית מוכרת באחד
ממקצועות המעבדה הרפואית:
) (2תואר  MScבמדעי החיים ,ביוטכנולוגיה או הרפואה
וארבע שנות עבודה במעבדה רפואית מוכרת באחד ממקצועות
המעבדה הרפואית:
)(3

תואר רופא מומחה במיקרוביולוגיה קלינית או ביוכימיה

במיקרוביולוגיה קלינית או בביוכימיה קלינית לאחר קבלת
תואר מומחה:
) (4תואר רופא מומחה במקצוע רפואי אחר שכרוך בו עיסוק
בתחום מקצוע מעבדה רפואית ועבודה של שלוש שנים
במעבדה רפואית מוכרת באותו מקצוע:
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)ג( הבחינה לענין תקנת משנה )אץ (4תהיה בתחום מקצועו
המעבדתי של הנבחן ,ותיערך בעל־פה בפני ועדה מקצועית שיהיו בה
שלושה חברים לפחות ,שימנה מנהל המחלקה למעבדות במשרד הבריאות
מתוך רשימה של מנהלי מעבדות רפואיות מוכרות שהמליצה עליה ועדת
בחינה ,-הבחינה תהיה לפי תכנית שתמליץ עליה המועצה למעבדות
רפואיות ושניתן לקבל• מהמנהל שנה לפני מועד הבחינה.
תפקידי עובד
מעבדה בביר

62ב) .א( עובד מעבדה רפואית בכיר יהיה אחראי לעבודה במעבדה
הרפואית במקצוע שהוא בעל תעודה בו ויפקח ,בעת ובעונה אחת ,על
שמזנה עובדי מעבדה לכל היותר ויקיים את כל אלה:
)ו( יהיה נוכח במעבדה הרפואית בזמן הפעילות במקצוע
המעבדה הרפואית שהוא אחראי לו בשעות העבודה
המקובלות,-
) (2יוודא כי הבדיקות במקצוע כאמור מבוצעות כיאות ויקיים
בקרת איכות יומית:
) (3יהיה אחראי לאמינות תוצאות בדיקות במקצוע כאמור,-
) (4ידווח למנהל המעבדה על כל חריגה מקצועית ,תקלה,
תאונה או מפגע בטיחותי במקצוע מעבדה רפואית שהוא
אחראי לו.
)ב( עובד מעבדה רפואית בכיר הנעדר מן המעבדה יוודא כי
בהעדרו ימלא מקומו עובד מעבדה רפואית בכיר באותו מקצוע ואם הוא
נעדר לתקופה שאינה עולה על חודש ,יכול שימלא את מקומו עובד
מעבדה רפואית אקדמאי בעל  6שנות ניסיון באותו מקצוע.

תעודת עובד
מעבדה רפואית
בכיר

62ג) .א( המנהל ייתן תעודה של עובד מעבדה בכיר במקצוע מעבדה
רפואית למי שמתקיים בו האמור בתקנה 62א.
)ב( הוראות תקנה  58יתולו ,בשינויים המחויבים לפי הענין ,גם על
סירוב לתת תעודת עובד מעבדה רפואית בכיר או ביטולה.
62ד .עבודה מקצועית לביצוע בדיקות אבחנתיות במעבדה רפואית
תיעשה בידי אחד מאלה בלבד:
)ו( מנהל המעבדה:
) (2עובד מעבדה רפואית בכיר,-
 (3).בעל תעודת עובד מעבדה רפואית אקדמאי או עובר מעבדה
רפואית מוסמך ,כמפורט בתקנה 62ה.

תעודת עובד
מעבדה רפואית

62ה) .א( המנהל ייתן תעודה זמנית של עובד מעבדה רפואית אקדמאי
למי שנתקיים בו אחד מאלה:
) (1הוא בעל תואר אקדמי במדעי החיים ,מדעי הרפואה,
רפואה ,ביוטכנולוגיה ,חקלאות או כימיה שנתקיים בו האמור
בפסקת משנה )א( או)ב( וכן האמור בפסקת משנה )ג(:
)א( בתוך  3שנים מקבלת תוארו האקדמי עבד  600שעות
לפחות של עבודה מעשית במעבדה רפואית מוכרת,
שמתוכן  400שעות במקצוע עיקרי אחד ו־ 200שעות
במקצוע עיקרי אחר:

עובדי מעבדה
רפואית
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)ב( אם עברו יותר מ־ 3שנים מקבלת תוארו האקדמי,
עבד  1,200שעות לפחות של עבודה מעשית במעבדה
רפואית מוכרת ,שמתוכן  800שעות במקצוע עיקרי אחד
ו־ 400שעות במקצוע עיקרי אחרי,
)ג( עמד בבחינה בכתב שערך המנהל במקצוע עיקרי
אחד ,לפי בחירתו של הנבחן.
) (2הוא בעל תואר אקדמי ברפואה מעבדתית.
)ב( המנהל ייתן תעודה זמנית של עובד מעבדה רפואית מוסמך
למי שלמד בבית ספר על־תיכוני מוכר לעובדי מעבדה רפואית במשך
שנתיים ושנתקיים בו האמור בפסקה )ו( או ) (2וכן האמור בפסקה ):(3
)ו( בתוך  3שנים מקבלת תעודת סיום לימודיו כאמור ,עבד
 600שעות לפחות של עבודה מעשית במעבדה רפואית,-
) (2אם עברו יותר מ־ 3שנים מקבלת תעודת סיום לימודיו
כאמור ,עבד  1,200שעות לפחות של עבודה מעשית במעבדה
רפואית מוכרת ,שמתוכן  800שעות במקצוע עיקרי אחד ו־400
שעות במקצוע אחר;
) (3עמד בבחינה בכתב שערך המנהל במקצוע עיקרי אחד,
לפי בחירתו של הנבחן.
)ג( תוקף תעודה זמנית יהיה ל־2ו חודשים והמנהל רשאי לחדש
אותה פעמיים.
)ד( המנהל רשאי לתת תעודה קבועה למי שבידו תעודה זמנית
והתקיימו בו שני אלה:
) (1עבד  12חורשים רצופים במעבדה רפואית מוכרת :לענין
זה ,שירות מילואים או שירות צבאי אחר לפי צו שר הביטחון,
חופשת לידה כמשמעה בחוק עבודה נשים ,התשי״ד954-ו ' ,או
חופשה אחרת לתקופה שאינה עולה על  30ימים ,לא ייחשבו
להפסקת רציפות העבודה.
5

מועדי בחינות

15
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) (2קיבל חוות דעת חיובית על עבודתו ממנהל המעבדה.
)ה( הוראות תקנה  58יחולו ,בשינויים המחויבים לפי הענין ,גם על
סירוב לתת תעודת עובד מעבדה רפואית אקדמאי או מוסמך או על
ביטולה.
)ו( בתקנה זו ,״מקצוע עיקרי״  -כל אחד מאלה :ביוכימיה קלינית,
מיקרוביולוגיה קלינית והמטולוגיה.
62ו) .א( הבחינות לפי תקנות 62א)ג(62 ,ה)א())(1ג( או )ב() (3ייערכו
פעמיים בשנה.
)ב( הודעה על מועד בחינה תישלח לכל מי שמבקש להיבחן.
)ג( המנהל יפרסם הודעה על מועד הבחינה שלושים ימים לפחות
לפני קיומה ,בשני עיתונים יומיים לפחות ,שאחד מהם הוא בשפה
הערבית.

סייח התשי״ד ,עמ׳ .154
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שפת הבחינה

62ז) .א( הבחינה.תתקיים בשפה העברית או בשפה אחרת ,לפי שיקול
דעתו של המנהל.
)ב( רשאי להיבחן בשפה שאינה עברית רק מי שעמד קודם לבן,
בהצלחה ,בבחינת ידע בשפה העברית.

מועצה למעבדות 62ח) .א( המנהל ימנה מועצה למעבדות רפואיות בהרכב זה:
רפואיות

) (1נציג אחד של כל מקצוע מעבדה רפואית ,שהוא מנהל
מעבדה רפואית ,לפי המלצות של האיגודים המדעיים במפורט
בתוספת השישית ,לפי הענין:
) (2שני נציגים של מוסדות להשכלה גבוהה המכשירים
עובדי מעבדה רפואית:
) (3שני נציגים של קופות חולים שהם מנהלי אגף המעבדות
בהן:
) (4נציג אחד של הארגון המקצועי המייצג את המספר הגדול
ביותר של עובדי מעבדה ,שהוא מנהל מעבדה:
) (5נציג אחד של ארגון מייצג של מעבדות פרטיות ,שהוא
מנהל מעבדה:
) (6מנהל המחלקה למעבדות במשרד הבריאות.
)ב( יושב ראש המועצה ימונה בידי המנהל מבין חבריה.
)ג( המועצה תקבע את דרכי עבודתה.
)ר( תפקידי המועצה הם:
)ו( להמליץ למנהל על תבנית לימודים למקצועות מעבדה
רפואית:
) (2לסווג את סוגי הבדיקות המבוצעות בכל מקצוע מעבדה
רפואית:
) (3להמליץ לשר על שינוי התוספת החמישית:
) (4להמליץ על תכנית לאבטחת איכות במעבדות רפואיות:
) (5להמליץ למנהל על נציגיה בוועדות בחינה לפי תקנה
62ט,
) (6להמליץ למנהל על הכרה במעבדות ,הן לענין תקנה
62א)ב( והן לענין תקנה 62ה)א(:
) (7לייעץ למנהל לפי בקשתו בכל נושא בתחום מעבדות
רפואיות.
ועדת בחינה

62ט) .א( המנהל ימנה ועדת בחינה במקצועות מעבדה רפואית ,בהרכב
זה:
) (1שלושה נציגים של המועצה למעבדות רפואיות שהם
מנהלי מעבדה רפואית ,בעלי תעודת עובד מעבדה בכיר
במקצוע ביוכימיה קלינית ,מיקרוביולוגיה קלינית והמטולוגיה,
נציג אחר בכל מקצוע:
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) (2שני נציגים של מוסדות להשכלה גבוהה המכשירים
עובדי מעבדה רפואית ,כל אחד ממוסד אחר;
) (3מנהל האגף למקצועות רפואיים במשרד הבריאות;
) (4מנהל המחלקה למעבדות במשרד הבריאות.״
)ב( תפקידי הוועדה הם:
) (1לקבוע רשימה של נושאים לבחינות במקצועות מעבדה
רפואית:
) (2להמליץ על רשימת בוחנים בכל מקצוע מעבדה רפואית,
לענין תקנה 62א)ג(:
) (3להכין את הבחינות בכתב לענין תקנות 62ה)אץ1ץג(
ו־62ה)ב^.
62י .בעד בחינה כאמור בתקנות 62א)ג(62 ,ה)אץוץג( ו־)בץ ,(3תשולם
אגרה בסכום כמפורט בפרט  22בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות,
התשמ״ט. 1989-״

אגרות

,6

תיקון תקנה 65

החלפת תקנה 64

 .27בתקנה  63לתקנות העיקריות ,במקום ״שאינו עובד המעבדה״ יבוא ״שלא הורשה
לכך בידי מנהל המעבדה או מי שהוא הסמיכו לכך״.
במקום תקנה  64לתקנות העיקריות יבוא:

.28

״רישומי מעבדה

 .64דין מחברות ורישומים של מעבדה ברין רשומה רפואית לענין חוק
זכויות החולה ,התשנ״ו996-ו  ,וכל דין אחר.״
די

תיקון תקנה 65

 .29בתקנה  65לתקנות העיקריות ,במקום ״נמצא בבדיקה קיומה״ יבוא ״נמצאה בבדיקה
תוצאה חיובית לקיומה״.

תיקון תקנה 66

.30

תיקון התוספת
השלישית

.31

בתקנה  66לתקנות העיקריות -
)ו( במקום כותרת השוליים יבוא ״אישור הוצאה חיובית״:
) (2במקום ״אבחון מחלות״ יבוא ״תוצאת בדיקה חיובית למחלה מן המחלות״.
בתוספת השלישית לתקנות העיקריות -
)ו( בפרט 1ג ,אחרי ״לנגיפים״ יבוא ״לרבות ארבו וירוסים״;
) (2בפרט 4ט ,פסקה ) - (28תימחק.

החלפת התוספת

במקום התוספת הרביעית לתקנות העיקריות יבוא:

.32

״תוספת רביעית
.1
.2
.3

)תקנה ו  -הגדרת ״מעבדה רפואית״ או ״מעבדה״(
בדיקת שתן ידנית:
בדיקה לא כמותית לקביעת מצב הריון:
שקיעת רם:

ק״ת התשמ״ט ,עמי  :714התשס־א ,עמי .78
ם״ח התשנ״ו ,עמי .327
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.4

בדיקת רמת גלוקוז בדם תוך שימוש במכשיר ייעודי לבדיקה זמ

.5

בדיקת המטוקריט;

.6

בדיקת המוגלובין תוך שימוש במכשיר ייעודי לבדיקה זו.

תוספת חמישית
)תקנות ו ו־62ח)ד^(
מקצועות מעבדה רפואית
ו.

ציטוגנטיקה

.2

פוריות

.3

מיקרוביולוגיה קלינית

.4

וירולוגיה

.5

אימונולוגיה קלינית

.6

בייוכימיה קלינית

.7

אנדוקרינולוגיה

.8

פרמקולוגיה קלינית וטוקסיקולוגיה

.9

המטולוגיה

 .10בנק דם
 .11פתולוגיה אבחנתית

תוספת שישית
)תקנה 62ח)א()((1
איגודים מדעיים

.33

ו.

האגודה הישראלית למיקרוביולוגיה ווירולוגיה

.2

האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

.3

האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה

.4

האגודה הישראלית לאימונולוגיה ואלרגיה

.5

האגודה הישראלית לחקר הפוריות

.6

האגודה הישראלית לפתולוגיה

.7

האגורה הישראלית לגנטיקה

.8

האגודה הישראלית לפרמקולוגיה קלינית

.9

האגודה הישראלית לעירוי דם.״
תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן.

) .34א( היתר לניהול מעבדה רפואית שהיה בתוקף ערב תחילתן של תקנות אלה
יראוהו בהיתר לניהול מעבדה שניתן לפי תקנות אלה.
קובץ התקנות  ,6366כ״ב בשבט התשם״ה1.2.2005 ,

תחילה
הוראות מעבר
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)ב( על אף האמור בתקנות 62 ,57א ו־62ה לתקנות העיקריות ,כנוסחן בתקנות
אלה -
) (1רשאי המנהל -
)א( לתת היתר לנהל מעבדה רפואית למי ששימש כמנהל מעבדה ערב
פרסומן של תקנות אלה ,ובלבד שהוא בעל תעודה של עובד מעבדה
רפואית בכיר כמפורט בתקנה 62א;
)ב( לפי המלצת המועצה למעבדות רפואיות ,לתת תעודת עובד מעברה
רפואית בכיר למי שעבד במעבדה רפואית ערב פרסומן של תקנות אלה,
בלי שעמד בבחינה לפי תקנה 62א)ג( ,ובלבד שהוא בעל הכישורים של
עובד מעבדה רפואית בכיר לפי תקנה 62א)בץ (1או);(2
) (2מי שערב תחילתן של תקנות אלה היתה בידו -
)א( תעודה ,שאינה זמנית ,ממשרד הבריאות המכירה בו כעובד מעבדה
רפואית אקדמאי או עובד מעבדה רפואית מוסמך ,זכאי לקבל תעודת עובד
מעבדה רפואית מוסמך ,לפי הענין,-
)ב( תעודה זמנית ממשרד הבריאות המכירה בו בעובד מעבדה רפואית
אקדמאי או עובר מעבדה רפואית מוסמך ,זכאי לעבוד כעובד מעבדה רפואית
אקדמאי או כעובד מעבדה רפואית מוסמך ,לפי הענין ,במשך  6חודשים נוספים
לאחר תחילתן של תקנות אלה.
ב׳ בחשון התשם״ה ) 17באוקטובר (2004
)חמ -54ג>

דני נו ה
שר הבריאות

תקנות אגרות בריאות )תיקון( ,התשם״ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)70לפקודת בריאות העם ,'1940 ,באישור שר האוצר לפי
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
2

תיקון התוספת
הראשונה

בתוספת הראשונה לתקנות אגרות בריאות ,התשמ״ט) 1989-להלן  -התקנות
.1
העיקריות( ,בסופה יבוא:
ג

״ .22תקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות( ,התשל״ז. 1977-״
4

תיקון התוספת
השניה

.2

״מעבדות רפואיות  .22בתקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות( ,התשל״ז977-ו  ,לענין
תקנה 62י ,בעד בחינה כאמור בתקנות 62א)ג( 6 2 ,ה ) א ^ ^ ו ־ ) ב ^ תשולם
אגרה בסך  317שקלים תרשים.״

2
5
4
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בתוספת השניה לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא:
4

עייר 940ו ,תוס׳  ,1עמי .191
סייח התשמ״ה ,עמי  :60התשנ״א ,עמי .130
ק״ת התשמ״ט ,עמי 4ו.7
ק״ת התשל״ז ,עמי  :2460התשס״ה ,עמ׳.384
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תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות(
.3
)תיקון( ,התשס״ה. 2005-

תחילה

5

על אף האמור בתקנה  2לתקנות העיקריות ,יהיה המדד היסודי לענין יום השינוי
.4
הראשון לאחר תחילתן של תקנות אלה ,לגבי סכומי האגרה שפורטו בתקנה' 2לתקנות אלה,
המדד שפורסם בחודש פברואר .2002
ב׳ בחשון התשס״ה ) 7ו באוקטובר (2004
)חמ -2149ג(
5

הוראת שעה

דני נו ה
שר הבריאות

ק״ת התשס״ה ,עמי 84ג.

תקנות שירותי הובלה )תיקון( ,התשם״ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  24ו־ 26לחוק שירותי הובלה ,התשנ״ז~997ו  ,בהסכמת
השר לאיכות הסביבה ובהסכמת ראש הממשלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
י

בתקנה )7ב( לתקנות שירותי הובלה ,התשס״א , 2001-אחרי ״מכשיר קשר״ יבוא
.1
״מכשיר איכון ואיתור או מכשיר אחר לתקשורת״.
4

כ״ה בטבת התשס״ה ) 6בינואר (2005
)חמ (3-2840
אני מסכים.
אריאל שרון
ראש הממשלה
וממלא מקום השר לאיכות הסביבה
2

תיקון תקנה 7

מאיר שטרי ת
שר התחבורה

סייח התשנ״ז ,עמי .222
ק״ת התשס״א ,עמי .446

אברזת התקנים )הסרת רשמיות מתקנים ישראליים( ,התשס״ה2.005-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחוק התקנים ,התשי״ג ,'1953-ולאחר התייעצות עם
נציגי היצרנים והצרכנים ,אני מכריז לאמור:
.1

רשמיותם של התקנים הישראליים האלה  -בטלה:

ביטול

ת״י  63חלק  - 2מדי מים למים קרים :הוראות התקנה ,ממרס :2000
ת״י  63חלק  - 3מדי מים למים קרים  -מי שתיה :מדידת זרימת מים במובילים סגורים -
שיטות בדיקה וציוד ,ממאי  ,2003למעט סעיפים ) 8בדיקות הקיימות במחזורים -
 Accelerated wear testsו־) 10.2אישור דגם .(Pattern approval
ב״ח בטבת התשס״ה ) 9ביגואר (2005
)חמ -95ג>
1

אהודאולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ס״ח התשי״ג ,עמי 0ג :התשנ״ח ,עמי .52
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אכרזת התקנים )הסרת רשמיות מתקן ישראלי( ,התשם״ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחוק התקנים ,התשי״ג , 1953-ולאחר התייעצות עם
נציגי היצרנים והצרכנים ,אני מכריז לאמור:
י

ביטול

רשמיותו של התקן הישראלי ת״י  1113חלק  - 15כבלים לתדר רדיו :כבל משותף -
.1
( בעל מוליך מרכזי עשוי פלדה מצופה נחושת ,דיאלקטרן מוקצף ,מוליך
Q
ציר75(1.0/4.6
חיצון עשוי פס נחושת ומקלעת חוטי נחושת ,ומעטה חיצון מעכב להבה ,מאוגוסט .1989
ב״א בטבת התשם״ה ) 2בינואר (2005
<חמ (3-95

אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

סייח התשי״ג ,עמ׳  :30התשג״ח ,עמי .52

תיקון טעות דפוס
בתקנה  (2)1לתקנות עבודת הנוער)פנקס לרישום נערים()תיקון( ,התשס״ה ,2004-שפורסמו
בק״ת  ,6352התשס״ה ,עמ׳  ,217בפסקה ) (5החדשה ,במקום ״באמצעים דיגיטאליים או
אלקטרוניים :יהיה חתום״ צריך להיות ״באמצעים דיגיטאליים או אלקטרוניים ,יהיה חתום״.
)חמ (3-2683
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