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עמוד

צו חופש המידע )יחידות במשרד ראש הממשלה אשר החוק לא יחול עליהן()תיקון(,
התשס״א2001-
תקנות הרופאים)כשירויות לביצוע פעולות חריגות( ,התשס״א2001-
תקנות עבודת נשים)עבודת לילה בשירותי המדינה()תיקון( ,התשם־א2001 -
תקנות עבודת נשים)תנאים לעבודת לילה()תיקון( ,התשם׳׳א2001 -
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )היתר להעלאת מחירי אשפת ושירותים אמבולטוריים(,
התשס־א2001-
צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()זבולון ,תיקון( ,התשס״א2001 -
אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )אתר הנצחה ממלכתי
להנצחת החללים הבדואים  -צומת המוביל( ,התשם׳־א2001 -
כללי הספרים)חובת מסירה וציון הפרטים()ספר הנחוץ לעבודתה של הכנסת( ,התשס־א... 2001 -
התלטת שכר חברי הכנסת)שכר וגמלאות למי שחברותו בכנסת הושעתה( ,התשם׳־א2001 -
החלטת שכר חברי הכנסת)הענקות ותשלומים()תיקון מס׳  ,(2התשס־א2001-
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צו ח ו ב ש ה מ י ד ע ) י ח י ד ו ת ב מ ש ר ד ר א ש ה מ מ ש ל ה א ש ר ה ח ו ק ל א יחול ע ל י ה ן (
)תיקון( ,ה ת ש ס ״ א 2 0 0 1 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף )14אץ (5לחוק חופש המידע ,התשנ״ח) 1998-להלן  -החוק(,
ובאישור הועדה המשותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון של הכנסת,
אני מצווה לאמור:
י

תיקון סעיף ו

בסעיף ו לצו חופש המידע )יחידות במשרד ראש הממשלה אשר החוק לא יחול
.1
עליהן( ,התשנ״ט999-ו -
2

)ו( בפסקה ) ,(3המילים ״והצוות לביטחון לאומי הפועל לפי סעיף )39ה( לחוק־יםוד:
הממשלה״  -יימחקו;
)(2

במקום פסקה ) (4יבוא:
״)(4

נתיב ,למעט מחלקת האשרות:״

ט״ז באב התשס״א ) 5באוגוסט (2001
<חמ 0-2926

1

אריאל שרון
ראש הממשלה

סייח התשנ״דו ,עמי .226
ק״ת התשנ״ט ,עמי .894

ת ק נ ו ת ה ר ו ב א י ם ) ב ש י ר ו י ו ת ל ב י צ ו ע ב ע ו ל ו ת ח ר י ג ו ת (  ,ה ת ש ם ״ א 2001 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )59ב() ,בו( ו־  61לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,התשל״ז-
) '1967להלן  -הפקודה( ,באישור שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות
של הכנסת לענין תקנה  8והתוספת החמישית ,ולפי סעיף )2ב( לחוק העונשין ,התשל״ז-
 ,1977אני מתקין תקנות אלה:
2

הגדרות

.1

בתקנות אלה -

״אחות״  -לרבות אח:
״אחות מוסמכת״  -אחות הרשומה בפנקס ,במדור אחות מוסמכת׳,
״אחות מעשית״  -אחות הרשומה בפנקס ,במדור אחות מעשית:
״בית החולה״  -לרבות מקום מגורים ארעי או מוסד שבו שוהה החולה:
״בית חולים״  -בית חולים רשום לפי סעיף  25לפקודת בריאות העם) 1940 ,להלן  -פקודת
בריאות העם(;
ג

״בית ספר לאחיות״  -בית ספר לאחיות מוסמכות או בית ספר לאחיות מעשיות ,לפי הענין,
המוכר לצורך רישום בפנקס:
״היתר לאצול סמכויות״  -היתר בכתב מאת המנהל למנהל רפואי ,לאצול סמבות ביצוע
פעולות חריגות לפי תקנות אלה:
״המנהל״  -המנהל הכללי של משרד הבריאות ,או רופא עובד משרד הבריאות שהוא מינה
לביצוע תקנות אלה ,כולן או חלקן:
י
י
3
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמי  :653ם״ח התשנ״ו ,עמי 35נ.
ם״ח התשל״ז ,עמי  ;226התשם״א ,עמי .98
עייר  ,1940תוס׳  ,1עמי  ;191סייח התשנ״ג ,עמי .143
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״הפנקס״  -במשמעותו בתקנות בריאות העם )עוסקים בסיעוד בבתי חולים( ,התשמ״ט-
 988ו )להלן  -תקנות העוסקים בסיעוד(;
4

״הרשאה אישית״  -הרשאה בכתב מאת מנהל רפואי לפי הטופס שבתוספת הראשונה,
הניתן לאחות מוסמכת, ,לאחות מעשית או לעוזר לביצוע פעולה חריגה;
״השתלמות מוכרת״  -השתלמות לאחות מוסמכת ,לפי תקנה  10לתקנות העוסקים
בסיעוד׳,
״ועדה מייעצת״  -הועדה המייעצת לפעולות חריגות שמינה המנהל לפי תקנה ;11
״מוסד רפואי״  -בית חולים או מרפאה ,כמשמעותם בסעיפים  24ו־ 34לפקודת בריאות העם,
לפי הענין ,וכן קופת חולים מוכרת כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ״ד-
;1994
5

״מחלקה מוכרת״  -מחלקה בבית חולים ,המוכרת לצורכי התמחות לפי תקנות הרופאים
)אישור תואר מומחה ובחינות( ,התשל״ג973-ו )להלן  -תקנות תואר מומחה(;
6

״מנהל מחלקה״  -מנהל מחלקה במוסד רפואי שהוא בית חולים ,או ממלא מקומו ,שהוא
רופא מורשה:
״מנהלת סיעוד״  -אחות מוסמכת האחראית על כל צוות האחים והאחיות במוסד רפואי,-
״מנהל רפואי״  -מנהל מוסד רפואי או ממלא מקומו שהוא רופא מורשה;
״מקצוע בריאות״  -מקצוע מהמקצועות המפורטים בתוספת השביעית:
״עוזר״  -בעל מקצוע בריאות שהוא בעל תעודת הכרה במעמד במקצוע בריאות ,שהעניק לו
המנהל או מי שהוא מינה לענין רישוי או הכרה במעמד במקצועות הבריאות;
״פעולה חריגה״  -פעולה שהיא עיסוק ברפואה כמשמעותו בסעיף ו לפקודה ,המותרת למי
שאינו רופא מורשה ,ב ה ת א ם לתקנות אלה,-
״רופא מומחה״  -רופא מורשה בעל תואר מומחה ,לפי תקנות תואר מומחה ,לרבות מי שעבר
בחינת התמחות שלב אי ,לפי אותן תקנות.
אחות מוסמכת ,אחות מעשית ועוזר רשאים לבצע פעולה חריגה לפי האמור בתקנות

.2
^

.3

)א(

לא יבצע אדם ,זולת המפורטים בתקנה  2פעולה חריגה.

ה ר ש א י ם לבצע
פעולה חריגה
איסור ביצוע
פעולה חריגה

)ב( לא ירשה מנהל מוסד רפואי ביצוע פעולה חריגה ,אלא לאדם מהמפורטים
בתקנה  ,2ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות אלה.
)ג( לא יבצע אדם מהמפורטים בתקנה  ,2פעולה חריגה ,אלא באישור המנהל הרפואי
של המוסד הרפואי ,ובמוסד רפואי שהוא בית חולים  -בהסכמת מנהל המחלקה שבה
אמורה להתבצע הפעולה.
)א( פעולה הריגה תבוצע בהתאם להנחיות לביצוע פעולות חריגות שאישר המנהל
.4
י )לןץלן _ ק ^,
בקובץ הנחיות לביצוע פעולות
ח ר

ג ו ת

ןב

ה ה נ ח ו ן ת (

הנחיות לביצוע
פעולה חריגה

)ב( קובץ ההנחיות יופץ בידי המנהל לכל המוסרות הרפואיים ויופקר בבל לשכת
בריאות מחוזית של משרד הבריאות ,ובל אדם רשאי לעיין בו בשעות קבלת הקהל.
ק״ת התשמ״ט ,עמי .227׳
ם ־ ח ה ת ש נ ־ ד  ,עמי .136
ק״ת התשל״ג ,עמי  ;1924התשנ״ב ,עמי .1174
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)א( אחות מוסמכת רשאית לבצע פעולה חריגה כמפורט בתוספת השניה ,בתנאי
.5
ביצוע פעולה
חריגה שבתוספת שלמדה א ת הפעולה החריגה בהשתלמות המוכרת שבה השתתפה.
השניה בידי אחות
מוסמכת
)ב( אחות מוסמכת שלא למדה א ת הפעולה החריגה ,בולה או חלקה ,בהשתלמות
המוכרת שבה השתתפה ,רשאית לבצע א ת הפעולה החריגה ,אם למדה אותה בהשתלמות
מיוחדת לאחיות מוסמכות שאישר המנהל ,לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ,במוסד
שאישר המנהל ,והמציאה אישור על כך למנהלת הסיעוד של המוסד הרפואי שבו היא
מועסקת.
)א( אחות מוסמכת רשאית לבצע פעולה חריגה במפורט בתוספת השלישית ,בתנאי
.6
ביצוע פעולה
שבחיספת
חריגה
שלמדה א ת הפעולה בבית ספר לאחיות שבו סיימה את לימודיה.
השלישית נ ידי
אחות מוסמ:ת
)ב( אחות מוסמכת שלא למדה א ת הפעולה החריגה ,כולה או חלקה ,בבית הספר
לאחיות כאמור ,רשאית לבצע א ת הפעולה ובלבד שלמדה אותה בהשתלמות מיוחדת
לאחיות מוסמכות שאישר המנהל ,לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ,במוסד שאישר
המנהל ,והמציאה אישור על כך למנהלת הסיעוד של המוסד הרפואי שבו היא מועסקת.
הרשאה אי׳«ית
לאחות מוסזכת
המסייעת ל ־ופא

המנהל רשאי לתת לאחות מוסמכת הרשאה אישית לבצע פעולה חריגה כמפורט
.7
בתוספת הרביעית ובלבד שנתמלאו כל התנאים המפורטים להלן:
) (1הפעולה הרפואית מתבצעת בבית חולים ,על ידי רופא בעל תואר מומחה בענף
ההתמחות שאליו שייכת הפעולה ,והאחות מסייעת לו בביצוע חלק מהפעולה,
בנוכחותו:
) (2האחות סיימה בהצלחה השתלמות מיוחדת לאחיות מוסמכות לביצוע הפעולה
הנדונה ,שאישר המנהל ,לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ,במוסד שאישר
המנהל ,והמציאה אישור על כך למנהלת הסיעוד של בית החולים שבו היא מועסקת•,
ובלבד שההשתלמות המיוחדת כללה סיוע לרופא בביצוע הפעולות המפורטות
בתוספת הרביעית ,במשך שלושה חודשים לפחות ,בפיקוח אחות מוסמכת בעלת
הרשאה של שנה לפחות לביצוע אותן פעולות.

הרשאה אישית
לביצוע פעולה
חריגה בביו.
החולה

)א( מנהל רפואי שקיבל היתר לאצול סמכויות ביצוע פעולה חריגה רשאי לתת
.8
לאחות מוסמכת העובדת במוסדו ,הרשאה אישית לבצע פעולה חריגה כמפורט בתוספת
החמישית ,מן המפורטות בחלק א׳ בתוספת האמורה בבית החולה ,אם נתקיימו בה כל
אלה:
) (1בהיותה עובדת במוסד הרפואי קיבלה הרשאה מאת המנהל הרפואי לבצע
את הפעולה החריגה במוסד:
) (2ביצעה א ת הפעולה החריגה במוסד הרפואי ,לשביעות רצון מנהלת
הסיעוד של המוסד ,במשך תקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות סמוך
לביצוע הפעולה החריגה בבית החולה ,ובידה אישור בכתב על כך ממנהלת
הסיעוד.
)ב( פעולה חריגה מן המפורטות בחלק ב׳ בתוספת החמישית ,רשאית לבצע בבית
החולה אחות מוסמכת שעמדה בכל התנאים המפורטים בתקנת משגה )א( ,הרשומה בפנקס
במדור ההשתלמות המוכרת שאליה מתייחסת הפעולה כאמור.
)ג( הרשאה לביצוע פעולה חריגה בבית החולה ,כאמור בתקנת משנה )א(,
תינתן -
) (1כשהיא מטעם בית חולים  -בידי המנהל הרפואי של בית החולים;
) (2כשהיא מטעם קופת החולים  -בידי המנהל הרפואי של מהוז הקופה שבו
נמצא בית החולה.
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)ד( הרשאה אישית כאמור בתקנת משנה )א( ,תוקפה לשלוש שנים מיום נתינתה,
וניתן להאריכה לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת ,על פי חוות דעת
מנהלת הסיעוד של המוסד הרפואי שבו מועסקת האחות המוסמכת ,וכל זמן שהיא מועסקת
בו.
)ה( מוסד רפואי אחראי לקיום ביטוח צד שלישי בהיקף ובתנאים שיורה המנהל
בכתב ,לכיסוי נזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מביצוע פעולות חריגות בבית החולה.
)א( קיבל מנהל רפואי היתר לאצול סמכויות ביצוע פעולה חריגה רשאי הוא לתת
.9
הרשאה אישית לאתות מעשית לבצע פעולה חריגה מן המפורטות בתוספת השישית,
בתנאים באמור בתקנת משנה )ב(.
)ב( אחות מעשית רשאית לבצע במוסד רפואי ,פעולה חריגה כאמור בתקנת
משנה )א( ,א ם למדה א ת הפעולה בהשתלמות מיוחדת לאחיות מעשיות שאישר המנהל,
לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ,והמציאה אישור על כך ,להנחת דעת מנהלת
הסיעוד של המוסד הרפואי שבו היא מועסקת.

הרשאה אישית
לאחות מעשית

)ג( הרשאה אישית כאמור בתקנת משנה )א( ,תוקפה לשנתיים מיום נתינתה ,וניתן
להאריכה לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת ,על פי חוות דעת מנהלת הסיעוד
של המוסד הרפואי שבו מועסקת האחות המעשית.
)א( קיבל מנהל רפואי ,היתר לאצול סמכויות ביצוע פעולה חריגה רשאי הוא ל ת ת
.10
הרשאה אישית לעוזר ,לבצע פעולה חריגה כמפורט בתוספת השביעית ,בתנאים כאמור
בתקנת משגה )ב(.
)ב( עוזר רשאי לבצע במוסד רפואי פעולה חריגה כאמור בתקנת משנה)א( ,א ם למד
א ת הפעולה בהשתלמות מיוחדת לעוזרים שאישר המנהל ,לאחר התייעצות עם הועדה
המייעצת ,והמציא אישור על כך ,להנחת ד ע ת המנהל הרפואי של המוסד הרפואי שבו הוא
מועסק.
)ג( הרשאה אישית לפי תקנת משנה )א( תוקפה לשנה אחת וניתן להאריכה
לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה ,כל אחת ,על פי חוות ד ע ת של הממונה הישיר על
העוזר.
.11
מאלה:

.12

המנהל ימנה ועדה מייעצת לפעולות חריגות שמתפקידה לייעץ למנהל בכל אחד
)(1
)(2
)(3
)(4

קביעת פעולות חריגות;
קביעת תנאים לביצוע פעולה חריגה;
עדכון קובץ ההנחיות;
מתן היתרים לאצול סמכויות לביצוע פעולות חריגות;

)(5
)(6

אישור השתלמות מיוחדת:
קביעתי הליכי בקרה ופיקוח על ביצוע פעולות חריגות.

)א( בועדה המייעצת יהיו שבעה חברים כמפורט להלן:
) (1בדיון בפעולה חריגה המואצלת לאחיות -
)א( רופא מומחה מנהל האגף למקצועות הרפואיים במשרד הבריאות:
)ב(

רופא מומחה ,נציג המועצה המדעית של הסתדרות הרופאים;

)ג(

רופא מומחה ,מנהל מחלקה מוכרת של בית חולים;

הרשאה אישית
לעוזר

ועדה מייעצת

הרכב הועדה
המייעצת

)ד( רופא מומחה ברפואת המשפחה או בבריאות הציבור; נציג קופת
חולים;
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האחות הראשית הארצית במשרד הבריאות;

)ה(
)ו(

אחות מוסמכת ,נציגת הסיעוד בבתי חולים;

)ז(

אחות מוסמכת ,נציגת הסיעוד בקהילה ,מטעם קופת חולים.

) (2בדיון בפעולה חריגה המואצלת לעוזר ,יהא אחד מחברי הועדה בעל הכרה
במעמד במקצוע בריאות הנדון ,לפי הענין ,במקום אחת האחיות חברות הועדה,
בהתאם להחלטת היושב ראש.
)ב(

המנהל ימנה יושב ראש לועדה המייעצת מבין חבריה הרופאים.

)ג( תקופת כהונתו של חבר הועדה המייעצת ,היא  3שנים וניתן לשוב ולמנותו
לתקופת כהונה אחת נוספת.
.13

מנין חוקי
בוערה ה מ י י ע צ ת

)ד(

חבר לשכת עורכי הדין ,עובר משרד הבריאות ,ייעץ לועדה על פי דרישתה.

)א(

המנין החוקי בישיבת הועדה המייעצת הוא חמישה מחברי הועדה ובהם

היושב ראש ואחד החברים הרופאים.
)ב( היה דיון הועדה בהיתר לאצילת סמכות ביצוע פעולה חריגה לעוזר ,יחייב
המנין החוקי גם השתתפות חבר הועדה שהוא בעל הברה במעמד במקצוע הבריאות
הנדון.
ביטול

.14

תקנות הרופאים )כשירויות לבצע פעולות חריגות( ,התשל״ז977-ו  -בטלות.

תחילה

.15

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

7

תוספת ראשונה
)תקנה ו(
טופס הרשאה אישית לביצוע פעולות חריגות
בתוקף סמכותי לפי תקנות הרופאים )בשירויות לביצוע פעולות חריגות( ,התשם״א-ו,200
ולפי היתר מאת המנהל הכללי של משרד הבריאות לאצול סמכויות לביצוע פעולות חריגות ,אני
ת״ז
מרשה למר/גב׳
)שם מבצע הפעולות החריגות(

אחות מוסמכת/אחות מעשית/ועוזר*
מסי רישיון/רישום/תעורה/הכרת מעמר*
לבצע את הפעולות המנויות להלן וזאת כל זמן שהוא/היא עובד/ת בית חולים/קופת חולים*
ובמסגרת עבודה זו בלבד**
)שם המוסד הרפואי והמחלקה(

מס׳ רישיון:

שם המנהל הרפואי:

חתימת המנהל הרפואי:
העתק:

תיק אישי
מנהל בית החולים  -לגבי עוזרים בבית תולים
מנהל מחוז קופת חולים  -לגבי עוזרים במרפאה
מנהלת הסיעוד בבית החולים  -לגבי אחיות

מחק א ת המיותר
פרט א ת הפעולות ו ה ת נ א י ם לביצוען
ל
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ק״ת התשל״ז ,עמי .1014
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תוםהת שניה
)תקנה (5
פעולות חריגות המותרות לאחות מוסמכת:
ד.

.2

.3

מיילדות
)(1

הוצאת קו עורקי );(Arterial-Line

)(2

שאיבת ר ם מקו עורקי פתוח )(Arterial-Line

טיפול נמרץ משולב
)(1

דפיברילציה:

)(2

חיבור אלקטרודות לקוצב ,קביעת הקצב והאמפליטודה:

)(3

התאמת מכשיר הנשמה לצורך גמילה ממנשם.

טיפול נמרץ בפג ,ביילוד ,בתינוק ובילד )פ.י.ת.י(.
)ו( התאמת מכשיר הגשמה לצורך גמילה ממנשם:

.4

)(2

שאיבת דם מעורק פריפרי ליילוד:

)(3

התקנת קו עורקי פריפרי.

סיעוד אונקולוגי
)ו( הוצאת קו עורקי );(Arterial-Line

.5

)(2

שאיבת דם מקו עורקי פתוח );(Arterial-Line

)(3

הזרקה בדחף של תרופות לוריד:

)(4

הזרקה בדחף של תרופות לצנתר בוריד מרכזי ומערכות חלופיות לוריד:

)(5

שאיבת דם לסוג והצלבה ,הזמנת ד ם ומוצריו.

סיעוד ברפואה דחופה
)ו( רפיברילציה:
)(2

חיבור אלקטרודות לקוצב ,קביעת הקצב והאמפליטודה:

)(3

התאמת מכשיר הנשמה לצורך גמילה ממנשם:

)(4

שאיבת דם מעורק פריפרי ליילוד.
תוספת שלישית
)תקנה (6

פעולות חריגות המותרות לאחיות מוסמכות:
)ו( התאמת מכשיר הנשמה לצורך גמילה ממנשם:
)(2

איסוף תאי אב מדם היקפי באמצעות מכשיר פלםמה פרזיס:

)(3

הוצאת קטטר אפידורלי;

)(4

הזרקת מורפין לקטטר אפידורלי לחולים סופניים:

)(5

הזרקת חומר רדיואקטיבי בניטור אפילפטי;

)(6

שאיבה עמוקה מקנה הנשימה ).(Deep-Suction
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תוספת רביעית
)תקנה (7
פעולות חריגות המותרות לאחות מוסמכת המסייעת לרופא:
)א( הזרקת חומר ניגוד לעורקים כליליים במכון צינתורי לב:
)ב( פעולות סיוע לרופא מומחה בגסטרואנטרולוגיה מבצע הפעולה ,ובהתאם להוראותיו
המיידיות:
)ו( הכנת חומר ניגוד והזרקתו לצנתר המוחדר לתעלת אנדוםקופ:
)(2

הפעלת מכשיר הפפילוטום ומתיחת הפפילוטום;

)(3

פתיחה וסגירה של מכשיר מרסק אבנים ,חיבורו והפעלתו:

)(4

הכנסת פריקאט ,הפעלתו והוצאתו;

)(5

הכנסת תותב ,החדרת המוליך וקיבוע התותב:

)(6

לקיחת ביופסיה ,פתיחה וסגירה של מלקחי ביופסיה:

)(7

פתיחה וסגירה של מלקחי פוליפקטומי מחוברים לדיאטרמיה חשמלית:

)(8

הזרקת חומר םקלרוזנטי על פי הוראות רופא באמצעות מחט סקלרוזציה;

)(9

הרחבות פניאומטיות  -ניפוח בלון על פי הוראות רופא;

)ס (1הכנסת תותב לושט:
)וו( הזרקה ישירה לוריד של תרופות הרגעה ,נרקוטיקה ואנטידוט:
)2ו( הזזת אנדוסקופ בזמן קולונוסקופיה.
תוספת חמישית
)תקנה (8
ביצוע פעולות חריגות בבית החולה
חלק א׳
פעולות חריגות המותרות לביצוע לאחות מוסמכת בבית החולה:
)ו( הוצאת קטטר מחלל אפירורלי;
)(2

הזרקת מורפין לקטטר אפירורלי לחולים סופניים;

)(3

שאיבה עמוקה מקנה הנשימה ).(Deep Suction

חלק ב׳
פירוט הפעולות החריגות המותרות לביצוע בבית החולה בידי אחות מוסמכת הרשומה
במדור ההשתלמות המוכרת הנדונה:
ו.

טיפול נמרץ משולב
התאמת מכשיר הנשמה לצורך גמילה ממנשם.

.2

טיפול נמרץ ביילוד ,בתינוק ובילד
התאמת מכשיר הנשמה לצורך גמילה ממנשם.

.3

סיעוד אונקולוגי
)ו( הזרקה בדחף של תרופות לוריד );(I.V. Push
)(2

הזרקה בדחף של תרופות לצנתר בוריד מרכזי ומערכות חלופיות לוריד:

)(3

הזרקה בדחף של תרופות כימותרפיות לוריד.
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תוספת שישית
)תקנה (9
פעולות חרמות המותרות לאחיות מעשיות:
הקזת ד ם מתורם בריא;

)(:

)' (2חיבור וניתוק מנשם לצורך שאיבת הפרשות;
שאיבת ר ם ורידי לבדיקות שגרה.

)(3

תוספת שביעית
)תקנה (10
פעולות חריגות המותרות לעוזרים
להלן רשימת העוזרים ופירוט הפעולות החריגות המותרות בבל תחום ,על פי הוראת
רופא:
ו.

.2

.3

פאראמדיק
)(1

אינטובציה:

)(2

דפיברילציה:

)(3

הבנה ,הזלפה והזרקת תרופות לוריד:

)(4

ניקוז בית החזה על ידי מחטים:

)(5

עיסוי קרוטי ),-(Carotid Massage

)(6

שימוש בקוצב לב חיצוני.

מעבדנים רפואיים
)(1

הקזת דם מתורם בריא;

)(2

שאיבת דם מוריד פריפרי לבדיקות שיגרה מגיל שנה ומעלה.

ביוטבנולוגים
)ו( איסוף תאי אב מרם היקפי באמצעות מבשיר פרויס:
)(2

.4

.5

הפעלת מכשיר פלזמה פרזיס טיפולי.

טכנאי רנטגן
)(1

הזרקת חומר ניגוד.לוריד פריפרי ,בנוכחות רופא מורשה:

)(2

הזרקת איזוטופים לוריד פריפרי ,בנוכחות רופא מורשה.

מפעילי מכונת לב־ריאה  -בנוכחות רופא מומחה-־
גו( הבנה והפעלה של מכשיר נלווה ועזרה בהפעלת Intra Aortic Baloon
;Pump+Assist Devise
) (2חיבור וניתוק מכונת לב־ריאה מחולה:
)(3

לקיחת דגימות ד ם לבדיקות שונות:

)(4

מתן דם כאשר מכונת לב־ריאה מחוברת לחולה:

)(5

מתן נוזלים ואלקטרוליטים למחמצן במהלך הניתוח;

) (6מתן תרופות הקשורות למצב הפרפוזיה של החולה דרך המחמצן כשמכונת
לב־ריאה מחוברת לחולה:
קובץ התקנות  ,6122ד׳ באלול התשס״א23.8.2001 ,

1027

) (7מתן תרופות הקשורות לשיתוק ,שימור או הפעלה של הלב דרך המחמצן,
כשמבונת לב־ריאה מחוברת לחולה;
) (8ניטור לחצים במערכת המודינמית׳,
) (9קירור וחימום חולה אשר מכונת לב־ריאה מתוברת אליו׳,
)0ו( הפעלת מכונת ,Veno - Venus By-Pass
מתרימי דם

.6

)ו( הקזת דם מתורם בריא;
) (2שאיבת דם ממבוגרים לבדיקות שיגרה בבנק הדם.
פיזיותרפיסטים

.7

) (1ניתוק וחיבור מנשם לצורך שאיבת הפרשות מדרכי נשימה:
) (2שאיבת הפרשות מדרכי נשימה.
כ״ז בתמוז התשס״א ) 8ו ביולי ו(200
)דומ 800ו-ג(

נתאשר.
נסים דהן
שר הבריאות

ב עז לב
המנהל הכללי של משרד הבריאות

תקנות עבודת נשים )עבודת לילה בשירותי המדינה()תיקון(,
התשם״א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )2א( ו־)גץו( 20 ,ו־ 21לחוק עבודת נשים ,התשי״ד954-ו
)להלן  -החוק( ,ולאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג א ת המספר הגדול ביותר של
עובדים במרינה וכן ע ם ארגוני מעבידים יציגים במדינה שלדעתי נוגעים בדבר ,ובאישור
ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
י

תיקון

תקנד ו

בתקנה  1לתקנות עבודת נשים )עבודת לילה בשירותי המדינה( ,התשט״ז-
.1
955ו -
2

)ו( ברישה ,במקום ״להעביד עובדת בלילה כאמור בסעיף )2א( לחוק״ יבוא ״לסרב
קבלתה לעבודה של אישה בשל כך בלבד שהודיעה כי אינה מסכימה ,מטעמים
משפחתיים ,לעבוד בלילה ,כאמור בסעיף )2ג( לחוק״;
) (2בפסקה ) ,(4בסופה יבוא ״זולת א ם הסכימה העובדת ,בכתב ,להפסקה קצרה
מ־2ו שעות בין יום עבודה למשנהו ,ובלבד שאינה קצרה מ ־  8שעות.״
י״א באב התשס״א ) 31ביולי ו(200
1חמ (3-1966

שלמה בניזרי
שר העבודה והרווחה

סייח התשי״ד ,עמי .154
ק״ת התשט״ז ,עמי  ;68התשכ״ט ,עמי .1668
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תקנות עבודת נשים )תנאים לעבודת לילה()תיקון( ,ה ת ש ם ״ א 2 0 0 1 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )2א( 20 ,ו־  21לחוק עבודת נשים ,התשי״ד954-ו  ,ולאחר
התייעצות עם ארגון העובדים המייצג א ת המספר הגדול ביותר של עובדים במרינה וכן עם
ארגוני מעבידים יציגים במדינה שלדעתי נוגעים בדבר ,ובאישור ועדת העבודה הרווחה
והבריאות של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
י

האמור בתקנה ו לתקנות עבודת נשים)תנאים לעבודת לילה( ,התשמ״ו986-ו  ,יסומן
.1
)א( ולאחריו יבוא:
2

תיקון תקנה ו

״)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( ,רשאית עובדת ליתן הסכמתה בבתב למנוחה
קצרה מ־ 12שעות ,ובלבד שאינה קצרה מ־ 8שעות.״
י״א באב התשס״א ) 31ביולי (2001
שלמה בני זר י

)חמ (3-1966

שר העבודה והרווחה
2

ס״ח התשי״ד ,עמי .154
ק״ת התשמ״ו ,עמי .835

צו פיקוח ע ל מחירי מ ע ר ב י ם ושירותים )היתר ל ה ע ל א ת מ ח י ר י א ש פ ו ז
ו ש י ר ו ת י ם א מ ב ו ל ט ו ר י י ם (  ,ה ת ש ס ״ א 2001 -
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )12אץ (2לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ״ו-
996ו )להלן  -החוק( ,ולאחר התייעצות עם ועדת מחירים לפי סעיף  13לחוק ,אנו מצווים
לאמור:
י

.1

מותר להעלות א ת מחירי השירותים הרפואיים להלן בשיעור כמפורט לצדם:

היתר העלאה

)א( אשפוז ושירותים אמבולטוריים על ידי קופות החולים בבתי חולים כלליים -
:0.24%
)ב( השירותים המפורטים בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים)מחירים מרביים
לשירותים רפואיים( ,התשנ״ג) 1993-להלן  -שירותים דיפרנציאליים( ;0.24% -
2

)ג( אשפוז יולדות ואשפוז על ירי משרד הביטחון בבתי חולים כלליים ;0.24% -
)ר( אשפוז ,שירותים דיפרנציאליים ושירותים אמבולטוריים בבתי חולים כלליים
שלא על ידי קופות החולים ,למעט בדיקת מי שפיר ;0.24% -
)ה( אשפוז ושירותים אמבולטוריים בבתי חולים גריאטריים ;0.26% -
)ו( אשפוז ושירותים אמבולטוריים בבתי חולים פסיכיאטריים ;5.8% -
)ז( שירותים אמבולטוריים הניתנים במערכת הבריאות הציבורית מחוץ לבתי
חולים ;0.24% -
)ח( בדיקת מי שפיר ;0.24% -
)ט( שירותי מרפאה הניתנים על ידי קופת חולים לקופת חולים אחרת המפורטים
בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()מחירים מרביים לשירותי
מרפאה( ,התשנ״ו.0.24% - 1996-
ג

!
נ

ס ־ ח ה ת ש נ ־ ו  ,עמ׳  ;192התשנ״ח ,עמי .54
ק ־ ת ה ת ש נ ־ ג  ,עמי  :875התשנ״ח ,עמי .708
ק״ת התשנ״ו ,עמי .796
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.2

תחילה

תחילתו של צו זה ביום י״ג באב התשם״א ) 2באוגוסט .(2001

י״א באב התשס״א ) 51ביולי (2001
)חמ (3-2722

ס י לב ן ש ל ום
שר האוצר

נםיםדהן
שר הבריאות

צ ו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת ) מ ו ע צ ו ת א ז ו ר י ו ת ( ) ז ב ו ל ו ן  ,תיקון( ,ה ת ש ס ״ א 2 0 0 1 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
,

.1

תיקון פרט )כ(:
ב ת ו ס פ ת

ה

""יי

נ ה

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח, 1958-
2

בפרט )כב( -

) (1בהגדרה מפה ,אחרי ״ד בשבט התשנ״ד ) 19בינואר (1994״ יבוא ״ובפי שתוקנה בתשריט
החתום ביד שר הפנים ביום י׳ באב התשם״א ) 30ביולי .(2001״,-
)(2

מתחת לקו המפריד -
)א( בפירוט הגושים ,במקום ״10353 ,10238״ יבוא ״10353 ,10295 ,10238״;
)ב( לפני ״ 10382פרט לחלק מחלקה  10כמםומן במפה;״ יבוא ״ 10327פרט לחלק
מחלקות  12 ,11 ,6כמסומן במפה־;
)ג( בפירוט החלקות ,לפני ״ 1עד  5,3עד  9וחלק מחלקה  36בגוש  10369כמםומן
במפה•,״ יבוא:
״ 12ער  135,22,17עד  139וחלק מחלקות  128 ,39עד ,577,571 ,167,166 ,134
 588בגוש  10293כמסומן במפה!
 36 ,35 ,16וחלק מחלקות  25 ,17עד  34 ,31 ,27בגוש  10294כמסומן
במפה:
חלק מחלקות  7עד  18 ,12בגוש  10297כמסומן במפה;״.

י׳ באב התשם״א ) 30ביולי (2001
<חמ (3-136

אליהו ישי
שר הפנים

י דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת התשי״ח ,עמי  ;1256התשכ״ד ,עמי  ;1386ה ת ש נ ־ ד  ,עמי .666
2

א ב ר ז ת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,א ת ר י ם לאומיים ואתרי ה נ צ ח ה
) א ת ר ה נ צ ח ה מ מ ל כ ת י ל ה נ צ ח ת ה ח ל ל י ם ה ב ד ו א י ם  -צ ו מ ת המוביל(,
התשס״א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  45לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ״ח ,'1998-ולאחר התייעצית עם המועצה להנצחה ועם שר האוצר ,אני מכריז
לאמור:
י
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ס״ח התשנ״ח ,עמי .202
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השטח הנמצא בגוש  17645חלקות ו) 9 ,8 ,חלקים( ,המתוחם בקו אדום בתשריט מסי
.1
הנמ 23/1/הערוך בקנה מידה  1:500והחתום ביום ב׳ באב התשס״א) 9באוגוסט  (2001ביד שר
הביטחון ,הוא אתר הנצחה ממלכתי.

אכרזה ז!ל א ת ר
הנצחה ממלכתי

העתקים מהתשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים בירושלים וכל מעוניין
.2
רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הפקדת העתקי
התשריט

ב׳ באב התשס״א ) 9באוגוסט (2001
בנימין בן אליעזר
שר הביטחון

<חמ (3-650

כ ל ל י ה ס פ ר י ם ) ח ו ב ת מ ס י ר ה ועיון ה פ ר ט י ם ( ) ק י ב ר ה נ ח ו ץ ל ע ב ו ד ת ה
ש ל ה כ נ ס ת (  ,ה ת ש ם ״ א 2001 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הספרים )חובת מסירה וציון הפרטים(,
התשס״א) '2000-להלן  -חוק הספרים( ,ובאישור ועדת הכנסת ,אני קובע כללים אלה:
.1

בכללים אלה ,״ספר״ ,״סרט״ ,״תקליט״  -כהגדרתם בחוק הספרים.

.2

ספר הנחוץ לעבודתה של הכנסת הוא אחד מהמפורטים להלן:
)ו( ספר הגות ,מחקר ועיון ,העוסק באחד או יותר מהנושאים האלה:

ספר הנחוץ
ל ע ב ו ד ת ה של

)א( איכות הסביבה
)ב( בריאות
)ג( גאוגרפיה ,כולל מפות
)ד( דתות ועדות
)ה( היסטוריה
)ו( חברה ותרבות ישראלית
)ז( חינוך
)ח( ידיעת ה ע ם והארץ
)ט( יהודים בעולם וקליטת עליה
)י( יחסי חוץ
)יא( יחסי עבודה
)יב( יחסים בין־לאומיים
)יג( כלכלה ,חשבונאות ומינהל עסקים
)יד( לשון עברית
)טו( מדע המדינה ,מדינאות ופוליטיקה ,משטר ,פרלמנטריזם
)טז( מדעי היהדות ,משפט עברי ,מחשבת ישראל
)יז( מזרח תיכון
)יח( מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית
)יט( מסחר ותעשיה
)כ( מקרא ותלמוד
)בא( משפט
)כב( סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ם״ח ה ת ש ס ־ א  ,עמי .80
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)בג(
)בר(
)כה(
)כו(
)בז(
)כח(
)כט(
)ל(
)לא(
)לב(
)לג(
)לד(
)(2

סטטיסטיקה
ספרנות ומידע
פילוסופיה
פסיכולוגיה
צבא וביטחון
קרימינולוגיה
רווחה
שלטון מקומי
תחבורה
תיירות
תכנון ובניה
תקשורת ועיתונאות

רשומות ופסקי דין של בתי המשפט ובתי דין;

) (3פרסומים של משרדי הממשלה:
) (4ספרי יעץ ויען ,לרבות אנציקלופדיות ,מילונים
וביבליוגרפיות,-
) (5תקליטור הבולל מידע באחד או יותר מהנושאים המפורטים בפסקה )ו(;
) (6ספרות יפה ושירה בשפה העברית של יוצרים שהם תושבי ישראל;
) (7ביוגרפיות של אישים שעיסוקם באחד מהנושאים האלה :מדע המדינה,
מדינאות ,פוליטיקה ,משטר ,פרלמנטריזם ,משפט ,מזרח תיכון ,צבא וביטחון:
) (8ספר שענינו מדע פופולרי ,למעט ספר הדרכה:
ולקסיקונים ,אטלסים

)(9

קטלוגים של ספרים היוצאים לאור בישראל.

)א( לא יראו ספר ,העוסק באחד מהנושאים המפורטים בסעיף  ,2כספר הנחוץ
.3
לעבודתה של הכנסת ,אם הוא אחד מהמפורטים להלן:
)ו( ספר שהוא אחד מאלה:
)א( מיועד לילדים ולנוער:
)ב( משמש ללימוד בבתי ספר יסודיים ובחטיבות ביניים:
)ג( עוסק בנושאי בית ופנאי)בישול ,טיולים ,תחביבים ,בידור ,משחקים
וכיוצא באלה(;
)ד( עוסק בעניגי אומנות ומוסיקה:
) (2סרט עלילתי;
) (3תקליט.
)ב( לא יראו כספר הנחוץ לעבודתה של הכנסת ,ספר ,שיושב ראש הכנסת ,או מי
שהוא הסמיך לשם כך ,אישר ,בכתב ,בתשובה לשאלת מי שמוטלת עליו אחריות כאמור
בסעיף  4לחוק הספרים ,בי הוא אינו נחוץ לעבודתה של הכנסת.
י״א באב התשס״א ) 31ביולי (2001
א ב ר ה ם בורג
יושב ראש הכנסת

)ד1מ (3-3124
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ה ח ל ט ת ש ב ר חברי ה כ נ ס ת )שבר וגמלאות למי שחברותו ב כ נ ס ת הושעתה(,
התשם״א2001-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6א ו־2ו לחוק שכר חברי הכנסת ,התש״ט949-ו )להלן -
חוק שכר חברי הכנסת( ,ולפי סעיף וב לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
התשכ״ט969-ו )להלן  -חוק הגמלאות( ,מחליטה ועדת הכנסת לאמור:
י

2

) .1א( למי שחברותו בכנסת הושעתה לפי סעיף 42ב לחוק־יסור :הכנסת )להלן  -מי
שחברותו בכנסת הושעתה( ,תשולם ,במשך ש ש ת חודשי ההשעיה הראשונים ,מחצית
ממשכורתו ,וממועד זה ואילך תשולם לו משכורתו המלאה.
5

משכורת

)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( ,לא יעלה בחודש פלוני התשלום המשתלם על ידי
הכנסת למי שחברותו בכנסת הושעתה על הסכום שבו עודפת משכורתו המלאה על
הכנסותיו מעיסוק נוסף באותו חורש.
מי שחברותו בכנסת הושעתה לא יהיה זכאי להענקות ותשלומים המשתלמים מכוח
.2
סעיף וו לחוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם ,התשי״א ,"1951-ומכוח סעיף 5
לחוק שכר חברי הכנסת ,למעט תשלומים לקרן השתלמות ותשלומים לקופת גמל ,שיחושבו
ב ה ת א ם למשכורתו כאמור בסעיף ו.

ה ע נ ק ו ת ותשלומי

לענין גמלה המשתלמת מאוצר המדינה לפי סעיף  1לחוק הגמלאות ,לא תובא
.3
בחשבון התקופה שבה הושעה חבר הכנסת ,א ם הופסקה כהונתו בכנסת לפי סעיף 42א)א(
לחוק־יסוד :הכנסת בשל העבירה שבגינה הושעה.

גמלאות מאוצר
המדינה

לענין משכורת ,הענקות ,תשלומים וגמלאות לפי סעיפים ו עד  ,3דינו של מי
.4
שחברותו בכנסת הושעתה כדין עובד המדינה שהושעה.

תחולת ה ו ר א ו ת
החלות בשירות
המדינה

תחילתה של החלטה זו ביום י׳ בםיון התשם״א ) 1ביוני .(2001

.5

תחילה

ה׳ באב התשס״א ) 25ביולי (2001
י ו ס י כץ

)חמ (3-224

יושב ראש ועדת הכנסת
סייח
סייח
סייח
סייח

התש״ט ,עמי  :41התשס״א ,עמי .378
התשב״ט ,עמי  :98התשס״א ,עמי .378
התשי״ח ,עמי  ;69התשמ״א ,עמי  :168התש״ס ,עמי .260
התשי״א ,עמי  ;228התשס״א ,עמי .428

ה ח ל ט ת ש ב ר ח ב ר י ה כ נ ס ת ) ה ע נ ק ו ת ו ת ש ל ו מ י ם ( ) ת י ק ו ן מ ם ׳ ,(2
ה ת ש ם ״ א 2001 -
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  5ו־2ו לחוק שכר חברי הכנסת ,התש״ט , 1949-לפי סעיף
 11לחוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם ,התשי״א951-ו )להלן  -חוק
החסינות( ולפי סעיף  16לחוק הכנסת ,התשנ״ד , 1994-מחליטה ועדת הכנסת לאמור:
י

2

5

1
נ

סייח התש״ט ,עמי  ;41התש״ס ,עמי  ;239התשס״א ,עמי .53
סייח התשי״א ,עמי  ;228התשם״א ,עמי .88
סייח התשנ״ד ,עמי  :140התש״ס ,עמי .238
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תיקון

סעיף 3

האמור בסעיף  3להחלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( ,התשס״א, 2001-
.1
יסומן )א( ובו ,במקום ״שהוראת סעיף ו)1ד( לחוק החסינות תחול״ יבוא ״שסעיף X0^11
לחוק החסינות יחול״ ,ואחרי סעיף קטן)א( יבוא:
4

״)ב( מספר המכתבים שסעיף  1ו)רץ (2לחוק החסינות יחול עליהם הוא  750לשנה,-
לענין זדז ,״מכתבים״  -מכתבים שנשלחו במעטפות מכוילות שהנפיקה רשות הדואר
לשם כך ,ובמשקל שלא יעלה על עשרים גרם.״
ה׳ באב התשם״א ) 25ביולי (2001
)חמ (3-226

4

יוסי כץ
יושב ראש ועדת הכנסת

ק״ת התשס״א ,עמי  :916התשס״א ,עמי .(942) 909
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