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רשות שאינה ממשלתית וחברה–בת המידע (חברה ממשלתית חופש צו
התשס"ט-2008 ציבורית),

התשנ"ח- המידע, חופש לחוק ציבורית" שבסעיף 2 "רשות ההגדרה לפי בתוקף סמכותי  
לאמור: מצווה אני הכנסת של ומשפט חוק החוקה ועדת ובאישור ,11998

ממשלתית.1. או חברה–בת ממשלתית - חברה "חברה" זה, בצו

ציבורית:2. רשות אינן שלהלן החברות

(1);(520027475) איסורד בע"מ

(2).(510530421) בע"מ תעשיות רותם

המפורטים3. בנושאים פעילות לגבי ציבורית רשות אינן א' בטור להלן המפורטות החברות
לצדן: ב' בטור

א' ב'טור טור

בע"מ(1) ישראל רכבת
(520043613)

ודמי ההובלה  שתעריפי  נוסעים והסעת מטענים  הובלת 
אם המידע למעט בחיקוק, קבועים אינם הנסיעה שלהם
בריאות הסביבה, איכות בתחום הוא לגביה המבוקש
במישרין להעסקת עובדים, בנוגע בטיחות או או הציבור
בקרב חוק לפי הולם ייצוג לרבות ותנאיה, בעקיפין, או
לפי נדרש גילויו אם שונות, ולמעט לאוכלוסיות העובדים

אחר. דין

ואנרגיה(2) נפט תשתיות
(520027293) בע"מ

חלופי, אנרגיה מקור וכל נפט מוצרי גולמי, נפט אחסון
איכות בתחום הוא לגביה המבוקש המידע אם למעט
בנוגע להעסקת או בטיחות או הציבור הסביבה, בריאות
הולם ייצוג לרבות ותנאיה, בעקיפין, או במישרין עובדים,

שונות. לאוכלוסיות העובדים בקרב חוק לפי

ישראל(3) דואר חברת
(513467191) בע"מ

- שירות (1)
פרטני במעקב המצוי דואר משלוח של - בארץ (א)

עלונים; וחלוקת
מהיר; ומשלוח חבילות משלוח של - בין–לאומי (ב)

חייב בנקאי שתאגיד מידע למעט כספיים, שירותים (2)
דין; כל פי על למסור

הוא האמורים  השירותים לגבי המבוקש המידע אם למעט 
בנוגע או בטיחות הסביבה, בריאות הציבור או איכות בתחום
לרבות ייצוג ותנאיה, בעקיפין, או במישרין להעסקת עובדים,

שונות. בקרב העובדים לאוכלוסיות חוק לפי הולם

הלאומית(4) החברה
 לאספקת

בע"מ פחם
(520032111)

הוא לגביה המבוקש המידע אם למעט והובלתו, פחם רכש
בנוגע או בטיחות הסביבה, בריאות הציבור או איכות בתחום
לרבות ותנאיה,  בעקיפין,  או במישרין עובדים,  להעסקת 

שונות. לאוכלוסיות העובדים בקרב חוק לפי הולם ייצוג

לגביה4. המבוקש  שהמידע פעילות לעניין אלא  ציבורית רשות אינן שלהלן החברות 
בקרב חוק לפי הולם ייצוג ותנאיה, לרבות או בעקיפין, במישרין עובדים, להעסקת נוגע

שונות: לאוכלוסיות העובדים

הגדרה

 חברות שאינן
ציבורית רשות

 חברות שאינן
ציבורית  רשות

פעילות לגבי
מסוימת

שאינן חברות
ציבורית רשות

לגבי למעט
פעילות מסוימת

__________
.432 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 226;
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התשס"ט-2008  אסורה), (פרסומת הרופאים תקנות

בהתייעצות חדש], התשל"ז-11976, [נוסח לפקודת הרופאים סעיף 11 לפי סמכותי בתוקף  
מתקין אני הכנסת, של חוק ומשפט חוקה ועדת בישראל ובאישור הרפואית ההסתדרות עם

אלה: תקנות

.1- אלה בתקנות

או רופא מורשה בישראל של ברפואה לעיסוקו תדמית, - לרבות מודעת "פרסומת"
לקהל דרך פרסומה, תוכנה או לפי צורתה, ברפואה בישראל המיועדת, לעיסוק
לישראל; מחוץ מודפסת או משודרת מופצת, היא אם אף ידו, על ונצפית בישראל,
ייחשבו לא שהוא סוג עיתונאית מכל ידיעה או כתבה, מאמר אלה, תקנות לעניין

פרסומת;

פרסומת. אינה סביר להניח כי אדם להביא העלולה - מודעת פרסומת תדמית" "מודעת

פרסומת2. להלן, היא כמפורט בדרך או בצורה הנעשית או להלן מסוג כמפורט פרסומת
המקצוע: בכבוד לפגוע כדי או הציבור את להטעות כדי בה שיש

(1) תכנים -

אחר; שוא מצג או נכון מידע לא מטעות, שגויות או עובדות פרסום (א)

אחר טיפול או רפואי טיפול של הצלחה על אחרים או מספריים נתונים ציון (ב)
אישור לכך ניתן אם הרופא שאודותיו הפרסומת, למעט שמבצע אדם בבריאות
שהוא הבריאות במשרד בכיר עובד או הבריאות משרד של הכללי המנהל מאת
האמורים, לנתונים מדעיות מידה אמות קיימות כי שוכנע אם זה, לעניין הסמיך

הציבור; את להטעות כדי הנתונים בציון אין וכי

טיפול; הבטחת הצלחה של (ג)

רופא, של המקצועית וכשירותו ידיעותיו מיומנותו, את המשבחת פרסומת (ד)
לאו; אם ובין בשמו נקבו אם בין

מטפל או רופא  של ניסיונו או  כשירותו שלילת או  השמצה זלזול, דברי  (ה)
אחר;

(אישור הרופאים תקנות  לפי  לרופא  אושר שלא  מומחה  בתואר  שימוש (ו)
לאחד הטעייה כדי עד דומה בתואר או התשל"ג-21973, ובחינות), מומחה תואר
באותן קיים  שאינו  מומחיות תחום ציון או האמורות התקנות התארים שלפי 
הוא שבו הרפואי התחום את מלציין מרופא למנוע כדי זו בתקנה אין תקנות;

או "מומחיות"; "מומחה" בביטוי שימוש יהיה ובלבד שלא עוסק,

תחום בצדו כן צוין אלא אם רפואה, שאיננו בתואר אקדמי במקצוע שימוש (ז)
הרופא; של ברפואה תוארו וכן התואר

פרופסור - בתואר הוא בישראל ברפואה שעיקר עיסוקו בידי מי שימוש (ח)
וצוין הרופא, של ברפואה ותוארו שמו לאחר התואר נזכר כן אם אלא ברפואה,

כפרופסור; כיהן שבה והתקופה ניתן שבה והארץ המוסד שם בצדו

(2) צורה -

וידועי מפורסמים אנשים של דמות או תצלום תמונה, כינוי, בשם, שימוש (א)
שם;

(1);(520030941) סוציאליים בע"מ לעובדים השתלמות קרן לניהול ק.ל.ע. החברה

(2);(520028556) בע"מ וטכנאים להנדסאים ההשתלמות קרן לניהול החברה

(3);(520027954) בע"מ והרוח החברה במדעי לאקדמאים השתלמות קרן

(4);(520029620) בע"מ ומיקרוביולוגים לביוכימאים השתלמות קרן - ק.ס.מ

(5);(520028861) בע"מ למשפטנים השתלמות קרן

(6);(520032269) בע"מ האחיד בדירוג המדינה לעובדי השתלמות קרן

(7);(520030198) בע"מ לרוקחים השתלמות קרן

(8).(520307430) בע"מ לשופטים השתלמות קרן לניהול החברה

(30 באוקטובר 2008) התשס"ט בחשוון א'
פרידמן דניאל  (3-2926 (חמ

המשפטים שר   

התשס"ט-2008 (תיקון), הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית) העובדים תקנות

התשנ"ו-11996, הסוציאליים, העובדים לחוק ו–61(א), לפי סעיפים 27(2) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני הסוציאליים, העובדים מועצת עם התייעצות ולאחר

מקצועית), התשנ"ט-21999 (להלן  אתיקה (כללי הסוציאליים לתקנות העובדים 1 1.  בתקנה
מתן שהסתיימו מיום שנים שלוש עברו לא עוד "וכל יבוא בסופה העיקריות), התקנות -

האמורים". הטיפול או העזרה

או "טיפול מיומנות" יבוא "טיפול הדורש במקום ,(2) לתקנות העיקריות, בפסקה 4 בתקנה .2
מיומנות". הדורשים דעת חוות

יבוא: (2) פסקה במקום העיקריות, לתקנות 6 בתקנה .3
בפסקה האמור האישית; משפחתו לטובתו בן או עם הלקוח עם קשרים ינצל לא (2)"
אך ההיכרות ביניהם עובד סוציאלי אותו של שאינו בטיפולו לגבי לקוח יחול גם זו
אחד - משפחה" "בן זו, העובד הסוציאלי; בפסקה המקצועי של תפקידו במסגרת נוצרה

בן, נכד." זוג, הורה, אח, מאלה: בן

(24 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"ד
הרצוג יצחק  (3-2882 (חמ

החברתיים והשירותים הרווחה שר   
__________

1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.

ועמ' 1058. התשנ"ט, 2 ק"ת

1 תיקון תקנה

4 תיקון תקנה

6 תיקון תקנה


