לכבוד הפקולטה למדעי הבריאות
המחלקה ________________
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ת.ד 653 .באר שבע 8410501
מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL
משרד הבריאות
MINISTRY OF HELTH

________________
מינהל הסיעוד
NURSING DIVISON

תאריך______________ :
נוהל הצהרת העדר רישום פלילי למועמדים ללימודים בבתי ספר לסיעוד
מועמד/ת ללימודי סיעוד ולימודי התמחות (קורסים על בסיסיים) בבתי ספר לסיעוד ,שהכירה בהם
האחות הראשית ארצית ,או לחוג או למגמה אוניברסיטאית בסיעוד ,יצהיר/תצהיר בעת ההרשמה
בפני הנהלת בית הספר ,החוג או המגמה האוניברסיטאית ,כדלקמן:
לעניין הרישום הפלילי:
המועמד/ת יצהיר/תצהיר כי ידוע לו/ה:
.1

שעל פי תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי החולים) ,התשמ"ט  ,1988סעיף ( 5א)" :זכאי להיות רשום בפנקס אזרח או תושב
ישראל בן  18שנים או יותר ,שהוכיח להנחת דעתה של האחות הראשית כי הוא בעל הכשרה מקצועית כאמורה בתקנות אלה וכי יש לו
ידיעה בסיסית ,לפחות בעברי ת וכי לא הורשע בעבירה שדינה מאסר שיש בה ,לדעת האחות הראשית ,כדי למנוע עיסוק בסיעוד".

.2

שעל פי תקנות בריאות העם (צוות סיעוד במרפאות) ,התשמ"א  ,1981סעיף " :11המנהל רשאי להורות שלא לרשום בפנקס אדם ,אף
אם נתמלאו התנאים המורים בתקנה  ,4אם המבקש הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שיש בה כדי להראות שהוא חסר האחריות

הדרושה לעיסוק בסיעוד וטרם חלפו עשר שנים אחרי שרצה את עונשו או אחרי שנסתיימה תקופת התנאי לפי סעיף ( 52ב) לחוק
העונשין ,התשל"ז 1977 -הכל לפי העניין ולפי המאוחר יותר ובלבד שנתן הזדמנות למבקש לטעון טענותיו".
.3

שעל פי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,תשמ"א ,1981 -סעיף " :6מסירת מידע לשם פעולה מי שהוסמך על פי חיקוק לתת,
לחדש או לבטל רישיון ,היתר ,זכות עיסוק או זכות אחרת (להלן-זכות) .ולשם כך הוא רשאי על פי אותו חיקוק להביא בחשבון את עברו
הפלילי של מבקש הזכות ,של בעל הזכות או של אדם אחר הנוגע בדבר ,תמסור לו המשטרה מידע מן המרשם על כל אחד מאלה אם
הוא הסכים לכך".

.4

כל הרשאה פלילית תיבדק גם לקראת הדיון ברישום המועמד/ת בפנקס ,או שדרוגו המקצועי .למועמד/ת תינתן זכות שימוע לפני קבלת
החלטה.

פרטי המועמד/ת שם משפחה ________________ :שם פרטי _______________ :ת.ז___________________ :.
חתימת המועמד/ת____________________ :
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נוהל הצהרת העדר רישום פלילי למועמדים ללימודים בבתי ספר לסיעוד

ירושלים JERUSALEM

