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 חוק לטיפול בחולי נפש (תיקון מסי 4), תשל״ח—1977

 חוק לתיקון פקודת המיילדות (מסי 3), תשל״ח—1977



ל בחולי נפש(תיקון מסי׳ 4), תשל״ח 1977 * פו  חוק לטי

 1, אחרי סעיף 9 לחוק לטיפול בחולי רפש, תשט״ו—1955 1 (להלן — החוק העיקרי),
 יבוא;

 ״הודעות על 3א. דאה המנהל כי חולה שאושפז אינו מסוגל לדאוג לעניניו או כי הוא
ך המנהל לשר הבריאות? פרטי בולה חולד. שוב מסוגל לדאוג לעניניו, יוד׳יע ?נל פ  י

 לדאוג לעניניו ההודעות ודרכי מסירתן ייקבעו בתקנות.

 לאפוטרופוס
 הכללי

 2, במקום סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא:
ת 10. הפסיכיאטר המחוזי יודיע לאפוטרופום הכללי על כל אחת מאלה;  ״הודעו

 (1) הוא שוכנע שחולה שאושפז אינו מסוגל לדאוג לעניניו;
 (2) הוא שוכנע שחולה מאושפז שוב מסוגל לדאוג לעניניו;
 (3) חולה שניתנה עליו הודעה לפי פסקה (1) שוחרר, למעט

 שחרור לנםיון לפי סעיף 22.״

 3, בסעיף 27 לחוק העיקרי, במקום טעימים קטנים (א) עד (ג) יבוא:
 ״(א) קיבל האפוטרופוס הכללי הודעה לפי סעיף 10 (1) ואין לחולה
 אפוטרופוס, רשאי הוא, ראה צורך בכן״, למשות לגבי נכסי החולה
 כל מעולה משפטית שאינה סובלת דיהוי, בולל כינוס נכסים ומילוי
 התחייבויות כספיות, והוראות סעיפים 44, 47, 57 ו־צד לחוק הכשרות
, יחולו בשינויים המחוייבים  המשפטית והאפוטרופסות, חשכ״ב—1962 2

 לפי הענין.
 (ב) תפקידו של האפוטרופוס הכללי יפקע באחת מאלה:

 (1) משקיבל הודעה לפי טעיף 10 (2) או (3);
 (2) משנתמנה לחילה אפוטרופוס:

 (3) משקבע בית המשפט שאין עוד צורך במילוי תפקידו
 של האפוטרופוס הכללי —

 והוראות סעיף 63 לחוק הכשרות המשפטיוג והאפוטרופסות, תשב״ב—
 1962, יחולו בשינויים המחדיבים לפי הענין.

 (0 שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את האגרות שיש לשלט
 לאפוטרופוס הכללי בעד פעולותיו׳ לפי מעייף זה.״

 4, תחילתו של חוק זה ששים יום מיום פרסומו ברשומות.

 הוספת סעיף 0א

 החלפת מעיף 10

 תיקון סעיף 27

 תהילה

ר ש ו ס ט ק ז ע י ל  א
 שר הבריאות

ן י ג  a• נח מ ב
 ראש הממשלה

ר י מ ק ש ח צ  י
 יושב ראש הכנסת

 ממלא מקום נשיא המדינה
ר 1077'!; הצעת החוק ודברי הסגר פורסמו בה״ו! 1303, תישל״ז ב מ ג ו  • נתקבל נכמזת ביום י״א בכסלו השליית (21 מ

 עמי 248.

, עמי 128; השלייה, עמי 8, ממי 97. ג , עמי 121; תשל״  1 ס״ו! תשט״ו
 2 סייח תשכ״ב, עמי 120.
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 חוק לתיקון פקודת המיילדות(מס׳ 3), תשל״ח-1977 *

 ׳״ו 1. בפקודת המיילדות!. אחרי מעיף 819 יבוא: הוספת סעיף 19ב
״ 19 ב. המנהל רשאי לאצול בכתב לעובד משרד הבריאות את סמכויותיו, « » -אצילת 0
 כולן או מקצתן, לפי פקודה זו והתקנות לפיה, למעט הסמכות להתקין

 תקנות לפי סעיף 19.״

ר ש ו ס ט ק ז ע י ל ן א י ג מ ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר הבריאות

ר י מ ק ש ח צ  י
 יושב ראש הכנסת

 ממלא מקום נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום ייא בכסלו תשל״ת(21 בנובמבר 1977); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהית 1285, תשל״ז,
 עמי 148.

 1 הא״י, ברך בי, עמי 903; ם״וז תש״ך, עמי 2; תשל״א, עמי 8».
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 המחיר 1 לירה נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


