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 חוק הנחירות לכנסת (תיקון מסי 24), התשנ״ב-ן199 *

 תיקון סעיף 122 1 . בסעיף 122 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], ד,תשכ״ט •••1969 י, אחרי פסקה(5) יבוא:

 ״(6) המשדל אדם להצביע או להימנע מלהצביע. בכלל או בעד רשימת מועמדים
 מסויימת, בדרך של השבעה, קללה, נידוי, חרם, נדר, התרת נדר, או הבטחה להעניק

 ברכה.״

י ע י ה ו י ר ר א י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה ) שר הפנים

ג דב ש י ל נ ם ק י ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום כ״ז בחשון התשנ״ב (4 בנובמבר 1991); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2068, מיום
 ד׳ באב התשנ״א (15 ביולי 1991), בעמ׳ 311.

 ם״ח התשכ׳׳ס, עמי 103: התשנ״ב, עמי 2.

ן פקודת בריאות העם (מס׳ 12), התשנ״ב-ו199 י קו ק לתי  חו

 תיקון סעיף 9 1. בסעיף 9 לפקודת בריאות העם, 1940' (להלן ~ הפקודה), פסקאות (א) עד (ד) - יימחקו.

 תיקון סעיף 10 2. בסעיף 10 לפקודה -

 (1) סעיף קטן (1) - יימחק:

 (2) בסעיף קטן (3) -

 (א) בפסקה (4), המלים ״המשיב ביודעין כל תשובה כוזבת לכל שאלה
 שהעמיד הרופא הממשלתי ביחס לפרטים שדרוש לרשמם בנוגע לכל לידה או

 פטירה או״ - יימחקו:

 (ב) המלה ״או״ בםיפה של פסקה (ב), ופסקה (ג) - יימחקו.

 שינוי כותרת 3. בכותרת של חלק ד׳ לפקודה, במקום ״בתי חולים״ יבוא ״מוסדות רפואיים״.

 תיקון סעיף 22 4. בסעיף 22 לפקודה, בסעיף קטן (4), במקום הסיפה המתחילה במלים ״מאת הרופא

 הממשלתי״ יבוא ״מרופא בעל רשיון כי מותר לילד לבקר בבית הספר, ייאשמו בעבירה ויהיו
 צפויים לקנס״.

 תיקון סעיף 24 5. (א) במקום הכותרת שלפני סעיף 24 לפקודה, יבוא ״מוסדות רפואיים״.

 (בו האמור בסעיף 24 לפקודה יסומן (ב) ולפניו יבוא:

 ״(א) בפקודה זו -

 ״מוסד רפואי״ - בית חולים, מרפאה, מוסד לטיפול במשתמשים בסמים ומעבדה:

 ״מטופל״ - מי שמקבל טיפול במוסד רפואי, בין בדרך של אשפוז, שהיית יום או
 שהיית לילה, ובין בכל דרך אחרת:״.

׳ב(4 בנובמבר 1991); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2024, מיום ׳  נתקבל בכנסת ביוס כ״ז בחשון התשנ
 י״ח בכסלו התשנ״א (5 בדצמבר 1990), בעמי 86.

 עייר 1940, תוס׳ 1, עמ׳ 191! ם״ח התשמי׳ח, עמ׳ 94; התשנ״א, עמי 98.
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 6. במקום סעיף 25 לפקודה יבוא; החלפת סעיף 25

 ״הפעלת מוסד 25. (א) לא יפתח אדם מוסד רפואי, לא יפעילו ולא ינהלו, אלא אם כן נרשם

י בידי המנהל בהתאם להוראות פקודה זו והתקנות לפיה. א י פ  י

 (ב) המנהל רשאי לקבוע כי רישומו של מוסד רפואי יהיה לתקופה
 מוגבלת שתיקבע בעת הרישום, בשים לב לאפיו של המוסד ותיפקודו ושאר

 נסיבות הנוגעות לענין.

 (ג) לא ינהל אדם מוסד רפואי רשום ולא יפעילו אלא בהתאם להוראות
 פקודה זו והתקנות לפיה, וכן בהתאם לתנאים שקבע המנהל לענין אותו מוסד

 רפואי.״

 7. . אחרי סעיף 25 לפקודה יבוא: הוספת סעיף 25א

 ״סגירת מוסד 25א. (א) המנהל רשאי להורות בצו על סגירת מוסד רפואי (להלן - צו

י סגירה), אם מצא אחת מאלה: א ו פ  ר

 (1) המוסד הרפואי אינו רשום לפי הוראות פקודה זו:

 (2) במוסד הרפואי לא קוימה הוראה מהוראות פקודה זו או
 התקנות לפיה, או לא קויים תנאי שקבע המנהל לאותו מוסד רפואי:

 (3) המוסד הרפואי מתנהל בדרך שאינה לטובת בריאותם או
 רווחתם של המטופלים בו.

 לעניו סעיף זה, ״מוסד רפואי״ - לרבות חלק ממנו.

 (ב) המנהל יקבע בצו הסגירה הוראות לענין ביצועו, לרבות בדבר
 איסור קבלת מטופלים חדשים, המשך הטיפול במטופלים או העברתם של

 המטופלים למוסד רפואי אחר, וכן את המועד לסגירת המוסד הרפואי.

 (ג) לא יתן המנהל צו סגירה ולא יורה על ביטול רישום לפי סעיף קטן
 (ו)(2) או(3) אלא לאחר שנתן לבעליו של המוסד הרפואי או למנהלו, הזדמנות
 להשמיע את טענותיהם בפניו: אולם, אם מצא המנהל כי נשקפת סכנה מיידית

 חמורה למטופלים, רשאי הוא לתת צו סגירה לאלתר.

 (ד) צו סגירה או החלטה על ביטול רישום לפי סעיף קטן (ו) יימסרו
 לבעליו של המוסד הרפואי או למנהלו.

 (ה) בעליו של מוסד רפואי או מנהלו, רשאים, בתוך שלושה חדשים.
 מהיום שבו נמסר להם הצו, או מהיום שבו נמסרה להם החלטת המנהל לבטל את
 הרישום של המוסד לפי סעיף קטן(ו)(2) או(3), לעדור על הצו או ההחלטה
 לפני שר הבריאות: אין בהגשת הערר כדי לעכב את הביצוע של צו הסגירה.

 (ו) המנהל רשאי להורות על ביטול רישומו של מוסד רפואי אם נתקיים
 בו אחת מאלה:

 (1) ניתן צו סגירה ולא הוגש עליו ערר, או הוגש ערר - ונדחה:

 (2) הרישום לא חודש בתום התקופה שנקבעה לו:

 (3) המנהל מצא כי המוסד הרפואי חדל לשמש ככזה.

 (ז) בצו סגירה רשאי המנהל להורות למשטרה להיכנס למוסד הרפואי
 שלגביו ניתן הצו ולנקוט כל אמצעי, לרבות שימוש בכוח סביר, כדי להבטיח

 ציות לצו.״
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 הוספת כותרת 8. לפני סעיף 26 לפקודה תבוא הכותרת ״רישום בתי חולים״.

 ביטול סעיפים 9. סעיפים 31 ד32 לפקודה - בטלים.

 31 ו־32

 תיקון סעיף 33 י 10, בסעיף 33 לפקודה, במקום פסקה (ט) יבוא:

 ״(ט) קבלתם של חולים, לרבות הסדרת האשפוז על פי מקומות מגוריהם של
 החולים ונהלי שחרור חולים;״.

 הוספת סעיפים 11. אחרי סעיף 33 לפקודה יבוא:
 34 עד 36

 ״רישום מרפאות

 מרפאות 34. (א) שר הבריאות רשאי, לאחר התייעצות עם ההסתדרות הרפואית

 בישראל, לקבוע בתקנות לגבי מרפאות, הן דרך כלל והן לגבי סוגים מהן לפי
 ענפי השירותים או הטיפול הניתן בהן, הוראות בדבר -

 (1) דרכי הפיקוח על מילוי הוראות התקנות לטי סעיף זה!

 (2) רישום של:

 (א) מרפאות מסוגים מסויימים, למעט מרפאות של קיפת
 חולים:

 (ב) לשכה פרטית של רופא או של רופאים שבה מבוצעות
 פעולות כירורגיות, פעולות הרדמה, צינתור או הזרעה

 מלאכותית, ופעולות רפואיות הנילוות להן:

 (3) התנאים שיקדימו במרפאות לצורך מתן שירות רפואה או
 טיפול רפואי מסוגים מםויימים:

 (4) סידורי תברואה:

 (5) מקום לפעולות כירורגיות;

 (6) פעילות עיקור וחיטוי:

 (7) מעבדות:

 (8) חדר תרופות וחלוקת תרופות:

 (9) הכשרת הצוות הסיעודי ואימונו;

 (10) ניהול רשומות, החזקתן, שמירתן והביקורת עליהן.

 (ב) תקנות על פי פסקאות (1), (9) ו־(10) של סעיף קטן (א) יותקנו
 באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

 (ג) בפקודה זו -

 ״מרפאה״ - מקום שאיננו בית חולים הטעון רישום לפי פקודה זו, או חלק ממנו
 והמיועד להגשת שירותי רפואה, רפואת שיניים וסיעוד, לרבות טיפול יום
 וטיפול לילה, להשגחה׳ למטרות אלה על חולים, ועל נשים בזיקה להריון,

 ושיקום:

 ״קופת חולים״ ״ כמשמעותה בחוק מס מקביל, התשל״ג ־1973״.

 2 סייח התשל״ג, עמ׳ 88.
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 רישום מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים

סחת לטיפול 35. (א) שר הבריאות רשאי לקבוע בתקנות לגבי מוסדות לטיפול  מו

ם במשתמשים בסמים, הן דרך כלל והן לגבי סוגים מהם לפי הטיפול הניתן בהם, י מ ס ם ב י ש מ ת ש מ  נ

 הוראות בדבר -

 (1) רישום המוסדות והפיקוח עליהם!

 (2) ארגון המוסדות וניהולם, לרבות התנאים שיתקיימו בהם,
 דרכי הטיפול, הוראות לענין הצוות המטפל, ניהול רשומות

 ושמירתן!

 ובלבד שתקנות שעניינן רישום, ארגון או ניהול המוסדות שבתחומו של משרד
 העבודה והרווחה יהיו בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, ואלה שבתחומו

 של שר המשטרה יהיו בהתייעצות עמו.

 (ב) בפקודה זו, ״מוסד לטיפול במשתמשים בסמים״ ־ כל מקום שבו
 ניתן שירות של טיפול רפואי פיסי או נפשי המיועד למשתמשים בסמים
 מסוכנים, בין אם הטיפול ניתן בדרך של אשפוז, שהיית יום או שהיית לילה,

 ובין בכל דרך אחרת.

 רישום מעבדות

 מעבדית 36. (א) בפקודה זו -

 ״מעבדה״ - מעבדה רפואית, נקודת איסוף, אתר בדיקה ובנק דם:

 ״מעבדה רפואית״ - מקום שבו נעשות בדיקות בדגימות שמקורן בבני אדם:

 ״בנק דם״ - מקום לאיסוף, לעיבוד, לסיווג, לבדיקה, לאחסון או להפצה של
 מנות דם או של נגזרות של דם:

 ״נקודת איסוף״ - מקום הנמצא מחוץ לכתלי מעבדה רפואית, שבו אוספים
 דגימות שמקורן בבני אדם לצורך העברתן למעבדה לשם בדיקה!

 ״אתר בדיקה״ - מקום הנמצא מחוץ לכתלי מעבדה רפואית, שבו נעשות
 בדיקות רפואיות על־אתר בדגימות שמקורן בבני אדם.

 (ב) שר הבריאות רשאי בתקנות,.לקבוע לגבי מעבדות, הן דרך כלל והן
 לגבי סוגים מהן, לפי תחומי פעילותן המקצועית וסוגי הבדיקות הנערכות בהן,

 הוראות בדבר רישום מעבדות וכן הוראות בדבר -

 (1) מתן היתר לאדם להיות מנהל מעבדה והתנאים לקבלת ההיתר:

 (2) כשידויות והתמחויות של עובדי מעבדה:

 (3) תנאים שלפיהם ינוהלו מעבדות, לרבות נהלי ביצוע בדיקות,
 בטיחות במעבדה, איסוף דגימות וטיפול בהן, רישום ודיווח

 והבטחת איכות הפעילות של המעבדות:

 (4) התנאים שיקויימו במעבדות לצורך מתן שירותי מעבדה!

 (5) סידורי תברואה:

 (6) פעולות עיקור וחיטוי;

 (7) ניהול רשומות, החזקתן, שמירתן והביקורת עליהן.״
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 12. סעיפים 65ג ו״65ד לפקודה - בטלימ.

 13. בסעיף 71 לפקודה, המלים ״50,000 לירות״ - יימחקו, ובמקום הסיפה המתחילה במלים
 ״קנס נוסף 1,000 לירות״ יבוא ״קנם נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, התשל״ז-31977״.

 14. מוסד רפואי שערב תחילתו של חוק זה לא היה רשום כאמור בםעיף 25 לפקודה, יגישו
 בעליו או מנהלו בקשה לרישומו! הבקשה תוגש למנהל בתוך 60 ימים מיום תחילתו של חוק זה,

 ורשאי המוסד הרפואי להמשיך ולפעול עד להחלםת המנהל בבקשה.

 ביטול סעיפים
 65ג ו־65ד

 תיקון סעיף 71

 הוראת מעבר

ד א ו ל מ ר ט ו ה  א
 שר הבריאות

י ק ם נ ל י  ךב ש
 יושב ראש הכנסת

ד י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ו ג צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 ס״ח התשמ׳׳ז, עמי 68.

 חוק לתיקון מקוז־ת הרוקחות, התשנ״ג--ז 199 י׳

 תיקון שם הפקודה 1. בשמה של פקודת הרוקחות [נוסח חדשן, התשמ״א״1981' (להלן - הפקודה), במקום

 ״הרוקחות״ יבוא ״הרוקחים״.

 בסעיף 1 לפקודה, אחרי ההגדרה ״מוסד רפואי״ יבוא:

 ״מחלה מסכנת״ - אחת מאלה:

 (1) מחלה, לרבות מחלת נפש, העלולה לסכן את בריאות האדם הנזקק לשירותיו
 של רוקח מורשה או של עוזר רוקח מורשה!

 (2) מחלה, לרבות מחלת נפש, או כושר לקוי העלולים לשלול מרוקח מורשה, או
 מעוז ר רוקח מורשה, את היכולת לעסוק ברוקחות לחלוטין, זמנית או חלקית.״

 תיקון סעיף 1 2.

 הוספת פרק ב1 3. אחרי פרק ב׳ לפקודה יבוא:

 ״פרק ב׳1: פילוח רפואי 1

 9א. לצורך בדיקת כושרו הנפשי או הגופני של מבקש רשיון לעסוק ברוקחות
 או של רוקח מורשה או של מבקש רישומ כעוזר רוקח או של עוזר רוקח,
 במקרים האמורים בסעיפים 9ג ד9ד, ימנה המנהל ועדה של שלושה רופאים
 בעלי תואר מומחה (להלן - ועדה רפואית): המינוי יכול להיות כללי או למקרה
- תהיה הועדה הרפואית מורכבת  מסויים: התעוררה שאלה של כושר נפשי •י

 משלושה רופאים בעלי תואר מומחה בפסיכיאטריה.

 9ב. (א) לצורך בדיקה לפי פרק זה תהיה לועדה רפואית סמכות -

 (1) להזמין אדם לבוא לפניה ולהעיד או להציג דבר!

 (2) לחייב עד להעיד כאילו העיד בבית משפט:

 ועדה רפואית

 סמכותה של ועדה
 רפואית וחובתה

 נתקבל בכנסת ביום ג״ז בחשון התשנ׳׳ב (4 בנובמבר !199); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1901, מיום
 י״א באב התשמ׳׳ח (25 ביולי 988¡), בעמ׳ 279.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694.
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 (3) לבקש מבית משפט מחוזי שבאזור שיפוטו היא יושבת ליתן צו
 לפי סעיף 13 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשלי׳א-1971'׳;

 (4) לפסוק דמי נסיעה, לינה ושכר בטלה לעדים שהוזמנו מכוח
 סעיף זה כמו לעד שהוזמן להעיד בבית משפט.

 (ב) דרשה ועדה רפואית מאדם להעיד או להציג דבר וסירב לעשות כן,
 ללא צידוק המניח את דעת הועדה, רשאי בית משפט מחוזי שבאזור שיפוטו היא
 יושבת לצוות, על מי בקשת המנהל או יושב ראש הועדה, לכפות את הציות

 להוראותיה בדרך שתיראה לה, לרבות מעצרו של הסרבן.

 (ג) שר המשפטים יקבע סדרי דין לענין ביצוע סעיף זה.

 (ד) הועדה הרפואית תגיש למנהל את ממצאיה ומסקנותיה המנומקים.

 9ג. (א) היה למנהל חשש סביר כי מבקש רשיון לרוקח מורשה או מבקש
 רישום כעוזר רוקח סובל ממחלה מסכנת, רשאי הוא להחליט כי עליו להתייצב

 לשם בדיקה לפני ועדה רפואית.

 (ב) הועדה הרפואית תקבע למבקש את המקום שבו עליו להתייצב
 לבדיקה וכן את המועד, שלא יהיה מאוחר מששה חדשים מיום החלטת המנהל.

 (ג) כל עוד לא התייצב המבקש ונבדק לא יתן לו המנהל רשיון.

 9ד. (א) היה למנהל חשש סביר כי רוקח מורשה או עוזר רוקח סובל ממחלה
 מסכנת, רשאי הוא לדרוש ממנו להתייצב לפני ועדה רפואית לשם בדיקה

 ורשאי הוא להתלות את רשיונו עד שייבדק.

 (ב) המועד להתייצבות לא יקדם למועד שנקבע להגשת ערעור לפי סעיף
 9י, אלא אם כן ראה המנהל כי מחמת סכנה דחופה לציבור יש להקדים את מועד

 הבדיקה הרפואית.

 (ג) המנהל רשאי לפרסם התליה כאמור בסעיף קטן (א) בכל דרך
 שתיראה לו ואין חובה לפרסם את הדבר ברשומות.

 9ה. (א) בטרם יחליט המנהל, לפי סעיפים 9ג או 9ד, לדרוש ממבקש רשיון
 לעסוק ברוקחות או מרוקח מורשה או ממבקש רשיון כעוזר רוקח או מעוזר
 רוקח שיתייצב לפני ועדה רפואית לפי סעיף 9א לשם בדיקה, רשאי המנהל, אם
 יש לו יסוד להניח כי מידע העשוי להעיד על מצב בריאותו של המבקש נמצא
 בידיו של מוסד רפואי או רופא שטיפלו בו, או בידי אדם אחר, לדרוש מהם

 שימסרו לו את המידע.

 (ב) אדם שנדרש למסור מידע לפי סעיף קטן (א) חייב לקי־ם את
 הדרישה.

 (ג) בפרק זה, ״מידע״ ~ לרבות מסמך.

 9ו. מצא המנהל כי מחלה מסכנת של רוקח מורשה או של עוזר רוקח גורמת
 לסכנה כה דחופה לציבור עד שאין לחכות לסיום ההליכים.בועדה הרפואית או

 בערעור לפי סעיף 9י רשאי המנהל י-

 בדיקה רפואית
 למבקש רשיון

 בדיקה רפואית
 לבעל רשיון

 קבלת ראיות

 התליית ביניים

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמי 421.
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 (1) להתלית את רשיונו של אותו אדם עד שהועדה הרפואית תקבע
 בענינו כאמור בסעיף 9ח, אך לא יותר משלושה חדשים, ובתנאי
 שיעביר את הענין לטיפולה של הועדה הרפואית סמוך להתליה:

 (2) לא סיימה הועדה הרפואית את ההליכים עד תום תקופת
 ההתליה, רשאי המנהל, בהסכמת הועדה הרפואית, להתלות את

 הרשיון לתקופה ווספת שלא תעלה על שלושה חדשים:

 (3) לא הסתיימו ההליכים עד תום התקופה הנוספת כאמור, רשאי
 המנהל, בהסכמת הועדה הרפואית, להתלות את הרשיון לשלושה

 חדשים נוספים.

 9ז. מי שהגיע אליו, על פי הוראות סעיפים 9א עד 9ה, מידע בדבר מחלה
 מסכנת, חייב לשמרו בסוד ולא לגלותו אלא במידה שיש צורך בכך לשם ביצוע
 הוראות הסעיפים האמורים, או אם הורשה לכך מאת בית המשפט, או מכוח
 חובה לענות על שאלות שהציג לו מי שהוסמך לערוך חקירה על ביצוע

 עבירות.

 9ח. קבעה ועדה רפואית כי רוקח מורשה או עוזר רוקח או מבקש לעסוק
 ברוקחות או מבקש רישום כעוזר רוקח אינו מסוגל לעסוק ברוקחות, לחלוטין,
 חלקית או זמנית, מחמת מחלה מסכנת, או כי הוא מסוגל לעסוק ברוקחות
 בהגבלות או בתנאים מסויימים, יסרב המנהל לתת לו רשיון, יבטל את רשיונו
 או יתלה אותו, לפי הענין, או יתן לו רשיון מיוחד בכפוף להוראות פקודה זו ואם

 הועדה הרפואית המליצה על כך. י/

 9ט. רשיון מיוחד שניתן כאמור בסעיף 9ח דינו, לגבי תחום העיסוק שנקבע
 בו, כדין רשיון לעסוק ברוקחות, אולם מי שקיבל רשיון מיוחד כאמור לא

 יעסוק ברוקווות אלא בפיקוחו של רוקח אחראי.

 9י. הרואה עצמו נפגע מפעולות המנהל לפי פרק זה, רשאי לערער על כך
 לפני בית המשפט המחוזי בשבתו כדן יחיד תוך שלושים ימים מהיום שבו

 נמסרה לו הודעה על כך.

 9יא. לא יהא בהגשת ערעור כאמור בסעיף 9י כדי לעכב את ביצועה של
 פעולה לפי פרק זה, אלא אם כן הורה בית המשפט המחוזי אחרת.

 9יב. החלטה לפי פרק זה, למעט אם נקבע בו אחרת, תפורסם ברשומות.״

 חובת סודיות

 ביצוע החלטת
 ועדה רפואית

 דינו של רשיון
 מיוחד

 ערעור לבית
 המשפט המחוזי

 ערעור אינו
 מעכב ביצוע

 פרסום ברשומות

 בסעיף 56 לפקודה, בסופו יבוא:

 ״(ד) לועדה כאמיר בסעיף קטן (ב) יהיו הסמכויות הנתונות לועדה רפואית לפי
 סעיף 9ב, ולענין זה רשאי בית המשפט המחוזי ליתן צו כאמור בסעיף 9כ(ב) לפי

 בקשת המנהל או יושב ראש הועדה.

 (ה) שר המשפטים יקבע סדרי דין לענין ביצוע סעיף זה.״

 תיקון סעיף 56 4.

ד א ו ל מ ר ט ו ה  א
 שר הבריאות

 דב ש י ל נ ס ק י
 יושב ראש הכנסת
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 ראש הממשלה
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 נשיא המדינה
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