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 חוק הסדרת פרסומת של בעלי מקצוע (תיקוני חקיקה), התש״ם-2000

 בפקודת המיילדות' -

 (1) בסעיף 2 ו -

 (א) בכותרת השוליים, הנזילים ״או לפרסם מודעות״ - יימחקו:

 (ב) פסקה (ג) - תימחק-,

 (2) אחרי סעיף 12 יבוא:

 •סייגים לפרסומת 2וא. (א) מיילדת לא תעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת
 לעיסוקה שיש בה כדי להסעות או שיש בה משוס פגיעה בכבוד

 המקצוע או שהיא בניגוד לתקנות שהותקנו לפי סעיף קטן(ג).

 (ב) שר הבריאות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
 הכנסת, רשאי לקבוע סוגים, צורות, ודרכים של פרסומה -

 (ו) שיש בהם כדי להטעות:

 (2) שיש בהם משום פגיעה בכבוד המקצוע,

 (ג) שר הבריאות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
 הכנסת, רשאי לקבוע איסורים על סוגים, צורות ודרכים של

 פרסומת שיש בהם משום פגיעה בציבור.

 (ד) לא יעשה אדם פרסומת לעיסוק במיילדות או לעיסוקה
 של מיילדת, אשר אילו נעשתה בידי מיילדת היתה אסורה לפי

 סעיף קטן(א); המפר הוראה זו, דינו - קנם.

 (ה) מיילדת, שאדם אחר עוסק בפרסום עיסוקה, חייבת
 לעשות כל שאפשר כדי למנוע מאותו אדם לפעול בניגוד להוראות
 סעיף קטן (ד): הפרה המיילדת הוראה זו, דינה - מחצית הקנס

 הקבוע בסעיף 61(אץ1) לחוק העונשין, התשל״ז-21977.

 (ו) הפר אדם את הוראות סעיף קטן (ד), לענין מיילדת
 מסוימת, חזקה היא כי אותה מיילדת הפרה את חובתה לפי סעיף
 קטן(ה), אלא אם כן הוכיחה המיילדת כי עשתה כל שאפשר כדי

 למלא את חובתה.

 (ז) הוראות לפי סעיף זה באות להוסיף על הוראות כל
 דין.׳

 (א) בחוק לשכת עורכי הדין, התשב״א-51961, במקום סעיף 55 יבוא:

 ״הסדרת פרסומת 55. (א) עורך דין לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת
 לעיסוקו אלא בהתאם לכללים שתתקין המועצה הארצית באישור

 שר המשפטים וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

 תיקון פקודת
 המיילדות -

 תיקון חוק 2.
 לשכת עורכי

 הדין - מסי 27
 וחוק הנוטריונים

 מסי 7

 * נתקבל בכנסת ביום י" א באייר התש־ס (16 במאי 2000); הצעת החוק ודברי הסבו פורסמי בהצעות חוק
 2725. מיום ה׳ בתמוז התשנ־ח (29 ביוני 1998). עמי 406.

 י חוקי א״י, כרך בי. עמי(ע) ג90.
 2 סייח התשל״ז, עמי 226.

 5 סייח התשכ״א, עמי 178.
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 (ב) בכללים כאמור ייקבעו סוגים, צורות ודרכים של
 פרסומת המותרים לעורכי דין, ובלבד שלא יהיה בהם כדי להטעות
 את הציבור או לפגוע בו או משום פגיעה בכבוד המקצוע; כן
 ייקבעו באותם כללים מקרים וצורות שבהם רשאי או חייב עורך דין

 לציין את שמו ומקצועו.״

 (ב) בחוק הנוטריונים, התשל״ו-976ו", במקום סעיף 25 יבוא:

 ״הסדרת פרסומת 23. נוטריון לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו אלא
 בהתאם לכללים שהותקנו לפי סעיף 55 לחוק הלשכה: כן יחולו על
 נוטריון הכללים שהותקנו לפי הסעיף האמור, לענין ציון השם

 והמקצוע.״

 3. בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-976ו5 - תיקון פקודת
 הרופאים -

 (1) במקום סעיפים וו עד 14 יבוא: מס• 6

 ״סייגים לפרסומת 11. (א) רופא מורשה לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת
 לעיסוקו שיש בה כדי להטעות או שיש בה משום פגיעה בכבוד

 המקצוע או שהיא בניגוד לתקנות שהותקנו לפי סעיף קטן(ג).

 (ב) שר הבריאות, בהתייעצות עם ההסתדרות הרפואית
 בישראל ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי

 לקבוע סוגים, צורות, ודרכים של פרסומת -

 (ו) שייש בהם כדי להטעות;

 (2) שיש בהם משום פגיעה בכבוד המקצוע.

 (ג) שר הבריאות, בהתייעצות עם ההסתדרות הרפואית
 בישראל ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי
 לקבוע איסורים על סוגים, צורות ודרכים של פרסומת שיש בהם

 משום פגיעה בציבור.

 (ד) לא יעשה אדם פרסומת לעיסוק ברפואה או לעיסוקו של
 רופא מורשה, אשר אילו נעשתה בידי רופא מורשה היתה אסורה

 לפי הוראות סעיף קטן(א).

 (ה) רופא מורשה, שאדם אחר עוסק בפרסום עיסוקו, חייב
 לעשות כל שאפשר כדי למנוע מאותו אדם לפעול בניגוד להוראות
 סעיף קטן(ד); המפר הוראה זו, דינו - מחצית הקנס הקבוע בסעיף

 ו6(אץ1) לחוק העונשין, התשל״ז-1977.

 (ו) הפר אדם את הוראות סעיף קטן(ד), לענין רופא מורשה
 מסוים, חזקה היא כי אותו רופא הפר את חובתו לפי סעיף קטן(ה),
 אלא אם כן הוכיח הרופא כי עשה כל שאפשר כדי למלא את

 חובתו.

 שמירת דינים 12. הוראות לפי סעיף 11 באות להוסיף על הוראות בל דין.״;

 (2) בסעיף ו6(א), פסקה (6) - תימחק.

 י ס״דו התשל״ו, עמי 196.

ני מדינר! ישראל. נוסח חדש 0ג. עמי 594.  5 די
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 תיקון חוק 4. בחוק הפסיכולוגים, התשל״ז-61977 -
 הפסיכולוגים -

 מם׳ ג (1) במקום סעיף 6 יבוא:

 ״סייגים לפרסומת 6. (א) פסיכולוג לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת
 לעיסוקו שיש בה כדי להטעות או שיש בה משום פגיעה בכבוד

 המקצוע או שהיא בניגוד לתקנות שהותקנו לפי סעיף קטן(ג).

 (ב) שר הבריאות, בהתייעצות עם המועצה ובאישור ועדת
 החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע סוגים, צורות. ודרכים

 של פרסומת -

 (ו) שיש בהם כדי להטעות:

 (2) שיש בהם משום פגיעה בכבוד המקצוע.

 (ג) שר הבריאות, בהתייעצות עם המועצה ובאישור ועדת
 החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע איסורים על סוגים,

 צורות ודרכים של פרסומת שיש בהם משום פגיעה בציבור.

 (ד) לא יעשה אדם פרסומת לעיסוק בפסיכולוגיה או
 לעיסוקו של פסיכולוג, אשר אילו נעשתה בידי פסיכולוג היתה

 אסורה לפי/הודאות סעיף קטן(א).

 (ה) ^סיכולוג, שאדם אחר עוסק בפרסום עיסוקו, חייב
 לעשות כל שאפשר כדי למנוע מאותו אדם לפעול בניגוד להוראות
 סעיף קטן(ד); המפר הוראה זו, דינו - מחצית הקנס הקבוע בסעיף

 ו6(אץו) לחוק העונשין, התשל״ז-1977.

 (ו) הפר אדם את הוראות סעיף קטן (ד), לענין פסיכולוג
 מסוים, חזקה היא כי אותו פסיכולוג הפר את חובתו לפי סעיף קטן
 (ה), אלא אם כן הוכיח הפסיכולוג כי עשה כל שאפשר בדי למלא

 את חובתו.

 (ז) הוראות לפי סעיף זה באות להוסיף על הוראות כל

 דין.״;

 (2) בסעיף 53, אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(בו) העובר על הוראות סעיף 6(א) ו־(ד), דינו - קנס.״

 תיקון חוק 5. בחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ״א-ו99ו', במקום פרק הי: פרסומים יבוא:
 הרופאים

 הווטרינרים -
 מס׳ 2 ״פרק הי: פרסומת

 סייגים לפרסומת 23. (א) רופא וטרינר לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו
 שיש בה כדי להטעות או שיש בה משום פגיעה בכבוד המקצוע או שהיא

 בניגוד לתקנות שהותקנו לפי סעיף קטן(ג).

 (ב) השר, בהתייעצות עם הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל
 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע סוגים, צורות,

 ודרכים של פרסומת -

 6 ס״ח התשל״ז, עמי 158.

 7 ס״ח התשנ״א, עמי 76.
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 (ו) שיש בהם כדי להטעות:

 (2) שיש בהם משום פגיעה בכבוד המקצוע.

 (ג) השר, בהתייעצות עם הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל
 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע איסורים על

 סוגים, צורות ודרכים של פרסומת שיש בהם משום פגיעה בציבור.

 (ד) לא יעשה אדם פרסומת לעיסוק ברפואה וטרינרית או לעיסוקו
 של רופא וטרינר, אשר אילו נעשתה בידי רופא וטרינר היתה אסורה לפי

 הוראות סעיף קטן(א).

 (ה) רופא וטרינר, שאדם אחר עוסק בפרסום עיסוקו, חייב לעשות
 כל שאפשר כדי למנוע מאותו אדם לפעול בניגוד להוראות סעיף קטן(ד);
 המפר הוראה זו, דינו - מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(אץו) לחוק

 העונשין, התשל״ז-ד97ו.

 (ו) הפר אדם את הוראות סעיף קטן(ד), לענין רופא וטרינר מסוים,
 חזקה היא כי אותו רופא וטרינר הפר את חובתו לפי סעיף קטן(ה), אלא אם

 כן הוכיח הרופא הווטרינר בי עשה כל שאפשר כדי למלא את חובתו.

 שמירת דינים 24. הוראות לפי סעיף 23 באות להוסיף על הוראות כל דין.״

 6. בחוק העיסוק באופטומטריה, התשנ״א- 1991* - תיקון חוק העיסוק
 באופטומטריה

 (ו) במקום סעיפים 9 עד 2ו יבוא:

 ״סייגים לפרסומת 9. (א) אופטומטראי לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת
 לעיסוקו שיש בה כרי להטעות או שיש בה משום פגיעה בכבוד

 המקצוע או שהיא בניגוד לתקנות שהותקנו לפי סעיף קטן(ג).

 (ב) השר, בהתייעצות עם הארגון שלדעתו מייצג את
 המספר הגדול ביותר של אופטומטראים (להלן - הארגון המייצג)
 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע סוגים,

 צורות, ודרכים של פרסומת ־

 (ו) שיש בהם כדי להטעות:

 (2) שיש בהם משום פגיעה בכבוד המקצוע.

 (ג) השר, בהתייעצות עם הארגון המייצג ובאישור ועדת
 החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע איסורים על סוגים,

 צורות ודרכים של פרסומת שיש בהם משום פגיעה בציבור.

 (ד) לא יעשה אדם פרסומת לעיסוק באופטומטריה או
 לעיסוקו של אופטומטראי, אשר אילו נעשתה בידי אופטומטראי

 היתה אסורה לפי הוראות סעיף קטן(א).

 (ה) אופטומטראי, שאדם אחר עוסק בפרסום עיסוקו, חייב
 לעשות כל שאפשר בדי למנוע מאותו אדם לפעול בניגוד להוראות
 סעיף קטן(ד): המפר הוראה זו, דינו - מחצית הקנס הקבוע בסעיף

 ו6(אץו) לחוק העונשין, התשל״ז-ד97ו.
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 (ו) הפר אדם את הוראות סעיף קטן(ד), לענין אופסומטראי
 מסוים,.חזקה היא כי אותו אופטומטראי הפר את חובתו לפי סעיף
 קטן(ה), אלא אם כן הוכיח האופטומטראי כי עשה כל שאפשר כדי

 למלא את חובתו.

 (ז) הוראות לפי סעיף זה וסעיף 13 באות להוסיף על הוראות
 כל דין.״;

 (2) בסעיף גו, אחרי ״או שהורשע בעבירה שיש עמה קלון״ יבוא ״או שהפר הוראות
 לפי סעיף 9״;

 (3) בסעיף 17 -

 (ו) המילים ״עד וו״ - יימחקו;

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) העובר על הוראות סעיף 9(א) ו־(ד), דינו - קנס.״

 תיקון פקודת 7. בפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל״ט-1979', במקום פרק זי: פרסומים
 רופאי השיניים -

 מם 4 . יבוא:
 ״פרק ד: פרסומת

 סייגים לפרסומת 38. (א) מורשה לריפוי שיניים או תאגיד כאמור בסעיף 3א לא יעשה,
 במישרין או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו שיש בה כדי להטעות או שיש בה
 משום פגיעה בכבוד המקצוע או שהיא בניגוד לתקנות שהותקנו לפי סעיף

 קטן(ג).

 (ב) שר הבריאות, בהתייעצות עם ההסתדרות לרפואת שיניים
 בישראל ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסה, רשאי לקבוע

 סוגים, צורות, ודרכים של פרסומת -

 (ו) שיש בהם כדי להטעות:

 (2) שיש בהם משום פגיעה בכבוד המקצוע.

 (ג) שר הבריאות, בהתייעצות עם ההסתדרות לרפואת שיניים
 בישראל ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסה, רשאי לקבוע
 איסורים על סוגים, צורות ודרכים של פרסומת שיש בהם משום פגיעה

 בציבור.

 (ד) לא יעשה אדם פרסומת לעיסוק ברפואת שיניים, לעיסוקו של
 מורשה לריפוי שיניים או לעיסוקו של תאגיד כאמור בסעיף 3א, אשר אילו
 נעשתה בידי מורשה לריפוי שיניים או בידי תאגיד כאמור בסעיף 3א

 היתה אסורה לפי הוראות סעיף קטן(א).

 (ה) מורשה לריפוי שיניים או נושא משרה בתאגיד כאמור בסעיף
 3א, שאדם אחר עוסק בפרסום עיסוקו של המורשה או של התאגיד, חייב
 לעשות כל שאפשר כדי למנוע מאותו אדם לפעול בניגוד להוראות סעיף
 קטן(ד); המפר הוראה זו, דינו - מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א^) לחוק
 העונשין, התשל״ז-1977; לענין סעיף זה, ״נושא משרה״ - מנהל פעיל
 בתאגיד או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על

 פרסומת.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 614.
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 (ו) הפר אדם את הוראות סעיף קטן(ד), לענין מורשה לריפוי שיניים
 מסוים או תאגיד מסוים, חזקה היא כי אותו מורשה או נושא משרה
 בתאגיד, הפר את חובתו לפי סעיף קטן(ה), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל

 שאפשר כדי למלא את חובתו.

 שמירת דינים 39. הוראות לפי סעיף 38 באות להוסיף על הוראות כל דין.״

 8. תחילתו של חוק זה בתום שישה חודשים מיום פרסומו. תחילה

ד ברק ו ה  א
 ראש הממשלה

ג ר ו ם ב ה ר ב ן א מ צ י ר ו ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק מם הכנסה (פטור ממם על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)
 (הוראת שעה)(תיקון מם׳ 7), התש״ס-2000*

 1. בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה), תיקון סעיף ד
, בסעיף 7, במקום ״כיב בטבת התש״ס (31 בדצמבר 1999)״ יבוא ״ה׳ בטבת  התשץ-1990י

 התשס״א (31 בדצמבר 2000)״.

 2. תחילתו של חוק זה ביום כ״ג בטבת התש׳׳ם (ו בינואר 2000). תחילה

יגה) שוחט ד ברק אברהם (בי  אהו
 ראש הממשלה שר האוצר

 עזר ויצמן אברהם בורג
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום י־א באייר התש״ס (6 ו במאי 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2860, מיום ז׳ באדר ב׳ התש״ס (14 במרס 2000), עמי 328.

 ם״ח התש־ן, עמי 148; התשנ״ט, עמי 5ג1.
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