


רשומות

ספרהחוקים
9ביוני2022 2977 י'בסיווןהתשפ"ב

עמוד

חוקלתיקוןפקודתהרופאים)מס'13(,התשפ"ב-2022                                      860



ספרהחוקיםרר29,י'בסיווןהתשפ"ב,2022פ6פ9 860

חוק לתיקון פקודת הרופאים )מס' 13(, התשפ"ב-2022*

בפקודתהרופאים]נוסחחדש[,התשל"ז-6ר119)להלן-הפקודה(,בסעיף44ג)א(,במקום1פתיקוןסעיף44ג
"44אאו44ב"יבוא"44א,44באו44ד"פ

אחריסעיף44גלפקודהיבוא:2פהוספתסעיף44ד

"הוראותמיוחדות
לענייןרופא

מורשהשהורשע
בעבירתמין

רישיונושלרופאמורשהשהורשעבעבירתמין)א(44דפ )1(
אובעבירהלפיחוקלמניעתהטרדהמינית,התשנ"ח-

להחלטת ועד הרשעתו ממועד החל יותלה ,21998
)ב(אולהחלטתהשר המנהלבעניינולפיסעיףקטן
לפיסעיף41,לפיהמוקדם;אמצעימשמעתזהיינקט
במקוםכלאמצעימשמעתזמניאחרשננקטנגדולפי

פקודהזו,אםננקטפ

רופאשהורשעבעבירהכאמורבפסקה)1(ידווח )2(
למנהלעלהרשעתובאופןמיידי,ורשאיהואלבקש
מהמנהללבטלאתהתלייתהרישיון,לקצראתתקופת
ההתליהאולקבועהגבלותעלתחומיעיסוקובמקומהפ

בסעיףזה- )3(

"הורשע"-לרבותנאשםשביתהמשפטקבעכיביצע
אתהעבירה,אומישביתהמשפטמצאכיעשה
אתמעשההעבירהלפיסעיף15)ב(לחוקטיפול

בחולינפש,התשנ"א-31991;

"עבירתמין"-אחתמאלה:עבירהלפיסעיף214)ב(
עד)ב3(לחוקהעונשין,התשל"ז-רר19,עבירה
י'לחוקהאמור,למעט המנויהבסימןה'בפרק
של עבירה או שבו, 352 סעיף לפי עבירה
התעללותמיניתבקטיןאובחסרישעלפיסעיף

368גלחוקהאמורפ

הותלהרישיונושלרופאכאמורבסעיףקטן)א(,יחליט )ב(
המנהל,עלפיהמלצתועדהמיוחדתשימנהלענייןזה)בסעיף
זה-ועדהמיוחדת(,אםלבטלאתהתלייתהרישיון,להאריך
אתתקופתההתליהלתקופהנוספתשיקבעאולהגבילאת
תחומיעיסוקושלהרופאלתקופהשיקבע;רופארשאילבקש
שלאלמנותועדהכאמורבעניינו,ואםביקשזאת-תעמוד

התלייתהרישיוןבתוקפהעדלהחלטתהשרלפיסעיף41פ

חבריהוועדהשתמונהכאמורבסעיףקטן)ב(יהיוחברי )ג(
הוועדההמיוחדתלפיסעיף44א)א(,בשינוייםאלה:

נוסףעלחבריהוועדהכאמורימונהנציגבעל )1(
הכשרה,ידעוניסיוןבתחוםהפגיעותהמיניות;

התקבלבכנסתביוםח'בסיווןהתשפ"ב)רביוני2022(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *
-892,מיוםכ"זבאדרא'התשפ"ב)28בפברואר2022(,עמ'66פ

דינימדינתישראל,נוסחחדש30,עמ'594;ס"חהתשע"ז,עמ'6ר5פ 1

ס"חהתשנ"ח,עמ'166פ 2

ס"חהתשנ"א,עמ'58פ 3
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בוועדהתכהןאישהאחתלפחותפ )2(

חודש בתוך המיוחדת הוועדה את ימנה המנהל )ד(
מהמועדיםכמפורטלהלן,לפיהמוקדם:

מועדקבלתהדיווחמרופאעלהרשעתוכאמור )1(
בסעיףקטן)א()2(אומועדקבלתבקשתהרופאכאמור

באותוסעיףקטן;

סעיף לפי המשפט מבית הודעה קבלת מועד  )2(
56)א1(בדברהרשעתושלהרופא;

המועדשבונודעלמנהלעלההרשעהפ )3(

הוועדההמיוחדתתגישאתהמלצתהלמנהללא)ה( )1(
יאוחרמ־14ימיםמיוםמינויה,ובלבדשנתנהלרופא
הזדמנותנאותהלטעוןאתטענותיו,ולנפגעהעבירה
אולמימטעמו-הזדמנותלהביעאתעמדתובפניה;
המנהלרשאי,בנסיבותמיוחדות,לפיבקשתהוועדה,
להאריךאתהתקופההאמורהלתקופהנוספתאחת

בלבדשלאתעלהעלשלושיםימיםפ

תתקבל )ב( קטן בסעיף כאמור המנהל החלטת )2(
בתוך14ימיםמיוםקבלתהמלצתהוועדההמיוחדת

כאמורבפסקה)1(פ

על )ב( קטן סעיף להוראות בהתאם המנהל החליט )ו(
התלייתהרישיוןלתקופהנוספתאועלהגבלתתחומיעיסוקו
שלהרופאלתקופהשקבע,תעמודהחלטתובתוקפהעדתום
התקופהשקבעאועדלהחלטתהשרבעניינושלהרופאלפי
סעיף41,לפיהמוקדם;שינויהחלטהכאמורייעשהעלפי
המלצתהוועדההמיוחדתובהתאםלהוראותסעיףקטן)ה()1(פ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,מינההשרועדהבעניינו )ז(
44)א(,טרםההרשעה,רשאי שלרופאשהורשעלפיסעיף
המנהללהורותכיהוועדההאמורהתהיההוועדהשתמליץ

לולענייןהחלטהלפיסעיףקטן)ב(פ

הוגשהנגדרופאקובלנהלפיסעיף41,אחריהרשעתו, )ח(
תדוןהוועדההמיוחדתבעניינוגםלענייןמתןצולפיהוראות
סעיף41,ויחולולענייןזההוראותסעיף44,אלאאםכןהורה
השרכיהוועדהשתדוןבעניינושלהרופאתהיההוועדהלפי

סעיף44)א(פ

את להאריך מהמנהל לבקש רשאי מורשה רופא )ט(
הרישיון שהתליית ובלבד זה, בסעיף הקבועים המועדים

תעמודבתוקפהעדלהחלטתהמנהללפיסעיףקטן)ב(פ

הוראותסעיףזהלאיחולואםניתנהבעניינושלהרופא )י(
החלטהלפיסעיף41אואםניתנהטרםהרשעתוהחלטהלפי
סעיף44בלהאריךאתתקופתהתלייתרישיונועדלהחלטת

השרלפיסעיף41פ"
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מועדקבלתהודעהמביתהמשפטלפיסעיף56)א1( )2(
בדברהרשעתושלהרופא;
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בסעיף56לפקודה-3פתיקוןסעיף56

בסעיףקטן)א(,במקום"רשםביתהמשפט"יבוא"ביתהמשפט"והמילים"כשהם )1(
מאומתיםבידו"-יימחקו;

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,הורשערופאבעבירתמיןאובעבירה ")א1(
לפיחוקלמניעתהטרדהמינית,התשנ"ח-1998,יפעלביתהמשפטכאמורבאותו
סעיףקטןכברעםהכרעתהדין;לענייןזה,"הורשע"ו"עבירתמין"-כהגדרתם

בסעיף44ד)א(פ";

סעיףקטן)ב(-בטלפ )3(

תחילתושלחוקזהשלושהחודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(,והואיחול4פתחילהותחולה
עלרופאשהורשעמיוםהתחילהואילך;לענייןזה,"הורשע"-כהגדרתובסעיף44ד)א(

לפקודהכנוסחובחוקזהפ
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