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 חוק לתיקון פקודת העיריות (מם׳ 2), תשט״ו—1955*

 1. בסעיף 61 לפקודת העיריות, 1934 1 (להלן — הפקודה), ,כסעיף קטן(1), אחרי הפםקה
: ו ב העליון״, תבוא פסקה ז י נ  (ב) ולפני הסיפה המתחילה במלים ״רשאי הג

 ״(ג) נבדקה על ידי ועדת חקירה, שמינה שר הפגים בהתייעצות עמ שד
 המשפטים ושלא היו בה לא הבר המועצה ולא דוב חבריט שחט עובדי המדינה,
 ואותה ועדה מצאה שאין המועצה עשויה למלא תפקידיה כראוי, והמליצה לפני

 שר הפנים על פיזור המועצה.״

ה:  2 אחרי םעיף 86 לפקודה יוומף סעיף ז

ר 86א. (א) בסעיף זה, //עבודת חוץ״ — כל עסק או עבודה מחוץ לשירות סו  ״אי

ח העיריה, למעט — ת ח ו י ו ב  ע

 (1) עבודה ציבורית שלא על מנת לקבל פרס!

 (2) עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית ללא התקשרות
 קבועה!

 (3) השקעת הון וקבלת רווחים ממנה שאין אתן עבודה או
 עיסוק.

 (ב) עובד העירייה המשמש בקביעות במשרה מלאה (בסעיף זה ״«
 עובד עיריה) לא יעסוק ולא ישתתף בעקיפין׳ או במישרין בעבודת חוץ ז
 אולם רשאי ראש עיריה, באישור המועצה, להתיר לעובד עיריה לעמוק
 בעבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרם, ומועצת עיריה רשאית, במקרים
 מיוחדים, להתיר לעובד עיריה לעמוק בעבודת חוץ גמ על מנת לקבל פרם,
ו למי סעיף 85 תהא החלמתה טעונה  אלא שבנוגע לפקידי העיריה שנתמנ

 אישור שר הפנים.

 (ג) אין מועצה רשאית להתיר לעובד עיריה לעסוק בעבודת חיץ על
 מנת לקבל פרס לפי סעיף זה, אלא אם —

 (1) היא לטובת הכלל!
, ה י ף י ^ ׳ ̂ןירך• ד  ! ק  (2) אינה עשויה לפגוע לרעה בתפקידיו ש

 (3) אין בה משום התחרות בלתי הוגנת עם מי שאינו עובד
ה; רי  עי

 (4) אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד,
 או מוסד, העומדים במגע כספי, מסחרי או עניני עם העיריה!

 (5) העובד הצהיר על הפרם שיקבל בעדה.

 (ד) על אף האמור בסעיף זה׳ רשאי עובד עיריה, באישור ראש
 העיריה, לעמוק בעבודה מדעית׳ אמנותית או ספרותית מחוץ לשירות

 העיריה, גמ אט העבודה היא בהתקשרות קבועה.

י 1055:) ; הצעת !•;חוק ודברי וזסבר נתפרסמו נ ו י ח תשט״ו (27 ה מ ת ם ז׳ ב ו י  * נתקכ? בכנסת ב
 בה״ח 105, תשי״ד, עטי 96.

 1 ע״ ו 1031, תום׳ 1 מס׳ 414, עמי 1.

6.7.1955 , ו ז תמט״  ספר החויןיט 187, ט״ז בתמו



 (ה) עובד עיריה, העובד בעבודת חוץ על מנת לקבל פרט בניגוד
 להוראות סעיף זה׳ דינו — קנס פי שלושה משווי הפרט שניתן בעד אותה

 עבודה.
 (0 הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף 91,״

 מ ש ה ש ד ת מ ש ה ש פ י ר א
 ראש הממשלה שר הפנים

־ צ ב י ק ב ן ח  צ
נה  נשיא המדי

 מספר 43

 הגדרות

 חוק לטיפול בחולי נפש, תשט״ו—1955 ״

 אשפוז וזו?!-! על
 פי תעודת רומא

 אשפוז
 על ידי מנהל

 התנגדות
 לקבלת חולה

 חולה מסוכן
 לעצמו

 או לציבור

ז חולה  אשפו
 על פי צו

ת משפט י  ב

 1. בחוק

!  ״בית חוליפ״ —• כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940 1
 ״חולה״ —־ הסובל ממחלת נפש ז

 ״מנמלי׳ — מנהל רפואי של בית חולים 5

 ״פסיכיאטר מחוזי״ — רופא שנתמנה על ידי שר הבריאות להיות פסיכיאטר מחוזי לענין
 חוק זה, וכולל סגן פסיכיאטר שנתמנה באמור;

 ־״קרוב״ ~~ בךזוג,׳אב, אם, בן, בת, אח, אהותדיסב,״םבה׳־מאמץ׳״מאומץ,

 2» (א) לא יתקבל חולה לבית חולים אלא על פי תעודת רופא! והוא, כשאין בחוק זה
 הוראה אחרת.

 (ב) תקפה של תעודת הרופא הוא חמישה עשר יום מהיום שבו ניתנה.

 3־ מנהל, או רומא אחר שהוסמך לכך על ידיו׳ רשאי לקבל חולה לבית החוליט ללא
 תעודת רופא, אם בדק את החולה ומצא שקבלתו לבית החולים אינה סובלת דיחוי, או אם

 ביקש החולה להתקבל לבית החוליה מרצונו החפשי.

 A התנגד אדם לקבלת חולה לבית חולים׳ אין לקבלו אלא באישור פסיכיאטר מחוזי.

כח פסיכיאטר מחוזי כי חולה עלול־לםבן את עצמו"או את הזולת׳ חייב הוא להורות, ו נ " .5 
 בכתב, שהחולה יאושפז בבית הולים.

 6. (א) הועמד נאשם לדין פלילי, ובית המשפט מבור, אם על פי ראיות שהובאו לפניו
 מטעם אחד מבעלי הדין ואם על פי ראיות שהובאו לפניו ביזמתו שלו, כי הנאשם אינו מסוגל
 לעמוד בדין מחמת היותו חולה׳ רשאי בית המשפט לצוות שהנאשם יאושפז בבית חולים.

 (ב) הועמד נאשם לדין פלילי, ובית המשפט מצא כי הנאשם עשה את מעשה העבירה
 שהואשם בו׳ אבל החליט, אם על פי ראיות שהובאו לפניו מטעם אחד מבעלי הדין ואם על
 פי ראיות שהובאו לפניו ביזמתו שלו׳ שמחמת היות הנאשם חולה בשעת מעשה אין הוא בר־

 עונשין, ועדיין הוא חולה, יצווה בית המשפט שהנאשם יאושפז בבית חולים.

י 1055); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו נ ו י ז תמט׳׳ו (27 ב ם ז׳ בתמו ו ל בכנסת בי ב ק ת נ * 
, עמי 90. ו  בה״ח 230, תשט״

 1 עייר 1940, תום׳ 1 מיש׳ 1065, עמי 101.
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, לעגין ערעור, כדין , דעו (ב) (א) או לפי סעיף קטן  (ג) צו בית משפט לפי סעיף קטן
 הרשעה.

 (ד) כדי לאפשר לבית המשפט להכריע אט יש מקום ליתן צו לפי סעיף זה, רשאי
 הוא לצוות׳ לפי בקשת בעל דין או ביזמתו שלו׳ שהנאשם ייבדק בדיקה רפואית, וכן׳ אם

 יש צורך בכך׳ שיאושפז בבית חולים.

 (ה) צו לפי סעיף זה יבוצע על ידי פסיכיאטר מחוזי י, בית המשפט לא יפרש בית
 חולים מטויים שבו יאושפז החולה, ובית חולים שנקבע לכך על ידי הפסיכיאטר המחוזי, או

׳ יאשפז את האדם הנזכר בצו.  מטעמו

 7. (א) ניתנו צו בית משפט לפי סעיף 6 או הוראת פסיכיאטר מחוזי או תעודת רופא,
 לאשיפוזו של חולה בבית חולים, והחולה מסרב לאשפוז, רשאי הפסיכיאטר המחוזי להורות

(להלן — הוראת אשפוז).  על אשפוזו של החולה בעל בדחו

 (ב) העתק הוראת האשפוז יישלח מיד ליועץ המשפטי לממשלה.
 (ג) היה רופא סבור כי אשפוזו של חולה אינו סובל דיחוי, והחולה אושפז בעל

 פרחו, ישוחרר החולה, אם לא נתקבלה הוראת אשפוז תוך חמישה ימים מיום אשפוזו.

 רשאי פסיכיאטר מחוזי, בהוראת אשפוז —
 (1) למנות מטפלים, שיבצעו את ההוראה 1

 (2) להורות כי מבצעי ההוראה כאמור יהיו זכאים לקבל את עזרת המשטרה
 בשעת הצורך ז

 (3) לקבוע את בית החולים בו יאושפז החולה 1

 (4) להסמיך את מבצעי הוראת האשפוז להיכנס לבית החולה׳ לבית חולים או
 להצרים אחרים המפורטים בהודאת האשפוז כדי לבצעה

 (5) לקבוע את תנאי האשפוז.

.8 

 (א) קבלת חולה לבית חולים ועל שחרורו יודיע המנהל מיד לשר הבריאותו
 פרטי ההודעות ודרכי מסירתן ייקבעו בתקנות.

 (ב) בסעיף זה ״שחרור״׳ לרבות שחרור לנםיון.

 10. אושפז חולה בבית חולים ואין החולה מסוגל לדאוג לנכסיו׳ יודיע על כך מיד
 הפסיכיאטר המחוזי לאפוטרופוס הכללי.

 11. כל אדם רשאי להגיש לועדה פסיכיאטרית ערר על אשפוזו של חולה בבית חולים
 שלא על פי צו בית המשפט.

 12. (א) ועדה פסיכיאטרית תתמנה על ידי שר הבריאות• ועל מינויה תפורסם הודעה
 ברשומות ובה יפורט אזור שיפוטה.

 (ב) ועדה פסיכיאטרית תהיה של שלושה אלה:

 (1) אדם שהוא כשיר להתמנות שופט שלום (להלן — חבר משפטי), והוא
ם!  יתמנה על פי הצעת שר המשפטי

ה; נ י  (2) רופא בשירות המד
 (3) רופא למחלות נפש שייבחר מתוך רשימת מועמדים אשר תוגש לשר

 הבריאות על ידי ההסתדרות הרפואית בישראל.
 (ג) שר הבריאות ימנה סגן לכל חבר הועדה הפסיכיאטרית! כשירותו של סגן

 בכשירותו של חבר.

 הוראת אשפי)

 ביצוע
ז  הוראת אשפו

 הודעות
 אשפוז ושחרור

 הורעה
ס פו טרו  ?אפו

 הכללי

ז  ערר על אשפו

 ועדה
 פסיכיאטרית
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 (ד) החבר המשפטי ישמש יושב ראש הועדה כשהיא דנה בעררים׳ והרופא בשירות
 המדינה ישמש יושב ראש הועדה כשהיא דנה בענינים אחרים.

יות וזהירה  סמכו
 של הפסיכיאטר

 המחוזי

 תסקירים

 אמצעי כפיה
 וסטים מסוכנים

 שחרור חולה
 על ידי מנהל

 שחרור חולה
 שאושפז על פי

 צו בית הטשפט

 התנגדות
 לשחרור חולה

 ערר על
 אי־שחרור

 העברת החולה
 לבית חולים אחר

 13. פסיכיאטר מהוזי רשאי להיכנס לכל בית חולים ולערוך בו כל חקירה או בדיקה הנראית
 לו דרושה לשם פיקוח יעיל על הטיפול בחולים ועל קיום הוראות חוק זה׳ ומנהל בית חולים

 וכל עובדיו חייבים לענות לו תשובות מלאות וכנות על כל שאלותיו.

 14. שר הבריאות רשאי, בתקנות׳ להטיל על מנהלי בתי חולים להגיש לו, או למי שיקבע
 לכך, תסקירים׳ בצורה ובמועדים שיקבע, על הטיפול בהולים שאושפזו בבתי החולים תחת

 הנחלתם ועל הסדרים הקיימים בבתי חולים לטיפול בחולים.

 15. (א) המשתמש בבית הולים כלפי חולה באמצעי כפיה שלא על פי פקודת רופא או
 באישורו, אשם בעוון.

 (ב) כל שימוש באמצעי כפיה כלפי חולה יירשם בפנקס מיוחד! טפסי הפנקס המיוחד
 ודרך ניהולו ייקבעו בתקנות.

 (ג) שר הבריאות רשאי׳ בתקנות, לתת הוראות כלליות בדבר השימוש באמצעי
 כפיה, או בתרופות המכילות סמים מסוכנים׳ תוך כדי טיפול בחולים.

 (ד) בסעיף זה —
 (1) ״אמצעי כפיה׳/ לרבות בידוד, כתונת כפיה, כבילה 1

.  (2) ״סם מסוכך — כמשמעותו בפקודת הסמים המסוכנים, 1936 2

 16. פרט לאמור בסעיף 17, רשאי מנהל לשחרר חולה מבית החולים, אם בדק את החולה
 ומצא כי הזר לאיתנה או שהחולה אינו טעון עוד אשפוז בבית החולים לשם הגנה על הציבור.

 17. (א) אושפז חולה בבית חולים על פי צו בית המשפט לפי סעיף 6׳ וועדה פסיכיאטרית
! הודעה על מועד השחרור תימסר  סבורה כי יש לשחררו, תקבע הועדה את מועד שחרורו

 לשר הבריאות ולפרקליט המחוז.
 (ב) אושפז נאשם בבית חולים, לאחר שביר. המשפט מצא כי אין הוא מסוגל לעמוד
 בדין מהמת היותו חולה, והנאשם שוחרר מבית החולים לפי סעיף קטן (א), רשאי היועץ

 המשפטי לממשלה להורות כי יועמד לדין על העבירה בה הואשם לראשונה.

 18. התנגד קרובו של החולה או האפוטרופוס על גופו לשחרורו מבית החולים. אין
 לשחרר את החולה מבית החולים אלא באישור פסיכיאטר מחוזי.

 19. ביקש אדם שחולה ישוחרר מבית חולים והמנהל סירב לשחררו, רשאי המבקש להגיש
 לועדה הפסיכיאטרית ערר על החלטת המנהל.

 20. חולה שאושפז בבית חולים, אין להעבירו לבית חולים אחר אלא באחד מאלה:

 (1) בהסכמתו 5

 (2) לפי בקשת קרובו של החולה או האפוטרופוס על גופו או בהסכמתם,
 ובהסכמתם בכתב של מנהל בית החולים שבו אושפז החולה לראשונה ושל מנהל

, ר ב . < ר  בית החולים שאלין י

 (3) על פי הוראות פסיכיאטר מחוזי.

 עייר 1986, תום׳ 1 מם׳ 577, עמי 130.
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 חילוקי דעות
 בדבר העברת

 חולה לבית
 חולים אחר

! ו  שחרור לנטי

ה ולא נתמלא אף ח  21. היה מנהל סבור כי חולה שאושפז טעון העברה לבית חולים א
 אחד מן התנאים האמורים בסעיף 20׳ או אם ביקש קרובו של החולה או האפוטרופוס על
 גופו להעביר את החולה לבית חולים אהד, ולא השיג לכד את הסכמתו של מנהל בית חולים
 כאמור בסעיף 20, יכריע בדבר הפסיכיאטר המחוזי של המחוז שבו נמצא בית החולים שאליו
 מבקשים להעביר את החולה! המבקש רשאי להגיש לועדה הפסיכיאטרית ערר על החלטת

 הפסיכיאטר המחוזי.

 22. (א) מנהל רשאי לשחרר חולה לנטיון לתקופה מסויימת או למטרה זמנית, אם הוא
 סבור כי שחרור כזה עשוי להועיל לחולה.

 (ב) חולה שאושפז לפי צו בית המשפט לפי סעיף 6, לא ישוחרר לנפיון או למטרה
 זמנית לפי מעיף זה׳ אלא באישור ועדה פסיכיאטרית.

 (ג) חולה ששוחרר לנסיון או למטרה זמנית לפי סעיף זה׳ רשאי המנהל ששחררו
 לדרוש החזרתו בכל עת לבית החולים.

 (ד) דרש מנהל החזרתו של חולה לפי סעיף קטן(ג) והחולה לא חזר׳ רשאי פסיכיאטר
 מחוזי, על פי בקשת המנהל, לתת הוראת אשפוז כמשמעותה בסעיפים 7 ו־8.

 23. (א) כל הסמכויות הנתונות לפי חוק זה לפסיכיאטר מחוזי׳ נתונות גם לועדה
 פסיכיאטרית.

 (ב) ועדה פסיכיאטרית כשהיא דנה בעררים לפי חוק זה, נתונות לה גם הסמכויות
 שאפשר להעניקן לועדת חקירה לפי סעיף 5 לפקודת ועדות חקירה 3,

 24. (א) ועדה פסיכיאטרית כשהיא דנה בעררים לפי חוק זה׳ רשאית לדון בנוכחות
ניה! דיוניה לא ייפסלו  החולה או בהיעדרו, בפומבי או בדלתיים סגורות׳ ככל שייראה בעי
 בשל כך בלבד, שלא ניתנה הזדמנות לחולה או לבא כוחו או לטוען אחר להתייצב ולטעון

 לפניה, ובלבד שהחולה נבדק לפחות פעם אחת על ידי רוב חברי הועדה.

 (ב) צורת הערר, דרכי הגשתו ופדרי דיוניה של הועדה בערר, במידה שלא נקבעו
 בחוק זה, ייקבעו בתקנות,׳ ובמידה שלא נקבעו בתקנות, ייקבעו על ידי הועדה.

 25. (א) על החלטת ועדה פסיכיאטרית בערר לפי סעיפים 11 או 19 רשאים היועץ
 המשפטי לממשלה או בא כוחו, החולה, קרובו או האפוטרופוס על גופו, לערער לפני בית

 משפט מחוזי.

 (ב) שר המשפטים יקבע, בתקנות׳ דרכי הערעור וסדרי הדיון בו.

יות החולה 26. (א) חולה שאושפז בבית הולים רשאי —  זכו

 (1) לשלוח ולקבל מכתבים סגורים וצרורות דואר אחרים ו
 (2) לקבל אורחים בזמנים שיקבע מנהל בית החולים.

ב) רשאי המנהל להגביל זכויותיו של החולה לפי סעיף זה במידה שהדבר דרוש ! 
 לדעתו מטעמים רפואיים, ובלבד שלא תוגבל זכותו של החולה לשלוח מכתבים סגורים

 לעורך דינו, לשר הבריאות וליועץ המשפטי לממשלה.

 נכסי החולה 27. (א) אושפז חולה בבית חולים׳ ואין אפוטרופוס טבעי עליו׳ והפסיכיאטר המחוזי

 הודיע לאפוטרופוס הכללי שאין החולה מסוגל לדאוג לנכסיו, רואים את האפוטרופוס הכללי
 כמנהל הנכסים של החולה כל עוד לא נתמנה על נכסיו אפוטרופוס.

 (ב) האפוטרופוס הכללי רשאי, אם הוא רואה צורך בכך, לכנס את נכסי החולה,

יות ועדה  סמכו
כיאטרית  פסי

ת י  סדרי ד
 בעררימ

 ערעור

 חוקי א״י, כרו אי, פרק כ״א, עמי 152.
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 לקנות אחיזה ולהחזיק בהט׳ לעשות לגבי הנכסים כל פעולות שאינן סובלות דיחוי, לרבות
 מילוי התחייבויות כספיות, וכן: רשאי הוא לייצג את החולה בכל הליך משפטי בעגין נכסיו.
 (ג) הוראות הסעיפים 7, 8 ו״ 21 לפקודת האפוטרופוס הכללי׳ 1944*, יחולו על

 הנהלת רכושו של החולה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
 (ד) בסעיף זה —

 ״נכסי/ לרבות מקרקעים ומטלטלים, זכות בנכס, כספים, מוניטין וכל זבות בחבר בני אדם י
 או בניהולו.

 28. (א) מי שהגיעה אליו׳ תוך כדי ביצוע חוק זה או בקשר עם ביצועו, ידיעה בדבר םוריוית
 חולה׳ חייב לשמרה בסוד ולא לגלותה אלא במידה שיש בכך צורך לשם ביצוע חוק זה
 והתקנות שהותקנו על פיו, או אם הורשה לכך על ידי בית המשפט, אך אין הוא פטור

 מהחובה לענות על שאלות שמציג לו מי שמוסמך לערוך חקירות על ביצוע עבירות.
 (ב) אין סעיף זה בא לאסור על רופא למסור ידיעות על מצבו של החולה לבני

 משפחתו ולידידיו.

 29. (א) רופא הנותן תעודה לצורך הסעיפים 2 או 22 כשהוא יודע כי האדם הנזכר בה עונשי!
 אינו חולה, או כשלא עשה מאומה כדי להיווכח אם הוא חולה או לא, דינו — מאסר עשר

 שנים.
 (ב) מי שגרם ביודעים לאשפוזו של אדם בבית חולים לפי חוק זה ללא צורך או שלא

 כדין׳ דינו — מאסר חמש שנים.
 (ג) מי שהפר או לא קיים הוראה שניתנה כדין על ידי פסיכיאטר מחוזי או ועדה

 פסיכיאטרית, דינו — מאסר שנתיים.
 (ד) העושה מעשה או הנמנע מעשות מעשה כדי לשלול מאדם זכות הניתנת לו לפי
 חוק זה או להכביד על מימושה, וכן העובר עבירה על הוראות חוק זה שאין עונש אחר

 בצדה, דינו — מאסר שנה אחת.

 30. (א): הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן׳ שמירת
 ובפרט — אך מבלי לפגוע בכלל — אין חוק זה בא לגדוע מזכותו של אדם לבקש סעד בבית דינים אחרים

 המשפט הגבוה לצדק.
 (ב) הוראות הסעיפים 6׳ 16, 17 ו־22 לא יחולו על מי שהובא לדין או אושפז בבית

 חולים על פי החוק המסדיר שפיטת חיילים בבתי דין צבאיים.

 31. בטלים — ניטו?

 (1) החוק העותומני בדבר מקלט למשוגעים מיום 19 צפר 1293 (3 במרס
) (1892 

 (2) סעיף 21 לפקודת שיפוט בתי משפט השלום, 1947 « {

 (3) סעיף 54 לפקודת הפרוצדורה הפלילית(שפיטה על פי כתב אישום) 6.

 32. שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוען, ביצוע יתקנית

ף ס ו ת ד ב י ר ה ש ש  מ
 ראש הממשלה שר הבריאות

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 4 עייר 1044, תום' 1 מט׳ 1380, עמי 110.

 5 ע״ ר 1047, תום׳ 1 מם׳ 1012, עמי 224.

 " הוקי א״י, כרד אי, פרק ל״ו, עט׳ 446.
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 חוק המעד (מדרי דין בעגיני קטינים, חולי נ&ש תעדריפ),ת^נדו—1955«
 מספר 44

־  1. בחוק זה -

 ״בית משפט״ — לרבות בתי דין, ועדות וגוטינ׳ דחויים המוסמכים נזיין לענייני שיפוט׳ ולמעט
 בית משפט ה/ץ בפלילים ו

 ״קטין״ ~~• מי שלא מלאו לו 18 שגה *

 ״נידן קטין׳׳ — ענין העומד להכרעה בבית משפט, ושבהכרעתו חייב או רשאי בית המשפט
 להביא.כחשבון קטינותו של קטין׳ אף שהקטין אינו בעל דין ן

 ״נידן חולה נפש״ •־ עניין העומד להכרעה בבית משפט, •ושביהכרעתו חייב או רשאי בית
 המשפט להביא בחשבון את מחלתו של חולה הנפש, אף שחולה הנפש אינו בעל דין{

 ״חולה נפש״, לרבות לקוי בשכלו{

 ״נידן נעדר״ —׳ עגין העומד להכרעה בבית משפט, ושבהכרעתו חייב או רשאי בית המשפט
 להביא בחשבון את העובדה שאדמ מלוגי נעדר מישראל או שמקום מגוריו אינו ידוע,

 אף שהאדם אינו בעל דין.

ן קטין ולחוות דעתו בתסקיר ד י  2׳ רשאי בית המשפט ל׳ווות על פקיד סעד לחקור מ
 בכתב.

ס לכל מ י ה  3. נצטווה פקיד סעד כאמור בסעיף 2׳ רשאי ויזמו לציידן הכנת תפקירו ל
 מקום בו נמצא או עשוי להימצא הקטין־ או חולה מנפש ולחקור כל אדם שהוא מבור שיש לו
 ידיעות הנוגעות לקטין או לחולה הנפש, וחייב הנחקר לענות לפקיד הפעד תשובות כנות

 ומלאות, אך אין הוא חייב לעשות כן אם התשובה עלולה לגולל עליו אשמה פלילית.

 4. התסקיר שהגיש פקיד הסעד כאמור יימסר לבעלי!׳;דין ובית המשפט ישמע כל טענה
 שבפיהם לכתוב בתסקיר אט לא ציווה בית המש&ט׳ מטעמים מיוחדים, שאין לגלות את

 תוכן התסקיר, כולו או מקצתו.

ג של הדיון לצוות על פקיד מעד לבוא ולהיחקר בפניו ל  5. (א) בית משפט דשאי בכל ש
ן קטין, אף אמ לא נצטווה למסור תסקיר כאמור בסעיף 2. ד י  מ

 (ב) הוראות סעיף 4 ׳יחולו על חקירה לפי סעיף זה בשינויים המחוייבימ לפי הענין.

ת דרו  הג

 צו ׳,׳פקיד סויד

ת ו י ו כ מ  ס
 פסי ר הסע

ת תסס י ר ר י ס  מ
ד ״;׳!>:!׳  פקי
ו י  ?גע? י הד

 חקירת
ד הסעד  פקי

 6. המענה כי תסקיר שהגיע׳ פקיד סעד לא נערך לפי הוראות חוק זה׳ לא תשמש עילה
 לערעור.

 7. הסמכויות הנתונות בחוק יוה לבית משפט ולפקיד סעדי בנידן קטין׳ נתונות לו גם
 !::נידן חולה נטש, בשינויים המחוייבימ לפי הענץ.

 8• רשאי היועץ המשפטי לממשלה אוי בא כוחו׳ אם הוא טבור שטובת קמין, חולה נפש
ל הליך בבית משפט׳ וכן להתייצב ולטעון בכל משפט שבו כ  או נעדר דורשת זאת, לפתוח י

 נדונים נידן קטין או נידן חולה נפש או נידן נעדר.

ן מערערים י  א
 ע? רדד

ר כת התסקי  ערי

 די! ח ו? ה נפש

ת ו י ו  סמכ
ועץ המשפטי  הי

 ?ממש?ה

י 1905) ; הצעת !;חוק ודברי השבר נתפרססי נ ו י ו (27 ב ז השט״ ום ז׳ בתמו  נ״קכ? בכנסת בי
, עמי 44. ו  בה״ח 222, תשט״

ז השט״ו, 0.7.1955 ם 87נ, מ״! בתמו קי  126 ספר החו



י מעז־ ד י י פק מ י  9. שר הסעד ימנה עובדים סוציאליים כפקידי׳ מעד לצורך חוק זה, מ

— ז ד ו ג ק מ ו - ע ו צ י 1ה». רשאי להתקין תקנו!*-. בכל הנוגע ב . ׳ ה  10. _ שר המשפטים ממונה על ביולוע חוק ז
 לביצועו.

 מ ש ה ש ר ת פ נ ח ס ר ו ז ן

 ראש הממשלה שר המשפטים

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 מספר 45

 חוק הגימוח הלאומי(תיקון), תשט״ו—955! *

ח םעיף!30 ק י  1. בסעיף 30 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד — 1953 1 (להלן — החוק העיקרי), במקום ת
: ה (א) יבוא סעיף קטן ז  סעיף קטן

- ואם אינה בחיים  ״(א) מבוטחת שהזדקקה לאשפוז בקשר ללידה, זכאית -
 זכאי בעלה או האפוטרופוס על הנולד׳ הכל לפי העי? — לקבל מהמוסד מענק
 לידה בשווי של —.55 לירות אם נולד ילד אהד׳ ובתוספת של —.25 לירות לכל
 ילד נוסף שנולד חי באותה לידה! המענק יינתן להוצאות האשפוז ולרכישת ציוד

 בשביל הנולד, או בציוד בעין בשבילו׳ הכל כפי שייקבע בתקנות.״

טפת ז החו קו  2. בתוספת הרביעית לחוק העיקרי, במקום סעיף 3 יבוא סעיף זה: תי
 ן׳[ ך,3! י״?ז ו ן*{

 ״3, בעד שני הימים הראשונים שלאחר יומ הפגיעה, בהם לא היה המבוטח
 מסוגל לעבודתו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת׳ כתוצאה מהפגיעה, לא ישולמו
 דמי הפגיעה׳ אלא אמ לא היה המבוטח מסוגל לעבודה כאמור שניט עשר ימים

 לפחות בנוסף על יופ הפגיעה.״

י ר נ ל ד ה מ א ו ת ג ר  מ ש ה ש
 ראש הממשלה י שרת העבודה

 י ז: ח ק ב ן ־ צ ב י

 נשיא המדינה

 תיקון מעות
(הוראות שונות) (תיקון מס׳ 5), תשט״ו•--1955 שנתפרסם י נ רו  בחוק מם הרכוש העי

 בספר החוקים 186׳ תשמ״ו, עמי 1.16, בסעיף 1(2), במקום ״(ד)״ צ״ל (ג1)״.

י 1.055) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו נ ו י ו (27 ב ז תשט״ ם ז׳ בתמו ו  * נתקבל בכנסת בי
, עמי.181. ו  בה״ח 213, תשט״

, עמ׳ 0. ד ״  1 ס״ת 137, תשי

127 6.7.1955 , ו ז תשט״ ז בתמו  ספר החוקים 187, ט״



 המחיר 120 פרוסך, הודפס ע־׳י המדפיס הממשלתי


