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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק שירות ביטחון(שירות מילואים במשמר הגבול - הוראת שעה)
 (תיקון מסי 2), התשס״ו-2005

 תיקון סעיף י 1. בחוק שירות ביטחון (שירות במילואים במשמר הגבול - הוראת שעה), התשס״ב-

 2001י , בסעיף 1, ברישה, במקום ״לי בכסלו התשס״ו (31 בדצמבר 2005)״ יבוא ״די בטבת התשס״ט

 (31 בדצמבר 2008)״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 במשמר הגבול - הוראת שעה) (תיקון), התשס״ג-2002
 (ס״ח התשס״ג, עמי 50).

 נוכח המצב הביטחוני והמשימות הרבות המוטלות
 על משטרת ישראל, מוצע להאריך את הוראת השעה

 בשלוש שנים נוספות.

 חוק שירות ביטחון (שירות מילואים במשמר הגבול
- הוראת שעה), התשס״ב-2001, תיקן כהוראת שעה
 לתקופה של שנה את חוק שירות ביטחון [נוסח משולב],
 התשמ״ו-1986, והוסיף בו הוראות המאפשרות שירות
 במשמר הגבול, של יוצאי צבא, גם במסגרת חובתם

 לשירות מילואים.

 הוראת השעה הוארכה עד יום ל׳ בכסלו התשס״ו
 (31 בדצמבר 2005), בחוק שירות ביטחון(שירות מילואים

 ם״ח התשם״ב, עמי 14; התשם״ג, עמי 50.

 הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (מסי 9) (פטור לרופאי שיניים מתמחים),
 התשס״ו-2005

 1. בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-11976, בסעיף 59(א), אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(2א) מי שהמנהל אישר שהם רופאי שיניים המתמחים ברפואת שיניים לפי פקודת

 רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל״ט-21979, במחלקה מוכרת להתמחות לפי פקודה זו,

 בתנאים שקבע מנהל אותה מחלקה;״.
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 תיקון סעיף 59

 במחלקה רפואית שבה הוא נדרש לבצע פעולות רפואיות
 לפי שיקול דעת מנהל המחלקה ורופאיה.

 סמכות נוספת למתן פטור מהוראות הפקודה לגבי
 בעלי מקצוע שאינם רופאים מורשים, נתונה למנהל
 משרד הבריאות בסעיף 59 לפקודה. כיום נתונה לו סמכות
 זו לגבי מי שמועסקים כאחים או כאחיות, לגבי תלמידי
 רפואה ולגבי רופא ממדינת החוץ הבא לישראל כדי

 לבצע ניתוח מסוים.

 מוצע לתקן את סעיף 59 האמור ולהסמיך מפורשות
 את המנהל הכללי של משרד הבריאות, לפטור מהוראותיה
 רופאי שיניים הנמצאים במסלול התמחות ברפואת
 שיניים במחלקה רפואית המוכרת להתמחות לפי תקנות
 הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל״ג-
 1973, זאת כדי שיוכלו לבצע פעולות של עיסוק ברפואה
 במסגרת התמחותם כאמור. סוגי הפעילויות ברפואה
 שיבצע רופא השיניים במחלקה הרפואית והתנאים
 לביצוען ייקבעו על ידי מנהל המחלקה הרפואית שבה

 מתבצעת ההתמחות.

 רופאי שיניים רשאים להתמחות ברפואת שיניים
 בתשעה ענפי מומחיות שנקבעו בתקנות רופאי שיניים

 (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל״ז-1977.

 בחלק מענפי ההתמחות חייב רופא שיניים מתמחה
 לפי אותן תקנות, לעבור הכשרה במחלקות רפואיות של
 בית חולים כגון מחלקה כירורגית. בהכשרה זו על רופא

 השיניים לבצע פעולות של עיסוק ברפואה.

 סעיף 3(א) לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-
 1976 (להלן - הפקודה), קובע כי ״מי שאינו רופא מורשה
 לא יעסוק ברפואה ולא יתחזה, במפורש או מכללא,

 כעוסק ברפואה או כמוכן לעסוק בה״.

 סעיף 3(ב)(1) לפקודה האמורה קובע סייג לאיסור
 האמור ולפיו האמור בסעיף קטן(א) אינו בא למנוע מ״רופא
 שיניים מורשה או רוקח בעל רשיון או מי שרשאי לעסוק
 במיילדות - מעסוק במקצועם לפי הפקודות החלות
 עליהם״. ואולם סייג זה חל לגבי רופא שיניים כשהוא
 מבצע פעולות של עיסוק ברפואה, תוך עיסוקו ברפואת
 שיניים, ואינו חל מפורשות על רופא שיניים המתמחה

 הצעות חוק 211, הי בחשון התשס״ו, 7.11.2005

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמי 594; ס״ח התשס״ה, עמי 742.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 614; ס״ח התש״ס, עמי 186.
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