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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק פקודת בריאות העם )תיקון מס' 32( )התקנת מצלמות בבתי 
חולים לשם הגנה על חסרי ישע(, התשע"ח-2018

בפקודתבריאותהעם,0ו119)להלן-הפקודה(,בסעיף2,בסופויבוא:1עתיקוןסעיף2

""חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-21977ע"

כמה בתקשורת התפרסמו האחרונה בעת   כללי
אירועיםשבהםתועדומקריהתעללותקשים 
ואכזרייםכלפימאושפזיםקשישיםבבתיחוליםסיעודיים
מצדהצוותהמטפלבהםעבעקבותאירועיםאלההחליט
שרהבריאות)להלן-השר(לפעוללתיקונהשלפקודת
בריאותהעם,0ו19)להלן-הפקודה(,במטרהלהעניקלו
סמכותלחייבבתקנותכלביתחולים,שבומחלקההמיועדת
מעצםטיבהלאשפוזחסריישע,להתקיןולהפעילמצלמות
במחלקהכאמור,לשםהגנהעלחסריהישעהמאושפזיםבהע

תכליות שלוש להשיג נועדה המצלמות התקנת
מרכזיות:

הרתעהשתסייעבמניעתפגיעהבמאושפזים; 1ע

איתורמקריפגיעהבאמצעותבקרהשוטפת; 2ע

יכולתשימושבתיעודפגיעהשקרתהלצורךחקירה 3ע
וענישהע

עצם את בתקנות לקבוע השר את להסמיך מוצע
החובהלהתקיןמצלמותוכןאתההוראותביחסלאופןשבו
הןיופעלועכמוכןמוצעלהסמיךאתהשרלחייבאתמנהלי
בתיהחוליםשבהםתחולהחובהבתקנותלהתקיןמצלמות,
לקבועבענייןזהנהליםפנימייםמשלימיםשיבטיחואת
הטמעתההסדרבגמישותהנדרשתמצדאחד,ושמירהעל

אמותהמידהשייקבעולפיסעיףזה,מצדשניע

בית מחלקות כלל על שיחולו יכול כאמור תקנות
חולים,המיועדותמעצםטיבןלאשפוזחסריישע,שבהן
שהשר ובלבד ישע, חסרי מאושפזים רוב פי על שוהים
מצאכיישצורךלהתקיןולהפעילמצלמותבמחלקותאלה,
בשיםלבלהיבטיהגנתהפרטיות,ולפיכךקבעבתקנותכי
הוראותהתקנותהאמורותיחולולגביהן)להלן-מחלקה(ע
במחלקותכאמוריכולשיאושפזולדוגמהיילודים,חולים
פסיכיאטריים,חוליםבמחלקותלגריאטרייהכרוניתופעילה
וכדומהעעםזאת,ובשלהרצוןלקבועאתתחולתההסדר
שהאירועים לצורךהקייםכיוםומאחר המוצעבהתאם
שתועדולאחרונהבתקשורתאירעובבתיחוליםסיעודיים,
מוצעלחייבאתהשרלקבוע,בתוך90ימיםמיוםכניסתה
שימוש המאפשרות תקנות לתוקפה, החוק הצעת של
במצלמותבמחלקותסיעודיותובמחלקותלתשושינפש
גריאטריים חולים בבתי כרונית( לגריאטרייה )מחלקות

שבהםמאושפזיםעלפירובקשישיםבאשפוזממושךע

מוצעלקבועכיהמצלמותיותקנובמחלקותהאמורות
המאושפזים לכלל המשותף במרחב הן החולים, בבית
המאפשר באופן ויופעלו הפרטי, במרחב והן במחלקה
מטפל, במחיצת שוהה המאושפז שבו זמן בכל השגחה

וככלהניתןבזמןזהבלבדעהסדרזהמבטיחכילכלמטופל
יישמרמרחבפרטימינימלישבוהואאינומצולם,וזאת
בחלקניכרמשעותהיממהשבהןממילא,בהיותולבד,אין

הואחשוףלסיכוןלפגיעהמצדהמטפלע

התיקוןהמוצעגםמסמיךאתהשרלקבועבתקנות
אתזכותושלמאושפזלהסכיםאולסרבלהצבתמצלמות
במרחבהפרטיוכןלקבועהוראותלענייןאופןמתןהודעה

שלמאושפזבדברהסכמהאוסירובכאמורע

כאמורלעיל,תיקוןהחקיקהדנןנועדלהגשיםתכלית
ראויהבאופןמידתיעמצלמותהמתעדותאתאופןמתןהטיפול
למאושפזיםחסריישע,יכולותלהוותאמצעיהרתעה,בקרה
ואכיפהשאיןלהמעיטביעילותועאמצעיםאלהנדרשים
נוכחהמציאותהמצערתשבהמתבררכימאושפזיםחסרי
ישעעלוליםלהיותחשופיםלפגיעותואלימותקשה,בלי
שנמצאתהדרךלטפלכנדרשברביםממקריםאלהעעםזאת,
המידעהצפוילהיאסףבמערכתהצילוםשתותקןבבית
החוליםהוארגישבמיוחדבשלתוכנו,והיקפומבחינת
הזמןוהמרחב,ובשלהמצבהתלותיהמיוחדשבונתונים
המאושפזיםעלמעשה,המצלמותיאפשרולתעד,באופןרצוף
החולים, בבית המאושפזים של שהותם זמן כל ובמשך
מידעהנוגעלצנעתחייהםשלהמטופלים,לרבותכאשר
הםמצוייםבשעותיהםהרגישות,הפרטיותוהאינטימיות
ביותרעבשיםלבלאמור,צילוםבביתהחוליםגוררבעקבותיו
פגיעהמובניתומשמעותיתבזכותלפרטיותשלהמאושפזיםע
זאת,בפרטביחסלצילומםבמרחבהפרטיבביתהחולים,שם

הםמצוייםבשעותיהםהפרטיותביותרע

הזכותלפרטיותהיאזכותיסודהמעוגנתבחוק–יסוד:
כבודהאדםוחירותו,ולכןנדרשכיהפגיעהבהתעמוד
לחוק–יסוד: 8 בסעיף הקבועה ההגבלה פסקת בתנאי
ובהםשהפגיעהתיעשהבחוקאו כבודהאדםוחירותו,
מוצעלתקן מכוחהסמכהמפורשתבועלפיכך, לפיחוק,
אתהפקודה,שהיאהחוקהמסמיךבנושארישוימוסדות
רפואייםוהפעלתם,ולהסמיךבהאתהשרלהתקיןתקנות
חסריישעע על חוליםלשםהגנה לענייןמצלמותבבתי
המידה אמות את קובעת החקיקה שבתיקון ההסמכה
המגדירותאתהסמכותואתהיקפה,ויוצרותאיזוןקפדני
כדי ישע בחסרי הפגיעה את ולאתר למנוע הצורך בין
להגןעלשלומם,בריאותםוכבודםבאמצעותהמצלמות
אף המהווה לפרטיות, בזכות הפגיעה לבין אחד, מצד
היאזכותחוקתית,מצדשניעבהתאםלאמורמוצעלקדם
בבתיחוליםתוך הצבתמצלמות המאפשר ההסדר את
פירוטוגידורמדויקשלהסמכויותהמסורותלשרוגיבוש
מתווהמידתילאיזוןביןתכליותיוהראויותשלההסדר,
לביןפגיעתובזכותלפרטיות,והכולתוךהקפדהעלאופן

ע"ר0ו19,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239;ס"חהתשע"ז,עמ'501ע 1
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אחריסעיף29בלפקודהיבוא:2עהוספתסעיף29ג

"התקנתמצלמות
לשםהגנהעל

חסריישע

בסעיףזה-29גע )א(

"אבטחתמידע"-כהגדרתהבסעיף7לחוקהגנתהפרטיות-
התשמ"א-31981;

"חסרישע"-כהגדרתובסעיף8ו3אלחוקהעונשין;

"מחלקה"-מחלקהבביתחולים,שנרשמהבתעודתהרישוםשל
ביתהחוליםלפיסעיף25,המיועדתלאשפוזחסריישע,

כפישיקבעהשרבתקנות;

"מרחבמשותף"-כלחללהמיועדלשימושכללהמאושפזים
במחלקה,כפישיקבעהשרבתקנות;

"מרחבפרטי"-חדראשפוזבמחלקההמיועדללינתהמאושפז
וכןחדררחצהאושירותיםהנמצאיםבתוךחדרהאשפוז

אובצמודלו,המיועדיםלשימושושלהמאושפז;

הוספתסעיף29גאחריסעיף29בלפקודהיבוא:2ע

"התקנתמצלמות
לשםהגנהעל

חסריישע

בסעיףזה-29גע )א(

"אבטחתמידע"-כהגדרתהבסעיף7לחוקהגנתהפרטיות-
התשמ"א-31981;

"חסרישע"-כהגדרתובסעיף8ו3אלחוקהעונשין;

"מחלקה"-מחלקהבביתחולים,שנרשמהבתעודתהרישוםשל
ביתהחוליםלפיסעיף25,המיועדתלאשפוזחסריישע,

כפישיקבעהשרבתקנות;

"מרחבמשותף"-כלחללהמיועדלשימושכללהמאושפזים
במחלקה,כפישיקבעהשרבתקנות;

"מרחבפרטי"-חדראשפוזבמחלקההמיועדללינתהמאושפז
וכןחדררחצהאושירותיםהנמצאיםבתוךחדרהאשפוז

אובצמודלו,המיועדיםלשימושושלהמאושפז;

השימושבמידעשנאגר,אופןשמירתו,דרכיהצפייהבו,
והחיצונייםעלהמידעשנאגר הבקרההפנימיים הליכי

והכולכמפורטלהלןע

"חוק ההגדרה את לפקודה להוסיף מוצע  סעיף 1
העונשין"וזאתבשלהשימושהחוזרשנעשה 
באזכורושלחוקהעונשין,התשל"ז-1977,הןבסעיף29ג
לפקודהשאותומוצעלהוסיףבסעיף2להצעתהחוק,והן

בתיקוןלסעיף9ולפקודה,כאמורבסעיף3להצעתהחוקע

מוצעלהוסיףאתסעיף29גלפקודהשכותרתו  סעיף 2 
ישע" חסרי על הגנה לשם מצלמות "התקנת 
ולמקמובפרקשלרישויבתיחוליםאשרמכוחוומכוח
התקנותשהותקנולפיו,מוסדררישומםשלבתיהחולים

בישראלע

לסעיף קטן )א( המוצע

מוצעלהוסיףבסעיףקטן)א(שלסעיף29גהמוצע,
הגדרותשונותהמשמשותאתהוראותהסעיףהאמורע

להגדרה "אבטחת מידע" -חוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1981,
מגדירבסעיף7שבואתאבטחתהמידעכך:""אבטחתמידע"
-הגנהעלשלמותהמידע,אוהגנהעלהמידעמפניחשיפה,
שימושאוהעתקה,והכולללארשותכדין"עלשםהאחידות,

מוצעלאמץהגדרהזוגםלצורךהחוקהמוצעע

כי לקבוע מוצע - ו"מחלקה"  ישע  "חסר  להגדרות 
"מחלקה"שבתחומהניתןלהחילאתהוראותהצעתחוק
זותהיהמחלקהאשרקיבלהאתאישורמשרדהבריאות
ולכןנרשמהבתעודתהרישוםשלביתהחולים,כאמור

בסעיף25לפקודהשכותרתו"הפעלתמוסדרפואי"ע

כמוכןמוצעכיהוראותהצעתהחוקיחולורקלגבי
מחלקותבביתחוליםהמיועדותמעצםטיבןלאשפוזחסרי
- )להלן התשל"ז-1977 העונשין, בחוק כהגדרתם ישע,
חוקהעונשין(עסעיף8ו3אלחוקהעונשיןמגדירחסרישע

כך:""חסרישע"-מישמחמתגילו,מחלתואומוגבלותו
הגופניתאוהנפשית,ליקויוהשכליאומכלסיבהאחרת,

אינויכוללדאוגלצרכימחייתו,לבריאותואולשלומוע"

חסריישערביםמאושפזיםבמדינתישראלבמוסדות
וגריאטריותע פסיכאטריות במחלקות רוב פי על אשפוז,
בחוזרמנכ''למשרדהבריאותמספר20/12נאמרכילאור
עמימותהמונח"חסרישע",משרדהבריאותרואהבכל
גריאטרית או פסיכיאטרית במחלקה המאושפז אדם
בבחינת"חסרישע")למעטבמקריםחריגים(עעודמובהר
בחוזרזהשהאמוראינומהווהרשימהסגורהשלמטופלים
חסריישע,וישעודסוגימטופליםשישלראותםכחסרי

ישעבהתאםלנסיבותהמקרהע

הסעיף העונשין, בחוק הקבועה להגדרה בהתאם
המוצעיאפשרלהתקיןתקנותשיחולועלמחלקהבבית
חסרי לאשפוז וייעודה טיבה מעצם המיועדת חולים
ישע,כגוןמחלקותהמיועדותלאשפוזגריאטריהפעילה,
גריאטריהכרונית,פסיכיאטרייה,יילודיםוכדומה,וזאת
בכלהמקומותבמחלקהשבהםעשוימאושפזחסרישע
להימצאבמחיצתמטפלבלאהשגחהנוספתוקייםצורך

להציבמצלמותלצורךמניעתפגיעהבמאושפזיםע

כלל לגבי יחולו שבתקנות ההוראות כי יובהר
המאושפזיםבמחלקהשזהוטיבהוייעודהואיןכלהכרח
שכלמאושפזבמחלקהיהיהבהכרחבבחינת"חסרישע"

כמשמעותההגדרהבחוקהעונשיןע

התקנות - פרטי"  ו"מרחב  משותף"  "מרחב  להגדרות 
כהגדרתה "מחלקה" על יחולו הסעיף מכוח שיותקנו
המוצעת,בכלהמקומותשבהםעשוימאושפזחסרישע
להימצאבמחיצתמטפלובלאהשגחהנוספת,וקייםצורך
להציבמצלמותלצורךמניעתפגיעהבמאושפזיםבמרחב

הציבוריהמשותףובמרחבהפרטי,כאחדע

ס"חהתשל"ז,עמ'ו22ע 2

ס"חהתשמ"א,עמ'128ע 3

ר ב ס ה י  ר ב ד

DoCenter Id:801-02-2018-000467, received on -25/06/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



הצעותחוקהממשלה-ו123,י"בבתמוזהתשע"ח,2018עוע25 982

"פגיעה"-עבירהכהגדרתהבסעיף8ו3ד)ח(לחוקהעונשיןע

מוצעלהגדירבמסגרתה"מרחבהפרטי"שלמאושפז
במחלקהאתחדרהאשפוזהמיועדללינתהמאושפזוכןאת

חדרהרחצהוהשירותיםהמיועדיםלשימושוע

להגנה מתייחס וחירותו האדם כבוד חוק־יסוד:
המוקניתלרשותהיחיד,וקובעבסעיף7)ב(כי"איןנכנסים
לרשותהיחידשלאדםשלאבהסכמתו"עכמוכן,סעיף2
לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1981,קובעכיאחדהמקרים
שבהםנפגעתפרטיותושלאדםהואצילומוברשותהיחיד
וסעיף1לחוקהאמורקובעכילאתיפגעפרטיותושלאדם
בלאהסכמתועביתהמשפטהעליון)בבג"ץו50/0וופלוניתנ'
ביתהדיןהרבניהאזוריבנתניהמיוםט"זבאיירהתשס"ו)15
במאיו200(וכןבע"פ05/ו212ג'רייסנ'מדינתישראלמיום
ל'בסיווןהתשס"ו)ו2ביוניו200((העניקפרשנותמרחיבה
למונח"רשותהיחיד",תוךשצויןכי"רשותהיחיד"אינו
מושגבדינימקרקעיןאובדיניהחוזיםוהואעשוילחולאף
במקוםשבואיןלפרטכלזכותקנייןעכמוכןנקבעכיהיקפו
שלמרחבזהנגזרמהצורךלהגןעלהאוטונומיהשלהפרט,

וישלפרשולאורחוק־היסודע

בשיםלבלמאפייניםהייחודייםשלהמחלקותשבהן
ולנוכח מצלמות, של והפעלה הצבה לאפשר כוונה יש
העובדהכיהמאושפזיםנמצאיםבמחלקותאלולמשךפרקי
זמןממושכים,צילוםבמחלקותאלומטשטשאתהאבחנה
הנורמטיביתבין"מרחבפרטי"ל"מרחבציבורי",שעליה
לאמור, בהמשך הפרטיותע הגנת מאיזוני רבים נשענים
ובשיםלבלשונותשביןרשותרבים"רגילה"המקושרת
למונחהרווח"מרחבציבורי",הוצעבמסגרתהצעתהחוק
לכנותאתהמרחבהמשרתאתכללהמאושפזיםבמחלקה

בכינוי"מרחבמשותף"ולאמרחבציבוריע

מוצעהסדר החוק בהמשךלאמור,במסגרתהצעת
הפעלתן עקב הנגרמת בפרטיות הפגיעה כי המבטיח

הקבועה ההגבלה פסקת בתנאי תעמוד המצלמות של
בסעיף8לחוק–יסוד:כבודהאדםוחירותו,ובהםשהפגיעה
תיעשהבחוקאולפיחוקמכוחהסמכהמפורשתבוותוך
עריכתאיזוןביןהשגתתכליותההסדרלביןהפגיעהבזכות
לפרטיותעמטבעהדברים,מידתהפגיעהבפרטיותמתעצמת
כאשרמדוברבצילוםחדריהשירותיםאוהמקלחותוכן
להבטיח ויש המאושפזים לנים שבהם האשפוז בחדרי
עם שאתע ביתר אלה באזורים הפרטיות על ההגנה את
חמורים פגיעה מקרי כמה בעבר שאירעו מכיוון זאת,
באזוריםאלה,קייםצורךמשמעותילהגןעלהמאושפזים
שלהםעבהתאם הפרטי" ב"מרחב אף בהם, פגיעה מפני
לכך,בנוגעלאזוריםאלה,נדרשלקבועהוראותמחמירות
יותר,שיצמצמואתהפגיעהבזכותהחוקתיתלפרטיותאך

יבטיחואתההגנהעלשלומםשלהמאושפזיםע

משכךהסעיףהמסמיךהמוצעהגדירבמדויקמהו
המרחבהפרטישלגביותתאפשרהפגיעהבפרטיותושלגביו
יחולוהתקנותשיתקיןהשרמכוחהסעיףהמוצעעהסמכה
זותאפשרכאמורלקבועחובתצילוםגםבמרחבהפרטי,
כוללבחדריאשפוזובחדרירחצהושירותיםשבהםעושים

מאושפזיםשימושע

כמוכן,ובשיםלבלחשיבותהיתרההקיימתבהגנהעל
פרטיותהמאופשזיםבמרחבהפרטי,מוצעלחייבאתהשר
לקבועהוראותבנוגעלהסכמהאולסירובשלמאושפזלצילומו
במרחבהפרטיוכןהוראותהנוגעותלאופןשבויודיעהמאושפז

עלהסכמתואוסירובוכאמור)לסעיףקטן)ד()7(המוצע(ע

בסעיף משותף" "מרחב של ההגדרה זאת, לעומת
כלל לשימוש המיועד חלל לכל מתייחסת המוצע,
את לקבל הקושי בשל כי יצוין במחלקהע המאושפזים
ב"מרחב לצילומו סירובו את או המאושפז הסכמת
המשותף",מוצעלהחילאתההוראותהנוגעותלהסכמה
וסירובעלהמרחבהפרטיבלבדעעודמוצעכיבשלהשונות
ביןהמרחבהמשותףלמרחבהפרטי,השריקבעבתקנותאת

החלליםשהםבגדרמרחבמשותףבמחלקהע

כמוכן,כדישהפגיעהתעמודבתנאיפסקתההגבלה
שבחוקהיסוד,ובהםשהפגיעהתהיהבמידהשאינהעולה
עלהנדרש,קובעהסעיףהמסמיךתנאיםלהפחתתהפגיעה
קביעת באמצעות וזאת האפשר, ככל ובכבוד בפרטיות
כמההוראות,כגוןהחובהשהשריקבעבתקנותהוראות
לגביאופןהשימושבטכנולוגיותשיבטיחוככלהאפשראת
)ד()5(המוצע(, השמירהעלהכבודוהפרטיות)סעיףקטן
קביעתהוראההאוסרתצילוםבמרחבהפרטיאלאאםכן
בשטחהמצולםמצוייםשניאנשיםלפחות,ואחדמהם
לפחותנמצאבתנועהעהוראהזונועדהלהבטיחכיהמטופל
)ה()3( קטן )סעיף לבדובמרחב כשהואנמצא לאיצולם

המוצע(והוראותנוספותכמפורטבסעיףע

ההתנהגויות את לתחום מוצע - "פגיעה"  להגדרה 
שייחשבול"פגיעה"בחסריישעבאופןשיגדראתהתכליות
והשימושיםהמותריםבצילומיםשיערכולפיחוקזהעמוצע
להגדיר"פגיעה"כאותןההתנהגויותהפליליותהנכללות
בהגדרת"עבירה"שבסעיף8ו3ד)ח(שבחוקהעונשין,אשר

קובעכך:

)ד(,"עבירה"- בסעיףזה,למעטבסעיףקטן ")ח(
אחתמאלה:

עבירתזנותותועבהלפיסעיפים201,199, )1(
203,203,202ב,203ג,205או־ו21)ב1(;

עבירהשלסיכוןהחייםוהבריאותלפיסעיף )2(
;337

עבירתמיןלפיסעיפים5ו3,וו7,3ו7,3ו3א, )3(
8ו3ו־351;

עבירהשלנטישהאוהזנחהלפיסעיפים )ו(
1ו3ו־2ו3;

עבירהשלתקיפהאוהתעללותלפיסעיפים )5(
8ו3בו־8ו3ג;

עבירהשלסחרבבניאדםלפיסעיף377אע" )ו(

ישע, חסרי מאושפזים כלפי אחרות התנהגויות
זה לעניין ל"פגיעה" ייחשבו לא ראויות, אינן אם אף
פחותה, שחומרתן שפגיעות היא המוצא הנחת שכן
אינןמצדיקותכשלעצמןאתהפגיעהבפרטיותהכרוכה
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מטרתןשלההוראותלפיסעיףזה,למנועולאתרפגיעה )ב(
כבודם על האפשר, ככל שמירה, תוך במחלקה, במאושפזים
ופרטיותםשלהמאושפזיםושלכלאדםאחרהשוההבמחלקה,

ועלאבטחתהמידעהנקלטבמצלמותע

שרהבריאות,רשאילקבועבתקנותהוראותלענייןהתקנה )ג(
והפעלהשלמצלמותבמרחבהמשותףובמרחבהפרטי,והוראות

לענייןהשימושבמידעהנקלטבהןע

תקנותלפיסעיףזהיקבעוביןהשארהוראותבענייניםאלה, )ד(
בהתאםלתכליתהקבועהבסעיףקטן)ב(ובלילגרועמהוראות

סעיףקטן)ה(:

אופןההתקנה,ההפעלהוההקלטהשלהמצלמות; )1(

אופןומשךשמירתהצילומים; )2(

מטרתןשלההוראותלפיסעיףזה,למנועולאתרפגיעה )ב(
כבודם על האפשר, ככל שמירה, תוך במחלקה, במאושפזים
ופרטיותםשלהמאושפזיםושלכלאדםאחרהשוההבמחלקה,

ועלאבטחתהמידעהנקלטבמצלמותע

שרהבריאות,רשאילקבועבתקנותהוראותלענייןהתקנה )ג(
והפעלהשלמצלמותבמרחבהמשותףובמרחבהפרטי,והוראות

לענייןהשימושבמידעהנקלטבהןע

תקנותלפיסעיףזהיקבעוביןהשארהוראותבענייניםאלה, )ד(
בהתאםלתכליתהקבועהבסעיףקטן)ב(ובלילגרועמהוראות

סעיףקטן)ה(:

אופןההתקנה,ההפעלהוההקלטהשלהמצלמות; )1(

אופןומשךשמירתהצילומים; )2(

בפרטיות הפגיעה עומק בשל במצלמות,וזאת בשימוש
והצורךביצירתהגנהמידתיתעלפרטיותםוכבודםשל
המאושפזיםבמחלקהושלשוהיםאחריםבהעלפיכךגם
נקבעכיבמקריםכאמורלאיותרשימושבתיעודשנוצר,

אףשהואקיים,אלאלפיצוביתמשפטע

לסעיף קטן )ב( המוצע 

מוצעלקבועאתמטרתושלההסדרהמוצעבהצעת
חוקזוובכךגםלקבועאתגבולותההסמכהשלהשרבבואו

לקבועהסדריםבתקנותמכוחסעיףקטןזהע

כמוסברבחלקהכללילדבריההסבר,הסעיףהמוצע
נועדליצוראיזוןביןהתכליותשלהרתעהשתסייעבמניעת
פגיעהבמאושפזים,איתורמקריפגיעה,ויכולתשימוש
בתיעודפגיעהשצולמה,לצורךחקירהוענישהמצדאחד

לביןשמירה,עלהזכותלפרטיות,ככלהאפשר,מצדשניע

בפרטיות, בפגיעה כרוכה מצלמות הצבת אמנם,
בעיקרשלהמאושפזים,ואולםמוצעלהתירפגיעהאם
האמורותע החשובות התכליות השגת לשם מוצדקת זו
עםזאת,נדרשכיההוראותשייקבעובתקנותיהיוכאלה
שיפחיתואתהפגיעה,ככלהאפשר,בכבודםובפרטיותם
ועובדים השוהים אחרים אנשים ושל המאושפזים של
בביתהחולים,וכןיפחיתואתסיכוניאבטחתהמידעביחס
למידעהנקלטבמצלמותוהנשמרבביתהחולים,והכול
בדרךשתבטיחכיהפגיעההבלתינמנעתבפרטיות,תיעשה

באופןמידתיע

 לסעיף קטן )ג( המוצע

לקבוע השר את המסמיכה הוראה להוסיף מוצע
מצלמות של והפעלה התקנה לעניין הוראות בתקנות
שנקלט במידע והאסור המותר והשימוש במחלקה,
את יסדירו הסעיף מכוח שיותקנו התקנות במצלמותע
הענייניםהמפורטיםבסעיףקטן)ד(המוצעולחלופיןיקבעו
החולים בית מנהל בידי ייקבעו אלה מעניינים חלק כי
בסעיף כאמור מנהל, הוא שאותו החולים לבית ביחס
קטן)ו(המוצעעכמוכןמוצעלקבועכיהתקנותשייקבעו
)וכמובןשגםהנהליםשעליהםיורהמנהלביתהחולים

מכוחהסמכהשנתןלוהשר(יהיוכפופותלהוראותסעיף
לפרטיות הזכות על שמירה שעיקרו המוצע, )ה( קטן

ולכבודע

יודגשכיבהתאםלהוראתסעיףקטן)ג(המוצע,כלל
29גהמוצעיחולורקמשהתקיןהשר ההוראותשבסעיף
תקנותמכוחההסמכההקבועהבסעיףזהעעםזאת,כאמור
בחלקהכללישלדבריההסבר,מוצעבסעיףקטן)ח(להצעת
חוקזו,לחייבאתהשרלקבועתקנותראשונותלפיסעיף
זה,שיחולועלמחלקותגריאטריות,בתוך90ימיםמיום

כניסתהשלהצעתחוקזולתוקפהע

לסעיף קטן )ד( המוצע 

לנוכחרגישותהנושאופגיעתובזכויותיסודאחדות
)ד( לשםהגנהעלזכויותיסודאחרות,מגדירסעיףקטן
המוצעאתרשימתהענייניםשעלהשרלקבועבתקנות,
אםהחליטלהפעילאתסמכותולהתקיןתקנותלפיסעיף
קטן)ג(המוצעערשימתענייניםאלונועדהלהציבאתאמות
הפגיעה צמצום לשם בתקנות הנושא להסדרת המידה
בפרטיותוהפחתתהסיכוןלפגיעהבאבטחתהמידעובהגנה
עלהצילומיםמחד,והגנהעלמאושפזיםחסריישעמפני
לקבוע השר את לחייב מוצע כך לשם מאידךע פגיעה,

בתקנותהוראותבענייניםאלה:

של וההקלטה ההפעלה ההתקנה, אופן )1(
הנוגעות הוראות השרלקבועבתקנות על - המצלמות
לענייניםאלהתוךהשגתהתכליותשבהצבתהמצלמות
בזכויות הפגיעה את האפשר ככל שיצמצם ובאופן
המאושפזיםואנשיםאחריםבמחלקהעבכללהוראותאלה
יהיולמשלההוראותלגביכמותהמצלמות,זוויתהצילום,

מועדיהפעלתןוכיוצב';

אופןומשךשמירתהצילומים-עלהשרלקבוע )2(
הוראותלענייןמשךשמירתהצילומים,הןלענייןתקופת
ידי על בצילומים צפייה שתאפשר הנדרשת השמירה
מורשיגישהוהןלענייןתקופתהשמירההנדרשתלאחר
שנצפהאירועשבוהתרחשהפגיעהבמאושפזאוכאשר
קייםחשששאירעאירועכאמורוהאירוענקלטבמצלמות;
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אופןהגישהלצילומיםוניהולההרשאותלצפייה )3(
בהם;

אופןותדירותהצפייהבהקלטותהצילומים; )ו(

אופןהשימושבטכנולוגיותהמבטיחות,ככלהאפשר, )5(
המאושפזים של ופרטיותם כבודם על השמירה את
במחלקהושלכלאדםאחרהשוההבמחלקה,ועלאבטחת

המידעהנקלטבמצלמות;

אופןיידועבדברההתקנהוההפעלהשלהמצלמות; )ו(

זכותהסכמהאוסירובשלמאושפזלצילומובמרחב )7(
הפרטיואופןההודעהשלמאושפזעלהסכמהאוסירוב
זוכדילמנועקיוםהוראות כאמור;איןבהוראותפסקה
סירוב או הסכמה לקבל ניתן לא שבו במקרה זה סעיף
ממאושפזשאינומסוגללהביןבדברולקבלהחלטותבקשר
מתמשך כוח ייפוי לגביו לתוקף נכנס לא אם אף אליו,
לפיסעיף32יטלחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,
התשכ"ה-5ו19ו,ולאמונהלואפוטרופוסלענייניםאישיים

לפיסעיף33לאותוחוק;

הההרשאות וניהול לצילומים הגישה אופן )3(
לצפייהבהם-עלהשרלקבועהוראותשיסדירואתסוגי
המורשיםלצפותבצילומיםואופןהסמכתםלכך,באופן
מתאימה ובעליהכשרה עובדיםמעטים רק כי שיבטיח
יוכלולצפותבצילומיםעכמוכןעלהשרלקבועהוראות
כדי המצולם, למידע גישה על מגבלות הטלת לעניין
המאושפזים פרטיות על האפשר ככל שמירה להבטיח
ואנשיםאחריםהשוהיםבמחלקה,כדילהבטיחשמירה
עלאבטחתהמידעהנקלטבמצלמות,וכדילמנועולצמצם

אתהסיכוןלשימוששלאכדיןבמידע;

הצילומים בהקלטות הצפייה ותדירות אופן )ו(
-עלהשרלקבועבתקנותהוראותלענייןבקרהשוטפת
ומדגמיתאוהוראותלענייןנסיבותמסוימותשבהתקיימן
כןיקבע כמו בצילומיםע לצפות הגישה מורשי נדרשים
השרהוראותלגבידרכיהצפייהלשםהגנהעלשלמות
המידעוהגנהעליומפניחשיפה,שימושאוהעתקה,על

ידיגורמיםשאינםמורשים;

את המבטיחות בטכנולוגיות השימוש אופן )5(
עלהשרלקבוע - )ב( התכליתשבסעיףקטן קיומהשל
הוראותלענייןבחירתהאמצעיםהטכנולוגיםלצילוםכך
שישיגואתהתכליתשלמניעהואיתורפגיעהבמאושפזים
במחלקה,תוךשמירה,ככלהאפשר,עלכבודםופרטיותם
שלהמאושפזיםושלכלאדםאחרהשוההבמחלקה,ועל
אבטחתהמידעהנקלטבמצלמות,וזאתביןהשארבאמצעות
אימוץטכנולוגיותשיבטיחוכיהצילוםיתבצערקאםבמרחב
המצולםנמצאיםלפחותשניאנשים,ואחדמהםנמצא
בתנועהעזאת,מאחרשבמצביםאחריםבוודאישלאקיים

סיכוןלמטופלמפנימטפלהמצדיקאתהפעלתהמצלמה;

אופןיידועבדברהתקנתהמצלמות-עלהשר )ו(
אפשריות דרכים כמה שיקבעו הוראות בתקנות לקבוע
ובאי החולים, בית עובדי המאושפזים, ליידוע שונות
ביתהחוליםככלל,עלאודותקיומןשלהמצלמות,היכן
שייעשה והשימוש הפעלתן ואופן מטרת מותקנות, הן
בהקלטותעזאתלאורהעובדהכיתקנותשיתקיןהשרמכוח
פגיעה כוללות ומידתית ראויה שתכליתן אף זה, סעיף
המאושפזיםע של בזו ובייחוד לפרטיות בזכות מובנית
לגביהמאושפזיםישלקבועבתקנותחובתיידועמוגברת
לעומתשארהשוהיםבביתהחולים,וזאתבשלהפגיעה
המשמעותיתיותרבפרטיותםובשלהצורךלהבטיחמימוש

אפקטיבישלזכותםלהסכיםאולסרבלצילומם;

זכותהסכמהאוסירובשלמאושפזלצילומו )7(
במרחבהפרטי-עלהשרלקבועהוראותבענייןזכותושל
מאושפזלהתנגדלצילומובמרחבהפרטימראשאולאחר
תקופהמסוימת,ובענייןהאופןשבורשאימאושפזלעשות
זאתביןבמתןהודעתהסכמהלצילומואוהודעתסירוב,
בהתאםלהוראותשיקבעהשרבתקנותעהתקנותיפרטו
אתהדרךליידעאתהמאושפזבדברזכויותיובענייןזה
והיענותביתהחוליםלרצונושלהמאושפזביחסלצילומוע

תקנות להתקין השר הסמכת כי לקבוע מוצע עוד
להבין מסוגלים שאינם למאושפזים ביחס אף תחול
המשפטית הכשרות לחוק 32א בסעיף כהגדרתם בדבר,
והאפוטרופסות,התשכ"ה-5ו19)מישאינומסוגללהבין
בענייןמסויםולקבלהחלטותבקשראליו(,ולאמונהלהם
אפוטרופוסלפיסעיף33לחוקהאמוראונציגחוקיאחרכגון
מיופהכוחלפיפרקשני1שלאותוחוק)להלן-נציגחוקי(ע
זאת,מכיווןשביןהמאושפזיםחסריהישעבבתיהחולים,

ס"חהתשכ"ב,עמ'120ע ו
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אופןההשגחהוהביקורתעלקיוםההוראותשלפי )8(
סעיףזה;

מסירתצילומיםומידעהקשוראליהםבמסגרתקיום )9(
חובתדיווחלפיסעיף8ו3דלחוקהעונשיןע

קבעהשרתקנותלפיסעיףזה,יבטיחבתקנותגםאתקיומן )ה(
שלהוראותאלה:

המצלמותיהיוגלויות; )1(

לאתתבצעבמצלמותהקלטתקול; )2(

אופןההשגחהוהביקורתעלקיוםההוראותשלפי )8(
סעיףזה;

מסירתצילומיםומידעהקשוראליהםבמסגרתקיום )9(
חובתדיווחלפיסעיף8ו3דלחוקהעונשיןע

קבעהשרתקנותלפיסעיףזה,יבטיחבתקנותגםאתקיומן )ה(
שלהוראותאלה:

המצלמותיהיוגלויות; )1(

לאתתבצעבמצלמותהקלטתקול; )2(

מסוגלים שאינם מאושפזים של משמעותית קבוצה יש
להביןבדבר,ושלאמונהלהםנציגחוקיעמאושפזיםאלה
מצוייםבמצבהפגיעביותר,כיווןשעלפירובאיןגםקרובי
משפחהאומכריםאחריםהדואגיםלשלומםומעורבים
בטיפולבהםעבמצבכאמורוהיותשלגביציבורמאושפזים
זה,קייםקושיבקבלתהסכמהאוסירוב,מוצעלקבועכי
לאיהיהבקושיזהכדילגרועמסמכותהשרלהתקיןתקנות
בדברהפעלתמצלמות,שתחולתןגםעלציבורמאושפזים

זה,עלאףהעדריכולתםלתתהסכמהאוסירובכאמורע

ההוראות עלקיום והביקורת ההשגחה אופן )8(
שלפיסעיףזה-עלהשרלהסמיךגורמיםלרבותבתוך
בית מנהל את כגון הבריאות, ובמשרד החולים בית
החולים,לקבועבתקנותדרכיםשבאמצעותןהםיבצעו
השגחהובקרהעלקיוםההוראותשיותקנומכוחסעיףזה,
לרבותקביעתהוראותלענייןצפייהוקבלתמידעשנקלט
בצילומיםלצורךקיוםתפקידזהעלידיהגורמיםשיוסמכו

לכךבתקנותמכוחסעיףזהע

מסירתצילומיםומידעהקשוראליהםבמסגרת )9(
העונשין לחוק 8ו3ד סעיף הוראת - דיווח חובת קיום
יסוד להם שיש שונים גורמים על דיווח חובת מטילה
סבירלחשובכינעברהעבירהבקטיןאובחסרישעעלפי
סעיףזהקיימתחובהלדווחלעובדסוציאלישמונהלפי
חוקאולמשטרהעהסעיףהמוצעקובעשעלהשרלקבוע
בתקנותהוראותלענייןחובתמסירתהצילומיםוהמידע
הקשוראליהםלגורמיםשאליהםקיימתחובתדיווחלפי
8ו3דלחוקהעונשין,לרבותקביעתהגורםבמוסד סעיף
שיידרשלעשותזאת,המועדוהאופןשבויידרשלעשות
זאתופירוטהצילומיםוהמידעשהגורםיידרשלהעביר
במסגרתהדיווח,וזאתכדילאפשרלגורמיםהמוסמכים

לבצעבדיקהאוחקירהכנדרשלפיהוראותכלדיןע

"פגיעה" להגדרה ההסבר בדברי שהוסבר כפי
המוצעתבסעיףקטן)א(המוצע,הצעתהחוקדנןמבקשת
למנועולאתראתההתנהגויותכלפימאושפזיםחסריישע
שהןבגדר"עבירה"לפיסעיף8ו3ד)ח(לחוקהעונשיןעמשכך
חלותבאופןאוטומטיבמקריםאלהחובותהדיווחשבסעיף
8ו3דלחוקהעונשיןוהןמשתנותבעיקרלפיזהותהאדם
שהתוודעלעבירה,למקוםשבוהיאנעברה,לסוגהעבירה,

למועדהתרחשותהוכיוצאבאלהע

כךלמשלקובעסעיף8ו3דלחוקהעונשיןכיחובת
הדיווחשחלהעלכלאדםמוגבלתרקלמקריםשבהםיש
לויסודסבירלהניחשהעבירהנעברהזהמקרובעלעומת
אחות, רופא, שהוא מקצוע בעל של הדיווח חובת זאת
שוטר, רווחה, שירותי עובד סוציאלי, עובד חינוך, עובד
פסיכולוג,קרימינולוגאועוסקבמקצועפארה־רפואי,וכן
מנהלאואישצוותבמעוןאובמוסדשבונמצאקטיןאו
חסרישעחלהגםבמקריםשבהםישלויסודסבירלהניח
ממערכת נובע זה הבדל הרחוקע בעבר שנעברהעבירה
היחסיםהמיוחדתשביןנושאהמשרהלביןחסרהישע,

במסגרתהתפקידע

כמוכן,סעיף8ו3ד)ג(לחוקהעונשיןמטילחובתדיווח
עלאחראיעלחסרישע,במקריםשבהםישלויסודסביר
להניחשאחראיאחרביצעבחסרהישעעבירהעלעומת
זאת,סעיף8ו3ד)ד(לחוקהעונשיןמטילחובתדיווחרחבה
יותרעלמנהלאואישצוותבמסגרתחינוכיתאוטיפולית
אחרת,וזאתבכלמקרהשישלויסודסבירלהניחשבוצעה
בחסרהישעעבירתמין,גרימתחבלהחמורהאועבירת
התעללות,ביןאםבוצעהבידיאחראיוביןאםבוצעהבידי

כלאדםאחרבמוסדע

לסעיף קטן )ה( המוצע

בשלרגישותהנושאוהפגיעההאפשריתבזכויותיסוד
קובעסעיףקטן)ה(המוצעאתההוראותשאתקיומןיצטרך
השרלהבטיחבתקנות,ומהןאיןלשרשיקולדעתלסטותע
אלההוראותבסיסיותשקיומןמסייעככלהאפשרבצמצום
במצלמותע הנקלט המידע ובאבטחת בפרטיות הפגיעה

ואלהההוראות:

המצלמותיהיוגלויות-לאיוסתרוולאיוסוובכל )1(
אמצעיאודרך;

כי נקבע - קול הקלטת במצלמות תתבצע לא )2(
לפגיעה תוביל זו שכן )אודיו(, קול הקלטת תבוצע לא
משמעותיתבזכותלפרטיותהעומדתלמאושפזים,לעובדים
קול הקלטת החוליםע בבית השוהים נוספים ג' ולצדדי
תקשורת שיקוף תוך האדם, של לנפשו לעתים חודרת
אישיתביןאנשים,וכןחשיפתמחשבותואמונותשלאדם
שאותםהואבוחרלשתףעםקרוביועהחומרההיתרהשל
מתבטאתבהוראותחוק בהקלטתקול הפגיעההכרוכה
האזנתסתר,התשל"ט-1979,אשרקובעמסגרתייחודית

ומחמירהלנושאהאזנותהסתר;
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מצלמהלאתצלםאלאכאשרבמרחבשצולםבה )3(
נמצאיםשניאנשיםלפחותושאחדמהםלפחותנמצא

בתנועה;

הצילומיםלאיאפשרואתזיהויהמצולמיםובלבד )ו(
זיהוי לשם הצילומים את לפענח האפשרות שתישמר
בידי וחקירה, בקרה בירור, ביצוע בעת המצולמים,

המורשיםאוהמוסמכיםלכךלפיכלדין;

גביו שעל מדיה התקן או מחשב וכל המצלמות )5(
לרשת מחוברים יהיו לא הצילומים הקלטות נשמרות
האינטרנטאולרשתאחרתהמאפשרתשימושגםעלידי
מישאינובעלהרשאהכאמורבסעיףקטן)ד()3(אולמאגרי

מידעאחרים;

לאיותרשימושבצילומיםאלאלשםמניעהואיתור )ו(
פגיעהבמאושפזיםבמחלקהאולפיצוביתמשפטע

השרלחייבאתמנהלבית בתקנותלפיסעיףזה,רשאי )ו(
החוליםלקבוענהליםפנימייםלצורךקיומושלסעיףזהבמחלקה

בביתהחוליםשבניהולוע

בה במרחבשצולם אלאכאשר תצלם לא מצלמה )3(
מהםלפחותנמצא אנשיםלפחותושאחד נמצאיםשני
בתנועה-מאחרשמטרתושלההסדרהמוצעהיאלהתקין
כדי הפרטי במרחב והן המשותף במרחב הן מצלמות
לאפשרהשגחהבכלזמןשבוהמאושפזשוההבמחיצת
מטפל,ביןאםהואעראוישן,מוצעלהבטיחכיהפגיעה
הנדרש,ביןהשאר, המאושפזיםלאתעלהעל בפרטיות
באמצעותהדרישההאמורההמבטיחהשהמאושפזיםלא

יצולמוכשהםבגפםע

הצילומיםלאיאפשרואתזיהויהמצולמיםובלבד )ו(
זיהוי לשם הצילומים את לפענח האפשרות שתישמר
בידי וחקירה, בקרה בירור, ביצוע בעת המצולמים,
המורשיםאוהמוסמכיםלכךלפיכלדין-לצורךצמצום
ככלהאפשר,נקבעכיהצילומיםלא בפרטיות, הפגיעה
לקבוע השר על זאת עם המצולמיםע זיהוי את יאפשרו
בתקנותהוראותלענייןהאפשרותלזהותאתהמצולמים
של התכלית השגת לשם נדרש הדבר שבהם במצבים
הצעתהחוק,קריכאשרנדרשלזהותאתהמצולםלשם
ביצועברור,בקרהוחקירהלרבותבמסגרתבדיקתחשש
לפגיעהבמאושפזכאמור,וזאתבידימישיורשהלכךהן
מכוחהוראותהתקנותוהןמכוחהוראתכלדין,לרבות

המשטרהע

גביו שעל מדיה התקן או מחשב וכל המצלמות )5(
לרשת מחוברים יהיו לא הצילומים הקלטות נשמרות
האינטרנטאולרשתציבוריתאחרתהמאפשרתשימושגם
עלידימישאינובעלהרשאהכאמורבסעיףקטן)ד()3(וכן
לאיהיומחובריםלמאגרימידעאחרים-רקבעלהרשאה
לצפייהיהיהבעלגישהוצפייהבצילומיםעהוראותסעיף

קטן)ד()3(המוצעמחייבותאתהשרלקבועבתקנותאת
אופןהגישהלצילומיםואתניהולההרשאותלצפייהבהםע
מעברלכךשוללסעיףקטןזהאתהגישהלצילומיםלמי
שאינומורשהלכך,וזאתלשםצמצוםהפגיעהבפרטיות,
הגנהעלשלמותהמידעוהגנהעליומפניחשיפה,שימוש

אוהעתקה,עלידיגורמיםשאינםמורשים;

לאיותרשימושבצילומיםאלאלשםמניעהואיתור )ו(
פגיעהבמאושפזיםבמחלקהאולפיצוביתמשפט-מוצע
לקבועכישהשריקבעבתקנותאתהשימושיםהמותרים
לפיהן שייעשה שהשימוש ובלבד )ד( קטן סעיף מכוח
בצילומיםיהיהלשםמניעהואיתורפגיעהבמאושפזים
בלבדעהצמידותלמטרהזומוצעתלצורךצמצוםהפגיעה
בפרטיותעשימושבצילומיםלמטרהאחרתמזו,טעוןקבלת

צומביתהמשפטע

לסעיף קטן )ו( המוצע

מתוךהכרהשמנהלביתהחוליםהואהגורםהאחראי
הכרה תקיןשלביתהחולים,וכןמתוך ותפעול לניהול
שקיימתשונותבסיסיתביןבתיהחוליםשבהםשוהים
חסריישע,שונותשקיימתאףביןבתיחוליםבעלימחלקות
זהותלאשפוזחסריישע,קובעהסעיףשהשררשאילחייב
פנימיים נהלים לקבוע החולים בית מנהל את בתקנות
שינהגובביתהחוליםשתחתניהולו,וזאתלשםהבטחת
סעיףזהעהסעיף בתקנותמכוח שיקבעו ההוראות קיום
הוראות לקבוע מנהלביתהחולים באחריותושל מכיר
לניהולושלביתהחוליםבהתאםלאופיוהייחודישלכל
ביתחוליםתוךהבטחהכיהאיזוניםשייקבעולפיסעיף

מוצעזה,יישמרוע

ר ב ס ה י  ר ב ד

DoCenter Id:801-02-2018-000467, received on -25/06/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



987 הצעותחוקהממשלה-ו123,י"בבתמוזהתשע"ח,2018עוע25

תקנותלפיסעיףזהיותקנובאישורשרהמשפטיםע )ז(

סיעודית מחלקה לעניין זה סעיף לפי ראשונות תקנות )ח(
ומחלקהלתשושינפש,יותקנובתוך90ימיםע"

בסעיף9ולפקודה,המילים"התשל"ז-1977)להלן-חוקהעונשין("-יימחקוע3עתיקוןסעיף9ו

תקנותלפיסעיףזהיותקנובאישורשרהמשפטיםע )ז(

סיעודית מחלקה לעניין זה סעיף לפי ראשונות תקנות )ח(
ומחלקהלתשושינפש,יותקנובתוך90ימיםע"

תיקוןסעיף9ובסעיף9ולפקודה,המילים"התשל"ז-1977)להלן-חוקהעונשין("-יימחקוע3ע

לסעיף קטן )ז( המוצע

ו–)ה( )ב( קטנים לסעיפים ההסבר בדברי כמוסבר
יביאו בתקנות שייקבעו ההוראות כי נדרש המוצעים,
של ובפרטיותם בכבודם האפשר ככל מעטה לפגיעה
המאושפזיםושלאנשיםאחריםהשוהיםועובדיםבבית
החולים,וכןבאופןהמפחיתאתסיכוניאבטחתהמידע
זאת כל החולים, בבית והנשמר המצולם למידע ביחס
כמובןתוךשמירהעלהתכליותלהצבתהמצלמותשנועדו

למנועולאתרפגיעהבמאושפזיםע

המידע ואבטחת הפרטיות הגנת שנושאי משום
מצוייםבתחוםאחריותושלמשרדהמשפטיםוההסדר
כרוךבפגיעהמשמעותיתבפרטיות,וכןמשוםשההצעה
מערבתנושאיםנוספיםהמצוייםבאחריותמשרדזהכגון
הטיפולבחסריישע,פיקוחעלאפוטרופסותועוד,מוצע
יהיו המוצע הסעיף מכוח שייקבעו התקנות כי לקבוע

טעונותהסכמהשלשרהמשפטיםע

לסעיף קטן )ח( המוצע

כמוסברבחלקהכללישלדבריההסבר,תיקוןחקיקה
זהמוצעבעקבותאירועיםשדווחובאמצעיהתקשורתבעת

האחרונהשבהםתועדומקריהתעללותקשיםואכזריים
חולים בבתי קשישים במאושפזים המטפל הצוות מצד
סיעודייםשוניםעלפיכךמבקששרהבריאותלהתקיןבלא
דיחויתקנותבנושאשיחולועלמחלקותלאשפוזסיעודי
ותשושינפשבבתיחוליםגריאטרייםשבהםמאושפזיםעל
פירובקשישים,אשפוזכרוניממושךעיובהרכימאושפזים
תשושינפשמשתייכיםלקטגוריהשלאשפוזגריאטריכרוני,
בדומהלחוליםסיעודייםעכדילהבטיחאתהתקנתתקנות
אלהבהקדםהאפשרינקבעכיתקנותכאמורשיחולולעניין
מחלקהסיעודיתותשושינפש,יותקנובתוך90ימיםעפרק
זמןזהיתחוםאתהזמןלהתקנתתקנותכאמורויבהיראת

הדחיפותהרבהבנושאזהע

2לפקודה כאמורבדבריההסברלתיקוןסעיף  סעיף 3
לתקן מוצע החוק, להצעת 1 בסעיף המוצע 
אתסעיף9ולפקודהשכותרתו"קנסעלמחזיקהמפריע
לבעלים"ובולמחוקאתההגדרה"חוקהעונשין",וזאתבשל
הוספתהגדרהזובסעיף2לפקודה,אשרחלהעלהפקודה
כולה,ולכןמייתרתאתההגדרהשבתוךהסעיףהמסוים

האמורע
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