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ל הכנסת: ל חבר הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות ש  מתפרסמת בזה הצעת חוק ש

 הצעת חוק העיסוק באקופונקטורה, הרנשס״ד-ב200*

 פרק אי: פרשנות

 הגדרות ו. בחוק זה -

 ״אקופונקטורה״ - טיפול לריפוי חולי או למניעת חולי, או לבל מטרד סיפורית אחרת.

 המתבצע באמצעות דיקור בשיטת הרפואה הסינית או בבל שיטת דיקור אחרת.
 באזורים בגוף האדם המוגדרים כנקודות דיקור, לרבות אלקטרו־אקופונקטורה
ן התסמונת והפתולוגיה  ומוקסיבציה בשיטת הטיפול המבוססת על האבחו

n׳C M " : T 'aditionui Chinese M e d i c i n e  שברפואה הסינית המסורתית ^

ם למטופל באקופונקטורה, י ים חשמלי י רו ת גי ר ב ע  ״אלקטרו־אקופונקטורה״ — ה
ו באלקטרודות:  באמצעות סטימולטור חשמלי שהמחטים מחוברות אלי

 ״דיקור״ - הדירה לגוף האדם במחטים המיועדות לכך בנקודות דיקור:

:1c יעצת שמונתה לפי סעיף  ״הועדה המייעצת״ - הועדה המי

ד הבריאות, משנהו, מנהל האגף למקצועות ר ש  ״המנהל״ - הנלנהל הכללי של מ
ך לענין חדק י י מ בד המדינה שהמנהל הכללי ד  רפואיים במשרד הבריאות, או עו

 זה•

ל משרד הבריאות;  ״המנהל הכללי״ - המנהל הכללי ש

 ״השר״ — שר הבריאות:

ד הבריאות לפי סעיף 31 ר ש  ״ועדה רפואית״ — ועדה שמינה המנהל הכללי של מ
 לפקודת הרופאים:

ו מרפאה א w o '1 תו בפקודת בריאות העם  ״מוסד רפואי״ - בית חולים רשום כמשמעו
 של קומת הולים;

די אקופונקטורה שהמנהל די אקופונקטורה״ — מוסד מוכר ללימו  ״מוסד מוכר ללימו
רך חוק זה:  הכיר בו לצו

ה גבוהה, ל כ ש ה . ל ה צ ע ו מ ה בחוק ה ת ר ד ג ה ה גבוהה״ - כ ל כ ש ה ה ל צ ע ו מ  ״
:  התשי״ח—958ו2

יבוש עלי  ״מוקםיבציה״ - חימום בנקודות הדיקור באמצעות חומר ביצירה המופק מי
ת מהמים המיועדות  הצמח לענת המדבר (Artemisia Vulgaris) לרבות באמצעו

 לדיקור

ן לעסוק באקופונקטורה לפי חוק וה: ו  ״מורשה לאקופונקטורה״ — מי שקיבל רשי

 ״מחלה מסכנה״ — אחת מאלה:

 (ו) מחלה לרבות מחלת נפש, העלולים לסכן בריאות המטופלים אצל מורשה
 לאקופונקטורה:

ל ממורשה י ל ע לים י  (2) מחלה. לרבות מחלת נפש או כושר לקוי העלו
 לאקופונקטורה את היכולת לעסוק באקופונקטורה לחלוטין זמנית או חלקית:

. י 2005! ל ו י ג (23 ב ״ ס ש ת ז ה ם כ״ג בתנלו ו י ה ב ד ע ו ה ל ר ב ע ו : ה ק מסי פ;185ו ו  ^ דלצעח ד
ו 64. נ ח ע י נ ש ת ו ) 239: ס״ה ד א ) ;191 ( ע ו ( נ ר 1940 תוס־ י ע י  י ע

ה עמי 191. ״ י ש ת  י טייח ה
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ת באקופונקטורה לאחר סיום תכנית הלימודים  ״םטאד״ - תקופת התנסות מעשי
וניים באקופונקטורה;  העי

;  ״פקודת הרופאים־ - פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-1976ג

; 4  '״קופת חולים״ - כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-994ו

רשה לפי פקודת הרופאים;  ״רופא״ - רופא מו

ן ו רשי גבל ו ן קבוע, היתר זמני, היתר מו ו  ״רשיון לעסוק באקופונקטורה״ - לרבות רשי
 מיוחד;

ן שעמו נמנה, לדעת ם י לעסוק באקופונקטורה״ - הארגו ג של המורשי  ״ארגון יצי
 המנהל, המספר הגדול ביותר של המורשים לעסוק באקופונקטורה בישראל.

 פרק בי: ייחוד העיסוק באספונקטורה

 ייחוד העיסוק
 והתואר

א אם כן בידו ל נו מורשה לאקופונקטורה, א  (א) לא יעסוק באקופונקטורה אדם שאי
לא יציג לא יתחזה אדם ו ן בר־תוקף שניתן לו לפי חוק זה, ובהתאם לתנאיו, ו ו  רשי

ן כאמור. ו ן בידו רשי  עצמו כמורשה לאקופונקטורה, אם אי

רשה לאקופונקטורה, או בכל תואר דומה המרמז או שתמש אדם בתואר מו  (ב) לא י
ן תקף כאמור. ו ן בידו רשי ון, אם אי ל להטעות, על היותו בעל רשי ו  העל

ן בר־תוקף לפי חוק זה. ו דו רשי  (ג) לא יעסיק אדם באקופונקטורה, אלא מי שבי

ד אקופונקטורה או רפואה סינית  (ד) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על תלמי
ת בתחום, שתתבצע תחת פיקוחו והדרכתו של מטפל רה מעשי  מסורתית בעת עבו

די אקופונקטורה. ו במוסד מוכר ללימו די  מורשה, במסגרת לימו

 (ה) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על סטאז׳ר לאקופונקטורה או לרפואה סינית
רשה ל מטפל מו ר והדרכתו ש שי  מסורתית במסגרת הסטאז׳, המתבצע תחת פיקוחו הי

 בעל הרשאה להדרכת םטאזירים.

 זכאות לרשיון
 לעסוק

 באקופונקטורה

 הכשרה
 מקצועית

 באקופונקטורה

 פרק גי: רישוי

ן לעסוק באקופונקטורה למבקש שהתקיימו בו כל אלה: ו י להעניק רשי  המנהל רשא

שב ארעי בישראל שהוכיח להנחת שראל או תו שב קבע בי , תו  (ו) הוא אזרח ישראלי
שב קבע במדינת ישראל;  דעתו של המנהל, את כוונתו להיות לתו

 (2) הוא בעל הכשרה מקצועית בהתאם לסעיף 4;

ש בה, לדעת המנהל, כדי למנוע ממנו לעסוק י רשע בעבירה ש  (3) הוא לא הו
. ן ו ן כל מניעה אחרת לפי חוק זה ליתן לו רשי  באקופונקטורה ואי

 (א) יראו אדם כבעל הכשרה מקצועית לענין סעיף 3(2) אם התקיימו בו כל אלה:

א בעל השכלה באקופונקטורה לפי סעיף 5:  (ו) הו

 (2) הוא סיים בהצלחה םטאז׳;

י ממשלתית. א עמד בהצלחה בבחינת רישו  (ב) הו

ועדת העבודה ר השר ו שו באי יעצת ו ת בועדה המי עצו י  (ב) המנהל, לאחר התי
י ממשלתית. אות של הכנסת, יקבע כללים לענין סטאז׳ ובחינת רישו  הרווחה והברי

 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 0ג, עמי 594.

 4 ס״ח התשנ״ד, עמי 156.
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 (א) בעל השכלה באקופונקטורה הוא אחד מאלה:

 (1) בעל תואר באקופונקטורה המוכר על ירי המועצה להשכלה גבוהה,
 שהעניק לו מוסד בישראל המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה-

אר אקדמי באקופונקטורה, שהעניקה לו אוגייי־סיטה מחוץ  (2) בעל תו
יעצת יעצות עם הועדה המי ר בהם המנהל, בהתי  לישראל, ושהכי

 (ב) במשך תקופה של ארבע שנים מיום פרסומו של חוק זה !בחוק ןה - תקופת
ן גם למי שאינו בעל השכלה כאמור בסעיף קטן ו  המעבר), רשאי המנהל לתת רשי
דו תעודה המעידה כי סיים בהצלחה לימודי אקופונקטורה בישראל בלבד שבי  (א)(ו) ו
ר לימד אקופונקטורה במסגרת רפואה סינית מסורתית, ערב פרסומו של חוק ש  במוסד א
יעצות עם הועדה ר בו המנהל, לאחר התי ש שנים לפחות ושהכי  זה במשך שלו
 המייעצת, ולאחר שהמוסד הוכיח להנחת דעתו שהוא ממלא אחר התנאים ואמות

 המידה המפורטים בתוספת.

שאר התנאים הקבועים בהוק  (א) מצא המנהל כי התקיימו במבקש הוראות סעיף 3 ו
ן לעסוק באקופונקטורה. ו  זה, זכאי המבקש לקבל רשי

רשאי ן, יתן לו היתר ומני לתקופה ש־־ שנה ו ו  (ב) החליט המנהל להעניק למבקש רשי
ך את תוקף ההיתר הזמני לתקופות נוספות של שנה בכל פעם ובלבד שסך  הוא להארי

ש שניב:  כל התקופות של ההיתרים הזמניים לא יעלה על שלו

ן קבוע, יציג המבקש חוות רעת בכת.:, על עבירתו בתקופת ו  (ג) לשם קבלת רשי
י הענין. פ  ההיתר הזמני מאת מורשה לאקופונקטורה או מאת רופא מורשה י
אום עמו עבד בתקופת שנים עשר החודשים הרצופים שקדמו לבקשתו לקבלת  שבתי
ן הקבוע: המנהל רשאי לבקש מן המורשה לאקופונקטורה או מן הי״יפא המורשה ו  הרשי

 הבהרות לגבי חוות הדעת ופרטים נוספים.

גבל לעסוק י מו ת י ן ה ת י י המנהל, ל א ש ף 3(1) ר י ר בסע ו מ א ל אף ה  (א) ע
בלבד שמתקיימים בו כל , או תושב ישראל, ו נו אזרח ישראלי  באקופונקטורה, למי שאי

 אלה -

 (1) הוא עומד בתנאים המפורטים בסעיף 3(2) ו־(3)׳

ד במוסד תקופה ר המנהל, לעבו  (2) הוא הוזמן בידי מוסר רפואי, באישו
 קצובה בפיקוח מורשה לאקופונקטורה או רופא מורשה, אי לשב הוראת

 אקופונקטורה.

 (ב) המנהל רשאי להתנות את מתן ההיתר המוגבל בעמידה בבחינה בםטאז׳ או
ורה עליהם.  בשניהם ובתנאים נוספים שי

 (ג) היתר מוגבל יכול שיהא מוגבל לזמן, למקום, לפעולה מסוימת וכי יכול שייקבעו
ראה למנהל. י  בו תנאים והגבלות אחרים ככל שי

 (ד) בסעיף זה, ״מוסד רפואי״ - לרבות בית־םפר, שהכי- בו המנהל ללימודי
 אקופונקטורה.

ן קבוע. אף אם ו  (א) המנהל רשאי שלא להעניק היתר זמני, היתר מוגבל או רשי
עמד לדין או  התקיימו במבקש התנאים האמורים בסעיף 3. אם נוכח כי דלמבקש דו
רשע בעבירה פלילית, או כי התקיימו לגביו נסיבות אחר־ת לפיהי המבקש אינו  הו

י לעסוק באקופונקטורה.  מסוגל או אינו ראו

ן לעסוק באקופונקטורה, ו  (ב) לא יתן המנהל את החלטתו הסופית שלא ליתן רשי
יעצת ה המי ד ע ו ת ה צ ע י י מ  מבלי לתת למבקש הזדמנות לטעון טענותיו בפני הועדה ה

 תגיש את המלצותיה למנהל אשר יחליט בבקשה.
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ר לבית־המשפט  (ג) על החלטת המנהל שלא להעניק רשיון, רשאי המבקש לערו
עד  המחוזי בירושלים, בשבתו כבית־משפט לענינים מינהליים, בתוך 30 ימים מהמו

 שהומצאה לו ההחלטה.

ל תוקף הרשיון ן יהיה בתוקף 7 שנים, והוא יחודש בתום תקופה זו לתקופות נוספות ש ו  (א) הרשי
. (ב) ר בסעיף קטן ף לאמו  שבע שנים כל אחת, ובכפו

י לקבוע ר השר, רשא שו באי עצות עם הועדה המייעצת, ו י  (ב) המנהל, לאחר התי
ן שבתוקף. ו ות במהלך תקופת הרשי י ן יותנה בהשתתפות בהשתלמו ו דוש הרשי  כי חי

 פרק די: ועדה מייעצת

עצת שתהיה מורכבת משבעה חברים והם - הועדה המייעל י  השר ימנה ועדה מי

ושב ראש:  (ו) המנהל והוא יהיה הי

 (2) שני מורשים לאקופונקטורה אשר עסקו באקופונקטורה במשך חמש שנים לפחות,
ם לעסוק רשי ל המו ג ש י צ ן הי ו ת הארג צ ל מ ר על פי ה ש ר אותם ימנה ה ש א  ו
עצת בתוך 60 ימים י ת נציגים לועדה המי ן היציג, שמו  באקופונקטורה: לא הגיש הארגו

 ממועד דרישת השר, ימנה השר שני חברים מורשים לאקופונקטורה;

רשים לעסוק באקופונקטורה, אשר עסקו באקופונקטורה במשך  (3) שני רופאים מו
י ימונה  חמש שנים לפחות: אחד מהרופאים ימונה על פי המלצת המנהל, והרופא השנ
ל הרופאים ותר ש ל בי יצג את המספר הגדו ן הרופאים המי  על פי המלצת ארגו
עד דרישת השר, ימנה השר גש שם נציג בתוך 60 ימים ממו  המורשים בישראל; לא הו

פא מורשה לעסוק באקופונקטורה;  רו

רשה לאקופונקטורה, מתוך רשימה שהגישו המוסדות המוכרים  (4) נציג אחד מו
שראל לשר: די אקופונקטורה בי  ללימו

ר אחד שימנה השר. בו  (5) נציג צי

עץ לשר ולמנהל בעניינים הנוגעים לעיסוק באקופונקטורה, תפקידי הועדה י עצת תי י  (א) הועדה המי
 לרבות בנושאים אלה:

 קביעת כללים ותנאים בנושא הםטאז';

 קביעת כללי אתיקה ומשמעת לעיסוק באקופונקטורה;

ו) ) 

(2) 

ק ו ס ע ן ל ו י ש י ר ש ק ב ל מ ת ש י ע ו צ ק ה מ ר ש כ ה ה ו ל כ ש ה ה ב ר כ  (3) ה
 באקופונקטורה;

י הממשלתית.  (4) קביעת כללים בנושא בחינת הרישו

ן חבריה, לתקופה ת ועדות משנה מבי ל באמצעו ת לפעו יעצת רשאי  (ב) הועדה המי
 ולנושאים שתקבע.

ל כך סדרי עבודת דיע ע ו י עצת ו י כי ישיבות הועדה המי ש הועדה יקבע את תארי א ושב ר  (א) י
ה הועדה המייעצת ע ך ו ה _ ה ק ז ן ז ד ב ה ( ב ו ש י ם ה ו , י נ פ ! ס ק י מ ו י 0 - ת מ ו ח > לא פ ם י ר ב ח  בכתב לכל ה

 מוקדמת).

ש רשאי לזמן ישיבה שלא מן המנין ללא הודעה מוקדמת, אם הסכימו א ושב ר  (ב) הי
 לכך רוב חברי הועדה.

שב ו עצת הוא שלשה חברים לפחות ובהם הי י  (ג) מנין חוקי להחלטות הועדה המי
 ראש.

עצת תקבע את סדרי עבודתה. י  (ד) הועדה המי

.10 
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רשאי השר למנותו לתקופת יעצת ימונה לתקופה של ארבע שנים ו  3ו. חבר הועדה המי
 כהונה אחת נוספת: כיהן חבר שתי תקופות רצופות, יוכל לשוב ולכהן כחבר הועדה רק לאחר

 הפסקה של תקופת כהונה אחת לפחות.

 פרק הי: הלבות עיסוק ומשמעת

ן ממועד דש הראשו י  14. (א) מורשה לאקופונקטורה יפנה את המטופל, במהלך הד
ת בידי  תהילת הטיפול או בתוך 8 טפולים, המוקדם מביניהם, לבדיקה רפואית כללי
 רופא מורשה ויחתים את המטופל על טופס הפניה לא יאוחר מהפגישה השניה: לא
ת הבדיקה הרפואית כאמור בתוך חודש ימים יפסיק המורשה צאו  הציג המטופל את תו
 לאקופונקטורה את הטיפול בו, עד המצאת התוצאות הרפואיות כאמור תוקף בדיקה

 רפואית למשך 2ו חודשים או לתקופה קצרה יותר שנקבעה על ידי הרופא.

צע למטופל עץ מורשה לאקופונקטורה למטופל להפסיק טיפול רפואי שהו י  (ב) לא י
פא המורשה י רי רופא מורשה, או לשנותו, אלא אם כן תואם הדבר מראש עם הי  על י

ע מו רשה לאקופונקטורה בעיסוקו אלא במחטים מעוסרות לשי  (ג) לא ישתמש מו
 חד־פעמי.

ת אלקטרו־אקופונקטורד בהוגים שיש  (ד) לא יטפל מורשה לאקופונקטורה באמצעו
 להם קוצב לב.

־י מקצועור  (ה) מורשה לאקופונקטורה לא יפנה מטופל לבדיקות מעבדה, לבעי
ר רפואיים, אלא באמצעות רופא מורשה ים או לבעלי מקצועות עז  רפואי

ו טופל לאחר 3 חודשי  (ו< לא הוטב מצבו הרפואי של מטופל באקופונקטורה שבשל
 טיפול רצופים או 8 טפולים רצופים המוקדם מביניהם, יפנה למורשה לאקופונקטורה
ן למטופל רופא מורשה מטפל לרופא דה ואי רשה המטפל ובמי  את המטופל לרופא המו
לא ימשיך בטיפול אלא לאחר קבלת תשובה ל מהלך הטיפול, ו רשה אחר עם פירוט ש  מו

 מהרופא.

 (ז) מורשה לאקופונקטורה ייחשב כמטפל לענין שמירת סוריות כמשמעותו בסעיף
דע לאחר רק בהתקיים התנאים  9ו לחוק זכויות החולה, התשנ״ו—51996, וימסור מי

רים בסעיף 20 לחוק האמור.  האמו

ן על כל מסמך או תעודה שהוא משתמש במהלך י  (ח) מורשה לאקופונקטורה יצי
יתלה במלים עיסוקו את רשה לאקופונקטורה, את מספר רשיונו ו  עיסוקו את המתו מו

ן שהוענק לו לפי חוק זה. ו  הרשי

ן מקצועו בתואר ״מורשה י־אדופונקטורה׳ ו  (ט) מורשה לאקופונקטורה ישתמש לצי
. , ,(Lie Acu) LICENSED ACUPUNCTURIST" - י  או בתואר הלועז

ע אי ש בהם כדי להצבי ש בכינוי או בהגרי־ שי מ ת ש  15. (א) מורשה לאקופונקטורה לא י
ן שלו לעסוק באלופונקטורה ולא ו ת מקצועיים מעבר לרשי רו ז על מעמד, או כשי  לרמו
ש לענין עבודתו המקצועית בכינוי כלשהו זולת הכינוי ״מורשה לאקופונקטורה״. מ ת ש  י

אר דוקטור ריר״־־) בכל הקשור לעיסוקו רשה לאקופונקטורה בתו  (ב) לא ישתמשי מו
אר זה באקופונלטורה והתואר והמוסד  באקופונקטורה, אלא אם כן הוענק לו תו
תנאים שקבע. 1 ר המנהל מראש ובכתב ובהתאם: שו  מוכרים על ידי המנהל, ובכפוף לאי

רשה לאקופונקטורה. אלא אס כן הוא קיבל אר מו  (ג) לא ישתמש־ רופא מורשה בתו
ן ו ן לעסוק באקופונקטורה לפי חוק זה: תוארו של רופא מורשה אשר קיבל רשי ו  רשי

 לעסוק באקופונקטורה יהיה ״ד״ר לרפואה ומורשה לאקופונקטורה״
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ג בפניו את המסמכים דרישת מסמכים ש ממורשה לאקופונקטורה להצי , בכל עת, לדרו  16. המנהל רשאי
ו המקצועיים; נמסרה דרישה רי ן או כל מסמך אחר בקשר לכישו ו  שעל יסודם ניתן לו רשי
א את המסמך הנדרש תוך פרק זמן סביר: לא  כאמור, חייב המורשה לאקופונקטורה להמצי
א אם כן ל רת משמעת א א המורשה לאקופונקטורה את המסמך כאמור, תהא זו עבי  המצי

 קבע המנהל אחרת.

 משמעת

 פיקוח רפואי

 עונשין

 תיקון פקודת
 הרופאים

ה ש ר ו ל מ ם, ע בי י ם המחו י י ו נ י ש , ב לו ם יחו י א פ ו ר דת ה ם 47-41 לפקו י פ י ע  17. ס
ן סעיף 44א לפקודת הרופאים, חברי הועדה המיוחדת לפי חוק זה יהיו:  לאקופונקטורה: לעני

שב ו רשה לאקופונקטורה שמינה המנהל והוא יהיה הי א מו  10) רופא מורשה שהו
 ראש:

עץ המשפטי לממשלה. (2) ו רשה לאקופונקטורה שמינה המנהל ונציג הי  מו

 פרק וי: פיקוח על בריאות של מורשה לאקופונקטורה

ן לעסוק ו  18. (א) היה למנהל חשש סביר, כי מורשה לאקופונקטורה, או מבקש רשי
עדה יצב לפני ו ש ממנו להתי  באקופונקטורה סובל ממחלה מסכנת, רשאי הוא לדרו

ע בדיקה רפואית. צו  רפואית, לשם בי

ת לפי אי ן בריקה רפו  (ב) הוראות סעיפים ו3 עד 40 לפקודת הרופאים יחולו לעני
י זה: בסעיפים 39 ו־40 במקום ״בית־המשפט נו יים המחויבים ובשי נו  סעיף זה, בשי

בוא ״בית־המשפט המחוזי בשבתו כבית-משפט לענינים מנהליים״.  העליון״ י

: עונשין ׳  פרק ז

ף ראות סעי  19. (א) העוסק באקופונקטורה או המעסיק אדם באקופונקטורה בניגוד להו
6  2, דינו מאסר שנה או קנם הקבוע בסעיף ו6(א)(2) לחוק העונשין, התשל״ז-1977

ן).  (בחוק זה - חוק העונשי

ראות סעיף 2, או המפר רשה לאקופונקטורה בניגוד להו אר מו  (ב) המשתמש בתו
ף משמעת לפי סעיף 14, דינו — מאסר ששה חודשים או קנם כקבוע בסעי  הלכות עיסוק ו

 ו6(א)(ו) לחוק העונשין.

 (ג) מורשה לאקופונקטורה המפר הוראה מהלכות העיסוק המפורטות בסעיף 14,
ה חודשים או קנס כקבוע בסעיף ו6(א)(1) לחוק העונשין. ש  דינו - מאסר ש

: הוראות כלליות  פרק ח׳

י פו  20. (א) בפקודת הרופאים בסעיף ו בהגדרה ״עיסוק ברפואה״ המילים ״לרבות רי
 באקופונקטורה״ - יימחקו.

 (ב) במקום סעיף 59א בפקודת הרופאים יבוא -
ד מ ן לעסוק באקופונקטורה אם ע ו רשה רשאי לקבל רשי  ״רופא מורשה 59א. רופא מו

ה בבל אלה: ר ו ט ק נ ו פ י ק א  ל

רתית דים ברפואה סינית מסו ו) סיים בהצלחה תכנית לימו ) 
ד בלב ר בו המנהל, ו ר בה המנהל, במוסד שהכי  (^01־1) שהכי
ת ובהן 400 שעות בפילוסופיה  שהתכנית לא תפחת מ־500 שעו
דיאנים גיה סינית, סינדרומים סינים, מבנה המרי  סינית, פתולו

דה קלינית בדיקור;  ונקודות הדיקור ובנוסף 100 שעות בעבו

 6 ם״ח התשל״ז, עמ׳ 226.
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מ לרפואה י ש י ז מ  (2) עמד בהצלחה בבחינה שקבע המנהל ל
ן לעסוק באקופונקטורה. ו  המבקשים רשי

 הוי-את מעבר 59ב. רופא מורשה שעסק באקופונקטורה ערב פרס; כ חול העיסוי!
, בהיקף של ממש, במשך חלופה שלא ק באקופונקטורה. התשם״ד-72003 ו ס י ן ע י נ ע  ל

. י ״ י  באקופונקטורה י
ך ולעסוק באקופונקטורה ילקבל רשיון,  תפחת משנה, רשאי להמשי
בלבד שהגיש בקשה להיתר זמני בתוך שלושה חורשים מפרסום חוק  ו
 זה ותמך את בקשתו במסמכים, ונקבע להנחת דעה המנהל ולאחר
יעצות בועדה המייעצת, כי התקיימו בו התנאים הרבועים בסעיף  התי

 59א(ו).״

יעצות עם המנהל להתקין  תקנות 21. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי. לאחר התי
.  תקנות בכל הנוגע לביצועו

ר -יעדה העבודה ע ר ה שו באי יעצת ו יעצות בועדה המי  (ב) המנהל. לאחר התי
י  הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע הוראות וכללים לענין םטאז ובחינת רישו

 ממשלתית.

 תחילה 22. תחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום פרסומו.

יעצות בועדה המייעצת, רשאי ליתן היתד זמני למבקש  הוראות מעבר 23. (א) המנהל לאחר התי
ימיפ בו אח־  שהגיש בקשה בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה אם מהלי

 מאלה:

ן ת לימוד בתחום הרפואה הסינית המסורתית שהכיר בד  (1) למד 1200 שעו
יעצת ובהן 400 שעות לפחות באקופונקטורה יעצות עם הועדה המי  המנהל בהתי
יעצות עם הועדה המייעצת, ר בהן המנהל בהתי  כולל התנסות קלינית שהכי
־ מו ד ובנוסף 250 שעות לי  ובלבד שלמר קורס אחד ברציפות של 400 שעות לימו
 ברפואה מערבית וקורס באתיקה מקצועית (להלן׳ בעל השכלה לענין הוראת
שראל במשך 10 שנים רצופות ומעלה או  המעבר) וכן עסק באקופונקטורה בי
ש  עסק באקופונקטורה בישראל 8 שנים רצופות לפחות. בהן לא פחות משלו

 שנים במוסר רפואי:

ן הוראת המעבר אשר עסק באקופונקטור- ערב פרסומו  (2) בעל השכלה לעני
 של חוק זה, להנחת דעתו של המנהל בהיקף של ממש במשך תקיפה של למעלה
ן לעסוק באקופונקטורה ו  מ־5 שנים יהיה פטור מסטאז׳, אך יהיה זכאי לקבל רשי

 אם עמי־ בהצלחה בבחינת ההישוי הממשלתית באקופונקטורה

 (3) בעל השכלה לענין הוראת המעבר אשר עסק באקופונקטורה בישראל
 ערב פרסומו של חוק זה, להנחת דעתו של המנהל, בהיקף של ממש במשך
ן לעסוק באקופונקטורה אש ו  תקופה של למעלה מ־3 שנים, יהיה זכאי לקבל רשי
ת י הממשלתי שו ׳ מוכר, ואם עמד בהצלחה בבחינות הרי ם םטאז  השלי

 באקופונקטורה.

ר בתקופת המעבר בהשלמת א) רשאי המנהל להכי ) ר בסעיף קטן  (ב) על אף האמו
 לימודים בתנאים הנזכרים בתוספת, אם מוסד הלימודים הוכר על ירו בתקופת המעבר.

ר בדבר תקופות עיסוקו באקופונקטורה ובן ן יצרף לבקשתו תצהי ו  (ג) מבקש הרשי
צרף מסמכים להוכחת עיסוקו באקופונקטורה, לרבות דוחור: מס הכנל-ה  י
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 תוספת
 (סעיף 5(ב»

 תנאים להברה במוסדות להוראת אקופונקטורה בתקופת המעבד

 1. במשך תקופה של ארבע שנים שתחילתה ביום פרסומו של חוק זה (בחוק זה - תקופת סמכות המנהל
א מעניק, לאחר  המעבר), רשאי המנהל לתת הברה במוסד, בלימודים בו ובתעודה שהו
עצת להכרה במוסדות בתקופת המעבר לפי סעיף 2 לתוספת, אם נוכח י יעצות בועדה המי  התי

 שהתמלאו במוסד התנאים הקבועים בסעיף 3 לתוספת.

יעצת להכרה במוסדות למשך תקופת המעבר, שחבריה יהיו  2. המנהל ימנה ועדה מי
ן לעסוק ו בעל רשי יעצת לפי סעיף 10 והם: המנהל, רופא מורשה, ו ן חברי הועדה המי  מבי

 באקופונקטורה.

 ועדה מייעצת
 להכרה במוסדות
 בתקופת המעבר

 התנאים קהכרה
 במוסד

וכר כמוסד לתקופת המעבר אם לימודי האקופונקטורה כוללים 2800  3. (א) מוסד י
ת לפחות, לפי החלוקה הבאה:  שעו

ת הכוללות: ו) רפואה סינית 1900 שעו ) 

גיה סינית, לו  (א) מבוא, עקרונות, פילוסופיה, פיסיולוגיה סינית, פתו
לל ניתוח מקרים - 750 שעות:  סינדרומים סינים, כו

דיאנים  (ב) אנטומיה טופוגרפית, מבנה המרידיאנים, נקודות דיקור, מרי
 מיוחדים, נקודות מיוחדות, מיקום ותפקוד הנקודות, טכניקות דיקור,
450 - ( ן ז  מוקסיבציה, כוסות רוח, אוריקולואקופונקטורה (דיקור באו

 שעות:

 (ג) מבוא לצמחי מרפא סינים ותזונה סינית — 300 שעות:

י דוחות לו דה קלינית בדיקור בפיקוח מדריך, תוך מי עבו  (ד) צפייה ו
ך / חונך, במהלך הלימודים - 400 שעות: ל ידי המדרי  טיפול והערכה ע

ל גופני מזרחי - 300 שעות; ו  (2) שיטות מנואליות ושיטות תרג

ת בביולוגיה, או  (3) רפואה מערבית: אנטומיה, פיסיולוגיה, פתולוגיה, מבו
ה וגנטיקה, שיטות הדמיה, הערכת בדיקות מעבדה — 500 שעות:  כימי

 (4) קורסי בחירה והעשרה, הכוללים : ניהול מרפאה, יחסי מטופל-מטפל -
 100 שעות:

ד  (5) קורם מוכר ברפואת חירום, מבין הקורסים המוכרים על ידי משר
ת ומאושר על ידי המנהל; או  הברי

 (6) משפט ואתיקה רפואית;

דת גמר.  (7) חובת הגשה של עבו

אר אקדמי ראה יהא קבוע: המרצים במקצועות האקדמיים יהיו בעלי תו  (ב) סגל ההו
עצה  מתאים במקצועות הרלוונטיים כמקובל במוסדות אקדמיים המוכרים על ידי המו

 להשכלה גבוהה.

דת בגרות.  (ג) תנאי קבלה בסיסי - תעו

 (ד) התנאים הפיסיים במוסד יהיו הולמים וכמקובל במוסדות אקדמיים המוכרים
ר יכללו בין היתר: כתות לימוד, חדרי טיפול, מכשו עצה להשכלה גבוהה, ו ל ידי המו  ע

ם טפולים.  ועגלת החייאה, במקומות בהם מתבצעי

דים לרבות: מחשבים, מקרנים לשקפים ושקופיות.  (ה) קיום אמצעי עזר ללימו
רי בדיקה וטיפול.  פוסטרים, אבז
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 (ו) ספריה ובה ספרות עדכנית ונרחבת באנגלית ובעברית בנושאים הנלמדים
 והנלווים להם.

 (ז) קיום םטאז׳, בתנאים שנקבעו בתקנות.

 4. מוסד או גוף שעסק בהוראות אקופונקטורה כחלק מהוראת רפואה סינית מסורתית
 ערב תחילתו של חוק זה, ובהתאם לתנאים שבתוספת, רשאי להגיש בקשה להכרה בקשה
י גש לועדה להכרה במוסדות באמצעות לשכת הבריאות המחוזית שבתחומה מצו  כאמור תו

יצורפו לה כל אלה:  המוסד או הגוף. ו

 תכניות הלימודים:

די הרפואה הסינית המסורתית לרבות:  תבנית מפורטת ללימו

ש  (א) פירוט הקורסים, מספר שעות הלימודים בכל קורס, פירוט העבודות שי
 להגיש ופירוט הבחינות;

 (ב) פירוט שמות המרצים, מקצועם, ופירוט השכלתם, נםיונם ומשך עבודתם
 במוסד, ברפואה סינית מסורתית ובאקופונקטורה ובמקצועות הנלווים:

 (ג) דרישות הסף לקבלה ללימודים:

ש להגיש במסגרת הלימודים; דות ופירוט הבחינות שי  (ר) פירוט העבו

 מפה תפקודית של חצרי המוסד:

 פירוט אבזרי הלימוד, לרבות מחשבים, מקרני שקופיות ושקפים אבזרי בדיקה

( ו ) 

(2) 

ר ב ס  ה

 ללימוד הרפואה הסינית ואקופונקטורה שהוכיחו כי הס

 בקשה להכרה
 במוסד

 ממלאים אחרי אמות מידה המפורטות בתוספת להצעת
 החוק.

 לפי החוק המוצע תתמנה ועדה מייעצת של בעלי
 מקצוע ורופאים העוסקים באקופונקטורה שייעצו לש־
 ולמנהל הכללי בכל הנוגע לביצוע החוק לרבות ייעוץ לעני ן

 תקנות לקביעת בחינת רישוי כטאז׳ כללי אתיקה ועוד.
 בהצעת החוק נקבעו גם הלכות עיסוק המחייבות
 מורשה לאקופונקטורה כגון חובת שמירה לידיות בהתאם

 לחוק זכויות החולה התשנ׳־ו--996 ו.
 עוד נקבע בהצעת החוק שאמצעי המשמעת שנקבעו
 בפקודת הרופאים יחולו על העוסקים באלופונקטורד

 בשינויים המחויבים.

(3) 

(4) 

 וטיפול;

ר הסמריה.  (5) תאו

י ר ב  ד
 מטרהה של הצעת חוק זו היא להגדיר ולהסדיר את

 מקצוע האקופונקטורה בישראל.

 האקופונקטורה מתבצעת באזורים המוגדרים כנקודות
 דיקור בגוף. באמצעות מחטים המיועדות לכך.

 הסדרת העיסוק באקופונקטורה תהיה בדרך של הענקת
 רשיון בדומה למטפלים רפואיים אחרים, למי שיעמוד
 באמית הניידה של השכלה, הכשרה מעשית(סטאז׳), בחינת
 רישוי והתנהגות הולמת של בעל מקצוע בריאות. כל זאת

 כדי להג־ על המטופלים הפוטנציאלים.

 החוק המוצע קובע ייחוד העיסוק והתואר.
 עד להכרה בתואר האקופונקטורה על ידי המועצה
 להשכלה גבוהה, יוכרו בתי־הםפר ללימודי אקופונקטורה
 על ידי המנהל. מדובר בהקשר זה במוסדות לימוד קיימים

 חבו הכנסת יוז־י שטרן
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ל הכנסת: משפט ש ל חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ו  מתפרסמות בזה הצעות חוק ש

 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס׳ 59) (מינוי שופטי תעבורה),
* 2 0 0 ב - ד ״ ם ש ת  ה

, בסעיף 26 - תיקון סעיף 26  ו. בפקודת התעבורה'

ב) - בטל; )  (ו) סעיף קטן

) המילים ״שמונה מינוי של קבע,״ - יימחקו. ג )  (2) בסעיף קטן

 2. בחוק בתי־המשפט ן נוסח משולבן, התשמ־׳ד-21984 - תיקון חוק
 , בתי־המשפט

 (ו) בסעיף 4X0ו10) המילים ״שנתמנה מינוי של קבע״ - יימחקו:

ג) - בטל, )  (2) בסעיף 15, סעיף קטן

) - בטל. ר )  (3) בסעיף 57, סעיף קטן

יו הוראת מעבר נו  3. שופט תעבורה שעד יום תחילתו של חוק זה לא מונה מינוי של קבע ייחשב מי
רה כנוסחו בסעיף ו לחוק זה.  כמינוי של שופט תעבורה לפי הוראות סעיף 26 לפקודת התעבו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ההבחנה בין שופט תעבורה לשופט שלום רגיל• הצעה זו
 עדיין נבחנת על ידי הממשלה וייתכן שתידון בועדה
 במהלך הכנת הצעת החוק לקריאה שניה ולקריאה

 שלישית.
 ביטול הליך המינוי הזמני נתמך על ידי מספר טעמים

 אשר פורטו בדוח של ועדת זמיר:
 ״הכלל כי שופט מתמנה לכהונה עד גיל הפרישה ללא
 תקופת נםיון, נחשב כלל חיוני כמעט בכל המדינות
 הדמוקרטיות. טעמים השובים תומכים בכלל זה. הוא נתמך
 קודם כל, על ידי הדרישה לעצמאות השופט. מינוי לתקופת
 נסיון, אם לשלוש שנים ואם לתקופה דומה, עלול לפגוע
 בעצמאות השופט בתקופה זאת. כמו כן, מינוי לתקופת נסיון
 עלול להרתיע משפטנים ראויים, שהצליחו בעבודתם
 כעורכי דין פרטיים או בעיסוקים אחרים מלהציע את
 מועמדותם לכהונת שופט. נוסף לכך כהונה של שופטים
 לנסיון עלולה לפגוע במעמד ובתדמית של בית־המשפט...

 הועדה משוכנעת בי החסרון של מינוי שופט לתקופת
 נסיון עולה בצורה ברורה ומכרעת על כל יתרון אפשרי של

 מינוי כזה...״
 אכן, כשממונה שופט תעבורה למינוי שאינו מינוי של
 קבע, יש חשש ממשי מפני פגיעה בעצמאותו ומפני תלות
 במי שמוסמך למנותו מינוי של קבע או במי שמשפיע על

 סיכוייו למינוי של קבע.
 מוצע לבטל את הליך המינוי הזמני לשופט תעבורה
 ובכך יושווה הליך המינוי של שופטי תעבורה להליך המינוי
 של שופטים אחרים. עוד מוצע לכלול הוראת מעבר לפיה
 שופטי תעבורה אשר מכהנים כיום במינוי זמני וטרם מונו
 למינוי של קבע יהיו מיום תחילתו של החוק שופטי תעבורה

 לכל דבר וענין.

 חבר הכנסת משה גפני

 סעיף 26 לפקודת התעבורה עוסק במינוי שופטי
 תעבורה: סעיף קטן (ב) שבו קובע ״שופט תעבורה יתמנה
 לתקופה של שנה שניתן להאריכה לתקופה נוספת של שנה,
 ובתום שנתיים לכהונתו יהיה כשיר להתמנות מינוי של
 קבע״. הוראה זו הינה ייחודית לשופטי תעבורה, ואינה חלה
 על שופטים בבית־משפט שלום ובבתי-משפט אחרים,
 למרות שתנאי הכשירות והליך המינוי של שופט שלום ושל

 שופט תעבורה זהים.
 סעיף 26(ב) בנוסחו דהיום נחקק בשנת 1995 (סייח
 התשנ״ה עמי 175). בנוסחו הקודם שהוסף בשנת 1958 (ס״ח
 התשי״ח עמי 123 בעמי 126) קבע הסעיף כי כשיר להתמנות
 כשופט תעבורה מי ש״ידיעותיו בעניני תעבורה מחאימוח
 לצורך שפיטה בעבירות תעבורה״: ההסדר בדבר מינוי זמני
 של שופט תעבורה, שהופך מינוי של קבע רק בתום שנתיים
 בהם הוכיח השופט את ידיעותיו, נבע, בין היתר, מהוראה
 זו. משנמחקה הדרישה לידיעות מיוחדות בעניני תעבורה,
 ונקבע כי תנאי הכשירות להתמנות כשופט תעבורה זהים
 לתנאי הכשירות להתמנות כשופט שלום, אין סיבה

 המצדיקה להותיר על כנו את הליך המינוי הזמני.
 ועדות ציבוריות שדנו, בין היתר, בסוגיה של מינוי
 שופטים לתקופת נםיוו בכלל. ולגבי שופטי תעבורה בפרט,
 המליצו לבטל את הליך המינוי הזמני. כך המליצה הועדה
 לסדרי הבחירה של שופטים בראשות השופט זמיר (להלן
 — ועדת זמיר) בדוח שהוגש בחודש אפריל 2001 (עמי 33-32
 לדוח) וכן הועדה לבדיקת מבנה בתי־המשפט הרגילים
 בישראל בראשות השופט אור (להלן — ועדת אור) בדוח
 שהוגש בחודש אוגוסט 1997 (עמי 69-67 לדוח). המלצה זו
 אומצה על ידי הממשלה ונכללה בהצעת חוק בתי-המשפט
 ןנוסח משולבן (תיקון מם׳ 28) (מבנה מערכת בתי-המשפט
 ותיקונים שונים), התש״ס-2000 הצעות חוק התש״ס, עמי
 663, סעיפים 7, 12 ו־54). ועדת אור אף המליצה על ביטול

.  י הצעת חוק מם׳ פ/22: הועברה לועדה ביום ב׳ בתמוז התשס״ג(2 ביולי 2003)
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173: סייח התשס״ג, עמי 538.

 ־ ס״ח התשמ״ד, עמי 198: התשס״ר. עמי 8.
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 הצעת חוק האפוטרופוס הכללי(תיקון מם׳ 3) (חקירה לשם איתור נכסים עזובים
 ובעליהם), התשם״ד-2003*

 תיקוןסע*!ז5 1• בחוק האפוטרופוס הכללי, התשל״ח—1978'

 (ו) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

ר בסעיף קטן(ב), רשאי האפוטרופוס הכללי מיזמתו או למי  ״(בו) על אף האמו
ש יסוד ר נכסים עזובים, גם בלא שנודע לו עד נכס שי  בקשה, לערוך הקירה לשם איתו

ות לשם כך.״  להניח שהוא נכס עזוב. והוא יהיה מוסמך לאסוף ראי

 (2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

ר הבעלים של נכסים עזובים שהוא מופקד תו  ״(גו) האפוטרופוס הכללי יפעל לאי
יכים לאנשים שנספו בשואה. לרבות בדרך ו שי  על ניהולם, אשר יש יסוד להניח שהי

ית דשם כך. ר בארץ ובחוץ לארץ, והוא יהיה מוסמך לאסוף ראי בו  של פרסום לצי

גיש לשר המשפטים, לא יאוחר מיום 5! בפברואר מדי  (ג2) האפוטרופוס הכללי י
ר ר נכסים של אגשים שנספו בשואה ולאיתו  שנה, דוח לגבי הפעולות שנקט לאיתו
 בעליהם בשנה שקדמה להגשת הדוח, ותכנית לגבי הפעולות שבדעתו לנקוט בשנה
 שלאחר מכן: העתק מהדוח לגבי הפעולות שנקט יוגש לועדה לעניני ביקורת המדינ־ל

 של הכנסת.״

 שנודע לו על נכס עזוב מסוים. כמו־כן מוצע להטיל על
 האפוטרופוס הכללי חובה לפעיל לאיתור בעלים של נכסים
 עזובים הנמצאים בניהולו, כאשר יש סבירות שדנבסים ה־ו
 שייכים לנספי שואה. האיתור היזום יכלול גב פרסוס בארץ

 ובחוץ לארץ.
 כן מוצע. לקבוע שהאפוטרופיס ״כללי יגיש לשר
 המשפטים מדי שנה דוח על פעולות שנקל לאיתוי- נכסים
 כאמור, ותכנית פעולה לגבי פעולות שבלעתו לנקוט בשנה
 שלאחר מכן. עותק מהדוח לגבי הסעודית שנקט יועבר

 לועדה לעניני ביקורת המדינה של הכנסת.

י ר ב  ד

 במהלך עבודתה של ועדת החקירה הפרלמנטרית
 לבדיקת חשבונות או נכסים עזובים בבנקים בישראל ובידי
 גופים אדי־ים, של אנשים שנספו בשואה ושל ניצולי שואה
 (להלן - הועדה), התברר כי במהלך תקופה ארוכה נמנע
 מהאפוטרופוס הכללי גם בשל קשיים משפטיים, להפעיל
 סמכויות חקירה אקטיביות לאיתור נכסים עזובים בכלל,
 ולאיתור .:בסים ובעלי זכויות בנכסים של קרבנות השואה,

 בפרט.
 כהלק ממסקנות הועדה. מוצע כי סעיף 5 לחוק
 האפוטרופוס הכללי יתוקן ויאפשר לאפוטרופוס הכללי
 לפעול ביתי- יעילות כדי לאתר נכסים עזיבים גפ בלא

 חבו־ת הכנסה. רימז אביטל
 י הצעת חוק מסי פ.482: הועברה ליעדה ביום כ ״ו בתשרי התשסי׳ד (22 באוקטובר 2005).

 י כ״ח התשל״ח. עמי ו6׳ התשמ״ג. עמי 8ד.

ל חברי הכנסת מטעם הועדה לקידום מעמד האשה של הכנסת:  מתפרסמת בזה הצעת חוק ש

י 2 0 0 3 - ד ״ ם ש ת  הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון)(שירות לאומי), ה

 תיקון סעיף : ו. בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ״ח-998ו י

רות לאומי״:  (ו) בהגדרה ״בשירות״, בסופה יבוא ״או בשי

 !2) בסופו יבוא

 ׳ הצעת רוק מס־ 1250/3• הועברה לועדה ביום ל׳ בחשון התשס״ד (25 בנובמבר 2003).
 י טיח התיגזנ־ח ענו ><6י.
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ף 238 לחוק הביטוח  ״׳ישירות לאומי־ - במשמעותו בפסקה(3)(ב) להגדרה ״ילד־ שבסעי
.״  הלאומי [נוסח משולב!, התשנ״ה-995ו2

ר ב ס י ה ר ב  ד

 להראות למטריד כי הוא אינו מעוניין בהצעות או
 בהתייחסויות האמורות.

 יחד עם זאת, פסקה (6) של סעיף 3(א) מונה סוגי
 אובלוסיה, שבנסיבות המפורטות באותה פסקה, יהוו
 לגביהם אותן הצעות או התייחסויות הטרדה מינית, גם אם
 האדם שאליו הופנו לא הראה כי אינו מעוניין בהן. בין סוגי
 האוכלוםיה מנויים אנשים המשרחים בכוחות הבטחון, אך

 אנשים המשרתים בשירות לאומי אינם נכללים ביניהם.

 מוצע להשוות את מעמדם של המשרתים בשירות
 לאומי לענין זה למעמדם של המשרחים בכוחות הבטחון.

 חברי הכנסת: אתי לבני, מלי פולישוק־בלוך, רשף חן

 הצעת חוק זו באה להקנות למשרתים בשירות לאומי
 הקלה לענין הצעות או התייחסויות מיניות, הנובעות
 מניצול המרות במסגרת השירות הלאומי, ברומה להקלה

 המוקנית למשרחים האחרים בכוחות הבטחון.
 סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ״ח—1998
 (להלן - החוק) מונה רשימת מעשים המהווים הטרדה
 מינית: פסקאות (3) ו־(4) של סעיף קטן (א) שבו מונות
 כהטרדה מינית הצעות חוזרות בעלות אופי מיני
 והתייחסויות חוזרות המופנות לאדם המתמקדות במיניותו.
 בה בעת נדרש, בהתאם להוראות אותן פסקאות, כי על
 האדם שאליו מופנות ההצעות או ההתייחסויות, לפי הענין,

י 493. מ , ע ג ״ ם ש ת י 210: ה מ , ע ה ־ נ ש ת  י ס״ח ה

ל הכנסת: ל חברי הכנסת מטעם הועדה למאבק בנגע הסמים ש  מתפרסמת בזה הצעת חוק ש

 הצעת חוק העונשין(תיקון מס׳ 78), התשם״ד-ב 200*

א תיקון סעיף 77 בו , בסעיף 77(א), במקום "114,000 שקלים חדשים״ י י  ו. בחוק העונשין, התשל״ז-977ו
 ״228,000 שקלים חדשים״.

ר ב ס  ה

 או להשתמש בו:
 (ג) משדל קטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו.
 (ב) לענין סעיף זה, "אחראי לקטין״ - הורה, לרבות
 הורה חורג, מאמץ, אפוטרופוס או מי שהקטין נמצא

 במשמרתו או בהשגחתו.״
את הכגםת (9/7/2003 נים במלי ו י  במהלך הד
 ו־26/11/2003) קיבלה הכנסת את הצעת שר המשפטים

 להחיל את התיקון של הצעת החוק על כלל העבירות.
 בעת הכנת הצעת החוק לקריאה ראשונה החליטה
 הועדה למאבק בנגע הסמים לבחון גם את האפשרות לייעד
 את כספי הפיצוי שיקבל קטין ממי שהריח אותו לפי סעיף
 21 לפקודת הסמים המסוכנים, או את חלקם, לשיקומו,
 באמצעות הגופים הקיימים המתאימים: אפשרות זו תיבחן
 במהלך הכנת הצעת החוק לקריאה שניה ולקריאה

 שלישית.

 חברי הכנסת: יאיר פרץ, דוד אזולאי. שלמה בניזרי, נסים
 דהן, יצחק וקנץ, נסים זאב, אליהו ישי, אמנון

 כהן, יצחק בהן, יעקב מדגי, משולם נהדי

י ר ב  ד

 סעיף 77 לחוק העונשין, התשל״ז-977ו קובע כי
 בית-המשפט רשאי לחייב אדם שהורשע בעבירה לשלם
 לאדם שניזוק על ידי העבירה סכום שלא יעלה על 114,000

 שקלים חדשים לפיצוי הנזק או הסבל שנגרם לו.
 מוצע להכפיל את הסכום האמור (הסכום מתעדכן בצו

 לפי סעיף 64 לחוק האמור).
 הצעת החוק המתפרסמת בזה הוגשה כהצעה לדיון
 מוקדם בכנסת רק לגבי עבירה לפי סעיף 21 לפקודת הסמים

 המסוכנים [נוסח חדש], החשל״ג—1973, הקובע לאמור:
 ״הדחת קטץ לסמים מסובנים

 ו2. (א) העושה אחד מאלה, דינו — מאסר עשרים וחמש
 שנים או קנם פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף

 ו6(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז—1977:
 (ו) נותן לקטין סם מסובן,

 (2) בהיותו אחראי לקטין מניח לו להשיג סם מסוכן

ר 2003). ב מ ב ו נ ד (26 ב ״ ס ש ת ו ה ל ס כ ם א׳ ב ו י ה ב ד ע ו ה ל ר ב ע ו ׳ פ/708: ה ס ק מ ת חו ע צ  * ה
י 18. מ , ע ד ״ ם ש ת י 226: ה מ , ע ו ־ ל ש ת  י סייח ה

25 31.12.2003 , ד ־ ם ש ת ת ה ב ט ' ב ת 32 ד ס נ כ ק — ה ו ת ח ו ע צ  ה


