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מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול )תיקון מס' 2( )הרחבת ההגדרה "אלימות 
מילולית"(, התשע"ה–2014 *

בחוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול, התשע"א–2011 1, בסעיף 1, בהגדרה "אלימות 1.תיקון סעיף 1
מילולית", בסופה יבוא "וכן פרסום כלפי איש צוות במוסד רפואי או עובד רווחה, מסוים, 

שעלול להביא לעשיית מעשה אלימות פיזית נגדו או לפגיעה בגופו;" 

טיפול,  למתן  במוסדות  אלימות  למניעת  חוק 
מחלקה  רפואי,  מוסד  מנהל  מסמיך  התשע"א–2011, 
רווחה שירותי  המספק  מקום  או  חברתיים   לשירותים 

ונקט  ששב  מאדם  למוסד  כניסה  למנוע  מוסד(,   – )להלן 
עובד  או  צוות  איש  כלפי  מילולית  או  פיזית  אלימות 
שנמסרה  לאחר  המוסד,  רכוש  את  שהשחית  או  במוסד, 
לתנאים  כפוף  והכול  המוסד,  מנהל  ידי  על  התראה  לו 
כהגדרתה  מילולית  אלימות  בחוק   המפורטים  ולחריגים 
או  ביזוי  השמצה,  גידוף,  דברי  וכן  איומים,  כוללת  בחוק 

התבטאות אחרת שיש בה משום פגיעה או השפלה  

בשל מקרים של פרסומים פוגעים נגד רופאים ועובדים 
סוציאליים במוסדות, בקשר עם עבודתם, שהקימו חשש 

כך  האמורה  ההגדרה  את  להרחיב  מוצע  בהם,  לפגיעה 
שתכלול גם פרסום, בכל אמצעי, כלפי איש צוות מסוים 
במוסד רפואי, או עובד רווחה מסוים, בנסיבות שבהן אותו 
פרסום עלול להביא לעשיית מעשה אלימות פיזית נגדו 

או לפגיעה בגופו 

השנייה  לקריאה  החוק  הצעת  בהכנת  הדיון  בעת 
הרווחה  העבודה  ועדת  תוסיף  השלישית  ולקריאה 
והבריאות של הכנסת לדון באיזונים הנדרשים בהרחבת 
צוות  באנשי  פגיעה  למנוע  במטרה  האמורה  ההגדרה 
במוסד רפואי או בעובדי רווחה בקשר עם עבודתם, מחד 
המפרסם,  של  הביטוי  בחופש  הפגיעה  ובצמצום  גיסא, 

מאידך גיסא 

הצעת חוק מס' פ/2030/19 )מספר פנימי: 542231(; הועברה לוועדה ביום ב' באדר ב' התשע"ד )4 במרס 2014(    *

ס"ח התשע"א, עמ' 1000; התשע"ב, עמ' 698.  1

 יוזם: חבר הכנסת שמעון סולומון
 מצטרפים: חברי הכנסת שמעון אוחיון, יעקב מרגי, אלעזר שטרן,
חמד עמאר, יואל רזבוזוב, רינה פרנקל, עליזה לביא
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הצעת חוק זכויות החולה )תיקון מס' 8( )הזכות לנוכחות מלווה בטיפול רפואי(, התשע"ה–2014 *

בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996 1 )להלן – החוק העיקרי(, אחרי סעיף 6 יבוא:1.הוספת סעיף 6א
"זכות לנוכחות 
מלווה בטיפול 

רפואי

בחירתו6א  לפי  אותו,  המלווה  שאדם  לכך  זכאי  מטופל   )א( 
ובלבד  רפואי,  טיפול  קבלת  בעת  נוכח  יהיה  מלווה(,   – )להלן 

שהמלווה לא יתערב במתן הטיפול הרפואי  

על אף האמור בסעיף קטן )א(, מטפל רשאי שלא לאפשר  )ב( 
שיש  סבר  אם  רפואי,  בטיפול  קבלת  עת  נוכח  להיות  למלווה 

בנוכחותו כדי –

מטופלים  או  המלווה  המטופל,  בבריאות  לפגוע   )1(
אחרים;

למטופל,  שניתן  הרפואי  הטיפול  באיכות  לפגוע    )2(
בסיכויי הצלחתו של טיפול כאמור, או לפגום באפשרות 

לקבל מהמטופל מידע הנדרש לשם הטיפול הרפואי;

להפריע לעבודת המטפל או הצוות המטפל;   )3(

ניתן  ולא  אחרים,  מטופלים  של  בפרטיות  לפגוע   )4(
למנוע את הפגיעה באמצעים סבירים אחרים 

בעת  נוכח  להיות  למלווה  לאפשר  אין  כי  המטפל  סבר  )ג( 
בסעיף המנויות  מהעילות  אחת  בשל  הרפואי  הטיפול   קבלת 

קטן )ב(, יסביר למטופל את הטעם לכך ויאפשר למלווה להיות 
נוכח סמוך ככל האפשר לאחר מתן הטיפול הרפואי " 

בסעיף 27 לחוק העיקרי –2.תיקון סעיף 27

בסעיף קטן )א(, אחרי פסקה )3( יבוא:  )1(

הצעת חוק זכויות החולה )תיקון מס' 8( )הזכות לנוכחות מלווה בטיפול רפואי(, התשע"ה–2014 *

הוספת סעיף 6אבחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996 1 )להלן – החוק העיקרי(, אחרי סעיף 6 יבוא:1.

"זכות לנוכחות 
מלווה בטיפול 

רפואי

בחירתו6א  לפי  אותו,  המלווה  שאדם  לכך  זכאי  מטופל   )א( 
ובלבד  רפואי,  טיפול  קבלת  בעת  נוכח  יהיה  מלווה(,   – )להלן 

שהמלווה לא יתערב במתן הטיפול הרפואי  

על אף האמור בסעיף קטן )א(, מטפל רשאי שלא לאפשר  )ב( 
שיש  סבר  אם  רפואי,  טיפול  קבלת  בעת  נוכח  להיות  למלווה 

בנוכחותו כדי –

מטופלים  או  המלווה  המטופל,  בבריאות  לפגוע   )1(
אחרים;

למטופל,  שניתן  הרפואי  הטיפול  באיכות  לפגוע    )2(
בסיכויי הצלחתו של טיפול כאמור, או לפגום באפשרות 

לקבל מהמטופל מידע הנדרש לשם הטיפול הרפואי;

להפריע לעבודת המטפל או הצוות המטפל;   )3(

ניתן  ולא  אחרים,  מטופלים  של  בפרטיות  לפגוע   )4(
למנוע את הפגיעה באמצעים סבירים אחרים 

בעת  נוכח  להיות  למלווה  לאפשר  אין  כי  המטפל  סבר  )ג( 
בסעיף המנויות  מהעילות  אחת  בשל  הרפואי  הטיפול   קבלת 

קטן )ב(, יסביר למטופל את הטעם לכך ויאפשר למלווה להיות 
נוכח סמוך ככל האפשר לאחר מתן הטיפול הרפואי " 

תיקון סעיף 27בסעיף 27 לחוק העיקרי –2.

בסעיף קטן )א(, אחרי פסקה )3( יבוא:  )1(

קובע  התשנ"ו–1996,  החולה,  זכויות  לחוק  ג'  פרק 
הוראות בדבר זכותו של מטופל לטיפול רפואי, ובכלל זה 
הוראות לעניין טיפול רפואי נאות, איסור הפליה, הזכות 
קבלת  בדבר  הוראות  המטפל,  זהות  בדבר  מידע  לקבלת 
מבקרים, טיפול רפואי במצב חירום ובדיקה רפואית בחדר 

מיון  

מטופל  שלפיה  הוראה  האמור  לפרק  להוסיף  מוצע 
לטיפול  אליו  שיתלווה  מטעמו  אדם  לבחור  רשאי  יהיה 

וכך  הטיפול,  במתן  יתערב  לא  שהמלווה  ובלבד  רפואי, 
החולים  בבתי  כיום  כבר  שנהוגה  זו,  זכות  בחקיקה  לעגן 
למטופלים  לסייע  היא  ההוראה  מטרת  ובמרפאות  
שמתקשים  למטופלים  ובפרט  רפואי,  טיפול  שמקבלים 
עם  ולמטופלים  קשישים  למטופלים  השפה,  בהבנת 
מוגבלות  לצד הזכות, מוצע להותיר שיקול דעת למטפל 
הטיפול  קבלת  בעת  נוכח  להיות  למלווה  לאפשר  שלא 
הרפואי כאמור בהתקיים אחת מהעילות המנויות בהצעת 
באיכות  לפגוע  כדי  בנוכחותו  יש  אם  היתר  ובין  החוק, 

הצעת חוק מס' פ/2054/19 )מספר פנימי:544211(; הועברה לוועדה ביום י' באדר ב' התשע"ד )12 במרס 2014(    *

ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 594.  1
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הצבאי,  השיפוט  בחוק  כמשמעותן  הצבא  בפקודות  6א,  סעיף  לעניין   )4("
באדם  מלווה  להיות  מטופל  של  זכותו  בדבר  הוראות  לקבוע  ניתן  התשט"ו–1955, 

בעת קבלת טיפול רפואי ";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )2(

על  יחולו  לא  6א  סעיף  הוראות   ,30 ובסעיף  )א(  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  ")ב( 
משטרת ישראל ועל שירות בתי הסוהר "

הטיפול הרפואי, בבריאות המטופל, המלווה או מטופלים 
אחרים, בעבודת הצוות המטפל או בפרטיות של מטופלים 
אחרים  יובהר כי על המטפל להסביר למטופל את הטעם 
להחלטתו כאמור ולאפשר למלווה להיות נוכח סמוך ככל 

האפשר לאחר מתן הטיפול הרפואי 

כמו כן, מוצע לקבוע כי ההסדר האמור לא יחול על 
על  החלתו  וכי  הסוהר,  בתי  שירות  ועל  ישראל  משטרת 
צבא הגנה לישראל תהיה בהתאמות שייקבעו בפקודות 
הצבא, והכול בשל מאפייניהם הייחודיים של גופים אלה 

 יוזמים: חברי הכנסת פנינה תמנו־שטה, יחיאל חיליק בר, רינה פרנקל, מרדכי יוגב, אורית סטרוק,
יעקב מרגי, חמד עמאר, נסים זאב, דב ליפמן, עליזה לביא, דב חנין, יפעת קריב, אמנון כהן
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