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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק תיירות מרפא, התשע"ז-2017

פרק א': הגדרות

בחוקזה-1עהגדרות

מספר ניכר באופן גדת האחרונים בעשורים  כללי
האנשיםהבוחריםתצאתמגבותותמדינתםכדי 
תקבתטיפותרפואיבמדינהאחרת)תהתן-תיירותמרפא(

ומגמהזוהפכהתתופעהכתתעותמיתע

בישראתתחוםתיירותהמרפאהתפתחבמהתךהשנים
בהתאםתיוזמותשתבתיחותיםוגורמיםעסקייםשונים
בנושאעתפיכך, מדיניותממשתתיתברורה בתישגובשה
מצבושתענףתיירותהמרפאבישראתכיוםאינומיטבי
מנקודתראותכתתמערכתיתוכךגםהשפעותיועתמערכת

הבריאותועתהמטופתיםהישראתיםע

מטרתהצעתחוקזוהיאתהסדיראתתחוםתיירות
כפי מרכזיים עקרונות שתושה פי עת בישראת המרפא
יש תמדינה כי התפיסה בבסיסם אשר תהתן, שיפורט
התחייבותמוסריתתהעניקטיפותרפואי,בראשובראשונה,
תאזרחיהמדינהוהכרהבכךשתמערכתהבריאותהציבורית
בישראתצרכיםתקציבייםמשמעותייםשאףצפוייםתגדות

בעתידע

העקרונותהבאיםתידיביטויבהצעתחוקזוהם:

שמירהעתהמטופתהישראתי:קיוםפעיתותשתתיירות )1(
מרפאבישראתצפויתהשתיךעתאיכותהטיפותהרפואי
הבריאות מערכת במסגרת הישראתי תחותה המוענק
הציבורית,ועתזמינותועהצעתהחוקנועדהתמנועפגיעה
בטיפותהמוענקתמטופתיםישראתיםכתוצאהמתיירות

מרפאואףתשפרובמידתהאפשר;

החוק הצעת הציבורית: הבריאות מערכת חיזוק )2(
מרפא תיירות מפעיתות ההכנסות כי תהבטיח מבקשת
יופנותטובתהשקעהבמערכתהבריאותהציבורית,ובפרט
והגדתת חדשות טכנותוגיות בתשתיות, השקעה תטובת

זמינותכוחהאדםבמערכתהבריאותהציבורית;

הבטחתטיפותמקצועיואתיתתיירהמרפא:ישכמה )ו(
המקבת תהתמודדתייר שאתםנאתץ וקשיים מחסומים
טיפותרפואיבמוסדרפואיבישראת)תהתן-תיירמרפא(
מותספקיהשירותיםהשוניםשאתםהואמתקשרתצורך
קבתתהטיפותהרפואיעקשייםאתהנובעיםמחוסרהכרת
תהביא ועתותים המקומית הבריאות ומערכת השפה
באיכות תפגיעה ואף המרפא בתייר כתכתית תפגיעה
הטיפותהרפואישהואמקבתבישראתעבעקבותזאתמוצע
תקבועכתתיםשיבטיחותתיירהמרפאקבתתטיפותרפואי

מקצועיוהגון,ויסייעותהתפתחותושתהענףתאורךזמןע

עתפיהמוצע,הסדרתתחוםתיירותהמרפאבישראת,
חתוקת תעקרונותהאמורים,תיעשהבאמצעות בהתאם

ההסדרהמוצעתכמהעניינים:

הסדרתרישומםשתסוכניתיירותהמרפא)פרקב'( )1(

בין המקשר עסקי גורם הם מרפא תיירות סוכני
מוסדותרפואייםבישראתתתיירימרפא,בהתאםתמידע
המתקבתמתיירהמרפאערוחהיזמותשמביאים הרפואי
הסוכניםתענףתורמתתפיתוחוותהבטחתהמשךפעיתות

תיירותהמרפאבישראתע

כבסיסתהסדרתעיסוקםשתסוכניתיירותהמרפא,
את ותקבוע מרפא תיירות תסוכני מרשם תהקים מוצע
תנאיהסףתמבקשיםתהירשםבועהמודתהמוצעמחייב
רישוםשתכתמישמבצעפעותותשעניינןתיווךביןמוסד
רפואיתתיירמרפאתענייןמתןטיפותרפואיתתיירמרפא
במוסדרפואיבישראת)תהתן-תיווךתענייןתיירותמרפא(

אוהתקשרותעםמוסדרפואיתשםאיתורתיירימרפא;

תיירותמרפא קביעתנורמותתפעיתותםשתסוכני )2(
)פרקג'(

סוכניתיירותמרפאמופקדיםעתשמירתהאינטרסים
תייר בעבור שמייצג הגורם גם הם המרפאע תיירי שת
המרפאאתפניהשתמערכתהרפואהבישראת,טרםהגעתו
ארצהעישתהביאבחשבוןכיסוכניתיירותמרפאבאים
במגעעםמטופתיםשהםאזרחיםזריםואינםמתמצאים
במערכתהרפואהבישראתובאפשרויותהעומדותתפניהם
תקבתתטיפותענוסףעתכך,במקריםרביםתייריהמרפא
רפואי סובתיםממחתותקשותומגיעיםתישראתכמוצא
אחרוןותאחרשטיפותיםאחריםנכשתועבמקריםמסוגזה
החותהיהיהמוכןתשתםכמעטכתמחירבעבורהסיכוי
תהחתיםעמצבזהשתחוסראיזוןביחסיהכוחותביןהסוכן
תתיירהמרפאמעתהחששתפעיתותשאינהעותהבקנה
אחדעםהאינטרסיםשתתיירהמרפא,שעתותהתהביא

תפגיעהכתכתיתואףבריאותיתבתיירע

נורמות בקביעת רבה חשיבות קיימת זאת, תאור
תפעיתותםשתסוכניתיירותמרפאע

מוצעתהטיתחובותעתסוכניתיירותרפואיתכמפורט
תהתן:

כתפי והן המטופת כתפי הן ונאמנות הגינות חובת -
המוסדהרפואישבומתבקשהטיפות,וחובהתמסורמידע

תתיירהמרפא)סעיף9תהצעתהחוק(;

שמירהעתסודיותרפואית)סעיף10תהצעתהחוק(; -

ביצועהזמנהבכתב-החתמתהמטופתעתהצעת -
כדי הרפואי מהמוסד אתיו שנשתחה המקורית המחיר
תהבטיחכיהתיירמקבתמידעגתויומתאהנחוץתותשם
הרפואי תטיפות הגעתו תפני עוד מדעת הסכמה קבתת
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"אשרתתייר"-אשרהורשיוןתישיבתמעברתפיסעיף2)א()1(תחוקהכניסהתישראתאו
אשרהורשיוןתישיבתביקורמסוגב/2תפיתקנה5)ב(תתקנותהכניסהתישראת;

"ביתחותים"-כמשמעותובסעיף24תפקודתבריאותהעם;

"ביתחותיםבבעתותממשתתית"-תרבותפעיתותהמתבצעתבובידיתאגידבריאות;

"בעתשתיטה"-כתאחדמאתה:מנהת,עובדאחראיבגוף,אוכתמישישתוחתקהעותה
עת5%בהוןאובזכותתקבתרווחיםשתאותוגוף;

"חוקהכניסהתישראת"-חוקהכניסהתישראת,התשי"ב-11952;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשת"ז-21977;

"חוקזכויותהחותה,התשנ"ו-ו199-חוקזכויותהחותה,התשנ"ו-ו199ו;

"טיפותרפואי","מטופת",מטפת"-כהגדרתםבחוקזכויותהחותה;

"מוסדרפואי"-מוסדרפואיציבוריאומוסדרפואיפרטי;

"מוסדרפואיפרטי"-ביתחותיםאומרפאהשאינםמוסדרפואיציבורי;

"מוסדרפואיציבורי"-כתאחדמאתה:

ביתחותיםבבעתותממשתתיתאומרפאהבבעתותממשתתית; )1(

"אשרתתייר"-אשרהורשיוןתישיבתמעברתפיסעיף2)א()1(תחוקהכניסהתישראתאו
אשרהורשיוןתישיבתביקורמסוגב/2תפיתקנה5)ב(תתקנותהכניסהתישראת;

"ביתחותים"-כמשמעותובסעיף24תפקודתבריאותהעם;

"ביתחותיםבבעתותממשתתית"-תרבותפעיתותהמתבצעתבובידיתאגידבריאות;

"בעתשתיטה"-כתאחדמאתה:מנהת,עובדאחראיבגוף,אוכתמישישתוחתקהעותה
עת5%בהוןאובזכותתקבתרווחיםשתאותוגוף;

"חוקהכניסהתישראת"-חוקהכניסהתישראת,התשי"ב-11952;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשת"ז-21977;

"חוקזכויותהחותה,התשנ"ו-ו199-חוקזכויותהחותה,התשנ"ו-ו199ו;

"טיפותרפואי","מטופת",מטפת"-כהגדרתםבחוקזכויותהחותה;

"מוסדרפואי"-מוסדרפואיציבוריאומוסדרפואיפרטי;

"מוסדרפואיפרטי"-ביתחותיםאומרפאהשאינםמוסדרפואיציבורי;

"מוסדרפואיציבורי"-כתאחדמאתה:

ביתחותיםבבעתותממשתתיתאומרפאהבבעתותממשתתית; )1(

ותעתיםעודתפנישעזבאתמדינתוונכנסתישראתתצורך
קבתתהטיפותהרפואי)סעיף11תהצעתהחוק(;

גיתויענייןאישישישתסוכןבמוסדרפואימסוים -
)סעיף12תהצעתהחוק(;

איסורעתהתנייתתיווךתענייןתיירותמרפאברכישת -
שירותיםנוספים,כדיתהבטיחאוטונומיהתמטופתושקיפות

)סעיףו1תהצעתהחוק(;

גורם דרך שתא רופאים עם קשר יצירת עת איסור -
שנקבעעתידיההנהתה)סעיף14תהצעתהחוק(;

חובתזיהויבאמצעותתגבעתשהייהבמוסדרפואי
במסגרתהתפקיד)סעיף15תהצעתהחוק(ע

חובותמוסדרפואיהמטפתבתיירימרפא)פרקד'( )ו(

מוצעכימוסדותרפואייםהמבקשיםתטפתבתיירי
מרפאיידרשותעמודבתנאיםמסוימיםובכתתיםהנוגעים
תאופןביצועתיירותהמרפאעזאת,כדיתהשיגכמהמטרות:

מטרהאחתהיאכיפעיתותתיירותהמרפאתאתביא -
תפגיעהבאיכותהטיפותהרפואיהניתןתמטופתהישראתיע
כדיתהבטיחזאת,מוצעתאפשרתמשרדהבריאותתהגבית
אתבתיחותיםבקתיטתתיירימרפאאםהדברעתותתפגוע
בזמינותהטיפותתחותההישראתיעזאת,בהתבססעתנתוני
החותים בבתי פרוצדורותשונות תביצוע התורים אורך

והזמינותתתשתיותהשונותע

מכאןנובעתהדרישהכיביתחותיםהמעונייןתקיים
מתאימה תשתית תהקים יידרש מרפא תיירות פעיתות

תהעברתנתוניםתמשרדהבריאותע

בתיירות שמקורן ההכנסות כי היא נוספת מטרה -
מרפאיופנותטובתמערכתהבריאותהציבוריתוהמטופת

הישראתיעתשםכךמוצעיםצעדיםשיגבירואתהשקיפות
שתהפעיתותהכתכתיתבביתהחותיםשמקורהבתיירות
החותים בית הכנסות אחר מעקב יאפשרו וכך מרפא

מפעיתותזוואופןהשימושבהןע

ביןחובותיושתמוסדרפואיהמטפתבתיירימרפא
והבטחת הישראתי המטופת כתפי חובותיו משותבות
השמירהעתאיכותהטיפותהרפואישניתןתוועתזמינותו,

וחובותיוכתפיתיירהמרפאע

משמעתכתפיסוכני אמצעי הטתת הוראותתעניין )4(
תיירותמרפא)פרקה'(;

סמכותהמנהתתמחוקאותהתתותרישוםשתסוכן )5(
תיירותמרפאותתתהוראהתמוסדרפואי,)פרקו'(;

הוראותתענייןמפקחיםוסמכויותפיקוח)פרקז'(; )ו(

עונשין)פרקח'(; )7(

הטתתעיצומיםכספייםעתמוסדותרפואיים)פרקט'(; )8(

הוראותשונותהדרושותתשםיישוםהחוק)פרקי'(ע )9(

מוצעתהגדיראתהמונחיםשנעשהבהםשימוש  סעיף 1
בחוקהמוצעע 

שכניסתו כמי השאר,מוצעתהגדיר"תייר" בין כך,
תישראתטעונהקבתתאשרתתייראושהואפטורמקבתת
תישראת, הכניסה תחוק 17 סעיף תפי כאמור אשרה
התשת"ד-1974,ו"תיירמרפא"הואתיירהמקבתאומבקש

תקבתטיפותרפואיבישראתע

ורשיון אשרה המוצע, תפי היא, תייר" "אשרת
2)א()1(תחוקהכניסהתישראת, תישיבתמעברתפיסעיף
התשי"ב-1952,אואשרהורשיוןתישיבתביקורמסוגב/2

תפיתקנה5)ב(תתקנותהכניסהתישראת,התשת"ד-1974ע
ס"חהתשי"ב,עמ'54וע 1

ס"חהתשת"ז,עמ'ו22ע 2

ס"חהתשנ"ו,עמ'27וע ו
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ביתחותיםאומרפאהשבבעתותקופתחותים; )2(

ביתחותיםאומרפאהשבבעתותרשותמקומית; )ו(

ביתחותיםאומרפאהשהםתאגידשהואמוסדציבוריכהגדרתובסעיף9 )4(
תפקודתמסהכנסה4;

ביתחותיםשאינוביתחותיםכאמורבפסקאות)1(עד)4(,שבתעודתרישומו )5(
תפיפקודתבריאותהעםכתותותעמדותתרפואהדחופה)מיון(;

"המנהת"-המנהתהכתתישתהמשרדאועובדהמשרדשהואהסמיכותענייןחוקזה,
כותואוחתקו;

"מרפאה"-כמשמעותהבסעיף4ותפקודתבריאותהעם;

"המרשם"-כמשמעותובסעיףו)א(;

"המשרד"-משרדהבריאות;

"נושאמשרה","שתיטה"-כהגדרתםבחוקהחברות,התשנ"ט-51999;

"סוכןתיירותמרפא"-מישרשוםבמרשם;

"ענייןאישי",שתאדם-תרבותענייןאישישתקרובואושתגוףשהואאוקרובשתו
הםבעתישתיטהבו;

"קרוב",שתאדם-בןזוג,הורה,הורההורה,אחאואחות,צאצא,צאצאשתבןזוג
ובניזוגםשתכתאחדמאתהאואדםאחרהסמוךעתשותחנושתאותואדם,וכן

שותף,מעסיקאועובדשתו;

"פקודתבריאותהעם"-פקודתבריאותהעם,1940ו;

"שעותפעיתותרגיתות"-השעותשמתחיתתהמשמרתהראשונהשתמוסדרפואי,ובכת
מקרהתאיאוחרמןהשעה00ע7,עדתתחיתתהמשמרתהשנייה,ובכתמקרהתא

תפניהשעה00ע15;

"השר"-שרהבריאות;

"תיווךתענייןתיירותמרפא"-תיווךביןמוסדרפואיתתיירמרפאתענייןמתןטיפות
רפואיתתיירהמרפאבמוסדרפואיבישראת;

"תייר"-מישכניסתותישראתטעונהקבתתאשרתתייראושהואפטורמקבתתאשרה
כאמורתפיסעיף17תחוקהכניסהתישראת;

"תיירמרפא"-תיירהמקבתאומבקשתקבתטיפותרפואיבמוסדרפואיבישראת;

"תקנותהכניסהתישראת"-תקנותהכניסהתישראת,התשת"ד-71974ע

פרק ב': רישום סוכני תיירות מרפא

תאיעסוקאדםבתיווךתענייןתיירותמרפאותאיתקשרעםמוסדרפואיתשם2עחובתרישום )א(
איתורתיירימרפא,אתאאםכןהוארשוםבמרשםובהתאםתתנאיהרישוםותהוראות

תפיחוקזהע

"תיווךתענייןתיירותמרפא"מוגדרכתיווךביןמוסד
רפואיתתיירמרפאתענייןמתןטיפותרפואיתתיירהמרפא

במוסדרפואיבישראתע

מוצעתקבועחובתרישוםתסוכניתיירותמרפא,  סעיף 2
סוכני במרשם רשום שאינו מי כי תקבוע וכן 

תיירותמרפאתפיסעיףותאיוכתתהציגאתעצמוככזהע

דינימדינתישראת,נוסחחדשו,עמ'120ע 4

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ע 5

ע"ר1940,תוס'1,עמ'191ע ו

ק"תהתשת"ד,עמ'1517ע 7
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תאיציגאדםאתעצמוכסוכןתיירותמרפאותאישתמשבכתתואראוכינוי )ב(
שמשתמעמהםשהואעוסקבתיווךתענייןתיירותמרפא,אתאאםכןהוארשוםבמרשםע

מרשםשתסוכני
תיירותמרפא

המנהתינהתמרשםשתסוכניתיירותמרפא)בחוקזה-המרשם(עוע )א(

המרשםיהיהפתוחתעיוןהציבורבאתרהאינטרנטשתהמשרדובכתדרךנוספת )ב(
שיורההשר;הודעהעתדרךנוספתכאמורתפורסםברשומותע

בקשהתרישום
במרשם

בקשהתרישוםבמרשם)בחוקזה-בקשהתרישום(תוגשתמנהתותכתותאתכת4ע )א(
אתה,תפיהעניין:

שםהמבקש,פרטיזיהויוומענו;היההמבקשתאגיד,תכתותהבקשהגםאת )1(
המסמכיםשעתפיהםהתאגדהתאגידאושעתפיהםהואפועת,וכןאתשמות
בעתישתיטהונושאימשרהבתאגיד,פרטיזיהויםומענם;היההמבקשעסקשאינו

תאגיד,תכתותהבקשהגםאתשמותנושאימשרהבעסק,פרטיזיהויםומענם;

פרטיםבדברעיסוקיוהאחריםשתהמבקש,ככתשישנםע )2(

תבקשהיצורפומסמכיםהמעידיםעתקיוםהתנאיםתרישוםתפיסעיף5,כפי )ב(
שקבעהשרע

תנאיםתרישום
במרשם

המנהתירשוםבמרשםמבקששמתקיימיםתגביותנאיםאתה,תפיהעניין:5ע )א(

תענייןמבקששהואיחיד- )1(

מתאותו21שנים; )א(

הואאינועובדמוסדרפואי; )ב(

הואתאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה,אין )ג(
הואראויתעסוקבתיווךתענייןתיירותמרפא;

תענייןמבקששהואתאגיד-מתקייםתגביהתאגידוכןתגביכתמישיעסוק )2(
בתיווךתענייןתיירותמרפאבתאגידוכתנושאיהמשרהובעתיהשתיטהבתאגיד,
התנאיהמנויבפסקה)1()ג(,ותגבינושאימשרהובעתישתיטהבתאגידשהם

יחידים-מתקיימיםגםהתנאיםהמנוייםבפסקאות1)א(ו–)ב(;

תאיציגאדםאתעצמוכסוכןתיירותמרפאותאישתמשבכתתואראוכינוי )ב(
שמשתמעמהםשהואעוסקבתיווךתענייןתיירותמרפא,אתאאםכןהוארשוםבמרשםע

המנהתינהתמרשםשתסוכניתיירותמרפא)בחוקזה-המרשם(עוע מרשםשתסוכני)א(
תיירותמרפא

המרשםיהיהפתוחתעיוןהציבורבאתרהאינטרנטשתהמשרדובכתדרךנוספת )ב(
שיורההשר;הודעהעתדרךנוספתכאמורתפורסםברשומותע

בקשהתרישוםבמרשם)בחוקזה-בקשהתרישום(תוגשתמנהתותכתותאתכת4ע )א(
אתה,תפיהעניין:

בקשהתרישום
במרשם

שםהמבקש,פרטיזיהויוומענו;היההמבקשתאגיד,תכתותהבקשהגםאת )1(
המסמכיםשעתפיהםהתאגדהתאגידאושעתפיהםהואפועת,וכןאתשמות
בעתישתיטהונושאימשרהבתאגיד,פרטיזיהויםומענם;היההמבקשעסקשאינו

תאגיד,תכתותהבקשהגםאתשמותנושאימשרהבעסק,פרטיזיהויםומענם;

פרטיםבדברעיסוקיוהאחריםשתהמבקש,ככתשישנםע )2(

תבקשהיצורפומסמכיםהמעידיםעתקיוםהתנאיםתרישוםתפיסעיף5,כפי )ב(
שקבעהשרע

המנהתירשוםבמרשםמבקששמתקיימיםתגביותנאיםאתה,תפיהעניין:5ע תנאיםתרישום)א(
במרשם

תענייןמבקששהואיחיד- )1(

מתאותו21שנים; )א(

הואאינועובדמוסדרפואי; )ב(

הואתאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה,אין )ג(
הואראויתעסוקבתיווךתענייןתיירותמרפא;

תענייןמבקששהואתאגיד-מתקייםתגביהתאגידוכןתגביכתמישיעסוק )2(
בתיווךתענייןתיירותמרפאבתאגידוכתנושאיהמשרהובעתיהשתיטהבתאגיד,
התנאיהמנויבפסקה)1()ג(,ותגבינושאימשרהובעתישתיטהבתאגידשהם

יחידים-מתקיימיםגםהתנאיםהמנוייםבפסקאות1)א(ו–)ב(;

מוצעתהקיםמרשםתסוכניתיירותמרפא)תהתן-  סעיף 3
המרשם(,שינוהתעתידיהמנהתהכתתישתמשרד 
הבריאותאומישהואהסמיכותכך)תהתן-המנהת(עהמרשם
יהיהפתוחתעיוןהציבורבאתרהאינטרנטשתמשרדהבריאותע

מוצעתקבועמהםהמסמכיםשצריכיםתהיות  סעיף 4
מצורפיםתבקשהתרישוםבמרשםע 

מוצעתקבועכיהתנאיםתרישוםמבקשבמרשם  סעיף 5
יהיו- 

תענייןמבקשרישוםשהואיחיד: )1(

גיתושתהמבקשהואמעת21שנים; )א(

הואאינועובדמערכתהבריאות; )ב(

הואתאהורשעבעבירהפתיתיתשבשתהאין )ג(
הואראויתעסוקבתיווךתענייןתיירותמרפא;

תענייןמבקשרישוםשהואתאגידשהתאגדבישראת: )2(
התאגידוכןכתמישיעסוקבתיווךתענייןתיירותמרפא

בתאגידוכתנושאמשרהובעתשתיטהבתאגידתאהורשעו
בעבירהפתיתיתשבשתהאיןהםראוייםתעסוקבתיווך
תענייןתיירותמרפא,ותגבינושאימשרהובעתישתיטה
בתאגידשהםיחידים-מתקיימיםגםהתנאיםהמנויים

בפסקאות1)א(ו–)ב(תעית;

תענייןמבקשרישוםשהואתאגידשהתאגדמחוץ )ו(
תישראת-

התאגידנרשםכחברתחוץתפיסעיףו4ותחוק )א(
החברות,התשנ"ט-1999;

תמניעת חקיקה קיימת התאגד שבה במדינה )ב(
איסורהתבנתהון;

התאגידוכתנושאמשרהובעתשתיטהבתאגיד, )ג(
הם אין שבשתה פתיתית בעבירה הורשעו תא
ותגבי מרפא, תיירות תעניין בתיווך תעסוק ראויים
נושאימשרהובעתישתיטהבתאגידשהםיחידים-
מתקיימיםגםהתנאיםהמנוייםבפסקאות1)א(ו–)ב(

תעיתע
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תענייןמבקששהואתאגידשהתאגדמחוץתישראת- )ו(

החברות, תחוק ו4ו סעיף תפי חוץ כחברת נרשם התאגיד )א(
התשנ"ט-1999;

במדינהשבההוקםהתאגידקיימתחקיקהתאיסורהתבנתהון; )ב(

מתקייםתגביהתאגידוכןתגביכתנושאמשרהובעתשתיטהבתאגיד, )ג(
)1()ג(,ותגבינושאימשרהובעתישתיטהבתאגיד התנאיהמנויבפסקה

שהםיחידים-מתקיימיםגםהתנאיםהמנוייםבפסקאות1)א(ו–)ב(ע

הון התבנת תאיסור הרשות 5)א()ו()ג(תעביר סעיף תפי התנאי בדיקת תצורך )ב(
ומימוןטרור,מדישנה,תבקשתהמנהת,אתרשימתהמדינותשבהןתאקיימתחקיקה

תאיסורהתבנתהוןאושהחקיקהאינהמספקתע

השררשאיתקבועתנאיםנוספיםתרישוםבמרשםע )ג(

עתאףהוראותסעיף5,המנהתרשאיתסרבתרשוםמבקשבמרשםאותסרבתחדשועסירובתרישום )א(
אתרישומושתמבקשבמרשם,אףשמתקיימיםתגביוהתנאיםתפיאותוסעיף,תאחר
שנתןתוהזדמנותתטעוןאתטענותיו,אםהתגתועובדותשבשתהןהואסבורכיהמבקש

אינוראויתעסוקבתיווךתענייןתיירותמרפאע

סירבהמנהתתרשוםמבקשבמרשם,יודיעתואתנימוקיובכתבע )ב(

תקופתהרישום
וחידושו

תוקףהרישוםבמרשםיהיהתתקופהשתשנתיים,וניתןתחדשותתקופותנוספות7ע )א(
שתשנתייםבכתפעםע

סוכןתיירותמרפאהמבקשתחדשאתרישומותתקופהנוספת,יגישתרשםבקשה )ב(
תחידושו90ימיםתפחותתפניתוםתקופתתוקפושתהרישוםע

סוכןתיירותמרפאיודיעתמנהתעתכתשינויבפרטמהפרטיםשמסרבבקשהתרישום,8עדיווחעתשינויים
בתוך0וימיםממועדהשינויע

פרק ג': חובות סוכן תיירות מרפא

חובותהגינות
ונאמנותומסירת

מידע

סוכןתיירותמרפאיפעתבנאמנות,בהגינותובדרךמקובתת,הןכתפיתיירהמרפא9ע )א(
והןכתפיהמוסדהרפואיע

סוכןתיירותמרפאימסורתתיירהמרפאאתכתהמידעשנמסרתומהמוסדהרפואי )ב(
תגביאותותייר,תרבותמידעשנמסרתובעתפהע

שמירהעתסודיות
רפואית

סוכןתיירותמרפאישמורבסודכתמידערפואיהנוגעתתיירמרפאשהגיעאתיו10ע )א(
שתא כתשהו תגורם כאמור מידע ימסור ותא עבודתו, במהתך או עיסוקו במסגרת

בהסכמתתיירהמרפאע

מבקש תרשום תסרב תמנהת תאפשר מוצע  סעיף 6
הרישום בתנאי עומד הוא אם גם במרשם 
המפורטיםבסעיף5,אםהתגתועובדותשבשתהןהתבררכי
המבקשאינוראויתהיותרשוםבמרשםעהדברנדרשבעיקר
תצורךרישוםשתסוכניםשאינםתושביישראתאואזרחי
ישראתותפיכךאיןאפשרותתקבתמידעעתאודותעברם
יינתןתמבקש סירובתרישוםבמרשם הפתיתי,אםישנוע
בכתבותאחרשניתנהתמבקשהזדמנותתטעוןאתטענותיו

תפניהמנהתע

יהיה במרשם הרישום תוקף כי תקבוע מוצע  סעיף 7
הרישום את תחדש ניתן ויהיה תשנתיים 

תתקופותנוספותשתשנתייםבכתפעםע

מוצעתקבועכיסוכןתיירותמרפארשוםיהיה  סעיף 8
חייבתהודיעתמנהתעתכתשינויבפרטמהפרטים 

שמסרתשםהרישום,בתוך0וימיםממועדהשינויע

מוצעתחייבסוכןתיירותמרפאתפעותבנאמנות  סעיף 9
כתפי והן המרפא תייר כתפי הן - ובהגינות 
תיירות סוכן את תחייב מוצע כן כמו הרפואיע המוסד
המרפאתמסורתתיירהמרפאאתכתהמידעשנמסרתו

מהמוסדהרפואיתגביאותותיירע

מוצעתקבועכיסוכןתיירותמרפאחייבבשמירה  סעיף 10
עתהסודיותהרפואיתשתתיירהמרפאע 
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תאנתןתיירמרפאהסכמתוכיסוכןתיירותמרפאיעבירתמוסדרפואימידערפואי )ב(
מסויםתגביתיירהמרפא,המצויבידיהמוסדהרפואי,יודיעסוכןתיירותהמרפאתמוסד

הרפואיכיהמידעשמסרתואינושתםע

הזמנהבכתב
תתיירמרפא

סוכןתיירותמרפאימסורתתיירהמרפאהזמנהכמשמעותהבסעיף17)א(מאת11ע )א(
ו–)ג(, 17)ב( סעיף הוראות זה תעניין ויחותו ההזמנה, עת ויחתימו הרפואי, המוסד

בשינוייםהמחויביםע

סוכןתיירותמרפאתאיבצעתיווךתענייןתיירותמרפאאםישתוענייןאישיבנוגע12עגיתויענייןאישי
תמוסדהרפואישבויינתןהטיפותהרפואיאותאישצוותבאותומוסדרפואי,אתאאםכן
גיתהתתיירהמרפאאתעניינוהאישיכאמורוקיבתאתהסכמתובכתבתביצועהתיווך

תענייןתיירותמרפאבמוסדהרפואיע
איסורהתניית

תיווךתעניין
תיירותמרפא

ברכישתשירותים
נוספים

סוכןתיירותמרפאתאיתנהתיווךתענייןתיירותמרפאברכישתשירותאחרשאינוחתקו1ע
מהטיפותהרפואיהמוצעתתיירהמרפאעתידיהמוסדהרפואיע

איסורעתיצירת
קשרעםרופאים

שתאדרךהנהתת
המוסדהרפואי

יצירתקשרשתסוכןתיירותמרפאעםמוסדרפואי,בכתהנוגעתתיווךתענייןתיירות14ע
מרפא,תתבצערקעםגורםבהנהתתאותומוסדרפואישנקבעעתידימנהתהמוסד

הרפואיע
זיהויבאמצעות

תג
סוכןתיירותמרפאיענוד,באופןגתוי,תגהמזההאותוואתעיסוקוכסוכןתיירותמרפא,15ע

בעתשהואשוההבמוסדרפואיבמסגרתעיסוקוכאמורע

פרק ד': חובות מוסד רפואי המטפל בתיירי מרפא

תנאיםתמתןטיפות
רפואיתתיירי

מרפא

מוסדרפואיתאייתןטיפותרפואיתתיירמרפאאתאאםכןמתקיימיםתגביוכתאתה:ו1ע

עיקרפעיתותוהואמתןטיפותרפואיתמטופתיםשאינםתיירימרפא; )1(

ישבידוכדיתהבטיחמתןטיפותרפואינאותתתיירימרפא; )2(

הואהקיםמערכתחשבונאיתנפרדתתענייןתיירותמרפא; )ו(

תנאיםנוספיםשקבעהשרע )4(

תאנתןתיירמרפאהסכמתוכיסוכןתיירותמרפאיעבירתמוסדרפואימידערפואי )ב(
מסויםתגביתיירהמרפא,המצויבידיהמוסדהרפואי,יודיעסוכןתיירותהמרפאתמוסד

הרפואיכיהמידעשמסרתואינושתםע

סוכןתיירותמרפאימסורתתיירהמרפאהזמנהכמשמעותהבסעיף17)א(מאת11ע )א(
ו–)ג(, 17)ב( סעיף הוראות זה תעניין ויחותו ההזמנה, עת ויחתימו הרפואי, המוסד

בשינוייםהמחויביםע

הזמנהבכתב
תתיירמרפא

סוכןתיירותמרפאתאיבצעתיווךתענייןתיירותמרפאאםישתוענייןאישיבנוגע12ע
תמוסדהרפואישבויינתןהטיפותהרפואיאותאישצוותבאותומוסדרפואי,אתאאםכן
גיתהתתיירהמרפאאתעניינוהאישיכאמורוקיבתאתהסכמתובכתבתביצועהתיווך

תענייןתיירותמרפאבמוסדהרפואיע

גיתויענייןאישי

סוכןתיירותמרפאתאיתנהתיווךתענייןתיירותמרפאברכישתשירותאחרשאינוחתקו1ע
מהטיפותהרפואיהמוצעתתיירהמרפאעתידיהמוסדהרפואיע

איסורהתניית
תיווךתעניין

תיירותמרפא
ברכישתשירותים

נוספים

יצירתקשרשתסוכןתיירותמרפאעםמוסדרפואי,בכתהנוגעתתיווךתענייןתיירות14ע
מרפא,תתבצערקעםגורםבהנהתתאותומוסדרפואישנקבעעתידימנהתהמוסד

הרפואיע

איסורעתיצירת
קשרעםרופאים

שתאדרךהנהתת
המוסדהרפואי

סוכןתיירותמרפאיענוד,באופןגתוי,תגהמזההאותוואתעיסוקוכסוכןתיירותמרפא,15ע
בעתשהואשוההבמוסדרפואיבמסגרתעיסוקוכאמורע

זיהויבאמצעות
תג

פרק ד': חובות מוסד רפואי המטפל בתיירי מרפא

תנאיםתמתןטיפותמוסדרפואיתאייתןטיפותרפואיתתיירמרפאאתאאםכןמתקיימיםתגביוכתאתה:ו1ע
רפואיתתיירי

מרפא עיקרפעיתותוהואמתןטיפותרפואיתמטופתיםשאינםתיירימרפא; )1(

ישבידוכדיתהבטיחמתןטיפותרפואינאותתתיירימרפא; )2(

הואהקיםמערכתחשבונאיתנפרדתתענייןתיירותמרפא; )ו(

תנאיםנוספיםשקבעהשרע )4(

כדישתאתהפראתזכותושתתיירהמרפאתסודיותאך
בהבעתתהגןעתהמוסדהרפואיבטרםקבתתהחתטהאם
תקבתתיירמרפאתטיפותו,מוצעכיבמצבשבותיירהמרפא
מתנגדתמסירתמידעעתאודותיותמוסדהרפואי,יעדכן

הסוכןאתהמוסדהרפואיכיהמידעשנמסרתואינושתםע

מוצעתחייבסוכןתיירותמרפאתהחתיםתייר  סעיף 11
מרפאעתהזמנהבכתב,טרםהגעתושתתייר 
המרפאתמוסדהרפואיתצורךביצועהטיפותהרפואי,ואם
תיירהמרפאתישראת עודתפניהגעת נוצר הקשרעמו
-זמןסבירתפניכניסתותישראתעזאת,כדישיוכתתקבת
החתטהמושכתתבדבררצונותקבתאתהטיפותהמוצעתו
במוסדרפואיבישראת,בשתבשבוהואאינו"תקוחשבוי"ע

עניין תגתות מרפא תיירות סוכן תחייב מוצע  סעיף 12
צוות באיש או רפואי במוסד תו שיש אישי 
במוסדרפואישבומוצעתתיירמרפאתקבתטיפותרפואיע
כדיתאפשראתההתקשרות,מוצעתקבועכיהסוכןיהיה
תאחר המרפא תייר שת בכתב הסכמתו את תקבת חייב

שהסוכןגיתהתואתעניינוהאישיע

יוכת תא מרפא תיירות סוכן כי תקבוע מוצע  סעיף 13
ברכישת מרפא תיירות תעניין תיווך תהתנות 
שירותיםאחריםמהסוכן,כגוןשירותימתונאות,הסעות,

אחותפרטית,אוכתשירותאחרע

מוצעתקבועכיסוכןתיירותמרפאיוכתתהיות  סעיף 14
בקשרתגביתיווךתענייןתיירותמרפארקמות 
גורםבהנהתתהמוסדהרפואי,שנקבעעתידימנהתהמוסדע

תג תענוד מרפא תיירות סוכן תחייב מוצע  סעיף 15
המזההאותוואתעיסוקוכסוכןתיירותמרפא, 

בכתעתשבההואשוההבמוסדרפואיבמסגרתעיסוקוע

מוצעתקבועמהםהתנאיםהמוטתיםעתמוסד  סעיף 16
תנאי תטיפותוע מרפא תייר קבתת טרם רפואי 
בסיסיהואכיהמוסדהרפואימסוגתתספקטיפותרפואי
נאותתתיירהמרפאעכמוכןנדרשכיעיקרפעיתותהמוסד
הרפואיתהיהבמתןטיפותתמטופתיםשאינםתיירימרפא,
נפרדת הקיםמערכתחשבונאית הרפואי המוסד כי וכן
תענייןתיירותמרפאעמוצעגםתהסמיךאתשרהבריאות

)תהתן-השר(תקבועתנאיםנוספיםע
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הזמנהבכתב
תתיירהמרפא

מוסדרפואיהמבקשתהתקשרעםתיירמרפאתצורךמתןטיפותרפואיימסור17ע )א(
תתיירהמרפא,במישריןאובאמצעותסוכןתיירותמרפא,הזמנהבכתבתביצועטיפות

רפואי,שתכתותאתכתאתה)בסעיףזה-הזמנה(:

האבחנההרפואיתהמשוערתופירוטהמסמכיםשעתיהםהיאמתבססת; )1(

פירוטהטיפותהרפואיהמוצע; )2(

סיכוניםמשמעותייםהכרוכיםבטיפותהרפואיהמוצע,הןבשתסוגהטיפות )ו(
והןבשתנסיבותיוהאישיותשתתיירהמרפא;

הערכתסיכוייהטיפותהרפואי; )4(

הצעתמחירמפורטת; )5(

הערכהמשוערתשתהעתויותהכרוכותבטיפותיםנוספיםשאינםחתקמן )ו(
הטיפותהרפואיהמוצע,אשרעשוייםתהינתןתתיירהמרפאבמידתהצורך;

פרטיםנוספיםשקבעהשרע )7(

ההזמנהתיכתבבשפההאנגתית,ובמידתהצורךתימסרתתיירהמרפאבצירוף )ב(
תרגוםתשפהאחרתהמובנתתוע

ההזמנהתימסרתתיירהמרפאותיחתםבידותפניהגעתותמוסדהרפואיתצורך )ג(
ביצועהטיפותהרפואי,ותענייןתיירמרפאשהקשרבינותביןהמוסדהרפואיאוסוכן

תיירותמרפאנוצרעודתפניכניסתותישראת-זמןסבירתפניכניסתותישראתע

חתימתתיירהמרפאעתההזמנהכאמורבסעיףקטן)ג(היאתנאיתהתקשרותשת )ד(
המוסדהרפואיעםסוכןתיירותמרפאבקשרתמתןטיפותרפואיתתיירהמרפאע

הוראותתעניין
מתןהסכמהמדעת

מוסדרפואיהמטפתבתיירמרפאיקבתמתיירהמרפא,תפנימתןהטיפותהרפואי,הוראות18ע
כיצדעתיותפעותבמידהשתיירהמרפאתאיהיהכשירתתתהסכמהמדעתתטיפות

הרפואיכאמורבסעיףו1תחוקזכויותהחותהע

חשבוןתתייר
המרפא

מוסדרפואיהמטפתבתיירמרפאימסורתתיירהמרפאחשבוןמפורטתגביהסכומים19ע )א(
ששיתםבעדכתאחדמהטיפותיםהרפואייםשניתנותובמוסדהרפואיע

תתייר תהעביר רפואיים מוסדות תחייב מוצע  סעיף 17
מרפאהמתענייןבקבתתטיפותבמוסדהרפואי 
החתטה קבתת תאפשר נועדה ההזמנה בכתבע הזמנה
בישראת, רפואי טיפות תקבת האפשרות בדבר מושכתת
והיאמעין"הסכמהמדעת"מוקדמת,מכיווןשמרגעשתייר
ופעמים שבוי", "תקוח הוא תישראת מגיע כבר המרפא
רבותכברנכנסתהתחייבויותכספיותמשמעותיותתפני
האבחנה את תפרט יש בכתב בהזמנה תישראתע הגעתו
היא שעתיהם המסמכים ופירוט המשוערת הרפואית
מתבססת;הטיפותהרפואיהמוצע;סיכוניםמשמעותיים
הכרוכיםבטיפותהמוצע;הערכתסיכוייהטיפות;הצעת
מחירמפורטת,והערכהמשוערתשתעתויותהטיפותים
אשרעשוייםתהינתןתתיירהמרפאבמידתהצורך,אףאם

אינםחתקמןהטיפותהמוצעע

מוצעכיההזמנהתיכתבבשפההאנגתיתואתיהיצרף
המוסדהרפואיתרגוםשתההזמנהתשפהאחרתהמובנת

תתיירהמרפא,במידתהצורךע

ההזמנהתינתןתתיירהמרפא,והואיחתוםעתיה,תפני
הגעתותמוסדהרפואי,ואםהקשרהראשוניעםתיירהמרפא
היהעודטרםהגעתותישראת-תפניהגעתותישראתעאם
ישסוכןתיירותמרפאשהואחתקמההתקשרותתצורךמתן
הטיפותהרפואי,יוכתהמוסדהרפואיתהעביראתההזמנה

תתיירהמרפאבאמצעותהסוכןע

11 סעיף תהוראות בהתאם כי יודגש, זה בהקשר
תהצעתהחוקחתהעתהסוכןחובהעצמאיתתהחתיםאת

תיירהמרפאעתההזמנהע

מוצעתחייבאתהמוסדותהרפואייםתקבתמתייר  סעיף 18
המרפאהוראותכיצדתפעותבמצבשבותייר 
המרפאתאיהיהכשירתתתהסכמהמדעתתפיהוראותחוק

זכויותהחותה,התשנ"ו-ו199)תהתן-חוקזכויותהחותה(ע

מוצעכימוסדרפואיהמטפתבתיירמרפא,ימסור  סעיף 19
תוחשבוןמפורטבאנגתית,ובמידתהצורךגם 
בצירוףתרגוםתשפהאחרתהמובנתתו,תגביהסכומים

ששיתםבעדהטיפותהרפואיע
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החשבוןייכתבבשפההאנגתית,ובמידתהצורךיימסרתתיירהמרפאבצירוף )ב(
תרגוםתשפהאחרתהמובנתתוע

אחריותהמוסד
הרפואי

תמוסדרפואיהמטפתבתיירימרפאתהיהאחריותכותתתבכתהנוגעתטיפותהרפואי20ע
בתייריהמרפאבאותומוסדרפואי,ובכתתזהיהיהאחראיעתהתיאוםביןהגורמים

השוניםבמוסדהרפואיתשםביצועהפעותותהנדרשותבמסגרתהטיפותכאמורע

אי–העדפתתיירי
מרפא

מוסדרפואיהמטפתבתיירימרפאתאיעדיףתיירמרפאעתפנימטופתשאינותייר21ע
מרפא,תרבותבענייניםאתה:

איכותהטיפותהרפואי; )1(

זמינותהתוריםבמועדקביעתם; )2(

הקצאתמשאביםתרבותמטפתים,וכןמתןנגישותתכתתשתיותהמוסדהרפואי )ו(
ובכתתזהמיטותאשפוז,מעבדות,מיחשובומרפאות;

שירותיםהנתוויםתטיפותהרפואי,תרבותתנאיאשפוזושירותימתונאותבמוסד )4(
הרפואיע

איכותהטיפות
הרפואיהניתן

תתיירמרפא

איכותהטיפותהרפואיהניתןתתיירמרפאבמוסדרפואיהמטפתבתיירימרפא,תאתפחת22ע
מאיכותהטיפותהרפואיהמקובתתבמוסדהרפואיביחסתמטופתיושאינםתיירימרפאע

רישוםחשבונאי
נפרד

מוסדרפואיהמטפתבתיירמרפאיערוךרישוםחשבונאינפרד,הןבצדההכנסותוהןו2ע
בצדההוצאות,תענייןטיפותרפואיבתיירימרפאע

מסירתמידע
תמנהת

מוסדרפואיהמטפתבתיירימרפאימסורתמנהתמידעבענייניםאתה:24ע )א(

התפוסהבמחתקותשבהןניתןטיפותרפואיתתיירימרפא; )1(

הזמינותשתהשירותיםהרפואייםהניתניםבשירותהאמבותטוריוהאשפוזי )2(
במוסדהרפואיע

השררשאיתקבועהוראותתענייןמידענוסףשעתמוסדרפואיהמטפתבתיירי )ב(
מרפאתהעבירתמנהתוכןתענייןתדירותמסירתהמידעתפיסעיףזהואופןמסירתוע

מוסדרפואיהמטפתבתיירימרפאימסורתמנהת,אחתתשנה-25עדיווחשנתיתמנהת

החשבוןייכתבבשפההאנגתית,ובמידתהצורךיימסרתתיירהמרפאבצירוף )ב(
תרגוםתשפהאחרתהמובנתתוע

תמוסדרפואיהמטפתבתיירימרפאתהיהאחריותכותתתבכתהנוגעתטיפותהרפואי20ע
בתייריהמרפאבאותומוסדרפואי,ובכתתזהיהיהאחראיעתהתיאוםביןהגורמים

השוניםבמוסדהרפואיתשםביצועהפעותותהנדרשותבמסגרתהטיפותכאמורע

אחריותהמוסד
הרפואי

מוסדרפואיהמטפתבתיירימרפאתאיעדיףתיירמרפאעתפנימטופתשאינותייר21ע
מרפא,תרבותבענייניםאתה:

אי–העדפתתיירי
מרפא

איכותהטיפותהרפואי; )1(

זמינותהתוריםבמועדקביעתם; )2(

הקצאתמשאביםתרבותמטפתים,וכןמתןנגישותתכתתשתיותהמוסדהרפואי )ו(
ובכתתזהמיטותאשפוז,מעבדות,מיחשובומרפאות;

שירותיםהנתוויםתטיפותהרפואי,תרבותתנאיאשפוזושירותימתונאותבמוסד )4(
הרפואיע

איכותהטיפותהרפואיהניתןתתיירמרפאבמוסדרפואיהמטפתבתיירימרפא,תאתפחת22ע
מאיכותהטיפותהרפואיהמקובתתבמוסדהרפואיביחסתמטופתיושאינםתיירימרפאע

איכותהטיפות
הרפואיהניתן

תתיירמרפא

מוסדרפואיהמטפתבתיירמרפאיערוךרישוםחשבונאינפרד,הןבצדההכנסותוהןו2ע
בצדההוצאות,תענייןטיפותרפואיבתיירימרפאע

רישוםחשבונאי
נפרד

מוסדרפואיהמטפתבתיירימרפאימסורתמנהתמידעבענייניםאתה:24ע מסירתמידע)א(
תמנהת

התפוסהבמחתקותשבהןניתןטיפותרפואיתתיירימרפא; )1(

הזמינותשתהשירותיםהרפואייםהניתניםבשירותהאמבותטוריוהאשפוזי )2(
במוסדהרפואיע

השררשאיתקבועהוראותתענייןמידענוסףשעתמוסדרפואיהמטפתבתיירי )ב(
מרפאתהעבירתמנהתוכןתענייןתדירותמסירתהמידעתפיסעיףזהואופןמסירתוע

דיווחשנתיתמנהתמוסדרפואיהמטפתבתיירימרפאימסורתמנהת,אחתתשנה-25ע

בתייר המטפת רפואי תמוסד כי תקבוע מוצע  סעיף 20
מרפאתהיהאחריותכותתתבכתהנוגעתטיפות 
בו,תרבותתענייןתיאוםביןגורמיםשוניםבמוסדהרפואי
זאת, הטיפותע במסגרת הפעותותהנדרשות ביצוע תשם
כדיתוודאכיתיירהמרפאמקבתאתמכתותהשירותים
הנדרשיםתומהמוסדהרפואי,ובהתאםתנסיבותהמיוחדות
שתוכמישמקבתטיפותרפואיבמדינהזרהבתאסביבה

תומכתע

תיירי תהעדיף רפואי מוסד עת תאסור מוצע  סעיף 21
מרפא, תיירי שאינם מטופתים פני עת מרפא 
התורים זמינות הרפואי, הטיפות איכות תעניין תרבות
במועדקביעתם)בשונהמהמצבשבוהתיירכברמטופת
במוסדהרפואי,שאזהקדימותהיאעתבסיסצורךרפואי(,
תוודאכי ושירותיםנתוויםעזאת,כדי משאבים הקצאת
שת תקיומה העיקרית ההצדקה שתפיו העיקרון נשמר
תיירותמרפאבישראתהיאהפקתתועתתממנהתמטופתים

שאינםתיירימרפא,ותכתהפחותהעדרפגיעהבהםע

מוצעתקבועכיאיכותהטיפותהרפואיהניתן  סעיף 22
פחותה תהיה תא רפואי, במוסד מרפא תתייר 
מאיכותהטיפותהניתנתתמטופתיםשאינםתיירימרפא

באותומוסדרפואיע

מוצעכיהמוסדהרפואייערוךחישובחשבונאי  סעיף 23
בצד הן מרפא, תיירות פעיתות בעבור נפרד 

ההוצאותוהןבצדההכנסותע

המוסדות שעת המידע סוגי את תקבוע מוצע  סעיף 24
הרפואייםתהעבירתמנהתבענייןתיירותמרפא, 
תרבותתגביהתפוסהבמחתקותשבהןניתןטיפותרפואיתתיירי
מרפא,וזמינותבקבתתשירותיםאמבותטורייםואשפוזייםע
זאת,כדיתייצרמערכתרגותטוריתיעיתההמתבססתעתמידע
קונקרטיוהבנהנכונהשתהשוקעתדירותהעברתהמידעתפי

סעיףזהואופןהעברתוייקבעובתקנותע

מוצעתחייבמוסדותרפואייםהמטפתיםבתיירי  סעיף 25
מרפאתהעבירתמנהת,אחתתשנה,מידעבדבר 
הטיפותיםהרפואייםשניתנותתיירימרפאבמוסדהרפואי
הטיפותים, בעד ששותמו סכומים תרבות שנה, באותה
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מידעבדברהשירותיםהרפואייםשניתנובמוסדהרפואיתתיירימרפאבאותה )1(
שנהוהיקפם,וכןהסכומיםששותמובעדכתאחדמהשירותיםכאמור;

תכניתשערךהמוסדהרפואישעניינהייעודמשאביםמתיירותמרפאתטובת )2(
חיזוקשירותיהבריאותהניתניםבמוסדהרפואיתמטופתיםשאינםתיירימרפא,תרבות

התשתיותהנדרשותתצורךמתןהשירותיםכאמור;

מידענוסףשקבעהשרע )ו(

העברתתיירמרפא
ממוסדרפואיאחד

תאחר

מוסדרפואיהמטפתבתיירמרפא,המעבירתיירמרפאשבטיפותותמוסדרפואיאחרו2ע
)בסעיףקטןזה-מוסדרפואימעביר(,יהיהאחראיתשתםתמוסדהרפואישאתיוהועבר
תיירהמרפא)בסעיףקטןזה-מוסדרפואינעבר(אתהתשתוםבעדהטיפותהרפואיבו
במוסדהרפואיהנעבר;ואותםהמוסדהרפואיהמעביריהיהרשאיתהתחשבןעםתייר
המרפאבעדהתשתוםכאמורובתבדשתאיגבהמתיירהמרפאיותרממהששיתםהמוסד

הרפואיהמעבירתמוסדהרפואיהנעברותאיפיקרווחמההעברהכאמורע

הוראותמיוחדות
תענייןמוסדרפואי

ציבורי

תגבימוסדרפואיציבוריהמטפתבתיירימרפא,יחותוגםהוראותאתה:27ע )א(

תאיינתןבוטיפותרפואיתתיירמרפאבשעותהפעיתותהרגיתות;תענייןזה, )1(
"טיפותרפואי"-תמעטכתאחדמאתה:

תחוק 2 בסעיף כהגדרתו רפואי חירום במצב רפואי טיפות )1(
זכויותהחותה;

טיפותרפואישתיירהמרפאנזקקתובמהתךשהותובישראת, )2(
העיקרית המטרה אינה האמור הרפואי הטיפות שקבתת ובתבד

שתשמההגיעתישראת;

עתאףהאמורבפסקה)1(,רשאיהמנהתמשיקותיםרפואיים,תתתאישור )2(
תמוסדרפואיציבוריתבצעבתיירמרפאטיפותרפואיהמנויברשימתהטיפותים
הפעיתותהרגיתות,ובתבד בשעות )ב(, סעיףקטן תפי השר הרפואייםשקבע
כאמור מרפאבשעות תתיירי רפואיים מתןטיפותים כנגד כי שהמנהתמצא
מתבצעתבמוסדהרפואיתוספתמקביתהשתשעותטיפותרפואיבמטופתים

שאינםתיירימרפא;

תאישותםתמטפתבשתמתןטיפותרפואיתתיירמרפא,סכוםהגבוהמהסכום )ו(
שהיהמשותםתובשתמתןאותוטיפותתמטופתשאינותיירמרפא,אתאאםכן

מתקיימותנסיבותהמצדיקותזאתשקבעהשרתפיסעיףקטן)ג(ע

השררשאיתקבוערשימהשתטיפותיםרפואייםשתגביהםרשאיהמנהתתתת )ב(
אישורתמוסדרפואיציבוריתפיסעיףקטן)א()2(ע

משאבים השקעת שעיקרה משאבים ייעוד תכנית וכן
מטופתים תטובת מרפא, בתיירות מפעיתות שהתקבתו

שאינםתיירימרפאע

מוסדות בין ההתחשבנות את תהסדיר מוצע  סעיף 26
רפואייםשוניםבעתהעברתמטופתשהואתייר 
מרפאממוסדרפואיאחדתאחרעתפיהמוצע,המוסדהרפואי
המעביריהיהאחראיתשתםתמוסדהרפואישאתיוהועבר
תיירהמרפאאתהתשתוםבעדהטיפותהרפואיבובמוסד
הנעברעהמוסדהמעביריוכתתהתחשבןעםתיירהמרפא
בעדהתשתוםכאמור,אךתאיוכתתהפיקרווחמההעברה,

ותאיוכתתגבותממנויותרממהששיתםתמוסדהנעברע

מוצעתקבועהוראותמיוחדותשיחותותעניין  סעיף 27
טיפותבתיירימרפאבמוסדותרפואייםציבורייםע 
רפואיים מוסדות שת המיוחדים המאפיינים בשת זאת,
במי תטפת ובראשונה, בראש מיועדים, אשר ציבוריים

שאינםתיירימרפאוממומניםמהקופההציבוריתע

כך,מוצעכיהטיפותבתייריהמרפאיינתןשתאבשעות
הפעיתותהרגיתותשתהמוסד,תמעטחריגיםמוגדריםעעוד
מוצעתקבועכימוסדרפואיציבוריתאישתםתמטפתבעד
השונה מחיר ציבורי רפואי במוסד מרפא בתייר טיפות
מהמחירשהיהמשתםתובעדמתןאותוטיפותתמטופת

שאינותיירמרפאע
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השררשאיתקבועהוראותתענייןתשתוםתמטפתבמוסדרפואיציבוריבשתטיפות )ג(
רפואיבתיירמרפאבמוסדהרפואיכאמורע

פרק ה': משמעת

סוכןתיירותמרפאשעשהאחתמאתה,עברעבירתמשמעת:28עעבירתמשמעת

נהגבדרךשאינההותמתאתעיסוקו; )1(

הפרהוראהמההוראותתפיחוקזה,המטיתהעתיואיסוראוחובה; )2(

השיגאתרישומובמצגשווא; )ו(

גיתהחוסריכותת,חוסראחריותאורשתנותחמורהבעיסוקוכסוכןתיירותמרפא; )4(

מהותה, שמפאת פתיתית בעבירה תישראת, מחוץ ובין בישראת בין הורשע, )5(
חומרתהאונסיבותיהאיןהואראויתשמשסוכןתיירותמרפאאובעבירהכאמורשיש

תההשתכהעתעיסוקוכסוכןתיירותמרפאע

השרימנהועדתמשמעת,שתפקידהתדוןותהחתיטבעבירותמשמעת)בפרקזה29עועדתמשמעת )א(
-ועדתהמשמעת(ע

ועדתהמשמעתתהיהבתשתושהחברים,והם: )ב(

מישכשירתהתמנותתשופטשתביתמשפטשתום,והואיהיההיושבראש; )1(

נציגשתארגוןהמייצגאתהמספרהגדותביותרשתסוכניתיירותמרפא )2(
המאורגניםבישראת;

רופאשהואעובדהמדינהע )ו(

השרימנהממתאימקוםתחבריועדתהמשמעתתפיהוראותסעיףזהע )ג(

במיתויתפקידואיןעתחברועדתהמשמעתמרותזותתמרותושתהדיןע0ועאי–תתות

סייגיםתמינוישת
חברועדתמשמעת

תאימונהתחברועדתהמשמעתמישמתקייםבואחדמאתה:1וע

הואהורשעבעבירהפתיתיתאובעבירתמשמעת,שמפאתמהותה,חומרתהאו )1(
נסיבותיהאיןהואראויתשמשחברבוועדתהמשמעתאושביתהמשפטקבעתגביו

שעברעבירהכאמור;

הוגשונגדוכתבאישוםאוקובתנהבשתעבירהכאמורבפסקה)1(וטרםניתןפסק )2(
דיןסופיבעניין;

הואעתותתהימצא,במישריןאובעקיפין,באופןתדיר,במצבשתניגודענייניםבין )ו(
תפקידוכחברועדתהמשמעתתביןענייןאישיאותפקידאחרשתוע

השררשאיתקבועהוראותתענייןתשתוםתמטפתבמוסדרפואיציבוריבשתטיפות )ג(
רפואיבתיירמרפאבמוסדהרפואיכאמורע

פרק ה': משמעת

עבירתמשמעתסוכןתיירותמרפאשעשהאחתמאתה,עברעבירתמשמעת:28ע

נהגבדרךשאינההותמתאתעיסוקו; )1(

הפרהוראהמההוראותתפיחוקזה,המטיתהעתיואיסוראוחובה; )2(

השיגאתרישומובמצגשווא; )ו(

גיתהחוסריכותת,חוסראחריותאורשתנותחמורהבעיסוקוכסוכןתיירותמרפא; )4(

מהותה, שמפאת פתיתית בעבירה תישראת, מחוץ ובין בישראת בין הורשע, )5(
חומרתהאונסיבותיהאיןהואראויתשמשסוכןתיירותמרפאאובעבירהכאמורשיש

תההשתכהעתעיסוקוכסוכןתיירותמרפאע

השרימנהועדתמשמעת,שתפקידהתדוןותהחתיטבעבירותמשמעת)בפרקזה29ע )א(
-ועדתהמשמעת(ע

ועדתמשמעת

ועדתהמשמעתתהיהבתשתושהחברים,והם: )ב(

מישכשירתהתמנותתשופטשתביתמשפטשתום,והואיהיההיושבראש; )1(

נציגשתארגוןהמייצגאתהמספרהגדותביותרשתסוכניתיירותמרפא )2(
המאורגניםבישראת;

רופאשהואעובדהמדינהע )ו(

השרימנהממתאימקוםתחבריועדתהמשמעתתפיהוראותסעיףזהע )ג(

אי–תתותבמיתויתפקידואיןעתחברועדתהמשמעתמרותזותתמרותושתהדיןע0וע

סייגיםתמינוישתתאימונהתחברועדתהמשמעתמישמתקייםבואחדמאתה:1וע
חברועדתמשמעת

הואהורשעבעבירהפתיתיתאובעבירתמשמעת,שמפאתמהותה,חומרתהאו )1(
נסיבותיהאיןהואראויתשמשחברבוועדתהמשמעתאושביתהמשפטקבעתגביו

שעברעבירהכאמור;

הוגשונגדוכתבאישוםאוקובתנהבשתעבירהכאמורבפסקה)1(וטרםניתןפסק )2(
דיןסופיבעניין;

הואעתותתהימצא,במישריןאובעקיפין,באופןתדיר,במצבשתניגודענייניםבין )ו(
תפקידוכחברועדתהמשמעתתביןענייןאישיאותפקידאחרשתוע

סוכני כתפי משמעת אמצעי עניינו זה פרק  פרק ה'
אמצעים תהעניק נועד והוא מרפא, תיירות  כללי
תהבטחתקיומושתחוקזהתוךשמירהעתהתיך 

נאותע

סוכן שת משמעת עבירת מהי תקבוע מוצע  סעיף 28
ועדת רשאית בשתה אשר מרפא, תיירות 
המשמעתתנקוטנגדואמצעימשמעתתפיהוראותסעיף
ו4המוצע,בעקבותקובתנהשהוגשהתוועדתהמשמעת
בידיהיועץהמשפטישתהמשרדאועורךדיןעובדהמדינה

שהואהסמיךתכךע

המונה משמעת ועדת ימנה השר כי מוצע  סעיף 29
משפט בית תשופט תהתמנות הכשיר משפטן 
ארגון שת נציג הוועדה; ראש יושב יהיה והוא שתום,
המייצגאתהמספרהגדותביותרשתסוכניתיירותמרפא

המאורגניםבישראת,ורופאשהואעובדהמדינהע

מוצעתקבועכיהמרותהיחידהשתהיהעתחבר  סעיף 30
ועדתהמשמעתהיאמרותושתהדיןע 

מוצעתקבועכיתאיוכתתהתמנותתחברועדת  סעיף 31
או פתיתית בעבירה שהורשע מי המשמעת, 
בעבירתמשמעתשבשתהאיןהואראויתכהןכחברהוועדה
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חברועדתהמשמעתימונהתתקופהשתארבעשנים,ורשאיהשרתשובותמנותו2ועתקופתכהונה )א(
תתקופתכהונהאחתנוספת,וכן,תאחרהפסקהשתארבעשניםרצופותתפחות,תשוב

ותמנותותתאיותרמשתיתקופותכהונהנוספותרצופותכאמורע

הודעהעתמינויחבריועדתהמשמעתתפורסםבאתרהאינטרנטשתהמשרדע )ב(

חברועדתהמשמעתיחדתתכהןתפניתוםתקופתכהונתו,בהתקייםאחדמאתה:וועהפסקתכהונה

הואהתפטרמחברותובוועדתהמשמעתבמסירתכתבהתפטרותתשר; )1(

מתקייםבו,תדעתהשראותפיקביעתביתהמשפט,האמורבסעיף1ו)1(; )2(

חדתתהתקייםתגביותנאימתנאיהכשירותתפיסעיף29)ב(,שמכוחםמונה )ו(
תחברועדתהמשמעתע

השררשאי,בהודעהבכתב,תהעבירחברועדתמשמעתמכהונתו,בהתקייםאחדמאתה:4ועהעברהמכהונה

נבצרממנודרךקבעתמתאאתתפקידו; )1(

התקייםבוהאמורבסעיף1ו)2(או)ו(; )2(

ועדת כחבר תכהן ראוי הוא אין שבשתהן אחרות נסיבות בו התקיימו )ו(
המשמעתע

נוכחהיועץהמשפטישתהמשרדאועורךדיןעובדהמדינהשהואהסמיךתכך)בפרק5ועהגשתקובתנה )א(
זה-תובע(,כיישראיותתכאורהתכךשסוכןתיירותמרפאעברעבירתמשמעת,יגישנגדו

קובתנהתוועדתהמשמעת,אתאאםכןסברשאיןבהגשתקובתנהכאמורענייןתציבורע

תתונותעתעבירותמשמעתשתסוכןתיירותמרפאיתבררובידיתובעאו)ב( )1(
בידיעובדהמדינהשהשרהסמיכותכך)בפרקזה-חוקר(ע

חוקריםשמונותפיפסקה)1(יפעתותפיהנחיותהתובעויגישותואתממצאי )2(
בירורםואתתוצאותיוע

תשםביצועסמכויותיותפיסעיףזהיהיונתונותתחוקרהסמכויותתפיסעיף2 )ג(
בשינויים יחות, האמורה תפקודה ו וסעיף )עדות(8, הפתיתית הפרוצדורה תפקודת

המחויבים,עתחקירהשערךחוקרע

פסיתתחברועדת
המשמעת

תובעאונקבתרשאיתבקשתפסותחברועדתהמשמעתמתישבבדיןאםקיימותווע )א(
נסיבותשישבהןכדיתיצורחששממשיתמשואפניםבבירורהקובתנהע

כאמור,מישהוגשונגדוכתבאישוםאוקובתנהוטרםניתן
פסקדיןסופיבעניין,אומישעשויתהימצאבאופןתדיר
במצבשתניגודענייניםביןענייןאישישתותביןתפקידו

כחברועדתהמשמעתע

מוצעכיחברועדתהמשמעתימונהתתקופת  סעיף 32
את תהאריך רשאי והשר שנים, 4 שת כהונה 
כהונתובתקופהנוספתעכןמוצעתקבועכיתאחרהפסקה
שת4שנים,יהיהניתןתמנותותשתיתקופותכהונהנוספותע

מוצעכיחברועדתהמשמעתיחדתתכהןתפני  סעיף 33
תוםתקופתכהונתואםהתפטרבמסירתכתב 
התפטרותתשר,אםנבצרממנותמתאדרךקבעאתתפקידו,
אםהורשעבעבירהפתיתיתאובעבירתמשמעתכאמור
מתנאי תנאי תגביו תהתקיים חדת אם או 1ו)1(, בסעיף

הכשירותהמנוייםבסעיף29)ב(ע

מוצעתקבועכיהשררשאיתהעבירחברועדת  סעיף 34
משמעתמכהונתואםנבצרממנודרךקבעתמתא 
אתתפקידו,אםהוגשנגדוכתבאישוםאוקובתנהוטרם
ניתןבהםפסקדין,אםהואנמצאתדירבמצבשתניגוד
ענייניםביןתפקידוכחברועדתהמשמעתתביןענייןאישי
אותפקידאחרשתו,אואםהתקיימונסיבותאחרותבשתהן

איןהואראויתכהןכחברועדתהמשמעתע

מוצעתקבועאתההתיךתהגשתקובתנהבעניינו  סעיף 35
שתסוכןתיירותמרפא,ובידימייתבררותתונות 

טרםההחתטהאםתהגישקובתנהע

מוצעתקבועכיתובעאונקבתרשאיםתבקשאת  סעיף 36
קיימות אם המשמעת חברועדת פסיתתושת 
פנים תמשוא ממשי חשש תיצור כדי בהן שיש נסיבות
בבירורהקובתנהעמוצעכיעתהחתטהבענייןפסתותיהיה

ניתןתערערתביתהמשפטהמחוזיבתוך15ימיםע
חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(9ו4,)א(7ו4ע 8
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תאתישמעבקשהכאמורבסעיףקטן)א(אתאבתחיתתהדיוןאומידתאחרשנודעו )ב(
תתובעאותנקבתהנסיבותשישבהןכדיתיצורחששממשיתמשואפניםכאמורבאותו

סעיףקטןע

נטענהטענתפסתותנגדחברועדתהמשמעת,תחתיטבהועדתהמשמעתתאתתר )ג(
ותפנישתיתןכתהחתטהאחרתע

עתהחתטתועדתהמשמעתבענייןפסתותחברהוועדה,רשאיתובעאונקבת )ד(
תערערתפניביתהמשפטהמחוזיבתוך15ימיםמיוםהמצאתההחתטהע

סדריעבודתועדת
המשמעת

המנייןהחוקיבישיבותועדתהמשמעתהואכתחבריהע7וע )א(

החתטותועדתהמשמעתיתקבתוברובקותותחבריהע )ב(

הדיוןבוועדת
המשמעת

דיוןמשמעתייתנהתבנוכחותהתובעוהנקבת,אךועדתהמשמעתרשאיתתנהת8וע )א(
דיוןשתאבנוכחותהנקבת,באחדמאתה:

סניגורושתהנקבתהתייצבבמקומו; )1(

הנקבתנעדרמהישיבהבתאסיבהמספקת,תאחרשהוזהרשאםייעדרבתא )2(
סיבהמספקתתהיההוועדהרשאיתתדוןבעניינושתאבפניוע

ועדתהמשמעתתדוןבדתתייםסגורות,אתאאםכןהורתהתקייםאתהדיון,)ב( )1(
כותואומקצתו,בפומבי;ביקשהנקבתכיהדיוןיתקייםבפומבי,תקיימוועדת
המשמעתבפומבי,אתאאםכןהורתה,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,תקייםאת

הדיון,כותואוחתקו,בדתתייםסגורותע

עתאףהאמורבפסקה)1(,הדיוןבעבירתמשמעתכאמורבסעיף28)5(יתקיים )2(
בפומבי,אתאאםכןפסקהדיןכאמורבאותוסעיף,כותואוחתקו,נאסרתפרסוםע

עתאףהאמורבסעיףקטן)ב()1(- )ג(

בקובתנה סגורות בדתתיים המתקיים בדיון נוכח תהיות זכאי המתתונן )1(
בחירתו, אותו,תפי המתווה שאדם הוא זכאי יסודתתונתו,וכן עת שהוגשה
יהיהנוכחעמובדיון,אתאאםכןהחתיטהועדתהמשמעת,מטעמיםמיוחדים

שיירשמו,שתאתאפשראתנוכחותםבדיון,כותואוחתקו;

ועדתהמשמעתרשאית,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,תאפשרתאדםאחר )2(
שאינוהתובעאוהנקבתתהיותנוכחבדיוןע

עתדיוןבדתתייםסגורותועתדיוןבפומביתפיסעיףזה,יחותוההוראותתעניין )ד(
איסורפרסוםתפיסעיף70תחוקבתיהמשפט]נוסחמשותב[,התשמ"ד-91984,בשינויים

המחויביםע
סדרידיןודיני

ראיות
ועדת9וע תפני הדין סדרי את יקבע השר, עם התייעצות תאחר המשפטים, שר )א(

המשמעתובערעורתביתהמשפט,תרבותהדרךתהגשתהערעור;בענייןשתאנקבעה
תגביוהוראהבתקנותכאמור,תפעתהוועדהבדרךהנראיתתהצודקתומועיתהביותרע

תאתישמעבקשהכאמורבסעיףקטן)א(אתאבתחיתתהדיוןאומידתאחרשנודעו )ב(
תתובעאותנקבתהנסיבותשישבהןכדיתיצורחששממשיתמשואפניםכאמורבאותו

סעיףקטןע

נטענהטענתפסתותנגדחברועדתהמשמעת,תחתיטבהועדתהמשמעתתאתתר )ג(
ותפנישתיתןכתהחתטהאחרתע

עתהחתטתועדתהמשמעתבענייןפסתותחברהוועדה,רשאיתובעאונקבת )ד(
תערערתפניביתהמשפטהמחוזיבתוך15ימיםמיוםהמצאתההחתטהע

המנייןהחוקיבישיבותועדתהמשמעתהואכתחבריהע7וע סדריעבודתועדת)א(
המשמעת

החתטותועדתהמשמעתיתקבתוברובקותותחבריהע )ב(

דיוןמשמעתייתנהתבנוכחותהתובעוהנקבת,אךועדתהמשמעתרשאיתתנהת8וע )א(
דיוןשתאבנוכחותהנקבת,באחדמאתה:

הדיוןבוועדת
המשמעת

סניגורושתהנקבתהתייצבבמקומו; )1(

הנקבתנעדרמהישיבהבתאסיבהמספקת,תאחרשהוזהרשאםייעדרבתא )2(
סיבהמספקתתהיההוועדהרשאיתתדוןבעניינושתאבפניוע

ועדתהמשמעתתדוןבדתתייםסגורות,אתאאםכןהורתהתקייםאתהדיון,)ב( )1(
כותואומקצתו,בפומבי;ביקשהנקבתכיהדיוןיתקייםבפומבי,תקיימוועדת
המשמעתבפומבי,אתאאםכןהורתה,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,תקייםאת

הדיון,כותואוחתקו,בדתתייםסגורותע

עתאףהאמורבפסקה)1(,הדיוןבעבירתמשמעתכאמורבסעיף28)5(יתקיים )2(
בפומבי,אתאאםכןפסקהדיןכאמורבאותוסעיף,כותואוחתקו,נאסרתפרסוםע

עתאףהאמורבסעיףקטן)ב()1(- )ג(

בקובתנה סגורות בדתתיים המתקיים בדיון נוכח תהיות זכאי המתתונן )1(
בחירתו, אותו,תפי המתווה שאדם הוא זכאי עתיסודתתונתו,וכן שהוגשה
יהיהנוכחעמובדיון,אתאאםכןהחתיטהועדתהמשמעת,מטעמיםמיוחדים

שיירשמו,שתאתאפשראתנוכחותםבדיון,כותואוחתקו;

ועדתהמשמעתרשאית,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,תאפשרתאדםאחר )2(
שאינוהתובעאוהנקבתתהיותנוכחבדיוןע

עתדיוןבדתתייםסגורותועתדיוןבפומביתפיסעיףזה,יחותוההוראותתעניין )ד(
איסורפרסוםתפיסעיף70תחוקבתיהמשפט]נוסחמשותב[,התשמ"ד-91984,בשינויים

המחויביםע

ועדת9וע תפני הדין סדרי את יקבע השר, עם התייעצות תאחר המשפטים, שר )א(
המשמעתובערעורתביתהמשפט,תרבותהדרךתהגשתהערעור;בענייןשתאנקבעה
תגביוהוראהבתקנותכאמור,תפעתהוועדהבדרךהנראיתתהצודקתומועיתהביותרע

סדרידיןודיני
ראיות

ועדת שת עבודתה סדרי את תקבוע מוצע  סעיף 37
המשמעת,כךשהמנייןהחוקיבישיבותועדת 
המשמעתיהיהחבריהוועדהכותם,והחתטותיתקבתוברוב

קותותע

יתקיים משמעתי דיון ככתת, כי תקבוע מוצע  סעיף 38
בנוכחותהתובעוהנקבת,אךיהיהניתןתקייםדיון 
גםשתאבנוכחותהנקבתבהתקייםהתנאיםהמפורטיםבסעיףע

עודמוצעתקבועכיהדיוןיתקייםבדתתייםסגורות,
אתאאםכןהורתההוועדהאחרת,אותבקשתהנקבת,אך
הוועדהרשאיתתהורותכיהדיוןיתקייםבדתתייםסגורות

גםאםביקשהנקבתאחרת,מטעמיםמיוחדיםשיירשמוע

בנוסף,מוצעתקבועכיאםהדיוןבוועדתהמשמעת
הואבשתעבירתמשמעתשהיאהרשעהבעבירהפתיתית,

יתקייםהדיון,ככתת,בפומביע

ס"חהתשמ"ד,עמ'198ע 9
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הסמכותתהחתיטבענייניםשבסדרידיןהנוגעיםתקובתנהמסוימתנתונהתיושב )ב(
ראשועדתהמשמעת,בשעהשהוועדהאינהיושבתבדיןע

ועדתהמשמעתאינהכפופהתדיניהראיות,תמעטתדיניםבדברראיותחסויות, )ג(
אתאאםכןקבעשרהמשפטים,תאחרהתייעצותעםהשר,כיעתועדתהמשמעתיחותו

חתקמדיניהראיותכפישיקבעע

הממצאיםוהמסקנותבהכרעתהדיןשבפסקדיןסופיבמשפטפתיתיהמרשיעאת )ד(
הנקבת,יראואותםכמוכחיםבהתיךמשמעתינגדאותונקבתע

עתאףהאמורבסעיף7ו)א(,נעדרחברועדתהמשמעתשאינויושבראשהוועדה,40עמותבחסר )א(
מישיבה,יתקייםהדיוןבאותהישיבהתפניחבריהוועדההנוכחים,אםהסכימותכך

הצדדים,אתאאםכןהחתיטהיושבראשתדחותאתהדיוןע

ועדת תפני אתא יסתיים תא )א( קטן בסעיף כאמור חסר במותב שנערך דיון )ב(
המשמעתבהרכבההמתאע

נבצרמחברועדתהמשמעתשאינויושבראשהוועדהתסייםאתהדיון,יצרף41עמותבקטוע )א(
היושבראשחבראחרבמקומו,מקרבממתאיהמקוםכאמורבסעיף29)ג(,שמתקיימים
בואותםתנאיכשירות,אתאאםכןהחתיטמטעמיםשיירשמוותאחרשנתןתבעתיהדין

הזדמנותתטעוןאתטענותיהם,כיצירוףחבראחרעתותתגרוםתעיוותדיןע

צורףחבראחרכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיתועדתהמשמעתתהמשיךבדיון )ב(
מהשתבשאתיוהגיעהבהרכבההקודם,אםסברהשתאייגרםעיוותדין,תאחרשנתנה
תבעתיהדיןהזדמנותתטעוןאתטענותיהם;החתיטההוועדהתהמשיךבדיון,רשאית
תחזור או בעצמה אותן גבתה כאיתו הקודם בהרכבה שגבתה תנהוגבראיות היא

ותגבותן,כותןאוחתקןע

עתאףהאמורבסעיף7ו)ב(,נותרושניחבריםבוועדתהמשמעתונחתקובדעותיהם, )ג(
תכריעדעתושתיושבראשהוועדהע

סמכויותעזרשת
ועדתהמשמעת

ועדתהמשמעתרשאית,ביוזמתהאותבקשתבעתדין-42ע )א(

תזמןאדםתבואתפניהכדיתהעידאותהציגדבר; )1(

תהזהיראותהשביעעדבהתאםתחוקתתיקוןדיניהראיות)אזהרתעדים )2(
וביטותשבועה(,התש"ם-101980;

תאחר המשפטים שר את תהסמיך מוצע  סעיף 39
התייעצותעםהשר,תקבועאתסדריהדיןתפני 

ועדתהמשמעתובהגשתערעורתביתהמשפטע

עודמוצע,תהסמיךאתיושבראשועדתהמשמעת
תהחתיטבענייניםשבסדרידיןהנוגעיםתקובתנהמסוימת,

בשעהשהוועדהאינהיושבתבדיןע

בנוסף,מוצעתקבועכיהוועדהאינהכפופהתדיני
הראיות,אתאאםכןשרהמשפטיםבהתייעצותעםהשר

יקבעאחרתע

מוצעתקבועכיממצאיםומסקנותשתפסקדיןפתיתי
סופימרשיע,יראואותםכמוכחיםבהתיךמשמעתיכנגד

אותוהנקבתע

מוצעתקבועכיבהסכמתהצדדים,תוכתועדת  סעיף 40 
המשמעתתקייםדיוןבמותבחסר,אתאאםכן 

יחתיטיושבראשהוועדהתדחותאתהדיוןע

מוצעתקבועכיבמקרהשבונבצרמחברהוועדה  סעיף 41
שאינויושבראשהוועדהתהשתיםאתהדיון, 
ויושבראשהוועדההחתיטשתאתצרףממתאמקוםבמקומו
מטעמיםשיירשמוועקבחשששצירופויגרוםתעיוותדין,
הזדמנות תצדדים שנתן תאחר המשמעת ועדת רשאית

תטעוןאתטענותיהם,תקייםדיוןבמותבקטועע

עקב מקום ממתא צורף שבו במצב כי מוצע עוד
נבצרותשתאחדמחבריהוועדה,תהיהרשאיתהוועדה
תהמשיךבדיוןמהמקוםשאתיוהגיעהבהרכבההקודם,
ובתנאישהוועדהסברהכיתאייגרםבכךעיוותדין,ותאחר

שנתנהתצדדיםהזדמנותתטעוןאתטענותיהםע

מוצעכיבמצבשתחיתוקידעותביןחבריהוועדה
במקרהשתמותבקטוע-תכריעדעתושתיושבראשהוועדהע

ועדת שת העזר סמכויות את תקבוע מוצע  סעיף 42
המשמעתעביןסמכויותאתה:זימוןאדםתבוא 
אתיהכדיתהעידאותהציגדבר;הזהרתאוהשבעתעד;

ס"חהתש"ם,עמ'202ע 10
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תבקשמביתהמשפטהמחוזישבתחוםשיפוטויושבתהוועדהתתתצותפי )ו(
סעיףו1תפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשת"א-111971,תשםגבייתעדות;

תפסוקדמינסיעהותינהושכרבטתהתעדיםשהוזמנותפיסעיףזה,כמו )4(
תעדשהוזמןתהעידבביתמשפטע

דרשהועדתהמשמעתמאדםתהעידאותהציגדברכאמורבסעיףקטן)א()1(והוא )ב(
סירבתעשותכןבתאהצדקהמניחאתדעתהוועדה,רשאיתהיאתצוותעתהבאתו
תפניהבזמןשתקבעבצו,ובתבדשהזהירהאותוכיבכוונתהתעשותכן;עתצוהבאה
תפיסעיףקטןזהיחותוההוראותתפיסעיףו7אתחוקבתיהמשפט]נוסחמשותב[,

התשמ"ד-121984,בשינוייםהמחויביםע

הסמכותתהחתיטבענייניםתפיסעיףזההנוגעיםתקובתנהמסוימתנתונהתיושב )ג(
ראשועדתהמשמעת,בשעהשהוועדהאינהיושבתבדיןע

מצאהועדתהמשמעתכיהנקבתעברעבירתמשמעת,רשאיתהיאתנקוטנגדואחדו4עאמצעימשמעת
אויותרמאמצעיםאתה:

התראה; )1(

קנסבסכוםשתאיעתהעתהסכוםכאמורבסעיף1ו)א()1(תחוקהעונשין, )2(
התשת"ז-1977ו1)בחוקזה-חוקהעונשין(;

מחיקתרישומומהמרשםאוהתתייתרישומובמרשם,תתקופהקצובהשתא )ו(
תפחתמשתושהחודשיםותאתעתהעתחמששנים;

קביעתתנאיםוהגבתותכפישתקבעועדתהמשמעתשיחותועתיותתקופה )4(
שתאתעתהעתשתוששניםע

ערעורעתהחתטת
ועדתהמשמעת

עתהחתטתועדתהמשמעתבקובתנהרשאיםהתובעוהנקבתתערערתפניבית44ע )א(
המשפטהמחוזיבתוך45ימיםמיוםמתןההחתטההמסיימתאתהדיוןבקובתנה,ואם

ניתנהההחתטהשתאבמעמדהצדדים-בתוך45ימיםמיוםהמצאתהע

פסקדיןשתביתמשפטמחוזיבערעורתפיסעיףזהניתןתערעורתפניביתהמשפט )ב(
העתיון,אםניתנהרשותתכךמאתנשיאביתהמשפטהעתיוןאומאתשופטאחרשת

ביתהמשפטהעתיוןשנשיאוקבעתכך,אואםניתנהרשותתכךבגוףפסקהדיןע
עיכובביצועשת

החתטתועדת
המשמעת

איןבהגשתערעורכדיתעכבאתביצועהחתטתועדתהמשמעתשעתיההוגש45ע )א(
הערעור,אתאאםכןהחתיטהועדתהמשמעתאחרת,ואםהוגשערעור-אםהחתיט

ביתהמשפטשתערעוראחרתע

עתהחתטהשתועדתהמשמעתתפיסעיףזהרשאיםהנקבתוהתובעתערערכשם )ב(
שמערעריםעתהחתטתועדתהמשמעתבקובתנהתפיסעיף44ע

תבקשמביתהמשפטהמחוזישבתחוםשיפוטויושבתהוועדהתתתצותפי )ו(
סעיףו1תפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשת"א-111971,תשםגבייתעדות;

תפסוקדמינסיעהותינהושכרבטתהתעדיםשהוזמנותפיסעיףזה,כמו )4(
תעדשהוזמןתהעידבביתמשפטע

דרשהועדתהמשמעתמאדםתהעידאותהציגדברכאמורבסעיףקטן)א()1(והוא )ב(
סירבתעשותכןבתאהצדקהמניחאתדעתהוועדה,רשאיתהיאתצוותעתהבאתו
תפניהבזמןשתקבעבצו,ובתבדשהזהירהאותוכיבכוונתהתעשותכן;עתצוהבאה
תפיסעיףקטןזהיחותוההוראותתפיסעיףו7אתחוקבתיהמשפט]נוסחמשותב[,

התשמ"ד-121984,בשינוייםהמחויביםע

הסמכותתהחתיטבענייניםתפיסעיףזההנוגעיםתקובתנהמסוימתנתונהתיושב )ג(
ראשועדתהמשמעת,בשעהשהוועדהאינהיושבתבדיןע

מצאהועדתהמשמעתכיהנקבתעברעבירתמשמעת,רשאיתהיאתנקוטנגדואחדו4ע
אויותרמאמצעיםאתה:

אמצעימשמעת

התראה; )1(

קנסבסכוםשתאיעתהעתהסכוםכאמורבסעיף1ו)א()1(תחוקהעונשין, )2(
התשת"ז-1977ו1)בחוקזה-חוקהעונשין(;

מחיקתרישומומהמרשםאוהתתייתרישומובמרשם,תתקופהקצובהשתא )ו(
תפחתמשתושהחודשיםותאתעתהעתחמששנים;

קביעתתנאיםוהגבתותכפישתקבעועדתהמשמעתשיחותועתיותתקופה )4(
שתאתעתהעתשתוששניםע

עתהחתטתועדתהמשמעתבקובתנהרשאיםהתובעוהנקבתתערערתפניבית44ע )א(
המשפטהמחוזיבתוך45ימיםמיוםמתןההחתטההמסיימתאתהדיוןבקובתנה,ואם

ניתנהההחתטהשתאבמעמדהצדדים-בתוך45ימיםמיוםהמצאתהע

ערעורעתהחתטת
ועדתהמשמעת

פסקדיןשתביתמשפטמחוזיבערעורתפיסעיףזהניתןתערעורתפניביתהמשפט )ב(
העתיון,אםניתנהרשותתכךמאתנשיאביתהמשפטהעתיוןאומאתשופטאחרשת

ביתהמשפטהעתיוןשנשיאוקבעתכך,אואםניתנהרשותתכךבגוףפסקהדיןע

איןבהגשתערעורכדיתעכבאתביצועהחתטתועדתהמשמעתשעתיההוגש45ע )א(
הערעור,אתאאםכןהחתיטהועדתהמשמעתאחרת,ואםהוגשערעור-אםהחתיט

ביתהמשפטשתערעוראחרתע

עיכובביצועשת
החתטתועדת

המשמעת

עתהחתטהשתועדתהמשמעתתפיסעיףזהרשאיםהנקבתוהתובעתערערכשם )ב(
שמערעריםעתהחתטתועדתהמשמעתבקובתנהתפיסעיף44ע

בקשהמביתמשפטמחוזיתתתצותפיסעיףו1תפקודת
הראיות,]נוסחחדש[,התשת"א-1971,ופסיקתדמינסיעה
ותינהושכרבטתהתעדיםשהוזמנועתידה,והכותביוזמת

הוועדהאותבקשתבעתדיןע

עודמוצעכיבמקרהשתסירובתהעידאותהופיע
תפניהוועדה,בתאהסברהמניחאתדעתהשתהוועדה,

רשאיתהיאתצוותעתהבאתהעדתפניהבצוע

מוצעתקבועמהןהסנקציותשאותןרשאיתועדת  סעיף 43
המשמעתתהטיתעתמישקבעהכיעברעבירת 

שת התתיה או מחיקה או קנס התראה, ובהן משמעת,
הרישוםבמרשם,אוהטתתתנאיםוהגבתותתתקופהשתא

תעתהעתשתוששניםע

ועדת החתטות עת ערעור כי תקבוע מוצע  סעיף 44
המחוזי המשפט תבית בזכות יהיה המשמעת 
המשפט בית החתטת עת כי מוצע עוד ימיםע 45 בתוך
המחוזייהיהניתןתערערברשותביתהמשפטהעתיוןאו
אםניתנהרשותבגוףפסקהדיןשתביתהמשפטהמחוזיע

את תעכב תא ערעור הגשת כי תקבוע מוצע  סעיף 45
ביצועהחתטהשתועדתהמשמעת,אתאאםכן 
החתיטהועדתהמשמעתאחרת,אוביתהמשפטשתערעור

-אםהוגשערעורע

דינימדינתישראת,נוסחחדש18,עמ'421ע 11

ס"חהתשמ"ד,עמ'198ע 12

ס"חהתשת"ז,עמ'177ע ו1
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פרסוםוהעמדה
תעיוןהציבורשת

החתטותועדת
המשמעת

החתיטהועדתהמשמעתעתמחיקתרישוםבמרשםאועתהתתייתרישוםבמרשםו4ע )א(
תפיהוראותסעיףו4)ו(,תפרסםאתדברהמחיקהאוההתתיה,תפיהעניין,בציוןשמו
שתהנקבת,ואםהוגשערעורעתהחתטהכאמור-גםאתדברהגשתהערעורואת

תוצאותיוע

מצאהועדתהמשמעתכיהנקבתעברעבירתמשמעת,תעמידאתהחתטתהבציון )ב(
שםהנקבתתעיוןהציבור,באתרהאינטרנטשתהמשרדוכןבדרכיםנוספותכפישתורה,
ואותםרשאיתהיא,מטעמיםמיוחדים,תהעמידאתהחתטתהתעיוןהציבורבתאציון
שםהנקבתופרטיםאחריםשישבהםכדיתזהותו)בסעיףזה-פרטיםמזהים(,תאחר
ששמעהאתהתובעואתהנקבתושקתהביןהשאראתהפגיעהבפרטיותושתהנקבת

אושתצדשתישיואתהצורךבאזהרתהציבורע

מצאהועדתהמשמעתכיהנקבתתאעברעבירתמשמעת,תעמידאתהחתטתה )ג(
תעיוןהציבורבתאפרטיםמזהיםשתהנקבת,אתאאםכןהורתהאחרתמטעמיםמיוחדים

שיירשמו;תבקשתהנקבתתפרסםהוועדהאתהחתטתהבציוןפרטיוהמזהיםע

פרסוםתפיסעיףקטן)א(אוהעמדהתעיוןהציבורתפיסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג( )ד(
ייעשובהתאםתהוראותשיקבעהשר,ובכתתזההוראותתענייןהאופןוהתקופהשבהם
יועמדהמידעתעיוןהציבור,ואמצעיםשיינקטוכדיתמנוע,ככתהאפשר,אתהעיון

באינטרנטבפרטיםהמזהיםשפורסמובתוםהתקופהכאמורע

בהחתטתועדתהמשמעתשתועמדתעיוןהציבורתאיצוינופרטיוהמזהיםשת )ה(
מטופתאומתתונןע

החתטותועדתהמשמעתכאמורבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(תאיועמדותעיוןהציבור )ו(
כתעודניתןתערערעתיהן,ואםהוגשערעור-כתעודתאתמוההתיכיםבערעור,אתא

אםכןהחתיטביתהמשפטשתערעוראחרתע

הוגשהקובתנהנגדסוכןתיירותמרפאבעקבותתתונה,יודיעהתובעתמתתונןעת )ז(
החתטתועדתהמשמעתע

)ב(ו–)ג(רשאיםהנקבתותובע עתהחתטתועדתהמשמעתתפיסעיפיםקטנים )ח(
תערערכשםשמערעריםעתהחתטתועדתהמשמעתבקובתנהתפיסעיף44ע

התתיהעדתסיום
ההתיכים

או47ע משמעת עבירת עבר שהנקבת תחשד סביר יסוד המשמעת תוועדת היה )א(
שמתנהתיםנגדוהתיכיםפתיתייםבשתעבירהכאמורבסעיף28)5(,רשאיתהיא,אם
ראתהשחומרתהענייןאוטובתהציבורמחייבותזאת,תאחרשנתנהתנקבתהזדמנות
תטעוןאתטענותיו,תהתתותזמניתאתרישומואותהטיתמגבתותעתביצועפעותות

מסוימותבתחוםעיסוקוע

המשמעת ועדת החתטות כי תקבוע מוצע  סעיף 46
יפורסמוויעמדותעיוןהציבורבאתרהאינטרנט 

שתמשרדהבריאותאובדרכיםאחרותשתורההוועדהע

במקריםשבהםהוועדהמצאהכיהנקבתעברעבירת
משמעת,תפורסםההחתטהעםפרטיהנקבת,אתאאםכן
קבעההוועדהאחרתמטעמיםמיוחדים-שאזתתפרסם

ההחתטהבתאפרטיםמזהיםע

במקריםשבהםקבעההוועדהכיתאהתבצעהעבירת
משמעת,תעמודההחתטהתעיוןהציבורבתאפרטיםמזהים
שתהנקבת,אתאאםכןהורתההוועדהאחרתמטעמים

מיוחדיםשיירשמוע

עודמוצעתקבועכיעתהחתטתהוועדהתפרסםאו
שתאתפרסםאתפרטיושתנקבת,ניתןיהיהתערערתבית

המשפטע

מוצעתאפשרתוועדתהמשמעתתהטיתהתתיה  סעיף 47
אותהטיתמגבתותעתהנקבתעדתמתןהחתטה 
סופיתבהתיךהמשמעתיאופסקדיןסופיבהתיךהפתיתי
המתנהתנגדהנקבת,בנסיבותהמפורטותבסעיף,אתאאם

כןהורתההוועדהתקצראתתקופתההתתיהע

עודמוצעכייהיהניתןיתהטיתעתסוכןתיירותמרפא
התתיהכאמוראומגבתותותנאיםעודטרםהגשתקובתנה
משמעתיתעואותםאםתאתוגשקובתנהכאמורבתוך0וימים
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התתיהאוהטתתמגבתותכאמורבסעיףקטן)א(תעמודבתוקפהעדתמתןהחתטה )ב(
סופיתבהתיךמשמעתיאופסקדיןסופיבהתיךפתיתיכאמורבאותוסעיףקטן,והכות

אתאאםכןהורתהועדתהמשמעתעתמועדמוקדםיותרתהפסקתההתתיהע

ועדתהמשמעתרשאיתתהתתותזמניתאתרישומושתסוכןתיירותמרפא)ג( )1(
אותהטיתמגבתותעתביצועפעותותמסוימותבתחוםעיסוקו,כאמורבסעיףקטן
)א(,אףבטרםהוגשהקובתנהבשתאותהעבירה,מיוזמתהאותבקשתהתובע,
תאחרשנתנהתוהזדמנותתטעוןאתטענותיו;ואותםתאהוגשהקובתנהבשת
העבירהכאמורבתוך0וימיםמיוםשהותתההרישוםאוהוטתההגבתהכאמור,

בטתהההתתיהאוההגבתה,תפיהענייןע

)1(,ועדתהמשמעתרשאיתתהורותעתהארכת עתאףהאמורבפסקה )2(
ההתתיה שתקופות ובתבד נוספות, תתקופות הזמניות ההגבתה או ההתתיה
וההגבתההכותתותתאיעתועתשישהחודשיםמהמועדשבוהותתההרישום

אוהוטתהההגבתהתראשונהע

החתיטהועדתהמשמעתעתהתתייתהרישוםעדתסיוםההתיכיםתפיהוראות )ד(
סעיףזה,רשאיתהיאתפרסםאתדברההתתיהכפישתורהע

עתהחתטתועדתהמשמעתתפיסעיףזהרשאיםהנקבתוהתובעתערערכשם )ה(
שמערעריםעתהחתטתועדתהמשמעתבקובתנהתפיסעיף44ע

דיוןמשמעתי
ודיוןפתיתי

ענישהאוזיכויבהתיכיםפתיתייםאינםמונעיםנקיטתהתיכיםעתפיחוקזהנגד48ע )א(
סוכןתיירותמרפאבשתאותומעשהאומחדת,ונקיטתאמצעימשמעתאוזיכויעת
ידיועדתהמשמעתבשתאותומעשהאומחדתאינםמונעיםנקיטתהתיכיםפתיתייםע

הוגשכתבאישוםנגדסוכןתיירותמרפאבשתמעשהאומחדתהמשמשגםעיתה )ב(
תדיוןתפניועדתהמשמעתתפיחוקזה,רשאיתועדתהמשמעתתהפסיקאתדיוניהעד

תמתןפסקדיןסופיבהתיךהפתיתיע

פרק ו': סמכות המנהל למחוק או להתלות רישום במרשם ולתת הוראה למוסד רפואי 

מחיקהאוהתתייה
שתרישוםבמרשם

המנהתימחקמהמרשםאתרישומושתסוכןתיירותמרפא,אםמתקייםאחדמאתה:49ע )א(

חדתתהתקייםתגביותנאימהתנאיםתרישוםבמרשםתפיסעיף5; )1(

ועדתהמשמעתהטיתהעתיואמצעימשמעתשתמחיקתרישומומהמרשם )2(
תפיסעיףו4)ו(ע

המנהתיתתהאתרישומושתסוכןתיירותמרפא,אםועדתהמשמעתהטיתהעתיו )ב(
אמצעימשמעתשתהתתייתרישומובמרשםתפיסעיףו4)ו(-תמשךתקופתההתתיה

כאמורע

המנהתייתןהוראותתענייןפרסוםהחתטותיותפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(ע )ג(

התתיהאוהטתתמגבתותכאמורבסעיףקטן)א(תעמודבתוקפהעדתמתןהחתטה )ב(
סופיתבהתיךמשמעתיאופסקדיןסופיבהתיךפתיתיכאמורבאותוסעיףקטן,והכות

אתאאםכןהורתהועדתהמשמעתעתמועדמוקדםיותרתהפסקתההתתיהע

ועדתהמשמעתרשאיתתהתתותזמניתאתרישומושתסוכןתיירותמרפא)ג( )1(
אותהטיתמגבתותעתביצועפעותותמסוימותבתחוםעיסוקו,כאמורבסעיףקטן
)א(,אףבטרםהוגשהקובתנהבשתאותהעבירה,מיוזמתהאותבקשתהתובע,
תאחרשנתנהתוהזדמנותתטעוןאתטענותיו;ואותםתאהוגשהקובתנהבשת
העבירהכאמורבתוך0וימיםמיוםשהותתההרישוםאוהוטתההגבתהכאמור,

בטתהההתתיהאוההגבתה,תפיהענייןע

)1(,ועדתהמשמעתרשאיתתהורותעתהארכת עתאףהאמורבפסקה )2(
ההתתיה שתקופות ובתבד נוספות, תתקופות הזמניות ההגבתה או ההתתיה
וההגבתההכותתותתאיעתועתשישהחודשיםמהמועדשבוהותתההרישום

אוהוטתהההגבתהתראשונהע

החתיטהועדתהמשמעתעתהתתייתהרישוםעדתסיוםההתיכיםתפיהוראות )ד(
סעיףזה,רשאיתהיאתפרסםאתדברההתתיהכפישתורהע

עתהחתטתועדתהמשמעתתפיסעיףזהרשאיםהנקבתוהתובעתערערכשם )ה(
שמערעריםעתהחתטתועדתהמשמעתבקובתנהתפיסעיף44ע

ענישהאוזיכויבהתיכיםפתיתייםאינםמונעיםנקיטתהתיכיםעתפיחוקזהנגד48ע )א(
סוכןתיירותמרפאבשתאותומעשהאומחדת,ונקיטתאמצעימשמעתאוזיכויעת
ידיועדתהמשמעתבשתאותומעשהאומחדתאינםמונעיםנקיטתהתיכיםפתיתייםע

דיוןמשמעתי
ודיוןפתיתי

הוגשכתבאישוםנגדסוכןתיירותמרפאבשתמעשהאומחדתהמשמשגםעיתה )ב(
תדיוןתפניועדתהמשמעתתפיחוקזה,רשאיתועדתהמשמעתתהפסיקאתדיוניהעד

תמתןפסקדיןסופיבהתיךהפתיתיע

פרק ו': סמכות המנהל למחוק או להתלות רישום במרשם ולתת הוראה למוסד רפואי 

המנהתימחקמהמרשםאתרישומושתסוכןתיירותמרפא,אםמתקייםאחדמאתה:49ע מחיקהאוהתתייה)א(
שתרישוםבמרשם

חדתתהתקייםתגביותנאימהתנאיםתרישוםבמרשםתפיסעיף5; )1(

ועדתהמשמעתהטיתהעתיואמצעימשמעתשתמחיקתרישומומהמרשם )2(
תפיסעיףו4)ו(ע

המנהתיתתהאתרישומושתסוכןתיירותמרפא,אםועדתהמשמעתהטיתהעתיו )ב(
אמצעימשמעתשתהתתייתרישומובמרשםתפיסעיףו4)ו(-תמשךתקופתההתתיה

כאמורע

המנהתייתןהוראותתענייןפרסוםהחתטותיותפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(ע )ג(

ממועדההתתיהאוההגבתה-הןיתבטתו,אתאאםכןתחתיט
הוועדהתהאריכןתתקופותנוספותשתאיעתובמצטברעת

שישהחודשיםמיוםהטתתההתתיהאוהמגבתהע

מוצעתקבועכיענישהאוזיכויבהתיךפתיתי  סעיף 48 
תאימנעונקיטתהתיכיםמשמעתייםתפיהחוק 
בשתאותומעשהאומחדת,וכןתהפך-נקיטתהתיכים
משמעתייםתאתמנענקיטתהתיכיםפתיתייםבשתאותו

מעשהאומחדתע

כתב הוגש שבו במקרה כי תקבוע מוצע זאת, עם
מחדת או מעשה בשת מרפא תיירות סוכן נגד אישום
הנדוניםבפניועדתהמשמעת,רשאיתהוועדהתהפסיק

אתדיוניהעדתמתןפסקדיןסופיבהתיךהפתיתיע

מוצעתקבועכיהמנהתימחקאתרישומובמרשם  סעיף 49
מהתנאים תנאי בו תהתקיים שחדת מי שת 
המשמעת ועדת אם או 5 סעיף תפי במרשם תרישום
הטיתהעתסוכןתיירותהמרפאאמצעימשמעתשתמחיקה
מהמרשםעכןמוצעכיהמנהתיתתהאתרישומושתסוכן

ר ב ס ה י  ר ב ד
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מתןהוראהתמוסד
רפואי

ראההמנהת,עתפיתתונהשתאדםהרואהאתעצמונפגעאועתפיעובדותשהובאו50ע
תידיעתו,כימתקייםבמוסדרפואיאחדמאתה,רשאיהואתאחרשנתןתמוסדהרפואי
הזדמנותתטעוןאתטענותיותפניו,תהורותתמוסדהרפואישתאתטפתבתיירימרפא,

תתקופהקצובה,אותהגביתאתהיקףהטיפותיםכאמוראואתסוגיהם:

הפרהוראהמההוראותתפיחוקזה,המטיתהעתיואיסוראוחובה; )1(

נהגבדרךשאינההותמתמוסדרפואיהמטפתבתיירימרפא; )2(

גיתהחוסריכותתאורשתנותחמורהבטיפותבתיירמרפא; )ו(

במוסדהרפואיפוגע מרפא הרפואייםהניתניםתתיירי היקףהטיפותים )4(
במתןשירותיםרפואייםנאותיםתמטופתיםשאינםתיירימרפא;תענייןזהיובאו

בחשבון,ביןהשאר-

הרפואי במוסד מרפא הניתניםתתיירי הרפואיים הטיפותים סוגי )א(
והיקפם;

ההשפעהשישתסוגיהטיפותיםהרפואייםכאמורבפסקתמשנה)א( )ב(
ותהיקפםעתסוגיהטיפותיםהרפואייםהניתניםתמטופתיםשאינםתיירי
הרפואי במוסד הפעיתות נתוני השוואת פי והיקפם,תרבותעת מרפא

בתקופותזמןשונות;

הרפואיים הטיפותים סוגי מצמצום כתוצאה הצפויה ההשפעה )ג(
הניתניםתתיירימרפאוהיקפםעתמתןשירותיםרפואייםתמטופתיםשאינם

תיירימרפאע

פרק ז': פיקוח

השרימנה,מביןעובדימשרדו,מפקחיםשיהיונתונותתהםהסמכויותתפיסעיף5152עמינוימפקחים )א(
)בפרקזה-מפקחים(ע

תמפקחימונהרקמישמתקיימיםתגביוכתאתה: )ב(

הואתאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה,הואאינו )1(
ראויתשמשמפקח;

הואקיבתהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותתותפיפרק )2(
זה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורההשרע )ו(

תשםפיקוחעתביצועההוראותתפיחוקזה,רשאימפקח-52עסמכויותפיקוח )א(

תדרושמכתאדםהנוגעבדברתמסורתואתשמוומענוותהציגתפניותעודת )1(
זהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

אמצעי עתיו הטיתה המשמעת שוועדת מרפא תיירות
תקופה תמשך - במרשם רישומו התתיית שת משמעת

ההתתיהכאמורע

מוצעתהסמיךאתהמנהתתתתהוראהתמוסד  סעיף 50
רפואישתאתטפתבתיירימרפאתתקופהקצובה, 
או מרפא תתיירי ביחס הטיפותים היקף את תהגבית או
סוגיהםבאותומוסדרפואי,תאחרשנתןתמוסדהרפואי
הזדמנותתטעוןאתטענותיותפניועזאת,אםראההמנהת
כיהמוסדהרפואיהפרהוראהמהוראותהחוק;נהגבדרך
יכותת חוסר גיתה מרפא; בתיירי טיפות הותמת שאינה

אורשתנותחמורהבטיפותבתיירמרפא,אוטיפתבתיירי
שאינם תמטופתים שירותים במתן הפוגע בהיקף מרפא

תיירימרפאע

מוצעתקבועכיהשרימנהמפקחיםהעומדים  סעיף 51
בתנאיהכשירותהמפורטיםבסעיףע 

מוסמכים יהיו המפקחים כי תקבוע מוצע  סעיף 52
תדרושמכתאדםהנוגעבדברתהזדהותותהציג 
תעודהמזהה;תדרושמכתאדםהנוגעבדברתמסורידיעה
אומסמךהדרושיםתהבטחתביצועושתהחוקאוהקתהעת

ר ב ס ה י  ר ב ד
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תדרושמכתאדםהנוגעבדברתמסורתוכתידיעהאומסמךשישבהםכדי )2(
תהבטיחאתביצועושתחוקזהאותהקתאתביצועו;בפסקהזו,"מסמך"-תרבות

פתט,כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-141995;

תהיכנסתמוסדרפואישישתויסודסבירתהניחשמתבצעבוטיפותרפואי )ו(
בתיירימרפא,ובתבדשתאייכנסתמקוםהמשמשתמגוריםבתבדאתאעתפיצו

שתביתמשפטע

מפקחתאיעשהשימושבסמכויותהנתונותתותפיפרקזה,אתאבעתמיתוי )ב(
תפקידוובהתקייםשנייםאתה:

הואעונדבאופןגתויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעתתפקידוועתסמכויותיו )2(
שתמפקח,שאותהיציגעתפידרישהע

פרק ח': עונשין

העוסקבתיווךתענייןתיירותמרפאאוהמתקשרעםמוסדרפואיתשםאיתורתייריו5עעונשין
מרפא,אףשאינורשוםבמרשם,בניגודתהוראותסעיף2)א(,דינו-מאסרשנהאוקנס
כאמורבסעיף1ו)א()2(תחוקהעונשין,התשת"ז-151977)בחוקזה-חוקהעונשין(,ואם

הואתאגיד-דינוכפתהקנסהאמורע

אחריותנושא
משרהבתאגיד

נושאמשרהבתאגידחייבתפקחותעשותכתשניתןתמניעתעבירהתפיסעיףו545ע )א(
בידיהתאגידאובידיעובדמעובדיו;המפרהוראהזו,דינו-קנסכאמורבסעיף1ו)א()2(

תחוקהעונשין;בסעיףזה,"נושאמשרה"-מנהתפעיתבתאגיד,שותף,תמעטשותף
מוגבת,אופקידהאחראימטעםהתאגידעתהתחוםשבובוצעההעבירהע

נעברהעבירהתפיסעיףו5בידיתאגידאובידיעובדמעובדיו,חזקההיאכינושא )ב(
משרהבתאגידהפראתחובתותפיסעיףקטן)א(,אתאאםכןהוכיחכיעשהכתשניתן

כדיתמתאאתחובתוע

פרק ט': עיצום כספי

הפרמוסדרפואיהוראהתפיחוקזהכמפורטתהתן,רשאיעובדבכירבמשרדשהמנהת55עעיצוםכספי
הסמיכותענייןזה)בפרקזה-הממונה(,תהטיתעתיועיצוםכספיתפיהוראותפרקזה,

בסכוםשת50,000שקתיםחדשים:

תאמסרתמנהתמידעאודיווחשנתי,בניגודתהוראותתפיסעיפים24או25; )1(

תדרושמכתאדםהנוגעבדברתמסורתוכתידיעהאומסמךשישבהםכדי )2(
תהבטיחאתביצועושתחוקזהאותהקתאתביצועו;בפסקהזו,"מסמך"-תרבות

פתט,כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-141995;

תהיכנסתמוסדרפואישישתויסודסבירתהניחשמתבצעבוטיפותרפואי )ו(
בתיירימרפא,ובתבדשתאייכנסתמקוםהמשמשתמגוריםבתבדאתאעתפיצו

שתביתמשפטע

מפקחתאיעשהשימושבסמכויותהנתונותתותפיפרקזה,אתאבעתמיתוי )ב(
תפקידוובהתקייםשנייםאתה:

הואעונדבאופןגתויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעתתפקידוועתסמכויותיו )2(
שתמפקח,שאותהיציגעתפידרישהע

פרק ח': עונשין

העוסקבתיווךתענייןתיירותמרפאאוהמתקשרעםמוסדרפואיתשםאיתורתייריו5ע
מרפא,אףשאינורשוםבמרשם,בניגודתהוראותסעיף2)א(,דינו-מאסרשנהאוקנס
כאמורבסעיף1ו)א()2(תחוקהעונשין,התשת"ז-151977)בחוקזה-חוקהעונשין(,ואם

הואתאגיד-דינוכפתהקנסהאמורע

עונשין

נושאמשרהבתאגידחייבתפקחותעשותכתשניתןתמניעתעבירהתפיסעיףו545ע )א(
בידיהתאגידאובידיעובדמעובדיו;המפרהוראהזו,דינו-קנסכאמורבסעיף1ו)א()2(

תחוקהעונשין;בסעיףזה,"נושאמשרה"-מנהתפעיתבתאגיד,שותף,תמעטשותף
מוגבת,אופקידהאחראימטעםהתאגידעתהתחוםשבובוצעההעבירהע

אחריותנושא
משרהבתאגיד

נעברהעבירהתפיסעיףו5בידיתאגידאובידיעובדמעובדיו,חזקההיאכינושא )ב(
משרהבתאגידהפראתחובתותפיסעיףקטן)א(,אתאאםכןהוכיחכיעשהכתשניתן

כדיתמתאאתחובתוע

פרק ט': עיצום כספי

הפרמוסדרפואיהוראהתפיחוקזהכמפורטתהתן,רשאיעובדבכירבמשרדשהמנהת55ע
הסמיכותענייןזה)בפרקזה-הממונה(,תהטיתעתיועיצוםכספיתפיהוראותפרקזה,

בסכוםשת50,000שקתיםחדשים:

עיצוםכספי

תאמסרתמנהתמידעאודיווחשנתי,בניגודתהוראותתפיסעיפים24או25; )1(

יישומו,אותהיכנסתמוסדרפואישישתויסודסבירתהניח
שמתבצעבוטיפותבתיירימרפאע

עודמוצעתקבועכימפקחיעשהשימושבסמכויותיו
מזהה תג עונד הוא ואם תפקידו מיתוי בעת רק אתה
ומצוידבתעודהחתומהעתידיהשרהמעידהעתתפקידו

וסמכויותיו,שאותהיציגתפידרישהע

תיירות תעניין בתיווך כיעיסוק תקבוע מוצע  סעיף 53
יהיה במרשם, רישום שאינו מי בידי מרפא 

עבירהפתיתיתשדינהשנהמאסראוקנסע

מוצעתקבועכינושאמשרהבתאגידיהיהחייב  סעיף 54
תפי עבירה תמניעת שניתן כת ותעשות תפקח 
סעיףו5בידיהתאגידאועובדמעובדיועהפרתההוראה

תהיהעבירהפתיתיתשדינהקנסע

עודמוצעתקבועכיאםנעברהעבירהבידיתאגיד
אועובדמעובדיו,חזקהשנושאמשרהבתאגידהפראת
חובתו,אתאאםכןהוכיחכיעשהכתשניתןכדיתמתא

אתחובתוע

בכיר עובד שהוא הממונה, כי תקבוע מוצע  סעיף 55
במשרדשהוסמךתצורךזהבידיהמנהת,יהיה 
שת בסכום כספי עיצום רפואי מוסד עת תהטית רשאי

50,000ש"ח,אםהמוסדהרפואיביצעאחדמאתה:

תאמסרדיווחתמנהתבניגודתהוראותתפיסעיפים24 -
או25;נתןטיפותתתיירימרפאבשעותהפעיתותהרגיתות
בניגודתהוראותתפיסעיף27)1(עד)ו(;טיפתבתיירימרפא
בניגודתהוראתהמנהתשניתנהתפיסעיף50,אותאמסר
ידיעהאומסמךתמפקחבניגודתהוראותתפיסעיף52)א()2(ע

ס"חהתשנ"ה,עמ'וווע 14

ס"חהתשת"ז,עמ'ו22ע 15
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הפעיתות בשעות מרפא תתייר רפואי טיפות שנתן ציבורי רפואי מוסד )2(
הרגיתות,בניגודתהוראותתפיסעיף27)1(עד)ו(;

טיפתבתיירימרפאבניגודתהוראתהמנהתשניתנהתפיהוראותסעיף50; )ו(

תאמסרתמפקחידיעהאומסמךשנדרשתמסרם,במועדאובאופןשנקבעו )4(
בדרישה,בניגודתהוראותסעיף52)א()2(ע

הודעהעתכוונת
חיוב

היהתממונהיסודסבירתהניחכימוסדרפואיהפרהוראהמההוראותתפיחוקו5ע )א(
זה,כאמורבסעיף55)בפרקזה-מפר(,ובכוונתותהטיתעתיועיצוםכספיתפיאותו
סעיף,ימסורתמפרהודעהעתהכוונהתהטיתעתיועיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעת

כוונתחיוב(ע

בהודעהעתכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,אתאתה: )ב(

המעשהאוהמחדת)בפרקזה-המעשה(המהווהאתההפרה; )1(

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהתתשתומו; )2(

זכותושתהמפרתטעוןאתטענותיותפניהממונהתפיהוראותסעיף57; )ו(

הסמכותתהוסיףעתסכוםהעיצוםהכספיבשתהפרהנמשכתאוהפרה )4(
חוזרתתפיהוראותסעיף59,והמועדשממנויראוהפרהכהפרהנמשכתתעניין

הסעיףהאמורע

מפרשנמסרהתוהודעהעתכוונתחיובתפיהוראותסעיףו5רשאיתטעוןאתטענותיו,57עזכותטיעון
בכתב,תפניהממונה,תענייןהכוונהתהטיתעתיועיצוםכספיותענייןסכומו,בתוך0ו
ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהמנהתתהאריךאתהתקופההאמורהבתקופה

נוספתשתאתעתהעת0וימיםע

החתטתהממונה
ודרישתתשתום

הממונהיחתיט,תאחרששקתאתהטענותשנטענותפיסעיף57,אםתהטיתעתהמפר58ע )א(
עיצוםכספי,ורשאיהואתהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספי,תפיהוראותסעיף0וע

החתיטהממונהתפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

תהטיתעתהמפרעיצוםכספי-ימסורתודרישהבכתבתשתםאתהעיצום )1(
הכספי)בפרקזה-דרישתתשתום(,שבהיציין,ביןהשאר,אתסכוםהעיצום

הכספיהמעודכןואתהתקופהתתשתומו;

שתאתהטיתעתהמפרעיצוםכספי-ימסורתוהודעהעתכך,בכתבע )2(

מוצעתקבועכיטרםהטתתעיצוםכספיתימסר  סעיף 56
תמפרהודעהעתכוונתחיוב,שבהיצוינו,בין 
השאר,כתאתה:המעשהאוהמחדתהמהוויםאתההפרה;
סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהתתשתומו;זכותושתהמפר
תטעוןאתטענותיותפניהממונה,והסמכותתהוסיףעת
סכוםהעיצוםבשתהפרהחוזרתאונמשכתוהמועדשממנו

יראוהפרהכהפרהנמשכתע

עת הודעה תו שנמסרה מפר כי תקבוע מוצע  סעיף 57
טענותיו את תטעון רשאי יהיה חיוב, כוונת 
בכתבתפניהממונה,הןתענייןהכוונהתהטיתעתיועיצום
ממועד ימים 0ו בתוך העיצום, סכום תעניין והן כספי,
מסירתההודעה,והמנהתיהיהרשאיתהאריךאתהתקופה

בתקופהנוספתשתאתעתהעת0וימיםע

הטענות את ששקת תאחר כי תקבוע מוצע  סעיף 58
שהעתהתפניוהמפר,יחתיטהממונהאםתהטית 

עיצוםכספי,ואםכן-אםתהפחיתאתסכומוע

אםהחתיטהממונהתהטיתעיצוםכספי,ימסורתמפר
דרישהבכתבתתשתוםשבהיצויןסכוםהעיצוםוהמועד
תתשתומועאםהחתיטהממונהשתאתהטיתעיצוםכספי-

ימסורהודעהעתכךבכתבע

מוצעתקבועכיבכתמקרהיפרטהממונהאתנימוקי
החתטתו,וכןכימפרשתאטעןאתטענותיובכתבתפני
הממונהבתוךהתקופהשבההיהרשאיתעשותכן-יראו
אתההודעהעתכוונתחיובשנמסרהתוכדרישתתשתום

שנמסרהתמפרבמועדהאמורע
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נימוקי את הממונה יפרט )ב(, קטן סעיף תפי בהודעה, או התשתום בדרישת )ג(
החתטתוע

תאטעןהמפראתטענותיותפיהוראותסעיף57בתוךהתקופההאמורהבאותו )ד(
סעיף,יראואתההודעהעתכוונתחיוב,בתוםאותההתקופה,כדרישתתשתוםשנמסרה

תמפרבמועדהאמורע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעתהעיצוםהכספיהקבועתאותההפרה,החתקהחמישים59ע )א(
שתותכתיוםשבונמשכתההפרהע

ייווסףעתהעיצוםהכספיהקבועתאותההפרה,סכוםהשווה בהפרהחוזרת )ב(
תעיצוםהכספיכאמור;תענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותכאמור
בסעיף55,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשתאותההוראהשבשתההוטתעתהמפר

עיצוםכספיאושבשתההורשעע

הממונהאינורשאיתהטיתעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרק0ועסכומיםמופחתים )א(
זה,אתאתפיהוראותסעיףקטן)ב(ע

השרבהסכמתשרהמשפטים,רשאיתקבועמקרים,נסיבותושיקותיםשבשתהםיהיה )ב(
ניתןתהטיתעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרקזה,ובשיעוריםשיקבעע

סכוםמעודכןשת
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהתפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישתהתשתום,ותגבימפרשתא1וע )א(
טעןאתטענותיותפניהממונה,כאמורבסעיף57-ביוםמסירתההודעהעתכוונתהחיוב;
הוגשערעורעתדרישתהתשתוםתפיסעיף5וועוכבתשתומושתהעיצוםהכספיבידיהממונה

אוביתהמשפט,יהיההעיצוםהכספיתפיסכומוהמעודכןביוםההחתטהבערעורע

סכוםהעיצוםהכספיהקבועבסעיף55יתעדכןב־1בינוארבכתשנה)בסעיףקטן )ב(
זה-יוםהעדכון(,בהתאםתשיעורעתייתהמדדהידועביוםהעדכוןתעומתהמדד
שהיהידועב־1בינוארשתהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגתתסכוםהקרובשהוא
מכפתהשת10שקתיםחדשים;תענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםתצרכןשמפרסמת

התשכההמרכזיתתסטטיסטיקהע

הממונהיפרסםהודעהעתסכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםתפיסעיףקטן)ב(ע )ג(

המועדתתשתום
העיצוםהכספי

המפרישתםאתהעיצוםהכספיבתוך0וימיםמיוםמסירתדרישתהתשתוםכאמור2וע
בסעיף58ע

נימוקי את הממונה יפרט )ב(, קטן סעיף תפי בהודעה, או התשתום בדרישת )ג(
החתטתוע

תאטעןהמפראתטענותיותפיהוראותסעיף57בתוךהתקופההאמורהבאותו )ד(
סעיף,יראואתההודעהעתכוונתחיוב,בתוםאותההתקופה,כדרישתתשתוםשנמסרה

תמפרבמועדהאמורע

בהפרהנמשכתייווסףעתהעיצוםהכספיהקבועתאותההפרה,החתקהחמישים59ע )א(
שתותכתיוםשבונמשכתההפרהע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

ייווסףעתהעיצוםהכספיהקבועתאותההפרה,סכוםהשווה בהפרהחוזרת )ב(
תעיצוםהכספיכאמור;תענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותכאמור
בסעיף55,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשתאותההוראהשבשתההוטתעתהמפר

עיצוםכספיאושבשתההורשעע

הממונהאינורשאיתהטיתעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרק0וע )א(
זה,אתאתפיהוראותסעיףקטן)ב(ע

סכומיםמופחתים

השרבהסכמתשרהמשפטים,רשאיתקבועמקרים,נסיבותושיקותיםשבשתהםיהיה )ב(
ניתןתהטיתעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרקזה,ובשיעוריםשיקבעע

העיצוםהכספייהיהתפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישתהתשתום,ותגבימפרשתא1וע )א(
טעןאתטענותיותפניהממונה,כאמורבסעיף57-ביוםמסירתההודעהעתכוונתהחיוב;
הוגשערעורעתדרישתהתשתוםתפיסעיף5וועוכבתשתומושתהעיצוםהכספיבידיהממונה

אוביתהמשפט,יהיההעיצוםהכספיתפיסכומוהמעודכןביוםההחתטהבערעורע

סכוםמעודכןשת
העיצוםהכספי

סכוםהעיצוםהכספיהקבועבסעיף55יתעדכןב־1בינוארבכתשנה)בסעיףקטן )ב(
זה-יוםהעדכון(,בהתאםתשיעורעתייתהמדדהידועביוםהעדכוןתעומתהמדד
שהיהידועב־1בינוארשתהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגתתסכוםהקרובשהוא
מכפתהשת10שקתיםחדשים;תענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםתצרכןשמפרסמת

התשכההמרכזיתתסטטיסטיקהע

הממונהיפרסםהודעהעתסכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםתפיסעיףקטן)ב(ע )ג(

המפרישתםאתהעיצוםהכספיבתוך0וימיםמיוםמסירתדרישתהתשתוםכאמור2וע
בסעיף58ע

המועדתתשתום
העיצוםהכספי

מוצעתקבועכיבהפרהנמשכתייווסףתסכום  סעיף 59
העיצוםהכספיהחתקהחמישיםשתותכתיום 

שבונמשכתההפרהע

תסכום ייווסף חוזרת בהפרה כי תקבוע מוצע עוד
העיצוםהכספיסכוםהשווהתעיצוםהכספי)הכפתתהסכום(ע

רשאי יהיה תא הממונה כי תקבוע מוצע  סעיף 60
תהטיתעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומים 
שנקבעובחוקהמוצע,אתאאםכןנקבעאחרתמראשעת
נסיבות מקרים תגבי המשפטים, שר בהסכמת השר ידי
ושיקותיםשבהתקיימםיהיהניתןתהטיתסכוםנמוךיותר,

ובשיעורשיקבעהשרע

יהיה הכספי העיצום סכום כי תקבוע מוצע  סעיף 61
דרישת מסירת ביום המעודכן הסכום תפי 

התשתום,ותגבימפרשתאטעןאתטענותיובכתבתפני
הממונה-ביוםמסירתההודעהעתכוונתהחיוב,ואם
העיצום סכום יהיה התשתום, דרישת עת ערעור הוגש

הכספיהסכוםהמעודכןביוםההחתטהבערעורע

עודמוצעתקבועכיסכוםהעיצוםהכספייתעדכןב־1
בינוארבכתשנהבהתאםתעתייתמדדהמחיריםתצרכן,
ויעוגתתסכוםהקרובשהואמכפתהשת10שקתיםחדשיםע

מוצעכיהממונהיפרסםהודעהעתסכומיהעיצום
המעודכניםתאחרשינויהמדדע

מוצעתקבועכיהמפרישתםאתסכוםהעיצום  סעיף 62
הכספיבתוך0וימיםממסירתדרישתהתשתוםע 
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הפרשיהצמדה
וריבית

תאשיתםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועתהעיצוםהכספי,תתקופתהפיגור,הפרשיווע
הצמדהוריביתכהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1ו19ו1)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדתתשתומוע

עיצוםכספיייגבהתאוצרהמדינה,ועתגבייתותחותפקודתהמסים)גבייה(17ע4ועגבייה

עתהחתטהסופיתשתהממונהתפיפרקזהניתןתערערתביתמשפטהשתוםשבו5ועערעור )א(
יושבנשיאביתמשפטהשתום;ערעורכאמוריוגשבתוך0וימיםמיוםשנמסרהתמפר

הודעהעתהחתטתהממונהע

איןבהגשתערעורתפיסעיףקטן)א(כדיתעכבאתתשתוםהעיצוםהכספי,אתא )ב(
אםכןהסכיםתכךהממונהאושביתהמשפטהורהעתכךע

החתיטביתהמשפטתקבתערעורשהוגשתפיסעיףקטן)א(,תאחרששותםהעיצום )ג(
הכספיתפיהוראותפרקזה,והורהעתהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששותםאועת
הפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששותםאוכתחתקממנואשרהופחת,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשתומועדיוםהחזרתוע
הטיתהממונהעיצוםכספיתפיפרקזה,יפרסםבאתרהאינטרנטשתהמשרדאתוועפרסום )א(

הפרטיםשתהתן,בדרךשתבטיחשקיפותתגביהפעתתשיקותדעתובקבתתההחתטה
תהטיתעיצוםכספי:

דברהטתתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשתההוטתהעיצוםהכספיונסיבותההפרה; )2(

סכוםהעיצוםהכספישהוטת; )ו(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשתהןהופחתסכוםהעיצום )4(
ושיעורההפחתה;

פרטיםעתאודותהמפר,הנוגעיםתעניין; )5(

שמושתהמפרע )ו(

מוצעתקבועכיאםתאישותםסכוםהעיצום  סעיף 63
הפיגור, תתקופת עתיו, ייווספו במועד, הכספי 
הפרשיריביתוהצמדהתפיחוקפסיקתריביתוהצמדה,

התשכ"א-1ו19,עדשישותםהעיצוםע

תאוצר ייגבה כספי עיצום כי תקבוע מוצע  סעיף 64
המדינהועתגבייתותחותפקודתהמסים)גבייה(ע 

מוצעתקבועכיעתהחתטהסופיתשתהממונה  סעיף 65

יהיהניתןתערערתביתמשפטהשתוםבויושב 
0וימיםמיוםשנמסרה נשיאביתמשפטהשתום,בתוך

תמפרהודעהעתהחתטתהממונהע

את תעכב תא ערעור הגשת כי תקבוע מוצע עוד
ביצועהעיצוםהכספי,אתאאםהורהעתכךביתהמשפט,

אובהסכמתהממונהע

בנוסףמוצעתקבועכיאםהחתיטביתהמשפט,תאחר
הגשתערעור,עתהחזרתסכוםעיצוםכספיששותםאועת
הפחתתו,יוחזרכתסכוםששותםבתוספתהפרשיריבית

והצמדהמיוםתשתוםהעיצוםהכספיועדיוםהחזרתוע

עת פרטים יפרסם הממונה כי תקבוע מוצע  סעיף 66
עיצומיםכספייםשהטית,בדרךשתבטיחשקיפות 
תגביהפעתתשיקותדעתובקבתתההחתטהתהטיתעיצום

כאמורעבפרסוםיפורטוהפרטיםהאתה:

דברהטתתהעיצוםהכספי;מהותההפרהונסיבותיה; -
הנסיבות - העיצום הופחת אם שהוטת; העיצום סכום
המפר עת פרטים ההפחתה; ושיעור הופחת שבשתהן
עת ערעור הוגש אם המפרע שת ושמו תעניין הנוגעים
כי מוצע סכומו, עת או כספי עיצום תהטית ההחתטה
הממונהיפרסםגםאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיוע

תא הממונה הסעיף, הוראות אף עת כי מוצע עוד
יפרסםפרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועה
מתפרסםתפיסעיף9)א(תחוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998
וכןמוצעתהרשותתושתאתפרסםפרטיםשהםבגדרמידע
שרשותציבוריתאינהחייבתתמסורתפיסעיף9)ב(תחוק

חופשהמידעע

4 שת תתקופה יהיה זה סעיף פרסוםתפי כי מוצע
שניםע

ס"חהתשכ"א,עמ'192ע ו1
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)א(,אתדברהגשת 5ו,יפרסםהממונהתפיסעיףקטן הוגשערעורתפיסעיף )ב(
הערעורואתתוצאותיוע

עתאףהאמורבסעיףזה,תאיפרסםהממונהפרטיםשהםבגדרמידעשרשות )ג(
ציבוריתמנועהמתמסורתפיסעיף9)א(תחוקחופשהמידע,התשנ"ח-181998,וכןרשאי
הואשתאתפרסםפרטיםתפיסעיףזהשהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבת

תמסורתפיסעיף9)ב(תחוקהאמורע

פרסוםכאמורבסעיףזהיהיהתתקופהשתארבעשניםע )ד(

השררשאיתקבועדרכיםנוספותתפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהע )ה(

עיצוםכספיבשת
הפרהתפיחוקזה

ותפיחוקאחר

עתמעשהאחדהמהווההפרהשתהוראהמההוראותתפיחוקזההמנויותבסעיף755וע
ושתהוראהמההוראותתפיחוקאחר,תאיוטתיותרמעיצוםכספיאחדע

שמירתאחריות
פתיתית

תשתוםעיצוםכספיתפיפרקזהתאיגרעמאחריותוהפתיתיתשתאדםבשתהפרת8וע )א(
הוראהמההוראותתפיחוקזההמנויותבסעיף55,המהווהעבירהע

שתחהממונהתמפרהודעהעתכוונתחיובבשתהפרההמהווהעבירהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,תאיוגשנגדוכתבאישוםבשתאותההפרה,אתאאםכןהתגתועובדות

חדשות,המצדיקותזאתע

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשתהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(, )ג(
תאינקוטנגדוהממונההתיכיםתפיפרקזהבשתאותההפרה,ואםהוגשכתבהאישום
בנסיבותהאמורותבסעיףקטן)ב(תאחרשהמפרשיתםעיצוםכספי,יוחזרתוהסכום

ששותם,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשתוםהסכוםעדיוםהחזרתוע

פרק י': הוראות שונות

תשתוםתמישאינו
סוכןתיירותמרפא

תאיידרשאדם,עתאףהאמורבכתהסכם,תשתםבעדתיווךתענייןתיירותמרפא,תאדם9וע
שאינוסוכןתיירותמרפא,ואםשיתם-רשאיהואתתבועאתהחזרתהסכוםהעודףע

סמכותשיפוט
תביתמשפט

בישראת

עתאףהאמורבכתהסכם,תביתמשפטבישראתתהיהסמכותשיפוטבכתהתיךמשפטי70ע
ביןתיירמרפאתביןסוכןתיירותמרפאאומוסדרפואיע

הוראותחוקזהבאותתהוסיףעתהוראותכתדיןאחרותאתגרועמהן,אתאאםכן71עשמירתדינים
נאמראחרתבחוקזהע

)א(,אתדברהגשת 5ו,יפרסםהממונהתפיסעיףקטן הוגשערעורתפיסעיף )ב(
הערעורואתתוצאותיוע

עתאףהאמורבסעיףזה,תאיפרסםהממונהפרטיםשהםבגדרמידעשרשות )ג(
ציבוריתמנועהמתמסורתפיסעיף9)א(תחוקחופשהמידע,התשנ"ח-181998,וכןרשאי
הואשתאתפרסםפרטיםתפיסעיףזהשהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבת

תמסורתפיסעיף9)ב(תחוקהאמורע

פרסוםכאמורבסעיףזהיהיהתתקופהשתארבעשניםע )ד(

השררשאיתקבועדרכיםנוספותתפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהע )ה(

עתמעשהאחדהמהווההפרהשתהוראהמההוראותתפיחוקזההמנויותבסעיף755וע
ושתהוראהמההוראותתפיחוקאחר,תאיוטתיותרמעיצוםכספיאחדע

עיצוםכספיבשת
הפרהתפיחוקזה

ותפיחוקאחר

תשתוםעיצוםכספיתפיפרקזהתאיגרעמאחריותוהפתיתיתשתאדםבשתהפרת8וע )א(
הוראהמההוראותתפיחוקזההמנויותבסעיף55,המהווהעבירהע

שמירתאחריות
פתיתית

שתחהממונהתמפרהודעהעתכוונתחיובבשתהפרההמהווהעבירהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,תאיוגשנגדוכתבאישוםבשתאותההפרה,אתאאםכןהתגתועובדות

חדשות,המצדיקותזאתע

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשתהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(, )ג(
תאינקוטנגדוהממונההתיכיםתפיפרקזהבשתאותההפרה,ואםהוגשכתבהאישום
בנסיבותהאמורותבסעיףקטן)ב(תאחרשהמפרשיתםעיצוםכספי,יוחזרתוהסכום

ששותם,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשתוםהסכוםעדיוםהחזרתוע

פרק י': הוראות שונות

תאיידרשאדם,עתאףהאמורבכתהסכם,תשתםבעדתיווךתענייןתיירותמרפא,תאדם9וע
שאינוסוכןתיירותמרפא,ואםשיתם-רשאיהואתתבועאתהחזרתהסכוםהעודףע

תשתוםתמישאינו
סוכןתיירותמרפא

עתאףהאמורבכתהסכם,תביתמשפטבישראתתהיהסמכותשיפוטבכתהתיךמשפטי70ע
ביןתיירמרפאתביןסוכןתיירותמרפאאומוסדרפואיע

סמכותשיפוט
תביתמשפט

בישראת

הוראותחוקזהבאותתהוסיףעתהוראותכתדיןאחרותאתגרועמהן,אתאאםכן71ע
נאמראחרתבחוקזהע

שמירתדינים

מוצעתקבועכיעתמעשהאחדשהואהפרה  סעיף 67
המנויה זה חוק תפי מההוראות  הוראה שת 
בסעיף55,שהואגםהפרהשתהוראהמהוראותחוקאחר,

תאיוטתיותרמעיצוםכספיאחדע

מוצעתקבועכיתשתוםעיצוםכספיתאיגרע  סעיף 68
מאחריותוהפתיתיתשתאדםבשתהפרהשת 
גם שהיא ,55 בסעיף המנויה זה חוק מהוראות הוראה

עבירהפתיתיתע

עת הודעה תמפר הממונהשתח אם עודמוצע,כי
כוונתחיובבשתהפרהשהיאגםעבירה,תאיוגשנגדו
כתבאישוםבשתאותההפרה,אתאאםהתגתועובדות

חדשותהמצדיקותזאתע

בנוסף,מוצעתקבועכיאםהוגשכתבאישוםבשת
הפרההמהווהעבירה,הממונהתאינקוטהתיכיםתהטתת
עיצוםכספיבשתאותההפרה,ואםכתבהאישוםהוגש

בשתעובדותחדשותשהתגתותאחרשהוטתעיצוםכספי,
הצמדה הפרשי בתוספת ששותם הסכום תמפר יוחזר

וריביתע

מוצעתקבועכיתאיידרשאדם,עתאףהאמור  סעיף 69
תיירות תעניין תיווך בעד תשתם הסכם, בכת 
מרפא,תאדםשאינוסוכןתיירותמרפא,ואםשיתם-רשאי

הואתתבועאתהחזרתהסכוםהעודףע

סמכות מוצעתהקנותתביתהמשפטבישראת  סעיף 70
שיפוטבכתהתיךמשפטיביןתיירמרפאתסוכן 
תיירותמרפאאותמוסדרפואי,גםאםנאמראחרתבכת

הסכםע

מוצעתהבהירכיהוראותהחוקבאותתהוסיף  סעיף 71
עתהוראותכתדיןותאתגרועמהן,אתאאםכן 
נאמראחרתבמפורשעתענייןזהיובהר,כיאיןבהוראותחוק

זהכדיתגרועמהוראותחוקזכויותהחותהע

ס"חהתשנ"ח,עמ'ו22ע 18
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השרממונהעתביצועהוראותחוקזה,והוארשאיתהתקיןתקנותבכתענייןהנוגע72עביצועותקנות )א(
תביצועוע

תקנותתפיסעיףקטן)א(בענייניםהמפורטיםתהתןיותקנובאישורועדתהעבודה, )ב(
הרווחהוהבריאותשתהכנסת:

תנאיםנוספיםתרישוםבמרשםתפיסעיף5)ג(; )1(

התמורההמרביתשתשותםתסוכןתיירותמרפאבעדתיווךתענייןתיירות )2(
מרפא;

כתתיאתיקהתסוכניתיירותמרפא; )ו(

תנאיםנוספיםתמתןטיפותרפואיתתיירימרפאבמוסדותרפואייםתפיסעיף )4(
ו1)4(;

מידענוסףשעתמוסדרפואיהמטפתבתיירימרפאתמסורתמנהתתפיסעיף )5(
24)ב(,וכןתדירותמסירתמידעתמנהתתפיסעיף24ואופןמסירתו;

מידענוסףשעתמוסדרפואיהמטפתבתיירימרפאתמסורתמנהת,אחת )ו(
תשנה,תפיסעיף25)ו(;

רשימתטיפותיםרפואייםשהמנהתרשאיתתתתמוסדרפואיציבוריאישור )7(
תבצעםבתיירימרפאבשעותהפעיתותהרגיתות,תפיסעיף27)ב(;

הוראותתענייןתשתוםתמטפתבמוסדרפואיציבוריבעדטיפותרפואיבתייר )8(
מרפאבמוסדהרפואיהציבורי,תפיסעיף27)ג(ע

השרבאישורועדתהעבודה,הרווחהוהבריאותשתהכנסת,רשאיתקבועאגרות )ג(
בעדרישוםבמרשםאוחידושרישוםבמרשםע

תחיתתושתחוקזהתשעהחודשיםמיוםפרסומועו7עתחיתה

תיקוןפקודת
בריאותהעם

בפקודתבריאותהעם,בסעיף24ד)ג(,בהגדרה"מימוןציבורי",אחריפסקה)2(יבוא:74ע

תשתוםששיתםתיירמרפאתמוסדרפואיציבורי;תענייןזה,"מוסדרפואי ")2א(
ציבורי","תיירמרפא"-כהגדרתםבחוקתיירותמרפא,התשע"ז-2017ע"

בכת תקנות תקבוע השר את תהסמיך מוצע  סעיף 72
זה ובכתת המוצע, החוק תביצוע הנוגע עניין 
שתקנות תקבוע מוצע כן בסעיףע המפורטים בתחומים
בענייניםהמנוייםבסעיףיותקנובאישורועדתהעבודה
הרווחהוהבריאותשתהכנסתעעודמוצעתהסמיךאתהשר,
הכנסת, שת והבריאות הרווחה העבודה ועדת באישור
תקבועאגרותבעדרישוםבמרשםאוחידושרישוםבמרשםע

מוצעתקבועכיתחיתתושתהחוקהמוצעתהיה  סעיף 73
תאפשר כדי פרסומו, מיום חודשים תשעה 
תשם זמן פרק הרפואיים ותמוסדות הבריאות תמשרד

התארגנותתקראתיישומוע

סעיף24דתפקודתבריאותהעם,1940,שעניינו  סעיף 74
כתתיםתענייןהמשךטיפותרפואיפרטיתאחר 
טיפותרפואיבמסגרתשירותמרפאהציבוריאוקהיתתי,
קובעתקופתצינוןביןמתןשירותציבוריעתידימטפתתבין

המשךטיפותאוייעוץבמימוןשאינומימוןציבוריע

מוצעתבצעתיקוןעקיףבסעיף24ד)ג(תפקודתבריאות
העם,כךשגםתשתוםששיתםתיירמרפאתמוסדרפואי
ציבורייהיהחתקמההגדרה"מימוןציבורי"תענייןאותו

סעיףע
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