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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

א ו ב  מ

ימים שעל פי המצב החוקי צעת בזה באה לאפשר לבעלי מקצוע מסו ת החוק המו ע צ  ה

ת פרסומת לעיסוקם, תוך תחימת גבולות הפרסומת ם חל עליהם איסור פרסומת, לעשו י  הקי

מי הרפואה והמשפטים. ההגבלות המוטלות על פי א במקצועות שבתחו  המותרת. המדובר הו

ת ועיקרן הטלת איסור על בעל המקצוע לעשות, מו עות אלה דו קים המסדירים מקצו  החו

מות מאפשרות בדרך י ת החוק הקי ראו ן או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו. עם זאת, הו  במישרי

ץ למקום העבודה. גם פרסום ע והצבת שלט מזהה מחו  כלל פרסום מוגבל של תואר המקצו

ם על ו ים הי ם בכתבי עת שנועדו לבך לא נכנס בגדר האיסור הקי י ם מדעי  מאמרי

 פרסומת.

ם על פרסומת הם בעיקרם ו ת הי מו י ם להצדקת ההגבלות הקי באי ם המו קי מו י  הנ

ר מפני פרסום מטעה. ההגבלות בו רך להגן על הצי רמתו והצו  שמירה על כבוד המקצוע ו

. איסור הפרסומת מצמצם את י ת פוגעות בחופש העיסוק כמו גם בחופש הביטו רו  האמו

ת רו יל את השי ז ה להו י  האפשרות לקיים תחרות בין בעלי המקצוע: תחרות לעומת זאת עשו

ל על עי מו ר לקבל מידע רחב ו בו . כמו כן נפגעת זכותו של הצי יעלו  שהם נותנים, לשפרו ולי

יע במידע זה לבחירת נותן עות מספקים, על מנת להסתי ם שבעלי המקצו תי רו  השי

רות.  השי

ת ראו צע לשנות את הו ת חוק־יםוד: חופש העיסוק, מו ראו  נוכת פגיעות אלה וברוח הו

ימים. ת פרסומת לבעלי מקצוע מסו י י ש  החוק האוסרות באורח גורף ע

י בין הערכים המתחרים בתחום זה, מוצע בהצעת חוק זו ן הראו ו ז  לשם השגת האי

רו באיסור פרסומת שיש בה כדי ת פרסומת ולהמי י י ש  לצמצם את האיסור הגורף של ע

צע לקבוע שהשר ד מו ם פגיעה בכבוד המקצוע. עו  להטעות ובן לאסור פרסומת שיש בה משו

צע לתקנם, יוסמך לקבוע בתקנות סוגים, קים שמו עו של בל אחד מהחו צו נה על בי  הממו

ו שיש בהם משום פגיעה בכבוד ש בהם כדי להטעות א ת ודרכים של פרסומת שי רו  צו

ת רו נה כאמור יוסמך לקבוע בתקנות איסורים על סוגים, צו צע גם שהשר הממו  המקצוע. מו

ן תקנות אלה יחול על בעל ר ומשיתקי ם פגיעה בציבו ם של פרסומת שיש בהם משו דרכי  ו

גוד לתקנות אלה. ע גם איסור לעשות פרסומת בני  המקצו

ו בעל נ ד או תאגיד, אשר אי חי צע לאסור גם על י ם מו י אי עות הרפו מי המקצו  בתחו

תה די בעל המקצוע הרפואי עצמו הי לו נעשתה בי , לעשות פרסומת אשר אי  מקצוע רפואי

א בעל מקצוע ני שהו ל הן לגבי פרסומת של פלו ו על פי חוק זה. איסור זה יחו  אסורה עלי

צע להטיל יחסת לבעל מקצוע רפואי זה או אחר. עוד מו נה מתי  רפואי והן לגבי פרסומת שאי

כולתם כדי למנוע מאחר העוסק ת כל שבי ם לעשו רי  על בעלי המקצוע בתחומים האמו

ראות החוק המוצע. גוד להו ם בני ת ו  בפרסומת עבורם מלפרסם א

תוספו י צע להטילם על פי הצעת חוק זו על בעל המקצוע, י רי הפרסומת, שמו  איסו

נשים ה להפעיל נגדו, מעבר לעו הי ניתן י ו במסגרת עיסוקו ו רים המוטלים עלי סו  למכלול האי

ות ככל שהן חלות ת או הפלילי ו נות, המשמעתי ת החוק השו ראו ם בהצעה, את הו י ע צ ו מ  ה

ו.  עלי
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 הצעת חוק הסדרת פרסומת של בעלי מקצוע (תיקוני חקיקה),

 התשנ״ח-1998

1 - תיקון פקודת לדות י . בפקודת המי  ו
 המיילדות

 (1) בסעיף 12 -

: ת״ - יימחקו דעו ם ״או לפרסם מו לי ים, המי לי  (א) בכותרת השו

 (ב) פסקה (ג) - תימחק:

 (2) אחרי סעיף 12 יבוא:

ו בעקיפין, פרסומת ן א ילדת לא תעשה, במישרי -סייגים בפרסומת 2וא. (א) מי

ם פגיעה בכבוד  לעיםוקה שיש בה כדי להטעות או שיש בה משו

ו לפי.סעיף קטן(ג). גוד לתקנות שהותקנ א בני ע או שהי  המקצו

ת רשאי לקבוע סוגים, צורות, ודרכים של או  (ב) שר הברי

 פרסומת -

 (ו) שיש בהם כרי להטעות:

ם פגיעה בכבוד המקצוע. ש בהם משו  (2) שי

ת רו ם על סוגים, צו רי סו ת רשאי לקבוע אי או  (ג) שר הברי

ם פגיעה בציבור.  ודרכים של פרסומת שיש בהם משו

ילדות או לעיסוקה עשה אדם פרסומת לעיסוק במי  (ד) לא י

תה אסורה לפי לדת הי י די מי לו נעשתה בי  של מיילדת, אשר אי

ו - קנם. נ  סעיף קטן(א): המפר הוראה זו, די

בת י  (ה) מיילדת, שאדם אחר עוסק בפרסום עיסוקה, חי

גוד להוראות תו אדם לפעול בני ת כל שאפשר כדי למנוע מאו  לעשו

ת הקנס ילדת הוראה זו, דינה - מחצי  סעיף קטן (ד): הפרה המי

. 2 -ד197 ז ן, התשל״  הקבוע בסעיף ו6(אץו< לחוק העונשי

ילדת ת סעיף קטן (דג לענין מי ראו  (ו) הפר אדם את הו

ילדת הפרה את חובתה לפי סעיף תה מי א כי או  מסוימת, חזקה הי

ילדת בי עשתה כל שאפשר בדי כיחה המי  קטן(ה), אלא אם כן הו

 למלא את חובתה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ״אסור למיילדת לעסוק במקצוע רפואי אחר או למנות
 ממלאת מקום בלתי מוסמכת או לפרסם מודעות או לתת

 תעודות רפואיות
 12. אסור לה לבעלת־רשיון ע־פ פקודה זו -

 (א) ...

 (ב) ...

 (נ) לפרסמ מודעות על מקצועה, בין ישירות ובין
 בעקיפין, לשם איזו מטרה שהיא: ואולם רשאית היא
 לסמן בשלט שעל גבי דירתה את שמה, הכשרתה

 ושעות־הביקורים שלה:

 סעיף 1 כאמור במבוא, מוצע לבטל את האיסור
 הגורף הקבוע בסעיף 2ו(ג) לפקודת
 המיילדות לעשות פרסומת ולהמירו באיסור פרסומת
 שיש בה כדי להטעות או כדי לפגוע בכבוד המקצוע. עוד
 מוצע לאסור פרסומת ששר הבריאות קבע שיש בה משום

 פגיעה בציבור.

 סעיף 2 ו(ג) לפקודת המיילדות, כנוסחו היום, קובע
 כדלקמן:

 1 חוקי איי כרך בי, עמ׳(ע) 903.

 1 ס־ח התשל־ז, עמי 226.
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ת כל ראו ת לפי סעיף זה באות להוסיף על הו ראו  מ) הו

 דין.־

, במקום סעיף 55 יבוא: 5 - 961 ו א ״ ב ש ת  תיקון חוק 2. בחוק לשכת עורכי הדין, ה
 לשכת עורכי

ן או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו  הדין ״סייגים בפרסומת 55. (א) עורך דין לא יעשה, במישרי

א ע או שהי ם פגיעה בכבוד המקצו  שיש בה כדי להטעות או שיש בה משו

ו לפי סעיף קטן(ג).  בניגוד לתקנות שהותקנ

עצה הארצית, רשאי לקבוע ת עם המו עצו י  (ב) שר המשפטים, בהתי

 סוגים, צורות, ודרכים של פרסומת -

ש בהם כדי להטעות־,  (1) שי

ם פגיעה בכבוד המקצוע.  (2) שיש בהם משו

עצה הארצית, רשאי לקבוע ת עם המו עצו י  (ג) שר המשפטים, בהתי

ם פגיעה ת ודרכים של פרסומת שיש בהם משו רו רים על סוגים, צו  איסו

 בציבור.

ת כל דין.״ ראו ת לפי סעיף זה באות להוסיף על הו ראו  (ד) הו

, במקום סעיף 23 יבוא: " -976ו ו נים, התשל״ ו . בחוק הנוטרי  תיקון חוק 3
 הנוטריונים

ן או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו שיש ון לא יעשה, במישרי  •׳סייגים בפרסומת 23. (א) נוטרי

א ע או שהי ם פגיעה בכבוד המקצו  בה כדי להטעות או שיש בה משו

ו לפי סעיף 55(ג) לחוק הלשכה, הקובעות איסורים גוד לתקנות שהותקנ  בני

ם פגיעה בציבור. ש בהם משו  על סוגים, צורות, ודרכים של פרסומת שי

 (ב) תקנות שהותקנות לפי סעיף 55(ב) לחוק הלשכה, הקובעות

ש בהם כדי להטעות או שיש בהם ת ודרכים של פרסומת שי רו  סוגים, צו

לו גם על פרסומת כאמור בסעיף חו ם פגיעה בכבוד המקצוע, י  משו

 קטן(א).

ת בל דין.״ ראו ת להוסיף על הו ת סעיף זה באו ראו  (ג) הו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף ג כאמור במבוא, מוצע לבטל את איסור
 הפרסומת הגורף הקבוע בסעיף 23 לחוק
ו-6ד19, על פרסומת ולהמירו באיסור  הנוטריונים, התשל׳,
 על פרסומת שיש בה כדי להטעות או שיש בה משום
 פגיעה בציבור. עוד מוצע בי תקנות, שיותקנו לפי סעיף
 55(ג) המוצע בחוק לשכת עורכי הדין כנוסחו בסעיף 2
 המוצע, לענין פגיעה בציבור יחולו גם בהתייחס

 לפרסומת של נוטריון.

 הו לשונו של סעיף 23 לחוק הנוטריונים, התשל׳יו-
 1976, בנוסחו היום:

 ״איסור פרסומת

 23. נוטריון לא יעשה לעצמו פרסומת לעיסוקו במקצוע
 של נוטריון-, המקרים והצורות שבהם הוא רשאי, או חייב
 לציין את שמו ואת מקצועו, וכן הדרבים שבהם מותר לו

 סעיף 2 באמור במבוא, מוצע לבטל את איסור
 הפרסומת הגורף הקבוע בסעיף 35 לחוק
 לשבת עורכי הדין, התשכ״א- 1961, ולהמירו באיסור
 פרסומת שיש בה כדי להטעות או בדי לפגוע בכבוד
 המקצוע. עוד מוצע לאסור פרסומת ששר המשפטים,
 בהתייעצות עם המועצה הארצית, קבע בתקנות שיש בה

 משום פגיעה בציבור.

זו לשונו של סעיף 55 כנוסחו היום:  ו

 ״איסור פרסומת

 55. עורך־דין לא יעשה לעצמו פרסומת בעוסק במקצוע
 עריבת־דין; המקרים והצורות שבהם רשאי או חייב

 עורך־דין לציין את שמו ומקצועו יפורטו בכללים.״

 ג ס״ח התשב״א, עמי 8דז.

 4 סייח התשל״ו, עמי 196.
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3 - תיקון פקודת -6ד19 ז  4. בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״
 הרופאים

 (1) במקום סעיפים 11 עד 14 יבוא:

 ״סייגים בפרסומת 11. (א) רופא מורשה לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת

ם פגיעה בכבוד  לעיסוקו שיש בה כדי להטעות או שיש בה משו

א בניגוד לתקנות שהותקנו לפי סעיף קטן(ג).  המקצוע או שהי

ת עם ההסתדרות הרפואית עצו י  (ב) שר הבריאות> בהתי

 בישראל, רשאי לקבוע סוגים, צורות, ודרכים של פרסומת -

 (ו) שיש בהם כדי להטעות:

ם פגיעה בכבוד המקצוע. ש בהם משו  (2) שי

ת אי ת עם ההסתדרות הרפו עצו י  (ג) שר הבריאות, בתתי

ת ודרכים של רו  בישראל, רשאי לקבוע איסורים על סוגים, צו

ם פגיעה בציבור. ש בהם משו  פרסומת שי

ה אדם פרסומת לעיסוק ברפואה או לעיסוקו של ש ע  (ד) לא י

תה אסורה לו נעשתה בידי רופא מורשה הי  רופא מורשה, אשר אי

ת סעיף קטן(א). ראו  לפי הו

יב  (ה) רופא מורשה, שאדם אחר עוסק בפרסום עיסוקו, חי

ח ראו גוד להו תו אדם לפעול בני ת בל שאפשר כדי למנוע מאו  לעשו

ת הקנס הקבוע בסעיף ו - מחצי נ  סעיף קטן(ד); המפר הוראה זו, די

ז-דד9ו. ן, התשל־׳ ) לחוק העונשי ו 6(אץ  ו

ד/ לעני! רופא מורשה ) ת סעיף קטן ראו  (ו) הפר אדם את הו

בתו לפי סעיף קטן(ה), תו רופא הפר את חו א כי או י ים, חזקה ה  מסו

ת הרופא כי עשה כל שאפשר כדי למלא את כי  אלא אם כן הו

.  חובתו

ת כל דין.״; ראו ת לפי סעיף 11 באות להוסיף על הו ראו  שמירת דינים 12. הו

 (2) בסעיף ו6(א), פסקה (6) - תימחק.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (ב) שינה רופא מורשה את מענו, רשאי הוא
 לקבוע מחוץ לתדרי עבודתו הקודמים, במשך תקופה
 שלא תעלה על שלושה חדשים, הודעה על מען חדרי
 עבודתו החדשים, בפי שייקבע, ולהודיע בכתב על מענו

 החדש לאנשים שבבר ביקשו את עצתו הרפואית.

 איסור פרסום עבודתו

 12. בכפוף לאמור בסעיף 11, רופא מורשה -

 (ו) לא יפרסם, במישרין או בעקיפין, את עיסוקו,
 בדי לרכוש חולים או להשיג לעצמו יתרון

 מקצועי־,

 (2) לא יזום ולא ירשה פרסומים המשבחים או
 מציינים את מיומנותו, ידיעותיו, שירותיו או
 כשירויותיו המקצועיים או המזלזלים בשל

 זולתו, ולא ישלים עמם:

 להביא את קיום משרדו לידיעת הציבור, יפורטו
 בתקנות.״

 סעיף 4 מוצע לבטל את סעיפים ו1 עד 14 לפקודת
 הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-6ד19,
 ולהמירם בהסדר המוצע בסעיף זה, שעקרונותיו

 מפורטים במבוא.

 סעיפים 11 עד 14 כנוסחם היום, קובעים כדלקמן:

 ״איסור פרסום עצמו

 11. (א) רופא מורשה לא יפרסם, בעתונות או בבל דרך
 אחרת, שהוא עוסק ברפואה, אולם רשאי היא לקבוע
 הודעה לענין זה מחוץ לחדר עבודתו בצורה ובתוכן

 שייקבעו.

 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 0ג, עמי 594.
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 5. בחוק הפסיכולוגים, התשל״ז-דד19* -

 (ו) במקום סעיף 6 יבוא:

 ׳סייגים בפרסומת 6. (א) פסיכולוג לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת

ם פגיעה בכבוד ש בה כדי להטעות או שיש בה משו  לעיסוקו שי

ו לפי סעיף קטן(ג)׳ א בניגוד לתקנות שהותקנ ע או שהי  המקצו

ת עם המועצה, רשאי לקבוע עצו י  (ב) שר הבריאות, בהתי

 סוגים, צורות, ודרכים של פרסומת -

 (1) שיש בהם בדי להטעות:

 (2) שיש בה משום פגיעה בכבוד המקצוע.

ת עם המועצה, רשאי לקבוע עצו י  (ג) שר הבריאות, בהתי

ם ש בהם משו י ת ודרכים של פרסומת ש רו ם על סוגים, צו רי סו  אי

 פגיעה בציבור.

 (ד) לא יעשה אדם פרסומת לעיסוק בפסיכולוגיה או

תה די פסיכולוג הי לו נעשתה בי  לעיסוקו של פסיכולוג, אשר אי

ת סעיף קטן(א). ראו  אסורה לפי הו

ב י  (ה) פסיכולוג, שאדם אחר עוסק בפרסום עיסוקו, חי

גוד להוראות תו אדם לפעול בני ת כל שאפשר כדי למנוע מאו  לעשו

ת הקנס הקבוע בסעיף נו - מחצי  סעיף קטן(ד); המפר הוראה זו, די

. ו ד97 - ז ״ ן, התשל ) לחוק העונשי ו 6(אץ  ו

 (ו) הפר אדם את הוראות סעיף קטן (ד), לענין פסיכולוג

תו פסיכולוג הפר את חובתו לפי סעיף א כי או י ים, חזקה ה  מסו

ח הפסיכולוג כי עשה כל שאפשר כדי כי  קטן (ה), אלא אם כן הו

.  למלא את חובתו

 תיקון חוק
 הפסיכולוגים

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מקצועי, בבתכי־עת מדעיים או מקצועיים בלבד, לא
 יהיה עבירה לפי סעיפים 10 עד 13.״

 סעיף 5 מוצע לבטל אה סעיף 6 לחוק הפסיכולוגים,
 התשל״ז-דד19, שעל פיו נתונה לשר
 הבריאות הסמכות לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות עם
 מועצת הפסיכולוגים, את היקף הפרסומת (ושמכוחה
ום הפרסומת בתקנות הפסיכולוגים(פרסומת),  מוסדרת הי
 התשל״ט-9ד19, ולהמירה כאמור במבוא באיסור פרסומת
 שיש בה כדי להטעות או כדי לפגוע בכבוד המקצוע. עוד
 מוצע לאסור פרסומת, ששר הבריאות, בהתייעצות עם
 מועצת הפסיכולוגים, קבע בתקנות שיש בה משום

 פגיעה בציבור.

 סעיף 6, כנוסחו היום, קובע כדלקמן:

 ׳׳פרסומת

 6. שר הבריאות רשאי, לאחר התייעצות במועצה,
 לקבוע בתקנוח פרטים שפסיכולוג רשאי או אינו רשאי
 לפרסם על עיסוקו המקצועי, ובן לקבוע דרבי פרסום

 ומקומות פרסום מותרים או אסורים.״

 (5) לא יעסוק עם יוזם פרסומים כאמור ולא יעבוד

 בשבילו:

 (4) לא ינהל תעמולה לעצמו כדי להשיג חולים,
 לא יעסיק לשם בך סוכן או תועמלן, לא יעסוק

 עמם ולא יעבוד בשבילם.

 איסור מתן פרסום לרופא

 13. לא ימסור ארס לפרסום - ולא יפרסם אדם ולא יניח
 לפרסם בעתון או בכתב־עת אחר שבשליטתו - הודעה
 בדבר סגולותיו, יכלתו או כשירותו של פלוני העוסק
 ברפואה או המתחזה כמי שיכול או מוכן לעסוק ברפואה,
 כדי להסב את תשומת לב הציבור לאותו פלוני או בדי
 להביע לו תודה על הטיפול, המסירות או המיומנות

 המקצועית שהראה או על כל תפקיד מקצועי שמילא.

 פרסום מותר

 14. פרסום מאמרים או עבודות שטיבם מדעי או

 * ס־ח התשל־ז, עמ׳ 158.
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 תיקון פקודת
 רופאי השיניים

ת כל ראו ת לפי סעיף זה באות להוסיף על הו ראו  (ז) הו

 דין.";

 (2) בסעיף 53, אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

ו - קנם.״ נ ת סעיף »(א) ו־(ד<, די ראו  ״(בו) העובר על הו

, במקום פרק זי: פרסומים ל ו ם [נוסח חדש], התשל״ט-9ד9 י י נ  6. בפקודת רופאי השי
 יבוא:

 ״פרק זי: פרסומה

ם או תאגיד כאמור בסעיף 3א לא יעשה, י י נ י שי  סייגים בפרסומת 38. (א) מורשה לריפו

ש בה כדי להטעות או שיש בה ן או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו שי  במישרי

גוד לתקנות שהותקנו לפי סעיף י א בנ ע או שהי ם פגיעה בכבוד המקצו  משו

 קטן(ג).

ם י י נ ת עם ההסתדרות לרפואת שי עצו י  (ב) שר הבריאות, בהתי

רות, ודרכים של פרסומת -  בישראל, רשאי לקבוע סוגים, צו

 (ו) שיש בהם כדי להטעות:

ם פגיעה בכבוד המקצוע.  (2) שיש בהם משו

ם י י נ ת עם ההסתדרות לרפואת שי עצו י  (ג) שר הבריאות, בהתי

ת ודרכים של פרסומת שיש רו רים על סוגים, צו  בישראל, רשאי לקבוע איסו

ם פגיעה בציבור.  בהם משו

ים, לעיסוקו של י נ  (ד) לא יעשה אדם פרסומת לעיסוק ברפואת שי

לו ם או לעיסוקו של תאגיד כאמור בסעיף 3א, אשר אי י י נ י שי  מורשה לריפו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 איסור פרסום עיסוקו

 39. בכפוף לאמוד בסעיף 38, מורשה לריפוי שיניים -

 (ו) לא יפרסם, במישרין או בעקיפין, את עיסוקו,
 כדי לרכוש מתרפאים או להשיג לעצמו יתרון

 מקצועי;

 (2) לא יזום ולא ירשה פרסומים המשבחים או
ינים את מיומנותו, ידיעותיו, שירותיו  מצי
יותיו המקצועיים, או המזלזלים בשל  ובשירו

 זולתו, ולא ישלים עמם:

וזם פרסומים כאמור ולא יעבוד  (3) לא יעסוק עם י
 בשבילו:

 (4) לא ינהל תעמולה לעצמו בדי להשיג מתרפ
 אים, לא יעסיק לשם בך סוכן או תועמלן, לא

 יעסוק עמם ולא יעבוד בשבילם.

 איסור מתן פרסום

 40. לא ימסור אדם לפרסום - ולא יפרסם אדם ולא יניח
 לפרסם בעתון או בכתב עת אחר שבשליטתו - הודעה
 בדבר סגולותיו, יכלתו או כשירותו של פלוני העוסק
 בריפוי שיניים או המתחזה כמי שיכול או מוכן לעסוק

 סעיף 6 מוצע לבטל את פרק ז׳ בפקודת רופאי
 השיניים [נוסח חדש], התשל״ט-9ד9ו,
 ולהמירו בהסדר המוצע בסעיף זה ואשר עקרונותיו

 מפורטים במבוא.

 פרק ז׳ בפקודת רופאי השיניים, כנוסחו היום, קובע

 כדלקמן:

 ־פרק ז׳: פרסומים

 איסור פרסום עצמו

 38. (א) מורשה לריפוי שיניים לא יפרסם, בעתונות או
 בכל דרך אחרת, שהוא עוסק בריפוי שיניים, אולם רשאי
 הוא לקבוע, מחוץ למרפאתו ובצורה שתיקבע. הודעה
 שמצויינים בה שמו, מקצועו ובשירותו בריפוי שיניים.

 (כ) שינה מורשה לריפוי שיניים את מענו, רשאי
 הוא לקבוע מחוץ למרפאתו הקודמת, במשך תקופה שלא
 תעלה על שלושה חדשים, הודעה על מען מרפאתו
 החדשה, כפי שייקבע, ולהודיע בכתב על מענו החדש

 לאנשים שכבר ביקשו את עצתו המקצועית.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ׳ 4ו6.
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די תאגיד כאמור בסעיף 3א ם או בי י י נ י שי  נעשתה בידי מורשה לריפו

ת סעיף קטן(א). ראו  היתה אסורה לפי הו

ו נושא משרה בתאגיד באמור בסעיף ם א י י נ י שי  (ה) מורשה לריפו

ב י  3א, שאדם אחר עוסק בפרסום עיסוקו של המורשה או של התאגיד, חי

ראות סעיף תו אדם לפעול בניגוד להו ת כל שאפשר כדי למנוע מאו  לעשו

ק ו ח ל X 1 0 6 ת הקנס הקבוע בסעיף 1) 1 נו - מחצי  קטן(ד): המפר הוראה זו, די

 העונשין, החשל״ז-977ן־, לענין סעיף זה, ״נושא משדה״ - מנהל פעיל

 בתאגיד או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על

 פרסומת.

ם י י נ י שי ת סעיף קטן(ר), לענין מורשה לריפו ראו  (ו) הפר ארם את הו

תו מורשה או נושא משרה א כי או ים או תאגיד מסוים, חזקה הי  מסו

ח כי עשה כל כי  בתאגיד, הפר את חובתו לפי סעיף קטן(ה), אלא אם כן הו

 שאפשר כדי למלא את חובתו.

ת לפי סעיף 38 באות להוסיף על הוראות כל דין.״ ראו  שמירת דיני• 39. הו

, במקום פרק ה׳: פרסומים יבוא: 3 ם הווטרינרים. התשנ״א-1991  תיקון חוק 7. בחוק הרופאי
 הרופאים

 הווטרינרים ״פרק הי: פרסומת

ן או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו  סייגים בפרסומת 23. (א) רופא וטרינר לא יעשה, במישרי

א ם פגיעה בכבוד המקצוע או שהי  שיש בה כדי להטעות או שיש בה משו

ו לפי סעיף קטן(ג). גוד לתקנות שהותקנ  בני

עצה המדעית, רשאי לקבוע סוגים, ת עם המו עצו י  (ב) השר, בהתי

 צורות, ודרכים של פרסומה -

ר ב ס  ה

 ״פרק הי: פרסומימ

 איסור פרסום

 23. (א) רופא וטרינר לא יפרסם בעתונות או בכל דרך
 אחרת שהוא עוסק ברפואה וטרינרית, אולם רשאי הוא
 לקבוע מודעה לענין זה מחוץ למרפאתו בצורה ובתוכן

 שייקבעו.

 (ב) שינה רופא וטרינר את מענו, רשאי הוא לקבוע
 מחוץ למרפאתו הקודמת, במשך תקופה שלא תעלה על
 שלושה חדשים, הודעה על מען מרפאתו החדשה. כפי
 שייקבע, ולהודיע בכתב על מענו החדש לאנשים שכבר

 ביקשו את עצתו המקצועית.

 איסור פרסומת עצמית

 24. בכפוף לאמור בסעיף 23, רופא וטרינר -

 (ו) לא יפרסם, במישרין או בעקיפין, אח עיסוקו
 כדי לרכוש לקוחות או להשיג לעצמו יתרון

 מקצועי:

 (2) לא יזום ולא יתן ידו לפרסומים המשבחים או
 המציינים את מיומנותו, ידיעותיו, שירותיו

י ר ב  ד

 בריפוי שיניים, בדי להסב את תשומת לב העיבור לאותו
 פלוני או בדי להביע לו תודה על הטיפול, המסירות או
 המיומנות המקצועיח שהראה או על בל תפקיד מקצועי

 שמילא.

 איסור פרסום לתאגידים

 40א. הוראות סעיפים 38 עד 40 יחולו, בשינויים
 המחוייבים, לגבי תאגידים כאמור בסעיף 3א המחזיקים

 או המנהלים מרפאת שיניים.

 פרסום מותר

 ו4. פרסום מאמרים או עבודות שטיבם מדעי או
 מקצועי, בכתבי עת מדעיים או מקצועיים בלבד, לא

 יהיה עבירה לפי סעיפים 36 עד 40.״

 סעיף 7 מוצע לבטל את פרק ה׳ בחוק הרופאים
 הווטרינרים, התשנ״א- 991 ו. ולהמירו
 בהסדר המוצע בסעיף זה ואשר עקרונותיו מפורטים

 במבוא.

 פרק ה׳ בחוק הרופאים הווטרינרים, כנוסחו היום,
 קובע כדלקמן:

 סייח התשנ״א, עמ׳ 76.
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ש בהם כדי להטעות:  (1) שי

ם פגיעה בכבוד המקצוע.  (2) שיש בהם משו

רים עצה המדעית, רשאי לקבוע איסו ת עם המו עצו י  (ג) השר, בהתי

ם פגיעה בציבור. ת ודרכים של פרסומת שיש בהם משו רו  על סוגים, צו

 (ד) לא יעשה אדם פרסומת לעיסוק ברפואה וטרינרית או לעיסוקו

לו נעשתה בידי רופא וטרינר היתה אסורה לפי  של רופא וטרינר, אשר אי

ת סעיף קטן(א). ראו  הו

יב לעשות  (ה) רופא וטרינר, שאדם אחר עוסק בפרסום עיסוקו, חי

תו ארם לפעול בניגוד להוראות סעיף קטן(ד);  כל שאפשר כדי למנוע מאו

ת הקנס י הקבוע בסעיף 61(אץ0 לחוק ו - מחצי נ  המפר הוראה זו, די

 העונשין, התשל״ז-1977.

ת סעיף קטן(ד), לענין רופא וטרינר מסוים, ראו  (ו) הפר אדם את הו

תו רופא וטרינר הפר את חובתו לפי סעיף קטן(ה), אלא אס א כי או  חזקה הי

. ת הרופא הוטרינר כי עשה כל שאפשר כדי למלא את חובתו כי  כן הו

ח כל דין.״ ראו ת לפי סעיף 23 באות להוסיף על הו ראו  שמירת דינים 24. הו

 8. בחוק העיסוק באופטומטריה, התשג״א-1991* - תיקון חוק
 העיסוק

 (ו) במקום סעיפים 9 עד 2ו יבוא: באדפטומטריה

ן או בעקיפין, פרסומת  ־סייגים בפרסומת 9. (א) אופטומטראי לא יעשה, במישרי

ם פגיעה בכבוד ש בה משו ש בה כדי להטעוה או שי  לעיסוקו שי

ו לפי סעיף קטן(ג). א בניגוד לתקנות שהותקנ ע או שהי  המקצו

יעצת, רשאי לקבוע עדה המי ת עם הו עצו י  (ב) השר, בהתי

 סוגים, צורות, ודרכים של פרסומת -

ש בהם כדי להטעות:  (ו) שי

ם פגיעה בכבוד המקצוע.  (2) שיש בהם משו

יעצת, רשאי לקבוע עדה המי ת עם הו עצו י  (ג) השר, בהתי

ם ת ודרכים של פרסומת שיש בהם משו רו  איסורים על סוגים, צו

 פגיעה בציבור.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 8 מוצע לבטל את סעיפים 9 ער 12 בחוק

יא- 991 ו,  העיסוק באופטומטריה, התשנ׳

 ולהמירם בהסדר המוצע בסעיף זה, שעקרונותין

 מפורטים במבוא.

 סעיפים 9 עד 12 בחוק העיסוק באופטומטריה,

 בנוסחם היום, קובעים כדלקמן:

 ״איסור פרסום עצמו

 9. (א< אופטומטראי לא יפרסם, בעתונות או בבל דרך

 אתרת, שהוא עוסק באופטומטריה, אולם רשאי הוא

 וכשירויותיו המקצועיים, או המזלזלים באלה

 של זולתו:

 (ג) לא יעשה תעמולה לעצמו כרי להשיג לקוחות

 ולא יעסיק לשם בך סובן או תועמלן.

 פרסום מותר

 25. פרסום מאמרים או עבודות שטיבם מדעי או

 מקצועי, בכתבי עת מדעיים או מקצועיים בלבד, ובן

ו  פרסום במדריך טלפון או במדריך מקצועי מסווג, לא יהו

 עבירה לפי סעיפים 23 ו*24.׳׳

 * ם־ח התשנ״א, עמ• 191.
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ו עשה אדם פרסומת לעיסוק באופטומטריה א  (ד) לא י

לו נעשתה בידי אופטומטראי  לעיסוקו של אופטומטראי, אשר אי

ת סעיף קטן(א). ראו  היתה אסורה לפי הו

יב , חי  (ה) אופטומטראי, שאדם אחר עוסק בפרסום עיסוקו

גוד להוראות תו אדם לפעול בני ת כל שאפשר כדי למנוע מאו  לעשו

ת הקנס הקבוע בסעיף ו - מחצי נ  סעיף קטן(ד); המפר הוראת זו, די

ן, התשל״ז.1977-  1061x0 לחוק העונשי

ת סעיף קטן(ד), לענין אופטומטראי ראו  (ו) הפר אדם את הו

תו אופטומטראי הפר את חובתו לפי סעיף א כי או י ים, חזקה ה  מסו

ח האופטומטראי כי עשה בל שאפשר בדי כי  קטן(ה), אלא אם כן הו

.  למלא את חובתו

ת סעיף 3 ו באות להוסיף על ראו הו ת סעיף קטן(א) ו ראו  (ז) הו

ת כל דין.״: ראו  הו

ת ראו א ״או שהפר הו בו  (2) בסעיף 13, אחרי ״או שהורשע בעבירה שיש עמה קלוך י

 לפי סעיף 9״;

 (3) בסעיף 17 -

: ם ״עד 11• - יימחקו לי  (ו) המי

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

ו - קנם.״ נ ת סעיף 9(א) ו־(ד), די ראו  ״>ג) העובר על הו

ם פרסומו. ו ם מי דשי  תחילה 9. תחילתו של חוק זה בתום ארבעה חו

 (4) לא ינהל תעמולה לעצמו כדי להשיג לקותות,
 לא יעסיק לשם כך סובן או תועמלן, לא יעסוק

 עמם ולא יעבוד בשבילם.

 איסור מתן פרסום לאופטומטדאי

 11. לא ימסור אדם לפרסום - ולא יפרסם אדם
 ולא יניח לפרסם בכל אמצעי פרסומת או בכל כלי
 תקשורת שבשליטתו - הודעה בדבר סגולותיו, יכולתו
 או כשירותו של פלוני העוסק באופטומטריה או המתחזה
 כמי שיכול או מוכן לעסוק באופטומטריה, כדי להסב את
 תשומת לב הציבור לאותו פלוני או כדי להביע לו תודה
 על הטיפול, המסירות או המיומנות המקצועית שהראה

 או על כל תפקיד מקצועי שמילא.

 פרסום מותר

 12. >א) פרסום מאמרים אד עבודות שטיבם
 מדעי או מקצועי, בכתבי־עת מדעיים או מקצועיים

. ו  בלבד, לא יהיה עבירה לפי סעיפים 9 עד ו

 (ב) על אף האמור בחוק זה, רשאי המנהל לקבוע
 כללים בדבר פרסום מידע המתייחס לעיסוק במקצוע.״

י ר ב  ד

 לקבוע הודעה לענין זה מחוץ לחדר עבודתו בצודה

 ובתוכן שייקבעו,

 (ב) שינה אופטומטראי את מענו, רשאי הוא
 לקבוע מחוץ לחדרי עבודתו הקודמים, במשך תקופה
 שלא תעלה על שלושה חדשים, הורעה על מען חדרי
 עבודתו החדשים, כפי שייקבע, ולהודיע בכתב על מענו

 החדש לאנשים שבבר ביקשו את עצתו המקצועית.

 איסור פרסום עבודתו

 0ז. בכפוף לאמור בסעיף 9, אופטומטראי -

 (1) לא יפרסם, במישרין או בעקיפין, את עיסוקו,
 כדי לרכוש לקוחות או להשיג לעצמו יתרון

 מקצועי;

 (2) לא יזום ולא ירשה פרסומים המשבחים או
 מציינים את מיומנותו. ידיעותיו, שירותיו או
 בשירדיותיו המקצועיים או המזלזלים בשם

 זולתו, ולא ישלים עמם;

 (3) לא יעסוק עם יוזם פרסומים כאמור ולא יעבוד
 בשבילו;
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 מתפרסמת בזה העעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

 הצעת חוק ביטוח רבב ופיצוי נפגעי תאונות דרבים (מבטח משטחי האחריות
 האזרחית הפלסטינית)(תיקוני חקיקה), התשנ״ח-1998*

י - תיקון פקודת ו 0ד9 &״ל- י [נוסח חדש], התז ע ו . בפקודת רבב מנ  ו
 ביטוח רכב

 (ו) בסעיף 1 - מנועי

 (א) במקום ההגדרה ״אזור״ יבוא:

ם כמשמעותם בהסכם;״; י ם הצבאי ם והאתרי בי שו  ״״האזור״ - הי

 (ב) במקום ההגדרה ״ההסכם״ יבוא:

ם ה ישראלי־־ פלסטי ני בדבר הגדה המערבית י י נ  ׳׳״ההםבם״ - הסכם הבי

ן נת ישראל לבין ארגו ן בין מדי נגטו ושי עת עזה שנתתם בו רצו  ו

ו (28 בספטמבר 1995) ״ ם ד׳ בתשרי התשנ ו  השהרור הפלסטיני, בי

ו אליו;״; ו והמסמכים שנלו  לרבות נספחי

 (ג) אחרי ההגדרה ״ההסכם״ יבוא:

עצה הפלסטינית שתכונן בהתאם להסכם, ועד  ״״המועצה״ - המו

ת הפלסטיניה כמשמעותה בהסכם:״; נה - הרשו נו  לכי

״ יבוא: יריחו  (ד) במקום ההגדרה ״מבטח משטחי עזה ו

ת ו י ת האזרחית הפלסטינית״ - מי שהרשו ו  ״״מבטח משטחי האחרי

הו לעסוק בעסקי ביטוח עצה הפלסטינית הרשו  המוסמכות מטעם המו

 רבב מנועי-,״;

״ יבוא: חו רי י  (ה) במקום ההגדרה ״שטחי עזה ו

ן וחבל עזה, מרו דה והשו הו ת האזרחית הפלסטינית״ - י ו  ״״שטחי האחרי

ם במשמעותם בהסכם;״; י י ם הצבא ם והאתרי בי שו  למעט הי

וה האזרתית ׳ יבוא, בכל מקום, ״האחרי ו ח י ר י  (2) בסעיף 3(ג) ו־(ד), במקום ״עזה ו

 הפלסטינית״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חוק זה בא להבטיח את תשלום הפיצויים גם
 במקרים אלה.

 הצעת תוק זו משלבת בתוכה גם הצעת חוק
 ממשלתית בענין זה (הצ־ח התשנ״ז, עמ׳ 504) והיא

 מוסכמת על דעת כל המשרדים הנוגעים בענין.

 ההצעה אינה ברוכה בהוצאה תקציבית.

 עם חתימת הסכם אוסלו ב׳ והעברת הסמכויות
 באזור יהודה והשומרון לידי הרשות הפלסטינית, קייס
 חשש לגבי תפיצויים לנפגעי תאונות דרבים שהם אזרחי
 מדינת ישראל שייפגעו באזורי האוטונומיה, או שייפגעו
 בישראל על ידי מי שמבוטח אצל מבטח משטחי

 האוטונומיה.

 • הצעת חוק מס׳ פ/586; הועברה לוועדה ביום ט״ז בטבת התשנ״ח (14 בינואר 1998).
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 15, עמי 320.
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- 1 ו 9 ד 5 - ה ״ ל ש ת ת דרכים, ה ו נ ם לנפגעי תאו י י ו צ  2. בחוק פי

א בו ״ י חו רי י  (ו) בסעיף 1, בהגדרה הפוהחת במילה ״האזור״, במקום ״שטחי עזה ו

א ״מבטח בו ״ י חו רי י ה ו ות הפלסטינית״, ובמקום ״מבטח משטחי עז  ״שטחי האתרי

ת הפלסטינית״; רחי ת האז ו  משטחי האתרי

ת האזרחית ו א ״בשטחי האחרי בו ״ י חו רי י ה ו  (2) בסעיף 2(א1), במקום ״בשטחי עז

ר ו א ״למעט תושב האז בו ץ״, אתרי ״התשל״ו-6ד19״ י  הפלםטיניח״, ובהגדרה ״תייר חי

ת האזרחית הפלסטינית״; ו י  או תושב שטתי האחר

 (3) בסעיף 2 ו -

״ יבוא, בכל מקום, חו רי י / במקום ״בשטחי עזה ו ה מ  (א) בסעיפים קטנים (ד) ו

ת הפלסטינית״; ו  ״בשטחי האתרי

 (ב) אחרי סעיף קטן(ד) יבוא:

, לבית משפט בישראל תביעה או א ישראלי ) הגיש נפגע, שהו ו ) ( ו  מד

ות  בקשה לתשלום תכוף(להלן ־ התביעה) נגד מבטח משטחי האחרי

ו  האזרחית הפלסטינית, נגד הקרן הפלסטינית במשמעותה בהסכם, א

נת דרכים עצה הפלסטינית (להלן - הנתבע), בשל תאו  נגד המו

ת האזרחית הפלסטינית, ו זאתרי :  שאירעה בישראל, באזור או בשטחי

עה בדין, או ש כתב הגנה לאחר שנמסר לו כתב התבי י  והנתבע לא הנ

ורה בית המשפט על המצאת כתב התביעה לקרן  חדל מלהתגונן, י

א הסמיכה לענין ע על כך למועצה הפלסטינית או למי שהי די א תו י ה  ו

ש הגנתו, לפי דו ע על חי די  זה: לא הגיש הנתבע כתב הגנה או לא הו

ם שנמסרה הודעה כאמור, תנהל הקרן ו ם מי מי ם י  הענין, תוך שלושי

נתן י ן שי  את ההגנה בתביעה והפצה את הנפגע בהתאם לפסק הדי

עור שתל נה ובשי ה בהתאם לדין החל במקום התאו י ה י י ו צ  בה; הפי

 שם.

ם ששילמה מי ת ותשלו צאו נת תשפה את הקרן בשל הו  (2) המדי

ת לקזזם מן הסכומים המועברים א רשאי י ה  הקרן בשל התביעה, ו

ם־ י ים ישראלי ם הסכמים כלכלי שו י  כמשמעותם בסעיף 12 לחוק לי

תם לכל ענין, לרבות לענין ראו או י  פלסטיניים, התשנ״ה-1994, ו

עצה לפי ההסכם, כתשלום בשל פסק דין נגד הנתבע  ערבות המו

ד ערעור.״ ו עו ן עלי  שאי

ת האזרחית הפלסטינית, כהגדרתם ו  3. (א) תחילתו של חוק זה לגבי שטחי האחרי

ו (להלן - פקודת הביטוח), 0ד9 עי [נוסח חדשן, התש״ל- ו  בסעיף 1 לפקודת ביטוח רכב מנ

ם ט״ו באלול התשנ״ה (10 בספסמבר 995ו). ו  בנוסחה בחוק זה, בי

, כהגדרתם בסעיף 1 לפקודת ריחו י ה ו לו לגבי שטחי עז חו ת פרק זה י ראו  (ב) הו

ם י״ד באלול ו 4 במאי 1994) עד י ד( ״ ר התשנ י ם ב״ג באי ו  הביטוח ערב פרסומו של חוק זה, מי

 התשנ״ה (9 בספטמבר 1995).

 תבר הכנסת עבי הנדל

 תיקון חוק
 פיצויים לנפגעי
 תאונות דרכים

 תחילה ותחולה

 סייח התשל״ה, עמי 234.
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