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חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תיקון מס' 24(, התשע"ה-2014*

בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 1, אחרי סעיף 13 יבוא:1 הוספת סעיף 13א

"גמול והחזר 
הוצאות

חבר המינהלה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב, 13א  )א( 
עובד גוף נתמך או עובד בגוף שאותו הוא מייצג במינהלה, 
זכאי לקבל מהקרן גמול בעבור השתתפות בישיבות המינהלה, 
לפי הוראות סעיף קטן )ג(, ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור 

אחר, תמורה בעבור ההשתתפות 

חבר המינהלה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף  )ב( 
)א(, זכאי לקבל מהקרן החזר הוצאות שהוציא לצורך  קטן 
)ג(,  השתתפות בישיבות המינהלה, לפי הוראות סעיף קטן 

ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, החזר הוצאות 

שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים, יקבע כללים ותנאים  )ג( 
שלפיהם ישולמו גמול והחזר הוצאות לחבר המינהלה לפי 

סעיף זה ואת שיעוריהם  

בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד  )ד( 
התקציב,  יסודות  לחוק   32 בסעיף  כהגדרתם   - נתמך"  גוף 

התשמ"ה-1985 2 "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הפסיכולוגים )תיקון מס' 7(, התשע"ה-2014*

בחוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 46, במקום סעיף 1 תיקון סעיף 46
קטן )א( יבוא:

מצאה ועדת המשמעת כי פסיכולוג עבר עבירת משמעת, והחלטתה הפכה ")א(  )1(
סופית, יעמיד המנהל את דבר החלטת ועדת המשמעת בציון שם הפסיכולוג, 
ותוך עילום שם המטופל הנוגע בדבר או המתלונן והשמטת פרטים שיש בהם 
כדי לזהותו, לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ובכל דרך נוספת 
שיורה, ויאפשר למעוניינים בכך לקבל העתק ממנה, והכול אלא אם כן הורתה 

ועדת המשמעת אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו על ידה 

התקבל בכנסת ביום ט' בכסלו התשע"ה )1 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 575, מיום י"ב בחשוון התשע"ה )5 בנובמבר 2014(, עמ' 3 

ס"ח התשל"ז, עמ' 158; התשע"א, עמ' 123   1

התקבל בכנסת ביום ט' בכסלו התשע"ה )1 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 837, מיום כ"ח בשבט התשע"ד )29 בינואר 2014(, עמ' 332 

ס"ח התשל"ה, עמ' 234; התשס"ט, עמ' 192   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2
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