
רשומות

ספר החוקים
21 בדצמבר 2014  2486 כ"ט בכסלו התשע"ה 

עמוד

128 חוק טיפול בחולי נפש )תיקון מס' 8(, התשע"ה-2014                                                                                  

  תיקונים עקיפים:

  חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-1996 - מס' 12

  חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982 - מס' 70

  חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 - מס' 10

135 חוק תאגידי מים וביוב )תיקון מס' 8(, התשע"ה-2014                                                                               

  תיקון עקיף:

  חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו–2014(, 
התשע"ג-2013 - מס' 3

136 חוק זכויות החולה )תיקון מס' 8(, התשע"ה-2014                                                                                      

137 חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 160(, התשע"ה-2014                                                                              

  תיקון עקיף:

  חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 - מס' 55
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תיקון חוק זכויות 
 נפגעי עבירה -

מס' 10

בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001  8, בתוספת הרביעית, אחרי פרט 8 יבוא:12 

מועד הדיון בוועדה מיוחדת לפי סעיפים 28א עד 28ה לחוק 9 "הוועדה המיוחדת
טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991; יידוע לגבי שלב זה יכלול 
גם הודעה על זכותו של הנפגע להביע את עמדתו בכתב לפני 

הוועדה המיוחדת לפי הוראות סעיף 28ב)ב( לחוק האמור "

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו 13 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

וממלא מקום שר הבריאות

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

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

חוק תאגידי מים וביוב )תיקון מס' 8(, התשע"ה-2014*

בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 2 - 1 תיקון סעיף 2

בהגדרה "המועד הקובע" -   )1(

בפסקה )1(, במקום "י"ג בסיוון התשע"ה )31 במאי 2015(" יבוא "כ"ג באייר  )א( 
התשע"ו )31 במאי 2016(";

בפסקה )2(, במקום "י"ד בסיוון התשע"ה )1 ביוני 2015(" יבוא "כ"ד באייר  )ב( 
התשע"ו )1 ביוני 2016(";

)3(, במקום "ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014( - כ"ד באייר  בפסקה  )ג( 
התשע"ו )1 ביוני 2016(" יבוא "י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015( - ז' בסיוון 

התשע"ז )1 ביוני 2017(";

בהגדרה "רשות מקומית בלא חברה", במקום "ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר   )2(
2014(" יבוא "י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015("  

בסעיף 6א)ב( לחוק העיקרי, במקום "ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(" יבוא "י"ח 2 תיקון סעיף 6א
בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(" 

בסעיף 6ז)ב( לחוק העיקרי, במקום "ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" יבוא "י"ט 3 תיקון סעיף 6ז
בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(", במקום "סעיף 6ו - מיום י"א בשבט התשע"ה )31 
בינואר 2015(" יבוא "סעיף 6ו - מיום כ"א בשבט התשע"ו )31 בינואר 2016(" ובמקום 
2016(" יבוא "כאמור מיום ד' בשבט  )31 בינואר  "כאמור מיום כ"א בשבט התשע"ו 

התשע"ז )31 בינואר 2017(" 

תיקון חוק זכויות בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001  8, בתוספת הרביעית, אחרי פרט 8 יבוא:12 
 נפגעי עבירה -

מס' 10 מועד הדיון בוועדה מיוחדת לפי סעיפים 28א עד 28ה לחוק 9 "הוועדה המיוחדת
טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991; יידוע לגבי שלב זה יכלול 
גם הודעה על זכותו של הנפגע להביע את עמדתו בכתב לפני 

הוועדה המיוחדת לפי הוראות סעיף 28ב)ב( לחוק האמור "

תחילהתחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו 13 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

וממלא מקום שר הבריאות

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

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

חוק תאגידי מים וביוב )תיקון מס' 8(, התשע"ה-2014*

תיקון סעיף 2בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 2 - 1 

בהגדרה "המועד הקובע" -   )1(

בפסקה )1(, במקום "י"ג בסיוון התשע"ה )31 במאי 2015(" יבוא "כ"ג באייר  )א( 
התשע"ו )31 במאי 2016(";

בפסקה )2(, במקום "י"ד בסיוון התשע"ה )1 ביוני 2015(" יבוא "כ"ד באייר  )ב( 
התשע"ו )1 ביוני 2016(";

)3(, במקום "ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014( - כ"ד באייר  בפסקה  )ג( 
התשע"ו )1 ביוני 2016(" יבוא "י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015( - ז' בסיוון 

התשע"ז )1 ביוני 2017(";

בהגדרה "רשות מקומית בלא חברה", במקום "ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר   )2(
2014(" יבוא "י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015("  

בסעיף 6א)ב( לחוק העיקרי, במקום "ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(" יבוא "י"ח 2 
בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(" 

תיקון סעיף 6א

בסעיף 6ז)ב( לחוק העיקרי, במקום "ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" יבוא "י"ט 3 
בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(", במקום "סעיף 6ו - מיום י"א בשבט התשע"ה )31 
בינואר 2015(" יבוא "סעיף 6ו - מיום כ"א בשבט התשע"ו )31 בינואר 2016(" ובמקום 
2016(" יבוא "כאמור מיום ד' בשבט  )31 בינואר  "כאמור מיום כ"א בשבט התשע"ו 

התשע"ז )31 בינואר 2017(" 

תיקון סעיף 6ז

התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ה )8 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת- 580, מיום ב' בכסלו התשע"ה )24 בנובמבר 2014(, עמ' 20 

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ד, עמ' 342   1

ס"ח התשס"א, עמ' 183; התשע"ה, עמ' 78   8

ספר החוקים 2486, כ"ט בכסלו התשע"ה, 2014 12 21
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תיקון חוק לשינוי 
סדרי עדיפויות 

לאומיים )תיקוני 
חקיקה להשגת יעדי 

 התקציב לשנים 2013 
ו–2014( - מס' 3

בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 4 
ו־2014(, התשע"ג-2013  2, בסעיף 63)ג( -

בפסקה )1(, במקום "תכנית הפיתוח השנתית לשנת 2014" יבוא "תכנית הפיתוח   )1(
השנתית לשנת 2015", במקום "ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(" יבוא "י"ח בטבת 

התשע"ו )30 בדצמבר 2015(" ובמקום "לשנת 2015" יבוא "לשנת 2016";

בפסקה )2(, בסופה יבוא "חברה שהוקמה על ידי רשות מקומית מיום ח' בטבת   )2(
התשע"ה )30 בדצמבר 2014( עד ליום י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(, תגיש דוח 
כספי כאמור לשנת 2016, ותכנית עסקית חמש־שנתית כאמור עד ליום ד' בניסן התשע"ז 

)31 במרס 2017(" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ם ו ל ש ן  לב י ס
שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

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 זכויות החולה )תיקון מס' 8(, התשע"ה-2014*

בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 6 יבוא:1 הוספת סעיף 6א

"זכות לנוכחות 
מלווה בטיפול רפואי

בחירתו 6א  לפי  אותו,  המלווה  שאדם  לכך  זכאי  מטופל  )א( 
)להלן - מלווה(, יהיה נוכח בעת קבלת טיפול רפואי, ובלבד 

שהמלווה לא יתערב במתן הטיפול הרפואי  

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

בנוכחותו כדי -

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

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

לקבל מהמטופל מידע הנדרש לשם הטיפול הרפואי;

או  המטפל  לעבודת  ממשית  הפרעה  להפריע   )3(
הצוות המטפל; 

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

סבר המטפל כי אין לאפשר למלווה להיות נוכח בעת  )ג( 
קבלת הטיפול הרפואי בשל אחת מהעילות המנויות בסעיף 
קטן )ב(, יסביר למטופל את הטעם לכך ויאפשר למלווה, ככל 

הניתן, להיות נוכח סמוך לאחר מתן הטיפול הרפואי " 

התקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו התשע"ה )9 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 578, מיום י"ט בחשוון התשע"ה )12 בנובמבר 2014(, עמ' 11 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 594   1

ס"ח התשע"ג, עמ' 116; התשע"ד, עמ' 342   2

ספר החוקים 2486, כ"ט בכסלו התשע"ה, 2014 12 21


