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 השלישיתהצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה 

 2005775-2735מספר פנימי: 

 /א'1061-נספח מס' מ
  
 

 

 2017–זחוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים, התשע"

  – זה בחוק  .1  הגדרות

 הפסקה של בדרך לרבות, קצובה לתקופה רישיון התליית –" רישיון התליית"  

 במקצוע מעיסוק השעיה, מוסדר מקצוע בעלי בפנקס רישום של זמנית

 ;באלה וכיוצא מוסדר

 ;בתוספת המפורטים מהחיקוקים חיקוק –" מסדיר חיקוק"  

 ;מסדיר חיקוק לפי המוסדר מקצוע –" מוסדר מקצוע"  

 בעלי בפנקס רישום לרבות, מוסדר במקצוע לעסוק רישיון –" רישיון"  

 .באלה וכיוצא מוסדר מקצוע בעל לשמש הרשאה, המוסדר המקצוע

 נשיא סמכות

 להקל המדינה

  משמעת באמצעי

 להוראות בהתאם משמעתי הליך בתום ,מוסדר מקצוע בעל על הוטל (א)  .2

 המדינה נשיא רשאי, רישיון התליית של משמעת אמצעי, המסדיר החיקוק

 הרישיון התליית של תוקפה תקופת את לקצר, המוסדר המקצוע בעל לבקשת

 הקבוע אחר משמעת באמצעי כאמור המשמעת אמצעי את להמיר או כאמור

לרבות הפעלה של אמצעי  –"התליית רישיון"  ,; לעניין זההמסדיר בחיקוק

משמעת של התליית רישיון על תנאי שהוטל על בעל המקצוע המוסדר בהליך 

 . משמעתי קודם

 להוראות בהתאם משמעתי הליך בתום, מוסדר מקצוע בעל על הוטל (ב)  

 המסדיר בחיקוק ונקבעה, רישיון ביטול של משמעת אמצעי, המסדיר החיקוק

 כאמור משמעת אמצעי הטלת לאחר הרישיון חידוש הליכי את המתנה הוראה

, המוסדר המקצוע בעל לבקשת המדינה נשיא רשאי, מסוימת תקופה בחלוף

 .האמורה התקופה את לקצר

 לנשיא בקשה

 ובחינתה המדינה

 : אלה שניים בהתקיים רק תוגש 2 סעיף לפי המדינה לנשיא בקשה (א)  .3
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 התליית של לתוקף כניסתם מיום לפחות חודשים עשרה חלפו (1)   

 ;העניין לפי, הרישיון ביטול של או הרישיון

הותלה הרישיון או בוטל  שבה המשמעתי בהליך ההחלטה (2)   

 .סופית הפכה, הרישיון

 נשיא לפני תובא קטן )א(כאמור בסעיף  להקלה בקשה בחינת לצורך (ב)  

 ביצוע על הממונה השר בידי לכך שהוסמך מי מאת דעת חוות, המדינה

מבין גורמי המקצוע הממלאים תפקיד בהליכי הרישוי או  המסדיר החיקוק

 שהוטל משמעת אמצעי ולעניין, השיפוט המשמעתי במסגרת החיקוק המסדיר

 ועדת מאת – 11961–א"התשכ, הדין עורכי לשכת חוק לפי דין עורך על

; חוות דעת כאמור תובא לפני הנשיא הדין עורכי לשכת של הארצית האתיקה

 ימים מיום שנתבקשה. 30-בתוך פרק זמן סביר בנסיבות העניין ולא יאוחר מ

, רשאי לשנות, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, שר המשפטים  .4  התוספת תיקון

  את התוספת.בצו, 

 תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה המשפטים שר )א(  .5 ותקנות ביצוע

 .לביצועו

חוק ומשפט של  ,תקנות לפי חוק זה טעונות אישור של ועדת החוקה )ב(  

 הכנסת.

 ימים מיום פרסומו. 90תחילתו של חוק זה  .6 תחילה

 או רישיון התליית של משמעת אמצעי על גם יחולו 5-ו 3 עד 1 סעיפים הוראות  .7  תחולה

 .זה חוק של תחילתויום  לפני שהוטלו רישיון ביטול של

 תוספת  

 "(מסדיר חיקוק" להגדרה, 1 סעיף)  

 ;2המיילדות פקודת .1  

 ;3המדידות פקודת .2  

                                                                    
 .178"ח התשכ"א, עמ' ס 1
 .931, )א( 903כרך ב', עמ' )ע(  ,א"י חוקי 2
 .1393, )א( 1368א"י, כרך ב', עמ' )ע(  חוקי 3
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 ;19554–ו"התשט, חשבון רואי חוק .3  

 ;81955–ח"התשי, והאדריכלים המהנדסים חוק .4  

 ;1961–א"התשכ, הדין עורכי לשכת חוק .5  

 ;19676–ז"התשכ, הפטנטים חוק .6  

 ;19727–ב"התשל, שמירה ושירותי פרטיים חוקרים חוק .7  

 ;19738–ג"התשל(, ימאים) הספנות חוק .8  

 ;19769–ו"התשל, הנוטריונים חוק .9  

 ;197610–ז"התשל[, חדש נוסח] הרופאים פקודת .10  

 ;197711–ז"התשל, הפסיכולוגים חוק .11  

 ;197912–ט"התשל[, חדש נוסח] השיניים רופאי פקודת .12  

 ;198113–א"התשמ[, חדש נוסח] הרוקחים פקודת .13  

 ;198414–ד"התשמ, בהיפנוזה השימוש חוק .14  

 ;199115–א"התשנ, באופטומטריה העיסוק חוק .15  

 ;199116–א"התשנ, הווטרינרים הרופאים חוק .16  

 ;199617–ו"התשנ, הסוציאליים העובדים חוק .17  

 ;199618–ו"התשנ, במקרקעין המתווכים חוק .18  

                                                                    
 .26"ח התשט"ו, עמ' ס 4
 .108"ח התשי"ח, עמ' ס 5
 .148"ח התשכ"ז, עמ' ס 6
 .90"ח התשל"ב, עמ' ס 7
 .329"ח התשל"ג, עמ' ס 8
 .196"ח התשל"ו, עמ' ס 9

 .594, עמ' 30מדינת ישראל, נוסח חדש  דיני 10
 .158"ח התשל"ז, עמ' ס 11
 .614, עמ' 32מדינת ישראל, נוסח חדש  דיני 12
 .694, עמ' 35מדינת ישראל, נוסח חדש  דיני 13
 .170"ח התשמ"ד, עמ' ס 14
 .191"ח התשנ"א, עמ' ס 15
 .76א, עמ' "ח התשנ"ס 16
 .152"ח התשנ"ו, עמ' ס 17
 .70"ח התשנ"ו, עמ' ס 18
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 ;200119–א"התשס, מקרקעין שמאי חוק .19  

 ;200520–ה"התשס, מס יועצי ידי על בייצוג העיסוק הסדרת חוק .20  

 ;200821–ח"התשס, בריאותה במקצועות העיסוק הסדרת חוק .21  

 ;220122–ג"התשע, המוסמכים והטכנאים ההנדסאים חוק .22  

פרק ט':  – 201623–חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו .23  

 שמאות רכב;

 ;196324–ג"התשכ, השרעיים הטוענים תקנות .24  

 ;197825–ח"התשל(, שינניות) שיניים רופאי תקנות .25  

 ;198126–א"התשמ(, במרפאות סיעודי צוות) העם בריאות תקנות .26  

 השיניים טכנאי של עבודתם תחום הגדרת) השיניים רופאי תקנות .27  

 ;198627–ו"התשמ(, והסדרתה

 ;198828–ט"התשמ(, חולים בבתי בסיעוד עוסקים) העם בריאות תקנות .28  

 .200129–א"התשס, הרבניים הטוענים תקנות .29  

 
*************************************************************************************** 

 
  

                                                                    
 .436"ח התשס"א, עמ' ס 19
 .114"ח התשס"ה, עמ' ס 20
 .720"ח התשס"ח, עמ' ס 21
 .18"ח התשע"ג, עמ' ס 22
 .970ס"ח התשע"ו, עמ'  23
 .1374"ת התשכ"ג, עמ' ק 24
 .1289"ת התשל"ח, עמ' ק 25
 .1339ק"ת התשמ"א, עמ'  26
 .817עמ' "ת התשמ"ו, ק 27
 .227"ת התשמ"ט, עמ' ק 28
 .828"ת התשס"א, עמ' ק 29
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 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 2017–זהצעת חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים, התשע"ל
 

 הסתייגויות

 אין הסתייגויות
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