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חוק תיירות מרפא, התשע"ח-2018*

פרק א': הגדרות

בחוקזה-1רהגדרות

"אשרתתייר"-אשרהורישיוןלישיבתמעברלפיסעיף2)א()1(לחוקהכניסהלישראל
הכניסה לתקנות ר)ב( תקנה מסוגב/2לפי לישיבתביקור ורישיון אואשרה

לישראל,התשל"ד-4 119;

"ביתחולים"-כמשמעותובסעיף24לפקודתבריאותהעם;

"ביתחוליםממשלתי"-לרבותפעילותהמתבצעתבובידיתאגידבריאותכהגדרתו
בסעיף21לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-ר2198;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-31968;

"בעלשליטה"-מנהל,עובדאחראיבגוף,אומישישלוחלקהעולהעל%רבהוןאו
בזכותלקבלרווחיםשלאותוגוף;

"ועדתהעבודה"-ועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת;

"חוקזכויותהחולה"-חוקזכויותהחולה,התשנ"ו-41996;

"חוקהכניסהלישראל"-חוקהכניסהלישראל,התשי"ב-2ר19ר;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-  619;

"טיפולרפואי","מטופל"ו"מטפל"-כהגדרתםבחוקזכויותהחולה;

"מוסדרפואי"-מוסדרפואיציבוריאומוסדרפואיפרטי;

"מוסדרפואיפרטי"-ביתחוליםאומרפאהשאינםמוסדרפואיציבורי;

"מוסדרפואיציבורי"-כלאחדמאלה:

ביתחוליםממשלתיאומרפאהבבעלותממשלתית; )1(

ביתחוליםאומרפאהבבעלותקופתחולים; )2(

ביתחוליםאומרפאהבבעלותרשותמקומית; )3(

ביתחוליםאומרפאהשהםתאגידשהואמוסדציבוריכהגדרתובסעיף9 )4(
לפקודתמסהכנסה ;

ביתחוליםשאינוביתחוליםכאמורבפסקאות)1(עד)4(,שבתעודתרישומו )ר(
לפיפקודתבריאותהעםכלולותעמדותלרפואהדחופה)מיון(;

"המנהל"-המנהלהכללישלהמשרדאועובדהמשרדשהואהסמיכולענייןחוקזה,
כולואוחלקו;

התקבלבכנסתביוםו'באבהתשע"ח)18ביולי2018(]בישיבהשהחלהביוםה'באבהתשע"ח) 1ביולי2018([; *
הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1126,מיוםכ"בבאדרהתשע"ז)20במרס 201(,

עמ'1000ר
ק"תהתשל"ד,עמ' 1ר1ר 1

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ר 2

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 3

ס"חהתשנ"ו,עמ' 32ר 4

ס"חהתשי"ב,עמ'4ר3ר ר

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 6

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ר  
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"מרפאה"-כמשמעותהבסעיף34לפקודתבריאותהעםשניתןבהטיפולרפואיבידי
חמישהמטפליםלפחות;

"המרשם"-כמשמעותובסעיף3)א(;

"המשרד"-משרדהבריאות;

"נושאמשרה"-כהגדרתובחוקהחברות,התשנ"ט-81999;

"סוכןתיירותמרפא"-מישעוסקבתיווךלתיירותמרפאורשוםבמרשם;

"ענייןאישי",שלאדם-לרבותענייןאישישלקרובו,שלתאגידשהואאוקרובשלו
הםבעליענייןבו,אושלגוףשהואאוקרובשלוהםבעלישליטהבו;

"פקודתבריאותהעם"-פקודתבריאותהעם,91940;

"קרוב",שלאדם-בןזוג,הורה,הורההורה,אחאואחות,צאצא,צאצאשלבןזוג
ובניזוגםשלכלאחדמאלהאואדםאחרהסמוךעלשולחנושלאותואדם,וכן

שותף,מעסיקאועובדשלו;

"שעותפעילותרגילות"-השעותשמתחילתהמשמרתהראשונהשלמוסדרפואי,ובכל
מקרהלאיאוחרמןהשעה00ר ,עדלתחילתהמשמרתהשנייה,ובכלמקרהלא

לפניהשעה00רר1;

"תיווךלתיירותמרפא"-כלאחדמאלה:

עיסוקבתמורהבתיווךביןמוסדרפואילתיירמרפאלענייןמתןטיפולרפואי )1(
בישראללתיירהמרפאבמוסדרפואי;

עיסוקבתמורהבאיתורתיירימרפאבעבורמוסדרפואיעלידיגורםחיצוני; )2(

"תייר"-מישכניסתולישראלטעונהקבלתאשרתתייראושהואפטורמקבלתאשרה
כאמורלפיסעיף 1)ב(לחוקהכניסהלישראל,למעטמישכניסתולישראלהיא
לפיהיתרלשהייהבישראללפיחוקהאזרחותוהכניסהלישראל)הוראתשעה(,

התשס"ג-102003,ומתקייםלגביואחדמאלה:

הרשותהפלסטיניתכמשמעותהבהסכםהביניים,התחייבהאומחויבת,לפי )1(
ההסכםהאמור,לשלםבעדטיפולרפואיהניתןלו;לענייןזה,"הסכםהביניים"-
ההסכםכמשמעותובחוקיישוםהסכםהבינייםבדברהגדההמערביתורצועת

עזה)סמכויותשיפוטוהוראותאחרות()תיקוניחקיקה(,התשנ"ו-111996;

הוארשוםבקופתחוליםבהתאםלתקנותביטוחבריאותממלכתי)רישום )2(
בקופתחולים,זכויותוחובותשלמקבליהיתרשהייהלפיחוקהאזרחותוהכניסה

לישראל)הוראתשעה(,התשס"ג-2003(,התשע"ו-122016;

"תיירמרפא"-תיירהמקבלאומבקשלקבלטיפולרפואיבישראלבמוסדרפואי;

"תעריפוןמשרדהבריאות"-רשימתתעריפיהאשפוזוהשירותיםהאמבולטוריים,
התעריפים את המשקפת שלו, האינטרנט באתר הבריאות משרד שמפרסם
המעודכניםמזמןלזמןכפישנקבעובצוויםלפיסעיף12לחוקפיקוחעלמחירי

מצרכיםושירותים,התשנ"ו-131996;

"השר"-שרהבריאותר

"מרפאה"-כמשמעותהבסעיף34לפקודתבריאותהעםשניתןבהטיפולרפואיבידי
חמישהמטפליםלפחות;

"המרשם"-כמשמעותובסעיף3)א(;

"המשרד"-משרדהבריאות;

"נושאמשרה"-כהגדרתובחוקהחברות,התשנ"ט-81999;

"סוכןתיירותמרפא"-מישעוסקבתיווךלתיירותמרפאורשוםבמרשם;

"ענייןאישי",שלאדם-לרבותענייןאישישלקרובו,שלתאגידשהואאוקרובשלו
הםבעליענייןבו,אושלגוףשהואאוקרובשלוהםבעלישליטהבו;

"פקודתבריאותהעם"-פקודתבריאותהעם,91940;

"קרוב",שלאדם-בןזוג,הורה,הורההורה,אחאואחות,צאצא,צאצאשלבןזוג
ובניזוגםשלכלאחדמאלהאואדםאחרהסמוךעלשולחנושלאותואדם,וכן

שותף,מעסיקאועובדשלו;

"שעותפעילותרגילות"-השעותשמתחילתהמשמרתהראשונהשלמוסדרפואי,ובכל
מקרהלאיאוחרמןהשעה00ר ,עדלתחילתהמשמרתהשנייה,ובכלמקרהלא

לפניהשעה00רר1;

"תיווךלתיירותמרפא"-כלאחדמאלה:

עיסוקבתמורהבתיווךביןמוסדרפואילתיירמרפאלענייןמתןטיפולרפואי )1(
בישראללתיירהמרפאבמוסדרפואי;

עיסוקבתמורהבאיתורתיירימרפאבעבורמוסדרפואיעלידיגורםחיצוני; )2(

"תייר"-מישכניסתולישראלטעונהקבלתאשרתתייראושהואפטורמקבלתאשרה
כאמורלפיסעיף 1)ב(לחוקהכניסהלישראל,למעטמישכניסתולישראלהיא
לפיהיתרלשהייהבישראללפיחוקהאזרחותוהכניסהלישראל)הוראתשעה(,

התשס"ג-102003,ומתקייםלגביואחדמאלה:

הרשותהפלסטיניתכמשמעותהבהסכםהביניים,התחייבהאומחויבת,לפי )1(
ההסכםהאמור,לשלםבעדטיפולרפואיהניתןלו;לענייןזה,"הסכםהביניים"-
ההסכםכמשמעותובחוקיישוםהסכםהבינייםבדברהגדההמערביתורצועת

עזה)סמכויותשיפוטוהוראותאחרות()תיקוניחקיקה(,התשנ"ו-111996;

הוארשוםבקופתחוליםבהתאםלתקנותביטוחבריאותממלכתי)רישום )2(
בקופתחולים,זכויותוחובותשלמקבליהיתרשהייהלפיחוקהאזרחותוהכניסה

לישראל)הוראתשעה(,התשס"ג-2003(,התשע"ו-122016;

"תיירמרפא"-תיירהמקבלאומבקשלקבלטיפולרפואיבישראלבמוסדרפואי;

"תעריפוןמשרדהבריאות"-רשימתתעריפיהאשפוזוהשירותיםהאמבולטוריים,
התעריפים את המשקפת שלו, האינטרנט באתר הבריאות משרד שמפרסם
המעודכניםמזמןלזמןכפישנקבעובצוויםלפיסעיף12לחוקפיקוחעלמחירי

מצרכיםושירותים,התשנ"ו-131996;

"השר"-שרהבריאותר

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ר 8

ע"ר1940,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239ר 9

ס"חהתשס"ג,עמ'44רר 10

ס"חהתשנ"ו,עמ'34ר 11

ק"תהתשע"ו,עמ'1686ר 12

ס"חהתשנ"ו,עמ'192ר 13
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פרק ב': רישום סוכני תיירות מרפא

חובתרישוםופטור
מרישום

לאיעסוקאדםבתיווךלתיירותמרפאולאיתקשרעםמוסדרפואילשםתיווך2ר )א(
לתיירותמרפא,אלאאםכןהוארשוםבמרשםובהתאםלתנאיהרישוםולהוראותלפי

חוקזהר

לאיציגאדםאתעצמוכסוכןתיירותמרפאולאישתמשבכלתואראוכינוי )ב(
שמשתמעמהםשהואעוסקבתיווךלתיירותמרפא,אלאאםכןהוארשוםבמרשםר

הוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(לאיחולולענייןפעילותשלאיתורתיירימרפא )ג(
בעבורמוסדרפואיוביוזמתו,המבוצעתלרבותעלידיגורםחיצוניבאמצעותאתר

אינטרנטבלבד,ובלבדשמתקיימיםבהכלאלה:

למוסדהרפואייששליטהמוחלטתעלתוכןהפרסוםבאתרהאינטרנט; )1(

למוסדהרפואייששליטהמוחלטתעלתנאיההתקשרותעםתיירהמרפא; )2(

תיירהמרפאאינונדרשלשלםתמורהלגורםאחרפרטלמוסדהרפואיר )3(

מרשםשלסוכני
תיירותמרפא

המנהלינהלמרשםשלסוכניתיירותמרפא)בחוקזה-המרשם(ר3ר )א(

המרשםיהיהפתוחלעיוןהציבורבאתרהאינטרנטשלהמשרדובכלדרךנוספת )ב(
שיורההשר,והמידעבויפורסםבעברית,בערבית,באנגליתוברוסית,וכןבכלשפה

אחרתשעליהיורההשר;הודעהעלדרךנוספתכאמורתפורסםברשומותר

בקשהלרישום
במרשם

בקשהלרישוםבמרשם)בחוקזה-בקשהלרישום(תוגשלמנהלותכלולאתכל4ר )א(
אלה,לפיהעניין:

שםהמבקש,פרטיזיהויוומענו;היההמבקשתאגיד,תכלולהבקשהגםאת )1(
המסמכיםשעלפיהםהתאגדהתאגידאושעלפיהםהואפועל,וכןאתשמות
בעליהשליטהונושאיהמשרהבתאגיד,פרטיזיהויםומענם;היההמבקשעסק
שאינותאגיד,תכלולהבקשהגםאתשמותנושאיהמשרהבעסק,פרטיזיהוים

ומענם;

פרטיםבדברעיסוקיוהאחריםשלהמבקש,ככלשישנםר )2(

לבקשהיצורפומסמכיםהמעידיםעלקיוםהתנאיםלרישוםלפיסעיףר,כפי )ב(
שקבעהשרר

תנאיםלרישום
במרשם

המנהלירשוםבמרשםמבקששמתקיימיםלגביותנאיםאלה,לפיהעניין:רר )א(

לענייןמבקששהואיחיד- )1(

אםאינותושבישראל-ישלוכתובתאונציגבישראל; )א(

הואאינועובדמוסדרפואי; )ב(

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה,אין )ג(
הואראוילעסוקבתיווךלתיירותמרפא;

לענייןמבקששהואתאגיד-מתקייםלגביהתאגידוכןלגביכלמישיעסוק )2(
בתיווךלתיירותמרפאבתאגידוכלנושאיהמשרהובעליהשליטהבתאגיד,
)1()ג(,ולגבינושאימשרהובעלישליטהבתאגידשהם התנאיהמנויבפסקה

יחידים-מתקיימיםגםהתנאיםהמנוייםבפסקה)1()א(ו–)ב(;

לענייןמבקששהואתאגידשהתאגדמחוץלישראל- )3(

החברות, לחוק 346 סעיף לפי חוץ כחברת נרשם התאגיד )א(
התשנ"ט-1999;

DoCenter Id:801-02-2018-000597, received on -29/07/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ספרהחוקים0ר 2,י"זבאבהתשע"ח,2018ר ר29 96

במדינהשבההוקםהתאגידקיימתחקיקהמספקתלאיסורהלבנת )ב(
הון;

מתקייםלגביהתאגידוכןלגביכלמישיעסוקבתיווךלתיירותמרפא )ג(
בתאגידוכלנושאמשרהובעלשליטהבתאגיד,התנאיהמנויבפסקה
)1()ג(,ולגבינושאימשרהובעלישליטהבתאגידשהםיחידים-מתקיימים

גםהתנאיםהמנוייםבפסקה)1()א(ו–)ב(ר

לשםבדיקתהתנאילפיסעיףקטן)א()3()ב(תעבירהרשותלאיסורהלבנתהון )ב(
ומימוןטרור,מדישנה,לבקשתהמנהל,אתרשימתהמדינותשבהןלאקיימתחקיקה

לאיסורהלבנתהוןאושהחקיקהבהןאינהמספקתר

השר,באישורועדתהעבודה,רשאילקבועתנאיםנוספיםלרישוםבמרשם,לרבות )ג(
לענייןהכשרהשלסוכניתיירותמרפאר

השר,בהתייעצותעםשרהמשפטיםועםהשרלביטחוןהפנים,רשאילקבוע )ד(
הוראותלענייןבדיקתהרשעותשלתושביחוץבמדינותחוץר

ר,המנהלרשאילסרבלרשוםמבקשבמרשםאולסרב6רסירובלרישום עלאףהאמורבסעיף )א(
לחדשאתרישומושלמבקשבמרשם,אףשמתקיימיםלגביוהתנאיםלפיאותוסעיף,
לאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיו,אםהואסבור,עלסמךהמידעשברשותו,

כיהמבקשאינוראוילעסוקבתיווךלתיירותמרפאר

סירבהמנהללרשוםמבקשבמרשםאולחדשאתרישומו,יודיעלואתנימוקיו )ב(
בכתבר

תקופתהרישום
וחידושו

תוקףהרישוםבמרשםיהיהלתקופהשלארבעשנים,וניתןלחדשולתקופות ר )א(
נוספותשלארבעשניםבכלפעםר

סוכןתיירותמרפאהמבקשלחדשאתרישומולתקופהנוספת,יגישלמנהלבקשה )ב(
לחידושו90ימיםלפחותלפניתוםתקופתתוקפושלהרישוםר

סוכןתיירותמרפאיודיעלמנהלעלכלשינויבפרטמהפרטיםשמסרבבקשהלרישום,8רדיווחעלשינויים
בתוך30ימיםממועדהשינויר

פרק ג': חובות סוכן תיירות מרפא

חובותנאמנות
והגינותומסירת

מידע

סוכןתיירותמרפאיפעלבנאמנות,בהגינותובדרךמקובלת,הןכלפיתיירהמרפא9ר )א(
והןכלפיהמוסדהרפואיר

סוכןתיירותמרפאימסורלתיירהמרפאאתכלהמידעהרפואישנמסרלומהמוסד )ב(
הרפואילגביאותותייר,לרבותמידעשנמסרלובעלפהר

שמירהעלסודיות
רפואית

סוכןתיירותמרפאישמורבסודכלמידערפואיהנוגעלתיירמרפאשהגיעאליו10ר )א(
שלא כלשהו לגורם כאמור מידע ימסור ולא עבודתו, במהלך או עיסוקו במסגרת

בהסכמתתיירהמרפאר

לאנתןתיירמרפאאתהסכמתוכיסוכןתיירותמרפאיעבירלמוסדרפואימידע )ב(
רפואימסויםלגביוועקבכךמסרסוכןתיירותהמרפאלמוסדהרפואימידעחלקילגבי
התייר,יודיעסוכןתיירותהמרפאלמוסדהרפואיכיהמידעשהואמוסרלואינושלםר

הזמנהבכתב
לתיירמרפא

סוכןתיירותמרפאימסורלתיירהמרפאהזמנהכמשמעותהבסעיף 1)א(מאת11ר )א(
סעיף להזמנהבכתב,ויחולולענייןזההוראות המוסדהרפואי,ויקבלאתאישורו
 1)ג(ו–)ד(,בשינוייםהמחויבים;סוכןתיירותהמרפאיצרףלהזמנההצעתמחירמטעמור

במדינהשבההוקםהתאגידקיימתחקיקהמספקתלאיסורהלבנת )ב(
הון;

מתקייםלגביהתאגידוכןלגביכלמישיעסוקבתיווךלתיירותמרפא )ג(
בתאגידוכלנושאמשרהובעלשליטהבתאגיד,התנאיהמנויבפסקה
)1()ג(,ולגבינושאימשרהובעלישליטהבתאגידשהםיחידים-מתקיימים

גםהתנאיםהמנוייםבפסקה)1()א(ו–)ב(ר

לשםבדיקתהתנאילפיסעיףקטן)א()3()ב(תעבירהרשותלאיסורהלבנתהון )ב(
ומימוןטרור,מדישנה,לבקשתהמנהל,אתרשימתהמדינותשבהןלאקיימתחקיקה

לאיסורהלבנתהוןאושהחקיקהבהןאינהמספקתר

השר,באישורועדתהעבודה,רשאילקבועתנאיםנוספיםלרישוםבמרשם,לרבות )ג(
לענייןהכשרהשלסוכניתיירותמרפאר

השר,בהתייעצותעםשרהמשפטיםועםהשרלביטחוןהפנים,רשאילקבוע )ד(
הוראותלענייןבדיקתהרשעותשלתושביחוץבמדינותחוץר

ר,המנהלרשאילסרבלרשוםמבקשבמרשםאולסרב6ר עלאףהאמורבסעיף )א(
לחדשאתרישומושלמבקשבמרשם,אףשמתקיימיםלגביוהתנאיםלפיאותוסעיף,
לאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיו,אםהואסבור,עלסמךהמידעשברשותו,

כיהמבקשאינוראוילעסוקבתיווךלתיירותמרפאר

סירובלרישום

סירבהמנהללרשוםמבקשבמרשםאולחדשאתרישומו,יודיעלואתנימוקיו )ב(
בכתבר

תוקףהרישוםבמרשםיהיהלתקופהשלארבעשנים,וניתןלחדשולתקופות ר )א(
נוספותשלארבעשניםבכלפעםר

תקופתהרישום
וחידושו

סוכןתיירותמרפאהמבקשלחדשאתרישומולתקופהנוספת,יגישלמנהלבקשה )ב(
לחידושו90ימיםלפחותלפניתוםתקופתתוקפושלהרישוםר

סוכןתיירותמרפאיודיעלמנהלעלכלשינויבפרטמהפרטיםשמסרבבקשהלרישום,8ר
בתוך30ימיםממועדהשינויר

דיווחעלשינויים

פרק ג': חובות סוכן תיירות מרפא

סוכןתיירותמרפאיפעלבנאמנות,בהגינותובדרךמקובלת,הןכלפיתיירהמרפא9ר )א(
והןכלפיהמוסדהרפואיר

חובותנאמנות
והגינותומסירת

מידע

סוכןתיירותמרפאימסורלתיירהמרפאאתכלהמידעהרפואישנמסרלומהמוסד )ב(
הרפואילגביאותותייר,לרבותמידעשנמסרלובעלפהר

סוכןתיירותמרפאישמורבסודכלמידערפואיהנוגעלתיירמרפאשהגיעאליו10ר )א(
שלא כלשהו לגורם כאמור מידע ימסור ולא עבודתו, במהלך או עיסוקו במסגרת

בהסכמתתיירהמרפאר

שמירהעלסודיות
רפואית

לאנתןתיירמרפאאתהסכמתוכיסוכןתיירותמרפאיעבירלמוסדרפואימידע )ב(
רפואימסויםלגביוועקבכךמסרסוכןתיירותהמרפאלמוסדהרפואימידעחלקילגבי
התייר,יודיעסוכןתיירותהמרפאלמוסדהרפואיכיהמידעשהואמוסרלואינושלםר

סוכןתיירותמרפאימסורלתיירהמרפאהזמנהכמשמעותהבסעיף 1)א(מאת11ר )א(
המוסדהרפואי,ויקבלאתאישורולהזמנהבכתב,ויחולולענייןזההוראותסעיף
 1)ג(ו–)ד(,בשינוייםהמחויבים;סוכןתיירותהמרפאיצרףלהזמנההצעתמחירמטעמור

הזמנהבכתב
לתיירמרפא
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הוראותסעיףזהלאיחולואםהמוסדהרפואימסרלתיירהמרפא,במישרין,הזמנה )ב(
והצעתמחירלפיסעיף 1ר

סוכןתיירותמרפאלאיבצעתיווךלתיירותמרפאאםישלוענייןאישיבנוגע12רגילויענייןאישי )א(
למוסדהרפואישבויינתןהטיפולהרפואיאולאישצוותבאותומוסדרפואי,אלאאםכן
גילהלתיירהמרפאאתעניינוהאישיכאמורוקיבלאתהסכמתובכתבלביצועהתיווך

לתיירותמרפאבמוסדהרפואיר

לאיראובעמלהבעדתיווךלתיירותמרפאהמשולמתבידימוסדרפואילסוכן )ב(
תיירותמרפאכענייןאישילענייןסעיףזהר

איסוריצירת
קשרעםמטפלים
שלאדרךהנהלת

המוסדהרפואי

יצירתקשרשלסוכןתיירותמרפאעםמוסדרפואי,בכלהנוגעלתיווךלתיירותמרפא,13ר
תתבצערקעםגורםבהנהלתאותומוסדרפואישנקבעעלידימנהלהמוסדהרפואי,

ולאעםמטפליםבמוסדהרפואיר

זיהויבאמצעות
תג

סוכןתיירותמרפאיענוד,באופןגלוי,תגהמזההאתשמוואתעיסוקוכסוכןתיירות14ר
מרפא,בעתשהואשוההבמוסדרפואיבמסגרתעיסוקוכאמורר

פרק ד': חובות מוסד רפואי המטפל בתיירי מרפא

תנאיםלמתןטיפול
רפואילתיירי

מרפא

מוסדרפואילאייתןטיפולרפואילתיירמרפאאלאאםכןמתקיימיםלגביוכלאלה:ר1ר

עיקרפעילותוכמוסדרפואיוכןעיקרהפעילותבמחלקהשבהיטופלהתיירהם )1(
מתןטיפולרפואילמטופליםשאינםתיירימרפא;

ישבידוכדילהבטיחמתןטיפולרפואינאותלתיירהמרפא; )2(

תנאיםנוספיםשקבעהשרבאישורועדתהעבודהר )3(

איסורהתקשרות
למטרתתיווך

לתיירותמרפאעם
מישאינורשום

במרשם

לאיתקשרמוסדרפואיעםאדםלביצועתיווךלתיירותמרפאולאישלםלאדםתשלום16ר
בעדתיווךלתיירותמרפא,אלאאםכןאותואדםרשוםבמרשם,למעטאםהואפטור

מרישוםלפיהוראותסעיף2)ג(ר

הזמנהבכתב
לתיירמרפא

מוסדרפואיהמבקשלהתקשרעםתיירמרפאלשםמתןטיפולרפואיימסורלתייר 1ר )א(
המרפא,במישריןאובאמצעותסוכןתיירותמרפא,הזמנהבכתבלביצועטיפולרפואי,

שתכלולאתכלאלה)בסעיףזה-הזמנה(:

האבחנההרפואיתהמשוערתופירוטהמסמכיםשעליהםהיאמתבססת;לא )1(
היתהאפשרותלאבחנהרפואיתעלבסיסהמסמכיםהקיימים,יפורטוהבדיקות

הרפואיותהנדרשותוהאבחנותהרפואיותשישלאשראולשלול;

פירוטהטיפולהרפואיהמוצעבהתאםלאבחנההרפואיתהמשוערת; )2(

סיכוניםמשמעותייםהכרוכיםבטיפולהרפואיהמוצע,הןבשלסוגהטיפול )3(
והןבשלנסיבותיוהאישיותשלתיירהמרפא;

הרפואית לאבחנה בהתאם המוצע הרפואי הטיפול סיכויי הערכת )4(
המשוערת;

במוסדרפואיציבורי-הפניהלתעריפוןמשרדהבריאותולכתובתאתר )ר(
האינטרנטשלהמשרדשבהניתןלעייןבו;

פרטיםנוספיםשקבעהשרבאישורועדתהעבודהר )6(

מוסדרפואייצרףלהזמנההצעתמחירמפורטתלענייןהטיפולהרפואיהמוצע )ב(
המפורטבהזמנה,וכןהערכהמשוערתשלהעלויותהכרוכותבטיפוליםנוספיםשאינם

חלקמהטיפולהרפואיהמוצע,שעשוייםלהינתןלתיירהמרפאבמידתהצורךר
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ההזמנהתיכתבבשפההאנגלית,ובמידתהצורךתימסרלתיירהמרפאבצירוף )ג(
תרגוםלשפהאחרתהמובנתלור

ההזמנהתימסרלתיירהמרפאותאושרעלידובכתבלפניהגעתולמוסדהרפואי )ד(
לשםהטיפולהרפואי,ולענייןתיירמרפאשהקשרבינווביןהמוסדהרפואיאוסוכן

תיירותהמרפאנוצרעודלפניכניסתולישראל-זמןסבירלפניכניסתולישראלר

אישורבכתבשלתיירהמרפאבדברההזמנהוהצעתהמחירהמצורפתלהכאמור )ה(
בסעיףקטן)ד(אובסעיף11)א(,לפיהעניין,היאתנאילהתקשרותשלהמוסדהרפואיעם
סוכןתיירותמרפא,לענייןמתןטיפולרפואילתיירהמרפאכאמורבפסקה)1(להגדרה

"תיווךלתיירותמרפא"ר

הוראותלעניין
מתןהסכמהמדעת

במקרהשלהעדר
כשירות

מוסדרפואיהמטפלבתיירמרפאיקבלמתיירהמרפא,לפניתחילתהטיפולהרפואי18ר
לפחותאחדמאלה:

הוראותכיצדעליולפעולאםתיירהמרפאלאיהיהכשירלתתהסכמהמדעת )1(
לטיפולהרפואיכאמורבסעיף13לחוקזכויותהחולה;

הודעהעלבאכוחשתיירהמרפאמינהשיהיהמוסמךלהסכיםבמקומולטיפול )2(
רפואי,ועלהנסיבותוהתנאיםשפורטובייפויהכוחלהסכמהכאמורר

חשבוןלתייר
המרפא

מוסדרפואיהמטפלבתיירמרפאימסורלגורםהמשלםבעדהטיפולהרפואיבתייר19ר )א(
המרפאחשבוןמפורטלגביהסכומיםששולמובעדאותוטיפולר

החשבוןייכתבבשפההאנגלית,ובמידתהצורךיימסרלתיירהמרפאבצירוף )ב(
תרגוםלשפהאחרתהמובנתלור

אחריותהמוסד
הרפואי

למוסדרפואיהמטפלבתיירימרפאתהיהאחריותכוללתבכלהנוגעלטיפולהרפואי20ר
בתיירהמרפאבאותומוסדרפואי,ובכללזהיהיהאחראילתיאוםביןהגורמיםהשונים

במוסדהרפואילשםביצועהפעולותהנדרשותבמסגרתהטיפולכאמורר

אי־העדפתתיירי
מרפא

בלילגרועמהוראותכלדין,מוסדרפואיהמטפלבתיירימרפאלאיעדיףתיירמרפא21ר
עלפנימטופלשאינותיירמרפא,לרבותבענייניםאלה:

איכותהטיפולהרפואי; )1(

זמינותהתוריםבמועדקביעתם; )2(

הקצאתמשאביםלרבותמטפלים,וכןמתןנגישותלכלתשתיותהמוסדהרפואי )3(
ובכללזהמיטותאשפוז,מעבדות,מחשובומרפאות;

שירותיםהנלוויםלטיפולהרפואי,לרבותתנאיאשפוזושירותימלונאותבמוסד )4(
הרפואיר

איכותהטיפול
הרפואיהניתן

לתיירמרפא

בלילגרועמהוראותכלדין,איכותהטיפולהרפואיהניתןלתיירמרפאבמוסדרפואי22ר
לאתפחתמאיכותהטיפולהרפואיהמקובלתבמוסדהרפואילגבימטופליושאינם

תיירימרפאר

רישוםחשבונאי
נפרד

מוסדרפואיהמטפלבתיירימרפאיקייםהפרדהחשבונאיתלענייןהטיפולהרפואי23ר
בתיירימרפא,לרבותבאמצעותקיוםמערךרישוםנפרדשלהכנסותוהוצאות,והכול

לפיכלליחשבונאותמקובליםר

מסירתמידע
למנהל

מוסדרפואיהמטפלבתיירימרפאימסורלמנהל,לפיהוראותיו,מידעבעניינים24ר )א(
אלה:

התפוסהבמחלקותשבהןניתןטיפולרפואילתיירימרפאוהיחסביןתיירי )1(
המרפאוביןהמטופליםהאחריםבאותןמחלקות;

ההזמנהתיכתבבשפההאנגלית,ובמידתהצורךתימסרלתיירהמרפאבצירוף )ג(
תרגוםלשפהאחרתהמובנתלור

ההזמנהתימסרלתיירהמרפאותאושרעלידובכתבלפניהגעתולמוסדהרפואי )ד(
לשםהטיפולהרפואי,ולענייןתיירמרפאשהקשרבינווביןהמוסדהרפואיאוסוכן

תיירותהמרפאנוצרעודלפניכניסתולישראל-זמןסבירלפניכניסתולישראלר

אישורבכתבשלתיירהמרפאבדברההזמנהוהצעתהמחירהמצורפתלהכאמור )ה(
בסעיףקטן)ד(אובסעיף11)א(,לפיהעניין,היאתנאילהתקשרותשלהמוסדהרפואיעם
סוכןתיירותמרפא,לענייןמתןטיפולרפואילתיירהמרפאכאמורבפסקה)1(להגדרה

"תיווךלתיירותמרפא"ר

מוסדרפואיהמטפלבתיירמרפאיקבלמתיירהמרפא,לפניתחילתהטיפולהרפואי18ר
לפחותאחדמאלה:

הוראותלעניין
מתןהסכמהמדעת

במקרהשלהעדר
כשירות הוראותכיצדעליולפעולאםתיירהמרפאלאיהיהכשירלתתהסכמהמדעת )1(

לטיפולהרפואיכאמורבסעיף13לחוקזכויותהחולה;

הודעהעלבאכוחשתיירהמרפאמינהשיהיהמוסמךלהסכיםבמקומולטיפול )2(
רפואי,ועלהנסיבותוהתנאיםשפורטובייפויהכוחלהסכמהכאמורר

מוסדרפואיהמטפלבתיירמרפאימסורלגורםהמשלםבעדהטיפולהרפואיבתייר19ר )א(
המרפאחשבוןמפורטלגביהסכומיםששולמובעדאותוטיפולר

חשבוןלתייר
המרפא

החשבוןייכתבבשפההאנגלית,ובמידתהצורךיימסרלתיירהמרפאבצירוף )ב(
תרגוםלשפהאחרתהמובנתלור

למוסדרפואיהמטפלבתיירימרפאתהיהאחריותכוללתבכלהנוגעלטיפולהרפואי20ר
בתיירהמרפאבאותומוסדרפואי,ובכללזהיהיהאחראילתיאוםביןהגורמיםהשונים

במוסדהרפואילשםביצועהפעולותהנדרשותבמסגרתהטיפולכאמורר

אחריותהמוסד
הרפואי

בלילגרועמהוראותכלדין,מוסדרפואיהמטפלבתיירימרפאלאיעדיףתיירמרפא21ר
עלפנימטופלשאינותיירמרפא,לרבותבענייניםאלה:

אי־העדפתתיירי
מרפא

איכותהטיפולהרפואי; )1(

זמינותהתוריםבמועדקביעתם; )2(

הקצאתמשאביםלרבותמטפלים,וכןמתןנגישותלכלתשתיותהמוסדהרפואי )3(
ובכללזהמיטותאשפוז,מעבדות,מחשובומרפאות;

שירותיםהנלוויםלטיפולהרפואי,לרבותתנאיאשפוזושירותימלונאותבמוסד )4(
הרפואיר

בלילגרועמהוראותכלדין,איכותהטיפולהרפואיהניתןלתיירמרפאבמוסדרפואי22ר
לאתפחתמאיכותהטיפולהרפואיהמקובלתבמוסדהרפואילגבימטופליושאינם

תיירימרפאר

איכותהטיפול
הרפואיהניתן

לתיירמרפא

מוסדרפואיהמטפלבתיירימרפאיקייםהפרדהחשבונאיתלענייןהטיפולהרפואי23ר
בתיירימרפא,לרבותבאמצעותקיוםמערךרישוםנפרדשלהכנסותוהוצאות,והכול

לפיכלליחשבונאותמקובליםר

רישוםחשבונאי
נפרד

מוסדרפואיהמטפלבתיירימרפאימסורלמנהל,לפיהוראותיו,מידעבעניינים24ר )א(
אלה:

מסירתמידע
למנהל

התפוסהבמחלקותשבהןניתןטיפולרפואילתיירימרפאוהיחסביןתיירי )1(
המרפאוביןהמטופליםהאחריםבאותןמחלקות;
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הזמינותשלהשירותיםהרפואייםהניתניםבשירותהאמבולטוריוהאשפוזי )2(
במוסדהרפואיר

השר,באישורועדתהעבודה,רשאילקבועהוראותלענייןמידענוסףשעלמוסד )ב(
רפואיהמטפלבתיירימרפאלמסורלמנהלוכןלענייןתדירותמסירתהמידעלפיסעיף

זה,מועדימסירתוואופןמסירתור

בתקופהשלחמששניםמיוםתחילתושלחוקזהימסורהשרלוועדתהעבודה, )ג(
אחתלשנה,דוחמסכםשלהמידעשנמסרלומהמוסדותהרפואייםלפיסעיףזהר

מוסדרפואיהמטפלבתיירימרפאימסורלמנהל,אחתלשנה-ר2רדיווחשנתילמנהל )א(

מידעבדברהשירותיםהרפואייםשניתנובמוסדהרפואילתיירימרפא )1(
באותהשנהוהיקפםיחסיתלכללהשירותיםשנתןהמוסדהרפואי;

מרפא מתיירות משאבים ייעוד שעניינה הרפואי המוסד שערך תכנית )2(
לטובתחיזוקשירותיהבריאותהניתניםבמוסדהרפואילמטופליםשאינםתיירי

מרפא,לרבותהתשתיותהנדרשותלשםמתןהשירותיםכאמור;

מידענוסףשקבעהשרבאישורועדתהעבודהר )3(

בתקופהשלחמששניםמיוםתחילתושלחוקזהימסורהשרלוועדתהעבודה, )ב(
אחתלשנה,דיווחבדברהסכומיםשמקורםבחיסכוןבהעברותתקציביותלבתיחולים
המטפליםבתיירימרפא,שהמשרדהעבירלבתיחוליםבפריפריהשאינםמטפלים

בתיירימרפא,בדרךשלויסותר

העברתתיירמרפא
ממוסדרפואיאחד

לאחר

מוסדרפואיהמטפלבתיירמרפא,המעבירתיירמרפאשבטיפולולמוסדרפואיאחר26ר
)בסעיףזה-מוסדרפואימעביר(,יהיהאחראילשלםלמוסדהרפואישאליוהועבר
תיירהמרפא)בסעיףזה-מוסדרפואינעבר(אתהתשלוםבעדהטיפולהרפואיבו
במוסדהרפואיהנעבר;ואולםהמוסדהרפואיהמעביריהיהרשאילערוךהתחשבנות
עםתיירהמרפאבעדהתשלוםכאמורובלבדשלאיגבהמתיירהמרפא,לרבותממי
שנושאבתשלוםבעבורו,יותרממהששילםהמוסדהרפואיהמעבירלמוסדהרפואי

הנעברולאיפיקרווחמההעברהכאמורר

הוראותמיוחדות
לענייןמוסדרפואי

ציבורי

לגבימוסדרפואיציבוריהמטפלבתיירימרפא,יחולוגםהוראותאלה: 2ר )א(

לאיינתןבוטיפולרפואילתיירמרפאבשעותהפעילותהרגילות;לענייןזה, )1(
"טיפולרפואי"-למעטכלאחדמאלה:

טיפולרפואיבמצבחירוםרפואיכהגדרתובחוקזכויותהחולה; )א(

טיפולרפואישתיירהמרפאנזקקלובמהלךשהותובישראל,ובלבד )ב(
שקבלתהטיפולהרפואיהאמוראינההמטרההעיקריתשלשמההגיע

לישראל;

עלאףהאמורבפסקה)1(,המנהלרשאימשיקוליםרפואיים,לתתאישור )2(
למוסדרפואיציבורילבצעבתיירמרפאטיפולרפואיהמנויברשימתהטיפולים
ובלבד הרגילות, הפעילות בשעות )ב(, קטן סעיף השרלפי שקבע הרפואיים
כאמור בשעות מרפא לתיירי רפואיים טיפולים כנגדמתן מצאכי שהמנהל
מתבצעתבמוסדהרפואיתוספתמקבילהשלשעותטיפולרפואיבמטופלים

שאינםתיירימרפא;

הגבוה סכום מרפא, לתייר רפואי טיפול מתן בשל למטפל, ישולם לא )3(
מהסכוםשהיהמשולםלובשלמתןאותוטיפולרפואילמטופלשאינותיירמרפא,

אלאאםכןמתקיימותנסיבותהמצדיקותזאתשקבעהשרלפיסעיףקטן)ג(ר
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השר,באישורועדתהעבודה,רשאילקבוערשימהשלטיפוליםרפואייםשלגביהם )ב(
יהיהרשאיהמנהללתתאישורלמוסדרפואיציבורילפיסעיףקטן)א()2(ר

השר,בהתייעצותעםשרהאוצרובאישורועדתהעבודה,רשאילקבועהוראות )ג(
לענייןתשלוםלמטפלבמוסדרפואיציבוריבשלטיפולרפואיבתיירמרפאבמוסד

הרפואיכאמור,ובלבדשהטיפולניתןבשעותשאינןשעותהפעילותהרגילותר

פרק ה': משמעת

סוכןתיירותמרפאשעשהאחדמאלה,עברעבירתמשמעת:28רעבירתמשמעת

נהגבדרךשאינההולמתאתעיסוקו; )1(

הפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,המטילהעליואיסוראוחובה; )2(

השיגאתרישומובמרשםבמצגשווא; )3(

גילהחוסריכולת,חוסראחריותאורשלנותחמורהבעיסוקוכסוכןתיירותמרפא; )4(

מהותה, שמפאת פלילית בעבירה לישראל, מחוץ ובין בישראל בין הורשע, )ר(
חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילשמשסוכןתיירותמרפאר

השרימנהועדתמשמעת,שתפקידהלדוןולהחליטבעבירותמשמעתשלסוכני29רועדתהמשמעת )א(
תיירותמרפא)בפרקזה-ועדתהמשמעת(ר

ועדתהמשמעתתהיהבתשלושהחברים,והם: )ב(

מישכשירלהתמנותלשופטשלביתמשפטשלום,והואיהיההיושבראש; )1(

נציגשלארגוןהמייצגאתהמספרהגדולביותרשלסוכניתיירותמרפא )2(
המאורגניםבישראל,לפיהמלצהשלהארגון;

רופאשהואעובדהמדינהר )3(

השרימנהממלאימקוםלחבריועדתהמשמעתלפיהוראותסעיףזהר )ג(

סייגיםלמינוישל
חברועדתמשמעת

לאימונהלחברועדתהמשמעתמישמתקייםבואחדמאלה:30ר

הואהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעת,שמפאתמהותה,חומרתהאו )1(
נסיבותיהאיןהואראוילשמשחברבוועדתהמשמעתאושביתהמשפטקבעלגביו

שעברעבירהכאמור;

הוגשונגדוכתבאישוםאוקובלנהבשלעבירהכאמורבפסקה)1(וטרםניתןפסק )2(
דיןסופיבעניין;

הואעלוללהימצא,במישריןאובעקיפין,באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםבין )3(
תפקידוכחברועדתהמשמעתלביןענייןאישיאותפקידאחרשלור

חברועדתהמשמעתימונהלתקופהשלארבעשנים,ורשאיהשרלשובולמנותו31רתקופתכהונה )א(
לתקופתכהונהאחתנוספתר

הודעהעלמינויחבריועדתהמשמעתתפורסםבאתרהאינטרנטשלהמשרדר )ב(

חברועדתהמשמעתיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתו,בהתקייםאחדמאלה:32רהפסקתכהונה

הואהתפטרמחברותובוועדתהמשמעתבמסירתכתבהתפטרותלשר; )1(

מתקייםבו,לדעתהשראולפיקביעתביתהמשפט,האמורבסעיף30)1(; )2(

חדללהתקייםלגביותנאימתנאיהכשירותלפיסעיף29)ב(,שמכוחםמונהלחבר )3(
ועדתהמשמעתר

השר,באישורועדתהעבודה,רשאילקבוערשימהשלטיפוליםרפואייםשלגביהם )ב(
יהיהרשאיהמנהללתתאישורלמוסדרפואיציבורילפיסעיףקטן)א()2(ר

השר,בהתייעצותעםשרהאוצרובאישורועדתהעבודה,רשאילקבועהוראות )ג(
לענייןתשלוםלמטפלבמוסדרפואיציבוריבשלטיפולרפואיבתיירמרפאבמוסד

הרפואיכאמור,ובלבדשהטיפולניתןבשעותשאינןשעותהפעילותהרגילותר

פרק ה': משמעת

עבירתמשמעתסוכןתיירותמרפאשעשהאחדמאלה,עברעבירתמשמעת:28ר

נהגבדרךשאינההולמתאתעיסוקו; )1(

הפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,המטילהעליואיסוראוחובה; )2(

השיגאתרישומובמרשםבמצגשווא; )3(

גילהחוסריכולת,חוסראחריותאורשלנותחמורהבעיסוקוכסוכןתיירותמרפא; )4(

מהותה, שמפאת פלילית בעבירה לישראל, מחוץ ובין בישראל בין הורשע, )ר(
חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילשמשסוכןתיירותמרפאר

השרימנהועדתמשמעת,שתפקידהלדוןולהחליטבעבירותמשמעתשלסוכני29ר )א(
תיירותמרפא)בפרקזה-ועדתהמשמעת(ר

ועדתהמשמעת

ועדתהמשמעתתהיהבתשלושהחברים,והם: )ב(

מישכשירלהתמנותלשופטשלביתמשפטשלום,והואיהיההיושבראש; )1(

נציגשלארגוןהמייצגאתהמספרהגדולביותרשלסוכניתיירותמרפא )2(
המאורגניםבישראל,לפיהמלצהשלהארגון;

רופאשהואעובדהמדינהר )3(

השרימנהממלאימקוםלחבריועדתהמשמעתלפיהוראותסעיףזהר )ג(

סייגיםלמינוישללאימונהלחברועדתהמשמעתמישמתקייםבואחדמאלה:30ר
חברועדתמשמעת

הואהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעת,שמפאתמהותה,חומרתהאו )1(
נסיבותיהאיןהואראוילשמשחברבוועדתהמשמעתאושביתהמשפטקבעלגביו

שעברעבירהכאמור;

הוגשונגדוכתבאישוםאוקובלנהבשלעבירהכאמורבפסקה)1(וטרםניתןפסק )2(
דיןסופיבעניין;

הואעלוללהימצא,במישריןאובעקיפין,באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםבין )3(
תפקידוכחברועדתהמשמעתלביןענייןאישיאותפקידאחרשלור

חברועדתהמשמעתימונהלתקופהשלארבעשנים,ורשאיהשרלשובולמנותו31ר )א(
לתקופתכהונהאחתנוספתר

תקופתכהונה

הודעהעלמינויחבריועדתהמשמעתתפורסםבאתרהאינטרנטשלהמשרדר )ב(

הפסקתכהונהחברועדתהמשמעתיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתו,בהתקייםאחדמאלה:32ר

הואהתפטרמחברותובוועדתהמשמעתבמסירתכתבהתפטרותלשר; )1(

מתקייםבו,לדעתהשראולפיקביעתביתהמשפט,האמורבסעיף30)1(; )2(

חדללהתקייםלגביותנאימתנאיהכשירותלפיסעיף29)ב(,שמכוחםמונהלחבר )3(
ועדתהמשמעתר
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השררשאי,בהודעהבכתב,להעבירחברועדתהמשמעתמכהונתו,בהתקייםאחד33רהעברהמכהונה
מאלה:

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו; )1(

התקייםבוהאמורבסעיף30)2(או)3(; )2(

התקיימובונסיבותאחרותשבשלהןאיןהואראוילכהןכחברועדתהמשמעתר )3(

נוכחהיועץהמשפטישלהמשרדאועורךדיןעובדהמדינהשהואהסמיךלכך34רהגשתקובלנה )א(
)בפרקזה-תובע(,כיישראיותלכאורהלכךשסוכןתיירותמרפאעברעבירתמשמעת,
יגישנגדוקובלנהלוועדתהמשמעת,אלאאםכןסברשנסיבותהענייןבכללותןאינן

מתאימותלהגשתקובלנהכאמורר

תלונותעלעבירותמשמעתשלסוכןתיירותמרפאיתבררובידיתובעאו)ב( )1(
בידיעובדהמדינהשהשרהסמיכולכך)בפרקזה-חוקר(ר

חוקריםשהוסמכולפיפסקה)1(יפעלולפיהנחיותהתובעויגישולואת )2(
ממצאיבירורםואתתוצאותיור

לפי הסמכויות לחוקר נתונות יהיו זה סעיף לפי סמכויותיו ביצוע לשם )ג(
סעיף2לפקודתהפרוצדורההפלילית)עדות(14,וסעיף3לפקודההאמורהיחול,בשינויים

המחויבים,עלחקירהשערךחוקרר

פסילתחבר
ועדתהמשמעת

תובעאונקבלרשאילבקשלפסולחברועדתהמשמעתמלישבבדיןאםקיימותר3ר )א(
נסיבותשישבהןכדיליצורחששממשילמשואפניםבבירורהקובלנהר

לאתישמעבקשהכאמורבסעיףקטן)א(אלאבתחילתהדיוןאומידלאחרשנודעו )ב(
לתובעאולנקבלהנסיבותשישבהןכדיליצורחששממשילמשואפניםכאמורבאותו

סעיףקטןר

נטענהטענתפסלותנגדחברועדתהמשמעת,תחליטבהועדתהמשמעתלאלתר )ג(
ולפנישתיתןכלהחלטהאחרתר

עלהחלטתועדתהמשמעתבענייןפסלותחברהוועדה,רשאיתובעאונקבל )ד(
לערערלפניביתהמשפטהמחוזיבתוךר1ימיםמיוםהמצאתההחלטהר

סדריעבודתועדת
המשמעתוגמול

המנייןהחוקיבישיבותועדתהמשמעתהואכלחבריהר36ר )א(

החלטותועדתהמשמעתיתקבלוברובקולותחבריהר )ב(

חברועדתהמשמעתשאינועובדהמדינהיהיהזכאילגמולבעדהשתתפותו )ג(
בדיוניהשלועדתהמשמעת,בסכומיםולפיתנאיםשקבעהשרבהסכמתשרהאוצרר

במילויתפקידואיןעלחברועדתהמשמעתמרותזולתמרותושלהדיןר 3ראי־תלות

הדיוןבוועדת
המשמעת

דיוןמשמעתייתנהלבנוכחותהתובעוהנקבל,אךועדתהמשמעתרשאיתלנהל38ר )א(
דיוןשלאבנוכחותהנקבל,באחדמאלה:

סניגורושלהנקבלהתייצבבמקומו; )1(

הנקבלנעדרמהישיבהבלאסיבהמספקת,לאחרשהוזהרשאםייעדרבלא )2(
סיבהמספקתתהיההוועדהרשאיתלדוןבעניינושלאבפניו;לענייןפסקהזולא

יראוהיעדרותמהארץכסיבהמספקתר

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(439,)א( 46ר 14
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ועדתהמשמעתתדוןבדלתייםסגורות,אלאאםכןהורתהלקייםאתהדיון,)ב( )1(
כולואומקצתו,בפומבי;ביקשהנקבלכיהדיוןיתקייםבפומבי,תקיימוועדת
המשמעתבפומבי,אלאאםכןהורתה,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,לקייםאת

הדיון,כולואוחלקו,בדלתייםסגורותר

28)ר( בעבירתמשמעתכאמורבסעיף הדיון ,)1( עלאףהאמורבפסקה )2(
יתקייםבפומבי,אלאאםכןפסקהדיןכאמורבאותוסעיף,כולואוחלקו,נאסר

לפרסוםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב()1(- )ג(

בקובלנה סגורות בדלתיים המתקיים בדיון נוכח להיות זכאי המתלונן )1(
בחירתו, אותו,לפי המלווה שאדם הוא זכאי וכן תלונתו, יסוד על שהוגשה
יהיהנוכחעמובדיון,אלאאםכןהחליטהועדתהמשמעת,מטעמיםמיוחדים

שיירשמו,שלאלאפשראתנוכחותםבדיון,כולואוחלקו;

ועדתהמשמעתרשאית,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,לאפשרלאדםאחר )2(
שאינוהתובעאוהנקבללהיותנוכחבדיוןר

עלדיוןבדלתייםסגורותועלדיוןבפומבילפיסעיףזהיחולוההוראותלעניין )ד(
איסורפרסוםלפיסעיף0 לחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-1984ר1,בשינויים

המחויביםר

סדרידיןודיני
ראיות

ועדת39ר לפני הדין סדרי את יקבע השר, עם התייעצות לאחר המשפטים, שר )א(
המשמעתובערעורלביתהמשפט,לרבותהדרךלהגשתהערעור;בענייןשלאנקבעה
לגביוהוראהבתקנותכאמור,תפעלהוועדהבדרךהנראיתלהצודקתומועילהביותרר

הסמכותלהחליטבענייניםשבסדרידיןהנוגעיםלקובלנהמסוימתנתונהליושב )ב(
ראשועדתהמשמעת,שעהשהוועדהאינהיושבתבדיןר

ועדתהמשמעתאינהכפופהלדיניהראיות,למעטלדיניםבדברראיותחסויות, )ג(
אלאאםכןקבעשרהמשפטים,לאחרהתייעצותעםהשר,כיעלועדתהמשמעתיחולו

חלקמדיניהראיותכפישיקבער

הממצאיםוהמסקנותבהכרעתהדיןשבפסקדיןסופיבמשפטפליליהמרשיעאת )ד(
הנקבל,יראואותםכמוכחיםבהליךמשמעתינגדאותונקבלר

עלאףהאמורבסעיף36)א(,נעדרחברועדתהמשמעתשאינויושבראשהוועדה,40רמותבחסר )א(
מישיבה,יתקייםהדיוןבאותהישיבהלפניחבריהוועדההנוכחים,אםהסכימולכך

הצדדים,אלאאםכןהחליטהיושבראשלדחותאתהדיוןר

ועדת לפני אלא יסתיים לא )א( קטן בסעיף כאמור חסר במותב שנערך דיון )ב(
המשמעתבהרכבההמלאר

נבצרמחברועדתהמשמעתשאינויושבראשהוועדהלסייםאתהדיון,יצרף41רמותבקטוע )א(
היושבראשחבראחרבמקומו,מקרבממלאיהמקוםכאמורבסעיף29)ג(,שמתקיימים
בואותםתנאיכשירות,אלאאםכןהחליטמטעמיםשיירשמוולאחרשנתןלבעליהדין

הזדמנותלטעוןאתטענותיהם,כיצירוףחבראחרעלוללגרוםלעיוותדיןר

צורףחבראחרכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיתועדתהמשמעתלהמשיךבדיון )ב(
מהשלבשאליוהגיעהבהרכבההקודם,אםסברהשלאייגרםעיוותדין,לאחרשנתנה
לבעליהדיןהזדמנותלטעוןאתטענותיהם;החליטההוועדהלהמשיךבדיון,רשאית

ועדתהמשמעתתדוןבדלתייםסגורות,אלאאםכןהורתהלקייםאתהדיון,)ב( )1(
כולואומקצתו,בפומבי;ביקשהנקבלכיהדיוןיתקייםבפומבי,תקיימוועדת
המשמעתבפומבי,אלאאםכןהורתה,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,לקייםאת

הדיון,כולואוחלקו,בדלתייםסגורותר

28)ר( בעבירתמשמעתכאמורבסעיף הדיון ,)1( עלאףהאמורבפסקה )2(
יתקייםבפומבי,אלאאםכןפסקהדיןכאמורבאותוסעיף,כולואוחלקו,נאסר

לפרסוםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב()1(- )ג(

בקובלנה סגורות בדלתיים המתקיים בדיון נוכח להיות זכאי המתלונן )1(
בחירתו, אותו,לפי המלווה שאדם הוא זכאי וכן תלונתו, יסוד על שהוגשה
יהיהנוכחעמובדיון,אלאאםכןהחליטהועדתהמשמעת,מטעמיםמיוחדים

שיירשמו,שלאלאפשראתנוכחותםבדיון,כולואוחלקו;

ועדתהמשמעתרשאית,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,לאפשרלאדםאחר )2(
שאינוהתובעאוהנקבללהיותנוכחבדיוןר

עלדיוןבדלתייםסגורותועלדיוןבפומבילפיסעיףזהיחולוההוראותלעניין )ד(
איסורפרסוםלפיסעיף0 לחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-1984ר1,בשינויים

המחויביםר

ועדת39ר לפני הדין סדרי את יקבע השר, עם התייעצות לאחר המשפטים, שר )א(
המשמעתובערעורלביתהמשפט,לרבותהדרךלהגשתהערעור;בענייןשלאנקבעה
לגביוהוראהבתקנותכאמור,תפעלהוועדהבדרךהנראיתלהצודקתומועילהביותרר

סדרידיןודיני
ראיות

הסמכותלהחליטבענייניםשבסדרידיןהנוגעיםלקובלנהמסוימתנתונהליושב )ב(
ראשועדתהמשמעת,שעהשהוועדהאינהיושבתבדיןר

ועדתהמשמעתאינהכפופהלדיניהראיות,למעטלדיניםבדברראיותחסויות, )ג(
אלאאםכןקבעשרהמשפטים,לאחרהתייעצותעםהשר,כיעלועדתהמשמעתיחולו

חלקמדיניהראיותכפישיקבער

הממצאיםוהמסקנותבהכרעתהדיןשבפסקדיןסופיבמשפטפליליהמרשיעאת )ד(
הנקבל,יראואותםכמוכחיםבהליךמשמעתינגדאותונקבלר

עלאףהאמורבסעיף36)א(,נעדרחברועדתהמשמעתשאינויושבראשהוועדה,40ר )א(
מישיבה,יתקייםהדיוןבאותהישיבהלפניחבריהוועדההנוכחים,אםהסכימולכך

הצדדים,אלאאםכןהחליטהיושבראשלדחותאתהדיוןר

מותבחסר

ועדת לפני אלא יסתיים לא )א( קטן בסעיף כאמור חסר במותב שנערך דיון )ב(
המשמעתבהרכבההמלאר

נבצרמחברועדתהמשמעתשאינויושבראשהוועדהלסייםאתהדיון,יצרף41ר )א(
היושבראשחבראחרבמקומו,מקרבממלאיהמקוםכאמורבסעיף29)ג(,שמתקיימים
בואותםתנאיכשירות,אלאאםכןהחליטמטעמיםשיירשמוולאחרשנתןלבעליהדין

הזדמנותלטעוןאתטענותיהם,כיצירוףחבראחרעלוללגרוםלעיוותדיןר

מותבקטוע

צורףחבראחרכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיתועדתהמשמעתלהמשיךבדיון )ב(
מהשלבשאליוהגיעהבהרכבההקודם,אםסברהשלאייגרםעיוותדין,לאחרשנתנה
לבעליהדיןהזדמנותלטעוןאתטענותיהם;החליטההוועדהלהמשיךבדיון,רשאית

ס"חהתשמ"ד,עמ'198ר ר1
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לחזור או בעצמה אותן גבתה כאילו הקודם בהרכבה שגבתה בראיות לנהוג היא
ולגבותן,כולןאוחלקןר

עלאףהאמורבסעיף36)ב(,נותרושניחבריםבוועדתהמשמעתונחלקובדעותיהם, )ג(
תכריעדעתושליושבראשהוועדהר

סמכויותעזרשל
ועדתהמשמעת

ועדתהמשמעתרשאית,ביוזמתהאולבקשתבעלדין-42ר )א(

לזמןאדםלבואלפניהכדילהעידאולהציגדבר; )1(

להזהיראולהשביעעדבהתאםלחוקלתיקוןדיניהראיות)אזהרתעדים )2(
וביטולשבועה(,התש"ם-161980;

לבקשמביתהמשפטהמחוזישבתחוםשיפוטויושבתהוועדהלתתצולפי )3(
סעיף13לפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-1 19 1,לשםגבייתעדות;

לפסוקדמינסיעהולינהושכרבטלהלעדיםשהוזמנולפיסעיףזה,כמו )4(
לעדשהוזמןלהעידבביתמשפטר

דרשהועדתהמשמעתמאדםלהעידאולהציגדברכאמורבסעיףקטן)א()1(והוא )ב(
סירבלעשותכןבלאהצדקהמניחאתדעתהוועדה,רשאיתהיאלצוותעלהבאתו
לפניהבזמןשתקבעבצו,ובלבדשהזהירהאותוכיבכוונתהלעשותכן;עלצוהבאה
לפיסעיףקטןזהיחולוההוראותלפיסעיף3 אלחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,

התשמ"ד-1984,בשינוייםהמחויביםר

הסמכותלהחליטבענייניםלפיסעיףזההנוגעיםלקובלנהמסוימתנתונהליושב )ג(
ראשועדתהמשמעת,שעהשהוועדהאינהיושבתבדיןר

מצאהועדתהמשמעתכיהנקבלעברעבירתמשמעת,רשאיתהיאלנקוטנגדואחד43ראמצעימשמעת
אויותרמאמצעיםאלה:

התראה; )1(

קנסבסכוםשלאיעלהעלהסכוםכאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשין;עלגביית )2(
קנסלפיפסקהזויחולוהוראותחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-

ר18199;

קביעתתנאיםוהגבלותהנחוציםלהגנהעלהציבוראולמניעתעבירותמשמעת )3(
נוספות,כפישתקבעועדתהמשמעת,שיחולועלהנקבללתקופהשלאתעלהעל

שנתיים;

התלייתרישומובמרשם,לתקופהקצובהשלאתפחתמשלושהחודשיםולא )4(
תעלהעלחמששנים;

מחיקתרישומומהמרשםר )ר(

אמצעימשמעת
על־תנאי

החליטהועדתהמשמעתלנקוטנגדנקבלאמצעימשמעתשלקנסאוהתליית44ר )א(
רישום,רשאיתהיאלהורותשאמצעיהמשמעתהאמוריהיה,כולואוחלקו,על־תנאיר

החליטהועדתהמשמעתכאמורבסעיףקטן)א(,לאיופעלהתנאיאלאאםכןעבר )ב(
הנקבל,בתוךהתקופהשנקבעהבהחלטתועדתהמשמעת,שלאתפחתמשנהולאתעלה
עלשלוששנים)להלן-תקופתהתנאי(,אחתמעבירותהמשמעתשנקבעובהחלטה
)בסעיףזה-עבירהנוספת(,וועדתהמשמעתמצאה,בתוךתקופתהתנאיאולאחריה,

שהנקבלעברעבירהנוספתכאמורר

ס"חהתש"ם,עמ'202ר 16

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ר 1 

ס"חהתשנ"ה,עמ'0 1ר 18
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תקופתהתנאיתימנהמיוםמתןהחלטתועדתהמשמעתבדברנקיטתאמצעי )ג(
משמעתעל־תנאינגדנקבל,אלאאםכןהורתהועדתהמשמעתאחרתר

החליטהועדתהמשמעתלנקוטנגדנקבלאמצעימשמעתבשלהעבירההנוספת, )ד(
לאיינקטאמצעימשמעתעל־תנאיר

מישנקבעלגביואמצעימשמעתעל־תנאי,וועדתהמשמעתהחליטהלנקוטנגדו )ה(
אמצעימשמעתבשלעבירהנוספת,תורהועדתהמשמעתעלהפעלתאמצעיהמשמעת
על־תנאי,אלאאםכןהחליטהלהאריךאתתקופתהתנאיכאמורבסעיףקטן)ו(;ועדת
המשמעתרשאיתלהורותשהפעלתאמצעיהמשמעתעל־תנאיתהיהבכפוףלתוצאות

הערעורעלנקיטתאמצעיהמשמעתבשלהעבירההנוספתר

החליטהועדתהמשמעתלנקוטנגדנקבלאמצעימשמעתבשלעבירהנוספת, )ו(
רשאיתהיא,במקוםלהפעילאתאמצעיהמשמעתעל־תנאי,להאריךאתתקופתהתנאי
אולחדשהלתקופהנוספתשלאתעלהעלשנתיים;האריכהועדתהמשמעתאתתקופת
התנאילתקופהנוספתלפניתוםתקופתהתנאיהראשונה,תחלתקופתהתנאיהנוספת
בתוםתקופתהתנאיהראשונה;חידשהועדתהמשמעתאתתקופתהתנאילאחרשתמה
תקופתהתנאיהראשונה,תחלתקופתהתנאיהנוספתמיוםמתןההחלטה,והכולאלא

אםכןועדתהמשמעתהורתהאחרתר

ערעורעלהחלטת
ועדתהמשמעת
ועיכובביצועה

עלהחלטתועדתהמשמעתבקובלנהרשאיםהתובעוהנקבללערערלפניביתר4ר )א(
המשפטהמחוזיבתוךר4ימיםמיוםמתןההחלטההמסיימתאתהדיוןבקובלנה,ואם

ניתנהההחלטהשלאבמעמדהצדדים-בתוךר4ימיםמיוםהמצאתהר

פסקדיןשלביתמשפטמחוזיבערעורלפיסעיףזהניתןלערעורלפניביתהמשפט )ב(
העליון,אםניתנהרשותלכךמאתנשיאביתהמשפטהעליוןאומאתשופטאחרשל

ביתהמשפטהעליוןשנשיאוקבעלכך,אואםניתנהרשותלכךבגוףפסקהדיןר

איןבהגשתערעורכדילעכבאתביצועהחלטתועדתהמשמעתשעליההוגש )ג(
הערעור,אלאאםכןהחליטהועדתהמשמעתאחרת,ואםהוגשערעור-אםהחליט

ביתהמשפטשלערעוראחרתר

עלהחלטהשלועדתהמשמעתלפיסעיףזהרשאיםהנקבלוהתובעלערערכשם )ד(
שמערעריםעלהחלטתועדתהמשמעתבקובלנהלפיסעיףזהר

פרסוםוהעמדה
לעיוןהציבורשל

החלטותועדת
המשמעת

החליטהועדתהמשמעתעלמחיקתרישוםבמרשם,עלהתלייתרישוםבמרשםאו46ר )א(
עלקביעתתנאיםוהגבלותלפיהוראותסעיף43,תפרסםבאתרהאינטרנטשלהמשרד
אתדברהמחיקה,ההתליהאוהתנאיםוההגבלות,לפיהעניין,בציוןשמושלהנקבל,

ואםהוגשערעורעלהחלטהכאמור-גםאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיור

מצאהועדתהמשמעתכיהנקבלעברעבירתמשמעת,תעמידאתהחלטתהבציון )ב(
שםהנקבללעיוןהציבור,באתרהאינטרנטשלהמשרדוכןבדרכיםנוספותכפישתורה,
ואולםרשאיתהיא,מטעמיםמיוחדים,להעמידאתהחלטתהלעיוןהציבורבלאציון
שםהנקבלופרטיםאחריםשישבהםכדילזהותו)בסעיףזה-פרטיםמזהים(,לאחר
ששמעהאתהתובעואתהנקבלושקלהביןהשאראתהפגיעהבפרטיותושלהנקבל

אושלצדשלישיואתהצורךבאזהרתהציבורר

מצאהועדתהמשמעתכיהנקבללאעברעבירתמשמעת,תעמידאתהחלטתה )ג(
לעיוןהציבורבלאפרטיםמזהיםשלהנקבל,אלאאםכןהורתהאחרתמטעמיםמיוחדים

שיירשמו;לבקשתהנקבלתפרסםהוועדהאתהחלטתהבציוןפרטיוהמזהיםר

תקופתהתנאיתימנהמיוםמתןהחלטתועדתהמשמעתבדברנקיטתאמצעי )ג(
משמעתעל־תנאינגדנקבל,אלאאםכןהורתהועדתהמשמעתאחרתר

החליטהועדתהמשמעתלנקוטנגדנקבלאמצעימשמעתבשלהעבירההנוספת, )ד(
לאיינקטאמצעימשמעתעל־תנאיר

מישנקבעלגביואמצעימשמעתעל־תנאי,וועדתהמשמעתהחליטהלנקוטנגדו )ה(
אמצעימשמעתבשלעבירהנוספת,תורהועדתהמשמעתעלהפעלתאמצעיהמשמעת
על־תנאי,אלאאםכןהחליטהלהאריךאתתקופתהתנאיכאמורבסעיףקטן)ו(;ועדת
המשמעתרשאיתלהורותשהפעלתאמצעיהמשמעתעל־תנאיתהיהבכפוףלתוצאות

הערעורעלנקיטתאמצעיהמשמעתבשלהעבירההנוספתר

החליטהועדתהמשמעתלנקוטנגדנקבלאמצעימשמעתבשלעבירהנוספת, )ו(
רשאיתהיא,במקוםלהפעילאתאמצעיהמשמעתעל־תנאי,להאריךאתתקופתהתנאי
אולחדשהלתקופהנוספתשלאתעלהעלשנתיים;האריכהועדתהמשמעתאתתקופת
התנאילתקופהנוספתלפניתוםתקופתהתנאיהראשונה,תחלתקופתהתנאיהנוספת
בתוםתקופתהתנאיהראשונה;חידשהועדתהמשמעתאתתקופתהתנאילאחרשתמה
תקופתהתנאיהראשונה,תחלתקופתהתנאיהנוספתמיוםמתןההחלטה,והכולאלא

אםכןועדתהמשמעתהורתהאחרתר

עלהחלטתועדתהמשמעתבקובלנהרשאיםהתובעוהנקבללערערלפניביתר4ר )א(
המשפטהמחוזיבתוךר4ימיםמיוםמתןההחלטההמסיימתאתהדיוןבקובלנה,ואם

ניתנהההחלטהשלאבמעמדהצדדים-בתוךר4ימיםמיוםהמצאתהר

ערעורעלהחלטת
ועדתהמשמעת
ועיכובביצועה

פסקדיןשלביתמשפטמחוזיבערעורלפיסעיףזהניתןלערעורלפניביתהמשפט )ב(
העליון,אםניתנהרשותלכךמאתנשיאביתהמשפטהעליוןאומאתשופטאחרשל

ביתהמשפטהעליוןשנשיאוקבעלכך,אואםניתנהרשותלכךבגוףפסקהדיןר

איןבהגשתערעורכדילעכבאתביצועהחלטתועדתהמשמעתשעליההוגש )ג(
הערעור,אלאאםכןהחליטהועדתהמשמעתאחרת,ואםהוגשערעור-אםהחליט

ביתהמשפטשלערעוראחרתר

עלהחלטהשלועדתהמשמעתלפיסעיףזהרשאיםהנקבלוהתובעלערערכשם )ד(
שמערעריםעלהחלטתועדתהמשמעתבקובלנהלפיסעיףזהר

החליטהועדתהמשמעתעלמחיקתרישוםבמרשם,עלהתלייתרישוםבמרשםאו46ר )א(
עלקביעתתנאיםוהגבלותלפיהוראותסעיף43,תפרסםבאתרהאינטרנטשלהמשרד
אתדברהמחיקה,ההתליהאוהתנאיםוההגבלות,לפיהעניין,בציוןשמושלהנקבל,

ואםהוגשערעורעלהחלטהכאמור-גםאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיור

פרסוםוהעמדה
לעיוןהציבורשל

החלטותועדת
המשמעת

מצאהועדתהמשמעתכיהנקבלעברעבירתמשמעת,תעמידאתהחלטתהבציון )ב(
שםהנקבללעיוןהציבור,באתרהאינטרנטשלהמשרדוכןבדרכיםנוספותכפישתורה,
ואולםרשאיתהיא,מטעמיםמיוחדים,להעמידאתהחלטתהלעיוןהציבורבלאציון
שםהנקבלופרטיםאחריםשישבהםכדילזהותו)בסעיףזה-פרטיםמזהים(,לאחר
ששמעהאתהתובעואתהנקבלושקלהביןהשאראתהפגיעהבפרטיותושלהנקבל

אושלצדשלישיואתהצורךבאזהרתהציבורר

מצאהועדתהמשמעתכיהנקבללאעברעבירתמשמעת,תעמידאתהחלטתה )ג(
לעיוןהציבורבלאפרטיםמזהיםשלהנקבל,אלאאםכןהורתהאחרתמטעמיםמיוחדים

שיירשמו;לבקשתהנקבלתפרסםהוועדהאתהחלטתהבציוןפרטיוהמזהיםר
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פרסוםלפיסעיףקטן)א(אוהעמדהלעיוןהציבורלפיסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג( )ד(
ייעשובהתאםלהוראותשיקבעהשר,ובכללזההוראותלענייןהאופןוהתקופהשבהם
יפורסםהמידעאויועמדלעיוןהציבור,ואמצעיםשיינקטוכדילמנוע,ככלהאפשר,את

העיוןבאינטרנטבפרטיםהמזהיםשפורסמו,בתוםהתקופהכאמורר

בהחלטתועדתהמשמעתשתועמדלעיוןהציבורלאיצוינופרטיוהמזהיםשל )ה(
מטופלאומתלונןר

החלטותועדתהמשמעתכאמורבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(לאיועמדולעיוןהציבור )ו(
כלעודניתןלערערעליהן,ואםהוגשערעור-כלעודלאתמוההליכיםבערעור,אלא

אםכןהחליטביתהמשפטשלערעוראחרתר

הוגשהקובלנהנגדסוכןתיירותמרפאבעקבותתלונה,יודיעהתובעלמתלונןעל )ז(
החלטתועדתהמשמעתר

עלהחלטתועדתהמשמעתלפיסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(רשאיםהנקבלוהתובע )ח(
לערערכשםשמערעריםעלהחלטתועדתהמשמעתבקובלנהלפיסעיףר4ר

התליהעדלסיום
ההליכים

או 4ר משמעת עבירת עבר שהנקבל לחשד סביר יסוד המשמעת לוועדת היה )א(
שמתנהליםנגדוהליכיםפלילייםבשלעבירהכאמורבסעיף28)ר(,רשאיתהיא,אם
ראתהשחומרתהענייןאוטובתהציבורמחייבותזאת,לאחרשנתנהלנקבלהזדמנות
לטעוןאתטענותיו,להתלותזמניתאתרישומואולהטילהגבלותזמניותעלביצוע

פעולותמסוימותבתחוםעיסוקור

התליהאוהטלתהגבלותכאמורבסעיףקטן)א(תעמודבתוקפהעדלמתןהחלטה )ב(
קטן, סעיף באותו כאמור פלילי בהליך סופי דין פסק או המשמעתי בהליך סופית
והכולאלאאםכןהורתהועדתהמשמעתעלמועדמוקדםיותרלהפסקתההתליהאו

ההגבלותר

ועדתהמשמעתרשאיתלהתלותזמניתאתרישומושלסוכןתיירותמרפא)ג( )1(
במרשםאולהטילהגבלותזמניותעלביצועפעולותמסוימותבתחוםעיסוקו,
כאמורבסעיףקטן)א(,אףבטרםהוגשהקובלנהבשלאותהעבירה,מיוזמתהאו
לבקשתהתובע,לאחרשנתנהלוהזדמנותלטעוןאתטענותיו;ואולםלאהוגשה
קובלנהבשלהעבירהכאמורבתוך30ימיםמיוםשהותלההרישוםאוהוטלה

הגבלהכאמור,בטלהההתליהאוההגבלה,לפיהענייןר

)1(,ועדתהמשמעתרשאיתלהורותעלהארכת עלאףהאמורבפסקה )2(
ההתליהאוההגבלותהזמניותלתקופותנוספות,ובלבדשתקופותההתליה
וההגבלההכוללותלאיעלועלשלושהחודשיםמהמועדשבוהותלההרישום

אוהוטלהההגבלהלראשונהר

החליטהועדתהמשמעתעלהתלייתהרישוםעדלסיוםההליכיםלפיהוראות )ד(
סעיףזה,תפרסםאתדברההתליהבדרךשעליהתורהר

עלהחלטתועדתהמשמעתלפיסעיףזהרשאיםהנקבלוהתובעלערערכשם )ה(
שמערעריםעלהחלטתועדתהמשמעתבקובלנהלפיסעיףר4ר

דיוןמשמעתי
ודיוןפלילי

ענישהאוזיכויבהליכיםפלילייםאינםמונעיםנקיטתהליכיםעלפיפרקזהנגד48ר )א(
סוכןתיירותמרפאבשלאותומעשהאומחדל,ונקיטתאמצעימשמעתאוזיכויעל
ידיועדתהמשמעתבשלאותומעשהאומחדלאינםמונעיםנקיטתהליכיםפליליים

נגדור
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הוגשכתבאישוםנגדסוכןתיירותמרפאבשלמעשהאומחדלהמשמשגםעילה )ב(
לדיוןלפניועדתהמשמעתלפיחוקזה,רשאיתועדתהמשמעתלהפסיקאתדיוניהעד

למתןפסקדיןסופיבהליךהפליליר

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

מחיקהאוהתליה
שלרישוםבמרשם

המנהלימחקמהמרשםאתרישומושלסוכןתיירותמרפא,אםמתקייםבסוכן49ר )א(
תיירותהמרפאאחדמאלה:

חדללהתקייםלגביותנאימהתנאיםלרישוםבמרשםלפיסעיףר; )1(

ועדתהמשמעתהטילהעליואמצעימשמעתשלמחיקתרישומומהמרשם )2(
לפיסעיף43)ר(ר

המנהליתלהאתרישומושלסוכןתיירותמרפא,אםועדתהמשמעתהטילהעליו )ב(
אמצעימשמעתשלהתלייתרישומובמרשםלפיסעיף43)4(-למשךתקופתההתליה

כאמורר

המנהלייתןהוראותלענייןפרסוםהחלטותיולפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(ר )ג(

מתןהוראה
למוסדרפואי

ראההמנהל,עלפיתלונהשלאדםהרואהאתעצמונפגעאועלפימידעשהובא0רר
לידיעתו,כימתקייםבמוסדרפואיאחדמאלה,רשאיהואלאחרשנתןלמוסדהרפואי
הזדמנותלטעוןאתטענותיולפניו,להורותלמוסדהרפואישלאלטפלבתיירימרפא,

לתקופהקצובה,אולהגבילאתהיקףהטיפוליםכאמוראואתסוגיהם:

הפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,המטילהעליואיסוראוחובה; )1(

התקשרעםמישאינוסוכןתיירותמרפאלתיווךלתיירותמרפא; )2(

נהגבדרךשאינההולמתמוסדרפואיהמטפלבתיירימרפא; )3(

גילהחוסריכולת,חוסראחריותאורשלנותחמורהבטיפולבתיירמרפא; )4(

היקףהטיפוליםהרפואייםהניתניםלתיירימרפאבמוסדהרפואיעלוללהשפיע )ר(
לרעהעלמתןשירותיםרפואייםלמטופליםשאינםתיירימרפא;לענייןזהיובאובחשבון,

ביןהשאר-

סוגיהטיפוליםהרפואייםהניתניםלתיירימרפאבמוסדהרפואיוהיקפם, )א(
התפוסהבמחלקותוזמינותהתוריםלטיפוליםרפואיים;

)א( משנה בפסקת כאמור הרפואיים הטיפולים לסוגי שיש ההשפעה )ב(
ולהיקפםעלסוגיהטיפוליםהרפואייםהניתניםלמטופליםשאינםתיירימרפא
והיקפם,לרבותעלפיהשוואתנתוניהפעילותבמוסדהרפואיבתקופותזמן

שונות;

ההשפעההצפויהמצמצוםסוגיהטיפוליםהרפואייםהניתניםלתיירימרפא )ג(
והיקפםעלמתןשירותיםרפואייםלמטופליםשאינםתיירימרפאר

פרק ז': פיקוח

לפי1ררמינוימפקחים להםהסמכויות נתונות שיהיו מפקחים משרדו, עובדי מבין יסמיך, השר )א(
סעיף2ר)בפרקזה-מפקחים(;הודעהעלההסמכהתפורסםברשומותר

לאיוסמךמפקחלפיהוראותסעיףקטן)א(אלאאםכןמתקיימיםלגביוכלאלה: )ב(

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה,הואאינו )1(
ראוי,לדעתהשר,לשמשמפקח;

הוגשכתבאישוםנגדסוכןתיירותמרפאבשלמעשהאומחדלהמשמשגםעילה )ב(
לדיוןלפניועדתהמשמעתלפיחוקזה,רשאיתועדתהמשמעתלהפסיקאתדיוניהעד

למתןפסקדיןסופיבהליךהפליליר

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

המנהלימחקמהמרשםאתרישומושלסוכןתיירותמרפא,אםמתקייםבסוכן49ר )א(
תיירותהמרפאאחדמאלה:

מחיקהאוהתליה
שלרישוםבמרשם

חדללהתקייםלגביותנאימהתנאיםלרישוםבמרשםלפיסעיףר; )1(

ועדתהמשמעתהטילהעליואמצעימשמעתשלמחיקתרישומומהמרשם )2(
לפיסעיף43)ר(ר

המנהליתלהאתרישומושלסוכןתיירותמרפא,אםועדתהמשמעתהטילהעליו )ב(
אמצעימשמעתשלהתלייתרישומובמרשםלפיסעיף43)4(-למשךתקופתההתליה

כאמורר

המנהלייתןהוראותלענייןפרסוםהחלטותיולפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(ר )ג(

ראההמנהל,עלפיתלונהשלאדםהרואהאתעצמונפגעאועלפימידעשהובא0רר
לידיעתו,כימתקייםבמוסדרפואיאחדמאלה,רשאיהואלאחרשנתןלמוסדהרפואי
הזדמנותלטעוןאתטענותיולפניו,להורותלמוסדהרפואישלאלטפלבתיירימרפא,

לתקופהקצובה,אולהגבילאתהיקףהטיפוליםכאמוראואתסוגיהם:

מתןהוראה
למוסדרפואי

הפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,המטילהעליואיסוראוחובה; )1(

התקשרעםמישאינוסוכןתיירותמרפאלתיווךלתיירותמרפא; )2(

נהגבדרךשאינההולמתמוסדרפואיהמטפלבתיירימרפא; )3(

גילהחוסריכולת,חוסראחריותאורשלנותחמורהבטיפולבתיירמרפא; )4(

היקףהטיפוליםהרפואייםהניתניםלתיירימרפאבמוסדהרפואיעלוללהשפיע )ר(
לרעהעלמתןשירותיםרפואייםלמטופליםשאינםתיירימרפא;לענייןזהיובאובחשבון,

ביןהשאר-

סוגיהטיפוליםהרפואייםהניתניםלתיירימרפאבמוסדהרפואיוהיקפם, )א(
התפוסהבמחלקותוזמינותהתוריםלטיפוליםרפואיים;

)א( משנה בפסקת כאמור הרפואיים הטיפולים לסוגי שיש ההשפעה )ב(
ולהיקפםעלסוגיהטיפוליםהרפואייםהניתניםלמטופליםשאינםתיירימרפא
והיקפם,לרבותעלפיהשוואתנתוניהפעילותבמוסדהרפואיבתקופותזמן

שונות;

ההשפעההצפויהמצמצוםסוגיהטיפוליםהרפואייםהניתניםלתיירימרפא )ג(
והיקפםעלמתןשירותיםרפואייםלמטופליםשאינםתיירימרפאר

פרק ז': פיקוח

לפי1רר להםהסמכויות נתונות שיהיו מפקחים משרדו, עובדי מבין יסמיך, השר )א(
סעיף2ר)בפרקזה-מפקחים(;הודעהעלההסמכהתפורסםברשומותר

מינוימפקחים

לאיוסמךמפקחלפיהוראותסעיףקטן)א(אלאאםכןמתקיימיםלגביוכלאלה: )ב(

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה,הואאינו )1(
ראוי,לדעתהשר,לשמשמפקח;
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הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלולפיפרק )2(
זה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורההשרר )3(

לשםפיקוחעלביצועהוראותלפיחוקזה,רשאימפקח-2ררסמכויותפיקוח )א(

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודת )1(
זהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאומסמךלענייןביצועו )2(
המחשבים, בחוק כהגדרתו פלט, לרבות - "מסמך" זו, בפסקה זה; חוק של

התשנ"ה-ר19199;

להיכנסלכלמוסדרפואישישלויסודסבירלהניחשניתןבוטיפולרפואי )3(
בתיירימרפא,אולהיכנסלמקוםשישלויסודסבירלהניחשמתקיימתבופעילות
שלתיווךלתיירותמרפאאושעוסקבוסוכןתיירותמרפא,ובלבדשלאייכנס
למקוםהמשמשלמגוריםבלבדאלאעלפיצושלביתמשפטאובשעהסבירה

ובתיאוםמראש,אםניתנהלכךהסכמהבכתבשלבגירהמחזיקבנכסר

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,אלאבעתמילוי )ב(
תפקידוובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו )2(
שלמפקח,שאותהיציגעלפידרישהר

פרק ח': עונשין

העוסקבתיווךלתיירותמרפא,אףשאינורשוםבמרשם,בניגודלהוראותסעיף2)א(,3ררעונשין
דינו-מאסרשנהאוקנסכאמורבסעיף61)א()2(לחוקהעונשין,ואםהואתאגיד-כפל

הקנסהאמורר

אחריותנושא
משרהבתאגיד

נושאמשרהבתאגידחייבלפקחולעשותכלשניתןלמניעתעבירהלפיסעיף4רר )א(
3רבידיהתאגידאובידיעובדמעובדיו;המפרהוראהזו,דינו-קנסכאמורבסעיף
61)א()2(לחוקהעונשין;בסעיףזה,"נושאמשרה"-מנהלפעילבתאגיד,שותףלמעט

שותףמוגבל,אופקידהאחראימטעםהתאגידעלהתחוםשבובוצעההעבירהר

נעברהעבירהלפיסעיף3רבידיתאגידאובידיעובדמעובדיו,חזקההיאכינושא )ב(
משרהבתאגידהפראתחובתולפיסעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכיעשהכלשניתן

כדילמלאאתחובתור

פרק ט': עיצום כספי

הפרמוסדרפואיהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיעובדבכירבמשרדרררעיצוםכספי
שהמנהלהסמיכולענייןזה)בפרקזה-הממונה(,להטילעליועיצוםכספילפיהוראות

פרקזה,בסכוםשל0,000רשקליםחדשים:

לאמסרלמנהלמידעאודיווחשנתי,בניגודלהוראותלפיסעיפים24אור2; )1(

מוסדרפואיציבורישנתןטיפולרפואילתיירמרפאבשעותהפעילותהרגילות, )2(
בניגודלהוראותלפיסעיף 2)א()1(ו–)2(;

טיפלבתיירימרפאבניגודלהוראתהמנהלשניתנהלפיהוראותסעיף0ר; )3(

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ר 19
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שנקבעו באופן או במועד למסרם, שנדרש מסמך או ידיעה למפקח מסר לא )4(
בדרישה,בניגודלהוראותסעיף2ר)א()2(ר

הודעהעלכוונת
חיוב

היהלממונהיסודסבירלהניחכימוסדרפואיהפרהוראהמההוראותלפיחוק6רר )א(
זה,כאמורבסעיףרר)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותו
סעיף,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעל

כוונתחיוב(ר

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

ומועד ההפרה את המהווה המעשה( - זה )בפרק המחדל או המעשה )1(
ביצועו;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונהלפיהוראותסעיף ר; )3(

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשלהפרהנמשכתאוהפרה )4(
חוזרתלפיהוראותסעיף9רר

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף6ררשאילטעוןאתטענותיו, ררזכותטיעון
בכתב,לפניהממונה,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך30
ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהמנהללהאריךאתהתקופההאמורהבתקופה

נוספתשלאתעלהעל30ימיםר

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

הממונהיחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפיסעיף ר,אםלהטילעלהמפר8רר )א(
עיצוםכספי,ורשאיהואלהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספי,לפיהוראותסעיף60ר

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישהבכתבלשלםאתהעיצום )1(
הכספי)בפרקזה-דרישתתשלום(,שבהיציין,ביןהשאר,אתסכוםהעיצום

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלוהודעהעלכך,בכתבר )2(

נימוקי את הממונה יפרט )ב(, קטן סעיף לפי בהודעה, או התשלום בדרישת )ג(
החלטתור

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף רבתוךהתקופההאמורהבאותו )ד(
סעיף,יראואתההודעהעלכוונתחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרה

למפרבמועדהאמורר

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,החלקהחמישים9רר )א(
שלולכליוםשבונמשכתההפרהר

ייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,סכוםהשווה בהפרהחוזרת )ב(
לעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותכאמור
בסעיףרר,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראהשבשלההוטלעלהמפר

עיצוםכספיאושבשלההורשער

הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרק60רסכומיםמופחתים )א(
זה,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(ר

מקרים, לקבוע ועדתהעבודה,רשאי ובאישור המשפטים בהסכמתשר השר, )ב(
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכום

הקבועבפרקזה,ובשיעוריםשיקבער

שנקבעו באופן או במועד למסרם, שנדרש מסמך או ידיעה למפקח מסר לא )4(
בדרישה,בניגודלהוראותסעיף2ר)א()2(ר

היהלממונהיסודסבירלהניחכימוסדרפואיהפרהוראהמההוראותלפיחוק6רר )א(
זה,כאמורבסעיףרר)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותו
סעיף,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעל

כוונתחיוב(ר

הודעהעלכוונת
חיוב

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

ומועד ההפרה את המהווה המעשה( - זה )בפרק המחדל או המעשה )1(
ביצועו;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונהלפיהוראותסעיף ר; )3(

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשלהפרהנמשכתאוהפרה )4(
חוזרתלפיהוראותסעיף9רר

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף6ררשאילטעוןאתטענותיו, רר
בכתב,לפניהממונה,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך30
ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהמנהללהאריךאתהתקופההאמורהבתקופה

נוספתשלאתעלהעל30ימיםר

זכותטיעון

הממונהיחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפיסעיף ר,אםלהטילעלהמפר8רר )א(
עיצוםכספי,ורשאיהואלהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספי,לפיהוראותסעיף60ר

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישהבכתבלשלםאתהעיצום )1(
הכספי)בפרקזה-דרישתתשלום(,שבהיציין,ביןהשאר,אתסכוםהעיצום

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלוהודעהעלכך,בכתבר )2(

נימוקי את הממונה יפרט )ב(, קטן סעיף לפי בהודעה, או התשלום בדרישת )ג(
החלטתור

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף רבתוךהתקופההאמורהבאותו )ד(
סעיף,יראואתההודעהעלכוונתחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרה

למפרבמועדהאמורר

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,החלקהחמישים9רר )א(
שלולכליוםשבונמשכתההפרהר

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

ייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,סכוםהשווה בהפרהחוזרת )ב(
לעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותכאמור
בסעיףרר,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראהשבשלההוטלעלהמפר

עיצוםכספיאושבשלההורשער

הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבפרק60ר )א(
זה,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(ר

סכומיםמופחתים

מקרים, ועדתהעבודה,רשאילקבוע ובאישור המשפטים בהסכמתשר השר, )ב(
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכום

הקבועבפרקזה,ובשיעוריםשיקבער
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סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישתהתשלום,ולגבי61ר )א(
מפרשלאטעןאתטענותיולפניהממונה,כאמורבסעיף ר-ביוםמסירתההודעה
עלכוונתחיוב;הוגשערעורלביתהמשפטלפיסעיףר6ועוכבתשלומושלהעיצום
הכספילפיאותוסעיףבידיהממונהאוביתהמשפט,יהיההעיצוםהכספילפיסכומו

המעודכןביוםההחלטהבערעורר

סכוםהעיצוםהכספיהנקובבסעיףרריתעדכןב־1בינוארבכלשנה)בסעיףקטן )ב(
זה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדד
שהיהידועביוםהעדכוןבשנהשקדמהלו;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרובשהוא
מכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמת

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהר

)ב( הממונהיפרסםהודעהעלסכוםהעיצוםהכספיהמעודכןלפיסעיףקטן )ג(
ברשומותובאתרהאינטרנטשלהמשרדר

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלוםכאמור62ר
בסעיף8רר

הפרשיהצמדה
וריבית

לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועלהעיצוםהכספי,לתקופתהפיגור,הפרשי63ר
הצמדהוריביתכהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-201961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומור

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינהועלגבייתויחולחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרות64רגבייה
והוצאות,התשנ"ה-ר199ר

עלהחלטהסופיתשלהממונהלפיפרקזהניתןלערערלביתמשפטהשלוםשבור6רערעור )א(
יושבנשיאביתמשפטהשלום;ערעורכאמוריוגשבתוך30ימיםמיוםשנמסרהלמפר

ההחלטהר

איןבהגשתערעורלפיסעיףקטן)א(כדילעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי,אלא )ב(
אםכןהסכיםלכךהממונהאושביתהמשפטהורהעלכךר

החליטביתהמשפטלקבלערעורשהוגשלפיסעיףקטן)א(,לאחרששולםהעיצום )ג(
הכספילפיהוראותפרקזה,והורהעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולםאועל
הפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהעיצוםהכספיאוכלחלקממנואשרהופחת,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתור

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתרהאינטרנטשלהמשרדאת66רפרסום )א(
הפרטיםשלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשלההוטלהעיצוםהכספיונסיבותההפרה; )2(

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהןהופחתסכוםהעיצום )4(
ושיעוריההפחתה;

פרטיםעלהמפר,הנוגעיםלעניין; )ר(

שמושלהמפרר )6(

ס"חהתשכ"א,עמ'192ר 20
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הוגשערעורלפיסעיףר6,יפרסםהממונהאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיו, )ב(
בדרךשבהפרסםאתדברהטלתהעיצוםהכספיר

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטיםשהםבגדרמידעשרשות )ג(
ציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-211998,וכןרשאי
הואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזהשהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבת

למסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורר

פרסוםלפיסעיףזהיהיהלתקופהשלארבעשניםר )ד(

השררשאילקבועדרכיםנוספותלפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהר )ה(

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיףרר 6ר
ושלהוראהמההוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדר

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספילפיפרקזהלאיגרעמאחריותוהפליליתשלאדםבשלהפרת68ר )א(
הוראהמההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיףרר,המהווהעבירהר

שלחהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלהפרההמהווהעבירהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדות

חדשותהמצדיקותזאתר

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(, )ג(
לאינקוטנגדוהממונההליכיםלפיפרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבהאישום
בנסיבותהאמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספי,יוחזרלוהסכום

ששולם,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלוםהסכוםעדיוםהחזרתור

פרק י': הוראות שונות

תשלוםלמישאינו
סוכןתיירותמרפא

עלאףהאמורבכלהסכם,לאיידרשאדםלשלםבעדתיווךלתיירותמרפאלאדם69ר
שאינוסוכןתיירותמרפא,ואםשילם-רשאיהואלתבועאתהחזרתהסכוםהעודףר

סמכותשיפוט
לביתמשפט

בישראל

עלאףהאמורבכלהסכם,לביתמשפטבישראלתהיהסמכותשיפוטבכלהליךמשפטי0 ר
ביןתיירמרפאוביןסוכןתיירותמרפאאומוסדרפואיר

הוראותחוקזהבאותלהוסיףעלהוראותכלדיןאחרולאלגרועמהן,אלאאםכן1 רשמירתדינים
נאמראחרתבחוקזהר

הנוגע2 רביצועותקנות עניין בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה, חוק ביצוע על ממונה השר )א(
לביצועור

השר,באישורועדתהעבודה,רשאילקבועהוראותבענייניםאלה: )ב(

התמורההמרביתשתשולםלסוכןתיירותמרפאבעדתיווךלתיירותמרפא; )1(

כלליאתיקהלסוכניתיירותמרפאר )2(

השר,באישורועדתהעבודה,רשאילקבועאגרותבעדבקשהלרישוםבמרשםאו )ג(
לחידושרישוםבמרשםר

תיקוןפקודת
בריאותהעם-

מס'32

בפקודתבריאותהעם,221940,בסעיף24ד)ג(,בהגדרה"מימוןציבורי",אחריפסקה)2(3 ר
יבוא:

רפואי זה,"מוסד רפואיציבורי;לעניין מרפאלמוסד תייר ששילם תשלום ")2א(
ציבורי","תיירמרפא"-כהגדרתםבחוקתיירותמרפא,התשע"ח-2018ר"

הוגשערעורלפיסעיףר6,יפרסםהממונהאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיו, )ב(
בדרךשבהפרסםאתדברהטלתהעיצוםהכספיר

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטיםשהםבגדרמידעשרשות )ג(
ציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-211998,וכןרשאי
הואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזהשהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבת

למסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורר

פרסוםלפיסעיףזהיהיהלתקופהשלארבעשניםר )ד(

השררשאילקבועדרכיםנוספותלפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהר )ה(

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיףרר 6ר
ושלהוראהמההוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדר

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

תשלוםעיצוםכספילפיפרקזהלאיגרעמאחריותוהפליליתשלאדםבשלהפרת68ר )א(
הוראהמההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיףרר,המהווהעבירהר

שמירתאחריות
פלילית

שלחהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלהפרההמהווהעבירהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדות

חדשותהמצדיקותזאתר

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(, )ג(
לאינקוטנגדוהממונההליכיםלפיפרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבהאישום
בנסיבותהאמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספי,יוחזרלוהסכום

ששולם,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלוםהסכוםעדיוםהחזרתור

פרק י': הוראות שונות

עלאףהאמורבכלהסכם,לאיידרשאדםלשלםבעדתיווךלתיירותמרפאלאדם69ר
שאינוסוכןתיירותמרפא,ואםשילם-רשאיהואלתבועאתהחזרתהסכוםהעודףר

תשלוםלמישאינו
סוכןתיירותמרפא

עלאףהאמורבכלהסכם,לביתמשפטבישראלתהיהסמכותשיפוטבכלהליךמשפטי0 ר
ביןתיירמרפאוביןסוכןתיירותמרפאאומוסדרפואיר

סמכותשיפוט
לביתמשפט

בישראל

הוראותחוקזהבאותלהוסיףעלהוראותכלדיןאחרולאלגרועמהן,אלאאםכן1 ר
נאמראחרתבחוקזהר

שמירתדינים

הנוגע2 ר עניין בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה, חוק ביצוע על ממונה השר )א(
לביצועור

ביצועותקנות

השר,באישורועדתהעבודה,רשאילקבועהוראותבענייניםאלה: )ב(

התמורההמרביתשתשולםלסוכןתיירותמרפאבעדתיווךלתיירותמרפא; )1(

כלליאתיקהלסוכניתיירותמרפאר )2(

השר,באישורועדתהעבודה,רשאילקבועאגרותבעדבקשהלרישוםבמרשםאו )ג(
לחידושרישוםבמרשםר

בפקודתבריאותהעם,221940,בסעיף24ד)ג(,בהגדרה"מימוןציבורי",אחריפסקה)2(3 ר
יבוא:

תיקוןפקודת
בריאותהעם-

מס'32

רפואי "מוסד זה, רפואיציבורי;לעניין מרפאלמוסד תייר ששילם תשלום ")2א(
ציבורי","תיירמרפא"-כהגדרתםבחוקתיירותמרפא,התשע"ח-2018ר"

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ר 21
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תחילה,תחולה,
תקנותראשונות

והוראותמעבר

תחילתושלחוקזהשישהחודשיםמיוםפרסומו)בסעיףזה-יוםהתחילה(ר4 ר )א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתושלסעיף 2)א()3(ביוםתחילתןשל)ב( )1(
תקנותלפיסעיף 2)ג(;תקנותראשונותכאמוריובאולאישורועדתהעבודהבתוך

שלושהחודשיםמיוםהתחילהר

כלעודלאהותקנותקנותכאמורבפסקה)1(,ימשיכולחולהוראותמינהל )2(
לענייןשכרמטפלבטיפולבתיירימרפא,שפורסמובאתרהאינטרנטשלהמשרד

לפנייוםהתחילהר

הוראותחוקזהלענייןסוכניתיירותמרפאיחולועלהתקשרויותביןסוכןתיירות )ג(
מרפאלתיירמרפאשנערכומיוםהתחילהואילךר

מישערביוםהתחילהעסקבתיווךלתיירותמרפאיראואותוכאילונרשםבמרשם )ד(
לפיחוקזה,כלעודלאנתןהמנהלהחלטהבבקשהלרישוםשהגיש,ובלבדשבקשה

כאמורתוגשבתוךשלושהחודשיםמיוםהתחילהר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה
ושרהבריאות

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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