תיקון חוק
הספנות )ימאים(
 -מס' 3

.12

בחוק הספנות )ימאים( ,התשל"ג ,1973-סעיף  - 224בטל.

תיקון חוק בתי
 .13בחוק בתי משפט לענינים מינהליים ,התש"ס ,62000-בתוספת הראשונה ,בפרט ,14
משפט לענינים
מס'  18הפסקה החל במילים "החלטה של רשות" תסומן ")א(" ואחריה יבוא:
מינהליים -
")ב( החלטה של הממונה על הרישום לפי סעיף  5בחוק הספנות )כלי שיט זר בשליטה
של גורם ישראלי( ,התשס"ה".72005-
תיקון חוק
להארכת תוקף
של תקנות שעת
חירום )פיקוח על
כלי שיט(  -מס' 3

 .14בחוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום )פיקוח על כלי שיט( ]נוסח משולב[,
התשל"ג ,1973-בתוספת ,תקנה 7א  -בטלה.
מ א י ר ש ט ר ית
שר התחבורה

אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

ר א וב ן ר יב ל י ן
יושב ראש הכנסת

__________
6
7

ס"ח התש"ס ,עמ'  ;190התשס"ה ,עמ' .963
ס"ח התשס"ה ,עמ' .963

חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים )תיקון( ,התשס"ה*2005-
הוספת סעיף 8א

.1

בחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים ,התשמ"ג ,11983-אחרי סעיף  8יבוא:

סדרן ממונה
בבית חולים

8א.

)א(

לענין סעיף זה" ,עובד ציבור"  -כל אחד מאלה:
) (1עובד המדינה כהגדרתו בחוק שירות המדינה )משמעת(,
התשכ"ג) 21963-בסעיף זה  -חוק שירות המדינה )משמעת((;
)(2

עובד רשות מקומית;

) (3עובד גוף מבוקר שהוראות חוק שירות המדינה )משמעת(,
כולן או חלקן ,הוחלו עליו לפי סעיף  75בחוק שירות המדינה
)משמעת(.
)ב( שר הבריאות רשאי להסמיך עובד ציבור להיות סדרן ממונה בבית
חולים ,על פי בקשה של הבעל או המחזיק של בית החולים ,ובלבד שעובד
הציבור מונה להיות סדרן לפי הוראות סעיף )8ב( )בחוק זה  -סדרן ממונה(.
)ג( לא יסמיך שר הבריאות סדרן ממונה ,אלא אם כן מתקיימים בו
גם כל אלה:
)(1

הוא תושב ישראל שמלאו לו  21שנים;

) (2משטרת ישראל לא הודיעה לשר הבריאות בתוך  30ימים
ממועד קבלת פרטי המועמד ,כי היא מתנגדת למינויו כסדרן
__________
*

1
2
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התקבל בכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"ה ) 25ביולי  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,84מיום כ' בסיון התשס"ה ) 27ביוני  ,(2005עמ' .174
ס"ח התשמ"ג ,עמ' .148
ס"ח התשכ"ג ,עמ' .50
ספר החוקים  ,2028ט"ז באב התשס"ה21.8.2005 ,

ממונה מטעמים הנוגעים לשלום הציבור וביטחונו לרבות מפאת
עברו הפלילי;
) (3הוא סיים  12שנות לימוד במוסד חינוך מוכר כמשמעותו
בחוק לימוד חובה ,התש"ט ,31949-או המציא אישור ממשרד
החינוך על השכלה כללית שוות ערך לכך;
)(4

הוא שולט בשפה העברית;

) (5הוא קיבל הכשרה מתאימה ,לרבות בתחום הסמכויות
המסורות לו לפי חוק זה ,בהתאם לכללים שקבע שר הבריאות
באישור השר לביטחון הפנים.
)ד( שר הבריאות רשאי לקבוע תנאי כשירות נוספים להסמכתו
של סדרן ממונה ,בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ,בתחום הסמכויות
המסורות לו.
)ה( היה לסדרן ממונה יסוד להניח כי אדם פלוני עבר עבירה לפי
סעיף  ,1לנגד עיניו ,בתחום בנין בית החולים ,רשאי הוא למסור לו הזמנה
שבה יואשם האדם באותה עבירה ותינתן לו הברירה לשלם את הקנס
במקום להישפט על העבירה האמורה ,בהתאם להוראות פרק ז' לחוק סדר
הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב.41982-
)ו( מנהל בית חולים יעביר לשר דוח שנתי בדבר הקנסות שהוטלו
בבית החולים במהלך השנה ,מספר התלונות שהוגשו כנגד סדרנים ממונים
בבית החולים במהלך השנה ,תמציתן וכמה מהן נמצאו מוצדקות".
.2

תחילתו של חוק זה  90ימים מיום פרסומו.

תחילה

אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

ד ני נ ו ה
שר הבריאות
ר א וב ן ר יב ל י ן
יושב ראש הכנסת

__________
3
4

ס"ח התש"ט ,עמ' .278
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43

ספר החוקים  ,2028ט"ז באב התשס"ה21.8.2005 ,
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