
התשס"ד2004* ,(5 מס' (תיקון נפש בחולי טיפול חוק

29א1. בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ''א1 1991, אחרי סעיף 29 יבוא: סעיף הוספת

החלטותיה,"זכות ייצוג על בערעור ובדיון פסיכיאטרית וערה בפני בדיון (א) 29א.
דין. עורך ידי על מיוצג להיות החולה רשאי

בטיפול נמצא או אשפוז הוראת פי על מאושפז החולה היה (ב)
בדיון מיוצג להיות הוא זכאי מרפאתי, לטיפול הוראה פי על מרפאתי
לפי משפטי שירות לתת שנתמנה דין עורך ירי על (א) קטן בסעיף כאמור

הוראות חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב 2 1972. 
בית צו פי על מרפאתי בטיפול נמצא או מאושפז החולה היה (ג)
ידי על (א), קטן בסעיף כאמור בדיונים מיוצג להיות הוא זכאי משפט,
התשנ"ו הציבורית, הסניגורית חוק הוראות לפי שמונה ציבורי סניגור

.3 1995

ועדה בפני דיון לענין יחולו לא ו(ג) (ב) קטנים סעיפים הוראות (ד)
על בערעור ודיון 24א בסעיף כאמור ולנוער לילדים פסיכיאטרית

החלטותיה.
יש ואם לחולה יודיע זה, לענין ידו על שהוסמך מי או המנהל (ה)
של זכותו על אשפוזו, למועד בסמוך לאפוטרופסו, גם אפוטרופוס לו
דעתו את לברר היה ניתן לא זה, סעיף הוראות לפי מיוצג להיות החולה
הודעה תימסר אפוטרופוס, לו ואין הרפואי מצבו בשל בענין החולה של
עורך ידי על מיוצג להיות חולה ביקש החולה; של מקרוביו לאחד כאמור
ניתן שלא חולה של קרוב או אפוטרופסו ביקש או זה, סעיף הוראות לפי דין

* התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר התשס"ד (9 במרס 2004); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
3145, מיום ט"ו בתמוז התשסב (25 ביוני 2002), עמי 708.

1 ס"ח התשנ"א, עמ' 58; התשס"ב, עמ' 423.
2 ס"ח התשל"ב, עמ' 95; התשס"ג, עמ' 536.
3 ס"ח התשנ"ו, עמ' 8; התשס"ג, עמ' 203.



עם להיפגש הזדמנות לחולה תינתן מיוצג, יהיה החולה כי רעתו, את לברר
החולה. של הולם ייצוג שיאפשר באופן הדין עורך

ועדת ובאישור הבריאות שר עם בהתייעצות המשפטים, שר 0)
סעיף לביצוע הוראות יקבע הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה

זה."

חוק תיקון
הסניגורית

 הציבורית
6 מסי

2. בחוק הסניגורית הציבורית, התשנ"ו 1995  4 (להלן  חוק הסניגורית הציבורית),
בסעיף 18(א) (2), בסופה יבוא "וכן חולה כאמור בסעיף 29א לחוק האמור, שמתקיים בענינו
לפי הפסיכיאטרית הועדה החלטת על בערעור דיון או הפסיכיאטרית, הועדה בפני דיון

הענין." לפי האמור, לחוק 29 או 28 סעיפים

חוק תיקון
המשפטי הסיוע

4 מס' 

3. בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב5 1972 (להלן  חוק הסיוע המשפטי) 
 9 בסעיף (1)

;"1 "בפרט יבוא "כאמור" אחרי ובו, "(א)" יסומן בו האמור (א)

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (ב)

בבתי אזורים, לפי בהדרגה יוחל בתוספת 2 בפרט כאמור ייצוג "(ב)

שההחלה ובלבד בצווים המשפטים שר שיקבע כפי ובמועדים חולים
תושלם לא יאוחר מיום י''ב בניסן התשס"ז (31 במרס 2007).":

יבוא: בסופה בתוספת, (2)

פי על מרפאתי בטיפול הנמצא או אשפוז הוראת פי על המאושפז לחולה .2"
התשנ"א1991, נפש, בחולי טיפול חוק הוראות לפי מרפאתי, לטיפול הוראה

 הנוגע בכל
בסעיף כאמור פסיכיאטרית ועדה בפני בדיונים 29א סעיף לפי לייצוג (א)

יחולו, לא ו4 3 וסעיפים האמור, לחוק 28

פסיכיאטרית וערה החלטת על בערעור בדיונים 29א סעיף לפי לייצוג (ב)
יחול." לא 3 וסעיף האמור, לחוק 29 סעיף הוראות לפי

בהדרגה החלה בהדרגה יוחלו זה חוק הוראות .4
חוק הוראות לפי משפטי שירות לתת שנתמנה דין עורך בידי חולה ייצוג לענין (1)

הסיוע המשפטי  בהתאם לצווים שיקבע שר המשפטים לפי הוראות סעיף 9(ב) לחוק
האמור;

הסניגורית חוק הוראות לפי שמונה ציבורי סניגור בירי חולה ייצוג לענין (2)
בצווים המשפטים שר שיקבע כפי ובמועדים חולים בבתי באזורים,  הציבורית

.(2007 במרס 31) התשס"ז בניסן י"ב מיום יאוחר לא תושלם שההחלה ובלבד
התקנת חובת

ראשונות תקנות
כנוסחו התשנ''א1991, נפש, בחולי טיפול לחוק 29א(ז) סעיף לפי ראשונות תקנות .5

זה. חוק של פרסומו מיום חודשים שישה בתוך יותקנו זה, לחוק 1 בסעיף

שרון אריאל
הממשלה ראש

נוה דני

הבריאות שר

קצב משה
המדינה נשיא

ריבלין ראובן
הכנסת ראש יושב

4 ס"ח התשנ"ו, עמ' 8; התשס"ג, עמ' 203.
5 ס"ח התשל"ב, עמ' 95; התשס"ג, עמ' 536.


