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חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים )תיקון(, התשע"ב—2012*

בחוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים, התשע"א—2011 1 )להלן — החוק העיקרי(, בשם 1 תיקון שם החוק
החוק, במקום "במוסדות רפואיים" יבוא "במוסדות למתן טיפול" 

בסעיף 1 לחוק העיקרי —2 תיקון סעיף 1

אחרי ההגדרה "אלימות פיזית" יבוא:  )1(

""מוסד" — מוסד רפואי או מחלקה לשירותים חברתיים או כל מקום המספק 
שירותי רווחה;";

במקום ההגדרה "מנהל מוסד רפואי" יבוא:  )2(

""מחלקה לשירותים חברתיים" — מחלקה ברשות מקומית למתן שירותי רווחה;

"מנהל מוסד" — אחד מאלה, לפי העניין: 

לעניין מוסד רפואי — מנהל המוסד הרפואי, לרבות מי שהוא הסמיך   )1(
לעניין הוראות חוק זה, כולן או חלקן; 

לשירותים  מחלקה  מנהל   — רווחה  שירותי  המספק  מקום  לעניין   )2(
חברתיים או עובד סוציאלי במחלקה כאמור שהוא הסמיך לעניין הוראות 
חוק זה, כולן או חלקן, או מנהל השירות במשרד הרווחה והשירותים 

החברתיים האחראי על אותו מקום;";

אחרי ההגדרה "מעשה אלימות" יבוא:  )3(

""עובד סוציאלי" — כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו—1996 2;

"עובד רווחה" — עובד של מקום המספק שירותי רווחה;

"רשות מקומית" — עירייה או מועצה מקומית;

חברתיים  לשירותים  מחלקות  ידי  על  הניתנים  שירותים   — רווחה"  "שירותי 
ברשויות מקומיות, על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים או על 

ידי מי מטעמם;

"השר" — אחד מאלה:

לעניין מוסד רפואי — שר הבריאות;   )1(

והשירותים  הרווחה  שר   — רווחה  שירותי  המספק  מקום  לעניין   )2(
החברתיים "

בסעיף 2 לחוק העיקרי, בכל מקום, המילים "רפואי" ו"הרפואי" — יימחקו, אחרי "איש 3 תיקון סעיף 2
צוות במוסד" יבוא "רפואי או כלפי עובד רווחה", אחרי "כניסתו למוסד" יבוא "האמור" 

ובמקום "שר הבריאות" יבוא "השר" 

במקום סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:4 החלפת סעיף 3

 "הוראה בדבר
 מניעת כניסה

למוסד 

במתכוון 3  ונקט  וחזר   ,2 בסעיף  כאמור  אדם  הוזהר  )א( 
כלפי  או  רפואי  במוסד  צוות  איש  כלפי  אלימות  מעשה 
עובד רווחה, או השחית במתכוון רכוש של מוסד, בתקופת 

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 467, מיום כ"ט באייר התשע"ב )21 במאי 2012(, עמ' 200 

ס"ח התשע"א, עמ' 1000   1

ס"ח התשנ"ו, עמ' 152   2
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רשאי  יהיה  לא  כי  להורות  המוסד  מנהל  רשאי  האזהרה, 
במקרים  למעט  ממנו,  לחלק  או  מוסד  לאותו  להיכנס 
בסעיף  המפורטת  ולתקופה  העניין,  לפי  להלן,   המפורטים 

קטן )ב(:

לשם קבלת טיפול רפואי שהוא זקוק לו;  )1(

לשם מתן שירותי רווחה — אם השתכנע מנהל   )2(
המוסד כי עלולה להיגרם פגיעה בצרכיו החיוניים אם 

לא יקבל שירותי רווחה כאמור 

בתקופה  תהיה  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  כניסה  מניעת  )ב( 
כלהלן:

אם נקט בתקופת האזהרה אלימות פיזית — תקופה   )1(
שלא תעלה על שישה חודשים;

מילולית  אלימות  האזהרה  בתקופת  נקט  אם   )2(
או השחית רכוש — תקופה שלא תעלה על שלושה 

חודשים 

אין באמור בסעיף קטן )א( כדי למנוע מתן שירותי רווחה  )ג( 
לבן משפחתו של אדם שנמנעה ממנו כניסה למוסד; לעניין זה, 
"בן משפחתו" — כהגדרתו בחוק בית המשפט לענייני משפחה, 

התשנ"ה—1995 3 "

בסעיף 4 לחוק העיקרי, המילה "רפואי" — תימחק 5 תיקון סעיף 4

בסעיף 6 לחוק העיקרי, במקום "שר הבריאות ממונה" יבוא "שר הבריאות ושר הרווחה 6 תיקון סעיף 6
והשירותים החברתיים, לפי העניין, ממונים" 

תיקון חוק סמכויות 
לשם שמירה על 

ביטחון הציבור 
- מס' 2

בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה—2005  4 — 7 

בסעיף 2, אחרי ההגדרה "עובד ציבור" יבוא:  )1(

""עיכוב" — הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי;" 

בסעיף 6, סעיף קטן )א( — בטל   )2(

אחרי סעיף 6 יבוא:  )3(

"סמכויות למניעת 
מעשה אלימות 
במקום המספק 

שירותי רווחה

ביצע אדם מעשה אלימות במחלקה לשירותים חברתיים 6א  )א( 
או בכל מקום המספק שירותי רווחה, בפני מאבטח או בפני 
אדם אחר הקורא לעזרה והמצביע עליו בפני מאבטח, או נוכח 
המאבטח כי בשל איום או מעשה של אדם בפניו או בפני אדם 
אחר הקורא לעזרה והמצביע עליו בפני מאבטח, הוא עומד 

לבצע מעשה אלימות במקום כאמור, רשאי המאבטח —

לדרוש מאותו אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג   )1(
לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על 

זהותו שהוא חייב בהחזקתה על פי כל דין;

לפעול בדרכים אלה, ואף להשתמש בכוח סביר   )2(
לשם כך:

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393   3

ס"ח התשס"ה, עמ' 758; התשע"א, עמ' 1203   4

רשאי  יהיה  לא  כי  להורות  המוסד  מנהל  רשאי  האזהרה, 
במקרים  למעט  ממנו,  לחלק  או  מוסד  לאותו  להיכנס 
בסעיף  המפורטת  ולתקופה  העניין,  לפי  להלן,   המפורטים 

קטן )ב(:

לשם קבלת טיפול רפואי שהוא זקוק לו;  )1(

לשם מתן שירותי רווחה — אם השתכנע מנהל   )2(
המוסד כי עלולה להיגרם פגיעה בצרכיו החיוניים אם 

לא יקבל שירותי רווחה כאמור 

בתקופה  תהיה  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  כניסה  מניעת  )ב( 
כלהלן:

אם נקט בתקופת האזהרה אלימות פיזית — תקופה   )1(
שלא תעלה על שישה חודשים;

מילולית  אלימות  האזהרה  בתקופת  נקט  אם   )2(
או השחית רכוש — תקופה שלא תעלה על שלושה 

חודשים 

אין באמור בסעיף קטן )א( כדי למנוע מתן שירותי רווחה  )ג( 
לבן משפחתו של אדם שנמנעה ממנו כניסה למוסד; לעניין זה, 
"בן משפחתו" — כהגדרתו בחוק בית המשפט לענייני משפחה, 

התשנ"ה—1995 3 "

תיקון סעיף 4בסעיף 4 לחוק העיקרי, המילה "רפואי" — תימחק 5 

בסעיף 6 לחוק העיקרי, במקום "שר הבריאות ממונה" יבוא "שר הבריאות ושר הרווחה 6 
והשירותים החברתיים, לפי העניין, ממונים" 

תיקון סעיף 6

תיקון חוק בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה—2005  4 — 7 
סמכויות לשם 

שמירה על ביטחון 
הציבור - מס' 2

בסעיף 2, אחרי ההגדרה "עובד ציבור" יבוא:  )1(

""עיכוב" — הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי;" 

בסעיף 6, סעיף קטן )א( — בטל   )2(

אחרי סעיף 6 יבוא:  )3(

"סמכויות למניעת 
מעשה אלימות 
במקום המספק 

שירותי רווחה

ביצע אדם מעשה אלימות במחלקה לשירותים חברתיים 6א  )א( 
או בכל מקום המספק שירותי רווחה, בפני מאבטח או בפני 
אדם אחר הקורא לעזרה והמצביע עליו בפני מאבטח, או נוכח 
המאבטח כי בשל איום או מעשה של אדם בפניו או בפני אדם 
אחר הקורא לעזרה והמצביע עליו בפני מאבטח, הוא עומד 

לבצע מעשה אלימות במקום כאמור, רשאי המאבטח —

לדרוש מאותו אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג   )1(
לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על 

זהותו שהוא חייב בהחזקתה על פי כל דין;

לפעול בדרכים אלה, ואף להשתמש בכוח סביר   )2(
לשם כך:

ספר החוקים 2380, כ' באב התשע"ב, 2012 8 8



700

למנוע מאותו אדם כניסה למקום; )א( 

להוציא את אותו אדם מהמקום; )ב( 

לעכב את אותו אדם עד לבואו של שוטר,  )ג( 
אם יש חשש שאותו אדם יימלט, או שזהותו 
יחולו  זו  פסקה  לפי  עיכוב  על  ידועה;  אינה 

הוראות סעיף 6)ד( 

לא יוסמך מאבטח בסמכויות לפי סעיף זה, אלא אם כן  )ב( 
מעסיקו ביטח אותו לשם הבטחת פיצויו אם ייפגע בעת מילוי 
תפקידו לפי סעיף זה; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע 

מזכותו של מאבטח לפיצוי על פי כל דין 

בסעיף זה —  )ג( 

"מחלקה לשירותים חברתיים" ו"מקום המספק שירותי 
רווחה" — כמשמעותם בחוק למניעת אלימות 

במוסדות למתן טיפול, התשע"א—2011 5;

"מעשה אלימות" — הכאת אדם, דחיפתו או הפעלת 
כוח על גופו בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, 
בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה ושר הבריאות

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשע"א, עמ' 1000   5
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