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יבואן
על "הודעות
חולת יכולת

לעניניו לדאוג

הוא כי או לעניניו לדאוג מסוגל אינו שאושפז חולה כי המנהל ראה 9א.
פרטי הבריאות? לשר המנהל כך על יודיע לעניניו, לדאוג מסוגל שוב

". בתקנות ייקבעו מסירתן ודרכי ההודעות

10 מעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 10 סעיף במקום . 2
''הודעות

לאפוטרופוס
הכללי

מאלה: אחת כל על הכללי לאפוטרופוס יודיע המחוזי הפסיכיאטר . 10
לעניניו; לדאוג מסוגל אינו שאושפז שחולה שוכנע הוא (1)
לעניניו; לדאוג מסוגל שוב מאושפז שחולה שוכנע הוא (2)
למעט שוחרר, (1) פסקה לפי הודעה עליו שניתנה חולה (3)

". 22 סעיף לפי לנסיון שחרור

27 סעיף יבוא:תיקון (ג) עד (א) קטנים סעיפים במקום העיקרי, לחוק 27 בסעיף . 3

לחולה ואין (1) 10 סעיף לפי הודעה הכללי האפוטרופוס קיבל "(א)
החולה נכסי לגבי לעשות בכך, צורך ראה אם הוא, רשאי אפוטרופוס,
ומילוי נכסים כינוס כולל דיחוי, סובלת שאינה משפטית פעולה כל
הכשרות לחוק ו72 57 ,47 ,44 סעיפים והוראות כספיות, התחייבויות
המחריבים בשינויים יחולו ,2 חשכ"ב1962 והאפוטרופסות, המשפטית

הענין. לפי
מאלה: באחת יפקע הכללי האפוטרופוס של תפקידו (ב)

;(3) או (2) 10 סעיף לפי הודעה משקיבל (1)
אפוטרופוס? לחולה משנתמנה (2)

תפקידו במילוי צורך עוד שאין המשפט בית משקבע (3)
 הכללי האפוטרופוס של

תשכ"ב והאפוטרופסות, המשפטית הכשרות לחוק 63 סעיף והוראות
. הענין לפי המחוייבים בשינויים יחולו ,1962

לשלם שיש האגרות את בתקנות לקבוע רשאי המשפטים שר (ג)
". זה סעיף לפי פעולותיו בעד הכללי לאפוטרופוס

ברשומות.תחילה פרסומו מיום יום ששים זה חוק של תחילתו .4

שמיר יצחק
הכנסת ראש יושב

המדינה נשיא מקום ממלא

בגין מנחם
הממשלה ראש

שוסטק אליעזר
הבריאות שר
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