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חוק זכות השגה על החלטה בעניין רישוי מקצועות בתחום הרפואה 
והבריאות )תיקוני חקיקה(, התשע"ז-2017*

תיקוןפקודת
הרופאים-מס'12

בפקודתהרופאים]נוסחחדש[,התשל"ז-11976)להלן-פקודתהרופאים(,אחריסעיף1פ
38יבוא:

"השגהעלהחלטה
בבקשהלרישיון

שלושים38אפ בתוך רשאי, ברפואה לעסוק רישיון מבקש )א(
ימיםמהיוםשבונמסרהלוהחלטתהמנהלבבקשתו)בסעיף
זה-ההחלטה(,להגישהשגהמנומקתבכתבעלההחלטה
לוועדתהשגותשמינההשרלפיהוראותסעיףקטן)ג()בסעיף

זה-ועדתההשגות(פ

רשאים, נציגו או הבריאות למשרד המשפטי היועץ )ב(
לבקשתמגישההשגה,להאריךאתהתקופההאמורהבסעיף
קטן)א(,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,בשלושיםימיםנוספיםפ

השרימנהועדתהשגותשיהיובהשלושהחבריםוהם: )ג(

המנהלהכללישלמשרדהבריאותאומשנהו, )1(
אורופא,והואיהיהיושבהראש;רופאכאמוריהיה
עובדמשרדהבריאותשאינועובדבאגףשבועובדמי
שקיבלאתההחלטה,ושדרגתוהיאלכלהפחותכדרגת

מישקיבלאתההחלטה;

היועץהמשפטילמשרדהבריאותאונציגו; )2(

נציגציבורשהוארופאבעלניסיוןשל15שנים )3(
לפחותכרופאפ

חברועדתההשגותיתמנהלתקופהשלארבעשנים, )ד(
ואפשרלשובולמנותולתקופהנוספתאחתשלארבעשניםפ

החלטה על בהשגה ידון לא ההשגות ועדת חבר )ה(
שהתקבלהעלידופ

ועדתההשגותתחליטבהשגהמוקדםככלהאפשרולא )ו(
יאוחרמשישיםימיםממועדהגשתההשגהפ

סדריעבודתהשלועדתההשגותיהיוכפישקבעהשר, )ז(
סדרי את ההשגות ועדת תקבע כאמור, קבע לא עוד וכל

עבודתהותפרסמםבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאותפ"

תיקוןפקודת
רופאיהשיניים-

מס'7

בפקודתרופאיהשיניים]נוסחחדש[,התשל"ט-21979)להלן-פקודתרופאיהשיניים(,2פ
אחריסעיף22יבוא:

"השגהעלהחלטה
בבקשהלרישיון

מבקשרישיוןרשאי,בתוךשלושיםימיםמהיוםשבו22אפ )א(
נמסרהלוהחלטתהמנהלבבקשתו)בסעיףזה-ההחלטה(,
להגישהשגהמנומקתבכתבעלההחלטהלוועדתהשגות
)ג()בסעיףזה-ועדת שמינההשרלפיהוראותסעיףקטן

ההשגות(פ

התקבלבכנסתביוםכ"גבאדרהתשע"ז)21במרס2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *
-696,מיוםי'באדרהתשע"ז)8במרס2017(,עמ'ר13פ

דינימדינתישראל,נוסחחדש30,עמ'ר59;ס"חהתש"ע,עמ'85רפ 1

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'ר61;ס"חהתשע"ו,עמ'358פ 2



577 ספרהחוקים2625,ז'בניסןהתשע"ז,2017פרפ3

רשאים, נציגו או הבריאות למשרד המשפטי היועץ )ב(
לבקשתמגישההשגה,להאריךאתהתקופההאמורהבסעיף
קטן)א(,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,בשלושיםימיםנוספיםפ

השרימנהועדתהשגותשיהיובהשלושהחבריםוהם: )ג(

המנהלהכללישלמשרדהבריאותאומשנהו,או )1(
רופאאורופאשיניים,והואיהיהיושבהראש;רופאאו
רופאשינייםכאמוריהיהעובדמשרדהבריאותשאינו
עובדבאגףשבועובדמישקיבלאתההחלטה,ושדרגתו

היאלכלהפחותכדרגתמישקיבלאתההחלטה;

היועץהמשפטילמשרדהבריאותאונציגו; )2(

נציגציבורשהוארופאשינייםבעלניסיוןשל15 )3(
שניםלפחותכרופאשינייםפ

חברועדתההשגותיתמנהלתקופהשלארבעשנים, )ד(
ואפשרלשובולמנותולתקופהנוספתאחתשלארבעשניםפ

החלטה על בהשגה ידון לא ההשגות ועדת חבר )ה(
שהתקבלהעלידופ

ועדתההשגותתחליטבהשגהמוקדםככלהאפשרולא )ו(
יאוחרמשישיםימיםממועדהגשתההשגהפ

סדריעבודתהשלועדתההשגותיהיוכפישקבעהשר, )ז(
סדרי את ההשגות ועדת תקבע כאמור, קבע לא עוד וכל

עבודתהותפרסמםבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאותפ"

תיקוןפקודת
הרוקחים-מס'27

בפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-31981)להלן-פקודתהרוקחים(,אחריסעיף36פ
יבוא:

"השגהעלהחלטה
בבקשהלרישיון

מבקשרישיוןלעסוקברוקחותאורישיוןלעבודכעוזר6אפ )א(
לו נמסרה שבו מהיום ימים שלושים בתוך רשאי, רוקח,
להגיש ההחלטה(, - זה )בסעיף בבקשתו המנהל החלטת
השגהמנומקתבכתבעלההחלטהלוועדתהשגותשמינה
)ג()בסעיףזה-ועדת שרהבריאותלפיהוראותסעיףקטן

ההשגות(פ

רשאים, נציגו או הבריאות למשרד המשפטי היועץ )ב(
לבקשתמגישההשגה,להאריךאתהתקופההאמורהבסעיף
קטן)א(,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,בשלושיםימיםנוספיםפ

שלושה בה שיהיו השגות ועדת ימנה הבריאות שר )ג(
חבריםוהם:

המנהלהכללישלמשרדהבריאותאומשנהו,או )1(
רופאאורוקח,והואיהיהיושבהראש;רופאאורוקח
כאמוריהיהעובדמשרדהבריאותשאינועובדבאגף
שבועובדמישקיבלאתההחלטה,ושדרגתוהיאלכל

הפחותכדרגתמישקיבלאתההחלטה;

היועץהמשפטילמשרדהבריאותאונציגו; )2(

רשאים, נציגו או הבריאות למשרד המשפטי היועץ )ב(
לבקשתמגישההשגה,להאריךאתהתקופההאמורהבסעיף
קטן)א(,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,בשלושיםימיםנוספיםפ

השרימנהועדתהשגותשיהיובהשלושהחבריםוהם: )ג(

המנהלהכללישלמשרדהבריאותאומשנהו,או )1(
רופאאורופאשיניים,והואיהיהיושבהראש;רופאאו
רופאשינייםכאמוריהיהעובדמשרדהבריאותשאינו
עובדבאגףשבועובדמישקיבלאתההחלטה,ושדרגתו

היאלכלהפחותכדרגתמישקיבלאתההחלטה;

היועץהמשפטילמשרדהבריאותאונציגו; )2(

נציגציבורשהוארופאשינייםבעלניסיוןשל15 )3(
שניםלפחותכרופאשינייםפ

חברועדתההשגותיתמנהלתקופהשלארבעשנים, )ד(
ואפשרלשובולמנותולתקופהנוספתאחתשלארבעשניםפ

החלטה על בהשגה ידון לא ההשגות ועדת חבר )ה(
שהתקבלהעלידופ

ועדתההשגותתחליטבהשגהמוקדםככלהאפשרולא )ו(
יאוחרמשישיםימיםממועדהגשתההשגהפ

סדריעבודתהשלועדתההשגותיהיוכפישקבעהשר, )ז(
סדרי את ההשגות ועדת תקבע כאמור, קבע לא עוד וכל

עבודתהותפרסמםבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאותפ"

בפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-31981)להלן-פקודתהרוקחים(,אחריסעיף36פ
יבוא:

תיקוןפקודת
הרוקחים-מס'27

"השגהעלהחלטה
בבקשהלרישיון

מבקשרישיוןלעסוקברוקחותאורישיוןלעבודכעוזר6אפ )א(
לו נמסרה שבו מהיום ימים שלושים בתוך רשאי, רוקח,
להגיש ההחלטה(, - זה )בסעיף בבקשתו המנהל החלטת
השגהמנומקתבכתבעלההחלטהלוועדתהשגותשמינה
)ג()בסעיףזה-ועדת שרהבריאותלפיהוראותסעיףקטן

ההשגות(פ

רשאים, נציגו או הבריאות למשרד המשפטי היועץ )ב(
לבקשתמגישההשגה,להאריךאתהתקופההאמורהבסעיף
קטן)א(,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,בשלושיםימיםנוספיםפ

שלושה בה שיהיו השגות ועדת ימנה הבריאות שר )ג(
חבריםוהם:

המנהלהכללישלמשרדהבריאותאומשנהו,או )1(
רופאאורוקח,והואיהיהיושבהראש;רופאאורוקח
כאמוריהיהעובדמשרדהבריאותשאינועובדבאגף
שבועובדמישקיבלאתההחלטה,ושדרגתוהיאלכל

הפחותכדרגתמישקיבלאתההחלטה;

היועץהמשפטילמשרדהבריאותאונציגו; )2(

דינימדינתישראל,נוסחחדש35,עמ'ר69;ס"חהתשע"ז,עמ'ר33פ 3
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נציגציבורשהוארוקחבעלניסיוןשל15שנים )3(
לפחותכרוקחפ

חברועדתההשגותיתמנהלתקופהשלארבעשנים, )ד(
ואפשרלשובולמנותולתקופהנוספתאחתשלארבעשניםפ

החלטה על בהשגה ידון לא ההשגות ועדת חבר )ה(
שהתקבלהעלידופ

ועדתההשגותתחליטבהשגהמוקדםככלהאפשרולא )ו(
יאוחרמשישיםימיםממועדהגשתההשגהפ

סדריעבודתהשלועדתההשגותיהיוכפישקבעשר )ז(
ההשגות ועדת תקבע כאמור, קבע לא עוד וכל הבריאות,
באתרהאינטרנטשלמשרד עבודתה,ותפרסמם אתסדרי

הבריאותפ"

תיקוןחוקהסדרת
העיסוקבמקצועות

הבריאות-מס'5

בחוקהסדרתהעיסוקבמקצועותהבריאות,התשס"ח-2008ר)להלן-חוקהסדרתהעסוקרפ
במקצועותהבריאות(,אחריסעיף12יבוא:

"השגהעלהחלטה
בבקשה

המבקשרשאי,בתוךשלושיםימיםמהיוםשבונמסרה12אפ )א(
לוהחלטתהמנהלבבקשתו)בסעיףזה-ההחלטה(,להגיש
השגהמנומקתבכתבעלההחלטהלוועדתהשגותשמינה

השרלפיהוראותסעיףקטן)ג()בסעיףזה-ועדתהשגות(פ

רשאים, נציגו או הבריאות למשרד המשפטי היועץ )ב(
לבקשתמגישההשגה,להאריךאתהתקופההאמורהבסעיף
קטן)א(,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,בשלושיםימיםנוספיםפ

השרימנה,לכלמקצועבריאות,ועדתהשגותשיהיובה )ג(
שלושהחבריםוהם:

המנהלהכללישלמשרדהבריאותאומשנהו, )1(
אורופאאובעלתעודהבמקצועבריאות,והואיהיה
יושבהראש;רופאאובעלתעודהבמקצועבריאות
כאמוריהיהעובדמשרדהבריאותשאינועובדבאגף
שבועובדמישקיבלאתההחלטה,ושדרגתוהיאלכל

הפחותכדרגתמישקיבלאתההחלטה;

היועץהמשפטילמשרדהבריאותאונציגו; )2(

נציגציבורשהואבעלתעודהבמקצועהבריאות )3(
נשואועדתההשגות,ובעלניסיוןשל15שניםלפחות

באותומקצועבריאותפ

שנים, ארבע של לתקופה יתמנה השגות ועדת חבר )ד(
ואפשרלשובולמנותולתקופהנוספתאחתשלארבעשניםפ

חברועדתהשגותלאידוןבהשגהעלהחלטהשהתקבלה )ה(
עלידופ

ועדתהשגותתחליטבהשגהמוקדםככלהאפשרולא )ו(
יאוחרמשישיםימיםממועדהגשתההשגהפ

ס"חהתשס"ח,עמ'720;התשע"ו,עמ'0ר5פ ר
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סדריעבודתהשלועדתהשגותיהיוכפישקבעהשר, )ז(
סדרי את ההשגות ועדת תקבע כאמור, קבע לא עוד וכל

עבודתה,ותפרסמםבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאותפ"

תחילתושלחוקזהשלושהחודשיםמיוםפרסומו)בסעיףזה-יוםהתחילה(,והוא5פתחילהותחולה
יחולעלהחלטותכמשמעותןבסעיף38אלפקודתהרופאים,בסעיף22אלפקודתרופאי
השיניים,בסעיף6אלפקודתהרוקחיםובסעיף12אלחוקהסדרתהעיסוקבמקצועות

הבריאות,כנוסחםבחוקזה,שהתקבלוביוםהתחילהואילךפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן מ צ י ל  ב ק ע י
שרתהבריאות

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

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














סדריעבודתהשלועדתהשגותיהיוכפישקבעהשר, )ז(
סדרי את ההשגות ועדת תקבע כאמור, קבע לא עוד וכל

עבודתה,ותפרסמםבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאותפ"

תחילתושלחוקזהשלושהחודשיםמיוםפרסומו)בסעיףזה-יוםהתחילה(,והוא5פ
יחולעלהחלטותכמשמעותןבסעיף38אלפקודתהרופאים,בסעיף22אלפקודתרופאי
השיניים,בסעיף6אלפקודתהרוקחיםובסעיף12אלחוקהסדרתהעיסוקבמקצועות

הבריאות,כנוסחםבחוקזה,שהתקבלוביוםהתחילהואילךפ

תחילהותחולה

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן מ צ י ל  ב ק ע י
שרתהבריאות

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

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






