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הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חבר הכנסת דוד טל 
					            פ/594/17

הצעת חוק מניעת פגיעה במטפלים, התשס"ו-2006

הגדרות
1.
בחוק זה  - 


"אח", "אחות" – מי שמוסמך לעסוק בסיעוד לפי תקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות), התשמ"א-1981  ק"ת התשמ"א, עמ' 1339.;


"מוסד רפואי"- כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940  ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191 (א) 239. ;  


"מטפל" – רופא, רופא שיניים, סטז'ר, אח או אחות, מיילדת, פסיכולוג, ועובד סוציאלי;


"מיילדת"- מי שמוסמכת לעסוק ביילוד לפי פקודת המילדות  חוקי א"י, כרך ב', עמ' (ע) 903.;


"סטז'ר"- כמשמעותו בפרק ב1 לפקודת הרופאים;


"עובד סוציאלי" -  כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו- 1996  ס"ח התשנ"ו, עמ' 152. ;


"פסיכולוג" -  כהגדרתו בחוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977  ס"ח התשל"ז, עמ' 158.; 


"רופא" -  מי שמורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים; 


"רופא שיניים" - מי שמורשה לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 614. ; 


"פקודת הנזיקין" - פקודת הנזיקין [נוסח חדש]  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266. ;


"פקודת הרופאים" - פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז- 1976  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.;


"תקיפה" – כמשמעותה בפקודת הנזיקין.

עוולה אזרחית
2.
תקיפת מטפל במוסד רפואי היא עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין יחולו עליה, בכפוף להוראות חוק זה. 
פיצוי ללא הוכחת נזק
3.
(א)
במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא  הוכחת נזק.


(ב)
הסכום האמור בסעיף קטן (א) יעודכן ב-16 בכל חודש בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; 
לענין סעיף קטן זה – 
"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; 
"המדד החדש" – מדד החודש שקדם לחודש העדכון; "המדד הבסיסי" – מדד חודש דצמבר 2004;
התישנות
4.
לא יזדקק בית המשפט לתביעה בשל עוולה לפי חוק זה שהוגשה לאחר שחלפו שנים עשר חודשים מיום שנוצרה העילה. 
שמירת דינים
5.
חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין. 

דברי - הסבר

תקיפות רופאים ושאר עובדי המוסדות הרפואיים, על רקע החלטותיהם המקצועיות, הפכו לתופעה חוזרת שלא ניתן לעבור עליה לסדר היום במדינה דמוקרטית. 

הצעת החוק באה להגן על עובדי רפואה במוסדות הרפואיים, בבואם לעשות את מלאכתם - מלאכת קודש. החוק קובע כי תקיפת עובד מוסד רפואי תיחשב כעוולה אזרחית, וכן כי בית המשפט יהא רשאי לפסוק ללא הוכחת נזק פיצוי כספי עד 50,000 שקלים חדשים. 

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על-ידי חבר הכנסת שאול יהלום (פ/3082).
---------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בסיון התשס"ו – 19.6.06

