חוק זכויות החולה (תיקון מס'  ,)6התשע"ד*2014-
תיקון סעיף 24

.1

תחילה

.2

בחוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996- ,1בסעיף - 24
()1

בסעיף קטן (א) -
(א) ברישה ,במקום "חמישה" יבוא "שישה";
(ב)

אחרי פסקה ( )4יבוא:
"( )5אחות מוסמכת;".

()2

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב)1

היו הדעות בוועדה שקולות -
( )1לעניין פנייה לפי סעיף (13ד)  -יראו את החלטת הוועדה כהחלטה
שלא לאשר למטפל להימנע ממסירת מידע למטופל;
( )2לעניין פנייה לפי סעיף  - )2(15יראו את החלטת הוועדה כהחלטה
שלא לאשר למטפל לתת למטופל טיפול בניגוד לרצונו;
()3

לעניין פנייה לפי סעיף  18או  - 20תכריע דעתו של היושב ראש".

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

*
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יעל גרמן
שרת הבריאות

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"א בסיוון התשע"ד ( 9ביוני  ;)2014הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,544מיום ט"ז באדר ב' התשע"ד ( 18במרס  ,)2014עמ' .84ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;327התש"ע ,עמ' .485

חוק לתיקון פקודת המלט (מס' ( )2תיקון) ,התשע"ד*2014-
תיקון סעיף 1

.1

תיקון סעיף 2
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בחוק לתיקון פקודת המלט (מס'  ,)2התשע"ד2014-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף ,1
בסעיף 4א המובא בו ,האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) קמעונאי המוכר מלט יאפשר לקונה לרכוש את המלט בין השאר בשקים שמשקלם
אינו עולה על  25קילוגרם".
בסעיף  2לחוק העיקרי -
( )1האמור בו יסומן "(א)" ובו ,במקום "חוק זה" יבוא "סעיף 4א(א) לפקודה ,כנוסחו
בחוק זה" ואחרי "פרסומו" יבוא "של חוק זה";
()2

*
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אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
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  ,531מיום י"ד בטבת התשע"ד ( 17בדצמבר  ,)2013עמ' .32ס"ח התשע"ד ,עמ' .259
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התשע"הי"ב בשבט התשע"ה
בחוק זה ,ביום
כנוסחובשבט
ביום י"ב
לפקודה,
בחוק זה,
4א(ב)
כנוסחו
לפקודה,סעיף
תחילתו של
"(ב) 4א(ב)
"(ב) תחילתו של סעיף
( 1בפברואר  1( ".)2015בפברואר ".)2015
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

נ פ תל י ב נ ט
שר הכלכלה

שמעון פרס
נשיא המדינה

יאי ר ל פ י ד
שר האוצר

יו ל י יו א ל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת

חוק חופשה שנתית (תיקון מס'  ,)13התשע"ד*2014-
בתוספת ,אחרי פרט  7יבוא:
פרט  7יבוא:
התשי"א1951-,1
בתוספת ,אחרי
שנתית,
התשי"א1951-,1
בחוק חופשה
התוספתחופשה.1שנתית,
תיקון בחוק
.1

תיקון התוספת

שנפטר כתוצאה מפגיעת
מפגיעת
כתוצאהמי
ישראל או של
מערכותשנפטר
או של מי
ישראלחלל
הפרטית של
האזכרהמערכות
יוםשל חלל
הפרטית
" 	.8יום האזכרה "	.8
משפחה"  -כמשמעותו
כמשמעותו
 "קרובמשפחה"זה,
מהם; לעניין
לענייןשלזה,מי"קרוב
משפחתו
קרובמהם;
של מי
משפחתולגבי
איבה  -לגבי קרובאיבה -
התשכ"ג1963-2
לחוק ,או בסעיף 7ה לחוק
או בסעיף 7ה
ישראל,
התשכ"ג1963-,2
לחללי מערכות
ישראל,
הזיכרון
מערכות
לחוק יום
הזיכרון4אלחללי
בסעיף 4א לחוק יוםבסעיף
3
התש"ל1970-  ,לפי העניין".
לפי העניין".
איבה,
התש"ל1970-,3
לנפגעי פעולות
איבה,
התגמולים
התגמולים לנפגעי פעולות
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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נ פ תל י ב נ ט
שר הכלכלה

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"א בסיוון התשע"ד ( 9ביוני  ;)2014הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,539מיום י"ב באדר א' התשע"ד ( 12בפברואר  ,)2014עמ' .64ס"ח התשי"א ,עמ'  ;234התשע"ג ,עמ' .205
ס"ח התשכ"ג ,עמ' .72
ס"ח התש"ל ,עמ' .126

חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' ,)3
התשע"ד*2014-
העבירה ,תיקון סעיף 4
תיקון סעיף 4
התשס"ה2004-,1
התשס"ה2004-,1
לסביבת נפגע
העבירה,
נפגע מין
לסביבתעבריין
חזרתו של
עבריין מין
מגבלות על
חזרתו של
 .1על בחוק
בחוק מגבלות
.1
בסעיף - 4
בסעיף - 4

()1

בסעיף קטן (ב)( -)1בסעיף קטן (ב) -
עדות
"התיר בית
בסופה יבוא
כאמור,עדות נוספת כאמור,
נוספתלהביא
המשפט
להביאבית
המשפט"התיר
בסופה יבוא
בפסקה (,)1
(א) בפסקה (( ,)1א)
המחויבים;";
פסקה (,)4
בשינויים המחויבים;";
בשינוייםפסקה (,)4
עליה הוראות
יחולו עליה הוראותיחולו

*
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התקבל בכנסת ביום י"א בסיוון התשע"ד ( 9ביוני  ;)2014הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
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