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חוק לתיקון פקודת הרופאים )מס' 10(, התש"ע-2010*

בפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-1976 1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 4 -1 תיקון סעיף 4

בסעיף קטן )א(, אחרי פסקה )4( יבוא:  )1(

הוא בעל ידע בסיסי בשפה העברית ";  )5("

אחרי סעיף קטן )א1( יבוא:  )2(

")א2(   השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע הוראות 
לעניין הידע הבסיסי בשפה העברית "

תחילתו של חוק זה 30 חודשים מיום פרסומו )בסעיף זה - יום התחילה(, והוא יחול 2 תחילה ותחולה
על בקשה לרישיון לפי הפקודה שהוגשה מיום התחילה ואילך 

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

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר    
יושב ראש הכנסת   

חוק זכויות החולה )תיקון מס' 4(, התש"ע-2010*

בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 4, האמור בו יסומן 1 תיקון סעיף 4
")א(" ואחריו יבוא:

מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי גיל, ואולם אין רואים  ")ב( 
הפליה לפי סעיף זה כאשר ההבחנה נדרשת משיקולים רפואיים "

בסעיף 28א לחוק העיקרי, במקום "4" יבוא "4)א(" 2 תיקון סעיף 28א

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

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר    
יושב ראש הכנסת   

חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( )תיקון מס' 6(, התש"ע-2010*

בחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 1
בסעיף 1, בהגדרה "פעולת רישום", בפסקה )2(, במקום "לפי סעיף 8)ב(" יבוא "להבטחת 

התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר התש"ע )2 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 436, מיום כ"ד בסיוון התשס"ט )16 ביוני 2009(, עמ' 348 ועמ' 589 

ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התשס"ט, עמ' 331   1

התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר התש"ע )2 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 304, מיום י"ח בשבט התש"ע )2 בפברואר 2010(, עמ' 98 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594; ס"ח התשס"ז, עמ' 375   1

התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר התש"ע )2 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 287, מיום ו' בכסלו התש"ע )23 בנובמבר 2009(, עמ' 36 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשס"ח, עמ' 729   1

ספר החוקים 2233, א' בניסן התש"ע, 2010 3 16


