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 חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס״א- 2001*

 הגדרות 1. בחוק זה -

, אשר יש בו  ״בית חולים״ - מוסד רפואי הרשום בבית חולים לפי פקודת בריאות העם, 940וי
 מחלקת ילדים, או מחלקת ילדים ונוער-,

 ״הורים״ - בהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש״ט-949ו2(להלן - חוק לימוד חובה);

 ״חינוך״ - הוראה ולימוד;

 ״ילד״ - מי שזכאי לחינוך חינם לפי הוראות סעיף 6(א) לחוק לימוד חובה, וכן ילד בעל
 ערכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ״ח-988וג:

 ״ילד חולה״ - ילד שגילו מעל 5 שנים השוהה בבית במשך תקופה העולה על 21 ימים
 רצופים על פי הוראת רופא, וכן ילד החולה במחלה מתמשכת;

 ״ילד מאושפז״ - ילד המאושפז בבית חולים;

 ״מחלה מתמשכת״ - מחלה או ליקוי בריאותי המצריכים טיפול בבית חולים או שהייה
 בבית לפי הוראת רופא, לתקופה העולה על ארבעה שבועות: לענין הגדרה זו יראו מספר
 תקופות טיפול או שהייה בבית הנובעות מאותה מחלה או מאותו ליקוי בריאותי
 בתקופה אחת אפילו חל נתק בין התקופות ובלבד שכל נתק באמור לא יעלה על ארבעה

 שבועות;

 ״הועדה״ - ועדת החינוך והתרבות של הכנסת:

 ״השר״ - שר החינוך.

 תבנית חינוך 2. (א) השר, בהתייעצות עם הועדה, יקבע תבנית למתן חינוך לילדים מאושפזים

ולילדים חולים(להלן - תכנית חינוך): תכנית החינוך תיקבע בהתחשב בצורכיהם של ילדים
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 מאושפזים וילדים חולים, במגבלותיהם הרפואיות ובתכנית הלימודים שלהם בטרם

 מחלתם.

 (ב) החינוך על פי תכנית החינוך יינתן לילד חולה בביתו, בהסכמת הוריו
 המתגוררים עמו, ולילד מאושפז, בהסכמת הוריו, במסגרת חינוכית בבית החולים שבו הוא

 מאושפז, הכל כפי שיקבע השר בתכנית החינוך.

 (ג) החינוך על פי תכנית החינוך יכול שיינתן גם במהלך תקופות חופשה
 מהלימודים בחינוך הממלכתי כהגדרחו בחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג-ג4195, הכל כפי

 שיקבע השר בתכנית החינוך.

 מסגרת חינוכית 3. (א) השר, באישור שר הבריאות יקבע הוראות בדבר הקמה והפעלה של מסגרת

 חינוכית בבית חולים (להלן - מסגרת חינוכית).

 (ב) מנהל בית חולים יאפשר הקמתה והפעלתה של מסגרת חינוכית לרבות
 באמצעות הקצאת מקום מתאים בבית החולים.

 (ג) נוהלי ההפעלה של מסגרת חינוכית ייקבעו על ידי השר באישור שר הבריאות
 ובלבד שבבל הנוגע להיבטים הבריאותיים ייקבעו הנהלים גם באישור מנהל בית

 החולים.

 בבית חולים

 נתקבל בכנסת ביום ו׳ בטבת התשם״א (1 בינואר 2001); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2917, מיום א׳ באב התש׳יס (2 באוגוסט 2000), עמי 727.

 עייר 1940, תוס׳ ו, (ע) 191, (א) 9ג2.
 סייח התש״ט, עמי 287.

 סייח התשמ״ח, עמי 114.
 ס״ח התשי״ג, עמי 137.
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 4. (א) המדינה ורשות החינוך המקומית, בהגדרתה בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, יישאו מימון

 בהוצאות חינוכו של ילד חולה בהתאם להוראות חוק זה באופן שהמימון יהיה באותו שיעור
 שבו הן נושאות בחינוך הילד במוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה.

 (ב) המדינה תישא בהוצאות חינוכו של ילד מאושפז; השר באישור שר הבריאות
 ובהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות בדבר השתתפות בית חולים בהוצאות

 הפעלת המסגרת החינוכית.

 5. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הועדה להתקין תקנות ביצוע ותקנות

 לביצועו, ואולם בענינים המצויים בתחום סמכותו של שר הבריאות, יותקנו התקנות על ידי
 השר, באישור שר הבריאות.

 (ב) תכנית חינוך ראשונה על פי סעיף 2 לחוק זה והוראות ראשונות על פי סעיף 3
 לחוק זה ייקבעו בתוך שישה חודשים מיום פרסומו.

 6. חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן. שמירת דינים

 7. חוק זה יוחל בהדרגה החל בשנת הלימודים התשס״ב על ילדים מאושפזים ועל ילדים החלה בהדרגה
 חולים על פי קביעת השר ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים

 התשם״ג.

ק ר ב ד ו ה ק א ר ב ד ו ה  א
 ראש הממשלה שר החינוך

ג ר ו ב ם ה ר ב ב א צ ק ה ש  מ
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק סיווג וסימון שידורים, התשס״א-2001*

 1. בחוק זה - הגדרות
 ״חוק הבזק״ - חוק הבזק, התשמ״ב-982וי;

 ״חוק הרשות השניה״ - חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התשץ-990ו2;

 ״מישדר טלוויזיה״ - מישדר שהופק לשם שידור בטלוויזיה, למעט מישדר חדשות, קדימון או
 פרסומת-,

 ״מישדר״, ״פרסומת׳/או ״מישדר פרסומת״, ׳יקדימוך׳ - כהגדרתם לפי חוק הבזק, ולענין
 מישדרים לפי חוק הרשות השניה - כהגדרתם לפי החוק האמור•,

 ״הועדה״ - ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;

 ״השר״ - שר התקשורת.

 2. (א) מישדר טלוויזיה המשודר בישראל, הכולל ביטויים חזותיים, מילוליים או חובת סימון
 קוליים של אלימות, של מין או של אכזריות, או שקיים חשש סביר כי הוא עלול לעודד
 עבריינות או שימוש בסמים מסוכנים, יישא סימן כאמור בסעיף 3 המצביע כי המישדר אינו
 ראוי לצפיה לבני גיל מסוים ומטה! קדימון למישדר שיש לסמנו לפי סעיף קטן זה יכלול מידע

 שייקבע בתקנות ולפיו המישדר אינו ראוי לצפיה לבני גיל מסוים ומטה.

 * נתקבל בכנסת ביום ו׳ בטבת התשס״א (ו בינואר 2001); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2940, מיום י״ז בחשון התשס״א (15 בנובמבר 2000), עמי 167.

 י ס׳יח התשמ״ב, עמי 218.
 2 ם״ח התש״ן, עמי 58.

 ספר תוקים 1773, ט״ז בטבת תתשס״א, 11.1.2001



 (ב) השר רשאי לקבוע כללים שעל פיהם -

 (ו) סוגי מישדרים, או מישררים המשוררים בשעות שיקבע, יהיו פטורים
 מחובת הסימון:

 (2) סוגי קדימונים למישדרים שיש לםמנם לפי סעיף זה, או קדימונים
 המשודרים בשעות שיקבע, יהיו פטורים מהחובה לכלול מידע כאמור בסעיף

 קטן(א).

 3. (א) סימן לפי חוק זה יתייחס למישדר טלוויזיה שאינו ראוי לצפיה לבני גיל מסוים
 ומטה, ויכול שיתייחס גם לאחד ממאפיינים אלה אם הם מהווים יסוד בולט במישדר:

 (1) אלימות:

 (2) מין;

 (3) אכזריות;

 (4) פורנוגרפיה;

 (5) עידוד לעבריינות;

 (6) עידוד לשימוש בסמים מסובנים.

 (ב) השר יקבע את צורת הסימנים כאמור בסעיף קטן (א), מיקומם, משך זמן
 הופעתם, תדירותם ואופן הצגתם.

 (ג) השר, בהתייעצות עם שר החינוך, רשאי לקבוע סימנים נוספים לצורך השגת
 תכלית חוק זה.

 אלה האחראים לביצוע הסימון לפי חוק זה:

 (1) לענין שידור על פי חוק רשות השידור, התשב״ה-1965ג - הרשות
 כהגדרתה בחוק האמור:

 (2) לענין שידור על פי חוק הרשות השניה - בעל זיכיון כהגדרתו בחוק
 האמור, ולענין שידורי הרשות בהתאם לסעיף 48 לחוק האמור - הרשות

 בהגדרתה בחוק האמור:

 (3) לענין שידור על פי פרקים ביו ו־ב׳2 לחוק הבזק - בעל זיכיון או בעל
 רישיון כהגדרתו בחוק האמור:

 (4) לענין שידורי הטלוויזיה הלימודית - הטלוויזיה הלימודית.

 אלה הגופים האחראים לפיקוח על ביצוע הסימון בהתאם להוראות סעיף

 (ו) על ביצוע לפי פסקה (ו) - השר הממונה על רשות השידור;

) לחוק ב^  (2) על ביצוע לפי פסקה (2) - הרשות, בהתאם להוראות סעיף 5(
 הרשות השניה:

 (3) על ביצוע לפי פסקה (3) ~ המועצה בהתאם להוראות סעיף 6ה(1ץר) לחוק
 הבזק:

 (4) על ביצוע לפי פסקה (4) - שר החינוך.

 אחריות לביצוע 4. (א)
 הסימון ופיקוח

 על הביצוע

 (ב)
 קטן(א):

 5 ם״ח התשב״ה, עמ׳ 106.
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 (ג) לענין שידור שלא כאמור בסעיף קטן (א) - רשאי השר לקבוע את האחראי
 לביצוע סימונו ואת האחראי לפיקוח על ביצוע הסימון האמור; נקבע אחראי לביצוע סימון
 כאמור, ימסור לו השר הורעה על בך; על מסירת הודעה לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות

 סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-982ו4, בשינויים המחויבים.

 5. אחראי לביצוע סימון שלא סימן מישדר טלוויזיה לפי הוראות חוק זה, דינו - קנס
 כאמור בסעיף 61(א^ לחוק העונשין, התשל״ז-51977.

 6. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

 (ב) תקנות לפי חוק זה, למעט תקנות לפי •סעיף 3, טעונות אישור הועדה.

 (ג) תקנות או כללים לפי סעיפים 2(ב) ו־3(ב) ומג) לענין מישדרים או קדימונים
 המשודרים לפי החוקים האמורים בסעיף 4(א), ייקבעו לאחר התייעצות עם הגוף האחראי

 לפיקוח על ביצוע הסימון לפי הוראות סעיף 4(ב).

 7. בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש״ן-990ו, בסעיף 5(ב), בפסקה (10), בסופה
 יבוא ״ובכלל זה לפקח על ביצוע חובת סימון ומסירת מידע על ידי בעלי זיכיון, בהתאם

 להוראות חוק סיווג וסימון שידורים, התשם״א- 2001״.

 8. בחוק הבזק, התשמ״ב-982ו, בסעיף 6ה(ו), בפסקה (ד), בסופה יבוא ״ובכלל זה לפקח
 על ביצוע חובת סימון ומסירת מידע על ידי בעל רישיון או בעל זיכיון, בהתאם להוראות חוק

 סיווג וסימון שידורים, התשס״א- 2001״.

 9. תחילתו של חוק זה ב־ ו בחודש שלאחר תום שישה חודשים מיום פרסומו.

ר עז י אל ־ ן ן (פואד) ב ימי  אהוד ברק בנ
 ראש הממשלה שר התקשורת

 משה קצב אברהם בורג
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 4 סיידו התשמי׳ב, עמי 43.

 5 סייח התשל״ז, עמי 226.

 חוק כלי היריה (תיקון מס׳ 12), התשס׳׳א- 2001*

(להלן - החוק העיקרי), בסעיף ו - הגדרות  ו. בחוק כלי היריה, התש״ט-949וו

 (1) אחרי ההגדרה ״כלי יריה צבאי״ יבוא:

 ״״מועמד לשירות״ - אדם המבקש לשרת או המשרת, בתפקיד המחייב נשיאת
 בלי יריה, באחד מהגופים המנויים בסעיף 5ב(א) למעט בצבא הגנה

 לישראל:״;

 (2) אחרי ההגדרה ״מכל גז מדמיע״ יבוא:

 ״״מנהל משרד הבריאות״ - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא
 הסמיכו לכך:

 * נתקבל בכנסת ביום ו׳ בטבת התשס״א (ו ביגואר 2001); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2916, מיום א׳ באב התש״ס (2 באוגוסט 2000), עמי 722.

 י סייח התש״ט, עמי 143; התשנ״ח, עמי 17.

 עונשין

 ביצוע ותקנות

 תיקון חוק
 הרשות השניה

- מס׳ 13

 תיקון תוק
 הבזק - מסי 24

 תחילה
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 ״מנהל משרד העבודה והרווחה״ - המנהל הכללי /על משרד העבודה והרווחה
 או מי שהוא הסמיכו לכך;

 ״עובד סוציאלי״ - כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ״ו-996ו2;

 ״פקודות הצבא״ - פקודות הצבא ופקודות כלליות אחרות כמשמעותן בחוק
 השיפוט הצבאי, התשט״ו-955וג;״:

 (3) אחרי ההגדרה ״פקיד רישוי״ יבוא:

 ״״קצין בריאות הנפש״ - כמשמעותו בפקודות הצבא:״.

 החלפת סעיף ווא 2. במקום סעיף ווא לחוק העיקרי יבוא:

 ״חובת דיווח ווא. (א) רופא, פסיכולוג, קצין בריאות הנפש או עובד סוציאלי

 במערכת הבריאות, המטפל באדם והסבור כי אם האדם יחזיק בכלי יריה
 יהיה בכך משום סכנה לאותו אדם או לציבור, יודיע על כך למנהל משרד

 הבריאות, שיהא רשאי להעביר את הידיעה לצבא הגנה לישראל.

 (ב) (ו) רופא, פסיכולוג, קצין בריאות הנפש או עובד סוציאלי
 במערכת הבריאות, המטפל באדם ושנודע לו כי האדם מחזיק
 בכלי יריה, ולדעתו יש בכך משום סכנה לאותו אדם או לציבור,
 יודיע על בך למנהל משרד הבריאות, שיהא רשאי להעביר את
 הידיעה לפקיד הרישוי וגם לצבא הגנה לישראל, וכן לגוף המנוי
 בסעיף 5ב(א) לגבי מועמד לשירות שגוף באמור מסר לגביו

 הודעה למנהל משרד הבריאות.

 (2) עובד סוציאלי המטפל באדם, למעט עובד סוציאלי שחלות
 עליו הוראות פסקה (ו), שנודע לו כי האדם מחזיק בבלי יריה,
 ולדעתו יש בכך משום סבנה לאותו ארם או לציבור, יודיע על
 כך למנהל משרד העבודה והרווחה, שיהא רשאי להעביר את
 הידיעה לפקיד הרישוי וגם לצבא הגנה לישראל, וכן לגוף המנוי
 בסעיף 5ב(א) לגבי מועמד לשירות שגוף כאמור מסר לגביו

 הודעה למנהל משרד העבודה והרווחה.

 (3) שר העבודה והרווחה ימנה ממונה להערכת מסוכנות אשר
 ייעץ למנהל משרד העבודה והרווחה לענין העברת ידיעות

 כאמור בפסקה (2).

 (ג) קיבל אחד מהגופים המנויים בסעיף 5ב(א) ידיעה לפי סעיף זה
 רשאי הוא לפנות למנהל משרד הבריאות או למנהל משרד העבודה

 והרווחה לשם קבלת תוכן הידיעה ורשאים הם למסור לו את תוכנה.

 (ד) על מסירת מידע לצבא הגנה לישראל לפי סעיף קטן(ג) יחולו,
 בשינויים המחויבים, הוראות סעיף 44 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב],
 התשמ״ו-41986: המידע האמור יימסר לגורם מקצועי מתחום בריאות

 הנפש שייקבע על ידי צבא הגנה לישראל.״

 2 סייח התעזנ״ו, עמי 52 ו.

 3 ם״ח התשט״ו, עמי ולו.

 4 סייח התשמ״ו, עמי ד0ו.
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 3. בסעיף ו1ב לחוק העיקרי - תיקון סעיף 1וב

 (ו) בכותרת השוליים, בסופה יבוא ״על ידי משרד הבריאות״;

 (2) במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) פקיד רישוי שקיבל בקשה לרישיון לכלי יריה או פרטים לצורך מסירת כלי
 יריה לידי אדם פלוני או גוף המנוי בסעיף 5ב(א) שקיבל בקשה כאמור של
 מועמד לשירות, יעבירום למנהל משרד הבריאות, ורשאים, פקיד הרישוי או גוף
 כאמור, להעביר פרטים למנהל משרד הבריאות גם לגבי מי שכבר ניתן לו רישיון
 או תעודת הרשאה לפי חוק זה לפי הענין, או לגבי מי שכבר משרת באחד

 הגופים המנויים בסעיף 5ב(א) למעט צבא הגנה לישראל.״•,

 (3) בסעיף קטן(ב) -

 (א) בכל מקום, במקום ״המנהל״ יבוא ״מנהל משרד הבריאות״-,

 (ב) בבל מקום, אחרי ״לפקיד הרישוי״ יבוא ״או לגוף המנוי בסעיף 5ב(א)
 כאמור בסעיף קטן(א)״;

 (4) בסעיף קטן(ג), במקום ״המנהל״ יבוא ״מנהל משרד הבריאות״.

 4. בסעיף 12 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 12

 (ו) בסעיף קטן(ג) -

 (א) במקום ״המנהל הכללי של משרד הבריאות״ יבוא ״מנהל משרד
 הבריאות״;

 (ב) במקום ״לבדיקת בריאותו״ יבוא ״לבדיקת כושרו הרפואי לשאת כלי
 יריה״;

 2X (2)בסעיף קטן (ג 1), במקום הסיפה החל במילים ״התקבלה ההחלטה על פי
 הודעת המנהל הכללי של משרד הבריאות״ יבוא ״התקבלה ההחלטה על פי הודעת
 מנהל משרד הבריאות או מנהל משרד העבודה והרווחה, כאמור בסעיפים 11א או
 ו1ב, יעביר הממונה את הערר לתגובתו של מנהל משרד הבריאות או מנהל משרד

 העבודה והרווחה, לפי הענין, בכפוף להוראות סעיף זה.״

 5. בסעיף 12א לחוק העיקרי, במקום ״ידיעה בדבר אשפוז או מחלה״ יבוא ״ידיעה על תיקון סעיף 12א

 אדם״.

 6. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו. תחילה

ן ו מ ר ם י י ק ת ר ב ד ו ה  א
 ראש הממשלה שר הפנים

ג ר ו ב ם ה ר ב ב א צ ק ה ש  מ
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 ספר חוקים 1773, ט״ז בטבת תתשם״א, 11.1.2001 133



 תמחיר 2.64 שקלים חדשים ISSN 0334-2832 סודר במחי רשומות. משרד המשפטים והודפס במדפיס הממשלתי


