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חוק להחלפת המונח פקיד סעד )תיקוני חקיקה(, התשע"א-2010*

תיקון חוק גיל 
הנישואין - מס' 5

בחוק גיל הנישואין, התש"י-1950  1 - 1 

בסעיף 1, במקום ההגדרה "פקיד סעד" יבוא:  )1(

""עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין" - עובד סוציאלי שמונה בידי שר הרווחה 
והשירותים החברתיים, לעניין חוק זה ";

גיל  חוק  לפי  סוציאלי  "עובד  יבוא  סעד"  "פקיד  במקום  מקום,  בכל   ,3 בסעיף   )2(
הנישואין" 

תיקון חוק עבודת 
נשים - מס' 47

בחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954  2, בסעיף 6א)א(, במקום "לפקיד סעד כאמור בסעיף 2 
6 לחוק" יבוא "לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק"  

 תיקון חוק הסעד
)סדרי דין בענייני 

קטינים, חולי נפש 
ונעדרים( - מס' 2

בחוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, התשט"ו-1955  3 - 3 

בסעיף 1, אחרי ההגדרה "נידן נעדר" יבוא:  )1(

""עובד סוציאלי לעניין סדרי דין" - עובד סוציאלי שמונה לעניין חוק זה לפי 
סעיף 9 ";

בסעיף 2 -  )2(

בכותרת השוליים, במקום "לפקיד הסעד" יבוא "לעובד סוציאלי לעניין  )א( 
סדרי דין";

במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לעניין סדרי דין"; )ב( 

בסעיף 3 -  )3(

בכותרת השוליים, במקום "פקיד הסעד" יבוא "עובד סוציאלי לעניין סדרי  )א( 
דין";

במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לעניין סדרי דין" ובמקום "לפקיד  )ב( 
הסעד" יבוא "לעובד הסוציאלי";

בסעיף 4 -  )4(

בכותרת השוליים, במקום "פקיד הסעד" יבוא "עובד סוציאלי לעניין סדרי  )א( 
דין";

במקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי לעניין סדרי דין"; )ב( 

בסעיף 5 -  )5(

בכותרת השוליים, במקום "פקיד הסעד" יבוא "עובד סוציאלי לעניין סדרי  )א( 
דין";

סדרי  לעניין  סוציאלי  "עובד  יבוא  סעד"  "פקיד  במקום  )א(,  קטן  בסעיף  )ב( 
דין";

בסעיף 6, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לעניין סדרי דין";  )6(

בסעיף 7, במקום "ולפקיד סעד" יבוא "ולעובד סוציאלי לעניין סדרי דין";  )7(

התקבל בכנסת ביום כ"ב בכסלו התשע"א )29 בנובמבר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 507, מיום י"ב בסיוון התש"ע )25 במאי 2010(, עמ' 1058  

ס"ח התש"י, עמ' 286; התשנ"ח, עמ' 318   1

ס"ח התשי"ד, עמ' 154; התש"ע, עמ' 440   2

ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשל"א, עמ' 177   3
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במקום סעיף 9 יבוא:  )8(

"מינוי עובדים 
סוציאליים לעניין 

סדרי דין

שר הרווחה והשירותים החברתיים ימנה עובד סוציאלי ראשי 9 
וכן עובדים סוציאליים לעניין חוק זה, שיפעלו לפי הנחיותיו 
של העובד הסוציאלי הראשי, בדרך כלל או לעניין מסוים; 
בעניין  ההנחיות  על  דין  סדרי  לעניין  סוציאלי  עובד  חלק 
מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר 
שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים 

אחרים שמצא לנכון "

תיקון חוק לתיקון 
דיני הראיות )הגנת 

ילדים( - מס' 15

בחוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים(, התשט"ו-1955  4 -4 

בסעיף 1 -  )1(

אחרי ההגדרה "ילד" יבוא: )א( 

""עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" - עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער 
)טיפול והשגחה(, התש"ך-1960 5, או לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, 

התשכ"ט-1969 6, לפי העניין;";

ההגדרה "פקיד סעד" - תימחק;  )ב( 

בסעיף 4א)ב( -  )2(

לפי  שמונה  סוציאלי  "לעובד  יבוא  הסעד"  "לפקיד  במקום   ,)1( בפסקה  )א( 
חוק";

בפסקה )3(, במקום "פקיד הסעד" יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק";  )ב( 

בסעיף 4ו)ה(, במקום "שפקיד סעד" יבוא "שעובד סוציאלי שמונה לפי חוק";  )3(

בסעיף 6)א2()5(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק"   )4(

תיקון חוק שירותי 
הסעד - מס' 6

בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958  7 -5 

בכל מקום, במקום "שר הסעד" יבוא "שר הרווחה והשירותים החברתיים";  )1(

בסעיף 1 -  )2(

במקום ההגדרה "פקיד סעד" יבוא: )א( 

""עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד" - עובד סוציאלי שמונה לעניין 
חוק זה לפי סעיף 13)ב(;";

ההגדרה "עובד סוציאלי" - תימחק; )ב( 

בסעיף 2, בכל מקום, במקום "ועדת השירותים הציבוריים" יבוא "ועדת העבודה   )3(
הרווחה והבריאות";

בסעיף 3, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד";  )4(

בסעיף 4, בכל מקום, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק שירותי   )5(
הסעד" ובמקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי";

בסעיף 5, בכל מקום, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק שירותי   )6(
הסעד";

ס"ח התשט"ו, עמ' 96; התשס"ח, עמ' 711   4

ס"ח התש"ך, עמ' 52   5

ס"ח התשכ"ט, עמ' 132   6

ס"ח התשי"ח, עמ' 103; התשנ"ו, עמ' 163   7

במקום סעיף 9 יבוא:  )8(

"מינוי עובדים 
סוציאליים לעניין 

סדרי דין

שר הרווחה והשירותים החברתיים ימנה עובד סוציאלי ראשי 9 
וכן עובדים סוציאליים לעניין חוק זה, שיפעלו לפי הנחיותיו 
של העובד הסוציאלי הראשי, בדרך כלל או לעניין מסוים; 
בעניין  ההנחיות  על  דין  סדרי  לעניין  סוציאלי  עובד  חלק 
מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר 
שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים 

אחרים שמצא לנכון "

תיקון חוק לתיקון בחוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים(, התשט"ו-1955  4 -4 
דיני הראיות )הגנת 

ילדים( - מס' 15 בסעיף 1 -  )1(

אחרי ההגדרה "ילד" יבוא: )א( 

""עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" - עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער 
)טיפול והשגחה(, התש"ך-1960 5, או לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, 

התשכ"ט-1969 6, לפי העניין;";

ההגדרה "פקיד סעד" - תימחק;  )ב( 

בסעיף 4א)ב( -  )2(

לפי  שמונה  סוציאלי  "לעובד  יבוא  הסעד"  "לפקיד  במקום   ,)1( בפסקה  )א( 
חוק";

בפסקה )3(, במקום "פקיד הסעד" יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק";  )ב( 

בסעיף 4ו)ה(, במקום "שפקיד סעד" יבוא "שעובד סוציאלי שמונה לפי חוק";  )3(

בסעיף 6)א2()5(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק"   )4(

תיקון חוק שירותי בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958  7 -5 
הסעד - מס' 6

בכל מקום, במקום "שר הסעד" יבוא "שר הרווחה והשירותים החברתיים";  )1(

בסעיף 1 -  )2(

במקום ההגדרה "פקיד סעד" יבוא: )א( 

""עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד" - עובד סוציאלי שמונה לעניין 
חוק זה לפי סעיף 13)ב(;";

ההגדרה "עובד סוציאלי" - תימחק; )ב( 

בסעיף 2, בכל מקום, במקום "ועדת השירותים הציבוריים" יבוא "ועדת העבודה   )3(
הרווחה והבריאות";

בסעיף 3, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד";  )4(

בסעיף 4, בכל מקום, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק שירותי   )5(
הסעד" ובמקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי";

בסעיף 5, בכל מקום, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק שירותי   )6(
הסעד";
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במקום סעיף 13 יבוא:  )7(

"ביצוע, תקנות 
ומינוי עובדים 

סוציאליים לפי חוק 
שירותי הסעד

שר הרווחה והשירותים החברתיים )בסעיף זה - השר( 13  )א( 
ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע 
הטיפול  ודרכי  הסעד  לשכות  על  הפיקוח  לרבות  לביצועו, 

בנזקקים ולמעט תקנות בדבר סדרי הדין בבית המשפט 

השר ימנה עובד סוציאלי ראשי וכן עובדים סוציאליים  )ב( 
לעניין חוק זה, שיפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי 
סוציאלי  עובד  חלק  מסוים;  לעניין  או  כלל  בדרך  הראשי, 
על ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי 
ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד 

הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון "

חוק הנוער )טיפול 
והשגחה( - מס' 19

בחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960  8 -6 

בכל מקום, במקום "שר הסעד" יבוא "שר הרווחה והשירותים החברתיים";  )1(

בסעיף 1 -  )2(

אחרי ההגדרה "חוק טיפול בחולי נפש" יבוא:  )א( 

""עובד סוציאלי לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(" - עובד סוציאלי שמונה 
לעניין חוק זה לפי סעיף 30;";

ההגדרה "פקיד סעד" - תימחק; )ב( 

בסעיף 3, בכל מקום, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הנוער   )3(
)טיפול והשגחה(";

בסעיף 8 -  )4(

בכותרת השוליים, במקום "ופקיד הסעד" יבוא "והעובד הסוציאלי"; )א( 

)טיפול  הנוער  חוק  לפי  סוציאלי  "שעובד  יבוא  סעד"  "שפקיד  במקום  )ב( 
והשגחה(" ובמקום "ולפקיד הסעד" יבוא "ולעובד הסוציאלי";

בסעיף 11 -  )5(

בכל מקום, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הנוער )טיפול  )א( 
והשגחה(";

בסעיף קטן )ב(, במקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי"; )ב( 

בסעיפים 12, 14, 18 ו–19, בכל מקום, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי   )6(
חוק הנוער )טיפול והשגחה(";

בסעיף 22, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי לפי חוק הנוער )טיפול   )7(
והשגחה(";

בסעיפים 23 ו–24, בכל מקום, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק   )8(
הנוער )טיפול והשגחה(";

בסעיף 25, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי לפי חוק הנוער )טיפול   )9(
והשגחה(";

במקום סעיף 30 יבוא:  )10(

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התש"ע, עמ' 448   8
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"ביצוע, תקנות ומינוי 
עובדים סוציאליים 

לפי חוק הנוער 
)טיפול והשגחה(

שר הרווחה והשירותים החברתיים )בסעיף זה - השר( 30  )א( 
ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל 

הנוגע לביצועו, למעט תקנות סדרי דין 

שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין לעניין חוק  )ב( 
זה 

השר ימנה עובד סוציאלי ראשי וכן עובדים סוציאליים  )ג( 
לעניין חוק זה, שיפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי 
סוציאלי  עובד  חלק  מסוים;  לעניין  או  כלל  בדרך  הראשי, 
על ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי 
ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות עם העובד הסוציאלי 

ועם גופים אחרים שמצא לנכון "

תיקון חוק הכשרות 
המשפטית 

והאפוטרופסות 
- מס' 15

בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962  9 -7 

בסעיף 67א)א()1(, במקום "פקיד סעד ראשי לסדרי דין" יבוא "עובד סוציאלי ראשי   )1(
לעניין סדרי דין", במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי" ובמקום "פקיד הסעד 

הראשי" יבוא "העובד הסוציאלי הראשי לעניין סדרי דין";

בסעיף 70 -  )2(

בכותרת השוליים, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי";  )א( 

במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי", במקום "לפקיד הסעד" יבוא  )ב( 
"לעובד הסוציאלי" ובמקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי"  

תיקון חוק הפיקוח 
על מעונות - מס' 4

בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965  10 -8 

בסעיף 1, ההגדרה "פקיד סעד" - תימחק;   )1(

בסעיף 8, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער )טיפול   )2(
והשגחה(, התש"ך-1960";

בסעיף 12)ב(, במקום "ועדת השירותים הציבוריים" יבוא "ועדת העבודה הרווחה   )3(
והבריאות" 

תיקון חוק ההגנה 
על חוסים - מס' 2

בחוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966  11 - 9 

בסעיף 1, במקום ההגדרה "פקיד סעד" יבוא:   )1(

""עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים" - עובד סוציאלי שמונה לעניין חוק 
זה לפי סעיף 15 ";

בסעיפים 3 ו–4, בכל מקום, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק   )2(
ההגנה על חוסים";

בסעיפים 5 ו–8, בכל מקום, במקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי לפי חוק   )3(
ההגנה על חוסים";

בסעיף 11, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים"   )4(
ובמקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי";

ס"ח התשכ"ב, עמ' 120; התש"ע, עמ' 423   9

ס"ח התשכ"ה, עמ' 48; התשס"ד, עמ' 51   10

ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשל"א, עמ' 178   11

"ביצוע, תקנות ומינוי 
עובדים סוציאליים 

לפי חוק הנוער 
)טיפול והשגחה(

שר הרווחה והשירותים החברתיים )בסעיף זה - השר( 30  )א( 
ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל 

הנוגע לביצועו, למעט תקנות סדרי דין 

שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין לעניין חוק  )ב( 
זה 

השר ימנה עובד סוציאלי ראשי וכן עובדים סוציאליים  )ג( 
לעניין חוק זה, שיפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי 
סוציאלי  עובד  חלק  מסוים;  לעניין  או  כלל  בדרך  הראשי, 
על ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי 
ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות עם העובד הסוציאלי 

ועם גופים אחרים שמצא לנכון "

תיקון חוק הכשרות בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962  9 -7 
המשפטית 

והאפוטרופסות 
- מס' 15

בסעיף 67א)א()1(, במקום "פקיד סעד ראשי לסדרי דין" יבוא "עובד סוציאלי ראשי   )1(
לעניין סדרי דין", במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי" ובמקום "פקיד הסעד 

הראשי" יבוא "העובד הסוציאלי הראשי לעניין סדרי דין";

בסעיף 70 -  )2(

בכותרת השוליים, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי";  )א( 

במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי", במקום "לפקיד הסעד" יבוא  )ב( 
"לעובד הסוציאלי" ובמקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי"  

תיקון חוק הפיקוח בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965  10 -8 
על מעונות - מס' 

4 בסעיף 1, ההגדרה "פקיד סעד" - תימחק;   )1(

בסעיף 8, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער )טיפול   )2(
והשגחה(, התש"ך-1960";

בסעיף 12)ב(, במקום "ועדת השירותים הציבוריים" יבוא "ועדת העבודה הרווחה   )3(
והבריאות" 

תיקון חוק ההגנה בחוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966  11 - 9 
על חוסים - מס' 2

בסעיף 1, במקום ההגדרה "פקיד סעד" יבוא:   )1(

""עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים" - עובד סוציאלי שמונה לעניין חוק 
זה לפי סעיף 15 ";

בסעיפים 3 ו–4, בכל מקום, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק   )2(
ההגנה על חוסים";

בסעיפים 5 ו–8, בכל מקום, במקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי לפי חוק   )3(
ההגנה על חוסים";

בסעיף 11, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים"   )4(
ובמקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי";

ספר החוקים 2264, ב' בטבת התשע"א, 2010 12 9



78

בסעיפים 12 ו–13, בכל מקום, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק   )5(
ההגנה על חוסים";

בסעיף 14, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים";  )6(

במקום סעיף 15 יבוא:  )7(

"ביצוע, תקנות 
ומינוי עובדים 

סוציאליים לפי חוק 
הגנה על חוסים

שר הרווחה והשירותים החברתיים )בסעיף זה - השר( 15  )א( 
ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל 

הנוגע לביצועו 

השר ימנה עובד סוציאלי ראשי וכן עובדים סוציאליים  )ב( 
לעניין חוק זה, שיפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי 
סוציאלי  עובד  חלק  מסוים;  לעניין  או  כלל  בדרך  הראשי, 
על ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי 
ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד 

הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון "

תיקון חוק ההוצאה 
לפועל - מס' 31

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967  12, בסעיף 62)א(, במקום "בפקיד סעד כמשמעותו 10 
בחוק" יבוא "בעובד סוציאלי שמונה לפי חוק"  

תיקון חוק הסעד 
)טיפול במפגרים( 

- מס' 5

בחוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969  13 -11 

בכל מקום, במקום "ושר הסעד" יבוא "ושר הרווחה והשירותים החברתיים",   )1(
במקום "שר הסעד" יבוא "שר הרווחה והשירותים החברתיים" ובמקום "ששר הסעד" 

יבוא "ששר הרווחה והשירותים החברתיים";

)2( בסעיף 1, במקום ההגדרה "פקיד סעד" יבוא: 

""עובד סוציאלי לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(" - עובד סוציאלי שמונה לעניין 
חוק זה לפי סעיף 21;";

בסעיף 3 -   )3(

בסעיף קטן )א(, במקום "יודיעו על כך לפקיד סעד" יבוא "יודיע על כך לעובד  )א( 
סוציאלי לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(" ובמקום "את ההודעה לפקיד סעד" 

יבוא "את ההודעה לעובד סוציאלי כאמור";

בסעיף קטן )ב(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הסעד  )ב( 
)טיפול במפגרים(";

בסעיף 4 -  )4(

בכותרת השוליים, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הסעד  )א( 
)טיפול במפגרים(";

בסעיף קטן )א( - )ב( 

ברישה, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי לפי חוק הסעד   )1(
)טיפול במפגרים(" ובמקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי";

בפסקה )1(, במקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי";  )2(

בפסקה )2(, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד הסוציאלי";  )3(

בסעיף קטן )ב(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הסעד  )ג( 
)טיפול במפגרים(";

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ט, עמ' 328   12

ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התש"ס, עמ' 212   13
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5)ב(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הסעד )טיפול  בסעיף   )5(
במפגרים(";

בסעיף 6)3(, במקום "לפקיד הסעד" יבוא "לעובד הסוציאלי לפי חוק הסעד )טיפול   )6(
במפגרים(";

בסעיפים 9, 11 ו–12, בכל מקום, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק    )7(
הסעד )טיפול במפגרים(";

בסעיף 15)א(, במקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי לפי חוק הסעד )טיפול   )8(
במפגרים(";

בסעיף 16, בכל מקום, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הסעד   )9(
)טיפול במפגרים(" ובמקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי";

)טיפול  הסעד  חוק  לפי  סוציאלי  "עובד  יבוא  סעד"  "פקיד  במקום   ,17 בסעיף   )10(
במפגרים(";

בסעיף 18 -  )11(

בסעיף קטן )א()1(, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי לפי חוק הסעד  )א( 
)טיפול במפגרים(";

בסעיף קטן )ב()3(, במקום "של פקיד סעד" יבוא "של עובד סוציאלי לפי חוק  )ב( 
הסעד )טיפול במפגרים(" ובמקום "לשאלות פקיד סעד" יבוא "לשאלותיו של עובד 

סוציאלי כאמור"; 

19ח, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הסעד )טיפול  בסעיף   )12(
במפגרים(";

במקום סעיף 21 יבוא:  )13(

"ביצוע, תקנות 
ומינוי עובדים 

סוציאליים לפי 
חוק הסעד )טיפול 

במפגרים(

שר הרווחה והשירותים החברתיים )בסעיף זה - השר( 21  )א( 
ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל 

הנוגע לביצועו, למעט תקנות בדבר סדרי דין 

שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין להליכים  )ב( 
לפי חוק זה בבתי משפט ובוועדות ערר 

השר ימנה עובד סוציאלי ראשי וכן עובדים סוציאליים  )ג( 
לעניין חוק זה, שיפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי 
סוציאלי  עובד  חלק  מסוים;  לעניין  או  כלל  בדרך  הראשי, 
על ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי 
ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד 

הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון "

תיקון חוק להסדר 
 התדיינות בין בני זוג

בחוק להסדר התדיינות בין בני זוג, התשכ"ט-1969  14, בסעיף 1)ג(, במקום "פקיד סעד 12 
כמשמעותו בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958" יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק 

הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, התשט"ו-1955"  

תיקון חוק הנוער 
)שפיטה, ענישה 

 ודרכי טיפול( -
מס' 15

בחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971  15 -13 

בסעיף 1, במקום ההגדרה "פקיד סעד" יבוא:  )1(

ס"ח התשכ"ט, עמ' 151   14

ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח, עמ' 688   15

5)ב(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הסעד )טיפול  בסעיף   )5(
במפגרים(";

בסעיף 6)3(, במקום "לפקיד הסעד" יבוא "לעובד הסוציאלי לפי חוק הסעד )טיפול   )6(
במפגרים(";

בסעיפים 9, 11 ו–12, בכל מקום, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק    )7(
הסעד )טיפול במפגרים(";

בסעיף 15)א(, במקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי לפי חוק הסעד )טיפול   )8(
במפגרים(";

בסעיף 16, בכל מקום, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הסעד   )9(
)טיפול במפגרים(" ובמקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי";

)טיפול  הסעד  חוק  לפי  סוציאלי  "עובד  יבוא  סעד"  "פקיד  במקום   ,17 בסעיף   )10(
במפגרים(";

בסעיף 18 -  )11(

בסעיף קטן )א()1(, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי לפי חוק הסעד  )א( 
)טיפול במפגרים(";

בסעיף קטן )ב()3(, במקום "של פקיד סעד" יבוא "של עובד סוציאלי לפי חוק  )ב( 
הסעד )טיפול במפגרים(" ובמקום "לשאלות פקיד סעד" יבוא "לשאלותיו של עובד 

סוציאלי כאמור"; 

19ח, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הסעד )טיפול  בסעיף   )12(
במפגרים(";

במקום סעיף 21 יבוא:  )13(

"ביצוע, תקנות 
ומינוי עובדים 

סוציאליים לפי 
חוק הסעד )טיפול 

במפגרים(

שר הרווחה והשירותים החברתיים )בסעיף זה - השר( 21  )א( 
ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל 

הנוגע לביצועו, למעט תקנות בדבר סדרי דין 

שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין להליכים  )ב( 
לפי חוק זה בבתי משפט ובוועדות ערר 

השר ימנה עובד סוציאלי ראשי וכן עובדים סוציאליים  )ג( 
לעניין חוק זה, שיפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי 
סוציאלי  עובד  חלק  מסוים;  לעניין  או  כלל  בדרך  הראשי, 
על ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי 
ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד 

הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון "

בחוק להסדר התדיינות בין בני זוג, התשכ"ט-1969  14, בסעיף 1)ג(, במקום "פקיד סעד 12 
כמשמעותו בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958" יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק 

הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, התשט"ו-1955"  

תיקון חוק להסדר 
התדיינות בין 

 בני זוג

תיקון חוק הנוער בחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971  15 -13 
)שפיטה, ענישה 

 ודרכי טיפול( -
מס' 15

בסעיף 1, במקום ההגדרה "פקיד סעד" יבוא:  )1(
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""עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" - עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער )טיפול 
והשגחה(, התש"ך-1960, או לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-

1969, לפי העניין;";

בסעיף 9א -  )2(

בסעיף קטן )ג( - )א( 

בפסקה )1(, במקום "לפקיד הסעד" יבוא "לעובד סוציאלי שמונה לפי   )1(
חוק";

בפסקה )3(, במקום "פקיד הסעד" יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי   )2(
חוק";

)ו(, בכל מקום, במקום "לפקיד הסעד" יבוא "לעובד סוציאלי  בסעיף קטן  )ב( 
שמונה לפי חוק";

בסעיף 9ז)ה(, במקום "שפקיד סעד" יבוא "שעובד סוציאלי שמונה לפי חוק";  )3(

בסעיפים 10ה ו–10ח, בכל מקום, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי שמונה   )4(
לפי חוק"; 

בסעיף 12)א(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי";  )5(

בסעיף 44)ג(, במקום "וועדת השירותים הציבוריים" יבוא "וועדת העבודה הרווחה   )6(
והבריאות" 

תיקון חוק העונשין 
- מס' 108

בחוק העונשין, התשל"ז-1977  16 -14 

בסעיף 365, בסעיף קטן )ב()2(, במקום "פקיד סעד כמשמעותו בחוק שירותי הסעד,   )1(
התשי"ח-1958" יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-

;"1960

בסעיף 368א, במקום ההגדרה "פקיד סעד" יבוא:  )2(

""עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" - עובד סוציאלי שמונה לפי כל אחד מהחוקים 
המפורטים להלן, לפי העניין:

חוק גיל הנישואין, התש"י-1950;  )1(

חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, התשט"ו-  )2(
;1955

חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958;  )3(

חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960;  )4(

חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966;  )5(

חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969;  )6(

חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981;  )7(

היילוד(,  ומעמד  הסכם  )אישור  עוברים  לנשיאת  הסכמים  חוק   )8(
התשנ"ו-1996 ";

בסעיף 368ד -  )3(

בכל מקום, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק"; )א( 

ס"ח התשל"ז, עמ' 266; התש"ע, עמ' 505   16
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בסעיף קטן )ו(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק"  )ב( 
לאותו  חוק  לפי  שמונה  סוציאלי  "ועובד  יבוא  מחוזי"  סעד  "ופקיד  ובמקום 

מחוז"; 

בסעיף קטן )ז(, במקום "בפקיד הסעד" יבוא "בו"  )ג( 

תיקון חוק אימוץ 
ילדים - מס' 7

בחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981  17 - 15 

בסעיף 6, במקום "לפקיד סעד שהוסמך" יבוא "לעובד סוציאלי שמונה" ובמקום   )1(
"פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק האימוץ";

בסעיף 7, במקום "ופקיד סעד" יבוא "ועובד סוציאלי לפי חוק האימוץ";  )2(

חוק  לפי  סוציאלי  "עובד  יבוא  סעד"  "פקיד  במקום  מקום,  בכל   ,12 בסעיף   )3(
האימוץ";

בסעיף 15 -  )4(

חוק  לפי  סוציאלי  "עובד  יבוא  סעד"  "פקיד  במקום  השוליים,  בכותרת  )א( 
האימוץ כאפוטרופוס";

חוק  לפי  סוציאלי  "לעובד  יבוא  סעד"  "לפקיד  במקום  )א(,  קטן  בסעיף  )ב( 
האימוץ", במקום "פקיד סעד ראשי" יבוא "עובד סוציאלי ראשי כאמור בסעיף 

36)ב(" ובמקום "פקיד הסעד" יבוא "אותו עובד סוציאלי";

חוק  לפי  סוציאלי  "שעובד  יבוא  סעד"  "שפקיד  במקום  )ב(,  קטן  בסעיף  )ג( 
האימוץ";

חוק  לפי  סוציאלי  "עובד  יבוא  סעד"  "פקיד  במקום  מקום,  בכל   ,22 בסעיף   )5(
האימוץ";

בסעיף 28ב, במקום "פקיד סעד ראשי" יבוא "עובד סוציאלי ראשי";  )6(

בסעיף 28ז)ב(, במקום "פקיד סעד שהוסמך לפי הוראת סעיף 36)ב(" יבוא "עובד   )7(
סוציאלי לפי חוק האימוץ";

חוק  לפי  סוציאלי  "מעובד  יבוא  סעד"  "מפקיד  במקום  28ח)א()4א(,  בסעיף   )8(
האימוץ";

בסעיף 28כ)ב(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק האימוץ";  )9(

בסעיף 28כא -  )10(

חוק  לפי  סוציאלי  "עובד  יבוא  סעד"  "פקיד  במקום  )ב(,  קטן  בסעיף  )א( 
האימוץ";

חוק  לפי  סוציאלי  "לעובד  יבוא  סעד"  "לפקיד  במקום  )ז(,  קטן  בסעיף  )ב( 
האימוץ";

בסעיף 30 -  )11(

בסעיף קטן )א()3(, במקום "פקיד סעד ראשי" יבוא "עובד סוציאלי ראשי  )א( 
כאמור בסעיף 36)ב(";

בסעיף קטן )ב(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק האימוץ",  )ב( 
במקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי" ובמקום "מפקיד הסעד" יבוא 

"מעובד סוציאלי לפי חוק האימוץ";

ס"ח התשמ"א, עמ' 293; התשס"ד, עמ' 476   17

בסעיף קטן )ו(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק"  )ב( 
לאותו  חוק  לפי  שמונה  סוציאלי  "ועובד  יבוא  מחוזי"  סעד  "ופקיד  ובמקום 

מחוז"; 

בסעיף קטן )ז(, במקום "בפקיד הסעד" יבוא "בו"  )ג( 

תיקון חוק אימוץ בחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981  17 - 15 
ילדים - מס' 7

בסעיף 6, במקום "לפקיד סעד שהוסמך" יבוא "לעובד סוציאלי שמונה" ובמקום   )1(
"פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק האימוץ";

בסעיף 7, במקום "ופקיד סעד" יבוא "ועובד סוציאלי לפי חוק האימוץ";  )2(

חוק  לפי  סוציאלי  "עובד  יבוא  סעד"  "פקיד  במקום  מקום,  בכל   ,12 בסעיף   )3(
האימוץ";

בסעיף 15 -  )4(

חוק  לפי  סוציאלי  "עובד  יבוא  סעד"  "פקיד  במקום  השוליים,  בכותרת  )א( 
האימוץ כאפוטרופוס";

חוק  לפי  סוציאלי  "לעובד  יבוא  סעד"  "לפקיד  במקום  )א(,  קטן  בסעיף  )ב( 
האימוץ", במקום "פקיד סעד ראשי" יבוא "עובד סוציאלי ראשי כאמור בסעיף 

36)ב(" ובמקום "פקיד הסעד" יבוא "אותו עובד סוציאלי";

חוק  לפי  סוציאלי  "שעובד  יבוא  סעד"  "שפקיד  במקום  )ב(,  קטן  בסעיף  )ג( 
האימוץ";

חוק  לפי  סוציאלי  "עובד  יבוא  סעד"  "פקיד  במקום  מקום,  בכל   ,22 בסעיף   )5(
האימוץ";

בסעיף 28ב, במקום "פקיד סעד ראשי" יבוא "עובד סוציאלי ראשי";  )6(

בסעיף 28ז)ב(, במקום "פקיד סעד שהוסמך לפי הוראת סעיף 36)ב(" יבוא "עובד   )7(
סוציאלי לפי חוק האימוץ";

חוק  לפי  סוציאלי  "מעובד  יבוא  סעד"  "מפקיד  במקום  28ח)א()4א(,  בסעיף   )8(
האימוץ";

בסעיף 28כ)ב(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק האימוץ";  )9(

בסעיף 28כא -  )10(

חוק  לפי  סוציאלי  "עובד  יבוא  סעד"  "פקיד  במקום  )ב(,  קטן  בסעיף  )א( 
האימוץ";

חוק  לפי  סוציאלי  "לעובד  יבוא  סעד"  "לפקיד  במקום  )ז(,  קטן  בסעיף  )ב( 
האימוץ";

בסעיף 30 -  )11(

בסעיף קטן )א()3(, במקום "פקיד סעד ראשי" יבוא "עובד סוציאלי ראשי  )א( 
כאמור בסעיף 36)ב(";

בסעיף קטן )ב(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק האימוץ",  )ב( 
במקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי" ובמקום "מפקיד הסעד" יבוא 

"מעובד סוציאלי לפי חוק האימוץ";
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חוק  לפי  סוציאלי  "עובד  יבוא  סעד"  "פקיד  במקום  )ג(,  קטן  בסעיף  )ג( 
האימוץ";

בסעיף 36 -  )12(

עובדים  "ומינוי  יבוא  סעד"  פקידי  "ומינוי  במקום  השוליים,  בכותרת  )א( 
סוציאליים לפי חוק האימוץ";

במקום סעיף קטן )ב( יבוא: )ב( 

ראשי  סוציאלי  עובד  ימנה  החברתיים  והשירותים  הרווחה  ")ב( שר 
וכן עובדים סוציאליים לעניין חוק זה, שיפעלו לפי הנחיותיו של העובד 
הסוציאלי הראשי, בדרך כלל או לעניין מסוים; חלק עובד סוציאלי על 
ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר 
לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים 

שמצא לנכון ";

בסעיף 36א)א(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק האימוץ"   )13(

תיקון חוק המרשם 
הפלילי ותקנת 

השבים - מס' 11

בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981  18, בתוספת הראשונה, במקום 16 
פרט )כח( יבוא:

")כח( עובד סוציאלי שמונה לפי כל אחד מהחוקים המפורטים להלן, לפי העניין: 

חוק גיל הנישואין, התש"י-1950;  )1(

חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, התשט"ו-1955;  )2(

חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958;  )3(

חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960;  )4(

חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966;  )5(

חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969;  )6(

חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981;  )7(

חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד(, התשנ"ו-  )8(
" 1996

תיקון חוק אמנת 
האג )החזרת ילדים 

חטופים( - מס' 2

בחוק אמנת האג )החזרת ילדים חטופים(, התשנ"א-1991  19 -17 

בסעיף 4)ב(, במקום "להסמיך" יבוא "למנות", במקום "פקידי סעד, כמשמעותם בחוק   )1(
שירותי הסעד, התשי"ח-1958" יבוא "עובדים סוציאליים מבין העובדים הסוציאליים 
שמונו לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, התשט"ו-1955" 
אותו  לפי  שמונה  הראשי  הסוציאלי  "העובד  יבוא  הראשי"  הסעד  "פקיד  ובמקום 

חוק"; 

בסעיף 5, במקום "פקיד סעד שהוסמך" יבוא "עובד סוציאלי שמונה"   )2(

תיקון חוק טיפול 
בחולי נפש - מס' 7

בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991  20 -18 

בסעיף 4א -  )1(

בסעיף קטן )א(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הנוער  )א( 
)טיפול והשגחה(";

ס"ח התשמ"א, עמ' 322; התש"ע, עמ' 246   18

ס"ח התשנ"א, עמ' 148; התשנ"ה, עמ' 399   19

ס"ח התשנ"א, עמ' 58; התשס"ח, עמ' 717   20
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)ד(, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי חוק הנוער  בסעיף קטן  )ב( 
)טיפול והשגחה(" ובמקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי האמור";

)ז(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הנוער  בסעיף קטן  )ג( 
)טיפול והשגחה(";

בסעיפים 5)ג( ו–6)ב(, בכל מקום, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק   )2(
הנוער )טיפול והשגחה(" 

תיקון חוק למניעת 
אלימות במשפחה 

- מס' 13

בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991  21 -19 

בסעיף 1, ההגדרה "פקיד סעד" - תימחק;  )1(

בסעיף 2)ז( -  )2(

בפסקה )1(, במקום "לפקיד סעד כמשמעותו בחוק" יבוא "לעובד סוציאלי  )א( 
שמונה לפי חוק";

בפסקה )2(, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי"; )ב( 

)3(, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי" ובמקום "פקיד  בפסקה  )ג( 
הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי";

בסעיף 3, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי";  )3(

בסעיף 3א)ב()4(, במקום "מפקיד סעד" יבוא "מעובד סוציאלי";  )4(

בסעיף 6, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי כמשמעותו בסעיף 2)ז()1( או   )5(
בסעיף 3, לפי העניין"  

תיקון חוק בית 
המשפט לענייני 
משפחה - מס' 9

בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995  22, בסעיף 3)ד(, במקום "פקיד סעד" 20 
יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" ובסופו יבוא ""עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" 

- עובד סוציאלי שמונה לפי כל אחד מהחוקים המפורטים להלן, לפי העניין: 

חוק גיל הנישואין, התש"י-1950;  )1(

חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, התשט"ו-1955;  )2(

חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958;  )3(

חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960;  )4(

חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966;  )5(

חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969;  )6(

חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981;  )7(

חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד(, התשנ"ו-  )8(
" 1996

תיקון חוק הביטוח 
הלאומי - מס' 123

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995  23, בסעיף 57 - 21 

בסעיף קטן )א()1(, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי";  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "לפקיד הסעד" יבוא "לעובד הסוציאלי";  )2(

בסעיף קטן )ג(, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי"   )3(

ס"ח התשנ"א, עמ' 138; התשס"ט, עמ' 115   21

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393; התש"ע, עמ' 534   22

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"א, עמ' 16   23

)ד(, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי חוק הנוער  בסעיף קטן  )ב( 
)טיפול והשגחה(" ובמקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי האמור";

)ז(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הנוער  בסעיף קטן  )ג( 
)טיפול והשגחה(";

בסעיפים 5)ג( ו–6)ב(, בכל מקום, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק   )2(
הנוער )טיפול והשגחה(" 

תיקון חוק למניעת בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991  21 -19 
אלימות במשפחה 

- מס' 13 בסעיף 1, ההגדרה "פקיד סעד" - תימחק;  )1(

בסעיף 2)ז( -  )2(

בפסקה )1(, במקום "לפקיד סעד כמשמעותו בחוק" יבוא "לעובד סוציאלי  )א( 
שמונה לפי חוק";

בפסקה )2(, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי"; )ב( 

)3(, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי" ובמקום "פקיד  בפסקה  )ג( 
הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי";

בסעיף 3, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי";  )3(

בסעיף 3א)ב()4(, במקום "מפקיד סעד" יבוא "מעובד סוציאלי";  )4(

בסעיף 6, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי כמשמעותו בסעיף 2)ז()1( או   )5(
בסעיף 3, לפי העניין"  

בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995  22, בסעיף 3)ד(, במקום "פקיד סעד" 20 
יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" ובסופו יבוא ""עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" 

- עובד סוציאלי שמונה לפי כל אחד מהחוקים המפורטים להלן, לפי העניין: 

תיקון חוק בית 
המשפט לענייני 
משפחה - מס' 9

חוק גיל הנישואין, התש"י-1950;  )1(

חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, התשט"ו-1955;  )2(

חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958;  )3(

חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960;  )4(

חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966;  )5(

חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969;  )6(

חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981;  )7(

חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד(, התשנ"ו-  )8(
" 1996

תיקון חוק הביטוח בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995  23, בסעיף 57 - 21 
הלאומי - מס' 123

בסעיף קטן )א()1(, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי";  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "לפקיד הסעד" יבוא "לעובד הסוציאלי";  )2(

בסעיף קטן )ג(, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי"   )3(
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תיקון חוק הסכמים 
לנשיאת עוברים 

)אישור הסכם 
ומעמד היילוד(

בחוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד(, התשנ"ו-1996  24 -22 

בסעיף 1, במקום ההגדרה ""פקיד סעד" ו"פקיד סעד ראשי"" יבוא:  )1(

""עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים" - עובד סוציאלי שמונה 
לעניין חוק זה לפי סעיף 20)ג(;";

בסעיף 9, בכל מקום, במקום "לפקיד הסעד" ובמקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד   )2(
סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים";

בסעיף 10 -  )3(

בסעיף קטן )ב(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים  )א( 
לנשיאת עוברים" ובמקום "פקיד סעד ראשי" יבוא "עובד סוציאלי ראשי כאמור 

בסעיף 20)ג(";

)ג(, במקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי לפי חוק  בסעיף קטן  )ב( 
הסכמים לנשיאת עוברים";

בסעיפים 11, 13, 14 ו–19, בכל מקום, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי   )4(
חוק הסכמים לנשיאת עוברים";

בסעיף 20 -  )5(

בכותרת השוליים, במקום "פקידי סעד" יבוא "עובדים סוציאליים לפי חוק  )א( 
הסכמים לנשיאת עוברים";

בסעיף קטן )ג(, במקום "יסמיך" יבוא "ימנה", במקום "פקיד סעד ראשי ופקידי  )ב( 
סעד" יבוא "עובד סוציאלי ראשי וכן עובדים סוציאליים" ובמקום "פקיד הסעד 
הראשי" יבוא "העובד הסוציאלי הראשי" ובסופו יבוא "חלק עובד סוציאלי על 
ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר 
שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא 

לנכון "

תיקון חוק לגילוי 
 נגיפי איידס

בקטינים

בחוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים, התשנ"ו-1996  25 -23 

בסעיף 2 -  )1(

בסעיף קטן )ב( - )א( 

הסעד,  שירותי  בחוק  כמשמעותו  סעד  "פקיד  במקום   ,)1( בפסקה   )1(
התשי"ח-1958 )להלן - פקיד סעד(" יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק 
הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960 )להלן - עובד סוציאלי לפי חוק 

הנוער )טיפול והשגחה((";

בפסקה )2(, במקום "ופקיד הסעד" יבוא "והעובד הסוציאלי לפי חוק   )2(
הנוער )טיפול והשגחה(";

)ג(, במקום "לפקיד הסעד" יבוא "לעובד הסוציאלי לפי חוק  בסעיף קטן  )ב( 
הנוער )טיפול והשגחה("; 

3, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי לפי חוק הנוער )טיפול  בסעיף   )2(
והשגחה(" 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 176   24

ס"ח התשנ"ו, עמ' 252   25
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תיקון חוק סדר הדין 
הפלילי )סמכויות 
אכיפה - חיפוש 

בגוף ונטילת אמצעי 
זיהוי( - מס' 2

בחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי(, התשנ"ו-24 
 - 26  1996

בסעיף 14ב, במקום ההגדרה "פקיד סעד" יבוא:  )1(

""עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" - עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הסעד )סדרי 
דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, התשט"ו-1955, לפי חוק הנוער 
במפגרים(,  )טיפול  הסעד  חוק  לפי  או  התש"ך-1960,  והשגחה(,  )טיפול 

התשכ"ט-1969, לפי העניין "; 

בסעיף 14ג)ג(, בכל מקום, במקום "בפקיד סעד" יבוא "עם עובד סוציאלי שמונה   )2(
לפי חוק" 

תיקון חוק מניעת 
הטרדה מאיימת 

- מס' 4

בחוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001  27, בסעיף 4)ד()4(, במקום "פקיד סעד" 25 
יבוא "עובד סוציאלי"  

תיקון חוק מגבלות 
על חזרתו של עבריין 

מין לסביבת נפגע 
העבירה

בחוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004  28 -26 

בסעיף 2, אחרי ההגדרה "עבריין מין" יבוא:  )1(

""עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" - עובד סוציאלי שמונה לפי כל אחד מהחוקים 
המפורטים להלן, לפי העניין:

חוק גיל הנישואין, התש"י-1950;  )1(

חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, התשט"ו-  )2(
;1955

חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958;  )3(

חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960;  )4(

חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966;  )5(

חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969;  )6(

חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981;  )7(

היילוד(,  ומעמד  הסכם  )אישור  עוברים  לנשיאת  הסכמים  חוק   )8(
התשנ"ו-1996 ";

בסעיף 3)ב()1(, במקום פסקת משנה )ד( יבוא:   )2(

עובד סוציאלי שמונה לפי חוק "; ")ד( 

בסעיף 5)ג(, במקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי שמונה לפי חוק"   )3(

תיקון חוק הליכי 
חקירה והעדה 

)התאמה לאנשים 
עם מוגבלות שכלית 

או נפשית(

בחוק הליכי חקירה והעדה )התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית(, התשס"ו-27 
- 29  2005

בסעיף 1, ההגדרה "פקיד סעד" - תימחק;  )1(

בסעיף 24)ב()6(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער   )2(
)טיפול והשגחה(, התש"ך-1960, או לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, לפי העניין" 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 136; התשס"ה, עמ' 480   26

ס"ח התשס"ב, עמ' 6; התשס"ט, עמ' 115   27

ס"ח התשס"ה, עמ' 6   28

ס"ח התשס"ו, עמ' 42   29

בחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי(, התשנ"ו-24 
 - 26  1996

תיקון חוק סדר 
הדין הפלילי 

)סמכויות אכיפה 
- חיפוש בגוף 

ונטילת אמצעי 
זיהוי( - מס' 2

בסעיף 14ב, במקום ההגדרה "פקיד סעד" יבוא:  )1(

""עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" - עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הסעד )סדרי 
דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, התשט"ו-1955, לפי חוק הנוער 
במפגרים(,  )טיפול  הסעד  חוק  לפי  או  התש"ך-1960,  והשגחה(,  )טיפול 

התשכ"ט-1969, לפי העניין "; 

בסעיף 14ג)ג(, בכל מקום, במקום "בפקיד סעד" יבוא "עם עובד סוציאלי שמונה   )2(
לפי חוק" 

בחוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001  27, בסעיף 4)ד()4(, במקום "פקיד סעד" 25 
יבוא "עובד סוציאלי"  

תיקון חוק מניעת 
הטרדה מאיימת 

- מס' 4

תיקון חוק מגבלות בחוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004  28 -26 
על חזרתו של 

עבריין מין לסביבת 
נפגע העבירה

בסעיף 2, אחרי ההגדרה "עבריין מין" יבוא:  )1(

""עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" - עובד סוציאלי שמונה לפי כל אחד מהחוקים 
המפורטים להלן, לפי העניין:

חוק גיל הנישואין, התש"י-1950;  )1(

חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, התשט"ו-  )2(
;1955

חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958;  )3(

חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960;  )4(

חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966;  )5(

חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969;  )6(

חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981;  )7(

היילוד(,  ומעמד  הסכם  )אישור  עוברים  לנשיאת  הסכמים  חוק   )8(
התשנ"ו-1996 ";

בסעיף 3)ב()1(, במקום פסקת משנה )ד( יבוא:   )2(

עובד סוציאלי שמונה לפי חוק "; ")ד( 

בסעיף 5)ג(, במקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי שמונה לפי חוק"   )3(

בחוק הליכי חקירה והעדה )התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית(, התשס"ו-27 
- 29  2005

תיקון חוק הליכי 
חקירה והעדה 

)התאמה לאנשים 
עם מוגבלות 

שכלית או נפשית( בסעיף 1, ההגדרה "פקיד סעד" - תימחק;  )1(

בסעיף 24)ב()6(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער   )2(
)טיפול והשגחה(, התש"ך-1960, או לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, לפי העניין" 
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תיקון חוק הגנה 
על הציבור מפני 

עברייני מין

 28 ,)6( בחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006 30, בסעיף 3)א(, בפסקה 
יבוא  ובסופה  חוק"  לפי  שמונו  סוציאליים  "מעובדים  יבוא  סעד"  "מפקידי  במקום 
"לעניין פסקה זו, "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" - עובד סוציאלי שמונה לפי כל אחד 

מהחוקים המפורטים להלן, לפי העניין:

חוק גיל הנישואין, התש"י-1950;  )1(

חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, התשט"ו-1955;  )2(

חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958;  )3(

חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960;  )4(

חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966;  )5(

חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969;  )6(

חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981;  )7(

חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד(, התשנ"ו-  )8(
" 1996

תיקון חוק סיוע 
לקטינים נפגעי 
עבירות מין או 

אלימות

בחוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס"ח-2008  31 - 29 

בסעיף 2, ההגדרה "פקיד סעד" - תימחק;  )1(

בסעיף 3)ב()4(, במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער   )2(
)טיפול והשגחה(, התש"ך-1960" 

תיקון חוק תרומת 
ביציות

בחוק תרומת ביציות, התש"ע-2010 32, בסעיף 36)ד(, במקום "פקיד סעד שהוסמך" יבוא 30 
"עובד סוציאלי שמונה" ובמקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי" 

תחילתו של סעיף 36)ד( לחוק תרומת ביציות, התש"ע-2010, כנוסחו בסעיף 30 לחוק 31 תחילה
זה, ביום תחילתו של החוק האמור 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשס"ו, עמ' 234   30

ס"ח התשס"ח, עמ' 485   31

ס"ח התש"ע, עמ' 520   32
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חוק לתיקון פקודת העיריות )מס' 121(, התשע"א-2010*

בפקודת העיריות  1, אחרי סעיף 341 יבוא:1 הוספת סעיף 341א

"אבטחת אישיות 
מאוימת

בסעיף זה -341א  )א( 

"אישיות מאוימת" - ראש העיריה, ממלא מקומו או סגנו, חבר 
המועצה, המנהל הכללי של העיריה, גזבר העיריה, 
היועץ המשפטי לעיריה, המבקר הפנימי או עובד בכיר 
אחר של העיריה, והכל אם קצין מוסמך קבע לגביו כי 

יש צורך באבטחתו עקב איומים;

"האזור" - כהגדרתו בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת 
ועזרה  בעבירות  שיפוט   - והשומרון  )יהודה  חירום 

משפטית(, התשס"ז-2007  2;

"חוק להסדרת הביטחון" - חוק להסדרת הביטחון בגופים 
ציבוריים, התשנ"ח-1998  3;

"פעולות אבטחה" - פעולות הנעשות בידי אדם, והדרושות 
אישיות  של  האישי  ביטחונה  על  שמירה  לשם 

מאוימת; 

"פעולות אבטחה מאושרות" - פעולות אבטחה שניתנה לגביהן 
הודעה מאת הקצין המוסמך לפי סעיף קטן )ב(; 

"קצין מוסמך" - קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה שמינה 
המפקח הכללי של המשטרה לעניין זה; 

"קצין ביטחון" - עובד העיריה שמונה להיות אחראי על ארגון 
פעולות אבטחה לפי סעיף זה ועל הפיקוח עליהן 

לצורך שמירה על ביטחונה של אישיות מאוימת ובכפוף  )ב( 
ביטחון  קצין  רשאי  העיריה,  בתקציב  לכך  שנקבע  לסכום 
להורות על ביצוע פעולות אבטחה מאושרות בישראל או 
ביצוע  לשם  העיריה  שמינתה  מאבטח  בידי  לרבות  באזור, 
פעולות כאמור, במקום שבו מצויה אישיות מאוימת, ובלבד 
שלא יבוצעו פעולות כאמור אלא לאחר שקצין מוסמך הודיע 
איומים;  עקב  בנקיטתן  צורך  יש  כי  הביטחון  לקצין  בכתב 
סעיפים 13, 13א ו–14 לחוק להסדרת הביטחון יחולו, בשינויים 
כאמור  מאבטח  של  וסמכויותיו  מינויו  לעניין  המחויבים, 

בסעיף זה 

קצין מוסמך או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לתת הנחיות  )ג( 
לפעולות  הנוגע  בכל  הביטחון  ולקצין  לעיריה  מקצועיות 
אבטחה, לרבות הנחיות בעניין בקרה ודיווח; העיריה וקצין 
הביטחון ימלאו אחר הנחיות מקצועיות שניתנו לפי הוראות

התקבל בכנסת ביום כ"ב בכסלו התשע"א )29 בנובמבר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 261, מיום כ"ט בתשרי התשס"ט )28 באוקטובר 2008(, עמ' 32 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; התש"ע, עמ' 642   1

ס"ח התשס"ז, עמ' 364    2

ס"ח התשנ"ח, עמ' 348   3

חוק לתיקון פקודת העיריות )מס' 121(, התשע"א-2010*

הוספת סעיף 341אבפקודת העיריות  1, אחרי סעיף 341 יבוא:1 

"אבטחת אישיות 
מאוימת

בסעיף זה -341א  )א( 

"אישיות מאוימת" - ראש העיריה, ממלא מקומו או סגנו, חבר 
המועצה, המנהל הכללי של העיריה, גזבר העיריה, 
היועץ המשפטי לעיריה, המבקר הפנימי או עובד בכיר 
אחר של העיריה, והכל אם קצין מוסמך קבע לגביו כי 

יש צורך באבטחתו עקב איומים;

"האזור" - כהגדרתו בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת 
ועזרה  בעבירות  שיפוט   - והשומרון  )יהודה  חירום 

משפטית(, התשס"ז-2007  2;

"חוק להסדרת הביטחון" - חוק להסדרת הביטחון בגופים 
ציבוריים, התשנ"ח-1998  3;

"פעולות אבטחה" - פעולות הנעשות בידי אדם, והדרושות 
אישיות  של  האישי  ביטחונה  על  שמירה  לשם 

מאוימת; 

"פעולות אבטחה מאושרות" - פעולות אבטחה שניתנה לגביהן 
הודעה מאת הקצין המוסמך לפי סעיף קטן )ב(; 

"קצין מוסמך" - קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה שמינה 
המפקח הכללי של המשטרה לעניין זה; 

"קצין ביטחון" - עובד העיריה שמונה להיות אחראי על ארגון 
פעולות אבטחה לפי סעיף זה ועל הפיקוח עליהן 

לצורך שמירה על ביטחונה של אישיות מאוימת ובכפוף  )ב( 
ביטחון  קצין  רשאי  העיריה,  בתקציב  לכך  שנקבע  לסכום 
להורות על ביצוע פעולות אבטחה מאושרות בישראל או 
ביצוע  לשם  העיריה  שמינתה  מאבטח  בידי  לרבות  באזור, 
פעולות כאמור, במקום שבו מצויה אישיות מאוימת, ובלבד 
שלא יבוצעו פעולות כאמור אלא לאחר שקצין מוסמך הודיע 
איומים;  עקב  בנקיטתן  צורך  יש  כי  הביטחון  לקצין  בכתב 
סעיפים 13, 13א ו–14 לחוק להסדרת הביטחון יחולו, בשינויים 
כאמור  מאבטח  של  וסמכויותיו  מינויו  לעניין  המחויבים, 

בסעיף זה 

קצין מוסמך או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לתת הנחיות  )ג( 
לפעולות  הנוגע  בכל  הביטחון  ולקצין  לעיריה  מקצועיות 
אבטחה, לרבות הנחיות בעניין בקרה ודיווח; העיריה וקצין 
הביטחון ימלאו אחר הנחיות מקצועיות שניתנו לפי הוראות
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סעיף קטן זה; הנחיות מקצועיות כאמור יהיו נתונות לעיון 
10א ו–11 לחוק להסדרת  חוזר ולערר לפי הוראות סעיפים 

הביטחון, בשינויים המחויבים 

עיריה המשויכת לאשכולות 1 עד 6 למדרג החברתי- )ד( 
כלכלי כהגדרתו בסעיף 142א, רשאית לבקש מהשר השתתפות 
במימון פעולות אבטחה מאושרות לפי סעיף זה; עותק מבקשה 
מידה  אמות  יקבע  השר  העיריה;  למועצת  יועבר  כאמור 
להשתתפות במימון פעולות אבטחה מאושרות מתוך תחום 
הפעולה שנקבע לעניין זה בחוק התקציב השנתי, כמשמעותו 

בחוק יסודות התקציב "

תיקון פקודת 
 המועצות המקומיות

- מס' 58

בפקודת המועצות המקומיות  4, בסעיף 34)א(, במקום "ו–249ב" יבוא "249ב ו–341א" 2 

תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011( 3 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; התש"ע, עמ' 642   4
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