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חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין )תיקוני חקיקה(, התשע"ב—2012*

תיקון חוק הכשרות 
המשפטית 

והאפוטרופסות 
- מס' 16

בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב—1962  1, בסעיף 18, במקום סעיף 1 
קטן )ב( יבוא:

גוף המנוי הן בתוספת לחוק זה והן בתוספת לחוק עדכון כתובת, התשס"ה—")ב(  )1(
2005  2 )בסעיף זה — חוק עדכון כתובת(, ומחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע 
בכתב להורה בעניין ילדו הקטין, ישלח את המידע גם לכתובת הנוספת למשלוח 

דואר לקטין כאמור בחוק עדכון כתובת 

כתובת,  עדכון  לחוק  בתוספת  מנוי  ואינו  זה  לחוק  בתוספת  המנוי  גוף   )2(
המחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע להורה בעניין ילדו הקטין, שקיבל 
מהורה של קטין הודעה בכתב על רצונו לקבל את המידע בנפרד מהמידע שנמסר 

להורהו האחר, ימסור את המידע גם להורה המבקש  

עם קבלת הודעה בכתב כאמור בסעיף קטן )ב()2( או קבלת בקשה לרישום כתובת  )ג( 
נוספת כאמור בסעיף 2א לחוק עדכון כתובת )בסעיף זה — בקשה(, ישלח גוף המנוי 
בתוספת או פקיד הרישום כהגדרתו בחוק האמור, לפי העניין, הודעה על הבקשה למען 

הרשום של הקטין 

לא יישלח ולא יימסר מידע בעניין קטין על ידי גוף המנוי בתוספת או על ידי פקיד  )ד( 
רישום כהגדרתו בחוק עדכון כתובת, אם הורה או גורם אחר המציא להם החלטה של 
בית משפט שלפיה נשללה או הוגבלה לעניין זה האפוטרופסות של ההורה שהגיש את 

הבקשה, או החלטה של בית משפט המונעת את מסירת המידע כאמור לאותו הורה 

שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות  )ה( 
את התוספת "

תיקון חוק מרשם 
האוכלוסין - מס' 16

בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה—1965  3, בסעיף 2)א(, אחרי פסקה )11א( יבוא:2 

")11ב( כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, לפי הוראות סעיף 2א לחוק עדכון כתובת, 
התשס"ה—2005;"  

תיקון חוק עדכון 
כתובת

בחוק עדכון כתובת, התשס"ה—2005  4 —3 

בסעיף 1, בהגדרה "עדכון כתובת", בסופה יבוא "או רישום כתובת נוספת למשלוח   )1(
דואר לקטין או שינויו, לפי הוראות סעיף 2א;";

אחרי סעיף 2 יבוא:  )2(

"כתובת נוספת 
למשלוח דואר לקטין

הורהו של קטין אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין 2א  )א( 
מפקיד  לבקש  רשאי  הקטין,  ילדו  של  הרשום  המען  אינו 
הרישום לרשום את מענו הרשום במרשם האוכלוסין או את 
כתובתו למשלוח דואר לפי סעיף 2, ככתובת נוספת למשלוח 

דואר לקטין 

פקיד  ירשום  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  בקשה  הוגשה  )ב( 
הרישום כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, בכפוף להוראות

התקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 388, מיום י"א בסיוון התשע"א )13 ביוני 2011(, עמ' 178 

ס"ח התשכ"ב, עמ' 120; התשע"א, עמ' 77   1

ס"ח התשס"ה, עמ' 998    2

ס"ח התשכ"ה, עמ' 270; התש"ע, עמ' 434   3

ס"ח התשס"ה, עמ' 998   4
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והאפוטרופסות,  המשפטית  הכשרות  לחוק  18)ד(  סעיף 
התשכ"ב—1962  5 

נרשמה כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין לפי סעיף  )ג( 
זה, יהיה משלוח דואר על ידי רשות להורה בעניין ילדו הקטין 
למען הרשום של הקטין או לכתובתו למשלוח דואר הרשומה 

במרשם האוכלוסין וכן לכתובת הנוספת כאמור ";

בסעיף 4, בסופו יבוא "לעניין זה, "כתובת למשלוח דואר" — לרבות כתובת נוספת   )3(
למשלוח דואר לקטין כאמור בסעיף 2א " 

ו–)ה( לחוק הכשרות המשפטית 4 תחילה 18)ב()2(  תחילתו של חוק זה, למעט הוראות סעיף 
והאפוטרופסות, התשכ"ב—1962, ולמעט הוראות סעיף 18)ג( ו–)ד( לחוק האמור לעניין 

גופים המנויים בתוספת לאותו חוק, ארבעה חודשים וחצי מיום פרסומו 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש

נשיא המדינה

ן י ל יב ר ן  וב א ר

יושב ראש הכנסת

חוק שירות ביטחון )הוראת שעה( )תיקון מס' 14(, התשע"ב—2012*

בחוק שירות ביטחון )הוראת שעה(, התשנ"ה—1995  1, בסעיף 1, ברישה, במקום "עד יום 1 תיקון סעיף 1
ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011(" יבוא "עד יום י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 

 ")2012

תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

התקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

והאפוטרופסות,  המשפטית  הכשרות  לחוק  18)ד(  סעיף 
התשכ"ב—1962  5 

נרשמה כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין לפי סעיף  )ג( 
זה, יהיה משלוח דואר על ידי רשות להורה בעניין ילדו הקטין 
למען הרשום של הקטין או לכתובתו למשלוח דואר הרשומה 

במרשם האוכלוסין וכן לכתובת הנוספת כאמור ";

בסעיף 4, בסופו יבוא "לעניין זה, "כתובת למשלוח דואר" — לרבות כתובת נוספת   )3(
למשלוח דואר לקטין כאמור בסעיף 2א " 

ו–)ה( לחוק הכשרות המשפטית 4  18)ב()2(  תחילתו של חוק זה, למעט הוראות סעיף 
והאפוטרופסות, התשכ"ב—1962, ולמעט הוראות סעיף 18)ג( ו–)ד( לחוק האמור לעניין 

גופים המנויים בתוספת לאותו חוק, ארבעה חודשים וחצי מיום פרסומו 

תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש

נשיא המדינה

ן י ל יב ר ן  וב א ר

יושב ראש הכנסת

חוק שירות ביטחון )הוראת שעה( )תיקון מס' 14(, התשע"ב—2012*

בחוק שירות ביטחון )הוראת שעה(, התשנ"ה—1995  1, בסעיף 1, ברישה, במקום "עד יום 1 
ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011(" יבוא "עד יום י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 

 ")2012

תיקון סעיף 1

תחילהתחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

ספר החוקים 2333, כ"ח בטבת התשע"ב, 2012 1 23

ס"ח התשכ"ב, עמ' 120   5

התקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה — 641, מיום כ"ג בכסלו התשע"ב )19 בדצמבר 2011(, עמ' 260 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 332; התש"ע, עמ' 602   1
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חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 134(, התשע"ב—2012*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה—1995  1, בסעיף 74א)ה(, במקום "2011" 1 תיקון סעיף 74א
יבוא "2014" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
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

חוק לתיקון פקודת הרוקחים )מס' 22(, התשע"ב—2012*

בפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א—1981  1 )להלן — הפקודה(, בסעיף 3, האמור 1 תיקון סעיף 3
בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא: 

לפני מתן הרישיון יידרש המבקש לעמוד בבחינת רישוי שקבע המנהל " ")ב( 

בסעיף 4 לפקודה, בסופו יבוא "ועל בחינת הרישוי לפי סעיף 3"  2 תיקון סעיף 4

בסעיף 62)4( לפקודה, במקום "לעוזרי" יבוא "לרוקחים ולעוזרי"  3 תיקון סעיף 62

בסעיף 66)א()7( לפקודה, במקום "סעיפים 4" יבוא "סעיפים 3, 4" 4 תיקון סעיף 66

תחילתו של חוק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( )להלן — יום התחילה(, 5  תחילה ותחולה
והוא יחול על בקשות לקבלת רישיון רוקח שהוגשו ביום 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                        

התקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 429, מיום ב' בטבת התשע"ב )28 בדצמבר 2011(, עמ' 64 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשע"א, עמ' 1001 

התקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה — 644, מיום ב' בטבת התשע"ב )28 בדצמבר 2011(, עמ' 274 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 110   1

ספר החוקים 2333, כ"ח בטבת התשע"ב, 2012 1 23
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