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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ח-2018

פרק א': מטרה והגדרות
מטרתושלחוקזהלקבועהסדרלענייןהפעלתמעונותיוםלפעוטות,ובכללזהרישויים1עמטרה

ופיקוחעליהם,וזאתלשםהגנהעלשלומם,עלזכויותיהםועלכבודםשלפעוטות
השוהיםבמעונותכאמורולשםהבטחתמתןתנאיםנאותיםוסביבהחינוכית-טיפולית

הולמתלפעוטותאלהומילויצורכיהםהרגשיים,החברתייםוהחינוכייםע

בחוקזה-2עהגדרות

"בעלים",שלמעוןיוםלפעוטות-מישמפעילמעוןיוםלפעוטותאומישמבקשלהפעיל
מעוןיוםלפעוטות;

"גוףבודק"-תאגידשניתןלוהיתרלשמשגוףבודק;

"הורשע"-לרבותנאשםשביתהמשפטקבעכיביצעאתהעבירהאושביתהמשפט
מצאכיעשהאתמעשההעבירהוציווהלגביוכאמורבסעיףע1)ב(לחוקטיפול

בחולינפש,התשנ"א-11991;

"היתרלשמשגוףבודק"-היתרשניתןלפיסעיף21;

"הליךפלילי"-החלבפתיחהבחקירהפליליתעלפידין;

"העסקה"-ביןבתמורהוביןבהתנדבות;

מטרתושלהחוקהמוצעהיאלקבועבחקיקה  כללי 
הסדרכולללענייןרישוישלמעונותיוםשבהם 
שוהיםשהותיומיתשבעהפעוטותלפחות,שככללטרם
מלאולהםשלוששנים)ר'ההגדרה"פעוט"בסעיף2להצעת
החוק(עכמוכןכוללההסדרהמוצעהוראותלענייןהפיקוח
עלפעילותםשלמעונותהיוםלפעוטותואכיפתהוראותיוע

ההסדרהחוקיהקייםכיוםלענייןרישוישלמעונות
יוםלפעוטותופיקוחעליהםהואחוקהפיקוחעלמעונות,
התשכ"ה-ע196)להלן-חוקהפיקוחעלמעונות(עההסדר
לפיהחוקהאמוראינוחלרקעלמעונותיוםלפעוטות,
אלאעלמגווןרחבשלמעונות,כגוןמעונותיוםלקשישים,
חוק של הרחבה התחולה בשל ועודע בשכלם ללוקים
הפיקוחעלמעונות,ההסדרשנקבעמכוחולענייןמעונות
המקובלים הסטנדרטים את תואם אינו לפעוטות יום
כיוםבחברהמתקדמתלטיפולחינוכיבפעוטותוהבטחת
התנאיםהדרושיםלשלומם,לסביבתםהחינוכית-טיפולית
התקינהולמילויצורכיהם,וכןאינועונהעלהצורךלעידוד

תעסוקתהוריםבכללונשיםבפרטע

זאתועוד,היקףהאכיפהוהפיקוחשלהאגףלמעונות
הרווחה העבודה במשרד הרך לגיל ומשפחתונים יום
והשירותיםהחברתיים)להלן-האגףלמעונותיום(מכוחו
בעיקר וחל מצומצם, הוא מעונות על הפיקוח חוק של
במישורהחוזיעהאגףלמעונותיוםמפקחרקעלמעונותיום
שמפעיליהםקיבלוהכרהבאמצעות"סמלמעון",בהתאם

לנוהליהאגףוחתמועלהסכםהפעלהעםמשרדהעבודה
הרווחהוהשירותיםהחברתיים)להלן-המשרד(ע

לעניין בחקיקה מיוחדת הסדרה נדרשת לפיכך,
מעונותיוםלפעוטותוכןקביעתסטנדרטיםלענייןרישוי
ופיקוח,אשריחולוהןעלמעונותיוםלפעוטותהמוכרים
כברכיוםוהןעלמעונותכאמורשטרםהוכרובידיהמשרד
והאגףלמעונותיוםעיצירתהסדרכאמורחיוניתגםלנוכח
יום במעונות השוהים בפעוטות פגיעה של התופעה

לפעוטותואלימותכלפיהםע

הצעתהחוקפורסמהבעברבהצעותחוקהממשלה
והיא ,)2010 ביוני 30( התש"ע בתמוז י"ז מיום 83ע, -

מתפרסמתכעתבשנית,בשינוייםע

לפרק א': מטרה והגדרות

מוצעלקבועבמפורשכימטרתהחוקהמוצע  סעיף 1
היאקביעתהסדרלענייןהפעלתמעונותיום 
לפעוטותוכןרישויופיקוחעליהםלשםהגנהעלשלומם,
עלזכויותיהםועלכבודםשלפעוטותהשוהיםבמעונות
כאמורולשםהבטחתמתןתנאיםנאותיםוסביבהחינוכית-

טיפוליתהולמתלפעוטותאלהומילויצורכיהםהפיזיים,
הרגשיים,החברתייםוהחינוכייםע

מוצעלהגדירמונחיםשוניםבחוקהמוצע,ובהם  סעיף 2 
מונחיםאלה: 

ס"חהתשנ"א,עמ'8עע 1
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"הוועדה"-ועדהמוועדותהכנסתשחוקזההואבתחוםענייניה,שקבעהועדתהכנסת
והודיעהעלכךלכנסת;

"ועדתערר"-ועדהשהוקמהלפיסעיף6ע;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-21977;

"חוקלימודחובה"-חוקלימודחובה,התש"ט-31949;

"חוקהפיקוחעלמעונות"-חוקהפיקוחעלמעונות,התשכ"ה-ע4196;

"חוקפיקוחעלבתיספר"-חוקפיקוחעלבתיספר,התשכ"ט-1969ע;

"חוקשוויוןזכויות"-חוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-61998;

"טיפולחינוכי"-השגחהלרבותהבטחתקיומםשלתנאיםתברואתייםותזונתיים,
וכןמילויצרכיםרגשיים,חברתייםוחינוכייםהנדרשיםלשמירהעלהתפתחות

שכליתוחברתיתתקינה;

"ילד"-מישב–31בדצמברשלשנתהלימודיםמלאולו36חודשיםוחלעליולימוד
חובהלפיחוקלימודחובה;

"מומחה"-מישהוסמךכמומחהלפיהוראותסעיף22;

"מוסדרפואי"-ביתחוליםכמשמעותובסעיף24לפקודתבריאותהעם,71940,או
מרפאהכמשמעותהבסעיף34לפקודההאמורה;

"מחנך-מטפל"-מישנותןטיפולחינוכילפעוטהשוההבמעוןיוםלפעוטות;

"הממונה"-מנהלהאגףלמעונותיוםומשפחתוניםלגילהרךבמשרד;

"המנהלהכללי"-המנהלהכללישלהמשרד;

"מנהלמעוןיוםלפעוטות"-מישאחראילניהולהשוטףשלמעוןיוםלפעוטות;

"מעוןיוםלפעוטות"-מקוםשמתקיימיםלגביוכלאלה:

הואמשמשאונועדלשמשמקוםשהייהיומילפעוטותלצורךמתןטיפול )1(
חינוכילפעוטות;

מספרהפעוטותהשוהיםבוהואכמפורטבתוספתהראשונה,לפחות; )2(

מספרהשעותשבהןהואפועלהואכמפורטלהלן,לפיהעניין: )3(

אםהואפועלעדחמישהימיםבשבוע-ע2שעותבשבוע,לפחות; )א(

אםהואפועלשישהימיםבשבוע-30שעותבשבוע,לפחות; )ב(

"הוועדה"-ועדהמוועדותהכנסתשחוקזההואבתחוםענייניה,שקבעהועדתהכנסת
והודיעהעלכךלכנסת;

"ועדתערר"-ועדהשהוקמהלפיסעיף6ע;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-21977;

"חוקלימודחובה"-חוקלימודחובה,התש"ט-31949;

"חוקהפיקוחעלמעונות"-חוקהפיקוחעלמעונות,התשכ"ה-ע4196;

"חוקפיקוחעלבתיספר"-חוקפיקוחעלבתיספר,התשכ"ט-1969ע;

"חוקשוויוןזכויות"-חוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-61998;

"טיפולחינוכי"-השגחהלרבותהבטחתקיומםשלתנאיםתברואתייםותזונתיים,
וכןמילויצרכיםרגשיים,חברתייםוחינוכייםהנדרשיםלשמירהעלהתפתחות

שכליתוחברתיתתקינה;

"ילד"-מישב–31בדצמברשלשנתהלימודיםמלאולו36חודשיםוחלעליולימוד
חובהלפיחוקלימודחובה;

"מומחה"-מישהוסמךכמומחהלפיהוראותסעיף22;

"מוסדרפואי"-ביתחוליםכמשמעותובסעיף24לפקודתבריאותהעם,71940,או
מרפאהכמשמעותהבסעיף34לפקודההאמורה;

"מחנך-מטפל"-מישנותןטיפולחינוכילפעוטהשוההבמעוןיוםלפעוטות;

"הממונה"-מנהלהאגףלמעונותיוםומשפחתוניםלגילהרךבמשרד;

"המנהלהכללי"-המנהלהכללישלהמשרד;

"מנהלמעוןיוםלפעוטות"-מישאחראילניהולהשוטףשלמעוןיוםלפעוטות;

"מעוןיוםלפעוטות"-מקוםשמתקיימיםלגביוכלאלה:

הואמשמשאונועדלשמשמקוםשהייהיומילפעוטותלצורךמתןטיפול )1(
חינוכילפעוטות;

מספרהפעוטותהשוהיםבוהואכמפורטבתוספתהראשונה,לפחות; )2(

מספרהשעותשבהןהואפועלהואכמפורטלהלן,לפיהעניין: )3(

אםהואפועלעדחמישהימיםבשבוע-ע2שעותבשבוע,לפחות; )א(

אםהואפועלשישהימיםבשבוע-30שעותבשבוע,לפחות; )ב(

זולגביכל -מוצעלהחילהגדרה יום לפעוטות"  "מעון 
מקוםהמשמשאושנועדלשמש,מקוםשהייהיומילמספר
הפעוטותשנקבעבתוספתהראשונה)7פעוטותלפחות(,
לצורךמתןטיפולחינוכי,והפועלבימיהשבוע,ע2שעות
בשבועלפחות-אםהואפועלעדחמישהימיםבשבוע

או30שעותבשבועלפחות-אםהואפועלשישהימים
בשבועע

כך,לגבימעונותיוםלפעוטותשבהםשוהיםפחותמ–7
פעוטותכמפורטבתוספתהראשונה)משפחתונים(ימשיכו

לחולההסדריםוההנחיותשלהמשרד,החליםכיוםע

ס"חהתשל"ז,עמ'226ע 2

ס"חהתש"ט,עמ'287ע 3

ס"חהתשכ"ה,עמ'48;התשס"ה,עמ'48ע 4

ס"חהתשכ"ט,עמ'180ע ע

ס"חהתשנ"ח,עמ'2ע1ע 6

ע"ר1940,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239ע 7
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"מפקח"-מישהשרמינהאותולמפקחלפיסעיף28;

"המשרד"-משרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;

"נושאמשרה"-כהגדרתובחוקהחברות,התשנ"ט-81999;

"פעוט"-כלאחדמאלה:

מישב־31בדצמברשלשנתהלימודיםטרםמלאולו36חודשים,ואםהוא )1(
אדםעםמוגבלותכהגדרתובסעיףעלחוקשוויוןזכויות-גםהשראומישהוא

הסמיכולכךהכירבוכפעוטלענייןחוקזה;

מישב־31בדצמברשלשנתהלימודיםמלאולו36חודשים,ובלבדשב–1 )2(
בספטמברשלאותהשנתלימודיםטרםמלאולו49חודשיםולאחלעליולימוד

חובהלפיחוקלימודחובה;

מישב־1בספטמברשלאותהשנתלימודיםטרםמלאולו36חודשיםוהוא )3(
פעוטבסיכון;

"פעוטבסיכון"-כמשמעותובחוקפעוטותבסיכון)הזכותלמעוןיום(,התש"ס-92000;

"רישיוןהפעלה","רישיון"-רישיוןלהפעלתמעוןיוםלפעוטותשניתןלפיסעיף6;

"רישיוןזמני"-רישיוןלהפעלתמעוןיוםלפעוטותשניתןלפיסעיף18;

"שליטה"-כהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-101968;

"השר"-שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםע

פרק ב': הממונה
הממונהיהיהאחראי-3עתפקידיהממונה

למתןרישיונותהפעלה,חידושם,ביטולםאוהתלייתם; )1(

למתןרישיונותזמניים,ביטולםאוהתלייתם; )2(

לניהולמרשםלענייןרישיונותכאמורבפסקאות)1(ו–)2(; )3(

לפיקוחעלפעילותםשלמעונותיוםלפעוטות; )4(

לפיקוחעלפעילותםשלגופיםבודקיםאומומחיםע )ע(

"פעוט" -במסגרתההגדרהפעוטמוצעלכלולאתאלה:

מישטרםמלאולו36חודשים)3שנים(ב־31בדצמבר )1(
שלאותהשנתלימודים,ואםהואאדםעםמוגבלות-גם
שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים)להלן-השר(
אומישהואהסמיכולכךהכירבוכפעוטלענייןחוקזה

)להלן-פעוטעםמוגבלות(;

מישמלאולו36חודשיםב־31בדצמברשלאותה )2(
שנת אותה של בספטמבר שב־1 ובלבד לימודים שנת
49חודשים,ולאחלעליולימוד לימודיםטרםמלאולו
חובהלפיחוקלימודחובה,התש"ט-1949)להלן-חוק

לימודחובה(;

מישב–1בספטמברשלאותהשנתלימודיםטרם )3(
מלאולו36חודשיםוהואפעוטבסיכוןכמשמעותובחוק
פעוטותבסיכון)הזכותלמעוןיום(,התש"ס-2000)להלן-

פעוטבסיכון(ע

פרק ב': הממונה

האגף מנהל של תפקידו את לקבוע מוצע  סעיף 3 
למעונותיום)להלן-הממונה(ואתסמכויותיוע 
לפיהמוצע,הממונהיהיהאחראילמתןרישיונותלהפעלת
מעונותיוםלפעוטות)להלן-רישיונותהפעלה(ולחידושם
וכןלביטולםאולהתלייתם,וינהלמרשםלענייןרישיונות
אלה,כאמורבפרקג'המוצעעכמוכןיהיההממונהאחראי
ועל לפעוטותוכן יום שלמעונות פעילותם לפיקוחעל
פעילותםשלגופיםבודקיםומומחיםלפיפרקד'המוצעע

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ע 8

ס"חהתש"ס,עמ'248ע 9

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ע 10
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פרק ג': רישיון להפעלת מעון יום לפעוטות
4עחובתרישוי


לאיפעילאדםולאינהלמעוןיוםלפעוטות,בעצמואובאמצעותאחר,אלאאםכן
ניתןלבעליםשלמעוןהיוםלפעוטותרישיוןהפעלהאורישיוןזמני,לגביאותומעון,

ובכפוףלתנאיהרישיוןע

בקשהלמתן
רישיוןאולחידושו

בעליםשלמעוןיוםלפעוטותהמבקשלקבלרישיוןהפעלהלגביאותומעוןאועע )א(
המבקשלחדשרישיוןכאמור)בחוקזה-מבקשרישיוןהפעלה(,יגישלממונהבקשה

לכך)בחוקזה-בקשהלרישיוןהפעלה(ע

בקשהלחידושרישיוןהפעלהתוגשלממונהע4ימיםלפחותלפנימועדפקיעת )ב(
תוקפושלהרישיוןע

החלטתהממונהבבקשהלרישיוןהפעלהאולחידושותינתןבתוךע4ימיםמיום )ג(
קבלתהבקשה;לאהשיבהממונהאומימטעמולבקשהלרישיוןהפעלהראשוןבתוךע4

ימים,ייתןהממונהלמבקשרישיוןזמניבכפוףלקיומםשלהתנאיםלפיסעיף18ע

השר,בהתייעצותעםשרהאוצרובאישורהוועדה,יקבעהוראותלענייןבקשה )ד(
לרישיוןהפעלה,לרבותהפרטיםשתכלולומסמכיםשיצורפואליהע

פרק ג': רישיון להפעלת מעון יום לפעוטות

4ע


לאיפעילאדםולאינהלמעוןיוםלפעוטות,בעצמואובאמצעותאחר,אלאאםכן
ניתןלבעליםשלמעוןהיוםלפעוטותרישיוןהפעלהאורישיוןזמני,לגביאותומעון,

ובכפוףלתנאיהרישיוןע

חובתרישוי

בעליםשלמעוןיוםלפעוטותהמבקשלקבלרישיוןהפעלהלגביאותומעוןאועע )א(
המבקשלחדשרישיוןכאמור)בחוקזה-מבקשרישיוןהפעלה(,יגישלממונהבקשה

לכך)בחוקזה-בקשהלרישיוןהפעלה(ע

בקשהלמתן
רישיוןאולחידושו

בקשהלחידושרישיוןהפעלהתוגשלממונהע4ימיםלפחותלפנימועדפקיעת )ב(
תוקפושלהרישיוןע

החלטתהממונהבבקשהלרישיוןהפעלהאולחידושותינתןבתוךע4ימיםמיום )ג(
קבלתהבקשה;לאהשיבהממונהאומימטעמולבקשהלרישיוןהפעלהראשוןבתוךע4

ימים,ייתןהממונהלמבקשרישיוןזמניבכפוףלקיומםשלהתנאיםלפיסעיף18ע

השר,בהתייעצותעםשרהאוצרובאישורהוועדה,יקבעהוראותלענייןבקשה )ד(
לרישיוןהפעלה,לרבותהפרטיםשתכלולומסמכיםשיצורפואליהע

פרק ג': רישיון להפעלת מעון יום לפעוטות

מוצעלקבועבסעיףזהאתחובתהרישוישל  סעיף 4 
מעוןיוםלפעוטות,ולפיהלאיפעילאדםולא 
ינהל,בעצמואובאמצעותאחר,מעוןיוםלפעוטות,אלא
אםכןניתןלבעליםשלמעוןהיוםלפעוטותרישיוןהפעלה
אורישיוןזמני,לגביאותומעון,ובכפוףלתנאיהרישיוןע
הקובע רישוי הסדר ליצור היא המוצע הסעיף מטרת
באופןמפורשכירישיוןהפעלהיינתןלבעליםשלמעון
יוםלפעוטותלגבימעוןיוםלפעוטותמסויםעלפיכך,מי
שמבקשלהפעילכמהמעונותיוםלפעוטות,יצטרךלהגיש
בקשהנפרדתלקבלתרישיוןהפעלהלגביכלמעוןשהוא

מבקשלהפעילע

רישיוןזמניהוארישיוןהפעלהשניתןלפיסעיף18
לבעליםשלמעוןיוםלפעוטותשהגישלראשונהבקשה
הוכיח לא הרישיון שמבקש אף הפעלה רישיון לקבלת
אתקיומםשלהתנאילמתןרישיוןהמפורטבסעיף6)א()3(
)שלפיואםניתנהבנוגעלמבקשאולמעוןשלגביומתבקש
החלטה הבקשה, להגשת שקדמו בשנתיים הרישיון,
סופיתבענייןאי–חידושרישיון,ביטולואוהתלייתואו
הוצאתצומינהלי-חדלולהתקייםהנסיבותשבשלהן
ניתנהההחלטהכאמור(אושמבקשהרישיוןלאהוכיח
כימתקיימיםהתנאיםלפעילותוהתקינהשלמעוןהיום
לפעוטותשנקבעולפיסעיף7)א(עזאת,בכפוףלכךשמצא
הממונהכימתקיימיםלגבימעוןהיוםלפעוטותהתנאים
המפורטיםבסעיפים6)א()1(ו–)2()העדרהרשעהאוהגשת
כתבאישוםנגדהמבקש,מנהלהמעוןומחנךמטפלבו,
בעבירותשמפאתמהותן,חומרתןאונסיבותיהןלאראוי
לתתאתהרישיון(וכןכיאיןסיכוןלשלומםשלפעוטות

שישהובמעוןהיוםע

לא ימים ע4 בתוך אם למבקש יינתן זמני רישיון
נתןהממונההחלטהלגביבקשתולקבלתרישיוןהפעלה
ראשוןאובמקריםאחריםשבהםסברהממונהשישלתת
רישיוןכאמורעתוקפושלרישיוןזמנייהיהעדתוםשנת
הלימודיםשלגביהניתןאועדמועדמאוחריותרשקבע
הממונה,ובניגודלרישיוןהפעלהשניתןלפיסעיף6-לא
את לצמצם מטרתו הזמני הרישיון מנגנון לחדשוע ניתן
טווחהזמניםלמתןרישיוןהפעלהאךעםזאתלהבטיחאת
קיומםשלהתנאיםהבסיסייםלפעילותוהתקינהשלהמעון

ולשלומםשלהפעוטותהשוהיםבוע

מוצעלקבועבסעיףקטן)א(כיבעליםשלמעון  סעיף 5
יוםלפעוטותהמבקשרישיוןהפעלהלגביאותו 
מעוןאוהמבקשלחדשרישיוןהפעלהשניתןלולגביאותו
מעוןיום,יגישלממונהבקשהלכךעמוצעגםלקבועבסעיף
קטן)ג(כיהחלטתהממונהבבקשהלרישיוןהפעלהראשון
ע4ימיםמיוםקבלתהעמוצעלקבועכיאם תינתןבתוך
הממונהלאייתןאתהחלטתובבקשהעדתוםע4הימים
הקבועיםלמתןהחלטתו,ייתןהממונהרישיוןזמניבכפוף

לתנאיםלמתןהרישיוןשנקבעובסעיף18ע

)ג(כיבקשהלחידוש עודמוצעלקבועבסעיףקטן
שלגביו המעון של בעלים ידי על תוגש הפעלה רישיון
נדרשחידושהרישיוןע4ימיםלפחותלפנימועדפקיעת
תוקפושלרישיוןההפעלהעזאת,כדילאפשראתרציפות
הפעלתהמעוןואתהמשךהפעילותהחינוכית-טיפולית
הניתנתלפעוטותהשוהיםבו,תוךיידועהממונהעלבקשת
החידושוהמידעהנמסרבהלגביעמידהבתנאיםלחידושו

שלהרישיוןע

בסעיףקטן)ד(מוצעלקבועאתסמכותהשרלקבוע
הפרטים לרבות הפעלה לרישיון בקשה לעניין הוראות

שתכלולוהמסמכיםשיצורפולהע
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תנאיםלמתן
רישיוןאולחידושו

ותנאיםברישיון

הממונהייתןרישיוןהפעלהלגבימעוןיוםלפעוטותאויחדשרישיוןכאמור,אם6ע )א(
מצאכימתקיימיםכלאלה:

מבקשרישיוןההפעלה,וכןמנהלמעוןהיוםלפעוטותשלגביוהוגשהבקשה )1(
לרישיוןההפעלהומחנך-מטפלבמעוןכאמור,ולענייןמבקשרישיוןשהואתאגיד
-גםבעלהשליטהבתאגידומנהלו,לאהורשעוולאהוגשנגדםכתבאישום,
בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהמישביצעהאינוראוילהיות

בעליםאומנהלשלמעוןיוםלפעוטותאולשמשמחנך-מטפלבו,לפיהעניין;

היההמקוםהמשמשאושנועדלשמשמעוןיוםלפעוטותשלגביוהוגשה )2(
בקשהלרישיוןהפעלה,גםמקוםמגורים-מישמתגוררבולאהורשעולאהוגש
נגדוכתבאישוםבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהלאראוישמקום

מגוריוישמשמעוןיוםלפעוטות;

אםניתנהבמהלךהשנתייםשקדמולהגשתהבקשהלרישיוןאולחידושו )3(
החלטהסופיתכמפורטלהלן,בנוגעלמעוןהיוםלפעוטותשלגביוהוגשההבקשה
לרישיוןההפעלה,אובנוגעלבעליםשלהמעוןכאמור,למנהלואולמישמשמש
מחנך-מטפלבו-הממונהסברכיחדלולהתקייםהנסיבותשבשלהןניתנה
ההחלטהכאמור,ואםבאותההחלטהנדרשמימהםלנקוטאמצעיםמתאימים

למניעתהישנותןשלנסיבותאלה-הםנקטואמצעיםכאמור:

אי־חידושרישיוןלפיסעיףזהאוסירובלבקשהלרישיוןלפיסעיף8; )א(

ביטולרישיוןלפיסעיף13; )ב(

הוצאתצוהפסקהמינהלילפיסעיף32; )ג(

מבקשהרישיוןהוכיח,להנחתדעתושלהממונה,כיהואמתכווןלהפעיל )4(
אומפעיל,לפיהעניין,אתהמעון,בעצמוולאבאמצעותאחר,וכיהואעומד

בתנאיםהנדרשיםלפעילותושלמעוןיוםלפעוטותלפיסעיף7)א(;

מוצעלקבועבמפורשאתהתנאיםלמתןרישיון  סעיף 6
הפעלהלבעליםשלמעוןיוםלפעוטותשהגיש 
בקשהלרישיוןהפעלהאולחידושועעיקרהתנאיםמטרתם
היום במעון השוהים הפעוטות של שלומם על להגן
חידושוע או ההפעלה רישיון התבקש שלגביו לפעוטות
לפיכך,מוצעכיהממונהייתןרישיוןהפעלהלגבימעון
יוםלפעוטותאויחדשואםהתקיימוהתנאיםהמצטברים

הקבועיםבסעיףקטן)א(ע

במסגרתהתנאיםהמוצעיםלמתןרישיוןהפעלהאו
חידושולפיפסקה)1(,מוצעלכלולתנאיבדברהעדרעבר
פלילי,שלמבקשהרישיוןאוחידושו,מנהלמעוןהיום
במעון, ומחנך-מטפל הבקשה הוגשה שלגביו לפעוטות
השליטה בעל של גם - תאגיד שהוא מבקש ולעניין
את לתת ראוי לא שבשלהן בעבירות ומנהלו, בתאגיד
הרישיוןכאמורעבכללעבירותאלהניתןלכלול,ביןהשאר,
עבירותזנותותועבה,עבירתגרימתמוות,עבירותפגיעות
או והבריאות החיים סיכון תקיפה, עבירת לרבות גוף

עבירותמין,ועבירותכלפיקטיניםאוחסריישעע

)2(לכלולתנאינוסףלענייןעבר עודמוצעבפסקה
מי לעניין לפעוטות יום מעון להפעלת רלוונטי פלילי
שמתגוררבמקוםמגוריםהמשמשגםכמעוןיוםלפעוטותע
מוצעלקבועכיתנאילמתןרישיוןלמעוןהפועלבדירת

בדירת שמתגורר מי גם כי הוא לחידושו או מגורים
המגוריםלאהורשעולאהוגשנגדוכתבאישוםבעבירה
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהמישביצעהלא
ראוילהשתמשבמקוםמגוריוכמעוןיוםלפעוטותעתנאיזה
הואהכרחיבשלריבוימעונותיוםלפעוטותהפועליםבבתי
מגוריםוהצורךלהגןעלשלומםשלהפעוטותהשוהים

בהםמפניעבירותהנוגעותלפעוטותאובקשרלפעוטותע

רישיון למתן נוסף תנאי לקבוע מוצע )3( בפסקה
הפעלהאוחידושוולפיואםניתנהבמהלךהשנתייםשקדמו
להגשתהבקשהלרישיוןאולחידושוהחלטהסופיתבעניין
אי–חידושרישיוןלפיסעיףזהאולפיסעיף8המוצעאו
ביטולרישיוןלפיסעיף13המוצע,אובענייןהוצאתצו
32המוצע,בנוגעלמעוןהיום הגבלהמינהלילפיסעיף
לפעוטותשלגביוהוגשההבקשהלרישיוןאובנוגעלבעלים
שלהמעוןכאמור,למנהלואולמחנך-מטפלבו,הממונה
סברכיחדלולהתקייםהנסיבותשבשלהןניתנהההחלטה
כאמורעאםבאותההחלטהנדרשומימהאמוריםלנקוט
אמצעיםמתאימיםלמניעתהישנותןשלנסיבותאלה,הם

נקטואמצעיםכאמורע

רישיון מבקש על כי )4( בפסקה לקבוע מוצע עוד
הפעלהלהוכיח,להנחתדעתושלהממונה,כיהואערוך
לעמודבתנאיםשיקבעהשרלפיסעיף7)א(המוצע,לעניין
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מבקשהרישיוןצירףלבקשהלרישיוןרשימהשלהעובדיםבמעוןהיום )ע(
לפעוטות;חלשינויברשימתהעובדיםכאמורלאחרהגשתהבקשהלרישיון,
ידווחמבקשהרישיוןלממונהעלהשינויכאמורעודבטרםחלףהמועדלמתן

החלטתובבקשהכאמורבסעיףע,לפיהענייןע

הממונהרשאילקבועברישיוןהפעלהתנאיםשישלקיימםבמהלךתקופתתוקפו )ב(
שלהרישיון,כולהאוחלקהע

תנאיםכאמורבסעיףקטן)ב(יהיוגםבענייניםשנקבעובתקנותלפיסעיף7)א(ע )ג(

תנאיםלפעילותו
שלמעוןיום

לפעוטות

השר,באישורהוועדה,יקבעתנאיםלפעילותושלמעוןיוםלפעוטותשניתןלגביו7ע )א(
רישיוןהפעלה,ובכללזהתנאיםכמפורטבפסקאות)1(עד)3(,ורשאיהואלקבועגם
תנאיכמפורטבפסקה)4(;בתקנותלפיסעיףקטןזהרשאיהשרלקבועתנאיםשונים
לפיסוגיםשלמעונותיוםלפעוטותאולפימספרהפעוטותהשוהיםבמעונותכאמור

אוגילם:

תנאיולפיובמעוןיוםלפעוטותלאיינתןטיפולחינוכילמישאינופעוט; )1(

תנאיםבענייניםהמפורטיםבסעיף12)א()2(עד)6(לחוקהפיקוחעלמעונות; )2(

הטלתחובתביטוחעלבעלרישיוןהפעלה; )3(

חובתהתקנהוהפעלהשלמצלמותבשטחמעוןהיוםלפעוטותושימוש )4(
זו-המידעהנקלט(,ובכללזההוראותבעניינים במידעהנקלטבהן)בפסקה
המפורטיםלהלן,והכולבשיםלב,ככלהאפשר,לשמירהעלכבודםופרטיותם

שלהפעוטותהשוהיםבמעוןהיוםלפעוטות:

אופןההתקנה,ההפעלהוההקלטהשלהמצלמות; )א(

אופןומשךשמירתהמידעהנקלט; )ב(

מבקשהרישיוןצירףלבקשהלרישיוןרשימהשלהעובדיםבמעוןהיום )ע(
לפעוטות;חלשינויברשימתהעובדיםכאמורלאחרהגשתהבקשהלרישיון,
ידווחמבקשהרישיוןלממונהעלהשינויכאמורעודבטרםחלףהמועדלמתן

החלטתובבקשהכאמורבסעיףע,לפיהענייןע

הממונהרשאילקבועברישיוןהפעלהתנאיםשישלקיימםבמהלךתקופתתוקפו )ב(
שלהרישיון,כולהאוחלקהע

תנאיםכאמורבסעיףקטן)ב(יהיוגםבענייניםשנקבעובתקנותלפיסעיף7)א(ע )ג(

השר,באישורהוועדה,יקבעתנאיםלפעילותושלמעוןיוםלפעוטותשניתןלגביו7ע )א(
רישיוןהפעלה,ובכללזהתנאיםכמפורטבפסקאות)1(עד)3(,ורשאיהואלקבועגם
תנאיכמפורטבפסקה)4(;בתקנותלפיסעיףקטןזהרשאיהשרלקבועתנאיםשונים
לפיסוגיםשלמעונותיוםלפעוטותאולפימספרהפעוטותהשוהיםבמעונותכאמור

אוגילם:

תנאיםלפעילותו
שלמעוןיום

לפעוטות

תנאיולפיובמעוןיוםלפעוטותלאיינתןטיפולחינוכילמישאינופעוט; )1(

תנאיםבענייניםהמפורטיםבסעיף12)א()2(עד)6(לחוקהפיקוחעלמעונות; )2(

הטלתחובתביטוחעלבעלרישיוןהפעלה; )3(

חובתהתקנהוהפעלהשלמצלמותבשטחמעוןהיוםלפעוטותושימוש )4(
זו-המידעהנקלט(,ובכללזההוראותבעניינים במידעהנקלטבהן)בפסקה
המפורטיםלהלן,והכולבשיםלב,ככלהאפשר,לשמירהעלכבודםופרטיותם

שלהפעוטותהשוהיםבמעוןהיוםלפעוטות:

אופןההתקנה,ההפעלהוההקלטהשלהמצלמות; )א(

אופןומשךשמירתהמידעהנקלט; )ב(

פעילותמעוןיוםלפעוטות,וכןלצרףרשימהשלעובדים
שהואמבקשלהעסיקבמעוןהיוםלפעוטותע

בנוסף,מוצעלקבועבסעיףקטן)ב(אתסמכותושל
לקיימם שיש תנאים ההפעלה ברישיון לקבוע הממונה
במהלךתקופתתוקפושלהרישיון,כולהאוחלקה,לרבות
לענייןהתנאיםלפעילותושלמעוןיוםלפעוטותשיקבע
השרבתקנותלפיהוראתסעיף7)א(עסמכותזוהיאסמכות
משלימהלסמכותושלהשרלקביעתהתנאיםלהפעלת
מעוןיוםלפעוטותלפיסעיףזה,והיאמאפשרתלממונה
המעון הפעלת סדרי את ספציפי באופן ברישיון לקבוע
לפעוטותשלגביוניתןהרישיוןובכךלהבטיחאתשלומם

שלהפעוטותאשרשוהיםבוולהפעלתוהתקינהע

יקבע הוועדה, השר,באישור מוצעלקבועכי  סעיף 7
תנאיםלפעילותוהתקינהשלמעוןיוםלפעוטות 
שהתקבללגביורישיוןהפעלהעתנאיםכאמוריהיו,בין

השאר,בענייניםאלה:

תנאישלפיובמעוןלאיינתןטיפולחינוכילמישאינו )1(
פעוט;

בדרישהלפיפסקהזולאייכללוילדיםעםמוגבלויות
אוילדיםבסיכוןהמוגדריםעלפידיןכפעוטותבסיכוןאו
פעוטותעםמוגבלויותעלאףהיותםילדיםמבחינתגילםע

הענייניםהמנוייםבסעיף12א)2(עד)6(לחוקהפיקוח )2(
זו פסקה לפי תנאים המחויבים; בשינויים מעונות, על

ייקבעולאחרהתייעצותעםשרהאוצר;

מתן השאר, בין להבטיח, נועדו אלה תנאים
השכלית ההתפתחות לשלבי המתאים חינוכי טיפול
ועומדים לכך שהוכשרו מי בידי פעוטות, של והרגשית
הכרה ומתוך כאמור, טיפול למתן הנדרשים בכישורים
כיהתקופההראשונהלחייושלילדכפעוטהיאתקופה
הצרכים וכי התקינה והתפתחותו בגדילתו חשובה
ההתפתחותיים,הרגשייםוהשכלייםשלפעוטהםשונים,

ייחודיםוראשונייםמשלילדע

חובתביטוחעלבעלרישיוןההפעלהע )3(

התקנה לעניין תנאים לקבוע השר רשאי כן כמו
והפעלהשלמצלמותבשטחהמעון;תנאיםלפיפסקהזו

ייקבעובהסכמתשרהמשפטיםע

תנאיםכאמורנועדולחזקאתהאמצעיםהדרושים
השוהים פעוטות כלפי האלימות תופעת מיגור לשם

במעונותיוםלפעוטותע

השריהיהרשאילקבועאתהתנאיםכאמורלפיסוגים
שלמעונותיוםלפעוטותאולפימספרהפעוטותהשוהים

במעונותכאמוראוגילםע
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אופןהגישהלמידעהנקלט; )ג(

ניהולההרשאותלצפייהבמידעהנקלט; )ד(

אופןותדירותהצפייהבמידעהנקלט; )ה(

אבטחתהמידעהנקלט; )ו(

אופןהיידועבדברההתקנהוההפעלהשלהמצלמותע )ז(

תקנותלפיסעיףקטן)א()2(ייקבעולאחרהתייעצותעםשרהאוצר,ובשיםלב )ב(
לניהולהסיכוניםבתחוםמעונותיוםלפעוטות,לפיסוגיםשלמעונותכאמור;תקנות
כאמורבענייןתנאיםבדברהתאמהבריאותיתשלבעליתפקידיםבמעוןיוםלפעוטות

ייקבעוגםלאחרהתייעצותעםשרהבריאותע

תקנותלפיסעיףקטן)א()4(ייקבעובהסכמתשרהמשפטיםע )ג(

סירובלבקשה
לרישיון

נוכחהממונהכימתקייםאחדמאלה,רשאיהואלסרבלבקשהלרישיון,מנימוקים8ע
שימסורלמבקש,אףאםמתקיימיםהתנאיםהמפורטיםבסעיף6:

מתנהלנגדמבקשהרישיון,מנהלמעוןהיוםלפעוטותשלגביוהוגשהבקשה )1(
לרישיוןאומחנך-מטפלבמעוןכאמור,ולענייןמבקשרישיוןשהואתאגיד-נגדמי
מהאמוריםאונגדבעלהשליטהבתאגידאומנהלו,הליךפליליבעבירהשמפאת
מהותה,חומרתהאונסיבותיהמישביצעהאינוראוילהיותבעליםאומנהלשלמעון
יוםלפעוטותאומחנך-מטפלבו,לפיהעניין,וטרםהוגשנגדוכתבאישוםבאותה

עבירה;

היההמקוםהמשמשאושנועדלשמשמעוןיוםלפעוטותשלגביוהוגשהבקשה )2(
לרישיון,גםביתמגורים-מתנהלנגדמישמתגוררבוהליךפליליבעבירהשמפאת
מהותה,חומרתה,אונסיבותיהלאראוילהשתמשבמקוםמגוריולמעוןיוםלפעוטות,

וטרםהוגשנגדוכתבאישוםבאותהעבירה;

מבקשהרישיוןאוחידושוהוכרזפסולדיןאומונהלואפוטרופוסלפיסעיף33)א( )3(
לחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-111962)בפרקזה-חוקהכשרות
המשפטית(,אוהוכרזפושטרגלוטרםניתןלוהפטרכאמורבסעיף62לפקודתפשיטת
הרגל]נוסחחדש[,התש"ם-121980,אושניתןהפטרכאמורשלפיתנאיואיןהוארשאי
להיותבעלרישיון,ואםהואתאגיד-הואהחליטעלפירוקומרצוןאושביתהמשפט

נתןצולפירוקו,צוכינוסנכסיםאוצופירוקזמניבעניינו;

הממונה של סמכותו את לקבוע מוצע  סעיפים 
את וכן לחדשו לתתרישיוןהפעלהאו לסרב  8 ו–9

סמכותולעכבאתהחלטתובדברמתןרישיון 
מתקיימים אם אף למבקש, שימסור מנימוקים הפעלה,
התנאיםלמתןרישיוןלפיסעיף6אםמצאכימתקיימות
אחתמןהנסיבותהמפורטותבסעיףהמוצעשבשלהןלא
ראוילתתלמבקשרישיוןהפעלהאולחדשו,ובכללזה
הליכיםפליליםתלוייםועומדיםשטרםהוגשבהםכתב
אישום,בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה
מישביצעהאינוראוילהיותבעליםאומנהלמעוןיום
הליכיםכאמורנגדמי ועומדים שתלויים לפעוטותעאו
שמתגוררבביתהמגוריםשבופועלמעוןהיוםלפעוטותע
בהתקייםהאמור,מוצעלהסמיךאתהממונהלעכבאת

החלטתולענייןמתןרישיוןהפעלהאוחידושועדסיום
ההליכיםהפליליםכאמורע

עודמוצעלקבועאתסמכותושלהממונהלסרבלתת
רישיוןבשלמצביםשבהםלאראוילתתרישיוןהפעלה,
ובכללזה,הכרזהעלמבקשהרישיוןאוחידושוכפסול
דיןאומינויאפוטרופוס,אוהכרזהעלמבקשהרישיוןאו

חידושוכפושטרגלוטרםניתןלוהפטרכאמורבסעיף

62לפקודתפשיטתהרגל]נוסחחדש[,התש"ם-1980,
אואםישבהתנהגותושלמבקשהרישיוןאושלמישהוא
מבקשלהעסיקוכמנהלהמעוןאוכמחנך-מטפלבומשום
יום ממעון פוטר שהוא או פעוטות על מזיקה השפעה

מטעמיםחינוכיים-טיפולייםע

ס"חהתשכ"ב,עמ'120ע 11

דינימדינתישראל,נוסחחדש34,עמ'639ע 12
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ישבהתנהגותושלמישמבקשהרישיוןאוחידושומבקשלהעסיקוכמנהלהמעון )4(
אוכמחנך-מטפלבומשוםהשפעהמזיקהעלהתפתחותםהתקינהשלפעוטותהשוהים
במעון,אושהואפוטרממעוןיוםלפעוטותמטעמיםחינוכיים-טיפולייםואיןהממונה
סבורשהנסיבותהשתנוומצדיקותניסיוןחדשבהעסקתובמעוןיוםלפעוטות;החלטת

הממונהלסרבלבקשהלרישיוןלפיפסקהזוטעונהאישורמאתהמנהלהכלליע

עיכובהחלטת
הממונה

)2(,רשאיהוא9ע נוכחהממונהכימתקייםתנאימהתנאיםהמפורטיםבסעיף8)1(או
לעכבאתהחלטתובענייןמתןרישיוןהפעלהאוחידושו,לפיהעניין,עדלסיוםההליך

הפליליכאמורבאותוסעיףע

תקופתתוקפו
שלרישיון

10ע


תוקפושלרישיוןהפעלהשניתןלמבקשלראשונהיהיהלשנה,ורשאיהממונהלחדש
אתתוקפולתקופהנוספתשלשנתייםולאחרמכןלתקופותנוספותשלחמששניםכל
אחת;רישיוןשניתןלמבקשלאחרשחלפהשנהאויותרמתוםתקופתתוקפושלרישיון

הפעלהקודםשניתןלו,יראואותולענייןסעיףזהכרישיוןשניתןלמבקשלראשונהע

הצגתהרישיון
במקוםבולט

בעלרישיוןהפעלהיציגאתרישיוןההפעלהבמקוםבולטבמעוןהיוםלפעוטותשלגביו11ע
ניתןהרישיוןע

הודעהעלשינוי
פרטים

בעלרישיוןהפעלהיודיעלממונה,בכתב,עלכלשינויבפרטמהפרטיםשמסרבבקשה12ע
לרישיוןהפעלה,בתוך30ימיםמיוםהשינויע

ביטול,התליהאו
פקיעהשלרישיון

13ע


הממונהרשאי,בכפוףלהוראותסעיףקטן)ב(,לבטלרישיוןהפעלהאולהתלותו )א(
לתקופהשיקבע,בהתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןהרישיוןלפיסעיף6; )2(

הופרתנאימהתנאיםלפעילותושלמעוןיוםלפעוטותלפיסעיף7)א(או )3(
הופרההוראתהממונהלפיסעיףע1;

)4(התקיימהאחתאויותרמןהנסיבותלסירובלבקשהלמתןרישיוןלפיסעיף8;

ישבהתנהגותושלמישמבקשהרישיוןאוחידושומבקשלהעסיקוכמנהלהמעון )4(
אוכמחנך-מטפלבומשוםהשפעהמזיקהעלהתפתחותםהתקינהשלפעוטותהשוהים
במעון,אושהואפוטרממעוןיוםלפעוטותמטעמיםחינוכיים-טיפולייםואיןהממונה
סבורשהנסיבותהשתנוומצדיקותניסיוןחדשבהעסקתובמעוןיוםלפעוטות;החלטת

הממונהלסרבלבקשהלרישיוןלפיפסקהזוטעונהאישורמאתהמנהלהכלליע

)2(,רשאיהוא9ע נוכחהממונהכימתקייםתנאימהתנאיםהמפורטיםבסעיף8)1(או
לעכבאתהחלטתובענייןמתןרישיוןהפעלהאוחידושו,לפיהעניין,עדלסיוםההליך

הפליליכאמורבאותוסעיףע

עיכובהחלטת
הממונה

10ע


תוקפושלרישיוןהפעלהשניתןלמבקשלראשונהיהיהלשנה,ורשאיהממונהלחדש
אתתוקפולתקופהנוספתשלשנתייםולאחרמכןלתקופותנוספותשלחמששניםכל
אחת;רישיוןשניתןלמבקשלאחרשחלפהשנהאויותרמתוםתקופתתוקפושלרישיון

הפעלהקודםשניתןלו,יראואותולענייןסעיףזהכרישיוןשניתןלמבקשלראשונהע

תקופתתוקפו
שלרישיון

בעלרישיוןהפעלהיציגאתרישיוןההפעלהבמקוםבולטבמעוןהיוםלפעוטותשלגביו11ע
ניתןהרישיוןע

הצגתהרישיון
במקוםבולט

בעלרישיוןהפעלהיודיעלממונה,בכתב,עלכלשינויבפרטמהפרטיםשמסרבבקשה12ע
לרישיוןהפעלה,בתוך30ימיםמיוםהשינויע

הודעהעלשינוי
פרטים

13ע


הממונהרשאי,בכפוףלהוראותסעיףקטן)ב(,לבטלרישיוןהפעלהאולהתלותו )א(
לתקופהשיקבע,בהתקייםאחדמאלה:

ביטול,התליהאו
פקיעהשלרישיון

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןהרישיוןלפיסעיף6; )2(

הופרתנאימהתנאיםלפעילותושלמעוןיוםלפעוטותלפיסעיף7)א(או )3(
הופרההוראתהממונהלפיסעיףע1;

)4(התקיימהאחתאויותרמןהנסיבותלסירובלבקשהלמתןרישיוןלפיסעיף8;

רישיון של תוקפו תקופת כי לקבוע מוצע  סעיף 10
הפעלהלמעוןיוםלפעוטותאשרניתןלראשונה, 
יהיהלשנה,ורשאיהממונהלחדשאתתוקפושלהרישיון
כאמורלתקופהנוספתשלשנתייםולאחרמכןלתקופות
למבקש שניתן רישיון אחתע כל שנים חמש של נוספות
לאחרתקופהשלשנהאויותרמתוםתקופתתוקפושל
רישיוןהפעלהקודםשניתןלו,יראואותולענייןסעיףזה

כרישיוןשניתןלראשונהע

הפעלה רישיון בעל חובת את לקבוע מוצע  סעיף 11
במקום לו שניתן ההפעלה רישיון את להציג 
בולטבמעוןהיוםלפעוטותשלגביוניתןעחובהזותאפשר
להוריהפעוטותולכלהמעונייןבכךלעייןבתוקפוובתנאיו

שלרישיוןההפעלהבכלעתע

מקום טבעו מעצם הוא לפעוטות יום מעון  סעיף 12
לצורכי בהתאם השאר, בין המשתנה דינמי, 
חינוכי טיפול לעניין הנוהגים ולסטנדרטים הפעוטות
בפעוטותעלכן,פרטיםונתוניםהנוגעיםלמעוןיוםלפעוטות
יכוליםלהשתנותמדייוםעלפיכך,כדילשמורעלנכונותם
ודיוקםשלהפרטיםשמסרבעליםשלמעוןיוםלפעוטות,
לממונה,במסגרתבקשהלרישיוןהפעלהאוחידושו,מוצע
לקבועכיבעלרישיוןהפעלהיודיעלממונה,בכתב,עלכל

שינויבפרטמהפרטיםשמסרבבקשתולרישיוןלפיסעיףע
המוצע,בתוך30ימיםמיוםהשינויע

של סמכותו את )א( קטן בסעיף לקבוע מוצע  סעיף 13
להתלותו או הפעלה רישיון לבטל הממונה 
)6(של עד )1( בפסקאות )ב(ע קטן בכפוףלהוראותסעיף
סעיףקטן)א(מוצעלקבועאתהנסיבותשבהןיהיהרשאי

הממונהלבטלאולהתלותרישיוןהפעלה,כלהלן:

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

חדללהתקייםתנאימןהתנאיםלמתןרישיוןהפעלה )2(
לפיסעיף6;

הופרתנאימהתנאיםלפעילותושלמעוןיוםלפעוטות )3(
לפיסעיף7)א(אוהופרההוראתהממונהבדברהעסקת

אדםבמעוןיוםלפעוטותלפיסעיףע1;

בעלהרישיוןהוכרזפסולדיןאומונהלואפוטרופוס )4(
אוהוכרזפושטרגללפיפקודתפשיטתהרגל,וטרםניתןלו
הפטראושניתןלוהפטרשלפיתנאיואיןהוארשאילהיות
פירוקו על החליט הוא - תאגיד הוא ואם רישיון, בעל

מרצוןאושניתןלוצופירוק,כינוסנכסיםאופירוקזמני;
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DoCenter Id:801-02-2018-000545, received on -16/07/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



הצעותחוקהממשלה-0ע12,ד'באבהתשע"ח,2018ע7ע16 1244

בעלהרישיוןהוכרזפסולדיןאומונהלואפוטרופוסלפיסעיף33)א(לחוק )ע(
הכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,אוהוכרזפושטרגלוטרםניתןלוהפטר
כאמורבסעיף62לפקודתפשיטתהרגל]נוסחחדש[,התש"ם-121980,אושניתן
הפטרכאמורשלפיתנאיואיןהוארשאילהיותבעלרישיון,ואםהואתאגיד-
הואהחליטעלפירוקומרצוןאושביתהמשפטנתןצולפירוקו,צוכינוסנכסים

אוצופירוקזמניבעניינו;

בעלהרישיוןהפריעלמפקחלהפעילאתסמכויותיולפיסעיף29,לאחר )6(
שנמסרהלוהתראהמאתהממונהלפיסעיף31ע

)א(, הממונהלאיבטלרישיוןהפעלהולאיתלהאותו,לפיהוראותסעיףקטן )ב(
אלאלאחרשדרשמבעלהרישיוןלקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאו
שהופרו,כאמורבאותוסעיףקטן,אולתקןאתהטעוןתיקון,באופןובתוךמועדשהורה,
ובעלהרישיוןלאעשהכן;ביטולרישיוןהפעלהאוהתלייתויכולשייעשובלאדרישה

כאמוראםלאניתןלקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאושהופרוע

היהבעלרישיוןהפעלהיחיד,יפקעהרישיוןעםפטירתוע )ג(

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהאפשרותלהוציאצוהפסקהמינהלילפי )ד(
סעיף32אוצוהפסקהשיפוטילפיסעיף34ע

הגבלהעל
העברתרישיוןועל

העברתהשליטה
בתאגידשהוא

בעלרישיון

14ע


רישיוןהפעלה,לרבותזכותמהזכויותהמוקנותבו,אינוניתןלהעברה,אלאאם )א(
כןניתןלכךאישורמראשובכתבמאתהממונהובתנאיםשקבעע

העברתהשליטהבתאגידשהואבעלרישיוןהפעלהטעונהאישורמראשובכתב )ב(
מאתהממונה,ורשאיהממונהלקבועכיהעברהכאמורטעונהרישיוןחדשע

אישורלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(יינתןאםשוכנעהממונהשמתקיימיםבנעבר )ג(
כלהתנאיםהנדרשיםלמתןרישיוןהפעלהע

הוראתהממונה
שלאלהעסיקאדם

אושלאלהתקשר
עמולצורךמתן

שירותים

עלאףהאמורבכלדין,הסכםקיבוציאוהסכםאחר,הממונהרשאילהורותלבעלע1ע )א(
רישיוןהפעלהשלאלהעסיקאדםבמעוןהיוםלפעוטותשלגביוניתןהרישיוןאושלא

להתקשרעםאדםלצורךמתןשירותיםבמעוןכאמור,בהתקייםאחדמאלה:

בעלהרישיוןהפריעלמפקחלהפעילאתסמכויותיו )ע(
לפיסעיף29לאחרשניתנההתראהלפיסעיף31ע

יבטל לא הממונה כי לקבוע מוצע )ב( קטן בסעיף
רישיוןהפעלהולאיתלהאותולפיהוראותסעיףקטן)א(,
אלאלאחרשדרשמבעלהרישיוןלקייםאתהתנאיאו
ההוראהשחדלולהתקייםאושהופרו,באופןובתוךמועד
סבירשהורהובעלהרישיוןלאעשהכן,אףשהיהיכול
לעשותכןעעודמוצעלקבועאתסמכותושלהממונהלבטל
רישיוןהפעלהאולהתלותואףבלאדרישהלקייםאת

התנאיאוההוראהשהופרהאםלאניתןלקיימםכאמורע

בנוסף,מוצעלקבועבסעיףקטן)ג(כיתוקפושלרישיון
הפעלהשניתןליחידיפקעאםבעלהרישיוןנפטרעכמוכן,
מוצעלקבועבסעיףקטן)ד(כיאיןבהוראותסעיףזהכדי
לגרועמהאפשרותלהוציאצוהפסקהמינהליאוצוהגבלה
שיפוטילפיסעיפים32ו–34עזאת,כדילהבטיחאתיכולתו
המתקיימות הפרות מיידי באופן להפסיק הממונה של
במעוןיוםלפעוטותוהפוגעותבשלומםשלהפעוטותאו

שישיסודסבירלחשדלפגיעהכאמור,ובליתלותבהליכים
הנדרשיםבסעיףזהלענייןביטולרישיוןאוהתלייתוע

של העברה על ברורה הגבלה לקבוע מוצע  סעיף 14
)א(, קטן בסעיף המוצע לפי הפעלהע רישיון 
רישיוןהפעלה,לרבותזכותמהזכויותהמוקנותבו,אינו
ניתןלהעברהאלאאםכןניתןלכךאישורמראשובכתב
מאתהממונהובתנאיםשקבעעעודמוצעלקבועבסעיף

קטן)ב(כיגםהעברתשליטהבתאגידשהואבעלרישיון
הפעלהטעונהאישורמראשובכתבמאתהממונה,ורשאי
הממונהלקבועכיהעברתהשליטהכאמורתהיהטעונה
רישיוןחדשעהעברתרישיוןהפעלהאוהעברתשליטה
לאחר רק תתאפשר הפעלה רישיון בעל שהוא בתאגיד
התנאים כל בנעבר מתקיימים כי הממונה ששוכנע

הנדרשיםלמתןרישיוןהפעלהכאמורבסעיףקטן)ג(ע

כדילהגןעלשלומםועלזכויותיהםשלפעוטות  סעיף 15
בסעיף מוצע לפעוטות, יום במעון השוהים 

קטן)א(להסמיךאתהממונהלהורותעלהפסקתהעסקתו
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המועסקאונותןהשירותיםהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו )1(
נסיבותיהאיןזהראוישיועסקאוייתןשירותיםבמעוןיוםלפעוטות,אושמתנהל

נגדוהליךפליליבעבירהכאמור;

הממונהמצאשישבהתנהגותושלהמועסקאונותןהשירותיםמשום )2(
השפעהמזיקהעלפעוטות;

לענייןהעסקהאוהתקשרותעםמנהלמעוןיוםלפעוטותאומחנך-מטפל )3(
בו-הואפוטרממעוןיוםלפעוטותמטעמיםחינוכיים-טיפולייםואיןהממונה

סבורשהנסיבותהשתנוומצדיקותאתהמשךהעסקתובמעוןיוםלפעוטותע

הוראתהממונהלפיסעיףזהטעונהאישורמאתהמנהלהכלליע )ב(

החלטתהממונהלפיסעיפים13,9,8)א(אוע1,תינתןרקלאחרשנתןלמבקשהרישיון16עזכותטיעון
אולבעלהרישיון,לפיהעניין,הזדמנותלטעוןאתטענותיו,ולענייןהחלטהעלמתן
הוראהלפיסעיףע1-רקלאחרשנתןגםלמועסקאולנותןהשירותיםהנוגעבדבר,

הזדמנותכאמורע

המשךהפעלת
מעוןיוםלפעוטות

לאחרביטול
רישיון,התלייתו,

אי־חידושואו
פקיעתו

הממונהרשאילהתיראתהמשךהפעלתושלמעוןיוםלפעוטותשרישיוןההפעלה17ע
שניתןלגביובוטל,לאחרמועדהביטול,למשךתקופהשיורהובתנאיםשיקבע,לרבות
הפעלתובידיאחר,אםנוכחשהדברדרושלשםשמירהעלשלומםאוטובתםשל
הפעוטותהשוהיםבמעוןהיוםלפעוטותובהתחשבבנסיבותהביטול;לענייןזה,"ביטול"
-לרבותהתליה,אי־חידושאופקיעה;החלטתהממונהלפיסעיףזהטעונהאישור

מאתהמנהלהכלליע

עלאףהוראותסעיף6,הממונהרשאילתתלבעליםשלמעוןיוםלפעוטותשהגיש18ערישיוןזמני )א(
לראשונהבקשהלקבלתרישיוןהפעלה,רישיוןזמנילהפעלתאותומעון)בסעיףזה-
רישיוןזמני(,אףאםלאמתקייםלגביוהתנאילמתןהרישיוןהמפורטבסעיף6)א()3(או
שמבקשהרישיוןלאהוכיחכימתקיימיםהתנאיםלפעילותושלמעוןהיוםלפעוטות
שנקבעולפיסעיף7)א(,ובלבדשמצאהממונהכימתקיימיםהתנאיםהמפורטיםבסעיף

6)א()1(ו–)2(,וכןכיאיןסיכוןלשלומםשלפעוטותשישהובמעוןהיוםע

המועסקאונותןהשירותיםהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו )1(
נסיבותיהאיןזהראוישיועסקאוייתןשירותיםבמעוןיוםלפעוטות,אושמתנהל

נגדוהליךפליליבעבירהכאמור;

הממונהמצאשישבהתנהגותושלהמועסקאונותןהשירותיםמשום )2(
השפעהמזיקהעלפעוטות;

לענייןהעסקהאוהתקשרותעםמנהלמעוןיוםלפעוטותאומחנך-מטפל )3(
בו-הואפוטרממעוןיוםלפעוטותמטעמיםחינוכיים-טיפולייםואיןהממונה

סבורשהנסיבותהשתנוומצדיקותאתהמשךהעסקתובמעוןיוםלפעוטותע

הוראתהממונהלפיסעיףזהטעונהאישורמאתהמנהלהכלליע )ב(

החלטתהממונהלפיסעיפים13,9,8)א(אוע1,תינתןרקלאחרשנתןלמבקשהרישיון16ע
אולבעלהרישיון,לפיהעניין,הזדמנותלטעוןאתטענותיו,ולענייןהחלטהעלמתן
הוראהלפיסעיףע1-רקלאחרשנתןגםלמועסקאולנותןהשירותיםהנוגעבדבר,

הזדמנותכאמורע

זכותטיעון

הממונהרשאילהתיראתהמשךהפעלתושלמעוןיוםלפעוטותשרישיוןההפעלה17ע
שניתןלגביובוטל,לאחרמועדהביטול,למשךתקופהשיורהובתנאיםשיקבע,לרבות
הפעלתובידיאחר,אםנוכחשהדברדרושלשםשמירהעלשלומםאוטובתםשל
הפעוטותהשוהיםבמעוןהיוםלפעוטותובהתחשבבנסיבותהביטול;לענייןזה,"ביטול"
-לרבותהתליה,אי־חידושאופקיעה;החלטתהממונהלפיסעיףזהטעונהאישור

מאתהמנהלהכלליע

המשךהפעלת
מעוןיוםלפעוטות

לאחרביטול
רישיון,התלייתו,

אי־חידושואו
פקיעתו

עלאףהוראותסעיף6,הממונהרשאילתתלבעליםשלמעוןיוםלפעוטותשהגיש18ע )א(
לראשונהבקשהלקבלתרישיוןהפעלה,רישיוןזמנילהפעלתאותומעון)בסעיףזה-
רישיוןזמני(,אףאםלאמתקייםלגביוהתנאילמתןהרישיוןהמפורטבסעיף6)א()3(או
שמבקשהרישיוןלאהוכיחכימתקיימיםהתנאיםלפעילותושלמעוןהיוםלפעוטות
שנקבעולפיסעיף7)א(,ובלבדשמצאהממונהכימתקיימיםהתנאיםהמפורטיםבסעיף

6)א()1(ו–)2(,וכןכיאיןסיכוןלשלומםשלפעוטותשישהובמעוןהיוםע

רישיוןזמני

שלאדםבמעוןיוםלפעוטותשלגביוניתןרישיוןהפעלה
אועלסיוםהתקשרותעםאדםלמתןשירותיםכאמור,אם

התקייםאחדאויותרמאלה:

פעוט עם בקשר הבא השירותים נותן או המועסק )1(
במסגרתתפקידוהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתה
אונסיבותיהאיןזהראוישיועסקאושייתןשירותיםבמעון
יוםלפעוטותאושנפתחונגדוהליכיםפלילייםבעבירה

כאמור;

כאמור אדם של בהתנהגותו שיש מצא הממונה )2(
בפסקה)1(השפעהמזיקהעלפעוטות;

מנהלמעוןהיוםלפעוטותאומחנך-מטפלבופוטר )3(
ואין חינוכיים-טיפוליים מטעמים לפעוטות יום ממעון
המשך את ומצדיקות השתנו שהנסיבות סבור הממונה

העסקתובמעוןיוםלפעוטותע

ובחופש אדם של העיסוק בחופש הפגיעה בשל
החוזיםהכרוכהבהחלטתושלהממונהלפיסעיףזה,מוצע
לקבועכיהחלטתושלהממונהכאמורתהיהטעונהגם

אישורמאתהמנהלהכללישלהמשרדע

לאפשר הממונה של חובתו את לקבוע מוצע  סעיף 16
זכותטיעוןלנוגעבדברבטרםיפעילאתסמכותו 
לסרבלתתרישיוןהפעלהאולחדשולפיסעיף8,לעכבאת
החלטתולפיסעיף9,לבטלרישיוןהפעלהאולהתלותולפי
סעיף13)א(אולתתהוראהעלהפסקתהעסקהאוסיום

התקשרותלפיסעיףע1ע

בשלהצורךלהבטיחאתשלומםשלהפעוטות  סעיף 17
במעוןיוםלפעוטותמחדגיסא,ולאפשרהמשך 
רציפותשלהפעילותהחינוכית-טיפוליתבמעוןכאמור
מאידךגיסא,וכןבשלהצורךלעודדתעסוקתהורים,מוצע
לקבועאתסמכותושלהממונהלהורותעלהמשךהפעלתו
שלמעוןיוםלפעוטותשרישיוןההפעלהשניתןלגביובוטל,
הותלה,לאחודשאופקעעבנוסף,מוצעלקבועכיהממונה
יוכללהפעילאתסמכותוזורקלאחרשקיבלאתאישורו

שלהמנהלהכללישלהמשרדע

בסעיףזהמוצעלקבועמנגנוןלמתןרישיוןזמני  סעיף 18
לבעליםשלמעוןיוםלפעוטותשהגישלראשונה 
בקשהלקבלתרישיוןהפעלהלגבימעוןיוםלפעוטותגם
אםלאמתקיימיםהתנאיםלמתןרישיוןהמפורטיםבסעיף
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רישיוןזמנייעמודבתוקפועדלמועדשלאיאוחרמתוםשנתהלימודיםשבהחל )ב(
יוםהגשתהבקשהלרישיוןכאמור,אועדמועדמאוחריותרשקבעהממונהברישיון,

ולאניתןלחדשאתתוקפוע

הוראותסעיפים6)ב(,8)3(,13,12,11)א()1(,)2(ו–)4(עד)6(ו–)ב(עד)ד(ו־14עד16 )ג(
יחולו,בשינוייםהמחויבים,לענייןרישיוןזמניע

ניהולמרשם
לענייןרישיונות

הפעלה

הממונהינהלמרשםשבויירשמומעונותיוםלפעוטותשניתןלגביהםרישיון19ע )א(
הפעלהאורישיוןזמניוכןמעונותיוםלפעוטותשרישיוןההפעלהאוהרישיוןהזמני
שניתןלגביהםבוטל,הותלה,לאחודשאופקעלפיחוקזה)בסעיףזה-מרשם(;
במרשםיירשמו,לגביכלמעוןיוםלפעוטות,ביןהשאר,שםבעלרישיוןההפעלה,שם
מנהלמעוןהיוםלפעוטות,הכתובתומספרהטלפוןשלמעוןהיוםלפעוטותוכןמספר

הפקסימיליהוכתובתהדוארהאלקטרונישלהמעון,אםקיימיםע

המרשםיועמדלעיוןהציבורבמשרדיהממונהויפורסםבאתרהאינטרנטשל )ב(
המשרדובכלדרךנוספתשהממונהיראהלנכוןע

פרק ד': הסתייעות בבדיקות עזר ובחוות דעת מומחה
הסתייעות

בבדיקותעזר
ובחוותדעת

מומחה

הממונהרשאי,לצורךקבלתהחלטהלפיסעיפים6או18בענייןמתןרישיוןהפעלה20ע )א(
אוחידושואומתןרישיוןזמני,לפיהעניין)בסעיףזה-רישיוןהפעלה(,לצורךפיקוח
עלקיומםשלהתנאיםלפעילותושלמעוןיוםלפעוטותלפיסעיפים7)א(או18,או
לצורךקבלתהחלטהלפיסעיף13בענייןהתלייתרישיוןהפעלהאוביטולו,להסתייע

באלה:

ממצאיםשלבדיקותשביצעבודקלפיהוראותסעיף23)בפרקזה-בדיקות )1(
עזר(;

היום מעון של התקינה לפעילותו התנאים או 6)א()3(
7)א(עמנגנוןהרישיוןהזמני לפעוטותשנקבעולפיסעיף
הנקבעבסעיףזה,מטרתולצמצםאתטווחהזמניםשבהם
נדרשהממונהלתתרישיוןהפעלה,מחדגיסאולאפשראת
רישוימעוןיוםלפעוטותתוךהבטחתשלומםשלהפעוטות

עדקבלתרישיוןהפעלה,מאידךגיסאע

מוצעגםלקבועכיכדילהבטיחאתשלומםובטיחותם
שלהפעוטותעלמבקשהרישיוןהזמנילהוכיחלממונהכי
מתקיימיםלגביהמעוןהתנאיםההכרחייםלהפעלתמעון
לעניין ו–)2( 6)א()1( בסעיפים והמפורטים לפעוטות יום
עברפלילי,וכןכיאיןסיכוןלשלומםשלהפעוטותשישהו
במעוןעבנוסףמוצעלקבועכירישיוןהפעלהזמנייעמוד
בתוקפועדלמועדשלאיאוחרמתוםשנתהלימודיםשבה
חליוםהגשתהבקשהלרישיוןאועדמועדמאוחריותר

שקבעהממונה,ולאיהיהניתןלחדשוע

תנאיאחרוןזהנועדלהבטיחכירישיוןזמניאכןיהיה
זמניויישארכסמכותחד–פעמיתלממונהכדילאפשראת
קיומושלמעוןיוםלפעוטותשעמדבתנאיםההכרחיים
להפעלתמעוןיוםלפעוטותכךשלאצפויהסכנהממשית
לשלומםשלהפעוטותהשוהיםבועבנוסף,כדילהבטיח
כיההליכיםלקבלתרישיוןהפעלהיחולוגםעלרישיון
זמנימוצעלמנותבסעיףקטן)ג(אתהסעיפיםשיחולועל

רישיוןזמניע

כדילאפשרלציבורנגישותלמידעבדברמעונות  סעיף 19
יוםלפעוטותשניתןלהםרישיוןהפעלהואשר 
נמצאיםבפיקוחלפיחוקזהובדברמעונותיוםלפעוטות
חודש לא הותלה, בוטל, להם שניתן ההפעלה שרישיון
ינהל הממונה כי )א( קטן בסעיף לקבוע מוצע פקע, או
מרשםשיכלולרישוםשלמעונותיוםלפעוטותשרישיונם
בוטל,הותלה,לאחודשאופקעעבנוסף,מוצעלקבועכי
במרשםיופיעו,ביןהשאר,שםבעלרישיוןההפעלה,שם
מנהלמעוןהיוםלפעוטות,כתובתומספרהטלפוןשלווכן
מספרהפקסימיליהוכתובתהדוארהאלקטרונישלו,ככל
שקיימיםעבסעיףקטן)ב(מוצעלקבועכיהמרשםיועמד
לעיוןהציבורבמשרדיהממונהויפורסםבאתרהאינטרנט

שלהמשרדובכלדרךנוספתשהממונהיראהלנכוןע

פרק ד': הסתייעות בבדיקות עזר ובחוות דעת מומחה

של תפקידיו שאר בין נקבע, המוצע ב' בפרק  סעיף 20
הפעלה רישיונות לתת תפקידו הממונה, 
למעונותיוםלפעוטותולחדשםוכןלפקחעלפעילותםע
למתן בתנאים עמדו כאמור שהמעונות לאחר זאת,
רישיונותאולחידושםלפיפרקג'המוצעעכמוכןנתונה
לממונהסמכותלבטלרישיוןהפעלהשניתןאולהתלותו
המוצעע 13 בסעיף הקבועים מהתנאים תנאי בהתקיים
כדילאפשרלממונהלבצעאתתפקידוזהולהפעילאת
סמכויותיוהאמורות,נדרשריכוזכוחאדםבעלמומחיות
מקצועיתבתחומיםשוניםשיערוךאתהבדיקותהנדרשות
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דעת חוות - זה )בפרק 23 סעיף הוראות לפי מומחה שנתן דעת חוות )2(
מומחה(ע

התקשרותעםתאגידשניתןלוהיתרלשמשגוףבודקאועםמומחה,לצורך )ב(
הסתייעותבוכאמורבסעיףקטן)א(,תיעשהלפיחוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-131992ע

תאגידכאמורבסעיףקטן)ב(שבוצעהעמוהתקשרותבהתאםלהוראותאותוסעיף )ג(
קטן,ידווחלממונהעלכלבדיקהשביצעבודקהמועסקעלידו,ועלממצאיה;הדיווח

ייחתםבידימנהלהתאגידע

היתרלשמשגוף
בודק

הממונהייתןהיתרלשמשגוףבודק,לתאגידשהגישבקשהלפיהוראותסעיף21ע )א(
קטן)ז()בסעיףזה-בקשהלהיתר(ומתקיימיםלגביוכלאלה:

הואהתאגדונרשםבישראל; )1(

הוא,וכןנושאמשרהאובעלשליטהבו,לאהורשעובעבירהשמפאת )2(
מהותה,חומרתהאונסיבותיההתאגידאינוראוילקבלהיתרלשמשגוףבודק,

ולאתלויועומדנגדםהליךפליליבשלחשדלביצועעבירהכאמור;

הואהוכיח,להנחתדעתושלהממונה,כיהואמעסיקבודקיםבתחומים )3(
ובהיקףהנדרשיםלשםביצועבדיקותעזרולשםעמידהבלוחותהזמניםלפיחוק

זה;

תנאיםנוספיםככלשקבעהשר,ובכללזהרשאיהואלקבועתנאיםלעניין )4(
מניעתניגודענייניםע

דעת חוות - זה )בפרק 23 סעיף הוראות לפי מומחה שנתן דעת חוות )2(
מומחה(ע

התקשרותעםתאגידשניתןלוהיתרלשמשגוףבודקאועםמומחה,לצורך )ב(
הסתייעותבוכאמורבסעיףקטן)א(,תיעשהלפיחוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-131992ע

תאגידכאמורבסעיףקטן)ב(שבוצעהעמוהתקשרותבהתאםלהוראותאותוסעיף )ג(
קטן,ידווחלממונהעלכלבדיקהשביצעבודקהמועסקעלידו,ועלממצאיה;הדיווח

ייחתםבידימנהלהתאגידע

הממונהייתןהיתרלשמשגוףבודק,לתאגידשהגישבקשהלפיהוראותסעיף21ע )א(
קטן)ז()בסעיףזה-בקשהלהיתר(ומתקיימיםלגביוכלאלה:

היתרלשמשגוף
בודק

הואהתאגדונרשםבישראל; )1(

הוא,וכןנושאמשרהאובעלשליטהבו,לאהורשעובעבירהשמפאת )2(
מהותה,חומרתהאונסיבותיההתאגידאינוראוילקבלהיתרלשמשגוףבודק,

ולאתלויועומדנגדםהליךפליליבשלחשדלביצועעבירהכאמור;

הואהוכיח,להנחתדעתושלהממונה,כיהואמעסיקבודקיםבתחומים )3(
ובהיקףהנדרשיםלשםביצועבדיקותעזרולשםעמידהבלוחותהזמניםלפיחוק

זה;

תנאיםנוספיםככלשקבעהשר,ובכללזהרשאיהואלקבועתנאיםלעניין )4(
מניעתניגודענייניםע



לצורךקבלתהחלטהלפיפרקג'המוצעלענייןמתןרישיון
הפעלהאוחידושווכןלצורךפיקוחעלקיומםשלהתנאים

לפעילותושלמעוןיוםלפעוטותבתקופתהרישיוןע

לפיכך,מוצעלקבועבפסקה)1(שלסעיףקטן)א(כי
לשםהפעלתהסמכויותהאמורות,רשאיהממונהלהסתייע
בממצאיבדיקותעזרשביצעובודקיםשהסמיךהשרלפי
סעיף22המוצעהמועסקיםבידיתאגידשניתןלוהיתר
כאמור בדיקות המוצעע 21 סעיף לפי בודק גוף לשמש
לפי כך לשם הממונה שקבע תיוג רשימת לפי יבוצעו
23עבנוסף,מוצעלקבועכירשימתהתיוגורשימת סעיף
המסמכיםהרשמייםשיצורפולהיפורסמוברשומותובאתר

האינטרנטשלהמשרדע

בפסקה)2(שלסעיףקטן)א(מוצעלקבועכיהממונה
רשאילהסתייעגםבחוותדעתשלמומחיםשהסמיךהשר

לפיסעיף22)להלן-חוותדעתמומחה(ע

בסעיףקטן)ב(מוצעלקבועכיהתקשרותעםגוףבודק
אועםמומחה,לצורךהסתייעותבוכאמורבסעיףקטן)א(

תיעשהבהתאםלחוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-1992ע

בסעיףקטן)ג(מוצעלקבועאתחובתושלגוףבודק
לדווחלממונהעלכלבדיקהשביצעבודקהמועסקעלידו

ועלממצאיהוכןשהדיווחייחתםבידימנהלהגוףבודקע

כדישהממונהיוכללפקחעלגוףבודק,מוצע  סעיף 21
בסעיףקטן)א(לקבועכיתאגידשמעונייןלשמש 
גוףבודקולסייעלממונהבביצועבדיקותעזריידרשלהגיש

לממונהבקשהלהיתר,בהתאםלהוראותלענייןהבקשה
שיקבעהשרעעודמוצעלקבועאתהתנאיםהמצטברים

למתןהיתרלשמשגוףבודק,כלהלן:

התאגידהתאגדונרשםבישראל; )1(

לא בו, שליטה בעל או משרה נושא וכן התאגיד )2(
הורשעובעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה
התאגידאינוראוילקבלהיתרלשמשגוףבודק,ולאתלויים
ועומדיםנגדםהליכיםפלילייםבשלחשדלביצועעבירה

כאמור;

התאגידהוכיח,להנחתדעתושלהממונה,כיהוא )3(
מעסיקבודקיםבתחומיםובהיקףהנדרשיםלשםביצוע

בדיקותהעזרולשםעמידהבלוחותהזמניםלפיחוקזה;

השרלקבוע,לרבותלעניין תנאיםנוספיםשרשאי )4(
מניעתניגודענייניםע

לשםהבטחתשלומםובטיחותםשלהפעוטותמוצע
)א(, )ב(כיעלאףהאמורבסעיףקטן לקבועבסעיףקטן
גוף לשמש היתר לתאגיד לתת לסרב רשאי הממונה
בודקאםהתקיימולגביוהתנאיםכאמורבסעיףקטןזה,
מנימוקיםשימסורלתאגידולאחרשנתןלוהזדמנותלטעון
אתטענותיועזאת,אםמצאכיקיימותנסיבותשבשלהן
עלהתפתחותם השפעהמזיקה להשפיע התאגידעלול
התקינהשלהפעוטותולכןאיןהואראוילדעתהממונה

לקבלהיתרע

ס"חהתשנ"ב,עמ'114ע 13
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הממונהרשאילסרבלתתלתאגידהיתרלשמש )ב(
גוףבודק,אףאםמתקיימיםלגביוהתנאיםכאמורבאותוסעיףקטן,מנימוקיםשימסור
לתאגידולאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיו,אםמצאכיקיימותנסיבות
שבשלהןהואעלוללהשפיעהשפעהמזיקהעלהתפתחותםהתקינהשלפעוטות
השוהיםבמעוןיוםלפעוטותובשלכךהואאינוראוי,לדעתהממונה,לקבלהיתר

כאמורע

הממונהרשאילקבועבהיתרלשמשגוףבודקתנאיםוהוראותלענייןדרכיפעולתו )ג(
וסדריעבודתושלהגוףהבודק,ורשאיהואלקבועתנאיםוהוראותכאמורלפיסוגים

שלבדיקותעזרשרשאילבצעבודקהמועסקעלידוע

הממונהרשאילשנותתנאיםוהוראותשקבעבהיתרלשמשגוףבודק,לאחרשנתן )ד(
לגוףהבודקהזדמנותלטעוןאתטענותיוע

תוקפושלהיתרלשמשגוףבודקיהיהלתקופהשלשנתייםשתחילתהביום )ה(
תחילתההתקשרותכאמורבסעיף20)ב(,ורשאיהממונהלחדשאתתוקףההיתרכאמור

לתקופותנוספותשלשנתייםבכלפעםע

בעלהיתרלשמשגוףבודקיודיעלממונה,בכתב,עלכלשינויבפרטמהפרטים )ו(
שמסרבבקשהלהיתר,בתוך30ימיםמיוםהשינויע

השריקבעהוראותלענייןבקשהלהיתר,לרבותהפרטיםשתכלולומסמכיםשעל )ז(
מבקשההיתרלצרףאליהע

הסמכתבודקים
ומומחים

השריסמיךבודקיםומומחיםשמתקיימיםלגביהםתנאיםשקבעלענייןהשכלה,22ע )א(
;20 סעיף הוראות לפי בהם הסתייעות לשם והכשרה, התמחות מקצועי, ניסיון

תקנותלפיסעיףקטןזהייקבעולאחרהתייעצותעםהשרהנוגעבדברבהתאםלתחומי
עיסוקםשלהבודקיםאוהמומחיםע

השרלאיסמיךלבודקאולמומחהמישמתקייםלגביואחדמאלה: )ב(

הואהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההואאינוראוי )1(
להיותמוסמךכאמוראושמתנהלנגדוהליךפליליבשלחשדלביצועעבירה

כאמור;

בנוסףמוצעלקבועאתסמכותושלהממונהלקבוע
את וכן )ג( קטן בסעיף כאמור והוראות תנאים בהיתר

סמכותולשנותתנאיםבהיתרכאמורבסעיףקטן)ד(ע

לפיסעיףקטן)ה(תוקפושלהיתרכאמורהואלמשך
של נוספות לתקופות לחידוש ניתן יהיה והוא שנתיים

שנתייםכלאחתע

כמוכןמוצעלקבועאתחובתושלבעלהיתרלשמש
גוףבודקלהודיעלממונה,בכתב,עלכלשינויבפרטשמסר
בבקשתולשמשגוףבודק,וזאתתוך30ימיםמיוםהשינוי

כאמורבסעיף)ו(המוצעע

של סמכותו את )ז( קטן בסעיף לקבוע מוצע עוד
השרלקבועהוראותלענייןבקשהלהיתר,לרבותהפרטים

שתכלולומסמכיםשעלמבקשההיתרלצרףלהע

בסעיףקטן)א(מוצעלקבועאתסמכותושלהשר  סעיף 22
בודק גוף בידי שיועסקו בודקים להסמיך 
ומומחיםעזאת,לאחרשמצאכימתקיימיםבהםהתנאים

שקבעלענייןהשכלה,ניסיון,התמחותוהכשרה,עבנוסף,
לאחר בתקנות ייקבעו אלה תנאים כי לקבוע מוצע
התייעצותעםהשריםהנוגעיםבדבר,לפיהענייןובהתאם

לתחומיעיסוקםשלהבודקיםאוהמומחיםע

לקבוע מוצע הפעוטות, של שלומם הבטחת לשם
בסעיףקטן)ב(כיהשרלאיסמיךכבודקאוכמומחהמי
שהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה
הואאינוראוילקבלהסמכהאושתלויועומדנגדוהליך

פליליבשלחשדלביצועעבירהכאמורע

בנוסף,לשםהבטחתזכויותיהםשלהפעוטות,מוצע
גםלקבועבסעיףקטן)ב(כיהשרלאיסמיךבודקאומומחה
המצויבמצבשלניגודענייניםעכמוכןלשםחיזוקהצורך
להבטחתשלומםשלהפעוטות,מוצעבסעיףקטן)ג(כיעל
אףהאמורבסעיףקטן)א(,השריהיהרשאילסרבלהסמיך
בודקאומומחה,אףאםמתקיימיםלגביהםהתנאיםבסעיף
קטן)א(,מנימוקיםשימסורלוולאחרשאיפשרלולטעוןאת
טענותיווזאתאםמצאהשרכיקיימותנסיבותשבשלהן
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בין עניינים ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עלול הוא )2(
תפקידוכאמורלביןענייןאישישלואולביןתפקידאחרשלואושלקרובו;

לענייןזה-

"ענייןאישי",שלבודקאומומחה-לרבותענייןאישישלקרובואוענייןשל
גוףשכלאחדמאלהאוקרובו,מנהליםאועובדיםאחראיםבו,אושלגוף
שישלהםבוחלקבהוןהמניות,בזכותלקבלרווחים,בזכותלמנותמנהל

אובזכותההצבעה;

"קרוב",שלבודקאומומחה-בןזוג,הורה,הורההורה,הורהשלבןזוג,ילד,
אחאואחות,אואדםאחרהסמוךעלשולחנו,וכןבןזוגאוילדשלכל

אחדמהםע

השררשאילסרבלהסמיךבודקאומומחה,אףשמתקיימיםלגביוהתנאיםלפי )ג(
סעיףקטן)א(,מנימוקיםשימסורלמבקשולאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיו,

אםמצאכיקיימותנסיבותשבשלהןהואאינוראוילהיותבודקאומומחהע

השררשאילקבועבכתבההסמכהתנאיםוהוראותלענייןדרכיפעולתווסדרי )ד(
עבודתושלבודקאושלמומחה,ובכללזהלפיסוגיםשלבדיקותשאותןהואמוסמך
לבצע,ורשאיהואלשנותתנאיםוהוראותשקבעלענייןדרכיפעולתו,לאחרשנתן

לבודקאולמומחההזדמנותלטעוןאתטענותיוע

הסמכהלבודקאולמומחהתהיהלתקופהשיקבעהשרבכתבההסמכהע )ה(

ביצועבדיקותעזר
ומתןחוותדעת

מומחה


לשםביצועבדיקותעזראומתןחוותדעתמומחה,רשאיבודקהמועסקעלידי23ע )א(
גוףבודק,אומומחה,לפיהעניין,שבידםכתבהסמכהלפיסעיף22-

להיכנסלמעוןיוםלפעוטות,בזמניפעילותהמעון,ובלבדשבמעוןיום )1(
לפעוטותהפועלבביתמגוריםלאייכנסואלאלשטחהמשמשלצורךהפעלת
המעון;כניסהלשטחבביתמגוריםשפועלבומעוןיוםלפעוטותאשראינומשמש

לצורךהפעלתהמעוןתהיהרקעלפיהסכמהשלבעליושלביתהמגורים;

יום המועסקבמעון אדם לפעוטותומכל יום שלמעון לדרושמבעלים )2(
לפעוטות,למסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודהרשמית

אחרתהמזההאותו;

בין עניינים ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עלול הוא )2(
תפקידוכאמורלביןענייןאישישלואולביןתפקידאחרשלואושלקרובו;

לענייןזה-

"ענייןאישי",שלבודקאומומחה-לרבותענייןאישישלקרובואוענייןשל
גוףשכלאחדמאלהאוקרובו,מנהליםאועובדיםאחראיםבו,אושלגוף
שישלהםבוחלקבהוןהמניות,בזכותלקבלרווחים,בזכותלמנותמנהל

אובזכותההצבעה;



"קרוב",שלבודקאומומחה-בןזוג,הורה,הורההורה,הורהשלבןזוג,ילד,
אחאואחות,אואדםאחרהסמוךעלשולחנו,וכןבןזוגאוילדשלכל

אחדמהםע

השררשאילסרבלהסמיךבודקאומומחה,אףשמתקיימיםלגביוהתנאיםלפי )ג(
סעיףקטן)א(,מנימוקיםשימסורלמבקשולאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיו,

אםמצאכיקיימותנסיבותשבשלהןהואאינוראוילהיותבודקאומומחהע

השררשאילקבועבכתבההסמכהתנאיםוהוראותלענייןדרכיפעולתווסדרי )ד(
עבודתושלבודקאושלמומחה,ובכללזהלפיסוגיםשלבדיקותשאותןהואמוסמך
לבצע,ורשאיהואלשנותתנאיםוהוראותשקבעלענייןדרכיפעולתו,לאחרשנתן

לבודקאולמומחההזדמנותלטעוןאתטענותיוע

הסמכהלבודקאולמומחהתהיהלתקופהשיקבעהשרבכתבההסמכהע )ה(

לשםביצועבדיקותעזראומתןחוותדעתמומחה,רשאיבודקהמועסקעלידי23ע )א(
גוףבודק,אומומחה,לפיהעניין,שבידםכתבהסמכהלפיסעיף22-

ביצועבדיקותעזר
ומתןחוותדעת

מומחה
 להיכנסלמעוןיוםלפעוטות,בזמניפעילותהמעון,ובלבדשבמעוןיום )1(

לפעוטותהפועלבביתמגוריםלאייכנסואלאלשטחהמשמשלצורךהפעלת
המעון;כניסהלשטחבביתמגוריםשפועלבומעוןיוםלפעוטותאשראינומשמש

לצורךהפעלתהמעוןתהיהרקעלפיהסכמהשלבעליושלביתהמגורים;

יום המועסקבמעון אדם לפעוטותומכל יום מעון של לדרושמבעלים )2(
לפעוטות,למסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודהרשמית

אחרתהמזההאותו;

הבודקאוהמומחהאינוראוילקבלהסמכהלשמשבודק
אומומחהעבנוסף,מוצעלקבועבסעיףקטן)ד(אתסמכותו
שלהשרלקבועתנאיםוהוראותבכתבההסמכה,כאמור
בסעיףוכןמוצעלקבועבסעיףקטן)ה(כיההסמכהתהיה

לתקופהשיקבעהשרבכתבההסמכהע

מוצעלקבועבסעיףקטן)א(אתגדרסמכויותיו  סעיף 23 
שלבודקשבידוכתבהסמכהבתוקףמאתהשר, 
המועסקעלידיגוףבודקלצורךביצועבדיקותעזרואת
הסמכהכאמור גדרסמכויותיושלמומחהשקיבלכתב
לצורךמתןחוותדעתעלשםביצועהאמוררשאיםבודק
לפעוטות,ובמעון יום כאמורלהיכנסלמעון מומחה או
הפועלבביתמגורים-רקלשטחהמשמשלצורךהמעון,
לדרושמבעליםשלמעוןיוםומכלאדםשעובדבואת
שמוומענוולהציגלותעודתזיהויעכמוכןמוצעלקבוע
אתסמכותושלבודקלבצעבדיקותעזרלפירשימתתיוג
שקבעהממונהושפורסמהברשומותובאתרהאינטרנטשל

המשרד,ובכללזהלקבלכלמסמךרשמיהנדרשלפירשימת
התיוגע

בשלהצורךלקבועאתסמכויותיושלבודקאומומחה
לסייעלממונהבבדיקתקיומםשלהתנאיםלפעילותושל
מעוןיוםלפעוטותבמהלךתקופתהרישיון,לפיסעיף7,
רשאי מומחה או בודק כי )ב( קטן בסעיף לקבוע מוצע
להשתמשבסמכותולפיסעיףקטן)א(פסקה)1()להיכנס
למעוןיוםלפעוטותכאמורבאותהפסקה(רקאםהתקיימו

כלאלה:

או מנהלו המעון, בעלי של בכתב הסכמה ניתנה )1(
מחנך-מטפלבו,בטרםהכניסה;

בטרםמתןההסכמהניתןהסברעלמטרתהבדיקותוכן )2(
עלהזכותלסרבלביצועןאולחזורמהסכמהעדלתחילת

ביצוען;
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להשתמשברשימתתיוגשקבעהממונהלשםביצועבדיקתעזר;רשימת )3(
התיוגובכללזהרשימתהמסמכיםהרשמייםהנדרשיםלצורךקביעתהממצאים,

יפורסמוברשומותובאתרהאינטרנטשלהמשרד)בסעיףזה-רשימתתיוג(;

לקבלמבעליםשלמעוןיוםלפעוטותמסמךרשמיהמנויברשימתתיוגע )4(

לפי התנאים של קיומם על פיקוח לצורך לממונה המסייע מומחה או בודק )ב(
סעיף7)א(לענייןפעילותושלמעוןיוםלפעוטותשניתןלגביורישיוןהפעלה,רשאי

להשתמשבסמכותולפיסעיףקטן)א()1(,רקבהתקייםכלאלה:

הבודקאוהמומחההציגאתכתבהסמכתולבעליםשלמעוןהיוםלפעוטות, )1(
למנהלואולמחנך-מטפלבו;

)1(לכניסתהבודקאו ניתנההסכמהבכתבמאתמימהאמוריםבפסקה )2(
המומחהלמעוןהיוםלפעוטות;

היום מעון של לבעלים ניתן ,)2( בפסקה כאמור ההסכמה מתן בטרם )3(
לפעוטות,למנהלואולמחנך-מטפלבוהסברעלמטרתןשלבדיקותהעזראושל
הבדיקותלצורךמתןחוותדעתמומחה,לפיהעניין,וכןעלזכותולסרבלביצוע

בדיקותכאמורולחזורבומהסכמתועדלתחילתביצועןע

ביטולהיתר
לשמשגוףבודק

אוהתלייתו

הממונהרשאי,בכפוףלהוראותסעיףקטן)ב(,לבטלהיתרלשמשגוףבודקאו24ע )א(
טענותיו, את לטעון הזדמנות הבודק לגוף שנתן לאחר שיקבע, לתקופה להתלותו

בהתקייםאחדמאלה:

ההיתרניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןההיתרלפיסעיף21)א(; )2(

הופרתנאימתנאיההיתראוהופרההוראהמההוראותלפיפרקזה; )3(

הממונהמצאכיקיימותנסיבותמיוחדותשבשלהןהגוףהבודקאינוראוי )4(
להיותבעלהיתרע

הממונהלאיבטלהיתרולאיתלהאותו,לפיהוראותסעיףקטן)א()2(או)3(אלא )ב(
לאחרשדרשמהגוףהבודקלקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאושהופרו
כאמורבאותוסעיףקטן,אולתקןאתהטעוןתיקון,הכולבאופןובתוךהמועדשהורה,
ובעלההיתרלאעשהכן;ביטולההיתראוהתלייתויכולשייעשובלאדרישהכאמור

אםלאניתןלקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאושהופרוע

ביטולהסמכהשל
בודקאומומחה

אוהתלייתה

השררשאי,בכפוףלהוראותסעיףקטן)ב(,לבטלהסמכהשנתןלבודקאולמומחהע2ע )א(
אולהתלותהלתקופהשיקבע,לאחרשנתןלבודקאולמומחההזדמנותלטעוןאת

טענותיו,בהתקייםאחדמאלה:

הבודקאוהמומחההציגאתכתבהסמכתולבעלים )3(
שלמעוןהיוםלפעוטות,למנהלואולמחנך-מטפלבו;

נותןההסכמהלאחזרבובכתבמהסכמתועדלתחילת )4(
ביצועהבדיקותע

של סמכותו את )א( קטן בסעיף לקבוע מוצע  סעיף 24
הממונהלבטלהיתרלשמשגוףבודקוזאתלאחר 
שנתןלגוףהבודקהזדמנותלטעוןאתטענותיואםהתקיימו
אחתאויותרמהנסיבותהקבועותבסעיףהמוצעעבנוסף,
מוצעלקבועבסעיףקטן)ב(כיהממונהלאיבטלולאיתלה
ההוראה או התנאי קיום את שדרש לאחר אלא היתר,

שחדלולהתקייםאושהופרואולתקןאתהטעוןתיקון,
והכלבאופןובמועדשקבע,והגוףבודקלאעשהכןעעוד
מוצעלקבוע,כיביטולההיתראוהתלייתויכולשייעשו
אףבלאדרישהכאמוראםלאניתןלקייםאתהתנאיאו

ההוראהשחדלולהתקייםאושהופרוע

מוצעלקבועאתסמכותושלהשרלבטלהסמכה  סעיף 25
שנתןלבודקאולמומחהאולהתלותהלתקופה 
שיקבעולאחרשנתןלבודקאולמומחההזדמנותלטעוןאת
טענותיו,אםמצאשהתקיימהאחתאויותרמןהנסיבות
שנקבעובסעיףקטן)א(עבנוסף,מוצעלקבועכיהשרלא

ר ב ס ה י  ר ב ד

DoCenter Id:801-02-2018-000545, received on -16/07/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel
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ההסמכהניתנהעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןההסמכהלפיסעיף22)א(; )2(

הופרתנאימתנאיההסמכהאוהופרההוראהמההוראותלפיפרקזה; )3(

קיימותנסיבותמיוחדותשבשלהןהבודקאוהמומחהאינוראוילהיות )4(
מוסמךלבודקאולמומחהע

השרלאיבטלהסמכהולאיתלהאותה,לפיהוראותסעיףקטן)א()2(או)3(,אלא )ב(
לאחרשדרשמהבודקאומהמומחהלקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאו
שהופרוכאמורבאותוסעיףקטן,אולתקןאתהטעוןתיקון,באופןובתוךהמועדשהורה,
והואלאעשהכן;ביטולההסמכהאוהתלייתהיכולשייעשובלאדרישהכאמוראם

לאניתןלקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאושהופרוע

דינםשלבודקיםומומחיםכדיןעובדיהמדינה,לענייןחיקוקיםאלה:26עהחלתדינים

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-141979; )1(

חוקהעונשין-ההוראותהנוגעותלעובדיהציבור; )2(

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט-1969ע1ע )3(

תקנותלעניין
פרקד'

השריקבעהוראותלענייןדרכיהפעולהוסדריהעבודהשלגופיםבודקיםוכןשל27ע
בודקיםומומחים,ובכללזההוראותבענייניםאלה:

האופןשבויבוצעובדיקותעזראובדיקותלמתןחוותדעתמומחה,תוךשמירה )1(
עלכבודםוהגנהעלפרטיותםשלהנבדקים;

מידעשרשאיםגוףבודק,בודקאומומחהלקבללשםביצועהבדיקות; )2(

דיווחלממונהאולמפקחעלהפעולותשלגוףבודק,שלבודקאושלמומחה )3(
במסגרתביצועהבדיקותועלממצאיהבדיקות,ומועדהדיווחכאמורע

פרק ה': פיקוח 
השרימנהמפקחיםשיהיונתונותלהםהסמכויותלפיסעיף29,כולןאוחלקן,28עמינוימפקחים )א(

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה)בפרקזה-מפקחים(ע

מפקחיםכאמורבסעיףקטן)א(ימונו- )ב(

מביןעובדיהמשרד; )1(

ההסמכהניתנהעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןההסמכהלפיסעיף22)א(; )2(

הופרתנאימתנאיההסמכהאוהופרההוראהמההוראותלפיפרקזה; )3(

קיימותנסיבותמיוחדותשבשלהןהבודקאוהמומחהאינוראוילהיות )4(
מוסמךלבודקאולמומחהע

השרלאיבטלהסמכהולאיתלהאותה,לפיהוראותסעיףקטן)א()2(או)3(,אלא )ב(
לאחרשדרשמהבודקאומהמומחהלקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאו
שהופרוכאמורבאותוסעיףקטן,אולתקןאתהטעוןתיקון,באופןובתוךהמועדשהורה,
והואלאעשהכן;ביטולההסמכהאוהתלייתהיכולשייעשובלאדרישהכאמוראם

לאניתןלקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאושהופרוע

החלתדיניםדינםשלבודקיםומומחיםכדיןעובדיהמדינה,לענייןחיקוקיםאלה:26ע

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-141979; )1(

חוקהעונשין-ההוראותהנוגעותלעובדיהציבור; )2(

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט-1969ע1ע )3(

השריקבעהוראותלענייןדרכיהפעולהוסדריהעבודהשלגופיםבודקיםוכןשל27ע
בודקיםומומחים,ובכללזההוראותבענייניםאלה:

תקנותלעניין
פרקד'

האופןשבויבוצעובדיקותעזראובדיקותלמתןחוותדעתמומחה,תוךשמירה )1(
עלכבודםוהגנהעלפרטיותםשלהנבדקים;

מידעשרשאיםגוףבודק,בודקאומומחהלקבללשםביצועהבדיקות; )2(

דיווחלממונהאולמפקחעלהפעולותשלגוףבודק,שלבודקאושלמומחה )3(
במסגרתביצועהבדיקותועלממצאיהבדיקות,ומועדהדיווחכאמורע

פרק ה': פיקוח 

השרימנהמפקחיםשיהיונתונותלהםהסמכויותלפיסעיף29,כולןאוחלקן,28ע )א(
לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה)בפרקזה-מפקחים(ע

מינוימפקחים

מפקחיםכאמורבסעיףקטן)א(ימונו- )ב(

מביןעובדיהמשרד; )1(

יבטלולאיתלההסמכהכאמור,אלאלאחרשדרשמהבודק
שחדלו ההוראה או התנאי את לקיים מהמומחה או
להתקייםאושהופרואולתקןאתהטיעוןתיקון,הכלבאופן
עוד כןע עשה לא המומחה או והבודק שהורה, ובמועד
מוצעלקבועכיביטולהסמכהכאמוראוהתלייתהיכול
שייעשוללאדרישהכאמוראםלאניתןלקייםאתהתנאי

אוההוראהשחדלולהתקייםאושהופרוע

ומומחים בודקים של דינם כי לקבוע מוצע  סעיף 26
עובדי כדין יהיה 22 סעיף לפי שהוסמכו 
המדינהלענייןחיקוקיםאלה:חוקשירותהציבור)מתנות(,
התש"ם-1979;חוקהעונשין,התשל"ז-1977-ההוראות
)הגבלות הציבור שירות חוק הציבור; לעובדי הנוגעות

לאחרפרישה(,התשכ"ט-1969ע

מוצעלהסמיךאתהשרלקבועהוראותלעניין  סעיף 27
גופים של העבודה וסדרי הפעולה דרכי 
על המועסקים הבודקים של וכן היתר, שקיבלו בודקים
ידםומומחים,ובכללזהלקבועהוראותכאמורבפסקה)1(

הבדיקות העזראו בדיקות ביצוע בדבראופן המוצעת,
למתןחוותדעתמומחה;מידעשרשאיבודקאומומחה
)2(;דיווחלממונהאולמפקחעל לדרושכאמורבפסקה

פעולותוממצאיםכאמורלפיפסקה)3(ע

פרק ה': פיקוח

לפעוטות היום מעונות על פיקוח לשם  סעיף 28
בסעיף לקבוע מוצע זה, חוק לפי המפוקחים 
)ב( קטן בסעיף מפקחיםע למנות רשאי השר כי )א( קטן
מוצעלקבועכימפקחיםכאמורימונומביןעובדיהמשרד

ס"חהתש"ם,עמ'2ע 14

ס"חהתשכ"ט,עמ'144ע ע1
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הצעותחוקהממשלה-0ע12,ד'באבהתשע"ח,2018ע7ע16 2ע12

מביןעובדיהמדינהשאינםעובדיהמשרד;מינויכאמוריהיהבהסכמת )2(
השרהממונהעלאותםעובדים;

מביןעובדירשותמקומית,ובלבדשאותהרשותמקומיתאינהמפעילה )3(
מעונותיוםלפעוטותבעצמהאובאמצעותתאגיד;מינויכאמוריהיהבהסכמת
ראשהרשותהמקומיתובהתייעצותעםשרהפנים,בהתאםלהוראותשיקבע

השר;בפסקהזו,"תאגיד"-כלאחדמאלה:

תאגידעירוניכמשמעותובסעיף249אלפקודתהעיריות16; )א(

מועצה של והתפקידים הסמכויות בתחום הן שמטרותיו תאגיד )ב(
למועצה יש ובו המקומיות17, המועצות בפקודת כמשמעותה מקומית

מקומיתמחציתההוןאומחציתכוחההצבעהלפחות;

מרכזתרבות,נוערוספורטע )ג(

למפקחימונהמישמתקיימיםלגביוכלאלה: )ג(

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההואאינו )1(
ראוי,לדעתהשר,להיותמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלולפיפרקזה, )2(
כפישהורההשר;הוראותלענייןהכשרהכאמורבתחוםהתברואהיינתנובהסכמת

עובדבכירבמשרדהבריאותשיסמיךהמנהלהכללישלמשרדהבריאות;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורההשרע )3(

הודעהעלמינוימפקחתפורסםברשומותע )ד(

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,רשאימפקח-29עסמכויותפיקוח

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגבלפניותעודתזהותאותעודה )1(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

כאמורבפסקה)1(,וכןמביןעובדיהמדינהשאינםעובדי
על הממונה השר בהסכמת ,)2( בפסקה כאמור המשרד
אותםעובדים,שכןחובתהפיקוחלפיחוקזהייתכןשתחול
בתחומיםשהמשרדאינובעלידעאוסמכותלטיפולבהםע
עודמוצעלקבועאתסמכותושלהשרלמנותמפקחים
מקרבעובדיהרשותהמקומיתכאמורבפסקה)3(,בהסכמת

ראשהרשותהמקומיתובהתייעצותעםשרהפניםע

עודמוצעלקבועכילמפקחיםכאמוריהיונתונות,
לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,הסמכויותלפי
סעיף29,כולןאוחלקןעהממונהאףהואימונהלמפקחויהיו
29הנתונותלמפקחע נתונותלוכלהסמכויותלפיסעיף

בסעיףקטן)ג(מוצעלקבועתנאיםלמינוימפקח,כלהלן:

המועמדלשמשמפקחלאהורשעבעבירהשמפאת )1(
מהותה,חומרתהאונסיבותיההואאינוראוילדעתהשר
להיותמפקח)לדוגמה:עבירותכלפיילדיםוחסריישע,

עבירותזנותותועבה,תקיפהועוד(;

הסמכויות בתחום מתאימה הכשרה קיבל הוא )2(
שיינתנולו,ולענייןמועמדלשמשמפקחבתחוםהתברואה
-הואעמדבהכשרהבתחוםזהלפיהוראותשקבעהשר
בהסכמתעובדבכירבמשרדהבריאותשהסמיךלענייןזה

המנהלהכללישלמשרדהבריאות;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורההשרע )3(

עודמוצעלקבועבסעיףקטן)ד(כיהודעהעלמינוי
מפקחתפורסםברשומותע

הסמכויות את )א( קטן בסעיף לקבוע מוצע  סעיף 29
הנתונותלמפקחלשםפיקוחעלביצועההוראות 

לפיחוקזהעלשםפיקוחכאמוררשאימפקח:

לדרושמכלאדםלהזדהותכאמורבפסקה)1(; )1(

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלהציגלוידיעותאו )2(
מסמכיםכאמורבפסקה)2(;

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197ע 16

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'6ע2ע 17
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לדרושמכלאדםהנוגעבדברלהציגלפניוכלידיעהאומסמךשישבהםכדי )2(
להבטיחאתביצועןשלההוראותלפיחוקזהאולהקלאתביצוען,ובכללזהידיעה
אומסמךהנוגעיםלפעוטותהשוהיםבמעוןיוםלפעוטות;לענייןזה,"מסמך"-לרבות

תעודהאופלטכהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-ע18199;

להיכנסלמקוםשישלויסודלהניחשפועלבומעוןיוםלפעוטות,ובלבדשלא )3(
ייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםבלבדאלאבזמניפעילותהמעוןובהסכמתהמחזיקבו,

אועלפיצושלביתמשפט;

והדגימות המדידות מסירת על להורות וכן דגימות, ליטול או מדידות לבצע )4(
למעבדה,ועלשמירתןלתקופהשיורה,אולנהוגבהןבדרךאחרת;

לדרושבכתבמבעליםשלמעוןיוםלפעוטותאוממנהלולתקןליקוייםשמצאאו )ע(
שנמצאובבדיקותעזראובחוותדעתמומחה,באופןובזמןשהורהבדרישהולהמציא

אישוריםעלכךכפישידרוש)בפרקזה-דרישהלתיקוןליקויים(;

לנקוטפעולותהדרושותבאופןסבירלשםביצועצוהפסקהמינהלישניתןלפי )6(
סעיף32ע

30עזיהוימפקח


מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,אלאבעתמילויתפקידו
ובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו,שאותה )2(
יציגעלפידרישהע

31עהפרעהלמפקח


הפריעבעלרישיוןהפעלהאומימטעמולמפקחלהפעילאתסמכויותיולפיסעיף29,
רשאיהממונהלשלוחלוהתראהבכתבולפיהאםלאיחדלמלהפריעכאמורבתוך
תקופהשנקבעהבהתראה,יהיהרשאיהממונהלהפעילאתסמכותולפיסעיף13)א()6(ע

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלהציגלפניוכלידיעהאומסמךשישבהםכדי )2(
להבטיחאתביצועןשלההוראותלפיחוקזהאולהקלאתביצוען,ובכללזהידיעה
אומסמךהנוגעיםלפעוטותהשוהיםבמעוןיוםלפעוטות;לענייןזה,"מסמך"-לרבות

תעודהאופלטכהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-ע18199;



להיכנסלמקוםשישלויסודלהניחשפועלבומעוןיוםלפעוטות,ובלבדשלא )3(
ייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםבלבדאלאבזמניפעילותהמעוןובהסכמתהמחזיקבו,

אועלפיצושלביתמשפט;

והדגימות המדידות מסירת על להורות וכן דגימות, ליטול או מדידות לבצע )4(
למעבדה,ועלשמירתןלתקופהשיורה,אולנהוגבהןבדרךאחרת;

לדרושבכתבמבעליםשלמעוןיוםלפעוטותאוממנהלולתקןליקוייםשמצאאו )ע(
שנמצאובבדיקותעזראובחוותדעתמומחה,באופןובזמןשהורהבדרישהולהמציא

אישוריםעלכךכפישידרוש)בפרקזה-דרישהלתיקוןליקויים(;

לנקוטפעולותהדרושותבאופןסבירלשםביצועצוהפסקהמינהלישניתןלפי )6(
סעיף32ע

30ע


מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,אלאבעתמילויתפקידו
ובהתקייםשנייםאלה:

זיהוימפקח

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו,שאותה )2(
יציגעלפידרישהע

31ע


הפריעבעלרישיוןהפעלהאומימטעמולמפקחלהפעילאתסמכויותיולפיסעיף29,
רשאיהממונהלשלוחלוהתראהבכתבולפיהאםלאיחדלמלהפריעכאמורבתוך
תקופהשנקבעהבהתראה,יהיהרשאיהממונהלהפעילאתסמכותולפיסעיף13)א()6(ע

הפרעהלמפקח

להיכנסלמקוםשישלויסודלהניחשפועלבומעון )3(
יוםלפעוטותובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמקום
מגוריםבלבדאלאבהסכמתהמחזיקבואועלפיצושל

ביתמשפטכאמורבפסקה)3(;

לבצעמדידותוליטולדגימותולהורותעלמסירתן )4(
לבדיקתמעבדהאועלשמירתןלתקופהשיורהאולנהוג

בהןבדרךאחרתכאמורבפסקה)4(ע

לדרושתיקוןליקוייםשמצאאושנמצאובבדיקות )ע(
העזראושנמסרולובחוותדעתשלמומחהוכןלדרוש

לגביהםאישוריםעלתיקונםע

לאפשרלמפקחלנקוטפעולותסבירותאשריבטיחו )6(
אתביצועשלצוהפסקהמינהלישניתןלמעוןיוםלפעוטות

לפיסעיף32ע

מוצעלקבועבסעיףקטן)א(אתחובתושלמפקח  סעיף 30
בעתפעילותפיקוחעכךמוצעלקבועבפסקה)1( 
אתחובתושלמפקחלענודתגהמזההאותוואתתפקידו
מפקח של חובתו את )2( ובפסקה תמונתו, את והנושא
להחזיקתעודהחתומהבידיהשרהמעידהעלתפקידוועל

סמכויותיושאותהיציגלפידרישהע

מוצעלקבועכיאםהפריעבעלרישיוןהפעלה  סעיף 31
אומימטעמולמפקחלהפעילאתסמכויותיו 
לפיסעיף29,יהיהרשאיהממונהלשלוחלוהתראהבכתב
ולפיהאםלאיחדלמלהפריעכאמורבתוךתקופהשנקבעה
בהתראה,יהיהרשאיהממונהלהפעילאתסמכויותיולפי

סעיף13)א()6(ולבטלאתהרישיוןאולהתלותוע

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ע 18
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פרק ו': צו הפסקה מינהלי וצו הפסקה שיפוטי
היהלממונהיסודסבירלחשדכיחדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןרישיון32עצוהפסקהמינהלי )א(

הפעלהלפיסעיף6אולמתןרישיוןזמנילפיסעיף18,לפיהעניין,אוכיהופרתנאי
מתנאירישיוןכאמור)בסעיףזה-הפרתתנאי(,וכינגרמתבשלכךפגיעהבשלומם
אובבטיחותםשלפעוטותהשוהיםבמעוןהיוםלפעוטותאושישיסודסבירלחשד
או ההפעלה רישיון מבעל לדרוש הממונה רשאי כאמור, פגיעה כך בשל שתיגרם
הרישיוןהזמני,לפיהעניין,לקייםאתהתנאיכאמור)בפרקזה-התראה(,באופןובתוך

המועדשנקבעובהתראהע

ניתנההתראהלפיהוראותסעיףקטן)א(ולאקוימוהוראותיהבאופןובמועד )ב(
שנקבעובה,רשאיהממונהלהורות,בצו,לבעליםשלמעוןהיוםלפעוטותאולמנהלו,
עלהפסקהאוהגבלהשלהשימושבמקוםשבומופעלמעוןהיוםלפעוטות,לרבות
בדרךשלסגירתואובכלדרךאחרתהנראיתלומתאימהבנסיבותהעניין,כדילהביא
לידיהפסקהאוהגבלהבשימושכאמור,והכולבמידהשלאתעלהעלהנדרש)בפרק

זה-צוהפסקהמינהלי(ע

יום מעון מפעילות כתוצאה כי הממונה מצא )ב(, קטן סעיף הוראות אף על )ג(
לפעוטותישאפשרותממשיתלפגיעהמיידיתבשלומםשלהפעוטותהשוהיםבו,רשאי

הואלהוציאצוהפסקהמינהלי,בלישנתןהתראהקודםלכןע

לאיינתןצוהפסקהמינהליאלאלאחרשניתנהלבעליםשלמעוןהיוםלפעוטות )ד(
שלגביוניתןהצוהזדמנותלטעוןאתטענותיו;לאניתןלאתראתהבעליםבשקידהסבירה,
תינתןההזדמנותכאמורלמנהלמעוןהיוםלפעוטות,ככלשניתןלאתרובשקידהסבירהע

עלאףהוראותסעיףקטן)ד(,בהתקייםאחדמאלה,רשאיהממונהלתתצוהפסקה )ה(
מינהליבלאשנתןקודםלבעליםשלמעוןיוםלפעוטותאולמנהלוהזדמנותלטעוןאת

טענותיו,ובלבדשהזדמנותכאמורתינתןלאחדמהםבהקדםהאפשרילאחרמכן:

מינהלי הפסקה צו לתת סמכותלממונה מתן  סעיף 32
מאפשרתלולהתמודדעםמצביםדחופיםאשר 
ביןהשארמסכניםאתשלומםובטיחותםשלהפעוטות
לקבוע מוצע לפיכך, לפעוטותע היום במעונות השוהים
בסעיףקטן)א(כיאםהיהלממונהיסודסבירלחשדכי
הופרתנאימהתנאיםלמתןרישיוןהפעלהלפיסעיף6או
למתןרישיוןזמנילפיסעיף18אותנאימתנאיהרישיון
כאמוראוהוראהמההוראותלפיפרקג')בכללזההתנאים
לפעילתושלמעוןיוםלפעוטותלפיסעיף7(וכינגרמת
בשלכךפגיעהבשלומםובטיחותםשלהפעוטותכאמור
אושישיסודסבירלחשדכיתיגרםפגיעהכאמור,רשאי
הממונהלדרושמהבעליםשלמעוןיוםלפעוטותשלגביו
כאמור המעון את שמנהל ממי או הפעלה רישיון ניתן
שנקבע המועד ובתוך באופן שהופר התנאי את לקיים
בהתראהעבנוסף,מוצעלקבועבסעיףקטן)ב(,אתסמכותו
מעון שלהממונהלתתצוהפסקהמינהלילבעליםשל
יוםלפעוטותאולמנהלואםלאקייםאתהוראותיהשל
התראהשנתןלפיסעיףקטן)א(ולהורותלועלהפסקה
היום מעון מופעל שבו במקום השימוש של הגבלה או
לפעוטותשלגביוניתנהההתראה,לרבותבדרךשלסגירתו
אובכלדרךאחרתשנראיתלומתאימהבנסיבותהעניין

כדילהביאלידיהפסקהאוהגבלהבשימושע

אפשרות של דחופים מצבים עם להתמודד כדי
ממשיתלפגיעהמיידיתבשלומםשלהפעוטותהשוהים
במעוןיוםלפעוטות,מוצעלקבועבסעיףקטן)ג(אתסמכותו
שלהממונהלהוציאצוהפסקהמינהלילבעליםשלמעון
יוםלפעוטותאולמנהלוגםבלישנתןלהםלפניכןהתראהע
מוצעלקבועבסעיףקטן)ד(אתזכותושלהבעליםשלמעון
היוםלפעוטותלטעוןאתטענותיולגביהצולפניהממונה,
וזאתבתנאישניתןלאתרובשקידהסבירהעלאניתןלאתרו
בשקידהסבירה,תינתןההזדמנותכאמורלמנהלמעוןהיום
לפעוטותככלשניתןלאתרובשקידהסבירהעגםבמתןצו
הפסקהמינהליישמצביםשבהםישצורךבמתןהצוגם
בלילאפשרלגביואתזכותהטיעוןכאמורבסעיףקטן)ה(:

מצבשבוקיימתאפשרותממשיתלפגיעהמיידית )1(
לפגיעה ממשית אפשרות זה בכלל הפעוטות, בשלום

מיידיתבשלהפרתתנאיתברואהאותזונה;

רישיון בלא פועל לפעוטות היום מעון שבו מצב )2(
הפעלהאורישיוןהפעלהזמני;

מצבשבוניתנהבידירופאמחוזי,סגנואומישהסמיך )3(
לכךהמנהלהכללישלמשרדהבריאות,הודעהעלקיומה
היום במעון השוהים לפעוטות בריאותית סכנה של

לפעוטותע
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הצוניתןלפיהוראותסעיףקטן)ג(; )1(

מעוןהיוםלפעוטותפועלבלארישיוןהפעלהאורישיוןזמני; )2(

ניתנההודעהבידירופאמחוזי,סגנואומישהסמיךלכךהמנהלהכללישל )3(
משרדהבריאות,לענייןקיומהשלסכנהבריאותיתלפעוטותהשוהיםבמעוןהיום

לפעוטות;לענייןזה,"רופאמחוזי"-כהגדרתובפקודתבריאותהעם,191940;

במתןההזדמנותיהיהכדילסכלאתמטרתהצוע )4(

צוהפסקהמינהלייכלול,ביןהשאר,אתפרטימעוןהיוםלפעוטותשלגביוניתן, )ו(
תיאורהמעשהאוהמחדלוהתנאיאוההפרהששימשועילהלמתןהצוע

הממונהיקבעבצוההפסקההמינהליהוראותלענייןביצועוודרכיהבטחתמילויו, )ז(
ובכללזההוראותבדברמסירתהודעהלהוריהפעוטותהשוהיםבמעוןהיוםלפעוטות
שלגביוניתןהצו,לעובדיהמעוןולכלמישקבעבצו,עלמתןהצוועלהטעמיםלנתינתוע

הממונהידאגלהצגתעותקשלצוההפסקהמינהליבמעוןהיוםלפעוטותשלגביו )ח(
ניתןוימציאולבעליםשלהמעוןולמנהלואםניתןלאתרםבשקידהסבירה,וכןיפרסם
באתרהאינטרנטשלהמשרדאתדברמתןצוההפסקההמינהלי,אתשמושלמי
שכלפיוניתןואתמהותהענייןשבשלוניתןונסיבותיו;לאניתןלאתרבשקידהסבירה
אתהבעליםשלמעוןיוםלפעוטותשלגביוניתןצוההפסקההמינהליאואתמנהלו,
יומצאהצובדרךשלהדבקתועלקירחיצוןשלהמקוםהמשמשכמעוןיוםלפעוטות,
ובהעדרקירחיצון-עלמקוםאחרהנראהלעיןבמקרקעין;בגוףהצוהמודבקיירשמו

היוםושעתההדבקהע

צוהפסקהמינהלייעמודבתוקפולתקופהשתיקבעבו,ורשאיהממונהלהאריך )ט(
אתתוקפולתקופותנוספותובלבדשסךכלהתקופותלאיעלהעל90ימיםמיוםשניתןע

עתירהעלהחלטה
בדברצוהפסקה

מינהלי

עלהחלטתהממונהלפיסעיף32ניתןלעתורלביתמשפטהשלוםשבויושבנשיא33ע )א(
30ימיםמיוםשנמסרה ביתמשפטהשלוםשבאזורשיפוטוניתנהההחלטה,בתוך

ההחלטה,ולענייןצוהפסקהמינהלי-בתוךתקופתהצוע

הגשתעתירהלפיסעיףקטן)א(אינהמתלהאתתוקפושלצוהפסקהמינהלי,כל )ב(
עודלאהחליטביתמשפטאחרתע

הצוניתןלפיהוראותסעיףקטן)ג(; )1(

מעוןהיוםלפעוטותפועלבלארישיוןהפעלהאורישיוןזמני; )2(

ניתנההודעהבידירופאמחוזי,סגנואומישהסמיךלכךהמנהלהכללישל )3(
משרדהבריאות,לענייןקיומהשלסכנהבריאותיתלפעוטותהשוהיםבמעוןהיום

לפעוטות;לענייןזה,"רופאמחוזי"-כהגדרתובפקודתבריאותהעם,191940;

במתןההזדמנותיהיהכדילסכלאתמטרתהצוע )4(

צוהפסקהמינהלייכלול,ביןהשאר,אתפרטימעוןהיוםלפעוטותשלגביוניתן, )ו(
תיאורהמעשהאוהמחדלוהתנאיאוההפרהששימשועילהלמתןהצוע

הממונהיקבעבצוההפסקההמינהליהוראותלענייןביצועוודרכיהבטחתמילויו, )ז(
ובכללזההוראותבדברמסירתהודעהלהוריהפעוטותהשוהיםבמעוןהיוםלפעוטות
שלגביוניתןהצו,לעובדיהמעוןולכלמישקבעבצו,עלמתןהצוועלהטעמיםלנתינתוע

הממונהידאגלהצגתעותקשלצוההפסקהמינהליבמעוןהיוםלפעוטותשלגביו )ח(
ניתןוימציאולבעליםשלהמעוןולמנהלואםניתןלאתרםבשקידהסבירה,וכןיפרסם
באתרהאינטרנטשלהמשרדאתדברמתןצוההפסקההמינהלי,אתשמושלמי
שכלפיוניתןואתמהותהענייןשבשלוניתןונסיבותיו;לאניתןלאתרבשקידהסבירה
אתהבעליםשלמעוןיוםלפעוטותשלגביוניתןצוההפסקההמינהליאואתמנהלו,
יומצאהצובדרךשלהדבקתועלקירחיצוןשלהמקוםהמשמשכמעוןיוםלפעוטות,
ובהעדרקירחיצון-עלמקוםאחרהנראהלעיןבמקרקעין;בגוףהצוהמודבקיירשמו

היוםושעתההדבקהע

צוהפסקהמינהלייעמודבתוקפולתקופהשתיקבעבו,ורשאיהממונהלהאריך )ט(
אתתוקפולתקופותנוספותובלבדשסךכלהתקופותלאיעלהעל90ימיםמיוםשניתןע

עלהחלטתהממונהלפיסעיף32ניתןלעתורלביתמשפטהשלוםשבויושבנשיא33ע )א(
30ימיםמיוםשנמסרה ביתמשפטהשלוםשבאזורשיפוטוניתנהההחלטה,בתוך

ההחלטה,ולענייןצוהפסקהמינהלי-בתוךתקופתהצוע

עתירהעלהחלטה
בדברצוהפסקה

מינהלי

הגשתעתירהלפיסעיףקטן)א(אינהמתלהאתתוקפושלצוהפסקהמינהלי,כל )ב(
עודלאהחליטביתמשפטאחרתע

בסעיףקטן)ו(מוצעלקבועאתהפרטיםשיכלולצו
)ז(אתסמכותושלהממונה הפסקהמינהליובסעיףקטן
ביצועו לעניין הוראות המינהלי ההפסקה בצו לקבוע
ועובדי הפעוטות להורי להודיע סמכותו את זה ובכלל
מעוןהיוםלפעוטותאשרשוהיםבמעוןהיוםשלגביוניתן
הצועלמתןהצווהטעמיםלועעודמוצעלקבועבמפורש
בסעיףקטן)ח(אתדרךההמצאהשלהצוהאמורלבעלים
שלמעוןיוםלפעוטותשלגביוהוצאהצואולמנהלו,לרבות

כאשרלאניתןלאתרםבשקידהסבירהע

בנוסף,מוצעלקבועבסעיףקטן)ט(כיתוקפושלצו
הפסקהמינהלייהיהלתקופהשתיקבעבווכןאתסמכותו

שלהממונהלהאריךאתתוקפולתקופותנוספותובלבד
שסךהתקופותלאיעלהעל90ימיםמיוםשניתןע

מוצעלקבועבסעיףקטן)א(אתזכותושלמי  סעיף 33
הממונה מהחלטת נפגע עצמו את שרואה 
לתתהתראהלפנימתןצוהפסקהמינהלילפיסעיף32
להגישעתירהעלההחלטהבביתמשפטהשלוםשבאזור
ימיםמיוםשנמסרה 30 שיפוטוניתנהההחלטה,בתוך
תקופת בתוך - מינהלי הפסקה צו ולעניין ההחלטה,
הצועמוצעלקבועבסעיףקטן)ב(כיהגשתעתירהכאמור
אינהמתלהאתתוקפושלהצו,כלעודלאהחליטבית

המשפטאחרתע

ע"רע106,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239ע 19
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הצעותחוקהממשלה-0ע12,ד'באבהתשע"ח,2018ע7ע16 6ע12

הוגשכתבאישוםבשלעבירהלפיסעיף7ע)1(או)2(,רשאיביתהמשפטשאליו34עצוהפסקהשיפוטי )א(
הוגשכתבהאישוםלצוותעלהפסקהאוהגבלהשלהשימושבמקוםשבומופעלמעון
היוםלפעוטות,עדלסיוםההליכיםהמשפטייםאולתקופהאחרתשיקבע)בפרקזה-
צוהגבלהשיפוטי(;ביתהמשפטרשאילקבועבצוההגבלההשיפוטיהוראותלעניין

האחראיםלביצועהצוודרכיהבטחתביצועוע

הורשעאדםבעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיביתהמשפט,נוסףעלכלעונש )ב(
שיטילעליו,לתתצוהגבלהשיפוטילתקופהשלאתעלהעלשישהחודשיםע

ערעורעלהחלטה
בענייןצוהגבלה

שיפוטי

עלהחלטהלמתןצוהגבלהשיפוטילפיסעיףקטן34)א(ניתןלערערלביתמשפטע3ע )א(
שלערעורע

עלהחלטהלמתןצוהגבלהשיפוטילפיסעיף34)ב(ניתןלערערבמסגרתהערעור )ב(
עלגזרהדיןע

פרק ז': אמצעי אכיפה מינהליים

סימן א': הטלת עיצום כספי

בסימןזה-36עהגדרות

"מעוןקטן"-מעוןיוםלפעוטותששוהיםבופעוטותבמספרכמפורטבתוספתהראשונה,
לפחות,ולאיותרמ–20פעוטות;

"מעוןבינוני"-מעוןיוםלפעוטותששוהיםבובין21פעוטותל–0עפעוטות;

"מעוןגדול"-מעוןיוםלפעוטותששוהיםבו1עפעוטותאויותרע

הפעילאדםאוניהלמעוןיוםלפעוטותשלאניתןלגביורישיוןהפעלהאורישיון37עעיצוםכספי )א(
זמני,אובניגודלתנאיו,בניגודלהוראותסעיף4,רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספי

לפיהוראותפרקזה,בסכוםכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןמעוןקטן-00ע,12שקליםחדשים; )1(

בית של סמכותו את זה בסעיף לקבוע מוצע  סעיף 34
המשפטלהוציאצוהפסקהשיפוטילאחרהגשת 
כתבאישוםעלפיהמוצע,אםהוגשכתבאישוםבשלעבירה
לפיסעיף7ע)א()1(או)2(,רשאיביתהמשפטשאליוהוגש
מופעל שבו במקום ייעשה לא כי לצוות האישום כתב
מעוןיוםלפעוטותשימושלצורךהפעלתהמעוןהיוםאו
כיייעשהבושימושבמגבלותובתנאיםשיקבעבצו,עד
לסיוםההליכיםהמשפטייםאולתקופהאחרתשיקבעבצוע
עודמוצעלקבועכיביתהמשפטיהיהרשאילקבועבצו
הגבלהשיפוטיהוראותלענייןהאחראיםלביצועוולעניין

דרכיהבטחתביצועוע

מוצעלקבועאתסדריהדיןלענייןזכותהערעור  סעיף 35
עלהחלטהבענייןצוהגבלהשיפוטיע 

פרק ז': אמצעי אכיפה מינהליים

סימן א': הטלת עיצום כספי

הממונה של סמכותו את לקבוע מוצע  סעיפים
להטילעיצוםכספי,נוסףעלסמכותולהוציא  36 ו־37

צוויהפסקהמינהלייםעעיצוםכספיהואאמצעי 
אכיפהקל,יעיל,מהירומרתיעאשרנועדלהביאלהקטנת

שכיחותןשלהפרותשלהוראותלפיחוקזהעעיצוםכספי
יוטלבשלהפרהשלהוראותשקל,פשוטוברורלהיווכח
בקיומן,והטלתואינהמחייבתבירורעובדתימורכבעהטלת
העיצוםהכספיגםנבחנתמהטלתסנקציהפליליתבכך
שאינהמלווהבקלוןהחברתישכרוכהבוהרשעהבפלילים

ואינהגוררתאחריהרישוםפליליע

מוצעבסעיף36להגדירלצורךסימןא'שלושהסוגים
שלמעונותיוםלפעוטות,לפיגודלושלהמעון)להלן-

סוגהמעון(:

"מעוןקטן"שבושוהיםמספרפעוטותכפישנקבע )1(
מ־20 יותר ולא לפחות( פעוטות 7( הראשונה בתוספת

פעוטות;

"מעוןבינוני"-מעוןיוםלפעוטותשבושוהיםבין21 )2(
פעוטותל־0עפעוטות;

"מעוןגדול"-מעוןיוםלפעוטותאשרשוהיםבו1ע )3(
פעוטותויותרע

עלבסיסההגדרההאמורהולפיסוגיהמעונותמוצע
לקבועבסעיף37אתההפרותשבשלהןיוטלעיצוםכספי

תוךאבחנהביןכמההפרותעיקריותכאמורבסעיף:
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לענייןמעוןבינוני-000,ע2שקליםחדשים; )2(

לענייןמעוןגדול-30,000שקליםחדשיםע )3(

בעלרישיוןהפעלהשלאהציגאתרישיוןההפעלהאוהרישיוןהזמניבמקוםבולט )ב(
במעוןהיוםלפעוטות,בניגודלהוראותסעיף11,רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספי

לפיהוראותפרקזה,בסכוםכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןמעוןקטן-00עשקליםחדשים; )1(

לענייןמעוןבינוני-1,000שקליםחדשים; )2(

לענייןמעוןגדול-0ע1,2שקליםחדשיםע )3(

בעלרישיוןהפעלהשהפרתנאילפעילותושלמעוןיוםלפעוטותשנקבעבהוראה )ג(
לפיסעיף7)א(,המנויהבטורא'לתוספתהשנייה,רשאיהממונהלהטילעליועיצום

כספיבסכוםהקבועלצדאותההוראהבטורב',בטורג'אובטורד',לפיהענייןע

הפרהבנסיבות
מחמירות

היהלממונהיסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראהמההוראותלפיחוקזהכאמור38ע )א(
בסעיף37אובתוספתהשנייה,בנסיבותמחמירות,רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספי
לפיהוראותפרקזה,בשיעורפיאחדוחצימסכוםהעיצוםהכספיכאמורבסעיף37או

בתוספתהשנייה,לפיהעניין,שניתןלהטילעליובשלאותההפרהע

בסעיףזה,"נסיבותמחמירות"-הפרההנוגעתליותרממעוןיוםלפעוטותאחדע )ב(

לענייןמעוןבינוני-000,ע2שקליםחדשים; )2(

לענייןמעוןגדול-30,000שקליםחדשיםע )3(

בעלרישיוןהפעלהשלאהציגאתרישיוןההפעלהאוהרישיוןהזמניבמקוםבולט )ב(
במעוןהיוםלפעוטות,בניגודלהוראותסעיף11,רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספי

לפיהוראותפרקזה,בסכוםכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןמעוןקטן-00עשקליםחדשים; )1(

לענייןמעוןבינוני-1,000שקליםחדשים; )2(

לענייןמעוןגדול-0ע1,2שקליםחדשיםע )3(

בעלרישיוןהפעלהשהפרתנאילפעילותושלמעוןיוםלפעוטותשנקבעבהוראה )ג(
לפיסעיף7)א(,המנויהבטורא'לתוספתהשנייה,רשאיהממונהלהטילעליועיצום

כספיבסכוםהקבועלצדאותההוראהבטורב',בטורג'אובטורד',לפיהענייןע

היהלממונהיסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראהמההוראותלפיחוקזהכאמור38ע )א(
בסעיף37אובתוספתהשנייה,בנסיבותמחמירות,רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספי
לפיהוראותפרקזה,בשיעורפיאחדוחצימסכוםהעיצוםהכספיכאמורבסעיף37או

בתוספתהשנייה,לפיהעניין,שניתןלהטילעליובשלאותההפרהע

הפרהבנסיבות
מחמירות

בסעיףזה,"נסיבותמחמירות"-הפרההנוגעתליותרממעוןיוםלפעוטותאחדע )ב(

לענייןהפרהשנקבעהבסעיף37)א(בדברהפעלהאו )א(
ניהולשלמעוןיוםלפעוטותשלאניתןלגביורישיוןהפעלה
אורישיוןזמני,אובניגודלתנאיו,בניגודלהוראותסעיף4,
רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספיבסכוםשל00ע,12

ש"ח,000,ע2ש"חאו30,000ש"ח,לפיסוגהמעון;

לענייןהפרהשנקבעהבסעיף37)ב(בדבראיהצגת )ב(
יום במעון בולט במקום זמני רישיון או הפעלה רישיון
על להטיל הממונה רשאי ,11 לסעיף בניגוד לפעוטות,
בעליםשלרישיוןההפעלהעיצוםכספיבסכוםשל00ע

ש"ח,1000ש"חאו0ע1,2ש"ח,לפיסוגהמעוןע

העיצום להטלת ההנחה בבסיס העומד הרציונל
ההפעלה, רישיון כי היא )ב( קטן בסעיף כאמור הכספי
לרבותתנאיוותוקפו,צריכיםלהיותידועיםלארקלבעלים
שלהמעוןשלגביוניתןהרישיון,אלאגםלציבור,ובכלל
זהלהוריהפעוטותאשרשוהיםבמעוןשרשאיםאףהם
בכלעתלעייןברישיוןולהתוודעלתנאיוולתוקפועלפיכך,
הגברתהאכיפהעלהצגתהרישיוןבמקוםבולטתגבירלא
רקאתהמודעותשלהבעליםשלמעונותהיוםלפעוטות
בדברחשיבותושלהרישיון,אלאגםאתמודעותהציבור
שקיבלו הפעוטותלמעונות את לשלוח הפעוטות והורי
רישיונותהפעלהולסייעבכךלממונהבפיקוחובאכיפת
את ממלאים שלא מעונות לגבי זה חוק לפי ההוראות

הוראותיושלהחוקהמוצעע

לענייןהפרותשנקבעהבסעיף37)ג(בדברהפרותשל )ג(
7)א( תנאיםשקבעהשרלפעילותושלהמעוןלפיסעיף
והמנויותבתוספתהשנייה,רשאיהממונהלהטילעיצום
כספיבסכוםהקבועלגביאותההוראהבתוספתהאמורה,

לפיסוגהמעוןע

סכומיהעיצומיםהכספייםשנקבעובסעיף37)א(ו–
סעיף הוראות לפי השנייה בתוספת שייקבעו ואלה )ב(

קטן)ג(הםבהתאםלמספרהפעוטותהשוהיםבמעוןהיום
שקבע המדרג פי על ההפרה, התקיימה שבו לפעוטות

שלושהסוגימעונות:מעוןגדול,מעוןבינוניומעוןקטןע

כךלפיהמוצע,סכוםהעיצוםהכספיהבסיסי)להלן
-הסכוםהבסיסי(נקבעלענייןהפרהבמעוןבינוני-שבו
שוהיםבין21ל–0עפעוטות;לענייןהפרהבמעוןקטן-שבו
ל–20 הראשונה( בתוספת )כקבוע פעוטות 7 בין שוהים
פעוטותנקבעכיסכוםהעיצוםהכספייהיה0%עמהסכום
הבסיסי;ולענייןהפרהבמעוןשבושוהים1עפעוטותאו
יותר-סכוםהעיצוםהכספייהיה120%מהסכוםהבסיסיע

לגבי להטיל האפשרות בבסיס העומדת ההנחה
עיצום השנייה ובתוספת 37 בסעיף הקבועות ההפרות
כספיבשיעורמהסכוםהבסיסי,תוךאבחנהביןשלושה
התנאים כי העובדה היא לפעוטות, יום מעונות סוגי
הרישיון מתן בבסיס עומדים שהופרו המעון לפעילות
והפרתםעלולהלסכןאתשלומםשלכלהפעוטותבמעון
יוםלפעוטותודיבהפרהכלפיפעוטאחדכדילסכןאת
נקבעתוך הסכום במעוןעגובה השוהים הפעוטות שאר
התייחסותלסךהילדיםהשוהיםבמעוןבפועלכפוטנציאל

ההכנסהשלבעלהמעוןע

מוצעלקבועאתסמכותושלהממונהלהטיל  סעיף 38
עיצוםכספיבשיעורשלפיאחדוחצימסכום 
העיצוםהכספישנקבעלפיסעיף37אובתוספתהשנייה
אםישלויסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראהמהוראות
המנויותבסעיף37אובתוספתהשנייהבנסיבותמחמירות,

דהיינוהפרההנוגעתליותרממעוןיוםלפעוטותאחדע
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הצעותחוקהממשלה-0ע12,ד'באבהתשע"ח,2018ע7ע16 8ע12

הודעהעלכוונת
חיוב

היהלממונהיסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,כאמור39ע )א(
בסעיף37אובתוספתהשנייה)בפרקזה-המפר(ובכוונתולהטילעליועיצוםכספי
לפיהוראותפרקזה,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרק

זה-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווהאתההפרה; )1(

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונהלפיהוראותסעיף40; )3(

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשלהפרהנמשכתאוהפרה )4(
חוזרתלפיהוראותסעיף42ע

40עזכותטיעון


מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף39רשאילטעוןאתטענותיו,
בכתב,לפניהממונה,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך30
ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהממונהלהאריךאתהתקופההאמורהבתקופה

נוספתשלאתעלהעל30ימיםע

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

41ע


להטיל אם ,40 סעיף לפי שנטענו הטענות את ששקל לאחר יחליט, הממונה )א(
עלהמפרעיצוםכספי,ורשאיהואלהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראות

סעיף43ע

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה,בכתב,לשלםאתהעיצום )1(
הכספי)בפרקזה-דרישתתשלום(,שבהיציין,ביןהשאר,אתסכוםהעיצום

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלוהודעהעלכך,בכתבע )2(

בדרישתהתשלוםאובהודעהלפיסעיףקטן)ב(יפרטהממונהאתנימוקיהחלטתוע )ג(

מוצעלקבועבסעיףקטן)א(כיאםהיהלממונה  סעיף 39
יסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראהמהוראות 
לפיחוקזה,כאמורבסעיף37אובתוספתהשנייה)להלן
-המפר(ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיהוראות
עליו להטיל כוונה על הודעה לו ימסור זה, מוצע פרק
עיצוםכספי)להלן-הודעהעלכוונתחיוב(עמוצעלקבוע
בסעיףקטן)ב(כיבהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,
ביןהשאר,אתהמעשהאוהמחדלהמהווהאתההפרה,
אתסכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו,אתזכותושל
המפרלטעוןאתטענותיולפניהממונהלפיהוראותסעיף
40ואתשיעורהתוספתעלהעיצוםהכספיאםהתקיימה

הפרהנמשכתאוחוזרתכאמורבהוראותסעיף42ע

על הודעה לו שנמסרה מפר כי לקבוע מוצע  סעיף 40
את לטעון רשאי ,39 סעיף לפי חיוב כוונת 
טענותיובכתב,לפניהממונה,לענייןהכוונהלהטילעליו
עיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך30ימיםממועדממסירת
ההודעהעלכוונתהחיובכאמורעכמוכן,הממונהיהיה
רשאילהאריךאתהתקופההאמורהבתקופהנוספתשלא

תעלהעל30ימיםע

מוצעלקבועבסעיףקטן)א(כימשטעןהמפר  סעיף 41
אתטענותיולפניהממונהלפיסעיף40,יחליט 
הממונה,לאחרששקלאתכלהטענותשנטענו,אםלהטיל
סכום את להפחית הוא ורשאי כספי, עיצום המפר על
העיצוםהכספילפיהוראותסעיף43עבסעיףקטן)ב(מוצע
כיאםהחליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(להטיל
עלהמפרעיצוםכספי,ימסורלודרישהלשלםאתהעיצום
הכספי)להלן-דרישתתשלום(עבדרישתהתשלוםיציין
הממונה,ביןהשאר,אתסכוםהעיצוםהכספיהמעודכן
והתקופהלתשלומו,ואםהחליטהממונהלפיהוראותסעיף
קטן)א(שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו
הודעהעלכךעבסעיףקטן)ג(מוצעלקבועאתחובתושל
הממונהלקבועבדרישתהתשלוםאובהודעהאתנימוקי
החלטתועעודמוצעלקבועבסעיףקטן)ד(כיאםלאביקש
התקופה בתוך ,40 סעיף לפי טענותיו את לטעון המפר
האמורהבאותוסעיףאובתוךתקופהארוכהיותרשנקבעה
זו,בתוםהימיםהאמורים, לפיאותוסעיף,יראוהודעה

כדרישתתשלוםשנמסרהלמפרבמועדהאמורע
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לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראתסעיף40,בתוךהתקופההאמורהבאותו )ד(
סעיף,יראואתההודעהעלכוונתחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרה

למפרבמועדהאמורע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,החלקהחמישים42ע )א(
שלולכליוםשבונמשכתההפרהע

ייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,סכוםהשווה בהפרהחוזרת )ב(
לעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוקזה
כאמורבסעיף37אובתוספתהשנייה,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראה

שבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשעע

43עסכומיםמופחתים


הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסעיף )א(
37אובתוספתהשנייה,לפיהעניין,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(ע

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבועמקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהם )ב(
ניתןלהטילעיצוםהכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסעיף37אובתוספת

השנייה,לפיהעניין,ובשיעוריםשיקבעע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

44ע


העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישתהתשלום,ולגבי )א(
מפרשלאטעןאתטענותיולפניהממונהכאמורבסעיף40-ביוםמסירתההודעה
עלכוונתחיוב;הוגשהעתירהלביתמשפטלפיסעיף2עועוכבתשלומושלהעיצום
הכספיבידיהממונהאובידיביתהמשפט,יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכן

ביוםההחלטהבעתירהע

37אובתוספתהשנייהיתעדכנוב־1 סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיף )ב(
בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורישינויהמדדהידוע
ביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידועב–1בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמור
יעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדד

המחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראתסעיף40,בתוךהתקופההאמורהבאותו )ד(
סעיף,יראואתההודעהעלכוונתחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרה

למפרבמועדהאמורע

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,החלקהחמישים42ע )א(
שלולכליוםשבונמשכתההפרהע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

ייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,סכוםהשווה בהפרהחוזרת )ב(
לעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוקזה
כאמורבסעיף37אובתוספתהשנייה,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראה

שבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשעע

43ע


הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסעיף )א(
37אובתוספתהשנייה,לפיהעניין,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(ע

סכומיםמופחתים

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבועמקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהם )ב(
ניתןלהטילעיצוםהכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסעיף37אובתוספת

השנייה,לפיהעניין,ובשיעוריםשיקבעע

44ע


העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישתהתשלום,ולגבי )א(
מפרשלאטעןאתטענותיולפניהממונהכאמורבסעיף40-ביוםמסירתההודעה
עלכוונתחיוב;הוגשהעתירהלביתמשפטלפיסעיף2עועוכבתשלומושלהעיצום
הכספיבידיהממונהאובידיביתהמשפט,יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכן

ביוםההחלטהבעתירהע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

37אובתוספתהשנייהיתעדכנוב־1 סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיף )ב(
בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורישינויהמדדהידוע
ביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידועב–1בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמור
יעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדד

המחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

מוצעלקבועהוראותבדברהפרהנמשכתאו  סעיף 42 
חוזרתעבסעיףקטן)א(מוצעלקבועכיבהפרה 
נמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהחלקהחמישיםשלו
לכליוםשבונמשכתההפרהעבסעיףקטן)ב(מוצעלקבוע
ייווסףעלהעיצוםהכספישהיהניתן כיבהפרהחוזרת
להטילבשלהאילוהיתההפרהראשונה,סכוםהשווה
לעיצוםהכספיכאמורעלענייןזהסעיףזהמוצעלהגדיר
בסעיף כאמור מהוראות הוראה כהפרת חוזרת" "הפרה
37אובתוספתהשנייה,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשל
או כספי עיצום המפר על הוטל שבשלה הוראה אותה

שבשלההורשעע

מוצעלקבועכיהממונהלאיהיהרשאילהטיל  סעיף 43
עיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועים 
בסעיף37)ב(אובתוספתהשנייה,אלאלפיהוראותסעיף
קטן)ב(המוצעעלפיסעיףקטן)ב(המוצע,השר,בהסכמתשר
המשפטיםרשאילקבועבתקנותמקרים,נסיבותושיקולים
הנמוך בסכום כספי עיצום שבשלהםיהיהניתןלהטיל

מהסכומיםהקבועיםבסעיף37)ב(אובתוספתהשנייהע

מוצעלקבועבסעיףקטן)א(כיהעיצוםהכספי  סעיף 44
יהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישת 
התשלום,ולגבימפרשלאטעןאתטענותיולפניהממונה
כאמורבסעיף40-ביוםמסירתההודעהעלכוונתחיובע
המשפט לבית עתירה הוגשה אם כי לקבוע, מוצע עוד
לפיסעיף2עועוכבתשלומושלהעיצוםהכספילפיאותו
המעודכן סכומו לפי הכספי העיצום סכום יהיה סעיף,
)ב(מוצעלקבועכי ביוםההחלטהבעתירהעבסעיףקטן
סכוםהעיצוםהכספייעודכןב־1בינוארבכלשנה)בסעיף
המדד עליית לשיעור בהתאם העדכון(, יום - זה קטן
הידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידועביוםה־1
בינוארשלהשנההקודמתעעודמוצעלקבועכיהסכום
10ש"חע האמוריעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל
לענייןזה,"מדד"מוגדרכמדדהמחיריםלצרכןשמפרסמת
הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהעבנוסף,מוצעלקבועבסעיף
קטן)ג(כיהודעהעלסכוםהעיצוםהכספיהמעודכןלפי

סעיףקטן)ב(תפורסםברשומותע
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הממונהיפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםלפיסעיף )ג(
קטן)ב(ע

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלוםכאמורע4ע
בסעיף41ע

הפרשיהצמדה
וריבית

46ע


לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועליו,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדה
וריביתכהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-201961)בפרקזה-הפרשי

הצמדהוריבית(,עדלתשלומוע

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתויחולחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרות47עגבייה
והוצאות,התשנ"ה-ע21199ע

סימן ב': התראה מינהלית

התראהמינהלית היהלממונהיסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,כאמור48ע )א(
37אובתוספתהשנייה,והתקיימונסיבותהמנויותבנהליםשהורהעליהם בסעיף
הממונה,באישורהיועץהמשפטילממשלה,רשאיהואבמקוםלהמציאלמפרהודעה
עלכוונתחיובלהמציאלוהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה)בפרקזה-התראה
מינהלית(;בסעיףקטןזה,"היועץהמשפטילממשלה"-לרבותמשנהליועץהמשפטי

לממשלהשהיועץהמשפטילממשלההסמיכולענייןזהע

בהתראהמינהליתיצייןהממונהמהוהמעשההמהווהאתההפרה,יודיעלמפר )ב(
כיעליולהפסיקאתההפרהוכיאםימשיךבהפרהאויחזורעליהיהיהצפוילעיצום
כספיבשלהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהעניין,כאמורבסעיף42,וכןיצייןאת

זכותושלהמפרלבקשאתביטולההתראהלפיהוראותסעיף49ע

בקשהלביטול
התראהמינהלית

נמסרהלמפרהתראהמינהלית,רשאיהואלפנותלממונהבכתב,בתוך30ימים,49ע )א(
בבקשהלבטלאתההתראהבשלאחדמטעמיםאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינומהווההפרהע )2(

מוצעלקבועכיהעיצוםהכספיישולםבתוך  סעיף 45
30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלוםכאמור 

בסעיף41ע

מוצעלקבועכיאםלאשולםהעיצוםהכספי  סעיף 46
הפיגור,הפרשי לתקופת עליו, ייווספו במועד, 
הצמדהוריביתכהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,
עד והצמדה(, ריבית הפרשי - )להלן התשכ"א-1961

לתשלומוע

לאוצר ייגבה כספי עיצום כי לקבוע מוצע  סעיף 47 
המדינה,ועלגבייתויחולחוקהמכרזלגביית 

קנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-ע199ע

סימן ב': התראה מינהלית

את )א( קטן בסעיף לקבוע מוצע זה בסעיף  סעיף 48
סמכותושלהממונהלהמציאלמפרשהפראת 
הוראותסעיף37אוהתוספתהשנייההתראהמינהלית,
התראה 39ע סעיף לפי חיוב כוונת על הודעה במקום

כספי עיצום להטלת מקדים אכיפה כלי היא מינהלית
והממונהיהיהרשאילהמציאהלמפרבהתקיימותהנסיבות
המנויותבנהליםשהורהעליהםהממונהבאישורהיועץ
כי )ב( קטן בסעיף לקבוע גם מוצע לממשלהע המשפטי
בהתראההמינהליתשימציאלמפרעלהממונהלצייןמהו
המעשההמהווהאתההפרהוכןכיעליולבקשובהתראה
להפסיקאתההפרהולצייןכיאםימשיךבהפרהאויחזור
עליההואיהיהצפוילעיצוםכספיבשלהפרהנמשכת
אוחוזרתוכןלצייןאתזכותושלהמפרלבקשאתביטול

ההתראהלפיסעיף49ע

שהוציא מינהלית התראה כי לקבוע מוצע  סעיף 49
הממונהלמפרלפיהוראתסעיף48תהיהניתנת 
לביטול,לבקשתהמפרבתוך30ימים,אםהמפרלאביצע
אתההפרהאושהמעשההמתוארבהתראהאינומהווה
הפרהעעודמוצעלקבועבסעיףקטן)ב(כיהחלטתהממונה
בכתב למפר תינתן מינהלית התראה לביטול בבקשה

בצירוףנימוקיוע

ס"חהתשכ"א,עמ'192ע 20

ס"חהתשנ"ח,עמ'170ע 21
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קיבלהממונהבקשהלביטולהתראהמינהלית,לפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאי )ב(
הואלבטלאתההתראהאולדחותאתהבקשהולהשאיראתההתראהעלכנה;החלטת

הממונהתינתןבכתבותימסרלמפרבצירוףנימוקיםע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

נמסרהלמפרהתראהמינהליתוהמפרהמשיךלהפראתההוראהשבשלהנמסרה0עע )א(
לוההתראה,ימסורלוהממונהדרישתתשלוםבשלהפרהנמשכתכאמורבסעיף42ע

נמסרהלמפרהתראהמינהליתוהמפרחזרוהפראתההוראהשבשלהנמסרה )ב(
לוההתראה,בתוךשנתייםמיוםמסירתההתראה,יראואתההפרההנוספתכאמור
כהפרהחוזרתלענייןסעיף42)ב(,והממונהימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובבשל

ההפרההחוזרתע

סימן ג': שונות

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

1עע


עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיף37
אובתוספתהשנייהושלההוראהמההוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצום

כספיאחדע

עלהחלטהסופיתשלהממונהלפיפרקזהניתןלעתורלביתמשפטהשלוםשבו2עעעתירה )א(
יושבנשיאביתמשפטהשלום;עתירהכאמורתוגשבתוך30ימיםמיוםשנמסרהלמפרע

איןבהגשתעתירהכאמורבסעיףקטן)א(,כדילעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי, )ב(
אלאאםכןהסכיםלכךהממונהאושביתהמשפטהורהעלכךע

)א(,לאחרששולם החליטביתהמשפטלקבלעתירהשהוגשהלפיסעיףקטן )ג(
העיצוםהכספילפיהוראותפרקזהוהורהביתהמשפטעלהחזרתסכוםהעיצום
הכספיששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנו

אשרהופחת,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתרהאינטרנטשלהמשרדוכן3עעפרסום )א(
בדרךנוספתאםהחליטעלכך,אתהפרטיםשלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגביהפעלת

שיקולדעתובקבלתההחלטהלהטילעיצוםכספי:

קיבלהממונהבקשהלביטולהתראהמינהלית,לפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאי )ב(
הואלבטלאתההתראהאולדחותאתהבקשהולהשאיראתההתראהעלכנה;החלטת

הממונהתינתןבכתבותימסרלמפרבצירוףנימוקיםע

נמסרהלמפרהתראהמינהליתוהמפרהמשיךלהפראתההוראהשבשלהנמסרה0עע )א(
לוההתראה,ימסורלוהממונהדרישתתשלוםבשלהפרהנמשכתכאמורבסעיף42ע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

נמסרהלמפרהתראהמינהליתוהמפרחזרוהפראתההוראהשבשלהנמסרה )ב(
לוההתראה,בתוךשנתייםמיוםמסירתההתראה,יראואתההפרההנוספתכאמור
כהפרהחוזרתלענייןסעיף42)ב(,והממונהימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובבשל

ההפרההחוזרתע

סימן ג': שונות

1עע


עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיף37
אובתוספתהשנייהושלההוראהמההוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצום

כספיאחדע

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלהחלטהסופיתשלהממונהלפיפרקזהניתןלעתורלביתמשפטהשלוםשבו2עע )א(
יושבנשיאביתמשפטהשלום;עתירהכאמורתוגשבתוך30ימיםמיוםשנמסרהלמפרע

עתירה

איןבהגשתעתירהכאמורבסעיףקטן)א(,כדילעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי, )ב(
אלאאםכןהסכיםלכךהממונהאושביתהמשפטהורהעלכךע

)א(,לאחרששולם החליטביתהמשפטלקבלעתירהשהוגשהלפיסעיףקטן )ג(
העיצוםהכספילפיהוראותפרקזהוהורהביתהמשפטעלהחזרתסכוםהעיצום
הכספיששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנו

אשרהופחת,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתרהאינטרנטשלהמשרדוכן3עע )א(
בדרךנוספתאםהחליטעלכך,אתהפרטיםשלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגביהפעלת

שיקולדעתובקבלתההחלטהלהטילעיצוםכספי:

פרסום

במקרהשבוהמפרממשיךלבצעאחתאויותר  סעיף 50
מהפרותשנקבעובסעיף37אובתוספתהשנייה 
מוצע מינהלית, התראה גם הממונה לו שמסר ולאחר
לקבועבסעיףקטן)א(לענייןזהאתסמכותושלהממונה
למסורלודרישתתשלוםבשלהפרהנמשכתכקבועבסעיף
42ולמפרתהיהזכותהטיעוןלפניהממונהלענייןסכום
בשינויים ו־40 39 סעיפים הוראות לפי הכספי העיצום
המחויביםעעודמוצעלקבועבסעיףקטן)ב(כיעתנמסרה
למפרהתראהמינהליתוהמפרחזרוהפרהוראהשבשלה
נשלחהההתראהבתוךשנתייםמיוםמסירתההתראה,
למפר ימסור והממונה חוזרת כהפרה ההפרה את יראו

הודעהעלכוונתחיובבשלהפרהחוזרתע

סימן ג': שונות

מוצעלקבועבמפורשכיעלמעשהאחדהמהווה  סעיף 51 
הפרהשלהוראהמהוראותלפיחוקזההמנויות 
בסעיף37אובתוספתהשנייה,ושלהוראהלפיחוקאחר,

לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע

מוצעלקבועאתדרכיהערעורעלהחלטהסופית  סעיף 52
שלהממונהלמסורלמפרדרישתתשלוםלפי 
הוראתסעיף41)ב(אולהמציאלוהתראהמינהליתלפי

48ובכללזההחלטהסופיתשלהממונהלפיפרק סעיף
ז'בדבראמצעיהאכיפהמינהלייםעלפיכך,מוצעלקבוע
בסעיףקטן)א(כיעלהחלטהשלהממונהיהיהניתןלעתור
לביתמשפטהשלוםשבויושבנשיאביתהמשפטהשלום,
בתוך30ימיםמיוםשנמסרהלמפרההחלטהעעודמוצע
לקבועבסעיףקטן)ב(כיאיןבהגשתעתירהלפיסעיףזה
כדילעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכים
לכךהממונהאואםביתהמשפטהורהאחרתעכמוכן,
)ג(כיאםהחליטביתהמשפט מוצעלקבועבסעיףקטן
לקבלאתהעתירהשהוגשהלפיסעיףזה,לאחרששולם
העיצוםהכספי,והורהעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספי
ששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרסכוםהעיצום
הכספיששולםאוכלחלקממנואשרהופחת,לפיהעניין,
יום עד תשלומו מיום וריבית הצמדה הפרשי בתוספת

החזרתוע

כדילהגביראתמודעותהוריהפעוטותלהפרות  סעיף 53
מוצע כספי, עיצום הממונה הטיל שבשלהן 
לקבועבסעיףקטן)א(כיאםהוטלעיצוםכספיעלמפר
לפיהוראותפרקזה,יהיהרשאיהממונהלפרסםבאתר
הכספי, העיצום הטלת דבר את המשרד של האינטרנט
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דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשלההוטלהעיצוםהכספיונסיבותההפרה; )2(

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתסכוםהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהןהופחתסכוםהעיצום )4(
ושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )ע(

שמושלהמפר-אםהואתאגידע )6(

הוגשהעתירהעלדרישתתשלוםלפיסעיף2ע,יפרסםהממונהאתדברהגשת )ב(
העתירהואתתוצאותיה,בדרךשבהפרסםאתדברהטלתהעיצוםהכספיע

עלאףהוראותסעיףקטן)א()6(,רשאיהממונהלפרסםאתשמושלמפרשהוא )ג(
יחיד,אםסברשהדברנחוץלצורךאזהרתהציבורע

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטיםשהםבגדרמידע,שרשות )ד(
ציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-221998,וכןרשאי
הואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבת

למסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

שמירתאחריות
פלילית

4עע


תשלוםעיצוםכספיאוהמצאתהתראהמינהלית,לפיפרקזה,לאיגרעומאחריותו )א(
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמהוראותלפיחוקזההמנויותבסעיף37או

בתוספתהשנייה,המהווהעבירהע

מסרהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובאוהמציאלוהתראהמינהלית,בשל )ב(
הפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותה

הפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשותהמצדיקותזאתע

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(, )ג(
לאינקוטנגדוהממונההליכיםלפיפרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבאישום
בנסיבותהאמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספי,יוחזרלוהסכום

ששולםבתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

מהותההפרהונסיבותיה,סכומושלהעיצוםהכספי,ואם
הופחת-אתנסיבותההפחתה,אתמהותההפרהשבשלה
הוטלהעיצוםהכספיונסיבותיהוכןפרטיםבדברהמפר,
ושמושלהמפררקאםהואתאגידעבנוסף,מוצעלקבועאת
סמכותושלהממונהלפרסםגםאתדברהגשתהעתירה
עלמסירתדרישתתשלוםשמסרהממונהלמפרוכןאת
)ג(אתסמכותו תוצאותיהעעודמוצעלקבועבסעיףקטן
שלהממונהלפרסםאתשמושליחידשעליוהוטלעיצום
כספיאםסברכיהדברנחוץלצורךאזהרתהציבור,וזאת
כדילאפשרלולהגןעלשלומםשלפעוטותבמקוםשחוסר
הידיעהעלהטלתהעיצוםהכספיעלוללפגועבשלומםע
מוצעגםלקבועבסעיףקטן)ד(אתחובתושלהממונהשלא
לפרסםפרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועה
מלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998
)להלן-חוקחופשהמידע(,ולאפשרלושלאלפרסםפרטים
לפיסעיףזהשהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבת
למסורלפיסעיף9)ב(לחוקחופשהמידעעזאת,כדילאזן

ובטיחותם שלומם על שמירה לבין העיסוק חופש בין
שלפעוטותבאמצעותפרסוםדברהטלתהעיצוםהכספי

עלמפרע

לעניין הוראות )א( קטן בסעיף לקבוע מוצע  סעיף 54
שמירתאחריותפליליתולפיהןתשלוםעיצום 
כספיאוהתראהמינהליתלפיפרקזהלאיגרעמאחריותו
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהלפיחוקזהכאמור
מוצע עבירהע המהווה השנייה, בתוספת או 37 בסעיף
לקבועבסעיףקטן)ב(כיאםהוגשנגדמפרכתבאישום
השנייה התוספת או 37 סעיף לפי הוראה הפרת בשל
בשלאותה יוגשנגדוכתבאישום לא עבירה, המהווה
הפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשותהמצדיקותזאתע
מוצעגםלקבועבסעיףקטן)ג(,כיאםהוגשכתבאישום
בנסיבותכאמורלאחרשהמפרשילםעיצוםכספי,יוחזר
לוהסכוםששולםבתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיום

תשלומועדיוםהחזרתוע

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ע 22

ר ב ס ה י  ר ב ד

DoCenter Id:801-02-2018-000545, received on -16/07/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



1263 הצעותחוקהממשלה-0ע12,ד'באבהתשע"ח,2018ע7ע16

פרק ח': ועדת ערר
החלטתהממונהלפיפרקג'ניתנתלערעורלפניועדתעררעעעעערר

הקמתועדתערר
והרכבה

השריקיםועדתעררבתשלושהחבריםשתפקידהלדוןבערריםעלהחלטות6עע )א(
הממונהכאמורבסעיףעע,ואלהחבריה:

שופטבדימוסאומישכשירלהתמנותלשופטביתמשפטהשלום,שימנה )1(
שרהמשפטים,והואיהיההיושבראש;

שהגישה רשימה מתוך השר שימנה המדינה, עובד שאינו ציבור נציג )2(
גבוהה, להשכלה המועצה בחוק כמשמעותה גבוהה להשכלה המועצה לו

התשי"ח-8ע2319)בסעיףזה-המועצהלהשכלהגבוהה(;

עובדמדינה,שהואבעלתואראקדמימוכרעלידיהמועצהלהשכלה )3(
גבוההבתחוםטיפוללגילהרךאובתחוםהחינוךובעלניסיוןשלחמששנים

לפחותבתחוםכאמור,שימנההשרע

דין בתי חוק - זה )בסעיף התשנ"ב-241992 מינהליים, דין בתי חוק הוראות )ב(
מינהליים(,למעטסעיפים37ו–ע4לחוקהאמור,יחולועלעררועלועדתעררלפיחוק

זה,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

הסמכויותהנתונותלביתמשפטמחוזילפיסעיף28)ד(ו–)ה(לחוקהאמור, )1(
יהיונתונותלביתמשפטלענייניםמינהליים;

החלטהסופיתשלועדתעררניתנתלערעורלפניביתמשפטלעניינים )2(
מינהלייםע

פרק ט': עונשין
העושהאחדמאלה,דינו-מאסרשנהאוקנסכאמורבסעיף61)א()2(לחוקהעונשין,7עעעונשין

ואםנעברהעבירהעלידיתאגיד-כפלהקנסהאמור:

מפעילאומנהלמעוןיוםלפעוטותשלאניתןלגביורישיוןהפעלהאורישיוןזמני, )1(
אובניגודלתנאיו,בניגודלהוראותסעיף4;

מפרצוהפסקהמינהלישניתןלפיהוראותסעיף32ע )2(

פרק ח': ועדת ערר

עררהחלטתהממונהלפיפרקג'ניתנתלערעורלפניועדתעררעעעע

השריקיםועדתעררבתשלושהחבריםשתפקידהלדוןבערריםעלהחלטות6עע )א(
הממונהכאמורבסעיףעע,ואלהחבריה:

הקמתועדתערר
והרכבה

שופטבדימוסאומישכשירלהתמנותלשופטביתמשפטהשלום,שימנה )1(
שרהמשפטים,והואיהיההיושבראש;

שהגישה רשימה מתוך השר שימנה המדינה, עובד שאינו ציבור נציג )2(
גבוהה, להשכלה המועצה בחוק כמשמעותה גבוהה להשכלה המועצה לו

התשי"ח-8ע2319)בסעיףזה-המועצהלהשכלהגבוהה(;

עובדמדינה,שהואבעלתואראקדמימוכרעלידיהמועצהלהשכלה )3(
גבוההבתחוםטיפוללגילהרךאובתחוםהחינוךובעלניסיוןשלחמששנים

לפחותבתחוםכאמור,שימנההשרע

דין בתי חוק - זה )בסעיף התשנ"ב-241992 מינהליים, דין בתי חוק הוראות )ב(
מינהליים(,למעטסעיפים37ו–ע4לחוקהאמור,יחולועלעררועלועדתעררלפיחוק

זה,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

הסמכויותהנתונותלביתמשפטמחוזילפיסעיף28)ד(ו–)ה(לחוקהאמור, )1(
יהיונתונותלביתמשפטלענייניםמינהליים;

החלטהסופיתשלועדתעררניתנתלערעורלפניביתמשפטלעניינים )2(
מינהלייםע

פרק ט': עונשין

העושהאחדמאלה,דינו-מאסרשנהאוקנסכאמורבסעיף61)א()2(לחוקהעונשין,7עע
ואםנעברהעבירהעלידיתאגיד-כפלהקנסהאמור:

עונשין

מפעילאומנהלמעוןיוםלפעוטותשלאניתןלגביורישיוןהפעלהאורישיוןזמני, )1(
אובניגודלתנאיו,בניגודלהוראותסעיף4;



מפרצוהפסקהמינהלישניתןלפיהוראותסעיף32ע )2(

פרק ח': ועדת ערר

מוצעלקבועאתסמכותהשלועדתעררשיקים  סעיף 55
השרלדוןבערריםעלהחלטותהממונהלפיפרק 
ג'עכך,הרואהאתעצמונפגעמהחלטהשלהממונהכאמור

יהיהרשאילערורעליהלפניועדתהעררע

שימנה הערר ועדת הרכב את לקבוע מוצע  סעיף 56
השרעמוצעלקבועבסעיףקטן)א(כיהשריקים 
ועדתעררבתשלושהחבריםשתפקידהלדוןבערריםעל
שופט הם: וחבריה עע, בסעיף כאמור הממונה החלטות
בדימוסאומיכשירלהתמנותלשופטביתמשפטהשלום,
שימנהשרהמשפטים,והואיהיההיושבראש;נציגציבור
שאינועובדמדינה,שימנההשרמתוךרשימהשהגישה
לוהמועצהלהשכלהגבוההכמשמעותהבחוקהמועצה
להשכלהגבוהה,התש"יח-8ע19;נציגציבורשהואעובד
מדינה,בעלכישוריםוניסיוןכמפורטבסעיףשימנההשרע

בנוסף,מוצעלקבועכיהוראותחוקבתידיןמינהליים,
ו–ע4 בערר( )סמכות 37 סעיפים למעט התשנ"ב-1992,
)ערעור(לחוקהאמור,יחולועלעררוועדתעררלפיחוק
זה,בשינוייםהמחויביםובשינויםהמפורטיםבפסקאות)1(

עד)2(שלסעיףקטן)ב(ע

פרק ט': עונשין

מוצעלקבועכימישמפעילאומנהל,בעצמו  סעיף 57
אובאמצעותמעוןיוםלפעוטות,שלאניתןלגביו 
רישיוןהפעלהאושלאבהתאםלתנאיהרישיון,בניגוד
להוראותסעיף4,אומישמפרצוהפסקהמינהלישניתן
לפיהוראותסעיף32,דינו-מאסרשנהאוקנסכאמור
בסעיף61)א()2(לחוקהעונשין,התשל"ז-1977)להלן-חוק
העונשין(,ואםנעברהעלידיתאגיד-כפלהקנסכאמורע
יצויןבענייןזהכילצדקביעתעבירותאלהחלותהוראות

עונשיותגםמכוחחוקהעונשיןולפיוע

ס"חהתשי"ח,עמ'191ע 23

ס"חהתשנ"ב,עמ'90ע 24

ר ב ס ה י  ר ב ד
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פרק י': הוראות שונות
8עעסודיות


אדםשהגיעאליומידעלפיהוראותחוקזהתוךכדימילויתפקידואובמהלךעבודתו,
ישמרנובסוד,לאיגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימוש,אלאלפיהוראותחוקזה

אוחיקוקאחראולפיצושלביתמשפטע

טיפולבפניות
הציבור

הממונהימנהאדםמטעמושיהיהאחראילטיפולבפניותהציבורלענייןהפרתההוראות9עע
לפיחוקזה;פרטיהאדםשמונהכאמוריפורסמובאתרהאינטרנטשלהמשרדויצוינו

עלגביכלרישיוןהפעלהע

הוראותחוקזהבאותלהוסיףעלהוראותכלדיןואיןבהןכדילגרועמזכויותהנתונות60עשמירתדינים
לפעוטותלפיכלדיןע

הוראותחוקזהלאיחולועלמעוןיוםלפעוטותשמתקייםלגביואחדמאלה:61עסייגלתחולה

הואמשמשאונועדלשמשמקוםשהייהיומירקלפעוטותבסיכון; )1(

הואמשמשאונועדלשמשמקוםשהייהיומירקלפעוטותעםמוגבלותלפיחוק )2(
מעונותיוםשיקומיים,התש"ס-2000ע2;

הואמשמשאונועדלשמשמקוםשהייהיומירקלילדיםבאומנהלפיחוקאומנה )3(
לילדים,התשע"ו-262016;

הואפועלבמוסדלטיפולבמשתמשיםבסמיםלפיחוקהפיקוחעלמוסדותלטיפול )4(
במשתמשיםבסמים,התשנ"ג-271993;

הואפועלבמוסדרפואי,ומשמשאונועדלשמשמקוםשהייהיומירקלפעוטות )ע(
המאושפזיםבאותומוסדרפואילתקופהממושכת;

הואפועלבמקוםהמשמש,דרךקבע,ביתמגוריהםשלכלהפעוטותהשוהיםבו )6(
אושלקרוביהם;לענייןזה,"קרוב"-בןזוג,הורה,הורההורה,הורהשלבןזוג,אחאו
אחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודהוילדיהם,חותן,חותנת,נכדאונכדהאואדם

אחרשהפעוטסמוךעלשולחנו,וכןבןזוגשלכלאחדמהוריוע

פרק י': הוראות שונות

כדילצמצםאתהפגיעהבפרטיותםשלהפעוטות  סעיף 58
השוהיםבמעונותיוםלפעוטות,מוצעלקבוע 
חובתסודיותמורחבתעלכלאדםשהגיעאליומידעלפי
הוראותחוקזהתוךכדימילויתפקידואובמהלךעבודתוע
כך,אדםשהגיעאליומידעלפיהוראותחוקזהתוךכדי
מילויתפקידואובמהלךעבודתו,ישמרנובסוד,לאיגלה
אותולאחרולאיעשהבוכלשימוש,אלאלפיהוראותחוק

זהאוחיקוקאחראולפיצושלביתמשפטע

לעניין הציבור מודעות את להרחיב כדי  סעיף 59
מוצע והפרתן, ביצוען זה, חוק לפי ההוראות 
אחראי שיהיה מטעמו אדם ימנה הממונה כי לקבוע
לטיפולבפניותהציבורעמוצעלקבועכיפרטיהאדםשמונה
יפורסמובאתרהאינטרנטשלהמשרדויצוינועלגביכל

רישיוןהפעלהע

מוצעלקבועהוראהלענייןשמירתדיניםעלפי  סעיף 60
המוצעהוראותחוקזהבאותלהוסיףעלהוראות 
כלדין,ואיןבהןכדילגרועמזכויותהנתונותלפעוטותלפי
כלדיןעכךלמשלימשיכולחוללענייןמעונותיוםלפעוטות
גםהוראותהנוגעותאליולפידיניםאחרים:כגוןבעניין

בריאות,תזונהותברואהלפיפקודתבריאותהעם,1940ע

מוצעלקבועכיהוראותחוקזהלאיחולועל  סעיף 61
מעוןיוםלפעוטותהמשמשאונועדלשמשמקום 
שהייהיומירקלפעוטותבסיכון,רקלפעוטותעםמוגבלות
רק או התש"ס-2000, שיקומיים, יום מעונות חוק לפי
לפעוטותבאומנהלפיחוקאומנהלילדים,התשע"ו-2016;
הואפועלבמוסדלטיפולבמשתמשיםלסמים;הואפועל
במוסדרפואיומשמשאונועדלשמשמקוםשהייהיומי
לתקופה רפואי מוסד באותו המאושפזים לפעוטות רק
מקום קבע, דרך המשמש, במקום פועל הוא ממושכת;
מגוריהםשלכלהפעוטותהשוהיםבואובמקוםהמשמש,
דרךקבע,מקוםמגוריהםשלקרוביהםשלכלהפעוטות

השוהיםבוע
ס"חהתש"ס,עמ'169ע ע2

ס"חהתשע"ו,עמ'86עע 26

ס"חהתשנ"ג,עמ'126ע 27

ר ב ס ה י  ר ב ד
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השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותבכלהנוגעלביצועו,לרבות62עביצועותקנות
לענייןאגרותבעדכלאחדמהמפורטיםלהלן,שיעוריהןוהדרכיםוהמועדיםלתשלומן:

הגשתבקשהלקבלתרישיוןהפעלהאולחידושו,לפיסעיףע; )1(

בחינותמקצועיותלצורךעמידהבתנאיכשירותלשמשבעליתפקידיםבמעוןיום )2(
לפעוטות,לפיסעיף7)א()2(;

הגשתבקשהלקבלתהיתרלשמשגוףבודקאולחידושו,לפיפרקד'ע )3(

השר,באישורהוועדה,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהראשונהע63עשינויהתוספות )א(

השרבהסכמתשרהמשפטיםרשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייה,בכפוף )ב(
לשנייםאלה:

סכוםהעיצוםהכספישייקבעבטורב'לתוספתהשנייהלגביהוראה)1( )א(
ג'לגביאותה 0%עמהסכוםשנקבעבטור המנויהבטורא'לצדויהיה

הוראה;

סכוםהעיצוםהכספישייקבעבטורד'לתוספתהשנייהלגביהוראה )ב(
המנויהבטורא'לצדויהיה120%מהסכוםשנקבעבטורג'לגביאותה

הוראה;

סכוםהעיצוםהכספישייקבעבטורד'לתוספתהשנייהלאיעלהעל0,000ע
שקליםחדשיםע

פרק י"א: תיקונים עקיפים
תיקוןחוקהפיקוח

עלמעונות
בחוקהפיקוחעלמעונות,התשכ"ה-ע64-28196ע

כהגדרתו לפעוטות יום מעון "למעט יבוא בסופה "מעון", בהגדרה ,1 בסעיף )1(
בסעיף2לחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,התשע"ח-2018";

אחריסעיף7יבוא: )2(

השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותבכלהנוגעלביצועו,לרבות62ע
לענייןאגרותבעדכלאחדמהמפורטיםלהלן,שיעוריהןוהדרכיםוהמועדיםלתשלומן:

ביצועותקנות

הגשתבקשהלקבלתרישיוןהפעלהאולחידושו,לפיסעיףע; )1(

בחינותמקצועיותלצורךעמידהבתנאיכשירותלשמשבעליתפקידיםבמעוןיום )2(
לפעוטות,לפיסעיף7)א()2(;

הגשתבקשהלקבלתהיתרלשמשגוףבודקאולחידושו,לפיפרקד'ע )3(

השר,באישורהוועדה,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהראשונהע63ע שינויהתוספות)א(

השרבהסכמתשרהמשפטיםרשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייה,בכפוף )ב(
לשנייםאלה:

סכוםהעיצוםהכספישייקבעבטורב'לתוספתהשנייהלגביהוראה)1( )א(
ג'לגביאותה 0%עמהסכוםשנקבעבטור המנויהבטורא'לצדויהיה

הוראה;

סכוםהעיצוםהכספישייקבעבטורד'לתוספתהשנייהלגביהוראה )ב(
המנויהבטורא'לצדויהיה120%מהסכוםשנקבעבטורג'לגביאותה

הוראה;

סכוםהעיצוםהכספישייקבעבטורד'לתוספתהשנייהלאיעלהעל0,000ע
שקליםחדשיםע

פרק י"א: תיקונים עקיפים

תיקוןחוקהפיקוחבחוקהפיקוחעלמעונות,התשכ"ה-ע64-28196ע
עלמעונות

כהגדרתו לפעוטות יום מעון "למעט יבוא בסופה "מעון", בהגדרה ,1 בסעיף )1(
בסעיף2לחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,התשע"ח-2018";

אחריסעיף7יבוא: )2(

מוצעלקבועכיהשרממונהעלביצועהוראות  סעיף 62 
חוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותבכלהנוגע 
לביצועו,לרבותלענייןאגרותבעדכלאחדמהמפורטים
והמועדים הדרכים שיעוריהן, ,)3( עד )1( בפסקאות

לתשלומן:

הגשתבקשהלרישיוןלפיסעיףע; )1(

בחינותמקצועיותלצורךעמידהבתנאיכשירותשל )2(
בעליתפקידיםשקבעהשר,לפיסעיף7)א()2(;

או בודק גוף לשמש היתר לקבלת בקשה הגשת )3(
לחידושו,לפיפרקד'ע

בסעיףקטן)א(מוצעלקבועכיהשר,באישור  סעיף 63
התוספת את לשנות בצו, רשאי, הוועדה 
במעון המינימלי הילדים מספר את הקובעת הראשונה
)ב( קטן בסעיף מוצע כן החוקע הוראות יחולו שלגביו
את לשנות המשפטים, שר בהסכמת השר, את להסמיך

התוספתבכפוףלסייגיםהקבועיםבסעיףהמוצעע

פרק י"א: תיקונים עקיפים

מעונות, על הפיקוח חוק את לתקן מוצע  סעיף 64
התשכ"ה-ע196)להלן-חוקהפיקוחעלמעונות( 
ולמעטמההגדרה"מעון"שבסעיף1לחוקהאמורמעוןיום
לפעוטותכהגדרתובסעיף2לחוקהמוצע,כךשהוראות
על יחולו לא התשכ"ה-ע196 מעונות, על הפיקוח חוק
מוצע עוד המוצעע החוק עליו שחל לפעוטות יום מעון
להוסיףהוראהבסעיף7אלחוקהפיקוחעלמעונותשלפיה
מעונות על הפיקוח לחוק 7)א( סעיף לפי שמונה מפקח
יהיהרשאילהיכנסגםלמעוןיוםלפעוטותכהגדרתובחוק
עם פעוטות או בסיכון פעוטות גם בו ששוהים המוצע
בעל מוגבלות,לשםביצועבדיקהלבחינתעמידתושל
הרישיוןבתנאיםלפעילותושלהמעוןבהיבטשלהטיפול
החינוכי,לרבותלענייןהשכלה,ניסיון,והכשרההמקצועית
הנדרשיםמבעליתפקידיםבמעוןיוםלפעוטותאשרשוהים
שמונה למפקח אלה סמכויות מתן אלהע פעוטות בהם
וההכשרה המקצועית המומחיות, בשל נדרשת כאמור
הייחודיתהנדרשותהןמהמפקחוהןמבעליהתפקידים
בסיכוןאו פעוטות גם בו ששוהים לפעוטות יום במעון

ס"חהתשכ"ה,עמ'48;התשס"ה,עמ'48ע 28
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"פיקוחבמעוןיום
לפעוטות

מפקחשמונהלפיסעיףקטן)א(רשאילהיכנסלמעוןיום7אע )א(
לפעוטותאשרשוהיםבוגםפעוטותבסיכוןאופעוטותעם
מוגבלות,לשםביצועבדיקהלבחינתעמידתושלבעלרישיון
ההפעלהבתנאיםלפיסעיף7)א(לחוקמעונותיוםלפעוטות
הנוגעיםלטיפולחינוכיבפעוטותבסיכוןאובפעוטותעם

מוגבלותהשוהיםבוע

תנאי מקיים לא הפעלה רישיון בעל כי מפקח מצא )ב(
מהתנאיםכאמורבסעיףקטן)א(,יודיעעלכךלממונהע

בסעיףזה- )ג(

"חוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות"-חוקהפיקוחעל
מעונותיוםלפעוטות,התשע"ח-2018;

"טיפולחינוכי",הממונה",מעוןיוםלפעוטות","פעוטבסיכון",
כהגדרתם הפעלה"- ו"רישיון מוגבלות", עם "פעוט

בסעיף2לחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטותע"

תיקוןחוק
למניעתהעסקה
שלעבריינימין

במוסדותמסוימים

בחוקלמניעתהעסקהשלעבריינימיןבמוסדותמסוימים,התשס"א-292001,בסעיף1,ע6ע
בהגדרה"מוסד",בפסקה)1(,אחרי"מעונותיוםומשפחתוניםלקטינים"יבוא"ובכלל
לפעוטות, יום מעונות על הפיקוח לחוק 2 בסעיף כהגדרתו לפעוטות יום מעון זה

התשע"ח-2018"ע

תיקוןחוקפעוטות
בסיכון)הזכות

למעוןיום(

66ע


בחוקפעוטותבסיכון)הזכותלמעוןיום(,התש"ס-302000)בחוקזה-חוקפעוטות
בסיכון(,בסעיף1,בהגדרה"מעוןיום",בסופהיבוא"וכןמעוןיוםלפעוטותכהגדרתו

בסעיף2לחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,התשע"ח-2018"ע

תיקוןחוקמעונות
יוםשיקומיים

בחוקמעונותיוםשיקומיים,התש"ס-312000,אחריסעיף9יבוא:67ע

"פיקוחבמעוןיום
לפעוטות

יום9אע למעון להיכנס רשאי 8 סעיף לפי שמונה מפקח )א(
לפעוטותאשרשוהיםבוגםפעוטותעםמוגבלות,לשםביצוע
בדיקהלבחינתעמידתושלבעלרישיוןההפעלהבתנאים
לפיסעיף7)א(הנוגעיםלטיפולחינוכיבפעוטותעםמוגבלות

השוהיםבוע

פעוטותעםמוגבלותעעודמוצעלקבועכימפקחכאמור
שמצאכיבעלרישיוןהפעלהלאמקייםתנאימהתנאים
הנדרשיםלשםעמידתובתנאימהתנאיםכאמור,יודיעעל

כךלממונהע

1 שבסעיף "מוסד" ההגדרה את לתקן מוצע  סעיף 65
לחוקלמניעתהעסקהשלעבריינימיןבמוסדות 
מסוימים,התשס"א-2001,ולהבהירכימעוןיוםלפעוטות
כהגדרתובסעיף2לחוקהמוצעהואמוסדשלגביוחלות
ההוראותלענייןאיסורהעסקהועיסוקשלעבריינימין

הקבועותבחוקהאמורע

)הזכות בסיכון פעוטות חוק את לתקן מוצע  סעיף 66
להגדרה ולהוסיף התש"ס-2000, יום(, למעון 
לפעוטות יום מעון גם האמור לחוק 1 שבסעיף "מעון"

כהגדרתובסעיף2לחוקהמוצעע

שיקומיים, יום מעונות חוק את לתקן מוצע  סעיף 67
9אאתסמכותו התש"ס-2000,ולקבועבסעיף 
שלמפקחשמונהלפיחוקמעונותיוםשיקומייםלהיכנס
למעוןיוםכהגדרתובחוקהמוצעאםשוהיםבוגםפעוטות
עםמוגבלותלענייןבדיקתעמידתבעלרישיוןההפעלה
בתנאיםשקבעהשרלפיסעיף7)א(בהיבטהטיפולחינוכי,

ס"חהתשס"א,עמ'09ע;התשס"ח,עמ'28ע 29

ס"חהתש"ס,עמ'248;התשס"ג,עמ'196ע 30

ס"חהתש"ס,עמ'169;התשע"ז,עמ'331ע 31
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תנאי מקיים לא הפעלה רישיון בעל כי מפקח מצא )ב(
מהתנאיםכאמורבסעיףקטן)א(,יודיעעלכךלממונהע

בסעיףזה- )ג(

"חוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות"-חוקהפיקוחעל
מעונותיוםלפעוטות,התשע"ח-2018;

"טיפולחינוכי","הממונה","מעוןיוםלפעוטות","פעוטעם
מוגבלות"ו"רישיוןהפעלה"-כהגדרתםבסעיף2לחוק

הפיקוחעלמעונותהיוםלפעוטותע"

תיקוןחוקבתידין
מינהליים

בחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-321992,בתוספת,בסופהיבוא:68ע

ועדתעררלפיסעיף6עלחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,התשע"ח-2018ע" "28ע

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-69-332000ע

בתוספתהראשונה,בפרט7אשעניינו"הסדרתהפעלתעסק",אחריפרטמשנה)1( )1(
יבוא:

החלטהשלרשותלפיחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,התשע"ח-2018ע"; )2("

בתוספתהשנייה,בסופהיבוא: )2(

לפעוטות, יום מעונות על הפיקוח לחוק 6ע)ב()2( סעיף לפי ערעור "26ע
התשע"ח-2018ע"

פרק י"ב: תחילה, תחולה והוראות מעבר

תחילהותקנות
ראשונות

70ע


)ב(,בתחילתשנתהלימודים תחילתושלחוקזה,בכפוףלהוראותסעיףקטן )א(
שלאחריוםכניסתןלתוקףשלתקנותראשונותלפיסעיפים7)א(ו־72ובלבדשחלפה
שנהלפחותביןהתקנתהתקנותלביןתחילתשנתהלימודיםכאמור)בחוקזה-יום
התחילה(;תקנותראשונותלפיהסעיפיםהאמוריםיותקנובתוךשנהמיוםפרסומושל

חוקזהע

תחילתושלפרקז'שנהמיוםהתחילהע )ב(

תנאי מקיים לא הפעלה רישיון בעל כי מפקח מצא )ב(
מהתנאיםכאמורבסעיףקטן)א(,יודיעעלכךלממונהע

בסעיףזה- )ג(

"חוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות"-חוקהפיקוחעל
מעונותיוםלפעוטות,התשע"ח-2018;

"טיפולחינוכי","הממונה","מעוןיוםלפעוטות","פעוטעם
מוגבלות"ו"רישיוןהפעלה"-כהגדרתםבסעיף2לחוק

הפיקוחעלמעונותהיוםלפעוטותע"

תיקוןחוקבתידיןבחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-321992,בתוספת,בסופהיבוא:68ע
מינהליים

ועדתעררלפיסעיף6עלחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,התשע"ח-2018ע" "28ע

תיקוןחוקבתיבחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-69-332000ע
משפטלעניינים

מינהליים בתוספתהראשונה,בפרט7אשעניינו"הסדרתהפעלתעסק",אחריפרטמשנה)1( )1(
יבוא:

החלטהשלרשותלפיחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,התשע"ח-2018ע"; )2("

בתוספתהשנייה,בסופהיבוא: )2(

לפעוטות, יום מעונות על הפיקוח לחוק 6ע)ב()2( סעיף לפי ערעור "26ע
התשע"ח-2018ע"

פרק י"ב: תחילה, תחולה והוראות מעבר

70ע


)ב(,בתחילתשנתהלימודים תחילתושלחוקזה,בכפוףלהוראותסעיףקטן )א(
שלאחריוםכניסתןלתוקףשלתקנותראשונותלפיסעיפים7)א(ו־72ובלבדשחלפה
שנהלפחותביןהתקנתהתקנותלביןתחילתשנתהלימודיםכאמור)בחוקזה-יום
התחילה(;תקנותראשונותלפיהסעיפיםהאמוריםיותקנובתוךשנהמיוםפרסומושל

חוקזהע

תחילהותקנות
ראשונות

תחילתושלפרקז'שנהמיוםהתחילהע )ב(

לרבותבדברהשכלה,הכשרהשלבעליהתפקידיםבמעון,
הנוגעיםלטיפולבפעוטותאלהע

מוצעלתקןאתהתוספתהראשונהלחוקבתידין  סעיף 68
להוסיף ולקבוע התשנ"ב-1992, מינהליים, 
לרשימתועדותהעררשבתוספתהאמורהגםועדתערר

שהוקמהלפיסעיף9עלחוקהמוצעע

לעניינים משפט בתי חוק את לתקן מוצע  סעיף 69
מינהליים,התש"ס-2000)להלן-חוקבתימשפט 
לענייניםמינהליים(,ולקבועבתוספתהראשונהבפרט7א
פרטמשנהשעניינוהחלטהשלרשותלפיהחוקהמוצעע
כך,ניתןיהיהלהגישלגביהחלטהכאמורעתירהמנהלית
בהתאםלהוראותחוקבתימשפטלענייניםמינהלייםעעוד
מוצעלתקןאתהתוספתהשנייהלחוקבתימשפטלעניינים

26שלפיוערעורעל פרט את מינהלייםולקבועבסופה
החלטתועדתעררלפיסעיף6ע)ב()2(לחוקהמוצעיהיה

ערעורמינהליע

מוצעלקבועבסעיףקטן)א(כיתחילתושלחוק  סעיף 70
זהבתחילתשנתהלימודיםשלאחריוםכניסתן 
לתוקףשלתקנותלפיסעיפים7)א(ו־72ובלבדשחלפהשנה
לפחותביןהתקנתהתקנותלביןתחילתשנתהלימודים
כאמור)להלן-יוםהתחילה(עזאתבכפוףלסעיףקטן)ב(
שלפיותחילתושלפרקז')אמצעיאכיפהמינהליים(,שנה
מיוםהתחילהעבנוסף,מוצעלקבועבסעיףקטן)א(כיתקנות
7)א(ו־72יותקנובתוךשנהמיום ראשונותלפיסעיפים

פרסומושלחוקזהע

ס"חהתשנ"ב,עמ'90;התשע"ב,עמ'220ע 32

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"א,עמ'1047ע 33
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71עתחולההדרגתית


ההוראותלפיחוקזהיחולו,בהדרגה,לגבימעונותיוםלפעוטות,בהתאםלמספר )א(
הפעוטותהשוהיםבהם,החלבמועדכמפורטלהלן,לפיהעניין)בחוקזה-מועד

ההחלה(:

-ביום יותר או פעוטות 28 בהם ששוהים לפעוטות יום מעונות לגבי )1(
התחילה;

לגבימעונותיוםלפעוטותששוהיםבהםבין18פעוטותל–27פעוטות- )2(
בתוםשנתייםמיוםהתחילה;

לגבימעונותיוםלפעוטותששוהיםבהםבין11פעוטותל–17פעוטות- )3(
בתוםארבעשניםמיוםהתחילה;

לגבימעונותיוםלפעוטותששוהיםבהםפעוטותבמספרכמפורטבתוספת )4(
הראשונהלפחותולאיותרמ–10פעוטות-בתוםחמששניםמיוםהתחילהע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,ניתןלהפעילאתהסמכויותלפיפרקיםה'ו־ו'גם )ב(
לענייןמקוםהמשמשאונועדלשמשמקוםשהייהיומילפעוטותלצורךמתןטיפול
חינוכישהוראותחוקזהלאחלותלגביואושטרםהוחלולגביו,אםנשקפתסכנהשל

ממשלפעוטותהשוהיםבוע

השר,באישורהוועדה,רשאי,בצו,לשנותאתמועדההחלהלפיפסקאות)2(עד )ג(
)4(שלסעיףקטן)א(ע

מוצעלקבועבסעיףקטן)א(כיההוראותלפי  סעיף 71
חוקזהיחולובהדרגהלגבימעונותיוםלפעוטות, 
במשךתקופהשלשששניםמיוםהתחילה,בהתאםלמדרג
נועדה בהדרגה ההחלה )4(ע עד )1( בפסקאות המפורט
לאפשרלמעונותיוםלפעוטותשכברפועליםכיוםלהיערך
ליישוםההוראותלפיהחוקהמוצעעמדרגהתחולהנקבע
נוכחההנחההבסיסיתכיישלהכניסלראשונהבמסגרת
חובתהרישויאתמעונותהיוםלפעוטותששוהיםבהם28
פעוטותלפחותשכןעלפירובאלהמעונותהיוםהמוכרים
היום כבר לעמוד ונדרשים כיום כבר ולממונה למשרד
בהנחיותהמשרדוהאגףלמעונותיוםשהוצאומכוחחוק
הפיקוחעלמעונות,ומכוחהסדריההפעלהשנחתמובינם

לביןהמשרדע

עםזאתהחלתחובתרישויעלמעונותיוםלפעוטות
ששוהיםבהםפחותמ־28פעוטות,דורשתתקופתהיערכות
ממושכתיותרעעלפירוב,מעונותיוםאלהפחותמוכרים
לאגףאולאמוכריםלוכללוהנחיותהאגףוהמשרדאינן
מחייבותאותםעאשרעלכן,לשםיישוםחובתהרישויעל
מעונותתידרש,מטבעהדברים,תקופתהיערכותארוכה

יותרע

לגבי בהדרגה יחולו זה חוק לפי ההוראות לפיכך,
מעונותיוםלפעוטות,במשךתקופהשלשששניםמיום

התחילה,בהתאםלמפורטבפסקאות)1(עד)4(כלהלן:

מעונותיוםלפעוטותששוהיםבהם28פעוטותלפחות )1(
-ביוםהתחילה;

מעונותיוםלפעוטותששוהיםבהם18פעוטותלפחות )2(
אךלאיותרמ־27פעוטות-בתוםשנתייםמיוםהתחילה;

פעוטות 11 בהם ששוהים לפעוטות יום מעונות )3(
שנים ארבע בתום - פעוטות מ־17 יותר לא אך לפחות

מיוםהתחילהע

מעונותיוםלפעוטותששוהיםבהםמספרפעוטות )4(
הקבועבתוספתהראשונהלפחות)7פעוטות(אךלאיותר

מ־10פעוטות-בתוםחמששניםמיוםהתחילהע

כמוכן,מוצעבסעיףקטן)ב(לאפשרלממונהולבית
המשפטלהפעילאתסמכויותהאכיפההנתונותלהםלפי
שהוראות לפעוטות יום מעונות לגבי גם ו־ו' ה' פרקים
שמיום הביניים בתקופת - עליהם הוחלו טרם זה חוק
התחילהעדלמועדשבויחולועליהםההוראותלפיחוק
זהאולגבימקוםהמשמשאונועדלשמשמקוםשהייה
יומילפעוטותלצורךמתןטיפולחינוכישהוראותחוקזה
לאחלותעליו,במקריםשבהםנודעלוכינשקפתסכנה
ממשיתלפעוטותהשוהיםבהם;יובהר,כיאיןבהוראות
אחריות מפקח על או הממונה על להטיל כדי זה סעיף
לפקחעלמעונותיוםלפעוטותבתקופתהבינייםהאמורה,
אלאהןנועדולהבטיחאתשלומםשלפעוטותהשוהים
במקומותאלהבמקרהשישצורךממשילהבטיחאותם

ונשקפתלהםסכנהממשיתע

את )ג(, קטן בסעיף במפורש, לקבוע מוצע כן, כמו
סמכותושלהשרלשנותבצואתמועדיההחלהכקבוע

בסעיףזהע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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הוראותמעבר
לענייןמעוןיום
לפעוטותשפעל

ערבמועדההחלה
ובעליתפקידיםבו

72ע


עלאףהוראותסעיף4,בעליםשלמעוןיוםלפעוטותשפעלערבמועדההחלה )א(
והגישבקשהלקבלתרישיוןהפעלהבתוךתקופהשקבעהשר,רשאילהמשיךולהפעיל
אתמעוןהיוםלפעוטותגםלאחרמועדההחלהאףשאיןבידורישיוןהפעלה-עד

למתןהחלטתהממונהבבקשהכאמורע

עלאףהוראותסעיפים4ו–6)א()4(,הממונהרשאילתתרישיוןהפעלהלבעלים )ב(
שלמעוןיוםלפעוטותשפעלערבמועדההחלההחללגביוושהגישבקשהלקבלת
רישיוןהפעלה,גםאםלאהוכיחכיהואערוךלעמודבתנאימהתנאיםלפעילותושל
מעוןיוםלפעוטותשנקבעולפיסעיף7)א(אשרלגביוקבעהשרפטורבתקנותבכפוף

להוראותאלה:

השרלאיקבעפטורלפיסעיףקטןזהמתנאילפיסעיף7)א(שאי–עמידהבו )1(
עלולהלסכןאתשלומםשלפעוטותהשוהיםבמעוןיוםלפעוטות;

לענייןמתןפטורלפיסעיףזהמהתנאיםבדברניסיוןוהכשרהמקצועית )2(
שלבעליתפקידיםבמעוןהיוםלפעוטותשנקבעולפיסעיף7)א()2(יחולוהוראות

אלה:

השרלאיקבעפטורמתנאישעניינוהכשרהשלבעליהתפקידים )א(
כאמוראשרנועדלהבטחתשלומםשלהפעוטותהשוהיםבמעוןהיום

לפעוטות;

לענייןמישערבמועדההחלהמילאתפקידשלמחנך-מטפלבמעון )ב(
יוםלפעוטותיחולוההוראותכמפורטלהלן,לפיהעניין:

מישערבמועדההחלהמילאתפקידזהבמשךתקופהשאינה )1(
עולהעלשנתייםיהיהפטורמעמידהבתנאיםאלהלמשךעשנים

אולמשך10שניםממועדההחלה,כפישקבעהשר;

מישערבמועדההחלהמילאתפקידזהבמשךתקופההעולה )2(
עלשנתייםאושערבמועדההחלהמלאולו0עשניםוהואמילא
תפקידזהבמשךשנתייםלפחות,יהיהפטורמעמידהבתנאיםאלהע

לענייןמישערבמועדההחלהניהלמעוןיוםלפעוטות,יחולוההוראותכמפורט )ג(
להלן,לפיהעניין:

מישערבמועדההחלהמילאתפקידזהבמשךתקופהשאינהעולהעלע )1(
שניםיהיהפטורמעמידהבתנאיםאלה,ובלבדשבתוךעשניםממועדההחלה
עברהכשרהלמנהליםשלמעונותיוםלפעוטותמטעםהמשרדאוהכשרהדומה

עלידיאחר,כפישקבעהשר;

מישערבמועדההחלהמילאתפקידזהבמשךתקופההעולהעלעשנים )2(
יהיהפטורמעמידהבתנאיםאלהע

מישערבמועדההחלהמילאתפקידשלמדריךחינוכיבמעוןיוםלפעוטותיהיה )ד(
פטורמעמידהבתנאיםאלה;ואולםהשררשאילקבועשבתוךחמששניםממועד
ההחלההואיידרשלעבורהכשרותלמדריכים,אשרייקבעובהתאםלניסיוןשרכש
בהדרכהובהעשרה,כפישקבע;לענייןזה,"מדריךחינוכי"-מישאחראיעלהתכנית
החינוכית-טיפוליתלפעוטותהשוהיםבמעוןיוםלפעוטותוכןעלתכניותההדרכה
וההעשרהלבעליתפקידיםבמעוןכאמורופיתוחמיומנויותחינוכיות-טיפוליותאצל

בעליהתפקידיםכאמורע

72ע


עלאףהוראותסעיף4,בעליםשלמעוןיוםלפעוטותשפעלערבמועדההחלה )א(
והגישבקשהלקבלתרישיוןהפעלהבתוךתקופהשקבעהשר,רשאילהמשיךולהפעיל
אתמעוןהיוםלפעוטותגםלאחרמועדההחלהאףשאיןבידורישיוןהפעלה-עד

למתןהחלטתהממונהבבקשהכאמורע

הוראותמעבר
לענייןמעוןיום
לפעוטותשפעל

ערבמועדההחלה
ובעליתפקידיםבו

עלאףהוראותסעיפים4ו–6)א()4(,הממונהרשאילתתרישיוןהפעלהלבעלים )ב(
שלמעוןיוםלפעוטותשפעלערבמועדההחלההחללגביוושהגישבקשהלקבלת
רישיוןהפעלה,גםאםלאהוכיחכיהואערוךלעמודבתנאימהתנאיםלפעילותושל
מעוןיוםלפעוטותשנקבעולפיסעיף7)א(אשרלגביוקבעהשרפטורבתקנותבכפוף

להוראותאלה:



השרלאיקבעפטורלפיסעיףקטןזהמתנאילפיסעיף7)א(שאי–עמידהבו )1(
עלולהלסכןאתשלומםשלפעוטותהשוהיםבמעוןיוםלפעוטות;

לענייןמתןפטורלפיסעיףזהמהתנאיםבדברניסיוןוהכשרהמקצועית )2(
שלבעליתפקידיםבמעוןהיוםלפעוטותשנקבעולפיסעיף7)א()2(יחולוהוראות

אלה:

השרלאיקבעפטורמתנאישעניינוהכשרהשלבעליהתפקידים )א(
כאמוראשרנועדלהבטחתשלומםשלהפעוטותהשוהיםבמעוןהיום

לפעוטות;

לענייןמישערבמועדההחלהמילאתפקידשלמחנך-מטפלבמעון )ב(
יוםלפעוטותיחולוההוראותכמפורטלהלן,לפיהעניין:

מישערבמועדההחלהמילאתפקידזהבמשךתקופהשאינה )1(
עולהעלשנתייםיהיהפטורמעמידהבתנאיםאלהלמשךעשנים

אולמשך10שניםממועדההחלה,כפישקבעהשר;

מישערבמועדההחלהמילאתפקידזהבמשךתקופההעולה )2(
עלשנתייםאושערבמועדההחלהמלאולו0עשניםוהואמילא
תפקידזהבמשךשנתייםלפחות,יהיהפטורמעמידהבתנאיםאלהע

לענייןמישערבמועדההחלהניהלמעוןיוםלפעוטות,יחולוההוראותכמפורט )ג(
להלן,לפיהעניין:

מישערבמועדההחלהמילאתפקידזהבמשךתקופהשאינהעולהעלע )1(
שניםיהיהפטורמעמידהבתנאיםאלה,ובלבדשבתוךעשניםממועדההחלה
עברהכשרהלמנהליםשלמעונותיוםלפעוטותמטעםהמשרדאוהכשרהדומה

עלידיאחר,כפישקבעהשר;

מישערבמועדההחלהמילאתפקידזהבמשךתקופההעולהעלעשנים )2(
יהיהפטורמעמידהבתנאיםאלהע

מישערבמועדההחלהמילאתפקידשלמדריךחינוכיבמעוןיוםלפעוטותיהיה )ד(
פטורמעמידהבתנאיםאלה;ואולםהשררשאילקבועשבתוךחמששניםממועד
ההחלההואיידרשלעבורהכשרותלמדריכים,אשרייקבעובהתאםלניסיוןשרכש
בהדרכהובהעשרה,כפישקבע;לענייןזה,"מדריךחינוכי"-מישאחראיעלהתכנית
החינוכית-טיפוליתלפעוטותהשוהיםבמעוןיוםלפעוטותוכןעלתכניותההדרכה
וההעשרהלבעליתפקידיםבמעוןכאמורופיתוחמיומנויותחינוכיות-טיפוליותאצל

בעליהתפקידיםכאמורע
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מישערבמועדההחלהמילאתפקידשלמבשלבמעוןיוםלפעוטותבמשךתקופה )ה(
העולהעלשנתייםאומישערביוםההחלהמלאולו0עשניםומילאתפקידכאמורבמשך

תקופההעולהשנתיים,יהיהפטורמעמידהבתנאיםאלהע

יום מעונות בתחום הסיכונים לניהול לב בשים ייקבעו זה סעיף לפי תקנות )ו(
לפעוטות,לפיסוגיםשלמעונותכאמורע

הוראתמעבר
לענייןמעוןיום
לפעוטותשפעל

ערבמועדההחלה
ושפעלהבוכיתת

גן

ביקשבעליםשלמעוןיוםלפעוטותבבקשהלקבלתרישיוןהפעלהלפיסעיף72)א(,73ע )א(
להמשיךולהפעילבשטחהמעוןכיתתגןשפעלהערבמועדההחלה,רשאיהממונה
לתתלורישיוןהפעלההמתירלולהמשיךולהפעילאתכיתתהגןאףשלאמתקיימות
ההוראותלפיסעיפים6)א()4(ו־7)א(,ובלבדשישלגביאותהכיתתגןרישיוןלפיחוק
פיקוחעלבתיספר;תנאיברישיוןהפעלההמתירהפעלתכיתתגןכאמוריעמודבתוקפו
כלעודהרישיוןלפיחוקפיקוחעלבתיספרעומדבתוקפו;פקעתוקפושלרישיוןלפי
חוקפיקוחעלבתיספר,ימסורהמנהלהכללישלמשרדהחינוךהודעהעלכךלממונהע

בעליםשלמעוןיוםלפעוטותהמבקשלהמשיךולהפעילבשטחהמעוןכיתתגן )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,יצייןזאתבבקשהלרישיוןהפעלהשהגישלפיסעיף72)א(ובכלל

זהיצייןאתמספרהילדיםהשוהיםבכיתתהגןהאמורהע

בסעיףזה,"כיתתגן"-כיתהבשטחמעוןיוםלפעוטותששוהיםבהפעוטות )ג(
וילדיםיחד,ובלבדשמספרהילדיםהשוהיםבהעולהעלעשרהע

הוראתמעבר
לענייןפקודת

מסיהעיריהומסי
הממשלה)פיטורין(

הפטורמהטלתארנונהכלליתאואגרהלפיהוראותסעיףעג)ה()4(לפקודתמסיהעיריה74ע
ומסיהממשלה)פיטורין(,341938,יחוללגבימעוןיוםלפעוטותשפעלערבמועדההחלה

והוגשהלגביובקשהלרישיוןהפעלהלפיסעיף72)א(ע

את יסדירו אשר מעבר הוראות לקבוע מוצע  סעיף 72
יום מעונות על זה חוק לפי ההוראות החלת 
לפעוטותשפעלוערביוםהתחילהאוערבהמועדשבו
הוחלועליהםהוראותחוקזה,בהתאםלהוראותסעיף
71)להלן-מועדההחלה(עזאת,תוךהתחשבותבאינטרס
לגיטימי אינטרס שהוא אלה מעונות של ההסתמכות
מכוחזכותםלחופשהעיסוקותוךמתןתקופתהסתגלות
והיערכותליישומןשלההוראותלפיחוקזהעלפיכך,מוצע
לקבועבסעיףקטן)א(כיבעליםשלמעוןיוםלפעוטות
שפעלערבמועדההחלהושהגישבקשהלקבלתרישיון
הפעלהבתוךתקופהשקבעהשר,רשאילהמשיךולהפעיל
אתמעוןהיוםלפעוטותשלגביוהוגשההבקשהגםלאחר
עד וזאת הפעלה, רישיון בידו שאין אף ההחלה מועד
על כי לקבוע מוצע עוד בבקשהע הממונה החלטת מתן
אףהאמורבסעיפים4ו־6)א()4(יהיההממונהרשאילתת
רישיוןהפעלהלבעליםשלמעוןיוםלפעוטותשפעללפני
מועדההחלהגםאםאינועומדבתנאימהתנאיםלפעילותו
שלמעוןיוםלפעוטותלפיסעיף7)א(,אשרלגביוקבעהשר
פטורבתקנותלפיסעיףזהעלפיהמוצע,השראינורשאי
לקבועפטורכאמורלגביתנאישאי–עמידהבועלולהלסכן
אתשלומםשלהפעוטותולגביהכשרהאוניסיוןשלבעלי
תפקידיםבמעוןיוםלפעוטותאשרנועדולהבטחתשלום
הפעוטות,והואאינורשאילעשותכןלגביתנאיםלעניין
עבירותפליליותוהתאמהבריאותיתשלבעליהתפקידים

כאמורע

בנוסף,מוצעלקבועהוראותמעברגםבדברניסיון
יום במעונות תפקידים בעלי של מקצועית והכשרה

לפעוטותשפעלוערבמועדההחלהע

מילא ההחלה מועד שערב מי לעניין כי מוצע כך
תפקידשלמחנך-מטפלבמשךתקופהשאינהעולהעל
והכשרה לניסיון בתנאים מעמידה פטור יהיה שנתיים
מקצועיתלמשךעשניםאולמשך10שניםממועדההחלה,

כפישקבעהשרע

של תפקיד מילא ההחלה מועד שערב מי כן, כמו
מחנך-מטפלבמשךתקופההעולהעלשנתייםאושערב
זה מילאתפקיד והוא שנים 0ע לו ההחלהמלאו מועד
במשךשנתייםלפחות,יהיהפטורמעמידהבתנאיםשיקבע

השרלענייןניסיוןוהכשרהמקצועיתע

עודמוצעלקבועכימישמילאתפקידשלניהולמעון
יוםלפעוטותערבמועדההחלהובתקופהשאינהעולה

עלעשניםיהיהפטורמעמידהבתנאיםשיקבעהשרלעניין
ניסיונווהכשרתוהמקצועיתובלבדשבתוךעשניםממועד
ההחלהעברהכשרהלמנהליםמטעםהמשרדאוהכשרה

דומהעלידיאחר,כפישקבעהשרע

לענייןמישערבמועדההחלהמילאתפקידשלניהול
מעוןיוםלפעוטותבמשךתקופהשללמעלהמ־עשנים
יהיהפטורמעמידהמתנאיםשיקבעהשרלענייןניסיון

והכשרהמקצועיתשלמנהלמעוןיוםלפעוטותע
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תוספת ראשונה 
)ההגדרה"מעוןיוםלפעוטות"בסעיף1וסעיפים37)א(ו–63)א((

7פעוטות

תוספת שנייה
)סעיפים37)ג(,1,48,44,43,42,38ע,4ע,63)ב((

סכוםהעיצוםהכספיההוראה

טורא'

טורב'

מעוןקטן

טורג'

מעוןבינוני

טורד'

מעוןגדול

תוספת ראשונה 
)ההגדרה"מעוןיוםלפעוטות"בסעיף1וסעיפים37)א(ו–63)א((

7פעוטות

תוספת שנייה
)סעיפים37)ג(,1,48,44,43,42,38ע,4ע,63)ב((

סכוםהעיצוםהכספיההוראה

טורא'

טורב'

מעוןקטן

טורג'

מעוןבינוני

טורד'

מעוןגדול

עודמוצעלקבועכימישערבמועדההחלהמילא
תפקידשלמדריךחינוכיבמעוןיוםלפעוטותיהיהפטור
מעמידהבתנאיםבדברניסיונווהכשרתוהמקצועית,אולם
השריהיהרשאילקבועשבתוךעשניםממועדההחלה
יעבורהכשרותלמדריכיםבהתאםלניסיוןשרכשבהדרכה
ובהעשרה,כפישקבעעעודמוצעלקבועהוראותבדברמי
שערבמועדההחלהמילאתפקידשלמבשלבמעוןיום

לפעוטותע

כמוכן,מוצעלקבועכימישערבמועדההחלהמילא
תפקידשלמבשללתקופהשעולהעלשנתייםאועלמי
0עשניםומילאתפקידכאמורבמשךתקופה שמלאולו
העולהעלשנתיים,יהיהפטורמעמידהבהוראותבדבר

ניסיונווהכשרתוהמקצועיתשלמבשלשיקבעהשרע

מוצעלקבועבסעיףקטן)א(כיהממונהרשאי,על  סעיף 73
כי הקובע המוצע 7)א()1( סעיף הוראת אף 
השריקבעתנאיולפיולאיינתןטיפולחינוכיבמעוןיום
לפעוטותלמישאינופעוט,לתתלמעוןשפעלערבמועד
עם יחד פעוטות שהו שבה גן כיתת בו ופעלה ההחלה
ילדים,ובלבדשמספרהילדיםאינועולהעל10,רישיון

הגן כיתת את ולהפעיל להמשיך לו המתיר הפעלה
שבמעוןהגםשלאמתקיימיםהתנאיםלפיסעיפים)6()א()4(

ו־7)א()1(,ובלבדשישלגביאותהכיתתגןרישיוןלפיחוק
פיקוחעלבתיהספר,התשכ"ט-1969)להלן-חוקפיקוח
עלבתיספר(עזאת,כדילאפשררציפותבטיפולבפעוטות
מוצע עוד ההחלהע מועד ערב כאמור במעונות ששהו
יעמוד כאמור גן כיתת הפעלת המתיר תנאי כי לקבוע
בתוקפוכלעודקייםרישיוןלכיתתהגןשמבקשהבעלים
לרישיון בקשה הגיש שלגביו במעון ולהפעיל להמשיך
הפעלהעבנוסף,אםפקעתוקפושלהרישיוןעלכיתתהגן
שניתןלפיחוקפיקוחעלבתיספר,עלהמנהלהכללישל
משרדהחינוךלהודיעעלכךלממונהעהתיקוןהמוצעהוא
הכרחיגםלאורההחלהשללימודחובהעלילדיםבגיל3ע

הוראת לקבועהוראתמעברגםלעניין מוצע  סעיף 74
ומסי העירייה מסי לפקודת עג)ה()4( סעיף 
הממשלה)פיטורין(,1938,ולפיההפטורמארנונהכללית
אואגרהלמעוןיוםלפעוטותשפעלערבמועדההחלה
72)א( סעיף לפי הפעלה לרישיון בקשה לגביו והוגשה
מועד לאחר גם כאמור מעון על לחול ימשיך המוצע,

ההחלהע

ע"ר792,תוס'1,עמ')ע(27,)א(31ע 34
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