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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק הנוער )טיפול והשגחה( )תיקון מס' 21(, התשע"ב-2012 

בחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960 1, סעיף 15 - בטל 1 ביטול סעיף 15

סעיף 3 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960 
)להלן - החוק(, קובע כי בהתקיים תנאים מסוימים, רשאי 
בית המשפט להטיל על קטין את החובות המפורטות בסעיף 

האמור  

והשירותים  הרווחה  שר  כי  קובע  לחוק   15 סעיף 
החברתיים )להלן - שר הרווחה( רשאי לפטור את הקטין 
או כל אדם אחר מהחובות שהוטלו עליו בידי בית המשפט 
לפי סעיף 3)2( עד )4( לחוק, אם הוא סבור שטובת הקטין 

דורשת זאת ובלבד שהאחראי על הקטין הסכים לכך  

החובות שבסמכות בית המשפט להטיל לפי הסעיף 
האמור הן: להעמיד ידיד לקטין שישמש גם יועץ לאחראי 
עובד  של  השגחתו  תחת  הקטין  את  להעמיד  הקטין,  על 
סוציאלי לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, ולהוציא את הקטין 
ממשמורת האחראי עליו ולמסור אותו למשמורתה של רשות 

סעד או להורות על החזקתו במעון או במעון נעול 

עקרון  על  לשמור  במטרה  זה,  סעיף  לבטל  מוצע 
הפרדת הרשויות ולמנוע מצב שבו שר יוכל לבטל החלטה 

שיפוטית   

יצוין כי בהתאם לסעיף 14 לחוק, במקרה שבו הקטין, 
האחראי עליו, ידיד, עובד סוציאלי לפי חוק הנוער )טיפול 
והשגחה( או כל אדם אחר שהוטלה עליו חובה בהחלטת 
בית המשפט לפי סעיף 3 האמור, סברו כי יש צורך בשינוי 
החלטת בית משפט, הם יוכלו לפנות מיוזמתם לבית המשפט 
בבקשה לשינוי או ביטול החובה שהוטלה עליהם כאמור 

השפעה על זכויות הילד )לפי חוק לציון מידע בדבר השפעת 
חקיקה על זכויות הילד, התשס"ב-2012(: 

להצעת החוק יש השפעה על זכויות הילד שכן היא 
של  בעניינם  משפט  בית  של  החלטות  כי  להבטיח  באה 
קטינים, שהתקבלו לאחר דיונים בבית המשפט, ימשיכו 
להתקיים כל עוד לא שינה בית המשפט את החלטתו, וכי 

ההחלטה לא תבוטל בידי גורם שאינו בית משפט  

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 1141   1
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