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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם הוועדה לזכויות הילד של הכנסת: 

 הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )תיקון מס' 14( )מסירת מידע להורה(,
התש"ע–2010 *

 
בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 18

18, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

גוף ציבורי המנוי בתוספת ומחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע בכתב להורה  ")ב( 
בעניין ילדו הקטין, וקיבל מהורהו של הקטין הודעה בכתב על רצונו לקבל עותק מהמידע 
בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר של הקטין, ימסור את המידע גם לאותו הורה; ואולם, 
נשללה או הוגבלה האפוטרופסות של אחד ההורים בהחלטת בית משפט, לא יחול האמור 
בסעיף קטן זה אלא לגבי עניינים אשר נותרו נתונים לאפוטרופסותו של אותו הורה, כפי 
שיחליט בית המשפט; השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות 

את התוספת "
אחרי סעיף 84 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת תוספת

"תוספת
)סעיף 18)ב((

בנקים    1

המוסד לביטוח לאומי     2

מוסדות חינוך     3

רשויות מקומיות ומועצות אזוריות    4

הצעת החוק המתפרסמת בזה באה לאפשר להורים 
הקטין  על  מהמידע  עותק  לקבל  בנפרד  שחיים  לקטינים 
המוצעת,  בתוספת  המנויים  מסוימים,  ציבוריים  שגופים 
מחויבים לפי דין למסור להורה  זאת, משום שבדרך כלל 
מידע הנוגע לקטין נשלח אל כתובתו של ההורה שהקטין 

מתגורר עמו  

מוצע לקבוע כי הורה המעוניין לקבל מידע כאמור 
יפנה בכתב אל הגוף הציבורי בבקשה לקבל עותק מהמידע, 

והגוף הציבורי ימסור את המידע גם להורה זה 

ההורים  אחד  של  האפוטרופסות  שבהם  במקרים 
יימסר  לא  משפט,  בית  בהחלטת  הוגבלה  או  נשללה 

מידע כאמור לאותו הורה בעניינים שלגביהם נשללה או 
הוגבלה אפוטרופסותו  חובת מסירת המידע תחול רק לגבי 
העניינים שנותרו נתונים לאפוטרופסותו של אותו הורה, 

כפי שיחליט בית המשפט 

הם  המידע  מסירת  חובת  תחול  שעליהם  הגופים 
רשויות  חינוך,  מוסדות  לאומי,  לביטוח  המוסד  בנקים, 
רפואיים   ומוסדות  אזוריות,  מועצות  לרבות  מקומיות, 
מוצע להסמיך את שר המשפטים, באישור ועדת החוקה 
הגופים  רשימת  את  לשנות  הכנסת,  של  ומשפט  חוק 

הציבוריים 

הצעת חוק מס' פ/806/18; הועברה לוועדה ביום ג' בחשוון התש"ע )21 באוקטובר 2009(    *

ס"ח התשכ"ב, עמ' 120; התשס"ה, עמ' 274   1
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מוסדות רפואיים; לעניין זה, "מוסד רפואי" – בית חולים כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת    5
חולים  קופת  וכן  האמורה,  לפקודה   34 בסעיף  כמשמעותה  מרפאה   ,2 1940 העם,  בריאות 

כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 3 "
תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו 3 תחילה

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
השלישית תדון הוועדה לזכויות הילד, בין היתר, בנושאים 
והגדרתם;  המוצעת  בתוספת  המנויים  הגופים  האלה: 
ההסדר  של  תחולתו  לגבי  משפט  בית  בהחלטת  הצורך 
המוצע במקרים שבהם נשללה או הוגבלה האפוטרופסות; 
ההשלכות של בקשה לקבלת מידע בנפרד על ההסכמה 
הכשרות  לחוק   18 סעיף  לפי  האחר  ההורה  לפעולת 
היום;  כנוסחו  התשכ"ב–1962,  והאפוטרופסות,  המשפטית 

הצורך בהתניה של מסירת המידע בשמירה על טובת הילד 
כשיש חשש לפגיעה בו עקב מסירת המידע 

השפעה על זכויות הילד

הקטינים  שילדיהם  להורים  יסייע  המוצע  התיקון 
אינם מתגוררים עמם לקבל מידע על ילדיהם, ובכך יכול 
שיהיה בו כדי להפיג מתחים בין הורי ילדים קטינים החיים 

בנפרד ולתרום לרווחתם של קטינים אלו 

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' )ע( 191, )א( 239   2

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156   3

 חברי הכנסת: דב חנין, יריב לוין, אורית זוארץ, מוחמד ברכה, חנא סוייד, עפו אגבאריה, נחמן שי,
דניאל בן־סימון, זאב בילסקי, אילן גילאון

מוסדות רפואיים; לעניין זה, "מוסד רפואי" – בית חולים כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת    5
חולים  קופת  וכן  האמורה,  לפקודה   34 בסעיף  כמשמעותה  מרפאה   ,2 1940 העם,  בריאות 

כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 3 "

תחילהתחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו 3 
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברת הכנסת מטעם הוועדה המשותפת של ועדת החינוך, התרבות והספורט וועדת 
הכספים של הכנסת:

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פטורין( )מס' 16( )בתי ספר מקצועיים(, 
התש"ע–2010 *

 
בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פטורין(, 1938 1, בסעיף 5ג)ה(, בפסקה )3(, אחרי "גיל 18 1 תיקון סעיף 5ג

שנים" יבוא "וכן בית ספר מקצועי, כהגדרתו בחוק החניכות, התשי"ג–1953 2," 

חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק  ההסדרים  בחוק 
להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 
ומסי  העיריה  מסי  פקודת  תוקנה  התשס"ג–2002,   ,)2003
לה והוסף  הפקודה(,   – )להלן   1938 )פטורין(,   הממשלה 

מארנונה  פטור  ניתן  שבו  )ה()3(  קטן  ובסעיף  5ג,  סעיף 
  18 גיל  עד  ילדים  בהם  שלומדים  חינוך  למוסדות 
החניכות,  חוק  לפי  שאושרו  מקצועיים  ספר  בתי   ואולם, 
 4 סעיף  לפי  מארנונה  לפטור  זכאים  והיו  התשי"ג–1953, 
לפקודה טרם התיקון האמור, לא נכללו בין מוסדות חינוך 
אלה, אף שגם בהם לומדים ילדים כאמור והלימודים בהם 

מוכרים לעניין חוק לימוד חובה, התש"ט–1949  

הבחנה זו בין מוסדות חינוך שבאחריות משרד החינוך 
ובין בתי הספר המקצועיים שבאחריות משרד התעשייה 
המסחר והתעסוקה, אינה מוצדקת  יצוין כי בבתי הספר 
המקצועיים כאמור אף לומדים, במקרים רבים, תלמידים 

שלא מצאו את מקומם במסגרות חינוכיות אחרות, ולכן יש 
חשיבות רבה לפטור אותם מארנונה  לכן מוצע לקבוע כי 

גם בית ספר מקצועי כאמור יהיה פטור מארנונה 

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
החינוך,  ועדת  של  המשותפת  הוועדה  תבחן  השלישית 
התרבות והספורט וועדת הכספים של הכנסת את הצורך 

לקבוע תחולה רטרואקטיבית לתיקון המוצע 

השפעה על זכויות הילד

כדי  יש  מקצועיים  ספר  לבתי  מארנונה  פטור  במתן 
להקל את פעילותם ולאפשר להם להפנות משאבים לחינוך 
לתלמידים,  יותר  טובה  הזדמנות  תינתן  כך  התלמידים  
שבמקרים רבים לא השתלבו במסגרות חינוכיות אחרות, 

לרכוש השכלה ומקצוע  

הצעת חוק מס' פ/1204/18; הועברה לוועדה ביום י"ז בחשוון התש"ע )4 בנובמבר 2009(   *

ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' )ע( 27, )א( 31; ס"ח התשס"ז, עמ' 67   1

ס"ח התשי"ג, עמ' 108   2

חברת הכנסת שלי יחימוביץ'

סודר בכנסת, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 62 1 שקלים חדשים 
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