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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק הסעד(טיפול במפגרים), תשכ״ט-1968
- ה  הגדרות 1. בחוק ז

 ״מפגר״ - אדם שמחמת הוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כשרו השכלי מוגבלת
 יכלתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לטיפול, אולם חולה נפש כמשמעותו בחוק לטיפול

 בחולי נפש, תשט״ו-1955 אינו בבחינת מפגר לענין חוק זה;
 ״אחראי על מפגר״ - הורה, הורה חורג, אפוטרופוס או מי שהמפגר נמצא במשמרתו או

 בהשגחתו;
 ״דרך טיפול״ — לרבות החזקת מפגר במעון או התייצבותו במעון יומי;

 ״מעוך - כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, תשכ״ה-21965;
 ״בית משפט״ — בית משפט שלום:

 . . ״פקיד סעד״ - מי שמינה לכך שר הסעד לצורך חוק זה.

 שירותים 2, (א) שר הסעד, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי בצו לחייב רשות מקומית לקיים

מ שירותים לטיפול במפגרים: לענין זה, רשות מקומית - לרבות איגוד ערים 'כמשמעותו י ר ג פ מ  ל

 בחוק איגודי ערים, תשט״ו-1955«, שמטרותיו כוללות עניני חינוך או סעד.

י הסבר ר ב  ד
 המטרה העיקרית של החוק המוצע היא להעמיד על בסיס תחוקתי ומחייב את ההסד
 רים הנוגעים לטיפול במפגרים. עברו שנים מאז קיבלה הכנסת את החוק לטיפול בחולי
 נפש, חשט״ו-1955, אך עד היום לא נקבעו בחקיקה הישראלית האמצעים לטיפול במפג
 רים וטרם הוגדרו זכויותיהם וחובותיהם של המפגר, האחראי עליו והמוסדות שצריכים
 לשרת אותו. הנםיון להסדיר סוגיה זו בדרך של חוק הוא ביטוי להכרת החברה בזכות

 המפגר לקבל טיפול, שעד היום ניתן לו רק בחסד.

 החוק האמור אוסר על ניהול מערן שלא ברשיון מאת שר
 הסעד ובהתאם לתנאיו.

* י מאתר ששירותי סעד רבים ניתנים היום . ״  סעיף 2 _
 י באמצעות הרשויות המקומיות (חוק שירותי
 הסעד׳ תשי׳׳ח—1953׳ מחייב כל רשות מקומית להקים
 לשכת מעד לשם טיפול סוציאלי בנזקקים והגשת סעד
 להס)׳ מוצע בי נם שירותים למפגרים תםטק הרשות
 המקומית או איגוד ערים. לפי הצורך תשתתף גם המדינה
 בפעולות אלה — אס במתן עזרה כספית ואם בהשתתפות
 בקיום השירותים עצמם. רשות מקומית המקיימת שירותים
 למפגרים לא תהיה רשאית לגבות מאת מקבלי השירות
 יוחר מאשר הסכומים שיקבע לכך שר הסעד׳ בהסכמת

 שרי האוצר והפנים.

 י הגדרת •מפגר״ מבוססת על דו״ת שהוכן

 ״ לאחר חקירת מצבם של המפגרים בארצות
 הברית והוגש לנשיא ארצות הברית בשנת 1963. יצויין,

 אין המדובר בקטינים בלבד.

 דרכי הטיפול במפגר הן מגוונות ביותר לפי טבע הדב
 רים ואין למגרת את כולן בחוק׳ ההגדרה של ״דרך הטיפול״
 לא באה אלא לציין שועדת אבחון תהיה מוסמכת נם לצוות
 על החזקת המפגר במעון או על התייצבותו שם מדי יום

 ביומו, דרך המעונה היתר מפורש בחוק.

 ״מעוך מוגדר בחרק הפיקוח על מעוגות׳ חשב״ה—
 1965, כ״מקום המשמש או הנועד לשמש׳ כולו או חלקו,
 מקום מגורים או מקום אכסון לילדים׳ לזקנים, לבעלי
 מום גופני או ללוקים בשכלם׳ כשהם מחוץ למשפחתם׳׳.

 1 ם״ח תשט״ו׳ עמ׳ 121.
 3 ם׳׳ח תשכ״ה, עמ׳ 48.
 3 ס״ח תשט״ו׳ עמי 48.

1.11.1968j ,8 795הגעות חוק , כ׳ בוזשון תשכ״ס 

http://j1.11.1968


 (ג) צו כאמור יגדיר את השירותים שיינתנו למפגרים ויכול שיהיה מסווג לפי גיל
 המפגרים, לפי אזור מגוריהם או לפי כל םיווג אחר.

 (ג) ביתן צו כאמור, יקבע שר הסעד, בהסכמת שרי האוצר והפנים, את מידת השתת
 פותה של המדינה בקיום השירותים האמורים ובמימונם ואת התשלומים שהרשות המקומית

 תגבה בעד מתן שירותים אלה.

 3, (א) רופא או עובד של שירות סעד, בריאות או חינוך, שהיו סבורים כי אדם פלוני הודעה על מפגר
 שעמו כאו במגע בתחום עבודתם, הוא מפגר, יודיעו על כך לפקיד סעד או לרופא ששד

 הסעד מינה לכך.
 (ב) נמסרה הודעה כאמור, יודיע על כך פקיד סעד מיד לאחראי על המפגר.

 4, (א) נודע לפקיד סעד על מפגר, בין על פי הודעה לפי סעיף 3 ובין בדרך אחרת, סמכויות פקיד
 יחקור בעבין; לצורך זה יהיה רשאי להיכנס, על פי צו של בית משפט, לכל מקום שבו סעי

 ^נמצא המפגר או שיש לפקיד הסעד יסוד להניח שהמפגר נמצא שם, ורשאי הוא להקור כל
 אדם שיש לו, לדעת פקיד הסעד, ידיעות הנוגעות למפגר והנחקר חייב לענות תשובות

 כנות ומלאות, זולת תשובה העלולה להפלילו.

 (ב) לאחר הקידה כאמור רשאי פקיד הסעד להביא את ענינו של המפגר לפני ועדת
 אבחון.

 5, (א) שר הסעד יקים ועדות אבחון ויקבע את אזורי פעולתן. ועדתאבחח
 (ב) ועדת אבחון תהיה של חמישה: פקיד סעד, פסיכולוג ומחנך שמינה שר הסעד,
 ורופא פסיכיאטר ורופא מומחה למחלות ילדים שמינה שר הסעד בהתייעצות עם שד

 הבריאות.
 (ג) שר הסעד ימנה אחד מחברי ועדת אבחון ליושב ראש הועדה.

 (ד) ועדת אבחון תקבע את סדרי עבודתה, במידה שלא נקבעו בתקנות.

 ועדת אבחון רשאית - סמכויות ועדת
. אבחון ם ת ו  (1) להזמין את המפגר, את האחראי עליו ועדים אחרים ולחקור א

 (2) להורות כי המפגר ייבדק בדיקות רפואיות ובדיקות בדבר כשרו השכלי:
 (3) להורות לפקיד הסעד שערך אח החקירה כאמור בסעיף 4 שיגיש לה

 תסקיר על חקירתו או שיערוך חקירות נוספות כפי שתמצא לנחוץ.

.6 

ר ב ס י ה ר ב  ד

י צו בית משפיט׳ לכל מקום  לשאלותיהם ולהיכנס, על פ
 שבו עלול להימצא מפגר.׳ סמכויות פקיד הסעד לפי החוק
ת לסמכויות הניתנות על פייחוק הסעד(סדדי  המוצע תמו
 דין בפניני קטינים׳ חולי זפש ונעדרים}׳ תשט׳׳ו—1955.
 לאתר סיום חקירתו רשאי פקיד הסעד לדרוש שענינו של

 המפגר יובא לבדיקה לפני ועדת אבהון.

 סעיפים ועדת אבחון הוא גוף מקצועי המורכב
 5 — 7 מרופאים׳ מעובדים סוציאליים יממומחים
 אחרים. תפקיד הועדה הוא בפול:(1) להחליט אם האדם
-־לקבוע את  שעניגו הובא לפניה הוא מפגר; (2) אם כן

 דרבי הטיפול בו.

 _ כבל שמקדימים במתן טיפול למפגר גדלים
 י חםיבויים להתקדמותו. על כן מו4ע לחייב
 רופאים׳ מחנכים׳ עובדים סוציאליים וכיוצא באלה׳
 שבאו במגע עם מפגר אגב עבודתם׳ להודיע על כך לפקיד
 סעד או לרופא שימנה לבך שר הסעד. מיסרה הודעה
 באמור׳ ימסור פקיד סעד את הדבר לידיעת הורי המפגר
 או אפוטרופםו׳ כדי שיהיו מוכנים להליכים בהפעלת

 החוק.

 פקידי סעד כשיתמנו במיוחד לצורך החוק
~ המוצע יחקרו בכל מקרה שנודע להם על ג ׳ " 
 מפגר. לשם מילוי תפקידם יהיו דשאים לדרוש תשובות
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 7, (א) מצאה ועדת אבחון כי אדם שענינו הובא בפניה הוא מפגר, תחליט, לאחר
 שנתנה למפגר ולאחראי עליו הזדמנות נאותה להשמיע את דבריהם, על דרכי הטיפול

 במפגר, ותודיע עליהן למפגר או לאחראי עליו.

 (ב) בקביעת דרכי הטיפול תתחשב ועדת האבחון בדתו של המפגר ובכל משאלה
 סבירה שלו ושל האחראי עליו.

 8, תוך שלושים יום מיום מסירת הודעת ועדת האבחון לפי סעיף 7, רשאי המפגר או
 האחראי עליו לערור על החלטת ועדת האבחון לפני ועדת ערר.

 9, (א) שר הסעד יקים ועדות ערר ויקבע את תחום שיפוטן.
 (ב) ועדת ערר תהיה של שלושה:

 (1) שופט או מי שכשיר להיות שופט בית משפט שלום, שמינה לבך שר
 המשפטים והוא יהיה יושב ראש הועדה;

 (2) פקיד סעד שמינה שר הסעד;
 (3) רופא פסיכיאטר שמינה שר הסעד בהתייעצות עם שר הבריאות.

 10, ועדת ערר תהיה רשאית -
 ג1) לדחות את הערר!

 (2) לקבל את הערר ולקבוע כי האדם הנוגע בדבר אינו מפגר או כי אין צורך
 לקבוע לגביו דרכי טיפול לפי חוק זה;

 (3) לקבל את הערר ולהחזיר את הענין לועדת אבחון על מנת שתערוך בדיקות
 או חקירות נוספות ותשוב ותקבע לפי תוצאותיהן את דרכי הטיפול.

 11, לא בא מפגר לפני ועדת אבחון, או לא עבר בדיקות בהתאם להוראותיה באמור בסעיף
 6, או לא דאג המפגר או האחראי עליו לביצוען של דרכי הטיפול שעליהן החליטה ועדת
 אבחון, רשאי בית המשפט, על פי בקשת פקיד סעד, לצוות על נקיטת אחד או יותר מאמצעים

 אלה:
 (1) העמדת המפגר תחת השגחתו של פקיד סעד;

 (2) החזקתו של המפגר במעון;
 (3) כל פעולה אחרת הנראית לבית המשפט דרושה כדי להבטיח כי המפגר
 יובא לפני ועדת אבחון, שייבדק בהתאם להוראותיה או שיבוצעו דרכי הטיפול

 שעליהן החליטה הועדה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 החלטת ועדת
 אבחון

 איבה רשאית להחליף דרך טיפול, אך מוסמכת היא להח
 זיר את העבין לועדת האבחון, לדורות לה לקיים בדיקות
 וחקירות נוספות ולקבוע מחדש לפי תוצאותיהן את דרבי

 הטיפול.

 סעיפים כדי להבטיח שהמפגר יובא לפני ועדת
 11 — 13 אבחון ויקבל את הטיפול הדרוש לו/ יוסמך
 בית משפט השלום לצוות׳ במקרה מתאים, על נקיטת
 אמצעי כסיה׳ וביניהם - החזקת המפגר במעון או העמדתו
 תחת השגחתו של פקיד סעד. החלטות בית המשפט ייצאו
 לפועל על ידי פקיד מעד ולא על ידי לשכת ההוצאה
 לפועל שליד בית המשפט. בית המשפט נם מוםמך לחייב
 את האחראי על מפגר במתן ערובה כספית למילוי הור

 אותיו.

 כדי להצטייד בכל הידיעות הדרושות לה למילוי תפקי
 דה, רשאית ועדת אבחון להזמין ולחקור עדים, ולצוות על
 עריכת בדיקות רפואיות ואחרות. ומאחר שהיא רשאית
 להחליט גם על דרך טיפול המוציאה את המפגר ממסנרת
 החיים שהורגל בה׳ יהיה עליה בעשותה כן להתחשב

 בדתו של המפגר ובמשאלדת סבירות אחרות.

 סעיפים על החלטת ועדת אבחון רשאי המפגר או
 8 — 18 האחראי עליו לעדור לפני ועדת ערד.
 יושב־ראש ועדת העדר יהיה תמיד שופט או עורך דין
 בשיר להתמנות שופט בית משפט שלום. ועדת הערר
 רשאית לבטל את החלטת ועדת האבחון ולקבוע שהאדם
 נושא הערר אינו מפגר או אינו זקוק לטיפול; היא עצמה

 ערר

 ועדות עדר

 החלטת ומדת ערר

 אניצעי־כפיה
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 12. החלטת בית המשפט לפי סעיף 11 תוצא לפועל על ידי פקיד סעד אלא אם בית המשפט הוצאת לפועל
 הורה אחרת.

י עריבה פ ו ל נ ת י ב  13. בית משפט רשאי לחייב אחראי על מפגר במתן ערובה למילוי הוראות ש
 סעיף 11.

 14. בית המשפט רשאי לחייב את המפגר, ואת האחראי עליו אם הוא חייב במזונות המפגר הוצאותטיפול
 ובמידת חיובו, שישאו בהוצאות דרכי הטיפול שעליהן החליטה ועדת האבחון, כולן או

 מקצתן.

 15. החלטה של בית משפט לפי חוק זה ניתנת לערעור לפני בית משפט מחוזי; בערעור
 על החלטה לפי סעיפים 12,11 או 13 ידון בית המשפט המחוזי בשופט אחד.

 16. (א) פקיד סעד חייב מזמן לזמן ולא פחות מאחת לשלוש שנים לשוב ולהביא את
 ענינו של מפגר לפני ועדת אבחון.

 (ב) על ענין שהובא לפני ועדת אבחון כאמור בסעיף קטן(א), יחולו הוראות סעיפים
 6 עד 15 בשינויים המחוייבים.

 17. (א) סבור פקיד סעד, כי נשקפת למפגר סכנה תכופה או שהמפגר זקוק לטיפול אמצעיחירופ
 רפואי או אחר שאינו סובל דיחוי, רשאי הוא, אף לפני שענינו של המפגר הובא לפני
 ועדת אבחון ואף ללא הסכמת המפגר או האחראי עליו, לנקוט כל האמצעים הדרושים,
 לדעת פקיד הסעד, למניעת אותה סכנה או למתן אותו טיפול; ובלבד שלא יוחזק מפגר יותר

 משבוע ימים מחוץ לרשותו של האחראי עליו בלי אישור בית המשפט.
 . (ב) פקיד סעד אשר נקט אמצעי חירום לפי סעיף קטן (א) יודיע על כך לבית

 המשפט והוא רשאי לשנותם או לבטלם.

 (ג) מי שעשה מעשה, אגב טיפול רפואי או אחר במפגר, על פי בקשת פקיד סעד
 בתוקף סמכותו לפי סעיף זה, לא יהיה אחראי בנזיקין בשל כך בלבד שלא קיבל את הסכמתו

 של המפגר או האחראי עליו.

 ערעור

 דיון מהדש

ר ב ס  ה

 לזמן את ענינו של המפגר לועדת האבחון בדי שתבדוק
 את המקרה מחדש. דיון חדש בועדת אבחון יתקיים לא

 פחות מאחת לשלוש שנים.

 סעיף ך ן לפעמים מנלה פקיד הםפד שנשקפת למפגר
 סכנה תכופה׳ או שהוא זקוק לטיפול שאינו
 סובל דיחוי(למשל׳ האחראי על המפגר חלה ואינו מסונל
 עוד להשניח על שלומו׳ או מצב בריאותו של המפגר
 מחייב אשפוזו התכוף בבית חולים). מוצע אפוא׳ כי
 במקרים דחופים אלה יהיה פקיד הסעד מוסמך לנקוט
 באמצעי החירום הנראים לו דרושים. סמכות דומה ניתנת
 לפקיד סעד לגבי קטין נזקק על פי הוראות חוק הנועד

 (טיפול והשגחה)׳ תש״ך—1960.
 בל אימת שפקיד הסעד ישתמש בסמכות מיוחדת זו*
 יודיע מיד לבית המשפט שיהיה מוסמך לבטל או לשנות
 את אמצעי החירום. מכל מקום לא יחיה פקיד הסעד רשאי
 להוציא את המפגר מרשותו של האחראי עליו לתקופה
 העולה על שבוע אחד בלי לקבל אישור לכך מבית

 המשפט.

י ר ב  ד

 סעין* 14 טיפול במפגר יכול שיעלה בסף רב. במידה
 שהמפגר או האחראי עליו יכולים לשאת
 בהוצאות אלה רשאי בית המשפט לחייבם לעשות כן.
 אולם האחראי על מפגר לא יחוייב לשאת בתוצאות טיפול
 יותר מן המידה שהוא חייב בה במזונות המפגר. חיובו
 במזונות ייקבע בשים לב לנסיבות ועל פי קרבתו המשפח
 תית למפגר׳ בהתאם להוראות החוק לתיקון דיני המשפחה

 (מזונות)׳ תשי״ט־־־1959.

 סעיף 15 על החלטת בית משפט השלום לפי החוק
 המוצע תהיה זכות ערעור לביו! המשפט
 המחוזי. בערעור על החלטת בית משפט שלום בדבר
 חיוב הוצאות טיפול ישבו שלושה שופטים׳ ואילו ערעור

 על החלטה בדבר אמצעי כפיה יובא לפני שופט יחיד.

 סעיף 6 ן כדי שיהיה מעקב מתמיד אחרי תוצאות
 הטיפול הניתן למפנר ואחרי כל שינוי
 במצבו׳ מתייג החוק המוצע את פקיד הסעד שיחזיר מזמן
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 18. מי שהגיע אליו תוך כדי ביצוע חוק זה ידיעה בדבר מפגר, ישמרנה בסוד ולא יגלנה
 אלא אם הורשה לכך על ידי בית משפט או יש צורך בכך לשם ביצוע כל חוק או לאדם שיש

 לו ענין מוצדק לקבל את הידיעה.

 19. (א) אלה דינם מאסר ששה חדשים:

 (1) המפריע לפקיד סעד או לאדם אחר בביצוע תפקיד שהוטל עליו על פי חוק
 זה או על פי החלטת ועדת אבחון, ועדת ערר או בית משפט:

 (2) העובר על הוראות סעיף 18.

 (ב) אלה דינם קנס 1000 לירות:
 (1) מי שאינו מוסר הודעה לפי סעיף 3 כשהוא חייב לעשות כן;

 (2) מי שאינו מתייצב לפני ועדת אבחון או ועדת ערר כשהוזמן לעשות כן
 ומי שמסרב לענות לשאלות שהוצגו לו בועדות אלה;

 (3) מי שאינו מציית להוראות של פקיד סעד לפי חוק זה, או שאינו משיב
 לשאלות פקיד סעד בחקירה שנערכה לפי סעיפים 4 או 6 (3).

 סודיות

 ענשין

 אי-תהולת החיק 20. חוק זה לא יחול על מפגר הנמצא במאסר או במעצר חוקי.

 21, אין חוק זה בא לגרוע מחיובים לפי כל דין אחר.

 22, (א) שר הסעד ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
 לביצועו.

 גב) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין להליכים לפי חוק זה בבתי משפט
 ובועדות ערר.

 (ג) שר הסעד ימבה לצורך חוק זה, מבין אנשים שהם כשירים לעבודה סוציאלית
 י כאמור בחוק שירותי הסעד, תשי״ח-1958», פקיד סעד ראשי ופקידי סעד שיפעלו על פי

 הוראותיו. •

 שמירת חיובים
 אחרים

 ביצוע ותלנות

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 9 ן מוצע לקבוע עונש מאסר על הפרעות
 לביצוע החוק ועל גילוי ידיעות הנוגעות׳
 למפגר; על הפרות אחרות של חובות המוטלות לפי החוק

 מוצע להסתפק בקנס.

 סעיף 20 בדי למנוע התנגשות עם ההוראות החלות
 על עציר או אסיר, לא יחולו הודאות
 החוק המוצע על מפגר הנמצא כדין במאסר או מעצר.

 סעיף 21 החוק המוצע אינו בא לשחרר אנשים
 ומוסדות מחובותיהם על פי חוקים אחרים,
 בגון אחריות קרוב למזונות המפגר או חובות ההורים

 והמדינה על פי חוק לימוד חובה׳ תש״ט—1949.

 סעיף 22 שר הסעד מופקד על ביצוע החוק והוא
 מוסמך להתקין תקנות לביצועו׳ אולם
 סדרי הדין בהליכים בועדות ערר ובבתי המשפט יקבע

 שר המשפטים.

 כדי למנוע תביעות טורדניות הנובעות מוזשימוש בסמ
 כות זו מוצע׳ בי אדם לא ישא באהריוח בנזיקין בשל בך
 בלבד שלא גתקבלה הסכמתו של המפגר או האחראי
 עליו לפעולת החירום הנדונה. במובן, אין הוראה זו
 מסירה מפקיד הסעד, או מן הפועלים על פי הוראותיו׳

 את חובת הזהירות הרגילה כלפי המפגר.

 סעיף 8 ן ידיעות הנוגעות למפגר הן אישיות ופרטיות
 ופרסומן עלול להזיק למפגר ולגרום סבל
 גפשי לאחראים עליו. על כן מחייב החוק המוצע, כי
 ידיעות אלה יישמדו בסוד ומרשה את גילוין רק בשלושח
 המקרים המפורטים בחוק. כדוגמה לאדם שיש לו ענין
 מוצדק לקבל ידיעה כזו׳ אפשר לציין רופא הבא לטפל
 במפגר או פרקליט הבא לייצגו בבית משפט, כשמצבו
 השכלי של המפגר עלול להיות גורם בקביעת אחריותו

 הפלילית או האזרחית.

 4 ם׳׳ח תשי״ח׳ עמי 103.
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, ירושלים  המחיר 18 אגורות הודפס ןי״י המדפיס הממשלתי


