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תקנות אימוץ ילדים )הסכמת הורה(, התשע"ב-2011

החוק(,	 	- )להלן	 ילדים,	התשמ"א-11981	 אימוץ	 לחוק	 9)ג(	 סעיף	 לפי	 סמכותנו	 	בתוקף	 	
ובתוקף	סמכות	שר	המשפטים	לפי	סעיף	10)א(	לחוק	מותקנות	תקנות	אלה:

הסכמת	הורה	למסירת	ילדו	לאימוץ	לפי	סעיף	8א)א(	לחוק	תהיה	ערוכה	לפי	טופס	1	 	�1
שבתוספת�	

לחוק,	 9א)1(	 סעיף	 לפי	 לישראל	 מחוץ	 הניתנת	 לאימוץ	 ילדו	 למסירת	 הורה	 הסכמת	 	�2
תהיה	ערוכה	לפי	טופס	2	שבתוספת�	

	הורה	המבקש	לבטל	את	הסכמתו	לאימוץ	ילדו	או	לחזור	בו	ממנה	לפי	סעיף	10)א(	 )א( 	�3
לחוק,	יגיש	לבית	המשפט	בקשה	ערוכה	לפי	טופס	3	שבתוספת	ב–3	עותקים�

	בית	המשפט	ימציא	העתקי	הבקשה	- )ב(

	ליועץ	המשפטי	לממשלה; )1(

	לעובד	סוציאלי	ראשי,	כמשמעותו	בסעיף	36	לחוק� )2(

	לבקשה	יצורף	תצהיר	לאימות	עובדות	היסוד	שעליהן	נסמכת	הבקשה� )ג(

	היועץ	המשפטי	לממשלה	יהיה	המשיב	לבקשה� )ד(

תחילתן	של	תקנות	אלה	שלושים	ימים	מיום	פרסומן� 	�4

תוספת

טופס 1
)תקנה	1(

כתב הסכמת הורה למסירת ילדו לאימוץ

חלק א'

אני	החתום/ה	מטה:

	שם	קודם:	���������������������������������� 	שם	משפחה:	��������������������������������� שם	פרטי:	��������������������������������

	דת:	���������������������������������������������� 	מצב	משפחתי:	������������������������������ מס'	זהות:	�������������������������������

	שם	האב:	����������������������������������������� תאריך	לידה:	������������������������

ארץ	לידה:	������������������������������	עיר	לידה:	����������������������������������������

מצהיר	בזה	כי:	

	אביו	של	הילד 	 	אמו 	 אני	 	�1

	מס'	זהות	������������������������������������������������ שם	הילד	�����������������������������������������������������������

תאריך	לידה:	���������������������������������������������������

מקום	הלידה:	��������������������������������������������������	)להלן	-	הילד(

	במקום	������������������������������������������������������������� תאריך	מתן	ההסכמה	�����������������������������������������

	ו	����������������������������������������������������������������������� בפני:	���������������������������������������������������������������

__________
ס"ח	התשמ"א,	עמ'	293;	התשע"א,	עמ'	110� 	1

הסכמת	הורה	
למסירת	ילדו	

לאימוץ

הסכמת	הורה	
למסירת	ילדו	

לאימוץ	הניתנת	
מחוץ	לישראל

בקשה	לביטול	
הסכמת	הורה	או	

לחזרה	ממנה

תחילה
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אני	מעוניין	כי	ילדי	יימסר	לאימוץ	ולפיכך	אני	מסכים	שילדי	יימסר	לאימוץ� 	�2

	הסכמתי	זו	ניתנה	לאחר	שניתנו	לי	ההסברים	על	האפשרויות	לגדל	את	הילד	 )א( 	�3
בעצמי	או	בסיוע	שירותי	הרווחה	בדרכים	אחרות	הקבועות	בדין,	לרבות	באמצעות	
קבלת	עזרה	כלכלית	וטיפולית	כקבוע	בדין	וכמקובל	בשירותי	הרווחה,	במקום	למסור	

את	הילד	לאימוץ�	

לרבות	 האימוץ,	 משמעות	 על	 ההסברים	 לי	 שניתנו	 לאחר	 ניתנה	 זו	 	הסכמתי	 )ב(
השפעות	רגשיות	אפשריות	של	האימוץ	ושל	ההסכמה	למסירת	הילד	לאימוץ,	עלי	

ועל	הילד�	

הוסבר	לי	על	החשיבות	שיש	למסירת	פרטי	ההורה	השני	וכן	על	האפשרות	למסור	 	�4
פרטים	על	ההורה	השני	שיישמרו	בנפרד	ובצורה	חסויה;	פרטים	אלה	ישמשו	בעת	
הצורך	לאיתור	ההורה	האחר	למטרה	רפואית,	למטרת	בירור	יוחסין	או	למטרה	אחרת	

שאציין,	בלבד�

הוסבר	לי	על	אפשרותי	להשאיר	בתיק	האימוץ	מכתב	או	מזכרת	בעבור	הילד� 	�5

חלק ב'

הוסבר	לי	על	שלבי	הליך	האימוץ�	 	�6

הוסבר	לי	כי	האימוץ	מפסיק	את	החובות	והזכויות	שבין	הילד	לביני	ובין	שאר	קרוביו	 	�7
ואת	הסמכויות	הנתונות	להם	ביחס	אליו,	לרבות	לעניין	שלילת	הזכות	לקבל	מידע	על	
הילד,	על	הליכים	משפטיים	בעניינו,	על	זהות	המבקש	לאמצו	ועל	זהות	מי	שיאמצו,	
לי	השלכותיו	של	 כן	הוסברו	 בית	המשפט	אחרת	בצו	האימוץ;	כמו	 יורה	 זולת	אם	

האימוץ	על	זכויות	הירושה	של	ילדי�

הוסבר	לי	כי	מעת	חתימתי	על	כתב	הסכמה	זה	ועד	למתן	צו	האימוץ,	יהיו	זכויותיי,	 	�8
האימוץ,	 חוק	 לפי	 הסוציאלי/ת	 לעובד/ת	 נתונות	 הילד	 כלפי	 וסמכויותיי	 חובותיי	
	כמשמעותו	בסעיף	36	לחוק	אימוץ	ילדים,	התשמ"א-1981	)להלן	-	עובד/ת	סוציאלי/ת

לפי	חוק	האימוץ(�

הוסבר	לי	כי	-	 	�9

הסכמתי	זו	למסירת	הילד	לאימוץ	היא	סופית	ולכן	לא	תהיה	לי	כל	אפשרות	לחזור	בי,	
אלא	אם	כן	בית	המשפט	יתיר	לי	לחזור	בי,	בנסיבות	המפורטות	להלן:	

בית	המשפט	רשאי	להתיר	לי,	לפי	בקשתי	לחזור	בי	מהסכמתי	זו	מטעמים	מיוחדים	
שיירשמו	ובלבד	שבמועד	הגשת	הבקשה	טרם	חלפו	60	ימים	מיום	מסירת	הילד	למי	
לפי	 זה,	 הסכמה	 כתב	 על	 חתימתי	 מיום	 או	 לאמצו	 בכוונה	 לביתו	 לקבלו	 שהסכים	

המאוחר,	ובתנאי	שטרם	ניתן	צו	אימוץ;

כמו	כן,	הוסבר	לי	כי	בית	המשפט	רשאי	לבטל	את	הסכמתי	למסירת	ילדי	לאימוץ	אם	
מצא	שהתקבלה	באמצעים	פסולים	ובלבד	שבמועד	הגשת	הבקשה	טרם	חלפו	60	ימים	
מיום	מסירת	הילד	למי	שהסכים	לקבלו	לביתו	בכוונה	לאמצו	או	מיום	חתימתי	על	

כתב	הסכמה	זה,	לפי	המאוחר,	ובתנאי	שטרם	ניתן	צו	אימוץ�

לו	הזכות	לבקש	לעיין	בפנקס	האימוצים	 18	תהיה	 לגיל	 כי	בהגיע	הילד	 לי	 הוסבר	 	�10
ולקבל	פרטים	על	אודותיי�

ההסכמה	 כתב	 על	 החתימה	 בטרם	 גורם	 כל	 עם	 להתייעץ	 אפשרותי	 על	 לי	 הוסבר	 	�11
ולהיות	מלווה	באדם	נוסף	במעמד	החתימה	על	כתב	ההסכמה�

ידוע	לי	כי	כתב	הסכמה	זה	עשוי	לשמש	ראיה	בבית	המשפט	להסכמתי	לאימוץ� 	�12
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חלק ג'

פרטי	ההורה	האחר: 	�13

שם	פרטי:	�������������������������������������������������������������������

שם	משפחה:	�������������������������������������������������������������

גיל:	����������������������������������������������������������������

מס'	זהות:	������������������������������������������������

דת:	�������������������������������������������������

מצב	משפחתי:	�����������������������������������������������

מקום	מגורים	ידוע:	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

פרטים	נוספים:	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

פרטי	ההורה	האחר	במקרה	של	סירוב: 	�14

אני	מסרב	למסור	את	פרטי	ההורה	האחר�	

הפרטים	שאני	מוכן	למסור	על	ההורה	האחר,	באופן שאינו חסוי,	הם:	

דת:	�����������������������������������������������������

מצב	משפחתי:	������������������������������������������������������

אחר:	��������������������������������������������������������������������������

מקום	מגורים	ידוע:	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

פרטים	נוספים:	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

הצורך	 בעת	 ישמשו	 אלה	 פרטים	 חסויה;	 ובצורה	 בנפרד	 שיישמרו	 פרטים	 מסרתי	 	�15
אחרת,	 למטרה	 או	 יוחסין	 בירור	 למטרת	 רפואית,	 למטרה	 האחר	 ההורה	 לאיתור	 רק	

המפורטת	להלן:

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

חלק ד'

ולאחר	 חופשי	 ורצון	 הבנה	 מתוך	 נעשית	 זה	 הסכמה	 כתב	 על	 חתימתי	 כי	 מצהיר/ה	 אני	
שהוסברו	לי	בשפה	�����������������������������������������	המובנת	לי	המידע	וההסברים	המפורטים	לעיל�

תאריך	������������������������������������������������																										חתימת	הורה	�����������������������������������������������������

חלק ה'

אני	עובד/ת	סוציאלי/ת	לפי	חוק	האימוץ	������������������������������������������,	מאשר/ת	כי	—

הנדרשים	 וההסברים	המפורטים	 המידע	 את	 יכולתי,	 כמיטב	 הילד,	 להורה	 הסברתי	 	)1(
בחוק	אימוץ	ילדים	)כאמור	בסעיף	9)ד()1(	לחוק	אימוץ	ילדים(,	לרבות	כמפורט	בסעיפים	
3	עד	5	לכתב	הסכמה	זה	והכל	כמפורט	בפרוטוקול	שנערך	במועד	החתימה	על	כתב	
ההסכמה	והמצוי	בתיק	השירות	למען	הילד	במשרד	הרווחה	והשירותים	החברתיים�	

החתום	 	������������������������������������������� שופט/דיין/משפטן	 ובפני	 בפניי	 חתם/ה	 הילד	 הורה	 	)2(
מטה,	על	כתב	הסכמה	זה�

חתימת	עובד/ת	סוציאלי/ת	לפי	חוק	האימוץ	�����������������������������������������������������������������������������������������
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חלק ו'

אני	שופט/דיין/משפטן	���������������������������������������������������,	מאשר	כי	—

אני	שופט/דיין/משפטן	����������������������������������������������,	מאשר/ת	בזה	שהיום	������������������������������	 	)1(
ב	���������������������������������������������������,	בנוכחות	עובד/ת	סוציאלי/ת	לפי	חוק	האימוץ	�����������������
�������������������������������������,	זיהיתי	את	הורה	הילד	���������������������������������������������	לפי	תעודת	זהות/
������������������������������,	הקראתי	לפניו/ה	את	כתב	ההסכמה	הזה	והסברתי	לו/ה 	דרכון	מס'	
ילדים	 אימוץ	 בחוק	 הנדרשים	 המפורטים	 וההסברים	 המידע	 את	 יכולתי,	 כמיטב	
)כאמור	בסעיף	9)ד()2(	לחוק	אימוץ	ילדים(,	לרבות	כמפורט	בסעיפים	6	עד	11	לכתב	

הסכמה	זה	והוא/היא	אישר/ה	שהבין/ה	את	הדברים�

הורה	הילד	חתם/ה	בפניי	ובפני	עובד/ת	סוציאלי/ת	לפי	חוק	האימוץ	����������������������������� 	)2(
����,	על	כתב	הסכמה	זה�

חתימת	שופט/דיין/משפטן	���������������������������������������������������������������������������

חלק ז'

חוק	 לפי	 סוציאלי/ת	 עובד/ת	 ואני	 	������������������������������������������������������ שופט/דיין/משפטן	 אני	
���������������������������� כי	במעמד	חתימתו/ה	של	 ����������������������������������������������������������	מאשרים,	 האימוץ	
��������������������������������������	על	הסכמת	הורה	לאימוץ	ביחס	לילדו/תו	שנולד	ביום	����������������������������,	
נכח	מר/גברת	������������������������������������������������	בעל/ת	תעודת	זהות	מס'	��������������������������������������,	וזאת	

לפי	בקשת	ההורה�	

הוא	 החתימה,	 במעמד	 שנכח/ה	 	,��������������������������������������� מר/גברת	 לבין	 ההורה	 בין	 הקשר	
כדלקמן	�����������������������������������������������������������������������������������

חתימת	שופט/דיין/משפטן	��������������������������������������������������������������������������������������������

חתימת	עובד/ת	סוציאלי/ת	לפי	חוק	האימוץ	�������������������������������������������������������

טופס 2
)תקנה	2(

כתב הסכמת הורה למסירת ילדו לאימוץ - מחוץ לישראל

חלק א'

אני	החתום/ה	מטה:

	שם	קודם:	������������������������������� 	שם	משפחה:	���������������������������������� שם	פרטי:	�����������������������������

דרכון	)שם	המדינה	שהנפיקה	את	הדרכון(	���������������������������������	מס'	������������������������������������������

תעודת	זהות	)שם	מדינת	האזרחות(	�������������������������������������	מס'	��������������������������������������������������

מצב	משפחתי:	����������������������������������������������	דת:	��������������������������������������������������

	שם	האב:	������������������������������������������������� תאריך	לידה:	�������������������������������������������������������

ארץ	לידה:	��������������������������������������������	עיר	לידה:	�������������������������������������������������������������

מצהיר	בזה	כי:	

	אביו	של	הילד 	 	אמו 	 אני	 	�1

	תאריך	לידה	����������������������������������������������������� שם	הילד	������������������������������������������������������������

																																																													מקום	הלידה:	���������������������������������������������������
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מס'	זהות	ישראלי:	���������������������������������������������������������������

דרכון	מס'	����������������������������������������	ממדינת	����������������������������������������	)להלן	-	הילד(

	במקום	���������������������������������������������������������� תאריך	מתן	ההסכמה	�����������������������������������������������

בפני	מר/גב'	��������������������������������������	נציג	דיפלומטי/קונסולרי	במדינת	�������������������������������������

אני	מעוניין	כי	ילדי	יימסר	לאימוץ,	ולפיכך	אני	מסכים	שילדי	יימסר	לאימוץ�	 	�2

חלק ב'

ידוע	לי,	כי	ישנה	חשיבות	למסירת	פרטים	מזהים	של	ההורה	השני�	 	�3

אם	אחליט	שלא	לעשות	כן	-	ידועה	לי	האפשרות	למסור	פרטים	על	ההורה	השני,	
ההורה	 לאיתור	 הצורך	 בעת	 ישמשו	 אלה	 פרטים	 חסויה;	 ובצורה	 בנפרד	 שיישמרו	

האחר	למטרה	רפואית,	למטרת	בירור	יוחסין	או	למטרה	אחרת	שאציין,	בלבד�

פרטי	ההורה	האחר: 	�4

	שם	משפחה	������������������������������������������������������ שם	פרטי	�����������������������������������������������

מס'	זהות	ישראלי	������������������������������������������������	

מס'	דרכון		����������������������������������������������	ממדינת	��������������������������������������������������������	

אזרח	מדינת:	������������������������������������������������������������������������

מצב	משפחתי:	���������������������������������������������	דת:	���������������������������������������������������������

מקום	מגורים	ידוע:	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

פרטים	נוספים:	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

פרטי	ההורה	האחר	במקרה	של	סירוב: 	�5

אני	מסרב	למסור	את	פרטי	ההורה	האחר�	

הפרטים	שאני	מוכן	למסור	על	ההורה	האחר,	באופן שאינו חסוי,	הם:	

דת:	���������������������������������������������������������������������������������������

מצב	משפחתי:	�����������������������������������������������������������������

אחר:	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

מקום	מגורים	ידוע:	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

פרטים	נוספים:	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

מדינת	 של	 דיפלומטי/קונסולרי	 נציג	 	�������������������������������������������������������� למר/גברת	 מסרתי	 	�6
ישראל	ב	���������������������������������������������	פרטים	שיישמרו	בנפרד	ובצורה	חסויה;	פרטים	אלה	
ישמשו	בעת	הצורך	רק	לאיתור	ההורה	האחר	למטרה	רפואית,	למטרת	בירור	יוחסין	

או	למטרה	אחרת,	המפורטת	להלן:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ידוע	לי,	כי	באפשרותי	להשאיר	מכתב	או	מזכרת	בעבור	הילד	שישמר	בתיק	האימוץ� 	�7

ידוע	לי,	כי	האימוץ	מפסיק	את	החובות	והזכויות	שבין	הילד	לביני	ובין	שאר	קרוביו	 	�8
ואת	הסמכויות	הנתונות	להם	ביחס	אליו,	ובין	השאר	נשללת	זכותי	לקבל	מידע	על	
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הילד,	על	הליכים	משפטיים	בעניינו,	על	זהות	המבקש	לאמצו	ועל	זהות	מי	שיאמצו,	
אינו	 כי	האימוץ	 לי,	 ידוע	 כן	 כמו	 בצו	האימוץ;	 בית	המשפט	אחרת	 יורה	 אם	 זולת	

מפסיק	את	זכויות	הילד	כיורש	של	הוריו	ושל	שאר	קרוביו�	

ידוע	לי	כי	מעת	חתימתי	על	כתב	הסכמה	זה	ועד	למתן	צו	האימוץ,	יהיו	זכויותיי,	 	�9
חוק	 לפי	 בישראל	 הסוציאלי/ת	 לעובד/ת	 נתונות	 הילד	 כלפי	 וסמכויותיי	 חובותיי	

האימוץ	הישראלי�

ידוע	לי	כי	מסירת	הילד	לאימוץ	היא	סופית	ולכן	לא	תהיה	לי	כל	אפשרות	לחזור	בי,	 	�10
אלא	אם	כן	בית	המשפט	יתיר	לי	לחזור,	בנסיבות	המפורטות	להלן:

מטעמים	 זו	 מהסכמתי	 בי	 לחזור	 בקשתי	 לפי	 לי,	 להתיר	 רשאי	 יהיה	 המשפט	 בית	
מיוחדים	שיירשמו	ובלבד	שבמועד	הגשת	הבקשה	טרם	חלפו	60	ימים	מיום	מסירת	
הילד	למי	שהסכים	לקבלו	לביתו	בכוונה	לאמצו	או	מיום	חתימתי	על	כתב	הסכמה	

זה,	לפי	המאוחר,	ובתנאי	שטרם	ניתן	צו	אימוץ�	

כמו	כן,	ידוע	לי,	כי	בית	המשפט	יהיה	רשאי	לבטל	את	הסכמתי	למסירת	ילדי	לאימוץ	
אם	מצא	שהתקבלה	באמצעים	פסולים	ובלבד	שבמועד	הגשת	הבקשה	טרם	חלפו	60	
ימים	מיום	מסירת	הילד	למי	שהסכים	לקבלו	לביתו	בכוונה	לאמצו	או	מיום	חתימתי	

על	כתב	הסכמה	זה,	לפי	המאוחר,	ובתנאי	שטרם	ניתן	צו	אימוץ�	

ידוע	לי,	כי	בהגיע	הילד	לגיל	18	תהיה	לו	הזכות	לבקש	לעיין	בפנקס	האימוצים	ולקבל	 	�11
פרטים	על	אודותיי�

ההסכמה	 כתב	 על	 החתימה	 בטרם	 גורם	 כל	 עם	 להתייעץ	 באפשרותי	 כי	 לי,	 ידוע	 	�12
ולהיות	מלווה	באדם	נוסף	במעמד	החתימה	על	כתב	ההסכמה�

ידוע	לי	כי	כתב	הסכמה	זה	עשוי	לשמש	ראיה	בבית	המשפט	להסכמתי	לאימוץ� 	�13

חלק ג'

אני	מצהיר/ה	כי	חתימתי	על	כתב	הסכמה	זה	בשפה	���������������������������������,	המובנת	לי,	נעשית	
מתוך	הבנה	ורצון	חופשי�

תאריך	������������������������������������������																																	חתימת	הורה	�������������������������������������������������

חלק ד'

אני	מר/גברת	�����������������������������������������������	נציג	דיפלומטי/קונסולרי	של	ישראל	ב	�����������������������������	
מאשר/ת	כי:

ביום	������������������������������������	התייצב/ה	לפניי	במשרדי	מר/מרת		������������������������������שזהותו/ה	 	�1
הוכחה	לי	על	פי	—	

דרכון	מס'	������������������������������������������	ממדינת	������������������������������������������

תעודת	זהות	מס'	���������������������������	ממדינת	������������������������������������������

בשפה ילדו	 לאימוץ	 הורה	 הסכמת	 כתב	 על	 החופשי	 מרצונו/נה	 בפניי	 	וחתם/מה	
ה	���������������������������������������������������לאחר	שהצהיר	בפניי	כי	שפה	זו	מובנת	לו�

אם	אדם	נוסף	נכח	במעמד	החתימה	על	כתב	ההסכמה	יש	למלא	חלק	זה	-	 	�2

אני	מר/גברת	�������������������������������������������������	נציג	דיפלומטי/קונסולרי	של	ישראל	במדינת	
����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������	על	הסכמת	הורה	לאימוץ	 מאשר,	כי	במעמד	חתימתו/ה	של	
	������������������������������������� מר/גברת	 נכח	 	,��������������������������������������� ביום	 שנולד	 לילדו/תו	 ביחס	
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��������������������������������������������/תעודת	זהות	 �����������������������������������������	ממדינת	 בעל/ת	דרכון	מס'	
מס'	������������������������������������������	ממדינת	���������������������������������������,	וזאת	על	פי	בקשת	ההורה�	

����������������������������������,	שנכח/ה	במעמד	החתימה,	הוא	 הקשר	בין	ההורה	לבין	מר/גברת	
כדלקמן	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
																																																																																				חתימה	וחותמת	של	הנציג	הדיפלומטי/קונסולרי

טופס 3

)תקנה	3(

בבית	המשפט	לענייני	משפחה	ב	���������������������������������������������

בבקשת:	�����������������������������������������������	)שם	פרטי	ומשפחה(

ת"ז	מס'	������������������������������������������������

כתובת:	������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

מס'	טלפון:	������������������������������������������

באמצעות	עו"ד	�������������������������������

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

המשיב:					היועץ	המשפטי	לממשלה

ע"י	ב"כ	במשרד	הרווחה	והשירותים	החברתיים

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

בעניין:							הקטין/נה	������������������������������������������

נולד/ה	ביום	������������������������������������

מס'	זהות	�������������������������������������������	)להלן	-	הילד(

ובעניין:					חוק	אימוץ	ילדים,	התשמ"א—1981
)להלן	—	חוק	האימוץ(�

בקשה לביטול או חזרה מהסכמה לאימוץ לפי סעיף 10)א( לחוק האימוץ

כב'	בית	המשפט	מתבקש:

	לבטל	את	הסכמתי	למסירתו	של	ילדי	לאימוץ� 

	להרשות	לי	לחזור	בי	מהסכמתי	למסירתו	של	ילדי	לאימוץ� 

)יש	לסמן	את	החלופה	המבוקשת(�	

ואלה	נימוקי	הבקשה:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
																																																																																																																חתימה
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תצהיר

אני	הח"מ	���������������������������������������������,	מס'	זהות	��������������������������������������������������,	לאחר	שהוזהרתי	כי	
עלי	לומר	את	האמת,	וכי	אהיה	צפוי/ה	לעונשים	הקבועים	בחוק	אם	לא	אעשה	כן,	מצהיר/

ה	בזה	בכתב	כי	העובדות	בבקשתי	הנ"ל	הן	נכונות	ובידיעתי	האישית�

תאריך	������������������������������������������������																										חתימת	הורה	�����������������������������������������������������

אני	הח"מ	����������������������������������������������������������������������	מאשר	בזה	כי	ביום	���������������������������������	הופיע	
מס'	 זהות	 תעודת	 לפי	 אישית/שזיהיתיו	 לי	 המוכר	 	�������������������������������������������������������������� לפניי	
����������������������������������������������������������	ולאחר	שהזהרתיו	כי	עליו	לומר	את	האמת	בלבד	ואת	האמת	
כולה	וכי	יהיה	צפוי	לענשים	הקבועים	בחוק	אם	לא	יעשה	כן,	אישר	את	נכונות	הצהרתו	

דלעיל	וחתם	עליה	בפניי�
����������������������������������������������������������

																																																																																																																				חתימה	מקבל	התצהיר

ט'	באלול	התשע"א	)8	בספטמבר	2011(
)חמ	3-4299(

נאמן יעקב	
שר	המשפטים

ן כחלו משה	
שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(, התשע"ב-2011

]נוסח	משולב[,	התשמ"ד- ו–109	לחוק	בתי	המשפט	 	108 לפי	סעיפים	 	בתוקף	סמכותי	 	
11984,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

התקנות	 	- )להלן	 התשמ"ד-21984	 האזרחי,	 הדין	 סדר	 לתקנות	 	274 עד	 	272 תקנות	 	�1
העיקריות(	-	בטלות�	

בתוספת	הראשונה	לתקנות	העיקריות,	טופס	30	-	בטל� 	�2

תחילתן	של	תקנות	אלה	שלושים	ימים	מיום	פרסומן� 	�3

ט'	באלול	התשע"א	)8	בספטמבר	2011(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1778(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198� 	1
ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	2220;	התשע"א,	עמ'	62,	עמ'	109	ועמ'	934� 	2

תקנות העיריות )מכרזים( )תיקון(, התשע"ב-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	198	ו–347	לפקודת	העיריות1,	אני	מתקין	תקנות	אלה: 	

בתקנות	העיריות	)מכרזים(,	התשמ"ח-21987,	בתקנה	3	—	 	�1

	בפסקה	)2(,	אחרי	פסקת	משנה	)יב(	יבוא: )1(

	המקרקעין	מועברים	בדרך	של	שכירות	לתאגיד	שהעירייה	התקשרה	עמו	 ")יג(
לצורך	ביצוע	מיזם	לפי	תקנה	3)14(	ולמשך	תקופת	ההתקשרות�";

	ביטול	תקנות
272	עד	274

תיקון	התוספת	
הראשונה

תחילה

תיקון	תקנה	3

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 	1
ק"ת	התשמ"ח,	עמ'	229;	התשס"ט,	עמ'	910� 	2
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	אחרי	פסקה	)10(	יבוא: )2(

	התקשרות	עם	המדינה	לביצוע	עבודת	תשתית"; ")10א(

	אחרי	פסקה	)13(	יבוא: )3(

	התקשרות	עם	תאגיד	המוכר	כמוסד	ללא	כוונת	רווח,	לרכישת	שירותים	 )14("
רווח	למטרה	של	 כוונת	 ללא	 יפעל	 מיזם	אשר	 ביצוע	 לצורך	 לביצוע	עבודה	 או	
חינוך,	תרבות,	רווחה	או	ספורט	בתחומה	של	העירייה,	ובלבד	שהעירייה	מחזיקה	
40%	לפחות	מהונו	של	התאגיד	האמור	או	מכוח	ההצבעה	בו	או	בכוח	למנות	

40%	לפחות	מחברי	הגוף	המנהל	שלו,	וכן	התקיימו	תנאים	אלה:

	התאגיד	תורם	ממקורותיו	מחצית	לפחות	מעלות	ביצוע	המיזם; )א(

הם	 המיזם	 ביצוע	 לעלות	 התאגיד	 מתרומת	 לפחות	 אחוזים	 	עשרים	 )ב(
ממקורות	שאינם	מתקציב	המדינה;

	התקשרויות	של	התאגיד	עם	צדדים	נוספים,	אשר	נובעות	מההתקשרות	 )ג(
בשינויים	 העירייה,	 על	 החל	 לדין	 בהתאם	 במכרז	 ייעשו	 העירייה,	 עם	

המחויבים;

	מועצת	העירייה	תאשר	מדי	שנה	את	תכנית	העבודה	לביצוע	המיזם;	 )ד(

בצו	 לאמור	 בהתאם	 התאגיד	 את	 לייסד	 לעירייה	 אישר	 הפנים	 	שר	 )ה(
העיריות	)הקמת	תאגידים(,	התש"ם-31980;

	לתאגיד	יש	אישור	ניהול	תקין	תקף	מהרשם	המוסמך	על	פי	דין;	בפסקת	 )ו(
משנה	זו,	"אישור	ניהול	תקין"	—	כפי	שיקבע	הרשם	המוסמך	לעניין"�

תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� 	�2

ט"ז	באלול	התשע"א	)15	בספטמבר	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-483(

שר	הפנים 	 	
__________

ק"ת	התש"ם,	עמ'	1087� 	3

תקנות אוויר נקי )הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים(, 
התשע"ב—2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	54)ב(	ו–81	לחוק	אוויר	נקי,	התשס"ח-12008	)להלן	—	החוק(,	 	
בהסכמת	שר	המשפטים,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנות	אלה	- 	�1

החברות,	 בחוק	 כהגדרתו	 מבקר,	 חשבון	 רואה	 שנתן	 אישור	 	- חשבון"	 רואה	 "אישור	
התשנ"ט-21999;

"הכנסה"	—	כהגדרתה	בפקודת	מס	הכנסה	]נוסח	חדש[3	)בתקנות	אלה	—	פקודת	מס	
הכנסה(;

תחילה

הגדרות

__________
ס"ח	התשס"ח,	עמ'	752� 	1
ס"ח	התשנ"ט,	עמ'	189� 	2

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	6,	עמ'	120� 	3
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"מחזור	עסקאות"	—

	לעניין	תאגיד	שאינו	מלכ"ר	—	מחזור	עסקאות	של	עוסק	כהגדרתו	בחוק	מס	 )1(
ערך	מוסף,	התשל"ו—41975	)בתקנות	אלה	-	חוק	מע"מ(;

	לעניין	מלכ"ר	—	כהגדרת	מחזור	בתוספת	השנייה	לחוק	העמותות,	התש"ם— )2(
;51980

"מלכ"ר"	—	כהגדרתו	בחוק	מע"מ;

"מפר"	—	כמשמעותו	בסעיף	50	לחוק�

	הממונה	רשאי	להפחית	למפר	את	סכום	העיצום	הכספי,	בשיעורים	שלהלן,	אם	 )א( 	�2
התקיימה	אחת	או	יותר	מנסיבות	אלה:

	המפר	לא	הפר	הוראה	מהוראות	החוק	או	לפיו	בחמש	השנים	שקדמו	להפרה	 )1(
—	20	אחוזים;

	המפר	הפר	הוראה	מהוראות	החוק	או	לפיו	בחמש	השנים	שקדמו	להפרה,	 )2(
ואולם	בשנתיים	שקדמו	להפרה	לא	הפר	את	ההוראה	שבשלה	הוטל	העיצום	ולא	

הפר	הוראה	אחרת	יותר	מפעם	אחת	—	10	אחוזים;	

	המפר	הפסיק	את	ההפרה	מיוזמתו	ודיווח	עליה	לממונה	—	30	אחוזים; )3(

	המפר	נקט	פעולות	למניעת	הישנות	ההפרה	ולהקטנת	הנזק,	והכל	להנחת	 )4(
דעתו	של	הממונה	—	20	אחוזים;

	המפר	הוא	יחיד	והממונה	שוכנע	כי	ההפרה	נגרמה	בשל	נסיבות	אישיות	 )5(
קשות	 אישיות	 נסיבות	 שהתקיימו	 או	 הכספי	 העיצום	 של	 הפחתה	 המצדיקות	

המצדיקות	שלא	למצות	את	הדין	עם	המפר	—	15	אחוזים�

	התקיימו	לגבי	מפר	כמה	נסיבות	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	רשאי	הממונה	להפחית	 )ב(
במצטבר,	 נסיבות	 אותן	 לצד	 המנויים	 השיעורים	 את	 הכספי	 העיצום	 מסכום	 למפר	
ובלבד	ששיעור	ההפחתה	המצטבר	לא	יעלה	על	50%	מסכום	העיצום	הכספי	הקבוע	

בשל	אותה	הפרה�

	הממונה	רשאי	להפחית	למפר	שהוא	אחד	מן	המפורטים	להלן	את	סכום	העיצום	 )א( 	�3
הכספי,	כך	שסכום	העיצום	הכספי	יהיה	כמפורט	להלן,	לפי	העניין:

	לתאגיד	שאינו	מלכ"ר,	ואשר	מחזור	העסקאות	שלו	אינו	עולה	על	10	מיליון	 )1(
שקלים	חדשים	—	20	אחוזים	ממחזור	העסקאות	השנתי	של	המפר;	

מיליון	שקלים	חדשים	 	10 על	 עולה	 אינו	 	למלכ"ר	שמחזור	העסקאות	שלו	 )2(
—	10	אחוזים	ממחזור	העסקאות	השנתי	של	המפר,	ובלבד	שהגיש	לממונה,	בתוך	
התקופה	האמורה	בסעיף	51	לחוק,	תעודה	מאת	המנהל	כהגדרתו	בחוק	מע"מ,	

המעידה	על	רישומו	כמלכ"ר	לפי	החוק	האמור;	

	לאדם	אחר	—	10	אחוזים	מההכנסה	בשנת	הכספים	שקדמה	למועד	מסירת	 )3(
ההודעה	על	הכוונה	להטיל	עליו	עיצום	כספי�

	תקנת	משנה	)א(	תחול	בין	אם	הופחת	סכום	העיצום	הכספי	לפי	תקנה	2	ובין	אם	 )ב(
לאו�

הפחתת	סכומי	
העיצום	הכספי

הפחתה	בשל	
התחשבות	

במחזור	עסקאות

__________
ס"ח	התשל"ו,	עמ'	52� 	4
ס"ח	התש"ם,	עמ'	210� 	5
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	מפר	המבקש	הפחתה	של	סכום	עיצום	כספי	לפי	הוראות	תקנה	זו,	יגיש	לממונה	 )ג(
אישור	רואה	חשבון,	לעניין	גובה	מחזור	העסקאות	או	ההכנסה	של	המפר,	לפי	העניין,	

בתוך	30	ימים	ממועד	מסירת	ההודעה	על	הכוונה	להטיל	עליו	עיצום	כספי�

מפר,	 של	 בקשתו	 לפי	 כספי,	 עיצום	 תשלום	 פריסת	 על	 להורות	 רשאי	 	הממונה	 )א( 	�4
שצורף	לה	אישור	של	רואה	חשבון	המעיד	על	כך	שאין	ביכולתו,	לפי	תזרים	המזומנים	
הצפוי,	לשאת	את	התשלום	האמור,	בין	אם	החליט	הממונה	על	הפחתת	סכום	העיצום	

הכספי	לפי	תקנות	אלה,	ובין	אם	לאו�	

	הורה	הממונה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	לא	יעלה	מספר	התשלומים	על	עשרה	 )ב(
תשלומים	חודשיים;	לא	שילם	המפר	תשלום	חודשי	במועדו,	ישלם	את	העיצום	הכספי	

כולו	בפירעון	מיידי;	על	יתרת	התשלום	כאמור	יחולו	הוראות	סעיף	58	לחוק�

י"ג	באלול	התשע"א	)12	בספטמבר	2011(
ארדן גלעד	 	 	 )חמ	3-4316(

השר	להגנת	הסביבה 	 	

צו תכנון משק החלב )אישור מטרות המועצה לענף החלב בישראל )ייצור 
ושיווק((, התשע"ב—2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	42	לחוק	תכנון	משק	החלב,	התשע"א-12011	)להלן	-	החוק(,	אני	 	
מאשרת	את	מטרות	חברת	"המועצה	לענף	החלב	בישראל	)ייצור	ושיווק("	)להלן	-	המועצה(,	
בפסקאות	המפורטות	להלן	שבסעיף	2	לתזכיר	ההתאגדות	של	המועצה,	הואיל	והן	עולות	

בקנה	אחד	עם	סעיף	16)א(	לחוק:

	פסקאות	)א(	עד	)י(; )1(

במשק	 בקר	 לגידול	 בנוגע	 	- ו–)10(	 	)9( 	,)6( 	,)4( 	,)1( משנה	 פסקאות	 )יא(,	 	בפסקה	 )2(
החלב�

ז'	בתשרי	התשע"ב	)5	באוקטובר	2011(
קד ו נ רית	 או 	 	 )חמ	3-4352(

שרת	החקלאות	ופיתוח	הכפר 	 	
__________

ס"ח	התשע"א,	עמ'	762� 	1

פריסת	תשלום	
עיצום	כספי




