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חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז-2017*

פרק א': הגדרות

בחוקזה-1פהגדרות

"חוקלימודחובה"-חוקלימודחובה,התש"ט-11949;

"חוקלפיקוחעלאיכותהמזון"-חוקלפיקוחעלאיכותהמזוןולתזונהנכונהבצהרונים,
התשע"ז-פ2201;

"ילד"ו"מוסדחינוך"-כהגדרתםבחוקלימודחובה;

"הממונה"-מישהשרמינהלפיסעיף2;

"מפעילצהרון"-ביןבעצמווביןבאמצעותמימטעמו,וכןמנהלצהרוןאובעליםשל
צהרון;

"מרכזקהילתי"-מבנהציבורהמיועדאומשמשדרךכלללקיוםפעילותקהילתית
אוחברתית;

ג',המשמשתלשהות "צהרון"-מסגרתחינוכיתבלתי־פורמליתלילדיםעדכיתה
יומיתשלילדיםכאמורחמישהימיםבשבועופועלתלאחרשעותהלימודיםאו
בתקופותשלחופשותלימודיםבמהלךשנתהלימודים,ומתקייםבהאחדאלה:

שהמדינהאורשות מוסדחינוך היאפועלתבשטחמוסדחינוך,למעט )1(
מקומיתאינןמשתתפותבתקציבו,במישריןאובעקיפין;

היאמופעלתעלידירשותמקומיתאומימטעמהבשטחמרכזקהילתי; )2(

היאמופעלתעלידיחברהממשלתיתבשטחמרכזקהילתי; )3(

"רשותמקומית"-עירייה,מועצהמקומיתאומועצהאזורית;

"השר"-שרהחינוךפ

פרק ב': הממונה

השרימנה,מביןעובדימשרדו,ממונהלענייןחוקזה;הממונהיהיהאחראילפיקוח2פמינויממונה )א(
עלהפעלתצהרוניםלפיחוקזהפ

הודעהעלמינויהממונהתפורסםברשומותפ )ב(

פרק ג': הפעלת צהרון וניהולו ומחיר מרבי

הפעלתצהרון
וניהולו

לאיפעילאדםצהרוןולאינהלאותו,אלאבהתאםלהוראותלפיחוקזהפ3פ

תצהירשלמפעיל
צהרון

מפעילצהרוןיגישלממונהתצהירכיהואעומדבהוראותלפיחוקזה;התצהיר4פ )א(
ייחתםבידיהמפעילאומישמורשהלכךמטעמו,ואםהואתאגיד-בידימורשה
חתימהשלהתאגיד;לענייןמפעילצהרוןהמנויבפסקה)2(להגדרה"צהרון"-הרשות

המקומיתשהצהרוןפועלבתחומהתגישתצהירכאמורלממונהפ

מועדיהגשתו, זההוראותלעניין לענייןהתצהיר,ובכלל יקבעהוראות השר )ב(
המסמכיםשיצורפולווהפרטיםשיכלול,וביןהשארפרטיםלענייןהספקהשלמזון

לצהרון,ורשאיהואלקבועהוראותשונותלסוגיםשוניםשלצהרוניםפ

התקבלבכנסתביוםג'באבהתשע"ז)פ2ביולי2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *
-פ72,מיוםכ"הבתמוזהתשע"ז)19ביולי2017(,עמ'ר24פ

ס"חהתש"ט,עמ'7ר2פ 1
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הודעהלרשות
המקומית

מפעילצהרוןשאינורשותמקומיתאומימטעמהיודיעלרשותהמקומיתשהואפועלרפ
בתחומהעלפתיחתהצהרוןוהפעלתו,והכולכפישיקבעהשרפ

תנאיםלפתיחת
צהרוןולהפעלתו

השר,באישורועדתהחינוךהתרבותוהספורטשלהכנסת,יקבעתנאיםלפתיחתצהרוןפפ
ולהפעלתו,ורשאיהואלקבועתנאיםשוניםלפיסוגיםשוניםשלצהרוניםאולפימספר

הילדיםהשוהיםבצהרוןאוגילם,כמפורטלהלן:

תנאים הצהרון,ובכללזה התקינהשל ואמצעיםהדרושיםלהפעלתו תנאים )1(
פיזיים,בטיחותייםוסביבתיים,ובלבדשתקנותבענייןתברואהוהזנהייקבעובהסכמת

שרהבריאות;

תנאיםהנדרשיםמממלאיתפקידיםבצהרון,ורשאיהשרלקבועתנאיםשונים )2(
לסוגיםשוניםשלממלאיתפקידים,ובכללזהתנאיםלענייןניסיוןוהכשרהמקצועית,

לרבותהשתלמויותוהדרכותועמידהבבחינותמקצועיות;

השירותיםשיינתנובכלסוגצהרון,לרבותסדרהיום,התכניתהחינוכיתוהמזון )3(
שיוגש,והוראותלענייןאיכותהשירותים,תדירותםובידימייינתנו)בחוקזה-סל

השירותים(;

תקןממלאיתפקידיםבצהרוןוהיחסביןמספרםוביןמספרהילדיםהשוהים )4(
בצהרוןפ

סייגיםלהפעלת
הצהרוןולהעסקת

עובדיםבצהרון

לאיפעילאדםצהרוןולאיעסיקאדםעובדבצהרוןאםהתקייםבואחדמאלה:7פ )א(

הואהורשעבעבירתמיןכהגדרתהבחוקלמניעתהעסקהשלעבריינימין )1(
במוסדותמסוימים,התשס"א-32001;

נודעלממונהכיהואהורשעבעבירהאשרמפאתמהותה,חומרתהאו )2(
נסיבותיהאיןהואראוילעבודבצהרון,אושהוגשנגדוכתבאישוםבעבירה

כאמורפ

לאיעסיקאדםעובדבצהרוןאםנודעלממונהכיישבהתנהגותומשוםהשפעה )ב(
מזיקהעלילדיםפ

נודעלממונהכיהתקייםבעובדבצהרוןסייגמהסייגיםהמנוייםבסעיפיםקטנים )ג(
)א(או)ב(,רשאיהואלדרושכיהעובדיפוטר,לאחרשנתןלנוגעבדברהזדמנותנאותה

להשמיעאתטענותיו;לאקוימההוראתהממונהלענייןזה,יחולוהוראותפרקה'פ

מישרואהאתעצמונפגעעלידידרישתפיטוריןכאמורבסעיףקטן)ג(,רשאי )ד(
להשיגעלכך,בתוך21ימיםמהיוםשהודעלועלהדרישה,לפניהמנהלהכללישל

משרדהחינוךפ

תזונהומזון
בצהרון

לאיתקשרמפעילצהרוןבקשרלמכירהולהספקהשלמזוןלצהרוןשהואמפעילרפ )א(
אלאעםספקמזוןמורשהכהגדרתובחוקלפיקוחעלאיכותהמזון)בסעיףזה-ספק
מזוןמורשה(,שהציגלפניואתהרישיוןשבידווהצהירבכתבכיהמזוןשהואמוכראו

מספקלצהרוןעומדבתנאיםלפיסעיף4לאותוחוקפ

ספקמזוןלאימכורולאיספקמזוןלצהרוןאלאאםכןהואספקמזוןמורשהוהמזון )ב(
עומדבתנאיםלפיסעיף4לחוקלפיקוחעלאיכותהמזוןפ

מפעילצהרוןיפרסםבצהרון,באופןגלויוזמיןלכול,בתחילתכלחודש,פירוט )ג(
תפריטיומישלהמזוןהמסופקבצהרון;מפעיליתעדפרסוםכאמורוישמורהעתק

צילומימכלפרסום;השררשאילקבועהוראותלענייןפרסוםכאמורפ

מפעילצהרוןשאינורשותמקומיתאומימטעמהיודיעלרשותהמקומיתשהואפועלרפ
בתחומהעלפתיחתהצהרוןוהפעלתו,והכולכפישיקבעהשרפ

הודעהלרשות
המקומית

השר,באישורועדתהחינוךהתרבותוהספורטשלהכנסת,יקבעתנאיםלפתיחתצהרוןפפ
ולהפעלתו,ורשאיהואלקבועתנאיםשוניםלפיסוגיםשוניםשלצהרוניםאולפימספר

הילדיםהשוהיםבצהרוןאוגילם,כמפורטלהלן:

תנאיםלפתיחת
צהרוןולהפעלתו

תנאים הצהרון,ובכללזה התקינהשל ואמצעיםהדרושיםלהפעלתו תנאים )1(
פיזיים,בטיחותייםוסביבתיים,ובלבדשתקנותבענייןתברואהוהזנהייקבעובהסכמת

שרהבריאות;

תנאיםהנדרשיםמממלאיתפקידיםבצהרון,ורשאיהשרלקבועתנאיםשונים )2(
לסוגיםשוניםשלממלאיתפקידים,ובכללזהתנאיםלענייןניסיוןוהכשרהמקצועית,

לרבותהשתלמויותוהדרכותועמידהבבחינותמקצועיות;

השירותיםשיינתנובכלסוגצהרון,לרבותסדרהיום,התכניתהחינוכיתוהמזון )3(
שיוגש,והוראותלענייןאיכותהשירותים,תדירותםובידימייינתנו)בחוקזה-סל

השירותים(;

תקןממלאיתפקידיםבצהרוןוהיחסביןמספרםוביןמספרהילדיםהשוהים )4(
בצהרוןפ

לאיפעילאדםצהרוןולאיעסיקאדםעובדבצהרוןאםהתקייםבואחדמאלה:7פ סייגיםלהפעלת)א(
הצהרוןולהעסקת

עובדיםבצהרון הואהורשעבעבירתמיןכהגדרתהבחוקלמניעתהעסקהשלעבריינימין )1(
במוסדותמסוימים,התשס"א-32001;

נודעלממונהכיהואהורשעבעבירהאשרמפאתמהותה,חומרתהאו )2(
נסיבותיהאיןהואראוילעבודבצהרון,אושהוגשנגדוכתבאישוםבעבירה

כאמורפ

לאיעסיקאדםעובדבצהרוןאםנודעלממונהכיישבהתנהגותומשוםהשפעה )ב(
מזיקהעלילדיםפ

נודעלממונהכיהתקייםבעובדבצהרוןסייגמהסייגיםהמנוייםבסעיפיםקטנים )ג(
)א(או)ב(,רשאיהואלדרושכיהעובדיפוטר,לאחרשנתןלנוגעבדברהזדמנותנאותה

להשמיעאתטענותיו;לאקוימההוראתהממונהלענייןזה,יחולוהוראותפרקה'פ

מישרואהאתעצמונפגעעלידידרישתפיטוריןכאמורבסעיףקטן)ג(,רשאי )ד(
להשיגעלכך,בתוך21ימיםמהיוםשהודעלועלהדרישה,לפניהמנהלהכללישל

משרדהחינוךפ

לאיתקשרמפעילצהרוןבקשרלמכירהולהספקהשלמזוןלצהרוןשהואמפעילרפ )א(
אלאעםספקמזוןמורשהכהגדרתובחוקלפיקוחעלאיכותהמזון)בסעיףזה-ספק
מזוןמורשה(,שהציגלפניואתהרישיוןשבידווהצהירבכתבכיהמזוןשהואמוכראו

מספקלצהרוןעומדבתנאיםלפיסעיף4לאותוחוקפ

תזונהומזון
בצהרון

ספקמזוןלאימכורולאיספקמזוןלצהרוןאלאאםכןהואספקמזוןמורשהוהמזון )ב(
עומדבתנאיםלפיסעיף4לחוקלפיקוחעלאיכותהמזוןפ

מפעילצהרוןיפרסםבצהרון,באופןגלויוזמיןלכול,בתחילתכלחודש,פירוט )ג(
תפריטיומישלהמזוןהמסופקבצהרון;מפעיליתעדפרסוםכאמורוישמורהעתק

צילומימכלפרסום;השררשאילקבועהוראותלענייןפרסוםכאמורפ

ס"חהתשס"א,עמ'09רפ 3
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מפעיליביאלידיעתהילדיםוהוריהםבתחילתכלשנתלימודיםויפרסםבצהרון )ד(
באופןגלויוזמיןלכולאתהענייניםהאלה:

ההוראותוהתנאיםשנקבעובחוקלפיקוחעלאיכותהמזון;השררשאי )1(
לקבועהוראותלענייןחובתיידועכאמור;

פרטיספקהמזוןהמורשהשעמוהתקשרלמכירהאולהספקהשלמזון )2(
לצהרוןשהואמפעיל;הוחלףספקהמזוןהמורשהבמהלךשנתהלימודים,יפרסם
המפעילאתפרטיהספקהמורשההחדשבאופןהאמורבסעיףקטןזהבלאדיחויפ

קביעתמחיר
חודשימרבי

לצהרוןושיעור
השתתפות

המדינה

השר,בהסכמתשרהאוצר,לאחרהתייעצותעםועדתהחינוךהתרבותוהספורט9פ )א(
שלהכנסת,רשאילקבוע,בצו-

מחירחודשימרבילענייןשירותשלצהרוןשייגבהבעדכלילדהשוהה )1(
בצהרון,ביןהשארעלבסיסעלותהצהרוןותקורהסבירה;מחירכאמורייקבע
ביןהשארבהתחשבבאמותהמידההמפורטותלהלן,ורשאיהשרלקבועמחירים

חודשייםמרבייםשוניםבהתאםלאמותמידהאלה:

אופןההתאגדותשלמפעילהצהרון; )א(

סלהשירותיםשנקבעלפיסעיףפ)3(הניתןבצהרון; )ב(

האזורשבופועלהצהרון; )ג(

מספרהילדיםושכבותהגילשלהילדיםהשוהיםבצהרון; )ד(

אתשיעורהשתתפותהמדינהבעלותצהרונים,ורשאיהשרלקבועבדרך )2(
האמורהשיעוריהשתתפותשונים,ביןהשארעלבסיסאמותהמידהכאמור

בפסקה)1(פ

מפעילצהרוןלאייתןשירותיצהרוןבמחירהעולהעלהמחירהחודשיהמרבי )ב(
שנקבעלפיסעיףקטן)א(פ

חובותרשות
מקומית

התקשרהרשותמקומיתעםמפעילצהרון,תותנהההתקשרותבקיוםהוראותחוק10פ )א(
זהפ

רשותמקומיתתגישלממונה,בכלשנה,במועדשיקבעהשר,רשימהשלהצהרונים )ב(
הפועליםבתחומהפ

פרק ד': פיקוח

השריסמיך,מביןעובדימשרדו,מפקחיםשיהיונתונותלהםהסמכויותלפיפרק11פהסמכתמפקחים )א(
זה,כולןאוחלקן,לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזהפ

לאיוסמךמפקחכאמורבסעיףקטן)א(,אלאאםכןמתקיימיםבוכלאלה: )ב(

הואלאהורשעבעבירהאשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההוא )1(
אינוראוי,לדעתהשר,לשמשמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלולפיחוק )2(
זה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,כפישהורההשרפ )3(

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,רשאימפקח,לאחרשהזדההלפיהוראות12פסמכויותמפקחים
סעיף13-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודה )1(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

ספרהחוקיםררפ2,ט"ובאבהתשע"ז,2017פרפ7
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כדי בהם שיש אומסמך כלידיעה לו למסור בדבר אדםהנוגע מכל לדרוש )2(
להבטיחאולהקלאתביצועןשלההוראותלפיחוקזה;בפסקהזו,"מסמך"-לרבות

פלט,כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-ר4199;

להיכנסבכלעתסבירהלמקוםשמופעלבוצהרון,ובלבדשלאייכנסלמקום )3(
המשמשלמגוריםאלאעלפיצושלביתמשפטפ

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזהאלאבעתמילויתפקידו13פזיהוימפקחים
ובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו,שאותה )2(
יציגעלפידרישהפ

הפריעמפעילצהרוןאומימטעמולמפקחלהפעילאתסמכויותיולפיסעיף12,רשאי14פהפרעהלמפקח
הממונהלשלוחלוהתראהבכתבשלפיהאםלאיחדלמלהפריעכאמורבתוךתקופה

שנקבעהבהתראה,יהיהרשאיהממונהלהפעילאתסמכותולפיפרקה'פ

פרק ה': צו הגבלה מינהלי

היהלממונהיסודסבירלחשדכיחדללהתקייםתנאימהתנאיםלפתיחתצהרוןר1פצוהגבלהמינהלי )א(
אולהפעלתולפיחוקזה)בסעיףזה-הפרתתנאי(,וכינגרמתבשלכךפגיעהבשלומם
אובבטיחותםשלילדיםהשוהיםבואושישיסודסבירלחשדשתיגרםבשלכךפגיעה
כאמור,רשאיהואלדרושממפעילהצהרוןלקייםאתהתנאיכאמור)בפרקזה-התראה(

באופןובתוךהמועדשנקבעובהתראהפ

נמסרההתראהלפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאימפעילצהרוןלפנותלממונה )ב(
בכתב,בתוך14ימים,בבקשהלבטלאתההתראהבשלאחדמטעמיםאלה:

מפעילהצהרוןלאביצעאתהפרתהתנאי; )1(

המעשהשביצעמפעילהצהרון,המפורטבהתראה,אינומהווההפרתתנאיפ )2(

קיבלהממונהבקשהלביטולהתראה,לפיהוראותסעיףקטן)ב(,רשאיהואלבטל )ג(
אתההתראהמהטעמיםהאמוריםבאותוסעיףקטןאולדחותאתהבקשהולהשאיר
אתההתראהעלכנה;החלטתהממונהתינתןבכתב,ותימסרלמפעילהצהרון,בצירוף

נימוקיםפ

ניתנההתראהלפיהוראותסעיףקטן)א(ולאקוימוהוראותיהבאופןובמועד )ד(
שנקבעובה,רשאיהממונהלהורות,בצו,כיהמקוםלאישמשלהפעלתצהרוןאוכי
השימושבמקוםייעשהבמגבלותובתנאיםשנקבעובצו,והכולבמידהשלאתעלה
עלהנדרשבנסיבותהעניין)בפרקזה-צוהגבלהמינהלי(;הממונהרשאילקבועבצו

הגבלהמינהליהוראותלענייןאחראיםלביצועוודרכיהבטחתמילויופ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מצאהממונהכיכתוצאהמפעילותהצהרוןיש )ה(
אפשרותממשיתלפגיעהמיידיתבשלומםשלהילדיםהשוהיםבו,רשאיהואלהוציא

צוהגבלהמינהלי,בלישנתןהתראהקודםלכןפ

כדי בהם שיש אומסמך כלידיעה לו למסור בדבר מכלאדםהנוגע לדרוש )2(
להבטיחאולהקלאתביצועןשלההוראותלפיחוקזה;בפסקהזו,"מסמך"-לרבות

פלט,כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-ר4199;

להיכנסבכלעתסבירהלמקוםשמופעלבוצהרון,ובלבדשלאייכנסלמקום )3(
המשמשלמגוריםאלאעלפיצושלביתמשפטפ

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזהאלאבעתמילויתפקידו13פ
ובהתקייםשנייםאלה:

זיהוימפקחים

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו,שאותה )2(
יציגעלפידרישהפ

הפריעמפעילצהרוןאומימטעמולמפקחלהפעילאתסמכויותיולפיסעיף12,רשאי14פ
הממונהלשלוחלוהתראהבכתבשלפיהאםלאיחדלמלהפריעכאמורבתוךתקופה

שנקבעהבהתראה,יהיהרשאיהממונהלהפעילאתסמכותולפיפרקה'פ

הפרעהלמפקח

פרק ה': צו הגבלה מינהלי

היהלממונהיסודסבירלחשדכיחדללהתקייםתנאימהתנאיםלפתיחתצהרוןר1פ )א(
אולהפעלתולפיחוקזה)בסעיףזה-הפרתתנאי(,וכינגרמתבשלכךפגיעהבשלומם
אובבטיחותםשלילדיםהשוהיםבואושישיסודסבירלחשדשתיגרםבשלכךפגיעה
כאמור,רשאיהואלדרושממפעילהצהרוןלקייםאתהתנאיכאמור)בפרקזה-התראה(

באופןובתוךהמועדשנקבעובהתראהפ

צוהגבלהמינהלי

נמסרההתראהלפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאימפעילצהרוןלפנותלממונה )ב(
בכתב,בתוך14ימים,בבקשהלבטלאתההתראהבשלאחדמטעמיםאלה:

מפעילהצהרוןלאביצעאתהפרתהתנאי; )1(

המעשהשביצעמפעילהצהרון,המפורטבהתראה,אינומהווההפרתתנאיפ )2(

קיבלהממונהבקשהלביטולהתראה,לפיהוראותסעיףקטן)ב(,רשאיהואלבטל )ג(
אתההתראהמהטעמיםהאמוריםבאותוסעיףקטןאולדחותאתהבקשהולהשאיר
אתההתראהעלכנה;החלטתהממונהתינתןבכתב,ותימסרלמפעילהצהרון,בצירוף

נימוקיםפ

ניתנההתראהלפיהוראותסעיףקטן)א(ולאקוימוהוראותיהבאופןובמועד )ד(
שנקבעובה,רשאיהממונהלהורות,בצו,כיהמקוםלאישמשלהפעלתצהרוןאוכי
השימושבמקוםייעשהבמגבלותובתנאיםשנקבעובצו,והכולבמידהשלאתעלה
עלהנדרשבנסיבותהעניין)בפרקזה-צוהגבלהמינהלי(;הממונהרשאילקבועבצו

הגבלהמינהליהוראותלענייןאחראיםלביצועוודרכיהבטחתמילויופ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מצאהממונהכיכתוצאהמפעילותהצהרוןיש )ה(
אפשרותממשיתלפגיעהמיידיתבשלומםשלהילדיםהשוהיםבו,רשאיהואלהוציא

צוהגבלהמינהלי,בלישנתןהתראהקודםלכןפ

ס"חהתשנ"ה,עמ'פפ3פ 4
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לאיינתןצוהגבלהמינהליאלאלאחרשניתנהלמפעילצהרוןשלגביוניתןהצו )ו(
הזדמנותסבירהלטעוןאתטענותיו;ואולםהממונהרשאילהוציאצוהגבלהמינהלי
גםבלאשניתנההזדמנותלטעוןטענותכאמור,אםסברשיהיהבמתןהזדמנותלטעון
טענותכאמורכדילסכלאתמטרתהוצאתהצו,ובלבדשהזדמנותכאמורתינתןבהקדם

האפשרילאחרמכןפ

הממונהיקבעבצוההגבלההמינהליהוראותלענייןביצועו,ובכללזההוראות )ז(
בדברמסירתהודעהלהוריהילדיםהשוהיםבצהרוןשלגביוניתןהצועלמתןהצוועל

הטעמיםלנתינתופ

עותקשלצוהגבלהמינהלייוצגבצהרוןשלגביוניתן,ויומצאלמפעילהצהרון )ח(
ולמנהלו,אםניתןלאתרםבשקידהסבירהפ

צוהגבלהמינהלייעמודבתוקפולתקופהשתיקבעבו;הממונהרשאילהאריך )ט(
אתתוקפולתקופותנוספותפ

עלהחלטתהממונהלפיסעיףזהניתןלערערלביתמשפטהשלוםשבויושב )י(
נשיאביתמשפטהשלוםשבאזורשיפוטוניתנהההחלטה,בתוך30ימיםמיוםשנמסרה

ההחלטה,ולענייןצוהגבלהמינהלי-בתוךתקופתהצופ

תוקףצוהגבלה
מינהלי

הגשתערעורלפיסעיףר1)י(אינהמתלהאתתוקפושלצוהגבלהמינהלי,כלעודלאפ1פ
החליטביתהמשפטאחרת;החליטביתהמשפטלהתלותאתתוקפושלהצובמעמד
צדאחד,יידוןהערעורבמעמדהצדדיםבהקדםהאפשריולאיאוחרמתוםשבעהימים

מיוםההחלטהפ

פרק ו': עיצומים כספיים

בפרקזה-17פהגדרות-פרקו'

"מפעילצהרון"-למעטמנהלצהרוןובעליםשלצהרון;

"הסכוםהבסיסי"-3,000שקליםחדשים,ולגבימפעילצהרוןהמפעיליותרמחמישה
צהרונים-000,פשקליםחדשיםפ

עיצוםכספיבגובה
מחציתהסכום

הבסיסי

הפרמפעילצהרוןהוראהמהוראותחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהממונהלהטילעליור1פ
עיצוםכספילפיהוראותפרקזהבגובהמחציתהסכוםהבסיסי:

לאפרסםבצהרוןפירוטתפריטיומי,באופןגלויוזמיןלכל,בתחילתכלחודש, )1(
בניגודלהוראותסעיףר)ג(;

הפרטים את לימודים שנת כל בתחילת והוריהם הילדים לידיעת הביא לא )2(
המפורטיםבסעיףר)ד(,בניגודלהוראותאותוסעיף;

לאמסרמסמךלפידרישתמפקח,בניגודלהוראותסעיף12)2(; )3(

הפרהוראהלפיחוקזההמנויהבחלקא'לתוספתפ )4(

עיצוםכספיבגובה
הסכוםהבסיסי

הפרמפעילצהרוןהוראהמהוראותחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהממונהלהטילעליו19פ
עיצוםכספילפיהוראותפרקזהבגובההסכוםהבסיסי:

לאהודיעמפעילצהרוןשאינורשותמקומיתאומימטעמהלרשותהמקומית )1(
שהואפועלבתחומהעלפתיחתהצהרוןוהפעלתו,בניגודלהוראתסעיףר;

הפרהוראהלפיחוקזההמנויהבחלקב'לתוספתפ )2(

עיצוםכספי
בגובהכפלהסכום

הבסיסי

הפרמפעילצהרוןהוראהמהוראותחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהממונהלהטילעליו20פ
עיצוםכספילפיהוראותפרקזהבגובהכפלהסכוםהבסיסי:

ספרהחוקיםררפ2,ט"ובאבהתשע"ז,2017פרפ7



ר112 ספרהחוקיםררפ2,ט"ובאבהתשע"ז,2017פרפ7

התקשרבקשרלמכירהאולהספקהשלמזוןלצהרוןשהואמפעילעםספקמזון )1(
שאינוספקמורשהאובלישהתקיימובספקהמזוןהתנאיםבסעיףר)ב(,בניגודלהוראות

אותוסעיף;

הפרהוראהלפיחוקזההמנויהבחלקג'לתוספתפ )2(

עיצוםכספי
בגובהפישלושה

מהסכוםהבסיסי

הפרמפעילצהרוןהוראהמהוראותחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהממונהלהטילעליו21פ
עיצוםכספילפיהוראותפרקזהבגובהפישלושהמהסכוםהבסיסי:

לאהגישתצהירעלעמידתובהוראותלפיחוקזה,בניגודלהוראותסעיף4; )1(

לאקייםצוהגבלהמינהלי,בניגודלהוראותסעיףר1; )2(

הפרהוראהלפיחוקזההמנויהבחלקד'לתוספתפ )3(

עיצוםכספיבגובה
מחציתהסכום

הבסיסיהמוכפל
במספרהילדים
השוהיםבצהרון

הפרמפעילצהרוןהוראהמהוראותחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהממונהלהטילעליו22פ
עיצוםכספילפיהוראותפרקזהבגובהמחציתהסכוםהבסיסיהמוכפלבמספרהילדים

השוהיםבצהרון:

נתןשירותיצהרוןבמחירהעולהעלהמחירהמרבישנקבעלפיהוראותסעיף9)א(, )1(
בניגודלהוראותסעיף9)ב(;

הפרהוראהלפיחוקזההמנויהבחלקה'לתוספתפ )2(

הודעהעלכוונת
חיוב

היהלממונהיסודסבירלהניחכימפעילצהרוןהפרהוראהמההוראותלפיחוק23פ )א(
זה,כאמורבסעיפיםר1עד22)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספי
לפיאותםסעיפים,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרק

זה-הודעהעלכוונתחיוב(פ

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

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

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונהלפיהוראותסעיף24; )3(

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשלהפרהנמשכתאוהפרה )4(
חוזרתלפיהוראותסעיףפ2,והמועדשממנויראוהפרהכהפרהנמשכתלעניין

הסעיףהאמורפ

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיסעיף23רשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,24פזכותטיעון
לפניהממונה,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוךר4ימים
ממועדמסירתההודעה;הממונהרשאי,לבקשתהמפר,להאריךאתהתקופההאמורה

בתקופהשלאתעלהעלר4ימיםפ

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

להטילר2פ אם ,24 סעיף לפי שנטענו הטענות את ששקל לאחר יחליט, הממונה )א(
עלהמפרעיצוםכספי,והוארשאילהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראות

סעיף27פ

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

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

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלוהודעהעלכך,בכתבפ )2(

התקשרבקשרלמכירהאולהספקהשלמזוןלצהרוןשהואמפעילעםספקמזון )1(
שאינוספקמורשהאובלישהתקיימובספקהמזוןהתנאיםבסעיףר)ב(,בניגודלהוראות

אותוסעיף;

הפרהוראהלפיחוקזההמנויהבחלקג'לתוספתפ )2(

הפרמפעילצהרוןהוראהמהוראותחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהממונהלהטילעליו21פ
עיצוםכספילפיהוראותפרקזהבגובהפישלושהמהסכוםהבסיסי:

עיצוםכספי
בגובהפישלושה

מהסכוםהבסיסי

לאהגישתצהירעלעמידתובהוראותלפיחוקזה,בניגודלהוראותסעיף4; )1(

לאקייםצוהגבלהמינהלי,בניגודלהוראותסעיףר1; )2(

הפרהוראהלפיחוקזההמנויהבחלקד'לתוספתפ )3(

הפרמפעילצהרוןהוראהמהוראותחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהממונהלהטילעליו22פ
עיצוםכספילפיהוראותפרקזהבגובהמחציתהסכוםהבסיסיהמוכפלבמספרהילדים

השוהיםבצהרון:

עיצוםכספיבגובה
מחציתהסכום

הבסיסיהמוכפל
במספרהילדים
השוהיםבצהרון

נתןשירותיצהרוןבמחירהעולהעלהמחירהמרבישנקבעלפיהוראותסעיף9)א(, )1(
בניגודלהוראותסעיף9)ב(;

הפרהוראהלפיחוקזההמנויהבחלקה'לתוספתפ )2(

היהלממונהיסודסבירלהניחכימפעילצהרוןהפרהוראהמההוראותלפיחוק23פ )א(
זה,כאמורבסעיפיםר1עד22)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספי
לפיאותםסעיפים,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרק

זה-הודעהעלכוונתחיוב(פ

הודעהעלכוונת
חיוב

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

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

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונהלפיהוראותסעיף24; )3(

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשלהפרהנמשכתאוהפרה )4(
חוזרתלפיהוראותסעיףפ2,והמועדשממנויראוהפרהכהפרהנמשכתלעניין

הסעיףהאמורפ

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיסעיף23רשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,24פ
לפניהממונה,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוךר4ימים
ממועדמסירתההודעה;הממונהרשאי,לבקשתהמפר,להאריךאתהתקופההאמורה

בתקופהשלאתעלהעלר4ימיםפ

זכותטיעון

להטילר2פ אם ,24 סעיף לפי שנטענו הטענות את ששקל לאחר יחליט, הממונה )א(
עלהמפרעיצוםכספי,והוארשאילהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראות

סעיף27פ

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

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

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלוהודעהעלכך,בכתבפ )2(
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בדרישתהתשלוםאובהודעה,לפיסעיףקטן)ב(יפרטהממונהאתנימוקיהחלטתופ )ג(

לאביקשהמפרלטעוןאתטענותיולפיהוראותסעיף24,בתוךהתקופותהאמורות )ד(
באותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונתהחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלום

שנמסרהלמפרבמועדהאמורפ

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,החלקהחמישיםפ2פ )א(
שלולכליוםשבונמשכתההפרהפ

ייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,סכוםהשווה בהפרהחוזרת )ב(
לעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוק
זהכאמורבסעיפיםר1עד22,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראהשבשלה

הוטלעלהמפרעיצוםכספיפ

הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםלפי27פסכומיםמופחתים )א(
סעיפיםר1עד22,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(פ

של והספורט התרבות החינוך, ועדת המשפטיםובאישור שר בהסכמת השר, )ב(
הכנסת,רשאילקבועמקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספי

בסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםלפיסעיפיםר1עד22,ובשיעוריםשיקבעפ

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישתהתשלום,ולגביר2פ )א(
מפרשלאטעןאתטענותיולפניהממונהכאמורבסעיף24-ביוםמסירתההודעהעל
כוונתהחיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף33ועוכבתשלומושלהעיצוםהכספי
בידיהממונהאוביתהמשפט,יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטה

בערעורפ

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיףר1יתעדכנוב־1בינוארבכלשנה)בסעיף )ב(
קטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדד
שהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרובשהוא
מכפלהשלעשרהשקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמת

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהפ

הממונהיפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםלפיסעיף )ג(
קטן)ב(פ

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלוםכאמור29פ
בסעיףר2פ

הפרשיהצמדה
וריבית

לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועלהעיצוםהכספי,לתקופתהפיגור,הפרשי30פ
הצמדהוריביתכהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1פ19ר)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומופ

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתויחולוהוראותחוקהמרכזלגבייתקנסות,31פגבייה
אגרותוהוצאות,התשנ"ה-ר199פפ

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיפיםר321פ
עד22ושלהוראהמההוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדפ

עלהחלטהסופיתשלהממונהלפיפרקזהניתןלערערלביתמשפטהשלוםשבו33פערעור )א(
יושבנשיאביתמשפטהשלום;ערעורכאמוריוגשבתוך30ימיםמיוםשבונמסרה

למפרדרישתהתשלוםפ

ס"חהתשכ"א,עמ'192פ ר

ס"חהתשנ"ה,עמ'170פ פ
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איןבהגשתערעורלפיסעיףקטן)א(כדילעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי,אלא )ב(
אםכןהסכיםלכךהממונהאושביתהמשפטהורהעלכךפ

החליטביתהמשפטלקבלערעורשהוגשלפיסעיףקטן)א(,לאחרששולםהעיצום )ג(
הכספילפיהוראותפרקזה,והורהעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולםאועל
הפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחת,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתופ

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהחינוך34פפרסום )א(
אתהפרטיםשלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשלההוטלהעיצוםהכספיונסיבותההפרה; )2(

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהןהופחתסכוםהעיצום )4(
ושיעוריההפחתה;

פרטיםעלהמפר,הנוגעיםלעניין; )ר(

שמושלהמפר-אםהמפרהואתאגידפ )פ(

הוגשערעורלפיסעיף33,יפרסםהממונה,בפרסוםלפיסעיףקטן)א(גםאתדבר )ב(
הגשתהערעורואתתוצאותיופ

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטיםשהםבגדרמידעשרשות )ג(
ציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-ר7199,וכןרשאי
הואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזהשהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבת

למסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורפ

פרסוםלפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטלעלתאגידיהיהלתקופהשלארבע )ד(
שנים,ובענייןעיצוםכספישהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםפ

השררשאילקבועדרכיםנוספותלפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהפ )ה(

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספילפיפרקזהלאיגרעמאחריותוהפליליתשלאדםבשלהפרתר3פ )א(
הוראהמההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיפיםר1עד22,המהווהעבירהפ

שלחהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלהפרההמהווהעבירהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדות

חדשות,המצדיקותזאתפ

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

ששולם,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלוםהסכוםעדיוםהחזרתופ

איןבהגשתערעורלפיסעיףקטן)א(כדילעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי,אלא )ב(
אםכןהסכיםלכךהממונהאושביתהמשפטהורהעלכךפ

החליטביתהמשפטלקבלערעורשהוגשלפיסעיףקטן)א(,לאחרששולםהעיצום )ג(
הכספילפיהוראותפרקזה,והורהעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולםאועל
הפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחת,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתופ

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהחינוך34פ )א(
אתהפרטיםשלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

פרסום

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשלההוטלהעיצוםהכספיונסיבותההפרה; )2(

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהןהופחתסכוםהעיצום )4(
ושיעוריההפחתה;

פרטיםעלהמפר,הנוגעיםלעניין; )ר(

שמושלהמפר-אםהמפרהואתאגידפ )פ(

הוגשערעורלפיסעיף33,יפרסםהממונה,בפרסוםלפיסעיףקטן)א(גםאתדבר )ב(
הגשתהערעורואתתוצאותיופ

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטיםשהםבגדרמידעשרשות )ג(
ציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-ר7199,וכןרשאי
הואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזהשהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבת

למסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורפ

פרסוםלפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטלעלתאגידיהיהלתקופהשלארבע )ד(
שנים,ובענייןעיצוםכספישהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםפ

השררשאילקבועדרכיםנוספותלפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהפ )ה(

תשלוםעיצוםכספילפיפרקזהלאיגרעמאחריותוהפליליתשלאדםבשלהפרתר3פ )א(
הוראהמההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיפיםר1עד22,המהווהעבירהפ

שמירתאחריות
פלילית

שלחהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלהפרההמהווהעבירהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדות

חדשות,המצדיקותזאתפ

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

ששולם,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלוםהסכוםעדיוםהחזרתופ

ס"חהתשנ"ח,עמ'פ22פ 7
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פרק ז': הוראות שונות

ייחודסמכות
הפיקוחעל

המחירים

הוראותחוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-פ199ר,לאיחולועלמחירפ3פ
בעדשירותשלצהרוןפ

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמהוראותכלדין,ובכללזהמסמכויותפיקוחהנתונות37פשמירתדינים
לפיכלדיןפ

והשירותיםר3פאי־תחולהופטור הרווחה העבודה שמשרד מסגרות יחולועל לא זה חוק הוראות )א(
החברתייםמשתתףבתקציבןועלקייטנהכהגדרתהבחוקהקייטנות)רישויופיקוח(,

התש"ן-91990פ

השררשאילפטורמתחולתחוקזהצהרוניםשפועליםבמקרקעיןבבעלותגוףפרטי )ב(
אושנשכרומגוףפרטי,ובלבדשמפעילהצהרוןהואגוףפרטי;לענייןזה,"גוףפרטי"-מי
שאינומשרדממשלתיאויחידתסמךשלואומוסדאחרממוסדותהמדינהאורשות
מקומית,לרבותתאגידשבידירשותמקומיתלפחותמחציתמההוןאומחציתמכוח

הצבעהבואוהזכותלמנותלפחותמחציתממנהליהתאגידפ

השר,בהסכמתשרהמשפטים,ובאישורועדתהחינוךהתרבותוהספורטשלהכנסת,39פתיקוןהתוספת
רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתפ

השרממונהעלביצועושלחוקזה,והוארשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצועופ40פביצועותקנות

תחילתושלחוקזהבתחילתשנתהלימודיםהתשע"ח;ואולםתחילתםשלסעיפים41פתחילהותחולה )א(
4ו־רושלפרקו'בתחילתשנתהלימודיםהתשע"טפ

הוראותחוקזהיחולועלצהרוניםשאינםמופעליםעלידירשותמקומיתאומי )ב(
מטעמהאועלידיחברהממשלתיתהחלבשנתהלימודיםהתשע"טפ

תוספת
)סעיפיםר1עד22(

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ט נ ב  י תל פ נ
שרהחינוך

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ס"חהתש"ן,עמ'רר1פ 9

ס"חהתשנ"ו,עמ'192פ ר
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חוק המועצה לגיל הרך, התשע"ז-2017*

פרק א': מטרה והגדרות

מטרתושלחוקזהלקדםאתהטיפולבילדיםבגילהרךואתהתפתחותםהגופנית1פמטרתהחוק
והשכלית,להבטיחאתבריאותםהפיזיתוהנפשיתואתמילויצורכיהםהחינוכיים,
החברתיים,הפיזייםוהרגשייםולתתלהםתנאיםנאותיםוסביבהטיפולית-חינוכית

הולמתומותאמת,שיאפשרולהםשוויוןהזדמנויותבחייהםהבוגריםפ

בחוקזה-2פהגדרות

"הגילהרך"-מלידהעדתחילתהלימודיםבכיתהא';

"ועדתהשרים"-ועדתהשריםלענייניהגילהרךשהוקמהלפיהוראותסעיףר1;

"חוקתקציבשנתי"-כמשמעותובחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-רר119;

"מוסדלהשכלהגבוהה"-כהגדרתובחוקשילובסטודנטיםבמערכתהחינוך,התשס"ה-
ר2200;

"המועצהלהשכלהגבוהה"-כמשמעותהבחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-
רר319;

"תחוםהגילהרך"-לרבותנושאיםאלה:חינוךוחינוךמיוחד,בריאותלרבותרפואה
מונעת,טיפותחלבומסגרותלהתפתחותהילד,רווחה,מסגרותחינוכיותוטיפוליות
ופיתוחמסגרותאלה,מרכזיםלגילהרך,תזונה,פנאי,הדרכתהורים,בטיחות

וצמצוםהעוני,והכולאםהםנוגעיםלגילהרך;

"השר"-שרהחינוךפ

פרק ב': המועצה לגיל הרך

הקמתהמועצה
לגילהרך

מוקמתבזההמועצהלגילהרך)בחוקזה-המועצה(,שתפעלבמסגרתמשרדהחינוךפ3פ

תפקידיהמועצההם:4פתפקידיהמועצה

להכיןתכניתלאומיתרב־שנתית,לתקופהשלאתפחתמשלוששנים,שמטרתה )1(
סדרי על ולהמליץ המועצה שהחליטה כפי הרך הגיל בתחום הטיפול את לקדם

העדיפויותליישוםהתכניתהאמורה;

לתאםביןמשרדיהממשלהלרשויותהמקומיותבכלהנוגעלפעילותםבתחום )2(
הגילהרך,ובכללזהתיאוםלשםמניעהשלמצביסיכוןלילדיםבגילהרךואיתור
וזיהוימוקדםשלילדיםבגילהרךבמצביסיכון,שלקשייםבתפקודהוריושלעיכוב
בהתפתחותשלתינוקותופעוטות,וכןתיאוםלשםצמצוםהעוניבקרבילדיםבגילהרך,

והכוללשםהטיפולבהם;

לתאםביןמשרדיהממשלהלרשויותהמקומיותבכלהנוגעלצרכיםשלילדים )3(
עםמוגבלותבגילהרך;

להמליץעלאמותמידהבתחוםהגילהרךועלדרכייישוםואכיפהשלאמות )4(
המידההאמורות;

חוק המועצה לגיל הרך, התשע"ז-2017*

פרק א': מטרה והגדרות

מטרתושלחוקזהלקדםאתהטיפולבילדיםבגילהרךואתהתפתחותםהגופנית1פ
והשכלית,להבטיחאתבריאותםהפיזיתוהנפשיתואתמילויצורכיהםהחינוכיים,
החברתיים,הפיזייםוהרגשייםולתתלהםתנאיםנאותיםוסביבהטיפולית-חינוכית

הולמתומותאמת,שיאפשרולהםשוויוןהזדמנויותבחייהםהבוגריםפ

מטרתהחוק

הגדרותבחוקזה-2פ

"הגילהרך"-מלידהעדתחילתהלימודיםבכיתהא';

"ועדתהשרים"-ועדתהשריםלענייניהגילהרךשהוקמהלפיהוראותסעיףר1;

"חוקתקציבשנתי"-כמשמעותובחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-רר119;

"מוסדלהשכלהגבוהה"-כהגדרתובחוקשילובסטודנטיםבמערכתהחינוך,התשס"ה-
ר2200;

"המועצהלהשכלהגבוהה"-כמשמעותהבחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-
רר319;

"תחוםהגילהרך"-לרבותנושאיםאלה:חינוךוחינוךמיוחד,בריאותלרבותרפואה
מונעת,טיפותחלבומסגרותלהתפתחותהילד,רווחה,מסגרותחינוכיותוטיפוליות
ופיתוחמסגרותאלה,מרכזיםלגילהרך,תזונה,פנאי,הדרכתהורים,בטיחות

וצמצוםהעוני,והכולאםהםנוגעיםלגילהרך;

"השר"-שרהחינוךפ

פרק ב': המועצה לגיל הרך

הקמתהמועצהמוקמתבזההמועצהלגילהרך)בחוקזה-המועצה(,שתפעלבמסגרתמשרדהחינוךפ3פ
לגילהרך

תפקידיהמועצהתפקידיהמועצההם:4פ

להכיןתכניתלאומיתרב־שנתית,לתקופהשלאתפחתמשלוששנים,שמטרתה )1(
סדרי על ולהמליץ המועצה שהחליטה כפי הרך הגיל בתחום הטיפול את לקדם

העדיפויותליישוםהתכניתהאמורה;

לתאםביןמשרדיהממשלהלרשויותהמקומיותבכלהנוגעלפעילותםבתחום )2(
הגילהרך,ובכללזהתיאוםלשםמניעהשלמצביסיכוןלילדיםבגילהרךואיתור
וזיהוימוקדםשלילדיםבגילהרךבמצביסיכון,שלקשייםבתפקודהוריושלעיכוב
בהתפתחותשלתינוקותופעוטות,וכןתיאוםלשםצמצוםהעוניבקרבילדיםבגילהרך,

והכוללשםהטיפולבהם;

לתאםביןמשרדיהממשלהלרשויותהמקומיותבכלהנוגעלצרכיםשלילדים )3(
עםמוגבלותבגילהרך;

להמליץעלאמותמידהבתחוםהגילהרךועלדרכייישוםואכיפהשלאמות )4(
המידההאמורות;

התקבלבכנסתביוםג'באבהתשע"ז)פ2ביולי2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *
-724,מיוםי"זבתמוזהתשע"ז)11ביולי2017(,עמ'232פ

ס"חהתשמ"ה,עמ'0פפ 1

ס"חהתשס"ה,עמ'20רפ 2

ס"חהתשי"ח,עמ'191פ 3

ספרהחוקיםררפ2,ט"ובאבהתשע"ז,2017פרפ7



ספרהחוקיםררפ2,ט"ובאבהתשע"ז,2017פרפ7 1130

מאנשימקצועהעוסקים הנדרשת ההכשרההמקצועית לגבשהמלצותלגבי )ר(
בתחוםהגילהרך,לרבותההכשרההמקצועיתהנדרשתמאנשימקצועלטיפולבילדים

עםמוגבלותבגילהרך;

לקדםפעולותהסברהבתחוםהגילהרך; )פ(

להמליץעלדרכיהערכהומדידהאיכותיתוכמותיתשלפעילותהמוסדותבתחום )7(
הגילהרךושלההכשרותשלאנשיהמקצועהעוסקיםבתחוםהגילהרך;

להקיםולנהלמרכזלאומילמידעולמחקרבתחוםהגילהרךכאמורבסעיף11; )ר(

להמליץעלתכניותליצירתרצףביןהמסגרותהמיועדותלגילהרךוביןמסגרות )9(
כאמורלבתיהספר,לרבותבחינוךהמיוחד;

לייעץלוועדתהשריםפ )10(

המועצהרשאיתלמנותועדותמייעצות,מקרבחבריהושלאמקרבחבריה,לתקופהרפועדותמייעצות
שתקבעולמטרותשתקבע,ולמנותיושביראשלוועדותאלה,והכוללפינוהלשתקבע

המועצהפ

הזמנתמומחים
ובעליידע

המועצהרשאיתלזמןלדיוניהמומחיםובעליידעבנושאיםמקצועייםאולבקשמהםפפ
חוותדעתאםראתהשהדברדרושלהלשםגיבושעמדתהפ

בשנה7פסדריעבודה פעמים ארבע לפחות יכנסואתהמועצה סגנו יושבראשהמועצהאו )א(
קלנדריתפ

המנייןהחוקיבישיבותהמועצההוא12מחבריה,ובהםיושבראשהמועצהאו )ב(
סגנו,וכןשלושהחבריםלפחותשהםנציגימשרדיממשלהשונים,ואחדמהם-נציג

משרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםפ

החלטותהמועצהיתקבלוברובקולותשלחבריהמועצההמשתתפיםבהצבעה, )ג(
ובהםשלושהחבריםשהםנציגימשרדיממשלהשוניםלפחות;היוהקולותשקולים,

יכריעיושבראשהמועצה,ובהעדרו-סגנופ

המועצהתפרסםלציבוראתסדרהיוםהצפוישלישיבותהמועצה,וכןתפרסם )ד(
לאחרהישיבותאתההחלטותשהתקבלובהןפ

המועצהתקבעאתסדריעבודתהונהליה,ככלשלאנקבעולפיחוקזהפ )ה(

קיוםהמועצה,סמכויותיה,תוקףהחלטותיהופעולותיהלאייפגעומחמתשהתפנהרפתוקףפעולות
מקומושלחברמחבריהפ

גמולוהחזר
הוצאות

חברהמועצה,למעטסגןיושבראשהמועצה,לאיהיהזכאילגמולבעדחברותו9פ )א(
לצורךהשתתפותו שהוציא סבירות החזרהוצאות לקבל זכאי יהיה אך במועצה,

בישיבותהמועצה,ובלבדשאינוזכאילקבלהחזרבעבורהוצאותאלהממקוראחרפ

חברהמועצהשהואעובדהמדינה,עובדגוףמתוקצבאועובדבאותוגוףשהוא )ב(
מייצגבמועצהלאיהיהזכאילהחזרהוצאותכאמורבסעיףקטן)א(פ

סגןיושבראשהמועצהיהיהזכאילקבלשכראוגמול,לפיהוראותשיקבעוהשר )ג(
ושרהאוצרפ

בסעיףזה,"עובדהמדינה"ו"עובדגוףמתוקצב"-כהגדרתםבסעיף32לחוק )ד(
יסודותהתקציב,התשמ"ה-רר19פ
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המועצהתכיןמדישנהדוחשנתיהמסכםאתפעילותהואתהחלטותיהבשנה10פדוחשנתי )א(
החולפת,אתעיקרהממצאיםשלמרכזהמידעכאמורבסעיף11,אתהתכניתהלאומית
הרב־שנתיתהמעודכנתשהכינהבתחוםהגילהרךואתיישוםהתכניתהרב־שנתית

במשרדיהממשלהוברשויותהמקומיותפ

הדוחהשנתייוגשלראשהממשלה,לוועדתהשריםוליושבראשהכנסתלא )ב(
יאוחרמיום31במרסבכלשנהלגביהשנהשחלפה;יושבראשהכנסתיורהעלקיום
דיוןבדוחהשנתישהוגשלוכאמור,בכנסתאובוועדהמוועדותיהשתחוםהגילהרך

הואבמסגרתסמכויותיה,כפישתקבעועדתהכנסתפ

ועדתהשריםתקייםדיוןבדוחהשנתילאחרהגשתופ )ג(

מרכזלאומילמידע
ולמחקרבתחום

הגילהרך

המועצהתקיםותנהלמרכזלאומילמידעולמחקרבתחוםהגילהרך)להלן-מרכז11פ )א(
מידע(שמטרותיוהןהפעלתמערךלאיסוףמידע,עריכתמחקריםועיבודנתוניםבתחום

הגילהרךוהעמדתהמידעלשימושעבודתהמועצהפ

לשםמילויתפקידיולפיחוקזה,רשאימרכזהמידעלדרושמרשותציבוריתמידע )ב(
בענייןהנוגעלתחוםהגילהרך;ואולםרשותציבוריתלאתעבירנתוניםהמהוויםמידע
כהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1ר419,אוידיעהעלענייניוהפרטיים

שלאדםאףשאינהבגדרמידעכאמורפ

מרכזהמידעיפעללהאחדתהשימוששלמשרדיהממשלהוהרשויותהמקומיות )ג(
במונחיםהנוגעיםלתחוםהגילהרךפ

פעילותמרכזהמידעבתחוםהחינוךתיעשהבשיתוףפעולהעםהרשותהארצית )ד(
למדידהוהערכהבחינוךשבמשרדהחינוך;פעילותמרכזהמידעבתחומיםאחרים
תיעשהבשיתוףפעולהעםיחידותהמחקרשלמשרדיהממשלה,ככלשהתחוםנוגע

אליהןפ

פרק ג': חברי המועצה

השריהיהיושבראשהמועצהוהואימנה22חבריםנוספים,והם:12פחבריהמועצה )א(

אדםבעלידערב,מומחיותוניסיוןרבמוכחבנושאאחדלפחותבתחום )1(
הגילהרך,שימונהבהתייעצותעםשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,

והואיהיהסגןיושבראשהמועצהוינהלאתעבודתה;

שניעובדימשרדהבריאות,בעליזיקהלנושאאחדלפחותבתחוםהגילהרך, )2(
ולפחותאחדמהםבעלזיקהלבריאותהציבור,שימונולפיהמלצתשרהבריאות;

ארבעהעובדימשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,שנייםבעלי )3(
זיקהלנושאאחדלפחותבתחוםהגילהרך,ושנייםבעליזיקהלנושאמעונותיום
ומשפחתונים,שימונולפיהמלצתשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;

עובדמשרדהאוצר,שימונהלפיהמלצתשרהאוצר; )4(

עובדמשרדהמשפטים,שימונהלפיהמלצתשרהמשפטים; )ר(

שניעובדימשרדהחינוך,בעליזיקהלנושאאחדלפחותבתחוםהגילהרך; )פ(

שנינציגיםשימונולפיהמלצתשרהפנים,האחדמקרבעובדימשרדווהשני )7(
ראשרשותמקומיתאוסגנו;

עובדמרכזהשלטוןהמקומי,בעלזיקהלנושאאחדלפחותבתחוםהגיל )ר(
הרך,שימונהלפיהמלצתיושבראשמרכזהשלטוןהמקומי;

המועצהתכיןמדישנהדוחשנתיהמסכםאתפעילותהואתהחלטותיהבשנה10פ )א(
החולפת,אתעיקרהממצאיםשלמרכזהמידעכאמורבסעיף11,אתהתכניתהלאומית
הרב־שנתיתהמעודכנתשהכינהבתחוםהגילהרךואתיישוםהתכניתהרב־שנתית

במשרדיהממשלהוברשויותהמקומיותפ

דוחשנתי

הדוחהשנתייוגשלראשהממשלה,לוועדתהשריםוליושבראשהכנסתלא )ב(
יאוחרמיום31במרסבכלשנהלגביהשנהשחלפה;יושבראשהכנסתיורהעלקיום
דיוןבדוחהשנתישהוגשלוכאמור,בכנסתאובוועדהמוועדותיהשתחוםהגילהרך

הואבמסגרתסמכויותיה,כפישתקבעועדתהכנסתפ

ועדתהשריםתקייםדיוןבדוחהשנתילאחרהגשתופ )ג(

המועצהתקיםותנהלמרכזלאומילמידעולמחקרבתחוםהגילהרך)להלן-מרכז11פ )א(
מידע(שמטרותיוהןהפעלתמערךלאיסוףמידע,עריכתמחקריםועיבודנתוניםבתחום

הגילהרךוהעמדתהמידעלשימושעבודתהמועצהפ

מרכזלאומילמידע
ולמחקרבתחום

הגילהרך

לשםמילויתפקידיולפיחוקזה,רשאימרכזהמידעלדרושמרשותציבוריתמידע )ב(
בענייןהנוגעלתחוםהגילהרך;ואולםרשותציבוריתלאתעבירנתוניםהמהוויםמידע
כהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1ר419,אוידיעהעלענייניוהפרטיים

שלאדםאףשאינהבגדרמידעכאמורפ

מרכזהמידעיפעללהאחדתהשימוששלמשרדיהממשלהוהרשויותהמקומיות )ג(
במונחיםהנוגעיםלתחוםהגילהרךפ

פעילותמרכזהמידעבתחוםהחינוךתיעשהבשיתוףפעולהעםהרשותהארצית )ד(
למדידהוהערכהבחינוךשבמשרדהחינוך;פעילותמרכזהמידעבתחומיםאחרים
תיעשהבשיתוףפעולהעםיחידותהמחקרשלמשרדיהממשלה,ככלשהתחוםנוגע

אליהןפ

פרק ג': חברי המועצה

השריהיהיושבראשהמועצהוהואימנה22חבריםנוספים,והם:12פ חבריהמועצה)א(

אדםבעלידערב,מומחיותוניסיוןרבמוכחבנושאאחדלפחותבתחום )1(
הגילהרך,שימונהבהתייעצותעםשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,

והואיהיהסגןיושבראשהמועצהוינהלאתעבודתה;

שניעובדימשרדהבריאות,בעליזיקהלנושאאחדלפחותבתחוםהגילהרך, )2(
ולפחותאחדמהםבעלזיקהלבריאותהציבור,שימונולפיהמלצתשרהבריאות;

ארבעהעובדימשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,שנייםבעלי )3(
זיקהלנושאאחדלפחותבתחוםהגילהרך,ושנייםבעליזיקהלנושאמעונותיום
ומשפחתונים,שימונולפיהמלצתשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;

עובדמשרדהאוצר,שימונהלפיהמלצתשרהאוצר; )4(

עובדמשרדהמשפטים,שימונהלפיהמלצתשרהמשפטים; )ר(

שניעובדימשרדהחינוך,בעליזיקהלנושאאחדלפחותבתחוםהגילהרך; )פ(

שנינציגיםשימונולפיהמלצתשרהפנים,האחדמקרבעובדימשרדווהשני )7(
ראשרשותמקומיתאוסגנו;

עובדמרכזהשלטוןהמקומי,בעלזיקהלנושאאחדלפחותבתחוםהגיל )ר(
הרך,שימונהלפיהמלצתיושבראשמרכזהשלטוןהמקומי;

ס"חהתשמ"א,עמ'ר12פ 4
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שניאנשיסגלאקדמיבכירבמוסדלהשכלהגבוהה,האחדבעלמומחיות )9(
במחקרמתקדםבנושאאחדלפחותבתחוםהגילהרך,והאחראישסגלאקדמי
בכירבמוסדלהשכלהגבוההשהואמוסדלהכשרתעובדיהוראה,בעלמומחיות
בהכשרתעובדיהוראהלגילהרך,שימונולפיהמלצתהמועצהלהשכלהגבוהה,

ובלבדששניאנשיהסגלכאמורלאיהיומאותומוסדלהשכלהגבוהה;

כגון הרך, הגיל בתחום רבים ניסיון או ידע בעלי ציבור נציגי ארבעה )10(
נציגיהוריםונציגיארגוניםהעוסקיםבגילהרך,שמייצגיםמגווןרחבשלגופים
מומחיותאוניסיון ציבורייםופרטיים;נציגציבוראחדיהיהאדםבעלידע,
הכלליות, והחינוך הטיפול במסגרות הרך בגיל מוגבלות עם ילדים בשילוב
שימונהלפיהמלצתנציבשוויוןהזדמנויותלאנשיםעםמוגבלות,ונציגציבור

אחדימונהלפיהמלצתשרהבריאות;

נציגארגוניםהמפעיליםמעונותיום,שימונהלפיהמלצתשרהעבודה )11(
הרווחהוהשירותיםהחברתיים;

רופאמומחהברפואתילדים,שימונהלפיהמלצתהארגוןהמקצועיהמייצג )12(
אתהמספרהגדולביותרשלרופאיםהעוסקיםברפואתילדיםבישראלפ

הודעהעלמינויהמועצה,עלהרכבהועלכלשינויבהרכבהתפורסםברשומותפ )ב(

בעבירתמשמעת פליליתאו בעבירה מישהורשע לחברהמועצה לאימונה )ג(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילכהןכחברהמועצה,אומי

שהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהפליליתאוקובלנהבעבירתמשמעתכאמורפ

בהרכבהמועצהיינתןביטויהולם,בנסיבותהעניין,לייצוגןשלכללקבוצותהאוכלוסייה13פייצוגהולם
בחברההישראלית,ובכללזהלקבוצותהאוכלוסייההמנויותבסעיףר1א)א(לחוקשירות
המדינה)מינויים(,התשי"ט-9ר19ר;בלילגרועמהאמור,אחדלפחותמחבריהמועצה

יהיהמקרבהאוכלוסייההחרדיתואחדלפחות-מקרבהאוכלוסייההערביתפ

תקופתכהונתושלחברהמועצה,מלבדהשר,תהיהארבעשנים,ואפשרלשוב14פתקופתכהונה )א(
ולמנותולתקופתכהונהנוספתאחתבלבדפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תקופתכהונתושלחברהמועצהנציגהארגונים )ב(
המפעיליםמעונותיוםשמונהלפיסעיף12)א()11(תהיהשנתיים,ואפשרלשובולמנותו

לתקופתכהונהנוספתאחתבלבדפ

פקיעתכהונה,
העברהמכהונה

והשעיהמכהונה

חברהמועצהיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתובהתקייםאחדמאלה:ר1פ )א(

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשר; )1(

חדללהתקייםבותנאימהתנאיםלמינויוכאמורבסעיף12; )2(

הואהורשעבעבירהכאמורבסעיף12)ג(פ )3(

השררשאילהעבירחברמועצהמכהונתולפניתוםתקופתכהונתו,בהודעה )ב(
בכתב,אםנבצרממנו,דרךקבע,למלאאתתפקידואושהואנעדרבלאסיבהמוצדקת
שנה במשך מישיבותיה משליש ביותר או המועצה של רצופות ישיבות משלוש
אחת;היעדרותבשלשירותמילואיםאובשלתקופתלידהוהורותלאתובאבמניין

ההיעדרויותלענייןסעיףקטןזהפ

הוגשנגדחברהמועצהכתבאישוםבעבירהפליליתאוקובלנהבעבירתמשמעת )ג(
כאמורבסעיף12)ג(,רשאיהשרלהשעותומכהונתועדלמתןפסקדיןסופיבעניינופ

ס"חהתשי"ט,עמ'פרפ ר
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לאימונהולאיכהןכחברהמועצהמישעלוללהימצא,במישריןאובעקיפין,פ1פניגודעניינים )א(
באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםביןמילויתפקידוכחברהמועצהלביןענייןאישי

שלואותפקידאחרשלופ

חברהמועצהלאיטפלבמסגרתתפקידובנושאהעלוללגרוםלולהימצא,במישרין )ב(
אובעקיפין,במצבשלניגודענייניםביןמילויתפקידוכחברהמועצהלביןענייןאישי

שלואותפקידאחרשלופ

נודעלחברהמועצהשהואעלוללהימצאבמצבשלניגודענייניםכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(,יודיעעלכךליושבראשהמועצהאולסגןיושבראשהמועצה,ימסורלואת

המידעהנוגעלענייןולאיטפלבנושאכאמורבאותוסעיףקטןפ

עלאףהאמורבסעיףזה,רשאיחברהמועצהלהביאבחשבוןגםאתעניינםשל )ד(
הגוףאוהאוכלוסייהשהואנציגם,ככלשהםקשוריםלחוקזה,ולאיראואותוכמצוי

במצבשלניגודענייניםבשלכךבלבדפ

בסעיףזה- )ה(

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-רפ19פ;

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחותבדיון,השתתפותבדיון
אובהצבעהאועיסוקבנושאמחוץלדיון;

"ענייןאישי",שלחברהמועצה-לרבותענייןאישישלקרובו,ענייןשלתאגידשהואאו
קרובוהםבעליענייןבהם,ענייןשלגוףשהואאוקרובוהםמנהליםאועובדים

אחראיםבואוענייןשלשותף,מעסיקאועובדשלואושלקרובו;

"קרוב",שלאדם-בןזוג,הורה,הוריהורה,בןאובתובניזוגם,אחאואחותוילדיהם,
גיס,גיסה,דודאודודהוילדיהם,חותן,חותנת,חם,חמות,חתן,כלה,נכדאו

נכדה,לרבותחורגים,וכלאדםהסמוךעלשולחנופ

התפטרחברהמועצהמתפקידואוחדלמסיבהאחרתלכהןכחברהמועצהלפני17פמינויממלאמקום )א(
תוםתקופתכהונתו,ימנההשרחבראחרבמקומובאותההדרךשבההתמנהאותו

חברולמשךיתרתתקופתכהונתופ

חברהמועצהשנבצרממנולמלאאתתפקידובמשךתקופההעולהעלשלושה )ב(
חודשיםאוחברהמועצהשהושעהלפיסעיףר1)ג(,רשאיהשרלמנותלוממלאמקום
באותההדרךשבההתמנהאותוחברולמשךהתקופהשבהנבצרממנולמלאאת

תפקידואולמשךתקופתההשעיה,לפיהענייןפ

פרק ד': ועדת שרים לענייני הגיל הרך ותקציב

ועדתשרים
לענייניהגילהרך

הממשלהתקיםועדתשריםלענייניהגילהרך,ואלהחבריה:השר,והואיהיהיושבר1פ )א(
ראשהוועדה,שרהבריאות,שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,שרהאוצר

ושרהפניםפ

ועדתהשריםתדוןבתכניתהלאומיתהרב־שנתיתשהכינההמועצהותאשר)ב( )1(
אותהבשינוייםשעליהםתחליטהוועדהפ

בחוקהתקציב ייקבע הרב־שנתית התקציבלמימושהתכניתהלאומית )2(
השנתיכתקציבנוסףבסעיףתקציבמשרדהחינוך,במסגרתההקצאהלתקציב
למימושהתכניתהלאומיתהרב־שנתיתלגילהרך,אלאאםכןקבעהועדתהשרים

אחרת;המועצהתפקחעלביצועהתקציבפ

לאימונהולאיכהןכחברהמועצהמישעלוללהימצא,במישריןאובעקיפין,פ1פ )א(
באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםביןמילויתפקידוכחברהמועצהלביןענייןאישי

שלואותפקידאחרשלופ

ניגודעניינים

חברהמועצהלאיטפלבמסגרתתפקידובנושאהעלוללגרוםלולהימצא,במישרין )ב(
אובעקיפין,במצבשלניגודענייניםביןמילויתפקידוכחברהמועצהלביןענייןאישי

שלואותפקידאחרשלופ

נודעלחברהמועצהשהואעלוללהימצאבמצבשלניגודענייניםכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(,יודיעעלכךליושבראשהמועצהאולסגןיושבראשהמועצה,ימסורלואת

המידעהנוגעלענייןולאיטפלבנושאכאמורבאותוסעיףקטןפ

עלאףהאמורבסעיףזה,רשאיחברהמועצהלהביאבחשבוןגםאתעניינםשל )ד(
הגוףאוהאוכלוסייהשהואנציגם,ככלשהםקשוריםלחוקזה,ולאיראואותוכמצוי

במצבשלניגודענייניםבשלכךבלבדפ

בסעיףזה- )ה(

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-רפ19פ;

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחותבדיון,השתתפותבדיון
אובהצבעהאועיסוקבנושאמחוץלדיון;

"ענייןאישי",שלחברהמועצה-לרבותענייןאישישלקרובו,ענייןשלתאגידשהואאו
קרובוהםבעליענייןבהם,ענייןשלגוףשהואאוקרובוהםמנהליםאועובדים

אחראיםבואוענייןשלשותף,מעסיקאועובדשלואושלקרובו;

"קרוב",שלאדם-בןזוג,הורה,הוריהורה,בןאובתובניזוגם,אחאואחותוילדיהם,
גיס,גיסה,דודאודודהוילדיהם,חותן,חותנת,חם,חמות,חתן,כלה,נכדאו

נכדה,לרבותחורגים,וכלאדםהסמוךעלשולחנופ

התפטרחברהמועצהמתפקידואוחדלמסיבהאחרתלכהןכחברהמועצהלפני17פ )א(
תוםתקופתכהונתו,ימנההשרחבראחרבמקומובאותההדרךשבההתמנהאותו

חברולמשךיתרתתקופתכהונתופ

מינויממלאמקום

חברהמועצהשנבצרממנולמלאאתתפקידובמשךתקופההעולהעלשלושה )ב(
חודשיםאוחברהמועצהשהושעהלפיסעיףר1)ג(,רשאיהשרלמנותלוממלאמקום
באותההדרךשבההתמנהאותוחברולמשךהתקופהשבהנבצרממנולמלאאת

תפקידואולמשךתקופתההשעיה,לפיהענייןפ

פרק ד': ועדת שרים לענייני הגיל הרך ותקציב

הממשלהתקיםועדתשריםלענייניהגילהרך,ואלהחבריה:השר,והואיהיהיושבר1פ )א(
ראשהוועדה,שרהבריאות,שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,שרהאוצר

ושרהפניםפ

ועדתשרים
לענייניהגילהרך

ועדתהשריםתדוןבתכניתהלאומיתהרב־שנתיתשהכינההמועצהותאשר)ב( )1(
אותהבשינוייםשעליהםתחליטהוועדהפ

בחוקהתקציב ייקבע הרב־שנתית התקציבלמימושהתכניתהלאומית )2(
השנתיכתקציבנוסףבסעיףתקציבמשרדהחינוך,במסגרתההקצאהלתקציב
למימושהתכניתהלאומיתהרב־שנתיתלגילהרך,אלאאםכןקבעהועדתהשרים

אחרת;המועצהתפקחעלביצועהתקציבפ

ס"חהתשכ"ח,עמ'234פ פ
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תקציבהמועצהלמימוןפעולותיהוהוצאותיהלפיהוראותחוקזה,למעטהתקציב19פתקציבהמועצה
למימושהתכניתהלאומיתהרב־שנתיתלגילהרךכאמורבסעיףר1)ב(,ייקבעבמסגרת

ההקצאהלמועצהלגילהרך,בסעיףתקציבמשרדהחינוך,בחוקהתקציבהשנתיפ

פרק ה': ביצוע ותקנות

השרממונהעלביצועושלחוקזה,והוארשאילהתקיןתקנותבכלהנוגעלביצועופ20פביצועותקנות

תחילהומינוי
לראשונה

תחילתושלחוקזהשישהחודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(;עדיום21פ )א(
התחילהימונוחבריהמועצה,לפיהוראותסעיף12פ

השר,באישורועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,רשאי,בצו,לדחות )ב(
אתיוםהתחילהבתקופהאחתשלאתעלהעלשלושהחודשיםפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ט נ ב  י תל פ נ
שרהחינוך

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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