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בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) ,התשנ"ו-
1996( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף - 1
()1

בהגדרה "המאגר" ,אחרי "כמשמעותו" יבוא "בסימן א'";

()2

אחרי ההגדרה "המאגר" יבוא:
""מאגר נעדרים ואלמונים"  -מאגר לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים כמשמעותו
בסימן ה' בפרק ד';";

()3

אחרי ההגדרה "קצין משטרה" יבוא:
""קצין משטרה בכיר"  -קצין משטרה בדרגת סגן–ניצב ומעלה;".

בסעיף 11ב לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) ,אחרי פסקה ( )3יבוא:
"( )4הוא הורשע מחוץ לישראל ונושא את עונשו בישראל;".

( )2בסעיף קטן (ב) ,המילים "מחשוד ,מנאשם או ממי שהורשע בעבירה ,כאמור בסעיף
קטן (א) - ",יימחקו ,ובמקום "בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה ,ולעניין נטילה כאמור
ממי שהורשע מחוץ לישראל ונושא את עונשו בישראל כאמור בסעיף קטן (א)( - )4אלא
בעבירה לפי דין זר המקבילה לעבירה המנויה בתוספת הראשונה ,לפי החלטת קצין
משטרה בכיר שהמפקח הכללי ,באישור היועץ המשפטי לממשלה ,הסמיכו לעניין
זה";
( )3בסעיף קטן (ד)( ,)3במקום "מי שהורשע בעבירה כאמור בסעיף קטן (א)( ")3יבוא
"מורשע כאמור בסעיף קטן (א)( )3או (.")4
תיקון סעיף 11יג

בסעיף 11יא(ב) לחוק העיקרי ,במקום "ו–11כא(ב) ו–(ג)" יבוא "ו–11כא(ב)".
בסעיף 11יג לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (ב)( ,)1במקום "ממי שהורשע בעבירה" יבוא "ממורשע";

()2

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ד) נוסף על נתוני הזיהוי המנויים בסעיף קטן (ב) ,רשאית משטרת ישראל לכלול
במאגר נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימה ביולוגית שאינה אמצעי
זיהוי ,שנמסרו למשטרת ישראל מידי מדינה אחרת או מידי גוף משטרתי או גוף
מקביל לו מחוץ לישראל במסגרת מילוי תפקידו ,ובלבד שהתקיימו כל אלה:
( )1מוסר המידע ביקש להכלילם במאגר או שהודע לו על אפשרות
ההכללה כאמור והוא לא הביע את התנגדותו לכך;
()2

המידע נשמר במאגר למטרות המנויות בסעיף 11טז(א);

( )3הם ניטלו מחשוד ,מנאשם או ממורשע בהתאם לסעיף 11ב(א) ו–(ב),
בשינויים המחויבים.
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התקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשע"א ( 4ביולי  ;)2011הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,490מיום ט"ז באדר התש"ע ( 2במרס  ,)2010עמ' .528ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;136התשע"א ,עמ' .85
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למטרות
הזיהוי
הזיהוי שבמאגר ,והכל
אצבעותמטביעת אצבעות
שהופקו כדין
מטביעת
זיהוי
כדין
נתוני
שהופקו
ישראל
זיהוי
משטרת
קיבלהנתוני
משטרת ישראל
()2
( )2קיבלה
חד–פעמית בין נתוני
נתוני
השוואה
חד–פעמית בין
היא לערוך
השוואה
לערוךרשאית
היאאחרת,
מרשות
רשאית
ותצלומים
ותצלומים מרשות אחרת,
אישור כניסה לישראל.
לישראל.
כניסהלצורך
שבמאגר,
אישור
הזיהוי
נתונילצורך
שבמאגר,
שהתקבלו לבין
נתוני הזיהוי
הזיהוי
הזיהוי שהתקבלו לבין
הכנסת,ומשפט של הכנסת,
החוקה חוק
ומשפט של
באישור ועדת
החוקה חוק
ועדתבצו,
באישוררשאי,
המשפטים
שרבצו,
( )3שר המשפטים()3רשאי,
חד–פעמית בין נתוני זיהוי
נתוני זיהוי
השוואה
חד–פעמית בין
רשאית לערוך
השוואה
ישראל
לערוך
משטרת
רשאית
ישראל כי
לקבוע כי משטרת לקבוע
בצו ,לבין נתוני הזיהוי
הזיהוי
ייקבע
נתוני
לביןאשר
אחר
בצו,
חיקוק
ייקבע
אשרלפי
שניטלו
זיהויאחר
מאמצעיחיקוק
שניטלו לפי
שהופקו
שהופקו מאמצעי זיהוי
שבמאגר".
שבמאגר".
תיקון סעיף
11טז לחוק העיקרי -
העיקרי -
לחוק בסעיף
בסעיף
11טז11טז .6
.6

()1

תיקון סעיף 11טז

(א),יבוא:
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המחקר אינו
לצורך פרטים
אינו כולל
המועבר
המחקר
מהמאגר
מהמאגר המועבר לצורך
הכוללזה ,ובמידע הכולל
ובמידע לעניין
זה,הסמיכו
הכללי
לעניין
שהמפקח
בכירהסמיכו
הכללי
משטרה
שהמפקח
בכירקצין
בידי קצין משטרה בידי
המאשרת;".הוועדה המאשרת;".
הוועדהגנטי  -בידי
בידי לזיהוי
נתונים
נתונים לזיהוי גנטי -

()2

קטנים (ב) ו–(ג)  -בטלים.
סעיפיםבטלים.
סעיפים קטנים(()2ב) ו–(ג) -

יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
העיקרי 11טז
אחרי סעיף
11טז לחוק
הוספת אחרי
סעיפיםסעיף .7
.7
11טז 1ו–11טז2
"מסירת מידע
מהמאגר לגוף
ציבורי

הוספת סעיפים
11טז 1ו–11טז2

מידע מהמאגר לידי
למסורלידי
מהמאגר
רשאית
מידע
ישראל
למסור
משטרת
(א) רשאית
ישראל
מידעמשטרת11טז.1
"מסירת(א)
11טז.1
מהמאגר לגוף
למטרות המנויות בסעיף
לשימושובסעיף
למטרות המנויות
לשימושו דרישתו,
ציבורי ,לפי
דרישתו,
ציבורי גוף ציבורי ,לפי גוף
לצורך מילוי תפקידו.
תפקידו.
מילוי בלבד,
לצורךעד ()4
11טז(א)()1
11טז(א)( )1עד ( )4בלבד,
הוראות סעיף קטן (א) לא
לפי (א) לא
מידע קטן
הוראות סעיף
ציבורי שקיבל
מידע לפי
שקיבל גוף
(ב) גוף ציבורי (ב)
שלשמה נמסר לו המידע;
לו המידע;
למטרה
אלא נמסר
שלשמה
שימוש
למטרה
יעשה בו
יעשה בו שימוש אלא
כאמור.על ההגבלה כאמור.
הציבורי
ההגבלה
תודיע לגוף
הציבורי על
לגוףישראל
משטרת
משטרת ישראל תודיע
תצלום מהמאגר לידי
למסורלידי
מהמאגר
רשאית
תצלום
ישראל
למסור
משטרת
ישראל רשאית
(ג)
(ג) משטרת
לצורך מילוי תפקידה.
תפקידה.
מילויעדים,
להגנה על
הרשותלצורך
הרשות להגנה על עדים,

2

ק"ת התשכ"ז ,עמ'  ;2741ס"ח התשס"ז ,עמ' .364

ספר החוקים  ,2303ט' בתמוז התשע"א11.7.2011 ,

953

מסירת מידע
מהמאגר למדינה
אחרת או לגוף
מחוץ לישראל

11טז( .2א) משטרת ישראל רשאית למסור מידע מהמאגר לידי
מדינה אחרת או לידי גוף מחוץ לישראל המנוי בתוספת
השנייה שאושר לעניין זה בידי קצין משטרה בכיר ,לצורך
מילוי תפקידיו ,בין ביוזמתה ובין לפי בקשה מנומקת מאת
המדינה או הגוף ,באחת מאלה:
( )1לפי הוראות סעיף  32לחוק עזרה משפטית
בין מדינות ,התשנ"ח1998-( 3בחוק זה  -חוק עזרה
משפטית) ,לשימושם של המדינה או הגוף למטרות
המנויות בסעיף 11טז(א)( )1עד ( ,)4בלבד; על מסירת
מידע לפי פסקה זו יחולו הוראות החוק האמור;
( )2לצורך אימות או בירור זהותם של אדם או של
גופה ולצורך איתור אדם ,במסגרת חקירה ,הליך פלילי,
מניעה או סיכול של עבירות כאמור בסעיף 11טז(א)()1
ו–( ,)2או בהתאם לסעיף 11טז(א)( )3או (.)4
(ב) העברת מידע לפי סעיף קטן (א) תותנה בידי משטרת
ישראל בקיום תנאים אלה:
( )1השימוש במידע יהיה רק למטרה שלשמה נמסר,
אלא אם כן אישר קצין משטרה בכיר שימוש אחר;
( )2המידע לא ייאגר ,אלא אם כן אישר קצין משטרה
בכיר אחרת;
( )3המידע לא יועבר לאחר ,אלא אם כן אישר קצין
משטרה בכיר את העברתו לגוף מהגופים המנויים
בתוספת השנייה.
(ג) לגוף המנוי בתוספת השנייה יינתן מידע כמפורט להלן:
( )1לגוף המנוי בחלק א' לתוספת  -כל מידע המופק
מאמצעי זיהוי;
( )2לגוף המנוי בחלק ב' לתוספת  -מידע המופק
מטביעת אצבעות ותצלומים בלבד;
( )3לגוף המנוי בחלק ג' לתוספת  -תצלומים בלבד.
(ד) נחתם הסכם בין מדינת ישראל או משטרת ישראל לבין
מדינה אחרת או גוף באותה מדינה ,לעניין העברת נתוני זיהוי
שהופקו מטביעת אצבעות ,לצורך חקירה ,מניעה או סיכול
של עבירה שהיא מעשה טרור כהגדרתו בחוק איסור מימון
טרור ,התשס"ה2005- ,4וההסכם אושר בידי השר לביטחון
הפנים ,שר המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה ,תעביר
משטרת ישראל לידי המדינה או הגוף האמורים ,לפי העניין,
בהתאם לאמור בהסכם ,כל מידע מהמאגר הנדרש לצורך
חקירה ,מניעה או סיכול של עבירה כאמור; בהסכם כאמור
יובהר כי מקבל המידע לא יעשה שימוש במידע אלא למטרה
שלשמה הועבר ,וכן אם מקבל המידע רשאי לאגור אותו או
להעבירו לאחר ,ואם כן  -למי ובאילו תנאים.
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הפרטיות ,התשמ"א-
התשמ"א-
חוק הגנת
הפרטיות,
הוראות לפי
לעניין הגנת
(ה) לפי חוק
(ה) לעניין הוראות
המועברכדין מידע המועבר
מידעסעיף זה
כדין לפי
המועבר
סעיף זה
לפימידע
המועבר דין
1981 ,5דין מידע 1981,5
משפטית בין מדינות".
מדינות".
חוק עזרה
משפטית בין
בקשה לפי
עזרה
עקב בקשה לפי חוקעקב
תיקון סעיף
"11טז(ב)" יבוא "11טז."1
"11טז."1
במקום
העיקרי,יבוא
"11טז(ב)"
לחוק
במקום
11יז(ג)
העיקרי,
11יז11יז(ג).8לחוקבסעיף
בסעיף
.8

תיקון סעיף 11יז

תיקון סעיף
11יח -
סעיף (ב)",
תיקון קטן
להוראות סעיף
קטן (ב)- ",
"בכפוף
המילים סעיף
ברישה,להוראות
העיקרי",בכפוף
לחוקהמילים
ברישה,
11יח(א)
העיקרי,
בסעיף
11יח(א) לחוק
בסעיף
11יח .9
.9
יימחקו.
יימחקו.
תיקון סעיף 11יט
תיקון סעיף
יבוא "סעיף (15ב)(.")4
(15ב)(.")4
(15ב)(")3
"סעיף
"סעיף
יבוא
במקום
(15ב)(")3
העיקרי,
"סעיף
לחוק
במקום
העיקרי11 ,יט
לחוק בסעיף
בסעיף
11יט11יט .10
.10
אחרי11כא1
הוספת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
העיקרי11כא
אחרי סעיף
11כא לחוק
סעיף .11
.11

הוספת סעיף
11כא1

"שמירת סודיות
11כא .1הוראות לפי סימן זה ,למעט הוראות סעיף 11כא(ג) ,יחולו גם
"שמירת סודיות
11כא.1
הוראות לפי סימן זה ,למעט הוראות סעיף 11כא(ג) ,יחולו גם
ואבטחה במאגר
לעניין מאגר נעדרים ואלמונים".
ואבטחה במאגר
ואלמונים
נעדרים
לעניין מאגר נעדרים ואלמונים".
נעדרים ואלמונים
תיקון כותרת
 .12בכותרת סימן ד' לפרק ד' לחוק העיקרי ,במקום "נתונים לזיהוי גנטי מהמאגר" יבוא
בכותרת סימן ד' לפרק ד' לחוק העיקרי ,במקום "נתונים לזיהוי גנטי מהמאגר" יבוא תיקון כותרת
סימן ד' לפרק ד'
.12
"נתוני זיהוי".
סימן ד' לפרק ד'
"נתוני זיהוי".
תיקון סעיף 11כב
 .13בסעיף 11כב לחוק העיקרי ,בהגדרה "חשוד" ,במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת
 .13בסעיף 11כב לחוק העיקרי ,בהגדרה "חשוד" ,במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת תיקון סעיף 11כב
הראשונה".
הראשונה".
תיקון סעיף 11כג
 .14בסעיף 11כג(א) לחוק העיקרי -
תיקון סעיף 11כג
 .14בסעיף 11כג(א) לחוק העיקרי -
( )1ברישה ,במקום "סעיף (15ב)(()1ד)" יבוא "סעיף (15ב)(;")6
( )1ברישה ,במקום "סעיף (15ב)(()1ד)" יבוא "סעיף (15ב)(;")6
( )2אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
( )2אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
"(ה) הוראות סעיף זה יחולו גם על נתונים לזיהוי גנטי שנמסרו לפי סעיף
"(ה) הוראות סעיף זה יחולו גם על נתונים לזיהוי גנטי שנמסרו לפי סעיף
11יג(ד) ו–(ה)".
11יג(ד) ו–(ה)".
תיקון סעיף 11כד
 .15בסעיף 11כד לחוק העיקרי ,בסעיפים קטנים (א) ו–(ב) ,בכל מקום ,במקום "סעיף
 .15בסעיף 11כד לחוק העיקרי ,בסעיפים קטנים (א) ו–(ב) ,בכל מקום ,במקום "סעיף תיקון סעיף 11כד
(15ב)(()1ה)" יבוא "סעיף (15ב)(.")7
(15ב)(()1ה)" יבוא "סעיף (15ב)(.")7
הוספת סעיף 11כה  .16אחרי סעיף 11כד לחוק העיקרי יבוא:
הוספת סעיף 11כה
 .16אחרי סעיף 11כד לחוק העיקרי יבוא:
"מחיקת נתוני
11כה( .א) ניטלו אמצעי זיהוי לפי סעיף 11כז והובררה זהותם של
"מחיקת נתוני
שניטלו ניטלו אמצעי זיהוי לפי סעיף 11כז והובררה זהותם של
11כה( .א)
זיהוי
האדם או הגופה או אותרו האדם או הגופה שלשם זיהוים
זיהוי שניטלו
איתור
לצורך
האדם או הגופה או אותרו האדם או הגופה שלשם זיהוים
לצורך איתור
נעדרים או זיהוי
או איתורם ניטלו אמצעי הזיהוי כאמור ,יימחקו נתוני הזיהוי
נעדרים או זיהוי
אלמוניםאו איתורם ניטלו אמצעי הזיהוי כאמור ,יימחקו נתוני הזיהוי
ממאגר הנעדרים והאלמונים.
אלמונים
ממאגר הנעדרים והאלמונים.
(ב) נמחקו נתוני הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א) ,יבוערו גם
(ב) נמחקו נתוני הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א) ,יבוערו גם
אמצעי הזיהוי שניטלו לפי סעיף 11כז ושימשו להפקתם.
אמצעי הזיהוי שניטלו לפי סעיף 11כז ושימשו להפקתם.
(ג) לעניין בירור בדבר מחיקת נתונים לזיהוי גנטי ממאגר
(ג) לעניין בירור בדבר מחיקת נתונים לזיהוי גנטי ממאגר
הנעדרים והאלמונים לפי סעיף זה ,יחולו ההוראות לפי סעיף
הנעדרים והאלמונים לפי סעיף זה ,יחולו ההוראות לפי סעיף
11כד ,בשינויים המחויבים".
11כד ,בשינויים המחויבים".
הוספת סימן ה'
 .17אחרי סעיף 11כה לחוק העיקרי יבוא:
הוספת סימן ה'
לפרק ד'אחרי סעיף 11כה לחוק העיקרי יבוא:
.17
לפרק ד'
אלמונים
"סימן ה' :מאגר לאיתור נעדרים ולזיהוי
"סימן ה' :מאגר לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים
מאגר לאיתור
11כו( .א) נוסף על המאגר לנתוני זיהוי לפי סימן א' ,משטרת
מאגר לאיתור
ולזיהוינוסף על המאגר לנתוני זיהוי לפי סימן א' ,משטרת
נעדרים(א)
11כו.
ישראל רשאית לנהל מאגר נעדרים ואלמונים ולכלול בו נתוני
נעדרים ולזיהוי
אלמונים
ישראל רשאית לנהל מאגר נעדרים ואלמונים ולכלול בו נתוני
אלמונים
זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימה ביולוגית שאינה
זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימה ביולוגית שאינה
אמצעי זיהוי ,לצורך בירור זהותם של אדם או של גופה או
אמצעי זיהוי ,לצורך בירור זהותם של אדם או של גופה או
לצורך איתורם.
לצורך איתורם.
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(ב) משטרת ישראל רשאית להעביר למרכז הלאומי לרפואה
משפטית במשרד הבריאות (בחוק זה  -המרכז הלאומי
לרפואה משפטית) עותק של הנתונים לזיהוי גנטי הכלולים
במאגר הנעדרים והאלמונים ,לשם בירור זהותם של אדם או
של גופה או לצורך איתורם.
(ג) משטרת ישראל רשאית להעביר אמצעי זיהוי שניטלו
לפי סעיף 11כז למרכז הלאומי לרפואה משפטית לשם הפקת
נתוני זיהוי.
(ד) מאגר הנעדרים והאלמונים יהיה חסוי ולא יימסר ממנו
מידע אלא לפי הוראות חוק זה.
נטילת אמצעי זיהוי 11כז( .א) שוטר ,עובד המרכז הלאומי לרפואה משפטית או גורם
לצורך איתור נעדרים
אחר שראש המחלקה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל הסמיכו
או זיהוי אלמונים
והשימוש בהם
לעניין זה ,מוסמך ליטול אמצעי זיהוי מהמפורטים להלן,
בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ב) ו–(ג) ,לפי העניין:
()1

מגופה  -לצורך בירור זהותה;

()2

מבן משפחה של נעדר  -לצורך איתור הנעדר;

( )3מחפץ או ממקום שבו יש יסוד סביר להניח כי
מצויים אמצעי זיהוי של נעדר  -לצורך איתור הנעדר;
( )4מאדם ,אם בשל מצבו הרפואי לא ניתן לברר את
זהותו  -לצורך בירור זהותו.
(ב)

( )1נטילת אמצעי זיהוי מבן משפחה של נעדר לפי סעיף
קטן (א)( )2תיעשה לאחר שהוסברו לבן המשפחה ,בלשון
המובנת לו ,מטרת הנטילה והשימוש שניתן לעשות באמצעי
הזיהוי ובנתוני הזיהוי שיופקו מהם ,ואותו אדם נתן את
הסכמתו בכתב לנטילה; ואולם לא יינטל אמצעי זיהוי כאמור
מקטין או מאדם עם מוגבלות שכלית כמשמעותו בסעיף
14ג(א) ,אלא אם כן נוסף על ההסכמה בכתב של הקטין או
האדם עם המוגבלות ,נתן גם האפוטרופוס את הסכמתו בכתב;
לא היה לקטין או לאדם עם מוגבלות שכלית אפוטרופוס,
רשאי בית המשפט ,לבקשת שוטר ,למנות לו אפוטרופוס לדין
לצורך קבלת הסכמה לפי פסקה זו ,ויחולו הוראות סעיף 14ג(ג)
בשינויים המחויבים.
( )2נטילה של דגימה ביולוגית כאמור בסעיף קטן (א)
תיעשה לאחר שקצין משטרה או רופא משפטי אישר כי זו
הדרך היעילה ביותר לבירור זהותם של אדם או של גופה או
לאיתורם; הוראות פסקה זו לא יחולו באירוע אסון המוני ,לפי
סעיף 90א לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א1971-.6
( )3הוראות פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח
חדש] ,התשכ"ט1969- ,7לעניין כניסה למקום ,יחולו על כניסה
למקום לשם נטילה לפי הוראות סעיף זה.
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(ג)

זיהוילפישניטלו מגופה לפי
מגופה
מאמצעי
שהופקושניטלו
מאמצעי זיהוי
שהופקו נתונים
( )1נתונים(ג) ()1
הנעדרים והאלמונים בלבד,
והאלמונים בלבד,
יישמרו במאגר
הנעדרים
(א)()1
במאגר
סעיף קטן
סעיף קטן (א)( )1יישמרו
סימן א' ,ואולם משטרת
משטרת
ואולםלפי
לנתוני זיהוי
במאגרסימן א',
זיהוי לפי
ייכללו
לנתוני
ולא ייכללו במאגר ולא
המאגרכאמור לבין המאגר
לבין הזיהוי
כאמורנתוני
להשוות בין
רשאיתהזיהוי
בין נתוני
ישראל
ישראל רשאית להשוות
הגופה .בירור זהות הגופה.
א' ,לצורך
זהות
סימן
בירור
לצורךלפי
לנתוני זיהוי
לנתוני זיהוי לפי סימן א',
שניטלו מבן משפחה
משפחה
מבן זיהוי
מאמצעי
שניטלו
שהופקו
נתונים זיהוי
שהופקו מאמצעי
()2
( )2נתונים
יישמרו במאגר הנעדרים
(א)(,)2הנעדרים
במאגר
יישמרוקטן
לפי סעיף
(א)(,)2
נעדר
שלקטן
של נעדר לפי סעיף
לנתוני זיהוי לפי סימן א'
סימן א'
במאגר
זיהוי לפי
ייכללו
לנתוני
במאגרד ,ולא
והאלמונים בלב
והאלמונים בלבד ,ולא ייכללו
זיהוי במאגר האמור.
האמור.
במאגרלנתוני
זיהוי יושוו
ולא יושוו לנתוני ולא
שניטלו מחפץ או ממקום
זיהויממקום
מחפץ או
מאמצעי
שניטלו
שהופקו
נתוניםזיהוי
()3מאמצעי
( )3נתונים שהופקו
אמצעי זיהוי של נעדר
מצוייםנעדר
זיהוי של
להניח כי
סביראמצעי
מצויים
ישכייסוד
להניח
שבו יש יסוד סביר שבו
הנעדרים והאלמונים
והאלמונים
יישמרו במאגר
הנעדרים
(א)(,)3
במאגר
יישמרוקטן
לפי סעיף
לפי סעיף קטן (א)(,)3
ואולםלפי סימן א' ,ואולם
א' ,זיהוי
לנתוני
במאגרסימן
זיהוי לפי
ייכללו
לנתוני
במאגרולא
בלבד ,ולא ייכללו בלבד,
השוואה בין נתוני הזיהוי
נתוני הזיהוי
רשאיתביןלערוך
השוואה
ישראל
לערוך
משטרת
משטרת ישראל רשאית
סימן א' ,לצורך איתור
איתור
לצורךלפי
א' ,זיהוי
לנתוני
המאגרסימן
זיהוי לפי
לנתונילבין
כאמור לבין המאגרכאמור
הנעדר.
הנעדר.
שניטלו מאדם שבשל
שבשל
זיהוי
מאדם
מאמצעי
שניטלו
שהופקו
נתונים זיהוי
( )4מאמצעי
( )4נתונים שהופקו
לפי הוראות סעיף קטן
זהותו,קטן
הוראות סעיף
לפילברר את
זהותו,ניתן
הרפואי לא
לברר את
מצבו
מצבו הרפואי לא ניתן
והאלמונים בלבד ,ולא ייכללו
הנעדריםולא ייכללו
והאלמונים בלבד,
יישמרו במאגר
הנעדרים
(א)(,)4
(א)( ,)4יישמרו במאגר
ואולם משטרת ישראל
ישראל
משטרתא',
לפי סימן
ואולם
לנתוניא',זיהוי
במאגר סימן
במאגר לנתוני זיהוי לפי
הזיהוי כאמור לבין נתוני
לבין נתוני
נתוני
כאמור
השוואה בין
נתוני הזיהוי
ביןלערוך
רשאית
רשאית לערוך השוואה
במאגראו אסירים במאגר
מורשעים
אסירים
נאשמים,
מורשעים או
נאשמים,חשודים,
זיהוי של חשודים,זיהוי של
בירור זהותו של אותו
לצורך אותו
זהותו של
סימן א',
לפיבירור
לצורך
לנתוניא',זיהוי
לנתוני זיהוי לפי סימן
אדם".
אדם".

ו–(15ב)(14")3ה
(15ב)(()1ג) תיקון סעיף
14ה
תיקון סעיף
יבוא
ו–(15ב)( ")3יבוא
"בסעיפים
(15ב)(()1ג)
"בסעיפיםבמקום
לחוק העיקרי,
14ה(א)()4במקום
בסעיף העיקרי,
14ה(א)( )4לחוק
בסעיף
.18
.18
"בסעיף (15ב)( )4ו–(.")5
"בסעיף (15ב)( )4ו–(.")5
תיקון סעיף
תיקון סעיף
ציבורי"14זיבוא
לידי גוף
"אלאיבוא
ציבורי"
במילים
לידי גוף
"אלאהחל
הסיפה
במילים
החלבמקום
העיקרי,
הסיפה
לחוק
במקום
העיקרי14,ז(ב)
לחוק בסעיף
בסעיף
14ז 14ז(ב).19
.19
סעיפים 11טז 1או 11טז."2
להוראות11טז."2
בהתאם11טז 1או
"אלא סעיפים
"אלא בהתאם להוראות
תיקון סעיף
11טז."2יבוא "11טז11 ,1טז."2
"11טז11",1טז"
יבואבמקום
העיקרי,
"11טז"
לחוק
במקום
14ח(א)
העיקרי,
לחוקבסעיף
בסעיף
14ח14ח(א).20
.20

תיקון סעיף 14ח

"ממי תיקון סעיף
14י
תיקון סעיף
שהורשע"14ייבוא
במיליםיבוא
שהורשע"
"ממיהחל
הסיפה
במילים
במקום
החל
העיקרי,
לחוקהסיפה
במקום
14י(()1ג),
העיקרי,
בסעיף
14י(()1ג) ,לחוק
בסעיף
.21
.21
סעיף 11ב(א)( )3או (.")4
לפי (.")4
11ב(א)( )3או
"ממורשע לפי סעיף"ממורשע
תיקון סעיף 15
יבוא :סעיף קטן (ב) יבוא:
העיקרי(,ב)במקום
סעיף קטן
לחוק
במקום
בסעיף 15
.22העיקרי,
בסעיף  15לחוק
.22

תיקון סעיף 15

ו–ד',ביצוע פרקים ג' ו–ד',
ממונה על
פרקים ג'
הפנים
לביטחוןביצוע
ממונה על
הפניםהשר
קטן (א),
לביטחון
השרבסעיף
האמור
אף(א),
בסעיףעלקטן
"(ב) על אף האמור"(ב)
הכנסת,ומשפט של הכנסת,
החוקה חוק
ומשפט של
ובאישור ועדת
החוקה חוק
המשפטים,
ובאישור ועדת
בהסכמת שר
המשפטים,
שררשאי,
והוא
והוא רשאי ,בהסכמת
לרבות בעניינים אלה:
אלה:
לביצועם
בעניינים
תקנות
לרבות
להתקין
להתקין תקנות לביצועם
()1

בבקשהסעיף
חוזר על פי
הפנייה
לעיון
דרכי
בבקשה
דרכי הפנייה ()1
חוזר על פי סעיף 11ג;
לעיון11ג;

הכלולים במאגר והנדרשים
והנדרשים
הזיהוי
במאגר
לנתוני
הכלולים
המתייחסים
לנתוני הזיהוי
המתייחסיםנוספים
נוספים פרטי מידע
( )2פרטי מידע ()2
במאגר לפי סעיף 11יג;
לכלול11יג;
רשאית סעיף
במאגר לפי
ישראל
לכלול
שמשטרת
בו,רשאית
ישראל
השימוש
שמשטרת
לצורך השימוש בו,לצורך
11טו,כאמור
השימוש בו
כאמור בסעיף
בו ודרכי
המאגר
השימוש
ודרכיניהול
( )3ניהול המאגר()3
לקבוע ורשאי הוא לקבוע
בסעיף 11טו,
ורשאי הוא
שונים ,לפי סוגים שונים
למדוריםשונים
לפי סוגים
המאגר
חלוקתשונים,
למדורים
בדבר
המאגר
הוראות
חלוקת
כאמור
בדבר
בתקנות
בתקנות כאמור הוראות
של נתוני זיהוי; של נתוני זיהוי;
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( )4נסיבות שבהתקיימן יהיה ניתן לבצע הפקה חוזרת של נתונים לזיהוי גנטי
כאמור בסעיף 11יט; תקנות כאמור ייקבעו בהתייעצות עם הוועדה המאשרת;
( )5שמירת אמצעי זיהוי ונתוני זיהוי ,ואבטחתם ,כאמור בסעיף 11כא; תקנות
כאמור לעניין שמירתם של נתונים לזיהוי גנטי ודגימות ביולוגיות ,ייקבעו
בהתייעצות עם הוועדה המאשרת;
( )6דרכי המחיקה של נתוני זיהוי ודרכי הביעור של אמצעי הזיהוי ,כאמור
בסימן ד' לפרק ד';
( )7האגרות שעל מבקש מידע כאמור בסעיף 11כד(א) לשלם ,הקרבה הנדרשת
לצורך מתן ייפוי כוח לאדם כאמור בסעיף 11כד(ב) ,ודרכי ההוכחה לפני קצין
המשטרה כי נבצר מאדם להתייצב בתחנת המשטרה באופן אישי כאמור באותו
סעיף קטן".
תיקון סעיף 15א

.23

תיקון סעיף 15ב

.24

תיקון התוספת

.25
 .26אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:
"תוספת שנייה

בסעיף 15א לחוק העיקרי -
()1

בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "הראשונה והתוספת השנייה";

()2

בסופו יבוא "הראשונה ואת התוספת השנייה".

בסעיף 15ב לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (ב)( ,)1אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה";

()2

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) הוראות סימן ב' לפרק ג' יחולו גם לגבי אדם שהורשע מחוץ לישראל ונושא
את עונשו בישראל ,כאמור בסעיף 11ב(א)( ,)4לפני תחילתו של חוק סדר הדין
הפלילי (סמכויות אכיפה  -חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' ,)3
התשע"א2011- ,8ובלבד שלא יינטלו מאדם כאמור אמצעי זיהוי ,לפי הוראות
אותו סימן ,לאחר המועד כאמור בסעיף 11ב(ד) ,אלא כאמור בסעיף קטן (ד).
(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג) ,ניתן ליטול אמצעי זיהוי לפי הוראות סימן ב'
לפרק ג' מאדם שהורשע לפני תחילתו של התיקון האמור בסעיף קטן (ג) גם לאחר
המועד האמור בסעיף 11ב(ד)( ,)3ויהיו נתונות לשוטר ,לשם נטילת אמצעי הזיהוי
כאמור ,הסמכויות האמורות בסעיף 11ו ,ובלבד שהתקיימו באותו אדם שניים אלה:
( )1האדם הורשע בעבירה לפי הדין הזר המקבילה לעבירה לפי פרט
(1ד) בתוספת הראשונה ,למעט עבירות כאמור בסעיף (348ד) ו–(ה) בחוק
העונשין;
( )2לא חלפו יותר מעשר שנים מיום שהורשע בעבירה כאמור בפסקה (,)1
או מיום שבו שוחרר ממאסר ,לפי המאוחר".

הוספת תוספת
שנייה

בתוספת לחוק העיקרי ,בכותרת ,במקום "תוספת" יבוא "תוספת ראשונה".

(סעיף 11טז)2
חלק א'
( )1אינטרפול ()Interpol - International Criminal Police Organization
והמשטרות המסונפות אליו;
8
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 )Europolוהמשטרות
והמשטרות
- European
)Europol
Criminal
- European
(Police Organization
Criminal Police
אירופול
(Organization
()2
( )2אירופול
המסונפות אליו; המסונפות אליו;
עירונית הפועלת מכוח
אומכוח
הפועלת
עירוניתמחוזית
מחוזיתוכןאומשטרה
מדינתית,
משטרה
פדרלית או
מדינתית ,וכן
פדרלית אומשטרה
()3
( )3משטרה
דין;
דין;
()4

גוף המנוי בתוספת זו;
בתוספת זו;
מדינה או של
שלהמנוי
תביעהגוף
רשות או של
של מדינה
רשות תביעה ()4

()5

לאכיפת חוק פלילית.
פלילית.
מדינתית
סוכנות חוק
מדינתיתאולאכיפת
סוכנות רשות
()5
רשות או
חלק ב'

חלק ב'

()1

גבולות ורשות הגירה;
הגירה;
משטרת
( )1ורשות
משטרת גבולות

()2

פלילית.חוק שאינה פלילית.
שאינהלאכיפת
מדינתית
סוכנות חוק
מדינתיתאולאכיפת
סוכנות רשות
()2
רשות או
חלק ג'

()1

חלק ג'

רשות להגנה על עדים".
על עדים".
רשות להגנה ()1

משטרתחוק
או תיקון
תיקון חוק
מידע או
ישראל
"ולעניין
יבואישראל
משטרת
"ולענייןבסופו
בסעיף ,50
התשס"א2000-,9יבוא
גנטי,בסעיף  ,50בסופו
התשס"א2000-,9
גנטי ,בחוק מידע
בחוק
מידעמידע .27
.27
גנטי  -מס' 4
גנטי  -מס' 4
ונטילתחיפוש בגוף ונטילת
אכיפה -
(סמכויותבגוף
הפלילי -חיפוש
הדיןאכיפה
(סמכויות
בחוק סדר
הפלילי
כהגדרתו
סדר הדין
ציבורי
גוףבחוק
גוף ציבורי כהגדרתו
שניטלו או שנמסרו להם
שנמסרו להם
ואמצעי זיהוי
שניטלו או
זיהויזיהוי
ואמצעינתוני
זיהוי1 ,10לגבי
התשנ"ו996-
לגבי נתוני
זיהוי),
התשנ"ו1996-,10
אמצעי
אמצעי זיהוי),
החוק האמור ,בלבד".
בלבד".
הוראות
האמור,
החוקיחולו
האמור,
הוראות
יחולוהחוק
לפי החוק האמור ,לפי

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
9
10

יעקב נאמן
שר המשפטים
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;62התשס"ח ,עמ' .736
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .136
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חוק עבודת נשים (תיקון מס'  ,)48התשע"א*2011-
ביטול סעיפים
6א ו–6ב

.1

בחוק עבודת נשים ,התשי"ד1954-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,סעיפים 6א ו–6ב  -בטלים.

תיקון סעיף 7

.2

בסעיף  7לחוק העיקרי ,בסעיף קטן (ד ,)1ברישה ,המילים "אף כשהן חלות מכוח סעיף
6א או 6ב"  -יימחקו.

הוספת סעיפים
9ג עד 9ו

.3

אחרי סעיף 9ב לחוק העיקרי יבוא:
"תחולת הוראות
על הורה מאמץ,
הורה מיועד והורה
במשפחת אומנה

9ג.

שינויים והתאמות
בתחולת ההוראות
על הורה מאמץ

9ד.

(א) בסעיף זה -
"אם נושאת" ו"הורה מיועד"  -כהגדרתם בסעיף 9ה(א);
"הורה במשפחת אומנה"  -כהגדרתו בסעיף 9ו(א);
"הורה מאמץ"  -כהגדרתו בסעיף 9ד(א).
(ב) ההוראות לפי סעיפים (6א)( ,ב)( ,ג)( ,ד) ו–(ט)(7 ,ג)( )3ו–(ד),
7א(9 ,8 ,א) עד (ג) ו–(ז)9 ,א ו–9ב ,יחולו על הורה מאמץ ,על
הורה מיועד ועל הורה במשפחת אומנה ,ולעניין הורה מיועד
 גם ההוראות לפי סעיף (6ד ,)1והכל בשינויים המחויבים וכןבשינויים ובהתאמות המפורטים בסעיפים 9ד עד 9ו ,וכל עוד
לא הופסק הליך האימוץ או האומנה או היריונה של האם
הנושאת ,לפי העניין.
(ג)

( )1היו שני בני הזוג הורים מאמצים ,הורים מיועדים
או הורים במשפחת אומנה ,יחולו הוראות הסעיפים
המנויים בסעיף קטן (ב) רק על אחד משני בני הזוג,
לפי בחירתם; ואולם לעניין חופשת לידה לפי סעיף ,6
והזכות להיעדרות לפי סעיף (7ג)( )3ו–(ד) ,אם נעדר אחד
מבני הזוג למשך תקופה קצרה מהאמור באותם סעיפים,
לפי העניין ,רשאי בן זוגו להיעדר מהעבודה ,על פי
הוראות אותם סעיפים ,למשך יתרת התקופה האמורה.
( )2היה בן זוגו של הורה מאמץ ,הורה מיועד או הורה
במשפחת אומנה עובד עצמאי ,יחולו הוראות הסעיפים
המנויים בסעיף קטן (ב) על ההורה המאמץ ,על ההורה
המיועד או על ההורה במשפחת אומנה ,בתקופה שבה
בן זוגו שהוא עובד עצמאי לא נעדר מעבודתו בשל הליך
האימוץ או האומנה או בשל היריונה של האם הנושאת,
או לצורך הטיפול בילד ,לפי העניין.

*
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(א) בסעיף זה -
"הודעה על כוונה לאמץ"  -הודעת עובדת או עובד,
על כך שקיבלו הודעה מאת עובד סוציאלי לפי
חוק האימוץ ולפיה הם עתידים לקבל לביתם ילד
למטרת אימוץ במועד שנקבע באותה הודעה,
ולעניין אימוץ בין–ארצי לפי הוראות חוק אימוץ

התקבל בכנסת ביום כ"ה בסיוון התשע"א ( 27ביוני  ;)2011הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,228 -מיום כ"ה באדר ב' התשס"ח ( 1באפריל  ,)2008עמ'  292ובהצעות חוק הממשלה  ,559 -מיום
ו' בשבט התשע"א ( 11בינואר  ,)2011עמ' .388
ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;154התשע"א ,עמ' .74
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אימוץכךבין–ארצי)  -על כך
בין–ארצי) - -על
אימוץ(בחוק זה
ילדים (בחוק זה -ילדים
נמצאמוכרת ולפיה נמצא
עמותה
ולפיה
מוכרתמאת
עמותההודעה
שקיבלו הודעה מאתשקיבלו
המתאים לאימוץ בידם;
ילדבידם;
לאימוץ
במדינת חוץ
במדינת חוץ ילד המתאים
המקבלים לביתם ילד
עובדתילד
המקבליםאולביתם
מאמץ"  -עובד
"הורה עובדת
"הורה מאמץ"  -עובד או
לפילמטרת אימוץ לפי
עשר,
אימוץ
עולה על
למטרת
אינו
עשר,
שגילו
שגילו אינו עולה על
הוראות חוק אימוץ ילדים;
הוראות חוק אימוץ ילדים;
ילדים -,חוק אימוץ
אימוץילדים"
חוקאימוץ
"חוק אימוץ ילדים" "-חוק
ילדים ,התשמ"א1981-;2
התשמ"א1981-;2
מאמץ"  -יום מסירת
מסירת
יוםהורה
לביתו-של
ילדמאמץ"
הורה
קבלת
"יוםשל
"יום קבלת ילד לביתו
באמצעות עובד סוציאלי
סוציאלי
המאמץ,
באמצעות עובד
הילד להורה
הילד להורה המאמץ,
בהתאם12להוראות סעיף 12
להוראות סעיף
חוק האימוץ
בהתאם
לפי חוק האימוץ לפי
באמצעות עמותה מוכרת
או מוכרת
עמותה
באמצעותילדים
לחוק אימוץ
לחוק אימוץ ילדים או
האמור; 28טז לחוק האמור;
להוראות סעיף
28טז לחוק
בהתאם
בהתאם להוראות סעיף
האימוץ" ו"עמותה מוכרת"
ו"עמותה מוכרת"
האימוץ" לפי חוק
"עובד סוציאלי
"עובד סוציאלי לפי חוק
ילדים.בחוק אימוץ ילדים.
כמשמעותם
 כמשמעותם בחוק -אימוץבסעיף 9ג(ב) יחולו על
המנויים על
9ג(ב) יחולו
הסעיפים
לפי בסעיף
המנויים
ההוראות
הסעיפים
(ב) ההוראות לפי(ב)
בשינויים ובהתאמות
ובהתאמות
המחויבים וכן
בשינויים
בשינויים
המחויבים וכן
הורה מאמץ,
הורה מאמץ ,בשינויים
אלה:
אלה:
קבלת הילד לביתו של
לביתו של
ייחשב כיום
קבלת הילד
כיוםהלידה
ייחשב יום
( )1יום הלידה ()1
ההורה המאמץ; ההורה המאמץ;
(6ב)( )1סיפה ו–( )5סיפה,
ו–( )5סיפה,
סיפהסעיף
הוראות
(6ב)()1
על אף
( )2סעיף
( )2על אף הוראות
הלידה הוא ביום קבלת
חופשת קבלת
הוא ביום
הלידהשל
תחילתה
חופשת
מועד תחילתה שלמועד
המאמץ;של ההורה המאמץ;
הילד לביתו
הילד לביתו של ההורה
()3

להיעדר מעבודתו לצורך
רשאילצורך
מעבודתו
להיעדרמאמץ
רשאי הורה
מאמץ (א)
(א) הורה ()3
למטרת אימוץ בין–ארצי,
בין–ארצי,
אימוץחוץ
למדינת
למטרת
נסיעות
נסיעות למדינת חוץ
אישרה בכתב ,לגבי כל
לגבי כל
מוכרת
בכתב,
שעמותה
ובלבדאישרה
ובלבד שעמותה מוכרת
למטרתהיא דרושה למטרת
כאמור ,כי
דרושה
מהנסיעות
אחת ,כי היא
אחת מהנסיעות כאמור
האימוץ הבין–ארצי;האימוץ הבין–ארצי;
מהעבודה לפי פסקת
פסקת
ההיעדרות
מהעבודה לפי
ההיעדרותתקופות
(ב)
(ב) תקופות
אחדלאמור בכל אחד
בהתאם
יהיו בכל
לאמור
בהתאם(א)
משנה (א) יהיו משנה
באותה פסקת משנה,
משנה,
האמורים
באותה פסקת
מהאישורים
מהאישורים האמורים
תעלההמצטברת לא תעלה
ההיעדרות
המצטברת לא
ההיעדרותשתקופת
ובלבד שתקופת ובלבד
אימוץ;לאותו הליך אימוץ;
 45ימים
הליך
על  45ימים לאותו על
לזכאות לפי פסקה זו ,אלא
פסקה זו ,אלא
יהיה תוקף
לזכאות לפי
(ג) לא יהיה תוקף(ג) לא
מימושההודיעו על מימושה
על העובד
הודיעו או
העובדהעובדת
אם כן העובדת או אם כן
שקבע שר התעשייה
התעשייה
שר ולמי
במועד
שקבע
בדרך,
בדרך ,במועד ולמי
בהתייעצות עם שר הרווחה
שר הרווחה
והתעסוקה
בהתייעצות עם
המסחר והתעסוקההמסחר
והשירותים החברתיים;
והשירותים החברתיים;
מאמץ מעבודתו לפי
הורה לפי
מעבודתו
היעדרו של
הורה מאמץ
(ד) היעדרו של (ד)
וזמן בלא תשלום ,וזמן
חופשה
תשלום,
בלא כדין
חופשה דינו
פסקה זו דינו כדיןפסקה זו
לגבי הזכויות התלויות
התלויות
במניין
הזכויות
לא יבוא
לגבי
היעדרו
היעדרו לא יבוא במניין
בוותק;
בוותק;
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(ה) על אף הוראות סעיף 9ג(ג) ,נעשה הליך
האימוץ הבין–ארצי בידי שני בני זוג ,יהיו
שניהם זכאים להיעדרות מעבודה לפי פסקה
זו ,ובתקופת ההיעדרות לפי פסקה זו יחולו על
שניהם הוראות סעיפים (9א) עד (ב9 ,)1א ו–9ב
החלות על עובדת שהיא בהיריון;
( )4על אף הוראות סעיף 7א(ב) ,חובת המעביד לשלם
תשלומים לקופת גמל בעד התקופה שבעדה שולמו
דמי לידה ,כאמור בסעיף 7א(א) ,תחול לעניין הורה
מאמץ הזכאי לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב] ,התשנ"ה1995- ,3אם התקיימו בינו
לבין מעבידו יחסי עובד ומעביד במשך חמישה עשר
חודשים לפחות לפני יום קבלת הילד לביתו של ההורה
המאמץ;
()5

(א) הוראות סעיפים (9א) עד (ב9 ,)1א ו–9ב
החלות על עובדת שהיא בהיריון ,יחולו על
עובדת או עובד שמסרו הודעה על כוונה לאמץ
ממועד מסירת ההודעה כאמור עד יום קבלת
הילד לביתם או עד תום תשעה חודשים מהמועד
שבו קיבלו הודעה מאת עובד סוציאלי לפי חוק
האימוץ או מאת עמותה מוכרת כאמור בהגדרה
"הודעה על כוונה לאמץ" ,לפי המוקדם;
(ב) על אף הוראות פסקת משנה (א) ,אישרה
הרשות המרכזית כהגדרתה בסעיף 28ב לחוק
אימוץ ילדים כי על פי הנתונים שהובאו לפניה,
העובדת או העובד שמסרו הודעה על כוונה
לאמץ נמצאים בשלבים מתקדמים של הליך
אימוץ בין–ארצי של ילד מסוים אשר נמצא
בעבורם במדינת חוץ וכי השלמת ההליכים
מתעכבת בשל גורמים שאינם תלויים בעובדת
או בעובד או בעמותה המוכרת שבאמצעותה
מתבצע הליך האימוץ ,יחולו הוראות הסעיפים
המנויים בפסקת המשנה האמורה על העובדת
או העובד ,עד יום קבלת הילד לביתם; לא יהיה
תוקף לזכאות לפי פסקת משנה זו ,אלא אם כן
העובדת או העובד הודיעו על מימושה בדרך,
במועד ולמי שקבע שר התעשייה המסחר
והתעסוקה בהתייעצות עם שר הרווחה
והשירותים החברתיים;

()6

בסעיף (9ג) -
(א) בפסקה ( ,)1המילים "או בימי היעדרם
מעבודה לפי סעיף (7ג)( )2או (ג - ")2לא ייקראו;
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ימי"או לאחר תום ימי
המילים
לאחר תום
בפסקה (1א),
המילים "או
(ב) בפסקה (1א)( ,ב)
( ,)1לפי העניין - ",לא
בפסקהלא
העניין- ",
כאמור
ההיעדרות לפי
ההיעדרות כאמור בפסקה (,)1
ייקראו;
ייקראו;
(ד)( )1סעיף (7ג)(1ג)( ,ד)()1
במקום "לפי
((7,)2ג)(1ג),
סעיף
בפסקה
במקום "לפי
(ג) בפסקה (( ,)2ג)
(7ד)(" .")1לפי סעיף (7ד)(.")1
(ד ")1יקראו
או (ד ")1יקראו "לפיאוסעיף
שינויים והתאמות
בתחולת ההוראות
על הורה מיועד

והתאמות
9ה( -.א) בסעיף זה -
בסעיף זה
שינויים(א)
9ה.

בתחולת ההוראות
לנשיאת הסכמים לנשיאת
כהגדרתה בחוק
בחוק-הסכמים
נושאת"
כהגדרתה
על הורה מיועד"אם נושאת" " -אם

עוברים;

עוברים;

נושאת"  -הודעת עובדת
אם עובדת
הודעת
היריונה של
נושאת" -
אםעל
"הודעה
"הודעה על היריונה של
הנושאת שעמה חתמו על
חתמו על
שהאם
שעמה
הנושאתכך
שהאם עובד על
או
או עובד על כך
עוברים ,היא בהיריון;
בהיריון;
לנשיאת
הסכםהיא
הסכם לנשיאת עוברים,
המקבלים למשמורתם
למשמורתם
עובדת או עובד
המקבלים
מיועד" -
או עובד
"הורה
"הורה מיועד"  -עובדת
הוראות סעיף  10לחוק
לחוק
מיועדים10,לפי
הוראות סעיף
כהורים
מיועדים,ד,לפי
יל
ילד ,כהורים
הסכמים לנשיאת עוברים;
הסכמים לנשיאת עוברים;
הסכם5שאושר לפי סעיף 5
לפי סעיף
עוברים" -
לנשיאתשאושר
"הסכם -הסכם
"הסכם לנשיאת עוברים"
הסכמים לנשיאת עוברים;
לחוקעוברים;
לחוק הסכמים לנשיאת
עוברים"  -חוק הסכמים
לנשיאת הסכמים
עוברים"  -חוק
לנשיאתהסכמים
"חוק הסכמים "חוק
הסכם ומעמד היילוד),
היילוד),
(אישור
ומעמד
עוברים
הסכם
לנשיאת
לנשיאת עוברים (אישור
התשנ"ו1996- ;4התשנ"ו1996-;4
ההורה המיועד"  -יום
למשמורת  -יום
ההורה המיועד"
קבלת ילד
למשמורת
"יום קבלת ילד "יום
למשמורתהנושאת ,למשמורת
הנושאת,ידי האם
האם הילד ,על
מסירת
מסירת הילד ,על ידי
להוראות סעיף (10ג)
(10ג)
בהתאם
להוראות סעיף
ההורה המיועד,
ההורה המיועד ,בהתאם
הסכמים לנשיאת עוברים.
לחוקעוברים.
לחוק הסכמים לנשיאת
בסעיף 9ג(ב) יחולו על
המנויים על
9ג(ב) יחולו
הסעיפים
לפי בסעיף
המנויים
ההוראות
הסעיפים
(ב) ההוראות לפי(ב)
בשינויים ובהתאמות
ובהתאמות
המחויבים וכן
בשינויים
בשינויים
המחויבים וכן
הורה מיועד,
הורה מיועד ,בשינויים
אלה:
אלה:
()1

כיום שבו נולד הילד;
הילד;
ייחשב
הלידהנולד
כיום שבו
ייחשב יום
יום הלידה ()1

(6ב)( )1סיפה ו–( )5סיפה,
ו–( )5סיפה,
סיפהסעיף
הוראות
(6ב)()1
על אף
( )2סעיף
( )2על אף הוראות
הלידה הוא ביום קבלת
חופשת קבלת
הוא ביום
הלידהשל
תחילתה
חופשת
מועד תחילתה שלמועד
למשמורת ההורה המיועד;
הילד המיועד;
הילד למשמורת ההורה
חובת המעביד לשלם
לשלם
7א(ב),
המעביד
הוראות סעיף
7א(ב) ,חובת
( )3על אף הוראות()3סעיףעל אף
התקופה שבעדה שולמו
בעד שולמו
שבעדה
התקופה גמל
תשלומים לקופת
תשלומים לקופת גמל בעד
הורהתחול לעניין הורה
לעניין7א(א),
בסעיף
תחול
כאמור
7א(א),
לידה,
בסעיף
דמי לידה ,כאמור דמי
חוק הביטוח הלאומי
הלאומי
לידה לפי
הביטוח
לדמי
הזכאיחוק
לידה לפי
מיועד הזכאי לדמימיועד
אם ההורה המיועד
המיועד
התשנ"ה,1995-
משולב],אם ההורה
התשנ"ה,1995-
[נוסח משולב][ ,נוסח
חודשים לפחות בתכוף
שישה בתכוף
המעבידלפחות
אצלחודשים
שישה
עבד אצל המעבידעבד
הנושאת והתקיימו בין
והתקיימו בין
היריונה של האם
תחילתהנושאת
של האם
לפני
לפני תחילת היריונה
במשךעובד ומעביד במשך
ומעביד יחסי
עובד מעבידו
המיועד לבין
מעבידו יחסי
ההורה המיועד לביןההורה
הנושאת; של האם הנושאת;
תקופת היריונה
של האם
כל תקופת היריונהכל
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( )4הוראות סעיפים (9א) עד (ב9 ,)1א ו–9ב החלות על
עובדת שהיא בהיריון ,יחולו על עובדת או עובד שמסרו
הודעה על היריונה של האם הנושאת ממועד מסירת
ההודעה כאמור עד יום קבלת הילד למשמורת ההורה
המיועד;
()5

בסעיף (9ג) -
(א) בפסקה ( ,)1המילים "או בימי העדרם
מעבודה לפי סעיף (7ג)( )2או (ג - )2לא ייקראו;
(ב) בפסקה (1א) ,המילים "או לאחר תום ימי
ההיעדרות כאמור בפסקה ( ,)1לפי העניין"  -לא
ייקראו;
(ג) בפסקה ( ,)2במקום "לפי סעיף (7ג)(1ג)( ,ד)()1
או (ד )1יקראו "לפי סעיף (7ד)(.")1

שינויים והתאמות
בתחולת ההוראות
על הורה במשפחת
אומנה

9ו.

(א) בסעיף זה -
"הודעה על כוונה לשמש הורה במשפחת אומנה" -
הודעת עובדת או עובד ,על כך שקיבלו הודעה
מאת מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים
הסמיכו לכך ולפיה העובדת או העובד עתידים
לקבל לביתם ילד ,למטרת אומנה ,לתקופה
העולה על שישה חודשים ,במועד שנקבע
באותה הודעה;
"הורה במשפחת אומנה"  -עובדת או עובד שהם
הורים במשפחה שאושרה בידי מי ששר הרווחה
והשירותים החברתיים הסמיכו לכך לשמש
כמשפחת אומנה ,המקבלים לביתם ילד שגילו
אינו עולה על עשר ,למטרת אומנה ,לתקופה
העולה על שישה חודשים;
"יום קבלת ילד לביתו של הורה במשפחת אומנה"
 יום מסירת הילד להורה במשפחת אומנה,באמצעות הגורם שהוסמך לכך בידי שר הרווחה
והשירותים החברתיים או בידי מי ששר הרווחה
והשירותים החברתיים הסמיכו לכך.
(ב) ההוראות לפי הסעיפים המנויים בסעיף 9ג(ב) יחולו על
הורה במשפחת אומנה ,בשינויים המחויבים וכן בשינויים
ובהתאמות המפורטים להלן ,ובלבד שחלפה שנה לפחות
מתום חופשת לידה קודמת או מתום תקופת היעדרות קודמת
מעבודה לפי סעיף (7ד) ,לפי המאוחר ,של ההורה במשפחת
אומנה או של בן זוגו שהוא הורה באותה משפחת אומנה:
( )1יום הלידה ייחשב כיום קבלת הילד לביתו של
ההורה במשפחת אומנה;
()2
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חופשת הלידה הוא
הלידהשלהוא
תחילתה
חופשת
(א) שלמועד
(א) מועד תחילתה
של ההורה במשפחת
במשפחת
ההורה לביתו
קבלת הילד
לביתו של
ביום קבלת הילד ביום
אומנה;
אומנה;
הורה במשפחת אומנה
אומנה
במשפחתשל
חופשת הלידה
(ב) חופשת הלידה(ב)של הורה
שמלאו לו שלוש שנים
ילד שנים
שלוש
לביתו
שמלאו לו
אשר קיבל
אשר קיבל לביתו ילד
שבועות מיום קבלת הילד
קבלת הילד
ארבעה
היאמיום
שבועות
לפחות היא ארבעהלפחות
ההורה במשפחת אומנה;
שלאומנה;
במשפחת
לביתו של ההורה לביתו
חובת המעביד לשלם
לשלם
7א(ב),
המעביד
הוראות סעיף
7א(ב) ,חובת
( )3על אף הוראות()3סעיףעל אף
התקופה שבעדה שולמו
בעד שולמו
שבעדה
התקופה גמל
תשלומים לקופת
תשלומים לקופת גמל בעד
הורהתחול לעניין הורה
לעניין7א(א),
בסעיף
תחול
כאמור
7א(א),
לידה,
בסעיף
דמי לידה ,כאמור דמי
לידה לפי חוק הביטוח
הביטוח
חוקלדמי
הזכאי
לידה לפי
לדמיאומנה
במשפחת
במשפחת אומנה הזכאי
התשנ"ה ,1995-אם התקיימו
אם התקיימו
משולב],
התשנ"ה,1995-
הלאומי[ ,נוסח
הלאומי[ ,נוסח משולב],
ומעביד במשך חמישה
חמישה
עובד
במשך
ומעבידיחסי
עובדמעבידו
יחסי לבין
בינו לבין מעבידו בינו
קבלת הילד לביתו של
לביתו של
לפני יום
הילד
לפחות
חודשיםקבלת
לפני יום
עשר
עשר חודשים לפחות
ההורה במשפחת אומנה;
ההורה במשפחת אומנה;
על 9א ו–9ב החלות על
(ב,)1
החלות
(9א) עד
ו–9ב
סעיפים
(ב9 ,)1א
הוראות
((9 )4א) עד
( )4הוראות סעיפים
עובדת או עובד שמסרו
שמסרו
עובד על
או יחולו
בהיריון,
שהיאעובדת
יחולו על
עובדת
עובדת שהיא בהיריון,
במשפחת אומנה ממועד
ממועד
הורה
אומנה
לשמש
במשפחת
הורה כוונה
הודעה על
הודעה על כוונה לשמש
קבלת הילד לביתם או
לביתם או
הילדעד יום
כאמור
קבלת
ההודעה
עד יום
מסירת
מסירת ההודעה כאמור
הודעה שבו קיבלו הודעה
קיבלומהמועד
חודשים
תשעה שבו
תוםמהמועד
חודשים
עד תום תשעה עד
הסמיכוהחברתיים הסמיכו
והשירותים
החברתיים
והשירותיםהרווחה
מאת מי ששר
מאת מי ששר הרווחה
הורהכוונה לשמש הורה
"הודעה על
כוונה לשמש
בהגדרה
כאמורעל
לכך"הודעה
לכך כאמור בהגדרה
אומנה" ,לפי המוקדם.
המוקדם.
במשפחת
במשפחת אומנה" ,לפי
הודעה על הפסקת
הליך אימוץ או
אומנה או על
הפסקת היריון של
אם נושאת

הפסקת
הודעה על
כל אחד מאלה ,לפי
מאלה,עללפי
למעבידם
יודיעו אחד
עובד על כל
למעבידם
עובדת או
עובד יודיעו
או 9ז.
עובדת
9ז.
הליך אימוץ או
התרחשותו:למועד התרחשותו:
העניין ,סמוך למועדהעניין ,סמוך
אומנה או על

היריון של
העובדהעובדת או העובד
שלגביו מסרו
העובדת או
מסרואימוץ
שלגביוהליך
הפסקת
אימוץ
הפסקת הליך()1
הפסקת()1
אם נושאת
כהגדרתה בסעיף 9ד(א),
לאמץ 9ד(א),
כוונה בסעיף
כהגדרתה
הודעה על
למעביד לאמץ
למעביד הודעה על כוונה
הליך אימוץ באמצעות
באמצעות
הפסקת
אימוץ
בין–ארצי -
הפסקת הליך
ולעניין-אימוץ
ולעניין אימוץ בין–ארצי
העובדת או העובד הודעה
העובד הודעה
שממנה קיבלו
העובדת או
המוכרת
העמותהקיבלו
העמותה המוכרת שממנה
האמורה; ההגדרה האמורה;
ההגדרהבסיפה של
כאמור בסיפה של כאמור

שלגביו מסרו העובדת
העובדת
נושאת
מסרו
שלגביואם
היריונה של
נושאת
הפסקת
היריונה של אם
()2
( )2הפסקת
היריונה של אם נושאת
על נושאת
הודעה אם
היריונה של
למעביד
העובד על
אוהודעה
או העובד למעביד
כהגדרתה בסעיף 9ה(א);
כהגדרתה בסעיף 9ה(א);
העובדת או העובד
העובד
שלגביהאומסרו
העובדת
אומנה
הפסקת מסרו
אומנה שלגביה
()3
( )3הפסקת
הורה במשפחת אומנה
לשמשאומנה
במשפחת
הורהכוונה
הודעה על
למעביד לשמש
למעביד הודעה על כוונה
כהגדרתה בסעיף 9ו(א)".
כהגדרתה בסעיף 9ו(א)".
תיקון סעיף 14
(14א) לחוק העיקרי -
העיקרי -
לחוק בסעיף
בסעיף (14א) .4
.4

תיקון סעיף 14

הורה
מיועד או
הורה
העביד
בפסקה
בסופה יבוא
( )1בפסקה ()1( ,)4
במשפחת או הורה במשפחת
הורה מיועד
מאמץ,
הורה הורה
מאמץ,העביד
יבוא "או
בסופה
"או(,)4
9ו"; בסעיפים 9ג עד 9ו";
שהוחלו
כפי9ג עד
בסעיפים
שהוחלוהאמור
להוראות הסעיף
האמור כפי
בניגוד
הסעיף
הלידה,
להוראות
בחופשת
בניגוד
אומנה
אומנה בחופשת הלידה,
בפסקה
( )2בפסקה ()2( ,)5
במשפחת או הורה במשפחת
הורה מיועד
הורה
מאמץ,
מיועד או
הורה הורה
מאמץ,העביד
יבוא "או
הורה
בסופה
העביד
"או(,)5
בסופה יבוא
האמור כפי שהוחלו
שהוחלו
כפיהסעיף
להוראות
בניגוד האמור
לידה,הסעיף
להוראות
בחופשת
שהםבניגוד
לידה,
בידעו
בחופשת
אומנה בידעו שהםאומנה
בסעיפים 9ג עד 9ו";בסעיפים 9ג עד 9ו";
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( )3בפסקה ( ,)6בסופה יבוא "או פיטר ,בלא היתר ,הורה מאמץ ,הורה מיועד או הורה
במשפחת אומנה ,בניגוד להוראות הסעיף האמור כפי שהוחלו בסעיפים 9ג עד 9ו";
( )4בפסקה (6א) ,בסופה יבוא "או גרם לפיטורי הורה מאמץ ,הורה מיועד או הורה
במשפחת אומנה שהוא עובד של קבלן כוח אדם ,בניגוד להוראות הסעיף האמור כפי
שהוחלו בסעיפים 9ג עד 9ו";
( )5בפסקה ( ,)7בסופה יבוא "או פיטר הורה מאמץ ,הורה מיועד או הורה במשפחת
אומנה בחופשת לידה ,בניגוד להוראות סעיף (9ג)( )1כפי שהוחלו בסעיפים 9ג עד 9ו";
( )6בפסקה ( ,)8בסופה יבוא "או פיטר ,בלא היתר ,הורה מאמץ ,הורה מיועד או הורה
במשפחת אומנה בתקופה של  60ימים לאחר תום חופשת הלידה ,בניגוד להוראות סעיף
(9ג)(1א) כפי שהוחלו בסעיפים 9ג עד 9ו";
( )7בפסקה ( ,)9בסופה יבוא "או פיטר ,בלא היתר ,הורה מאמץ ,הורה מיועד או הורה
במשפחת אומנה בימי היעדרם מהעבודה לפי סעיף (7ד)( )1או במשך תקופה של שישים
ימים שלאחר תום ימי ההיעדרות כאמור ,בניגוד להוראות סעיף (9ג)( )2כפי שהוחלו
בסעיפים 9ג עד 9ו";
( )8בפסקה ( ,)13בסופה יבוא "או פגע ,בלא היתר ,בהיקף המשרה או בהכנסה של
הורה מאמץ ,הורה מיועד או הורה במשפחת אומנה שחלה הגבלה על פיטוריהם
לפי סעיף  ,9בתקופה שבה חלה אותה הגבלה ,בניגוד להוראות סעיף 9א כפי שהוחלו
בסעיפים 9ג עד 9ו".
תיקון חוק
הביטוח הלאומי
 -מס' 128

.5

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-- 5
( )1בכותרת סימן ד' לפרק ג' ,במקום "גמלאות להורה מאמץ" יבוא "גמלאות להורה
מאמץ ,להורה במשפחת אומנה";
()2

אחרי סעיף 57א יבוא:

"גמלאות להורה
במשפחת אומנה

57ב( .א) בסעיף זה -
"מבוטחת שהיא הורה במשפחת אומנה"  -מבוטחת לדמי
לידה שהיא הורה במשפחה שאושרה בידי מי ששר
הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך לשמש
כמשפחת אומנה;
"יום קבלת ילד לביתה של מבוטחת שהיא הורה במשפחת
אומנה"  -יום מסירת הילד למבוטחת ,באמצעות
הגורם שהוסמך לכך בידי שר הרווחה והשירותים
החברתיים או בידי מי שהשר הסמיכו לכך ,בהתאם
לאישור שניתן בידי אותו גורם.
(ב) על אף הוראות סעיף (49א) ,מבוטחת שהיא הורה
במשפחת אומנה שקיבלה לביתה ,לתקופה העולה על שישה
חודשים ,ילד עד גיל  ,10תהיה זכאית לדמי לידה לפי הוראות
סימן ג' ,בשינויים המחויבים ,בעד פרק הזמן כמפורט להלן,
לפי העניין ,ובלבד שלעניין זה יהיה "היום הקובע"  -יום
קבלת הילד לביתה של המבוטחת שהיא הורה במשפחת
אומנה:

5
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שנים  -בעד פרק הזמן
שלושהזמן
בעד פרק
מלאו-לילד
טרםשנים
שלוש
לילדאם
( )1אם טרם מלאו()1
במשלח או עוסקת במשלח
היא עובדת
עוסקת
או אין
הילד
עובדת
היאקבלת
שלרגל
שלרגל קבלת הילד אין
ידה;
ידה;
של -בעד פרק זמן של
שנים
שלוש זמן
בעד פרק
מלאו -לילד
אם שנים
()2שלוש
( )2אם מלאו לילד
קבלת הילד אין היא
לרגלהיא
הילד אין
קבלתשבהם
שבועות
ארבעהלרגל
ארבעה שבועות שבהם
עוסקת במשלח ידה.
ידה.
במשלח או
עובדת או עוסקת עובדת
עובד או עובד עצמאי
עצמאי
יחולו על
או עובד
עובד (ב)
סעיף קטן
יחולו על
הוראות
(ג) הוראות סעיף(ג)קטן (ב)
בשינויים המחויבים; ואולם
המחויבים; ואולם
בסעיף (40ב)(,)1
בשינויים
האמור
(40ב)(,)1
שמתקיים בו
שמתקיים בו האמור בסעיף
(49ד) .הוראות סעיף (49ד).
סעיף יחולו
הגמלה
הוראות
יחולושיעור
קביעת
הגמלה
לעניין קביעת שיעורלעניין
כאמור בסעיף זה על ידי
אומנהעל ידי
בסעיף זה
למשפחת
ילדכאמור
אומנה
התקבל
למשפחת
(ד) התקבל ילד (ד)
ובן זוגה הזכאי לגמלה
לגמלה
אומנה
הזכאי
במשפחת
הורהובן זוגה
אומנה
שהיא
במשפחת
מבוטחת
מבוטחת שהיא הורה
לפי הוראות סעיפים
סעיפים
הוראותגמלה
לפי תשולם
גמלה (ג),
בסעיף קטן
תשולם
כאמור
כאמור בסעיף קטן (ג),
בחירתם ,הזוג ,לפי בחירתם,
לאחד מבני
העניין,לפי
מבני הזוג,
(ג) ,לפי
לאחד
(ב) או
העניין,
קטנים
קטנים (ב) או (ג) ,לפי
שלא תשולם גמלה -
גמלה -
ובלבד שלא תשולםובלבד
()1

ילד; זמן ,בשל אותו ילד;
בשל אותו פרק
הזוג ,בעד
פרק זמן,
אותו בני
בעד לשני
לשני בני הזוג)1(,

ימיםהפחותה מ– 21ימים
תקופה
מ–21
בעד
הפחותה
מבני הזוג,
תקופה
לאחד
הזוג ,בעד
( )2לאחד מבני ()2
רצופים".
רצופים".
פיצויי
תיקון חוק
התשכ"ג1963- ,6בסעיף - 7
בסעיף - 7
פיטורים,
התשכ"ג1963-,6
בחוק פיצויי
פיטורים,
בחוק
פיצויי .6
.6

פיטורים  -מס' 26

תיקון חוק פיצויי
פיטורים  -מס' 26

יבוא "והוא הדין לגבי
הדין"לגבי
"והוא הדין
במילים "והוא
הדין" יבוא
"והואהחל
הסיפה
במילים
החלבמקום
הסיפה (א),
בסעיף קטן
()1במקום
( )1בסעיף קטן (א),
מאלה :לגביה אחד מאלה:
שהתקיימו
עובדתאחד
עובדת שהתקיימו לגביה
שטרם מלאו לו
לאימוץלוילד
שטרם מלאו
()1ילדקיבלה
( )1קיבלה לאימוץ
והודיעה על כך למעבידה,
שניםלמעבידה,
על כך
והודיעה 13
 13שנים
התפטרה כדי לטפל בו;
לטפל בו;
לאימוץ
קבלתוכדי
התפטרה
מיום
לאימוץ
חודשים
קבלתו
תשעה
מיום
ובתוך
ובתוך תשעה חודשים
לנשיאת עוברים (אישור
(אישור
הסכמים
חוקעוברים
לנשיאת
מיועד לפי
הסכמים
כהורה
למשמורתה,חוק
כהורה מיועד לפי
למשמורתה,קיבלה
()2
( )2קיבלה
חדשים מיום קבלת הילד
קבלת הילד
מיוםתשעה
ובתוך
חדשים
התשנ"ו ,1996-ילד,
היילוד) ,ובתוך תשעה
התשנ"ו ,1996-ילד,
הסכם ומעמד
הסכם ומעמד היילוד),
התפטרה כדי לטפל בו;
לטפל בו;
כאמור
כאמור התפטרה כדי
שאושרה בידי מי ששר
במשפחה ששר
שאושרה בידי מי
אומנה ,כהורה
במשפחה
למטרת
כהורה
לביתה,
אומנה,
קיבלה
( )3קיבלה לביתה)3(,למטרת
כמשפחת אומנה ,ילד שגילו
לשמשילד שגילו
לכךאומנה,
כמשפחת
לשמשהסמיכו
החברתיים
הסמיכו לכך
והשירותים
החברתיים
הרווחה והשירותיםהרווחה
הילד כאמור התפטרה
התפטרה
כאמורקבלת
חודשים מיום
קבלת הילד
תשעה
מיום
ובתוך
חודשים
תשעהעשר,
עולה על
ובתוך
אינו עולה על עשר,אינו
והשירותים החברתיים
החברתיים
והשירותיםהרווחה
מאת מי ששר
הרווחה
אישור
ששר
שניתן
מאת מי
אישורובלבד
לטפל בו,
שניתן
כדי לטפל בו ,ובלבדכדי
מטעמים של טובת הילד;".
טובת הילד;".
ההתפטרותשלנדרשה
נדרשה מטעמים
ההתפטרותלכך כי
הסמיכו לכך כי הסמיכו
לאימוץ" יבוא "או בסמוך
הילד בסמוך
יבוא "או
קבלת
לאימוץ"
בסמוך לפני
"או הילד
קבלת
במקום
בסמוך לפני
קטן (ב)(,)3
בסעיף "או
(ב)( ,)3במקום
( )2בסעיף קטן ()2
למשמורת או לאומנה".
לאומנה".
לאימוץ,
למשמורת או
לאימוץ,קבלת הילד
לפני קבלת הילד לפני

פרסומו .ימים מיום פרסומו.
חוק זה 30
מיום
ימיםשל
תחילתו
חוק זה 30
תחילה תחילתו של .7
.7
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

6

תחילה

שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת
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