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תיקון חוק גיל
הנישואין

.1

בחוק גיל הנישואין ,התש"י1950-- 1
()1

בסעיף  ,1במקום ההגדרה "פקיד סעד" יבוא:
""עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין"  -עובד סוציאלי שמונה בידי שר הרווחה
והשירותים החברתיים ,לעניין חוק זה;".

( )2בסעיף  ,3בכל מקום ,במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק גיל
הנישואין".

דברי הסבר
מטרתו של החוק המוצע להחליף את המונח "פקיד
סעד" ,בכל חיקוק שבו הוא מוזכר ,במונח אשר יבהיר וישקף
את התפקיד שאותו מבצע פקיד הסעד ,המונח "עובד
סוציאלי" .פקידי סעד הם עובדים סוציאליים אשר מונו
בידי שר הרווחה והשירותים החברתיים לתפקידים שהוקנו
להם בחוקים שונים.
מתוקף תפקידם פועלים פקידי הסעד להגנה על
אוכלוסיות חלשות שונות ,המוגדרות בחוק ,ולכך הוקנו
להם סמכויות נרחבות ,ביניהן ,הסמכות להוצאה של קטין
או חסוי מהבית ,סמכויות חקירה וכד'.
המונח "פקיד סעד" הוטבע לראשונה בשנת  ,1958בחוק
שירותי הסעד ,התשי"ח( 1958-להלן  -חוק שירותי הסעד).
משרד הרווחה והשירותים החברתיים קיבל במהלך
השנים פניות מעובדים סוציאליים בבקשה לשנות את
המונח "פקיד סעד" באשר הוא אינו משקף נאמנה את
מהותו של התפקיד.
המונח "פקיד" נתפס באוזני הציבור כבעל תפקיד
מינהלתי גרידא ואינו תואם את דרישות תפקידו של
פקיד הסעד המקנות לו סמכויות משמעותיות כגון סמכות
לקבל מידע וסמכות כניסה לבתי המגורים של הנזקקים
לשירותיו.
כידוע ,לפני שנים רבות הוחלף שמו של משרד הרווחה
מ"משרד הסעד" ל"משרד הרווחה" ,ולאחרונה אף עודכן
השם ל"משרד הרווחה והשירותים החברתיים" וזאת בשל
השינוי שחל בתפיסת המשרד ובאופיו ,ממשרד המעניק
סעד למשרד הדואג לשירותי רווחה ושירותים חברתיים.
פקיד סעד הוא ,כאמור ,עובד סוציאלי שנתמנה בידי
שר הרווחה והשירותים החברתיים לצורך ביצוע חוק
מסוים.
המונח שהצעת החוק מבקשת להטמיע בחוקים
השונים במקום המונח "פקיד סעד" ,הוא "עובד סוציאלי
שמונה לפי חוק" ,כאשר מדובר בחוק אשר העובד הסוציאלי
בעניינו הוא עובד סוציאלי שמונה לפי כמה חוקים ו"עובד
סוציאלי לפי חוק פלוני"  -כאשר מדובר בחוק אשר העובד
1

הסוציאלי בעניינו הוא עובד סוציאלי שהתמנה מכוח אותו
חוק או מכוח חוק אחר .מונח זה מבטא באופן מדויק את
הכשרת בעל התפקיד ואת הסמכות החוקית המוענקת לו.
בהגדרה "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" מוצע
למנות רשימה של חוקים אשר בהם מוקנות סמכויות
לעובד סוציאלי מכוח אותם חוקים ,וכן לקבוע הוראת
סל ,שלפיה ההגדרה תחול גם על "חוק אחר שקבע השר"
כלומר חוק עתידי ,אשר עשויה להיות קבועה בו הסמכה
למנות עובדים סוציאליים לביצוע הוראות אותו חוק.
כמו כן מוצע לתקן חוקים שונים שבהם נעשית הפניה
לפקיד סעד לפי חוק שירותי הסעד .מטרתם של הוראות חוק
אשר מקנות סמכות לפקיד סעד לפי חוק שירותי הסעד,
היא למעשה להקנות סמכות לכלל פקידי הסעד שממונים
היום מכוח חוק כלשהו .לעתים ,מי שמפעיל בפועל את
הוראות אותם חוקים הם פקידי סעד הרלוונטיים לעניין
אותו חוק .לפיכך מוצע באותם מקרים לתקן את החוקים
שמפנים לפקיד סעד לפי חוק שירותי הסעד ולשקף את
המצב הקיים כך שבכל חוק וחוק תיקבע הפניה לעובד
הסוציאלי שממונה לפי החוק הרלוונטי לעניין אותו חוק.
ואלה החוקים שמוצע לתקן בהם את ההפניה
כאמור:
סעיף (36ב) לחוק אימוץ ילדים ,התשמ"א1981-
(להלן  -חוק האימוץ) ,קובע כי פקידי הסעד לעניין חוק
זה ימונו "מבין פקידי הסעד כמשמעותם בחוק שירותי
הסעד ,התשי"ח ."1958-מוצע לבטל את ההפניה ולקבוע
כי העובד הסוציאלי לעניין חוק זה ימונה מכוחו של חוק
האימוץ ,כפי המצב בפועל;
סעיף (4ב) לחוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים),
התשנ"א ,1991-קובע ,בין השאר ,כי "היועץ המשפטי
לממשלה רשאי להסמיך ,לענין ביצוע האמנה ,פקידי סעד,
כמשמעותם בחוק שירותי הסעד ,התשי"ח. "....1958-בפועל,
פקיד הסעד שאמון על חוק זה הוא פקיד סעד שמונה לפי
חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו ,1955-ולפיכך מוצע בהתאמה לשנות את ההפניה
לעובד סוציאלי לעניין סדרי דין;

ס"ח התש"י ,עמ' .286
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בסעיף - 2
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דברי הסבר
סעיף (2ב)( )1לחוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים,
התשנ"ו ,1996-קובע כי "תוצאה חיובית של בדיקה לגילוי
נגיפי איידס תימסר לקטין בידי צוות ובנוכחות פקיד סעד
כמשמעותו בחוק שירותי הסעד ,התשי"ח( 1958-להלן
 פקיד סעד);" .בפועל ,פקיד הסעד האמון על קטינים הואפקיד סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
(להלן  -חוק הנוער (טיפול והשגחה)) ,ולפיכך מוצע לשנות
בהתאם את ההפניה;
סעיף (1ג) לחוק הסדר התדיינות בין בני זוג ,התשכ"ט-
 ,1969קובע כי "עיכב בית המשפט את הדיון כאמור בסעיף
קטן (א)( ,)2רשאי הוא להטיל על פקיד סעד כמשמעותו בחוק
שירותי הסעד ,התשי"ח ,1958-או על אדם אחר שהסכים
לכך ,לפשר בין בני הזוג בענין שהוא נושא הקובלנה או
התובענה ".בפועל ,פקיד הסעד לעניין חוק זה הוא פקיד
סעד שמונה לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים,
חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,1955-ולפיכך מוצע לשנות
בהתאמה את ההפניה לעובד סוציאלי לעניין סדרי דין;
סעיף (365ב)( )1לחוק העונשין קובע "מסירת הקטין
היתה לזמן קצוב ובהסכמתו של פקיד סעד כמשמעותו
בחוק שירותי הסעד ,התשי"ח ;1958-מאחר שמדובר על
מסירת קטין ,הרי שהעובד הסוציאלי האמון על קטינים
הוא עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ולפיכך
מוצע בהתאם לשנות את ההפניה;
סעיף  1לחוק הפיקוח על מעונות ,התשכ"ה,1965-
מגדיר ""פקיד סעד  -כמשמעותו בחוק שירותי הסעד,
התשי"ח ".1958-כיוון שבסעיף  8לחוק האמור ,שכותרתו
2
3

הודעה על החזקת ילד ,קבועה ההוראה היחידה שבחוק
האמור המתייחסת לפקיד סעד ,הרי שהעובד הסוציאלי
האמון על החוק האמור הוא עובד סוציאלי לחוק הנוער
(טיפול והשגחה) ולכן מוצע לשנות בהתאם את ההגדרה.
וזה נוסחם של סעיפי ההגדרה של המונח "פקיד סעד"
שמוצע למחקם בחוקים השונים:
בסעיף  1לחוק גיל הנישואין ,התש"י:1950-
""פקיד סעד" פירושו  -אדם שנתמנה על ידי שר
הסעד להיות פקיד סעד לצורך חוק זה;".
בסעיף  1לחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים),
התשט"ו:1955-
""פקיד סעד"  -פקיד סעד שמונה לפי חוק הנוער
(טיפול והשגחה) ,התש"ך ,1960-או פקיד סעד כהגדרתו
בסעיף  1בחוק הסעד (טיפול במפגרים) ,התשכ"ט,1969-
לפי הענין;";
בסעיף  1לחוק שירותי הסעד ,התשי"ח:1958-
""פקיד סעד"  -עובד סוציאלי ששר העבודה והרווחה
מינהו פקיד סעד לעניין חוק זה;
"עובד סוציאלי"  -כהגדרתו בחוק העובדים
הסוציאליים ,התשנ"ו;";1996-
בסעיף  1לחוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך-
:1960
""פקיד סעד"  -כמשמעותו בחוק שירותי הסעד,
התשי"ח;";1958-

ס"ח התשי"ד ,עמ' .154
ס"ח התשט"ו ,עמ' .126
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()4

סעיף - 4
(א) בכותרת השוליים ,במקום "פקיד הסעד" יבוא "עובד סוציאלי לעניין סדרי
דין";
(ב)

()5

במקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי לעניין סדרי דין";

בסעיף - 5
(א) בכותרת השוליים ,במקום "פקיד הסעד" יבוא "עובד סוציאלי לעניין סדרי
דין";
(ב)
דין";

בסעיף קטן (א) ,במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לעניין סדרי

()6

בסעיף  ,6במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לעניין סדרי דין";

()7

בסעיף  ,7במקום "ולפקיד סעד" יבוא "ולעובד סוציאלי לעניין סדרי דין";

()8

במקום סעיף  9יבוא:

"מינוי עובדים
סוציאליים לעניין
סדרי דין

(א) שר הרווחה והשירותים החברתיים ימנה עובדים
סוציאליים וכן עובד סוציאלי ראשי ,לעניין חוק זה; העובדים
הסוציאליים יפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי
הראשי ,בדרך כלל או לעניין מסוים.

.9

(ב) חלק עובד סוציאלי על ההנחיות לעניין מסוים ,ישוב
העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים
התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים
שמצא לנכון".
תיקון חוק לתיקון
דיני הראיות (הגנת
ילדים)

.4

בחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) ,התשט"ו1955-- 4
()1

בסעיף - 1
(א) אחרי ההגדרה "ילד" יבוא:
""עובד סוציאלי שמונה לפי חוק"  -עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער
(טיפול והשגחה) ,התש"ך ,1960-או לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים),
התשכ"ט ,1969-לפי העניין;";
(ב)

ההגדרה "פקיד סעד"  -תימחק;

דברי הסבר
בסעיף  1לחוק הפיקוח על מעונות ,התשכ"ה:1965-
""פקיד סעד"  -כמשמעותו בחוק שירותי הסעד,
התשי"ח;".1958-
בסעיף  1לחוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו:1966-
""פקיד סעד"  -כמשמעותו בחוק שירותי הסעד,
התשי"ח;".1958-
בסעיף  1לחוק הסעד (טיפול במפגרים) ,התשכ"ט-
:1969
""פקיד סעד"  -עובד סוציאלי כהגדרתו בחוק
העובדים הסוציאלים ,התשנ"ו ,1996-שנתמנה פקיד סעד
לפי הוראות סעיף (21ג);".
4

בסעיף  1לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול),
התשל"א:1971-
""פקיד סעד"  -פקיד סעד שמונה לפי חוק הנוער
(טיפול והשגחה) ,התש"ך ,1960-או פקיד סעד כהגדרתו
בסעיף  1בחוק הסעד (טיפול במפגרים) ,התשכ"ט,1969-
לפי הענין;";
בסעיף 368א לחוק העונשין ,התשל"ז:1977-
""פקיד סעד"  -מי שמונה לכך לפי חוק;";
פרט (כח) בתוספת הראשונה לחוק המרשם הפלילי
ותקנת השבים ,התשמ"א:1981-
"(כח)

פקיד סעד שמונה לפי חוק;";

ס"ח התשט"ו ,עמ' .96

1060

הצעות חוק הממשלה  ,507 -י"ב בסיוון התש"ע25.5.2010 ,

()2

בסעיף 4א(ב) )2(-

בסעיף 4א(ב) -

סוציאלי שמונה לפי
"לעובדלפי
יבוא שמונה
סוציאלי
הסעד"
"לעובד
"לפקיד
במקוםיבוא
"לפקיד(,)1הסעד"
במקוםבפסקה
( )1בפסקה ()1( ,)1
חוק";
חוק";
()2

בפסקה ()2( ,)3
סוציאלי שמונה לפי חוק";
לפי חוק";
"עובד
שמונה
יבוא
סוציאלי
"עובדהסעד"
יבוא "פקיד
במקום
הסעד"
בפסקה (,)3
במקום "פקיד

()3

במקוםבסעיף
בסעיף 4ו(ה))3( ,
סוציאלי שמונה לפי חוק";
לפי חוק";
"שעובד
יבואשמונה
סוציאלי
"שעובדסעד"
יבוא"שפקיד
במקום
סעד"
4ו(ה),
"שפקיד

()4

סוציאלי שמונה לפי חוק".
לפי חוק".
"עובד
שמונה
יבוא
סוציאלי
"פקיד סעד"
במקום"עובד
סעד" יבוא
(6א,)5()2
"פקיד
בסעיף
( )4במקום
בסעיף (6א,)5()2

תיקון חוק
בחוק שירותי.5
.5

התשי"ח1958-5
הסעד,
הסעד,בחוק שירותי

שירותי הסעד

()1

בסעיף - 1

()1

התשי"ח1958-5

-

בסעיף - 1

תיקון חוק
שירותי הסעד

ההגדרה "פקיד סעד" יבוא:
סעד" יבוא:
במקום
(א) "פקיד
(א) במקום ההגדרה
סוציאלי שמונה לעניין
עובדלעניין
שמונה
הסעד" -
סוציאלי
שירותי
חוקעובד
הסעד" -
סוציאלי לפי
""עובדשירותי
""עובד סוציאלי לפי חוק
(13ב);";זה לפי סעיף (13ב);";
חוק זה לפי סעיף חוק
(ב)
()2
()3

תימחק;סוציאלי"  -תימחק;
 "עובדההגדרה
(ב)סוציאלי"
ההגדרה "עובד

הסעד";חוק שירותי הסעד";
סוציאלי לפי
"עובדשירותי
לפי חוק
יבוא
סוציאלי
"פקיד סעד"
במקום"עובד
סעד" יבוא
בסעיף ,3
במקום "פקיד
()2
בסעיף ,3
בסעיף - 4

()3

בסעיף - 4

סוציאלי לפי חוק שירותי
"עובדשירותי
לפי חוק
יבוא
סוציאלי
"פקיד סעד"
במקום"עובד
סעד" יבוא
קטן (א),
"פקיד
בסעיף
(א)במקום
(א) בסעיף קטן (א),
הסעד";
הסעד";
סוציאלי לפי חוק שירותי
"עובדשירותי
לפי חוק
יבוא
סוציאלי
"פקיד סעד"
במקום"עובד
סעד" יבוא
קטן (ב),
"פקיד
בסעיף
(ב) בסעיף קטן (ב)(,ב)במקום
הסוציאלי";"העובד הסוציאלי";
הסעד" יבוא
"העובד
יבוא "פקיד
במקום
הסעד"
"פקידמקום,
במקוםובכל
הסעד" ובכל מקום,הסעד"
סוציאלי לפי חוק שירותי
"עובד שירותי
לפי חוק
יבוא
סוציאלי
"פקיד סעד"
במקום "עובד
סעד" יבוא
מקום,
"פקיד
במקום בכל
בסעיף ,5
( )4בסעיף  ,5בכל()4מקום,
הסעד";
הסעד";

דברי הסבר
בסעיף  1לחוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ"א-
:1991
""פקיד סעד"  -מי שמונה לכך על פי דין;";
בסעיף  1לחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור
הסכם ומעמד היילוד) ,התשנ"ו:1996-
""פקיד סעד" ו"פקיד סעד ראשי"  -עובד סוציאלי
ששר העבודה והרווחה הסמיכו לפי סעיף (20ג) להיות פקיד
סעד לעניין חוק זה;";
בסעיף 14ב לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-
חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) ,התשנ"ו:1996-
""פקיד סעד"  -פקיד סעד כמשמעותו בחוקים
המפורטים בפסקאות ( )1עד (:)3
( )1חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש
ונעדרים) ,התשט"ו;1955-
()2

חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך;1960-

()3

חוק הסעד (טיפול במפגרים) ,התשכ"ט".1969-

בסעיף (3ב)(()1ד) לחוק מגבלות על חזרתו של עבריין
מין לסביבת נפגע העבירה ,התשס"ה:2004-
5

"(ד) פקיד סעד כהגדרתו בחוק שירותי הסעד,
התשי"ח;",1958-
בסעיף  1לחוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים
עם מוגבלות שכלית או נפשית) ,התשס"ו:2005-
""פקיד סעד"  -כל אחד מאלה:
( )1פקיד סעד כמשמעותו בחוק הנוער (טיפול
והשגחה) ,התש"ך;1960-
( )2פקיד סעד כמשמעותו בחוק הסעד (טיפול
במפגרים) ,התשכ"ט";1969-
בסעיף  1לחוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או
אלימות ,התשס"ח:2008-
""פקיד סעד"  -כהגדרתו בחוק הנוער (טיפול
והשגחה) ,התש"ך.";1960-
וזה נוסחם של סעיפי המינוי של פקידי סעד בחוקים
השונים שמוצע להחליפם או לבטלם:
סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי
נפש ונעדרים) ,התשט"ו:1955-

ס"ח התשי"ח ,עמ' .103
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()5

בסעיף - 13
(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ביצוע ,תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי
חוק שירותי הסעד";
(ב) בסעיף קטן (ב) ,במקום "שר הסעד" יבוא "שר הרווחה והשירותים
החברתיים" ,במקום "פקיד סעד ראשי" יבוא "עובדים סוציאליים ועובד סוציאלי
ראשי" ,במקום הסיפה החל במילים "פקידי הסעד יפעלו לפי הנחיותיו" יבוא
"העובדים הסוציאליים יפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי הראשי ,בדרך
כלל או לעניין מסוים; חלק עובד סוציאלי על ההנחיות לעניין מסוים ,ישוב העובד
הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד
הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון".

חוק הנוער (טיפול
והשגחה)

.6

בחוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-- 6
()1

בסעיף - 1
(א) אחרי ההגדרה "חוק טיפול בחולי נפש" יבוא:
""עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)"  -עובד סוציאלי שמונה
לעניין חוק זה לפי סעיף ;".30
(ב)

ההגדרה "פקיד סעד"  -תימחק;

( )2בסעיף  ,3בכל מקום ,במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הנוער
(טיפול והשגחה)";
()3

בסעיף - 8
()1

בכותרת השוליים ,במקום "ופקיד הסעד" יבוא "והעובד הסוציאלי";

( )2במקום "שפקיד סעד" יבוא "שעובד סוציאלי" ובמקום "ולפקיד הסעד" יבוא
"ולעובד הסוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)";
()4

בסעיף - 11
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הנוער
(טיפול והשגחה)";
( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הנוער
(טיפול והשגחה)" ובמקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי";

( )5בסעיפים (18 ,14 ,12א)( ,ג) ו–(ד) ו– ,19בכל מקום ,במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד
סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)";
( )6בסעיף  ,22במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול
והשגחה)";

דברי הסבר
" .9מינוי פקיד סעד
שר הסעד ימנה עובדים סוציאליים כפקידי סעד לצורך חוק
זה ,וכן פקיד סעד ראשי; פקידי הסעד יפעלו לפי הנחיותיו
של פקיד סעד ראשי ,בדרך כלל או לענין מסויים; חלק פקיד
סעד על ההנחיות לענין מסויים ,ישוב פקיד הסעד הראשי
ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בענין זה עם פקיד
הסעד ועם גופים אחרים שמצא לנכון;".
6

סעיף (13ב) לחוק שירותי הסעד ,התשי"ח:1958 -
"(ב) שר הסעד ימנה לענין חוק זה פקיד סעד ראשי;
פקידי הסעד יפעלו לפי הנחיותיו של פקיד סעד ראשי,
בדרך כלל או לענין מסויים; חלק פקיד סעד על ההנחיות
לענין מסויים ,ישוב פקיד הסעד הראשי ויכריע בדבר לאחר
שקיים התייעצות בענין זה עם פקיד הסעד ועם גופים
אחרים שמצא לנכון;".

ס"ח התש"ך ,עמ' .52
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סוציאלייבוא "עובד סוציאלי
"פקיד סעד"
במקום"עובד
סעד" יבוא
"פקידמקום,
ו–(24א)(()1ב) ,בכל
(23א)מקום ,במקום
ו–(24א)(()1ב) ,בכל
( )7בסעיפים (23א)( )7בסעיפים
הנוער (טיפול והשגחה)";
והשגחה)";
לפי חוק
לפי חוק הנוער (טיפול
(טיפול חוק הנוער (טיפול
סוציאלי לפי
"לעובד הנוער
יבואלפי חוק
סוציאלי
"לעובדסעד"
יבוא"לפקיד
במקום
סעד"
"לפקיד,25
במקום בסעיף
( )8בסעיף )8( ,25
והשגחה)";
והשגחה)";
()9

במקום סעיף  30יבוא:
( )9יבוא:
במקום סעיף 30

"ביצוע ,תקנות
ומינוי עובדים
סוציאליים לפי
חוק הנוער (טיפול
והשגחה)

השר) (בסעיף זה  -השר)
החברתיים
(בסעיף זה -
והשירותים
החברתיים
והשירותיםהרווחה
הרווחה (א) שר
תקנותשר .30
"ביצוע(,א)
.30
ומינוי עובדים
להתקין תקנות לביצועו,
לביצועו,
רשאי
תקנות
להתקיןוהוא
רשאי חוק זה
והואביצוע
ממונה על
לפי על ביצוע חוק זה
ממונה
סוציאליים
(טיפול
חוק הנוער
למעט תקנות סדרי דין.
תקנות סדרי דין.
למעט
והשגחה)

תקנות סדרי דין לעניין
להתקיןלעניין
סדרי דין
רשאי
תקנות
המשפטים
שר להתקין
(ב) שר המשפטים(ב)רשאי
חוק זה.
חוק זה.

סוציאלי ראשי ועובדים
ועובדים
ראשיעובד
חוק זה
סוציאלי
עובדלעניין
זהימנה
השר
לעניין חוק
(ג) השר ימנה (ג)
של העובד הסוציאלי
הסוציאלי
הנחיותיו
העובד
יפעלו לפי
הנחיותיו של
סוציאליים אשר
סוציאליים אשר יפעלו לפי
כלל או לעניין מסוים.
מסוים.
לענייןבדרך
הראשי,
הראשי ,בדרך כלל או
העובד הסוציאלי הראשי
הנחיותהראשי
הסוציאלי
סוציאלי על
הנחיות העובד
חלק עובד
סוציאלי על
(ד) חלק עובד (ד)
הראשי לחוק הנוער
הנוער
הסוציאלי
הראשי לחוק
ישוב העובד
הסוציאלי
מסוים,
העובד
בעניין מסוים ,ישובבעניין
עם העובד הסוציאלי
הסוציאלי
התייעצות
העובד
שקיים
לאחר עם
התייעצות
שקייםבדבר
ויכריע בדבר לאחרויכריע
אחרים שמצא לנכון".
לנכון".
גופים
שמצא
ועם גופים אחרים ועם
תיקון חוק הכשרות
הכשרות
תיקון חוק
והאפוטרופסות ,התשכ"ב1962-- 7
התשכ"ב1962-- 7
המשפטית
והאפוטרופסות,
המשפטיתהכשרות
בחוק
הכשרות
בחוק
.7
.7
המשפטית
המשפטית
והאפוטרופסות
והאפוטרופסות
יבוא "עובד סוציאלי
סוציאלי
"עובדראשי"
"פקיד סעד
ראשי" יבוא
סעדבמקום
(א)(,)1
"פקיד
במקום קטן
67א ,בסעיף
בסעיף(א)(,)1
בסעיף קטן
( )1בסעיף 67א)1( ,

יבואהסעד הראשי" יבוא
"פקיד
הראשי"
ובמקום
הסעד
סוציאלי"
"עובד "פקיד
יבואובמקום
סוציאלי"
"פקיד סעד"
במקום"עובד
סעד" יבוא
ראשי",
ראשי" ,במקום "פקיד
הראשי";הסוציאלי הראשי";
"העובד הסוציאלי "העובד
()2

בסעיף )2( - 70

בסעיף - 70

יבוא "עובד סוציאלי";
סוציאלי";
"פקיד סעד"
במקום"עובד
סעד" יבוא
השוליים,
בכותרת"פקיד
השוליים ,במקום
(א)
(א) בכותרת
"לפקיד הסעד" יבוא
יבוא
במקום
הסעד"
סוציאלי",
"עובד "לפקיד
יבואבמקום
סוציאלי",
"עובד סעד"
במקום "פקיד
(ב) במקום "פקיד(ב)סעד" יבוא
הסוציאלי"".העובד הסוציאלי".
הסעד" יבוא
"העובד
יבוא "פקיד
ובמקום
הסעד"
הסוציאלי"
ובמקום "פקיד
"לעובד הסוציאלי""לעובד
הפיקוח
תיקון חוק
מעונות ,התשכ"ה1965-- 8
התשכ"ה1965-- 8
מעונות,הפיקוח על
הפיקוח.8על בחוק
בחוק
.8
על מעונות

()1

תימחק;
סעד" -
ההגדרה "פקיד
()1
בסעיף ,1
"פקיד סעד"  -תימחק;
ההגדרה
בסעיף ,1

תיקון חוק הפיקוח
על מעונות

לפי חוק הנוער (טיפול
(טיפול
שמונה
הנוער
סוציאלי
לפי חוק
"לעובד
שמונה
יבוא
סוציאלי
"לפקיד סעד"
במקום"לעובד
סעד" יבוא
בסעיף ,8
(" )2לפקיד
( )2בסעיף  ,8במקום
והשגחה) ,התש"ך."1960-
והשגחה) ,התש"ך."1960-
ההגנה
תיקון חוק
חוסים ,התשכ"ו1966-- 9
התשכ"ו1966-- 9
בחוק ההגנה על
ההגנה.9על חוסים,
בחוק
.9

על חוסים

()1

סעד" יבוא:
"פקיד
במקום בסעיף
()1
בסעיף ,1
ההגדרה "פקיד סעד" יבוא:
במקום
ההגדרה ,1

תיקון חוק ההגנה
על חוסים

דברי הסבר
סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך-
:1960
" .30ביצוע ותקנות
שר הסעד ממונה על ביצוע חוק זה .הוא ימנה לענין חוק
זה פקיד סעד ראשי ופקידי סעד אשר יפעלו לפי הנחיותיו
של פקיד סעד ראשי ,בדרך כלל או לענין מסויים; חלק פקיד
7
8
9

סעד על ההנחיות לענין מסויים ,ישוב פקיד הסעד הראשי
ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בענין זה עם פקיד
הסעד ועם גופים אחרים שמצא לנכון .והוא רשאי להתקין
תקנות  -למעט תקנות סדרי דין  -לביצועו; שר המשפטים
רשאי להתקין תקנות סדרי דין לענין חוק זה;".

ס"ח התשכ"ב ,עמ' .120
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .48
ס"ח התשכ"ו ,עמ' .56
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""עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים"  -עובד סוציאלי שמונה לעניין חוק
זה לפי סעיף ;".15
( )2בסעיפים (3א) ו– ,4במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על
חוסים";
( )3בסעיפים  5ו– ,8במקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי לפי חוק ההגנה על
חוסים";
( )4בסעיף  ,11במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים"
ובמקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי";
( )5בסעיפים  12ו– ,13במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על
חוסים";
( )6בסעיף  ,14במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על
חוסים";
()7

במקום סעיף  15יבוא:

"ביצוע ,תקנות
ומינוי עובדים
סוציאליים לפי חוק
הגנה על חוסים

תיקון חוק ההוצאה
לפועל

.10

תיקון חוק הסעד
(טיפול במפגרים)

.11

.15

שר הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצוע חוק זה
והוא ימנה עובדים סוציאליים ועובד סוציאלי ראשי ,לעניין
חוק זה; העובדים הסוציאליים יפעלו לפי הנחיותיו של העובד
הסוציאלי הראשי ,בדרך כלל או לעניין מסוים; חלק עובד
סוציאלי על ההנחיות לעניין מסוים ,ישוב העובד הסוציאלי
הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם
העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון".

בחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967- ,10בסעיף (62א) ,במקום "בפקיד סעד כמשמעותו
בחוק" יבוא "בעובד סוציאלי שמונה לפי חוק".
בחוק הסעד (טיפול במפגרים),
()1

התשכ"ט1969-11

-

בסעיף  ,1במקום ההגדרה "פקיד סעד" יבוא:
""עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים)"  -עובד סוציאלי שמונה לעניין
חוק זה לפי סעיף (21ג);";

()2

בסעיף - 3
(א) בסעיף קטן (א) ,במקום "יודיעו על כך לפקיד סעד" יבוא "יודעי על כך לעובד
סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים)" ובמקום "את ההודעה לפקיד סעד"
יבוא "את ההודעה לעובד סוציאלי כאמור";
(ב) בסעיף קטן (ב) ,במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הסעד
(טיפול במפגרים)";

דברי הסבר
סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו:1966-
".15

ביצוע ותקנות

שר הסעד ממונה על ביצוע חוק זה ורשאי להתקין תקנות
לביצועו ,והוא ימנה לענין חוק זה פקיד סעד ראשי ופקידי
סעד ,אשר יפעלו לפי הנחיותיו של פקיד סעד ראשי ,בדרך
10
11

כלל או לענין מסויים; חלק פקיד סעד על ההנחיות לענין
מסויים ,ישוב פקיד הסעד הראשי ויכריע בדבר לאחר
שקיים התייעצות בענין זה עם פקיד הסעד ועם גופים
אחרים שמצא לנכון;".
סעיף (21ג) לחוק הסעד (טיפול במפגרים) ,התשכ"ט-
:1969

ס"ח התשכ"ז ,עמ' .116
ס"ח התשכ"ט ,עמ' .132
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()3

בסעיף - 4

()3

בסעיף - 4

סוציאלי לפי חוק הסעד
"עובדהסעד
לפי חוק
סוציאלייבוא
"פקיד סעד"
במקום"עובד
סעד" יבוא
השוליים,
בכותרת"פקיד
השוליים ,במקום
(א)
(א) בכותרת
(טיפול במפגרים)"; (טיפול במפגרים)";
(ב)

בסעיף קטן (א)(ב) -בסעיף קטן (א) -
סוציאלי לפי חוק הסעד
"לעובדהסעד
יבואלפי חוק
סוציאלי
"לעובד סעד"
יבוא "לפקיד
במקום
סעד"
ברישה,
(")1לפקיד
( )1ברישה ,במקום
הסוציאלי";"העובד הסוציאלי";
הסעד" יבוא
"העובד
יבוא "פקיד
ובמקום
הסעד"
במפגרים)"
ובמקום "פקיד
(טיפול במפגרים)" (טיפול
()2

בפסקה ()2( ,)1
הסוציאלי";"העובד הסוציאלי";
הסעד" יבוא
"העובד
יבוא "פקיד
במקום
הסעד"
בפסקה (,)1
במקום "פקיד

()3

במקום בפסקה
בפסקה ()3( ,)2
הסוציאלי";"לעובד הסוציאלי";
"לעובד סעד" יבוא
יבוא "לפקיד
במקום
סעד"
"לפקיד (,)2

סוציאלי לפי חוק הסעד
"עובד הסעד
לפי חוק
יבוא
סוציאלי
"פקיד סעד"
במקום "עובד
סעד" יבוא
קטן (ב),
"פקיד
בסעיף
(ג) במקום
(ג) בסעיף קטן (ב),
(טיפול במפגרים)"; (טיפול במפגרים)";
(טיפול חוק הסעד (טיפול
סוציאלי לפי
חוק הסעד
יבואלפי"עובד
סוציאלי
"עובד סעד"
יבוא "פקיד
סעד"במקום
"פקיד(5ב),
במקוםבסעיף
( )4בסעיף (5ב))4( ,
במפגרים)";
במפגרים)";
במקום בסעיף
( )5בסעיף )5( ,)3(6
לפי חוק הסעד (טיפול
(טיפול
הסוציאלי
חוק הסעד
"לעובד
יבוא לפי
הסוציאלי
"לעובדהסעד"
יבוא"לפקיד
במקום
הסעד"
"לפקיד,)3(6
במפגרים)";
במפגרים)";
לפי"עובד סוציאלי לפי
סוציאלייבוא
"פקיד סעד"
במקום"עובד
סעד" יבוא
"פקידמקום,
ו– ,12בכל
במקום
מקום11 ,
בכל(9ב)(,)2
בסעיפים
(9ב)( 11 ,)2ו–,12
()6
( )6בסעיפים
במפגרים)"; (טיפול במפגרים)";
חוק הסעד (טיפול חוק הסעד
לפי חוק הסעד (טיפול
(טיפול
הסוציאלי
"העובד הסעד
יבוא לפי חוק
הסוציאלי
"העובדהסעד"
יבוא "פקיד
במקום
הסעד"
"פקיד(15א),
בסעיף
במקום
( )7בסעיף (15א))7( ,
במפגרים)";
במפגרים)";
()8

בסעיף )8( - 16

בסעיף - 16

סוציאלי לפי חוק הסעד
"עובד הסעד
לפי חוק
יבוא
סוציאלי
"פקיד סעד"
במקום "עובד
סעד" יבוא
קטן (א),
"פקיד
בסעיף
(א)במקום
(א) בסעיף קטן (א),
הסוציאלי";"העובד הסוציאלי";
הסעד" יבוא
"העובד
יבוא "פקיד
ובמקום
הסעד"
במפגרים)"
ובמקום "פקיד
(טיפול במפגרים)" (טיפול
"עובד סעד" יבוא "עובד
יבוא "פקיד
במקום
סעד"
מקום,
"פקיד
במקוםבכל
(ב) ו–(ג),
מקום,
קטנים
בסעיפיםבכל
קטנים (ב) ו–(ג),
(ב) בסעיפים (ב)
במפגרים)"; (טיפול במפגרים)";
לפי חוק הסעד
(טיפול
סוציאלי
סוציאלי לפי חוק הסעד
(טיפול חוק הסעד (טיפול
סוציאלי לפי
חוק הסעד
"עובד
יבואלפי
סוציאלי
"עובד סעד"
יבוא "פקיד
במקום
סעד"
"פקיד ,17
במקום בסעיף
( )9בסעיף )9( ,17
במפגרים)";
במפגרים)";
( )10בסעיף  )10( - 18בסעיף - 18
סוציאלי לפי חוק הסעד
הסעד
"לעובד
לפי חוק
יבוא
סוציאלי
"לפקיד סעד"
במקום"לעובד
סעד" יבוא
(א)(,)1
"לפקיד
בסעיף קטן
(א)( ,)1במקום
(א) בסעיף קטן (א)
(טיפול במפגרים)"; (טיפול במפגרים)";
(ב) בסעיף קטן (ב)
עובד סוציאלי לפי חוק
"של חוק
סוציאלי לפי
סעד" יבוא
עובד
פקיד
"של
"של
יבוא
במקום
(ב)(,)3סעד"
קטן פקיד
בסעיף"של
(ב)( ,)3במקום
"לשאלות" יבוא "לשאלותיו";
"לשאלותיו";
ובמקום
"לשאלות" יבוא
ובמקוםבמפגרים)"
הסעד (טיפול
הסעד (טיפול במפגרים)"
(טיפול חוק הסעד (טיפול
סוציאלי לפי
חוק הסעד
יבואלפי"עובד
סוציאלי
"עובד סעד"
יבוא "פקיד
סעד"במקום
"פקיד19ח,
במקוםבסעיף
( )11בסעיף 19ח)11( ,
במפגרים)";
במפגרים)";

דברי הסבר
"(ג) שר הסעד ימנה לצורך חוק זה פקיד סעד ראשי
ופקידי סעד אשר יפעלו לפי הנחיותיו של פקיד סעד ראשי,
בדרך כלל או לענין מסויים; חלק פקיד סעד על ההנחיות
לענין מסויים ,ישוב פקיד הסעד הראשי ויכריע בדבר לאחר
שקיים התייעצות בענין זה עם פקיד הסעד ועם גופים
אחרים שמצא לנכון;".
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סעיף (36ב) לחוק אימוץ ילדים ,התשמ"א:1981-
"(ב) מבין פקידי הסעד כמשמעותם בחוק שירותי
הסעד ,התשי"ח ,1958-יסמיך שר העבודה והרווחה
לענין חוק זה פקיד סעד ראשי ופקידי סעד אשר יפעלו
לפי הנחיותיו של פקיד סעד ראשי ,בדרך כלל או לעניין
מסויים;".
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( )12בסעיף  ,21במקום סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג) שר הרווחה והשירותים החברתיים ימנה עובדים סוציאליים ועובד
סוציאלי ראשי ,לעניין חוק זה; העובדים הסוציאליים יפעלו לפי הנחיותיו של
העובד הסוציאלי הראשי ,בדרך כלל או לעניין מסוים; חלק עובד סוציאלי על
ההנחיות לעניין מסוים ,ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר
שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא
לנכון".
תיקון חוק להסדר
התדיינות בין בני זוג

.12

בחוק להסדר התדיינות בין בני זוג ,התשכ"ט1969- ,12בסעיף (1ג) ,במקום "פקיד סעד
כמשמעותו בחוק שירותי הסעד ,התשי"ח "1958-יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק
הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו."1955-

תיקון חוק הנוער
(שפיטה ,ענישה
ודרכי טיפול)

.13

בחוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"א1971-- 13

תיקון חוק העונשין

.14

()1

בסעיף  ,1במקום ההגדרה "פקיד סעד" יבוא:
""עובד סוציאלי שמונה לפי חוק"  -עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער (טיפול
והשגחה) ,התש"ך ,1960-או לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) ,התשכ"ט-
 ,1969לפי העניין;";

()2

בסעיף 9א -
(א) בסעיף קטן (ג) -
()1
חוק";

בפסקה ( ,)1במקום "לפקיד הסעד" יבוא "לעובד סוציאלי שמונה לפי

()2
חוק";

בפסקה ( ,)3במקום "פקיד הסעד" יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי

(ב) בסעיף קטן (ו) ,בכל מקום ,במקום "לפקיד הסעד" יבוא "לעובד סוציאלי
שמונה לפי חוק";
()3

בסעיף 9ז(ה) ,במקום "שפקיד סעד" יבוא "שעובד סוציאלי שמונה לפי חוק";

( )4בסעיף 10ה ,בסעיפים קטנים (א) ו–(ב) ,בכל מקום ,במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד
סוציאלי שמונה לפי חוק";
( )5בסעיף 10ח ,בסעיפים קטנים (ד)( )2ו–(ה) ,בכל מקום ,במקום "פקיד סעד" יבוא
"עובד סוציאלי שמונה לפי חוק";
()6

בסעיף (12א) ,במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי".

בחוק העונשין ,

התשל"ז1977-14

-

( )1בסעיף  365בסעיף קטן (ב)( ,)2במקום "פקיד סעד כמשמעותו בחוק שירותי הסעד,
התשי"ח "1958-יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך-
;"1960
()2

בסעיף 368א ,במקום ההגדרה "פקיד סעד" יבוא:
""עובד סוציאלי שמונה לפי חוק"  -עובד סוציאלי שמונה לפי כל אחד מהחוקים
המפורטים להלן ,לפי העניין:

12
13
14

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .151
ס"ח התשל"א ,עמ' .134
ס"ח התשל"ז ,עמ' .266
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()1

הנישואין ,התש"י;1950-
התש"י;1950-
הנישואין ,חוק גיל
()1
חוק גיל

התשט"ו-ונעדרים) ,התשט"ו-
ונעדרים),חולי נפש
בענייני קטינים,
חולי נפש
קטינים,דין
הסעד (סדרי
בענייני
(סדרי דיןחוק
( )2חוק הסעד ()2
;1955
;1955
()3

הסעד ,חוק שירותי
חוק שירותי ()3
הסעד ,התשי"ח;1958-
התשי"ח;1958-

()4

הנוער (טיפול
והשגחה),
(טיפול חוק
חוק הנוער ()4
והשגחה) ,התש"ך;1960-
התש"ך;1960-

()5

חוק ההגנה על
()5חוסים,
חוק ההגנה על
חוסים ,התשכ"ו;1966-
התשכ"ו;1966-

()6

הסעד (טיפול
במפגרים),
(טיפול חוק
חוק הסעד ()6
במפגרים) ,התשכ"ט;1969-
התשכ"ט;1969-

()7

ילדים ,חוק אימוץ
חוק אימוץ ()7
ילדים ,התשמ"א;1981-
התשמ"א;1981-

הסכם ומעמד היילוד),
היילוד),
(אישור
ומעמד
עוברים
לנשיאתהסכם
הסכמים (אישור
לנשיאת עוברים
( )8חוק הסכמים( )8חוק
התשנ"ו;1996-
התשנ"ו;1996-
()9
()3

חוק אחר שקבע השר;".
( )9השר;".
חוק אחר שקבע

בסעיף 368ד )3(-

בסעיף 368ד -

"לעובד סעד" יבוא "לעובד
יבוא "לפקיד
במקום
סעד"
מקום,
"לפקיד
במקום בכל
מקום ,עד (ד),
קטנים (א)
בסעיפיםבכל
(א) (א) עד (ד),
(א) בסעיפים קטנים
סוציאלי שמונה לפי חוק";
סוציאלי שמונה לפי חוק";
סוציאלי" ובמקום "ופקיד
"עובד "ופקיד
יבואובמקום
סוציאלי"
"פקיד סעד"
במקום "עובד
סעד" יבוא
קטן (ו),
"פקיד
בסעיף
(ב) בסעיף קטן (ו)(,ב)במקום
לפי חוק לאותו מחוז";
מחוז";
שמונה
לאותו
סוציאלי
לפי חוק
"ועובד
שמונה
יבוא
סוציאלי
"ועובדמחוזי"
סעד מחוזי" יבוא סעד
מקום ,במקום "לפקיד
"לפקיד
במקום ובכל
יבוא "בו"
מקום,
הסעד"
"בפקידובכל
יבוא "בו"
במקום
הסעד"
קטן (ז),
"בפקיד
בסעיף
במקום
(ג) בסעיף קטן (ז)(,ג)
סוציאלי שמונה לפי חוק";
לפי חוק";
"לעובד
יבואשמונה
סוציאלי
סעד" יבוא "לעובד סעד"
התשמ"א1981-15
אימוץ
תיקון חוק
ילדים-,התשמ"א1981-- 15
ילדים,בחוק אימוץ
בחוק
אימוץ .15
.15

ילדים

תיקון חוק אימוץ
ילדים

"לעובדובמקום
יבואשמונה"
סוציאלי
"לעובד
שהוסמך"
במקום "לפקיד
()1
( )1בסעיף ,6
סוציאלי שמונה" ובמקום
שהוסמך"
יבואסעד
"לפקיד
סעדבמקום
בסעיף ,6
סוציאלי לפי חוק האימוץ";
"עובדהאימוץ";
לפי חוק
יבוא
סוציאלי
"פקיד סעד"
"פקיד סעד" יבוא "עובד
()2

()2
סוציאלי לפי חוק האימוץ";
"ועובדהאימוץ";
לפי חוק
יבוא
סוציאלי
"ופקיד סעד"
במקום "ועובד
סעד" יבוא
בסעיף ,7
במקום "ופקיד
בסעיף ,7

חוקסוציאלי לפי חוק
"עובד
יבואלפי
סוציאלי
"עובדסעד"
יבוא"פקיד
במקום
סעד"
מקום,
"פקיד
במקוםבכל
בסעיף ,12
בכל מקום,
( )3בסעיף )3( ,12
האימוץ";
האימוץ";
()4

בסעיף )4( - 15

בסעיף - 15

חוק סוציאלי לפי חוק
"עובד
יבואלפי
סוציאלי
"עובד סעד"
יבוא "פקיד
במקום
סעד"
השוליים,
במקום "פקיד
השוליים,בכותרת
(א)
(א) בכותרת
האימוץ כאפוטרופוס";
האימוץ כאפוטרופוס";
חוק סוציאלי לפי חוק
"לעובד
יבוא לפי
סוציאלי
"לעובדסעד"
יבוא"לפקיד
במקום
(א),סעד"
"לפקיד
בסעיף קטן
(ב) במקום
(ב) בסעיף קטן (א),
בסעיףראשי כאמור בסעיף
סוציאלי
כאמור
"עובד
ראשי
יבוא
סוציאלי
"עובד ראשי"
"פקיד סעד
ראשי" יבוא
סעד במקום
האימוץ",
האימוץ" ,במקום "פקיד
"אותו עובד סוציאלי";
סוציאלי";
הסעד" יבוא
"אותו עובד
יבוא "פקיד
ובמקום
הסעד"
(36ב)"
(36ב)" ובמקום "פקיד
חוק סוציאלי לפי חוק
"שעובד
יבוא לפי
סוציאלי
סעד"
"שעובד
יבוא"שפקיד
במקום
(ב),סעד"
"שפקיד
בסעיף קטן
(ג) במקום
(ג) בסעיף קטן (ב),
האימוץ";
האימוץ";
()5

בסעיף )5( - 22

בסעיף - 22

חוק סוציאלי לפי חוק
"עובד
יבואלפי
סוציאלי
"עובד סעד"
יבוא "פקיד
במקום
סעד"
השוליים,
במקום "פקיד
השוליים,בכותרת
(א)
(א) בכותרת
האימוץ";
האימוץ";
(ב)

15

סוציאלי לפי חוק האימוץ";
"עובדהאימוץ";
לפי חוק
יבוא
סוציאלי
"פקיד סעד"
במקום"עובד
סעד" יבוא
במקום "פקיד(ב)

ס"ח התשמ"א ,עמ' .293

הצעות חוק הממשלה  ,507 -י"ב בסיוון התש"ע25.5.2010 ,

1067

()6

בסעיף 28ב ,במקום "פקיד סעד ראשי" יבוא "עובד סוציאלי ראשי";

( )7בסעיף 28ז(ב) ,במקום "פקיד סעד שהוסמך לפי הוראת סעיף (36ב)" יבוא "עובד
סוציאלי לפי חוק האימוץ";
( )8בסעיף 28ח(א)(4א) ,במקום "מפקיד סעד" יבוא "מעובד סוציאלי לפי חוק
האימוץ";
()9

בסעיף 28כ(ב) ,במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק האימוץ";

( )10בסעיף 28כא -
(א) בסעיף קטן (ב) ,במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק
האימוץ";
(ב) בסעיף קטן (ז) ,במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי לפי חוק
האימוץ";
( )11בסעיף - 30
(א) בסעיף קטן (א)( ,)3במקום "פקיד סעד ראשי" יבוא "עובד סוציאלי ראשי
כאמור בסעיף (36ב)";
(ב) בסעיף קטן (ב) ,במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק האימוץ",
במקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי" ובמקום "מפקיד הסעד" יבוא
"מעובד סוציאלי לפי חוק האימוץ";
(ג) בסעיף קטן (ג) ,במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק
האימוץ";
( )12בסעיף - 36
(א) בכותרת השוליים ,במקום "ומינוי פקידי סעד" יבוא "ומינוי עובדים
סוציאליים לפי חוק האימוץ";
(ב)

במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב) שר הרווחה והשירותים החברתיים ימנה לעניין חוק זה ,עובד
סוציאלי ראשי ועובדים סוציאליים אשר יפעלו לפי הנחיותיו של העובד
הסוציאלי הראשי ,בדרך כלל או לעניין מסוים; חלק עובד סוציאלי על
ההנחיות לעניין מסוים ,ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר
לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים
שמצא לנכון";

( )13בסעיף 36א(א) ,במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק האימוץ".
תיקון חוק המרשם
הפלילי ותקנת
השבים

.16

בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א1981- ,16בתוספת הראשונה ,במקום
פרט (כח) יבוא:
"(כח) עובד סוציאלי שמונה לפי כל אחד מהחוקים המפורטים להלן:

16

()1

חוק גיל הנישואין ,התש"י;1950-

()2
;1955

חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו-

()3

חוק שירותי הסעד ,התשי"ח;1958-
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והשגחה) ,התש"ך;1960-
התש"ך;1960-
הנוער (טיפול
והשגחה),
(טיפול חוק
חוק הנוער ()4

()5

חוק ההגנה על
()5חוסים,
חוק ההגנה על
חוסים ,התשכ"ו;1966-
התשכ"ו;1966-

()6

הסעד (טיפול
במפגרים),
(טיפול חוק
חוק הסעד ()6
במפגרים) ,התשכ"ט;1969-
התשכ"ט;1969-

()7

ילדים ,חוק אימוץ
חוק אימוץ ()7
ילדים ,התשמ"א;1981-
התשמ"א;1981-

הסכם ומעמד היילוד),
היילוד),
(אישור
ומעמד
עוברים
לנשיאתהסכם
הסכמים (אישור
לנשיאת עוברים
( )8חוק הסכמים( )8חוק
התשנ"ו;1996-
התשנ"ו;1996-
()9
אמנת
תיקון חוק
האג
בחוק
אמנת .17
.17
האג

חוק אחר שקבע השר".
( )9השר".
חוק אחר שקבע
חטופים),
התשנ"א1991-- 17
(החזרת ילדים
חטופים),
ילדיםהאג
(החזרתאמנת
בחוק

התשנ"א1991-17

-

תיקון חוק אמנת
האג

בחוקד ,כמשמעותם בחוק
"פקידי סע
כמשמעותם
"למנות",ד ,במקום
"פקידי סע
יבוא
במקום
"להסמיך"
"למנות",
במקום
(4ב),יבוא
"להסמיך"
במקום בסעיף
( )1בסעיף (4ב))1( ,
העובדים הסוציאליים
הסוציאליים
סוציאליים מבין
"עובדיםהעובדים
סוציאליים מבין
התשי"ח "1958-יבוא
יבוא "עובדים
הסעד,
התשי"ח"1958-
שירותי
שירותי הסעד,
ונעדרים) ,התשט"ו"1955-
התשט"ו"1955-
ונעדרים),חולי נפש
בענייני קטינים,
חולי נפש
קטינים,דין
הסעד (סדרי
חוקבענייני
לפידין
(סדרי
שמונו
שמונו לפי חוק הסעד
אותו שמונה לפי אותו
הסוציאלילפיהראשי
הראשי שמונה
הסוציאלי"העובד
הראשי" יבוא
"העובד
הסעד
"פקידיבוא
הראשי"
ובמקום
ובמקום "פקיד הסעד
חוק";
חוק";
()2

"עובד סוציאלי שמונה".
שמונה".
יבוא
סוציאלי
שהוסמך"
"עובד
יבואסעד
"פקיד
שהוסמך"
סעד במקום
בסעיף ,5
במקום "פקיד
()2
בסעיף ,5

טיפול
תיקון חוק
בחוק
טיפול .18
.18
בחולי נפש

()1

התשנ"א1991-18
נפש,
בחוק טיפול בחולי
בחולי נפש,

בסעיף 4א )1( -

התשנ"א1991-18

-

בסעיף 4א -

תיקון חוק טיפול
בחולי נפש

סוציאלי לפי חוק הנוער
"עובד הנוער
לפי חוק
יבוא
סוציאלי
"פקיד סעד"
במקום "עובד
סעד" יבוא
קטן (א),
"פקיד
בסעיף
(א)במקום
(א) בסעיף קטן (א),
(טיפול והשגחה)"; (טיפול והשגחה)";
סוציאלי לפי חוק הנוער
"לעובדהנוער
יבואלפי חוק
סוציאלי
"לעובד סעד"
יבוא "לפקיד
במקום
סעד"
"לפקיד (ד),
בסעיף קטן
(ב) בסעיף קטן (ד)(,ב)במקום
הסוציאלי לפי חוק הנוער
חוק הנוער
"העובד
יבוא לפי
הסוציאלי
הסעד"
"העובד
יבוא "פקיד
ובמקום
הסעד"
והשגחה)"
(טיפול "פקיד
(טיפול והשגחה)" ובמקום
(טיפול והשגחה)"; (טיפול והשגחה)";
סוציאלי לפי חוק הנוער
"עובד הנוער
לפי חוק
יבוא
סוציאלי
"פקיד סעד"
במקום "עובד
סעד" יבוא
קטן (ז),
"פקיד
בסעיף
(ג) בסעיף קטן (ז)(,ג)במקום
(טיפול והשגחה)"; (טיפול והשגחה)";
סוציאלי לפי חוק הנוער
"עובד הנוער
לפי חוק
יבוא
סוציאלי
"פקיד סעד"
במקום "עובד
סעד" יבוא
ו–(6ב),
"פקיד
במקום (5ג)
בסעיפים
ו–(6ב),
( )2בסעיפים (5ג) ()2
(טיפול והשגחה)"( .טיפול והשגחה)".
למניעת
תיקון חוק
במשפחה ,התשנ"א1991-- 19
התשנ"א1991-- 19
במשפחה ,אלימות
בחוק למניעת
אלימות
בחוק
למניעת.19
.19
אלימות במשפחה

()1

()2

תימחק;
סעד" -
ההגדרה "פקיד
()1
בסעיף ,1
"פקיד סעד"  -תימחק;
ההגדרה
בסעיף ,1
בסעיף (2ז) )2( -

תיקון חוק למניעת
אלימות במשפחה

בסעיף (2ז) -

במקום בפסקה
(א) בפסקה (( ,)1א)
יבוא "לעובד סוציאלי
סוציאלי
"לעובדבחוק"
כמשמעותו
בחוק" יבוא
"לפקיד סעד
כמשמעותו
סעדבמקום
"לפקיד (,)1
שמונה לפי";
שמונה לפי";
(ב)

במקום בפסקה
בפסקה (( ,)2ב)
יבוא "לעובד סוציאלי";
סוציאלי";
"לעובד סעד"
יבוא "לפקיד
במקום
סעד"
"לפקיד (,)2

סוציאלי" ובמקום "פקיד
"לעובד "פקיד
יבוא ובמקום
סוציאלי"
"לעובדסעד"
יבוא"לפקיד
במקום
סעד"
"לפקיד(,)3
במקוםבפסקה
(ג) בפסקה (( ,)3ג)
הסוציאלי";"העובד הסוציאלי";
הסעד" יבוא
הסעד" יבוא "העובד

17
18
19

()3

()3
יבוא "עובד סוציאלי";
סוציאלי";
"פקיד סעד"
במקום"עובד
סעד" יבוא
בסעיף ,3
במקום "פקיד
בסעיף ,3

()4

בסעיף
יבוא "מעובד סוציאלי";
סוציאלי";
"מעובדסעד"
יבוא "מפקיד
במקום
סעד"
3א(ב)(,)4
"מפקיד
( )4במקום
בסעיף 3א(ב)(,)4
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( )5בסעיף  ,6במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי כמשמעותו בסעיף (2ז)( )1או
בסעיף  ,3לפי העניין".
תיקון חוק בית
המשפט לעניני
משפחה

.20

תיקון חוק הביטוח
הלאומי

.21

תיקון חוק הסכמים
לנשיאת עוברים
(אישור הסכם
ומעמד היילוד)

.22

בחוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה1995- ,20בסעיף (3ד) ,במקום "פקיד סעד"
יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" ובסופו יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק"
 עובד סוציאלי שמונה לפי כל אחד מהחוקים המפורטים להלן ,לפי העניין:()1

חוק גיל הנישואין ,התש"י;1950-

()2

חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו;1955-

()3

חוק שירותי הסעד ,התשי"ח;1958-

()4

חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך;1960-

()5

חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו;1966-

()6

חוק הסעד (טיפול במפגרים) ,התשכ"ט;1969-

()7

חוק אימוץ ילדים ,התשמ"א;1981-

()8

חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) ,התשנ"ו;1996-

()9

חוק אחר שקבע השר".

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

התשנ"ה1995-,21

בסעיף - 57

()1

בסעיף קטן (א)( ,)1במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי";

()2

בסעיף קטן (ב) ,במקום "לפקיד הסעד" יבוא "לעובד הסוציאלי";

()3

בסעיף קטן (ג) ,במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי".

בחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד),
()1

התשנ"ו1996-22

-

בסעיף  ,1במקום ההגדרה "פקיד סעד" ו"פקיד סעד ראשי" יבוא:
""עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים"  -עובד סוציאלי שמונה
לעניין חוק זה לפי סעיף (20ג);";

()2

בסעיף - 9
(א) בכותרת השוליים ,במקום "לפקיד הסעד" יבוא "לעובד סוציאלי לפי חוק
הסכמים לנשיאת עוברים";
(ב) בסעיף קטן (א) ,במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי לפי חוק הסכמים
לנשיאת עוברים";
(ג) בסעיף קטן (ב) ,במקום "לפקיד הסעד" יבוא "לעובד הסוציאלי לפי חוק
הסכמים לנשיאת עוברים";

()3

בסעיף - 10
(א) בסעיף קטן (ב) ,במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים
לנשיאת עוברים" ובמקום "פקיד סעד ראשי" יבוא "עובד סוציאלי ראשי כאמור
בסעיף (20ג)";

20
21
22

ס"ח התשנ"ה ,עמ' .393
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .176
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חוקהסוציאלי לפי חוק
"העובד
הסוציאלי לפי
הסעד" יבוא
"העובד
יבוא"פקיד
במקום
הסעד"
"פקיד (ג),
בסעיף קטן
(ב)במקום
(ב) בסעיף קטן (ג),
הסכמים לנשיאת עוברים";
הסכמים לנשיאת עוברים";
"עובד סעד" יבוא "עובד
במקום "פקיד
סעד" יבוא
מקום,
"פקיד
במקוםבכל
מקום,ו–(19ד),
בכל (14א)
ו–(19ד)(13,א),
בסעיפים ,11
(13א)(14 ,א)
( )4בסעיפים )4( ,11
הסכמים לנשיאת עוברים";
חוקעוברים";
לנשיאת
סוציאלי לפי
סוציאלי לפי חוק הסכמים
()5

בסעיף )5( - 20

בסעיף - 20

חוקסוציאליים לפי חוק
"עובדים
סוציאליים לפי
"עובדיםסעד" יבוא
במקום "פקידי
סעד" יבוא
השוליים,
בכותרת"פקידי
השוליים ,במקום
(א)
(א) בכותרת
הסכמים לנשיאת עוברים";
הסכמים לנשיאת עוברים";
ראשי "פקיד סעד ראשי
סעדבמקום
"ימנה",
"פקיד
יבוא
במקום
"יסמיך"
"ימנה",
במקום
"יסמיך"(ג),יבוא
בסעיף קטן
(ב)במקום
(ב) בסעיף קטן (ג),
סוציאליים" ובמקום "פקיד
ובמקום "פקיד
ועובדים
סוציאליים"
סוציאלי ראשי
ועובדים
"עובד
ראשי
יבוא
סוציאלי
ופקידי סעד"
ופקידי סעד" יבוא "עובד
סוציאלי"חלק עובד סוציאלי
ובסופו יבוא
הראשי"עובד
יבוא "חלק
הסוציאלי
"העובד ובסופו
יבוא הראשי"
הסוציאלי
הראשי"
"העובד
הסעד הראשי" יבואהסעד
לאחרויכריע בדבר לאחר
הראשי
בדבר
הסוציאלי
העובד ויכריע
ישובהראשי
הסוציאלי
העובדמסוים,
ישובלעניין
ההנחיות
מסוים,
על ההנחיות לענייןעל
גופים אחרים שמצא
שמצא
אחרים ועם
הסוציאלי
גופים
העובד
עם ועם
הסוציאלי
בעניין זה
העובד
התייעצות
שקיים זה עם
שקיים התייעצות בעניין
לנכון".
לנכון".
תיקון חוק
בקטינים ,התשנ"ו1996-- 23
התשנ"ו1996-- 23
נגיפי איידס
בקטינים,
איידס לגילוי
נגיפי בחוק
בחוק
גילוילגילוי .23
.23

נגיפי איידס
בקטינים()1

בסעיף - 2

()1

בסעיף - 2

תיקון חוק גילוי
נגיפי איידס
בקטינים

(א) בסעיף קטן (ב) -
(א) בסעיף קטן (ב) -
בחוק שירותי הסעד,
הסעד,
כמשמעותו
בחוק שירותי
"פקיד סעד
כמשמעותו
סעדבמקום
"פקיד (,)1
במקוםבפסקה
( )1בפסקה ()1( ,)1
(טיפולחוק הנוער (טיפול
שמונה לפי
סוציאליהנוער
"עובד לפי חוק
יבואשמונה
סוציאלי
התשי"ח"1958-
התשי"ח "1958-יבוא "עובד
(טיפול חוק הנוער (טיפול
סוציאלי לפי
עובד הנוער
לפי חוק
(להלן -
סוציאלי
התש"ך1960-
(להלן  -עובד
והשגחה),
והשגחה) ,התש"ך1960-
והשגחה))";
והשגחה))";
( )2בפסקה ()2( ,)2
חוק הסוציאלי לפי חוק
"והעובד
הסוציאלי לפי
הסעד" יבוא
"והעובד
יבוא"ופקיד
במקום
הסעד"
בפסקה (,)2
במקום "ופקיד
הנוער (טיפול והשגחה)";
הנוער (טיפול והשגחה)";
חוקהסוציאלי לפי חוק
"לעובד
הסוציאלי לפי
הסעד" יבוא
"לעובד
"לפקיד
יבוא
במקום
הסעד"
"לפקיד(ג),
בסעיף קטן
(ב) בסעיף קטן (ג)(,ב)במקום
הנוער (טיפול והשגחה)";
הנוער (טיפול והשגחה)";
(טיפול חוק הנוער (טיפול
סוציאלי לפי
"לעובד הנוער
יבואלפי חוק
סוציאלי
"לעובדסעד"
יבוא"לפקיד
במקום
סעד"
"לפקיד ,3
במקום בסעיף
()2
( )2בסעיף ,3
והשגחה)".
והשגחה)".
חוק סדר
אמצעיתיקון
תיקון חוק
התשנ"ו-
זיהוי),
התשנ"ו-
ונטילת
זיהוי),
אמצעיבגוף
ונטילתחיפוש
אכיפה -
בגוף
(סמכויות
 חיפושהפלילי
הדיןאכיפה
(סמכויות
בחוק סדר
.24הפלילי
הדיןהדין
סדרסדר
בחוק
.24
הדין הפלילי
(סמכויות
הפלילי
24
24
1

996
1

996
(סמכויות אכיפה
אכיפה  -חיפוש

ונטילת אמצעי
בגוף
בסעיף 14ב )1( -
זיהוי) ()1

בסעיף 14ב -

 חיפוש בגוףונטילת אמצעי
זיהוי)

( )1במקום ההגדרה "פקיד סעד" יבוא:
( )1במקום ההגדרה "פקיד סעד" יבוא:
""עובד סוציאלי שמונה לפי חוק"  -עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הסעד
לפי חוק
בענייניסוציאלי
דין -עובד
חוק"
""עובד סוציאלי שמונה לפי
הסעדהתשט"ו ,1955-לפי
ונעדרים),
שמונהנפש
קטינים ,חולי
(סדרי
לפי
התשט"ו,1955-
ונעדרים),
נפש
חולי
קטינים,
(סדרי דין בענייני חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך ,1960-או לפי חוק הסעד (טיפול
הסעד (טיפול
לפיחוק
התשכ"ט,1969-לפי
במפגרים),התש"ך ,1960-או
חוק הנוער (טיפול והשגחה),
העניין;".
במפגרים) ,התשכ"ט ,1969-לפי העניין;".
( )2בסעיף 14ג(ג) ,בפסקאות (()1א)(()3( ,)2( ,)2א) ו–(()4א)( ,)1בכל מקום ,במקום "בפקיד
חוק".מקום ,במקום "בפקיד
ו–(()4א)( ,)1בכל
(()1א)(,)2( ,)2
בפסקאות
(()3א)שמונה לפי
סוציאלי
יבוא "בעובד
( )2בסעיף 14ג(ג) ,סעד"
סעד" יבוא "בעובד סוציאלי שמונה לפי חוק".

23
24

ס"ח התשנ"ו  ,עמ' .252
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .136
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תיקון חוק מניעת
הטרדה מאיימת

.25

בחוק מניעת הטרדה מאיימת ,התשס"ב2001- ,25בסעיף (4ד)( ,)4במקום "פקיד סעד"
יבוא "עובד סוציאלי".

תיקון חוק מגבלות
על חזרתו של עבריין
מין לסביבת נפגע
העבירה

	.26

בחוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה ,התשס"ה2004-- 26

תיקון חוק הליכי
חקירה והעדה
(התאמה לאנשים
עם מוגבלות שכלית
או נפשית)

.27

תיקון חוק הגנה
על הציבור מפני
עברייני מין

	.28

()1

בסעיף  ,2אחרי ההגדרה "עבריין מין" יבוא:
""עובד סוציאלי"  -עובד סוציאלי שמונה לפי כל אחד מהחוקים המפורטים
להלן ,לפי העניין:
()1

חוק גיל הנישואין ,התש"י;1950-

()2
;1955

חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו-

()3

חוק שירותי הסעד ,התשי"ח;1958-

()4

חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך;1960-

()5

חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו;1966-

()6

חוק הסעד (טיפול במפגרים) ,התשכ"ט;1969-

()7

חוק אימוץ ילדים ,התשמ"א;1981-

( )8חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד),
התשנ"ו;1996-
()9
()2

חוק אחר שקבע השר;".

בסעיף (3ב)( ,)1במקום פסקת משנה (ד) יבוא:
"(ד) עובד סוציאלי שמונה לפי חוק;".

()3

בסעיף (5ג) ,במקום "פקיד הסעד" יבוא "העובד הסוציאלי שמונה לפי חוק".

בחוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) ,התשס"ו-
2005- 27
()1

בסעיף  ,1ההגדרה "פקיד סעד"  -תימחק;

( )2בסעיף (24ב)( ,)6במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער
(טיפול והשגחה) ,התש"ך ,1960-או לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) ,התשכ"ט,1969-
לפי העניין".

25
26
27

בחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין ,התשס"ו ,2006-בסעיף (3א) ,בפסקה ( ,)6במקום
"מפקידי סעד" יבוא "מעובדים סוציאליים שמונו לפי חוק" ובסופה יבוא "לעניין פסקה
זו" ,עובד סוציאלי שמונה לפי חוק"  -עובד סוציאלי שמונה לפי כל אחד מהחוקים
המפורטים להלן:
()1

חוק גיל הנישואין ,התש"י;1950-

()2

חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו;1955-

()3

חוק שירותי הסעד ,התשי"ח;1958-

()4

חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך;1960-

()5

חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו;1966-

ס"ח התשס"ב ,עמ' .6
ס"ח התשס"ה ,עמ' .6
ס"ח התשס"ו ,עמ' .42
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()6

במפגרים) ,התשכ"ט;1969-
התשכ"ט;1969-
הסעד (טיפול
במפגרים),
(טיפול חוק
חוק הסעד ()6

()7

ילדים ,חוק אימוץ
חוק אימוץ ()7
ילדים ,התשמ"א;1981-
התשמ"א;1981-

()8

הסכם ומעמד
היילוד),
(אישור
ומעמד
עוברים
הסכם
לנשיאת
(אישור
הסכמים
חוקעוברים
לנשיאת
חוק הסכמים ()8
היילוד) ,התשנ"ו;1996-
התשנ"ו;1996-

()9

חוק אחר שקבע השר".
( )9השר".
חוק אחר שקבע

התשס"ח2008-28
תיקון חוק סיוע
תיקון חוק
אלימות-,התשס"ח2008-- 28
עבירות מין או
אלימות,
נפגעי
לקטינים או
עבירות מין
נפגעיסיוע
לקטיניםבחוק
בחוק
סיועסיוע .29
.29
לקטינים נפגעי
לקטינים נפגעי
עבירות מין או
תימחק;
סעד" -
ההגדרה "פקיד
()1
מין אובסעיף ,2
עבירות()1
"פקיד סעד"  -תימחק;
ההגדרה
בסעיף ,2
אלימות
אלימות

בסעיף
שמונה לפי חוק הנוער
הנוער
סוציאלי
"עובדלפי חוק
שמונה
יבוא
סוציאלי
"פקיד סעד"
במקום "עובד
סעד" יבוא
(3ב)(,)4
"פקיד
( )2בסעיף (3ב)()2(,)4במקום
והשגחה) ,התש"ך."1960-
התש"ך."1960-
(טיפול והשגחה)( ,טיפול

28

ס"ח התשס"ח ,עמ' .485

הודעת המערכת
  בהצעת חוק הרשות לשימור המורשת של עדות ישראל ,התש"ע ,2010-שפורסמה
בהצעות חוק הממשלה  ,505 -עמ'  ,1036נשמט סעיף  ,31והוא מובא להלן:
"ביטול חוק
הרשות הלאומית
למורשת יהדות
בוכרה

 .31חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה ,התשס"ז - 192007-בטל".
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