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תיקון טעות

מ ת פ ר ס מ ו ת ב ז ה ה צ ע ו ת חוקי מ ט ע ם ה מ מ ש ל ה :

חוק הפיקוח ע ל מעונות ,תשכ׳יד1964-
הגדרות

רשיון ניהול

מעונות שניהולם
פטור מרשיון

 .1בחוק ז ה -
״מעון׳׳  -מקום המשמש ,כולו או בחלקו ,לילדים שלא מלאו להם  14שנה ,מקום מגורים
שמחוץ למשפחתם ,או לזקנים ,לבעלי מום גופני או ללוקים בשכלם מקום מגורים או
מקום איכסון שמחוץ למשפחתם )לכולם ייקרא להלן  -חוסים(.
״מקום איכסוך  -מקום שניתנים בו ארוחות או טיפול;
״משפחה״ — לרבות קיבוץ או קבוצה לגבי חוסים שהם חברי קיבוץ או קבוצה ,או שהם
בני משפחתם של חכרים כאמור ,ומקום מגוריהם הרגיל הוא בקיבוץ או בקבוצה;
״פקיד סעד״ — כמשמעותו בחוק שירותי הסעד ,תשי״ח—1958
 .2לא ינהל אדם מעון אלא אם קיבל רשיון על כך משר הסעד ולא יפתח אדם מעון כל
עוד לא ניתן הרשיון.
.3

)א( ניהולם של מעונות אלה פטור מרשיון:
) (1מעון של רשות מקומית;
 (2).מעון המשמש מקום מגורים או מקום איכסון לחמישה חוסים לכל היותר!
) (3מעון שהוא בית חולים ,כמשמעותו כסעיף  24לפקודת בריאות העם,
 , 1940בית מלון ,פנסיון אד בית מרגוע.
)ב( שר הסעד רשאי לפטור מעון פלוני או סוגי מעונות מרשיון ניהול.
־

מעון שחוסר
בגילים שונים

בקשה לרשיון

פיקוח

הודעה על
החזקת ילד

 .4היה מעון משמש מקום מגורים לחוסים שלא מלאו להם  14שנה ולחוםים שמלאו להם
 14שנה ,לא יחולו תנאי הרשיון והוראות תקנות שיותקנו לפי חוק זה ,אלא ,לגבי החוסים
שטרם מלאו להם  14שנה ,זולת אם היה זה מעון שחוםיו הם בעלי מדם גופני או לוקים
בשכלם.
 .5בקשה לרשיון תוגש לשר הסעד ותכלול פרטים שייקבעו בתקנות ,לרבות פרטים
בדבר התנאים התברואיים והחמריים של המעון ,מטרותיו ,מספר החוסים בו ,מספר עובדיו
והכשרתם המקצועית.
 .6מפקח שנתמנה לענין חוק זה על ידי שר הסעד רשאי להיכנס לכל מעון שחובת רשיון
חלה על ניהולו ,ואם יש לו יסוד להניח שנעברה עבירה על חוק זה או על תקנה שהותקנה
לפיו ,או שלא קדיים תנאי מתנאי הרשיון /רשאי הוא לחקור כל אדם ולדרוש הצגת כל
מסמך.
ך) ,א( המחזיק בביתו ילד שלא מלאו לו  14שנה והוא אינו הורו׳ הודה הורו ,אחיו,
אחותו ,דודו ,דודתו ,או אפוטרופסו׳ חייב להודיע לפקיד סעד על -
) (1תאריך קבלת הילד לביתו;
) (2שינוי מענו של המחזיק;
 1ס״ח  ,249תשי״ח ,עמי .103
 2ע׳־־ר  ,1940תום׳  1מסי  ,1065עמי .191
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הצעות חוק  ,608י׳ בניסז חשכ׳׳ד23.3.1964 ,

) (3מותושלהילח
) (4הפסקת החזקתו;
והכל תוך  7ימיפ מיוס קרות המאורע;

.
!-

)ב( סעיף קטן <א( לא יחול על מעון ועל מי שקיבל ילד להחזקה ,ללא תמורה או
ללא הבטחת תמורה׳ למשך זמן שאינו עולה על ישני חדשים.
 .8העובר על הוראה מהוראות חוק זה או על תקנה שהותקנה.לפיו או -המפריע ל פ ק
במילוי תפקידו׳ דינו  -מאסר ששה חדשים.
מ

;

מ

עונשין

) ,9א( מעון שהיה קיים ביום תחילתו של חוק יזה מאים כאילו.ניתן רשיון לניהולו
לשנה אחת מאותו יום.
)כ( המחזיק ילד כביתו ביופ תחילתו של חוק זה ,עליו למלא אהד חובת ההודעה
לפי סעיף ל תוך  30ימים מאותו יום.

הוראות מעבד

 ,10שד הסעד רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה ,למעט הסמכות להתקין תקנות.

אצילת סמכויות

) .11א( שרהםעד ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
לביצועו ,לרבות תקנות בדבר -
׳
) (1תקופת רשיונות ותנאיהם;
) (2תנאי המגורים במעונות־,
) (3תנאי החזקת חוסים;
) (4אמצעי בטיחות של מיתקנים ושירותים של מעונות;
\ י...
 . (5):תקן עובדי מעונות והכשרתם*,
) (6תנאי כשירותם של מנהלי מעונות:
)ז( דרכי הפיקוח על המעונות.
)ב( לא יתקין שר הסעד תקנות בדבר תנאים רפואיים ותברואיים.של מעונות אלא
בהסכמת שר הבריאות.

ביצוע ותקנות

י

דברי הסבר
במצב החוקי הקיים אין צורך בקבלת רשיון מיוחד לשם ניהול מוסדות שבהם מוחזקים
ילדים׳ ,אנשיעבעלי מום גופני או שכלי וזקנים; כמו כן אין סמכות חוקית לפקח על מוסדות
אלה .לאחרונה נתגלו מקרים שמנהלי מוסדות באלה בצלו את חוסר הישע של החוסים 3הם
ולא סיפקו להם את צרכיהם היסודיים .כמו כן נתברר שיש מוסדות המבוהלים על ידי אנשים
שאין להם ההכשרה המקצועית המתאימה לכך ועל ידי כך נגרם נזק לחוסים .י ־ ־
תכליתו של החדק המוצע לחייב כל אדם המנהל מעון בקבלת רשיון ,ולהטיל פיקוח
על הנהלתו .פטורים מחובה זו מעונות של רשויות מקדמיות — כי יש להניח שרשות מקומית
המנהלת מעון תבטיח בו תנאים נאותים  -מעונות שאין בהם יותר מחמישה חוסים ,וכן
מעונות שהם בתי חולים ,בתי מלון ,פנסיונים ובתי מרגוע ,כי עליהם קיים פיקוח מטעם
משרד הבריאות .נוסף לכך ניתנת לשר הסעד הסמכות לפטור מחובת קבלת הרשיון מעונות
מסוג מיוחד או מעון מםויים;
החוק המוצע נותן סמכות לבןפקחים מטעם -משרד הסעד להיכנס למעונות השונים צדי
לבדוק את תנאי המעון ולחקור בל אדם ,אם יש-יסוד להניח כי נעברה זיבירה על החוק או
על התקנות שהותקנו על פיו.
:

קצעוח חוס  ,603י׳ ב נ י ט  .חשב׳׳ד; 23.3.1964

החוק המוצע בא להסדיר גם ענינם של ילדים המוחזקים במשפחות אומנית .עד עתה
היו למוסדות הסעד ידיעות רק על שלומם של ילדים שנמסרו ע ל ידיהם לאמינה; אך יש
ילדים רבים שסודרו במשפחות אומנות על ידי הוריהם או קרוביהם ואירעו מקרים שמש
פחות אלה לא יכלו ל ת ת לילדים את הטיפול הדרוש ולא הובטח שלומם הגופני והנפשי.
קרה שאנשים קיבלו ילדים שלא באמצעות מוסדות הסעד בלי לאמצם ,גידלו אותם ,ורק
כעבור שנים ,כאשר נתעוררו קשיים בחינוכם של הילדים ,נתגלתה מציאותם במשפחות
אלה .לילדים נגרם נזק ר ב אשר לא ניתן לתיקון.
החוק המוצע מחייב אדם המחזיק בביתו ילד עד גיל  ,14ואיבו קרובו של הילד כמוגדר
בחוק או אפוטרופםו ,למסור לפקיד סעד ידיעות על הילד כקבוע בחוק .ידיעות אלה יאפשרו
התערבות מוסדות הסעד לשם הבטחת שלומם של הילדים בעת הצורך ,מכוח הוראות חוק
ה נ ו ע ר ) ט י פ ו ל והשגחה( ,תש״ך1960-׳ המאפשר להייב את האחראים לקטין לבקוט אמצעים
שיורה בית המשפט לשם הטיפול וההשגחה עליו׳ ואפילו להוציאו ממשמורתפ ומסירתו
למשמורת רשות סעד ,פקיד סעד או אדם אחר.

חוק לשכת עורכי הדין)תיקון מס׳  ,(4תשכ״ד1964-
תיקון ט ע י ף ״

תיקון סעיף

6 3

בחוק לשכת עורכי הדין ,תשכ״א—) !1961להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף ) 11ב(,
.1
במקום ״תשעה״ יבוא ״חמישה עשר״ ,ובמקום ״ושמונה״ יבוא ״וארבעה עשר״.
בסעיף  63לחוק העיקרי ,לאחר ״על פי תלונת אדם אחר״ יבוא ״אולם לא תוגש
.2
קובלנה על ח ב ר הלשכה המשמש בתפקיד מתפקידי השירות המשפטי אלא ע ל ידי היועץ
המשפטי לממשלה או בהסכמתו״.
דברי

הסבר

הגדלת מספר חברי הועד המרכזי מוצעת בשל היקף התפקידים והפעולות המוטלים
ע ל הועד המרכזי על פי החוק או מכוח מעמדה וצרכיה של הלשכה .מתברר שתשעה חברים
בלבד אינם יכולים לעמוד בעומס העבודה ,ומן הראוי להגדיל מספרם לחמישה עשר
)סעיף .(1
חבר הלשכה המשמש בתפקיד מתפקידי השירות המשפטי יכול ,בשל עבירת משמעת
להיות נתון ,ל א רק לשיפוט משמעתי של הלשכה אלא גם לשיפוט המשמעתי של שירות
המדינה ,ע ל כן רצוי שהליכים נגדו בבית הדין המשמעתי של הלשכה יקויימו על דעת"
היועץ המשפטי)סעיף ,(2
 1ס״וז תשכ״א ,עמי  ;178תשכ״ב ,עמי  ;15תשכ״ג ,עמי  ;66תשכ״ג ,עמי .145

תיקון טעות
ב ד ב ר י ה ס ב ר להצעת חוק לתיקון דיני העונשין)פגיעות בגוף האדם( ,תשכ״ד—
 ,1964שפורסמו בהצעות חוק  ,601תשכ״ד ,עמי  :96בעמי  ,98בסופו ,יש למחוק א ת ארבע
השורות האחרונות ,ובעמ׳  ,99בסעיף  152לפקודת החוק הפלילי ,1936 ,המאוזכר בו ,יש
.
..׳
למחוק את סעיף קטן).(2
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המחיר 8־ אגודות -

־ הצעות.חוק a601,׳ 3ני&; תשנ״ר53.3.1964 ,
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י

הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,-ירושלים

