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חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018*

פרק א': מטרה והגדרות
מטרתושלחוקזהלקבועהסדרלענייןהפעלתמעונותיוםלפעוטות,ובכללזהרישוים1רמטרה

ופיקוחעליהם,לשםהגנהעלשלומם,עלזכויותיהםועלכבודםשלפעוטותהשוהים
במעונותכאמור,כדילקדםאתהתפתחותם,ולשםהבטחתמתןתנאיםנאותים,מניעת
היפגעותםשלפעוטות,סביבהחינוכיתוטיפוליתהולמתלפעוטותאלהומילויצורכיהם

הגופניים,הרגשיים,החברתייםוהחינוכייםר

בחוקזה-2רהגדרות

"גוףבודק"-תאגידשניתןלוהיתרלפיסעיף21;

"היתרלשמשגוףבודק"-היתרשניתןלפיסעיף21;

"הליךפלילי"-החלבפתיחהבחקירהפליליתעלפידין;

"העסקה"-ביןבתמורהוביןבהתנדבות;

"הוועדה"-ועדהמוועדותהכנסתשחוקזההואבתחוםענייניה,שקבעהועדתהכנסת
והודיעהעלכךלכנסת;

"ועדתערר"-ועדהשהוקמהלפיסעיף56;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-11977;

"חוקלימודחובה"-חוקלימודחובה,התש"ט-21949;

"חוקהפיקוחעלמעונות"-חוקהפיקוחעלמעונות,התשכ"ה-31965;

"חינוךוטיפול"-השגחהעלפעוטות,לרבותהבטחתקיומםשלתנאיםתברואתיים
הנדרשים וחינוכיים חברתיים רגשיים, גופניים, צרכים מילוי ותזונתיים,וכן

לשמירהעלהתפתחותפיזית,שכליתוחברתיתתקינהשלהפעוטות;

"ילד"-מישב־31בדצמברשלשנתהלימודיםמלאולו36חודשיםוחלעליולימוד
חובהלפיחוקלימודחובה;

"מומחה"-מישהוסמךכמומחהלפיהוראותסעיף22;

"מחנך-מטפל"-מישמחנךומטפלבפעוטהשוההבמעוןיוםלפעוטות;

"הממונה"-מנהלהאגףלמעונותיוםומשפחתוניםלגילהרךבמשרד;

"המנהלהכללי"-המנהלהכללישלהמשרד;

"מעוןיוםלפעוטות"-מקוםשמתקיימיםלגביוכלאלה:

הואמשמשאונועדלשמשמקוםשהייהיומילחינוךוטיפולבפעוטות; )1(

מספרהפעוטותהשוהיםבוהואכמפורטבתוספתהראשונה,לפחות; )2(

"מפקח"-מישהשרהסמיךאותולמפקחלפיסעיף28;

"המשרד"-משרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;

התקבלבכנסתביוםי"גבחשווןהתשע"ט)22באוקטובר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1250,מיוםד'באבהתשע"ח)16ביולי2018(,עמ'1236ר

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 1

ס"חהתש"ט,עמ'287ר 2

ס"חהתשכ"ה,עמ'48ר 3
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"נושאמשרה"-כהגדרתובחוקהחברות,התשנ"ט-41999;

"פעוט"-כלאחדמאלה:

מישב־31בדצמברשלשנתהלימודיםטרםמלאולו36חודשים; )1(

מישב־31בדצמברשלשנתהלימודיםמלאולו36חודשים,ובלבדשב־1 )2(
בספטמברשלאותהשנתלימודיםטרםמלאולו49חודשיםולאחלעליולימוד

חובהלפיחוקלימודחובה;

מישב־1בספטמברשלשנתהלימודיםטרםמלאולו36חודשיםוהואפעוט )3(
בסיכון;

"פעוטבסיכון"-כמשמעותובחוקפעוטותבסיכון)הזכותלמעוןיום(,התש"ס-52000;

"רישיוןהפעלה","רישיון"-רישיוןלהפעלתמעוןיוםלפעוטותשניתןלפיסעיף6;

"רישיוןזמני"-רישיוןלהפעלתמעוןיוםלפעוטותשניתןלפיסעיף18;

"שליטה"-כהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-61968;

"השר"-שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםר

פרק ב': הממונה
הממונהיהיהאחראי-3רתפקידיהממונה )א(

למתןרישיונותהפעלה,חידושם,ביטולםאוהתלייתם; )1(

למתןרישיונותזמניים,ביטולםאוהתלייתם; )2(

לניהולמרשםלענייןרישיונותהפעלהורישיונותזמניים; )3(

לפיקוחעלפעילותםשלמעונותיוםלפעוטות; )4(

לפיקוחעלפעילותםשלגופיםבודקיםאומומחיםר )5(

במילויתפקידיווחובותיולפיחוקזהיהיהבעלרישיוןהפעלהנתוןלפיקוחושל )ב(
הממונה;לשםפיקוחכאמור,רשאיהממונהלתתהוראותהנוגעותלדרכיפעולתושל
בעלרישיוןהפעלה,שלנושאמשרהבוושלכלמישמועסקעלידו,לענייןהפעלת
מעוןיוםלפעוטות,והכולכדילהבטיחאתניהולוהתקיןשלמעוןהיוםלפעוטותואת

מטרותיושלחוקזהר

פרק ג': רישיון להפעלת מעון יום לפעוטות
חובתרישוי

והוראותלעניין
הפעלתמעוןיום

לפעוטות

לאיפעילאדםמעוןיוםלפעוטות,בעצמואובאמצעותאחר,אלאאםכןניתן4ר )א(
למפעילשלמעוןהיוםלפעוטותרישיוןהפעלהאורישיוןזמני,לגביאותומעון,ובכפוף

לתנאיהרישיוןר

מפעילשלמעוןיוםלפעוטותומנהלמעוןיוםלפעוטותאחראיםלדאוגלשלומם )ב(
שלהפעוטותהשוהיםבמעוןולתנאיםנאותיםלשהייתםשלפעוטותבמעוןהיום

לפעוטותר

לאיושארפעוטבלאהשגחהמתמדתבכלשעותהפעילותשלמעוןיוםלפעוטותר )ג(

בקשהלמתן
רישיוןאולחידושו

מפעילשלמעוןיוםלפעוטותהמבקשלקבלרישיוןהפעלהלגביאותומעוןאו5ר )א(
המבקשלחדשרישיוןכאמור)בחוקזה-מבקשרישיוןהפעלה(,יגישלממונהבקשה

לכך)בחוקזה-בקשהלרישיוןהפעלה(ר

"נושאמשרה"-כהגדרתובחוקהחברות,התשנ"ט-41999;

"פעוט"-כלאחדמאלה:

מישב־31בדצמברשלשנתהלימודיםטרםמלאולו36חודשים; )1(

מישב־31בדצמברשלשנתהלימודיםמלאולו36חודשים,ובלבדשב־1 )2(
בספטמברשלאותהשנתלימודיםטרםמלאולו49חודשיםולאחלעליולימוד

חובהלפיחוקלימודחובה;

מישב־1בספטמברשלשנתהלימודיםטרםמלאולו36חודשיםוהואפעוט )3(
בסיכון;

"פעוטבסיכון"-כמשמעותובחוקפעוטותבסיכון)הזכותלמעוןיום(,התש"ס-52000;

"רישיוןהפעלה","רישיון"-רישיוןלהפעלתמעוןיוםלפעוטותשניתןלפיסעיף6;

"רישיוןזמני"-רישיוןלהפעלתמעוןיוםלפעוטותשניתןלפיסעיף18;

"שליטה"-כהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-61968;

"השר"-שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםר

פרק ב': הממונה

הממונהיהיהאחראי-3ר תפקידיהממונה)א(

למתןרישיונותהפעלה,חידושם,ביטולםאוהתלייתם; )1(

למתןרישיונותזמניים,ביטולםאוהתלייתם; )2(

לניהולמרשםלענייןרישיונותהפעלהורישיונותזמניים; )3(

לפיקוחעלפעילותםשלמעונותיוםלפעוטות; )4(

לפיקוחעלפעילותםשלגופיםבודקיםאומומחיםר )5(

במילויתפקידיווחובותיולפיחוקזהיהיהבעלרישיוןהפעלהנתוןלפיקוחושל )ב(
הממונה;לשםפיקוחכאמור,רשאיהממונהלתתהוראותהנוגעותלדרכיפעולתושל
בעלרישיוןהפעלה,שלנושאמשרהבוושלכלמישמועסקעלידו,לענייןהפעלת
מעוןיוםלפעוטות,והכולכדילהבטיחאתניהולוהתקיןשלמעוןהיוםלפעוטותואת

מטרותיושלחוקזהר

פרק ג': רישיון להפעלת מעון יום לפעוטות

לאיפעילאדםמעוןיוםלפעוטות,בעצמואובאמצעותאחר,אלאאםכןניתן4ר )א(
למפעילשלמעוןהיוםלפעוטותרישיוןהפעלהאורישיוןזמני,לגביאותומעון,ובכפוף

לתנאיהרישיוןר

חובתרישוי
והוראותלעניין

הפעלתמעוןיום
לפעוטות

מפעילשלמעוןיוםלפעוטותומנהלמעוןיוםלפעוטותאחראיםלדאוגלשלומם )ב(
שלהפעוטותהשוהיםבמעוןולתנאיםנאותיםלשהייתםשלפעוטותבמעוןהיום

לפעוטותר

לאיושארפעוטבלאהשגחהמתמדתבכלשעותהפעילותשלמעוןיוםלפעוטותר )ג(

מפעילשלמעוןיוםלפעוטותהמבקשלקבלרישיוןהפעלהלגביאותומעוןאו5ר )א(
המבקשלחדשרישיוןכאמור)בחוקזה-מבקשרישיוןהפעלה(,יגישלממונהבקשה

לכך)בחוקזה-בקשהלרישיוןהפעלה(ר

בקשהלמתן
רישיוןאולחידושו

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ר 4

ס"חהתש"ס,עמ'248ר 5

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 6
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בקשהלחידושרישיוןהפעלהתוגשלממונה45ימיםלפחותלפנימועדפקיעת )ב(
תוקפושלהרישיוןר

החלטתהממונהבבקשהלרישיוןהפעלהאולחידושותינתןבתוך45ימיםמיום )ג(
קבלתהבקשה;לאהשיבהממונהאומימטעמולבקשהלרישיוןהפעלהראשוןבתוך

45ימים,ייתןהממונהלמבקשרישיוןזמניבכפוףלקיומםשלהתנאיםלפיסעיף18ר

השר,בהתייעצותעםשרהאוצר,רשאילקבועהוראותלענייןבקשהלרישיון )ד(
הפעלה,לרבותהפרטיםשתכלולומסמכיםשיצורפואליהר

תנאיםלמתן
רישיוןאולחידושו

ותנאיםברישיון

כי6ר מצא אם לפעוטות יום מעון לגבי הפעלה רישיון יחדש או ייתן הממונה )א(
מתקיימיםכלאלה:

מבקשרישיוןההפעלה,הבעליםשלמעוןהיוםלפעוטות,מנהלהמעון, )1(
מחנך-מטפלבמעוןוכלשארהעובדיםבמעון,ולענייןמבקשרישיוןשהואתאגיד
-גםבעלהשליטהבתאגידומנהלו,לאהורשעוולאהוגשנגדםכתבאישום
בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהמישביצעהאינוראוילהיות
מפעיל,בעליםאומנהלשלמעוןיוםלפעוטות,מחנך-מטפלאועובדבמעוןיום

לפעוטות,אולהיותבעלשליטהאומנהלבתאגידכאמור,לפיהעניין;

היההמקוםהמשמשאושנועדלשמשמעוןיוםלפעוטותשלגביוהוגשה )2(
בקשהלרישיוןהפעלהגםמקוםמגורים-מישמתגוררבולאהורשעולאהוגש
נגדוכתבאישוםבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהלאראוישמקום

מגוריוישמשמעוןיוםלפעוטות;

אםניתנהבשנתייםשקדמולהגשתהבקשהלרישיוןהפעלההחלטהסופית )3(
כמפורטלהלן,בנוגעלמעוןהיוםלפעוטותשלגביוהוגשההבקשה,אובנוגע
למפעילשלמעוןכאמור,למנהלואולמישמשמשמחנך-מטפלבו-הממונה
סברכיחדלולהתקייםהנסיבותשבשלהןניתנהההחלטהכאמור,ואםבאותה
החלטהנדרשמימהםלנקוטאמצעיםמתאימיםלמניעתהישנותןשלנסיבות

אלה-הםנקטואמצעיםכאמור:

אי־חידושרישיוןלפיסעיףזהאוסירובלבקשהלרישיוןלפיסעיף8; )א(

ביטולרישיוןלפיסעיף13; )ב(

הוצאתצוהפסקהמינהלילפיסעיף32; )ג(

מבקשרישיוןההפעלההוכיח,להנחתדעתושלהממונה,כיהואעומד )4(
בתנאיםהנדרשיםלפעילותושלמעוןיוםלפעוטותלפיסעיף7)א(ולפיחוקזה;

מבקשרישיוןההפעלההוכיח,להנחתדעתושלהממונה,כיהואמתכוון )5(
להפעילאומפעיל,לפיהעניין,אתמעוןהיוםלפעוטות,בעצמוולאבאמצעות

אחר;

מבקשרישיוןההפעלהצירףלבקשהלרישיוןהפעלהרשימהשלהעובדים )6(
במעוןהיוםלפעוטות;חלשינויברשימתהעובדיםכאמורלאחרהגשתהבקשה
לרישיון,ידווחמבקשרישיוןההפעלהלממונהעלהשינויעודבטרםחלףהמועד

למתןהחלטתובבקשהכאמורבסעיף5;

איןסיכוןלשלומםשלהפעוטותשישהובמעוןהיוםלפעוטות; )7(

המחנכים-מטפליםבמעוןהיוםלפעוטותהשתתפובהדרכהבנושאעזרה )8(
ראשונהלפעוטותר
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הממונהרשאילקבועברישיוןהפעלהתנאיםשישלקיימםבתקופתתוקפושל )ב(
הרישיון,כולהאוחלקהר

תנאיםכאמורבסעיףקטן)ב(יהיוגםבענייניםשנקבעובתקנותלפיסעיף7)א(ר )ג(

תנאיםלפעילותו
שלמעוןיום

לפעוטות

השר,באישורהוועדה,יקבעבתקנותתנאיםלפעילותושלמעוןיוםלפעוטות7ר )א(
שניתןלגביורישיוןהפעלה,ובכללזהתנאיםבענייניםהמנוייםלהלן,וכןרשאיהוא

לקבוע,באישורהוועדה,תקנותבענייניםהמנוייםבסעיף1:

הגבלותעלשהייתמישאינופעוטבמעוןיוםלפעוטות; )1(

תנאיםבענייניםהמפורטיםבסעיף12)א()2(עד)6(לחוקהפיקוחעלמעונות, )2(
בשינוייםהמחויבים;

מיקוםמתאיםלשהייתםשלפעוטותר )3(

בתקנותלפיסעיףקטן)א(רשאיהשרלקבועתנאיםשוניםלפיסוגיםשלמעונות )ב(
יוםלפעוטותאולפימספרהפעוטותהשוהיםבמעונותכאמוראוגילםר

תקנותלפיסעיףקטן)א()2(ייקבעולאחרהתייעצותעםשרהאוצר,ובשיםלב )ג(
לניהולהסיכוניםבתחוםמעונותיוםלפעוטות,לפיסוגיםשלמעונותכאמור;תקנות
כאמורבענייןתנאיםבדברהתאמהבריאותיתשלבעליתפקידיםבמעוןיוםלפעוטות

ייקבעוגםלאחרהתייעצותעםשרהבריאותר

השר,באישורהוועדה,רשאילקבועבתקנותתנאיםלענייןביטוח,בהתחשב )ד(
בחשיבותו,זמינותוועלותור

סירובלמתן
רישיוןהפעלה

הממונהרשאילסרבלתתרישיוןהפעלה,מנימוקיםשימסורלמבקש,אףאםמתקיימים8ר
התנאיםהמפורטיםבסעיף6,אםנוכחכימתקייםאחדמאלה:

מתנהלנגדמבקשרישיוןההפעלה,הבעליםשלמעוןהיוםלפעוטות,מנהל )1(
המעון,מחנך-מטפלאועובדבמעוןכאמור,ולענייןמבקשרישיוןשהואתאגיד-נגד
מימהאמוריםאונגדבעלהשליטהבתאגידאומנהלו,הליךפליליבעבירהשמפאת
מהותה,חומרתהאונסיבותיהמישביצעהאינוראוילהיותמפעיל,בעליםאומנהל
שלמעוןיוםלפעוטותאומחנך-מטפלאועובדבו,אולהיותבעלשליטהאומנהל

בתאגידכאמור,לפיהעניין,וטרםהוגשנגדוכתבאישוםבאותהעבירה;

היההמקוםהמשמשאושנועדלשמשמעוןיוםלפעוטותשלגביוהוגשהבקשה )2(
לרישיוןגםביתמגורים-מתנהלנגדמישמתגוררבוהליךפליליבעבירהשמפאת
מהותה,חומרתהאונסיבותיהלאראוישמקוםמגוריוישמשמעוןיוםלפעוטות,וטרם

הוגשנגדוכתבאישוםבאותהעבירה;

מבקשרישיוןההפעלההוכרזפסולדיןאומונהלואפוטרופוסלפיסעיף33)א( )3(
לחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-71962)בפרקזה-חוקהכשרות
המשפטית(,אוהוכרזפושטרגלוטרםניתןלוהפטרכאמורבסעיף62לפקודתפשיטת
הרגל]נוסחחדש[,התש"ם-81980,אושניתןהפטרכאמורשלפיתנאיואיןהוארשאי
להיותבעלרישיון,ואםהואתאגיד-הואהחליטעלפירוקומרצוןאושביתהמשפט

נתןצולפירוקו,צוכינוסנכסיםאוצופירוקזמניבעניינו;

ישבהתנהגותושלמישמבקשרישיוןההפעלהמבקשלהעסיקוכמנהלהמעון, )4(
כמחנך-מטפלאוכעובדבומשוםהשפעהמזיקהעלהתפתחותםהתקינהשלפעוטות
השוהיםבמעון,אושהואפוטרממעוןיוםלפעוטותמטעמיםחינוכיים־טיפולייםואין

הממונהרשאילקבועברישיוןהפעלהתנאיםשישלקיימםבתקופתתוקפושל )ב(
הרישיון,כולהאוחלקהר

תנאיםכאמורבסעיףקטן)ב(יהיוגםבענייניםשנקבעובתקנותלפיסעיף7)א(ר )ג(

השר,באישורהוועדה,יקבעבתקנותתנאיםלפעילותושלמעוןיוםלפעוטות7ר )א(
שניתןלגביורישיוןהפעלה,ובכללזהתנאיםבענייניםהמנוייםלהלן,וכןרשאיהוא

לקבוע,באישורהוועדה,תקנותבענייניםהמנוייםבסעיף1:

תנאיםלפעילותו
שלמעוןיום

לפעוטות

הגבלותעלשהייתמישאינופעוטבמעוןיוםלפעוטות; )1(

תנאיםבענייניםהמפורטיםבסעיף12)א()2(עד)6(לחוקהפיקוחעלמעונות, )2(
בשינוייםהמחויבים;

מיקוםמתאיםלשהייתםשלפעוטותר )3(

בתקנותלפיסעיףקטן)א(רשאיהשרלקבועתנאיםשוניםלפיסוגיםשלמעונות )ב(
יוםלפעוטותאולפימספרהפעוטותהשוהיםבמעונותכאמוראוגילםר

תקנותלפיסעיףקטן)א()2(ייקבעולאחרהתייעצותעםשרהאוצר,ובשיםלב )ג(
לניהולהסיכוניםבתחוםמעונותיוםלפעוטות,לפיסוגיםשלמעונותכאמור;תקנות
כאמורבענייןתנאיםבדברהתאמהבריאותיתשלבעליתפקידיםבמעוןיוםלפעוטות

ייקבעוגםלאחרהתייעצותעםשרהבריאותר

השר,באישורהוועדה,רשאילקבועבתקנותתנאיםלענייןביטוח,בהתחשב )ד(
בחשיבותו,זמינותוועלותור

הממונהרשאילסרבלתתרישיוןהפעלה,מנימוקיםשימסורלמבקש,אףאםמתקיימים8ר
התנאיםהמפורטיםבסעיף6,אםנוכחכימתקייםאחדמאלה:

סירובלמתן
רישיוןהפעלה

מתנהלנגדמבקשרישיוןההפעלה,הבעליםשלמעוןהיוםלפעוטות,מנהל )1(
המעון,מחנך-מטפלאועובדבמעוןכאמור,ולענייןמבקשרישיוןשהואתאגיד-נגד
מימהאמוריםאונגדבעלהשליטהבתאגידאומנהלו,הליךפליליבעבירהשמפאת
מהותה,חומרתהאונסיבותיהמישביצעהאינוראוילהיותמפעיל,בעליםאומנהל
שלמעוןיוםלפעוטותאומחנך-מטפלאועובדבו,אולהיותבעלשליטהאומנהל

בתאגידכאמור,לפיהעניין,וטרםהוגשנגדוכתבאישוםבאותהעבירה;

היההמקוםהמשמשאושנועדלשמשמעוןיוםלפעוטותשלגביוהוגשהבקשה )2(
לרישיוןגםביתמגורים-מתנהלנגדמישמתגוררבוהליךפליליבעבירהשמפאת
מהותה,חומרתהאונסיבותיהלאראוישמקוםמגוריוישמשמעוןיוםלפעוטות,וטרם

הוגשנגדוכתבאישוםבאותהעבירה;

מבקשרישיוןההפעלההוכרזפסולדיןאומונהלואפוטרופוסלפיסעיף33)א( )3(
לחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-71962)בפרקזה-חוקהכשרות
המשפטית(,אוהוכרזפושטרגלוטרםניתןלוהפטרכאמורבסעיף62לפקודתפשיטת
הרגל]נוסחחדש[,התש"ם-81980,אושניתןהפטרכאמורשלפיתנאיואיןהוארשאי
להיותבעלרישיון,ואםהואתאגיד-הואהחליטעלפירוקומרצוןאושביתהמשפט

נתןצולפירוקו,צוכינוסנכסיםאוצופירוקזמניבעניינו;



ישבהתנהגותושלמישמבקשרישיוןההפעלהמבקשלהעסיקוכמנהלהמעון, )4(
כמחנך-מטפלאוכעובדבומשוםהשפעהמזיקהעלהתפתחותםהתקינהשלפעוטות
השוהיםבמעון,אושהואפוטרממעוןיוםלפעוטותמטעמיםחינוכיים-טיפולייםואין

ס"חהתשכ"ב,עמ'120ר 7

דינימדינתישראל,נוסחחדש34,עמ'639ר 8
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הממונהסבורשהנסיבותהשתנוומצדיקותניסיוןחדשבהעסקתובמעוןיוםלפעוטות;
החלטתהממונהלסרבלבקשהלרישיוןהפעלהלפיפסקהזוטעונהאישורמאתהמנהל

הכלליר

עיכובהחלטת
הממונה

)2(,רשאיהוא9ר נוכחהממונהכימתקייםתנאימהתנאיםהמפורטיםבסעיף8)1(או
לעכבאתהחלטתובענייןמתןרישיוןהפעלהאוחידושו,לפיהעניין,עדלסיוםההליך

הפליליכאמורבאותוסעיףר

תקופתתוקפו
שלרישיון

תוקפושלרישיוןהפעלהשניתןלמבקשלראשונהיהיהלשנה,ורשאיהממונהלחדש10ר
אתתוקפולתקופהנוספתשלשנתיים,לאחרמכןלתקופהנוספתשלשלוששניםולאחר
מכןלתקופותנוספותשלאיעלועלארבעשניםכלאחת;רישיוןהפעלהשניתןלמבקש
לאחרשחלפהשנהאויותרמתוםתקופתתוקפושלרישיוןהפעלהקודםשניתןלו,

יראואותולענייןסעיףזהכרישיוןשניתןלמבקשלראשונהר

הצגתהרישיון
במקוםבולט

בעלרישיוןהפעלהיציגאתרישיוןההפעלהבמקוםבולטבמעוןהיוםלפעוטותשלגביו11ר
ניתןהרישיוןר

הודעהעל
שינויפרטים

בעלרישיוןהפעלהיודיעלממונה,בכתב,עלכלשינויבפרטמהפרטיםשמסרבבקשה12ר
לרישיוןהפעלה,בתוך30ימיםמיוםהשינויר

ביטול,התליהאו
פקיעהשלרישיון

הממונהרשאילבטלרישיוןהפעלהאולהתלותולתקופהשיקבע,בהתקייםאחד13ר )א(
מאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןהרישיוןלפיסעיף6; )2(

הופרתנאימהתנאיםלפעילותושלמעוןיוםלפעוטותלפיחוקזהאו )3(
הופרההוראתהממונהלפיסעיף15;

התקיימהאחתאויותרמהנסיבותלסירובלמתןרישיוןלפיסעיף8; )4(

בעלהרישיוןהוכרזפסולדיןאומונהלואפוטרופוסלפיסעיף33)א(לחוק )5(
הכשרותהמשפטית,אוהוכרזפושטרגלוטרםניתןלוהפטרכאמורבסעיף62
לפקודתפשיטתהרגל]נוסחחדש[,התש"ם-1980,אושניתןהפטרכאמורשלפי
תנאיואיןהוארשאילהיותבעלרישיון,ואםהואתאגיד-הואהחליטעלפירוקו
מרצוןאושביתהמשפטנתןצולפירוקו,צוכינוסנכסיםאוצופירוקזמניבעניינו;

בעלהרישיוןהפריעלמפקחלהפעילאתסמכויותיולפיסעיף29,לאחר )6(
שנמסרהלוהתראהמאתהממונהלפיסעיף31;

בעלהרישיוןהפרצוהפסקהמינהליאוצוהפסקהשיפוטיר )7(

)א(, הממונהלאיבטלרישיוןהפעלהולאיתלהאותו,לפיהוראותסעיףקטן )ב(
אלאלאחרשדרשמבעלהרישיוןלקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאו
שהופרו,כאמורבאותוסעיףקטן,אולתקןאתהטעוןתיקון,באופןובתוךמועדשהורה,
ובעלהרישיוןלאעשהכן;ביטולרישיוןהפעלהאוהתלייתויכולשייעשובלאדרישה

כאמוראםלאניתןלקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאושהופרור

היהבעלרישיוןהפעלהיחיד,יפקעהרישיוןעםפטירתור )ג(

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהאפשרותלהוציאצוהפסקהמינהליאוצו )ד(
הפסקהשיפוטיר
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הגבלהעלהעברת
רישיוןועלהעברת

השליטהבתאגיד
שהואבעלרישיון

רישיוןהפעלה,לרבותזכותמהזכויותהמוקנותבו,אינוניתןלהעברה,אלאאם14ר )א(
כןניתןלכךאישורמראשובכתבמאתהממונהובתנאיםשקבער

העברתהשליטהבתאגידשהואבעלרישיוןהפעלהטעונהאישורמראשובכתב )ב(
מאתהממונה,ורשאיהממונהלקבועכיהעברהכאמורטעונהרישיוןחדשר

אישורלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(יינתןאםשוכנעהממונהשמתקיימיםבנעבר )ג(
כלהתנאיםהנדרשיםלמתןרישיוןהפעלהר

הוראותלעניין
העסקתעובדיםאו
התקשרותעםנותן

שירותים

לאיועסקאוייתןשירותיםאדםהבאבמגעישירומתמשךעםהפעוטותבמעון15ר )א(
יוםלפעוטות,אלאאםכןניתןלגביואישורמאתהממונהאומימטעמוכילאהורשע
בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןזהראוישיועסקאוייתןשירותים
במעוןיוםלפעוטות,ולאתלוייםועומדיםנגדוהליכיםפלילייםבחשדלביצועעבירה

כאמור;לענייןסעיףזה-

"העסקה"-לרבותעלידיקבלןכוחאדםאוקבלןשירותכהגדרתםבחוקהעסקת
עובדיםעלידיקבלניכוחאדם,התשנ"ו-91996;

"מתןשירותים"-לרבותהפעלתחוגיםר

הגישבעלרישיוןבקשהלממונהלהעסיקאדםמסויםאולהתקשרעמולשםמתן )ב(
שירותיםבמעוןהיוםלפעוטות,ישיבלוהממונהבתוךעשרהימיעבודהר

שירותים מתן או העסקה המחייבות בנסיבות )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
מיידייםשלאדם,רשאיבעלרישיוןהפעלהשהגישבקשהלממונהלגביאדםמסוים,
והממונהטרםהשיבלו,להעסיקאתאותואדםאולהתקשרעמולשםמתןשירותים

לתקופהשלאתעלהעלעשרהימיעבודהר

עלאףהאמורבכלדין,הסכםקיבוציאוהסכםאחר,הממונהרשאילהורות )ד(
לבעלרישיוןהפעלהשלאלהעסיקאדםבמעוןהיוםלפעוטותשלגביוניתןהרישיוןאו
שלאלהתקשרעםאדםלשםמתןשירותיםבמעוןכאמוראולסייםאתההעסקהאו

ההתקשרותכאמור,בהתקייםאחדמאלה:

המועסקאונותןהשירותיםהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו )1(
נסיבותיהאיןזהראוישיועסקאוייתןשירותיםבמעוןיוםלפעוטות,אושמתנהל

נגדוהליךפליליבעבירהכאמור;

הממונהמצאשישבהתנהגותושלהמועסקאונותןהשירותיםמשום )2(
השפעהמזיקהעלפעוטות;

לענייןהעסקהאוהתקשרותעםמנהלמעוןיוםלפעוטותאומחנך-מטפל )3(
בו-הואפוטרממעוןיוםלפעוטותמטעמיםחינוכיים־טיפולייםואיןהממונה
סבורשהנסיבותהשתנוומצדיקותאתהמשךהעסקתואוהתקשרותעמובמעון

יוםלפעוטותר

הוראתהממונהלפיסעיףקטן)ד()2(או)3(טעונהאישורמאתהמנהלהכלליר )ה(

הזדמנותלטעון
טענותובקשה

לעיוןמחדש

החלטתהממונהלפיסעיפים13,9,8)א(או15תינתןרקלאחרשהממונהנתן16ר )א(
למבקשהרישיוןאולבעלהרישיון,לפיהעניין,הזדמנותלטעוןאתטענותיו,ולעניין
החלטהעלמתןהוראהלפיסעיף15-גםלאחרשנתןלמועסקאולנותןהשירותים

הנוגעבדברהזדמנותכאמורר

הרואהאתעצמונפגעמהחלטתהממונהלפיסעיפים9,8או13)א(רשאילהשיג )ב(
בכתבעלהחלטתהממונהלפניהמנהלהכלליאומימטעמור

רישיוןהפעלה,לרבותזכותמהזכויותהמוקנותבו,אינוניתןלהעברה,אלאאם14ר )א(
כןניתןלכךאישורמראשובכתבמאתהממונהובתנאיםשקבער

הגבלהעלהעברת
רישיוןועלהעברת

השליטהבתאגיד
שהואבעלרישיון העברתהשליטהבתאגידשהואבעלרישיוןהפעלהטעונהאישורמראשובכתב )ב(

מאתהממונה,ורשאיהממונהלקבועכיהעברהכאמורטעונהרישיוןחדשר

אישורלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(יינתןאםשוכנעהממונהשמתקיימיםבנעבר )ג(
כלהתנאיםהנדרשיםלמתןרישיוןהפעלהר



לאיועסקאוייתןשירותיםאדםהבאבמגעישירומתמשךעםהפעוטותבמעון15ר )א(
יוםלפעוטות,אלאאםכןניתןלגביואישורמאתהממונהאומימטעמוכילאהורשע
בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןזהראוישיועסקאוייתןשירותים
במעוןיוםלפעוטות,ולאתלוייםועומדיםנגדוהליכיםפלילייםבחשדלביצועעבירה

כאמור;לענייןסעיףזה-

הוראותלעניין
העסקתעובדיםאו
התקשרותעםנותן

שירותים

"העסקה"-לרבותעלידיקבלןכוחאדםאוקבלןשירותכהגדרתםבחוקהעסקת
עובדיםעלידיקבלניכוחאדם,התשנ"ו-91996;

"מתןשירותים"-לרבותהפעלתחוגיםר

הגישבעלרישיוןבקשהלממונהלהעסיקאדםמסויםאולהתקשרעמולשםמתן )ב(
שירותיםבמעוןהיוםלפעוטות,ישיבלוהממונהבתוךעשרהימיעבודהר

שירותים מתן או העסקה המחייבות בנסיבות )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
מיידייםשלאדם,רשאיבעלרישיוןהפעלהשהגישבקשהלממונהלגביאדםמסוים,
והממונהטרםהשיבלו,להעסיקאתאותואדםאולהתקשרעמולשםמתןשירותים

לתקופהשלאתעלהעלעשרהימיעבודהר

עלאףהאמורבכלדין,הסכםקיבוציאוהסכםאחר,הממונהרשאילהורות )ד(
לבעלרישיוןהפעלהשלאלהעסיקאדםבמעוןהיוםלפעוטותשלגביוניתןהרישיוןאו
שלאלהתקשרעםאדםלשםמתןשירותיםבמעוןכאמוראולסייםאתההעסקהאו

ההתקשרותכאמור,בהתקייםאחדמאלה:

המועסקאונותןהשירותיםהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו )1(
נסיבותיהאיןזהראוישיועסקאוייתןשירותיםבמעוןיוםלפעוטות,אושמתנהל

נגדוהליךפליליבעבירהכאמור;

הממונהמצאשישבהתנהגותושלהמועסקאונותןהשירותיםמשום )2(
השפעהמזיקהעלפעוטות;

לענייןהעסקהאוהתקשרותעםמנהלמעוןיוםלפעוטותאומחנך-מטפל )3(
בו-הואפוטרממעוןיוםלפעוטותמטעמיםחינוכיים-טיפולייםואיןהממונה
סבורשהנסיבותהשתנוומצדיקותאתהמשךהעסקתואוהתקשרותעמובמעון

יוםלפעוטותר

הוראתהממונהלפיסעיףקטן)ד()2(או)3(טעונהאישורמאתהמנהלהכלליר )ה(

החלטתהממונהלפיסעיפים13,9,8)א(או15תינתןרקלאחרשהממונהנתן16ר )א(
למבקשהרישיוןאולבעלהרישיון,לפיהעניין,הזדמנותלטעוןאתטענותיו,ולעניין
החלטהעלמתןהוראהלפיסעיף15-גםלאחרשנתןלמועסקאולנותןהשירותים

הנוגעבדברהזדמנותכאמורר

הזדמנותלטעון
טענותובקשה

לעיוןמחדש

הרואהאתעצמונפגעמהחלטתהממונהלפיסעיפים9,8או13)א(רשאילהשיג )ב(
בכתבעלהחלטתהממונהלפניהמנהלהכלליאומימטעמור
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המשךהפעלת
מעוןיוםלפעוטות

לאחרביטול
רישיון,התלייתו,

אי־חידושואו
פקיעתו

הממונהרשאילהתיראתהמשךהפעלתושלמעוןיוםלפעוטותשרישיוןההפעלה17ר
שניתןלגביובוטל,לאחרמועדהביטול,לתקופהשיורהובתנאיםשיקבע,לרבותהפעלתו
בידיאחר,אםנוכחשהדברדרושלשםשמירהעלשלומםאוטובתםשלהפעוטות
השוהיםבמעוןהיוםלפעוטותובהתחשבבנסיבותהביטול;לענייןזה,"ביטול"-לרבות
התליה,אי־חידושאופקיעה;החלטתהממונהלפיסעיףזהטעונהאישורמאתהמנהל

הכלליר

עלאףהאמורבסעיף6,הממונהרשאילתתלמפעילשלמעוןיוםלפעוטותשהגיש18ררישיוןזמני )א(
לראשונהבקשהלרישיוןהפעלה,רישיוןזמנילהפעלתאותומעון)בחוקזה-רישיון

זמני(,אםמתקיימיםכלאלה:

מתקיימיםהתנאיםהמפורטיםבסעיף6)א(,למעטפסקה)4(שבו; )1(

המיקוםמתאיםלשהייתםשלפעוטות; )2(

המפעיללאסירבלביצועבדיקותכאמורבפרקד'ר )3(

רישיוןזמנייעמודבתוקפועדלמועדשעליויורההממונהושלאיאוחרמתום )ב(
חודשאוגוסטשלאותהשנתלימודים,ואולםבמקריםחריגיםרשאיהממונהלקבוע
מועדמאוחריותר,ובלבדשתוקףהרישיוןהזמנילאיעלהעלשנה;הרישיוןהזמנייינתן

פעםאחתבלבדולאניתןלחדשור

הוראותסעיפים6)ב(,8)3(,13,12,11)א()1(,)2(ו–)4(עד)6(ו–)ב(עד)ד(,14עד16)א( )ג(
ו־17יחולו,בשינוייםהמחויבים,לענייןרישיוןזמניר

ניהולמרשם
לענייןרישיונות

הפעלה

הממונהינהלמרשםשבויירשמומעונותיוםלפעוטותשניתןלגביהםרישיון19ר )א(
הפעלהאורישיוןזמניוכןמעונותיוםלפעוטותשרישיוןההפעלהאוהרישיוןהזמני
שניתןלגביהםבוטל,הותלה,לאחודשאופקעלפיחוקזה)בסעיףזה-מרשם(;במרשם
יירשמו,לגביכלמעוןיוםלפעוטות,ביןהשאר,שםבעלרישיוןההפעלה,שםמנהלמעון
היוםלפעוטות,הכתובתומספרהטלפוןשלמעוןהיוםלפעוטותוכןמספרהפקסימיליה
וכתובתהדוארהאלקטרונישלהמעון,אםקיימים,ומועדפקיעתתוקףהרישיון;כמוכן
יצוינובמרשםצוהפסקהמינהליאוצוהפסקהשיפוטי,שניתנולגביאותומעון,כל

עודהםעומדיםבתוקפםר

המרשםיועמדלעיוןהציבורבמשרדיהממונהויפורסםבאתרהאינטרנטשל )ב(
המשרדובכלדרךנוספתשהממונהיראהלנכוןר

פרק ד': הסתייעות בבדיקות עזר ובחוות דעת מומחה
הסתייעות

בבדיקותעזר
ובחוותדעת

מומחה

לשםקבלתהחלטהלפיסעיף6או18בענייןמתןרישיוןהפעלהאוחידושואו20ר )א(
מתןרישיוןזמני,לפיהעניין,אוהחלטהלפיסעיף13בענייןהתלייתרישיוןכאמוראו
ביטולו,ולשםפיקוחעלהתקיימותהתנאיםלפעילותושלמעוןיוםלפעוטותלפיסעיף

7)א(או18,רשאיהממונהלהסתייעבאלה:

ממצאיםשלבדיקותשביצעבודקהמועסקעלידיגוףבודקלפיהוראות )1(
סעיף23לפירשימתתיוגבדברהתקיימותהתנאיםהמנוייםברשימתהתיוג

)בפרקזה-בדיקותעזר(;

לפי מומחה שנתן דעת חוות וכן מומחה שביצע בדיקות של ממצאים )2(
הוראותסעיף23לגביתוצאותהבדיקה)בפרקזה-חוותדעתמומחה(ר

התקשרותעםגוףבודקאועםמומחה,לשםהסתייעותבוכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
תיעשהלפיחוקחובתהמכרזים,התשנ"ב-101992ר
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גוףבודקשבוצעהעמוהתקשרותבהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(,ידווחלממונה )ג(
עלכלבדיקהשביצעבודקהמועסקעלידוועלממצאיה;הדיווחייחתםעלידימנהל

הגוףהבודקר

מומחהשבוצעהעמוהתקשרותבהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(,ידווחלממונהעל )ד(
כלבדיקהשביצעויחווהאתדעתועלתוצאותהבדיקה;הדיווחוחוותהדעתייחתמו

עלידור

בודקיםומומחיםיפעלולפיכלליעבודהשיורההממונהר )ה(

היתרלשמש
גוףבודק

השראומישהוסמךמטעמוייתןהיתרלשמשגוףבודקלתאגידשהגישבקשה21ר )א(
לפיהוראותסעיףקטן)ז()בסעיףזה-בקשהלהיתר(ומתקיימיםלגביוכלאלה:

הואהתאגדונרשםבישראל; )1(

הוא,וכןנושאמשרהאובעלשליטהבו,לאהורשעובעבירהשמפאת )2(
מהותה,חומרתהאונסיבותיההתאגידאינוראוילקבלהיתרלשמשגוףבודק,

ולאמתנהלנגדםהליךפליליבשלחשדלביצועעבירהכאמור;

הואהוכיח,להנחתדעתושלהממונה,כיהואמעסיקבודקיםבתחומים )3(
ובהיקףהנדרשיםלשםביצועבדיקותעזרולשםעמידהבלוחותהזמניםלפיחוק

זה;

תנאיםנוספיםככלשקבעהשר,ובכללזהרשאיהואלקבועתנאיםלעניין )4(
מניעתניגודענייניםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הממונהרשאילסרבלתתלתאגידהיתרלשמש )ב(
גוףבודק,אףאםמתקיימיםלגביוהתנאיםכאמורבאותוסעיףקטן,מנימוקיםשימסור
לתאגידולאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיו,אםמצאכיקיימותנסיבות
שבשלהןפעילותועלולהלהשפיעהשפעהמזיקהעלהתפתחותםהתקינהשלפעוטות
השוהיםבמעוןיוםלפעוטותובשלכךהואאינוראוי,לדעתהממונה,לקבלהיתר

כאמורר

הממונהרשאילקבועבהיתרלשמשגוףבודקתנאיםוהוראותלענייןדרכיפעולתו )ג(
וסדריעבודתושלהגוףהבודק,ורשאיהואלהורותעלתנאיםוהוראותכאמורלפי

סוגיםשלבדיקותעזרשבודקהמועסקעלידיהגוףהבודקרשאילבצער

הממונהרשאילשנותתנאיםוהוראותשקבעבהיתרלשמשגוףבודק,לאחרשנתן )ד(
לגוףהבודקהזדמנותלטעוןאתטענותיור

תוקפושלהיתרלשמשגוףבודקיהיהלתקופהשלשנתייםשתחילתהביום )ה(
תחילתההתקשרותכאמורבסעיף20)ב(,ורשאיהממונהלחדשאתתוקףההיתרכאמור

לתקופותנוספותשלשנתייםבכלפעםר

בעלהיתרלשמשגוףבודקיודיעלממונה,בכתב,עלכלשינויבפרטמהפרטים )ו(
שמסרבבקשהלהיתר,בתוך30ימיםמיוםהשינויר

השריקבעהוראותלענייןבקשהלהיתר,לרבותהפרטיםשתכלולומסמכיםשעל )ז(
מבקשההיתרלצרףאליהר

הסמכתבודקים
ומומחים

השריסמיךבודקיםומומחיםשמתקיימיםלגביהםתנאיםשקבע,והוארשאי22ר )א(
לקבועתנאיםלענייןהשכלה,ניסיוןמקצועי,התמחותוהכשרה,לשםהסתייעותבהם
לפיהוראותסעיף20;תקנותלפיסעיףקטןזהייקבעולאחרהתייעצותעםהשרהנוגע

בדברבהתאםלתחומיעיסוקםשלהבודקיםאוהמומחיםר

גוףבודקשבוצעהעמוהתקשרותבהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(,ידווחלממונה )ג(
עלכלבדיקהשביצעבודקהמועסקעלידוועלממצאיה;הדיווחייחתםעלידימנהל

הגוףהבודקר

מומחהשבוצעהעמוהתקשרותבהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(,ידווחלממונהעל )ד(
כלבדיקהשביצעויחווהאתדעתועלתוצאותהבדיקה;הדיווחוחוותהדעתייחתמו

עלידור

בודקיםומומחיםיפעלולפיכלליעבודהשיורההממונהר )ה(

השראומישהוסמךמטעמוייתןהיתרלשמשגוףבודקלתאגידשהגישבקשה21ר )א(
לפיהוראותסעיףקטן)ז()בסעיףזה-בקשהלהיתר(ומתקיימיםלגביוכלאלה:

היתרלשמש
גוףבודק

הואהתאגדונרשםבישראל; )1(

הוא,וכןנושאמשרהאובעלשליטהבו,לאהורשעובעבירהשמפאת )2(
מהותה,חומרתהאונסיבותיההתאגידאינוראוילקבלהיתרלשמשגוףבודק,

ולאמתנהלנגדםהליךפליליבשלחשדלביצועעבירהכאמור;

הואהוכיח,להנחתדעתושלהממונה,כיהואמעסיקבודקיםבתחומים )3(
ובהיקףהנדרשיםלשםביצועבדיקותעזרולשםעמידהבלוחותהזמניםלפיחוק

זה;

תנאיםנוספיםככלשקבעהשר,ובכללזהרשאיהואלקבועתנאיםלעניין )4(
מניעתניגודענייניםר



עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הממונהרשאילסרבלתתלתאגידהיתרלשמש )ב(
גוףבודק,אףאםמתקיימיםלגביוהתנאיםכאמורבאותוסעיףקטן,מנימוקיםשימסור
לתאגידולאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיו,אםמצאכיקיימותנסיבות
שבשלהןפעילותועלולהלהשפיעהשפעהמזיקהעלהתפתחותםהתקינהשלפעוטות
השוהיםבמעוןיוםלפעוטותובשלכךהואאינוראוי,לדעתהממונה,לקבלהיתר

כאמורר

הממונהרשאילקבועבהיתרלשמשגוףבודקתנאיםוהוראותלענייןדרכיפעולתו )ג(
וסדריעבודתושלהגוףהבודק,ורשאיהואלהורותעלתנאיםוהוראותכאמורלפי

סוגיםשלבדיקותעזרשבודקהמועסקעלידיהגוףהבודקרשאילבצער



הממונהרשאילשנותתנאיםוהוראותשקבעבהיתרלשמשגוףבודק,לאחרשנתן )ד(
לגוףהבודקהזדמנותלטעוןאתטענותיור

תוקפושלהיתרלשמשגוףבודקיהיהלתקופהשלשנתייםשתחילתהביום )ה(
תחילתההתקשרותכאמורבסעיף20)ב(,ורשאיהממונהלחדשאתתוקףההיתרכאמור

לתקופותנוספותשלשנתייםבכלפעםר

בעלהיתרלשמשגוףבודקיודיעלממונה,בכתב,עלכלשינויבפרטמהפרטים )ו(
שמסרבבקשהלהיתר,בתוך30ימיםמיוםהשינויר

השריקבעהוראותלענייןבקשהלהיתר,לרבותהפרטיםשתכלולומסמכיםשעל )ז(
מבקשההיתרלצרףאליהר

השריסמיךבודקיםומומחיםשמתקיימיםלגביהםתנאיםשקבע,והוארשאי22ר )א(
לקבועתנאיםלענייןהשכלה,ניסיוןמקצועי,התמחותוהכשרה,לשםהסתייעותבהם
לפיהוראותסעיף20;תקנותלפיסעיףקטןזהייקבעולאחרהתייעצותעםהשרהנוגע

בדברבהתאםלתחומיעיסוקםשלהבודקיםאוהמומחיםר

הסמכתבודקים
ומומחים
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לאיסמיךהשרבודקאומומחהשמתקייםלגביואחדמאלה: )ב(

הואהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההואאינוראוי )1(
להיותמוסמךכאמוראושמתנהלנגדוהליךפליליבשלחשדלביצועעבירה

כאמור;

בין עניינים ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עלול הוא )2(
תפקידוכאמורלביןענייןאישישלואולביןתפקידאחרשלואושלקרובו;לעניין

זה-

"ענייןאישי",שלבודקאומומחה-לרבותענייןאישישלקרובואוענייןשל
גוףשכלאחדמאלהאוקרובו,מנהליםאועובדיםאחראיםבו,אושלגוף
שישלהםבוחלקבהוןהמניות,בזכותלקבלרווחים,בזכותלמנותמנהל

אובזכותההצבעה;

"קרוב",שלבודקאומומחה-בןזוג,הורה,הורההורה,הורהשלבןזוג,ילד,
אחאואחות,אואדםאחרהסמוךעלשולחנו,וכןבןזוגאוילדשלכל

אחדמהם;

הואעלוללהשפיעהשפעהמזיקהעלהתפתחותםהתקינהשלפעוטות )3(
השוהיםבמעוןיוםלפעוטותובשלכךהואאינוראוי,לדעתהשר,להיותמוסמך

כאמורר

השררשאילסרבלהסמיךבודקאומומחה,אףשמתקיימיםלגביוהתנאיםלפי )ג(
סעיףקטן)א(,מנימוקיםשימסורלמבקשולאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיו,

אםמצאכיקיימותנסיבותשבשלהןהואאינוראוילהיותבודקאומומחהר

השררשאילהורותבכתבההסמכהתנאיםוהוראותלענייןדרכיפעולתווסדרי )ד(
עבודתושלבודקאושלמומחה,ובכללזהלפיסוגיםשלבדיקותשהואמוסמךלבצע,
ורשאיהואלשנותתנאיםוהוראותשנתןלענייןדרכיפעולתולאחרשנתןלבודקאו

למומחההזדמנותלטעוןאתטענותיור

הסמכהלבודקאולמומחהתהיהלתקופהשיורההשרבכתבההסמכהר )ה(

פעולותבודקים
ומומחים

לשםביצועבדיקותעזרבעבורהממונהאומתןחוותדעתמומחהלממונה,23ר )א(
רשאיםבודקהמועסקעלידיגוףבודקומומחה,לפיהעניין,שבידםכתבהסמכהלפי

סעיף22-

להיכנס,בהתקייםהוראותסעיףקטן)ב(,למעוןיוםלפעוטותולבדוקאת )1(
הבדיקותשהורהלוהממונהלבצע,ובלבדשבמעוןיוםלפעוטותהפועלבבית
מגוריםלאייכנסואלאלשטחהמשמשלהפעלתהמעוןובזמניפעילותהמעון;
כניסהלשטחבביתמגוריםשפועלבומעוןיוםלפעוטותשאינומשמשלהפעלת

המעוןתהיהרקעלפיהסכמתבעליושלביתהמגורים;

המועסקבמעוןיום אדם ומכל לפעוטות מעוןיום ממפעילשל לדרוש )2(
לפעוטותאוהנחזהלאחדמאלהלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודת

זהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

להשתמשברשימתתיוגשקבעהממונהלשםביצועבדיקתעזר;רשימת )3(
התיוג,ובכללזהרשימתהמסמכיםהרשמייםהנדרשיםלשםקביעתהממצאים,

יפורסמוברשומותובאתרהאינטרנטשלהמשרד)בסעיףזה-רשימתתיוג(;

לקבלממפעילשלמעוןיוםלפעוטותמסמךרשמיהמנויברשימתתיוגר )4(
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בודקאומומחההמסייעלממונהכאמורבסעיף20)א(רשאילהשתמשבסמכותו )ב(
לפיסעיףקטן)א()1(,רקבהתקייםכלאלה:

הבודקאוהמומחההציגאתכתבהסמכתולמפעילשלמעוןהיוםלפעוטות, )1(
למנהלואולמחנך-מטפלבו;

)1(לכניסתהבודקאו ניתנההסכמהבכתבמאתמימהאמוריםבפסקה )2(
המומחהלמעוןהיוםלפעוטות;

היום מעון של למפעיל ניתן ,)2( בפסקה כאמור ההסכמה מתן בטרם )3(
לפעוטות,למנהלואולמחנך-מטפלבוהסברעלמטרתןשלבדיקותהעזראושל
הבדיקותלשםמתןחוותדעתמומחה,לפיהעניין,וכןעלזכותולסרבלביצוע

בדיקותכאמורולחזורבומהסכמתועדלתחילתביצועןר

ביטולהיתר
לשמשגוףבודק

אוהתלייתו


הממונהרשאילבטלהיתרלשמשגוףבודקאולהתלותולתקופהשיקבע,לאחר24ר )א(
שנתןלגוףהבודקהזדמנותלטעוןאתטענותיו,בהתקייםאחדמאלה:

ההיתרניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןההיתרלפיסעיף21)א(; )2(

הופרתנאימתנאיההיתראוהופרההוראהמההוראותלפיפרקזה; )3(

הממונהמצאכיקיימותנסיבותמיוחדותשבשלהןהגוףהבודקאינוראוי )4(
להיותבעלהיתר;

בדיקותהעזראינןמבוצעותברמהמקצועיתנאותהר )5(

הממונהלאיבטלהיתרולאיתלהאותו,לפיהוראותסעיףקטן)א()2(או)3(אלא )ב(
לאחרשדרשמהגוףהבודקלקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאושהופרו
כאמורבאותוסעיףקטן,אולתקןאתהטעוןתיקון,באופןובתוךהמועדשהורה,ובעל
ההיתרלאעשהכן;ביטולההיתראוהתלייתויכולשייעשובלאדרישהכאמוראם

לאניתןלקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאושהופרור

ביטולהסמכהשל
בודקאומומחה

אוהתלייתה


השררשאילבטלהסמכהשנתןלבודקאולמומחהאולהתלותהלתקופהשיקבע,25ר )א(
לאחרשנתןלבודקאולמומחההזדמנותלטעוןאתטענותיו,בהתקייםאחדמאלה:

ההסמכהניתנהעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןההסמכהלפיסעיף22)א(; )2(

הופרתנאימתנאיההסמכהאוהופרההוראהמההוראותלפיפרקזה; )3(

קיימותנסיבותמיוחדותשבשלהןהבודקאוהמומחהאינוראוילהיות )4(
בודקאומומחה;

עבודתהבודקאוהמומחהאינהמבוצעתברמהמקצועיתנאותהר )5(

השרלאיבטלהסמכהולאיתלהאותה,לפיהוראותסעיףקטן)א()2(או)3(,אלא )ב(
לאחרשדרשמהבודקאומהמומחהלקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאו
שהופרוכאמורבאותוסעיףקטן,אולתקןאתהטעוןתיקון,באופןובתוךהמועדשהורה,
והואלאעשהכן;ביטולההסמכהאוהתלייתהיכולשייעשובלאדרישהכאמוראם

לאניתןלקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאושהופרור

דינםשלבודקיםומומחיםכדיןעובדיהמדינה,לענייןחיקוקיםאלה:26רהחלתדינים

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-111979; )1(

בודקאומומחההמסייעלממונהכאמורבסעיף20)א(רשאילהשתמשבסמכותו )ב(
לפיסעיףקטן)א()1(,רקבהתקייםכלאלה:

הבודקאוהמומחההציגאתכתבהסמכתולמפעילשלמעוןהיוםלפעוטות, )1(
למנהלואולמחנך-מטפלבו;

)1(לכניסתהבודקאו ניתנההסכמהבכתבמאתמימהאמוריםבפסקה )2(
המומחהלמעוןהיוםלפעוטות;

היום מעון של למפעיל ניתן ,)2( בפסקה כאמור ההסכמה מתן בטרם )3(
לפעוטות,למנהלואולמחנך-מטפלבוהסברעלמטרתןשלבדיקותהעזראושל
הבדיקותלשםמתןחוותדעתמומחה,לפיהעניין,וכןעלזכותולסרבלביצוע

בדיקותכאמורולחזורבומהסכמתועדלתחילתביצועןר

הממונהרשאילבטלהיתרלשמשגוףבודקאולהתלותולתקופהשיקבע,לאחר24ר )א(
שנתןלגוףהבודקהזדמנותלטעוןאתטענותיו,בהתקייםאחדמאלה:

ביטולהיתר
לשמשגוףבודק

אוהתלייתו
 ההיתרניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןההיתרלפיסעיף21)א(; )2(

הופרתנאימתנאיההיתראוהופרההוראהמההוראותלפיפרקזה; )3(

הממונהמצאכיקיימותנסיבותמיוחדותשבשלהןהגוףהבודקאינוראוי )4(
להיותבעלהיתר;

בדיקותהעזראינןמבוצעותברמהמקצועיתנאותהר )5(

הממונהלאיבטלהיתרולאיתלהאותו,לפיהוראותסעיףקטן)א()2(או)3(אלא )ב(
לאחרשדרשמהגוףהבודקלקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאושהופרו
כאמורבאותוסעיףקטן,אולתקןאתהטעוןתיקון,באופןובתוךהמועדשהורה,ובעל
ההיתרלאעשהכן;ביטולההיתראוהתלייתויכולשייעשובלאדרישהכאמוראם

לאניתןלקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאושהופרור

השררשאילבטלהסמכהשנתןלבודקאולמומחהאולהתלותהלתקופהשיקבע,25ר )א(
לאחרשנתןלבודקאולמומחההזדמנותלטעוןאתטענותיו,בהתקייםאחדמאלה:

ביטולהסמכהשל
בודקאומומחה

אוהתלייתה
 ההסמכהניתנהעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןההסמכהלפיסעיף22)א(; )2(

הופרתנאימתנאיההסמכהאוהופרההוראהמההוראותלפיפרקזה; )3(

קיימותנסיבותמיוחדותשבשלהןהבודקאוהמומחהאינוראוילהיות )4(
בודקאומומחה;

עבודתהבודקאוהמומחהאינהמבוצעתברמהמקצועיתנאותהר )5(

השרלאיבטלהסמכהולאיתלהאותה,לפיהוראותסעיףקטן)א()2(או)3(,אלא )ב(
לאחרשדרשמהבודקאומהמומחהלקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאו
שהופרוכאמורבאותוסעיףקטן,אולתקןאתהטעוןתיקון,באופןובתוךהמועדשהורה,
והואלאעשהכן;ביטולההסמכהאוהתלייתהיכולשייעשובלאדרישהכאמוראם

לאניתןלקייםאתהתנאיאוההוראהשחדלולהתקייםאושהופרור

החלתדיניםדינםשלבודקיםומומחיםכדיןעובדיהמדינה,לענייןחיקוקיםאלה:26ר

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-111979; )1(

ס"חהתש"ם,עמ'2ר 11
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חוקהעונשין-ההוראותהנוגעותלעובדיהציבור; )2(

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט-121969ר )3(

תקנותלעניין
פרקד'

השריקבעהוראותלענייןדרכיהפעולהוסדריהעבודהשלגופיםבודקיםוכןשל27ר
בודקיםומומחים,ובכללזההוראותבענייניםאלה:

האופןשבויבוצעובדיקותעזראובדיקותלמתןחוותדעתמומחה,תוךשמירה )1(
עלכבודםוהגנהעלפרטיותםשלהנבדקים;

מידעשרשאיגוףבודק,בודקאומומחהלקבללשםביצועהבדיקות; )2(

דיווחלממונהאולמפקחעלהפעולותשלגוףבודק,שלבודקאושלמומחה )3(
במסגרתביצועהבדיקותועלממצאיהבדיקות,ומועדהדיווחכאמור;

אי־תלותשלגוףבודק,בודקומומחהבנבדק,והעדרקשרעסקיאוכלכליביניהםר )4(

פרק ה': פיקוח 
השריסמיךמפקחיםשיהיונתונותלהםהסמכויותלפיסעיף29,כולןאוחלקן,28רהסמכתמפקחים )א(

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה)בחוקזה-מפקחים(ר

מפקחיםכאמורבסעיףקטן)א(יוסמכו- )ב(

מביןעובדיהמשרד; )1(

מביןעובדיהמדינהשאינםעובדיהמשרד;הסמכהכאמורתהיהבהסכמת )2(
השרהממונהעלאותםעובדים;

מביןעובדירשותמקומית,ובלבדשאותהרשותמקומיתאינהמפעילה )3(
תהיה כאמור הסמכה תאגיד; באמצעות או בעצמה לפעוטות יום מעונות
בהסכמתראשהרשותהמקומיתובהתייעצותעםשרהפנים,בהתאםלהוראות

שיקבעהשר;בפסקהזו,"תאגיד"-כלאחדמאלה:

תאגידעירוניכמשמעותובסעיף249אלפקודתהעיריות13; )א(

מועצה של והתפקידים הסמכויות בתחום הן שמטרותיו תאגיד )ב(
למועצה יש ובו המקומיות14, המועצות בפקודת כמשמעותה מקומית

מקומיתמחציתההוןאומחציתכוחההצבעהלפחות;

מרכזתרבות,נוערוספורטר )ג(

למפקחיוסמךמישמתקיימיםלגביוכלאלה: )ג(

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההואאינו )1(
ראוי,לדעתהשר,להיותמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלולפיפרק )2(
זה,כפישהורההשר;הוראותלענייןהכשרהכאמורבתחוםהתברואהוהתזונה
יינתנובהסכמתעובדבכירבמשרדהבריאותשיסמיךהמנהלהכללישלמשרד

הבריאות;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורההשרר )3(

הודעהעלמינוימפקחתפורסםברשומותר )ד(

ס"חהתשכ"ט,עמ'144ר 12

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197ר 13

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'256ר 14
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לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,רשאימפקח-29רסמכויותפיקוח

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודה )1(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלהציגלפניוכלידיעהאומסמךשישבהםכדי )2(
להבטיחאתביצועןשלההוראותלפיחוקזהאולהקלאתביצוען,ובכללזהידיעה
אומסמךהנוגעיםלפעוטותהשוהיםבמעוןיוםלפעוטות;לענייןזה,"מסמך"-לרבות

תעודהאופלטכהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-151995;

להיכנסלמקוםשישלויסודלהניחשפועלבומעוןיוםלפעוטות,ובלבדשלא )3(
ייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםבלבדאלאבזמניפעילותהמעוןובהסכמתהמחזיקבו,

אועלפיצושלביתמשפט;

והדגימות המדידות מסירת על להורות וכן דגימות, ליטול או מדידות לבצע )4(
למעבדה,ועלשמירתןלתקופהשיורה,אולנהוגבהןבדרךאחרת;

לדרושבכתבממפעילשלמעוןיוםלפעוטותאוממנהלולתקןליקוייםשמצאאו )5(
שנמצאובבדיקותעזראובחוותדעתמומחה,באופןובזמןשהורהבדרישהולהמציא

אישוריםעלכךכפישידרוש)בפרקזה-דרישהלתיקוןליקויים(;

לנקוטפעולותהדרושותבאופןסבירלשםביצועצוהפסקהמינהלישניתןלפי )6(
סעיף32ר

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,אלאבעתמילויתפקידו30רזיהוימפקח
ובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו,שאותה )2(
יציגעלפידרישהר

הפריעבעלרישיוןהפעלהאומימטעמולמפקחלהפעילאתסמכויותיולפיסעיף31,29רהפרעהלמפקח
רשאיהממונהלשלוחלוהתראהבכתבולפיהאםלאיחדלמלהפריעכאמורבתוך
תקופהשנקבעהבהתראה,יהיהרשאיהממונהלבטלאתרישיוןההפעלהאולהתלותו

לפיסעיף13)א()6(ר

פרק ו': צו הפסקה מינהלי וצו הפסקה שיפוטי
היהלממונהיסודסבירלחשדכיחדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןרישיון32רצוהפסקהמינהלי )א(

הפעלהאורישיוןזמנילפיסעיף6או18,לפיהעניין,אוכיהופרותנאימתנאירישיון
כאמוראוהוראהמההוראותלפיחוקזה,וכינגרמתבשלכךפגיעהבשלומםאו
לחשד סביר יסוד שיש או לפעוטות היום במעון השוהים פעוטות של בבטיחותם
שתיגרםבשלכךפגיעהכאמור,רשאיהממונהלדרושמבעלהרישיוןלקייםאתהתנאי

כאמור)בפרקזה-התראה(,באופןובתוךהמועדשנקבעובהתראהר

ניתנההתראהולאקוימוהוראותיהבאופןובמועדשנקבעובהאוהיהלממונה )ב(
יסודסבירלחשדכימעוןיוםלפעוטותפועלבלארישיוןהפעלהאובלארישיוןזמני,
רשאיהממונהלהורות,בצו,למפעילשלמעוןהיוםלפעוטותאולמנהלועלהפסקהאו
הגבלהשלהשימושבמקוםשבומופעלמעוןהיוםלפעוטות,לרבותבדרךשלסגירתו
אובכלדרךאחרתהנראיתלומתאימהבנסיבותהעניין,כדילהביאלידיהפסקהאו
הגבלהבשימושכאמור,והכולבמידהשלאתעלהעלהנדרש)בחוקזה-צוהפסקה

מינהלי(ר

סמכויותפיקוחלשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,רשאימפקח-29ר

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודה )1(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלהציגלפניוכלידיעהאומסמךשישבהםכדי )2(
להבטיחאתביצועןשלההוראותלפיחוקזהאולהקלאתביצוען,ובכללזהידיעה
אומסמךהנוגעיםלפעוטותהשוהיםבמעוןיוםלפעוטות;לענייןזה,"מסמך"-לרבות

תעודהאופלטכהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-151995;

להיכנסלמקוםשישלויסודלהניחשפועלבומעוןיוםלפעוטות,ובלבדשלא )3(
ייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםבלבדאלאבזמניפעילותהמעוןובהסכמתהמחזיקבו,

אועלפיצושלביתמשפט;

והדגימות המדידות מסירת על להורות וכן דגימות, ליטול או מדידות לבצע )4(
למעבדה,ועלשמירתןלתקופהשיורה,אולנהוגבהןבדרךאחרת;

לדרושבכתבממפעילשלמעוןיוםלפעוטותאוממנהלולתקןליקוייםשמצאאו )5(
שנמצאובבדיקותעזראובחוותדעתמומחה,באופןובזמןשהורהבדרישהולהמציא

אישוריםעלכךכפישידרוש)בפרקזה-דרישהלתיקוןליקויים(;

לנקוטפעולותהדרושותבאופןסבירלשםביצועצוהפסקהמינהלישניתןלפי )6(
סעיף32ר

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,אלאבעתמילויתפקידו30ר
ובהתקייםשנייםאלה:

זיהוימפקח

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו,שאותה )2(
יציגעלפידרישהר

הפריעבעלרישיוןהפעלהאומימטעמולמפקחלהפעילאתסמכויותיולפיסעיף31,29ר
רשאיהממונהלשלוחלוהתראהבכתבולפיהאםלאיחדלמלהפריעכאמורבתוך
תקופהשנקבעהבהתראה,יהיהרשאיהממונהלבטלאתרישיוןההפעלהאולהתלותו

לפיסעיף13)א()6(ר

הפרעהלמפקח

פרק ו': צו הפסקה מינהלי וצו הפסקה שיפוטי

היהלממונהיסודסבירלחשדכיחדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןרישיון32ר )א(
הפעלהאורישיוןזמנילפיסעיף6או18,לפיהעניין,אוכיהופרותנאימתנאירישיון
כאמוראוהוראהמההוראותלפיחוקזה,וכינגרמתבשלכךפגיעהבשלומםאו
לחשד סביר יסוד שיש או לפעוטות היום במעון השוהים פעוטות של בבטיחותם
שתיגרםבשלכךפגיעהכאמור,רשאיהממונהלדרושמבעלהרישיוןלקייםאתהתנאי

כאמור)בפרקזה-התראה(,באופןובתוךהמועדשנקבעובהתראהר

צוהפסקהמינהלי

ניתנההתראהולאקוימוהוראותיהבאופןובמועדשנקבעובהאוהיהלממונה )ב(
יסודסבירלחשדכימעוןיוםלפעוטותפועלבלארישיוןהפעלהאובלארישיוןזמני,
רשאיהממונהלהורות,בצו,למפעילשלמעוןהיוםלפעוטותאולמנהלועלהפסקהאו
הגבלהשלהשימושבמקוםשבומופעלמעוןהיוםלפעוטות,לרבותבדרךשלסגירתו
אובכלדרךאחרתהנראיתלומתאימהבנסיבותהעניין,כדילהביאלידיהפסקהאו
הגבלהבשימושכאמור,והכולבמידהשלאתעלהעלהנדרש)בחוקזה-צוהפסקה

מינהלי(ר

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ר 15
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)ב(,מצאהממונהכיכתוצאהמפעילותמעוןהיום עלאףהאמורבסעיףקטן )ג(
לפעוטותישאפשרותממשיתלפגיעהמיידיתבשלומםשלהפעוטותהשוהיםבו,יוציא

צוהפסקהמינהליבאופןמיידי,והוארשאילעשותכןבלישנתןהתראהקודםלכןר

לאיינתןצוהפסקהמינהליאלאלאחרשניתנהלמפעילשלמעוןהיוםלפעוטות )ד(
שלגביוניתןהצוהזדמנותלטעוןאתטענותיו;לאניתןלאתראתהמפעילבשקידה
סבירה,תינתןההזדמנותכאמורלמנהלמעוןהיוםלפעוטות,ככלשניתןלאתרובשקידה

סבירהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,הממונהרשאילתתצוהפסקהמינהליבלאשנתן )ה(
קודםלמפעילשלמעוןיוםלפעוטותאולמנהלוהזדמנותלטעוןאתטענותיו,ובלבד
שהזדמנותכאמורתינתןלאחדמהםבהקדםהאפשרילאחרמכן,בהתקייםאחדמאלה:

הצוניתןלפיהוראותסעיףקטן)ג(; )1(

מעוןהיוםלפעוטותפועלבלארישיוןהפעלהאורישיוןזמני; )2(

ניתנההודעהבידירופאמחוזי,סגנואומישהמנהלהכללישלמשרד )3(
הבריאותהסמיךלכך,לענייןקיומהשלסכנהבריאותיתלפעוטותהשוהיםבמעון
היוםלפעוטות;לענייןזה,"רופאמחוזי"-כהגדרתובפקודתבריאותהעם,161940;

במתןההזדמנותיהיהכדילסכלאתמטרתהצור )4(

צוהפסקהמינהלייכלול,ביןהשאר,אתפרטימעוןהיוםלפעוטותשלגביוניתן, )ו(
תיאורהמעשהאוהמחדלוהתנאיאוההפרהששימשועילהלמתןהצור

הממונהיקבעבצוההפסקההמינהליהוראותלענייןביצועוודרכיהבטחתמילויו, )ז(
ובכללזההוראותבדברמסירתהודעהלהוריהפעוטותהשוהיםבמעוןהיוםלפעוטות
שלגביוניתןהצו,לעובדיהמעוןולכלמישקבעבצו,עלמתןהצוועלהטעמיםלנתינתור

הממונהידאגלהצגתעותקשלצוההפסקההמינהליבמעוןהיוםלפעוטות )ח(
שלגביוניתןוימציאולמפעילהמעוןולמנהלואםניתןלאתרםבשקידהסבירה,וכן
יפרסםבמרשםכמשמעותובסעיף19,אתדברמתןצוההפסקההמינהלי,אתשמושל
מישכלפיוניתןואתמהותהענייןשבשלוניתןונסיבותיו;לאניתןלאתרבשקידהסבירה
אתהמפעילשלמעוןהיוםלפעוטותשלגביוניתןצוההפסקההמינהליאואתמנהלו,
יומצאהצובדרךשלהדבקתועלקירחיצוןשלהמקוםהמשמשכמעוןיוםלפעוטות,
ובהעדרקירחיצון-עלמקוםאחרהנראהלעיןבמקרקעין;בגוףהצוהמודבקיירשמו

היוםושעתההדבקהר

צוהפסקהמינהלייעמודבתוקפולתקופהשתיקבעבו,ורשאיהממונהלהאריך )ט(
אתתוקפולתקופותנוספות,ובלבדשסךכלהתקופותלאיעלהעל90ימיםמיוםשניתןר

עלהחלטתהממונהלפיסעיףזהניתןלעתורלביתמשפטהשלוםשבויושבנשיא )י(
30ימיםמיוםשנמסרה ביתמשפטהשלוםשבאזורשיפוטוניתנהההחלטה,בתוך

ההחלטה,ולענייןצוהפסקהמינהלי-בתוךתקופתהצור

הגשתעתירהלפיסעיףקטן)י(אינהמתלהאתתוקפושלצוהפסקהמינהלי,כל )יא(
עודלאהחליטביתמשפטאחרתר

ביתמשפטהשלוםשבויושבנשיאביתמשפטהשלוםרשאי,לבקשתהממונה,לצוות33רצוהפסקהשיפוטי
עלמפעילשלמעוןיוםלפעוטותאועלמנהלו,עלהפסקהאוהגבלהשלהשימוש
במקוםשבומופעלמעוןהיוםלפעוטות,לרבותבדרךשלסגירתואובכלדרךאחרת
הנראיתלומתאימהבנסיבותהעניין,כדילהביאלידיהפסקהאוהגבלהבשימוש

ע"ר1065,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239ר 16
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כאמור,והכולבמידהשלאתעלהעלהנדרש,אםמצאכיחדללהתקייםתנאימהתנאים
למתןרישיוןהפעלהאורישיוןזמנילפיסעיף6או18,לפיהעניין,אוכיהופרותנאי

מתנאירישיוןכאמוראוהוראהמההוראותלפיחוקזהר

צוהפסקהשיפוטי
לאחרהגשתכתב

אישום

הוגשכתבאישוםבשלעבירהלפיסעיף57)1(או)2(,רשאיביתהמשפטשאליו34ר )א(
הוגשכתבהאישוםלצוותעלהפסקהאוהגבלהשלהשימושבמקוםשבומופעל
מעוןהיוםלפעוטות,עדלסיוםההליכיםהמשפטייםאולתקופהאחרתשיקבע;בית
המשפטרשאילקבועבצוההפסקההשיפוטיהוראותלענייןהאחראיםלביצועהצו

ודרכיהבטחתביצועור

הורשעאדםבעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיביתהמשפט,נוסףעלכלעונש )ב(
שיטילעליו,לתתצוהפסקהשיפוטיר

ערעורעלהחלטה
בענייןצוהפסקה

שיפוטי

עלהחלטהלמתןצוהפסקהשיפוטילפיסעיף34)א(ניתןלערערלביתמשפט35ר )א(
שלערעורר

עלהחלטהלמתןצוהפסקהשיפוטילפיסעיף34)ב(ניתןלערערבמסגרתהערעור )ב(
עלגזרהדיןר

פרק ז': אמצעי אכיפה מינהליים

סימן א': הטלת עיצום כספי

בפרקזה-36רהגדרות-פרקז'

"הממונה"-מפקחבכירשמינההשרלענייןפרקזה;

"מעוןקטן"-מעוןיוםלפעוטותששוהיםבופעוטותבמספרכמפורטבתוספתהראשונה,
לפחות,ולאיותרמ־20פעוטות;

"מעוןבינוני"-מעוןיוםלפעוטותששוהיםבובין21פעוטותל־50פעוטות;

"מעוןגדול"-מעוןיוםלפעוטותששוהיםבו51פעוטותאויותרר

הפעילאדםמעוןיוםלפעוטותשלאניתןלגביורישיוןהפעלהאורישיוןזמניאו37רעיצוםכספי )א(
בניגודלתנאיו,בניגודלהוראותסעיף4)א(,רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםכמפורטלהלן:

לענייןמעוןקטן-12,500שקליםחדשים; )1(

לענייןמעוןבינוני-25,000שקליםחדשים; )2(

לענייןמעוןגדול-30,000שקליםחדשיםר )3(

בעלרישיוןהפעלהשלאהציגאתרישיוןההפעלהאוהרישיוןהזמנישניתןלו )ב(
במקוםבולטבמעוןהיוםלפעוטות,בניגודלהוראותסעיף11,רשאיהממונהלהטיל

עליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםכמפורטלהלן:

לענייןמעוןקטן-500שקליםחדשים; )1(

לענייןמעוןבינוני-1,000שקליםחדשים; )2(

לענייןמעוןגדול-1,250שקליםחדשיםר )3(

בעלרישיוןהפעלהשהפרתנאימהתנאיםלפעילותושלמעוןיוםלפעוטות )ג(
המנויה זה, חוק לפי מההוראות הוראה הפר או 7)א(, סעיף לפי בהוראה שנקבע

בטורא'לתוספתהשנייה,רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספיבסכוםהקבועלצד
אותההוראהבטורב',בטורג'אובטורד',לפיהענייןר

כאמור,והכולבמידהשלאתעלהעלהנדרש,אםמצאכיחדללהתקייםתנאימהתנאים
למתןרישיוןהפעלהאורישיוןזמנילפיסעיף6או18,לפיהעניין,אוכיהופרותנאי

מתנאירישיוןכאמוראוהוראהמההוראותלפיחוקזהר

הוגשכתבאישוםבשלעבירהלפיסעיף57)1(או)2(,רשאיביתהמשפטשאליו34ר )א(
הוגשכתבהאישוםלצוותעלהפסקהאוהגבלהשלהשימושבמקוםשבומופעל
מעוןהיוםלפעוטות,עדלסיוםההליכיםהמשפטייםאולתקופהאחרתשיקבע;בית
המשפטרשאילקבועבצוההפסקההשיפוטיהוראותלענייןהאחראיםלביצועהצו

ודרכיהבטחתביצועור

צוהפסקהשיפוטי
לאחרהגשתכתב

אישום

הורשעאדםבעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיביתהמשפט,נוסףעלכלעונש )ב(
שיטילעליו,לתתצוהפסקהשיפוטיר

עלהחלטהלמתןצוהפסקהשיפוטילפיסעיף34)א(ניתןלערערלביתמשפט35ר )א(
שלערעורר

ערעורעלהחלטה
בענייןצוהפסקה

שיפוטי

עלהחלטהלמתןצוהפסקהשיפוטילפיסעיף34)ב(ניתןלערערבמסגרתהערעור )ב(
עלגזרהדיןר

פרק ז': אמצעי אכיפה מינהליים

סימן א': הטלת עיצום כספי

הגדרות-פרקז'בפרקזה-36ר

"הממונה"-מפקחבכירשמינההשרלענייןפרקזה;

"מעוןקטן"-מעוןיוםלפעוטותששוהיםבופעוטותבמספרכמפורטבתוספתהראשונה,
לפחות,ולאיותרמ־20פעוטות;

"מעוןבינוני"-מעוןיוםלפעוטותששוהיםבובין21פעוטותל־50פעוטות;

"מעוןגדול"-מעוןיוםלפעוטותששוהיםבו51פעוטותאויותרר

הפעילאדםמעוןיוםלפעוטותשלאניתןלגביורישיוןהפעלהאורישיוןזמניאו37ר )א(
בניגודלתנאיו,בניגודלהוראותסעיף4)א(,רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםכמפורטלהלן:

עיצוםכספי

לענייןמעוןקטן-12,500שקליםחדשים; )1(

לענייןמעוןבינוני-25,000שקליםחדשים; )2(

לענייןמעוןגדול-30,000שקליםחדשיםר )3(

בעלרישיוןהפעלהשלאהציגאתרישיוןההפעלהאוהרישיוןהזמנישניתןלו )ב(
במקוםבולטבמעוןהיוםלפעוטות,בניגודלהוראותסעיף11,רשאיהממונהלהטיל

עליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםכמפורטלהלן:

לענייןמעוןקטן-500שקליםחדשים; )1(

לענייןמעוןבינוני-1,000שקליםחדשים; )2(

לענייןמעוןגדול-1,250שקליםחדשיםר )3(

בעלרישיוןהפעלהשהפרתנאימהתנאיםלפעילותושלמעוןיוםלפעוטות )ג(
המנויה זה, חוק לפי מההוראות הוראה הפר או 7)א(, סעיף לפי בהוראה שנקבע

בטורא'לתוספתהשנייה,רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספיבסכוםהקבועלצד
אותההוראהבטורב',בטורג'אובטורד',לפיהענייןר
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הפרהבנסיבות
מחמירות

זה38ר חוק לפי מההוראות הוראה הפר אדם כי להניח סביר יסוד לממונה היה )א(
כאמורבסעיף37אובתוספתהשנייה,בנסיבותמחמירות,רשאיהממונהלהטילעליו
עיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בשיעורפיאחדוחצימסכוםהעיצוםהכספיכאמור

בסעיף37אובתוספתהשנייה,לפיהעניין,שניתןלהטילעליובשלאותההפרהר

בסעיףזה,"נסיבותמחמירות"-הפרההנוגעתליותרממעוןיוםלפעוטותאחדר )ב(

הודעהעל
כוונתחיוב

היהלממונהיסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,כאמור39ר )א(
בסעיף37אובתוספתהשנייה)בפרקזה-המפר(ובכוונתולהטילעליועיצוםכספי
לפיהוראותפרקזה,ימסורלמפרהודעהבכתבעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי

)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(ר

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווהאתההפרהומועד )1(
ביצועו;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונהלפיהוראותסעיף40; )3(

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשלהפרהנמשכתאוהפרה )4(
חוזרתלפיהוראותסעיף42ר

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף39רשאילטעוןאתטענותיו,40רזכותטיעון
בכתב,לפניהממונה,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך30
ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהממונהלהאריךאתהתקופההאמורהבתקופה

נוספתשלאתעלהעל30ימיםר

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

להטיל41ר אם ,40 סעיף לפי שנטענו הטענות את ששקל לאחר יחליט, הממונה )א(
עלהמפרעיצוםכספי,ורשאיהואלהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראות

סעיף43ר

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

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

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלוהודעהעלכך,בכתבר )2(

בדרישתהתשלוםאובהודעהלפיסעיףקטן)ב(יפרטהממונהאתנימוקיהחלטתור )ג(

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף40,בתוךהתקופההאמורהבאותו )ד(
סעיף,יראואתההודעהעלכוונתחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרה

למפרבמועדהאמורר

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרההחלקהחמישים42ר )א(
שלולכלחודששבונמשכתההפרהר

השווה סכום הפרה לאותה הקבוע הכספי העיצום על ייווסף חוזרת בהפרה )ב(
לעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוקזה
כאמורבסעיף37אובתוספתהשנייה,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראה

שבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשער

הקבועים43רסכומיםמופחתים מהסכומים הנמוך בסכום כספי עיצום להטיל רשאי אינו הממונה )א(
בסעיף37אובתוספתהשנייה,לפיהעניין,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(ר
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השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבועמקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהם )ב(
ניתןלהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסעיף37אובתוספת

השנייה,לפיהעניין,ובשיעוריםשיקבער

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישתהתשלום,ולגבי44ר )א(
מפרשלאטעןאתטענותיולפניהממונהכאמורבסעיף40-ביוםמסירתההודעה
עלכוונתחיוב;הוגשהעתירהלביתמשפטלפיסעיף52ועוכבתשלומושלהעיצום
הכספיבידיהממונהאובידיביתהמשפט,יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכן

ביוםההחלטהבעתירהר

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיף37ובתוספתהשנייהיתעדכנוב־1בינואר )ב(
בכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורישינויהמדדהידועביום
העדכוןלעומתהמדדשהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגל
לסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחירים

לצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהר

הממונהיפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםלפיסעיף )ג(
קטן)ב(ר

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלוםכאמור45ר
בסעיף41ר

הפרשיהצמדה
וריבית

לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועליו,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדה46ר
וריביתכהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-171961)בפרקזה-הפרשי

הצמדהוריבית(,עדלתשלומור

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתויחולחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרות47רגבייה
והוצאות,התשנ"ה-181995ר

סימן ב': התראה מינהלית

היהלממונהיסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,כאמור48רהתראהמינהלית )א(
37אובתוספתהשנייה,והתקיימונסיבותהמנויותבנהליםשהורהעליהם בסעיף
הממונה,באישורהיועץהמשפטילממשלה,רשאיהואבמקוםלהמציאלמפרהודעה
עלכוונתחיובלהמציאלוהתראהמינהליתבכתבלפיהוראותסימןזה)בפרקזה-
התראהמינהלית(;בסעיףקטןזה,"היועץהמשפטילממשלה"-לרבותמשנהליועץ

המשפטילממשלהשהיועץהמשפטילממשלההסמיכולענייןזהר

בהתראהמינהליתיצייןהממונהמהוהמעשההמהווהאתההפרה,יודיעלמפר )ב(
כיעליולהפסיקאתההפרהוכיאםימשיךבהפרהאויחזורעליהיהיהצפוילעיצום
כספיבשלהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהעניין,כאמורבסעיף42,וכןיצייןאת

זכותושלהמפרלבקשאתביטולההתראהלפיהוראותסעיף49ר

בקשהלביטול
התראהמינהלית

נמסרהלמפרהתראהמינהלית,רשאיהואלפנותלממונהבכתב,בתוך30ימים,49ר )א(
בבקשהלבטלאתההתראהבשלאחדמטעמיםאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינומהווההפרהר )2(

קיבלהממונהבקשהלביטולהתראהמינהלית,לפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאי )ב(
הואלבטלאתההתראהאולדחותאתהבקשהולהשאיראתההתראהעלכנה;החלטת

הממונהתינתןבכתבותימסרלמפרבצירוףנימוקיםר

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבועמקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהם )ב(
ניתןלהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסעיף37אובתוספת

השנייה,לפיהעניין,ובשיעוריםשיקבער

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישתהתשלום,ולגבי44ר )א(
מפרשלאטעןאתטענותיולפניהממונהכאמורבסעיף40-ביוםמסירתההודעה
עלכוונתחיוב;הוגשהעתירהלביתמשפטלפיסעיף52ועוכבתשלומושלהעיצום
הכספיבידיהממונהאובידיביתהמשפט,יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכן

ביוםההחלטהבעתירהר

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיף37ובתוספתהשנייהיתעדכנוב־1בינואר )ב(
בכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורישינויהמדדהידועביום
העדכוןלעומתהמדדשהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגל
לסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחירים

לצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהר

הממונהיפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםלפיסעיף )ג(
קטן)ב(ר

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלוםכאמור45ר
בסעיף41ר

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועליו,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדה46ר
וריביתכהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-171961)בפרקזה-הפרשי

הצמדהוריבית(,עדלתשלומור

הפרשיהצמדה
וריבית

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתויחולחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרות47ר
והוצאות,התשנ"ה-181995ר

גבייה

סימן ב': התראה מינהלית

היהלממונהיסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,כאמור48ר )א(
37אובתוספתהשנייה,והתקיימונסיבותהמנויותבנהליםשהורהעליהם בסעיף
הממונה,באישורהיועץהמשפטילממשלה,רשאיהואבמקוםלהמציאלמפרהודעה
עלכוונתחיובלהמציאלוהתראהמינהליתבכתבלפיהוראותסימןזה)בפרקזה-
התראהמינהלית(;בסעיףקטןזה,"היועץהמשפטילממשלה"-לרבותמשנהליועץ

המשפטילממשלהשהיועץהמשפטילממשלההסמיכולענייןזהר

התראהמינהלית

בהתראהמינהליתיצייןהממונהמהוהמעשההמהווהאתההפרה,יודיעלמפר )ב(
כיעליולהפסיקאתההפרהוכיאםימשיךבהפרהאויחזורעליהיהיהצפוילעיצום
כספיבשלהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהעניין,כאמורבסעיף42,וכןיצייןאת

זכותושלהמפרלבקשאתביטולההתראהלפיהוראותסעיף49ר

נמסרהלמפרהתראהמינהלית,רשאיהואלפנותלממונהבכתב,בתוך30ימים,49ר )א(
בבקשהלבטלאתההתראהבשלאחדמטעמיםאלה:

בקשהלביטול
התראהמינהלית

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינומהווההפרהר )2(

קיבלהממונהבקשהלביטולהתראהמינהלית,לפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאי )ב(
הואלבטלאתההתראהאולדחותאתהבקשהולהשאיראתההתראהעלכנה;החלטת

הממונהתינתןבכתבותימסרלמפרבצירוףנימוקיםר

ס"חהתשכ"א,עמ'192ר 17

ס"חהתשנ"ה,עמ'170ר 18
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הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזהוהמפרהמשיךלהפראת50ר )א(
ההוראהשבשלהנמסרהלוההתראה,יראואתההפרהכאמורכהפרהנמשכתלעניין
סעיף42)א(והממונהימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלההפרההנמשכת,בהתאם

להוראותסעיף39,בשינוייםהמחויביםר

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזהוהמפרחזרוהפראתההוראה )ב(
שבשלהנמסרהלוההתראה,בתוךשנתייםמיוםמסירתההתראה,יראואתההפרה
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף42)ב(,והממונהימסורלמפרהודעהעל

כוונתחיובבשלההפרההחוזרת,בהתאםלהוראותסעיף39,בשינוייםהמחויביםר

סימן ג': הוראות שונות

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיף37או51ר
בתוספתהשנייהושלהוראהמההוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדר

עלהחלטהסופיתשלהממונהלפיפרקזהניתןלעתורלביתמשפטהשלוםשבו52רעתירה )א(
יושבנשיאביתמשפטהשלום;עתירהכאמורתוגשבתוך30ימיםמיוםשנמסרהלמפרר

איןבהגשתעתירהכאמורבסעיףקטן)א(,כדילעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי, )ב(
אלאאםכןהסכיםלכךהממונהאושביתהמשפטהורהעלכךר

)א(,לאחרששולם החליטביתהמשפטלקבלעתירהשהוגשהלפיסעיףקטן )ג(
העיצוםהכספילפיהוראותפרקזהוהורהביתהמשפטעלהחזרתסכוםהעיצום
הכספיששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנו

שהופחת,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתור

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבמרשםכמשמעותובסעיף5319רפרסום )א(
וכןבדרךנוספתאםהחליטעלכך,אתהפרטיםשלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגבי

הפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטהלהטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשלההוטלהעיצוםהכספיונסיבותההפרה; )2(

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתסכוםהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהןהופחתסכוםהעיצום )4(
ושיעוריההפחתה;

פרטיםעלהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-אםהואתאגידר )6(

הוגשהעתירהעלדרישתתשלוםלפיסעיף52,יפרסםהממונהאתדברהגשת )ב(
העתירהואתתוצאותיה,בדרךשבהפרסםאתדברהטלתהעיצוםהכספיר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()6(,רשאיהממונהלפרסםאתשמושלמפרשהוא )ג(
יחיד,אםסברשהדברנחוץלצורךאזהרתהציבורר

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטיםשהםבגדרמידע,שרשות )ד(
ציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-191998,וכןרשאי
הואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבת

למסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורר

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ר 19
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שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספיאוהמצאתהתראהמינהלית,לפיפרקזה,לאיגרעומאחריותו54ר )א(
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיף37או

בתוספתהשנייה,המהווהעבירהר

מסרהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובאוהמציאלוהתראהמינהלית,בשל )ב(
הפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותה

הפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשותהמצדיקותזאתר

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

ששולםבתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתור

פרק ח': ועדת ערר
עלהחלטותהממונהלפיפרקג'והחלטותהמנהלהכלליאואדםשמונהמטעמולפי55רערר

סעיף16)ב(ניתןלערורלפניועדתעררר

הקמתועדת
עררוהרכבה

השריקיםועדתעררשתפקידהלדוןבערריםעלהחלטותכאמורבסעיף55,ואלה56ר )א(
חבריה:

שופטבדימוסאומישכשירלהתמנותלשופטביתמשפטהשלום,שימנה )1(
שרהמשפטים,והואיהיההיושבראש;

חברהסגלהאקדמיהבכירממוסדמוכרלהשכלהגבוההבעלידעוניסיון )2(
בתחוםהגילהרךשהמליצהעליוהמועצהלהשכלהגבוההכמשמעותהבחוק
המועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-201958)בסעיףזה-המועצהלהשכלה

גבוהה(;

עובדהמדינהבעלתואראקדמימוכרעלידיהמועצהלהשכלהגבוהה )3(
בתחוםטיפולבגילהרךאובתחוםהחינוךובעלניסיוןשלחמששניםלפחות

בתחוםכאמור,שימנההשרר

דין בתי חוק - זה )בסעיף התשנ"ב-211992 מינהליים, דין בתי חוק הוראות )ב(
מינהליים(,למעטסעיפים37ו־45לחוקהאמור,יחולועלעררועלועדתעררלפיחוק

זה,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

הסמכויותהנתונותלביתמשפטמחוזילפיסעיף28)ד(ו–)ה(לחוקהאמור, )1(
יהיונתונותלביתמשפטלענייניםמינהליים;

החלטהסופיתשלועדתעררניתנתלערעורלפניביתמשפטלעניינים )2(
מינהלייםר

פרק ט': עונשין
העושהאחדמאלה,דינו-מאסרשנהאוקנסכאמורבסעיף61)א()2(לחוקהעונשין,57רעונשין

ואםנעברהעבירהעלידיתאגיד-כפלהקנסהאמור:

מפעילמעוןיוםלפעוטותשלאניתןלגביורישיוןהפעלהאורישיוןזמני,אובניגוד )1(
לתנאיו,בניגודלהוראותסעיף4)א(;

מפרצוהפסקהמינהלישניתןלפיהוראותסעיף32ר )2(

תשלוםעיצוםכספיאוהמצאתהתראהמינהלית,לפיפרקזה,לאיגרעומאחריותו54ר )א(
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיף37או

בתוספתהשנייה,המהווהעבירהר

שמירתאחריות
פלילית

מסרהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובאוהמציאלוהתראהמינהלית,בשל )ב(
הפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותה

הפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשותהמצדיקותזאתר

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

ששולםבתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתור

פרק ח': ועדת ערר

עלהחלטותהממונהלפיפרקג'והחלטותהמנהלהכלליאואדםשמונהמטעמולפי55ר
סעיף16)ב(ניתןלערורלפניועדתעררר

ערר

השריקיםועדתעררשתפקידהלדוןבערריםעלהחלטותכאמורבסעיף55,ואלה56ר )א(
חבריה:

הקמתועדת
עררוהרכבה

שופטבדימוסאומישכשירלהתמנותלשופטביתמשפטהשלום,שימנה )1(
שרהמשפטים,והואיהיההיושבראש;

חברהסגלהאקדמיהבכירממוסדמוכרלהשכלהגבוההבעלידעוניסיון )2(
בתחוםהגילהרךשהמליצהעליוהמועצהלהשכלהגבוההכמשמעותהבחוק
המועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-201958)בסעיףזה-המועצהלהשכלה

גבוהה(;

עובדהמדינהבעלתואראקדמימוכרעלידיהמועצהלהשכלהגבוהה )3(
בתחוםטיפולבגילהרךאובתחוםהחינוךובעלניסיוןשלחמששניםלפחות

בתחוםכאמור,שימנההשרר

דין בתי חוק - זה )בסעיף התשנ"ב-211992 מינהליים, דין בתי חוק הוראות )ב(
מינהליים(,למעטסעיפים37ו־45לחוקהאמור,יחולועלעררועלועדתעררלפיחוק

זה,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

הסמכויותהנתונותלביתמשפטמחוזילפיסעיף28)ד(ו–)ה(לחוקהאמור, )1(
יהיונתונותלביתמשפטלענייניםמינהליים;

החלטהסופיתשלועדתעררניתנתלערעורלפניביתמשפטלעניינים )2(
מינהלייםר

פרק ט': עונשין

העושהאחדמאלה,דינו-מאסרשנהאוקנסכאמורבסעיף61)א()2(לחוקהעונשין,57ר
ואםנעברהעבירהעלידיתאגיד-כפלהקנסהאמור:

עונשין

מפעילמעוןיוםלפעוטותשלאניתןלגביורישיוןהפעלהאורישיוןזמני,אובניגוד )1(
לתנאיו,בניגודלהוראותסעיף4)א(;



מפרצוהפסקהמינהלישניתןלפיהוראותסעיף32ר )2(

ס"חהתשי"ח,עמ'191ר 20

ס"חהתשנ"ב,עמ'90ר 21
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פרק י': הוראות שונות
אדםשהגיעאליומידעלפיהוראותחוקזהתוךכדימילויתפקידואובמהלךעבודתו,58רסודיות

ישמרנובסוד,לאיגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימוש,אלאלפיהוראותחוקזה
אוחיקוקאחראולפיצושלביתמשפטר

אחראילטיפול
בפניותהציבור

הממונהימנהאדםמטעמושיהיהאחראילטיפולבפניותהציבורלענייןחוקזהובכלל59ר
זההפרתההוראותלפיחוקזה;פרטיהאדםשמונהכאמורהכולליםאתשמוופרטי
ההתקשרותעמו,לרבותמספרהטלפוןוכתובתהדוארהאלקטרוני,יפורסמובאתר

האינטרנטשלהמשרדויצוינועלגביכלרישיוןהפעלהר

הוראותחוקזהבאותלהוסיףעלהוראותכלדיןואיןבהןכדילגרועמזכויותהנתונות60רשמירתדינים
לפעוטותלפיכלדיןר

הוראותחוקזהלאיחולועלמעוןיוםלפעוטותשמתקייםלגביואחדמאלה:61רסייגלתחולה )א(

הואפועלבמוסדרפואי,ומשמשאונועדלשמשמקוםשהייהיומירק )1(
לפעוטותהמאושפזיםבאותומוסדרפואילתקופהממושכת;לענייןזה,"מוסד
רפואי"-ביתחוליםכמשמעותובסעיף24לפקודתבריאותהעם,1940,אומרפאה

כמשמעותהבסעיף34לפקודההאמורה;

הפעוטות כל של מגוריהם בית קבע, דרך המשמש, במקום פועל הוא )2(
השוהיםבואושלקרוביהם;לענייןזה,"קרוב"-בןזוג,הורה,הורההורה,הורה
שלבןזוג,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודהוילדיהם,חותן,חותנת,
נכדאונכדהאואדםאחרשהפעוטסמוךעלשולחנו,וכןבןזוגשלכלאחד

מהוריור

הוראותחוקזהלאיחולועל- )ב(

משפחתאומנהכהגדרתהבחוקאומנהלילדים,התשע"ו-222016; )1(

מוסדלטיפולבמשתמשיםבסמיםלפיחוקהפיקוחעלמוסדותלטיפול )2(
במשתמשיםבסמים,התשנ"ג-231993;

מעוןיוםשיקומיכהגדרתובחוקמעונותיוםשיקומיים,התש"ס-242000; )3(

מעוןלפיחוקהפיקוחעלמעונות,למעטמעוןיוםלפעוטותלפיחוקזהר )4(

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמתקנות,הוראות,הנחיותאונהליםהחליםעלמעונות62רשמירתהוראות
יוםשבהסכםהפעלהעםהמשרדר

ו־ו',בשינויים63רהפעלתסמכויות עלאףהאמורבחוקזה,ניתןלהפעילאתהסמכויותלפיפרקיםה'
לפעוטות יומי שהייה מקום לשמש נועד או המשמש מקום לעניין המחויבים,גם
שהוראותלפיחוקזהלאחלותלגביו,בשלכךשמספרהפעוטותהשוהיםבוקטן
מהמספרהקבועבתוספתהראשונהאושמועדההחלהשנקבעלגביוכאמורבסעיף75

טרםהגיע,אםנשקפתסכנהשלממשלפעוטותהשוהיםבור

השרממונהעלביצועחוקזה,והוארשאילהתקיןתקנותבכלהנוגעלביצועו,לרבות64רביצועותקנות
לענייןאגרותבעדכלאחדמהמפורטיםלהלן,שיעוריהןוהדרכיםוהמועדיםלתשלומן:

הגשתבקשהלקבלתרישיוןהפעלהאולחידושו,לפיסעיף5; )1(

בחינותמקצועיותלשםעמידהבתנאיכשירותלשמשבעליתפקידיםבמעוןיום )2(
לפעוטות,לפיסעיף7)א(;

ס"חהתשע"ו,עמ'586ר 22

ס"חהתשנ"ג,עמ'126ר 23

ס"חהתש"ס,עמ'169ר 24
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הגשתבקשהלקבלתהיתרלשמשגוףבודקאולחידושו,לפיפרקד'ר )3(

שינויהתוספת
הראשונה

והתוספתהשנייה

השר,באישורהוועדה,רשאי,בצו,לקבועמספרפעוטותקטןיותרמהמספרהקבוע65ר )א(
בתוספתהראשונהר

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייה,בכפוף )ב(
לאלה:

סכוםהעיצוםהכספישייקבעבטורב'לתוספתהשנייהלגביהוראה)1( )א(
ג'לגביאותה 50%מהסכוםשנקבעבטור המנויהבטורא'לצדויהיה

הוראה;

סכוםהעיצוםהכספישייקבעבטורד'לתוספתהשנייהלגביהוראה )ב(
המנויהבטורא'לצדויהיה120%מהסכוםשנקבעבטורג'לגביאותה

הוראה;

סכוםהעיצוםהכספישייקבעבטורד'לתוספתהשנייהלאיעלהעל50,000 )2(
שקליםחדשיםר

פרק י"א: תיקונים עקיפים

תיקוןפקודתמסי
העירייהומסי

הממשלה)פטורין(
-מס'31

בפקודתמסיהעירייהומסיהממשלה)פטורין(25,בסעיף5ג)ה()4(,בסופויבוא"וכןמעון66ר
יוםלפעוטותכהגדרתובחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,התשע"ט-2018,ובלבד

שחלעליומחירמרבילפיחוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-261996ר"

תיקוןחוקהפיקוח
עלמעונות-

מס'7

בחוקהפיקוחעלמעונות,התשכ"ה-271965,אחריסעיף7יבוא:67ר

"פיקוחבמעוןיום
לפעוטות

מפקחשמונהלפיסעיף7)א(רשאילהיכנסלמעוןיום7אר )א(
עם פעוטות או בסיכון פעוטות גם בו ששוהים לפעוטות
מוגבלות,לשםביצועבדיקהלבחינתעמידתושלבעלרישיון
ההפעלהבתנאיםלפיסעיף7)א(לחוקהפיקוחעלמעונות
יוםלפעוטותהנוגעיםלחינוךוטיפולבפעוטותבסיכוןאו

בפעוטותעםמוגבלותהשוהיםבור

תנאי מקיים לא הפעלה רישיון בעל כי מפקח מצא )ב(
מהתנאיםכאמורבסעיףקטן)א(,יודיעעלכךלממונהר

בסעיףזה- )ג(

"חוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות"-חוקהפיקוחעל
מעונותיוםלפעוטות,התשע"ט-2018;

"פעוט לפעוטות", יום "מעון "הממונה", וטיפול", "חינוך
בסיכון"ו"רישיוןהפעלה"-כהגדרתםבחוקהפיקוח

עלמעונותיוםלפעוטותר"

תיקוןחוקהמרשם
הפליליותקנת

השבים-מס'22

בחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-281981,בתוספתהראשונה,בפרט)מג(,68ר
אחרי"התשכ"ה-1965"יבוא"וכןהממונהלפיחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,

התשע"ט-2018ר"

תיקוןחוקבתידין
מינהליים-מס'15

בחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-291992,בתוספת,בסופהיבוא:69ר

הגשתבקשהלקבלתהיתרלשמשגוףבודקאולחידושו,לפיפרקד'ר )3(

השר,באישורהוועדה,רשאי,בצו,לקבועמספרפעוטותקטןיותרמהמספרהקבוע65ר )א(
בתוספתהראשונהר

שינויהתוספת
הראשונה

והתוספתהשנייה

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייה,בכפוף )ב(
לאלה:

סכוםהעיצוםהכספישייקבעבטורב'לתוספתהשנייהלגביהוראה)1( )א(
ג'לגביאותה 50%מהסכוםשנקבעבטור המנויהבטורא'לצדויהיה

הוראה;

סכוםהעיצוםהכספישייקבעבטורד'לתוספתהשנייהלגביהוראה )ב(
המנויהבטורא'לצדויהיה120%מהסכוםשנקבעבטורג'לגביאותה

הוראה;

סכוםהעיצוםהכספישייקבעבטורד'לתוספתהשנייהלאיעלהעל50,000 )2(
שקליםחדשיםר

פרק י"א: תיקונים עקיפים

בפקודתמסיהעירייהומסיהממשלה)פטורין(25,בסעיף5ג)ה()4(,בסופויבוא"וכןמעון66ר
יוםלפעוטותכהגדרתובחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,התשע"ט-2018,ובלבד

שחלעליומחירמרבילפיחוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-261996ר"

תיקוןפקודתמסי
העירייהומסי

הממשלה)פטורין(
-מס'31

תיקוןחוקהפיקוחבחוקהפיקוחעלמעונות,התשכ"ה-271965,אחריסעיף7יבוא:67ר
עלמעונות-

מס'7 "פיקוחבמעוןיום
לפעוטות

מפקחשמונהלפיסעיף7)א(רשאילהיכנסלמעוןיום7אר )א(
עם פעוטות או בסיכון פעוטות גם בו ששוהים לפעוטות
מוגבלות,לשםביצועבדיקהלבחינתעמידתושלבעלרישיון
ההפעלהבתנאיםלפיסעיף7)א(לחוקהפיקוחעלמעונות
יוםלפעוטותהנוגעיםלחינוךוטיפולבפעוטותבסיכוןאו

בפעוטותעםמוגבלותהשוהיםבור

תנאי מקיים לא הפעלה רישיון בעל כי מפקח מצא )ב(
מהתנאיםכאמורבסעיףקטן)א(,יודיעעלכךלממונהר

בסעיףזה- )ג(

"חוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות"-חוקהפיקוחעל
מעונותיוםלפעוטות,התשע"ט-2018;

"פעוט לפעוטות", יום "מעון "הממונה", וטיפול", "חינוך
בסיכון"ו"רישיוןהפעלה"-כהגדרתםבחוקהפיקוח

עלמעונותיוםלפעוטותר"

בחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-281981,בתוספתהראשונה,בפרט)מג(,68ר
אחרי"התשכ"ה-1965"יבוא"וכןהממונהלפיחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,

התשע"ט-2018ר"

תיקוןחוקהמרשם
הפליליותקנת

השבים-מס'22

תיקוןחוקבתידיןבחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-291992,בתוספת,בסופהיבוא:69ר
מינהליים-מס'15

ע"ר1938,תוס'1,עמ')ע(27,)א(31;ס"חהתשע"ח,עמ'114ר 25

ס"חהתשנ"ו,עמ'192ר 26

ס"חהתשכ"ה,עמ'48;התשע"ח,עמ'853ר 27

ס"חהתשמ"א,עמ'322;התשע"ח,עמ'893ר 28

ס"חהתשנ"ב,עמ'90;התשע"ח,עמ'27ר 29
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ועדתעררלפיסעיף56לחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,התשע"ט-2018ר" "28ר

תיקוןחוקמעונות
יוםשיקומיים-

מס'6

בחוקמעונותיוםשיקומיים,התש"ס-302000,אחריסעיף9יבוא:70ר

"פיקוחבמעוןיום
לפעוטות

יום9אר למעון להיכנס רשאי 8 סעיף לפי שמונה מפקח )א(
לפעוטותששוהיםבוגםפעוטותעםמוגבלות,לשםביצוע
בדיקהלבחינתעמידתושלבעלרישיוןההפעלהבתנאיםלפי
סעיף7)א(לחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטותהנוגעים

לחינוךוטיפולבפעוטותעםמוגבלותהשוהיםבור

תנאי מקיים לא הפעלה רישיון בעל כי מפקח מצא )ב(
מהתנאיםכאמורבסעיףקטן)א(,יודיעעלכךלממונהר

בסעיףזה- )ג(

"חוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות"-חוקהפיקוחעל
מעונותיוםלפעוטות,התשע"ט-2018;

ו"רישיון לפעוטות" יום "מעון "הממונה", וטיפול", "חינוך
הפעלה"-כהגדרתםבחוקהפיקוחעלמעונותיום

לפעוטותר"

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים-
מס'120

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-71-312000ר

בתוספתהראשונה,בפרט7א,אחריפרטמשנה)1(יבוא: )1(

החלטהשלרשותלפיחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,התשע"ט-2018ר"; )2("

בתוספתהשנייה,בסופהיבוא: )2(

לפעוטות, יום מעונות על הפיקוח לחוק 56)ב()2( סעיף לפי ערעור "26ר
התשע"ט-2018ר"

תיקוןחוקפעוטות
בסיכון)הזכות

למעוןיום(-מס'5

בחוקפעוטותבסיכון)הזכותלמעוןיום(,התש"ס-322000)בחוקזה-חוקפעוטות72ר
בסיכון(,בסעיף1,בהגדרה"מעוןיום",בסופהיבוא"וכןמעוןיוםלפעוטותכהגדרתו

בחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,התשע"ט-2018"ר

תיקוןחוק
למניעתהעסקה
שלעבריינימין

במוסדותמסוימים
-מס'10

בחוקלמניעתהעסקהשלעבריינימיןבמוסדותמסוימים,התשס"א-332001,בסעיף73,1ר
בהגדרה"מוסד",בפסקה)1(,אחרי"מעונותיוםומשפחתוניםלקטינים"יבוא"ובכללזה
מעוןיוםלפעוטותכהגדרתובחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,התשע"ט-2018"ר

פרק י"ב: תחילה, תחולה והוראות מעבר
תחילתושלחוקזהביוםא'באלולהתש"ף)1בספטמבר2019()להלן-יוםהתחילה(,74רתחילה

ואולםתחילתושלפרקז'-שנהמיוםכניסתןלתוקףשלתקנותראשונותלפיסעיף7ר

תקנותראשונות
ותחולהבהדרגה

תקנותראשונותלפיסעיפים7ו־77יובאולאישורהוועדהבתוךשנהמיוםפרסומו75ר )א(
שלחוקזה;אחתלשישהחודשיםהחלמיוםפרסומושלחוקזהועדלמועדהבאת
התקנותהראשונותכאמורלאישורהוועדה,ידווחוהשרושרהאוצרלוועדה,בכתב,

עלההתקדמותביישוםהוראותהסעיפיםהאמוריםר

ס"חהתש"ס,עמ'169;התשע"ח,עמ'853ר 30

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ח,עמ'957ר 31

ס"חהתש"ס,עמ'248;התשע"ח,עמ'894ר 32

ס"חהתשס"א,עמ'509;התשע"ז,עמ'331ר 33
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בתקנותלפיסעיף7,רשאיהשרלקבועכיהוראותהתקנותיחולובהדרגה,בהתאם )ב(
למספרהפעוטותהשוהיםבמעוןהיוםלפעוטות,החלבמועדשייקבעבהן)בחוקזה
-מועדההחלה(,ובלבדשבתוךחמששניםממועדפרסומןשלתקנותראשונותלפי

סעיף7הןיחולועלכלמעונותהיוםלפעוטותר

כלעודלאנכנסולתוקףתקנותראשונותלפיסעיף7אוכלעודלאהגיעמועד76ראישורראשוני )א(
ההחלהשנקבעבתקנותכאמורלגבימעוןיוםלפעוטות,רשאיהממונהלתתלמפעיל
שלמעוןיוםלפעוטותשמתקיימיםבוהתנאיםכמפורטלהלןאישורראשוני,במקום

רישיון,לגביאותומעון)בחוקזה-אישורראשוני(:

מתקיימותבוהוראותסעיף6)א(,למעטפסקה)4(שבו; )1(

המיקוםמתאיםלשהייתםשלפעוטותר )2(

אישורראשונייעמודבתוקפולתקופהשלשנה,והממונהרשאילחדשומעתלעתר )ב(

הוראותחוקזהלענייןרישיוןיחולו,בשינוייםהמחויבים,לענייןאישורראשוניר )ג(

הממונהרשאילתתאישורראשוניעודלפנייוםהתחילה,ובלבדשתחילתותהא )ד(
ביוםהתחילה,וכןלעשותאתכלהדרושלכךר

עלאףהאמורבסעיף4)א(,הגישמפעילשלמעוןיוםלפעוטותשפעלערביום )ה(
התחילהבקשהלקבלתאישורראשוניעדאותומועד,יהיההמפעילרשאילהמשיך
ולהפעילאתמעוןהיוםלפעוטותגםלאחריוםהתחילהעדלמתןהחלטתהממונה

בבקשהכאמורר

הוראותמעבר
לענייןמעוןיום
לפעוטותשפעל

ערבמועדההחלה
ובעליתפקידיםבו
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ההחלהשנקבעלגביו,לגבימישערבמועדההחלהמילאאתהתפקידשלגביונקבעו
דרישותכאמור,וביןהשאר,רשאיהשרלקבועפטורמתנאיםלענייןהשכלהאקדמית,
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