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חוק המועצה לגיל הרך, התשע"ז-2017*

פרק א': מטרה והגדרות

מטרתושלחוקזהלקדםאתהטיפולבילדיםבגילהרךואתהתפתחותםהגופנית1פמטרתהחוק
והשכלית,להבטיחאתבריאותםהפיזיתוהנפשיתואתמילויצורכיהםהחינוכיים,
החברתיים,הפיזייםוהרגשייםולתתלהםתנאיםנאותיםוסביבהטיפולית-חינוכית

הולמתומותאמת,שיאפשרולהםשוויוןהזדמנויותבחייהםהבוגריםפ

בחוקזה-2פהגדרות

"הגילהרך"-מלידהעדתחילתהלימודיםבכיתהא';

"ועדתהשרים"-ועדתהשריםלענייניהגילהרךשהוקמהלפיהוראותסעיףר1;

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

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

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

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

וצמצוםהעוני,והכולאםהםנוגעיםלגילהרך;

"השר"-שרהחינוךפ

פרק ב': המועצה לגיל הרך

הקמתהמועצה
לגילהרך

מוקמתבזההמועצהלגילהרך)בחוקזה-המועצה(,שתפעלבמסגרתמשרדהחינוךפ3פ

תפקידיהמועצההם:4פתפקידיהמועצה

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

העדיפויותליישוםהתכניתהאמורה;

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

והכוללשםהטיפולבהם;

לתאםביןמשרדיהממשלהלרשויותהמקומיותבכלהנוגעלצרכיםשלילדים )3(
עםמוגבלותבגילהרך;

להמליץעלאמותמידהבתחוםהגילהרךועלדרכייישוםואכיפהשלאמות )4(
המידההאמורות;
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העוסקים מאנשימקצוע ההכשרההמקצועיתהנדרשת לגבשהמלצותלגבי )ר(
בתחוםהגילהרך,לרבותההכשרההמקצועיתהנדרשתמאנשימקצועלטיפולבילדים

עםמוגבלותבגילהרך;

לקדםפעולותהסברהבתחוםהגילהרך; )פ(

להמליץעלדרכיהערכהומדידהאיכותיתוכמותיתשלפעילותהמוסדותבתחום )7(
הגילהרךושלההכשרותשלאנשיהמקצועהעוסקיםבתחוםהגילהרך;

להקיםולנהלמרכזלאומילמידעולמחקרבתחוםהגילהרךכאמורבסעיף11; )ר(

להמליץעלתכניותליצירתרצףביןהמסגרותהמיועדותלגילהרךוביןמסגרות )9(
כאמורלבתיהספר,לרבותבחינוךהמיוחד;

לייעץלוועדתהשריםפ )10(

המועצהרשאיתלמנותועדותמייעצות,מקרבחבריהושלאמקרבחבריה,לתקופהרפועדותמייעצות
שתקבעולמטרותשתקבע,ולמנותיושביראשלוועדותאלה,והכוללפינוהלשתקבע

המועצהפ

הזמנתמומחים
ובעליידע

המועצהרשאיתלזמןלדיוניהמומחיםובעליידעבנושאיםמקצועייםאולבקשמהםפפ
חוותדעתאםראתהשהדברדרושלהלשםגיבושעמדתהפ

בשנה7פסדריעבודה פעמים ארבע המועצהלפחות את המועצהאוסגנויכנסו יושבראש )א(
קלנדריתפ

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

משרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםפ

החלטותהמועצהיתקבלוברובקולותשלחבריהמועצההמשתתפיםבהצבעה, )ג(
ובהםשלושהחבריםשהםנציגימשרדיממשלהשוניםלפחות;היוהקולותשקולים,

יכריעיושבראשהמועצה,ובהעדרו-סגנופ

המועצהתפרסםלציבוראתסדרהיוםהצפוישלישיבותהמועצה,וכןתפרסם )ד(
לאחרהישיבותאתההחלטותשהתקבלובהןפ

המועצהתקבעאתסדריעבודתהונהליה,ככלשלאנקבעולפיחוקזהפ )ה(

קיוםהמועצה,סמכויותיה,תוקףהחלטותיהופעולותיהלאייפגעומחמתשהתפנהרפתוקףפעולות
מקומושלחברמחבריהפ

גמולוהחזר
הוצאות

חברהמועצה,למעטסגןיושבראשהמועצה,לאיהיהזכאילגמולבעדחברותו9פ )א(
השתתפותו לצורך שהוציא סבירות הוצאות החזר לקבל זכאי יהיה אך במועצה,

בישיבותהמועצה,ובלבדשאינוזכאילקבלהחזרבעבורהוצאותאלהממקוראחרפ

חברהמועצהשהואעובדהמדינה,עובדגוףמתוקצבאועובדבאותוגוףשהוא )ב(
מייצגבמועצהלאיהיהזכאילהחזרהוצאותכאמורבסעיףקטן)א(פ

סגןיושבראשהמועצהיהיהזכאילקבלשכראוגמול,לפיהוראותשיקבעוהשר )ג(
ושרהאוצרפ

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

במשרדיהממשלהוברשויותהמקומיותפ

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

הואבמסגרתסמכויותיה,כפישתקבעועדתהכנסתפ

ועדתהשריםתקייםדיוןבדוחהשנתילאחרהגשתופ )ג(

מרכזלאומילמידע
ולמחקרבתחום

הגילהרך

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

הגילהרךוהעמדתהמידעלשימושעבודתהמועצהפ

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

שלאדםאףשאינהבגדרמידעכאמורפ

מרכזהמידעיפעללהאחדתהשימוששלמשרדיהממשלהוהרשויותהמקומיות )ג(
במונחיםהנוגעיםלתחוםהגילהרךפ

פעילותמרכזהמידעבתחוםהחינוךתיעשהבשיתוףפעולהעםהרשותהארצית )ד(
למדידהוהערכהבחינוךשבמשרדהחינוך;פעילותמרכזהמידעבתחומיםאחרים
תיעשהבשיתוףפעולהעםיחידותהמחקרשלמשרדיהממשלה,ככלשהתחוםנוגע

אליהןפ

פרק ג': חברי המועצה

השריהיהיושבראשהמועצהוהואימנה22חבריםנוספים,והם:12פחבריהמועצה )א(

אדםבעלידערב,מומחיותוניסיוןרבמוכחבנושאאחדלפחותבתחום )1(
הגילהרך,שימונהבהתייעצותעםשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,

והואיהיהסגןיושבראשהמועצהוינהלאתעבודתה;

שניעובדימשרדהבריאות,בעליזיקהלנושאאחדלפחותבתחוםהגילהרך, )2(
ולפחותאחדמהםבעלזיקהלבריאותהציבור,שימונולפיהמלצתשרהבריאות;

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

עובדמשרדהאוצר,שימונהלפיהמלצתשרהאוצר; )4(

עובדמשרדהמשפטים,שימונהלפיהמלצתשרהמשפטים; )ר(

שניעובדימשרדהחינוך,בעליזיקהלנושאאחדלפחותבתחוםהגילהרך; )פ(

שנינציגיםשימונולפיהמלצתשרהפנים,האחדמקרבעובדימשרדווהשני )7(
ראשרשותמקומיתאוסגנו;

עובדמרכזהשלטוןהמקומי,בעלזיקהלנושאאחדלפחותבתחוםהגיל )ר(
הרך,שימונהלפיהמלצתיושבראשמרכזהשלטוןהמקומי;

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

במשרדיהממשלהוברשויותהמקומיותפ

דוחשנתי

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

הואבמסגרתסמכויותיה,כפישתקבעועדתהכנסתפ

ועדתהשריםתקייםדיוןבדוחהשנתילאחרהגשתופ )ג(

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

הגילהרךוהעמדתהמידעלשימושעבודתהמועצהפ

מרכזלאומילמידע
ולמחקרבתחום

הגילהרך

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

שלאדםאףשאינהבגדרמידעכאמורפ

מרכזהמידעיפעללהאחדתהשימוששלמשרדיהממשלהוהרשויותהמקומיות )ג(
במונחיםהנוגעיםלתחוםהגילהרךפ

פעילותמרכזהמידעבתחוםהחינוךתיעשהבשיתוףפעולהעםהרשותהארצית )ד(
למדידהוהערכהבחינוךשבמשרדהחינוך;פעילותמרכזהמידעבתחומיםאחרים
תיעשהבשיתוףפעולהעםיחידותהמחקרשלמשרדיהממשלה,ככלשהתחוםנוגע

אליהןפ

פרק ג': חברי המועצה

השריהיהיושבראשהמועצהוהואימנה22חבריםנוספים,והם:12פ חבריהמועצה)א(

אדםבעלידערב,מומחיותוניסיוןרבמוכחבנושאאחדלפחותבתחום )1(
הגילהרך,שימונהבהתייעצותעםשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,

והואיהיהסגןיושבראשהמועצהוינהלאתעבודתה;

שניעובדימשרדהבריאות,בעליזיקהלנושאאחדלפחותבתחוםהגילהרך, )2(
ולפחותאחדמהםבעלזיקהלבריאותהציבור,שימונולפיהמלצתשרהבריאות;

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

עובדמשרדהאוצר,שימונהלפיהמלצתשרהאוצר; )4(

עובדמשרדהמשפטים,שימונהלפיהמלצתשרהמשפטים; )ר(

שניעובדימשרדהחינוך,בעליזיקהלנושאאחדלפחותבתחוםהגילהרך; )פ(

שנינציגיםשימונולפיהמלצתשרהפנים,האחדמקרבעובדימשרדווהשני )7(
ראשרשותמקומיתאוסגנו;

עובדמרכזהשלטוןהמקומי,בעלזיקהלנושאאחדלפחותבתחוםהגיל )ר(
הרך,שימונהלפיהמלצתיושבראשמרכזהשלטוןהמקומי;

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

ובלבדששניאנשיהסגלכאמורלאיהיומאותומוסדלהשכלהגבוהה;

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

אחדימונהלפיהמלצתשרהבריאות;

נציגארגוניםהמפעיליםמעונותיום,שימונהלפיהמלצתשרהעבודה )11(
הרווחהוהשירותיםהחברתיים;

רופאמומחהברפואתילדים,שימונהלפיהמלצתהארגוןהמקצועיהמייצג )12(
אתהמספרהגדולביותרשלרופאיםהעוסקיםברפואתילדיםבישראלפ

הודעהעלמינויהמועצה,עלהרכבהועלכלשינויבהרכבהתפורסםברשומותפ )ב(

משמעת בעבירת או פלילית בעבירה שהורשע מי המועצה לחבר ימונה לא )ג(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילכהןכחברהמועצה,אומי

שהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהפליליתאוקובלנהבעבירתמשמעתכאמורפ

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

יהיהמקרבהאוכלוסייההחרדיתואחדלפחות-מקרבהאוכלוסייההערביתפ

תקופתכהונתושלחברהמועצה,מלבדהשר,תהיהארבעשנים,ואפשרלשוב14פתקופתכהונה )א(
ולמנותולתקופתכהונהנוספתאחתבלבדפ

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

לתקופתכהונהנוספתאחתבלבדפ

פקיעתכהונה,
העברהמכהונה

והשעיהמכהונה

חברהמועצהיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתובהתקייםאחדמאלה:ר1פ )א(

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשר; )1(

חדללהתקייםבותנאימהתנאיםלמינויוכאמורבסעיף12; )2(

הואהורשעבעבירהכאמורבסעיף12)ג(פ )3(

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

ההיעדרויותלענייןסעיףקטןזהפ

הוגשנגדחברהמועצהכתבאישוםבעבירהפליליתאוקובלנהבעבירתמשמעת )ג(
כאמורבסעיף12)ג(,רשאיהשרלהשעותומכהונתועדלמתןפסקדיןסופיבעניינופ

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

שלואותפקידאחרשלופ

חברהמועצהלאיטפלבמסגרתתפקידובנושאהעלוללגרוםלולהימצא,במישרין )ב(
אובעקיפין,במצבשלניגודענייניםביןמילויתפקידוכחברהמועצהלביןענייןאישי

שלואותפקידאחרשלופ

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

המידעהנוגעלענייןולאיטפלבנושאכאמורבאותוסעיףקטןפ

עלאףהאמורבסעיףזה,רשאיחברהמועצהלהביאבחשבוןגםאתעניינםשל )ד(
הגוףאוהאוכלוסייהשהואנציגם,ככלשהםקשוריםלחוקזה,ולאיראואותוכמצוי

במצבשלניגודענייניםבשלכךבלבדפ

בסעיףזה- )ה(

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

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

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

אחראיםבואוענייןשלשותף,מעסיקאועובדשלואושלקרובו;

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

נכדה,לרבותחורגים,וכלאדםהסמוךעלשולחנופ

התפטרחברהמועצהמתפקידואוחדלמסיבהאחרתלכהןכחברהמועצהלפני17פמינויממלאמקום )א(
תוםתקופתכהונתו,ימנההשרחבראחרבמקומובאותההדרךשבההתמנהאותו

חברולמשךיתרתתקופתכהונתופ

חברהמועצהשנבצרממנולמלאאתתפקידובמשךתקופההעולהעלשלושה )ב(
חודשיםאוחברהמועצהשהושעהלפיסעיףר1)ג(,רשאיהשרלמנותלוממלאמקום
באותההדרךשבההתמנהאותוחברולמשךהתקופהשבהנבצרממנולמלאאת

תפקידואולמשךתקופתההשעיה,לפיהענייןפ

פרק ד': ועדת שרים לענייני הגיל הרך ותקציב

ועדתשרים
לענייניהגילהרך

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

ושרהפניםפ

ועדתהשריםתדוןבתכניתהלאומיתהרב־שנתיתשהכינההמועצהותאשר)ב( )1(
אותהבשינוייםשעליהםתחליטהוועדהפ

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

אחרת;המועצהתפקחעלביצועהתקציבפ

לאימונהולאיכהןכחברהמועצהמישעלוללהימצא,במישריןאובעקיפין,פ1פ )א(
באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםביןמילויתפקידוכחברהמועצהלביןענייןאישי

שלואותפקידאחרשלופ

ניגודעניינים

חברהמועצהלאיטפלבמסגרתתפקידובנושאהעלוללגרוםלולהימצא,במישרין )ב(
אובעקיפין,במצבשלניגודענייניםביןמילויתפקידוכחברהמועצהלביןענייןאישי

שלואותפקידאחרשלופ

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

המידעהנוגעלענייןולאיטפלבנושאכאמורבאותוסעיףקטןפ

עלאףהאמורבסעיףזה,רשאיחברהמועצהלהביאבחשבוןגםאתעניינםשל )ד(
הגוףאוהאוכלוסייהשהואנציגם,ככלשהםקשוריםלחוקזה,ולאיראואותוכמצוי

במצבשלניגודענייניםבשלכךבלבדפ

בסעיףזה- )ה(

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

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

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

אחראיםבואוענייןשלשותף,מעסיקאועובדשלואושלקרובו;

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

נכדה,לרבותחורגים,וכלאדםהסמוךעלשולחנופ

התפטרחברהמועצהמתפקידואוחדלמסיבהאחרתלכהןכחברהמועצהלפני17פ )א(
תוםתקופתכהונתו,ימנההשרחבראחרבמקומובאותההדרךשבההתמנהאותו

חברולמשךיתרתתקופתכהונתופ

מינויממלאמקום

חברהמועצהשנבצרממנולמלאאתתפקידובמשךתקופההעולהעלשלושה )ב(
חודשיםאוחברהמועצהשהושעהלפיסעיףר1)ג(,רשאיהשרלמנותלוממלאמקום
באותההדרךשבההתמנהאותוחברולמשךהתקופהשבהנבצרממנולמלאאת

תפקידואולמשךתקופתההשעיה,לפיהענייןפ

פרק ד': ועדת שרים לענייני הגיל הרך ותקציב

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

ושרהפניםפ

ועדתשרים
לענייניהגילהרך

ועדתהשריםתדוןבתכניתהלאומיתהרב־שנתיתשהכינההמועצהותאשר)ב( )1(
אותהבשינוייםשעליהםתחליטהוועדהפ

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

אחרת;המועצהתפקחעלביצועהתקציבפ

ס"חהתשכ"ח,עמ'234פ פ
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