
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 11), התשס"ב2002*
1. בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב1962  1 (להלן  החוק העיקרי),

יבוא: (3) פסקה אחרי ,34 בסעיף
שהרכבה: השואה נפגעי לגבי השואה לנפגעי אפוטרופסות ועדת (4)"

הבריאות, משרד נציג (1)

השואה." נפגעי בעניני המטפל גוף נציג (2)

34 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 67 סעיף אחרי 67א2. סעיף הוספת

"ועדה לעניני
אפוטרופסות
שואה לנפגעי

לנפגעי אפוטרופסות לעניני ועדה ימנה והרווחה העבודה שר (א) 67א.
הרכבה: וזה השואה

ראשי סעד פקיד שהוא והרווחה העבודה משרד נציג (1)

קטינים, בעניני דין (סדרי הסער חוק לפי שנתמנה דין לסדרי
שהתמנה סעד פקיד או התשט"ו21955, ונעדרים), נפש חולי

הראשי; הסעד פקיד שהציע האמור החוק לפי
הבריאות; שר שיציע הבריאות, משרד נציג (2)

המשפטים. שר שיציע המשפטים, משרד נציג (3)

חסוי מאושפז שבו חולים בית מנהל קרובו, אפוטרופסו, החסוי, (ב)
בקשר שאלה.המתעוררת בכל לועדה לפנות רשאי בחסוי המטפל אדם וכל
לחסוי. אפוטרופוס בהחלפת או במינוי הצורך בדבר או בחסוי לטיפול

ליתן רשאית והיא (ב) קטן בסעיף כאמור פניה כל תבחן הועדה (ג)
לפנות ובן בחסוי לטיפול הנוגעים בענינים לאפוטרופוס המלצותיה את
להם ולהמליץ הכללי, ולאפוטרופוס לנציגו או לממשלה המשפטי ליועץ
זה." חוק לפי משפט לבית פניה לרבות סמכותם, פי על פעולות לנקוט

חוק3. בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א3 1991,  אחרי סעיף 23 יבוא: תיקון
בחולי טיפול
4 מסי  נפש "דיווח של

שירותי ראש
הנפש בריאות

של ומשפט חוק החוקה לועדת ירווח הנפש בריאות שירותי ראש 23א.
שואה בנפגעי הטיפול על שנה, בכל באפריל .1 מ יאוחר לא הכנסת,
במערכת בריאות הנפש בשנה שקדמה להגשת הדוח; הדיווח יכלול, בין
ניצולי מספר את החולים, בבתי ששהו השואה ניצולי מספר את השאר,
במסגרת לדיור שעברו כאלה לרבות החולים מבתי שהשתחררו השואה
שיקום נכי נפש בקהילה לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס4 2000,
בדבר פירוט הריווח יכלול כן שנפטרו; המאושפזים השואה ניצולי ומספר
להם מונה לא ואם אפוטרופוס, להם שיש המאושפזים הניצולים מספר

לכך." הנימוקים את אפוטרופוס,

 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בסיון התשס"ב (4 ביוני 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
3073,  מיום ט"ז בשבט התשס"ב (29 בינואר 2002), עמ' 230.

1 ס"ח התשכ"ב, עמ' 120; התשנ"ו, עמ' 363.
2  ס"ח התשט"ו, עמ' 126.
3 ס"ח התשנ"א, עמ' 58.
4 ס"ח התש"ס, עמ' 231.



למינוי מועד
לעניני ועדה
אפוטרופסות

השואה לנפגעי

2 בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק 76א סעיף לפי הועדה את ימנה והרווחה העבודה שר .4
זה. חוק של פרסומו מיום ימים 60 בתוך זה, לחוק

שרון אריאל
הממשלה ראש

שטרית מאיר

המשפטים שר
דהן נסים
הבריאות שר

קצב משה
המדינה נשיא

בורג אברהם

הכנסת ראש יושב


