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בסעיף  27לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
,1
החוק העיקרי( 
)(1

התשכי'ב) 11962להלן
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במקום כותרת השוליים יבוא "שלילת האפוטרופסות או הגבלתה" ;

) (2בסוסו יבוא י'הוא הדין אם הוכח להנחת דעתו של בית המשפט כי נתמלאו
התנאים שבהם היה בית משפט שלום נוקט כלפי ההורה בדרך האמורה",
.2
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בסעיף  28לחוק העיקרי 
)(1

במקום כותרת השוליים יבוא "אפוטרופוס בנוסף על הורה" ;

) (2אחרי "לסי פרק זה" יבוא "או שבית המשפט קבע ,בהחלטה מנומקת ,כי
ההורה נמנע ,ללא סיבה סבירה ,מלמלא את חובותיו האמורות ,כולן או מקצתן".
.3
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בסעיף  33לחוק העיקרי 
) (1בפסקה ) ,(1בסופה יבוא "או הוגבלה לפי סעיף  29או שהם אינם מסוגלים
למלא כלפי הקטין את חובותיהם לפי הפרק השני או שהם נמנעים ,ללא סיבה סבירה,
מלמלא את חובותיהם האמורות ,כולן או מקצתן" ;
)(2

האמור בסעיף יסומן )א( ואחריו יבוא '.
")ב( בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם יכול שתוגש בידי בן זוגו או קרובו
או בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו".

.4

האמור בסעיף  56לחוק העיקרי יסומן )א( ואחריו יבוא :
")ב( שר המשסטים רשאי לקבוע כללים בדבר השכר שבית המשפט רשאי
לקבוע לאפוטרופסים".
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בסעיף  63לחוק העיקרי ,בסיפה ,במקום "או רכושו" יבוא "רכושו או עזבונו".

,6

בסעיף  65לחוק העיקרי ,אחרי " "37יבוא "."50
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בסעיף  68לחוק העיקרי 
)(1

אחרי "אמצעים זמניים" יבוא "או קבועים" ;

)(2

האמור בסעיף יסומן )א( ואחריו יבוא :
")ב( היתה הבקשה להורות על ביצוע ניתוח או על נקיטת אמצעים רפואיים
אחרים ,לא יורה על כך בית המשפט אלא אם שוכנע ,על פי חוות דעת
רפואית ,כי האמצעים האמורים דרושים לשמירת שלומו הגופני או הנפשי
של הקטין ,פסול הדין או החסוי".
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בסעיף  75לחוק העיקרי 
)(1

המספר "  "28יימחק ;

)(2

אחרי "לפי חוק זה" יבוא "למעט החלטה לפי סעיף ; "28

) (3בסופו יבוא "החלטה לפי סעיף  28ניתנת לערעור לפני הרכב של שלושה
שופטים של אותו בית משפט שנתן את ההחלטה".
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