
1 סעיף תיקון

התש"ס2000* ,(4 מס' (תיקון במפגרים) (טיפול הסעד חוק
 ו בסעיף העיקרי), החוק  (להלן התשכ"ט1969י במפגרים), (טיפול הסעד בחוק .1

יבוא: טיפול" "דרך ההגדרה במקום (1)

""דרך טיפול"  לרבות סידור חוץ ביתי וסידור יומי;";
יבוא: נעול" "מעון ההגדרה אחרי (2)

בקהילה, בדיור אומנת, במשפחה במעון, מפגר של החזקתו  ביתי" חוץ ""סידור
והרווחה; העבודה שר שקבע כפי לביתו מחוץ אחר במקום או

או מוגנת תעסוקה במסגרת טיפולי, יום במרכז מפגר של שהותו  יומי" "סידור
והרווחה;". העבודה שר שקבע כפי אחרת, יומיתטיפולית במסגרת

יבוא:הוספת סעיף 7% העיקרי לחוק 7 סעיף אחרי .2

"הזכות לסידור
ביתי חוץ

יומי ולסידור

למפגר יומי סידור או ביתי חוץ סידור על אבחון ועדת החליטה (א) 7א.
ביותר. לו המתאים הסידור סוג את גם תקבע מסוים

עדיפות האבחון ועדת תיתן ביתי החוץ הסידור סוג בקביעת (ב)
בקהילה. המפגר של לדיורו

סידור תהיה בו הטיפול דרך כי החליטה האבחון שועדת מפגר (ג)
מהמדינה זה, חוק להוראות כפוף אותו לקבל זכאי יומי, סידור או ביתי חוץ
כללים והרווחה, העבודה שר שקבע כללים ולפי באופן במקום, מטעמה, או
או ביתי חוץ סידור של מסוימים לסוגים שייקבעו יכול זה קטן סעיף לפי

יומי. סידור
של השתתפותו שיעור את לקבוע רשאי והרווחה העבודה שר (ר)
משפחה דיני לתיקון לחוק 3 סעיף לפי במזונותיו שחייב מי של או מפגר
או ביתי החוץ הסידור בהוצאות חיובו, ובמידת התשי'ט21959, (מזונות),
שר שיקבע ובשיעורים כללים פי על הכל לו, שיינתן היומי הסידור

לסוגים. או כלל דרך והרווחה העבודה
בסעיף כאמור מפגר מתגורר שיפוטה שבתחום מקומית רשות (ה)
הסידור או ביתי החוץ הסידור של הכוללת העלות במימון תשתתף (ג) קטן
בסעיף כאמור העצמית ההשתתפות שיעור למעט לו, שיינתן היומי
קטן (ד), בשיעור של 25%; שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע הוראות
לפי תקנות במקום או בנוסף וזאת המפגר, של מגוריו מקום קביעת לענין

חוק שירותי הסעד, התשי"ח3 1958, שענינן קביעת מקום מגורים.'

הדרגתית בטבתהחלה ז' יום עד זה, חוק הוראות לפי תוחל, יומי ולסידור ביתי חוץ לסידור הזכאות .3
התשס"ד (1 בינואר 2004) בהדרגה, על פי צווים שייתן שר העבודה והרווחה בהתאם
הכנסת. של והבריאות הרווחה העבודה ועדת עם בהתייעצות בהם, שייקבעו להוראות

ברק אהוד
הממשלה ראש

ויצמן עזר
המדינה נשיא

בורג אברהם
הכנסת ראש יושב

ישי אליהו
והרווחה העבודה שר

,2859 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2000 ביוני 13) התשס בסיון י' ביום בכנסת נתקבל *

מיום ז' באדר כי התשס (14 במרס 2000), עמ' 326.
1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשנ"ו, עמ' 163.

2 ס"ח התשי"ט, עמ' 72.
3 ס"ח התשי"ח, עמ' 103.


