חוק פעוטות בסיכון )הזכות למעון יום( ,התש"ס*2000
הגדרות

.1

בחוק זה



''מעון יום"  מעון ,כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות ,התשכ"ה ,1 1965המשמש לשהות
יומית של פעוטות ,לרבות משפחתון:
"משפחתון"  מקום שבו שוהים לא יותר מ 5פעוטות ,והמוחזק ומנוהל בידי מטפלת
שהוכשרה לתפקיד על ידי משרד העבודה והרווחה,
"פעוט"  מי שטרם מלאו לו  56חודשים ב 1בספטמבר של אותה שנת לימודים ,הנמצא
בישראל;
"הועדה" 

כהגדרתה בתקנות הפיקוח על מעונות )אחזקת ילדים במעון רגיל( ,התשכ"ו

;*1965

"השר"  שר
פעוט בסיכון

מצבי סיכון

העבודה והרווחה.

פעוט בסיכון הוא פעוט הנמצא במצב שיש בו חשש ממשי להתפתחותו התקינה,
.2
שהועדה קבעה לגביו כי הוא נמצא במצב סיכון ועקב כך הוא צריך לשהות במעון יום ,כדי
למנוע את הוצאתו מביתו.
.3

מצב סיכון לענין סעיף  2הוא אחד מאלה:
) (1לפי דעתו של עובד סוציאלי ועל סמך חוות רעת רפואית הפעוט מוכה או
שצרכיו

ההתפתחותיים אינם נענים;

) (2אחד מהורי הפעוט אינו מתפקד כראוי מסיבות שונות ,לרבות מחלת נפש,
אלכוהוליזם ,התמכרות לסמים ,פיגור ,נכות קשה ,זנות ,עבריינות או מחלה כרונית
של אחד מבני המשפחה;
) (3הפעוט נולד בלידת שלישיה ,רביעיה או יותר;

) (4משפחתו של הפעוט נמצאת בארץ תקופה שאינה עולה על  5שנים ,והוא נמצא
בסיכון גבוה עקב משבר כתוצאה מתהליך הקליטה בארץ;
* נתקבל בכנסת ביום טו בתמוז התש"ס ) 18ביולי  ;(2000הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2882מיום י' בסיון התשס ) 13ביוני  ,(2000עמ' .412

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .48
 2ק"ת התשכ"ו ,עמ' .120

) (5הפעוט מעוכב התפתחות ,על סמך אישור רופא ילדים בעל ניסיון בתחום
התפתחות הילד או פסיכולוג התפתחותי.
.4

)א(

קבעה וערה כי פעוט הוא פעוט בסיכון ,זכאי הפעוט לשהות במעון יום הסמוך

הזכות למעון
יום

למקום מגוריו.

)ב( השר יקבע כללים ברבר שיעור השתתפות החייב במזונותיו של הפעוט
שבסיכון בתשלום בעבור שהותו של הפעוט במעון יום.
השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא יתקין ,באישור ועדת העבודה הרווחה
.5
והבריאות של הכנסת ,תקנות לביצועו ,לרבות בדבר דרבי הפניה לועדה; תקנות לפי סעיף
זה יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לא יאוחר מיום ג' בחשון
התשס"א )ו בנובמבר .(2000
.6

תחילתו של חוק זה ביום ח' באייר התשס"א

)1

במאי

תחילה

ו.(200

 .7הזכאות למעון יום תוחל ,לפי הוראות חוק זה ,בהדרגה ,עד יום י' באייר התשס"ד
) 1במאי  ,(2004על פי צווים שייתן השר ,ובהתאם להוראות שייקבעו בהם ,בהתייעצות עם
ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.
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