חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה) ,התשע"ב—*2012
תיקון חוק הכשרות
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תיקון חוק עדכון
כתובת

.3

בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב—1962 ,1בסעיף  ,18במקום סעיף
קטן (ב) יבוא:
"(ב) ( )1גוף המנוי הן בתוספת לחוק זה והן בתוספת לחוק עדכון כתובת ,התשס"ה—
2005( 2בסעיף זה — חוק עדכון כתובת) ,ומחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע
בכתב להורה בעניין ילדו הקטין ,ישלח את המידע גם לכתובת הנוספת למשלוח
דואר לקטין כאמור בחוק עדכון כתובת.
( )2גוף המנוי בתוספת לחוק זה ואינו מנוי בתוספת לחוק עדכון כתובת,
המחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע להורה בעניין ילדו הקטין ,שקיבל
מהורה של קטין הודעה בכתב על רצונו לקבל את המידע בנפרד מהמידע שנמסר
להורהו האחר ,ימסור את המידע גם להורה המבקש.
(ג) עם קבלת הודעה בכתב כאמור בסעיף קטן (ב)( )2או קבלת בקשה לרישום כתובת
נוספת כאמור בסעיף 2א לחוק עדכון כתובת (בסעיף זה — בקשה) ,ישלח גוף המנוי
בתוספת או פקיד הרישום כהגדרתו בחוק האמור ,לפי העניין ,הודעה על הבקשה למען
הרשום של הקטין.
(ד) לא יישלח ולא יימסר מידע בעניין קטין על ידי גוף המנוי בתוספת או על ידי פקיד
רישום כהגדרתו בחוק עדכון כתובת ,אם הורה או גורם אחר המציא להם החלטה של
בית משפט שלפיה נשללה או הוגבלה לעניין זה האפוטרופסות של ההורה שהגיש את
הבקשה ,או החלטה של בית משפט המונעת את מסירת המידע כאמור לאותו הורה.
(ה) שר המשפטים ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,רשאי ,בצו ,לשנות
את התוספת".
בחוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה—1965 ,3בסעיף (2א) ,אחרי פסקה (11א) יבוא:
"(11ב) כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין ,לפי הוראות סעיף 2א לחוק עדכון כתובת,
התשס"ה—.";2005
בחוק עדכון כתובת ,התשס"ה—2005— 4
( )1בסעיף  ,1בהגדרה "עדכון כתובת" ,בסופה יבוא "או רישום כתובת נוספת למשלוח
דואר לקטין או שינויו ,לפי הוראות סעיף 2א;";
()2

אחרי סעיף  2יבוא:

"כתובת נוספת
למשלוח דואר לקטין

2א.

(א) הורהו של קטין אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין
אינו המען הרשום של ילדו הקטין ,רשאי לבקש מפקיד
הרישום לרשום את מענו הרשום במרשם האוכלוסין או את
כתובתו למשלוח דואר לפי סעיף  ,2ככתובת נוספת למשלוח
דואר לקטין.
(ב) הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א) ,ירשום פקיד
הרישום כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין ,בכפוף להוראות
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