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חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז-2017*

פרק א': הגדרות

בחוקזה-1פהגדרות

"חוקלימודחובה"-חוקלימודחובה,התש"ט-11949;

"חוקלפיקוחעלאיכותהמזון"-חוקלפיקוחעלאיכותהמזוןולתזונהנכונהבצהרונים,
התשע"ז-פ2201;

"ילד"ו"מוסדחינוך"-כהגדרתםבחוקלימודחובה;

"הממונה"-מישהשרמינהלפיסעיף2;

"מפעילצהרון"-ביןבעצמווביןבאמצעותמימטעמו,וכןמנהלצהרוןאובעליםשל
צהרון;

"מרכזקהילתי"-מבנהציבורהמיועדאומשמשדרךכלללקיוםפעילותקהילתית
אוחברתית;

ג',המשמשתלשהות "צהרון"-מסגרתחינוכיתבלתי־פורמליתלילדיםעדכיתה
יומיתשלילדיםכאמורחמישהימיםבשבועופועלתלאחרשעותהלימודיםאו
בתקופותשלחופשותלימודיםבמהלךשנתהלימודים,ומתקייםבהאחדאלה:

היאפועלתבשטחמוסדחינוך,למעטמוסדחינוךשהמדינהאורשות )1(
מקומיתאינןמשתתפותבתקציבו,במישריןאובעקיפין;

היאמופעלתעלידירשותמקומיתאומימטעמהבשטחמרכזקהילתי; )2(

היאמופעלתעלידיחברהממשלתיתבשטחמרכזקהילתי; )3(

"רשותמקומית"-עירייה,מועצהמקומיתאומועצהאזורית;

"השר"-שרהחינוךפ

פרק ב': הממונה

השרימנה,מביןעובדימשרדו,ממונהלענייןחוקזה;הממונהיהיהאחראילפיקוח2פמינויממונה )א(
עלהפעלתצהרוניםלפיחוקזהפ

הודעהעלמינויהממונהתפורסםברשומותפ )ב(

פרק ג': הפעלת צהרון וניהולו ומחיר מרבי

הפעלתצהרון
וניהולו

לאיפעילאדםצהרוןולאינהלאותו,אלאבהתאםלהוראותלפיחוקזהפ3פ

תצהירשלמפעיל
צהרון

מפעילצהרוןיגישלממונהתצהירכיהואעומדבהוראותלפיחוקזה;התצהיר4פ )א(
ייחתםבידיהמפעילאומישמורשהלכךמטעמו,ואםהואתאגיד-בידימורשה
חתימהשלהתאגיד;לענייןמפעילצהרוןהמנויבפסקה)2(להגדרה"צהרון"-הרשות

המקומיתשהצהרוןפועלבתחומהתגישתצהירכאמורלממונהפ

מועדיהגשתו, לענייןהתצהיר,ובכללזההוראותלעניין יקבעהוראות השר )ב(
המסמכיםשיצורפולווהפרטיםשיכלול,וביןהשארפרטיםלענייןהספקהשלמזון

לצהרון,ורשאיהואלקבועהוראותשונותלסוגיםשוניםשלצהרוניםפ

התקבלבכנסתביוםג'באבהתשע"ז)פ2ביולי2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *
-פ72,מיוםכ"הבתמוזהתשע"ז)19ביולי2017(,עמ'ר24פ

ס"חהתש"ט,עמ'7ר2פ 1
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הודעהלרשות
המקומית

מפעילצהרוןשאינורשותמקומיתאומימטעמהיודיעלרשותהמקומיתשהואפועלרפ
בתחומהעלפתיחתהצהרוןוהפעלתו,והכולכפישיקבעהשרפ

תנאיםלפתיחת
צהרוןולהפעלתו

השר,באישורועדתהחינוךהתרבותוהספורטשלהכנסת,יקבעתנאיםלפתיחתצהרוןפפ
ולהפעלתו,ורשאיהואלקבועתנאיםשוניםלפיסוגיםשוניםשלצהרוניםאולפימספר

הילדיםהשוהיםבצהרוןאוגילם,כמפורטלהלן:

תנאיםואמצעיםהדרושיםלהפעלתוהתקינהשלהצהרון,ובכללזהתנאים )1(
פיזיים,בטיחותייםוסביבתיים,ובלבדשתקנותבענייןתברואהוהזנהייקבעובהסכמת

שרהבריאות;

תנאיםהנדרשיםמממלאיתפקידיםבצהרון,ורשאיהשרלקבועתנאיםשונים )2(
לסוגיםשוניםשלממלאיתפקידים,ובכללזהתנאיםלענייןניסיוןוהכשרהמקצועית,

לרבותהשתלמויותוהדרכותועמידהבבחינותמקצועיות;

השירותיםשיינתנובכלסוגצהרון,לרבותסדרהיום,התכניתהחינוכיתוהמזון )3(
שיוגש,והוראותלענייןאיכותהשירותים,תדירותםובידימייינתנו)בחוקזה-סל

השירותים(;

תקןממלאיתפקידיםבצהרוןוהיחסביןמספרםוביןמספרהילדיםהשוהים )4(
בצהרוןפ

סייגיםלהפעלת
הצהרוןולהעסקת

עובדיםבצהרון

לאיפעילאדםצהרוןולאיעסיקאדםעובדבצהרוןאםהתקייםבואחדמאלה:7פ )א(

הואהורשעבעבירתמיןכהגדרתהבחוקלמניעתהעסקהשלעבריינימין )1(
במוסדותמסוימים,התשס"א-32001;

נודעלממונהכיהואהורשעבעבירהאשרמפאתמהותה,חומרתהאו )2(
נסיבותיהאיןהואראוילעבודבצהרון,אושהוגשנגדוכתבאישוםבעבירה

כאמורפ

לאיעסיקאדםעובדבצהרוןאםנודעלממונהכיישבהתנהגותומשוםהשפעה )ב(
מזיקהעלילדיםפ

נודעלממונהכיהתקייםבעובדבצהרוןסייגמהסייגיםהמנוייםבסעיפיםקטנים )ג(
)א(או)ב(,רשאיהואלדרושכיהעובדיפוטר,לאחרשנתןלנוגעבדברהזדמנותנאותה

להשמיעאתטענותיו;לאקוימההוראתהממונהלענייןזה,יחולוהוראותפרקה'פ

מישרואהאתעצמונפגעעלידידרישתפיטוריןכאמורבסעיףקטן)ג(,רשאי )ד(
להשיגעלכך,בתוך21ימיםמהיוםשהודעלועלהדרישה,לפניהמנהלהכללישל

משרדהחינוךפ

תזונהומזון
בצהרון

לאיתקשרמפעילצהרוןבקשרלמכירהולהספקהשלמזוןלצהרוןשהואמפעילרפ )א(
אלאעםספקמזוןמורשהכהגדרתובחוקלפיקוחעלאיכותהמזון)בסעיףזה-ספק
מזוןמורשה(,שהציגלפניואתהרישיוןשבידווהצהירבכתבכיהמזוןשהואמוכראו

מספקלצהרוןעומדבתנאיםלפיסעיף4לאותוחוקפ

ספקמזוןלאימכורולאיספקמזוןלצהרוןאלאאםכןהואספקמזוןמורשהוהמזון )ב(
עומדבתנאיםלפיסעיף4לחוקלפיקוחעלאיכותהמזוןפ

מפעילצהרוןיפרסםבצהרון,באופןגלויוזמיןלכול,בתחילתכלחודש,פירוט )ג(
תפריטיומישלהמזוןהמסופקבצהרון;מפעיליתעדפרסוםכאמורוישמורהעתק

צילומימכלפרסום;השררשאילקבועהוראותלענייןפרסוםכאמורפ

מפעילצהרוןשאינורשותמקומיתאומימטעמהיודיעלרשותהמקומיתשהואפועלרפ
בתחומהעלפתיחתהצהרוןוהפעלתו,והכולכפישיקבעהשרפ

הודעהלרשות
המקומית

השר,באישורועדתהחינוךהתרבותוהספורטשלהכנסת,יקבעתנאיםלפתיחתצהרוןפפ
ולהפעלתו,ורשאיהואלקבועתנאיםשוניםלפיסוגיםשוניםשלצהרוניםאולפימספר

הילדיםהשוהיםבצהרוןאוגילם,כמפורטלהלן:

תנאיםלפתיחת
צהרוןולהפעלתו

תנאיםואמצעיםהדרושיםלהפעלתוהתקינהשלהצהרון,ובכללזהתנאים )1(
פיזיים,בטיחותייםוסביבתיים,ובלבדשתקנותבענייןתברואהוהזנהייקבעובהסכמת

שרהבריאות;

תנאיםהנדרשיםמממלאיתפקידיםבצהרון,ורשאיהשרלקבועתנאיםשונים )2(
לסוגיםשוניםשלממלאיתפקידים,ובכללזהתנאיםלענייןניסיוןוהכשרהמקצועית,

לרבותהשתלמויותוהדרכותועמידהבבחינותמקצועיות;

השירותיםשיינתנובכלסוגצהרון,לרבותסדרהיום,התכניתהחינוכיתוהמזון )3(
שיוגש,והוראותלענייןאיכותהשירותים,תדירותםובידימייינתנו)בחוקזה-סל

השירותים(;

תקןממלאיתפקידיםבצהרוןוהיחסביןמספרםוביןמספרהילדיםהשוהים )4(
בצהרוןפ

לאיפעילאדםצהרוןולאיעסיקאדםעובדבצהרוןאםהתקייםבואחדמאלה:7פ סייגיםלהפעלת)א(
הצהרוןולהעסקת

עובדיםבצהרון הואהורשעבעבירתמיןכהגדרתהבחוקלמניעתהעסקהשלעבריינימין )1(
במוסדותמסוימים,התשס"א-32001;

נודעלממונהכיהואהורשעבעבירהאשרמפאתמהותה,חומרתהאו )2(
נסיבותיהאיןהואראוילעבודבצהרון,אושהוגשנגדוכתבאישוםבעבירה

כאמורפ

לאיעסיקאדםעובדבצהרוןאםנודעלממונהכיישבהתנהגותומשוםהשפעה )ב(
מזיקהעלילדיםפ

נודעלממונהכיהתקייםבעובדבצהרוןסייגמהסייגיםהמנוייםבסעיפיםקטנים )ג(
)א(או)ב(,רשאיהואלדרושכיהעובדיפוטר,לאחרשנתןלנוגעבדברהזדמנותנאותה

להשמיעאתטענותיו;לאקוימההוראתהממונהלענייןזה,יחולוהוראותפרקה'פ

מישרואהאתעצמונפגעעלידידרישתפיטוריןכאמורבסעיףקטן)ג(,רשאי )ד(
להשיגעלכך,בתוך21ימיםמהיוםשהודעלועלהדרישה,לפניהמנהלהכללישל

משרדהחינוךפ

לאיתקשרמפעילצהרוןבקשרלמכירהולהספקהשלמזוןלצהרוןשהואמפעילרפ )א(
אלאעםספקמזוןמורשהכהגדרתובחוקלפיקוחעלאיכותהמזון)בסעיףזה-ספק
מזוןמורשה(,שהציגלפניואתהרישיוןשבידווהצהירבכתבכיהמזוןשהואמוכראו

מספקלצהרוןעומדבתנאיםלפיסעיף4לאותוחוקפ

תזונהומזון
בצהרון

ספקמזוןלאימכורולאיספקמזוןלצהרוןאלאאםכןהואספקמזוןמורשהוהמזון )ב(
עומדבתנאיםלפיסעיף4לחוקלפיקוחעלאיכותהמזוןפ

מפעילצהרוןיפרסםבצהרון,באופןגלויוזמיןלכול,בתחילתכלחודש,פירוט )ג(
תפריטיומישלהמזוןהמסופקבצהרון;מפעיליתעדפרסוםכאמורוישמורהעתק

צילומימכלפרסום;השררשאילקבועהוראותלענייןפרסוםכאמורפ

ס"חהתשס"א,עמ'09רפ 3
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מפעיליביאלידיעתהילדיםוהוריהםבתחילתכלשנתלימודיםויפרסםבצהרון )ד(
באופןגלויוזמיןלכולאתהענייניםהאלה:

ההוראותוהתנאיםשנקבעובחוקלפיקוחעלאיכותהמזון;השררשאי )1(
לקבועהוראותלענייןחובתיידועכאמור;

פרטיספקהמזוןהמורשהשעמוהתקשרלמכירהאולהספקהשלמזון )2(
לצהרוןשהואמפעיל;הוחלףספקהמזוןהמורשהבמהלךשנתהלימודים,יפרסם
המפעילאתפרטיהספקהמורשההחדשבאופןהאמורבסעיףקטןזהבלאדיחויפ

קביעתמחיר
חודשימרבי

לצהרוןושיעור
השתתפות

המדינה

השר,בהסכמתשרהאוצר,לאחרהתייעצותעםועדתהחינוךהתרבותוהספורט9פ )א(
שלהכנסת,רשאילקבוע,בצו-

מחירחודשימרבילענייןשירותשלצהרוןשייגבהבעדכלילדהשוהה )1(
בצהרון,ביןהשארעלבסיסעלותהצהרוןותקורהסבירה;מחירכאמורייקבע
ביןהשארבהתחשבבאמותהמידההמפורטותלהלן,ורשאיהשרלקבועמחירים

חודשייםמרבייםשוניםבהתאםלאמותמידהאלה:

אופןההתאגדותשלמפעילהצהרון; )א(

סלהשירותיםשנקבעלפיסעיףפ)3(הניתןבצהרון; )ב(

האזורשבופועלהצהרון; )ג(

מספרהילדיםושכבותהגילשלהילדיםהשוהיםבצהרון; )ד(

אתשיעורהשתתפותהמדינהבעלותצהרונים,ורשאיהשרלקבועבדרך )2(
האמורהשיעוריהשתתפותשונים,ביןהשארעלבסיסאמותהמידהכאמור

בפסקה)1(פ

מפעילצהרוןלאייתןשירותיצהרוןבמחירהעולהעלהמחירהחודשיהמרבי )ב(
שנקבעלפיסעיףקטן)א(פ

חובותרשות
מקומית

התקשרהרשותמקומיתעםמפעילצהרון,תותנהההתקשרותבקיוםהוראותחוק10פ )א(
זהפ

רשותמקומיתתגישלממונה,בכלשנה,במועדשיקבעהשר,רשימהשלהצהרונים )ב(
הפועליםבתחומהפ

פרק ד': פיקוח

השריסמיך,מביןעובדימשרדו,מפקחיםשיהיונתונותלהםהסמכויותלפיפרק11פהסמכתמפקחים )א(
זה,כולןאוחלקן,לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזהפ

לאיוסמךמפקחכאמורבסעיףקטן)א(,אלאאםכןמתקיימיםבוכלאלה: )ב(

הואלאהורשעבעבירהאשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההוא )1(
אינוראוי,לדעתהשר,לשמשמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלולפיחוק )2(
זה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,כפישהורההשרפ )3(

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,רשאימפקח,לאחרשהזדההלפיהוראות12פסמכויותמפקחים
סעיף13-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודה )1(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

ספרהחוקיםררפ2,ט"ובאבהתשע"ז,2017פרפ7
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כדי בהם שיש מסמך או ידיעה כל לו למסור בדבר הנוגע אדם מכל לדרוש )2(
להבטיחאולהקלאתביצועןשלההוראותלפיחוקזה;בפסקהזו,"מסמך"-לרבות

פלט,כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-ר4199;

להיכנסבכלעתסבירהלמקוםשמופעלבוצהרון,ובלבדשלאייכנסלמקום )3(
המשמשלמגוריםאלאעלפיצושלביתמשפטפ

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזהאלאבעתמילויתפקידו13פזיהוימפקחים
ובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו,שאותה )2(
יציגעלפידרישהפ

הפריעמפעילצהרוןאומימטעמולמפקחלהפעילאתסמכויותיולפיסעיף12,רשאי14פהפרעהלמפקח
הממונהלשלוחלוהתראהבכתבשלפיהאםלאיחדלמלהפריעכאמורבתוךתקופה

שנקבעהבהתראה,יהיהרשאיהממונהלהפעילאתסמכותולפיפרקה'פ

פרק ה': צו הגבלה מינהלי

היהלממונהיסודסבירלחשדכיחדללהתקייםתנאימהתנאיםלפתיחתצהרוןר1פצוהגבלהמינהלי )א(
אולהפעלתולפיחוקזה)בסעיףזה-הפרתתנאי(,וכינגרמתבשלכךפגיעהבשלומם
אובבטיחותםשלילדיםהשוהיםבואושישיסודסבירלחשדשתיגרםבשלכךפגיעה
כאמור,רשאיהואלדרושממפעילהצהרוןלקייםאתהתנאיכאמור)בפרקזה-התראה(

באופןובתוךהמועדשנקבעובהתראהפ

נמסרההתראהלפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאימפעילצהרוןלפנותלממונה )ב(
בכתב,בתוך14ימים,בבקשהלבטלאתההתראהבשלאחדמטעמיםאלה:

מפעילהצהרוןלאביצעאתהפרתהתנאי; )1(

המעשהשביצעמפעילהצהרון,המפורטבהתראה,אינומהווההפרתתנאיפ )2(

קיבלהממונהבקשהלביטולהתראה,לפיהוראותסעיףקטן)ב(,רשאיהואלבטל )ג(
אתההתראהמהטעמיםהאמוריםבאותוסעיףקטןאולדחותאתהבקשהולהשאיר
אתההתראהעלכנה;החלטתהממונהתינתןבכתב,ותימסרלמפעילהצהרון,בצירוף

נימוקיםפ

ניתנההתראהלפיהוראותסעיףקטן)א(ולאקוימוהוראותיהבאופןובמועד )ד(
שנקבעובה,רשאיהממונהלהורות,בצו,כיהמקוםלאישמשלהפעלתצהרוןאוכי
השימושבמקוםייעשהבמגבלותובתנאיםשנקבעובצו,והכולבמידהשלאתעלה
עלהנדרשבנסיבותהעניין)בפרקזה-צוהגבלהמינהלי(;הממונהרשאילקבועבצו

הגבלהמינהליהוראותלענייןאחראיםלביצועוודרכיהבטחתמילויופ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מצאהממונהכיכתוצאהמפעילותהצהרוןיש )ה(
אפשרותממשיתלפגיעהמיידיתבשלומםשלהילדיםהשוהיםבו,רשאיהואלהוציא

צוהגבלהמינהלי,בלישנתןהתראהקודםלכןפ

כדי בהם שיש מסמך או ידיעה כל לו למסור בדבר הנוגע אדם מכל לדרוש )2(
להבטיחאולהקלאתביצועןשלההוראותלפיחוקזה;בפסקהזו,"מסמך"-לרבות

פלט,כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-ר4199;

להיכנסבכלעתסבירהלמקוםשמופעלבוצהרון,ובלבדשלאייכנסלמקום )3(
המשמשלמגוריםאלאעלפיצושלביתמשפטפ

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזהאלאבעתמילויתפקידו13פ
ובהתקייםשנייםאלה:

זיהוימפקחים

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו,שאותה )2(
יציגעלפידרישהפ

הפריעמפעילצהרוןאומימטעמולמפקחלהפעילאתסמכויותיולפיסעיף12,רשאי14פ
הממונהלשלוחלוהתראהבכתבשלפיהאםלאיחדלמלהפריעכאמורבתוךתקופה

שנקבעהבהתראה,יהיהרשאיהממונהלהפעילאתסמכותולפיפרקה'פ

הפרעהלמפקח

פרק ה': צו הגבלה מינהלי

היהלממונהיסודסבירלחשדכיחדללהתקייםתנאימהתנאיםלפתיחתצהרוןר1פ )א(
אולהפעלתולפיחוקזה)בסעיףזה-הפרתתנאי(,וכינגרמתבשלכךפגיעהבשלומם
אובבטיחותםשלילדיםהשוהיםבואושישיסודסבירלחשדשתיגרםבשלכךפגיעה
כאמור,רשאיהואלדרושממפעילהצהרוןלקייםאתהתנאיכאמור)בפרקזה-התראה(

באופןובתוךהמועדשנקבעובהתראהפ

צוהגבלהמינהלי

נמסרההתראהלפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאימפעילצהרוןלפנותלממונה )ב(
בכתב,בתוך14ימים,בבקשהלבטלאתההתראהבשלאחדמטעמיםאלה:

מפעילהצהרוןלאביצעאתהפרתהתנאי; )1(

המעשהשביצעמפעילהצהרון,המפורטבהתראה,אינומהווההפרתתנאיפ )2(

קיבלהממונהבקשהלביטולהתראה,לפיהוראותסעיףקטן)ב(,רשאיהואלבטל )ג(
אתההתראהמהטעמיםהאמוריםבאותוסעיףקטןאולדחותאתהבקשהולהשאיר
אתההתראהעלכנה;החלטתהממונהתינתןבכתב,ותימסרלמפעילהצהרון,בצירוף

נימוקיםפ

ניתנההתראהלפיהוראותסעיףקטן)א(ולאקוימוהוראותיהבאופןובמועד )ד(
שנקבעובה,רשאיהממונהלהורות,בצו,כיהמקוםלאישמשלהפעלתצהרוןאוכי
השימושבמקוםייעשהבמגבלותובתנאיםשנקבעובצו,והכולבמידהשלאתעלה
עלהנדרשבנסיבותהעניין)בפרקזה-צוהגבלהמינהלי(;הממונהרשאילקבועבצו

הגבלהמינהליהוראותלענייןאחראיםלביצועוודרכיהבטחתמילויופ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מצאהממונהכיכתוצאהמפעילותהצהרוןיש )ה(
אפשרותממשיתלפגיעהמיידיתבשלומםשלהילדיםהשוהיםבו,רשאיהואלהוציא

צוהגבלהמינהלי,בלישנתןהתראהקודםלכןפ

ס"חהתשנ"ה,עמ'פפ3פ 4
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לאיינתןצוהגבלהמינהליאלאלאחרשניתנהלמפעילצהרוןשלגביוניתןהצו )ו(
הזדמנותסבירהלטעוןאתטענותיו;ואולםהממונהרשאילהוציאצוהגבלהמינהלי
גםבלאשניתנההזדמנותלטעוןטענותכאמור,אםסברשיהיהבמתןהזדמנותלטעון
טענותכאמורכדילסכלאתמטרתהוצאתהצו,ובלבדשהזדמנותכאמורתינתןבהקדם

האפשרילאחרמכןפ

הממונהיקבעבצוההגבלההמינהליהוראותלענייןביצועו,ובכללזההוראות )ז(
בדברמסירתהודעהלהוריהילדיםהשוהיםבצהרוןשלגביוניתןהצועלמתןהצוועל

הטעמיםלנתינתופ

עותקשלצוהגבלהמינהלייוצגבצהרוןשלגביוניתן,ויומצאלמפעילהצהרון )ח(
ולמנהלו,אםניתןלאתרםבשקידהסבירהפ

צוהגבלהמינהלייעמודבתוקפולתקופהשתיקבעבו;הממונהרשאילהאריך )ט(
אתתוקפולתקופותנוספותפ

עלהחלטתהממונהלפיסעיףזהניתןלערערלביתמשפטהשלוםשבויושב )י(
נשיאביתמשפטהשלוםשבאזורשיפוטוניתנהההחלטה,בתוך30ימיםמיוםשנמסרה

ההחלטה,ולענייןצוהגבלהמינהלי-בתוךתקופתהצופ

תוקףצוהגבלה
מינהלי

הגשתערעורלפיסעיףר1)י(אינהמתלהאתתוקפושלצוהגבלהמינהלי,כלעודלאפ1פ
החליטביתהמשפטאחרת;החליטביתהמשפטלהתלותאתתוקפושלהצובמעמד
צדאחד,יידוןהערעורבמעמדהצדדיםבהקדםהאפשריולאיאוחרמתוםשבעהימים

מיוםההחלטהפ

פרק ו': עיצומים כספיים

בפרקזה-17פהגדרות-פרקו'

"מפעילצהרון"-למעטמנהלצהרוןובעליםשלצהרון;

"הסכוםהבסיסי"-3,000שקליםחדשים,ולגבימפעילצהרוןהמפעיליותרמחמישה
צהרונים-000,פשקליםחדשיםפ

עיצוםכספיבגובה
מחציתהסכום

הבסיסי

הפרמפעילצהרוןהוראהמהוראותחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהממונהלהטילעליור1פ
עיצוםכספילפיהוראותפרקזהבגובהמחציתהסכוםהבסיסי:

לאפרסםבצהרוןפירוטתפריטיומי,באופןגלויוזמיןלכל,בתחילתכלחודש, )1(
בניגודלהוראותסעיףר)ג(;

הפרטים את לימודים שנת כל בתחילת והוריהם הילדים לידיעת הביא לא )2(
המפורטיםבסעיףר)ד(,בניגודלהוראותאותוסעיף;

לאמסרמסמךלפידרישתמפקח,בניגודלהוראותסעיף12)2(; )3(

הפרהוראהלפיחוקזההמנויהבחלקא'לתוספתפ )4(

עיצוםכספיבגובה
הסכוםהבסיסי

הפרמפעילצהרוןהוראהמהוראותחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהממונהלהטילעליו19פ
עיצוםכספילפיהוראותפרקזהבגובההסכוםהבסיסי:

לאהודיעמפעילצהרוןשאינורשותמקומיתאומימטעמהלרשותהמקומית )1(
שהואפועלבתחומהעלפתיחתהצהרוןוהפעלתו,בניגודלהוראתסעיףר;

הפרהוראהלפיחוקזההמנויהבחלקב'לתוספתפ )2(

עיצוםכספי
בגובהכפלהסכום

הבסיסי

הפרמפעילצהרוןהוראהמהוראותחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהממונהלהטילעליו20פ
עיצוםכספילפיהוראותפרקזהבגובהכפלהסכוםהבסיסי:
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ר112 ספרהחוקיםררפ2,ט"ובאבהתשע"ז,2017פרפ7

התקשרבקשרלמכירהאולהספקהשלמזוןלצהרוןשהואמפעילעםספקמזון )1(
שאינוספקמורשהאובלישהתקיימובספקהמזוןהתנאיםבסעיףר)ב(,בניגודלהוראות

אותוסעיף;

הפרהוראהלפיחוקזההמנויהבחלקג'לתוספתפ )2(

עיצוםכספי
בגובהפישלושה

מהסכוםהבסיסי

הפרמפעילצהרוןהוראהמהוראותחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהממונהלהטילעליו21פ
עיצוםכספילפיהוראותפרקזהבגובהפישלושהמהסכוםהבסיסי:

לאהגישתצהירעלעמידתובהוראותלפיחוקזה,בניגודלהוראותסעיף4; )1(

לאקייםצוהגבלהמינהלי,בניגודלהוראותסעיףר1; )2(

הפרהוראהלפיחוקזההמנויהבחלקד'לתוספתפ )3(

עיצוםכספיבגובה
מחציתהסכום

הבסיסיהמוכפל
במספרהילדים
השוהיםבצהרון

הפרמפעילצהרוןהוראהמהוראותחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהממונהלהטילעליו22פ
עיצוםכספילפיהוראותפרקזהבגובהמחציתהסכוםהבסיסיהמוכפלבמספרהילדים

השוהיםבצהרון:

נתןשירותיצהרוןבמחירהעולהעלהמחירהמרבישנקבעלפיהוראותסעיף9)א(, )1(
בניגודלהוראותסעיף9)ב(;

הפרהוראהלפיחוקזההמנויהבחלקה'לתוספתפ )2(

הודעהעלכוונת
חיוב

היהלממונהיסודסבירלהניחכימפעילצהרוןהפרהוראהמההוראותלפיחוק23פ )א(
זה,כאמורבסעיפיםר1עד22)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספי
לפיאותםסעיפים,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרק

זה-הודעהעלכוונתחיוב(פ

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווהאתההפרה; )1(

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונהלפיהוראותסעיף24; )3(

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשלהפרהנמשכתאוהפרה )4(
חוזרתלפיהוראותסעיףפ2,והמועדשממנויראוהפרהכהפרהנמשכתלעניין

הסעיףהאמורפ

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיסעיף23רשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,24פזכותטיעון
לפניהממונה,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוךר4ימים
ממועדמסירתההודעה;הממונהרשאי,לבקשתהמפר,להאריךאתהתקופההאמורה

בתקופהשלאתעלהעלר4ימיםפ

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

להטילר2פ אם ,24 סעיף לפי שנטענו הטענות את ששקל לאחר יחליט, הממונה )א(
עלהמפרעיצוםכספי,והוארשאילהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראות

סעיף27פ

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה,בכתב,לשלםאתהעיצום )1(
הכספי)בפרקזה-דרישתתשלום(,שבהיציין,ביןהשאר,אתסכוםהעיצום

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלוהודעהעלכך,בכתבפ )2(

התקשרבקשרלמכירהאולהספקהשלמזוןלצהרוןשהואמפעילעםספקמזון )1(
שאינוספקמורשהאובלישהתקיימובספקהמזוןהתנאיםבסעיףר)ב(,בניגודלהוראות

אותוסעיף;

הפרהוראהלפיחוקזההמנויהבחלקג'לתוספתפ )2(

הפרמפעילצהרוןהוראהמהוראותחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהממונהלהטילעליו21פ
עיצוםכספילפיהוראותפרקזהבגובהפישלושהמהסכוםהבסיסי:

עיצוםכספי
בגובהפישלושה

מהסכוםהבסיסי

לאהגישתצהירעלעמידתובהוראותלפיחוקזה,בניגודלהוראותסעיף4; )1(

לאקייםצוהגבלהמינהלי,בניגודלהוראותסעיףר1; )2(

הפרהוראהלפיחוקזההמנויהבחלקד'לתוספתפ )3(

הפרמפעילצהרוןהוראהמהוראותחוקזה,כמפורטלהלן,רשאיהממונהלהטילעליו22פ
עיצוםכספילפיהוראותפרקזהבגובהמחציתהסכוםהבסיסיהמוכפלבמספרהילדים

השוהיםבצהרון:

עיצוםכספיבגובה
מחציתהסכום

הבסיסיהמוכפל
במספרהילדים
השוהיםבצהרון

נתןשירותיצהרוןבמחירהעולהעלהמחירהמרבישנקבעלפיהוראותסעיף9)א(, )1(
בניגודלהוראותסעיף9)ב(;

הפרהוראהלפיחוקזההמנויהבחלקה'לתוספתפ )2(

היהלממונהיסודסבירלהניחכימפעילצהרוןהפרהוראהמההוראותלפיחוק23פ )א(
זה,כאמורבסעיפיםר1עד22)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספי
לפיאותםסעיפים,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרק

זה-הודעהעלכוונתחיוב(פ

הודעהעלכוונת
חיוב

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווהאתההפרה; )1(

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונהלפיהוראותסעיף24; )3(

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשלהפרהנמשכתאוהפרה )4(
חוזרתלפיהוראותסעיףפ2,והמועדשממנויראוהפרהכהפרהנמשכתלעניין

הסעיףהאמורפ

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיסעיף23רשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,24פ
לפניהממונה,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוךר4ימים
ממועדמסירתההודעה;הממונהרשאי,לבקשתהמפר,להאריךאתהתקופההאמורה

בתקופהשלאתעלהעלר4ימיםפ

זכותטיעון

להטילר2פ אם ,24 סעיף לפי שנטענו הטענות את ששקל לאחר יחליט, הממונה )א(
עלהמפרעיצוםכספי,והוארשאילהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראות

סעיף27פ

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה,בכתב,לשלםאתהעיצום )1(
הכספי)בפרקזה-דרישתתשלום(,שבהיציין,ביןהשאר,אתסכוםהעיצום

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלוהודעהעלכך,בכתבפ )2(
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בדרישתהתשלוםאובהודעה,לפיסעיףקטן)ב(יפרטהממונהאתנימוקיהחלטתופ )ג(

לאביקשהמפרלטעוןאתטענותיולפיהוראותסעיף24,בתוךהתקופותהאמורות )ד(
באותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונתהחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלום

שנמסרהלמפרבמועדהאמורפ

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,החלקהחמישיםפ2פ )א(
שלולכליוםשבונמשכתההפרהפ

ייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,סכוםהשווה בהפרהחוזרת )ב(
לעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוק
זהכאמורבסעיפיםר1עד22,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראהשבשלה

הוטלעלהמפרעיצוםכספיפ

הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםלפי27פסכומיםמופחתים )א(
סעיפיםר1עד22,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(פ

של והספורט התרבות החינוך, ועדת ובאישור המשפטים שר בהסכמת השר, )ב(
הכנסת,רשאילקבועמקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספי

בסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםלפיסעיפיםר1עד22,ובשיעוריםשיקבעפ

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישתהתשלום,ולגביר2פ )א(
מפרשלאטעןאתטענותיולפניהממונהכאמורבסעיף24-ביוםמסירתההודעהעל
כוונתהחיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף33ועוכבתשלומושלהעיצוםהכספי
בידיהממונהאוביתהמשפט,יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטה

בערעורפ

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיףר1יתעדכנוב־1בינוארבכלשנה)בסעיף )ב(
קטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדד
שהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרובשהוא
מכפלהשלעשרהשקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמת

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהפ

הממונהיפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםלפיסעיף )ג(
קטן)ב(פ

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלוםכאמור29פ
בסעיףר2פ

הפרשיהצמדה
וריבית

לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועלהעיצוםהכספי,לתקופתהפיגור,הפרשי30פ
הצמדהוריביתכהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1פ19ר)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומופ

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתויחולוהוראותחוקהמרכזלגבייתקנסות,31פגבייה
אגרותוהוצאות,התשנ"ה-ר199פפ

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיפיםר321פ
עד22ושלהוראהמההוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדפ

עלהחלטהסופיתשלהממונהלפיפרקזהניתןלערערלביתמשפטהשלוםשבו33פערעור )א(
יושבנשיאביתמשפטהשלום;ערעורכאמוריוגשבתוך30ימיםמיוםשבונמסרה

למפרדרישתהתשלוםפ

ס"חהתשכ"א,עמ'192פ ר

ס"חהתשנ"ה,עמ'170פ פ
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איןבהגשתערעורלפיסעיףקטן)א(כדילעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי,אלא )ב(
אםכןהסכיםלכךהממונהאושביתהמשפטהורהעלכךפ

החליטביתהמשפטלקבלערעורשהוגשלפיסעיףקטן)א(,לאחרששולםהעיצום )ג(
הכספילפיהוראותפרקזה,והורהעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולםאועל
הפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחת,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתופ

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהחינוך34פפרסום )א(
אתהפרטיםשלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשלההוטלהעיצוםהכספיונסיבותההפרה; )2(

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהןהופחתסכוםהעיצום )4(
ושיעוריההפחתה;

פרטיםעלהמפר,הנוגעיםלעניין; )ר(

שמושלהמפר-אםהמפרהואתאגידפ )פ(

הוגשערעורלפיסעיף33,יפרסםהממונה,בפרסוםלפיסעיףקטן)א(גםאתדבר )ב(
הגשתהערעורואתתוצאותיופ

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטיםשהםבגדרמידעשרשות )ג(
ציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-ר7199,וכןרשאי
הואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזהשהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבת

למסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורפ

פרסוםלפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטלעלתאגידיהיהלתקופהשלארבע )ד(
שנים,ובענייןעיצוםכספישהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםפ

השררשאילקבועדרכיםנוספותלפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהפ )ה(

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספילפיפרקזהלאיגרעמאחריותוהפליליתשלאדםבשלהפרתר3פ )א(
הוראהמההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיפיםר1עד22,המהווהעבירהפ

שלחהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלהפרההמהווהעבירהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדות

חדשות,המצדיקותזאתפ

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(, )ג(
לאינקוטנגדוהממונההליכיםלפיפרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבאישום
בנסיבותהאמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספי-יוחזרלוהסכום

ששולם,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלוםהסכוםעדיוםהחזרתופ

איןבהגשתערעורלפיסעיףקטן)א(כדילעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי,אלא )ב(
אםכןהסכיםלכךהממונהאושביתהמשפטהורהעלכךפ

החליטביתהמשפטלקבלערעורשהוגשלפיסעיףקטן)א(,לאחרששולםהעיצום )ג(
הכספילפיהוראותפרקזה,והורהעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולםאועל
הפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחת,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתופ

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהחינוך34פ )א(
אתהפרטיםשלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

פרסום

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשלההוטלהעיצוםהכספיונסיבותההפרה; )2(

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהןהופחתסכוםהעיצום )4(
ושיעוריההפחתה;

פרטיםעלהמפר,הנוגעיםלעניין; )ר(

שמושלהמפר-אםהמפרהואתאגידפ )פ(

הוגשערעורלפיסעיף33,יפרסםהממונה,בפרסוםלפיסעיףקטן)א(גםאתדבר )ב(
הגשתהערעורואתתוצאותיופ

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטיםשהםבגדרמידעשרשות )ג(
ציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-ר7199,וכןרשאי
הואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזהשהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבת

למסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורפ

פרסוםלפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטלעלתאגידיהיהלתקופהשלארבע )ד(
שנים,ובענייןעיצוםכספישהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםפ

השררשאילקבועדרכיםנוספותלפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהפ )ה(

תשלוםעיצוםכספילפיפרקזהלאיגרעמאחריותוהפליליתשלאדםבשלהפרתר3פ )א(
הוראהמההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיפיםר1עד22,המהווהעבירהפ

שמירתאחריות
פלילית

שלחהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלהפרההמהווהעבירהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדות

חדשות,המצדיקותזאתפ

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(, )ג(
לאינקוטנגדוהממונההליכיםלפיפרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבאישום
בנסיבותהאמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספי-יוחזרלוהסכום

ששולם,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלוםהסכוםעדיוםהחזרתופ

ס"חהתשנ"ח,עמ'פ22פ 7
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פרק ז': הוראות שונות

ייחודסמכות
הפיקוחעל

המחירים

הוראותחוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-פ199ר,לאיחולועלמחירפ3פ
בעדשירותשלצהרוןפ

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמהוראותכלדין,ובכללזהמסמכויותפיקוחהנתונות37פשמירתדינים
לפיכלדיןפ

והשירותיםר3פאי־תחולהופטור הרווחה העבודה שמשרד מסגרות על יחולו לא זה חוק הוראות )א(
החברתייםמשתתףבתקציבןועלקייטנהכהגדרתהבחוקהקייטנות)רישויופיקוח(,

התש"ן-91990פ

השררשאילפטורמתחולתחוקזהצהרוניםשפועליםבמקרקעיןבבעלותגוףפרטי )ב(
אושנשכרומגוףפרטי,ובלבדשמפעילהצהרוןהואגוףפרטי;לענייןזה,"גוףפרטי"-מי
שאינומשרדממשלתיאויחידתסמךשלואומוסדאחרממוסדותהמדינהאורשות
מקומית,לרבותתאגידשבידירשותמקומיתלפחותמחציתמההוןאומחציתמכוח

הצבעהבואוהזכותלמנותלפחותמחציתממנהליהתאגידפ

השר,בהסכמתשרהמשפטים,ובאישורועדתהחינוךהתרבותוהספורטשלהכנסת,39פתיקוןהתוספת
רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתפ

השרממונהעלביצועושלחוקזה,והוארשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצועופ40פביצועותקנות

תחילתושלחוקזהבתחילתשנתהלימודיםהתשע"ח;ואולםתחילתםשלסעיפים41פתחילהותחולה )א(
4ו־רושלפרקו'בתחילתשנתהלימודיםהתשע"טפ

הוראותחוקזהיחולועלצהרוניםשאינםמופעליםעלידירשותמקומיתאומי )ב(
מטעמהאועלידיחברהממשלתיתהחלבשנתהלימודיםהתשע"טפ

תוספת
)סעיפיםר1עד22(

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ט נ ב  י תל פ נ
שרהחינוך

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ס"חהתש"ן,עמ'רר1פ 9

ס"חהתשנ"ו,עמ'192פ ר
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