
מעונות,תשכ"ה1965* על הפיקוח חוק
הגדרות זה בחוק .1

שנה; 14 לו מלאו שלא מי  "ילד"
שנה; לה60 שמלאו ואשה שנה לו65 שמלאו גבר  "זקן"

קבע; דרך ישן אדם שבו מקום  מגורים" "מקום
סוציאלי; טיפול או ארוחות מקבל אדם שבו מקום  איכסון" "מקום

איכסון מקום או מגורים מקום בחלקו, או כולו לשמש, הנועד או המשמש מקום  "מעון"
(לכולם למשפחתם מחוץ כשהם בשכלם, ללוקים או גופני מום לבעלי לזקנים, לילדים,

"חוסים"); להלן ייקרא
קבוצה, אותה או קיבוץ אותו חברי שהם חוסים לגבי קבוצה או קיבוץ לרבות  "משפחה"
הקיבוץ באותו הוא הרגיל מגוריהם ומקום כאמור חברים של משפחתם בני שהם או

כאמור; חברים למשפחת מוצמדים שהם או הקבוצה, באותה או
.1 הסעד,תשי"ח1958 שירותי בחוק כמשמעותו  סעד" "פקיד

ניהול משררשיון כך על רשיון קיבל אם אלא חוסים משני יותר בו שיש מעון אדם ינהל לא (א) . 2
הרשיון. ניתן לא עוד כל מעון אדם יפתח ולא הסעד

שנקבעו התנאים אחרי ממלא שהמעון נוכח כן אם אלא רשיון הסעד שר יתן לא (ב)
בתקנות.

שניהולם מעונות
מרשיון פטור

מרשיון: פטור אלה מעונות של ניהולם (א) . 3

העם, בריאות לפקודת ?.4 בסעיף כמשמעותו חולים, בית שהוא מעון 0)
;21940

מרגוע. בית או פנסיון מלון, בית (2)
מוסדות עלידי ומתנהלים שנוסדו מעונות ניהול מרשיון לפטור רשאי הסעד שר (ב)
בתקנות. שייקבע כפי הכל הממשלה, עלידי זה לצורך שהוכרו ציבוריים וארגונים ציבור

מעורב הרשיוןמעון תנאי יחולו לא חוסים, ולשאינם לחוסים מגורים מקום משמש מעון היה .4

בלבד. החוסים לגבי אלא זה, חוק לפי שיותקנו תקנות והוראות

לרשיון פרטיםבקשה לרבות בתקנות, שייקבעו פרטים ותכלול הסעד לשר תוגש לרשיון בקשה . 5
והכשרתם עובדיו תקן תפוסתו, מטרותיו, המעון, של והחמריים התברואיים התנאים בדבר

המקצועית.

רשיון רשאיביטול ברשיון או כתקנות שנקבעו התנאים אחרי למלא חדל מעון כי הסעד שר נוכח .6
לפי ידיו על שתיקבע סבירה תקופה תוך כאמור התנאים מילוי המעון ממנהל לדרוש הוא
הרשיון. את לבטל הסעד שר רשאי תקופה אותה תוך התנאים אחר המנהל מילא לא הענין.

מעוןמיקוח לכל להיכנס רשאים יהיו אשר זה, חוק לענין מפקחים ימנה הסעד שר (א) . 7

ניהולו. על חלה רשיון שחובת

תשכ"ד, ,603 פורסמובה"ח הסבר ודברי החוק הצעת ;(1965 בינואר 11) תשכ''ה בשבט ח' ביום בכנסת נתקבל *
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שהותקנה תקנה על או זה חוק על עבירה שנעברה להניח סביר יסוד למפקח היה (ב)
כל הצגת ולדרוש אדם כל לחקור הוא רשאי רשיון, מתנאי תנאי קויים שלא או פיו, על

מסמך.

או דודתו, דודו, אחותו, אחיו, הורו, הורה הורו, אינו והוא ילד בביתו המחזיק (א) .8
 סעד לפקיד יודיע אפוטרופסו,

7 תוך  בו המחזיק של מענו שינוי ועל לביתו הילד קבלת תאריך על 0)
המאורע; קרות מיום ימים

מקרות שעות תוך48  מותו או העלמו הילד, של החזקתו הפסקת על (2)
המאורע.

בשכלו, לוקה או גופני מום בעל שאינו ילד שקיבל מי על יחול לא (א) קטן סעיף (ב)
חדשים. שלושה על עולה שאינו זמן למשך להחזקה

על הודעה
ילד החזקת

למפקח המפריע או לפיו שהותקנה תקנה על או זה חוק מהוראות הוראה על העוכר . 9

חדשים. ששה מאסר  דינו תפקידו, במילוי
עונשין

לניהולו רשיון ניתן כאילו רואים זה חוק של תחילתו ביום קיים שהיה מעון (א) . 10
יום. מאותו חדשים לששה

סעיף לפי ההודעה חובת אחר ימלא זה, חוק של תחילתו ביום בביתו ילד המחזיק (ב)
יום. מאותו ימים תוך30 8

מעבד הוראות

הסמכות למעט זה חוק לפי מסמכויותיו לאצול ברשומות, בהודעה רשאי, הסעד שר . 11
תקנות. להתקין

סמכויות אצילת

הנוגע ענין בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה הסעד שר (א) . 12
 בדבר תקנות לרבות לביצועו,

ותנאיהם; רשיונות תקופת 0)
במעונות; המגורים תנאי (2)

חוסים; החזקת תנאי (3)
מעונות? של ושירותים מיתקנים של בטיחות אמצעי (4)

והכשרתם; מעונות עובדי תקן (5)
מעונות; מנהלי של כשירותם תנאי (6)

שניהולם ובין ניהולם על חלה רשיון שחובת בין מעונות, על הפיקוח דרכי (7)
מכך. פטור

כשירותם תנאי והכשרתם, מעונות עובדי תקן בדבר תקנות הסעד שר יתקין לא (ב)
עם בהתייעצות אלא מרשיון, פטור שניהולם מעונות על פיקוח ודרכי מעונות מנהלי של

הכנסת. של הציבוריים השירותים ועדת

ותקגות ביצוע

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

אשכול לוי
הממשלה ראש

בורג יוסף
הסעד שר


