
התשס"ד2004* ,(5 מס' (תיקון ילדים אימוץ חוק

1. בחוק אימוץ ילדים, התשמ"א1 1981 (להלן  החוק העיקרי), בסעיף 28ז 
"אזרח יבוא קבע" "תושב במקום ישראל", "תושב בהגדרה (א), קטן בסעיף (1)

ובסופו קבע" לישיבת רישיון או עולה תעודת עולה, אשרת לו שניתנו מי או ישראלי,
להגשת שקדמו החודשים עשר שמונה מתוך חודשים עשר שנים לפחות "או יבוא

י; הבקשה
(2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "ומידע המצוי בידי פקיד סעד שהוסמך לפי הוראת

מאמץ". הורה להיות המבקש של לכשירותו הנוגע 36(ב), סעיף

28ז סעיף תיקון

יבוא: (4) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 28ח(א) בסעיף .2

מאמץ הורה להיות המבקש של לכשירותו הנוגע סעד מפקיד שקיבלה מידע "(4א)
אם היה מצוי בידיו מידע כזה;".

28ח סעיף תיקון

את ליתן השרים "ורשאים יבוא שנתיים" "של אחרי העיקרי, לחוק 28כב(ב) בסעיף .3
בהחלטתם". שירשמו מטעמים משנתיים, הקצרה שקבעו, לתקופה ההכרה

28כב סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 28כג בסעיף .4

יבוא: (4) פסקה אחרי (א), קטן בסעיף (1)

או ידה על שמועסק ולמי למנהליה, העמותה שמשלמת השכר או הגמול (5)"

שהם לשירותים או מבצעים שהם לעבודה ביחס סביר הוא מטעמה, פועל

28כג סעיף תיקון

* התקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התשס"ד (5 ביולי 2004); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  49, מיום כ"ג בתמוז התשס"ג (25ביולי 2003), עמ' 593.

1 ס"ח התשמ"א. עמ' 293; התשנ"ח, עמ' 20.



רשאים הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה ועדת באישור השרים, נותנים,
כאמור."; ולגמול לשכר מרביים שיעורים או מידה אמות לקבוע

."(5) עד (1)" יבוא "(4) עד (1)" במקום (ב), קטן בסעיף (2)

28כה סעיף תהאתיקון שלפיו החוץ ממדינת אישור "או יבוא בסופו העיקרי, לחוק 28כה(ג) בסעיף .5
יצורף זה קטן בסעיף כאמור אישור מדינה; באותה ביןארצי באימוץ לפעול רשאית העמותה

כשהוא מתורגם לעברית באישור נוטריון".

28לנ סעיף יבואתיקון עבור" תשלומים מוכרת עמותה תגבה "לא במקום העיקרי, לחוק 28לג בסעיף .6
בעקיפין, או במישרין ממנו תקבל ולא תגבה לא ממבקש, תדרוש לא מוכרת "עמותה

בעד". אחר, בעבור או בעבורה תשלומים

28לו סעיף "אםתיקון יבוא כן" אם "אלא במילים החל הסיפה במקום העיקרי, לחוק 28לו(א) בסעיף .7
או הילד לטובת מנוגד אינו האימוץ כי המשפט בית קבע או המרכזית הרשות אישרה

הציבור". לתקנת

8. תחילתי של סעיף 26לו לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 7 בחוק זה, בתום שישה חודשיםתחילה
זה. חוק של פרסומו מיום

שרון אריאל
הממשלה ראש

לפיד (טומי) יוסף
המשפטים שר

קצב משה
המדינה נשיא

ריבלין ראובן
הכנסת ראש יושב


