
התשס"ד2004* (תיקון), הסוציאליים העובדים חוק

2 סעיף ו. בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו1996  1 (להלן  החוק העיקרי), בסעיף 2,תיקון
לעבודה "המועצה יבוא הסוציאליים" העוברים "מועצת במקום "המועצה", בהגדרה

סוציאלית''.

9 סעיף 2. בסעיף 9(א)(4) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואם לא נרשם  הרשם, בהתייעצות עםתיקון
האמור". החוק לפי כשיר היה כי אישר הרישום, ועדת

29 סעיף לאחרתיקון שוב למנותו וכן אחת, נוספת ''לתקופה במקום העיקרי, לחוק 29(א) בסעיף .3
תקופות משלוש ליותר ימונה שלא ''ובלבד יבוא לפחות" רצופות שנים שלוש של הפסקה

רצופות". כהונה

4ג סעיף תיקון העיקרי לחוק 34 בסעיף .4

ותפקידיהם"; וחוקר "תובע יבוא השוליים כותרת במקום (1)

יבוא: (ג) קטן סעיף במקום (2)

עובדים בידי ייחקרו סוציאליים עוברים של משמעת עבירות על תלונות "(ג)
כן אם אלא חוקרים),  זה (בסעיף השר שימנה המדינה עובדי שהם סוציאליים,
לבצע מקצתה, או כולה מסוימת, משמעת עבירת על תלונה לענין תובע, החליט
הנחיות לפי יפעלו זה קטן סעיף לפי שמונו החוקרים בעצמו; חקירה

התובע.";

יבוא "לתובע" אחרי "סמכויותיהם", יבוא "סמכויותיו" במקום (ד), קטן בסעיף (3)

חוקר''. "או יבוא "תובע" ואחרי "ולחוקר"

47 סעיף בפנקסתיקון "רישומו יבוא בפנקס" נקבל של "רישומו במקום העיקרי, לחוק 47(א) בסעיף .5
,"(5)27 בסעיף כאמור בעבירה אישום כתב נגרו שהוגש סוציאלי עובר של או נקבל של
הרישום, התליית מיום חודשים תשעה תום עד סופית החלטה ניתנה "לא יבוא ובסופו
בתקופות האמורה התקופה את להאריך המשמעת ועדת רשאית ואולם ההתליה; בטלה

הסופית". ההחלטה מתן מועד עד אחת, כל חודשים תשעה על יעלו שלא נוספות

48א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 48 סעיף אחרי .6

משמעתי "דיון
פלילי ודיון

מחדל או מעשה בשל אישום כתב סוציאלי עובד נגד הוגש 48א.
ועדת תפסיק זה, חוק לפי המשמעת ועדת לפני לדיון עילה גם המשמש
אלא הפלילי, במשפט סופי דין פסק מתן עד בקובלנה דיוניה את המשמעת

שיירשמו." מיוחדים מטעמים אחרת הועדה החליטה בן אם

כותרת תיקון
ד פרק

"המועצה יבוא הסוציאליים" העובדים "מועצת במקום העיקרי, לחוק ז' פרק בכותרת .7
סוציאלית". לעבודה

51 סעיף תיקון העיקרי לחוק 51 בסעיף .8

"המועצה יבוא הסוציאליים" העובדים "מועצת במקום השוליים, בכותרת (1)

סוציאלית"; לעבודה

* התקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשס"ד (21 ביוני 2004); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  99, מיום י"ב באייר התשס"ד (31 במאי 2004), עמ' 406.

1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.



לעבודה "מועצה יבוא סוציאליים" עובדים "מועצת במקום ברישה, (2)

סוציאלית".

תימחק.  (2) פסקה העיקרי, לחוק 62 בסעיף .962 סעיף תיקון

שלושה זה, בחוק 4 בסעיף בנוסחו העיקרי, לחוק 54 סעיף של תחילתו (ו) (א) .10
התחילה). יום  (להלן זה חוק של פרסומו מיום חודשים

תחילתו ביום זה, בחוק 9 בסעיף כנוסחו העיקרי לחוק 62 סעיף של תחילתו (2)

העיקרי. החוק של

יום לפני שהחלה סוציאלי, עובד של משמעת עבירת על תלונה חקירת על (ב)
התחילה. יום ערב כנוסחו העיקרי לחוק 34 סעיף הוראות לחול ימשיכו התחילה,

והוראות תחילה
מעבר

שרון אריאל
הממשלה ראש
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