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 האגף     לחקירות      ולמודיעין 
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 ג"התשע, ז בשבט"כ
 3102פברואר  7

 03001602: ןסימוכי
 
 

( החוק:להלן ) 3110-א "התשס, החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
 .ותיקוניו 

 כללי      

א "החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס" נכנס לתוקף 13530225ביום 
לחוק המרחיב את רשימת המוסדות עליהם חל   6' פורסם ברשומות תיקון מס 53630212ביום ". 0221
לחוק המחיל את הוראות החוק גם על אוכלוסיית  9' פורסם ברשומות תיקון מס 23630211ביום .החוק

התיקון נכנס לתוקפו ב , בחוק כך שתכלול עבירות נוספות" עבירת מין"חסרי הישע ומרחיב את הגדרת 
1231030211. 

 מטרת החוק 

לקטינים ולאנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית מפני עברייני מין בשל  להעניק הגנה מיוחדת
 .הפגיעות היתרה של אוכלוסייה זו

 האיסורים שקבע החוק

החוק קובע איסור העסקה על המעסיק ואיסור עיסוק מצד מועמד להעסקה שהוא בגיר שהורשע  .1
ים או אנשים עם מוגבלות קטינ, בין היתר, במוסדות בהם שוהים, כהגדרתם בחוק, בעבירת מין

 .איסור זה חל על גברים ונשים כאחד. שכלית או התפתחותית או חסרי ישע

החוק קובע איסור על מעסיק לקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל לפיו  .2
 .איסור זה אינו חל בשלב זה על נשים. אין מניעה להעסקתו לפי החוק

, החל על המעסיק וכן האיסור לעסוק החל על בגיר מועמד להעסקה יש לציין כי איסור ההעסקה
וגם אם האדם מועסק באמצעות חברת כוח , גם במתן שירותים, חלים גם על אדם המתנדב במוסד

 .אדם

 הגדרות      

  –" מוסד*"      

, מעונות לקטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, בית ספר שלומדים בו קטינים (1)
מכוני כושר ומועדוני , מרכזי תרבות נוער וספורט, ם ומשפחתונים לקטיניםמעונות יו

, תנועת נוער, גן שעשועים, גן חיות, גן ילדים, ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים
עסק העוסק בין השאר בארגון , עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים

, קייטנה, שחייה הפתוחה גם לקטינים בריכת, טיולים לקטינים או באבטחת קטינים
מחלקות ילדים , מרפאות ובתי חולים לילדים, פנימייה או מועדון שבהם שוהים קטינים

 ;בבתי חולים
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שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית , מהמפורטים להלן, מקום( א) (2)
 :או חסרי ישע

 .1962-ה"התשכ, כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות, מעון (1)
 .מעון יום או מרכז טיפולי (2)

 .מרכז עבודה שיקומי (3)

 .מועדון שבין מטרותיו מתן שירות לקבוצה של בני אדם כאמור (4)

 למתן שירותים בני אדם עם  , המפורטים להלן, (1)כמשמעותו בפסקה , עסק( ב)

 :קיומוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע שבין עיסו                                 

 .מתן שירותי נופש לקבוצה של אנשים כאמור (1)
 .הסעת אנשים כאמור (2)

 .אבטחת קבוצות של אנשים כאמור (3)

 .בית חולים או מרפאה כהגדרתם בחוק טיפול בחולי נפש( א) (3)

חולה ", הפסקה זו ,בית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים( ב)     
בות חולה שמצב בריאותו ותפקודו ירודים לר, חולה גריאטרי או תשוש נפש" סיעודי

הדורש מעקב רפואי מיומן במסגרת , כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע 
 .שעת ביממה לתקופה ממושכת 04במשך , אשפוז

, לחוק שיקום נכי נפש בקהילה 0מסגרת שיקום המיועדת לנכי נפש כהגדרתם בסעיף ( ג)    
לתוספת לחוק ( 5)או ( 0)נויים בפרט אשהיא שירותי שיקום המ, 0222-ס"התש

לתוספת האמורה או ( 1)הכשרה והשגחה המנויים בפרט ב, שירותי ליווי, האמור
 .מסגרת המספקת שירותי תיאום טיפול המנויים הפרט ז לתוספת האמורה

בחון לקטינים או בידור או א, הוראה, הדרכה, שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות, גוף אחר(  14)                   
השגחה עליהם , טיפול בהם, לבני                              אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע

 .       או  ליווי שלהם בהליכים משפטיים

 .והוא מועמד להעסקה או מועסק במוסד, שנים 11מי שמלאו לו  -" בגיר*"      

לת אדם לעבודה במוסד באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית שהמוסד    לעניין קב -" מעסיק*"      
האחראי במשרד הממשלתי או ברשות המקומית על קבלת אדם לעבודה  -נתון לפיקוחם 

 -לעניין קבלת אדם לעבודה במוסד שלא באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית ; במוסד
 .מנהל המוסד ובמוסד שהוא תאגיד גם התאגיד

, במסגרת עבודתו, לרבות במתן שירותים המאפשרת למבצעה, בין בתמורה ובין בהתנדבות -"עבודה*"      
 :להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים או עם  אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית

בגיר המגיש בקשה לאישור המשטרה כי אין -מועמד להעסקה3מוסד או מועסק -מעסיק –" המבקש*"      
 .מניעה    להעסקתו

 ;אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקת בגיר בעבודה במוסד -" אישור המשטרה להעסקה*"      

 . 1.5.91מי שהורשע בעבירת מין בהיותו בגיר והעבירות בוצעו החל מיום  -"עבריין מין*"      

                                                   
1

 .3' ראה הסבר על התיקון לחוק בעמ. סעיף זה הוסף בתיקון החוק 
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 .520למעט סעיף , 1999-ז "לתש, בחוק העונשין' לפרק י' עבירה לפי סימן ה -"עבירת מין*"      

 ,    לבקשתו, הועדה מוסמכת לפטור את עבריין המין מהאיסור להיות מועסק במוסד-"ועדת מומחים*"      

 .ולאחר שקיבלה הערכת מסוכנות והעריכה את הצורך בתחולת האיסור לגביו                           

על בגיר שביצע עבירת מין בהיותו , ןהחוק אינו חל על קטין שביצע עבירת מי, בשלב זה
החוק אינו חל רק לגבי הצורך לקבל אישור משטרתי טרם העסקתה -קטין ועל אישה

 . במוסד

 

 

 הרחבת רשימת המוסדות עליהם חל החוק-תיקון החוק

 

, ע"תש'באלול ה' התיקון ניכנס לתוקפו ביום כד(. 4)1התיקון הוסיף לרשימת המוסדות בחוק את סעיף 

כבר הועסק במוסד שנוסף לחוק בתיקון ועדיין  5.6.12 ,ע"תש'בסיון ה' אולם בנוגע לאדם שביום כא, 5.9.12

 .5.10.12, א"תשע'בכסלו ה' התיקון ניכנס לתוקפו רק ביום כו –מועסק בו 

 

להודיע לבגיר המועסק אצלו , חלה חובה על מוסד שהחוק הוחל עליו בתיקון, יצוין כי לפי התיקון לחוק

בדואר , על הודעה כאמור להיות בכתב. לרבות איסורי העיסוק וההעסקה החלים על פיו, התיקוןאודות 

יכול שתהיה באמצעות שלט בולט  –ולגבי מועסק הנמצא במהלך עבודתו במוסד , רשום או במסירה לידו

 .  במוסד

תינתן תשובה לכך  אחריות המוסד לבדוק באם הינו עונה להגדרות ובמידת הצורך לקבל ייעוץ משפטי ולא* 

 .מהמשטרה

 הליך קבלת אישור משטרת ישראל

לצורך קבלת אישור להעסקה ממשטרת ישראל יש להגיש בקשה באמצעות הבגיר או .  א
 :כמפורט להלן, המעסיק

 הגשת בקשה על ידי בגיר. 0

או מיופה         תוגש לשוטר המוסמך בתחנת המשטרה על ידי הבגיר  "בקשת בגיר לקבל אישור המשטרה"(  א      
המצוי בתוספת לתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון 0טופס ערוכה לפי , כוחו

על ידי  כשהיא חתומה(. התקנות: להלן) 0225 -ג"תשס, (אישור המשטרה)למתן שירות לקטינים  
 (.1טופס  -' נספח ב)הבגיר 

. אותו ימלא המעסיק או מנהל המוסד "תעודת מוסד"3 טופסלהגיש את , על הבגיר או מיופה כוחו(   ב     
 .                                                                         התאגיד והעומד בראשו3 התעודה מעידה על זהות המוסד
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י "ז וכן ימסור לשליח ייפוי כוח עפ"יצרף לבקשתו צילום ת-אם הבגיר מגיש בקשתו באמצעות שליח (ג
 .0ופס ט

 הגשת בקשה על ידי מעסיק או מוסד. 3

בקשה  ,לשוטר המוסמך בתחנת המשטרה יגיש, כאמור לעיל, בגיר במוסד מעסיק המבקש להעסיק (א
אינו משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור 3בקשת מעסיק שהינו"4ו 2טופס ערוכה לפי 

רוף כל המסמכים כפי שמפורט יש להקפיד על צ, מנהל המוסד3וחתומה על ידי המעסיק "משטרתי
 .בטופס

עליו חתם הבגיר ולצרף אליו צילום  "ייפוי כוח למעסיק או למוסד"6טופס על המעסיק לצרף  את  (ב
 . ז של הבגיר המועמד להעסקה"ת

 .4-ו 2טופס י "יצרף לבקשתו ייפוי כוח עפ-אם המעסיק מגיש בקשתו באמצעות שליח (ג

 –י מעסיק "הגשת בקשה מרוכזת ע(   ד

לתחנת , בצירוף הטפסים כאמור, תוגש–מועמדים  22-שה מרוכזת עבור לא יותר מבק (1
 .משטרה הקרובה

הצהרת "ל וטופס "בצירוף הטפסים הנ ,תוגש -מועמדים ויותר 22בקשה מרוכזת עבור  (    0
, . ם-י1דרך חיים בר לב ' רח, לחוליית העברת מידע במטה הארצי ,'נספח א" המעביד

בצרוף רשימת השמות על פי  EXCELקובץ במייל בתוכנת 3דיסקט הבקשה תוגש על גבי
 . 0הכללי בטבלה בטופס 

 .20-240999139' יש לתאם מראש עם חוליית העברת מידע בטל-העברת הבקשה בדרך זו             

טופס . במטה הארצי3יש להחתים הטפסים  בתחנת המשטרה, קובץ3קודם הגשת הדיסקט(    5
 בצירוף הדיסקט, שליח3מיופה כוחו3 חנת המשטרה או על ידי המעסיקהבקשה ישלח דרך ת

 .לחוליית העברת מידע במדור מידע פלילי

 

 י החוק להגיש   "אחראי לבדוק את זכאותו עפ, טרם פנייתו, הבגיר המועסק/הגוף: הערה

 .מניעה משטרתי להעסקתו/ בקשה לקבלת אישור               
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 1טופס 
 (2()ב)-ו( 1()א)2תקנה 

 
 בקשת בגיר לקבל אישור משטרה

 
 (.החוק-להלן ) 2001 -א"התשס, לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים

 
 
 
 _______________            _______________              _______________מ "אני הח.1

 שם משפחה                         תעודת זהות                     שם פרטי                             
      

  
 

              _______________              ______________              _______________ 
 מיקוד תאריך לידה                           המען                                                      

 
 

 2מבקש כי יינתן לי אישור משטרה לכך שאין מניעה לפי החוק להעסקתי במוסד המצוין בטופס 
 .המצורף

 
 
 
 _______________       _______________     ____________אני מייפה את כוחו של .2

 ה              תעודת זהותשם פרטי                      שם משפח                                        
 

 .להגיש בקשה זו בשמי     
 

 :ב "מצ
 2טופס  -תעודת מוסד .1
  2צילום תעודת זהות של הבגיר .2

 
 
 
 
 

                   ________/________/_______________                           ________ 
 חתימה                                           תאריך                                                   

 

                                                   
2

 .אם מגיש הבקשה איננו הבגיר 
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 2ופס ט
 ((1()א)2תקנה )

 תעודת מוסד
 

 (החוק-להלן ) 2001 -א"התשס, לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים
 
 

 __________________ 3סוג המוסד________________ שם המוסד 
 

 ____________  4מספר רישום
 

 ________טלפון _________ מיקוד ______________________ מען המוסד 
 

 ______________           _______________                  _______________מ "אני הח
       שם פרטי                       שם משפחה                              תעודת זהות                      

 
 ____________________מנהל התאגיד /       _________________          5מנהל המוסד

 שם המוסד                                                      שם התאגיד                              
 

 ____________________/   __________________ אחראי על קבלת אדם לעבודה ב    
 שם המשרד הממשלתי          שם הרשות המקומית                                                   

 

                                                   
3

 :נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה להלן. 

  -" מוסד"

מכוני כושר ומועדוני , מרכזי תרבות נוער וספורט, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מעונות לקטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, בית ספר שלומדים בו קטינים( 1)  

עסק העוסק בין השאר , השאר בהסעת קבוצות קטיניםעסק להסעה העוסק בין , תנועת נוער, גן שעשועים, גן חיות, גן ילדים, ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים

, מרפאות ובתי חולים לילדים, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, קייטנה, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים

 ;מחלקות ילדים בבתי חולים

 : י אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותיתשבו נמצאים בנ, מהמפורטים להלן, מקום(    א( )2)

 ; 4 1691-ה"התשכ, כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות, מעון(   1)

 ; מעון יום או מרכז טיפולי(   2)

 ; מרכז עבודה שיקומי(   3)

 ; מועדון שמטרתו מתן שירות לקבוצה של בני אדם כאמור(   4)

 למתן שירותים לבני אדם עם מוגבלות שכלית או   , המפורטים להלן, (1)כמשמעותו בפסקה , עסק(   ב)

 : התפתחותית       

 ; מטרתו מתן שירותי נופש לקבוצה של אנשים כאמור(   1)

 ; קבוצה של בני אדם כאמור, בין השאר, מסיע(   2)

 ; (נפש חוק טיפול בחולי -בחוק זה ) 1 1661-א"התשנ, בית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש(    א( )3)

 .מרפאה כהגדרתה בחוק טיפול בחולי נפש(   ב)     

 בידור או אבחון לקטינים או לבני אדם    , הוראה, הדרכה, שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות , גוף אחר( 4)

 .השגחה עליהם או ליווי שלהם בהליכים משפטיים,טיפול בהם , עם מוגבלות שכלית  או התפתחותית     
4

 .רשום על פי חוק אם התאגיד 
5

 מנהל מוסד או מנהל תאגיד או אחראי במשרד    :נא מלא את האפשרות המתאימה מבין ארבע האפשרויות 

 .ממשלתי או אחראי ברשות מקומית   
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 :מאשר כי תעודה זאת ניתנה על ידי בענין העסקתו במוסד של

 ____________     ____________    __________ 
 שם פרטי           שם משפחה           תעודת זהות   
 
 .ני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוקא
 
 
 

   ________/________/____________________________              ________ 
 התאגיד/תאריך                                       חתימת מנהל המוסד                     

 
 

  4ו 3איחוד טפסים 
  2לפי תקנה 

 אינו משרד ממשלתי או רשות מקומית / ינו בקשת מעסיק שה
 

 (.החוק –להלן ) 2001 -א "התשס, לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים
 

 ______________              ________________         ________________מ  "אני הח
 שם משפחה                      תעודת זהות                               שם פרטי                   

 
 ________________/    ________________   1אחראי על קבלת אדם לעבודה במוסד ב  

 שם משרד ממשלתי             שם רשות מקומית                                                           
 

 __________________   _____________________     1תאגיד / משמש מנהל מוסד  או
 2תאגיד                  סוג המוסד/ שם  מוסד                                                      

 
__________________      ___________           _________________________ 

                                                   
 
1
 .נא הקף בעיגול את האפשרות המתאימה   
0

  -" מוסד": נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן   

מעונות יום ומשפחתונים , מעונות לקטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, ים בו קטיניםבית ספר שלומד( 1)    

גן , מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, לקטינים

עסק העוסק , ניםעסק להסעה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטי, תנועת נוער, גן שעשועים, גן חיות, ילדים

פנימיה או , קייטנה, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים

 ;מחלקות ילדים בבתי חולים, מרפאות ובתי חולים לילדים, מועדון שבהם שוהים קטינים

 : ת או התפתחותיתשבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלי, מהמפורטים להלן, מקום(    א( )2)

 ; 4 1691-ה"התשכ, כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות, מעון(   1)

 ; מעון יום או מרכז טיפולי(   2)

 ; מרכז עבודה שיקומי(   3)

 ; מועדון שמטרתו מתן שירות לקבוצה של בני אדם כאמור(   4)

   דם עם מוגבלות שכלית או למתן שירותים לבני א, המפורטים להלן, (1)כמשמעותו בפסקה , עסק(   ב)

 : התפתחותית       

 ; מטרתו מתן שירותי נופש לקבוצה של אנשים כאמור(   1)

 ; קבוצה של בני אדם כאמור, בין השאר, מסיע(   2)

 ; (חוק טיפול בחולי נפש -בחוק זה ) 1 1661-א"התשנ, בית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש(    א( )3)

 .פאה כהגדרתה בחוק טיפול בחולי נפשמר(   ב)     

 בידור או אבחון לקטינים או לבני אדם    , הוראה, הדרכה, שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות , גוף אחר( 4)

 .השגחה עליהם או ליווי שלהם בהליכים משפטיים,טיפול בהם , עם מוגבלות שכלית  או התפתחותית     
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 מיקוד                          טלפון              מען המוסד                                
 
 
 _______________אבקש לקבל אישור המשטרה לכך שאין מניעה  להעסיק במוסד  .  א

 שם  המוסד                                                                                                   
o 3את       ____________________________      ____________             ___ 

 שם פרטי                      שם משפחה                 תעודת זהות                     
 

_______________________                   _____________ 
 תאריך לידה                                          מען  

 
 

 לחילופין
o 344המשך טפסים " ב רשימה בטבלה בדף "רצ " 
o ב רשימה על  גבי מדיה מגנטית"רצ 

                                                                                                                              
 .חוקאני מצהיר  כי המוסד  האמור הוא מוסד  כהגדרתו ב.  ב
 .   ים/ים וצילום תעודת זהות של הבגיר/ב  ייפוי כוח מטעם הבגיר"מצ. ג
 _______________   _______________   ____________אני מייפה את כוחו של .   4ד

 שם פרטי                שם משפחה             תעודת זהות                                     
 .                    מילהגיש בקשה זו בש

    _________________________                            _____________ 
 התאגיד/תאריך                                        חתימת מנהל המוסד             

 
     

                                                                                                                                                                     

( 344המשך טפסים )                                                                                       
     

 רשימה מרוכזת -בקשת מעסיק לקבל אישור משטרה
 (ר"הבקשה תוגש על גבי מדיה מגנטית במטא-םבגירי 00מעל ) 

 
    

                              _________    _________   ______________________    ____________________ 
 התאגיד                         מען                          מיקוד           טלפון/ שם המוסד    
 
 

תאריך  מען
 ידהל

 'מס מספר זהות    שם פרטי שם משפחה

     1 

     0 

     5 

     4 

     2 

     6 

     9 

     1 

                                                   
3
 . ספר בגירים יש לציין את הפרטים הנדרשים ברשימה המצורפתבמקרה בו מתייחסת  הבקשה  למ    

4
 .יש למלא אם מגיש הבקשה איננו מנהל המוסד או התאגיד    
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     9 

     12 

     11 

     10 

 
 
 
 

________/________/  ________                     ___________________________ 

 התאגיד/חתימת מנהל המוסד                                                     תאריך                                
 

 
 2טופס                                                                                                                                                    

 ((0()א) 0תקנה )                                                                                                                                                  

 
 כוח למעסיק או למוסד-ייפוי

 
                

 . 2001 –א "התשס, לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים
 
 _________________בעל תעודת זהות______________________ני החתום מטה א
 

 ___________________________________________________________המתגורר ב
 

 :היא/שהוא_________________    ____________________  ה של /מיפה כוחו
 שם משפחה                         שם פרטי                                           

 
1התאגיד/ מנהל המוסד. 1

 
 
 /            _____________________האחראי על קבלת אדם לעבודה במשרד ממשלתי  .3

 (.מחק את המיותר)____________________   ברשות מקומית        
 

 

וק למניעת העסקה של לבקש ולקבל בשמי ובמקומי את אישור המשטרה בהתאם לח, או מי מטעמו

    2לצורך העסקתי במוסד, 2001 -א"התשס, עברייני מין במוסדות מסויימים

 

____________________   /________________________. 

 שם המוסד                                  שם המעסיק    

 

 . אני מצרף לייפוי כוח זה צילום של תעודת הזהות שלי

 ________        ________________________/________/________ניתן היום   

                                            תאריך                                                חתימה                         

                                                   
1

 .נא סמן את האפשרות המתאימה 
2

 .למלא שם המעסיק בלבד יש, אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה 
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 'נספח א

 
 
 
 

 ו רשות מקומית לשמירת נספחים אינו משרד ממשלתי א/ התחייבות מעסיק שהינו 
 

  ______________   ________________           _______________ 3מ"אני הח

 שם פרטי                   שם משפחה                      תעודת זהות                    

 

 .1התאגיד/מנהל המוסד. 1

 /   ___________________ האחראי על קבלת אדם לעבודה במשרד ממשלתי . 2  

 (.מחק את המיותר)_____________________      ברשות מקומית       

 

וצילום תעודת זהות ( 0טופס )ייפוי כוח ,מצהיר בזאת כי קיבלתי מהבגירים שפרטיהם צוינו בבקשתי 

קתם לצורך העס, 2001-א"התשס, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים

 .במוסד

 

ל במשך "אני מתחייב לשמור ברשותי טופס זה וכן את יפויי הכוח וצילומי תעודות הזהות הנ, כמו כן

 .שנתיים מיום הגשת הבקשה

 

 

________/________/_______________________                           ________ 

 התאגיד/חתימת מנהל המוסד                        תאריך                                               
 

       

 
 

                                                   
3

 .למילוי על ידי המעסיק 
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 'נספח ב

 

 :מבנה הקובץ

 למשלוח במדיה מגנטית  EXCEL -מבנה זה תקף גם לגבי קובץ ה

 
 

סדר 
עמודות 

 (נתונים)
 סוג נתון שם

מספר 
תווים 
 מירבי

/ חובה
לא 
 חובה

 דוגמה הערות

 9 מספר מספר רישום 1
לא 
 חובה

ספר לפי מרשם מ
  .החברות

 .חובה למעסיק ציבורי
050132404 

 00 מלל שם מעסיק ציבורי 2
לא 
 חובה

, חובה לרשות מקומית
 .משרד ממשלתי

 

  חובה 100 מלל שם מוסד 3
התנועה 

המסורתית 
 נועם

 חובה 1 מספר קוד סוג מעסיק 4
 קוד לפי רשימה

 "סוג מעסיק"
2 

 חובה 2 מספר קוד סוג מוסד 0
 י רשימהקוד לפ

 "סוג מוסד"
10 

 חובה 4 מספר סמל יישוב 6
סמל לפי רשימת ישובים 

 של משרד הפנים
3000 

 4 מספר סמל רחוב 7
לא 
 חובה

סמל לפי רשימת ישובים 
 של משרד הפנים

105 

 4 מספר מספר בית 5
לא 
 חובה

 14 

 חובה 10 מספר מספר טלפון 9
 כולל קידומת

 ואפס בקידומת
026407657 

 חובה 9 מספר עסיקמ. ז.ת 10
 מספר כולל

 ספרת ביקורת
111063 

 משה  חובה 00 מלל שם פרטי מעסיק 11

12 
שם משפחה 

 מעסיק
 לוי  חובה 00 מלל

 חובה 9 מספר מועמד. ז.ת 13
 מספר כולל

 ספרת ביקורת
300123432 

14 
שם משפחה 

 מועמד
 כהן  חובה 00 מלל

 לירון  חובה 00 מלל שם פרטי מועמד 10

 DD/MM/YYYY 22/12/1967 חובה 10 תאריך לידה מועמד. ת 16

 1 "מין"קוד לפי רשימה  חובה 1 מספר קוד מין מועמד 17
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 :פרוט טבלאות קודים

 
 :סוג מעסיק (0

 רשות מקומית 1

 מוסד 2

 משרד ממשלתי 3

 תאגיד 4

 
 
 :סוג מוסד (3

 בית ספר שלומדים בו קטינים 1

 מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים 2

 מעונות לקטינים  3

 מעונות יום ומשפחתונים לקטינים 4

 מרכזי תרבות נוער וספורט   5

 מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים  6

 גן ילדים 7

 גן חיות 8

 גן שעשועים   9

 תנועת נוער  10

 עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעת קטינים  11

 ר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים  עסק העוסק בין השא 12

 בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים  13

 קייטנה 14

 פנימייה או מועדון שבהם שוהים  קטינים 15

 מרפאות   ובתי חולים לילדים  16

 מחלקות ילדים בבתי חולים  17

 התפתחותית או חסרי ישע/מעון שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית 18

 התפתחותית או חסרי ישע/מעון יום או מרכז טיפולי שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית 19

 התפתחותית או חסרי ישע/מרכז עבודה שיקומי שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית 20

 עהתפתחותית או חסרי יש/מועדון שבין מטרותיו מתן שירות לקבוצה של בני אדם עם מוגבלות שכלית 21

 התפתחותית או חסרי ישע/ נותן שירותי נופש לקבוצה של בני אדם עם מוגבלות שכלית, עסק שבין עיסוקיו 22

 התפתחותית או חסרי ישע/ נותן שירותי הסעה לבני אדם עם מוגבלות שכלית, שבין עיסוקיו, עסק 23

 בית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש 24

 התפתחותית או חסרי ישע/שירותי חונכות לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכליתגוף שבין עיסוקיו מתן  26

 התפתחותית או חסרי ישע/גוף שבין עיסוקיו מתן שירותי הדרכה לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית 27

 ו חסרי ישעהתפתחותית א/גוף שבין עיסוקיו מתן שירותי הוראה לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית 28

 התפתחותית או חסרי ישע/גוף שבין עיסוקיו מתן שירותי בידור לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית 29

 התפתחותית או חסרי ישע/גוף שבין עיסוקיו מתן שירותי אבחון לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית 30

 התפתחותית או חסרי ישע/עם מוגבלות שכליתגוף שבין עיסוקיו מתן טיפול לקטינים או לבני אדם  31

 התפתחותית או חסרי ישע/גוף שבין עיסוקיו השגחה על קטינים או בני אדם עם מוגבלות שכלית 32

 התפתחותית או חסרי ישע/גוף שבין עיסוקיו מתן ליווי בהליכים משפטיים לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית 33
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 התפתחותית או חסרי ישע/ תן שירותי אבטחה לבני אדם עם מוגבלות שכליתנו, עסק שבין עיסוקיו 34

 הכשרה והשגחה, שירותי ליווי, מסגרת שיקום המיועדת לנכי נפש הנותנת שירותי שיקום 35

 מסגרת המספקת שירותי תיאום טיפול בנכי נפש 36

 קבית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים כהגדרתו בחו 37
 

 :מין (2

 זכר 1

 נקבה 2
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ,בברכה 
  
 פקד       ,          מלכיאל הטב 
 העברת      מידע'      חו'      ר 

 


