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מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק הרשויות המקומיות )ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים 
למטרות חינוך( )תיקון מס' 4( )חשבונות ניהול עצמי(, התשע"ו-2016 

חינוך(,1 תיקוןסעיף2 למטרות נכסים והגנת הקצבות כספי )ייעוד המקומיות הרשויות בחוק
התש"ס-12000)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף2-

בהגדרה""רשותחינוךמקומית"ו"מוסדחינוך"",במקום"ו"מוסדחינוך""יבוא )1(
""מוסדחינוך"ו"מוסדחינוךרשמי"";

אחריההגדרה""רשותחינוךמקומית"ו"מוסדחינוך""יבוא: )2(

""הסכםניהולעצמי"-הסכםביןמשרדהחינוךלרשותחינוךמקומית,שלפיו
מוסדותחינוךרשמייםבאותהרשותחינוךמקומיתיפעלובמתכונתשל
ניהולעצמיבענייןהתחומיםהמנוייםבתוספתהשנייה,כולםאוחלקם;";

אחריההגדרה"הקצבות"יבוא: )3(

""מוסדחינוךרשמיבניהולעצמי"-מוסדחינוךרשמישעברלמתכונתשל
ניהולעצמיבהתאםלהסכםניהולעצמי "

בסעיף3לחוקהעיקרי-2 תיקוןסעיף3

בכותרתהשוליים,במקום"למוסדות"יבוא"למטרות"; )1(

חוקהרשויותהמקומיות)ייעודכספיהקצבות  כללי
התש"ס-2000 חינוך(, למטרות נכסים והגנת 
)להלן-החוק(,קובעכירשותחינוךמקומיתתנהלאתכל
התשלומיםשמועבריםלהעלידיהמדינהלשםמימונם
שלמוסדותהחינוך)להלן-כספיההקצבות(בחשבוןבנק

נפרד,המיועדאךורקלמטרהזו 

ז' מיום 1ע29 מס' הממשלה להחלטת בהתאם
2011(,משרדהחינוךפועל )13במרס באדרב'התשע"א
להעבירמוסדותחינוךרשמיים)להלן-מוסדותחינוך(
למתכונתשלניהולעצמי משמעותושלהמעברלניהול
עצמישלמוסדותחינוךהואהנהגתמדיניותניהולית-

חינוכיתשבמסגרתהמשרדהחינוךוהרשויותהמקומיות
מעביריםלמוסדותהחינוךסמכויות,משאביםואחריות 
למנהלמוסדחינוךולצוותוניתןמרחבשלסמכותוגמישות
בהיבטיםפדגוגיים,ארגונייםוכלכלייםלשםמימושיעדיו

וצרכיושלמוסדהחינוך 

משאבים מרכזת המקומית הרשות כך, במסגרת
כספייםממקורותיהומהקצבותהמדינה,מגבשתאמות
מידהלהקצאהולתקצובשקוףושוויונילמוסדותהחינוך,
ומקצהאתהמשאביםהכספייםישירותלחשבונותבנק
שלהרשותהמקומית,אשריוקמובעבורכלמוסדחינוך
בתחוםהרשותהמקומיתבנפרד,וזאתלשםניהולםהשוטף
משאבים העצמי  הניהול במסגרת החינוך מוסדות של
אלה,יחדעםמקורותכספייםנוספיםשמוסדותהחינוך

יכוליםלגייס,משמשיםאתמוסדותהחינוךבמתןמענה
לתחומיסמכותפדגוגיים,ניהוליים,מינהלייםוכלכליים
שלמוסדהחינוךלצורךמימושהאחריותהחינוכיתשל

מוסדהחינוך 

יישוםתכניתניהולעצמיברשותחינוךמקומיתכפוף
לחתימהעלמסמךהבנותביןמשרדהחינוךלביןהרשות
המקומיתאשרתכניתהניהולהעצמימופעלתבתחומה 
ספריסודיים בבתי פועלת העצמי הניהול תכנית כיום
רשמייםבלבדברשויותמקומיותשעמןנחתםמסמךהבנות

כאמור 

כי מציין אינו הנוכחית במתכונתו החוק כאמור,
ניתןלהעבירכספיחינוךלכמהחשבונותבנקשלהרשות
המקומיתאשריוקמובעבורכלמוסדחינוךבנפרד,בהתאם
לתכניתהניהולהעצמי לפיכך,ישצורךבתיקוןהחוקכדי
ניהול לחשבונות המשאבים העברת את בחקיקה לעגן

עצמיתוךהתקנתתקנותלניהולםהתקין 

הגדרות ההגדרותבחוק להוסיףלסעיף מוצע  סעיף 1
נוספותשייעשהבהםשימושבחוקלפיהצעת 
החוק:מוסדחינוךרשמי,הסכםניהולעצמיומוסדחינוך

רשמיבניהולעצמי 

3לחוקקובעכיהמטרותשלשמןנועדו סעיף  סעיפים
ההקצבות,מפורטותבתוספתלחוק מוצעלתקן 2ו–ע

אתסעיף3לחוקולקבועכיהמטרותהאמורות 
שתיווסף השנייה בתוספת והן בתוספת הן ייקבעו

ס"חהתש"ס,עמ'0ע2;התשע"א,עמ'01ע  1

דינימדינתישראל,נוסחחדשע,עמ'ע19  2
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בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"הראשונהובתוספתהשנייה "; )2(

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"הראשונהולתוספתהשנייה " )3(

בסעיף5לחוקהעיקרי-3 תיקוןסעיף5

בכותרתהשוליים,במקום"בנקנפרד"יבוא"הקצבות"; )1(

במקום"החשבון"יבוא"חשבוןההקצבות"  )2(

אחריסעיף5לחוקהעיקרייבוא:4 הוספתסעיף5א

"חשבוןניהול
עצמי

בלילגרועמהוראותסעיף5,רשותחינוךמקומיתתפתח5א  )א(
חשבוןבנקנפרד,שיהיהבבעלותה,בעבורכלמוסדחינוך
רשמיבניהולעצמישבתחומה)בחוקזה-חשבוןניהולעצמי( 

רשותחינוךמקומיתתעבירלחשבוןניהולעצמיכספים )ב(
מחשבוןההקצבותומקופתהלצורךניהולעצמישלמוסד
חינוךרשמיבענייןתחומיםהמנוייםבתוספתהשנייהוהכול

בהתאםלקבועבהסכםניהולעצמי 

יופקדו עצמי חינוךרשמיבניהול מוסד של הכנסות )ג(
לחשבוןניהולעצמי 

עלאףהאמורבסעיפים191ו–203לפקודתהעיריות2, )ד(
את המחיל המקומיות3, המועצות לפקודת 34א ובסעיף
הוראותהסעיפיםהאמוריםעלמועצותמקומיות,הכספים
שבחשבוןניהולעצמיינוהלובידימנהלמוסדחינוךרשמי
בניהולעצמיובידיעובדשלרשותהחינוךהמקומיתהמועסק
במוסדהחינוךהאמור,שגזברהרשותהאמורההסמיךלכך,

והםיחדיויהיומורשיהחתימהבחשבוןזה 

רשותהחינוךהמקומיתתפקחעלאופןניהולהכספים )ה(
שבחשבוןניהולעצמיוהםיהיונתוניםלבקרתה 

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"הראשונהובתוספתהשנייה "; )2(

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"הראשונהולתוספתהשנייה " )3(

תיקוןסעיף5בסעיף5לחוקהעיקרי-3 

בכותרתהשוליים,במקום"בנקנפרד"יבוא"הקצבות"; )1(

במקום"החשבון"יבוא"חשבוןההקצבות"  )2(

הוספתסעיף5אאחריסעיף5לחוקהעיקרייבוא:4 

"חשבוןניהול
עצמי

בלילגרועמהוראותסעיף5,רשותחינוךמקומיתתפתח5א  )א(
חשבוןבנקנפרד,שיהיהבבעלותה,בעבורכלמוסדחינוך
רשמיבניהולעצמישבתחומה)בחוקזה-חשבוןניהולעצמי( 

רשותחינוךמקומיתתעבירלחשבוןניהולעצמיכספים )ב(
מחשבוןההקצבותומקופתהלצורךניהולעצמישלמוסד
חינוךרשמיבענייןתחומיםהמנוייםבתוספתהשנייהוהכול

בהתאםלקבועבהסכםניהולעצמי 

יופקדו עצמי רשמיבניהול חינוך מוסד של הכנסות )ג(
לחשבוןניהולעצמי 

עלאףהאמורבסעיפים191ו–203לפקודתהעיריות2, )ד(
את המחיל המקומיות3, המועצות לפקודת 34א ובסעיף
הוראותהסעיפיםהאמוריםעלמועצותמקומיות,הכספים
שבחשבוןניהולעצמיינוהלובידימנהלמוסדחינוךרשמי
בניהולעצמיובידיעובדשלרשותהחינוךהמקומיתהמועסק
במוסדהחינוךהאמור,שגזברהרשותהאמורההסמיךלכך,

והםיחדיויהיומורשיהחתימהבחשבוןזה 

רשותהחינוךהמקומיתתפקחעלאופןניהולהכספים )ה(
שבחשבוןניהולעצמיוהםיהיונתוניםלבקרתה 

בדבריההסבר להלן כפישיוסבר החוק, במסגרתתיקון
לסעיף10לחוק בהתאםלכןמוצעלתקןגםאתסעיף9
לחוקולהתאימולהוספתהתוספתהשנייה יובהרכיבעוד
שלשמן המטרות כלל את מגדירה הראשונה התוספת
ייעשהשימושבכספיההקצבות,הרישבתוספתהשנייה
מפורטיםתחומיניהולעצמישלמוסדחינוךאשרבשלהם
בהתאםלתכנית עצמי, ניהול מועבריםכספיםלחשבון

ולהסכםניהולעצמי 

מוצעלקבועשחשבוןהבנקשבוינוהלוכספי  סעיפים
ההקצבותלמטרותחינוךייקראבחוקזהחשבון 3ו–6
ההקצבות,וזאתכדילהבדילומחשבוןניהול 
עצמי מוצעלתקןבהתאםלכךגםאתסעיפיםעו–עלחוק 

מוצעלהוסיףלחוקאתסעיף5אשעניינוחשבון  סעיף 4
ניהולעצמיכמפורטלהלן: 

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב( המוצעים

מוצעלקבועכינוסףעלחשבוןההקצבותשלרשות
החינוךהמקומית,היאתפתחחשבוןבנקנפרד,שיהיה

עצמי בניהול רשמי חינוך מוסד כל בעבור בבעלותה,
שבתחומה,כךשרשותהחינוךהמקומיתתוכללהעבירלו
כספיםמחשבוןההקצבותומקופתהלצורךניהולוהעצמי
השנייה בתוספת המנויים בתחומים החינוך מוסד של

ובהתאםלקבועבהסכםניהולעצמי 

לסעיף קטן )ג( המוצע

מוצעלקבועשגםהכנסותאחרותשלמוסדהחינוך
הרשמייופקדולחשבוןניהולעצמי 

לסעיפים קטנים )ד( ו–)ה( המוצעים

מוצעלקבועשחשבוןניהולעצמיינוהלבידימנהל
המקומית החינוך רשות של עובד ובידי החינוך מוסד
המועסקבמוסדהחינוךהאמורוהםיהיומורשיהחתימה
הבלעדייםבחשבון הסדרזהשונהמהקבועבדיניהרשויות
הרשות חשבונות בהקשרלניהול הקובעים, המקומיות,
ומי הרשות בחשבונות החתימה מורשי כי המקומית,
שמוסךבחתימתולבצעהתחייבותכספיתבשםהרשות
ובתנאים המקומית הרשות וגזבר הרשות ראש הם

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'256  3
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בכספים ישתמש עצמי בניהול רשמי חינוך מוסד )ו(
בתוספת המפורטות למטרות רק עצמי ניהול שבחשבון

השנייהבהתאםלהסכםניהולעצמי 

כספיםאשרנותרובחשבוןניהולעצמיבסופהשלשנת )ז(
לימודים,ייוותרובחשבוןואליהםיתווספוכספיםשיועברו
אויופקדולחשבוןהניהולהעצמיכאמורבסעיפיםקטנים

)ב(ו–)ג(,בשנתהלימודיםשלאחריה "

בסעיף6לחוקהעיקרי-5 תיקוןסעיף6

בכותרתהשוליים,במקום"החשבון"יבוא"החשבונות"; )1(

במקוםהרישהעדהמילים"רשותהחינוךהמקומית"יבוא"חשבוןההקצבות )2(
וחשבוןניהולעצמי)בחוקזה-החשבונות(לאישמשורשותחינוךמקומיתומוסד

חינוךרשמיבניהולעצמי" 

תיקוןסעיפים
עו–ע

בסעיפיםעו–עלחוקהעיקרי,אחרי"לחשבון"יבוא"ההקצבות" 6 

בסעיף9לחוקהעיקרי,אחרי"בתוספת"יבוא"הראשונהאובתוספתהשנייה" ע תיקוןסעיף9

בסעיף10)א(לחוקהעיקרי,במקום"הכספיםשבחשבון"יבוא"הכספיםשבחשבונות"ע תיקוןסעיף10
ובסופויבוא"ההקצבות" 

בתוספתלחוקהעיקרי-9 תיקוןהתוספת

מסוימיםעובדעירייהשהוסמךעלידיגזברומישנאצלה
לוהסמכותעלידיראשהרשות,באישורהמועצה כדי
החתימה למורשי ביחס המשפטי המצב את להבהיר
בחשבוןהניהולהעצמיולניהולו,בשונהמהקבועבדיני
הרשויותהמקומיות,מוצעלכלולבתיקוןהחוקאמירה

מפורשתבדברהיחסביןההסדריםהשונים 

עובד הוא החשבון ממנהלי שאחד מכיוון בנוסף,
הרשותהמקומיתהמועסקבמוסדהחינוך,מוצעלקבוע
כיעובדהרשותהמקומיתיוסמךבידיגזברהרשות,וזאת
כדילהבטיחבקרהופיקוחמינהלייםותקציבייםעלעובד
הרשותהמקומיתוכדילהדגישאתסמכותהשלהרשות
לחשבון ידה על המועברים לכספים ביחס המקומית

הניהולהעצמי 

המקומית, החינוך רשות כי לקבוע מוצע כן כמו
שהיאבעלתהחשבוןכאמור,תפקחעלאופןניהולהכספים

שבחשבוןניהולעצמיוהםיהיונתוניםלבקרתה 

לסעיף קטן )ו( המוצע

בדומהלקבועלענייןחשבוןההקצבות,מוצעלקבוע
את לשמש יכולים העצמי הניהול בחשבון הכספים כי
בתוספת המפורטות למטרות בהתאם החינוך מוסדות
השנייהבלבדבהתאםלהסכםניהולעצמי,וזאתלשם
מתןמענהלתחומיסמכותפדגוגיים,ניהוליים,מינהליים
האחריות מימוש ולצורך החינוך מוסד של וכלכליים

החינוכיתשלמוסדהחינוךכפישפורטבהסכם 

לסעיף קטן )ז( המוצע

העצמי הניהול לתכנית שבהתאם לקבוע, מוצע
במשאבים שימוש בדבר בבסיסה העומדים ולעקרונות
הכספייםלשםמתןמענהלצורכימוסדהחינוך,כספים
בחשבון ייוותרו הלימודים שנת בסוף בחשבון שנותרו
לחשבון יופקדו או שיועברו כספים יתווספו ואליהם

הניהולהעצמיבשנתהלימודיםשלאחריה 

ייחוד שעניינו לחוק 6 סעיף את לתקן מוצע  סעיף 5
לגבי להוראות בדומה כי ולקבוע החשבון 
השימוש גם ההקצבות, שבחשבון בכספים השימוש
בכספיםשבחשבוןהניהולהעצמיייעשהאךורקלשם

קיוםמטרותיושלהחוק 

כי ולקבוע לחוק 10)א( סעיף את לתקן מוצע  סעיף 8
ההסדרהמוחללענייןהפטורמעיקולהכספים 
שבחשבוןההקצבות,יוחלגםלגביכספיםשבחשבוןניהול

עצמי 

סעיף5לחוקהעיקריקובעכיהעברתהקצבות  סעיף 9
לרשויותחינוךמקומיות,למטרותחינוך,תיעשה 
הראשונהמובאת לחשבוןבנקייעודי בתוספת אךורק
כספים להעביר ניתן שבעבורן סגורה מטרות רשימת

לחשבוןהאמור 

נוספת מטרה הראשונה לתוספת להוסיף מוצע
כדי זאת חינוכיות  ופעילויות חינוכיות תכניות והיא
להבטיחשכספיםשמקצהמשרדהחינוךלרשויותהחינוך
המקומיותבעבורתכניותשונותכדוגמתתכניתהצהרונים

ר ב ס ה י  ר ב ד



1509 הצעותחוקהממשלה-9ע10,כ"ובתמוזהתשע"ו,2016 ע 1

בכותרת,בסופהיבוא"ראשונה"; )1(

בסופהיבוא: )2(

תכניותחינוכיותופעילויותחינוכיות " ")ע(

הוספתתוספת
שנייה

אחריהתוספתלחוקהעיקרייבוא:10 

"תוספת שנייה
)סעיפים3ו–5א(

תפעולשוטףשלמוסדחינוךרשמיבניהולעצמיובכללזההוצאותבשלחשמל, )1(
מים,גזוסולרלחימום,טלפון,דוארומשלוחיםואינטרנט;

אחזקהוחידושציודשלמוסדחינוךרשמיבניהולעצמיובכללזההוצאותבשל )2(
תיקוניםקלים,גינון,ריהוט,מחשבים,מזגנים,תנוריחימום,ציודמחשובותקשורת;

רכשבעבורמוסדחינוךרשמיבניהולעצמיובכללזההוצאותבשלרכישתציוד )3(
משרדי,ציודספורטמתכלה,ספרים,חומרילימוד,חומריניקויועזרהראשונה;

רכישתשירותיםבתחוםהחינוךבעבורמוסדחינוךרשמיבניהולעצמיובכלל )4(
זההוצאותבעבוריוזמותחינוכיות,פרויקטיםלימודיים,הכשרותוהשתלמויות;

רכישתשירותיםבתחוםהמינהלבעבורמוסדחינוךרשמיבניהולעצמיובכלל )5(
זהשירותיהנהלתחשבונותוניהולכספים "

בכותרת,בסופהיבוא"ראשונה"; )1(

בסופהיבוא: )2(

תכניותחינוכיותופעילויותחינוכיות " ")ע(

הוספתתוספתאחריהתוספתלחוקהעיקרייבוא:10 
שנייה

"תוספת שנייה
)סעיפים3ו–5א(

תפעולשוטףשלמוסדחינוךרשמיבניהולעצמיובכללזההוצאותבשלחשמל, )1(
מים,גזוסולרלחימום,טלפון,דוארומשלוחיםואינטרנט;

אחזקהוחידושציודשלמוסדחינוךרשמיבניהולעצמיובכללזההוצאותבשל )2(
תיקוניםקלים,גינון,ריהוט,מחשבים,מזגנים,תנוריחימום,ציודמחשובותקשורת;

רכשבעבורמוסדחינוךרשמיבניהולעצמיובכללזההוצאותבשלרכישתציוד )3(
משרדי,ציודספורטמתכלה,ספרים,חומרילימוד,חומריניקויועזרהראשונה;

רכישתשירותיםבתחוםהחינוךבעבורמוסדחינוךרשמיבניהולעצמיובכלל )4(
זההוצאותבעבוריוזמותחינוכיות,פרויקטיםלימודיים,הכשרותוהשתלמויות;

רכישתשירותיםבתחוםהמינהלבעבורמוסדחינוךרשמיבניהולעצמיובכלל )5(
זהשירותיהנהלתחשבונותוניהולכספים "

)ציל"ה(ובתיספרשלהחופשהגדול,יגיעולחשבוןהמוגן
ויועברוליעדם הדבריםנכוניםגםלגביפעילויותחינוכיות
שבעבורןמקצההמשרדלרשויותכספיםכדוגמתפעילויות

שלמועדוניות,רווחהחינוכיתוכדומה 

מוצעלהוסיףלחוקתוספתשנייהשבהתובא  סעיף 10
לעשות ניתן שבעבורן סגורה מטרות רשימת 
לתכנית בהתאם העצמי, הניהול בכספיחשבון שימוש

והסכםניהולעצמי 
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הצעת חוק העונשין )תיקון מס' 129(, התשע"ו-2016

בחוקהעונשין,התשל"ז-עע119,בסעיף203ג,במקום"שלוש"יבוא"חמש" 1 תיקוןסעיף203ג

סעיף203גלחוקהעונשין,התשל"ז-עע19)להלן סעיף 1
-חוקהעונשיןאוהחוק(,קובעעבירהעלקבלתשירות
שלמעשהזנותשלקטין)להלן-עבירתלקוחושלקטין(,

והעונשהקבועבצדההואשלוששנותמאסר 

לפידבריההסברלהצעתהחוקשקבעהאתעבירת
56(,התש"ס- העונשין)תיקוןמס' קטין)חוק של לקוחו
2000)ס"חהתש"ס,עמ'226((,מטרתקביעתהעבירההיא
להגןעלקטיניםמפניהידרדרותלזנותולהיאבקבתופעה
של הפרוטוקולים וכן האמורים ההסבר ואולםדברי זו 
אינם הכנסת של ומשפט חוק החוקה בוועדת הדיונים
מספקיםהסברלעונששאותובחרהמחוקקלקבועבצד

העבירה 

בהצעתהחוקהנוכחיתמוצעלהחמיראתהעונש
עוון, המהווההיוםעבירהמסוג זו בצדעבירה הקבוע

לחמששנותמאסר,כךשתהווהעבירהמסוגפשע 

ההחמרההמוצעתמבטאתאתהחומרהשבמעשהוכן
עולהבקנהאחדעםמדרגהענישההקייםבעבירותזנות
המבוצעותבקטינים לפיסעיף203בלחוק,היותושלקטין
קרבןעבירתסרסרותאוהבאהלזנותמהווהנסיבהמחמירה
לביצועעבירותאלה בהתאםלסעיףזה,העונשהמרביבצד
עבירתסרסרותלמעשיזנותאועבירתהבאתאדםלידי
מעשהזנותאולעיסוקבזנות)לפיסעיפים201,199ו–202
לחוק,בהתאמה(,שנעברתבקטין-הואשבעשנותמאסר,
לעומתעונששלחמששנותמאסרכשהקרבןבגיר החמרת
הענישהעלעבירתלקוחושלקטיןלחמששנותמאסר
שומרתעלמדרגהחומרהשלעבירותהזנות,כךשדינושל
מישמסרסרלמעשיזנותאומביאלמעשהזנותנותרחמור

יותרמדינושלמישמקבלשירותיזנותמקטין 

כמוכן,העמדהלדיןבעבירתלקוחושלקטיןאינה
גורעתמהעמדהלדיןבעבירותמיןאחרותהקבועותבדין
שאותןעברהלקוחבהתאםלגילושלהקטין עבירותהמין,
הקבועותבסימןה'לפרקי'לחוק,קובעותמדרגשלעונשים
בהקשרשלעבירותנגדקטיניםבהתאםלחומרתהמעשה,
הנובעתמאופיושלהמעשהומגילושלהקטיןהנפגע:קיום
יחסימיןבהסכמהעםקטיןעדגיל14מהווהעבירתאינוס
לפיסעיף345)א()3(לחוקאומעשהסדוםלפיסעיףע34)ב(
לחוק,שהעונשבצדןהוא16שנותמאסר;קיוםיחסימין

16מהווהעבירהשלבעילהאסורה עד 14 עםקטיןבן
בהסכמהלפיסעיף346)א()1(לחוקאומעשהסדוםלפי
סעיףע34)א()1(לחוק,שהעונשבצדןהואחמששנותמאסר;
וקיוםיחסימיןעםקטיןבגילאי16עדע1מהווהגםהוא
עבירהשלבעילהאסורהבהסכמהאומעשהסדוםכאשר
הדברנעשהתוךניצוליחסיתלות,מרות,חינוךאוהשגחה,

אותוךהבטחתשוואלנישואין 

ביצועמעשהמגונהבקטיןעדגיל14,גםבהסכמתו,
מהווהעבירהפליליתשעונשהשבעשנותמאסר כשמדובר
יהווה בהסכמה מעשהמגונה ע1, עד 14 בגילאי בקטין
עבירהפלילית,כאשרהדברנעשהתוךניצוליחסיתלות,
מרות,חינוך,השגחה,עבודהאושירות,שהעונשבצדה

ארבעשנותמאסר 

עבירתלקוחושלקטיןאוסרתעל"קבלתשירותשל
מעשהזנותמקטין" "מעשהזנות"הואמונחשאיננומוגדר
שנעשה זהכ"מעשה מונח פורש בפסיקה אך בחקיקה,
לסיפוקהיצרהמיניתמורתתשלום",כךשעשוייםלהיכלל
בולארקמעשהבעילהאומעשהסדוםממשאלאגם
5ע/531 )ע"פ החוק לפי מגונה מעשה המהווים מעשים
אביטלנ'מדינתישראל,פ"דל)2(9ע5)ע196(;ע"פ5ע/ע53
לבןנ'מדינתישראל,פ"דל)2(3ע5)6ע19(( נמצא,שקבלת
שירותשלמעשהזנותמקטיןתהווהעלפירובגםעבירת

מיןשעונשהלכלהפחותארבעאוחמששנותמאסר 

הדרישהלבחוןהחמרהשלהענישההקבועהבצד
עבירתלקוחושלקטיןעלתהבתקופההאחרונהמכמה
גורמים בחודשפברואר2014פורסמוהמלצותיושלצוות
בין–משרדילקידוםפעילותמשולבתלשיפורהטיפולבסחר
לזנותועבירותנלוות,בראשותמתאמתהמאבקבסחרבבני
אדםדאז,ד"רמירבשמואלי,שכללו,ביןהשאר,המלצה
לבחוןאתהצורךבהכבדתהענישהעלצריכתזנותקטינים

)זנותקטיניםבישראל-ניירמדיניות)2013(,בעמ'ע2( 

ועדת של מסקנותיה פורסמו 2015 ביוני כן, כמו
מומחיםשלהאו"ם)להלן-ועדתהמומחים(האחראיתעל
בחינתיישוםהפרוטוקולהאופציונלילאמנהבדברזכויות
ופורנוגרפיית ילדים זנות ילדים, מכירת בנושא הילד
ילדים)להלן-הפרוטוקולהאופציונלי(שאליההצטרפה
מדינתישראלבשנתע200 פרוטוקולזהקובע,ביןהשאר,
כימדינהשהיאצדלותבטיחכיניצולילדיםלפעילויות
במסגרת פיחוק  כוללבהקשרלזנות,אסורעל מיניות,
מסקנותיההמליצההוועדהכיישראלתחמיראתהעונש
ConventionontheRights(עלקבלתשירותימיןמקטין
oftheChild,Concludingobservationsonthereport
submittedbyIsraelunderarticle12,paragraph1,
oftheOptionalProtocoltotheConventiononthe
RightsoftheChildontheSaleofChildren,Child
ProstitutionandChildPornography,CRC/C/OPSC/

 ))ISR/CO/1,)2015 6 ע

במדינות החקיקה כי נראה השוואתית, מבחינה
אחרותבתחוםזהאינהקובעתעונשנמוךיותרעלקבלת
שירותיזנותמקטיןמאשרהעונשיםהקבועיםעלעבירות
החקיקה מבחינת למשל, עולה, כך המקבילות  המין
בצרפת,אוסטרליהובריטניה זאת,כמובן,בלילהידרש

ס"חהתשל"ז,עמ'226;התשע"ו,עמ'966  1

ר ב ס ה י  ר ב ד



1511 הצעותחוקהממשלה-9ע10,כ"ובתמוזהתשע"ו,2016 ע 1

תיקוןחוקלתיקון
סדריהדין)חקירת

עדים(

)א(,אחרי2  בחוקלתיקוןסדריהדין)חקירתעדים(,התשי"ח-ע2195,בתוספת,בפרט
"203ב"יבוא"203ג" 

)א(,אחרי2  בחוקלתיקוןסדריהדין)חקירתעדים(,התשי"ח-ע2195,בתוספת,בפרט
"203ב"יבוא"203ג" 

תיקוןחוקלתיקון
סדריהדין)חקירת

עדים(

לעונשהספציפיהקבועבחקיקהשלכלמדינה,שזהועניין
פרטניהשלובבמדרגהענישההקייםבכלשיטתמשפט 

עולה שלקטין עבירתלקוחו החמרתהענישהעל
בקנהאחדגםעםאמנותוסטנדרטיםבין–לאומיים סעיף34
לאמנההבין–לאומיתבדברזכויותהילד)CRC(שישראל
על מקבלות החברות המדינות כי קובע לה, צד היא
עצמןלהגןעלהילדמפניאופניםשוניםשלניצולמיני
ותקיפהמינית לצורךזהינקטוהמדינותהחברותאמצעים
כדי הבין–לאומי ובמישור הפנימי במישור מתאימים
למנוע,ביןהשאר,הדחתילדאוכפייתולעסוקבפעילות

מיניתבלתיחוקיתכלשהי 

לאורכלהאמורלעיל,מוצע,כאמור,לתקןאתסעיף
203גלחוקולקבועכיהעונשבשלהפרתעבירתלקוחו
שלקטיןיעמודעלחמששנותמאסרבמקוםשלוששנות

מאסר 

סעיף2גלחוקתיקוןסדריהדין)חקירתעדים(,  סעיף 2
התשי"ח-ע195)להלן-חוקחקירתעדים(,קובע 
כיבעבירותמסוימותיוכלקטיןלמסוראתעדותושלא
בנסיבות וזאת סנגורו, בנוכחות אלא הנאשם בנוכחות

שבהןעלולהלהיגרםפגיעהבקטיןאופגימהבעדות 

מכוחהסעיףנקבעותקנותלתיקוןסדריהדין)חקירת
בפני בשלעבירתמיןשלא מתלונן עדות )גביית עדים(
הנאשם(,התשנ"ז-1996,שקובעותאתאופןגבייתהעדות

שלאבנוכחותהנאשם 

הן עדים חקירת לחוק בתוספת שנקבעו העבירות
עבירותזנותותועבה,עבירותגרימתמוות,עבירותמין
חבלה אדם, בבני סחר הורהו, נגד מעיד הקטין שבהן
המנויות בנסיבות ישע וחסרי בקטינים ופגיעה חמורה
בתוספת,עבירותשעונשןמיתהאומאסרעולםוכןעבירות
שעונשןמאסרעשרשניםאויותרכאשרהמשפטמתנהל
בביתמשפטמחוזי ביןעבירותהזנותוהתועבהמנויות
כיוםבתוספתעבירותלפיסעיפים199)ב(,203,203,202ב

ו–214)ב1(ו–)ב2(לחוקהעונשין 

העבירהבדברלקוחושלקטין,הקבועהבסעיף203ג
לחוקהעונשין,לאכלולהכיוםבתוספתזו מוצעלהוסיפה
העומד שהרציונל מכיוון עדים חקירת לחוק לתוספת
בבסיסקביעתשארהעבירותשבתוספת,ובפרטעבירות
דהיינו - אליהן משתייך 203ג שסעיף והתועבה הזנות
הקושיהאפשרישלקטיןלהעידלפניהנאשם-קייםגם

בעבירתלקוחושלקטין 

הוא גם עולה עדים חקירת לחוק המוצע התיקון
ע בקנהאחדעםאמנותוסטנדרטיםבין–לאומיים סעיף
צדדים שהן המדינות כי קובע האופציונלי לפרוטוקול
הזכויות על להגן כדי נאותים אמצעים יאמצו לאמנה

והאינטרסיםשלילדיםשהםקרבנותהמעשיםהאסורים
לפיהפרוטוקולבכלשלביהליךהמשפטהפליליויבטיחו
כישיקולעיקריבטיפולבהםיהיהטובתהילד,זאתבעיקר
באמצעותהכרהבפגיעותםשלילדיםשהםקרבנותכאמור
והתאמתההליכיםלהכרהבצורכיהםהמיוחדים,ביןהשאר
כעדים ועדתהמומחיםליישוםהפרוטוקולהאופציונלי
שמסקנותיהפורסמוכאמורביוני2015המליצהלישראל
מיוחדים הגנה אמצעי להחיל חובה שקיימת לוודא
בהליכיםפלילייםעלקרבנותועדיםשהםילדיםעדגיל
ע1,ולוודא,באמצעותהוראותחוקותקנות,שלכלהילדים
שהםקרבנותשלעבירותהמנויותבפרוטוקולהאופציונלי
אועדיםלעבירותכאמורניתנתההגנההנדרשתעלפי

האמנהועלפיהפרוטוקולהאופציונלי 

מועצת של ייעודית לאמנה )2(19 סעיף כן, כמו
אירופהבדברהגנהעלילדיםמפניניצולמיניוהתעללות
מינית)להלן-אמנתלנזרוטה(,שמדינתישראלבוחנת
בימיםאלהאתאפשרותההצטרפותאליה,קובעכיכל
מדינהשהיאצדלאמנהתנקוטאמצעיחקיקהאואמצעים
אחריםהדרושיםכדילהבטיחכיניצולילדיםלזנותייחשב
לעבירהפלילית סעיף30לאמנהקובעכיכלצדינקוט
אמצעיחקיקהאואמצעיםאחריםהדרושיםכדילהבטיח
כיחקירותוהליכיםפלילייםיתנהלולטובתהילדותוך
כדי קרבנות כלפי מגוננת גישה יאמץ זכויותיו, כיבוד
להבטיחכיהחקירותוההליכיםהפלילייםלאיחמירואת
הטראומהשחווההילדוכיבעקבותהמשפטהפלילייינתן
סיוע,מקוםשעולההצורךבכך כמוכן,סעיף31לאמנה
קובעכיכלצדינקוטאמצעיחקיקהאואמצעיםאחרים
הדרושיםכדילהגןעלהזכויותוהאינטרסיםשלהקרבנות,
שלביהחקירות בכל כעדים, המיוחדים צורכיהם כולל
וההליכיםהפליליים בכללזה,נקבעכיישלהבטיחמניעת
מגעביןקרבנותועברייניםבתחומיבתימשפטוסוכנויות
אכיפתהחוק,אלאאםכןהרשויותהמוסמכותקובעות
ההליכים או החקירות כאשר או הילד לטובת אחרת

דורשיםמגעכאמור 

באשרלניהולההליכיםהפליליים,סעיף35לאמנת
לנזרוטהקובעכיכלצדינקוטאמצעיחקיקהאואמצעים
אחריםהדרושיםכדילהבטיחכיאתכלהריאיונותעם
הקרבןאועםעדשהואקטין,יהיהניתןלצלםבווידאו
כראיה להתקבל עשויים אלה מצולמים ריאיונות וכי
במהלךההליכיםבביתהמשפט כמוכן,סעיף36לאמנת
לנזרוטהקובעכיכלצדינקוטאמצעיחקיקהאואמצעים
אחריםהדרושיםכדילהבטיחששופטיהיהרשאילהורות
כיהדיוןיתקייםשלאבנוכחותהציבורוכיהקרבןיוכל
להישמעבביתהמשפטבלילהיותנוכח,בעיקרבאמצעות

שימושבטכנולוגיותתקשורתמתאימות 

ס"חהתשי"ח,עמ'16;התשע"ו,עמ'ע30  2
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1 בסעיף כאמור הענישה החמרת על נוסף לפיכך,
להצעתהחוק,מוצעלתקןאתחוקחקירתעדים,באופן
שירחיבאתההסדרהמאפשרלקטיןשסיפקשירותימין,
ולקוחוהועמדלדיןלפיסעיף203גלחוקהעונשין,למסור

אתעדותושלאבנוכחותהנאשם,אלאבנוכחותסנגורו 

השפעת החוק המוצע על זכויות הילד:

העונש את להחמיר כאמור, נועד, המוצע החוק
הקבועבצדעבירתלקוחושלקטיןהקבועהבסעיף203ג
לחוקמשלושלחמששנותמאסר כמוכןהואנועדלכלול
לחוק 203ג בסעיף הקבועה קטין של לקוחו עבירת את
העונשיןבתוספתלחוקחקירתעדיםכךשקטיןיוכללהעיד
שלאבפניהנאשםאלאבפניסנגורו,בנסיבותשבהןעלולה

להיגרםפגיעהבקטיןאובעדותו 

קביעות את תואמים המוצעים התיקונים שני
ועדת המלצות את ומיישמים האופציונלי הפרוטוקול
המומחיםליישוםפרוטוקולזהשניתנולישראלביוני2015 

בנוסף,התיקוןהמוצעלעבירתלקוחושלקטיןעונה
פעילות עלהמלצתהצוותהבין–משרדישעסקבקידום
משולבתלשיפורהטיפולבסחרלזנותועבירותנלוות,וכן
עולהבקנהאחדעםסעיף34לאמנההבין–לאומיתבדבר
זכויותהילד)CRC(שישראלצדלה התיקוןהמוצעלחוק
שעניינם באמנתלנזרוטה סעיפים  תואם עדים חקירת

מניעתניצולילדיםלזנות 

כלאלה,מטרתםלהיאבקבתופעתזנותקטיניםולשפר
אתהשמירהעלזכויותיהםשלילדיםנפגעיעבירהזו 
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