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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים )תיקון מס' 6( )הרחבת התחולה על 
מוסדות נוספים(, התש"ע–2010 *

 
בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א–2001 1, בסעיף 1, בהגדרה 1 תיקון סעיף 1

"מוסד", אחרי פסקה )3( יבוא:

שבהם  אבחון  או  בידור  הוראה,  הדרכה,  חונכות,  נכללים  שבפעילותו  אחר  גוף   )4("
משתתפים קטינים או בני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית, טיפול בקטינים או 

בבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית, או ליווי שלהם בהליכים משפטיים;" 

מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  חוק  של  תכליתו 
היא  החוק(,   – )להלן  התשס"א–2001  מסוימים,  במוסדות 
לצמצם את האפשרות של פגיעה בקטינים ובבני אדם עם 
הזקוקה  קבוצה  שהם  התפתחותית,  או  שכלית  מוגבלות 
להגנה מיוחדת, על ידי עברייני מין  זאת, מתוך ההנחה 
ששיעור ניכר מהמורשעים בעבירות מין חוזרים ומבצעים 
עבירות מין לאחר שחרורם מהכלא  לכן, על פי החוק, בגיר 
שהורשע בעבירת מין אינו רשאי לעבוד במוסד כהגדרתו 
בחוק ומעביד אינו רשאי להעסיקו במוסד כזה, אלא אם 
מהווה  אינו  שהאדם  נקבע  מסוכנות  הערכת  בעקבות  כן 

סיכון לקבוצה כאמור 

מוסדות  של  סגורה  אך  מקיפה  רשימה  נמנית  בחוק 
נועד  שעליו  מי  בין  קשר  להתקיים  עשוי  שבהם  כאמור 
ואולם,  מין   עבירת  לבצע  העלול  אדם  לבין  להגן  החוק 
ברשימה  כלולים  שאינם  נוספים  מקומות  להיות  עשויים 
זו, כגון מערכי חונכות ושירותי בידור, שבהם משתתפים 

ובמסגרתם  כאמור,  מוגבלות  עם  אדם  בני  או  קטינים 
מתאפשר קשר קבוע או סדיר בינם לבין העובדים במקום 
או שהייה במחיצתם של העובדים, בלי שנבדק אם אלה 

הורשעו בעבירת מין 

להוסיף  מוצע  בזה  המתפרסמת  החוק  בהצעת 
של  בתחומים  הפועלים  גופים  בחוק  "מוסד"  להגדרה 
בני  או  קטינים  של  אבחון  או  הוראה  הדרכה,  חונכות, 
אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית, גופים בתחום 
הבידור שבהם נוטלים חלק קטינים ואנשים עם מוגבלות 

כאמור, וגופים המלווים אותם בהליכים משפטיים 

השפעה על זכויות הילד

קטינים  של  שלומם  על  לשמור  נועדה  החוק  הצעת 
ולהגן עליהם מפני ביצוע עבירות מין כלפיהם 

הצעות חוק מס' פ/1309/18 ו־פ/1352/18; הועברו לוועדה ביום ו' בטבת התש"ע )23 בדצמבר 2009(   *

ס"ח התשס"א, עמ' 509; התשס"ח, עמ' 28   1

 חברי הכנסת: אורי אריאל, אורלי לוי אבקסיס, נחמן שי, שלי יחימוביץ', אופיר אקוניס, אילן גילאון,
אלכס מילר, מירי רגב

סודר בכנסת, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 81 0 שקלים חדשים 

ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעות חוק הכנסת – 306, כ"ד בשבט התש"ע, 2010 2 8




