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 עמוד

sos 2000-הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד הקשור לקטינים, התש״ם 

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

ר לקטינים, ו ש ק ד ה ס ו מ ן ב י י מ נ י י ר ב ל ע ה ש ק ס ע ת ה ע י נ מ ת חוק ל ע ג ז  ה

* 2 0 0 0 - ם ״ ש ת  ה

ת ו ר ד ג  1. בחוק זה - ה

, שלומדים בו י  ״בית ספר״ - בהגדרתו בפקודת החינוך [נוסח חדש], התשל״ח-978ו

 קטינים;

 ״בגיר״ - אדם שמלאו לו 8 ו שנים;

ר ב ס י ה ר ב  ד

 אחוז ניכר ניהמורשעים בעבירות מין חוזרים
 ותוקפים קטיניס לאחר שחרורם מהכלא.

 מוצע להטיל הגבלות על העסקת עבריינים באמור
 במוסדות הקשורים לקטינים, גם לאחר שנשאו את

 עונשם.

 ״בשעה שאי אפשר לשמור על קיום הבל, יש
 להעדיף את ביטחון חייו של החף מפשע״(ג׳ון לוק, על
 הממשל המדיני, הוצאת מגנם בתרגום י׳ אור, עמ׳ 13).

 חוק זה בא לצמצם את האפשרות של פגיעה
 בילדים ובקטינים חפים מפשע על ידי עברייני מין.

ה ביום י״ב בשבט התש״ס(19 בינואר 2000). ד ע ו ה ל ר ב ע ו ת חוק מם׳ פ/770; ה ע צ  ה

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 31, עמ׳ 607.
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 ״מוסד״ -ל בית ספר, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להסעת קטינים,

 קייטנה, פגימיה או מועדון שבו שוהים קטינים, ובן מוסדות המעניקים טיפול לקטינים או

 שירותים המחייבים מגע ישיר עם קטינים;

 ״מעסיק״ - מי שאחראי לקבלת אדם לעבודה־,

 ״עבודה״ - בין בתמורה ובין בהתנדבות; ולרבות מתן שירותים המחייבים קשר ישיר עם

 קטינים;

 ״עבירת מיך - עבירה לפי סימן ה׳ לפרק י׳ בחוק העונשין, התשל״ז-21977 (להלן - חוק

 העונשין);

.  ״קייטנה״ - בהגדרתה בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש״ן-51990

 2. (א) מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין נגד קטין שטרם

 מלאו לו 16 שנים, ונידון עליה למאסר בפועל.

 (ב) בגיר שהורשע באמור בסעיף קטן(א) לא יציע עצמו לעבודה במוסד.

 3. לא יתקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם אישרה משטרת ישראל כי אין הוא פסול לכך

 מהטעמים האמורים בסעיף 2(א).

^ לחוק העונשין; א ) 6 ל הוראות סעיף 2(א), דינו - קנס כאמור בסעיף ו  4. (א) העובר ע

 הורשע אדם, בתוך שנתיים, בעבירה נוספת לפי סעיף קטן זה, דינו - מאסר שנה או קנס

 כאמור בסעיף קטן זה.

ל הוראות סעיף 2(ב), דינו - מאסר שנה; הורשע אדם, בתוך שנתיים,  (ב) העובר ע

 בעבירה נוספת לפי סעיף קטן זה, דינו - מאסר שנתיים.

 5. (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף

ל ידי עובד מעובדיו-, המפר הוראה זו, דינו - קנם כאמור בסעיף  2(א) על ידי התאגיד או ע

 ו6(אץ2) לחוק העונשין-, לענין סעיף זה, ״נושא משרה״ - מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט

 שותף מוגבל, או אדם האחראי מטעם התאגיד על קבלת עובד לעבודה.

ל ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא  (ב) נעברה עבירה לפי סעיף 2(א) ע

 כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן(א) אלא אם כן הוכיח כי עשה כל

 . שניתן כדי למלא את חובתו.

, מותנה רשיון 4  6. היה המוסד עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשב״ח-968ד

 העסק שלו גם בקיום הוראות סעיף 2(א); ורואים מעסיק שלא קיים הוראה זו כמי שלא קיים

 תנאי מתנאי הרישיון והוראות החוק האמור יחולו עליו.

ל חוק  7. הוראות חוק זה לא יחולו לעגין בגיר שהתקבל לעבודה במוסד לפני תחילתו ש

 זה.

 , חבר הכנסת יובל שטייניץ

 איסור עיסוק

 איסור העסקה

 עונשין

 נושא משרה
 בתאגיד

 מוסד שהוא
 עסק טעון רישוי

 תחולה

 ם״ח התשל׳׳ז, עכר 226.
 ם׳׳ח התש״ן, עמ׳ 155.

 ם״ח התשב״ח, עמי 204.
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