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חוקחקירותסיבותמוות,התשי"ח-1958-מס'2 

פקודתמסהכנסה-מס'238 

חוקהירושה,התשכ"ה-1965-מס'15 

חוקהסעד)טיפולבמפגרים(,התשכ"ט-1969-מס'7 
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חוקביתהמשפטלעניינימשפחה,התשנ"ה-1995-מס'11 
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חוקמעונותיוםשיקומיים,התש"ס-2000-מס'4 
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חוקלמניעתהעסקהשלעבריינימיןבמוסדותמסוימים,התשס"א-2001-מס'9 
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חוקאומנהלילדים,התשע"ו-2016-מס'2 



ספרהחוקים2596,י"בבטבתהתשע"ז,2017ר1ר10 330

חוק להחלפת המונח מפגר )תיקוני חקיקה(, התשע"ז-2017*

תיקוןחוקלתיקון
דיניהראיות)הגנת

ילדים(-מס'16

1,בהגדרה"עובד1ר בחוקלתיקוןדיניהראיות)הגנתילדים(,התשט"ו-11955,בסעיף
סוציאלישמונהלפיחוק",במקום"במפגרים"יבוא"באנשיםעםמוגבלותשכלית-

התפתחותית"ר
תיקוןחוקחקירת

סיבותמוות-
מס'2

בחוקחקירתסיבותמוות,התשי"ח-2-21958ר

בסעיף19,במקום"מפגרים"יבוא"עםמוגבלותשכלית-התפתחותית"; )1(

בסעיף22,במקום"מפגרים"יבוא"עםמוגבלותשכלית-התפתחותית"ר )2(

תיקוןפקודתמס
הכנסה-מס'238

בפקודתמסהכנסה3-3ר

בסעיף44,במקום"מפגר"יבוא"עםמוגבלותשכלית-התפתחותית"; )1(

בסעיף45)א(,במקום"עיווראומפגר"יבוא"ילדעיווראוילדעםמוגבלותשכלית- )2(
התפתחותית"ר

תיקוןחוקהירושה
-מס'15

בחוקהירושה,התשכ"ה-41965,בסעיף57)א()2(,במקום"מפגר"יבוא"עםמוגבלות4ר
שכלית- מוגבלות עם "באנשים יבוא "במפגרים" ובמקום שכלית-התפתחותית"

התפתחותית"ר
תיקוןחוקהסעד
)טיפולבמפגרים(

-מס'7

בחוקהסעד)טיפולבמפגרים(,התשכ"ט-5-51969ר

בכלמקום,למעטבסעיפים6)1(ו–7)א(- )1(

במקום"במפגרים"יבוא"באנשיםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"; )א(

במקום"מפגר"יבוא"אדםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"; )ב(

במקום"למפגרים"יבוא"לאנשיםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"; )ג(

במקום"שהמפגר"יבוא"שהאדםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"; )ד(

במקום"המפגר"יבוא"האדםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"; )ה(

במקום"למפגר"יבוא"לאדםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"; )ו(

במקום"במפגר"יבוא"באדםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"; )ז(

בסעיף2)ג(,במקום"המפגרים"יבוא"האנשיםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית" )2(
ובמקום"פיגורם"יבוא"מוגבלותםהשכלית-התפתחותית";

בסעיף6)1(,במקום"המפגר"יבוא"האדםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית" )3(
ובמקום"למפגר"יבוא"לאותואדם";

בסעיף7)א(,במקום"מפגר"יבוא"אדםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית",במקום )4(
"למפגר"יבוא"לו"ובמקום"במפגר"יבוא"בו"ר

תיקוןחוקהנוער
)שפיטה,ענישה
ודרכיטיפול(-

מס'23

בחוקהנוער)שפיטה,ענישהודרכיטיפול(,התשל"א-61971,בסעיף1,בהגדרה"עובד6ר
סוציאלישמונהלפיחוק",במקום"במפגרים"יבוא"באנשיםעםמוגבלותשכלית-

התפתחותית"ר

התקבלבכנסתביוםה'בטבתהתשע"ז)3בינואר2017(]בישיבהשהחלהביוםד'בטבתהתשע"ז)2בינואר *
2017([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת-665,מיוםי"גבחשווןהתשע"ז)14בנובמבר

2016(,עמ'12ר
ס"חהתשט"ו,עמ'96;התשע"א,עמ'75ר 1

ס"חהתשי"ח,עמ'54;התשכ"ה,עמ'182ר 2

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ז,עמ'314ר 3

ס"חהתשכ"ה,עמ'63;התשע"ו,עמ'832ר 4

ס"חהתשכ"ט,עמ'132;התשע"ו,עמ'611ר 5

ס"חהתשל"א,עמ'134;התשע"ו,עמ'1188ר 6
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תיקוןחוקהעונשין
-מס'128

בחוקהעונשין,התשל"ז-71977,בסעיף368א,בהגדרה"עובדסוציאלישמונהלפיחוק",7ר
בפסקה)6(,במקום"במפגרים"יבוא"באנשיםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוקהגנת
הצרכן-מס'49

בחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-81981,בתוספתהחמישית,בפרט3,במקום"במפגרים"8ר
יבוא"באנשיםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"ובמקום"מפגר"יבוא"אדםעם

מוגבלותשכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוקהמרשם
הפליליותקנת

השבים-מס'20

בחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-91981,בתוספתהראשונה,בפרט)כח()6(,9ר
במקום"במפגרים"יבוא"באנשיםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי-

מס'76

במקום10ר 170)א(, בסעיף התשמ"ב-101982, משולב[, ]נוסח הפלילי הדין סדר בחוק
"במפגרים"יבוא"באנשיםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוקחינוך
מיוחד-מס'10

בחוקחינוךמיוחד,התשמ"ח-111988,בסעיף7)ד(,במקום"במפגרים"יבוא"באנשים11ר
עםמוגבלותשכלית-התפתחותית"ובמקום"מפגר"יבוא"אדםעםמוגבלותשכלית-

התפתחותית"ר

תיקוןחוקביטוח
בריאותממלכתי-

מס'60

3)1()2(,12ר בתוספתהשלישית,בסעיף בחוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-121994,
בהגדרה"מטופליםהסובליםמתחלואהכפולה",במקום"פיגורשכלי"יבוא"מוגבלות

שכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוקבית
המשפטלענייני

משפחה-מס'11

"עובד13ר בהגדרה 3)ד(, בסעיף התשנ"ה-131995, משפחה, לענייני המשפט בית בחוק
סוציאלישמונהלפיחוק",בפסקה)6(,במקום"במפגרים"יבוא"באנשיםעםמוגבלות

שכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויותאכיפה
-חיפושבגוף

ונטילתאמצעי
זיהוי(-מס'5

בחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-חיפושבגוףונטילתאמצעיזיהוי(,התשנ"ו-14ר
141996,בסעיף14ב,בהגדרה"עובדסוציאלישמונהלפיחוק",במקום"במפגרים"יבוא

"באנשיםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוקמעונות
יוםשיקומיים-

מס'4

בחוקמעונותיוםשיקומיים,התש"ס-152000,בסעיף2,בהגדרה"פעוטעםמוגבלות",15ר
בפסקה)2()א(,במקום"במפגרים"יבוא"באנשיםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"

ובמקום"פיגורשכלי"יבוא"מוגבלותשכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוקפעוטות
בסיכון)הזכות

למעוןיום(-מס'3

בחוקפעוטותבסיכון)הזכותלמעוןיום(,התש"ס-162000,בסעיף3)2(,במקום"פיגור"16ר
יבוא"מוגבלותשכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוק
למניעתהעסקה
שלעבריינימין

במוסדותמסוימים
-מס'9

בחוקלמניעתהעסקהשלעבריינימיןבמוסדותמסוימים,התשס"א-172001,בסעיף17,1ר
בהגדרה"אדםעםמוגבלותשכליתאוהתפתחותית",בפסקה)א(,במקום"פיגורשכלי"
יבוא"מוגבלותשכלית-התפתחותית",במקום"במפגרים"יבוא"באנשיםעםמוגבלות
שכלית-התפתחותית"ובמקום"מפגר"יבוא"אדםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"ר

בחוקהעונשין,התשל"ז-71977,בסעיף368א,בהגדרה"עובדסוציאלישמונהלפיחוק",7ר
בפסקה)6(,במקום"במפגרים"יבוא"באנשיםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוקהעונשין
-מס'128

בחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-81981,בתוספתהחמישית,בפרט3,במקום"במפגרים"8ר
יבוא"באנשיםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"ובמקום"מפגר"יבוא"אדםעם

מוגבלותשכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוקהגנת
הצרכן-מס'49

בחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-91981,בתוספתהראשונה,בפרט)כח()6(,9ר
במקום"במפגרים"יבוא"באנשיםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוקהמרשם
הפליליותקנת

השבים-מס'20

במקום10ר 170)א(, בסעיף התשמ"ב-101982, משולב[, ]נוסח הפלילי הדין סדר בחוק
"במפגרים"יבוא"באנשיםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי-

מס'76

בחוקחינוךמיוחד,התשמ"ח-111988,בסעיף7)ד(,במקום"במפגרים"יבוא"באנשים11ר
עםמוגבלותשכלית-התפתחותית"ובמקום"מפגר"יבוא"אדםעםמוגבלותשכלית-

התפתחותית"ר

תיקוןחוקחינוך
מיוחד-מס'10

3)1()2(,12ר בתוספתהשלישית,בסעיף ממלכתי,התשנ"ד-121994, בחוקביטוחבריאות
בהגדרה"מטופליםהסובליםמתחלואהכפולה",במקום"פיגורשכלי"יבוא"מוגבלות

שכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוקביטוח
בריאותממלכתי-

מס'60

"עובד13ר בהגדרה 3)ד(, בסעיף התשנ"ה-131995, משפחה, לענייני המשפט בית בחוק
סוציאלישמונהלפיחוק",בפסקה)6(,במקום"במפגרים"יבוא"באנשיםעםמוגבלות

שכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוקבית
המשפטלענייני

משפחה-מס'11

בחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-חיפושבגוףונטילתאמצעיזיהוי(,התשנ"ו-14ר
141996,בסעיף14ב,בהגדרה"עובדסוציאלישמונהלפיחוק",במקום"במפגרים"יבוא

"באנשיםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויותאכיפה
-חיפושבגוף

ונטילתאמצעי
זיהוי(-מס'5

בחוקמעונותיוםשיקומיים,התש"ס-152000,בסעיף2,בהגדרה"פעוטעםמוגבלות",15ר
בפסקה)2()א(,במקום"במפגרים"יבוא"באנשיםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"

ובמקום"פיגורשכלי"יבוא"מוגבלותשכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוקמעונות
יוםשיקומיים-

מס'4

בחוקפעוטותבסיכון)הזכותלמעוןיום(,התש"ס-162000,בסעיף3)2(,במקום"פיגור"16ר
יבוא"מוגבלותשכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוקפעוטות
בסיכון)הזכות

למעוןיום(-מס'3

בחוקלמניעתהעסקהשלעבריינימיןבמוסדותמסוימים,התשס"א-172001,בסעיף17,1ר
בהגדרה"אדםעםמוגבלותשכליתאוהתפתחותית",בפסקה)א(,במקום"פיגורשכלי"
יבוא"מוגבלותשכלית-התפתחותית",במקום"במפגרים"יבוא"באנשיםעםמוגבלות
שכלית-התפתחותית"ובמקום"מפגר"יבוא"אדםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוק
למניעתהעסקה
שלעבריינימין

במוסדותמסוימים
-מס'9

ס"חהתשל"ז,עמ'226;התשע"ז,עמ'29ר 7

ס"חהתשמ"א,עמ'248;התשע"ו,עמ'1130ר 8

ס"חהתשמ"א,עמ'322;התשע"ו,עמ'1223ר 9

ס"חהתשמ"ב,עמ'43;התשע"ו,עמ'1140ר 10

ס"חהתשמ"ח,עמ'114;התשס"ח,עמ'729ר 11

ס"חהתשנ"ד,עמ'156;התשע"ז,עמ'245ר 12

ס"חהתשנ"ה,עמ'393;התשע"א,עמ'920ר 13

ס"חהתשנ"ו,עמ'136;התשע"ד,עמ'85ר 14

ס"חהתש"ס,עמ'169;התשס"ח,עמ'875ר 15

ס"חהתש"ס,עמ'248;התשס"ג,עמ'196ר 16

ס"חהתשס"א,עמ'509;התשע"א,עמ'1170ר 17
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תיקוןחוקמגבלות
עלחזרתושל

עברייןמיןלסביבת
נפגעהעבירה-

מס'5

התשס"ה-18,182004ר העבירה, נפגע מיןלסביבת שלעבריין עלחזרתו מגבלות בחוק
בסעיף2,בהגדרה"עובדסוציאלישמונהלפיחוק",בפסקה)6(,במקום"במפגרים"יבוא

"באנשיםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית"ר

תיקוןחוקהליכי
חקירהוהעדה

)התאמהלאנשים
עםמוגבלות

שכליתאונפשית(
-מס'2

בחוקהליכיחקירהוהעדה)התאמהלאנשיםעםמוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-19ר
-192005

בכלמקום,במקום"פיגורשכלי"יבוא"מוגבלותשכלית-התפתחותית"ובמקום )1(
"במפגרים"יבוא"באנשיםעםמוגבלותשכלית-התפתחותית";

בסעיף1,בהגדרה"אדםעםפיגורשכלי",במקום"כמפגרבשכלו"יבוא"כאדם )2(
עםמוגבלותשכלית-התפתחותית"ר
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