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בחוק העונשין ,התשל״ז977-ו' )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף  ,346האמור בסעיף
ו.
קטן)א( יסומן בפסקה ״)ו(״ ואחריה יבוא:
״) (2לענין סעיף *קטן זה ,יראו מטפל נפשי שבעל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים
וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים ,במהלך התקופה שבה ניתן לקטינה טיפול נפשי
על ידו ,באילו עשה את המעשה האמור תוך ניצול יחסי תלות :חזקה זו לא תחול אם
מעשים באמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.״

תיקון סעיף 347

בסעיף  347לחוק העיקרי ,האמור בסעיף קטן)א( יסומן בפסקה ״)ו(״ ואחריה יבוא:
״) (2לענין סעיף קטן זה ,יראו מטפל נפשי שעשה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש
עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים ,במהלך התקופה שבה ניתן לאותו
אדם טיפול נפשי על ידו ,כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות :חזקה זו לא
תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר
זוגי.״

אחרי סעיף  347לחוק העיקרי יבוא:
הוספת סעיף 347א .3
347א) .א( בסימן זה -
״יחסי מין בין
מטפל נפשי
״טיפול נפשי״  -אבחון ,הערכה ,ייעוץ ,טיפול ,שיקום ,או ניהול שיחות,
למטופל
שנעשו באופן מתמשך ,בדרך של מפגש פנים אל פנים ,בדי לסייע
לאדם הסובל ממצוקה ,הפרעה ,מחלה או בעיה אחרת ,שמקורן רגשי
או נפשי:
״מטפל נפשי״  -מי שעוסק ,באופן מקצועי ,במתן טיפול נפשי ,כמשלח יד
או מכוח תפקיד ,והוא פסיכולוג ,פסיכיאטר או עובד סוציאלי ,או מי
שמתחזה לאחד מאלה.
)ב( מטפל נפשי הבועל אישה או העושה מעשה סדום באדם,
שמלאו להם שמונה עשרה שנים ,במהלך התקופה שבה ניתן להם טיפול
נפשי על ידו ועד תום שלוש שנים מסיום הטיפול כאמור ,בהסכמה
שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו ,שמקורה בטיפול הנפשי
שניתן להם על ידו ,דינו  -מאסר ארבע שנים• ,לענין סעיף קטן זה יראו
מעשים כאמור שנעשו במהלך התקופה שבה ניתן הטיפול הנפשי כאילו
נעשו תוך ניצול תלות נפשית ממשית כאמור ,-חזקה זו לא תחול אם
המעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי.״
תיקון סעיף 348

בסעיף  348לחוק העיקרי -
)ו( האמור בסעיף קטן)ד( יסומן בפסקה ״)(1״ ואחריה יבוא:
״) (2לענין סעיף קטן זה יראו מטפל נפשי שעשה מעשה מגונה באדם שמלאו
לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים ,במהלך התקופה שבה
ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו ,כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי
תלותי ,חזקה זו לא תחול אם מלאו לאדם שש עשרה שנים ,והמעשים החלו לפני
תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.״:
) (2אחרי סעיף קטן)ר( יבוא:
התקבל בכנסת ביום כ״ב בחשון התשם״ד )דו בנובמבר  :(2003הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו
בהצעות חוק  ,3166מיום א׳ באב התשס־ב ) 10ביולי  ,(2002עמי .868
סייח התשל״ז ,עמי  ;226התשס״ג ,עמי .570
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״)ד (1מטפל נפשי העושה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים מעשה מגונה
בנסיבות המפורטות בסעיף 347א)ב( ,דינו  -מאסר שלוש שנים.״
בסעיף  550לחוק העיקרי ,בסופו יבוא ״בו או באדם אחר״.
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חוק קריאת שמות של מקומות עיבוריים ושינוים )תיקוני חקיקה(,
התשס״ד*2003-
בפקודת העיריות' )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף 235א -
) (1בסעיף קטן)א( ,בהגדרה ״מקום ציבורי״ ,המילים ״מבנה ציבור,״ ו״ספריה,״ -
יימחקו;
) (2בסעיף קטן)ג( ,במקום פסקה ) (4יבוא:
״) (4בכפוף להוראות פסקה ) ,(3היה שם המקום הציבורי ,שאותו מתכוונים
לשנות ,שם של אחד מגדולי האומה או שם שהוא בעל משמעות דתית ,לאומית
או ממלכתית ובני משפחתו של האישיות התנגדו או לא אותרו  -אישרה
הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך ,את שינוי השם בתוך 60
ימים מיום קבלת הודעת המועצה על כוונתה לשנות את השם :לא החליטה
הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך בתוך  60הימים ,רואים
אותה כאילו נתנה את הסכמתה לשינוי.״

תיקון פקודת
העיריות  -מס׳ 86

בפקודת המועצות המקומיות  ,בסעיף 24ב -
)ו( בסעיף קטן)א( ,בהגדרה ״מקום ציבורי״ ,המילים ״מבנה ציבור,״ ו״ספריה,״ -
יימחקו:
) (2בסעיף קטן)ג( ,במקום פסקה ) (4יבוא:
״) (4בכפוף להוראות פסקה ) ,(3היה שם המקום הציבורי ,שאותו מתכוונים
לשנות ,שם של אחר מגדולי האומה או שם שהוא בעל משמעות דתית ,לאומית
או ממלכתית ובני משפחתו של האישיות התנגדו או לא אותרו  -אישרה
הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך ,את שינוי השם בתוך 60
ימים מיום קבלת הודעת המועצה על כוונתה לשנות את השם; לא החליטה
הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך ,בתוך  60הימים ,רואים
אותה כאילו נתנה את הסכמתה לשינוי.״
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