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עמוד
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים)תיקון מם׳  ,(2התשם״ה100 ...2005-
101
;
חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות)מם׳  ,(7התשם׳יה2005-

חוק ל מ נ י ע ת ה ע ס ק ה ש ל עברייני מין ב מ ו ס ד המכוון ל מ ת ן ש י ר ו ת לקטינים
)תיקון מ ם ׳  ,(2ה ת ש ם ״ ה * 2 0 0 5 -
תיקון ש ם החוק

בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים,
.1
התשם״א ) 2001-ל ה ל ן  -החוק העיקרי( ,בשם החוק ,במקום ״במוסד המכוון למתן שירות
לקטינים״ יבוא ״במוסדות מסוימים״.

תיקון סעיף ו

.2

ו

בסעיף  1בחוק העיקרי -
)ו( לפני ההגדרה ״בגיר״ יבוא:
״״אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית״  -אחד מאלה:
)א( ״ארם עם פיגור שכלי״  -מי שוועדת אבחון כמשמעותה בחוק הסעד
)טיפול במפגרים( ,התשכ״ט969-ו  ,מצאה בי הוא מפגר:
2

)ב( אדם עם לקות קוגניטיבית נוירופםיכולוגית ,שבשלה מוגבלת יכולת
השיפוט והתובנה שלו ,וכן מוגבל תפקודו;
)ג( א ד ם עם הפרעה התפתחותית מורחבת )PDD - Pervasive
 (Developmental Disorderלרבות א ר ם הסובל מאוטיזם:
)(2

בהגדרה ״מוסד״ -
)א( האמור בה יסומן ״)(1״,-
)ב( אחרי פסקה )ו( יבוא:
״)) (2א( מקום ,מהמפורטים להלן ,שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות
שכלית או התפתחותית:
)ו( מעון ,כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות ,התשב״ה-
;1965
5

)(2

מעון יום או מרכז טיפולי;

) (3מרכז עבודה שיקומי:
) (4מועדון שמטרתו מתן שירות לקבוצה של בני אדם
כאמור:
)ב( עסק ,כמשמעותו בפסקה ) ,(1המפורטים להלן ,למתן שירותים
לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית:
)ו( מטרתו מתן שירותי נופש לקבוצה של אנשים כאמור;
)(2

מסיע ,בין השאר ,קבוצה של בני א ד ם כאמור:

)) (3א( בית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש ,התשג״א-ו99ו
)בחוק זה  -חוק טיפול בחולי נפש(;

4

)ב( מרפאה כהגדרתה בחוק טיפול בחולי נפש;״,-
ה ת ק ב ל ב כ נ ס ת ביום בייט בטבת התשס״ה )0ו בינואר  ;(2005ה צ ע ת זזחוק ודברי הסבר פורסמו ב ה צ ע ו ת
חוק ה כ נ ס ת  ,59 -מיום י״ח בכסלו ה ת ש ס ״ ה )ו בדצמבר  ,(2004עמי .40
סייח התשס״א ,עמי  ;509התשס״ב ,עמי .511
סייח התשכ״ט ,עמי .132
סייח התשכ״ה ,עמי .48
סייח התשנ״א ,עמי .58
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) (3בהגדרה ״עבודה״ ,בסופה יבוא ״או עם אגשים עם מוגבלות שכלית או
התפתחותית.״״
בסעיף )4ג( בחוק העיקרי ,אחרי ״אינו מהווה סיכון לקטינים״ יבוא ״או לאנשים עם
.3
מוגבלות שכלית או התפתחותית.״

תיקון סעיף 4

בסעיף ו 1בחוק העיקרי ,אחרי ״שירות לקטינים״ יבוא ״או לאנשים עם מוגבלות
.4
שבלית או התפתחותית״.

תיקון סעיף וו

.5

בסעיף  - 15י

תיקון סעיף 15

)(1

האמור בה יסומן ״)א(״;

)(2

אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
״)ב( הוראות חוק זה ,כנוסחו לפי חוק למניעת העסקה של עבריני מין במוסד
המכוון למתן שירות לקטינים )תיקון מס׳  ,(2התשס״ה) 2005-בחוק זה  -תיקון
מס׳  ,(2יחולו על בגיר באמור בסעיף קטן)א( ובלבד שהורשע בעבירה בתוך חמש
השנים שקדמו ליום כניסתו לתוקף של תיקון מס׳ .2״
־

.6

תחילתו של חוק זה ביום ב״א באדר ב׳ התשס״ה ) 1באפריל .(2005
אריאלשרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

תחילה

גדעוןעזרא
השר לביטחון הפנים
ראובןריבלין
יושב ראש הכנסת

ס״ח התשס״ה ,עמי .100
חוק ל ת י ק ו ן פ ק ו ד ת ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת ) מ ס ׳ ד( ,ה ת ש ם ״ ה * 2 0 0 5 -
.1

בפקודת האגודות השיתופיות  ,אחרי סעיף 48א יבוא:
1

הוספת סעיף 48ב

״הוראות מיוחדות 48ב) .א( לענין מקרקעי קיבוץ המשמשים בפועל בית מגורים לחבר
קיבוץ )להלן  -בית מגורים( ,בקיבוץ הנמצא בהליכי פירוק או כינוס
ייק
נכסים ,רשאי בית המשפט או הרשם ,לפי הענין ,להורות שחבר הקיבוץ
ובני משפחתו המתגוררים עמו לא יפונו מבית המגורים ,אלא אם כן הוכח
תחילה ,להנחת דעתו ,שיהיה להם מקום מגורים סביר או שהועמד
לרשותם סידור חלוף.
ב פ י

ק י ב ו ץ

)ב( בית המשפט או הרשם ,לפי הענין ,רשאי לקבוע שהסידור .
החלוף באמור בסעיף קטן )א( ,יהיה בהמצאת דירה אחרת או בתשלום
פיצויים או בדרך אחרת.
)ג( הוראות סעיף זה אינן חלות על מקרקעין שדיני הגנת הדייר
חלים עליהם ,ואין בהן כדי לפגוע בדינים האמורים.
* התקבל בכנסת ביום בייט בטבת התשס״ה ) 10בינואר  :(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת  ,50 -מיום ב״ג בתמוז התשס״ד ) 12ביולי  ,(2004עמי .158
י חוקי א״י ,כרך K׳ ,עמי 6גג :סייח התש״ס ,עמ׳ .192
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)ד(

בסעיף זה -

״בן משפחה״  -בן זוג ,לרבות ידוע בציבור ,הורה ,צאצא ,צאצא בן הזוג ,או
בן זוגו של בל אחד מאלה;
״חבר הקיבוץ״  -מי שהתקבל בדין לחברות בקיבוץ ובלבד שהתגורר
בקיבוץ או שהיה חבר בו ,לפחות במשך השנתיים שקדמו להגשת
בקשת הפירוק או כינוס הנכסים;
״מקרקעי קיבוץ״  -מקרקעין בתחום הקיבוץ שלקיבוץ יש בהם זכויות ,והן
לא נרשמו על שם חבר הקיבוץ,-
״קיבוץ״  -אגודה שיתופית שסווגה על ידי הרשם כקיבוץ או כמושב
שיתופי.״
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

102
המחיר  1.42שקלים חדשים

אהוד או למרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
ראובן ר י ב לין
יושב ראש הכנסת

ספר החוקים  ,1975ח׳ בשבט התשם׳׳ה18.1.2005 ,
ISSN 0334-2832

סודר במת׳ רשומות .משרד המשפטים והודפס במדפיס הממשלתי

