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 2017–(, התשע"ז6חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה )תיקון מס' 

 

–חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"הבחוק מגבלות על  .1 2תיקון סעיף 

 , אחרי ההגדרה "מאסר בפועל" יבוא:2החוק העיקרי(, בסעיף  –)להלן  20041

 .";לרבות מוסד להכשרה מקצועית –""מוסד לימודים"   

 –לחוק העיקרי  3בסעיף  .2 3תיקון סעיף 

בסעיף קטן )א(, במקום "מגורים או על עבודה" יבוא "מגורים, עבודה  (1)  

או לימודים במוסד לימודים", אחרי "בקרבת מקום המגורים או מקום 

העבודה של נפגע העבירה" יבוא "או מוסד הלימודים שנפגע העבירה לומד 

בו", ובמקום "יתגורר או יעבוד בקרבת מקום מגוריו או מקום עבודתו" יבוא 

תגורר, יעבוד או ילמד בקרבת מקום מגוריו או מקום עבודתו של נפגע "י

 לומד בו";שנפגע העבירה העבירה או מוסד הלימודים 

(, במקום "על מקום מגוריו או על מקום עבודתו 3בסעיף קטן )ג() (2)  

בקרבת מקום המגורים או מקום העבודה של נפגע העבירה" יבוא "על מקום 

ו או מוסד הלימודים שבו הוא לומד, בקרבת מקום מגוריו, מקום עבודת

המגורים או מקום העבודה של נפגע העבירה או מוסד הלימודים שנפגע 

 ";,העבירה לומד בו

  –בסעיף קטן )ד(  (3  )  

(, במקום "להתגורר או לעבוד בקרבת מקום המגורים 1בפסקה ) )א(   

או ללמוד במוסד או מקום העבודה של הנפגע" יבוא "להתגורר, לעבוד 

לימודים בקרבת מקום המגורים או מקום העבודה של נפגע העבירה או 

 מוסד הלימודים שנפגע העבירה לומד בו";

                                                                    
 .332; התשע"ז, עמ' 6ס"ח התשס"ה, עמ'  1
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(, במקום "להתגורר או לעבוד" יבוא "להתגורר, 2בפסקה ) )ב(   

לעבוד או ללמוד במוסד לימודים", ובסופו יבוא "או מוסד הלימודים 

 שנפגע העבירה לומד בו".

"להיגרם לו" יבוא "להיגרם לנפגע )א( לחוק העיקרי, במקום 4בסעיף  .3 4תיקון סעיף 

"ממגורים או מעבודה של עבריין המין בקרבת מקום העבירה" ובמקום 

מגוריו או מקום עבודתו של נפגע העבירה" יבוא "ממגורים, עבודה או 

של נפגע לימודים של עבריין המין בקרבת מקום מגוריו או מקום עבודתו 

 לומד בו".שנפגע העבירה או מוסד הלימודים העבירה 

)א( לחוק העיקרי, במקום "במגורים או בעבודה" יבוא "במגורים, 7בסעיף  .4 7תיקון סעיף 

 בעבודה או בלימודים". 
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