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

הצעת חוק עברייני מין )הגנה על הציבור( ,התשס"ב*2002
פרק א'  הוראות יסוד
מטרת החוק

חוק זה מטרתו להגן על הציבור מפני ביצוע עבירות מין חוזרות על ידי עברייני מין,
ו.
באמצעות הערכות מסוכנות בשלבים שונים של ההליך המשפטי ,תכנית שיקום מניעתי,

ותכנית פיקוח ומעקב.
הגדרות

בחוק זה 
.2
"עבריין מיך  מי שהורשע בביצוע עבירות מין או שבית משפט קבע שעבר עבירת מין בלי
הרשעה;

"עבירת מין"  עבירה לפי פרק י' סימן ה' לחוק העונשין ,התשל"ז)1 1977להלן  חוק
העונשין( ,למעט לפי סעיף

;352

"הערכת מסוכנות"  אבחון שנעשה בידי בעל מקצוע שהוכשר במיוחד לאבחן עברייני מין
והכולל הערכת הסיכון הנשקף מארם להישנות ביצוע עבירות מין על ידו וכן המלצות
לענין דרכי ענישה ,שיקום מניעתי ,פיקוח ומעקב;

"מרכז שיקום"  גוף שבמסגרתו ניתן שיקום מניעתי לעברייני מין ,בפיקוח המדינה ,לרבות
שירות המבחן;

"קצין פיקוח ומעקב"  מי שהוכשר על ידי רשות הפיקוח והמעקב שנתכוננה בפרק ד' לבצע
פיקוח ומעקב על עברייני מין;
"קצין שיקום"  מי שהוכשר על ידי מרכז שיקום שנתבונן בפרק ג' לעשות שיקום מניעתי
לעברייני מין ,לרבות קצין מבחן;
"שיקום מניעתי לעברייני מין"  תכנית שיקום לעברייני מין ,שמטרתה למנוע הישנות
עבירות מין על ידם;
"תרופות"  תרופות המיועדות להחלשת הדחף המיני.
דברי

מטרת הצעת החוק ליצור הסדר כולל לטיפול
בעברייני מין כדי להגן על הציבור מפני ביצוע עבירות
מין חוזרות על ידי עברייני מין .שלושה נדבכים להצעה:
קביעה של הערכות מסוכנות בשלבים שונים של ההליך
המשפטי ,תכנית שיקום מניעתי ,ותכנית פיקוח ומעקב.
ו .הנדבך הראשון מתרכז במאמץ לחולל שינוי פנימי
בעבריין המין .כדי לחולל שינוי כזה ,מוצע שעבריין המין
יחויב להשתתף בתכנית שיקום מניעתי ,הנבנית במיוחד
בעבורו ,שמטרתה לסייע לו לשנות את דפוסי התנהגותו,
המחשבה והרגש שלו.
 .2הנדבך השני מתרכז במעקב ופיקוח חיצוני על
עבריין המין בקהילה .הצעת החוק מציעה להקים רשות
מעקב ופיקוח הקרויה במדינות אחרות  .PAROLEרשות
כזו תהיה אחראית לביצוע מעקב אחר עברייני מין עם

הסבר

שחרורם .תכנית המעקב תעוצב בהתחשב בהערכת
המסוכנות של העבריין ובמצבו המשפטי.
התפקידים העיקריים של רשות המעקב והפיקוח
הם;

א .הרשות תהווה מקום שבו יחויב עבריין המין
להתייצב ולדווח על פרטים שונים הנוגעים לו ,למשל,
מקום מגורים ומקום עבודה ,כדי לאפשר מעקב אחריו.
ב .הרשות תוסמך לקבוע קווי התנהגות שיותאמו
לאופי העבירה שבוצעה על ידי העבריין )כך למשל,
תוכל הרשות לאסור על עבריין מין ,שהתבוננות בחומר
פורנוגרפי היתה החוליה הראשונה בשרשרת
ההתנהגויות שהובילו לביצוע עבירות מין ,להחזיק חומר
כזה(.

* הצעות חוק  מס' פ ,339/פ ,564/פ ;917/הועברו לועדה ביום י"ט בשבט התש"ס ) 26בינואר  ;(2000מסי
פ ;2398/הועברה לועדה ביום גי בשבט התשס"ב ) 16בינואר .(2002
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .226

על אף האמור בכל דין ,מוסמכים מעריך מסוכנות ,קצין שיקום וקצין פיקוח ומעקב
.3
לקבל את המידע הזה ,ככל הנדרש לצורך עבודתם עם עבריין מין ובקשר אליו:
) 0מידע כאמור בסעיפים  11 ,2ו11א לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,
התשמ"א) 2 1981להלן  חוק המרשם הפלילי(;
) (2כתבי אישום ,פרוטוקולים ,הכרעות דין וגזרי דין לגבי עבירות מין המיוחסות
לעבריין המין,
)ג( כל הערכות המסוכנות שנעשו לגבי עבריין המין;
) (4מידע הנמצא בידי .מעריך מסוכנות ,קצין שיקום וקצין פיקוח ומעקב לענין
עבריין המין.

) .4א( מי שקיבל מידע לפי חוק זה ,ישמרו בסוד.
)ב( על אף האמור בסעיף

קטן )א(,

מסירת

מידע

סודיות

מותר למי שקיבל מידע לפי חוק זה לגלותו באחת

מאלה:
)(1

האדם שעליו נסב המידע הסכים בכתב לגילויו ,וכל עוד לא ביטל בכתב

את

הסכמתו

)(2

קיימת חובה או רשות בחוק לגלות את המידע;
בית המשפט התיר לגלות את המידע.

)(3

האמורה;

)א( לא ישמש אדם כמעריך מסוכנות ,כקצין שיקום או כקצין פיקוח ומעקב ,אלא
.5
אם כן עבר הכשרה מיוחדת לכך.
)ב( שר העבודה והרווחה בהתייעצות עם שר הבריאות יקבע תנאי הכשרה

הכשרת בעלי

מקצוע

למעריכי מסוכנות ולקציני שיקום.

)ג( השר שהממשלה תקבע לענין זה יקבע בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה
תנאי הכשרה לקציני פיקוח ומעקב.
טרק ב'  הערכת מסוכנות

)א( הגופים המנויים להלן לא ייתנו החלטות בנוגע לעברייני מין בענינים
.6
המפורטים להלן אלא לאחר קבלת הערכת מסוכנות מעודכנת:

הערכת מסוכנות

)ו( בית משפט בעת מתן גזר דין ,צו שיקום לפי פרק ג' ,צו פיקוח ומעקב לפי
פרק ד' ,צו מבחן לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[ ,התשכ"ט ,3 1969או החלטה
בערעור על החלטות לפי פסקה זו;
)(2

מרכז שיקום בעת קביעת תנאי שיקום מניעתי או שינויים לפי

)(3

רשות לפיקוח ולמעקב בעת קביעת תנאי פיקוח ומעקב או שינויים לפי

פרק גי;

פרק ר'.
דברי

הסבר

 .3הנדבך השלישי המוצע הוא קביעת מערכת
הערכות מסוכנות לעבריין.המין .הערכת המסוכנות היא
הכלי המרכזי הדרוש לשם יישום תכנית השיקום
ותכנית הפיקוח והמעקב ,והיא אמורה לענות על
השאלה באיזו מידה עבריין המין עלול לשוב ולבצע
עבירות ,ומה מידת הסיכון הטמון בו.

הערכת המסוכנות תיעשה על ידי בעל מקצוע
שהוכשר במיוחד לאבחן עברייני מין ולהעריך את
הסיכון הנשקף מהם.
בצד ההגנה על החברה קיימות גם זכויות יסוד של
עבריין המין ולפיכך קובעת ההצעה כלים וסמכויות
לגופים שונים שיאפשרו הפעלה מידתית של אמצעים
שונים ,תוך שימוש במנגנוני ביקורת שיפוטית
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תקופתית.

)ב( הגופים המנויים להלן לא יחליטו על שחרור עברייני מין אלא לאחר קבלת
הערכת מסוכנות מעודכנת שקבעה שעבריין המין אינו מסובן לציבור:
)ו( ועדת שחרורים לפי חוק שחרור עלתנאי ממאסר ,התשס"א ,4 2001לגבי
שחרור על תנאי של עבריין מין,
) (2השר לביטחון הפנים או מי שהוא אצל לו את סמכותו לפי סעיף 36
לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חרש[ ,התשל"ב  ,5 1971לגבי מתן חופשה לעבריין
מין.

)ג( בית משפט הדן בבקשת מעצר או שחרור ממעצר בערובה לפי סעיף  21לחוק סדר

הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  מעצרים( ,התשנ"ו ,6 1996או בערר על החלטה לפי אותו
סעיף רשאי להורות על הגשת הערכת מסוכנות מעודכנת אם הנאשם הורה בביצוע עבירת
מין :לענין סעיף קטן זה" ,הערכת מסוכנות"  אבחון שנעשה בידי בעל מקצוע שהוכשר
במיוחד לאבחן עברייני מין והכולל הערכת הסיכון הנשקף מאדם להישנות ביצוע עבירות
מין על ידו.
)ד( גוף מהגופים המקבלים החלטה בהתחשב בהערכת מסוכנות לפי סעיף זה ימסור
העתק מהערכת המסוכנות לעבריין המין ויאפשר לו לטעון לגביה ,גוף באמור רשאי לבקש
השלמות והבהרות ממי שערך את הערכת המסוכנות.
פרק ג'  שיקום מניעתי
מרכזי שיקום

)א( שיקום מניעתי לפי פרק זה ייעשה במרכז שיקום.
.7
)ב( החליט בית המשפט שלא לגזור עונש מאסר בפועל על עבריין מין ,ייעשה
השיקום המניעתי במסגרת צו מבחן על ירי קצין מבחן.
)ג( תפקיד מרכז שיקום יהיה לקבוע כללים לתכניות שיקום מניעתי ולגבש תכניות
שיקום מניעתי פרטניות לעבריין מין לפי צרכיו המיוחדים.
)ד( שר העבודה והרווחה יקים מרכזי שיקום ויקבע בתקנות ,בהתייעצות עם שר
הבריאות ושר המשפטים ,תנאים להקמתם ולפעולתם של מרכזי שיקום לרבות באמצעות
גופים שאינם של המדינה.

צו שיקום

)א( בית המשפט ייתן במעמד גזר הרין צו שיקום מניעתי )בחוק זה  צו שיקום(
.8
לגבי עבריין מין לתקופה שיקבע ובהתאם לתכנית שיקבע מרכז שיקום או בית הסוהר לפי
פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ ,התשל"ב ,1972לפי הענין ,על פי הערכת מסוכנות ,בית
המשפט רשאי ,מנימוקים מיוחדים שיפרט ,לא לתת צו שיקום או לתת צו שיקום במקום
עונש.

)ב( גזר בית המשפט עונש מאסר בפועל על עבריין המין ,יבוצע צו השיקום בבית
הסוהר על פי תכנית שתיקבע בבית הסוהר; על שיקום זה לא יחולו הוראות סעיפים 11 ,10,9
ו.12

)ג( סמוך לשחרורו של עבריין מין מבית הסוהר ,ייתן בית המשפט צו שיקום שיחול
על המשוחרר ,לתקופה שיקבע ובהתאם לתכנית שיקום מניעתי שיקבע מרכז שיקום ,והכל
על פי הערכת מסוכנות.
)ד( במעמד מתן צו השיקום ,יסביר בית המשפט לעבריין המין את משמעות הצו
ואת

תנאיו.

)ה( עבריין המין או נציג היועץ המשפטי לממשלה רשאים לערער על החלטות לפי
סעיף זה.
 4ס"ח התשס"א ,עמ' .410
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)א( צו שיקום לפי פרק זה יינתן לתקופה שלא תפחת משנתיים ולא תעלה על חמש
.9
שנים ,אלא מנימוקים שיירשמו.

תקופת השיקום
המניעתי

)ב( בית משפט רשאי לקצר צו שיקום ,לפי בקשה שהגיש עבריין מין לאחר שעברו
שנתיים לפחות מיום תחילת תוקפו של הצו ,אם שוכנע על פי הערכת מסוכנות כי עבריין
המין אינו מסכן את הציבור.

)ג( בית המשפט רשאי להאריך צו שיקום על פי בקשת נציג היועץ המשפטי
לממשלה שהוגשה סמוך לתום תקופת השיקום המניעתי ,אם שוכנע על פי הערכת מסוכנות
כי עדיין נשקף סיכון לביצוע עבירות מין על ידי עבריין המין; בית המשפט רשאי לחזור
ולהאריך את צו השיקום ובלבד שכל הארכה לא תעלה על תקופה של חמש שנים.
)ד( בהחלטות לפי סעיף זה יהיו בפני בית המשפט המסמכים המפורטים להלן:
)(1

הערכת מסוכנות מעודכנת;

) (2כתבי אישום ,פרוטוקולים ,הכרעות דין וגזרי דין לגבי עבירות מין
המיוחסות לעבריין המין,
)ג( כל הערכות המסוכנות שנערכו לגבי עבריין המין בעבר.

) .10א( נתן בית המשפט צו שיקום ,יקבע מרכז השיקום לעבריין מין תכנית שיקום
מניעתי הכוללת ,בין השאר ,תנאים בנושאים האלה ,כרי למלא אחרי מטרות השיקום
המניעתי בהסתמך על הערכת מסוכנות:
)(1

תכנית שיקום
מניעתי

מקום מגוריו של עבריין המין ,סביבתו החברתית ודרכי השימוש בזמנו

הפנוי;
)(2

לימודיו של עבריין המין ,הכשרתו המקצועית או עיסוקו;

)ג(

שילובו של עבריין המין במוסד חינוכי או שיקומי;

) (4טיפול רפואי ,גמילה מאלכוהול או מסמים ,לרבות אשפוז לשם כך ,על פי
המלצת רופא מומחה ובהסכמת עבריין המין.

)ב( קצין שיקום יעבור עם עבריין מין בהתאם לתבנית שיקום שנקבעה על ידי מרכז
שיקום.

) 0עבריין המין או נציג היועץ המשפטי לממשלה רשאים לערער על החלטות לפי
סעיף זה לפני בית המשפט שנתן את צו השיקום לפי סעיף .8

) .11א( קצין שיקום ירווח על הפרת צו השיקום מיד למרכז השיקום ולקצין הפיקוח
והמעקב העובד עם עבריין המין; היה קצין השיקום קצין מבחן ידווח לקצין המבחן

הפרת צו שיקום

המחוזי.

)ב( קצין שיקום ירווח לבית המשפט על הפרת צו השיקום ,אלא אם כן ,אחרי
התייעצות עם מרכז השיקום או קצין המבחן המחוזי ,לפי הענין ,וקצין הפיקוח והמעקב
העובד עם עבריין המין נמצא ,כי ההפרה קלת ערך או שניתן למנוע הפרה חוזרת בדרך של
תיקון תבנית השיקום.
.12

)א( המפר צו שיקום ,דינו  מאסר שנתיים.

)ב( הרשיע בית המשפט עבריין מין בהפרת צו שיקום ,יחולו הוראות פרק ג'
בשינויים המחויבים.

עונשין

תנאי

שחרור

.13

עמידה בצו שיקום היא תנאי לשחרורו של אסיר לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר,

התשס"או.200
צו שיקום הכולל
שימוש

בתרופות

 .14לא ייעשה שימוש בתרופות במסגרת שיקום מניעתי אלא על פי צו בית המשפט
ובהתאם לתנאים האלה:
)(1

השימוש בתרופות הוא חלק מהשיקום המניעתי של עבריין המין הכולל

גם אמצעים אחרים;
)(2

עבריין המין אינו קטין;

) (5רופא מומחה קבע שמצבו של עבריין המין מצדיק שימוש בתרופות
ושמצבו מתאים לשימוש בתרופות,
) (4התרופות ניתנות בירי רופא מומחה שעבר הכשרה מיוחדת בשיקום
מניעתי של עברייני מין תוך שימוש בתרופות;

) (5עבריין המין הסכים לשימוש בתרופות לאחר שהוסברה לו משמעות
השימוש ונמסר לו מידע רפואי הדרוש לו לפני החלטתו;
) (6התרופה אושרה בידי משרד הבריאות למטרת שיקום מניעתי לעברייני
מין.

פרק ד'  פיקוח ומעקב
רשות לפיקוח
ולמעקב

.15

)א( השר שהממשלה תקבע לענין זה יקים רשות לפיקוח ולמעקב )בפרק זה



הרשות(.
)ב(

מטרת הרשות היא להפעיל פיקוח ומעקב על עברייני מין בקהילה כדי להגן על

הציבור ולמנוע עבריינות מין חוזרת :הרשות תעמיד עבריין מין בפיקוח ומעקב בהתאם
להוראות פרק זה.
)ג(

תפקידי הרשות יהיו:

')ו( לקבוע תנאי פיקוח ומעקב לעבריין מין הנמצא בקהילה;

) (2לערוך חוזים בין עברייני המין לרשות בדבר תנאי פיקוח ומעקב החלים
עליהם;
) (5לנהל מרשם הכולל את פרטי עברייני המין בהתאם להוראות חוק זה כדי
לאפשר פיקוח על עברייני מין:
)(4

להתעדכן בדבר פרטיהם של עברייני מין שיש עליהם חובת התייצבות לפי

חוק זה:

) (5לקיים מגע שוטף ותדיר עם עברייני מין שהם תחת פיקוח ומעקב
בקהילה.
תקופת הפיקוח
והמעקב

.16

)א(

פיקוח ומעקב על עבריין מין יחל באחד המועדים האלה:

) (1מועד פסק הרין ,אם לא הוטל על עבריין המין עונש של מאסר בפועל;
) (2מועד שחרורו של עבריין המין מבית הסוהר ,אם הוטל עליו עונש מאסר
בפועל.

)ב( גזר בית המשפט את דינו של עבריין מין ,יקבע בצו את משך הפיקוח והמעקב
על פי הערכת מסוכנות ,לתקופה שלא תעלה על חמש שנים או למשך תקופת צו השיקום,
לפי התקופה הארובה יותר.
)ג( בית המשפט רשאי לקצר תקופת פיקוח ומעקב על פי בקשה שהגיש עבריין מין
לאחר שעברו שנתיים לפחות מיום תחילת תוקפו של הצו אם שוכנע על פי הערכת מסוכנות
כי עבריין המין אינו מסבן את הציבור; בית המשפט רשאי להוסיף ולקצר תקופת פיקוח
ומעקב כאמור ובלבד שבקשה נוספת לא תוגש לפני תום שנה מיום ההחלטה הקודמת של
בית המשפט בענין זה.

)ד( בית המשפט רשאי להאריך בצו את תקופת הפיקוח והמעקב על פי בקשת נציג
היועץ המשפטי לממשלה ,שהוגשה סמוך לתום תקופת הפיקוח והמעקב אם שוכנע על פי
הערכת מסוכנות כי עדיין נשקף סיכון לביצוע עבירות מין על ידי עבריין המין; בית המשפט
רשאי לחזור ולהאריך את תקופת הפיקוח והמעקב ובלבד שכל הארכה לא תעלה על תקופה
של חמש שנים או על משך תקופת צו השיקום ,לפי התקופה הארובה יותר.
בהחלטות לפי סעיף זה יהיו לפני בית המשפט המסמכים המפורטים

)ה(

בסעיף

)9ד(.

)ו( בית משפט שנתן צו לפי סעיף זה יודיע לעבריין המין כי הוא מועמד תחת פיקוח
ומעקב וכי חלה עליו חובת ציות לתנאי הפיקוח והמעקב.
.17

הרשות תמנה קצין פיקוח ומעקב מקרב עובדי המדינה שהתקיימו בו שניים אלה:
)ו( משטרת ישראל הודיעה בי אין מניעה למנותו מטעמים של ביטחון הציבור;

קציני פיקודו

ומעקב

) (2הוא קיבל הכשרה מתאימה לפי סעיף  5לענין הפעלת הסמכויות לפי פרק זה וכן
הכשרה כפי שיקבע השר שהממשלה תקבע לענין זה.

 .18לקצין פיקוח ומעקב יהיו הסמכויות האלה לצורך מילוי תפקידיו כדי לוודא שעבריין
מין עומר בתנאי הפיקוח והמעקב:
)(1

לדרוש מעבריין המין להתייצב לפניו;

)(2

לקבל מידע מעבריין המין ,מבני משפחתו ,מחבריו ,ממכריו וממעסיקו;

)(3

להיכנס למקום מגוריו של עבריין המין בנוכחותו;

)(4

לחפש על גופו של עבריין המין ובכליו;

סמכויות קציני
פיקוח ומעקב

) (5לחפש במקום מגורי עבריין המין וברכבו ,לרבות חדירה לחומר מחשב; על
חיפוש כאמור יחולו הוראות סעיפים 23א 28 ,27 ,26 ,ו 29לפקודת סדר הדין הפלילי

)מעצר וחיפוש( ]נוסח חרש[ ,התשכ"ט ,7 1969למעט הדרישה לערוך את החיפוש
בפני שני עדים שאינם שוטרים,

) (6לתפוס חפץ ,אם יש לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ מתבצעת הפרה של
תנאי הפיקוח והמעקב; על תפיסת חפץ כאמור יחולו סעיפים )32ב( ער  42לפקודה
האמורה

 .19הפיקוח והמעקב ייעשו תוך שיתוף פעולה בין קצין הפיקוח והמעקב לבין קצין
השיקום העובדים >עם עבריין המין.
ו

 7דיני מדינת ישראל נוסח חדש  ,12עמ' .284

שיתוף פעולה

תנאי פיקוח

.20

)א( עבריין מין יהיה נתון לתנאים האלה במסגרת הפיקוח והמעקב:

ומעקב
)(1

חתימה על חוזה פיקוח ומעקב;

)(2

חובת התייצבות לפי סעיף

)(3

איסור להשתמש בסמים או אלכוהול;

;22

) (4איסור להחזיק בחומר פורנוגרפי או חומר הנועד לעורר מינית;
) (5קבלת אישור מקצין הפיקוח והמעקב בענין העסקתו:
)(6

מפגשים עם קצין הפיקוח והמעקב לפי תיאום;

) (7קיום התנאים שנקבעו על ידי מרכז השיקום בתכנית השיקום המניעתי;
) (8מתן אפשרות לקצין הפיקוח והמעקב לבדוק את מילוי תנאי הפיקוח
והמעקב ,לרבות להיענות להזמנותיו לפגישות ,להשיב לשאלותיו הנוגעות
לענין ,לאפשר לו לבקר בביתו ובמקום עיסוקו ,ולהציג לדרישתו מסמכים או
ראיות אחרות שנוגעים לעיסוקו.
) (9מתן אפשרות לקצין הפיקוח והמעקב לערוך חיפוש בגופו ,בכליו ,במקום
מגוריו או בכלי רכבו:
)(10

הסכמה לבדיקה שנועדה לוודא שאין סמים או אלכוהול בגופו לפי

דרישת קצין הפיקוח והמעקב:
)וו( בריקה בפוליגרף לפי דרישת קצין הפיקוח והמעקב.
)ב( הרשות רשאית בהסכמת מרכז השיקום שקבע את תכנית השיקום המניעתי
לעבריין המין ,לקבוע לעבריין מין תנאים בנושאים האלה במידה הנדרשת כדי למלא אחרי
מטרות הפיקוח והמעקב ובהסתמך על הערכת מסוכנות:
) (1איסור לנהוג בכלי רכב או לנהוג בכלי רכב בלא נוכחות אחר ,אם כלי רכב
שימש בעבר כאמצעי לביצוע עבירת מין,
) (2איסור להימצא מחוץ למקום המגורים בשעות מסוימות ,אם עבירות המין
נעשו על ידו בשעות מסוימות;
) (3איסור להימצא בקרבת מקומות מסוימים ,אם עבירות מין נעשו על ידו
במקומות דומים,
) (4איסור להתחבר עם אנשים מסוימים או עם אנשים שנמנים עם קבוצות
מסוימות ,אם התקשרות עמם עלולה להביא לביצוע עבירות מין;
) (5איסור לרכוש או להחזיק ,במישרין או באמצעות אחר ,או לשאת חפצים
שייקבעו ,אם עלולים להיווצר בכך פיתוי או הזדמנות לביצוע עבירת מין;
) (6איסור להיפגש עם נפגע העבירה או להימצא בקרבת מגוריו.
)ג( הרשות רשאית ,בכל עת ,ער תום תקופת הפיקוח והמעקב ,לשנות ,בהסכמת
מרכז השיקום ,ובהסתמך על הערכת מסוכנות ,את תנאי הפיקוח והמעקב שנקבעו לפי
הוראות סעיף זה.
)ד( עבריין המין או נציג היועץ המשפטי לממשלה רשאים לערער על החלטות לפי
סעיף זה לבית המשפט הדן בתקופת צו הפיקוח והמעקב.

) .21א( עבריין המין יחתום על חוזה בכתב שיכלול את תנאי הפיקוח והמעקב לפי
סעיף  ;20החוזה יכלול הורעה שהמפר תנאים אלה יהיה צפוי לעונש של שנתיים מאסר.

חוזה פיקוח
ומעקב

סירוב לחתום על החוזה כמוהו כהפרת תנאי הפיקוח והמעקב.

)ב(

) .22א( על עבריין מין הנמצא בקהילה ,להתייצב בסניף הרשות הקרוב למקום מגוריו
בתוך שבוע ימים מיום שחרורו או מיום מתן גזר דינו לפי הענין ,ולמסור את הפרטים
האלה:

חובת מסירת
פרטים

)ו( שמו;
)(2

מספר תעודת הזהות

)(3

תצלומו;

שלו,

) (4מקום מגוריו:
)(5

מקום עבודתו.

)ב( חל שינוי בפרטים שבסעיף קטן )א( ,חייב עבריין המין להודיע לרשות על השינוי
בתוך שבוע.

) .23א( הרשות תנהל מרשם שיכלול את הפרטים המפורטים בסעיף
וגזרי דין של עבריין המין בעבירות מין.

22

וכן הרשעות

מרשם

)ב( המשטרה ,קצין הפיקוח והמעקב ,מעריך המסוכנות וקצין השיקום רשאים לקבל
מידע מהמרשם לצורך מילוי תפקידיהם.
.24

)א( המפר תנאי מתנאי הפיקוח והמעקב ,דינו  מאסר שנתיים.

עונשין

.

)ב( הרשיע בית המשפט עבריין מין בהפרת תנאי הפיקוח והמעקב ,יחולו הוראות
פרק ד' בשינויים המחויבים.
פרק הי  הוראות שונות

 .25שר העבודה והרווחה והשר שהממשלה תקבע לענין זה ממונים על
והם רשאים להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

ביצוע חוק זה

ביצוע ותקנות

) .26א( אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק המרשם הפלילי לענין מסירת
מידע למי שזכאי לקבלו ,ואולם אין בהוראות חוק המרשם הפלילי כדי לפגוע בהוראות

שמירת דינים

סעיפים ,3

)ב(

4

ו.6

אין בהוראות חוק זה כרי לגרוע מסמכויות קצין מבחן על פי דין.

) .27א( תחילתו של חוק זה ביום שיקבע בצו שר העבודה והרווחה בהתייעצות עם שר
שהממשלה תקבע לענין זה ,ורשאי הוא להחילו בהדרגה לפי אזורים ,סוגי עבירות או
גילים.

)ב( הוראות חוק זה יחולו ,לענין עברייני מין שלא הוטל עליהם מאסר בפועל,
במועד שיקבע שר העבודה והרווחה בהתייעצות עם השר שהממשלה תקבע לענין זה.

)ג( הוראות חוק זה יחולו גם על עבירות שנעברו לפני תחילתו כאמור.

חברי הכנסת :תמר גוז'נסקי ,מוחמר ברכה ,עסאם מח'ול ,זבולון אורלב ,ענת מאור ,חוסניה
ג'בארה ,אילן גילאון ,אבשלום וילן ,נעמי חזן ,נחום לנגנטל

תחולה והוראות
מעבר

