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תיקון סעיף

ו

בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסר המכוון למתן שירות לקטינים,
.1
התשס"א)1 2001להלן  החוק העיקרי( ,בשם החוק ,במקום "במוסד המכוון למתן שירות
לקטינים" יבוא "במוסדות מסוימים".
.2

בסעיף

ו

בחוק העיקרי



)ו( לפני ההגדרה "בגיר" יבוא:

''''אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית"  אחד מאלה:
)א( "אדם עם פיגור שכלי''  מי שוועדת אבחון כמשמעותה בחוק הסער
)טיפול במפגרים( ,התשכ"ט ,2 1969מצאה כי הוא מפגר;

)ב( ארם עם לקות קוגניטיבית נוירופסיכולוגית ,שבשלה מוגבלת יכולת
השיפוט והתובנה שלו ,וכן מוגבל תפקודו;
)ג( אדם עם הפרעה התפתחותית מורחבת )PDDPervasive
 (Developmental disorderלרבות אדם הסובל מאוטיזם;
)(2

בהגדרה "מוסד'' 
)א(
)ב(

האמור בה יסומן ");"0

אחרי פסקה
")(2

)(1

יבוא:

)א( מקום ,מהמפורטים להלן ,שבו נמצאים בני ארם עם מוגבלות
שכלית או התפתחותית:

)ו( מעון ,כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות ,התשבכה
;3 1965

)(2

מעון יום או מרכז טיפולי;

)(3

מרכז עבורה שיקומי;

)(4

מועדון שמטרתו מתן שירות לקבוצה של בני ארם

כאמור,

)ב( עסק ,כמשמעותו בפסקה )ו( ,המפורטים להלן ,למתן שירותים
לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית:

) (1מטרתו מתן שירותי נופש לקבוצה של אנשים כאמור:
) (2מסיע ,בין השאר ,קבוצה של בני אדם כאמור:
)) (3א( בית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א4 1991
)בחוק זה  חוק טיפול בחולי נפש(,
)ב( מרפאה כהגדרתה בחוק טיפול בחולי נפש;",
* התקבל בכנסת ביום כ"ט בטבת התשס"ה ) 10בינואר  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצע1ת
חוק הכנסת   ,59מיום י"ח בכסלו התשס"ה ) 1בדצמבר  ,(2004עמ' .40
 1ס"ח התשס"א ,עמ'  ;509התשס"ב ,עמ' .511
 2סייח התשכ"ט ,עמ' .132

 5ס"ח התשכ"ה ,עמ' .48
 4ס"ח התשנ"א ,עמ' .58

) (3בהגדרה "עבודה" ,בסופה יבוא "או עם אנשים 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  11בחוק העיקרי ,אחרי "שירות לקטינים" יבוא "או לאנשים עם מוגבלות
.4
שכלית או התפתחותית".

תיקון סעיף

וו
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.5

בסעיף

15

י

)ו( האמור בה יסומן
)(2

")א(";

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) 52005בחוק זה  תיקון
מסי  ,(2יחולו על בגיר כאמור בסעיף קטן )א( ובלבד שהורשע בעבירה בתוך חמש
השנים שקדמו ליום כניסתו לתוקף של תיקון מס' ".2

1

 .6תחילתו של חוק זה ביום כ"א באדר ב' התשס"ה ) 1באפריל .(2005
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