חוק למניעת סחר בבני אדם )תיקוני חקיקה( ,התשס"ג*2003
תיקון חוק
העונשין  מס' 75

 .1בחוק העונשין ,התשלז1 1977
) (1בסעיף )15ב( ,אחרי "או בקשר לקטין" יבוא "או עבירה של סחר בבני אדם לעיסוק
בזנות ,לפי סעיף 203א";
)(2

בסעיף 203א ,בסופו יבוא:

")ג( הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה ,לא יפחת עונשו מרבע העונש המרבי
שנקבע לאותה עבירה ,אלא אם כן החליט בית המשפט ,מטעמים מיוחדים
שיירשמו ,להקל בעונשו.
)ד(

עונש מאסר לפי סעיף קטן )ג( לא יהיה ,בהעדר טעמים מיוחדים ,כולו על

תנאי.
תיקון חוק
סדר הדין

הפלילי  מס'
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.3

תיקון חוק

לתיקון סדרי
הדין )חקירת
עדים(  מס'

 .2בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב  , 2 1982בסעיף  ,117האמור בו
יסומן ")א( ובסופו יבוא:
")ב( הוגשה בקשה לגביית ערות מוקדמת ,כאמור בסעיף קטן )א( ,בעבירה לפי
סעיף 203א לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977יחליט בית המשפט בבקשה לא יאוחר
משבועיים מיום הגשתה; העדות תיגבה בתוך חודשיים מיום ההחלטה ,אלא אם כן
האריך בית המשפט את התקופה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

בחוק לתיקון סדרי הדין )חקירת עדים( ,התשיח 51957
)ו( בסעיף 2א ,במקום התשל"ז ",1977יבוא "התשל"ז) 1977בחוק זה  חוק

3

העונשין('',
)(2

בסעיף 2ב 
)א( בסעיף קטן )א( אחרי "בשל עבירת מין" יבוא "או בשל עבירת סחר בבני
אדם לעיסוק בזנות;,
)ב( בסעיף קטן )ה( 
) (1בהגדרה 'עבירת מיך ,המילים "התשל"ז  ",1977יימחקו;
) (2אחרי ההגדרה עבירת מיך יבוא:
"עבירת סחר בבני אדם לעיסוק בזנות
לחוק העונשין;";
)(3



עבירה לפי סעיף

203א

בהגדרה מתלונן" ,בסופה יבוא "או בעבירת סחר בבני אדם לעיסוק

בזנות".

תיקון חוק
הסיוע
מס' 3

המשפטי 

 .4בחוק הסיוע המשפטי ,התשל"ב4 1972

) (1בסעיף  ,2במקום למי שידו אינה משגת לשאת בהם יבוא למי שירו אינה
משגת לשאת בהם ,או למי שנקבע בתוספת בענינים ובהיקף שנקבעו בה",
* התקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז התשס"ג ) 29ביולי  ;(2003הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,3147מיום כ"א בתמוז התשס"ב ) 1ביולי  ,(2002עמ' .717
 1ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשס"ג ,עמ' .514

 2ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשס"ג ,עמ' .5
 3ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;16התשנ"ה ,עמ' .152
 4ס"ח התשל"ב ,עמ'  ;95התשנ"ט ,עמ' .114

)(2

אחרי סעיף  8יבוא:י

תחילה ותחולה
הדרגתית

 .9מתן השירות המשפטי כאמור בתוספת יוחל בהדרגה ,בהתאם
לצווים שיקבע שר המשפטים; ההחלה יכול שתהיה לפי מקומות,
אזורים או סוגי הליכים ,ותושלם לא יאוחר מיום ד באב התשס"ו
)1

)(3

באוגוסט ;".(2006

אחרי סעיף  9יבוא:

"תוספת
)סעיף

(2

לארם שנעברה נגדו עבירה לפי סעיף 203א לחוק העונשין ,התשל"ז,1977
או עבירות נלוות ,בכל הנוגע 

)א( להליכים לפי חוק הכניסה לישראל ,התשיב ,5 1952וסעיף  3לא
יחול;
)ב( להליכים אזרחיים הנובעים מביצוע העבירות כאמור ,וסעיף  3לא
יחול".

אריאל שרון

יוסף )טומי( לפיד

ראש הממשלה
משה קצב
נשיא

המדינה

 5ס"ח התשי"ב ,עמ' .354

שר

ראובן ריבלין

המשפטים

