"מועד הנחת חוק התקציב"  -המועד להנחת הצעת חוק התקציב על שולחן
הכנסת ,לפי סעיף (3ב)( )1לחוק–יסוד :משק המדינה".2
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
2

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשל"ה ,עמ' .206

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' ,)6
התש"ע*2010-
תיקון סעיף 1

.1

תחילה והוראות
מעבר

.2

פרסום לציבור
והודעה

.3

בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א2001- ,1בסעיף ,1
בהגדרה "מוסד" ,אחרי פסקה ( )3יבוא:
"( )4גוף אחר ,שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות ,הדרכה ,הוראה ,בידור או אבחון
לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית ,טיפול בהם ,השגחה עליהם
או ליווי שלהם בהליכים משפטיים;".
(א) תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן  -יום התחילה).
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,הוראות סעיף  2לחוק העיקרי לא יחולו על בגיר
המועסק במוסד ביום פרסומו של חוק זה (להלן  -בגיר המועסק במוסד) ,אלא בתום
שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה; על אף האמור בסעיף (4ב) לחוק העיקרי ,לגבי
בגיר המועסק במוסד תהיה ועדת מומחים מוסמכת להעריך את הצורך באיסור הקבוע
בסעיף  2לחוק העיקרי וליתן פטור ממנו ,אף בטרם חל האיסור על אותו בגיר; בסעיף
קטן זה -
"ועדת מומחים"  -כמשמעותה בסעיף  4לחוק העיקרי;
"מוסד"  -כהגדרתו בפסקה ( )4להגדרה "מוסד" ,כנוסחה בסעיף  1לחוק זה.
(ג) הגיש בגיר המועסק במוסד בקשה לוועדת מומחים בתוך  60ימים מיום פרסומו של
חוק זה ,תדון הוועדה ותחליט בעניינו בתוך ארבעה חודשים מיום הגשת הבקשה.
(ד) לא תופסק העסקתו של מי שהגיש בקשה לוועדת מומחים כאמור בסעיף קטן (ג),
בשל הוראות החוק העיקרי ,עד למתן החלטה בבקשה ,ובלבד שהציג על כך אישור
מהוועדה למעסיק.
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(א) השר לביטחון הפנים יפרסם ,סמוך ליום פרסומו של חוק זה ,הודעה לציבור בדבר
חוק זה ,לרבות הוראות סעיף  ,2באינטרנט ,בשני עיתונים יומיים נפוצים בשפה העברית,
וכן בעיתונים נפוצים ,אחד בשפה הערבית ואחד בשפה הרוסית; הפרסום יהיה לכל
הפחות במשך עשרה ימים לא רציפים בחודש הראשון מיום פרסומו של חוק זה.
התקבל בכנסת ביום י"ט בסיוון התש"ע ( 1ביוני  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,306מיום כ"ד בשבט התש"ע ( 8בפברואר  ,)2010עמ' .102ס"ח התשס"א ,עמ'  ;409התשס"ח ,עמ' .28

ספר חוקים  ,2241 -כ"א בסיוון התש"ע3.6.2010 ,

המועסק(2ב) ,לבגיר המועסק
כהגדרתו בסעיף
(2ב) ,לבגיר
מוסד
בסעיף
יודיע
כהגדרתו
מוסדחוק זה,
פרסומו של
זה ,יודיע
ליום
סמוךחוק
פרסומו של
(ב) סמוך ליום (ב)
תהיה בכתב ,בדואר
בדואר
ההודעה
תהיה ;2בכתב,
הוראות סעיף
לרבותההודעה
סעיף ;2
הוראותזה,
הוראות חוק
עללרבות
אצלו,זה,
אצלו ,על הוראות חוק
במוסד  -יכול שתהיה
שתהיה
עבודתו
במהלך יכול
במוסד -
שנמצא
עבודתו
מועסק
במהלך
ולגבי
שנמצא
מועסק לידו,
ולגביבמסירה
רשום או
רשום או במסירה לידו,
במוסד.במקום בולט במוסד.
באמצעות שלט
באמצעות שלט במקום בולט
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

ספר חוקים  ,2241 -כ"א בסיוון התש"ע3.6.2010 ,

יצחק אהרונוביץ
השר לביטחון הפנים
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת
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