
  מיזם מהל"בובטיפול המועצה לשלום הילד במסגרת  יםהמקודמהצעות חוק/תיקוני חקיקה 

 
 תוצאה/הישג דברי הסבר הצעת החוק  

הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין  .1
הגדרת עבירת -במוסדות מסוימים )תיקון

  המין(

עליהן חל חוק זה, כך הרחבת רשימת עבירות המין 
שיכללו גם חלק מהעבירות הקבועות החוק למניעת 
הטרדה מינית במטרה לצמצום פגיעה אפשרית של 

 עברייני מין בקטינים.

הונחה ההצעה 
שולחן על 

 הכנסת

הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה )חובת מסירת  .2
הודעה בדבר כניסה, יציאה ושחרורו של 

  נידון ממעון נעול(

יידוע נפגע עבירה בדבר כניסה, יציאה ושחרור של 
פוגע ממעון נעול במטרה למנוע מנפגע העבירה 
 טראומה נוספת )מפגש אקראי עם הפוגע ועוד(.

 

הונחה ההצעה 
על שולחן 

 הכנסת

הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע  .3
הוצאת צו פיקוח חדש  –עבירות מין )תיקון 

  לאחר תום התקופה המרבית(

 

הרחבת סמכות בית משפט להוצאת צו פיקוח חדש, 
לאחר תום התקופה המרבית, גם כאשר רמת 
המסוכנות של עבריין המין אינה נמוכה, זאת 

 במטרה להגן על הציבור מפני ביצוע עבירות מין.  

 

 שנפלה לאחר
בוועדת שרים 

בכנסת 
 הקודמת,

הונחה ההצעה 
על  שמחד

 שולחן הכנסת

 
 -הצעת חוק פיקוח על בתי ספר )תיקון .4

  השעיית עובד שירות(
הסדרת הליך השעייתו של עובד שירות אשר הוגש 

נגדו כתב אישום בגין עבירת מין או עבירת אלימות 
 חמורה כנגד קטין.

 

עברה ההצעה 
שנייה בקריאה 
  ושלישית

והתיקון לחוק 
אושר באופן 

 סופי

 
)איסור  תיקון לחוק הפיקוח על מעונות .5

 העסקת אדם שהורשע בעבירות אלימות(
הצעת החוק תאסור על העסקת עובד/ת במעון שבו 

 שוהים ילדים אם הורשע/ה בעבירת אלימות.

 

נוסחה הצעה ה
והחל תהליך 

של ח"כ  איתור
שיהיה מעונין 

וקידום בהנחת 
 ההצעה

 
דרישת ביטול  –הצעת חוק העונשין )תיקון  .6

 ההסכמה בהבדל גילים(
הצעת החוק קובעת כי קיום יחסים בין קטין לבגיר, 

שנה, תהא  15אשר פער הגילים ביניהם עולה על 
עבירה אף אם הקטין נתן את הסכמתו. ההצעה 

נועדה לתקן את המצב הקיים לפיו קיום יחסי מין 
בין קטין לבגיר אינו מהווה עבירה, אם הסכים לכך 

 הקטין. 

 

נוסחה הצעה ה
והחל תהליך 

של ח"כ  איתור
שיהיה מעונין 

וקידום בהנחת 
 ההצעה

הצעת חוק רישוי ופיקוח על מסגרות  . 7
 חינוכיות לפעוטות

הצעת החוק קובעת כי כל מסגרת חינוכית לפעוטות 
תהא חייבת ברישיון ותפוקח על ידי המדינה. 

ההצעה באה לשים דגש על אוכלוסיית הילדים 
שטרם מלאו להם שלוש שנים ונועדה להבטיח להם 

ביתיות טיפול הולם, גם כאשר הם שוהים במסגרות 
 קטנות.

נוסחה  ההצעה
והונחה על 

 שולחן הכנסת
על ידי חברת 

הכנסת קארין 
 אלהרר

 

 


