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חוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות)תיקוןמס'19(,התשפ"א-2020*

הוספתסעיפים
27או־27ב

בחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-11962)להלן-החוקהעיקרי(,1ר
אחריסעיף27יבוא:

"שלילת
אפוטרופסות

מהורהשהורשע
אוהואשםבעבירה

פליליתחמורה

עבירה27אר בביצוע חלוט דין בפסק שהורשע הורה )א(
ילדו על אפוטרופסותו תישלל להלן, המנויות מהעבירות

הקטין:

עבירתרצחאוניסיוןלרצחשביצעכלפיההורה )1(
האחרשלהקטיןאוכלפיאחדמילדיושלו;

באחד שביצע סדום מעשה או אינוס עבירת )2(
מילדיור

עבירה ביצוע בשל אישום כתב נגדו שהוגש הורה )ב(
אפוטרופסותו תישלל )א(, קטן בסעיף המנויות מהעבירות
עלילדוהקטיןזמניתעדזיכויואועדמתןפסקדיןחלוט

המרשיעובביצועהעבירהר

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלנאשםשבית)ג( )1(
המשפטמצאכיעשהאתמעשההעבירהלפיסעיף
15)ב(לחוקטיפולבחולינפש,התשנ"א-21991)להלן-

חוקטיפולבחולינפש(ר

הוראותסעיףקטן)ב(יחולוגםעלנאשםשבית )2(
המשפטקבעכיישראיותלכאורהכיביצעאתהמעשה
והואאינומסוגללעמודלדיןלפיהוראותסעיף15)א(

לחוקטיפולבחולינפשר

כדילגרוע ו–)ג( )ב( )א(, איןבהוראותסעיפיםקטנים )ד(
מחובתמזונותשלהוריםלילדיהםאומחובותאחרותהחלות

עלהורהלפיכלדיןר

שנשללה)ה( הורה לבקשת רשאי, המשפט בית )1(
)ג(, )ב(או )א(, אפוטרופסותועלילדולפיסעיףקטן
לקבועכיהוראותאותםסעיפיםקטניםלאיחולולגביו,
כי מצא אם מסוים, לעניין או ככלל חלקן, או כולן
מתקיימותנסיבותחריגותויוצאותדופןהמצדיקותזאת
וכיהדברהואלטובתהקטין;בקשהכאמוריכולשתוגש
גםעלידיהקטיןעצמואוהיועץהמשפטילממשלהאו

באכוחור

לאייתןביתהמשפטהחלטהלפיפסקה)1(אלא )2(
לאחרשקיבלתסקירבכתבמאתעובדסוציאלילפיחוק
הסעד)סדרידיןבענייניקטינים,חולינפשונעדרים(,

התשט"ו-31955ר

התקבלבכנסתביוםכ"חבכסלוהתשפ"א)14בדצמבר2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-פ5פ,מיוםכ"אבכסלוהתשפ"א)7בדצמבר2020(,עמ'24ר

ס"חהתשכ"ב,עמ'120;התשע"ו,עמ'פ79ר 1

ס"חהתשנ"א,עמ'פ5ר 2

ס"חהתשט"ו,עמ'126ר 3
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איןבפנייהלביתהמשפטבבקשהלפיפסקה)1( )3(
לפי מההורה האפוטרופסות שלילת את לעכב כדי
הוראותסעיףקטן)א(,)ב(או)ג(,כלעודלאקבעבית

המשפטאחרתר

)1(,רשאי הורהשחזרוהגישבקשהלפיפסקה )4(
או כולה הסף, על בקשתו את למחוק המשפט בית
שקיבל לאחר או בלבד בבקשה עיון לאחר חלקה,
חלשינוינסיבות מקדמיתמהמשיב,אםלא תגובה
המצדיקאתפתיחתההליךמחדש;הוראותפסקה)2(

לאיחולועלהחלטתביתהמשפטלפיפסקהזור

ביתהמשפטהדןבבקשהלפיסעיףקטן)ה(ימנהלקטין )ו(
שמלאולו14שניםוהאפוטרופסותעליונשללהאפוטרופוס
לדיןבהתאםלהוראותחוקהסיועהמשפטי,התשל"ב-41972,
לייצגובהליךבבקשהכאמור,אלאאםכןשוכנעמטעמים
שיירשמוכיאיןבייצוגהקטיןכדילקדםאתטובתואואת

הבאתרצונובפניביתהמשפט,לפיהענייןר

בסעיףזה- )ז(

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-51977;

"אינוס"-עבירהלפיסעיף345או351)א(לחוקהעונשין;

351)א(לחוק 347)ב(או "מעשהסדום"-עבירהלפיסעיף
העונשין;

"ניסיוןלרצח"-עבירהלפיסעיף305לחוקהעונשין;

"רצח"-עבירהלפיסעיף300)א(או301אלחוקהעונשיןר

טיפולבקטין
שהורהוהורשע

אוהואשםבביצוע
עבירתמיןאו
אלימותכלפיו

הוראותסעיף16אלחוקזכויותהחולה,התשנ"ו-61996,יחולו27בר
בשינוייםהמחויביםגםעלהטיפוליםהאלההניתניםלקטין:

טיפולרגשיאוסוציאלישניתןעלידיעובדסוציאלי; )1(

טיפולשניתןבמרכזיהטיפולהייעודייםלטיפולבילדים )2(
העבודה, משרד שמפעיל מינית תקיפה נפגעי נוער ובני

הרווחהוהשירותיםהחברתייםאומימטעמור"

תיקוןחוקהסיוע
המשפטי-מס'23

בחוקהסיועהמשפטי,התשל"ב-71972,בתוספת,אחריפרט12יבוא:2ר

להורהשהאפוטרופסותעלילדונשללהמההורההאחרשלהקטיןאולאפוטרופוס "13ר
שביתהמשפטמינהלקטין,בכלהנוגע-

לייצוגבהליךלפיסעיף27א)ה(לחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות, )א(
התשכ"ב-1962,וסעיפים3ו־4לאיחולו;

לייצוגבערעורעלהחלטהשניתנהבהליךלפיפרטמשנה)א(,וסעיף3לא )ב(
יחולר"

איןבפנייהלביתהמשפטבבקשהלפיפסקה)1( )3(
לפי מההורה האפוטרופסות שלילת את לעכב כדי
הוראותסעיףקטן)א(,)ב(או)ג(,כלעודלאקבעבית

המשפטאחרתר

)1(,רשאי הורהשחזרוהגישבקשהלפיפסקה )4(
או כולה הסף, על בקשתו את למחוק המשפט בית
שקיבל לאחר או בלבד בבקשה עיון לאחר חלקה,
חלשינוינסיבות מקדמיתמהמשיב,אםלא תגובה
המצדיקאתפתיחתההליךמחדש;הוראותפסקה)2(

לאיחולועלהחלטתביתהמשפטלפיפסקהזור

ביתהמשפטהדןבבקשהלפיסעיףקטן)ה(ימנהלקטין )ו(
שמלאולו14שניםוהאפוטרופסותעליונשללהאפוטרופוס
לדיןבהתאםלהוראותחוקהסיועהמשפטי,התשל"ב-41972,
לייצגובהליךבבקשהכאמור,אלאאםכןשוכנעמטעמים
שיירשמוכיאיןבייצוגהקטיןכדילקדםאתטובתואואת

הבאתרצונובפניביתהמשפט,לפיהענייןר

בסעיףזה- )ז(

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-51977;

"אינוס"-עבירהלפיסעיף345או351)א(לחוקהעונשין;

351)א(לחוק 347)ב(או "מעשהסדום"-עבירהלפיסעיף
העונשין;

"ניסיוןלרצח"-עבירהלפיסעיף305לחוקהעונשין;

"רצח"-עבירהלפיסעיף300)א(או301אלחוקהעונשיןר

טיפולבקטין
שהורהוהורשע

אוהואשםבביצוע
עבירתמיןאו
אלימותכלפיו

הוראותסעיף16אלחוקזכויותהחולה,התשנ"ו-61996,יחולו27בר
בשינוייםהמחויביםגםעלהטיפוליםהאלההניתניםלקטין:

טיפולרגשיאוסוציאלישניתןעלידיעובדסוציאלי; )1(

טיפולשניתןבמרכזיהטיפולהייעודייםלטיפולבילדים )2(
העבודה, משרד שמפעיל מינית תקיפה נפגעי נוער ובני

הרווחהוהשירותיםהחברתייםאומימטעמור"

תיקוןחוקהסיועבחוקהסיועהמשפטי,התשל"ב-71972,בתוספת,אחריפרט12יבוא:2ר
המשפטי-מס'23

להורהשהאפוטרופסותעלילדונשללהמההורההאחרשלהקטיןאולאפוטרופוס "13ר
שביתהמשפטמינהלקטין,בכלהנוגע-

לייצוגבהליךלפיסעיף27א)ה(לחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות, )א(
התשכ"ב-1962,וסעיפים3ו־4לאיחולו;

לייצוגבערעורעלהחלטהשניתנהבהליךלפיפרטמשנה)א(,וסעיף3לא )ב(
יחולר"
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ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 5
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תיקוןחוקזכויות
החולה-מס'11

בחוקזכויותהחולה,התשנ"ו-1996פ,בתוספתהשנייה,אחרי"300,"יבוא"301א,"ר3ר

תחילה,תחולה
והוראותמעבר

תחילתושלחוקזהחודשמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(,והואיחולעלמי4ר )א(
שהורשעאוהואשםבעבירותהמנויותבסעיף27א)א(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה

)להלן-הדיןהחדש(,מיוםהתחילהואילךר

הורשעהורהבביצועעבירהמהעבירותהמנויותבסעיף27א)א(לדיןהחדש)ב( )1(
לפנייוםהתחילה,והוגשהלביתהמשפטבקשהלשלילתאפוטרופסותועלידי
ילדוהקטין,ההורההאחרשלהקטין,אפוטרופוסשלקטיןאוהיועץהמשפטי
לממשלהאובאכוחו,יבחןאותהביתהמשפטלפיהוראותסעיף27א)ה()1(לדין

החדשר

)1(לאיחולוהוראותסעיף27א)ו(לדיןהחדש עלבקשהכאמורבפסקה )2(
והוראותחוקהסיועהמשפטי,התשל"ב-1972,כנוסחובחוקזהר

הורהשהוגשנגדוכתבאישוםבשלביצועעבירהמהעבירותהמנויות)ג( )1(
בסעיף27א)א(לדיןהחדשלפנייוםהתחילה)להלן-ההורההמואשם(,תישלל
אפוטרופסותועלילדוהקטיןזמניתעדזיכויואועדמתןפסקדיןחלוטהמרשיעו

בחלוף14ימיםמיוםהתחילהר

בתוך14ימיםמיוםהתחילהתישלחלהורההמואשםהודעהעלשלילת )2(
האפוטרופסותלפיהוראותחוקזהועלזכותולהגישבקשהלפיהוראותסעיף

27א)ה()1(לדיןהחדשר

הגישההורההמואשםבקשהלפיהוראותסעיף27א)ה()1(לדיןהחדש, )3(
יחולועלההליךהוראותסעיף27א)ו(לדיןהחדשוהוראותחוקהסיועהמשפטי,

התשל"ב-1972,כנוסחובחוקזהר
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