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ליום שקדמו השנים ארבע לפני האמור לתפקיד לראשונה שמונה מי לענין (2)
תום עד או שנים תשע - התחילה מיום  שנים  שמונה לפני לא אך התחילה

המאוחר; לפי המינוי, בכתב הנקובה התקופה

ליום שקדמו השנים שמונה לפני האמור לתפקיד לראשונה שמונה מי לענין (3)
התקופה הנקובה עד תום או (1 במרס 2009) באדר התשס"ט ה' יום - עד התחילה

המאוחר. לפי המינוי, בכתב

אזורי דין  בבית ראשי שופט כסגן או  ראשי כשופט  התחילה ביום שכיהן מי  (ג)
בהתאם הענין, לפי נשיא", "סגן או "נשיא" התחילה ביום החל תוארו יהיה לעבודה,

זה. לחוק (2)7 בסעיף כנוסחו לעבודה, הדין בית לחוק 6(א) סעיף להוראות

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

פרידמן  דניאל
המשפטים שר

איציק  דליה
נשיאת המדינה בפועל

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ז-2007* ,(4 מס' (תיקון ההתיישנות חוק

יבוא:1. סעיף 18 אחרי העיקרי), החוק - התשי"ח-11958 (להלן ההתיישנות, בחוק

בשל "תביעה
או מינית תקיפה

התעללות

שהגיש18א. בתובענה תביעה של ההתיישנות תקופת בחישוב (א)
במניין יבוא לא בו, להלן נגד הפוגע כמפורט מעשה בשל נפגע

שנים: 28 לנפגע מלאו טרם שבו הזמן

קטין; בהיותו בנפגע שבוצעה מינית תקיפה (1)

פוגע בידי קטין בהיותו בנפגע  שבוצעה התעללות (2)
עליו; אחראי שהיה אדם או משפחתו בן שהוא

בטרם אך מינית שבוצעה בנפגע בהיותו בגיר תקיפה (3)
או  טיפול תלות, יחסי אמון, ניצול תוך 21 שנים, לו מלאו

בן משפחתו. שהוא פוגע או בידי מרות

 - זה בסעיף (ב)

- משפחה" "בן

סב נשוי לו, אינו אם הורה אף של זוגו הורה, בן (1)
סבתא; או

אח  מאלה: אחד והוא שנים  15 לו שמלאו מי (2)
גיס דודה, או דוד חורגים, אחות או אח אחות, או

גיסה; או

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת ;(2007 ביולי   10) התשס"ז בתמוז כ"ד ביום בכנסת  * התקבל

.110 עמ' התשס"ז (7 במרס 2007), באדר י"ז ― 139, מיום הכנסת חוק  
.430 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשי"ח, עמ' 112;

סעיפים הוספת
ו–18ב 18א
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אביו לו, נשוי אינו אם אף אומן של זוגו בן אומן, (3)
אומן; של אמו או

או  בנו מאלה: אחד והוא 15 שנים לו שמלאו מי (4)
או אחיו  מאלה, אחד כל של זוגו ובן אומן בתו של

אחד מאלה; כל של זוגו ובן אומן אחותו של

משרד שאישר אומנה  במשפחת  אם  או אב  - "אומן"
הציבוריים; והשירותים הרווחה

- קטין" על "אחראי

שעליו האחריות לצורכי מחייתו, לבריאותו, מי (1)
החלטה דין, מכוח - קטין של לשלומו או לחינוכו
שעליו מי או מכללא, או  מפורש  חוזה שיפוטית,
אסור או כשר מעשה מחמת לקטין כאמור האחריות

שלו;

קבע, דרך עמו או נמצא מתגורר עמו שהקטין מי (2)
יחסי  ביניהם שקיימים  ובלבד  שנים,  18 לו ומלאו

מרות. או תלות

הפוגע אישום נגד כתב הוגש אם יחולו לא זה הוראות סעיף (ג)
היא והתובענה בנפגע, שביצע 18ב בסעיף כאמור עבירה בשל

כאמור. עבירה המהווה מעשה בשל

מי נגד תביעה
כתב נגדו שהוגש

בעבירת אישום
בקטין התעללות
מין בעבירת או

בשל18ב. נפגע, שהגיש בתובענה תביעה  של ההתיישנות תקופת
נגד הפוגע בו, שבוצעה כמפורט להלן עבירה עובדות המהוות
לפני תסתיים לא כאמור, בעבירה אישום כתב נגדו שהוגש בו
לחלוט: הפך הפלילי פסק הדין בהליך שבו מהיום שנה שעברה

התשל"ז- העונשין, לחוק 368ג סעיף לפי התעללות עבירת (1)
בקטין בידי האחראי  שבוצעה העונשין), - חוק 21977 (בסעיף זה

18א(ב); בסעיף כהגדרתו - "אחראי על קטין" זה, בסעיף עליו;

(ב), 348(א), (ב), או 347(א) 346(א), ,345 עבירה לפי סעיפים (2)
השיפוט  לפי סעיף 75 לחוק או ו–351 לחוק העונשין, (ד), או (ג1)
מלאו שטרם באדם או בקטין שבוצעה התשט"ו-31955, הצבאי,

הענין." לפי שנים, 21 לו

זה, 2.תחולה 1 לחוק כנוסחם בסעיף לחוק העיקרי, 18ב או 18א בסעיפים כאמור תביעה על (א)
עליה שחל הדין לפי התחילה) יום - (להלן זה חוק של תחילתו יום לפני שהתיישנה
והוראות יום התחילה ערב בתוקף הוראות הדין שהיה לחול התחילה, ימשיכו יום ערב

יחולו. לא זה בחוק כנוסחן העיקרי החוק

התחילה, ערב יום עליה הדין שחל לפי התיישנה התחילה טרם תביעה שביום על (ב)
זה. לחוק 1 לחוק העיקרי כנוסחם בסעיף ו–18ב 18א סעיפים הוראות יחולו

__________
2 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

3 ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

סעיפים3. "והוראות יבוא בסופו 6(ג), בסעיף התשנ"ח-41998, מינית, הטרדה למניעת בחוק
כאמור". על תביעה יחולו לא התשי"ח-11958, ההתיישנות, לחוק ו–18ב 18א

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

פרידמן  דניאל
המשפטים שר

איציק  דליה
נשיאת המדינה בפועל

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
.86 עמ' התשס"ז, 4 ס"ח התשנ"ח, עמ' 166;

התשס"ז-2007* ,(28 מס' (תיקון חובה לימוד חוק

יבוא:1. סעיף 12ג אחרי העיקרי), החוק - התש"ט-11949 (להלן חובה, לימוד בחוק

מספר "הגבלת
התלמידים

בלימודי
היסוד מיומנויות

לפחות12ד. יילמדו רשמי, חינוך במוסד יסוד בכיתת בלימודים (א)
היסוד מיומנויות של השבועיות הלימוד שעות כל מסך עשר
על עולה אינו למורה התלמידים מספר שבה לימודים במסגרת

תלמידים. עשרים

- זה בסעיף (ב)

ב'; או א' כיתה - יסוד" "כיתת

והחשבון; הכתיבה הקריאה, מיומנויות - היסוד" "מיומנויות

6(א)." סעיף לפי הוראות חינם לחינוך מי שזכאי - "תלמיד"

הלימודים2. בשנת החל יוחלו בהדרגה בחוק זה כנוסחו העיקרי לחוק 12ד סעיף הוראות
להלן: כמפורט ואילך, התשס"ט

לימוד; שעות בחמש א', כיתות על - התשס"ט הלימודים שנת מתחילת (1)

לימוד; שעות בעשר א', כיתות - על התש"ע הלימודים שנת מתחילת (2)

לימוד; שעות בחמש ב', כיתות על - התשע"א הלימודים שנת מתחילת (3)

לימוד. שעות בעשר ב', כיתות על - התשע"ב הלימודים שנת מתחילת (4)

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

ר תמי לי  ו  י
החינוך שרת

איציק  דליה
נשיאת המדינה בפועל

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת
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סעיפים3. "והוראות יבוא בסופו 6(ג), בסעיף התשנ"ח-41998, מינית, הטרדה למניעת בחוק
כאמור". על תביעה יחולו לא התשי"ח-11958, ההתיישנות, לחוק ו–18ב 18א

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

פרידמן  דניאל
המשפטים שר

איציק  דליה
נשיאת המדינה בפועל

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
.86 עמ' התשס"ז, 4 ס"ח התשנ"ח, עמ' 166;

התשס"ז-2007* ,(28 מס' (תיקון חובה לימוד חוק

יבוא:1. סעיף 12ג אחרי העיקרי), החוק - התש"ט-11949 (להלן חובה, לימוד בחוק

מספר "הגבלת
התלמידים

בלימודי
היסוד מיומנויות

לפחות12ד. יילמדו רשמי, חינוך במוסד יסוד בכיתת בלימודים (א)
היסוד מיומנויות של השבועיות הלימוד שעות כל מסך עשר
על עולה אינו למורה התלמידים מספר שבה לימודים במסגרת

תלמידים. עשרים

- זה בסעיף (ב)

ב'; או א' כיתה - יסוד" "כיתת

והחשבון; הכתיבה הקריאה, מיומנויות - היסוד" "מיומנויות

6(א)." סעיף לפי הוראות חינם לחינוך מי שזכאי - "תלמיד"

הלימודים2. בשנת החל יוחלו בהדרגה בחוק זה כנוסחו העיקרי לחוק 12ד סעיף הוראות
להלן: כמפורט ואילך, התשס"ט

לימוד; שעות בחמש א', כיתות על - התשס"ט הלימודים שנת מתחילת (1)

לימוד; שעות בעשר א', כיתות - על התש"ע הלימודים שנת מתחילת (2)

לימוד; שעות בחמש ב', כיתות על - התשע"א הלימודים שנת מתחילת (3)

לימוד. שעות בעשר ב', כיתות על - התשע"ב הלימודים שנת מתחילת (4)

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

ר תמי לי  ו  י
החינוך שרת

איציק  דליה
נשיאת המדינה בפועל

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2007 ביוני   5) התשס"ז בסיון י"ט ביום בכנסת  * התקבל

.124 עמ' התשס"ז (13 במרס 2007), באדר כ"ג ― 140, מיום הכנסת חוק  
.127 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התש"ט, עמ' 287;

למניעת חוק תיקון
- מינית  הטרדה

5 מס'

12ד הוספת סעיף

בהדרגה החלה


