
התשס"ד2004* ,(4 מס' (תיקון עדים) (חקירת הדין סדרי לתיקון חוק

ו סעיף 1. בחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח1 1957 (להלן  החוק העיקרי),תיקון
בסעיף 1, אחרי ההגדרה "הנידן יבוא:

או הורה של זוגו כבן בציבור שידוע מי הורה, של זוגו בן לרבות  ""הורה"
אפוטרופוס,

התשכי'ב והאפוטרופסות, המשפטית הכשרות לחוק 3 בסעיף כהגדרתו  "קטין"
."2 1962

2ב סעיף תיקון העיקרי לחוק 2ב בסעיף .2

"מתלונן"; יבוא "עדות" אחרי השוליים, בכותרת (1)

המתלונן היה ואם המתלונן, או דין "בעל יבוא "תובע" במקום (א), קטן בסעיף (2)
הורהו,". לבקשת גם קטין

* התקבל בכנסת ביום ט"ז באב התשס"ד (3 באוגוסט 2004); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  46, מיום כ"ו בסיון התשסד (15 ביוני 2004). עמ' 126.

1 ס"ח התשי"ח, עמ' 16; התשס"ג, עמ' 536.
2 ס"ח התשכ"ב, עמ' 120.



יבוא: העיקרי לחוק 2ב סעיף אחרי 2ג3. סעיף הוספת

קטין בית"עדות רשאי בתוספת המנויה עבירה בשל פלילי במשפט (ו) (א) 2ג.
או קטין עד דין, בעל לבקשת ובין מיזמתו בין להורות, המשפט
עדותו את ימסור שהקטין במהלכה, או הערות מתן לפני הורהו,
שמסירת נוכח אם סניגורו, בנוכחות אלא הנאשם בנוכחות שלא
בעדות; לפגום או בקטין לפגוע עלולה הנאשם בנוכחות העדות
או המשפט בית לאולם מחוץ תינתן נאשם בנוכחות שלא עדות

הנאשם. את לראות מהעד שתמנע אחרת בדרך

לפי השר שהתקין והתקנות ו(ד) (ג) 2ב(ב), סעיף הוראות (2)
בשינויים זה, קטן סעיף לפי קטין, ערות על יחולו (ו) קטן סעיף

המחויבים.

שהעיד עד של יחידה עדות סמך על נאשם משפט בית הרשיע (ב)
הניע מה הדין בהכרעת יפרט (א), קטן בסעיף כאמור הנאשם בנוכחות שלא

זו. בעדות להסתפק אותו
קטין של ערות על יחולו לא ו(ב) (א) קטנים סעיפים הוראות (ג)
בזנות, לעיסוק אדם בבני סחר כעבירת או מין בעבירת מתלונן שהוא

2ב. סעיף הוראות יחולו עדותו ועל 2ב, בסעיף כאמור
או העדות מתן לפני המשפט, בית רשאי פלילי, במשפט (ד)
כי הורהו, או קטין ער דין, בעל לבקשת ובין מיזמתו בין להורות, במהלכה,
(1) בפסקאות המפורטות מהדרכים יותר או באחת תיגבה הקטין של עדותו

העדות: מסירת את הקטין על להקל עשוי הדבר בי נוכח אם ,(5) עד

העדים, רוכן על שלא 0)
משפט; מדי לבושים אינם הדין ועורכי כשהשופט (2)

השופט, בלשכת (3)

במהלך לצדו הקטין את המלווה אדם בנוכחות (4)

בחירתו; לפי עדותו,
סמכותו מכוח המשפט, בית של מושבו במקום שלא (5)

[נוסח המשפט בתי לחוק 44(ב) או 34(ב) סעיפים לפי
משולב], התשמ"ד3 1984.

הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור המשפטים, שר (ה)
נוספות." עבירות בתוספת לקבוע רשאי

יבוא: העיקרי לחוק 3 סעיף אחרי תוספת4. הוספת

"תוספת
2ג) (סעיף

,305 ,300 ,298 ו(ב2), 214(ב1) 203ב, 203א, ,203 ,202 199(ב), סעיפים לפי עבירות (א)
345, 347(ב), 348(א), (ב) ו(ג1), 351(א), (ב), (ג)(1) ו(ג)(2) לחוק העונשין, התשל"ז

4 1977 (להלן  חוק העונשין).

3 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.
4 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.



(ב) עבירות לפי סעיפים 329(א)(1), 333, 368ב(א) סיפה ו(ב) ו368ג לחוק העונשין,
העונשין, לחוק 368א בסעיף בהגדרתו עליו האחראי אדם נגר מעיד הקטין באשר

מאלה. אחד של צאצאו נגד או זוגו, בן או אחיו נגד

הורהו. נגר מעיד הקטין באשר העונשין, לחוק ו35 עד 345 סעיפים לפי עבירות (ג)

יותר או שנים עשר מאסר שעונשן ועבירות עולם מאסר או מיתה שעונשן עבירות (ד)
מחוזי." משפט בבית מתנהל המשפט כאשר

חוק תיקון
דיני לתיקון

(הגנת הראיות
ילדים)  מס' 10

 ילדים) הגנת חוק  (להלן התשט"ו955ו5 ילדים), (הגנת הראיות דיני לתיקון בחוק .5

נגר עבירה או המוסר נגד "עבירה במקום חקירה", "קלטת בהגדרה ו, בסעיף (ו)
הגוף" יבוא "עבירה המנויה בתוספת":
יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי ,2 בסעיף (2)

בתוספת המנויה עבירה על ילד של עדותו את להתנות רשאי ילדים חוקר "(ד)
מקצתם: או כולם אלה, בתנאים

על סניגורו; בנוכחות אלא הנאשם, בנוכחות שלא העדות גביית (ו)
ערות לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 2ב(ב) עד (ד) והתקנות שהותקנו
התשי"ח ערים), (חקירת הדין סדרי לתיקון לחוק (ו) קטן סעיף הוראות לפי

:6 1957

מסוימת, תקופה תום לאחר או מסוימת תקופה בתוך העדות גביית (2)
שיקבע,

העדים, דוכן על שלא העדות גביית (3)

משפט; מדי לבושים אינם הדין ועורכי כשהשופט העדות גביית (4)

השופט, בלשכת העדות גביית (5)

העדות מקום המשפט; בית של מושבו במקום שלא העדות גביית (6)
הילדים, חוקר עמדת את ששמע לאחר המשפט, בית ידי על ייקבע

עדותו, במהלך לצדו הילד את המלווה ארם בנוכחות העדות גביית (7)

לחוק 68 סעיף לפי סגורות בדלתיים מעיד הוא אם אף הילד, בחירת לפי
בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד7 1984.

בית רשאי אותה, הרשה ילדים שחוקר ילד, של עדותו תחילת לאחר (ה)
הילדים, חוקר לבקשת וכן הורהו, או הילד דין, בעל לבקשת או מיזמתו, המשפט,
סעיף אותו לפי שנקבעו תנאים לשנות או (ד) קטן בסעיף כאמור תנאים לקבוע
עלול שנקבעו בתנאים או תנאים בלא הערות גביית שהמשך סבור הוא אם קטן,
אלא כאמור המשפט בית יחליט לא בעדות, לפגום או לילד נפשי נזק לגרום

הילדים. חוקר את ששמע לאחר

ילד של עדותו את יתנה ולא (א) קטן סעיף לפי החלטה ילדים חוקר ייתן לא (ו)

(ג) קטנים סעיפים לפי החלטה ייתן לא המשפט ובית (ד), קטן בסעיף כאמור
את להביע הזדמנות משלו רעה לחוות המסוגל לילד שנתנו לאחר אלא ו(ה),
עמדתו בענין עדותו ודרכי גבייתה, לפי הענין; לדעתו של הילד יינתן משקל

בגרותו. ולמידת לגילו בהתאם ראוי

5 ס"ח התשט"ו, עמ' 96; התשס"ב, עמ' 479.

6 ס"ח התשי"ח, עמ' 16; התשס"ד, עמ' 532.
7 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.



כאמור תנאים בלי או עם ילד, של עדותו להרשות ילדים חוקר החליט (1) (ז)

בבית העדות מתן לפני סמוך החלטתו את מחדש יעריך (ד), קטן בסעיף
המשפט.

זה חוק לפי ילד של עדותו להרשות שלא ילדים חוקר החליט (2)

סמוך החלטתו את מחרש יעריך המשפט, לפני סמוך ניתנה לא והחלטתו
המשפט. לפני

תנאים, בלי או עם זה, חוק לפי ילד של עדותו להרשות ילדים חוקר החליט (ח)
במשפט, נאשם שאינו הורהו או הילד לבקשת או מיזמתו המשפט, בית רשאי
חוקר בידי מחרש תיבחן ההחלטה כי להורות שיירשמו, מיוחדים מנימוקים

בכיר. ילדים
זה." סעיף לפי החלטותיו את בכתב ינמק הילדים חוקר (ט)

בטל.  2א סעיף (3)

יבוא: 3 סעיף אחרי (4)

חוקר מינוי
בכיר ילדים

ימנה ,3 בסעיף האמורה הועדה עם בהתייעצות הרווחה, שר 3א.
זה." חוק לצורך בכיר ילדים חוקר הילדים, חוקרי מבין

(5) בסעיף 11א, במקום "עבירה נגד המוסר או נגד הגוף" יבוא "עבירה המנויה
בתוספת".

שרון אריאל
הממשלה ראש

לפיד (טומי) יוסף
המשפטים שר

קצב משה
המדינה נשיא

ריבלין ראובן


