
התשס"ה2004* ,(2 מס' (תיקון עבירה נפגעי זכויות חוק

1. בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א2001  1 (להלן  החוק העיקרי), בסעיף 2 
(ו) בהגדרה "עבירה", ברישה, במקום "עבירה" יבוא "עבירה, למעט עבירת

תעבורה";

יבוא: אלימות" או מין "עבירת ההגדרה אחרי (2)

או א' בחלק המנויה אלימות או מין עבירת  חמורה" אלימות או מין ""עבירת
אי; הראשונה בתוספת בי בחלק

2 סעיף תיקון

בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת :(2004 בנובמבר 8) התשס"ה בחשון כ"ד ביום בכנסת התקבל .

חוק הממשלה  100, מיום י"ג באייר התשס"ד (4 במאי 2004), עמ' 410.
1 ס"ח התשס"א. עמ' 183; התשס"ג, עמי 395.

ספר החוקים 1961, ד' בכסלו התשס"ה, 17.11.2004



הוראות לפי בה לרון מוסמך תעבורה ששופט עבירה  תעבורה" "עבירת
סעיף 25(א)(1) עד (3) ו(5) לפקודת התעבורה2, למעט עבירה לפי סעיפים 64

האמורה;"; לפקודה ו64א
"ציבורית". יבוא רשות" "ובל אחרי "הרשויות", בהגדרה (3)

7 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 7 סעיף במקום .2

על "הגבלה
פרטים מסירת
של אישיים
עבירה נפגע

 זה בסעיף (א) .7

הפלילי; הדין סדר לחוק 74 בסעיף כמשמעותו  חקירה" "חומר
להעתקה; או לעיון העמדה של בדרך לרבות  "מסירה"

מקום כתובת מגוריו, כתובת  עבירה נפגע לגבי אישיים", "פרטים
שלו. הטלפון ומספרי עבודתו

כחלק ולסניגורו, לנאשם לרבות לאדם, ימסרו לא הרשויות (ב)

האישיים הפרטים את האישום, מכתב כחלק או החקירה מחומר
בתוספת א' בחלק המנויה חמורה אלימות או מין עבירת נפגע של

האישום. כתב הוגש או חקירה נפתחה שבשלה א' הראשונה
ו הרשויות, מן אחת כל רשאית (ב), קטן סעיף הוראות אף על (ג)
של האישיים הפרטים את למסור עליה, החלות דין כל להוראות בכפוף
הראשונה בתוספת אי בחלק המנויה חמורה אלימות או מין עבירת נפגע
ההליכים לצורך נדרשת המסירה כי מצאה אם חלקם, או כולם אי,
כתב הוגש או חקירה נפתחה שבשלה העבירה שענינם הפליליים
מאלה: אחד והתקיים בנפגע, וטיפול הגנה לצורך או הענין, לפי האישום,
העובדות מתיאור חלק הם הנפגע של האישיים הפרטים (ו)

העבירה; את המהוות האישום בכתב
מהרשויות או לרשות רשות בין רשות, בתוך היא המסירה (2)

משפט. לבית
הסכמתו את הנפגע נתן אם יחולו לא (ב) קטן סעיף הוראות (ד)

למסירה.
מחומר כחלק ולסניגורו, לו.אשם למסור שלא רשאי תובע (ה)
עבירה נפגע של האישיים הפרטים את האישום, מכתב כחלק או החקירה
שאינה מנויה בחלק א' לתוספת הראשונה א', אם קיים לדעתו חשש

העבירה. נפגע של בשלומו לפגיעה
גילוי על להורות סניגורו, או הנאשם לבקשת רשאי, משפט בית (ו)
לפי להם נמסרו שלא חלקם, או כולם עבירה, נפגע של אישיים פרטים
נדרשת הפרטים מסירת כי מצא אם (ה), או (ב) קטנים סעיפים הוראות

הנאשם. הגנת ניהול לצורך
עבירה נפגע של אישיים פרטים גיליי על המשפט בית הורה (ז)
כאמור בסעיף קטן (ו), רשאי הוא לקבוע תנאים או סייגים לגילוי הפרטים,

הנפגע. של פרטיותו על להגן שתכליתם
(ו) עד 74(ג) סעיף הוראות יחולו (ו) קטן סעיף לפי בקשה על (ח)

המחויבים. בשינויים הפלילי, הדין סדר לחוק
איסור הקובע אחר דין מכל לגרוע באות אינן זה סעיף הוראות (ט)

חיסיון." או מידע, מסירת על הגבלות או

2 חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1271.



38. בסעיף 8(ג)(2) לחוק העיקרי, אחרי "אלימות" יבוא "חמורה". סעיף תיקון

"חמורה". יבוא "אלימות" אחרי העיקרי, לחוק 16 בסעיף .416 סעיף תיקון

"חמורה". יבוא "אלימות" אחרי העיקרי, לחוק 17 בסעיף .517 סעיף תיקון

8ו6. בסעיף 18(א) לחוק העיקרי, אחרי "לגוף החוקר" יבוא "או לתובע". סעיף תיקון

מספר באמצעות לו יימסרו "או יבוא כך" לשם "שמסר אחרי העיקרי, לחוק 26 בסעיף .7
מאמץ שנעשה "או יבוא "כאמור" ואחרי השרים", שקבעו בדרך הכל כך, לשם שמסר הטלפון

השרים". שקבעו אחרת בדרך אותן למסור או לשלוח סביר

26 סעיף תיקון

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 29 בסעיף .8

"(גו) הזכויות לפי סעיפים 7, 8(ג), 16 ו17 כנוסחם לפי חוק זכויות נפגעי עבירה
(תיקון מס' 2), התשס"ה3 2004, והזכויות לפי סעיפים 8(ב), 10 למעט לענין הזכויות
התוספת ושינוי לחוק 10 סעיף של הדרגתית (החלה עבירה נפגעי זכויות בצו שהוחלו
הרביעית לחוק), התשס"ג 4 2003,  19 ו20, כפי שיוחלו בצו לפי הוראות סעיף קטן (ב)
יהיו (ג), קטן סעיף הוראות לפי הקובע במועד שתחילתן או בו, שנקבע ובמועד
החלת במועד נפתח בו החקירה שתיק פלילי הליך לגבי רק עבירה לנפגע מוקנות
השרים קבעו כן אם אלא לאחריו, או הענין, לפי הקובע, במועד או כאמור הזכויות

אחרת."

29 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 31 בסעיף .9

"יישום"; יבוא ליישום" "ההיערכות במקום השוליים, בכותרת (1)

יבוא; ואחריו "(א)" קטן סעיף יהיה בסעיף האמור (2)

"(ב) במהלך תקופה של חמש שנים שתחילתה ביום א' בטבת התשס"ו
חוק החוקה לועדת הפנים לביטחון והשר המשפטים שר ידווחו ,(2006 בינואר 1)

הקניית אפשרות לרבות החוק, יישום מצב על שנה, מרי הכנסת, של ומשפט
החקירה שתיק עבירה לנפגע גם 29(ג1) בסעיף המנויים הסעיפים לפי הזכויות

הקובע." המועד לפני נפתח בענינו

ו3 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק הראשונה בתוספת .10

(1) בפרט 2, במקום "203א ו203ב" יבוא "203א, 203ב ו4ו2(ב1)":
"347א". יבוא "347" אחרי .5 בפרט (2)

התוספת תיקון
הראשונה

יבוא: העיקרי לחוק הראשונה התוספת אחרי .11

"תוספת ראשונה א'
חמורה") אלימות או מין "עבירת להגדרה 2 (סעיף

אי חלק
17 או 16 8(ג)(2), 7(ב), סעיפים לענין

הראשונה בהוספה המנויות העונשין בחוק עבירות

.2 בפרט המנויות עבירות ו.

ו304. 303 סעיפים לפי למעט ,3 בפרט המנויות עבירות .2

3 ס"ח התשס"ה, עמ' 11.
4 ק"ת התשס"ג, עמ' 824.

תוספת הוספת
ראשונה א'



ו337. 334 סעיפים לפי למעט ,4 בפרט המנויות עבירות .3

.349 סעיף לפי למעט ,5 בפרט המנויות עבירות .4

.6 בפרט המנויות עבירות .5

.376 סעיף לפי למעט ,7 בפרט המנויות עבירות .6

.9 בפרט המנויות עבירות .7

.10 בפרט המנויות עבירות .8

בי חלק

לענין סעיפים 8(ג)(2), 16 או 17

הראשונה בתוספת המנויות העונשין בחוק עבירות

1. עבירות המנויות בפרט 1, עבירה לפי סעיף 334, המנויה בפרט, 4, ועבירות המנויות
בפרט הנידון; או הנאשם החשוד, של משפחתו בן הוא העבירה כשנפגע והכל ,8 בפרט

מאלה: אחר כל  משפחתו" "בן זה,

זוגית; יחסים מערכת הנידון או הנאשם החשוד, עם שקיים או שמקיים מי (ו)

היה או עליו אחראי הענין, לפי הנידון, או הנאשם שהחשוד, ישע, חסר או קטין (2)

368א בסעיף בהגדרתו ישע" חסר או קטין על "אחראי זו, פסקה לענין עליו; אחראי
העונשין. לחוק

.3 בפרט המנויות ו304, 303 סעיפים לפי עבירות .2

התעבורה פקודת לפי עבירות
".64 סעיף לפי עבירה .1

התוספת תיקון
השניה

אחרי הפלילי'/ בהליך "השלב שכותרתו בטור ,4 בפרט העיקרי, לחוק השניה בתוספת .12
גם "יכלול במילים החל הסיפה ובמקום התנאים", פירוט "לרבות יבוא ''התשנ"ו1996,"
אישור" יבוא "יכלול גם הורעה על כך שנפגע העבירה רשאי להעתיק את פירוט תנאי

האמורים". השחרור

שרון אריאל
הממשלה ראש

עזרא גדעון
הפנים לביטחון השר מקום ממלא

לפיד (טומי) יוסף
המשפטים שר

קצב משה
המדינה נשיא

ריבלין ראובן
הכנסת ראש יושב


