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חוק לתיקון פקודת הראיות )מס' 16(, התשע"ו-2015*

בפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א-1971 1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 5 - 1  תיקון סעיף 5

האמור בו יסומן ")א(", ובו, פסקה )4( - תימחק;  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

הסייגים שבסעיפים 3 ו–4 לא יחולו על עדות של אדם שהגיש תלונה נגד בן זוגו,  ")ב( 
ילדו או הורהו, לפני העניין, במשפט פלילי בעניין אותה תלונה, בין שהוא הראשון 

שהגיש תלונה באותו עניין ובין שהוגשה כבר תלונה באותו עניין בידי אדם אחר 

לעניין סעיפים קטנים )א( ו–)ב(, אחת היא אם העד הוא נפגע העבירה או  )ג( 
אדם אחר "

במקום סעיף 8 לפקודה יבוא:2 החלפת סעיף 8

בסימן זה -8 "הגדרות

שחי  מי  ולמעט  זוגו,  כבן  בציבור  הידוע  לרבות   - זוג"  "בן 
בנפרד מבן זוגו ואינו מנהל עמו משק בית משותף מתוך 
כוונה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע, אף אם הם 

מתגוררים תחת קורת גג אחת; 

"ילד" - לרבות מאומץ;

"הורה" - לרבות מאמץ "

תיקון חוק לתיקון 
סדרי הדין )חקירת 

עדים( - מס' 6

בחוק לתיקון סדרי הדין )חקירת עדים(, התשי"ח-1957 2, בסעיף 2ג -3 

בכותרת השוליים, אחרי "קטין" יבוא "או חסר ישע";  )1(

בסעיף קטן )א( -  )2(

אחרי פסקה )1( יבוא: )א( 

")1א( בלי לגרוע מהוראות פסקה )1(, בעדות של קטין או חסר ישע כהגדרתו 
בסעיף 368א בחוק העונשין, המותרת לפי סעיף 5 לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, 
התשל"א-1971 3, רשאי בית המשפט להורות, בין מיוזמתו ובין לבקשת בעל 
דין, עד קטין או חסר ישע או הורהו, לפני מתן העדות או במהלכה, שהקטין או 
חסר הישע ימסור את עדותו שלא בנוכחות הנאשם אלא בנוכחות סניגורו, אם 
נוכח שמסירת העדות בנוכחות הנאשם עלולה לפגוע בקטין או בחסר הישע 
או לפגום בעדות; עדות שלא בנוכחות נאשם תינתן מחוץ לאולם בית המשפט 

או בדרך אחרת שתמנע מהעד לראות את הנאשם ";

בפסקה )2(, אחרי "קטין" יבוא "או חסר ישע"; )ב( 

בסעיף קטן )ג(, אחרי "קטין" יבוא "או חסר ישע"   )3(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ט' בטבת התשע"ו )21 בדצמבר 2015(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 808, מיום ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(, עמ' 44 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421; התשע"ב, עמ' 511   1

ס"ח התשי"ח, עמ' 16; התשס"ז, עמ' 5   2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421   3
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