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חוק חסיון ראיות )טיפול נפשי בהליכים פליליים שעניינם עבירות מין או 
עבירות אלימות חמורה במשפחה( )תיקוני חקיקה(, התשפ"ב-2022*

ספר החוקים 3003, י"א בתמוז התשפ"ב, 10.7.2022
תיקוןפקודת

הראיות-מס'20
בפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-1-11971ר

בסעיף49)ג(- )1(

)1(,ובה,במקום"רשאיהואלשמעהבדלתיים האמורבויסומןכפסקה )א(
סגורות"יבוא"ישמעאותהבדלתייםסגורות,אלאאםכןהורהלדוןבעניין,כולו

אוחלקו,בפומבי";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

התקייםדיוןכאמורבפסקה)1(בדלתייםסגורות,רשאיביתהמשפט )2("
להרשותלאדםמסויםאולקבוצתבניאדםמסוימתלהיותנוכחיםבעת

הדיון,כולואוחלקור";

בסעיף50)ג(- )2(

)1(,ובה,במקום"רשאיהואלשמעהבדלתיים האמורבויסומןכפסקה )א(
סגורות"יבוא"ישמעאותהבדלתייםסגורות,אלאאםכןהורהלדוןבעניין,כולו

אוחלקו,בפומבי";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

התקייםדיוןכאמורבפסקה)1(בדלתייםסגורות,רשאיביתהמשפט )2("
להרשותלאדםמסויםאולקבוצתבניאדםמסוימתלהיותנוכחיםבעת

הדיון,כולואוחלקור";

בסעיף50א)ג(- )ס(

)1(,ובה,במקום"רשאיהואלשמעהבדלתיים האמורבויסומןכפסקה )א(
סגורות"יבוא"ישמעאותהבדלתייםסגורות,אלאאםכןהורהלדוןבעניין,כולו

אוחלקו,בפומבי";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

התקייםדיוןכאמורבפסקה)1(בדלתייםסגורות,רשאיביתהמשפט )2("
להרשותלאדםמסויםאולקבוצתבניאדםמסוימתלהיותנוכחיםבעת

הדיון,כולואוחלקור";

אחריסעיף50איבוא: )4(

"חסיוןראיות
לענייןעדותבעל
מקצועבהליכים

פלילייםשעניינם
עבירתמיןאו

עבירתאלימות
חמורהבמשפחה

בסעיףזה-50בר )א(

או פסיכולוג נפשי, טיפול לעניין רופא - מקצוע" "בעל
עובדסוציאליכמשמעותםבסעיפים50,49או50א,

בהתאמה;

עבירה, נפגעי זכויות חוק - עבירה" נפגעי זכויות "חוק
התשס"א-22001;

התקבלבכנסתביוםא'בתמוזהתשפ"ב)0סביוני2022(]בישיבהשהחלהביוםל'בסיווןהתשפ"ב)29ביוני *
2022([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת-884,מיוםי"גבאדרא'התשפ"ב)14בפברואר

2022(,עמ'28ר
דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421;ס"חהתשפ"ב,עמ'984ר 1

ס"חהתשס"א,עמ'ס18ר 2
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"חוקהשיפוטהצבאי"-חוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-1955ס;

"עבירתמיןאועבירתאלימותחמורהבמשפחה"-עבירה
המנויהבתוספתהראשונהג'לחוקזכויותנפגעיעבירה
ועבירההמנויהבתוספתהחמישיתא'לחוקהשיפוט

הצבאיר

פלילי בהליך ו־50א, 50 ,49 בסעיפים האמור אף על )ב(
בעבירתמיןאובעבירתאלימותחמורהבמשפחה,לעניין
ראיהעלדברהנוגעלנפגעעבירהשנזקקלשירותושלבעל

מקצוע,יחולוהוראותאלה:

בעבירה אישום כתב בו שהוגש פלילי בהליך )1(
כאמורוההגנהמבקשתלגלותאתהראיה,בעלהמקצוע
אינוחייבלמסוראתהראיהאלאאםכןנפגעהעבירה
ויתרעלהחיסיוןאושביתהמשפטמצאכיהראיה
עשויהלהועיללהגנתהנאשםומידתהתועלתשבה
להגנהעולהעלהענייןשישלאלגלותה,ובכללזה
עלהפגיעהשעלולהלהיגרםמגילויהלנפגעהעבירה

ולשיקומו,אושהיאחיוניתלהגנתהנאשם;

ולפי כאמור עבירה בו שנחקרה פלילי בהליך )2(
בקשתרשותחוקרתהורהביתהמשפטעלגילויראיה
לפיהוראותסעיף49)א(,50)א(או50א)א(,אושנפגע
העבירהויתרעלהחיסיון-עםהגשתכתבהאישום
יחולעלהראיהחיסיוןכאמורבאותםסעיפים,אלאאם

כןמתקייםאחדמאלה:

הראיהחיוניתלהוכחתהאישום; )א(

הנאשם להגנת להועיל עשויה הראיה )ב(
ומידתהתועלתשבהלהגנהעולהעלהעניין
שישלאלגלותה,ובכללזהעלהפגיעהשעלולה
להיגרםמגילויהלנפגעהעבירהולשיקומו,או

שהיאחיוניתלהגנתהנאשם;

תובעלאימסורראיהכאמורבפסקה)2(,אלאאם )ס(
כןפרקליטמחוז,משנהואוממונהבכירבפרקליטות
יחידת ראש זה, לעניין הסמיכו המחוז שפרקליט
תביעותבמשטרתישראלאוסגנואופרקליטצבאיאו
סגנו,לפיהעניין,אישרכיהחיסיוןאינוחלעלהראיה;
לנאשםיינתןמידעעלקיוםראיהשלאנמסרהכאמור;

הוראות לפי נמסרה שלא ראיה לגילוי בקשה )4(
פסקה)2(תידוןבדרךשבהנדונותבקשותלפיסעיף49)א(,

50)א(או50א)א(,ותיבחןבהתאםלהוראותפסקה)1(ר

בהליךפליליבעבירתמיןאובעבירתאלימותחמורה )ג(
במשפחה,בטרםיחליטביתהמשפטלגלותראיהחסויהעל

דברהנוגעלנפגעעבירהשנזקקלשירותושלבעלמקצוע-

ס"חהתשט"ו,עמ'171ר ס
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ייתןביתהמשפטלנפגעהעבירהזכותלהביעאת )1(
עמדתו,וייתןגםלבעלהמקצועהזדמנותלהביעאת
עמדתו,והכוללפיהוראותסעיףס1א)ו(לחוקזכויות
נפגעיעבירהאוסעיףס51יג1)ו(לחוקהשיפוטהצבאי,

לפיהעניין;

ישקולביתהמשפטאתהפגיעהשעלולהלהיגרם )2(
מגילויהראיהלנפגעהעבירהולשיקומו,ובענייןקטין
-ישקולגםאתהפגיעהבטובתהקטין,ויחולוהוראות
סעיף או עבירה נפגעי זכויות לחוק ס1א)ו()ס( סעיף

ס51יג1)ו()ס(לחוקהשיפוטהצבאי,לפיהעניין;

הוגשההבקשהלגילויהראיהבשלבהחקירה- )ס(
יבחןביתהמשפטגםאתקיוםהתנאיםשבסעיףס1א)ב(
לחוקזכויותנפגעיעבירהאובסעיףס51יג1)ב(לחוק

השיפוטהצבאי,לפיהענייןר"

תיקוןחוקזכויות
נפגעיעבירה-

מס'17

בחוקזכויותנפגעיעבירה,התשס"א-2-42001ר

אחריסעיףס1יבוא: )1(

"זכויותלגביחסיון
ראיותלעניין

עדותבעלמקצוע
בהליכיםפליליים

שעניינםעבירת
מיןאועבירת

אלימותחמורה
במשפחה

בסעיףזה-ס1אר )א(

"בעלמקצוע"-כהגדרתובסעיף50ב)א(לפקודתהראיות;

"עבירה"-עבירתמיןאועבירתאלימותחמורהבמשפחה
המנויהבתוספתהראשונהג';

"עובדסוציאלילפיחוקהנוער)טיפולוהשגחה("-כהגדרתו
בחוקהנוער)טיפולוהשגחה(,התש"ך-51960;

חדש[, ]נוסח הראיות פקודת - הראיות" "פקודת
התשל"א-1971ר

לוותרעלחסיוןראיה חוקרלאיבקשמנפגעעבירה )ב(
עלדברהנוגעלשירותשקיבללפיסעיף49לפקודתהראיות,
לענייןטיפולנפשי,אולשירותשקיבללפיסעיף50או50א
להסיר בבקשה המשפט לבית יפנה ולא הראיות, לפקודת
מטעמים הממונה, הקצין קבע כן אם אלא כאמור, חיסיון
שיירשמו,כיהראיהנחוצהכדילהגיעלחקרהאמת,כיהיקף
הגילויהמבוקשאינועולהעלהנדרשבנסיבותהענייןוכי
לאניתןלהשיגאתהתכליתשלשמהמתבקשתהראיהבדרך

אחרתבאופןסבירר

בטרםיבקשחוקרמנפגעעבירהלוותרעלחסיוןראיה )ג(
כאמורבסעיףקטן)ב(,יידעאותובענייניםהמפורטיםלהלן,
וייתןלוזמןסבירבנסיבותהעניין,ובכללזהבהתחשבבהיות
החשודבמעצר,להתייעץעםעורךדיןאולקבלסיועמשפטי

אםהואזכאילומטעםהמדינהולשקולאתעמדתו:

זכותושלאלוותרעלחסיוןהראיה; )1(

ס"חהתשס"א,עמ'ס18;התשפ"ב,עמ'ס102ר 4

ס"חהתש"ך,עמ'52ר 5
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לסיוע וזכאותו דין עורך עם להתייעץ זכותו )2(
משפטימטעםהמדינהבהתאםלפרט11)ב(לחוקהסיוע
שקילת לעניין זה ובכלל התשל"ב-61972, המשפטי,
הוויתורעלהחיסיוןולענייןהבעתהעמדהלפניבית
המשפטבאשרלהסרתהחיסיון,וזכותוכייינתןלוזמן
סבירבנסיבותהענייןלהתייעץעםעורךדיןאולקבל
סיועמשפטיאםהואזכאילומטעםהמדינהולשקול

אתעמדתוכאמור;

גילוי ושל החיסיון על ויתור של המשמעות )ס(
הראיה,לרבותהאפשרותשראיהשהחיסיוןאינוחל
50ב)ב( סעיף להוראות בכפוף להגנה תימסר לגביה
לפקודתהראיות,יכולתולוותרעלחיסיוןרקלגביחלק
מהראיה,ומשמעותאי־הסכמתולוותרעלהחיסיון,
ובכללזההיעדרהאפשרותלהסיראתהחיסיוןבלא

החלטהשלביתהמשפט;

זכותולהביעאתעמדתולפניביתהמשפטלפי )4(
סעיף50ב)ג(לפקודתהראיותולפיסעיףקטן)ו(,אםהגוף
החוקריבקשמביתהמשפטלהסיראתהחיסיוןכאמור
בסעיפים49)א(,50)א(או50א)א(לפקודתהראיות,לפי
העניין,וזכותולהביעאתעמדתולפניהתובעכאמור

בסעיףקטן)ה(;

זכותוכיגםבעלהמקצועיביעעמדהלפניבית )5(
יבקש הנפגע אם )4( בפסקה כאמור בדיון המשפט
זאת,ובענייןנפגעעבירהקטין-זכותושבעלהמקצוע
יביעעמדתולפניביתהמשפטאםהקטיןוהורהואו

אפוטרופסוהסכימולכךר

היהנפגעעבירהקטיןשטרםמלאולו14שנים,)ד( )1(
תתקבלההחלטהאםלוותרעלחסיוןהראיהעלידי
הורהואואפוטרופסו,ואםמלאולקטין14שנים-תתקבל

ההחלטהעלידיהקטיןנוסףעלהורהואואפוטרופסור

הייתהעמדתהקטיןבאשרלוויתורעלהחיסיון )2(
שונהמעמדתהורהואואפוטרופסו,לאיבקשהחוקר
ויתורעלהחיסיון,והואיוסררקבאישורביתהמשפטר

עבירה נפגע קטין של בעניינו כי לחוקר נודע )ס(
מתקייםהליךלפיסעיפים2,סאו12לחוקהנוער)טיפול
על ויתור יבקשהחוקר התש"ך-1960,לא והשגחה(,

החיסיון,והואיוסררקבאישורביתהמשפטר

או שהורהו עבירה נפגע קטין של במקרה )4(
אפוטרופסו,אומימקרוביהם,חשודאומעורבבביצוע
העביר סוציאלי שעובד או הקטין, כלפי העבירה
למשטרהאתהדיווחעלביצועהעבירהכלפיהקטין,
אושהתעוררחששכיההורהאוהאפוטרופוסנמצא
טובת את לייצג יכול אינו כך ובשל עניינים בניגוד

ס"חהתשל"ב,עמ'95ר 6
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החוקר יבקש בטרם החיסיון, להסרת בנוגע הקטין
מהקטיןאומהורהואומאפוטרופסולוותרעלהחיסיון,
)טיפול הנוער חוק לפי סוציאלי עובד עם יתייעץ
והשגחה(,ואםסבר,לאחרההתייעצות,כיישחשש
שההורהאוהאפוטרופוסאינויכוללייצגאתטובת
הקטיןבשאלתהוויתורעלהחיסיון,לאיבקשהחוקר
ויתורעלהחיסיון,והואיוסררקבאישורביתהמשפטר

חוקרשהגישלביתהמשפטבקשהלהסרתחיסיון )5(
בנסיבותכאמורבסעיףקטןזה,יידעאתהקטיןואת
הורהואואפוטרופסועלהגשתהבקשהועלהזכויות

המפורטותבסעיףקטן)ג()2(,)4(ו–)5(ר

תובעלאימסורראיהלפיסעיף50ב)ב(לפקודתהראיות )ה(
לנפגע שניתנה לאחר אלא עבירה לנפגע הנוגע דבר על
העניין בנסיבות סבירה הזדמנות מטעמו למי או העבירה
להביעאתעמדתובעניין,לפניקבלתההחלטהעלמסירת
נפגע את יידע - הראיה מסירת על הוחלט ואם הראיה,
העבירהעלהיקףהגילוישעליוהוחלט;נפגעעבירהימסור

אתעמדתולתובעבענייןכאמור,בכתב-

במהלךהחקירה-באמצעותהחוקר; )1(

לאחרהעברתחומרהחקירהלתובעלפיהוראות )2(
משולב[, ]נוסח הפלילי הדין סדר לחוק 60 סעיף
התשמ"ב-71982,אםהחשודאינובמעצר-גםבטרם
מסירת ועל האישום כתב הגשת על התובע יחליט
הראיהלהגנה;עמדהכאמוריכולשתימסרבעלפה

אםהתובעהסכיםלכךר

ביתהמשפטייתןלנפגעהעבירהזכותלהביעאת)ו( )1(
עמדתולפיסעיף50ב)ג(לפקודתהראיות,באופןסביר
החשוד בהיות בהתחשב זה ובכלל העניין בנסיבות
פי על אחרת, דרך בכל או בכתב פה, בעל במעצר,
בחירתושלנפגעהעבירהוככלשהואמעונייןבכך;
ביתהמשפטייתןגםלבעלמקצועהזדמנותלהביעאת
עמדתוכאמור,אםנפגעהעבירהביקשזאת,ולעניין
ובלבד זאת, ביקש לא אם גם - קטין עבירה נפגע

שהקטיןוהורהואואפוטרופסוהסכימולכךר

הבעתהעמדהשלנפגעהעבירהכאמורבסעיף )2(
נפגע של מטעמו מי בידי שתיעשה יכול זה קטן

העבירה,אלאאםכןקבעביתהמשפטאחרתר

החיסיון להסרת בקשה המשפט לבית הוגשה )ס(
בענייןקטיןנפגעעבירהלפיסעיףקטן)ד(-

)4(שלאותוסעיף )ס(או לענייןפסקאות )א(
קטן,תובאלפניביתהמשפט,לפניהדיון,עמדה

ס"חהתשמ"ב,עמ'ס4ר 7
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)טיפול הנוער חוק לפי סוציאלי עובד של
והשגחה(,לענייןהסרתהחיסיוןולענייןקיומו

שלחששלניגודעניינים;

לענייןפסקאות)2(עד)4(שלאותוסעיף )ב(
קטן,רשאיביתהמשפטלמנותלקטיןאפוטרופוס
לדיןאועורךדיןבהתאםלהוראותחוקהסיוע
המשפטי,התשל"ב-1972,לייצגובהליךבעניין
ובית מיוצג אינו הקטין אם החיסיון, הסרת
המשפטמצאכיהדברדרושלטובתהקטיןולשם
רשאי יהיה המשפט בית ענייניו; על שמירה

לעשותכןלפניהדיוןאובמהלכור";

בסעיף27,בסופויבוא"למעטאתתוספתראשונהג'"; )2(

אחריתוספתראשונהב'יבוא: )ס(

"תוספת ראשונה ג'
)סעיףס1א(

עבירות בחוק העונשין

עבירותלפיסעיפיםס20,ס20ב,ס20ג,214)ב1(ו־214)ב2(בסימןי'לפרקח'; 1ר

עבירותהמנויותבסימןה'לפרקי',למעטעבירהלפיסעיף52ס; 2ר

עבירותלפיסעיפים74סא,75סא,76סבו־77סאבסימןז'לפרקי'; סר

העבירותהמנויותלהלן,אםהחשודאוהנאשםבביצועהעבירההואבן 4ר
משפחהשלהנפגע-

לפיסעיפים00סעד01סג,02סו־05סבסימןא'לפרקי'; אר

לפיסעיפים27ס,29ס,0סס,2סס,ססס,5ססו־6ססבסימןד'לפרקי'; בר

לפיסעיפים68סבו־68סגבסימןו'1לפרקי'; גר

ז' 76סו־77סבסימן 75ס, 74ס, ס7ס, 72ס, 71ס, 70ס, 69ס, לפיסעיפים דר
לפרקי';

לענייןזה,"בןמשפחה"-לרבותמישהיהבןמשפחהבעבר,והואאחדמאלה:

בןזוג,הורהאובןזוגשלהורה,הורהשלבןזוגאובןזוגושלההורה, )1(
סבאוסבתא,צאצאאוצאצאשלבןזוג,אחאואחות,גיסאוגיסה,דוד

אודודהובנםאובתם;

אבאואםבמשפחתאומנהכהגדרתהבחוקאומנהלילדים,התשע"ו- )2(
82016,בןזוגושלאומן,וכןהורהושלאומן,צאצאושלאומן,אחיואו

אחותושלאומןובןזוגושלכלאחדמאלה;

עבירות בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998

לפיסעיף5ר"; 1ר

ס"חהתשע"ו,עמ'586ר 8
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בתוספתהשלישית,אחריפרט1יבוא: )4(

בקשהלהסרתחיסיוןעלראיה "1אר
לפיסעיף49)א(,50)א(,50א)א(
או50בלפקודתהראיות]נוסח
חדש[,התשל"א-1971,הודעה
בנוגע עבירה נפגע זכויות על
והבעת החיסיון על לוויתור
הראיה גילוי בהליכי עמדה
ולגבי ס1א, סעיף הוראות לפי
נפגעעבירתמיןכאמורבפרט
הסיוע לחוק לתוספת 11)ב(
- התשל"ב-1972 המשפטי,
ייעוץ ייצוג, לקבלת זכותו גם

וסיועמשפטילפיאותופרטר

הגוףהחוקראוהתובע"

תיקוןחוקהסיוע
המשפטי-מס'24

בחוקהסיועהמשפטי,התשל"ב-91972,בתוספת,בפרט11,האמורבויסומן")א("ואחריוסר
יבוא:

לנפגעעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,בהליךהפלילילרבותבשלבהחקירה,בכל ")ב(
הנוגעלוויתורעלחיסיוןולהליכיגילויראיהחסויהלפיסעיף49לפקודתהראיות
]נוסחחדש[,התשל"א-101971,לענייןטיפולנפשי,אולפיסעיף50,50אאו50בלפקודה
האמורה,אולפיסעיףס1אלחוקזכויותנפגעיעבירה,התשס"א-2001,אוסעיףס51יג1

לחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-111955,וסעיפיםסו־4לאיחולור"

תיקוןחוקהשיפוט
הצבאי-מס'78

בחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-4-121955ר

אחריסעיףס51יגיבוא: )1(

"זכויותלגביחסיון
ראיותלעניין

עדותבעלמקצוע
בהליכיםפליליים

שעניינםעבירת
מיןאועבירת

אלימותחמורה
במשפחה

בסעיףזה-ס51יג1ר )א(

"בעלמקצוע"-כהגדרתובסעיף50ב)א(לפקודתהראיות;

"עבירה"-עבירתמיןאועבירתאלימותחמורהבמשפחה
המנויהבתוספתהחמישיתא';

"עובדסוציאלילפיחוקהנוער)טיפולוהשגחה("-כהגדרתו
בחוקהנוער)טיפולוהשגחה(,התש"ך-1960;

חדש[, ]נוסח הראיות פקודת - הראיות" "פקודת
התשל"א-1971ר

לוותרעלחסיוןראיה חוקרלאיבקשמנפגעעבירה )ב(
עלדברהנוגעלשירותשקיבללפיסעיף49לפקודתהראיות,
לענייןטיפולנפשי,אולשירותשקיבללפיסעיף50או50א
לפקודתהראיות,ולאיפנהלביתהמשפטאולביתדיןצבאי
בבקשהלהסירחיסיוןכאמור,אלאאםכןקבעהקציןהממונה,
מטעמיםשיירשמו,כיהראיהנחוצהכדילהגיעלחקרהאמת,
בנסיבות הנדרש על עולה אינו המבוקש הגילוי היקף כי

ס"חהתשל"ב,עמ'95;התשפ"א,עמ'ס14ר 9

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ר 10

ס"חהתשט"ו,עמ'171ר 11

ס"חהתשט"ו,עמ'171;התשע"ט,עמ'17סר 12
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הענייןוכילאניתןלהשיגאתהתכליתשלשמהמתבקשת
הראיהבדרךאחרתבאופןסבירר

בטרםיבקשחוקרמנפגעעבירהלוותרעלחסיוןראיה )ג(
כאמורבסעיףקטן)ב(,יידעאותובענייניםהמפורטיםלהלן,
וייתןלוזמןסבירבנסיבותהעניין,ובכללזהבהתחשבבהיות
החשודבמעצר,להתייעץעםעורךדיןאולקבלסיועמשפטי

אםהואזכאילומטעםהמדינהולשקולאתעמדתו:

זכותושלאלוותרעלחסיוןהראיה; )1(

לסיוע וזכאותו דין עורך עם להתייעץ זכותו )2(
משפטימטעםהמדינהבהתאםלפרט11)ב(לחוקהסיוע
שקילת לעניין זה ובכלל התשל"ב-1972, המשפטי,
הוויתורעלהחיסיוןולענייןהבעתהעמדהלפניבית
המשפטאוביתהדיןהצבאיבאשרלהסרתהחיסיון,
וזכותוכייינתןלוזמןסבירבנסיבותהענייןלהתייעץ
עםעורךדיןאולקבלסיועמשפטיאםהואזכאילו

מטעםהמדינהולשקולאתעמדתוכאמור;

גילוי ושל החיסיון על ויתור של המשמעות )ס(
הראיה,לרבותהאפשרותשראיהשהחיסיוןאינוחל
50ב)ב( סעיף להוראות בכפוף להגנה תימסר לגביה
לפקודתהראיות,יכולתולוותרעלחיסיוןרקלגביחלק
מהראיה,ומשמעותאי־הסכמתולוותרעלהחיסיון,
ובכללזההיעדרהאפשרותלהסיראתהחיסיוןבלא

החלטהשלביתהמשפטאוביתהדיןהצבאי;

זכותולהביעאתעמדתולפניביתהמשפטאובית )4(
הדיןהצבאילפיסעיף50ב)ג(לפקודתהראיותולפיסעיף
קטן)ו(,אםהגוףהחוקריבקשמביתהמשפטאומבית
הדיןהצבאילהסיראתהחיסיוןכאמורבסעיפים49)א(,
50)א(או50א)א(לפקודתהראיות,לפיהעניין,וזכותו

להביעאתעמדתולפניהתובעכאמורבסעיףקטן)ה(;

זכותוכיגםבעלהמקצועיביעעמדהלפניבית )5(
המשפטאוביתהדיןהצבאיבדיוןכאמורבפסקה)4(אם
הנפגעיבקשזאת,ובענייןנפגעעבירהקטין-זכותושבעל
המקצועיביעעמדתולפניביתהמשפטאוביתהדין

הצבאיאםהקטיןוהורהואואפוטרופסוהסכימולכךר

היהנפגעעבירהקטיןשטרםמלאולו14שנים,)ד( )1(
תתקבלההחלטהאםלוותרעלחסיוןהראיהעלידי
הורהואואפוטרופסו,ואםמלאולקטין14שנים-תתקבל

ההחלטהעלידיהקטיןנוסףעלהורהואואפוטרופסור

הייתהעמדתהקטיןבאשרלוויתורעלהחיסיון )2(
שונהמעמדתהורהואואפוטרופסו,לאיבקשהחוקר
ויתורעלהחיסיון,והואיוסררקבאישורביתהמשפט

אוביתהדיןהצבאיר
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עבירה נפגע קטין של בעניינו כי לחוקר נודע )ס(
מתקייםהליךלפיסעיפים2,סאו12לחוקהנוער)טיפול
על ויתור יבקשהחוקר התש"ך-1960,לא והשגחה(,
החיסיון,והואיוסררקבאישורביתהמשפטאובית

הדיןהצבאיר

או שהורהו עבירה נפגע קטין של במקרה )4(
אפוטרופסו,אומימקרוביהם,חשודאומעורבבביצוע
העביר סוציאלי שעובד או הקטין, כלפי העבירה
למשטרהאתהדיווחעלביצועהעבירהכלפיהקטין,
אושהתעוררחששכיההורהאוהאפוטרופוסנמצא
טובת את לייצג יכול אינו כך ובשל עניינים בניגוד
החוקר יבקש בטרם החיסיון, להסרת בנוגע הקטין
מהקטיןאומהורהואומאפוטרופסולוותרעלהחיסיון,
)טיפול הנוער חוק לפי סוציאלי עובד עם יתייעץ
והשגחה(,ואםסבר,לאחרההתייעצות,כיישחשש
שההורהאוהאפוטרופוסאינויכוללייצגאתטובת
הקטיןבשאלתהוויתורעלהחיסיון,לאיבקשהחוקר
ויתורעלהחיסיון,והואיוסררקבאישורביתהמשפט

אוביתהדיןהצבאיר

חוקרשהגישלביתהמשפטאולביתהדיןהצבאי )5(
בקשהלהסרתחיסיוןבנסיבותכאמורבסעיףקטןזה,יידע
אתהקטיןואתהורהואואפוטרופסועלהגשתהבקשה

ועלהזכויותהמפורטותבסעיףקטן)ג()2(,)4(ו–)5(ר

תובעלאימסורראיהלפיסעיף50ב)ב(לפקודתהראיות )ה(
לנפגע שניתנה לאחר אלא עבירה לנפגע הנוגע דבר על
העניין בנסיבות סבירה הזדמנות מטעמו למי או העבירה
להביעאתעמדתובעניין,לפניקבלתההחלטהעלמסירת
נפגע את יידע - הראיה מסירת על הוחלט ואם הראיה,
העבירהעלהיקףהגילוישעליוהוחלט;נפגעעבירהימסור

אתעמדתולתובעבענייןכאמור,בכתב-

במהלךהחקירה-באמצעותהחוקר; )1(

לאחרהעברתחומרהבדיקהלתובע,אםהחשוד )2(
אינובמעצר-גםבטרםיחליטהתובעעלהגשתכתב
האישוםועלמסירתהראיהלהגנה;עמדהכאמוריכול

שתימסרבעלפהאםהתובעהסכיםלכךר

לנפגע)ו( ייתן הצבאי הדין בית או המשפט בית )1(
50ב)ג( סעיף לפי עמדתו את להביע זכות העבירה
לפקודתהראיות,באופןסבירבנסיבותהענייןובכלל
זהבהתחשבבהיותהחשודבמעצר,בעלפה,בכתבאו
בכלדרךאחרת,עלפיבחירתושלנפגעהעבירהוככל
שהואמעונייןבכך;ביתהמשפטאוביתהדיןהצבאי
עמדתו את להביע הזדמנות מקצוע לבעל גם ייתן
נפגע ולעניין זאת, ביקש העבירה נפגע אם כאמור,
עבירהקטין-גםאםלאביקשזאת,ובלבדשהקטין

והורהואואפוטרופסוהסכימולכךר
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הבעתהעמדהשלנפגעהעבירהכאמורבסעיף )2(
נפגע של מטעמו מי בידי שתיעשה יכול זה קטן
העבירה,אלאאםכןקבעביתהמשפטאוביתהדין

הצבאיאחרתר

הוגשהלביתהמשפטאולביתהדיןהצבאיבקשה )ס(
סעיף עבירהלפי נפגע קטין בעניין החיסיון להסרת

קטן)ד(-

)4(שלאותוסעיף )ס(או לענייןפסקאות )א(
קטן,תובאלפניביתהמשפטאוביתהדיןהצבאי,
לפניהדיון,עמדהשלעובדסוציאלילפיחוק
הנוער)טיפולוהשגחה(,לענייןהסרתהחיסיון

ולענייןקיומושלחששלניגודעניינים;

לענייןפסקאות)2(עד)4(שלאותוסעיףקטן, )ב(
רשאיביתהמשפטאוביתהדיןהצבאילמנות
בהתאם דין עורך או לדין אפוטרופוס לקטין
להוראותחוקהסיועהמשפטי,התשל"ב-1972,
לייצגובהליךבענייןהסרתהחיסיון,אםהקטין
אינומיוצגוביתהמשפטאוביתהדיןהצבאי
מצאכיהדברדרושלטובתהקטיןולשםשמירה
המשפטאוביתהדיןהצבאי עלענייניו;בית

יהיהרשאילעשותכןלפניהדיוןאובמהלכור";

בסעיףס51כז,בסופויבוא"למעטאתתוספתחמישיתא'"; )2(

בתוספתהשלישית,בפרטס,במקום"00,298ס"יבוא"00סעד01סג"ובמקום"04ס, )ס(
05סו־07ס"יבוא"04סו־05ס";

בתוספתהחמישית,בפרט1,במקום"00,298ס"יבוא"00סעד01סג"; )4(

אחריהתוספתהחמישיתיבוא: )5(

"תוספת חמישית א'

)סעיףס51יג1(

עבירות בחוק העונשין

עבירותלפיסעיפיםס20,ס20ב,ס20ג,214)ב1(ו־214)ב2(בסימןי'לפרקח'; 1ר

עבירותהמנויותבסימןה'לפרקי',למעטעבירהלפיסעיף52ס; 2ר

עבירותלפיסעיפים74סא,75סא,76סבו־77סאבסימןז'לפרקי'; סר

העבירותהמנויותלהלן,אםהחשודאוהנאשםבביצועהעבירההואבן 4ר
משפחהשלהנפגע-

לפיסעיפים00סעד01סג,02סו־05סבסימןא'לפרקי'; אר

לפיסעיפים27ס,29ס,0סס,2סס,ססס,5ססו־6ססבסימןד'לפרקי'; בר

לפיסעיפים68סבו־68סגבסימןו'1לפרקי'; גר

לפיסעיפים69ס,70ס,71ס,72ס,ס7ס,74ס,75ס,76סו־77סבסימןז'לפרקי'; דר

לענייןזה,"בןמשפחה"-לרבותמישהיהבןמשפחהבעבר,והואאחדמאלה:
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בןזוג,הורהאובןזוגשלהורה,הורהשלבןזוגאובןזוגושלההורה, )1(
סבאוסבתא,צאצאאוצאצאשלבןזוג,אחאואחות,גיסאוגיסה,דוד

אודודהובנםאובתם;

לילדים, אומנה בחוק כהגדרתה אומנה במשפחת אם או אב )2(
התשע"ו-2016,בןזוגושלאומן,וכןהורהושלאומן,צאצאושלאומן,

אחיואואחותושלאומןובןזוגושלכלאחדמאלה;

עבירות בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998

לפיסעיף5ר"; 1ר

בתוספתהשביעית,אחריפרט1יבוא: )6(

בקשהלהסרתחיסיוןעלראיה "1אר
לפיסעיף49)א(,50)א(,50א)א(
או50בלפקודתהראיות]נוסח
חדש[,התשל"א-1971,הודעה
עבירהבנוגע נפגע עלזכויות
והבעת החיסיון על לוויתור
הראיה גילוי בהליכי עמדה
לפיהוראותסעיףס51יג1,ולגבי
נפגעעבירתמיןכאמורבפרט
הסיוע לחוק לתוספת 11)ב(
המשפטי,התשל"ב-1972-גם
זכותולקבלתייצוג,ייעוץוסיוע

משפטילפיאותופרטר

הגוףהחוקראוהתובעהצבאי"

תחילתושלחוקזהתשעהחודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(,והואיחולעל5רתחילהותחולה
בקשותלוויתורעלחיסיוןאולהסרתחיסיוןשנתבקשומיוםהתחילהואילךבהליכים

שביוםהתחילהטרםהוגשבהםכתבאישוםר
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