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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

 הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה )תיקון מס' 9( )זכותו של נפגע עבירת מין לבחור את מין החוקר(, 
התשע"ה–2014 *

בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001 1, אחרי סעיף 14 יבוא:1.הוספת סעיף 14א
"זכות נפגע עבירת 
מין לבחור את מין 

החוקר

נפגע עבירת מין זכאי לבחור את מין החוקר, והוא ייחקר 14א  )א(  
כאמור בהתאם לבקשתו, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

הקצין הממונה סבר כי מטעמים מיוחדים שיירשמו   )1(
לא ניתן להיענות לבקשה;

כי  סבר  העבירה  חקירת  על  האחראי  החוקר   )2(
מטעמים מיוחדים שיירשמו יש בכך כדי לפגוע בחקירה, 
ובשל דחיפות העניין לא ניתן לקבל את אישורו של הקצין 

הממונה 

הטעמים  מאחד  העבירה  נפגע  של  בקשתו  נענתה  לא  )ב( 
המנויים בסעיף קטן )א()1( או )2(, ייחקר הנפגע בנוכחות שוטר 
או עובד הגוף החוקר בן המין שביקש הנפגע כי יחקור אותו, אם 

היה בנמצא באותה עת, ונפגע העבירה מעוניין בכך 

העבירה  נפגע  את  החוקר  יידע  החקירה,  תחילת  לפני  )ג( 
בדבר זכותו כאמור בסעיף קטן )א( "

תחילתו של חוק זה שנתיים מיום פרסומו 2.תחילה

)להלן  התשס"א–2001  עבירה,  נפגעי  זכויות  חוק 
למידע  עבירה  נפגעי  של  זכויותיהם  את  מעגן  החוק(,   –
העבירה   מבצע  נגד  והמשפט  החקירה  בהליכי  ולהגנה 
הצעת חוק זו נועדה לקבוע זכות נוספת לנפגע עבירת מין, 
המעוגנת כיום בנוהלי המשטרה – לבחור את מין החוקר 

שיחקור אותו  

חקירה בדבר עבירת מין, שבה נפגע העבירה נדרש 
להיות  עלולה  ואישיים,  קשים  פרטים  לחשוף  לעתים 
חוויה קשה עבורו המצטרפת לפגיעה הקשה שחווה בשל 

העבירה  

עבירת  שנפגע  לקבוע  מוצע  האמור,  הקושי  נוכח 
מין יוכל לבחור את מינו של האדם החוקר אותו מטעם 
הגוף החוקר וכי יימסר לו מידע על זכותו זו לפני תחילת 

החקירה 

מוצע לסייג את הזכות במקרים מיוחדים שבהם קצין 
ממונה קבע שלא ניתן להיענות לבקשה או החוקר המטפל 
בחקירה סבר שהיענות לבקשה כאמור תפגע בחקירה אך 

הקצין  אישור  את  לקבל  העניין,  דחיפות  בשל  ניתן  לא 
יוצע  כאמור,  הסייגים  אחד  התקיים  אם  לכך   הממונה 
לפי  החוקר,  הגוף  עובד  או  ששוטר  המין  עבירת  לנפגע 
העניין, בן המין המבוקש, הנמצא במקום החקירה, יהיה 

נוכח בה  

תהיה  המוצע  התיקון  של  שתחילתו  לקבוע  מוצע 
החוק  הצעת  הכנת  בעת  אולם  פרסומו,  מיום  שנתיים 
לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תדון ועדת החוקה 
חוק ומשפט של הכנסת, בין היתר, באפשרות להקדים את 
מועד התחילה ולקבוע תחולה הדרגתית בחלק מתחנות 

המשטרה 

השפעה על זכויות הילד

ילדים  של  זכויותיהם  על  השפעה  החוק  להצעת 
נפגעי עבירות מין שמלאו להם 14 שנים וחקירתם בעקבות 
עבירות אלו נעשית על ידי משטרת ישראל )ילדים צעירים 
יותר נחקרים על ידי חוקרי ילדים(, ויש בה כדי לצמצם את 

הפגיעה המצטרפת לפגיעה הקשה שחוו בשל העבירה 
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