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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברות הכנסת מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת:

 הצעת חוק הסיוע המשפטי )תיקון מס' 19( )ליווי, ייעוץ וסיוע לנפגעי עבירות מין
בהליך הפלילי(, התשע"ז–2017 *

בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב–1972 1, בתוספת, אחרי פרט 10 יבוא:1.תיקון התוספת

לנפגע עבירת מין לפי סעיפים 345, 347 או 351 לחוק העונשין, התשל"ז–1977, שהוגש    11"
בשלה כתב אישום, בכל הנוגע לליווי ולקבלת ייעוץ וסיוע במימוש זכויותיו לפי כל דין 
בהליך הפלילי, ובכלל זה בהליכים הנוגעים להחלטות שהתקבלו במסגרתו, וסעיפים 3 ו־4 
לא יחולו; לעניין זה, "הליך פלילי" – לרבות הליך הנוגע לריצוי העונש על ידי מי שהורשע 

בביצוע עבירת מין בנפגע כאמור " 

מין  עבירות  לנפגעי  לאפשר  נועד  המוצע  התיקון 
חמורות לקבל ליווי משפטי מטעם המדינה במסגרת ההליך 
הפלילי המתנהל בעניין עבירת המין שנעברה בהם ולקבל 
דין  כל  לפי  זכויותיהם  במימוש  משפטיים  וסיוע  ייעוץ 

באותו הליך פלילי  

מין  עבירות  מבצעי  נגד  המתנהל  הפלילי  ההליך 
מציב בפני נפגעי העבירות הללו קשיים רבים, בין היתר 
בשל האומץ הרב הנדרש מהם לתאר את הפגיעה שחוו 
עלול  אף  הדבר  ממנה   שנגרמה  הקשה  הטראומה  ואת 
בשל  בה  שרויים  שהם  הקשה  המצוקה  להחמרת  לגרום 
העבירה שבוצעה בהם  יתר על כן, לרוב נפגעי העבירה 
אין היכרות עם ניהול הליך פלילי על שלביו, ובכלל זה 
הם אינם יודעים מהן זכויותיהם במסגרתו, והם מתקשים 

לפנות אל הרשויות ולאתר מידע הנוגע להליך  

המשפטי,  הסיוע  וק  בח לעגן  מוצע  לפיכך, 
התשל"ב–1972, את זכותם של נפגעי עבירות מין חמורות 
המתנהל  הפלילי  ההליך  במסגרת  משפטי  ליווי  לקבל 
נגד האדם המואשם בביצוע העבירה בהם ולקבל ייעוץ 
וסיוע משפטיים במימוש זכויותיהם לפי כל דין, ובכלל זה 
עבירה,  נפגעי  זכויות  חוק  מכוח  להם  המוקנות  הזכויות 
התשס"א–2001, כגון הזכות להביע בפני הרשויות עמדה 
מידע  לקבל  והזכות  הפלילי  ההליך  של  שונים  בשלבים 
ועדכונים בדבר ההליך  הליך פלילי לעניין ההסדר המוצע 

יכלול גם הליכים הנוגעים להחלטות שהתקבלו במסגרתו 
שהורשע  מי  ידי  על  העונש  לריצוי  הנוגעים  והליכים 
בביצוע עבירת מין בנפגע עבירה כאמור  ההסדר המוצע 
יחול על עבירות מין חמורות שהן עבירת אינוס, מעשה 
סדום ועבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע 
העונשין,  לחוק  ו־351   347  ,345 סעיפים  לפי  )עבירות 

התשל"ז–1977, בהתאמה( 

מין  עבירות  נפגעי  של  הזכות  של  בחקיקה  העיגון 
חמורות לקבל ליווי, ייעוץ וסיוע כאמור צפוי להקל עליהם 
ובין  הפלילי,  בהליך  המעורבות  הרשויות  עם  במגעיהם 
עם  ורציף  ישיר  בקשר  לעמוד  להם  יאפשר  הוא  השאר 
מין  עבירות  נפגעי  כך  החוק   אכיפת  במערכת  הגורמים 
חמורות יחושו פחות חסרי אונים במהלך ההליך הפלילי  
את  לשנות  כדי  המוצע  בהסדר  אין  כי  זאת,  עם  יובהר, 

זכויותיהם של נפגעי העבירה בהליך הפלילי 

להערכת משרד האוצר, העלות התקציבית של הצעת 
החוק היא כמיליון שקלים חדשים לשנה 

השפעה על זכויות הילד

המין  עבירות  נפגעי  עם  נמנים  ילדים  שגם  מאחר 
שההסדר המוצע יחול עליהם, צפוי שהוא יסייע אף לילדים 
שהם נפגעי עבירות מין חמורות כאמור בהתמודדותם עם 

ההליך הפלילי המתנהל נגד מבצע העבירה בהם 
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