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חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים()תיקון מס׳  ,(6ה ת ש ״ ם  9 9 9 -ו
תיקון סעיף ו

.1

ז

בחוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים( ,התשט״ו) 1955-להלן  -החוק העיקרי(,
י

בסעיף  ,1אחרי ההגדרה ׳•קטיף יבוא:
•׳״קלטת חקירה״  -קלטת ויראו או קלטת קולית המתעדת חקירת ילד בקשר עם
עבירה נגד המוסר או עבירה נגד הגוף;
״עבירה נגד הגוף״  -עבירה מהעבירות המפורטות בפרק י׳ לחוק העונשין ,התשל״ז-
977ו  ,למעט העבירות המפורטות בתוספת.״
2

תיקון סעיף 2

.2

תיקון סעיף 2א

.5

בסעיף  2לחוק העיקרי -
)ו(

בכל מקום ,במקום ״חוקר נוער״ יבוא ״חוקר ילדים״ ובכל מקום ,במקום ״חוקר

הנוער״ יבוא ״חוקר הילדים״:
)(2

בסעיף קטן)א( ,אחרי ״עבירה נגד המוסר״ יבוא ״או עבירה נגד הגוף״.

בסעיף 2א לחוק העיקרי ,אחרי ״ולחוק העונשין ,התשל״ז977-ו״ יבוא ״)להלן  -חוק

העונשין(.-
תיקו! סעיף 3

.4

תיקון סעיף 4

.5

תיקון סעיף 5

.6

בסעיף ג לחוק העיקרי -
)ז(

בכותרת השוליים ,במקום ״חוקרי נוער־ יבוא ״חוקרי ילדים׳:

)(2

בסעיף קטן)א( ,במקום ״חוקרי נוער״ יבוא ״חוקרי ילדים״;

)(3

בסעיף קטן)ב( ,במקום ״חוקר נוער״ יבוא ״חוקר ילדים״.

בסעיף  4לחוק העיקרי -
)(1

בכותרת השוליים ,במקום ״חוקר נוער״ יבוא ״חוקר ילדים״;

)(2

ברישה ,במקום ״שחוקר הנוער״ יבוא ״שחוקר הילדים״ ,אחרי ״עבירה נגד

המוסר״ יבוא ״או עבירה נגד הגוף״ ובמקום ״חוקר נוער״ יבוא ״חוקר ילדים״.
בסעיף  5לחוק העיקרי ,במקום ״חוקר נוער״ יבוא ״חוקר ילדים״ ובמקום ״חוקר הנוער״

יבוא ״חוקר הילדים״.
הוספת סעיפים
5א ו־5ב

.7

אחרי סעיף  5לחוק העיקרי יבוא:

״תיעוד חקירה

5א.

)א(

חוקר ילדים יתעד חקירת ילד הנעשית על ידו ,במלואה ,לרבות

כל חילופי הדברים עם הילד הנחקר א ו בנוכחותו ,כדלקמן -
)(1

באמצעות וידאו;

)(2

בהקלטה קולית

 -אם אין אפשרות סבירה לתיעוד

באמצעות וידאו ,או אם סירב הילד להשיב לשאלות חוקר
הילדים בשל השימוש בוידאו וסירובו תועד באמצעות וידאו:
)(3

בכתב  -אם אין אפשרות סבירה לתיעוד בהקלטה קולית,

או אם סירב הילד להשיב לשאלות חוקר הילדים בשל ההקלטה
הקולית וסירובו תועד בהקלטה כאמור.
נתקבל בכנסת ביום ל׳ בחשון התש״ס) 9בנובמבר  ;(1999הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2743מיום ד׳ באב התשנ״ח ) 27ביולי  ,(1998עמ׳ .530
ם״ת התשט״ו ,עמ׳  ;96התשנ״א ,עמי .209
ם״ח התשל״ז ,עמ׳ .226
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)ב(

לא ייעשה בל שינוי בקלטת חקירה.

)ג(

תמליל מודפס של חקירת ילר ,שתיעד חוקר ילדים באמצעות

וידאו או בהקלטה קולית )להלן  -תמליל( ,יוכן בכל אחד מאלה:

)ד(

)(1

משהוגש כתב אישום בעבירה נושא החקירה:

)(2

לפי דרישת תובע ,לצורך מילוי תפקידו.

חוקר הילדים אחראי להכנתו של התמליל במקרים האמורים

בסעיף קטן)ג(.
)ה(

בסעיף זה ,״חקירת ילדי•  -לרבות חקירה נוספת של ילד

בהתאם להוראות סעיף •.1
)ו(

מיד בפתיחת התקירה ,יבהיר חוקר הילדים לילד הנחקר את

חשיבות תיעוד החקירה בוידאו ,ויפרט את דרבי התיעוד האחרות.
דרכי

הע

5ב.

יךן

בהקלטה

)א(

הוראות סעיפים  74ו־ 75לחוק סדר הרין הפלילי ]נוסח משולב[,

התשמ״ב982-ו )להלן  -חוק סדר הדין הפלילי( ,יחולו על קלטת חקירה
ג

ועל תמליל ,בשינויים אלה:
)ו(
)(2

התובע יעביר לידי הנאשם את התמליל,-
הנאשם

זבאי

להאזין לקלטת

החקירה,

לצפות

בה,

ולהשוות את תוכנה לאמור בתמליל;
)(3

הנאשם אינו זכאי להעתיק את קלטת החקירה ,להוציאה

ממקום הימצאה הקבוע או לקבל לידיו את העתקה ,אלא אם כץ
הורה בית משפט אחרת ,מטעמים מיוחדים שיפרט :הורה בית
משפט כאמור ,חייב הנאשם להחזיר את קלטת החקירה וכל
העתק שלה ,וכן את התמליל ,לתיק בית המשפט ,בתום ההליך
המשפטי ,אלא אם כן קבע בית המשפט מועד אחר להחזרתם
באמור.
)ב(

לענין סעיף זה ,״הנאשם״  -לרבות מי שפועל מטעמו כמפורט

בסעיף )74א( לחוק סדר הדין הפלילי.״
.8

בסעיף  6לחוק העיקרי -
)ו(

כותרת השוליים תהיה ״סודיות״:

)(2

בסעיף קטן)א( ,אחרי ״בעבירה נגד המוסר״ יבוא ״או בעבירה נגר הגוף• ואחריו

תיקון סעיף 6

יבוא:
״)או(

לא יפרסם אדם קלטת חקירה או תמליל ,ובכלל זה העתקם ,או זכרון

דברים או דין וחשבון כאמור בסעיפים  8ו־ ,9אלא ברשות בית המשפט.
)א(2

לעני! סעיף זה ,״פרסום״  -הצגה ,השמעה ,הפצה או העברה מחוץ לבית

המשפט ,למעט לידי אחד מאלה או בפניו:
)(1

הנאשם ,סניגורו והמתמחה בעריכת דין תחת פיקוחו של הסניגור או

אדם אחר המפורט בסעיף )74א( לחוק סדר הדין הפלילי;
)(2

תובע כמשמעותו בסעיף  12לחוק סדר הדין הפלילי ומי שמתמחה

בעריבת דין תחת פיקוחו:
סייח התשמ״ב ,עמי .43
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ו3

)(3

חוקר ילדים״,

)(4

שוטר ,הנזקק לדבר האסור בפרסום על פי סעיפים קטנים )א( או)או(,

לצורך מילוי תפקידו בחקירת עבירה נגד המוסר או עבירה נגד הגוף:
)(5

פקיד סעד ,הנזקק לדבר האסור בפרסום על פי סעיפים קטנים )א( או

)או( ,לצורך מילוי תפקידו על פי חוק-״
)(3

בסעיף קטן)ב( ,במקום ״ששה חודשים או קנס  250לירות״ יבוא ״שלוש שנים או

קנם באמור בסעיף ו  ) 6א ^ לחוק העונשין״.
הוספת סעיף

 6א

אחרי סעיף  6לחוק העיקרי יבוא:

.9

״דלתיים סגורות

דיון בבית משפט שיש בו כדי לגלות את זהותו של ילד שנחקר

6א.

בעבירה נגד המוסר או בעבירה נגד הגוף ,יתנהל בדלתיים סגורות ,אלא
אם כן הורה בית המשפט לנהלו ,כולו או מקצתו ,בפומבי.״
תיקון סעיף ד

.10

בסעיף  7לחוק העיקרי ,אחרי ״בעבירה נגד המוסר״ יבוא ״או בעבירה נגד הגוף״

ובמקום ״חוקר נוער״ יבוא ״חוקר ילדים״.
תיקון סעיף 8

.11

בסעיף  8לחוק העיקרי ,אתרי ״בעבירה נגד המוסר״ יבוא ״או בעבירה נגד הגוף״,

במקום ״חוקר נוער״ יבוא ״חוקר ילדים״ ובכל מקום ,במקום ״חוקר הנוער״ יבוא ״חוקר
הילדים״.
החלפת סעיף 9

.12

במקום סעיף  9לחוק העיקרי יבוא:

״ראיות בשרות

.9

עדות בעבירה נגד המוסר או בעבירה נגד הגוף ,שתועדה בידי

)א(

חוקר ילדים בהתאם להוראות חוק זה ,ובן זכרון דברים או דין וחשבון
לענין חקירה שתועדה כאמור ,שנרשמו בידי חוקר ילדים בשעת החקירה
או אחריה  -כשרים להתקבל כראיה בבית משפט.
)ב(

שוכנע בית המשפט כי ננקטו כל האמצעים הסבירים לתיעוד

החקירה באמצעות וידאו או הקלטה קולית בהתאם להוראות סעיף 5א,
אולם הקלטת החקירה לא צלחה בשל תקלה טכנית ,רשאי בית המשפט
לקבל כראיה ,תיעוד בכתב של החקירה שנעשה בידי חוקר הילדים,
במקום קלטת חקירה.״
תיקון סעיף 10

.13

בסעיף  0ו לחוק העיקרי ,במקום ״שחוקר הנוער״ יבוא ״שחוקר הילדים״ ובמקום ״חוקר

הנוער״ יבוא ״חוקר הילדים״.
הוספת סעיף ווא

.14

אחרי סעיף  11לחוק העיקרי יבוא:

״הליכים אתרים

11א.

בהליך משפטי ,שאינו הליך פלילי שענינו עבירה נגד המוסר או

עבירה נגד הגוף ,יחולו הוראות אלה:
)(1

עדות בעבירה נגד המוסר או בעבירה נגד הגוף כאמור

בסעיף  9וכץ זכרון דברים או דין וחשבון כאמור באותו סעיף ,לא
יתקבלו כראיה ,אלא אם כן הרשה בית המשפט לקבלם
כראיה:
)(2

בית המשפט לא ייתן רשות כאמור בפסקה ) ,(1אלא אם כן

שוכנע ,מטעמים שיירשמו ,כי הדבר דרוש לטובת הילד או כדי
למנוע עיוות דין:
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)(3

רשות כאמור בפסקה ) ,(1יכול שתהא מוגבלת בתנאים

ויכול שתוגבל לראיה מסוימת ,הכל בפי שיקבע בית המשפט,
תוך התחשבות בצורך למנוע את פרסום הראיה:
)(4

לענין סעיף זה ,״בית המשפטי׳  -לרבות בית דין ,כהגדרתו

בסעיף  (1)155לחוק הירושה ,התשכ״ה.' 1965-״
1

.15

בסעיף  12לחוק העיקרי ,בסופו יבוא ״לרבות קביעת נהלים בענין קלטות חקירה,

תיקון סעיף 12

אחםונן ,שמירתן וביעורן.״
.16

בתוספת לחוק העיקרי ,במקום סעיף )ב( יבוא:
״)ב(

תיקון התוספת

עבירה של אחראי על קטין ,כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין ,שנעברה

כלפי הקטין שעליו הוא אחראי ,לפי סעיפים 368 ,337ב ו־368ג לחוק האמור.״
.17

תחילתם של סעיף 5א לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  7לחוק זה ,ושל סעיף  9לחוק

תחילה

העיקרי ,כנוסחו בסעיף  nלחוק זה ,שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
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ס״ת התשכ״ה ,עמ׳ .63

תיקון טעות*
בחוק יישום הסבם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )סמכויות
שיפוט והוראות אחרות()תיקוני חקיקה( ,ה ת ש נ ״ ו 1 9 9 6 -
)לפי סעיף סוא לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התשי׳ח(1948-
.1

בחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )סמכויות שיפוט
והוראות אחרות()תיקוני חקיקה( ,התשנ״ו) '1996-להלן  -החוק( ,בסעיף  ,(16)2במקום
״עד 5ו״ צריך להיות ״עד 16״.

.2

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק.

אברהם

בורג

יושב ראש הכנסת

יוסי

ביילין

שר המשפטים

נתקבל בכנסת ביום ב׳ בחשון התש״ס ) 12באוקטובר .(1999
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