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חוק זכויות נפגעי עבירה )תיקון מס' 15(, התשפ"ב-2022*

בחוקזכויותנפגעיעבירה,התשס"א-12001,אחריסעיף22יבוא:1רהוספתסעיף22א

"נטילתדגימה
פורנזיתמנפגע

עבירתמין
ושמירתה

נוסףעלהאמורבסעיף14)א()1(לחוקהחיפושבגוף,בעל22אר )א(
מקצוערפואימוסמךליטול,באמצעותערכהייעודית,דגימות
לצרכיםראייתייםלחקירתביצועהשלעבירתמיןמאדםשיש
יסודלהניחכיהואנפגעעבירתמין,בהסכמתהאדם;בסעיף

זה-

"בןמשפחה"ו"עובדסוציאלישמונהלפיחוק"-כהגדרתם
בסעיף14בלחוקהחיפושבגוף;

"בעלמקצוערפואי"-בעלמקצועשעברהכשרהלפיהנחיות
הבריאות במשרד משפטית לרפואה הלאומי המכון
והוסמךעלידיהמכוןליטולדגימותלצרכיםראייתיים;

"השוואה"ו"שימוש"-כמשמעותםבחוקהחיפושבגוף;

"חוקהחיפושבגוף"-חוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה
-חיפושבגוףונטילתאמצעיזיהוי(,התשנ"ו-6פפ21;

סוציאלי עובד - הרפואי" המוסד מטעם סוציאלי "עובד
כהגדרתובחוקהעובדיםהסוציאליים,התשנ"ו-6פפ1 ,

שמונהמטעםהמוסדהרפואי;

"ערכהייעודית"-ערכהייעודיתשמספקתמשטרתישראל
לדגימהמגופושלאדםשישיסודלהניחשהואנפגע
ביצועה חקירת לשם ראייתיים לצרכים מין, עבירת

שלהעבירהר

בסעיף כאמור דגימות רפואי מקצוע בעל ייטול לא )ב(
קטן)א(,אלאאםכןנפגעהעבירהנתןאתהסכמתובכתב
לנטילתהדגימה,לאחרשהוסברהלומטרתנטילתהדגימה,
נמסרלומידעעלמקוםשמירתהערכההייעודיתועלאופן
שמירתהוהוסברלוכיבאפשרותולתתגםבמועדמאוחר
יותרהסכמהלהפיקמהערכההייעודיתנתוניזיהויולערוך
השוואהושימושבנתוניהזיהוישלאדםאחר,אםנמצאו

בערכהר

הסכמתנפגעעבירהלפיסעיףקטן)ב(יכולשתינתןלנטילת )ג(
הדגימותושמירתןבלבד,בהתאםלהוראותסעיףקטן)ה(ר

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,לבקשתנפגע)ד( )1(
העבירה,בעלמקצוערפואייבצעבדיקהלזיהויקיומו
הצורך; לפי נוספות, קליניות ובדיקות זר חומר של

תוצאותבדיקהכאמוריימסרולנפגעהעבירהר

התקבלבכנסתביוםו'באדרב'התשפ"ב)פבמרס2022(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *
-874,מיוםי"בבחשווןהתשפ"ב)18באוקטובר2021(,עמ'2ר

ס"חהתשס"א,עמ' 18;התשע"ט,עמ'  2ר 1

ס"חהתשנ"ו,עמ'6 1ר 2

ס"חהתשנ"ו,עמ'152ר  
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בדיקתן ,)1( בפסקה כאמור דגימות נטילת על )2(
ומסירתהממצאיםלנפגעהעבירהיחולוהוראותחוק

זכויותהחולה,התשנ"ו-6פפ41ר

לענייןהסכמתםשלקטיןושלאדםעםמוגבלות ) (
אדם הוא כי לגביו חשש שיש אדם של או שכלית
כאמור)בסעיףזה-אדםעםמוגבלותשכלית(,יחולו

הוראותסעיףקטן)ח(ר

ניטלודגימותמנפגעעבירהכאמורבסעיףקטן)א(שלא )ה(
הגישתלונהבמשטרה,יעבירהמוסדשבוניטלוהדגימותאת
הערכההייעודיתואתהדגימותלמשטרתישראל,כךשבצידה
החיצונישלהערכהלאיתועדופרטיוהאישייםשלנפגע
העבירה,והערכהוהדגימותיישמרובמשטרתישראלבמקום
ייעודילאחסוןמוצגיםללאתיעודכאמורבהתאםלנהלים
הערכה העברת לעניין נהלים ישראל; משטרת שתקבע

והדגימותייקבעובהתייעצותעםמשרדהבריאותר

לערכה המשויכים העבירה נפגע של הזיהוי פרטי )ו(
את המבטיח באופן בנפרד, יישמרו ולדגימות הייעודית
סודיותםולאייעשהבהםשימושאלאלפיהוראותסעיףזה;
אדםשהגיעאליומידעלפיסעיףזה,חובהעליולשומרובסוד
והואאינורשאילגלותואלאלשםמילויתפקידוובהתאם

להוראותכלדיןר

לאייעשהשימושבערכההייעודית,בדגימותשניטלו )ז(
נפגע של בכתב הסכמתו ללא שהופקו, הזיהוי בנתוני או
העבירה לנפגע יוסבר הסכמתו את ייתן בטרם העבירה;
הסכמה משמעה הייעודית בערכה לשימוש ההסכמה כי
מהדגימות זיהוי נתוני להפקת שניטלו, בדגימות לשימוש
ולעריכתהשוואהושימושכמשמעותםבחוקהחיפושבגוף,

בנתוניהזיהוישלאדםאחראםנמצאובערכהר

עםמוגבלות)ח( אדם קטיןאו העבירה היהנפגע )1(
שכלית,בכלמקוםשבונדרשתהסכמתנפגעהעבירה,
יחולוהוראותסעיפים14ג)א(ו–)ב(לחוקהחיפושבגוף
בשינוייםהמחויבים,ובמקום"שוטר"יבוא"בעלמקצוע

רפואי"ר

)1(,לאתידרשהסכמת עלאףהאמורבפסקה )2(
אפוטרופסושלקטיןאושלאדםעםמוגבלותשכלית,

כאמורבאותהפסקה,בהתקייםאחדמאלה:

קטיןשמלאולו14שניםוטרםמלאולו18 )א(
שניםביקשזאת;

קטיןשטרםמלאולו14שניםביקשכילא )ב(
תידרשהסכמתאפוטרופסו,ובעלמקצוערפואי
מצא,לאחרשהתייעץעםעובדסוציאלימטעם

בדיקתן ,)1( בפסקה כאמור דגימות נטילת על )2(
ומסירתהממצאיםלנפגעהעבירהיחולוהוראותחוק

זכויותהחולה,התשנ"ו-6פפ41ר

לענייןהסכמתםשלקטיןושלאדםעםמוגבלות ) (
אדם הוא כי לגביו חשש שיש אדם של או שכלית
כאמור)בסעיףזה-אדםעםמוגבלותשכלית(,יחולו

הוראותסעיףקטן)ח(ר

ניטלודגימותמנפגעעבירהכאמורבסעיףקטן)א(שלא )ה(
הגישתלונהבמשטרה,יעבירהמוסדשבוניטלוהדגימותאת
הערכההייעודיתואתהדגימותלמשטרתישראל,כךשבצידה
החיצונישלהערכהלאיתועדופרטיוהאישייםשלנפגע
העבירה,והערכהוהדגימותיישמרובמשטרתישראלבמקום
ייעודילאחסוןמוצגיםללאתיעודכאמורבהתאםלנהלים
הערכה העברת לעניין נהלים ישראל; משטרת שתקבע

והדגימותייקבעובהתייעצותעםמשרדהבריאותר

לערכה המשויכים העבירה נפגע של הזיהוי פרטי )ו(
את המבטיח באופן בנפרד, יישמרו ולדגימות הייעודית
סודיותםולאייעשהבהםשימושאלאלפיהוראותסעיףזה;
אדםשהגיעאליומידעלפיסעיףזה,חובהעליולשומרובסוד
והואאינורשאילגלותואלאלשםמילויתפקידוובהתאם

להוראותכלדיןר

לאייעשהשימושבערכההייעודית,בדגימותשניטלו )ז(
נפגע של בכתב הסכמתו ללא שהופקו, הזיהוי בנתוני או
העבירה לנפגע יוסבר הסכמתו את ייתן בטרם העבירה;
הסכמה משמעה הייעודית בערכה לשימוש ההסכמה כי
מהדגימות זיהוי נתוני להפקת שניטלו, בדגימות לשימוש
ולעריכתהשוואהושימושכמשמעותםבחוקהחיפושבגוף,

בנתוניהזיהוישלאדםאחראםנמצאובערכהר

עםמוגבלות)ח( אדם קטיןאו העבירה היהנפגע )1(
שכלית,בכלמקוםשבונדרשתהסכמתנפגעהעבירה,
יחולוהוראותסעיפים14ג)א(ו–)ב(לחוקהחיפושבגוף
בשינוייםהמחויבים,ובמקום"שוטר"יבוא"בעלמקצוע

רפואי"ר

)1(,לאתידרשהסכמת עלאףהאמורבפסקה )2(
אפוטרופסושלקטיןאושלאדםעםמוגבלותשכלית,

כאמורבאותהפסקה,בהתקייםאחדמאלה:

קטיןשמלאולו14שניםוטרםמלאולו18 )א(
שניםביקשזאת;

קטיןשטרםמלאולו14שניםביקשכילא )ב(
תידרשהסכמתאפוטרופסו,ובעלמקצוערפואי
מצא,לאחרשהתייעץעםעובדסוציאלימטעם

ס"חהתשנ"ו,עמ'27 ר 4
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המוסדהרפואיועםעובדסוציאלישמונהלפי
חוק,כיאיןבכךכדילפגועבטובתהקטין;

לדעתבעלמקצוערפואי,לאחרשהתייעץ )ג(
עםעובדסוציאלימטעםהמוסדהרפואיועם
עובדסוציאלישמונהלפיחוק,נכוןלעשותכן
עליסודטעמיםשלטובתהקטיןאושלהאדם
החשוד היות מחמת השכלית, המוגבלות עם
של משפחתו בן אפוטרופסו, העבירה בביצוע
של או הקטין של משפחתו בן או אפוטרופסו

האדםעםהמוגבלותהשכלית;

לאחר הרפואי, המקצוע בעל לדעת )ד(
המוסד מטעם סוציאלי עובד עם שהתייעץ
לפגיעה חשש בשל כן לעשות נכון הרפואי,
של או הקטין של הנפשי או הגופני בשלומו
האדםעםהמוגבלות,ולענייןקטיןשטרםמלאו
עובד עם גם התייעצות לאחר - שנים 14 לו

סוציאלישמונהלפיחוק;

לדעתבעלמקצוערפואי,לאחרשהתייעץ )ה(
הרפואי, המוסד מטעם סוציאלי עובד עם
האפוטרופוס של הסכמתו לקבלת דרישה
להשיג קושי בשל הדגימה נטילת את תעכב
אתהאפוטרופוסבמאמץסביר,וישיסודסביר
את ליטול היכולת שהעיכוביסכלאת להניח
הדגימה,ובלבדשלדעתבעלהמקצועהרפואי,
לאחרשהתייעץכאמור,איןבוויתורעלהסכמת
האפוטרופוסבנסיבותהענייןכדילפגועבשלומו
הגופניאוהנפשישלהקטיןאושלהאדםעם
המוגבלותהשכלית;הודעהעלביצועהבדיקה
תימסרלאפוטרופסושלהקטיןאושלהאדםעם

המוגבלותהשכליתמוקדםככלהאפשרר

היהנפגעהעבירהקטיןאואדםעםמוגבלותשכלית, )ט(
יחולולענייןהסכמתולשימושבערכה,כאמורבסעיףקטן)ז(,

הוראותסעיף14גלחוקהחיפושבגוףר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותכלדיןר )י(

ניטלהדגימהכאמורבסעיףקטן)א(,היאתישמרלפי )יא(
הוראותסעיףקטן)ה(לתקופהשל50שנים,בתנאיםמתאימים
לשםהפקתDNA,ובתוםהתקופההאמורהתושמדהערכה
הייעודית,ללאצורךבהודעהנוספתלנפגעהעבירה,ובלבד

שלאנפתחהחקירהר
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ערכהייעודיתשניטלהלפנייוםל'בניסןהתשפ"ב)יב( )1(
)1במאי2022(ושמורהבמוסדרפואי,תועברלשמירה
במשטרתישראל,אםנפגעהעבירהנתןאתהסכמתו
לפיסעיףקטן)ב(,ויחולולענייןזהסעיפיםקטנים)ב(,
)ג(,ו-)ה(עד)יא(בשינוייםהמחויבים;מידעבנושאזה
יפורסםלציבורעלידימשרדהבריאותבאופןנגיש,
לפניהמועדהאמור,בשפההעבריתובשפההערבית

וכןבשפותנוספותככלהאפשרר

לאניתנההסכמתנפגעהעבירהכאמורבפסקה)1(, )2(
תישמרהערכהבמוסדרפואיבתנאיםמתאימיםלשם
הפקתנתוניזיהוילפיהנחיותמשטרתישראל,לתקופה
האמורהבסעיףקטן)יא(;עדליוםב'בסיווןהתשפ"ב)1
ביוני2022(יקבעמשרדהבריאותנהליםלענייןפסקה

זור"

תחילהוהוראות
מעבר

תחילתושלחוקזהביוםל'בניסןהתשפ"ב)1במאי2022()להלן-יוםהתחילה(ר2ר )א(

רופאשעסקבמוסדרפואיבנטילתדגימותלצרכיםראייתיים,באמצעותערכות )ב(
ייעודיות,לחקירתביצועהשלעבירתמיןמאדםשישיסודלהניחכיהואנפגעעבירת
מין,לפנייוםהתחילה,יראואותו,לתקופהשלשנהמיוםהתחילה,כמישמוסמך

להוסיףוליטולדגימותלפיהוראותסעיף22א)א(לחוקהעיקריכנוסחובחוקזהר

ט נ ב  י ל ת פ נ
ראשהממשלה

ר ע ס  ן ו ע ד ג
שרהמשפטים

ב ל  ר ב  ר מ ע
השרלביטחוןהפנים

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת

ערכהייעודיתשניטלהלפנייוםל'בניסןהתשפ"ב)יב( )1(
)1במאי2022(ושמורהבמוסדרפואי,תועברלשמירה
במשטרתישראל,אםנפגעהעבירהנתןאתהסכמתו
לפיסעיףקטן)ב(,ויחולולענייןזהסעיפיםקטנים)ב(,
)ג(,ו־)ה(עד)יא(בשינוייםהמחויבים;מידעבנושאזה
יפורסםלציבורעלידימשרדהבריאותבאופןנגיש,
לפניהמועדהאמור,בשפההעבריתובשפההערבית

וכןבשפותנוספותככלהאפשרר

לאניתנההסכמתנפגעהעבירהכאמורבפסקה)1(, )2(
תישמרהערכהבמוסדרפואיבתנאיםמתאימיםלשם
הפקתנתוניזיהוילפיהנחיותמשטרתישראל,לתקופה
האמורהבסעיףקטן)יא(;עדליוםב'בסיווןהתשפ"ב)1
ביוני2022(יקבעמשרדהבריאותנהליםלענייןפסקה

זור"

תחילתושלחוקזהביוםל'בניסןהתשפ"ב)1במאי2022()להלן-יוםהתחילה(ר2ר תחילהוהוראות)א(
מעבר

רופאשעסקבמוסדרפואיבנטילתדגימותלצרכיםראייתיים,באמצעותערכות )ב(
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