
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 8), התשס"א2001*
1 סעיף ו. בחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו1 1955( להלן  החוק העיקרי),תיקון

יימחקו.  הגוף'' נגד ו"עבירה המוסר" נגד "עבירה ההגדרות ,1 בסעיף

וא סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 1 סעיף אחרי .2

נלווית המנויה"עבירה לעבירה נוספת עבירה  נלווית" "עבירה זה, בסעיף (א) 1א.
בקשר או בתוספת המנויה העבירה ביצוע במהלך שנעברה בתוספת,
ובין בתוספת המנויה העבירה בביצוע החשוד האדם ידי על אם בין אליה,
המנויה העבירה על זה חוק לפי נחקר שהילד ובלבד אחר, אדם ידי על אם

בתוספת.

המנויה עבירה כדין נלווית עבירה דין זה, חוק לענין (ב)
בתוספת."

2 סעיף יבוא:תיקון העיקרי לחוק 2(א) סעיף במקום .3

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2001 בינואר 1) התשס"א בטבת ו' ביום בכנסת נתקבל
3294, מיום כ"ט בחשון התשס"א (27 בנובמבר 2000), עמ' 176.

1 ס"ח התשט"ו, עמ' 96; התש"ס, עמ' 199.



או בנוכחותו או בגופו שנעשתה בתוספת, המנויה עבירה על ילד מעירים אין "(א)
אלא כאמור, עבירה על ילד של הודעתו כראיה מקבלים ואין בעשייתה חשוד שהוא

ילדים." חוקר ברשות

נגר עבירה או המוסר נגד עבירה "במעשה במקום ברישה, העיקרי, לחוק 4 בסעיף .4
בתוספת". המנויה "בעבירה יבוא הגוף"

4 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 6 בסעיף .5
יבוא הגוף" נגד בעבירה או המוסר נגד "בעבירה במקום (א), קטן בסעיף (1)

בתוספת"; המנויה "בעבירה

(2) בסעיף קטן (א2)(4),  במקום "עבירה נגד המוסר או עבירה נגר הגוף" יבוא "עבירה
בתוספת". המנויה

6 סעיף תיקון

יבוא הגוף" נגד בעבירה או המוסר נגר "בעבירה במקום העיקרי, לחוק 6א בסעיף .6
בתוספת". המנויה "בעבירה

6א סעיף תיקון

יבוא הגוף" נגד בעבירה או המוסר נגד "בעבירה במקום העיקרי, לחוק 7 בסעיף .7
בתוספת''. המנויה "בעבירה

7 סעיף תיקון

8. בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום "בעבירה נגד המוסר או בעבירה נגר הגוף" יבוא
בתוספת". המנויה "בעבירה

8 סעיף תיקון

יבוא הגוף" נגד בעבירה או המוסר נגד "בעבירה במקום העיקרי, לחוק 9 בסעיף .9
בתוספת". המנויה "בעבירה

9 סעיף תיקון

10. בסעיף 11א(1) לחוק העיקרי, במקום "בעבירה נגד המוסר או בעבירה נגד הגוף" יבוא
בתוספת". המנויה "בעבירה

תיקון סעיף 11א

 העיקרי לחוק בתוספת .11

;''(2 "(סעיף יבוא "(1 "(סעיף במקום בכותרת, (1)

יימחקו;  "התשל"ז1977" המילים (א), בסעיף (2)

יבוא: (ב) סעיף אחרי (3)

ארם, ידי על שנעברה העונשין, לחוק ו368ג 368ב סעיפים לפי עבירה "(ג)
שאינו האחראי על הילד, אם טרם מלאו לילד 12 שנים, והוא הנפגע בעבירה;
לחוק 368א בסעיף קטין'' על "אחראי כהגדרת  הילד'' על ''אחראי זה, לענין

העונשין.
הורה, ירי על שנעברה העונשין, לחוק ו333 (1)329 סעיפים לפי עבירה (ד)
אחד כלפי שנעברה או חורגים, אח או אחות לרבות הילד, של אח או אחות
לענין שנים; 12 לילד מלאו טרם אם והכל הילד, כלפי או זה בסעיף מהמנויים

2א. בסעיף כהגדרתו  "הורה" זה,
12 לילד מלאו טרם אם העונשין, לחוק ו305 300,298 סעיפים לפי עבירה (ה)

בעבירה." חשוד אינו והוא שנים

התוספת תיקון

שנגבתה בתוספת, המנויה בעבירה ערות העיקרי, לחוק 5א סעיף הוראת אף על .12
בהקלטה ותועדה ,(2000 בנובמבר 1) התשס"א בחשון ג' יום לפני ילדים חוקר בירי ונרשמה
חוקר בידי נרשמו אשר כאמור, שתועדה חקירה לענין וחשבון דין או דברים זיכרון וכן קולית,
באמצעות תועדה לא שהעדות בלבד כך בשל ייפסלו לא אחריה או החקירה בשעת הילדים

וידאו.

ראיות הכשרת
מיוחדת הוראה



13. (א) תחילתם של סעיפים 1 עד 10 ביום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001).תחילה
(ב) תחילתם של סעיפים (ג), (ר) ו(ה) לתוספת לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 11(3)

.(2002 ביולי 1) התשס"ב בתמוז כ"א ביום זה, לחוק

ברק אהוד
הממשלה ראש

לין י י ב יוסף
המשפטים שר

קצב משה
המדינה נשיא

בורג אברהם
הכנסת ראש יושב


