
   1 1955-ו"התשט, )הגנת ילדים (הראיותחוק לתיקון דיני 
   -בחוק זה           . 1

  ;  אח חורג

  ; או צאצא של כל אחד מאלה, דוד, גיס, אח, הורה של הורה,  הורה

  ; הורה מאמץ או אפוטרופוס, מי שידוע בציבור כבן זוגו של הורה, ות בן זוגו של הורה

  ; עשרה שנה-א מלאו לו ארבע

  ; 1970-ל"התש, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ל1בסעיף ) 2(-ו) 1(תה בפסקאות  כהגדר- 

1או פקיד סעד כהגדרתו בסעיף , 1960-ך"התש, )טיפול והשגחה(חוק הנוער  פקיד סעד שמונה לפי 

  ; ןהעניילפי , 1969-ט"התשכ, )טיפול במפגרים(חוק הסעד ב

  ; 1962-ב"התשכ, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותדרתו ב

תקליטור וכל אמצעי אחר לאגירה ואחסון של מידע המופק ממכשיר תיעוד חזותי או,  דיסקט-" ה

  ; המתעדים חקירת ילד בקשר עם עבירה המנויה בתוספת, קולי

 . 1975-ה"התשל, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים כהגדרתה ב-" ם

  הגדרות 
: תיקונים[

, ן"התש
, ס"התש
, א"התשס
, ב"התשס
, ד"התשס
ה "התשס

, )2' מס(
] ו"התשס

שנעברה במהלך ,  עבירה נוספת לעבירה המנויה בתוספת-" עבירה נלווית", בסעיף זה) א(         . א1

בין אם על ידי האדם החשוד בביצוע העבירה , ביצוע העבירה המנויה בתוספת או בקשר אליה

ובלבד שהילד נחקר לפי חוק זה על העבירה המנויה , המנויה בתוספת ובין אם על ידי אדם אחר

  . בתוספת

 . דין עבירה נלווית כדין עבירה המנויה בתוספת,  חוק זהןלעניי) ב(

עבירה 
  נלווית 

תיקון (
) א"התשס

שנעשתה בגופו או בנוכחותו או שהוא , אין מעידים ילד על עבירה המנויה בתוספת) א(           . 2

 . אלא ברשות חוקר ילדים, חשוד בעשייתה ואין מקבלים כראיה הודעתו של ילד על עבירה כאמור

העדות אלאלא יהיו נוכחים בשעת גביית , ילדים עדותו של ילד-הרשה חוקר) ב(

  . המשפט הרשהו להיות נוכח-הילדים ומי שבית-חוקר, דינו-עורך, הנאשם, התובע

רשאי בית המשפט לצוות על הפסקת גבייתה של עדות או קבלתה של הודעה) ג(

שהמשכן עלול לגרום נזק, הילדים-לאחר ששמע את חוקר, אם הוא סבור) א(קטן -כאמור בסעיף

  . נפשי לילד

רשאי להתנות את עדותו של ילד על עבירה המנויה בתוספתחוקר ילדים ) ד(

  : כולם או מקצתם, בתנאים אלה

על עדות לפי פסקה זו יחולו; סנגורואלא בנוכחות , גביית העדות שלא בנוכחות הנאשם) 1(

חוק לתיקון סדרי הדיןל) ו(והתקנות שהותקנו לפי הוראות סעיף קטן ) ד( עד )ב(ב2הוראות סעיף 

  ; 1957-ח"התשי, )חקירת עדים(

  ; שיקבע, גביית העדות בתוך תקופה מסוימת או לאחר תום תקופה מסוימת) 2(

  ; גביית העדות שלא על דוכן העדים) 3(

  ; די משפטגביית העדות כשהשופט ועורכי הדין אינם לבושים מ) 4(

  ; גביית העדות בלשכת השופט) 5(

,מקום העדות ייקבע על ידי בית המשפט; גביית העדות שלא במקום מושבו של בית המשפט) 6(

  ; לאחר ששמע את עמדת חוקר הילדים

אף אם, לפי בחירת הילד, גביית העדות בנוכחות אדם המלווה את הילד לצדו במהלך עדותו) 7(

  . 1984-ד"התשמ, ]נוסח משולב[חוק בתי המשפט  ל68רות לפי סעיף הוא מעיד בדלתיים סגו

,רשאי בית המשפט, שחוקר ילדים הרשה אותה, לאחר תחילת עדותו של ילד) ה(

לקבוע תנאים כאמור, וכן לבקשת חוקר הילדים, הילד או הורהו, או לבקשת בעל דין, מיזמתו

אם הוא סבור שהמשך גביית, לשנות תנאים שנקבעו לפי אותו סעיף קטןאו ) ד(בסעיף קטן 

לא יחליט; העדות בלא תנאים או בתנאים שנקבעו עלול לגרום נזק נפשי לילד או לפגום בעדות

  . בית המשפט כאמור אלא לאחר ששמע את חוקר הילדים

של ילדולא יתנה את עדותו ) א(לא ייתן חוקר ילדים החלטה לפי סעיף קטן ) ו(

אלא לאחר, )ה(–ו) ג(ובית המשפט לא ייתן החלטה לפי סעיפים קטנים , )ד(כאמור בסעיף קטן 

לפי,  עדותו ודרכי גבייתהןבעניישנתנו לילד המסוגל לחוות דעה משלו הזדמנות להביע את עמדתו 

העדת 
  ילד 

 : תיקונים(
, ג"התשכ
, ן"התש
, א"התשנ
, ס"התש
, א"התשס
) ד"התשס



  . לדעתו של הילד יינתן משקל ראוי בהתאם לגילו ולמידת בגרותו; הענין

יעריך, )ד(עם או בלי תנאים כאמור בסעיף קטן , חוקר ילדים להרשות עדותו של ילדהחליט ) 1

  . מחדש את החלטתו סמוך לפני מתן העדות בבית המשפט

החליט חוקר ילדים שלא להרשות עדותו של ילד לפי חוק זה והחלטתו לא ניתנה סמוך לפני) 2(

  . יעריך מחדש את החלטתו סמוך לפני המשפט, המשפט

,עם או בלי תנאים, החליט חוקר ילדים להרשות עדותו של ילד לפי חוק זה) ח(

מנימוקים מיוחדים, מיזמתו או לבקשת הילד או הורהו שאינו נאשם במשפט, רשאי בית המשפט

  . להורות כי ההחלטה תיבחן מחדש בידי חוקר ילדים בכיר, שיירשמו

 . חוקר הילדים ינמק בכתב את החלטותיו לפי סעיף זה) ט(
 ) ד"תיקון התשס( ). בוטל(        . א2

  . ילדים לצורך חוק זה-שר המשפטים ימנה חוקרי) א(           . 3

  . הבוועדילדים אלא לאחר התייעצות -לא יתמנה חוקר) ב(

  : והם, הועדה תהיה של חמישה) ג(

, פקודת העבריינים הצעיריםןלעניי של בית משפט שלום המכהן אותה שעה כשופט שופט) 1(

  ; שיתמנה על ידי שר המשפטים, 1937

  ; מומחה להיגיינה רוחנית שיתמנה על ידי שר הבריאות) 2(

  ; מחנך שיתמנה על ידי שר החינוך והתרבות) 3(

  ; מומחה לטיפול בילד ובנוער שיתמנה על ידי שר הסעד) 4(

  . משטרה גבוה שיתמנה על ידי שר המשטרה-קצין )5(

  . ראש הועדה-השופט ישמש יושב) ד(

 . הועדה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו בתקנות) ה(

מינוי 
חוקרי 
  ילדים 

: תיקונים(
, א"התשכ
 ) ס"התש

חוקר , הילדיםימנה מבין חוקרי , 3בהתייעצות עם הועדה האמורה בסעיף , שר הרווחה        . א3

 . ילדים בכיר לצורך חוק זה

מינוי 
חוקר 

ילדים 
  בכיר 

תיקון (
) ד"התשס

אין חוקרים ילד בעבירה , 2הילדים הרשה אותה לפי סעיף -פרט לחקירה בעדות שחוקר          . 4

   -אולם הוראה זו לא תחול ; ילדים-המנויה בתוספת אלא על ידי חוקר

או משהתעורר חשש סביר, העבירה או תיכף לאחריהעל שאלות הנשאלות בשעת מעשה ) 1(

  ; שנעברה עבירה כזאת

או, האדם שהילד נמצא בפיקוחו או ברשותו, האפוטרופוס, האם, על שאלות ששאל האב) 2(

 . רופא

חקירה 
על ידי 
חוקר 

ילדים 
  בלבד 

 : תיקונים(
, ס"התש
) א"התשס

יוזמן לחקירה ,  שאין הוא חשוד בביצועהילד שיש לחקרו בעבירה המנויה בתוספת) א(         . א4

  . וייחקר בידיעת הורהו

מותר להזמין ילד לחקירה כאמור באותו סעיף, )א(על אף הוראת סעיף קטן ) ב(

  : אם מתקיים אחד מאלה, אף בלא ידיעת ההורה, קטן בלא הודעה להורהו ומותר לחקרו

דעה על החקירה תימסר לפקידהו; הילד ביקש כי לא תימסר להורהו הודעה על חקירתו) 1(

כי תימסר, על אף בקשת הילד, והוא רשאי להורות, לכל המאוחר עם תום החקירה, הסעד

  ; אם סבר כי טובת הילד מחייבת זאת, הודעה להורה

הזמנת הילד בהודעה, לאחר שהתייעץ עם חוקר הילדים, לדעת הממונה על חקירת העבירה) 2(

ויש יסוד סביר, בשל קושי להודיע להורה במאמץ סבירלהורהו תעכב את חקירת העבירה 

בכפוף להוראות, ואולם; להניח שהעיכוב יסכל את חקירת העבירה או יסכל מניעה של פשע

הודעה על החקירה תימסר לבגיר האחראי על הילד באותה העת או לקרוב בגיר של, סעיף זה

  ; הו מוקדם ככל האפשרוכן תימסר הודעה להור, ככל הניתן בנסיבות הענין, הילד

נכון לעשות כן על יסוד, לאחר שהתייעץ עם פקיד הסעד, לדעת הממונה על חקירת העבירה) 3(

  : אחד מאלה

בשל, או טעמים של טובת החקירה שאין בהם פגיעה בטובת הילד, טעמים של טובת הילד) א(

הזמנת ילד 
  לחקירה 

תיקון [
' מס(ה "התשס

2 [( 



  ; היות החשוד בביצוע העבירה בן משפחתו של הילד

  . ומו הגופני או הנפשי של הילדחשש לפגיעה בשל) ב(

חדל להתקיים הטעם שהצדיק חקירת ילד בלא ידיעת הורהו כאמור בסעיף) ג(

אם אין מניעה אחרת, יודיע הממונה על חקירת העבירה להורה על חקירת הילד, )ב(קטן 

  . להודיע עליה לפי סעיף זה

  . 7אמור בסעיף ב יחולו גם לענין פעולות חקירה כ4הוראות סעיף זה וסעיף ) ד(

)א(68הוראות סעיף זה יחולו גם על זימון ילד לתחנת המשטרה לפי סעיף ) ה(

 חקירה בעבירהןבעניי, 1996-ו"התשנ, ) מעצרים-סמכויות אכיפה (חוק סדר הדין הפלילי ב

 . המנויה בתוספת
שאינו טיפול , ילד לצורך חינוכי או טיפול מקום שבו שוהה -" מקום שהות", בסעיף זה) א(        . ב4

  . גן ילדים או קייטנה, לרבות בית ספר, רפואי

התקיים תנאי המצדיק חקירת ילד בעבירה המנויה בתוספת שאין הוא חשוד) ב(

,)ג(בכפוף להוראות סעיף קטן , רשאי חוקר ילדים, א4בלא ידיעת הורהו כאמור בסעיף , בביצועה

לצורך החקירה או לצורך פעולה אחרת, אף בלא ידיעת ההורה,  שהותולהוציא את הילד ממקום

  . ובלבד שהילד לא יוצא ממקום שהותו בניגוד לרצונו,  בקשר לעבירה כאמור7כאמור בסעיף 

אלא אם כן, חוקר ילדים לא יוציא ילד ממקום שהותו לפי הוראות סעיף זה) ג(

 על חקירתו במקום שהותוןהעניייבות סבר כי חקירת הילד מחוץ למקום שהותו עדיפה בנס

  : ולאחר שעשה את כל אלה

,הזדהה לפני מנהל מקום שהותו של הילד או לפני האדם האחראי על ניהול המקום באותה עת) 1(

  ; הודיע לו כי הוא עומד להוציא עת הילד מהמקום ומסר לו את פרטיו

  ; ד המכירים את הילדהתייעץ עם עובדי חינוך או טיפול במקום שהותו של היל) 2(

את מטרת הוצאתו ממקום שהותו, בלשון המובנת לו בהתאם לגילו וליכולותיו, הסביר לילד) 3(

  . והצורך בביצועה

ככל, ילווה הילד, הוציא חוקר ילדים ילד ממקום שהותו כאמור בסעיף זה) ד(

וך או אדם אחרגם בידי עובד חינ, במהלך שהותו מחוץ למקום, שהדבר אפשרי בנסיבות הענין

  . 5בכפוף להוראות סעיף , ) המלווה-בסעיף זה (המוכר לו מאותו מקום 

חוקר ילדים שהוציא ילד ממקום שהותו כאמור, בלי לגרוע מהוראות כל דין) ה(

,לאחר שהתייעץ עם הממונה על חקירת העבירה, בסעיף זה יחזיר את הילד בתום החקירה לביתו

 . או יוודא כי המלווה יחזיר את הילד אל אותו המקום, או למקום שממנו הוצא הילד

הוצאת 
ילד 

ממקום 
שהותו 
לצורך 

  חקירה 
תיקון [

ה "התשס
 )] 2' מס(

התאמה לאנשים עם (אדם עם מוגבלות שכלית כהגדרתו בחוק הליכי חקירה והעדה         . ג4

ם שהוא חוקר ייחקר בידי חוקר ילדי, שהוא ילד, 2005-ו"התשס, )מוגבלות שכלית או נפשית

ואולם יחולו הוראות חוק זה כאשר העבירה שבה נחקר הילד היא , מיוחד כהגדרתו בחוק האמור

 . עבירה המנויה בתוספת

חקירת 
ילד עם 

מוגבלות 
  שכלית 

תיקון (
) ו"התשס

 . הילדים-אלא ברשות חוקר, ילדים-לא יהיה אדם נוכח בחקירת ילד על ידי חוקר          . 5

נוכחות 
 בחקירה 

תיקון (
 ) ס"התש

לרבות כל חילופי הדברים עם , במלואה, חוקר ילדים יתעד חקירת ילד הנעשית על ידו) א( 2. א5

   -כדלקמן , הילד הנחקר או בנוכחותו

  ; באמצעות וידאו) 1(

או אם סירב הילד להשיב,  אם אין אפשרות סבירה לתיעוד באמצעות וידאו-בהקלטה קולית ) 2(

  ; רובו תועד באמצעות וידאולשאלות חוקר הילדים בשל השימוש בוידאו וסי

או אם סירב הילד להשיב לשאלות,  אם אין אפשרות סבירה לתיעוד בהקלטה קולית-בכתב ) 3(

  . חוקר הילדים בשל ההקלטה הקולית וסירובו תועד בהקלטה כאמור

  . לא ייעשה כל שינוי בקלטת חקירה) ב(

וידאו אושתיעד חוקר ילדים באמצעות , תמליל מודפס של חקירת ילד) ג(

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

תיעוד 
  חקירה 

תיקון (
 ) ס"התש



  ; משהוגש כתב אישום בעבירה נושא החקירה) 1(

  . לצורך מילוי תפקידו, לפי דרישת תובע) 2(

  ). ג(חוקר הילדים אחראי להכנתו של התמליל במקרים האמורים בסעיף קטן ) ד(

 של ילד בהתאם להוראות לרבות חקירה נוספת-" חקירת ילד", בסעיף זה) ה(

  . 10סעיף 

יבהיר חוקר הילדים לילד הנחקר את חשיבות תיעוד, מיד בפתיחת החקירה) ו(

 . ויפרט את דרכי התיעוד האחרות, החקירה בוידאו
 1982-ב"התשמ, ]נוסח משולב[חוק סדר הדין הפלילי  ל75- ו74הוראות סעיפים ) א(        . ב5

  : בשינויים אלה, יחולו על קלטת חקירה ועל תמליל, )חוק סדר הדין הפלילי -להלן (

  ; התובע יעביר לידי הנאשם את התמליל) 1(

  ; ולהשוות את תוכנה לאמור בתמליל, לצפות בה, הנאשם זכאי להאזין לקלטת החקירה) 2(

להוציאה ממקום הימצאה הקבוע או לקבל, י להעתיק את קלטת החקירההנאשם אינו זכא) 3(

הורה בית; מטעמים מיוחדים שיפרט, אלא אם כן הורה בית משפט אחרת, לידיו את העתקה

לתיק, וכן את התמליל, חייב הנאשם להחזיר את קלטת החקירה וכל העתק שלה, משפט כאמור

. קבע בית המשפט מועד אחר להחזרתם כאמוראלא אם כן , בתום ההליך המשפטי, בית המשפט

)א(74 לרבות מי שפועל מטעמו כמפורט בסעיף -" הנאשם",  סעיף זהןלעניי) ב(

 . חוק סדר הדין הפליליל

דרכי העיון 
  בהקלטה 

תיקון (
 ) ס"התש

לא יפרסם אדם דבר שיש בו כדי לגלות זהותו של ילד שנחקר בעבירה המנויה ) א(           . 6

  . אלא ברשות בית המשפט, משפט-או שהעיד בקשר אליה לפני בית, בתוספת

או זכרון, ובכלל זה העתקם, לא יפרסם אדם קלטת חקירה או תמליל) 1א(

  . אלא ברשות בית המשפט, 9- ו8דברים או דין וחשבון כאמור בסעיפים 

הפצה או העברה מחוץ לבית, השמעה,  הצגה-" פרסום",  סעיף זהןלעניי) 2א(

  : למעט לידי אחד מאלה או בפניו, המשפט

 או אדם אחר המפורטהסנגורה בעריכת דין תחת פיקוחו של  והמתמחסנגורו, הנאשם) 1(

  ; חוק סדר הדין הפלילי ל)א(74בסעיף 

 ;  ומי שמתמחה בעריכת דין תחת פיקוחוחוק סדר הדין הפלילי ל12תובע כמשמעותו בסעיף ) 2(

  ; חוקר ילדים) 3(

ידולצורך מילוי תפק, )1א(או ) א(הנזקק לדבר האסור בפרסום על פי סעיפים קטנים , שוטר) 4(

  ; בחקירת עבירה המנויה בתוספת

לצורך מילוי, )1א(או ) א(הנזקק לדבר האסור בפרסום על פי סעיפים קטנים , פקיד סעד) 5(

  . תפקידו על פי חוק

)4)(א(61 מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף -דינו , העובר על סעיף זה) ב(

  .  כאחדםהעונשי או שני חוק העונשיןל

   -" בית המשפט", בסעיף זה) ג(

  ;  בית משפט השלום שבאזור שיפוטו מתנהלת החקירה-בטרם הוגש כתב אישום ) 1(

 .  בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום-לאחר שהוגש כתב אישום ) 2(

  יות סוד
: תיקונים(

, ס"התש
, א"התשס
 ) ו"התשס

, דיון בבית משפט שיש בו כדי לגלות את זהותו של ילד שנחקר בעבירה המנויה בתוספת        . א6

 . בפומבי, כולו או מקצתו, אלא אם כן הורה בית המשפט לנהלו, יתנהל בדלתיים סגורות

דלתיים 
  סגורות 

: תיקונים(
, ס"התש
 ) א"התשס

לעשות פעולה , תוך כדי חקירה משטרתית בעבירה המנויה בתוספת, נתגלה הצורך          . 7

לא תיעשה הפעולה אלא בהתאם להוראותיו של , המצריכה נוכחותו של ילד או השתתפותו בה

 . ילדים-חוקר

נוכחותו של
ילד 

בפעולות 
  חקירה 

: תיקונים(
, ס"התש
 ) א"התשס

, ילדים לפי בקשת המשטרה-ה בתוספת על ידי חוקרנערכה חקירה בעבירה המנוי) א(           . 8

  . הילדים לפניה את פרטי חקירתו ויביא לפניה את מסקנותיו-יגלה חוקר

דין וחשבון 
  למשטרה 

  : תיקונים(



בשינויים, הילדים לפי סעיף זה- יחולו על דין וחשבון חוקר6הוראות סעיף ) ב(

 .  לפי העניןהמחויבים

, ס"התש
 ) א"התשס

, שתועדה בידי חוקר ילדים בהתאם להוראות חוק זה, עדות בעבירה המנויה בתוספת) א(           . 9

שנרשמו בידי חוקר ילדים בשעת ,  חקירה שתועדה כאמורןלעניי דברים או דין וחשבון ןזיכרווכן 

  .  כשרים להתקבל כראיה בבית משפט-החקירה או אחריה 

בירים לתיעוד החקירהשוכנע בית המשפט כי ננקטו כל האמצעים הס) ב(

אולם הקלטת החקירה לא צלחה, א5באמצעות וידאו או הקלטה קולית בהתאם להוראות סעיף 

תיעוד בכתב של החקירה שנעשה בידי חוקר, רשאי בית המשפט לקבל כראיה, בשל תקלה טכנית

 . במקום קלטת חקירה, הילדים

ראיות 
  כשרות 

  : תיקונים(
, ס"התש
 ) א"התשס

או שהוגשה לבית המשפט ראיה ) ג(2הופסקה גביית עדות או קבלת הודעה כאמור בסעיף        . 10

הילדים -שחוקר, וכן רשאי השופט לצוות, רשאים הנאשם או התובע לדרוש, 9כאמור בסעיף 

הילדים לסרב לשאול -אולם רשאי חוקר; יחקור את הילד חקירה נוספת וישאלו שאלה פלונית

 . אם הוא סבור ששאלתן עלולה לגרום נזק נפשי לילד, או מקצתןכולן , את השאלות הנדרשות

חקירה 
  נוספת 

  : תיקונים(
, ג"התשכ
 ) ס"התש

 .  אלא אם יש לה סיוע בראיה אחרת9לא יורשע אדם על סמך ראיה לפי סעיף        . 11
עדות 

 מסייעת 
  :  יחולו הוראות אלה,שאינו הליך פלילי שענינו עבירה המנויה בתוספת, בהליך משפטי      . א11

 דברים או דין וחשבון כאמורןזיכרו וכן 9עדות בעבירה המנויה בתוספת כאמור בסעיף ) 1(

  ; אלא אם כן הרשה בית המשפט לקבלם כראיה, לא יתקבלו כראיה, באותו סעיף

כי, מטעמים שיירשמו, אלא אם כן שוכנע, )1(בית המשפט לא ייתן רשות כאמור בפסקה ) 2(

  ; וש לטובת הילד או כדי למנוע עיוות דיןהדבר דר

להכו, יכול שתהא מוגבלת בתנאים ויכול שתוגבל לראיה מסוימת, )1(רשות כאמור בפסקה ) 3(

  ; תוך התחשבות בצורך למנוע את פרסום הראיה, כפי שיקבע בית המשפט

,חוק הירושה ל)1(155כהגדרתו בסעיף ,  לרבות בית דין-" בית המשפט",  סעיף זהןלעניי) 4(

 . 1965-ה"התשכ

הליכים 
  אחרים 

: יםתיקונ(
, ס"התש
, א"התשס
 ) ד"התשס

, שר המשפטים ממונה על ביצוע החוק והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו       . 12

 . שמירתן וביעורן, אחסונן,  קלטות חקירהןבעניילרבות קביעת נהלים 

ביצוע 
  ותקנות 

תיקון (
 ) ס"התש

 ). 1955 בספטמבר 20 (ז"בתשרי התשט' תחילתו של חוק זה היא ביום ד       . 13

תחילת 
  תוקף 

תיקון (
 ) ג"התשכ

  תוספת 

  ) 2סעיף (

  . חוק העונשין ל351 עד 345, 4 21 עד 199עבירות לפי סעיפים 

שנעברה כלפי הקטין שעליו, חוק העונשין לא368כהגדרתו בסעיף , עבירה של אחראי על קטין

  . ג לחוק האמור368-ב ו368, 337לפי סעיפים , הוא אחראי

  ). בוטלו( 3) ה

,377, 374, 373, 372, 367, 365, 364, 363, 362, 361, 335, 334, 333, )1)(א(329בירה לפי סעיפים 

למעשה טרור, שלא בקשר לתאונת דרכים, חוק העונשין ל380 לענין עבירה לפי סעיף 382– ו380

ילד והנפגע בעבירה הוא אחדוהחשוד בביצוע העבירה הוא הורה או אח של ה, או לפגיעת איבה

  . מהם או הילד

למעשה טרור או, שלא בקשר לתאונת דרכים, חוק העונשין ל305- ו300, 298עבירה לפי סעיפים 

  : אם בעת גביית העדות התקיים אחד מאלה, לפגיעת איבה

  ;  שנים והוא אינו החשוד בביצוע העבירה12לילד לא מלאו 

החשוד בביצוע העבירה הוא הורה או אח של הילד והנפגע בעבירה הוא אחד,  שנים12לילד מלאו 

  . מהם או הילד

 פנחס רוזן  משה שרת   
שר המשפטים ראש הממשלה  

: תיקונים(
, א"נהתש
, ס"התש
, א"התשס
 ) ה"התשס



    צבי –יצחק בן
     נשיא המדינה

 
      

 


