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 מטרה

מטרת נוהל זה היא להסדיר את נושא העדת קטינים נפגעי עבירה בבית המשפט,  .1

 ולהסדיר את יישום הוראות הדין בנושא זה, בשים לב לרגישות הנדרשת בהעדת קטינים.

 
 תחולה

( עוסק החוק :)להלן 1955-, התשט"ו(ילדים הגנת) הראיות דיני לתיקון חוק .2

)להלן:  שנים 14כהגדרתו בחוק, קרי מי שלא מלאו לו " ילד"של  ה ועדותבנושא של חקיר

 18קרי, מי שטרם מלאו לו , שהוא נפגע עבירה קטין. האמור בנוהל זה יחול על כל (ילד

 .(קטין)להלן בנוהל זה:  , לרבות ילדיםשנ

 

 השתלמות לשופטים

ישתתף בהשתלמויות )או בימי עיון( שופט אשר לפניו נדונים משפטים פליליים,  .3

של המרכז להכשרה ולהשתלמות שופטים, שבהן ישולב נושא ניהול המשפט כאשר נפגע 

 .העבירה הוא קטין

 

 פתיחת המשפט

, וחוקר ילדים הרשה לפי לחוק הוגש כתב אישום בעבירה המנויה בתוספת .4

שהוא הנפגע בעבירה, ייפתח המשפט ותיגבה עדותו  להעיד ילדלחוק  2הוראות סעיף 
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, (המועד המנחה)להלן:  ימים ממועד הגשת כתב האישום 90יאוחר מתום  לא, של הילד

 אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:

 

, לחוק (2)ד()2לפי הוראות סעיף  של הילד,חוקר הילדים התנה את העדתו  .א

 ;בגבייתה בתום תקופה ארוכה יותר מהתקופה האמורה

 הילדאישר שלא להעיד את  השופט היושב בדין או ראש ההרכב היושב בדין .ב

  ;בתקופה האמורה, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו

 108-ו 74טרם הסתיימו ההליכים המקדמיים במשפט, כגון בקשות לפי סעיף  .ג

חוק סדר הדין  :)להלן 1982-לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב

 (.הפלילי

 

הוראה זו תחול בהתאמה ובשינויים המחויבים אף ביחס לקטין שהוא נפגע בעבירה 

  .1957-וק לתיקון סדרי הדין )חקירת עדים(, התשי"חהמנויה בתוספת לח

 

בבית המשפט שבו  לעיל 4נשיא של כל בית משפט יהיה אחראי על יישום סעיף  .5

 לעיל 4האמור בסעיף אודות ביצוע  על הוא מכהן. נשיאי בתי המשפט יערכו מעקב

מעקב הוידווחו על כך למנהל בתי המשפט ובאמצעותו לנשיא בית המשפט העליון. 

 ייעשה באופן הבא:

 
ביולי בכל שנה( יגיש כל אחד  1בינואר וביום  1)ביום חודשים  שישהאחת ל .א

 בהם נרשמו חריגות מהמועד המנחה. שמנשיאי בתי המשפט דו"ח בדבר תיקים 

 "ח יכלול: הדו .ב

 [10.8.2021]תוקן ביום  מהמועד המנחה;בהם שחרגו  התיקיםפרטים לגבי  .1

 הנימוקים שניתנו לכל חריגה; .2

 הדו"ח יוגש למנהל בתי המשפט ובאמצעותו לנשיא בית המשפט העליון. .ג
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 מינוי איש קשר לתחום נפגעי עבירות מין

שעניינו "העדת נפגע עבירות מין בבתי המשפט" מיום ז'  1-21כאמור בנוהל  .6

קטין לקבל הגנה  עבירהלצורך מימוש זכותו של נפגע  ,(20.1.2021בשבט התשפ"א )

בבית המשפט ימונה בכל בית משפט המזכיר הראשי או מי מטעמו כאיש קשר לתחום 

המתנה לנפגע העבירה הקטין נפגעי עבירות מין, אשר תפקידו הקצאת חדר או מקום 

לקראת העדות, תיאום הליווי של נפגע העבירה הקטין עם מאבטח משמר בתי המשפט 

מעת כניסתו להיכל המשפט ועד לעזיבתו הבטוחה, וידוא מערכת היוועדות חזותית 

זמינה ותקינה וכן אפשרות צפייה בחדר נפרד במשפט בטלוויזיה במעגל סגור. ככל 

לערוך סיור הכנה לנפגע העבירה הקטין בבית המשפט, יתאם את  שנציג התביעה יבקש

 עם איש הקשר הנ"ל.מועד הסיור מראש 

 פרטי ההתקשרות עם איש הקשר יפורסמו באתר הרשות השופטת. 

 [10.8.2021]תוקן ביום 

 

 נפגע עבירה קטיןהעדת  כללים לעניין . 7

 

א לחוק סדר 117או  117הוגשה בקשה לעדות מוקדמת לפי סעיף : עדות מוקדמת .א

להקדמת  כתב אישום, ייתן בית המשפט עדיפות לאחר הגשתהדין הפלילי 

לגביית העדות כעדות דחופה במסגרת המשפט עצמו, ככל האפשר, ו המשפט

ובלבד שיש בכך כדי לייעל את ההליך ובמטרה לקצר את זמן המתנת הקטין 

 .למתן עדותו

 

או מי החשוד, הנאשם או הנידון, נפגע עבירה ובין קטין יתוק הקשר שבין נ .ב

  :מטעמו

 :החלטה בדבר בקשה להורות על גביית עדות מתלונן שלא להעיד בפני הנאשם .1

הוגשה על ידי תובע או בעל דין בקשה לגביית עדות ממתלונן שלא בפני 

והתקנות  1957-הנאשם, לפי החוק לתיקון סדרי הדין )חקירת עדים(, התשי"ח

לתיקון סדרי הדין )חקירת עדים( )גביית עדות מתלונן בשל עבירת מין שלא 
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שעות  72, ייתן בית המשפט החלטתו, לפחות 1996-בפני הנאשם(, התשנ"ז

לפני מועד הדיון, ככל הניתן, וזאת לצורך מתן אפשרות לצדדים להיערך 

 [.13.2.2022לאופן מתן העדות ]תוקן ביום 

איש הקשר לתחום בבית המשפט, יתאם עבירה נפגע קטין נקבע מועד עדות  .2

ליווי הקטין על ידי מאבטח של משמר בתי המשפט מעת כניסתו  נפגעי עבירה

 .[10.8.2021]תוקן ביום  לעזיבתו הבטוחהלהיכל המשפט ועד 

מגע או קשר בלתי לנקוט בכלל האמצעים הדרושים על מנת למנוע כל  יש .3

 מי מטעמו.  אוהעבירה ובין החשוד, הנאשם או הנידון,  נפגע הקטיןבין  נחוץ

בכל בית המשפט הדן בעניינים פליליים תהא זמינה מערכת של היוועדות  .4

בין אם המערכת מצויה בבית המשפט עצמו ובין אם חזותית תקינה ושמישה, 

 .בעת הצורך על ידי ניוד המערכת מבית משפט אחר

האמצעים על מנת שלא יהיה צורך לעשות שימוש מרב את נקוט יבית המשפט  .5

נפגע העבירה ובין החשוד, הנאשם, הנידון או מי הקטין בפרגוד החוצץ בין 

 מטעמו.

, מקורבו, בא כוחו או הפרקליט המטפל בתיק נפגע עבירת המין הקטין ביקש .6

באותו אולם עם הנאשם,  היות נוכחבמהלך המשפט מבלי לכי הקטין יצפה 

חדר נפרד לצפייה במשפט בטלוויזיה במעגל  , ככל הניתן,יקצה בית המשפט

לאחר שהעיד ובהקפדה על כללי איסור  ,סגור, וזאת בכפוף להוראות הדין

 .[10.8.2021]תוקן ביום  הפרסום

 

 : המתנת הקטין לעדות .ג

שעות לפני  24פנה נציג התביעה, נפגע העבירה הקטין או מי מטעמו, עד  .1

, חדר או מקום המתנה לקטין נפגע העבירה בבקשה לתיאום, מועד הדיון

 :)להלן 2002-)א( לתקנות זכויות נפגעי עבירה, התשס"ב13כאמור בתקנה 

(, יקצה איש הקשר לתחום נפגעי עבירה בבית עבירה נפגעי זכויות תקנות

הקטין, נפגע העבירה יוכלו  שבוהמשפט חדר או מקום המתנה מכבד ומוגן, 
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מקורביו או מלוויו להמתין עד לתחילת הדיון. לחדר לא תותר כניסת החשוד, 

 הנאשם או הנידון, שלוחיו או מקורביו. 

, יוקצה חדר המתנה ואין נפקא מינה נפגע עבירה מדובר בילד ובש הבמקר

 אם קיים בהיכל המשפט חדר להמתנה, אם לאו. 

 [10.8.2021]תוקן ביום 

הוראות תיקון  ,ובכלל זה ,אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראת כל דין .2

 .לחוק ותקנות זכויות נפגעי עבירה 17מס' 

 

המשפטים הקבועים : משפט אשר מעיד בו קטין, ייקבע ראשון מבין מועד העדות .ד

לאותו היום. עדותו של הקטין תהא בתחילת יום הדיונים, אלא אם יש מניעה 

 לעשות כן. יש למנוע ככל האפשר המתנת הקטין למתן העדות.

 

יסיים ככל האפשר את  קטין,חל בית המשפט בשמיעת עדותו של ה: עדות רציפה .ה

יום, ישמע בית לא הסתיימה עדותו באותו  .עדות ביום שבו החלההשמיעת 

המשפט ככל האפשר את עדותו ברציפות, יום אחר יום, ככל שהדבר עולה בקנה 

הורהו או לבקשת , קטיןהביוזמתו או לבקשת  ,בית המשפט. אחד עם טובתו

חוקר ילדים, יפסיק או ידחה את מתן העדות, אם סבר שמתן העדות ברציפות 

 .יומקשה על

 

פלילי באישום בגין ביצוע עבירת מין שנדון ככלל, בהליך : הרכב שופטים מעורב .ו

  .בבית המשפט המחוזי יהיה הרכב השופטים מעורב )שופטות ושופטים(

 [10.8.2021]תוקן ביום 

 

 מתן פסק דין במועד מוקדם ככל שניתן

: מערכת בתי המשפט מכירה בצורך ליתן פסק דין במועד מוקדם ככל פסק הדין . 8

יש לתוצאות משפטו ואף בתועלת התרפויטית שהניתן ומכירה בציפיית הקטין 
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הפסיכולוגית לאחר  והסתגלותבשיקומו של הקטין והמסייעת ב ,בסיום המשפט

 המשפט.

נוכח האמור, יעשה כל מאמץ ליתן את פסק הדין במועד הסמוך למועד סיום 

 המשפט.

 

 השופטת. הרשות של האינטרנט נוהל זה יפורסם באתר .9

 

 :להלן) (2017בספטמבר  6ט"ו באלול התשע"ז )זה ביום  נוהל של תחילתו מועד .10

החל בהם הליך גביית  שטרם ועומדים, הליכים תלויים על אף יחול והוא( התחילה יום

 עדות הקטין.

 

 

          (21.8.2017)באב התשע"ז  כ"טהיום,  

                 

 

 מרים נאור          
 בית המשפט העליון תנשיא       

 

 
 
 

16096817 
 
 


