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העדת נפגעי עבירות
מין בבתי המשפט

כללית

ז ' בשבט
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( ) 20.1.2021

י"א באדר
התשפ"א
( ) 1.3.2021

כללי

.1

ביום  13.2.2018מיני תי את הוועדה לבחינת הטיפול בנפגעי עבירות מין בהליך

הפלילי בראשותה של נשיאת בית המשפט המחוזי תל אביב בדימוס  ,השופטת ד' ברלינר ,
אשר התבקשה לבחון את הטי פול בנפגעי עבירות מין לכל אורך שרשרת האכיפה ולאתר,
לאפיין ולמפות קשיים שנפגעי עבירות מין חווים במערכות האכיפה השונות וכן בהליך
השיפוטי ולגבש פתרונות ישימים שיתנו מענה ראוי לצרכי הנפגעים.
.2

עבודת הוועדה התפרשה על פני כשנתיים ומסקנותיה הוגשו ביום . 31.12.2019

הוועדה המליצה  ,בין היתר ,לגבש נוהל נשיאת בית המשפט העליון שעניינו "סדרי דין
ביחס להעדת נפגעי עבירות מין " ה דומה במהותו לנוהל הנשיאה  1-17בעניין " סדרי
עבודה ביחס להעדת קטינים נפגעי עבירה" .על יסוד עבודת ה וועדה וממצאיה החלטתי
לפרסם נוהל זה.
מטרת הוראות הנוהל

מטרתו של ה נוהל היא ל הסדיר את נושא הע דת נפגעי עבירות מין בבית המשפט
.3
ו את יישום הוראות הדין בנושא זה ,בשים לב למאפייני עבירות אלה ולצרכי נפגעי
עבירות המין בהליך הפלילי.
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תחולת הוראות הנוהל
.4

האמור בנוהל זה יחול על נפגעי עבירות מין המנויות בתוספת הראשונה א' לחוק

זכויות נפגעי עבירה .
נוהל זה אינו בא לגרוע מהוראת כל דין  ,ובכלל זה מזכויות נפגעי עבירה .

הגדרות

.5

בהוראות נוהל זה :
"חוק זכויות נפגעי עבירה" – חוק זכויות נפגעי עבירה ,התשס"א – ; 2001
"תקנות זכויות נפגעי עבירה" – תקנות זכויות נפגעי עבירה ,התשס"ב – . 2002

מינוי איש קשר לתחום נפגעי עבירות מין

.6

לצורך מימוש זכותו של נפגע עבירה לקבל הגנה בבית המשפט ימונה בכל בית

משפט המזכיר הראשי או מי מטעמו כאיש קשר לתחום נפגעי עבירות מין  ,אשר תפקידו
הקצאת חדר או מקום המתנה ל נפגע עבירת המין לקראת העדות ,תיאום ה ליווי של נפגע
עבירת המין עם מאבטח משמר בתי המשפט מעת כניסתו להיכל המשפט ועד לעזיבתו
הבטוח ה ,וידוא מערכת היוועדות חזותית זמינה ותקינה וכן אפשרות צפייה בחדר נפרד
במשפט בטלוויזיה במעגל סגור  .ככל ש נציג התביעה יבקש לערוך סיור הכנה לנפגע
עבירת המין בבית המשפט ,יתאם את מועד הסיור מראש עם איש הקשר הנ"ל.
פ רטי ההתקשרות עם איש הקשר יפורסמו באתר הרשות השופטת.
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כללים לענין העדת נפגע עבירת מין בבתי המשפט

.7

מועד העדות – משפט אשר מעיד בו נפגע עבירת מין ייקבע במידת האפשר

ראשון מבין המשפטים הקבועים לאותו היום .עדותו של נפגע עבירת מין תהא בתחילת
יום הדיונים ,אלא אם יש מניעה לעשות כן  .יש למנוע ככל האפשר המתנתו של נפגע
עבירת מין למתן העדות.
.8

עדות רציפה – החל בית המשפט בשמיעת עדותו של נפגע עבירת מין  ,יסיים ככל

האפשר את שמיעת העדות ביום שבו החלה  .לא הסתיימה עדותו באותו יום ,ישמע בית
המשפט ככל האפשר את עדותו ברציפות ,יום אחר יום ,ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם
טובתו  .בית המשפט ,ביוזמתו או לבקשת נפגע עבירת המין  ,י דחה את מתן העדות ,אם
סבר שמתן העדות ברציפות מקשה עליו .
.9

הרכב שופטים מעורב – ככלל ,בהליך פלילי באישום בגין ביצוע עבירת מין שנדון

בבית המשפט המחוזי יהיה הרכב השופטים מעורב (שופטות ושופטים) .
. 10

מקום המתנת נפגע העבירה לעדות והפרדה מהחשוד ,הנאשם או הנידון – פנה נציג

התביעה  ,נפגע עבירת המין או מי מטעמו ,עד  24שעות לפני מועד הדיון ,בבקשה לת יאום
חדר או מקום המתנה  ,כאמור בתקנה ( 13א) לתקנות זכויות נפגעי עבירה ,יקצה איש
הקשר לתחום נפגעי העבירה בבית המשפט חדר או מקום המתנה מכבד ומוגן  ,שבו יוכל ו
נפגע העבירה  ,מקורביו או מלוויו להמתין עד לתחילת הדיון  .לחדר לא תותר כניסת
החשוד ,הנאשם או הנידון ,שלוחיו או מקורביו .בבית משפט שלא ניתן להקצות חדר או
מקום המתנה כאמור ,יתאם איש הקשר מקום המתנה שבסמוך אליו נמצא מאבטח של
משמר בתי המשפט ,שימנע ככל האפשר מגע או קשר בלתי נחוץ בין נפגע העבירה לבין
החשוד ,הנאשם או הנידון ,שלוחיו או מקורביו.
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ניתוק הקשר שבין נפגע עבירת המין ובין החשוד ,הנאשם ,הנידון או מי מטעמו –
א .נקבע מועד עדות נפגע עבירת מין בבית המשפט ,יתאם איש הקשר לתחום

נפגעי עבירות מין ליווי נפגע העבירה על ידי מאבטח של משמר בתי המשפט מעת כניסתו
להיכל המשפט ועד לעזיבתו הבטוחה .
ב .יש לנקוט בכלל האמצעים הדרושים על מנת למנוע כל מגע או קשר בלתי
נחוץ בין נפגע עבירת המין ובין החשוד ,הנאשם או הנידון ,או מי מטעמו.
ג .ב כל בית המשפט הדן בעניינים פליליים תהא זמינה מערכת של היוו עדות
חזותית תקינה ושמישה ,בין אם המערכת מצויה בבית המשפט עצמו ובין אם על ידי ניוד
המערכת מבית משפט אח ר בעת הצורך .
ד .בית המשפט ינקוט את מ רב האמצעים על מנת שלא יהיה צורך לעשות שימוש
בפרגוד החוצץ בין נפגע עבירת המין ובין החשוד ,הנאשם ,הנידון או מי מטעמו.
ה .ביקש נפגע עבירת המין  ,בא כוחו או הפרקליט המטפל בתיק כי נפגע העבירה
יצפה במהלך המשפט מבלי להיות נוכח באותו אולם עם הנאשם ,יקצה בית המשפט ,
ככל הניתן ,חדר נפרד לצפייה במשפט בטלוויזיה במעגל סגור ,וזאת בכפוף להוראות
הדין  ,לאחר שהעיד ובהקפדה על כללי איסור הפרסום.
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הוראות כלליות בניהול תיקי עבירות מין

. 12

ניהול הליכים בזמן סביר – מערכת בתי המשפט מודעת לקושי הנפשי הכרוך

בהמתנה לעדות ב תיק עבירת מין ולצורך להקל ככל הניתן על נפגעי העבירה ולסייע
בשיקומם .לפיכך ,וכאמור בסעיף  12לחוק זכויות נפגעי עבירה ,יש לעשות מאמץ לנהל
את תיקי עבירות מין בתוך זמן סביר ,ובכל ל זה לסיים את שמיעת עדותו של נפגע עבירת
מין במועד מוקדם ככל הניתן .זאת ,תוך שמירה על זכויות הנאשם וקיום הליך הוגן.
.13

מתן פסק דין במועד מוקדם ככל שניתן – מערכת בתי המשפט מכירה בצורך ליתן

פסק דין במועד מוקדם ככל הניתן ומכירה בציפיית נפגע עבירת המין לתוצאות משפטו
ואף בתועלת התרפויטית שיש בסיום ה משפט ,המסייעת בשיקומו של הנפגע
ובהסתגלותו הפסיכולוגית לאחר המשפט .נוכח האמור ,יעשה כל מאמץ ליתן את פסק
הדין במועד הסמוך למועד סיום המשפט .
. 14

נוהל זה יפורסם באתר האינטרנט של הרשות השופטת.

מ ועד תחילתו של נוהל זה ביום י"ז ב אדר התשפ"א (  1במרץ  , ) 2021והוא יחול
. 15
גם על הליכים תלויים ועומדים ,שטרם החל בהם הליך גביית עדות נפגע עבירת המין.
היום ,ז ' בשבט התשפ"א (  20בינואר . ) 2021

אסתר חיות
נשיאת בית המשפט העליון
161569
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