
 

 

  40440040סימוכין: 
 (444455)מס' פנימי: 

 /א'795-כנספח מס' 
 (2042/19)פ/

 

 

 

 2410–(, התשע"ה11 הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה )תיקון מס'

 

 

י"ז בכסלו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום  זוהצעת חוק 

 .וועדת החוקה חוק ומשפטוהועברה ל (,5440דצמבר ב 4) התשע"ה

 

 

לקריאה השנייה ולקריאה  –הסתייגויות  ללא –הצעת החוק מוגשת  

 (.5440דצמבר ב 44) י"ח בכסלו התשע"ההשלישית ביום 

 

 בקשות רשות דיבור. הוגשולהצעת החוק 

 

 

 

   יפעת קריב, דוד צור, משה מזרחי : חברי הכנסתיוזמים
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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

 /א'795-נספח מס' כ
 (2042/19)פ/

 

 

 2410–(, התשע"ה9חוק זכויות נפגעי עבירה )תיקון מס'

 

 5444–עבירה, התשס"א בחוק זכויות נפגעי .4 א40הוספת סעיף 
1

 יבוא: 40, אחרי סעיף 

"זכות נפגע עבירת   

מין לבחור את מין 

 החוקר

נפגע עבירת מין זכאי לבחור את מין  )א( א.40

החוקר, והוא ייחקר כאמור בהתאם לבקשתו, 

 אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

הקצין הממונה סבר כי מטעמים  (4)       

להיענות מיוחדים שיירשמו לא ניתן 

 לבקשה;

החוקר האחראי על חקירת העבירה  (5)       

סבר כי מטעמים מיוחדים שיירשמו יש בכך 

כדי לפגוע בחקירה, ובשל דחיפות העניין לא 

 של הקצין הממונה. עמדתוניתן לקבל את 

לא נענתה בקשתו של נפגע העבירה מאחד  )ב(      

(, ייחקר 5( או )4הטעמים המנויים בסעיף קטן )א()

הנפגע בנוכחות שוטר או עובד הגוף החוקר בן 

 נכחהמין שביקש הנפגע כי יחקור אותו, אם 

, ונפגע העבירה מעוניין במקום החקירה באותה עת

 בכך.

תחילת החקירה, יידע החוקר את נפגע ב )ג(      

 העבירה בדבר זכותו כאמור בסעיף קטן )א(."

עבירה בחוק  –"עבירת מין"  ,לעניין זה )ד(      

 לתוספת הראשונה 4או  5 בפרטהעונשין המנויה 

לחוק למניעת הטרדה מינית,  4ועבירה לפי סעיף 

 ."4445–התשנ"ח

                                                                    
 .440; התשע"ב, עמ' 451"ח התשס"א, עמ' ס 1
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והוראת  תחילה

 מעבר

(, ואולם עד 5445בינואר  4תחילתו של חוק זה ביום י"ד בטבת התשע"ח ) .5

אותו מועד יפעל גוף חוקר בהתאם להוראות חוק זה, ככל הניתן, בהתאם 

 לנהליו.

 
*************************************************************************************** 
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 /א'795-נספח מס' כ
 (2042/19)פ/

 

 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 2410–(, התשע"ה11 נפגעי עבירה )תיקון מס' כויותחוק זלהצעת 

 
 

 הסתייגויות

 אין הסתייגויות

 

*************************************************************************************** 

 

 בקשות רשות דיבור

אברהם מיכאלי, נסים יפעת קריב, דב ליפמן, דוד צור, דב חנין, קארין אלהרר, אילן גילאון, חברי הכנסת 

 זאב

 

*************************************************************************************** 

 


