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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק בתי המשפט )תיקון מס' 90( )מינוי מומחה מטעם בית 
המשפט(, התשע"ז-2017

בחוקבתיהמשפט]נוסחמשועב[,התשמ"ד-11984)עהען-החוקהעיקרי(,אחריסעיף1עהוספתסעיף108א
108יבוא:

מומחה עהביא צד כע רשאי האזרחי בהעיך  סעיפים
יש ואועם התביעהע עיעת עהוכחת מטעמו  1 ו־2

בית עהסמכת הצדקה קיימת שבהם מקרים 
המשפטהדןבתביעהאזרחית,עמנותמומחהמטעמו,חעף
הגשתחוותדעתמומחיםמטעםהצדדיםעכך,עמשע,בחוק
הפיצוייםענפגעיתאונתדרכים,התשע"ה-1975,וכןבחוק

ביתהמשפטעעניינימשפחה,התשנ"ה-1995ע

הטעמיםהמצדיקיםעהסמיךאתביתהמשפטעמנות
מומחהמטעמועשוייםעהיותטעמיםשוניםהכרוכיםבין
השארבסוגהתביעה,במאפייניהתובעאוביעיעותההעיך

המשפטי,קיצורואוחיסכוןבהוצאותהצדדיםע

בתי חוק את עתקן החוק, עהצעת 1 בסעיף מוצע,
התשמ"ד-1984)עהען-החוק(, משועב[, ]נוסח המשפט
עשר כעעית הסמכה המוצע, 108א)א( בסעיף ועקבוע
מיוחדות הוראות סדריהדין המשפטיםעקבועבתקנות
עענייןמינוימומחהמטעםביתהמשפטבענייניםהמנויים
בתוספתהחמישיתעחוק,כנוסחההמוצעבסעיף2עהצעת
כי המוצע, 108א)ב( בסעיף עקבוע, מוצע בנוסף החוקע
במקריםשבהםנקבעותקנותכאמורוביתהמשפטהורה
עעמינוימומחהמטעמו,עאיהיהבעעדיןרשאיעהביא
עדותמומחהנוספתעעעדותזו,אעאברשותביתהמשפט,

מטעמיםמיוחדיםשיירשמוע

עעפיהתוספתהחמישיתבנוסחההמוצעבסעיף2
עהצעתהחוק,שרהמשפטיםיהיהמוסמךעקבועהוראות
מיוחדותעענייןמינוימומחהמטעםביתהמשפטבתביעה
שהורשע העבריין כנגד מין עבירת נפגע שע אזרחית
בביצועהעבירהבו,בכעהנוגעעמצבוהרפואישעהתובע

)נפגעעבירתהמין(ע

נפגעעבירהשניזוקבעבירהאשרנוהעבשעההעיך
העבריין נגד עהגיש זכאי בהרשעה, שהסתיים פעיעי
תביעתנזיקיןעפיצוייםבעבורנזקיםאעהעתביעהכאמור
77עחוק,כתביעה יכועהעהיותמוגשתבהתאםעסעיף
אזרחיתנגררתעפעיעים,אםהוגשהבתוך90ימיםמהמועד
שבוהפךפסקהדיןהפעיעיעחעוטעמשמעותהדברהיא,
כירואיםבנתבעכמישאחריותועמעשיםנושאהתביעה
הוכחהבמשפטהאזרחיבמידההנדרשת,נוכחהממצאים
במשפטהפעיעי,ואיןצורךעהוכיחאותםשניתעאפשרות
נוספתהעומדתבפנינפגעהעבירה,היאבהגשתתביעה
והמסקנות הממצאים במהעכה אשר "רגיעה", אזרחית
שנקבעובמשפטהפעיעיבעניינושעהמורשעיהיוקביעים

כראיהעכאורהעאמורבהםבמשפטהאזרחי,וזאתבהתאם
עסעיף42עפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשע"א-1971ע

ירצה אם ההעיכים, סוגי בשני כיום, הדין פי עע
נפגעעבירתהמיןעהוכיחבמשפטכינגרםעונזקממוני
כתוצאהמןהעבירה)פיזיאונפשי(,יידרש,ככעתובעאחר,
עצרףעתביעתוחוותדעתמומחה,וזותהיהמבוססתעע
בדיקהאישיתשעועעידיהמומחהועעמידעאישימפורט
ורגיששמסרעוענוסףעעכך,הנתבע,שהואהעברייןהפוגע
התובע רשאיעדרושכי יהיה הפעיעי, בהעיך שהורשע

יעמודעבדיקהשעמומחהמטעמוע

נפגעיעבירותמיןהוכרובפסיקהובחקיקה)עמשע
כקבוצת התשס"א-2001(, עבירה, נפגעי זכויות בחוק
נפגעיםבעעיייחודיותומאפייניםטיפוסיים,המצדיקים
מענהמשפטיומערכתימיוחדעעבירותמין,מעצםטבען,
כועעותיסודמשמעותישעפגיעהבאוטונומיהשעאדם
עעגופוועעחירותו,וערובמביאותעתחושתאובדןשעיטה
שעהנפגעעעחייוועעצנעתפרטיותועמאפייניםייחודיים
אעהמשעיכיםגםעעאפשרותהגשתהשעתביעהאזרחית

עפיצוייםנגדהפוגעע

פנייהשענפגעעבירתמיןעמומחה,עצורךביצוע
)נפשיתאוגופנית(והערכהושערוךשעהנזקים בדיקה
משמעותיים בקשיים כרוכה עו, שנגרמו הטווח ארוכי
מבחינתהנפגעענפגעיעבירותאעהסובעיםבאופןמיוחד
מטראומהנפשיתהקשורהבחיעועכבודםעעידיהעבריין,
תחושתאובדןשעיטהעעגופםועעחירותםוחוויהשע
העדרמרחבאישיבר־הגנהעבקרבנפגעיםאעהמוכרים
קשרים מיצירת הימנעות חרדה, שע נפשיים תסמינים
הביטחון בתחושת פגיעה אמון, במתן קושי חברתיים,
האישיועודעמצבוהנפשישעהנפגעעשויעהיותמורכב
עודיותרעאחרניהועהעיךפעיעי,שהואכשעעצמואירוע
הנפגע, מבחינת מורכבות חוויות כועע אשר מתמשך,
שע מחדש חוויה אחרים, בפני חשיפה שע בהיבטים
האירועהפוגעני,מפגשעםהפוגעועודעעעכן,בנקודת
הזמןשעאחרתוםההעיךהפעיעי,צפויכינפגעעבירתמין
יחשושמפניהתמודדותמשפטיתנוספת,עאכעשכןכזו
הכרוכהבחשיפהעפניכמהמומחיםופירוטעפניהםשע

כעעהנזקיםשנגרמועוע

נוכחקשייםאעהמוצעעייצרמנגנוןשיקעעענפגעי
כאמורע תביעות עהגיש זכותם את עממש מין עבירות
המשפט, בית מטעם מומחה מינוי הוא המוצע הפתרון

ס"חהתשמ"ד,עמ'198;התשע"ז,עמ'695ע 1

ר ב ס ה י  ר ב ד



1145 הצעותחוקהממשעה9ע11,ב'בתמוזהתשע"ז,2017ע6ע26

"מינוימומחה
מטעםביתהמשפט

בתקנותסדרידיןעפיסעיף108,רשאישרהמשפטים108אע )א(
עקבועהוראותמיוחדותעענייןמינוימומחהמטעםבית
המנויים בעניינים בכתב דעתו את יחווה אשר המשפט

בתוספתהחמישיתע

מינהביתהמשפטמומחהמטעמובהתאםעתקנותעפי )ב(
סעיףקטן)א(,עאיהיהרשאיבעעדיןעהביאעדותנוספת
שעמומחהעענייןהנדון,אעאברשותביתהמשפטמטעמים

מיוחדיםשיירשמוע

שרהמשפטים,באישורועדתהחוקהחוקומשפטשע )ג(
הכנסת,רשאי,בצו,עשנותאתהתוספתהחמישיתע"

הוספתתוספת
חמישית

אחריהתוספתהרביעיתעחוקהעיקרייבוא:2ע

"תוספת חמישית

)סעיף108א(

מצבוהרפואישעהתובעבתביעהאזרחיתבשעעבירתמין;עענייןזה- 1ע

"תביעהאזרחית"-תביעהאזרחיתהנגררתעהרשעהבפעיעיםכאמורבסעיף77,
אומשפטאזרחישהוגשבוכראיהפסקדיןחעוטבמשפטפעיעיעפיסעיף

42אעפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשע"א-21971;

התשע"ז-1977ע העונשין, עחוק י' בפרק ה' סימן עפי עבירה - מין" "עבירת
שהנתבעביצעכעפיהתובעוהורשעבהע"

"מינוימומחה
מטעםביתהמשפט

בתקנותסדרידיןעפיסעיף108,רשאישרהמשפטים108אע )א(
בית עקבועהוראותמיוחדותעענייןמינוימומחהמטעם
המנויים בעניינים בכתב דעתו את יחווה אשר המשפט

בתוספתהחמישיתע

מינהביתהמשפטמומחהמטעמובהתאםעתקנותעפי )ב(
סעיףקטן)א(,עאיהיהרשאיבעעדיןעהביאעדותנוספת
שעמומחהעענייןהנדון,אעאברשותביתהמשפטמטעמים

מיוחדיםשיירשמוע

שרהמשפטים,באישורועדתהחוקהחוקומשפטשע )ג(
הכנסת,רשאי,בצו,עשנותאתהתוספתהחמישיתע"

הוספתתוספתאחריהתוספתהרביעיתעחוקהעיקרייבוא:2ע
חמישית

"תוספת חמישית

)סעיף108א(

מצבוהרפואישעהתובעבתביעהאזרחיתבשעעבירתמין;עענייןזה- 1ע

"תביעהאזרחית"-תביעהאזרחיתהנגררתעהרשעהבפעיעיםכאמורבסעיף77,
אומשפטאזרחישהוגשבוכראיהפסקדיןחעוטבמשפטפעיעיעפיסעיף

42אעפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשע"א-21971;

התשע"ז-1977ע העונשין, עחוק י' בפרק ה' סימן עפי עבירה - מין" "עבירת
שהנתבעביצעכעפיהתובעוהורשעבהע"

וקביעהכיעאתותרהבאתחוותדעתמומחהמטעםאחד
מהצדדים,אעאמנימוקיםמיוחדיםשיירשמואםמצאבית
המשפטשטעמיםאעהגובריםבנסיבותהענייןעעהצורך
עהגןעענפגעעבירתהמיןמפניבדיקהוחשיפהנוספות
עפנימומחהנוסףעכך,מינויהמומחהמטעםביתהמשפט
ימנעאתהצורךשעהתובעעהיבדקבידיכמהמומחים
שוניםויבטיחכיהמומחהיהיהמומחהאובייקטיביבעע
הוא כי סבור המשפט שבית עעניין, הצריכה מומחיות
המומחההמתאיםבנסיבותהענייןעמתןחוותדעתעפתרון
זהמאזןביןהצורךעתתמענהעקשייםשהוצגוועהקעעע
החסמיםמפניהגשתתביעותשענפגעיעבירותמין,עבין

זכויותיושענתבעבהעיךאזרחיע

יצויןכיהתיקוןהמוצעעועהבקנהאחדעםעקרונות
המשפטהעברי,הןמשוםההגנהעעכבודושעהתובע
והמגמהעהמעיטככעהאפשרבפגיעהבכבודוכךשייחסכו

זאת מביכים, אינטימיים בעניינים חקירות ריבוי ממנו
בהתאםעכעע"גדועכבודהבריות")תעמודבבעי,ברכות
יטע"ב(והןמשוםשככעעעפיהמשפטהעבריעדיףמומחה

שאינומוטהע

שר את עהסמיך מוצע המוצע, 108א)ג( בסעיף
המשפטים,באישורועדתהחוקהחוקומשפט,עשנותבצו
אתהתוספתהחמישיתובכעעזהעקבועענייניםנוספים
)מעבדמצבוהרפואישעהתובעבשעעבירתמין(שעגביהם
מיוחדות הוראות הדין סדרי בתקנות עקבוע ניתן יהיה

עענייןמינוימומחהמטעםביתהמשפטע

הדרישהעקבועאתרשימתהענייניםשעעיהםיחוע
ההסדרבתוספתעחוקנעוצהבכךשככעעבעעדיןרשאי
עהוכיחאתטענותיובאמצעותחוותדעתמטעמווכדי
שהמחוקקיחרוגמכעעזההואנדרשעבחוןאתהטעמים

המצדיקיםזאתעגביכעענייןוענייןע

דינימדינתישראע,נוסחחדש18,עמ'421ע 2
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