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 זכויות נפגעי עבירה

 (לעבירות מסוג עוון או פשע)זכאויות שמתייחסות  דע את זכויותיך !

  לכך שמי שמטפל בתלונה שלך ובהליכים בקשר לפגיעה בך ינהג בך  זכאיאתה

 תוך התחשבות, שמירה על כבודך, הגנה על פרטיותך ובתוך זמן סביר.

  להגנה ככל הניתן מפני החשוד או הנאשם וכן מפני קרובים שלו או  זכאיאתה

אנשים מטעמו. אם אתה חושש מפגישה עם מי שפגע בך בבית המשפט, תוכל 

שעות לפני הדיון ולבקש לחכות עד  24-להתקשר למשמר בתי המשפט כ

 תחילת הדיון באזור נפרד. 

  וזרים לנפגעי עבירה. לכך שיתנו לך מידע על שירותים וארגונים שע זכאיאתה

 שירותי הסיוע מופיעים בסוף העלון.חלק ממספרי הטלפון של 

 לכך שיסבירו לך מה הם בד"כ השלבים בהליך הפלילי ואיך בד"כ  זכאי אתה

 מטפלים בתלונה על פגיעה.

  לקבל מידע על השלב שבו נמצא ההליך הפלילי בקשר לעבירה  זכאיאתה

 יסביר לך איך תוכל לקבל מידע זה. שממנה נפגעת. החוקר שמטפל בתלונה 

  בחלק מהמקרים מחליט החוקר או התובע להפסיק לחקור או לא להעמיד

לדין אף אדם בקשר לעבירה שממנה נפגעת. החלטה כזו נקראת גם החלטה 

 זכאי לקבל הודעה על כך, ואתה זכאי לסגור את התיק. במקרה כזה אתה

רר על ההחלטה. בהודעה על לבקש לחדש את הטיפול בתיק, כלומר להגיש ע

 סגירת התיק יסבירו לך למי תוכל להגיש את הערר.

  אם תובע החליט להעמיד לדין את מי שפגע בך, הוא יגיש לבית המשפט כתב

 זכאימתאר במה מאשימים את אותו אדם. במקרה זה אתה מסמך האישום, 

ים לקרוא את כתב האישום ולקבל העתק ממנו לפי התנאים והמגבלות שכתוב

 בחוק ובתקנות. 

  כשבית המשפט מקיים דיון בקשר לעבירה, בד"כ מותר לכל אדם להיכנס

לאולם בית המשפט ולשמוע את הדיון. לפעמים, בית המשפט מחליט לא 

לאפשר לקהל להיכנס לדיון, כלומר לקיים דיון בדלתיים סגורות. במקרה 

ם נוסף שילווה להיכנס לאולם ולצרף אלייך אד זכאיכזה, אתה כנפגע עבירה 

 אך יהיו מקרים יוצאים מהכלל שבהם יוחלט אחרת.  ,אותך

  לכתוב לבית המשפט מסמך שבו תפרט אילו פגיעות ונזקים גרמה  זכאיאתה

לך העבירה. מסמך זה נקרא "הצהרת נפגע". את ההצהרה עליך למסור לחוקר 

או לתובע שמטפלים בתיק והתובע יגיש אותה לבית המשפט אחרי שהוא 

שיע את הנאשם. עליך לדעת שהנאשם או הסנגור שלו יוכלו אם ירצו לחקור יר

 אותך בבית המשפט על דברים שכתבת בהצהרה. 

  אם בית המשפט מחליט להרשיע אדם בעבירה שממנה נפגעת, התובע יכול

לבקש מבית המשפט לחייב את אותו אדם לשלם לך כסף כפיצוי על הפגיעה 

 בך, בנוסף לעונש. 

 ליך הפלילי תוכל להגיש תביעה אזרחית נגד מי שפגע בך כדי לקבל במקביל לה

פיצוי על הפגיעה. תביעה אזרחית אפשר להגיש בלי קשר להליך הפלילי אבל 

אם אדם הורשע תוכל לבקש שאותם שופטים ידונו גם בתביעה האזרחית שלך 

 נגדו. 

 -גםזכאי אם נפגעת מעבירת מין או אלימות כהגדרתה בחוק, הנך 

 ישאלו אותך במשטרה או בבית המשפט על ההתנהגות וההרגלים שלך  שלא

 בנושא מין אלא אם אלו שאלות שמותר לשאול עפ"י חוק.

  שבזמן שאתה נחקר במשטרה יהיה אתך אדם נוסף שילווה אותך וייתן לך

 אינו פוגע בחקירה.   הליוויהרגשה טובה יותר, כל עוד 

 שממנה נפגעת ושולח אותו  אם בית המשפט מחליט להרשיע אדם בעבירה

לבית הסוהר, אתה זכאי לדעת מתי הוא נכנס לבית הסוהר, מתי הוא יוצא 

לחופשה, מתי הוא משתחרר וכן לקבל הודעה במקרה שהוא ברח. בנוסף, 
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אתה זכאי לכתוב לוועדת השחרורים מה דעתך על האפשרות שהאסיר 

ינה אתה גם ישוחרר בשחרור מוקדם ואם האסיר ביקש חנינה מנשיא המד

 זכאי לכתוב לנשיא המדינה מה דעתך בעניין זה.

 -גם זכאי כהגדרתה בחוק הנך חמורה אם נפגעת מעבירת מין או אלימות

  והסנגור שלו לא יקבלו את הכתובת שבה אתה גר ועובד ואת מספרי שהנאשם

הטלפון שלך, אלא אם מדובר במקרים שבהם החוק מרשה להעביר להם את 

 הפרטים האלה.

 קבל הודעה על כך שהאדם החשוד או הנאשם בפגיעה בך נעצר ע"י המשטרה ל

 או שוחרר לביתו.

  ,במקרים מסוימים רשאי היועץ המשפטי לממשלה, או מישהו אחר בשמו

לעצור את הטיפול בתיק למשך תקופה או בכלל, למרות שכבר הוגש כתב 

את  אם יש כוונה לעכבאישום. החלטה כזאת נקראת "עיכוב הליכים". 

ההליכים נגד מי שנאשם בעבירה שממנה נפגעת, אתה זכאי לכתוב למי שעומד 

 להחליט בעניין מה דעתך על כך. 

  במקרים מסוימים התובע והנאשם מגיעים להסכמה בניהם למשל שהנאשם

יודה שהוא ביצע את העבירה והתובע יבקש מבית המשפט עונש מסוים. 

זה כפוף לאישור בית המשפט. הסכמה כזאת נקראת "הסדר טיעון" והסדר 

אם יש כוונה להגיע להסדר טיעון עם הנאשם בעבירה ממנה נפגעת, אתה זכאי 

 לכתוב לתובע מה דעתך על כך.

  אם נפגעת מעבירת מין ובית המשפט החליט להרשיע אדם בשל הפגיעה בך

תוכל לבקש מבית המשפט שיאסור על אותו אדם לגור או לעבוד במקום 

גורים או העבודה שלך אם קרבה כזו תגרום לך נזק נפשי שקרוב למקום המ

 רציני. 

 מידע נוסף נמצא גם באתרי האינטרנט הבאים:

 www.justice.gov.ilמשרד המשפטים    www.police.gov.ilמשטרת ישראל 

 לנפגעי עבירות שירותי סיוע

 קווי חירום כלליים

 100משטרה 

 101מגן דוד אדום 

 1201עזרה ראשונה נפשית  -ער"ן

 

 טיפול רפואי

באפשרותך לפנות לקופות החולים ולתחנות לבריאות הנפש באזור המגורים 

 לקבלת סיוע רפואי ונפשי,  בהתאם לסל הבריאות. 

 

 מחלקות לשירותים חברתיים

באפשרותך לפנות לקבלת סיוע מהמחלקה לשירותים חברתיים ברשות 

 המקומית, שם יוכלו להפנות אותך לשירותי סיוע מקומיים נוספים. 

 

   1-700-50-12-01   )של אש"ל וער"ן( "קו לזקן"

 * 2022      מרכזי ייעוץ, מידע והכוונה לקשיש

  03-6783088גן   -רמת

 

, אוניברסיטת בר אילן ,וניצולי שואה לזקניםהקליניקה לסיוע משפטי 

, 03-5317812  מעניקה ליווי בהליך הפלילי לנפגעי עבירה זקנים. טל'

elderly.law@biu.ac.il 

 

 מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות עבירה מינית 

 1202קו לנשים  

 1203קו לגברים 
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