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 לעריכת הסדר טיעוןעובר עבירה  נפגעבירור מצבו הרפואי של  9.2

 או לשלב הטיעון לעונש

  המסגרת הנורמטיבית:א. 

( החסד"פ)להלן:  19821 -]נוסח משולב[, התשמ"ב  ( לחוק סדר הדין הפלילי1)ב-)ב(187סעיף  .1

 קובע:

)ב( הרשיע בית המשפט נאשם בעבירות מין או בעבירות אלימות, רשאי הוא 

להורות לעובד ציבור, שמינה לעניין זה שר הרווחה והשירותים החברתיים, 

הנפגע(, ועל  –לערוך ולהגיש לו תסקיר על מצבו של הנפגע בעבירה )להלן 

 הנזק שנגרם לנפגע כתוצאה מן העבירה. 

( הרשיע בית משפט נאשם בעבירת אלימות שגרמה למותו של אדם, רשאי 1)ב

שמינה לעניין זה שר הרווחה והשירותים הוא להורות לעובד ציבור, 

החברתיים, לערוך ולהגיש לו תסקיר; תסקיר כאמור יתייחס למצבו של אחד 

או יותר מבני משפחתו של מי שהעבירה גרמה למותו ולנזק שנגרם לו 

כתוצאה מן העבירה, או למצבה של משפחתו כיחידה ולנזק שנגרם לה 

 של עובד הציבור;" כתוצאה מן העבירה, הכל לפי שיקול דעתו

 קובע:  (חוק נפגעי עבירה)להלן:  20012 –, התשס"א לחוק זכויות נפגעי עבירה )א(17סעיף  .2

( על 2)ג()8"נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שקיבל הודעה לפי סעיף 

של הסדר האפשרות שהתביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם או על פרטיו 

עה תגיע להסדר לסגירת תיק עם טיעון המתגבש עם הנאשם או שהתבי

החשוד או על פרטיו של הסדר לסגירת תיק המתגבש עם החשוד, זכאי 

שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו לפני התובע, לפני קבלת החלטה 

 בענין."

 )ב( לחוק זכויות נפגעי עבירה קובע:-)א(18סעיף  .3

בע, על כל נפגע עבירה זכאי למסור הצהרה בכתב לגוף החוקר או לתו")א( 

פגיעה ונזק שנגרמו לו בשל העבירה, לרבות נזק גוף, נזק נפשי או נזק לרכוש; 

מסר הנפגע הצהרה כאמור, זכאי הוא שהתובע יביא את הצהרתו לפני בית 

המשפט בדיון בענין גזר דינו של הנאשם, לפי הוראות פרק ה', סימן ז' לחוק 

                                                 
 .43 ס"ח  1
 .183ס"ח   2
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ין, לפי הוראות פרק ה' סדר הדין הפלילי או בדיון בענין נאשם שהוא קט

 לחוק הנוער.

אין בהגשת הצהרת נפגע לבית המשפט לפי הוראות סעיף קטן )א( כדי )ב( 

 .דר הדין הפלילילחוק ס 187לגרוע מהוראות סעיף 

 קובע: ,19773 –לחוק העונשין, התשל"ז  )ד(י40סעיף  .4

, הודה הנאשם בעובדות כתב 4(2"בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )ב()

ם, בין לאחר שמיעת הראיות ובין לפני כן, יכלול כתב האישום שבו האישו

 הודה את כל העובדות והנסיבות הקשורות בביצוע העבירה." 

 :מדיניות התביעהב. 

עבירה והנזק שנגרם לו הינם שיקולים מרכזיים שיש  נפגעמצבו הרפואי, הגופני והנפשי, של  .5

בפרט טיעונים לעונש. טיעון והן לפני שלב הלשקול, הן לפני קבלת החלטה בדבר עריכת הסדר 

עבירות ובשגרמו לנזק גופני או נפשי קשה,  עבירות מיןוהדברים בעבירות אלימות אמורים 

בחוק  קונקרטיותבהן הוענקו זכויות , ש(תעבורהשבעטיין נגרם מותו של אדם )כולל עבירות 

 . לנפגעי עבירהבקשר להגעה להסדר טיעון או לשלב טיעון לעונש  לנפגע עבירה

 נפגע העבירהאת מצבו של  יםמבטא ,בתיק יםהמצוינתונים והמסמכים הרפואיים ככלל, ה .6

שלב הטיעונים לעונש שלב ניהול משא ומתן לקראת הסדר טיעון או . החקירהשלב ב

ואז ניתן לקבל תמונה מלאה יותר לגבו מצבו הרפואי  ,מתקיימים בחלוף זמן משלב החקירה

של  במצבו הרפואי לרעה שינוילחול עלול  במקרים רביםירה וחומרת הפגיעה בו. של נפגע העב

אם הנזק כבר לקבוע אף ניתן  ,בשלב הטיעון לעונש או ההגעה להסדר טיעון ,ולעיתים, הנפגע

 .הינו קבוע או בר חלוף

את או הסדר הטיעון שאליו הגיעה התביעה תאמו בעבר אירע, כי העונש שנגזר על הנאשם  .7

התבסס על ש ,כתב האישוםניסוח נכון לשלב בעניין מצבו של נפגע העבירה ע הרפואי המיד

בדיעבד הסתבר כי בינתיים בעוד שבשלב החקירה,  ושנאספנתונים והמסמכים הרפואיים ה

 .והוחמר מצב

חמורות ת אלימות ו, בעבירגרם העבריין ,בתיקהחומר הרפואי המצוי לפיכך, במקרים שעל פי  .8

 נפגעלפגיעה גופנית ו/או נפשית קשה ב, חמורות מיןבעבירות דרכים( או ת ו)כולל תאונ

לקבל מידע עדכני בדבר מצבו של יפעל  –במידת האפשר והנדרש  – התובעראוי שהעבירה, 

                                                 
 . 2330ס"ח      3
, לבקשת אחד מהצדדים, להתיר להביא ראיות בעניין נסיבות ( קובע כי: "בית המשפט רשאי2סעיף קטן )ב()   4

הקשורות בביצוע העבירה בשלב הטיעונים לעונש, אם שוכנע כי לא היתה אפשרות לטעון לגביהן בשלב בירור 
 ."עיוות דין האשמה או אם הדבר דרוש כדי למנוע
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קבלת מידע עדכני עובר בחון . בדומה, יש להקבוע לטיעון לעונשלמועד הדיון הנפגע עובר 

בטרם שיחל לשקול אם יש מקום לפעול כך וי אף ורצ ,חתימה על הסדר טיעון עם הנאשםל

 .התובע במשא ומתן על הסדר כאמור

, בתיקים שעניינם עבירות מין או אלימות חמורות, הגיע מידע רפואי עדכני כאמור לידי תובע .9

נאשם להודות בעובדות כתב האישום )בין במסגרת הסדר ובין אם לאו(, ה ובחר ,כמפורט לעיל

כך שיכלול את העובדות והנסיבות  ,כתב האישום ות לתקן אתאת האפשר התובע יבחן

 . לחוק י)ד(40העדכניות הקשורות במצבו הרפואי של נפגע העבירה, כאמור בסעיף 

או מבן משפחתו, כבר בשלב מוקדם נפגע העבירה ניתן לבקש מ ,כדי להקל על ביצוע הנחיה זו .10

, נפגעיחול במצבו הרפואי של הש משמעותי של ההליכים, לעדכן את התובע לגבי כל שינוי

, במקרים , או לבקש מבית המשפטיםעדכנימסמכים וחומרים רפואיים  ולהעביר לו

 .לחסד"פ 187סעיף ור במאלהורות על הגשת תסקיר נפגע בהתאם ל המתאימים,

ראו גם הנחיה מספר  - שיש לשקול לקראת הגעה להסדר טיעוןנוספים לגבי שיקולים כלליים  .11

8.1.5 

                                                 
 )התשס"ח(. 8.1 פרקליט המדינההנחיות " הנחיות לעריכת הסדר טיעון"  5
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