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 חן שהוגש בהליך אחד לצורך הליך אחרבשימוש בתסקיר שירות מ 14.9

 א. שימוש בתסקיר שירות המבחן לעונש שהוגש בהליך פלילי אחד לצורך הליך פלילי אחר: 

 :קובעת 1תקנות סדר הדין הפלילי)א( ל28ה תקנ .1

גיע לידיו תסקיר לצורך הליך משפטי לא ישתמש בתסקיר או המי ש"

ת והחקירות האחרות שנמסרו לפי תקנות אלה ולא בתוצאות של הבדיקו

יגלה ידיעות שהגיעו לידו באמצעות התסקיר, אלא לצורך ההליך המשפטי 

 ."שבקשר אליו נמסר התסקיר

ניתן להשתמש  2כרזת דרכי ענישה )תסקיר קצין מבחן(א( ל3)1לפי סעיף על אף האמור,  .2

בהליך  נוגם לצורך גזירת דיי אחד בהליך פלילבתסקיר שהוכן לצורך גזירת דינו של הנאשם 

 הדבר נעשה בתוך שנים עשר חודשים ממועד הוצאת התסקיר. ובלבד שפלילי אחר, 

יחד עם זאת, אם מדובר בנאשם שהוא קטין, רצוי שלא להשתמש בתסקיר שקיים ספק לגבי  .3

 .לנוער מידת עדכונו ללא התייעצות מוקדמת עם קצין המבחן

 חן לעונש בהליך מעצר: ב. שימוש בתסקיר שירות המב

 -חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה א ל21תסקיר מעצר, שהוגש מכוח סעיף  לגבי .4

 :נקבע כי ,3מעצרים(

על פי הוראות  ,]...[ תסקיר מעצר לא ישמש תסקיר קצין מבחן לענין העונש"

 ."1977-לחוק העונשין, תשל"ז 37סעיף 

ן לצורך גזירת דינו של נאשם לצורך הליך מעצר תסקיר שהוכתובע לא ישתמש בדומה, אופן ב .5

 או בתיק פלילי אחר המתנהל נגדו. ,באותו תיק נאשםאותו נגד 

חשוב להקפיד על קיום הוראה זו הן משום החובה לשמור על צנעת הפרט של המסוקר, הן  .6

שום השיקולים השונים הנגזרים מסוג ההליך המשפטי ומאופי העבירה, והן כדי שלא לפגוע מ

באמון הגורמים שמהם מתקבל המידע המופיע בתסקיר, אמון אשר בזכותו נהנה קצין המבחן 

 .משיתוף הפעולה הדרוש לו להכנת התסקיר

                                                 
 .1200, ק"ת 1974-תקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד  1
לאכרזה מתייחס להוראה לפי סעיף  1סעיף  .567, ק"ת 1964-ענישה )תסקיר קצין מבחן(, התשכ"ד אכרזת דרכי  2

)שאינו תקף עוד(, שהסעיף המקביל לו כיום הוא  1954 –)ב( לחוק לתיקון דיני העונשין )דרכי ענישה), תשי"ד 19
 .  1977 –)א( לחוק העונשין, התשל"ז 38סעיף 

 .338, ס"ח 1996-מעצרים(, התשנ"ו -יות אכיפה חוק סדר הדין הפלילי )סמכו  3
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