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חוק זכויות נפגעי עבירה )תיקון מס' 5(, התשס"ח-2008*

בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 17 - 1 תיקון סעיף 17

)1( האמור בו יסומן ")א(" ובו, אחרי "עם הנאשם" יבוא "או על פרטיו של הסדר טיעון 
המתגבש עם הנאשם", והמילים "בענין זה" והסיפה החל במילים "אלא אם כן קבע" 

- יימחקו;

)2( אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")ב( זכויותיו של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה לקבל הודעה על פרטיו 
 של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם ולהביע עמדה בעניין זה כאמור בסעיף

נפגע  ביקש  כן  אם  אלא  להלן,  המפורטות  העבירות  לגבי  יחולו  לא  )א(,  קטן 
העבירה להביע את עמדתו לעניין פרטיו של הסדר הטיעון:

בן  הוא  העבירה  נפגע  אם  העונשין,  לחוק   192 סעיף  לפי  )1( עבירה 
ב'  בחלק  כהגדרתו   - משפחתו"  "בן  זו,  בפסקה  הנאשם;  של  משפחתו 

לתוספת ראשונה א';

)2( עבירה לפי סעיף 382)ב( או )ג( לחוק העונשין 

)ג( נפגע עבירת מין או אלימות חמורה המפורטת בתוספת ראשונה ב', שקיבל 
הודעה לפי סעיף 8)ג()2( על פרטיו של הסדר טיעון שהתגבש עם הנאשם, זכאי 
להביע את עמדתו לעניין הסדר הטיעון לפני הגורם המאשר, בעל פה או בכתב, 
על פי בחירתו, טרם קבלת ההחלטה על הסדר הטיעון; בסעיף קטן זה, "גורם 
מאשר" - פרקליט מחוז או ממונה בכיר בפרקליטות שפרקליט המחוז הסמיכו 

לעניין זה 

)ד( בדיון לגבי כתב אישום בעבירת מין או אלימות חמורה, שבו מציג התובע 
לפני בית המשפט הסדר טיעון שאליו הגיע עם הנאשם, יברר בית המשפט האם 
קוימו הוראות חוק זה לעניין זכויותיו של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה 
לפי סעיף זה, לרבות האם הובאו פרטיו של הסדר הטיעון המוצג לפניו, כאמור 

בסעיף זה, לפני נפגע עבירה כאמור 

)ה( הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ג( יחולו, אלא אם כן קבע פרקליט המחוז 
או ראש יחידת התביעות במשטרה, לפי העניין, כי יש בכך כדי לפגוע באופן 

ממשי בניהול ההליך 

)ו( השרים יקבעו את המועדים והדרכים למימוש זכויותיו של נפגע העבירה 
לפי סעיף זה "

הוספת תוספת 
ראשונה ב' 

אחרי תוספת ראשונה א' לחוק העיקרי יבוא:2 

"תוספת ראשונה ב'

)סעיף 17)ג((

עבירות בחוק העונשין 

1  עבירות לפי סעיפים 298, 300 ו–305 

2  עבירה לפי סעיף 329 

2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )30 ביוני  התקבל בכנסת ביום כ"ז בסיוון התשס"ח   *
הכנסת - 200, מיום כ"א בשבט התשס"ח )28 בינואר 2008(, עמ' 136 

ס"ח התשס"א, עמ' 183; התשס"ז, עמ' 6   1
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3  עבירות לפי סעיפים 345 ו–347)ב( 

4  עבירות לפי סעיפים 369, 370, 371, 372, 373, 374 ו–374א 

5  עבירה לפי סעיף 402 "

תיקון התוספת 
השלישית

בתוספת השלישית לחוק העיקרי, בפרט 4 - 3 

)1( האמור בו יסומן ")א(", ובו, במקום "סעיף 17" יבוא "סעיף 17)א(";

)2( אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")ב( פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם, והודעה על זכותו של נפגע 
העבירה להביע את עמדתו לעניין פרטיו של הסדר הטיעון האמור לפי הוראות 

סעיף 17)א(, למעט בעבירות המפורטות בסעיף 17)ב( 

)ג( בעבירות המנויות בתוספת ראשונה ב' - פרטיו של הסדר טיעון שהתגבש 
עם הנאשם, והודעה על זכותו של נפגע העבירה להביע את עמדתו לעניין הסדר 

הטיעון בפני גורם מאשר, לפי הוראות סעיף 17)ג( " 

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו 4 תחילה

ט ר מ ל ו א ד  ו ה א
ראש הממשלה

ר ט כ י ד י  ב א
השר לביטחון פנים

ן מ ד י ר פ ל  א ני ד
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש

נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד

יושבת ראש הכנסת

חוק חג הסיגד, התשס"ח-2008*

כ"ט בחשוון - חג 
הסיגד

)א( הכנסת מכריזה בזה על יום כ"ט בחשוון כעל חג הסיגד, שיוחג מדי שנה בשנה 1 
כחג המדינה וייקרא בשם "חג הסיגד"; חל כ"ט בחשוון בשבת, יוחג חג הסיגד ביום 

חמישי שלפניו 

)ב( חג הסיגד הוא יום בחירה; בסעיף זה, "יום בחירה" - יום שהבחירה בידי העובד 
לצאת בו לחופשה או לעבוד; בחר העובד ביום כיום חופשה, יובא היום במניין ימי 

החופשה שלו 

)ג( שר החינוך יקבע פעילויות חינוכיות שייוחדו לחג הסיגד 

שר המדע התרבות והספורט יורה על קיום עצרת מרכזית לפתיחת חג הסיגד 2 עצרת מרכזית

הוראות לעניין 
עובדים

שר התעשיה המסחר והתעסוקה, לאחר התייעצות עם שר המדע התרבות והספורט, 3 
רשאי לקבוע את סוגי העובדים ואת סוגי העבודות והשירותים שאין להפסיקם בחג 

הסיגד, וכן רשאי הוא לקבוע את השעות וההסדרים שיחולו ביום זה 

2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )30 ביוני  התקבל בכנסת ביום כ"ז בסיוון התשס"ח   *
הכנסת - 225, מיום כ"ד באדר ב' התשס"ח )31 במרס 2008(, עמ' 280 

3  עבירות לפי סעיפים 345 ו–347)ב( 

4  עבירות לפי סעיפים 369, 370, 371, 372, 373, 374 ו–374א 

5  עבירה לפי סעיף 402 "

תיקון התוספת בתוספת השלישית לחוק העיקרי, בפרט 4 - 3 
השלישית

)1( האמור בו יסומן ")א(", ובו, במקום "סעיף 17" יבוא "סעיף 17)א(";

)2( אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")ב( פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם, והודעה על זכותו של נפגע 
העבירה להביע את עמדתו לעניין פרטיו של הסדר הטיעון האמור לפי הוראות 

סעיף 17)א(, למעט בעבירות המפורטות בסעיף 17)ב( 

)ג( בעבירות המנויות בתוספת ראשונה ב' - פרטיו של הסדר טיעון שהתגבש 
עם הנאשם, והודעה על זכותו של נפגע העבירה להביע את עמדתו לעניין הסדר 

הטיעון בפני גורם מאשר, לפי הוראות סעיף 17)ג( " 

תחילהתחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו 4 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה א
ראש הממשלה

ר ט כ י ד י  ב א
השר לביטחון פנים

ן מ ד י ר פ ל  א ני ד
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש

נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד

יושבת ראש הכנסת

חוק חג הסיגד, התשס"ח-2008*

)א( הכנסת מכריזה בזה על יום כ"ט בחשוון כעל חג הסיגד, שיוחג מדי שנה בשנה 1 
כחג המדינה וייקרא בשם "חג הסיגד"; חל כ"ט בחשוון בשבת, יוחג חג הסיגד ביום 

חמישי שלפניו 

כ"ט בחשוון - חג 
הסיגד

)ב( חג הסיגד הוא יום בחירה; בסעיף זה, "יום בחירה" - יום שהבחירה בידי העובד 
לצאת בו לחופשה או לעבוד; בחר העובד ביום כיום חופשה, יובא היום במניין ימי 

החופשה שלו 

)ג( שר החינוך יקבע פעילויות חינוכיות שייוחדו לחג הסיגד 

עצרת מרכזיתשר המדע התרבות והספורט יורה על קיום עצרת מרכזית לפתיחת חג הסיגד 2 

שר התעשיה המסחר והתעסוקה, לאחר התייעצות עם שר המדע התרבות והספורט, 3 
רשאי לקבוע את סוגי העובדים ואת סוגי העבודות והשירותים שאין להפסיקם בחג 

הסיגד, וכן רשאי הוא לקבוע את השעות וההסדרים שיחולו ביום זה 

הוראות לעניין 
עובדים
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