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חוק השיפוט הצבאי )תיקון מס' 75(, התשע"ח-2018*

בחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-11955)להלן-החוקהעיקרי(,סעיף75-בטלר1רביטולסעיף75

בסעיף308)א()5(לחוקהעיקרי,המילים"לפיסעיף75לחוקזה"-יימחקור2רתיקוןסעיף308

אחריסעיף513לחוקהעיקרייבוא:3רהוספתחלקח'1

"חלק ח'1 - זכויות נפגעי עבירה

פרק א': עקרונות כלליים

עבירה513ארמטרה-חלקח'1 נפגע של זכויותיו את לקבוע זה חלק של מטרתו
ולהגןעלכבודוכאדם,בלילפגועבזכויותיהםעלפידיןשל

חשודים,נאשמיםונידוניםר

בחלקזה-513ברהגדרות-חלקח'1

"בןזוג"-לענייןמישהעבירהגרמהלמותו,לרבותהידוע
בציבורכבןזוגו,ובלבדשערבמותוגרעמווניהלעמו

משקביתמשותףבמשךשנתייםלפחות;

"בןמשפחה"-בןזוג,הורהאובןזוגשלהורה,בןאובת,
אחאואחות;

"הגוףהחוקר"-מישמבצעחקירהפליליתמתוקףהסמכתו
כקציןבודק,לפיסעיף252)א()3(;

"חשוד"-מישחשודבביצועהעבירהשפגעהבנפגעהעבירה;

"נאשם"-מישנאשםבעבירהשפגעהבנפגעהעבירה;

"נידון"-מישנגזרדינובשלהעבירהשפגעהבנפגעהעבירה;

"נפגעעבירה"-מישנפגעבמישריןמעבירה,וכןבןמשפחה
שלמישהעבירהגרמהלמותו,למעטהחשוד,הנאשם

אוהנידון;

"עבירה"-עבירה,למעטעבירתתעבורה,שמתקיימיםבה
כלאלה:

היאמסוגעווןאופשע; )1(

חקירתהתיעשהבידיהגוףהחוקרוהתביעהבה )2(
תנוהלבביתדיןצבאי;

המנויות העבירות מן עבירה - אלימות" או מין "עבירת
בתוספתהשלישית;

"עבירתמיןאואלימותחמורה"-עבירתמיןאואלימות
המנויהבחלקא'אובחלקב'בתוספתהרביעית;

"עבירתתעבורה"-כמשמעותהבסעיף209א;

קצין או צבאית, משטרה בסיס מפקד - הממונה" "הקצין
משטרהצבאיתשדרגתולפיתקןהיאסרןלפחות;

התקבלבכנסתביוםד'באבהתשע"ח)16ביולי2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *
-761,מיוםכ"חבשבטהתשע"ח)13בפברואר2018(,עמ'104ר

ס"חהתשט"ו,עמ'171;התשע"ז,עמ'501ר 1
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"הרשויות"-הגופיםהחוקרים,התביעההצבאיתוכלרשות
אחרתאשרלפיחוקאולפיפקודותהצבא,הטיפול

בנפגעיעבירהבהליךהפליליהואביןתפקידיה;

"תובע"-תובעצבאיכמשמעותובסעיף181ר

מתןהזכויותלנפגעעבירהייעשהתוךהתחשבותבוובצרכיו,513גרעקרונות
שמירהעלכבודווהגנהעלפרטיותוובתוךזמןסביר,והכול

בכפוףלשיקוליםשלביטחוןהמדינהר

דרכיהתאמה
במימושזכויות

נפגעיעבירה

תוך513דר ייעשה קטין שהוא עבירה לנפגע הזכויות מתן )א(
ביצועההתאמותהנדרשותבנסיבותהענייןבהתחשבבגילו
בדבר האמנה עקרונות וברוח הקטין, של בגרותו ובמידת

זכויותהילדר

מתןהזכויותלנפגעעבירהשהואאדםעםמוגבלות )ב(
ייעשהלפיחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-

21998ר

מידעוהודעותלפיהוראותחלקזהיימסרו,ככלהאפשר, )ג(
בשפהמובנתלנפגעהעבירהר

בתיהדיןהצבאייםוהרשויות,כלאחדבתחומו,ינקטוצעדים513הרהבטחתזכויות
הדרושיםלהבטחתזכויותנפגעעבירהלפיחלקזהר

פרק ב': זכויותיו של נפגע עבירה בהליך פלילי

במהלךההליךהפליליזכאינפגעעבירה-513ורהגנה

להגנה,ככלהאפשרועלפיהצורך,מפניהחשוד,הנאשם )1(
אוהנידוןומפנישלוחיואומקורביו;

לקבלבביתהדיןהצבאי,ככלהאפשר,הגנהמפנימגע )2(
הנידון, או הנאשם החשוד, לבין בינו נחוץ בלתי קשר או

שלוחיואומקורביו;

לקבלמהמשטרההצבאיתמידעלגביאפשרויותקיימות )3(
להגנהמפניכלאחדמהמפורטיםבפסקה)1(;

או הנאשם החשוד, נוכחות בלא בביתו שקט למדור )4(
המשפט בית החלטת לפי עמו, מתגורר הוא אם הנידון,
בהתאםלהוראותהחוקלמניעתאלימותבמשפחה,התשנ"א-

;31991

להגנהמפניהחשוד,הנאשםאוהנידון,במקוםשירותו, )5(
כפישייקבעבפקודותהצבאר

הגבלהעלמסירת
פרטיםאישייםעל

נפגעעבירה

בסעיףזה-513זר )א(

"חומרחקירה"-כמשמעותובסעיף74לחוקסדרהדין
הפלילי;

"חוקסדרהדיןהפלילי"-חוקסדרהדיןהפלילי]נוסח
משולב[,התשמ"ב-41982;

"הרשויות"-הגופיםהחוקרים,התביעההצבאיתוכלרשות
אחרתאשרלפיחוקאולפיפקודותהצבא,הטיפול

בנפגעיעבירהבהליךהפליליהואביןתפקידיה;

"תובע"-תובעצבאיכמשמעותובסעיף181ר

מתןהזכויותלנפגעעבירהייעשהתוךהתחשבותבוובצרכיו,513גרעקרונות
שמירהעלכבודווהגנהעלפרטיותוובתוךזמןסביר,והכול

בכפוףלשיקוליםשלביטחוןהמדינהר

דרכיהתאמה
במימושזכויות

נפגעיעבירה

תוך513דר ייעשה קטין שהוא עבירה לנפגע הזכויות מתן )א(
ביצועההתאמותהנדרשותבנסיבותהענייןבהתחשבבגילו
בדבר האמנה עקרונות וברוח הקטין, של בגרותו ובמידת

זכויותהילדר

מתןהזכויותלנפגעעבירהשהואאדםעםמוגבלות )ב(
ייעשהלפיחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-

21998ר

מידעוהודעותלפיהוראותחלקזהיימסרו,ככלהאפשר, )ג(
בשפהמובנתלנפגעהעבירהר

בתיהדיןהצבאייםוהרשויות,כלאחדבתחומו,ינקטוצעדים513הרהבטחתזכויות
הדרושיםלהבטחתזכויותנפגעעבירהלפיחלקזהר

פרק ב': זכויותיו של נפגע עבירה בהליך פלילי

במהלךההליךהפליליזכאינפגעעבירה-513ורהגנה

להגנה,ככלהאפשרועלפיהצורך,מפניהחשוד,הנאשם )1(
אוהנידוןומפנישלוחיואומקורביו;

לקבלבביתהדיןהצבאי,ככלהאפשר,הגנהמפנימגע )2(
הנידון, או הנאשם החשוד, לבין בינו נחוץ בלתי קשר או

שלוחיואומקורביו;

לקבלמהמשטרההצבאיתמידעלגביאפשרויותקיימות )3(
להגנהמפניכלאחדמהמפורטיםבפסקה)1(;

או הנאשם החשוד, נוכחות בלא בביתו שקט למדור )4(
המשפט בית החלטת לפי עמו, מתגורר הוא אם הנידון,
בהתאםלהוראותהחוקלמניעתאלימותבמשפחה,התשנ"א-

;31991

להגנהמפניהחשוד,הנאשםאוהנידון,במקוםשירותו, )5(
כפישייקבעבפקודותהצבאר

הגבלהעלמסירת
פרטיםאישייםעל

נפגעעבירה

בסעיףזה-513זר )א(

"חומרחקירה"-כמשמעותובסעיף74לחוקסדרהדין
הפלילי;

"חוקסדרהדיןהפלילי"-חוקסדרהדיןהפלילי]נוסח
משולב[,התשמ"ב-41982;

ס"חהתשנ"ח,עמ'152ר 2

ס"חהתשנ"א,עמ'138ר 3

ס"חהתשמ"ב,עמ'43ר 4
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"מסירה"-לרבותבדרךשלהעמדהלעיוןאולהעתקה;

"פרטיםאישיים",לגבינפגעעבירה-מספרוהאישי
ברישומיהצבא,כתובתמגוריו,מקוםשירותו
והיחידהשבההואמשרת,כתובתמקוםעבודתו
נוספים מזהים ופרטים שלו הטלפון ומספרי

הקשוריםבשירותוהצבאיר

ולסניגורו, לנאשם לרבות לאדם, ימסרו לא הרשויות )ב(
כחלקמחומרהחקירהאוכחלקמכתבהאישום,אתהפרטים
האישייםשלנפגעעבירתמיןאואלימותחמורההמנויה
בחלקא'בתוספתהרביעיתשבשלהנפתחהחקירהאוהוגש

כתבאישוםר

מן אחת כל רשאית )ב(, קטן סעיף הוראות אף על )ג(
הרשויות,בכפוףלהוראותכלדיןהחלותעליה,למסוראת
הפרטיםהאישייםשלנפגעעבירתמיןאואלימותחמורה
אם חלקם, או כולם הרביעית, בתוספת א' בחלק המנויה
מצאהכיהמסירהנדרשתלצורךההליכיםהפלילייםשעניינם
העבירהשבשלהנפתחהחקירהאוהוגשכתבהאישום,לפי
העניין,אולצורךהגנהוטיפולבנפגעהעבירה,והתקייםאחד

מאלה:

הפרטיםהאישייםשלהנפגעהםחלקמתיאור )1(
העובדותבכתבהאישוםהמהוותאתהעבירה;

המסירההיאבתוךרשות,ביןרשותלרשותאו )2(
מהרשויותלביתהדיןהצבאיר

הוראותסעיףקטן)ב(לאיחולואםנתןנפגעהעבירה )ד(
אתהסכמתולמסירהר

תובערשאישלאלמסורלנאשםולסניגורו,כחלקמחומר )ה(
החקירהאוכחלקמכתבהאישום,אתהפרטיםהאישייםשל
נפגעעבירהשאינהמנויהבחלקא'לתוספתהרביעית,אם

קייםלדעתוחששלפגיעהבשלומושלנפגעהעבירהר

סניגורו, או הנאשם לבקשת רשאי, הצבאי הדין בית )ו(
להורותעלגילויפרטיםאישייםשלנפגעהעבירה,כולםאו
חלקם,שלאנמסרולהםלפיהוראותסעיףקטן)ב(או)ה(,אם
מצאכימסירתהפרטיםנדרשתלצורךניהולהגנתהנאשםר

הורהביתהדיןהצבאיעלגילויפרטיםאישייםשל )ז(
נפגעהעבירהכאמורבסעיףקטן)ו(,רשאיהואלקבועתנאים
אוסייגיםלגילויהפרטים,שתכליתםלהגןעלפרטיותושל

הנפגער

עלבקשהלפניביתהדיןהצבאילפיסעיףקטן)ו(יחולו )ח(
הוראותסעיפים74)ג(עד)ו(לחוקסדרהדיןהפלילי,בשינויים

המחויביםר
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הוראותסעיףזהאינןבאותלגרועמכלדיןאחרהקובע )ט(
איסוראוהגבלותעלמסירתמידע,אוחיסיוןר

זכותלקבלתמידע
עלההליךהפלילי

נפגעעבירהזכאילקבלמידעעלזכויותיוכנפגעעבירה513חר )א(
ועלהדרךשבהמתנהלהליךפלילי,כפישייקבעבתקנותר

מצוי שבו השלב על מידע לקבל זכאי עבירה נפגע )ב(
ההליךהפליליבקשרלעבירהשממנהנפגע;ואולםלאייכלל
במידעלפיסעיףקטןזה,מידעשמסירתואסורהלפיכלדין
אושישבמסירתו,לפישיקולדעתושלהאחראיעלהחקירה
אוהתביעה,כדילפגועבחקירהאובפרטיותואובשלומושל

אדם;דרכיקבלתהמידעותוכנוייקבעובתקנותר

נוסףעלהוראותסעיףקטן)ב(- )ג(

שהגופים לכך זכאי זאת שביקש עבירה נפגע )1(
המפורטיםבתוספתהשישיתיידעואותועלשלבים
לעבירהשממנהנפגע,כמפורט פליליבקשר בהליך

באותהתוספת;

נפגעעבירתמיןאואלימותחמורהשביקשזאת, )2(
השביעית בתוספת המפורטים שהגופים לכך זכאי
יידעואותועלפרטיםנוספיםבהליךהפליליבקשר
לעבירהשממנהנפגע,לרבותלענייןזכותולפיסעיפים

513יזו־513יחכמפורטבאותהתוספתר

זכותעיוןבכתב
אישום

נפגעעבירהזכאי,לבקשתואולבקשתבאכוחו,לעייןבכתב513טר
האישוםנגדהנאשםולקבלהעתקממנו,אלאאםכןהתקיים

אחדמאלה:

עיוןכאמורבכתבהאישוםאסורעלפידין; )1(

פרקליטצבאיסברכימטעמיםמיוחדיםשיירשמואין )2(
להרשותאתהעיוןאואתקבלתההעתקכאמורר

זכותלקבלמידע
עלמאסראו

משמורתאחרת

נפגעעבירתמיןאואלימותשביקשזאתזכאילכךשהגופים513יר
המפורטיםבתוספתהשמיניתיידעואותועלמהלךמאסרו
הנידון או הנאשם של שהייתו מהלך על או הנידון של
במשמורתחוקיתאחרתבעקבותהעבירה,לרבותלענייןזכותו

לפיסעיפים513כו־513כא,כמפורטבאותהתוספתר

זכותלקבלמידע
עלשירותיסיוע

נפגעעבירהזכאילקבלמידעעלשירותיסיועהניתניםלנפגעי513יאר
עבירהביןשהםניתניםעלידיהמדינהוביןשהםניתניםעלידי

גופיםלאממשלתיים,כפישייקבעבפקודותהצבאר

ניהולהליכיםבזמן
סביר

ההליכיםהנוגעיםלעבירתמיןאואלימותיקוימובתוךזמן513יבר
סביר,כדילמנועעינוידיןר

חקירהשלגוף
חוקרבדבר

עברמיני

במהלךחקירתתלונהבגוףהחוקרבדברעבירתמיןאו513יגר )א(
אלימותלאייחקרנפגעהעבירהעלעברוהמיני,למעטחקירה
הנדרשתבנסיבותהענייןבדברקשרמיניקודםעםהחשוד,
אלאאםכןקבעהקציןהממונהמטעמיםשיירשמו,כיחקירה

זוחיוניתכדילהגיעלחקרהאמתר

הוראותסעיףזהאינןבאותלגרועמכלדיןאחרהקובע )ט(
איסוראוהגבלותעלמסירתמידע,אוחיסיוןר

זכותלקבלתמידע
עלההליךהפלילי

נפגעעבירהזכאילקבלמידעעלזכויותיוכנפגעעבירה513חר )א(
ועלהדרךשבהמתנהלהליךפלילי,כפישייקבעבתקנותר

מצוי שבו השלב על מידע לקבל זכאי עבירה נפגע )ב(
ההליךהפליליבקשרלעבירהשממנהנפגע;ואולםלאייכלל
במידעלפיסעיףקטןזה,מידעשמסירתואסורהלפיכלדין
אושישבמסירתו,לפישיקולדעתושלהאחראיעלהחקירה
אוהתביעה,כדילפגועבחקירהאובפרטיותואובשלומושל

אדם;דרכיקבלתהמידעותוכנוייקבעובתקנותר

נוסףעלהוראותסעיףקטן)ב(- )ג(

שהגופים לכך זכאי זאת שביקש עבירה נפגע )1(
המפורטיםבתוספתהשישיתיידעואותועלשלבים
לעבירהשממנהנפגע,כמפורט פליליבקשר בהליך

באותהתוספת;

נפגעעבירתמיןאואלימותחמורהשביקשזאת, )2(
השביעית בתוספת המפורטים שהגופים לכך זכאי
יידעואותועלפרטיםנוספיםבהליךהפליליבקשר
לעבירהשממנהנפגע,לרבותלענייןזכותולפיסעיפים

513יזו־513יחכמפורטבאותהתוספתר

זכותעיוןבכתב
אישום

נפגעעבירהזכאי,לבקשתואולבקשתבאכוחו,לעייןבכתב513טר
האישוםנגדהנאשםולקבלהעתקממנו,אלאאםכןהתקיים

אחדמאלה:

עיוןכאמורבכתבהאישוםאסורעלפידין; )1(

פרקליטצבאיסברכימטעמיםמיוחדיםשיירשמואין )2(
להרשותאתהעיוןאואתקבלתההעתקכאמורר

זכותלקבלמידע
עלמאסראו

משמורתאחרת

נפגעעבירתמיןאואלימותשביקשזאתזכאילכךשהגופים513יר
המפורטיםבתוספתהשמיניתיידעואותועלמהלךמאסרו
הנידון או הנאשם של שהייתו מהלך על או הנידון של
במשמורתחוקיתאחרתבעקבותהעבירה,לרבותלענייןזכותו

לפיסעיפים513כו־513כא,כמפורטבאותהתוספתר

זכותלקבלמידע
עלשירותיסיוע

נפגעעבירהזכאילקבלמידעעלשירותיסיועהניתניםלנפגעי513יאר
עבירהביןשהםניתניםעלידיהמדינהוביןשהםניתניםעלידי

גופיםלאממשלתיים,כפישייקבעבפקודותהצבאר

ניהולהליכיםבזמן
סביר

ההליכיםהנוגעיםלעבירתמיןאואלימותיקוימובתוךזמן513יבר
סביר,כדילמנועעינוידיןר

חקירהשלגוף
חוקרבדבר

עברמיני

במהלךחקירתתלונהבגוףהחוקרבדברעבירתמיןאו513יגר )א(
אלימותלאייחקרנפגעהעבירהעלעברוהמיני,למעטחקירה
הנדרשתבנסיבותהענייןבדברקשרמיניקודםעםהחשוד,
אלאאםכןקבעהקציןהממונהמטעמיםשיירשמו,כיחקירה

זוחיוניתכדילהגיעלחקרהאמתר
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חקירהעלעברוהמינישלנפגעעבירתמיןאואלימות )ב(
לפיהוראותסעיףקטן)א(תיעשהתוךשמירהקפדניתעל

כבודוופרטיותושלהנפגער

זכותלנוכחות
מלווהבחקירה

נפגעעבירתמיןאואלימותזכאישאדםהמלווהאותו,לפי513ידר
בחירתו,יהיהנוכחבעתחקירתובגוףהחוקר,אלאאםכןסבר

הקציןהממונה,כיישבכךכדילפגועבחקירהר

זכותנפגעעבירת
מיןלבחוראתמין

החוקר

נפגעעבירתמיןזכאילבחוראתמיןהחוקר,והואייחקר513טור )א(
כאמורבהתאםלבקשתו,אלאאםכןהתקייםאחדמאלה:

מיוחדים מטעמים כי סבר הממונה הקצין )1(
שיירשמו,לאניתןלהיענותלבקשה;

כי סבר, העבירה חקירת על האחראי החוקר )2(
לפגוע כדי בכך יש שיירשמו, מיוחדים מטעמים
את לקבל ניתן לא העניין דחיפות ובשל בחקירה,

עמדתושלהקציןהממונהר

לאנענתהבקשתושלנפגעהעבירהמאחדהטעמים )ב(
המנוייםבסעיףקטן)א()1(או)2(,ייחקרהנפגעבנוכחותנציג
הגוףהחוקרבןהמיןשביקשהנפגעכייחקוראותו,אםנכח

באותהעתבמקוםהחקירה,ונפגעהעבירהמעונייןבכךר

בתחילתהחקירהיידעהחוקראתנפגעהעבירהבדבר )ג(
זכותוכאמורבסעיףקטן)א(ר

לענייןזה,"עבירתמין"-עבירהבחוקהעונשיןהמנויה )ד(
בפרט2או5לתוספתהשלישית,ועבירהלפיסעיף5לחוק

למניעתהטרדהמינית,התשנ"ח-51998ר

זכותלנוכחות
בדיוןהנערך

בדלתייםסגורות

בכפוףלהוראותסעיף373א,נפגעעבירהזכאילהיות513טזר )א(
נוכחבדיוןבביתהדיןהצבאיבענייןהעבירהשממנהנפגע,
הנערךבדלתייםסגורותלפיסעיף324,וכןזכאיהואשאדם

המלווהאותו,לפיבחירתו,יהיהנוכחעמובדיוןכאמורר

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,רשאיביתהדיןהצבאי, )ב(
מטעמיםשלביטחוןהמדינה,אומטעמיםמיוחדיםאחרים
שיירשמו,שלאלאפשראתנוכחותושלנפגעהעבירהאו
שלהאדםהמלווהאותובדיוןבביתהדיןהצבאי,אולקבוע

תנאיםאוהגבלותלנוכחותושלמלווהבדיוןכאמורר

זכותלהביעעמדה
לענייןביטולכתב

אישום

נפגעעבירתמיןאואלימותחמורה,שקיבלהודעהלפיסעיף513יזר
הנאשם נגד האישום כתב את לבטל כוונה על 513ח)ג()2(
לפיסעיף308,זכאישתינתןלוהזדמנותלהביעאתעמדתו
בענייןבכתבלפנימישהוסמךלקבלהחלטהלפיסעיף308,
לפניקבלתההחלטה,במועדובדרךשייקבעובפקודותהצבאר

זכותלהביעעמדה
לענייןהסדרטיעון

נפגעעבירתמיןאואלימותחמורה,שקיבלהודעהלפי513יחר )א(
סעיף513ח)ג()2(עלהאפשרותשהתביעהתגיעלהסדרטיעון
עםהנאשםאועלפרטיושלהסדרטיעוןהמתגבשעםהנאשם

ס"חהתשנ"ח,עמ'166ר 5
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-זכאישתינתןלוהזדמנותלהביעאתעמדתובעניין,בעל־פה
אובכתב,לפניפרקליטצבאי,לפניקבלתהחלטהבענייןר

זכויותיושלנפגעעבירתמיןאואלימותחמורהלקבל )ב(
הנאשם עם המתגבש טיעון הסדר של פרטיו על הודעה
ולהביעעמדהבענייןזהכאמורבסעיףקטן)א(,לאיחולולגבי
העבירותהמפורטותלהלן,אלאאםכןביקשנפגעהעבירה

להביעאתעמדתולענייןפרטיושלהסדרהטיעון:

192לחוקהעונשין,אםנפגע סעיף לפי עבירה )1(
העבירההואבןמשפחתושלהנאשם;בפסקהזו,"בן

משפחתו"-כהגדרתובחלקב'לתוספתהרביעית;

עבירהלפיסעיף382)ב(או)ג(לחוקהעונשיןר )2(

נפגעעבירתמיןאואלימותחמורההמפורטתבתוספת )ג(
החמישית,שקיבלהודעהלפיסעיף513ח)ג()2(,עלפרטיושל
הסדרטיעוןשהתגבשעםהנאשם,זכאילהביעאתעמדתו
לענייןהסדרהטיעון,לפניפרקליטצבאי,בעל־פהאובכתב,

עלפיבחירתו,טרםקבלתההחלטהעלהסדרהטיעוןר

בדיוןלגביכתבאישוםבעבירתמיןאואלימותחמורה, )ד(
שבומציגהתובעלפניביתהדיןהצבאיהסדרטיעוןשאליו
הגיעעםהנאשם,יבררביתהדיןהצבאיאםקוימוהוראות
חוקזהלענייןזכויותיושלנפגעעבירתמיןאואלימותחמורה
לפיסעיףזה,לרבותאםהובאופרטיושלהסדרהטיעוןהמוצג

לפניו,כאמורבסעיףזה,לפנינפגעעבירהכאמורר

הוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ג(יחולו,אלאאםכןקבע )ה(
פרקליטצבאי,כיישבכךכדילפגועבאופןממשיבניהולההליךר

לפי נפגעהעבירה זכות המועדיםוהדרכיםלמימוש )ו(
סעיףזהייקבעובתקנותר

נפגעעבירהזכאילמסורהצהרהבכתבלגוףהחוקראו513יטרהצהרתנפגע )א(
לתובע,עלכלפגיעהונזקשנגרמולובשלהעבירה,לרבות
נזקגוף,נזקנפשיאונזקלרכוש;מסרהנפגעהצהרהכאמור,
זכאיהואשהתובעיביאאתהצהרתולפניביתהדיןהצבאי

בדיוןבענייןגזרדינושלהנאשם,לפיסעיף399ר

הוראותלענייןהצהרתנפגעלפיסעיףזה,לרבותלעניין )ב(
דרכיהגשתה,תוכנהועדכונה,ייקבעובפקודותהצבאר

זכותלהביע
עמדהלפנירשות

מוסמכתלהפחתת
עונש

נפגעעבירתמיןאואלימות,שקיבלהודעהלפיהוראות513כר )א(
סעיף513ח)ג()1(עלמועדהבאתעניינושלנידוןלפנירשות
מוסמכתלהפחתתעונש,זכאישתינתןלוהזדמנותלהביעאת
עמדתובכתבלפניהרשות,במועדובדרךשייקבעובפקודות

הצבא,לענייןהסיכוןהצפוימשחרורהנידוןר

בסעיףזה- )ב(

"נידון"-מישביתדיןצבאיהטילעליובשלהעבירהעונש
מאסרבפועלהעולהעלשלושהחודשים;

-זכאישתינתןלוהזדמנותלהביעאתעמדתובעניין,בעל־פה
אובכתב,לפניפרקליטצבאי,לפניקבלתהחלטהבענייןר

זכויותיושלנפגעעבירתמיןאואלימותחמורהלקבל )ב(
הנאשם עם המתגבש טיעון הסדר של פרטיו על הודעה
ולהביעעמדהבענייןזהכאמורבסעיףקטן)א(,לאיחולולגבי
העבירותהמפורטותלהלן,אלאאםכןביקשנפגעהעבירה

להביעאתעמדתולענייןפרטיושלהסדרהטיעון:

נפגע אם 192לחוקהעונשין, סעיף לפי עבירה )1(
העבירההואבןמשפחתושלהנאשם;בפסקהזו,"בן

משפחתו"-כהגדרתובחלקב'לתוספתהרביעית;

עבירהלפיסעיף382)ב(או)ג(לחוקהעונשיןר )2(

נפגעעבירתמיןאואלימותחמורההמפורטתבתוספת )ג(
החמישית,שקיבלהודעהלפיסעיף513ח)ג()2(,עלפרטיושל
הסדרטיעוןשהתגבשעםהנאשם,זכאילהביעאתעמדתו
לענייןהסדרהטיעון,לפניפרקליטצבאי,בעל־פהאובכתב,

עלפיבחירתו,טרםקבלתההחלטהעלהסדרהטיעוןר

בדיוןלגביכתבאישוםבעבירתמיןאואלימותחמורה, )ד(
שבומציגהתובעלפניביתהדיןהצבאיהסדרטיעוןשאליו
הגיעעםהנאשם,יבררביתהדיןהצבאיאםקוימוהוראות
חוקזהלענייןזכויותיושלנפגעעבירתמיןאואלימותחמורה
לפיסעיףזה,לרבותאםהובאופרטיושלהסדרהטיעוןהמוצג

לפניו,כאמורבסעיףזה,לפנינפגעעבירהכאמורר

הוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ג(יחולו,אלאאםכןקבע )ה(
פרקליטצבאי,כיישבכךכדילפגועבאופןממשיבניהולההליךר

נפגעהעבירהלפי זכות המועדיםוהדרכיםלמימוש )ו(
סעיףזהייקבעובתקנותר

נפגעעבירהזכאילמסורהצהרהבכתבלגוףהחוקראו513יטרהצהרתנפגע )א(
לתובע,עלכלפגיעהונזקשנגרמולובשלהעבירה,לרבות
נזקגוף,נזקנפשיאונזקלרכוש;מסרהנפגעהצהרהכאמור,
זכאיהואשהתובעיביאאתהצהרתולפניביתהדיןהצבאי

בדיוןבענייןגזרדינושלהנאשם,לפיסעיף399ר

הוראותלענייןהצהרתנפגעלפיסעיףזה,לרבותלעניין )ב(
דרכיהגשתה,תוכנהועדכונה,ייקבעובפקודותהצבאר

זכותלהביע
עמדהלפנירשות

מוסמכתלהפחתת
עונש

נפגעעבירתמיןאואלימות,שקיבלהודעהלפיהוראות513כר )א(
סעיף513ח)ג()1(עלמועדהבאתעניינושלנידוןלפנירשות
מוסמכתלהפחתתעונש,זכאישתינתןלוהזדמנותלהביעאת
עמדתובכתבלפניהרשות,במועדובדרךשייקבעובפקודות

הצבא,לענייןהסיכוןהצפוימשחרורהנידוןר

בסעיףזה- )ב(

"נידון"-מישביתדיןצבאיהטילעליובשלהעבירהעונש
מאסרבפועלהעולהעלשלושהחודשים;

ספרהחוקים2737,י"בבאבהתשע"ח,2018ר7ר24

DoCenter Id:801-02-2018-000571, received on -24/07/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ספרהחוקים2737,י"בבאבהתשע"ח,2018ר7ר24 840

בעונש לעיון הוועדה - עונש" להפחתת מוסמכת "רשות
הביטחון, שר ח', שבחלק שני פרק לפי שהוקמה
הרמטכ"ל,ראשמחוזשיפוטילפיפרקשישילחלקה',

אומישמשמשכרשותלהפחתתהעונשלפיסעיף503,
לפיהענייןר

זכותלהביעעמדה
לענייןחנינה

והקלהבעונש

נפגעעבירתמיןאואלימות,שקיבלהודעהלפיהוראותסעיף513כאר
513ח)ג()1(עלבקשתהנידוןלחנינהאולהקלהבעונשומנשיא
המדינה,זכאישתינתןלוהזדמנותלהביעאתעמדתובכתב
באמצעותהפרקליטותהצבאית,לפניהחלטתנשיאהמדינה

בבקשהכאמור,כפישייקבעבפקודותהצבאר

הגנהמפנימשפט
פליליאואזרחי

אי–קיוםזכותמהזכויותהקבועותבחלקזהאיןבוכשלעצמו513כבר
כדילפסולהליךפלילי,אוכדילהוותעילהלמשפטפליליאו
אזרחינגדרשותציבוריתאועובדציבור;ואולםאיןבהוראות
סעיףזהכדילמנוענקיטתהליךמשמעתילפיכלדין;בסעיף

זה,"עובדציבור"-לרבותחיילר

גרמההעבירהלמותושלאדם,יוענקוהזכויותלפיחלקזה513כגרזכאותבנימשפחה
לבנימשפחתושלנפגעהעבירהלפיסדרהקדימויותשלהלן:

למישהיהבןזוגובעתמותו; )1(

לילדיו; )2(

להוריו; )3(

לאחיו; )4(

בהעדרםשלכלאלהלמישהיהאפוטרופסובעתמותור

הקמתיחידותסיוע
בתביעההצבאית

שייקבע513כדר כפי סיוע, יחידות יוקמו הצבאית בתביעה )א(
בפקודותהצבא,שתפקידןלהבטיחאתמימושזכויותנפגע

העבירהלפיהוראותחלקזה,וביןהשאר:

להבטיחאתהעברתהמידעמהתביעההצבאית )1(
לנפגעיהעבירהומנפגעיהעבירהלתביעההצבאית;

להנחותאתהתביעההצבאיתולסייעלמשרתים )2(
בהביישוםההוראותלפיחלקזה;

לאסוףמידעעדכניבדברשירותיסיועלנפגעי )3(
עבירה,ולהפיצובתביעההצבאיתר

מבנההיחידות,פריסתן,תפקידיהןודרכיפעולתןייקבעו )ב(
בפקודותהצבאר

מינויאחראים
במשטרההצבאית

המשטרההצבאיתתמנהאחראיםלענייןחוקזה,כפי513כהר )א(
מימוש את להבטיח שתפקידם הצבא, בפקודות שייקבע

זכויותנפגעהעבירהלפיהוראותחלקזהוביןהשאר:

להבטיחאתהעברתהמידעמהמשטרההצבאית )1(
לנפגעיהעבירהומנפגעיהעבירהלמשטרההצבאית;

להנחותאתהמשטרההצבאיתולסייעלמשרתים )2(
בהביישוםההוראותלפיחלקזה;
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לאסוףמידעעדכניבדברשירותיסיועלנפגעי )3(
עבירהולהפיצובמשטרההצבאיתר

דרךמינויהאחראים,מספרם,תפקידיהםואופןפעולתם )ב(
ייקבעובפקודותהצבאר

פרק ג': הוראות שונות

פרטי513כורהודעות לפי העבירה לנפגע יישלחו זה חלק לפי הודעות
ההתקשרותשמסרלשםכך,והכולבדרךשתיקבעבפקודות
הצבא;הודעותשנשלחולפיפרטיההתקשרותשמסרנפגע
העבירהכאמוראושנעשהמאמץסבירלשלוחאולמסור
אותןבדרךאחרתשתיקבעבפקודותהצבא,יראואותןכאילו

נמסרולור

שרהביטחון,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהחוץ513כזרשינויהתוספות
התוספות את בצו לשנות רשאי הכנסת, של והביטחון

השלישיתעדהשמיניתר

תקנותלעניין
חלקח'1

שרהביטחון,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהחוץ513כחר
והביטחוןשלהכנסת,רשאילהתקיןתקנותבכלהנוגעלביצוע

חלקזהר"

הוספתתוספת
שלישיתעד

תוספתשמינית

אחריהתוספתהשנייהלחוקהעיקרייבוא:4ר

"תוספת שלישית 

)סעיף513ב,להגדרה"עבירתמיןאואלימות"(

עבירות בחוק העונשין, התשל"ז-1977

עבירהלפיסעיף192,בסימןט'לפרקח'ר 1ר

עבירותלפיסעיפים203,203ב,203גו־214)ב1(בסימןי'לפרקח'ר 2ר

עבירותלפיסעיפים305,304,303,302,300,298ו־307בסימןא'לפרקי'ר 3ר

עבירותלפיסעיפים336,335,334,333,332,330,329,327ו־337,בסימןד'לפרקי'ר 4ר

עבירותלפיסעיפים347,347,346,345א,349,348ו־351בסימןה'לפרקי'ר 5ר

עבירותלפיסעיפים368בו־368ג,בסימןו'1לפרקי'ר 6ר

עבירותלפיסעיפים374,374,373,372,371,370,369א,375,375א,376,376ב,377 7ר
ו־377אבסימןז'לפרקי'ר

עבירותלפיסעיפים381,380,379ו־382בסימןח'לפרקי'ר 8ר

עבירותלפיסעיפים402ו־404,בסימןג'לפרקי"אר 9ר

עבירותלפיסעיפים427ו־428,בסימןו'לפרקי"אר 10ר

עבירות בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998

עבירהלפיסעיף3)א()5א(ר 1ר

עבירהלפיסעיף5ר 2ר

לאסוףמידעעדכניבדברשירותיסיועלנפגעי )3(
עבירהולהפיצובמשטרההצבאיתר

דרךמינויהאחראים,מספרם,תפקידיהםואופןפעולתם )ב(
ייקבעובפקודותהצבאר

פרק ג': הוראות שונות

פרטי513כורהודעות לפי העבירה לנפגע יישלחו זה חלק לפי הודעות
ההתקשרותשמסרלשםכך,והכולבדרךשתיקבעבפקודות
הצבא;הודעותשנשלחולפיפרטיההתקשרותשמסרנפגע
העבירהכאמוראושנעשהמאמץסבירלשלוחאולמסור
אותןבדרךאחרתשתיקבעבפקודותהצבא,יראואותןכאילו

נמסרולור

שרהביטחון,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהחוץ513כזרשינויהתוספות
התוספות את בצו לשנות רשאי הכנסת, של והביטחון

השלישיתעדהשמיניתר

תקנותלעניין
חלקח'1

שרהביטחון,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהחוץ513כחר
והביטחוןשלהכנסת,רשאילהתקיןתקנותבכלהנוגעלביצוע

חלקזהר"

הוספתתוספתאחריהתוספתהשנייהלחוקהעיקרייבוא:4ר
שלישיתעד

תוספתשמינית "תוספת שלישית 

)סעיף513ב,להגדרה"עבירתמיןאואלימות"(

עבירות בחוק העונשין, התשל"ז-1977

עבירהלפיסעיף192,בסימןט'לפרקח'ר 1ר

עבירותלפיסעיפים203,203ב,203גו־214)ב1(בסימןי'לפרקח'ר 2ר

עבירותלפיסעיפים305,304,303,302,300,298ו־307בסימןא'לפרקי'ר 3ר

עבירותלפיסעיפים336,335,334,333,332,330,329,327ו־337,בסימןד'לפרקי'ר 4ר

עבירותלפיסעיפים347,347,346,345א,349,348ו־351בסימןה'לפרקי'ר 5ר

עבירותלפיסעיפים368בו־368ג,בסימןו'1לפרקי'ר 6ר

עבירותלפיסעיפים374,374,373,372,371,370,369א,375,375א,376,376ב,377 7ר
ו־377אבסימןז'לפרקי'ר

עבירותלפיסעיפים381,380,379ו־382בסימןח'לפרקי'ר 8ר

עבירותלפיסעיפים402ו־404,בסימןג'לפרקי"אר 9ר

עבירותלפיסעיפים427ו־428,בסימןו'לפרקי"אר 10ר

עבירות בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998

עבירהלפיסעיף3)א()5א(ר 1ר

עבירהלפיסעיף5ר 2ר

ספרהחוקים2737,י"בבאבהתשע"ח,2018ר7ר24

DoCenter Id:801-02-2018-000571, received on -24/07/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ספרהחוקים2737,י"בבאבהתשע"ח,2018ר7ר24 842

עבירות בפקודת התעבורה

עבירהלפיסעיפים64ו־64אר 1ר

עבירות בחוק זה

עבירהלפיסעיפים59עד118,85,65ו־119ר 1ר
עבירות בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 6

עבירותלפיסעיף2,למעטפסקאות)2(ו–)8(שבו,וסעיף5,והכולאםהעבירות 1ר
נעשובהקשרמיניאועלרקעמיניר

תוספת רביעית 
)סעיף513ב,להגדרה"עבירתמיןאואלימותחמורה"(

חלק א' 

לענייןסעיפים513ז)ב(,513ח)ג()2(,513יזאו513יח

עבירות בחוק העונשין, התשל"ז-1977, המנויות בתוספת השלישית

עבירותהמנויותבפרט2ר 1ר

עבירותהמנויותבפרט3,למעטלפיסעיפים303ו־304ר 2ר

עבירותהמנויותבפרט4,למעטלפיסעיפים334ו־337ר 3ר

עבירותהמנויותבפרט5,למעטלפיסעיף349ר 4ר

עבירותהמנויותבפרט6ר 5ר

עבירותהמנויותבפרט7ר 6ר

עבירותהמנויותבפרט9ר 7ר

עבירותהמנויותבפרט10ר 8ר

עבירות בחוק זה

עבירהלפיסעיף65)ג(ר 1ר

עבירות בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המנויות בתוספת השלישית

עבירותהמנויותבפרט1ר 1ר

עבירות בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, המנויות בתוספת השלישית

עבירותהמנויותבפרט1ר 1ר

חלק ב' 

לענייןסעיפים513ח)ג()2(,513יזאו513יח

עבירות בחוק העונשין, התשל"ז-1977, המנויות בתוספת השלישית

עבירותהמנויותבפרט1,עבירהלפיסעיף334המנויהבפרט4,ועבירותהמנויות 1ר
בפרט8,והכולכשנפגעהעבירההואבןמשפחתושלהחשוד,הנאשםאוהנידון;

בפרטזה,"בןמשפחתו"-כלאחדמאלה:

מישמקייםאושקייםעםהחשוד,הנאשםאוהנידוןמערכתיחסיםזוגית; )1(

ס"חהתשמ"א,עמ'128ר 6
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קטיןאוחסרישע,שהחשוד,הנאשםאוהנידון,לפיהעניין,אחראיעליו )2(
אוהיהאחראיעליו;לענייןפסקהזו,"אחראיעלקטיןאוחסרישע"-כהגדרתו

בסעיף368אלחוקהעונשין,התשל"ז-1977ר

עבירותלפיסעיפים303ו־304המנויותבפרט3ר 2ר

עבירות בפקודת התעבורה

עבירותלפיסעיפים64ו־64אר 1ר

תוספת חמישית
)סעיף513יח)ב((

עבירות בחוק העונשין

עבירותלפיסעיפים300,298ו־305ר 1ר

עבירהלפיסעיף329ר 2ר

עבירותלפיסעיפים345ו־347)ב(ר 3ר

עבירותלפיסעיפים374,373,372,371,370,369ו־374אר 4ר

עבירהלפיסעיף402ר 5ר

תוספת שישית
)סעיף513ח)ג()1((

הגוףמוסרהמידעהשלבבהליךהפלילי

הגוףהחוקרהעברתתלונהלפרקליטצבאיאולתובעצבאי;1ר

הגוףהחוקרהחלטהשלאלערוךחקירה;2ר

או3ר מין )בעבירות בחקירה מלווה לנוכחות זכות
אלימות(;

הגוףהחוקר

הגוףהחוקרזכותלבחוראתמיןהחוקר)בעבירותמין(;4ר

כלפי5ר כלשהו מסוג בהליכים לנקוט שלא החלטה
החשוד;

התובעהצבאי

החלטהעלהחזקתהחשודאוהנאשםבמעצרפתוח,6ר
ובלבדשמישהחליטכאמורקבעשהמעצרהפתוח
נועדלהגןעלנפגעהעבירה;יידועעלהחזקהבמעצר
פתוחכאמור,יכלולגםאישורבכתבובותנאיהמעצר;

התובעהצבאי

שחרורשלהחשודאוהנאשםבתנאיםעלפיסעיף7ר
243א,לרבותפירוטהתנאים,ובלבדשביתהדיןקבע
שתנאיהשחרור,כולםאוחלקם,נועדולהגןעלנפגע
על הודעה גם יכלול זה שלב על יידוע העבירה;
כךשנפגעהעבירהרשאילהעתיקאתפירוטתנאי

השחרורהאמורים;

התובעהצבאי

החלטהלהעמידאתהחשודלדיןמשמעתי;תוצאות8ר
ההליךהמשמעתי;

התובעהצבאי

קטיןאוחסרישע,שהחשוד,הנאשםאוהנידון,לפיהעניין,אחראיעליו )2(
אוהיהאחראיעליו;לענייןפסקהזו,"אחראיעלקטיןאוחסרישע"-כהגדרתו

בסעיף368אלחוקהעונשין,התשל"ז-1977ר

עבירותלפיסעיפים303ו־304המנויותבפרט3ר 2ר

עבירות בפקודת התעבורה

עבירותלפיסעיפים64ו־64אר 1ר

תוספת חמישית
)סעיף513יח)ב((

עבירות בחוק העונשין

עבירותלפיסעיפים300,298ו־305ר 1ר

עבירהלפיסעיף329ר 2ר

עבירותלפיסעיפים345ו־347)ב(ר 3ר

עבירותלפיסעיפים374,373,372,371,370,369ו־374אר 4ר

עבירהלפיסעיף402ר 5ר

תוספת שישית
)סעיף513ח)ג()1((

הגוףמוסרהמידעהשלבבהליךהפלילי

הגוףהחוקרהעברתתלונהלפרקליטצבאיאולתובעצבאי;1ר

הגוףהחוקרהחלטהשלאלערוךחקירה;2ר

או3ר מין )בעבירות בחקירה מלווה לנוכחות זכות
אלימות(;

הגוףהחוקר

הגוףהחוקרזכותלבחוראתמיןהחוקר)בעבירותמין(;4ר

כלפי5ר כלשהו מסוג בהליכים לנקוט שלא החלטה
החשוד;

התובעהצבאי

החלטהעלהחזקתהחשודאוהנאשםבמעצרפתוח,6ר
ובלבדשמישהחליטכאמורקבעשהמעצרהפתוח
נועדלהגןעלנפגעהעבירה;יידועעלהחזקהבמעצר
פתוחכאמור,יכלולגםאישורבכתבובותנאיהמעצר;

התובעהצבאי

שחרורשלהחשודאוהנאשםבתנאיםעלפיסעיף7ר
243א,לרבותפירוטהתנאים,ובלבדשביתהדיןקבע
שתנאיהשחרור,כולםאוחלקם,נועדולהגןעלנפגע
על הודעה גם יכלול זה שלב על יידוע העבירה;
כךשנפגעהעבירהרשאילהעתיקאתפירוטתנאי

השחרורהאמורים;

התובעהצבאי

החלטהלהעמידאתהחשודלדיןמשמעתי;תוצאות8ר
ההליךהמשמעתי;

התובעהצבאי
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הגוףמוסרהמידעהשלבבהליךהפלילי

התובעהצבאיהחלטהלהעמידאתהחשודלדיןפלילי;9ר

החלטהבדברביטולכתבהאישוםמכוחסעיף308,או10ר
החלטהבדברהעברתבירורההליךלפניביתמשפט
אחראורשותאחרתהמוסמכתלחקוראולהעמיד

לדיןלפיחוקאחר;

התובעהצבאי;אם
מדוברבהעברתתיק
רשות לידי חקירה
, אחרת מוסמכת
לידי העברתו טרם
הצבאית התביעה

-הגוףהחוקר

מועדיהדיוניםבביתהדיןהצבאי;חלהמגבלהעלפי11ר
דיןעלנוכחותושלנפגעהעבירהבדיוןמדיוניבית

הדין,תימסרלוהודעהגםעלכך;

התובעהצבאי

התובעהצבאיהכרעתהדיןוגזרהדין;12ר

הגשתערעורעלפסקהדין;מועדיהדיוניםבהליך13ר
הערעור;פסקהדיןבערעורר

התובעהצבאי

תוספת שביעית
)סעיף513ח)ג()2((

הגוףמוסרהמידעהשלבבהליךהפלילי

הגוףהחוקרשםהחוקרשמונהכאחראיעלחקירתהעבירה;1ר

מעצרושלהחשודאוהנאשםבמעצרסגוראופתוח,2ר
לפיהעניין,אושחרורוממעצר;

התובעהצבאי

כוונהלבטלאתכתבהאישום,מכוחסעיף308;יידוע3ר
לגבישלבזהיכלולגםהודעהעלזכותושלהנפגע

להביאאתעמדתובעניין,לפיהוראותסעיף513יז;

התובעהצבאי

לדין4ר החשוד את להעמיד החלטה על הודעה )א(
כאמורבפרט9בתוספתהשישית;יידועלגבישלבזה
יכלולגםהסברעלכךשישאפשרותשהתביעהתגיע
להסדרטיעוןעםהנאשם,והודעהעלזכותושלנפגע
העבירהלהביעאתעמדתובעניין,לפיהוראותסעיף

513יח;

התובעהצבאי

הנאשם, עם המתגבש טיעון הסדר של פרטיו )ב(
והודעהעלזכותושלנפגעהעבירהלהביעאתעמדתו
לענייןפרטיושלהסדרהטיעוןהאמורלפיהוראות

סעיף513יח;

התובעהצבאי

בעבירותהמנויותבתוספתהחמישית-פרטיו )ג(
שלהסדרטיעוןשהתגבשעםהנאשם,והודעהעל
לעניין עמדתו את להביע העבירה נפגע של זכותו
הסדרהטיעוןלפניפרקליטצבאי,לפיהוראותסעיף

513יח)ג(;

התובעהצבאי
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הגוףמוסרהמידעהשלבבהליךהפלילי

אזרחית,5ר שיפוט לערכאת ההליך להעברת בקשה
והחלטהבבקשהזו;

התובעהצבאי

12לחוקהגנהעלהציבור6ר מתןצופיקוחלפיסעיף
מפניביצועעבירותמין,התשס"ו-72006,עלידיבית
דיןצבאי,לרבותתנאיהפיקוחוהמעקבכאמורבסעיף
)7(ו–)9(עד)11(לאותוחוק,וכןכלשינוי ,)5( ,)4(13
בתקופתתוקפושלהצואובתנאימתנאיו,כאמור

בסעיפים14ו–23לאותוחוקר

התובעהצבאי

תוספת שמינית
)סעיף513י(

הגוףמוסרהמידעהשלב

תחילתריצוימאסרובפועל,אואשפוזובביתחולים1ר
שבואושפזעלפיצושלביתדיןצבאילפיחוקטיפול
בחולינפש,התשנ"א-1991)להלן-ביתחולים(,של

הנאשםאוהנידוןלפיהעניין;

מפקדתקצין
משטרהצבאית

ראשי)להלן-
מקמצ"ר(

חולים2ר מבית או ממאסר לחופשה הנידון יציאת
והמועדהצפוילחזרתוממנה;

מקמצ"ר

מועדהבאתעניינושלהנידוןלפנירשותמוסמכת3ר
להפחתתעונש;יידועלגבישלבזהיכלולגםהודעה
עלזכותושלהנפגעלהביעאתעמדתולפניאותה

רשות,לפיהוראותסעיף513כ;

נציגהרשות
המוסמכתלהפחתת

עונש

בקשתהנידוןלהקלהבעונשלפיפרקשישילחלקה';4ר
יידועלגבישלבזהיכלולגםהודעהעלזכותושל
לפי רשות, אותה לפני עמדתו את להביע הנפגע

הוראותסעיף513כ

הפרקליטות
הצבאית

החלטתרשותמוסמכתלהפחתתעונשאםלשחרראת5ר
הנידוןשחרורמוקדם,כאמורבסעיף513כ;

מקמצ"ר

החלטתגורםמוסמךבבקשתהנידוןלהקלהבעונשלפי6ר
פרקשישילחלקה',כאמורבסעיף513כ;

הפרקליטות
הצבאית

על7ר להגן שמטרתם ממאסר, הנידון לשחרור תנאים
הנפגע;

מקמצ"ר

מקמצ"רבריחתהנאשםאוהנידוןממאסראומביתחולים;8ר

מבית9ר או ממאסר הנידון או הנאשם שחרור מועד
חולים;

מקמצ"ר

להקלה10ר או לחנינה המדינה מנשיא הנידון בקשת
בעונשוכאמורבסעיף11)ב(לחוק–יסוד:נשיאהמדינה

והחלטתהנשיאבבקשה;

הפרקליטות
הצבאית

הגוףמוסרהמידעהשלבבהליךהפלילי

אזרחית,5ר שיפוט לערכאת ההליך להעברת בקשה
והחלטהבבקשהזו;

התובעהצבאי

12לחוקהגנהעלהציבור6ר מתןצופיקוחלפיסעיף
מפניביצועעבירותמין,התשס"ו-72006,עלידיבית
דיןצבאי,לרבותתנאיהפיקוחוהמעקבכאמורבסעיף
)7(ו–)9(עד)11(לאותוחוק,וכןכלשינוי ,)5( ,)4(13
בתקופתתוקפושלהצואובתנאימתנאיו,כאמור

בסעיפים14ו–23לאותוחוקר

התובעהצבאי

תוספת שמינית
)סעיף513י(

הגוףמוסרהמידעהשלב

תחילתריצוימאסרובפועל,אואשפוזובביתחולים1ר
שבואושפזעלפיצושלביתדיןצבאילפיחוקטיפול
בחולינפש,התשנ"א-1991)להלן-ביתחולים(,של

הנאשםאוהנידוןלפיהעניין;

מפקדתקצין
משטרהצבאית

ראשי)להלן-
מקמצ"ר(

חולים2ר מבית או ממאסר לחופשה הנידון יציאת
והמועדהצפוילחזרתוממנה;

מקמצ"ר

מועדהבאתעניינושלהנידוןלפנירשותמוסמכת3ר
להפחתתעונש;יידועלגבישלבזהיכלולגםהודעה
עלזכותושלהנפגעלהביעאתעמדתולפניאותה

רשות,לפיהוראותסעיף513כ;

נציגהרשות
המוסמכתלהפחתת

עונש

בקשתהנידוןלהקלהבעונשלפיפרקשישילחלקה';4ר
יידועלגבישלבזהיכלולגםהודעהעלזכותושל
לפי רשות, אותה לפני עמדתו את להביע הנפגע

הוראותסעיף513כ

הפרקליטות
הצבאית

החלטתרשותמוסמכתלהפחתתעונשאםלשחרראת5ר
הנידוןשחרורמוקדם,כאמורבסעיף513כ;

מקמצ"ר

החלטתגורםמוסמךבבקשתהנידוןלהקלהבעונשלפי6ר
פרקשישילחלקה',כאמורבסעיף513כ;

הפרקליטות
הצבאית

על7ר להגן שמטרתם ממאסר, הנידון לשחרור תנאים
הנפגע;

מקמצ"ר

מקמצ"רבריחתהנאשםאוהנידוןממאסראומביתחולים;8ר

מבית9ר או ממאסר הנידון או הנאשם שחרור מועד
חולים;

מקמצ"ר

להקלה10ר או לחנינה המדינה מנשיא הנידון בקשת
בעונשוכאמורבסעיף11)ב(לחוק–יסוד:נשיאהמדינה

והחלטתהנשיאבבקשה;

הפרקליטות
הצבאית

ס"חהתשס"ו,עמ'234ר 7
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הגוףמוסרהמידעהשלב

מועדהדיוןבוועדהמיוחדתלפיסעיפים28אעד28ה11ר
לחוקטיפולבחולינפש,התשנ"א-1991;יידועלגבי
שלבזהיכלולגםהודעהעלזכותושלהנפגעלהביע
אתעמדתובכתבלפניהוועדההמיוחדתלפיהוראות

סעיף28ב)ב(לחוקהאמורר

הפרקליטות
הצבאית"ר

תחילתושלחלקח'1והתוספתהשלישיתעדהשמיניתלחוקהעיקרי,כנוסחם5רתחילה )א(
בחוקזה,ביוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

תחילתםשלסעיפים513אעד513ה,513ט,513יאעד513טזו־513כגלחוק )1(
העיקריכנוסחםבחוקזהביוםכ"גבחשווןהתשע"ט)1בנובמבר2018(;

תחילתםשלסעיפים308ו־513כחלחוקהעיקריכנוסחובחוקזהוכןביטולו )2(
שלסעיף75לחוקהעיקריכאמורבחוקזה-ביוםפרסומושלחוקזהר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן מ ר יב ל  ר ו ד יג ב א
שרהביטחון

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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