מדינת ישראל

נציבות שירות המדינה
אגף המשמעת

המש 2007-2479

זכויות נפגעי/ות עבירה  -דף מידע
נפגע/ת עבירה = מי שנפגע/ת במישרין מעבירת משמעת
נפגע/ת עבירת מין או עבירת אלימות חמורה  -כולל נפגע/ת עבירות של הטרדה מינית
חוק זכויות נפגעי/ות עבירה ,התשס"א ,2001 -תקנות שירות המדינה )משמעת( )החלת הוראות מחוק
זכויות נפגעי עבירה( התשס"ז ,2006 -מסמך הכולל הסבר נרחב וכן דף מידע זה מופיעים באתר
האינטרנט של הנציבותwww.civil-service.gov.il :

הזכות
כל
נפגע/ת
עבירה

אופן מימוש הזכות

אופן הפנייה

זכאי/ת לקבל בבית הדין למשמעת הגנה יוקצה ככל הניתן חדר
יוכל הנפגע/ת ת/יפנה
או איזור שהנפגע/
תשלח לתובע/ת בטלפון עד 24
מפני מגע או קשר בלתי נחוץ בינו/ה
ת
להמתין בו או שי/
שעות קודם לדיון
לבין הנאשם/ת ו/או מקורביו/ה
מלווה מטעם הנציבות
זכות לקבלת מידע על זכויותיו/ה

החוקר/ת ת/ימסור דפי
מידע וכן יפורסם באתר
האינטרנט
פנייה בפקס או בדואר
לחוקר/ת או לתובע/ת

זכות לקבלת מידע על השלב שבו מצוי
ההליך המשמעתי
זכות עיון בתובענה
* אלא אם כן העיון אסור על פי דין או
שהוחלט בנציבות מטעמים מיוחדים
שלא להרשות זאת

במועד ובמקום שתואמו
מראש עם התובע/ת

זכאות לקבלת מידע על שירותי הסיוע
הניתנים לנפגעי/ות עבירה

דפי מידע באתר
האינטרנט

זכאות להיות נוכח/ת בדיון בבית הדין
למשמעת ,גם אם הדיון נערך בדלתיים
סגורות ,יחד עם מלווה מטעמו/ה

* ביה"ד רשאי מטעמים
מיוחדים שלא להרשות
זאת

זכאות למסור הצהרה בכתב על כל
פגיעה ונזק שנגרמו לו/ה בשל העבירה,
לרבות נזק גוף ,נזק נפשי או נזק לרכוש,
וזכאות שההצהרה תובא בפני ביה"ד
בדיון בגזר דינו של הנאשם/ת
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ניתן למסור לחוקר/ת
או לתובע/ת ,עד למועד
הדיון בגזה"ד ,בפקס,
בדואר או במסירה
אישית

הזכויות המפורטות בטבלה להלן הינן זכויות נוספות לזכויות שבטבלה הקודמת ,הניתנות לנפגעי
עבירת מין או עבירת אלימות חמורה )בכללן נפגעי הטרדה מינית(

הזכות
נפגע/ת עבירת
מין או עבירת
אלימות חמורה
)כולל נפגע/ת
הטרדה מינית(

אופן מימוש הזכות  /אופן הפנייה

לא ימסרו לאדם ,לרבות לנאשם/ת
ולסניגורו/ה ,פרטיו האישיים
* אלא אם כן מסירתם נדרשת לצורך
ההליך המשמעתי או במקרה שהנפגע/ת
מסכים/ה
זכות שההליכים יקוימו בתוך זמן סביר,
כדי למנוע עינוי דין
הנפגע/ת לא ת/ייחקר על עברו המיני,
למעט קשר מיני קודם עם החשוד ,אלא
אם כן הדבר דרוש לחקר האמת .כל
חקירה כזו תיעשה תוך שמירה קפדנית
על כבודו/ה ופרטיותו/ה של הנפגע/ת
זכות למלווה מטעמו/ה בזמן החקירה,
אלא אם כן יש בכך כדי לפגוע בחקירה

זכות להבעת עמדה להסדר טיעון
* אלא אם כן נקבע כי יש בכך כדי לפגוע
באופן ממשי בהליך

* ניתן לפנות לליווי כאמור גם לממונה
על מעמד האישה במשרד או לאגף
לקידום ושילוב נשים בשירות המדינה
לאחר קבלת הודעה מהתובע/ת על
האפשרות להגעה להסדר טיעון עם
הנאשם/ת ,ימסור הנפגע/ת לתובע/ת
עמדתו/ה תוך  3ימים ממועד קבלת
ההודעה ,או במועד מאוחר יותר על פי
הנחיות התובע/ת

בנוסף:
סיוע מטעם
האגף לקידום
ושילוב נשים
בשירות המדינה

זכות לליווי לדיונים בפני בית הדין
למשמעת מטעם האגף לקידום ושילוב
נשים בשירות המדינה )לרבות דיונים
המתנהלים בדלתיים סגורות(

הליווי מוענק לכל נפגע/ת – אלא אם
הנפגע/ת ויתר/ה עליו

)נפגעי עבירות
מין והטרדות
מיניות(

סיוע מקצועי ותמיכה רגשית

באמצעות הממונה על מעמד האישה
במשרד או האגף לקידום ושילוב נשים,
על ידי פנייה בכתב או בעל פה

זכות לקבלת מידע לגבי שלב הטיפול
בתלונה

באמצעות הממונה על מעמד האישה
במשרד או האגף לקידום ושילוב נשים,
על ידי פנייה בכתב או בעל פה
בסמכות הממונה על המשמעת

זכות לביצוע הפרדה בין הנפגע/ת
לחשוד/ה במקום העבודה

ניתן לפנות בנושא לחוקר/ת או
לתובע/ת ,גם באמצעות הממונה על
מעמד האישה במשרד או האגף לקידום
ושילוב נשים ,על ידי פנייה בכתב או בעל
פה
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