
מידע על ההליך 
האזרחי לנפגעות 
ולנפגעי תקיפה 

מינית
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קו חירום נשים: 1202

קו חירום גברים: 1203

קו סיוע דתי לגברים: 02-5328000

ת.ד. 6084 תל אביב 61060

טלפון: 5167664 03 שלוחה 207

פקס: -5167659 03

  law@ta1202.org:אימייל

נכתב והופק ע"י מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל אביב

עריכה:
רכזות ההליך הפלילי:

מירי מרגלית-רכזת בתי חולים ומשטרה
לילך בן עמי-רכזת פרקליטות ובתי משפט

עריכה מקצועית: עו"ד רותם אלוני דוידוב

כתיבה-סטודנטיות למשפטים:
מעיין גבאי

דנית דור

עיצוב גרפי: שלומצי ברגר

כל הזכויות שמורות
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מדי שנה, מעניק מרכז הסיוע, שירותים מגוונים ורבים לאלפי נפגעות ונפגעי תקיפה 
מינית. שירותים אלה מותאמים לצרכים האישיים של כל אחת ואחד. בנוסף לקוי החרום 
הפועלים 24 שעות ביממה, מרכז הסיוע מציע מערך של ליווי ותמיכה לנפגעות/ים הן 

בהליך הפלילי והן בהליך האזרחי.

מטרת החוברת היא להסביר את ההליך המשפטי האזרחי, שהוא ערוץ פעולה אפשרי 
נוסף  להליך המשפטי הפלילי ובלתי תלוי בו  ועומד גם הוא לרשות מי שנפגעו מינית. 

ההליך המשפטי המוכר בהקשר של פגיעה מינית הוא ההליך הפלילי, המתחיל בהגשת 
התלונה במשטרה. מכיוון שלרשות הנפגעות/ים עומדת גם האפשרות להליך משפטי 
אזרחי, מצאנו לנכון להוציא חוברת מידע המפרטת את ההליך האזרחי, את יתרונותיו 

וחסרונותיו אל מול )או לצד( ההליך הפלילי. 

מבוא
הליך אזרחי: מבוא

מרכזי הסיוע והליווי בהליך הפלילי

ההליך האזרחי: 

הבדלים בין ההליך הפלילי לבין ההליך האזרחי  

מהלך ניהול התביעה:  

הליכים קודמים להגשת התביעה   

בדיקת מסוגלות כלכלית  

ניהול התביעה  

חסמים בהליך האזרחי

התיישנות  

חישוב הנזק  

תביעה נגררת  

קריטריונים לבחירת עורכת/ך דין בהליך האזרחי

עמ׳ 5

עמ׳ 6-7

עמ׳ 8

עמ׳ 9-11

עמ׳ 12

עמ׳ 12

עמ׳ 13-14

עמ׳ 15

עמ׳ 16

עמ׳ 16 

עמ׳ 16

עמ׳ 17

תוכן 
העניינים
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מתן שירותים לנפגע/ת
מרכז הסיוע נותן לנפגעת אינפורמציה על ההליך בכללותו ומצב התיק הפלילי בפרט 
מציע  המרכז  המשפט.  ולבית  לפרקליטות  למשטרה,  החולים,  לבית  אותה  ומלווה 
לנפגעת תמיכה וסיוע בהתמודדות הנפשית עם התכנים והתחושות שעולות/ים לאורך 
ההליך. אלמנט התמיכה משמעותי בעיקר במקרים השכיחים בהם המרכז מהווה את 

מערכת התמיכה היחידה שיש לנפגעת. 

מתן שירותים למערכות אכיפת החוק
למתן  הנוגע  בכל  ושופטות/ים  פרקליטות/ים  חוקרות/ים,  עם  בשיתוף  עובד  המרכז 
הפלילי.  בהליך  תפקודה  על  והשלכותיו  הנפגע/ת  של  הנפשי  למצבה  מקצועי  הסבר 
מתן ההסבר נעשה באופן ספציפי למקרה מסוים ובאופן תיאורטי במסגרת השתלמויות 
עיון המרחיבים את היריעה על ההקשרים החברתיים, המגדריים והפסיכולוגיים  וימי 

של התקיפה המינית. 

המרכז מאמין, כי מפגש חיובי של הנפגע/ת עם מערכת החוק והמשפט יכול להפוך את 
ההליך הפלילי לחלק משמעותי בתהליך שיקומה של הנפגע/ת. לשם כך, חשוב לגשר 
הנפגע/ת  של  את מעמדה  ולחזק  בינם  את התקשורת  לייעל  התוכן,  עולמות  שני  בין 

בהליך כחלק מתהליך העצמה והחזרת האמון. 

מרכזי הסיוע
מינית  מתקיפה  שנפגעו  ולגברים  לנשים  וליווי  תמיכה  סיוע,  מעניקים  הסיוע  מרכזי 
וייזום שינויי  ופועלים לצמצום שיעור התופעה בחברה דרך הסברה, פעילות חינוכית 
כאב,  השפלה,  תחושת  שיוצרת  פסולה,  מינית  התנהגות  הינה  מינית  תקיפה  חקיקה. 

פחד או הרתעה. 
היא כוללת: אונס, מעשה סדום, מעשה מגונה והטרדה מינית )פיזית או מילולית(. כל 
התנהגות מינית פסולה נחשבת כתקיפה בין אם התוקף הוא זר ובין שהוא קרוב ומוכר. 
מרכזי הסיוע פועלים בכל רחבי הארץ. בנוסף לפריסה האזורית מופעלים מרכז סיוע 
תקיפה  נפגעי  ולגברים  לנערים  חירום  קו  ערביות,  לנשים  סיוע  מרכז  דתיות,  לנשים 

מינית וקו לנערים ולגברים דתיים. 

הפנייה לסיוע היא דרך קווי החירום 1202 לנשים, 1203 לגברים, 02-5328000 לגברים 
דתיים, קו הנשים פועל 24 שעות ביממה. הסיוע ניתן על פי צרכייך ורצונותייך. 

המרכז ערוך לתת מענה גם לקרובים לך השרויים במצוקה עקב האירוע. בסיוע ארוך 
טווח נוכל להפנות אותך לגורמים המתאימים )כגון מטפלות, עורכות דין(. במתן הסיוע 

אנו שומרות על סודיות ומאפשרות לך אנונימיות. הסיוע ניתן ללא תשלום. 

ידי  על  המוצעת  והעזרה  זכויותייך  הפלילי,  ההליך  בהכרת  לך  לסייע  זה  עלון  מטרת 
מרכזי לנפגעות תקיפה ומינית ולנפגעי תקיפה מינית. 

ליווי בהליך הפלילי ע"י מרכז הסיוע
פרויקט הליווי במרכז הסיוע לקח על עצמו להוות גשר בין עולם התוכן המשפטי לעולם 
התוכן של התקיפה המינית. במסגרת הפרויקט מרכז הסיוע מעניק שירותים לנפגעת 

ולמערכות אכיפת החוק, למשל סיוע בהגשת עררים. 



89

אינם  הם  שונות,  ואזרחיות  חברתיות  מטרות  משרתים  השונים  המשפטיים  ההליכים 
נגררת בהליך  יתרון לתביעה  )קיים  ויכולים לפעול במקביל  סותרים האחד את השני 
האזרחי, המוגשת לאחר הרשעה בהליך הפלילי, על כך יורחב בהמשך(, בהתאם לבחירה 

ולצרכים של כל נפגע/ת. 
לכל אחד מההליכים המשפטיים )פלילי ואזרחי( יש יתרונות וחסרונות ברורים ולא כל 

הליך מתאים בהכרח לכל מקרה של פגיעה מינית, ולכל נפגע/ת. 
בחלק זה נפרט את ההבדלים בין ההליכים השונים תוך דגש ליתרונות ולחסרונות של 

כל הליך. 

הליך פלילי הליך אזרחי

המנוהל  הליך  הוא  האזרחי  ההליך 
המשפט,  בבית  אזרחים  שני  בין 
דינם.  עורכי  באמצעות  כלל  בדרך 
זה אינו מערב את המשטרה  הליך 
והפרקליטות  ולכל אזרח/ית ישנה 

זכות להגיש תביעה אזרחית.

בהליך  ביותר  החמור  העונש 
של  חירותו  שלילת  הוא  הפלילי 
אדם ע"י מאסר. ייתכן גם מאסר על 
תנאי, עבודות שרות וחיוב בקנס ו/

או במתן פיצוי כספי לנפגע/ת. 

שמנוהל  הליך  הוא  הפלילי  ההליך 
על ידי המדינה באמצעות המשטרה 
ההליך  של  תחילתו  והפרקליטות. 
כחלק  במשטרה.  תלונה  בהגשת 
מהחקירה ייתכן עימות עם הפוגע, 
יועבר  החקירה  השלמת  ולאחר 
יוחלט  שם  לפרקליטות,  התיק 
האם להגיש כתב אישום ולהעמיד 
את  לסגור  או  הנאשם  את  לדין  
התיק בעילת חוסר ראיות או חוסר 

אשמה  או חוסר עניין לציבור.

הסנקציה בהליך האזרחי היא חיוב 
במתן פיצויים כספיים לנפגע/ת. 

אופן התנהלות 
ההליך

סנקציה/ 
עונש

הבדלים בין ההליך 
הפלילי לבין ההליך 

האזרחי
ההליך האזרחי הוא הליך משפטי המבוסס על  דיני נזיקין, כלומר הליך שבסיומו ניתן 
לחייב משפטית את הצד הפוגע בפיצוי כספי לצד הנפגע. הפיצוי הכספי נקבע על ידי 
,שנגרם בעקבות הפגיעה, בהתאם  בית המשפט בהתאם למידת הנזק הנפשי והפיסי 

למדדים הקבועים בחוק ובפסיקה.

הפיצוי הכספי חשוב ולעתים אף קריטי, מכיוון שלפגיעה המינית על סוגיה יש השלכות 
ארוכות טווח ולעיתים בלתי הפיכות עבור הנפגע/ת. השלכות אלו כוללות פגיעה באורח 
החיים עד כדי אובדן כושר עבודה, פגיעה פיסית,פגיעה נפשית חמורה המחייבת טיפול 
פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי, חובות שהצטברו בניסיון להתמודד עם השלכות הפגיעה 

ועוד. ככלל, נטל התשלום עבור טיפולים אלו נופל על כתפי הנפגע/ת. 

בשנים האחרונות מתחדדת יותר ויותר ההבנה וההכרה בכך שמיצוי הדין עם הנאשם 
בהליך הפלילי, כולל גם פיצוי כספי עבור הנפגע/ת, ולכן כחלק מגזירת הדין לעיתים, 
חוק  פי  על  ענישה  לצד  לנפגע/ת,  לשלם  מחויייב  שהנאשם  כספי  פיצוי  פוסקים 
העונשין. עם זאת, בדרך כלל הקנס הכספי בהליך הפלילי עדיין סמלי ואינו מכסה את 

הנזקים הכלכליים שהפגיעה גרמה.

ומחושב  הולם  כספי  פיצוי  קבלת  היא  מינית  פגיעה  בגין  האזרחית  התביעה  מטרת 
מהפוגע ו/או ממי שאפשר או לא מנע את הפגיעה, במטרה לסייע בשיקום של הנפגע/ת 

ולהחזירה ככל האפשר למצבה לפני הפגיעה.

ההליך 
האזרחי
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הליך אזרחיהליך פלילי

בהליך הפלילי על המדינה להוכיח 
את כוונת הפוגע לפגוע, שכן על פי 
ניתן  לא  כוונה  ללא  העונשין  חוק 

להרשיע אדם במעשה פלילי.

החקירה  חומר  הפלילי,  בהליך 
נאסף על ידי המשטרה ומשם עובר 
לתביעה. התביעה מחויבת להעביר 
להגנה את כל חומר החקירה למעט 
חובה  אין  להגנה  זאת,  חריגים.עם 
את  התביעה  לידי  להעביר  חוקית 
כל המידע העומד לרשותה, למרות 
לחשוף  עניין  לה  יהיה  שבפועל 
את המידע כדי להיטיב את המצב 

המשפטי של הנאשם.

ביכולתו  מוגבל  הפלילי  ההליך 
הדין  מסדרי  לסטות  או  להתגמש 

והחוקים. 
קיימים אמנם הסדרי טיעון בהליך 
יצירתיות  משום  בהם  ויש  הפלילי 
לחוק  כפופים  עדיין  אך  וגמישות 

העונשין.

להוכיח  צורך  אין  האזרחי  בהליך 
של  אחריותו  בהוכחת  ודי  כוונה 
כתוצאה  שנגרם  הנזק  ואת  הפוגע 

ממעשיו.

הצדדים  שני  האזרחי  בהליך 
מחויבים לחשוף את כל המסמכים 
התובע/ת  וכך  לרשותם  הנמצאים 
באמצעות  הנפגע/ת,  )כלומר 
עורכי הדין( יכול/ה להיערך בצורה 

המיטבית למשפט.

בין  נעשה  האזרחי  וההליך  מאחר 
אזרחיים,  גופים  או  אנשים  שני 
שני  מסכימים  עליו  פתרון  כל 
הצדדים יכול להביא את המחלוקת 
מאוד  הרבה  נפתחות  וכך  לסיום, 
המחלוקת  ליישוב  אפשרויות 
הנפגע/ת,  עבור  פיצוי  ולקבלת 
מערבות  אינן  כלל  חלקן  אשר 
לדוגמא,  כך  המשפט.  בית  את 
פיצויים,  על  להסכם  להגיע  ניתן 
הכרה  וכן  כנה  שיחה  התנצלות, 
של הפוגע בסבל שנגרם לנפגע/ת 
בית  לכותלי  מחוץ  גישור,  בהליך 
המשפט, או הסדרי פשרה שיקבלו 

תוקף של פסק דין.

הוכחת כוונה

גילוי חומר 
החקירה 

גמישות 
ההליך

הליך פלילי הליך אזרחי

הפלילי  בהליך  ההוכחה  חובת 
בהליך  הדרישה  התביעה.  על  היא 
הפלילי היא  שהאשמה תוכח מעל 
כל  כמעט  ולכן  סביר,  ספק  לכל 
התביעה  בגרסת  שמתגלה  ספק 
הנאשם.  לטובת  פועל  )המדינה( 
העומדת  האידיאולוגית  העמדה 
היא  זה,  הוכחה  נטל  מאחורי 
חף  שאדם  רוצה  אינה  שהחברה 

מפשע יורשע בדין .

מטרת ההליך הפלילי היא הכוונת 
הסדר  על  ושמירה  התנהגות 
התמקדות  ישנה  ולכן  החברתי, 
עצמה  העבירה  בחומרת  בעבריין, 
על  להגן  הציבורי  ובאינטרס 

החברה מפני העבריין.

בין  מתנהל  הפלילי  ההליך 
היא/ הנפגע/ת  לנאשם.  המדינה 
גם  זה,  בהליך  בלבד  עד/ה  הוא 
הפרקליטות  ראשי/ת.  עד/ה  אם  
ולכן  ההליך  את  שמנהלת  זו  היא 
על  מתקבלות  בתיק  ההחלטות 
מיידעת  אשר  הפרקליטות,  ידי 
כפופה  אינה  אך  הנפגע/ת  את 
כי  לציין  חשוב  להסכמתה/ו. 
אמור  הנפגע/ת  של  קולה/ו 
בחשבון  ולהילקח  להישמע 
כמידת האפשר, אולם אין חובה כי 

גירסתה/ו תתקבל. 
שמנהלת  זו  היא  המדינה  יתרון: 
את התביעה ולכן א. עצם ההעמדה 
החברה  של  הכרה  מהווה  לדין 
ב.  עבירה  שנעשתה  בכך  והמדינה 
ככלל אין צורך בשירותי עורכי דין 
מטעם הנפגע/ת )כלומר ההליך לא 

עולה כסף לנפגע/ת(.
אינה/ו  הנפגע/ת  ככלל  חסרון: 
שותפ/ה שווה בהליך זה, והשליטה 
על התנהלות ההליך אינה בידיה/ו. 

האזרחי  בהליך  ההוכחה  חובת 
יפסק  ובסופו  הנפגע/ת.  על  היא 
ההוכחה  נטל  בלבד.  כספי  פיצוי 
כי אכן המעשים קרו הוא של מאזן 
גרסת  על  כלומר,  הסתברויות, 
יותר  מהימנה  להיות  הנפגע/ת 

מגרסת הנתבע . 

פיצוי  הוא  האזרחי  ההליך  מטרת 
כספי בגין נזק ולכן הדגש הוא על 
הנזק שנגרם לנפגע/ת. ככל שהנזק 
גדול  יהיה  הפיצוי  כך  יותר  גדול 

יותר.

רשמי  צד  היא/הוא  הנפגע/ת 
ההליך  את  ומנהל/ת  להליך 
מטעמה/ו.  דין  עורכ/ת  באמצעות 
התביעה,  את  יוזמ/ת  הנפגע/ת 
התביעה  כתב  לכתיבת  שותפ/ה 

ולכל החלטה שמתקבלת בתיק. 
והשתתפות  ההליך  ניהול  יתרון: 
יכול  בהליך  ומכריעה  אקטיבית 
לנפגע/ת  השליטה  את  להחזיר 
ויש בה פוטנציאל תרפויטי ומחזק 

עבור הנפגע/ת.
שכירת  מחייב  זה  הליך  חסרון: 
ומומחים  דין  עורכי  של  שירותים 
משולם  זה  כסף  כסף.  עולים  אשר 

מכיסה/ו הפרטי של הנפגע/ת. 
מההליך  להבדיל  נוסף:  חסרון 
מתייצבת  המדינה  בו  הפלילי 
מאחורי הנפגע/ת מבחינת ההכרה 
, בהליך האזרחי  בחומרת העבירה 
היא  הנפגע/ת  של  המלחמה 

מלחמתה/ו הפרטית.

נטל ההוכחה

מטרת ההליך

מעמד 
הנפגע/ת
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כתב תביעה
ניתן לצרף לכתב התביעה  ההליך האזרחי נפתח בהגשת כתב תביעה לבית המשפט. 
חוות דעת מומחים ומסמכים שונים. לאחר מכן נשלח עותק מכתב התביעה אל הנתבע, 

ואליו מצורפת הודעה כי עליו להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים.

כתב הגנה 
הנתבע  נדרש  דעת,  חוות  התביעה  לכתב  שצורפו  וככל  התביעה,  כתב  הגשת  לאחר 

להגיש חוות דעת מטעמו והתייחסות לטענות בכתב התביעה באמצעות כתב הגנה.

שלב הגילוי 
התביעה וההגנה מגלות זו לזו את המסמכים הנמצאים ברשותם. כל צד יכול לשלוח לצד 
השני שאלון עם שאלות הנוגעות לתביעה. שלב זה נועד להבטיח כי אף צד לא יפתיע 

את הצד השני במהלך המשפט. 

דיון ראשון 
הדיון הראשון הינו דיון מקדמי, אליו רשאי/ת הנפגע/ת להגיע באם היא/הוא מבקש/ת 

לעשות כן. 
בדרך כלל במעמד זה מציע בית המשפט מנגנונים שונים באמצעותם יכולים הצדדים 
לנסות ולהגיע לפשרה, כלומר לסיים את התביעה, מבלי שבית המשפט יכריע בעצמו 

בשאלות השנויות במחלוקת. 
אם אכן ישנה הצעה העומדת על הפרק, ההחלטה האם לסיים את התביעה בתמורה 

לקבלת פיצוי כספי תלויה בהחלטתה של הנפגע/ת.

ניהול 
התביעה

ההליכים הקודמים להגשת התביעה
תביעה  בהגשת  צורך  ללא  הפרשה  את  לסיים  אפשרות  בחובו  טומן  האזרחי  ההליך 
וניהול התיק בבית המשפט. באופן הזה עוה"ד המייצגת את הנפגע/ת תפנה בתחילת 
הנפגע/ת,  וכוונות  טענות  את  במכתב  תפרט  המשפט,  בית  דרך  שלא  לפוגע,  ההליך 
וזאת בשאיפה להגיע להסכם במסגרתו הפוגע יפצה את הנפגע/ת ללא התערבות בית 
המשפט באמצעות תהליך של גישור או הידברות בין הצדדים. שלב זה מותנה בנכונותו 

של הפוגע להגיע להסדר המקובל על הצדדים.  

בדיקת מסוגלות כלכלית
יום להשיג לנפגע/ת פיצוי כספי, יש חשיבות  מאחר וההליך האזרחי נועד בסופו של 
חקירה  לבצע  מקום  יש  מהמקרים,  בחלק  לכן,  הפוגע.  של  הכלכלית  ליכולתו  גדולה 
, במטרה לגלות האם יש  ידי משרדי חקירות מקצועיים,  כלכלית, המבוצעת לרוב על 

לפוגע נכסים או כספים והיכן הם וזאת בטרם ההחלטה אם לפנות להליך האזרחי.
ניתן להגיש בקשה לעיקול  גם בהמשך, כאשר במידת הצורך  לסייע  יכולה  זו  חקירה 
יהיה  ניתן  יום  כי בסופו של  זאת, על מנת להבטיח  הנכסים כבר עם הגשת התביעה. 

לגבות את כספי הפיצוי שיפסקו.

מהלך ניהול 
התביעה
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הפורמליות של החוק
ושל  החוק  של  לכללים  כפוף  הוא  המשפט  בבית  מתנהל  אכן  האזרחי  שההליך  ככל 
ההליך המשפטי )שפה משפטית(. ראוי לציין כי כללים אלה גורמים לעיתים לעוגמת 
נפש לנפגע/ת ולתחושה שבית המשפט אינו מבין את החוויה הקשה שעבר/ה והשלכות 
. במקרים אלו תפקידה/ו של עורכ/ת הדין להסביר,  הטראומטיות של הפגיעה עליה 
גורם  זאת  בכל  הדבר  לעיתים  כי  אם  המשפט,  לבית  הנפגע/ת  בין  ול"גשר"  לתווך 

לתחושה הקשה.

עלויות התביעה
בבית   ₪  495 בסך  המשפט  לבית  אגרה  לשלם  יש  אזרחית  תביעה  להגיש  מנת  על   >
משפט השלום, או לחלופין 891 ₪ בבית משפט מחוזי. במקרים בהם מצבה/ו הכלכלי 
של הנפגע/ת אינו מאפשר לה/לו לשאת בעלות זו ניתן להגיש בקשה לפטור מאגרה, 

ובהתחשב במצבה/ו הכלכלי של הנפגע/ת ניתן לקבל פטור מלא או חלקי. 

< התשלום לעורכ/ת הדין הוא לרוב אחוז מוסכם מסך הפיצוי שיתקבל ולכן בד"כ שכר 
הטרחה אינו מהווה מכשול בדרך לתביעה אזרחית.

< מאחר וההליך האזרחי נועד להעריך את הנזק שנגרם לנפגע/ת, פעמים רבות יש צורך 
לצרף חוות דעת רפואית פסיכיאטרית על מנת להעריך את היקף הנזק שנגרם. חוות 

דעת כזאת מחייבת פגישה עם הפסיכיאטר ועלותה כ- 7000 ₪. 

מועד הגשת התביעה
תביעה אזרחית ניתן להגיש רק פעם אחת, גם אם ישתנו הנסיבות ויתברר שהנזק חמור 
יותר ממה שהוערך בהתחלה, ולכן על הנפגע/ת להקפיד על העיתוי הנכון ולהגיש את 
התביעה לאחר שניתן להעריך בסבירות גבוהה כי לא צפויה להיות החמרה משמעותית 
הנזק שנגרם, חשוב להגיש את התביעה לאחר  לפי  נקבע  כיוון שסכום הפיצוי  בנזק. 

שניתן להוכיח את הנזק המרבי.

חסמים בהליך 
האזרחי

שלב ההוכחות 
ככל שהצדדים אינם מגיעים להסכמה, או ככל שהנפגע/ת או הנתבע אינם מעוניינים 

לסיים את התיק בפשרה, נקבע מועד לשמיעת עדויות הצדדים.
בשלב זה כל צד מגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו. בתצהיר זה יש לנפגע/ת הזדמנות 
לספר את אשר קרה במלים שלה ובאופן מפורט ומסודר. תצהיר זה מוגש לבית המשפט 

לפני  הדיון.
שלב שמיעת העדויות אורך בדרך כלל מספר דיונים: בשלב הראשון,  מעיד/ה הנפגע/ת 
שמיעת  כל  במהלך  ההגנה.  ועדי  הנתבע  מעידים  מכן  לאחר  התביעה.  עדי  ואחריה/ו 

העדויות נוכחים באולם הן התובע/ת והן הנתבע ,אם רצונם בכך.

סיכומים 
הנפגע/ת  סיכומי  מוגשים  בתחילה  סיכומיו.  את  צד  כל  מכין  העדויות  שמיעת  לאחר 
באמצעות עורכת/ך דינה, בהם מפורטים כל טענותיה/ו, בהתבסס על העדויות שנשמעו 
והנזקים שנגרמו לה/לו, ולאחר מכן מגיב ומסכם הנתבע את טיעוניו באמצעות עורך דינו.

פסק דין 
לאחר שלב הסיכומים נותן בית המשפט פסק דין. בית המשפט יכול להחליט לקבל את 
התביעה או לדחות אותה. אם מחליט בית המשפט לקבל את התביעה, הוא קובע מהו 

היקף הנזקים אשר נגרמו לנפגע/ת ופוסק פיצויים בהתאם. 

ככל שבית המשפט מחליט לקבל את התביעה, הוא בדרך כלל מחייב את הנתבע לשאת 
בהוצאות התביעה בבית המשפט בנוסף לשכר הטרחה לעורך דינו, ואז הנפגע/ת תקבל/
יקבל את רוב או כל הוצאותיה/ו בחזרה בנוסף לפיצוי. יחד עם זאת, אם בית המשפט 
מחליט לדחות את התביעה, הוא יכול על פי שיקול דעתו לחייב את הנפגע/ת לשאת 

בעלויות ההגנה.

ערעור
לאחר קבלת פסק הדין יכול כל צד להגיש ערעור,על פסק הדין בתוך 45 ימים, לבית 

משפט בערכאה גבוהה יותר.



המורכבות של ההליך המשפטי האזרחי בהקשר של פגיעה מינית, מצריכה ידע משפטי 
ספציפי בדיני נזיקין, לצד הבנה בתחום של פגיעות מיניות הן במישור הנפשי והן ברמה 
הטיפולית. לכן, ייצוג הולם, הוגן ורגיש לעולם התוכן של הפגיעה המינית ולהשלכותיה 
הוא קריטי, הן עבור החוויה של הנפגע/ת בהליך והן עבור טיב הייצוג וסיכויי ההצלחה 
בתביעה. לפיכך, רצוי לפנות לעורכי דין בעלי ניסיון מוכח בתביעות מסוג זה וכן רגישות 

והבנה בהשלכות של הפגיעה המינית על נפשה וחייה של הנפגעת.

עבור  התשלום  את  לגבות  אופנים  מספר  ישנם  כי  לדעת  חשוב  הדין  לעורך  בפניה 
באחוז  תשלום  או  דיון  כל  עבור  תשלום  גביית  מוסכם,  גלובלי  סכום  בתיק:  הטיפול 

מוסכם מסכום הפיצוי. 

בפגישת הייעוץ הראשונה יעריכו עורכי הדין את סיכויי ההצלחה של התביעה בהתאם 
למקרה. חלק מעורכי הדין אינם גובים תשלום עבור פגישה זו. 

מומלץ מאוד לשוחח עם כמה עורכי דין ולבחור בעורך או עורכת הדין שנותנים לכן/ם 
על  ולא לחתום  עו"ד  לאף  לא להתחייב  ביותר. חשוב  והבטוחה  את התחושה הטובה 
הסכמי שכר טרחה לפני שנעשה בירור מתאים ומבלי שסומכות/ים על עורכ/ת הדין 

ובטוחות/ים בבחירה. 

כיצד לבחור 
עורכ/ת דין 

להליך האזרחי?

1617

התיישנות
משך ההתיישנות על פי חוק ההתיישנות בתביעה אזרחית אינו זהה למשך ההתיישנות  
בהליך הפלילי. לכן, למרות שמתנהל הליך פלילי אין זה מבטיח שאחריו ניתן יהיה בכל 

מקרה להגיש תביעה אזרחית. כדאי לברר בהקדם מתי צפויה התביעה להתיישן.

תוך 7 שנים מיום  < פגיעה מינית בבגרות - ככלל, ניתן להגיש את התביעה האזרחית 
שארע המקרה. ישנם חריגים המאריכים את תקופת ההתיישנות מעבר לתקופות אלה 

ולכן חשוב להתייעץ עם עו"ד מוקדם ככל שניתן.

< הטרדה מינית - לפי החוק למניעת הטרדה מינית ניתן להגיש תביעה אזרחית תוך 7 
שנים מיום שארע המקרה שבגינו תובעים.

< פגיעה מינית בקטינים וגילוי עריות - במקרה שבו הפגיעה המינית נעשה בקטינים 
ישנם חריגים  35, גם במקרים אלה  גיל  ניתן להגיש את התביעה עד  מתחת לגיל 18 

המאריכים את תקופת ההתיישנות ולכן חשוב להתייעץ עם עו"ד מוקדם ככל שניתן.

אופן חישוב הנזק?
אופן חישוב הפיצוי בהליכים אזרחיים מורכב ממשתנים רבים, ובהם הפגיעה בכושר 
והסיוע  ונפשיים  רפואיים  בטיפולים  הכרוכות  העלויות  הנפגע/ת,  של  ההשתכרות 
הנדרש לנפגע/ת מאחרים. כמו כן ניתן פיצוי בגין עגמת נפש הנקרא בשפה המשפטית 
"כאב וסבל". מאחר וישנם משתנים רבים המשפיעים על היקף הפיצוי שיכול להיפסק, 
מומלץ להתייעץ בעניין עם עו"ד. חשוב לדעת שברגע שהוגשה תביעה אזרחית בעניין 

לא ניתן יהיה לחזור ולדרוש פיצויים נוספים מאותם הנתבעים.

נגררת מההליך הפלילי
כאשר ישנה הרשעה פלילית, פתוחה בפני הנפגעת האפשרות להגיש תביעה אזרחית 
נגררת להרשעה בפלילים. תביעה זו יש להגיש תוך 90 יום מיום שפסק הדין הפלילי 
שהתביעה  הוא  זה  בהליך  היתרון  עליו.  לערער  עוד  ניתן  שלא  כלומר  לחלוט,  הופך 
בקיא  שהוא  כך  הפלילית,  בתביעה  שדן  שופטים  הרכב  אותו  בפני  תידון  האזרחית 
בפרטי המקרה ולא יהיה צורך בהוכחת עצם ביצוע מעשה העבירה כיון שהדבר נקבע 

כבר בהליך הפלילי.

חשוב לציין כי ניתן לקיים את ההליך האזרחי במקביל להליך הפלילי, אך עדיף לחכות 
להרשעה פלילית כי אז כמפורט לעיל הופכת ה"נגררות" את התביעה לפשוטה יותר.
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