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 המשרד לביטחו
 הפני�

 

 משטרת ישראל

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

, )כשמה בעת שנעשתה הביקורת(בחטיבת החקירות ובמחלקת התביעות 
בפרקליטות המדינה ובפרקליטויות המחוזיות בדק משרד מבקר המדינה 

בעיקר . בורהיבטי� של הליכי סגירת תיקי� פליליי� בשל היעדר עניי� לצי
בדיקות השלמה . נבדקו גיבוש ההסדרי� לסגירת תיקי� אלה ואופ� יישומ�

 . נעשו במחלקת ייעו� וחקיקה במשרד המשפטי�

 

 סגירת תיקי חקירה 

 בשל היעדר עניי� לציבור 

 תקציר

 על הסדר  ולשמורהמשפט הפלילי נועד לקיי� מסגרת של חיי חברה תקיני� .1
, השמירה על אלה מובטחת. עליה� ה� מושתתי�שונות הציבורי ועל הערכי� והעקר

 . הפלילידי�סנקציה הנגזרת מהפרת הוראות הה על ידי הכוח המרתיע של ,בי� היתר
לקבוע מי האחראי� לפגיעה ַ�ערכי� :  ה� הפלילידי�ההמטרות העיקריות של אכיפת 

להרתיע להעניש� על הפגיעה בערכי� אלה ו, להצהיר על פסלות מעשיה�, המוגני�
 .אחרי� באמצעות סנקציית העונש

באשר למער� . המשטרה היא הזרוע העיקרית במער� החקירה הפלילית .2
היוע  המשפטי לממשלה עומד בראש מער� התביעה הכללית וממונה , התביעה

במישרי� על שמירת האינטרס הציבורי בתחו� דיני העונשי� באמצעות שתי זרועות 
 .ה והתביעה המשטרתית פרקליטות המדינ!מרכזיות 

, )פ" החסד!להל�  (1982!ב"התשמ, ]נוסח משולב[לפי חוק סדר הדי� הפלילי  .3
אול� כשמדובר בעברה שאינה ; משנודע למשטרה על ביצוע עברה היא תפתח בחקירה

קצי� משטרה בדרגת פקד ומעלה רשאי להורות שלא לחקור א� היה סבור שאי� , 1פשע
בתו� החקירה . 2שות אחרת מוסמכת לחקור את העברהבכ� עניי� לציבור או א� ר

__________________ 

 עברה �פשע : מסווגות לפי חומרת�העברות , ) חוק העונשי��להל�  (�1977ז"התשל, לפי חוק העונשי� 1
 עברה שנקבע לה עונש מאסר �עוו� ;  שלוש שני�בת ממאסר לתקופה  יותרנקבע לה עונש חמורש

� עברה שנקבע לה עונש �חטא ; לתקופה העולה על שלושה חודשי� ושאינה עולה על שלוש שני
� .מאסר לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשי

 . פ" לחסד59לפי סעי#  2
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. 4לתובע המוסמ� לנהל את התביעה, 3בעברה מסוג פשע, מועבר החומר שהושג במהלכה
, א� ראה התובע שהועבר אליו חומר החקירה שהראיות מספיקות לאישו� אד� פלוני

העמיד ואול� החלטה שלא ל; זולת א� סבר שאי� במשפט עניי� לציבור, יעמידו לדי�
. 5פ"לדי� בשל היעדר עניי� לציבור תהיה באישור בעלי התפקידי� המפורטי� בחסד

, אינו נועד להצביע על היעדר עניי� בנושא גופו" עניי� לציבור"יובהר שהשימוש בביטוי 
דהיינו על היעדר עניי� לקיי� את הלי� החקירה , אלא על היעדר עניי� בניהול ההליכי�

עניי� לציבור משק+ איזו� נורמטיבי בי� שיקולי� ציבוריי� . 6י�או את הלי� ההעמדה לד
 . רלוונטיי� לגבי ניהול הלי� פלילי באשר לעברה הנידונה

בית המשפט העליו� ניסח את אמות המידה שנועדו להנחות את התובע בהחלטתו  .4
בהתבסס על המתווה שבפסק הדי� גיבש . 7שלא להעמיד לדי� בשל היעדר עניי� לציבור

שיקולי� לסגירת תיק בשל היעדר עניי� " הנחיה בדבר 1994פרקליט המדינה בינואר 
הפרקליטות , לבד מאלה גיבשו היוע  המשפטי לממשלה. 2003!שעודכנה ב" לציבור

בד בבד החלו היוע  המשפטי . והמשטרה הנחיות להעמדה לדי� בעברות ספציפיות
� למבוגרי� שבמשרד בשיתו+ שירות המבח, הפרקליטות והמשטרה, לממשלה

לפתח , וגורמי� נוספי�)  משרד הרווחה!להל� (הרווחה והשירותי� החברתיי� 
של העמדה לדי� " קלסי"חלופות טיפוליות ושיקומיות במקו� ההלי� הפלילי ה

חלופות אלה נועדו למקרי� שבה� נקיטת . וענישה במסגרת הרשעה בבית המשפט
היעדר עניי� לציבור או הגשת כתב  סגירת התיק בשל !אחת משתי האפשרויות 

 אינה מַס0ֶֶקת תגובה מיטבית של המדינה לאירוע הפלילי מבחינת מבצע !אישו� 
 . נפגע העברה והאינטרס החברתי בכלל, העברה

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה היבטי� בהליכי סגירת 2010בחודשי� פברואר עד אוגוסט 
הסדרת : הנושאי� שנבדקו ה� בעיקר אלה. ניי� לציבורתיקי� פליליי� בשל היעדר ע

חלוקת העבודה בי� הפרקליטות למשטרה בכל הנוגע להחלטה על העמדה לדי� או על 
, גיבוש המדיניות לסגירת תיקי� כאלה ועיגונה בנהלי� ובהוראות; סגירת התיק

ובמסגרת זו פיקוח ובקרה של היוע  המשפטי לממשלה ושל פרקליט המדינה על 
פיתוח אמצעי� נוספי� שייתנו מענה ראוי יותר מזה ; יישומה בגופי התביעה

היבטי� הנוגעי� .  סגירת התיק או העמדה לדי�!שמספקות ההוראות הקיימות 
לתקינות הליכי סגירת התיקי� ויישו� הוראות החוק והנחיות הפרקליטות 

 תיקי עוו� 619שנכללו בו , והמשטרה בנושא נבדקו באמצעות מדג� סטטיסטי מייצג
בעילה של היעדר עניי� , כנגד חשודי� בגירי�, 2009 בשנת 9 שנחקרו ונסגרו8ופשע

__________________ 

תיקי� נתונה ג� לקצי� משטרה שהוסמ( כתובע לעניי� זה בידי בעברות שאינ� פשע הסמכות לסגור  3
 ).2)א)(פ" לחסד12סעי# (ל "המפכ

 .פ " לחסד60לפי סעי#  4
 .פ"לחסד) א(62לפי סעי#  5
 .הצור( במדיניות חקירה ותביעה:  של היוע% המשפטי לממשלה בנושא4.1002' הנחיה מס 6
 ).‚�Â¯% " בג�להל� ) (1990 (485) 2(ד מד"פ, ‰Â�‚ '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ¯ � %935/89 "בג 7
עברות מוסר , עברות מי�, גו# האד�, הסדר הציבורי: במדג� נכללו עברות השייכות לנושאי� האלה 8

�עברות כלליות , עברות מרמה, עברות חיי אד�, לא נכללו במדג� עברות ביטחו�. עברות רכוש, וסמי
 .ועברות רישוי

 .2009י שנת בכלל זה תיקי� שנפתחו לפנ  9
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את כלל התיקי� שנסגרו בשנת המדג� נועד לייצג ). 10 תיקי�557מה� נבדקו (לציבור 
 35,675מה� ; 46,289התיקי� האלה עומד על  ס�.  בשל היעדר עניי� לציבור200911

 12. בפרקליטות3,147! בתביעה המשטרתית ו7,467, ירהתיקי� נסגרו ביחידות החק
 בחטיבת החקירות ובמחלקת !הביקורת נעשתה במטה הארצי של המשטרה 

, במחלקת עררי�,  בפרקליטות המדינה!ובמשרד המשפטי� ; )כתוארה אז(התביעות 
 .בפרקליטויות המחוזות ובמחלקת הייעו  והחקיקה

 

 עיקרי הממצאי�

 לסגירת תיקי� בשל היעדר עניי� לציבורגיבוש מדיניות כללית 

מכוח תפקידיה� אחראי� היוע  המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה להתוות 
מדיניות כללית במער� החקירות והתביעות ולקיי� פיקוח ובקרה על התובעי� כדי 

 .להבטיח יישו� שוט+ ואחיד של המדיניות שנקבעה

, קרו� של שוויו� בפני החוקגיבוש מדיניות הוא אמצעי חשוב למימוש העי .1
 ובכ� !ולצמצו� האפשרות של שקילת שיקולי� זרי� , להבטחת אחידות ללא שרירות

גיבוש . הוא מחזק את תחושת הצדק ואת אמו� הציבור במערכת אכיפת החוק
שלאורו נית� לבחו� " סרגל"המדיניות ג� מאפשר שקיפות של סדרי העדיפות ומשמש 

 עמד היוע  המשפטי 1985כבר בשנת , ואכ�. למעשהאת יישו� המדיניות הלכה 
על הצור� לגבש מדיניות מרכזית של חקירה ותביעה , יצחק זמיר' פרופ, לממשלה דאז

 חזר היוע  2003בשנת ; בייחוד בעברות בעייתיות או נפוצות, בתחו� העונשי�
  עמד2005ובשנת ; על צור� זה, ד אליקי� רובינשטיי�"עו, המשפטי לממשלה דאז

על הצור� בגיבוש מדיניות העמדה לדי� , ד מני מזוז"עו, היוע  המשפטי לממשלה דאז
ובה� עברות אלימות , וסגירת תיקי� בשל היעדר עניי� לציבור בעיקר לגבי עברות קלות

 . ורכוש

ד "עו, הביקורת שער� משרד מבקר המדינה העלתה כי היוע  המשפטי לממשלה דאז
, ת כזו א� עשה זאת רק לגבי חלק מהעברות הקלותאכ� גיבש מדיניו, 13מני מזוז

 כמו !כ� למשל . הנפוצות והבעייתיות שלדעתו ראוי היה לגבש לה� מדיניות אחידה
קודמיו ג� הוא לא גיבש מדיניות כללית ואחידה להעמדה לדי� ולסגירת תיקי� 

כות  עברות אשר משפיעות על אי!בכבישי� ובמועדוני� , בעברות של אלימות ברחובות
החיי� של הציבור ומשכ� לאכיפת החוק נגד חשודי� בביצוע� יש חשיבות החורגת 

 ועל כ� ראוי להבנות את שיקול הדעת של התובע בהחלטה !מעבר לחומרת� הפורמלית 
כמו קודמיו ג� הוא לא . על העמדה לדי� או על סגירת התיק בשל היעדר עניי� לציבור

, של היעדר עניי� לציבור לגבי עברות מסוג פשעגיבש מדיניות לסגירת תיקי� בנימוק 
לנוכח , שלגביה� ככלל יש עניי� ציבורי בהעמדה לדי� בשל חומרת� ואול� לעתי�

__________________ 

או שעל פי הרישו� בתיק , או שלא היו בה� כל המסמכי� הדרושי� לבדיקה, יתר התיקי� לא אותרו 10
 .הוא לא נסגר בשל היעדר עניי� לציבור

 . תיקי� פליליי��164,000בשנה זאת נפתחו כ 11

 ממצאי. המדג� הוכ� עבור משרד מבקר המדינה במדור הסטטיסטיקה במטה הארצי של המשטרה 12
שיעור הליקויי�  .החוג לסטטיסטיקה באוניברסיטת תל אביב, קמיל פוקס' המדג� נותחו על ידי פרופ

דומה , ומאפייניה� בכלל התיקי� שנסגרו בעילה של היעדר עניי� לציבור שאות� נועד המדג� לייצג
� .95%ברמת ביטחו� של , מאוד לזה שבמדג

 .2004�2010ני� ד מני מזוז היה היוע% המשפטי לממשלה בש"עו  13
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יש מקו� לאפשר לשקול להימנע , מכלול השיקולי� הנוגעי� לחשוד ולנפגע העברה
בה לפיכ� יש חשיבות ר. דוגמת עברות אלימות בי� בני זוג, מלהעמיד לדי� את החשוד

 .למדיניות שתבנה את שיקול הדעת ותקבע תנאי ס+ ברורי� להימנעות מהעמדה לדי�

 הדגיש היוע  המשפטי 1985כבר בשנת : אופ� קביעת המדיניות ועדכונה .2
את הצור� לקבוע מדיניות של חקירה ותביעה של , יצחק זמיר' פרופ, לממשלה דאז

� וכל גו+ ציבורי אחר הנוגע משרד המשפטי, עברות אגב שיתו+ פעולה בי� המשטרה
, זמיר את החובה לבחו� את המדיניות שנקבעה מעת לעת' כמו כ� הדגיש פרופ. בדבר

ולשקול א� יש מקו� , בהתחשב בניסיו� שנרכש בהפעלתה ובשינוי הנסיבות
הרי יש למצוא דרכי� , א� יוחלט להשאירה על כנה; להשאירה על כנה או לבטלה

ד "עו,  בראשות פרקליטת המדינה דאז14 המליצה ועדה2000בשנת . להבטחת אכיפתה
תכנו� , להקי� צוות קבוע בפרקליטות המדינה שיעסוק בנושאי מדיניות, עדנה ארבל

 .מדיניות ובקרה

למרות זאת העלתה הביקורת שהיועצי� המשפטיי� לממשלה ופרקליטי  ) א(
או כל , ת המדינה לא פעלו להקמת צוות קבוע בפרקליטו! כל אחד בתקופתו !המדינה 

מקי+ ומקצועי את , שיטתי, שתפקידיו יהיו לבחו� באופ� עתי, מנגנו� באשר הוא
צרכיה� המשתני� של החברה ושל גורמי אכיפת החוק ולהמלי  על השינויי� 

 . הנדרשי�

 יתרונה בכ� שהיא מבטיחה הלי� !הסדרת מדיניות באמצעות חקיקה  ) ב(
 !לקביעת מדיניות בהנחיות מינהליות ועדכונ� אשר . דמוקרטי סדור ודיו� ציבורי

שבמסגרתה ייאספו וינותחו כל , פעולות אלה אמורות להיעשות כחלק מעבודת מטה
 .ותתקבל התייחסות� של כל הגורמי� הרלוונטיי�, 15הנתוני� הרלוונטיי� לנושא

 מחלקת ייעו  2007בהתא� להחלטת ועדת שרי� לענייני חקיקה גיבשה בנובמבר 
טיוטת הצעת חוק לקציבת מש� הזמ� לגיבוש החלטה בדבר , בי� השאר, וחקיקה

לבקשת היוע  המשפטי , ואול�. 16העמדה לדי� או סגירת התיק על ידי התביעה
ולא , להעדי+ עיגו� בהנחיית יוע  משפטי לממשלה, ד מני מזוז"עו, לממשלה דאז

 מחלקת ייעו  גיבשה, של פרקי הזמ� הנדרשי� לתובע לטפל בתיק חקירה, בחקיקה
 טיוטת הנחיית יוע  משפטי לממשלה בדבר מש� טיפול 2008וחקיקה במהל� 

 פרס� היוע  2010באוגוסט . התביעה עד הגשת כתב אישו� או עד סגירת התיק
מש� טיפול התביעה עד "הנחיה בדבר , ד יהודה וינשטיי�"עו, המשפטי לממשלה

יפול בתיק מיו� קליטתו בהנחיה נקבעו פרקי הזמ� לט. 17"להגשת כתב אישו�
ביחידות התביעה או בפרקליטות ועד קבלת החלטה בדבר העמדה לדי� או בדבר 

להספיק לצור� גיבוש החלטת , ככלל, צוי� בה כי פרקי הזמ� שנקבעו אמורי�. סגירתו
א� ברור כי ייתכנו מקרי� שבה� תידרש חריגה מפרקי זמ� אלו , תובע בתיק ממוצע

 .דקי�מטעמי� ענייניי� ומוצ

עולה מהאמור שעל א+ החלטת ועדת השרי� לענייני חקיקה להגביל את מש� טיפול 
 פרקי הזמ� האמורי� נקבעו !התביעה בהגשת כתב אישו� או בסגירת תיק בחקיקה 

__________________ 

 ).2000 דוח פרקליטות �להל� ) (2000פברואר  (2000דוח פרקליטות  14

  423�424' עמ ,412, )5(ד מח" פ,˘¯˙ ‰˙˜˘ Ó '˙¯Â	Ú·") Â¯ÂÈ)1992	Ê ÈÂÂ˜ Ë‰·  987/94 %"בג  15

)1994(. 

 . פ" לחסד62תיקו� סעי#   16

 .2010אוגוסט , "גשת כתב אישו�מש( טיפול התביעה עד ה"בנושא ) 4.1200 (4.1202' הנחיה מס  17
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ממילא נמנעו הלי� סדור ודיו� ציבורי ולא התקבלה ; בהנחיית יוע  משפטי לממשלה
עוד עלה שפרקי הזמ� שנקבעו . ושא לנ�התייחסות מצד כל הגורמי� הרלוונטיי

בהנחיה החדשה שוני� משמעותית מאלה שנקבעו בטיוטת הצעת החוק מנובמבר 
בעברות מסוג עוו� וחטא נקבעו בהנחיה פרקי זמ� ארוכי� יותר באופ� ניכר : 2007

מאלה שנקבעו בטיוטת הצעת החוק ובעברות מסוג פשע נקבעו בהנחיה פרקי זמ� 
 .כר מאלה שנקבעו בטיוטה האמורהקצרי� יותר באופ� ני

כמו כ� עלה בבדיקה כי בתהלי� גיבוש ההנחיה לא נאספו ולא נותחו כל הנתוני� 
בנוס+ עלה שפרקי הזמ� שנקבעו בהנחיה ארוכי� הרבה יותר מאלה . הרלוונטיי�

 מהתיקי� בעברות מסוג עוו� 70%!מבדיקת תיקי המדג� עלה ש: הנדרשי� בפועל
 77% !אשר לתיקי� מסוג פשע ;  מה� בתו� שנה85%!ודשי� ונסגרו בתו� שלושה ח

לעומת זאת בהנחיה נקבע שבתיקי עברות .  חודשי�18 בתו� 85%!ו, מה� בתו� שנה
 חודשי� ובתיקי עברות מסוג פשע שדינ� 12מסוג עוו� יש לפעול לסיו� הטיפול בתו� 

 שנקבעו בהנחיה ספק א� פרקי הזמ�, לפיכ�.  חודשי�18 בתו� !עד עשר שנות מאסר 
ויש א+ , יביאו לקיצור מש� הזמ� לטיפול בתיקי� בתביעה המשטרתית ובפרקליטות

 . חשש שה� יביאו להארכתו

 

 הליכי ההחלטה על סגירת תיקי� מהיעדר עניי� לציבור

א� קצי� משטרה , המשטרה רשאית שלא לחקור תלונה בעברה שאינה פשע, כאמור
 ובתנאי שנאספו 18לאחר סיו� החקירה. יי� לציבורבדרגת פקד ומעלה סבר שאי� בה ענ

העמדתו לדי� בשל !נשקלת שאלת אי, ראיות מספיקות להעמדה לדי� של החשוד
בהתא� לעקרונות שנקבעו בהלכה , היעדר עניי� לציבור על ידי הגור� המוסמ�

 .פרקליט המדינה והמשטרה, הפסוקה ועוגנו בהנחיות היוע  המשפטי לממשלה

את החוקיות ואת , באמצעות המדג� הסטטיסטי, שרד מבקר המדינהבח� מ, בהתא�
הא� : ההיבטי� שנבדקו. ההצדקה של סגירת תיקי� בשל היעדר עניי� לציבור

ההחלטה לסגור את התיק בשל היעדר עניי� לציבור התקבלה בידי הגור� המוסמ� 
ע� ההלכה הפסוקה וע� , הא� ההחלטה עלתה בקנה אחד ע� החוק; לפי החוק

את כל המדג� נועד לייצג ; הא� ההחלטה נומקה כנדרש; הנחיות שנקבעו בנושאה
כלל .  בשל היעדר עניי� לציבור200919התיקי� שנסגרו בידי גורמי האכיפה בשנת 

 7,467,  תיקי� נסגרו ביחידות החקירה35,675מה� ; 46,289התיקי� האלה עמד על 
 : הממצאי� שעלו במדג�להל� פירוט . בפרקליטות3,147!בתביעה המשטרתית ו

� מ ס ו מ ה  � ר ו ג ה י  ד י ב ה  ר י ג  שיקול הדעת שהוקנה בחוק לתובע שלא  :ס
 והוא נוגע לכל בעלי 20שיפוטי!להעמיד לדי� בשל היעדר עניי� לציבור נושא אופי מעי�

בשל מורכבות . קרב� העברה והחברה בכללותה, החשוד: העניי� בהלי� הפלילי
פ מדרג "עניי� לציבור הגדיר המחוקק בחסדההחלטה לסגור תיק בעילה של היעדר 

בהתא� לסוג , של גורמי� בפרקליטות ובמשטרה המוסמכי� לסגור תיק בעילה זו
 . העברה ולמידת מורכבותה

__________________ 

משתמע מכ( . פ בעברות מסוג עוו� נית� שלא לחקור בשל היעדר עניי� לציבור"כאמור לפי החסד 18
שבתיקי� בעברות מסוג עוו� נית� ג� שלא למצות את החקירה ולסגור אות� בעילה של היעדר עניי� 

� .לציבור א# שאי� ראיות מספיקות לאישו

 . תיקי� פליליי��164,000בשנה זאת נפתחו כ 19

 .485' עמ, ‚	Â¯% "בג 20
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בעשור האחרו� נבחנה והוסדרה מחדש סוגיית חלוקת העבודה בי� הפרקליטות  .1
 2001!ב: י�לבי� המשטרה בנוגע לסמכות ההחלטה על העמדה לדי� וסגירת התיק

 !להל�  (2001!א"התשס, )הוראת שעה) (33' תיקו� מס(נחקק חוק סדר הדי� הפלילי 
מבי� ,  שבו נקבע שפרקליט המדינה רשאי להחליט אילו עברות מסוג פשע21)33תיקו� 

יועברו לתובע משטרתי , פ"לחסד' אלו שנכללו ברשימה שבתוספת הראשונה א
לגבי עברות פשע ; ) העברות שבתוספת!� להל (22להחלטה א� להעמיד לדי� א� לאו

ולאחריה נית� , שאינ� בתוספת נדרשה החלטה של פרקליט מחוז א� להעמיד לדי�
אשר לסגירת תיקי� מסוג פשע . 23היה להעביר את התיק לתביעה לניהול המשפט

 הסמי� את ראש יחידת תביעות לסגור תיקי� 33 תיקו� !מהיעדר עניי� לציבור 
למעט עברות המתבצעות בנסיבות , זאת. שהועברו לטיפול התביעהבעברות שבתוספת 

 הנחה 2005!ע� זאת ב. 24שלגביה� הושארה הסמכות בידי פרקליט המחוז, מחמירות
להעביר לפרקליטות את כל תיקי החקירה , ד ער� שנדר"עו, פרקליט המדינה דאז

 בידי התביעה(מסוג פשע אשר מומלצי� לסגירה על יד� מכל עילה שהיא 
הסמכות לסגור ). המשטרתית נותרה הסמכות להחליט על העמדה לדי� בתיקי� אלה

 נותרה בידי קצי� משטרה שהוסמ� כתובע ! חטא ועוו� !תיקי� בעברות שאינ� פשע 
 . 25לעניי� זה

ועדות שמונו לבחינת יישו� התיקו� ולבחינה מחדש של חלוקת הטיפול בתיקי פשע 
יעו על בעיות ביישומו ועל הצור� בשינוי חלוקת ועוו� בי� הפרקליטות לתביעה הצב

אושר ונכנס , לאחר סיו� הביקורת, 2010בנובמבר , בהתא�. הסמכויות בי� הגופי�
חלוקת הטיפול בחומר חקירה בי� הפרקליטות (לתוק+ תיקו� לחוק סדר הדי� הפלילי 

י על פ). 64 תיקו� !להל�  (2010!ע"התש, )64' תיקו� מס) (לתביעה המשטרתית
 יחליט על רשימת עברות מסוג פשע ועוו� שבסמכות 26פרקליט המדינה, התיקו� לחוק

כמו כ� יוקנו לתביעה המשטרתית כל הסמכויות . והיא תעוג� בחוק, כל אחד מהגופי�
 ה� לעניי� ההחלטה על העמדה לדי� ה� לעניי� סגירת !לטיפול בתיקי� שיועברו אליה 

 . 27תיקי�

י� חשוד בעברות פשע בשל היעדר עניי� לציבור נעשית ההחלטה שלא להעמיד לד .2
והיא נמצאת בסמכות ,  ה� לאחריו64ה� במתכונתו טר� תיקו� , פ"על פי החסד

 ).  בעל הסמכות!להל� (פרקליט המחוז או בסמכות ראש יחידת תביעות 

__________________ 

, �1984ד"התשמ, ]נוסח משולב[ נחקק משו� שעקב תיקוני� שנעשו בחוק בתי המשפט 33תיקו�  21
 � הורחבה סמכות בית משפט השלו� לדו� בכל עברה שעונשה עד שבע שנות מאסר �1992 ו1984בשני

היות שסמכותו הייתה תחומה , ות התובע המשטרתישינויי� אלה גררו ג� שינוי בסמכוי). עברות פשע(
פ שקבע שרק " בחסד60לא שונה סעי# , ע� זאת. ולא לפי סוג העברה) בית משפט שלו�(לפי הערכאה 

כ( בכל הנוגע לעברות פשע . פרקליט המחוז מוסמ( להחליט על העמדה לדי� בעברה מסוג פשע
, ה א� להעמיד לדי� או לסגור את התיקשבסמכות בית משפט השלו� נוצר פער בי� סמכות ההחלט

 .שהייתה ג� בידי התביעה, לבי� הסמכות לנהל את התיק בבית המשפט, שנותרה בידי פרקליט המחוז
 . 'פ בתוספת הראשונה א"מתו( רשימת עברות שהוספה לחסד 22

 ).2001 (345) 1(ד נו"פ, È„Ó	Ô‰Î 'Ï‡¯˘È ˙ 	 7438/01פ "בש 23

 .פ"לחסד) 2)(א(62סעי#  24

 .חלוקת סמכויות זאת הייתה בתוק# בעת הביקורת 25

 .באישור ראש אג# חקירות ומודיעי� במשטרה והיוע% המשפטי לממשלה 26

שהיא בתחו� , ע� זאת פרקליט מחוז רשאי להחליט שחומר חקירה מסוי� שהושג בעברת פשע או עוו� 27
כבות החומר או של יועבר לטיפול הפרקליטות משיקולי� של מור, טיפולו של התובע המשטרתי

כמו כ� פורטו בחוק שלוש ; )פ"לחסד) 1) (ה (60לפי סעי# (חשיבות משפטית או ציבורית הקשורה בו 
עברות מסוג פשע שפרקליט המחוז רשאי להעביר� לטיפולו של תובע משטרתי בשל היעדר חומרה 

 ). פ"לחסד) ד(60סעי# (מורכבות הראיות �יתרה בנסיבות ביצוע� ובשל אי
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משרד מבקר המדינה בדק א� תיקי המדג� בעברות מסוג פשע נסגרו בשל , בהתא�
) 244 מתו� 52 (21%!הבדיקה העלתה שכ. � לציבור בידי בעל הסמכותהיעדר עניי

, מתיקי המדג� בעברות מסוג פשע נסגרו מהיעדר עניי� לציבור ביחידות החקירה
כלומר בידי גור� , דהיינו בידי בעל תפקיד שאינו פרקליט מחוז או ראש יחידת תביעות

 .ללא סמכות

� י ק י ת ה ת  ר י ג ס ת  ל י ע ת  ו נ י ק היעדר עניי� "פרט לעילת , פ" לפי החסד:ת
" חוסר בראיות מספיקות להעמדה לדי� "!יש עילות נוספות לסגירת תיקי� " לציבור

 . 28"היעדר אשמה"ו

 וההלכה הפסוקה של בית המשפט העליו� המבהירה את 29פ"על לפי החסד .1
 החלטה על הגשת כתב אישו� תתקבל רק א� נמצא כי מתקיימי� שני 30הוראותיו

 . יו� ראיות לכאורה לאישו� ועניי� ציבורי בניהול המשפטק, תנאי היסוד

בעברות מסוג פשע שנסגרו , משרד מבקר המדינה בדק א� בתיקי המדג�, בהתא�
הבדיקה העלתה . היו ראיות מספיקות להגשת כתב אישו�, בשל היעדר עניי� לציבור

 א+ שעילת ,מהתיקי� האלה נסגרו בשל היעדר עניי� לציבור) 244 מבי� 25 (10%31!שכ
זאת בהתבסס . הסגירה הנכונה הייתה היעדר ראיות מספיקות להגשת כתב אישו�

על אמירות מפורשות של החוקר או של התובע בתיק שאי� ראיות מספיקות להגשת 
 .כתב אישו� או במקרי� שבה� דרש התובע השלמות חקירה שלא בוצעו

שלא להעמיד לדי�  ההחלטה 32על פי ההלכה הפסוקה של בית המשפט העליו� .2
הנסיבות האישיות , בשל היעדר עניי� לציבור תתקבל אחר שיישקלו חומרת המעשה

שיקולי� מוסדיי� של , אינטרסי� חיוניי� של המדינה, של החשוד ושל קרב� העברה
עקרונות אלה עוגנו בהנחיות היוע  המשפטי . התביעה ושל בתי המשפט ועוד

פרקליט , כ� קבעו היוע  המשפטי לממשלהנוס+ על . 33לממשלה ופרקליט המדינה
הכוללות , המדינה והמשטרה הנחיות ספציפיות בדבר העמדה לדי� בעברות מסוימות

 . פירוט של נסיבות מיוחדות שבה� יוחלט לסגור את התיק בשל היעדר עניי� לציבור

משרד מבקר המדינה בדק א� תיקי המדג� שנסגרו בשל היעדר עניי� לציבור , בהתא�
 מבי� 76 (14%!מממצאי הביקורת עולה שכ. ו בתנאי� הקבועי� בהנחיות הללועמד
א+ שלא עמדו בתנאי� הקבועי� , מתיקי המדג� נסגרו בשל היעדר עניי� לציבור) 557

 . בהנחיה ספציפית או בהנחיה הכללית

__________________ 

משתמע מכ( . פ בעברות מסוג עוו� נית� שלא לחקור בשל היעדר עניי� לציבור"ור לפי החסדכאמ 28
שבתיקי� בעברות מסוג עוו� נית� ג� שלא למצות את החקירה ולסגור אות� בעילה של היעדר עניי� 

� . לציבור א# שאי� ראיות מספיקות לאישו
 . פ" לחסד62סעי#   29

'  ‡Ó ÔÚÓÏ ÌÈÁ¯Ê	 ÈËÙ˘ÓÂ È˙¯·Á ˜„ˆÂ ÔÈ˜˙ Ï‰	ıÓÂ‡ "-" %4379/09 "בג; 485' עמ, ‚	Â¯% "בג 30
 ‰	È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù #בג�להל� )) (2010( לפסק הדי� 19תקדי� סעי " %ıÓÂ‡.( 

בשל המספר הקט� של התיקי� שנסגרו בשל היעדר עניי� לציבור בידי הפרקליטות למרות שלא היו   31
�אי המדג� על שיעור� בכלל התיקי� שנסגרו לא נית� להסיק ממצ, ראיות מספיקות להגשת כתב אישו

 . בידי הפרקליטות

 .‡ıÓÂ% "בג; 512' עמ, ‚	Â¯% "בג 32

הצור( בקביעת מדיניות מרכזית של חקירה ותביעה בתחו� "הנחית היוע% המשפטי לממשלה בדבר  33
ת שיקולי� לסגיר" והנחית פרקליט המדינה 2003 שעודכנה בספטמבר 1985משנת ] 4.1002" [העונשי�

 .2003 שעודכנה בינואר 1994משנת ] 1.1" [תיק בשל היעדר עניי� לציבור
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יישו� מדיניות התביעה בולט בעברה של החזקה ושימוש בסמי� לצריכה !אי
האוסרת לגליזציה , 198535!נחיית היוע  המשפטי לממשלה מ המוסדרת בה34עצמית

מתיקי המדג� ) 83 מבי� 30 (37%!עלה כי כ: של שימוש בסמי� מכל סוג שהוא
ביחידות החקירה (שעניינ� החזקה ושימוש בסמי� לצריכה עצמית נסגרו במשטרה 

ד עלה עו. א+ שלא עמדו בתנאי� שנקבעו בהנחיה, בשל היעדר עניי� לציבור) והתביעה
מהתיקי� האלה נסגרו בלי שיחידות החקירה והתביעה ) 83 מבי� 36 (43%!כי כ

שהוא על פי הנחיית היוע  , החתימו את החשודי� על בקשה לסגירת התיק באזהרה
 . המשפטי לממשלה תנאי לסגירת התיק בעילה זו

ק י ת ה ל  ו פ י ט ה  � ו י ס ל ה  צ ל מ , 36 על פי הנחיית היוע  המשפטי לממשלה:ה
החוקרת לסכ� את תיק החקירה א� להימנע מלקבוע המלצה א� להעמיד על היחידה 

לדי� וזאת משו� שא� תפורס� יש בה כדי לפגוע בחשודי� שטר� נקבע שיועמדו 
למרות . בהתא� קבעה המשטרה שאי� לכלול המלצה בטופס סיכו� תיק חקירה. לדי�

, קירה מהתיקי� שכללו סיכומי ח83%!זאת בבדיקת תיקי המדג� נמצא כי בכ
הא� : הקציני� הממוני� על החקירה כללו המלצה בעניי� אופ� סיו� הטיפול בתיק

 . להעמיד את החשוד לדי� או לסגור את התיק

ה ר י ג ס י  ק ו מ י נ ט  ו ר י  הקפדה על תיעוד ועל הנמקה בתהליכי קבלת :פ
; ההחלטות לגבי סגירת תיקי� מבטיחה שיטת חשיבה סדורה של מקבלי ההחלטות

ומאפשרת ; ות מידה של שקיפות ואחידות בקבלת החלטת הסגירהמסייעת לבסס אמ
החשיבות הטמונה . על סבירותה ועל חוקיותה, על טיבה, בקרה על החלטה כזאת

בנימוק ההחלטה על סגירת תיק בשל היעדר עניי� לציבור מעוגנת ג� בהנחיות היוע  
צא כי בבדיקת תיקי המדג� נמ, חר+ זאת. המשפטי לממשלה ובהנחיות המשטרה

או שנומקו בצורה לא , מהתיקי� לא פורטו הנימוקי� לסגירה) 557 מבי� 249 (45%!בכ
אפשר היה ללמוד מה� על השיקולי� שנבחנו או שהתגלה כי !אי, דהיינו. מספקת

 . חסרה בה� התייחסות לשיקולי� העיקריי� המופיעי� בהנחיות

ה ר י ק ח  � ו כ י ה וכ� על פי  על פי הנחיית היוע  המשפטי לממשלה האמור:ס
בי� , נועד, הכולל התייחסות לראיות שהתגלו,  סיכו� החקירה37,הנחיית המשטרה

ע� זאת העלתה . לבקרה של הקצי� הממונה על הליכי החקירה ועל מיצויה, היתר
 . לא נמצא סיכו� חקירה) 557 מבי� 143(בדיקת תיקי המדג� כי בכרבע מהתיקי� 

ה ר י ק ח ת  ו מ ל ש יוע  המשפטי לממשלה או תובע פ רשאי� ה" על פי החסד:ה
המקבל לידיו תיק להורות ליחידת החקירה להוסי+ ולחקור א� מצא שיש בכ� צור� 

מבדיקת תיקי . לש� החלטה בדבר העמדה לדי� או לש� ניהול יעיל של המשפט
 33 (33%!ב; מהתיקי� הוחזרו להשלמות חקירה) 557 מבי� 99 (18%!המדג� עולה שכ

ויחידות החקירה סגרו אות� בשל היעדר עניי� , ו ההשלמותמה� לא בוצע) 99מבי� 
במקרי� אלה נעשה שימוש לא . לציבור חר+ ההנחיה שקיבלו להשלי� את חקירת�

 . ראוי בעילת הסגירה של היעדר עניי� לציבור

 

__________________ 

 .�1973ג"תשל,]נוסח חדש[לפקודת הסמי� המסוכני� ) א(7לפי סעי# , )עוו�(החזקה ושימוש "עברת  34

 .2003שעודכנה בספטמבר  35
המלצות "ושא לשר לביטחו� הפני� בנ, אליקי� רובינשטיי�,  של היוע% המשפטי דאז�30.5.02מכתב מ 36

 ".בסיו� חקירה

 ). ללא תארי() (כתוארה אז( של מחלקת חקירות ותביעות 03.300.160' הנחיה מס" סיכו� תיקי חקירה" 37
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 הבקרה על סגירת התיקי�

 מנגנוני בקרה אמורי� להבטיח את הגשמת המדיניות והמטרות של הארגו� ומסייעי�
מתנהל לפי הדי� ולפי הנחיותיו הפנימיות בצורה יעילה , על יחידותיו, לוודא כי הארגו�

על היוע  המשפטי לממשלה ועל הפרקליטות לפקח על עבודת התובעי� כדי . וראויה
. להבטיח שהתביעה הכללית תפעל כגו+ אחד ותקיי� את עקרו� השוויו� בפני החוק

ד "עו,  בראשות פרקליטת המדינה דאז38ועדה 2000לביצוע חובה זאת המליצה בשנת 
פיקוח ובקרה של היוע  , לגבש תורת בקרה וליצור מנגנוני תיאו�, עדנה ארבל

לקבוע פרקליטי� , המשפטי לממשלה באמצעות הפרקליטות על התובעי� השוני�
, 2007!ב. להגדיר את סמכויותיה� ולקבוע נהלי� לש� כ�, שיהיו מופקדי� על כ�

הדגישו היוע  המשפטי ,  ההנחיה להגבלת מש� טיפול בתיקי חקירהבמסגרת גיבוש
לממשלה והפרקליטות את חשיבות� של המנגנוני� הללו בכל הנוגע לטיפול בתיקי� 

 .בידי הפרקליטי� והתובעי� המשטרתיי�

, בביקורת עלה שהיוע  המשפטי ופרקליט המדינה לא הקימו מנגנו� לפיקוח ובקרה
וכי הפרקליטות אינה מקיימת פיקוח ,  בכל דר� אחרתלא במתכונת האמורה ולא

 . ובקרה יזומי� וסדורי� על עבודת הפרקליטי� והתובעי�

 

 פיתוח אמצעי� חלופיי� להלי� הפלילי 

זה מכבר זיהו היוע  המשפטי לממשלה והפרקליטות כי במקרי� מסוימי� נקיטת 
או הגשת ,  לציבור סגירת התיק בשל היעדר עניי�!אחת משתי החלופות המרכזיות 

 לא מבחינת ! אינה מַס0ֶֶקת מענה מיטבי של המדינה לאירוע הפלילי !כתב אישו� 
הטיפול במקרי� , לדיד�. לא מבחינת נפגע העברה ולא מבחינת החברה, מבצע העברה

הכולל העמדה לדי� " קלסי"כאלה צרי� להיעשות במסגרת חלופית להלי� הפלילי ה
מינה היוע  המשפטי לממשלה , לש� כ�. י בית המשפטוענישה במסגרת הרשעה ביד

". הטיה מהלי� פלילי"משרדי לגיבוש תכנית ! צוות בי�2004!ב, ד מני מזוז"עו, דאז
על ידי , תכלית התכנית הייתה לקיי� חלופות להלי� הפלילי במישור השיקומי

מסוג מי שלראשונה עברו על החוק בעברות קלות (הפניית תיקי� פליליי� מסוימי� 
הטיפול , על פי התכנית. לטיפולו של שירות המבח� למבוגרי� שבמשרד הרווחה) עוו�

בחשודי� בתיקי� אלה בשירות המבח� יסייע בשיקומ� ויקל את העומס על התביעה 
חר+ העובדה שגורמי האכיפה עמדו על חשיבות התכנית , ואול�. ועל בתי המשפט

 .היא לא בוצעה בשל מחלוקת תקציבית

 

 � והמלצותסיכו

הסמכות להחליט על העמדה לדי� או על סגירת תיק בהיעדר עניי� לציבור היא מ�  .1
בשל מורכבות ההחלטה בדבר . החשובות ובעלות העוצמה שהקנה החוק לפקיד ציבור

הגדיר המחוקק מדרג של גורמי� המוסמכי� , סגירת תיק בגי� היעדר עניי� לציבור
בית המשפט העליו� , כמו כ� המחוקק. ורכבותהבהתא� לסוג העברה ולמידת מ, לכ�

והיוע  המשפטי לממשלה קבעו מה� השיקולי� והאיזוני� שעל תובע לשקול 

__________________ 

 .2000דוח פרקליטות  38
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בהחלטתו שלא להעמיד לדי� חשוד בשל היעדר עניי� לציבור א+ שנמצאו ראיות 
זאת כדי להבטיח שההחלטה בנושא תתקבל בזהירות ובאופ� . מספיקות לאישו� כנגדו

ר אמו� בכ� שכול� שווי� בפני החוק ובכ� שגורמי האכיפה שוקדי� על שייטע בציבו
נותני� את דעת� להגנת הפרט שנפגע מ� העברה וערי� , שירוש תופעות עבריינות

 .לאמצעי� שנועדו למנוע תופעות עבריינות

הביקורת העלתה כי היוע  המשפטי לממשלה לא קבע מדיניות סדורה וכוללת  .2
מנעות מכ� בכל העברות הנפוצות והבעייתיות שלדעתו היה צור� להעמדה לדי� או להי

עוד . לקבוע בעניינ� מדיניות אחידה וכי לא מיסד מנגנו� לעדכונה ולאבטחת יישומה
נמצא שהנחית היוע  המשפטי לממשלה לקציבת מש� זמ� לגיבוש החלטה בדבר 

ו� ציבורי העמדה לדי� או סגירת התיק בידי התביעה גובשה ללא עבודת מטה ודי
 .מספקי�

 הביקורת העלתה כי יחידות !אשר לסדרי סגירת תיקי� בשל היעדר עניי� לציבור 
התביעה המשטרתית והפרקליטות אינ� מקפידות לפעול לפי הוראות החוק , החקירה

. וג� אינ� אוכפות את המדיניות ואת הנהלי� שה� עצמ� קבעו, והפסיקה הקיימות
 סוגרות תיקי� בשל היעדר !מוש שגוי בעילות הסגירה בכלל זה ה� עושות לעיתי� שי

עניי� לציבור א+ שלא היו ראיות מספיקות להגשת כתב אישו� או בניגוד להנחיות של 
נוס+ על כ� מקבלי ההחלטה סגרו חלק . היוע  המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה

ות יחיד; ניכר מהתיקי� מבלי שנימקו את החלטת� כדבעי או מבלי לנמקה כלל
החקירה סגרו תיקי� ללא סמכות ובחלק ניכר מהתיקי� כללו הקציני� הממוני� על 

בניגוד להנחיית היוע  המשפטי , החקירה המלצה בעניי� אופ� סיו� הטיפול בתיק
 . לממשלה

על היוע  המשפטי לממשלה ועל הפרקליטות בשיתו+ המשטרה לגבש מדיניות  .3
כזו שתשק+ את , עברות בעייתיות ונפוצותאחידה ועדכנית להעמדה לדי� ב, מרכזית

עליה� לרענ� את מכלול הנהלי� וההנחיות ; המציאות של היו� ואת עמדות החברה
ולוודא כי כל מקבלי ההחלטות , בנושא סגירת תיקי� בשל היעדר עניי� לציבור
על היוע  המשפטי לממשלה ועל . מודעי� לה� ופועלי� לפי אמות המידה שנקבעו

מנגנו� קבוע לפיקוח ובקרה יזומי� , כמוצע זה מכבר, נה להקי�פרקליט המדי
חשיבות מיוחדת נודעת לקיו� סדור ומובנה של פיקוח . ושוטפי� על עבודת התובעי�

ובקרה על עבודת התביעה לנוכח ההסדרי� החדשי� לחלוקת העבודה בי� 
� ולפיה, 2010שנכנסו לתוקפ� בנובמבר , הפרקליטות לבי� התביעה המשטרתית

, לרבות היעדר עניי� לציבור, בחלק ניכר מהתיקי� הסמכות לסגור תיקי� בכל העילות
 .  הועברה לתביעה המשטרתית!שהייתה בידי הפרקליטות 

, ובראש� היוע  המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, על גורמי התביעה, נוס+ על כ�
" כלי�סל ה"להשלי� את פיתוח� של אמצעי� חלופיי� נוספי� שירחיבו את 

 .העומדי� לרשות� בבוא� לטפל במבצעי עברות באמצעי� שיקומיי� וטיפוליי�

 

♦ 
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 מבוא

על הסדר הציבורי ועל ולשמור המשפט הפלילי נועד לקיי� מסגרת של חיי חברה תקיני�  .1
 על ידי הכוח ,בי� היתר, שמירה על אלה מובטחת. עליה� ה� מושתתי�שהערכי� והעקרונות 

 די�ההמטרות העיקריות של אכיפת  . הפלילידי�ה הנגזרת מהפרת הוראות הסנקציההמרתיע של 
להעניש� , להצהיר על פסלות מעשיה�, לקבוע מי האחראי� לפגיעה ַ�ערכי� המוגני�:  ה�הפלילי

היוע� המשפטי לממשלה . על הפגיעה בערכי� אלה ולהרתיע אחרי� באמצעות סנקציית העונש
 .וממונה במישרי� על שמירת האינטרס הציבורי בתחו� זהמופקד על יישו� דיני העונשי� 

, החקירות מתנהלות במשרדי החקירות שבתחנות המשטרה וביחידות חקירה מרחביות, ככלל .2
, אלה כפופי� פיקודית למפקדי� הטריטוריאליי�. 39) יחידות החקירה!להל� (מחוזיות וארציות 

במטה הארצי של ) �" אח!להל� (עי� ומקצועית לחטיבת החקירות שבאג# לחקירות ולמודי
חטיבת החקירות אחראית לגיבוש תורת הפעלה בתחו� החקירות לפי ). ר" מטא!להל� (המשטרה 

 . הנחיות היוע� המשפטי לממשלה ומדיניות המשטרה, הפסיקה, החוק

הפרקליטות . פרקליטות המדינה והתביעה המשטרתית ה� זרועות העיקריות של התביעה הכללית
 !להל� (באמצעות הלשכה המרכזית שלה ופרקליטויות המחוזות ,  במסגרת משרד המשפטי�פועלת

בהנחיית פרקליטויות , בקביעת מדיניות התביעה הכללית, בי� היתר, עליה לעסוק). הפרקליטות
 !להל� (התביעה המשטרתית . בתיאו� ביניה� ובפיקוח על עבודת התביעה המשטרתית, המחוזות

פועלת באמצעות יחידות תביעה מחוזיות הכפופות פיקודית ) או התביעההתביעה המשטרתית 
, נוס# על כ%. ר"� שבמטא" באח40ומקצועית לראש מחלקת התביעות, � המחוזי"לקצי� אח

וה� מוסמכי� לסגור תיקי� , ל המשטרה גורמי פיקוד כתובעי�"ביחידות החקירה הסמי% מפכ
 . 41 בעברות שאינ� פשע

משנודע , )פ" החסד!להל�  (1982!ב"התשמ, ]נוסח משולב[ הפלילי לפי חוק סדר הדי� .3
 59אול� סעי# ; היא תפתח בחקירה, א� על פי תלונה או בכל דר% אחרת, למשטרה על ביצוע עברה

קצי� משטרה בדרגת פקד ומעלה רשאי להורות , פ קובע כי כשמדובר בעברה שאינה פשע"לחסד
י� לציבור או א� רשות אחרת מוסמכת לחקור את שלא לחקור א� היה סבור שאי� בדבר עני

 43,בעברה מסוג פשע, בתו� החקירה מועבר החומר שהושג בה, פ" לחסד60על פי סעי# . 42העברה
א� ראה תובע שהועבר אליו חומר  פ"לחסד) א(62על פי סעי# . 44לתובע המוסמ% לנהל את התביעה

זולת א� סבר שאי� במשפט עניי� , י�יעמידו לד, החקירה שהראיות מספיקות לאישו� אד� פלוני
ואול� החלטה שלא להעמיד לדי� בשל היעדר עניי� לציבור היא בסמכות בעלי התפקידי� ; לציבור

 . פ"המפורטי� בחסד

__________________ 

39 �כגו� הרשות לניירות ער( או הממונה על , נוס# על אלה ישנ� גופי חקירה ותביעה לתחומי� מיוחדי
� . הגבלי� עסקיי

� לחטיבה והיא תהיה בעלת אחריות " הוקמה והחלה לפעול חטיבת התביעות באח2010בדצמבר  40
 .פיקודית ומקצועית על יחידות התביעה

 עברה �פשע :  לפי חומרת� מסווגות העברות,) חוק העונשי��להל�  (�1977ז"התשל, לפי חוק העונשי� 41
�קבע לה עונש מאסר לתקופה  עברה שנ�עוו� ; שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שני

� עברה שנקבע לה עונש מאסר �חטא ; העולה על שלושה חודשי� ושאינה עולה על שלוש שני
� .לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשי

שנסיבותיה� לא מצדיקות את , העברות אות� רשאית המשטרה שלא לחקור ה� עברות קלות מאוד 42
 .הפעלת כובד משקלה של מערכת אכיפת החוק

 הסמכות לסגור תיקי� נתונה ג� בידי קצי� משטרה שהוסמ( כתובע � חטא ועוו� �בעברות שאינ� פשע  43
 .ל"לעניי� זה בידי המפכ

שוטרי� , התובעי� במשפטי� פליליי� ה� פרקליטי� בפרקליטות המדינה, פ" לחסד12לפי סעי#  44
משפטי לממשלה הסמיכו ג� מי שהיוע% ה"שנתמנו לצור( זה בידי המפקח הכללי של המשטרה ו

 ".לבתי משפט מסוימי� או למשפט מסוי�, לסוג של משפטי�, דר( כלל, להיות תובע
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אלא על , אינו נועד להצביע על היעדר עניי� בנושא גופו" עניי� לציבור"יובהר שהשימוש בביטוי 
 על היעדר עניי� לקיי� את הלי% החקירה או את הלי% העמדה דהיינו, היעדר עניי� בניהול ההליכי�

 .45לדי�

ולמעשה שלא להעמיד לדי� חשוד חר# קיומ� , ההחלטה לסגור את התיק בעילת היעדר עניי� לציבור
שיפוטי ומשמעויותיה רבות !היא החלטה שלטונית בעלת אופי מעי�, של ראיות מספיקות לאישו�

כיוו� שסגירת התיק אינה , זאת. נפגע העברה וה� לחברה בכללותהה� ל, ה� לחשוד: לכל המעורבי�
 .מאפשרת למצות את מכלול הסנקציות העומדות לרשות המדינה נגד החשוד בביצוע העברה

העמדה לדי� בשל !המתווה את אמות המידה לאי, ) פסק די� גנור!להל�  (199046בפסק די� משנת 
 בהיק# שיקול הדעת של תובע בהחלטתו לסגור תיק ד� בית המשפט העליו�, היעדר עניי� לציבור

משקבע המחוקק כי התנהגות פלונית : "זו אהיהעקרונית של בית המשפט נקודת המוצא . בעילה זו
וזאת כדי להג� על הערכי� , הרי שיש אינטרס ציבורי כי החשוד בעבירה יועמד לדי�, פלילית היא

, ע� זאת. וכ� למנוע פגיעה בה� בעתיד, בה�והעקרונות שהמדינה רוצה בהגנת� ושהחשוד פגע 
שג� בה� , עשויות להיות נסיבות שיש בה� כדי להצביע על הנזק שייגר� לאינטרסי� ולערכי�

העמדה לדי� עולה על זה  רק כאשר העניי� הציבורי באי. א� החשוד יועמד לדי�, המשפט מעוניי�
בפסק די� . 47" לציבור באי העמדה לדי�רשאי תובע להגיע למסקנה כי קיי� עניי�, שבהעמדה לדי�

מצוות המחוקק היא כי : " חזר בית המשפט העליו� והבהיר את הוראת החוק בנושא2010מאוגוסט 
התנאי . במצטבר, החלטה על הגשת כתב אישו� תתקבל רק א� נמצא כי מתקיימי� שני תנאי יסוד

נדרש התובע , נאי זה מתקיי�רק משנמצא כי ת. הראשו� הוא קיומ� של ראיות מספיקות לאישו�
ההימנעות מהגשת כתב אישו� ...  עניי� לציבור בניהול המשפט!לבחו� את קיומו של התנאי השני 

ההחלטה שלא . 48"היא בבחינת החריג הק� כל אימת שמצא התובע כי אי� במשפט עניי� לציבור
הנסיבות האישיות , להעמיד לדי� בשל היעדר עניי� לציבור תתקבל אחרי שיישקלו חומרת המעשה

שיקולי� מוסדיי� של התביעה ושל , אינטרסי� חיוניי� של המדינה, של החשוד ושל קרב� העברה
 !כ� נקבע כי השיקולי� יישקלו בהתא� לכללי� הרגילי� של שיקול דעת מנהלי . בתי המשפט ועוד

 .49בהגינות ובסבירות, ללא שרירות או אפליה, כלומר בתו� לב

 היוע� המשפטי לממשלה והפרקליטות כי במקרי� מסוימי� נקיטת אחת משתי זה מכבר זיהו .4
 אינה מַס3ֶֶקת !או הגשת כתב אישו� ,  סגירת התיק בשל היעדר עניי� לציבור!החלופות המרכזיות 

לא מבחינת נפגע העברה ולא ,  לא מבחינת מבצע העברה!מענה מיטבי של המדינה לאירוע הפלילי 
הטיפול במקרי� כאלה צרי% להיעשות במסגרת חלופית להלי% הפלילי , �לדיד. מבחינת החברה

 מינה היוע� 2004בשנת . הכולל העמדה לדי� וענישה במסגרת הרשעה בידי בית המשפט" קלסי"ה
בהשתתפות נציגי משרד , ד הדסה נאור"צוות בראשות עו, ד מני מזוז"עו, המשפטי לממשלה דאז

 שבמשרד 50הסנגוריה הציבורית ושירות המבח� למבוגרי�, י�לשכת עורכי הד, המשטרה, המשפטי�
הטיה "על הצוות הוטל לפתח תכנית ).  משרד הרווחה!להל� (הרווחה והשירותי� החברתיי� 

בהמש% בח� היוע� המשפטי . שתקבע חלופות להלי% הפלילי במישור השיקומי" מהלי% פלילי
 הצעת חוק ממשלתית 2007גובשה בשנת ובמסגרת� , חלופות נוספות, ד מזוז"עו, לממשלה דאז

__________________ 

 .הצור( במדיניות חקירה ותביעה:  של היוע% המשפטי לממשלה בנושא4.1002' הנחיה מס 45
 או ‚�Â¯% " בג�להל� ) (1990 (485' עמ, )2(ד מד"פ, ‰Â�‚ '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ¯ � %935/89 "בג 46

¯Â�‚ ÔÈ„ ˜ÒÙ.( 
 .507�508' בעמ, פסק די� גנור 47
,  תקדי�ıÓÂ‡ "-� ÈËÙ˘ÓÂ È˙¯·Á ˜„ˆÂ ÔÈ˜˙ Ï‰�Ó ÔÚÓÏ ÌÈÁ¯Ê‡  '‰�È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù" %4379/09 "בג 48

בית המשפט העליו� חוזר על העמדה שנקט כבר ). ‡ıÓÂ% " בג�להל� ). (2010( לפסק הדי� 19סעי# 
 . בפסק די� גנור

 .512' בעמ, פסק די� גנור  49

והוא חלק , שירות המבח� למבוגרי� הוא שירות סוציאלי במשרד הרווחה המעוג� בדי� הפלילי 50
טיפול ושיקו� למעורבי� באירוע פלילי , פיקוח, הוא כולל מת� שירותי אבחו�. ממערכת אכיפת החוק

 � .  ומעלה18שגיל
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בכפו# למילוי , שעיקרה פיתוח מנגנו� לסגירת תיק בשל היעדר עניי� לציבור, 51פ"לתיקו� החסד
 2008הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה בכנסת בנובמבר . תנאי� מסוימי� על ידי החשוד

ולא ,  נידונה בוועדההצעת החוק טר�. והועברה לטיפולה של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת
 . קודמו הליכי החקיקה

 בדק משרד מבקר המדינה את הליכי סגירת התיקי� 2010בחודשי� פברואר עד אוגוסט  .5
הסדרת חלוקת העבודה : הנושאי� שנבדקו ה� בעיקר אלה. הפליליי� בעילת היעדר עניי� לציבור

גיבוש ; ל סגירת התיקבי� הפרקליטות למשטרה בכל הנוגע להחלטה על העמדה לדי� או ע
ובמסגרת זו פיקוח ובקרה של , המדיניות לסגירת תיקי� כאלה ועיגונה בנהלי� ובהוראות ופיקוח

פיתוח אמצעי� נוספי� ; היוע� המשפטי לממשלה ושל פרקליט המדינה על יישומה בגופי התביעה
הביקורת . דה לדי� סגירת התיק או העמ!שייתנו מענה ראוי יותר מזה שמספקות ההוראות הקיימות 

 !ובמשרד המשפטי� ; )כתוארה אז( בחטיבת החקירות ובמחלקת התביעות !ר "נעשתה במטא
 .ובמחלקת הייעו� והחקיקה, בפרקליטויות המחוזות, במחלקת עררי�, בפרקליטות המדינה

היבטי� הנוגעי� לתקינות הליכי סגירת התיקי� ויישו� הוראות החוק והנחיות הפרקליטות 
 52 תיקי עוו� ופשע619שנכללו בו ,  בנושא נבדקו באמצעות מדג� סטטיסטי מייצגוהמשטרה

מה� נבדקו (בעילה של היעדר עניי� לציבור , כנגד חשודי� בגירי�, 2009שנחקרו ושנסגרו בשנת 
.  בשל היעדר עניי� לציבור200954את כלל התיקי� שנסגרו בשנת המדג� נועד לייצג ). 53 תיקי�557
 בתביעה 7,467,  תיקי� נסגרו ביחידות החקירה35,675מה� ; 46,289 עומד על התיקי� האלה ס%

 . 55 בפרקליטות3,147!המשטרתית ו

 

 סדרי סגירת תיקי� בשל היעדר עניי� לציבור 

הסמכות להחליט על העמדה לדי� ועל סגירת תיקי� בעילת היעדר עניי� 

 לציבור

תיק בהיעדר עניי� לציבור היא מ� החשובות כאמור הסמכות להחליט על העמדה לדי� או על סגירת 
במהל% השני� חלו שינויי� בסדרי עבודת� של . ובעלות העוצמה שהקנה החוק לפקיד ציבור

; בעקבות שינוי סמכות� של בתי המשפט, בי� היתר, הפרקליטות ושל התביעה המשטרתית
.  אחד מגופי� אלההשינויי� הללו הצריכו בחינה והסדרה מחדש של הסמכויות האמורות של כל

משרד מבקר המדינה סקר את סדרי ההסדרה של חלוקת הסמכויות בי� הפרקליטות לבי� התביעה 
 : כמפורט להל�, המשטרתית בעניי� זה

__________________ 

 .�2008ט"התשס, ) מותניתהסדר לסגירת תיק) (61' תיקו� מס(הצעת חוק סדר הדי� הפלילי  51
עברות מוסר , עברות מי�, גו# האד�, הסדר הציבורי: במדג� נכללו עברות השייכות לנושאי� האלה 52

�עברות כלליות , עברות מרמה, עברות חיי אד�, לא נכללו במדג� עברות ביטחו�. עברות רכוש, וסמי
 .ועברות רישוי

או שעל פי הרישו� בתיק , סמכי� הדרושי� לבדיקהאו שלא היו בה� כל המ, יתר התיקי� לא אותרו 53
 . הוא לא נסגר בשל היעדר עניי� לציבור

 . תיקי� פליליי��164,000בשנה זאת נפתחו כ 54

ממצאי . המדג� הוכ� עבור משרד מבקר המדינה במדור הסטטיסטיקה במטה הארצי של המשטרה 55
שיעור הליקויי�  .וניברסיטת תל אביבהחוג לסטטיסטיקה א, קמיל פוקס' המדג� נותחו על ידי פרופ

דומה , ומאפייניה� בכלל התיקי� שנסגרו בעילה של היעדר עניי� לציבור שאות� נועד המדג� לייצג
� .95%ברמת ביטחו� של , מאוד לזה שבמדג
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 הייתה בחלוקת העבודה בי� הפרקליטות לתביעה הלימה בי� סמכות כל אחד 1984עד שנת  .1
:  כדלקמ�56,לבי� סמכותו לנהל את התביעהמהגופי� להחליט על העמדה לדי� או על סגירת התיק 

הפרקליטות ייצגה את המדינה בתיקי עברות פשע אשר לפי החוק נידונו כול� בפני בתי משפט 
.  אשר נידונו בפני בתי משפט שלו�57התביעה ייצגה את המדינה בתיקי חטא ועוו�. מחוזיי�

  1984בשני� , 1984!ד"התשמ, ]נוסח משולב[בעקבות שני תיקוני� שנעשו בחוק בתי המשפט 

, כלומר.  הורחבה סמכות בית משפט השלו� לדו� בכל עברה שעונשה עד שבע שנות מאסר1992!ו
שינויי� אלה בסמכות בית משפט השלו� גררו ג� . בית משפט השלו� הוסמ% לדו� ג� בתיקי פשע

משפט בית ( היות שסמכותו הייתה תחומה לפי הערכאה 58,שינוי בסמכויות התובע המשטרתי
פ שקבע שרק פרקליט המחוז מוסמ% " בחסד60לא שונה סעי# , ע� זאת. ולא לפי סוג העברה) שלו�

בכל הנוגע לעברות פשע שבסמכות בית משפט , כ%. להחליט על העמדה לדי� בעברה מסוג פשע
שנותרה בידי פרקליט , נוצר פער בי� סמכות ההחלטה א� להעמיד לדי� או לסגור את התיק, השלו�

 .שהייתה ג� בידי התביעה המשטרתית, לבי� הסמכות לנהל את התיק בבית המשפט, וזהמח

רוב� המכריע של ,  הצביע על כ% שבהיעדר הסדר חוקי ממצה2000דוח מבקר המדינה לשנת  .2
ההחלטות על העמדה לדי� ועל סגירה של תיקי פשע בסמכות בית משפט השלו� התקבלו בידי 

 ומתח ביקורת על ההפרדה בי� הפרקליטות ! פרקליטי המחוז !סמ% התביעה ולא בידי הגור� המו
עצמאות� של יחידות התביעה במשטרה בשל כפיפות� לגורמי !לבי� התביעה המשטרתית ועל אי

מבקר המדינה הדגיש שיש להימנע מהמש% הפרקטיקה האמורה כל עוד לא הושלמו . 59החקירה
ת התביעה המשטרתית להחליט על העמדה לדי� לעיגו� סמכו, שנידונו זה מכבר, הליכי החקיקה

והמלי� לאחד לגו# אחד את התביעה המשטרתית ואת , בתיקי הפשע שבסמכות בית משפט שלו�
! הוקמה ועדה בי�60לאור המלצת מבקר המדינה ובעקבות החלטת ממשלה בעניי� זה. הפרקליטות

אשר מטרתה , משה שילהד "עו, בראשות מנהל מחלקת עררי� בפרקליטות המדינה דאז, משרדית
ובכ% ג� לתת מענה לתמורות שחלו הלכה למעשה בחלוקת , הייתה לבחו� את אפשרות האיחוד

ובו ציינה כי איחוד התביעה ,  הגישה הוועדה דוח2002בדצמבר . הסמכויות בי� שני הגופי�
יי� א% עמדה על ההוצאות הכספיות ועל הקשיי� הארגונ, המשטרתית ע� הפרקליטות אכ� הכרחי

בהקצאת מבני� וציוד , הוועדה הדגישה את הצור% בתגבור תקני כוח האד�. הכרוכי� בתהלי%
ועמדה על הקושי בשילוב אנשי התביעה בפרקליטות לנוכח , ובארגו� מחדש של מבנה הפרקליטות
המלצות . הוועדה המליצה כי מסקנותיה ייושמו בשלבי�. הפגיעה הצפויה במעמד� ובשכר�

על , )ל"ז(מר יוס# לפיד ,  על ידי שר המשפטי� דאז2003שרדית אושרו בספטמבר מ!הוועדה הבי�
ד "עו, ועל ידי פרקליטת המדינה דאז, מר אליקי� רובינשטיי�, ידי היוע� המשפטי לממשלה דאז

 .ע� זאת הודגש כי מדובר בפרויקט לטווח ארו% המצרי% הכנת תכנית ליישומו. עדנה ארבל

נחקק ,  נושא חלוקת הטיפול בתיקי פשע בי� הפרקליטות לבי� התביעהוכדי להסדיר את, בד בבד
 תיקו� !להל�  (2001!א"התשס, )הוראת שעה) (33' תיקו� מס( חוק סדר הדי� הפלילי 2001באוגוסט 

וזאת מתו% ציפייה של , 61שהוארכה מעת לעת,  נחקק כהוראת שעה לשלוש שני�33תיקו� ). 33
 . קליטות והתביעה המשטרתית לקראת איחוד המערכותהמחוקק כי בינתיי� ייערכו הפר

__________________ 

 .להגיש כתב אישו� ולייצג את המדינה בבית המשפט 56
 .שטופלו בידי הפרקליטות, ות ברשלנותזיו# בידי עובדי ציבור וגרימת מו, למעט בעברות מרמה 57

58   � . פ"לחסד) ב(�12ו) 2)(א (12לפי סעיפי
 .363' בעמ) È˙�˘ ÁÂ„51·) 2005 , מבקר המדינה"  בפרקליטות ובמשטרה�התביעה הפלילית "פרק  59

 .2.9.01 של הממשלה מיו� 655' החלטה מס 60
) 33' תיקו� מס(ר הדי� הפלילי  הפכה הוראת השעה להוראת קבע במסגרת חוק סד2004באוגוסט  61

) 2)(א(62, )ה (�ו) ד)(ג(60למעט הוראות סעיפי� , �2004ד"התשס, )2' תיקו� מס) (הוראת שעה(
תיקו� ( לחוק סדר הדי� הפלילי 2בסעי# . פ שנותרו במעמד של הוראת שעה"לחסד' ותוספת ראשונה א

 סמכות לכנסת להארי( את תוקפה של הוקנתה, 2005 �ה "התשס, )3' תיקו� מס) ( והוראת שעה33' מס
 � . 16.11.10הוראת השעה לכל המאוחר עד ליו
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 נקבע מנגנו� שיסמי% את התביעה המשטרתית להחליט על העמדה לדי� בתיקי 33במסגרת תיקו� 
מתו% רשימת עברות שהוספה , פשע בעברות מסוימות שעליה� רשאי להחליט פרקליט המדינה

ימת העברות שבתוספת עיגנה בחוק רש).  העברות שבתוספת!להל� (' פ בתוספת הראשונה א"לחסד
באשר לסוגי תיקי� מסוג פשע שבה� הופיעה , נהוגה בפועל, כאמור, את הפרקטיקה שהייתה

 נוצרו שני סוגי� של עברות פשע הנתונות לסמכות 33בעקבות תיקו� . התביעה בבית משפט השלו�
ה� הוסמ% עברות פשע שב: בית משפט השלו� שבה� ניהלה התביעה המשטרתית את המשפט

פרקליט המדינה להחליט שיועברו לתביעה כדי להכריע א� להעמיד לדי� ואחר כ% לניהול המשפט 
, ועברות פשע שאינ� בתוספת לגביה� נותר המצב הקוד�; ) העברות שבתוספת!להל� (על ידיה 

ולאחריה נית� היה להעביר את התיק , דהיינו נדרשה החלטה של פרקליט מחוז א� להעמיד לדי�
לגבי סוג זה נותר הפיצול בי� סמכות ההחלטה בתיק על העמדה לדי� ; תביעה לניהול המשפטל
 ).הנתונה ג� לתביעה המשטרתית(לבי� סמכות ניהול התיק בבית משפט ) הנתונה לפרקליט המחוז(

 ד� בית המשפט העליו� בשאלת סמכותו של פרקליט המחוז להעביר 200162בפסק די� מאוקטובר 
, משסבר כי ראוי שיטופלו על ידה, א# שאינ� מנויי� בתוספת, ה תיקי� מסוג פשעלטיפול התביע
אי� מטרת התיקו� לחוק לשנות : " לא בא לגרוע מסמכותו של פרקליט המחוז33ופסק שתיקו� 

מהפרקטיקה שהייתה נקוטה קוד� לו ככל שהיא נוגעת לפשעי� שלגביה� נותרה חובת המשטרה 
כי ג� , ברי. קליט המחוז כדי שהוא יקבל החלטה בדבר העמדה לדי�להעביר את חומר החקירה לפר

רשאי הוא להעביר את המש% הטיפול בהגשת אישו� וייצוג , לאחר שהחליט על העמדה לדי�, כיו�
 מקו� שמדובר בפשעי� שבסמכותו העניינית של בית משפט !והוא , במשפט לתביעה המשטרתית

ה אילו נושא זה לא הושאר לפרשנות מסתברת של הוראות טוב הי, אכ�: "ע� זאת קבע כי". השלו�
החוק ואילו הובהרה בנוסח החוק מסגרת הסמכויות הברורה הנתונה לפרקליטות ולתביעה 
המשטרתית ה� במצבי� בה� מאוחדות כל סמכויות ההלי% בידי גור� תביעה אחד וה� מקו� שאפשרי 

 ". וכל זאת למנוע אי בהירות ותקלות אפשריות,פיצול בסמכויות ובתפקידי� בי� גורמי תביעה שוני�

 הסמי% קצי� משטרה המכה� כראש 33תיקו� , אשר לסגירת תיקי� בנימוק של היעדר עניי� לציבור
למעט עברות המתבצעות בנסיבות , זאת. 63יחידת תביעות לסגור תיקי� בעברות פשע שבתוספת

ע� . רה הסמכות בידי פרקליט המחוזשלגביה� הושא, פ"לחסד) 2)(א(62כמפורט בסעי# , מחמירות
להנחות את , לפרקליטויות המחוזות, ד ער� שנדר"עו,  הורה פרקליט המדינה דאז2005זאת בינואר 

יחידות החקירה להעביר לפרקליטות את כל תיקי החקירה מסוג פשע אשר מומלצי� לסגירה על 
,  בא לשנות את ההסדר הנוהג לא33משו� שהגיע למסקנה כי תיקו� , זאת. ידיה� מכל עילה שהיא

ולפיו תיקי� בעברות שבתוספת המומלצי� לסגירה מכל עילה שהיא מועברי� לסגירה על ידי 
 נותרה בידי קצי� משטרה ! חטא ועוו� !הסמכות לסגור תיקי� בעברות שאינ� פשע . 64הפרקליטות

ה לדי� ועל ניהול בכ% נותרה הסמכות להחליט על העמד. ל"שהוסמ% כתובע לעניי� זה בידי המפכ
ואילו הסמכות לסגור את התיקי� בעברות ,  בידי התביעה המשטרתית!המשפט בעברות שבתוספת 

 . בידי הפרקליטות, המומלצי� לסגירה מכל עילה שהיא, אלה

 מונו כמה ועדות לבחינת יישומו ולחלוקת 33במהל% התקופה שחלפה מאז חקיקת תיקו�  .3
 : כמפורט להל�,  ועוו� בי� הפרקליטות לתביעההטיפול בתיקי חקירה מסוג פשע

ועדת היגוי לעניי� בחינת סמכות , ד ער� שנדר"עו,  מינה פרקליט המדינה דאז2004באוגוסט  ) א(
!ד רות דוד"עו, דאז) פלילי(א "הגשת כתבי אישו� בעברות מסוג פשע בראשות פרקליטת מחוז ת

, המטופלות על ידי התביעה המשטרתית, שעעל הוועדה הוטל לבחו� אילו עברות מסוג פ. בלו�
ראוי שיוחזרו לטיפול הפרקליטות ואילו עברות ראוי שיטופלו דר% קבע על ידי התביעה 

סברה הוועדה , באשר לסמכות סגירת התיקי�. 2005הוועדה הגישה המלצותיה ביולי . המשטרתית

__________________ 

 .345) 1(ד נו"פ, Ô‰Î  'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó �7438/01פ "בש 62

 . פ"לחסד) 1)(א (62כפי שנקבע בסעי#  63
 .26.1.05, "סגירת תיקי חקירה בעברות מסוג פשע"מכתבו של פרקליט המדינה בעניי�  64
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יט על סגירת התיק מכל כי ראוי שהגו# המוסמ% להחליט על העמדה לדי� יהיה מוסמ% ג� להחל
לאור רגישות הנושא המליצה שהסמכות לסגירת התיק בעילה של היעדר עניי� , ע� זאת. עילה שהיא

אפשר יהיה !הוועדה הדגישה כי אי. לציבור תינת� רק לקצי� משטרה המכה� כראש יחידת התביעות
של עצמאות כל לייש� את המלצותיה ללא תוספת כוח אד� משמעותית לפרקליטות וללא עיגו� 

 .יחידות התביעה במסגרת ההיערכות הכללית של המשטרה

, גיבשו משרד המשפטי�, 33במסגרת ההליכי� להארכת תוקפו של תיקו� , 2005בשנת  ) ב(
תכנית להיערכות , על דעתו של היוע� המשפטי לממשלה, המשרד לביטחו� הפני� והמשטרה

 תכנית !להל� (ביעה בעברות עוו� ופשע הממשלה לחלוקת הטיפול בי� הפרקליטות לבי� הת
תכנית ההיערכות עמדה על קשיי� במימוש איחוד גופי התביעה ובחנה פע� נוספת את ). ההיערכות

בי� , החלוקה שהוצעה התבססה על קריטריוני� הנוגעי�. חלוקת הסמכויות בי� התביעה לפרקליטות
התאמתו של כל אחד מגופי התביעה לרגישות הנושא ול, למורכבות התיק, לחומרת העברה, השאר

חוק ומשפט בכנסת באוקטובר , תכנית ההערכות הונחה על שולח� ועדת חוקה. לטיפול בנושא
 . והוחלט על הפסקתה, אול� יישומה נתקל בקשיי�.  הוחל בישומה2006ובשנת , 2005

וג פשע ועוו�  באשר לחלוקת הטיפול בתיקי חקירה מס33לפיכ% נותר על כנו ההסדר שנקבע בתיקו� 
 . בי� הפרקליטות לבי� תביעה המשטרתית

צוות נוס# לבדיקת סוגיות , ד ער� שנדר"עו,  מינה פרקליט המדינה דאז2007באוקטובר  ) ג(
הצוות שכלל נציגי� מהפרקליטות ומהתביעה המשטרתית הגיש את . 33הכרוכות ביישו� תיקו� 

 לתוק# עלה באורח ניכר המספר 33ל תיקו� הצוות מצא כי מאז כניסתו ש. 2008מסקנותיו במאי 
התיקי� , ע� זאת. ה� תיקי פשע וה� תיקי עוו�, הכולל של התיקי� שטופלו בידי הפרקליטות

עוד . מטופלי� ברוב� בתביעה המשטרתית, לרבות תיקי� בעברות מסוג פשע, )75%(הפליליי� 
בלי אישור , התביעהמצא כי תיקי� רבי� בעברות פשע שאינ� בתוספת מטופלי� על ידי 

למשל ללא תיעוד בתיק או (או לאחר אישור בדר% לא תקינה , כפי שדורש החוק, הפרקליטות
הצוות סבר שהסיבה לכ% היא המצב המשפטי המורכב שיצר ). בהנחיה כללית ללא פירוט העברות

ו בתחו� שב, על התביעה ועל הפרקליטות את יישו� החוק, התיקו� שהקשה על יחידות החקירה
 . ההחלטות מתקבלות במידה רבה על פי ניסיו� ומתו% הרגלי עבודה

לבטל את הפיצול הקיי� בעברות פשע שאינ� בתוספת בי� סמכות ההחלטה : המלצות הצוות היו
הנתונה ג� (לבי� סמכות ניהול התיק בבית משפט ) הנתונה לפרקליטות(בתיק על העמדה לדי� 

תוספת ולהביא לכ% שהיא תשק# במדויק את רשימת להרחיב את רשימת העברות שב; )לתביעה
להסמי% את התביעה לסגור תיקי� ; העברות שבה� תוסמ% התביעה לקבל החלטה על העמדה לדי�

לנוכח העובדה שמדובר . בעברות שבה� היא מוסמכת להחליט על העמדה לדי� ולנהל את המשפט
י� הצוות להסמי% לסגור תיקי� באלפי תיקי� נוספי� מסוג פשע שיועברו לטיפול התביעה המל

לצד האפשרות הקבועה בחוק , זאת. בצד ראש יחידת תביעות, בעלי תפקידי� נוספי� בתביעה
 . להסמי% חוקרי� כתובעי� לסגירת תיקי� בעברות מסוג עוו�

על בסיס עבודת הצוות גיבשו משרד המשפטי� והמשרד לביטחו� הפני� תיקו� לחוק סדר הדי� 
, )64' תיקו� מס) (טיפול בחומר חקירה בי� הפרקליטות לתביעה המשטרתיתחלוקת ה(הפלילי 

 לאחר סיו� הביקורת הנידונה של משרד 2010התיקו� התקבל ונכנס לתוק# בנובמבר . 2010!ע"התש
חלוקת תחומי הטיפול בי� הפרקליטות לבי� , על פי התיקו� לחוק). 64 תיקו� !להל� (מבקר המדינה 

רגישי� או בעלי חומרה , תיקי� מורכבי�, כלומר.  היתרו� היחסי של כל גו#התביעה תיַקבע על פי
בעברות שאינ� בעלות חומרה , ואילו תיקי� קלי� ומהירי� לבירור, מיוחדת יטופלו בידי הפרקליטות

כמו כ� נקבע בתיקו� לחוק כי . יטופלו בידי התביעה המשטרתית, מיוחדת או מורכבות מיוחדת
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ובעברות שבה� תוסמ% התביעה , ות כל אחד מהגופי� תיקבע בחוקרשימת העברות שבסמכ
 . 65המשטרתית להחליט על העמדה לדי� ולנהל את המשפט היא תוסמ% ג� לסגור את התיק

 ÔÂ˜È˙ ¯Á‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó33 È˜ÂÁ‰ ¯„Ò‰· ÌÈ¯ÒÁ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ‡ˆÓ 
¯ˆÈ˘ ;˜ ‰¯Ë˘ÓÏÂ ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙Â„ÚÂ Â¯˙È‡ Í˘Ó‰·ÂÓÂ˘ÈÈ· ÌÈÈ˘ . ˙‡Ê ÁÎÂ�Ï
Ú·˜� ,˙Ú ‰˙Â‡· ¯·Î , ÌÈÈÊÎ¯Ó ‰ÚÈ·˙ ÈÙÂ‚ È�˘ ÔÈ· ‰˘„Á ‰˜ÂÏÁ ÚÂ·˜Ï ÛÂÁ„ Í¯Âˆ
‰Ï‡66 .˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ , ÔÂ˜È˙ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ Ú˘˙Î ˜¯33 ‰˘„Á ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙˜ÂÏÁ ˜ÂÁ· ‰Ú·˜� 

ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÚ·‰ ÏÚ ‰�ÚÓ ˙˙Ï ‰„ÚÂ�˘ ‰ÚÈ·˙‰ ÔÈ·Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÔÈ· . 

Ù‰˘ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÈÂ˘Ú „Á‡ ‰ÚÈ·˙ ÛÂ‚ È„È· ˙ÏÏÂÎ ÏÂÙÈË ˙ÂÎÓÒ ˙„˜
ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ .ÌÏÂ‡Â , Á˜ÙÏ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ‰È·Â ‰È�ÈÓ ‰· ˘È

‰¯Ë˘Ó‰ ˙„Â·Ú ÏÚ , ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ È„È· Â¯‚Ò�˘ ÌÈ·¯ ÌÈ˜È˙˘ ÌÂ˘Ó- ÁÂ˜ÈÙÏ ÈÚˆÓ‡ ÂÈ‰Â 
 ‰¯Ë˘Ó‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ‰¯˜·Â-¯Ë˘Ó‰ ‰ÚÈ·˙‰ È„È· ‰˙ÚÓ Â¯‚ÒÈÈ ˙È˙ . ˙Ú„Â� ÔÎ ÏÚ

 ˙„Â·Ú ÏÚ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ „ˆÓ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Ï˘ ‰�·ÂÓÂ ¯Â„Ò ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á
 Ì˙¯È‚ÒÏÂ ÂÏÏ‰ ÌÈ˜È˙‰ ‰¯È˜ÁÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ‰¯Ë˘Ó‰) ˙¯È‚Ò ÏÚ ‰¯˜·‰ ‡˘Â� ÔÏ‰Ï Â‡¯

ÌÈ˜È˙.( 

 

 

 גיבוש מדיניות כללית לסגירת תיקי� בשל היעדר עניי� לציבור 

יוע� המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה להתוות מדיניות כללית מכוח תפקידיה� אחראי� ה .1
מדיניות כזו היא אמצעי חשוב ליצירת . במער% התביעה ולהנחיית המשטרה בתחו� דיני העונשי�

לממש את העיקרו� של שוויו� בפני החוק ולצמצ� אפשרות של שקילת , אחידות באכיפת החוק
ושת הצדק ואת אמו� הציבור במערכת אכיפת החוק  בכ% המדיניות מחזקת את תח!שיקולי� זרי� 

בי� שמדובר בכלי� משפטיי� או באמצעי� חלופיי� , ובעקרונות שעליה� מושתת הסדר החברתי
על היוע� המשפטי לממשלה ועל פרקליט המדינה ג� לקיי� פיקוח ובקרה על ). 67ראה להל�(לה� 

 .68ניותהתביעה המשטרתית כדי להבטיח יישו� שוט# ואחיד של המדי

  כללית בתחו�מדיניותבפסק די� גנור עמד בית המשפט העליו� על החשיבות שיש בקביעת 
כ� לאמות המידה שבמסגרת� יש לבחו�  פליליי� ו�אישוכתבי להגשת ג�  והוא התייחס ,התביעה

הפעלה ראויה של ההלי% הפלילי מבוססת על : "כ% נקבע ש�. הגשת�!באי" עניי� הציבור"את ה
 מכא� החשיבות ...ואמונה כי ה� מקבלי� החלטותיה� מתו% שוויו�, ור ברשויות התביעהאמו� הציב

 באי 'עניי� הציבור'שבקביעה מראש של מדיניות התביעה באשר להגשת אישומי� פליליי� ובאשר ל
ובכ% מבטיחה כי הפעלה שוויונית של , מדיניות כזו מודיעה מראש על עמדתה של התביעה. הגשת�

__________________ 

שהיא בתחו� , ז רשאי להחליט שחומר חקירה מסוי� שהושג בעברת פשע או עוו�ע� זאת פרקליט מחו 65
טיפולו של תובע משטרתי יועבר לטיפול פרקליטות משיקולי� של מורכבות החומר או חשיבות 

כמו כ� פורטו בחוק שלוש עברות ; )פ"לחסד) 1) (ה (60לפי סעי# (משפטית או ציבורית הקשורה בו 
 רשאי להעביר� לטיפולו של תובע משטרתי בשל היעדר חומרה יתרה מסוג פשע שפרקליט מחוז

 ). פ"לחסד) ד (60סעי# (מורכבות הראיות �בנסיבות ביצוע� ואי
 .�2009ע"התש, )חלוקת עבודה בי� הפרקליטות לתביעה המשטרתית(ראה תזכיר חוק סדר הדי� הפלילי  66
 ".פיתוח אמצעי� חלופיי� להלי( הפלילי"בפרק   67

 . 2000רקליטות דוח פ 68



 ב"התשע, 2011ות ביקורת לשנת קוב% דוח 50

 בית המשפט הדגיש ג� את הצור% לעדכ� ולהתאי� .69"לא רק ייעשה אלא ג� ייראהכוח התביעה 
כללי� אלה ."70"באי הגשת משפט פלילי' עניי� לציבור'במסגרת� פועל השיקול של "את הכללי� ש

משקפי� את צרכי החברה המאורגנת להג� על הערכי� החיוניי� לתפקודה התקי� ולהתפתחותה 
 . 71"י� על פיה� מונהגת בתקופה נתונהבהתא� לתפיסת החי, הרצויה

הצור% "הנחיה בדבר , יצחק זמיר' פרופ,  פרס� היוע� המשפטי לממשלה דאז1985עוד בשנת  .2
. 200372שעודכנה בספטמבר , "בקביעת מדיניות מרכזית של חקירה ותביעה בתחו� העונשי�

מדיניות כללית במער% בהנחיה הדגיש היוע� המשפטי לממשלה דאז כי מ� הראוי לפעול לגיבוש 
 בייחוד לגבי עברות בעייתיות או נפוצות שעיקר� עברות מסוג עוו� משו� !החקירה והתביעה 

שהשיקול של היעדר עניי� לציבור בעברות מסוג זה עשוי להיות גור� מרכזי להימנעות מחקירה או 
 . מתביעה

 כזו מצרי% שיתו# פעולה בי� היוע� המשפטי לממשלה דאז קבע בהנחייתו דלעיל כי גיבוש מדיניות
בהנחיה נקבע ג� כי מ� הראוי לבחו� . משרד המשפטי� וכל גו# ציבורי אחר הנוגע בדבר, המשטרה

ולשקול א� , בהתחשב בניסיו� שנרכש מאז הפעלתה ובשינוי הנסיבות, את המדיניות מעת לעת
כגו� ( את המדיניות נקבע בה כי על הגורמי� המפעילי�, כמו כ�. להשאירה על כנה או לשנותה

להביע את דעת� בפני דרג בכיר יותר א� ה� ) ראשי יחידות התביעה ופרקליטי�, קציני החקירות
 .  כי יש מקו� לשנות את המדיניות או להבהירה! על בסיס ניסיונ� !סבורי� 

על יסוד ההנחיה האמורה ועל בסיס המתווה שנקבע בפסק די� גנור גיבש פרקליט המדינה את 
ובה , 2003 שעודכנה בינואר 73"שיקולי� לסגירת תיק בשל העדר עניי� לציבור"יה הכללית ההנח

 ההנחיה !להל� (פירוט השיקולי� הנדרשי� להחלטה שלא להעמיד לדי� בשל היעדר עניי� לציבור 
גיבשו היוע� המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה הנחיות , מעת לעת, לבד מאלה). הכללית

 !ברוב המקרי� נועדו ההנחיות הספציפיות להחמיר את הענישה . דה לדי�ספציפיות בדבר העמ
).  ההנחיות הספציפיות!להל�  (74בעקבות עלייה בשכיחות� של תופעות עבריינות ספציפיות

א� התעוררו בעיות שונות , במקרי� אחרי� נועדו ההנחיות הספציפיות להבהיר את הוראות הדי�
 . 75באכיפת החוק

סדרי סגירת תיקי� פליליי� בשל "ה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא  עש2005בשנת  .3
בביקורת נבחנה מדיניות המשטרה שהייתה . 76"היעדר עניי� לציבור ופיתוח פתרונות חלופיי�

 59חקירה של עברות שאינ� פשע בשל היעדר עניי� לציבור לפי סעי# !בנושא אי, בתוק# בזמנה
היא נועדה לאתר בשלב מוקד� תלונות שייסגרו ": ות התעדו#מדיני"מדיניות זו כונתה . פ"לחסד

לש� כ% הכינה המשטרה רשימת עברות שלא . ללא חקירה ולהתמקד בטיפול בתלונות שייחקרו
המטרות העיקריות של . אלא א� כ� תביע תחנת המשטרה הרלוונטית עניי� מיוחד בחקירה, ייחקרו

ולהקל את העומס המוטל , חקירה בתחנות המשטרהמדיניות התעדו# היו לייעל ולשפר את הליכי ה
כל זאת באמצעות קביעת אמות מידה להחלטה לחקור או שלא לחקור . על משרדי החקירות בתחנות

השיקולי� שעל פיה� נקבע עניי� . תלונות שעניינ� עברות שאינ� פשע, בשל היעדר עניי� לציבור

__________________ 

˘ı¯ÂÂ  %88/10 "על חשיבותה של קביעת מדיניות התביעה ראו ג� בג; 512�513' עמ, פסק די� גנור 69
Á‡Â '� 'Á‡Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰'להל�) (2010(,  תקדי�� ‚·"ı¯ÂÂ˘ ˆ.( 

70 Ì˘. 

 .511�512' עמ ,‚�Â¯צוטט בפסק די� . 1' עמ ,)1984(חלק א , ÔÈ˘�ÂÚ È�È„· ˙Â„ÂÒÈ, ז פלר"ש 71
72  ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ�‰4.1002) 51.051] (�8.9.2003 וב�3.7.02עדכו� ב] 1985; ו"תשמ. 

 . �2.1.94 מ1.1הנחיות פרקליט המדינה  73

הנחיה ; הנחיה בעניי� גרימת מוות בתאונת דרכי�; הנחיה בעניי� תקיפת קטי� או חסר ישע: למשל 74
 .יה בעניי� החזקת אגרופ� או סכי�הנח; בעניי� עברות הנלוות לעיסוק בזנות

מסיעי� ומליני� של , מדיניות האכיפה של מעסיקי�" בדבר 2.15הנחיית פרקליט המדינה : למשל 75
 .�16.3.06עדכו� ב, �23.5.05מ" שוהי� בלתי חוקיי� בישראל

 .353' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„56·) 2006 , מבקר המדינה 76
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או להחליט שלא להעמיד לדי� בשל היעדר הציבור בחקירה דומי� במידה רבה לשיקולי התובע בבו
 . עניי� לציבור

כי , ד מני מזוז"עו, הדגיש היוע� המשפטי דאז,  לדוח מבקר המדינה האמור2005בתשובה מדצמבר 
רואי� את החשיבות שיש בקביעת מדיניות אחידה , ד ער� שנדר"עו, הוא ופרקליט המדינה דאז
אלימות , אלימות ברחובות: כמו, "עברות קלות" לגבי מה שמסווג כ–למער% החקירה והתביעה 

. 'בנייה לא חוקית וכו, השתלטות על מקרקעי ציבור, התפרצויות וגנבות רכב, בכבישי� ובמועדוני�
מדיניות כזאת צריכה לנסח את העקרונות להפעלת שיקול הדעת של החוקר ושל התובע , לדבריו

היוע� . � בשל היעדר עניי� לציבורבהחלטת� שלא לחקור תלונה או שלא להגיש כתב אישו
עוד מסר כי . 77המשפטי לממשלה דאז הוסי# כי מדיניות כזו צריכה להיות גמישה בהתא� לצרכי�

סיכ� ע� פרקליט המדינה וע� המשטרה על הגברת התיאו� במדיניות האכיפה ועל קביעת סדרי 
 . 78עדיפויות משותפי� למערכות החקירה והתביעה

ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓÊ‡„ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÈÎ ‰ ,ÂÚ"ÊÂÊÓ È�Ó „79 , Í¯Âˆ‰ ÏÚ ¯ÊÁ
‰ÚÈ·˙‰Â ‰¯È˜Á‰ Í¯ÚÓÏ ‰„ÈÁ‡Â ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÂÈ�È„Ó ˘Â·È‚· , ıÚÂÈ‰ ¯·Î „ÓÚ ÂÈÏÚ˘ Í¯Âˆ

‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ,ÙÂ¯Ù '¯ÈÓÊ ˜ÁˆÈ , ˙�˘· „ÂÚ1985 .ÌÏÂ‡ , ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
Ê‡„ ,ÂÚ"ÊÂÊÓ È�Ó „ , ˙‡Ê ‰˘Ú Í‡ ÂÊÎ ˙ÂÈ�È„Ó ˘·È‚˙ÂÏ˜‰ ˙Â¯·Ú‰Ó ˜ÏÁ È·‚Ï ˜¯ ,

‰„ÈÁ‡ ˙ÂÈ�È„Ó Ô‰Ï ˘·‚Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ Â˙Ú„Ï˘ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰Â ˙ÂˆÂÙ�‰ . Ï˘ÓÏ ÍÎ- ÂÓÎ 
 Ï˘ ˙Â¯·Ú· ÌÈ˜È˙ ˙¯È‚ÒÏÂ ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰Ï ‰„ÈÁ‡Â ˙ÈÏÏÎ ˙ÂÈ�È„Ó ˘·È‚ ‡Ï ‡Â‰ Ì‚ ÂÈÓ„Â˜

˙Â·ÂÁ¯· ˙ÂÓÈÏ‡ ,ÌÈ�Â„ÚÂÓ·Â ÌÈ˘È·Î· . ˙‡Ê ˙¯‚ÒÓ·-ÂÈÓ„Â˜ ÂÓÎ , ˘·È‚ ‡Ï Ì‚ ‡Â‰
„Ó ÌÈ¯ÂÓÈ‰ Ï˘ ‰ˆÂÙ�Â ‰Ï˜ ‰¯·Ú È·‚Ï ÌÈ˜È˙ ˙¯È‚ÒÏÂ ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰Ï ‰„ÈÁ‡Â ˙ÈÏÏÎ ˙ÂÈ�È

 ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï)Ì˙Â‡ ÌÈ�‚¯‡Ó‰ ÔÈÈ�Ú· ‡ÏÂ ÂÏÏ‰ ÌÈ¯ÂÓÈ‰· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÔÈÈ�Ú·(80 ; ÂÊ ‰¯·Ú
˙È·ÈËÓ¯Â� ‰¯Âˆ· ˙‚‰Â� ÌÈÈÁ‰ ÈÓÂÁ˙ ¯‡˘·˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ È„È· ·Â¯ ÈÙ ÏÚ ˙È˘Ú� , ÌÏÂ‡

Â‚ ˙‡Ê‰ ˙ÈÙÈˆÙÒ‰ ˙Â‚‰�˙‰‰˙Â˘˜ ˙ÂÈÏÎÏÎÂ ˙ÂÈ˙¯·Á ˙Â‡ˆÂ˙Ï ˙Ó¯ .˙Â¯ÎÓ˙‰ Ï˘ ‚ÂÒÎ ,
ÈÓÂ˜È˘ Â‡ ÈÎÂ�ÈÁ ÏÂÙÈË ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ˘¯Â„ ¯ÂÓÈ‰‰81 . 

 È � ·  Ô È ·  ˙ Â Ó È Ï ‡  ˙ Â ¯ · Ú  Ô È È � Ú ·  ‰ „ È Á ‡ Â  ˙ È Ï Ï Î  ˙ Â È � È „ Ó  ˘ Â · È ‚
‚ Â Ê:במועד הביקורת ועד תיקו� .  בשני� האחרונות ניכרת מגמת עלייה במקרי אלימות בי� בני זוג

, יעה המשטרתית מוסמכת להחליט על העמדה לדי� ולנהל את המשפט בעברות אלה הייתה התב64
ואול� ההחלטה בדבר סגירת התיקי� בנושאי� הללו בנימוק של היעדר עניי� לציבור הייתה בידי 

זאת בשל הרגישות הרבה ובשל הקשיי� . פרקליט המחוז או בידי פרקליט בכיר שהוא הסמיכו לכ%
 הוענקה הסמכות לסגור תיקי� אלה מהיעדר 64על פי תיקו� . � מסוג זההמיוחדי� המלווי� תיקי

 .עניי� לציבור לקצי� משטרה המכה� כראש יחידת תביעות

הפוגעת פגיעה קשה בתא המשפחתי מעבר לפגיעה בנפגע , אלימות בי� בני זוג היא עברה חמורה
על פי ההנחיה . גד הצד הפוגעבמוב� זה יש עניי� ציבורי רב במיצוי ההליכי� הפליליי� כנ. העברה

כגו� , ככלל יש להימנע מסגירת תיקי� שעניינ� עברות חמורות, הכללית ועל פי פסק די� גנור
ג� לגבי עברות אלה קיי� לעתי� טע� כבד , ואול�. מהיעדר עניי� לציבור, אלימות בי� בני זוג

עברות הללו לא גיבש למרות זאת ולמרות שכיחות� הגוברת של ה. משקל להימנע מהלי% פלילי

__________________ 

77 � . 360' עמ, ש

78 � .376' עמ, ש
 .2004�2010י מזוז היה היוע% המשפטי לממשלה בשני� ד מנ"עו 79
 .  לחוק העונשי�226לפי סעי# ) עוו�" (איסור משחקי�"עברת  80
הימורי� בלתי חוקיי� המתקיימי� באמצעות "בנושא ) È˙�˘ ÁÂ„61·) 2011 , ראו מבקר המדינה 81

 ".האינטרנט
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ובכלל זה לא הגדיר את השיקולי� , היוע� המשפטי לממשלה מדיניות אחידה לטיפול בתיקי� אלה
 . 82שיש לשקול קוד� קבלת ההחלטה שלא להעמיד לדי� בשל היעדר עניי� לציבור

הטיפול המשטרתי "ר פרסמה הנחיה בדבר "במטא) כתוארה אז(יוער כי מחלקת חקירות ותביעות 
ההנחיה קובעת שככלל יש לפתוח תיק פלילי בעברות אלה ולהביא את . 83"ות אלימות בני זוגבעבר

ע� זאת היא מפרטת שיקולי� לסגירת תיקי� בעברות אלה בעילה של היעדר . החשוד בהקד� לדי�
 . 84ותנאי� מצטברי� לכ%, עניי� לציבור

Ô˜Â˙Ó‰ ˜ÂÁ· ˘„Á‰ ¯„Ò‰‰ ÁÎÂ�Ï ,‰Ï‡ ÌÈ˜È˙ ¯Â‚ÒÏ ˙ÂÎÓÒ‰ ÂÈÙÏÂ ¯„ÚÈ‰ Ï˘ ‰ÏÈÚ· 
˙ÂÚÈ·˙ ˙„ÈÁÈ ˘‡¯ È„È· ‰È‰˙ ¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú , ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÌÚ ÔÁ·˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯

˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Â ‰Ï˘ÓÓÏ ,‰ÚÈ·˙‰ ˙ÂÈ�È„ÓÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚Î , ˙‡ ‰ÁÂÂ¯‰ ÈÓ¯Â‚ ÌÚ ÔÎÂ
‰˙ÂÈ�Î„Ú ˙‡ ‡„ÂÂÏ ˙�Ó ÏÚ ˙ÓÈÈ˜‰ ‰ÈÁ�‰‰ . ‰Ê ·Î¯ÂÓÂ ˘È‚¯ ‡˘Â�· ‰ÈÁ�‰˘ È�ÂÈÁ

˙È�Î„Ú ‰˘È‚ Û˜˘˙ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ Ô‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓ¯Â‚ ÏÚ Ô‰ ÏÚ ˙ÓÎÒÂÓ‰ . 

 4. ‰ � Â Î „ Ú Â  ˙ Â È � È „ Ó ‰  ˙ Ú È · ˜  Ô Ù Â היוע� המשפטי לממשלה הדגיש ,  כאמור:‡
בהתחשב בניסיו� שנרכש בהפעלתה ובשינוי , את הצור% לבחו� את המדיניות שנקבעה מעת לעת

 להבטיח את !להשאירה על כנה וא� , לשקול א� יש מקו� להשאירה על כנה או לבטלה, הנסיבות
 . אכיפתה

, 2000שגיבשה את דוח פרקליטות , ד עדנה ארבל"עו, ועדה בראשות פרקליטת המדינה דאז
עדכנית ונגישה שנית� יהיה , ממצה, הצביעה על הצור% של הפרקליטות לקבוע מדיניות אחידה

דה עמדה על כ% שבפועל הווע). 2000 דוח פרקליטות !להל� (להטמיעה ולהקנותה לדורות הבאי� 
קביעת המדיניות בידי היוע� המשפטי לממשלה והפרקליטות נעשית בהנחיות ספציפיות הניתנות 

ובמקרי� , �ההנחיות מתייחסות בחלק� בנפרד לתיקי� ספציפיי; בכתב או בעל פה, מעת לעת
מליצה לפיכ% ה. אחרי� המדיניות מתגבשת או מופצת בפורומי� של בעלי תפקידי� בפרקליטות

בקרה , תכנו� מדיניות, הוועדה להקי� צוות קבוע בפרקליטות המדינה שיטפל בנושאי מדיניות
 . 85ויישו�

È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ÔÁ·È˘ ÔÂ�‚�Ó „ÂÒÈÈÏ ÏÚÙ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰˘ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,
 ˙ÂÈ�È„Ó Ú·˜È Ì‡˙‰·Â ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ÈÓ¯Â‚ Ï˘Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ÈÚÂˆ˜ÓÂ ÛÈ˜Ó

‰„ÈÁ‡Â ˙ÈÏÏÎ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·Â ˙ÂˆÂÙ� ˙Â¯·Ú· ÌÈ˜È˙ ˙¯È‚ÒÏÂ ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰Ï - ˙�ÂÎ˙Ó· ‡Ï 
 ˙ÂËÈÏ˜¯Ù ÁÂ„· ‰ˆÏÓÂ‰˘2000˙¯Á‡ Í¯„ ÏÎ· ‡ÏÂ  . 

 כי מדיניות מרכזית של חקירה ותביעה 2011היוע� המשפטי לממשלה מסר בתשובתו מפברואר 
 החוקר או על וכי קיומה מקל על, משמשת כלי חשוב למימוש העיקרו� של שוויו� בפני החוק

עוד ציי� . אול� אי� לצפות שהיא תיקבע לגבי כל עברה, התובע בבוא� לקבל החלטה במקרה מסוי�

__________________ 

 .למעט הנחייה פנימית של פרקליטות מחוז מרכז 82

 ). ללא תארי( (03.300.226' מס 83

84 �ב בחמש השני� "אי� לחשוד רישו� משטרתי קוד� באלמ)  2(;   עברה קלה)  1:   (תנאי� מצטברי� ה
גור� )  4(;   הערכת הקצי� הממונה הינה כי רמת המסוכנות של החשוד אינה גבוהה)  3(;   האחרונות

רי� חריגי� נית� לסטות מהאמור במק. טיפול דיווח כי החשוד נמצא במסגרת טיפולית ומשת# פעולה
 �ככלל בקשת המתלוננת לבטל את . הנימוקי� יתועדו בכתב בתיק החקירה). 3(�ו) 2(בסעיפי� קטני

ככלל במקרי� שבה� קיימת , נוס# על כ(. התלונה לא תובא בחשבו� בשיקולי� לגניזת חומר החקירה
 מחוסר ראיות אלא יובא להכרעת לא יומל% התיק לסגירה, עדות המתלוננת בלבד מול עדות החשוד

 . בית משפט
 .35�37' עמ, 2000דוח פרקליטות  85
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שהוא שות# לקביעת משרד מבקר המדינה כי יש לבחו� את ההנחיות הקיימות ולעדכ� אות� בהתא� 
הגורמי� לדבריו יש צור% להסב שוב את תשומת לב� של . לצור% והוסי# כי הדבר נעשה מעת לעת

עוד מסר היוע� המשפטי לממשלה כי לנוכח . הרלוונטיי� להנחיות השונות ולפקח על יישומ�
וכי הגופי� הרלוונטיי� במערכת אכיפת החוק יתבקשו לעדכנו , ממצאי הביקורת ייבח� הנושא

 . בדבר יישו� הנחיותיו

חקירה , ל אכיפה מסרה הפרקליטות כי ככלל קביעת מדיניות מרכזית ש2011בתשובתה מינואר 
, דורשת זמ� ממוש% של התארגנות ושל חשיבה יסודית כדי לעדכ� הנחיות קיימות, ותביעה

הפרקליטות ציינה כי תהלי% זה מתחיל . להטמיע� ולקבוע הנחיות חדשות במקו� שבו ה� נדרשות
 . 86בשורותיה ובהמש% מעורבי� בו ג� המשטרה וג� גופי חקירה ואכיפה נוספי�

 שעקרונות כלליי� 2011מסר בתשובתו מיוני , ד מני מזוז"עו, י לממשלה דאזהיוע� המשפט
להבניית שיקול הדעת בהחלטות לגבי העמדה לדי� ולגבי סגירת תיקי� בשל היעדר עניי� לציבור 

אי� צור% לקבוע מדיניות ספציפית בהנחיות . נקבעו בפסיקה ובהנחיה כללית של פרקליט המדינה
היוע� המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה קובעי� הנחיות . פרדבכתב לגבי כל עברה בנ

היוע� המשפטי . ספציפיות בשל צור% קונקרטי בהפעלת מדיניות ייחודית או בשינוי מדיניות
נעשה בכלי� , כגו� עברות התפרצויות וגנבות רכב, לממשלה דאז הוסי# שהטיפול בחלק מהעברות

עוד ציי� . הפעילות המבצעית של המשטרה נגד העברייני�כמו גיבוש הצעות חוק או שיפור , אחרי�
שאמורה , ד מני מזוז שהוא יז� הצעת חוק להבניית שיקול הדעת של בית המשפט בענישה"עו

 ".פלטפורמה לגיבוש מדיניות אכיפה וענישה בעברות השונות"הייתה לשמש ג� 

¯È˜Á ˙ÂÈ�È„Ó ˙ÚÈ·˜ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙‡ ÌÈÚËÓÂ ·˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â¯·Ú· ‰ÚÈ·˙Â ‰
 Ú�ÓÈ‰Ï Ï˜˘Ó „·Î ÌÚË ÌÈ˙ÚÏ ÌÈÈ˜ Ô‰È·‚Ï˘ ˙Â¯ÂÓÁ ˙Â¯·Ú· ÔÎÂ ˙ÂˆÂÙ� Â‡ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·

ÈÏÈÏÙ‰ ÍÈÏ‰‰Ó . Â‡Â·· Ú·Â˙Ï ÚÂÈÒÂ ˜ÂÁ‰ È�Ù· ÔÂÈÂÂ˘ Ï˘ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ ˘ÂÓÈÓ Ì˘Ï ˙‡Ê
‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï .ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÔÁ·È˘ ÔÂ�‚�Ó ˙ÂÚˆÓ‡· Ú·˜È‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÂÊÎ ˙ÂÈ�È„Ó ,È˙ËÈ˘ ,
ÈÚÂˆ˜ÓÂ ÛÈ˜Ó˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ÈÓ¯Â‚ Ï˘Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡  . ˘È ‡˘Â�‰ ˙Â·È˘Á ÁÎÂ�Ï

˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÓÈ„˜ ÂÏ ˙˙Ï , ¯È·Ò ‰Ê ÔÈ‡Â
ÌÈ�˘ Í˘Ó· Â�Î„ÂÚÈ Â‡ ÂÚ·˜ÈÈ ‡Ï ˙ÂÈÁ�‰˘ . ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ

‰¯Ë˘Ó‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ˙ÂÈÁ�‰‰ ˙‡ ˘·‚Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ .ÏÚ „·· „· ÈÎ ‡„ÂÂÏ Ì‰È
Ì‰È˙ÂÈÁ�‰ ,‰¯Ë˘Ó· ‰ÚÈ·˙‰Â ‰¯È˜Á‰ ˙Â„ÈÁÈ ˙‡ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ,Ô�Â˘ÏÎ ÂÚˆÂ·È . ÍÎ Ì˘Ï

˙ÂÈ˙ËÈ˘·Â ˙ÂÚÈ·˜· ÌÈÚ·Â˙‰ ˙„Â·Ú ÏÚ Á˜ÙÏ Ì‰ÈÏÚ , ‰¯ËÓÏ ÚÂ·˜ ÔÂ�‚�Ó ÂÓÈ˜È˘ ÈÂ‡¯Â
 ˙‡Ê)ÔÏ‰Ï Ì‚ Â‡¯ .( 

 

✯ 

 

__________________ 

86 �כגו� הרשות , כאמור נוס# על הפרקליטות והמשטרה ישנ� גופי חקירה ותביעה לתחומי� מיוחדי
� . לניירות ער( או הממונה על הגבלי� עסקיי
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˘Ù‰ ˙ÂÓ‚Ó· Ì‚ ÌÈ‡Ë·˙Ó‰ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÈÂ�È˘ ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ ÂÏÁ ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó·‰ÚÈ ,
 ËÙ˘Ó‰ ˙Î¯ÚÓ·Â ¯Â·Èˆ‰ ˙Â„ÓÚ·- Ï˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÚ ˙ÂÎÏ˘‰ Ì‚ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈÈÂ�È˘ 

"¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú "˙Â¯Á‡Â ‰Ï‡Î ˙Â¯·Ú· ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰· . ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ‰ÈÂ‡¯ ˙ÂÈ�È„Ó
‰Ï‡ ÌÈÈÂ�È˘ Û˜˘Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰�È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù Ï˘Â ‰Ï˘ÓÓÏ . ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÌÏÂ‡

Î ˙ÂÈ�È„Ó Â˘·È‚ ‡Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÌÈ˜È˙ ˙¯È‚ÒÏ ÔÎÂ ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰Ï ‰„ÈÁ‡Â ˙ÈÏÏ
˙ÂˆÂÙ�‰Â ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ÔÂÂÚ‰ ˙Â¯·ÚÓ ¯ÎÈ� ˜ÏÁ È·‚Ï ¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘· , ÂÁ˙ÈÙ ‡ÏÂ

 Ï˘ ÌÈÈ�Î„Ú‰ ÌÈÎ¯ˆÏ Ì‡˙‰· ˘„ÁÓ ‰˙�ÈÁ·ÏÂ ˙‡ÊÎ ˙ÂÈ�È„Ó ˘Â·È‚Ï ÚÈÈÒÈ˘ ÔÂ�‚�Ó
ËÙ˘Ó‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘Â ‰¯·Á‰ . 

ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ˘ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÏÂÚÙÏ ‰�È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù ÌÚ ‰Ï˘ÓÓÏ 
‰¯Ë˘Ó‰ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ,‰ÙÂˆ¯Â ‰¯È„Ò ‰¯Âˆ· ,˙‡ÊÎ ˙ÂÈ�È„Ó ˘Â·È‚Ï , ÔÂÂÚ ˙Â¯·Ú È·‚Ï

˙ÂˆÂÙ� , ÈÂ�È˘ÏÂ ÔÓÊ‰ ÁÂ¯Ï ˙‡Ê‰ ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï Â„È˜Ù˙˘ ÔÂ�‚�Ó ˘Â·È‚Ï ÔÎÂ
˙Â·ÈÒ�‰ .·Ú Ï˘ ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰Ï ‰ÏÈÚÈ ˙ÂÈ�È„Ó Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ÂÁÈÏˆÈ Ì‰ ÍÎ ÌÈ�ÈÈ¯

‡ÒÈ‚ „ÁÓ ˙ÂˆÂÙ�Â ˙ÂÈ˙ÈÈÚ· ˙Â¯·Ú· ÌÈ„Â˘Á‰ , ¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘· ÌÈ˜È˙ ˙¯È‚ÒÏÂ
‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó ˙ÂÏ˜Ó ˙Â·ÈÒ�· Â‡ ˙ÂÏ˜ ˙Â¯·Ú· . 

 

 

 הליכי ההחלטה על סגירת תיקי� מהיעדר עניי� לציבור

נה א� על פי תלו, פ קובע כי אחרי שנודע למשטרה על ביצוע עברה" לחסד59סעי# , כאמור .1
בעברה שאינה פשע קצי� משטרה בדרגת פקד ומעלה רשאי . היא תפתח בחקירה, או בכל דר% אחרת

א� הוא סבור שאי� בעברה עניי� לציבור או א� רשות אחרת מוסמכת על פי , להורות שלא לחקור
עליה לנהל . יחידת החקירות במשטרה אמונה על חקירת החשוד בביצוע העברה. די� לחקור אותה

אגב תיעוד הפעולות שנעשו ותו% כדי נימוק ההחלטות , במקצועיות, ירה ביעילותאת החק
שאלת העמדתו לדי� של החשוד או , א� נאספו די ראיות להעמדה לדי�, 87בתו� החקירה. שהתקבלו

 .פ"סגירת התיק מהיעדר עניי� לציבור נשקלת על ידי התובע המוסמ% הקבוע בחסד

 בשל היעדר עניי� לציבור והשיקולי� שיש לשקול במסגרת התנאי� לסגירת תיקי� בתו� חקירת�
מובהרי� בהלכה הפסוקה של בית המשפט , כמפורט לעיל, פ"קבלת החלטה כזו מוסדרי� בחסד

אלה כוללות את . פרקליט המדינה והמשטרה, וכ� בהנחיות היוע� המשפטי לממשלה, העליו�
 !" 'עניי� לציבור'תיק בשל היעדר שיקולי� לסגירת  "!ההנחיה הכללית של פרקליט המדינה 

, הנסיבות האישיות של החשוד ושל קרב� העברה, המפרטת שיקולי� כמו חומרת המעשה
וכ� הנחיות , האינטרסי� החיוניי� של המדינה וכ� שיקולי� מוסדיי� של התביעה ושל בתי המשפט

מדה לדי� פרקליט המדינה והמשטרה בדבר הע, הספציפיות שקבעו היוע� המשפטי לממשלה
 .בעברות ספציפיות) וסגירת תיקי�(

באמצעות מדג� , כאמור, יישו� הוראות החוק והנחיות הפרקליטות והמשטרה בנושא נבדק .2
, 2009 תיקי עוו� ופשע שנחקרו ושנסגרו בשנת 619שנכללו בו , ) המדג�!להל� (סטטיסטי מייצג 

;  מסוג עוו�45%!יקי� בעברות פשע ו מהת55%. בשל היעדר עניי� לציבור, כנגד חשודי� בגירי�
 20%! ביחידות התביעה המשטרתית ו30%,  נסגרו ביחידות החקירה! מהתיקי� שנחקרו 50%

או שלא היו בה� , שאר התיקי� לא אותרו( תיקי� מתוכ� נבדקו 557. מהתיקי� נסגרו בפרקליטות
 ). עילה אחרתה� נסגרו ב, או שעל פי הרישומי� בתיק, כל המסמכי� הדרושי� לבדיקה

__________________ 

משתמע מכ( . דר עניי� לציבורפ בעברות מסוג עוו� אפשר שלא לחקור בשל היע"כאמור לפי החסד 87
שבתיקי� בעברות מסוג עוו� אפשר ג� שלא למצות את החקירה ולסגור אות� בעילה של היעדר עניי� 

�  .לציבור א# שאי� ראיות מספיקות לאישו
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הכול  ס%.  בשל היעדר עניי� לציבור200988את כלל התיקי� שנסגרו בשנת המדג� נועד לייצג 
 נסגרו בתביעה 7,467,  תיקי� נסגרו ביחידות החקירה35,675מתוכ� ;  תיקי�46,289!מדובר ב

  . תיקי� פליליי�164,000!בשנה זאת נפתחו כ.  בפרקליטות3,147!המשטרתית ו

ג� בח� משרד מבקר המדינה את החוקיות ואת ההצדקה של סגירת תיקי� בשל באמצעות המד
הא� ההחלטה לסגור את התיק התקבלה בידי הגור� המוסמ% : היעדר עניי� לציבור בכמה מישורי�

; ע� ההלכה הפסוקה וע� ההנחיות בנושא, הא� ההחלטה עלתה בקנה אחד ע� החוק; לפי החוק
 .הא� היא סוכמה ונומקה כנדרש

בעת . מצאי הביקורת העולי� מהמדג� הובאו לידיעת הגופי� המבוקרי� והתקבלה תגובת� עליה�מ
עיבוד נתוני המדג� הביא משרד מבקר המדינה בחשבו� רק ממצאי� שלגביה� לא היו לגופי� 

 :להל� עיקרי הממצאי�. המבוקרי� הסתייגויות

 

 סגירה בידי הגור� המוסמ�

במת� הסמכות . כויות החשובות המופקדות בידי עובדי ציבורהסמ הסמכות לסגור תיקי� היא מ�
. בידי הגור� המוסמ%, 89שיפוטי!בעל אופי מעי�, הזאת הפקיד המחוקק שיקול דעת שלטוני

ולכ� הגדיר המחוקק מדרג של , ההחלטה בדבר סגירת תיק בשל היעדר עניי� לציבור מורכבת
, פ" לחסד62כאמור על פי סעי# . ורכבותהבהתא� לסוג העברה ולמידת מ, גורמי� המוסמכי� לכ%

הסמכות להחליט שלא להעמיד לדי� חשוד בעברות פשע ,  וה� לאחריו64ה� במתכונתו טר� תיקו� 
בשל היעדר עניי� לציבור הייתה נתונה בידי פרקליט המחוז או בידי פרקליט בכיר שהוא הסמיכו 

, )חטא ועוו�( לעברות שאינ� פשע אשר. לכ% או בידי קצי� משטרה המכה� כראש יחידת תביעות
למעט (ל המשטרה כתובע לעניי� זה "הסמכות הזו נתונה בידי קצי� משטרה שהוסמ% על ידי מפכ

 ). פ קובע שהחלטה בעניינ� מתקבלת בידי פרקליט"עברות מסוימות מסוג עוו� שהחסד

י שהחוק דרש את במדג� בדק משרד מבקר המדינה א� התיקי� נסגרו בידי יחידות החקירה א# על פ
 .סגירת� על ידי גור� אחר

Î˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰-21%) 52 ÔÈ·Ó 244 ( È„È· Â¯‚Ò� Ú˘Ù ‚ÂÒÓ ˙Â¯·Ú· Ì‚„Ó‰ È˜È˙Ó
 ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÍÎÏ ÍÓÒÂ‰ ‡Ï˘ Ì¯Â‚-‰¯È˜Á‰ ˙Â„ÈÁÈ  .‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

 נפתח בתחנה שבמחוז ירושלי� תיק נגד חשוד בעברה של תקיפה במטרה לגנוב 2009בספטמבר 
, והתיק נסגר ביחידת החקירות ללא סמכות, החקירה הסתיימה. 90בעודו חמוש במברג, )רי�ע� אח(

 . בלי שצוינו נימוקי הסגירה ובלי שסוכמה החקירה, מאחר שמדובר בעברת פשע

שהנושא נלמד בהשתלמויות השונות , בתשובה מסרה המשטרה לעניי� סגירה בידי הגור� המוסמ%
עוד השיבה המשטרה כי בעקבות הביקורת . י� קציני חקירותשבה� משתתפ, �"במרכז הדרכה אח

ג� הפרקליטות מסרה כי יש . היא תבח� את האפשרות לכלול את הנושא בהשתלמויות נוספות
מקרי� שבה� נתקלה בתיקי� שסגרה המשטרה ללא סמכות וכי יש לרענ� ביחידות המשטרה את 

 .הוראת החוק הרלוונטית לסגירת התיקי�

__________________ 

 . 2009בכלל זה תיקי� שנפתחו לפני שנת   88

 .‚�Â¯פסק די�  89

 .לחוק העונשי�) 2)(א(381לפי סעי# , )פשע" (תקיפה כדי לגנוב"עברת  90
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Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‡Ï˘ ˙ÂÎÓÒ ÔÓˆÚÏ ÂÏË� ‰¯È˜Á‰ ˙Â„ÈÁÈ˘ ‰„·ÂÚÏ ‰¯ÓÂÁ· ÒÁÈÈ˙Ó ‰�È„
¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘ ‰ÏÈÚ· Ú˘Ù ‚ÂÒÓ ÌÈ˜È˙ Â¯‚ÒÂ Ô‰Ï , ÈÙ ÏÚ Û‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡Â

˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰· ÌÈ„ÓÏ� ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â�˘ ,¯ÎÈ� ‡Â‰ ‰Ê‰ ‚ÂÒ‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ¯ÂÚÈ˘ . Í¯Âˆ‰ Ï˘·
ÂÊÎ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ,Ú·Â˙ ˙ËÏÁ‰ ‡È‰ ‰˙Â‰Ó·˘ ,�Ó·˙Â¯È˜Á‰ ÈÓ¯Â‚ Ï˘ Ì‰ÈÏÂ˜È˘Ó ˜˙Â ,

‡˘Â�· ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰¯˙È ‰„Ù˜‰ „ÈÙ˜‰Ï ‰¯È˜Á‰ ˙Â„ÈÁÈ ÏÚ . ˘¯„� ÔÎ ÂÓÎ
Á‡ ÈÓ¯Â‚ È„È· Ô‰ ‰�·ÂÓÂ ¯Â„Ò ‰¯˜· Í¯ÚÓ ÌÈÈ˜Ï" ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ È„È· Ô‰ Ì) ÔÏ‰Ï Ì‚ Â‡¯

ÌÈ˜È˙ ˙¯È‚Ò ÏÚ ‰¯˜·‰ ÏÚ ˜¯Ù·.( 

 

 תקינות עילת סגירת התיקי�

1 . ‰  Ï ˘ ·  ‰ ¯ È ‚ Ò¯ Â · È ˆ Ï  Ô È È � Ú  ¯ „ Ú È, Ï ˘  ‰ Ï È Ú ·  ‰ ¯ È ‚ Ò  Ì Â ˜ Ó ·
˙ Â ˜ È Ù Ò Ó  ˙ Â È ‡ ¯ ·  ¯ Ò Â Á:  #פ מותר לסגור תיק חקירה בעברות פשע " לחסד62לפי סעי

, "חוסר בראיות מספיקות להעמדה לדי�: "באחת משלוש העילות, או בעברות עוו� שהוחלט לחקור
 לטפל בצירו# נסיבות כל אחת מעילות הסגירה נועדה". היעדר אשמה", "היעדר עניי� לציבור"

במקרי� שהחקירה מצאה כי מערכת העובדות שהתבררה בחקירה אינה " היעדר אשמה: "שונה
במקרי� שבה� אי� " חוסר בראיות מספיקות להעמדה לדי�"; מעלה שו� עברה פלילית מצד החשוד

במקרי� שבה� יש ראיות " היעדר עניי� לציבור"; די ראיות להגשת כתב אישו� נגד החשוד
אול� מבחינת מכלול הנסיבות עולה כי אי� עניי� לציבור , מספיקות להעמדה לדי� בגי� העברה

 . 91בקיו� ההליכי� המשפטיי�

, בעברות מסוג פשע שנסגרו בשל היעדר עניי� לציבור, משרד מבקר המדינה בדק א� בתיקי המדג�
ע שנסגרו בשל היעדר היו ראיות מספיקות להגשת כתב אישו� והגדיר כליקוי תיקי� בעברות פש

קביעתו של משרד מבקר המדינה . כאשר לא היו ראיות מספיקות להגשת כתב אישו�, עניי� לציבור
שתיק פלוני היה צרי% להיסגר בשל חוסר ראיות מספיקות ולא בשל היעדר עניי� לציבור נסמכת על 

קבל רק א� ולפיה החלטה על הגשת כתב אישו� תת, 92ההלכה הפסוקה של בית המשפט העליו�
. קיו� ראיות לכאורה לאישו� ועניי� ציבורי בניהול המשפט, נמצא כי מתקיימי� שני תנאי היסוד

אמירות מפורשות של : על הדברי� האלה, בי� השאר, כמו כ� מתבססת קביעת משרד מבקר המדינה
א מקו� בו ל; החוקר או של התובע בתיק בדבר דיות או טיב הראיות לצור% הגשת כתב אישו�

נמצאו אמירות מפורשות של חוקר או תובע בדבר דיות הראיות א% הקושי הראייתי בתיק היה חמור 
למשל במצבי� שבה� דרש התובע השלמות חקירה שלא בוצעו או במצבי� שבה� , וברור על פניו

הראיות בתיק הסתכמו בגרסת המתלונ� מול גרסתו הסותרת של החשוד כאשר לפי חומר הראיות 
 .93ייתה עדיפות לגרסה אחת על פני רעותהבתיק לא ה

__________________ 

משתמע מכ( . פ בעברות מסוג עוו� מותר שלא לחקור בשל היעדר עניי� לציבור"כאמור לפי החסד 91
שבתיקי� בעברות מסוג עוו� נית� ג� שלא למצות את החקירה ולסגור אות� בעילה של היעדר עניי� 

� .לציבור א# שאי� ראיות מספיקות לאישו
 .19 סעי# ,‡ıÓÂ% "בג; 485' עמ, ‚�Â¯% "בג 92
 . ‡ıÓÂ% " ובבג‚�Â¯על פסיקת בית המשפט העליו� בפסק די� , בי� השאר, מתבסס 93
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Î˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰-10%94) 25 ÔÈ·Ó 244 ( Ï˘· Â¯‚Ò� Ú˘Ù ‚ÂÒÓ ˙Â¯·Ú· Ì‚„Ó‰ È˜È˙Ó
ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰Ï ˙Â˜ÈÙÒÓ ˙ÂÈ‡¯ ÂÈ‰ ‡Ï˘ Û‡ ¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ , ¯Â‚ÒÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯Â

˙Â˜ÈÙÒÓ ˙ÂÈ‡¯ ¯ÒÂÁ Ï˘ ‰ÏÈÚ· Ì˙Â‡ .‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï : 

 משטרה שבמחוז תל אביב תיק נגד חשוד בעברת תקיפה בנסיבות  נפתח בתחנת2008בדצמבר 
 במסגרת , שעבדו במגרש הסמו% לביתו)בשיתו# אנשי� אחרי� (עובדי קבל� בנייהמחמירות כלפי 
כ% ג� (את מעורבותו באירוע כחיש ה והחשוד , לשת# פעולהורביהנתקפי� ס. 95סכסו% מתמש%

אשר סגרה אותו באוגוסט , יטות מחוז תל אביבהתיק הועבר לטיפול פרקל). החשודי� האחרי�
 לא נבדקה טענת ! כשלי� בעבודת החקירותשהתגלו  וציינה,  בשל היעדר עניי� לציבור2009

הפרקליטה . מצא� בעת האירועימקו� האת  לאשש ויכלשהאליבי של החשודי� ולא נחקרו מי 
הסיכוי מפני שי% בחקירה  אי� טע� להמש שחל# הזמ�נוכחלנימקה את החלטת הסגירה בטענה ש

ראוי היה לסגור את התיק בעילה של חוסר ראיות , לנוכח הקושי הראייתי. אפסי שתניב תוצאות
 .מספיקות להעמדה לדי�

קיימת , בתיקי� שבה� הראיות גבוליות,  כי לעתי�2010המשטרה מסרה בתשובתה מדצמבר 
 עניי� לציבור על פני סגירה בעילה חפיפה בי� עילות הסגירה וכי ההחלטה לבחור בסגירה מהיעדר

 . ולא בגדר ליקוי, של חוסר ראיות מספיקות היא בתחו� הסביר

:  כי תיקי� לא מעטי� נסגרי� משילוב בי� שתי העילות2011הפרקליטות הסבירה בתשובתה מינואר 
לעתי� עוד בטר� מוצתה החקירה עולה ההערכה . היעדר ראיות מספיקות והיעדר עניי� לציבור

במקרה זה עילת . לפיה במכלול הנסיבות שנוצרו לגבי עניי� כלשהו אי� מקו� להמש% החקירהש
לדברי הפרקליטות אכ� באות� . הסגירה הרשמית והנכונה היא היעדר עניי� לציבור בהמש% חקירה

אול� טעמה היסודי והעיקרי של ההחלטה , נסיבות טר� נאספו ראיות מספיקות לצור% העמדה לדי�
עוד הסבירה הפרקליטות כי תיק . ת התיק בנסיבות אלה הוא חוסר עניי� בהמש% חקירהלסגור א

ייסגר מחוסר ראיות מספיקות להעמדה לדי� רק בעת שלאחר מיצוי החקירה לא נאספה תשתית 
 מסרה הפרקליטות כי ראוי שתימצא 2011בתשובתה ממאי . ראייתית מספקת לצור% העמדה לדי�

וזאת במקרי� ,  הסמכות להורות על הפסקת החקירה הג� שלא מוצתהלרשויות התביעה והחקירה
הפרקליטות הוסיפה ומסרה כי תפעל להביא . שלהערכת� לא קיי� אופק ממשי להגיע בה לממצאי�

במטרה לבחו� א� נדרשי� תיקוני חקיקה , נושא זה לבחינה בפני היוע� המשפטי לממשלה
תיקי� שבמדג� היו בסמכות הטיפול של התביעה  כי ה2011עוד מסרה בתשובתה ממאי . להסדרתו

ד ער� "עו,  של פרקליט המדינה דאז2005!א% נסגרו בפרקליטות מכוח החלטתו מ, המשטרתית
וכל התיקי� הנמצאי� בסמכות , 64כאמור פרקטיקה זו אינה קיימת עוד לאחר כניסת תיקו� ; שנדר

 . הטיפול של התביעה המשטרתית נסגרי� על ידה

__________________ 

בשל המספר הקט� של התיקי� שנסגרו בשל היעדר עניי� לציבור בידי הפרקליטות למרות שלא היו  94
�לא נית� להסיק ממצאי המדג� על שיעור� בכלל התיקי� שנסגרו , ראיות מספיקות להגשת כתב אישו

 .ידי הפרקליטותב

 .לחוק העונשי�) א(382לפי סעי# , )פשע" (תקיפות בנסיבות מחמירות"עברת  95
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¯˜·Ó „¯˘Ó‰¯Ë˘Ó‰Â ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ˙„ÓÚ˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰  , Ì‚ ¯Â‚ÒÏ ÚÓ˙˘Ó· Ô˙È� ‰ÈÙÏÂ
 Â‡ ‰¯È˜Á‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ ÈÏ· ¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ ˙ÏÈÚ· Ú˘Ù ‚ÂÒÓ ‰¯·Ú· ‰¯È˜Á È˜È˙

˙ÂÈÏÂ·‚ Ô‰ ˙ÂÈ‡¯‰ ¯˘‡Î ,„ÒÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰�È‡"Ù . ‰ÏÂÚÎ ˙‡Ê
È˜Á È˜È˙ ˙¯È‚Ò Ô‰ÈÙÏÂ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙Â˜ÈÒÙÓ ÌÈ„˜Ó È‡�˙Î ˙·ÈÈÁÓ ÂÊ ‰ÏÈÚ· ‰¯

È�ÂÏÙ Ì„‡ ÌÂ˘È‡Ï ˙Â˜ÈÙÒÓ ˙ÂÈ‡¯‰˘ Ú·Â˙‰ ˙�˜ÒÓ ˙‡ . ÔÈ‡ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘ ‰¯È‚Ò‰ ˙ÏÈÚ· ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ , ˙ÂÈ‡¯ Ï˘ ÔÓÂÈ˜ ‡Â‰ ‰Ï È‡�˙˘

ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰Ï ˙Â˜ÈÙÒÓ ,‰¯È˜Á ˙ÓÏ˘‰· ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘ ˙Â·ÈÒ�· . ÏÎÎ ˙‡Ê ÌÚ
˘ ËÙ˘Ó‰ ˙ÈÏÎ˙Â È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë�È‡‰ ÌÚ ·ÈËÈ‰Ï ˙�Ó ÏÚ˘ ˙Â¯Â·Ò ‰¯Ë˘Ó‰Â ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰

 ‰˙ˆÂÓ ‡Ï Ì‡ Ì‚ Ú˘Ù ‚ÂÒÓ ˙Â¯·Ú· ÌÈ˜È˙ ¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰Ó ¯Â‚ÒÏ ÈÂ‡¯ ÈÏÈÏÙ‰
ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰Ï ˙Â˜ÈÙÒÓ ˙ÂÈ‡¯ ÂÙÒ‡� ‡ÏÂ ‰¯È˜Á‰ Ì‰· , ÔÂÈ„Ï ‰È‚ÂÒ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï Ô‰ÈÏÚ

ÏÚ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ‰�ÈÁ·ÏÂ Ï˘ Í¯„· ‰˙¯„Ò‰· Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ÏÂ˜˘Ï ˙�Ó 
‰˜È˜Á . 

2. ¯ Â · È ˆ Ï  Ô È È � Ú  ¯ „ Ú È ‰  Ï ˘ ·  ‰ ¯ È ‚ Ò ,˙ Â È Á � ‰ Ï  „ Â ‚ È �  ,כאמור :·
נקבעו השיקולי� שיש להביא בעת ההחלטה שלא , הנסמכת על פסק די� גנור, בהנחיה הכללית

קליט פר, נוס# על כ% קבעו היוע� המשפטי לממשלה. להעמיד לדי� בשל היעדר עניי� לציבור
הכוללות פירוט של , המדינה והמשטרה הנחיות ספציפיות בדבר העמדה לדי� בעברות מסוימות

 . נסיבות מיוחדות שבה� יוחלט א� לסגור את התיק בשל היעדר עניי� לציבור

משרד מבקר המדינה בדק א� תיקי המדג� שנסגרו בשל היעדר עניי� לציבור עמדו בתנאי� 
הנחיות הספציפיות והגדיר כליקוי את המקרי� שנסגרו בעילה זו על הקבועי� בהנחיה הכללית או ב

כאשר לא הובאו בחשבו� השיקולי� והנסיבות , א# שלא עמדו בתנאי� הקבועי� בה� דהיינו
 . המפורטי� בהנחיות

Î˘ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ-14%) 76 ÔÈ·Ó 557 ( ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘· Â¯‚Ò� Ì‚„Ó‰ È˜È˙Ó
¯Â·ÈˆÏ ,‡�˙· Â„ÓÚ ‡Ï˘ Û‡˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÈÁ�‰‰ È‡�˙· Â‡ ˙ÈÙÈˆÙÒ ‰ÈÁ�‰ È .ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï: 

 96מדיניות התביעה נגד חשודי� בגירי� בעברה של החזקה ושימוש בסמי� לצריכה עצמית ) א(
בנושא ) 2003שעודכנה בספטמבר  (1985 היוע� המשפטי לממשלה מדצמבר 97מוסדרת בהנחיית

הנסמכת על המלצותיה של , ההנחיה". יתהחזקה ושימוש לצריכה עצמ:  סמי�!מדיניות התביעה "
, מבטאת את מדיניות היוע� המשפטי לממשלה, 98משרדית לטיפול מקי# בנושא הסמי�!ועדה בי�

נקבע בה כי יש להעמיד לדי� בגירי� ג� . המתנגד ללגליזציה של שימוש בסמי� מכל סוג שהוא
שודי� בעברה זו ייסגרו בשל במקרי� של החזקה לצור% שימוש עצמי בסמי� קלי� וכי תיקי� נגד ח

ללא עבר פלילי בתחו� , פעמית של אד� נורמטיבי!היעדר עניי� לציבור רק א� מדובר במעידה חד
לרבות תיקי� שנסגרו בעילות השונות ותיקי� הממתיני� לבירור , הסמי� ועברות רלוונטיות אחרות

ציבור יש להחתי� את החשוד עוד נקבע בהנחיה כי במסגרת סגירת התיק בשל היעדר עניי� ל. הדי�
הבקשה כוללת התחייבות של החשוד שלא להוסי# ולהשתמש . על בקשה לסגירת התיק באזהרה

וכ� את הצהרתו שא� ייתפס בשנית ימוצה עמו הדי� א# לגבי העברה , בסמי� מכל סוג שהוא
 . הראשונה

__________________ 

 .1973ג "תשל] נוסח חדש[לפקודת הסמי� המסוכני� ) א(7לפי סעי# , )עוו�" (החזקה ושימוש"עברת  96

 .4.1105' הנחיה מס 97
ובי� , "בסמי� במדינת ישראלתכנית אב להתמודדות כוללנית ע� בעיות  "1983הוועדה הכינה ביולי  98

 מתו( הנחיית �" סמי� רכי�"השאר המליצה להשאיר בתוקפו את האיסור על השימוש בסמי� כולל 
 .היוע% המשפטי לממשלה



� 59 המשרד לביטחו� הפני

Ì‚„Ó‰ È˜È˙· ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,È¯ˆÏ ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘Â ‰˜ÊÁ‰ Ì�ÈÈ�Ú˘ ˙ÈÓˆÚ ‰Î
ÌÈ¯È‚· Ï˘ ,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ˙Ó˘ÂÈÓ ÂÊ ‰ÈÁ�‰ Ì‡ ,Î ÈÎ ‡ˆÓÂ-37%) 31 ÔÈ·Ó 83 ( ÌÈ˜È˙‰Ó

¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘· ‰¯Ë˘Ó· Â¯‚Ò� ‰Ï‡‰ ,‰ÈÁ�‰· ÂÚ·˜�˘ ÌÈ‡�˙Ï „Â‚È�· : ÌÂ˘Ó
„Á ‰„ÈÚÓ Ì‰Ï ÂÊ˘ ÌÈ„Â˘Á· ¯·Â„Ó ‰È‰ ‡Ï˘- ‰¯·Ú· ÂÒÙ˙� ¯·Î˘ ÌÈ„Â˘Á· ‡Ï‡ ˙ÈÓÚÙ

ÂÊ ,ÈÏÙ ¯·Ú Ì‰Ï ‰È‰ÂÌÈÓÒ‰ ÌÂÁ˙· ÈÏ .‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï : 

 נפתח בתחנת משטרה שבמחוז צפו� תיק נגד חשוד בעברה של החזקה ושימוש בסמי� 2009במרס 
א# ,  נסגר התיק ביחידת החקירות בשל היעדר עניי� לציבור2009 בספטמבר 99.לצריכה עצמית

לצריכה עצמית סמי� בעברות של החזקה ושימוש ב תיקי� 16 נפתחו לחשוד 2009!2006שבשני� 
, בנסיבות האלה סגירת התיק לא תאמה את התנאי� הקבועי� בהנחיה. חזקת כלי� להכנת ס�של הו

  .המתירי� סגירה בשל היעדר עניי� לציבור

, משרד מבקר המדינה בדק א� בתיקי המדג� שעניינ� החזקה ושימוש בסמי� לצריכה עצמית
כנדרש , על בקשה לסגירת התיק באזהרהחתמו החשודי� , שנסגרו בשל היעדר עניי� לציבור

 . והגדיר כליקוי תיק שנסגר בלי שהחשוד חת� על בקשה זו, בהנחיה

 ÈÎ ‰ÏÂÚ Ì‚„Ó‰ È�Â˙� ÁÂ˙È�Ó43%ÌÈ˜È˙‰Ó 100 ‰ÎÈ¯ˆÏ ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘Â ‰˜ÊÁ‰ Ì�ÈÈ�Ú˘ 
˙ÈÓˆÚ ,¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘· Ì˙¯È‚ÒÏ ‰ÈÁ�‰‰ È‡�˙· Â„ÓÚ , ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ Í‡

 ÌÈ„Â˘Á‰ ˙‡ ‰ÓÈ˙Á‰‰¯‰Ê‡· ˜È˙‰ ˙¯È‚ÒÏ ‰˘˜· ÏÚ . 

החתמת חשוד על בקשה לסגירת התיק באזהרה נבעה מקשיי� !המשטרה הסבירה בתשובתה כי אי
לפיכ% זימונו . מפני שסגירת התיקי� אינה מתבצעת במעמד החשוד אלא בחלו# זמ�, מעשיי�

עוד מסרה . י�ליחידת המשטרה לצור% החתמתו יגרו� להטרחת החשודי� ויטיל עומס רב על החוקר
כי מאחר שהחשוד מוזהר בחקירה שלא להשתמש בסמי� בעתיד התייתר הצור% להחתימו וכי אי� 

 .דר% לכפות עליו להתייצב רק לש� החתמתו על אזהרה כאמור

 ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘Â ‰˜ÊÁ‰ Ï˘ ‰¯·Ú· „Â˘Á ÌÈ˙Á‰Ï ‰ÈÁ�‰‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰¯‰Ê‡· ˜È˙‰ ˙¯È‚ÒÏ ‰˘˜· ÏÚ ˙ÈÓˆÚ ‰ÎÈ¯ˆÏ ,˙ÏÏÂÎ‰ ,¯ÂÓ‡Î , ‡Ï ‰ÈÙÏ˘ ‰¯‰ˆ‰

ÌÈÓÒ· ˘Ó˙˘‰Ï ÛÈÒÂÈ , Â„‚�Î ˘È˘ „Â˘Á Ï˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ‰· ˘È˘ ÌÂ˘Ó ‰·Â˘Á ‡È‰
‰¯·Ú‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈ‡¯ ,ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘Ó Ú�ÓÈ‰Ï . ¯‰ÊÂÓ ‰¯È˜Á‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈ˙ÚÏ Ì�Ó‡

ÌÈÓÒ· ˘Ó˙˘ÈÂ ·Â˘È Ï·Ï ‰Ù ÏÚ· „Â˘Á‰ ,Â„‚� ˜È˙‰ ˙¯È‚ÒÏ È‡�˙Î ‡Ï˘ ˙‡Ê ÌÏÂ‡ . ÏÚ
·˙‰ ˙Â„ÈÁÈ‰¯ÂÓ‡‰ ‰¯·Ú· „Â˘Á ÏÎ ·ÈÈÁÏ ‰¯È˜Á‰Â ‰ÚÈ , ÌÈ‡�˙‰ ÂÈ·‚Ï ÌÈÓÈÈ˜˙Ó˘

¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰· ‰¯È‚ÒÏ , ÂÏ ¯È‰·‰ÏÂ ‰ÈÁ�‰· ‰Ú·˜�˘ ˙�ÂÎ˙Ó· ‰¯‰Ê‡‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ
ÔÈ„Ï „ÓÚÂÈ ÔÎ ‰˘ÚÈ ‡Ï Ì‡˘ . 

, "מדיניות העמדה לדי� של הורי� על הזנחת ילדיה�"פרקליטות המדינה בנושא  יתהנחי ) ב(
שלא הסתיימו , פעמית ורגעית של הורי� שהזניחו את ילדיה�!י א# במקרי רשלנות חדקובעת כ

זאת בשל האינטרס הציבורי . עניי� לציבור בהעמדה לדי�, ככלל, קיי�, במוות או בפגיעה בילדי�
חריג לכלל הזה עשוי להימצא . להעלות את ר# הזהירות של הורי� ובשל הצור% להרתיע את הרבי�

 מפני שהאסו� שפקד !פעמית ורגעית של הורי� שכ� הסתיימו במות ילדיה� ! חדבמקרי רשלנות
 :להל� דוגמה. אות� מייתר בדר% כלל את עניי� הציבור בהעמדה לדי�

__________________ 
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 . תיקי�83 מבי� 36 100



 ב"התשע, 2011ות ביקורת לשנת קוב% דוח 60

 היא ! 101 נפתח בתחנה שבמחוז ירושלי� תיק נגד חשודה בעברה של הזנחת קטי�2008בינואר 
הפעוט לא . סמוכהת שנכנסה לחנות רכב בעכלי בנעול פעוט את בנה ההשאירה נחשדה בכ% ש

על  וווחי ד, זאת שובאת החשודה שלא תעשה וריהזההחוקרי� . הודתה במעשההא� ו, נפגע
זאת א# שעל פי , וסגרו את התיק בשל היעדר עניי� לציבור, מעקבצור% רווחה ללשכת הלהמקרה 

 . במקרי� אלה עניי� לציבור להעמיד לדי�, כאמור, ההנחיה יש

יה הכללית קובעת כי לצור% קבלת החלטה שלא להעמיד לדי� בשל היעדר עניי� ההנח ) ג(
, 104 ושל קרב� העברה103את הנסיבות האישיות של החשוד, 102לציבור יש לשקול את חומרת המעשה

וכ� כי יש לתת ; ושיקולי� מוסדיי� של התביעה ושל בתי המשפט, 105אינטרסי� חיוניי� של המדינה
 .קל הראוילכל אחד מהשיקולי� את המש

משרד מבקר המדינה התייחס לסגירתו של תיק פלוני כאל חריגה מההנחיה הכללית א� נמצא כי לא 
הייתה התחשבות באחד לפחות מ� השיקולי� העיקריי� שבגינ� היה צרי% להעמיד לדי� בשל עניי� 

לילי נזק לגו# או רישו� פ, מעמדו של הקרב�, אירועי� חוזרי�,  כגו� חומרת המעשה!לציבור 
א# שלא עמד בתנאי ההנחיה , להל� דוגמה לתיק שנסגר בשל היעדר עניי� לציבור. מכביד לחשוד

 :הכללית

,  נפתח בתחנה שבמחוז צפו� תיק נגד חשוד בביצוע כמה עברות כלפי המתלוננת2008באוגוסט 
  אחרי שזו עזבה107 ואיומי�106 מעשה מגונה שכלל שימוש בכוח!ובה� עברת פשע , חברתו לשעבר

, מקו� עבודתהליד ב לה ליד ביתה ווארנהג ל, החשוד נישק אותה בכוחהמתלוננת טענה כי . אותו
. שלה ועוד הנייד �טלפואת השבר ,  אבני� על חלונות ביתההשלי%,  הנוכחיההטריד את חבר

. מסוכ�כחשוד מפרוטוקולי דיוני� בהארכת מעצרו של החשוד עולה כי החוקר בתיק הגדיר את ה
התיק נסגר באוגוסט .  זוג או בתתקיפת ב�בגי�  2000שני תיקי� סגורי� משנת היו לחשוד , זאת ועוד

משרד מבקר ". אירוע מלפני שנה"בנימוק ,  ביחידת החקירות בשל היעדר עניי� לציבור2009
, לנוכח עברו הפלילי של החשוד ונוכח הפגיעה בקרב�, המדינה סבור כי לנוכח חומרת המעשה

 .ל היעדר עניי� לציבור אינה מתיישבת ע� אמות המידה שנקבעו בהנחיהסגירת התיק בש

ÌÈÚÈ·ˆÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ,ÔÎ Ì‡ , Â„ÓÚ ‡Ï˘ Û‡ ¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘· Â¯‚Ò� ÌÈ˜È˙˘
˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÈÁ�‰· Â‡ ˙ÂÈÙÈˆÙÒ‰ ˙ÂÈÁ�‰· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ‡�˙· . ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓ¯Â‚ ÏÚ˘ Ô‡ÎÓ
‚ÒÏ ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÏÈÚ‰ ˙‡ ‰¯È˜Á‰Â ‰ÚÈ·˙‰ Í¯ÚÓ· ÚÈÓË‰Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ˙‡Â ‰¯È

Ô‰Ï ,˙È�ÂÈÂÂ˘Â ‰„ÈÁ‡ ‰¯Âˆ· ÌÈÓ˘ÂÈÓÂ ÌÈÏ˜˘� ‰Ï‡ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ . 

__________________ 

 לחוק 361לפי סעי#  ,)עוו� בנסיבות של רשלנות" (נטשוהשארת ילד בלא השגחה או במטרה ל"עברת  101
 .העונשי�

נסיבות ; העונש הקבוע לעברה בחוק: על פי הקריטריוני� האלה, בי� היתר, חומרת המעשה נמדדת 102
השפעת ; שכיחותה של ההתנהגות העבריינית הנידונה; היק# הנזק שגר� המעשה; ביצוע העברה

כ( רב , ככל שחומרת המעשה קשה יותר. י שלטו� ומשפט תקיני�העברה על מרק� חיי החברה ועל סדר
 .העניי� בהעמדה לדי�

סנקציות שהוטלו עליו , עברו הפלילי, מצבו הבריאותי, גילו: נסיבותיו האישיות של החשוד ה� 103
 . והשלכות ההלי( הפלילי לגביו

את עמדתו , זק שנגר� לואת אפשרות תיקו� הנ, כ( למשל יש להביא בחשבו� את מידת הפגיעה בקרב� 104
 . ואת היכולת להגיע להסדר ע� החשוד, ככל שקיימת, הסלחנית

 .מדיני או ציבורי עשוי לחייב שלא להגיש כתב אישו�, לעתי� עניי� שיש לו ער( ביטחוני 105

 . לחוק העונשי�348לפי סעי# , )פשע" (מעשה מגונה תו( שימוש בכוח"עברת  106

 . לחוק העונשי�192עי# לפי ס) עוו�" (איומי�"עברת  107
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הפרקליטות מסרה בתשובתה כי אי� בהנחיות כדי לייתר את הצור% בהפעלת שיקול דעת הפרקליט 
הותרת מרחב שיקול הדעת הכרחית ונוגעת ללב . המטפל בתיק בהתא� לנסיבות כל מקרה ומקרה

 .קליטעבודת הפר

 Ì¯Â‚‰ ˙Ú„ ÏÂ˜È˘Ï ·Á¯Ó ¯È˙Â‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ Ì‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÚÂˆ˜Ó‰ ,¯„Â‚ÓÂ ˙ÂÈÁ�‰· ‰�·ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ , ÈÏ·˜Ó· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î „ÂÁÈÈ·

ÌÈ·¯ ˙ÂËÏÁ‰ ,˙ÂËÈÏ˜¯Ù·Â ‰¯Ë˘Ó· .¯ÂÓ‡Î , ˙ÒÒÂ·Ó ÈÏÈÏÙ‰ ÍÈÏ‰‰ Ï˘ ‰ÈÂ‡¯ ‰ÏÚÙ‰
 ‰ÚÈ·˙‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ ÏÚÔÂÈÂÂ˘ ÍÂ˙Ó ˙ÂËÏÁ‰ ˙ÂÏ·˜Ó Ô‰ ÈÎ ‰�ÂÓ‡‰ ÏÚÂ .

 ÌÈÙÂ‚‰˘ È¯Á‡ ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈÁ�‰· ‰˘·Â‚˘ ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· ÏÂÚÙÏ ˙Â·È˘Á‰ Ô‡ÎÓ
ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ˙‡ Â�Á· ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ . Ï˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ˙‡ ˙Â�·‰Ï Â„ÚÂ� ˙ÂÈÁ�‰‰

Â ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ˙ÂÚÈÙ˘Ó ¯˘‡ ˙Â¯·Ú È‚ÂÒ· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ÍÎ˘Ó
 ÏÚÂ ˙ÈÏ‡Ó¯ÂÙ‰ Ô˙¯ÓÂÁÏ ¯·ÚÓ ˙‚¯ÂÁ‰ ˙Â·È˘Á ˘È ÔÚÂˆÈ·· ÌÈ„Â˘Á „‚� ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï
 ˜È˙‰ ˙¯È‚Ò ÏÚ Â‡ ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰· Ú·Â˙‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ˙‡ ˙Â�·‰Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ

¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘· ; ÈÎ ˙ÂÁÈË·ÓÂ ‰ÚÈ·˙‰ Ï˘ ‰˙„ÓÚ ÏÚ ˘‡¯Ó ˙ÂÚÈ„ÂÓ Ô‰
 ‰ÚÈ·˙‰ ÁÂÎ Ï˘ ˙È�ÂÈÂÂ˘ ‰ÏÚÙ‰‰‡¯È˙ Ì‚ ‡Ï‡ ‰˘ÚÈ˙ ˜¯ ‡Ï . ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 Ô‰˘ ‡Â„ÈÂÂÏÂ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÙÂ‚· ÂÂ˙Â‰˘ ˙ÂÈÁ�‰‰Â ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˙ÚÓË‰Ï ˙Â·È˘Á ÒÁÈÈÓ
˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ È„È ÏÚ ÔÂÈÂÂ˘·Â ˙Â„ÈÁ‡· ˙ÂÓ˘ÂÈÓ ,ÌÈ‚¯„‰Â ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÏÎ· . 

 

ביצוע השלמות חקירה ופירוט , המלצות לסיו� הטיפול בתיקי�, סיכו� החקירה

 הנימוקי� לסגירה 

1 . ˜ È ˙ ·  Ï Â Ù È Ë ‰  Ì Â È Ò Ï  ˙ Â ˆ Ï Ó ‰ Â  ‰ ¯ È ˜ Á  Ì Â Î È Ò:  ) לפי הנחיה ממאי )  א
היחידה המשטרתית החוקרת , ד אליקי� רובינשטיי�"עו,  של היוע� המשפטי לממשלה דאז2002

תערי% אות� ותבח� א� יש בנמצא ראיות להוכחת , תצביע על הראיות בתיק, תסכ� את תיק החקירה
וזאת משו� שא� תפורס� , א% תימנע לקבוע המלצה להעמדה לדי�, רה הנוגעות לעניי�יסודות העב

� את " אישר בג2009בפסק די� מינואר . 108יש בה כדי לפגוע בחשודי� שטר� נקבע שיועמדו לדי�
היוע� המשפטי לממשלה הבהיר כי אי� לכלול בתיק החקירה המלצה של : "תקינות ההנחיה קבע

� הוסי# לעניי� זה כי היוע� המשפטי "בג". ת החשוד לדי� או לאוהמשטרה הא� להעמיד א
הביא בחשבו� הנחייתו את היתרונות הטמוני� בקבלת עמדת המשטרה בסוגיות דיות "לממשלה 

ומצד שני שקל את הצור% , ה� מבחינת המשטרה עצמה ה� מבחינת התביעה, הראיות שנגבו על ידה
 . 109"דלצמצ� את אפשרות הפגיעה בזכויות החשו

 דיו� בנושא בלשכת היוע� 2002בעקבות הנחיית היוע� המשפטי לממשלה דאז התקיי� ביולי 
בסיכו� הדיו� נקבע כי המשטרה תכי� . המשפטי לממשלה בהשתתפות נציגי הפרקליטות והמשטרה

התייחסות לראיות לכאורה בעברות : הטופס יכלול את הרכיבי� האלה. טיוטת טופס סיכו� חקירה
 . הבאת פרטי� העשויי� להיות רלוונטיי� לנושא העניי� לציבור; ניתוח הראיות; יותהרלוונט

נקבע בטופס . מיד לאחר מכ� עדכנה המשטרה את טופס סיכו� תיק חקירה ששימש אותה עד אז
המעודכ� שבהחלטת הקצי� הממונה יש לפרט בקצרה את הממצאי� ואת ההחלטה לגנוז את התיק 

 . הודגש שאי� לכלול המלצה. ירו לפרקליטותביחידת החקירות או להעב

__________________ 

אליקי� רובינשטיי� לשר לביטחו� הפני� בנושא ,  של היוע% המשפטי לממשלה דאז�30.5.02מכתב מ 108
 ".המלצות בסיו� חקירה"

 ).2009(תקדי� ,ÔÈ„‰ ˙¯Â˘- LAW ISRAEL�  'Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó  %5039/07 "בג 109
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משרד מבקר המדינה בדק א� סיכומי החקירה בתיקי המדג� כללו המלצה של הקצי� הממונה על 
תיק שהיה בו סיכו� חקירה והוא כלל המלצה על העמדה . החקירה בדבר אופ� המש% הטיפול בתיק

 .לדי� או סגירה בעילה כלשהי הוגדר כלקוי

Ó‰ È˜È˙ ˙˜È„··· ÈÎ ‰ÏÚ Ì‚„-83%) 342 ÔÈ·Ó 414 ( ÌÂÎÈÒ ‰È‰ Ì‰·˘ Ì‚„Ó‰ È˜È˙Ó
˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ÌÂÈÒ ÔÙÂ‡ È·‚Ï ‰ˆÏÓ‰ ‰¯È˜Á‰ ÏÚ ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈ�Èˆ˜‰ ÂÏÏÎ ‰¯È˜Á : Ì‰Ó

·-29%ÔÈ„Ï „Â˘Á‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï  ,·-48%¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘· ˜È˙‰ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ  ;·-
6%˙¯Á‡ ‰ÏÈÚÓ ˜È˙‰ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ  . 

סיכו�  ,110היוע� המשפטי לממשלה האמורה וכ� על פי הנחיית המשטרהעל פי הנחיית  ) ב(
הכולל התייחסות לראיות שהתגלו בחקירה אגב בחינה א� יש בנמצא ראיות להוכחת , החקירה

לבקרה של הקצי� הממונה על החקירה על הליכי החקירה ועל , בי� היתר, נועד, יסודות העברה
 . מיצויה

תיק שלא נמצא בו סיכו� חקירה ; ומי החקירה בתיקי המדג�משרד מבקר המדינה בדק את סיכ
 .הוגדר לקוי

 ÌÈ˜È˙‰Ó Ú·¯Î· ÈÎ ‰ÏÚ Ì‚„Ó‰ È˜È˙ ˙˜È„·Ó)143 ÔÈ·Ó 557 (‰¯È˜Á ÌÂÎÈÒ ‡ˆÓ� ‡Ï . 

 כי ההנחיות המקצועיות בנושא ברורות ומפורטות וכי 2010המשטרה מסרה בתשובתה מדצמבר 
 .תבצעות על ידי חטיבת החקירות ביחידותהנושא נבדק במסגרת הביקורות והבקרות המ

 ‰ÏÏÎ�˘ Â‡ ‰ÓÎÂÒ ‡Ï ‰¯È˜Á‰ Ì‰·˘ ÌÈ˜È˙ Ï˘ ‰Â·‚‰ ¯ÂÚÈ˘‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ˆÏÓ‰ Ì‰· ,‰¯˜· ÈÎÈÏ‰˙ ˙ÎÈ¯ÚÂ ˙Â¯Â¯· ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ÔÓÂÈ˜ Û‡ ÏÚ ,È‡ ÏÚ „ÓÏÓ- ‰„Ù˜‰

˙Â¯È˜Á‰ ÏÚ ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈ�Èˆ˜‰ Ï˘ ˙Ù¯Â‚ ;È‡ ÏÚ-˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÈÁ�‰‰ ˙ÚÓË‰;È‡ ÏÚÂ -
˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰ ˙ÂÚˆ·Ó˘ ‰¯˜·‰ ÈÎÈÏ‰˙Ó ˙Â�˜ÒÓ ˙˜Ò‰ . ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ‰¯È˜Á‰ ÌÂÎÈÒ· ‰�ÂÓË‰ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ�Ï ÈÎ- ‰¯˜· Ì˘Ï Ô‰Â ‰¯È˜Á‰ ÈÂˆÈÓ ˙ÁË·‰Ï Ô‰ 
 ‰È˙Â�˜ÒÓ ÏÚÂ ‰·ÈË ÏÚ-‰�Â˘ÏÎ ‡˘Â�· ‰ÈÁ�‰‰ ÈÂÏÈÓ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È  . „¯˘Ó ¯Â·Ò „ÂÚ
˘Ï ˘È ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·ÓÈ‡ ¯·„· ˙ÂÈÁ�‰‰ ˙‡ Ô�Ú¯ÏÂ ·Â-‰¯È˜Á‰ ÌÂÎÈÒ· ˙ÂˆÏÓ‰ ˙ÏÈÏÎ ,

ÔÓÂ˘ÈÈ ÏÚ Á˜ÙÏÂ ˙Â¯È˜Á‰ ÏÚ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ·¯˜· ÔÚÈÓË‰Ï. 

2 . ‰ ¯ È ‚ Ò  È ˜ Â Ó È �  Ë Â ¯ È Ù: הקפדה על תיעוד והנמקה בתהליכי קבלת ההחלטות על 
. טותסגירת תיקי� מבטיחה בראש ובראשונה חשיבה סדורה ועבודה שיטתית של מקבלי ההחל

מת� החלטה . ההנמקה חשובה ג� לביסוס אמות מידה של שקיפות ושל אחידות בקבלת ההחלטה
, ובמקרי� רבי� הוא עשוי למנוע עררי� מיותרי�, מנומקת עשוי להניח את דעת המתלונ� או החשוד

תיעוד והנמקה של השיקולי� שעמדו . שלא אחת מוגשי� בשל חוסר מידע על נסיבות סגירת התיק
. על סבירותה ועל חוקיותה, על טיבה,  ההחלטה ג� מאפשרי� בקרה יעילה על ההחלטהבבסיס

נימוק ההחלטה על סגירת תיק בשל היעדר עניי� לציבור הוא בעל חשיבות רבה ומעוג� בהנחיות 
 .היוע� המשפטי לממשלה ובנוהלי המשטרה

י תיק שהגור� הסוגר לא והגדיר כליקו, משרד מבקר המדינה בדק בתיקי המדג� את נימוקי הסגירה
אפשר ללמוד מה� על !כלומר אי, פירט בו כלל את נימוקיו או שהנימוקי� בו היו לא מספקי�

השיקולי� שהובאו בחשבו� או שחסרה התייחסות לשיקול מרכזי שהיה צרי% להישקל לפי ההנחיה 

__________________ 

 ). ללא תארי() (כתוארה אז(ותביעות  של מחלקת חקירות 03.300.160' הנחיה מס" סיכו� תיקי חקירה" 110
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 של הגור� תיק שבו הגור� הסוגר אישר את המלצתו המנומקת. הכללית או לפי הנחיה ספציפית
 . החוקר הוגדר כתקי�

Î· ÈÎ ‡ˆÓ�-45%) 249 ÔÈ·Ó 557 ( Ï˘· ˜È˙‰ ˙¯È‚ÒÏ ÌÈ˜ÂÓÈ�‰ ÂË¯ÂÙ ‡Ï Ì‚„Ó‰ È˜È˙Ó
¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ ,˙˜ÙÒÓ ‡Ï ‰¯Âˆ· Â˜ÓÂ�˘ Â‡ . 

 È˜ÂÓÈ� ËÂ¯ÈÙ·Â ‰¯È˜Á‰ „ÂÚÈ˙· ‰�ÂÓË‰ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ�Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ ‰¯È‚Ò‰ ,ÈÓ¯Â‚ ÏÚ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÁ�‰‰ ˙ÚÓË‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÙÈÎ‡‰  . ÚÈÈÒÈ ¯·„‰

˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÏÈÚÙ‰Ï Â‡Â·· ¯‚ÂÒ‰ Ì¯Â‚Ï , ˙Ï·˜· ˙Â„ÈÁ‡‰ ˙‡Â ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙‡ ¯È·‚È
˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ÚÈÈÒÈÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ . 

3 . ‰ ¯ È ˜ Á  ˙ Â Ó Ï ˘  בתו� החקירה ולאחר סיכומה מעבירה היחידה החוקרת את התיק :‰
לפי ,  או לפרקליטות לש� החלטתה על הגשת כתב אישו� או על סגירת התיקליחידת התביעה

פ רשאי� היוע� המשפטי לממשלה או התובע להורות ליחידת החקירה "על פי החסד. העניי�
א� מצאו שיש צור% בכ% לש� החלטה בדבר העמדה לדי� או לש� ניהול יעיל של , להוסי# ולחקור

 . המשפט

Î˘ ‡ˆÓ�-18%) 99 ÔÈ·Ó 557 (‰¯È˜Á ˙ÂÓÏ˘‰Ï Â¯ÊÁÂ‰ Ì‚„Ó‰ È˜È˙Ó ;·-33%) 33 ÔÈ·Ó 
99 (˙Â˘¯„�‰ ‰¯È˜Á‰ ˙ÂÓÏ˘‰ ˙‡ ‰¯È˜Á‰ ˙Â„ÈÁÈ ÂÚˆÈ· ‡Ï Ì‰Ó , ÌÈ˜È˙‰ ˙‡ Â¯‚ÒÂ

¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘· ; ˙Â„ÈÁÈ· Â¯‚Ò� ˙ÂÓÏ˘‰ Ì‰· ÂÚˆÂ· ‡Ï˘ ÌÈ˜È˙‰Ó ˘ÈÏ˘Î
Ú˘Ù ‚ÂÒÓ ˙Â¯·Ú· ¯·Â„Ó˘ ÌÂ˘Ó ˙ÂÎÓÒ ‡ÏÏ ‰¯È˜Á‰ . ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ�· ‡Ï ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú�

¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘ ‰¯È‚Ò‰ ˙ÏÈÚ· ÈÂ‡¯ . 

 : להל� דוגמה

 נפתח בתחנת המשטרה במחוז דרו� תיק נגד חשוד בביצוע עברת פשע של סחיטה 2009ביולי 
שא� לא ישל� לבנו  המתלונ� החשוד עלאיי�  החקירה נפתחה בעקבות תלונה שלפיה. 111באיומי�

 התיק עבר לטיפול יחידת התביעות .ירצח אותו,  אצל המתלונ�את השכר שמגיע לו עבור עבודתו
היחידה החוקרת לא . אשר דרשה מהיחידה החוקרת לבצע השלמות חקירה, להגשת כתב אישו�

 . בחוסר סמכות,  בשל היעדר עניי� לציבור2009וסגרה את התיק באוקטובר , ביצעה את ההשלמות

 נוהלי המשטרה תיק שעבר לטיפול יחידת  מסרה המשטרה כי על פי2010בתשובתה מדצמבר 
 . עוד מסרה המשטרה כי הנוהל ירוענ�. התביעה או הפרקליטות צרי% להיסגר על יד�

È‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- È„È ÏÚ ˙Â˘¯„�‰ ‰¯È˜Á‰ ˙ÂÓÏ˘‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·
˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Â ‰ÚÈ·˙‰ ˙Â„ÈÁÈ ,‰Ï‡ ÌÈ˜È˙ ˙¯È‚Ò ÔÎÂ ,˙ÂÎÓÒ ‡ÏÏ ÌÈ˙ÚÏ , ˙Â„ÈÁÈ·

È˜Á‰‰¯ . ‰¯È˜Á‰ ˙ÂÓÏ˘‰Ï ˘È˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙‡ ‰¯È˜Á‰ ˙Â„ÈÁÈ· ÚÈÓË‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ
ÂÈ·‚Ï ˙ÏÎ˘ÂÓ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏÂ ˜È˙‰ ÏÚ ‰‡ÏÓ ‰�ÂÓ˙ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ˙Â˘¯„�‰ . 

 

 

__________________ 
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 קציבת מש� הזמ� להגשת כתב אישו� או לסגירת התיק 

לטה על קיצור מש% הזמ� הנדרש לחקירת משטרתית של חשודי� בביצוע עברה ולקבלת הח .1
הליכי� . הגשת כתב אישו� או על סגירת התיק הוא חיוני לייעול ההלי% הפלילי ולמימוש מטרותיו

עשויי� , הממחישי� את הקשר בי� מועד ביצוע העברה לבי� מועד מת� העונש, פליליי� מהירי�
י� לכלל ואילו הליכי� פליליי� המגיע, להוות גור� מרתיע כלפי עברייני� בכוח ומחנ% כלפי הציבור

מאבדי� מערכ� ולעתי� קרובות א# אי� , דיו� בבית המשפט זמ� רב לאחר מועד ביצוע העברה
התמשכות רבה של הטיפול ). בגלל פגיעה בזיכרו� של העדי� וכדומה(ת לקיי� אות� כראוי Âאפשר

גורמת לעינוי , בתיק עד סגירתו או עד הגשת כתב אישו� פוגעת בכוח ההרתעה של גורמי האכיפה
עקרונות אלה . לסבל לנפגעי העבירה ופוגעת באמו� הציבור במערכת אכיפת החוק,די� לחשוד 

 . 2002112! שעודכנה ב1984!נקבעו בהנחיית היוע� המשפטי לממשלה מ

מש% "הנחיה בדבר , ד יהודה וינשטיי�"עו,  פרס� היוע� המשפטי לממשלה2010באוגוסט  .2
 ההנחיה !להל� ( דלעיל 2002!יפה את ההנחיה משהחל, "טיפול התביעה עד הגשת כתב אישו�

ההנחיה החדשה קבעה שיש לעשות כל מאמ� על מנת להשלי� את ההליכי� עד לגיבוש ). החדשה
ונקבעו בה פרקי הזמ� לטיפול , בפרק הזמ� הקצר ביותר האפשרי) או סגירת התיק(כתב אישו� 

ת החלטה בדבר העמדה לדי� או בתיק מיו� קליטתו ביחידות התביעה או בפרקליטות ועד לקבל
אשר , חריגה מפרקי הזמ� שנקבעו תיעשה רק בכפו# לדיווח לגור� בכיר יותר. בדבר סגירת התיק

על פרקליט ; ייבח� את נסיבות התיק הספציפי ויפעיל שיקול דעת בהחלטתו א� לאשר את החריגה
ע� המשפטי לממשלה על להגיש מידי שנה דוח ליו, לפי העניי�, המחוז או ראש יחידת התביעות

 !בתיקי עוו� : אלה פרקי הזמ� שקבעה ההנחיה. אישורי� להארכת פרקי הזמ� לרבות הנימוקי� לכ%
 עד ! שנות מאסר ובעברות מיוחדות מסוג עוו� 10בתיקי פשע בעברות שדינ� עד ;  חודשי�12עד 
 עוד נקבע שכדי . חודשי�24 עד ! שנות מאסר 10בתיקי פשע בעברות שדינ� מעל ;  חודשי�18

היא תיכנס לתוק# שנה , לאפשר למערכות השונות להיער% כנדרש ליישומה של ההנחיה החדשה
 .2011דהיינו באוגוסט , מיו� פרסומה

מטרת ההנחיה החדשה היא לסייע במידת האפשר לקיצור פרק הזמ� הנדרש להכנת כתבי אישו� 
ההנחיה מציבה בפני . שפט הפליליבפרקליטות ובמשטרה בלי לפגוע במטרות העיקריות של המ

תו% כדי קביעת , גורמי התביעה מגבלות זמ� ברורות עד הגשת כתב אישו� או עד לסגירת התיק
פרקי הזמ� הקבועי� בה ה� כאלה שאמורי� . מנגנוני פיקוח ובקרה על גורמי התביעה בעניי� זה

ע� זאת ייתכנו מקרי� . צעלהספיק לצור% גיבוש החלטת תובע בעניי� הגשת כתב אישו� בתיק ממו
זאת תו% כדי פיקוח ובקרה , שבה� תידרש חריגה מפרקי הזמ� האלה מטעמי� ענייניי� ומוצדקי�

 . של פרקליט המחוז או של ראש יחידת תביעות

יצוי� כי הטיפול בקביעת סייגי� להתיישנות עברות ובקציבת פרקי הזמ� לחקירת משטרה ולקבלת 
 2007באוקטובר : כדלקמ�, 2007 בדבר סגירת התיק החל עוד בסו# החלטה בדבר העמדה לדי� או

החליטה ועדת השרי� לענייני חקיקה לדחות דיו� בהצעת חוק פרטית בנושא הגבלת מש% זמ� 
 וזאת כדי לאפשר לשר המשפטי� דאז להגיש 113החקירה וטיפול התביעה עד הגשת כתב אישו�

גיבשה מחלקת ייעו� וחקיקה הצעות , 2007ר בנובמב, בהתא�. הצעת חוק חלופית מטע� הממשלה
לתיקוני חקיקה בשלושה נושאי� הנוגעי� לאיזו� שבי� מיצוי הליכי החקירה והעמדה לדי� לבי� 

__________________ 

י פרקליטות המדינה " דיווח ע�זירוז הטיפול בהליכי� פליליי� "בנושא ) 70.012 (4.1200' הנחיה מס 112
 ".והמחוזות ולשכות התביעה במשטרה

 הגבלת מש( זמ� �תיקו� (צעת חוק סדר הדי� הפלילי  דנה ועדת השרי� לענייני בה2007באוקטובר  113
� 2194/ פ�2007ז"התשס, )החקירה המשטרתית וטיפול התביעה בתיק החקירה עד להגשת כתב אישו

להגיש הצעה , דניאל פרידמ�' פרופ, בדיו� הוחלט לאפשר לשר המשפטי� דאז. כ דב חני�"של ח
 .חלופית
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; 114קביעת תקרה מרבית להארכת מש% תקופת ההתיישנות בשל הליכי חקירה: זכויות חשודי�
 בדבר העמדה לדי� או בדבר קציבת מש% הזמ� לגיבוש החלטה; 115קציבת מש% זמ� ניהול החקירה

בהצעה בדבר הגבלת הזמ� להגשת כתב אישו� הוצע לקבוע בחוק . 116סגירת התיק על ידי התביעה
 חמש !עברות פשע חמור ): או החלטה על סגירתו(את פרקי הזמ� הבאי� להגשת כתב אישו� 

 117שישה חודשי� !עברות עוו� אחרות ;  חודשי�24 !' עברות פשע ועוו� המנויות בתוספת ב; שני�
בהמש% לכ% גיבשה מחלקת ייעו� וחקיקה הצעה לתיקו� .  ארבעה חודשי�!ובעברות מסוג חטא 

ואחרי שהתקבלה התייחסות� של גורמי� , חוק בדבר הארכת תקופת ההתיישנות בשל הליכי חקירה
 הצעת חוק !להל�  (119 כהצעת חוק מטע� הממשלה2008 היא פורסמה בנובמבר 118הנוגעי� בדבר

כבכל הלי% חקיקה קד� פרסו� תזכיר וכלל הציבור הוזמ� להעיר , להצעת החוק). יישנותההת
גיבשה מחלקת ייעו� , ד מני מזוז"עו, ולבקשת היוע� המשפטי לממשלה דאז, בד בבד. הערות

וחקיקה טיוטת הנחיית יוע� משפטי לממשלה בדבר מש% טיפול התביעה עד הגשת כתב אישו� או 
רי שהתקבלה התייחסות הפרקליטות והתביעה המשטרתית הועברה הטיוטה ואח, עד סגירת התיק

במקביל לא קוד� הטיפול בהצעת החוק מנובמבר .  ליוע� המשפטי לממשלה דאז2008בנובמבר 
בדברי ההסבר לטיוטת ההנחיה צוי� שקביעת מש% .  לקביעת פרק זמ� לטיפול בתיקי� בתביעה2007

ע� זאת מש% הזמ� לטיפול ; ה בהתייחס לחומרת העברההזמ� המרבי לטיפול בתיק ראוי שתעש
פרקי הזמ� שנקבעו . 120תהיה כשל עברות פשע, הנחשבות למורכבות, בעברות מסוימות מסוג עוו�

 לאלה 121וה� זהי�, 2007בטיוטת ההנחיה שוני� מאלה שהוצעו בהצעת תיקו� החקיקה מנובמבר 
 . 122 2010 מאוגוסט שנקבעו בסופו של דבר בהנחיית היוע� המשפטי לממשלה

גיבוש מדיניות ועיגונה בהנחיות צריכי� להיעשות אגב דיוני� ובירורי� בי� הדרגי� , כאמור .3
המצוידי� בנתוני� מספקי� , שבה� שותפי� כל הגורמי� הרלוונטיי�, המקצועיי� והדרג הבכיר

ולפיכ% , תיתבד תשתית עוהנחיה ראוי שתתבסס על. וקבלת התייחסות כל הגורמי� הנוגעי� לנושא
לוודא שה� שלמי� , במסגרת עבודת המטה לגיבושה יש לאסו# את כל הנתוני� הרלוונטיי�

 אלה אמורי� להיגזר מהאמצעי� !אשר לקביעת פרקי זמ� מחייבי� . 123ואמיני� ולנתח� לעמק�
העומדי� לרשותו של הארגו� לצור% כ% ומתהלי% מקצועי הכולל מדידה מבוקרת של משכי הזמ� 

אשר . שבעקבותיה נקבעי� תקני זמ� מחייבי�, �שי� לביצוע תהליכי העבודה הרלוונטייהדרו
 בדר% כלל מקובל לקבוע שמרבית המקרי� יתבצעו בפרק הזמ� !לעמידה בפרקי הזמ� שנקבעו 

התהלי% המקצועי כולל . ולגבי מיעוט� נית� לחרוג מה� בכפו# לאישור גור� בכיר יותר, שנקבע
לבחינת ישימותו . לי� לפגוע בהשגת היעד שנקבע ולבחו� חלופות להסרת�מיפוי החסמי� העלו

, )פיילוט( נהוג לערו% ניסוי חלו� !חסרונותיו והשפעתו על הארגו� , יתרונותיו, של המתווה המוצע
 . ורק לאחר ניתוח תוצאותיו להחיל מתווה חדש על כל הארגו�

� גיבוש ההנחיה החדשה של היוע� על יסוד עקרונות אלה בח� משרד מבקר המדינה את אופ
 .המשפטי לממשלה

__________________ 
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 ÂÙ˙Â˘ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ È„È· ‰˘„Á‰ ‰ÈÁ�‰‰ ˘Â·È‚ ÍÈÏ‰˙·˘ ‰ÏÚ ‰˜È„·‰Ó
 ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ‡ÏÂ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÔÓÊ È˜¯Ù ˙ÚÈ·˜Â ‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙ ÁÂ˙È� ÌÂÁ˙· ÚÂˆ˜Ó È˘�‡

¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ , ÂÏÎÈ˘ ‰Ï‡ÎÂ ‰ÈÁ�‰· È˙Â‰Ó ÔÈÈ�Ú Ì‰Ï ˘È˘ ‰Ï‡Î Ì‰·Â ÔÂÈ„Ï ÌÂ¯˙Ï
ÔÂ·˘Á· ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ‡ÂÏÓ ˙‡·‰ ÁÈË·‰ÏÂ È¯Â·Èˆ‰ : ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰È¯Â‚�Ò‰

ÌÈÈÏÈÏÙ‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ Ï˘ ¯ÎÈ� ¯ÂÚÈ˘· ÈËÙ˘Ó ‚ÂˆÈÈ ‰˜È�ÚÓ‰ ; ˙‚ˆÈÈÓ‰ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï
ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ¯Â·Èˆ ˙‡ ; ËÙ˘ÓÏ ÌÈÈË�ÂÂÏ¯ ‰ÈÓ„˜‡ Â‡ ¯Â·Èˆ È˘�‡Â ‰¯·Ú ÈÚ‚Ù� Ï˘ ÌÈ‚Èˆ�

„ÂÚÂ ÈÏÈÏÙ‰ .˙ÈÔÎ ÏÚ ¯ , ˙„ÚÂÂ˘ Û‡ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ ˙ÈÈÁ�‰· ¯„ÒÂ‰ ‡˘Â�‰
 ‰˜È˜Á· Â¯È„Ò‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ ‰˜È˜Á È�ÈÈ�ÚÏ ÌÈ¯˘-¯Â„ÒÂ ÛÂ˜˘ È¯Â·Èˆ ÔÂÈ„ ÁÈË·Ó‰ ÍÈÏ‰ . 

 ‰ÈÁ�‰‰ ˘Â·È‚ ˙‡¯˜Ï ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙Î˘Ï· ‰˙˘Ú�˘ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ·˘ ‰ÏÚ „ÂÚ
ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÏÎ ÂÙÒ‡� ‡Ï ,Ï ÂÙÒ‡�˘ ‰Ï‡ÂÌÈÓÏ˘ ÂÈ‰ ‡ :Ï˘ÓÏ , ÂÙÒ‡� ‡Ï

¯Ò‡Ó ˙Â�˘ ¯˘Ú ÏÚÓ ‡Â‰ Ì‰· ˙Â¯·Ú‰ ÔÈ„˘ Ú˘Ù È˜È˙ ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Ó ÌÈ�Â˙� ,
ÌÈÈ˙�˘ ÍÂ˙· ÌÈÈ˙ÒÈ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ Ì‰È·‚Ï Ú·˜�˘Â ˙È„ÚÏ·‰ ‰˙ÂÎÓÒ· Ì‰˘ , ÏÚ ‡ÏÂ

Ì‰· ÁÈÎ˘‰ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó .Î· ˙ÏÙËÓ‰ ˙È˙¯Ë˘Ó‰ ‰ÚÈ·˙‰ È�Â˙�Ï ¯˘‡-75% ÌÈ˜È˙‰Ó 
 ÌÈÈÏÈÏÙ‰- ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÔÂÂÚÂ Ú˘Ù ‚ÂÒÓ ÌÈ˜È˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ÌÈ�Â˙� ˜¯ ÂÙÒ‡� 

 ÍÂ˙·12Â -18‰Ó‡˙‰· ÌÈ˘„ÂÁ  ,Ì‰· ÁÈÎ˘‰ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ÏÚ ‡ÏÂ124 . ÂÒÁÈÈ˙‰ ÔÎ ÂÓÎ
‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ „ÚÂ ˙ÂÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ· ˜È˙‰ ˙Ï·˜Ó ÛÏÁ˘ ÔÓÊÏ ÂÙÒ‡�˘ ÌÈ�Â˙�‰ . ‡Ï Ì‰

 Ú·Â˙˘ „Ú ˜È˙‰ ÔÈ˙ÓÓ Â·˘ ÔÓÊ‰ Í˘ÓÏ ÂÒÁÈÈ˙‰ Í˘ÓÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ˜È˙· ÏÙËÏ ÏÈÁ˙Ó
˜È˙ ˙¯È‚Ò ¯·„· Â‡ ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰ ¯·„· ‰ËÏÁ‰ ˘Â·È‚Ï ˘Â¯„‰ ÔÓÊ‰ .ÔÎ ÂÓÎ , ‰˙˘Ú� ‡Ï

 ÈÙÏ ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ÌÂÈÒ ¯·„· ‰ËÏÁ‰ ˘Â·È‚Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÔÓÊ‰ ÈÎ˘Ó Ï˘ ˙¯˜Â·Ó ‰„È„Ó
‰¯·Ú‰ ˙¯ÓÂÁ ,‰· ÏÙËÓ‰ Ì¯Â‚‰Â ‰˙Â·Î¯ÂÓ . 

 ÔÂ·˘Á· Â‡·Â‰ ‡ÏÂ ÂÙÂÓ ‡Ï Ì‚ ÍÎÏ Í˘Ó‰· ÔÓÊ‰ È˜¯Ù· ‰„ÈÓÚ· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈÓÒÁ
ÂÚ·˜�˘ ,ÔÂ‚Î :‰ËÏÁ‰Ï ÌÈ�È˙ÓÓ‰ ÌÈ˜È˙‰ ¯ÙÒÓ ;ÌÈ·Î¯ÂÓ‰ ÌÈ˜È˙‰ ¯ÙÒÓ ; ÌÈÈÂ�È˘

 Ì˙ÚÙ˘‰Â ˙Ú ‰˙Â‡· ÂÏ‰�˙‰˘ ‰ÚÈ·˙‰ ÔÈ·Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÔÈ· ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÏÁ· ÌÈ��ÎÂ˙Ó
‰ÚÈ·˙‰ ÈÙÂ‚Ó „Á‡ ÏÎ· ÌÈÒÓÂÚ‰ ÏÚ ;È‚ÂÏÂ�ÎË ˙ÂÈ˙˘˙ Â‡ ÌÈÈÂ˜Ï ‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙ È˙Ï· ˙Â

ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙Â˜ÙÒÓ . ‰ÂÂ˙Ó‰ ˙ÂÓÈ˘È ˙�ÈÁ·Ï ËÂÏÈÈÙ ‰˘Ú� ‡Ï Ì‚ ÛÂÒ·Ï
 ‰ÈÁ�‰‰ ˙Â¯ËÓ ÈÙÏ ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙ ÁÂ˙È�Â ˘„Á‰-ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ¯ÂˆÈ˜  . 

 כי 2011מסר בתשובה למשרד מבקר המדינה מיוני , ד מני מזוז"עו, היוע� המשפטי לממשלה דאז
, פרידמ�' פרופ,  והתייעצויות ביוזמה שהוביל שר המשפטי� דאז התקיימו דיוני�2007באוקטובר 

לשינוי דיני ההתיישנות של עברות פליליות במגמה להגביל את מש% הטיפול של רשויות החקירה 
לדבריו הוא תמ% במהל% לפיו הגבלת פרק הזמ� שבו יוארכו תקופות ההתיישנות תיעשה . והתביעה
 זמ� מרביי� לחקירה ראוי שתיעשה בתקנות שיתקי� השר ע� זאת סבר כי קציבת פרקי. בחקיקה

וקציבת פרקי זמ� מרביי� להחלטת , )]חקירת חשודי�(מכח חוק סדר הדי� הפלילי [לביטחו� הפני� 
הוא . תובע להגיש כתב אישו� או לסגור את התיק ראוי שתיעשה בהנחיית היוע� המשפטי לממשלה

שבה� , י� ושהתקיימו בעניינו דיוני� אצל השרהוסי# שהציג את המודל הזה לפני שר המשפט
המשנה , ל וגורמי המשטרה הרלוונטיי�"המפכ, פרקליט המדינה, השתתפו ג� השר לביטחו� הפני�

במהל% הדיוני� הללו ולצור% . ונציגי� של רשויות אכיפה ותביעה) פלילי(ליוע� המשפטי לממשלה 
א% היא לא נידונה ולא לובנה , שפטי לממשלהניהול� הוכנה טיוטה ראשונית של הנחיית היוע� המ

בעיקר לאור הדרישות שהועלו בהצעות חוק , בדיוני� אצלו ולא קוד� הטיפול בה באותה עת
 .פרטיות לכלול ג� הסדר זה בחקיקה

 כי ההנחיה החדשה בדבר מש% טיפול התביעה 2011היוע� המשפטי לממשלה מסר בתשובתו מיוני 
פרקי הזמ� שנקבעו . 2008ת על הצעת חוק ההתיישנות משנת עד להגשת כתב אישו� מתבסס

__________________ 

 מהתיקי� בעברות מסוג פשע �83% מהתיקי� בעברות מסוג עוו� וכ�75%על פי נתוני המשטרה כ 124
 .  חודשי� בהתאמה�18 ו12מסתיימי� בתו( 
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בהצעת חוק זאת אינ� מבוססי� על נתוני� סטטיסטיי� בלבד אלא ג� על העקרונות העומדי� 
בבסיס רעיו� ההתיישנות במשפט הפלילי והחשיבות שבסיוג האחריות הפלילית בחלו# זמ� מביצוע 

 בכנסת מזה שלוש שני� ולפיכ% ביקש היוע� עוד נמסר כי הצעת החוק אינה מקודמת. 125העברה
ולעגנה , המשפטי לממשלה להקדי� ולהחיל על התביעה מגבלות לעניי� מש% הטיפול בתיקי�

 2011בתשובה מיולי . כדי להביא לקיצור מש% הטיפול ולהימנע כלל האפשר מעינוי די�, בהנחיה
ות לבי� ההנחיה בדבר קביעת הבהיר היוע� המשפטי לממשלה את הזיקה בי� הצעת חוק ההתיישנ

נועדו , ביחס לתקופה הנוספת, פרקי הזמ� הנקובי� בהצעת החוק: פרקי הזמ� להחלטת תובע
לאפשר לגו# החוקר להשלי� את החקירה ולתביעה להעמיד לדי� ג� באות� מקרי� בה� החלה 

שבו יטופל מאחר שההנחיה האמורה עוסקת רק בפרק הזמ� . החקירה לקראת תו� תקופת ההתיישנות
. הרי שפרקי הזמ� שנקבעו בה קצרי� יותר מפרקי הזמ� שנקבעו בהצעת החוק, התיק על ידי התביעה

עוד מסר כי ההנחיה היא חלק ממגמה כוללת של משרד המשפטי� והיוע� המשפטי לממשלה לקיצור 
  .ווייעול של הטיפול בהליכי� פליליי� ומת� עדיפות לגיבוש דרכי� שונות להשגת יעדי� אל

 ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Í¯·Ï ˘È ÈÎ ÌÈÚËÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˘È‚‰Ï Ú·Â˙ ˙ËÏÁ‰Ï ÔÓÊ ˙·Èˆ˜ ‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÈÈÏÈÏÙ‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÏÂÚÈÈÂ ¯ÂˆÈ˜Ï ‰Ï˘ÓÓÏ

˜È˙‰ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ Â‡ ÌÂ˘È‡ ·˙Î . ‰˘„Á‰ ‰ÈÁ�‰‰ ˙¯ËÓ ˙‡ ‚È˘‰Ï È„Î ÌÏÂ‡- Í˘Ó ¯ÂˆÈ˜ 
 ˜È˙· Ú·Â˙ ÏÂÙÈËÏ ˘Â¯„‰ ÔÓÊ‰-  ÏÚ ÍÓ˙Ò‰· ÌÈÈ·¯Ó‰ ÔÓÊ‰ È˜¯Ù ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯

˙ÂËÈÏ˜¯Ù·Â ˙È˙¯Ë˘Ó‰ ‰ÚÈ·˙· ‡˘Â�Ï ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÏÎ Ï˘ ÁÂ˙È�Â ‰˜È„· . ˙‡ÊÂ
 ‚ÂÈÒ·˘ ˙Â·È˘Á‰Â ÈÏÈÏÙ‰ ËÙ˘Ó· ˙Â�˘ÈÈ˙‰‰ ÔÂÈÚ¯ ÒÈÒ·· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ˙Â�Â¯˜ÚÏ ·Ï ÌÈ˘·

‰¯·Ú‰ ÚÂˆÈ·Ó ÔÓÊ ÛÂÏÁ· ˙ÈÏÈÏÙ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ . 

 ˙ÚÈ·˜ ˙·ÈÒÏ ¯˘‡ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ ˙ÈÈÁ�‰· ¯„Ò‰‰- ÌÈÚËÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó 
˙Â�˘ÈÈ˙‰‰ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ˘Â·È‚Ï ÏÈ·˜Ó· ¯·Î ÈÎ , ÛÂÒÓ2007 , ‰ÈÁ�‰‰ ˘Â·È‚· ÏÁÂ‰

‰˘„Á‰ . ˙ÈÈÁ�‰· ‰¯È˜Á· ˜È˙· ÏÂÙÈËÏ ÔÓÊ‰ È˜¯Ù ˙‡ Ô‚ÚÏ ‰ËÏÁ‰‰˘ ‡ˆÓ� ‡Ï ÍÎÈÙÏ
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ,Á ˙Úˆ‰ ÌÂ„È˜· ·ÂÎÈÚ‰Ó Á¯Î‰· ˙Ú·Â�˙Ò�Î· ˙Â�˘ÈÈ˙‰‰ ˜Â .

 ˙ËÂÈË· ÂÚ·˜�˘ ‰Ï‡Ó ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ�Â˘ ‰˘„Á‰ ‰ÈÁ�‰· ÂÚ·˜�˘ ÔÓÊ‰ È˜¯Ù „ÂÚÂ ˙‡Ê
 ¯·Ó·Â�Ó ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰2007 : ÌÈÎÂ¯‡ ÔÓÊ È˜¯Ù ‰ÈÁ�‰· ÂÚ·˜� ‡ËÁÂ ÔÂÂÚ ‚ÂÒÓ ˙Â¯·Ú·

˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ ˙ËÂÈË· ÂÚ·˜�˘ ‰Ï‡Ó ¯ÎÈ� ÔÙÂ‡· ¯˙ÂÈ126 ‰ÈÁ�‰· ÂÚ·˜� Ú˘Ù ‚ÂÒÓ ˙Â¯·Ú·Â 
¯ˆ˜ ÔÓÊ È˜¯Ù‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÂÈË· ÂÚ·˜�˘ ‰Ï‡Ó ¯ÎÈ� ÔÙÂ‡· ¯˙ÂÈ ÌÈ127 . 

 משרד מבקר המדינה בדק בתיקי המדג� !אשר לזמ� שחל# עד קבלת החלטה על סגירת תיק  .4
במקרי� שבה� הוא (את פרק הזמ� שעבר ממועד סיכו� החקירה ועד סגירת התיק ביחידה החוקרת 

לפי , התיק ביחידת התביעה או הפרקליטותואת פרק הזמ� ממועד קליטת ; )נסגר ביחידות החקירה
 ). במקרי� שבה� הוא נסגר ביחידות התביעה או בפרקליטות(ועד סגירתו , העניי�

__________________ 

נעוצי� "לפי דברי ההסבר להצעת חוק ההתיישנות השיקולי� שבבסיס הסייג לאחריות הפלילית   125
על השיקולי� למימוש האחריות הפלילית , מאז ביצוע העברה, הממוש( בוודאי, בהשלכת חלו# הזמ�

אי� עוד טע� ... ,הפליליתעדי� לא נקבעה האחריות "א� לאחר פרק זמ� מסוי� ממועד ביצועה ". לה
 ;))1987(' כר( ב" יסודות בדיני עונשי�"ז פלר "ש' מתו( ספרו של פרופ" (חברתי ומשפטי להטילה עליו

קביעת מועד להתיישנות מדרבנת את רשויות האכיפה לפעול בתו( פרק זמ� סביר להשלמת החקירה 
�לקבוע כי התקופה הנוספת , בי� השאר, מוצע בהצעת החוק. ומקלה על החשוד במגוו� היבטי

שתיווס# עקב פעולות חקירה תהיה מוגבלת בהתא� לחומרת העברה ולמורכבות החקירה וכי היוע% 
 . המשפטי לממשלה יהיה מוסמ( במקרי� חריגי� להארי( את פרקי הזמ� שיקבעו בחוק

לעברות ; שי� חודשי� במקו� שישה חוד12 �) 'למעט עברות עוו� המנויות בתוספת ב(לעברות עוו�   126
 .שישה חודשי� במקו� ארבעה�חטא 

לעברות ;  חודשי�24 חודשי� במקו� �18לעברות פשע שדינ� עשר שני� ולעברות מיוחדות מסוג עוו�   127
 . חודשי� במקו� חמש שני��24פשע שדינ� עשר שנות מאסר ומעלה 



 ב"התשע, 2011ות ביקורת לשנת קוב% דוח 68

 :על פי הגור� הסוגר,  לגבי מש% זמ� הטיפול בתיק עד סגירתו128להל� ריכוז הנתוני�

Ì‚„Ó· ÊÂÁ‡ ÌÈ˜È˙ ¯ÙÒÓ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ˙¯‚ÂÒ‰ ‰„ÈÁÈ‰ 

88 198 � ˜Á˙Â¯È עד שלושה חודשי

4 10 �  בי� שלושה לשישה חודשי

  בי� שישה חודשי� לשנה 7 3

  שנה ויותר 11 5

100 226 ‰Ò"Î  

34 38 � ˙·ÂÚÈ˙ עד שלושה חודשי

13 15 �  בי� שלושה לשישה חודשי

  בי� שישה חודשי� לשנה 17 15

  שנה ויותר 42 38

100 112 ‰Ò"Î  

48 82 � ÂËÈÏ˜¯Ù˙ עד שלושה חודשי

16 27 �  בי� שלושה לשישה חודשי

  בי� שישה חודשי� לשנה 20 12

  עד שנה וחצי 13 8

  שנה וחצי ויותר 28 16

100 170 ‰Ò"Î  

 :על פי סוג העברה, להל� ריכוז הנתוני� לגבי מש% זמ� הטיפול בתיק עד סגירתו

ÌÈÊÂÁ‡· ÔÂÂÚ È˜È˙ ¯ÙÒÓ ÌÈÊÂÁ‡· Ú˘Ù È˜È˙ ¯ÙÒÓ ˙Â�È˜˙ ÔÓÊ 

 ד שלושה חודשי�ע 117 53 201 70

9 26 12 26 � בי� שלושה לשישה חודשי

 בי� שישה חודשי� לשנה 26 12 18 6

 * בי� שנה לשנה וחצי 18 8 43 15

  חודשי�18מעל  33 15 ––– –––

100 288 100 220 ‰Ò"Î 

 . חודשי� ויותר12לגבי עברה מסוג עוו� החישוב מתייחס לתקופה של  *

__________________ 

יו חסרי� נתוני� לגבי תארי(  התיקי� ה49לגבי .  תיקי המדג�557 תיקי� מבי� 508החישוב נעשה לגבי   128
 . הקבלה ביחידת הסוגרת או לגבי תארי( הסגירה
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‰ÏÚ Ì‚„Ó‰ È˜È˙ Ï˘ ÌÈ�Â˙�‰Ó˘ -70% ‰˘ÂÏ˘ ÍÂ˙· Â¯‚Ò� ÔÂÂÚ ‚ÂÒÓ ˙Â¯·Ú· ÌÈ˜È˙‰Ó 
Â ÌÈ˘„ÂÁ-85%‰�˘ ÍÂ˙· Ì‰Ó  . Ú˘Ù ‚ÂÒÓ ˙Â¯·Ú· ÌÈ˜È˙Ï ¯˘‡- 77% ÍÂ˙· Â¯‚Ò� Ì‰Ó 

Â ‰�˘-85% ÍÂ˙· 18ÌÈ˘„ÂÁ  .ÌÈ˜È˙‰ ˙È·¯Ó· ÌÈÚ·Â˙‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó˘ Ô‡ÎÓ , Ô‰
ÔÂÂÚ ‚ÂÒÓ Ô‰ Ú˘Ù ‚ÂÒÓ ,‰˘„Á‰ ‰ÈÁ�‰· Ú·˜�˘ ‰ÊÓ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ¯ˆ˜. 

 ˘Â¯„‰ ÔÓÊ‰ Í˘Ó Ï˘ ˙È„ÂÒÈÂ ˙ÏÏÂÎ ‰˜È„· Úˆ·Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˜È˙‰ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ Â‡ ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˘È‚‰Ï Ú·Â˙ ˙ËÏÁ‰Ï , Ì¯Â‚‰Â ‰˙Â·Î¯ÂÓÂ ‰¯·Ú‰ ‚ÂÒ ÈÙÏ

¯‚ÂÒ‰ ,ÌÈ¯˜Ó‰ ˙È·¯Ó· ÏÂÙÈË‰ ÌÈÈ˙ÒÓ Â·˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰È˙Â‡ˆÂ˙ ÍÓÒ ÏÚÂ ,
Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ÓÏ-70%ÌÈ˜È˙‰Ó  ,˜¯ÙÎ·ÈÈÁÓ ÔÓÊ  ,Â�ÓÓ ‰‚È¯Á ¯˘Ù‡Ï ÌËÂÚÈÓ È·‚Ï ˜¯Â .

 Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Â�Î˙ÈÈ ÈÎÂ ÚˆÂÓÓ ˜È˙Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ‰ÈÁ�‰· ÂÚ·˜�˘ ÔÓÊ‰ È˜¯Ù ÈÎ ÔÈÂˆÈ
ÂÏ‡ ÔÓÊ È˜¯ÙÓ ‰‚È¯Á ˘¯„È˙ .ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ˙‡ ¯ˆ˜Ï È„Î ‰È‰ ÍÎ· . ˜¯Ù ˙ÚÈ·˜

 Ï˘ ÔÓÊ12Â ÔÂÂÚ ‚ÂÒÓ ‰¯·Ú È˜È˙· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ˘„ÂÁ -18˙· ÌÈ˘„ÂÁ  ˙Â¯·Ú· Ú˘Ù È˜È
ÂÏ‡ ÔÓÊ È˜¯ÙÓ ‰‚È¯ÁÏ ˙Â¯˘Ù‡ Ô˙ÓÂ ¯Ò‡Ó ˙Â�˘ ¯˘Ú „Ú Ô�È„˘ , ‡È·‰Ï ÌÈÏÂÏÚ

ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ˙Î¯‡‰Ï ,‰˘„Á‰ ‰ÈÁ�‰‰ ˙¯ËÓÎ Â¯ÂˆÈ˜Ï ‡ÏÂ . 

¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘· ÌÈ˜È˙ ˙¯È‚ÒÏ ¯˘‡ , ˜È˙ ˙¯È‚Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÂÊ ‰ÏÈÚ· , Â‡ ‰¯È˜Á ˙ÂÓÏ˘‰· ‰ÎÂ¯Î ‰�È‡˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ·) ÈÓ¯Â‚ ˙Ó‚Â„

‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡ È˜È˙· ‰ÁÂÂ¯( , È„Î ‰¯È˜Á‰ ÌÂÈÒÏ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ ‰˘ÚÈ˙˘ ÈÂ‡¯
Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ÌÈ„Â˘Á· ‰ÚÈ‚ÙÂ ÔÈ„ ÈÂ�ÈÚ ÚÂ�ÓÏ . Ô�È‡˘ ˙Â¯·Ú È·‚Ï ÌÈ¯·„‰ ÌÈ¯ÂÓ‡ „ÂÁÈÈ·

 Ú˘Ù)ÔÂÂÚÂ ‡ËÁ( , È„È ÏÚ ÍÓÒÂ‰˘ ‰¯Ë˘Ó ÔÈˆ˜Ï Ì‚ ‰˜�ÚÂ‰ ÂÊ‰ ˙ÂÎÓÒ‰˘ÎÙÓ" Ï
‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ Ú·Â˙Î ‰¯Ë˘Ó‰. 

הפרקליטות והמשטרה טענו בתשובותיה� שמש% הטיפול תיקי המדג� , היוע� המשפטי לממשלה
עליה� הצביע משרד מבקר המדינה אינ� מדויקי� היות שה� מתייחסי� רק לתיקי� שנסגרו בעילה 

תיקי� לרבות תיקי� ההנחיה החדשה עוסקת במשכי הזמ� לטיפול בכל ה. של היעדר עניי� לציבור
. בה� ככלל נדרש פרק זמ� ארו% משמעותית מזה הנדרש לסגירת תיק, בה� מוגש כתב אישו�

 מסר היוע� המשפטי לממשלה כי בהנחיה נקבעו חובת דיווח ומסירת נתוני� 2011בתשובתו מיולי 
ת של ליוע� המשפטי לממשלה מידי שנה וכי בכוונתו לבחו� בחלו# תקופה את מידת האפקטיביו

 . בהתא� לדיווחי� שיתקבלו, הנחיה זו ואת האפשרות לקיצור התקופות

Ì‚„Ó‰ È�Â˙� ÁÂ˙È� ˙Â‡ˆÂ˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˜¯ ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó Ô‰ Ì‡ Ì‚
¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘ ‰ÏÈÚÓ Â¯‚Ò�˘ ÌÈ˜È˙Ï , ‰˙Â‡· ÂÁ˙Ù�˘ ÌÈ˜È˙‰Ó Ú·¯Î Ì‰˘

‰�˘ ,ÈË‰ Í˘Ó È·‚Ï ÈÏÏÎ Ô„ÓÂ‡ ˜ÙÒÏ È„Î Ô‰· ˘È˙ÂËÈÏ˜¯Ù· Â‡ ‰ÚÈ·˙· ÌÈ˜È˙· ÏÂÙ .
 ¯ÙÒÓ ¯·„· ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ÁÂÂÈ„‰ ˙·ÂÁ ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙‡ ‰ÙÂ˜˙ ÌÂ˙· ÔÂÁ·Ï Â˙�ÂÂÎ ˙‡Â ÍÎÏ ÌÈ˜ÂÓÈ�‰ ˙Â·¯Ï ÔÓÊ‰ È˜¯Ù ˙Î¯‡‰Ï ÌÈ¯Â˘È‡‰

‰ÈÁ�‰‰ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ .˙‡Ê ÌÚ , ÏÏÂÎ ÁÂ˙È� ÍÓÒ ÏÚ ‰˘ÚÈ˙˘ ÍÈ¯ˆ ¯ÂÓ‡Î ˙ÏÏÂÎ ‰�ÈÁ·
Â‰Ï ‰Ó„˜˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ‰ÈÁ�‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ¯Á‡Ï ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó Ï˘ ÛÈ˜Ó. 

 

 

 הבקרה על סגירת התיקי� 

את זכויות נפגעי העברה ואת הגשמת , מנגנוני בקרה מבטיחי� את זכויות החשודי� והנאשמי�
, המדיניות והמטרות של המשפט הפלילי ומסייעי� לוודא כי המשטרה והפרקליטות על יחידותיה�

 . מתנהלות לפי החוק ולפי ההנחיות בצורה יעילה וראויה
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1 .  ‰ Ï ˘ Ó Ó Ï  È Ë Ù ˘ Ó ‰  ı Ú Â È ‰  Ì Ú Ë Ó  Ì È ˜ È ˙  ˙ ¯ È ‚ Ò  Ï Ú  ‰ ¯ ˜ ·
‰ � È „ Ó ‰  ˙ Â Ë È Ï ˜ ¯ Ù Â:   )המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה )  א �בצד חובת היוע

עליה� לפקח על עבודת התובעי� בכלל ועל התביעה המשטרתית בפרט כדי , לקבוע מדיניות תביעה
תפעל כגו# אחד ותקיי� את , על א# ביזורה ברשויות וגופי� שוני�, בטיח שהתביעה הכלליתלה

 . עקרו� השוויו� בפני החוק

 את חובת הפרקליטות לקיי� פיקוח ומעקב על 2000דוח של הפרקליטות הדגיש כבר בראשית שנת 
מי העיסוק ה� להבטחת יישו� המדיניות וה� להיכרות הפרקליטות את תחו, עבודת התובעי�

פיקוח , בדוח נקבע שיש צור% לגבש תורת בקרה על התובעי� וליצור מנגנוני תיאו�. הייחודי� לה�
לקבוע פרקליטי� שיהיו מופקדי� על , ובקרה של היוע� המשפטי לממשלה באמצעות הפרקליטות

ביעת במסגרת הדיוני� לק, 2007באוקטובר . 129להגדיר את סמכויותיה� ולקבוע נהלי� לש� כ%, כ%
מש% טיפול התביעה עד הגשת כתב אישו� או עד סגירת התיק ולש� הבטחת עמידה בלוחות זמני� 

המעקב , הדגישו מחלקת ייעו� וחקיקה והפרקליטות את חשיבות� של מנגנוני הפיקוח, שיוקצו לכ%
 .והבקרה על הגורמי� האחראי� בפרקליטות ועל התביעה המשטרתית

Ï ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰˘ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ‡ÏÂ ‰¯˜· ˙¯Â˙ Â˘·È‚ ‡Ï ‰�È„Ó‰ ËÈÏ˜¯ÙÂ ‰Ï˘ÓÓ
ÂÓÈ˜‰ ,ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú‰ ÍÏ‰Ó· , ÌÈÚ·Â˙‰ ÏÏÎ ˙„Â·Ú ÏÚ ‰¯˜·ÏÂ ÁÂ˜ÈÙÏ Â‰˘ÏÎ ÔÂ�‚�Ó

ÌÈ�Â˘‰ ,˙¯Á‡ Í¯„ ÏÎ· ‡ÏÂ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙�ÂÎ˙Ó· ‡Ï . ˙ÓÈÈ˜Ó ‰�È‡ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÈÎ ¯¯·˙‰
ÌÈÚ·Â˙‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ÌÈÓÂÊÈ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÂ˘ . 

וכ� בידי (מצעי� של היוע� המשפטי לממשלה ושל פרקליט המדינה הערר הוא אחד הא ) ב(
לפקח על ההחלטות שלא ) � בכל הנוגע להחלטות של החקירות והתביעות"גורמי� בכירי� באח

 . להעמיד לדי� את החשוד

משו� שאי� , על החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדי�מתלונ� רשאי לערור , פ"על פי החסד
הערר מוגש . שלא נמצאו ראיות מספיקות או שנקבע שאי� אשמה, י� לציבוריענבחקירה או במשפט 

א� הבחינה הנוספת אינה משנה את . הבוח� פע� נוספת את החלטת הסגירה, לגור� שסגר את התיק
התיק מועבר בצירו# חוות דעת להחלטת גור� בכיר יותר מזה שקיבל את , ההחלטה המקורית

 . פ"כקבוע בחסד, פרקליטות המדינה או היוע� המשפטי לממשלהב,  בפרקליטות המחוז!ההחלטה 

 הודעה בכתב שבה תצוי� ו לדי� תימסר לועל החלטה שלא להעמיד, פ" על פי החסד!אשר לחשוד 
 והחשוד יהיה רשאי לפנות לתובע שסגר את התיק בבקשה מנומקת לשנות את ,עילת סגירת התיק

 . עילת הסגירה

ËÈÏ˜¯Ù· ÔÈ‡˘ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ÌÈ��ÂÏ˙Ó Â˘È‚‰˘ ÌÈ¯¯Ú‰ ¯ÙÒÓ È·‚Ï Ô‰ ÌÈÊÎÂ¯Ó ÌÈ�Â˙� ˙Â
Ì‰· ÔÂ„Ï ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Ï ,Ì�ÈÈ�Ú· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡Ê ÏÏÎ·Â , È·‚Ï Ô‰Â

Ì�ÈÈ�Ú· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡Ê ÏÏÎ·Â ˜È˙‰ ˙¯È‚Ò ˙ÏÈÚ ˙‡ ˙Â�˘Ï ÌÈ„Â˘Á Ï˘ ˙Â˘˜· .
ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,È�Ë¯Ù ÔÙÂ‡· ‰Ï‡ ÌÈ¯¯Ú ˙�ÁÂ· ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ „·Ï· - ÏÎ˘ÂÓ Á¯Â‡· Á˙�Ï ÈÏ· 

ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ È·‚Ï ˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÓ‚Ó Â‡ ˙ÂÚÙÂ˙ , Û˜Â˙ ÏÚ· ÈË�ÂÂÏ¯ Ú„ÈÓ ˜ÈÙ‰Ï ÈÏ·Â
È˙Î¯ÚÓ .È‡ ÌÁÂ˙È�Â ÌÈ�Â˙� ÊÂÎÈ¯ ¯„ÚÈ‰·- ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ˙ÂÈ˙Î¯ÚÓ ˙Â�˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï ¯˘Ù‡

˙Â¯Á‡ ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ,‰Ï‡· ‡ˆÂÈÎÂ ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó· ÂÏÁ˘ ˙ÂÓ‚Ó ÏÚ.  

 כי יש קושי למצוא מכנה משות# או מגמה חוזרת בי� 2011הפרקליטות מסרה בתשובתה מינואר 
מתו% חשיבה , ע� זאת היא אינה שוללת את האפשרות לנסות. מגוו� תיקי ערר המועברי� לטיפולה

__________________ 
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עוד השיבה הפרקליטות כי . ככל שהדבר נוגע לתיקי המשטרה, לבחו� את העניי� בשנית, מחודשת
תו% כדי ניסיו� ללמוד על אודות , צור% בבקרה יזומה בפרקליטות על החלטות לסגור תיקי�שאלת ה

 . דורשת חשיבה והתבוננות, מגמות בהחלטות אלה כדי להפיק לקחי�

 שבמשרד היוע� המשפטי 2011מסר בתשובתו מינוי , ד מני מזוז"עו, היוע� במשפטי לממשלה דאז
ת פיקוח שוט# על כלל המערכות הסרות להנחיותיו לממשלה אי� יחידת מטה ייעודית לעריכ

מפגשי� עתיי� ע� , הפיקוח על מער% התביעה המשטרתית התקיי� באמצעות הנחיות. המקצועיות
ראשי יחידות התביעה וכ� באמצעות מנהלת היחידה לעיכוב הליכי� בפרקליטות שהייתה מופקדת 

 !ז על עבודת ראשי יחידות התביעה בנוס# מתבצע פיקוח שוט# של פרקליטי המחו. על קשר זה
 . פ ובהתייעצויות שוטפות"בהתא� להוראות החסד

 שהתביעה 2011לעניי� הפיקוח והבקרה של הפרקליטות מסרה המשטרה בתשובתה מיוני 
חטיבה שהוקמה על מנת ליצור , המשטרתית כפופה פיקודית ומקצועית לראש חטיבת התביעות

הכפו# , �"חטיבת התביעות כפופה לראש אח. עי ואיכותימקצו, מער% תביעה משטרתית עצמאי
 .פיקוד החטיבה מבצע פיקוח ובקרה שיטתיי� ומקיפי� בכל יחידות התביעה. ל"למפכ

 �משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה שהכפיפות המקצועית של התביעה המשטרתית ליוע
וככאלה עליה� , יתהמשפטי לממשלה ולפרקליטות נגזרת מכ% שה� עומדי� בראש התביעה הכלל

להבטיח את יישו� הנחיותיה� המקצועיות והשוויו� בפני החוק באמצעות פיקוח על כלל התובעי� 
 .לרבות התביעה המשטרתית

 ÌÈËÈÏ˜¯Ù‰ ˙„Â·Ú ÏÚ Á˜ÙÏ ˙È‡¯Á‡ ‡È‰ ÈÎ ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÚ·Â˙‰Â ,Â˙‰ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰Á�Ó‰Â ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÚÈ·˙‰ Í¯ÚÓ· ¯ÈÎ·‰ ÛÂ‚ÎÌÈÚ· , „ˆ·

‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ . ¯Â‚ÒÏ ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙÏ ˘È ˙Â·È˘Á ‰�˘Ó
ÌÈ˜È˙ ,ÌÂ˘Ó ,¯ÂÓ‡Î˘ ,ÔÈÚÓ ‰ËÏÁ‰· ¯·Â„Ó- ÌÈÓ¯Â‚ È„È ÏÚ ˙Ï·˜˙Ó‰ ‰˙Â‰Ó· ˙ÈËÂÙÈ˘

ÌÈ�Â˘ ÌÈÙÂ‚· ÌÈ·¯ . ˙ÂÎÓÒ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰ Ô˜Â˙Ó‰ ˜ÂÁ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�Ï ˙ÓˆÚÂÓ ÂÊ ‰·ÂÁ
Ù È˜È˙ ˙¯È‚Ò ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï˙È˙¯Ë˘Ó‰ ‰ÚÈ·˙Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Ó ÌÈ·Î¯ÂÓ Ú˘ . ÏÚ ÍÎÈÙÏ

ÌÈÚ·Â˙‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÈÎÈÏ‰˙Â ÌÈ�Â�‚�Ó Ì„˜‰· ˘·‚Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ , ÈÙÎ
 ˙ÂËÈÏ˜¯Ù ÁÂ„· ¯Â˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ È�ÙÏ ıÏÓÂ‰˘2000 . ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡ ˙‡Ê ˙ÈÏÎ˙

ÌÈ¯¯Ú ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ˜È˙ Ï˘ ˙È�Ë¯Ù ‰�ÈÁ· ˙ÂÚˆÓ‡· ˜¯ ˙‚˘ÂÓ ,‚ÂÓ Ì‰˘ È�ÙÓ ÁÂÎÓ ÌÈ˘
ÈÏÏÎ‰ ÌÈ¯·„‰ ·ˆÓ ˙‡ Á¯Î‰· ÌÈÙ˜˘Ó Ì�È‡Â ÌÈ„Â˘Á‰Â ÌÈ��ÂÏ˙Ó‰ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈÂ Ì�Âˆ¯ .

Ì‰Ï˘ ÏÎ˘ÂÓ ÁÂ˙È�· Ì‚ Í¯Âˆ ˘È ÍÎÈÙÏ ,˙Â�·Â˙Â ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ÚÈÈÒÈ ¯˘‡. 

2 .  ‰ ¯ È ˜ Á ‰  Í ¯ Ú Ó  ˙ Â „ È Á È  Ì Ú Ë Ó  Ì È ˜ È ˙  ˙ ¯ È ‚ Ò  Ï Ú  ‰ ¯ ˜ ·
‰ Ú È · ˙ ‰ Â:  

ביניה� חטיבת , �"קצועית של גורמי אחבמסגרת האחריות המ, 2007!� מ"על פי נוהל אח ) א(
על הגורמי� האלה לבצע ביחידות המשטרה , )כתוארה בעת הביקורת(החקירות ומחלקת תביעות 

הנוהל מפרט את הנושאי� . ביקורות יחידתיות על פי תכנית בקרה שנתית, הכפופות לה� מקצועית
חטיבת החקירות ומחלקת בהתא� עורכות . ובה� השימוש בעילת הסגירה, שייבדקו בביקורות

 .ובמידת הצור% ה� ממליצות על רענו� הנהלי�, התביעות בקרה על סגירת תיקי�
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,  פרס� המשרד לביטחו� הפני� ממצאי ביקורת על סגירת תיקי� פליליי�2010בפברואר  ) ב(
סגירת : בביקורת נמצאו ליקויי� חמורי�. 130ובה� ג� תיקי� שנסגרו בשל היעדר עניי� לציבור

 . היעדר נימוקי סגירה ועוד, שימוש בעילות סגירה שגויות, י� ללא סמכותתיק

ל המשטרה לבצע בקרה על סגירת "בעקבות ביקורת זו של המשרד לביטחו� הפני� הנחה מפכ
� במטה המחוז הצפוני " ביצעה יחידת אח2010במרס . תיקי� פליליי� בכל תחנות המשטרה
בקרה זו א# היא העלתה ליקויי� . ת סגירה במרחבי המחוזביקורת בנושא סיווג תיקי חקירה ועילו

סגירת תיקי� בעילות , סגירת תיקי� ללא סמכות, היעדר נימוקי סגירה: באופ� סגירת התיקי�
שלוש בקרות נוספות נעשו על ידי מדור החקירות שבחטיבת . מיצוי חקירה ועוד!אי, שגויות

וג� בה� הייתה התייחסות , 2010רה לשנת במסגרת בקרות יחידת הביקורת של המשט, החקירות
היעדר נימוקי סגירה או מת� נימוקי� לא : ג� בקרות אלה העלו ליקויי� דומי�. לנושא סגירת תיקי�

סגירת תיקי� בניגוד להנחיות , היעדר סיכומי חקירה, סגירת תיקי� ללא סמכות, רלוונטיי�
הבקרות המליצו לרענ� את . וי החקירה ועודליקויי� במיצ, סגירת תיקי� בעילות שגויות, ספציפיות

להקפיד על רישו� המלצות , ידיעותיה� של קציני החקירות בעילות השונות ובסמכויות הסגירה
 .משפט� בטר� העברת� לסגירה!מנומקות לסגירה ולהעביר תיקי� רבי� יותר לעיו� קצי� חקירות

, ב אחר תקינות עילות הסגירה מסרה המשטרה כי מעק2011 ומיוני 2010 מדצמבר הבתשובותי
סיכו� החקירה ופירוט נימוקי הסגירה ה� מ� הנושאי� המרכזיי� הנבדקי� , ביצוע הנחיות בנושא

מבצעת ) כתוארה היו�(חטיבת התביעות . � באמצעות חטיבות החקירות והתביעות"על ידי אח
 התביעה מבצעי� בקרה שנתית בכל יחידות התביעה בסוגיית סגירת התיקי� וכ� ראשי יחידות

הערות הבקרות מובאות לידיעת הגורמי� הנוגעי� ביחידה לצור% טיפול  .בקרות ביחידותיה�
עוד מסרה כי נושא . כמו כ� מועברות הדרכות והנחיות להטמעת הידע. בליקויי� ומניעת הישנות�

 . 2011ה סגירת תיקי חקירה בעילה של היעדר עניי� לציבור ימשי% להיות מפוקח ג� בשנת העבוד

 ˙�˘· ‰¯Ë˘Ó‰ ‰˙˘Ú˘ ˙Â¯˜·‰ ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2010 ˘˜·ÓÂ 
 ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘· ÌÈ˜È˙ ¯Â‚ÒÏ ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ‰¯˜·ÏÂ ÁÂ˜ÈÙÏ ˘È˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙‡ ˘È‚„‰Ï

¯Â·ÈˆÏ ; ˙È˙¯Ë˘Ó‰ ‰ÚÈ·˙· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ï ¯È·Ú‰˘ Ô˜Â˙Ó‰ ˜ÂÁ‰ ÁÎÂ�Ï „ÂÁÈÈ· ˙‡Ê
ÌÈ·¯ Ú˘Ù È˜È˙ ¯Â‚ÒÏ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙‡ ,˘˙ÂËÈÏ˜¯Ù· Â¯‚Ò� ¯·ÎÓ ‡Ï „Ú . ÂÁ˙ÙÏ ÔÈÈ„Ú ˙Á�ÂÓ

 ‰¯‡Â˙˘ ‰ÚÙÂ˙‰˘ È„Î Ì‰· ÏÙËÏÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ‰¯Ë˘Ó‰ „Â˜ÈÙ Ï˘
˙ÂÈ„È˙Ú ˙Â¯˜·· ‰ÓˆÚ ÏÚ ¯ÂÊÁ˙ ‡ÏÂ ÌˆÓÂˆ˙. 

 

 

 פיתוח אמצעי� חלופיי� להלי� הפלילי

במקרי� . ו לבי� המדינהכאשר הפרט מפר לכאורה את הוראות המשפט הפלילי נוצר קונפליקט בינ
כדי להג� : "שלטוני מהכוח אל הפועל וזאת!מורגש הצור% להוציא את הפוטנציאל ההרתעתיאלה 

על ידי העבריי� בפועל ועל ידי העברייני� , על הער% החברתי הנתו� בסכנה על ידי הישנות העבירה
, ונקרטית יותרג� להתראה ק, האחרי� בכוח שזקוקי� בנוס# להתראה הכלולה באיסור החוק

__________________ 

130 �, בחינת סיווג עבירות"מטרת הביקורת הייתה , כמפורט בדוח הביקורת של המשרד לביטחו� הפני
הביקורת ". �"לי אחמיצוי חקירה בטר� סגירה ועמידה בדרישות נה, סמכויות סגירה, עילות סגירה

ובמסגרתה נבדקו תיקי� שנסגרו , במחוז מרכז ובמחוז צפו� של המשטרה, נערכה במחוז תל אביב
 � .ברחובות ובמעונה, בראשו� לציו�, ברמלה,  במרחב יפתח בתחנות השכונות�2008 ו2007בשני
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המחוקק הכיר בקיומ� , ע� זאת. 131"שהפר בפועל את האיסור, שהוטל על העבריי�, הטמונה בעונש
של נסיבות מסוימות שמייתרות את הצור% בהפעלת הסנקציה הפלילית משו� שאי� בה עניי� 

 . במקרי� כאלה אפשר להסתפק בסגירת התיק בלי לנקוט הלי% פלילי נגד החשוד. לציבור

וא# על פי כ� גורמי , שלגביה� נאספו ראיות המספיקות להגשת כתב אישו�, � מבוצעות עברותלעתי
הכירו בכ% שעל המדינה לספק למפר , ובראש� היוע� המשפטי לממשלה והפרקליטות, האכיפה

הכולל העמדה לדי� או סגירת התיק בהיעדר (החוק מסגרת טיפול חלופית להלי% הפלילי המקובל 
המסגרת החלופית במקרי� אלה תסייע להגשי� מטרות נוספות של .  בנסיבות אלה)עניי� לציבור

 . כמו שיקו� העבריי�, ההלי% הפלילי

 כי על התובע השוקל א� להעמיד אד� לדי� 2010132בית המשפט העליו� ציי� בפסק די� מיולי 
כי בהנחה : "לבדוק א� המשפט הפלילי הוא שישיג את המטרה הראויה או שמא אמצעי אחר

המשפט הפלילי מגשי� מטרות ראויות עולה השאלה הא� השימוש במשפט הפלילי במקרה 
ופגיעתו בזכות החוקתית היא הפחותה , הקונקרטי הוא האמצעי אשר מגשי� את המטרות הראויות

: כגו�(אשר יש בו להגשי� את המטרות הראויות , אפקטיבי ויעיל, או שמא קיי� אמצעי אחר, ביותר
ענישה וגמול , מניעה, טיפול ושיקו�, הרתעה, הגנה על ערכי� מוגני�, מניעת נזק, גותהכוונת התנה

]. זכויות האד� המעוגנות בחוקי היסוד[והוא פוגע במידה פחותה יותר בזכויות החוקתיות ) 'וכו
שיש בה� כדי להגשי� את המטרות , מלבד המשפט הפלילי, הנחת המוצא היא כי קיימי� אמצעי�

על כ� רשויות התביעה צריכות לבחו� הא� העמדה לדי� פלילי . יס המשפט הפליליהנמצאות בבס
 ".היא האמצעי המידתי במקרה שנמצא לפניה�

הפרקליטות והמשטרה החלו במחצית העשור הקוד� להיער% לפיתוח , היוע� המשפטי לממשלה
 :כמפורט להל�, אמצעי� חלופיי� להלי% הפלילי

 

 

 "הטיה מהלי	 פלילי"תכנית 

 מפרקליטות מחוז מרכז 133ד הדסה נאור" מינה היוע� המשפטי לממשלה צוות בראשות עו2004!ב
הסנגוריה , לשכת עורכי הדי�, המשטרה, בהשתתפות נציגי משרד המשפטי�, ) הצוות!להל� (

על ).  שירות המבח� למבוגרי�!להל� (הציבורית ושירות המבח� למבוגרי� שבמשרד הרווחה 
הכוללת חלופות להלי% הפלילי , ) התכנית!להל� " (הטיה מהלי% פלילי"נית הצוות הוטל לגבש תכ

 �מטרתה העיקרית של התכנית הייתה לאפשר הטיה . לבדיקת יעילות�) פיילוט(ולערו% ניסוי חלו
למסלול , של תיקי� פליליי� מסוימי� אשר באופ� טבעי היו מיועדי� למסלול של כתב אישו�

היא נועדה להציע טיפול מחו� למערכת המשפט עבור חשודי� . גרי�טיפול של שירות המבח� למבו
ג� א� התכנית חיפשה חלופה . 134)למעט חריגי� שנקבעו(שעברו לראשונה עברות קלות מסוג עוו� 

המאפייני� של התיקי� שהיא דנה בה� , לתיקי� שאינ� מיועדי� לסגירה בשל היעדר עניי� לציבור
 .דומי� לאלה שנסגרי� מעילה זו

צוות המלי� כי בתו� פעולות החקירה הנדרשות לצור% העברת התיק לפרקליטויות המחוז או ה
יבדקו בעלי תפקידי� במער% החקירות במשטרה א� מתקיימי� בו תנאי ההפניה , ליחידות התביעה

ככל שזה ( נפגע העברה !תתבקש עמדתו של המתלונ� , א� יימצא כי מבצע העברה מתאי�. לתכנית
, מקביל תישלח הודעה למבצע העברה על העברת טיפולו לשירות המבח� למבוגרי� וב!) אפשרי

__________________ 

  .505�506' עמ, ‚�Â¯% "בג 131
 ‰ı¯ÂÂ˘ '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ �% "בג 132

 .אנטלר מפרקליטות מחוז תל אביב�ד אריאלה סגל"יה לשיפוט הועברה ראשות הצוות לעוע� מינו 133

134 � .הענישה בגי� עברות אלה ממילא כרוכה בדר( כלל בטיפול של שירות המבח� למבוגרי



 ב"התשע, 2011ות ביקורת לשנת קוב% דוח 74

משלב זה ואיל% יעבור הטיפול מיחידות החקירה במשטרה . נוס# על פירוט הטיפול וזכויותיו
וזה יתאי� למבצע העברה תכנית תיקו� שתכלול רכיב אחד או יותר , לשירות המבח� למבוגרי�
שירות לתועלת , עבודה התנדבותית למע� הקהילה, גו� פעולות שיקו�כ, מתו% מגוו� של אפשרויות

כל זמ� שנמשכת תכנית התיקו� בשירות המבח� ).  תכנית התיקו�!להל� (הציבור ופיצוי לנפגע 
א� מבצע העברה יעמוד בתנאי תכנית התיקו� ייסגר . ייוותר התיק בהמתנה במשטרה, למבוגרי�

� את תנאי תכנית התיקו� הוא יופנה להלי% פלילי ויוגש נגדו א� הוא לא יקיי; התיק שנפתח נגדו
הצוות סבר שהתכנית הזאת תסייע להחלשת התווית השלילית הנותרת לאחר ההלי% . כתב אישו�

הוא ג� סבר כי התכנית . ובהפחתת הסיכו� שמבצע העברה יחזור ויבצע עברות נוספות, הפלילי
שיתפנו להקדיש ,  בתי המשפט ועל גורמי התביעההמוצעת תקל במידה רבה את העומס המוטל על

 .משאבי� לטיפול בתיקי� הפליליי� החמורי�

הצוות קבע כי בשלב הפיילוט תלווה את התכנית ועדת היגוי שתסייע למשטרה להפני� ולהטמיע 
נקבע ג� כי תוק� ועדת הפעלה שבי� היתר . תעקוב אחר יישומה ותפתור בעיות שיתעוררו, אותה

הצוות סבר כי . ת לפניות שוטפות מצד הגורמי� שיפעילו את הפיילוט הלכה למעשהתשמש כתוב
והערי% שהיק# הפעלתה במש% שנה , הפעלת התכנית במסגרת פיילוט כזה לא תדרוש שינויי חקיקה

 .ח" ש1,700,000! מבצעי עברות לתכנית התיקו� בעלות של כ400יכלול הפניית 

, שפטי לממשלה והופצה להתייחסות משרד המשפטי� הוצגה התכנית ליוע� המ2005במהל% 
השר ,  החליטו שר המשפטי�2008באוקטובר . המשטרה ומשרד הרווחה, המשרד לביטחו� הפני�

ד משה "עו, ל משרד המשפטי� דאז"לביטחו� הפני� ושר הרווחה על הקמת צוות נוס# בראשות מנכ
על צוות זה הוטל .  משרד הרווחהלי� של המשרד לביטחו� הפני� ושל"ובהשתתפות המנכ, שילה

 2010!ב. לרבות ההשלכות התקציביות, לקיי� עבודת מטה ולבחו� את יישו� הפיילוט על רכיביו
המשרד לביטחו� הפני� ומשרד הרווחה תמיכה , הפרקליטות, הביעו נציגי משרד המשפטי�

 . מחודשת בתכנית

ËÂÏÈÈÙ‰ ÚˆÂ· ‡Ï ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,È ÔÎÏÂ Ï˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ‰È˙Â�Â¯˙
˙Â‡ÈˆÓ· ‰Î „Ú Â�Á·� ‡Ï ˙È�Î˙‰ .· ¯·Î ÂÈÏÚ ËÏÁÂ‰˘ ˙Â„·ÂÚ‰ Û¯Á ÚˆÂ· ‡Ï ËÂÏÈÈÙ‰-

2005 Ì˙ÎÈÓ˙ ˙‡ ÂÚÈ·‰Â ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Â·˘ Ê‡Ó˘Â ˙È�Î˙‰ ˘Â·È‚ ˙Ú· 
˙È�Î˙· ˙˘„ÂÁÓ‰ . 

פיסתית מהפכה חברתית ות" מסר משרד הרווחה כי הוא רואה בתכנית 2010בתשובתו מנובמבר 
נוס# על דבריו מדובר ". איחוי ושיקו� ללא התיוג של ההלי% הפלילי, המאפשרת הלי% של תיקו�

לא הוחל בביצוע הפיילוט , ואול�. בתכנית שתקל את העומס המוטל על בתי המשפט ועל התביעה
 תקני קציני מבח� הנדרשי� 7.5!ח ובשל היעדר אישור ל" ש2,000,000!בשל היעדר תקציב של כ

 . הפעלתול

א% הצביעו על היעדר משאבי� , ג� הגופי� האחרי� השותפי� בגיבוש התכנית עמדו על חשיבותה
המשרד לביטחו� הפני� מסר בתשובתו כי אי� באפשרותו לסבסד את התקציבי� של : לקידומה

הפרקליטות מסרה . המשטרה מסרה שהתכנית דורשת תוספת תקציבית ומנגנוני�. הגופי� השותפי�
בי� היתר על כתפי , שיכול שיהא בה כדי להפחית מהעומס המוטל, יי� עניי� בקידו� התכניתק"כי 

, הפרקליטות פעלה לאור% השני� האחרונות... ע� זאת הדבר אינו תלוי בפרקליטות. הפרקליטות
היוע� המשפטי לממשלה מסר כי מחלוקת תקציבית היא ". לקידו� העניי�, וא# בתקופה הנוכחית

 . יישו� התכניתשמונעת את 
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È‡ ÁÎÂ�Ï ÈÎ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-Î�Ó Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ" Ì„˜Ï ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÈÏ
¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ¯˘‰ È�Ù· ÔÂÈ„Ï ‡˘Â�‰ ˙‡ ‡È·‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‡˘Â�‰ ˙‡ , Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â

‰Ï˘ÓÓ· ÔÂÈ„Ï Â˙ÂÏÚ‰Ï . ÍÎ· ÌÈ„ÂÓ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�Ï ˙‡Ê
‰Ï ÚÈÈÒÈ ˙È�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ˘˙ÂÙÒÂ� ˙Â¯·Ú Úˆ·ÈÂ ¯ÂÊÁÈ ‰¯·Ú‰ Úˆ·Ó˘ ÔÂÎÈÒ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙ , Ï˜È

‰ÚÈ·˙‰ ÈÓ¯Â‚ ÏÚÂ ËÙ˘Ó‰ È˙· ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÒÓÂÚ‰ ˙‡ , ˙ÙÈÎ‡ ˙Î¯ÚÓÏ ˙ÂÈÂÏÚ ÍÂÒÁÈ
‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ÏÚÈÈÂ ˜ÂÁ‰ . 

 

 

 הסדר לסגירת תיק מותנית 

ה בגיבוש המשטרה ומשרד הרווח, בשיתו# המשרד לביטחו� הפני�,  החל משרד המשפטי�2007!ב
עיקרה של הצעת החוק הוא פיתוח מנגנו� ).  הצעת החוק!להל�  (135פ"הצעת חוק לתיקו� החסד

הסגירה מותנית בכ% שהחשוד ימלא תנאי� . לסגירה מותנית של תיקי� בשל היעדר עניי� לציבור
וזאת כאשר קיימת תשתית ראייתית , שאינ� בעלי אופי עונשי, שהוסכמו מראש בינו לבי� התביעה

הפרת� : הוחלט ג� על תמרי� שיעודד את החשוד לקיי� את התנאי� שסוכמו. להגשת כתב אישו�
. תו% כדי סיכו� הרשעתו בפלילי�, על ידו תגרור אחריה את העמדתו לדי� בגי� העברות שהודה בה�

הצעת החוק מיועדת בעיקר למקרי� של עברות קלות או של עברות שבוצעו בנסיבות מקלות 
על פי לשונה היא אינה מוגבלת לעברות מסוימות או לעברות מסוג עוו� , ע� זאת. ודהנוגעות לחש

 . ואפשר להחילה ג� על עברות המסווגות כפשע, בלבד

הגדלת כלי האכיפה העומדי� : לפי דברי ההסבר יש להסדר המוצע בהצעת החוק תכליות מסוימות
טובה יותר בי� המעשה הפלילי השגת הלימה ; לרשות התביעה הכללית במסגרת ההלי% הפלילי

ואילו ,  בנסיבות שבה� נקיטת הלי% פלילי היא אמצעי חמור מדי!לבי� תגובת� של גורמי האכיפה 
המצדיק תגובה חברתית הולמת , סגירת התיק אינה ממצה את האינטרס הציבורי של אכיפת החוק

רחבת האכיפה על ה; הובלה לחיסכו� במשאבי התביעה ובתי המשפט; ג� במקרי� לא חמורי�
א� משו� שאינ� מצדיקי� סנקציה , תיקי� שנסגרי� בשל היעדר עניי� לציבור וללא סנקציה נוספת

 . פלילית או בשל אילוצי כוח אד� ועומס בבתי המשפט

ועברה לטיפול ועדת החוקה חוק ,  אושרה הצעת החוק בקריאה ראשונה בכנסת2008בנובמבר 
ד "עו, פנה היוע� המשפטי לממשלה דאז, 2009 באוקטובר ,כשנה לאחר מכ�. ומשפט של הכנסת

 . ר הוועדה בבקשה לקד� דיו� בהצעת החוק בוועדה שנועדה לשפר את אכיפת החוק"ליו, מני מזוז

 פנה עוזר שר 2010היוע� המשפטי לממשלה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה שבאוקטובר 
ולהתייחס אליה , בקשה לקד� את ההצעהר ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת ב"המשפטי� ליו

עוד מסר כי האמצעי� החלופיי� להלי% הפלילי פותחו וקודמו ביוזמתו . כאל הצעה בעדיפות גבוהה
 . 136וכי בכוונתו להמשי% ולפעול לפיתוח� ולבחו� את מידת השימוש בה�

__________________ 

 .�2008ט"התשס, )הסדר לסגירת תיק מותנית) (61' תיקו� מס(הצעת חוק סדר הדי� הפלילי  135
�.ד.ק"משרדי �מסר עוד כי אמצעי חלופי נוס# שפותח הוא הפרויקט הבי�היוע% המשפטי לממשלה  136 "

שבו מעורבי� , שבמסגרתו מתבצע הלי( טיפולי) ביטחו� הפני� והמשפטי�, בשיתו# משרדי הרווחה(
� . ובמקרי� רבי� ג� ע� נפגעי העברה, קטיני� מבצעי עברה ע� משפחותיה
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‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ˙ÂÓÊÂÈ‰ ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ËÈÏ˜¯Ù Ï˘
 ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘Â ‰�È„Ó‰"ÌÈÏÎ‰ Ê‚¯‡ " ‰ÚÈ˘Ù· ÏÂÙÈËÏ ‰ÚÈ·˙‰ ÈÓ¯Â‚ È„È·˘

˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÂ¯˙Ï È„Î Â· ‰È‰È˘ . ÔÓÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏ ÍÈ˘Ó‰Ï Ì‰ÈÏÚ ˙‡Ê ÌÚ
ÔÓÂ˘ÈÈÏ Í¯ÚÈ‰ÏÂ . 

 

✯ 

 

 ÍÈÏ‰Ï ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈ¯„Ò‰ ÌÂ„È˜·Â ˘Â·È‚· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ¯·ÎÓ ‰Ê Ì�Ó‡ Â‰ÈÊ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓ¯Â‚
È¯˜Ó· ÈÏÈÏÙ‰‰ ÈÏÈÏÙ‰ ÍÈÏ‰‰˘ ÌÈÓÈÂÒÓ Ì"ÈÒÏ˜ "Ì‰· ÌÈ‡˙Ó Â��È‡ , Á˙ÙÏ ÂÏÁ‰ Û‡Â

ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈÚˆÓ‡ , ‰Ï‡ ÌÈÚˆÓ‡ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÂÓÊÂÈ‰Ó ˙Á‡ ‡Ï Û‡ ‡È·‰Ï ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï ÌÏÂ‡
¯Ó‚ È„ÈÏ . 

 ÌÈÈÙÂÏÁ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓ¯Â‚ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Ó‚ È„ÈÏ ÂÁ˙ÂÙ˘ . Ì„˜Ï Ì‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ ÒÓÂÚ‰ ˙‡ Â�ÈË˜È ¯˘‡ ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈÚˆÓ‡

ËÙ˘Ó‰ È˙·Â ‰ÚÈ·˙‰ Í¯ÚÓ ÏÚ ,‰Ú˙¯‰‰ Ì¯Â‚· ÚÂ‚ÙÏ ÈÏ· ˙‡Ê . Á˙ÙÏ Ì‚ Ì‰ÈÏÚ
 ˙ÂÏ˜ ˙Â¯·Ú ÈÚˆ·Ó· ÌÈÏÙËÓ˘ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÌÈÈÓÂ˜È˘‰ ÌÈÏÎ‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰ÏÂ

˙ÂÏ˜Ó ˙Â·ÈÒ�· ˙Â¯·Ú ÈÚˆ·Ó· Â‡ . ÈˆÓ‡Ó· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ ˙‡ ¯È·‚˙˘ Í¯„· ˙‡Ê ÏÎ
˙ÂÈ�ÈÈ¯·Ú ˙ÂÚÙÂ˙ ˘¯˘Ï ‰�È„Ó‰ ,Ë¯Ù‰ ÏÚ Ô‚‰Ï , ˙ÂÚÙÂ˙ ÂÚ�ÓÈ˘ ÌÈÚˆÓ‡· ÚÈ˜˘‰ÏÂ

„È˙Ú· ˙ÂÈ�ÈÈ¯·Ú. 

 

 

 סיכו�

1.  ÔÓ ‡È‰ ¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰· ˜È˙ ˙¯È‚Ò ÏÚ Â‡ ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰
¯Â·Èˆ „È˜ÙÏ ˜ÂÁ‰ ‰�˜‰˘ ‰ÓˆÂÚ‰ ˙ÂÏÚ·Â ˙Â·Â˘Á‰ . ¯·„· ‰ËÏÁ‰‰ ˙Â·Î¯ÂÓ Ï˘·

È‚· ˜È˙ ˙¯È‚Ò¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ô ,ÍÎÏ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ‚¯„Ó ˜˜ÂÁÓ‰ ¯È„‚‰ ,
‰˙Â·Î¯ÂÓ ˙„ÈÓÏÂ ‰¯·Ú‰ ‚ÂÒÏ Ì‡˙‰· .˜˜ÂÁÓ‰ ÔÎ ÂÓÎ , ıÚÂÈ‰Â ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·

 ‡Ï˘ Â˙ËÏÁ‰· ÏÂ˜˘Ï Ú·Â˙ ÏÚ˘ ÌÈ�ÂÊÈ‡‰Â ÌÈÏÂ˜È˘‰ Ì‰Ó ÂÚ·˜ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰
 Â‡ˆÓ�˘ Û‡ ¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘· „Â˘Á ÔÈ„Ï „ÈÓÚ‰ÏÂ„‚�Î ÌÂ˘È‡Ï ˙Â˜ÈÙÒÓ ˙ÂÈ‡¯ .

 ÍÎ· ÔÂÓ‡ ¯Â·Èˆ· ÚËÈÈ˘ ÔÙÂ‡·Â ˙Â¯È‰Ê· Ï·˜˙˙ ‡˘Â�· ‰ËÏÁ‰‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙‡Ê
˙Â�ÈÈ¯·Ú ˙ÂÚÙÂ˙ ˘Â¯È˘ ÏÚ ÌÈ„˜Â˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓ¯Â‚˘ ÍÎ·Â ˜ÂÁ‰ È�Ù· ÌÈÂÂ˘ ÌÏÂÎ˘ ,

 ˙ÂÚÙÂ˙ ÚÂ�ÓÏ Â„ÚÂ�˘ ÌÈÚˆÓ‡Ï ÌÈ¯ÚÂ ‰¯·Ú‰ ÔÓ Ú‚Ù�˘ Ë¯Ù‰ ˙�‚‰Ï Ì˙Ú„ ˙‡ ÌÈ�˙Â�
Â�ÈÈ¯·Ú˙. 

2.  ˙ÏÏÂÎÂ ‰¯Â„Ò ˙ÂÈ�È„Ó Ú·˜ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
 Í¯Âˆ ‰È‰ Â˙Ú„Ï˘ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰Â ˙ÂˆÂÙ�‰ ˙Â¯·Ú‰ ÏÎ· ÍÎÓ ˙ÂÚ�ÓÈ‰Ï Â‡ ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰Ï

‰ÓÂ˘ÈÈ ˙ÁË·‡ÏÂ ‰�ÂÎ„ÚÏ ÔÂ�‚�Ó „ÒÈÓ ‡Ï ÈÎÂ ‰„ÈÁ‡ ˙ÂÈ�È„Ó Ô�ÈÈ�Ú· ÚÂ·˜Ï . ‡ˆÓ� „ÂÚ
Èˆ˜Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÁ�‰˘ ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰ ¯·„· ‰ËÏÁ‰ ˘Â·È‚Ï ÔÓÊ Í˘Ó ˙·

ÌÈ˜ÙÒÓ È¯Â·Èˆ ÔÂÈ„Â ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‡ÏÏ ‰˘·Â‚ ‰ÚÈ·˙‰ È„È· ˜È˙‰ ˙¯È‚Ò Â‡. 
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 ¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘· ÌÈ˜È˙ ˙¯È‚Ò È¯„ÒÏ ¯˘‡-‰¯È˜Á‰ ˙Â„ÈÁÈ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰  ,
 ‰˜ÈÒÙ‰Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ˙Â„ÈÙ˜Ó Ô�È‡ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Â ˙È˙¯Ë˘Ó‰ ‰ÚÈ·˙‰

˙ÂÓÈÈ˜‰ ,ÂÚ·˜ ÔÓˆÚ Ô‰˘ ÌÈÏ‰�‰ ˙‡Â ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˙‡ ˙ÂÙÎÂ‡ Ô�È‡ Ì‚Â . ˙Â˘ÂÚ Ô‰ ‰Ê ÏÏÎ·
 ‰¯È‚Ò‰ ˙ÂÏÈÚ· ÈÂ‚˘ ˘ÂÓÈ˘ ÌÈ˙ÈÚÏ- ‡Ï˘ Û‡ ¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘· ÌÈ˜È˙ ˙Â¯‚ÂÒ 

 ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ˙ÂÈÁ�‰Ï „Â‚È�· Â‡ ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰Ï ˙Â˜ÈÙÒÓ ˙ÂÈ‡¯ ÂÈ‰
‰�È„Ó‰ ËÈÏ˜¯ÙÂ . ÏÚ ÛÒÂ� ˙‡ Â˜ÓÈ�˘ ÈÏ·Ó ÌÈ˜È˙‰Ó ¯ÎÈ� ˜ÏÁ Â¯‚Ò ‰ËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ÍÎ

ÏÏÎ ‰˜Ó�Ï ÈÏ·Ó Â‡ ÈÚ·„Î Ì˙ËÏÁ‰ ; ˜ÏÁ·Â ˙ÂÎÓÒ ‡ÏÏ ÌÈ˜È˙ Â¯‚Ò ‰¯È˜Á‰ ˙Â„ÈÁÈ
 ÏÂÙÈË‰ ÌÂÈÒ ÔÙÂ‡ ÔÈÈ�Ú· ‰ˆÏÓ‰ ‰¯È˜Á‰ ÏÚ ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈ�Èˆ˜‰ ÂÏÏÎ ÌÈ˜È˙‰Ó ¯ÎÈ�

˜È˙· ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ�‰Ï „Â‚È�· . 

3. ‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ ˙ÂÈ�È„Ó ˘·‚Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÛÂ˙È˘· ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó
˙ÈÊÎ¯Ó ,˙ÂˆÂÙ�Â ˙ÂÈ˙ÈÈÚ· ˙Â¯·Ú· ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰Ï ˙È�Î„ÚÂ ‰„ÈÁ‡ , ˙‡ Û˜˘˙˘ ÂÊÎ

‰¯·Á‰ ˙Â„ÓÚ ˙‡Â ÌÂÈ‰ Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ; ‡˘Â�· ˙ÂÈÁ�‰‰Â ÌÈÏ‰�‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ Ô�Ú¯Ï Ì‰ÈÏÚ
¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ Ï˘· ÌÈ˜È˙ ˙¯È‚Ò ,ÈÏ·˜Ó ÏÎ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ Ì‰Ï ÌÈÚ„ÂÓ ˙ÂËÏÁ‰‰ 

ÂÚ·˜�˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ ÌÈÏÚÂÙÂ . ‰�È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ
ÌÈ˜‰Ï ,¯·ÎÓ ‰Ê ÚˆÂÓÎ ,ÌÈÚ·Â˙‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ÌÈÙËÂ˘ ÌÈÓÂÊÈ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙÏ ÚÂ·˜ ÔÂ�‚�Ó .

 ÁÎÂ�Ï ‰ÚÈ·˙‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Ï˘ ‰�·ÂÓÂ ¯Â„Ò ÌÂÈ˜Ï ˙Ú„Â� ˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á
Á‰ ÌÈ¯„Ò‰‰˙È˙¯Ë˘Ó‰ ‰ÚÈ·˙‰ ÔÈ·Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÔÈ· ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÏÁÏ ÌÈ˘„ , ÂÒ�Î�˘

 ¯·Ó·Â�· ÌÙ˜Â˙Ï2010 ,˙ÂÏÈÚ‰ ÏÎ· ÌÈ˜È˙ ¯Â‚ÒÏ ˙ÂÎÓÒ‰ ÌÈ˜È˙‰Ó ¯ÎÈ� ˜ÏÁ· Ì‰ÈÙÏÂ ,
¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯„ÚÈ‰ ˙Â·¯Ï , ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ È„È· ‰˙ÈÈ‰˘-˙È˙¯Ë˘Ó‰ ‰ÚÈ·˙Ï ‰¯·ÚÂ‰  . 

ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� ,‰ÚÈ·˙‰ ÈÓ¯Â‚ ÏÚ , ıÚÂÈ‰ Ì˘‡¯·Â‰�È„Ó‰ ËÈÏ˜¯ÙÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ,
 ˙‡ Â·ÈÁ¯È˘ ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈÚˆÓ‡ Ï˘ ÌÁÂ˙ÈÙ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï"ÌÈÏÎ‰ ÏÒ " ÌÈ„ÓÂÚ‰

ÌÈÈÏÂÙÈËÂ ÌÈÈÓÂ˜È˘ ÌÈÚˆÓ‡· ˙Â¯·Ú ÈÚˆ·Ó· ÏÙËÏ Ì‡Â·· Ì˙Â˘¯Ï. 

 



 

 


