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תמצית
 .1עניינו של מסמ) זה בסקירת מדיניות התביעה המשטרתית ופרקליטות המדינה בנוגע
ל; "סגירת תיקי "7בעבירות פליליות.
 .2סמכות סגירת התיקי 7הינה מ" הסמכויות המינהליות המשמעותיות ביותר שמופקדות בידי
פקידי ציבור .במת" הסמכות לסגור תיקי 7הפקיד המחוקק בידי התובע שיקול דעת שלטוני
בעל אופי שיפוטי ברוח זו ,קובעי 7כללי המשפט המינהלי כמו ג 7הנחיות היוע< המשפטי
לממשלה ,את הכלל לפיו בכפו= לחריגי 7מעטי 7מדיניות סגירת התיקי 7חייבת להיות
פומבית.
 .3לצערנו ,מזה למעלה מחודש וחצי אנו שבי 7ופוני 7למשרד לבטחו" פני 7בבקשה לקבל מידע על
מדיניות סגירת התיקי 7בתביעה המשטרתית – ואי" אנו נעני .7העובדה שמידע על מדיניות
התביעה אינו נמסר לגורמי הכנסת ,מעוררת חשש כי כללי המדיניות אינ 7פתוחי 7בפני הציבור
והנחיית היוע< המשפטי כאמור אינה מתקיימת.
 .4הנחיות המדיניות של היוע< המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה התקפות כיו 7הינ"
מהשני 1985 ,1976 7ו;  .1994הפרקליטות הודיעה כי היא שוקדת בימי 7אלו על ניסוח ופרסו7
הנחיות מעודכנות.
 .5שלוש עילות הסגירה העיקריות ה" חוסר אשמה ,חוסר ראיות )דיות ראיות( וחוסר עניי"
לציבור.
 .6לכל אחת מעילות הסגירה יש תוצאה אחרת לחשוד :סגירה מחוסר אשמה אינה מותירה שו7
עקבות ברישומי המשטרה; סגירה מחוסר ראיות נכללת ברישומי המשטרה; סגירה מחוסר
עניי" לציבור נכללת א= היא ברישומי המשטרה ,ומותר לה למסור מידע זה לגופי 7הרשאי7
לקבלו לפי חוק המרש 7הפלילי.
סגירת תיק בשל של העדר עניי 4לציבור
 .7הימנעות מנקיטת הליכי 7כנגד עבריי" ,אשר לגבי העבירה שנעברה על;ידו יש ראיות לכאורה,
היא מעשה יוצא דופ" ותובע רשאי לנקוט בדר) זו רק במקרי 7קיצוניי 7בה 7ברור בי" היתר
בעליל כי עקב הימנעות מנקיטת הליכי 7לא יגר 7נזק לאינטרס הציבורי.
 .8החלטה על סגירת תיק בשל חוסר עניי" לציבור הינה החלטה אשר מבוססת על שיקולי7
ערכיי ,7בנוס= לשיקולי 7מקצועיי.7
 .9על-פי ההנחיות ,החלטה על סגירת תיקי 7על;בסיס העילה של "העדר עניי" לציבור" צריכה
להעשות תו) מת" תשומת הלב ,בי" השאר ,לשיקולי 7הבאי:7
א .חומרת המעשה
ב .נסיבותיו האישיות של קורב" העבירה
ג .נסיבותיו האישיות של החשוד בביצוע העבירה
ד .אינטרסי 7חיוניי 7אחרי 7של המדינה
ה .שיקולי 7מוסדיי 7של התביעה ושל בתי;המשפט
ו .עדות מדינה
ז .שיקולי כח;אד 7ומחסור בזמ" שיפוטי
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סגירת תיק בעילה של העדר ראיות מספיקות )דיות ראיות(
 .10בשונה מ" העילה של העדר עניי" לציבור ,הקבועה בחוק ,נשתרשה ,על;דר) פרשנות והנחיות
היוע< המשפטי לממשלה ,ההכרה בסמכות לסגור תיקי 7בעילות של העדר ראיות מספיקות
והעדר אשמה .לאחרונה הכיר המחוקק בקיומ" של עילות סגירה אלו ,בהגדירו במסגרת תיקו"
 32לחסד"פ סמכות ערר על החלטות כאמור .
 .11מבח" המפתח מורכב משני רכיבי :7קיומו של חומר ראיות אשר יכול להביא להרשעתו של אד7
בעבירה ואפשרות סבירה להרשעה .
 .12בהחלטה על סגירת תיק בעילה של דיות ראיות יש להתחשב ,בי" היתר ,בנושאי 7הבאי:7
א .מתייחסי 7לראיות קבילות בלבד
ב .יש לבחו" ג 7את משקל" הלכאורי של הראיות
ג .מותר ורצוי לראיי" עדי .7ההתרשמות מ" העד ומהימנותו יתויקו בתיק ויובאו
בגדר השיקולי 7להעמדה לדי"
סגירת תיק בעילה של חוסר אשמה
 .13כאשר אי" שמ< ראיות כלפי חשוד ,מורות הנחיות היוע< המשפטי לממשלה כי יש לנמק את
סגירת התיק בעילה של "חוסר אשמה".
סגירת תיק בעילה של "אי-תביעה"
 .14הואיל והתביעה המשטרתית לא התייחסה לפניות מרכז המחקר והמידע בכנסת אי" בידנו
לספק מידע אודות משמעותה של העילה דנ" ,מקור הסמכות לקביעתה ,הנחיות ליישומה
ונתוני 7סטטיסטי 7על השימוש בה.
יישו" המדיניות בפועל  :ביקורת וסטטיסטיקה
 .15הסנגוריה הציבורית סבורה שתיקי 7יכולי 7ג 7להיסגר לפני שה 7מוגשי 7לבית-המשפט ,א7
היה כוח;אד 7מתאי 7לחקור עד תו ,7ואפילו להביא לכ) שסניגור ייפגש וידונו בתיק לפני
שהוא מוגש.
 .16התפלגות עילות הסגירה :בכ - 55%-60%מהתיקי 7שנסגרי 7מוסברת הסגירה ב; "חוסר
ראיות מספיקות; בכ; 25%;20%מהתיקי 7שנסגרי 7הסגירה מוסברת ב; "חוסר עני" לציבור" ;
אחוז קט" מאוד מהתיקי 7נסגרי 7בעילה של "חוסר אשמה".
 11% .17מהעררי 7מתקבלי.7
 .18ככלל ,הטיפול בתיק בתביעה המשטרתית ממוש) מזה שבפרקליטות.
 .19שיעור התיקי 7שמש) הטיפול בה 7עד סגירת 7היה  6חודשי 7ויותר הגיע בפרקליטות לכדי כ ;
 ,30%ובתביעה המשטרתית לכדי .60%
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רקע
 .1עניינו של מסמ) זה בסקירת מדיניות התביעה המשטרתית ופרקליטות המדינה בנוגע ל;
"סגירת תיקי "7בעבירות פליליות ,קרי החלטות שלא להגיש כתב אישו.17
 .2סוגיה זו הועלתה ונדונה אגב דיוני 7שקיימה ועדת החוקה חוק ומשפט )להל"" :ועדת חוקה"(
בחודשי 7האחרוני ,7וכ" נסקרה במסמכי רקע שהכי" מרכז המחקר והמידע של הכנסת
לקראת דיוני 7אלו )המסמכי 7רצ"ב(.

פומביות הנחיות מדיניות סגירת תיקי" ומקורות המסמ7
 .3סמכות סגירת התיקי 7הינה מ" הסמכויות המינהליות המשמעותיות ביותר שמופקדות בידי
פקידי ציבור .במת" הסמכות לסגור תיקי 7הפקיד המחוקק בידי התובע שיקול דעת שלטוני
בעל אופי שיפוטי אשר "על הפעלתו  ...חלי ; 7בצד הוראות חוק סדר הדי" הפלילי ותו)
הרמוניה עימ" ; ההוראות הכלליות של המשפט המינהלי".2
ברוח זו ,קובעי 7כללי המשפט המינהלי כמו ג 7הנחיות היוע< המשפטי לממשלה ,את הכלל
לפיו בכפו= לחריגי 7מעטי 7מדיניות סגירת התיקי" חייבת להיות פומבית.3
 .4לצערנו ,הנסיו" של מרכז המחקר והמידע של הכנסת ביישו 7כלל הפומביות אינו מעיד טובות.
תופעה זו מודגשת במיוחד בכל הנוגע למדיניות התביעה המשטרתית.
לצערנו ,מזה למעלה מחודש וחצי אנו שבי" ופוני" למשרד לבטחו 4פני" בבקשה לקבל מידע
על מדיניות סגירת התיקי" בתביעה המשטרתית – ואי 4אנו נעני" .4לאור העובדה שמידע
על מדיניות התביעה אינו נמסר לגורמי הכנסת ,מעוררת חשש כי כללי המדיניות אינ"
פתוחי" בפני הציבור והנחיית היוע< המשפטי כאמור אינה מתקימת.5
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מסמ) זה עוסק בגופי התביעה המרכזיי :7פרקליטות המדינה והתביעה המשטרתית ואינו מתייחס לגופי תביעה
אחרי.7

 2בג"<  935/89גנור ואח' נ' היוע< המשפטי לממשלה ,פ"ד מד).508 (2
3

הטע 7לדבר ; שאלמלא כ" אי" בידי המושפעי 7מ" ההחלטה יכולת לוודא כי זו נעשתה בהגינות ,ללא הפליה ,בתו7
לב ובסבירות .ר' הנחיות היוע< המשפטי לממשלה ,הנחיה מס'  :51.051מדיניות תביעה מדיניות חקירה ותביעה
שיקולי 7כלליי,7מיו 1 7בדצמבר ;  1985יח' בכסלו התשמ"ו ,הקובע כי" :בד"כ מ" הראוי לתת פרסו 7למדיניות
שנקבעה אלא א 7קיימי 7טעמי 7מיוחדי 7של טובת הציבור המצדיקי 7הימנעות מפרסו 7המדיניות או פרטי7
מסוימי 7של המדיניות לגבי עבירה מסוימת".

 4פניות הופנו בעיקר אל מר שלו 7גואטה ,ראש מטה השר לבטחו" הפני ,7אשר הבטיח חזור והבטח כי המידע יועבר
אלינו ,אלא שבהגיע כל מועד מובטח לקבלת המידע – מידע לא הגיע.
 5מקורות מידע נוספי 7שסרקנו לימדו אותנו כי ככל הנראה קיימות הנחיות כאמור ,לרבות עילת סגירה ייחודית
הנהוגה במשטרה "אי;תביעה" ,ר' דיו" ועדת החוקה מיו 22 7ביולי ) 2001פרוטוקול מס' ( ,344בו ציינה סנ"צ חנה
פסובסקי ,ראש מדור תביעות במשרד לבטחו" פני ,7כי" :המשטרה קובעת מדיניות שכפופה להנחיות פרקליטת

5
 .5ככל שמדובר במדיניות סגירת התיקי 7של הפרקליטות ,נראה כי למרות שיתו= הפעולה לו
זכינו מצד גורמי הפרקליטות ,ג 7במקרה זה הכללי 7הכתובי 7והמפורסמי 7אינ 7פורסי7
בפני הציבור את מלוא התמונה הנוגעת למדיניות סגירת תיקי.67
הנחיות המדיניות של היוע< המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה התקפות כיו" הינ4
מהשני"  1985 ,1976ו.1994 :
בדיוני 7קודמי 7בפני ועדת החוקה וכ" במסמ) של המרכז למחקר ומידע של הכנסת )להל":
'הממ"מ'( שהוכ" לקראת דיוני הוועדה נמסר מגורמי הפרקליטות כי מדיניות סגירת התיקי7
נבחנת באופ" שוט= בהתא 7להתפתחויות הדי" והנסיבות .מכא" נית" ללמוד כי ,הנחיות בנות
 8עד  26שני 7אי" בה" כדי לשק= את מלוא התמונה העדכנית בתחו 7מדיניות סגירת
התיקי .7ואכ" ,בחינת כללי המדיניות שהוזכרו בדיוני 7קודמי 7ובפסיקה והשוואת 7לכללי7
הכתובי 7מגלה כי קיי 7פער בי" המדיניות המוצהרת והמדיניות הנוהגת .הפרקליטות מכירה
בפער האמור ,והודיעה בדיוני" קודמי" בפני ועדת החוקה ,ובמסמ 7שהועבר לממ"מ כי
היא שוקדת בימי" אלו על ניסוח ופרסו" הנחיות מעודכנות.

סמכות ההחלטה על סגירת תיקי"
 .6סמכות ההחלטה בעניי" סגירת תיקי 7מהווה חלק אינטגרלי ממדיניות סגירת התיקי ,7שכ"
קיימת זיקה ישירה בי" סמכותו ,אישיותו וכישוריו של מקבל ההחלטה לבי" היישו 7בפועל
של הסמכות לסגור תיקי.7
 .7ככלל ,בעל הסמכות להגיש כתב אישו 7הוא ג 7בעל הסמכות להורות על סגירת תיק ,למעט
החריג העיקרי של סגירת תיקי 7מטע 7של "העדר עניי" לציבור" .בעניי" העילה האחרונה
נקבע בחוק סדר הדי" הפלילי כי בעבירות מסוג "פשע" הסמכות לסגור תיק בעילה דנ" נתונה
בידי פרקליט מחוז או פרקליט בכיר שהוסמ) לכ) ואילו בעבירות אחרות )אשר חומר

המדינה והיוע< המשפטי לממשלה" )ההדגשה הוספה( .מנוסח זה נלמד כי למשטרה ישנה מדיניות שונה מהמדיניות
של הפרקליטות )למשל ,כפי הנראה ,סדרי עדיפויות שוני 7ביחס לעבירות שונות ,ר' דיו" ועדת החוקה מיו27 7
בנובמבר  ,2001פרוטוקול מס'  ;(391השווה דברי תנ"צ ירחמיאל הלפרי" ,סג" ראש אג= חקירות במשרד לבטחו"
הפני ,7בדיו" ועדת החוקה מיו 18 7ביוני  ,2001פרוטוקול מס'  ;322ר' ג 7דברי ניצב משה מזרחי ,ראש אג= חקירות
במשרד לבטחו" הפני ,7בדיו" ועדת החוקה מיו 3 7ביולי  ,2001פרוטוקול מס'  332ר' ג 7בג"צ  7256/95פישלר נ'
מפכ"ל המשטרה ואח' פ"ד נ).1 (5
פ"ד נ) ..." :1 (5הופננו על;ידי פרקליטות המדינה לפקודות המטה הארצי ) (14.01.01בדבר 'הטיפול בתלונה ובתיק
חקירה' .ר' ג 7דו"ח שנתי 51ב של מבקר המדינה בעמ'  " :364מדור תביעות אחראי ,בי" היתר ,לביצוע מדיניות
הפיקוד המשטרתי בנושא התביעה" )ההדגשה הוספה(.
 6בדיו" קוד 7שהתקיי 7בוועדת החוקה הביע פרופ' זאב סגל את דעתו לפיה המדיניות הכללית של הפרקליטות היא
מדיניות נסתרת .פרקליטת המדינה הסתייגה מטענה זו במהל) הדיו"  .ר' דיו" ועדת החוקה של הכנסת מיו 18 7ביוני
 ,2001פרוטוקול מס' .322
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החקירה בה" הועבר לתובע מוסמ)( הסמכות נתונה בידי קצי" משטרה המכה" כראש יחידת
תביעות או קצי" משטרה המשמש כתובע והוסמ) לכ).7
 .8נוס= על הכלל החקוק דנ" ,קובעות הנחיות היוע< המשפטי לממשלה כי החלטה של פרקליט
מחוז בעניי" סגירת תיק בשל העדר עניי" לציבור הנשענת על העילה של אינטרסי 7חיוניי 7של
המדינה מחייבת התייעצות ע 7פרקליטת המדינה או היוע< המשפטי עצמו .ר' פרוט בעניי" זה
בסעי= הד" בשיקולי 7לסגירת תיקי 7בשל העדר עניי" לציבור ,בסעי=  13להל".
 .9בהינת" שסוגית חלוקת הסמכויות נדונה זה מכבר בהרחבה בדיוני ועדת החוקה מסתפק
מסמ) זה בהפניה לטבלה הבאה ,המסכמת את חלוקת הסמכויות הנוגעות להחלטה על סגירת
תיקי.7
סוג
העבירה

החלטה על
העמדה לדי4

ניהול
המשפט

עילות סגירת תיק
העדר אשמה

פשע

פרקליט מחוז

פרקליטות

כול7

דיות )חוסר(
ראיות
כול7

ערר**
העדר עניי4
לציבור
פרקליט מחוז

גור"
מחליט

סמכות ערעור

פרקליט
מחוז

חוסר אשמה ודיות ראיות – פרקליט
המדינה**
העדר עניי 4לציבור – היועמ"ש**

תביעה
משטרתית
תובע מוסמ)*

תביעה
משטרתית

כול7

כול7

פרקליט מחוז או
פרקליט בכיר
שהוסמ) לתפקיד
ע"י פרקליט
המחוז

גו= חוקר

עוו" וחטא

תובע מוסמ)

כול7

אחר

פרקליט מחוז** או פרקליט מפרקליטות
המדינה שמונה למנהל תחו 7עררי7

פרקליט
מחוז

חוסר אשמה ודיות ראיות – פרקליט
המדינה**
העדר עניי 4לציבור – היועמ"ש**

אחר

פרקליט מחוז** או פרקליט מפרקליטות
המדינה שמונה למנהל תחו 7עררי7

פרקליט מחוז** או פרקליט מפרקליטות המדינה שמונה
למנהל תחו 7עררי7

כול7

ראש יחידת
תביעות במשטרה
או קצי" המשמש
כתובע והוסמ)
לסגור תיקי7

גו= חוקר

פרקליט מחוז** או פרקליט מפרקליטות המדינה שמונה
למנהל תחו 7עררי7

פרקליט מחוז** או פרקליט מפרקליטות המדינה שמונה
למנהל תחו 7עררי7

* טיפול בעבירות מסוג פשע על;ידי תובע מוסמ) חל רק על עבירות שפרקליט המדינה העביר את הסמכות בעניינ" לתובע מוסמ) .העבירות
שפרקליט המדינה רשאי להעביר קבועות ברשימה סגורה המופיעה בחוק .החלטה כאמור טעונה פרסו 7ברשומות .ייצויי" כי הסמכות לקבוע
כי עבירה הינה עבירת פשע מצוייה למעשה בידי פרקליט מחוז ,שכ" היה והאחרו" סבור כי חומר החקירה שהועבר לידיו אינו מגלה עבירת פשע
הוא רשאי להעביר את הטיפול בתיק לתובע מוסמ).
** היועמ"ש ,פרקליט המדינה ופרקליט מחוז רשאי 7להאציל סמכות 7לגורמי 7ובתנאי 7המנויי 7בסעי= )64ב( לחסד"פ.

 7סעי=  62לחוק סדר הדי" הפלילי ,התשמ"ב ; ) .1982להל"" :החסד"פ"(.
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עילות הסגירה ומשמעות4
 .10שלוש עילות הסגירה העיקריות ה" חוסר אשמה ,חוסר ראיות )דיות ראיות( וחוסר עניי"
לציבור .לכל אחת מעילות הסגירה יש תוצאה אחרת לחשוד :סגירה מחוסר אשמה אינה
מותירה שו 7עקבות ברישומי המשטרה; סגירה מחוסר ראיות נכללת ברישומי המשטרה;
סגירה מחוסר עניי" לציבור נכללת א= היא ברישומי המשטרה ,ומותר לה למסור מידע זה
לגופי 7הרשאי 7לקבלו לפי חוק המרש 7הפלילי .מכא" החשיבות הגדולה לזיהוי העילה
בשלה נסגר תיק .יצויי" כי בנוס= לשלוש העילות קיימת עילה של "אי;תביעה" הנהוגה
במשטרה .בשל העדר שיתו= פעולה מצד המשטרה לא נסקרת עילה זו בפירוט במסמ) זה.

סגירת תיק בשל העדר עניי 4לציבור
 .11החלטה על סגירת תיק מחמת "העדר עניי" לציבור" הינה יוצאת דופ" ביחס לעילות הסגירה
האחרות .על;פי חוק סדר הדי" הפלילי 8ברירת המחדל המשפטית היא כי בהינת" ראיות
המצביעות לכאורה כי אד 7פלוני ביצע עבירה ; יועמד האד 7לדי" .הוראה זו נשענת ,בעיקר,
על עקרו" השוויו" בפני החוק.
הימנעות מהגשת כתב אישו 7כלפי מי שקיימות ראיות לכאורה כי ביצע עבירה הינה ,לפיכ),
צעד חריג .9ברוח זו קבע היוע< המשפטי לממשלה בהנחיותיו מ;  1976כי הימנעות מנקיטת
הליכי" כנגד עבריי ,4אשר לגבי העבירה שנעברה על:ידו יש ראיות לכאורה ,היא מעשה
יוצא דופ] 4ההדגשה במקור[ ותובע רשאי לנקוט בדר 7זו רק במקרי" קיצוניי" בה" ברור
בי 4היתר בעליל כי עקב הימנעות מנקיטת הליכי" לא יגר" נזק לאינטרס הציבורי.
 .12החלטה על סגירת תיק מחמת העדר עניי" לציבור מתייחדת בעניי" נוס= ; ההחלטה בגינה
חורגת הרבה מעבר למיתח 7המשפטי ,אל עבר המישור המינהלי ,הערכי והציבורי .עמד על כ)
בית המשפט העליו" אשר הביע דעתו כי החלטה על סגירת תיק בשל חוסר עניי" לציבור הינה
החלטה אשר מבוססת על שיקולי 7ערכיי ,7בנוס= לשיקולי 7מקצועיי ,7והחרה החזיק
אחריו עו"ד שלמה שה ,7היוע< המשפטי של ועדת החוקה )כתארו אז( בציינו כי:
"אנחנו מדברי" על מקו" שבו מרחב שיקול הדעת הוא עצו".
הנושא של סגירת תיקי" מחוסר עני 4לציבור הוא מרחב שיקול דעת
שאי 4כמעט לא= גו= אחר במדינה .רק הדברי" של מר לדור ]פרקליט
מחוז ירושלי" ,ד.ל [.נותני" דוגמה למערכת שיקולי" שלעול" לא
נוכל לפתור אותה בחקיקה כי לעול" לא נוכל לדעת מה יהיו

 8חוק סדר הדי" הפלילי ,התשמ"ב ; .1982
 9ר' בג"צ  935/89גנור נ' היוע< המשפטי לממשלה ,פ"ד מד).508 (2
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ההסתברויות המציאותיות שיעמידו פרקליט בשיקולי" כאלה
ואחרי"" .
 .13על;פי ההנחיות ,החלטה על סגירת תיקי 7על;בסיס העילה של "העדר עניי" לציבור" צריכה
להעשות תו) מת" תשומת הלב ,בי" השאר ,לשיקולי 7הבאי:7
)א( חומרת המעשה – ככל שחומרת המעשה רבה יותר ,כ) רב העניי" בהעמדה לדי".
במסגרת חומרת המעשה יש להתייחס לנושאי 7הבאי :7חומרת העבירה עצמה;
נסיבות ביצוע העבירה; היק= הנזק שנגר ;7שכיחות ההתנהגות העבריינית ומש)
הזמ" שעבר מאז ביצוע המעשה.
)ב( נסיבות אישיות של החשוד – גיל החשוד; מצב בריאותו; עברו הפלילי; נסיונות
שיקו ;7שיתו= הפעולה של החשוד ע 7הרשויות; הליכי 7וסנקציות מנהליי7
שננקטו כלפי החשוד במקביל והשפעת ההלי) הפלילי על הנאש ;7חוות דעת של
גורמי רווחה ,תסקיר קצי" מבח" ואחרי.107
)ג( נסיבותיו האישיות של קורב" העבירה – ככל שהפגיעה בו קשה יותר והנזק שנגר 7לו
אינו נית" לתיקו" ,כ" כבד יותר משקלו של העניי" לציבור בהעמדה לדי".
)ד( אינטרסי 7חיוניי 7אחרי 7של המדינה – לעתי 7עניי" שיש לו ער) בטחוני ,מדיני או
ציבורי עשוי לחייב שלא להגיש כתב אישו .7על;פי הוראת היוע< המשפטי לממשלה,
בהחלטה על סגירת תיק משיקולי 7אלו חייב פרקליט המחוז להתייע< ע 7פרקליט
המדינה או היוע< המשפטי עצמו.
)ה( שיקולי 7מוסדיי 7של התביעה ושל בתי;המשפט – סדר עדיפויות בהעמדה לדי"
)למשל ,התחשבות בסוגיות העומדות על סדר היו 7הציבורי (11בכפו= להחלת
הכללי 7א;ד לעיל בקביעת סדר העדיפויות.
)ו( עדות מדינה ; טובת הציבור מחייבת הבאתו לדי" של עבריי" עיקרי ואי" אפשרות
להביאו לדי" אלא א 7עבריי" אחר ,שעברתו פחותה בחומרתה יעיד נגדו ,ואי" דר)
להביא לכ) ,אלא ע"י הפיכת העבריי" האחר לעד מדינה.
)ז( שיקולי כח;אד 7ומחסור בזמ" שיפוטי – ההנחיות קובעות כי א 7כל הקריטריוני7
שנדונו לעיל )א;ו( מצביעי 7על כ) שקיי 7מקו 7להעמיד אד 7לדי" ,שיקולי כח אד7
ומחסור בזמ" שיפוטי כשלעצמ 7אינ 7יכולי 7להצדיק סגירת תיק בעילה של חוסר
עניי" לציבור.

 10הסיפא מתו) מסמ) המרכז למחקר ומידע ולא מתו) הנחיות היועמ"ש ופרקליטת המדינה.
 11מתו) מסמ) המרכז למחקר ומידע ולא מתו) הנחיות היועמ"ש ופרקליטת המדינה.
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)ח( יישו 7הכללי 7צרי) להעשות תו) הפעלת שקול דעת עצמאי ,בתו;7לב ,ללא שרירות,
ללא הפליה בהגינות ובסבירות .כ" מזכירות ההנחיות כי החלטות בעניי" סגירת
תיקי 7כפופות לביקורת בבג"<.
 .14בנוס= על הכללי 7לעיל ,הלקוחי 7מתו) ההוראות הכתובות והמפורסמות ,עיו" בפרוטוקולי7
של דיוני 7קודמי 7ובפסקי די" מלמד על קיומ 7של שיקולי 7נוספי .7בי" אלו נמני 7בעיקר
כללי 7הנוגעי 7לסדרי עדיפויות ,כגו" הכללי 7הבאי:7
)א( "העובדה שכל השני ,7בנזק בלבד ,המשטרה לא מגישה תיקי 7פליליי ,7היא בגלל
אי;היכולת להוסי= עוד אלפי 7רבי 7של תיקי 7לתיקי 7שג 7כ) נמצאי7
באלפיה.12"7
)ב( באופ" דומה ,צויינה ,בעקיפי" ,מדיניות של סגירת תיקי 7כאשר המתלונ" חוזר בו
מתלונתו.13
)ג( נקבעה מדיניות שלא להמנע מלהעמיד לדי" עדי מדינה ,כי;א 7להגיש כתב אישו 7ג7
נגד עד המדינה אבל להסתפק בענישה מופחתת.14
)ד( נושאי" 7חדשניי ,"7נושאי 7שעל סדר היו 7ופניות בינלאומיות ; כפי שציי" היוע<
המשפטי לממשלה בפני ועדת החוקה" :נושאי 7שיהיו בעדיפות דר) קבע אלה
נושאי 7של הפשע הקרוי קלסי ,החמור ; נושאי 7של סמי ,7ויש דברי 7שלא ידענו
בארצנו ,והשני 7הביאו אות ,7כמו סחר בנשי ,7נושא שראוי בעצמו לדיו" ,ואני רק
מזכיר אותו כדבר מהתקופה האחרונה .מצד אחר יש סוגי 7חדשי 7של עבירות
כלכליות ,שההתפתחות הטכנולוגית והגלובליזציה של המערכת הבי";לאומית
מביאי ,7למשל ,כל מה שקשור בקניי" רוחני ,נושאי 7חוצי גבולות ,ויש אלינו ג7
פניות בי";לאומיות לאכיפה ,כמוב"".
 .15עוד יצויי" כי בדיוני 7קודמי 7הועלתה שאלת הפעלת קריטריו" סגירה זה כלפי אישי ציבור.
בהגינות 7ציינו גורמי הפרקליטות כי הג 7שהקריטריוני 7כלפי אישי ציבור זהי7
לקריטריוני 7הנוהגי 7כלפי כל אד 7אחר הרי ש":בפועל ,נכו" שבאופ" מעשי קורה
שמקדישי 7יותר זמ" בגלל הנסיבות הציבוריות ,ע 7זאת ,ההחלטה ניתנת כמו בכל תיק".15

 12ר' בדיו" ועדת החוקה מיו 22 7ביולי  ,2001פרוטוקול מס' .344
 13עו"ד משה לדור ,פרקליט מחוז ירושלי 7בדיו" ועדת החוקה מיו 22 7ביולי  ,2001פרוטוקול מס' .344
 14ש.7
 15דיו" ועדת החוקה של הכנסת מיו 18 7ביוני  ,2001פרוטוקול מס'  322ר' ג 7הסתיגותו של פרופ' זאב סגל על
האמור שהובעה באותו דיו".
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סגירת תיק בעילה של העדר ראיות מספיקות )דיות ראיות(
 .16בשונה מ" העילה של "העדר עניי" לציבור" ,הקבועה בחוק ,נשתרשה ,על;דר) פרשנות והנחיות
היוע< המשפטי לממשלה ,ההכרה בסמכות לסגור תיקי 7בעילות של "העדר ראיות
מספיקות" ו; "העדר אשמה" .16לאחרונה הכיר המחוקק בקיומ" של עילות סגירה אלו,
בהגדירו במסגרת תיקו"  32לחסד"פ סמכות ערר על החלטות כאמור.17
 .17כאשר קיימות בתיק ראיות המעוררות חשד לביצוע עבירה על;ידי פלוני ,אלא שחומר הראיות
איננו מספיק להוכחת אשמתו של החשוד ,וממילא אינו מספיק להעמדתו לדי" ,קובעות
הנחיות היוע< המשפטי לממשלה כי יסגר התיק לגבי אותו חשוד בעילה של חוסר ראיות.
 .18יש להדגיש כי סגירת תיק בעילה דנ" אינה נוגעת רק למקרי 7בה" יש ראיות "חלשות" אלא
ג 7למקרי 7בה" אחריות החשוד ברורה אול 7קיי 7מחסו 7אחר בפני הוכחת אשמתו בבית
המשפט.
 .19מבח" המפתח לסגירת תיק בשל העדר ראיות מספיקות מורכב משני רכיבי :7קיומו של חומר
ראיות אשר יכול להביא להרשעתו של אד 7בעבירה 18ואפשרות סבירה להרשעה .19על;פי
ההנחיות ,בהחלטה על סגירת תיק בעילה של דיות ראיות יש להתחשב ,בי" היתר ,בנושאי7
הבאי:7
)א( מתייחסי 7לראיות קבילות בלבד ובוחני 7הא 7יש בה" כדי לבסס לכאורה את כל
יסודות העבירה.
)ב( במידת האפשר יש לבחו" ג 7את משקל" הלכאורי של הראיות שבתיק והמהימנות
שבית;המשפט צפוי ליחס לה" .לפיכ) ,ג 7א 7קיימות ראיות לכאורה בתיק ,התובע
רשאי שלא להגיש כתב אישו 7א 7לדעתו בית המשפט לא יאמי" לראיות או לחלק".
)ג( מותר ג 7ורצוי לראיי" עדי 7בשלב זה .ההתרשמות מ" העד ומהימנותו יתויקו בתיק
ויובאו בגדר השיקולי 7על ההעמדה לדי".
)ד( קיומה של עדות מפלילה אחת ,ללא חיזוק נוס= מול עדות החשוד עצמו אינה מובילה
בהכרח למסקנה של העדר ראיות מספיקות ,א 7כי ,ככלל ,יהיה בכ) כדי לשמש
שיקול מרכזי בהחלטה שלא להעמיד את החשוד לדי".

 16ר' הנחיות פרקליט המדינה מה;  1994 .2.1וכ" בג"צ  7256/95פישלר ואח' נ' מפכ"ל המשטרה ואח' פ"ד נ) 1 (5וכ"
דו"ח 51ב של מבקר המדינה בעמ' " 371ככלל ,בעל הסמכות להחליט על העמדה לדי" הוא ג 7בעל הסמכות לגנוז את
התיק בעבירות מאותו סוג".
 17ס' )64א( לחסד"פ.
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י' קדמי ,על סדר הדי" בפלילי) ,7חלק ראשו" ,מהדורה משולבת ומעודכנת ,תשנ"ז( .530
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ר' בש"פ  2305/00פלוני נ' מ"י ,פ"ד נד) 289 (4וכ" בג"צ  2534/97יהב ואח' נ' פרקליטת המדינה ואח' ,פ"ד נא).1 (3
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סגירת תיק בעילה של חוסר אשמה
 .20כאשר אי" שמ< ראיות כלפי חשוד ,מורות הנחיות היוע< המשפטי לממשלה כי יש לנמק את
סגירת התיק בעילה של "חוסר אשמה" .עילה זו ייחודית שכ" משמעותה מחיקת הרישו7
הפלילי של אותו אד 7במשטרה .לא ידוע לנו על קיומ" של הנחיות מיוחדות לסגירת תיקי7
בעילה זו.

סגירת תיק בעילה של "אי:תביעה"
 .21בבג"צ  7256/95פישלר נ' מפכ"ל המשטרה 20מופיעה ההתייחסות הבאה:
" ...הופננו על:ידי פרקליטות המדינה לפקודות המטה הארצי )(14.01.01
בדבר 'הטיפול בתלונה ובתיק חקירה' לפיה 4קיימי" סוגי" מסויימי" של
תיקי" שנסגרי" תחת הכותרת "אי תביעה".
 .22הואיל והתביעה המשטרתית לא התייחסה לפניות מרכז המחקר והמידע בכנסת אי" בידנו
לספק מידע אודות משמעותה של העילה דנ" ,מקור הסמכות לקביעתה ,הנחיות ליישומה
ונתוני 7סטטיסטי 7על השימוש בה.

יישו" המדיניות בפועל  :ביקורת וסטטיסטיקה
 .23כאמור במבוא ,לא עלה בידנו לקבל מידע סטטיסטי מתאי :7מ" התביעה המשטרתית הואיל
וזו לא מסרה כל תשובה לפניותינו ,ואילו פרקליטות המדינה סיפקה בידנו מידע על שנת 2000
בלבד ,כ) שבהעדר נתוני 7על שני 7קודמות לא התאפשר לנו לגזור נתוני 7שיצביעו על משכי
הזמ" עד להחלטה על סגירת תיק וכיו"ב נתוני 7שביקשה הוועדה ע 7זאת ,הנתוני 7שהועברו
מ" הפרקליטות מצורפי 7כנספח למסמ) זה .בנסיבות אלו ,מסתמכי 7הנתוני 7להל" על דו"ח
ביקורת שנתי 51ב של מבקר המדינה המתייחס לנתוני  ,1999ומכא" ג 7מצאנו לנכו" להכניס
תחת כנ= אחת את סוגיית הביקורת והנתוני 7הסטטיסטי .7להשלמת התמונה ,מ" הראוי
לציי" שפרקליטות המדינה מסרה לנו שהיא עמדה בעבר והתריעה על כ) שאי" ביכולתה לגזור
ממאגרי המידע שברשותה חתכי 7סטטיסטיי 7על מש) הטיפול בתיקי 7שוני 7וחתכי7
סטטיסטיי 7לפי סוגי עבירות.

 20בבג"צ  7256/95פישלר ואח' נ' מפכ"ל המשטרה ואח' פ"ד נ).1 (5
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הסנגוריה הציבורית
 .24בדיו" שהתקיי 7בוועדת החוקה ציי" הסנגור הציבורי הארצי ,פרופ' קנת מ" ,בהתייחס
לתביעה המשטרתית ,כי לפי התרשמות הסנגוריה תיקי 7רבי 7נסגרי 7לאחר די" ודברי7
ראשוני בי" הסנגור לבי" התובעי 7המשטרתיי .217בנסיבות אלו מסיק פרופ' מ" כי" :זה אומר
שהתיקי 7האלה יכולי 7ג 7להיסגר לפני שה 7מוגשי 7לבית;המשפט ,א 7היה כוח;אד7
מתאי 7לחקור עד תו ,7ואפילו להביא לכ) שסניגור ייפגש וידונו בתיק לפני שהוא מוגש".
ועדת החוקה
 .25בפתח דיו" בעניי" מדינות התביעה ,ציי" יו"ר ועדת החוקה של הכנסת ,ח"כ אופיר פינס;פז כי:
"כל עניי 4מש 7זמ 4הטיפול ,זה קשור בהחלט לעינוי די ,4ועינוי די4
לא קיי" רק בבית:משפט .כל הפרוצדורה ,כל התהלי 7של הוראה
על חקירה ,חקירה ,החלטה א" כ 4א" לא להגיש כתב אישו" ,הגעה
לבית:משפט  :פרוצדורה שלא פע" לוקחת שני" ארוכות .השאלה
א" בעניי 4הזה הפרקליטות יכולה להציג נתוני" לגבי מש 7הזמ4
שבו לוקח לה ,לפחות למצות את העבודה שלה עד שהיא מגיעה
לבית:משפט"22

נתוני" סטטיסטי" שהועלו בדיוני ועדת החוקה
 .26עררי" 11% ; 23מהעררי 7מתקבלי.247
 .27התפלגות עילות הסגירה )עפ"י נתוני 7שמסר בדיו" פרקליט מחוז ירושלי ,7מר משה לדור,
ואשר הוגדרו על;ידו "מהשרוול"( .25בכ;  60%;55%מהתיקי 7שנסגרי 7מוסברת הסגירה ב;
"חוסר ראיות מספיקות"; בכ; 25%;20%מהתיקי 7שנסגרי 7הסגירה מוסברת ב; "חוסר עני"
לציבור"; אחוז קט" מאוד מהתיקי 7נסגרי 7בעילה של "חוסר אשמה".
ביקורת ונתוני מבקר המדינה
 .28מבקר המדינה סקר בדו"ח השנתי  51ב את נושא סגירת התיקי 7אגב בחינה רחבה שער)
בתחו 7מדיניות הפרקליטות והתביעה המשטרתית .בעניי" התמשכות הטיפול ציי" המבקר כי

 21דיו" ועדת החוקה של הכנסת מיו 18 7ביוני  ,2001פרוטוקול מס' 322
 22דיו" ועדת החוקה של הכנסת מיו 18 7ביוני  ,2001פרוטוקול מס' .322
 23הכוונה לעררי 7המוגשי 7על החלטות בעניי" סגירת תיקי.7
 24משה שילה – סג" בכיר לפרקליטת המדינה בדיו" ועדת החוקה מיו 22 7ביולי ) 2001פרוטוקול מס' .(344
 25ש.7

13
התמשכות הטיפול בתיק עד הסגירה או עד הגשת כתב אישו 7פוגעת באכיפת החוק ובכוח
ההרתעה שבו ,וכ" גורמת עינוי די" לחשוד .הנתוני 7להל" מובאי 7כמעט כלשונ 7מדו"ח
המבקר ומטעמי נוחות נמנענו בחלק מ" המקרי 7מהצגת הטקסט כציטוט.
ליקויי זמ 4ומדיניות
 .29בהתייחס לשלושה הפרמטרי 7להל" ,מצא המבקר את הממצאי 7המפורטי 7בטבלה
שבהמש):
)א( מש 7הטיפול – המבקר הגדיר כי פרק זמ" מקבלת התיק בגו= התובע ועד להגשת
כתב האישו 7או עד קבלת ההחלטה על סגירת התיק העולה על שישה חודשי 7הוגדר
כליקוי.
)ב( מדיניות התביעה )א( )תביעות "שווא"(; הגשת כתב אישו 7בעבירות ,שבה" לפי
הנחיית היוע< המשפטי לממשלה ,היה צרי) לשקול נקיטת אמצעי 7חלופיי 7להלי)
הפלילי ,משיקולי 7של העניי" לציבור ,הוגדרה כליקוי.
)ג( מדיניות התביעה )ב( )עילת סגירה(; נבדקה נכונות עילת הסגירה .סגירת תיק בעילה
שונה מזו שבה היה עליו להיסגר בנסיבות העניי" שבתיק ,הוגדרה כליקוי.

קבוצת

אחוז

סוג הליקוי

הליקוי

במדג"

מש 7זמ4
הטיפול

התיק נסגר כעבור יותר מ; 6חודשי7
)מכלל התיקי 7שנסגרו(:

52.5

מדיניות
תביעה

הוגש כתב אישו 7למרות שעפ"י מדיניות הפרקליטות
לא היה צרי) להיות מוגש.
)מכלל תיקי העבירות הקלות שטופלו בתביעה
המשטרתית(:

61.8

עילת הסגירה היתה צריכה להיות שונה
)מכלל התיקי 7שהתביעה המשטרתית סגרה(:

9.8

משך הטיפול בתיקים שבהם החליטה התביעה המשטרתית
שלא להגיש כתב אישום )(1999

משך הטיפול בתיקים שבהם החליטה הפרקליטות שלא
להגיש כתב אישום )(1999
] %מכלל התיקים שנסגרו[

] %מכלל התיקים שנסגרו[
בין  6ל 12 -חודשים
31%

בין  6ל 12 -חודשים
11%
שבוע עד  6חודשים
49%
שבוע עד  6חודשים
37%

מעל  12חודשים
30%

עד שבוע
2%

מעל  12חודשים
20%
עד שבוע
20%
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המסקנות העיקריות מניתוח התוצאות של עיבוד נתוני המדג) 7המתייחסי 7לתיקי 7שנסגרו
בלבד( ה":
)א( הטיפול בתיק בתביעה המשטרתית ממוש) מזה שבפרקליטות.
)ב( בתיקי 7שנסגרו המצב חמור א= יותר :שיעור התיקי 7שמש) הטיפול בה 7עד סגירת 7היה 6
חודשי 7ויותר הגיע בפרקליטות לכדי כ ;  ,30%ובתביעה המשטרתית לכדי .60%

תיעוד ושקיפות
 .30בהתייחסו לאופי תיעוד ושקיפות ההחלטות בעני" סגירת תיקי 7הביא מבקר המדינה את
הדברי 7הבאי:7
"מניתוח תוצאות נתוני המדג" עולה ,שברוב המכריע של התיקי" ,כ,90% :
שבה" הגישה התביעה המשטרתית כתב אישו" ,אי 4רישו" בדבר טיב הראיות,
אופ 4בחינת 4ואמינות נתוני" נוספי" ,שיסבירו את החלטת התובע להגיש כתב
אישו"; ביומני החקירה של תיקי" שבמרכז" הודאת נאש" ,המטופלי" בתביעה
המשטרתית ,אי 4תיעוד לכ 7שהתובע פעל על פי הנחיית היוע< המשפטי
לממשלה לפיה עליו לערו 7בחינה של אמיתות ההודאה מתו 7מכלול הראיות,
טר" הגשת כתב אישו"; בתיקי" שבה" יש עדות יחידה של מתלונ 4מול עדות
חשוד ,או שמסיכו" החקירה עולה ספק לגבי סיכויי ההרשעה ,אי 4ככלל תיעוד
שיסביר את החלטת התובע להעמיד לדי .4כ 4עולה מניתוח נתוני המדג" ,שכמעט
בכל תיקי התביעה המשטרתית שבה" מוגש כתב אישו" אי 4פירוט של
השיקולי" הנוגעי" ל"עניי 4לציבור" בהעמדה לדי ,4או בהימנעות ממנה ,תו7
התחשבות בחומרת העבירה ,פירוט נסיבותיו האישיות של הנאש" ושל קורב4
העבירה וכיוצא באלה נימוקי" .היות שמרבית התיקי" אינ" מוחזרי" להשלמת
חקירה )כ 90% :על פי נתוני המדג"( ,לא נית 4לעניי 4זה להיעזר בהנחיות
להשלמת חקירה ולהתחקות אחר עבודת התובע".

ליקויי" פרוצדורליי"
 .31בהסדרי 7שקבעו פרקליטי המחוז נקבע ,כאמור ,אילו תיקי פשע שבטיפול התביעה תסגור
התביעה המשטרתית ואילו ; תסגור הפרקליטות; לסגירת התיקי 7בידי הפרקליטות נקבע
הלי) מיוחד :נקבעי 7ימי 7מיוחדי 7שבה 7נציג המשטרה מגיע אל פרקליט המחוז או אל
סגנו ע 7תיקי 7רבי 7שהומלצו לסגירה; הפרקליט מעיי" בתיקי 7ובדר) כלל מקבל את
המלצת המשטרה .לדעת משרד מבקר המדינה ,הלי) זה יוצר ,למראית עי" ,את הרוש 7שלא
מתקיימת המידה הנדרשת של ניתוח הראיות והסקת המסקנות.
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העדר אחידות בהחלטות המחוזות השוני"
 .32נושא נוס= שנבדק על;ידי המבקר הינו העדר אחידות בעילות הסגירה בי" המחוזות השוני7
בתביעה המשטרתית ,אשר משמעותה פגיעה בשווי" בפני החוק .בעניי" זה נמצא כי המחוז
היחיד בו נמצאו אפס תקלות הינו מחוז ירושלי .7המבקר עומד על כ) שתוצאה זו נובעת
מדר) העבודה שגובשה ביחידת התביעות בירושלי .7על פי המבנה הארגוני שנוצר ש 7כפופי7
התובעי 7לראשי צוותי ,7שתפקיד 7לפקח על עבודת התובעי 7ולהבטיח שכתב אישו 7יוגש
רק לאחר בחינה ראייתית מקיפה ובחינת מידת העניי" לציבור שבתיק; התובעי 7ביחידה זו
מונחי 7לפרט את תמצית הראיות בתיק החקירה .בתיקי 7הכוללי 7בקשה למעצר עד תו7
ההליכי 7של הנאש 7מפורטת חוות הדעת בבקשה זאת ,ועל כ" אינה מפורטת ביומ" הטיפול.
המבקר ממלי< על אימו< נוהל זה בכל מחוזות המשטרה.

סדרי עדיפות בטיפול
 .33על פי הנחיות המשטרה ,ראש לשכת תביעות אחראי לקביעת סדרי עדיפויות לעיו" ולהכנת
כתבי אישו 7בתיקי החקירה המתקבלי 7בלשכה ,על פי שיקולי 7אלה :סדרי הגעת התיקי7
ללשכה ,תיקי נוער ,הוראות הפיקוד ,עניי" לציבור ,חומרת העבירה ,וכיו"ב .כמו כ" ,נקבע
בהנחיות ,כי ראש לשכת תביעות ידאג לחלוקת התיקי 7לתובעי 7לא יאוחר מתו 7שבועיי7
מיו 7קבלת .7המבקר מצא כי בארבע מבי" חמש לשכות שהשיבו לשאלו" ,לא נעשה עיו"
ראשוני בתיק החקירה .במצב זה מציי" המבקר אי" לדעת א 7התיקי 7מטופלי 7לפי
השיקולי 7המפורטי 7בהנחיית היוע< המשפטי לממשלה.

פירוט נסיבות ההחלטה על סגירת תיק
 .34לעניי" הבחינה הראייתית ושיקול הדעת קוד 7להחלטה על הסגירה ; נמצא ,כי בתיקי7
המטופלי 7בידי הפרקליטות מפורטי 7סיכו 7ממצאי החקירה ,ניתוח 7והסקת מסקנות לגבי
הסגירה ועילת הסגירה הראויה .לעומת זאת ,בבדיקת הלי) סגירת תיקי חקירה בידי התביעה
המשטרתית מצא המבקר שלכל הפחות ב;  12%מכלל התיקי 7שנסגרו במשטרה אי" הנמקת
סגירה.
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מסירת הודעה על סגירת תיק
 .35מתוצאות ניתוח נתוני המדג 7עולה ,שבכ;  18%מהתיקי 7שסגרה התביעה המשטרתית ובכ;
 6%מהתיקי 7שסגרה הפרקליטות לא נשלחו לחשודי 7ולמתלונני) 7א 7היו( הודעות על
הסגירה למרות הוראות המפכ"ל והיוע< המשפטי לממשלה בעניי" זה.

עררי"
 .36בשנת  1999התקבלו בפרקליטות המדינה  1,687עררי 7ועד מועד סיו 7הביקורת ,אוקטובר
 ,2000הסתיי 7הטיפול וניתנה החלטה ב; 986מה ;7בשנת  2000התקבלו  1,387עררי ,7ומה7
הסתיי 7הטיפול ב; 55עררי.7

