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  ?עילה לביטול

  עיו� מחודש בעילות לסגירת תיק פלילי

  מאת

*יניב ואקי
  

חשד פלילי . שמו הטוב של אד� הוא נכס יקר"

. שהועלה נגד אד� הוא כת� שהוטל בש� הטוב

  1."?וכי מי לא ירצה להסיר כת� זה

סגירה קיומ� של עילות ה.  עילת הסגירהבעניי�במסגרת ההחלטה על סגירת התיק נדרש התובע להכריע 

לשמר מידע שהוא בעל חשיבות לגורמי אכיפת החוק לש� , בי� השאר, ותיעוד� במרש� המשטרתי נועדו

על , ע� זאת תיעוד עילות הסגירה טומ� בחובו השלכות הרות גורל על חייו של אד�. ביצוע תפקיד�

חר� ל סוגיה זו וחר� חשיבותה ש. בעיני עצמו ובתפיסת הציבור אותו, על שמו הטוב ועל כבודו, פרנסתו

ומאמר זה יציע התבוננות , נפיצותה טר� נער� דיו� מקי� בנושא בספרות או בפסיקה הישראלית

במאמר זה ד� המחבר בשאלת נחיצות� והצדקת� של עילות הסגירה תו� . ביקורתית ראשונית בסוגיה זו

 הגופי�לת� התקינה של האינטרס הציבורי בפעו: בחינת האיזו� הנדרש בי� האינטרסי� הסותרי� בסוגיה

חר� ההשלכות הפוגעניות של . האמוני� על אכיפת החוק אל מול זכויותיו של הפרט לכבוד ולש� טוב

 ועל , צרי� להתבטל מפני האינטרסי� של הפרטאינועילות הסגירה טוע� המחבר כי האינטרס הציבורי 

ת המחבר מציע הסדר חדש ע� זא. כ� נית� וצרי� לשיטתו לשמר את הרישו� בדבר עילות הסגירה

בסוגיה זו אשר נועד לצמצ� עד למינימו� הדרוש את הפגיעה בזכויות הפרט ובו בזמ� לאפשר להגשי� 

במרכזו של המאמר מתמקד המחבר בעילת הסגירה של . את האינטרסי� הציבוריי� בצורה טובה יותר

 בהיבטי� החוקתיי� של עילת לאחר עיו�". חוסר אשמה"ובהבחנה בינה לבי� העילה של " חוסר ראיות"

הזכות להלי� , הזכות לש� טוב, בי� השאר מתו� פרספקטיבה של חזקת החפות, הסגירה של חוסר ראיות

חוסר "ביסוד ההבחנה בי� עילת הסגירה של שמציע המחבר לשנות את המבח� הראייתי , הוג� ועוד

הדורש ר� ראייתי של , ג כיו�ולאמ� מבח� מחמיר מזה הנהו" חוסר אשמה"לבי� העילה של " ראיות

על בסיס תובנות המאמר קורא המחבר . לצור� סגירת התיק מחוסר ראיות" חשד ממשי לאשמה"

  .למחוקק לתת דעתו לסוגיה זו ולהסדירה בחוק

 
ר יניב ואקי הוא מנהל מחלקת עררי� בפרקליטות המדינה ומרצה בפקולטה למשפטי� של אוניברסיטת "ד   *

נהל ובפקולטה למשפטי� במרכז ימכללה למבבבית הספר למשפטי� של המסלול האקדמי , איל��בר
 אלי ד"עו, )ענייני� פליליי�(אני מבקש להודות למשנה לפרקליט המדינה . ג��למשפט ועסקי� ברמת

' לפרופ, אייל�אור� גזל' לפרופ, יור� רבי�' לפרופ, ר אוהד גורדו�"לשופט ד, לשופט בני שגיא, אברבנאל
כול� יבואו . ד יפעת רווה על הערותיה� המחכימות והמועילות"לזר ולעו�ר רותי לבנשטיי�"לד, רות קנאי

 .העמדות המובאות במאמר מבטאות את עמדתו הפרטית של המחבר. על הברכה
 ).1996 (54, 50) 3(ד נ"פ, היוע� המשפטי לממשלה' קבלרו נ �4539/92 "דבריו של השופט זמיר בבג  1
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  ; חוסר אשמה. 3; חוסר ראיות. 2; כללי. 1 ; הדי� הנוהג–עילות לסגירת תיק פלילי . ב. מבוא. א

  . סגירה בהסדר. 6; עדר עניי� לציבוריה. 5 ;"חוסר אשמה"לבי� " איותחוסר ר"ההבחנה בי�  .4

  . ההשלכות הנובעות מעילות הסגירה. ד .נחיצות� של עילות הסגירה והאינטרס הציבורי בקיומ�. ג

זכות . 3; הזכות לש� טוב. 2; חזקת החפות. 1 ;"חוסר ראיות"בחינה חוקתית של עילת הסגירה . ה

הא� יש מקו� לביטול עילות . ו .עמידה בתנאי פסקת ההגבלה� אי5; לי� הוג�הזכות לה. 4; השתיקה

שינוי טיבה וגדרה של . 1 ; איזו� מחדש בי� האינטרסי� הנוגדי�–עילות לסגירת תיק פלילי . ז? הסגירה

שיו� מחדש של . 3; צמצו� השימוש במידע על תיקי� סגורי�. 2; "חוסר ראיות"עילת הסגירה של 

  .סיכו�. ח. העילות הסגיר

  מבוא  .א

.  הכרעה אשר נודעות לה השפעות כבדות משקל על חייו של אד�היאההחלטה על העמדה לדי� 

ויש בה כדי להטיל , הסמכות להחליט על העמדה לדי� או על סגירת התיק נתונה בידי התביעה הכללית

  . העילה לסגירת התיק בעניי�החלטה על סגירת התיק מחייבת בתורה הכרעה . אחריות כבדה על כתפיה

 מכריע א� 2התובע, באחת. ההחלטה בשאלת העמדה לדי� מורכבת משתי הכרעות עיקריות

על התובע להכריע , א� הוחלט לסגור את התיק, הי בשני3;להעמיד את החשוד לדי� או לסגור את התיק

, ירת התיק עילת סגבעניי�ובכלל זה ההכרעה ,  הכרעות אלה4.מהי עילת הסגירה המתאימה ביותר

בעיני עצמו , על שמו הטוב ועל כבודו, על פרנסתו, טומנות בחוב� השלכות הרות גורל על חייו של אד�

  .ובתפיסת הציבור אותו

 האיזו� המתחייב שללרבות בחינה ביקורתית , מאמר זה יציע התבוננות ביקורתית על עילות הסגירה

ר עיו� מחודש בהסדרי� הנוהגי� ועיצוב� אשר תאפש, בי� הערכי� השוני� המתמודדי� בסוגיה זו

נפיצותה טר� נער� דיו� מקי� בנושא בספרות או בפסיקה חר� חר� חשיבותה של סוגיה זו ו. מחדש

  . הישראלית

 הדי� הנוהג תו� עמידה עלבפרק השני של המאמר תובא סקירה , לאחר הצגת הנושא בחלק המבוא

בפרק השלישי אדו� בשאלת נחיצות� . יקהעל ההסדרי� הקבועי� בחוק וכאלה שהתפתחו בפס

האינטרס : והצדקת� של עילות הסגירה תו� בחינת האיזו� הנדרש בי� האינטרסי� הסותרי� בסוגיה

הציבורי בפעולת� התקינה של הגורמי� האמוני� על אכיפת החוק אל מול זכויותיו של הפרט לכבוד 

בי� האינטרס הציבורי יש מקו� לאמ� נוסחת באיזו� שבי� זכויות יסוד אלה לשאני סבור . ולש� טוב

  . איזו� שונה מזו המקובלת כיו�

 
מוסמ� ג� ) פ"החסד: להל� (1982–ב"התשמ, ]נוסח משולב[א לחוק סדר הדי� הפלילי 59–59 'ס לפי  2

 .שוטר בדרגה מסוימת לסגור תיקי� מסוימי� ובעילות מסוימות
על כ� ראו פירוט בהמש� (הסדר מותנה , כגו� העמדה לדי� משמעתי,  חלופיתאו להפנותו לדר� טיפול  3

 . ב"וכיו) המאמר
 אבל כ� או כ� מתקבלות בו שתי הכרעות ,כמוב� במרבית המקרי� יהיה מדובר בתהלי� מחשבתי אחד  4

 .נפרדות
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 קיומ� ותיעוד� של עילות הסגירה שלבפרק הרביעי אסקור את ההשלכות הישירות והעקיפות 

במרש� המשטרתי ואעמוד על פוטנציאל הנזק העלול להיגר� לפרט בעקבותיה� בשלל היבטי� 

  .בקניינו ובפרנסתו ועוד,  הטובובכלל זה בכבודו ובשמו, יסודיי�

בי� השאר מתו� , פרק החמישי יעסוק בהיבטי� החוקתיי� של עילת הסגירה של חוסר ראיותה

כ� אערו� דיו� . פרספקטיבה של חזקת החפות והתפיסות הנורמטיביות הנגזרות ממנה בעניי� זה

ור� בעיו� מחודש בהסדר בשאלת חוקתיותה של עילת הסגירה ואנסה להראות כי בחינה זו מובילה לצ

עקרונות חוקתיי� מקובלי� ואציע הסדר סותר אראה כי ההסדר הקיי� . הנוהג ובדבר הצור� בשינויו

  . טיב לקיי� את חוקי היסוד ולהגשי� את העקרונות הגלומי� בה�יחדש אשר י

 חר� ההשלכות הפוגעניות של. הפרק השישי יעסוק בשאלה א� יש מקו� לביטול עילות הסגירה

 ועל כ� נית� , צרי� להתבטל מפני האינטרסי� של הפרטאינועילות הסגירה אטע� כי האינטרס הציבורי 

ע� זאת אציע לשנות את נקודת האיזו� בי� האינטרסי� . וצרי� לשמר את הרישו� בדבר עילות הסגירה

 ובו בזמ�  שיהיה בהסדר החדש לצמצ� עד למינימו� הדרוש את הפגיעה בזכויות הפרטבאופ�הנוגדי� 

  . לאפשר להגשי� את האינטרסי� הציבוריי� בצורה טובה יותר

בפרק השביעי אציע לעיי� מחדש בטיב� ובגדר� של עילות הסגירה תו� התמקדות בעילת הסגירה 

במרכזו של פרק זה אנסה להציע ולהצדיק מבח� ראייתי שונה להבחנה שבי� עילה זו ". מחוסר ראיות"

אבקש להניח תשתית עיונית , בנוס�. מבח� מחמיר מזה הנהוג כיו�, "מהחוסר אש"לבי� העילה של 

לצד שינוי בהיק� " חוסר ראיות"ונורמטיבית לשינוי הנדרש בהגדרתה ובתיחומה של עילת הסגירה של 

 שיבטאו טוב יותר את כ�לסיו� פרק זה אציע לשנות את שמ� של העילות . השימוש והפרסו� שנית� לה

  . ד�ביסושסיבת הסגירה 

על בסיס תובנות המאמר אטע� כי יש מקו� לשקול את שינוי פניו של ההסדר הישראלי הנוכחי 

  .ולהסדיר הנושא בחקיקה ראשית של הכנסת

   הדי� הנוהג–עילות לסגירת תיק פלילי   .ב

 כללי  .1

קובע את התנאי� הנדרשי� לצור� , "העמדה לדי� וסגירת תיק"שכותרתו , פ"חסדל) א(62סעי� 

  :ו של אד� לדי� פליליהעמדת

, ראה תובע שהועבר אליו חומר החקירה שהראיות מספיקות לאישו� אד� פלוני"

  ".זולת א� היה סבור שאי� במשפט עניי� לציבור, יעמידו לדי�

ראיות : "לצור� ההחלטה על העמדה לדי� נדרשי� שני יסודות מצטברי�,  לשונו של סעי� זהלפי

  ". ורעניי� לציב"ו" מספיקות לאישו�
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חוסר : " עולה כי קיימות שלוש עילות לסגירת תיק5פ" לחסד64�ו) ב(62סעיפי� וממהוראה זו 

סגירה "עילת סגירה של עוד פ מוסי� "ו לחסד67סעי� ". העדר עניי� לציבור"ו" חוסר אשמה", "ראיות

   6.כאשר התיק הפלילי הופנה לאכיפה מנהלית באמצעות הסדר מותנה" בהסדר

 7 אי� היא כפופה לדיני הראיות הרגילי�לפיכ�.  החלטה מנהליתהיאילת הסגירה  עבדברההחלטה 

ראיות שאד� סביר היה סומ� .  מדובר בראיות מינהליותאלא, �וקבילות או לכללי פסלות הראיות

סדר " לבטא  והוא נועד נמו�הוא הר� הראייתי הנדרש לצור� קבלת החלטה מנהלית ללככ 8.עליה�

המשפט   ע� זאת9".עילות מערכתית על פני מניעת טעויות במקרי� אינדווידואליי�קדימויות המעדי� י

ככל .  סוג ההלי� וחומרת השלכותיולפיהמנהלי מכיר ג� בצור� בהצבת ר� ראייתי גבוה ומחמיר יותר 

ארז �ברק.  כ� יש לדרוש תשתית ראייתית גבוהה יותר,שהנזק העלול להיגר� מההחלטה חמור יותר

הדרישה להעלאת הר� הראייתי הנדרש , בעיד� החוקתי"שעל המשפט המנהלי על כ� עמדה בספרה 

לצור� קבלת החלטות הפוגעות בזכויות יסוד עשויה להיחשב כחלק בלתי נפרד מ� ההגנה החוקתית על 

 עילת הסגירה נגד חשוד כרוכה בדברנדמה כי לא יכולה להיות מחלוקת כי ההחלטה  10".זכויות אלה

ועל כ� יש לדרוש שהיא תתבסס על אמת מידה ראייתית ,  בפרט ובזכויות היסוד שלובפגיעה מיוחדת

  .ר� הראייתי המנהלי הרגיל כפי שמקובל כיו�ה לפיולא , מחמירה

 הרישו� הפלילי שנותר לחשוד והמידע היאעילות הסגירה של המשמעות האופרטיבית העיקרית 

 בעל חשיבות לצור� הפעלת שיקול הדעת שהואמדובר במידע ,  כפי שיפורט בהמש�11.הגלו� בה

 
 64 'סרישת ; "היימחק רישומו מרישומי המשטר, תיק שנסגר בשל חוסר אשמה[...] ": קובע כי) ב(62 'ס  5

, משו� שאי� בחקירה או במשפט עני� לציבור, על החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדי�"קובעת כי 
 [...]".רשאי המתלונ� לערור , שלא נמצאו ראיות מספיקות או שנקבע שאי� אשמה

ת אחרת רשו; עבריי� לא נודע; כגו� התיישנות העברה, א� כי הלכה למעשה יש עילות סגירה נוספות  6
לרשימת העילות המלאה ראו פקודת המטה . ואול� מאמר זה לא יעסוק בעילות אלה. מוסמכת לחקור ועוד

 .8' בעמ,  הטיפול בתלונה ובתיק חקירה14.01.01' הארצי מס
 ).2010 (444כר� א  משפט מינהליארז �דפנה ברק  7
 .446' בעמ, ש�  8
 .447' בעמ, ש�  9

 .448' בעמ, ש�  10
 1981–א"תשמה, חוק המרש� הפלילי ותקנת השבי�. � משטרתי בשונה מרישו� פלילימדובר ברישו  11

מסדיר את הנושא ומבחי� לעניי� הרישו� בי� שני סוגי� של מאגרי מידע המנוהלי� ) חוק המרש�: להל�(
מרש� פלילי ובו פרטי רישו� : "[...] לחוק המרש�) א(1כקבוע בסעי� (מרש� פלילי ,  האחד:משטרהב

מרש� משטרתי אשר , והשני, ")2 כל אד� שניתנה לגביו הרשעה או החלטה אחרת כאמור בסעי� לעניי�
מקור סמכותה של המשטרה לנהל ". לצרכיה] למשטרה[רישומי� אחרי� הדרושי� לה ] ...["כולל 

 �תיקי� של רישו� על כ� לדוגמה נוס� . לחוק המרש�) ג(1רישומי� הדרושי� לה לצרכיה הוא בסעי
תיקי� שעוכבו בה� ההליכי� ; )תיקי� הממתיני� לבירור די�(ד " תיקי מבשל קיימי� רישומי� ,סגורי�

חוק המרש� הפלילי , לה� המשטרה רשאית למסור מידע מסוג זהש הגופי�ציו� מ לבדיודגש כי . ועוד
ג� סמכות החנינה המצויה בידי נשיא המדינה , כ�.  רישומי� אלהבדבראינו קובע הוראות נוספות 

ראו די� וחשבו� . ומאפשרת קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה אינה חלה על הרישומי� המשטרתיי�
מאי , רות קנאי' בראשותה של פרופ (1981–א"התשמ, הוועדה לבחינת חוק המרש� הפלילי ותקנת השבי�

 .2.ז בפרק הצעות לשינויו ראו להל�ללדיו� מפורט יותר בהסדר הקיי� ו). דוח ועדת קנאי: להל�) (2010
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אול� אי� בחוק מבחני� או קריטריוני� לקביעת עילת .  בתיקי� עתידיי� של אותו חשוד12המנהלי

 גדרה של כל אחת עלכ� ג� אי� כל הסבר . ואלו נתוני� לשיקול דעתה של התביעה, הסגירה המתאימה

דבר עילת הסגירה אטע� כי החוק בשל חשיבותה של ההכרעה ב. המבח� לקביעתהעל מהעילות ו

והנחיות התביעה הכללית בתור� צריכי� לכלול אמות מידה אשר ייבנו וינחו את שיקול דעתה של 

  .התביעה בשאלת עילת הסגירה

 חוסר ראיות   .2

דרישה זו נועדה . תנאי הכרחי להעמדה לדי� הוא תשתית ראייתית מספקת אשר בכוחה להניב הרשעה

ל הלי� סרק שעלול להביא לפגיעה אנושה בצדדי� המעורבי� בו וכ� לפגיעה להבטיח כי לא ינוה

  . במעמדו של ההלי� הפלילי ובאמו� שהציבור רוחש לו ולמערכת אכיפת החוק

קיומה של דרישה ראייתית ואינו קובע במפורש את הר� הראייתי להמחוקק מסתפק בהפניה כללית 

". סיכוי סביר להרשעה" ר� ראייתי של הואיטתנו  המבח� המקובל בש13.הנדרש לצור� העמדה לדי�

 העמדה לדי� תתאפשר רק כאשר סיכויי 14,א� שטיבו ומידתו של ר� ראייתי זה טר� הובהרו עד תו�

 וכי ,כשההערכה היא כי אי� די ראיות לצור� העמדה לדי�. ממשיי� ומציאותיי�, ההרשעה ה� סבירי�

חוסר ראיות וזאת במידה ובכל זאת ישנה תשתית ראייתית  על התיק להיסגר מ,אי� סיכוי סביר להרשעה

   .מינימלית המותירה ספק בחפותו של החשוד

 חוסר אשמה  .3

ראיות מספקות לצור� העמדה לדי� והראיות הקיימות בתיק דלות ביותר  עדריהתיק נסגר בשל הא� 

התיק ייסגר , "שודספק סביר בחפותו של הח"ואי� בכוח� א� לחצות את הר� הראייתי המינימלי של 

יוצא אפוא כי תיק ייסגר מחוסר אשמה כל אימת שהראיות הקיימות בתיק מצביעות ". חוסר אשמה"מ

נותר א� . אי� בכוח� של הראיות הקיימות להטיל ספק סביר בחפותוכאשר או , על חפותו של החשוד

  ".מחוסר ראיות"על התיק להיסגר , ספק בחפותו של החשוד

 "חוסר אשמה"לבי� " סר ראיותחו"ההבחנה בי�   .4

או " חוסר אשמה: "היבט הראייתי יכולה להיעשות באחת משתי עילותמ� ה תיק תסגיר, כאמור לעיל

שבקצהו האחד חפות ובקצהו האחר , כל אחת מה� מייצגת נקודה שונה על ציר האשמה". חוסר ראיות"

  .אשמה

 
 שכ� , תיקי� סגורי� להשפיע על שיקול דעתו של בית המשפטשלאי� בכוחו של הרישו� , פי חוק על, כיו�  12

 רשימת הגופי� הזכאית להיחש� �בית המשפט אינו מנוי ע,  חוק המרש� הפלילי בנוסחו דהיו�לפי
 . 88ש "להל� בה, ע� זאת ראו הצעה להוספת בתי המשפט לרשימת הזכאי�. למידע זה

 ".שהראיות מספיקות לאישו�"החוק נוקט לשו� סתומה ומסתפק בדרישה , פ" לחסד62 'כקבוע בס  13
) 4(ד לז"פ, היוע� המשפטי לממשלה' בארי נ �650/82 "לדיו� בטיבו של ר� ראייתי זה ראו לדוגמה בג  14

 ). 2008 (550) 3(ד סב"פ, היוע� המשפטי לממשלה' נ) 'א(פלונית  �5699/07 "בג; )1983 (216, 108
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 ובשונה מיתר ,ות אחרת לאשמהכל אחת מגלמת סביר. רבהלהבחנה שבי� שתי העילות חשיבות 

   15.אינה מוצאת את דרכה לרישו� הפלילי" חוסר אשמה"רק העילה בדבר , העילות

מחמיר יותר כלפי החשוד " חוסר אשמה"נדמה לכאורה כי בעבר היה המבח� לסגירת תיק בעילת 

 ע� ."ותחוסר ראי"כדי להוביל לסגירת תיק בעילה של " שמ� ראיות לביצוע העבירה"וקבע כי די ב

ונקבע כי יש לסגור תיק  ,"חוסר אשמה" שונה המבח� לסגירת תיק בעילת 16קבלרו �"זאת בעקבות בג

ספק סביר בחפותו "כל עוד אי� בכ� כדי להותיר , "שמ� של ראיה"בעילה של חוסר אשמה ג� א� נותר 

   17".של החשוד

י� שבה� ייסגרו תיקי� להרחיב את קשת המקר, כ� נראה, נועד" ספק סביר בחפות"מבח� זה של 

מדובר במבח� המתמקד בבחינת איכות� של הראיות , בשונה מהמבח� שהיה נהוג בעבר. מחוסר אשמה

   18.ואשר אינו מאפשר להסתפק א� בבדיקת קיומ�

 עילת הסגירה בדברההחלטה ,  ההחלטה על סגירת התיק נעוצה בנימוק ראייתיאשריוצא אפוא כי כ

שאלת קיומה של תשתית ראייתית מספקת לצור� בנדרש התובע להכריע בשלב ראשו� . שלבית�  דוהיא

עליו להכריע בדבר עילת , א� הגיע למסקנה כי אי� בתיק ראיות מספיקות להעמדה לדי�. העמדה לדי�

א� . חפותו של החשודל בשלב זה עליו לבחו� א� נותר למצער ספק סביר 19.הסגירה של התיק

חפותו של ל לא נותר כל ספק סביר א� א�. ר את התיק מחוסר ראיותעליו לסגו, התשובה על כ� חיובית

  .חוסר אשמהמעליו לסגור את התיק , החשוד

 עדר עניי� לציבור יה  .5

התנאי , כאמור בהוראת החוק". עניי� לציבור"תנאי נוס� ומצטבר להעמדה לדי� פלילי הוא קיומו של 

 נדרש ג� קיומו של עליוונוס� , להעמדה לדי�לקיומו של סיכוי סביר להרשעה הכרחי א� אי� בו די 

 
 הרישו� המשטרתי בדבר תיקי� סגורי� ראו עללהרחבה . כ� ג� לא לרישו� המשטרתי. פ"לחסד) ב(62 'ס  15

חוסר אשמה ובי� סגירה מחוסר ראיות קיבלה את מחשיבותה של ההבחנה בי� סגירת תיק . זלהל� בפרק 
חוסר 'במקו� בעילה של ' העדר אשמה'סגירת התיק בעילה של : "ית פרקליט המדינהביטויה ג� בהנחי

שלפיה יש ספק בחפותו של האד� שנחשד באותו , נועדה למנוע מראית עי�] במקרי� המתאימי�[' ראיות
, "העדר אשמה"ובעילת " חוסר ראיות" סגירת תיקי� בעילת –" דבר העשוי לגרו� לו עוול מיותר, עניי�

 1) 5(ד נ"פ, ל המשטרה"מפכ' פישלר נ �7256/95 " בג:ראו ג�. 10 'ס, 1.3 ת פרקליט המדינההנחיו
)1996.( 

 .1ש "לעיל ה, קבלרועניי�   16
ראו " מעבר לספק סביר"מתו� פרספקטיבה של ר� ההוכחה הפלילי של " הספק הסביר"לדיו� במהותו של   17

: סבירותו של ספק"יניב ואקי ; )2013 (גמישות ההוכחה בדי� הישראלי: ק סבירמעבר לספיניב ואקי 
  ).2007 (347) 2( מטהפרקליט" עיוני� בדי� הפוזיטיבי והצעה לקראת מודל נורמטיבי חדש

וע� , של ראיהאפשר בהחלט לתאר מקרי� שיש בה� שמ� , אכ�: "55' בעמ, 1ש "לעיל ה, קבלרועניי�   18
אי� זה ראוי שהמשטרה או , במשקל הראיה ובכל נסיבות המקרה, בהתחשב במהות הראיה, זאת

כשהוא נרש� בתיק , חשד כזה. הפרקליטות יסתמכו על שמ� זה כדי להשאיר על כנו כת� של חשד באד�
ספיקה כדי ג� א� אי� היא מ, ראוי לו שיהיה נתמ� בראיה שיש בה ממש, שחור על גבי לב�, החקירה

לפיכ� יש הצדקה לרשו� [...]. ראיה כזאת צריכה לעמוד במבח� הראיה המינהלית . אישו��להגיש כתב
רק א� הראיות הקיימות משאירות ספק סביר ) 'מחוסר אשמה'ולא (' מחוסר ראיות'בתיק שהוא נסגר 

 ".בחפותו של החשוד
 . מתקבלות בו שתי הכרעות נפרדותו�מכל מק ,מדובר בתהלי� מחשבתי אחדשייתכ� , 4ש "כאמור בה  19
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יוצא אפוא כי ייתכנו מקרי� שבה� למרות קיומה של תשתית ראייתית מספקת יוחלט ". עניי� לציבור"

  ".עניי� לציבור"א� ייקבע כי אי� במשפט , לסגור את התיק

מדה לדי� לצור� הע" עניי� לציבור"מרבית שיטות המשפט המודרניות מכירות בקיומו של תנאי ה

היק� שיקול הדעת בהפעלתו ושאלת תחולתו אינ� ,  א� כי הגדרתו של אותו תנאי20,במקרי� מסוימי�

 נקבע בחוק 1958ורק בשנת , לזה ג� בשיטה הישראלית נודעו תמורות בקשר 21. בשיטות השונותזהי�

  22. לדי�על העמדהכתנאי להחלטה ולהתחשב בו אינטרס הציבורי את הכי יש לשקול 

 והיא נתונה לתובע במסגרת ,היא נורמטיבית" עניי� לציבור"עדרו של יעה בדבר קיומו או הההכר

אי� עסקינ� במידת ההתעניינות . תנאי זה עניינו בבחינת טובת הציבור. העמדה לדי�ההחלטתו בשאלת 

גרמו ישמגלה הציבור בשאלת ההעמדה לדי� אלא בהכרעה ערכית המאזנת בי� התועלת לנזק שי

העמדה לדי� בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה ובהתייחס לערכי� החברתיי� � הציבורי מאילאינטרס

 התביעה סבורה כי התועלת שתצמח אשרעניי� לציבור בהעמדה לדי� קיי� כ. הרלוונטיי� לאותו מקרה

מכא� . רבה מהנזק שייגר� לה�, מהעמדה לדי� לערכי� ולעקרונות שהמשפט הפלילי מג� עליה�

מחוסר עניי� לציבור כאשר הנזק הצפוי מההעמדה לדי� עולה על התועלת שעשויה שהתיק ייסגר 

נקודת המוצא בעניי� זה היא שיש עניי� לציבור בהעמדה לדי� בגי� כל הפרה של איסור . לצמוח מכ�

  23.א� שיקולי� שוני� עשויי� להטות את הכ� כנגד העמדה לדי�, פלילי

ובה� חומרת העברה ונסיבות , רב של שיקולי� רבהנגזרת מאיזו� ע, מדובר בהכרעה מורכבת

, נסיבותיו האישיות של החשוד; חלו� הזמ� מעת ביצוע העברה; שכיחות העברה ונפיצותה; ביצועה

האינטרסי� החברתיי� ; הנסיבות האישיות של נפגע העברה; ובכלל זה עברו הפלילי ואורח חייו

לרבות כוח , המשפט סדיי� של התביעה ושל בתישיקולי� מו; שעלולי� להיפגע מההעמדה לדי� פלילי

מחסור בזמ� שיפוטי וקביעת סדרי עדיפויות , האד� והמשאבי� המוגבלי� העומדי� לרשות התביעה

   24.והקצאה יעילה של משאבי� לטיפול בעבריינות בכללותה

 
ש� חל , בניגוד לשיטת המשפט הקונטיננטלית, אמריקנית�האנגלולרוב אלה המזוהות ע� שיטת המשפט   20

 התנאי הראייתי א� ,לפיו אי� לתביעה כל שיקול דעת בשאלת העמדה לדי�ש ,"עקרו� החוקיות"ככלל 
ע� זאת ג� . והמקורות המובאי� ש�) 2008( 91–90, 58 אכיפה סלקטיביתראו מיכל טמיר . מתקיי�

קרו� יכ� לדוגמה בגרמניה ע. החלתו באופ� גור�� ואי" עקרו� החוקיות"במדינות אלה נית� למצוא כרסו� ב
 .ש�. זה חל רק בנוגע לעברות חמורות

 .THE CODE FOR CROWN PROSECUTORS par 4.4 (7th ed :ראו לדוגמה את הקוד של התביעה באנגליה  21
כ� ראו רות גביזו� . CODE ON THE DECISION TO PROSECUTE, par 4.1 (2000), רזי'ובמדינת ניו ג (2013
 ).1991 (197 הסמכות לעכב הליכי� פליליי� ולחדש�: דעת מינהלי באכיפת החוק�שיקול

 ראו "זוטי דברי�"להכרעה מזכה בגי� הסייג של " העדר עניי� לציבור"על ההקבלה בי� עילת הסגירה של   22
 ).2014מהדורה שלישית  (964–963 ,947–943 כר� ב דיני עונשי�יור� רבי� ויניב ואקי 

היא העמדה , לנוכח ראיות המספיקות לאישו�, פ הקובע כי בררת המחדל" לחסד62 'סראו ג� נוסחו של   23
 .הסייג לכ� הוא שהתובע סבור שאי� במשפט עניי� לציבור. לדי�

 הנחיות פרקליט המדינה" שיקולי� לסגירת תיק בשל העדר עניי� לציבור"ראו לפירוט השיקולי� השוני�   24
שבה� עמד בית המשפט העליו� על כ� שאי� מדובר בעניי� , האלההדי�  כ� ראו את פסקי). ג"התשס (1.1

המבוססת על שיקולי תועלת מול נזק לאינטרס , אלא על הכרעה ערכית, שמעורר התיק בעיני הציבור
� "בג; )1990 (511–509, 485) 2(ד מד"פ, היוע� המשפטי לממשלה' גנור נ �935/89 "בג: הציבורי

היוע� ' שלנגר נ �588/94 "בג; )2003 (56, 49) 6(ד נז"פ, היוע� המשפטי לממשלה' נמרודי נ 1689/02
 ).1994 (111, 40) 3(ד מח"פ, המשפטי לממשלה
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ובכלל זה להביא בחשבו� לא רק את , לצור� ההכרעה האמורה יש לאז� בי� השיקולי� השוני�

 של ההלי� הפלילי אל מול חסרונותיו אלא ג� את התועלת שתצמח מפנייה אל האפיק יתרונותיו

מצא כי יעדר עניי� לציבור כאשר יי תיק ייסגר מה25.הפלילי לעומת תועלת שתופק מדר� טיפול חלופית

  ).א� בכלל(פניה אמצעי אכיפה אחרי�   ויש להעדי� על,העמדה לדי� פלילי אינה מידתית

 ה בהסדרסגיר  .6

 תיקו� זה לפי 26.חלופי למנגנו� הפלילי המקובל, פ מעניק כלי אכיפה מנהלי" לחסד66' תיקו� מס
לאחר , "סגירה בהסדר" נתונה הסמכות בידי התובע לסגור תיק חקירה נגד חשוד בעילה של ,לחוק

וות את  והוא הסכי� להודות בעובדות המה,שנמצא כי יש די ראיות לצור� העמדתו לדי� של החשוד
   27.העברה המיוחסת לו ולקיי� את התנאי� אשר סוכמו בי� הצדדי�

נוס� על סגירת תיק מצד אחד או (שבידי התביעה בכלי נוס� " ארגז הכלי�"החוק נועד לגוו� את 
אשר יאפשר מת� מענה מידתי וראוי בעברות מסוימות ובנסיבות , )האחר הצדהעמדה לדי� מ� 

טובה יותר בי� חומרת העברה וכלל נסיבותיה לבי� התגובה החברתית כ� תתאפשר הלימה ו, מסוימות
סגירת התיק , במקרי� המתאימי�, ההסדר המותנהיאפשר  ,בי� יתר תכליותיו. הננקטת כלפי העבריי�

ובכלל , על כל המשמעויות הנלוות לכ�, נגד החשוד ללא הגשת כתב אישו� וניהול הלי� בבית משפט
  . להרשעה פלילית הימנעות מהכת� הנלווהזה 

העמדה לדי� ל מספקאי� עניי� :  קרי, הוא גבולי בה�מדובר בתיקי� שהעניי� לציבור בהעמדה לדי�
אלא שלאחר שקובעי� לחשוד . מצד שני  עניי� לציבור שמונע את סגירת התיקדימצד אחד א� יש 

ועט שעוד נותר העניי� הציבורי המ" נעל�", ובהנחה שיעמוד בה�, תנאי� שוני� בהסדר המותנה
יקבעו בו הופכי� את המקרה יזאת אומרת שראוי להפעיל הסדר מותנה כאשר התנאי� ש. להעמדה לדי�

  .לכזה שלגביו אי� עוד עניי� לציבור בהעמדה לדי�

 נחיצות� של עילות הסגירה והאינטרס הציבורי בקיומ� .ג

 יש בה� כדי להעביר מסר 28.התיק הסיבות אשר הובילו לסגירת על אוצרות בתוכ� מידע הסגירהעילות 

מידע זה חיוני לצור� פועל� של רשויות , בנוס�. למתלונ� ולציבור כולו מדוע נסגר התיק, לחשוד

  . אכיפת החוק והוא מאפשר את תפקוד� התקי�

 
התנועה למע� איכות  �3087/99 "בג; דינו של השופט לוי  לפסק38–37 'פס, 14ש "לעיל ה, פלוניתפרשת   25

 ).2002 (419, 414) 1(ד נד"פ, היוע� המשפטי לממשלה' השלטו� בישראל נ
אשר עניינו סגירת תיק בהסדר , 1982–ב"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק סדר הדי� הפלילי 66' תיקו� מס  26

 .�2.8.2012 התקבל בכנסת ביו� התיקו. מותנה
יחד ע� התוספת  ,1982–ב"התשמ, ]נוסח משולב[ג לחוק סדר הדי� הפלילי 67 'רשימת התנאי� מנויה בס  27

שיקו� , תכנית פיקוח, פיצוי לנפגע עברה, תשלו� לאוצר המדינה, בי� היתר,  והיא כוללת,החמישית לחוק
לפירוט מעמיק ראו מחקרו .  להימנע מביצוע עברה ועודהתחייבות, השבה בעי�, צ"או טיפול ובכלל זה של

 בבסיס היהאשר , )2006 (125 ל עיוני משפט"  הצעה להלי� חדש–ענישה �הסדרי"אייל �של אור� גזל
 .ל"היזמה לחקיקת ההסדר הנ

משמיעה לנו כי לדעת התביעה היו די ראיות בתיק לצור� " חוסר עניי� לציבור"כ� עילת סגירה של   28
 .תועלתה רב מ� שבנסיבות העניי� הייתה העמדה לדי� מביאה לנזק משו� א� התיק נסגר , לדי�העמדתו
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קיומ� של עילות הסגירה ותיעוד� במרש� המשטרתי נועדו לשמר מידע שהוא בעל חשיבות לגופי� 

 מידע אשר בכוחו לסייע לה� במלאכת� , לש� ביצוע תפקיד� באכיפת החוקהזכאי� לשקול אותו

עתידיי� ביתר יעילות ועל בסיס מידע רחב ולאפשר לה� להפעיל את שיקול דעת� בטיפול� בתיקי� 

 מסייעות למערכת אכיפת החוק , המתירות את תיעוד המידע,הוראות אלה.  הנדו�הפרטיותר על 

  .הגנה על הציבורבתפקידיה במיגור הפשיעה וב

 את דבר ובה�, על הרשות לשקול את מכלול השיקולי� הרלוונטיי�, בהפעילה את שיקול דעתה

בו ש לדוגמה מקרה וטל. הסיבות שהביאו לסגירת�את שנסגרו בעבר ו דקיומ� של תיקי� נגד החשו

וסר עניי� נית� להניח כי במקרה הראשו� ייסגר התיק נגדו מח. אד� חוזר ומבצע עברות מינוריות

עובדת קיומ� של תיקי� סגורי� קודמי� , ואול� בהמש� וככל שיתמיד בביצוע אות� עברות, לציבור

ג� ,  לזה בדומה29.ה שיקול בעד העמדתו לדי� בתיק החדש כמו ג� בתיקי� הקודמי� שנסגרויתה

 ,רצידיביז�ות אינדיקציה לאורח חייו של החשוד ולהעיד על יתיקי� שנסגרו מחוסר ראיות עשויי� לה

  . לשמש שיקול בשאלת העמדתו לדי� של החשודיש כדיה� ב ג� ,נטיי�וווככל שה� רל
דוגמה זו ממחישה את הצור� ברישומ� של התיקי� הסגורי� במרש� המשטרתי ג� בשל כ� שיש 

 התיק שנסגר ולשקול מחדש את העמדתו בדברברישו� כדי לאפשר לתביעה לחזור ולעיי� בהחלטתה 
 המשי� וביצע עברות נוספות כמו בדוגמה שלעיל או מסיבות שהוא בי�,  באותו תיקשודהחלדי� של 

 לשמש שיקול להעמדה לדי� בתיקי� יכולהתיק הסגור , בנוס�. אחרות כגו� שהתגלו ראיות חדשות
  . מאוחרי� לו שנפתחו נגד החשוד

. ת לכשירות לתפקידעילות הסגירה נועדו ג� להקל על רשויות מסוימות בהחלטות הנוגעו, בנוס�
והוא נועד לאפשר לגופי� מסוימי� לקבל החלטה הנוגעת להעסקתו של , צור� זה הוא בעיקרו מעשי

בתיק עצמו  עילת הסגירה מבלי שאלה יזדקקו לעיי� בדבראד� בתפקיד מסוי� על בסיס ההכרעה 
  .ולבחו� את הראיות בעצמ�

 ההשלכות הנובעות מעילות הסגירה  .ד

למעט תיקי� שנסגרו מחוסר , שכ� תיקי� סגורי�,  על האד�לא מבוטלות יש השלכות הסגירהלעילות 
 ניתנה הרשות לעיי� במרש� 30 ולגופי� מסוימי�,מתועדי� ונשמרי� במרש� המשטרתי, אשמה

  . ולעשות בו שימוש
 הוהרישו� לגבי, השלכה על שמו הטוב של החשוד" מחוסר ראיות"לתוצאותיה של עילת הסגירה 

משאירה ספק  [...] 'מחוסר ראיות'סגירת התיק , שכ� "31".סטיגמה על בעל הרישו�[...] מטיל "
מחיקתו מ� המרש� , ובניגוד להרשעות של ממש, הוא תלוי כחטוטרת על גבו[...] בחפותו של החשוד 

 
) 2(ד יח"פ, שר המשפטי�' כה� נ 57/64 �"לסמכותה של התביעה לפתוח מחדש תיקי� סגורי� ראו בג  29

 6781/96 �"בג; )1987 (218) 3(ד מא"פ, היוע� המשפטי לממשלה' דות� נ �844/86 "בג; )1964 (396
 ).1996 (808, 793) 4(ד נ"פ, לממשלה היוע� המשפטי' אולמרט נ

 .1981–א"תשמה, המנויי� בתוספת השלישית לחוק המרש� הפלילי ותקנת השבי�  30
 .15 ש"לעיל ה, פישלרעניי�   31
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קיומו של תיק סגור . אינה מוסדרת בחוק כי א� נמצאת בשיקול דעת המשטרה אשר מנהלת את המרש�
   32".המשטרה פוגע אפוא בשמו הטוב של אד�במרש� 

יש כדי להטיל כת� פלילי על החשוד " העדר עניי� לציבור"של ג� בעילת הסגירה , לכ� בדומה

באשר הוא נתפס בעיני הציבור כמי שביצע את העברה א� חמק , עבריי�סטיגמה של ולהכתימו ב

 המוטל על רשויות אכיפת החוק ועל כגו� העומס, מהעמדתו לדי� בשל שלל נסיבות שאינ� קשורות בו

  .מערכת בתי המשפט

עלולות להיות תוצאות קשות ) לאחר סגירת התיק(להותרת הרישו� המשטרתי של עילות הסגירה 

הפגיעה בשמו הטוב של הפרט עלולה . בדומה לעתי� לאלה של הענישה הפלילית, והשלכות הרסניות

יש ברישו� כדי לגרו� .  להתמנות לתפקידי� שוני�ובאפשרויותיולפגוע ג� באפשרויות הפרנסה שלו 

 יתרה לרישו� זה נודעת לבעלי תפקידי� משמעות 33.לפגיעה במשרתו של אד� ולשבור את מטה לחמו

) סוהרי�ושוטרי� , תובעי�, שופטי�(כגו� אנשי מערכת אכיפת החוק , בעיקר במגזר הציבורי, מסוימי�

ית מועמדותו של אד� למשרה ציבורית או להביא להפסקת היא עלולה לשמש עילה לדחי. ואנשי ציבור

  . כהונתו בתפקיד מסוי�
ה� .  ובראש� לפגיעה בכבודו34,הפרטעילות הסגירה פוגעות בזכויותיו החוקתיות של , בנוס�

  .עומדות בסתירה לזכותו לחפות ומתייגות את האזרח בסטיגמה של עבריי�
יש בו כדי לפגוע . � ועל תפיסת האד� את עצמורישו� פלילי משלי� על תפיסת הציבור את האד

 עילת הסגירה עלכאשר נלווית לרישו� . בכבודו ובביטחונו העצמי בעיני עצמו ובעיני הסובבי� אותו
מטבע , הנלוות לה,  יש בה כדי לפגוע בהשפעה החברתית והציבורית של אותו אד�,תהודה תקשורתית

יוצא אפוא כי הרישו� של עילות . המקצועי והחברתי, השלכות על משרתו ועל מצבו הכלכלי, הדברי�
  .נושא צביו� עונשי במהותו ג� א� מדובר בענישה שאינה פורמלית, ג� א� לא נועד לכ�, הסגירה

  "חוסר ראיות"בחינה חוקתית של עילת הסגירה   .ה

ראה כפי שנ.  קושי מבחינה חוקתיתי�ותיחומה מעורר" חוסר ראיות"קיומה של עילת הסגירה של 
  . של הפרטחוקתיותההמצב הקיי� כיו� בקשר לעילת הסגירה פוגע שלא כדי� בזכויות , להל�

  חזקת החפות  .1

חזקה זו היא עקרו� יסוד . חזקת החפות קובעת כי אד� נחשב ח� מפשע כל עוד לא הורשע בדי�
 האד� כבוד: יסוד�ע� חקיקת חוק. המוכר בשיטות המשפט של מרבית מדינות העול�, אוניברסלי

 חזקת החפות קובעת כי חזקה היא שהנאש� הוא 35.וחירותו נהפכה חזקת החפות לזכות יסוד חוקתית

 
 ).30.7.2006 ,פורס� בנבו ( של השופט עדיאל לפסק דינו14 'פס, משטרת ישראל' פריד נ �10271/02 "בג  32
פגיעה במשרתו של אד� "על ההשלכות הקשות הנובעות מפגיעה במשרתו של אד� ראו רינת קיטאי   33

 ).2002 (107 ה עלי משפט" בשירות הציבורי בשל חשד לביצועה של עבירה פלילית
 . הראו פירוט להל� בפרק  34
אשר מציי� שזכות זו , )1999 (12, 11 כב עיוני משפט" ת החפותההגנה החוקתית על חזק"ראו ד� ביי�   35

הקונסטיטוציונליזציה של מערכת המשפט "אהר� ברק ; נגזרת ה� מהזכות לכבוד ה� מהזכות לחירות
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כל אד� נחשב ח� מפשע כל עוד לא נקבעה אשמתו , היינו. ח� מפשע כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר
  . בבית משפט מוסמ�

 לה כיו� פוגעת בחזקת עילת הסגירה של חוסר ראיות לפי המבח� הראייתי הנדרש, כפי שאראה

כפי , התיק" סגירת"ההשלכות הפוגעניות של הותרת הרישו� המשטרתי אחרי , לטענתי. החפות

הלי� שנודעות לו השלכות .  מצדיקות להחיל את חזקת החפות ג� בהלי� מנהלי זה,שתוארו לעיל

. ת הנגזרות מכ�ה� מבחינת התיוג והסטיגמה ה� מבחינת הסנקציו, דומות לאלה של הענישה הפלילית

האשמה כזו . [...] ג� בהלי� המינהלי קיימת האשמה מצד המדינה כלפי הפרט: "כפי שהסבירה קיטאי

מעמידה מעצ� טבעה את הפרט במצב של עימות מול המדינה ויוצרת תחושות של דחייה וניכור בקרב 

  36".אד� ח� מפשערדיפה וחוסר אוני� מ,  חזקת החפות נחוצה לש� מניעת תחושת עוולהחלת. הפרט
תכליותיה של החקירה הפלילית כמו ג� יכולותיה אינ� מכוונות לבירור חפותו של אד� כי א� 

אודות חפותו  ללא בירור היא תיפסק ,אי� בחקירה כדי לבסס אשמתו של חשודכאשר . לבירור אשמתו
בי� מהתיקי�  ולכ� בר,מכוונת לבירור עילת הסגירהאינה החקירה הפלילית שמכא� ג� . של החשוד

כגו� תלונה כנגד (שדי בה� כדי לעורר ספק בחפותו של חשוד ) ולו מנהליות(הסגורי� אמנ� יש ראיות 
 או ,לאיי�אי אפשר  , ואול� כיוו� שהחקירה לא מוצתה,)ב"מידע מודיעיני נגד החשוד וכיו; החשוד
 בשל,  א� כ�37.נגדו את אותו ספק אשר ימשי� וילווה את החשוד ג� לאחר סגירת התיק כ,להפרי�

מגבלותיה של החקירה הפלילית כזירה לבירור שאלת חפותו של החשוד יכולתו של החשוד להוכיח 
  . ספק בחפותו מוגבלת למדי נותרלא את חפותו או למצער להראות כי 

 עילת בדברמשפטית �המוביל להכרעה העובדתית, יש לזכור כי הלי� הבירור הראייתי, בנוס�
.  המשטרהשאספהנו נשע� בהכרח על כל הראיות הרלוונטיות אלא רק על אלה אי, סגירת התיק

 לגזור אי אפשראינה תומכת בחפותו של החשוד , או מערכת הראיות כולה, מהעובדה שראיה מסוימת
  . עדר חפותוי הבדברבהכרח ממצא 

תו מחייב את התובע להכריע בשאלת חפו" ספק סביר בחפותו של החשוד"המבח� הראייתי של 
כאשר ספק א� ניתנו בידיו הכלי� , ולו על דר� שלילתה או הטלת ספקות בה, הפוזיטיבית של החשוד

 כי במצבי� רבי� ניקויו הפוזיטיבי והמוחלט של החשוד מכל ספק לומרכ� לדוגמה נית� . לבררה
 38.האש� האמתי באותה פרשהעל בחפותו יחייב את פענוח המקרה הפלילי תו� הצבעה על החשוד או 

ובמיוחד לחשוד הח� , לכל חשוד, א� לא בלתי אפשרית ממש, משימה זו צפויה להיות קשה מאוד
שספק א� יש בידי החשוד , סביר שתידרש השקעת משאבי� לא מעטי� במהל� כזה, מכל מקו�. מפשע
  .�לגייס

 
 )1996 (23, 5יג מחקרי משפט )" המהותי והדיוני(בעקבות חוק היסוד והשלכותיה על המשפט הפלילי 

 .")יזציה של מערכת המשפטהקונסטיטוציונל"ברק : להל�(
 המובילות למסקנה ,116–115' בעמ, וראו האסמכתאות המובאות ש�, 119' בעמ, 33ש "לעיל ה, קיטאי  36 

 . בתחולתה של חזקת החפות בהלי� המנהליככלללשיטתה כי בית המשפט העליו� הכיר 
 התביעה על השלמת חקירה לצור� בירור החליטהבה� שה נחשפתי לכמה מקרי� מניסיוני בעבודת התביע  37

 .א� מוב� שאי� בכ� כדי להעיד על הכלל,  עילת הסגירהבדבר
תיק ; )זו של המתלונ� אל מול זו של החשוד(בה� מדובר בשתי גרסאות סותרות שקולות שכגו� בתיקי�   38

" זיכוי מחמת הספק"לניתוח דומה בקשר להכרעה של  .אודות החשודעל בו קיי� מידע מודיעיני מפליל ש
 489 ספר דיויד וינר" 'מחמת הספק הסביר'לזיכוי ' מחמת הספק'בי� זיכוי "ראו יניב ואקי ומאיה רוזנשיי� 

)2009.( 
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את הנטל , הלכה למעשה,  הכתמתו של החשוד מקו� שלא הוכחה חפותו מטילה עליו,יתר על כ�
 אלא הלכה למעשה הופ� 39,כבד של הוכחת חפותו באופ� שלא רק שאינו מתיישב ע� חזקת החפותה

 � את ביטויי�המוצא, נטל כזה אינו מתיישב ע� מושכלות היסוד של המשפט הפלילי. אותה על פניה
היא זכות , ודר� כ� לשמו הטוב, לפיה זכותו של אד� לאמונה בלתי מסויגת בחפותוש ,בחזקת החפות

 תרח� ת חשוד שלא עמד בנטל ואשר לא הצליח להוכיח את חפותו פוזיטיבי40.ויה ולא מתנה בנטלקנ
  .אי אפשר יהיה לפזראותה שמעליו עננה של חשד 

החוק אינו מאפשר לחשוד לדרוש את העמדתו לדי� על מנת שיתאפשר לו להוכיח את , בנוס�
לעיתי� יהיה "ת המשפט הכיר בכ� כי  א� שבי42 או לערור על ההחלטה לסגור את התיק נגדו41חפותו

שפט את מ�כדי שתינת� לו אפשרות להוכיח בבית, אישו��זה אינטרס החשוד עצמו כי יוגש כתב
 אלא שנקבע כי ג� ההתערבות השיפוטית בהחלטות התביעה בנוגע לסגירת ,לא זו בלבד 43".חפותו

ת הנוגעות לדיות הראיות לצור�  והביקורת השיפוטית לעניי� החלטו,תיק פלילי היא מצומצמת ביותר
 דברי� דומי� נקבעו ג� לעניי� היק� ההתערבות השיפוטית בנוגע 44.העמדה לדי� מצומצמת עוד יותר

משפט �כי נטייתו של בית" עוד נקבע 45.להחלטת רשויות התביעה לעניי� העילה שבשלה ייסגר התיק
, � לדי� פלילי מחוסר ראיותשלא להתערב בהחלטת היוע� המשפטי לממשלה להימנע מלהעמיד אד

מושפעת ג� מההשלכה האפשרית של התערבות כזו על תוצאות המשפט הפלילי שיוגש בעקבות 
נופלת ברגיל בגדרו של " לעניי� זה נקבע כי החלטת התובע לסגור תיק חקירה מחוסר ראיות 46".כ�

 
חזקת החפות היא נורמטיבית ומשפטית במוב� זה שהיא אינה תלויה בנתוני� עובדתיי� בשאלת   39

 .הסתברותה של החפות
 .38ש "לעיל ה, קי ורוזנשיי�וא  40
על . וממילא ג� הכרעה של זיכוי אינה משמיעה בהכרח חפות אלא כי נותר לפחות ספק סביר באשמתו  41

 .ש�, המשמעות של זיכוי מלא אל מול זיכוי מחמת הספק ראו ואקי ורוזנשיי�
 .לפנות לתובע בבקשה מנומקת לשנות את עילת הסגירהואול� מוקנית לחשוד הזכות   42
 ).2000 (295, 289) 4(ד נד"פ, מדינת ישראל' פלוני נ 2305/00פ "דברי השופט חשי� בבש  43
 וברא�'דינו של השופט ג  לפסק26 'פס, מחלקת עררי� – פרקליטות המדינה' חיי� נ �5199/12 "בג  44

 'פס, פרקליטות המדינה' האגודה לזכות הציבור לדעת נ �8121/99 " ראו ג� בג.)13.5.2013, פורס� בנבו(
ע� זאת ג� לעניי� החלטות אשר עוסקות . )27.6.2000, פורס� בנבו (דינו של השופט ריבלי�  לפסק4

 אינהטה להתערב בה� רק לאחר שהשתכנע כי ההחלטה יהדגיש בית המשפט כי י" העניי� לציבור"בשאלת 
התנועה למע�  �5675/04 "בג ראו. בירות קיצוני או לוקה בעיוות מהותינגועה בחוסר ס, סבירה בעליל

דינו של השופט מצא   לפסק10 'פס, 199) 1(ד נט"פ, היוע� המשפטי לממשלה' איכות השלטו� בישראל נ
 ).1992 (423) 5(ד מו" פהיוע� המשפטי לממשלה' מעוז נ �3846/91 "בג; )2004(

החלטה בדבר  ה]...): "[2001 (139, 134) 3(ד נה" פ פרקליטת המדינה'אפל נ �2682/99 "ראו לדוגמה בג  45
העמדתו לדי� של מי שנגדו נערכה חקירה מצויה בגרעי� הקשה של סמכות �סגירת תיק חקירה ואי

והפסיקה הכירה בקיומו של מיתח� סבירות רחב , לפי העניי�, הפרקליטות והיוע� המשפטי לממשלה
ה לדי� או הימנעות מהעמדה לדי� ובדבר דיות הראיות לצור� העמדה בהחלטות המתקבלות בדבר העמד

[...]. משפט זה בהחלטות הניתנות במסגרת סמכות זו היא מצומצמת וקטנה בהיקפה �התערבות בית. לדי�
 עילהאלא ב, קל וחומר שכ� הוא כאשר מדובר לא בעצ� ההחלטה על העמדה לדי� או על סגירת תיק

אינו אמור להתערב ...'משפט זה אמר דברו בסוגיה שלפנינו וקבע כי הוא �בית. שבשלה ייסגר התיק
אלא א� ההחלטה הינה בלתי סבירה באופ� קיצוני או ] לעניי� העילה בעטייה נסגר תיק[דעת זה �בשיקול

 ".[...]' באופ� מהותי
התנועה למע� איכות השלטו�  ראו ג� .בינישהשופטת דינה של   לפסק31 'פס, 14ש "לעיל ה, פלוניתעניי�   46

 .השופט מצאשל   לפסק דינו10 'פס, 44ש "לעיל ה, בישראל
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מידת ריסו� "המשפט  ובביקורת על החלטה מסוג זה ינהג בית 47,"המוענק לרשויות' מתח� הכיבוד'
 והדגיש כי 49"הסגת גבול" בית המשפט ראה בהתערבות מסוג זה כלא פחות מ48".כפולה ומכופלת

מאז קו� המדינה , לפי מיטב ידיעתי, ואכ�". כמעט עד כדי אי�"מרחב ההתערבות במקרי� אלה הוא צר 
יק בשל חוסר  בהחלטות התביעה הכללית על סגירת תרק פע� אחתועד היו� התערב בית המשפט 

וא� ,  יוצא אפוא כי ג� א� סבר בית המשפט כי לו היה במקומו של התובע היה מחליט אחרת50.ראיות
אי� בכ� כדי להקי� עילה להתערבות בהחלטתו של התובע או , א� סבר שהחלטתו של התובע שגויה

  51.להצדיקה
שפט יהיה רע מזה מעול� בבית מחשוד שאשמתו לא נבחנה ולא התבררה  מצבו של אלהבנסיבות 

יוצא כי  52. וזוכה מאחר שהתביעה לא הצליחה להוכיחה אשמתושל נאש� שהועמד לדי� לצור� בירור
כיוו� שמי שקיימת נגדו תשתית ראייתית מבוססת יותר אבל עדיי� , המצב הקיי� עולה כדי פרדוקס

מי שהתשתית , ולעומת. ומוחלט להעמידו לדי� ייתכ� שיצא זכאי ושמו ינוקה לחלוטי�, גבולית
חוסר " התיק נגדו ייסגר בעילה של ,חשד אינ� מספקותנגדו והראיות המבססות , הראייתית נגדו חסרה

   ).משטרתי(וייוותר בעניינו רישו� פלילי , "ראיות
. יש חוסר הלימה במצב הנורמטיבי בי� מי שנשפט וזוכה לבי� מי שתיקו נסגר מחוסר ראיות, בנוס�

 מחמת קוצו של ובי�מדובר בזיכוי מחמת הספק ש בי� 53,יפוטית של זיכויכאשר מדובר בהכרעה ש
 לעומת 54. והוא מנוקה לחלוטי� מכל אשמה,)הנאש�(לא נותר כל רישו� בעניינו של החשוד , ספק

ואשר נסמכת על תשתית ) ולא שיפוטית( תיק מחוסר ראיות שמקורה בהחלטה מנהלית תזאת סגיר
  . ליונו של החשוד ותכתי� אותוראייתית חסרה יותר תירש� בגי

  הזכות לש� טוב  .2

כבוד 'יהיו אשר יהיו תחומי פרישתו של  "55.הזכות לש� טוב נתפסת כיו� כזכות נגזרת של כבוד האד�
הג� שלכבוד האד� יש . של האד� הכול יסכימו כי כבוד האד� פורש עצמו על שמו הטוב[...] ' האד�

� הינו בנו–באשר שמו הוא , שמו של אד�: שמא נאמר –הנה שמו הטוב של אד� , בני� אחדי�

  56".בכורו

 
 .שופט ריבלי�דינו של ה  לפסק10 'פס, 14ש "לעיל ה, פלוניתעניי�   47
 .דינו של השופט מצא  לפסק10 'פס, 44ש "לעיל ה, התנועה למע� איכות השלטו� בישראלעניי�   48
 .807' בעמ, 29ש "לעיל ה, אולמרטעניי�   49
 .)28.2.2017, פורס� בנבו( היוע� המשפטי לממשלה' פלוני נ �869/12 "בג  50
  לפסק11 'פס ,659) 1(ד נד"פ, היוע� המשפטי לממשלה' מ נ"הוצאת מודיעי� בע, מעריב 4736/98 �"בג  51

 ).2000(דינו של השופט חשי� 
 .דינו של השופט עדיאל  לפסק14 'פס, 32ש "לעיל ה, פרידעניי�   52
עה שהחשוד הועמד לדי� לאחר שהתביעה סברה כי יש תשתית ראייתית מספקת להעמדה לדי� ויש שמשמ  53

 .סיכוי סביר להרשעה
א� כי בשי� לב לפומביות הדיו� הפלילי ספק .  התיק והחשדות שיוחסו לו נמחקבדברבמוב� זה שהרישו�   54

 .38ש "לעיל ה, אקי ורוזנשיי�ראו ו. ודאי כשמדובר בזיכוי מחמת הספק, א� אכ� שמו של החשוד מנוקה
היא ער� יסוד . [...] היבט זה הוא חיוני לאד�. היבט של כבוד האד�'הזכות לש� הטוב נתפסת כיו� כ"  55

 53 'פס, 32ש "לעיל ה, פריד עניי� ;[...]"' היא תנאי חיוני לחברה שוחרת חירות. בכל משטר דמוקרטי
 . של השופט עדיאללפסק דינו

עוד על . של השופט חשי� לפסק דינו 29 'פס, )1999 (817) 3(ד נג"פ, רשות השידור' סנש נ 6126/94 �"בג  56
' י נאבנר 214/89א " וכ� ע857' בעמ, כלל ובמסורת היהודית ראו ש�כהער� של כבוד האד� ושמו הטוב 
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 ובכ� פוגעת בזכות 57,מצמידה אות קלו� למצחו של הפרט" חוסר ראיות"עילת הסגירה של 
של   על חייות שליליהשפעהפגיעה כזו ל 58.החוקתית לש� טוב הנגזרת מזכות המסגרת לכבוד האד�

  תפיסתה שלועליעה על תפיסתו של האד� את עצמו היא משפ. לשנות� מקצה לקצההיא עלולה  ואד�
  .  אותוסביבתו

 זכות השתיקה  .3

 יש א� הרואי� בזכות השתיקה 59. הזכויות הנגזרות מהזכות החוקתית לכבוד�זכות השתיקה נמנית ע
   61. ויש הרואי� בה ג� משו� היבט של חזקת החפות60,חלק בלתי נפרד מזכותו של החשוד להלי� הוג�

קשה להעלות על הדעת . רה של חוסר ראיות יש משו� פגיעה וכרסו� בזכות השתיקהבעילת הסגי
כי יהיה בידי התובע לקבוע ממצאי� מוחלטי� של חפות אשר יובילו לסגירת התיק מחוסר אשמה 

לצור� הוכחה פוזיטיבית של חפות .  עליה שלו איתנההבהיעדר גרסה מפורטת מצד החשוד ועמיד
אלא , לא יהיה די לחשוד בהעלאת ספקות באשר לראיות התביעה")  בחפותלא נותר כל ספק סביר("

לקעקע , במנוגד לזכויותיו ולתבניתה של החקירה הפלילית ולתפיסת המשפט הפלילי בכלל, יידרש הוא
  .את ראיות התביעה ולהזימ�

 מטילה עליו נטל, בי� השאר בשל שתיקתו של החשוד, יוצא אפוא כי סגירת תיק מחוסר ראיות
  . ומחייבת אותו לפעול בניגוד לההקיזכותו היסודית לשתהסותר את 

  הזכות להלי� הוג�  .4

זכות יסוד חוקתית ראשונה "וככזו היא הוכרה בשיטתנו כ, הזכות להלי� הוג� היא זכות מזכויות אד�

   62.כבוד האד� וחירותו: יסוד�הנגזרת מחוק" במעלה

 
 של לפסק דינה 5 'פס, דנקנר' ב� גביר נ 10520/03א "רע; )1989 (858–856, 840) 3(ד מג"פ, שפירא

 ).12.11.2006 ,פורס� בנבו(השופטת ארבל 
 .ותא� כי במידה וברמת מובהקות שונ, די� של הרשעה אולי א� בדומה לאות הקלו� הנובע מפסק  57
הזכות לכבוד לש� טוב " רות גביזו� :ראו למשל. מו הטוב הדוק בי� כבודו של אד� לבי� שקשרקיי�   58

ערכיה של מדינה "חיי� כה� ; )1992 (263 כר� ג מקראה – זכויות האד� והאזרח בישראל" ולפרטיות
ארנו� גבריאלי  (9 ספר היובל –הפרקליט " כבוד האד� וחירותו: עיוני� בחוק יסוד, יהודית ודמוקרטית

). 1994 (427 פרשנות חוקתית – כר� שלישי פרשנות במשפטאהר� ברק ; )1993, ר מיגל דויטש עורכי�"וד
 . של אד�נכוני� הדברי� שבעתיי� כאשר בשל הפגיעה בשמו עלול להתקפח מקור פרנסתו

  .35ש "לעיל ה, "נסטיטוציונליזציה של מערכת המשפטהקו"ברק ; 433' בעמ, ש�  59
 דינה של השופטת  לפסק66 'פס, 461) 1(ד סא"פ, התובע הצבאי הראשי' יששכרוב נ �5121/98 "בג  60

 דינו של השופט  לפסק53 'פס, 353) 3(ד ס"פ, מדינת ישראל' רוזנשטיי� נ 4596/05פ "ע; )2006 (ביניש
 24 'פס, 93) 3(ד סא"פ, שבע�המשפט המחוזי בבאר�בית' מדינת ישראל נ �11339/05 "בג; )2005 (לוי

 ).2006(דינו של השופט לוי  לפסק
דינו של השופט   לפסקה סיפ7 'פס, 378) 1(ד סב"פ, התובע הצבאי הראשי' מילשטיי� נ 4142/04פ "רע  61

 ).2006(לוי 
; )2005 (169 ד קרית המשפט" הזכות החוקתית להלי� פלילי הוג�: בעקבות עמוס ברנס"ראו דוד וינר   62

אשר מדגיש כי זכותו של חשוד , )1993 (281, 271 מא הפרקליט" ד� כזכות חוקתיתכבוד הא"אהר� ברק 
ד "פ, היוע� המשפטי לממשלה' קוזלי נ 7929/96ח "מ; ונאש� להלי� הוג� היא חלק מכבוד האד� שלו

 8094/12פ "רע; )2002 (354) 3(ד נו"פ, מדינת ישראל' ברנס נ 3032/99ח "מ; )1999 (563, 529) 1(נג
 ).7.1.2014 ,פורס� בנבו (מדינת ישראל' ר נאבו טי
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תכליתה של החקירה , כפי שהראיתי לעיל. לי� הוג�עילת הסגירה של חוסר ראיות פוגעת בזכות לה

ממטרתה זו של החקירה . חפותלש� בירור  אשמה ולא במטרה לחשו�המשטרתית באיסו� ראיות 

 ובראש� הכלל שלפיו החשוד יוצא ידי חובתו בהטלת ספק בלבד בתרחיש ,"כללי המשחק"נגזרי� 

, יוצא אפוא כי החשוד. זיטיבית את חפותוואי� הוא נדרש להוכיח פו, האשמה הנטע� על ידי התביעה

נוטלת לעצמה חירות , מאיד�, ואילו התביעה, פועל רק כדי להטיל ספק בתרחיש האשמה, מחד

עילת את בעת ווכנגזרת ישירה של הכרעה זו ק, להכריע בי� היתר באשר להסתברות מידת חפותו

צרי� לאפשר לנפגע , לי הצדק הטבעיובהתא� לכלעל פי עקרונות הזכות להלי� הוג� , ואול�. הסגירה

ה� במסגרת החקירה . הפוטנציאלי מההכרעה לטעו� את טענותיו אחרי שראה את חומר הראיות נגדו

מתאפשר לחשוד להתמודד ע� לא , המשטרתית וה� במסגרת ההכרעה של התובע על סגירת התיק

ילת סגירת התיק הקובעת שיש הראיות שנאספו נגדו ולטעו� טענותיו נגד ההכרעה של התובע לעניי� ע

 לעניי� לא נית� לחשוד יומו בבית המשפט, כ� או כ�. משמעויותיה המתייגותכל ספק סביר בחפותו על 

  .עילת הסגירה שנקבעה כנגדו

, "אשמה חוסר"שתיק החקירה נגדו נסגר שלא בעילת , חשודל �מענה חלקי לפגיעה זו נית

 ג� הוכרה זכותו לערר על החלטה 64 ובפסיקה63,רההסגי להגיש בקשה לשינוי עילת זכותובאמצעות 

ביזמתה של מחלקת , לאחרונה גובש במשרד המשפטי�, בנוס� 65.הדוחה את בקשתו לשינוי העילה

תזכיר חוק אשר מבקש לעג� בחוק את זכותו של החשוד לערור במקרה , עררי� בפרקליטות המדינה

 66 אשר סגר את התיקגו�נוי עילה מוגשת לאותו  הבקשה לשייצוי� כי . נדחתה בקשתו לשינוי עילהש

הערר נבח� א� ,  אחת מיחידות המשטרהשסגרהמדובר בתיק א� ו,  עילת הסגירהבדברואשר הכריע 

אי� לחשוד את האפשרות להביא החלטה זו לפתחו , בנוס�. ידי גו� חיצוני להב ולא ההוא בידי

 ,ההלכה בעניי� זהלפי כיוו� ש, נכונותהולבחינתו של גור� שיפוטי על מנת שהאחרו� יבדוק את 

טה להתערב בהחלטה זו רק א� י ובית המשפט י,מצומצמת עד מאודזה הביקורת השיפוטית בעניי� 

  67.יימצא כי היא נגועה בחוסר סבירות קיצוני

  עמידה בתנאי פסקת ההגבלה�אי  .5

מחייב שינוי הגישה  אול� הוא 68,היסוד מכיר בשימור� של מוסדות שהתפתחו קוד� לו אמנ� חוק

�פסקת שימור הדיני� שבחוקבפ חוסה "עיגונ� של עילות הסגירה בחסדאמנ�  69.בעניינ�הפרשנית 

 
 . פ"לחסד) ב(62 'סראו   63
וראו ש� הכרעת בית המשפט לעניי� זכותו של החשוד לקבל חומר חקירה . 15 ש"לעיל ה, פישלרעניי�   64

 .לצור� גיבוש בקשתו לשינוי עילה
 בכיר יותר מטפל גו�ערר על שינוי עילה בגי� תיק שנסגר במשטרה ב ,יו�פרקטיקה המקובלת כה לפי  65

אני . בכיר יותר בפרקליטות המדינהגור�  בידיהערר בעניינו יטופל ,  ותיק שנסגר בפרקליטות,במשטרה
הטיפול בערר על שינוי עילה היה צרי� ,  על הכ� שמו הטוב של אד�מונחבו שסבור כי בנושא רגיש שכזה 

 .  מחלקת עררי� בפרקליטות המדינה– אחד גו�וכז אצל להיות מר
 .ש�ראו   66
 . והטקסט הצמוד לה44ש "ראו לעיל ה  67
 .עילות הסגירה נקבעו בחוק עובר לחקיקתו של חוק היסוד. כבוד האד� וחירותו: יסוד� לחוק10' ס  68
' גנימאת נ 2316/95פ "דנ; )2002 (701, 695) 5(ד נו"פ, שר הפני�' לאח נס �4706/02 "ראו לדוגמה בג  69

 ).1995 (589) 4(ד מט"פ, מדינת ישראל
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היסוד מחייב אימוצה של נקודת מבט חדשה לבחינת  חוקאול� לשיטתי , כבוד האד� וחירותו: יסוד

פרשנית הנובעת  המגמה ה,לטענתי. גדרה והיקפה של עילת הסגירה של חוסר ראיות ועיצובה מחדש

מחוק היסוד מחייבת בחינה מחודשת של האיזו� בי� זכויות החשוד לבי� הצור� בהגנה על האינטרס 

" מחוסר ראיות"ועל כ� מתחייבת פרשנות מחודשת של הקריטריו� המבחי� בי� סגירת תיק , הציבורי

ההגבלה בצורה שתעלה בקנה אחד ע� העקרונות הקבועי� בפסקת , "מחוסר אשמה"לבי� כזה 

  .  לחוק היסוד וע� העקרונות והאיזוני� הקבועי� בו8שבסעי� 

הסעי� אשר נועד לעג� בחוק את כלל עילות הסגירה תו� הבחנה בי� עילות הסגירה השונות הוא 

 אול� בסעי� זה אי� כל הסמכה מסודרת ."העמדה לדי� וסגירת תיק" כותרתו אשר, פ" לחסד62סעי� 

אמנ� ". חוסר ראיות" מוזכרת בו כלל עילת הסגירה של אי� וכ� ,ירהומפורשת לקביעת עילות הסג

שעוסק בערר על סגירת ( לאותו החוק 64�ו) שעוסק בבקשה לשינוי עילה(פ "לחסד) ב(62בסעיפי� 

בה נעשה שימוש שא� זאת מתו� רצו� לית� מענה לפרקטיקה המצויה , מוזכרות שלוש העילות) תיק

  יחד64סעי� ומ 62 רק מהוראת סעי� –ודוק . בו נית� לטעו� כנגד�שפ� בעילות הסגירה ולתת מענה לאו

מבלי ) חוסר ראיות וחוסר אשמה, עדר עניי� לציבוריה( כי קיימות שלוש עילות לסגירת תיק משתמע

  . לקטלוג התיקי� הסגורי� לפי עילות סגירהמפורשתשקיימת בחוק הסמכה 

" חוסר ראיות"להבחנה שבי� העילות ) משתמעתמפורשת או (כ� או כ� אי� בחוק כל התייחסות 

 מבח� , כל שכ� למבח� הראייתי הנדרש לצור� סגירת התיק באחת משתי עילות אלו,"חוסר אשמה"ו

נטיות אינ� מספקות הנחיה וומכא� שהוראות החוק הרל. אשר כל כולו פותח בפסיקת בית המשפט

בחוק או מכוח הסמכה עשות יחוקתית להלפיו על הפגיעה בזכות ש ונית� לטעו� כי התנאי ,מספקת

קוהרנטי , ולכ� יש לדרוש לחוקק הוראות חוק אשר ייתנו מענה של�, מפורשת בו אינו מתקיי� בענייננו

באשר לטיב� ולגדר� תו� מת� מענה ראוי לאיזו� הנדרש בי� , וברור באשר לעילות הסגירה השונות

  .הערכי� הסותרי�

א לחוק המרש� הפלילי ותקנת השבי� מסדיר את דבר תיעודה 11י� סע כי עוד יש להוסי� לעניי� זה

במסגרת תיקו� . מידת חשיפתה והיק� השימוש שנית� לעשות בה, של עילת הסגירה של חוסר ראיות

 פרק אשר ידו� בפרטי קוח שיוס� לבאופ� החוק יש להסדיר את נושא הרישומי� המשטרתיי�

 המרש� הפלילי ג� על בעניי�ערבויות ובטוחות הקיימות הרישומי� ובדר� ניהול� ויבטיח את אות� 

פרק זה על הסדריו בנושא צרי� להיטיב ולאז� בי� הערכי� הסותרי� כפי שיפורט . המרש� המשטרתי

  .להל�

תיחומה של עילת הסגירה והגדרתה צריכי� לקיי� את עקרו� המידתיות הקבוע בפסקת , בנוס�

ואופ� השימוש בה ייחשבו " חוסר ראיות" עילת הסגירה של  קיומה שללפיכ�. ההגבלה על כל תנאיו

  :האלהמידתיי� א� יקיימו במצטבר את שלושת מבחני המשנה 

הדרישה היא כי יהא בכוחו של האמצעי שנבחר בחוק כדי ,  מבח� זהלפי –מבח� האמצעי הרציונלי 

ספק , פורט לעילכמ. נדרש קשר של התאמה בי� המטרה לאמצעי. להגשי� את המטרה שביסוד החוק

כדי להגשי� את תכליתה ולשמש כלי , כהגדרתה כיו�, רב א� יש בעילת הסגירה של חוסר ראיות

עילת הסגירה חלה על , ר� הראייתי הנדרש כיו�ה לפי. מהימ� בידי התביעה לצור� קבלת החלטותיה
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שימוש ראוי והוג� אפשר כדי להמידע הגלו� בה אינו מדויק דיו ולכ�  ,קשת רחבה של מצבי� ראייתיי�

  70.מצד מי שנחש� לו ולצור� השימושי� המיועדי� לו

 מבי� האמצעי� המגשימי� את מטרתו הראויה של – על פי מבח� זה יש לבחור –מבח� הצור� 

הצור� באמצעי נובע אפוא מתו� כ� שאי� .  באותו אמצעי שפגיעתו בזכות האד� פחותה–החוק הפוגע 

א� יש חלופה שיש בכוחה להגשי� את . והו את המטרה הראויהחלופה פוגעת פחות המגשימה כמ

כפי .  יש לבחור בחלופה זו– יחסית  מועטהשפגיעתההמטרה מבלי לפגוע כלל בזכות האד� או 

אמצעי� אשר יצמצמו את היק� הפגיעה בפרט מבלי שיהיה בכ� של נית� לאמ� שלל , שיפורט להל�

  . בתיעודה של העילה באינטרס הציבוריבאופ� משמעותיכדי לפגוע 

נדרש יחס ראוי בי� , כדי להצדיק פגיעה בזכות חוקתית,  על פי מבח� זה–מבח� התוצאה המידתית 

זהו מבח� .  לזכות החוקתיתממנההתועלת הצומחת מהגשמת התכלית לבי� הנזק העלול להיגר� 

 ועל כ� מבח� זה ,)זכויות הפרט(מתבקש איזו� בי� טובת הכלל לטובת הפרט . המעמיד תועלת מול נזק

, התועלת המופקת מהעילה בנוסחה דהיו� מוטלת בספק, כאמור לעיל. הוא בעל היבט ערכי מובהק

על מנת להגיע לתוצאה מידתית יותר יש לערו� שינויי� . וודאי שזו מתגמדת ביחס לנזק שנגר� לחשוד

. נזק הנגר� ממנה להקטי� את הובד בבדלשפר את התועלת הצומחת מהעילה . בשני צדי המשוואה

לעילת הסגירה של חוסר ראיות פוטנציאל נזק גדול בפרט אשר עולה על התועלת הנגרמת לאינטרס 

וודאי כשהעילה כוללת בקרבה ג� חשודי� שהראיות בעניינ� אינ� מקימות חשד ממשי , הציבורי

ביא י בה� הסתברות� לאשמה גבוהה יותרשצמצו� קבוצת החשודי� בעילה זו למקרי� . לאשמת�

הנובעות " ההשלכות ההיקפיות"לצד זאת יש להקטי� עד למינימו� האפשרי את . לתוצאה מידתית יותר

  . רישומה של העילהממקיומה ו

נקודת האיזו� בי� האינטרסי� הנוגדי� חייבת לשק� את מעמד� החוקתי של הזכויות , לסיכו�

הדיו� החוקתי , טול עילות הסגירההג� שלטענתי אי� מקו� לבי. הפגיעה הכרוכה בה�את הנדונות ו

נטיות וובנושא מוביל למסקנה כי יש להתאי� את ההסדרי� בסוגיה למעמד� החוקתי של הזכויות הרל

  . ולהעניק לה� פרשנות מחודשת אשר תעמוד בעקרונות החוקתיי� המקובלי� בשיטתנו

 ?הא� יש מקו� לביטול עילות הסגירה .ו

נסגר אי� כל מקו� לתיוגו של החשוד ולהותרת רישו� פלילי מכל יש הטועני� כי ככלל מרגע שהתיק 

כל יתר , אשר נמחקת מרישומי המשטרה" חוסר אשמה"עילה של מ לבד,  כאמור לעיל71.סוג בעניינו

  .העילות מתועדות ברישו� המשטרתי ומלוות את החשוד למש� זמ� רב

 
 באשר הוא מגביר את הדיוק : משנה את מידת הדיוק הכלליתאינואמנ� ההסדר שאני מציע , כאמור לעיל  70

 .")היעדר אשמה"וצת הקב( לאחרת באשרומקטי� את הדיוק ") חוסר ראיות"קבוצת ה(לקבוצה אחת 
יש בכ� כדי , יש נפקות למידע ונעשה בו שימוש" חוסר ראיות" קבוצת הבעניי�רק בהתחשב בכ� ש, ואול�

 .נטי שלו ג� פוטנציאל הפגיעה בזכויות הפרטוולהגדיל את מידת הדיוק באשר למידע הרל
 תיקו�(סדר הדי� הפלילי  הצעת חוק 1604/20/פ: כ דוד אמסל�"ראו לדוגמה הצעת החוק הפרטית של ח  71

כ משול� נהרי " בעבר חשהגיש והצעה דומה 2015–ה"התשע, )מחיקת רישו� פלילי בהיעדר ראיות



  ספר אדמונד לוי  יניב ואקי

474 

אול� כנגד עניינו של .  הפרט עלניכרותסגירת תיק יש השלכות ללעילות , כפי שנוכחנו לגלות

האזרח בשמירה על שמו הטוב עומדי� אינטרסי� ציבוריי� לגיטימיי� בעלי משקל של רשויות אכיפת 

  . העשויי� להצדיק את נחיצות� של עילות הסגירה, החוק

בשל חשיבות המידע המגול� בעילת הסגירה אינני שות� לקריאות המבקשות לבטל את עילות 

 ע� זאת אני 72. אודותיה� עלשות לסגור את כלל התיקי� ללא כל רישו� או תיעודהסגירה ואשר דור

 זכותו לכבוד ולשמו הטוב � ובכלל,זכויותיו של הפרט: סבור כי צרי� לאז� מחדש בי� הערכי� הנוגדי�

  . אל מול האינטרס הציבורי באכיפה יעילה ומיטבית

 בהתנגשות בערכי� ובאינטרסי� חשובי� האינטרס הציבורי בקיומ� של עילות הסגירה כרו�, מחד

ככל , מאיד�ו ,את הגבלת� ואת צמצו� היק� תחולת� של עילות הסגירה, לשיטתי, אחרי� אשר מחייבי�

 ויש לאזנ� ע� זכויות אחרות וע� אינטרסי� ,ג� זכויותיו של הפרט אינ� זכויות מוחלטות, זכות

כנגד זכות החשוד לכבוד ולש� . ושל החברהמדובר בערכי� מתנגשי� של הפרט . ציבוריי� חיוניי�

עומדת זכותה של , וכנגד זכות החשוד להלי� הוג�, טוב עומדת זכותו של הציבור להגנה ולביטחו�

מתנגשי� מחייב יצירת �קיומ� של ערכי� מנוגדי�. החברה לאכיפה יעילה במלחמה בפשיעה

  .ת בכמה אופני�האיזו� בי� הערכי� המנוגדי� יכול להיעשו". נוסחאות איזו�"

בשל עצמת הפגיעה של עילות הסגירה בזכויותיו היסודיות של הפרט אני סבור כי יש , ראשית

 את גבולות כל אחת מהעילות בכלל ולשקול מחדש את , במדויק ככל הנית�,בחוקלהגדיר ולתחו� 

  . בפרט" חוסר ראיות"היק� התפרסותה של עילת הסגירה של 

, ג איזו� ראוי יותר בי� הפגיעה בפרט לבי� טובת הכלל בהקשר זה על מנת להשי,לטענתי, שנית

יהיה ראוי לצמצ� את היק� התפרסותה של עילת חוסר הראיות ולהעלות את הר� הראייתי המינימלי 

לפיו די שנותר ספק קל ש ,"ספק סביר בחפות"במקו� המבח� של . המשמש לסגירת תיק מחוסר ראיות

אציע לאמ� ר� ראייתי מחמיר יותר , לסגור את התיק מחוסר ראיותשבקלי� בחפותו של החשוד כדי 

כת� לה יוותר ברישומי המשטרה ויהי על מנת שהתיק י,לטענתי. "חשד ממשי לאשמה"אשר עולה כדי 

  . יש להציב ר� ראייתי המבסס חשד ממשי לאשמה כלפי החשוד,על החשוד

וגדי� באמצעות צמצו� החשיפה אבקש לשנות את נקודת האיזו� בי� האינטרסי� הנ, שלישית

 וזאת מבלי שיתאיינו האינטרסי� הציבוריי� המבקשי� ,והיק� השימוש שנית� לעשות בעילות הסגירה

  .לעשות שימושי� שוני� בעילות הסגירה

ע� זאת יש לטעמי לנסח את , אמנ� אני סבור כי אי� לבטל א� לא אחת מעילות הסגירה, רביעית

 מיטבי את שיקו� שיהיה בה� כדי לשק� כדי, ויי� שאציע בקשר לתיחומ�ודאי לאור השינ, שמ� מחדש

  . המסר הטמו� בה�

  .לכל אלה אפנה כעת

 
למשמעות נלווית . הצעות אלה מבקשות ככלל לבטל את עילת הסגירה של חוסר ראיות). 1943/19/פ(

 . והטקסט הצמוד לה107ש "לביטולה של עילה זו ראו להל� בה
תיק שנסגר .  עילת הסגירהבדברשאלת רישומו של תיק סגור במרש� המשטרתי נגזרת מההכרעה : ויודגש  72

 . ואילו תיק שנסגר מחוסר ראיות יירש� במרש� המשטרתי,ימחק מהרישו� המשטרתיימחוסר אשמה 
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   איזו� מחדש בי� האינטרסי� הנוגדי�–עילות לסגירת תיק פלילי   .ז

  "חוסר ראיות"שינוי טיבה וגדרה של עילת הסגירה של   .1

עילות הסגירה בכלל וזו של .  אוצרת בתוכהנחיצותה של עילת הסגירה טמונה באיכות המידע שהיא

סגירת התיק של את התוצאה המשפטית , ברמה העובדתית, חוסר ראיות בפרט נועדו לקטלג נכו� יותר

 מיצוי יעיל אשר תאפשרנה 73, הנחשפי� לההגופי�לתת שקיפות יתר להחלטה ולהבנתה על ידי  ובכ�

, בי� השאר, עה על העמדה לדי� שוקל התובעכ� לדוגמה במסגרת ההכר. יותר של משאבי� ציבוריי�

קיומ� של כאשר ב,  נגד החשוד סגורי�תיקי�לצד קיומ� של  של הרשעות קודמות �את דבר קיומ

של  לשמש בנסיבות מסוימות שיקול בעד העמדתו לדי� יש כדיתיקי� שנסגרו בעבר מחוסר ראיות 

  .בתיק הנוכחיהחשוד 

תה של העילה של חוסר ראיות משתרע על מקטע רחב ס תחו� פרי,על פי המצב הנוהג, ואול�

החל מהנקודה הסמוכה לסגירת ,  המכיל קשת רחבה של מצבי� ראייתיי�,ביותר על פני ציר האשמה

 המצב את לדעת באמצעותה אי אפשרעד כי , תיק מחוסר אשמה ועד לנקודה הסמוכה להעמדה לדי�

 סגירת התיק של חוסר ה שלפוא כי אי� בציו� עילתיוצא א.  בתיק הקונקרטי הראיותעצמתאת הראייתי ו

אי  וכי ,ראיות כדי ללמד על עצמת הראיות בתיק או לשק� את המצב הראייתי הקיי� בתיק לאשורו

 ,קיימות בו ראיות רבות המצביעות על אשמתו של החשודשלדעת על פיה א� מדובר בתיק אפשר 

אי� ראיות לאשמתו של שבו כמעט ש מדובר בתיק  או שמא,ה של העמדה לדי��והתיק היה מצוי על ִס 

חר� זאת שני .  קל שבקלי�הואוהספק שנותר בחפותו של החשוד , מבחינה כמותית ואיכותית, החשוד

 מי שנחש� בידי  באותו אופ� זהה ומתויגי�בצורהמרש� המשטרתי במצבי הקיצו� הללו מקוטלגי� 

  . עילת הסגירהעללרישו� 

ועל מנת שתוכל לעשות כ� יש לדרוש , חה של העילה להגשי� את ייעודהבמצב דברי� זה אי� בכו

יהיה בה כדי לית� ביטוי מדויק יותר ש באופ�, קיומה של זיקה טובה יותר לתשתית הראייתית שביסודה

  . של האשמה ולעומק הראייתי שביסודהלמידת הסתברותה 

 משני ולא א�, קיומה של אשמה מורכב מספקטרו� רצי� של הסתברויות בדבר ציר סבירות האשמה

" אפור"התחו� ה.  של סבירות מוחלטת לאשמה או של חפות מוחלטת–מקרי קצה של שחור או לב� 

 הקרובי� לתחו� שתיקי� יהיה צודק י� זהא. שבי� אשמה מוחלטת לבי� חפות מוחלטת אינו צר ממדי�

 .ו לאלה הקרובי� לתחו� הלב�השחור משחור יקוטלגו ויהיו צפויי� לאותו תיוג ולאות� השלכות כמ

על כ� הגדרתה מחדש של עילת הסגירה תשרת את ההמשגה הנאותה שלה ותאפשר להגיע לתוצאה 

 הראייתיהעלאת הס� .  לממד הראייתי שביסודהבאשרמדויקת יותר ה� באשר לממד הנורמטיבי וה� 

 מידע מדויק חה לספקיהיה בכו ולכ� ,ראיותחוסר של התפרסותה של עילת הסגירה תצמצ� את תחו� 

 .יותר על עצמתה של התשתית הראייתית בתיק

 
 .ובמקרי� מסוימי� על ידי הציבור הרחב  73
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 שהר� הראייתי צרי� הואנימוק נוס� להעלאת הר� הראייתי הנדרש לסגירת תיק מחוסר ראיות 

נדרש יחס ישר בי� .  ממנהעצמת הפגיעה הנובעתלפי השלכות הנובעות מאותה הכרעה וה לפילהיקבע 

   74.נדרשגובה הר� הראייתי ה �כגודל הפגיעה כ. מאפשרת אותההפגיעה הצפויה לתשתית הראייתית ה

נסגרי� כיו� בעילה , אולי רבי� מדי, מעיו� בנתוני� המתפרסמי� מעת לעת עולה כי תיקי� רבי�

 נדמה כי 76,תביעה הכלליתב שאלת אופ� יישומו של המבח� הנהוג כיו� מלבד 75.של חוסר ראיות

 בשל המבח� הראייתי המקל אשר מאפשר הדבקת סטיגמה של אזרחי� רבי� מתויגי� כיו� כעברייני�

להניח כי יהיה  סביר ,כ� לדוגמה, במצב דברי� זה. עבריי� על אזרח כל אימת שנותר ספק קל בחפותו

ללא ראיות נוספות ) של החשוד(מול גרסה ) של המתלונ�(תיקי� שבה� הראיות מתמצות בגרסה 

יימי� מידעי� מודיעיניי� בלבד נגד החשוד ייסגרו מחוסר בה� קש או תיקי� ,המחזקות מי מהגרסאות

מתו� כוונה " שמ� ראיה"החלי� את המבח� של " ספק סביר בחפות"הר� של , כאמור לעיל. ראיות

ע� זאת ספק א� שינוי זה השיג את . להרחיב את קשת המקרי� שבה� ייסגרו תיקי� מחוסר אשמה

  .  ועל כ� יש לשנותו,מיטיב לאז� בי� האינטרסי� הנוגדי� מדובר בר� ראייתי נמו� אשר אינו – מטרתו

אי לכ� יש .  על חייו של האזרחניכרותהשלכות " חוסר ראיות"לעילת הסגירה של , כאמור לעיל

ככל שהראיות מוצקות ומבוססות יותר . להציב ר� ראייתי גבוה יותר אשר יצדיק סגירה מחוסר ראיות

 ככל לעומת זאת. ל האינטרס הציבורי בתיעוד הרישו� הפליליכ� גד, והסתברות האשמה גבוהה יותר

יש להעדי� את האינטרס של הפרט למע� שמירה על כבודו , שמדובר בתשתית ראייתית דלה יותר

חשד ממשי "ר� של , לטעמי. על כ� צרי� למצוא את נוסחת האיזו� בי� האינטרסי� השוני�. ופרטיותו

עשה כאשר קיי� חשד י סגירת תיק מחוסר ראיות ת, הצעתייעל פ. זה יכול להתאי� לצור� "לאשמה

 לא א�. מדובר בחשד מבוסס אשר מעוג� בראיות.  לאשמה שאינו מגיע כדי סיכוי סביר להרשעהגדול

ר� שכזה שונה מהר� הנהוג היו� מבחינה כמותית .  יש לסגור את התיק מחוסר אשמה,נותר חשד שכזה

מזה הנהוג כיו� ואשר עניינו בסבירות האשמה ולא בסבירותה של מדובר בר� גבוה . ואיכותית ג� יחד

 לאשמתו של החשוד ולא רק כאלה ניכרידרשו ראיות אשר מגבשות חשד ילצור� עמידה בר� זה . חפות

  .  בחפותו כלשהואשר מצביעות על ספק קל

 
היחידה לעזרה משפטית '  נMr. Alexandru Mazar 2529/15פ " של השופט עמית בבשראו דבריו  74

 עופר אלמוג' משטרת ישראל נ 13291/09ש "דבריו של השופט שגיא בב; )6.5.2015 ,פורס� בנבו(
 ).24.7.2009, פורס� בנבו(

מדיניות סגירת תיקי� : "דוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת בעניי�; 11ש "לעיל ה, ראו דוח ועדת קנאי  75
 מכלל תיקי החקירה 60%–55%לפיו ש, )2002 בפברואר 6( 3" בפרקליטות ובתביעה המשטרתית

של תיקי� הנסגרי� בעילה של חוסר " אחוז קט� מאוד"נסגרי� בעילה של חוסר ראיות אל מול , שנסגרי�
. מרבית התיקי� מחוסר ראיות נעו� ביישו� המבחני� הקיימי�לסגירת� של  נימוק מסביר נוס�. אשמה

לא נותר שכ� ג� תיקי� ו , המבח� המבחי� בי� חוסר אשמה לחוסר ראיות אינו מיוש� כיאות,לפי טענה זו
 . מחוסר ראיותי�נסגר בה� ספק בחפותו של החשוד

ש� אני קורא ). 2014 (1 משפט מפתח "מרחב שיקול הדעת בהחלטה על העמדה לדי�"ראו יניב ואקי   76
, בי� השאר, אשר יתווה מדיניות מרכזית בנושא העמדה לדי� ויכלול, פיתוחו ולגיבושו של קוד תביעה"ל

ג� הנחיות פנימיות וכללי� �כמו, דפוסי אכיפה מגובשי� וקווי� מנחי� לגבי אופ� הפעלת שיקול הדעת
שיבנו , קוד אשר יגובשו בו אמות מידה; � לציבור ויישומ�מנחי� לפירוש התנאי הראייתי והתנאי של עניי

 ".את שיקול דעתה של התביעה בשאלת העמדה לדי� בכלל ובשאלת עילת הסגירה בפרט
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 מוכר מדובר בר� ראייתי. אינו לוקה בחסרונות של הר� הקיי�" חשד ממשי"ר� ראייתי בדמות 

מדובר בר� ראייתי שעניינו מידת ההסתברות לאשמה ולא . נית� ליישמו ביתר קלותיהיה ומקובל אשר 

  .  ועל כ� כזה אשר מאפשר את בירורו,מידת ההסתברות לחפות

נגד� ראיות של ממש לבי� חשודי� שהראיות יש סטנדרט ראייתי זה יאפשר להבחי� בי� חשודי� ש

 יאפשר לנקות את שמ� של כל אות� חשודי� אשר אי� בראיות כדי הוא. נגד� תלויות על בלימה

יאפשר להגיע לתוצאות צודקות יותר כפי הצעתי ר� ראייתי . להצביע על אשמת� ולו ברמה לכאורית

כגו� תיקי� של גרסה מול גרסה ,  חסרה מאוד או גבוליתתהתשתית הראייתיבה� בתיקי� כאשר מדובר 

אי� ש תיקי� 77;תיקי� הנפתחי� בעקבות תלונות שווא;  מ� השתיי� אחתמבלי שנית� להעדי� א� גרסה

אי� בה� כל ראיה ש תיקי� 78;בה� ראיות פרט לתלונתו של המתלונ� וזו א� נגועה במניע אישי מובהק

  .קבילה המבססת חשד נגד החשוד ועוד

עובדות חזקת החפות שואפת לספק לחשודי� ולנאשמי� הגנה ושמירה על זכויותיה� ג� כאשר ה

פוליטית �נגזרת מחזקת החפות היא שאלה מוסריתהמידת ההגנה . אינ� מצביעות על חפות עובדתית

 יש לאז� בי� ,כפי שעמדתי לעיל.  תפיסתה את ההלי� הפליליולפיעל השיטה להכריע בה לפי ערכיה ש

איזו� ,  לשיטתי79.התכליות והערכי� הנוגדי� ומלאכת האיזו� היא שתקבע את הר� הראייתי הראוי

מוביל למסקנה בדבר הצור� באימוצו של ר� ראייתי , כפי שתואר לעיל, ראוי בי� האינטרסי� המנוגדי�

  ".חשד ממשי לאשמה"של 

כיוו� , שעניינ� באינטרס הציבורי,  מספק מענה ג� לשיקולי� מנגדשאני מציעהקריטריו� , ויודגש

 התיק הסגור הוא בעל ער� לצור� עלי אזי המידע המגול� ברישו� המשטרת" חשד ממשי"שרק כשיש 

יוצא אפוא כי .  הרשות בהחלטה א� בעתיד לזקו� לחובת החשוד את התיק הסגורה שלשיקול דעת

ג� את האינטרסי� בדבר זכויות הפרט  בעת ובעונה אחת יקד� כפי הצעתישינוי הקריטריו� הראייתי 

  .וג� את האינטרסי� הציבוריי�

 תיקי� סגורי�צמצו� השימוש במידע על   .2

היבט נוס� שיאפשר לאז� בי� הערכי� הנוגדי� עניינו במידת החשיפה של עילות הסגירה והיק� 

 נית� לאז� בי� הערכי�  יהיההפלטפורמה הנורמטיבית שבאמצעותה. השימוש שנית� לעשות בה�

על . שבי�מצויה בחוק המרש� הפלילי ותקנת ה, הנוגדי� הגלומי� בנחיצות תיעוד� של עילות הסגירה

מנת לצמצ� את הנזק הרב הנגר� לפרט בשל עילות הסגירה בכלל ועילת הסגירה של חוסר ראיות 

רשימת :  עילות הסגירה בכמה מישורי� שוני�עלנית� להגביל את מידת חשיפתו של המידע , בפרט

ק� הי; מש� זמ� שמירת הרישו� וקציבת הזמ� עד למחיקתו; הגורמי� אשר מוסמכי� להיחש� למידע

 
 ונית� להניח ,)המובילות לעתי� א� להעמדה לדי� שגויה(יש לזכור ג� כי לצערנו קיימות תלונות שווא   77

משמעיות �לא יהיו בידיו ראיות חדא� , מהימנות התלונהיתעורר ספק בלבו של התובע באשר לששהג� 
חר� היותה של התלונה ) ולא מחוסר אשמה(ייסגר התיק מחוסר ראיות , להוכחת היותה של התלונה כוזבת

 .בדויה
" סגירת חשבונות"בכ� יהיה נית� ג� לצמצ� את האפשרות להפו� את ההלי� הפלילי לכלי לניגוח ול  78

 .כפי שנית� לזהות כיו�, )פוליטיי� ואחרי�, עסקיי�, ישיי�א��בי(בסכסוכי� שוני� 
ובנסיבות מסוימות נית� לאז� בי� חזקת החפות לבי� ערכי� , לשיטתי חזקת החפות כשלעצמה ניתנת לאיזו�  79

  .17ש "לעיל ה, גמישות ההוכחה בדי� הישראלי: מעבר לספק סבירלפירוט ראו ואקי . ואינטרסי� מנוגדי�
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מדובר בנוסחת איזו� בי� התכליות המנוגדות המאפשרת לית� מקו� . השימוש שנית� לעשות בו ועוד

 פתרו� של פשרה שהוא פרי איזו� ,לאינטרסי� של הפרט כמו ג� לשיקולי� ראויי� של טובת הציבור

ל תחת ביטול� ש. אשר משק� את יחסיות� של אינטרסי� פרטיי� ומערכתיי� כאחד, בי� אינטרסי�

 מוגבל אשר שימושאבל ,  בוולהשתמשעילות הסגירה כליל נית� וראוי לשמר את המידע הגלו� בה� 

  .טיב לאז� בי� האינטרס של הכלל באכיפת המשפט הפלילי מחד לבי� תקנת השבי� של הפרט מאיד�יי

 באמצעות הוראות חוק המרש� הפלילי יהיה נית� לאז� בי� אינטרס ההגנה על שלו� הציבור לבי�

 לאז� בי� שמירת המידע הפלילי והצור� להג� על החברה ובי� ,אינטרס השיקו� של בעלי רישו� פלילי

 שיקומו של הפרט והשתלבותו המלאה הדגשתהצור� למזער את הפגיעה באזרחי� שתיק� נסגר תו� 

אי� מדובר א� באינטרס הפרטי של האזרח אלא למעשה באינטרס של , ודוק. בחברה ובשוק התעסוקה

  80.החברה כולה

  .זאת נית� לעשות בכמה דרכי� שבה� נדו� להל�, כאמור לעיל

 תיק סגור ולאפשר את מחיקתו בתו� עליש מקו� להגביל את מש� הזמ� שבו יימסר המידע , ראשית

אי� זה מוצדק להכתי� את הפרט למש� כל ימי חייו באופ� שיפגע פגיעה אנושה . פרק זמ� קצוב

 81 תוקנו תקנות2009בשנת  . שלוהתעסוקהיסתו את עצמו וביכולת  בתפ,בשמו הטוב, בכבודו

 , בנוס�82. לאחר שבע שני�ת תיקי� סגורי� בעברות עוו� מבוטלי� אוטומטישלהקובעות כי רישומי� 

 המוסמ� במשטרה בבקשה לביטול לגו�תקנות אלה קובעות הסדר המאפשר לבעל המרש� לפנות 

 תקנות אלה מבחינות בי� ביטול רישו� של תיקי� , למעשה83.רישומי� של תיקי� סגורי� בעברות פשע

וכ� בי� ביטול , שאינ� פשע לבי� ביטול רישו� של תיקי� בעברותסגורי� הנוגעי� לעברות פשע 

מחקו ממערכת ירישומי תיקי� סגורי� שבוטלו י. אוטומטי לביטול שבשיקול דעת של המשטרה

אני סבור כי יש לשקול את קיצור . עליה�לקבל מידע  לשו� גו� ולא תהיה אפשרות ,המרש� המשטרתי

כ� נית� לשקול לאמ� את ההסדר החל על  כמו. וודאי בקשר לעברות שאינ� פשע, תקופות המחיקה

 �ידי בשאינו תלוי בהגשת בקשה לביטול , "ביטול אוטומטי"עברות עוו� ג� על עברות פשע ולאמ

בר ברישו� שאינו מבוסס על הכרעה של בית המשפט  יש לזכור כי מדו84.הוא בעניינוהאד� שהרישו� 

 
המציעות כי בררת המחדל , 71ש "לעיל ה, לנוסחת איזו� אחרת ראו הצעות החוק הפרטיות שהוגשו לכנסת  80

סבר פרקליט מחוז או "בה� ש, ובנסיבות מיוחדות, תהיה מחיקת הרישו� ג� במקרה של חוסר ראיות
�כי עניי� הציבור במידע על החשדות גובר על חזקת החפות ועל הזכות , פרקליט בכיר שהוא הסמיכו לכ

הסתברות ממשית למסוכנותו ויש עניי� לציבור לדעת על " וכאשר קיימת ,"להלי� הוג� של החשוד
 .לא יימחק הרישו�, "מסוכנות זו

 .2009–ט"התשס, )ישומי משטרהאמות מידה לביטול ר(תקנות המרש� הפלילי ותקנת השבי�   81
למי שהיה בגיר בעת (החליט הגור� המוסמ� במשטרה אחרת  א� כל עוד לא קיי� רישו� נוס� ואלא  82

 ). שני�5 –לקטי� ;  שני�7 הביטול יהיה לאחר –רוע יהא
83   � שני� 5 –בחשד לביצוע עברה שאינה פשע ) 1( שני� ממועד האירוע כמהבהתקיי� תנאי ס� של חלו

 אמות וכ� לפי,  שני� לקטי��5 שני� לבגיר ו7 –בחשד לביצוע עברת פשע ) 2(;  שני� לקטי��3ר ולבגי
, נסיבותיו האישיות של החשוד, אשר עניינ� בי� השאר בחומרת העברה,  לתקנות5 'תקמידה הקבועות ב

, עוו�רשימה של עברות ) 7 'תק(כ� כוללות התקנות . אותו חשוד ועודלרישומי� אחרי�  קיומ� של
בהתקיי� ,  שני�שבע המוסמ� במשטרה לקבוע שלא יהיה ביטול אוטומטי בתו� הגו� רשאי שבעניינ�

 .תנאי� נוספי�
אמות מידה לפי , זאת בכפו� לקיומ� של תנאי� נוספי� ומת� שיקול דעת לגור� המוסמ� במשטרה  84

 .למנוע את הביטול האוטומטי, שיפורטו
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אי לכ� יש לצמצ� ככל הנית� את מידת הפגיעה באזרח תו� שמירה . ניכרות, כאמור לעיל, ושהשלכותיו

10�שני� לעברת עוו� ו 5ה� בנות כאשר תקופות ההתיישנות על עברות . על האינטרסי� הציבוריי� 

טי לרישו� תיק סגור בעברת עוו� צרי� להיות רק לאחר  ספק א� הביטול האוטומ85,שני� לעברת פשע

  86. שני�7

 ודאי שלא להרחיב 87. תיקי� סגורי�עליש מקו� להגביל את הגורמי� הזכאי� לקבל מידע , שנית

 וכפי שמוצע כיו� בתזכיר חוק המרש� הפלילי שפורס� ,רשימה זו כפי שמתבקש מעת לעת

   88.לאחרונה

� סגורי� צרי� להיות מוגבל א� ורק לתכליות מסוימות  תיקיעלהשימוש במידע , שלישית

 את השימוש במידע מסוג ת וקונקרטיתומיוחדות ולצור� הגנה על אינטרסי� ציבוריי� המצדיקי� ענייני

כ� יש למנוע זליגה של המידע לגופי� שאינ� מנויי� בחוק ולצור� הגשמת מטרות שאינ� מצדיקות . זה

עמי להגביל את חשיפת המידע למספר מצומצ� של גופי� אשר יוכלו ראוי לט. פגיעה כה כאובה בפרט

רכי ורכי אכיפת החוק הפלילי ולאסור את השימוש במידע זה לצו במידע א� ורק לצלהשתמש

 אני סבור כי אי� זה ראוי לאפשר פגיעה כה כאובה בפרנסתו של אד� על בסיס רישו� 89.העסקה

 לראיות גופ� כמו בעצמו המחליט להידרש הגו�ג זה על ולצור� החלטה מסו, משטרתי של חוסר ראיות

ג� לאפשר למועמד להתמודד עמ� בהלי� הוג� אשר יאפשר לו להתגונ� מפני החשדות המיוחסי� לו 

  90. להסיר את העננה הרובצת מעל חפותובניסיו�

  רישו� משטרתי על תיק סגור יכול להיותעלאמנ� ההסדר החקיקתי הקבוע כיו� קובע כי מידע 

 ואול� 91. טיפוליי�וגופי� תביעה גופי,  ביטחו�גופישה� בעיקר� , גופי�מועבר למספר מצומצ� של 

ידועה , ראשית.  לא יזלוג ג� לגורמי� אחרי� וא� לציבור הרחבהזהספק א� נית� להבטיח כי המידע 

 עללפיה מעסיקי� דורשי� ממועמדי� לעבודה את התדפיס שהפרקטיקה הרווחת בשוק העבודה 

בדר� זו נחש� המידע ג� בפני גורמי� שאינ� זכאי� לקבל� לפי . רישו� הפלילי והמשטרתי שלה�ה

ארז כי עור� מכרז או מעסיק רשאי� � ש� קבעה השופטת ברק92,דיי�סוגיה זו נדונה בפרשת . החוק

 
 .פ" לחסד9 'ס ראו .שדינו אינו מיתה או מאסר עול�  85
 .מוב� שזהו רק שיקול אחד מני אחרי� שיש לשקול למע� קציבת תקופת הביטול  86
" חוקר מדעי"כ� נית� לתהות בדבר ההצדקה כי גור� כגו� . רשימת הגופי� מצויה בתוספת השלישית לחוק  87

 .ק ד"ראו ש� בס. ייחש� למידע זה
)  הרישו� המשטרתי מהותי לנושא הדיו�בדברר הגילוי כאש(ש� מוצע להוסי� את בתי המשפט ובתי הדי�   88

 .2014–ה"התשע, )תיקוני� שוני�( תזכיר חוק המרש� הפלילי ותקנת השבי� –
לעניי� העסקת סוהרי� בשירות בתי ) יב ('וס; לעניי� העסקה בתפקידי� מיוחדי� בצבא) ח ('ראו לדוגמה ס  89

 .הסוהר
ש� קנויה לנאש� , הברית ארצותשבלילי בקליפורניה ראו לדוגמה ההסדר הנהוג על פי הדי� הפ  90

זכות . ”factually innocent“ :תפוזיטיביהכרזה בית המשפט בבסיטואציות שונות הזכות להיות מוכרז 
והוא יכול לנקוט לש� כ� הלי� נפרד של מעי� בקשה לסעד , כזאת עומדת בי� היתר למי שזוכה במשפטו

 .Cal Penal code § 851.8.  חפותובדברהצהרתי 
 .87ש "ראו לעיל ה  91
 ראו ;בקשה לדיו� נוס� בפרשה זו נמחקה). 21.2.2013 ,בנבופורס�  (מפעל הפיס' דיי� נ 8189/11א "ע  92

 .)22.12.2013 ,בנבופורס�  (מפעל הפיס' דיי� נ 1840/13א "דנ
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 באות� 93, תיקי� סגורי�על שאלות אלה ובכלל ,לפנות למועמדי� בשאלות בקשר לעבר� הפלילי

שבה� יש למידע זה רלוונטיות ישירה לכישוריו של המועמד או לסיכו� הכרו� בהתקשרות מצבי� 

חוק המרש� הפלילי אינו מהווה הסדר שלילי המונע בקשת מידע רלוונטי "דגישה כי בה 94,עמו

 עלמידע ,  הכרעה זועל פי יוצא אפוא כי 95".ממועמדי� או ממציעי� במכרזי� בנוגע לעבר� הפלילי

ונית� להניח כי הדבר ,  שאינ� מנויי� בתוספת השלישיתגופי�חש� ג� בפני עלול להי� תיקי� סגורי

 –מזה  ויותר ,דבר עלול לפגוע אנושות בפרנסת�ה.  ויהיה לה� לרוע� בקבלת� לעבודה,ייזק� לחובת�

   96.ביכולת� לקיי� חיי� נורמטיביי�

 תיקי� על לאתר ברשת ג� מידע אשר בו נית�,  המתאפיי� בהתפוצצות המידע,בעיד� הנוכחי, שנית

 ספק א� בכוח� של המגבלות הקבועות בחוק 97,שנפתחו ונסגרו מבלי שהוגש בה� כתבי אישו�

 
נטיות של מידע מסוג וורלל בנוגעא� כי הביעה הסתייגות . ארז�פטת ברק של השולפסק דינה 42 'פס, ש�  93

ופרט למקרי� יוצאי , לכאורה. דומה כי ברגיל אי� לדרוש מידע הנוגע לתיקי חקירה שנסגרו, ע� זאת: "זה
זהו מידע שאינו עומד בדרישת הרלוונטיות ודרישה לקבלו תפגע בפרטיות המועמדי� או , דופ�

בכפו� להסדר , כמו ג� בחזקת החפות שממנה ה� זכאי� ליהנות, יתר על המידההמתמודדי� במכרז 
א לחוק המרש� הפלילי 11הדעת על כ� שסעי�  ראוי לתת את, בהקשר זה. הקבוע בחוק המרש� הפלילי

קובע כי מידע על תיקי� שנסגרו יועבר רק למי שנמני� על הרשימה המצומצמת מאוד של גופי� הקבועה 
מרבית הגופי� הרשאי� לקבל מידע לפי חוק המרש� הפלילי על הרשעות ועל . ת בחוקבתוספת השלישי

קל וחומר שלא ראוי . אינ� רשאי� לקבל מידע הנוגע לתיקי חקירה שנסגרו, תיקי חקירה תלויי� ועומדי�
 ."כי מידע כזה יידרש בידי מי שאינ� רשאי� לקבל מידע כלל מכוח חוק המרש� הפלילי

בפסק הדי� נדרש בית המשפט לשאלה א� נית� לדרוש . ארז� של השופטת ברקסק דינהלפ 42 'פס, ש�  94
ממשתת� במכרז שימסור מידע על אודות תיקי חקירה או כתבי אישו� שתלויי� ועומדי� נגדו בהווה ועל 

כי הגיונה של ההלכה ) א� כי אגב אורחא(ארז קבעה �ע� זאת השופטת ברק. הרשעות שהורשע בה� בעבר
משהגענו לכלל מסקנה שחוק המרש� הפלילי ): "דינה לפסק 34 'פס, ש�(מעסיק –על יחסי עובדחל ג� 

, התשובה שיש לתת לה אמורה להיגזר מדיני הגנת הפרטיות, עצמו אינו מסדיר את השאלה שבפנינו
מידע אודות חקירה ). כבוד האד� וחירותו:  לחוק יסוד7סעי� (ובכלל� הזכות החוקתית לפרטיות 

. ובאופ� עקרוני זכאי אד� לחסותו ולשמור על פרטיותו מפני גילויו, לת נגד אד� הוא מידע פרטיהמתנה
כדוגמת ראיו� , או במצבי� קרובי�(כאשר אד� מתבקש למסור מידע אודות חקירה פלילית במסגרת מכרז 

מאחר שאד� , נית� לכאורה לטעו� כי הזכות לפרטיות אינה נפגעת, והוא מוסר מידע זה מרצונו) עבודה
. הסוגיה מורכבת יותר, לאמיתו של דבר, אול�. כל עוד הדבר נעשה בהסכמה, זכאי למסור מידע פרטי

הוא מצוי במצב של תלות ) או במצבי� דומי�(כאשר אד� נדרש למסור מידע לצור� השתתפות במכרז 
לדרוש גילוי של כל יוכל ) או מעביד(שבעל מכרז , אי� להניח. המצמצ� את מרחב הבחירה העומד לרשותו

, מ� הצד האחר. 'מרצו�'ולהצדיק את הדרישה בכ� שהדבר נעשה , פרט הנוגע לחייו האישיי� של המועמד
אי� ספק שלמתקשר בחוזה יש אינטרס לגיטימי לקבל מידע אודות חקירה פלילית המתנהלת כנגד מועמד 

יו של המועמד או לסיכו� הכרו� להתקשרות באות� מצבי� שבה� יש למידע זה רלוונטיות ישירה לכישור
  ".בהתקשרות עמו

 .ארז� של השופטת ברקדינה לפסק 37 'פס, ש�  95
יצוי� כי מתו� רצו� להתמודד ע� תופעה זו ולמנוע אפשרות לאל� את האזרח למסור מידע פלילי בניגוד   96

ידי האזרח שהמידע נוגע בלאסור הוצאת תדפיס מהמידע ג� ) 11ש "לעיל ה(המליצה ועדת קנאי , לרצונו
, כמוב�.  ולא תותר לו קבלתוהמחשביבלמעשה תותר לאזרח רק זכות עיו� במידע במסמכי הרשות או ו ,לו

ולו במהל� , אודותיועל  עברו ולבקש ממנו פרטי� עלאי� בכ� כדי למנוע מהמעסיק לשאול את המועמד 
 .בדר� אחרתראיו� העבודה או 

 ,פורס� בנבו( של השופט רובינשטיי� לפסק דינו 4 'פס ,דיי� אורב�' פלוני נ 2121/12א "וראו לעניי� זה דנ  97
כדי שלא יהיה למרמס בעול� שאי� קל , [...]חובתנו להג� על כבוד האד� ועל שמו הטוב ): "18.9.2014

 ".ליהכיו� יותר מבעבר בשל עוצמת� של האלקטרוניקה והוירטוא, בו
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השליליות על האזרח הנגרמות מעילת " ההשלכות ההיקפיות" את , או לצמצ�,המרש� הפלילי למנוע

  98.לחזרתו למוטב לשיקומו והעומדי� בדרכוהסגירה של חוסר ראיות ולהסיר מכשולי� שוני� 

, הקבוע כמתואר לעיל בחוק המרש� הפלילי, � האינטרסי� הנוגדי�ייוצא אפוא כי האיזו� העדי� ב

ספק רב א� תכליותיו , משכ�. כגו� מעסיקי�,  נוספי�לגופי� העברת המידע על תיק סגור בשלמתערער 

ת הסגירה ומימוש  במניעת סטיגמה חברתית הכרוכה בפרסו� עיל–של ההסדר הקבוע בחוק המרש� 

  . אכ� מושגות–עקרו� השיקו� והרחבת ההזדמנויות העומדות לאד� שתיקו נסגר 

 ואי� , על תיקי� סגורי�דיי�מתחייב לקבוע כי אי� להחיל את הלכת , ובשל כל האמור לעיל, לדעתי

ר  קל וחומ99,בשו� צורה ואופ�, לאפשר לגופי� כאמור לדרוש מאד� מידע על אודות תיקי� סגורי�

במפורש ,  לפיכ� יש לקבוע ולהבהיר למועמדי� לעבודה ולמציעי� במכרזי�.לאחר מחיקת� מהמרש�

  .כי אי� ה� נדרשי� למסור מידע בנוגע לתיקי� סגורי�, )על גבי הטופס שה� מתבקשי� למלא(

ההשלכות "נית� ורצוי לפעול בכמה מישורי� על מנת לנסות ולצמצ� את , כמפורט לעיל

המשות� לכול� הוא צמצו� חשיפת המידע . בעות מרישו� העילות במרש� המשטרתיהנו" ההיקפיות

   100. השוני�לגופי�

  שיו� מחדש של עילות הסגירה  .3

חוסר ראיות (סיבה ראייתית : שני סוגי� של סיבות עשויי� להביא לסגירת תיק פלילי, כאמור לעיל

סגירת התיק על הרשויות להודיע למתלונ� ע� ). עדר עניי� לציבוריה(וסיבה של מדיניות ) וחוסר אשמה

 101.השיקולי� אשר הביאו אות� לסגירת התיקאת ולחשוד על סגירת התיק ולנמק את הסיבות ו

את ההנמקה היחידה המתלווה להחלטה , במרבית הפעמי�, במציאות הנוהגת עילות הסגירה משמשות

התיק נשלחת הודעת סגירה  לאחר שניתנת ההחלטה על סגירת 102.על סגירת התיק המסבירה אותה

  . לעתי� היא מתפרסמת ג� לציבור הרחב. למתלונ� ולחשוד בציו� העילה אשר הובילה לסגירת התיק

ספק א� יש בעילות כדי לבאר ולהסביר את הנימוקי� אשר עמדו ביסוד ההחלטה על , ואול�

 כדי לבטא ולשק� את "העדר עניי� לציבור"אי� בעילה של , כ�. ודאי למי שאינו משפט�, העמדה לדי�

פירוש מילולי של , בנוס�. מזאתוא� ההפ� , מאחורי ההחלטה על סגירת התיקשמכלול השיקולי� 

לעגמת נפש רבה , ובפועל אכ� גור�, לפיו התיק אינו מעניי� את הציבור עלול לגרו�שהעילה 

 
שכ� ייתכנו מצבי� שג� לאחר ,  להסתפק רק במגבלות השונות הקשורות למרש�אי אפשרמסיבה זו   98

ע� זאת מחיקתו .  ברשת האינטרנט ויהיה נגיש לכל מתעניי�יוסי� ויישארמחק מהמרש� הוא ישהמידע י
 . לקבלולמצער מצד הגופי� אשר היו זכאי� בחוק, של המידע מ� המרש� תצמצ� את השימוש במידע

 . ולא בשו� דר� אחרתבעל פהלא באמצעות שאלות , לא באמצעות תצהיר  99
.  אחרי�גופי� הרשאי� על פי די� לקבל את המידע וצמצו� האפשרות לקבלת המידע אצל הגופי�צמצו�   100

בו המידע חשו� לגורמי� שוני� באמצעות קיצור תקופת המחיקה וביטול אוטומטי שכ� צמצו� מש� הזמ� 
 .שו�של הרי

על החלטה שלא להעמיד לדי� תימסר לחשוד " הקובע כי ,פ"לחסד) ב(62 'סלעניי� הודעה לחשוד ראו   101
על " הקובע כי ,63 'סלעניי� הודעה למתלונ� ראו ; [...]"הודעה בכתב שבה תצוי� עילת סגירת התיק 

 ".חלטההחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדי� תימסר למתלונ� הודעה בכתב בציו� טע� הה
אשר מקפידה לשלוח החלטת , נו� הקיי� בעניי� זה מצוי במחלקת עררי� של פרקליטות המדינהבחריג   102

 . סגירה מפורטת לאחר דחיית ערר והותרת ההחלטה על סגירת התיק על כנה
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בעיקר ,  כהלכה ועל מנת שלא יוב� שלא"עניי� לציבור"בשל כפל המשמעות של הביטוי  103.למתלונ�

נסיבות העניי� אינ� מצדיקות העמדה לדי� "יהיה נכו� להחליפו בביטוי ,  הציבור הרחבבקרב

 לפרט אי אפשר,  כיוו� שעילת הסגירה דנ� טומנת בחובה ערב של שיקולי� כאמור לעיל104."פלילי

אול� ו, במסגרת עילת הסגירה את השיקולי� הספציפיי� שעמדו ביסוד ההחלטה על סגירת התיק

הבהיר כי התיק נסגר משיקולי מדיניות ולא לבאמצעות שמה החדש יהיה נית� להנהיר את פשרה ו

  . משיקולי� ראייתיי�

  ולהחליפה בעילה של"חוסר ראיות"אני סבור שיש לנסח מחדש ג� את העילה של ,  לזהבדומה

ויותיה של העילה  שינוי כזה יחדד את משמע105."אי� תשתית ראייתית מספקת להעמדה לדי� פלילי"

 בחינת שאלת עמידת� של הראיות בר� הראייתי הנדרש –ואת היותה נסבה על שאלה אחת בלבד 

 וג� א� ישונה הר� הראייתי המצדיק סגירה ,היו�' הגדרתה דלפישהרי ג� . לצור� העמדה לדי� פלילי

על כ� ו, ות ואחרותמנהלי, תיק עשוי להיסגר חר� קיומ� של ראיות מסוימות, כמוצע לעיל, מעילה זו

ובכ� יש כדי , עדרה של כל ראיהיעלולה להתפרש כה" עדר ראיותיה"או על " חוסר ראיות"ההודעה על 

   106.להטעות

לאור התיקו� המוצע בדבר שינוי הר� הראייתי המינימלי לסגירת תיק בעילה כי אי� תשתית 

עילה זו על חשבו� הגדלת ראייתית מספקת להעמדה לדי� פלילי תצומצ� קבוצת התיקי� שתיסגר ב

בעקבות השינוי האמור תכלול קבוצה זו תיקי� שהיו . קבוצת התיקי� שתיסגר בעילה של חוסר אשמה

 קבוצה זו ,למעשה. נסגרי� בעבר מחוסר אשמה כמו ג� חלק מהתיקי� שהיו נסגרי� מחוסר ראיות

 עולה כדי חשד ממשי בה� התשתית הראייתית אינהשאת כל התיקי� , לאחר השינוי המוצע, תכלול

נאספו בה� ראיות מחשידות שתיקי� שלא נמצאו בה� ראיות בכלל לצד תיקי� שייתכ� . לאשמה

לדעתי אי� , כאמור לעיל. מסוימות אבל שאינ� עוברות את הר� המינימלי של חשד ממשי לאשמה

ו ספק הצדקה לתייג קבוצת חשודי� זו ג� א� נמצאו בעניינ� ראיות המעוררות חשד באשמת� א

  .בישרת� כל עוד אי� בראיות כדי להקי� חשד ממשי באשמת�

 
הבנות מיותרות ולכעסי� בעיקר מצד מתלונני� אשר �אכ� הדבר מביא לאי, מניסיוני במסגרת תפקידי  103

אינו "ש ה� בבחינת דבר נית� לטעו� כי , כלפיה�עברותלביצוע לכאורה בו יש ראיות תיק בכיצד תוהי� 
 או לחלופי� מדוע העובדה כי התיק אינו מעניי� את הציבור משמש שיקול בשאלת ;"מעניי� את הציבור

 .העמדה לדי�
עניי� "עדר ייק בשל ה מת� הודעה על סגירת ת– 1.2' ת פרקליט המדינה מסיראו לעניי� זה את הנחי  104

". עניי� לציבור" ל1965ושונה בשנת " טובת הציבור"יצוי� כי החוק נקט לשו� ). 1.1.2003" (לציבור
 יותר את הנימוקי� הגלומי� בעילת סגירה זו ואשר הביאו טובמבטא " טובת הציבור"לטעמי א� הביטוי 

 .לסגירת התיק
חוסר ראיות "בטא את מהותה של העילה ולשנותה לאפשר לבחור ג� בשינוי מינורי יותר שייטיב ל  105

 הסיבות בדבר נמסרת הנמקה מפורטת  אי�א� כי כיוו� שכאמור ברוב� המכריע של התיקי�" מספקות
אני סבור כי אי� להסתפק בשינוי מינימליסטי אלא בזה ,  עילת הסגירהמלבדשהביאו לסגירת התיק 

 .ציבור הרחבהבקרב ג� , שיאפשר להבינה בצורה הטובה ביותר
לא אחת נשמעות תלונות מצד מתלונני� התוהי� כיצד זה נסגר התיק נגד , מניסיוני במסגרת תפקידי  106

 כגו� סרטוני� והקלטות ,החשוד לאחר שה� בעצמ� מסרו ראיות מפלילות נגד החשוד לתיק המשטרה
של (  עצמה ובראש ובראשונה עדות� המפלילה,עדי� שמסרו עדות מפלילה נגד החשוד; מפלילות

 ).המתלונני�
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, יהיה נית� לטעו� כי שינוי זה עלול לפגוע בכל אות� חשודי� שתיק� נסגר עד היו� מחוסר אשמה

כיוו� שכעת קבוצה זו תתויג אחרת באשר לא יהיה מדובר רק בחשודי� שלא נותר ספק בחפות� אלא 

כ� ו ,ימחקי רישו� זה , ראשית: לכ� אבקש להשיב בשניי�107.עניינ�ג� כאלה שיש ראיות מחשידות ב

חשודי� אלה היו חפי� , וזה העיקר,  שנית;ההשלכות העלולות לנבוע מתיוג שכזה יצומצמו עד מאוד

 וה� נותרו כאלה ג� לאחר שהתיק נגד� נסגר בלי שנמצאה ,מכל אשמה בטר� פתיחת התיק בעניינ�

.  בכוחה להצדיק פגיעה בשמ� הטוב או בחזקת החפות העומדת לה�תשתית ראייתית מינימלית אשר

 כל הבדל בי� חשודי� שקיימות בעניינ� ראיות מחשידות שלא אומתו , ולא צרי� להיות,לעניי� זה אי�

 להסיק מה� כל מסקנה בקשר לשאלת אשמת� לבי� חשודי� שבעניינ� לא נותר א� החשד ושאי אפשר

 את שמה של עילת הסגירה שינוי ניכרבוצה זו אני סבור כי אי� לשנות חר� שינוי תכולתה של ק. הקל

  ". חוסר אשמה"

היעדר " מציע לדייק את שמה של העילה לאני". חוסר אשמה"מילי� את הנוקט ) ב(62סעי� 

 שכ� יש בעילה זו כדי לנקות את החשוד מכל אשמה מקו� ,אני סבור שאי� צור� בשינוי נוס�. "אשמה

אינ� חוצות ר� ראייתי מינימלי המצדיק את הכתמתו של החשוד בכת� פלילי של שהראיות בתיק 

 תסייעג� תפיסתה בקרב הציבור כמנקה מכל חשד , נושאת עילה זושמטע� המילולי ה מלבד. אשמה

  .במת� התיוג הנכו� לקבוצה זו של חשודי�

 "גירה בהסדרס"אציע לשנות ג� את שמה של העילה ,  ורק למע� שלמות התמונה,כהערת אגב

כש� שביתר העילות אי� צור� להוסי� את המילה . "הסדר מותנה"פ ל"ו לחסד67הקבועה בסעי� 

שכ� ממילא מדובר בתיק שנסגר , ")סגירה מחוסר עניי� לציבור"; "סגירה מחוסר ראיות" ("סגירה"

שמה . ותנהכ� אי� הדבר נחו� בתיק שנסגר בעקבות הסדר מ, והעילה מצטרפת להודעה על סגירת התיק

 טיפול בתיק בדר� של הסדר מותנה –ה נסגר התיק יטיב לבטא את הסיבה שבעטייהחדש של העילה י

במילוי תנאי� בהודאתו של החשוד ושמשמעו הסדר שהיה מותנה , )ולא שו� הסדר אחר(כקבוע בחוק 

  .התיק נסגר – ומשאלה קוימו ,וידי על

  סיכו� .ח

ל אני סבור כי אי� זה מ� הנמנע לשנות את ההסדרי� בהתבסס על תובנות הדיו� שערכתי לעי

  .נטיי� בסוגיה ולעשות את ההתאמות הנדרשות לתפיסות הערכיות והמשפטיות המקובלות כיו�ווהרל

ההשלכות הקשות הנובעות מהותרת הרישו� של עילות הסגירה לאחר סגירת התיק מצדיקות 

ראוי בי� האינטרסי� כית המבקשת לאז� ההסדר הנוהג מתו� פרספקטיבה חוקתעל התבוננות מחדש 

  . אלה של החברהע�של הפרט 

 יאפשר את צמצו� ההשלכות הפוגעניות בפרט הנובעות מהותרת הרישו� שאני מציעהשינוי 

. המשטרתי של עילות הסגירה לאחר סגירת התיק מבלי לפגוע באינטרסי� הציבוריי� התומכי� בקיומ�

 שהדבר מכפיביסוד� של עילות הסגירה בצורה טובה שת התכליות יהיה בשינוי זה א� לקיי� א, בנוס�

  .נעשה כיו�

 
 .תוצאת לוואי שעלולה להיגר� ג� מביטולה של עילת הסגירה של חוסר ראיות  107
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נדמה כי הסוגיות הנגזרות מעילות הסגירה לא זכו עד היו� להתייחסות מספקת מצד הרשויות 

בתי המשפט וזרועותיה השונות של הרשות המבצעת באכיפת ,  כנסת ישראלאלה ובכלל ,השונות

אמר זה ייפתח הפתח לדיו� מקצועי וציבורי ולבחינה מחודשת של אני תקווה כי באמצעות מ. החוק

  .עילות הסגירה והתאמת� לעיד� החוקתי ולתפיסה ראויה של זכויות יסוד של הפרט במדינת ישראל

בשל .  סוגיה זו בבית המשפט העליו�נהנידו, ולפני פרסומו, לאחר סיו� כתיבת המאמר, ואמנ�

ת המבח� הראייתי המבחי� בי� סגירת תיק  ברו� דיו� בשאל הקדישה השופטתהסוגיהחשיבותה של 

, כולל כמה קביעות חשובותפסק דינה של ברו� . "חוסר אשמה"לבי� סגירת תיק מ" חוסר ראיות"מ

 הההצעע�  כמו ג� , לידי ביטוי במחקר זההאשר עולות בקנה אחד ע� ההשקפה הכללית כפי שבא

 108. האמור לשינוי המבח� הראייתיהקונקרטית
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