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סגירת תיק פלילי לקטין בהליך של טיפול מותנה
חקירת קטין במשטרה לא חייבת להסתיים בפתיחת תיק פלילי ובהמלצה להעמדתו לדין בבית משפט.
קטין אשר ביצע עבירה רשאי לבקש כי יפעילו בעניינו את נוהל "הליך טיפול מותנה" )ט.מ( ,לפיו
בעבירות מסוג חטא או עוון ,בהן עומד העונש המרבי על עד  3שנות מאסר ,ניתן יהיה להעבירו למסלול
שיקומי בכפוף לעמידתו בתנאים מסוימים ,כאשר בסופן התיק נגדו ייגנז ולא יועבר ליחידת התביעות וכן
אף לא יישאר לחובתו רישום משטרתי .עו"ד אסף דוק מסביר כיצד ניתן להביא לסגירת תיק פלילי נגד
קטין בהליך של טיפול מותנה.
מהו הליך טיפול מותנה )ט.מ(?
במשטרת ישראל קיים נוהל משטרתי לפיו קצין חקירות ועוזרו רשאים להחליט שלא לפתוח תיק פלילי לקטין ,בכפוף להעברת הקטין
להליך של טיפול מותנה .תכליתו של הליך טיפול מותנה הוא שיקום בני נוער אשר עברו על החוק ומניעת תיוגם בחברה כעבריינים.
בסיומו של ההליך פרטיהם של אותם קטינים לא נשמרים במסוף המשטרתי הממוחשב ובכך גיליון הרישום הפלילי שלהם נותר נקי.
הליך טיפול מותנה מופעל רק בעבירות מסוג חטא או עוון ,בהן עומד העונש המרבי על עד  3שנות מאסר .בעבירות מסוג פשע
נדרשת המשטרה לקבל את הסכמת הפרקליטות על מנת להעביר את הקטין למסלול של טיפול מותנה.

מהם התנאים לסיום חקירת קטין במשטרה בסגירת התיק בהליך טיפול מותנה?
 .1לקטין אין רישומים פליליים נוספים.
 .2החקירה בעניינו הסתיימה.
 .3נסיבות העבירה מקילות.
 .3הקטין הודה בביצוע העבירה ,הביע חרטה וחתם על טופס אזהרת קטין במסגרתו התחייב כי יימנע מלחזור ולבצע עבירות בעתיד.
 .4הקטין משתף פעולה עם המשטרה ושירות המבחן.

מה קורה במצב בו הקטין חוזר ומבצע עבירות?
במידה והקטין שב לבצע עבירה פלילית ,המשטרה תפתח לו תיק במשטרה והפעם הוא עלול יהיה למצוא עצמו עומד לדין פלילי
בבית משפט ואף עם רישום פלילי לחובתו שיקשה עם השתלבותו בעתיד בחברה בכך שלא יוכל להתקבל למקומות עבודה מסוימים,
לקבל אשרת כניסה למדינות שונות ואף אי גיוסו ליחידות מסוימות בצה”ל .קראו עוד על מחיקת רישום פלילי לקטינים.

באילו עבירות לא חל הסדר טיפול מותנה?
בעבירות הבאות לא חל הסדר טיפול מותנה וכנגד הקטין המעורב בהן ייפתח תיק פלילי בחשד לביצוען :עבירות אלימות בהן מופעלת
אלימות קשה ,עבירות מרמה וזיוף ,עבירות נשק ,עבירות מין )למעט עבירות מן המדרג הנמוך( ,עבירות ביטחון ,סחר בסמים ,עבירות
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המתה על סוגיהן )רצח ,הריגה וגרימת מוות ברשלנות(

מה קורה כאשר הקטין אינו עומד בקריטריונים של הליך טיפול מותנה?
הטיפול בעניינם של קטינים אשר אינם עומדים בקריטריונים של הליך טיפול מותנה ונאספו מספיק ראיות להגשת כתב אישום כנגדם
יכולים למצוא עצמם בשתי סיטואציות:
 .1תיק החקירה נגדם יועבר ליחידת התביעות או לפרקליטות לצורך הגשת כתב אישום ומיצוי הדין עימם בבית המשפט.
 .2לחילופין ,תיק החקירה נגדם יופנה להליך אחר בשם קד”ם לנוער עובר חוק – במסגרתו הם נפגשים עם משפחתם ,נפגעי
העבירה ואנשי מקצוע במטרה לבנות עבורם תוכנית לתיקון הנזק שנגרם ולמניעת ביצוע עבירות נוספות מצידם .פרויקט זה נוצר
מכוח חוק הליכים חלופיים אשר עיגן את האפשרות להפנות קטינים שנפתחה בעניינם חקירה פלילית ,להליך חלופי להליך הפלילי
הרגיל ,מתוך מחשבה כי הליכים פליליים אינם בהכרח הדרך ההולמת לטיפול בעבירה שבוצעה ,הן לקטין הפוגע והן לחברה כולה.

איך ניתן להביא לסיום החקירה בהליך טיפול מותנה ולהימנע מרישום פלילי?
במידה ואתה עומד בפני הליכים פליליים פנה ללא דיחוי להתייעצות עם עורך דין פלילי המתמחה בייצוג קטינים ובני נוער
בטלפון  052-6885006או צור עימנו קשר דרך האתר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה
אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת
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