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הסדר מותנה – סגירת תיק פלילי והימנעות מהעמדה לדין
חוק סדר הדין הפלילי מסמיך את רשויות התביעה לסגור תיקים פליליים נגד חשודים שנמצאו נגדם ראיות
המאפשרות את העמדתם לדין ,בעילה של “סגירה בהסדר מותנה” .סגירת תיק בעילת הסדר מותנה
נעשית בתמורה להודאתו של החשוד בעובדות ובעבירות המיוחסות לו ולהתחייבותו לעמוד בתנאי ההסדר
– לשלם פיצוי או קנס ,להימנע מביצוע עבירות נוספות בעתיד ,לעבור הליך טיפולי וכיוצא בזה .עו”ד
אסף דוק מסביר אודות ההליך ,כיצד ניתן לסגור תיק פלילי שנפתח במשטרה בהסדר מותנה ומדוע חשוב
להיות מיוצג בהליך על-ידי עורך דין פלילי מנוסה.

מהו הסדר מותנה?
תיקון מספר  66לחוק סדר הדין הפלילי ,שנכנס לתוקף החל משנת  ,2013מאפשר לרשויות התביעה ,בהתקיים
התנאים המתאימים ,לסגור תיק של חשוד בעבירת עוון במסגרת הסדר מותנה .תיקון זה מרחיב את האפשרויות
העומדות בפני התביעה בבואה לטפל בעבירות מסוג עוון ,בעיקר כאשר מדובר באזרחים שאינם מנהלים אורח
חיים עברייני ,שזו העבירה הראשונה שהם מבצעים .הסדר מותנה מאפשר התאמה מדויקת יותר בין חומרת
העבירה ונסיבות ביצועה ,ובין חומרת הענישה המופעלת כלפי העבריין .בהקשר זה ,ראו את הנחיית היועמ”ש
מספר  4.3042בדבר סגירת תיק בהסדר מותנה.
לאחר שאדם נחקר במשטרה התיק בעניינו עובר לבדיקתן של רשויות התביעה לצורך עיונם בחומר הראיות ובחינת
השאלה האם יש להגיש נגדו כתב אישום או אם לאו .כל אותה העת תיק החקירה נגד החשוד מצוי בסטטוס של
תיק מב”ד )תיק הממתין לבירור דין( ורישום בעניין מופיע בתדפיס המרשם הפלילי שלו.
מתוך ההכרה כי ההחלטה האם להעמיד אדם לדין בגין ביצוע עבירה פלילית הינה החלטה רבת משמעות לחייו,
שכן כל הגשה של כתב אישום ,ואין המשנה באיזו עבירה ,יש בה משום לפגוע פגיעה של ממש בנאשם ,המחוקק
קבע זכות שימוע פלילי לחשוד בהתאם לסעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי ,לפיו על רשות התביעה שאליה
הועבר חומר חקירה הנוגע לעבירה מסוג פשע )עבירות שעונשן מעל  3שנות מאסר( להודיע על כך לחשוד )מכתב
יידוע לחשוד( ,והוא רשאי לפנות אליה תוך  30יום ,בבקשה מנומקת מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום
כנגדו .בכך מעניקה זכות השימוע לחשוד זכות טיעון ראשונית בטרם ישנה סטטוס ויהפוך מחשוד לנאשם אשר תלוי
ועומד כנגדו כתב אישום בבית המשפט.
בתפ”ח  1138/05מדינת ישראל נגד יעקב ארד נקבע כי הליך היידוע ובעקבותיו השימוע הינו זכות יסוד
המוקנית לנחקר המאפשרת לו לשטוח את טענותיו במלואן ועל התביעה להאזין לדברים בנפש חפצה ומתוך
נכונות להשתכנע .עוד נקבע שמדובר בזכות טיעון שהינה מן הזכויות היסודיות במשפט הישראלי ונמנית עם
עקרונות של הצדק הטבעי וקשורה בטבורה לחובת ההגינות השלטונית.
בסיום עיון התביעה בתיק החקירה וקיום הליך השימוע ,רשאית היא להורות למשטרה להוסיף ולחקור או
לנהוג באחת מן האפשרויות הבאות:
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 .1להעמיד את החשוד לדין פלילי – כלומר ,להגיש כתב אישום נגד החשוד לאור העובדה שיש בחומר החקירה
“ראיות מספיקות” לאישום פלילי .במצב זה ,כתב האישום יוגש על-ידי התביעה לבית המשפט המוסמך מקומית
ועניינית לדון באותה עבירה.
 .2להחליט על גניזת התיק הפלילי – באחת משלוש עילות סגירה הבאות :היעדר ראיות מספיקות ,היעדר עניין
לציבור או היעדר אשמה פלילית.
 .3להורות על סגירת תיק מותנית – כלומר ,סגירת התיק הפלילי כנגד החשוד מבלי שיוגש נגדו כתב אישום –
וזאת בתמורה להודייתו והתחייבותו לשלם פיצוי ו/או לעמוד בפיקוח שירות המבחן ו/או להימנע מביצוע
עבירה בעתיד .ההסדר המותנה חל על עבירות קלות שמוגדרות כעבירות “עוון” )עד שלוש שנות מאסר( או
“חטא” )עד  3חודשי מאסר( וזאת בכפוף לכך שלחשוד אין עבר פלילי ב 55-השנים האחרונות שקדמו לביצוע
העבירה וכן במצב בו התובע סבור שהעונש שהיה מוטל על החשוד ,במידה ואכן הוא היה מורשע על-ידי בית
המשפט ,לא היה כולל רכיב של מאסר בפועל.
כלומר ,במסגרת ההסדר המותנה ,החשוד מודה באשמה המיוחסת לו ,ומתחייב לעמוד בתנאי ההסכם ,שיכולים
לכלול תשלום קנס ,תשלום פיצוי לפגעי העבירה ,התחייבות להימנע מביצוע עבירות מסוג זה בעתיד ,שלילת רישיון
נהיגה ,שלילת רישיון נשיאת נשק ועוד .המדינה ,או אם תרצו ,התביעה ,מתחייבת מצידה שלא להגיש כתב אישום
כנגד החשוד ,ולסגור את התיק בעילת ‘הסדר מותנה’ .מבחינת החשוד ,הסדר מותנה מאפשר לו לסיים את ההליך
הפלילי ללא העמדה לדין .מבחינת התביעה והמדינה ,הסדר מותנה חוסך זמן ומקל על העומס הרב הקיים על
מערכת המשפט ועל התביעה.
ויודגש ,ההחלטה להציע לחשוד הליך של הסדר מותנה נתונה בידי התביעה .לאחר סיום חקירה משטרתית בתיק,
כאשר צוות החקירה סבור כי נאספו בתיק די ראיות בכדי להרשיע את החשוד ,מועבר התיק לידי התביעה .במקרים
בהם מדובר בעבירת עוון ,מוסמכת התביעה להחליט לפנות לחשוד בהצעה לסגור את התיק בהליך הסדר מותנה.
חשוד שקיבל הצעה לסגירת תיק בהסדר מותנה רשאי לקבל את ההצעה או לסרב לה.

יחידת הסדר מותנה
יחידת הסדר מותנה קיימת הן במשטרת ישראל והן בפרקליטות המדינה .מרבית התיקים של הסדר מותנה
מטופלים על ידי יחידות ההסדר המותנה של המשטרה ,שהן חלק מחטיבת התביעות הפליליות של משטרת
ישראל.
במשטרת ישראל קיימות  5יחידות הסדר מותנה הממוקמות בירושלים ,קריית גת ,אזור קריית אתא ,פתח תקווה
ואור יהודה .באור יהודה ממוקם פיקוד היחידה .על פי רוב ,תיקים בהם פרקליטות המדינה היא הגוף התובע הם
מקרים מורכבים ומסובכים ,שאינם מתאימים להסדר מותנה .יחד עם זאת ,פרקליטות המדינה עוסקת גם במספר
עבירות עוון ,שלגביהן קיימת האפשרות לסגירה בהסדר מותנה .מדובר בעבירות כגון :קבלת דבר במרמה ,עבירות
זיוף ,עבירות על החוק למניעת הטרדה מינית ,עבירות מחשב ,עבירות של רשלנות.
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חשוב להבין :גם אם תיקכם הועבר ליחידת הסדר מותנה ,אין פירושו של דבר שיוצע לכם לחתום על הסדר מותנה.
יחידת ההסדר המותנה אליה הועבר תיקכם תדון בתיק ,בחומרת העבירה ,בחומר הראיות ובנסיבות המקרה,
ותשקול האם תיק זה מתאים להסדר מותנה .במידה ויחידת ההסדר המותנה תמצא את תיקכם מתאים לכך – יוצע
לכם לחתום על הסדר מותנה .במידה ותיקכם ימצא לא מתאים להסדר מותנה ,יוגש נגדכם כתב אישום.

התנאים הנדרשים לקיום הסדר מותנה
כאמור ,עם סיום שלב החקירה ואיסוף הראיות ,מועבר תיק פלילי לידי הרשות התובעת ,אשר בהתקיים התנאים
המתאימים מוסמכת להחליט כי ניתן לסגור את התיק במסגרת הסדר מותנה .התנאים הנדרשים בכדי שניתן
יהיה לקיים הסדר מותנה הם:
◻️ מדובר בעבירת חטא או עוון ,אשר העונש המירבי בגינה אינו עולה על  3שנות מאסר ,או אחת מעבירות הפשע
המנויות בתוספת השישית ,שאינן עבירות אשר ניתן להטיל בגינן קנס או כופר.
◻️ העונש המתאים לדעת התובע אינו כולל רכיב של מאסר בפועל.
◻️ בתיק קיימות די ראיות שיש בהן כדי להוכיח אשמה לכאורה.
◻️ החשוד לא עבר עבירות במהלך  5השנים האחרונות ,אין כנגדו רישום פלילי במהלך  5השנים האחרונות ,ולא
מתקיים כנגדו הליך פלילי ,כולל חקירה או משפט ,שאינו שייך להליך בו עוסק ההסדר.
◻️ במהלך  5השנים האחרונות לא ערכה התביעה הסדר מותנה עם החשוד .
◻️ גם אם לא עשה זאת במהלך החקירה המשטרתית ,החשוד מוכן להודות באשמה.
ההסדר יכול לכלול :קנס ,פיצוי לנפגע העבירה )עד לתקרה של  14,400שקלים( ,התחייבות שלא לעבור עבירות
נוספות ,תכנית טיפול ושיקום ,תנאי שבתוספת החמישית )מכתב התנצלות לנפגע העבירה ,שלילת רישיון נהיגה,
התחייבות שלא ללכת למקום מסוים או שלא לעמוד בקשר עם אדם מסוים( ,ועוד.

הפרת תנאים או סירוב לחתימה על הסדר
לחשוד עומדת הזכות לסרב לחתום על הסדר מותנה .במקרה שהחשוד בוחר לסרב להסדר ,יועמד החשוד לדין
על פי טיוטת כתב האישום כנגדו .התובע יכול להחליט לסגור את התיק באם הובא לידיעתו מידע חדש המצדיק
זאת לאחר סירובו של החשוד לחתום על הסדר מותנה .אם החליט התובע לסגור את התיק עליו לנמק בכתב את
החלטתו .תובע אינו יכול להעמיד לדין חשוד בגין עבירות שהחשוד הודה בביצוען במסגרת הסדר מותנה ,אלא אם
כן הופרו תנאי ההסדר ,או מתברר שההסדר הושג במרמה .הוראות משלימות הנוגעות לאי מילוי תנאי הסדר
והעמדה לדין קובעות בין השאר כי:
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◻️ חשוד שהועמד לדין לאחר שנחתם עמו הסדר ,משוחרר מחובתו למלא את תנאי ההסדר ,את ההסדר יש לראות
כמבוטל.
◻️ חשוד שנחתם עמו הסדר והוא מועמד לדין לאחר שמילא חלק מתנאי ההסדר – בית המשפט יתחשב בכך במתן
גזר הדין.
◻️ חשוד המועמד לדין לאחר שנחתם עמו הסדר ,או לאחר שהוצע לו לחתום על הסדר – התובע לא יבקש לגזור
עליו עונש מאסר ,אלא אם כן הובא לידיעתו מידע חדש.
◻️ הודאתו של חשוד בביצוע עבירה במסגרת הסדר לא תשמש כראייה נגדו בהליך פלילי.

עריכת הסדר מותנה
חוק סדר הדין הפלילי מפרט את התנאים והנהלים על פיהם יתבצע הסדר מותנה ,נציין להלן את עיקרי הדברים:
◻️ סעיף 67א)ב( :סגירת תיק בהסדר – אם לדעת התובע קיימות בתיק ראיות מספיקות לאישום ,ובנוסף לכך,
סבור התובע כי מילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור בנסיבות המקרה ,רשאי התובע להחליט שלא להעמיד
חשוד לדין ולהציע לו הסדר.
◻️ סעיף 67ב:הוראות לעניין עריכת הסדר – התובע יתחייב להימנע מהגשת כתב אישום נגד החשוד ולסגור את
תיק החקירה נגדו ,אם יודה החשוד בעובדות המהוות את העבירה המפורטת בהסדר ויקיים את התנאים שיפורטו
בו .לפני שידון התובע עם החשוד בתנאי ההסדר ,עליו לפרט את העובדות והוראות החיקוק שלגביהן קיימות ראיות
מספיקות לאישום )טיוטת כתב אישום( ,וכן לציין בהחלטה מנומקת את הנסיבות להתקיימות התנאים לעריכת
ההסדר .כל אלה יישמרו בתיק.
◻️ סעיף 67ג :תנאי ההסדר – תובע יהיה רשאי לכלול בהסדר תנאים כגון :קנס לאוצר המדינה; פיצוי לנפגע
עבירה; התחייבות להימנע מביצוע עבירה; עמידה בתנאי תכנית טיפול ,תיקון ושיקום שיקבע קצין מבחן ,לרבות
שירות למען הציבור ופיקוח שירות המבחן ונקיטת אמצעים שונים לתיקון הנזק שנגרם עקב העבירה ,המנויים
בתוספת החמישית לחוק .כל אלה בכפוף למגבלות ולסייגים המנויים באותו סעיף .לשם קביעת תנאי ההסדר
יתחשב התובע בעיקרון המנחה בענישה ,בשיקולים ובנסיבות הקבועים סימן הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה.
◻️ סעיף 67ד :עיון בחומר החקירה לפני חתימה על הסדר – חשוד רשאי לעיין בחומר החקירה בטרם יחתום
על ההסדר ,באם כתב האישום אינו זהה למתואר בהסדר ,רשאי חשוד לעיין בטיוטת כתב האישום בטרם חתימה
על הסדר מותנה.
◻️ סעיף 67ה :תוכן ההסדר – ההסדר ייערך בכתב ויישא חתימותיהם של החשוד והתובע ,על ההסדר להכיל את
הדברים הבאים:
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◻️ תיאור העובדות הנוגעות לתיק והוראות החיקוק אשר לגביהן נאספו בתיק מספיק ראיות להגשת כתב אישום.
◻️ הודאת החשוד בביצוע העבירה המיוחסת לו.
◻️ התנאים אותם נדרש החשוד לקיים במסגרת ההסדר.
◻️ התקופה בה נדרש החשוד לקיים את תנאי ההסכם ,וכן הדרך והמועד בהם יהיה על החשוד להוכיח כי עמד
בתנאי ההסכם.
◻️ הצהרה של החשוד ,לפיה הוא מבין שהפרה חלקית או מלאה של ההסדר ותנאיו במהלך תקופת ההסדר כפי
שנקבעה ונחתמה תביא לכך שיועמד לדין ,וכי הוא מבין שברישום הפלילי יצוין שהתיק נסגר בהסדר מותנה,
בהתאם לחוק המרשם הפלילי.
◻️ סעיף 67ו :עילת סגירת תיק בהסדר – לאחר שווידא כי מולאו תנאי ההסדר ,התובע יסגור את התיק בעילה
של “סגירה בהסדר” ,ישלח דיווח על סגירת התיק למשטרת ישראל ויודיע על כך לחשוד .חשוב להבהיר :תיק
שנחתם בו הסדר מותנה ייסגר רק לאחר שכל תנאי ההסדר מולאו .פירושו של דבר שאם ,למשל ,על פי ההסכם
על החשוד להימנע מפעולה מסוימת למשך תקופה של שנה ,התיק ייסגר רק לאחר חלוף אותה שנה ,ולאחר
שהחשוד מילא את התחייבויותיו כפי שהן מפורטות בהסדר.
◻️ סעיף 67ח :פרסום הסדרים – סעיף זה קובע כי יש לפרסם באתר האינטרנט של רשות התביעה הרלוונטית
לתיק את עצם סגירת התיק בהסדר ,את העבירה ונסיבותיה ,את העובדות בהן הודה החשוד ,את תנאי ההסדר כפי
שנחתם ,ואת הוראות החיקוק כפי שפורטו בהסדר .על הפרסום לייצר שקיפות בנוגע לשיקול הדעת שהופעל
בקבלת ההחלטה לסגור את התיק בהסדר ,מבלי לזהות את נפגע העבירה או את החשוד.
◻️ התיישנות ורישום פלילי – כאשר תיק נסגר בהסדר ,התקופה בה מתחייב החשוד לעמוד בתנאי ההסדר אינה
נמנית במניין השנים לתקופת ההתיישנות .ההתייחסות למידע על סגירת תיק בהסדר מותנה היא כשל התייחסות
לתיקים שנסגרו בעילות אחרות ,לבד מתיקים שנסגרו בעילת חוסר אשמה .משמעות הדבר היא כי מידע זה יימסר
לגופים ספורים בלבד ,כפי שמפורט בתוספת השלישית לחוק המרשם הפלילי ,יחד עם זאת ,לא יוכל החשוד לטעון
כי אין לו רישום פלילי עד תום תקופת ההתיישנות..
◻️ הסדר מותנה וחוק זכויות נפגעי עבירה – יש להחיל את חוק זכויות נפגעי עבירה על תיקים שהתובע מוצא
לנכון לסגור בהסדר מותנה .בין השאר מדובר בזכותו של נפגע העבירה לעיין בהסדר ,זכותם של נפגעי עבירות
אלימות חמורה ונפגעי עבירות מין להביע את עמדתם בפני התובע וחובת התביעה ליידע נפגעי עבירות אלו בדבר
הכוונה לסגור את התיק בהסדר.
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רשימת העונשים שהמשטרה או הפרקליטות רשאיות להטיל במסגרת
הסדר מותנה
להלן רשימת העונשים הנפוצים אותם רשאית המשטרה או הפרקליטות להטיל על חשוד במסגרת הסדר מותנה.
◻️ קנס או פיצוי למתלונן בסך של עד  29,200ש”ח.
◻️ התחייבות להימנע מביצוע עבירה מסוימת לפרק זמן שנקצב מראש.
◻️ שירות לתועלת הציבור לתקופה קצובה מראש.
◻️ צו מבחן והשתתפות בפעילות חינוכית המועברת בדרך של סדנה מטעם שירות המבחן.
◻️ פסילת רישיון נהיגה או רישיון נשיאת נשק.
◻️ כתיבת מכתב התנצלות שיוגש לנפגע העבירה על ידי נציג המשטרה.
◻️ גישור בקהילה.
כאשר העבירה בגינה נפתח התיק שההסדר נערך עבורו היא עבירת תכנון ובנייה ,העונש יכול לכלול הפסקת
עבודות או שימוש במקרקעין ,התאמה של מבנה קיים להיתר או לתכנית ואף הריסת מבנה או חלק ממנו.

דוגמאות לעבירות הנכללות בהליך הסדר תיק מותנה במשטרה
◻️ תקיפה )ללא גרימת חבלה(
◻️ גניבה )ללא אלימות או התפרצות(
◻️ נזק לרכוש
◻️ הזנחת השמירה על כלי ירייה
◻️ השתתפות בתגרה
◻️ החזקת נכס החשוד כגנוב
◻️ הטרדה טלפונית
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◻️ העלבת עובד ציבור
◻️ מכירה ואספקת אלכוהול לקטין
◻️ איומים
◻️ הסגת גבול
◻️ מעשי פזיזות ורשלנות בחיה

האם חשוד בעבירת פשע זכאי להסדר מותנה?
ככלל ,ניתן לערוך הסדר מותנה רק בעבירות עוון או חטא ,יחד עם זאת ,כאשר הנסיבות מתאימות ,יכול עורך דין
מנוסה להביא בפני התביעה טיעונים להפחתת חומרת ההאשמות כנגד החשוד .במידה ויעלה בידי עורך הדין
לשכנע את התביעה להפחית את חומרת העבירה מעבירת פשע לעבירת עוון ,אזי ניתן יהיה לערוך הסדר מותנה
עם החשוד.
כאשר אדם נחשד בעבירת פשע והמדינה עומדת להגיש נגדו כתב אישום ,מזומן החשוד לשימוע פלילי ,בו יוכל
להשמיע את טענותיו להקלה בחומרת האישום או לסגירת התיק .במעמד זה יכול עורך דין פלילי מנוסה להציג
בפני התביעה טיעונים להפחתת האישומים וסגירת התיק בהסדר מותנה ,או סגירת התיק בשל עילה אחרת.

האם חשוד שהתביעה מציעה לו לחתום על הסדר מותנה זקוק לליווי
של עורך דין פלילי?
חשוד שהוצע לו הסדר מותנה אינו מחויב להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי .יחד עם זאת ,רצוי שהחשוד ייוצג על
ידי עורך דין פלילי מנוסה ,שכן לעורך דין מנוסה יש את הידע והיכולת להבטיח שהעונש שיוטל על החשוד לא יהיה
מופרז ,ואף להביא להפחתה בחומרת האישום במקרים מסוימים.
עורך דין המייצג חשוד שהוצע לו לחתום על הסדר מותנה יקבל לידיו את חומר הראיות ויבחן אם יש מקום לטעון
להפחתת חומרת האישום .כמו כן ,במידה ותיק הראיות אינו הדוק וברור מספיק ,יוכל עורך דין מנוסה לפעול
לסגירת התיק מחוסר ראיות ,מבלי שהחשוד יודה בביצוע העבירה המיוחסת לו ,ומבלי שיידרש לעמוד בתנאים
והתחייבויות .עורך הדין יסביר לחשוד את היתרונות והחסרונות של חתימה על הסדר מותנה על פי נסיבות המקרה,
ויציג בפניו את התמונה המלאה לגבי ההשלכות שיכולות להיות להסכמה או לסירוב מצידו של החשוד לחתום על
הסדר מותנה.
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ההשלכות של חתימה על הסדר מותנה
האם חתימה על הסדר מותנה מומלצת בכל מקרה? לאו דווקא ,הכול תלוי בנסיבות המקרה ,בנסיבות חייו של
החשוד ובשאלה אם אכן ביצע את העבירה המיוחסת לו .חשוד שחותם על הסדר מותנה מתחייב לעמוד בתנאי
ההסדר ,אשר עשויים לכלול הוראות שפירושן הפרעה ופגיעה במהלך חיים תקין כמו שלילת רישיון נהיגה ,איסור
יציאה מהארץ או שלילת רישיון לנשיאת נשק.
בנוסף ,כיוון שבמסגרת ההסדר מודה החשוד בביצוע העבירה המיוחסת לו ,מרגע פרסום ההסדר הוא חשוף
לתביעות אזרחיות של נפגעי העבירה ,אשר יכולים להסתמך על הודאתו בביצועה במסגרת ההסדר .הרישום
המשטרתי שנותר לאחר חתימה על הסדר מותנה מהווה כתם על שמו הטוב של החשוד ,שיוסר רק בחלוף תקופת
התיישנות ארוכה .סיווגו הביטחוני של החשוד עשוי להיפגע ,ובמידה ומקום עבודתו נכלל ברשימת מקומות העבודה
שמשטרת ישראל מחויבת לספק להם מידע על ההסדר ,הוא עלול לעבור הליכי משמעת פנימיים במקום העבודה.
כמו כן ,אנשים שמחזיקים ברישיון נשק עשויים להידרש על ידי פקיד רישוי כלי ירייה ,להפקיד את נשקם ורישיונם
בעקבות הליך הסדר מותנה .במידה והחרימו לך את הנשק או מונעים ממך את חידוש רישיון הנשק קרא את
המאמר הבא בנושא החזרת רישיון נשק וכלי ירייה לאחר חקירה במשטרה.

ערעור המוגש על ידי המתלונן על סגירת תיק בהסדר מותנה
על פי סעיף  64לחוק סדר הדין הפלילי רשאי מתלונן להגיש ערעור על החלטה לסגור תיק חקירה שתלונתו
הביאה לפתיחתו ,אולם ,להבדיל ממקרים אחרים ,במקרה של סגירת תיק בהסדר מותנה אין למתלונן
אפשרות לערער על ההחלטה .האפשרות היחידה העומדת בפני מתלונן שמעוניין לערער על חתימת הסדר
מותנה עם מי שפגע בו היא באמצעות עתירה מנהלית ,המוגשת לבית המשפט .מתלונן המעוניין לעשות כל שניתן
כדי למנוע סגירת תיק חקירה שנפתח בעקבות תלונתו צריך לפנות לעורך דין פלילי מנוסה על מנת שילווה אותו
בתהליך .במקרה שמתגבשת אצל התובע החלטה להציע לחשוד הסדר מותנה – עורך דינו של המתלונן יכול להציג
בפני התובע טיעונים לכך שהתיק אינו מתאים להסדר מותנה.

כתובות וטלפונים של יחידות הסדר מותנה במשטרה
שם היחידה

כתובת
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שלוחת תביעות הסדר מותנה תל-
אביב
שלוחת תביעות הסדר מותנה מרכז
שלוחת תביעות הסדר מותנה צפון
שלוחת תביעות הסדר מותנה
ירושלים
שלוחת תביעות הסדר מותנה קרית
גת

אריק אינטשיין  ,1אור יהודה
שמשון  ,9בית לקסוס ,פתח תקווה
מטה מרחב גליל ,קריית אתא
יפו  ,97מרכז כלל ,ירושלים

מוקד טלפוני ארצי ליצירת קשר עם
תביעות הסדר מותנה במספר
.*9647

הגפן  ,3קרית גת

זכרו ,כי העברת התיק ליחידת הסדר מותנה במשטרה לא אומר בהכרח שיוצע לכם לחתום על הסדר .ליחידת
הסדרים מותנים הסמכות להחליט שתיקכם לא מתאים להסדר מותנה ולהגיש נגדכם כתב אישום מבלי לקבל את
אישורכם לכך.

דוגמה להזמנה לפגישה לבחינת הליך הסדר מותנה:
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דוגמה להסדר מותנה שנחתם עם לקוח המשרד:

מדיניות חדשה נגד משתמשי סם הקנאביס – סגירת תיק בהסדר
מותנה
המדיניות החדשה נגד משתמשי סמי הקנאביס )מריחואנה וחשיש( ממקדת את המאמצים בהסברה וחינוך תוך
שימוש בהליכים פליליים רק כמוצא אחרון .המדיניות החדשה קובעת כי אדם שיימצא מחזיק בקנאביס בפעם
הראשונה והשנייה – יושת עליו קנס בלבד ולא יינקטו נגדו הליכים פליליים .במקרה של עבירה שלישית – הטיפול
יועבר למסלול של סגירת התיק בהסדר מותנה ותישקל אפשרות שלילת רישיונות הנהיגה או הנשק של
המשתמש .רק במקרה של עבירה רביעית ומעלה – המשטרה תשקול הגשת כתב אישום והעמדה לדין פלילי.

האם החשוד יכול לסרב להליך ההסדר המותנה?
החשוד יכול לסרב לקיום הההליך .בנסיבות אלה יוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט לצורך המשך ההליך
המשפטי נגדו.
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מה המשמעות של אי עמידה בהסכם?
מדובר בהפרת חוזה שתוביל להגשת כתב אישום לבית המשפט נגד החשוד.

מתי צפוי להיסגר התיק הפלילי נגד החשוד?
ברגע שהחשוד עמד בתנאי ההסדר התיק הפלילי נגדו ייסגר באופן מיידי וההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של
המשטרה ללא פרטים מזהים.

חשיבותו של ייצוג משפטי מקצועי בהליכי חתימה על הסדר מותנה
החשוד זכאי להיוועץ בעורך דין פלילי בכל שלב בהליך וכן לצלם את חומרי החקירה לרבות את טיוטת כתב
האישום טרם הגעה לפגישה עם יחידת הסדרים מותנים.
לכאורה ,ניתן לחשוב שחשוד המקבל הצעה לחתימה על הסדר מותנה צריך לשמוח על ההזדמנות ולסמוך על
מערכת המשפט שתציע לו הסדר הוגן .למעשה ,אין הדברים כך ,כדי שסגירת התיק בהסדר מותנה לא תעביר
מסר לא נכון לחשוד ולציבור ,על ההסדר לכלול רכיבים של “ענישה” או “הרתעה” .אלמנט זה מגולם בהגבלות
ובתנאים שיוטלו על החשוד.
על פי רוב ,מטרת התובע היא להשיג עונש כבד דיו שיהווה מסר הרתעתי ויגרום לחשוד לשלם מחיר על ביצוע
העבירה .עורך דינו של החשוד יעשה כל שניתן על מנת למנוע הטלת עונשים וקנסות מופרזים ,להפחית את חומרת
האישום ולצמצם את חומרת העונשים והקנסות למינימום האפשרי.
החשוד הוא על פי רוב אדם מן השורה שאינו בקי ברזי החוק .לעומתו ,עורך דין פלילי מכיר את החוק לפני ולפנים,
וימנע כל הפרזה שאינה במקומה .ייצוג על ידי עורך דין פלילי מוסמך ומנוסה יביא להסדר שיהיה הטוב והנוח ביותר
עבור החשוד ,וימנע ניצול של חוסר ההבנה של החשוד ברזי החוק.

מקרה לדוגמה – מורה שהודה שביצע מעשה מגונה בתלמידה לא
יועמד לדין ויוכל להמשיך ללמד
הלקוח אשר משמש כמורה מחנך בתיכון בדרום ,נעצר ונחקר במשטרת קרית מלאכי בחשד שביצע מעשים מגונים
באחת מתלמידותיו במסגרת שיעור אותו הוא מעביר באחד ממקצועות הליבה.
עבירות מין בקטינים מעוררות סלידה בקרב הציבור הרחב ונחשבות לחמורות במיוחד עקב ניצול תמימותם של
הקטינים והפגיעה בערכים החברתיים אותם מנסה המדינה לשמר.
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סעיף )348ד( לחוק העונשין קובע עונש מאסר של עד  4שנים בגין מעשה מגונה בקטין או בקטינה שמלאו להם
 14שנים תוך ניצול יחסי תלות ,השגחה ,חינוך ,מרות ,עבודה או שירות.
לאחר בחינת נסיבות המקרה ,משרדנו סבר שניתן להפנות את התיק אל עבר אפיק חלופי ולסיימו בהליך של
הסדר מותנה שבסופו של יום כלל פיצוי לנפגעת העבירה בסך  8,000ש”ח בלבד.
בבסיס ההסדר המותנה והמשא ומתן טרם חתימתו הובאו שיקולים וראיות על נסיבות האירוע אשר הובילו לתוצאה
המיטבית ומנעו בכך העמדה לדין פלילי וכן רישום פלילי שעלולים היו לגרור פגיעה בכל רבדי חייו של הלקוח.
בעקבות כך ולאחר בחינת מכלול החומר ,הוחלט בפרקליטות דרום לאמץ את טענותינו ולסגור את התיק נגד
הלקוח במסגרת הסדר מותנה ובכך להימנע מהעמדתו לדין פלילי ומבלי שנותר לחובתו כל רישום פלילי.
להלן העתק ההסדר המותנה שנחתם בין פרקליטות דרום לבין לקוח משרדנו .מפאת החיסיון והשמירה
על פרטיותו ,פרטיו המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:
מורה שביצע מעשה מגונה בתלמידה לא יועמד לדין 1
מורה שביצע מעשה מגונה בתלמידה לא יועמד לדין 2
מורה שביצע מעשה מגונה בתלמידה לא יועמד לדין 3
מורה שביצע מעשה מגונה בתלמידה לא יועמד לדין 4
כתבה בנושא שפורסמה בחדשות :Ynet
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מקרה נוסף לדוגמה – ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה
ללקוחות המשרד שהואשמו בגניבה
נגד לקוחות המשרד הוגש כתב אישום בבית משפט השלום בתל אביב בעבירות גניבה בצוותא חדה בסכומי כסף
גבוהים.
לאחר בחינת נסיבות המקרה ועל אף שהוגש כתב אישום ,משרדנו סבר שניתן להפנות את התיק אל עבר אפיק
חלופי ולסיימו בהסדר מותנה שבסופו של יום כלל קנס סימלי והתחייבות להימנע מביצוע עבירה בתוך  6חודשים,
בבסיס ההסדר המותנה והמשא ומתן טרם חתימתו הובאו שיקולים וראיות על נסיבות האירוע אשר הובילו לתוצאה

כל הזכויות שמורות לאסף דוק  -חברת עורכי דין ©

08/01/2023

הסדר מותנה – סגירת תיק פלילי והימנעות מהעמדה לדין

077-5006206
052-6885006

מיטבית ולביטולו של כתב האישום ומניעה של רישום פלילי אשר היה עלול לפגוע בעתידם המקצועי של לקוחות
המשרד.
בעקבות כך ולאחר בחינת מכלול החומר ,הוחלט בשלוחת הסדר תיק מותנה תל אביב לאמץ את טענותינו ולסגור
את התיק נגד הלקוחות במסגרת הסדר מותנה ובכך להימנע מהמשך העמדתם לדין פלילי ומבלי שנותר לחובתם
כל רישום פלילי.
להלן החלטת בית המשפט על ביטול כתב האישום נגד לקוחות המשרד .מפאת החיסיון והשמירה על
פרטיותם ,פרטיהם המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:
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מקרה נוסף לדוגמה – סגירת תיק תקיפה וחבלה מחוסר אשמה
ללקוח בעקבות ייצוג משרדנו מול יחידת הסדר מותנה מרכז
לקוח המשרד נעצר ונחקר על ידי משטרת יבנה בחשד שתקף באלימות אדם אחר בעסק שלו .הלקוח הכחיש מן
ההתחלה את החשדות שיוחסו לו ,תוך שטען כי מדובר בתלונת שווא שמניעיה זרים ואשר מקורה בסכסוך כספי.
בעקבות ייצוג משרדנו ,יחידת הסדר מותנה מרכז החליטה לקבל את טענותינו ולסגור את תיק החקירה נגדו
מחוסר אשמה פלילית ובכך הביאה לניקוי שמו במיוחס לו ולמחיקת הרישום הפלילי שהיה לחובתו.
לקוח המשרד ,בעל עסק מכובד בעיר יבנה ,נעצר ונחקר על ידי משטרת יבנה בחשד שתקף באלימות אדם אחר
בעסק שלו וגרם לו לחבלות.
הלקוח הכחיש מכל וכל את טענות השווא שהועלו נגדו ומסר את גרסתו האמיתית לאירועים .הלקוח תיאר
בחקירתו את אשר אירע ,והציג בפני החוקרים את השתלשלות האירועים האמיתית.
צוות עורכי הדין של המשרד אסף בתשומת לב רבה את מכלול הפרטים והמסמכים הרלוונטיים של הלקוחות ופעל
לסגירת התיק שנפתח להם מחוסר אשמה פלילית ,זאת בשים לב לעמידתו על חפותו והתשתית הראייתית הרעועה
בתיק.
לאחר הליך בירור ארוך ומורכב ,הצליח משרדנו בסופו של יום לשכנע את יחידת הסדר מותנה במשטרה לסגור את
תיק החקירה נגדו בהיעדר אשמה פלילית ,ובכך לאפשר לו לשוב לשגרת חייו ללא רישום פלילי או משטרתי.
יודגש ,כי ככל ויחידת ההסדרים המותנים לא הייתה מקבלת את טיעונינו לגבי חולשת הראיות בתיק והיעדר אשמתו
של הלקוח ,בפועל היה מוצע לו הסדר מותנה המותיר רישום משטרתי או לחילופין היה מוגש נגדו כתב
אישום בעבירות תקיפה וחבלה על כל המשתמע מכך.
להלן העתק הודעת המשטרה בדבר סגירת תיק החקירה נגד הלקוח מחוסר אשמה פלילית .מפאת
החיסיון והשמירה על פרטיותם פרטיהם המזהים במסמכים הושמטו:
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מקרה נוסף לדוגמה – סגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהואשם
שפרץ לחדר במלון וביצע מעשה מגונה בעובדת שלו
לקוח המשרד ,עובד מוערך במלון בים המלח ,נחקר במשטרה בחשד לביצוע מעשה מגונה ,הסגת גבול והדחה
בחקירה ,זאת על רקע תלונה שהוגשה על-ידי אחת מעובדות המלון לפיה נכנס לחדרה ללא רשות וביצע בה
מעשים מגונים ואף ניסה להניעה מלדווח על מעשיו.
לאחר בחינת נסיבות המקרה ,משרדנו סבר שניתן להפנות את התיק אל עבר אפיק חלופי ולסיימו בהסדר מותנה
שבסופו של יום כלל קנס והתחייבות להימנע מביצוע עבירה לפרק זמן קצוב .בבסיס ההסדר המותנה והמשא ומתן
טרם חתימתו הובאו שיקולים וראיות על נסיבות האירוע אשר הובילו לתוצאה המיטבית ומנעו בכך כתב אישום
ורישום פלילי שעלולים היו לגרור פגיעה בכל רבדי חייו של הלקוח.
בעקבות כך ולאחר בחינת מכלול החומר ,הוחלט בפרקליטות דרום לאמץ את טענותינו ולסגור את התיק נגד
הלקוח במסגרת הסדר מותנה ובכך להימנע מהעמדתו לדין פלילי ומבלי שנותר לחובתו כל רישום פלילי.
להלן העתק ההסדר המותנה שנחתם בין פרקליטות דרום לבין לקוח משרדנו .מפאת החיסיון והשמירה
על פרטיותו ,פרטיו המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:

כל הזכויות שמורות לאסף דוק  -חברת עורכי דין ©

08/01/2023

הסדר מותנה – סגירת תיק פלילי והימנעות מהעמדה לדין

077-5006206
052-6885006

כל הזכויות שמורות לאסף דוק  -חברת עורכי דין ©

08/01/2023

הסדר מותנה – סגירת תיק פלילי והימנעות מהעמדה לדין

077-5006206
052-6885006

כל הזכויות שמורות לאסף דוק  -חברת עורכי דין ©

08/01/2023

הסדר מותנה – סגירת תיק פלילי והימנעות מהעמדה לדין

077-5006206
052-6885006

כל הזכויות שמורות לאסף דוק  -חברת עורכי דין ©

08/01/2023

הסדר מותנה – סגירת תיק פלילי והימנעות מהעמדה לדין

077-5006206
052-6885006

כל הזכויות שמורות לאסף דוק  -חברת עורכי דין ©

08/01/2023

הסדר מותנה – סגירת תיק פלילי והימנעות מהעמדה לדין

077-5006206
052-6885006

דוגמה לסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח המשרד שהטריד מינית
עובדת קטינה שלו:
לקוח המשרד ,בעלים של צוות בידור במלון בדרום ,נחקר במשטרה בחשד להטרדה מינית של עובדת קטינה שלו.
לאחר בחינת נסיבות המקרה ,משרדנו סבר שניתן להפנות את התיק אל עבר אפיק חלופי ולסיימו בהסדר מותנה
שבסופו של יום כלל קנס ועמידה בתנאי שירות המבחן .בבסיס ההסדר המותנה והמשא ומתן טרם חתימתו הובאו
שיקולים וראיות על נסיבות האירוע אשר הובילו לתוצאה המיטבית ומנעו בכך כתב אישום ורישום פלילי שעלולים
היו לגרור פגיעה בכל רבדי חייו של הלקוח.
בעקבות כך ולאחר בחינת מכלול החומר ,הוחלט בפרקליטות דרום לאמץ את טענותינו ולסגור את התיק נגד
הלקוח במסגרת הסדר מותנה ובכך להימנע מהעמדתו לדין פלילי ומבלי שנותר לחובתו כל רישום פלילי.
להלן העתק ההסדר המותנה שנחתם בין פרקליטות דרום לבין לקוח משרדנו .מפאת החיסיון והשמירה
על פרטיותו ,פרטיו המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:
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דוגמה לסגירת תיק תקיפה בהסדר מותנה על ידי משרדנו:
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דוגמה לסגירת תיק גניבה סדרתית מרשת מזון שנוהל על ידי משרדנו:
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דוגמאות נוספות למקרים בהם משרדנו הוביל לסגירת תיקים בהסדר
מותנה:
✔️ ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהואשם באיומים ברצח
✔️ ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר ללקוחות שהואשמו בגניבה
✔️ סגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהואשם שפרץ לחדר במלון וביצע מעשה מגונה בעובדת שלו
✔️ סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירות זיוף וקבלת דבר במרמה
✔️ יחידת הסדר מותנה במשטרה סגרה תיק תקיפה וחבלה נגד לקוח מחוסר אשמה פלילית
✔️ סגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהטריד מינית עובדת קטינה שלו
✔️ סגירת תיק אונס נגד לקוח מחוסר אשמה
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✔️ סגירת תיק מעשה מגונה בקטין בחוסר אשמה
✔️ סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד במעשים מגונים בקטינים בתוך המשפחה
✔️ סגירת תיק בהיעדר אשמה להורים שנחשדו בתקיפה והתעללות בילדיהם הקטינים
✔️ סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה ללקוח שנחשד בעבירות מחשב וקבלת דבר במרמה
✔️ סגירת תיק פלילי בעבירות תקיפה ופציעה
✔️ סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בגניבה ממעביד
✔️ סגירת תיק חקירה ללקוח שנחשד במעשה מגונה
✔️ סגירת תיק פלילי בעבירות גניבה והונאה בכרטיסי אשראי
✔️ סגירת תיק פלילי בעבירת תיווך בסמים לקטינים
✔️ סגירת תיק פלילי בעבירת יבוא סמים באינטרנט
✔️ סגירת תיק תקיפה שנפתח נגד רופאה בעילה של חוסר אשמה פלילית
✔️ סגירת תיק פלילי ללקוח בעבירות בידוי ראיות ומסירת ידיעה כוזבת
✔️ סגירת תיק משטרתי בחוסר אשמה ללקוחה שנחשדה בתקיפת זקן
לדוגמאות נוספות לחצו כאן

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה
◻️ הסדר מותנה הוא הסכם בין המדינה ובין חשוד ,במסגרתו החשוד מודה בביצוע העבירה המיוחסת לו ומתחייב
לקיים תנאים המפורטים בהסכם .המדינה מצידה ,באמצעות התובע ,מתחייבת לא להעמידו לדין ,ולסגור את התיק
כנגדו בעילת הסדר מותנה.
◻️ סגירת התיק במסגרת הסדר מותנה נעשית עם תום התקופה עליה חל ההסדר ,לאחר שהחשוד מילא את כל
תנאי ההסכם .תקופת ההסדר אינה כלולה במניין השנים הנדרשות לתקופת ההתיישנות .עם סגירת התיק ,המדינה
מחויבת לפרסם את דבר סגירת התיק כמפורט בחוק.
◻️ כדי שתנאי ההסדר יהיו מיטביים עבור החשוד ,יש להיעזר בעורך דין פלילי מנוסה.
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חתימה על הסדר מותנה מותירה רישום משטרתי של התיק כפי שנהוג בעילות סגירת תיק שאינן חוסר אשמה.
יתירה מכך ,כיוון שבמסגרת הסדר מותנה החשוד מודה בביצוע העבירות המיוחסות לו ,הוא חשוף לאחר פרסום
המידע על סגירת התיק לתביעות אזרחיות מצד נפגעי העבירה ,להליכים משמעתיים במקומות עבודה מסוימים
וכיוצא בזה.
הדין הפלילי סבוך ,מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב .כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב
יציאה ממנו ולהיפך ,מניעת יציאה ממנו .היוועצות בעורך דין הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך הפלילי
המתנהל נגדך .עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות
שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך .בכל
מקרה של חשד לביצוע עבירה פלילית ,הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי .עורך הדין יוכל להקטין את כובד
הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין
הרשעה לזיכוי.
במסגרת הליך הסדר מותנה ישנה חשיבות מכרעת להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי מנוסה .עורך הדין יוכל
לסייע לך להבין האם המקרה הספציפי שלך ראוי ויכול להסתיים ללא העמדה לדין פלילי .במידה והתשובה לכך
הינה חיובית – הרי שעל עורך הדין לשאת ולתת בשמך מול נציגי התביעה על מנת ולהגיע לתוצאה המשפטית
הטובה ביותר עבורך .הליך זה מהווה כלי חשוב בניסיון להימנע מהעמדתך לדין פלילי – אל תזלזלו בו.
נוכח חשיבותו הרבה של הליך סגירת תיק בהסדר מותנה ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לו על
המשך ניהול ההליך הפלילי נגדך ובכך על עתידך ,עליך להתייחס אליו בכובד ראש ולהיוועץ בהקדם בעורך דין
פלילי באשר לאפשרויות השונות העומדות בפניך .באפשרותך ליצור עימנו קשר בכל שעה
בטלפון  052-6885006או באמצעות הטופס המקוון באתר.
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