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סגירת תיק מחוסר אשמה לאם שהואשמה בתקיפה והתעללות קשה
בילדיה הקטינים
לקוחת המשרד ,גרושה ואם ל 6-ילדים הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי ,נעצרה ונחקרה במשטרת
מרחב דן בחשד לתקיפה והתעללות קשה בילדיה הקטינים .הלקוחה הכחישה מן ההתחלה את החשדות
שיוחסו לה ,תוך שטענה כי מדובר בתלונת שווא זדונית מצד דיירי הבניין בו היא מתגוררת ,אשר שמו
להם למטרה לסלק אותה ואת ילדיה משטח הבניין ,שכן היא וילדיה שעל הספקטרום “מורידים” את ערך
הדירות בבניין .בעקבות ייצוג משרדנו ,פרקליטות מחוז תל אביב החליטה לקבל את טענותינו ולהורות
על סגירת התיק נגדה מחוסר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמה ומעורבותה בפרשה שנוהלה נגדה.
מהלך החקירה ומה שארע בעקבותיה ,גרמו לתדהמה וחרדה מוחלטת אצל הלקוחה שהריצה בראשה תסריטים
והתרחשויות שונות לגבי עתידה ועתיד משפחתה בצל עבירות תקיפה והתעללות בילדיה הקטינים – אותן לא
ביצעה מעולם ואשר הגיחו לעולם בעקבות תלונת שווא זדונית ונבזית מצד שכניה לבניין.
בעקבות התערבות משרדנו ,בסופה של החקירה התיק נגדה הועבר לבחינת הפרקליטות והתיק נגדה נסגר בעילה
של היעדר ראיות מספיקות כך שנותר לחובתה רישום משטרתי .לעילת סגירת התיק ישנה חשיבות רבה שכן הותרת
סגירת התיק בעילה של “חוסר ראיות” ,מעידה בפני עצמה כי החשוד לא נוקה כליל מהחשד שעמד נגדו ,ויכולות
להיות לכך השלכות משמעותיות והרות גורל.
משכך ,צוות עורכי הדין של המשרד אסף בתשומת לב רבה את מכלול הפרטים והמסמכים הרלוונטים להוכחת
חפותה המלאה של הלקוחה ,טען להיעדר תשתית ראייתית של ממש בתיק החקירה וכן עמד על מכלול העובדות
והנסיבות שהיו בכוחם להכריע בדבר היעדר אשמתה באירועים שיוחסו לה.
לאחר הליך בירור מורכב ,הצליח משרדנו בסופו של יום לשכנע את פרקליטות מחוז תל אביב לסגור את תיק
החקירה נגדה מחוסר אשמה פלילית בעקבות בקשה לשינוי עילת סגירה שהגשנו ,ובכך לנקות את שמה
ומעורבותה לחלוטין בחקירה שנוהלה נגדה.
כמו כן ,כמובא במסגרת אתרנו במספר מאמרים ,עילת סגירת התיק הינה לא פעם קריטית עבור האדם שנחקר
שכן רק סגירת תיק מחוסר אשמה מותירה את התיק ,אל מחוץ למרשם המשטרתי בעניינו .על אף העובדה כי
המדובר ברישום אשר רק לעיתים נדירות מורשה גוף חיצוני להתוודע אליו ,במקרים מסוימים המדובר בנקודה
קריטית לעתידו התעסוקתי של האדם ולא פעם גם מהווה הדבר נקודה כואבת הפוגעת בו בהיבטים אישיים
אחרים.
כמו כן ,לאור המדיניות הנוקשה של רשויות התביעה ובתי המשפט בכל הקשור לעבירות תקיפה והתעללות
בקטינים וחסרי ישע ,במידה והתיק נגד הלקוחה לא היה נסגר ,היא הייתה צפויה לעמוד בפני סיכון עונשי גבוה
הכולל מאסר מאחורי סורג ובריח לתקופה ארוכה.
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להלן העתק החלטת פרקליטות מחוז תל אביב לקבל את טענות משרדנו ולהורות על שינוי עילת סגירת
התיק נגד הלקוחה להיעדר אשמה פלילית .מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותה פרטיה המזהים במסמך
הושמטו:
אישור סגירת תיק מחוסר אשמה בעבירות תקיפה והתעללות בקטינים במשפחה
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