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סגירת תיק מחוסר אשמה למנהל בית ספר שהואשם בהטרדה מינית
של מורות הכפופות לו
לקוח המשרד ,ד"ר ומנהל בית ספר במקצועו ,נעצר בחשד להטרדה מינית של מורות הכפופות לו.
הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו .בעקבות ייצוג משרדנו ,הוחלט בפרקליטות דרום
לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו בפרשה
שנוהלה נגדו.
לקוח המשרד ,ד”ר ומנהל בית ספר במקצועו ,נעצר ונחקר במשטרה בחשד שהטריד מינית מורות הכפופות לו ,כאשר בסופה של
החקירה התיק נגדו הועבר לעיון פרקליטות מחוז דרום לצורך בחינת שאלת העמדתו לדין פלילי.
חוק העונשין הישראלי מטפל בשורה ארוכה של עבירות מין ,ובהן גם עבירת הטרדה מינית .מדובר בעבירות חמורות העלולות בהחלט
להוביל לעונשי מאסר ממושכים ,ונמנים עליהן מעשים רבים ומגוונים.
לקוח המשרד הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו .צוות עורכי הדין של המשרד אסף בתשומת לב רבה את מכלול הפרטים
והמסמכים הרלוונטים להוכחת חפותו ,טען לפגמים ראייתיים בתיק החקירה וכן עמד על מכלול נסיבות האירועים שיוחסו לו.
לאחר הליך בירור מורכב ,הצליח משרדנו בסופו של יום לשכנע את פרקליטות מחוז דרום לסגור את תיק החקירה נגדו מחוסר
אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו לחלוטין בפרשה שנוהלה נגדו ובכך לאפשר לו להוכיח את חפותו ולשוב לעבודתו
ולשגרת חייו.
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.
לאור המדיניות הנוקשה של רשויות התביעה ובתי המשפט בכל הקשור לעבירות של ניצול מיני ביחסי סמכות ,במידה והתיק נגד
הלקוח לא היה נסגר ,הוא היה צפוי לעמוד בפני סיכון עונשי גבוה ,עד כדי מאסר מאחורי סורג ובריח לתקופה ארוכה.
להלן העתק ההודעה בדבר החלטת פרקליטות דרום לסגור את תיק החקירה נגד הלקוח מחוסר אשמה פלילית .מפאת
החיסיון והשמירה על פרטיותו של הלקוח פרטיו המזהים במסמך הושמטו:
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