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סגירת תיק משטרתי בחוסר אשמה ללקוחה
שנחשדה בתקיפת זקן
כנגד לקוחת המשרד נפתח תיק במשטרה בחשד לתקיפת קשישה באמצעות מוט ברזל
במקום עבודתה במועדון קאנטרי קלאב באזור ירושלים .משרדנו אסף בתשומת לב רבה
את מכלול הפרטים והמסמכים הרלוונטיים להוכחת חפותה של הלקוחה .בעקבות כך,
החליטה המשטרה לבסוף לסגור את התיק הפלילי שנוהל נגדה בעילה של היעדר אשמה
פלילית ובכך לנקות את שמה ומעורבותה לחלוטין בפרשה.

סגירת תיק משטרתי בחוסר אשמה ללקוחה שנחשדה בתקיפת זקן
לקוחה של המשרד זומנה לחקירה על ידי חוקרי תחנת בית שמש בטענה לתקיפת קשישה )להלן:
"המתלוננת"( באמצעות מוט ברזל ,בעת שהאחרונה שחתה בבריכת הקאנטרי קלאב בו הלקוחה מועסקת
כמזכירה )פ"א .(368229/15
לקוחת המשרד היא אישה בעלת רמה גבוהה ,נורמטיבית ,ללא כל עבר או רקע פלילי .יודגש ,כי עד לאירוע
זה ,היה העולם הפלילי זר לחלוטין לנוף חייה של הלקוחה .והנה ,לראשונה בחייה מצאה עצמה תחת
חקירה על לא עוול בכפה ,ורק בשל העובדה כי במסגרת תפקידה עליה להגיע גם לאיזור הבריכה וחדר
הכושר לצורך מתן עזרה למצילים ולמדריכים במקום על פי הצורך .כך גם מצוין בהסכם העבודה עליו
חתמה המבקשת מול הנהלת מקום עבודתה בקאנטרי קלאב.
נציין כי כשבוע לפני האירוע בגינו נחקרה הלקוחה נרשמה המתלוננת וחידשה את המנוי של בקאנטרי
קלאב .הלקוחה היתה אחראית במסגרת תפקידיה גם על גביית התשלומים מהמתלוננת עבור חידוש המנוי.
לאחר ניהול הפרוצדורות והתשלומים עבור החברות במקום ,האשימה המתלוננת את הלקוחה ב"גניבה"
וטענה כי היא גבתה ממנה יותר תשלומים מהנדרש וכן הגדילה לעשות ושלחה אי מייל בנושא זה לקאנטרי
קלאב בו עבדה .המדובר ,כפי שגם עלה מהתלונה שהוגשה ,בהאשמות שווא ללא שום ביסוס.
כעבור כשבוע מההתעמתות המופרכת המתוארת לעיל ,בשעות הבוקר ,הגיעה המתלוננת לקאנטרי לשחייה
בבריכה כהרגלה .הלקוחה שעבדה אותה עת בעמדת המזכירות במקום נקראה על ידי המצילות לבריכה
לצורך קבלת סיוע בהוצאת המתלוננת מהמים ,לאחר שהסתבר ללקוחה בדיעבד כי המתלוננת מפריעה
למתרחצים האחרים תוך שהיא בועטת בילדות אחרות בבריכה עם הסנפירים שלרגליה.
הלקוחה יחד עם המצילות האחרות החלו לקרוא לכיוונה של המתלוננת שהרימה את ראשה מהמים וסימנה
עם אצבעה על אוזנה כמה שהשתמע כחוסר יכולת להבין או לשמוע את הנאמר לה מכיוון שלוש הנשים.
חשוב לציין כי בזמן האירוע היו אנשים רבים בתוך המים בבריכה ואי לכך  2המצילות שקראו לעזרת הלקוחה
היו צריכות להמשיך ולהשגיח על האנשים והפעילות השוקקת במים .הלקוחה הופקדה על המשך וידוא
הוצאתה של המתלוננת מהבריכה .המצילות ביקשו מהלקוחה לדאוג כי המתלוננת מפסיקה את הפעילות
המטרידה ולצורך כך יש להוציאה תחילה מהמים.
לצורך כך ,לקחה הלקוחה מוט הצלה הצבוע כסף ועשוי מפלסטיק קל המיועד להוצאת אנשים מהמים על
ידי אחיזת המקל מצידו האחד ומשיכתו על ידי האדם שעומד על שפת הבריכה .הלקוחה הניחה את המוט
באיזור ובזמן שהמתלוננת כלל לא היתה בקרבת המקום .יצוין שוב כי המדובר במוט בעל משקל קל ביותר
ואשר משמש כמוט הצלה!המתלוננת המשיכה בשחייה לאיזור בו הניחה המבקשת את המוט האמור
והמבקשת תיכננה כי לכשתגיע המתלוננת למקום המדויק תבקש ממנה להחזיק במוט והיא תוציאה מהמים.
כשהגיעה המתלוננת למקום בו היה מונח המקל במים ,הרימה האחרונה את ראשה לכיוון המבקשת ו2-
המצילות .המתלוננת שלא שומעת היטב לאור גילה המתקדם הינה דוברת צרפתית בלבד .המבקשת כאמור
הביטה לכיוון ה 3-ושוב נתבקשה לצאת מהמים.
המתלוננת שלא היתה שבעת רצון מהבקשה שהופנתה אליה הסתובבה והחלה לצאת בכוחות עצמה מהמים
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תוך שהיא ממלמלת דבר מה בצרפתית ומבלי שהלקוחה מבינה דבר ממה שנאמר .למחרת הגיעה שוב
לשחייה היומית שלה מבלי להתלונן על דבר בפני מאן דהו.
כעבור תקופה הוזמנה הלקוחה למשטרת בית שמש ונחקרה בחשד לתקיפת המתלוננת במסגרת האירוע
המתואר לעיל.
החקירה המשטרתית והטענות להן נדרשה הלקוחה לתת מענה ,כמו גם ההשפלה שחוותה עת נחקרה
לראשונה בחייה תוך נתינת דגימת די אן איי ,טביעות אצבע וצילומי פנים הסבו לה תחושות לחץ אשר
השפיעו רבות על יכולתה להירדם בלילות וכן גרמו לכאבי ראש חזקים  -כל זאת על לא עוול בכפה!
משרדנו אסף בתשומת לב רבה את מכלול הפרטים והמסמכים הרלוונטים להוכחת חפותה של לקוחת
המשרד ,בשים דגש על מכלול הראיות בתיק תוך לקיחה בחשבון של נסיבותיה האישיות.
לאחר הליך בירור מורכב ,הצליח משרדנו בסופו של יום להביא למחיקת הרישום המשטרתי של לקוחת
המשרד ולסגירת התיק בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמה ומעורבותה לחלוטין בפרשה
ההזויה שנוהלה נגדה.
להלן העתק הודעת קצין החקירות במשטרת בית שמש שנשלחה למשרדנו בעניינה של הלקוחה .מפאת
החיסיון והשמירה על פרטיותה ,פרטיה המזהים הושמטו:
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