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 51.155.003מספר נוהל ישן 

 המסד החוקי: .1

, קובע כי חשוד רשאי 2896-)ב( לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(, התשמ"ב26סעיף  .א

 לפנות לגורם שהחליט שלא להעמידו לדין בבקשה מנומקת לשנות את עילת סגירת התיק

 נגדו.

 החוק אינו מקנה זכות ערר על בקשות כאמור שנדחו. .ב

עם זאת, לפנים משורת הדין ובהתאם לנוהג החל בעניין זה, תועבר בקשת חשוד המערער  .ג

על החלטת דחייה, לבדיקה והחלטה של הגורם המקצועי הממונה על הגורם שסגר את 

 התיק. 

ואח' נ' מפכ"ל המשטרה פ"ד  פנחס פישלר 5672587כך גם עולה מתשובת המדינה בבג"צ  .ד

 בה נאמר כי:  2(, 7נ)

להשיג על כך שהתיק נגדו נגנז מחוסר ראיות או מחוסר  "כל אזרח המעונין

ענין לציבור, והמבקש לשנות את עילת הגניזה לחוסר אשמה, רשאי לפנות 

לגורם שסגר את התיק ולבקשו לעשות כן. במקרה שבו נדחית בקשת 

האזרח, רשאי הוא לערער על החלטת הדחיה בפני הגורם הממונה על 

כאשר פרקליט סגר את התיק, ניתן להפנות הגורם שסגר את התיק. היינו, 

את הערעור לפרקליט המדינה או משנהו, וכאשר גורם במשטרה סגר את 

התיק, ניתן לפנות בערעור לקצין החקירות המחוזי האחראי על הגורם 

  "שסגר את התיק.
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 הגדרות: .2

 :הקצין המוסמך .א

 הקצין המוסמך אשר החליט על סגירת תיק החקירה, נגד החשוד.

 :ם המקצועי הממונההגור .ב

 תיק שנסגר ביחידות החקירה: (2

 בתיק שנסגר ביחידת חקירות בתחום המחוז. – ק' אח"מ מחוזי (א

 בתיק שנסגר ביחידת חקירות ארצית.  – ראש יחידה ארצית (ב

 במידה והתיק נסגר על ידי ראש היחידה, ראש האגף לחקירות ולמודיעין. 

חטיבת חקירות או קצין שהוסמך  ראש -בתיקים שנסגרו בחטיבת החקירות באח"ם ג(

לכך על ידו. אם נסגר התיק על ידי ראש חטיבת החקירות יועבר לראש אגף חקירות 

 ומודיעין.

 תיק שנסגר ביחידת תביעות: (6

במקרים בהם התיק נסגר על ידי בעל סמכות סגירה ביחידת  – ראש יחידת התביעה (א

 התביעות.

 במקרים בהם התיק נסגר על ידי ראש יחידת התביעות. – ראש חטיבת תביעות (ב

 

 הנחיות:  .3

הוגשה בקשת חשוד לשינוי עילת סגירה והוברר כי תיק החקירה נסגר על ידי  .א

 הפרקליטות, תועבר הבקשה בצרוף תיק החקירה לטיפול פרקליט המחוז הנוגע.

 :הטיפול ע"י הקצין המוסמך .ב

יק החקירה נגדו, תטופל הבקשה על התקבלה בקשת חשוד לשינוי עילת סגירה של ת (2

 ידי הקצין המוסמך.

טרם קבלת ההחלטה בבקשה יעיין הקצין המוסמך מחדש בחומר החקירה שבתיק  (6

 ובנימוקי המבקש והחומר שצרף לפנייתו.

החלטת הקצין המוסמך תתקבל בהתאם לקריטריונים המותווים בהנחיית אח"מ  (3

 תיקים פליליים"."נימוקים ושיקולים לסגירה של  – 03.300.276

 החלטת הקצין המוסמך ונימוקיה יתועדו ביומן החקירות שבתיק.  (4

החליט הקצין המוסמך לקבל את הבקשה, ישנה את עילת הסגירה של התיק, יוודא  (7

 שינוי פרטי הסגירה במערכת הממוחשבת ויודיע החלטתו בכתב לחשוד.

 וד.החליט הקצין המוסמך לדחות את הבקשה יודיע על כך בכתב לחש (2

 :הטיפול ע"י הגורם המקצועי הממונה .ג
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החליט הקצין המוסמך לדחות את הבקשה, ופנה החשוד בערעור על החלטת הקצין  (2

המוסמך, יועבר תיק החקירה בצירוף חוו"ד מפורטת להחלטת הגורם המקצועי 

 הממונה.

טרם קבלת ההחלטה בבקשה יעיין הגורם המקצועי הממונה בחומר החקירה  (6

 שבתיק, בנימוקי המבקש והחומר שצרף לפנייתו ובחוו"ד הקצין המוסמך.

החלטת הגורם המקצועי הממונה תתקבל בהתאם לקריטריונים המותווים בהנחיית  (3

 נימוקים ושיקולים לסגירה של תיקים פליליים. – 03.300.276אח"מ 

 החלטת הגורם המקצועי הממונה ונימוקיה יתועדו בתיק החקירה.  (4

 

 דיווח והזנה: .4

הוחלט ע"י הקצין המוסמך או הגורם המקצועי הממונה, על שינוי עילת סגירת  א.

 התיק נגד החשוד, יוודא השינוי במערכת הממוחשבת.

 מתן הודעה לחשוד על ההחלטה: ב.

סמך5הגורם המקצועי הממונה, הקצין המו -הגורם שקיבל את ההחלטה בבקשה

 יודיע על החלטתו לחשוד בכתב. -לפי העניין

 

בכל מקרה אין להעביר בקשות מסוג זה לפרקליטות המדינה שכן הנושא אינו בתחום  .5

 טיפולם.

 

 


