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מהו תסקיר מעצר ומה מטרתו?
כאשר אדם נעצר על ידי המשטרה בחשד לביצוע עבירה פלילית ומובא להארכת מעצר ,ייתכן ובית
המשפט יורה על ביצוע תסקיר מעצר שנועד לקבוע האם יש לשחררו לחלופת מעצר או אם לאו .עו"ד
אסף דוק מסביר מהו תסקיר מעצר ,מה מטרתו והשלכותיו ,מתי בתי המשפט עושים בו שימוש ואילו
חלופות מעצר קיימות.

מהו תסקיר מעצר?
תסקיר מעצר מתבצע על ידי שירות המבחן ובודק באופן יסודי את נסיבותיו האישיות של החשוד ,אופיו ,מידת הסיכון שלו לשיבוש
הליכי משפט או חקירה ומידת הסיכון להימלטות .על פי קריטריונים אלו נקבע האם לאפשר לו חלופת מעצר ,או שלא .חשיבותו של
תסקיר שירות המבחן היא רבה ,שכן שירות המבחן מציג בפני בית המשפט מידע מקיף לגבי מידת מסוכנותו של החשוד ,מידת הבנתו
את מעשיו ,והאם באופן כללי יש להמשיך להחזיק אותו במעצר ,או לשחררו .בתסקיר יכללו הרושם של שירות המבחן לגבי ביתו של
החשוד ,סביבתו ,הנסיבות האישיות שלו ,ומידת הסיכון שיגרום לנזק במידה וישוחרר .בנוסף ,שירות המבחן יבחן האם קיימת חלופה
סבירה למעצר התואמת למסקנות שעלו מהתסקיר.

מהן השלכותיו של תסקיר המעצר?
במידה ומתבצע תסקיר מעצר ,לחשוד יש אינטרס גדול לכך שיהיה חיובי שכן הוא יכול לשכנע את בית המשפט שאכן יש לשחררו
לחלופת מעצר .מאידך ,תסקיר מבחן שלילי עלול להשפיע בצורה הרסנית על החשוד ,שכן בית המשפט עלול ללמוד ממנו שמדובר
באדם בעל רמת מסוכנות גבוהה ,אשר עלול לחזור על מעשיו ולכן אין לשחררו לחלופת מעצר ,אלא להותירו במעצר עד תום
ההליכים .גם במידה והחשוד עצור עד תום ההליכים ,לאחר הגשת כתב אישום בית המשפט מסוגל לאפשר לשירות המבחן לערוך
תסקיר על הנאשם ,במידה והוא סבור שאכן יש אפשרות למצוא חלופה הולמת למעצרו .חשוב לציין שלא קיימת חובה על בית
המשפט לקבל את דעת התסקיר ,אבל התסקיר מעניק לו אינדיקציה חשובה בנוגע לאופי ודפוסי התנהגות הנאשם.

מה תסקיר המעצר מיועד להשיג?
מטרתו החשובה ביותר של תסקיר המעצר היא לבדוק מהם סיכויי הנאשם לשיקום .באופן כללי ,לבית המשפט יש אינטרס להימנע
מהחזקת נאשם במעצר ,ותחת זאת להורות על הצבתו בחלופת מעצר .בית המשפט מנסה לאזן בין האינטרס הציבורי של הרחקת
הנאשם מהציבור ,לבין אינטרס הנאשם – שמירה על חירותו האישית והשארת פתח לשיקום .כאמור ,תסקיר המעצר נותן לבית
המשפט את המידע הנחוץ כדי להכריע בין שני אינטרסים אלו.

מהם סוגי חלופות המעצר הקיימים?
מטרת חלופת המעצר היא מצד אחד למנוע מהחשוד לסכן את הציבור ,לשבש הליכי משפט או חקירה ,או להימלט מדין ,ומצד שני
למזער את הפגיעה בחירותו של העצור שכן אין המעצר נחשב כעונש בפני עצמו .לכן ,ינסה בית המשפט למצוא חלופת מעצר
הולמת ,כגון:
 .1מעצר בית )מלא/חלקי( – הגבלתו של הנאשם למקום מסוים )כגון ביתו( ,בפיקוח אזיק אלקטרוני ,ערב ,תוך איסור התקשרות
עם מעורבים אחרים .למידע נוסף ,ראו מאמר בנושא אופיו ומהותו של מעצר בית.
 .2מרכז גמילה – במידה ומדובר בעבירה הקשורה לשימוש בסמים ,נכונותו של החשוד להיכנס לשיקום במרכז גמילה תהפוך את
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השהות במרכז לחלופת מעצר שבית המשפט ישקול בחיוב.
 .3חלופות מעצר נוספות :איסור יציאה מהארץ ,שלילת הגעה למקומות מסוימים ,איזוק אלקטרוני ,ערבות ,ועוד.

נחשדת בעבירה ונעצרת?
בשל חשיבותו הרבה של תסקיר המעצר והשלכותיו הדרמטיות על חייו של החשוד או הנאשם ,חשוב מאוד שבמידה ונעצרת תפנה
ללא דיחוי להתייעצות עם עורך דין מעצרים .עורך הדין ייעץ לך כיצד לשכנע ולהדגיש בפני שירות המבחן את נכונותך להשתקם ,שלא
נשקפת ממך מסוכנות ושהבנת את חומרת המעשה ,תוך הבלטת הצדדים החיוביים בחייך .אלו יובילו בתקווה לשחרור ממעצר
לחלופה נוחה יותר עבורך ועבור משפחתך .לכן ,במידה ונעצרת אל תהסס ופנה מיד לעורך דין פלילי אשר יעשה את המרב כדי
למנוע ממך ישיבה מאחורי סורג ובריח ,ויאפשר לך להרוויח את חירותך .במידה וזומנת לחקירה או נעצרת פנה ללא דיחוי להתייעצות
עימנו בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה
כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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