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עשרת הדיברות לנחקר במשטרה
קיבלת זימון לחקירה במשטרה ועכשיו הנך תוהה כיצד עליך לנהוג? במאמר זה נסקור את
מהותה של החקירה הפלילית במשטרה ונציג לפניכם את עשרת כללי הזהב ,שאמורות
להגן על זכויותיכם כנחקרים לאורך החקירה במשטרה .נתחיל מזה שחקירת משטרה אינה
עניין פשוט ,גם אם מדובר בחקירה על עניין פעוט שיכול להסתיים ללא הגשת כתב
אישום .למשטרה יש אינטרס מובהק להפלילכם ולהחמיר בעניינכם כמה שרק יוכלו .עו"ד
אסף דוק מעניק מספר עצות למקרה בו זומנת כחשוד לחקירת משטרה.
חקירה משטרתית
השלב הראשון בהליך הפלילי הוא שלב חקירה במשטרה .בשלב זה מברר הגוף החוקר האם בוצעה עבירה
פלילית ומי ביצע אותה .כמו כן ,בחקירה נדרש הגוף החוקר לאסוף ראיות כנגד החשודים בביצוע העבירה
כדי לאפשר לתובע ,בשלב מאוחר יותר ,להחליט על העמדת החשודים לדין .בארץ מספר גורמים המוסמכים
לערוך חקירות של עבירות פליליות .עם זאת ,הגורם המרכזי ,כמו גם השיורי ,המופקד על מרבית החקירות
הפליליות הוא משטרת ישראל .לחקירה המשטרתית עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על המשך ניהול
ההליך הפלילי כנגד החשוד ועל קבילות הראיות שנאספו כנגדו.
אם תשמעו חוקר אומר לכם "אני פה בשביל לעזור לכם" או משפטים דומים מהסוג הזה ,דעו כי האינטרס
שלו בראש ובראשונה ,לעזור לעצמו ולמשטרה לסיים את החקירה בתיק במהירות האפשרית וטובתכם כלל
אינה נמנית בסדר עדיפויותיו.
נחקרים חדשים ,שזאת החקירה הראשונה שלהם בין אם נתפסו על חם בשעת מעשה או בין אם זומנו
לחקירה באמצעות שיחת טלפון יכולים להילחץ מעצם המעמד ולהיתפס לא מוכנים ולכן ככלל ראשון דאגו
לשריין לעצמכם עו"ד פלילי לכל מקרה שלא יהיה .עורך דין פלילי מטעמכם יפחית את הסיכוי להרשעה
ובמקרים אחרים אף ימנע הגשת כתב אישום וסגירת התיק נגדכם וזאת אם תפעלו באופן מונחה ,עקב בצד
אגודל הן בידיעת זכויותיכם והן בייעוץ המשפטי שתקבלו.
קראו גם את המאמרים הרלוונטיים הבאים:
מהי חקירה תחת אזהרה ומה זה אומר?
כיצד נכון להתמודד נפשית ומנטלית בזמן ולאחר החקירה במשטרה?
האם רצוי שעורך דין יתלווה עם חשוד לחקירת משטרה?
באילו מצבים רשאית המשטרה לעצור אדם וכיצד ניתן להביא לשחרורו?
מהו עימות במשטרה והאם צריך להתכונן אליו?
האם ישנה חובה להתייצב לחקירת משטרה?

כלל ראשון  -ברר את מעמדך כנחקר
נחקרים יכולים להיות במעמד של שניים :מעמד ראשון הוא נחקר כעד שהיה נוכח בזירת אירוע פלילי כלשהו
ומעמד שני הוא נחקר כחשוד .כל אחד מאלו יכול להיות בעל השפעה מכרעת על עתידך .נסה לברר על מה
מהות החקירה ,מהו נושאו ואל תפחד לשאול שאלות ולעמוד על שלך ,הן בשיחת הטלפון המקדימה את
החקירה והן החקירה עצמה .עליך להבין כי ע"פ חוק ,אתה לא חייב להתייצב בתחנת משטרה בעת קריאה
טלפונית או זימון באמצעות מכתב וזכותך להתנגד ולבקש שיוציאו צו מבית משפט שיכריח אותך להתייצב
לחקירה .לכן זכויותיך כחלק בלתי נפרד הם לדעת מהי מהות החקירה בקווים כלליים .עליך לקחת בחשבון
כי ב  99%תיתקל בהתנגדות גורפת מצד החוקר המזמן ותיתקל במשפט "תגיע לפה נסביר לך פה" .אל
תתחצף ואל תתנצח .תן לו לעבוד יותר קשה ואלץ אותו להשיג אותך באמצעות בית המשפט ,שלא ימהר
להוציא נגדך את הצו ובכך תוכל להרוויח זמן איכות להיוועץ עם עו"ד.
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כלל שני – התייעץ תחילה עם עורך דין פלילי מטעמך
כאשר הנך נדרש לחקירה בכל דרך שהיא ,עליך להיות מגובה בייצוג משפטי הולם ומקצועי ע"י עו"ד פלילי
מטעמך ובייחוד אם מדובר בחקירה ראשונה שלך .עליך לסור למשרדו ולספר לו את כל האמת .זכור
שעו"ד פלילי הוא חוקר בפני עצמו ויכול להיות החוקר הכי טוב שידע לכוון אותך – גם אם ימצא אותך אשם
או בעל סיכון גבוה וכל מה שידריך אותך עשה ללא התחכמויות מיותרות .כל מה שתאמר לעו"ד הפלילי שלך
יישאר חסוי ולא יצא החוצה.

כלל שלישי – ברר אודות החשדות המיוחסים לך
כל חקירה בה הנך מעורב כחשוד נקראת "חקירה באזהרה"  ,על החוקר להציג בפניך תחילה מה הן
החשדות נגדך ולפרט אותן ואם לא הבנת ,בקש פירוט מעמיק ויסודי יותר מבלי לחשוש או להתבייש .לאחר
שהקריא בפניך את החשדות ,עליו לשאול אותך אם הבנת ולהזהיר אותך שאתה לא חייב לומר דבר ,כלומר,
זכותך לשמור על זכות השתיקה וכי כל דבר שתאמר יכול לשמש כראיה נגדך בבית המשפט .ישנם מקרים
בהם מבצעים לנחקר חקירה סמויה במסדרונות תחנת המשטרה .דבר זה מכונה "תשאול בע"פ"  .הוא
שואל אותך שאלות כלליות שלא בהכרח קשורות למהות החקירה על מנת לבחון אותך ולראות עם מי יש לו
עסק ואפילו לחמם אותך ולזרוק לך איזה מידע שיוציא אותך מאיזון ויגרום לך לומר דבר שבעת חקירה
רשמית היית נמנע מלומר .עליך לזכור כי "תשאול בע"פ"  ,הנו חלק בלתי נפרד מהליך החקירה והוא יירשם
בדו"ח התשאול .בעת החקירה עצמה באם החלטת לדבר  ,בקש שכל מה שתאמר יירשם וייכתב בצורה
מסודרת על ידי החוקר.

כלל רביעי – דע את זכויותיך
כלומר ,זכותך לשמור על זכות השתיקה וזכותך לשתף פעולה ולדבר .חשוב שתדע כי יש לך זכות גורפת
לשמור על זכות השתיקה ולא לדבר כלל כלומר על כל שאלה שהחוקר שואל אותך אתה יכול לענות:
"שומר על זכות השתיקה" חוקרים מנוסים ינסו לשבור אותך באמרם כי "שתיקה גורפת מהווה עבירה
פלילית נוספת וכי אתה יכול להסתבך" ואף ינסו למצוא טיעון בספרות המקצועית במטרה לשבור אותך.
בנוסף עליהם להבהיר לך כי יש לך הזכות להיוועץ עם עו"ד .אם אתה לא מבין את החשדות המיוחסים לך,
בקש הסבר נוסף .אל תתחיל את החקירה בלי שהבנת את מהותה .במידה והבנת את מהות החקירה
והחלטת לשתף פעולה ולדבר ,אמור את כל האמת ואל תשקר .במקרים בהם החלטת לדבר אבל ישנם
שאלות שלא היית רוצה לענות עליהם ,זכותך לשמור על זכות השתיקה בחלק מהשאלות ואין כל חובה
לדבר ולענות על כל השאלות גם אם אינך שומר על זכות השתיקה .במידה והחלטת לשמור על זכות
השתיקה ,אתה תיתקל במשפטים כמו" :שתיקה גורפת תפלילי אותך יותר ותפתח כנגדך הליך פלילי נוסף
שיסבך אותך" או "שתיקה כהסכמה" או "השתיקה תפליל אותך ותשמש כנגדך בבית המשפט" או "עורך
הדין שלך נתן לך עצת אחיתופל והוא יכול לסבך אותך"  .עליך לזכור כי שתיקה לא תהווה איום או סכנה
לתיק בעניינך לא בתוך המשטרה בעת החקירה ולא בבית המשפט – זכור את כלל הזהב "שתיקה שווה
זהב" .בסיום החקירה ודא כי כל מה שאמרת באם החלטת לדבר ,נרשם ע"י החוקר ולא צוטט או נרשם
בתמצות .ישנם מקרים בהם חוקרים משמיטים בכוונה מידע שנועד להפליל אותך ולעזור להם לגבש נגדך
כתב אישום .אל תמהר לחתום על התצהיר אם אתה לא שלם איתו ואם ישנם חלקים חסרים הוסף אותם
וחתום על ידם .אל תמהר לצאת מחדר החקירה עד שלא קרא בעיון את כל המסמך .יתרה מזו ייתכן ולאחר
החקירה יתחלפו החוקרים וייכנס חוקר שמטרתו היא להסיח אותך מלקרוא את החומר ונועד להתגרות בך
ולהרגיז אותך בכוונה תחילה כדי שתרצה לברוח משם כמה שיותר מהר ,לחתום ולברוח מהם .זכור כלל
ברזל נוסף" :לכל שוטר נחש יש את מח"ש" .שוטרים מפחדים פחד מוות מחקירת מח"ש או מבקר המדינה
בעניינם ,אל תפחד לציין זאת בפניהם ותפגין בטחון ועוצמה מבלי לנבל את הפה ,לקלל או להתנצח
מילולית .אם אתה לא שלם אם חומר החקירה אל תחתום עליו ותתנגד לכל הנאמר בו .ייתכן וכאשר תשאל
את החוקר "אתה כתבת פה דברים שלא אמרתי" או "למה לא ציינת את מה שאמרתי לך" והתשובה שתבוא
ממנו תהיה " :יש לי אישור מיוחד לכך" אין לך מה לדאוג ...למיניהם ,בקש לראות את האישור המיוחד וגם
אם יגיע קצין מעליו שיאשר את הדברים אל תמהר לחתום ודע כי ככל שחולף הזמן הם מפלילים את עצמם
יותר ויותר ונופלים לידיים שלך ושל עורך הדין שלך .זכור שוב ,אל תצא מחדר החקירות גם אם החקירה
הייתה עוינת ולא נעימה ואל תמהר לברוח מהם אם לא קראת כל פיסת מידע או תזכיר או מסמך הנוגע
לחקירה שלך .אתה חייב להשתמש במידע הזה לאחר מכן עם עורך הדין שלך ולגבש קו הגנה שימחק את
כתב האישום או יקל עליך בעת הליך השימוע או ההליך הפלילי.
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כלל חמישי  -עיכוב או מעצר בנוגע לתיק שלך
נתחיל מזה ששוטר הוא לא שופט וכי ידיו כבולות בכל הנוגע לעיכובך או מעצרך .שוטר יכול לתת עד  5ימי
מעצר בית בלבד ולאחר מכן שופט תורן יחליט אם להאריך או לשחרר אותך .כמו כן ,שוטר יכול לעכב אותך
בתחנה בין  3שעות עד  6שעות לכל היותר לאחר מכן ,זכותך לעזוב את התחנה .רק אם יחליט השוטר
לעצור אותך ,יוכל להמשיך להחזיק אותך בתחנה – עליך לזכור כי כדי לעצור אותך צריך להיות ו חשד סביר
שביצעת את העבירה המיוחסת לך .במידה והחליט לעצור אותך ,בקש מהשוטר הסבר מפורט ככל שניתן
על עילת המעצר .ייתכן והבקשות שלך יעלו את חמתו והוא יסרב או יתחיל לעשות שריר ,לנבל את הפה,
לצעוק ואו להתנהג חלילה באלימות ,רשום זאת והגש נגדו תלונה רשמית במח"ש הכוללת את פרטיו
האישיים ,מספרו האישי וכל פרט הקשור לאירוע .בנוסף בקש מהשוטר ליצור קשר עם עורך הדין שלך
ולהגיע מיד לתחנה לשוחח איתך ועם החוקרים .ייתכן ובמקרים מסוימים ימנעו זאת ממך וזאת עילה נוספת
להגשת תלונה במח"ש כנגדם .אל תהסס להגיש תלונה על שוטרים במח"ש גם אם לא יעשו כלום וגם אם
יסגרו את התיק מחוסר עניין לציבור ,עליך להבין כי שמו של השוטר נרשם במחשבי היחידה החוקרת וכמוך
יהיו אחרים שיתלוננו עליו מה שיוביל להגשת כתב אישום בעתיד כנגדו.

כלל שישי  -בקש שהחקירה תוקלט
במידה ותיתקל בסירוב ,זכותך להביא מכשיר הקלטה ולהקליט את החקירה ,תוך שאתה מיידע את החוקר
שאתה עושה זאת ולא? אתה יכול להיות מואשם )באם תיתפס( בשיבוש הליכי חקירה .לאחר ההקלטה
וסיום החקירה הוצא את הקלטת ומסור אותה לחוקר ובקש ממנו שיצרף אותה במעטפה חתומה לתיק
שלך .עליך לזכור ולהפנים כי לעורך הדין שלך יש את הזכות להיות נוכח בכל העת במהלך החקירה ביחד
איתך ועם החוקר .זה נתון אותו המשטרה לא אוהבת ,כיוון והיא מרגישה שידיה ורגליה כבולות והיא לא
יכולה להתנהל בחופשיות ולנסות להפליל אותך ולעשות בך שפטים אם לא הייתה נוכחותו של עורך הדין
שלך  .תרגילי החקירה של המשטרה נועדו במטרה לשבור אותך ולחץ ממך הודאה מפלילה שתשחק
לטובתם .חלק מתרגילי החקירה היא להוציא אותך במהלך למסדרון להמתין מבלי להסביר לך על מה
ומסדרון שתול "אזרח" שהוא שוטר סמוי לכל דבר ועניין מטעמם שנועד לפתח איתך שיחת חולין ולחץ ממך
הודאה כלשהי .זכור לא לדבר עם איש גם אם יפנו אליך – שב בשקט ותמתין .תרגיל נוסף הוא באם אתה
עצור בתחנת משטרה או מתקן כליאה הוא להכניס מדובב לתא שלך במטרה לנהל איתך שיחה ולהוציא
ממך מידע מפליל .גם שם למרות הלחץ והמצב המעיק שמור על שתיקה ואל תנהל דיאלוג עם אף אחד.

כלל שביעי – בחן את התנהלותם המקצועית של החוקרים
אם אינך חש בטוב בקש לראות רופא והפסק מיד את החקירה .אם אתה לוקח תרופות כלשהן ,ספר זאת
לחוקר ובקש לקבל את התרופות שלך .אם החוקר מפעיל עליך אלימות פיזית או מילולית ואף מכניס
חוקרים נוספים לחדר במטרה להכניע או לשבור אותך ואף הם צועקים עליך או משפילים אותך ,עצור מיד
את החקירה ודרוש שיכבד אותך וידברו אליך בצורה הולמת .זכור כי תוכל להפסיק להשיב על שאלות
ולעצור את החקירה ככל שיעלה על רוחך ,נתון זה ישחק לרעת המשטרה ויפגע באפקטיביות של החקירה.
ייתכן וינסו להקשות עליך או להשפיל אותך בשל כך או לאיים עליך ,אל תתרגש ,אתה לא בשבי הסורי ולא
מוחזק בידי החיזבאללה ,יש עליהם ביקורת מצד גורמים משפטיים נוספים ומח"ש מבחינתם זה נקודת
התורפה הכי חלשה וכואבת אצלם .אל תאיים במילה מח"ש על חוקר אלא פשוט התלונן עליהם ככל שתוכל
באם הדבר מצדיק תלונה ולא ממניעים קנטרניים .בכל שלב בשלב החקירה תוכל לעצור את החקירה
ולבקש להיוועץ בעו"ד מטעמך ואף לבקש ממנו להתלוות לחקירה.

כלל שמיני  -הכן את עצמך להמשך
בסיום החקירה ,צור קשר באופן מידי עם עו"ד פלילי מטעמך וספר לו את השתלשלות האירועים .כאשר זה
חם אצלך ,כלומר ,כאשר אתה בשלבים הראשונים של אחר החקירה ,אתה זוכר כל פרט ,במידה ואתה
בסערת רגשות ,כתוב זאת ונסה לזכור כל פרט – מה שאלו אותך ומה ענית וכל פיסת מידע שהייתה שם
תעזור לך לבסס את קו ההגנה .אסוף כמה שיותר חומרים שיוכלו להקל עליך את ההגנה ופעל במדויק לפי
ההנחיות שתקבל מעורך הדין  .במידה ועצרו אותך ,צור קשר מידי עם עו"ד מטעמך והכן את עצמך לשלבי
ההמשך כדי להתכונן לחקירה ולהמשך ההליך.
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כלל תשיעי  -זכור לא לעשות את הדברים הבאים
אל תתחצף לחוקרים ,אל תתנשא מעליהם ,אל תעליב אותם גם אם אתה פקעת עצבים ובסערת רגשות,
אל תיצור קשר עם גורמים נוספים המעורבים בחקירה ,בייחוד לא אם כאלו שהלשינו עליך ולא לאיים על
אף אחד ,אם החקירה סבוכה ,ייתכן ומצוטטים לך או שמקליטים אותך – שמור על עצמך היטב .אל תשתף
אף אדם במה שעברת ולא על מהות השאלות שנשאלת ושמור על שתיקה .האדם היחיד לו תוכל לספר
ולשתף ,יהיה עורך הדין הפלילי שלך בלבד .זכור לא להשמיד מסמכים או ראיות גם אם אתה חושב שהם
יכולים להפליל אותך מכל סיבה שהיא .לעולם ,אל תציע מיוזמתך להיות עד מדינה כדי לזכות להקלות או
כדי להפליל מישהו אחר ,זה ישחק לרעתך בכל המובנים וחייך יהיו בסכנה הן מצד המשטרה והן מצד זה
שאתה מנסה להפליל .חוקרי המשטרה לא יהססו להשתמש בזה כנגדך מול אותו גורם אותו אתה מנסה
להפליל ויוכיחו לו בחקירתו כי אמרת והפללת אותו .

כלל עשירי  -עקוב אחר התיק שלך
במידה והיחידה החוקרת עשתה טעויות ייתכן וירצו להשמיד ראיות או "לסגור" את התיק מחוסר עניין לציבור
ואפילו לא ליידע אותך על כך .ייתכן ואתה יודע כי מנסים להפליל אותך ואמרת דברים שיכולים לסבך אותם
וירצו להשמיד ראיות במידה ונחקרת באזהרה עליך להבין כי נפתח נגדך הליך פלילי לכל דבר ועניין ולא
מגיע הדבר לידי בית המשפט לא תוכל לסגור את התיק ולטפל בו כראוי לזיכוייך המלא .עקוב אחר
ההתפתחות בתיק שלך .במקרים רגילים ,לאחר החקירה מעבירה המשטרה את התיק לתביעה המשטרתית
או לפרקליטות שתפקידם לבחון האם ישנו סיכוי סביר להרשעה בתיק נגדך .במידה ואכן יימצא סיכוי סביר
להרשעתך תועמד לדין פלילי בבית משפט .בעבירות מסוג פשע ,התביעה תישלח אליך מכתב יידוע בעניין
שימוע שייערך לך ,במסגרתו תוכל לנמק בכתב מדוע אין זה נכון וצודק להגיש נגדך כתב אישום .זכור כי
עליך להיוועץ עם עו"ד פלילי ולאמץ את דבריו לעניין המשך פעולותיך בתיק .גבש עמדה מוצקה ובסס
לעצמך קו הגנה עם עורך הדין שלך כהכנה לשלב המשפט.

זומנת לחקירה במשטרה? צור עימנו קשר בהקדם!
נוכח חשיבותה הרבה של החקירה במשטרה ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לה על המשך ניהול
ההליך הפלילי נגדך ,חשוב שתיוועץ עם עו"ד פלילי טרם החקירה .דע  -כי התייעצות משפטית עוד בטרם הגעתך
לחקירה במשטרה עדיפה על פני יעוץ בדיעבד ותיקון טעויות שנעשו במהלך החקירה .במידה והסתבכת בביצוע
מעשה העשוי לגבש נגדך חקירה פלילית במשטרה באפשרותך ליצור עימנו קשר בכל שעה בטלפון  052-6885006או
באמצעות הטופס המקוון באתר.
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