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        .   הזכות להתייעצות סודיות עם עורך דין1

 הריאיון ולסיוע משפטי במהלך

 מתי? .א

מגיע לך להתייעץ בתנאי סודיות עם עורך דין      -

לפני הריאיון, ולקבל סיוע משפטי במהלך 

 הריאיון.

 שבעניינן מתקיים הריאיוןאם העברות  -

 , יחול ההליך המתוארנושאות עונש מאסר

 בסעיף ג.

 איזה עורך דין? .ב

על פי  תוכל/י לבקש שיפנו לעורך דין -

 בחירתך.

להזמין  בתנאים משפטיים מסוימים תוכל/י -

הסיוע המשפטי, זאת ללא  עורך דין על בסיס

אופן מלא או חלקי. תוכל/י לבקש ב תשלום,

שבו מפורטים התנאים לקבל את הטופס 

 במקרה זה עליך לבקש לקבלת סיוע משפטי.

משרד הסיוע המשפטי של לשכת עורכי מ

 למנות לך עורך דין. הדין

 ההתייעצות בתנאי סודיות? מתנהלתכיצד   .ג

ובה מפורטות  הזמנה בכתב אליך נשלחה אם

, וכן רשום בה 4ועד  1הזכויות שלך, ממספר 

שיוצאים מתוך הנחה שכבר התייעצת עם עורך 

 דין לפני הריאיון:

שכן כבר  לא תוענק לך כל דחייה נוספת, -

 להתייעץ עם עורך דין. הייתה לך האפשרות

 אם אינך מעוניין לקבל סיוע מעורך דין, -

תך על זכו חייבים לדווח לך לפני הריאיון

 .(3)ראה/י גם נקודה  לשמור על שתיקה

, או שנשלחה בכתב הזמנה אליך נשלחה לא אם

 ההזמנה לא מלאה בכתב:

 

לדחות את  רק במקרה אחד תוכל/י לבקש -

כדי שתוכל/י  הריאיון לתאריך מאוחר יותר

 עם עורך דין. להתייעץ

 תוכל/י לבחור לשוחח עם עורך הדין שלך -

 יתחיל.בטלפון, ולאחר מכן הריאיון 

מקום ב תוכל/י להמתין להגעת עורך הדין  -

 ייערך הריאיון. שבו

 וע משפטי במהלך ריאיונותסי .ד

 עורך הדין שלך יוכל: 

לוודא שיישמרו זכות השתיקה שלך וזכותך  -

 לא להפליל את עצמך

להשגיח על האופן שבו יתייחסו אליך במהלך  -

 הריאיון, ולבדוק אם מופעל עליך לחץ מופרז;

שזכויותיך יוסברו לך ואת מידת לוודא  -

 התקינות של הריאיון.

 

אם יש לעורך הדין שלך הערות הנוגעות 

לעניינים אלה, הוא יוכל לרשום אותן מיד כחלק 

עורך הדין יוכל  מסיכום הריאיון המשטרתי.

לבקש לערוך חקירה ספציפית או לראיין אדם 

ספציפי; הוא יוכל לבקש הבהרות בנוגע לשאלות 

. הוא יוכל להביע את דעתו על שתישאל/י

החקירה והריאיון. אסור לו לענות במקומך או 

 להפריע למהלך הריאיון.
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 לוותר על הזכות הזו? .ה

עורך דין או אינך מחויב/ת לבקש התייעצות עם 

 סיוע מעורך דין.

תוכל/י לוותר על הזכות הזו מרצונך החופשי, 

 ולאחר שיקול דעת נאות, בתנאי:

 שהנך בגיל החוקי; -

 שחתמת ותיארכת מסמך המעיד על כך. -

 .   סיכום העברות שלך2

יש לך זכות לקבל מידע בקצרה על העברות  -

 שבעניינן מתקיים הריאיון.

 .   זכות השתיקה3

מקרה אסור להכריח אותך להפליל את בשום  -

 עצמך.

לאחר שתדווח/י על זהותך, תוכל/י להחליט  -

לענות על שאלות או לשמור  להצהיר הצהרה,

 .על שתיקה

 .   זכויות נוספות במהלך הריאיון4

הריאיון עצמו נפתח עם מספר מסרים. בנוסף 

לחזרה על סיכום העבירות ועל זכותך לשמור על 

 :שתיקה, יימסר לך גם

תוכל/י לבקש שכל השאלות שלו וכל ש -

התשובות שלך יוקלטו במילים שבהן 

 השתמשת;

תוכל/י לבקש לערוך חקירה ספציפית או ש -

 לראיין אדם ספציפי;

 ההצהרות שלך ישמשו כעדות בבית משפט.ש -

לעזוב בכל  אינך במעצר ואת/ה חופשי/יהש -

 שלב שהוא.

במהלך הריאיון תוכל/י להשתמש במסמכים ש -

שברשותך, כל עוד אין הדבר גורם לעיכוב 

הריאיון. במהלך הריאיון או אחריו תוכל/י 

לבקש שהמסמכים האלה ייתוספו להצהרה 

המשטרתית של הריאיון או שיופקדו בבית 

לבקש, במהלך הריאיון או  /יתוכל המשפט.

אחריו, להוסיף את המסמכים האלה להצהרת 

 המשטרה או להפקידם בבית המשפט.

 ום הריאיון.  בת5

בתום הריאיון תקבל/י את נוסח הריאיון כדי 

תוכל/י גם לבקש שיקריאו לך  שתוכל/י לקרוא אותו.

  את הנוסח הזה.

תישאל/י אם יש משהו שהיית רוצה לשנות או 

 להוסיף להצהרה שלך.

 .   סיוע של מתורגמן6

אם ברצונך לדבר בשפה שונה מהשפה שבה  -

מוסמך  מתנהלים ההליכים, יוזמן מתורגמן

סיוע זה ניתן  כדי לסייע לך במהלך הריאיון.

 ללא תשלום.

את ההצהרה שלך תתבקש/י לכתוב בשפה  -

 שלך.

 

 

 

 תוכל/י לשמור את ההסברים האלה על זכויותיך.

 

 

 

 

 

 


