
                         שלא נדע !                                                                                                                    
מידע אודות  סכנת עיכובי ומעצרי ממוני בטיחות בעבודה על ידי משטרת ישראל באירועי תאונות עבודה.                     

                                אדם במידה והיא חושדת שביצע עבירה פלילית. כל משטרה מוסמכת ליטול חירותו של א.    ה  
                     לרסן את כוחה של המשטרה.  ביכולתם אשר זכויות למעוכב או לעצור ו, יש טרם הוכחה אשמתב ב.      

הליך שלילת חירותו של אדם באמצעות מעצר, עוד לפני שהוגש נגדו כתב אישום, הוא הליך ג.                                  
 לעצור/מבקשת לעכבשהמשטרה  אדם לשמור זכויותיו שלמחויבת מערכת אכיפת החוק                                 מורכב, 
משטרה.                  בתחנת  

מה עליי לעשות  כאשר המשטרה מעכבת אותי !                                                                                                
                    שלא לצורך.  ממונה סמכויות העיכוב של המשטרה נועדו, בין היתר, להימנע ככל שניתן ממעצרו של א.   
.    שעות 3לצורך חקירה או בירור חשד כלשהו לפרק זמן של עד  ,כל מאן דהוא בטיחות אוממונה שוטר יכול לעכב ב.   
        אם המשטרה מיצתה את הליכי הבירור והגיעה למסקנה שאין צורך בהמשך עיכובו עליה לשחרר את החשוד. ג.   
              ולהותיר את החשוד במעצר,, להמשיך החקיר י ובכוונת המשטרה, משיקול החקירה טרם מוצתהבמידה ו ד.   

עליה להביאו לשימוע בפני קצין משטרה ממונה, אשר ישמע את טענותיו ויחליט על שחרורו או המשך מעצרו. .             
, הקצין הממונה רשאי גם להחליט שהחשוד מכךבשלב הזה אין צורך באישור מבית המשפט ויתרה  ו.                     

                         ימים בכפוף לערבויות.  5להיחקר אך ישהה בתנאים מגבילים של מעצר בית למשך עד            ימשיך
להצעה זו, על המשטרה להביאו בפני שופט שיחליט על  מתנגדבמקרה שהחשוד ז.                                               

.תנאי השחרור  

 מעצר ראשוני

          לשלול חירות של אדם,  עלוללרסן את הכוח הרב שבידי הקצין, שבהחלטה מהירה ושרירותית  על מנת . 1
                                                                                                             שעות.  24 - המעצר הראשוני מוגבל ל

                  .שעות, לדיון בפני שופט 24החשוד, במהלך אותן יובא אם המשטרה מעוניינת בהמשך המעצר, . 2          
אי עמידה של המשטרה בתנאים אלה, שנקבעו בחוק, יוביל לפגיעה בחוקיות המעצר וכפועל יוצא מכך עשוי          

.לשחרורו המיידי של החשוד להביא    

הארכת מעצר לצורך המשך חקירה מוגבלת לתקופה של עד 15 ימים, בשלב הראשוני, ותתבצע רק אם יתקיימו שלושת 
התנאים הבאים:                                                                                                                                           

                                                                                           את העבירה,  בסיס לחשד סביר שהחשוד ביצעא.  
                                                   חשש ששחרורו יוביל לשיבוש החקירה, להימלטות או לפגיעה בביטחון הציבור ב. 

                                         םת החששות הללו, באמצעות שחררו בתנאים מגבילילא נמצאה שום דרך להפיג אג.      
במקרים בהם ביהמ"ש השתכנע כי ניתן להורות על שחרור החשוד בתנאים מגבילים, עליו להעדיף דרך זו על פני        

      .                                                                                                            הארכת מעצרו מאחורי סורג ובריח
    בעודו נתון במעצר,  עם סיום החקירה החשוד ישוחרר ואולם, במקרים בהם יש כוונה להגיש נגדו כתב אישום,ד.       

בהצהרה כתובה את בקשתה ימים בלבד ולתמוך  5 -מביהמ"ש להאריך את מעצרו ב לבקשיכולה המשטרה                 
 .תובע", אשר "מתחייב" להגיש כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים בתוך תקופה זו  של תובע מוסמך "הצהרת

על ה.                                                                                                                                                   
ו.                         . לביהמ"ש המחוזי החלטת בימ"ש השלום, המורה על הארכת מעצר, ניתן לערור, תוך פרק זמן קצר

                                              החשוד העצור הוא בגדר חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו מעבר לכל ספק סביר. 
      הליך בירור אשמתו של אדם ייעשה רק לאחר שיוגש, אם יוגש, כתב אישום כנגדו ובמסגרת המשפט הפלילי, ז.      
                                                                                                                   .וביהמ"ש יחליט לבסוף להרשיע   

שיבוש הליכי ל חששבחר שלא להתייצב או  ,מעצר ללא צו מתאפשר גם במקרים בהם חשוד שהוזמן לחקירהח.  
שלילת חירותו של אדם בטרם הוכחה ט.  משפט, סכנה לביטחון הציבור, הפרת תנאי שחרור או הימלטות מאימת הדין

                                  , גם לשומרי החוק הקפדניים ביותר לכל אחד מאיתנו אשמתו היא סוגיה כבדת משקל, הנוגעת
עלול למצוא עצמו מול מערכת אכיפת חוק כוחנית, המבקשת לשלול את חירותו רק בכדי חד מאתנו כל אי.               

                                                                                            .                                                לבדוק חשדות שעלו נגדו
מבחינת  מרבית תיקי החקירה במסגרתם נעצרו חשודים הסתיימו באי העמדה לדין ובגניזה מסיבות שונותיא.             

ח הרב של מערכת אכיפת החוק תיעשה במשורה. ועובדה זו, מלמדת שישנה חשיבות מכרעת לכך שהפעלת הכ .החשוד
, ואולם בחשוד שנעצר לצרכי חקירה למשך מספר ימים ושוחררמבחינתה מערכתית, מדובר "רק" יב.             

במשך זמן של החשוד רוע טראומטי, בעל השלכות מרחיקות לכת, שלא יימחה מזיכרונו יאב מדוברמבחינת החשוד 
.רב  



על כן נדרש  שליחי הארץ הזאת, ממונים למנוע עיכוב, תשאול, חקירה או מעצר ממוני בטיחות,המטרה שלנו בארגון ה
 מאתנו להיכנס לאתר ארגון הממונים על הבטיחות ולהצביע בעד העצומה, היא שלנו והיא למעננו ולמען הדורות הבאים.

.עזרא מחבר: יעקב  התעסוקתית בישראל.. באדיבות ארגון הממונים על הבטיחות והבריאות מוגש כחומר למחשבה    


