
 
 אל תעשה/ עשה  -הליכי חקירה 

 ,  ד גלעד ברון"עו
 ,  ח סיימון יניב"ד ורו"עו

 משרד עורכי דין' ברון ושות

 ד"בס
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 סדר הדברים

     כנותן שירותים  המייצג גבולות האחריות של      -מבוא  
 .וכמסייע בהכנת דיווחים לרשויות        

 

מהליך    )אמצעי מניעה = נכונה  /התנהלות ראויה   -' חלק א
 (.חקירה        

 

 . הליך החקירה  -'  חלק ב

 

 .עשה ואל תעשה בהליכי חקירה -' חלק ג
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 המקור לחקירת מייצגים
  

  לדיווח נוגעות מייצגים בעבירות החקירות מרבית►
 ובידיעה ,הצגתם העדר או ,הדברים הצגת ולצורת
 את הנוגדת בצורה המס חבות את להקטין ובכוונה

 רשויות עמדת את הנוגדת בצורה אף ולעיתים החוק
 מחלוקת ,אינפורמציה השמטת) .שפורסמה כפי המס

 .(...'וכו ביאורים ,הדיווח צורת בדבר מקצועית

 .הנישום מצד הסתמכות טענת►

 .מסוים בנושא דעת לחוות הנוגעת מחלוקת►
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 מבוא  

 אחריות

 מייצג
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את  נדרש לחדד , הנדרשת במהלך החקירהבהתנהלות נדון בטרם 

החוק והפסיקה ואת המוטלת על מייצגים על פי נושא האחריות 

 . הדרכים להימנע מלהיחשף אל הליכי חקירה

 

מוטלת בראש ובראשונה על הדיווח לאמיתות האחריות , כידוע

הלקוח אך אין בכך בכדי למנוע מלהטיל אחריות פלילית גם על 

 .המייצג כמסייע בהגשת הדיווחים

 

 

 אחריות המייצג    
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מבוא  

 אחריות

 מייצג



 אחריות כפולה            

כלפי  מיוחדת על מייצג מוטלת אחריות , כידוע►
 .רשויות המס והלקוח כאחד

 

דיווחים  המס מבקשות לסמוך על מחד רשויות ►
אמירותיו  , הצהרותיו, המייצגשבוצעו בסיועו של 

 .ובהדרכתואו בסיועו והמסמכים שנערכו על ידיו 

 

מקצועי תוך ומצפה לשירות מבקש מאידך הלקוח ►
 .מקסום האפשרויות לחיסכון במס
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מבוא  

 אחריות

 מייצג



                         אחריות סטטוטורית 

 – רואה של פעולתו דרך) החשבון רואי תקנות
  פעולת את מגדירות ,1973 – ג"תשל ,(חשבון

 לעשות ח"רוה שעלול הפעולות כמכלול הביקורת
 המאזן משקף מידה באיזו ,דעתו לחוות שיוכל בכדי

  לתאריך המבוקר של העסקים מצב את נאות באופן
  והפסד הרווח חשבון משקף מידה ובאיזו המאזן
 המבוקר של הפעולות תוצאות את נאות באופן

 .המאזן בתאריך שנסתיימה לתקופה
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מבוא  

 אחריות

 מייצג



           התנהלות ראויה
 

 המייצג על מוטלים ביצועה ודרך הביקורת היקף ,כאמור►
  ח"הדו כי לאשר יוכל בו למצב להגיע הינה כשהמטרה

  מצב את ומדויקת נכונה בצורה מראה ידו על המבוקר הכספי
 מהליכי היתר בין להימנע בכדי לפיכך ,המבוקר של עסקיו

 :הבאים הכללים פי על לנהוג עליו חקירה

 

 .ראויהסבירה וזהירות  מהימנות מקצועית►

 

תקנות רואי חשבון  –" מיטב שיקול הדעתלפי "התנהגות ►
 .1965 –ה "תשכ, (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע)
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'  חלק א

אמצעי 

 מניעה



     התנהלות ראויה/נכונה 

  במסגרת מתאימים ביאורים להצגת בקשר דגש לשים נדרש
  כנגד טענה לעלות עלולה מסוימות בנסיבות שכן הדיווח
 .בעניין המייצג

 

 שהינן פעולות על מורה ,הכנסה מס לפקודת (ז)131 'סע►
 .בדיווח החייב מס תכנון בגדר

 

 ברורה בצורה ח"הדו בגוף מתאימים ביאורים הצגת►
 .לעין ונראית

'  חלק א

אמצעי 

 מניעה
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 נכונה  /התנהלות ראויה

יש להקפיד על קבלת כל הנתונים העובדתיים בצורה  ►
 .מסודרת ומתועדת

המייצג רשאי להסתמך על מידע שסופק לו על ידי ►
 .הלקוח ובלבד שהמידע לא נראה בלתי סביר

לא חלה חובה לדרוש מסמכים או ראיות , בעיקרון►
וניתן להסתפק בהצהרת  , כתמיכה למידע הנמסר

אם המייצג אולם ראוי לבקש תיעוד לדברים . הלקוח
 .מוצא לנכון

לתקופות  לרשויות המס שהוגשוחות "בדויש לעיין ►
 .קודמות

' חלק א 

אמצעי 

 מניעה
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 הסתמכות כטענת הגנה

  העובדות כל של מלא גילוי תוך ,לב בתום ,הסתמכות►
 יעילה הגנה טענת להוות בכדי בה יש ,הרלוונטיות

 .הנישום מצד פלילית כוונה לשלול בכדי בה ודי

 

 ,עוסק / נישום מצד הגנה טענת עולה רבים במקרים►
  כטענת המייצג של ויעוץ שירות על הסתמכות בדבר
  .המייצג לחקירת להביא היכולה טענה ,הגנה

 

 

'  חלק א

אמצעי 

 מניעה
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 במקצועם הבקיאים מומחים כי ,העיקרון מקובל"
 עשויים המס בתחום לנהוג כיצד לנישום המייעצים

 הדין חובת ידי לצאת הנישום יוכל שבו למצב להביא
 כי יותר מאוחר נמצא אפילו ,עצתם על הסתמך אם

 " .מוטעית הייתה שניתנה מומחה עצת

 
 פס"ד פרומדיקו – מחוזי 

 
 

'  חלק א

אמצעי 

 מניעה
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 ראויה /התנהלות נכונה                   

יש לברר מידע מוצג המעורר ספק בדבר נכונותו או ►
 . שלמותו

 .ייעוץ/ יש לערוך תרשומת בכתב בדבר חוות דעת ►

תיערך , בעלת משמעות מהותית ד"חוו/ עצה ►
 .בכתב

הפרטים  , ניהול רישום מדויק בדבר המסמכים►
 . וההסברים שמסר הלקוח ושנמסר ללקוח

'  חלק א

אמצעי 

 מניעה
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ח או הודעה  "המייצג להימנע מלהיות קשור בכל דועל 
ח  "כי הדויסוד להאמין אם יש לו , שנמסרו לרשויות המס

 :או ההודעה

 ;מטעההצהרה כוזבת או כוללים ►

י "שסופקו עפניו על כוללים הצהרה או מידע שברור ►
 ;  ממשהלקוח ללא ידיעה של 

מידע מהותי כשהשמטה זו עלולה להטעות  משמיטים ►
 . המסאת רשויות 

                         

 ראויה /התנהלות נכונה  
'  חלק א

אמצעי 

 מניעה
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 כיצד על המייצג לנהוג במקרה בו נפלה טעות בדו"ח

 .לטעות הלקוח של לבו תשומת את להפנות יש►

 .הרשות מול הנושא את להסדיר ללקוח להמליץ יש►

 ללקוח להודיע יש ,הטעות לתיקון פעל לא הלקוח אם►
  לאותו בקשר מידי באופן  הייצוג הפסקת על בכתב

  המשך את לשקול ויש אליו קשור מידע וכל ח"דו
 לא אשר בתחומים כולל תחום בכל ,הלקוח עם הקשר

 .ח"כרו ידו על שניתן לשירות ישיר באופן קשורים
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'  חלק א

אמצעי 

 מניעה



 
 כיצד על המייצג לנהוג במקרה בו נפלה טעות בדו"ח

 

  ח"רוה חיווה עליו התאמה ח"בדו נפלה הטעות אם►
  ,הטעות על לרשות לדווח מסרב והלקוח דעתו את

 בכתב ללקוח כך על ויודיע דעתו חוות את ח"רוה יבטל
 תוך ,לנסיבות בהתאם לו הוגש ח"שהדו מי ולכל

   .בעניין משפטית היוועצות

 

'  חלק א

אמצעי 

 מניעה
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  חשבונות ניהול בגין 220 'ס לפי מעבירה זוכה מס יועץ
  האמיתית ההכנסה את שיקפו שלא כמסייע ת"דוחו ועריכת

 'ס לפי רשלנות של בעבירה הורשע  דבר של ובסופו ,החייבת
 :היתר בין ונקבע לפקודה 217

  הנחיות הכוללים סבירים אמצעים נקיטת – זהירות חובת►
 הנתונים של ודיוקם אמיתותם להבטחת פיקוח וסדרי

 .בבסיסו והעומדים ח"בדו המוצגים

  של הכלל לפי לנהוג למייצג להורות מקום אין - מחד►
  את עצום"ל לו אל – ומאידך לקוחו כלפי "וחשדהו כבדהו"

 ."עיניו

   רניה'צד "פס 6016/93פ "ע 
'  חלק א

אמצעי 

 מניעה
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 ע"פ 6016/93  צרניה נ' מ"י

  :כדלקמן צעדים לנקוט החובה מוטלת המס יועץ על►
  כי יבטיחו אשר ,פיקוח וסדרי הנחיות לקבוע ,ראשית
  של ואמיתי מדוייק לרישום דעתם יתנו עובדיו

 אלה שנתונים עירנות תוך ,"הוצאות"ו "הכנסות"
 וביקורת בדיקה ,שנית .ח"הדו לעריכת בסיס ישמשו
 ללא ,הנתונים של התשתית אמיתות בדבר חוזרת

 הנהלת את המבצע הגורם של לזהותו קשר
 .החשבונות

'  חלק א

אמצעי 

 מניעה
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 ע"פ 7073/00 פדלון נ' מ"י 

 

 לפקודה 220 'ס לפי בעבירה הואשמו והמנהל ח"רו►
 לא בפועל כאשר ,עבודה שכר במרמה שרשמו בכך

  ,משרד אחזקת הוצאות רשמו וכן ,עובדים הועסקו
  ,"מעריב" חברת י"ע שולמו אלה הוצאות כאשר וזאת

  במסגרת המנהל של פרטיות הוצאות נרשמו וכן
 ."וצילום גרפיקה הוצאות"

 

'  חלק א

אמצעי 

 מניעה
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 כיצד לנהוג במקרה של חשד להתנהלות פסולה מצד הלקוח

 
 !!!ולזכור תמיד                                

 מסירת או ח"דו בכל קשור להיות צריך אינו המייצג
  או ח"הדו כי להאמין סבירה סיבה לו יש כאשר מידע

   .מטעה או כוזבת ,מדוייקת לא אמרה כוללים המידע

19 

'  חלק א

אמצעי 

 מניעה



 שלבי החקירה

 

 

 
 איסוף מידע מודיעיני/קבלת

 

 חקירה סמויה

 חקירה גלויה  

 סיכום ממצאי חקירה  

 העברה לפרקליטות   סגירת התיק מחוסר ראיות

 א בכפוף לשימוע"הגשת כ

'  חלק ב

הליך  

 החקירה
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              שלב ראשון- קבלת המידע

 :המקורות לקבלת מידע אצל פקיד שומה חקירות

 

 ;אזרחי ש"פביקורת שערך ►

 ;יזום  לפי תכנית עבודה ענפיתאיסוף ►

 ; הלשנה►

 (.ערךרשות לניירות / משטרה )חקירה אחרים גופי ►

 

  

21 

'  חלק ב

הליך  

 החקירה



                 שלב שני- חקירה סמויה

 

לרבות הוצאת צווים לצורך  , כולל איסוף חומר רב►
,  מעקבים, תשאולים, ביצוע האזנות סתר וצילומים

 .'וכופ עם משטרת ישראל "הפעלת סוכנים בשת

 

צוות החקירה קובע ומסווג , בהתאם למידע שנאסף►
תכנית עבודה   נבנתאת המעורבים בפרשה ובהתאם 

 .לשלב החקירה הגלויה

 

 

'  חלק ב

הליך  

 החקירה
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   שלב שלישי- חקירה גלויה 

 .מעצר הנחקר/ הזמנת   ►

 

,  המגוריםבית  , מחסנים, על משרדי העסקפשיטה  ►
עורכי דין  , מנהל החשבונות, ח"רוהמשרדי , בנקים

 .'וכו

 

 .חקירה/חשודים  אחרים לעדות/זימון עדים►

'  חלק ב

הליך  

 החקירה
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 המעצר      

  אחת וקיום עבירה שנעברה "סביר יסוד" מחייב מעצר ►
 :בחוק הקבועות המעצר מעילות

 הליכי לשיבוש יביא החשוד ששחרור לחשש סביר יסוד►
 .משפט ומהליכי מחקירה להתחמקות ,משפט או חקירה

 ,אדם של ביטחונו את יסכן שהחשוד לחשש סביר יסוד►
 .המדינה בטחון או הציבור בטחון

 שיש ,שירשמו מיוחדים מנימוקים ,שוכנע המשפט בית►
 אלא לקיימם ניתן שלא חקירה הליכי לנקוט צורך

   .במעצר נתון כשהחשוד

'  חלק ב

הליך  

 החקירה
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 שחרור בערובה      

 

 .עצמית ערבות הפקדת►

 

 .'ג צד ערבות►

 

  .מהארץ יציאה עיכוב►

'  חלק ב

הליך  

 החקירה
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  פקודת מס הכנסה -ותפיסת מסמכים חקירה סמכויות 

,  במסגרת פקודת מס הכנסה מוקנית לפקיד השומה►
לדרוש מאדם להתייצב בפניו  , סמכות רחבה מאד

"  ברור הכנסתו"ולמסור לו פרטים שונים לעניין 
,  תעודות, ובמסגרת זו להביא ולמסור פנקסים

 .חות"חשבונות ודו

בו מתנהל "פקיד השומה רשאי להיכנס לכל מקום ►
,  מכונות, קופה, ולבדוק מלאי" עסק או משלח יד

רשומות ותעודות  , מסמכים, חשבונות, פנקסים
 .אחרות

 

'  חלק ב

הליך  

 החקירה

26 



 
    

מס הכנסהפקודת  - חקירה ותפיסת מסמכים סמכויות   

   

  פקיד זאת דרש אם ,חייב יד משלח או עסק בעל►
 לקשריו בנוגע ומסמכים ידיעות למסור ,השומה

  אתו לו שיש מי או לקוחותיו ,ספקיו עם העסקיים
 אלה ומסמכים שידיעות פי על אף ,עסקיים קשרים

 .הוא הכנסתו לבירור דרושים אינם

 

 

 

'  חלק ב

הליך  

 החקירה
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 תפיסת מחשב וחומר מחשב

 
,  (מעצר וחיפוש)לפקודת סדר הדין הפלילי  32' סע►

או דבר המגלם חומר  , מורה שלא ייתפס מחשב
כהגדרתו  , אם הוא נמצא בשימוש של מוסד, מחשב

אלא על פי צו של בית  , לפקודת הראיות 35' בסע
 .משפט

יינתן לתקופה  , שכזה שניתן שלא במעמד המחזיקצו ►
רק לאחר   להאריכווניתן  שעות 48שאינה עולה על 

 .שניתנה למחזיק הזדמנות להשמיע טענותיו

 

 

 

 

 

'  חלק ב

הליך  

 החקירה
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 תפיסת מחשב וחומר מחשב

 
 נתפס אשר ,כאמור מוסד בשימוש שאינו מחשב►

 והמחשב מחשב חומר המגלם מדבר להפרידו וניתן
 30 תוך יוחזר ,כראיה או חילוטו לצורך דרוש אינו
  הארכת על להורות ש"ביהמ רשאי אולם ,יום

  ולהאריכה יום 30 על תעלה שלא לתקופה התפיסה
 .לעת מעת

 

 

 

 

 

'  חלק ב

הליך  

 החקירה
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 תפיסת מחשב וחומר מחשב

 
 

 אדם שלבקשת קובעת ('א32 'סע) הפלילי הדין סדר פקודת►
  ,כאמור במחשב חומר לו שיש או ,שנתפס במחשב המשתמש

 .התפיסה מיום ימים 4 בתוך מהחומר העתק לקבל לו יאפשרו

  ,זו מסירה לדחות  רשאי ,ניצב סגן בדרגת שקצין מורה החוק►
 מעבר שלא כ"ובסה ימים 4 -מ ליותר שלא פעם בכל ,לעת מעת

 .יום 16 -ל

 יום 15 -ל העתק מסירת לדחות ש"ביהמ רשאי מיוחדות בנסיבות►
 .נוספים

 משטרה קצין רשאי ,חקירה הליכי לשיבוש חשש של במקרה►

 תביא ,החומר שמסירת חשש לאור ,העתק קבלת לאפשר שלא
 .עבירה לביצוע או החקירה לשיבוש

 

 

 

 

 

'  חלק ב

הליך  

 החקירה
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                        סיווג מעורבים    

 ".מסייע"חקירה כ ►

 ".כשותף"חקירה ►

 ".התרשלות" / "רשלנות"חקירת באשמת ►

 ".עיןעצימת " -חקירת באשמת  ►

 "קונסטרוקטיביתידיעה " -חקירת באשמת►

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגלויה החקירה בשלב או הסמויה החקירה בשלב

 את גם לעיתים ובניהם בפרשה המעורבים את מסווגים
 .המייצג

'  חלק ב

הליך  

 החקירה
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 בין עד לחשוד               

  עדיין אך ,חוקריו לשאלות להשיב דין פי על מחויב - "עד"
 הפלילית הפרוצדורה לפקודת (2)2 'סע לפי הזכות לו עומדת

  עלולה עליהן שהתשובה לשאלות תשובות ממתן להימנע
   .לחשוד יהפוך העד כ"בד כזה במצב להפלילו

 

 שבמסגרתה החקירה טרם אזהרה חובת קיימת - "חשוד"
  עבירה בגין להיחקר עומד שהינו לנחקר ומוסבר נירשם

  כל אך ,בכך רצונו אין אם דבר לומר חייב אינו וכי ,מסוימת
 .כנגדו ראיה לשמש ויכול יירשם יאמר אשר
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'  חלק ב

הליך  

 החקירה



 תיק במסגרת כמייצג עדות למתן בקשה בין להבחין חשוב
 .פעולותיו בגין מייצג חקירת לבין עוסק/נישום של בעניינו

 

 יכול המעמד ובכלל בעדות שלב בכל כי לכך ערים להיות נדרש
 .עבירה לביצוע בחשד לנחקר מעד להשתנות

'  חלק ב

הליך  

 שינוי מעמד מעד לנחקר במהלך החקירה   החקירה
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  עשה ואל תעשה במהלך    

 חקירה     

' חלק ג

התנהלות  

 בחקירה
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 זכויות חשוד בכל שלב בחקירה  

 .זכות להימנע מהפללה עצמית – השתיקהזכות ►

 

 .דיןלהיפגש עם עורך הזכות ►

 

 

' חלק ג

התנהלות  

 בחקירה
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 הזכות להימנע מהפללה עצמית

 :קובע( עדות)לפקודת הפרוצדורה הפלילית ( 2) 2' סע

 

,  יהיה חייב להשיב נכונה על כל השאלות, הנחקר כך, אדם"
או קצין מורשה , שיציג לו בשעת החקירה אותו קצין משטרה

חוץ משאלות שהתשובות עליהן יהיה בהן כדי  , ל"אחר כנ
 "פליליתלהעמידו בסכנת אשמה 
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' חלק ג

התנהלות  

 בחקירה



   הזכות להימנע מהפללה עצמית 

 :הראיות קובעלפקודת  47סעיף 

  שהיא  בעובדה הודיה בה יש אם ראיה למסור חייב אדם אין (א")
  להיות עשוי או בה מואשם שהוא עבירה של מיסודותיה יסוד

 .בה מואשם

 

 עשויה שהיא מחמת ראיה ממסירת להימנע אדם ביקש (ב)
  הבקשה את דחה המשפט ובית (א) קטן בסעיף כאמור להפלילו
 הוא שבו במשפט אדם אותו נגד הראיה תוגש לא ,נמסרה והראיה
 יסוד היא הראיה מן המתגלית שהעובדה העבירה בשל מואשם

 ".לכך הסכים אם אלא ,מיסודותיה

' חלק ג

התנהלות  

 בחקירה
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      זכות השתיקה -השיקולים וההשלכות

  ליתן ולנסות בצדקתו ולשכנע לנסות אדם של טבעו► 
 .נתון למצב שונים הסברים

 

 גרסה ליתן וראוי נכון אם השאלה נשאלת חקירה בכל►
 .הראשוני החקירה בשלב

 

 כשהוא – זו בדילמה עצמו מוצא ,הנחקר – רבים במקרים►
 ייעוץ והעדר ,חרדה ,לחץ – אפשרי בלתי כמעט במצב נתון

 .משפטי

' חלק ג

התנהלות  

 בחקירה

38 38 
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 השיקולים
 לשמירה על זכות השתיקה

 .כמות הראיות שבידי החוקרים►

 .העובדתיתהתשתית ►

 (.איכות הראיות ומשקלן)חד משמעיות ראיות ►

 (צמצום החקירה או הרחבתה)משמעות שיתוף הפעולה ►

 (.הטלת האשם)שותפים לעבירה ►

' חלק ג

התנהלות  

 בחקירה
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 עקיפת זכות השתיקה 

 
  זכות את לעקוף מנסה המיסים רשות רבים במקרים

 באמצעות המבוקש המידע אל ולהגיע השתיקה
 194 סעיף באמצעות ולאחרונה האזרחי ההליך

 .הנישום על כלכלי לחץ להפעלת כאמצעי לפקודה
 

' חלק ג

התנהלות  

 בחקירה
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 זכות להיפגש עם עורך דין       

 ,(מעצרים – אכיפה סמכויות) הפלילי הדין סדר לחוק 34 'סע►
  דין עורך עם להיפגש עצור של  בזכותו דן ,1996 – ו"התשנ

  .בו ולהיוועץ

 שמינהו דין עורך ביקש או דן עורך עם להיפגש עצור ביקש►
 על האחראי יאפשר ,העצור עם להיפגש לעצור הקרוב אדם

 .דיחוי ללא הפגישה את החקירה

 סודיות את המבטיחים ובתנאים ביחידות תערך הפגישה►
  והתנהגותו תנועותיו על פיקוח המאפשר באופן אולם ,השיחה

 .העצור של

 

 

' חלק ג

התנהלות  

 בחקירה
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 מטרת המפגש עם עורך דין       

 .הנחקר של מצבו הבהרת►

 .ראשוני ויעוץ ראשונים פרטים קבלת►

 .החקירה נשוא החשדות►

 .החשוד של זכויותיו על הסבר►

 .הנחקר של רוחו חיזוק►

 

' חלק ג

התנהלות  

 בחקירה
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 דחית הפגישה עם עורך דין       
  ,קשורות פעולות או חקירה הליכי של בעיצומם עת באותה העצור נמצא►

 או הפסקתם מחייבת ופגישה להשלימם בכדי נדרשת שנוכחותו באופן
 על ,בכתב מנומקת בהחלטה להורות ,הממונה הקצין רשאי ,דחייתם

  לשעות מעבר לא אך ,הפעולות להשלמת הנדרש לזמן הפגישה דחיית
 את ממשי באופן לסכן עשויה ,אלו פעולות שהפסקת ובתנאי ספורות

 .החקירה

 מעצרם לשבש או לסכל עלולה שכזו שפגישה הממונה הקצין סבר אם►
  ,בעברה שהושג דבר תפיסת או ראיה גילוי למנוע , נוספים חשודים  של

  לתקופה ,בכתב מנומקת בהחלטה ,הפגישה את לדחות הוא רשאי
 .המעצר משעת שעות 24  על תעלה שלא ובלבד הנדרשת

 ,המעצר משמע שעות 48 על תעלה שלא נוספת לדחייה אפשרות ישנה ►
 .ביטחון עבירות או ,פשע סיכול לצורך , אדם חיי על שמירה של במקרה

 

 

' חלק ג

התנהלות  

 בחקירה
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 לקוח/  עורך הדין חיסיון   
    

 :קובע הראיות לפקודת 48 'סע

 אדם  לבין או לקוחו לבין דין-עורך בין שהוחלפו ומסמכים דברים  (א")
 ידי על שניתן המקצועי לשירות ענייני קשר להם ויש הלקוח מטעם אחר
  הלקוח ויתר אם אלא ,כראיה למסרם חייב הדין עורך אין ,ללקוח הדין עורך

  שנמסרו  ומסמכים דברים אשר דין-עורך של בעובד הדין והוא ;החיסיון על
 .הדין עורך בשירות עבודתו אגב אליו הגיעו הדין לעורך

 דין-עורך להיות העד שחדל לאחר גם יחולו (א) קטן סעיף הוראות  (ב)

 ".הדין עורך של עובד או

 

 הלקוח הינו החיסיון בעל   

 

 

' חלק ג

התנהלות  

 בחקירה
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     שתיקה חלקית אל מול שתיקה מוחלטת

 
 על משיב נחקר בו במצב נתקלים אנו רבים במקרים

 השתיקה זכות על לשמור ומבקש מהשאלות חלק
 .באחרות

' חלק ג

התנהלות  

 בחקירה
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 עימות

 .מהותו של העימות►

 

 .אבחנה בינו לבין גביית הודאה מנחקר►
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' חלק ג

התנהלות  

 בחקירה



 הודאה חופשית ומרצון

 הודיית על שעדות קובע הראיות לפקודת 12 סעיף
   הביא אם רק קבילה תהא ,עבירה עבר כי הנאשם
 ובית ההודייה ניתנה שבהן הנסיבות בדבר עדות התובע

 .ומרצון חופשית היתה שההודייה ראה המשפט

' חלק ג

התנהלות  

 בחקירה
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 כיצד לנהוג מול הלקוח במהלך חקירה 
 

 אל הקשור בנושא המשרד מצד הטיפול אופן בדיקת►
 .החקירה

 

  ביחס דין עורך עם מידי באופן להיוועץ בקשה►
  חקירה בעת כולל ,חקירה/לעדות לזימון לאפשרות

   .צפויה בלתי

 

  בכדי ואחרים כאלה מהלכים לבצע אין אופן בשום►
 .בדיעבד המצב את ולתקן לנסות

' חלק ג

התנהלות  

 בחקירה
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    כיצד לנהוג מול הלקוח במהלך חקירה

 

  יש לפיכך – החקירה בנושא לדון מוחלט איסור קיים►
  לנושא ביחס זהירות במשנה הלקוח מול לנהוג

 שיבוש לעבירת ליפול לא בכדי בחקירה שנמצא
  .חקירה הליכי

 

 .והליווי הטיפול המשך הסדרת►

' חלק ג

התנהלות  

 בחקירה
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    הליכים משמעתיים 

 

 .החשבון רואי מועצת – חשבון רואי►

 

 .הדין עורכי לשכת – דין עורכי►

 

 הסדרת חוק מתוקף) המשמעת ועדת – מס יועצי►
   .(2005 – ה"התשס ,מס יועצי ידי על בייצוג העיסוק

' חלק ג

התנהלות  

 בחקירה
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!על ההקשבה תודה  
  

 ד"עו ,ברון גלעד

 ח"ורו ד"עו ,יניב סיימון

 דין עורכי משרד 'ושות ברון

 35 קומה מרובע בניין ,עזריאלי

 אביב תל

 03-6068282 :טל

 03-6068281 :פקס

 gilad@Barone-law.co.il :ל"דוא

             simon@barone-law.co.il 
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