
 אנשים הנקלעים לסיטואציה פלילית
 ובכלל במקרים בהם מעורבת המשטרה

ו/ או בית המשפט מצויים בדאגה תמידית, 
וחייהם אינם חיים.  וזאת עד שמתבהרים 
הדברים הן ע”י סגירת התיק או העמדת 

המעורבים לדין – לטוב או לרע, המתבטאת 
בשנים רבות של פגיעה באיכות החיים ואף 

בבעיות בריאותיות .   
בכוחה של חקירה פלילית לחרוץ גורלות.   

רצוי שהאדם יפנה לכתובת הנכונה במקרה 
של ספק וחוסר הבנה או ידיעה, יקבל ייעוץ 

 מקצועי והכוונה , מאשר להסתבך
בשרשרת טעויות.

קיימים  מבחר כללים העשויים  לסייע לכל 
אדם הנקלע לסיטואציה פלילית, לצמצם 

את הנזק מפגיעה בשמו ובתדמיתו, לצאת 
ללא כל פגע או כתם שידבק בו לאורך רוב 

שנות חייו.  
 המטרה היא,  כיצד לצלוח את התיק 

הפלילי והרישום בכלל .  כיצד להתנהג 
ולהתנהל מול החוקר, מה מותר ומה האסור 

במהלך החקירה , האם כל דבר שנאמר 
יכול להזיק? האם מותר לשוחח בחופשיות 

 עם החוקר? איזה תרגילי חקירה עוד 
 נכונות לו במהלך הדרך?  האם מותר 

להקליט חקירה? מה הצעד הבא לאחר 
חקירה באזהרה? שאלת השאלות לאחר 

חקירה / מתן העדות הינה האם בסופו של 
יום שהדברים התבהרו או ישכחו והחיים 
ישובו למסלולם  כיצד יהיו פני הדברים. 

החשש הוא , איך הכול יתנפץ לנו בפנים 
שהתגלע לכולם שאנו תחת חקירה פלילית 
בחשד לעברה פלילית . לדוגמה : בגין חשד 
לתקיפת בת זוג כתוצאה ויכוח קולני , שאחד 

מעוברי האורח צלצל למשטרה ודיווח על 
תקיפה מבלי לראות את המתרחש .  

 עבירה פלילית נחשבת כאירוע מכוננן
וקריטי  שבו “ייגזר” דינו של הנחקר אם 

לחופש וחירות או לכתב אישום ועונש בצדו .  
ההמלצה הטובה ביותר, לבקש ייצוג 

מעורך דין פלילי . על מנת שיוכל לסייע 
 בגיבוש הסברים מניחים את הדעת 

לחשדות ויוביל לסגירת התיק.   
אנו במשרד עורכי דין אורי דרשן הכהן, 

 מספקים  את הכלים כיצד לצלוח 
 תיק פלילי, כיצד למזער נזקים, כיצד

לשכנע בצדקת הדברים, כיצד כדאי או 
אסור לנהוג בזמן החקירה.  אנו מספקים 

 את הידע וההגנה הנדרשת שיעזרו לך
לצלוח כל מהמורה בדרך לניקוי שמך 

והסרת כל כתם בדמות חשד לפלילים 
 המופנה כלפיך.  

                                  עו"ד אורי דרשן הכהן

 עו”ד אורי דרשן הכהן

 כיצד לצלוח
 תיק פלילי??

כדי לקבל הרחבות, הבהרות או ייעוץ 
 פרטני בכל הקשור לנושא יש לפנות
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