
תיעוד ואיסוף ראיות 

הסמכת מפקחי רישוי עסקים  



איסוף ותיעוד ראיות בעבודת המפקח
.חלק מהשלבים להגשת כתב רישום כנגד עוברי עבירהאיסוף ותיעוד הראיות הם

איסוף ותיעוד  
ראיות

פתיחת הליך 
חקירתי

פתיחת הליך 
הגשת  )משפטי 

(כתב אישום

ניהול משפט 
כולל מתן  )

(עדות
גזר דין



סוגי ראיות  
.תמונת מצב של מה שהוא רואה" מצלם"המפקח נכנס למקום העסק ו

מילוליתראיה 
עדים ומבצעי  )

(עבירה
מסמך חפץ



ראיה בחפץ

.וקשר העבריין לעבירה, המהווה הוכחה לקיום העבירהמוחשיחפץ 

=  ראיה עקיפה 
מוכיחה את הקשר  
בין העבריין לעבירה  

באופן עקיף

= ראיה ישירה 
מוכיחה קשר ישיר 
ובלתי ניתן לערעור  
בין העבריין לעבירה



ראיה במסמך

:כגון, מסמך המהווה ראיה בפניי עצמו

תעודה מזויפת אישור מזויף

(סטילס)תמונה 
מסמך עם פרטי 

/  תעודה)העברין 
(עטיפת מוצר



(עדים ומבצעי עבירה)ראיה מילולית

אימרת 
עד במקום

אין לגבות עדות

דברים  לרשום בזכרון
ולהשתמש כראיה  
בכל מה שנאמר  
בסביבת הפקח

אימרת 
חשוד

אין לגבות עדות בקיום  
עבירה פלילית

הדורשת אזהרה  
והקפדה על זכויות  

החשוד

אמרות  לתעד
שנאמרו כתגובת  
החשוד למעשי 

הפקח



איסוף-אופן השגת הראיה 

יש להקפיד על כל החוקים והכללים  ❖

.באיסוף הראיות

ייפסלו -ראיות שהושגו לא לפי החוקים❖

.בבית המשפט

"פרי העץ המורעל"דוקטרינת ❖

הלכת בן חיים ❖



סוגי התיעוד בעבודת הפקח
תיעוד כלל  
העבירה  
והפעולה

תיעוד  
מציאת  

ראיה

תיעוד  
/אמירה
עובדה

השלמת  
זיכרון דברים 

ופעולה



דגשים בעבודת התיאום  

מקצועיות
הבנת רצף התהליך

דיוק
תיעוד מידע נחוץ והבחנה בין עיקר לטפל

שקיפות
הצגת המידע באופן מעובד וקל להבנה

אחסון
שמירת ואחסון התיעוד באופן ראוי 



דוגמאות לתיעוד  

מפקח נכנס לבית קפה ורואה שמוכרים ❖

אלכוהול בניגוד לרישיון עסק או שהעסק 

.התפשט מעבר לגבולות המותרים שלו

המפקח יכול לצלם או לבקש מסמכים ומיד  

.ח פעולה מפורט"לכתוב דו

מפקח נכנס לחנות למוצרים למכוניות ורואה ❖

בחצר רכב עולה על ליפט בניגוד לרישיון  

.עסק

המקפח יכול לצלם או לבקש חשבונית מבעל  

הרכב או מבעל החנות ואז לכתוב זיכרון  

.      דברים מדויק ומפורט



זיכרון דברים/ ח פעולה"דגשים בכתיבת דו

לפעמים כדאי לכתוב טיוטה-טיוטה1.

.כרונולוגי והגיונירצף2.

ח סמוך "מומלץ לכתוב את הדו? מתי3.
. לאיסוף הראיה

.שמירה על אותנטיות ושיטתיות4.

לשים לב לעובדות לא -אובייקטיביות5.
.לכתוב רגשות

.מצב הדברים" תיקון"הימנעות מ6.

. מקיף ותכליתי? כמה לפרט7.

.מומלץ להוסיף סרט וידאו, כשיש-סרטון8.



פורמט מוצע לדוח פעולה 

? איך ראיתי
? מה ראיתי
? מה עשיתי

,  מי היה איתי
?ומה הוא עשה

לאיזו  
מטרה  
הגעתי 
?  למקום

באיזה 
?  נסיבות

?  איך הגעתי
?  איך לבוש

?איך הזדהיתי



תרגיל 
ח פעולה לפי הפורמט"נכתוב דו

-עקב תלונות אזרחים

המפקח נוסע לקיוסק 

(  יש לו הגדרה)

ורואה שהמלצר מגיש ווסקי  

.ללקוחות בית הקפה

הלקוחות יושבים על כסאות  

פלסטיק שפזורים על כל  

.  המדרכה מחוץ לבית קפה



כתיבת דוח פעולה
ניתוח התשובות 


