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"לא יפה"ל" אסור"ההבדל בין 

עבירההואומתי"ראוילא","יפהלא"סתםהואמעשהמתי

?ממשפלילית

חוקהואלעשותלנואסורמהשקובעבישראלהחוק-

.העונשין

.מעונשפותרתאינההחוקידיעתאי-



http://www.youtube.com/watch?v=YxfWaD_8NRs&list=UUHVhhkgOmz5kwQ0lYvrYV8w


http://www.youtube.com/watch?v=-e98hxHZiTg&list=UUHVhhkgOmz5kwQ0lYvrYV8w


לא  , תמונה שלה, החבר שלה, שלחה לטל13דניאל בת ה 

דניאל  "וכתב לפייסבוקטל העלה את התמונה . צנועה

,  ארז עשה לייק" ?!?כן, רק להעביר דרכי... פנויה להצעות

.והעביר הלאה

: שאלות סקר

(לא/כן)? האם טל יכול להיות מואשם בפלילים.1

(לא/כן)? האם ארז יכול להיות מואשם בפלילים. 2

"לא יפה"או " אסור"האם -1אירוע 



"לא יפה"או " אסור"האם -2אירוע 

...כיףכך-כלהיה.בגולןשנתימטיולחזרנושבועייםלפני

שחזרנו.המוריםאתשיגענווקצתהלילהכלישנושלאכמובן

שהואוראיתישליטובחברשללפייסבוקנכנסתי,מהטיול

אניכימבאסממשזה.בהןמופיעשאנימהטיולתמונותהעלה

הזיכרונותכלאתליהרסזה.בתמונותנראהשאניאיךשונא

לאלואומרהייתיאותישואלהיההואאם.מהטיולהטובים

!לפרסם

: שאלה לסקר

(לא/כן)? האם החבר יכול להיות מואשם בפלילים



יום  . יש לי חברה טובה ושתינו אוהבות לכתוב סיפורים ושירים

,  אחד הציעה חברתי שנתכתב דרך תיבת הדואר האלקטרוני

מיד הסכמתי כי רציתי  . ונשלח אחת לשנייה שירים וסיפורים שלנו

.  שהיא תגיד לי מה דעתה על הכתיבה שלי ותעיר לי הערות בונות

בזמן שגלשתי באתר של כיתתנו ראיתי את אחד השירים  , יום אחד

אני בחיים לא  ! איזו בושה! שלי ועוד כתוב שאני חיברתי אותו

...כמובן שאני והיא כבר לא מדברות. הייתי מפרסמת אותו

"לא יפה"או " אסור"האם -3אירוע 

: שאלה לסקר

(לא/כן)? האם החברה יכולה להיות מואשמת בפלילים



אבל יום אחד דיברנו . אהבנו ללמוד ולבלות ביחד. היה לי חבר כשנה

שבוע אחרי שנפרדנו אנשים התחילו  . ואמרתי לו שאני רוצה להיפרד

התחלתי גם לקבל . להסתכל עליי בצורה מוזרה בבית הספר ולצחוק עלי

לאחר כמה ימים חברה טובה שלי סיפרה לי שאותו חבר  . טלפונים מוזרים

הפיץ תמונות שלי ברשת החברתית עם בגד ים ומתחת כתוב את הטלפון 

בקשתי ממנו למחוק את  . שלי ושאני מוכנה להיפגש עם כל מי שירצה

התמונות ויכתוב שלא אני כתבתי את זה אבל הוא אמר לי שהוא צילם את  

פעם  -אני לא יודעת אם אוכל אי. התמונות בהסכמתי ואלו התמונות שלו

...להראות את פרצופי בבית הספר

"לא יפה"או " אסור"האם -4אירוע 

: שאלה לסקר

(לא/כן)? האם החבר יכול להיות מואשם בפלילים



הקטין בהליך הפלילי



יש  , המדינה קובעת שעשית משהו אסור

השופט מחליט אם אתה , משפט בבית משפט
.השופט מחליט איזה עונש תקבל, אשם

?מה קורה אם עשיתי מעשה פלילי

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.bendweekly.com/files/supreme_court25.jpg&imgrefurl=http://www.bendweekly.com/?month=6&day=28&year=2007&h=315&w=420&sz=63&hl=iw&start=7&tbnid=gCXb9qhsUa6hEM:&tbnh=94&tbnw=125&prev=/images?q=court&gbv=2&svnum=10&hl=iw


מי הם האנשים  

המעורבים במקרה  

?ועשיתי מעשה פלילי



משטרה

המשטרה מבררת מעשים לא חוקיים שעשו אנשים.

כל מה שאני אומר בתחנת  . החקירה יכולה להיות ממושכת

.המשטרה יכול לשמש נגדי



זכויות הקטין בחקירה של משטרה

   הקטין מותר שההורים שלו או אדם קרוב יהיו איתו

.בזמן החקירה במשטרה

אסור לחקור קטין בשעות הלילה.

 קטין זכאי להתייעץ עם עורך דין.

 זכאי להתייעץ עם עורך דין מהסניגוריה  –אם עצור

.הציבורית בחינם



??למה זה חשוב

 נוכחות הורים-

.יכולה להמשך שעות רבות. חקירה זה לא דבר נעים

.גם אם לא נעים לי מהם. ההורים יכולים לשמור עלי בחקירה

 איסור לחקור בלילה-

.בלילה אני עייף וקשה להתרכז

 התייעצות עם עורך דין-

.העורך דין יסביר לי דברים שחשוב לדעת לפני החקירה שלי



הסניגוריה הציבורית

?דין מטעם המדינה-מי צריך עורך

?למי מגיע עורך דין מטעם המדינה

מהקטינים העומדים לדין  90%-כ•

.י הסניגוריה הציבורית"מיוצגים ע

התמחות בייצוג נוער•

.כל קטין שנשפט זכאי לייצוג•



בית המשפט לנוער

תפקיד סמכותי  
שיפוטי–

תפקיד טיפולי 
שיקומי–

.  בית המשפט לנוער הוא בית משפט מיוחד

:תפקידים2לבית המשפט 



?מי נמצא בבית משפט

.הקטין–הנאשם •

.של הנאשם( סניגור)עורך הדין •

(.עורך הדין שמייצג את המדינה)פרקליט •

.שופט•

איש טיפול שממליץ להקל בעונש אם הנאשם  –קצין מבחן •

.משתף איתו פעולה



?איזה עונשים אפשר לקבל מבית המשפט

עם הגורמים המטפלים  בשיתוף הפעולה תלוי 

:בחומרת העבירהו

מעון מחוץ לבית

טיפול ממושך

(14מגיל )כלא 

מעון נעול

עבודות שירות

אי הרשעה



כתם

רישום פלילי

ל"צה

לימודים

השפעות ההליך הפלילי על עתיד הקטין

תעסוקה

שכונה/חברים



!שימו לב

עשיית מעשה אסור גוררת ! סוף מעשה במחשבה תחילה

.אחריה עונש

קטינים יותר פגיעים בחקירה ולכן מגיעות להם זכויות .

לא  –מכיר , יכול להסתדר, גם אם אני חושב שאני יודע

!כדאי לוותר על הזכויות


