
הרשת כזירה נוספת להסתבכות בני נוער 

בפלילים

ממונה על מחלקת הנוער  –ד גלית מבורך "של עוהרצאתה 

הסניגוריה הציבורית-במחוז תל אביב 
http://mofetsurveys.macam.ac.il/education/Pages/default.aspx

מפקחת ארצית לזכויות  –ארי -טובה בן' הגבובהשתתפות 

ה במשרד החינוך/התלמיד

משרד המשפטים
הסנגוריה הציבורית הארצית לנוער

מחוז תל אביב

http://mofetsurveys.macam.ac.il/education/Pages/default.aspx


מעשה או מחדל  "

"האסור על פי חוק

?  מהי עבירה פלילית



הקטין בהליך הפלילי

, יש אחריות פלילית12לכל ילד מעל גיל 

ויכול לעמוד לדין בבית משפט לנוער



תמונה בווטסאפ: 1' אירוע מס

חבר הוסיף את שמו של בני לקבוצת וואטסאפ

במצבים12הסתבר כי בקבוצה הועלו תמונות של ילדה בת 

אינטימיים במקלט עם מספר נערים מהתיכון

...הוואטסאפהבן שלי זומן לחקירה בהיותו חלק מקבוצת 

בדף השידור1' אנא השיבו על שאלה מס



אך אסוריםיחסים בהסכמה 
-אשההבועל ( א).345

;שלא בהסכמתה החופשית(1)

שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות , האשהבהסכמת (2)

;המעשה

או ; אף בהסכמתה, היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שניםכשהאשה(3)

ממנה  המונע או מצב אחר , האשהניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה תוך (4)

;חופשיתלתת  הסכמה 

הליקוי  בשל אם בשל מחלתה או , תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה(5)

;הסכמתה לבעילה הסכמה חופשיתהיתהלא בשכלה 

.מאסר שש עשרה שנים-הרי הוא אונס ודינו 



קבוצת פייסבוק: 2' אירוע מס

הבת שלי פתחה עמוד פייסבוק הקורא לבני כיתתה להחרים

ציוד של אחת הבנות בכיתה   הנחשבת לבלתי חברותית  

.  כדי ללמד אותה לקח, וקמצנית

חדשוסמרטפון" לייק"עשו , הילדים בכיתה נענו לרעיון

...השייך לילדה נלקח מהתיק ונעלם

בדף השידור2' אנא השיבו על שאלה מס



מעשה קונדס של ילדים יכול להיחשב  / גם מה שהחל כבדיחה

כקשירת קשר או שידול לביצוע עבירה

.גניבההילד שהוציא חפצים מהתרמיל ביצע עבירת 

לפוסט פוגעני או תמונה  " לייק"אפשר להיחקר גם על תגובת 

שפוגעת בפרטיות



!שימו לב

המרחב האינטרנטי הוא שדה נוסף ומשמעותי  •

.להסתבכות בעבירה פלילית

. אין אנונימיות ברשת •

רשתות החברתיות ומכשירי טלפון נייד חכם אוספים  •

.  ושומרים מידע

ניתן לאתר אדם המעורב באירוע פלילי באמצעות •

.המחשב



חקירה במשטרה: 3אירוע 

י שוטר כשהוא נוהג  "עוכב ע15-נודע לי שבני בן ה

בקטנוע גנוב

בני הובא לתחנת המשטרה שם התחילו לחקור אותו מבלי

...להודיע לי

בדף השידור3' אנא השיבו על שאלה מס



זכויות קטינים בחקירה

.יש להגיע לתחנת המשטרה•

.עצרו אותה ובקשו להיכנס, אם החקירה כבר החלה•

להורה יש מקום מיוחד ועיקרי בכל הליך משפטי נגד •

.הילד



חובת הודעה על חקירת קטין

נעצר או ילדכם החוק מחייב את המשטרה להודיע לכם כי •

.הוזמן לחקירה

. נחקר כעד לעבירה חובה ליידע על כךאם •

זכותו להתייעץ , עבירהילדכם נחקר כחשוד בביצוע אם •

עם הוריו ועם סנגור לפני החקירה ולכך שהורה יהיה נוכח  

.בחקירה מלבד במקרים חריגים



זכויות הקטין בחקירה

נוכחות הורה בחקירה נועדה לאפשר לקטין  •
לעמוד בלחץ נפשי כבד בשעת החקירה נוכחות הורים 

לא  בלילה הילד עייף וקשה לו   להתרכז לכן •
בלילהיחקר

איסור לחקור בלילה

עורך דין יסביר לילדכם ולכם דברים אותם  •
לדעתהכרחי

התייעצות עם עורך דין

ד ללא "קטין שאין לו סניגור יכול להיוועץ בעו•
תשלום מהסניגוריה הציבורית בה קיימת  

מומחיות ייחודית בתחום ייצוג נוער
הסנגוריה הציבורית



תקיפה: 4' אירוע מס

בני הגיע למסיבת יום הולדת בה פרצה קטטה בין שתי חבורות  

בסוף הקטטה נדקר ונפצע קשה אחד הנערים. נערים

לבני לא הייתה מעורבות ישירה בדקירה אך תמונות שפורסמו  

...בפייסבוק מראות אותו מבלה יחד עם החבורה התוקפת

בדף השידור4' אנא השיבו על שאלה מס



עצם הנוכחות באירוע הדקירה עשויה לעורר חשד לקשירת  ✓

.  קשר לביצוע פשע או שותפות לדבר עבירה

:לחוק העונשין קובע מיהו מבצע בצוותא29סעיף ✓

לרבות מבצעה בצוותא או  -מבצע עבירה (א).29
.באמצעות  אחר

המשתתפים בביצוע עבירה תוך עשיית מעשים  (ב)

נפקה מינה  ואין , מבצעים בצוותאהם , לביצועה

או אם נעשו  , ביחדנעשו כל המעשים אם 

.אחרבידי בידי אחד ומקצתם במקצתם 



: 5' אירוע מס

.הבת שלי מתנהגת מוזר לאחרונה

לפני שהיא יוצאת למפגשים עם חבריה היא מסתגרת 
בחדרה ונועלת אותו

עיניה אדומות ויש לה התקפי צחוק לא  , כשהיא חוזרת
אופייניים

...אני חושדת כי היא משתמשת בסמים במפגשים האלו

בדף השידור5' אנא השיבו על שאלה מס



סעיף מפקודת הסמים

:פקודת הסמים המסוכנים
דינו מאסר  , העושה אחת מאלה( א. )21סעיף 

עשרים וחמש שנים או קנס פי עשרים וחמישה  
לחוק העונשין  ( 4()א)61מהקנס האמור בסעיף 

:ז"התשל
;נותן לקטין סם מסוכן( 1)
בהיותו אחראי לקטין מניח לו להשיג סם מסוכן  ( 2)

.או להשתמש בו
.משדל קטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו( 3)



פרטיותלאמון ילדים בהורים בשיח על הזכות 
תרבות וטכנולוגיה, חברה-תלוית

על המבוגרים  . שפה וקודים תרבותיים לפיהם מתקשרים עם בני גילםיש לילדים 
.  להםעל מנת להיות מסוגלים לעזור , ולהבין אותםמהם ללמוד 

:התורפהההורים גם בנקודות החוזק וגם בנקודות הילד ילמד לשתף את 

הילדים גם בסמארטפון וגם ברשתות  ללמוד את צורת ההתבטאות של יש 1.
.חברתיות

ושיח מכוון יום  אמון עם הילדים יחסי חייבים לפתח אנו , בתהליך החינוכי שלנו2.
יסתבכושאם כדי , מעשי הילדים ומחשבותיהםבתוך התעניינות , יומי מילדות

.כפגיעה בפרטיותםייתפס  בעיניהם שלאסיוע , בידםלסייע בבגרותם נוכל 

משותף בחדרה של הילדה כך  חיפוש להוביל להמשפחתית יכולה השותפות 3.
.או במצוקתהשלא תפחד לשתף את ההורה בחייה



נוער-זכאות לייצוג 

מהמדינהקטין בהליך פלילי זכאי לייצוג כל 

ד פרטי"אם אינו מיוצג על ידי עו



הסניגוריה הציבורית דרכי התקשרות

לפרטים ויצירת קשר עם הסנגוריה הציבורית

:באתר האינטרנט•
http://index.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/P

ages/Default.aspx

:הפייסבוקבעמוד •
https://www.facebook.com/PublicDefenseIsrael

http://index.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/Pages/Default.aspx
https://www.facebook.com/PublicDefenseIsrael


!תודה

:ולהתראות במפגשים הבאים
הורות בעידן דיגיטלי:7/5

סמים ואלכוהול:8/6

רשת חברותית1/7


