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 משפטיים בשפה פשוטה  נחיםמומילון 
 יתבאלף סדר לפי 

 

 

 

  עורכי דין יקרים,

 

טי שפהמלהסביר את המידע  סניגוריםהיכולים מסמך לפניכם מופיעים מונחים משפטיים והמלצה לגבי האופן הנכון והפשוט ביותר בו ב
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  בית המשפטאולם 

 תקיים המשפט. משבו  חדר גדול

  , עורכי דין ואנשים נוספים.שופטבאולם בית המשפט יש 

 .מקרהאנשים שקשורים להשומע את השופט 

 דעתך. פי גם אתה תצטרך להגיע לאולם בית המשפט, כדי לספר מה קרה ל

 רשעהה אי

 מרשיע אותך.  לאהשופט את העבירה, אבל  עשיתש מחליטהשופט 

 מסוימים. מקומותיהיה רק ל הרישום במשטרה אבלרה, יהיה לך רישום במשטבאי הרשעה 

 הרשעה.מצב של יותר לעומת  הקצר היא תקופת המחיקה של הרישום במשטרה באי הרשעה

 בבית משפט. אתה נאשםש זו הפעם הראשונהלקרות בעיקר כש האי הרשעה יכול :כדאי לדעת

 בקשה לעיכוב הליכים

 .משיך לברר אם עשית עבירהלה לאו, את המשפט עצורללבקש לפעמים אפשר 

 .המשפט ייעצר -אם יקבלו את הבקשה 

 .המשפט ימשיך - יקבלו את הבקשה לאאם 

 .כלומר, אתה תצטרך לבוא למשפט ולספר לשופט מה קרה

 .אם מפסיקים את המשפט, אתה צריך להבטיח שלא תעבור עוד עבירה

 אם תעבור עוד עבירה, יתחילו את המשפט שוב.

 גזר הדין

  שעשית. מהמחליט מה יהיה העונש על השופט 

  גרסה

 שופט על מה שקרה. לספר לאתה רוצה שמה , הסיפור שלךהגרסה שלך היא 

 תחשוב מה אתה רוצה לספר לשופט, מה אתה רוצה שהוא יידע שקרה, וזו תהיה הגרסה שלך. 

 .חשוב שתתמקד רק במה שאומרים שקרה, ולא בדברים אחרים

 יספרו לשופט מה שקרה, לפי דעתם.גם  אנשים אחרים שהיו באירוע

  הארכת מעצר

 . עלול לעשות עוד עבירהשהם עצרו  אדםלפעמים השוטרים חושבים שה

 .שהם עצרו האדםרוצים לשחרר את  לא השוטרים ,לכן

  .מהשופט אישורלבקש  כיםצרי השוטרים, זמן מעצר עודשהחשוד לא ילך הביתה, אלא יישאר ב יםרוצ יםאם השוטר

 במעצר.  להשאיר אותואו  ת הנאשםחליט אם לשחרר אמ השופט
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  הודאה

 את העבירה.  יעשיתכן, : כשאתה אומר

 להגיד שעשית את העבירה. , מכל הלב,הודאה תתקבל בבית משפט רק אם באמת החלטת מרצונך

 הוכחות

 . ת אסורה(התובע והסניגור מנסים לשכנע את השופט אם עשית או לא עשית את העבירה )התנהגוהשלב שבו 

 מזמינים אנשים לספר לשופט מה הם יודעים על מה שקרה.

 :השופט שומע

  שפגעת בו.מי שאומרים את 

  יודעים משהו על מה שקרהש אוקרה, שמה  אתאנשים שראו. 

  .אותך 

 הכרעת דין

 רה או לא. יהעבאת עשית השלב שבו השופט מחליט אם 

 זה נקרא "זיכוי". זכה אותך.מעשית את העבירה, הוא  לאאתה חליט שמאם השופט 

 זה נקרא "הרשעה".רשיע אותך. מעשית את העבירה, הוא אתה חליט שמ שופטאם ה

  הסדר טיעון

לפעמים, אומרים שעשית עבירות )מעשים אסורים( ועורך הדין שלך חושב שיהיה קשה מאד לשכנע את השופט שזה לא 

  ן עונש.עליהקרה. עורך הדין שלך חושב שיש סיכוי גבוה שתקבל 

 אז עורך הדין שלך עושה הסדר, הסכם, עם התובע, כדי לעזור לך לקבל עונש הכי קל שאפשר.

  .מהעבירות חלקלך עבירות, ואז מוחקים חלק מהעבירות או את כל העשית כן ש מסכים להגידבהסדר טיעון אתה 

 . יותר קבל עונש קלכך אתה יכול ל

 הסדר מותנה 

 .ובע עושיםוהתאתה הסכם ש

 מה שכתוב בהסכם. כל את  עשותבטיח למו ,את העבירה יתעשתה אומר שלא א

 .להגיש כתב אישום לבית המשפט לאהתובע מבטיח 

 דיון בבית המשפט. בליהתיק נסגר וכל מה שכתוב בהסכם, את  עושההחשוד  כלומר,

 הערכת מסוכנות

 השופט יכול לשלוח אותך לבדיקה.

 וי שתעשה עוד עבירת מין או עבירה של אלימות בעתיד. בבדיקה, אנשי מקצוע אומרים מה הסיכ
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 הפסקת הליכים

 .את המשפט לגמרילפעמים יש סיבה להפסיק 

  את התוצאה של מה שהוא עושה.מה הוא עושה, או עשה את העבירה בלי להבין  כשהנאשם לדוגמה

 נגמר מיד.המשפט במקרה כזה 

 מקבל טיפול מתאים.  הנאשם, אלא לכלאהולך  לאהנאשם 

 או טיפול ומעקב במרפאה פסיכיאטרית.  אשפוז בבית חולים פסיכיאטרילדוגמה: 

 עד שחושבים שהנאשם לא יעשה עוד עבירה. ,כלומר. הנאשם ממשיך בטיפול עד שהמצב הנפשי שלו משתפר

 הקראה 

 מגיע לבית המשפט.  השאת לפנימקריא לך את כתב האישום  עורך הדין

   .א את כתב האישום שלך בבית המשפטהשופט מקרי

 השופט מקריא.קשיב למה שמאתה 

 : אתה אומר לשופט את אחת מהתשובות הבאות אחר כך

 לא עשיתי את העבירה. ,זה לא קרה 

 האישום בכתב שמופיע, אבל לא כמו העבירה את עשיתי. 

 בכתב האישום מופיעה היאכמו ש בדיוק עבירהאת ה יעשית.  

 

 רשעהה

 את העבירה.  עשיתש טהשופט מחלי

  ת את העבירה.עשייהיה רשום במסמכים של המשטרה ש

 : אם תתקבל לעבודה, אם תוכל להתגייס לצבא. על דברים כמו השפיעליכול  זה

 זיכוי

 .עשית את העבירה לאאתה חליט שמהשופט 

 אתה לא מקבל עונש. 

 לקוח -עורך דיןחיסיון 

 ינך לבין עורך הדין.כל מה שאתה אומר לעורך הדין שלך נישאר ב

 מספר לאחרים את מה שאתה אומר לי. לאכלומר, אני 

 רק אם אתה מסכים, אני יכול לספר את מה שאתה אומר לי.

(, אני צריך לספר למישהו אחר. כך, שאסור לעשות כדאי לדעת, אם אני מבין ממך שאתה מתכנן לעשות עבירה )התנהגות

 אני מגן עליך ועל אחרים. 
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 חלופת מאסר

 העונש על העבירה שעשית הוא מאסר בכלא. 

 במקום המאסר בכלא.  ,אפשר לבקש מהשופט עונש אחרלפעמים 

בלי לקבל במקום שהשופט יקבע, כל יום שעות  8תצא לעבודה של ושתמשיך לגור בבית עבודות שירות. זה אומר  לדוגמה:

  למי שפגעת בו. ,כסףפיצויים, או שתשלם משכורת, 

 חקירה נגדית

 אלות שעורך הדין של התביעה ישאל אותך. ש 

 שאלות קשות ומפורטות על מה שקרה. אותך ישאל אתה תבוא לבית המשפט כדי לספר לשופט מה קרה, והתובע 

 אז לענות.רק אתה תצטרך להתרכז, לחשוב ו

 חשוד

 שעשה את העבירה )התנהגות שאסור לעשות(. חושבתמי שהמשטרה 

 טיעונים לעונש

  .קליותר לשכנע את השופט לתת לך עונש  המנסשלך הדין  ךעורשלב שבו 

 .ולבקש ממנו שייתן לך עונש קל זהההשופט בשלב  עםלדבר  יכולגם אתה 

 עם השופט.  דברלך ל ישזו ההזדמנות האחרונה ש

  כפירה

 את העבירה. לא עשיתיאומר: כשאתה 

 עשית עבירה. כןל להחליט שאתה עשית את העבירה, השופט יכו לאגם אם אתה אומר בבית המשפט שאתה 

 לקבל עונש. יכולאם השופט יחליט שאתה עשית את העבירה, אתה 

 אישום כתב

 .שעשית לפי השוטרים והתביעההעבירות שחושבים  מופיעותמסמך שבו 

 : חלקים 3-כתב האישום מחולק ל

 למרות שאסור לעשות., עשיתאתה ששאומרים  מה - עובדות 

 אסור לעשות את המעשהלפיו החוק ו הסבר מה - הוראת החיקוק. 

 עשיתאתה ששמות של אנשים שידברו בבית המשפט על העבירה שאומרים  - רשימת עדי תביעה . 

 .עליךיכולים להגיד דברים לא כל כך טובים ברשימה  אנשיםה

 מאסר בפועל

  (.כלאבית הסוהר )בב העונש שלך הוא להיותהשופט יכול להחליט ש

 בכלא.  אתה תהיהזמן כמה גם  השופט מחליט
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 מאסר על תנאי

 .כזאת אל תעשה עוד עבירההשופט אומר לך, מה שעשית הוא אסור. 

 של זמן, אז אתה תיכנס לכלא. תקופה מסוימתתוך אם תעשה עוד עבירה דומה ב

 מחיקת רישום

 .העבירה את עשית שאתה המשטרה של במחשבים רושמים, עבירה שעשית מחליט כששופט

 עו שעשית עבירה. , אנשים יידכך

 תקופה מסוימת )לכל עבירה יש תקופה אחרת(, המשטרה מוחקת את העבירה מהמחשב של המשטרה.  אחרי

 מנגיש צדק

 בבית המשפט בכמה דברים:לך  שעוזר אדם

  משפטבית המה שקורה באת להבין 

 להתנהג לפי הכללים המיוחדים של בית המשפט 

 דעתךפי ל להסביר לשופט מה קרה 

 השאלות של השופט ושל עורכי הדין לענות על 

   בית מעצר

 . (, לא בכלאבית המעצרב לאלשלוח אדם למעצר גם בבית )אפשר 

 .קרוב משפחה או חברבית של  :לדוגמה .תלך הביתה או לבית של מישהו אחראתה השופט יכול להחליט שכלומר, 

 תהיה בבית הזה כמו במעצר.  כדאי לדעת, אתה

  ית.מהבתוכל לצאת  לאאתה 

 . מהבית צאיו לאאתה ש בדוקכדי למישהו כל הזמן, יהיה איתך 

   ההליכים)סוף( עד תום  מעצר

 הוא לא יכול ללכת הביתה. .עד סוף המשפט ת הנאשם, עוצרים אחמורהעשה עבירה  נאשםשחושבים שכ

 . או לא עשה את העבירה הנאשםהשופט מחליט אם כלומר, הנאשם במעצר עד ש

 משפט

 .השופט מברר אם עשית את העבירה ומה בדיוק קרה באותו אירוע שבו תהליךה

 בדרך כלל למשפט יש כמה שלבים. זה לוקח זמן.

 .להגיע לבית המשפט כמה פעמים צריך

 .יהיו עוד אנשיםבמשפט 

 האנשים אומרים לשופט, לפי התור, מה לדעתם קרה.
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 מתורגמן

 ערבית, רוסית, אמהרית, שפת הסימנים.לפעמים במשפט יש אנשים שמדברים בשפות שונות. למשל: 

 . להבין מה מישהו אמר במשפט בשפה אחרת עורכי הדיןלשופט וך, לאדם שעוזר להמתורגמן הוא 

 לדוגמה, במשפט אתה מדבר רוסית.

 את מה שאמרת.בעברית המתורגמן במשפט שומע אותך מדבר ברוסית, ואומר 

 כך גם השופט ועורכי הדין יכולים להבין. 

  , אך החשוד חירש.השופט מדבר בעבריתהיא שנוספת  דוגמה

 יכול להבין מה השופט אמר. נאשםכך הו ,את הדברים שהשופט אמר לשפת הסימנים והמתורגמן מתרגם ל

 נאשם

 . )התנהגות שאסור לעשות( מי שאומרים שהוא עשה עבירה

 סיכומים

 , ה שקרהמלהגיד על משהו חשוב  הםשיש לכל האנשים  אחרי שהשופט שומע את

 מי לדעתם צודק במשפט.בקיצור אומרים עורכי הדין 

 סניגור

 הסניגור הוא עורך דין.

 להגן עליך בבית המשפט.הוא הסניגור התפקיד של 

 עדיפה.הנכונה והיא הגרסה הלנסות לשכנע את השופט שהגרסה שלך התפקיד של הסניגור הוא 

 את העבירה בגלל סיבה מוצדקת )נכונה(. שעשית, או עבירהה את יתלא עש שאתהלשופט  להראותנסה מהסניגור כלומר, 

 אם יגידו שאתה אשם, הסניגור ינסה לשכנע את השופט לא לתת לך עונש קשה.

 סניגוריה ציבורית 

 מי שהוגש נגדו כתב אישום להתמודד עם הליך המעצר או כתב האישום.לאו  עורכי דין שעוזרים למי שנעצר

 ם סניגורים.עורכי הדין האלה נקראים ג

 עורכי הדין מייצגים את החשוד או את הנאשם בכל התהליך המשפטי. 

 :חוקלפי השמגיע לו מעניק סיוע משפטי בהליכים פליליים למי שנמצא שגוף במשרד המשפטים עורכי הדין שייכים ל

 בהליכי מעצר 
 מעצר עד לתום ההליכים 
 תיקים פליליים 
 עדות שלישערעורים וייצוג בוועדות פסיכיאטריות וו  
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 עבודות שירות 

 תיכנס לכלא.  לאאפשר לבקש ש

 זה סוג של עונש.אפשר לבקש מהשופט שתמשיך לגור בבית ותעבוד בעבודה שיקבעו בשבילך, בלי לקבל כסף. 

 כלא. במקוםזה יכול להיות העונש שלך 

 עבירה ברף עליון

 . קשה יחסית עליה שהעונש)התנהגות שאסור לעשות( עבירה 

  ף תחתוןעבירה בר

 . קל יחסית עליה שהעונש)התנהגות שאסור לעשות( עבירה 

 הוראות חיקוק / פלילית עבירה

 .של מישהו אחר)בציוד, בכסף( שפוגעות בגוף או ברכוש  )התנהגויות שאסור לעשות(עבירות 

 של מישהו אחר.  ולחפצים נזק לרכוששל  האלימות, עבירות מין, גרימ :למשל

 :קבלים עונשעל עבירות פליליות מ

 . קשה, העונש חמורהאם העבירה 

 , העונש קל.קלהאם העבירה 

 עד

 .על מה שקרהשמספר מה שהוא יודע  אדם

 בדרך כלל, העדים הם אנשים שראו את העבירה.

 עד הגנה

 .ת העבירהלא עשית אש , לשכנע את השופט,שבא להגיד דברים שיעזרו להוכיח אדם

 עד תביעה

 .)כלומר שיעזרו לשכנע את השופט שכן עשית את העבירה( נגדךזרו לתביעה שבא להגיד דברים שיע אדם

 עדות

 שקרה.על מה  יודעמספר מה הוא כשמישהו 

 בדרך כלל עורכי הדין מזמינים אנשים לתת עדות.

 גם עורך הדין של התובע וגם עורך הדין של הנתבע יכולים להזמין אנשים לתת עדות.
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 רך דיןעו

 .החוקיםאיש מקצוע שיודע את 

 להתכונן לפני המשפט.עוזר לאדם דין העורך 

 המשפט. דין עוזר לאדם גם בזמן העורך 

 יש עורכי דין עם סוגים שונים של תפקידים. לדוגמה: סניגור, תובע.

 ערבות

לפעמים, השופט מחליט לשחרר את האדם החשוד )מרשה לו ללכת הביתה(, אבל יש לו תנאי.  השופט אומר שהאדם 

 יך לתת לבית המשפט כסף בשביל לדאוג שהוא לא יעשה עוד עבירה. החשוד צר

 לכסף הזה קוראים "ערבות".

 לבית המשפט.של הערבות כסף את ההחשוד נותן  

 בית המשפט שומר את הכסף של החשוד.

 מבטיח להתנהג לפי הכללים:משחרר את החשוד מהמעצר, והחשוד  השופט

  וראים לוכל פעם שקבלבוא למשטרה או לבית המשפט. 

 שלו( מעורך הדיןלדבר עם אף אחד על מה שקרה )חוץ  לא. 

 . ל החשודלוקח את הכסף שבית המשפט , מתנהג לפי הכללים לאאם החשוד 

 פיצויים

)כאב, קושי(  הסבל על כסף )מי שפגעת בו( לנפגע לשלם ממך לדרוש יכול הוא, עבירה עשיתאתה ש חליטמ שופטכש

 .לו שגרמת

 .לנפגע הכסף את עבירמ המשפט ובית ,המשפט לבית סףהכ אתמעביר  אתה

 מבחןצו 

 .טיפולית תכנית לך מכינים סוציאליים עובדים לכן, תעשה עוד עבירות לארוצים לדאוג שאתה 

 תחזור לעשות עבירות.  לא אתהש היא התכנית של המטרה

 הטיפולית. התכניתלפי  פועל שאתה בודקים הסוציאליים העובדים

 עושים את התכנית כמו שצריך, אפשר לקבל עונש מהשופט. לא אםמאד חשובה וחייבים לעשות אותה. התכנית הזאת 

 צו פיקוח

 כמו למשל: כל מיני דברים, להגביל אותך ב יכולהששל השופט הוראה 

 באינטרנט עושה שאתה הדברים 

 בהם להיות לך שמותר מקומות 

 ד עבירות.עושה דברים רעים, או עו לאיש אדם קבוע שבודק שאתה 

 מין.  תלתת צו פיקוח אם עברת עביר יכולהשופט 
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 צו שירות לתועלת הציבור )של"צ(

 סוג של עונש. 

 במקום שהוא קובע. עבוד מספר שעות מחליט שאתה תהשופט 

  השופט קובע כמה זמן אתה תעבוד שם.

 הזאת.  כסף על העבודהבל תק לאאתה 

 קו הגנה 

 המשפט, כדי לשכנע את השופט. ההסברים המשפטיים שאני אומר בבית

 עשית את העבירה, או שמגיע לך עונש פחות קשה. לאלדוגמה: ש

 קנס

 סוג של עונש. 

 כסף שאתה משלם למדינה על זה שעשית את העבירה.

 ראיות

 .הוכיח את מה שאומרים שעשיתכל דבר שיכול לעזור ל

 כל דבר שיכול להסביר מה קרה באירוע.

 שלך במקום מסוים, זאת ראייה שאולי היית באותו מקום.הנייד ון לדוגמה: אם מצאו את הטלפ

  שופט

 .האדם שמנהל את המשפט

 כל מה שקורה באולם. על אחראי  השופט

 בדרך כלל בשמות ״אדוני״ או ״כבודו״.  לשופטאנשים פונים השופט הוא אדם מכובד, ולכן 

 .את העבירה או לאעשית וקים, אם הח ם של, לפי הכללים שכתובים בספרימחליטבסוף המשפט השופט 

 . ךשל עונשהמה יהיה השופט מחליט  ,אשם תהאם נקבע שא

 שירות מבחן

 עובדים סוציאליים שעובדים עם בית המשפט.

 .כיר אותךעובדת סוציאלית משירות המבחן ת

  .שמתאימה לך תכנית טיפוליתתבנה לך  אחר כך, העובדת הסוציאלית

 רות.תעשה עוד עבי לאהמטרה היא ש

 לשופט לא לשלוח אותך לכלא.להמליץ יכולה כך, העובדת הסוציאלית של שירות המבחן 
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  תובע

  .התובע הוא עורך דין

 שאתה אשם. .)המעשה האסור( העבירהאת  יתעש אתהשאת השופט  לשכנעלנסות של התובע הוא תפקיד ה

 .עדיפההנכונה וסה ההגר לאהיא לנסות לשכנע את השופט שהגרסה שלך התפקיד של התובע הוא 

 חומר חקירה  / תיק

 יש לך משפט. עליושאירוע ה בנושאכל המסמכים 

 תסקיר )של שירות המבחן(

 לבית המשפט. מעביריםש ,חוות דעת של שירות המבחן

 לשופט את סיפור החיים שלך, ואת המצב שלך היום.  כותבת העובדת הסוציאלית משירות המבחן

 בהמשך.  מה כדאי לעשות לגביךית המשפט לבהעובדת הסוציאלית ממליצה 

  העובדת הסוציאלית משירות המבחן. חייב לקבל את ההמלצה של לאבית המשפט 

 חוות דעת חשובה. והילמרות זאת, ז

 החלטה של השופט.התסקיר יכול להשפיע על ה

 

 


