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  :תיאור מקרים ותיקים בהם לקחו חלק סטודנטים בסדנה

המייצג נאשמים , סניגור ציבורי, במסגרת הסדנה למשפט פלילי מוצמד כל סטודנט לסניגור פלילי

  .פליליים ולבר פליליים,  הסניגוריה הציבורית בהליכים שוניםבפלילים מטעם

כל אחד לפי ניסיונו , הסניגורים מטפלים בתיקים ובהליכים שונים בתחום הפלילי הרחב

) הן ימים והן מעצר עד תום ההליכים(בהליכי מעצר : בין היתר מייצגים הסניגורים. ומומחיותו

, בתיקים פליליים בבתי משפט שלום ומחוזי, זיםבימי הקראות מרוכ, ובעררים בהליכי מעצר

בערעורים הן לבית המשפט העליון והן לבית , בהליכים המתנהלים בבתי משפט לעניינים מקומיים

בבקשות למשפט , בעתירות אסירים, בועדות שחרורים, בועדות פסיכיאטריות, המשפט המחוזי

  .חוזר ובהליכים נוספים

הם מופיעים אשר סניגורים איתם הם עובדים בתיקים ב להסטודנטים מטעם הסדנה מסייעים

, עבודתו של הסטודנט מקבילה לעבודת מתמחה במשפטים. נדרש סיוע משפטי של הסטודנט

בין היתר . כאשר על הסטודנט מוטלת עבודה משפטית בלבד אשר ניתן להטילה על מתמחה

בחיפוש פסיקה התומכת , קיםלימוד וסיכום של חומרי חקירה בתי, בסידור: עוסקים הסטודנטים

לשאלת המעצר ותנאי השחרור , כגון פסיקה לעניין העונש(בעמדת הסניגור בטיעונו בבית המשפט 

בבדיקת סוגיות משפטיות המתעוררות תוך כדי הטיפול בתיק ובכתיבת חוות דעת משפטיות , )'וכו

בנוכחות , עה הכלליתעם גורמי התבי, עם הלקוח, בהשתתפות בפגישות מקצועיות, בסוגיות אלה

או כתבי בי דין  /בכתיבת טיוטת של מכתבים ו, וסיוע לסניגור במהלך דיונים בבית המשפט

כמובן כתלות ברמת הסטודנט ומידת מעורבותו ונכונותו (ובקשות לבית משפט בסוגיות שונות 

  .ועוד) להשקיע

ומעניינים בכל ערכאות בשנים האחרונות היו סטודנטים מן הסדנה מעורבים בהליכים עקרוניים 

  .השיפוט הקיימות

סטודנטים סייעו לסניגורים בערעורים לבית המשפט העליון הן לעניין גזר הדין והן ולעניין הכרעת 

 סטודנטית שסייעה רבות לסניגור בערעור לבית המשפט העליון בתיק ניתן לציין כדוגמאות. הדין

עקב בעיות נפשיות של , ענישה מופחת בעבירת רצח, א לחוק העונשין300רצח הדן בתחולת סעיף 

 9- סטודנטית שסייעה רבות לסניגור בערעור על הכרעת דין בתיק הריגה בו נדון הנאשם ל. הלקוח

סטודנטית ". הגנה עצמית מדומה "–" טעות במצב דברים"שנות מאסר וטען כי פעל מתוך 

 נטענה טענה של חוסר מודעות של שסייעה לסניגור בערעור על הכרעת הדין בתיק אינוס בו

סטודנטית סייעה לסנגורית עימה עבדה . הנאשם לאי הסכמתה של המתלוננת לקיום יחסי מין

 – לחוק העונשין 350 סעיף  ובפרשנותבתיק אינוס אשר דן לראשונה בגדריעקרוני בערעור פלילי 

ליון על חומרת עונשים עוד עזרו סטודנטים שונים בערעורים רבים לע. גרם מעשה בעבירות מין

  .הן בחיפוש פסיקה מקלה והן בעזרה בכתיבת נימוקי הערעור, שהוטלו על נאשמים



סטודנטית סייעה רבות לעורכת הדין עימה עבדה להגיש בקשה עקרונית וחשובה ביותר למשפט 

הבקשה מתמקדת בהפרות .  וטוענים לחפותם80- חוזר עבור שני נאשמים שהורשעו ברצח בשנות ה

הפרות אשר הביאו אותם להודות הודאת שווא ,  קשות של המשטרה בחקירתם של השנייםחוק

  .ברצח שלא ביצעו

כולל תיקים חמורים , סטודנטים סייעו לעורכי הדין עימם עבדו בתיקים רבים בערכאות דיוניות

ד תיקי שוח, תיקי שוד, )'אינוס וכו(תיקי עבירות מין קשות , תיקי רצח: בבתי משפט מחוזיים

  .'וכו

סטודנטית . סטודנט סייע לסניגור איתו עבד בייצוג נאשם בתיק רצח כפול בבית המשפט המחוזי

סטודנט סייע לסנגורית עימה עבד . סייעה לסניגור עימה עבדה בייצוג רופא הנאשם בקבלת שוחד

י אלימות והחזקה בתנא, בתיק רחב היקף וחמור של עבירות מין, בייצוג חשוד ולאחר מכן נאשם

  .עבדות בתוך המשפחה

בועדות , סייעו סטודנטים לסניגורים עימם עבדו בתיקים רבים מאוד בבתי משפט שלום, בנוסף

  .בועדות שחרורים בעתירות אסירים ועוד, פסיכיאטריות

כל סטודנט עובד במשך השנה על מספר תיקים עם הסניגור לו הוצמד מתוך מגמה לחשוף את 

    .   ומגוונתהסטודנט לעשייה משפטית רחבה


