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  יים במוסדות החינוךאורחות ח  .2

  אלימות  2.1

חובת הדיווח על עברה בקטין על פי חוק   2.1–11  
  וחקירת תלמידים כקרבנות או כעדים

  מבוא  .1

  תמצית  1.1

 אנו 1977- ז" תשל,)2-'ק ג"ס ( בחוק העונשין 'ד- 368בשל שינויים בסעיף 
י השינו. ל העוסק בנושא הדיווח על עברה פלילית בקטין"מפרסמים חוזר מנכ

קובע הוספת חובת דיווח על עברות מין שנעשו בתלמיד קטין בידי בן משפחה 
מדגיש אך , חוזר זה נוגע בשאלה של חובת הדיווח באופן כללי. 18מתחת לגיל 

במיוחד את חובת הדיווח על עברה הנעשית על ידי מבוגר אחראי על קטין או 
  .18על ידי בן משפחתו שהוא מתחת לגיל 

כת החינוך היא הן לביצוע הדיווח והן לפיתוח הידע של מחויבותה של מער
  . תלמידים שעברו פגיעה ולהגיב באופן מקצועילזהותובדי החינוך כדי שיוכלו ע

  –בחוזר זה 

 התוספות ובכלל זה, מפורטים עיקרי חוק העונשין בנוגע לחובת הדיווח •
 ;והשינויים

 ;הל עובד חינוך לפקיד הסעד או למשטרשמוצג נוהל הדיווח  •

 שפגעספרית מרגע חשיפת הפגיעה -מתואר תהליך ההתערבות הבית •
האחראי או בן משפחה קטין ולאורך תקופת הליווי של התלמיד והטיפול 

 ;בו

 ;מפורטים מוקדי האחריות של בעלי התפקידים במערכת •

ניתן מידע על תהליך הטיפול בתלמיד שאותר במערכת החינוך ובמסגרות  •
 ;הרווחה והמשטרה: החינוךהמטפלות המשיקות למערכת 

 ;משולב נוהל חקירת תלמידים כקרבנות או כעדים •
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את רשימת פקידי , משולבים נספחים המפרטים את תפקיד פקידי סעד •
רשימת שאלות שכיחות בנושא הדיווח ותשובות עליהן ושאלות , הסעד

בנושא חקירת תלמידים כקרבנות וכעדים וכן הנחיות לניהול שיחה עם 
  .תלמיד

  

  מטרת הפרסום  1.2

  2008 בנובמבר 1- החל מ :התוקף  .א  

  בכל המגזרים והזרמים, כל חטיבות הגיל: התחולה  .ב  

  החלפה: טוסטהס  .ג  

  אותו נושאבחוזרים קודמים   .ד  

התיקון החדש לחוק  ",)א(3/ו בחוזר הוראות הקבע ס2.1–10סעיף   –    
  בוטלמ –"  חקירת תלמידים כקרבנות או כעדים–לתיקון דיני ראיות 

 בחוזר 12תיקון סעיף ", )א(6/ בחוזר הוראות הקבע סא2.1–4סעיף   –    
  מניעת התעללות בקטינים ובחסרי, 'ח"התשנ', המיוחד א

  מבוטל –"  'ישע

 –" מניעת התעללות בקטינים ובחסרי ישע", ח"התשנ', חוזר מיוחד א  –    
  .מבוטל

  חוזרים קודמים בנושאים קשורים  .ה  

החוק למניעת העסקת ", )א(1/ר הוראות הקבע סד בחוז8.3–27סעיף   –    
  –א"התשס, עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים

  בתוקף –" 2001

יצירת אקלים בטוח ", )ב(6/ בחוזר הוראות הקבע סג2.1–7סעיף  –
 המשך לחוזר הוראות הקבע –וצמצום האלימות במוסדות החינוך 

  בתוקף –)" ג(4/סא

, מניעת אלימות במשפחה", )ב(4/ראות הקבע סג בחוזר הו2.1–6סעיף  –
 בתוקף –" חובת היידוע

התמודדות מערכת ", )א(2/ בחוזר הוראות הקבע תשס2.1–2סעיף   –    
  .בתוקף –" פגיעה מינית של תלמידים בתלמידים, החינוך
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  המשנה החינוכית  1.3

מערכת החינוך מזמנת קשר אישי בין תלמידים לבין אנשי חינוך המאפשר 
אינטראקציה זו מזמינה . יומי אחר מצבו הרגשי והפיזי של התלמיד-עקב יוםמ

 לעקוב הםאת התלמידים לשתף אנשי חינוך במה שקורה להם ומאפשרת ל
. לשמש להם אוזן קשבת ולאתר את מי שנפגע, אחר שינויים אצל התלמידים

 עם היכרות, ידיעת החוק והנוהל(איש החינוך חייב להיות מצויד בידע מתאים 
כדי שיוכל ) התייחסות ראשונית לתלמיד שחשף את הפגיעה ועוד, התופעה

  .לסייע לתלמיד באופן מקצועי

מזמנות " אופק חדש"השעות הפרטניות שהוקצו במסגרת רפורמת  :הערה
 ,תלמיד גם במקרים של חשד לעברה פלילית בקטין- אפשרות לשיח מורה

  .בכפיפות לנהלים

  

   התפוצה  1.4

פסיכולוגים , י"מדריכי שפ, יועצים, מפקחים, גננות, מורים, רספ- מנהלי בתי  
  .חינוכיים מחוזיים ופסיכולוגים חינוכיים

  

  יישום ומעקב  1.5

על מנהל בית הספר לקיים פעם בשנה פגישה עם צוות המורים שמטרתה לרענן   
על . ה יכולה להתנהל גם בצורת סדנהשהפגי. את הנוהל המופיע בחוזר זה

ספרית כוללת את רענון - לים לוודא שתכנית העבודה הביתהמפקחים הכול
  .הנוהל

  

  הגורם האחראי   1.6

היחידה למניעת התעללות בילדים ובבני נוער באגף תכניות : שם היחידה  .א  
  י" שפ–' סיוע ומניעה שבאגף א

  ראש היחידה למניעת התעללות בילדים ובבני נוער: בעל התפקיד  .ב  

  02-5603874- ו02-5603234: מספר הטלפון  .ג  

  .hilase@education.gov.il: ל"כתובת הדוא  .ד  
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  נספחים  1.7

   תפקידי פקיד הסעד בנושא פגיעות בקטינים:1נספח   

   רשימת פקידי הסעד ומספרי הטלפון שלהם:2נספח   

הדיווח ופגיעות מבוגרים שאלות שכיחות ותשובות בנושאים חובת  :3נספח   
  בתלמידים

   שאלות ותשובות בנושא חקירת תלמידים כקרבנות או כעדים:4נספח   

  . הנחיות לניהול שיחה עם תלמיד:5נספח   

  

   ותיקון1977–ז"התשל, 26' יקון מס ת–חוק העונשין   .2
  1ה-368–322סעיפים , 2007–ז"התשס, 94' מס

ת קטין או חסר ישע הגורמת לו התיקונים בחוק העונשין קובעים כי תקיפ
נפשית ומינית בקטין , חבלה של ממש או חבלה חמורה או התעללות גופנית

 כל אלה הן עברות חמורות שיש עליהן עונש –ובחסר ישע או עברות מין בקטין 
  בהתאם לזהות התוקף ולחומרת ,  שנה20-ל שנים 5מאסר של בין 

הדיווח על עברות שבוצעו  חובת בנוסף החוק קובע תנאים שבהם. המעשה
החוק גם מגדיר בני אדם ובעלי תפקידים שחובת הדיווח . בקטין מתקיימת

  .חלה עליהם

 לחוק העונשין 368חסר ישע כהגדרה בסעיף .  שנה18-0קטין הוא מי שגילו 
ליקויו השכלי , מוגבלותו הגופנית או הנפשית, מחלתו, מי שמחמת גילו"הוא 

  ."לבריאותו או לשלומו, ול לדאוג לצורכי מחייתואו מכל סיבה אחרת אינו יכ

  

  ?מהי חובת הדיווח המוטלת על איש חינוך  .3

על כל אדם ועל בעלי מקצועות , מדובר בחובה המוטלת על אחראי על קטין
לדווח לפקיד הסעד או למשטרה על קיום יסוד , ביניהם אנשי חינוך, ספציפיים

  ):'ד-368סעיף (ן החוק ובלשו. ברה עברה בקטיןעסביר לחשוב כי נ

היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עברה בקטין או   )א"(
חובה על האדם לדווח על כך בהקדם , בחסר ישע בידי האחראי עליו

 3העובר על הוראה זו דינו מאסר . האפשרי לפקיד הסעד או המשטרה
  .חודשים

_________  

  .www.education.gov.il/shefi: נטי"אה את לשון חוק העונשין באתר שפ ר  .1
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היה לאחראי על קטין חסר ישע יסוד סביר לחשוב כי אחראי אחר על   )ג(    
חובה עליו לדווח על כך בהקדם , קטין או על חסר ישע עבר עברה
 6העובר על הוראה זו דינו  מאסר . האפשרי לפקיד הסעד או למשטרה

  ."חודשים

צוות ההחיסיון המקצועי של אנשי חובת על חובת הדיווח על פי חוק זה גוברת 
  .המחויבים בחיסיון זה

  

  ?מי צריך לדווח  .4

ראי על קטין ועל בעלי על אח, חובת הדיווח מוטלת על כל אדם, כאמור לעיל  
  :כמפורט להלן, מקצועות ספציפיים במערכת החינוך ומחוצה לה

  

  דיווח המוטלת על כל אדםהחובת   4.1

שכן , ל אזרח בדיווחכבת דיווח חייב המחוקק בעברות שחלה עליהן חו  
עם . ל קטיניםל שלומם שעהמחוקק מצפה שכל אזרח יהיה ער לחובת ההגנה 

הביטוי לכך .  על קטין ומאיש מקצוע גבוהות יותרהציפייה ממי שאחראי, זאת
  .מצוי בהחמרת הענישה לגביהם אם הם לא דיווחו

, "זה מקרוב", ה שנעברה לאחרונהעל עבר, חובת הדיווח חלה על כל אזרח בוגר  
זאת .  שנה18על ידי האחראי עליו או על ידי בן משפחה שטרם מלאו לו , בקטין

אין צורך בוודאות . כאשר היה לו יסוד סביר לחשוב כי נעברה עברה כזו
 חודשי 3דיווח היא -הענישה הצפויה על אי. מוחלטת שהעברה אכן נעברה

  .מאסר

  

  ובכלל זה אנשי חינוך, על אנשי מקצועחובת דיווח המוטלת   4.2

, מקצוע רופאההיא חלה על אנשי . חובה זו היא חובת דיווח מחמירה יותר
קרימינולוג או מי , פסיכולוג, שוטר, עובד שירותי הרווחה, עובד חינוך, אחות

וכן מנהל או איש צוות במעון או במוסד שנמצא , רפואי- שעוסק במקצוע פרה
 שעקב עיסוקם במקצועם או בתפקידם היה להם יסוד –בו קטין או חסר ישע 

 עליהם לדווח על כך חובה. סביר לחשוב כי נעברה עברה בקטין או בחסר ישע
 חודשי 6העובר על הוראה זו דינו  .בהקדם האפשרי לפקיד הסעד או למשטרה

  .מאסר
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בידי , יש להבהיר כי מדובר בעברה שנעברה בזמן כלשהו ולאו דווקא לאחרונה
י דבנוסף יש להבהיר כי .  שנה18אי או בידי בן משפחה שטרם מלאו לו אחר

  .בחשד סביר ואין צורך בוודאות מוחלטת או באיסוף ראיות

  

  דיווח המוטלת על אחראי על קטיןהחובת   4.3

על עברה , היא חלה על אחראי על קטין. חובת דיווח זו גם היא מחמירה
על ידי האחראי עליו או על , אחרונהולאו דווקא ל, שנעברה בקטין בזמן כלשהו

גם כאן די ביסוד סביר לחשוב שנעברה  . שנה18ידי בן משפחה שטרם מלאו לו 
 חודשי 6דיווח היא - הענישה הצפויה על אי.  ואין צורך בוודאות מוחלטת,עברה
  .מאסר

  

חובת דיווח החלה על מנהל או על איש צוות במוסד או במסגרת   4.4
  חינוכית או במעון

במוסד או , בת דיווח מחמירה חלה גם על מנהל או על איש צוות במעוןחו
על עברה שנעברה בקטין הנמצא במעון , במסגרת חינוכית או טיפולית אחרת

ווח חלה גם אם מבצע העברה  חובת הדי.ולאו דווקא לאחרונה, בזמן כלשהו
ה העניש .ייתכן שיהיה זה קטין אחר באותה מסגרת; איננו אחראי על הקטין

  . חודשי מאסר6ווח היא יד-הצפויה על אי

  

  הנסיבות שחובת הדיווח חלה בהן  .5

מהות העברה ומקום , על פי זהות הפוגע(חובת הדיווח חלה בכמה נסיבות 
  ):התרחשותה

  פגיעה הנעשית על ידי אחראי על קטין –

נעשה שעל פי התיקון ,  שנה18פגיעה הנעשית על ידי בן משפחה שטרם מלאו לו  –
 2007–ז"תשסבשנת ה

 .פגיעה המתרחשת במעון או במסגרת חינוכית או טיפולית –

  :להלן פירוט העברות
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  פגיעה על ידי אחראי  5.1

  )לחוק העונשין' א-368לפי סעיף (" אחראי על קטין"הגדרת   .א  

לחינוכו או , לבריאותו, הורה או מי שעליו האחריות לצורכי מחייתו  )1
  לשלומו של קטין או של חסר ישע

 שנים ואיננו חסר 18בן משפחה של קטין או של חסר ישע שמלאו לו   )2
אחיו , צאצאו, סבו או סבתו, בן זוגו של הורו: והוא אחד מאלה, ישע

צאצאו של , בן זוגו של אומן, דודו או דודתו, גיסו או גיסתו, או אחותו
  אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה, אומן

ו אומל,  חסר הישע מתגורר עמו או נמצא עמו דרך קבעמי שהקטין או  )3
  . שקיימים ביניהם יחסי תלות או מרותבתנאי,  שנים18לו 

  עברות הנעשות על ידי אחראי על קטין המחייבות דיווח  .ב

  זנות ותועבה, עברות מין  )1  

  עברות של סיכון החיים והבריאות  )2  

  עברות של נטישה והזנחה  )3  

  ה והתעללותעברות של תקיפ  )4  

לרבות הבאת קטין לידי השתתפות  ,עברות של סחר בבני אדם  )5  
  .בפרסום או בהצגה של תועבה

  

על פי (פגיעה על ידי בן משפחה שטרם מלאו לו שמונה עשרה   5.2
  )מתוך חוק העונשין) 1-'ג( 'ד-368סעיף 

  כללי  .א

 היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה בקטין או בחסר ישע
בידי בן משפחה שטרם מלאו , 351- ו348–345בהתאם לסעיפים , עברת מין

  .על כך בהקדם לפקיד סעד או למשטרהחובה לדווח ,  שנה18לו 

  "בן משפחה"הגדרת   .ב

 והוא אחד  שנים18שטרם מלאו לו בן משפחה של קטין או של חסר ישע 
גיסו או , אחיו או אחותו, צאצאו, סבו או סבתו, בן זוגו של הורו: מאלה
אחיו או אחותו , צאצאו של אומן, בן זוגו של אומן, דודו או דודתו, גיסתו

  .של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה
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  18עברות שחלה עליהן חובת דיווח על בן משפחה מתחת לגיל   .ג

  .עברת מין במשפחה, מעשה מגונה, בעילה, אינוס    

  

מתוך (או טיפולית פגיעה המתרחשת במעון או במסגרת חינוכית   5.3
  )לחוק העונשין' ד-368סעיף 

חבלה או התעללות בקטין או בחסר ישע הנמצא , כאשר נעברת עברת מין
חובה על המנהל או על , במוסד או במסגרת חינוכית או טיפולית אחרת, במעון

  .איש צוות במקום לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה

  

  ?למי מדווחים וכיצד  .6

דיווח הוא עברה -יא. על פי לשון החוק יש לדווח לפקיד הסעד או למשטרה  6.1
  .פלילית של החייב בדיווח

אין . פה- במקרי חירום הדיווח יכול להיעשות בעל.על הדיווח להיעשות בכתב  6.2
  .לדווח בעילום שם

  :המלצת מערכת החינוך היא להעדיף דיווח לפקיד הסעד מהנימוקים האלה  6.3

לפעול או  הדיווח למשטרה בצירוף המלצותיו ד הסעד מעביר אתפקי  .א  
, ההמלצות יכולות לכלול בקשות להתערבות מיידית. להימנע מלפעול

בדיקה , השהיית החקירה עד לבדיקה נוספת, הזמנת חקירת ילדים
  .נקיטת הליכים פליליים- התערבויות מסוגים שונים ואי, רפואית

פטור הקבועה בחוק המוסמכת לאשר לו פקיד הסעד יכול לזמן ועדת   .ב  
כאשר יש חשש ) א( בדרך כלל הפנייה לוועדת פטור תהיה 2.לדווח למשטרה

ובמקרה כזה יש צורך (כי הדיווח למשטרה יסכן חיי קטין או בן משפחה 
כאשר קיימת אלטרנטיבה ) ב(; )בתכנון זהיר וממושך של הגנה על הקטין

  .ן והקטין מוג,טיפולית למסלול הפלילי

 או שיש ,על הנפגע יש סימני חבלה( תגובה מהירה  בהםרשתבמקרים שנד  6.4
יש לדווח למשטרה ובמקביל לפקיד ) 'ראיות נוספות המחייבות תיעוד וכד

במקרים שעולה חשש לשיבוש חקירה או להעלמת ראיות או , כמו כן. הסעד
ף בנוס, לפגיעה בראיות בדרך אחרת יש להעביר דיווח למשטרה בדחיפות

  .לדיווח לפקיד הסעד

_________  

ועדת פטור . ועדת פטור היא ועדה המזומנת על ידי פקיד הסעד לצורך מתן פטור מדיווח למשטרה   .2
קצין , חברי ועדת הפטור הם נציג פרקליט המחוז המשמש יושב ראש. יכולה גם לאשר פטור זמני

  .משטרה בדרגת רב פקד ומעלה ופקיד סעד מחוזי
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, מועד הדיווח: וח לתעד לעצמו בכתב את פעולותיו הקשורות לדיווחעל המדו  6.5
  .אופן הדיווח ומקבל הדיווח

דיווח על חשד להתעללות או על פגיעה בתלמיד אינו הטלת אשמה ואין בו   6.6
חובת הבדיקה . אלא בקשה לחקירה ולבדיקה, עברה על קוד אתי או מקצועי

ת על המדווח אלא על פקיד וההוכחה כי הפגיעה אכן התרחשה אינה מוטל
  .הסעד או על המשטרה

  

נהלים להתערבות בית הספר כאשר קיים יסוד סביר   .7
  לחשוב כי נעברה עברה בקטין המחייבת דיווח

סדר הפעולות שיש לנקוט בבית הספר כאשר מתעורר יסוד סביר   7.1
  בקטין אחת מהעברות החייבות דיווחלחשוב כי נעברה 

או בפסיכולוג לקביעת דרכי הדיווח / החינוכי ויש להיוועץ ביועץ  .א  
  .והשותפים למהלך הטיפול בתלמיד

  :יש ליידע את ההורים או להחליט להימנע מיידועם במקרים האלה  .ב  

, כאשר קיים מידע או חשד כי תלמיד נפגע על ידי אחד מבני המשפחה  )1    
, םבמקרה זה אין ליצור קשר עם ההורי.  שנה18גם אם טרם מלאו לו 

במקרה זה העברת מידע להורים . שכן יש בכך כדי לסכן את התלמיד
  .בתיאום עם פקיד הסעדאך ורק , במידת הצורך, או הזמנתם ייעשו

במקרה זה יש לבחון עמו . כאשר התלמיד מביע התנגדות ליידוע הוריו  )2    
  .את הסיבות להתנגדותו ולהיוועץ בפקיד הסעד

כאשר יש צורך , במקרי חירום. טרהיש לדווח לפקיד הסעד או למש  .ג  
- אפשר לזמן את המשטרה ובו, בהתערבות מיידית לשם הגנה על הילד

  .זמנית לדווח לפקיד הסעד

ו ינד מערכת החינוך שהפגיעה נחשפה בפעל עוב .יש ליידע את המנהל  .ד  
ליידע את מנהל בית הספר על כל דיווח אודות חשד או מידע על התעללות 

 או המפקחת על הגננות המנהל. נות תיידענה את הפיקוח גנ.או על פגיעה
  .יוודאו שהדיווח אכן נעשה

יידוע . יש ליידע את הפיקוח הכללי ואת הפיקוח על הייעוץ החינוכי  .ה  
  : אלהיםהפיקוח ייעשה במקר

  .קטיןההפגיעה התרחשה בתוך המוסד החינוכי על ידי אחראי על   )1    

וראות לעניין זה יש לעיין בחוזר ה (הפגיעה התרחשה בקרב תלמידים  )2    
התמודדות מערכת החינוך עם פגיעה  ",2.1–2סעיף , )א(2/הקבע תשס

  )."מינית של תלמידים בתלמידים

  .הפגיעה יצרה משבר בקהילת בית הספר  )3    
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  הימנעות מחקירה  7.2

הדבר עלול לחבל בחקירה המקצועית של . יש להימנע מלחקור את התלמיד   
אם יש צורך לערוך בירור ראשוני לגבי פרטי . או של המשטרהחוקר הילדים 

  .יש לשאול שאלות פתוחות שאינן מרמזות על תשובה אפשרית, המקרה

  קביעת דרך ההתערבות  7.3

. האיתור והדיווח הם צעד ראשון בתהליך ההתערבות הטיפולית בתלמיד   
, ביועץ, רקביעת תהליך ההתערבות תיעשה תוך היוועצות בפסיכולוג בית הספ

תהליך ההתערבות יכול לכלול . מקצועי כולו- בעובד הסוציאלי או בצוות הבין
  :התייחסות למעגלים האלה

מתן מענה של תמיכה וליווי לתלמיד הנפגע והמשך טיפול בו במסגרת   .א  
  החינוכית

  .מתן מענה לצרכים של המערכת  .ב  

 להימצא במצוקה מבוגרים במערכת שאירוע של פגיעה נחשף בפניהם יכולים   
) העובד הסוציאלי, היועץ החינוכי, פסיכולוג בית הספר(אנשי הטיפול . ובחרדה

ייתנו מענה לצרכים העולים בקרב מורים כדי שיוכלו להמשיך ולהיות גורם 
  .י"אפשר להיוועץ במדריכי שפ. תומך בתלמיד ובמעגלים האחרים

  

  מעקב  7.4

כי ליצור קשר עם פקיד הסעד לצורך על יועץ בית ספר או על הפסיכולוג החינו  
יצירת רצף טיפולי . קבלת משוב ומידע על תהליך הטיפול בדיווח על התלמיד

ומעקב חינוכי וקשר עם פקיד הסעד , ותמיכה בתלמיד חיוניים לשיקומו
  .מבטיחים את יצירת הרצף

  

  שמירה על סודיות  7.5

אין ליצור . אירועיש לשמור על פרטיותם של המעורבים לכל אורך הטיפול ב   
  .קשר עם התקשורת אלא לאחר קבלת אישור של דובר משרד החינוך כמקובל

  

 לפניו שףהנחיות למורה כיצד להגיב כשתלמיד נפגע חו  .8
  פגיעה

  .יש להיות ערים למסרים שהתלמיד מעביר ולהקשיב לו במקום פרטי וביחידות  8.1
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  .ומכת ורגועהיש להישאר שקטים ואוהדים ולהקפיד על תגובה ת  8.2

  .יש להדגיש לפניו שאין הוא אחראי לפגיעה ואינו אשם בה  8.3

 עשיתטוב "לומר לו משהו כמו ויש לחזק אותו על כך שהוא סיפר על הפגיעה   8.4
  ". היה לך קל לספרלאאני משער ש"או " שסיפרת על כך

  .יש לברר עם התלמיד פרטים ראשוניים אודות הפגיעה  8.5

אפשר לומר לו שייעשה על ידי . גשות שהוא מעלה ולתמוך בויש להתייחס לר  8.6
  .המבוגרים כל האפשר כדי להגן עליו ולתמוך בו

יש ליידע אותו בדבר חובת הדיווח ולהבטיח לו . אין להבטיח לתלמיד סודיות  8.7
  .כי עניינו יטופל בדיסקרטיות

  .עניינויש לציין לפני התלמיד כי המורה יידע אותו על שלבי הטיפול ב  8.8

  .יש לדווח לפקיד הסעד ולהמשיך לפעול על פי הנהלים בחוזר זה  8.9

  

  נוהלי חקירת תלמידים כקרבנות או כעדים  .9

  כללי  9.1

 פרק זה של החוזר מפרט .דיווח על עברה בקטין מחייב חקירה ובירור העובדות  
זכויות . את זכויותיו של קטין שהוא קרבן עברה או עד לעברה ביחס לחקירה

וק זה בא לקבוע כי חקירת ח 3.1971–א"התשל, רו בחוק דיני הראיותדאלה הוג
מתוך , יחד עם זאת. כעדים תיעשה בידיעת ההוריםאו תלמידים כקרבנות 

ידיעת טובת הילד החוק מאפשר חקירת תלמיד גם ללא ידיעת הוריו במקרים 
ד חקירת התלמי. בוהורים או בני משפחה אחרים חשודים בפגיעה השבהם 

יד מבקש שלא תימסר הודעה ללא ידיעת הוריו מתאפשרת גם כאשר התלמ
  .להורים

את העיקרון של זכות הילד להישמע ושל זכותו  סעיף זה בחוק מיישם  
התיקון קובע כי חקירת קטין ללא ידיעת הורהו תיעשה . שיתחשבו בדעתו

אך מותר ,  שוהה בהאככלל בתוך המסגרת החינוכית או הטיפולית שהו
 חקירתו מחוץ כיוציאו לחקירה מחוץ למסגרת כאשר החוקר מעריך לה

הקביעה כי חקירת התלמיד תיעשה . למסגרת עדיפה על חקירתו בתוכה
היא פועל יוצא מהעובדה שהמסגרת  כעדיפות ראשונה במסגרת החינוכית

החינוכית משמשת סביבה מכילה ותומכת ויש לה תפקיד משמעותי בליוויו 
  .בתהליך החקירה

_________  

  .www.education.gov.il/shefi: נטי"חוק באתר שפה ראה את לשון   .3
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ר הילדים רשאי לתעד את ק לחוק דיני הראיות חו6 לפי תיקון :לתשומת לב  
  .בהקלטה קולית או בכתב, החקירה בצילום בווידיאו

  

  "חוקר"הגדרת   9.2

קשר לעברות  ב14- מתחת לשגילו ילד חוקר ילדים הוא אדם המוסמך לחקור    
חוקר נוער חוקר בדרך כלל . או שהוא הקרבן בהן, שהוא חשוד בהן או עד להן

  .18-14ילדים בגיל 

  

  יידוע ההורים או הימנעות מיידועם על חקירת ילד כנפגע או כעד  9.3

  .תלמיד שיש לחקרו כנפגע או כעד יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת הורהו  .א  

מין תלמיד לחקירה ולחקרו ללא הודעה על אף האמור לעיל מותר להז  .ב  
  :להוריו כאשר מתקיימים התנאים האלה

במקרה זה . ריוותלמיד ביקש כי ההודעה על חקירתו לא תימסר להה  )1    
על אף בקשת .  הסעדימסור החוקר הודעה אודות החקירה לפקיד

אם , התלמיד פקיד הסעד רשאי להורות כי תימסר הודעה להורים
  . התלמיד מחייבת זאתהוא חושב כי טובת

הממונה על החקירה סבר שההודעה להורים תעכב את החקירה בשל   )2    
קושי לאתרם ושעיכוב זה עלול לסכל את חקירת העברה או לסכל 

במקרה זה תימסר הודעה על החקירה למבוגר . מניעה של פשע
, האחראי על התלמיד באותה עת או למבוגר שהוא קרוב של התלמיד

  . הודעה להוריםובהמשך תימסר

סבר כי , לאחר היוועצות עם פקיד הסעד, הממונה על החקירה  )3    
, ההודעה להורים עלולה לפגוע בטובת התלמיד או בטובת החקירה

כיוון שהחשוד הוא בן משפחתו של התלמיד או משום שיידוע ההורים 
  .עלול לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של התלמיד

  

  מקום חקירת התלמיד  9.4

במקרה שיש לחקור תלמיד ללא ידיעת הוריו תיעשה החקירה ככלל בתוך   .א  
  .בתנאים המבטיחים פרטיות ואינטימיות, המסגרת החינוכית

החוק מתיר הוצאת תלמיד לחקירה למקום אחר כאשר חוקר סובר כי   .ב  
בתנאי שהתלמיד , הוצאת התלמיד מהמסגרת עדיפה על חקירתו בתוכה

  .גוד לרצונולא יּוצא מהמסגרת בני
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  :הוצאת התלמיד מן המסגרת תיעשה רק לאחר שהחוקר עשה את כל אלה    

הזדהה בפני מנהל המסגרת או בפני אחראי אחר והודיע לו כי הוא   )1    
  .מוציא את התלמיד מן המסגרת ומסר לו את פרטיו

המכירים את , התייעץ עם עובדי החינוך והטיפול בתוך המסגרת  )2    
  .ביררו מה רצונו ושקלו את טובתו, ם שוחחו עמולאחר שה, התלמיד

הסביר לתלמיד בלשון מובנת לו את מטרת הוצאתו מן המסגרת ואת   )3    
  .הצורך בביצוע החקירה ובהוצאתו לשם כך מתוך המסגרת החינוכית

  

  ליווי התלמיד לחקירה  9.5

אפשר ההוצאת תלמיד לחקירה מחוץ למסגרת החינוכית תיעשה ככל   .א  
עובד חינוך או אדם אחר מתוך המסגרת החינוכית המכיר את בליווי 
  .התלמיד

בתום החקירה יחזיר החוקר את התלמיד לביתו או למסגרת החינוכית או   .ב  
אם החקירה נמשכת מעבר לשעות . יוודא שהמלווה יחזיר אותו למסגרת

אלא אם כן , יחזיר החוקר את התלמיד בתום החקירה לביתו, הלימודים
  .החליט פקיד הסעד אחרת

ם המוסד החינוכי נוכחותו בחקירה של האדם המלווה את התלמיד מטע  .ג  
  .לא תותר אלא ברשות חוקר הילדים או הנוער

לאחר החקירה תתארגן המסגרת החינוכית למתן ליווי ותמיכה לתלמיד   .ד  
  .שנחקר

  

  דיווח להורי התלמיד שנחקר  9.6

או כל איש צוות , מנהל המסגרת החינוכית שהתלמיד הוצא ממנה לחקירה  .א  
על דבר , כוונה לבצע את החקירהאינם רשאים לדווח להורים על ה, אחר

אלא אם קיבלו , החקירה או על הוצאת התלמיד מהמסגרת החינוכית
  .אישור לכך מהממונה על החקירה

אם פנה ההורה מיזמתו למסגרת החינוכית של התלמיד בעת שהוצא   .ב  
יודיע מנהל המסגרת להורה כי התלמיד , ממנה וביקש לדעת היכן ילדו

 לחוק על ידי חוקר ובמקביל ידווח על כך מיד הוצא מן המסגרת בהתאם
  .לחוקר שהוציא את התלמיד
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בעלי התפקידים שיש להם תפקיד משמעותי בטיפול   .10
באירוע של פגיעה בתלמיד וביצירת אקלים המעודד 
  תקשורת פתוחה בין המבוגרים לתלמידים בתוך המערכת

  מטה המשרד  10.1

  :המטה האחראי על   

  ;ל"ללים והנהלים המחייבים ופרסומם בחוזר המנכהכ, קביעת המדיניות –

 ;פיתוח חומרים שיסייעו בהטמעת חוזר זה במערכת החינוך –
 .העמדת גורמים מקצועיים לסיוע –

  

  מחוזהמטה   10.2

  :אחראי עלהמטה 

הכללים והנהלים הנוגעים לאיתור תלמיד שעבר , הטמעת המדיניות –
  ;לדיווח ולהתערבות על פי החוק והנוהל, פגיעה

 .יזום דיון במסגרת מפגשי הפיקוח לצורך למידה והפקת לקחיםי –
  

  חינוךהמפקחי מוסדות   10.3

  :המפקחים אחראים על  

  ;הטמעת החוזר בקהיליית מנהלי מוסדות החינוך –

 פעם בשנה ישיבת תיכללהבטחה כי בתכנית העבודה של כל מוסד חינוכי  –
 ;מורים המכוונת להטמעת נושא זה

אירוע של פגיעה בתלמיד במקרה בהם בטיפול סיוע למנהלים ותמיכה ב –
 ;הצורך

סיוע למנהלים בגיבוש מדיניות כוללת לגבי אורח חיים מוסדי המאפשר  –
 .סביבה בטוחה ומכילה

  

  מנהל המוסד החינוכי  10.4

  :המנהל אחראי על  

הטמעת עקרונות החוזר בקרב הצוותים בבית הספר לפחות במפגש מורים  –
  ;פעם בשנה

 ;שרנה לצוות המורים להתמודד עם מצבי קושיאפיצירת מסגרות שת –
 .פרסום עיקרי הוראות החוזר בקרב התלמידים והוריהם –
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  נספחים  .11
4תפקידי פקיד הסעד בנושא פגיעות בקטינים   1נספח 

  
  

החוק מגדיר . מטפל בקטינים נזקקים, 1960–ך"התש, )טיפול והשגחה(חוק הנוער 
 הטיפול . חיצונית כדי להגן על הקטיןנסיבות מסוימות שבהן יש צורך בהתערבות

בקטינים נזקקים לפי חוק הנוער הוא בידי פקידי הסעד שהם עובדים סוציאליים 
  5.במחלקות לשירותים חברתיים

האוכלוסייה שבתחום אחריותו של פקיד הסעד היא כל קטין מרגע לידתו ועד להגיעו 
 "קטין נזקק"של  הנראה לפקיד הסעד כמי שחלה עליו אחת ההגדרות 18לגיל 

כהגדרתם , וכמו כן אוכלוסיית הקטינים שנפגעו,  לחוק הנוער2המפורטות בסעיף 
 ג"התשס, ן"תיקונים מהשנים התש, 1סימן ', פרק י, 1977–ז"התשל, בחוק העונשין

  .ז"התשסו

משטרה ועובדי סעד שמתעורר אנשי , איש חינוך, אחות, חוק העונשין מחייב רופא
על ידי בן , על ידי אחראים אחרים, ן נפגע על ידי הוריואצלם חשד סביר שקטי

כמו כן .  או במסגרת חינוכית או טיפולית לדווח לפקיד סעד18משפחה מתחת לגיל 
  .לפעול כדי להגן עליו, בקבלו דיווח כי קטין נפגע, החוק מחייב את פקיד הסעד

 להניח כי כאשר פקיד הסעד מקבל דיווח מגורם כלשהו כי יש חשד או יסוד סביר
הוא , פיזית או רגשית, קטין נפגע מצד בן משפחתו או מצד האחראי עליו פגיעה מינית

הוא בודק את המידע על המשפחה . עורך חקירה ראשונית לצורך איסוף המידע
. ונפגש עם כל גורם בקהילה שיש לו מידע על הקטין, במחלקה לשירותים חברתיים

פי חוק -פקיד הסעד פועל על, למצוקה אחרתאם הדיווח אינו מתייחס לפגיעה אלא 
  . טיפול והשגחה–הנוער 

עליו לדווח על כך , אם להערכתו המקצועית של פקיד הסעד אכן הייתה פגיעה בקטין
פקיד הסעד ימליץ למשטרה לפעול בהתאם למצב  .למשטרה ולצרף את המלצותיו

  : האלההקטין ובני משפחתו באחת מהאפשרויות

  חוקר נוער/וק הפלילי ולזמן חקירת ילדיםפי הח- לפעול על  .א

  .להימנע בינתיים מכל פעולה כדי להשלים את בדיקתו  .ב

פקיד הסעד יכול לפנות לוועדת פטור ולבקש את אישורה שלא לדווח : אפשרות אחרת
  .למשטרה

_________  
 והנוער פקידת סעד ראשית לחוק הנוער בשירות הילד, סלוצקי' נספח זה נוסח בעזרתה של הגב   .4

  .במשרד הרווחה
  : ינט"באתר שפ, 1971–א"התשל, )ענישה ודרכי טיפול, שפיטה(חוק הנוער ראה את לשון   .5

  www.education.gov.il/shefi.  
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  :פטור תיעשה מהסיבות האלההפנייה לוועדת 

או שיש צורך בתכנון זהיר וממושך לביצוע , חקירת פקיד הסעד לא הסתיימה  .א
  .ההתערבות

  .ווח למשטרה עלול לסכן את חיי הקטין או בן משפחה אחרהדי  .ב

והוא מבקש את , הפוגע הודה בביצוע העברה: קיימת אלטרנטיבה טיפולית  .ג
  .והקטין מוגן מהמשך הפגיעה, הסיוע של פקיד הסעד לעזור למשפחה

, כאשר במקביל לדיווח יש המלצה לביצוע חקירה על ידי חוקר ילדים או חוקר נוער
ולאחר , בסיום החקירה.  בחוזר זה9ק "סחקירה על פי הנוהל המופיע בתיערך ה

  .ייפגש פקיד הסעד עם הורי התלמיד הנחקר במשרדו או במשטרה, קבלת תוצאותיה

תהליך ההתערבות של פקיד הסעד ייעשה ביידוע ובשיתוף של אנשי מקצוע אחרים 
ל ההגנה על הקטין פקיד הסעד אחראי על המשך התהליך הטיפולי וע. המטפלים בילד

כמו כן יהיה פקיד הסעד . הוא יפנה גם לבית משפט לנוער, אם יתעורר צורך. הנפגע
  . התיק הפליליו שלבקשר עם המשטרה עד לסיום הכנת

. על פקיד הסעד ליידע את מערכת החינוך אודות תהליך ההתערבות והטיפול בקטין
 עבור הקטין במסגרת מערכת החינוך שותפה לבניית תכנית טיפולית ושיקומית
  .הוועדה לתכניות טיפול ומעקב כל זמן שהקטין נשאר בקהילה
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  רשימת פקידי הסעד ומספרי הטלפון שלהם   2נספח 
  
  08-6264913' פקס, 08-6264923' טל: מחוז באר שבע  .א

  באר שבע, 4וה התקו, קריית הממשלה  

  050-6223099: רחל אלימליח  

  050-6223688: ססיל גריצנר  

  050-6223729: מרים בן עטר  

  03-5125710' פקס, 03-5125508' טל: מחוז תל אביב והמרכז  .ב

  תל אביב, 22שדרות ירושלים   

  050-6223099: מיכל מילשטיין  

  050-6223708: מיכל רבין  

  050-6223581: מירי כנען מור  

  050-6223582: רחל לוין איגר  

  050-6223797: אמה רחמים  

  04-8645289' פקס, 04-8619155' טל: ז חיפה והצפוןמחו  .ג

  חיפה', קומה א, בניין מאי, 5חסן שוקרי   

  050-6223126: רנדה חביב  

  050-6223234: היפא טועמה  

  050-6223147: חוה לוי  

  050-6223137: סמדר אורג  

  050-6223294: דליה סיני  

  פקידי סעד עירוניים  .ד

  057-7548265' טל,  שרה כץ:חיפה, 10שפרעם , עיריית חיפה  

  057-2502954' טל, אבישג לנגל: ביבא-לת, 69אבן גבירול , אביב- לעיריית ת  

-050' טל, רות מטות: 91007ם רושליי, 7בניין , כר ספראיכ, עיריית ירושלים  
5579308  

  פקידת הסעד הראשית  .ה

  .ירושלים, תלפיות, 10יד חרוצים , 050-6223377' טל, חנה סלוצקי  
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 חובת הדיווח ופגיעות מבוגרים שאלות שכיחות ותשובות בנושאי  3פח נס
  בתלמידים

  
  ?האם עליי לדווח גם כשאין לי הוכחות מוצקות  :שאלה

כל מי שיש לו יסוד , "פגיעה בקטינים ובחסרי ישע"על פי חוק העונשין   :תשובה
סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עברה בקטין או בחסר ישע חייב לדווח 

הדיווח הוא על התעללות  .כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרהעל 
, הבדיקה והחקירה הן באחריותם של פקידי הסעד. או על חשד בהתעללות

בידיהם הכלים המקצועיים והחוקיים . חוקרי הילדים ומשטרת ישראל
  .לבדוק את אמיתות הדיווח

 של הדיווח יכול האקט, ועלינו לדווח על פי החוק, אף שאין לנו שיקול דעת
אם יש , ואנו יכולים לשאול את עצמנו אם איננו גורמים נזק, להיות קשה

לכן . מה תהיינה ההשלכות של הדיווח ושאלות דומות, אמת בדברים
מקצועי  בבית -מן הצוות הביןחשוב שאיש החינוך יקבל תמיכה וייעוץ 

, וךמקרים רבים של פגיעה בילדים מתגלים על ידי אנשי חינ. הספר
הפסקת הפגיעה בילד ופתיחת , והדיווח שלהם יכול לסמן נקודת מפנה

  .סיכוי לשיקום

  ?ם הסימנים המעידים על התעללות המה  :שאלה

לימודיים , הסימנים המעידים על התעללות יכולים להיות פיזיים  :תשובה
 על אנשי החינוך לשים לב 6.והם משתנים בהתאם לגיל, וחברתיים

  .במראה או בתפקוד של התלמיד, חלים בהתנהגותלשינויים בולטים ה

חשוב להיוועץ באנשי מקצוע נוספים לצורך , כאשר חושדים בהתעללות
זאת במקביל לדיווח . לא להיחפז בהסקת מסקנותותיאום והצלבת מידע 

  .לפקיד הסעד

  ?האם לא ייגרם נזק מיותר אם הדיווח יימצא לבסוף שגוי  :שאלה

  .להעריך מראש אם הדיווח מהימן או שגויאין באפשרותנו   .1  :תשובה

, כאשר איש המקצוע אינו בטוח אם המקרה שלפניו מתאים לדיווח  .2  
בסמכותם . הוא יכול להיוועץ אודותיו עם פקיד הסעד ללא ציון שמות

לעשות בדיקה , שהם עובדים סוציאליים במקצועם, של פקידי הסעד
  .בת דיווח למשטרהבהמשך חלה גם עליהם חו. ראשונית של העובדות

  

_________  
, יק'קוצ-לביא' מאת נ, רשימת סימנים אפשר למצוא בחוברת ההדרכה לאיתור ילדים בסיכון   .6

  .משרד העבודה והרווחה ומשרד החינוך, "אשלים"הוצאת 
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אך המציאות והמחקרים מראים שמקרים , יש מקרים של דיווח שגוי
  .אלה מעטים וזניחים

  ?ה את הסיפורמה אם הילד בד  :שאלה

לפעמים ילדים מעוותים סיפור מחשש . על פי רוב ילדים אינם משקרים  :תשובה
אך זה עדיין איננו אומר שהסיפור לא קרה או שהילד , לחשוף ולהיחשף

לעתים ילדים מספרים על אירוע מהעבר אך למעשה האירוע נמשך . משקר
  .גם בהווה

ל מניעיו ולטפל בו  שהילד בדה את הסיפור יש לתת את הדעת עבמקרה
ידוע על ילדים שלא חשפו את זהותו האמיתית של הפוגע כדי . בהתאם

הם סיפור על אנס שהוא חבר בעוד שהוא היה בן , למשל; להגן עליו
  .משפחה

  .אני פוחד שיתנכלו לי כי דיווחתי  :שאלה

מכיוון . יתעובד המדווח על פי החוק ממלא את חובתו האזרח, כאמור  :תשובה
חשוב להיעזר במנהל בית הספר או , תים מלחיץבמצב רגיש ולעשמדובר 

  .לקבל תמיכה ולהיערך לתרחישים צפויים, במפקח על הגן כדי להתייעץ

  .אבל כלום לא נעשה, דיווחתי  :שאלה

 למשרד החינוך על פקיד הסעד לתת העל פי המוסכם בין משרד הרווח  :תשובה
ניהולו תוך הקפדה על משוב לבית הספר אודות האירוע המדווח ודרכי 

  .שמירה על סודיות ובתוך פרק זמן סביר

למדווח יש משאלה . לפעמים נדמה שפקידי הסעד אינם עושים דבר בדיווח
אולם מקרים של התעללות על ידי , שהבעיות תבואנה מהר על פתרונן

לעתים . אחראי על הקטין הם מורכבים מאוד והטיפול בהם אורך זמן
ליטים להמתין עד שהילד יהיה מוכן לחשוף את קורה שאנשי מקצוע מח

  .או שאין בידיהם הוכחות מספיקות כדי להתקדם, הפגיעה בו

  ?למה אין פועלים מיד. בינתיים המצב ממשיך להיות קשה  :שאלה

וההתעללות מאופיינת על ידי , לעתים הילד תלוי תלות קיומית במתעלל  :תשובה
ית ולא מבוקרת יכולה פעולה מייד. קשר מורכב של שתיקה והפחדה

  . של מתן סיועותלהזיק מאוד ולמעשה לחסום כל אפשר

יש חשיבות לתכנון התהליך של חשיפת הפגיעה והכנת רשת תמיכה 
  .מתאימה לילד

אבל לפני כן הוא מבקש שלא אספר על כך , תלמיד רוצה לספר לי שנפגע  :שאלה
  .לאיש
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. דיאלוג ולקשר חיוביהאמון בין התלמיד לאיש החינוך הוא בסיס ל  :תשובה
לפעמים נדמה שאם לא נבטיח סודיות אנו מאבדים סיכוי לקשר עם 

דווקא הבטחת סודיות במקום שהחוק מחייב אחרת עלולה . התלמיד
לפגוע באמון בין המורה לתלמיד הרבה יותר מאשר אם מבהירים לו 

  .מראש שאי אפשר להבטיח סודיות בכל מקרה

  ?על מי היא חלה? מתי חלה חובת הדיווח  :שאלה

על פי חוק העונשין כל מי שיש לו יסוד סביר לחשוב כי נעברה עברה בקטין   :תשובה
העובר על הוראה זו . או בחסר ישע חייב לדווח לפקיד הסעד או למשטרה

החוק מטיל חובת דיווח מיוחדת על בעלי .  חודשים3דינו מאסר 
, ובד שירותי רווחהע, עובד סוציאלי, עובד חינוך, אחות, המקצועות רופא

שעקב , רפואי- קרימינולוג או מי שעוסק במקצוע פרה, פסיכולוג, שוטר
מקצועם או תפקידם היה להם יסוד סביר לחשוב כי נעברה עברה בקטין 
 או בחסר ישע על ידי האחראי עליו או על ידי בן משפחה שטרם מלאו לו 

 6אסר עד מי מהם שעבר על ההוראה של חובת הדיווח דינו מ.  שנה18
  .חודשים

פגיעה או , סוגי הפגיעות המחייבות דיווח הן פגיעה או התעללות פיזית
פגיעה או התעללות כתוצאה מהזנחה ופגיעה או , התעללות נפשית
  .התעללות מינית
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  שאלות ותשובות בנושא חקירת תלמידים כקרבנות או כעדים  4נספח 
  

 רוצים לשתף את ההורים יש לטפל האם במקרים שבהם התלמידים אינם  :שאלה
  ? שנה או מעל לגיל זה14- שגילם מתחת לבאופן שונה בחקירת תלמידים

במקרה . כעיקרון יש לפעול גם אחרי קבלת החוק כפי שפעלנו לפני קבלתו  :תשובה
שתלמיד אינו רוצה לשתף את ההורים על הפגיעה שעבר מחוץ למשפחה 

כי הליווי והתמיכה של ההורים חשוב להמשיך לעבוד עמו ולשכנע אותו 
 יותר לחקור מאשר חוקרי הילדים ממהרתנכון שהמשטרה . חשובים

אבל תפקידנו לסייע לחיבור בין תלמידה או , 14החוקרים קטינים עד גיל 
  .כי הם הכתובת הכי נכונה עבור ילדם, תלמיד שנפגעו לבין ההורים

 הרבה קרבנות והפוגע מה בנוגע לאירועים של פגיעה מסיבית שיש בהם  :שאלה
היו מקרים בעבר שהורים התנגדו שילדם יעבור ? הוא מבוגר או קטין אחר

  .ירהחק

 גם על פי .ת ההוריםעהשאלה מתעוררת רק כאשר הדיווח נעשה שלא בידי  :תשובה
כאשר ההורים אינם חשודים בפגיעה הם יכולים להתנגד , החוק היום

  .חקירהל

התחושה היא ? יד או התלמידה מקבליםמהו הליווי המשפטי שהתלמ  :שאלה
  .שידאגו להם" אימאאין אבא ו"שלילדים הנחקרים 

לכן כל כך חשוב לעבוד עם התלמיד או עם התלמידה כדי לשכנע . נכון  :תשובה
חלה על בית הספר החובה , אין מצליחיםאם . אותם ליידע את ההורים

. ר מכןללוות את התלמיד או את התלמידה בתהליך החקירה וגם לאח
הליווי בתהליך החקירה חיוני כדי לתת לתלמיד תחושת מוגנות ולאפשר 

  .לו תמיכה של אדם משמעותי מוכר בסיטואציה קשה

למי היועץ , אם מתקיימת חקירה בתוך מערכת החינוך ללא ידיעת ההורים  :שאלה
  ?לפיקוח? למנהל: מחויב לדווח

ספר ולא בחשאיות בין חקירת התלמיד נעשית בתיאום עם מנהל בית ה  :תשובה
  .היועץ לחוקר

כשמתקיימת חקירה בתוך מערכת החינוך ללא ידיעת ההורים והם באים   :שאלה
ממי תקבל ? ממי יקבל היועץ הגנה, בטענות מדוע הדבר לא הובא לידיעתם

  ?הגננת הגנה

 לפקיד הסעד המדוע גננת דיווח: אותה שאלה עולה גם לגבי חובת הדיווח  :תשובה
הגננת או , פעולת היועץ, כאשר יש חוק בעניין? הוריםאת הולא יידעה 

  .החוק הוא המגן. המנהל נעשית על פי חוק
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מה הסטאטוס . ויש הכרח בחקירה, ילד מסרב להיחקר על ידי פקיד הסעד  :שאלה
מה קורה אם גם הם מסרבים ? האם אפשר לגייס אותם? של ההורים
  ?לשתף פעולה

לחקירה של . אי אפשר לכפות זאת עליו, ר להיחקבכאשר תלמיד מסר  :תשובה
אין זה מתפקידנו לפעול . קרבן או של עד נחוץ שיתוף פעולה של הנחקר

  .כדי להשפיע על התלמיד להיחקר

  ?פקיד הסעד או המשטרה,  חוקר ילדים:מיהו הממונה על החקירה  :שאלה

לא (הממונה על החקירה הוא חוקר הילדים או חוקר הנוער של המשטרה   :תשובה
  ).פקיד הסעד
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  הנחיות לניהול שיחה עם תלמיד  5נספח 
  

  :להלן כמה הנחיות שאפשר להסתייע בהן

  .גלו עירנות למסרים שהתלמיד מוסר  .1

  .הקשיבו לו במקום פרטי וביחידות  .2

  .ללא הפרעות, צרו אווירה שקטה  .3

 או רמז על דבר חשוב לשוחח עם התלמיד בסמיכות למועד שבו הוא סיפר  .4
  .הפגיעה בו

  .ו את התלמיד מלספרמלה יחסהגילויים של ב. הישארו שקטים ואוהדים  .5

  .כבר היו דברים מעולם; אתה לא היחיד": נורמליות"שליטה במצב מבטאת   .6

  .קבלו את דבריו של התלמיד כאמת וציינו זאת בפניו  .7

כאשר התלמיד אומר . תהתייחסו ברצינות לכל אמירה או רמז לקיום ההתעללו  .8
  .יש לנסות ולברר למה התכוון, אמירה לא ברורה

  .ההתייחסות למה שנאמר חייבת להיות רצינית, גם אם התלמיד חוזר בו  .9

הוא רוצה  . חשיפת הסוד היא דבר קשה ומעורר רגשות אמביוולנטייםהילדעבור   .10
 למהר ולקבל את אך אין, לעתים הוא חוזר בו מדבריו. לספר אבל פוחד ומתבייש

, מצד אחד אתה רוצה לספר "–שדרו לו את האמביוולנטיות . הכחשותיו
  . והרגיעו אותו–" וכשאתה מספר אתה נבהל ונסוג

התמיכה תתבטא בעידוד של . הקפידו על מתן תמיכה לכל מה שהתלמיד מספר  .11
באמירה שהוא אמיץ ובחיזוקו על בחירתו לספר למרות הקושי הרב , הילד
  :דוגמאות למשפטים.  בכךהכרוך

 ...אני מעריך את אומץ הלב שלך לבוא ולספר •

 ...הדברים שסיפרת מראים על כך שאתה נבון ואמיץ •

אני עומד לרשותך גם ! אני מכבד את החלטתך להסתפק במה שסיפרת לי •
 .מכאן והלאה

 .עברת דברים כואבים מאוד; זה בסדר לבכות •

  .דברו עם התלמיד בשפה שלו  .12

  .שו לתלמיד שהוא איננו אחראי לפגיעה ואיננו אשם בההדגי  .13
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כדי לברר את מהות האירוע הפנו . אל תחקרו את התלמיד אודות פרטי המקרה  .14
  :אליו שאלות פתוחות כגון אלה

  .כךעל ספר לי   –  

  ?למה אתה מתכוון  –  

  ?האם תוכל לחזור על דבריך האחרונים  –  

  ?האם חלקת את הדברים עם מישהו נוסף  –  

הציגו לתלמיד את החובה החלה עליכם לדווח אודות הפגיעה ואת הצורך לשתף   .15
  .אנשי מקצוע אחרים שיסייעו להפסקת הפגיעה

גם אם התלמיד , קרה אל תתחייבו או תבטיחו לשמור את הדברים בסודבכל מ  .16
  .מבקש זאת

  . קלהעבירו לתלמיד מסר של תקווה שאפשר לעזור לו גם אם הדבר לא יהיה  .17

  .תנו כבוד לתלמיד על הדברים שהביא בלי לחנכו או לשפטו  .18

רתמו לעזרתכם את אנשי המקצוע הנגישים לכם . אל תישארו לבד עם הדברים  .19
  .והיעזרו בהם בכל מהלך החשיפה וההתערבות

מגנות ,  ולהחלים התלמיד זקוק לדמויות מכילותםכדי להמשיך להשתק  .20
  . בגבולות ובכלליםהמגובומכבדות ולסביבה ברורה ו
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מחלקת הפרסומים: הוצאה לאור  
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