
  

 
  
 

  " (Bookmarks)סימניות  " יש לפתוח את,כדי להקל על השיטוט במסמך זה
  . F6ה על הלשונית המתאימה או באמצעות הקשה על  לחיצעל ידי

  
  
  
  

 
  



  

  
  
  
  
  

         
                  מדינת ישראל                               מדינת ישראל       המועצה הלאומית לשלום הילד                       

                                משרד החינוךהמשרד לביטחון פנים       המרכז למחקר ועיצוב מדיניות                  
            לשכת המדען הראשי                 לשכת המדען הראשי                                                                  

     

  
  

  הטיפול המשטרתי בקטינים ובבני נוער
  

  היערכות המשטרה לטיפול בעברות 
  שקרבנותיהן קטינים

  
  

  ק חביב      דליה בן רבי     דפנה ארגוב'ג' פרופ
  מכון ברוקדייל-וינט'ג, המרכז לילדים ולנוער

  
  
  : יועצים

  סבורדדיויד ויי' שמחה לנדאו     פרופ' פרופ
  האוניברסיטה העברית, המכון לקרימינולוגיה

  
  

  
  

בהשתתפות המרכז למחקר , טחון פניםיהמחקר המדווח בזה נערך ובוצע בתמיכת לשכת המדען הראשי במשרד לב
המשרד . התרבות והספורט, ועיצוב מדיניות במועצה הלאומית לשלום הילד ולשכת המדען הראשי במשרד החינוך

לבטא באופן חופשי את חוות דעתם ושיפוטם , המבצעים מחקרים במימון ממשלתי,  את החוקריםטחון פנים מעודדילב
את או /ההצעות וההשקפות המצויות בדוח זה אינן משקפות בהכרח את עמדתה ו. המקצועי במהלך ביצוע הפרויקט

  .טחון פניםימדיניותה הרשמית של מדינת ישראל והמשרד לב
  

  
  
  

  2001                    מאי       ירושלים                                         א"סיון תשס



  

  
               

  
  

  
                                    מדינת ישראל             מדינת ישראל       המועצה הלאומית לשלום הילד                       

                                משרד החינוךהמשרד לביטחון פנים                 המרכז למחקר ועיצוב מדיניות        
                            לשכת המדען הראשי לשכת המדען הראשי                                                                  

     

  
  
  

  הטיפול המשטרתי בקטינים ובבני נוער
  

  יפול בעברות היערכות המשטרה לט
  שקרבנותיהן קטינים

  
  
  

  ק חביב      דליה בן רבי     דפנה ארגוב'ג' פרופ
  מכון ברוקדייל-וינט'ג, המרכז לילדים ולנוער

  
  
  : יועצים

  דיויד וייסבורד' שמחה לנדאו     פרופ' פרופ
  האוניברסיטה העברית, המכון לקרימינולוגיה

  
  

  
  

  
  



  

  1חברי ועדת ההיגוי
  

  המשרד לביטחון פנים, המדען הראשי, קישראל בר' פרופ

  המשרד לביטחון פנים, לשכת המדען הראשי, מנהלת תחום מדעי החברה וההתנהגות, עדית חכימי' גב

  מנהל המרכז למחקר ועיצוב מדיניות, ל המועצה הלאומית לשלום הילד"סמנכ, מר אשר בן אריה

   לשלום הילדהמועצה הלאומית, מנהלת מרכז הילד והמשפט, ד תמר מורג"עו

  המועצה הלאומית לשלום הילד, ד לימור סלומון"עו

  משרד החינוך, לשכת המדען הראשי, מפקחת ניסויים חינוכיים, נורה כהן' גב

  משרד העבודה והרווחה , לשעבר ראש אגף התקון, ר מאיר חובב"ד

  משרד העבודה והרווחה, סגנית מנהלת שירות מבחן לנוער, ר דבורה הורוביץ"ד

   משטרת ישראל -ק " אח-ק " מח-ד נוער "לשעבר רמ, זאבה אהרונימ "נצ

   משטרת ישראל-ק " אח-ק " מח-ד נוער "רמ, ר סוזי בן ברוך"צ ד"סנ

  משטרת ישראל,  מדור נוער-לשעבר קצין מחקר , ק יוסי מור"רפ

  משטרת ישראל,  מדור נוער-לשעבר קצין מחקר , מפקח קובי וימיסברג

  האוניברסיטה העברית, המכון לקרימינולוגיה, )עץ חיצונייו(ר מנחם הורוביץ "ד

  משרד המשפטים, )נוער(לשעבר ממונה על חקיקה פלילית , ד דליה איש שלום"עו

  משרד המשפטים, ד ענת אסיף"עו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________  
  .יומו  רשימה זו כוללת את כל משתתפי ועדת ההיגוי מאז תחילת המחקר ועד ס1



  

  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

  פרסומים נוספים העוסקים בנושאים קשורים
  
  

במסגרת . דוח זה מהווה חלק ממחקר הערכה מקיף בנושא הטיפול המשטרתי בקטינים ובני נוער
  :מחקר זה הופקו גם הדוחות הבאים

  
. ורמים חיצונייםמיפוי פעולות המשטרה וקשריה עם ג: הטיפול המשטרתי בקטינים ובבני נוער

  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג. וסלין לוי'ג, נטע ברנע, דליה בן רבי, ק חביב'ג' פרופ: מחברים. 1998
  

דליה בן , ק חביב'ג' פרופ: מחברים. 2001. היערכות המשטרה בתחום מניעת הפשיעה בקרב בני נוער
  .376-01-דמ. דפנה ארגוב, רבי

  
דליה בן , ק חביב'ג' פרופ: מחברים. 2001. ה בקרב בני נוער עוליםהיערכות המשטרה בתחום הפשיע

  .377-01-דמ. דפנה ארגוב, רבי
  

ההחלטה על תביעה מול אי תביעה והגשת כתב אישום מול סגירת : טיפול המשטרה בתיקי בני נוער
  .379-01-דמ. דפנה ארגוב, דליה בן רבי, ק חביב'ג' פרופ: מחברים. 2001. והשלכותיהן, תיק

  
, דליה בן רבי, ק חביב'ג' פרופ: מחברים. 2001. דוח מסכם: הטיפול המשטרתי בקטינים ובבני נוער

  .380-01-דמ. דפנה ארגוב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  

  תודות
  

  . עורכי המחקר מבקשים להודות לגורמים הבאים על הסיוע בעריכת מחקר מקיף זה

  

, לגברת עדית חכימי, ישראל ברק' ופבראשות הפר, ללשכת המדען הראשי במשרד לביטחון פנים

ועל , על הייעוץ המקצועי, על הסיוע בהגעה למקורות המידע, ולשאר חברי ועדת ההיגוי של המחקר

  .הערותיהם לדוחות השונים שהופקו במסגרת המחקר

  

בשלב הראשון של (מ זאבה אהרוני "בראשות נצ, לאנשי מדור הנוער במטה הארצי: במשטרת ישראל

על , ולקציני הנוער המחוזיים והמרחביים, )בשלב השני של המחקר(צ סוזי בן ברוך "נוס) המחקר

על התמיכה בכל שלבי תהליך , הסיוע בהבנת המערכת המורכבת של עבודת המשטרה עם בני הנוער

לראשי , למפקדי התחנות. ועל כך שהקצו מזמנם היקר לפגישות עם צוות המחקר, איסוף הנתונים

על ההיענות למילוי , לקציני הנוער ולעובדי הנוער התחנתיים בכל רחבי הארץ, משרדי החקירות

, כרמיאל, דן: תודות מיוחדות לתחנות הבאות. השאלונים השונים שהופצו במהלך שני שלבי המחקר

בראשותו , לאנשי השיטור הקהילתי. אשדוד ומוריה, ירקון, שכונות, )כולל נקודת יבנה(רחובות , לוד

  . על פתיחת חלון לתפיסה הקהילתית של משטרת ישראל, גימשימ דני "של נצ

  

על הסיוע בבניית קובצי נתונים של בני נוער בטיפול , ממשרד העבודה והרווחה, למר חיים ליבנה

  . שירות המבחן לנוער

  

של המועצה הלאומית לשלום " פרויקט ליווי קטינים קרבנות עברה ועדים בהליכים פליליים"לרכזות 

  .ל הגישה למקרים שטופלו במסגרת הפרויקטע, הילד

  

, הספר בחינוך הפורמלי ולמנהלי השירותים בחינוך הלא פורמלי שאפשרו ביצוע ראיונות-למנהלי בתי

  . הן של אנשי צוות והן של בני נוער במסגרות השונות אותן ניהלו

  

 על הייעוץ והתמיכה ,ובמכון ברוקדייל, לעמיתינו במכון לקרימינולוגיה של האוניברסיטה העברית

מר משה : אנשי מחלקת מחשבים במכון ברוקדייל, בהם. המקצועיים בשלבי המחקר השונים

תודה לבלהה אלון ולמטי מויאל שערכו את הדוח . אביבית מועלם' מרים לבנברג וגב' גב, נורדהיים

  .ולענבל יוניוב שסייעה בהדפסה

  

הלת המחקר של המרכז לילדים ולנוער במכון מנ, טלל דולב' תודות מיוחדות מאוד לגב, ולסיום

  .על התמיכה והסיוע הרב בשלבים השונים של המחקר, ברוקדייל



  

  תוכן העניינים
  
  
  1....................................................................................................................................מבוא. 1
  
  1........................................................................................סוגיות העולות מהספרות המחקרית. 2
  
  2................................ המסגרת המשפטית והגורמים המעורבים בחקירת העברות-המצב בישראל . 3

   2...................................................................................... חקיקה להגנה על קטינים קרבנות3.1
  6......................................................................................  הנחיות מחלקת חקירות ותביעות3.2
  8.....................................................................................הפרקטיקה:   חקירת הקטין הנפגע3.3

  
  9....................................................................................ת המחקר ושיטת איסוף הנתוניםומטר. 4
  
  11..........................................................................................אתגרים מתודולוגיים ומשמעותם. 5

  11................................................................................. הקושי באיתור התיקים המתאימים5.1
  12............................................................................. האתגרים שמציב העיון בתיק משטרתי5.2

  
  14..................................................................................................... סוגיות-ניתוח הממצאים . 6

  14..............................................................הגשת תלונה וקבלתה והחלטה על פתיחת חקירה 6.1
  17..................................................................................................קשיים בבירור העובדות 6.2
  18.......... מהמשטרה חלוקת התפקידים בין חוקרי ילדים משירות המבחן לנוער לבין עובדי נוער6.3
  20....................................תשאול קטין קרבן והצורך בהדרכה ובתמיכהל הכישורים הדרושים 6.4
  21........................................................................... הקשיים של הקרבנות ובני משפחותיהם6.5

  
  23............................................קרבנות ובבני משפחותיהםשהם יוזמות לשיפור הטיפול בקטינים . 7

  של המועצה " פרויקט ליווי קטינים קרבנות עברה ועדים בהליכים פליליים "7.1
  23...................................................................................................הלאומית לשלום הילד       
  25...............................................................טיפוללחקירה ול, אבחון למקצועיים- רבם מרכזי7.2

  
  27...........................................................................................................................ביבליוגרפיה

  

  
  רשימת לוחות ותרשימים

  
  בהתאם לסוג העברה , חובת דיווח לפקיד סעד והגורם החוקר את הקטין הנפגע: 1לוח 

  6.........................................................................................)סיכום החקיקה(ולגיל הקטין             
  

  11.....................................................................המסמכים המצויים בתוך התיק המשטרתי: 2לוח 
  

  
  

  3...................................................................................הטיפול בקטינים קרבנות עברה: 1תרשים 



  i

  עיקרי הממצאים 
  

והוא מהווה חלק ממחקר , ת שקרבנותיהן קטיניםדוח זה בוחן את היערכות המשטרה לטיפול בעברו

הממצאים . 1996-1999מקיף שהעריך את פעילות המשטרה ביחס לקטינים ולבני נוער שנערך בשנים 

  .1999המופיעים בדוח זה מתבססים על נתונים שנאספו בשנת 

  

 הראשון הנו אחד הנושאים שעלה בשלב האופן שבו מתמודדת המשטרה עם קטינים שהם נפגעי עברות

 כנושא מרכזי המעסיק הן את המשטרה והן את השותפים בטיפול )1998, חביב ואחרים (של המחקר

 הלספק בסיס לגיבוש מדיניות ייחודית לטיפול המשטרהמחקר הנוכחי נועד . בקטינים אלה

כגון (ובמיוחד קרבנות לעברות המצריכות טיפול רגיש , באוכלוסיית הקטינים שהם קרבנות לעברות

המחקר התבצע באמצעות תיעוד תיקים של עברות בהן ). עברות בהן הפוגע הוא בן משפחה, ברות מיןע

  . וראיונות עם שוטרים שהיו מעורבים בחקירת תיקים אלה, הקרבנות הם קטינים

  

  עיקרי הממצאים
גם כאשר ,  הוא מורכב מאוד רגיש המצריכה טיפול קרבן לעברהואקטין ההטיפול בתיקים שבהם ה

וגם כאשר מדובר בתיק , ידי עובד נוער במשטרה-ובר בתיק שבו תשאול הקטין הנפגע מתבצע עלמד

  : סיבותממספרמורכבות זו נובעת .  בידי עובד שירות המבחן לנוערהמצריך חקירת ילדים

 במקרים :תהליך הטיפוליובתהליך המשפטי ב בחקירת עברה מסוג זה מעורבים גורמים רבים .1

מהווים ה,  חוקרי ילדים ופקידי סעד לחוק הנוערמעורבים לעתים קרובותן  הוא קטיעבהם הנפגש

, המשפט, מעורבים בחלק ניכר מהמקרים גם גורמי החינוך, בנוסף. חלק ממערך שירותי הרווחה

 הגורמים ריבויחלק מהקשיים הנובעים מ. בריאות הנפש וארגונים וולונטריים שונים, הרפואה

 עיכובים וסרבול ;זמנית- יותר בואוגורם אחד מובעדכון מתמיד אום יצורך בתה : הםהמעורבים

  .  לניהול המקרהנטיותוו המיומנויות הרלת בתפיס והבדליםבטיפול

 באופן אידיאלי היה רצוי שבכל החקירות שבהן :"טובת החקירה"לבין " טובת הקטין"המתח בין  .2

 לטובת החקירה לא תפגע הפעילות שנעשית, מעורב קטין שנפגע בעברה המצריכה טיפול רגיש

 את כך קל לנהל לא, בפועל. ושההתחשבות בטובת הקטין לא תפגע בטובת החקירה, בטובת הקטין

ואשר עלולים לפגום , מלבד הקשיים הארגוניים שיוצרת מעורבותם של גורמים כה רבים. הדברים

רך להיחשף בפני בשל הצו, נשמעות טענות כי הדבר פוגם גם ברווחתו של הקטין, בניהול החקירה

  .גורמים שונים

במקרים מסוימים יש כי  הלוהממצאים עמן  :דפוסי הגשת התלונות למשטרה ביחס לעברות אלה .3

 מביא ואשר, הקשור ברגשות בושה או ברצון למנוע פגיעה נוספת בקרבן, חשש מהגשת תלונה

וגשות תלונות מ, במקרים אחרים. חקירהעל ה ותקשהתלונה ועלול לההגשת עיכוב רב בלעתים ל

תלונות המוגשות , למשל: לגבי אירועים שלא ברור אם המשטרה היא הגורם המתאים לטפל בהן

 .על רקע סכסוכים במשפחה
בשל העובדה שלעתים עדותו של קטין היא הראיה היחידה לקיום : הקושי בבירור העובדות .4

ישנם מקרים בהם , ןובשל הצורך לשמור על טובת הקטי, בשל העיכובים בהגשת תלונות, העברה

  .  קיימים קשיים בבירור העובדות ואף אין יכולת לגבש את החשדות לכלל כתב אישום
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ממצאי המחקר ,  שונותיהםתפיסותש לעתים קרובות בחקירה יםהגורמים המעורבריבוי למרות 

מבחינת תיקי  .מעידים על שיתוף פעולה בין המשטרה למעורבים בחקירות ובטיפול בקרבנות

 לקשר עם אשר ההנחיות הפורמליות בחרה שעובדי הנוער בתחנות שנבדקו ממלאים אנראות החקיר

בשלב הראשון (חוקרי ילדים עם פקידי סעד לחוק הנוער ועם ראיונות ן המ,  זאת ועוד.גורמים שותפים

 גבי בעיקר בהתייעצות להבא לידי ביטוי, קיים שיתוף פעולה בינם לבין המשטרהכי עולה  )של המחקר

שותפה , גם ברמה הארצית. מקרים ספציפיים וכאשר אנשי המקצוע המעורבים חשים צורך בכך

החל : המשטרה בוועדות שונות שמטרתן לשפר את הליכי הטיפול בקטינים קרבנות בשלבים השונים

ועד שלב המשפט נגד הפוגע והטיפול , דרך שלב החקירה והאבחון, משלב איתור המקרה והגשת תלונה

בעיקר עם , בראיונות עם אנשי המשטרה עלו קשיים בשיתוף הפעולה,  יחד עם זאת.פגעבקטין הנ

, בנוסף. בין אנשי המקצוע השוניםהחקירה גישות ב םהבדליה משקפים את םמרביתש ,חוקרי הילדים

 . נגישות חוקרי הילדיםובזמינות הקשורים  בעלו קשיים 
  

  :שתי סוגיות נוספות שעלו

מנת להתמודד טוב יותר עם הטיפול - מבטאים צורך בתמיכה ובהדרכה עלעובדי הנוער במשטרה -

 הם אינם חשים שחסרות להם מיומנויות לתשאול קטין קרבן, עם זאת. בקרבנות ובבני משפחותיהם

אלא אם מדובר בילד צעיר (ידי חוקר ילדים -באותם מקרים בהם אין על פי החוק חובת תשאול על

  .)במיוחד

  

שיכול  אין בנמצא גורם ,ים המעורבים במקרים בהם קרבנות העברה הם קטיניםהגופמכלול ין ב -

ליידעם בדבר ,  הפלילי הקרבן ובני משפחתו לאורך השלבים השונים של התהליךת אתללוולהתפנות 

המועצה הלאומית פיתחה , כדי למלא חלל זה. התפתחות החקירה ולהכינם לקראת הצפוי להם

והפרויקט נמצא בתהליך ניסוי בשתי ,  לקטינים קרבנות עברהסיוניילשלום הילד פרויקט ליווי נ

 היה בתהליכי חקיקה מתקדמים חוק שיחייב את 2000כי בתחילת שנת , יש לציין. תחנות משטרה

   .לגבי התפתחות החקירה) לא רק קטינים(המשטרה והפרקליטות ביידוע קרבנות עברה 

  

ול בקטין הקרבן ובבני משפחתו באמצעות חיזוק סיונות לשפר את הטיפיננעשים בארץ ובעולם 

שותפה המשטרה ביוזמה להקים מרכזי חקירה ,  בין היתר.מקצועית-מערכתית והרב-העבודה הרב

על מנת , )כגון רופאים(חוקרי ילדים וגורמים נוספים , בהם יעבדו בשיתוף פעולה שוטרים, ואבחון

  . ככל האפשר ברווחת הקטיןלקיים את החקירה תוך תיאום הדדי ועם פגיעה קטנה

  

  כיווני פעולה ואתגרים לעתיד
 לתחומים ים מתייחס מכיווני הפעולה שיובאו להלןחלק, מערכתית-מדובר בעשייה רבשמאחר 

 כללמנת לממש את התפקיד הייחודי שלהן בין  שיחידות הנוער המשטרתיות צריכות לחזק על

 עם תוך עבודה משותפת שיש לחזק חלקם האחר מתייחס לתחומים. המטפלים בקטין הקרבן

   .הגורמים האחרים

  

 של גורמים רבים ם מעורבותדורש אתהטיפול בקטין הקרבן ש מאחר :מערכתי-שיתוף פעולה בין 

מוצע לבסס את . ניהםמערכתי הקיים בי-עולה הצורך לשדרג את שיתוף הפעולה הבין, כל כך

באמצעות יצירת גם  אלא ,פייםים ספצעצויות ביחס למקריישיתוף הפעולה לא רק באמצעות התי
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 ,חוקרי ילדים ושוטרים,  לפקידי סעד בדומה לפורומים משותפים,מערכתיתהקשרי עבודה ברמה 

מרכזי . להקל על הקרבנות הקטינים ובני משפחותיהםבמטרה  ,הקיימים במספר קטן של מקומות

 ה מהווים דוגמ,גם בארץושיש כוונה להקימם , ץ לארץהחקירה והטיפול הקיימים בחו, האבחון

 כל  אתמערכתי מחייב-נראה שחיזוק הקשר הבין.  ומרוכז במקום אחדםמקצועי מתוא-לטיפול רב

לכל חודיים י תחומי העשייה הישל ברורה יותר הגדרה :אחת מן המערכות לבצע שתי משימות

ל להכרה ולהבנה מעמיקה של התרבות הארגונית ש" ותפתחיה"ו ;טיפול הכוללנימערכת ב

  . לעצב דפוסי עבודה משותפים מרמת המטה ועד לרמת השטחכדי , המערכת האחרת

  

 לא ,בלתי נפרד ממצב הענייניםמתח זה ש מאחר :"טובת החקירה"ל" טובת הקטין"מתח בין  

את כל העת להביא שכל שניתן לעשות הוא נראה . ניתן לגבש הנחיות מפורטות לפתרון הבעיה

, מאידך,  ופקידי הסעדחוקרי ילדיםושל , מחד, וקציני הנוערער נוהעובדי של הקושי למודעות 

ולסייע בפיתוח רגישויות של עובדי הנוער וקציני הנוער לצרכים המקצועיים של חוקרי הילדים 

 .ולהיפך, ופקידי הסעד
   

משטרתיים ולקציני נוער  מוצע לכלול בהסמכה לעובדי נוער :משטרתיות-השתלמויות פנים 

בעיקר (שותפים הצדדים השונים של הקשר עם עם הי התמודדות יומיומית  של דרכיםדומיל

ניתן . כני החקירהותוך הדגשת התיאום עם חוקרי הילדים לגבי ת, )חוקרי ילדים ופקידי סעד

,  כמובן,בנוסף, ודיון בדילמות העולות מהם ים מקרתוך שימוש בניתוח, למשל, לעשות זאת

אם יש .  בהסמכהות ממילאהכלול, בנושא דיבוב ילדים הטית ולסדנוונלהוראת החקיקה הרל

ידי הכשרת עובדי נוער - על,התמקצעות במדור הנוער גם בתחום זהה תכוונה לחזק את מגמ

כפי שנעשה בתחום (הטיפול בתיקים של קטינים קרבנות בתחנות הגדולות והבינוניות לריכוז 

  .עבורםבהשתלמות מעין זו במיוחד לבנות ניתן , )המניעה
 

 השתלמות משותפת לעובדי בנותרצוי ל,  בהמשך להמלצה הקודמת:ארגוני-מערך הכשרה בין 

כך שכל צד ייטיב להכיר , מחוזבכל , )פקידי סעד וחוקרי ילדים(הנוער במשטרה ולעובדי הרווחה 

מוצע בעיקר לקיים השתלמות משותפת לעובדי נוער . ולהבין את רציונל העבודה של הצד השני

מאחר . עצות ההדדיתיכרות בין הצדדים תוכל לסייע בהעמקת ההתייתכן שההיי .לדיםולחוקרי י

 לפתרונות של יביאולא ניתן לצפות שהכשרה אחת או שתיים , מדובר בתהליכי עבודה מורכביםש

שיאפשר התבוננות בניסיון הקיים והמתפתח ,  יש צורך בבניית מערך הכשרה מתמשך,על כן. פלא

  .ת מניסיון זהולמידה אינטראקטיבי

  

השותפות בין מדור הנוער ניתן להבחין בפוטנציאל העתידי של  :קשר עם הקרבן ובני משפחתו 

הפרויקט מלווה .  לצורך הרחבת פרויקט הליווי של המועצה,לבין המועצה הלאומית לשלום הילד

. טיפוליעוץ יעוץ משפטי בכל שלבי ההליך הפלילי וייאת הקרבנות ובני משפחותיהם ומספק להם י

. ועדת ההיגוי של הפרויקטויום בעיקר בהשתתפותה של ראש מדור הנוער בכהשותפות מתבטאת 

וחשוב ששותפות זו תבוא לידי ביטוי ,  השונותזוויות הראייהשיח למרות - דויםקילדבר מאפשר ה

קשרים בין אנשי המקצוע והמתנדבים ה לבסס אתמאמץ  לעשות שי, כלומר. גם ברמות השטח

המרחב , המחוזברמת קציני הנוער  הנוער וים את הפרויקט מטעם המועצה לבין עובדיהמפעיל
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תנחל הפעלה הניסיונית אם ה. פרויקט זה מופעל כעת כמודל ניסיוני ומלווה בהערכה .הוהתחנ

 בכך שהוא עשוי לסייע לשוטרים ,עבור יחידות הנוערבכל להוות משאב חשוב ו הוא י,הצלחה

דבר הכמובן ש(של הקרבן ומשפחתו ת התהליך הבנעם חוסר התסכול ום ע, עם החרדותלהתמודד 

לדאוג שהליווי לא יהווה גורם , עם זאת,  ראוי).הם הפרויקט מופעל כיוםיתאפשר באזורים שב

 . נוסף המסרבל את תהליך הטיפול בקרבן שבו מעורבים כבר עתה גורמים רבים
  

גם בתחום הפגיעות בקטינים יש , ות בני נוערעבריינמניעת  כמו בתחום :קשר עם גורמים בקהילה 

ספר  בית" העוסק בפעילויות מניעה צוין שמודל דוחב. ה הקהילתמקום לפעילויות מניעה ברמ

 .)victimization(ת כולל בתוכו פעילויות הסברה למניעת קרבנּו) א2001, חביב ואחרים( "בטוח

 ערכת הדרכה לשוטר כן הוכנה ו,חוברת המציגה את המודלהופקה והוצאה לאור , בהקשר זה

חלון " פרויקט הופעלו) 1999, ז"אגף קהילה ומשא, משטרת ישראל" (תמניעת קרבנּו"בנושא 

מומלץ לחזק את הקשר עם גורמים , לכן.  קטיניםיהןקרבנותש ות עברותשדרכו נחשפ, "למשטרה

. )ז"משא(זרחי  והמשמר הא הרחבת הקשר הקיים בין מדור הנוער לאגף קהילהידי-עלבקהילה 

 , שבהם המשטרה יכולה להיות שותפה,זה יכול לסייע גם ביצירת מנגנוני גישור קהילתייםכקשר 

 ,זוגיים-לטיפול בנושא אלימות במשפחה ולמניעת השימוש לרעה בילדים במסגרת סכסוכים בין

  . בפרט,וסכסוכי גירושין, בכלל
 

רותים י נחשף מספיק לסוג ולאופי השינוא מהמחקר עולה גם שהציבור :פעילויות הסברה לציבור 

 פונים למשטרה ינםלעתים קרבנות או בני משפחותיהם אמכאן ש. שביכולתו לקבל מהמשטרה

.  וכדומה,התנסויות לא טובות בעברעקב , חששותבשל , חוסר אמוןמ, כרות עמהימתוך חוסר ה

תה פגיעה אמיתית ילעתים אזרחים פונים למשטרה בעניינים שבהם נראה שלא הי, מצד שני

 על .לפנות לגורם אחר בקהילה שהתערבותו היא פחות קיצונית, אולי, ניתן היהשלגביהם  ו,בקטין

ויחד עם , המשטרה לחדד את נהליה ואת רגישות השוטרים לטיפול בתלונות שקרבנותיהן קטינים

כגון (קטינים גורמים נוספים להביא למודעות הציבור את מנגנוני ההגנה הקיימים לגבי קרבנות 

ייתכן שיש צורך לחשוב על דרכים להגברת ). האפשרות שלא להעיד כנגד הפוגע במקרים מסוימים

שבִקרבן קיים חשש מיוחד , המודעות והנכונות להתלונן על עברות בקרב קבוצות אוכלוסייה

 הן באמצעות הסברה המכוונת לקבוצות, זאת). עולים חדשים, חרדים, ערבים(מפנייה למשטרה 

ידי חידוד רגישותם של -והן על, תוך שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע ואנשי ציבור מִקרבן, אלה

 במסגרת חיזוק , מומלץ, בנוסף.השוטרים להבדלים תרבותיים ולקשיים העשויים לנבוע מכך

ה י לבצע יותר פעילויות הסברה לציבור לגבי המשמעות של פני,ז"הקשר עם אגף קהילה ומשא

 לגביההשלכות של התערבות המשטרה , דרש מהקרבןיהמעורבות שת, ה החקירתהליך, למשטרה

ולצמצם את , מחד ,נטיותוובצורה זו ניתן יהיה להגדיל את מספר הפניות הרל. החשוד וכדומה

שוטרי השטח של מודעות הלצד זה רצוי להגביר את , כמובן. מאידך, תומיותרהמספר הפניות 

 את הפונים במקרים שונים שאליהם ניתן להפנותטיפוליים ם לגורמי) ממדור הנוער ומחוצה לו(

 .בהם הליכים פליליים אינם נחוצים או אינם מספיקים
 

 המאפשר איתור תיק על ,לא נמצא בסיס מידע שיטתי שנבדקו המשטרה בתחנות: מערכת מידע 

כמוצע  ).עובד נוער או חוקר ילדים(קר אותו והחעל פי גילו או על פי , שם הקטין הקרבן פי
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חשוב שכל יחידת נוער בארץ תקפיד על פתיחת כרטיס מעקב , 03.300.210' ק מס"בהנחיית מח

ידי -במידת האפשר על פי מודל רישום אחיד שיעוצב על, שבטיפולה קרבן  שהואקטין לכל קטין

קיומו של מנגנון תיעוד  .תוך התייעצות עם קציני הנוער בשטח, קציני מדור הנוער במטה הארצי

, יד בכל תחנה יאפשר הבניית תהליך מעקב שיסייע מבחינה ארגונית ליחידת הנוער התחנתיתאח

בסיס מידע מנגנון זה יאפשר את יצירתו של . והן באיתור ילדים בסיכון הן באיתור תיקי החקירה

 . הן לצורך למידה מהניסיון המצטבר והן לצורכי מחקר,משטרתי שיטתי על קטינים קרבנות

דבר שהיא , נתונים על היקף התופעה ומאפייניההוכל המשטרה לתרום לאיסוף  תוזבצורה כ

 .מתקשה לעשות היום
  

 
  



  1

   מבוא.1
  

הן (הוא חלק ממחקר מקיף הבוחן את הטיפול המשטרתי בקטינים ובבני נוער בתחומים שונים זה דוח 

ת שקרבנותיהן עברוהטיפול המשטרתי בבחינת בהדוח עוסק ). כחשודים בעברות והן כקרבנות עברה

הסטטיסטיקה . מעברות כמו גניבות ואלימות, ככל אדם, קטינים עשויים להיפגע. 1קטינים

משום , המשטרתית אינה מאפשרת להצביע במדויק על מספר העברות כלפי קטינים שנחקרו במשטרה

  .שברישום האירוע במשטרה אין התייחסות למאפייני הקרבן

  

עברות מין כלפי , עברות של תקיפת קטינים: ברות כלפי קטיניםשהוגדרו כע, ישנן עברות ספציפיות

עברות אלה נתפסות כעברות הדורשות טיפול רגיש . קטינים ופגיעות בקטינים במסגרת המשפחה

, של עברות כנגד ילדים בתוך המשפחה) תיקים( מקרים 1,507 נחקרו במשטרה 1998בשנת . במיוחד

 מקרים של 4,781נחקרו , כן-כמו.  עברות מין291-עללות ו מקרי הת205,  מקרי תקיפה1,011מתוכם 

 מקרים של התעללות 314,  מקרי תקיפת קטינים2,599מתוכם , עברות כנגד ילדים מחוץ למשפחה

רק , כמובן, מדובר). על פי נתוני משטרת ישראל, 1999, בן אריה וציונית( עברות מין 1,868-ו, בקטין

  . גדול יותר, ויש להניח שמספר הפגיעות בפועל, המשטרהבפגיעות שנחשפו ושהגיעו לידיעת 

  

  סוגיות העולות מהספרות המחקרית. 2
  

מדובר בעברות שיש . מספר סוגיות עולות מהספרות הישראלית והעולמית בקשר לעברות נגד קטינים

במדינות שונות ננקטים , בשל כך. קושי לגלותן ושקרבנותיהן נוטים להסתירן מהרשויות המטפלות

על אנשי , הן באמצעות חובת דיווח המוטלת על האחראים לקטינים, אמצעים לעודד דיווח על העברות

והן באמצעות דאגה לתנאים שיעודדו , )חובת דיווח כזו קיימת בישראל(מקצוע או על כלל האזרחים 

  .(U.S. Department of Justice, 1998)קרבנות ובני משפחותיהם להתלונן 

  

ההנחה ,  במקרים אלה.רה בחקירת העברה ובהתייחסות לקרבנות במסגרת החקירהסוגיה נוספת קשו

 (,Morgan, 1992; Smithולכן הוא זקוק להגנה מיוחדת , ההליך הפלילי יכול לגרום נזק לקטיןהיא ש
, במקומות שונים בעולם מוקדשת מחשבה ונעשים מאמצים להקל על הקרבן בתהליך החקירה. 1992)

המאמצים הללו נעשים בשלבים השונים של . בעקבות ההליכים הפליליים,  בוולצמצם את הפגיעה

יידוע הילד , חקירת הילד באווירה שתצמצם את הפגיעה בו, הקלת הגשת התלונה: ההליכים הפליליים

עורכי דין או , מתנדבים, באמצעות איש קשר, ומשפחתו בדבר ההליכים הננקטים לאורך כל התהליך

 (.Stroud, 2000; U.Sויידוע והפניה לשירותי טיפול וסיוע בקהילה, מידעלפחות באמצעות דפי 
(Department of Justice, 1998 . החוקרים השונים בתחום זה מדגישים את התפקיד המיוחד שיש

למשטרה במקרים אלה ואת הצורך להכשיר את השוטרים ולפתח אצלם רגישות למצבם המיוחד של 

                                                 
ויש " קרבנות עברה" יש המעדיפים את המונח ,וסקים בתחום  בקרב אנשי שטח ואנשי אקדמיה הע1

כנס יבדוח שלהלן נשתמש בשני המונחים הללו ללא הבחנה ובלי לה". נפגעי עברה"המעדיפים את המונח 
  . להשלכות האידאולוגיות של השימוש בכל אחד מהם
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קבועים לטיפול בקרבנות ודרכים לשיתוף פעולה עם שירותים בקהילה כמו גם לפתח נהלים , הקרבנות

 .המופקדים על הטיפול בקרבנות
  

שלגביהן אין הסכמה על מידת , ידי הוריהם-פגיעות בקטינים עלסוגיה אחרת מתייחסת בעיקר ל

התערבות חוקית בניסיונות לשקם את על מידת הפגיעה של בהן במסגרת המערכת הפלילית והטיפול 

ישנה התייחסות גם למתח המובנה במערך הקשרים בין הגורמים הפליליים ). 1994, רונן(משפחה ה

  .(Fargason et al., 1994; Ralston, 1998)לבין גורמי הרווחה המעורבים בטיפול במקרים אלה 

  

 המסגרת המשפטית והגורמים -המצב בישראל . 3
  המעורבים בחקירת העברות

  

  נים קרבנות חקיקה להגנה על קטי3.1
המצריכות  שנפלו קרבן לעברות 14חקיקה שמטרתה להגן על ילדים עד גיל קיימת במדינת ישראל 

נוסחו הנחיות פנימיות במשטרה המעידות על מודעות לצורך ,  בהסתמך על חקיקה זו.טיפול רגיש

  .במקרים כאלהבטיפול מיוחד 

   

העברות המתבצעות בקטינים ואשר התבוננות בחקיקה הקיימת היום בישראל מאפשרת לחלק את 

  : טיפול רגיש לארבעה סוגיםדורשות

  עברת מין בתוך המשפחה  .1

  עברת מין מחוץ למשפחה  .2

  ידי הורה -הזנחה והתעללות על, חבלה של ממש, עברות של חבלה חמורה .3

  ידי אחראי שאינו הורה-הזנחה והתעללות על, חבלה של ממש, עברות של חבלה חמורה .4

  

בעברות ו, 14כאשר מדובר בילדים שטרם מלאו להם ,  קיים בעת ביצוע המחקרעל פי החוק שהיה

רות המבחן לנוער במשרד הרווחה י מש2ידי חוקר ילדים-עלהילד יחקר י, הראשוניםמשלושה הסוגים 

קרבן לעברות כאלה שהוא עובדי נוער במשטרה יכולים לחקור קטין ש, מכאן).  יוסבר בהמשךותפקיד(

 במקרה של פגיעה בקטין במסגרת 3.הרביעי אם התבצעה עברה מהסוג וא, 14ו רק אם כבר מלאו ל

קטין קרבן . משפחתו יש לערב פקיד סעד לחוק נוער מהשירות לילד ולנוער במשרד העבודה והרווחה

בחוות קיבלה את אישורו מילאה המשטרה את חובת ההיוועצות שלה עם פקיד סעד ולא ייחקר בטרם 

  ).1 החקיקה בהמשך וכן לוח  פירוטורא(הדעת שלו 

  

                                                 
 ,)הגנת ילדים( דיני ראיות  לחוק לתיקון6' הוסב באופן רשמי בחקיקה בתיקון מס" חוקר ילדים"  הכינוי 2

  ".חוקר נוער"בנוסח הקודם של החוק נהג הכינוי . 1999שאושר בדצמבר 
 התיקון .1.7.2000- ונכנס לתוקף ב, )הגנת ילדים( לחוק לתיקון דיני ראיות 6'  התקבל תיקון מס9.12.1999-ב  3

ידי אחראי - תבצעה עלעברת אלימות השמרחיב  את החובה לחקירה באמצעות חוקר ילדים גם למקרים 
  .  היה עדיין בתוקף המחקר החוק הקודםתבתקופ, יחד עם זאת. שאיננו הורה
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-החקיקה הישראלית מתייחסת באופן ייחודי הן לעברות שבעטיין נפגע קטין במסגרת משפחתו או על

). כעדים או כחשודים, כקרבנות(והן לעברות מין שבהן היו מעורבים קטינים ,  עליואחראיהידי 

החקיקה איננה . ע מעברות אלה שנפג14מטרתה של חקיקה זו היא לספק הגנה מיוחדת לקטין עד גיל 

שהיו קרבנות ) בכל גיל(לקטינים ו ,4 בעברות שכאלו14מספקת הגנה מיוחדת לקטינים מעל לגיל 

הוחלט במשטרה שהעברות , קרבנותשהם קטינים  לעעל מנת להגביר את ההגנה . לעברות אחרות

גם אם ברוב , דות הנוער שלהידי יחי-חקרו עליי) פגיעה בקטין במסגרת משפחתו ועברות מין(הנידונות 

  . אלא של בגירים, מדובר בעבריינות של קטיניםיןהמקרים א

  

) 1989משנת ( לחוק העונשין 26תיקון ,  היינו, לנושאתנטיוו הרליתקוחמסגרת הלהלן נפרט את ה

הסעיפים המחייבים הן נדגיש במיוחד את ). 1955-ו"תשט) (הגנת ילדים(והחוק לתיקון דיני הראיות 

  . המשטרה והן את גורמי הרווחה שעובדים בשיתוף פעולה עמהאת 

  

   עברות המתבצעות בקטינים בתוך המשפחה3.1.1
העוסק בפגיעה בקטינים , 1' התווסף לחוק זה פרק ו1989 לחוק העונשין משנת 26במסגרת תיקון 

 שיפורט להלןכפי , סדר לדיווח על התעללות בקטינים ובחסרי ישעקובע ֶה' ד368 עיףס. ובחסרי ישע

  . )1תרשים (

  

  )נכון לתקופת המחקר, לפני תיקון החוק האחרון(הטיפול בקטינים קרבנות עברה : 1תרשים 

 14-קרבן בן פחות מ/עד
בעברות מוסר או בפגיעה 

  בידי הוריו

  קרבן בנסיבות אחרות/עד  

      
חקירת הקרבן בידי עובד    :הדיווח הגיע ל

  )משטרה(נוער 
        
די סעד פקי

  לחוק הנוער
  חובת 
  דיווח

 –משטרה 
  יחידות נוער

חקירת החשודים בפגיעה  
בילדים בידי עובדי נוער 

  )משטרה(
         
חקירת הקטין בידי    

שירות (חוקר ילדים 
  )המבחן לנוער

/ סגירת תיק 
  תביעה-אי

הגשת כתב  
אישום נגד 
  הפוגע

           
אפשרות פנייה לוועדת 

בצל "טיפול המשך . פטור
 אין דיווח –" החוק

  למשטרה

        

          
חובת התייעצות עם פקיד  

סעד בנושא פתיחת תיק 
  חקירה וניהול חקירה

המשך טיפול בשירותים  
  חברתיים

 

                                                 
 לגבות עדות מתלונן בשל עברת מין שלא בפני הנאשם ד  מלבד האפשרות הקיימת לגבי קטינים ובגירים כאח4

  )].ב2' ס (1995-ה"התשנ, )2' תיקון מס) (חקירת עדים(החוק לתיקון סדרי הדין [
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החלה על כל אדם אשר יש לו יסוד סביר להניח כי נעברה עברה , קובע חובת דיווח כללית) א(ק "ס

חובת דיווח זו היא הרחבה של חובת הרופאים מתחילת ). הורה בדרך כלל(ו ידי האחראי ל-בקטין על

) ג (ק" וס)ב(ק "ס. עשות לפקיד סעד לחוק הנוער או למשטרהיהדיווח צריך לה. שנות השבעים

ובשל המגעים הקרובים שהם  אשר מתוקף תפקידם ,קבוצת אנשיםשל מסדירים את חובת הדיווח 

קיים סיכוי שידעו פרטים אשר נחשפים למידע רגיש יותר ו, מנהלים עם האוכלוסייה המדוברת

בריאות , הרפואה, הרווחה, בעלי תפקידים בתחום החינוך: אלו הםו ,העשויים להוביל אל העבריין

 שבהם שוהים קטינים או חסרי במוסדות אחריםפנימיות וב, וכן אנשי צוות במעונות, המשטרהוהנפש 

 המרביהעונש חומרת את זאת ניתן ללמוד מ.  חובה מוגברתיאה חובתם של אנשים אלו. ישע אחרים

 של שלושה חודשי מאסר לעובר על מרבי לעומת עונש , הצפוי לעובר על הוראה זו,)שישה חודשי מאסר(

אותה חובה מוגברת חלה גם על אחראי על הקטין שיש לו יסוד סביר להניח כי ). א(ק "הוראת ס

  .אחראי אחר על הקטין עבר בו עברה

  

 אשר אינו מחייב דיווח על פשעים ,המשפט הפליליהנורמה של חריגה על רקע היא חובת דיווח זו 

 פעמים שכן, לחובת הדיווח חשיבות מעשית והצהרתית. אלא רק חובה למנוע פשע עתידי, שבוצעו

י  בין הרצון להגן על הקטין ובין רגשי מחויבות כלפ מתלבטיםשכנים וא קרובים ,רבות בני משפחה

בקרב אנשי מקצוע קיימת לעתים דילמה בין הרצון להגן על הקטין לבין חובת הסודיות גם . הפוגע

- חקיקת חובת הדיווח באה לפתור התלבטויות אלה ולהעביר מסר חד. בה הם מחויבים על פי חוקש

חובת הדיווח גוברת על חובת ועל כך ש, משמעי בדבר ההתנהגות הנכונה והראויה בעיני המחוקק

עברות ,  עברות אלימות:מפרט את העברות הנכללות בחובת הדיווח) ח(ק "ס .חוקבודיות הקבועה הס

  .הזנחה ונטישה, מין

  

 למשטרה בצירוף המלצותיו  את הדיווחעליו להעביר,  לפקיד סעדהדווחעברה  אם ה,)ו(ק "על פי ס

הוא , ם בטיפול במשפחהאם הוא סבור שדיווח למשטרה יפגו. לפעול או להימנע מלפעול בקשר לדיווח

וזו רשאית לאשר לו לא לדווח , בה יושב גם נציג המשטרהש, ועדת פטורורשאי להביא את המקרה ל

המשטרה לא . פקיד סעדהעבירו לעליה ל, אם המידע הגיע ישירות למשטרה, לפי סעיף זה. על המקרה

אין בפעולה . ת דיחויאלא אם כן נדרשת פעולה שאינה סובל, תפעל לפני התייעצות עם פקיד סעד

  )]. ז(ק "ס[כדי לשלול את חובת העברת המידע לפקיד סעד והתייעצות עמו לאחר מכן ,  כאמור,מיידית

  

 בשעה שפקיד הסעד יאסוף את המידע הדרוש לשם המשך הטיפול בקטין  תחקור את האירועהמשטרה

בו שר עם המוסד החינוכי לעתים קרובות המשטרה חייבת להיות בקש,  איסוף מידעצורךל. ובמשפחתו

הן לשם קבלת עדויות והן לשם חקירת הקטין או ביצוע בדיקה רפואית ללא ידיעת , נמצא הקטין

  . הוריו

  

 המדווחים ,מאז חקיקת התיקון לחוק עלה באופן משמעותי מספר המקרים של חשד לפגיעה בקטינים

המשפחה יכולים להגיע לידיעת דיווחים על פגיעה בקטין במסגרת , כאמור. לפקידי סעד ולמשטרה

במערכות . מוסדות חינוך ושירותי בריאות,  שכנים,כגון בני משפחה, המשטרה גם ממקורות נוספים

  .  ואת דרכי הדיווח,יש לדווח על חשדותבהם נהלים המפרטים את המקרים יש  החינוך והבריאות
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  כעד או כחשוד,  עברות מין שבהן מעורב קטין כקרבן3.1.2
 או שהוא עצמו חשוד , או בנוכחותו, קרבן לעברה שנעשתה בגופווא ה14שקטין מתחת לגיל במקרה 

הגנת ( קיימת הגנה מיוחדת המתבססת בעיקרה על החוק לתיקון דיני הראיות ,בביצוע עברה מסוג זה

 הורחבה תחולת החוק על עברות ,1991על פי תיקון משנת .  עברות מיןעלחל ה ,1955-ו"תשט, )ילדים

  .  התעללות והזנחה, חבלה של ממש,   חבלה חמורה:רות של הורה כלפי ילדואח

  

בתיאום עם ו  ,ידי שוטר-ולא על" חוקר ילדים"ידי -חקר עליהקטין י, על פי החוק לתיקון דיני הראיות

 ) לחוק5 עיףס(אדם אחר בחקירה נדרש לנוכחות של אישורו של חוקר הילדים . פקיד סעד לחוק הנוער

כגון השתתפות במסדר זיהוי או בדיקה רפואית , ו של קטין בפעולה הנחוצה לצורך החקירהנוכחותול

ולהעיד , משפט-עדותו של ילד בביתאת חוקר הילדים מוסמך להתיר או לאסור ).  לחוק7 עיףס(

,  ילד שהיה קרבן או עד לעברה נגד המוסרלדוכן העדיםלא ניתן להעלות . תוואסר על עדאם  מובמקו

אם חוקר הילדים אישר . ]לחוק) א (2 עיףס[אלא ברשות חוקר ילדים , בלים כראיה את עדותוואין מק

חוקר הילדים , עורך דינו, הנאשם, התובע:  בלבדלההעדות תתקיים בנוכחות האנשים הא, לילד להעיד

הדעת -הוענק שיקול, אם כן, על פי החוק. ]לחוק) ב (2 עיףס[ומי שבית המשפט הרשה את נוכחותו 

  .בלעדי בעניין העדת הקטין לחוקר הילדים ולא לבית המשפטה

  

 וכן זיכרון דברים או דין וחשבון בדבר ,ידי חוקר ילדים-עדות בעברה נגד המוסר שנגבתה ונרשמה על

 עיףס(ידי בית המשפט - כשרים להתקבל כראיה על,ידו בשעת החקירה או לאחריה-חקירה שנרשמו על

 הם בגדר , וזיכרון דברים,דין וחשבון, ידי חוקר ילדים-שנרשמה עללמרות שעדות כתובה ).  לחוק9

 לחוק לא יורשע אדם על סמך 11 עיףלפי ס, עם זאת. החוק הנידון הפך אותם לקבילים, עדות שמיעה

  .  בראיה אחרתנסתייעהאלא אם , 9 עיףלפי סהקבילה ראיה 

  

חוקר יקליט , )1990תיקון משנת  (1956-ז"תשט, )הגנת ילדים( לתיקון דיני הראיות 4על פי תקנה 

. אלא אם כן החליט שלא לעשות כן מטעמים מיוחדים שעליו לפרט בכתב, חקירתו של ילדאת ילדים 

-כנס לתוקף בונ ,1999התקבל בדצמבר ש, )הגנת ילדים( לחוק תיקון דיני ראיות 6 פרתיקון מסלפי 

 לאפשר לבית במטרה ,אוימצעות וידל חוקר ילדים לתעד את חקירת הילד באש תוחובמ, 1.7.2000

  .ילדהאמצעי מהודעתו של -המשפט להתרשם באופן כמעט בלתי

  

יתה קיימת עד כה בין החובה להגן על יבפסיקה ובספרות המקצועית ניתן למצוא ביטוי להתלבטות שה

להעמידו , המשפט-ידי מניעת העדתו בהליך המשפטי לבין הצורך לשמוע את הקטין בבית-הקטין על

נטייתם של חוקרי הילדים היא . ובכך לאפשר לשופט להתרשם ממנו התרשמות ישירה, חקירה נגדיתל

 החשש לגרימת סיבה אחת היא. משתי סיבות מרכזיות, המשפט-אכן למנוע את העדתו של הילד בבית

-ת בביתוהעדבשל חשיפתו בזמן , המעורער ממילא בעקבות החוויה שעבר, נזק למצבו הנפשי של הילד

 לדעת חוקרי .של הסניגור, ולעתים גם תוקפנית, שפט הן לנאשם והן לחקירה נגדית אינטנסיביתהמ

מצדיקה בעיניהם את סיבה זו  ו,להחמיר את מצבו הנפשי של הילדעלולה החקירה הנגדית , הילדים

שהמשפט יכול להתקיים זמן רב לאחר האירוע עובדה סיבה נוספת קשורה ב. ההימנעות מהעדתו

משפט לאחר זמן כה רב -ומתן עדות בפני בית, בשל התארכות החקירה, ) ולעתים אף שניםחודשים(

  . יכול לפגוע בילד ולעורר אצלו כאבים ישנים
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, ובעזרת אמצעי התקשורת, בעקבות פעולות נרחבות של חוקרי הילדים עצמם ושל ארגונים שונים

י המשטרה על עברות מין שבוצעו בהם  המסר שילדים המתלוננים בפנ, מזה מספר שנים,מועבר לציבור

גורמים טיפוליים . וצג באמצעות חוקר ילדיםתאלא שעדותם , לא יחויבו בהכרח להעיד בבית המשפט

ידי הילדים ובני משפחותיהם -מעריכים שזוהי אחת הסיבות לעלייה המשמעותית בחשיפת העברות על

  . בשנים האחרונות

  

בהתאם לסוג העברה ולגיל הקטין , ם החוקר את הקטין הנפגעחובת דיווח לפקיד סעד והגור  : 1לוח 
  )סיכום החקיקה(

  סוג העברה 
 גיל הקטין

  הנפגע

  חובת דיווח
  לפקיד סעד

חלקת מ(
  )הרווחה

  ייד-לחקר עיי
  חוקר ילדים

 חלקתמ(
  )הרווחה

  חקר יי
   ייד-לע

  עובד נוער
  )משטרה(

    +  +  14גיל מתחת ל  עברת מין בתוך המשפחה
  +    +   14 ל גימעל  

    +     14 ללגימתחת   עברת מין מחוץ למשפחה
  +       14 לגימעל   

    +  +  14 ללגימתחת   ידי הורה-עברת אלימות על
  +    +   14 לגימעל   

  ידי אחראי -עברת אלימות על
   *שאינו הורה

  14מתחת לגיל 
  14מעל גיל 

+  
+  

  +  
+  

 )הגנת ילדים( לחוק לתיקון דיני ראיות 6' מסבתיקון . יחס לחוק שהיה בתוקף בעת עריכת המחקרי מתהלוח  *
  .ידי חוקר ילדים גם על מקרים אלה-חובה לחקירה עלה מוחלת 1999מדצמבר 

  

  הנחיות מחלקת חקירות ותביעות 3.2
שאליה כפוף מדור , )ק"מח (להנחיות משטרתיות של מחלקת חקירות ותביעותתורגמה החקיקה 

"  האחראים עליהםידי-על אלימות שמבוצעות נגד קטינים הטיפול המשטרתי בעברות"בהנחיה . הנוער

משטרה לצורך הביטוי למודעות , בראש ובראשונה, ניתן למצוא) 1997 מיולי 03.300.210' הנחיה מס(

  : בנפגעי עברות קטיניםרגיש ל ופיטב

הן עברות , במסגרת המשפחה או בידי האחראים על הקטין, עברות אלימות נגד קטינים"

, ורשות מעורבות משטרתית ייחודית הן בתחום אכיפת החוק בטיפול בעברהחמורות הד

-קיימת חובת מהירות וזהירות בחקירת עברות אלה על. והן בסיוע להגנה על שלום הקטין

  ." מנת למנוע פגיעה נוספת בקטין

  

הנחיה זו מפרטת כיצד יש לנהוג כאשר מתקבלת הודעה בגין עברה נגד קטין במסגרת , בהמשך

מפורטות הדרכים , בנוסף. וכיצד יש לנהל את הקשר עם פקיד הסעד, חתו או בידי אחראי אחרמשפ

  כאשר הקרבן הוא מתחת לגיל , חוקר הילדיםלפקיד הסעד ול, ל הקשר המשולש בין המשטרהוהילנ

  :להבנקודות הא, למשל,  כפי שניתן לראות,14

דע פקיד ויתו, במקרים דחופים. סעדיש לזמן את חוקר הילדים רק לאחר היוועצות עם פקיד ה" 

  ."הסעד במקביל או לאחר הזמנת חוקר הילדים

  ."  פקיד הסעדידי-לההודעה לחוקר הילדים תכלול את כל הפרטים שנמסרו למשטרה ע" 
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יתאם חוקר הילדים את מקום עריכת החקירה ומועדה עם פקיד הסעד או עם הגורם , ככלל" 

  )."  מים במערכת החינוךגור: הלדוגמ(שדיווח על החשד לעברה 

  

ק "רוט לגבי הקשר המתבקש בין המשטרה לבין חוקרי הילדים ניתן למצוא בהנחיית מחייתר פ

שנכתבה בעקבות סיכום בין , )1996 ממאי 03.300.48מספר " (חקירת ילדים בעברות נגד המוסר"

, ת מן המשטרה מפורטות הפעולות המתבקשובהנחיה זו. משטרת ישראל לבין שירות המבחן לנוער

 ואלו , המשפט-דיון בביתלפעולות חוקר הילדים ול, אום עם חוקר הילדיםיבעיקר אלו הקשורות לת

  : בהןהמרכזיות

יפעל באמצעות הממונה על , נודע לאיש משטרה לראשונה על מעורבות ילד בעברה נגד המוסר" 

  ." חוקר ילדיםידי-להחקירה לתיאום חקירת הילד ע

ימסור לו , יפנה טלפונית לרכז החקירות בשירות המבחן לנוער] במשטרה[הממונה על החקירה " 

רכז . וכן יקבע את דחיפות חקירתו, רוע הידועים לו ואת מקום הימצאות הילדיאת פרטי הא

  ."רועיימנה חוקר ילדים לטיפול בא] בשירות המבחן לנוער[החקירות 

ן לנוער ויימצאו בכל עת במשרד ידי שירות המבח-פרטי הרכזים לחקירות ילדים יימסרו על" 

  ]." של המשטרה[במשרד יחידת הנוער ובמוקד המרחבי , החקירות

חומרת העברה ומידת ) 1(: בקביעת דחיפות החקירה יתחשב איש המשטרה בגורמים הבאים" 

בצורך ) 3(; )עד או חשוד, קרבן(במעמד הילד ) 2(; הפגיעה בילד והצורך לתת לו טיפול רפואי מיידי

במקרים דחופים ניתן . וכן לאיסוף ראיות, פעולות חקירה דחופות לאיתור חשוד או מעצרולבצע 

 ."או להשאיר הודעה במשיבון, בשבתות ובחגים, להתקשר לרכז גם בשעות הלילה
 ".איש המשטרה ינחה את חוקר הילדים בדבר השאלות והעובדות הטעונות בירור וחקירה" 
, כן את חוקר הילדים בדבר הפעולות הנחוצות לחקירהאיש המשטרה הממונה על החקירה יעד" 

כל הפעולות האלה תיעשנה באישור . הצבעה ועוד, שחזור, הויימסדר ז, לרבות בדיקה רפואית

 ." וכן בהתאם להוראותיו באשר ליכולת הילד להשתתף בפעולות אלה, חוקר הילדים ובהשתתפותו
, העתק מהקלטת, ורית של החקירה הקלטת המק-עם קבלת חומר החקירה מחוקר הילדים " 

 יבדוק החוקר הממונה על החקירה את החומר ובמידת - כתובה ותמלול הקלטת דעת-וותח

 ינחה השוטר את -אם נחוצה השלמת חקירה או בירור נוסף של פרטים . האפשר יאזין לקלטת

 ."  חוקר הילדים בדבר ההשלמה הנחוצה
  

לא (נוער בני ההנחיות הקיימות הנוגעות לאת דור הנוער היועץ המשפטי של מבחן  ,1999במהלך שנת 

ההנחיות  נוסח הסופי שלה. ןתוובמידת הצורך גם עדכן א, )קרבנותשהם רק בתחום הטיפול בקטינים 

ידי קציני הנוער המרחביים - ליחידות הנוער התחנתיות כאשר יסתיים תהליך בדיקתן עלץהחדשות יופ

  .ם אחרים במשטרה שההנחיות נוגעות להםידי גורמים בכירי-והמחוזיים ועל

  

משטרת ( 03.300.13' ק מס"הנחיית מח: יש לציין הנחיה נוספת השייכת למדור נפגעי עברות, לסיום

ראש מחלקת הפיצה  1999באוקטובר ". ת על עברות מין/הטיפול המשטרתי במתלונן") 1999, ישראל

חסות יהתיכוללת הנחיה זו . 1985שנת ההנחיה מנוסח חליף את מש, חקירות ותביעות נוסח חדש

  . לאוכלוסייה הבגירה היא מתייחסתרובלאם כי , לאפשרות של מתלונן קטין
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   נתונים על חקירות ילדים3.2.3
מספר הנחקרים אינו זהה למספר .  קטינים בחקירות ילדים3,930הכל -סךב נחקרו 1998בשנת 

 43.5%, מתוכם .כול להיחקר יותר מילד אחדמכיוון שלגבי כל תיק י, )כפי שהוצג במבוא(התיקים 

 כעדים או כחשודים 14.7%-ו , כקרבנות להתעללות במשפחה41.8% ,נחקרו כקרבנות של עברות מין

להעיד שנחקרו בידי חוקרי ילדים קטינים הקרבנות מה 15.1%-להותר , באותה שנה. בעברות מין

מתוך , הותר להשתתף במסדר זיהוי 20.8%-ול , הותר לעבור בדיקה רפואית10.3%-ל ,משפט-בבית

המועצה הלאומית לשלום : מתוך, נתוני שירות המבחן לנוער(כלל החקירות שבהן היה צורך בכך 

עלה  1999בשנת , האחראית הארצית לחקירות ילדיםעל פי נתונים שהועברו אלינו מידי ). 1999, הילד

  .5,036-מספר הילדים שנחקרו בחקירות ילדים ל

  

   הפרקטיקה: רת הקטין הנפגעחקי  3.3
   חקירה בידי חוקרי ילדים3.3.1
 מידע על לקבל גופים שאמורים קרבן לעברה נחשף למספר  שהיהקטין, וכנגזר מהחקיקה, כאמור

בהתאם לנסיבות , החשודים בעברה ועודעל , אופי העברה שנעשתה בועל , מצבו הגופני והנפשי

החקירה , כאמור.  אלא גם לתהליך הטיפולי,המשפטיחשובה לא רק לתהליך המידע קבלת . המקרה

משרד (רות המבחן לנוער יידי חוקר ילדים במסגרת ש-לצורך ההליך המשפטי יכולה להתבצע על

, ידי חוקר ילדים-במקרים שהילד נחקר על). 1לוח (ידי עובד נוער במשטרה -או על) רווחההעבודה וה

רוע ועליו לקבל מהנפגע פרטים ישוטר לזירת האזעק אם הואלא , ה משטראישידי -הוא לא יתושאל על

  . אודות החשודעל ראשוניים 

  

חוקרי מינה שר המשפטים בעלי מקצוע שונים משירותים שונים לתפקידים של  1955-1984השנים בין 

 ומאז חוקרי הילדים הם ,רות המבחן לנוערי באמצע שנות השמונים הועברה פונקציה זו לש.ילדים

 ואילך החל תהליך הדרגתי של הפיכת 1990משנת . עלי הכשרה בעבודה סוציאליתקציני מבחן ב

של או ,  בעוברי חוקשניסיונם הקודם היה בטיפול ,קציני מבחן של בלעדיה םחקירת הילדים לעיסוק

גם . תפקיד זהכדי לשמש בבמיוחד המבחן לנוער ידי שירות - שהתקבלו על,עובדים סוציאליים

חוקרי הילדים משתמשים בכלי שנבנה , יוםוכ , עם השניםהלדים התפתח חקירת היה שלטכניקה

איון ימסלול רבאיון מוגדרת ואף יטכניקת רב ,)1998, משרד העבודה והרווחה(במיוחד למטרה זו 

ושאלות , אמירת האמת-מסלול זה כולל בדיקה שהילד מבחין בין אמירת האמת לאי. מותווה מראש

, 1991מאז שנת . אשוני עם הילד ולאימון הילד לתפקידו כעדפתיחה המכוונות ליצירת קשר ר

, כך.  מדויק ככל הניתןִתכתּוב וההקלטות עוברות ,מוקלטות החקירות ברוב המכריע של המקרים

 הכולל את כל האינטראקציה בין החוקר ,ידי חוקר ילדים מהווה חומר גולמי ומלא-חקירתו של ילד על

  .רוע שבגללו מתבצעת החקירהידות באולא רק את השאלות המתמק, לנחקר

  

  נוערבני  המוסמכים לעבוד עם  משטרה הכשרת חוקרי3.3.2
רק לאחר שעברו הכשרה  .ם בהכשרתיםחוקרם בראש ובראשונה  נוער הניקציי נוער או עובד

במהלך ההסמכה החוקר נחשף להיבטים . בתחום הנוערבת שבועיים הסמכה הם עוברים , בחקירות

, סדנה בת יום או יומיים העוסקת בדיבוב ילדיםההסמכה כוללת גם , קירת קטיניםהחוקיים של ח

ניתנת  ההרּכבתוך הֶע. מעברה האחראית הארצית לחקירות ילדים או איש מקצוע אחר מטעמהש
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שונים המתייחסים לטיפול המשטרתי בקטין שהנו נפגע עברה פריטים  ההסמכה מצויים כילחני

 בפקודה עוסק בחקירת 11 סעיף - 1996מדצמבר , 14.01.05ר "ודת מטאקפ): ב1998, משטרת ישראל(

הנחיות של מחלקת חקירות ותביעות ; קטינים בעברות נגד המוסר ובעברות אלימות במשפחה

כגון , פסקי דין; 1960 –) טיפול והשגחה(כגון חוק הנוער , חוקים וחיקוקים שונים; )לעילכמפורט (

המשפט המחוזי בעברות של תקיפת קטין חסר ישע והתעללות בקטין ערעור של פלוני שהורשע בבית 

  ."חקירת ילדים בעברות נגד המוסר"כגון התקציר , מאמרים ותקצירים מקצועיים; חסר ישע

  

   הפרקטיקה הנהוגה ביחידות הנוער בארץ3.3.3
ם  קיי,גדולות ובכמה מן הבינוניותתחנות ה בדרך כלל ב,במספר תחנות בארץבמשרדי הנוער 

אחד מתחומי ,  הנידוניםהמקריםבגלל אופי . שהנו עובד נוער לכל דבר" רכז חסרי ישע/חוקר"

גורמים טיפוליים עם חוקרי ילדים ועם , האחריות של הרכז הוא להיות בקשר שוטף עם פקידי סעד

  .הטיפול בתיקים הללו מתחלק בין חוקרי המשרד, בתחנות שבהן אין רכז כזה. אחרים

  

 קרבן, חשוד,  מתלונן: על עובד הנוער לחקור את המעורבים באירוע,ה המשטרתיתבמסגרת החקיר

פעולה זו נקראת ). במקרים שבהם החוק מאפשר זאתקטינים (בגירים או קטינים בין אם אלה  ,דֵעו

בין יתר המסמכים מתויקת הודעת ו, תהליך החקירה מתועד בתיק". תשאול"גה המשטרתית עב

ידי -הודעת הקטין נרשמת בכתב ידו של החוקר שתשאל אותו ונחתמת על. הקטין שנגבתה במשטרה

לקבל תמונה מלאה בטופס זה אין אפשרות , הקלטת של חקירת חוקר הילדיםלשכתוב בניגוד . הקטין

לעתים משובצות בו ש, שנרשםכפי אלא רק את הנוסח הסופי ,  האינטראקציה בין החוקר לנחקרעל

  .שאלות החוקר
  

 בתהליכי  ברמת המטה קציני מדור הנוער יש להוסיף את מעורבותתית בתחוםעשייה המשטרל

ראש מדור הנוער מעורבת , בנוסף. המיועדים לשפר את הליכי הטיפול בקטינים קרבנות, חקיקה

והקמת מרכזים לחקירה ואבחון של " פרויקט ליווי קטינים קרבנות"כגון הרחבת , ביוזמות אחרות

  ).ט בהמשךראו פירו(קטינים קרבנות 

  

 מטרות המחקר ושיטת איסוף הנתונים. 4
  

בהם יש צורך בעיצוב נהלים ובמתן הכשרה בעבודת המשטרה שלזהות מוקדים נועד  מחקרה

 או לחזק שותפויות  שותפויותליצורשאיתם יש צורך מחוץ למשטרה ולזהות את הגורמים , לשוטרים

הקטינים  ת לטיפול המשטרתי באוכלוסיי בסיס לגיבוש מדיניות ייחודיתאלה יספקוכל . קיימות

  .קרבנות עברות

  

המתבססת על ניתוח תיקי חקירה משטרתיים ועל , שיטת המחקר שנבחרה היא שיטת מחקר איכותית

ניתוח (נבחרה שיטה איכותית ולא כמותית . ראיונות עם שוטרים המטפלים בתיקי חקירה מסוג זה

  : משלוש  סיבות) סטטיסטי של נתונים ממספר רב של תיקי חקירה

לבנות מדגם סטטיסטי , תיקי חקירה מהסוג המבוקש) בעזרת מחשב(מפאת הקושי לאתר מראש  .1

 ; ולאתר את התיקים השונים בתחנת המשטרה
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המקשה על איסוף נתונים , וחוסר המחשוב של הנתונים, אחיד של התיקים-בשל המבנה הבלתי .2

 ;    מסודר ומהיר
ובשל מגבלות הזמן והתקציב , יות שנדרש להתייחס אליהןמכיוון שלא היה ברור מה הסוג .3

, הוחלט להתייחס למחקר כאל מחקר גישוש, במסגרת המחקר הכולל, שהוקצו לתחום זה

שיטת מחקר . שמטרתו להעלות ולאתר סוגיות הדורשות את התייחסות הגורמים המעורבים

  .איכותית מקובלת במחקרים שזו מטרתם

  

עובדת נוער המתמחה במסגרתו רואיינה אשר , מקדים בתחנה אחתנערך מחקר , בשלב הראשון

 הקשיים הכלליים בטיפול מדבריה ניתן היה ללמוד על . בטיפול בתיקים שבהם הקטינים הם קרבנות

סיפורי מקרה ספציפיים על פי ( התבוננות מעמיקה יותר הדורשיםלזהות מוקדים ו, בתיקים כאלה

 להכיר את במטרה, משותף איתה בתיקים שבהם טיפלה לאחרונהעיון נערך , כן-כמו). שבהם טיפלה

עיון עצמאי נערך , לבסוף. אופן הגישה הרצוי אליואת הטפסים המצויים בו ואת , מבנה תיק החקירה

  .דעת פקיד סעד-בתיקים שבהם סיימה לטפל ואשר ממתינים לחוות

  

ות הטפסים השונים המתויקים לזהות את מורכבות התיק ואת כמ, בין היתר, פשרהמחקר המקדים ִא

גיל ומין  :למחקרמידע הרלוונטי לריכוז ה" טופס תיעוד תיק "שלב השניבעוצב , לכן). 2לוח (בו 

כל שלב בתהליך , רוע שבגינו נפתח התיקיהא, )אם קיים(הקשר ביניהם , גיל ומין החשוד, הקרבן

הגורמים  ו)לא ותוכן הטופססוג הטופס שמו, בעל תפקיד, שעה, תאריך(הטיפול המשטרתי בתיק  

  .משטרתיים שעורבו במהלך הטיפול בתיק-החוץ

  

אלא גם ניסיון לחדור לעומק ,  בתיקיםמידע לא רק תיעוד מכני של הדורש" טופס תיעוד תיק"ילוי מ

. ים על ניהול החקירהינערכו שיחות השלמה עם החוקרים שהיו אחרא, לצורך כך. הסיפור של כל תיק

הכל תועדו בעזרת -סךב . אחת גדולה ואחת בינונית-בצע בשתי תחנות משטרה העיון בתיקים הת

  .  תיקי חקירה בשלב זה או אחר של התהליך11הטופס 

  

 בעלי תפקידים שונים רואיינו , ולשמוע סיפורי מקרה,כדי לקבל תמונה על הקשיים והדילמות בתחום

 במועצה הלאומית לשלום הילד .ם קציני נוער ברמת המטה והשטח ועובדי נוער תחנתיי:במשטרה

וכן ; רכי הקרבנות הנזקקים לליוויוכדי לקבל תמונה על צ, רואיינה רכזת פרויקט ליווי קרבנות

אף -על. אשר המקרה שלה מטופל במסגרת הפרויקט, רואיינה אם לילדה שעברה התעללות מינית

באמצעות .  שהם קרבנותלא התאפשר לנו לראיין קטינים, ידי גורמים שונים-מאמצים שנעשו על

.  מקרים נוספים11-לותיקים אחרים שסופר לנו עליהם במהלך הראיונות נחשפנו מחקר המקדים ה

  .  מקרים22 תועדו, אם כן, הכל-סךב
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  המסמכים המצויים בתוך התיק המשטרתי: 2לוח 
  דוגמאות  סוג המסמך

בדרך כלל חוקר (ידי חוקר משטרה  - עדויות שנגבו על
  )כגון חוקר תורן,  אך לעתים גם אחר,משרד הנוער

  קרבן/הודעת מתלונן 
  הודעת חשוד  
  דֵעהודעת  

דוחות משטרתיים המועברים למשרד הנוער מיחידות 
  אחרות

  דוח פעולה של שוטר סיור 
  דוח על קבלת מידע ממקור מודיעיני 
  דוח מעצר  

שהחוקר מפנה , מכתבים מודפסים או מזכרים בכתב יד
  רוע יהאאור יעם ת, מטפליםל

  דעת מפקיד סעד-בקשת חוות 
  ה לעובד סוציאלי שכבר טיפל במשפחהיפני 

כרון דברים על שיחות ימזכרים שבהם החוקר רושם ז
  ערךטלפון שקיבל או 

  ד להעידזימון ֵע 
  ניסיון לשכנע אדם להגיש תלונה 
  תזכורת לפקיד סעד 

  טופס הזמנת חקירת ילדים   טפסים משטרתיים הנשלחים לגופים אחרים
  טופס הפניה לבדיקה רפואית 

טפסים המתעדים את תהליך הטיפול שעבר התיק 
  במשטרה

  יומן חקירות 
  טופס סיכום תיק חקירה 

  תמונות המעידות על הפגיעה שעבר הקטין   חומרים נלווים
  קלטת חקירת הילדים 
   הקלטתתכתוב 

טפסים או מסמכים של גופים אחרים הנשלחים 
  למשטרה

מפקיד (רי ישע טופס דווח על קטינים חס 
  )סעד

  )מחוקר ילדים(טופס עדות הילד  
  דעת של פקיד סעד -חוות 

  

, ידי חוקר ילדים-ידי שוטר ולא על- היו תיקים שבהם נחקרו הילדים על12,  המקרים שתועדו22מתוך 

 ,בתיק מעורבהיה  ובשלושה מקרים  מדובר ,יה הנחקרת בחקירות ילדיםישבעה ייצגו את האוכלוס

  וחלקם מעל,ידי חוקר ילדים-נחקרו עלש, 14 חלקם מתחת לגיל ,תיק שבו יש מספר קטינים קרבנות

  .  עובד נוער במשטרהידי-שנחקרו על, 14גיל 

  

  . המקריםעל אודותיתוארו הסוגיות העולות מניתוח תיקי החקירה והראיונות  להלן

  

  אתגרים מתודולוגיים ומשמעותם . 5
  

אתגרים את המשום שהם מבטאים , גיים שופכת אור על נושא המחקר עצמוהצגת הקשיים המתודולו

הצורך ליצור בסיסי והקושי בחקירת מקרים מסוג זה בשל מורכבותם :  ובהםמערכתהעומדים בפני ה

  .מידע בתחנות לשם איתור תיקים של קטינים קרבנות

  

   הקושי באיתור התיקים המתאימים5.1
היה צורך לאתר את התיקים באופן , ישום ממוחשב על פי קרבנותבשל העובדה שברוב התחנות אין ר

, קצינת נוער תחנתית: בהם, סייעו בעלי תפקידים ממשרד הנוער באיתור התיקים, ברוב התחנות. ידני



  12

אלה תיקים , ברוב המקרים. חוקרים אחרים שרואיינו בתחנהוחוקרת חסרי ישע , רכזת משרד הנוער

  . דעת של פקיד סעד או להעברה לפרקליטות-תינים לחוותתיקים הממההוצאו מתוך ארון 

  

יחידות הנוער , כפי שתואר. אחת הדרכים לזהות תיקים בהם הקרבנות קטינים היא על פי צבע

ובעיקר אם היא מצריכה , מטפלות בתיקים בהם החשוד הוא בגיר רק אם העברה בוצעה נגד קטין

ים אלה צבועים בצבע שונה מהתיקים בהם החשוד תיק(כל תיק בו החשוד בגיר , לכן. טיפול רגיש

קיימים תיקים בהם גם החשוד וגם הקרבן , בנוסף. הוא מועמד להיכלל באוכלוסיית המחקר) קטין

מכיוון שאין דרך , תיקים אלה ניתן לאתר רק בעזרת הידע של השוטר המטפל בתיק. הם קטינים

  .שודים הם קטיניםלהבחין באופן חיצוני בינם לבין תיקים אחרים בהם הח

  

מזינים שלתוכה  , לשימוש פנימי של התחנה,באחד ממשרדי הנוער קיימת כרטסת חשודים ממוחשבת

אחד הנתונים שעל פיו ניתן לאתר תיקים שטופלו . פרטי כל החשודים שלגביהם נפתח תיק חקירהאת 

נערך מול מסך ש, איון עם רכזת המשרדימר". סוג עברה"הוא ,  התוכנהבאמצעות, במשרד הנוער

מצא באחת משלוש קטגוריות של י יכולים להשהם מעניינו של מחקר זה שהתיקים התברר, המחשב

הסתבר , עם זאת. חסרי ישעומעשה מגונה , מין במשפחה: )רכי המשרדושהוגדרו לצ(" סוג עברה"

החוקרים . שמו של הקרבןבה לא בהכרח נרשם  וששהכרטסת אינה מכילה את גיל הקטין הנפגע

, בסיכומו של דבר. אך פעמים רבות המתלונן איננו הקטין עצמו, ממלאים אמנם את פרטי המתלונן

  . קטינים קרבנותיעילה אחר  כרטסת מעקב ,במתכונתו הנוכחית, לשמש יכול אינורישום ממוחשב זה 

  

  על,חשב של מעשים מגונים שדווח עליהם ושהחשוד במעשה לא אותרומשרד זה מנהל גם רישום ממ

ידי חשוד -עלשבוצע רע באותו אזור ויאם בעתיד מגיע דיווח על מעשה דומה שא, כךו. רועיפי אזור הא

  . בין המקרים ולבדוק את האפשרות שמדובר באותו חשודניתן לקשור , ד דומיםובעל אפיונים מא

  

א  מעקב אחר החשוד ול:הרציונל המוביל בדרך כלל את עבודת המשטרהמצביעות על דוגמאות אלה 

, זאת. חשודיםה ואת קיומו על פי, על פי הקרבנותידע מעדר בסיס ילהסביר את הכך ניתן . אחר הקרבן

ידי -הטיפול המשטרתי בעברות אלימות שמבוצעות נגד קטינים על"ק "למרות שבהנחיית מח

  : נאמר שיש לבצע רישום של קטינים קרבנות בכרטיס מיוחד לכך" האחראים עליהם

כולל (רוע יבכרטיס יצוינו פרטי הא. רשם בכרטיס מעקב קטיןיל י"ה כנקטין שנפגע מעבר"

מחלקת , משטרת ישראל." (והגורם המטפל בקטין, הטיפול המשטרתי, .)ת.א./א.מספרי פ

  )1997יולי , 03.300.210הנחייה מספר , חקירות ותביעות

  

עצמית של המשטרה על אך מקשה גם על קיום מעקב ולמידה , עובדה זו מקשה על ביצוע מחקר בנושא

  .פעילותה בתחום העברות שקרבנותיהן קטינים

  

   האתגרים שמציב העיון בתיק משטרתי5.2
העיון במסמכים האלה ). 2לוח (חקירה התהליך את התיק כולל מסמכים שונים המתעדים , כאמור

ה מכמאלא ש. ידי המשטרה-תמונת ניהול התיק עלאת רוע הנחקר ויתמונת האלבנות את מאפשר 

אינן באות , סביב תיק חקירה, מתבצעות במשרד הנועררבות הפעולות , ראשית:  אין זה פשוטסיבות
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נטיים בעיקר לתביעה או וורלה חוקרי משטרה מתייקים מסמכים שכן, לידי ביטוי בתיק עצמו

ן  וה;דֵע, משפחת הקרבן, קרבן,  חשוד,רועידבר זה נכון הן לגבי הקשר עם המעורבים בא. לפרקליטות

פורמלית -בלתי" ניעור"שיחת , לדוגמה, רועילגבי המעורבים בא. לגבי הקשר עם גורמי רווחה וחינוך

 לא , לאחר שהסתיימה גביית העדות הרשמית,שמקיים עובד נוער עם הורה החשוד בהתעללות בילדיו

יחות גם סדרת ש. אלא אם הופיעו בה תכנים הנתפסים רלוונטיים להליך המשפטי, תוזכר כלל בתיק

כדי לבנות איתה קשר של אמון שיאפשר לה לספר לחוקרת את , למשל, מקדימות עם קטינה שנאנסה

  . לא תתועד, רעיאשר א

  

ניתן למצוא בתיק תיעוד , מצד אחד.  רווחה וחינוךגופידבר דומה ניתן לומר על תיעוד הקשר עם 

ברוב התיקים שבהם .  סעדכגון היוועצות בפקיד, פי החוק מדוקדק של כל הצעדים המחויבים על

לאורך השנים מתפתחים קשרים , מצד שני.  רווחה תופס מקום לא מבוטלגופי תיעוד הקשר עם ,עיינו

, ולצד המכתב הפורמלי של פקידת הסעד, אישיים בין אנשי המשטרה ואנשי השירותים השותפים-בין

, כלומר. די ביטוי בתוך התיקשלא בהכרח יבואו לי, פורמליות סביב המקרה-מתנהלות גם שיחות בלתי

התיק מתעד רק חלק ממכלול פעילויות החקירה שמבצע החוקר וחלק ניכר מהמסמכים שמופיעים בו 

   ."השורה התחתונה"את רק מביאים 

  

 שיש )פאזל(תצרף בדומה ל. תהליך החקירה הוא תהליך דינמי שלאורכו הולך ונבנה התיק, שנית

רוע ילא ברור אם הא, לעתים. ה תוך כדי תהליך החקיר,רגההפרטים בתיק מתמלאים בהד, להרכיב

". תיק כללי" ועל כן מסווגים אותו באופן זמני כ,תביעה- של איהליךפתיחת תיק פלילי או דורש 

שזהותו ואף זהות משום , גבי התיק-שם החשוד עללא רושמים בהתחלה את אפילו , פעמים אחרות

שבו היו שותפים שלושה , ידי פקידת סעד-רוע שדווח עליבחקירת א, לדוגמה. הקרבן אינן ברורות

, לא היה ברור מי הפוגע, )תוך כדי שהשלישי צופה בהם, מעשה מגונה בין שניים מהם(יה יחוסים בפנימ

   .קרבנות של המקרההיו שלושתם פגעו זה בזה ואולי שלושתם אולי 

  

נגבו כל העדויות , כלומר(ם בו גם כאשר רוב המסמכים שצריכים להיות בתיק כבר נמצאי, שלישית

 של חקירת הילדים אם גיל הקטין חייב תכתובוגם ה, הדעת של פקיד הסעד-הגיעה חוות, הרלוונטיות

) 1(: שתי סיבותיש לכך . תמונה מורכבתעדיין מתקבלת ,  כמעט הושלמההתצרףומלאכת הרכבת ) זאת

 סכסוך ושבו לצדדים השונים יכולות רוע המבטא קונפליקט אוי תיק משטרתי בגין אנפתח, בדרך כלל

 ראייה זוויות ה גורמי הרווחה מביאמעורבותם של) 2(; להיות גרסאות הנוגדות לחלוטין זו את זו

 כפי שמבטאים זאת ,כל הפעילות המשטרתית סביב התיק מכוונת לחקר האמת. נוספות על המקרה

  .עי מתוך העיון בתיק החקירהמשמ-לא תמיד עולה באופן ברור וחד" אמת" אך ה,החוקרים עצמם

  

ידו של -גבי טופס רשמי ובכתב-עלהכתובה קיים פער בלתי ניתן לגישור בין עדותו של אדם , רביעית

לגבי הקושי בניהול תיק חקירה שבו התבצעה חקירת . לבין מפגש עם האדם עצמו ועם עולמו, החוקר

 חקירה שביצע כתוב תותי בין קריאת את ההבדל המה לא בכדי מציינים עובדי הנוער במשטרה,ילדים

. להרגיש אותו ולשוחח איתו פנים אל פנים, לראות אותושמאפשרת ,  מול הילדלבין ישיבהאדם אחר 

מבלי שראה ושוחח עם הצדדים השונים שעדותם או , דבר דומה קורה לאדם המעיין בתיק חקירה

  .דעתם מצויה שם-חוות
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את כל רשום ומכאן שנאלצנו לקרוא ול,  מיחידת הנוערנאסר עלינו להוציא את התיקים, חמישית

נושאים וכאן נכללות גם תחנות שנצפו לצורך (בכל התחנות שבהן ביקרנו . במשרד עצמוהנתונים 

ברוב התחנות , לכן.  ליחידת הנוערה אין בדרך כלל מספיק מרחב במשרד שהוקצ,)אחרים במחקר

, שת וקשה להבין איך אפשר להתרכז בתשאול קרבן תחושה של סביבת עבודה רועהייתהשבהן ביקרנו 

  .  מסביבכך- רבים כל גירוייםכאשר יש, או בכתיבת מזכר, בקריאת מכתב מגורם טיפולי

  

מייצגים גם קשיים שהם רלוונטיים לתהליך , הגורמים שתוארו ושהיקשו על קיום התהליך המחקרי

  . החקירה המשטרתי

  

   סוגיות-ניתוח הממצאים . 6
  

 הממצאים שעלו מתוך העיון בתיקי חקירה ומתוך הראיונות שבוצעו בקרב בעלי נותחולהלן י

, הגשת תלונה וקבלתה) 1 (: סוגיות משמעותיותלחמשתוך התייחסות , תפקידים במשטרה ומחוצה לה

חלוקת התפקידים בין חוקרי ילדים ) 3(; קשיים בבירור העובדות) 2(; והחלטה על פתיחת חקירה

הכישורים הדרושים לביצוע תשאול ) 4(; נוערהקציני  הנוער ולנוער לבין עובדימשירות המבחן 

הקשיים של הקרבנות ובני ) 5(; קרבן והצורך בהדרכה ובתמיכהשהוא משטרתי של קטין 

, הסוגיות שנבחרו הן אלה שזוהו כבעלות משמעות לאור בחינת כל המקרים שתועדו. משפחותיהם

   .והראיונות עם הגורמים השונים

  

  הגשה תלונה וקבלתה והחלטה על פתיחת חקירה 6.1
, רועישמטרתו להבנות מחדש את הא, ה מתחיל תהליך החקיר,מרגע שהוגשה תלונה או נמסר דיווח

ברמת , בראיות הקיימות, רועיתהליך זה שונה מתיק לתיק ותלוי באופי הא. ולהגיע לבירור העובדות

ובסדרי העדיפויות של משרד , ן החקירה של החוקרבסגנו, שיתוף הפעולה של הצדדים המעורבים

הראיונות עולה שהמודעות הציבורית המוגברת למקרי אלימות במשפחה והתעללות מינית מ. הנוער

קרבן נתפסת כהכרחית שהוא חקירה יסודית בתיק של קטין . עדיפויותהבקטינים משפיעה על סדרי 

ם ניהול תיק חקירה מסוג זה הוא מורכב ושוחק יותר גם א, נוער שראיינוהעובדי  הנוער וידי קציני-על

  . מניהול תיק חקירה העוסק בעברות רגישות פחות

  

 יש לזכור כי, אולם. רוע כלשהו שלגביו הוגשה תלונה או נמסר דיווחי בא בדרך כללתיק משטרתי עוסק

הכרח על קיומו של לא כל תלונה או דיווח מעידים בכי ו, רוע הופך בהכרח לתלונה או לדיווחילא כל א

, להגשת התלונה ולחקירה, ננסה לבחון את הקשיים והדילמות במעגל שבין התרחשות האירוע. רועיא

  :במספר סוגי מקרים

והנפגעים אינם מוכנים להגיש , מקרים בהם הפנייה לשוטר היא על מנת להשיג תגובה מרתיעה 

 ;ל חומרת האירועמשום שהם חשים שהטרחה הכרוכה בהגשת התלונה עולה ע, תלונה
 ;הנפגעים אינם מוכנים להגיש תלונה מחשש לחשיפה 
 ;מוגשת תלונה אך מבוטלת לאחר מכן 
 . אך לא ברור אם הטיפול המשטרתי הוא הטיפול המתאים במקרה, מוגשת תלונה 
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שעצם ההחלטה מתי ואיך לפתוח בחקירה כה רגישה מציבה , מהדוגמאות שיובאו להלן ניתן ללמוד

ושבאופן הגעת המקרה לידיעת המשטרה יש , דעת ורגישות-ם דילמות הדורשות שיקולבפני השוטרי

  .כדי להשפיע על היכולת לחקור ולהגיע לגילוי האמת לגבי המקרה

  

הנפגעים אינם מוכנים להגיש , מקרים בהם הפנייה לשוטר היא על מנת להשיג תגובה מרתיעה
 מצדיק את הטרחה הכרוכה בהגשת תלונהמשום שהם חשים שהאירוע אינו חמור ואינו , תלונה

 את הטרחה ים מצדיקאינםשלדעת האזרח שפנה למשטרה , יםרועיאסוג אחד של מקרים הם 

יה לשוטר סיור או הזעקת המשטרה יהפנ, במקרים מסוג זה.  עדות בתחנהומתןשבהגשת תלונה 

  . אך לא יותר מזה, מרתיעה לקבל תגובה ובטלפון באמצע הלילה נועד

  

מאב המספר לו שזר נגע בבתו מתחת , פנייה לשוטר בסיור בפארק מים, לדוגמה,  אלה כולליםמקרים

ועומד בסירובו גם , האב מסרב, לאחר שהשוטר מציע לאב ולבת להגיע לתחנה ולהגיש תלונה. למים

במהלך המחקר נשמעו מספר . כשעובד הנוער מתקשר לאב כדי לברר אם הוא מעוניין להגיש תלונה

בשל , אך אין יכולת לעשות זאת, על מקרים בהם ייתכן שיש מקום לפתוח בחקירה,  דומיםסיפורים

  . ואין ראיות נוספות לביצוע העברה, העובדה שהמדווחים על האירוע אינם מוכנים להגיש תלונה

  

  בקשה לביטול תלונה

בהם קרים מהמ. את תלונתוואז המתלונן מבקש לבטל , נפתחת חקירה, לעתים קורה שמוגשת תלונה

או ,  לבטל את התלונהתי לבוא כתוצאה מלחץ סביבנראה כי בקשה לביטול תלונה יכולה, נתקלנו

משרד הנוער יכול . כנגד הפוגע מצדיק המשך ההליך הפלילי ינורוע אימתוך הבנה של המתלונן שהא

יים  תופעה מסוג זה רווחת גם במקרים של סכסוכים משפחת.להתייחס בצורות שונות לבקשה כזו

על השוטרים לפתח רגישות ויכולת הבחנה בין מקרים בהם יש , גם כאן. ופגיעות במסגרת המשפחה

בקבלת ההחלטה . לבין מקרים בהם ניתן להפסיק את הטיפול, להמשיך ולהתערב בצורה כלשהי

  . פקידי סעד וחוקרי ילדים, דעת של הגורמים האחרים המעורבים במקרה-עליהם להיעזר בחוות

  

).  גרושיםהוריםה (אלימות מצד האם מגיעה יחד עם אביה למשטרה להתלונן על 17נערה בת , לדוגמה

רוע יאלא שהפעם על א,  ושוב מתלוננת על האםיהעם אבשוב כך הנערה מגיעה -תשעה ימים אחר

עובדת נוער . ואיימה על שתיהן 12-השבו האם הכתה את אחותה בת ,  לכןיום קודםשהתרחש ספציפי 

למחרת מתקבלת חוות הדעת של פקידת הסעד . המתלוננת את העדות בנוכחות האבערה גובה מהנ

רותי הרווחה שנים רבות ושהיא ממליצה לעשות חקירת ילדים ישבה נאמר שהמשפחה מוכרת לש

 אך שבוע אחר כך מגיעה ,עובדת הנוער מזמינה חקירת ילדים. בהקדם האפשרי) לאחות הצעירה(

הנערה טוענת .  ומבקשת לבטל את התלונה שהגישה,ווי האםי הפעם בל,הנערה שהגישה את התלונה

וחוץ " ,) וקיללו אותה האםהן התעצבנו על(רוע הזה י בא"לא היו בסדר"שהיא הבינה שהיא ואחותה 

חמישה ימים אחר כך עובדת הנוער גובה עדות . " ועכשיו המצב רגוע,מזה הדברים בבית השתנו

 וחוקרת הילדים ממליצה על ,הספר-תלדים של האחות הצעירה בביולמחרת מתבצעת חקירת י, מהאם

עובדת הנוער מיידעת את פקידת הסעד על התפתחות התיק ועל הבקשה , לצד זה. התערבות טיפולית

תגובת פקידת הסעד היא שלאור ההיסטוריה הארוכה של אלימות במשפחה היא . לביטול התלונה

קצין הנוער מעביר את התיק . זור בה מהתלונהאינה רואה לנכון להתייחס לבקשת הבת לח
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וזאת בהתייחס ,  למרות בקשת הנערה לבטל את התלונה,לפרקליטות עם המלצה להכין כתב אישום

  .הדעת של פקידת הסעד-לחוות

  
 מקרים חמורים בהם הנפגעים אינם מוכנים להגיש תלונה מחשש לחשיפה

עד כדי  ,עבור הקרבן או בני משפחתובה קשה רוע היי מצויים מקרים שבהם הא של הרצףבקצה השני

. החשיפה לחקירה משטרתיתממנע הילא להתלונן כדי לש, שלא במודעמודע או ב ,כך שהם מחליטים

קיים  ו,  דיווחתאלא אם כן מדובר בעברה המחייב( מגיעים כלל לידיעת המשטרה ינםמקרים כאלה א

  ). משטרה כך ללעאכן דווח גורם ש

  

, עולים חדשים וערבים תושבי ישראל, וחת הדעה שבקרב חרדים במשטרה רובקרב המרואיינים

 , בלי קשר לחומרת העברה,בני משפחה שפגעו בהםנטייה לא להתלונן במשטרה על במיוחד קיימת 

, לגבי המגזר החרדי. בתוך הקהילה ולא לערב גורמים חיצוניים" לסגור את העניינים"מתוך העדפה 

 של משטרה בשל עברת מין הורסת את שם המשפחה ואת סיכויי השידוכיןה לינאמר שכל פני, למשל

  . הקרבן ושל בני משפחה אחרים

  

  תלונה בגין אירוע שלא בהכרח מצדיק חקירה משטרתית

מקרים נוספים בהם מגישי התלונה לא תמיד מעוניינים בהמשך ההליך הפלילי הם דיווחים על פגיעות 

 תחושה קיימת. סגרת סכסוכים משפחתיים או סכסוכי שכניםבילדים במסגרת המשפחה שמגיעים במ

שפעמים רבות עובדי הנוער נאלצים להקדיש זמן למקרים שאפשר היה למנוע מלכתחילה את הגעתם 

הליך  פתרון סכסוכים בין בני זוג לפניל, פעילים ונגישים, יםקהילתי קישור לו היו גורמי, למשטרה

בשעה שהיה , יש מתלוננים הרואים במשטרה כתובת ראשונהנראה ש.  ולאחריומהלכוב, הגירושין

בחינה דורש דבר זה , כמובן. לאחר שמוצו אפשרויות קודמות, עדיף להגיע אליה כמפלט כמעט אחרון

אין בנמצא גורמי אם . תרבות המקרים של אלימות במשפחהאך חשוב לציין זאת מול ִה, מעמיקה

ניתן לצפות שבמקרים , שני בני הזוגשל את הדעת שיניחו  גישור קהילתיים שיסייעו במציאת פתרונות

להתערבות המשטרה , וכפי שחוקרי המשטרה אומרים בעצמם. רבים יסלים הסכסוך ויגיע למשטרה

, אם אפשר, מטבעה זוהי התערבות גסה שעדיף למנוע. בסכסוך משפחתי יש השלכות לא פשוטות

יש לעתים תחושה שהקריאה , גם כאן.  המצבמשום שקיימת סכנה שהיא תגרום להסלמה נוספת של

על . ושאין כוונה אמיתית שייפתח הליך פלילי, או לפגוע בו, לשוטר היא על מנת להרתיע מישהו

, בין מקרים בהם באמת אין צורך בהמשך טיפול משטרתי, השוטרים לפתח רגישות ויכולת הבחנה

במקרים (כגון פקיד סעד , מים אחריםאו אף הפניה לגור, לבין מקרים בהם יש צורך בהמשך מעקב

  .על מנת שיברר אם יש צורך בהמשך מעורבות של גורמים טיפוליים או משטרתיים, )משפחתיים

   

   קשיים בבירור העובדות6.2
  תיק חקירה המתחיל בדיווח ללא תלונה

, מורכא. שהוכלדיווח על פגיעה בקטין מגורם ב אלא, מתחילים בתלונהשאינם קיימים תיקי חקירה 

, ת נגד קטיןיהחוק מחייב את פקידי הסעד לדווח למשטרה על כל מקרה של אלימות במשפחה המופנ

. קרוב משפחהמשכן או מ, רופאמ, ספר ההדיווח יכול להגיע מיועצת בית, כך. גם כל אזרח אחרכך ו

אפשרת המ, להבדיל מתלונה. לעתים מתקבלים במשטרה דיווחים אנונימיים או מידע ממקור מודיעיני
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הבדיקה .  לפעמים בדיקה דיסקרטית של המידע שהתקבלדורשהדיווח , פתיחה בחקירה ישירה

דיווחים מסוג , שוב. בתי ספר,  פקידי סעד–מתבצעת לעתים קרובות בעזרת גורמים חוץ משטרתיים 

לבין , זה מעלים את הדילמה בין האפשרות שקיים כאן מידע אמיתי וסכנה אמיתית לקטינים

ופתיחה בחקירה רק תפגע בו ובקטינים ,  שמדובר בדיווח שמטרתו להתנכל לחשודהאפשרות

  .קשה יותר לברר מידע מדויק ולהגיע לבירור מלא של העובדות, בהיעדר תלונה, בנוסף. המעורבים

  

 או החקירה נפתחת באיחור , מקרים בהם התלונה מוגשת זמן רב לאחר האירוע
רועים הקשים י מצדיקים הגשת תלונה לבין האינםולי אד שאורועים הקלים מאיבטווח בין הא

. אך לא מיידית, רועים שמדווחים עליהםיקיימים הא, שמסיבות שונות בוחרים לא להתלונן עליהם

 ולהוציא  האירועיםלעכל אתשהות כדי  לזקקיםרועים שבהם הקרבן או בני משפחתו נימדובר בא

רוע להגשת התלונה יכול לנוע בין מספר י בין האהזמן שעובר. אותם החוצה בצורת תלונה במשטרה

, לדוגמה: ראיותה ואיסוףרוע י האחקירתהשפעה על יש לזמן העובר עד לתלונה . ימים למספר שנים

הילדה מבקשת . שקרוב משפחה התעלל בה מינית לפני חודש וחצי, בעקבות אמירה של בתה, אם מגלה

לא ניתן לאסוף ,  בשל הזמן שעבר מאז האירוע.אך האם מחליטה לדווח, ממנה לשמור זאת בסוד

  ). לא ניתן לזהות סימני זרע כי המצעים והבגדים שלבשה הילדה כובסו, למשל(ראיות 

  

הן חוקרי משטרה והן חוקרי ילדים מעדיפים הוא ש, קושי נוסף הנובע מהאיחור בפתיחת החקירה

 חסרי ,לפני שאנשים אחרים, ומרכל. מהשפעות חיצוניות" נקי"לחקור את הילד כאשר הוא עדיין 

שהיא בדרך כלל , רוע ואולי גרמו לעיוות הגרסה הראשוניתיהכשרה בחקירות שאלו אותו על הא

גרמו לו רגשות אשם שבגללם יבחר , נתנו פרשנות לעניין, פיולהכניסו מילים (האותנטית ביותר 

התקבל דיווח מפקידת , גמהלדו, כך. אלא שבפועל קשה למנוע זאת). עודלהשתיק פרטים חשובים ו

זו היו מעורבים  בדוגמה .סעד על שלושה ילדים החוסים בפנימייה שהיו מעורבים במעשה מגונה

דיברה המתלוננת והאם , יה שוחח עם שלושת הילדיםירכז הפנימ. גורמים נוספים טרם הגשת התלונה

ם את היחס הערכי של רוע חשיי הקטינים המעורבים בא,יש לשער שבמהלך השיחות האלה. עם בנה

  .ידם-רע ובונים גרסה שתתקבל יותר עליהמבוגרים כלפי מה שא

  

  "טובת החקירה"ו" טובת הקטין"קשיים הנובעים ממתח בין 

גורמת לקשיים , בהן עצם קיום החקירה יכול לגרום לפגיעה בקטין, העובדה שמדובר בעברות רגישות

דבר זה קורה . רך המשך ההליכים הפלילייםומקשה על בירור העובדות החיוניות לצו, בחקירה

  .במקרים בהם עדותו של הקטין היא המקור המרכזי לראיות

  

 אנשים שהוא בנוכחותצאו מפיו כאשר הוא מוכן לכך וי שטובת הקטין היא שהדברים י,אין ספק

 איסוף ראיות מהיר ואפקטיבי דורשתטובת החקירה , לעומת זאת. חשף בפניהםימרגיש בטוח לה

תכן שהתלונה מוגשת י י,ולםא. מאידך, וגביית עדות מהילד שתוכל לייצגו בבית המשפט, מחד

מבחינה הקרבן בשל בטרם ושחוקר הילדים מגיע , די לאסוף ראיות מסוימותכבמשטרה מאוחר מ

וגם (הקטינים הנפגעים של משפחות הנראה שהרבה מהתסכולים של בני . נפשית לספר זאת לאדם זר

 בין קצב התהליכים הנפשיים ת הדבריםעדר ההתאמה הקיים מתוך הגדריורים להקש) של השוטרים

הקרובים אליו לבין הקצב הנדרש להשגת תוצאות אפקטיביות מחקירה על העוברים על הקרבן ו

  .משטרתית
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  חלוקת התפקידים בין חוקרי ילדים משירות המבחן לנוער לבין עובדי6.3
  נוער מהמשטרה

התיק תמיד , עם זאת. ידי עובד נוער-ידי חוקר ילדים או על-חקר עליכול לההקטין הנפגע י, כאמור

ניתן לראות את שני סוגי , בשעת העיון בתיקים במשטרה, לכןו ,מנוהל במשרד הנוער המשטרתי

. טכניקת החקירהואופן הצגת החקירה : בין שני סוגים אלהבולטים שני הבדלים מרכזיים . החקירות

על המלמד , קלטת של חקירת ילדים מציג את החומר הגולמי והמלאה כתובי שתהר, לגבי אופן ההצגה

לעומת . כולל שאלות מקדימות רבות לנושא שבגינו נערכת החקירה, נחקרל בין החוקר התקשורת

הודעה , למשל. רישום ההודעה שנגבתה מהקרבן במשטרה מהווה חומר קריאה מעובד יחסית, זאת

קלטת של תכתוב . בכתב ידה של החוקרת,  שורות11 נרשמה עלשנגבתה מילדה בת שש במשטרה 

חקירת הילדים היא , לגבי ההבדל בטכניקה.  עמודים ואף יותר20פני  חקירת ילדים יכול להתפרס על

 ואילו החקירה המשטרתית מכוונת בדרך כלל לשאלות מסוימות שלדעת ,בעיקרה חקירה פתוחה

ידי -ידי חוקרי ילדים וחלק אחר על-הילדים נחקרים על בתיקים בהם חלק מ.החוקר הן רלוונטיות

  .השימוש בטכניקות חקירה שונות עלול להביא לחוסר עקביות בתוצאות החקירה, חוקר משטרה

  

 חשים קושי ינם אכי בדרך כלל הם,  עולהוקציני הנוער המשטרתייםהנוער עובדי  עם מראיונות העומק

 חשיםהם ,  לעומת זאת.ם שמדובר בילד צעיר במיוחדלמעט מקרי, מיוחד לתשאל את הקטין הנפגע

רוב הקשיים שצוינו מעידים על שני הבדלים . קושי בטיפול בתיקים שבהם מתבצעת חקירת ילדים

  : מרכזיים בין שתי המערכות

 ביחס לכמות ,אין מספיק חוקרי ילדים,  לטענת בעלי התפקידים שרואיינו במשטרה:הבדל כמותי 

יכולה לפגוע ואף  ,בעיה זו גורמת לעיכובים בביצוע חקירת הקטין. עהחקירות שעליהם לבצ

מצבת את הקשיים הנובעים מההבדל הכמותי ניתן לפתור בעזרת הגדלת . בתהליך איסוף הראיות

  . ח האדם בחקירות ילדיםוכ

טובת "ידי -נעת בעיקר עלעבודת החוקר המשטרתי מּו,  לדברי המרואיינים:הבדל בדגש 

בסעיף  התייחסות ורא" (טובת הילד"ידי -נעת בעיקר עלו עבודת חוקר הילדים מּו ואיל,"החקירה

או שחוקרי משטרה ,  מתעניינים בטובת החקירהינםילדים אהשחוקרי , כמובן, אין זה אומר). 6.2

,  אך דגשים אלה יוצרים פער בתהליך החקירה,בדגשיםאמנם מדובר . מתעלמים מטובת הקטין

  . שעליו אין זה קל לגשר

  

. חוקרי המשטרה בתחום הנוער מציינים את הקשיים הטכניים של ניהול תיק שבו יש חקירת ילדים

 עד שהחקירה מתבצעת ואת בעיית הזמינות הרב שעובר מדגישים את הזמן  הםבין הקשיים הטכניים

ים במושג. ארגוניתהתרבות מן האך גם , הבדל הכמותי שצוין למעלההנובעת מן ה ,של חוקרי הילדים

קצין נוער יכול לדרוש . כך-לא כל -במושגי המשטרה אך ,  חוקרי הילדים זמינים- של עובדי רווחה

שלמרות שהם , לא כך עם חוקרי ילדים. וזו תתבצע מיידית, בכל שעה ביוםמעובד נוער לבצע חקירה 

, וסףבנ.  אינם זמינים כמו חוקר משטרה המצוי במשמרתהם, םכוננימשמשים כתורנות ועובדים ב

להימנע  כדי, החקירה ולמקום שבו היא מתנהלתשעת נוקטים אמצעי זהירות באשר לחוקרי הילדים 

אם התיק נפתח בחופשת הקיץ וחושבים שרצוי לחקור את הילד , למשל. לילדככל האפשר מלהזיק 

עובדי הנוער טוענים שפעמים רבות החקירה , שנית .לתחילת שנת הלימודיםממתינים , הספר-בבית
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, הם נאלצים לבקש חקירה חוזרתשאיננה מספקת אותם ו" חקירת ילדים"מתבצעת בטכניקה של ה

שכח הילד יתכן שיושעבר זמן ה, ילדל הטראומה: בקשה כזוקושי הטמון בשהם מודעים לאף -על

העובדה שחקירת , בעיניהם.  וכדומה,ההורים כבר נשחקו ולא רוצים יותר לשתף פעולה, פרטים

הופכת אותה לחקירה , הצלבות מידעאינה כוללת על שאלות פתוחות בלבד והילדים מתבססת 

 לא בתחום התשאול -הם גם חשים שלחוקרי הילדים אין הכשרה מספקת בתחום החקירות . שטחית

חוקרי הילדים יבלו , הכשרתםבמסגרת שוטר נוער ותיק שראיינו הציע ש. ולא בתחום דיני הראיות

  .כדי להפנים את האופן שבו הוא עובד על תיק, ה ויוצמדו לעובד נוערשבועיים בתחנת משטר או שבוע

  

.  יש בהם כבוד למקצוע,חשוב לציין שעם כל הסייגים שמביעים עובדי הנוער לגבי חקירת הילדים

אולי לא מבינים מה שואלים , מאבדים ריכוזאשר ,  ילדים קטניםקושי שבדיבובהם מכירים ב, ראשית

והם גם לא חושבים ,  במשטרהששהם לא מרגישים שמתאים לראיין ילד בן , שנית.  וכדומה,אותם

  . והם אינם מערערים עליו,מדובר בחוק, שלישית. שיש להם כלים לכך

  

  .להלן יוצגו קשיים הנובעים מהצורך לעבוד בתיאום עם חוקרי ילדים

  

  ידי חוקר ילדיםבנחקרים בו ניהול תיק שכל הקטינים המעורבים 

בשל , שבהם הקטינים נחקרים בידי חוקר ילדים מציב בפני המשטרה קשיים מיוחדיםניהול תיקים 

  . הצורך לעבוד בתיאום עם גוף בעל תפיסות מקצועיות ודרכי עבודה שונות

  

שלושה ילדים החוסים ": דיווח על קטינים חסרי ישע"במשרד הנוער מתקבל מפקידת סעד , לדוגמה

וקטין ,  ביצעו זה בזה את המעשה13 וקטין בן שמונה קטין בן .ה היו מעורבים במעשה מגונהיבפנימי

 כדיהרכז שוחח עם שלושת הילדים . יהיהראשון שגילה זאת היה רכז ההדרכה בפנימ.  צפה בהם12בן 

בן השמונה כדי זו זימנה את הורי הקטין . יהירוע למנהלת הפנימי ודיווח על הא,לנסות להבין מה קרה

מיד שוחחה עם בנה כדי לשמוע ממנו , שר אמו של הקטין שמעה את הדברכא. לידע אותם על המקרה

הסדרי ( פנתה האם למחלקה לשירותים חברתיים שבה המשפחה מטופלת ,בעקבות זאת. רעימה א

רה את ישהעב, וסיפרה זאת לעובדת הסוציאלית) יהיה וסידור הילד בפנימיראיהסדרי משמורת ו

רסה שונה מזו צוין שהאם מסרה ִגלמשטרה דת הסעד  בדיווח של פקי.לפקידת הסעדהדברים 

עובד . לגבי ההתרחשותרוע ויזם האויזהות יה לגבי ישנשמעה מפי העובדת הסוציאלית של הפנימ

הנוער שאליו מועברת החקירה בתיק מזמן לחקירה את האם של הקטין ומדבר עם העובדת 

הדרכה כי היא לא דיברה עם הילדים על אך זו אומרת שיש לפנות אל רכז ה, יהיהסוציאלית של הפנימ

האם מספרת , בעדותה.  עדותלמתןעובד הנוער מזמן גם את רכז ההדרכה , בעקבות זאת. רועיהא

איים על השניים , שצפה במעשה, מגרסה זו עולה חשד שהילד השלישי. בעצם את גרסת בנה למקרה

ר בעדותו שבעקבות השיחה מוס, לעומת זאת, רכז ההדרכה. האחרים והכריח אותם לעשות זאת

התרשמותו היא שבעצם היה כאן משחק אלים שבו כל , שניהל עם שלושת הילדים לאחר המקרה

,  ויש חשד לעברת מין14שלושת הקטינים הם מתחת לגיל שמאחר . הצדדים השתתפו מרצונם

, מהםכל אחד לעובד הנוער מזמין חקירת ילדים . ידי חוקרי ילדים-חקר עלישלושתם צריכים לה

חוקרי ל יםעובד הנוער רושם מזכר, בנוסף. אום עם המנהלת או עם הרכזייה בתיעשה בפנימישת

לחקור את , ואז על פי חקירתם, שני הקטינים שביצעו את המעשהאת קודם לחקור  הבקשבהילדים 

ו אין כוונתו שזהו ,"תיק קשה"עובד הנוער המטפל בתיק זה מגדיר אותו כ ".תכן באזהרהיי"השלישי 
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לא יכול לעשות "הוא שכדבריו  מאחר ,כחוקר משטרה, לואלא שהטיפול בתיק קשה , מקרה קשה

היה , אילו היה יכול לבצע את החקירה בעצמו. הוא תלוי לחלוטין בחקירת הילדיםו" איתו שום דבר

  . ואחר כך עושה את ההצלבות, חוקר את כל אחד מן הקטינים לחוד

  

 כאשר נמנע מהם ,האונים שחשים לעתים עובדי הנוער במשטרהזוהי דוגמה טובה לתחושת חוסר 

. מקרה זה הוא במיוחד קשה כי מדובר בשלושה קטינים. לפגוש את הקטין ולבצע את החקירה בעצמם

  .חקירת ילדיםאמורות להתקבל באמצעות רוע יאבשלוש העדויות המרכזיות , כלומר

  

  הדרכה ובתמיכה הכישורים הדרושים לתשאול קטין קרבן והצורך ב6.4
תיק שבו עליהם לתשאל את הקטין הקרבן כפשוט הטיפול בקציני הנוער תופסים את  הנוער ועובדי

אלה מעט  מכירים בכך שתיקים אך , ידי חוקר ילדים- שבו תשאול הקטין מתבצע עלאשר בתיקיותר מ

ם הדרושים להלן נתאר כיצד הם רואים את הכישורי. למשל, יותר קשים מתיקים של עברות רכוש

  .תמיכה מקצועית בתחוםלהדרכה וצורכיהם לואת , לכך

  

  הכישורים הדרושים

אורך רוח מצד דורש טיפול בתיק שבו הקטין הוא קרבן לעברת מין או אלימות , לדברי עובדי הנוער

במקרים של עברות מין צריך לשוחח עם הקטין . תיק כזה מחייב השקעה של זמן ושל מחשבה: החוקר

יוציא "אם יחוש הקלה לשכנעו ש, לקנות את אמונו, רוע הספציפיי שונים לפני שנכנסים לאעל נושאים

 ,החוקרים טוענים שכאשר הם מתשאלים קרבן, לגבי טכניקת התשאול.  וכדומה,"את הדברים החוצה

 או רוצים להצליב תוסתירות בגרסמבחינים באם הם . הם הרבה יותר זהירים מאשר בתשאול חשוד

  . אך ביתר עדינות מאשר עם חשוד, הם עושים זאת, עם מידע ממקורות אחריםאת המידע 

  

בין טכניקת התשאול המשטרתי של קטין חשוד לבין לא נוכל להביא דוגמאות להמחיש את ההבדלים 

 תצפיות בחקירותו, בהודעה שנגבית במשטרהכאמור אין לכך תיעוד  משום ש,של קטין קרבןתשאול 

  .  לצוות המחקרולא אושר

  

  הצורך בהדרכה ובתמיכה

לציין , בין היתר, מחקר חולקו שאלונים לכל עובדי הנוער בארץ שבהם התבקשוהבשלב הראשון של 

ציינו את נושא ) 51%(עובדי הנוער כמחצית . באילו נושאים הם זקוקים לתמיכה ולהדרכה

ים של קטינים את ההתמודדות עם הור 33%-ו, קרבנות לעברות מיןשהם ההתמודדות עם קטינים 

, ואחריםחביב ( ציינו שהיו רוצים לקבל ידע תיאורטי על פגיעה בקטינים 34%, בנוסף. קרבנותשהם 

1998 .(  

  

מצביעים על התייחסויות לגבי הצורך בהכשרה ולגבי הקושי הרגשי בטיפול  נוכחיהממצאי המחקר 

ולא , למדייינו הם ותיקים רוב החוקרים שרוא, לגבי הצורך בהכשרה. בתיקים כאלה והצורך בתמיכה

יקדמו בברכה אמרו שאך . קרבנותשהם הביעו צורך בהכשרה מקצועית נוספת בתחום חקירת קטינים 

עובדות אלה . הקושי הרגשי בטיפול בתיקים כאלה עלה יותר מצד עובדות הנוער. נוספתכל השתלמות 

, לטענתן. קטיניםשהם ות תמיכה שתסייע להן להתמודד עם מקרים קשים של קרבנמרגישות צורך ב
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 מעלים זאת כי זה לא נחשב גברי להודות בקשיים ינםהם אאך ,  זקוקים לתמיכהגם עובדי הנוער

לכל ,  עם איש טיפולה יומיתסדנהן הציעו , ל אופי התמיכה שהיו רוצות לקבלעכאשר נשאלו . רגשיים

  .פעמיים בשנה או בתדירות של פעם,  או המרחבה התחנתהצוות ברמ

  

   הקשיים של הקרבנות ובני משפחותיהם6.5
 הנובעת מעצם ,"ת משניתקרבנּו" קיימת ,"ת ראשיתקרבנּו" המכונה ,בנוסף לעברה שהתבצעה בקטין

בזמן , בתקופה שלפני המשפט, זאת). 1997, המועצה הלאומית לשלום הילד(החשיפה להליך הפלילי 

  .המשפט ולאחריו

הקטין פוגש ... ודאות מסוגים שוניםו-סר יציבות ובאיינת בחוימאופ] התקופה שלפני המשפט"[

 אשר משתמשים בשפה - את החוקרים והפרקליטים -לראשונה את רשויות אכיפת החוק 

הזמן החולף בין המאורע לבין . מובנת לו ולא תמיד נכונים לענות על כל שאלותיו-ימשפטית בלת

יה או שינוי בלוח יוכל דח, יםהמועד הקבוע לדיון בבית המשפט מעצים את הפחדים והלחצ

 עלול לעתים הקטין במהלך , למשל,כך... טחונו של הקטיןיהזמנים מערער עוד יותר את ב

המועצה ( "מנע מלשתף פעולה עם התביעהיתקופה זו לחזור בו מעדותו במשטרה או לה

  .)1997, הלאומית לשלום הילד

  

ביקשנו לשמוע מאנשי , ראיינו רק אם אחתו, מכיוון שלא התאפשר לנו לראיין ילדים שהיו קרבנות

המועצה לשלום הילד על הקשיים שהם עדים להם במגעיהם עם קרבנות שהם קטינים ועם בני 

וענים שלעתים בני משפחה הם ט). שיתואר בהמשך(במסגרת פרויקט ליווי קרבנות , משפחותיהם

  :  מתוך הראיונותגמאות לכךלהלן שלוש דו. תימשטרהטיפול המביעים חוסר שביעות רצון על אופן 

התלוננה על , שוביר באותו יורגמתשסבלו ממעשים מגונים שביצע בהן בחור ה, אם לשתי בנות 

 .משמעותית בטיפול של יחידת הנוער המשטרתית במקרה" סחבת"
נאות בתלונה שלה על התעללות מינית -בחורה שפנתה למועצה לקבלת עזרה בעקבות טיפול בלתי 

  .תקינות רבה בתהליך גביית העדות ממנה במשטרה-סיפרה על אי, בהיותה קטינה

אום יהתלוננה על חוסר ת, ידי קרוב משפחה-שעברה התעללות מינית על, אם לילדה בת שבע 

 לבין חוקרת הילדים שהגיעה לחקור את ,מספיק בין עובדת הנוער שגבתה ממנה עדות על המקרה

  .והיווה גורם חשוב בסגירת התיק מחוסר ראיות הדבר זה פגע בחקירת הילד, לדעת האם. הילדה

  

ודאות לגבי וה- עולה גם שלעתים חוסר שביעות הרצון מהטיפול המשטרתי קשור לאינותראיוהמ

את כחלק מתפקידם האם עובדי הנוער תופסים :  כך שנשאלת השאלה,השלבים השונים בתהליך

 כחלק מתפקידם בין יחידת הנוער נושא הקשר? עדכון הקרבן ובני משפחתו לגבי התפתחות החקירה

 אף .קרבנותשהם לבין הקטין הנפגע ומשפחתו אינו מוזכר בהנחיות המשטרתיות לטיפול בקטינים 

, בתיקים שבהם עיינו לא מצאנו תיעוד על קיומו של קשר בין יחידת הנוער לבין הקרבן ומשפחתו

פורמלית -ר בפעילות שנתפסת כלאמדוב,  ראשית: שתי סיבותיש ,נראהכ, לכך. מעבר לצורכי החקירה

התיק מועבר הלאה לתביעה או , עם סיום תהליך החקירה, שניתו ;ועל כן לא תתועד בתיק

  . לפרקליטות
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עד כמה מיידעים אותה , עובדי הנוער שאם המשפחה מתקשרת ומתעניינתענו , כאשר שאלנו על כך

, או על הראיות שאוספים במהלכהעל הליך החקירה מידע לא נמסר , כלומר. על מצב התיקשניתן 

דבר זה . על שחרור העצור וכדומה, המשפט-על החלטת בית, על העברת התיק לפרקליטותאלא מידע 

עובדי הנוער שרואיינו טענו , עם זאת. אישי טוב בין המתלונן לחוקר-בבניית קשר בין, במידת מה, תלוי

נסגר , הם מעבירים תיק לפרקליטותמרגע ש. דוע המשפחה כחלק מתפקידםישהם לא תופסים את י

  . הטיפול בו מבחינתם

  

. ידי גורמים אחרים-נתן עלישל הקרבן ובני משפחתו על הטיפול בתיק יכול להבמידע מענה לצורך 

המשטרה מחויבת ,  עליואחראימי שידי -במקרים של התעללות בקטין במסגרת משפחתו או על

. עד מחויבים בקשר טיפולי עם הקטין ובני משפחתופקידי ס, מתוקף תפקידם. פקיד סעדב ץהיוועל

עולה שאף הם לא תמיד , בשלב הראשון של המחקר, מראיונות עם פקידי סעד ברמת המטה והשטח

פי שקיימת הסכמה ביניהם לבין המשטרה שזו תדווח -על-נאמר כי אף, למשל. יודעים מה מצב התיק

  .בפועל זה לא תמיד קורה, להם על שחרור חשוד

  

המועצה הלאומית לשלום פיתחה , לק מהמאמץ לתת מענה לצרכים של הקרבנות ובני משפחותיהםכח

אחת ". פרויקט ליווי קטינים קרבנות עברה ועדים בהליכים פליליים"סיונית הנקראת יהילד תכנית נ

באמצעות יצירת קשר עם יחידות הנוער , ממטרות הפרויקט היא למלא את החלל החסר בתחום זה

הליווי , לדברי מפעילי הפרויקט. רורים עניינייםילצורך ב, יה אליהן במקום המתלונןית ופנהתחנתיו

שליטה -ידיעה ומאי-הניתן מסייע בצמצום החרדות והתסכול המתפתחים בקרבנות כתוצאה מאי

משום שהוא חוסך מעובדי הנוער את הצורך , יכול להקל בעקיפין על עבודת המשטרהובזאת , בתהליך

  . בני משפחתושל עם המטען הרגשי של הקרבן ולהתמודד 

  

האנשים יום כ, עם זאת. פרויקט הליווי בפריסה ארצית רחבההפעיל את  כוונה ליש, כפי שנראה להלן

בתחנה גדולה ומרכזית שבה עיינו .  מעטות בקשר עם תחנות משטרהיםפרויקט נמצאהפועלים ב

  .הפרויקטעובדי הנוער לא שמעו עדיין על קיומו של , בתיקים

  

  קרבנות שהם יוזמות לשיפור הטיפול בקטינים . 7
  ובבני משפחותיהם    

  

 תוך ,קרבנות ובבני משפחותיהםשהם לשפר את הטיפול בקטינים נועדו להלן נתאר שתי יוזמות ש

תוך כוונה להביאה ,  כבר מופעלת בישראל בהיקף מצומצםהאחת. מערכתיים-חיזוק הקשרים הבין

להפעילה יש כוונה  אך ,ל"יה מופעלת עדיין רק בחויהשנ. לך שלוש השנים הבאותלפריסה ארצית במה

  .גם בישראל
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  של" פרויקט ליווי קטינים קרבנות עברה ועדים בהליכים פליליים "7.1
  המועצה הלאומית לשלום הילד      

תיהם לאורך קרבנות ולבני משפחושהם מטרתו העיקרית של פרויקט זה היא לסייע לקטינים , כאמור

 המועצה ,בנוסף לפרויקט הליווי המשתלב עם החקיקה הקיימת. השלבים השונים של ההליך הפלילי

הסדרת פיצוי : שואפת לקדם שינויי חקיקה ומדיניות שיכירו בקרבן כבעל מעמד חוקי בהליך המשפטי

ת הקרבן חובת שמיע; העברת מידע לקרבן על התקדמות ההליכים הפליליים; לקרבן מטעם המדינה

מיסוד הנוהג החדש ;  בפגיעה בוהאשםנאשם או הלפני החלטות על עסקת טיעון או שחרור מוקדם של 

גם את הפגיעה שנגרמה להביא בחשבון שבית המשפט יוכל כדי , פקיד סעד על הקרבןללהגיש תסקיר 

  ). ולכן בית המשפט אינו נחשף באופן ישיר לסבלו,שבמקרים רבים אינו מעיד(לקרבן 

  

 ,כשנתיים והוא נולד בעקבות פניות שהגיעו למועצה הלאומית לשלום הילדמזה רויקט זה פועל פ

הפונים חשו שהליך זה . שנתקלו בקשיים בהליך הפלילי, קרבנות או מבני משפחותיהםשהם מקטינים 

 להתמודד עם העובדה התקשוהם , בנוסף. עוץ בשלבים השונים שלויאינו מוכר להם ושהם זקוקים לי

בעקבות . הוצאו למעשה מן התמונה,  במשטרההלאחר שהגישו תלונ: אין להם מעמד מוכר בתהליךש

 הוחלט להקים , ומתוך ידיעה על קיומם של פרויקטים מסוג זה במקומות אחרים בעולם,הפניות הללו

 ,ל והיועצת המשפטית של המועצה"ידי המנכ-הפרויקט נבנה על. קטיניםשהם מרכז סיוע לקרבנות 

  . משפטנית במקצועה, לפרויקטנתה רכזת ומו

  

עמותה (הפרויקט לשלב חדש בעקבות שותפות שנוצרה עם עמותת אשלים עבר  1999החל משנת 

ידי - נוסדה עלעמותת אשלים). לתכנון ולפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם

- ניויתפדרצי, תהיהודית המאוחדידי ממשלת ישראל והמגבית - ועלויד-ונתמכת על, ישראל-וינט'ג

 .ופ אפשרה להרחיב את היק,את הפרויקט במשך שלוש שניםהמממנת , השותפות עם אשלים. יורק

: מגופים אחריםנציגים אשלים ונציגי , נציגי המועצהבהשתתפות לשם כך הוקמה ועדת היגוי 

בוועדת ההיגוי שהוקמה  .המגזר הערבינציגי האקדמיה ו, שירות המבחן לנוער, המשטרה, הפרקליטות

הכוונה היא שבתום שלוש השנים תיקח המדינה . לצורך הרחבת הפרויקט שותפה גם ראש מדור הנוער

קרבן ידע על קיומו ויוכל לקבל סיוע שהוא  כך שכל קטין ,הרחבתואת על עצמה את מימון הפרויקט ו

  .בכל מקום בארץ

  

   רציונל ומבנה הפרויקטה

פרויקט ליווי קטינים קרבנות עברה ועדים "וציאה לאור את המסמך  המועצה ה,1997בספטמבר 

, במקומות שונים בעולם מופעלים מודלים שונים של ליווי קרבנות קטינים". בהליכים פליליים

  :בחרה אחד מהםהמועצה הלאומית לשלום הילד ו

פחתו המתווך מסייע לקטין ולמש. מינוי אדם כמתווך בין הקטין ומשפחתו לבין הרשויות"

ובעצם היותו כתובת לשאלותיהם ומשאלותיהם בכל , פורמציה על ההליךנבאמצעות מתן אי

התובע או , החוקר(המתווך מעביר כל אינפורמציה רלוונטית לרשות המטפלת . הנוגע להליך

מודל זה הנו המצומצם ביותר מבחינת סמכויות המתווך . ומסייע בכך גם לה) המשפט-בית

לא רק הקרבן ומשפחתו מפיקים תועלת ממינויו של . ליך הפליליומבחינת התערבותו בה

אשר המגע הישיר שבין המתווך ב, אלא גם הרשויות העוסקות בהליך הפלילי,  כאמור,מתווך
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אשר כיום מושקע במתן הסברים , משפחה חוסך חלק ניכר מזמנו של נציג הרשותוה

  )1997, אומית לשלום הילדהמועצה הל." (ובהתמודדות עם קשייהם האישיים של הפונים

  

 וךאיש טיפול שיוכל לתמ: במלאכת התיווך צריכים להיות מעורבים שני אנשי מקצוע, על פי המודל

  .ומשפטן שיוכל לספק להם מידע מדויק לגבי ההליך המשפטי, משפחתובקרבן וב

  

  :בעלי התפקידיםאת הפרויקט מפעילים מספר 

  ייעוץ בניית הפרויקט ו-ל ויועצת משפטית "מנכ 

   ריכוז הפרויקט-משפטנית  

   ייעוץ ועזרה -עובדת סוציאלית  

   טיפול בפניות-משפטנית ממחלקת נציב קבילות הילדים  

הסטודנטים עושים זאת במסגרת קורס של .  ביצוע העבודה היומיומית-סטודנטים ומתנדבים  

רחבי הארץ  יש רשת מתנדבים ב,בנוסף להם. במהלך שנת הלימודים האקדמית, עוץ משפטייי

ובליווי צמוד של רכזת ) כשצריך מתנדב מסוים מתקשרים אליו, כלומר (on callשעובדים בשיטת 

  . עוברים שתי הכשרות במועצה) שגם הם בדרך כלל סטודנטים(המתנדבים . הפרויקט

  

: הפועל בוח האדם ובעקבות השותפות עם עמותת אשלים הוחל בהרחבת הפרויקט ובהגדלת כ, כאמור

יותר ליווי של ,  רבים יותרסטודנטיםהכשרת , רכזת הפרויקט החדשה היקף המשרה של הגדלת

  .העובדת הסוציאלית וכדומה

  

  הטיפול הניתן לפונים

לציין אך אפשר , למקרהמקרה מנה ושאמנם הטיפול .  פניות180-כטופלו מופעל הפרויקט שבשנתיים 

  : עיקרייםשלושה סוגים

,  רוב המקרים שטופלו מתרכזים ברמה הזו:בפקס ובמכתב, וןבטלפמידע מענה על שאלות ומתן  . 1

עדר מידע מהווה גורם יה, לדבריה. הפוניםבשביל ד וולדעת רכזת הפרויקט זהו שלב חשוב מא

ועובדי הפרויקט משתדלים לתת את כל , ים הקרבנות ובני משפחותיהםשמרכזי בחרדה שח

  .מתמשךקשר קשר כזה הוא יכול להיות . התשובות

 ברמה זו עובד הפרויקט משמש פה לפונה בכל עניין :ך בין הילדים והמשפחות לבין הרשויותתיוו . 2

 , בשם הפונהבקשות שונותמציג ומבקש , המתווך שואל. כגון משטרה ופרקליטות ,רשויותבפני ה

 בקשה שהילד יעיד בנפרד , הצגת ערר,יה למשטרה כדי לברר היכן עומד הטיפול בתיקי פנכגון

או שלא יחכה באותו מסדרון שבו , המשפט-קבל כיסא שמתאים לגובה שלו בביתשי, מהנאשם

זוהי ילד המעיד ל אבל ,"קטנות"לכאורה  , ישנן בקשות רבות,לדברי רכזת הפרויקט. מחכה הנאשם

 הייתה בשלבי חקיקה מתקדמים הצעת חוק לחיוב 2000שבסוף שנת ,  ראוי לציין.עזרה משמעותית

בדבר התקדמות ההליכים הפליליים ) קטינים ובגירים(כן קרבנות המשטרה והפרקליטות לעד

  .והמשפטיים לגבי הפוגע בהם

בבית ם את הקרבן לווימ במקרים כאלה :טיפול בשלבים יותר קריטיים או בתיקים יותר חמורים . 3

רכזת הפרויקט . סיור מקדים באולם וסימולציה של משפטעורכים איתו ואף , המשפט בזמן העדות
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 משום שאז הם באים למשהו שהוא יותר ,ד לקרבן ולבני משפחתוועולות אלה עוזרות מאטוענת שפ

  .ועל כן פחות מאיים ומעורר חרדות, מוכר

  

  הקשר עם מדור הנוער במשטרה

בין יתר התפקידים של עובדי ,  מצוין)5 'עמ, 1997, מית לשלום הילדוהמועצה הלא(המדובר במסמך 

  :בכךהמשימות הכרוכות ומפורטות , הקרבן ומשפחתו לבין המשטרהווך בין יתגם תפקיד ה, הפרויקט

  מעקב אחר התקדמות החקירה 

  מגיע מהפוניםההשלמת מידע  רלוונטי  

שירותי , טיפול בנזקי רכוש וגוף, מתן מידע והדרכה למשפחה לגבי גופים הנותנים סיוע נפשי 

  דומה וכ,"עזרה  ראשונה"

מענה , יידוע לגבי זכויות וחובות,  לרבות הערכת זמן,וניםהסברה לגבי ההליך הפלילי על שלביו הש 

  על שאלות

  הדרכה במקרים של הפחדות ואיומים מצד החשוד 

לצורך קבלת החלטה ,  אפשרי בין החשוד לקרבןלמגעהעברת מידע רלוונטי למשטרה בכל הנוגע  

  באשר לתנאי המעצר

  רהעדכון הקרבן ומשפחתו לגבי כל החלטה או התפתחות אחרת בחקי 

  

  טיפול לחקירה ול, אבחוןמקצועיים ל-ם רב מרכזי7.2
חשף בפני גורמים רבים הפועלים יניתן לראות שהקטין הקרבן ובני משפחתו נאלצים לה, כאמור

ת המשנית אינו מקל עליהם ולעתים אף תורם להיווצרות הקרבנּו, כמובן, דבר זה. במסגרות שונות

חקירה , מקצועי המשלב אבחון- זו היא לייסד צוות רבאחת הדרכים להקל על בעיה. שצוינה למעלה

מודלים מסוג זה שנוסו במקומות אחרים בעולם מכוונים לתת . וטיפול במקרים של התעללות בילדים

ולקושי הנובע מהבדלים בדרכי עבודה ובתפיסות מקצועיות של שבחשיפה המרובה מענה לקושי 

    .)Ralston, 1998(  גורמים שונים

  

במתקן אחד , על פי מודל זה. )Child Abuse Network, 1999(באוקלהומה , למשל, ג זה מפותחמודל מסו

משטרה , רווחה, אנשי רפואהו, מומחים בחקירת ילדים, יושבים אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש

, מלבד העובדה שהוא מאפשר עבודה משותפת של גורמים מקצועיים שונים, המודל הזה. ופרקליטות

  נאלץ לענות על שאלותאינוהילד , יש כתובת אחת להגשת תלונות:  על הילדים והמשפחותמקל גם

ניתן להתחיל בתהליך השיקום כבר בזמן האבחון , במקומות שוניםגורמים שונים  לש חוזרות

 משום ,יותר" חלק" יידוע הקטין ומשפחתו בדבר התפתחות החקירה נעשה באופן ,כן-כמו .והחקירה

  .  נמצאים איתם בקשרמעורבים בתהליךהשכל הגורמים 

  

 להקמת ביוזמה, יחד עם גורמים ממשלתיים ווולונטריים אחרים, מעורבת המשטרהבימים אלה 

הגורמים המקצועיים מקווים שבמסגרת המרכזים ניתן יהיה גם להציע טיפול . מרכזים דומים בארץ

  .ראשוני לקרבנות והפניה להמשך טיפול ושיקום
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