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חלק ד': חקירות ילדים וחקירות מיוחדות

|  רונית צור1  |  רנטה גורבטוב  |

מבוא

חקירת ילדים ואנשים עם מוגבלות שכלית היא חלק מההליך הפלילי ומטרתה 
בחקירה  נחקרים  על  והגנה  תמיכה  בשילוב  ומהימנה,  עשירה  עדות  להפיק 

ובהעדה, למען עשיית צדק. 

המחוקק הכיר בצורך להגן על אוכלוסיית הילדים נפגעי העבֵירה בעבֵרות מין 
ובעבירות של אלימות חמורה, הן בשל אופי העברה והן בשל הקשר של הילד 
לפוגע, וכן במטרה שהגנת הילד תישקל בנפרד משיקולי ההליך הפלילי. החקירה 
התמחות  שרכשו  סוציאליים(  עובדים  ברובם  )כיום  חוקרים  בידי  מבוצעת 
בראיון ילדים בהליך הפלילי והם אינם אנשי משטרה. בסיום הכשרתם ולאחר 
שקיבלו המלצה מהוועדה המייעצת למינוי חוקרי ילדים בראשות נשיאת בית 

המשפט לנוער, הם מקבלים מינוי לתפקיד משר המשפטים.

על פי סמכותם בחוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים(, תשט"ו-1955, חוקרי 
עדים  )נפגעים,  מין  בעבֵרות  המעורבים   14 גיל  עד  ילדים  חוקרים  הילדים 
וחשודים(; ילדים נפגעים ועדים לעברות של אלימות חמורה, של הזנחה ושל 
לניסיון  או  ולהריגה  לרצח  עדים  ילדים  וכן  אחראי,  בידי  שבוצעו  התעללות 
לרצח. אופי החקירה מונע מהילדים פגיעה נוספת העלולה להיגרם להם בשל 

התערבות המערכת הפלילית. 

האווירה בחקירה נינוחה ותומכת כך שהיא עשויה לקדם את הילד ואת יכולתו 
מבחינה  לילד  מותאמת  החקירה  ומדויק.  מפורט  באופן  המידע  את  לספק 
ובכישוריו  ברצונו  התחשבות  כדי  תוך  צרכיו  על  דגש  ושמה  התפתחותית 

ד"ר רונית צור היא מנהלת השירות לחקירות ילדים ולחקירות מיוחדות, משרד הרווחה והשירותים   1

החברתיים.

עובדים  להכשרת  המרכזי  הספר  בבית  תכניות  הערכת  תחום  מנהלת  היא  גורבטוב  רנטה  ד"ר   
לשירותי הרווחה, אגף לתכנון, מחקר והכשרה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

תודה על הסיוע בהכנת הפרק: 
- למר חיים לבנה, מרכז ארצי בשירות המבחן לנוער, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

- לגב' מירי בן שמחון, סטטיסטיקאית, האגף למחקר, תכנון  והכשרה, משרד הרווחה והשירותים 
החברתיים. 
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הכוונה  וללא  שאפשר  כמה  עד  פתוח  הוא  בחקירה  התשאול  המתפתחים. 
והעדות תשמש רָאיה בבית המשפט. לאחר החקירה החוקר מעלה על הכתב 
את התרשמותו מהילד ומעריך את מהימנות העדות. על החוקר להחליט אם 
לאסור את עדות הילד בבית המשפט או אם להתיר לילד להעיד. אם חוקר 
הילדים יאסור את עדותו של הילד בבית המשפט הוא יעיד במקום הילד. אם 
החליט להתיר את עדות הילד הוא יכול להתנות קיום העדות בתנאים מגִנים. 
בכל פעולת חקירה שבה נדרשת מעורבות הילד כגון במסדר זיהוי או בבדיקה 

רפואית, נדרש אישור של החוקר, והדבר נעשה על פי הנחיותיו.

עם חקיקת חוק הליכי חקירה והעדה )התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית 
או נפשית( התשס"ו - 2005, תפקיד חקירת אנשים עם מוגבלות שכלית בכל 

גיל הוטל על השירות לחקירות ילדים.

למימוש החוק, חוקרי הילדים עוברים הכשרה לחקירת אנשים עם מוגבלות 
לתפקיד.  אותם  שממנה  הוא  החברתיים  והשירותים  הרווחה  ושר  שכלית, 
החקירה מתנהלת לפי פרוטוקול מובנה, והיא נגישה ומותאמת ליכולות הנחקר 

ולהבנתו.

התפתחות היסטורית

בשנת 1984 הועברה האחריות על חקירות ילדים מהמשטרה לשירות המבחן 
לנוער של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, לאחר שנמצאו ליקויים בדרך 
הפעלת החוק. באותן שנים הוערך מספר החקירות לשנה ב-100 חקירות בכל 
הארץ. במהלך השנים גדל בהדרגה מספר חקירות הילדים. בעקבות זאת משנת 
1995 החל תהליך ההיפרדות של התחום "חקירות ילדים" משאר התחומים 
בשירות המבחן לנוער, ונעשתה הפרדה בין תפקיד קצין המבחן לנוער לתפקיד 

חוקר הילדים. 

לימוד,  המצריך  ייחודי  במקצוע  שמדובר  ההכרה  התבססה  אלו  בשנים 
מחקרי  פעולה  בשיתוף  חקירה"  "מדריך  נבנה   1998 בשנת  והדרכה.  הכשרה 
של היחידה לחקירות ילדים, אוניברסיטת חיפה והמחלקה להתפתחות רגשית 
 – )מוסד מחקר של משרד הבריאות האמריקני(   NIH-ב ילדים  וחברתית של 
מדריך המבוסס על ידע מחקרי מעודכן בתחום הפורנזי ובתחום ההתפתחות 
השיטתיים,  וההדרכה  השימוש  בעקבות  ילדים.  של  והקוגניטיבית  הרגשית 
איכות החקירות עלתה באופן ניכר ושיטת החקירה הוכרה בעולם בתור שיטה 
מדריך  שודרג  לאחרונה  עברה.  נפגעי  ילדים  של  החקירות  בתחום  מובילה 
החקירה במטרה להקטין את אחוז הילדים המתנגדים לחשיפת הפגיעות שחוו.

למעלה   -  2012-2010 בשנים  הילדים  חקירות  במספר  שחל  הגידול  נוכח 
מ-12,000 בקשות בשנה )פי 12 בהשוואה לשנות השמונים( ובהתאמה לגידול 
בכוח אדם )כ-100 תקנים של חוקרי ילדים(, נדרשה הבניה ארגונית מחודשת 

חקירות ילדים וחקירות מיוחדות
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תחום  המדינה  שירות  נציבות  אישור  לאחר   2013 במאי  החקירות.  בתחום 
וחקירות  ילדים  לשירות לחקירות  וחקירות מיוחדות הפך  חקירות הילדים 
הבניה  של  תהליך  החדש  בשירות  החל  להקמתו  הראשונה  בשנה  מיוחדות. 

ארגונית של הנהלת השירות והנהלת המחוזות. 

חוקים

על החוקים  מיוחדות מתבססים  וחקירות  ילדים  לחקירות  תפקידי השירות 
שלהלן: 

על  מטיל   1955  - תשט"ו  ילדים(,  )הגנת  הראיות  דיני  לתיקון  החוק    -
14 שהיו המעורבים  גיל  ילדים עד  חוקרי הילדים את האחריות לחקור 
בעבֵרות מין, זנות או תועבה ללא אבחנה מיהו מבצע העברה, ובשנת 1989 
גם ילדים חסרי ישע שנפגעו בידי הורה. במהלך השנים הוחל החוק גם על 
קבוצות נוספות של ילדים, נוספו סעיפי עבֵרה עם שינויי החקיקה, ועל 

חוקרי הילדים הוטלו תפקידים נוספים.

או  )התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית  והעדה  חוק הליכי חקירה   -
חקירת  תפקיד  את  ילדים  חוקרי  על  מטיל   2005  - התשס"ו  נפשית( 
פי  על   .)2007 משנת  מדורג  באופן  )יושם  שכלית  מוגבלות  עם  האנשים 
החוק נחקר מי שאובחן עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אדם עם לקות 
שכלית אחרת המגבילה את יכולתו להיחקר, וכן מי שאובחן עם הפרעה 
התפתחותית מורחבת, לרבות אדם עם אוטיזם )להלן 'מוגבלות שכלית'(. 

קליניים,  קרימינולוגים  נוספים:  למקצועות  התפקיד  את  הרחיב  החוק   
פסיכולוגים ואנשים מתחום החינוך המיוחד. 

אוכלוסיות שבטיפול השירות לחקירות ילדים ולחקירות מיוחדות   1
 14 גיל  עד  ילדים  בחקירות:  המעורבות  אוכלוסיות  שתי  השירות  בטיפול 

ואנשים עם מוגבלות שכלית. 

ילדים עד גיל 14

לקבוצה זו שייכים ילדים כדלקמן: 

ילדים המעורבים בתור נפגעים, עדים וחשודים בעברות מין;    -

ילדים המעורבים בתור נפגעים ועדים בעברות של חבלה של ממש, חבלה    -
חמורה, התעללות והזנחה בתוך המשפחה או בידי האחראי עליהם;

ילדים עדים לעברות רצח, לניסיון לרצח ולהריגה או קרבנות לניסיון לרצח;    -

-  ילדים עדים לעברות אלימות חמורה שבוצעו כלפי בן משפחה או בידי בן 
משפחה.

סקירת השירותים החברתיים 2013
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אנשים עם מוגבלות שכלית בכל הגילאים 

בקבוצה זו: 

חשודים בכל העברות;   -

נפגעים ועדים לעברות מין, לזנות ולמעשי תועבה;   -

נפגעים ועדים לעברות ניסיון לרצח ולהריגה וכן לעברות נלוות;   -

נפגעים ועדים לעברות לפי כל דין של אחראי על קטין או חסר ישע שנעברו    -
כלפי האדם שעליו הוא אחראי;

)ללא  חמורה  וחבלה  מחמירה  בכוונה  חבלה  של  לעברות  ועדים  נפגעים    -
אבחנה מי הפוגע: גם מחוץ למשפחה ושלא בידי האחראי(. 

בלוח 2 מוצגים נתונים על חקירות ילדים וחקירות מיוחדות בשנים 2013-2004.

חקירות ילדים וחקירות מיוחדות לפי שנים, 2013-2004 | לוח 1 | 

שנת 
2004200520062007200820092010201120122013חקירה

נפגעי 
עבירות 

2,4692,6022,6232,4092,4522,5192,5892,4052,6152,460מין

נפגעים 
חסרי 

4,5974,9094,7484,3565,0795,4305,4394,4985,8146,361ישע

770811814624757704856711770836עדים

390488430362324291380295290318חשודים

סה"כ 
ילדים 

8,2268,8108,6157,7518,6128,9449,2647,9099,4899,975נחקרים

סה"כ 
חקירות 

275568486580557719873מיוחדות*

סה"כ 
8,0269,1809,4309,8448,46610,20810,848נחקרים

משנת 2007 החלו חוקרי הילדים לחקור אנשים עם מוגבלות שכלית. חקירות אלו מכונות חקירות    *
"מיוחדות". 

חקירות ילדים וחקירות מיוחדות
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 13,414 מהן  לחקירות,  בקשות   14,353 הכול  סך  וטופלו  הופנו   2013 בשנת 
בקשות לחקירות ילדים. לאחר בירור, חלק מהחקירות לא התקבלו לטיפול 
מסיבות שונות כגון: בקשות שלא על פי הסמכות המפורטת בחוק והן הוחזרו 
למשטרה; מקרים שבהם יש חוסר הסכמה של הורים או של ילדים לחקירה או 

על פי המלצות של עו"ס לחוק הנוער )פקידי הסעד( ועוד.

בשנת 2013 נערכו סך הכול 10,848 חקירות )חקירות ילדים וחקירות מיוחדות(. 
מהן סך הכול 9,975 חקירות ילדים עד גיל 14 . 

חקירות ילדים  1.1

חוקרי הילדים מתעדים את החקירה בצילום, קובעים את מהימנות העדות 
ומקבלים החלטה אם להתיר או אם לאסור עדות של ילד בבית המשפט.

החוק הגדיר את סמכויותיו של החוקר ואת תפקידיו הייחודיים בתחום חקירת 
ילדים לפי הפירוט שלהלן:

תיעוד החקירה באופן חזותי;  �

סיכום העדות וההתרשמות מהילד;  �

הקביעת מהימנות עדות הילד;   �

במידת הצורך, הוצאת הילד ממקום שהותו לצורך חקירה;  �

קביעת החלטה בעניין נוכחות מלווה בעת חקירה;   �

וליווי הילד בפעולות חקירה נוספות כגון בדיקה רפואית,  המתן אישור   �

ביקור בזירת האירוע, מסדר זיהוי ועוד;

ניהול חקירות ללא ידיעת ההורה;  �

קבלת החלטה אם לאסור או אם להתיר את עדות הילד בבית משפט:   �

אם נאסרה עדות הילד בבית המשפט, חוקר הילדים מעיד במקומו ואם 
הותרה העדות, החוקר ממליץ על תנאי ההעדה, מכין את הילד למשפט 

ומלווה אותו.

להלן אפיוני החקירות ואפיוני הילדים שנחקרו:

חקירות לפי סוג הנחקרים  1.1.1
בגרף 1 מוצגים נתונים )מספר הנחקרים ושיעורם לאלף מכלל הילדים עד גיל 
)נפגעים, עדים וחשודים(  ילדים  14 באוכלוסייה הכללית( על שלוש קבוצות 

שנחקרו בידי חוקרי הילדים במהלך השנים 2013-2004. 

סקירת השירותים החברתיים 2013
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במשך 10 שנים הנסקרות היו עליות וירידות במספר הנחקרים: בשנים -2010
אך  ילדים,  ב-9,264  הסתכם  הנחקרים  ומספר  ניכרת  עלייה  נרשמה   2007

בשנת 2011 ירד מספרם ל-7,909 ילדים. בשנת 2012 שוב חלה עלייה במספר 

הנחקרים. עלייה זו נמשכה גם בשנת 2013 – אז טיפל השירות ב-9,975 ילדים. 

מנתוני הגרף עולה גם כי קבוצת הנחקרים הגדולה ביותר היא של הנפגעים 

- 86%-88% מסך הנחקרים - לאורך השנים מסתמנת עלייה בגודלה, במיוחד 

משנת 2011 עד שנת 2013: אז עלה מספר הילדים הנפגעים מ-6,903 ל-8,821. 

ירידה  השנים  במשך  נרשמה  והחשודים(  )העדים  האחרות  הקבוצות  בשתי 

בגודלן: קבוצת העדים מהווה 8%-9% וקבוצת החשודים מסתכמת ב-3%-4% 

מסך הנחקרים. 

התפלגות שיעורם של הנחקרים לאלף מכלל הילדים עד גיל 14 באוכלוסייה 

השנים  במשך  ועליות  ירידות  )אותן  מספרם  להתפלגות  דומה  הכללית 

אלף  לכל  ילדים  לחמישה  קרוב   2013 בשנת  כי  עולה  מהנתונים  הנסקרות(. 

ילדים בני 14-0 באוכלוסייה הכללית נחקרו בידי חוקרי ילדים, לעומת פחות 
מארבעה בשנת 2011.

חקירות ילדים לפי חלוקה לנפגעים, לעדים ולחשודים, 2013-2004* | גרף 1 | 
)במספרים מוחלטים ובשיעורים לאלף מכלל האוכלוסייה המתאימה(  

ילדים יכולים להיות בו זמנית נפגעי עבירה, עדים או חשודים   *

חקירות ילדים וחקירות מיוחדות
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ילדים נפגעים לפי סוג הפגיעה  1.1.2
בגרף 2 מוצגים נתונים על החקירות של הנפגעים על פי סוג הפגיעה. הנתונים 
2013 72.1% מהנפגעים נפגעו בידי האחראי )"חסרי ישע"(,  מורים כי בשנת 

וכ-28% היו נפגעי עברות מין.

כשני  מהווים  ישע  חסרי  נפגעים  השנים  לאורך  גם  כי  מהנתונים  עולה  עוד 

שנים  באותן  כך,  על  נוסף  נפגעים.  של  החקירות  מסך  יותר(  )ואף  שלישים 

שמספר  בעוד  הישע,  חסרי  נפגעים  במספר  ב-38.4%  עלייה  מגמת  מסתמנת 

נפגעי עברות המין נע סביב 2,600-2,400 בכל שנה. 

חקירות ילדים )נפגעים בלבד( לפי סוג הפגיעה, 2013-2004* | גרף 2 | 
)במספרים מוחלטים ובאחוזים(  

ילדים יכולים להיות בו זמנית נפגעי עבירה ונפגעים חסרי ישע   *

ילדים נפגעים לפי ִמגדר וסוג הפגיעה  1.1.3
בגרף 3 מוצגת התפלגות הילדים )נפגעים בלבד( שנחקרו בשנת 2013 לפי ִמגדר 

הן  הרוב  המין  עברות  נפגעי  שבקרב  בבירור  מראים  הנתונים  הפגיעה.  וסוג 

בנות, ואילו בקרב חסרי הישע הרוב הם בנים.
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ילדים נפגעים בלבד לפי ִמגדר וסוג הפגיעה, 2013* | גרף 3 | 
)במספרים מוחלטים ובשיעורים לאלף מכלל האוכלוסייה המתאימה(  

על 103 ילדים חסרים נתונים דמוגרפיים   *

ילדים נפגעים לפי גיל וסוג הפגיעה  1.1.4
)נפגעים בלבד( לפי סוג הפגיעה.  גיל הנחקרים  4 מוצגים נתונים על  בגרף 

הגיל.  עם  עולה  ומספרן  הרך,  בגיל  ילדים  בקרב  אף  מתרחשות  הפגיעות 

בקרב נפגעים חסרי ישע כבר לילדים בגיל 3 נעשו 111 חקירות בידי חוקרי 

ילדים, ומספר זה עולה עם כל שנתון גיל ומגיע לכדי שיא בקרב ילדים בני 

9-7 )700-600 חקירות(. לאחר גיל 9 מספר החקירות החל לרדת אך עדיין 

נשאר גבוה: 385 חקירות לילדים בני 14. 

בקרב נפגעי עברות מין מספר החקירות עולה בהדרגה מ-68 בגיל 3 עד 309 

בגיל 13 ולאחר מכן יורד ל-189 בגיל 14. 
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ילדים נפגעים לפי גיל וסוג הפגיעה, 2013 | גרף 4 | 
)במספרים מוחלטים(  

ילדים נפגעים לפי לאום  1.1.5
בגרף 5 מוצגים שיעורם של ילדים נפגעים בני 14-0 שנחקרו בידי חוקרי ילדים 
לאלף ילדים באוכלוסייה הכללית באותם גילים, לפי לאום. מהנתונים עולה 
כי שכיחות התופעה בקרב האוכלוסייה היהודית )3.8( גבוהה בהרבה מאשר 
)מהנתונים הקודמים( בשתי האוכלוסיות  כצפוי   .)1.2( באוכלוסייה הערבית 
השיעורים של נפגעים חסרי ישע גבוהים יותר מהשיעורים של נפגעי עברות 
נפגעי עברות מין:  מין. ההבדל בין שתי האוכלוסיות בולט במיוחד בקבוצת 

בקרב ילדים יהודים השיעור גבוה פי ארבעה מבקרב ילדים ערבים. 

ילדים נפגעים לפי ארץ מוצא  1.1.6
בגרפים 7-6 נמצא מידע על התפלגות ילדים נפגעי עברות מין ונפגעים חסרי 

ישע שנחקרו בידי חוקרי ילדים, לפי ארץ מוצאם.

הנתונים בגרפים מחולקים לשתי תתי-קבוצות: ילידי חו"ל וילידי ישראל.

הנתונים על ילידי חו"ל )ילדים שנולדו בחו"ל( מוצגים לפי יבשת/ארץ שהם 
לילידי אפריקה הוצאו  ואמריקה. באשר  נולדו בה: אסיה, אפריקה, אירופה 
אירופה-אמריקה  לילידי  ובאשר  השנים(,  )מכל  מאתיופיה  שהגיעו  העולים 
הוצאו העולים שהגיעו מברית המועצות לשעבר משנת 1990. הנתונים על שתי 

קבוצות עולים אלה מוצגים בנפרד. 
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נפגעים לפי לאום ולפי סוג פגיעה, 2013 | גרף 5 | 
)בשיעורים לאלף מכלל האוכלוסייה המתאימה(  

הנתונים על ילידי ישראל )ילדים שנולדו בישראל( מוצגים בשלוש קבוצות לפי 
נפרדת לילידי  יבשת מוצא האב: אסיה, אפריקה, אירופה-אמריקה, וקבוצה 

ישראל אשר גם אביהם יליד ישראל. 

)1( ילדים נפגעי מין לפי ארץ מוצא

בגרף 6 מוצג מספר הילדים נפגעי עברות מין שנחקרו בידי חוקרי ילדים לפי 
יבשת/ארץ המוצא )שלהם ושל אביהם( ושיעורם לאלף ילדים באותם גילים 

ומאותה ארץ המוצא. 

מהנתונים עולה כי מעט ילדים שנחקרו בידי חוקרי ילדים נולדו בחו"ל )3.9% 

היא קבוצת  ביותר  הגדולה  ובהם הקבוצה  מין(,  עברות  נפגעי  הילדים  מסך 

הילדים מאירופה ומאמריקה )60 ילדים(. רוב הילדים שנחקרו נולדו בישראל 

אך עדיין למוצאם יש השפעה על מצבם. מהנתונים עולה כי הקבוצה הגדולה 

אבותיהם  ושגם  בישראל  שנולדו  הילדים  קבוצת  היא  ילדים(   1,170( ביותר 

הכללית  באוכלוסייה  ילדים  לאלף  ב-1.0  מסתכם  ושיעורם  בישראל  נולדו 

המתאימה. לעומת זאת השיעורים של הילדים בשתי קבוצות נוספות של ילידי 

ישראל )שגודלן קטן בהרבה מהקבוצה הראשונה(, ובהם האב מאפריקה או 

מאירופה-אמריקה, גבוהים יותר: 1.5 ו-1.2 לאלף ילדים באוכלוסייה הכללית 

מהמוצא הרלוונטי.
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נפגעי עברות מין לפי יבשת/ארץ המוצא של הנפגע או של האב, 2013* | גרף 6 | 
)במספרים מוחטים ושיעורים מתוקננים מתוך קבוצת המוצא באוכלוסייה(  

לא ניתן לחשב שיעורים של ילידי אפריקה )ללא אתיופיה( כי מספרם קטן מדי.   *

)2( ילדים נפגעים חסרי ישע

בגרף 7 מוצג מספר ילדים נפגעים חסרי ישע שנחקרו בידי חוקרי ילדים לפי 

יבשת/ארץ המוצא )שלהם ושל אביהם( ושיעורם לאלף ילדים באותם גילים 

ומאותה ארץ המוצא. 

בדומה לגרף הקודם גם בקרב חסרי ישע הרוב המוחלט )כ-96%( של הילדים 

נולדו  גם הם  )דהיינו  דור שני בארץ  היו לפחות  ילדים  בידי חוקרי  שנחקרו 

בישראל וגם אבותיהם נולדו בישראל(. בקרב ילדים שנולדו בחו"ל בולט שיעור 

הכללית  מהאוכלוסייה  ילדים  לאלף  ואמריקה  אירופה  ילידי  של   )4.1( גבוה 

הרלוונטית. 

הרלוונטית(  הכללית  מהאוכלוסייה  ילדים  לאלף   2.4( לאלף  שיעורם  זה  עם 

 ,)3.4( )4.5(, מאסיה  ישראל לאבות מאפריקה  ילידי  נמוך משיעורם של  היה 

ומאירופה ואמריקה )3.2(. 
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נפגעים חסרי ישע לפי יבשת/ארץ מוצא של הנפגע או של האב, 2013* | גרף 7 | 
)במספרים מוחלטים ושיעורים מתוקננים מתוך קבוצת המוצא באוכלוסייה(  

* לא ניתן לחשב שיעורים של ילידי אסיה וילידי אפריקה )ללא אתיופיה( כי מספרם קטן מדי.

סוגי עבירות בנפגעי מין  1.1.7
 8 בגרף  חשובים.  נתונים  שני  עוד  יוצגו  הנפגעים  של  הפרופיל  תיאור  לשם 

מובאים סוגי עבֵירות המין שנעשו בילדים. בין העבירות שנבדקו ושעליהן היה 

מידע על סוג העבירה ) 1,817 עבירות( בולט האחוז הגבוה )73%( של מעשים 

מהווים  סדום  ומעשי  בעילה  אינוס,  כגון  ביותר  החמורים  המעשים  מגונים. 

יותר משליש )12%( מסך עבירות המין. 

הגורם הפוגע בילדים נפגעים   1.1.8
שני הגרפים 9 ו-10 מציגים מידע על הגורם הפוגע בקרב ילדים נפגעי עבירות 

מין וחסרי ישע. מהנתונים עולה כי בקרב נפגעי עבירות מין )גרף 9( הפוגעים 

לה.  לבין מחוצה  בין בתוך המשפחה  לילד,  כלל אנשים המוכרים  הם בדרך 

קרובי משפחה ואבות ביולוגיים מהווים חלק ניכר מהם )כ-50% מהמוכרים(. 

בקרב נפגעים חסרי ישע )גרף 10( ההורים או אחד מהם הם הפוגעים ביותר. 
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סוגי עבירות מין, 2013 | גרף 8 | 
)במספרים מוחלטים(, סה"כ 1,817 עבירות*   

הנתונים מתייחסים ל-1,817 עבירות שעליהן היה מידע על סוג העבירה. לא עבור כל נפגעי מין סוגי   *
העבירה ידועים. לנפגע אחד יכולים להיות סוגי עבירה שונים. 

גורמים פוגעים בעבירות מין, 2013 | גרף 9 | 
)במספרים מוחלטים(, בסה"כ 2,058 גורמים פוגעים*  

הנתונים מתייחסים לעבירות שעליהן היה מידע על הגורם הפוגע. לנפגע אחד יכולים להיות מספר   *
גורמים פוגעים. 
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גורמים פוגעים בעבירות חסרי ישע, 2013 | גרף 10 | 
)במספרים מוחלטים(  

סה"כ 5,468 גורמים פוגעים*   

הנתונים מתייחסים לעבירות שעליהן היה מידע על גורם פוגע. לנפגע אחד יכולים להיות מספר   *
גורמים פוגעים. 

חקירות מיוחדות  1.2

החוקר המיוחד שהוא חוקר ילדים מנוסה, בעל הכשרה בחקירת אוכלוסיות 
מיוחדות, פועל על פי חוק לצורך איסוף ראיות בהליך הפלילי, ובסמכויותיו 

המשימות שלהלן: 

קביעת הנוכחים בעת החקירה;  �

מתן הוראות על אופן ביצוע פעולות נוספות בחקירה;  �

ליווי הנחקר בעת מתן עדותו בבית המשפט;  �

ההעדה  לפני  מוגבלות  עם  לאדם  הגנה  אמצעי  בדבר  המלצות  מתן   �
ובמהלכה;

תיעוד החקירה במלואה: חזותית, קולית או בכתב.   �

בשנת 2013 הופנו 939 בקשות לחקירת אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית 
ונערכו סך הכול 873 חקירות.2

ראו הרחבת הנושא בפרק "אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית", בסקירה זו.  2
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תשומות  2

כוח אדם   2.1

בשנת 2013 כוח האדם בשירות מנה סך הכול 110.25 תקנים: 86 תקנים של 
חוקרי ילדים העובדים במחוז, 14 תקנים של מדריכים ו-10 תקנים של עובדי 

הִמנהל. 

כוח אדם לפי מחוזות, 2012  | לוח 2 | 

תקניםמחוז

52.75תל אביב והמרכז

31חיפה והצפון

13.5דרום

13ירושלים

110.25סך הכול

תקציב  2.2

בשנת 2013 תקציב השירות עמד על, 2,881,000 ₪ 

פעילות בשנת 2014  3
להלן הדגשים העיקריים לשנת 2014 והתכניות שהתקיימו בשנה זו.

הפיכת  על  המדינה  שירות  נציבות  החלטת  בעקבות   - השירות  הבניית  א. 
תחום חקירות ילדים לשירות, נבנו מכרזים לתפקיד חוקר מחוזי בכל אחד 

מהמחוזות ופורסמו.

נתוני  איסוף  תהליכי  לשיפור  מערכת  נבנית   – ממוחשבת  מערכת  פיתוח  ב. 
החקירות והעברתם במחוזות ובין המחוזות. מערכת הנתונים הממוחשבת 
קידום  לצורכי  חיצוני  למידע  ולקשרם  הנתונים  ריכוז  את  לייעל  תאפשר 

החקירה. מועד משוער לסיום בניית המערכת: דצמבר 2014. 

לשדרוג  חדש  מכרז  של  כתיבתו  הסתיימה   - הטכניים  השירותים  שדרוג  ג. 
במצלמת  החקירות  מצילום  יעבור  והשירות  והצילום,  ההקלטה  תהליך 
וידאו עם קלטת לצילום במצלמה בעלת זיכרון דיגיטלי. חומרי החקירה 
יועברו בדרכי תקשורת אינטרנטיות מאובטחות, ובכך יתאפשר קיצור זמן 
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בהעברת חומרי החקירה לשכפול ולתמלול ובהפצתם למשטרה )עד היום 
חומרים אלה הועברו בדואר פנים-ארגוני(. המכרז עומד לפני פרסום. 

ד. פתיחת מרכזי הגנה חדשים עם הגורמים השותפים - במהלך שנת 2013 
 2014 שנת  ובמהלך  ובחיפה,  שבע  בבאר  חדשים  הגנה  מרכזי  שני  נפתחו 

צפויים להיפתח מרכזים נוספים באשקלון ובנצרת.

גידול בכוח אדם, נפתחות  - עקב  ה. הרחבת מערך התמיכה לחוקרי ילדים 
החוויות  ועיבוד  ונטילציה  לצורכי  לחוקרים  נוספות  תמיכה  קבוצות 

שהחוקרים נחשפים אליהן יום-יום. 

והשימוש  ההטמעה  תהליך  החל   2013-2014 במהלך   - מקצועי  פיתוח  ו. 
בקרב  החשיפה  אחוזי  את  להגדיל  שמטרתו  מעודכן  חקירה  בפרוטוקול 
הרגשית  התמיכה  הגברת  באמצעות  זאת  לחשיפה,  המתנגדים  ילדים 
ולא חשפו  ראיות שנפגעו  לילדים שיש  חוזרות  וביצוע חקירות  לנחקרים 
בחקירתם ראשונה. התהליך מלווה במחקר הערכה של צוות מהאקדמיה. 

הצוות מלווה את השירות בתחום הקניית הידע והכשרת המדריכים.

ביוני 2014 הסתיים קורס מיומנויות הדרכה למדריכים; כמו כן מתוכננים 
תכניות הכשרה בסיסיות ומתקדמות לחוקרי הילדים ולחוקרים המיוחדים.

עם  צדק  לעשות  כדי  צעירים".  ילדים  "חקירת  פרויקט  החל  לכך  נוסף 
כלי  פיתוח  בתהליכי  נמצא  כעת  המשפטית,  במערכת  הצעירים  הילדים 
המותאם מבחינת ההתפתחות לראיון ילדים צעירים )בני 8-3( ולהערכת 
מהימנות עדותם. הפרויקט נעשה בשותפות מלאה של השירות עם אנשי 
אקדמיה בארץ ובעולם. בשלב זה מוכשרים 14 חוקרים מכל הארץ בעלי 

ניסיון רב בחקירות ילדים צעירים.

פרויקט פיתוח ערכת תקשורת תומכת וחלופית )תת"ח( בחקירת אנשים  ז.  
וילדים שאינם מדברים בעקבות החלת חוק חקירת אנשים עם מוגבלות 
התחיל השירות לחפש פתרונות להנגשת החקירה לילדים ולאנשים שאינם 
מדברים. הפרויקט מתקיים בשיתוף פעולה עם גורמים שונים: מכון חרוב, 
ג'וינט ישראל - אשלים, אייזק ישראל, משטרת ישראל, משרד המשפטים 
והמוסד לביטוח לאומי. פותחה ערכה של לוחות תקשורת בפורמט מודפס 
וממוחשב. בתיווך של קלינאית תקשורת יאפשרו לוחות התקשורת לחוקר 
המיוחד לחקור ילדים ואנשים עם לקות שכלית או תקשורתית מורחבת 
שאינם מדברים. מטרת הפרויקט לאפשר להם להשמיע את קולם בהליכים 
פליליים במערכות הצדק. בשלב זה שמונה חוקרים מיוחדים משלימים את 

הכשרתם לתפקיד ייחודי זה, וכן יוכשרו קלינאיות תקשורת לתפקיד.

חקירות ילדים וחקירות מיוחדות


