
 

 
 

 

 

 

 משפטיהמסלול ה –אחרי הדיווח : 7 לפרקנקודות מרכזיות  -"טוב שסיפרת" 

 

 מה צפוי לקרות בהליך המשפטי לאחר גילוי פגיעה בילד.ה?

 משפטי. -שנפגעו, בחלק מהמקרים נפתח הליך חוקי במקביל לטיפול בילד.ה  -

 ממקרי הפגיעה המינית בילדים שדווחו הבשילו לכתבי אישום. 16%רק  2020בשנת לצערנו,   -

הוא ייחקר ע"י עובד סוציאלי חוקר ולא ע"י  14עד גיל במידה ויוחלט כי נדרשת חקירה של הילד,   -

 חוקר מטעם המשטרה אבל ללא מדים ובאוירה מכילה. ייחקרו ע"י 18-14בני נוער בגילאי  משטרה.

החוקרת לרוב תעיד במשפט עם החקירה המצולמת במקום הילד, כדי למנוע ממנו  14מתחת לגיל   -

 .טראומה נוספת

החוקרת תרצה קודם כל להבין מהילד את סיפור הפגיעה ובנוסף תנסה להבין האם יש "עדות   -

 לעדותו, ע"מ להגיע להפללה של הפוגע.מסייעת" נוספת שתוכל להצטרף 

נתייעץ עם גורמי המקצוע שמלווים אותנו ולפעמים תימצא  -אם יש עוד ילדים שנפגעו או נפגעים  -

 הדרך לעודד אותם לפנות גם כן למרכז ההגנה או לרווחה.

 

 איך לא לפגוע בחקירה של הילד?

 ודד אותו לשתף פעולה ולהיפתח. אנו רוצים להכין את הילד למפגש עם חוקרת הילדים ולע  -

חשוב שנשים את הפוקוס על המצב של הילד ולא על  למרות שאנו רוצים לדעת כל מה שקרה,  -

 .פרטי המקרה

"זיהום ל לא לגרוםאל תתאמו עם הילד את הגרסה לגבי מה שקרה. אל תחקרו אותו בעצמכם, כדי  -

כבר ע"י הוריו או ע"י אדם אחר לגבי פרטי  חקירה". הכוונה למקרים בהם חוקרים מזהים שילד נחקר

 הפגיעה וזה עלול לפגוע במהימנות של עדות הילד.

של הילד ולא על פרטי האירוע. אם הילד  המצב הרגשיהמיקוד שלנו ההורים צריך להיות על   -

מספר מעצמו, נוכל להקשיב, בלי להיכנס לעמדה חקרנית, ולעודד את הילד להיפתח ולשתף 

 צועית שהוא יעבור. בחקירה המק

 

 קוס על הילד ועל התהליך הטיפולילשים פו

למרות שההליך המשפטי הוא כנגד הפוגע, התמקדות בו עלולה להגביר את התסכול. ולכן חשוב   -

 כל כך שהפוקוס שלנו יהיה על הילד הנפגע, ולא על הפוגע. 

בשליטתנו, אלא העובדה שהילד הדבר החשוב ביותר אינו העונש של הפוגע, שממילא לא נמצא  -

שלנו יקבל בטיפול תחושה של סדר פנימי. שירגיש שאנחנו עושים כל שביכולתנו עבורו, כי מה 

 שקרה הוא באמת לא בסדר, ולכן מאמינים לו ומקווים שמי שהתנהג באופן פוגעני יבוא על עונשו.

ליך הטיפולי ולא במשפטי. ניתן ההליך המשפטי יכול להיות ארוך ומייגע  ולכן חשוב שנתמקד בתה  -

למסלול המשפטי להתנהל לצד המסלול הטיפולי שהוא חשוב יותר, ואם וכשיגיעו שלבים בהם הילד 



 

 
 

יתבקש למסור עדות או להגיע לעימות עם הפוגע, חשוב שזה ייעשה תוך ליווי ותיאום טיפולי כי זה 

 יכול להציף את הטראומה.  

ים שההליך המשפטי הוא חשוב ויש לו משמעות גם לתהליך למרות הסיכון הזה אנחנו חושב  -

ההחלמה, אבל לא לכולם זה מתאים כי זה דורש לגייס כוחות רבים. חשוב שתתייעצו עם קווי הסיוע 

או עם מרכז ההגנה ותקבלו את כל המידע הדרוש כדי לקבל החלטה שתתאים קודם כל למצבו של 

משפחה יהיו במקום חזק יותר ואולי אז יתאים לפנות הילד. לעיתים לאחר תחילת טיפול, הילד וה

 להגשת תלונה. 

 

 לאן לפנות להתייעצות וטיפול

ישנם  מרכזי ההגנה לילדים ונוער "בית לין".בכל מקרה של התלבטות מומלץ להתייעץ קודם עם   -

או דרך מוקד  פהמרכזים הפרושים ברחבי הארץ. לקריאה נוספת על 'בתי לין' ופרטי קשר בלינק  8

 . 118רווחה 

לילדים  במרכז הליווילילדים ובני נוער נפגעי עבירות מין ואלימות לאורך ההליך הפלילי  סיוע  -

הסיוע כולל מתן מידע, הנגשת ההליך הפלילי, תיווך בין . נפגעי עבירה של המועצה לשלום הילד

לבין הגורמים המקצועיים, ליווי לפגישות בפרקליטות ולעדות הילד בבית המשפט  והמשפ'הילד 

או ליצור  פהוסיוע במיצוי זכויות. השירות ניתן בכל חלקי הארץ וללא עלות. ניתן לקרוא על המרכז 

 ncc@children.org.ilאו במייל  6780606-02  'ר בטלקש

סיוע משפטי מותאם ומונגש לילדים ובני נוער שנפגעו בעבירת מין חמורה, החל מהגשת כתב  -

( בסיוע המשפטי במשרד "עו"ד משלימערך ייצוג קטינים )"ניתן על ידי  ,האישום נגד הפוגע

שמתמחה בייצוג ילדים ובני נוער, וכולל סיוע במימוש הזכויות  עו"דניתן על ידי . הסיוע המשפטים

ית המשפט, מימוש הזכות , ליווי לדיונים בבעבירה קטינים, הגנה מפני הנאשם של נפגעיוההגנות 

כולל ייצוג וייעוץ משפטי להעיד שלא בפני הנאשם, ייצוג בוועדות שחרורים ועוד. בנוסף, הסיוע 

שמונעת את בתחומים האזרחיים הקשורים לאירוע הפגיעה, כגון תביעה נזיקית או הגשת בקשה 

. השירות ניתן בכל חלקי הארץ וללא עלות. ניתן חזרתו של הפוגע לסביבת החיים של נפגע העבירה

  . 3927788-073או ליצור קשר בטל'  פהלקרוא על מערך ייצוג קטינים 

 .פהבלינק  קווי הסיוע לנפגעי.ות תקיפה מיניתבמקרי חשד לפגיעה מינית ניתן להתייעץ גם עם   -

שעות מהפגיעה לאחד  72מומלץ לפנות בהקדם האפשרי תוך סימנים לפגיעה מינית  אם יש  -

בבתי החולים הפזורים ברחבי הארץ. תוכלו לקרוא עוד על החדר האקוטי ולקבל  החדרים האקוטיים

 .פהפרטי קשר בלינק 

 

  . פהמוזמנים לצפות בפרקים נוספים בסדרה "טוב שסיפרת" בלינק 

  

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/molsa-violence-and-delinquency-violence-and-sexual-assault-kids-and-teenagers?chapterIndex=3
https://www.children.org.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%92%d7%a2%d7%99-%d7%a2%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9f-%d7%95%d7%90/
mailto:ncc@children.org.il
https://www.gov.il/he/departments/topics/my-own-lawyer/govil-landing-page
https://www.1202.org.il/
https://www.gov.il/he/Departments/General/sexual-assault-survivors-healthcare-system
https://me-halev.org.il/%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%a9%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%99/

