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  וחקירת תלמידים כקורבנות או כעדים חובת הדיווח על עברה בקטין על פי חוק 

:תרשים שני   חקירת תלמידים כקורבנות או כעדים1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  

  רסתו המלאה  בג)ב(3 הוראות הקבע סטל"התרשים הנו לעזר בלבד ואינו מחליף את חוזר המנכ
                                                                              זרימה בנושא חובת הדיווחהתרשים לתרשים זרימה זה קודם 

 קביעת דרכי 
התערבות תוך כדי 
  .הימנעות מחקירה
גיבוש תכנית 

תמיכה , הכוללת ליווי
  וטיפול 

בתאום עם פקיד 
סעד ובהיוועצות עם 
: הצוות הבין מקצועי

מתן מענה לתלמיד 
נפגע ועל פי צורך 

ה

  .למערכת 
במהלך , כל זאת לפני

  .ולאחרי החקירה

ה

תיאום בין חוקר הילדים והמערכת החינוכית לביצוע 
  ה  או מחוץ  למסגרת החינוכיתהחקירה ב

  : לחקירהמידה ומוציאים תלמידב
  יכרות עם התלמיד הנוך בעל יש לדאוג לליווי של איש חי .1
יודיע לו המנהל כי , ס בעת החקירה" לבי פונהבמקרה וההורה .2

  י חוקר ובמקביל ידווח על כך לחוקר"התלמיד הוצא ע
  

הגשת תלונה , דיווח למשטרה על ידי פקיד הסעד
 לועדת על עבירה והזמנת חקירת ילדים או פניה 

פטור

  : מחוץ למסגרת החינוכיתבתום חקירה
  החוקר או איש החינוך יחזירו את הילד למערכת החינוכית .1
מעבר לשעות הלימודים החוקר יחזיר את הילד לביתו אלא אם כן יחליט פקיד  .2

  סעד אחרת
אלה אם התקבל לכך אישור מהממונה , אין לדווח להורים על דבר החקירה .3

  על חקירה

  :הימנעות מיידוע הורים במקרים של
  ע התנגדות מביהתלמיד .1
בר כי והממונה על החקירה ס .2

הודעה להורים עשויה לסכל את 
 החקירה  

בר כי והממונה על החקירה ס .3
הודעה להורים עלולה לפגוע 

  בשלומו של התלמיד

  : בתנאים הבאים על ידי חוקר הילדיםתלמיד לחקירההוצאת ה
 הזדהות בפני מנהל בית הספר .1
 דמילתהתייעצות עם איש חינוך וטיפול המכיר את ה .2
 הסבר לתלמיד את מטרת הוצאתו  .3
 קבלת הסכמתו של התלמיד .4
 

: בהמשך לתרשים הזרימה בנושא חובת הדיווח
במידה ויש יסוד סביר לחשוב כי נעברה עברה 

ידת סעד או למשטרהבקטין המחייבת דיווח לפק

 החקירה יידוע הורים אודות 
  בתאום עם פקיד הסעד

כאשר נערכת חקירה 
במסגרת החינוכית יש 

להבטיח תנאים של פרטיות 
  . ואינטימיות

חוקר ילדים רשאי לתעד את 
, החקירה בצילום בווידיאו
  .בהקלטה קולית או בכתב


