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 חקירת קטין - 14.01.05

  הגדרות .1

  –בפקודת המטא"ר הזאת  

מי שבית המשפט מינה לאפוטרופוס, כקבוע בחוק הכשרות המשפטית  –"אפוטרופוס"  .א

 ;1962-והאפוטרופסות, התשכ"ב

 שנים; 18מי שמלאו לו  –"בגיר"  .ב

 לרבות הורה חורג, הורה מאמץ ואפוטרופוס; – "הורה" .ג

 ;1955-חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים(, תשט"ו –"חוק הגנת ילדים"  .ד

 ;1996-מעצרים(, התשנ"ו –חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  – "חוק המעצרים" .ה

 ;1971-חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א – "חוק הנוער" .ו

 ;1977-חוק העונשין, התשל"ז – "חוק העונשין" .ז

 ; 1982-חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב – "חוק סדר הדין הפלילי" .ח

עובד משרד הרווחה ששר המשפטים מינה אותו להיות חוקר ילדים   –"חוקר ילדים"  .ט

 כקבוע בחוק הגנת ילדים;

 שוטר שהתקיימו בו כל אלה: – "חוקר נוער" .י

 הוא קיבל הכשרה להיות חוקר נוער כקבוע בנוהלי אח"ם; (1)

 קירות והמודיעין הסמיך אותו לחקור קטינים;ראש מחלקת הנוער באגף הח (2)

הוא נמנה עם מערך הנוער במשטרה, ובתפקידו הוא עוסק בחקירת קטינים, בילוש  (3)

נוער או מניעת עבריינות נוער, אלא אם כן נקבע אחרת בנוהלי אח"ם או על פי 

 לפרק זמן קצוב או לעניין מסוים;  –החלטת רמ"ח נוער 

חקירה שוטר, למעט שעושה ית הודעה בקשר לעבירה, תשאול או גבי  –"חקירה"  .יא

 מאלה: שהתנהלה מחוץ לתחנת משטרה, והיא אחת

בעבירות שנקבעו כעבירות מינהליות לפי חוק העבירות המינהליות, חקירה  (1)

לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח  239בעבירות כאמור בסעיף או  1985-התשמ"ו

אישום  סדרי –בתקנות  ניינןבעששר המשפטים קבע  1982 -משולב[, התשמ"ב

 והמצאת מסמכים בסטייה מהוראות אותו חוק;
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-(, התשס"בחקירת חשודיםסדר הדין הפלילי ))א( לחוק 3חקירה כאמור בסעיף  (2)

2002; 

 שנים; 14מי שטרם מלאו לו  –"ילד"  .יב

מקום המשמש למגורים או למשמורת של קטינים מחוץ למשפחתם, שהממונה  –"מעון"  .יג

נה לפי חוק הנוער הפנה אליו קטין לאחר שבית משפט לנוער ציווה לפי על המעונות שמו

 חוק הנוער על החזקתו במעון; 

עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער )טיפול  –"עובד סוציאלי שמונה לפי חוק"  .יד

 ;1960-והשגחה(, התש"ך

 שנים; 18מי שטרם מלאו לו  –"קטין"  .טו

 ;1960-ר )טיפול והשגחה(, התש"ךלחוק הנוע 2כהגדרתו בסעיף  – "קטין נזקק" .טז

-מי שנתמנה להיות קצין מבחן לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט –"קצין מבחן"  .יז

1969; 

 אחד מאלה, לפי העניין: –"קצין מוסמך"  .יח

הקצין הממונה על החקירות  –קצין הנוער בתחנה, ובהיעדרו  –בתחנת משטרה  (1)

 בתחנה;

 –לק תאונות דרכים במרחב, ובהיעדרו ראש מח –בעבירות לפי פקודת התעבורה  (2)

 קצין הבוחנים המחוזי, ובלבד שקיבל הכשרה כקבוע בנוהלי אח"ם;

 לחוק המעצרים; 25כהגדרתו בסעיף   – "קצין ממונה" .יט

קרוב משפחה בגיר של הקטין או אדם בגיר אחר המוכר לקטין, ובלבד  – "קרוב אחר" .כ

 שנשמעה עמדת הקטין לעניין זהות אותו בגיר;

לרבות  –כהגדרתה בחוק סדר הדין הפלילי, ולעניין חקירת ילד  – "תחנת משטרה" .כא

 מקום המשמש לחקירת ילד;

 מטרות .2

פקודת המטא"ר קובעת הוראות מיוחדות בעניין הליכי החקירה של קטין חשוד ושל  .א

 קטין שאינו חשוד.

הנוער, הפקודה מעגנת את ההגנה על זכויותיו של הקטין בהליך הפלילי בהתאם לחוקי  .ב

והיא מאזנת בין אותן הזכויות ובין טובת הקטין, צורכי החקירה ושלום הציבור 

וביטחונו, בד בבד עם התחשבות בכשריו המתפתחים של הקטין ובצרכיו המיוחדים 

 ומתוך מגמה להחזירו לדרך הישר באמצעות דרכי טיפול או ענישה.
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ני נוער שהעבריינות היא מדיניות המשטרה בטיפול בנוער מבוססת על ההבחנה בין ב .ג

להם דרך חיים, ובין בני נוער שעברו עבירה מזדמנת שאינה חמורה, ושיש לפעול 

 להוצאתם ממעגל ההתנהגות הפלילית. 

 

מדיניות זו באה לידי ביטוי, בין השאר, במניעת תיוגו של הקטין כעבריין, במידת 

 הציבור.       חשיפת המעורבות המשטרתית שבטיפול בקטין בפני-האפשר, ובאי

 תחולת פקודות המטא"ר ושמירת דינים -טיפול שוטר בקטין  .3

 פקודה זו באה להוסיף על זכויות הנתונות לקטין לפי כל דין ולא לגרוע מהן. .א

הוראות פקודה זו יחולו גם על קטין שהוא ילד, אלא אם כן נקבע בה במפורש דין אחר  .ב

 לילד. 

"עיכוב  – 14.01.34הוראות פקודת המטא"ר על עיכוב, מעצר ושחרור של קטין יחולו  .ג

מעצר ושחרור", בכפוף להוראות המיוחדות לעניין קטין הקבועות בפקודת המטא"ר 

 הזאת.

"סמכות  – 12.03.04על כבילת קטין עצור במקום ציבורי יחולו הוראות פקודת המטא"ר  .ד

 לכבול עצור במקום ציבורי". –שוטר 

"חיפוש פנימי  – 14.05.01על חיפוש פנימי בגופו של קטין יחולו הוראות פקודת המטא"ר   .ה

 בגוף".

"חיפוש  – 14.05.02על חיפוש חיצוני בגופו של קטין יחולו הוראות פקודת המטא"ר    .ו

 חיצוני בגוף".

"נטילת אמצעי  – 14.05.04על נטילת אמצעי זיהוי מקטין יחולו הוראות פקודת המטא"ר  .ז

 הוי".זי

על הטיפול באמצעי זיהוי שניטלו מקטין ובנתוני זיהוי שהופקו מהם יחולו הוראות  .ח

 "ניהול מאגר נתוני זיהוי ואמצעי זיהוי". – 14.05.05פקודת המטא"ר 

"טיפול  – 14.01.29על הטיפול בנעדר שהוא קטין יחולו הוראות פקודת המטא"ר  .ט

 המשטרה באיתור נעדרים ובזיהוי אלמונים". 

על גניזת חומר חקירה וסגירת תיק חקירה של קטין יחולו הוראות פקודת המטא"ר  .י

 "הטיפול בתלונה ובתיק חקירה". – 14.01.01
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   עקרונות בטיפול המשטרה בקטינים .4

 התחשבות  בגיל הקטין ושמירה על כבודו ועל האפשרות לשקמו  .א

ייעשו מתוך  –ים כלפיו מימוש זכויותיו של קטין וכן הפעלת סמכויות או נקיטת הליכ

התחשבות בגילו ובמידת בגרותו של הקטין, מתוך שמירה על כבודו ובדרך של מתן 

 משקל ראוי לשיקולים של הטיפול בו, שיקומו ושילובו בחברה.

 הודעה להורהו של הקטין על הפעלת סמכויות או נקיטת הליכים כלפיו .ב

בה להודיע להורהו של הקטין כל מקום שנקבעה בו, על פי פקודת המטא"ר הזאת, החו

או לאדם אחר על הליך הננקט כלפי הקטין, החובה לקבל את עמדתו של ההורה או של 

יעשה  –אדם כאמור בעניין ההליך או החובה לאפשר למי מהם להיות נוכח בהליך 

השוטר המטפל בקטין מאמץ סביר ליצור קשר עם ההורה או עם אדם כאמור ולהודיע לו 

        לקבל את עמדתו בעניין ההליך או לאפשר לו להיות נוכח בו, לפי העניין.על ההליך וכן 

 שיתוף הקטין בעניין החלטה הנוגעת אליו  .ג

 מתן הזדמנות להביע עמדה (1)

כל מקום שנקבע, על פי הוראות כל דין, כי תינתן לאדם הזדמנות להביע את  (א)

ייתן השוטר  –עמדתו או שתידרש הסכמתו לעניין מתן החלטה בעניינו 

הזדמנות לקטין להביע את עמדתו, את רצונו ואת רגשותיו  –המטפל בקטין 

בעצמו ובדרך המותאמת לגילו, למידת בגרותו ולצרכיו )להלן "הזדמנות 

   להביע עמדה"(.

, השוטר רשאי בנסיבות האמורות שלא לתת לקטין )א()א(על אף האמור בסעיף  (ב)

בעניינו, אם שוכנע, מנימוקים הזדמנות להביע עמדה לפני קבלת ההחלטה 

יגרום  לפגיעה ממשית  –מיוחדים שיירשמו, כי מתן ההזדמנות להביע עמדה 

 בקטין.

לא ניתנה לקטין הזדמנות להביע עמדה לפני קבלת החלטה בעניינו כאמור  (ג)

בסעיף )ב(, ייתן השוטר לקטין, ככל האפשר, הזדמנות להביע את עמדתו 

 יימו אלה:לאחר קבלת ההחלטה, ובלבד שהתק

 יישום ההחלטה עדיין לא החל או שהוא עדיין נמשך; [1]

 חדל להתקיים הטעם שמנע את מתן ההזדמנות להביע עמדה. [2]

 
 
 
 
 
 

 מסירת מידע לקטין בעניינו (2)
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לצורך מימוש זכותו של קטין להביע עמדה, השוטר המטפל בקטין ימסור לו מידע 

בגרותו, אלא אם כן התקיים בשפה ובאופן המובנים לו, בהתחשב בגילו ובמידת 

 אחד מאלה:

 מסירת המידע לקטין אסורה לפי כל דין; (א)

מקבל ההחלטה בעניינו של הקטין שוכנע שמסירת המידע תגרום לקטין  (ב)

 פגיעה ממשית.

 מתן משקל ראוי לעמדת הקטין (3)

שוטר המקבל החלטה לפי פקודת המטא"ר הזאת בעניינו של קטין, ייתן משקל  

 הקטין, לרצונו ולרגשותיו, בהתחשב בגילו וברמת בגרותו.ראוי לעמדתו של 

 מתן הסבר לקטין –החלטה בניגוד לעמדת הקטין  (4)

התקבלה החלטה לפי פקודת המטא"ר הזאת בעניינו של קטין והיא בניגוד לעמדתו  

השוטר שקיבל את ההחלטה או אדם מטעמו יסביר לקטין, ככל האפשר, את  –

המובנים לו, בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו,  הנימוקים להחלטה בשפה ובאופן

( 2אלא אם כן התקיימה בעניין הנימוקים להחלטה אחת הנסיבות שבסעיף )

 שלפיהן אין למסור לקטין את ההחלטה.

 ניהול ההליכים בשפתו של הקטין .ד

ינהל  –הליכים שעושה שוטר לפי פקודת המטא"ר הזאת בעניינו של הקטין ובנוכחותו 

 באחת מן השפות האלה:אותם השוטר 

 בשפתו של הקטין; (1)

 בשפה שהקטין מבין אותה ודובר אותה, לרבות שפת הסימנים; (2)

 .(2( או )1בתרגום לשפה כאמור בסעיף ) (3)

 מניעת החשיפה של טיפול המשטרה בקטין חשוד  .ה

בעת שהוא מטפל בקטין חשוד, יפעל שוטר באופן שימנע את חשיפתו של הקטין  (1)

 ין כעבריין.לציבור ואת תיוגו של הקט

 

שוטר יימנע ככל האפשר מחקירת קטין חשוד בפומבי, במסגרת חינוכית או 

תעסוקתית או במקום המשמש מפגש לבני נוער כגון בבית הספר, במקום העבודה 

 או במקום בילוי.

 
 

(, אם סבר 1הממונה על החקירה רשאי להתיר לחקור קטין במקום כאמור בסעיף ) (2)

 שהתקיים אחד מאלה:
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( עלולה 1החקירה עד הבאת הקטין למקום שאינו כאמור בסעיף )דחיית  (א)

 להכשילה;

טובתו או ביטחונו של הקטין מצדיקים לערוך את החקירה דווקא במקום  (ב)

 (;1כאמור בסעיף )

 הממונה על החקירה ירשום את החלטתו ונימוקיה בתיק החקירה.

אם הקטין החשוד שוהה במסגרת חינוכית או תעסוקתית, והחליט הממונה על  (3)

יזמין את הקטין לחקירה לאחר שתיאם זאת עם  –( 2החקירה כאמור בסעיף )

מנהל המקום, ויערוך את החקירה באופן שיצניע ככל האפשר את מעורבות הקטין 

 בהליך.

 המוסמך לחקור קטין   .ו

נוער, אלא אם כן נקבע אחרת בפקודת המטא"ר  יעשה אותה חוקר –חקירה של קטין 

 הזאת.

 במקום מיוחד בתחנת המשטרה -הטיפול בקטין  .ז

בתחנת משטרה ייעשה ככל האפשר הטיפול בחשודים שהם קטינים במקום נפרד מן 

 המקום שבו מטפלים בחשודים שהם בגירים.

 עבודה בבגדים שאינם מדי משטרה -חוקר נוער  .ח

שטרה בעת שהוא ממלא את תפקידו כחוקר נוער, למעט חוקר נוער לא ילבש מדי מ
 בנסיבות האלה:

 – 06.05.01כשהוא מתייצב לעדות בבית משפט בתפקיד, כקבוע בפקודת המטא"ר  (1)

 בתפקיד". –"התייצבות שוטר בבית המשפט 

 – 03.02.01כשהוא מייצג את המשטרה בכנסת, כקבוע בפקודת המטא"ר  (2)

 "התייצבות שוטר כנציג המשטרה בוועדות הכנסת ובוועדות שרים". 

 כשהוא מייצג את המשטרה בטקס, באירוע רשמי או בפעילות הסברתית בציבור. (3)

 שימוש ברכב משטרה שאינו נושא סימני זיהוי משטרתיים -חוקר נוער  .ט

בעת שהוא מטפל בקטין, ישתמש חוקר נוער ככל האפשר ברכב משטרה שאינו  (1)

סימני זיהוי משטרתיים, כגון כיתוב על גבי הרכב, פנס כחול מהבהב ולוחיות  נושא

 זיהוי משטרתיות.

    

ג שלהלן, רשאי 5שוטר שאינו חוקר נוער, והוא מטפל בקטין בנסיבות שבסעיף  (2)

  להשתמש ברכב משטרה הנושא סימני זיהוי משטרתיים.
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 המוסמך לחקור קטין .5

יעשה אותה  – 6עבירות ובנסיבות כקבוע בסעיף חקירת קטין חשוד, למעט חקירת ילד ב .א

 חוקר נוער.

יעשה אותה  –חקירת קטין שאינו חשוד שהתקיימו בה הנסיבות הקבועות בנוהלי אח"ם  .ב

 חוקר נוער.

ב,  אם יש צורך ענייני לחקור קטין כאמור בדחיפות ואין -על אף האמור בסעיף א ו .ג

ין המוסמך רשאי להתיר לשוטר יהיה הקצ –ביחידת המשטרה באותה העת חוקר נוער 

 שאינו חוקר נוער לחקור את הקטין.

יחקור את הקטין לפי  –שוטר שאינו חוקר נוער, והותר לו לחקור קטין כאמור בסעיף ג  .ד

הכללים הקבועים בפקודת המטא"ר הזאת, ויעביר את חומר החקירה לקצין המוסמך 

 כדי שיעבירו לחוקר נוער להמשך הטיפול.

רשאי לעשות כן כשהוא  –קר נוער, והותר לו לחקור קטין כאמור בסעיף ג שוטר שאינו חו .ה

 לובש מדי משטרה.

יפסיק  –אדם שחקר אותו שוטר שאינו חוקר נוער, ובחקירה התברר כי הוא קטין  .ו

השוטר את חקירתו, ויעביר את חומר החקירה לחוקר נוער להמשך הטיפול, אלא אם כן 

 חקור את הקטין, כאמור בסעיף ג.התיר הקצין המוסמך לאותו השוטר ל

 המוסמך לחקור ילד   .6

יעשה אותה חוקר   –חקירת ילד בעבירות ובנסיבות שבנספח א לפקודת המטא"ר הזאת  .א

 ילדים.

 –נסיבות ההפניה של ילד לחוקר ילדים לצורך חקירה, כאמור בסעיף א, ואופן ההפניה  .ב

 יהיו כקבוע בנוהלי אח"ם.

אם יש צורך לקבל בדחיפות  –על אף האמור בסעיף א, גם בעבירות ובנסיבות שבנספח א  .ג

, תיאורו, מילד המעורב בעבירה מידע על מעשה העבירה, כגון פרטים על זהות החשוד

רשאי גם שוטר לחקור את הילד על כך, ובלבד  – העבירה עשייתמקום  ואכיוון בריחתו 

בתכוף לאחריה או משהתעורר חשש סביר  שהדבר נעשה בשעת מעשה העבירה או

 שנעברה העבירה. 

 פעולת חקירה בנוכחותו או בהשתתפותו של ילד .7
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אם בחקירה משטרתית בעבירות ובנסיבות שבנספח א, עלה צורך לעשות פעולה  .א

לא תיעשה הפעולה אלא בהתאם  –המצריכה את נוכחותו של ילד או את השתתפותו בה 

 להוראותיו של חוקר ילדים.

 .11 – 8ל פעולה כאמור יחולו גם הוראות סעיפים ע .ב

 בידיעת הורהו -הזמנת עד קטין לחקירה וחקירתו  .8

 חובת ההודעה להורה הקטין -הזמנת עד קטין לחקירה  .א

שוטר המזמין קטין לחקירה בעניין עבירה שאינה מן העבירות הקבועות בנספח א או 

יעשה כן בידיעת הורה  – יתהשאינה בנסיבות הקבועות שם, והקטין אינו חשוד בעשי

 הקטין, כמפורט בנוהלי אח"ם.

 בידיעת הורהו -חקירת עד קטין  .ב

יבדוק אם הקטין  –שוטר המבקש לחקור עד קטין הנמצא לפניו בעניין כאמור  (1)

 הוזמן לחקירה בידיעת הורהו.

 –מצא השוטר המבקש לחקור עד קטין כי  הקטין נמצא לפניו שלא בידיעת הורהו  (2)

יודיע תחילה להורה הקטין על החקירה, אלא אם כן התקיימו נסיבות שבהן מותר 

 .10 – 9להזמין עד קטין לחקירה ולחוקרו אף בלא ידיעת הורהו, כקבוע בסעיפים 

 

 בלא ידיעת הורהו -הזמנת עד קטין לחקירה וחקירתו  .9

עבירה שהוא , שוטר רשאי להזמין קטין לחקירה ולחוקרו בעניין 8על אף האמור בסעיף  .א

 אינו חשוד בעשייתה אף בלא ידיעת הורהו, אם התקיים אחד מאלה:

 הקטין ביקש שלא תימסר הודעה להורהו. (1)

 על בקשת קטין שלא תימסר הודעה על חקירתו להורהו, יחולו גם ההוראות האלה:

סבר כי טובת הקטין מחייבת אם חוקר נוער הוא שחקר את הקטין, והוא  (א)

שאי להורות כי על אף בקשת הקטין, תימסר הודעה הוא ר –הודעה להורהו 

 להורהו;

יודיע השוטר על החקירה  –אם שוטר שאינו חוקר נוער חקר את הקטין  (ב)

 לחוקר נוער לכל המאוחר עם תום החקירה. 

הודעה להורהו סבר כי טובת הקטין מחייבת קיבל חוקר נוער הודעה כאמור, ו

 א(.חוקר הנוער רשאי להורות כאמור בסעיף ) –

ימסור  –אם הקטין הנחקר הוא נפגע עבירה מן העבירות הקבועות בנספח א  (ג)

השוטר המטפל בחקירת הקטין הודעה על החקירה לעובד סוציאלי שמונה 
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 לפי החוק, לכל המאוחר עם תום החקירה.

הוא  –הודעה להורהו כי טובת הקטין מחייבת אם סבר העובד הסוציאלי 

 קטין, תימסר הודעה להורהו.רשאי להורות כי, על אף בקשת ה

סבר כי נכון שלא להודיע להורהו של הקטין על הקצין הממונה על החקירה  (2)

 החקירה, על יסוד אחד מאלה:

 טעמים של טובת הקטין; (א)

בשל היות החשוד בעשיית העבירה בן משפחתו  –טעמים של טובת החקירה  (ב)

 של הקטין, וזאת כשאין בהימנעות מן ההודעה כדי לפגוע בטובת הקטין;

  –בסעיף )ב( 

 הורה, סב, אח, גיס, דוד, או צאצא של כל אחד מאלה. – "בן משפחה"

 חשש לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין; (ג)

חקירה של קטין שהוא נפגע עבירה, בעבירות הקבועות בנספח א  –הייתה החקירה 

לא יחליט הקצין הממונה כאמור אלא לאחר שהתייעץ עם עובד סוציאלי שמונה  –

 לפי חוק. 

הקצין הממונה על החקירה סבר, לאחר שהתייעץ עם חוקר הנוער, כי מתקיימים  (3)

 כל אלה:

ירה, אף על פי שנעשה יש קושי להודיע להורה הקטין על הזמנת הקטין לחק (א)

 מאמץ סביר לעשות כן;

הזמנת הקטין בהודעה להורהו תעכב את חקירת העבירה, ויש יסוד סביר  (ב)

 להניח שעיכוב החקירה יסכל את חקירת העבירה או יסכל מניעה של פשע;

לא יחליט הקצין הממונה  –חקירה שהיא בסמכות חוקר ילדים  –הייתה החקירה 

 עם חוקר ילדים. כאמור אלא לאחר שהתייעץ 

הוזמן קטין לחקירה או נחקר בלא ידיעת הורהו לפי החלטת הקצין הממונה על החקירה  .ב

 ימסור שוטר הודעה על ההזמנה או על החקירה, לפי העניין, לאלה: –( 3כאמור בסעיף א)

לבגיר האחראי לקטין באותה העת או לקרוב בגיר של הקטין, ככל האפשר בנסיבות  (1)

 העניין;

 של הקטין, מוקדם ככל האפשר.להורהו  (2)

חדל להתקיים הטעם שבגינו הייתה מוצדקת חקירת הקטין בלא ידיעת הורהו, כאמור  .ג

יודיע הקצין הממונה על החקירה להורהו של הקטין על חקירת הקטין, וזאת  –בסעיף א 

 אם אין מניעה אחרת, לפי סעיף א, מלהודיע עליה.

יט הקצין הממונה על החקירה שהילד ייחקר הייתה החקירה בסמכות חוקר ילדים, והחל .ד
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יודיע על כך הקצין  –( 3)–(2בלא ידיעת הורהו בשל אחד מן הטעמים שבסעיפים א)

 הממונה על החקירה גם לחוקר הילדים.

הודעה על הזמנת עד קטין שעוכב במקום ועל דרישה מעד קטין שעוכב להילוות אל  .10

 השוטר לתחנת משטרה 

ולו גם על הזמנת עד קטין לתחנת המשטרה לאחר שעוכב לפי יח 9 – 8הוראות סעיפים  .א

 )א( לחוק המעצרים. 68סעיף 

עיכב שוטר עד קטין במקום, וביקש מן הקטין להילוות אליו לתחנת משטרה לפי סעיף  .ב

היה הודעה להורהו, ואם לא  מוקדם ככל האפשרעל כך ימסור  –)ב( לחוק המעצרים 68

הקרוב לקטין, אלא אם כן סבר הממונה על תחנת  לאדם –להודיע להורה כאמור  אפשר

המשטרה שאליה הובא הקטין כי הודעה כאמור עשויה לפגוע בשלום הקטין או אם 

 שלא להודיע כאמור. ביקש הקטין

 הוצאת עד קטין ממקום שהותו לצורך חקירה  .11

 הגדרה  .א

טיפול מקום שבו קטין שוהה לצורך חינוכי או לצורך טיפולי שאינו  –"מקום שהות" 

 רפואי, לרבות בית ספר, גן ילדים או קייטנה;

אם החקירה  – ה  לחוקר נוער תהיה נתונה לחוקר ילדים –כל סמכות הנתונה בסעיפים ג  .ב

 היא חקירה של ילד בעבירה הקבועה בנספח א.  

א, 9התקיים טעם שבגינו מוצדקת חקירת קטין בלא ידיעת הורהו, כאמור בסעיף  .ג

חוקר נוער  –ים לא חל על חקירתה ושאין הקטין חשוד בעשייתה בעבירה שחוק הגנת ילד

רשאי להוציא את הקטין ממקום שהותו לצורך החקירה אף בלא ידיעת הורהו, אם 

 התקיימו כל אלה:

 הוצאת הקטין כאמור אינה בניגוד לרצונו; (1)

חוקר הנוער סבר כי חקירת הקטין מחוץ למקום שהותו עדיפה בנסיבות העניין על  (2)

 במקום שהותו, וחוקר הנוער עשה את כל אלה: חקירתו

הזדהה לפני מנהל מקום שהותו של הקטין או לפני האדם האחראי לניהול  (א)

המקום באותה עת, הודיע לו כי הוא עומד להוציא את הקטין מן המקום, 

 ומסר לו את פרטיו;

התייעץ עם עובדי חינוך או טיפול במקום שהותו של הקטין המכירים את  (ב)

 הקטין;
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סביר לקטין בלשון המובנת לו בהתאם לגילו וליכולותיו את מטרת הוצאתו ה (ג)

 ממקום שהותו והצורך בה.

יבקש חוקר הנוער מעובד  –הוציא חוקר נוער קטין ממקום שהותו, כאמור בסעיף ג  .ד

חינוך או מאדם אחר המוכר לקטין ממקום שהותו )להלן "מלווה"( להתלוות לקטין 

 כל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין.במהלך שהותו מחוץ למקום, כ

 –בלי לגרוע מהוראות כל דין, חוקר נוער שהוציא קטין ממקום שהותו כאמור בסעיף ג  .ה

יחזיר את הקטין בתום החקירה לביתו, לאחר שהתייעץ עם הקצין הממונה על החקירה, 

או יחזיר את הקטין למקום שממנו הוא הוצא, או יוודא כי המלווה יחזיר את הקטין 

 מקום שממנו הוא הוצא. ל

 חקירת עד קטין בשעות הלילה .12

 הגדרה .א

 השעות שלהלן, לפי גיל הקטין:  –"שעות הלילה" 

 שלמחרת; 07:00-ל 20:00השעות שבין  –שנים  14קטין שטרם מלאו לו  (1)

 שלמחרת. 07:00-ל 22:00השעות שבין  –שנים  14קטין שמלאו לו  (2)

הלילה, בעבירה שהקטין אינו חשוד לא יחקור שוטר קטין בתחנת המשטרה בשעות  .ב

 בעשייתה, ולא ימשיך בחקירתו בשעות כאמור.

על אף האמור בסעיף ב, שוטר רשאי לחקור עד קטין כאמור בשעות הלילה אם התקיים  .ג

 אחד מאלה:

הקטין הגיע בשעות הלילה מיזמתו או לבקשתו לתחנת משטרה, כהגדרתה בסעיף  (1)

 עבירה שנעשתה;  , כדי להגיש תלונה או למסור עדות על1

הקטין היה עד לעבירה שנעברה סמוך לפני מועד החקירה, ואם חקירת הקטין אינה  (2)

)ב( 68ובלבד שעיכב השוטר את הקטין ודרש ממנו לפי סעיף  –בסמכות חוקר ילדים 

 לחוק המעצרים להילוות אליו אל תחנת המשטרה;

 
 
 
 

 הקטין והורהו נתנו את הסכמתם לחקירה בשעות הלילה. (3)

רת קטין בשעות הלילה הנעשית אך ורק מכוח הסכמה כאמור, לא תימשך חקי

 .00:00אחרי השעה 

הקצין הממונה על החקירה, לאחר שהתייעץ עם חוקר נוער או עם חוקר ילדים, לפי  (4)

העניין, הורה בהחלטה מנומקת בכתב, כי קטין ייחקר בעבירה כאמור בשעות 

 ביא לידי אחד מאלה:הלילה, אם שוכנע כי דחיית החקירה עלולה לה
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 פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין; (א)

חוקר  –יהיה המוסמך לאשר כאמור   –הייתה החקירה בסמכות חוקר ילדים 

 הילדים, וזאת לאחר שהתייעץ עם הקצין הממונה על החקירה.

סיכול או שיבוש חקירתם או מעצרם של חשודים בעבירה שבקשר אליה הוא  (ב)

 מן העבירות שלהלן, לפי העניין: נחקר כעד, והיא אחת

 עבירה מסוג פשע או עבירה מסוג עוון מן הקבועות בנספח ב; [1]

 עבירה מן הקבועות בנספח א; –אם החקירה בסמכות חוקר ילדים  [2]

 מניעת גילוי ראיה או תפיסת חפץ הקשור לעבירה הנחקרת; (ג)

 מניעת שחרורם של חשודים ממעצר; (ד)

אי שלא לחקור ילד בשעות הלילה כאמור, אלא על אף האמור בסעיף ג, חוקר ילדים רש .ד

אפשר -במועד מאוחר יותר שאינו בשעות הלילה, ומוקדם ככל האפשר, אם סבר שאי

 לקיים את החקירה בשעות הלילה לנוכח מצבו הגופני או הנפשי של הילד.

 עד קטין שהפך לחשוד .13

הקטין היה אם במהלך חקירת קטין בעבירה שהוא אינו חשוד בעשייתה, התעורר חשד ש

יחולו עליו הוראות כל דין לעניין חקירת חשודים, וחקירתו לא  –מעורב בעשיית העבירה 

 .20 – 14תחודש אלא לאחר שקוימו בעניינו הוראות סעיפים 

 בידיעת הורהו -הזמנת קטין חשוד לחקירה, חקירתו או מעצרו  .14

 בידיעת הורהו -וחקירתו  הזמנת קטין חשוד לחקירה .א

יזמין את הקטין לחקירה ויחקרו בידיעת  –שוטר המבקש לחקור קטין חשוד  (1)

 .הורהו

 
 
 

התקיימו נסיבות שבהן מותר להזמין קטין חשוד לחקירה ולחוקרו אף בלא ידיעת  (2)

שוטר רשאי להזמין את הקטין לחקירה ולחוקרו בלא  – 15הורהו כקבוע בסעיף 

 ידיעת הורהו.

 .נוהלי אח"םהזמנת הקטין תהיה באופן הקבוע ב (3)

 הזמנה לחקירה  -קטין חשוד השוהה במעון  .ב

האמור בסעיף א יחול גם בעניין קטין חשוד השוהה במעון, ואולם נוסף על חובת ההודעה 
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להורה הקטין תחול גם החובה להודיע למנהל המעון, למעט בנסיבות הקבועות בסעיף 

15. 

 הודעה להורהו -קטין חשוד שנעצר או שעוכב  .ג

)ב( לחוק המעצרים, 67שוד לתחנת משטרה או עוכב והובא אליה לפי סעיף הגיע קטין ח

 יעשה הקצין הממונה בלא דיחוי את אלה: –או נעצר 

 יודיע לקטין כי בכוונתו למסור הודעה על כך להורהו. (1)

יורה הקצין הממונה  –אם הקטין לא הביע התנגדות למסירת הודעה להורהו  (2)

 להודיע את האמור להורה הקטין. 

אם הקטין הביע התנגדות מנימוק סביר למסירת הודעה להורהו, יעשה הקצין  (3)

 הממונה אחד מאלה, לפי העניין: 

 יורה שלא להודיע את האמור להורה הקטין. –אם הקטין אינו עצור  (א)

ייתן הקצין הממונה משקל ראוי להתנגדות הקטין,  –אם הקטין עצור  (ב)

 –להודיע להורה הקטין  בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו, ואם החליט שלא

 יודיע את האמור לקרוב אחר.

  –בסעיף זה 

המעלה חשש לפגיעה כלשהי בשלומם הגופני או הנפשי של  נימוק – "נימוק סביר"

 .הקטין או של אדם אחר

(, 2(, את תגובת הקטין כאמור בסעיף )1יתעד את ההודעה לקטין כאמור בסעיף ) (4)

 ( וכן את החלטתו ונימוקיה.3כאמור בסעיף )את התנגדות הקטין ככל שהייתה כזו 

 התיעוד כאמור יהיה תיעוד חזותי, תיעוד קולי או תיעוד בכתב. 

 אם הורה הקטין החשוד לא אותר -מילוי חובת ההודעה להורה  .ד

עשה השוטר מאמץ סביר בנסיבות העניין לאתר את הורה הקטין החשוד כדי למסור לו 

 יעשה את אלה: –ג ולא איתרו –הודעה, כאמור בסעיפים א

ימסור הודעה כאמור לקרוב אחר, אלא אם כן לא היה אפשר במאמץ סביר  (1)

 בנסיבות העניין לאתר קרוב אחר.

יעשה מעת לעת  –כל עוד הקטין החשוד נתון בחקירה או במעצר, לפי המאוחר  (2)

 מאמץ סביר לאתר את הורה הקטין, ואם אותר ימסור לו בלא דיחוי הודעה כאמור.

אם לא נמסרה הודעה להורה הקטין החשוד או לקרוב אחר בשל היעדר אפשרות  (3)

יתעד זאת בכתב, לרבות תיעוד  – לאתר מי מהם במאמץ סביר בנסיבות העניין

 הפעולות שנקט לאיתורם. 
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 בלא ידיעת הורהו -הזמנת קטין חשוד לחקירה או חקירת קטין חשוד שאינו עצור  .15

 להורה הקטיןהחלטת קצין מוסמך שלא להודיע  .א

קצין מוסמך רשאי להורות בהחלטה מנומקת בכתב על הזמנת  14על אף האמור בסעיף 

קטין חשוד שאינו עצור לחקירה או על חקירתו, בלי להודיע על כך להורהו, לקרוב אחר 

 אם שוכנע כי הודעה כאמור עלולה להביא לידי אחד מאלה: –או למנהל מעון, לפי העניין 

 הגופני או הנפשי של הקטין או של אדם אחר;פגיעה בשלומו  (1)

הקצין המוסמך רשאי להביא בחשבון, לצורך  –היה הקטין החשוד שוהה במעון 

החלטה כאמור, הודעה מנומקת בכתב של מנהל מעון, כי יש חשש שהודעה להורה 

 או לקרוב אחר תביא לידי פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין.

בשל חשד סביר כי ההורה או קרוב אחר או מנהל המעון,  שיבוש הליכי החקירה, (2)

 לפי העניין, או בן משפחתו של מי מהם היה צד לעבירה שבה חשוד הקטין;

אם הקטין חשוד בעבירת ביטחון כמשמעותה בסעיף  –פגיעה בביטחון המדינה  (3)

 )ב( לחוק המעצרים.35

תייעץ עם חוקר יעשה הקצין המוסמך כאמור לעיל לאחר שה –אם הקטין הוא ילד 

 ילדים.

 שעות  8עם שינוי הנסיבות או בחלוף עד  -חובת הודעה להורה הקטין  .ב

הורה הקצין המוסמך להזמין את הקטין החשוד לחקירה או לחוקרו, בלי להודיע להורה 

יורה הקצין המוסמך להודיע להורה הקטין, בלא דיחוי, על הימצאות הקטין  –הקטין 

 בתחנת המשטרה ועל חקירתו, אם התקיים אחד מאלה, לפי המוקדם מביניהם:

חדל להתקיים הטעם שהצדיק את הזמנת הקטין לחקירה או את חקירתו, בלי  (1)

 להודיע להורהו או לקרוב אחר;

 ו אלה:מאז הגעת הקטין לתחנת המשטרה, חלפ (2)

 שעות;  8 –אם ניתנה הודעה לקרוב אחר או למנהל המעון, לפי העניין  (א)

 שעות.  6 –אם לא ניתנה הודעה לקרוב אחר או למנהל המעון, לפי העניין  (ב)

קצין נוער מחוזי, רשאי להאריך את פרק הזמן  –קצין נוער מרחבי, ובהיעדרו 

 שעות, אם שוכנע כי התקיים אחד מאלה: 8האמור עד 

 ממשית לשלומו של הקטין או לביטחונו;סכנה  [1]

חשש לשיבוש הליכי החקירה בעבירה מסוג פשע, בשל חשד סביר כי  [2]

ההורה או הקרוב האחר או בן משפחתו של מי מהם היו צד לעבירה 

 שבה הקטין חשוד;
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 פגיעה ממשית בביטחון המדינה; [3]

 שעות 8גם לאחר חלוף  -הודעה להורה הקטין -אי .ג

אין למסור הודעה כאמור להורה הקטין, לקרוב אחר או למנהל  על אף האמור בסעיף ב,

 מעון, לפי העניין, אם התקיים אחד מאלה:

לחוק המעצרים, שלא למסור  36שופט בימ"ש מחוזי התיר, לפי סמכותו בסעיף  (1)

 הודעה על מעצר הקטין;

, החליט 1960-עובד סוציאלי שהתמנה לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך (2)

 לאותו החוק. 11עניין הקטין אמצעי חירום לפי סמכותו בסעיף לנקוט ב

 בנוכחות הורהו -חקירת קטין חשוד  .16

הוזמן קטין חשוד לחקירה בידיעת הורהו או קרוב אחר או שנמסרה הודעה על חקירתו  .א

 יאפשר השוטר המבקש לחקור את הקטין את אלה: –  14לאחד מהם לפי הוראות סעיף 

הורהו או עם הקרוב האחר, לפי העניין, ככל האפשר לפני היוועצות הקטין עם  (1)

 תחילת החקירה;

 נוכחות ההורה או הקרוב האחר, לפי העניין, בחקירה. (2)

על אף האמור בסעיף א, לא יאפשר השוטר את נוכחות ההורה או הקרוב האחר של  .ב

 הקטין בחקירה ולא יאפשר את היוועצות הקטין עם מי מהם, אם התקיים אחד מאלה:

 טין הביע התנגדות לכך מנימוק סביר;הק (1)

 .18קצין מוסמך הורה כאמור בסעיף  (2)

השוטר רשאי לאפשר לו להיוועץ עם הורהו או עם קרוב אחר  –אם הקטין מוחזק במעצר  .ג

ולאפשר את נוכחותם של ההורה או הקרוב האחר בחקירה, אלא אם כן התקיימו 

 הנסיבות שבסעיף ב.

 ין להגעת הורהו התחלת חקירת קטין חשוד בלי להמת .17

, קצין מוסמך רשאי להורות בהחלטה מנומקת בכתב על התחלת 16על אף הוראות סעיף  .א

חקירתו של קטין חשוד בלי להמתין להגעת הורהו או קרוב אחר לצורך נוכחות בחקירה, 

 וזאת אם התקיים אחד מאלה:

ההורה או הקרוב האחר של הקטין לא הגיע למקום החקירה בתוך זמן סביר  (1)

 בנסיבות העניין מן המועד שבו הוזמן;
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הקצין המוסמך או שוטר מטעמו עשה מאמץ סביר לאתר את הורה הקטין או קרוב  (2)

 אחר שלו ולא איתרם.

הקצין המוסמך שוכנע כי עיכוב תחילת החקירה עד להגעת ההורה או הקרוב  (3)

 האחר עלול להביא לידי אחד מאלה:

 פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין; (א)

סיכול או שיבוש של החקירה או של חקירתם או מעצרם של חשודים נוספים  (ב)

 בקשר לאירוע שבגינו נחקר הקטין;

 מניעת גילוי ראיה או תפיסת חפץ הקשור לעבירה שהקטין חשוד בעשייתה; (ג)

 סיכול של מניעת עבירות נוספות; (ד)

 ממעצר. –מניעת שחרורו של הקטין או של חשודים אחרים  (ה)

יעשה הקצין המוסמך כאמור לעיל לאחר שהתייעץ עם חוקר  – אם הקטין הוא ילד

 ילדים.

הוחל בחקירתו של קטין חשוד בלי להמתין להגעת הורהו או קרוב אחר שלו בשל אחד  .ב

יורה הקצין  –(, וחדל הטעם המצדיק שלא להמתין כאמור 3מן הטעמים שבסעיף א)

 המוסמך להפסיק את החקירה ולהמתין להגעת ההורה או הקרוב האחר שלו. 

הוחל בחקירתו של קטין חשוד בלי להמתין להגעת הורהו או קרוב אחר שלו בשל אחד  .ג

מן הטעמים שבסעיף א, והגיע הורהו או קרוב אחר שלו לתחנת המשטרה במהלך 

 יעשה החוקר את אלה: –החקירה 

 ו לקרוב האחר להיות נוכח בהמשך החקירה;ירשה להורה א (1)

 
 

ייתן לקטין הזדמנות להיוועץ בהורה או בקרוב האחר, לפי העניין, במועד הראשון  (2)

 האפשרי בהתאם למהלך החקירה.

  חקירת קטין חשוד בלא נוכחות הורהו .18

קצין מוסמך רשאי להורות בהחלטה מנומקת בכתב כי חקירת הקטין תיעשה ללא נוכחות 

 אם סבר כי יש בנוכחות כאמור כדי להביא לידי אחד מאלה: –הקרוב האחר  ההורה או

 פגיעה בטובת החקירה או בטובת הקטין; .א

 פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של אדם אחר; .ב

שיבוש הליכי החקירה, בשל חשד סביר כי ההורה או הקרוב האחר או בן משפחתו מי  .ג

 וד;מהם היה צד לעבירה שבה הקטין חש
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)ב( 35אם הקטין חשוד בעבירת ביטחון כמשמעותה בסעיף  –פגיעה בביטחון המדינה  .ד

 לחוק המעצרים.

 חשיפת עניין הנוגע לצנעת חייו של קטין אחר; .ה

 )ה(.-()ב(3א)17פגיעה מן הקבועות בסעיף  .ו

יעשה הקצין המוסמך כאמור לעיל לאחר  שהתייעץ  –אם החקירה היא בסמכות חוקר ילדים 

 עם חוקר ילדים.

 התנהגות הורהו או קרוב אחר שלו הנוכח בחקירה  -חקירת קטין חשוד  .19

 על נוכחות הורה הקטין או קרוב אחר בחקירת קטין חשוד, יחולו ההוראות האלה: .א

יע החוקר לא ירשה להורה או לקרוב האחר של הקטין להתערב בחקירה או להפר (1)

 למהלכה התקין בכל דרך אחרת;

החוקר רשאי לאשר להורה או לקרוב האחר של הקטין לצאת מחדר החקירות  (2)

 במהלך החקירה וכן לקבוע תנאים ליציאתו.

יודיע החוקר  –לפני התחלת החקירה של הקטין בנוכחות הורהו או הקרוב האחר שלו  .ב

יו בחקירה, כמפורט בסעיף להורה או לקרוב האחר, לפי העניין, על המגבלות החלות על

 א.

ראה החוקר כי הורה הקטין או הקרוב האחר שלו, הנוכח בחקירת הקטין החשוד,  .ג

מפריע לחקירה באופן שאינו מאפשר לנהלה, מתערב בחקירה אף שהוזהר שלא לעשות 

החוקר רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב,  –כן או מאיים על הקטין במישרין או במרומז 

 או הקרוב האחר של הקטין מן החקירה.להרחיק את ההורה 

 הודעה לקטין חשוד על זכויותיו בטרם חקירתו .20

לפני שהוא מתחיל לחקור את   –נוסף על חובותיו של  חוקר לפי כל דין כלפי קטין חשוד  .א

הקטין החשוד, יודיע החוקר לקטין בלשון המובנת לו ובהתחשב בגילו ובמידת בגרותו, 

 כי יש לו הזכויות האלה:

 הזכות להיוועץ עם עורך דין ביחידות, בכפוף למגבלות לפי כל דין; (1)

 הזכות להיות מיוצג על ידי סנגור; (2)

 – 1995-הזכות לייצוג על ידי סנגור ציבורי לפי חוק הסנגוריה הציבורית, התשנ"ו (3)

אם הקטין החשוד זכאי לייצוג כאמור לפי התנאים הקבועים באותו החוק 

 ובתקנות שהותקנו מכוחו;
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ות לנוכחות של הורהו או של קרוב אחר בחקירתו, בכפוף למגבלות כמפורט הזכ (4)

 .18 – 16בסעיפים 

 אופן ההודעה ונוסחה יהיו כקבוע בתקנות השר לביטחון פנים ובתקנות שר המשפטים. .ב

 הודעה לסנגור -חקירת קטין חשוד שהוא עצור  .21

לחוק  32סעיף  נעצר קטין חשוד והובא לתחנה, או נעצר קטין חשוד בהתאם להוראות .א

יודיע החוקר על חקירתו של הקטין לפני  –המעצרים והובא לתחנה כשהוא עצור 

 תחילתה לאחד מאלה, לפי העניין:

 לסנגורו של הקטין; –אם יש לקטין סנגור  (1)

 לסנגוריה הציבורית, כדי שתבחן את זכאותו לייצוג. –אם אין לקטין סנגור  (2)

החוקר כאמור בסעיף א, כשהיא לעצמה, כדי בלי לגרוע מהוראות כל דין, אין בהודעת  .ב

 לעכב את החקירה.

 חקירת קטין חשוד בשעות הלילה .22

 .12שוטר לא יחקור קטין חשוד בתחנת המשטרה בשעות הלילה, כהגדרתן בסעיף  .א

על אף האמור בסעיף א, קצין מוסמך רשאי להורות בהחלטה מנומקת בכתב לחקור  .ב

 מאלה:קטין חשוד בשעות הלילה אם התקיים אחד 

 העבירה שהקטין חשוד בעשייתה נעברה בסמוך למועד עיכובו או מעצרו; (1)

 
 
 

העבירה שהקטין חשוד בעשייתה היא עבירה מסוג פשע או עבירה מסוג עוון  (2)

הקבועה בנספח ג, והקצין המוסמך שוכנע כי דחיית החקירה עלולה להביא לידי 

 (;3א)17אחת מן הפגיעות הקבועות בסעיף 

נתנו את הסכמתם לחקירה בשעות הלילה, ובלבד שחקירת הקטין הקטין והורהו  (3)

 .00:00כאמור לא תימשך אחרי השעה 

הקצין המוסמך רשאי להורות על חקירת הילד  –הייתה החקירה בסמכות חוקר ילדים  .ג

 בשעות הלילה, כאמור בסעיף ב, לאחר שהתייעץ עם חוקר ילדים.

 חקירת קטין ובגיר שהם חשודים באותה העבירה .23

תהיה חקירת הקטין נפרדת מחקירת הבגיר, ובכלל  –אותה העבירה חשודים ביו קטין ובגיר ה
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זה, יהיה תיעוד חקירת הקטין בתיק חקירה נפרד מתיק החקירה של הבגיר, כקבוע בנוהלי 

 אח"ם.

 הקשר עם קצין המבחן -הטיפול בקטין חשוד  .24

 הודעות לקצין מבחן .א

יודיע על כך  –שנים  12טין שמלאו לו נחקר קטין כחשוד בעשיית עבירה, והוא ק (1)

 הקצין הממונה על החקירה או מי מטעמו לקצין המבחן.

לחוק  27החליט הקצין הממונה על מעצרו של קטין חשוד לפי הוראות סעיף  (2)

 יודיע על כך לקצין המבחן . –המעצרים 

יודיע על כך רשם  –הסתיימה חקירת קטין חשוד, והוחלט לסגור את תיק החקירה  (3)

  יחידת החקירות לקצין המבחן.

יודיע  –הוחלט להסב את תיק החקירה מפ"א להליך מותנה או מהליך מותנה לפ"א  (4)

 על כך הקצין הממונה על החקירה או מי מטעמו לקצין המבחן.

( ומועד מסירתן יהיה כקבוע בנוהלי 4)-(1אופן מסירת ההודעות לפי סעיפים ) (5)

 אח"ם.

 דעת מקצין המבחןקבלת חוות  .ב

קודם להחלטה על סגירת תיק חקירה בעניינו של קטין חשוד או להחלטה על  (1)

יקבל הגורם המוסמך לקבל את ההחלטה מקצין המבחן חוות דעת  –העמדתו לדין 

 בעניין הקטין. 

 
 

רשאי הגורם המוסמך כאמור לקבל החלטה על סגירת   –( 1על אף האמור בסעיף ) (2)

גם קודם שהתקבלה חוות דעת קצין המבחן, אם לא  התיק או על העמדה לדין

העביר קצין המבחן את חוות הדעת בתוך פרק זמן כקבוע בנוהלי אח"ם או אם 

 התקיימו נסיבות אחרות כקבוע באותם הנהלים.

שנים אך טרם  12אין להעמיד לדין קטין חשוד שביום הגשת כתב האישום מלאו לו  (3)

 ת עם קצין מבחן.שנים, אלא לאחר התייעצו 13מלאו לו 

 התקופה להעמדה לדין של מי שעשה עבירה בהיותו קטין .25
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אין להעמיד אדם לדין בשל עבירה שעשה בהיותו קטין אם עברה שנה מיום עשייתה,  .א

 אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

הממונה על החקירה או התובע המטפל בעניינו של אדם החשוד שעשה עבירה בהיותו  .ב

 –קטין יזרז ככל האפשר את הטיפול בתיק, כדי שאם יוחלט על העמדת החשוד לדין 

 ייעשה הדבר בתוך שנה מיום עשיית העבירה.

 שנים 12חקירת קטין חשוד שהוא ילד שטרם מלאו לו  .26

 שנים. 12בשל מעשה שעשה טרם שמלאו לו  אדם אינו נושא באחריות פלילית .א

 ייחקר כעד ולא כחשוד. –שנים והוא חשוד בעשיית עבירה  12ילד שטרם מלאו לו  .ב

שנים, לרבות הטיפול בו  12הטיפול המשטרתי בקטין חשוד שהוא ילד שטרם מלאו לו  .ג

 כקטין נזקק, יהיה כקבוע בנוהלי אח"ם.

 פי חוקדיווח לעובד סוציאלי שמונה ל -קטין נזקק  .27

טיפל שוטר באירוע שמעורב בו קטין, בין שהקטין חשוד בעשיית עבירה ובין שאינו חשוד 

יפנה השוטר את הקטין לטיפול  –כאמור, וסבר השוטר כי יש חשש שהקטין הוא קטין נזקק 

עובד סוציאלי שמונה לפי חוק או יזמין את העובד הסוציאלי שמונה לפי חוק לשם טיפול 

 צאו, לפי העניין, הכול כקבוע בנוהלי אח"ם. בקטין במקום הימ

  דיווח לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק -עבירות של פגיעה בקטינים  .28

עבירות של פגיעה בקטינים שהעושה אותן הוא האחראי לקטינים במשפחה או האחראי  .א

 –לחוק העונשין  1להם במסגרות חינוך וטיפול, כפי שהן מפורטות בפרק י' סימן ו'

 טיפול משטרתי ייחודי הן בתחום האכיפה הן בסיוע להגנה על שלום הקטין.דורשות 

עם קבלת תלונה או מידע על חשד לעבירה כאמור בסעיף א, ידווח על כך החוקר לעובד  .ב

 סוציאלי שמונה לפי חוק, ויוועץ בו לפני תחילת טיפול המשטרה.

אינה סובלת דיחוי אם נדרשה בקשר לתלונה או למידע כאמור פעולה משטרתית מידית ש

 תיעשה ההיוועצות בעובד סוציאלי שמונה לפי חוק במקביל לפעולה או מיד לאחריה. –

 בעניין הדיווח כאמור לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק יפעל החוקר כלהלן: .ג

ישלח דיווח בכתב מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משני ימי עבודה מקבלת התלונה  (1)

 או המידע כאמור.

 הדיווח לתיק החקירה.  יצרף העתק מן (2)
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יוודא שהעובד הסוציאלי שמונה לפי חוק קיבל את הדיווח, ויתעד זאת בדרך  (3)

 הקבועה בנוהלי אח"ם.

הטיפול הכולל בעבירות של פגיעה בקטינים שהעושה אותן הוא האחראי לקטינים יהיה  .ד

 כמותווה בנוהלי אח"ם.

 ביטול פקודת מטא"ר .29

 – 29.11.2004שפורסמה ביום  "עבודת המשטרה עם קטינים" – 14.01.05פקודת המטא"ר 
 בטלה.
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 נספח א

   :העבירות שבטיפול חוקר ילדים

)להלן "חוק  1977-לחוק העונשין, התשל"ז 351עד  345, 214עד  199עבירה לפי סעיפים  .1

 העונשין"(.

א 368יף ג לחוק העונשין שאחראי לקטין, כהגדרתו בסע368-ב ו368, 337עבירה לפי סעיפים  .2

 לחוק האמור, עבר כלפי הקטין שהוא אחראי לו.

 שהתקיימו בה כל אלה:עבירה  .3

, 363, 362, 361, 335, 334, 333(, 1)א()329האלה לחוק העונשין:  סעיפיםהלפי עבירה  .א

ן עבירה לפי סעיף ילעני 382עבירה לפי סעיף ו 380, 377, 374, 373, 372, 367, 365, 364

380; 

 ;בקשר לתאונת דרכים, למעשה טרור או לפגיעת איבה שלאהעבירה נעברה  .ב

 הנחקר; אח של הילדההורה או ההעבירה הוא  שייתהחשוד בע .ג

 .הנחקר, ההורה של הילד או האח של הילד עבירה הוא הילדהנפגע  .ד

 עבירה שהתקיימו בה כל אלה: .4

 ;לחוק העונשין 305-ו 300, 298עבירה לפי סעיפים  .א

 ;ת דרכים, למעשה טרור או לפגיעת איבהשלא בקשר לתאונ העבירה נעברה .ב

 :בעת גביית העדות התקיים אחד מאלה .ג

 ;העבירה בעשייתחשוד האינו  , והואשנים 12 מלאו לילד הנחקר טרם (1)

 אח של הילדההורה או ההעבירה הוא  בעשייתשנים, החשוד  12מלאו הנחקר לילד  (2)

 .והנפגע בעבירה הוא אחד מהם או הילד הנחקר,

 
 נספח ב

 :בחוק העונשיןעבירות 

 )א(. 498או  497, 380, 349)ג(, 348, 334, 304, 273, 244, 170עבירות לפי סעיפים 

 :עבירות בפקודת התעבורה

)א(, למעט נהיגה בידי מי שהיה בעל רישיון נהיגה ולא חידשו, 10עבירות לפי סעיפים 

שתוצאתה ה או עבירה אחרת לפי פקודת התעבורה שגרמה לתאונת דרכים 64, או (3)62

ובלבד שהקצין המוסמך או הקצין הממונה על חקירת  ,נזק לגוף או נזק חמור לרכוש

 סמוך למועד חקירת הקטין.נעשתה העבירה, לפי העניין, סבר כי העבירה 
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 נספח ג

  :עבירות בחוק העונשין

 נעשתהובלבד שהקצין המוסמך סבר כי העבירה  ,381או  192, 191עבירות לפי סעיפים 

 מועד חקירת הקטין.סמוך ל

 : 1973 -עבירות בפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג  

סמוך למועד נעשתה ובלבד שהקצין המוסמך סבר כי העבירה  ,)ג(7עבירות לפי סעיף 

 חקירת הקטין.

 

 


