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דעי את זכויותייך
הזכויות שלך בתהליך הגשת תלונה על פגיעה מינית

בית הספר לעבודה סוציאלית
ע"ש בוב שאפל

הקליניקה
לשינוי

מדיניות



 ליווי לחקירה
זכותך להיחקר בליווי אדם נוסף מטעמך, או בליווי 

מלווה ממרכז הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית )שיאושר 
על ידי המשטרה(

מין החוקר/ת - זכותך לבחור את מין החוקר/ת 
ולדרוש נוכחות שוטרת במקרה ואין חוקרת הזמינה 

לביצוע החקירה.

מענה על שאלות אינטימיות - בחקירה מסוג זה, 
החוקר/ת נאלצ/ת לשאול שאלות חודרניות, לטובת 

הבנה מלאה של הסיטואציה.על החוקרים להקפיד לא 
לשאול אודות עברך המיני, למעט מקרים בהם מידע 

אודות קשר מיני קודם עם החשוד רלבנטי והכרחי 
לחקירה.

תרגום - זכותך לקבל תרגום סימולטני לכל שפה. 
חשוב שתדעי - מרגע הגשת התלונה מעמדך בתיק 

החקירה הינו מעמד של עדה.

מעקב התקדמות - זכותך לעקוב אחר התקדמות. 
החקירה ולשם כך תקבלי מהשוטרים קוד סודי.

מיקום החקירה - ניתן להגיש את התלונה בכל תחנת 
משטרה אך חקירת התיק תנוהל בתחנת המשטרה 

באיזור בו בוצעה העבירה.

זכותך ומעמדך בעת חקירה



תהליך הטיפול בתלונות
על פגיעה ותקיפה מינית

 לאחר הגשת התלונה תבוצע חקירה
משטרתית שתכלול לרוב:

הגשת תלונה במשטרה.	 
מסירת עדות - חקירת התיק.	 
חקירה של החשוד.	 
חיפוש ראיות נוספות - עדים נוספים, ראיות מיומנים, 	 

הקלטות, עימות, פוליגרף.
העברת התיק לטיפול פרקליטות המדינה, בהתאם 	 

להמלצות המשטרה.
דיון והמלצות הפרקליטות לגבי בהגשת כתב אישום.	 
במידה והוחלט להגיש כתב אשום נגד החשוד התיק	 
יעבור לבית המשפט.	 

הליכי החקירה וההליכים המשפטיים אורכים זמן רב. כתבי 
אישום מוגשים רק במקרים בהם המשטרה והפרקליטות 
מוצאים ראיות מספקות. לכן, חשוב מאוד להיות מוכנה 

לתהליך ארוך ומורכב, להבדק בבית חולים ולהשתדל לספק 
את מירב הראיות.

*לא בכל המקרים יתבצע התהליך באופן הזה.



לכל אורך הדרך את זכאית לליווי ותמיכה רגשיים, מקצועיים ומשפטיים 
במרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית ברחבי הארץ:

1202 * לנשים | 1203 * לגברים
הליך הגשת התלונה ומיצוי הדין הינו ארוך ועלול להמשך זמן רב.

איסוף המידע התבצע בעזרת מרכז הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית

למידע נוסף ניתן לפנות למרכזי הסיוע לנפגעי/נפגעות תקיפה מינית 
1202*

בדיקה רפואית בבית החולים

בדיקה רפואית - על מנת לבסס ראיות לחקירה, מומלץ להיבדק
בבית חולים לא יותר משבוע מקרות האירוע.

הבדיקות מבוצעות ביחידה רפואית המיועדת למקרי תקיפה בבתי
החולים באזורים הבאים:

תל אביב והמרכז: המרכז הרפואי וולפסון בחולון
טל: 03-5028313/5/7

ירושלים: המרכז הרפואי הדסה עין כרם בי-ם
טל: 02-6422758 , 02-6777222

טבריה והעמקים: המרכז הרפואי פוריה
טל: 03-5028313/5/7

חיפה: המרכז הרפואי "בני ציון" בחיפה
טל: 04-8359174

צפון: בית חולים לגליל המערבי נהריה
טל: 04-9521505

דרום: המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע
טל: 08-6400111


