משרד הרווחה
שירות מבחן לנוער
היחידה לחקירת ילדים וחקירות מיוחדות

מדריך חקירה

לנפגעי עבירה עם לקויות
שכליות
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פותח והותאם לשימוש היחידה
לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות
בשירות המבחן לנוער בישראל

על ידי
ד"ר אירית הרשקוביץ ,אוניברסיטת חיפה

ד"ר דבורה הורוביץ ,משרד הרווחה

פרופ' מייקל למב ,קמברידג' ,אנגליה
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ד"ר יעל אורבך ,מכון המחקר ,משרד הבריאות האמריקאי,
N.I.H

תודות חמות לגב' רונית ארגמן ,MSW ,על הערותיה החשובות
ותרומתה להתאמת המדריך לחקירת אוכלוסיות עם מוגבלות שכלית.

א .פתיחת הראיון
" .1שלום ]שם המרואיין .פנה אל המרואיין בשמו; שמור/י על קשר עין[ .כפי שאמרתי,
שמי הוא ___________".
"מה שמך?"
]המתן/י לתשובה[
"מי בא איתך לפה היום?"
]המתן/י לתשובה[
"נעים לי להכיר גם אותך] ".פנייה למלווה בלווי לחיצת יד ובחיוך .חשוב לפתח שיחה
ניטרלית ליצירת אוירה נעימה באמצעות שאלות כגון" :איך הגעתם לפה?  /האם מצאתם את
המקום בקלות?  /אפשר להציע לך מים?  /איך היתה הדרך? איך היה מזג האויר בדרך

לפה?"[
"עכשיו שאנחנו מכירים קצת אני מבקש/ת מ________)איש האמון( לצאת
ולחכות לך בחוץ .הוא יחכה לך עד שנגמור לדבר".

א.
פתיחת
הראיון
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]יש לגלות רגישות ,להשפעת יציאת המלווה .במידה ונראה כי ליציאת המלווה יש השפעה שלילית על

הנחקר ,ניתן להשאיר אותו בחדר לזמן מה(] .חוקר ונחקר לבד ,במידת האפשר[

"]שם המרואיין[ ,התפקיד שלי הוא לדבר עם ילדים/אנשים על דברים שקרו להם .אני
נפגש/ת עם ילדים/אנשים והם מספרים לי את האמת ,על דברים שקרו להם".

"]שם המרואיין[ כאן אנחנו רוצים לדבר על דברים נכונים שקרו באמת"" .אם אני
אגיד שאתה אוכל  /לובש ]פריט חסר ,כגון :מעיל ,כובע ,משקפיים[ עכשיו ,זה יהיה נכון או
לא נכון ]שם המרואיין[?"
]המתן/י לתשובה .חזק או תקן בהתאם לתשובת הנחקר[

"זה לא יהיה נכון ,כי באמת אתה לא אוכל/לובש ]מעיל ,כובע ,משקפיים[ עכשיו".
ו ]שם המרואיין[ אם אני אגיד שאתה יושב עכשיו ,זה יהיה נכון או לא נכון?"
]המתן/י לתשובה .חזק או תקן בהתאם לתשובת הנחקר[

" .2זה יהיה נכון ,כי אתה באמת יושב"" .אני רואה שאת/ה מבין/ה מה נכון ומה
לא נכון/מה זה להגיד אמת ]שם המרואיין[ ,זה חשוב מאוד שהיום תספר/י לי רק
את האמת" .את/ה צריך/צריכה להגיד רק דברים נכונים שבאמת קרו .טוב?".
]המתן/י[
" .3אם אני שואל/ת שאלה שאת/ה לא מבין/ה ,תגיד/י "אני לא מבין/ה" בסדר,
]שם המרואיין[?" ואותו דבר ,אם אני לא אבין את מה שאתה אומר ,אז אני
אשאל אותך שאלות .טוב?".
]המתן/י[

" .4אם אני שואל/ת שאלה שאת/ה לא יודע/ת את התשובה ,פשוט תגיד/י לי
"אני לא יודע/ת" .אז ]שם המרואיין[ ,אם אני שואל אותך מה אכלתי היום
לארוחת בוקר ,מה תענה/י לי?"
]המתן/י לתשובה .אם המרואיין/ת אומר "אני לא יודע/ת" ,אמור/י[:
"נכון .את/ה לא יודע/ת".
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]אם המרואיין/ת מציע/ה תשובה ,אמור/י[:
"לא .את/ה לא יודע/ת כי את/ה לא מכיר/ה אותי .כשאת/ה לא יודע/ת את
התשובה ,תגיד/י "אני לא יודע/ת ,אל תגיד/י סתם /אל תנחש/י .טוב
]שם המרואיין[?".
]המתן/י[
" .5ואם אני אומר/ת משהו לא נכון את/ה צריך/ה לתקן אותי/להגיד מה כן נכון,
בסדר ]שם המרואיין[?".
]המתן/י לתשובה[
" .6אז אם אני אומר/ת שאת/ה עכשיו נמצא ]בבית /בעבודה/במעון מצב שאינו

מתקיים[ שלך ,מה אתה תגיד?"
]אם המרואיין/ת מאשר/ת ,תקן אותו/ה .אם הוא/היא שולל/ת ולא מתקן/ת אמור/י[:
" .7מה כן נכון ]שם המרואיין[?"
]המתן/י לתשובה .חזק תשובה נכונה ותקן תשובה שגויה .אם הנחקר נכשל בתיקון הטעות,

השתמש גם בשאלה הבאה[:

" . 8אז אם אני אומר שאתה עומד עכשיו ,מה היית אומר?"
]אם המרואיין/ת מאשר/ת ,תקן אותו/ה .אם הוא/היא שולל/ת ולא מתקן/ת אמור/י[:
"מה כן נכון?" ]המתן/י לתשובה .חזק תשובה נכונה ותקן תשובה שגויה[
" .9עכשיו ]שם המרואיין[ את/ה מבין/ה :אם אני אומר/ת משהו שהוא לא נכון,
את/ה צריך/ה לתקן אותי /להגיד לי מה כן נכון ".

ב .יצירת קשר
]אמור/י[ "עכשיו אני רוצה להכיר אותך יותר טוב] ,שם המרואיין[".
" .1בוא/י תספר/י לי על דברים שאת/ה אוהב/ת לעשות ב ]מעון ,בעבודה ,בבית הספר[".
]המתן/י לתשובה .הוסף/י חיזוק ניטראל כמו "אתה מספר ממש טוב"[
]אם המרואיין/ת אינו/ה עונה ,נותן/ת/ת תשובה קצרה או נעצר/ת את/ה יכול/ה לשאול[

ב.
יצירת
קשר
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" .2אני באמת רוצה להכיר אותך יותר טוב ]שם המרואיין[ ,בוא/י תספר/י לי עוד על
הדברים שאת/ה אוהב/ת לעשות"] .המתן/י לתשובה .סכם/י את הפרטים העיקריים[ "הבנתי
שאתה ...האם הבנתי נכון?"

" .3בוא/י תספר/י לי עוד על ]אחד הדברים שהמרואיין/ת הזכיר/ה בדווחו/ה["
]המתן/י לתשובה[

]" .4שם המרואיין[ בוא/י תספר/י לי על משהו שקרה לך ב ]מעון/בבית/בעבודה[ ועשה לך
כיף" ]המתן/י לתשובה .סכם/י את הפרטים העיקריים הוסף חיזוק ניטרלי ובדוק/בדקי עם הנחקר אם

הבנת נכון[

" .5אני מבין/ה ש ]סכם/י את הפרטים העיקריים[ .אני מבין/ה נכון?" ]המתן לאישור או

תיקון[
" .6בוא/י תספר/י לי עוד על ]אחד הדברים שהמרואיין/ת הזכיר/ה בדווחו/ה["

" .7בסדר ]שם המרואיין[ ,סיפרת לי על משהו כיף .עכשיו ספר לי על משהו לא כיף
שקרה לך ]בעבודה /במקום בו אתה גר /עם החברים שלך /חשוב! אין לציין הקשר בו האירוע
התרחש[" ] המתן/י לתשובה .הוסף חיזוק ניטרלי .סכם/י את הפרטים העיקריים ובדוק/בדקי עם הנחקר

אם הבנת נכון[

" .8אני מבין/ה ש ]סכם/י את הפרטים העיקריים[ .אני מבין/ה נכון?"
]המתן לאישור או תיקון[

" .9בוא/י תספר/י לי עוד על ]אחד הדברים שהמרואיין/ת הזכיר/ה בדווחו/ה["
]המתן/י לתשובה[
" .10חשוב שתספר/י לי רק דברים שבאמת קרו לך ]שם המרואיין[ .את/ה יכול/ה לספר
לי על דברים טובים/נעימים וגם על דברים לא טובים/לא נעימים שקרו לך".

ג .אימון זיכרון אפיזודי
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היום /אתמול

]" .1שם המרואיין[ ,אני באמת רוצה לדעת על דברים שקרו לך .ספר לי על כל מה
שקרה היום ]אתמול[  ,מהרגע שהתעוררת בבוקר"
]המתן/י לתשובה .שמור/י על קשר עין .הוסף/י חיזוק ניטראל [

 1א" .ואז מה קרה?" ]המתן/י לתשובה[ ] .שים/י לב :השתמש/י בשאלה זו בחלק זה ,בכל פעם
שיעלה הצורך .שמור/י על קשר עין .הוסף/י חיזוק ניטראלי[

 1ב]" .שם המרואיין[ קודם אמרת ש ]סכם/י את הפרטים העיקריים לגבי פעילות מסוימת

שהמרואיין ציין[" .בוא/י תספר/י לי הכל על ] ...פעילות שהוזכר/ה על ידי המרואיין/ת[".
]המתן/י לתשובה[] .שים/י לב :השתמש/י בשאלה זו בחלק זה ,בכל פעם שיעלה הצורך .שמור/י על

קשר עין .הוסף/י חיזוק ניטראלי[

 1ג" .אני רוצה שתספר לי ממש הכו הכול ]שם המרואיין[ .בוא/י תספר/י לי כל מה
שקרה היום מהרגע בו התעוררת בבוקר ועד ]בחר/י פעילות או חלק מהאירוע שצוין על ידי

המרואיין/ת בתגובתו/ה לשאלה הקודמת[] .המשך בבניית מקטעים עד למיצוי .בנה מקטעים קטנים[".

 1ד]" .שם המרואיין[ ,בוא/י תספר/י לי כל מה שקרה אחרי ]בחר/י פעילות או חלק מהאירוע

שצוין על ידי המרואיין/ת[ ועד שבאת לכאן ]עד שהלכת לישון["] .המתן/י לתשובה[

 1ה" .בוא/י תספר/י לי עוד על ]פעילות שצוין על ידי המרואיין["] .המתן/י לתשובה[
]שים/י לב :השתמש/י בשאלה זו בחלק זה ,בכל פעם שיעלה הצורך .שמור/י על קשר עין .הוסף/י חיזוק

ניטראלי[

"]שם המרואיין[ ,זה מאד חשוב מאוד שתספר/י לי הכל הכל על הדברים שקרו לך".

ג .זיכרון
אפיזודי
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אירוע מיוחד חלק בו ייעשה שימוש בראיון שני ,כחלופה לאירוע הקודם

היום /אתמול

]שים/י לב :בחלק זה שינויים התואמים את התקופה בשנה ואת שגרת הנחקר .לפני הראיון ,זהה/י אירוע
שקרה למרואיין לאחרונה יום ראשון בעבודה ,מסיבה ,חופשה וכו' .אם זה אפשרי ,בחר/י אירוע
שהתרחש בזמן סמוך לאירוע לגביו האישום הצפוי .אם האישום הצפוי התרחש תוך כדי אירוע מסוים

שאל/י לגבי אירוע אחר מסוג זה[

"]שם המרואיין[ ,אני רוצה לדעת יותר עליך ועל דברים שאתה עושה".

" .1לפני כמה ]ימים /שבועות[ ,היה ]חופש /מסיבת יומולדת /היום הראשון שלך בעבודה /אירוע
אחר שחוקר יודע עליו[ .בוא/י תספר/י לי על כל מה שקרה ב ]חופש /מסיבת יומולדת/
וכו'["] .המתן/י לתשובה .הוסף חיזוק ניטרלי .סכם/י את הפרטים העיקריים ובדוק/בידקי אם הבנת

נכון[.

"אני מבין/ה ש ]סכם/י את הפרטים העיקריים[ .אני מבין/ה נכון?" ]המתן לאישור או תיקון[.

 1א" .תתרכז ב ]אירוע /פעילות[ ]שם המרואיין[ ,וספר לי מה קרה באותו יום ,מהרגע
שהתעוררת בבוקר"] .המתן/י לתשובה .סכם/י את הפרטים העיקריים[] .שים/י לב :השתמש/י

בשאלה זו בחלק זה ,בכל פעם שיעלה הצורך .שמור/י על קשר עין .הוסף/י חיזוק ניטראלי[

 1ב" .ואז מה קרה?" ]המתן/י לתשובה[] .שים/י לב :השתמש/י בשאלה זו בחלק זה ,בכל פעם

שיעלה הצורך .שמור/י על קשר עין .הוסף/י חיזוק ניטראלי[
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 1ג]" .שם המרואיין[ ,קודם אמרת ש ]סכם/י את הפרטים העיקריים לגבי פעילות מסוימת

שהמרואיין/ת ציין/ה[ .בוא/י תספר/י לי הכל על ] ...פעילות שהוזכר/ה על ידי המרואיין/ת[.
הכל"] .המתן/י לתשובה[] .שים/י לב :השתמש/י בשאלה זו בחלק זה ,בכל פעם שיעלה הצורך[.

 1ד" .אני רוצה שתספר לי ממש הכו הכול ]שם המרואיין[ .בוא/י תספר/י לי כל מה
שקרה מהרגע שהתעוררת בבוקר ועד ]בחר/י פעילות או חלק מהאירוע שצוין על ידי

המרואיין/ת בתגובתו/ה לשאלה הקודמת[] .המשך בבניית מקטעים עד למיצוי .בנה מקטעים קטנים[

 1ה]" .שם המרואיין[ ,ספר לי כל מה שקרה אחרי ]בחר/י פעילות או חלק מהאירוע שצוין על
ידי המרואיין/ת[ ועד שהלכת לישון באותו לילה"] .המתן/י לתשובה .סכם/י את הפרטים
החדשים[] .שים/י לב :השתמש/י בשאלה זו בחלק זה ,בכל פעם שיעלה הצורך .שמור/י על קשר עין.

הוסף/י חיזוק ניטראלי[

 1ו ]" .שם המרואיין [ ספר לי עוד על ]פעילות שצוין על ידי המרואיין/ת[ ] ".המתן/י לתשובה.
סכם/י את הפרטים החדשים [] .שים/י לב :השתמש/י בשאלה זו בחלק זה ,בכל פעם שיעלה הצורך.

שמור/י על קשר עין .הוסף/י חיזוק ניטראלי[.

"]שם המרואיין[ ,זה מאד חשוב שתספר לי הכל הכל על דברים שקרו לך"] .המתן/י

לתשובה[.
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החלק המהותי של הראיון

ד .זיהוי ההאשמה
]אמור/י[:

"עכשיו] ,שם המרואיין[ שאני מכיר/ה אותך יותר טוב ,אני רוצה שנשוחח על הנושא
שבגללו ]הגעתי לכאן ,הגעתי אליך[ היום"] .אם המרואיין/ת מתחיל/ה לספר ,המתן/י[

]אם המרואיין/ת נותנ/ת את תמצית ההאשמה )דוגמא' :יוסף נגע לי בפיפי' ,או 'אבא הרביץ לי'( עבור/י
לפרק ה' ,התשאול הפתוח ,עמ'  ,12שאלה [10
]אם המרואיין/ת נותנ/ת תיאור מפורט עבור/י לפרק ה' ,התשאול הפתוח ,עמ'  ,12שאלה 10א'[

]אם המרואיין/ת לא נותן/ת האשמה ,המשך/י לשאלה [:1
]" .1שם המרואיין[ אני מבין/ה שאולי קרה לך משהו .בוא/י תספר/י לי כל מה שקרה
מההתחלה ועד הסוף הכי טוב שאת/ה יכול"] .המתן/י לתשובה[

]אם המרואיין/ת נותנ/ת את תמצית ההאשמה עבור/י לפרק ה' ,התשאול הפתוח ,עמ'  ,12שאלה [10

ד.
זיהוי
האשמה
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]אם המרואיין/ת נותנ/ת תיאור מפורט עבור/י לפרק ה' ,התשאול הפתוח ,עמ'  ,12שאלה 10א'[

]אם המרואיין/ת לא נותן/ת האשמה ,המשך/י לשאלה [2

" .2כמו שאמרתי לך ]שם המרואיין[ ,התפקיד שלי הוא לדבר עם אנשים על דברים
שאולי קרו להם .זה מאוד חשוב ]שם המרואיין[ שתגיד/י לי למה ]את/ה כאן  /באת לכאן /

אני באתי לכאן[ .בוא/י תספר/י לי למה את/ה חושב/ת ש ]אמא/אבא/המורה[ הביאו אותך
לכאן היום ]או 'למה אתה חושב שאני באתי לשוחח איתך היום?'[ "
]המתן/י לתשובה[
]אם המרואיין/ת נותן/ת את תמצית ההאשמה עבור/י לפרק ה' ,התשאול הפתוח ,עמ'  ,12שאלה [10
]אם המרואיין/ת נותנ/ת תיאור מפורט עבור/י לפרק ה' ,התשאול הפתוח ,עמ'  ,12שאלה 10א'[

]אם המרואיין/ת לא נותן/ת האשמה ,ואינך יודע/ת שהיה קשר מוקדם עם הרשויות,
המשך/י לשאלה  4או [5

]אם המרואיין/ת לא נותן/ת/ת האשמה ,ואת/ה יודע/ת שהיה קשר מוקדם עם הרשויות,

המשך/י לשאלה [3

]" .3שם המרואיין[ ,שמעתי ש ]היית אצל /שוחחת עם רופא/ה/גננת/מורה עובד/ת סוציאלי/ת

איש/ת מקצוע אחר[ ב ]זמן/מקום[ .בוא/י תספר/י לי על מה דיברתם".

]המתן/י לתשובה[ ]אם המרואיין/ת נותנ/ת את תמצית ההאשמה עבור/י לפרק ה' ,התשאול הפתוח,
עמ'  ,12שאלה [10

]אם המרואיין/ת נותנ/ת תיאור מפורט עבור/י לפרק ה' ,התשאול הפתוח ,עמ'  ,12שאלה 10א'[

]אם המרואיין/ת לא מוסר האשמה ואין סימנים נראים לעין ,המשך/י לשאלה [5

]אם המרואיין/ת לא מוסר/ת האשמה ויש סימנים נראים לעין ,או שהחקירה מתקיימת בבית חולים או

סמוך לבדיקה רפואית ,אמור/י[:
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]" .4שם המרואיין[ ,אני רואה ]שמעתי  /מבין/ה[ שיש לך ]סימנים/פגיעה/פצע[ ב _______
שלך .בוא/י תספר/י לי הכל על ."...
]המתן/י לתשובה[
]אם המרואיין/ת נותנ/ת את תמצית ההאשמה עבור/י לפרק ה' ,התשאול הפתוח ,עמ'  ,12שאלה [10
]אם המרואיין/ת נותנ/ת תיאור מפורט עבור/י לפרק ה' ,התשאול הפתוח ,עמ'  ,12שאלה 10א'[

]אם המרואיין/ת לא מוסר האשמה ואין סימנים נראים לעין ,המשך/י לשאלה [5

]" .5שם המרואיין[ ,האם מישהו פגע בך?"
]המתן/י לתשובה[ ]אם המרואיין/ת נותנ/ת את תמצית ההאשמה עבור/י לפרק ה' ,התשאול הפתוח,
עמ'  ,12שאלה [10

]אם המרואיין/ת נותנ/ת תיאור מפורט עבור/י לפרק ה' ,התשאול הפתוח ,עמ'  ,12שאלה 10א'[

]אם המרואיין/ת לא מוסר האשמה  ,המשך/י לשאלה [6

" .6האם מישהו עשה לך משהו לא בסדר ]שם המרואיין[?"
]המתן/י לתשובה[ ]אם המרואיין/ת נותנ/ת את תמצית ההאשמה עבור/י לפרק ה' ,התשאול הפתוח,
עמ'  ,12שאלה [10
]אם המרואיין/ת נותנ/ת תיאור מפורט עבור/י לפרק ה' ,התשאול הפתוח ,עמ'  ,12שאלה 10א'[

]אם המרואיין/ת לא מוסר האשמה ,המשך/י לשאלה [7

]" .7שם המרואיין[ ,האם משהו קרה לך ]בהקשר /מקום /זמן של האירוע[?"
]הימנע/י מציון שם החשוד/ה וממתן פרטים רבים מדי[.

]המתן/י לתשובה[
]אם המרואיין/ת נותנ/ת את תמצית ההאשמה עבור/י לפרק ה' ,התשאול הפתוח ,עמ'  ,12שאלה [10
]אם המרואיין/ת נותנ/ת תיאור מפורט עבור/י לפרק ה' ,התשאול הפתוח ,עמ'  ,12שאלה 10א'[
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]חשוב! אם המרואיין/ת לא מאשר/ת ונראה/ית כמי שאינו מזהה את האירוע ,דלג לשאלה  .9אם
המרואיין/ת לא מאשר/ת ונראה/ית מפוחד/ת ,מהסס/ת או לא מעוניין/ת למסור האשמה ,סיים/י את הראיון
כעת וקבע/י ראיון שני .עבור/י לשאלה [:8

]" .8שם המרואיין[ ,סיפרת לי הרבה דברים היום ,ואני רוצה להודות לך שעזרת לי .אני
רוצה להיפגש איתך שוב בקרוב ,ב ]יום ,שעה ,מקום[.

עבור לפרק יא בפרוטוקול ,מעבר לנושא נייטרלי.

 ]" .9שם המרואיין[ ,האם מישהו ]סכם/י בקצרה את האישום או את החשד והימנע מציון שם
החשוד/ה וממתן פרטים רבים מדי[? )למשל "האם מישהו נגע בגוף שלך?  /הראה לך את הגוף שלו? /

ביקש שתיגע בגוף שלו? הראה לך סרטים?("
]המתן/י לתשובה .חשוב! אם המרואיין/ת לא מאשר/ת ונראה/ית כמי שעדיין אינו מזהה את האירוע ,ניתן

לחזור על שאלה זו תוך שימוש ברמזי דליה שונים מהתלונה ללא ציון שם החשוד[

]אם המרואיין/ת מאשר/ת ומוסר האשמה ,המשך/י לשאלה [10
]אם המרואיין/ת נותנ/ת תיאור מפורט עבור/י לפרק ה' ,התשאול הפתוח ,עמ'  ,12שאלה 10א'[
]אם המרואיין/ת לא מאשר/ת ולא נותן/ת האשמה ,סיים/י את הראיון[.

"]שם המרואיין[ ,סיפרת לי הרבה דברים היום ,ואני רוצה להודות לך שעזרת לי .אני
רוצה להיפגש איתך שוב בקרוב ,ב ]יום ,שעה ,מקום[.

עבור לפרק יא בפרוטוקול ,מעבר לנושא נייטרלי.

חקירת האירועים
ה .תשאול באמצעות היגדים פתוחים
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] .10חזור על האישום בלי לציין פרטים או שמות שהמרואיין/ת לא ציין .ואז אמור/י[:

"]שם המרואיין[ ,בוא/י תספר/י לי הכול על ]...כותרת האישום בשפת הילד/ה["
]המתן/י לתשובה .שמור/י על קשר עין .הוסף/י חיזוק ניטראלי[
]שים/י לב :אם התיאור של המרואיין/ת גנרי או מתייחס למספר אירועים עבור/י לפרק ח ,הפרדת
אירועים ,שאלה .[11

]אם המרואיין/ת מתייחס/ת לאירוע ספציפי המשך/י לשאלה  10א[

 10א" .ואז מה קרה?" או "בוא/י תספר/י לי עוד על ] ...כותרת האישום בשפת
הילד/ה"[.
]המתן/י לתשובה[ ]שים/י לב :השתמש/י בשאלה זו ,בכל פעם שיעלה הצורך– עד שיהיה בידך תיאור
מפורט ושלם של האירוע[
]אם המרואיין נותן/ת תיאור ג'נרי של האירוע ,עבור/י לשאלה  11בפרק ח' הפרדת אירועים[.
]אם המרואיין נותן/ת תיאור מפורט של האירוע ,המשך/י לשאלה  10ב[

 10ב" .בוא/י תספר/י לי עוד על ]פעילות /דמות /עצם שהוזכר/ה על ידי המרואיין/ת– העדף/י
רמזי דלייה של פעילות!["
]המתן/י לתשובה .שמור/י על קשר עין .הוסף/י חיזוק ניטראלי[

]שים/י לב :השתמש/י בשאלה זו בחלק זה כל פעם שיעלה הצורך[

 10ג]" .שם המרואיין[ ,תחשוב על ה ]יום /לילה[ ההוא ,ובוא/י תספר/י לי כל מה שקרה
מאז ]משהו לפני תחילת האירוע[ ועד ]אספקט בתחילת האירוע[".
]המתן/י לתשובה .שמור/י על קשר עין .הוסף/י חיזוק ניטראלי[
]שים/י לב :השתמש/י בשאלה זו בחלק זה עד למצוי האירוע .בנה מקטעים קטנים .שמור/י על קשר עין.

הוסף/י חיזוק ניטראלי[

 10ד] .שם המרואיין[ ,קודם אמרת על /ש] ...דמות /עצם /פעילות שהוזכר/ה על ידי המרואיין/ת[,
בוא/י תספר/י לי הכל על ]דמות /עצם /פעילות שהוזכר/ה על ידי המרואיין/ת["

ה.
תשאול
פתוח
וישיר
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]המתן/י לתשובה .שמור/י על קשר עין .הוסף/י חיזוק ניטראלי[
]שים/י לב :השתמש/י בשאלה זו בחלק זה כל פעם שיעלה הצורך[

 10ה .שאלות ישירות לגבי מידע שהוזכר על ידי המרואיין/ת

]אם לאחר מיצוי השאלות הפתוחות עדיין חסרים פרטי ההאשמה מרכזיים ,או קיימת אי בהירות לגביהם,

עבור/י לשאלות ישירות .חשוב להצמיד הזמנה פתוחה לשאלה ישירה ,כשזה מתאים[.

]שים/י לב :יש למקד תחילה את המרואיין/ת בפרט אותו הזכיר/ה ורק לאחר מכן לשאול שאלה ישירה.

תוכל/י לחזור על תהליך זה לגבי כל פרט חסר[

להלן הפורמט הכללי של שאלה ישירה:

"]שם המרואיין[ ,אמרת ]דמות /עצם /פעילות[] .איך /מתי /איפה /מי זה /מה /איזה /למה
את/ה מתכוון/ת ]סיום השאלה הישירה["

דוגמאות:

]" .1שם המרואיין[ ,אמרת שהייתם בקניון .איפה בדיוק הייתם בקניון?"

]" .2שם המרואיין[ ,קודם אמרת שאמא הרביצה לך עם הדבר הארוך .מה זה הדבר
הארוך?"

]" .3שם המרואיין[ ,אמרת שהשכן היה שם .איך קוראים לשכן?"

 ]" .4שם המרואיין[ ,אמרת שילד אחד מהכיתה ראה את זה .מי הוא הילד הזה?"
]הרבה פעמים אתה יכול לשאול שאלה פתוחה ,בעקבות התשובה של המרואיין/ת לשאלה הישירה

לדוגמא" :ספר לי הכל על _______"[
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ו .הפסקה
]אמור/י למרואיין/ת[:

" ]שם המרואיין[ ,עכשיו אני רוצה להיות בטוח שהבנתי את הכל ולראות אם יש עוד
משהו שאני צריך/ה לשאול .אני רק אקח לי רגע לחשוב"

]בזמן ההפסקה ,עבור על המידע שקיבלת ,בדוק ומלא את רשימת הפרטים להם את/ה זקוק/ה לצורך

עדות ,בדוק/י אם יש עדיין מידע חסר ,ותכנן/י את המשך/י הראיון[

אחרי ההפסקה

]אמור/י למרואיין/ת[:
]שם המרואיין[ סיפרת לי על  ...האם נזכרת בעוד משהו/פרטים  /דברים על מה
שדיברנו? יש עוד משהו שאתה רוצה לספר לי על מה שקרה /יש עוד דברים שאתה
רוצה לספר לי על ?...
]על מנת לדלות מידע חשוב נוסף שלא צוין על ידי המרואיין ,שאל/י שאלות ישירות ופתוחות נוספות,
כפי שמתואר למעלה .חזור/י לשאלות הפתוחות אחרי ששאלת שאלה ישירה .אחרי שתסיים/י את

השאלות הללו ,המשך/י לפרק ט' ,חשיפת האירוע[.

ו.
הפסקה
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ז .שימוש בשאלות מנחות
דליית מידע שלא צוין על ידי המרואיין/ת

]עליך לשאול שאלות מנחות רק אם מיצית את השאלות הלא מנחות ואת/ה מרגיש/ה שיש מידע בסיס

וחיוני מבחינה משפטית שעדיין חסר .חשוב מאד לנסות להצמיד הזמנות פתוחות לשאלות המנחות[.

]שים/י לב :במקרה של ריבוי אירועים ,עליך לכוון את המרואיין/ת לאירועים הרלוונטיים במילים של
המרואיין/ת ,ולשאול שאלות מנחות רק לאחר שנתת למרואיין/ת הזדמנות להרחיב בשאלות פתוחות

וישירות[.
]לפני שאת/ה עובר/ת לאירוע הבא ,וודא כי יש בידך את כל הפרטים החסרים בקשר לאירוע הנחקר[.

להלן הפורמט הכללי של שאלה מנחה:
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"]שם המרואיין[ ,כשסיפרת לי על ]אירוע מסוים המעוגן בזמן ומקום[ אמרת ]אדם /חפץ/

פעילות[ .האם ] ...שאלה מכוונת[ ? "

]המתן/י לתשובה .שמור/י על קשר עין .הוסף/י חיזוק ניטראלי .סכם/י את הפרטים העיקריים של

התשובה הקודמת[.

]כאשר זה מתאים ,הזמן את המרואיין/ת להרחיב ,ואמור/י[:

"ספר לי הכל על _______ "

דוגמאות:

]" (1שם המרואיין[ ,כשסיפרת לי על הפעם במקלט ,אמרת שהוא הוריד את המכנסיים.
האם משהו קרה לבגדים שלך?"
]המתן/י לתשובה[
]אחרי שהמרואיין/ת משיב ,אמור/י" [:ספר לי הכל על _______"

]" (2שם המרואיין[ ,כשסיפרת לי על הפעם בים ,אמרת שהוא נגע בך בחזה .האם הוא
נגע בך מעל הבגדים?"
]המתן/י לתשובה[

]אחרי שהמרואיין/ת משיב ,אמור/י" [:ספר לי הכל על _______"

]" (3שם המרואיין[ ,האם הוא נגע בך מתחת לבגדים?" ]המתן/י לתשובה[
]אחרי שהמרואיין/ת משיב ,אמור/י[:

"ספר לי הכל על _______"

ז.
תשאול
מנחה
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] " (4שם המרואיין[ ,סיפרת לי על משהו שקרה לך בגן משחקים .האם מישהו ראה מה
קרה?"
]המתן/י לתשובה[
]אחרי שהמרואיין/ת משיב ,אמור/י" [:ספר לי הכל על _______"

 ]" (5שם המרואיין[ ,האם משהו דומה קרה גם לאנשים אחרים?"
]המתן/י לתשובה[
]אחרי שהמרואיין/ת משיב ,אמור/י" [:ספר לי הכל על _______"

ח .הפרדת אירועים
]" .11שם המרואיין[ ,האם זה קרה פעם אחת או יותר מפעם אחת?"
]אם האירוע קרה פעם אחת ,עבור/י לפרק ו' ,הפסקה[
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]אם האירוע קרה יותר מפעם אחת ,המשך/י לשאלה [12

הפעם ב ]מקום/זמן /אירוע מסוים[

]חקור/י את המרואיין/ת לגבי הפעם האחרונה על פי מבנה השאלות הבא .לאחר מיצוי החקירה על הפעם
האחרונה ,עבור/י לתחקור הפעם הראשונה על פי מבנה השאלות הבא ,ורק לאחר מיצוי החקירה על
הפעם הראשונה ,עבור/י לחקור לגבי פעם נוספת על פי מבנה השאלות הבא .העדף ציון האירועים

באמצעות איפיוניהם ולא באמצעות סדר התרחשותם[

]" .12שם המרואיין[ ,בוא/י תספר/י לי הכל על הפעם ]ב מקום/זמן /אירוע מסוים[ שמשהו
קרה"
]המתן/י לתשובה[

] המשך/י עם שאלות  10א .עד  10ז[ .

חזור על החלק הזה מספר פעמים ,בהתאם למספר האירועים
שצוינו על ידי המרואיין/ת שאת/ה רוצה להעמיק בהם.

ח.
הפרדת
אירועים
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ט .מידע על חשיפת האירוע
"]שם המרואיין/ת[ ,סיפרת לי על מה שקרה לך ומאד עזרת לי להבין מה קרה".
]אם המרואיין/ת ציין כי סיפר/ה למישהו על האירוע/ים ,עבור/י לשאלה [6
]אם המרואיין/ת לא ציין שסיפר/ה למישהו ,חפש/י מידע לגבי חשיפה אפשרית מיד לאחר האירוע,

באומרך[:
]" .1שם המרואיין/ת[ ,בוא/י תספר/י לי מה קרה אחרי ]סיום האירוע /האירוע האחרון["

] המתן/י לתשובה [
" .2ואז מה קרה?"
]שים/י לב :השתמש/י בשאלה זו בחלק זה ,בכל פעם שיעלה הצורך[
]אם המרואיין/ת נותן/ת האשמה ,עבור/י לשאלה [6
]אם המרואיין/ת לא נותן/ת האשמה ,עבור/י לשאלות [3-5

" .3עכשיו] ,שם המרואיין/ת[ ,אני רוצה להבין איך אנשים אחרים גילו על ה
]אירוע האחרון[ ]המתן/י לתשובה[
]אם עדיין חסר מידע ,שאל/י את השאלות הבאות[

]" .4שם המרואיין/ת[ ,האם מישהו אחר יודע על מה שקרה?"
]המתן/י לתשובה[
]אם המרואיין/ת מאשר/ת אבל לא מוסר/ת שם ,אמור/י[:

"מי זה היה?"
]אם תשובת המרואיין/ת לא ברורה ,שאל/י[ :
" .5מי ידע קודם על ]האירוע כפי שתואר על ידי המרואיין/ת [?"

ט.
חשיפת
האירוע
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]המתן/י לתשובה[
]" .6שם המרואיין/ת[ ,בוא/י תספר/י לי איך ]אדם הראשון שציין/ה המרואיין/ת[ ידע על
מה שקרה לך"
]המתן/י לתשובה[
]ואז אמור/י[:
"בוא/י תספר/י לי עוד על "...
]המתן/י לתשובה[ ]ואז אמור/י[:

"בוא/י תספר/י לי כל מה שדיברתם"
]המתן/י לתשובה[
" .7מי ידע אחרי ]שם האדם הראשון[ על ]האירוע כפי שתואר על ידי המרואיין[?"
]המתן/י לתשובה[ ]ואז אמור/י[:

"בוא/י תספר/י לי עוד על ] "...אם המרואיין/ת מתאר/ת שיחה ,אמור/י[:
"בוא/י תספר/י לי כל מה שדיברתם"
]המתן/י לתשובה[
]אם המרואיין/ת לא מציין/ת כי סיפר/ה למישהו ,שאל/י[:
]" .8שם המרואיין/ת[ ,יש עוד מישהו שיודע על "? ...
]המתן/י לתשובה[ ]אם המרואיין/ת מאשר/ת ,אבל לא מציין/ת שם ,שאל/י[:
" .9מי?"
"ספר לי עוד על "...
]אם המרואיין/ת מתאר/ת שיחה ,אמור/י[:

"]שם המרואיין/ת[ ,בוא/י תספר/י לי כל מה שדיברתם"
]המתן לתשובה[
]אם המרואיין/ת מאשר/ת ,אבל לא מציין/ת שם ,שאל/י[:
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]".10שם המרואיין/ת[ ,האם דיברת עם עוד אנשים על מה שקרה?"
]אם המרואיין/ת מאשר/ת ,הוסף/י[:
".11ספר לי על כל האנשים שדיברת איתם על ]המקרה המדובר[ מהרגע שזה קרה
עד היום".
חזור על כל החלק הזה בהתאם לצורך לגבי כל אירוע שתואר על ידי המרואיין/ת

י .סיום הראיון
]אמור/י[:
" ]שם המרואיין[ ,סיפרת לי הרבה דברים היום ,ואני רוצה להגיד לך תודה"

" .1האם יש משהו שאת/ה חושב/ת שאני צריך לדעת?"
]המתן/י לתשובה[

" .2האם יש משהו נוסף ,שאת/ה רוצה לספר לי?"
]המתן/י לתשובה[

" .3האם יש לך שאלות  ,שאת/ה רוצה לשאול אותי?"
]המתן/י לתשובה[

" .4אם תרצה/י לדבר איתי שוב ,את/ה יכול/ה להתקשר אליי למספר טלפון הזה
]הגש/י למרואיין/ת כרטיס עם שמך ומספר הטלפון שלך[
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י.
סיום
הראיון

יא .מעבר לנושא ניטרלי
" ]שם המרואיין/ת[ ,מה את/ה מתכוון/ת לעשות היום ,אחרי שתלך/י מכאן?"

]שוחח עם המרואיין/ת מספר דקות על נושא ניטרלי[ .

]אמור/י לטייפ[:
שעת סיום החקירה _______________.

