
הזכות להשמיע קול
הנגשת הליך חקירה והעדה של אנשים עם מוגבלות תקשורתית מורכבת  

(תקשורת תומכת וחליפית)ח "באמצעות ערכת תת

נטע בן זאב



באמצעות  עם לקות בדיבור כלי חקירה מותאם לאוכלוסיית האנשים פיתוח *
(ח"תת)כלי תקשורת תומכת חלופית 

להפניית ילדים ובוגרים  , צמצום החסמים בקרב הציבור ואנשי מקצוע בפרט*
עם מוגבלות להשמיע את קולם  בהליך הפלילי  

הגברת המודעות להתאמות החוק לנפגעי עבירה עם מוגבלות שכלית  *
.  ותקשורתית

פוגעים או עדים לפגיעה, נפגעים-נוער ומבוגרים , ילדים*

.עם מוגבלות שכלית והתפתחותית או אלו המתקשים להתבטא מילולית*

ח"ח או כאלו שהיו צריכים אך לא משתמשים בתת"משתמשי תת*

זכאים לחקירה מיוחדת על ידי חוקרים מיוחדים על פי חוק הליכי חקירה  *
.  2005ו "התשס, התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית-והעדה



מאפשר לחוקר  , סעיף זה-בחוק מתייחס לחקירה' ב7סעיף •
.המיוחד להיעזר באיש מקצוע שיכול לסייע לו בגביית העדות

חוקר מיוחד רשאי להיעזר באיש מקצוע המומחה בתחום  "
, לדעת החוקר המיוחד, או באדם אחר שעשוי, המוגבלות של הנחקר

"לסייע לו בגביית העדות

נמנים , בסעיף זה-להעדהבחוק מתייחס 7' א22סעיף •
את החקירה  להנגישאמצעי התקשורת התומכת והחליפית שתפקידם 

:וההעדה

הסתייעות באמצעים של תקשורת חלופית או תקשורת  "
בלוחות  , בעזרים ממוחשבים, לרבות הסתייעות בבני אדם, תומכת

"באותיות או במילים, בסמלים, בתמונות, תקשורת

מרחיב את השימוש באמצעים של תקשורת  , בחוק23סעיף •
תומכת וחליפית גם בקרב אנשים שאין להם מוגבלות שכלית או  

.נפשית

אין בחוק זה כדי למנוע שימוש באמצעים של תקשורת  "
לגבי אדם , (7-א)22כמפורט בסעיף , חלופית או של תקשורת תומכת

שאינו אדם עם מוגבלות שכלית או עם מוגבלות נפשית כאמור בחוק  
."זה



סיכום והתרשמות של החוקר המיוחד

ביצוע החקירה

תכנון משותף של מהלך החקירה

אי ביצוע חקירה/החלטה ביצוע

י קלינאית התקשורת"עבירור מידע 

תקשורתהזמנת קלינאית 

ח"העברה לחוקר מיוחד מתמחה תת

לשירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדותהפניית החקירה 

הגשת תלונה במשטרה



סיכום והתרשמות

ביצוע החקירה

תכנון משותף של מהלך החקירה

אי ביצוע חקירה/החלטה ביצוע

י קלינאית התקשורת"עבירור מידע 

תקשורתהזמנת קלינאית 

ח"העברה לחוקר מיוחד מתמחה תת

לשירותהפניית החקירה 

הגשת תלונה במשטרה

האם משתמש בלוח תקשורת?

צורת השימוש בלוח

  האם יוכל ללמוד להשתמש בסמלים מערכת
?ח"התת

ועוד...



ח"לאפשרות חקירה בעזרת תתמשטרההעלאת המודעות ב*

העלאת מודעות אצל החוקרים המיוחדים לגבי התקשורת בחקירות המיוחדות עם אנשים עם  *

.'נגישות וכד, פישוט לשוני,שאלות הכנה לחקירה–מוגבלות 

הרחבתו לנושאי  -העלאת מודעות אצל קלינאיות תקשורת לאוצר המילים בלוחות תקשורת*

.פגיעה וחינוך מיני

.ח"העלאת הצורך בהתאמת כלי חינוך מיני חברתי גם למשתמשי תת*

הגברת מודעות לתופעת ההתעללות בקרב ילדים ובוגרים עם מוגבלות*

ח אלא במקרים "לא רק למשתמשים בתת–הבנה שיש לעיתים צורך בתווך קלינאית תקשורת *

.נוספים



*https://www.youtube.com/watch?v=ghRY-

0x_j1kהסרט הזכות להשמיע קול

איגור*

*https://youtu.be/Eg6uZL_qy-Q

מרטין*

*https://youtu.be/zGZzk_xyfG0

נטע בן זאב

bznetta@gmail.com
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