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  תמצית המחקר
  

 לקטינים המציעה חדשנית תכניתלבני נוער עוברי חוק היא ) קבוצות דיון משפחתיות (.מ.ד.ק תכנית

ם להוציא, כן ו,ניםכעבריי ערונבני ה של ם הן למנוע את תיוגתכניתמטרות ה. חלופה לתהליך המשפטי

להגביר , וצעירה שב לקחת אחריות על העֵבםתולעודד א, תנהגות הפליליתגל הההאפשרי ממעקדם בה

  . הם על הנזק שנגרם ליםם ולפצות את הנפגעמ בשיקוותאת מעורבות המשפח

  

ההחלטה להפנות .  בתיאום עם קצין הנוער מהמשטרה,קצין המבחן ידי נעשית ב.מ.ד.קל נערההפניית 

רוט מלא של יפ( באשמה * הודאת הנער- בראשםו, ההיגויה ועדת פי קריטריונים שקבע-לנעשית ע

אם היא ממנה מַת, המקרה מתאיםאת לאחר שהרכזת הארצית מוצאת  ).נספחהקריטריונים מובא ב

המתאם מקבל את הסכמת הנער הפוגע , ראשית. אף אחד מהגופים המעורביםשאינו מזוהה עם 

 נפגע -נפגש עם כל המשתתפים הוא , אחר מכןל .נפגע העברהאת הסכמת  וכן ,.מ.ד.קומשפחתו למפגש 

קצין המשטרה וקצין ביקור סדיר , תומכיומשפחתו המורחבת ו, הנער עובר החוק,  ותומכיועֵברהה

המתאם אף קובע את מקום המפגש ומועדו .  ומכין אותם למפגש- ואנשי מקצוע נוספים לפי הצורך

   .את המפגשומנחה 

  

  : ם המובחנים זה מזה מורכב משלושה חלקי.מ.ד.קמפגש 

הסבר על , היכרות בין כל המשתתפים, הצגת מטרת המפגש וכללי הדיון:  ובדאגותדיון בעֵברה .1

 להבעת דעה משפחתולנער ולן כפגע ולנמתן מקום , מהות העֵברה ומשמעותה מבחינה חוקית

  .ודאגה

פני הנפגע שתכלול התנצלות של הנער ב, גיבוש תכנית בידי המשפחה: זמן פרטי של המשפחה .2

  . צעדים כדי לתת מענה לדאגות שהובעו לגבי הפוגע, וכן, ופיצויו

הסכמה של כולם על , דיון בין הצדדים, הצגת התכנית בפני אנשי המקצוע: גיבוש ואישור התכנית .3

  . על הסכםתימה פרטי התכנית וח

  

 או שהתכנית ם לא הצליחה המשפחה לגבש תכניתא. קצין המבחן אחראי למעקב אחר ביצוע התכנית

  . הליכי ההעמדה לדיןיתחדשו , המוסכמת לא בוצעה

  

, במשרד הרווחה המבחן לנוער שירות ידי-על הופעלה באופן ניסיוני במהלך שלוש שנים תכניתה

. גורמים נוספיםעוץ המשפטי לממשלה וי בליווי הי,אשליםפרקליטות המדינה ו, משטרת ישראל

-וינט'ג-נוער במאיירס מרכז אנגלברג לילדים וידי-על כניתתערכת הלהבוצע מחקר זו במהלך תקופה 

 משוב על דרכי הפעלתה תכניותההערכה נועדה לספק לקובעי המדיניות ולמפעילי ה. מכון ברוקדייל

                                                   
אך הכוונה היא לשני , יובאו הדברים בלשון זכר, בשל העובדה שבתכנית השתתפו נערות אחדות בלבד   *

 .המינים
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 במטרה לסייע בקבלת ,עֵברהעל משפחתו ועל נפגע ה,  על הנערתכנית ועל השלכות התכניתשל ה

  . לופה להעמדה לדיןהחלטות לגבי הרחבת התכנית ומיסודה כח

  

  נושאי המחקר. 1
  :במחקר נבדקו מספר נושאים

, פניההדרכי ה, הקריטריונים להשתתפות, אוכלוסיית היעדהרכב  :תכניתשל האוכלוסיית היעד  

 מאפייני הנערים והמשפחות
גיבוש , יםהתנהלות המפגש, המשתתפים במפגשים,  עבודת המתאמים:תכניתדרכי העבודה ב 

 ביצוען והסכמי הטיפול
תפיסת המשתתפים את ומצב לימודי וחברתי של הנערים , נוספות עֵברות :.מ.ד.קתוצאות תהליך  

  עֵברהמשפחתו ועל נפגע העל , השפעת התהליך על הנער
 .מהמפגש ומהתהליך כולו, דת המתאםועבמ: שביעות הרצון של המשתתפים 

 
  אוכלוסיית המחקר וכלי המחקר. 2

מסוף (להפעלתה שלוש השנים הראשונות  ב.מ.ד.ק תכניתשהשתתפו ב נערים 76-חס ליהמחקר התי

  :ייםנבמסגרת המחקר נאסף מידע בכלים כמותיים ואיכות). 2003שנת  עד סוף 2000שנת 

   נערים76- ביחס ל,.מ.ד.קם שאלון למתֵא 

  נערים69-ביחס ל, שאלון לקצין המבחן 
  נפגעים33-ורים  הו37 , נערים34:  בתכניתראיונות טלפוניים עם משתתפים 
 ,תומכי הנפגעים, הנעריםתומכי , נפגעים, הורים, נערים: ראיונות עומק עם משתתפים במפגשים 

 אמים ושוטריםמַת
 קבוצות מיקוד עם קציני מבחן  
, המשרד לביטחון פניםנציגי , נציגי משרד המשפטים, תכניתרכזת ה: ראיונות עומק עם אנשי מפתח 

 אשלים נציגי משטרה והנציגי , משרד הרווחהנציגי 
 
  ממצאים. 3

   אוכלוסיית היעד

. חלופה להליך משפטי והיא מהווה מרה בינונית ברמת חּועֵברות נועדה לבני נוער שעברו .מ.ד.ק תכנית

-אי" מתאימים להליך של אשר,  ראשונותעֵברות קלות או עֵברותהיא אינה מיועדת לנערים שעברו 

  ."תביעה

  

   השתתפותלהקריטריונים 
,  כחלופה לתהליך הפלילי הרגיל.מ.ד.קלשימוש נרחב בהיא להגיע  תכניתמפתחי השאיפת , מנםא

בין  .תכניתמגבילים להשתתף בקריטריונים להגדיר נאלצה ועדת ההיגוי , אולם. למעט מקרים חריגים

לא , כמו כן. עֵברה כתב אישום בגין התהגשטרם , הנפגע לתהליךהקריטריונים ניתן למנות את הסכמת 
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כדי  ,זאת,  סמיםעֵברות מין או עֵברות, אלימות במשפחה  ולא שלהמתה עברות נכללו מקרים של

  .להתחמק מעונש חמורות עֵברותו עביצלבני נוער שתהליך המסייע כ .מ.ד.קלמיצירת תדמית מנע היל
 שירות המשטרה וידי-עלשרק מעטים מן הנערים שהופנו  הסתבר תכניתבשנה הראשונה להפעלת ה 

הוחלט בשלב הראשון לאפשר קיום , לכן. שקבעו המפעילים התאימו לקריטריוניםלנוער המבחן 

הוא תוספת שאלא , חלופה למשפטקביל כ שאינו .מ.ד.ק תהליך , דהיינו," לא פורמלי.מ.ד.ק"של 

 .מ.ד.ק" מן המקרים היו תהליכי 64%, תכניתבשנתיים וחצי הראשונות להפעלת ה .להעמדה לדין

 ". ייםלא פורמל
 27%(כבר הוגש כתב אישום : נהליותיהסיבות השכיחות לכך שמקרים לא עמדו בקריטריונים היו מ 

ועדת ההיגוי ). 20%( משתתפת בפרויקט אינהשמשטרה  הופנה מתחנת נערהש  או)מכלל הנערים

 . " פורמלי.מ.ד.ק"הרחיב את הקריטריונים לשואפת למצוא דרכים משפטיות ל
קציני המבחן גם שיקול דעת הפעילו , תכניתנהליים לקבלה ליהמשפטיים והמבנוסף לקריטריונים  

מרבית הנערים ל מועילה תכניתשהסבורים קציני המבחן . מקצועי טיפולי בהפניית הנערים

משפחות הנערים והבמצבים מסוימים הצביעו על כך שהפיילוט מסקנות , עם זאת. והמשפחות

 ,עֵברהערים ומשפחות שאינם מוכנים לקחת אחריות על הנ: תכניתמן התועלת רבה אינם מפיקים 

משבר נמצאות במשפחות ללא תומכים ומשפחות ש, מאורגנות- חלשות או בלתידומאמשפחות 

 .מעצר הנער לענוסף אחר חריף 
  

  והמשפחותמאפייני הנערים 

רים שעברו נעהשיעור . )27%(ותקיפה ) 27%(פריצה , )41%( השכיחות של הנערים היו גניבה עֵברותה 

 שירותבטיפול שכלל הנערים בקרב המקביל השיעור מ היה נמוך )כגון תקיפה ( אלימותעֵברות

   .ראשונה עֵברה  זוהייתהלא  מן הנערים 22%-ל. המבחן

:  המבחןשירותכלל הנערים המופנים ללמאפייני היו דומים בתכנית הנערים שהשתתפו מאפייני  

השתייכו  16%,  מן הנערים למדו80% ;14יותר היו בני והצעירים ב, 18-16 מהם היו בני 70%

משפחות לגבי . מסגרתהשתייכו לכל לא  4%-ו) עבודה ולימודים או צבא, עבודה(מסגרת אחרת ל

 היו 28%- ממשפחות עם מצב כלכלי מתחת לממוצע ו39%, הוריות-חדהן משפחות  מ29%, הנערים

 . עולים
 
   והמשתתפים.מ.ד.קהליך תרכי העבודה בד

  הפניה לתכנית

 268הופנו לתכנית ) 2005 דצמבר - 2000יוני (בארבע וחצי השנים הראשונות להפעלת התכנית  

קציני , ידי קציני משטרה-הסיבות העיקריות שצוינו על. מספר זה היה קטן מן המצופה. נערים

משטרה היכרות חלקית של קציני נוער ב, מבחן ומתאמים היו הקריטריונים המגבילים של התכנית

הערכת קצין המבחן שהנער או משפחתו אינם מסוגלים לקיים את , וקציני מבחן לנוער עם התכנית

המורכבות והחשיפה הכרוכים , הססנות של קציני מבחן לקחת על עצמם את העומס, התהליך

  . כתהליך ארוך ומסורבל.מ.ד.קוכן תפיסת קציני המבחן את , .מ.ד.קבתהליך 

התהליך לא הגיע לשלב )  מהנערים51%( המקרים 137-ב, .מ.ד.קו ל הנערים שהופנ268מתוך  

 מן המקרים שלא 33%(הסיבות השכיחות לכך היו התנגדות הנפגע לקיים את התהליך . המפגש
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או התנגדות הנער או הוריו להשתתף במפגש ) 21%(חוסר נכונות של הנער להודות באשמה , )מומשו

)15% .( 
  

  המתאמים

סיון בעבודה עם י רובם בעלי נ.מ.ד.קניהול מפגשי לאום ויתל, ים להכנהיאחראהם ההמתאמים  

וקיבלו , .מ.ד.ק תכניתמתאמים עברו הכשרה במסגרת ה. או בעלי השכלה אקדמית רלבנטית/נוער ו

  . תכניתרכזת הבידי הדרכה שוטפת 

 בין .מ.ד.קלהמתאימים מקרים באיתור המתאמים עסקו גם , תכניתבגלל מיעוט ההפניות ל 

 .  ולמשטרה המבחןשירותהתיקים המופנים ל
ברורה בין תפקיד המתאם לתפקיד קצין ההבחנה ה נשמרהאחריו לבמהלך ההכנה של המפגש ו 

  .הושטת עזרה נוספת לנער ולמשפחה מיםבהכנת המפגש ונמנע יםתמקדמהמתאמים . המבחן
יחס ה: ת המתאמיםלעבודרבה הביעו הערכה , ובמיוחד ההורים והנפגעים ,.מ.ד.קהמשתתפים ב 

 ארגון המפגש ,כן ו,הוגנותה וניטרליותה, בטוחההנוחה והתחושה היצירת , הבנהה,  שקיבלומכבדה

 . והנחייתו
גם קציני המבחן הביעו הערכה רבה לעבודת המתאמים וציינו את חלוקת התפקידים הברורה  

 המתאמים כגורם מקצועיים הגבוהים שלההם ציינו את הכישורים האישיים ו .והטובה ביניהם

 .תכניתהצלחת הלמרכזי 
יכלו שבזכות זאת ו, תכניתרכזת השל ההדרכה והתמיכה , המתאמים עצמם ציינו את ההכשרה 

 . לת עבודתםי כבר מתח את התהליך המורכב היטבלנהל
מנת - על המבחןשירותמתאמים לא יהיו מזוהים עם חשוב שהשהסבורים יש , מבין המרואיינים 

 ואינ נערהכל עוד  ,.מ.ד.קסבורים שקציני מבחן יכולים לשמש כמתאמי ויש , ותניטרלילשמור על 

 .בטיפולם
  

  .מ.ד.קההכנה ל

יה לנפגע יפנ,  המתאם כוללת קבלת מידע מקצין המבחן ומקצין הנוערידי-על .מ.ד.קהכנת מפגש  

ולנפגע איתור תומכים לנער , תו ולמשפח הפוגעיה לנעריפנ, לבקש את הסכמתו לקיים את התהליך

 .והכנת המשתתפים לקראת המפגש
עלות . מפגש ובנסיעותהמספר השעות שהשקיעו המתאמים בהכנת  גבלובשלב הפיילוט לא ה 

 . והדבר נתפס כמכשול בהפצה רחבה של התכנית, ארוך -ומשכה  הייתה גבוהה ההכנה
ווחו שההכנה מרביתם די. מפגשהכנה ללגבי הגבוהה שביעות רצון הורים ונפגעים הביעו , נערים 

 .  הנושאים שהועלו במפגשיחסה לכליתתה מספקת ושהייה
 שעות עבודה של 28והושקעו בה בממוצע ,  חודשים בממוצע3.7רכה א למפגשההכנה , בממוצע 

  .מתאם
הן מטעמים כלכליים , יעל את ההכנהיל יש תכניתלצורך הרחבת המוסכם כי בקרב מובילי התכנית  

ההכנה היסודית של כל בין מבחן ציינו את הצורך לאזן המקציני חלק . והן מטעמים טיפוליים

בטרם תתפוגג ההתגייסות של המשפחה סביב , זימון המפגש בטווח זמן קצרלבין המשתתפים 

 . המשבר
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 .מ.ד.קהמשתתפים במפגש 
 השיבו כי השתתפות ,)91% (הנעריםמרבית .  השתתפו הורי הנער.מ.ד.קמפגשי  בכל :הורים 

 . ושהוריהם תמכו בהם ונתנו להם ביטחון, להםההורים עזרה 
  . נעריםללמפגש מוזמנים גם קרובי משפחה או ידידים שישמשו תומכים  :תומכי הנערים 

חברים נוכחות ה. חברים - 18%-אחים וב - 46%-ב,  מן המפגשים השתתפו קרובי משפחה73%-ב

 . אך הפריעה לשליש מן הנפגעים,עזרה לכל הנערים
. שלח מכתב או נציגוביתר המקרים הוא , ן המפגשים השתתף הנפגע בעצמומ 88%- ב:הנפגעים 

 מן המפגשים השתתף 40%-רק באולם , לפי בחירתו, למפגש מוזמנים גם בני משפחה וחברי הנפגע

  .גם תומך של הנפגע

קציני הן ). שליש מן המקרים" ( פורמלי.מ.ד.ק" השתתפו רק במפגשי שטרהי המציג נ:שוטרים 

צוינה , בנוסף. תהליךחוקי למתן תוקף צורך לנוכחות השוטר ראו חשיבות בהמתאמים הן המבחן ו

   .התרומה של השוטר לתחושת הביטחון של הנפגע

 שבו ספרהת בינציג : מעטים אנשי מקצועהשתתפו  , שנכחו בכל המפגשיםמעבר לקציני המבחן 

ירותים חברתיים ברשות המחלקה לש מבד סוציאליעוו,  מן המקרים25%-ב השתתףלומד הנער 

 מן 21%- בונכח)  או מאמן ספורטכגון מדריך קידום נוער (יםמקצוע אחרנשי א. 7%-ב - המקומית

  . יםהמפגש

  

  המפגש

 דרשו התגייסות משמעותית מכל .מ.ד.ק אנשי המקצוע ציינו כי מפגשי :מועד ומשך המפגש 

שעתיים : היה ארבע שעותמשך המפגש הממוצע . מרבית המפגשים התקיימו בערב. המשתתפים

לזמן פרטי של המשפחה ושל התומכים שעה בממוצע ,  ובדאגות ביחס לנערעֵברהבממוצע לדיון ב

נת להגיע מ- מן המקרים נדרש מפגש נוסף על17%-ב. תכניתושעה נוספת בממוצע להסכמה על ה

 . תכניתלהסכמה על ה
נער באופן לגבי המגוון דאגות מפגש בההורים והתומכים העלו ,  קציני המבחן:הדאגות ביחס לנער 

של הנער אחרי נערים עוברי " היגררות" הדאגות העיקריות שהועלו היו. עֵברהולא רק ביחס ל, כללי

למסגרת לימודית או הקשורות ובעיות , בעיות רגשיות של הנער, בעיות בתפקוד המשפחה, חוק

  .דאגות רבות יותר מהורי הנעריםהביעו קציני המבחן . עבודה

 מהנערים שהתראיינו ציינו כי המפגש עם הנפגע תרם להם 80% :תרומת המפגש בין הנער לנפגע 

מה גרמו  תםאת הבנ, הנערים ציינו במיוחד את ההתנצלות"). תרם" - 48%-ו" דותרם מא" - 32%(

רוב כי המפגש תרם -פי-גם הנפגעים העריכו על.  דומותעֵברות לא לחזור עללנפגע ואת ההחלטה ש

בעקבות . זור לנער ולהסביר לו את משמעות מעשיוהם לעהיה חשוב להנפגעים דיווחו כי . יםלנער

 מהם השיבו כי 68%-ו,  מן הנפגעים השיבו כי אינם חוששים שהנער יפגע בהם שוב91%, המפגש

 .דעתם על הנער השתנתה לטובה
הפרטי של  מן הנערים השיבו כי הזמן 74%- ו מן ההורים94% :הזמן הפרטי של המשפחה 

 . המשפחה היה חשוב
שמונים . טובה ומשמעותיתהמרואיינים דיווחו על חוויה , רוב-פי- על:ית המשתתפים במפגשיחוו 

, כמו כן. גשהשיבו כי שמעו אותם במפ הנפגעיםכל  מן ההורים ו97%,  מן הנעריםושמונה אחוזים
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 80%- מההורים ו81%,  מהנערים82%: מרבית המשתתפים הרגישו כי השפיעו על ההחלטות

 .מהנפגעים
  

  ההסכם 

 80%- ב. מוסכמתתכניתבגיבוש  הסתיימו ) מן המקרים97%(כמעט כל התהליכים : גיבוש ההסכם 

  . נדרש לכך מפגש נוסף17%-בוהסכם במפגש אחד הושג ן המקרים מ
ע פיצוי הנפג.  הנערם והן טיפול ושיקונפגעשל הפיצוי  שגובשו כללו הן תכניותה: הסכםרכיבי ה 

אצל עבודה כספי או מתנה לנפגע או פיצוי  ;) מהנערים57%( עבודה בהתנדבות : כללוהקהילה

 מפגשים נוספים בין הנער ;)37%( מעבר להתנצלות בזמן המפגש,  נוספתהתנצלות ;)51%(הנפגע 

שיחות עם קצין המבחן טיפול או  : היו מגוונים וכללו בנעררכיבי השיקום והטיפול. )21%(לנפגע 

 או ספורט  כגון קידום נוער,חברתית או  השתתפות בפעילות חינוכית,)30%( סיוע בלימודים ,)46%(

 . )26% (הורה או קרוב משפחה קבועות עםאו פעילויות ) 22%( ייעוץ עם אנשי מקצוע  ושיחות)28%(
 - 33%-ב, במלואההתכנית  מן המקרים בוצעה 51%-ב,  דיווח קציני המבחןפי-על: ביצוע ההסכם 

  . מן המקרים ההסכם לא בוצע16%-וב, באופן חלקי המניח את הדעת
  

 מן הנערים 21%לעומת , ו את ההסכםעביצלא  " פורמלי.מ.ד.ק"נערים שהשתתפו ב מה4%רק 

  ".פורמלילא  .מ.ד.ק"שהשתתפו ב

  

מציאת עבודה , )96%(התנצלות בפני הנפגע ם שבוצעו בשכיחות גבוהה היו מיהסכה ם מתוךרכיבי

 חיזוק הפיקוח של ההורים ,)87% (מבחןהקצין לבין נער בין השיחות  ,)89%( הנער ידי-על קבועה

 רכיבים שבוצעו בשכיחות נמוכה). 85% ( אצלוופיצוי הנפגע בכסף או בעבודה) 85%(התנדבות , )87%(

 ). 64%(ר לנפגע מפגשים נוספים בין הנעו) 53%(עוץ להורים או למשפחה יהיו שיחות י
  

  .מ.ד.קהליך תוצאות ת

  .מ.ד.קמצב הנערים לאחר 

התקבל מידע מקציני המבחן לנוער על עֵברות נוספות : .מ.ד.ק במהלך השנה לאחר עֵברותביצוע  

 בעת 17 נערים בלבד שהיו מתחת לגיל 40 לגבי .מ.ד.קבמהלך השנה שלאחר השלמת תהליך 

 מן הנערים 15%, .מ.ד.ק מאז תעֵברוו עביצן הנערים לא  מ83%,  דיווח קציני המבחןפי-על. המפגש

 שירותבקרב כלל הנערים בטיפול , לשם השוואה .המצב לא היה ברור - 2%ולגבי , עֵברותו עביצ

, 30% במשך שנתיים בקרב בני נוער שנפתח להם תיק פלילי עומד על המּועדּותשיעור , המבחן

ששיעור תן להסיק ני, מגבלות ההשוואהלאור . 22% - תביעה-ובקרב נערים שעברו הליך אי

   .מ.ד.ק דומה או קטן מזה שנמצא בקרב נערים שלא השתתפו בהמּועדּות

הדיווחים . במצב הנערים בעת המעקב ניכר מלמד על שיפור  קציני המבחןדיווח :הנעריםתפקוד  

  . מ.ד.ליך קהלפני ת 41%- ירד מת הספראחוז הנערים עם בעיות של ביקור סדיר בבימראים כי 

 ואחוז הנערים ;3%-ל 38%-מירד התרועעו עם נערים עוברי חוק שאחוז הנערים  ;ו לאחרי10%-ל

 . 8%-ל 30%-מירד עם בעיות התנהגות בבית 
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  על הנערים .מ.ד.ק טובות של תוהשפע

והבנת  נוספות עֵברותממנעות יההיו נערים הובידי הורים ה ידיבבשכיחות גבוהה שצוינו התחומים  

 . רגשות הנפגע
 הורים דיווחו . השפיע לטובה על היחסים ביניהם.מ.ד.ק מן הנערים העריכו כי 70%-וכל ההורים  

חיזוק  לעוהבנה של הנער שהמשפחה תומכת בו  לע,  לבין ילדיהםיהם בינקרבהבהבנה ושיפור בעל 

 . הסמכות ההורית
כי ומחציתם ציינו ,  שיפר את היחסים עם המשפחה המורחבת.מ.ד.קכמחצית הנערים דיווחו כי  

  . התהליך השפיע לטובה על תפקודם החברתי והלימודי

  

  עֵברה על נפגעי ה.מ.ד.קהשפעת תהליך 
   מהנפגעים דיווחו כי דעתם לגבי הנער השתנתה לטובה בעקבות התהליך שישים ושמונה אחוזים

 מהנפגעים השיבו שהתהליך חמישים ושבעה אחוזים . אינם חוששים כלל שהנער יפגע בהם שוב81%-ו

האפשרות מ -חלקם , הנער בהםת הסיבה לפגיעת מהבנ חלקם חשו סיפוק .יע עליהם באופן אישיהשפ

  .  התחזקבחברהעצמם -האמון שלהםשחשו וחלקם  נוספות עֵברותמנע מילהנער לעזור ל

 
   .מ.ד.קשביעות הרצון מתהליך 

  המשתתפים בתהליך

 97%-ו, .מ.ד.קפו בתהליך  מרוצים מכך שהשתת)בהתאמה (97%-ו 94%, מקרב הנערים וההורים 

 מהם 84%: רצון גבוהה יותר בקרב ההוריםהשביעות  .מהם היו ממליצים גם לאחרים להשתתף בו

,  בתהליךלהשתתף היו ממליצים בהחלט מההורים 86%;  מן הנערים71%לעומת , דומרוצים מא

 . מן הנערים76%לעומת 
 יהםמעשעל אף פחה נרתמו לעזור להם נערים ציינו שביעות רצון גבוהה במיוחד מכך שבני המשה 

אם ושל הורים ציינו במיוחד את היחס האכפתי של המַת.  ההקלה שבהתנצלות ופיצוי הקורבןמןו

 . ואת הארגון הטוב והמקצועי,  הנערידי-עלאחריות למעשה האת לקיחת , קצין המבחן
ים גם לנפגעים אחרים  היו ממליצ97%-ו .מ.ד.ק מרוצים מכך שהשתתפו ב88% ,עֵברהנפגעי המבין  

 . להשתתף
משך ההצעה השכיחה ביותר הייתה קיצור . תכנית במשתתפים ציינו נקודות לשיפורמספר  

יחס מכבד יותר ופחות מאשים מצד המתאם או קצין אמרו שצריך הורים ונערים כמה  .מפגשיםה

שעליה  תכניתהאם הנער ביצע את ה ההצעה השכיחה אצל הנפגעים הייתה לידע את הנפגע. המבחן

 .סוכם
  

  קציני המבחן

להניב  רואים בה צורת עבודה נכונה שיכולה הם. תכניתקציני המבחן הביעו הערכה גבוהה ל 

 .תוצאות משמעותיות אצל מרבית הנערים
 ן שלעדריבה.  תלויה גם במשאבים של הנער והמשפחהתכניתקציני המבחן סבורים שהצלחת ה 

, מערכת תמיכהשל לת מסוימת להתפנות ולהתארגן או יכושל , עֵברהיכולת לקחת אחריות ל

 . כשליהתהליך עלול לה
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נחוץ בחלק מן -בלתיאף  ו קציני המבחן כארוך ומסורבלידי-עלנתפס לנוער עובר חוק  .מ.ד.קתהליך  

דיון עם המשפחה  -"  טיפולי.מ.ד.ק"מבחן מעדיפים לקיים הקציני  ,במקרים מסוימים. המקרים

 קצין מבחן אחר ידי-עלזה נעשית כההכנה למפגש . תכניתדאגות לצורך גיבוש  ובעֵברהועם הנער ב

, קצין המשטרה אינו מעורב בתהליך.  והיא פחות יסודית וממושכת,ולא בעזרת מתאם, שירותב

בעיקר בשלב "  טיפולי.מ.ד.ק"משים בת קציני המבחן לנוער מש. הנפגע אינו משתתף, רובפי-עלו

 .מהמלצתם לבית המשפטכחלק ין ההרשעה לבין גזר הדשבין 
 
  סוגיות לדיון. 4

  חוזק של התכניתהנקודות 

  השפעת התכנית על הנערים
ירידה . משפחותיהםעל נערים ועל ה התכנית ים בעקבותחיובישינויים ממצאי המחקר מצביעים על 

בביקור בבית הספר ים מתרועעים עם נערים עוברי חוק ושיפורהבשיעור הנערים נראית בולטת 

ובכלל זה , הנערים וההורים העידו על שיפור ביחסים ביניהם, כמו כן. ובהתנהגות בבית הספר ובבית

  . של סמכות ההוריםקבלה יותר צד קרבה והבנה ביותר 

  
   הטיפול הסכם

, כללו פיצוי של הנפגע או של הקהילהההסכמים . טיפולהמפגש בהסכם  הסתיים ,כמעט בכל המקרים

 וכללו מעורבות של בני יםהיו מגוונההסכמים . נים מקצועיים וחינוכיים לנער מתן תמיכה או מע,וכן

. יםהנערים והנפגעים כהוגנ, ידי הרוב המכריע של ההורים-נתפסו עלההסכמים . משפחה ותומכים

  . באופן חלקי המניח את הדעת - ושליש נוסף ,הסכםכל חלקם ב את מילאוכמחצית הנערים 

  
  שביעות רצון המשתתפים 

העידו כי הם ם מרבית .תכניתהמ שביעות רצון גבוהה ועיההורים והנפגעים שרואיינו הב, נעריםה

היו  הם .ששמעו אותם ושהייתה להם השפעה על ההחלטות, הרגישו שהתייחסו אליהם בהבנה ובכבוד

   .ציינו את ההשפעה החיובית שלו עליהםו,  בתהליךמהחלטתם להשתתףמרוצים גם 

  
  ב ברצף של אלטרנטיבות למשפט כרכי.מ.ד.קתהליך 
ת  משקפת גישה השואפת למנוע תיוג של בני נוער כעבריינים וכניסתם לסביבה ולזהּו.מ.ד.קתכנית 

יש בה , מעוררת אמון רב מצד אנשי המקצועה, בהיותה תכנית מובנית ומקצועית. עצמית עבריינית

עבור בפות לתהליך הפלילי הרגיל פוטנציאל להוות נדבך משמעותי בבניית רצף של אלטרנטיבות ותוס

  .בני נוער אלה

  
  ה  כתהליך של צדק מאֶח.מ.ד.ק

לאיחוי ממצאי המחקר מעידים על כך שהמפגש בין הפוגעים ובני משפחותיהם לבין הנפגעים אכן תרם 

 ההורים והנפגעים חשו כי המפגש עזר לנער להבין את הנזק , הנערים,ברוב המקרים. הקרע ביניהם

שהדבר השפיע עליו . שהיו למפגש השפעות טובות על הנער, כןו, את החוויה של הנפגעשהוא גרם ו

מרבית . לנזק שנגרם להם, לפחותחלקי , חשו כי שמעו אותם ושהם קיבלו פיצויגם הנפגעים . לטובה

    .חוששים ממנו יותראינם הם כי הנפגעים העידו כי דעתם על הנער השתפרה בעקבות המפגש ו
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  ות אתגרים וסוגי

  מספר הנערים שהשתתפו בתכנית 
מספר הנערים שהופנו לתכנית היה .  שהתקיימו היה נמוך באופן ניכר מן המצופה.מ.ד.קמספר תהליכי 

הסיבות העיקריות למספר המקרים .  וחלק מן ההפניות לא מומשו או שהופסקו במהלך ההכנה,קטן

מנעות של יה, ן להפנות נערים לתכניתו ניתמהלכשבלפני הגשת כתב האישום  הזמן הקצר :הקטן היו

התנגדות של , מוכרת ומעמיסה-נתפסת כבלתיהקציני נוער וקציני מבחן מהפניית נערים לתכנית 

דעים היטב לכל אחד מן המכשולים הללו מפעילי התכנית מּו. התנגדות נערים או משפחותונפגעים 

 .מ.ד.קמצים נוספים להפיכת תהליך אך עדיין נחוצים מא, והשקיעו מאמצים רבים בהתמודדות איתם

  .לבני נוערזמין ונגיש , לתהליך מוכר

  
  " פורמלילא  .מ.ד.ק"

 ו שהציב.מ.ד. לתהליך קנערים שעמדו בקריטריוניםהאחד הפתרונות שנמצא למספר הקטן של 

שאינו מהווה חלופה "  לא פורמלי.מ.ד.ק"תהליך קיום המשטרה והפרקליטות לתכנית היה לאפשר 

ממצאי , עם זאת. פשר לתכנית לצאת לדרך ותרם למשתתפים במפגשיםהליך זה ִא.  פלילילתהליך

מלא את כל חלקם בהסכם נטו פחות ל" לא פורמלי .מ.ד.ק"המחקר מראים שנערים שהשתתפו ב

 כחלופה .מ.ד.קפורמלי כמחליש את המעמד של הלא יש התופסים את ההליך , זאת ועוד. פוליהט

הופסק עם הוספת תחנות משטרה " פורמלילא  .מ.ד.ק" השימוש בציין כילראוי . להליך המשפטי

  .לפיילוט

  

   .מ.ד.קמשך ההכנה של מפגש 
כי מראים הנוכחי ממצאי המחקר .  חודשימשך אמורה לה.מ.ד.קהכנת מפגש , פי נוהל ההפעלה-על

. שים ויותרחודההכנה חמישה ב נמשכה רּוי ברבע מן המקרים בק. בממוצע חודשים3.7ההכנה נמשכה 

. קטינים במהלך שנההת בשל התיישנות העֵברות של ות משפטיובעיעלולה לגרום להתמשכות ההכנה 

  .חלק מקציני המבחן טענו שהכנה מתמשכת פוגעת בהתגייסות המשפחה, כמו כן

  

  "  טיפולי.מ.ד.ק"
גלל שהם  בגלל ההכנה הארוכה וב.מ.ד.קמבחן העידו שהם נמנעים מלהפנות נערים להחלק מקציני 

 .מ.ד.ק"הם מעדיפים לפעמים לקיים הליך של , במקום זה. תופסים את התכנית כארוכה ומסורבלת

. ללא נציג משטרה ובלי נוכחות הנפגע, אך מתקיים ללא מתאם, .מ.ד.קמתבסס על עקרונות ה" טיפולי

שי בהליך על קו - ובד בבד,  לפרקטיקה של שירות המבחן.מ.ד.ק מעידה על חדירה של והתפתחות ז

פשט יש מקום לשקול דרכים ל.  הרגיל המופעל עם מתאם חיצוני ומערב את נפגע העֵברה.מ.ד.קה

  . הוא נחוץשיעד אותו רק למקרים יל, לופיןי לח,את ההליך אוולקצר 

  

  ת עדּומניעת מּו
בקרב בני נוער שהיו מתחת . רות נוספותעֵבמבחן התוצאה המרכזי של הצלחת התכנית הוא במניעת 

עדר קבוצת ביקורת לא יבה.  עד למועד איסוף המידעעברה נוספתו ע ביצ15%,  בעת המפגש17לגיל 

בקרב , לשם השוואה. ניתן לקבוע האם שיעור זה הוא גבוה או נמוך מן המצופה בהליך המשפטי הרגיל

תיק  בקרב בני נוער שנפתח להם במשך שנתייםשיעור המּועדּות , כלל הנערים בטיפול שירות המבחן
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. 22%על  - תביעה-בקרב בני נוער שתיקם נסגר או שננקט לגביהם הליך של איו ,30%עומד על פלילי 

נראה ששיעור המּועדּות אינו גבוה מזה שנמצא בקרב נערים שלא השתתפו , מגבלות ההשוואהלאור 

ברות ע אינו נופל מן ההליך הרגיל ביעילותו במניעת .מ.ד.קנראה שתהליך , לכל הפחותתהליך ב

  . נוספות

  

  עבודת המתאמים 
, עם זאת .אמיםמאוד מאיכות העבודה של המַתרבה שביעות רצון המשתתפים וקציני המבחן הביעו 

  :עלו מספר דילמות לגבי עבודתם

הייתה אמים לקציני המבחן חלוקת התפקידים בין המַת, .מ.ד.קבמהלך תהליך  - גבולות התפקיד 

כדי לאתר תיקי נערים לעיין בהמתאמים הורשו , וט ההפניותבשל מיע, עם זאת. מוגדרת וברורה

  .אתיקה המקצועית של שירות המבחןבניגוד ל, .מ.ד.קמקרים מתאימים ל

אחרים . נערים שאינם בטיפולםמקרים של יש הסבורים שקציני מבחן יכולים לשמש מתאמים ב 

מנת -ליות שלהם ועלמנת לשמור על הניטר-סבורים שהמתאמים חייבים להיות מחוץ למערכת על

   .מ.ד.קאום תהליכי ילפתח מומחיות ספציפית בת

השקיעו בהכנת הם שהרבות בגלל השעות הייתה גבוהה מקרה לכל עלות העסקת המתאמים  

:  את העלותצמצםדרכים לנבחנות  ,הרחבת התכניתלשם . המפגשים ובנסיעות לפגישות הכנה

  .כנה בטלפון והעסקת מתאמים מתנדביםקיום מפגשי ה, להכנת המפגשהמוקצה זמן הגבלת ה
  



xii 

  עדת ההיגוידבר ו

לבין לנוער עובר חוק הביא עמו גישה חדשנית של שותפות ממשית בין נער עובר חוק . מ.ד.פרויקט ק

הנפגע ,  באמצעות היוועדות ישירה של הפוגע ומשפחתו,זאת.  נפגע העברה ואנשי מקצוע,משפחתו

מטרת . מ.ד.אנשי מקצוע נוספים ומתאם ק, קצין הנוער מהמשטרה,  קצין המבחן לנוער,ותומכיו

חלופה והיא מהווה , לפיצוי הנפגע ולשיקום הפוגע, היא בניית תכנית לתיקון הפגיעה. מ.ד.היוועדות ק

  . או תוספת להעמדה לדין

נים מּו חברו יחד נציגי הגורמים הממשלתיים הֲא,לנוער עובר חוק. מ.ד.לשם פיתוח והפעלת פרויקט ק

, משרד המשפטיםמ, טחון פנים והמשטרהימשרד לבהמ, על הטיפול בנוער עובר חוק ממשרד הרווחה

  . עמותת אשליםמת שהפעילה את תכנית הניסוי ו"עמותת קשמ

ועדה . התשתית ואת רוח תכנית הניסוי,  התוותה את המבנה1999 סראועדת היגוי ארצית שהוקמה במ

. מ.ד. תהליך קלאחר ביסוס, נכון לעכשיו. זו ממשיכה ללוות את פיתוח הגישה ומודל ההפעלה גם כיום

יושבת ועדת ההיגוי על המדוכה בסוגיית הרחבת התהליך לשלבים נוספים , הגשת כתב האישום בטרם

  ). ובמהלך משפטת המשפטלפני הקראת כתב האישום בבי(בהליך הפלילי 

הצדק המאחה ומרכזיות : לנוער עובר חוק יונק משני מקורות עקריים. מ.ד.ק, כמתואר בתרשים הבא

  .המשפחה

  

  

  

  

 .זילנד בשנות השמונים והיא מתבססת על המסורת המאורית- מרכזיות המשפחה אומצה בניותגיש

הקבוצה המשפחתית המורחבת מקיימת היוועדות , ל בני נוערש במקרים של עברות , מסורת זולפי

שנות מעשי ימניעת השם ל, למעשיוייקח אחריות הנער הפוגע כל ששמטרתה בניית תכנית שתדאג ל

  . עברה ולפיצוי נפגע העברהה

 , ובאוסטרליה  בשנות השבעיםצות הברית התפתחה בארRestorative Justice)(הצדק המאחה גישת 

לפי גישה . גישה זו שמה במרכז את איחוי הפגיעה שנגרמה בעקבות עברה. בעקבות התפשטות הגישור

הצד ,  הצד הפוגע–ורבים בעניין השיקום והאיחוי צריכים לחזור לידיהם של הצדדים המע, התיקון, זו

  .  בה הם חייםשהקהילה האחראית לשניהם ונציגי החברה , הנפגע

 

 המשפחה מרכזיות  צדק המאחהה 
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בלו החלטות בסוגיות רבות יהתלבטו וק,  דנו- הזרוע הביצועית שלה -ועדת ההיגוי וצוות ההפעלה 

  : כגון

 נער עובר  על קיום התהליך או לראות זאת כזכות שיקומית של זכות וטֹועברההאם לתת לנפגע ה 

  . על התהליךהוחלט לתת לנפגע זכות וטֹו .חוק

ללא זמן ) אוסטרלי(עם זמן פרטי למשפחה או מודל קהילתי ) זילנדי-ניו(האם לאמץ מודל משפחתי  

  .זילנדי-הוחלט על אימוץ המודל הניו. פרטי

 .רתכשהתיק עוד ביחידה החוק, הוחלט להתחיל את תכנית הניסוי בשלב שלפני הגשת כתב אישום 
מפגש . (מ.ד.קהושגה הבטחת חיסיון לכל הנאמר בהיוועדות , בעצה אחת עם פרקליטת המדינה דאז 

מנע הפללה עצמית ולא יהיה שימוש לרעה יכך שת, מתקיימתהיא בגינה ש עברהלגבי ה.) מ.ד.ק

 .  הפוגעבדברי

נו והתפתחו כל השת,  גובשו בעקבות דיונים רבים)וכדומהרצף ה ,התנאי (ההפניההיבטים שונים של 

 .2006הופץ ביולי שלו נוסח האחרון הש, לנוער עובר חוק. מ.ד.העת והם מופיעים בנוהל ההפעלה של ק

. חדשנות הגישה והעובדה כי השימוש בה מתערב בהליך הפלילי הציבו אתגרים רבים בפני השותפים

כל אלה האטו אמנם את . םלכך נוסף גם הצורך לגשר בין צרכים ועמדות שונות של נציגי הגופים השוני

שימשו יסוד הן  ,משהושגו הסכמות,  אך באותה מידה,התפתחות תכנית הניסוי מרגעיה הראשונים

לכלי עבודה חיוני ומוערך . מ.ד.עד להפיכתו של הליך ק, מוצק להמשך התפתחות הניסוי והרחבתו

  .לטיפול בקטינים עוברי חוק"  הכליםזארג"ב

 2004בנובמבר לקבל טחון פנים יהמשרד לבאת ה את משרד הרווחה וההכרה בתרומת התכנית הוביל

החלטה זו . ב מתאיםיתקצולספק לה , בכלל תחנות המשטרה ושירותי המבחןאותה ע ילהטמהחלטה 

ממשלתיים שיפעילו את התכנית -סיונית ולפרסם מכרז לגופים חוץיחייבה לעצור את הפעלה הנ

בשל , פרסומו ובחירת הזוכים ארכו זמן רב, ך גיבוש המכרזתהלי. בפיקוח ובהנחיה של ועדת ההיגוי

עם סיום הכשרת הגופים הזוכים והטמעה מחודשת . המורכבות והזהירות הנדרשים ממהלך חדשני זה

 בהפעלת ,2006באוגוסט , הוחל מחדש, רות המבחן לנוערישל דרכי העבודה בקרב אנשי המשטרה וש

  .רות המבחן ברחבי הארץי כל תחנות המשטרה ויחידות שה הכוללת אתסבמתכונת זו ובפרי. מ.ד.ק

  

  "לנוער עובר חוק. מ.ד.ק"תרומת תכנית הניסוי 
חלק מהפיתוחים נעשו במסגרת . היטהיוותה זרז לפיתוחים נוספים של הש. מ.ד.תכנית הניסוי של ק

 של ההליך בעיבודים שונים בצמתים נוספים. מ.ד.שם מופעלים כיום תהליכי ק, שירות המבחן לנוער

  . הפלילי

לא ניתן לשחרר נער ממעצר שרות המבחן לנוער בכל מקרה י מופעל כיום בש-חלופות מעצר . מ.ד.ק 

  . מעצרים. מ.ד. תהליכי ק180ו רכ נע2005שנת ב. בשל סיכון לקהילה או לעצמו

 250ו רכ נע2005 שנתב. רות המבחן לשופטי מופעל במהלך משפט כחלק מהמלצת ש-טיפולי  . מ.ד.ק 

 .טיפולי. מ.ד.תהליכי ק



xiv 

 בסיוע אשלים ,זאת. מ.ד.בעקבות התכנית הניסיונית החלו שירותים נוספים להתנסות בתהליכי ק

  :מ ילדים ונוער מיסודו של מרכז גבים"ועמותת קד

ן של רשות שיקום האסיר "ס ותכנית שוש" בכלא אופק בשותפות השב-אסירים צעירים . מ.ד.ק 

 .לקראת תום מאסר הנער
 . במסגרות חסות הנוער לקראת סיום או החלטה על מסגרת-בחסות הנוער . מ.ד.ק 
 . במשרד הרווחה עם שירות פרט וקהילה-במאבקי גירושין מתמשכים . מ.ד.ק 
 .נהל חברה ונוער במשרד החינוךיא ומ" עם ועדות אס-בחינוך . מ.ד.ק 

בעיקר , צדק המאחה בארץלנוער עובר חוק תרמה ללא ספק להתפשטות גישת ה. מ.ד.ההתנסות בק

ה עוסק בהפצ. בעיקר בהיבטיה התיאורטיים, הפצה ישירה של הגישה צדב ,ישומיים שלהיבהבטים ה

כזי צדק מאחה מרכז זה הכשיר מַר. של משרד המשפטים" ישוב סכסוכיםיהמרכז הארצי לגישור ו"

י משפט ומהסנגוריה נפגע מבת-קהילתיים שהחלו לקבל השנה מספר הפניות לתהליכי היוועדות פוגע

נפגע במהלך - תהליכי היוועדות פוגע2005רות המבחן למבוגרים החל להפעיל בשנת יש. בוריתיהצ

שירות בתי הסוהר יושב על המדוכה כבר מספר שנים בשאלת הפעלת תהליכי צדק מאחה . משפט

 בנושא והמלצות, גם במשטרה פותחו הליכים אלה בתחום תלונות הציבור. יםאסירים בוגרקרב ב

  . ידי צוות שמינה לשם כךבל המשטרה "לתחום תיקי בגירים הוגשו זה מכבר למפכ

 
  התמודדות עם הסוגיות והאתגרים שהציב בפנינו המחקר

מפעילי התכנית התמודדו וממשיכים להתמודד עם קושי זה לכל ,  כאמור במחקר- מיעוט הפניות 

ה והכשרתם יטי המבחן והשוטרים לשהדרכים שנמצאו יעילות הן חשיפת קצינ. אורך התכנית

לאלה הולך להתווסף מהלך חשוב במשטרה . להשתמש בה ודיווחי עמיתים על תהליכים שנעשו

שהושלם בהצלחה הכרה זהה לזו שמקבלים על חקירה . מ.ד.יתן לשוטרי נוער המפנים לקיש

  . שהגיעה לכלל הגשת כתב אישום

ועדת ההיגוי בודקת כיום את הרחבת השימוש , ר כאמו-לשלבים נוספים . מ.ד.הרחבת השימוש בק 

 תוך תיאום בין ,כל זאת. מהשלב שלפני ההעמדה לדין לשלבים אחרים של ההליך הפלילי. מ.ד.בק

  .פורמלי-בלתי. מ.ד.דבר שהיה חסר בתקופה בה הופעל ק, כל השותפים

הכנה  המחקר נגע בבעיה המוכרת של התארכות תהליכי ה-. מ.ד.משך ההכנה של מפגש ק 

ממצאים אלה הביאו להחלטה שיש צורך באישור . מעל לחודש המוקצב לכך. מ.ד.להיוועדות ק

מנת - וכן על,עברהישנות הי כדי למנוע הת,זאת. מיוחד על מנת להמשיך בתהליך ההכנה מעל חודש

  . למנוע התמסמסות עוצמת התהליך

טיפולי במהלך . מ.ד.וחות עצמו קמפעיל כיום בכ, כאמור, רות המבחן לנועריש - "טיפולי. מ.ד.ק" 

ת תכנית טיפול לנער הפוגע שתובא כהמלצה לשופט לקראת ובנל  היאזה. מ.ד.ק של מטרתו. משפט

 עברההיוועדות משפחתית זו נעשית ללא השתתפות נפגע ה. הכרעה בדבר העונש או דרכי הטיפול

. פגש ואת תיאומודבר המקל על קצין המבחן את תהליך ההכנה של המ, וללא נציג המשטרה

ידי מתאם באך לא , נערשאמנם אינו זה המטפל בידי קצין מבחן בטיפולי מונחית . מ.ד.היוועדות ק

דרך זו חסרה את התרומה החשובה שבנוכחות הנפגע , ם זאתע. תלוי-ניטראלי מארגון בלתי
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לנוער עובר . מ.ד.לא ניתן לקיים את המודל המלא של קש ועל כן היא נעשית רק במקרים ,והמשטרה

  . חוק

ימצא התקציב לבדיקת י יש לקוות כי בעתיד - )הדוח בגוף מועדות - רצידיביזם(בדיקת חזרתיות  

מכפי , .מ.ד.יותר של שנים אחרי סיום תהליך קארוך ולטווח גדול חזרתיות לגבי מספר נבדקים 

  .שהתאפשר במסגרת מחקר ההערכה הנוכחי

סיונית לא קבענו גבולות מבחינת מספר שעות יהנ בעוד שבמהלך התכנית - עבודת המתאמים 

סיון וממצאי ההערכה הוגדרו הפעולות ההכרחיות י לאור הנ, כיום,.מ.ד.השקעה בהכנת תהליך ק

ידי בהוחלט לאפשר גם הפעלה . באופן שניתן יהיה להשלים את ההכנה בפרק זמן סביר וקצר יותר

ההבחנה בין תפקיד המתאם לזה של . ן פניםטחויה של המשרד לב"קציני מבחן לנוער ועובדי מציל

  .בהתאם להמלצות המחקר, איש המקצוע כיום מחודדת יותר

בהמשך הרחבת , מהוות נדבך נוסף ומשמעותי, תוצאותיו המעודדות של המחקר שלפנינו, לסיכום

אם , אם כחלופה להליך כולו או לחלקו, היישום של תהליכי צדק מאחה בהליך הפלילי ובהעמקתו

  .ספת המשתלבת בו ואם במקביל אליוכתו

לעבור משלב הניסוי של תכנית , 2004בנובמבר , לי משרד הרווחה והמשרד לביטחון פנים"החלטת מנכ

, נסמכה אף היא, תקצוב מתאיםב, למהלך של הטמעה בכלל תחנות המשטרה ושירותי המבחן. מ.ד.ק

  .על תוצאותיו הראשוניות של מחקר זה, בין השאר

מנגנון תיאום בין הגורמים השונים את בנייתו של תכנית הניסוי אפשרה ,  המחקרכפי שמצביע

תוך , הנהלים וההסדרים גובשו בקפידה. המופקדים על אכיפת החוק ועל הטיפול בנוער עובר חוק

נהלים אלה מניחים . הקהילה והחברה, הפוגע, שמירה על האיזון הנדרש בדאגה לשלומם של הנפגע

של , חקיקה המסדירה את שילובה בהליך הפלילי, עליה תוכל להיבנות בהמשךשלמעשה את התשתית 

  .בפרט. מ.ד.גישת הצדק המאחה בכלל ותהליכי ק

לנוער עובר חוק בשורה חשובה . מ.ד.שיש בתכנית ק ניתן בהחלט לקבוע, לאור תוצאות המחקר

תהליכי שיקומם של  לגבי נכון הדבר גם.  בהליך הפלילי ולתיקון הפגיעה בהםעברהלמעמדם של נפגעי 

שכל איחוי מוסיף לשלומה , חברה כולההבתוכה הם חיים ולמעשה שקהילה ה, נערים עוברי חוק

  .הפנימי ולחוסנה המוסרי

אין , עם זאת. יש להצטער על משך הזמן הרב שחלף מאז בוצע מחקר חשוב זה ועד שפרסומו ראה אור

לעבודתן המקצועית , ועדת ההיגוי הארציתידי -עלשהובעה גם , בכך כדי להמעיט מן ההערכה

מכון -וינט'ג-מאיירסבשמעיה ממרכז אנגלברג לילדים ונוער -והמקיפה של דורי ריבקין וסמדר ידגר

  . בעריכתו ובכתיבתו, אשר עמלו רבות בתכנון המחקר, ברוקדייל

ים שהוכשרו ולמתאמ. מ.ד.בהזדמנות זו אנו מבקשים גם לאחל לגופים שזכו במכרז להפעלת תכנית ק

לקידום הצדק המאחה וברוח דברי משורר , המשך שיתוף פעולה פורה עמנו. מ.ד.לביצוע תהליכי ק

  ]. 15, ט"פ" [חסד ואמת יקדמו פניך, צדק ומשפט מכון כסאך: "תהילים
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