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  עיקרי הממצאים 
  

והוא מהווה חלק ממחקר מקיף , דוח זה עוסק בפעילות המשטרה בתחום מניעת עבריינות בני נוער

הממצאים המופיעים . 1996-1999שנערך בשנים , שהעריך את פעילות המשטרה ביחס לילדים ובני נוער

  .1999אפריל -ים על נתונים שנאספו ברובם בחודשים ינוארבדוח זה מתבסס

  

. וכהשקעה לעתיד, כמשימה בעלת חשיבות, על כל דרגיה, מניעת פשיעה של בני נוער נתפסת במשטרה

 ולמניעת חזרתם בני הנוערכל דרך הפעולה המשטרתית בתחום הנוער מכוונת לשיקום , במובן מסוים

וניתן להתייחס אליה כאל מניעה , שכבר חשודים בביצוע עברותפעילות זו מכוונת לקטינים . לפשע

חשה המשטרה שעליה למלא תפקיד גם במניעה המופנית מזה זמן רב , במקביל. שניונית או שלישונית

ועושה מאמצים לשתף פעולה עם גורמים בקהילה בנושא זה , לאוכלוסיות רחבות של בני נוער

  . )1973, משטרת ישראל; א1966, חובב:  הבאיםבמקורות, למשל, מאמצים כאלה מתוארים(

  

המידה שבה הן עולות בקנה אחד עם המדיניות , בחנו פעילויות המניעה המתבצעות בפועלנ זה דוחב

 , בכלל,נוערבני התחום העבודה עם . המגמות החדשות המתפתחות בנושא זהו, המשטרתית בתחום

עובדה זו יכולה להוות הזדמנות לחשיבה . יםעובר בתקופה האחרונה שינויים רב,  בפרט,והמניעה

הן לגבי הפעילויות המתבצעות כבר שנים , מחודשת ולהיערכות של כל הגורמים המעורבים בתחום זה

  . רבות והן לגבי יוזמות וגישות חדשניות שיש כוונה להרחיבן ולהפיצן

  

  הפעילויות המתבצעות

ספר ומוקדי בילוי -בעיקר באזורי בתי, סיורפקחנות וברוב מכריע של התחנות מתבצעות פעילויות  .1

הפצה , התופעות המרכזיות אותן מיועדת הפקחנות למנוע הן בריונות וסחיטה. של בני נוער

מספר גורמים משטרתיים . פגיעה ברכוש ומכירת אלכוהול לקטינים, קטטות, ושימוש בסמים

אך באחרונה נעשים , ם רבות תפקיד הפקחנות קיים במשטרה שני.מעורבים בביצוע פעילויות אלה

ופיתוח  באמצעות הקצאת כוח אדם ייחודי לנושא, מאמצים לפתח ולמקצע את עבודת הפקחנות

  .נהלים ושיטות עבודה

בעיקר חטיבות (ספר -רובן בבתי,  לבני נוערפעילויות הסברהברוב מכריע של התחנות מתבצעות  .2

טן יותר מופנות לבני נוער במסגרות אחרות פעילויות הסברה בהיקף ק). יםיתיכונספר -בתיביניים ו

 ולאנשי מקצוע בתחום החינוך ; להורים;)יחידות לקידום נוערבני נוער מנותקים ב, סים"מתנכגון (

ועברות , סמים, התחומים השכיחים בהם מתמקדות פעילויות ההסברה הם אלימות. והרווחה

  . בתוך המשפחה

המבוססות על יצירת שותפויות , י פעולה ייחודיותדרכש וביקיימות יוזמות לגמתבמספר תחנות  .3

יוזמות אלה כוללות גיבוש דרכי עבודה משותפות . בעיקר גורמי חינוך ורווחה, עם גורמים בקהילה

, באופן פעיל בעבודת המשטרה) הן מבוגרים והן בני נוער(ושיתוף אזרחים , וחשיבה משותפת

במספר קטן של תחנות . משטרתיים- חוץוחלקם במסגרת תפקידם בארגונים, חלקם כמתנדבים

המודל הבולט . מופעלות תכניות מובנות המבוססות על שותפות עם הקהילה למניעת עבריינות נוער

שבתקופת , "ספר בטוח-בית"הוא מודל ,  הנכללים בוהמרכיביםוהמקיף ביותר מבחינת , ביותר

  ). ו בשנים הבאותעם כוונה להרחיב את הפצת(ספר - בתי30-בכביצוע המחקר הופעל 
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חלק מהשונות נתפסת .  קיימת שונות רבה בין התחנות בהיקף פעילויות המניעה ובאופן ההפעלה

משום שהיא מייצגת את יכולתה של כל תחנה להפעיל את כוחותיה המקומיים וליזום , כחיובית

חלקו , יםבכוח אדם ובאמצעים אחרתמידי עם זאת נראה שחלק מהשונות נובע ממחסור . פעילויות

הבדלים שלא בהכרח מבטאים את ההבדלים (מהבדלים בעניין בתחום של הדרגים המחליטים נובע 

בעיקר , מחוסר ידע ומיומנויות בקרב אנשי המשטרה לגבי האפשרויות הקיימותנובע  וחלקו ,!)בצרכים

  .בתחום של יצירת שותפויות עם גורמים חיצוניים

  

  היא תואמת את המגמות העולמיות והמידה בה, מדיניות המשטרה בתחום
ניתן . בתקופה האחרונה ניכרים ניסיונות לחזק את הפעילות המשטרתית בתחום מניעת עבריינות נוער

  :להצביע על שתי מגמות בתחום זה

  

  :חיזוק והתמקצעות הפעילות המשטרתית. 1

ם מוקדש כשחלק גדול מה, נוערבני הוספת תקני כוח אדם לכוחות המשטרתיים העוסקים ב  -

דבר זה תואם ממצאים מחקריים המביאים עדויות ליעילותן של . לתגבור הפקחנות והחשיפה

  .פעולות שיטור במניעת פשיעה

בעיקר (פקחנות ומניעה ,  חקירה:הנוערבני התמקצעות בתפקידים המשטרתיים השונים בתחום   -

מטה שתפקידם לפתח באמצעות מינוי שני קצינים ברמת ה, זאת). ספר-הסברה וקשר עם בתי

ובאמצעות הקצאת עובדי נוער שיעסקו באופן ,  תורות פעולה בתחום הפקחנות ובתחום המניעה

כשברוב התחנות עסקו כל עובדי הנוער בכל , בניגוד למצב הקודם(ייחודי בכל אחד מהתפקידים 

  ). התפקידים

  

  :קידום פעילות משותפת עם גורמים בקהילה.   2

. המבוססים על תפיסות של שותפות עם הקהילה, יץ ולהטמיע מודלים חדשנייםלהפ, ניסיון לפתח  -

מגמה זו תואמת את ". ספר בטוח-בית"המודל המרכזי  הקיים כיום בתחום זה הוא מודל 

המגמות העולמיות המדגישות את החשיבות שביצירת שותפויות בין המשטרה לבין גורמי קהילה 

  .   לשם מניעת עבריינות נוער

   

 יהיהמגמה השנלגבי  הרי, מגמה הראשונה מדובר בשינוי מכוון המלווה בהקצאת משאביםשבעוד  ב

למרות שקיימת נטייה גוברת בדרגים השונים .  מתפתחתבתקופת ביצוע המחקר הייתה זו מדיניות

דיין לא התגבשה  המחקר עעבתקופת ביצונראה ש,  ובאגפים השונים של המשטרה לתמוך במגמה זו

לא , כן-כמו. משמעית לגבי המקום שהיא צריכה לתפוס במכלול הפעילות המשטרתית-חדמדיניות 

, זאת. הושלם תהליך התכנון והחשיבה לגבי ההיערכות הדרושה לשם הפצה והפעלה בהיקף נרחב

התפתחויות שחלו בסמוך לסיום . הכשרה והטמעת גישות ודרכי עבודה, מבחינת משאבים וכוח אדם

, ופיתוח תפקיד עובד המניעה" ספר בטוח-בית"ן המאמצים להטמעת מודל ובה, המחקר ולאחריו

עדיין נותרו אתגרים , עם זאת. פועלות בכיוון של גיבוש מדיניות אחידה ומקיפה יותר בתחום זה

  .שיפורטו בהמשך, לעתיד בתחום זה
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ידי הגורמים אליהם מופנית -כפי שהן נתפסות על, תרומות עבודת המשטרה בתחום
  ות   הפעיל

השאלות לגבי תרומת המשטרה והמקום שיש לתת לפעילות זו במסגרת עבודתה מתעוררות בעיקר 

הנתפס , זאת בניגוד לתפקיד הפקחנות(והתכניות המיוחדות בהן היא מעורבת , לגבי פעולות ההסברה

מספר גורמים מעורבים בהפעלת פעילויות או תכניות למניעת ). כתפקיד קלאסי של המשטרה

הגורם הבולט בתחום זה . שימוש בסמים וכדומה, כגון אלימות, ויות לא רצויות של בני נוערהתנהג

ביקשנו ללמוד מהי התרומה הייחודית של מעורבות המשטרה . הוא משרד החינוך על אגפיו השונים

וף המידע במחקר אפשר איס. והיכן נתפסת מעורבות המשטרה כתורמת ונדרשת, בפעילויות מסוג זה

. הורים ותלמידים לגבי פעילויות המשטרה, מוד על תחושותיהם של אנשי צוותים חינוכייםלנו לע

ההשפעה המרכזית שיכולנו לעמוד עליה היא הגברת הלגיטימיות של המשטרה בעיני הגורמים 

, הדבר מתבטא בכך שהמשטרה אינה נתפסת עוד כגוף מאיים בלבד. החשופים לקשר קרוב יותר איתה

  . לפנות אליו ולהיעזר בואלא ככזה שניתן

  

משיחותינו עם גורמי חינוך ועם אנשי . ספר-חלק ניכר מפעילויות המשטרה מופנה כלפי בתי, כאמור

לצורך ) ספר-ובעיקר בתי(קהילה ב םה במודעות של גורמיי שבשנים האחרונות יש עלי,משטרה עולה

ופחות ,  עם הבעיותםדד לבדספר חשים שאינם יכולים עוד להתמו-בתי. בשיתוף פעולה עם המשטרה

ספר -לא התרשמנו שבתי, עם זאת. הספר באופן שלילי-חוששים שקשר עם המשטרה יתייג את בית

 אלא ,)נוכחות קבועה של שוטר בחצר, למשל(הספר -ינים במעורבות יומיומית של המשטרה בביתימעונ

זה מצאנו לעתים הבדלים בנושא . שיוכלו לפנות אליו בבקשת עצה ועזרה לפי הצורך, בגורם נגיש

לגבי המקרים בהם המשטרה צריכה להתערב ומהירות , אנשי המשטרהבין בציפיות בין המנהלים ל

עם (הספר -נראה  שבמקומות בהם קיים קשר ישיר בין המשטרה לבין בית, עם זאת. התגובה הנדרשת

וטרי ניידת מוסדות  או אפילו ש,"חלון למשטרה"מפעילת פרויקט , מפקד תחנת משטרה, עובד נוער

הן בעיני אנשי הצוות החינוכי והן בעיני (תורם הדבר להגברת הלגיטימיות של המשטרה , )חינוך

 ולקיום מאמצים משותפים לפתרון בעיות ומניעתן לפני שהן ,ירה פתוחהוליצירת או, )התלמידים

  . מחריפות

  

ככזו התורמת ") בטוחספר -בית"בעיקר במודל (נתפסת המעורבות המשטרתית , במישור אחר

ההשקעה בכוח אדם ובכסף . הספר-המשפרות את האווירה בבית, ומקדמת יוזמות מקומיות

 דחיפה לפעילות לתת ות יכול,"קורה משהו גדול"וההרגשה ש, שמתקבלת בעקבות הפעלת המודל

  .  שבמהותה היא חינוכית

  

צי במשרד החינוך והרשות ייעו- כגון השירות הפסיכולוגי,בדרגי המטה של הגורמים השותפים

הספר -משרד החינוך החליט לחייב את כל בתי.  נתפסת המשטרה כשותף חשוב,למלחמה בסמים

מניעת אלימות במערכת "ביום עיון בנושא .  תכנית למניעת אלימות, החל מהשנה הבאה,להפעיל

 לחינוך ברשויות ייעוצי ואיגוד מנהלי המחלקות-שערכו השירות הפסיכולוגי" החינוך בהיבט היישובי

במסגרת זו ניתנה . הוקדש חלק מהיום לקשר בין הרשות המקומית למשטרת ישראל, המקומיות

. ידי ראש היחידה לשיטור קהילתי-על" ספר בטוח-בית"והוצג מודל , הרצאה של ראש מדור הנוער

. וריםייעוצי משתף פעולה עם המשטרה בפיתוח תכניות הכשרה לשוטרים ולמ-השירות הפסיכולוגי

  .בחלק מהמקומות משרד החינוך מחשיב את ההשתתפות במודל לצורך קבלת גמול השתלמות
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  אתגרים לעתידכיווני פעולה ו
העניין הציבורי הגובר בנושא פשיעת בני נוער והציפייה מהמשטרה לתת מענים בנושא זה מחייבים את 

  :במספר היבטים, זאת. המשטרה לחזק את היערכותה

  

תוך שימת דגש על דרכי , תחום הפקחנות: וההתמקצעות בשני תחומים עיקרייםחיזוק ההכשרה  .1

תוך מתן דגש למיומנויות הדרכה וליצירת קשר של אמון עם , תחום ההסברהו; פתרון בעיות בשטח

  . בני נוער

  

והגדרת , המשך מיסוד דרכי עבודה בין הגורמים המשטרתיים השונים הפועלים בתחום המניעה .2

  .והאחריות של כל אחד מהםתחומי הפעולה 

  

פעילויות אלה הן עדיין אופן פעולה מרכזי . בחינה מחודשת של פעילויות ההסברה ומסגרת פעולתן .3

, בספרות המחקרית לא נמצאה הוכחה לכך שפעילויות הסברה. בתחום מניעת עבריינות נוער

. עומדות בפני עצמןנוער כשהן בני תורמות לצמצום פשיעת , הכוללות בעיקר העברת מידע והרתעה

יש לזכור גם . יעילותן של פעילויות אלה גוברת כשהן משולבות בתכנית כוללנית למניעת עבריינות

ויש לבדוק עד כמה התכנים , שבתחום ההסברה ישנם גורמים נוספים הפועלים לצד המשטרה

  .ודרכי הפעולה משתלבים עם פעילויות ותכניות אחרות בתחום זה

  

גם שלא במסגרת , ומנגנונים לחיזוק שותפויות עם גורמים שונים בקהילהפיתוח מיומנויות  .4

 של שיתוף מרכיביםהוא כיום המודל המרכזי המדגיש " ספר בטוח-בית"מודל . מודלים מסוימים

לפעול למען ניתן , ספר-בצד הפצת המודל במספר רב יותר של בתי, עם זאת. בין המשטרה לקהילה

 ואיגום משאבים לצורך מימון והפעלה של פעילויות , וארציתחיזוק שותפויות ברמה מקומית

  . גם שלא במסגרת המודל, שונות

  

תוך הגדרת המחויבויות ההדדיות בין שני הצדדים , ספר-פיתוח דרכי עבודה משותפות עם בתי .5

מאפשר עבודה תהליכית " ספר בטוח-בית"מודל , שוב. ועבודה על דרכי דיווח ופתרון בעיות

ראוי לשקול פיתוח מנגנוני פעולה פשוטים שיאפשרו ,  עם זאת. דרכי פעולה מסוג זהשתקדם פיתוח

  . ספר גם במקומות בהם לא מופעל המודל-עבודה עם בתי

  

תוך התייחסות , גיבוש מדיניות לגבי הפצת מודלים המבוססים על יצירת שותפויות עם הקהילה .6

 לעומת חיזוק התשתית הקיימת , זהאיזון בין היקף ההשקעה הרצוי בתחום: למרכיבים הבאים

-מיקוד סביב בית[סוג המודלים שיש לקדם ומסגרת הפעולה שלהם ; הפועלת במרבית התחנות

היקף המשאבים ; ]הםיאו ניסיון לשלב בינ, )כולל בני נוער מנותקים (סביב השכונה, הספר

יות והטמעת הקניית  מיומנו; חלוקת האחריות בין הגורמים המשטרתיים השונים; הנדרשים

 .הגישה הקהילתית בקרב שוטרים בדרגים שונים
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 הן , בארץ מחקרים המעריכים את המידה בה הפעילויות המשטרתיות השונותנערכולא , לבסוף .7

 משיגות את יעדיהן במניעת פשיעה בקרב , והן החדשניות יותר,אלה המתבצעות כבר שנים רבות

תוך , וקות של סוגים ספציפיים של פעילויות מניעהיעריכו את התפשראוי לבצע מחקרים . בני נוער

מחקרים כאלה יאפשרו גם לעמוד ביתר . התייחסות לשינויים שעובר התחום בתקופה האחרונה

  .הרחבה על התנאים התורמים או מעכבים את השגת היעדים



  1

  מבוא. 1
  

ה חלק ממחקר והוא מהוו, בפעילותה של המשטרה בתחום מניעת עבריינות בני נוער עוסק  זהדוח

 מממצאי השלב .1996-1999מקיף שהעריך את פעילות המשטרה ביחס לילדים ובני נוער שנערך בשנים 

והן אנשי ,  כי הן אנשי המשטרה בדרגים השונים,עלה) 1998, חביב ואחרים(הראשון של המחקר 

ינות נוער היא  עבריה שלמניעהסבורים כי , השירותים העוסקים בהתערבות בקרב בני נוער עוברי חוק

בצד הפעילויות לחקירת עברות , בעלת חשיבות וצריכה לתפוס מקום משמעותי בפעילות המשטרה

 ועומס , העומד לרשות המשטרהםהועלתה טענה כי כוח האדם המצומצ, עם זאת. שכבר בוצעו

  .  אינם מאפשרים השקעה מספיקה של זמן בביצוע פעילויות מניעה,הפעילויות השוטפות

  

יכולים , שיתוארו בהמשך, שינויים אלה.  האחרונה חלו מספר שינויים ארגוניים במשטרהבתקופה

אך מעלים גם צורך לחשיבה מחודשת , להוות מנוף להרחבת העיסוק המשטרתי בפעילויות מניעה

 והן ,הן לגבי הפעילויות המתבצעות כבר שנים רבות, ולהיערכות של כל הגורמים המעורבים בתחום זה

מטרתו של המחקר הנוכחי , על רקע זה. מות וגישות חדשניות שיש כוונה להרחיבן ולהפיצןלגבי יוז

היא לספק למתכנני המדיניות בתחום המניעה מידע שיסייע בקבלת החלטות ובתכנון לגבי בחירת סוגי 

  . הקצאת המשאבים והכשרת השוטרים, אופי העבודה עם גורמים שותפים, הפעילויות

  

  מרכיביו ושיטות איסוף הנתונים, שאלות המחקר. 2
  

  :בשתי רמותנבחנה פעילות המשטרה במניעת עבריינות נוער 
, תוך התייחסות לסוגי הפעילויות, הערכת המדיניות הכוללת של המשטרה ויישומה בתחום .1

ולהתאמת הפעילויות לתחומים המעוררים דאגה ציבורית ולמגמות , להקצאת כוח האדם לנושא

  .צועיתהקיימות בספרות המק

תוך מתן דגש לפעילויות , הערכת הקשיים וההצלחות ביישום מספר פעילויות מניעה נבחרות .2

פעילויות לו, ספר-פעילויות המבוצעות בשיתוף פעולה עם בתיל, למניעת עברות אלימות וסמים

   1.המכוונות לאוכלוסיית העולים החדשים

  

  .מרכיב האיכותיהמרכיב הכמותי וה: שני מרכיביםהמחקר כולל , לאור זאת

  

  המרכיב הכמותי 2.1
 סקר בכל תחנות המשטרה נערךעל מנת לקבל תמונה כוללת של פעילויות המשטרה בתחום המניעה 

בתחנות בינוניות (הסקר נערך באמצעות שאלונים מובנים שהועברו לקציני הנוער . ברחבי הארץ

 בשאלונים התבקשו המשיבים לפרט ).בתחנות קטנות(ולראשי חוליות הנוער שאינם קצינים ) וגדולות

ידי יחידת הנוער והן -הן על, ידי המשטרה באזור התחנה שלהם-את פעילויות המניעה המבוצעות על

, השאלונים כללו שאלות על היקף פעילויות המניעה השונות. ידי גורמים אחרים במשטרה-על

                                                 
 זה דוח ).א2001, חביב ואחרים (נפרדדוח להתמודדות המשטרה עם עבריינות של בני נוער עולים מוקדש    1

 .ת לאוכלוסייה זולפעילויות מניעה המופנומורחבת יכלול גם התייחסות 
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והגורמים השותפים להפעלת , תחומי העבריינות אותם הן מכוונות למנוע, אוכלוסיות היעד שלהן

בנוסף נשאלו מספר שאלות פתוחות לגבי האפקטיביות המוערכת של הפעילויות וצרכים . הפעילויות

  . נוספים בתחום זה

  

 הוחלט לערוך כנס לקציני נוער מחוזיים ומרחביים  במשטרהעל פי המלצתה של ראש מדור הנוער

והן על מנת לבקש את , לב הראשון של המחקרהן על מנת לשתף אותם בממצאי הש, במכון ברוקדייל

הכל -בו בסךנכחו ו ,1998הכנס נערך בחודש נובמבר . שיתוף הפעולה שלהם במילוי השאלונים בתחנות

.  רובם קצינים,המרחבים ואף מכמה תחנות, המחוזות,  מהמטה הארצי, שוטרים ממדור הנוער34

, עשר שאלונים במקום-מולאו שלושה, חנתייםלכנס הגיעו מספר קציני נוער וראשי חוליות תשמאחר 

השאר הופצו באמצעות קציני הנוער המרחביים . בנוכחות איש צוות מחקר שהדריך אותם לכך

והתבקשו להחזיר , שקיבלו הדרכה  על מנת שיעבירו אותה הלאה לממלאי השאלונים, והמחוזיים

רוב השאלונים .  בארץ מהתחנות72%-ככלומר ,  תחנות47-מהכל מולאו שאלונים -סךב. אותם בדואר

  .1999הוחזרו בין החודשים ינואר לאפריל 

  

  המרכיב האיכותי  2.2
. מרכיב זה של המחקר כלל בחינה מעמיקה יותר של פעילויות מניעה נבחרות במספר מקומות בארץ

אלא לזהות קשיים והצלחות , מטרת מרכיב זה לא הייתה לבצע הערכה מלאה של פעילויות אלה

  .ולגיבוש עקרונות פעולה כוללים בתחום, כבסיס לביצוע שיפורים לצורך הרחבה והפצה, ומןבייש

   

בחירת הפעילויות לגביהן התבצעה בדיקה מעמיקה יותר נעשתה הן על סמך השאלונים והן על סמך 

אך בחלק מהמקרים התברר כי , מרבית העבודה נעשתה בתחנות. המלצות של גורמים שונים במשטרה

. ולכן הוחלט לבצע חלק מהבדיקה ברמות אלה,  פעילות מעניינת ברמה המרחבית או המחוזיתקיימת 

  .כפי שיפורט להלן, נחלקת לשני סוגים,  זהדוחלצורך כתיבת ,  אם כן,עבודת השדה שהתבצעה

  

התבצעה ברובה ו )השייכות לשלושה מחוזות שונים ( בארבע תחנות משטרהשהתמקדהעבודת שדה 

  :)1999אפריל -בחודשים ינואר

  ז ועוד"מתנדבי משא, מפקדי תחנה,  קצינים ועובדי נוער:ראיונות עם אנשי משטרה .1

  ספר ויועצות - בעיקר מנהלי בתי,ראיונות עם אנשי חינוך .2

מקידום ,  למשל,ראיונות עם בעלי תפקידים בשירותים בקהילה הנמצאים בקשר עם המשטרה .3

  מהעירייה, מהרשות למלחמה בסמים, נוער

  נות קבוצתיים עם תלמידיםראיו .4

  למורים ולהורים, תצפיות במפגשים לתלמידים .5

  תצפיות בפעילויות הסברה   .6
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  ):1999 מאי - 1998נפרשה על פני החודשים יוני (שלא התמקדה בתחנה עבודת שדה 

  )המחוז והמרחב, ברמת המטה(ראיונות עם קציני מדור הנוער  .1

  ראיונות עם קציני היחידה לשיטור קהילתי .2

  או השיטור הקהילתי /ידי מדור הנוער ו-תתפות בכנסים שאורגנו עלהש .3

  

 מסמכים המתעדים היבטים שונים של פעילות המניעה המתבצעת נאספובמהלך עבודת השדה , בנוסף

  . במרחבים ובתחנות שבהם ביקרנו, במחוזות

  

לחשוף את  בהתלהבות וברצון של מרבית המעורבים בפעילויות  צוות המחקרבמהלך המחקר נתקל

 או להשתתפות ,כמעט בכל ריאיון עלו הצעות למפגשים עם אנשים נוספים. היוזמות והניסיונות

 , ועל העניין לשתף גורמים נוספים בניסיון הנצבר, המעיד על הפעילות שנעשית,מצב זה. בפעילויות

הזמן ומסגרת  לבין הצורך לעמוד במגבלות ,לאזן בין הרצון להיענות להצעותצוות המחקר חייב את 

 ולהפיק , גם אם לא לגבי כולן התבצעה בדיקה מעמיקה, לסקור מגוון של יוזמותנעשה ניסיון.  המחקר

  .  לקחים כלליים שיוכלו לשמש את המשטרה בתכנון פעילותה בעתיד בתחום זה

  

   הגדרה ומגמות -מניעת עבריינות נוער . 3
  

  ?מהי מניעה 3.1
בעוד .  עברה שינויים בתקופות שונות, העוסקת בתחום,צועית בספרות המק"מניעה"הגדרת המושג 

בשנים האחרונות , הדגש בהגדרות של פעולות או תכניות מניעה הושם על עצירת התרחשויות, שבעבר

יש נטייה למעבר להגדרות המנסות לעשות שימוש במונחים חיוביים יותר והשמות דגש על עשיית 

מניעת "ארגון הבריאות העולמי אינו משתמש במונח ,  למשל,ךכ. מעשים על מנת למנוע מצבים אחרים

תהליך המאפשר להגביר את שליטת האדם "מוגדר כה מונח ,"קידום בריאות"ב אלא "מחלות

מסביר שפעולת המניעה היא פעולה המחליפה מצב בלתי רצוי ) Pransky) 1991". בבריאותו ולשפרה

 יצירת תנאים חדשים או סילוק הגורמים היוצרים את ידי-על, זאת. במצב רצוי, שאנו צופים שיתרחש

  .ובמטרה לקדם את רווחתם של בני אדם, המצבים הבלתי רצויים

  

כוללות הן את הפעילויות המיועדות להקטין או לצמצם את רמת " מניעת פשיעה"רוב ההגדרות של 

חבת של הגדרות לסקירה נר(והן את אלה המיועדות למניעת הישנות של מקרי עבריינות , הפשיעה

  ). 1992, שונות ראו גבע

   

 (,Pranskiשלישוניתמניעה שניונית ומניעה , מניעה ראשונית: של מניעה מקובל לדבר על שלוש רמות
(1991; Albee & Swift, 1995.בעיתוי שבו נעשית פעולת המניעה  שלוש רמות המניעה נבדלות ביניהן :  

או אף לפני , לפני שמצב בלתי רצוי כלשהו נוצרניעה במניעה ראשונית מדובר על ביצוע פעולת המ 

  שהוא מתחיל להיווצר 

לאחר שניכרים הסימנים מדובר בביצוע פעולת המניעה בשלב כלשהו ) או משנית(במניעה שניונית  

    בניסיון למנוע את החרפתו של המצב הבלתי רצוי



  4

 י רצוי כבר מתקייםלאחר שהמצב הבלתבמניעה שלישונית מדובר על ביצוע פעולת המניעה  

  .בניסיון למנוע ולצמצם את השלכותיו המזיקות

  

בעוד מניעה ראשונית : מהגדרה זו של רמות מניעה נגזרת גם אוכלוסיית היעד לפעולות המניעה

,  מניעה שניונית ומניעה שלישונית מופנות לאוכלוסיות מצומצמות יותר,מתמקדת באוכלוסיות רחבות

   ).1992, גבע(או כאלה שכבר היו מעורבות בעבריינות , תבעלות סיכון גבוה להיפגעו

  

   חקירה והבאת חשודים לדין3.2
מעצם , עבודה זו. חלק מרכזי בעבודת המשטרה עוסק בחקירת עברות לצורך הבאת חשודים לדין

ניתן למצוא גם בעבודה זו , עם זאת. לאחר שאלה נוצרו) עברות(עוסקת במצבים בלתי רצויים , טיבה

  . ם של מניעהאלמנטי

  

, חביב ואחרים (כפי שתואר בהרחבה בסקירת הספרות בדוח שהתייחס לשלב הראשון של המחקר

הנגזרים מהגישות השונות המנסות , קיימים שני מודלים מרכזיים להתייחסות לעוברי חוק, )1998

לא ל, שם דגש על ענישה אחידה בהתאם לסוג וחומרת העברהה" מודל הצדק: "להסביר עבריינות

ומניח שלענישה חמורה , מודל זה מתקשר לגישת ההרתעה.  התחשבות בנסיבות האישיות של הנאשם

 על אנשים אחרים ,והן במישור הכללי, על האדם שביצע את העברה, יש השפעה הן במישור האישי

 ניתן לומר שגישה זו מכוונת הן למניעה, במובן זה"). הרתעה כללית("שאינם מעורבים בעולם הפשע 

  .בקרב כלל האוכלוסייה, שניונית ושלישונית והן למניעה ראשונית

  

, השמה דגש על התחשבות בתנאים הסביבתיים והאישיים שתרמו לביצוע העברה, "גישת הרווחה"

גישה זו ). Lipsey, 1991; Klein, 1994(מציעה שיקום וטיפול כדרך למנוע התנהגות עבריינית בעתיד 

במסגרת .  ושמה דגש על מתן אפשרות לשיקומו,הנמנעת מתיוג הקטיןמכתיבה התייחסות משטרתית 

 ,גישה זו מתפתחות בשנים האחרונות תכניות השמות דגש על שימוש באמצעים חליפיים לענישה

קבוצת תכניות הנושאות את . ומחייבות שיתוף פעולה בין המשטרה לבין רשויות הטיפול והשיקום

מנסה למצוא אמצעים חליפיים או ) V.O.R.P. ) Victim Offender Reconciliation Programsהשם הכללי

ומאז פותחו והופעלו ,  בקנדה1973תכניות אלה הופעלו לראשונה בשנת . משלימים לטיפול המשפטי

,  למשל,בנורבגיה. ניו זילנד ונורבגיה, גרמניה, אנגליה, ריתהב-צותבהן אר, במדינות שונות בעולם

יכולים להפנות מקרים בהם עוברי החוק ) וגורמי קהילה אחרים, תביעהה, המשטרה(גורמים שונים 

ידי מתנדבים המשמשים -עלת בשירותי הרווחה עלמופמסגרת זו . Mediation Board- לבני נוערהם 

ההפניה . ובה ניתנת הזדמנות לעובר החוק ולקרבן להיפגש ולהסכים על דרכי פיצוי, נציגי הקהילה

, התכניות משלבות את מערכת החוק. רה ובהסכמת כל הצדדים והוריהםמותנית בהודאת הנער בעב

ומתמקדות הן בצמצום השימוש במערכת , המערכת הטיפולית המקצועית ומתנדבים מהקהילה

.  והן בפיתוח תחושת האחריות למעשיו אצל הנער מבצע העברה,המשפטית לפתרון סכסוכים

 "juvenile- ב10-16 נוער גילאי ם בני עברייניבאוסטרליה משתמשים במרבית המקרים בהם מעורבים
"aid panelsמשפט לנוער - כתחליף לשימוש בבתי(Bynum & Thompson, 1995).    
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אך הדגש שהיא שמה על תרומת ,  הרווחה צמחה כגישה המתמקדת במניעה שניונית ושלישוניתתגיש

המנסות להתמקד במניעה הוביל לפיתוח גישות , התנאים הסביבתיים והאישיים לביצוע העברה

גישות אלה יתוארו . עוד לפני שזו תתרחש, טיפול בתנאים המובילים לעבריינות,  כלומר,ראשונית

  .בהמשך

  

  שיטור וסיור  3.3
תגובה לתלונות אזרחים וניסיון למנוע מעורבות , מרכיב אחר בעבודת המשטרה כולל סיורים ברחובות

ניתן למקם פעילות זו בין מניעה , ת חלוקה לרמות מניעהמבחינ. של בני נוער בפעולות עברייניות

 ("hot משום שהסיורים מכוונים בדרך כלל למקומות מועדים לפשיעה,ראשונית לבין מניעה שניונית
("spots , מקומות בהם קיימים תנאים העשויים להוביל להתנהגות עבריינית) כגון מקומות התקהלות

   או בזמנים מועדים לפשיעה , )דומהני נוער מקבוצות יריבות וכמקומות בהם נמצאים ב; של בני נוער

)hot times”(" , כגון סופי שבוע)פעולות ותכניות מקיפה של  הבסקיר). שהם זמני בילוי של בני נוער

מציינים המחברים כי ) Sherman et al., 1997( משרד המשפטים האמריקאי למעןשנערכה מניעה 

ם שהוכחו באופן אמצעיהם " נקודות חמות"טרטגיות לפתרון בעיות בסיורים מכוונים והפעלת אס

עם זאת מציינים המחברים ). נוער דווקאבני לא מדובר בפשיעת (משמעותי כתורמים למניעת פשיעה 

שאחד הממצאים הבולטים במחקרים שנערכו לאחרונה נוגע למידה בה התנהגות השוטרים עצמם 

ממצאים מורים שככל שהשוטרים מפגינים חוסר כבוד כלפי ה. יכולה להוות גורם סיכון לפשיעה

לכך יש להוסיף את המחקרים . כך קטנה נכונות הציבור לציית לחוק, חשודים ואזרחים באופן כללי

המביאים עדויות לכך שנוכחות משטרתית בריכוזי בני נוער עשויה להגביר את התוקפנות של בני 

ידי בני נוער -אם השוטרים נוקטים בדרכים שנתפסות על, יותובעצם לגרום להתנהגויות עבריינ, הנוער

מחברי הסקירה מסכמים שהפיכת דרכי הפעולה של ). Blagg & Wilkie, 1995 (כהתגרות והיטפלות

בעיקר בקרב בני נוער בסיכון , בעיני הציבור" לגיטימיות"ליותר , הן במהות והן בסגנון, המשטרה

  . ת היעילות ביותר בטווח הארוך למניעת פשיעהעשויה להיות אחת האסטרטגיו, גבוה

  

   פעילויות המבוססות על גישות חדשניות 3.4
נעשים , בעקבות האכזבה מהשיטות המסורתיות להתמודדות עם עבריינות נוער, בשנים האחרונות

תוך שימת דגש על , במקומות רבים ניסיונות להתמודד עם בעיית עבריינות הנוער בצורה כוללנית

ניסיונות אלה מחייבים הגדרה מחדש של תפקיד המשטרה ומקומה בתוך . מניעתי- הסביבתיההיבט

המנסים להתמודד באופן משותף עם בעיה שבאופן מסורתי , מכלול השירותים והגורמים בקהילה

  . הטיפול בה היה בתחום העיסוק של המשטרה

  

בים לפעולות קהילתיות  שהקצתה משא1994בשנת  Crime Bill-חקיקת ה, הברית למשל-בארצות

התכניות מיועדות לענות על הדאגות . הביאה לפיתוח ותגבור תכניות קהילתיות שונות, למניעת פשיעה

המלווה בעוינות ,  העבריינות הקשה של כנופיות הנוער:ית בתחום זהנהמרכזיות של החברה האמריק

בדוח שהוציא . הספר-בתיוהאלימות ב,  בפרט, ולשלטונות החוק, בכלל,קשה למוסדות החברתיים

 Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency( 1996-משרד המשפטים האמריקאי ב

Prevention(,מתן : שיעדיה הן,  הוצהר על  תכנית פעולה מקיפה למלחמה בעבריינות ואלימות נוער
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חיזוק ,  נוער בכנופיות וסמים מעורבות בניצמצום, טיפול בצד הטלת סנקציות על עבריינים צעירים

, התכנית מציעה מגוון של פעולות בתחום החקיקה. קהילות ומתן הזדמנויות לילדים וצעירים

 והן ניסיון ,הכוללות הן התייחסות לעבריינות עצמה, הטיפול והפיתוח הקהילתי, הענישה, התביעה

בתכנית מושם . וקות לחיזוקכולל תמיכה וסיוע למשפחות ולקהילות הזק, לטפל בגורמי העבריינות

  . עצמםבני הנוערהגורמים הטיפוליים ו, האזרחים, דגש על הצורך בשיתוף פעולה של  גורמי החוק

  

- נוער במדינות שונות בארצותבני מאמצים אלה הובילו לפיתוח של תכניות למניעת וצמצום עבריינות 

צעירים יכולות להתנגד לפעילויות  מרכיב מרכזי של התכניות מתמקד בניסיונות לפתח אצל ה.הברית

, יעוץי, )out-reach(פרויקטים מסוג זה משלבים יישוג ). שימוש בסמים, חברות בכנופיות(לא רצויות 

; העלאת מודעות לבריאות; הדרכה לפיתוח מיומנויות לימודים ועבודה; פעילויות פנאי וספורט

וק להשלים בהצלחה את תקופת המבחן עזרה לעוברי ח; צמצום היעדרויות ונשירה ממערכת החינוך

ניסיון ; כרות עם מערכת החוק וניסיון לפיתוח גישות חיוביות כלפיהיה; ולא לחזור לביצוע עברות

תושבי הן של חלק מהתכניות כוללות שילוב . לפתח מנהיגות נוער חליפית למנהיגות כנופיות הנוער

תכניות אחרות מתייחסות אל .  עבריינות בפיקוח ומניעת מעשי, עצמםבני הנוער והן של ,הקהילה

ומתמקדות בפיתוח , הנוער כאל חלק אחד ממגוון הבעיות שעל הקהילה להתמודד עמןבני עבריינות 

ההנחה היא . ובהעצמת הקהילה) שיפור המצב הפיזי של השכונה, יצירת מקומות עבודה(קהילתי 

  י נדוח שהוגש למשרד המשפטים האמריק. )Freeh, 1997( הנוערבני שבאווירה כזו תפחת גם עבריינות 

)Sherman et al., 1997 (מחברי הדוח מדגישים כי מסקירת . סוקר מחקרים על תכניות מניעה שונות

, עם זאת. משמעי על מדיניות כוללת למניעת פשיעה-המחקרים הקיימים לא ניתן להמליץ באופן חד

הדוח מאמץ את . הן משיגות את יעדיהןשלכך ניתן להצביע על תכניות ספציפיות שיש עדויות 

, העומדים בקריטריונים מדעיים קשיחים, תכנית שיש שני מחקרים לפחות: הקריטריון הבא

העומדים , תכנית שיש שני מחקרים לפחות". עובדת"חשב תכנית שית, ומוכיחים שהיא משפיעה

תכנית שיש ". נה עובדתאי"חשב תכנית שית, שאינם מוכיחים השפעה, בקריטריונים מדעיים קשיחים

". מבטיחה"תחשב תכנית , ומוכיח שהיא משפיעה, העומד בקריטריונים מדעיים קשיחים, מחקר אחד

תכניות למניעת , עם זאת". עובדות"על פי קריטריונים אלה לא נמצאו תכניות הממוקדות בקהילה ש

ידי -תכניות של ליווי עלו;  לכידות הכנופיה נמצאו מבטיחותבצמצוםהממוקדות , עבריינות כנופיות

  .  השימוש בסמיםבהפחתת נמצאו מבטיחות )10-14לילדים בני " אח בוגר("מתנדבים 

  

  ספר-מניעה בבתי

הם מאפשרים נגישות . ספר נחשבים בעלי פוטנציאל רב כמוקד לפעילויות מניעת עבריינות-בתי

. לתלמידים בהתפתחותםויש בהם צוות שתפקידו לסייע , לתלמידים במהלך שנות ההתפתחות שלהם

הספר ולכן יש ציפייה -רבים מהגורמים המקדמים התנהגויות עברייניות בגיל זה  קשורים לבית, בנוסף

בסקירת . Morrison et al, 1997)(הספר -שניתן להשפיע עליהם דרך התערבות המבוססת על בית

, )Sherman et al., 1997(משרד המשפטים האמריקאי  למען מחקרים על תכניות המניעה שנערכה

 למנוע בעיית נות מכווןחלק גדול מהתכניות אינ. ספריות-מתוארים המאפיינים של תכניות מניעה בית

-ביקור סדיר בבית-אי, כגון נשירה, אלא למנוע את מה שנתפס כגורם לבעיות, התנהגות ספציפית

ספריות על -ת מניעה ביתההשפעות של תכניושל מחקרים . או אף קשיי קריאה בגיל צעיר יותר, הספר

צריכת סמים או של מחקרים רבים יותר בודקים השפעות . פשיעה אלימה חמורה הם נדירים
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קומפטנטיות , כגון הישגים בלימודים(או על גורמי הסיכון עצמם , על התנהגויות תוקפניות, אלכוהול

, תהיהספר או הכ-תהתכניות מתחלקות לאלה המנסות להשפיע על סביבת בי, באופן כללי). חברתית

;  או אמונות של תלמידים, גישות,עמדות, כישורים, ידע, ולאלה המנסות להשפיע על שינוי התנהגויות

  . משני הסוגיםמרכיביםאך רבות מהתכניות מכילות 

  

  :הן) Sherman et al., 1997לפי  הקריטריון שאומץ בדוח של (האסטרטגיות שעובדות 

  בניית יכולתו ליזום חידושים ולשמור עליהם, הספר-תכניות שמטרתן העצמת בית 

ושיפור , הספר-ידי מיסוד כללי בית- על,תכניות שמכוונות להבהרת והעברת נורמות של התנהגות 

  ספרי או טקסים-או דרך פרסום בית, העקביות באכיפתם

פיתוח כישורי (תכניות הדרכה מקיפות שמתמקדות במגוון של מיומנויות התמודדות חברתיות  

 ,)מיומנויות תקשורת, פתרון בעיות חברתיות, שליטה עצמית, נגדות לעמידה בלחציםהת

  ושמועברות באופן מתמשך על מנת לחזק את המיומנויות 

 יעילות ,נוער בסיכון גבוהבני ל" מיומנויות חשיבה" ותכניות שמלמדות ,תכניות שינוי התנהגות 

  .שימוש בסמיםה בהפחתת

  

   :אסטרטגיות שאינן עובדות

תכנית מניעה  עדריבה, כמו פעילות פנאי ושירות קהילתי, נוערבני הצעת פעילויות אלטרנטיביות ל 

  .אינה מפחיתה שימוש בסמים, רחבה יותר

 להפחתתיעילות   אינן,שכנוע מוסרי, העלאת פחדים, תכניות מובנות המבוססות על הפצת מידע 

  .שימוש בסמים

  

  . יעילותה עולה, מתמקדת ביותר ממדיםו, ניתן לראות שככל שהתכנית מקיפה יותר

  

משטרתיים בטיפול בבעיות -תכניות המבוססות על שותפות עם הקהילה מערבות גורמים חוץ, כאמור

 :האמצעים שנוקטות פעילויות אלה, מצד שני. שבאופן מסורתי היו בתחום טיפולה של המשטרה

נמצאים בתחום המיומנויות המוקנות הם במקרים רבים כאלה שאינם ,  וכדומה,פיתוח קהילתי, חינוך

וקיימת ציפייה שהמשטרה , העובדה שהעניין הציבורי בפעילויות מסוג זה גובר. כיום לאנשי משטרה

מחייבת כוחות משטרתיים במקומות שונים בעולם להגדיר מהו מקומם ומה יהיו , תשתלב בהן

הן בתחום של , ערכות משטרתיתמצב זה גם מחייב מחשבה על הי. תפקידיהם בסוג כזה של פעילויות

  .    והן בתחום של הכשרה והטמעת גישות חדשות,הקצאת משאבים

  

   הערכת האפקטיביות של פעילויות מניעה3.5
ישנם מחקרים מעטים המאפשרים להצביע על מידת האפקטיביות של פעילויות , כפי שתואר לעיל

י ההערכה של תכניות למניעת עבריינות שסקרו את מאמצ, )Visher & Veisburd )1998. מניעה שונות

מסיקים כי רבים , בשלושת העשורים האחרונים, הברית-בארצות) דווקא עבריינות בני נוער-לאו(

,  ועמיתיו Shermanגםכמו , מחברים אלה. מהמחקרים לא הצליחו להצביע על השפעת התכניות

כמו , עברות או נסיבות ספציפיות, התמקדות באוכלוסיות, מציעים להקפיד על יישום נכון של תכניות

מצביע על מספר תנאים החיוניים לשם הערכה של ) 1992(גבע . גם על מערכי מחקר מתאימים



  8

לעתים (השגה וניתנות למדידה -בנות, קביעת מטרות ריאליות: בהם, אפקטיביות של פעילויות מניעה

בהם , בסקרי היפגעותמחקרים אחרים נעזרים ; המדד הוא מספר הפשעים המדווחים למשטרה

במחקרים ; בין אם דווחו למשטרה ובין אם לאו, מדווחים אזרחים לחוקרים על פשעים שנחשפו להם

השקעת משאבים ; )תושבים וכדומה, נוספים נבדקת תחושת הביטחון הסובייקטיבית של אזרחים

ספר מ, למשל(בחינת המצב שאותו רוצים לשנות ; כחלק מהפעלת התכנית, בתהליך ההערכה

על מנת להתגבר על תנודות (ולאחריה , לאורך תקופה מתמשכת לפני הפעלת התכנית, )התפרצויות

; בו לא הופעלה התכנית, לבצע מדידות דומות באזור דומה ככל האפשר; )מקריות ברמת הפשיעה

יש להתחשב בכך , כן-כמו. לתעד באופן מדויק את התשומות שהושקעו בתכנית והפעילויות שנעשו

פעילות מניעתית באזור מסוים יכולה : דה של רמת פשיעה אינה מספקת תמיד תמונה אמיתיתשמדי

, כן-כמו; כך שרמת הפשיעה הכללית אינה יורדת, לגרום להעתקת הפעילות העבריינית למקום אחר

, כך שרמת הפשיעה, פעילות מניעתית עשויה לגרום לעלייה במודעות הציבור ונכונותו לדווח על עברות

  . תעלה ולא תרד,  שזו נמדדת באמצעות מספר הדיווחים על פשעיםכפי

   

   הכוחות הפועלים ומגמות שינוי-המצב בישראל  .4
  

על . הפעילות המשטרתית בקשר לבני נוערסוגי  של מניעה נמצאים בכל מרכיבים, כפי שתואר לעיל

לוסיות רחבות של בני הוחלט שמחקר זה יתמקד בפעילויות המכוונות לאוכ, מנת לצמצם את היריעה

פעילויות שהמשטרה ממלאת בהן על המיקוד הוא , כן-כמו. ולא בפעילויות בתחום הפרטני, נוער

גם אם הן נערכות בשותפות עם גורמים ,  או בהפעלה,ביוזמה, בתכנון, תפקיד מרכזי ומשמעותי

  . נוספים

  

תוך , נוערבני ינות  יתוארו הגופים המרכזיים במשטרה העוסקים בתחום מניעת עבריהמשךב

 ולמקומה של המשטרה במסגרת מערך השירותים ,התייחסות לשינויים שחלו בתקופה האחרונה

  .  הנוספים המעורבים בתחום זה

  

  גופים משטרתיים 4.1
למרות שפעילותם . בישראל עוסקים מספר גופים משטרתיים בהתמודדות עם עבריינות נוער ומניעתה

  .  נביא כעת תיאור קצר של המרכזיים שבהם,  בפרקים הבאיםשל גופים אלה תתואר בהרחבה

 בתחנות יחידות הנוערהגוף המרכזי העוסק בחקירת עברות שהחשודים בהן הם קטינים הוא  

, )כולל עברות שקרבנותיהן קטינים( לחקור עברות  הואתפקידן של יחידות אלה. המשטרה השונות

יחידות הנוער . ולבצע פעילויות מניעה) פקחנות(לבצע סיורים באתרים בהם מרוכזים בני נוער 

הקיימים בערים , למעט מחלקי נוער(כפופות מבחינה פיקודית למשרדי החקירות בתחנות 

ידי קציני הנוער ברמות - מקצועית עלותומונח, )והכפופים ישירות למפקדי המרחב, הגדולות

  .המחוז והמטה, המרחב

בעיקר עברות (חשיפת עברות להאחראיות לבילוש ו,  הן יחידות מחוזיותיחידות נוער חשיפה 

 וכאלה הדורשות , וכן לטיפול בעברות שתחומן חורג מתחום השיפוט של תחנה מסוימת,)סמים

  .השקעה מסיבית של אמצעי בילוש
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עם .  של התחנות באות גם הן במגע עם בני נוער במסגרת פעילותן השוטפתיחידות הסיור והבילוש 

 שמעורב בו קטין ות נתקלןות אלה היא להעביר באופן מיידי כל מקרה בו הההנחיה ליחיד, זאת

 של ניידות והן ניידות סיור רגילות  הן שליחידות הסיור אחראיות לפעילות. לטיפול יחידות הנוער

  .מוסדות חינוך

הן יחידות של ש, )יחידות מיוחדות למניעת עבריינות נוער(ן " מפעיל יחידות ימעהמשמר האזרחי 

רחים מתנדבים המקבלים הכשרה מיוחדת ומסייעים למשטרה בפעילות סיור במוקדים אז

כן מעורב המשמר האזרחי בהעברת פעילויות הסברה לבני נוער -כמו. נוערבני המועדים לעבריינות 

 אוחד המשמר 1999החל מתחילת שנת ). ז"נוער משא(ואף בהפעלת בני נוער לסיוע למשטרה 

  ".ז"אגף קהילה ומשא"תחת השם , )ראו להלן(ור קהילתי האזרחי עם היחידה לשיט

יחידה זו . ל" כיחידה הכפופה ישירות למפכ1998 פעלה עד סוף שנת היחידה לשיטור קהילתי 

ביזור , יצירת שותפויות עם גורמים שונים בקהילה: עוסקת בהטמעת עקרונות השיטור הקהילתי

וקידום מניעה ככלי אפקטיבי למאבק , מיתפתרון בעיות בדגש על הרמה המקו, שירותי המשטרה

ובתוכן כאלה , היחידה מפתחת ויוזמת תכניות למניעת פשיעה, כחלק מפעילותה. בפשיעה

 אחראית להפעלת מרכזי שיטור  היחידהכן-כמו. נוערבני המכוונות להתמודד עם עבריינות 

 להיות מעורבים  ואמורים,מקבלים תלונות מאזרחים, הפועלים בשכונות, )קים"מש(קהילתי 

לקראת סוף תקופת המחקר לקחה על . הסברה ומבצעים מיוחדים בשכונה, בפעילויות מניעה

  ).שיתואר בהמשך" (ספר בטוח-בית"עצמה יחידה זו את האחריות לפרויקט 

אינו (היא גוף הפועל במסגרת המשרד לביטחון פנים ) המועצה לצמצום העבריינות בישראל (מצילה 

באמצעות הקמת מצילות (טרתו היא לקדם שותפויות ברמה המקומית ומ) שייך למשטרה

 ולממן פעילויות למניעת ,) וצוותי עבודה בנושאים שונים הקשורים למניעת עבריינותמקומיות

מקום משמעותי בפעילותה ניתן . )ועוד, פעילויות למיגון רכוש, כגון פעילויות הסברה (עבריינות

 מצילה פועלת באמצעות עבודה .ספר ומחוץ להם-בתוך בתי, נוערלנושא המניעה בקרב ילדים ובני 

ולא ישירות עם , תוך שיתוף פעולה עם יחידות השיטור הקהילתי ועובדי הנוער, עם קובעי מדיניות

   . בני נוער משותפים בצוותים המקומיים, עם זאת. בני נוער

  

הוגדל באופן משמעותי , ראשית. הבתקופה האחרונה חלו מספר שינויים במערך הארגוני של גופים אל

,  תקנים90- עובדי הנוער נוספו בשלב הראשון כ220-לכ(מספר התקנים לעובדי נוער במשטרה 

מרבית התוספת . לאחר שנים רבות בהן לא הייתה הגדלה במספר התקנים, )ומתוכננת תוספת נוספת

בעבר (של יחידות נוער חשיפה וכן להגדלת מספרן , שמנו אדם אחד או שניים, הייתה ליחידות קטנות

הוחל בשינוי מבנה יחידות , כן-כמו). היו רק שתי יחידות כאלה וכיום מוקמות יחידות בכל המחוזות

ליחידות בהן קיימת התמחות בתפקידי , יחידות בהן עובדי הנוער עוסקים בכל התפקידיםמ ,הנוער

, ונו קצינת מניעה וקצין פקחנותבמדור הנוער במטה הארצי מ. פקחנות ומניעת עבריינות, חקירה

  . שתפקידם לפתח תורות פעולה בתחומים אלה

  

הנקראים מעתה ,  היחידה לשיטור קהילתי ואגף המשמר האזרחי, כאמור, אוחדו1999בינואר , שנית

: כיום משמשים באגף זה שני קצינים בתפקידים הקשורים לבני נוער". אגף קהילה ומשמר אזרחי"

וקצין האחראי לפיתוח תכניות , ז וללימודי קרימינולוגיה"תוח תחום נוער משאקצינה האחראית לפי

  .מניעה לבני נוער ולתחום הקרבנות
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, "יעדים ומדדים" הוא המעבר לניהול על פי שיטת 1998שינוי נוסף שחל במשטרה כולה החל מיולי 

וגם ,  לתקופות קצובות מגדירים לעצמם יעדי פעולה, וגם המשטרה כולה,מרחב ומחוז, לפיה כל תחנה

הפחתת מספר גניבות (היעדים יכולים להיות הן ברמת תוצאות . קריטריונים למדידת השגת היעדים

בשל הזמן הקצר ). הגברת שיתוף הפעולה בין המשרדים השונים בתחנה( והן ברמת תהליכים ,)רכב

 ועל , בכלל,רה על המשטהשעבר מאז התחלת הפעלת השיטה לא ניתן לעמוד עדיין על השלכותי

משיחות עם אנשי משטרה עולה שהשינוי נתפס כמשמעותי , עם זאת.  בפרט,נוערעם בני  העבודה

על פי ניתוח שנערך . ביותר וכמשפיע באופן מכריע על קביעת סדרי עדיפויות בפעילות המשטרה

שונות היו  מבין היעדים שהוגדרו בתחנות המשטרה ה9% ,1998בתקופה שבין יולי לדצמבר ,  במשטרה

  ). 1999, יחזקאלי(בתחום הנוער 

  

מקומה של המשטרה במערך השירותים המתמודדים עם עבריינות בני  4.2
  נוער

 ממערך השירותים המעורב ,לא ניתן להפריד את פעילותה של המשטרה ביחס לבני נוער עוברי חוק

, )1998, יב ואחריםחב (כפי שתואר בהרחבה בדוח שסיכם את השלב הראשון של המחקר. בתחום זה

קשרים יש ולמשטרה , מעורבים בטיפול ושיקום של בני נוער ברמה הפרטניתהמגוון שירותים ישנם 

מעורבים גופים ) בעיקר פעילויות הסברה ותכניות חינוכיות(בתחום המניעה הראשונית . עם מרביתם

 ומינהל חינוך עוציובמיוחד השירות הפסיכולוגי היי(בהם משרד החינוך , משטרתיים שונים-חוץ

בנוסף קיימים גופים שונים .  ועוד,המועצה הלאומית למניעת תאונות, הרשות למלחמה בסמים, )ונוער

-עבודה מול גופים קהילתיים חוץה, כפי שהוזכר. ברמה המקומית המעורבים בפעילויות מסוג זה

 של המשטרה מול בהמשך נעמוד על דרכי העבודה. משטרתיים מעמידה בפני המשטרה אתגר מיוחד

  . גופים מסוג זה

  
. תוך התייחסות לקשיים ולהצלחות ביישומה,  סוג של פעילות מניעה, כל אחד,הפרקים הבאים יבחנו

עבור לפעילויות ההסברה שהמשטרה , )חשיפה וסיור, פקחנות(ל בפעילות השיטור הבסיסית הח

ת חדשניות המדגישות את  יוזמות המתבססות על גישוהצגתכך -ואחר, מבצעת כבר שנים רבות

לסיכום "). ספר בטוח-בית"מודל , תוך התמקדות בבולטת שבהן(השותפות בין המשטרה לקהילה 

תוך התייחסות למידה בה ,  המניעהדונו שאלות הנוגעות למכלול הפעילות המשטרתית בתחוםיי

מגמות  תואמת את ה זההמידה בה הפעילות המשטרתית בתחום, קיימת מדיניות אחידה בתחום

 והאתגרים בפניהם עומדת המשטרה בהמשך ,השלכות הפעילויות השונות, העולות מהספרות העולמית

  . המניעהיישום פעילותה בתחום

  

  חשיפה וסיור, פקחנות. 5
  

  הפקחנות כמניעה 5.1
בצד חקירת , הנתפס כתפקיד המשטרתי הבסיסי ביותר, פעילות הפקחנות היא חלק מתפקיד השיטור

 14.01.05' ר מס"פקודת מטא(" עבודת המשטרה עם קטינים"ת המטה הארצי העוסקת בפקוד. פשעים

  :מביאה את ההגדרות הבאות, )1996 בדצמבר 1-מה
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המכוונות ,  איתור קטינים בסיכון ועריכת פעולות הסברה- מניעת עבריינות נוער"

 כולל קשר ;במטרה לצמצם או למנוע עברות של קטינים, לקטינים יחידים ולקבוצות נוער

  ".עם שירותי רווחה ומוסדות חינוך וטיפול בנעדרים קטינים

  

פיקוח , הכרת אוכלוסיית יעד,  פעילות הכוללת התמצאות בשטח והכרתו- פקחנות נוער"

איתור קטינים בסיכון , חשיפת עברות ומניעתן, על מאתרי נוער ומקומות בילוי של נוער

  ).ההדגשה היא שלנו" (והפנייתם לטיפול

  

  .  מניעההמרכיב שלמופיע בתוכה , ניתן לראות שגם אם הפקחנות מוגדרת כתחום נפרד מהמניעה

  

ונתייחס בקצרה לפעילותן של , בחלק זה נדווח בעיקר על פעילות הפקחנות המתבצעת ברמת התחנה

ולגורמים נוספים המשלימים את עבודת המשטרה , יחידות נוער חשיפה הפועלות ברמה המחוזית

ולא על תצפית ישירה , יש לציין שהמידע בחלק זה מתבסס על השאלונים ועל ראיונות. הבתחום ז

  ).לא אושר לנו להצטרף למשמרות פקחנות(בפעילויות 

   

  ? מהי עבודת הפקחנות 5.2
הבילוש עוסק בעיקר בחשיפת . הנוערבני הפקחנות היא פעילות של בילוש המתרכזת באוכלוסיית 

 ובמניעת אפשרויות והזדמנויות לביצוע ,כמו צריכת סמים, למשטרה לא מדווחותשלרוב עברות 

שעל מנת לבצע את עבודתו עליו להימצא במשרד הנוער שעות רבות , להבדיל מחוקר הנוער. עברות

בדומה לחוקר . הפקחן הוא זה שמסתובב בשטח, )מרבית העבודה על תיקי חקירה מתבצעת מהמשרד(

בתוכו יש סירנה (ים ונוסע ברכב שאינו מזוהה כרכב משטרתי הפקחן לבוש בבגדים אזרחי, הנוער

 ,העבודה בשטח מצריכה אמצעיים פיזיים מסוימים). כחולה שבמקרה הצורך ניתן לשים על גג הרכב

  ). וכדומה,משקפות לילה, פנסים(אך גם עזרים אחרים , בראש ובראשונה רכב פנוי

  

על פי , בדרך כלל, סייר המשמרת נקבעיםהמקומות שבהם צריכה ל. הפקחנים עובדים במשמרות

בתחנה ,  במחלק נוער זה יכול להיות קצין הפקחנים.שבונה הקצין, חודשית ושבועית, תכנית שנתית

התכנית .  ראש משרד החקירותיהיה זהובתחנה קטנה שבה אין קצין נוער , בינונית קצין הנוער

 על הפקחנים לדווח על הפעילות ,משמרתבסוף כל . מעוצבת על פי צורכי השטח ומחייבת את הכרתו

וכן , לאותו שבוע, כך הקצין יכול לעקוב אחר ביצוע תכנית הפקחנות לאותו יום. שנערכה במהלכה

בביקורת של , הם בין הדברים שעליהם נבדק משרד הנוער התחנתי, תכנית עבודה מול ביצוע. הלאה

  . קצין נוער מרחבי

  

בעוד שבשלב הראשון של .  הנוער הוקדש לתגבור הפקחנותחלק ניכר מהתקנים שנוספו ליחידות

 מעובדי הנוער 68%(המחקר דיווחו רבות מהתחנות על צורך בהגברה משמעותית של פעילות הפקחנות 

 ממפקדי 19%רק ; ד מזמנםושענו על השאלונים ציינו כי הם מקדישים לפקחנות חלק קטן או קטן מא

הרי שבשלב הנוכחי היו רק חמש , )נה שלהם לפקחנותהתחנות היו מרוצים מהזמן המוקדש בתח

או יחידות שהוקמו רק /ו, כולן  כאלה שבהן יחידת הנוער עדיין מונה אדם אחד או שניים(תחנות 
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בחלק מהתחנות עדיין דיווחו על כך , עם זאת. קיומה של פעילות פקחנות-שדיווחו על אי) לאחרונה

וכן על מחסור , ע פעילויות פקחנות בהיקף הדרוששכוח האדם הקיים אינו מספיק על מנת לבצ

  ). ומהמשקפות וכד, רכב(באמצעים פיזיים שמקשה על ביצוע פקחנות יעילה 

  

  :כפי שעלו מסקר התחנות, להלן נתונים על פעילויות הפקחנות בתחנות

  : מתקיימת פקחנות בהםמקומותה

  .ספר-באזורי בתי) גלויה וסמויה (ווחו על ביצוע סיורי פקחנותימהתחנות ד) 54%(למעלה ממחצית  

למחצית  בקרוב. בילוי של בני נוער  במחצית מהתחנות דווח על קיום פעילות פקחנות באזורי 

פקחנות באזורי שמונה אחוזים מהתחנות דיווחו על . דווח על פקחנות בפאבים) 46%(מהתחנות 

  .ותר בסופי שבועפעילויות אלה מתבצעות בצורה מסיבית י. לאוכלוסייה בילוי כלליים

וכחמישית ) כגון הופעות רוק( רבע מהתחנות דיווחו על פעילויות פקחנות באירועים מיוחדים  

  .מהתחנות דיווחו על פעילות במסיבות אסיד

, "פשיעה גבוהה אזורים בעלי"הגדירו את המקום בו מתבצעת הפקחנות ) 8%( חלק קטן מהתחנות  

  ". סיורים כלליים" דיווחו על 13%-ו

  

 62%(סחיטה והחזקת סכינים ,  בריונות:העברות השכיחות ביותר אותן מכוונת הפקחנות למנוע הן

 :פגיעה ברכוש; )60%(קטטות ; )60%(הפצה ושימוש בסמים ; )מהתחנות דיווחו על פעילות בתחום זה

ם אחוזי). 44%(ומכירה ושימוש באלכוהול ; )56%(שימוש ברכב ללא רשיון , פריצות לרכב, גניבות

כניסת אנשים לא , מיןהעברות את  הפקחנות ם של ציינו כיעדי)6%-2%(נמוכים יותר של תחנות 

  .הספר-ספר ומניעת נשירה מבתי-רצויים לבתי

  

  : כלל בסיור פקחנותי מספר דוגמאות לפעילויות היכולות להתובאומלהלן 

ה י ותצפית על פיצרי בשכונה שבה הוא גרעריכת סיבובים(חיפוש נער מוכר למשטרה שברח ממוסד  

  ) שבה הוא נוהג להיפגש עם חבריו

תשאול אקראי של , בדיקה שלא מתבצעת שם מכירת אלכוהול, כניסה למקומות בילוי של בני נוער 

  נערים הנמצאים בפתח המקום

  ותשאול קצר , אשר מוכרים למשטרה,  ההולכים ברחובבני נוערעצירת  

נקיטת ; תשאול ובקשת מסמכים; נוהג בצורה מסוכנתעצירת נער הרוכב על אופנוע לאחר שנראה  

  העברת מסר הרתעתי ומסר חינוכי לעתיד; צעדים נגדו על כך שנסע ללא ביטוח

, כפי שכבר הוזכר. מניעתי-לעצם הנוכחות בשטח יש אפקט הרתעתיכבר הפקחנים שרואיינו הדגישו ש

שטרתית והפעלת אסטרטגיות גם הספרות המחקרית מצביעה באופן כללי על היעילות של פריסה מ

בצד הצבעה על הסכנות של התייחסות לא הולמת של , לפתרון בעיות במקומות מועדים לפשיעה

לא התאפשר לנו לעמוד על דרכי הפעולה של הפקחנים .  בפרט,ולבני נוער, בכלל, שוטרים לאזרחים

כגון קטטות בין , שטחעד כמה הפקחנים אכן מעורבים בפתרון בעיות העולות ב, למשל(והשלכותיהן 

לא אושר לנו להצטרף למשמרות שכאמור מאחר , )ומה האסטרטגיות שהם מפעילים, בני נוער

  .פקחנות
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  הפקחנות כמקצוע 5.3
במסגרת , תפקיד הפקחן זכה בתקופה האחרונה להגדרה מחודשת, למרות שלא מדובר בתפקיד חדש

) 1(: שני דברים יש לקחת בחשבון בעניין זה). 1998(השינויים שעובר מדור הנוער מאז השנה שעברה 

המעדיפה , המדיניות החדשה של מדור הנוער) 2(; התוספת המשמעותית בתקנים שלה זכה המדור

-על פני השיטה שלפיה החוקר הוא גם פקחן וגם איש מניעה בו, התמקצעות וחלוקת תפקידים ברורה

  :שצוטטה לעילכפי שמתואר בפקודת המטה הארצי , זמנית

  

ידי מדור -אשר הוסמך לעבודת נוער על,  איש משטרה במגזר החקירות- עובד נוער"

  ".פקחנות ומניעת עבריינות נוער, ועוסק בחקירת קטיניםעבריינות נוער ונפגעי עברות 

  

, שיעסקו בחקירת קטינים, בכל תחנת משטרה או מרחב עירוני ימונו עובדי נוער"

  ).דגשה היא שלנוהה" (בפקחנות ובמניעת עבריינות נוער

  

הפקחן יהיה נוכח , החוקר יעסוק בתשאול ובחקירה,  הנמצאת בתהליך יישום,על פי המדיניות החדשה

ואילו עובד המניעה ירכז בידיו את פעילות ההסברה ויקיים , בשטח ויתמקד בחשיפה ברמה התחנתית

,  כן יכול גם לבצע חקירההפקחן עובר הסמכה של עובד נוער ועל, כמובן. קשר שוטף עם מוסדות חינוך

רמת ההפרדה האפשרית תלויה . בין החקירות לפקחנות, עד כמה שאפשר, אך המגמה היא להפריד

לא ניכרת הפרדת תפקידים בין חוקר שכמעט , בתחנות קטנות שבהן רק שני עובדי נוער. בגודל התחנה

 ,ובתווך. א מאד ברורהחלוקת התפקידים הי, בהן יש מחלק נוער, בתחנת הגדולות ביותר. לפקחן

  .על פי הנסיבות המקומיות,  חלוקת התפקידים היא פחות או יותר גמישה,בתחנות הבינוניות

  

.  נכנס לתפקיד קצין פקחנות ארצי1998בסוף שנת , במסגרת מדיניות ההתמקצעות של מדור הנוער

  :  תחומי אחריותשלושה תפקידו כולל 

  הפעלה לפקחנות הנוער הוראה ויישום של נוהל , כתיבה, פיתוח 

  )רוט בהמשךיראה פ(הקמת יחידות נוער חשיפה מחוזיות  

   .הוראה ויישום של נוהל הפעלה ליחידות נוער חשיפה, כתיבה, פיתוח 

  

דווקא האפשרות לטפל ולעקוב אחר , אחד הפקחנים שרואיינו טען שבניגוד לעבודת הבילוש עם בגירים

. היא זו שהופכת את העבודה ביחידת נוער למעניינת, קירההחל מהבילוש בשטח וכלה בח, כל התהליך

רבים מראשי יחידות הנוער שמילאו את השאלונים ציינו כבעיה את העובדה שבתחנה , לעומת זאת

  .דבר המקשה על התמחות והתמקצעות, "כולם עושים הכל"שלהם 

  

יש . קידי בילוש או סיורפועלים כיום בתחנות רבות פקחנים חדשים שעבדו קודם בתפ, ליחידות הנוער

  .להניח שפקחנים אלה יצטרכו לעבור תהליך הסתגלות לעבודה עם בני נוער

  

  משטרתיים המסייעים בידי הפקחנים-גורמים משטרתיים וחוץ 5.4
. וחלקם מחוצה לה, חלקם מתוך המשטרה עצמה, עבודת הפקחנים נתמכת בכמה גורמים נוספים

  . הפקחנות המקומית עבודתתיים המרכזיים המשלימים אתהגורמים המשטריובא תיאור של להלן 
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  יחידות נוער חשיפה 5.4.1
) יחידה מרכזית(ר "ופיקודית לראש הימ, יחידת נוער חשיפה כפופה מקצועית למשרד הנוער המחוזי

אך במחוזות אחרים היא , במחוזות מסוימים היחידה הזו איננה חדשה. הכפוף ישירות למפקד המחוז

בראש כל יחידה כזו עומד .  התוספת האחרונה בתקנים ונמצאת בשלבי התארגנותותבעקבהוקמה 

מטרתה היא לחשוף . הן בכוח אדם והן באמצעים פיזיים, ונראה שמוקצים לה משאבים רבים, קצין

לרוב מדובר בחשיפת עברות העוברות בהרבה את . בעיקר סחר בסמים שקהל היעד שלו הוא בני נוער

, יחידת נוער חשיפה נחשבת ליחידת עלית, עד כמה שיכולנו להתרשם.  המקומיתגבולות שטח התחנה

 קיימת קנאה מסוימת על :ובמקומות אחדים קיים מתח בינה לבין יחידות הנוער התחנתיות

.  על כך שהיא זוכה ליוקרה עקב חשיפת עברות בסדר גודל משמעותיוכן ,המשאבים שהוקצו לה

 ונעשים ניסיונות להגדיר את חלוקת , קיימת מודעות למתח הזהבדרגים הגבוהים של מדור הנוער

  . העבודה בין יחידות החשיפה ליחידות הנוער המקומיות

  

  )יחידות מיוחדות למניעת עבריינות נוער(ן "מתנדבי ימע 5.4.2
ן יש צורך "כדי להתקבל לימע. נוערבני ז קיימת הכשרת מתנדבים מיוחדת למען "במסגרת המשא

והם לא יוצאים , שוטר-ן מבצעים לרוב עבודת פקחנות לצד פקחן"מתנדבי ימע. טחונייר בלעבור תחקי

ההבדל . יש להם סמכות של שוטר לכל דבר,  ביומן"כניסהעל חותמים "אך מרגע שהם , לשטח לבד

בתחנות מסוימות . הם מאבדים את סמכות השוטר, שברגע סיום המשמרת, אובינם לבין השוטר ה

. במשרד הנוער" בני בית"המתנדבים הם כבר ו ,דו במשמרות הפקחנות מאורגן מאשילוב המתנדבים

. ן מסודרות"נמצאות בתהליך של גיוס מתנדבים והקמת יחידות ימע, לעומת זאת, תחנות אחרות

קיימת הטרוגניות בגיל וברקע . ן"מראיונות עם קציני נוער נמצא שקשה לאפיין את מתנדב הימע

המשותף להם הוא , בדרך כלל.  ועוד,פקיד ממשלתי, מורה, י ההתנהגותסטודנט למדע: המקצועי

, רובם מצטרפים לעבודת השטח של הפקחנים, לכן". קצת אקשן"והחיפוש אחר , המוטיבציה לתרום

בתחנות מסוימות גיוס , נראה שבגלל המחסור בכוח אדם. ולא למטלות אפורות יותר במשרד הנוער

 רוף אזרחיםיצ, כן-כמו. ן"יש מהתחנות דיווחו על שימוש במתנדבי ימעכשל. ן הפך לכורח"מתנדבי ימע

  .מתנדבים ליחידות הנוער תואם את היעד של הגברת הקשר שלהן עם הקהילה

  

  ניידת מוסדות חינוך 5.4.3
כאשר תפקידו , ידי משרד הנוער-ולא על, ידי משרד הסיור בתחנה-לבן המופעל על-זהו רכב כחול

. בשאלונים רבים הניידת מצוינת כגורם משמעותי בפקחנות, עם זאת. אבטחההמקורי הוא בתחום ה

-היא מהווה גורם היוצר קשר עם תלמידים ועם צוות בית, עקב נוכחות הניידת בשטח באופן יומיומי

שלדברי השוטרים יכולה לסייע בפתרון בעיות כשהן , "נוכחות משטרתית"היא מפגינה , ובכלל. הספר

  . רק בתחילתן

  

 ןבמסגרת פעילות,  לציין שגם יחידות הסיור והבילוש הרגילות מעורבות לעתים במגעים עם בני נועריש

  . השוטפת
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יוזמות כאלה . משטרתיים-במקומות שונים מפעילה המשטרה אמצעי פקחנות בשיתוף גורמים חוץ

ומית והן כחלק מקידום שותפויות עם הקהילה המק, צומחות הן בגלל מחסור בכוח אדם משטרתי

 לכך הן רכב פיקוח המשותף למשטרה ולרשות שתי דוגמאות. וניסיון לקדם פתרון בעיות משותף

  .הספר-ורכב פיקוח המשותף למשטרה ולבתי, המקומית

  

  רכב פיקוח משותף למשטרה ולרשות המקומית 5.4.4
. קום קיימת יוזמה הקשורה ליישום השיטור הקהילתי במ,צענו מחקר עומקיבאחת התחנות שבהן ב

ברכב ". עירייה"ו" משטרה"ועליו כתוב , אך עם פנסים כחולים, מדובר ברכב שמספקת העירייה

.  עד שתיים בלילההרייםהצ-רהרכב מסתובב בין השעה חמש אח. נוסעים פקח מטעם העירייה ושוטר

עירוני צמחה מתוך משא ומתן בין שני הגופים לגבי הדרך היעילה ביותר -יוזמת הפיקוח המשטרתי

  .לשמור על הסדר הציבורי בעיר, ובכלל, למנוע מעשי ונדליזם של נוער

  

  ספר-רכב פיקוח משותף למשטרה ולבתי 5.4.5
-נציג מהנהלת בית, באחד המרחבים יזם קצין הנוער המרחבי הפעלת ניידת שבה ייסעו פקחן נוער

. נציג ועד ההורים, ובמידת האפשר, )הגוף המממן את היוזמה(נציג מהרשות למלחמה בסמים , הספר

). ראו בהמשך(ספר שיצטרפו לתכנית מניעה מקורית שבנה קצין זה - מספר בתילמעןניידת זו תפעל 

הספר ידאג לאייש -ומנהל בית, ספר ידע מתי הניידת עוברת אצלו-יוכן סידור עבודה שעל פיו כל בית

עדיין מדובר ברעיון . פרהס-לעבור בקרבת ביתהניידת אמורה בהם זמנים באת הניידת בנציג מטעמו 

  .הנמצא בשלבי משא ומתן בין הגורמים

  

  השלכות ודיון 5.5
ידי מדור הנוער כתחום שיש -פעילויות הפקחנות התחנתית והחשיפה המחוזית נתפסות היום על

, לשם כך מושקעת מחשבה בפיתוח תורת פקחנות ובהקצאת משאבים. לארגן ולחזק, להגדיר מחדש

בבניית הכשרת הפקחן יש לכלול מרכיבים שיחזקו את . קומות בעייתייםובהכוונת הפקחנות למ

ויסייעו לו לרכוש מיומנויות תקשורת עם בני נוער , נוערבני רגישות הפקחן לעבודה הייחודית עם 

  .ואסטרטגיות לפתרון בעיות בשטח

  

וקת עבודה יש להגדיר חל. גורמים שונים במשטרה מעורבים כיום בביצוע פעילויות סיור ופקחנות

משטרתיים בפעילות -מעניין לעקוב אחר השתלבות אזרחים וגורמים חוץ, במקביל. הםיוסמכויות בינ

  .ולעמוד על השפעת השתלבות זו על מגעי המשטרה עם בני נוער, הפקחנות

  

  הסברה . 6
  

  ההסברה כמניעה 6.1
המועברים בעיקר , שיחות קבוצתיות וכדומה, פעילות הסברה מתבצעת באמצעות הרצאות מובנות

 נוער כפעילות שגרתית וסטנדרטית ם העובדים עם בניידי שוטרי-פעילות זו נתפסת על. במסגרות חינוך

הם לרוב מתכוונים , "מניעה"במהלך המחקר גילינו שכאשר עובדי נוער מדברים על . בתחום המניעה
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ת בעבודת המשטרה עם ר העוסק"כך מוגדר התפקיד של מניעת עבריינות נוער בפקודת מטא. להסברה

  :קטינים

המכוונות ,  איתור קטינים בסיכון ועריכת פעולות הסברה- מניעת עבריינות נוער"

כולל קשר ; במטרה לצמצם או למנוע עברות של קטינים, לקטינים יחידים ולקבוצות נוער

  ."עם שירותי רווחה ומוסדות חינוך וטיפול בנעדרים קטינים

  

ן נתונים על פעילויות ההסברה כפי ללה. בכל התחנות, בהיקף זה או אחר, פעילויות הסברה מתבצעות

   .שהם עולים מהשאלונים

  

  אוכלוסיית היעד של הפעילויות  6.1.1

תיכון ספר -ביתבעיקר בחטיבת ביניים וב, ספר-רוב פעילויות ההסברה מופנות לתלמידי בית 

  .)ספר תיכוניים-י מהתחנות דיווחו על קיום פעילויות הסברה בבת-90%למעלה מ(

ובדרך כלל מתרכזת בכיתות הגבוהות , אך היא מועטה יותר, ספר יסודיים-קיימת פעילות גם בבתי 

  .)'ו-'ה(

,  סוג האוכלוסייהכגון, הספר בהם מתקיימות הפעילויות- בתימאפיינים שלאין בידינו מידע לגבי  

יא שהפעילויות מתקיימות ההתרשמות העולה מהשאלונים ומהראיונות ה. ומהרמת הלימודים וכד

או שהן נערכות בכל מקום בו יש , )בעיקר בתחנות הגדולות(הספר באזור -באופן שגרתי בכל בתי

  .בקשה מצד ההנהלה

 30%-ל 7%בין (תחנות מעטות דיווחו על קיום פעילויות הסברה במסגרות החינוך הבלתי פורמלי  

סים מועברות "במתנ; )ך הבלתי פורמלימהתחנות דיווחו על פעילות במסגרות השונות של החינו

  .המטפלות בבני נוער מנותקים יותר פעילויות הסברה מאשר בתנועות נוער וביחידות לקידום נוער

מהתחנות דיווחו על  20%-10%(צוותי חינוך וצוותי רווחה ,  הוריםואקהל יעד נוסף להסברה ה 

  .)קיום פעילויות הסברה לאוכלוסיות אלה

  

  ילותמסגרת הפע 6.1.2
 תחצימקרוב ל. הרצאותה של סדרמתן כשליש מהתחנות ציינו שמתכונת העברת ההרצאות היא 

עשירית . באופן לא קבוע, דיווחו שההרצאות ניתנות על פי בקשת הגורמים המזמינים) 44%(התחנות 

כפעילות שגרה , בדרך כלל פעם בשנה, מהתחנות דיווחו על כך שבכל מסגרת מועברת הרצאה בודדת

  ).שאר התחנות לא התקבל דיווח בנושא זהמ(

  

-הרצאה חד, האחת: ספר עולה שהם משתמשים בהסברה בשלוש צורות-משיחות עם מנהלי בתי

במסגרת ,  למשל,ספר-כחלק מפעילות שגרתית בבית, היהשני). במסגרת שעת חינוך, למשל(פעמית 

ומטרתה לפתח , ייעוצי-יכולוגיידי השירות הפס- תכנית לימודית שפותחה על,"כישורי חיים"תכנית 

הדרך השלישית בה . משולבות הרצאות של שוטרים בנושאים שונים, כישורי התמודדות חברתיים

ספר בו הייתה מכת -בבית,  למשל,הספר-משתמשים בהרצאות היא כשקורים אירועים חריגים בבית

סתבכות בעברות שעסקה בעיקר במשמעות של ה(גניבות הוזמן מפקד תחנת המשטרה לתת הרצאה 

  ).לעתידו של נער
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   פעילויות ההסברה  העברת6.1.3
, ארגון, עובד זה אחראי לתכנון. כעובד מניעהעובד נוער המוגדר  כיום קיים בתחנות ספורות בלבד

לצורך כך הוא מקיים קשר שוטף עם . אום והעברה של פעילויות ההסברה באזור התחנה שלוית

יש לציין שעובד המניעה הוא חוקר נוער לכל דבר והוא . ותפורמלי ובלתי ותמסגרות חינוך פורמלי

בכמה תחנות עובד המניעה מרכז גם את הטיפול . איננו מנותק מהעיסוקים האחרים של משרד הנוער

  . בתיקי קרבנות

  

ידי אנשים שונים - ונושא ההסברה מטופל על,ברוב התחנות אין ליחידת הנוער עובד מניעה, עם זאת

או חוקרי הנוער של /ידי קצין הנוער ו-ישנן תחנות בהן פעילויות ההסברה מועברות על. ונותובצורות ש

ידי קצין הנוער -נעשית על, הספר באזור התחנה-ההסברה בבתי, במקרים אחרים. על פי סבבהתחנה 

איש , ז"מתנדב משא,  מפקד תחנהכגון, גם בעלי תפקידים אחרים במשטרה. המרחבי או המחוזי

הפתרונות ,  למעשה. יכולים להיות שותפים לפעילות ההסברה של משרד הנוער,הקהילתיהשיטור 

יש , אם כי לא תמיד, פעמים רבות. משתנים ממקום למקום על פי המשאבים המקומיים בכוח אדם

קצינת נוער מחוזית תרצה ,  למשל.קשר בין הדרגה והתפקיד לבין המסגרת בה מעבירים את ההסברה

תכן שהיא גם תשתתף בפאנל יי; חוזיים של עובדים סוציאליים או של יועצים חינוכייםבפני פורומים מ

, עם זאת. ספר-אך לרוב היא לא תיכנס להרצות בכיתות בית, ד באזורהוספר גדול מא-חגיגי בבית

הספר - המקדיש זמן לפעילויות ההסברה בבתי,פגשנו במפקד תחנה בעל כישורים בתחום החינוך

  ).זוהי תחנה קטנה(רצון להרצות בכיתות באזורו ונכנס ב

  

  היקף הפעילות 6.1.4
הוא בין שלוש , כפי שדווח בשאלונים, טווח השעות המוקדשות לפעילויות ההסברה בתחנות השונות

שכשליש מממלאי השאלונים לא דיווחו על היקף ,  עם זאת,יש לציין. שעות לעשרים שעות בחודש

וגלים לספק את הנתון משום שאינם יודעים לדווח על כמות חלקם ציינו שהם אינם מס. הפעילות

  . השעות שגורמים משטרתיים שאינם שייכים ליחידת הנוער מקדישים לנושא

   

  הפעילות תוכן 6.1.5
לעתים . שבעקבותיהן יש בדרך כלל שאלות ודיון, המרכיב המרכזי של פעילויות ההסברה הוא הרצאות

הצגת חומרים ,  כגון שקפים,ם נעשה שימוש באמצעי המחשהלעתי. מדובר בפאנל של מספר אנשים

וגם זה , במספר תחנות צוין שלעתים בעקבות הרצאה יש ביקור של תלמידים בתחנה. או סרט) סמים(

בדרך (בתחנות בהן פעילויות ההסברה הן חלק מפרויקט נרחב יותר . נתפס כחלק מפעילות ההסברה

 הכרוכים בעלות גבוהה ,כגון הצגה, מוש באמצעים נוספים יש בדרך כלל שי,")ספר בטוח-בית"כלל 

  . יותר

  

  התכנים של פעילויות ההסברה

עבריינות , אלימות נוער :ארבעת התחומים השכיחים ביותר אליהם מתייחסות פעילויות ההסברה הם

 -80% ו87%, 88%, 94% (הספר-אלימות בביתו, סמים, נוער והשפעתה על עתידו של הקטין

עברות : נושאים שכיחים נוספים הם. )בהתאמה, יווחו על קיום פעילויות בנושאים אלהמהתחנות ד
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נושאים . )58%(וכן עברות מין ואלימות במשפחה , )63%(ונדליזם , )67%( בריונות, )75%( רכוש

  .)21%(ותאונות דרכים , )27%( עישון,  )46%(אלכוהול : שכיחים פחות הם

  

 והן בהעדפות ,הספר-הנהלת בית,  למשל, המזמין את הפעילותהבחירה בתכנים תלויה הן בגורם

  .המקצועיות והאישיות של איש המשטרה שמעביר את הפעילות

  

  מהו מסר מניעתי וכיצד הוא מועבר 6.2
הרצאה בה צפינו , כדוגמה, כדי לענות על שאלות אלה נתבסס על המרכיב האיכותי של המחקר ונביא

ספר הממוקם בשכונה שהתחנה -בבית' עברה בפני שתי כיתות יההרצאה הו. במסגרת עבודת השדה

: בהקשר זה יש לציין שכאשר במהלך ההרצאה המרצה אמרה. המקומית מגדירה כשכונה בעייתית

אבא של כל אחד , כן: "אחד התלמידים אמר בציניות..." אם מישהו מכם ראה פעם נרקומן לשעבר"

  ". מאיתנו פה

  

 עם ,הרצאה הצליחה לרתק אליה את הקבוצה למשך שתי שעות לימודרה את היעובדת המניעה שהעב

הדבר ניכר בשקט וברמת הקשב .  בסיפורים על הטיפול המשטרתי בסמים,הפסקה קצרה באמצע

התצפיתנית התיישבה בכוונה (התלמידים כמעט לא הפריעו וגם לא הפסיקו אותה : ששררו במקום

המפגש עסק בקובץ סיפורי , על פניו). ן התלמידיםבשורה האחרונה על מנת לבחון את הרחשים בי

ללא פרטים , הובאו קרוב לעשרה מקרים אמיתיים(ידי יחידות נוער בארץ -מקרה מעניינים שטופלו על

  ).  כמובן,מזהים

  

מורה על מארג של מסרים שהמרצה בחרה , בחינה מעמיקה יותר של הסדר בו נשזרו הסיפורים זה בזה

ראשוני -למסר המניעתי. ם אלה נוסחו מפורשות בתוך הנרטיב שהיא יצרהימסר. להעביר לקהל שלה

התלוו שני , דרכי העברתם והבהרת הסכנות הטמונות בשימוש בסם, של מתן מידע על סוגי הסמים

. מסרים נוספים שמטרתם הייתה לשנות את הדפוס הקיים בין בני נוער של שמירת קשר השתיקה

 שנפלו בני נוערולא בתיוג , נת בלכידת האנשים הסוחרים בסםיהמסר הראשון היה שהמשטרה מעוני

דרדרותו יכיצד יוכלו המבוגרים למנוע ה: דוהמסר השני היה שלשתיקה יש מחיר גבוה מא. לשימוש בו

ובכך מונעים את האפשרות ,  מספרים לאיש מה קורה לואינםאם החברים שלו , של נער זה או אחר

  ?להגיש לו עזרה

  

. יום אחד הובא לידיעת יחידת הנוער שנערה מסוימת נעדרת מביתה: ובא הסיפור הבאכדוגמה לכך ה

על מנת ,  תלמידי הכיתה של הנערה הנעדרתשוחחה עםעובדת המניעה של היחידה , בעקבות זאת

במהלך השיחה אך , אף תלמיד אחרי השיחה לא ניגש אליה. אודותיהעל לראות אם מישהו יודע משהו 

, היא שאלה את המורה אם הן חברות של הנערה". התפתלו על הכיסא"ש נערות שלושהיא הרגישה 

ד מפחדות לספר וכי היה לה ברור שהן יודעות משהו אך מא, היא זימנה אותן לשיחה. והסתבר שכן

 הסתבר שמזה כמה זמן הנערה עוברת דברים ,בעקבות השכנוע שלה שיספרו לה מה שהן יודעות. אותו

 ועל כן החלה לשהות יותר ויותר מחוץ ,)ידי החבר החדש של אימה-מינית עלהטרדה (קשים בביתה 

, והחלה לבלות איתם בדירה נטושה בה עישנו סמים, של השכונה" חבורת הזבל"עד שהתחברה ל, לבית

דרדרות יהה שלה מהבית ות האיטיההתרחקות. פשוט עברה לגור שם ללא ידיעת בני משפחתהו
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למצוקה שלה ולחוסר היכולת להתמודד עם המצב ולספר לאימה מה ,  למעשה,ות קשורהיולסמים 

, לדברי המרצה. אך הושבעו על ידה לא לספר לאף אחד, שלוש החברות ידעו כל זאת. החבר שלה עושה

לטובת החברה , מבלי יכולת לעשות שום דבר עם האינפורמציה" תקועות עם הסוד"החברות היו 

, מצאה את הנערה, המשטרה הגיעה לבית הנטוש, מה שידעוברגע שהן שיתפו את השוטרת ב. שלהן

  .וכך התאפשר לטפל בבעיה המשפחתית ולעזור לנערה להשתקם מהטראומה שעברה

  

תכן יי, למרות שהושבעו לא לספר, לו החברות היו מספרות קודם, כימאחורי סיפור זה עמד המסר 

  . דרדרותהילת עזרה בטרם הוהנערה הייתה מקב, חלק מהשתלשלות העניינים הייתה נמנעתש

  

: שבו הוגדרה מטרת ההסברה באופן הבא, אחד השאלוניםמתשובה ב ציטוטבהקשר זה נביא 

שיכירו ...  בעת מצוקה ושהם יכולים לפנות אלי,  אם יעברו על החוקידעו מה צפוי להםשהילדים "

שלכאורה הן , תי מטרותפעילויות ההסברה יכולות לכוון עצמן לש, כלומר". הנוער אותי ואת חוליית

ועל כן , דרדרותיצריכת סם היא דבר מזיק המביא לה ( הרתעהבאמצעותמניעה , מצד אחד: סותרות

אל תחששו מלפנות אלינו ולספר לנו מה  (מניעה דרך חשיפה, מצד שני. )היא תשפיע לרעה על עתידך

  .)משום שאתם לא היעד שלנו, כם או על חברים שלכםעל עצמ, ים יודעםשאת

  

 כאחת ,ידי יחידות הנוער-הספר והן על-ידי בתי- הן על,נושא קשר השתיקה בין בני נוער נתפס היום

שיתוף פעולה בין לוהוא אחד המניעים לחיפוש דרכים , הבעיות המרכזיות בחשיפת מוקדים לטיפול

ך אנשי חינו,  מפי שוטרים,במהלך עבודת השדה עלתה שוב ושוב. מוסדות החינוך לבין המשטרה

לבין דיווח על מצב שאיננו כשורה מתוך דאגה כנה ,  הדילמה החברתית הקיימת בין הלשנה,ותלמידים

-בית"אלא גם מודל , עם עניין זה מנסה להתמודד לא רק מערכת ההסברה של יחידות הנוער. לזולת

  ).7.6- ו7.5להלן סעיפים ראה " (חלון למשטרה"ופרויקט " ספר בטוח

  

  ההסברה כמקצוע 6.3
  ארגון פעילות ההסברה 6.3.1

, השינויים האחרונים במדור הנוערו ,בעקבות תוספת התקנים ליחידות הנוער, כפי שכבר הוזכר

עם (אם כי בחודשים הראשונים לתפקידה היא פעלה כקצינת הדרכה . נתמנתה קצינת מניעה ארצית

 אך בהמשך היא תעסוק ,)התוספת בתקנים היה צורך לרכז שלוש הסמכות של עובדי נוער בזו אחר זו

בכל התחנות ) ספר-בעיקר הסברה וקשר עם בתי(מיסוד והרחבה של פעילויות המניעה , ארגון, בריכוז

  .בארץ

  

 פעילות ההסברה מאורגנת בצורה טובה ואינה מהווה ,נראה שבתחנות שבהן יש עובד מניעה מקצועי

ן במיוחד שלקח על עצמו את כך גם במקומות שבהם יש אדם מיומ. מעמסה על החוקרים האחרים

לצד זה נראה שבמקומות שבהם ). כדוגמת מפקד התחנה שהזכרנו למעלה(ריכוז פעילויות ההסברה 

לא , זאת. ידי עובדי הנוער-הוא יכול להיתפס כנטל על, העיסוק בהסברה איננו מאורגן וממוסד מספיק

הורים או , ול קבוצת תלמידיםאלא גם בגלל הקושי לעמוד מ, רק בגלל עומס הטיפול בתיקי חקירה

מהשטח עולה שלא כל עובד נוער יכול לעשות זאת ושהדבר דורש . מורים ולהעביר הרצאה כראוי
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בעיקר . יש צורך לקבל הכשרה בתחום, "טבעי"ושאם הללו לא נמצאות באופן , מיומנויות מיוחדות

  .עלתה בעיית המחסור בהכשרה דידקטית

  

  הכשרה 6.3.2
שהאנשים , ציני הנוער וראשי חוליות הנוער שמילאו את השאלונים מצייניםרק מעטים מכלל ק

הכשרה גם  , מעבר להכשרתם כעובדי נוער,המעבירים את פעילויות ההסברה ביחידותיהם קיבלו

במסגרת קורס , למשל(חלקם קיבלו הכשרה בהדרכה . ,ספציפית לצורך העברת פעילויות הסברה

, כלומר(שרה ספציפית בנושא סמים ובנושא אלימות במשפחה בעוד שאחרים קיבלו הכ, )קצינים

  ). הכשרות של תוכן

  

 הנוטים לקחת לידיהם את העיסוק בהסברה ,נראה שהן עובדי המניעה והן בעלי התפקידים האחרים

ושאת ניסיונם בתחום רכשו תוך כדי , לכך" טבעית" הם לרוב בעלי מיומנות ,באופן בלתי רשמי

בפעילות , למשל. או הבלתי פורמלי/יים ניסיון קודם בתחום החינוך הפורמלי ולעתים ק. העיסוק בו

 התחושה הייתה של ,ידי עובדת מניעה מנוסה- ושהועברה על,ההסברה בנושא סמים שתוארה למעלה

  . הרצאה בנויה היטב ושל יכולת גבוהה למקד את תשומת ליבם של בני הנוער לתכנים המועברים

  

רות י נעשה ניסיון בשותפות עם הש,)שיתואר בהמשך" (ספר בטוח-בית"במסגרת הפעלת מודל 

שוטרים שתענה על הצורך ברכישת מיומנות ל הליצור הכשר, )י"שפ(ייעוצי במשרד החינוך -הפסיכולוגי

 בעלת היוזמה לכך הייתה קצינת השיטור הקהילתי שהייתה אחראית ליישום המודל .בתחום ההסברה

בעקבות .  במלאכת הארגון קצינת המניעה הארצית של מדור הנוערוחברה אליה, ברמה הארצית

בהנחיה מקצועית של ראשי , ט"תשנ יוזמה זו הועברה הכשרה בת יומיים בתחילת שנת הלימודים

). 'מניעת קרבנות וכו, מניעת סמים ואלכוהול, מניעת אלימות(י "היחידות לתכניות מניעה בשפ

מרכזים לשיטור (קים " מפקדי מש15-עובדי וקציני נוער וכ 40-כ: ההכשרה נועדה בעיקר לשוטרים

על מנת להתוודע לעבודת , ספר-ביום השני הצטרפו להכשרה גם יועצות ומנהלות בתי). קהילתי

ההכשרה עסקה בתכנים של מניעה ולא בפיתוח יכולות הרצאה או , עם זאת. המשטרה בתחום המניעה

  . הוראה

  

נכללו מערכי שיעור להסברה , ר כלים לביצוע פעילויות הסברהכחלק מהניסיון לתת לעובדי הנוע

 .המחולקת לכל חניך בהסמכת עובדי נוער, "השתלמות הסמכת עובדי וקציני נוער"במסגרת ערכת 

התקצירים והמאמרים בערכה עוסקים בנושאים שונים שיכולים להיות לעזר בשעת הכנת פעילות 

, נוערבני עבודת המשטרה עם , גיל האחריות הפלילית, הגורמים לעבריינות נוער: לדוגמה. הסברה

החלק . בעיות פסיכולוגיות של גיל ההתבגרות, ההורים והקטין עובר החוק, ילדים מוכים, נזקקות

שני מערכי שיעור (מניעת אלימות ) 1 (:כולל מערכי שיעור בארבעה נושאים נבחרים, המיועד להסברה

הצהרת זכויות + מערך שיעור (ברות נגד ילדים במשפחה הטיפול המשטרתי בע) 2(; ) שקפים8+ 

ההיבטים החוקיים ) 4(; )מערך שיעור(הטיפול המשטרתי בילדים המעורבים בעברות מין ) 3(; )הילד

+  שקפים 3+ שני מערכי שיעור (והפליליים בהתייחסות לבני נוער המעורבים בעברות סמים  

  .)נספחים
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ראינו אותה בכל משרדי הנוער בהם , ובמהלך עבודת השדה, ר בארץערכה זו חולקה לכל יחידות הנוע

 נוער ציינו שמערכי שיעור אלה מרוחקים קצת מהמציאות מבחינת עובדימספר , עם זאת. ביקרנו

על האיורים בשקפים נאמר שהם נאיביים ושבני נוער חשופים היום למעשי אלימות , למשל(התכנים 

, נראה שלפחות ברובד של קצינים או עובדי נוער ותיקים). הםקשים הרבה יותר מאלה המתוארים ב

  .רכה הֵעבסיועה שלולא , הנטייה היא להרצות על פי מבנה ותכנים משלהם

  

  מידת ההשפעה של פעילות ההסברה  6.4
 מרכיבים וואל,  היבטיםהבאל, באיזו מידה המסרים המועברים משפיעים על הציבור הנחשף אליהם

  ? הם בעלי השפעהשל פעולות ההסברה 

  

. ספקת מידע אלמנטרי הקשור לחייהם של בני נוערההוא  המרכיב הראשוני של פעילויות ההסברה

אנשי משטרה העוסקים בהסברה הביעו בראיונות תמיהה ודאגה לגבי הבורות הקיימת בציבור 

עידים על הורים שאינם יודעים שסממנים מסוימים אצל הבן או הבת מ: לדוגמה(בעניינים מסוימים 

 יודעים ינםבני נוער שא;  יודעים מהו גיל האחריות הפליליתינםעובדי הוראה שא; שימוש בסמים

ההסברה מהווה כלי ליצירת , במובן זה). שפעילות מסוימת נחשבת עברה פלילית או שותפות בעברה

י שצוין כפ, אמנם. מודעות ולהעברת מידע חיוני לבני הנוער עצמם ולמבוגרים הבאים איתם במגע

מחקרים לא הראו שלהעברת מידע המשולבת עם הפחדה ושכנוע מוסרי יש השפעה עצמאית , 3בפרק 

, המסר ההרתעתי, תכן שהשילוב של המידעיי, עם זאת.  עבריינות או שימוש בסמיםצמצום מעשיעל 

לפחות אצל אותם בני נוער , עשוי לתרום למניעה, והעידוד לשתף את המשטרה בחששות ובמידע

חוסר ידיעה של ההשלכות האפשריות של , שעשויים להיגרר למעשי עבריינות עקב חוסר ידיעת החוק

  . וחשש לפנות בבקשה לעזרה, עברה על החוק

  

עלו תגובות שונות בקשר להשפעת , מראיונות קבוצתיים עם בני נוער שנחשפו להרצאות של שוטרים

מספר , למשל, כך. פחדים לפנות למשטרהחלקם דיברו על כך שכעת הם פחות מ. הפעילות עליהם

" חלון למשטרה"זה היה במסגרת פרויקט (נערות סיפרו שאחרי ההרצאה ניגשו לשיחה עם השוטרת 

כני ההרצאה שהשאירו ואחרים חזרו על ת). שיש בו גם מרכיב של פעילות הסברה, שיתואר בהמשך

ידה שנשמעה מבני הנוער הייתה הביקורת היח.  האפקט של השימוש בסמים, למשל,כמו, בהם רושם

חטיבת ב מדואלה היו בני נוער של(שחבל שמתחילים להציג בפניהם את המסרים האלה עכשיו 

גם חלק מעובדי הנוער ציינו . הספר היסודי-כבר בבית,  להתחיל עם זה קודם היהשצריךו ,)ביניים

 על פיתוח תכנית מובנית באחת התחנות דווח. שרצוי להתחיל בפעילויות הסברה בשלב מוקדם יותר

 ומתקדמת בנושאים ,הספר היסודיים-של פעילויות הסברה שמתחילה כבר בכיתות הנמוכות של בתי

  .עם העלייה בכיתות

  

השאלות הורו על כך . הופנו שאלות לקציני הנוער שהעבירו אותן, פעילויות הסברה להוריםעל בתצפית 

החשיפה למידע מעוררת את החשיבה ובכך , כלומר. תחה את העניין לדעת עוד בנושאישהפעילות פ

ינים ימעונמי שהאדם המעביר את הפעילות משאיר את פרטיו ל,  בנוסף,אם. מעוררת שאלות חדשות

  .זה פותח ערוץ תקשורת נוסף בין האזרחים למשטרה, ומעביר את המסר כי ניתן לפנות אליו, בכך
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הספר שלה -כשבבית. ית יכולה להיות השפעהפעמ-אחת המנהלות שרואיינו ציינה שגם להרצאה חד

שעסקה בעיקר במשמעות של (הייתה מכת גניבות הוזמן מפקד תחנת המשטרה לתת הרצאה 

  .ההרצאה עשתה רושם רב והגניבות פסקו, לדברי המנהלת). הסתבכות בעברות לעתידו של נער

  

  השלכות ודיון 6.5
הפעילות המזוהה ואכן .  מניעת עבריינות נוערפעילויות הסברה הן עדיין אופן פעולה מרכזי בתחום

נפוצה ומופעלת בהיקף ש פעילות, היא פעילות ההסברה לבני נוער, "מניעה"ביותר במשטרה עם המושג 

לאחרונה נעשה ניסיון למסד ולמקצע את פעילות , עם זאת. זה או אחר בכל התחנות מזה שנים רבות

  . ההסברה

  
, הכוללות בעיקר העברת מידע והרתעה, לכך שפעילויות הסברהבספרות המחקרית לא נמצאה הוכחה 

פעילויות אלה יעילות יותר כשהן משולבות .  נוער כשהן עומדות בפני עצמן בניתורמות לצמצום פשיעת

חיזוק השתלבותה של הפעילות . בתכנית חינוכית כוללת לחיזוק מיומנויות התמודדות חברתית

עשוי , הן לתלמידים והן לבני נוער במסגרות לא פורמליותהמופנות , המשטרתית בתכניות כאלה

, בתחום זה פועלים גורמים נוספים מחוץ למשטרה. להגביר את האפקטיביות של פעילויות ההסברה

יש לבדוק עד כמה התכנים ודרכי הפעולה . רות הפסיכולוגי הייעוצי והרשות למלחמה בסמיםיכגון הש

נראה שהמגמה במשטרה כיום היא . כניות אחרות בתחום זהשל המשטרה משתלבים עם פעילויות ות

חלון ", "ספר בטוח-בית" במסגרת מודל ,לשלב פעילויות הסברה כחלק מתכנית כוללנית יותר

של , גם אם לא מעוגן במודל מסוים, או כחלק מקשר רציף יותר, )רוט בהמשךיראו פ" (למשטרה

אלא גם , ק כאמצעי להעברת מידע ולהרתעהפעילויות אלה נתפסות לא ר. הספר-המשטרה עם בית

  .  ועידודם לפנות למשטרה לשם קבלת עזרה,כאמצעי לפיתוח קשר עם בני נוער וצוותים חינוכיים
  

אחת הבעיות העולות מן השטח היא חוסר ההכשרה המסודרת לשוטרים לצורך העברת פעילויות 

יש צורך ברכישת כלים , לאקטיביותלעורר בו עניין ולהביא אותו , כדי לעמוד בפני קהל. הסברה

בפיתוח תכניות הכשרה ניתן להשתמש גם בכישוריהם ובניסיונם העשיר של האנשים . מסוימים

  . הידועים כמסבירים מוצלחים

  

מודלים המבוססים על גישות המדגישות שותפות עם . 7
  הקהילה

  

מגוון של קשרים יש טרה למש, )1998, חביב ואחרים (כפי שתואר בהרחבה בשלב הראשון של המחקר

הדבר מתבטא בקשרים שוטפים בין אנשי המשטרה לבין אנשי שירותים . עם גורמים שונים בקהילה

. וגם בהשתתפות בפורומים קהילתיים הדנים בענייני בני נוער, בקהילה לטיפול בבעיות פרטניות

 מניעת עבריינות בשנים האחרונות ניכרת במשטרה מגמה להרחיב את השותפויות עם הקהילה לשם

  .  נוערשל בני 

  

ידי -ושנתפסות על,  נתאר בקצרה יוזמות שאליהן נחשפנו במהלך הראיונות וסקר התחנותלהלן

, יוזמות שצמחו ברמה המקומית: מדובר ביוזמות משני סוגים בעיקר. מפעיליהן כבעלות אופי מניעתי
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חלקן אף . במקומות ספורים בלבד אך יושמו עד היום במקום אחד או ,ויוזמות שצמחו ברמת המטה

 הן ,זאת". ספר בטוח-בית"מודל , בהמשך נרחיב את הדיון על מודל אחד. נמצאות בשלבים ראשוניים

והן ; משום שמודל זה כולל בתוכו מספר רב של מרכיבים המדגימים את גישת השותפות עם הקהילה

  .  נרחב יותרמשום שהוא נתפס במשטרה כמודל מרכזי שיש כוונה להפיצו באופן

    

  ספר לבין תחנת המשטרה המקומית-מודל מרחבי ליצירת קשר בין בתי 7.1
ספר ועתה הוא מנסה להביא ליישומו בתחנות השונות של -קצין נוער מרחבי פיתח מודל עבודה עם בתי

ספר -הכוונה היא שקצין הנוער התחנתי ייקח על עצמו לקיים קשר שיגרתי עם אותם בתי. המרחב

  :המודל כולל את האלמנטים הבאים.  שירצו להצטרף למודלבאזורו

" הספר-חוברת רישום ומעקב אחר אירועים בבית"ידי מילוי -תיעוד של אירועים בלתי רצויים על 

חוברת זו אמורה לחייב את שני הצדדים לבדוק ; ידי קצין הנוער התחנתי-ידי מנהל המוסד ועל-על

  ;למנוע הישנות מקרים דומיםמה עשה הצד השני על מנת לטפל במקרה ו

  ;)5פרק ברוט י פורא(הספר -הפעלת ניידת משותפת לפקחנות התחנתית ולבתי 

הספר -מבית(הפצת דף קשר אישי שיאפשר תקשורת מהירה בין כל הגורמים הקשורים למודל  

  .)ומהמשטרה

  

  )נוער פועל למען איכות החיים בשכונה(א " מודל נפל7.2
. ור קהילתי ועד כה יושם רק בשכונה אחת לאורך שנת לימודים אחתמודל זה פותח ביחידה לשיט

המרחב שבו רוכזו , עם זאת. א שם במרכז את השכונה"מודל נפל, "ספר בטוח-בית"להבדיל ממודל 

נהל י המבאמצעות, השנה נעשה ניסיון ליישמו גם בשכונה אחרת. הספר-הנוער היה ביתבני פעילויות 

זהו מודל שפותח על , "ספר בטוח-בית"בדומה ל. ד לא יצא אל הפועלאך נראה שהדבר עו, הקהילתי

אך נראה שהדבר , לא העמקנו חקר מה מנע את הפצת המודל. מנת להפיצו במקומות אחרים בארץ

  .קשור למחסור בכוח אדם ולעומס העבודה ביחידה

  

  מגמת לימודי קרימינולוגיה ומדעי המשטרה 7.3
מגמה ללימודי קרימינולוגיה ומדעי שותפה בהפעלת הילתי מזה מספר שנים היחידה לשיטור ק

 ט"תשנבשנת הלימודים ).  יחידות במדעי החברה5במסגרת ( יחידות לימוד 2המשטרה לבגרות של 

, ידי קצינה מהיחידה לשיטור קהילתי-תכנית זו מובלת על. ספר בארץ- בשבעה בתיהופעלההיא 

 מגדיר את 1997פרסום של היחידה ממאי . אזרחישממשיכה בכך היום במסגרת אגף קהילה ומשמר 

ופיתוח , הקניית ידע לתלמיד בתחום של הקרימינולוגיה ומדעי המשטרה: "מטרת המגמה באופן הבא

, תכנית המגמה כוללת עשרה נושאים". מודעות ומחויבות למרכיבי הדמוקרטיה בישראל ולעקרונותיה

והתלמידים , יעים באנשי משטרה להעברת התכניםמורי המגמה מסתי. נוערבני בהם נושא עבריינות 

, מרחב ותחנת משטרה, מחוז, הספר הארצי לשוטרים-בית(משתתפים בסיורים ביחידות משטרה 

  . ז"התלמידים  מתגייסים למשא א"בכיתה י, בנוסף). סוהר-ובית, ב"בסיס מג

  

י המשטרה תורמים לימודי קרימינולוגיה ומדע, לדברי קצינת השיטור הקהילתי האחראית למגמה

בכיתות מסוימות התלמידים מקבלים כמטלה . הספר בהם הם מתקיימים-לקידום המניעה בבתי
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, אחד המורים נוהג לבקש מתלמידיו לבחור זירה, למשל. לחשוב על רעיונות למניעה) עבודה או מבחן(

 הגורמים מהם, ים בזירה הזו שמובילים לפשיעהשתנמהם המ: ולנתח אותה, הספר-בעיר או בבית

כמו מקרה (הוא עורך איתם משפט מבוים על נושא אקטואלי , בנוסף. 'וכו, שמונעים בה את הפשיעה

המסרים מועברים שבמידה , לדעת הקצינה. הספר מוזמן לצפות בזה-וכל בית) של נער שהרג את אביו

יעתית זה מגביר את הפעילות המנ, בנוסף לאלה הלומדים במגמה, הספר-לתלמידים אחרים בבית

ספר -בית"מעניין לציין שמדובר באותה קצינה שהייתה אחראית על יישום מודל . בקרב בני נוער

- בית השייכת לינייםביבת ההמודל יושם לראשונה בחט, למעשה. 1998  שנת  ביחידה עד סוף"בטוח

טור משום שכבר היו קיימים קשרים בין היחידה לשי, בין היתר, תיכון שבו פועלת מגמה זוהספר ה

  .קהילתי לבין המוסד

  

   יוזמות לשיתוף בני נוער במניעה7.4
בדרך כלל מדובר . במספר תחנות נעשה ניסיון להפוך את בני הנוער לשותפים פעילים בתכניות מניעה

כך עוסקת -ואחר, מקבלת הכשרה בסיוע המשטרה, הספר-ידי בית-בקבוצת תלמידים שנבחרת על

שמירת רכוש , שמירת הסדר בהפסקות, העברת הרצאות בכיתות כגון, הספר-בפעילויות שונות בבית

  .נאמני רכוש, טחוןינוער למען בטיחות ובבני קבוצת ,  עמיתי סמים, וכן ,וכדומה

  

  "ספר בטוח-בית" מודל 7.5
על בסיס עקרונות השיטור ,  פותח ביחידה לשיטור קהילתי לפני כשלוש שנים"ספר בטוח-בית"מודל 

,  למשל,ראו(ל "ספרית מחו- של מודלים להתערבות ביתומרכיביםקרונות הקהילתי ועל בסיס ע

Morrison et al., 1997 .(הייתה אחראית ליישומו ברמה הארצית קצינה 1998עד סוף שנת , כאמור 

קצין מניעה וקרבנות מאגף קהילה ומשמר אחראי , 1999ומאז ינואר , מהיחידה לשיטור קהילתי

לקראת תום תקופת ). ל"ז ויצירת האגף הנ"איחוד היחידה עם המשאזאת בעקבות  ()ם"אק (אזרחי

 חטיבות 150-ידי השר לביטחון פנים ושר החינוך על יישום המודל ב-הוחלט על, 1999ביולי , המחקר

הדוח הנוכחי מתייחס לתקופה . ם ומפקדי המרכזים לשיטור קהילתי"באחריות אק, ביניים בארץ

  . 1999פרק מופיע תיאור קצר של ההתפתחויות שחלו מאז יולי בסיום ה. שלפני ההפעלה הנרחבת

  

מודל מניעתי המשלב את עבודת המשטרה עם עבודת מערכת החינוך הוא " ספר בטוח-בית"מודל 

המהווה , 1998על המודל ניתן לקרוא בפרסום שהיחידה הוציאה ביולי . וגורמים קהילתיים נוספים

-  בעקבות הניסיון המצטבר של יישום המודל בכמה בתי,)1997ממאי (הרחבה ועדכון של פרסום קודם 

מטרת המודל . התכנים שלו ודרכי היישום, מטרתו, הפרסום מפרט את עקרונות המודל. ספר בארץ

ספרי -ידי יצירת אקלים בית-על, הספר-טחונו האישי של התלמיד וצוות ביתיהגברת ב: "מנוסחת כך

  ".  בטוחהספר למקום-דוחה עבריינות והפיכת בית

  

טחון התלמיד לטובת שינוי ישואף לגייס את כל הגורמים המשפיעים על ב" ספר בטוח-בית"מודל 

הן באמצעות תהליכים , זאת. וירה של שמירת חוקוויצירת א, ספרי-מהותי באורח החיים הבית

טיפול " והן באמצעות ;)ורצוי גם הורים(מורים , חינוכיים מתמשכים שמעורבים בהם תלמידים

מבטא את אחד העקרונות המרכזיים של " תיקון החלונות השבורים" הביטוי ."בדברים הקטנים

הן ברמת הטיפול בפגיעה והן ברמת הטיפול , הספר-התייחסות מיידית לכל אירוע בבית,  היינו,המודל
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משימוש ,  או שמתעלמים מתגובות אלימות,ספר שבו לא מתקנים את החלונות השבורים-בית. בפוגע

  . נותן למעשה לגיטימציה למעשים אלה ומעודד לשוב ולעשותם, ים וכדומהבסמ

  

, העיקרון החדשני מבחינת המשטרה. הספר כחלק מתכנית הלימודים-המודל אמור להשתלב בבית

אלא כגורם , מתבטא בעובדה שהמשטרה לא נתפסת כאן כגורם מרכזי או יחיד בהרתעה או בהסברה

  .של גורמיםבתוך מארג מורכב , נוסף, שותף

  

מניעת השימוש ) 2(; מילולית וכלפי רכוש, מניעת אלימות פיזית) 1(: המודל כולל ארבעה תחומי מניעה

מניעת תאונות ) 4(; רכוש וסחטנות, מניעת קרבנות לעברות מין) 3(;  וסחר בהם,בסמים ובאלכוהול

אחד מהתחומים הללו היחידה לשיטור קהילתי הפיקה ארבע חוברות הדרכה המתייחסות לכל . דרכים

  .לשימוש אנשי החינוך או המשטרה המעורבים ביישום המודל

  

בנושא , הכשרות ופעילויות חינוכיות למורים והורים) 1(: המודל מציע לשלב מספר ממדי עשייה

חינוך למניעה ) 2(; ומהדרכים לזיהוי שימוש בסמים אצל בני נוער וכד, התמודדות עם מתבגרים

הפעלת מרכיב זה של המודל על  המתארת את המודל מודגש שניתן לבסס את בחוברת ,לתלמידים

, הכיתה הסובלנית", "כישורי חיים", "כיתה אקלים"כגון  ,הספר-תכניות המניעה הקיימות בבית

חוג משטרה הכולל ,  למשל,מתמשכות-פעולות הפעלתיות) 3(; )וכדומה"  חיים ללא סמים,ס"חל"

משטרה הכולל הופעה של תזמורת -יום קהילה,  למשל,מרוכזיםאירועים ) 4(; יציאה לסיורים

   .המשטרה

  

-הרעיון הוא ששוטר יגיע לבית. הספר-המודל מעודד שילוב שוטר והפיכתו לחלק מנוף בית, בנוסף

ויקבל חדר שבו יוכל לתת ייעוץ אישי ,  בתדירות שתקבע מראש,הספר כשהוא לבוש במדים

חלון "החלק הזה של המודל נקרא . ם הקשורים לעבודת המשטרה בענייני,מורים והורים, לתלמידים

  . ועליו נרחיב בהמשך" למשטרה

  

ספר בהם המודל -דוגמאות מבתיהובאו , בפני פורומים שונים, ידי קציני היחידה-הצגת המודל עלבעת 

ספר להתאימו -ושעל כל בית, אחד הדברים שנוטים להדגיש הוא שמדובר במודל בלבד. כבר מיושם

אחד התפקידים של גורמי המשטרה הקשורים למודל הוא להיפגש . צרכים ולתנאים הייחודיים שלול

 וכיצד לשלב זאת עם , שלו יכולים להתאים להםהמרכיבים מן מילבחון , עם מנהלים המתעניינים בו

, הורים, הספר- יחד עם צוות בית,אנשי המשטרה שותפים, על פי המודל. הספר-שאר פעילויות בית

. הספר- לגיבוש תכנית הפעילויות והתאמת המודל לצורכי בית,למידים וגורמים נוספים בקהילהת

, כגון(אנשי המשטרה משתלבים בפעילויות השונות המתקיימות במסגרת הפעלת המודל , בהמשך

הספר באמצעות השתתפות בפורומים - ואף יכולים ללוות את בית,)משטרה-הרצאות או ימי קהילה

בהם דנים בנושאים הקשורים , )ועדות, אסיפות הורים,  ישיבות מועצת תלמידיםכגון(שונים 

   .וכדומהבטיחות , למשמעת

  

הספר מיישמים - מכיוון שלא כל בתי.ספר- בתי30- ל20בין יישמו את המודל ט "בשנת הלימודים תשנ

י להגדירם הספר שראו-יש חילוקי דעות לגבי המספר המדויק של בתי,  של המודלהמרכיביםאת כל 

  ". ספר בטוח-בית"ספר המפעילים את מודל -כבתי
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, זו השנה השלישיתהופעל  ט"בשנת תשנ ו, גדולה במרכז הארץינייםביבת המודל נוסה לראשונה בחט

קצינה מהיחידה לשיטור . הספר-כיוזמה משותפת לראש היחידה לשיטור קהילתי ולמנהלת בית

עם הגידול . באופן צמוד, כך-ובאלה שהצטרפו אחר,  זהספר-קהילתי ליוותה את יישום המודל בבית

הלכה והתגבשה מגמה להעביר את ההובלה ליחידות , הספר המבקשים להצטרף למודל-במספר בתי

ז מתמקד יותר בייעוץ מקצועי "כיום אגף קהילה ומשא). נושא לגביו יורחב בהמשך(הנוער המקומיות 

  . הספר המפעילים אותו- של בתיופחות בליווי צמוד, ובהמשך הפצה של המודל

  

  יישום המודל 7.5.1
הספר בתהליך -להלן נביא ארבע דוגמאות הממחישות כיצד עבודת המשטרה משתלבת בפעילות בית

בהתאם למשאבים ולצרכים , ניתן יהיה לראות שבכל מקום המודל מיושם אחרת. יישום המודל

  .הספר-הן של המשטרה והן של קהילת בית, המקומיים

  

  ' ספר א-יתב

יחידת . הכפופה לתחנת אם בעיר גדולה יותר, ספר זה מצוי בעיר קטנה שבה יש נקודת משטרה-בית

 היה ליווי מקצועי של קציני היחידה לשיטור ,מתחילת הדרך, ברמת המטה. הנוער יושבת בתחנת האם

ו בפאנלים הספר להרצאות בנושאי משטרה והשתתפ-קציני שיטור קהילתי אף הגיעו לבית. קהילתי

מריאיון עם קצינת הנוער ". כמה ידיים"הטיפול ביישום המודל עבר , ברמת השטח. להורים ותלמידים

:  עולים הדברים הבאים, שנכנסה לתפקיד בשנת הלימודים השלישית להפעלת המודל,של התחנה

קצינת כאשר . אום והארגוןיז את עבודת הת"עשה מתנדב משא, לאורך שתי שנות הלימוד הראשונות

וגם לא , ידי המתנדב-היא לא מצאה תיעוד בכתב של העבודה שנעשתה על, הנוער נכנסה לתפקיד

דבר זה גרם לה להרגיש שלא מדובר בפעילות .  העבודההמשךבמנגנון משומן שיאפשר לה להשתלב 

-ברמה המשטרתית(אלא בפרויקט שהיה תלוי באדם אחד , שהושרשה ביחידה באופן מערכתי

 והן דרך היישום הקונקרטי , הן דרך המודל המופשט,צינת הנוער החלה ללמוד את הנושאק). מקומית

אך פגישה עם . קריאת הפרסום של היחידה לשיטור קהילתי גרמה לה להתלהב מהמודל. הספר-בבית

הספר קצת - ושכיום צוות בית,כך פשוטים-שבשטח הדברים אינם כל, הספר הבהירה לה-מנהלת בית

שעומס , ראשית: קצינת הנוער הגיעה לשתי מסקנות, רורים הללויבעקבות הב. המאוכזב מהמשטר

שהיא לא ,  ושנית;העבודה במשרד הנוער לא מאפשר לה לקחת אחריות כוללת על יישום המודל

, בעקבות זאת. ל" הנ בפרסוםים מופיעשהם של המודל כפי המרכיביםלכל " מתחברת"בהכרח 

וקצינת , הספר-ועברה למפקד נקודת המשטרה בעיר בה נמצא ביתהאחריות הכוללת ליישום המודל ה

שאיתם היא מזדהה ושאותם היא , הנוער שבתחנת האם לקחה אחריות על שני מרכיבים בתוך המודל

 "חלון למשטרה"עבודה מול הקצינה המפעילה את ) 1(: יכולה להוביל במסגרת מגבלות הזמן שלה

" טחוןיקבוצת נוער למען בטיחות וב"הספר שיהוו -ביתהכשרת שבעה תלמידים מ) 2(; הספר-בבית

  ).תכנית זו עדיין לא יצאה אל הפועל(

  

-הספר אכן עולה שהשנה הראשונה של יישום המודל נחוותה בבית-מריאיון שערכנו עם מנהלת בית

יה והשלישית החלו לצוף על פני השטח הקשיים בשותפות עם יואילו בשנה השנ, הספר כשנה מוצלחת

הרצאות שהתבטלו בגלל ) 1(: התגלו שתי בעיות, מבחינת פעילויות ההסברה שהמודל כולל. רההמשט

מבחינת . חוסר ההכשרה של חלק מהשוטרים שנכנסו לכיתות להרצות) 2(; מחסור בכוח אדם משטרתי
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ענות ילא הייתה ה, ונוכחות מוגברת לצורך הרתעה) גנבות, למשל(הספר -התגובה לאירועים בבית

השנה היא , עם זאת. הסיבה היא מחסור בכוח אדם, לדעתה, גם כאן.  כפי שהיא ציפתה,מהמשטרה

  ".חלון למשטרה"ז המפעילה את פרויקט "ד מהשתלבותה של קצינת המשאומרוצה מא

  

הנוער בני שנושא ,  עולה, שזה עתה נכנס לתפקיד,מריאיון שערכנו עם מפקד נקודת המשטרה בעיר

ספר -בית"ושעל כן הוא רואה עצמו מחויב להפעלת מודל , ן להשקיע במניעהשהוא מעוניי, מעניין אותו

תגובה מהירה (ספר זה -ענות גבוהה יותר לביתיזאת התחייבות לתת ה, מבחינתו.  באזורו"בטוח

, הגברת הנוכחות של ניידת הסיור ושל ניידת מוסדות חינוך, קיצור זמן הגעת הניידת, לאירועים

  ).וכדומה

  

ספר זה -הרצאות המשטרה המועברות בבית: ספרית- המודל בכלל הפעילות הביתהמקום שתופס

, ייעוצי של משרד החינוך-ידי השירות הפסיכולוגי-שפותחה על" כישורי חיים"משתלבות עם התכנית 

גם אם , לדברי המנהלת. ידי מכון פרטי-הספר על-ועם תכנית למניעת אלימות שנבנתה במיוחד לבית

ספרי -כדי ליצור אקלים ביתהרי ש, הספר-שוב בתכנית המניעה הכללית של בית חיש מקוםמשטרה ל

, בין גורמים אלה נמנים. הספר-יש צורך בעבודה בלתי פוסקת של כל הגורמים בבית, בטוח וסובלני

במנשר שהוציאה .  ומועצת התלמידים, המורכבת ממורה ומשמונה תלמידים,ועדת המשמעת, למשל

 מופיע גינוי של מעשי ,1999ינואר ב, הספר-סם בעמוד הראשון של עיתון ביתפורש ,מועצת התלמידים

ובקשה מהתלמידים להעביר מידע על כך למנהלת , הספר-ונדליזם וגנבות שאירעו לאחרונה בשטח בית

  ". זוהי אזרחות טובה, זאת לא הלשנה"המנשר מסיים במילים . אפילו בעילום שם, או למחנכת

  

  ' ספר ב-בית

שבעה כפרים של בני ,  זה נמצא בעיר קטנה שבה יש תחנת משטרה המשרתת את העירספר-בית

ראש חוליית הנוער הנוכחית משמשת בתפקיד כבר שבע שנים . מיעוטים ומספר מצפים יהודיים

 הצטרף לחוליית הנוער חוקר 1998בשנת . בתפקיד ורוב הזמן הייתה עובדת הנוער היחידה בתחנה

  . ני תקנים לפקחנותונוספו ש, למגזר הערבי

  

תמיכה , בהסכמה, תחנה זו הצטרפה לרשימת המקומות בהם נכנס השיטור הקהילתי באופן מערכתי

בשלוש . מפקד התחנה מגדיר עצמו כחסיד גדול של העבודה הקהילתית. ושותפות עם ראש העיר

 בקרב בני לקח על עצמו חלק נכבד מביצוע פעילויות ההסברההוא , השנים שמילא תפקיד זה בעיר

הוא גם זה שהוביל .  עובדת הנוער שהייתה לבד בתפקיד עסקה בעיקר בחקירות ובפקחנותבעוד, נוער

, לצד מפקד התחנה המקומית". ספר בטוח-בית"ובכללן יוזמת , את היוזמות המשתפות את הקהילה

. רצית שהייתה אחראית למודל ברמה הא,הייתה מעורבת בתהליך היישום קצינת השיטור הקהילתי

ראש . הספר ככתובת העיקרית שלה במשטרה-ידי מנהלת בית-אלה הן שתי הדמויות שנתפסו על

 , לאורך כל השנה שקדמה להפעלת המודל,השתתפה, הספר-שהיא דמות מוכרת בבית, חוליית הנוער

: נתנה ייעוץ בנושא מיגון, למשל, במסגרת זו. הספר-ועדה שעסקה בעניין היישום של המודל בביתוב

מעשנים גראס , הספר-הייתה בעיה של בני נוער מהאזור שהיו נפגשים בשעות הערב במדשאה של בית

דמות נוספת המעורבת . הספר-הוחלט לגדר את כל שטח בית, עדהובעקבות העלאת הבעיה בו. וכדומה

בשנת הלימודים " חלון למשטרה"בהפעלת המודל היא  עובדת נוער לשעבר שהחלה בהפעלת פרויקט 

, אך כבר ניתנו הרצאות פתיחה בכיתות, הפרויקט רק יצא לדרך. ז"במסגרת התנדבות במשא, כחיתהנו
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-רעה בשטח ביתיואף נחשפה וטופלה עקב כך הטרדה מינית שא, מספר בני נוער החלו לגשת לשיחות

  .הספר

  

 ,הספר הביעה דאגה מסוימת לגבי המשך שיתוף הפעולה של המשטרה-מנהלת בית, עם כל זאת

היא , ז"משום שעם איחוד השיטור הקהילתי עם אגף המשא, ראשית. ספרה-שום המודל בביתייב

במקום לקבל תמיכה , שלדעתה פחות מחויב לעניין, הופנתה לקצין השיטור הקהילתי ברמה המחוזית

, שנית.  כפי שהייתה מורגלת לכך קודם,ישירה מהקצין שאחראי על יישום המודל ברמה הארצית

, ותחושת המנהלת היא, ראש חוליית הנוער עומדת להתחלף, ומד לעבור לתחנה אחרתמפקד התחנה ע

  . בתחנת המשטרה המקומית גםשהנה היא נשארת ללא כתובת

  

בשיתוף השיטור (הספר פיתח -צוות בית: ספרית-המקום שתופס המודל בכלל הפעילות הבית

: מות שמתנהלת על שני ציריםתכנית למניעת אלי) ותחנת המשטרה המקומית, העירייה, הקהילתי

כשאיש (הספר -ידי הרכזת הקהילתית של בית-ספרית ומובל על-הציר הראשון כולל בניית אמנה בית

והציר השני מתייחס לתפקיד הפרט בחברה , )השיטור הקהילתי היה שותף בתהליך כתיבת האמנה

פרויקט , עילויות הרתעהמעורבות מפקד התחנה בפעילויות הסברה ובפ. ידי היועצות-והוא מובל על

-האירוע של הטרדה מינית שנחשף השנה בבית. נתפסים כחלק מהתכנית, וכדומה" חלון למשטרה"

המנהלת רואה בכך . על מנת לכלול בה גם את הנושא הזה, הספר הוביל לתהליך עדכון האמנה

לצורך . הספר מתבקשת לחתום על האמנה ולהתחייב לשמור עליה-משום שכל קהילת בית, חשיבות

הורים ומורים , אורגן מפגש בשעות הערב שאליו הוזמנו תלמידים, עדכון האמנה בתהליך משותף

,  הודיעה שלא תוכל להגיע זואך, "חלון למשטרה"הוזמנה גם השוטרת לשעבר המפעילה את פרויקט (

ירה של המפגש התקיים באוו, על אף שהגיעו נציגים מעטים משלוש הקבוצות האלה). מסיבות אישיות

  .פתיחות בין מבוגרים לבני נוער

  

  ' ספר ג-בית

יחידת הנוער בעיר זו איננה . ספר זה נמצא בעיר קטנה שבה רמת הפשיעה נחשבת לגבוהה-בית

אלא במבנה המשמש נקודה של השיטור הקהילתי באחת משכונות , ממוקמת פיזית בתחנת המשטרה

שני חוקרים ,  שלנו ביחידה היא מנתה קצין נוערבעת הביקור). בעיר יש שלוש נקודות כאלה(המצוקה 

ועדיין לא נכנס , עבר קצין הנוער לתפקיד אחר, הספר-כאשר חזרנו לבצע ראיונות בבית. ושני פקחנים

  .קצין אחר במקומו

  

ספר זה נולד מתוך עבודה משותפת של קצין הנוער המקומי ושל המתאמת -תהליך יישום המודל בבית

רק אחרי ששני הגורמים האלה הגדירו יעדי עבודה .  למלחמה בסמיםהעירונית מטעם הרשות

הספר על מנת להביא את כל -קצין הנוער ערך מספר פגישות בבית. הספר-הם פנו לבית, משותפים

הודות למימון של הרשות למלחמה בסמים הובא יועץ ארגוני .  הסכמה לגבי ההמשךלכללהגורמים 

ועם עובדי משרד ,  מחד,הספר-אום ציפיות עם צוות ביתידים ותחיצוני שהוביל תהליך של הגדרת יע

 לכל אחד משני הצוותים בנפרד כדי הבתחילה הועברה סדנ.  מאידך,הנוער של התחנה המקומית

מועצת .  משותפתה סדנהתקיימהרק אחר כך . על הסטיגמות לגבי הצד השני, בין היתר, לעבוד

הושג גמול השתלמות של , בהמשך. מים של התהליךהספר שותפה בשלבים מסוי-התלמידים של בית

יש לציין שקצין הנוער בתחנה זו היה שותף פעיל .  שעות למורים בנושא מניעת השימוש בסמים56
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ט "תשנבשנת הלימודים . ביזימת הסדנאות ובמגעים להשגת גמול ההשתלמות ממשרד החינוך

, ק מחנכים אלא גם מורים מקצועיים בה לא רושתתפה. הספר פעם בשבוע- בביתהועברהההשתלמות 

במסגרת ההשתלמות המורים בונים תכנית מניעה בתחום הסמים . בהנחיית אותו יועץ ארגוני

-חברתיתרמה , אוכלוסייה מעורבת מבחינה אתנית(הספר -שתתאים לאוכלוסייה הספציפית של בית

 משובגש השבועי ומקבלים כך דנים על כך במפ-ואחר, הם מנסים פעילויות בכיתות).  נמוכהכלכלית

, דבר נוסף שהתאפשר הודות לתמיכה התקציבית של הרשות למלחמה בסמים. מהמורים האחרים

פעילות אחת שיזמו על מנת לשתף את , לדברי המנהל. הספר אל ציבור ההורים-היה פתיחת בית

 להמשיך המגמה היא. בשעה שהיוזמה לארגן חוג הורים עדיין לא התממשה, ההורים הייתה טובה

  ".כשהבן עשה צרות"הספר רק -כך שההורים לא יזומנו לבית, ולנסות

  

  ' ספר ד-בית

ספר זה נמצא בשכונה לא קלה בשטחה של תחנה גדולה המכסה שתי ערים ומספר שכונות של עיר -בית

ארבעה , שישה פקחנים, בעת הביקור שלנו ביחידת הנוער של תחנה זו היא מנתה קצין נוער. שלישית

ספר זה החלה בשנת -הפעלת המודל בבית. ורכזת) המשמשת גם כחוקרת(עובדת מניעה , ריםחוק

  .ט"תשנהלימודים 

  

שפנו אליה מהמשטרה בהצעה להפעיל את המודל " מתנה משמיים"הספר מרגישה שזו -מנהלת בית

 ספר זה-גם בבית. הספר-לאלימות בבית!" לא"כי מזמן היא מחפשת את הדרך להגיד , ספרה-בבית

בטקס הפתיחה הרשמי של המודל בפני . של משרד החינוך" כישורי חיים"המודל משתלב עם התכנית 

נכחו גם קצין הנוער . הספר-את בית" אימצה"נשאו דברים מפקד המרחב ועובדת הנוער ש, התלמידים

וקצינים , הקצינה האחראית ליישום המודל מטעם השיטור הקהילתי, קצין הפקחנים, של התחנה

 ועסקה בנערה ,ידי מצילה-במסגרת זו התלמידים צפו בהצגה שמומנה על. ים ממטה המרחבנוספ

, הספר-מנהלת בית. בשעות הערב,  להוריםדיוןכך נערך -שבוע אחר. שהיא קרבן להתעללות במשפחה

 בפני "ספר בטוח-בית" שהציגו את מטרות מודל ,ועובדת הנוער התחנתית, קצינת הנוער המחוזית

 למפגש הגיעו קרוב . להצלחת התכנית, גישו עד כמה חשוב שיתוף הפעולה שלהם כהורים הד,ההורים

בעיקר בזמן ,  וניתן היה להרגיש בשקט ששרר בקהל,) תלמידים350-הספר לומדים כ-בבית( הורים -50

  .היה נראה שההורים מתעניינים בתכנים שהובאו שם. הרצאת השוטרות

  

הבדלים אלה . הספר השונים בתהליך הכנסת המודל והפעלתו-שיש הבדלים בין בתי, ניתן לראות

הן בתהליך , )קצין נוער, ז"מתנדב משא, מפקד תחנה(מתבטאים הן בגורמים המשטרתיים המעורבים 

  . הכניסה והן בפעילויות המתבצעות כחלק מהפעלת המודל

  

  הגורמים המשטרתיים המעורבים

הם הגורמים  במקומות השונים היא מיאחת השאלות שעולה מבחינת תהליך יישום המודל 

  . הפעלת המודל לעהמשטרתיים שיהיו אחראים 

  

 בא לידי ביטוי בחלוקת העבודה "ספר בטוח-ודל ביתמ"נראה שאחד הקשיים המרכזיים בהפעלת 

ניתן לזהות הבדל בין המקומות בהם המודל .  בין מדור הנוער לבין היחידה לשיטור קהילתיוהאשראי

נראה שהקושי נחווה יותר בהתנסויות . לבין המקומות שהצטרפו למודל מאוחר יותר, הופעל לראשונה
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ושעתה יש למידה מלקחים ומאמץ הדדי לעצב נוהלי עבודה שייקחו בחשבון את המגבלות , הראשונות

  . ואת הצרכים של כל אחד משני הגופים

  

גיוס גורמים , הספר-תישיווק המודל בב:  מצריך השקעה רבה"ספר בטוח-בית"היישום של מודל 

עריכת משא ומתן על תכנים ועל נוהלי , הספר-בניית אמון הדדי עם צוות בית, אום פגישותית, שותפים

השיטור הקהילתי אינו רואה את . ועוד, העברת הפעילויות, ארגון ותכנון הפעילויות, עבודה משותפים

מעביר את העשייה לכוחות המשטרה  כך-ואחר, עצמו כגוף מבצע אלא כגוף המניע את גלגלי העשייה

עובדה זו התנגשה עם . וגם בשל גודלה המצומצם של היחידה,  גם כתפיסה עקרונית,זאת. המקומיים

העובדה שהכוחות המקומיים במשרדי הנוער לא תמיד היו ערוכים מספיק כדי לקחת על עצמם את 

, )1998, חביב ואחרים ( המחקרכפי שהראו ממצאי השלב הראשון של. יישום המודלהנובעת מהעבודה 

במשרדי הנוער קיים עומס של טיפול בתיקי . ברוב המקומות דווח על מחסור משמעותי בכוח אדם

ידי פעילויות -והתוספת האחרונה בתקנים יועדה בעיקר לחזק את נוכחות השוטרים בשטח על, חקירה

ות ספציפיות שלא בהכרח  מצריך סדרת מיומנוי"ספר בטוח-בית"יישום מודל , בנוסף. פקחנות

מפקד (בחלק מהמקומות אנשי משטרה אחרים , כפי שהוזכר. הוקנתה לעובדי הנוער במהלך הכשרתם

, עם זאת. לקחו על עצמם אחריות ליישום היומיומי של המודל, )ז"מתנדב משא, מרכז לשיטור קהילתי

היא , ל אנשי מדור הנוערוהמקובלת ברמה העקרונית גם ע, התפיסה הרווחת ביחידה לשיטור קהילתי

, הספר ויש להם ראייה כוללת של הצרכים בתחום המניעה-המכירים את בתי, שאנשי יחידות הנוער

  .    ולו ברמת התכנון והמעקב, חייבים להיות מעורבים ביישום המודל

  

יד בתפיסת תפקגם במהלך הראיונות עלו הבדלים בין היחידה לשיטור קהילתי לבין אנשי מדור הנוער 

, היחידה לשיטור קהילתי התמחתה בפיתוח דפוסי עבודה עם גורמים אחרים בקהילה. במשטרה

תפיסת המניעה היזומה . שאיתן המשטרה נהגה להתמודד לבד, למציאת פתרונות משותפים לבעיות

עם אגפי החינוך , עם גורמים במשרד החינוך, ספר-ליצור קשרים עם בתי, ליזום, אומרת שצריך לצאת

לדברי ראש היחידה . ספר שמתעניין בו-להציע את המודל ולהשקיע בכל בית, רשויות המקומיותשל ה

מניעי מדור הנוער להשקיע . שנים 10-15תהליך של הטמעת שינויים בקהילה יכול לארוך , לשעבר

כנגזר מהמטרות שלו כגוף המטפל , ספר זה או אחר יכולים להיות קצת שונים-ביישום המודל בבית

 השותפים ליישום ,המרחב והתחנה, מתוך ראיונות עם קציני נוער ברמת המחוז. ינות נוערבעברי

ספריות בפני -ספר מביאה לחשיפת בעיות בית-שבניית קשרי אמון עם צוות בית,  עולה,המודל

לגורם שותף , שוטרי הנוער הופכים מלהיות גורם זר ומאיים, במקומות בהם נבנה קשר טוב. המשטרה

בצורת העברת , מתקבל ערך מוסף להשקעה במניעה. ם להפקיד בידיו את הטיפול בבעיותשלא חוששי

 "ספר בטוח-בית"המניע להשקיע ב, בעבור משרד הנוער המקומי, כך). בלשון המשטרה" (מידעים"

אלא גם חשיפת אירועים קונקרטיים המביאים , יכול להיות לא רק השקעה במניעה לטווח הרחוק

תפיסה זו מדגישה את תפקיד . בטווח המיידי,  למניעה של אירועים חמורים יותרואולי אף, לטיפול

ברור שבתוך , מתבונן מבחוץ הדגשים האלה משלימים זה את זהלמי שאם כי . החשיפה במניעה

העיסוק בפעילויות קהילתיות מאפשר . שוני בתפיסה הכללית וביעדים יכול להוביל למתחים, המערכת

גם אם (ציבורי מיידי אשראי ולקבל עליה , לפרסם אותה ברבים, פעילות שלהלמשטרה להחצין את ה

, העיסוק בחשיפה הוא עניין עדין שיש להיזהר בפרסומו). האפקט של המניעה יהיה בטווח הרחוק

  . הספר-בעיקר אם רוצים לשמור על יחסי האמון שנבנו עם בית
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  הספר-השותפות עם בתי

הספר לסביבה בטוחה הדוחה -אדם המוביל את תהליך הפיכת ביתהספר כ-המודל רואה את מנהל בית

תלמידים , המודל מדגיש את חשיבות השיתוף של מורים, בנוסף. סמים וכדומה, מתוכה אלימות

 שהזדהות המנהל עם עקרונות המודל ,ספר שונים עולה-מבחינת הפעלת המודל בבתי. והורים בתהליך

ומאמין , ספר המשקיע ממילא במניעה- נראה שלמנהל בית.היא אכן מרכזית בהצלחת תהליך היישום

נראה , הספר בתהליך-לגבי שיתוף שאר קהילת בית. ספר בטוח-קל יותר לשלב את המודל של בית, בה

ספר מתוך אלה שבהם ביקרנו הם בעלי -שני בתי. הספר-של בית" קהילתיות"שהדבר קשור לרמת ה

תלמידים והורים הוא כבר משומן , השיתוף של מוריםובהם הורגש שמנגנון , ינטציה קהילתיתיאור

  . ללא קשר למודל, יחסית

  

נראה שאחד הקשיים האובייקטיביים ביישום המודל מצוי בצורך להתמודד עם קצב העבודה של 

כמו , כאן אנו מתכוונים בעיקר לשוטרים בשטח(אנשי משטרה . ספר-מערכות שונות ובעיקר עם בתי

רגעי . מורגלים לעבודה סביב השעון לאורך כל ימות השנה) הנוער בתחנותעובדי הנוער או קציני 

אילוץ זה מקשה . ידי האירועים ואין דרך לצפות אותם מראש-הפעילות ורגעי הרגיעה נקבעים לרוב על

אירוע שהתרחש . להתחייב למה שתוכנן ולעמוד בהתחייבות, על היכולת לתכנן בהתאם לשנת לימודים

אנשי . יכול לפגוע בהרצאה שנקבעה חודשים מראש,  ותגובה משטרתית מיידיתאמש ומצריך טיפול

לא רק את זמן הפעילות , המבחין באופן ברור,  קבוע ומוגדר מראשקצבחינוך מורגלים לעבודה בעלת 

כל חריגה מהתכנית , מחנך או מנהל, בעבור מורה. אלא גם את זמני התכנון לכל פעילות, מזמן הרגיעה

 העבודה של שתי בקצבהשוני . ומערימה קשיים,  במערכת השעותחריגות יוצרת שנקבעה מראש

לא תמיד קיימת מודעות לכך שמאחר , אישית-המערכות יוצר מתחים שיכולים להחוות ברמה הבין

  . שעוברת את גבולות הפרט, שמדובר בבעיה רחבה יותר

  

  דיון והשלכות  7.5.2
משום שמשימה זו , "ספר בטוח-בית"ערכה של מודל מחקר לא בוצעה הה במסגרת :השפעת התכנית

ניתן לתעד את התחושות של הצדדים המעורבים , עם זאת. מצריכה מחקר עומק שיעמוד בפני עצמו

ולבחון עד כמה תואמים עקרונות המודל ואופן הפעלתו את האסטרטגיות שהוכחו במחקרים , בתהליך

  . כמצליחות במניעת עבריינות
  

 היא שבעיות של אלימות , הן במשטרה והן במערכת החינוך,התפיסה השלטת היוםמהראיונות עולה ש

 ,"מטאטאים את הבעיות מתחת לשטיח"הספר ה-ושבתי, במידה זו או אחרת, ספר-וסמים יש בכל בית

שעצם , נראה.  תורמים לפתרונןאינם ,גם כאשר כלו כל הקיצים, או אלה המנסים להתמודד לבד

ברגע שהבעיות . ד עם הבעיות יוצר מרחב פתוח שבו אפשר לדבר עליהןהניסיון המשותף להתמוד

שהם עושים , תחושת המעורבים במודל היא. אפשר גם להתחיל לחשוב על פתרונות, יוצאות החוצה

  . לפחות את הצעד הראשון לקראת פתרונן של הבעיות
  

והצוות החינוכי שרמת  התלמידים בקרבהאם קיימת תחושה ? הספר-כיצד נחווית רמת הביטחון בבית

קציני היחידה לשיטור קהילתי נוהגים לצטט מורה שאמרה ? האלימות ירדה מאז הוכנס המודל

, ספר אחר-מעניין לציין בהקשר זה שבבית.  החזיר לה את האור להוראה"בטוח ספר-בית"שמודל 

  ". בדרך האור"התכנית שפותחה בהשראת המודל כונתה 
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-בית"במידעון הראשון של . שנה אחת בלבד, בזמן ביצוע המחקר, המודלהספר פעל -ברוב בתי, כאמור

יש קריאה , )1999מאי (שהוציא קצין מניעה וקרבנות של אגף קהילה ומשמר אזרחי , "ספר בטוח

, ליחידות הנוער בתחנות שבהן מופעל המודל לפנות אליו על מנת לקבל דוגמה לשאלון משוב לתלמיד

ידי התלמידים בתחילת השנה -הספר ולדאוג שימולא על-זה בין בתיעל מנת להפיץ שאלון , זאת

העברת שאלונים באופן סדיר ומתמשך תוכל לתרום ללמידה על תחושות התלמידים לגבי . ובסיומה

  .תרומת המודל
  

-ציין הצוות החינוכי שיש תחושה שהאווירה בבית, הספר בו פועל המודל זו השנה השלישית-בבית

השנה לא התמודדנו עם מקרי אלימות כמו שהיו לפני כמה "פעלת התכנית ושהספר השתפרה מאז ה

הספר ולשילוב המשטרה -הצוות החינוכי מייחס שינוי זה לפעילות המסיבית שנערכה בבית". שנים

 עם אירועים ותנראה שיישום המודל תרם גם למיסוד מנגנונים פנימיים וחיצוניים להתמודד. בפעילות

ובכך פעל להגברת תחושת , ")חלון למשטרה"פרויקט , כגון ועדת משמעת(ספר ה-בלתי רצויים בבית

  .הביטחון בו

   

תפקיד הקיים בתחנות ספורות (מתוך ראיונות עם עובדי נוער שתפקידם הוא לעסוק בעיקר במניעה 

 שהמודל אינו שונה באופן משמעותי ממה שהם עושים כבר שנים ,עולה) בדרך כלל הגדולות, בלבד

בעבור עובד , החידוש המאפיין את המודל הזה". ספר בטוח-בית"עוד לפני הופעתו של המונח , רבות

בהשוואה לעשייה המניעתית , ספר-שעיקר תפקידו הוא להיות בקשר הדוק עם בתי, מניעה משטרתי

פעמיות -בנוסף להרצאות החד. ספר אחד-מתבטא בעיקר בעבודת העומק בבית, שעשה עד כה

ספר בטוח תובע מיקוד כוחות רבים ומגוונים במוסד אחד לאורך זמן -דל ביתמו,  רבותמסגרותב

  ). מינימום שנת לימודים אחת(

  

כוחו של המודל הוא בחשיפת קהילת .  אכן טמון בחידוש הזה"ספר בטוח-בית"נראה שכוחו של מודל 

; יםלהרצאה המסבירה את הסכנות שבהתנהגות אלימה או בשימוש בסמ, זמנית-בו, הספר-בית

לשיחה קבוצתית המסבירה את ; רה חוויה של ילד שנפל קרבן להתעללות במשפחהילהצגה שמעב

לנוכחות ; לשיחה אישית עם שוטרת שמקשיבה ומייעצת; נוערבני עקרונות עבודת המשטרה עם 

 וכל זאת ; וכדומה,לגידור טוב יותר של מתחם המוסד; הספר-מוגברת של לובשי מדים באזור בית

ושל קביעת כללים , ספרי לערכים של סובלנות וכבוד הדדי- רחב יותר של חינוך ביתבתוך הקשר

 כגון ,המודל כולל גם אלמנטים טקסיים. ודאגה להפצתם ולאכיפתם, הקובעים מה מותר ומה אסור

המודל משתמש באסטרטגיות שהוכחו , במובן זה. ומהיום נגד אלימות וכד, קהילה-יום משטרה

הוא אינו מסתפק בהעברת מידע : ניעת התנהגויות בלתי רצויות בקרב תלמידיםבמחקרים כיעילות במ

-אמנה בית: הלדוגמ(אלא כולל הבהרת נורמות התנהגות ויצירת כללים ומנגנונים לאכיפתם , בלבד

; )במסגרת כישורי חיים או במסגרת אחרת(לימוד מיומנויות התמודדות ; )ועדת משמעת; ספרית

- והוא מאפשר לבית; קים את הטמעת הנורמות ואת המחויבות לקיומןהמחז, ואלמנטים טקסיים

  . הספר לחזק את יכולתו ליזום ולתמוך בחידושים

  

 מהווה חלק מפעילות  במסגרת המודל העובדה שפעילות המשטרה:התרומה הייחודית של המשטרה

נשי צוותים בראיונות עם א, עם זאת. כוללת יותר מקשה על הערכת תרומתה הייחודית של המשטרה

המסגרת שנבנתה ,  הם ציינו שהיוזמה שבאה מהמשטרה,ספר בהם מופעל המודל-חינוכיים בבתי
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דחפו אותם לפתח תכניות ופעילויות נוספות , ולעתים גם התקציבים הנוספים שהושגו עקב כך, ביחד

  . הספר-למען איכות החיים והביטחון בבית

  

ל תחזק את הקשרים עם המשטרה ותגרום נגישות רבה ספר הביעו ציפייה שהפעלת המוד-מנהלי  בתי

אם כי צוין שנטיית משרד הנוער היא להיענות . במקרה הצורך, הספר-צוות ביתהמשטרה ליותר של 

, "ספר בטוח-בית"ספר שאיתם התהדק הקשר בעקבות יישום מודל -במהירות רבה יותר לאותם בתי

והבדלים בתפיסה , וצי זמן וכוח אדם של המשטרהעקב איל, זאת. ציפייה זו לא תמיד יכולה להתממש

נושא הדיווח הוא נקודה נוספת המדגימה . הם שעל המשטרה להתערב ביםאירועה תלגבי מהו

הספר מצפים שהמשטרה תערב אותם בכל אירוע - בעוד בתי:קונפליקטים אפשריים בין שתי המערכות

הלי ושיקולי המשטרה ונ, )הספר-גם אם קרה מחוץ לכותלי בית(הספר ותלמידיו -הקשור לבית

, דבר זה תורם להרגשה של חוסר הדדיות. הספר במידע-עבודתה אינם מאפשרים לעתים שיתוף בית

  . הספר-הספר יערבו אותה באירועים הקורים בבית- שבתי, מצידה,מפני שהמשטרה מצפה

  

אך ,  לליווי צמודספר בהם פועלת התכנית זמן רב יותר הובעה אכזבה מכך שבהתחלה הם זכו-בבתי

  .הקשרים התרופפו) או עם התחלפות איש המשטרה שהיה מעורב בעניין(עם הזמן 

  

, אם כי אין זו מדיניות מחייבת של מדור הנוער. במשטרה קיימת מגמה להרחיב את הפצת המודל

 ,כך.  שיעדיו תואמים את פעילות יחידות הנוער בתחום המניעתיכדגםנראה שהמודל נתפס היום 

שני , במחוז אחר. ספר בכל תחנה- אימץ אחד המחוזות את המודל ומתכוון להפעילו במספר בתי,ללמש

כיוון שהמודל דורש השקעה גדולה של כוח אדם מ. מפקדי מרחבים בחרו ביישום המודל כיעד מרחבי

לשם . נראה שיש מקום לבצע מחקר מעמיק ושיטתי באשר לתפוקותיו בטווח הקצר והארוך, ומשאבים

יש מקום לבדוק גם האם המודל פועל בצורה דומה . יש צורך להגדיר בצורה מדידה יותר את יעדיוכך 

מידת מחויבות המנהל , רמת אלימות, סוג אוכלוסייה(ספר עם מאפיינים שונים -בבתי, בנסיבות שונות

נות  ואחרים שניתן לש,והאם יש מרכיבים במודל שהם חיוניים להצלחתו, )והצוות החינוכי לתהליך

חלק מנקודות אלה (ראוי להשקיע מחשבה סביב השאלות הבאות , בנוסף. בהתאם לנסיבות ולצרכים

  :)"ספר בטוח-בית"זוכות להתייחסות במידעון הראשון של 

נראה שהמוסד ? הספר המתאימים ליישום המודל-האם ניתן לקבוע קריטריונים לבחירת בתי 

שהמנהל והצוות החינוכי שלו רוצים , סת המודלספר שבו יש צורך בהכנ-האידיאלי לכך הוא בית

, נשאלת השאלה. ולשם כך מוכנים להיפתח לקשר עם גורמים משטרתיים, באמת להשקיע במניעה

-או גם לעסוק בשכנוע של בתי, יניםיספר מעונ-להיענות ליוזמות מצד בתירק האם על המשטרה 

  .ן לכךאך לא הביעו רצו, ספר שנראה שיוכלו להפיק תועלת מהמודל

הפניות יעברו את היכולת שבמידה , ספר-האם קיימים סדרי עדיפויות  ברורים בין סוגים של בתי 

  ? של המשטרה לתת מענה עליהן

עד כמה עליו ? מה צריכה להיות מעורבות השוטר המלווה את המודל בשלבים השונים של התהליך 

בשלבים ,  תחומיםהובאל, עד כמה ו;בניית התכנית, השגת התקציבים, להיות מעורב בשלב התכנון

או לשמש משאב שפונים אליו , האם עליו למלא תפקיד יוזם ומייעץ? הבאים של הפעלת המודל

  ? בעת הצורך
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מבלי ליצור תחושת נטישה , איך ניתן לשמור על מעורבותו של איש המשטרה במודל לאורך זמן 

 נראה שראוי להגדיר את תפקידו ?אך גם מבלי להטיל נטל כבד מדי על איש המשטרה, הספר-בבית

  .על מנת למנוע אכזבה עקב ציפיות לא ריאליות, ומחויבויותיו של איש המשטרה במודל

הספר שכבר מיישמים את -בין הצורך של בתי, במגבלות כוח האדם הקיימות, איך ניתן לאזן 

  ?חדשיםספר -לבין ההשקעה שנעשית בהפצת המודל באופן מסיבי בבתי, המודל לתמיכה נוספת

העמוסים בעבודה ,  עד כמה יכולים אנשי הנוער2?מי הם אנשי המשטרה המתאימים לליווי המודל 

כגון (איך ניתן לשלב גורמים משטרתיים אחרים ? לתמוך במודל הדורש ליווי מתמשך, היומיומית

תכן שכדאי לשקול יי? ואיך ניתן לשלב מתנדבים, בהפעלת המודל) מפקדי מרכזי שיטור קהילתי

, תוך שמירה על מעורבותן של יחידות הנוער, שילוב גורמים נוספים ביישום היומיומי של המודל

   .בתכנון ובמעקב אחר היישום, רכי המניעה באזורויה כוללת של ציראיש שלהן 

, תיאום בין גורמים שונים(עד כמה קיימים בקרב אנשי הנוער הכישורים הדרושים לליווי המודל  

השמה , עד כמה מוטמעת בהם הגישה העומדת בבסיס המודל? )רמה המקומיתיצירת שותפויות ב

מותאמים לעבודה המשכית , ועד כמה קצב ואופי העבודה להם הם מורגלים, דגש על שותפויות

  ?הממוקדת בתהליכים לא פחות מאשר בתפוקות

שותפויות מבחינת גיוס משאבים ויצירת , איך על המשטרה להיערך להפצה נרחבת יותר של המודל 

נראה שיש לעבוד על פיתוח , לצד השימוש ביוזמות מקומיות? שיאפשרו הפעלה נרחבת כזו

 הסדר מתן גמול השתלמות ממשרד ,לדוגמה(ואף הארצית , המחוזית, שותפויות ברמה המרחבית

  ).  החינוך למורים המשתתפים בתכנית

  

   התפתחויות אחרונות7.5.3
 חטיבות 150-שר לביטחון פנים ושר החינוך על יישום המודל ב החליטו ה1999בחודש יולי , כאמור

. קים"מ ומפקדי המש"ובאחריות אק, א"החל משנת הלימודים תשס, )580-מתוך כ(ביניים בארץ 

ועיקרון שיתוף , מפקדי המחוזות ומפקדי המרחבים קבעו אף הם את יישום המודל כאחד היעדים

. ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי במשרד החינוך- עלהפעולה בין המשטרה למשרד החינוך נתמך גם

בעקבות . קשרים נרקמים גם עם מינהל חינוך ונוער במשרד החינוך וגם עם הפיקוח על הפנימיות

  .חלקם מכוונים לענות על הקשיים והאתגרים שצוינו לעיל, ההחלטה גובשו עקרונות להפעלת המודל

  

 150-במהלכה הוכשרו כ, י"בשיתוף שפ,  ימים5 בת הוכנה השתלמות, מ"עם העברת האחריות לאק

נובמבר   -ההשתלמויות נערכו בחודשים ספטמבר". ספר בטוח-בית"קים בנושא מודל "מפקדי מש

, מפגש והיכרות עם הגורמים העובדים עם יחידות הנוער, וכללו נושאים הקשורים בחוקי הנוער, 1999

. והנחיות ליישום המודל הלכה למעשה, תאונות דרכיםקרבנות ו, סמים, קיום סדנאות בנושאי אלימות

אשר , "הדרכה נכונה"השתלמויות בנושא , י"בסיוע שפ,  התקיימו2000במהלך חודש ספטמבר , כן-כמו

  .  יתנו לשוטרים כלים דידקטיים לצורך העברת שיעורים בכיתות

  

                                                 
לאחר סיום המחקר הוחלט על העברת האחריות ליישום המודל , וכפי שיפורט בהמשך, כפי שהוזכר   2

נראה לנו שהנקודה הנוכחית והנקודה הבאה הנוגעות לסוג , עם זאת. למפקדי המרכזים לשיטור קהילתי
שראוי לשקול אותן גם , הן עקרוניות, כוח האדם המפעיל את הפרויקט והכישורים הנדרשים לשם כך

  .בניסיונות עתידיים לפתח פרויקטים משותפים עם הקהילה
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עיים לשוטרים בנושאי מ יחד עם מדור הנוער הכינו מערכי שיעור מקצו"מדור שיטור ומניעה באק

מערכי השיעור כוללים . מניעת קרבנות ומניעת תאונות דרכים, מניעת שימוש בסמים, מניעת אלימות

  .אמצעי המחשה וקטעי וידיאו

  

. ם לבין מדור הנוער"יופעל המודל בשיתוף פעולה ותיאום בין מדור שיטור ומניעה באק, לפי המתוכנן

ידי המשרדים -כשהרצאות בנושאים שונים יועברו על, אםק יהיה הגורם המבצע והמת"מפקד המש

-במקרה של אירוע המתרחש בבית. הספר-בהתאם לתכנית ולצרכים של בית) מודיעין, נוער(השונים 

  .ק את הטיפול בנושא למשרד הנוגע לעניין בתחנה"יפנה מפקד המש, הספר והדורש טיפול משטרתי

   

-ק ויונחו על"ב מתנדבים שיהיו כפופים לשוטרי המשנבחנת האפשרות לשל, במסגרת הטמעת המודל

-בכפוף להסכמת הנהלת בית(הספר בזמן ההפסקות -המתנדבים ישולבו בסיורים בשטח בית. ידם

-ספרי שיפעל לקיום ולארגון פעילויות חברתיות והסברתיות בבית-ויצורפו לצוות ההיגוי הבית) הספר

  . הספר

  

עו קריטריונים ברורים בנוגע ליישומו ולדרכי העבודה עם גורמי נקב, על מנת לעקוב אחר הפעלת המודל

אשר יועבר בתחילת התכנית , י נבנה שאלון לתלמידים"בשיתוף שפ. הספר-הקהילה והנהלת בית

  .  מתוכנן מחקר מעקב, בנוסף. ובסופה

  

  "חלון למשטרה" פרויקט 7.6
ידי היחידה לשיטור קהילתי -פס עלוהוא נת, "ספר בטוח-בית"פרויקט זה נולד במסגרת פיתוח מודל 

  . ספר גם באופן עצמאי מהמודל-הוא יכול להיות מיושם בבתי, עם זאת. ממרכיבי המודלכאחד 

  

  הפרויקט המקורי 7.6.1
, )מתנדבת(ז " נולד מתוך הפעילות של קצינת הסברה תחנתית של המשא"חלון למשטרה"פרויקט 

הפרויקט התאפשר בזכות התמיכה של שלושה . "וחספר בט-בית"הספר שהצטרפו למודל -באחד מבתי

בעקבות . ותחנת המשטרה המקומית, הספר-בית, השיטור הקהילתי: גורמים שעבדו בשותפות

קצינה זו , היום. ספר נוספים-הוחלט להפעיל אותו גם בבתי, התגובות החיוביות להן זכה הפרויקט

ובהשראת מודל , בנוסף. באותו מחוזהנמצאים , ינייםביבות רובם חט, ספר-מגיעה לחמישה בתי

  .  ידי אנשים אחרים-על, הפרויקט מופעל היום גם מחוץ למחוז זה, העבודה שהיא פיתחה

  

: היה קשור לשני תהליכים נוספים, ידי אותה קצינה-תהליך העתקת הפרויקט למקומות נוספים על

להלן ננסה לשלב . ות הללווהעמקת המעורבות של מדור הנוער ביוזמ, "ספר בטוח-בית"הפצת מודל 

תהליך של יצירת דפוסי עבודה משותפים עם ב, ומובילה עד היום, אור הפרויקט שהקצינה יזמהיאת ת

  .גורמים נוספים שנכנסו לתמונה

  

יש לו שלוש מטרות . ומכאן שמו, הספר-הפרויקט נועד לפתוח צוהר למשטרה במרחב בית, במהותו

ידי ילדים ובני נוער -לתת מענה לבעיות המועלות על) 2(; מידיםלהיות אוזן קשבת לתל) 1 (:עיקריות
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ידי הפיכתה מגורם מאיים -על, לשנות את עמדת התלמידים כלפי המשטרה) 3(; השרויים במצוקה

  .לגורם מסייע

  

   כפי שהוא מתנהל היום, דפוס העבודה מול התלמידים

בהרצאה . רצאה מקדימה בכיתותרה היהספר לבושה במדי שוטרת ומעב-ז מגיעה לבית"קצינת המשא

לאחר מכן היא יושבת . שמירת דיסקרטיות מוחלטת, זו היא מבטיחה לתלמידים שירצו לפנות אליה

הם יכולים להיכנס לבד או (בחדר נפרד ומקבלת תלמידים הרוצים להתייעץ איתה באופן אישי 

לדברי ). כמובן, פתהשיחה הקבוצתית היא כאשר יש מצוקה משות; על פי בחירתם, בקבוצה קטנה

ההיענות היא לרוב גבוהה , הספר וקציני שיטור קהילתי הקשורים לפרויקט-צוות בית, הקצינה

השיחה האישית יכולה לארוך קרוב לשעה ואף יותר . והתלמידים מחכים בתור על מנת להיכנס אליה

או כשותפים כעדים , כקרבנות: התלמידים מגיעים אליה עם מצוקות שונות. בהתאם לצורך, מכך

חלקן של בני קבוצת הגיל וחלקן של האחראים עליהם , חלקן פליליות וחלקן לא, להתנהגויות שונות

). ילדה שהייתה חשופה להתעללות מצד בן משפחתה; ידי חבריו-ילד שנסחט על, לדוגמה(או של זרים 

 המענה דעת לגבי-ובהפעלת שיקול, עיקר עבודתה מתבטאת בהקשבה עמוקה למה שמובא בפניה

חיזוק ידי הפונה כדי , הסבר לגבי חוקים או נהלים, ייעוץ, הכוונה: המיידי שעליה לתת במהלך השיחה

שכנועו להגיש , בקשת אישורו על מנת להפנות את המקרה לגורם טיפולי, שיוכל להתמודד עם הבעיה

  . וכדומה, תלונה במשטרה

  

  השפעות הפרויקט 7.6.2
 מראים שעבודתה , הן במשטרה והן במערכת החינוך,חשפו לפרויקטראיונות שערכנו עם גורמים שנ

בעיקר מוערכת יכולתה לעורר אמון בתלמידים ולגרום להם . לתשבחותשל קצינת המשטרה זוכה 

. ובוודאי שלא לאיש משטרה, הספר-להיפתח אליה עם דברים שלא העיזו לספר אפילו ליועצות בית

בזאת מושגת המטרה .  הספר בהם מופעל  הפרויקט-אחד מבתיתגובה זו עלתה גם בריאיון תלמידים ב

  . להיות אוזן קשבת לתלמידים, היינו, הראשונה

  

 ,עם פרסומו של הפרויקט. ה של הפרויקט היא לתת מענה למצוקות התלמידיםימטרתו השני

ים בשלב. העלו קציני הנוער שנחשפו אליו את בעיית הדיווח,  כנסים של השיטור הקהילתיבאמצעות

. ללא סייגים, הקצינה הייתה מבטיחה לתלמידים סודיות מוחלטת" חלון למשטרה"הראשונים של 

כאשר חלה חובת , כיצד ניתן להבטיח לתלמידים שהדברים לא יעברו הלאה: קציני הנוער הקשו ושאלו

,  שבמקרה זה,כך. ז נתפס כשוטר לכל דבר בשעות הפעילות ההתנדבותית שלו"מתנדב משא? דיווח

יש להעביר מידע לגבי , )שחלה על כל אזרח(נוסף לחובת הדיווח לגבי מקרים של התעללות בקטינים ב

נעשה תהליך משותף על מנת להבטיח שעבודתה לא תפגע בחובת , בעקבות זאת. עברות פליליות

דבר זה מחייב הבחנה ברורה בין המקרים שחייבים להגיע . אך גם לא תמעל באמון התלמיד, הדיווח

היא מיידעת , אם מובא לידיעתה אירוע מהסוג הראשון, לכן היום. לבין אלה שלא, יעת המשטרהליד

וזאת בנוסח שהציעה לה , את התלמיד שלגבי דבר כזה היא מחויבת בהעברתו הלאה לגורם מיוחד

היא מייעצת לתלמיד כיצד , לגבי מידע שאין חובה שיגיע למשטרה. היועצת המשפטית של המשטרה

רק , הספר- את הפרטים לגורמים מטפלים בביתמעבירההיא .  או למי כדאי לו לפנות,ולכדאי לפע

הספר ומול קצין הנוער -מול יועצת בית, זמנית-בו, כך היא עובדת. במידה שהתלמיד נותן הסכמתו לכך

מבלי לפגוע בסודיות שהובטחה לתלמיד , נטיים לוווומפנה לכל גורם את המקרים הרל, המקומי
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יש אפשרות להעביר מידע למשטרה באופן , בהם התלמיד אינו מעוניין בחשיפת שמובמקרים (

 ולא ,עד כה לא נתקלה במצב בו היא חשה שיש צורך לדווח על מקרה למשטרה, לדבריה). אנונימי

לתת מענה לבעיות , היינו, היבזאת מושגת המטרה השני. נמצאה הדרך לעשות זאת בהסכמת התלמיד

  . דים ונערים השרויים במצוקהידי יל-המועלות על

  

ידי הפיכתה מגורם מאיים לגורם -על,  שינוי עמדת התלמידים כלפי המשטרה,לגבי המטרה השלישית

בעניין זה יש חשיבות .  הרי שניתן להניח שזו מושגת בד בבד עם השגת שתי המטרות הקודמות,מסייע

מרגע הגעתה היא מזוהה . הספר לבושה במדים-רבה לעובדה שמפעילת הפרויקט מגיעה לבית

ובקשר החיובי שהיא יוצרת עם התלמידים היא עוזרת ביצירת דימוי חיובי יותר של , כשוטרת

עכשיו אני מרגיש שהמשטרה היא כבר לא : "בשיחות עם התלמידיםגם תחושות אלה עלו . המשטרה

  ".רק מאיימת ומפחידה

  

ף עם קצינת הנוער התחנתית מבנה באחת התחנות שמולן עובדת מפעילת הפרויקט פותח במשות

 משמשת עבודתה כלי ,כך. על פי קטגוריות, לתיעוד המקרים המגיעים לידיעתה במסגרת הפרויקט

מעבר לטיפול , שדרכו ניתן להגיע להבנה וידיעה עמוקה יותר של מצוקות שונות של ילדים ובני נוער

  .   ספר זה או אחר-ומעבר לבית, הפרטני בהן

   

  הפרויקט הפצת  7.6.3
צורך ,  שאינם עובדי נוערידי אנשים אחרים-באמצעות הפעלתו עלהיא  להפצת הפרויקט אחת הדרכים

ז " יוזמה של ראש משרד המשאהייתה, ראשית. גילו בפרויקטהספר - שבתישנוצר בעקבות העניין

נת שקראת להכשיר אנשים נוספים ל, בתחנה שבה הפרויקט יצא לדרך ושל הקצינה המובילה אותו

 מתנדבים בעלי כישורים המתאימים 10-כיבחרו באופן מדוקדק ,  במסגרת זו.ס" תשהלימודים

הם . ן ובנוסף הכשרה מיוחדת לפרויקט"מתנדבים אלה יעברו קורס ימע". חלון למשטרה"לפרויקט 

בחרו מתנדבים יי, יש לשער שאם הכשרה זו תצליח. ספר נוספים באזור התחנה-יהיו אחראים לבתי

  .פעילותהתחנות אחרות במחוז שבו מתרכזת לרו הכשרות נוספות גם ויועב

  

ידי -על" חלון למשטרה"נעשים ניסיונות להפעיל את פרויקט , "ספר בטוח-בית"עם הפצת מודל , שנית

: ידוע לנו על ניסיון אחד שלא עלה יפה. אך בהשראת מודל העבודה שהקצינה פיתחה, אנשים אחרים

. לא הצליח בהפעלת הפרויקט, "ספר בטוח-בית"ספר מסוים שבו מיושם -ז שצורף לבית"מתנדב משא

  . הוא לא הצליח לעורר את אמון התלמידים ואלה לא פנו אליו, לדברי הצוות החינוכי

  

ספר אחד -בבית. נראה שהניסיון מצליח, "ספר בטוח-בית"ספר אחרים שבהם מיושם מודל -בשני בתי

עובדת נוער שיצאה , הספר השני-ובבית,  המשטרה המקומית עובדת המניעה של תחנתאותומובילה 

בשני המקרים מדובר בשוטרות ותיקות בעלות . ז"לגמלאות ועושה זאת במסגרת התנדבות למשא

  .  נוער בניניסיון רב בעבודת המשטרה עם

  

דלת פתוחה " שהיא מכנה ,עובדת המניעה אחראית לא רק לפרויקט זה, באחד משני המקרים האלה

ולהעברת הרצאות הסברה ,  במוסד"ספר בטוח-בית" אלא גם לתיאום של פעילויות מודל ,"רהלמשט

-מתצפית בעבודתה התרשמנו שהעובדת מעורבת בחיי בית). בעיקר בנושא סמים ואלימות(בכיתות 
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כאשר העובדת . ידי הצוות החינוכי גורם שאפשר לפנות אליו בשאלות ובבעיות-הספר ונתפסת על

, כך. היא רושמת על הלוח את שמה ואת מספר הטלפון שלה בתחנה,  בכיתהמגיעה להרצאה

  .התלמידים פונים אליה לפעמים גם ימים או שבועות לאחר שההרצאה ניתנה

  

  דיון והשלכות 7.7
וגם ( הן במשטרה והן במערכת החינוך ,רוב האנשים שראיינו ושמעורבים בפרויקט, עילכפי שנאמר ל

הם משבחים את . ים בו כלי חשוב לחשיפת מצוקות על מנת לטפל בהן רוא,)תלמידים שרואיינו

:  שתי הנקודות הבאותידי-עלדבר זה מוכח מבחינתם . הפרויקט וחשים שהוא משיג את מטרותיו

העובדה שבפניות הללו נחשפות מצוקות עמוקות הדורשות ו; "השוטרת" התלמידים הפונים אל מספר

  . אחרים הבאים במגע עם התלמידיםשלא נחשפו בפני גורמים, התייחסות

  

. רוב המרואיינים קושרים את הצלחת הפרויקט לאישיות ולכישורים של האדם המפעיל אותו בשטח

ולהכשרתם , נראה שיש חשיבות רבה להצבת קריטריונים ברורים לבחירת האנשים שיעשו זאת, לכן

ק בתפקיד זה יהיה בעל בראיונות עלתה השאלה האם רצוי שהאדם העוס. בצורה מלאה לתפקיד

  אתכל הגורמים הסכימו שזהו תפקיד המצריך, עם זאת. והדעות היו חלוקות, ניסיון משטרתי או לא

 הודגש שעל האדם הממלא ,כן-כמו. הספר-הלי העבודה של בתיווהכרת נ,  ומחויבות לו,ידיעת החוק

 הודגש הצורך להימנע מכך .רגיש ובעל יכולת לרכוש את אמון התלמידים, את התפקיד להיות  אמין

והצורך באיזון בין צורכי המשטרה , "מלשין"או " מודיע"שהאדם הממלא את התפקיד יהפוך למעין 

התפקיד מחייב יכולת לעמוד במקביל מול , בנוסף. בתחום זה ושמירה על זכויות התלמידים ופרטיותם

 אינם תמיד ,גישויות שלהםהאינטרסים והר, גופים שכללי העבודה, מערכת החינוך ומול המשטרה

  . זהים

  

 ניתן לציין שקיימת מגמה במשטרה לחזק את השותפויות עם גורמים בקהילה לשם מניעת ,לסיכום

גורמים (ללא שיתוף המשטרה , ידי גורמים אחרים-וליזום פעילויות שעד כה הופעלו על, עבריינות נוער

ש בהן מרכיבים המתייחסים למניעת שונים במשרד החינוך מפעילים כבר מספר שנים תכניות שי

 והן בהפעלת מודלים , שותפות זו מתבטאת הן ביוזמות מקומיות).שימוש בסמים וכדומה, אלימות

הן כוללות בתוכן , אם כי מדובר ביוזמות חדשניות". ספר בטוח-בית"שהבולט בהם הוא מודל , מובנים

 , ההשפעה העיקרית של יוזמות אלה. מהפעילויות המסורתיות של המשטרה בתחום המניעהמרכיבים

 ,כללב , היא בתחום של הגברת הלגיטימיות של המשטרה בעיני הציבור,שניתן לעמוד עליה בשלב זה

תורם הדבר ,  ניתן לראות שבמקומות בהם נעשים מאמצים לקידום שותפויות.בפרט, ובעיני בני נוער

. ם מציאת פתרונות משותפים לבעיותדבר העשוי לקד, לפתיחת ערוצי תקשורת בין המשטרה לקהילה

ומחייב הן הקצאת משאבי זמן וכוח , הניסיונות לעבוד בשותפות עם גורמים בקהילה אינו קל, עם זאת

  . אדם והן שינוי גישות הדדי וסובלנות להבדלים בדרכי העבודה וביעדים של מערכות שונות

  

 העברת: ים של השיטור הקהילתי מבוססות על אחד העקרונות המרכזיכאןרוב היוזמות שהוצגו 

ראוי לציין שבמחקר שנערך על הפעלת . האחריות לקיום השותפויות עם הקהילה לרמת השוטר בשטח

אחת המסקנות הייתה שמעורבותם של אנשי ) 1998, וייסבורד ואחרים(השיטור הקהילתי בישראל 

. ולכת וקטנה עם הזמןושהיא ה, שטח בשיטור הקהילתי קטנה יותר משל זו של מפקדים וקצינים
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,  מדגים את האתגרים בניסיון להעצים את השוטר בשטח" ספר בטוח-בית"תהליך יישומו של מודל 

  .   וראוי לבחון איך יתפתח בהמשך
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