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   הממצאיםעיקרי
  

והוא מהווה חלק ממחקר מקיף , דוח זה עוסק בפעילות המשטרה ביחס לפשיעה של בני נוער עולים

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

  .1999 לאוגוסט 1998המופיעים בדוח זה מתבססים על נתונים שנאספו בין החודשים נובמבר 

  
  קשיים ואתגרים לעתיד : כום ההיערכות המשטרתיתסי

 להעריך את מדיניות המשטרה ויישומה כלפי עברות של בני נוער עולים ההייתמטרתו של דוח זה 

 היא בעלת , כבר בשלב הראשון של המחקר,התופעה הראשונה שבה נתקלנו ביחס לסוגיה זו. חדשים

ומצד , ממצאי מחקר המתייחסים לבני נוער עוליםעניין רב לקבל נתונים ויש , מצד אחד: שתי פנים

חוסר ידיעה לגבי הדרך הנכונה שבה המשטרה צריכה להתמודד ו, תחושות של אמביוולנטיותישנן , שני

  . האלנוער בני עם 

  

, קובעי המדיניות בארגון אינם רוצים שנתונים משטרתיים יעזרו להזין סטיגמות קיימות לגבי העולים

יש , כן-כמו.  בעלי הדרגים הגבוהים נזהרים בבחירת המילים, לכן. ר חדשותובוודאי שלא ליצו

ולאורך איזו תקופה יש להקדיש לתופעה , התלבטות עד כמה השפעות העלייה הן מתמשכות

  . התייחסות מיוחדת

  

לא ,  למשל,כך. דובר בגישה המקשה על ביצוע תהליך מחקרימ, בצד הערך החיובי שיש בגישה הזהירה

ובעיקר , )הן כחשודים והן כקרבנות(משטרה מידע מלא על עברות בהן מעורבים בני נוער עולים נאסף ב

בה קיימים נתונים , במערכת הממוחשבת של שירות המבחן לנוער. תביעה-על תיקים המסתיימים באי

ואינם מאפשרים לקבל תמונה , הנתונים על ארץ המוצא ושנת העלייה חלקיים, תביעה-גם על תיקי אי

לא קיים מידע שיטתי על מאפייני , כן-כמו. מדויקת על ההיקף והמאפיינים של בני הנוער העולים

לדוגמה . כך שחלק ניכר מהידע מתבסס על תחושות של שוטרים ושל אנשי מקצוע אחרים, העבריינות

,  שבו מעורבים לא רק שוטרי נוער אלא גם שוטרים מאגף המודיעין,ויכוח הקייםוניתן להביא את ה

  . כפעילות כנופייתיתועצות לשעברהמ-תהאם ניתן להגדיר את הפעילות הקבוצתית של עולי ברי

  

כפי . ים מקשה אחתעשוידבר נוסף המקשה על המחקר בתחום זה הוא העובדה שבני נוער עולים אינם 

המועצות -בריתקיימים הבדלים במאפיינים של עולי , שעולה מסקירת הספרות המחקרית בתחום

המכנה המשותף בין האוכלוסיות האלה נובע ). וגם בתוך קבוצות אלה( ושל עולי אתיופיה לשעבר

הצורך להתמודד עם תרבות שונה ועם משבר : עם כל המשתמע מכך, ממעמדם כעולים בישראל

  . והצורך של המערכת לפתח אסטרטגיות שיסייעו בקליטה ובמניעת תופעות שליליות, הגירהה

  
, במשטרה מביעים צורך בפיתוח דרכי התמודדות ייחודיות עם בני נוער עוליםדרגים שונים , כאמור

ואף ניכרת מודעות לכך שהתמודדות זו מחייבת רגישות תרבותית והתחשבות במאפיינים התרבותיים 

בבחינת ההיערכות המשטרתית להתמודדות מתקבל , עם זאת. והמשפחתיים של בני הנוער העולים

נראה שמצב זה . שה לעצמה דרכי פעולה מובנות ושיטתיות בתחום זההמשטרה לא גיבהרושם כי 

הצורך להתמודד בצורה ייחודית מול החשש (משקף הן את האמביוולנטיות הקיימת ביחס לתופעה 

  .והן חוסר ידע בקשר לדרכי התמודדות אפשריות, )מתיוג האוכלוסייה



  

  ii  

  

   

ז " העולים באגף קהילה ומשאההיערכות מתבטאת בפעילותם של קציני קהילת, ברמה הארצית

  .  ובפעילויות הסברה המכוונות לקהילת העולים,)נוערבני קצינים אלה אינם עוסקים באופן ייחודי ב(

  

ההיערכות בפועל במרבית התחנות בהן דווח על צורך בהיערכות להתמודדות עם , ברמה המקומית

, עם שירותי רווחה המטפלים בעוליםמעבר לקשרים .  היא מועטה בלבד,עבריינות של בני נוער עולים

והן מבוססות על יוזמה מקומית , היערכויות נוספות קיימות בתחנות מעטות, הקיימים ברוב התחנות

  :היערכויות אלה כוללות. או פועלות באופן ניסיוני

, יועץ למפקד מחוז, חקירות, מודיעין, סיור, שוטרי בילוש: וגם(גיוס עובדי נוער בני קהילת העולים  .1

  . מספרם של אלה מועט-) קציני קהילה

  . השתלמות שהתקיימה בעבר ולא חודשה-תרבותי -השתלמויות לשוטרים בנושא המפגש הבין .2

 גם אלה מתבצעים בתחנות -ניסיונות להפקה ותיעוד של מידע מודיעיני לגבי בני נוער עולים  .3

  .מעטות בלבד

כגון עובדי קידום (ורמים מקצועיים  ג עםבעיקר, יצירת קשרים עם גורמים מקהילות העולים .4

  . גורמים לא רשמיים עםגם, ובמספר קטן של תחנות, )נוער

 יוזמות -לפיתוח תכניות מניעה לבני נוער עולים ) ז"בשיתוף אגף קהילה ומשא(יוזמות מקומיות  .5

ואינן מתגבשות ,  ומתקיימות במספר קטן מאד של תחנות, בשלב ניסיוני והתחלתינמצאותאלה 

   .שניתן להפיצו" מודל" זה לכלל בשלב

  

כפי שעולה הן מסקירת הספרות העולמית , דרכי פעולה אלה מציבות בפני המשטרה מספר אתגרים

  : והישראלית והן מממצאי הראיונות עם גורמים שונים במשטרה ובשירותים אחרים

 יוכל ,פחת עולים או בן למש, ששוטר שהינו עולהכדי, ראשית: גיוס שוטרים בני קהילת העולים. 1

יש לשים לב לתהליך גיוסו וקליטתו ,  ונציגי קהילת העוליםיםנוער עולבני לגשר בין הארגון לבין 

 נוער לא יגיע לתפקיד  בניששוטר בעל פוטנציאל גבוה לעבודה עם, למשל, קיימת סכנה. בארגון

או שהוא ; מנו באבשל הרקע התרבותי השונה מ, קריטריונים מסוימים לעמשום שהוא אינו עונה 

הסטיגמות הקיימות לגבי קהילת המוצא שלו יבואו לידי ביטוי שיתקשה לבצע את עבודתו משום 

נראה שגיוס שוטרים דוברי השפה אינו נתפס , כפי שהדברים עומדים היום, שנית. ביחס אליו

אלא באכיפה אפקטיבית יותר דרך , כמסייע במערך המניעה הראשונית בצורה משמעותית

ברוב התחנות הובע הצורך בגיוס שוטרים ). וגם דרך הסיור והמודיעין(חנות וחקירות הנוער הפק

יחקרו ויואשמו ביתר , תפסויער עולים המבצעים עברות יונבני וההסבר לצורך זה היה ש, עולים

במקומות בהם נמצאים שוטרים ; ידי שוטר המכיר את המנטליות שלהם ושולט בשפתם-יעילות על

לא נעשה ניסיון , ולרוב,  ותרגום,ן נעשה בהם שימוש בעיקר לצורך חקירת חשודים עוליםאכ, עולים

אוכלוסיית העולים וכאמצעי לפתח שותפויות שיסייעו במניעת עבריינות  לא" גשר"להשתמש בהם כ

  .נוערבני ובפתרון מוקדם של בעיות של 

  

 ,דע מודיעיני הוא בעייתי לגבי בני נוערנושא הפקת מי, כפי שצוין: הפקה ותיעוד של מידע מודיעיני. 2

הן בשל הקושי המעשי וההגבלות האתיות על הפעלת , זאת.  בפרט,ולגבי בני נוער עולים, בכלל



  

  iii  

  

של " שיטור יתר" והיגררות לבני הנוערוהן בשל הסכנה של תיוג , מקורות מודיעיניים בקרב בני נוער

  . קבוצות אתניות מסוימות

  

גם במקרה זה נשאלת השאלה מה מטרתו של שיתוף : יגים מקהילת העוליםשיתוף פעולה עם נצ. 3

על ידי העולים כאמצעי של המשטרה לחדור לקהילה ולחשוף מידע - האם הוא ייתפס על?הפעולה

תוך התייחסות , בניסיון לפתור בעיות,  כדרך לפיתוח שותפות אמיתיתסייתפאו שהוא ? אודותיה

 לשימוש בנציגי עולים במנגנונים הניסיונות? ים המיוחדיםלמערך הקהילתי ולתנאים התרבותי

הם רק בראשיתם ויש , כגון קבוצות דיון משפחתיות או נכבדי הקהילה כמגשרים, פורמליים יותר

  .יםנוער עולבני לבחון את התאמתם ותרומתם להתמודדות עם עבריינות של 

  

רור עד כמה תכנית פיתוח מנהיגות לקבוצת לא ב, כפי שכבר הוזכר: תכניות מניעה לבני נוער עולים. 4

תכן שתכנית כזו יכולה יי. בתוך הקהילה" חלשים"מבטיחה חיזוק ה, "חזקים"בני נוער עולים 

שהוא ממילא בעל פוטנציאל , יםהנוער העולבני לתרום להשתלבות טובה יותר של אותו פלח בקרב 

לגבי אותם חלקים באוכלוסיית אך לא ברור מה תרומתה , בתוך החברה הישראלית, של הצלחה

הספרות העולמית מרמזת , עם זאת. העולים המצויים בדרגת סיכון גבוהה יותר מאשר כלל העולים

שלפעילויות המסייעות בבניית זהות תרבותית חיובית לבני נוער מהגרים עשויה להיות השפעה 

  .חיובית במניעת התקרבות לקבוצות בעלות השפעה שלילית

  
  ר היערכות המשטרההמלצות לשיפו

אינה עניינה הבלעדי של ,  עבריינותובהם, התמודדות עם קשייהם של בני נוער עוליםהמובן ש

. נדרשים לתת מענים לקבוצת אוכלוסייה זו,  בפרט,והשירותים החברתיים, החברה כולה. המשטרה

ה אין  במרבית תחנות המשטר. בראשיתהנמצאתנראה שהיערכות המשטרה להתמודדות עם הנושא 

וההיערכויות הקיימות הן על בסיס מקומי ואינן זוכות , היערכות מיוחדת להתמודדות עם הנושא

הסבר חלקי למצב זה הוא חוסר רצונה של המשטרה , להערכתנו. לבחינה  ולהפצה בכלל המערכת

ם ע. להצהיר על דרכי פעולה מיוחדות כלפי אוכלוסיית העולים ובכך לתייגה כאוכלוסייה עבריינית

ואיך ניתן לתמוך ,  נראה שיש מקום ללמוד מהניסיונות הקיימים ולבחון אלו מהם רצוי להפיץ, זאת

בכוחות המשטרה המקומיים בסדרה של אמצעים שיאפשרו להם להתמודד בצורה טובה יותר עם 

 ניתן ללמוד על, מן ההיערכויות שכבר קיימות. ידי כל הגורמים כקשה ובעייתית-הנתפסת על, התופעה

  :מספר היבטים בעבודת המשטרה שיש מקום לחזקם

  

  : מיון והכשרה של עובדי נוער מקהילת העולים, גיוס .1

  : היבטיםבשני, זאת. ראוי לבחון את שאלת שילובם של שוטרים מבני קהילת העולים במערך הנוער

  ולפתח דרכי מיון מתאימות יותר לשוטרים מאוכלוסיות,ניתן ללמוד מהניסיון של הצבא 

  ). 1999, שבתאי(המתקשות לעמוד במבחני המיון הרגילים 

או שניתן ,  של העוליםתםהאם הם ישמשו רק כחוקרים בשפ: יש להגדיר מה מצופה מעובדים אלה 

,  בהם גם כמשאב להבנת הבעיות והרגישויות המיוחדות של אוכלוסיית העוליםיעזריהיה לה

בצד שילובם בתפקידים  , העולים ומשפחותיהםולגישור בין המשטרה לבין אוכלוסיות בני הנוער

יש גם להתייחס לרגישות הקיימת , עם זאת. שאינם נוגעים רק לאוכלוסיית העולים, כלליים

 לשקול שילוב שוטרים בני קהילות  גםניתן. כפי שעולה מהספרות העולמית, בשילוב שוטרים כאלה
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על מנת להגביר את האמון ,  של עוליםהספר או הפנימיות שבהן יש שיעור גבוה-העולים בנוף בתי

ז "עם מתנדבי משא" חלון למשטרה"יישום פרויקט , למשל. כלפי המשטרה ולסייע בחשיפת עברות

, חביב ואחרים ורא(יה של קרבנות מקרב אוכלוסייה זו ייכול לעודד פנ, מבני קהילות העולים

  ).א2000

  

  :תרבותי-הכשרה בנושא המפגש הבין .2

תוך כדי , זאת. מוצע לחדש אותן, חיוביות להן זכו ההשתלמויות שנערכו בעברלאור התגובות ה 

ביצוע הערכה לגבי המידה בה השתלמויות אלה אכן תורמות לשינוי עמדות והתנהגויות של 

 תקופהבשבעיקר נראה חשוב לחדש את ההשתלמויות מאחר . שוטרים בעבודתם היומיומית

  .מערך הנוער במשטרהלים  תוספת משמעותית של תקנההייתהאחרונה 

לאור הספרות המחקרית המצביעה על הסכנות להתפתחות אירועים אלימים במפגשים בין  

מוצע לשים דגש בהשתלמויות על דרכי , שוטרים לבין בני נוער מאוכלוסיות מהגרים או מיעוטים

  . יםהתגובה של השוטרים במפגשים עם בני נוער עול

תחומי של אנשי מקצוע -ידי צוות בין-עשה עליהשתלמות תמוצע שבניית תכנית ה, בהקשר זה 

ם א, כיצד לזהות סטיגמות, מחד: טים משלימיםהיבתוך שימת לב לשני , מהמשטרה ומחוצה לה

על מנת למנוע המשך הזנתן כתוצאה מהמפגש עם עבריינים ,  בקרב השוטרים עצמם,הן קיימות

 ורא(ן "השתלמות שהועברה למתנדבי ימעל) 1994(כפי שעולה מתוך ההערכה של צלניק , עולים

כיצד להתמודד עם תופעות קונקרטיות של פשיעה המייחדת קבוצות מסוימות של , ומאידך; )נספח

  ".ללא הנחות"באופן מקצועי ו, בני נוער

  

  :קשר עם גורמים מקהילות העולים .3

יצירת שותפויות תוך תשומת לב ל, ראוי להמשיך ולחזק את הקשרים עם גורמים מקהילת העולים 

ובחינת שילובם של עולים במנגנונים קהילתיים למניעה ולהתמודדות עם תופעות שליליות בקרב 

  . בני נוער

ער והנבני שיסייעו בקיום שיתוף פעולה בין " מגשרים"באופן מיוחד ראוי לבחון שילובם של  

  . רעוהנבני ושיאפשרו את תמיכת המשפחה בשיקום , לבין המשטרה, ומשפחותיהם

יש להמשיך ולבצע פעילויות הסברה באמצעי התקשורת בשפת העולים ובמסגרות נוספות לגבי  

על מנת לקדם בניית אמון שיאפשר , זאת. בעיות של בני נוער ותפקידי מדור הנוער במשטרה

  .חשיפת עברות ויצירת שותפויות קהילתיות

  

  :תכניות מניעה .4

במטרה להרחיבן ,  ייחודיות המופנות לבני נוער עולים יעילותן של תכניות מניעה אתמוצע לבחון 

  .ולהפיצן במקומות נוספים

מוצע להתאים תכניות מניעה , )א2001, חביב ואחרים (בעקבות הדוח העוסק בפעילויות מניעה 

 למוסדות חינוך שבהם נוכחות התלמידים העולים היא ,"ספר בטוח-בית" כגון מודל ,קיימות

באמצעות בחירת שוטרים בני קהילת העולים , בין היתר, תלהיעשולה התאמה זו יכו. משמעותית

  ).מיון והכשרה של עובדי נוער,  לגיוס המתייחס1בסעיף כפי שנאמר  (פרהס-תשיהיו בקשר עם בי
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מוצע , לאור הדאגה העולה מן השטח לגבי בני נוער עולים שהם מנותקים מכל מסגרת חינוכית 

תוך חיזוק שיתוף הפעולה עם גורמים , זאת. וכלוסייה זו לא גםלפתח תכניות מניעה שיופנו

  .בעיקר במשרד החינוך ובמשרד העבודה והרווחה, המטפלים בבני נוער מנותקים

  

  :כנופיות של בני נוער עולים/חבורות .5

  .מוצע להמשיך ולמפות את התופעה בעזרת הכלים המצויים בידי המשטרה 

ולהשקיע בהמשך , תכן שאינן תואמות את המציאותי שירצוי להיזהר משימוש בהגדרות, זמנית-בו 

על מנת ללמוד עד כמה התופעה קיימת ועד כמה היא מהווה מקור , זאת. מחקר מעמיק בנושא

  .לדאגה

  

  :המשך מחקר בתחום עבריינות של בני נוער עולים .6

של יש להמשיך במגמה של זהירות בהעברת נתונים לגורמים חיצוניים על מנת למנוע תיוג  

 .אוכלוסיית העולים
יש , עמןועל מנת ללמוד על היקף התופעות ומאפייניהן כדי לסייע בהיערכות להתמודדות , לצד זה 

תכן יי. הן כחשודים והן כקרבנות, לאסוף מידע שיטתי יותר על מעורבות בני נוער עולים בעברות

ולא ,  בהם הן קיימותשאיסוף מידע כזה אף יסייע בהורדת הסטיגמות ובמיקוד הבעיות במקומות

בהנחה שתכניות מניעה ייחודיות לאוכלוסיית העולים יופצו , כן-כמו. באוכלוסיית העולים כולה

 .ראוי לבחון באופן מחקרי את השלכותיהן והצלחותיהן בהשגת המטרות, בהיקף נרחב יותר
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  מבוא . 1
  

ווה חלק ממחקר מקיף ומה, עוסק בפעילות המשטרה ביחס לפשיעה של בני נוער עולים, דוח זה

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

  

מאמצע , ומאתיופיה,  ואילךהתשעיםמתחילת שנות ,  לשעברהמועצות-מבריתבעקבות גלי העלייה 

 .התעוררה דאגה לגבי מעורבותם של בני נוער מאוכלוסיות אלה בעבריינות,  ואילךהשמוניםשנות 

הובאו נתונים שהראו ) א1998, חביב ואחרים(בדוח שסיכם את ממצאי השלב הראשון של המחקר 

 מבני הנוער בעלי 13.5%-כ: ייצוג יתר של בני נוער עולים בקרב בני הנוער בעלי התיקים הפליליים

בעוד שבתקופה זו בני הנוער (המועצות לשעבר - היו עולים מברית1996התיקים הפליליים בשנת 

 מבני הנוער בעלי 2.8%-כ; ) מכלל בני הנוער בישראל8%-המועצות לשעבר היוו כ-ולים מבריתהע

לעומת חלקם באוכלוסיית בני הנוער בישראל ( היו עולים  מאתיופיה 1996התיקים הפליליים בשנת 

  1).1.4%-הנאמד בכ

  

: התיקים הפלילייםבמהלך השנים חל גידול בחלקם היחסי של בני הנוער העולים בקרב בעלי , בנוסף

 .16%- כ- 1997ובשנת , 8%- היה שיעור העולים בקרב בני הנוער בעלי התיקים הפליליים כ1993בשנת 

   .חלק מגידול זה נובע מגידול במספר העולים ומהתארכות משך זמן השהייה בישראל

  

יקר אלה ובע, ממצאי השלב הראשון העלו גם כי חלק גדול מהשוטרים סבורים שבני הנוער העולים

הנתונים הסטטיסטיים על בני נוער . מתאפיינים בעברות בעלות אופי ייחודי,  לשעברהמועצות-ריתמב

  : אכן מגלים מספר מאפיינים ייחודיים לבני הנוער העולים) 1996משנת (בעלי תיקים פליליים 

  

במיוחד הדבר בולט .  צעירים יותר משאר בני הנוערהמועצות לשעבר ומאתיופיה-מבריתהעולים  

-12 היו בני 1996 מהעולים מאתיופיה שלהם נפתחו תיקים בשנת 10%: בקרב העולים מאתיופיה

לעומת , )-18עד יום ההולדת ה (17 מהם היו בני 28%רק ;   בקרב כלל בעלי התיקים5% לעומת 13

  .  בקרב כלל בני הנוער50%

  

מהעולים  13%-ל: עיר יותרשלהם בגיל צ" הקריירה הפלילית"בני הנוער העולים מתחילים את  

לעומת  ,12-13 נפתח תיק פלילי ראשון בגיל מהעולים מאתיופיה 22%- ולהמועצות לשעבר-מברית

 .  בקרב כלל בני הנוער בעלי התיקים הפליליים11%
 

, 14%:  הם בעלי יותר מעשרה תיקים פלילייםעולים מאתיופיהאחוז גבוה במיוחד של בני נוער  

 . בני הנוער בעלי התיקים הפליליים בקרב כלל ,9%לעומת 
 יש אחוזים גבוהים במיוחד של בעלי תיקים פליליים בגין המועצות לשעבר-העולים מבריתבקרב  

, )62% לעומת 71%(ובגין עברות רכוש )  בקרב כלל בני הנוער19% לעומת 28%(עברות מוסר וסמים 

                                                 
במשטרה יש הטוענים כי קשיי העלייה , עם זאת. 1990לצורך הניתוח עולה נחשב מי שעלה לאחר שנת    1

  .  מאפיינים גם בני נוער שעלו בשנות השמונים
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ומין לא נמצא ביסוס ) גוף האדםנגד ( לטענה כי עולים אלה ביצעו יותר עברות אלימות ,אולם

לא ניתן לאשש או להפריך את טענתם של גורמים במשטרה כי העולים מעורבים , כן-כמו. בנתונים

אפשר לעמוד בדייקנות על ההבדלים -מכיוון שמהנתונים אי, בעברות חמורות ואלימות יותר

שיעור הגבוה ביותר  נמצא ההעולים מאתיופיהבקרב . בחומרת העברות בקרב אותה קבוצת עברות

  ). 77%(של בעלי תיקים פליליים בגין עברות רכוש 

  

 הן בתחום של ,במשטרה קיימת תחושה כי ההתמודדות עם בני נוער אלה דורשת היערכות מיוחדת

). הקשר עם הורי הקטינים: למשל( והן בתחומים הקשורים לשיקום הקטינים ,גילוי ומניעת העברות

 ודפוסי העבריינות שאינם ,הסגירות המסוימת של קהילות העולים, תבשל השונות התרבותי, זאת

עדת ההיגוי המלווה את המחקר והוחלט בו, בשל כך. זהים לדפוסי העבריינות של בני נוער אחרים

שאחת הסוגיות שתיבדק בשלב השני של המחקר תהיה ההתמודדות עם עבריינות של בני נוער עולים 

, נת ללמוד בצורה מעמיקה יותר על הקשיים בהם נתקלת המשטרהעל מ, זאת. והמאמצים למניעתה

בהיבטים של הקצאת , כבסיס לשיפורים בהיערכות המשטרה להתמודדות עם אוכלוסייה זו בעתיד

  . פיתוח מודלים מיוחדים ושיתוף פעולה עם הקהילה, הכשרה, כוח אדם ייחודי
  

  מרכיביו ושיטות איסוף הנתונים, שאלות המחקר. 2
  

  שאלות המחקר 2.1
  : היו שאלות המחקר

מהם הקשיים הייחודיים איתם מתמודדים השוטרים במגעיהם עם עבריינות של בני נוער עולים  .1

  ?)ומהניהול החקירה וכד, הקשר עם הקטינים והוריהם, מבחינת סוג העברות(

  :מהם הצרכים הנוספים מבחינת משאבים ייחודיים .2

   ברמה הארצית וברמות המקומיותהקצאת כוח אדם ייחודי לטיפול בנושא -

  )יחידות הנוער ושוטרים אחרים(מתן הכשרה ותמיכה שוטפת לשוטרים  -

כגון מאמצים לשתף פעולה עם (האם קיימות בתחנות היערכויות מיוחדות להתמודדות עם הנושא  .3

  ?)נציגים מקהילות העולים בהתמודדות עם התופעה

  ?מהם הקשיים ביישום היערכויות מיוחדות אלה .4

לפי הערכות הגורמים , האם ניתן להצביע על הצלחות ביישום של מספר היערכויות מיוחדות .5

 ?המעורבים
  

   מרכיבי המחקר ושיטות איסוף הנתונים2.2
ובו , "פעילויות מיוחדות המתייחסות לבני נוער עולים" שאלון בנושא בכל תחנות המשטרה בארץ הופץ

  :נשאלו השאלות הבאות

ראית התחנה של ממלא השאלון קיים צורך להשקיע מאמצים ייחודיים מצד האם באזור עליו אח . 1

  ?המשטרה בהתמודדות עם בני נוער עולים

  ?מהם האתגרים שאוכלוסייה זו מציבה למשטרה, אם כן . 2
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  ?האם יש היערכות משטרתית מיוחדת להתמודדות עם אתגרים אלה . 3

  :  כוללת היערכות זומרכיביםאלו , אם כן . 4

  דובר השפה) וטר אחראו ש(עובד נוער  -

  ים נוער עול בנילעבודה עם) או שוטרים אחרים(הכשרת עובדי הנוער  -

  )או בלתי ממוסדים/ממוסדים ו(קשרים עם קהילת העולים  -

  פיתוח תכניות מניעה ספציפיות לאוכלוסייה זו -

  ?מהם השינויים שיש להכניס בעבודת המשטרה על מנת לשפר את ההיערכות בתחום זה . 5

  . מהתחנות הקיימות בארץ 72%-המהוות כ, תחנות 47-מ שאלונים הוחזרו

  

 יש עולים  שבובאזורהנמצאות לצד ניתוח השאלונים התבצעה עבודת שדה ממוקדת בשתי תחנות 

הקריטריון המרכזי לבחירת שתי התחנות היה קיומו של שיתוף פעולה בין המשטרה לגורמים . רבים

שוב שקלט עולים רבים ייבמקרה הראשון מדובר ב. ער עוליםאחרים בקהילה סביב הטיפול בבני נו

. המועצות לשעבר ושבו המשטרה פועלת בשותפות עם העירייה ועם היחידה לקידום נוער-מברית

, שבו מופעלת) הכפופה לתחנה בעיר גדולה יותר(שוב שבו יש נקודת משטרה יבמקרה השני מדובר בי

נית המכוונת למניעת עבריינות של בני נוער יוצאי תכנית ניסיו, ס המקומי"בשותפות עם המתנ

 התכנית היחידה בארץ ההייתזו , בנושא של עבריינות בני נוער עוליםכאשר התחיל המחקר . אתיופיה

  :חקר שני המקרים האלה כלל את הפעילויות הבאות. מסוגה והומלץ לנו לבחון אותה

קצינים מהיחידה ,  גם מפקדי תחנהאך, בעיקר ממדור הנוער(איון בעלי תפקידים במשטרה יר 

  )ועוד, לשיטור קהילתי

  איון שוטרי שטח השייכים לקהילת העוליםיר 

, כגון היחידה לקידום נוער( השותפים להתמודדות עם התופעה בגופיםאיון בעלי תפקידים יר 

  )עירייה, ס"מתנ

  איון קבוצתי של בני נוער עולים במסגרת החינוך הבלתי פורמלייר 

  דים קהילתיים של קהילת העוליםאיון עוביר 

נאסף חומר כתוב שהופק , כן-כמו. איון אנשי משטרה ברמת המטהיידי ר-עבודת השדה הושלמה על

  .ידי גופים שונים במשטרה המתעד חלק מהפעילויות המתבצעות בתחום זה-על

  

ובא מלאחר מכן ;  סקירה של סוגיות מרכזיות העולות מהספרות הישראלית והעולמיתכוללהדוח 

ובא דיון המבוסס מ, ולבסוף; ברמה הארצית והמקומית, ניתוח של ההיערכות המשטרתית בתחום זה

תוך התייחסות לנקודות בהן יש צורך בשינוי ההיערכות , על סקירת הספרות וניתוח ההיערכות

 ניתוח ההיערכות המשטרתית המוצג בדוח זה מתבסס על נתונים שנאספו בין החודשים .המשטרתית

  .1999 לאוגוסט 1998במבר נו
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 סוגיות העולות מהספרות - ועבריינות יםנוער עולבני . 3
  הישראלית והעולמית

  

 הן ,פשיעה של בני נוער עולים חדשים היא תופעה שלגביה קיימת במשטרה תחושה של מחסור בידע

מובאת כאן סקירת הספרות . עמהוהן לגבי הכלים בעזרתם ניתן להתמודד , לגבי מקורות התופעה

וידע מהעולם לגבי פשיעה של בני נוער , במטרה לרכז ידע שנאסף בארץ על בני נוער עולים ומצוקותיהם

ניתן ללמוד מהניסיון בעולם לגבי , למרות שאין מדובר בתופעות זהות. עמהמהגרים וההתמודדות 

כדרך , עולם ולבחון האם ניתן לשלב מרכיבים מדרכי ההתמודדות ב,היבטים שונים של התופעה

  .לשיפור ההיערכות המשטרתית בתחום

  

   קשיי קליטה - בני נוער עולים בישראל 3.1
המועצות לשעבר - מבריתההעליי, דוח זה מתמקד בעליות האחרונות לישראל, כפי שצוין במבוא

. ובכך מתמקדת גם סקירת הספרות,  ואילך80- מאתיופיה מאמצע שנות הה ואילך והעליי90-משנות ה

חשוב לציין שקיימת ספרות מקצועית העוסקת בעליות הקודמות לישראל ובקשר בינן לבין , תעם זא

  ).1991, אמיר, למשל, ראה(תופעת העבריינות של בני נוער 

  

המועצות לשעבר -בשנים האחרונות נערכו מחקרים רבים העוסקים בבני נוער עולים מברית

ביניהם ניתן .  בכלל, ובחברה, בפרט,החינוךמנקודת המבט של קשיי הקליטה במערכת , ומאתיופיה

פרנקוביץ -אלנבוגן, נועם; )1998(נועם וחביב , ליפשיץ; )1998(פרנקוביץ ונועם -אלנבוגן: לציין את

    1995.2, הורוביץ ואחרים; Flashman, 1994 ;Mirsky, 1995; )1998(הורוביץ ; )1998(ווולפסון  

  

תוך הסתמכות על דיווחי מערכת ,  בסיכוןבני נוער עוליםבדנה ) ב1998(סקירתם של חביב ואחרים 

הסקירה מציינת מספר נתונים . מחקרי מכון ברוקדייל ודיווחים של משטרת ישראל, החינוך

  :מדאיגים

ספר של משרד החינוך גבוה בקרב העולים מאשר -היקף הנשירה מבתי: קשיים במערכת החינוך 

שיעורי ) 1998, ואחריםנועם (רך בחמישה ישובים על פי מחקר שנע. בקרב האוכלוסייה הכללית

 מהנערים 20%-4%;  באוכלוסייה הכללית5.6%לעומת , 14-17 בגיל 29%-8%הנשירה נעים בין 

ואחוז העולים שאינם לומדים ; שאינן בפיקוח משרד החינוך, אינם לומדים גם במסגרות אחרות

גם בקרב , בנוסף. וכלוסייה הכללית בא6%לעומת , 15-17 בגיל 20%-2%ואינם עובדים נע בין 

המתבטאת בהיעדרויות תכופות " נשירה סמויה"שיעורים גבוהים של נמצאו הלומדים 

  .חוסר קשרים חברתיים ותחושות מצוקה בקשר לקליטה בארץ, קשיים לימודיים; מהלימודים

לבני נוער הסקירה מציינת את העלייה בשיעור התיקים הפליליים הנפתחים : מעורבות בעבריינות 

  .עולים ואת מעורבותם הגבוהה במיוחד בעברות של התפרצויות וגניבות

  

                                                 
) 1997, לשם(מקורות נוספים ניתן למצוא ברשימת ביבליוגרפיה ותקצירים שהוציא לאור מכון סאלד     2

 שהוקמה במשרד יםנוער עולבני ועדה המיוחדת לענייני וידי מכון ברוקדייל והוגשה ל- וברשימה שהוכנה על
  .הקליטה
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- מבריתעוסקת בגורמים שהשפיעו על קליטתם של עולים צעירים ) 1998(סקירתה של הורוביץ 

. המועצות טרם העלייה-תוך התייחסות לתנאים ששררו בברית,  במערכת החינוךהמועצות לשעבר

המועצות בסוף שנות -החברתיים והפוליטיים שפקדו את החברה בבריתהיא מציינת את השינויים 

הגיעו ממערכת חברתית , בהשוואה לעולים בשנות השבעים, העולים בשנות התשעים. השמונים

בני . מאורגנת פחות ותחושת השליחות בה מצומצמת, אידיאולוגית פחות, וחינוכית עקיבה פחות

טיביסטי וטרם קקול-סטיילל ערכי כאשר נשבר הדגם הפטנרלהוריהם ומוריהם היו שרויים בח, הנוער

חלל זה הוביל למשבר זהויות ולשבר במעמד המשפחה . הוטמעו דגמים אינדיבידואליסטיים יותר

מערכת החינוך הישראלית לא עמדה על מורכבותם של קשיים , לטענת המחברת.  ומערכת החינוך

יצרו , רוף הקשיים העוברים על כל מהגרי בצ,עובדות אלה.  ולא השכילה להיערך לקראתם,אלה

  .או שאינם מסתגלים כלל, שוליים רחבים של תלמידים מסתגלים למחצה

  

אך מאופיינת , המועצות לשעבר-מברית היא קטנה יחסית לקבוצת העולים העולים מאתיופיהקבוצת 

וער יוצאי אתיופיה על קליטתם של בני נ) 1998 (נועם וחביב, במחקר של ליפשיץ. בקשיים ייחודיים

- כחמישית מהם הם בנים למשפחות חד: מובאים נתונים המורים על רקע משפחתי קשה של הנערים

,  מהמשפחות אין מפרנסיםשליש-בכשני; וכרבע מתגוררים במשק בית בו שישה ילדים ויותר, הוריות

 או קריאת מכתב כגון ניהול שיחה פשוטה(ולרוב ההורים חסרות מיומנויות בסיסיות בשפה העברית 

הביאו עמם שינויים במבנה , קשיי העלייה והשוני התרבותי הרב בין ארץ המוצא לבין ישראל). פשוט

,  ולהיות מעורבים בחייהם,בני הנוערהמתבטאים בקושי רב של ההורים לסייע ל, המשפחתי

הים יחסית של גם בקרב  קבוצה זו נמצאו שיעורים גבו. ובקונפליקטים בין בני הנוער לבין הוריהם

  .ספר-ואף מעברים תכופים בין בתי, נשירה והיעדרויות תכופות מהלימודים

  

   מאפייני עבריינות של בני נוער עולים בישראל3.2
ועל , נתוני המשטרה מורים על ייצוג יתר של בני נוער עולים בקרב בעלי התיקים הפליליים, כאמור

 אותן  אתמשום שהיא משקפת רק, ה זו אינה מלאהתמונ, עם זאת. עלייה בשיעורם בשנים האחרונות

מספר מצומצם של מחקרים ניסו . עברות שהובאו לידיעת המשטרה ושנפתחו לגביהן תיקים פליליים

, )ובהן עבריינות(בתופעות שוליות ) ובהם בני נוער עולים(להתמודד עם היקף המעורבות של בני נוער 

  .לים יש אכן מאפיינים מיוחדיםוכן ללמוד האם לעבריינות של בני נוער עו

    

בחן בין , 1994שנערך בשנת , הסקר הארצי על התנהגויות סיכון והיפגעות בקרב תלמידים בישראל

 Health,לאומי-סקר זה בוצע במסגרת מחקר רב). 1997, קני ורהב, הראל(היתר את סוגיית האלימות 
Behavior in School-Aged Children (HBSC),והוא מבוסס על דיווחים , ריאות העולמי של ארגון הב

להלן מסקנת החוקרים בנוגע להתנהגויות אלימות של בני נוער עולים . עצמיים של התלמידים

  :בישראל

, הממצאים סותרים את ההנחה הרווחת בציבור לגבי רמת האלימות הגבוהה יותר"

ים מעורבים העול, ככלל: סקר זה מראה תמונה הפוכה. בקרב ציבור העולים, כביכול

  )293 'עמ, 1997, קני ורהב, הראל". (באלימות פחות מתלמידים ישראלים ותיקים
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. לא נמצא שיעור גבוה יותר של דיווח על צריכת אלכוהול וסמים בקרב העולים החדשים, כן-כמו

 מראים תמונה דומה 1994-1998ממצאים ראשוניים שפורסמו מתוך סקר חוזר שנערך בין השנים 

  ).1999, הראל(

  

ואינם כוללים בני נוער שאינם נמצאים במסגרת , יש לזכור שנתונים אלה נאספו בקרב תלמידים בלבד

מהנתונים . שניתן להניח שהם בסיכון גבוה יותר מתלמידים להתפתחות תופעות לא רצויות, לימודית

בוהים מהשיעורים כי שיעורי הנשירה בקרב בני נוער עולים חדשים ג, כזכור, עולה, שהוצגו קודם לכן

  . בקרב בני נוער ותיקים

  

, ניסיון לבדוק את מידת מעורבותם בעבריינות של בני נוער עולים שאינם נמצאים במסגרת לימודית

 1997שנערך בשנת , נעשה בסקר בני נוער הנמצאים בטיפול היחידות לקידום נוער של משרד החינוך

- אלה מכוונות לתת מענים לצורכיהם החינוכייםיחידות). 1999, דולב ושמש, ינסקי'סטרבצ-כאהן(

, או כאלה הנמצאים בסכנת ניתוק, טיפוליים של בני נוער המנותקים ממסגרת לימודית או תעסוקתית

 בני 3,000- טיפלו היחידות בכ1997בשנת . עקב היעדרויות תכופות וקשיים לימודיים והתנהגותיים

שיעור גבוה בהרבה ( מכלל המטופלים ביחידות 22%-שהיוו כ, המועצות לשעבר-נוער עולים מברית

הסקר בדק את מעורבותם של בני נוער אלה , בין היתר). משיעורם של בני נוער עולים באוכלוסייה

המועצות - מהעולים מברית30%-ממצאי הסקר מראים ש. על פי דיווחי המדריכים, בפעילות פלילית

 מכלל בני הנוער שטופלו ביחידות והגיעו 22%עומת ל, לשעבר נעצרו או שיש להם תיק פלילי במשטרה

 32%: גם שיעורי שתיית האלכוהול והשימוש בסמים גבוהים יותר בקרב בני הנוער העולים. למצב זה

בני  מ50%; בני הנוער בקרב כלל 19%לעומת , פעם בסמים- העולים דיווחו כי השתמשו איבני הנוערמ

  .  בני הנוער בקרב כלל 32%לעומת , ל לפחות פעם בשבוע על שתיית אלכוהוו העולים דיווחהנוער

  

 של תופעות שוליות , ואף נמוכים יותר,הממצאים שתוארו עד כה מצביעים על שיעורים דומים

 יחסית לתלמידים ,בקרב תלמידים עולים) שימוש באלכוהול וסמים, עבריינות/מעורבות באלימות(

התנהגויות אלה נמצאים בקרב קבוצת בני הנוער שיעורים גבוהים יותר של , עם זאת; ותיקים

, לאור שיעורם הגבוה יחסית של בני נוער כאלה בקרב העולים. המנותקים ממסגרות נורמטיביות

ועשויה להסביר את ייצוג היתר של בני הנוער העולים בקרב בני הנוער , תופעה זו מעוררת דאגה

  .המעורבים בפלילים

  

, ואם כן? נות של בני נוער עולים בישראל היא בעלת אפיונים מיוחדיםהאם העבריי,  שאלה נוספת היא

יש לשער שהסיבה . קשה למצוא היום ספרות מקצועית בישראל העוסקת ספציפית בנושא זה? מהם

ניתן לציין בעיקר שני מחקרים המנסים לתת מענה לשאלות . לכך היא שמדובר בתופעה יחסית חדשה

, ורום לנושאי ילדים ונוער והוא עוסק בעבריינות של בני נוער עוליםהראשון הוא יוזמה של הפ: אלו

אך קיימים דיווחים על , הדוח הסופי של המחקר עדיין לא ראה אור. המועצות לשעבר-בעיקר מברית

המחקר השני הוא עבודת . Horovitz & Amir, 1999) ;ב-1997א ו1997, אמיר וצלניק(ממצאים חלקיים 

העוסקת בעבריינות של בני נוער , ן לקרימינולוגיה באוניברסיטה העבריתדוקטורט במסגרת המכו

  . גם מחקר זה עדיין לא ראה אור במלואו.(Edelstein, 1999)יוצאי אתיופיה 
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 סקירה אהו) א1997, אמיר וצלניק(דוח הביניים הראשון של המחקר של הפורום לנושאי ילדים ונוער 

בעלי . קציני מבחן ועובדי חסות הנוער,  עובדי קידום נוער,המבוססת על ראיונות עם אנשי משטרה

המרואיינים . המועצות לשעבר- מבריתיםנוער עולבני תפקידים אלה רואיינו בנושא האלימות בקרב 

. רמת הארגון שלה והשימוש באלימות, הדגישו את האופי המיוחד של העבריינות של אוכלוסייה זו

  .וצגת במחקרלהלן תמונת העבריינות כפי שהיא מ

  

במוסדות חסות הנוער ( עבריינות קבוצתית בעלת אופי מאורגן של כנופיה - באוכלוסיית הנערים 

ההתארגנות היא סביב מנהיג אלים ועל בסיס מוצא משותף מאחת ). ובפנימיות של עליית הנוער

לויות של  חברים והן מבצעות פעי-15 ל8הכנופיות מונות בין . המועצות לשעבר-המדינות של ברית

יש כנופיות המבצעות .  ולעתים התנגשות אלימה מתוכננת בכנופיות אחרות,שתייה, גניבה, סחיטה

המאפיין המרכזי של העבריינות הקבוצתית של אוכלוסייה זו הוא . גם תקיפות מיניות של נערות

  .הקשורה בעיקרה בעברות סחיטה, קבוצתית-קבוצתית וחוץ-אלימות פנים

  

לצד , זאת.  נטייה להתחבר לקבוצות של נערים המנצלים אותן מינית- ותבאוכלוסיית הנער 

נראה , ראשית. מצבה של אוכלוסייה זו מדאיג במיוחד. הספר ושוטטות-תופעות של נשירה מבית

.  הנערות הנמצאות במצבי מצוקה וסיכון גדול יותר ממספר המקרים המוכרים לרשויותשמספר

ידי -התיוג שלהן על, שלישית. ית ונפשית ומגיעות אף לזנותהן נוטות לפגוע בעצמן פיז, שנית

  .החברה הוא חמור יותר מתיוגם של הנערים

  

הדוח מתריע על הסכנה הטמונה בהפחתת המשאבים המופנים לטיפול בקבוצות מיוחדות , לסיכום

 המאפיינת את קובעי, הנחה זו. מתוך הנחה שהעלייה הולכת ומתמעטת, בקרב אוכלוסיית העולים

 יםנוער מהגרבני את גוף הידע המצטבר לגבי , לדעת החוקרים,  אינה לוקחת בחשבון,מדיניות הרווחה

מגיעה לביטוי משמעותי דווקא שלוש או ים נוער מהגרבני גוף ידע זה מלמד שהעבריינות בקרב . בעולם

  .ארבע שנים לאחר ההגירה

  

סס גם הוא על ראיונות לגבי ההתנהגות מבו) ב1997, אמיר וצלניק(דוח הביניים השני של מחקר זה 

, רואיינו אנשי צוות ודיירים במרכזי קליטה. המועצות לשעבר-העבריינית של בני נוער עולים מברית

החוקרים מציינים את הקושי . ומעונות חסות הנוער של משרד הרווחה, כפרי נוער, הוסטלים, פנימיות

הנטייה של גורמים אלה היא להימנע . רשמייםידי גורמים -בהשגת חומר הנאסף באופן שיטתי על

מפני גם החוקרים מזהירים . ידי יצירת סטיגמה לגביה-מפרסום נתונים מתוך חשש לפגוע בקבוצה על

עבריינית הנחקרת מהווה מיעוט מתוך כלל בני הנוער שעלו -האוכלוסייה העבריינית והטרום: הכללות

  .םאותועל כן איננה מייצגת , המועצות לשעבר-מברית

  

על מנת להבחין בינן ,  לזהות את נורמות הפשיעה שיובאו מארץ המוצאההייתאחת ממטרות המחקר 

נוער בני או בהשפעת המגע עם /לבין נורמות הפשיעה שהתפתחו בארץ כתגובה לקשיי ההגירה ו

         :להלן דפוסי התנהגות עבריינית שהמרואיינים שייכו לנורמות שיובאו מבחוץ.  בישראלניםעבריי

שימוש במשאבים ) 2(; )ידי יוצאי קווקז-בעיקר על(אישיות -שימוש בכוח פיזי לפתרון בעיות בין) 1(

, נאמנות ומחויבות טוטלית לקבוצת המוצא האתנית) 3(; כלכליים על מנת לקנות שליטה על אנשים

ולה עם נציגי שיתוף פע-אי,  שמירת סוד;)שכיח יותר בקרב יוצאי קווקז(לכנופיה ולמנהיג שלה 
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היכולים , יחסים היררכיים של שליטים ונכנעים) 4(; החרמת המלשינים  והתנקמות בהם, הממסד

;            שליטת נערים על נערות עד לכדי כפיית יחסי מין עליהן) 5(; להפוך לקרבנות של ניצול וסחיטה

  .ית לזולתתן עם הסביבה והתייחסות אינסטרומנטל-ביחסי קח" פנקסנות"ניהול ) 6(

  

להלן מספר דוגמאות שמביאים החוקרים להשפעת תהליך ההגירה והמפגש עם החברה הישראלית על 

  :דפוסי ההתנהגות העבריינית של העולים

  . תופעה שהתבססה בארץ כצורך הישרדותי בסביבה זרה שנחווית כעוינת-דבקות בקבוצה האתנית  .1

 :)התפרצויות זעם, דיכאונות( בעיות נפשיות בעיקר על רקע, התנהגות לא נורמטיבית של יחידים .2

 העולים לארץ ללא הוריהם חווים מצוקות מסוימות הקשורות לניתוק מן המשפחה בני נוער

  ).למשל, "נעלה"בתכנית (

כתוצאה מהמפגש עם עבריינים , חיזוק דפוסי התנהגות אלימים מתוך חיקוי הנורמות המקומיות .3

  ).למשל, ערבמעונות חסות הנו(ישראלים צעירים 

ד פתיחות מינית ו נראה שבני הנוער העולים חווים הרבה מא:פריצת גבולות בתחום יחסי המין .4

, חברתית הם מאמצים את הנורמה של פריצת גבולות- מתהליך קליטתם התרבותיתוכחלק, בארץ

  . םהנוער הישראליבני שעל פי תפיסתם מאפיינת את 

  

 החוקרים מדגישים את ,אלו שהתפתחו או התחזקו בארץ בין נורמות מיובאות לכ,מעבר להבחנה זו

כפי שתואר (בין נערים לנערות , המועצות לשעבר-בתוך האוכלוסייה הנחקרת מברית, הצורך להבחין

  . ובין יוצאי רוסיה ליוצאי קווקז) בדוח הביניים הראשון

  

ה בקרב קבוצות של מאפי-מתארים תופעה של התארגנויות דמויות) Tartakovsky & Mirsky )1999גם 

מדובר ). "נעלה"במסגרת תכנית (המועצות לשעבר שהגיעו לארץ ללא הוריהם -בני נוער עולים מברית

שימוש בסמים ,  כגון בריונות,המעורבות בהתנהגויות אנטי סוציאליות, בקבוצות בעלות מבנה היררכי

מופיעות בין בני נוער החיים החוקרים טוענים שאין זה מקרה שהתארגנויות אלה . ובאלכוהול וגניבות

 תחושת סדר ומבנה בסביבה בעלת גבולות בני הנוערושהן נועדו לתת ל, מחוץ למסגרת המשפחתית

 שנערך ,מעניין לציין שבמסגרת הכנס שבו הוצגו ממצאים אלה. כפי שהם חווים אותה, בלתי מוגדרים

עוררה תגובה בקרב " מאפיה"ה כ הגדרת ההתארגנויות האל,קונפליקט תרבותי ופשיעה, בנושא הגירה

  . הנוכחים שראו בכך תופעה הקרובה יותר להתארגנות מסוג כנופיה

  

שמחקרים שונים זיהו דפוסים של עבריינות קבוצתית בקרב קבוצות ייחודיות של , לסיכום ניתן לומר

החוקרים מייחסים .  מחוץ למסגרת המשפחתית,בעיקר כאלה החיים במוסדות, בני נוער עולים

 והן לחוויית ההגירה והחיים בסביבה ,דפוסים אלה הן להשפעת נורמות שהובאו מארצות המוצא

תופעה נוספת המוצגת במחקרים היא ניצול מיני של נערות במסגרת . הנתפסת כעוינת או לא ברורה

  . קבוצות אלה

  

  תרבותית- האתגרים העומדים בפני משטרה בחברה רב3.3
, תרבותית-ם הכוחות המשטרתיים עם שאלת העבודה בחברה רבבמדינות שונות בעולם מתמודדי

רבים מהמחקרים העוסקים ביחסי המשטרה עם קהילות אתניות שונות . המורכבת מקבוצות שונות
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התייחסות כזו יכולה . מתייחסים לסכנה של התייחסות מתייגת מצד השוטרים לחברי הקבוצות האלה

דבר העלול , ידי השוטרים-על, בוצה אתנית זו או אחרתלהוביל להטרדה של בני נוער המשתייכים לק

). Conley, 1994; Bovenkerk, 1993 ,למשל(במקום למנוע אותה , לגרום להסלמה בתופעת העבריינות

 להתמודד עם עבריינות כדימחקרים אחרים מנסים לעמוד על הדרכים בהן יכולה המשטרה  לנקוט 

חוקרת הולנדית .  בכלל, עם קהילות המהגרים ולשפר את הקשרים,בפרט, נוער של מהגרים

. מציינת סיבות לכישלונם של ניסיונות למנוע עבריינות אצל בני נוער מהגרים) Eldering) 1998בשם

 ,ואילו התכניות למניעת עבריינות, המשטרה ממעיטה בחשיבות המניעה ומתמקדת בדיכוי, לטענתה

 אינן מכבדות את המבנים ,בהן מעורבת המשטרהידי גורמי רווחה והן אלה -הן אלה המופעלות על

הורים רבים של מתבגרים , לטענתה. המשפחתיים והחברתיים הסמכותיים השכיחים בקרב מהגרים

הנפוצה בעבודה " ידידותית לילד"אינם חשים בנוח עם הגישה ה, שהם אוכלוסיית יעד לתכניות כאלה

. ת הקשרים עם אוכלוסיות מהגריםכוחות משטרה שונים בעולם מנסים לשפר א .הסוציאלית

Gramckow) 1993 ( בהם מעורביםטוען ששיטור קהילתי הוא הדרך היעילה ביותר לפתור קונפליקטים 

ושיתוף קהילות המיעוטים במאמצי , באמצעות חיזוק קשרים בין המשטרה והקהילה, זאת. מיעוטים

 שוטרים בנושא עבודה בסביבה בבריטניה הוקמה יחידת משטרה מיוחדת שתפקידה להכשיר. השיטור

  ).Oakley ,1993( לתמוך ולייעץ לשוטרים בעבודתם היומיומית וכן, גזעית-תרבותית ורב-רב

  

כפי , בוחן את הקשר הבעייתי בין בני נוער למשטרה באוסטרליה) Blagg & Wilkie) 1995מחקרם של 

בפרק העוסק בקשר בין .  החוקית המפגש של בני הנוער עם כוחות אכיפתישהוא בא לידי ביטוי בחוו

 policing (בעיית שיטור המיעוטים,  ראשית:משטרה לגזענות החוקרים מזהים שתי בעיות עיקריות
racial minorities(, אם כי לא רק ,  בעיקר במדינות בעלות רקע קולוניאלי,מתייחסת לנטייה הקיימתה

הספרות העוסקת בשיטור , נתםלטע.  לעשות קרימינליזציה של קבוצות אתניות מקומיות,בהן

שמהן סובלים חברי , מיעוטים מראה על שלוש מגמות במדיניות אכיפת החוק הקשורות זו בזו

  : הקבוצות האלה

   (over-policing as potential offenders)יתר כעבריינים פוטנציאליים -שיטור 

  (under-policing as victims)שיטור כקרבנות  -תת 

  .יתר במערכת הצדק הפלילי כעבריינים-ייצוג, ת הקודמותכתוצאה משתי המגמו 

“Research has shown that black and other ethnic minorities tend to under report crimes 
against them as they fear contact with police. Police records therefore come to grossly 
understate the rate of victimization amongst black people, whereas due to the “over-
policing” of these communities as potential offenders, they become “over-represented” as 
offenders. Hence underlying prejudice are reflected back as realities in statistics. Black 
people are offenders not victims. It requires different kinds of research and forms of 
inquiry to ascertain the true level of victimization in these communities other than that 
offered by police statistics.” (Blagg & Wilkie, 1995, p. 145) 

  

 אם כי הגזענות היא בעיה .(police racism)המחברים מתייחסים לבעיית הגזענות של המשטרה , שנית

למשטרה יש מנדט רשמי להשתמש בכוח בצורה שאין , חברתית רחבה ולא בעיה של ארגון זה או אחר
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הביטוי שלה בשורות המשטרה יכול , בכל חברה שבה יש גזענות, לכן. לה כמעט מקבילות בחברה

  . יות הרבה יותר מזיק ומסוכן מהביטוי שלה בארגונים אחריםלה

  

 קבוצותמעגל של חוסר הבנה הדדי בין שוטרים לבין , בעיני המחברים, השיטור הקולוניאלי יצר

 מן הצד ,וחוסר האמון,  מן הצד האחד,מעגל זה מזין את עצמו בשל הקרימינליזציה והתיוג. מיעוטים

יזמו מספר קהילות מיעוטים באוסטרליה פרקטיקות שמטרתן , ר זהעל מנת לשבור מעגל סגו. האחר

רכב פיקוח המסתובב בלילה במקומות מועדים , למשל. למנוע מפגש בין המשטרה לבין חברי הקהילה

המתנדבים במסגרת זו . לפורענות כדי לאסוף בני נוער בסיכון ולמנוע הסתבכותם עם המשטרה

אך ,  על מנת להקדים ולהופיע לפני שמתרחש אירוע צפוימשתמשים בידע ובאינפורמציה מהקהילה

מהרשות , הזוכה לתמיכה מהמשטרה, מדובר ביוזמה של הקהילה האתנית עצמה. בלתי רצוי

 שעם הזמן המתנדבים ההייתאחת הדאגות שהעלו המרואיינים . המקומית ומאנשי עסקים באזור

 we must" :כפי שביטא זאת אחד מהם, םיאבדו את רגישותם לצרכים של בני קבוצתם וידמו לשוטרי
not become agents of our own oppression" Blagg & Wilkie, 1995) ,153' עמ.(   

  

 לסייע בתהליך הן אמורותהאם : חשוב לברר מהי הציפייה מיוזמות מסוג זה, לדעת החוקרים

לקיים את השליטה לסייע למשטרה או שמטרתן היא , המיעוטיםקבוצות ההגדרה העצמית של בני 

 רק אם הן ,חברי הקהילות של יוזמות אלה ימלאו את ציפיותיהם? בקבוצות אלה באופן קל יותר

המודל המועדף עליהם הוא כזה שבו הפיקוח . תצלחנה לשמור על עצמאות משמעותית מהמשטרה

ויהיה לפני שהדברים יסתבכו , ויתן מענה לקריאות, יסייע בשמירת ההרמוניה החברתית בקהילות

  .צורך בהתערבות משטרתית

  

Levine) 1998 (לאחר שזה נלקח ממנה , מתאר יוזמה אחרת המנסה להחזיר את הכוח לקהילה האתנית

מדובר בחקיקה המאמצת את מוסד קבוצת הדיון . ידי מנגנוני השליטה של מדינת הלאום-על

 ילדים ה עלוהגנ, ל קטיניםעברות ש:  סביב שני סוגי מקרים(Family Group Conference)המשפחתית 

, )ילידי המקום (Maoris-שוב הסכסוכים של היניו זילנד אימצה שיטה זו בהתבסס על מסורת י. בסיכון

. Maori- בהם משפחות המזוהות כותגם כאלה שלא מעורב, אך השימוש בה נעשה לגבי כל המקרים

החוק מורה למחלקה . כזוהשופט יכול להורות על הקמת קבוצת דיון , בכל מקרה המגיע למשפט

נציגי השבט , את המשפחה הגרעינית והמורחבת, את הנערבקבוצת הדיון לשירותים חברתיים לכלול 

עובדים סוציאליים ואנשים אחרים שיש להם מידע או משאבים , נציג משטרת הנוער, )נטיווכשזה רל(

מטרת התהליך .  אלהף במפגשיםלקרבן ולנציגו יש זכות להשתת, נוערשל בני במקרי עבריינות . להציע

הנער צריך לקבל אחריות למעשיו והקבוצה רשאית . אלא להגיע לפתרון הבעיה, אינה לקבוע אשמה

-המקרה מועבר לבית, אם הנער אינו מודה באשמה). כגון פיצוי הקרבן(להטיל עליו עונש מסוים 

.  וזו מהווה בסיס למעקב,מטרתה של הקבוצה היא להגיע להסכמה על תכנית פעולה. המשפט לנוער

גם בארץ אומצו . ריתהב-צותבאנגליה ובאר, בקנדה, ניסיונות לאמץ את השיטה נעשו גם באוסטרליה

קבוצות (ובפרויקט קדם ,  מהשיטה בפרויקט לגישור בין עבריין וקרבן שהופעל בבאר שבעמרכיבים

המשטרה ושירות , ישראל-וינט'ג, בין היתר, ושותפים לו, הנמצא בשלבי פיתוח) דיון משפחתיות

  .  המבחן לנוער
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 שילוב אנשים ,דוגמאות מסוג זה מצביעות על מגמה שהולכת ותופסת תאוצה במקומות שונים בעולם

- במאמצים להתמודד עם תופעות בעייתיות בסביבה רב) ילידי המקום או מהגרים(מקהילת המיעוט 

הן בשימוש בבני הקהילה ,  פורמליתהן באופן של מתן סמכויות לקהילה הבלתי, זאת. תרבותית

  . והן בשילוב אנשי מקצוע שהם בני הקהילה,כמגשרים בין אנשי הקהילה למוסדות הפורמליים

   

   שילוב אנשי מקצוע מאוכלוסיית העולים בשירותים בישראל3.4
ממצאי המחקר מראים שרבים מאנשי המשטרה בארץ רואים בהעסקת שוטרים , כפי שיתואר בהמשך

 להתמודדות עם עבריינות בני הנוער אמצעים ואתיופיה אחד ההמועצות לשעבר-בריתיוצאי 

הפקת תועלת מרבית ממשאב , עם זאת. הדבר תואם גם את המגמה בעולם, כאמור. מאוכלוסיות אלה

.  והן מצד המערכת הקולטת, הן מצד אנשי המקצוע הנקלטים,התאמה והסתגלות, זה דורשת סובלנות

 בין המערכת הקולטת לעולים , ולעתים גם המקצועיים, על הפערים התרבותייםעל מנת לגשר, זאת

להלן יוצגו מספר מחקרים המתארים ניסיונות שונים לשילובם של אנשי . המבקשים להשתלב בה

ניסיונות אלה יכולים ללמד . ל"בריאות וצה, חינוךכגון  ,מקצוע מאוכלוסיות העולים במערכות אחרות

  .  ועל פתרונות שנמצאועל הקשיים הצפויים

  

) 1998(מירסקי , המועצות וקליטתם-במאמר העוסק בהיבטים הפסיכולוגיים של עליית עולי ברית

המועצות מגלים כי אנשי מקצוע אלה -מצביעה על כך שמחקרים אשר נערכו על רופאים עולים מברית

מצוקה היכולה , שרויים במצוקה פסיכולוגית במהלך הליכי הרישוי שלהם ותוך כדי התמחותם

בסקר שעסק בפסיכולוגים עולים הסתבר שיש להם קשיי שפה , בדומה. להשפיע על תפקודם המקצועי

קשיים שמקורם בפער התרבותי , כלומר. וקשיים ברכישת שיטות עבודה ומינוח המקובלים בישראל

  :מירסקי מסכמת זאת כך. שעליו הם אמורים לגשר

יתקדמו אנשי המקצוע העולים בתהליך , הצטברות הניסיוןועם , כי עם חלוף הזמן, יש להניח

עם . השתלבותם המקצועית ויתרמו יותר תרומה מקצועית לעולים ולמערכות הפסיכולוגיות

כי למרות העובדה שאנשי מקצוע אלה הם הנושאים בעיקר הנטל של מתן שירות , זאת נראה

לבין הקהילייה המקצועית עדיין לא התרחש שילוב אמיתי בינם , המועצות-לעולי ברית

אך פועלים כאן גם קשיי קליטה , תורמים לכך בוודאי קשיי הקליטה שלהם עצמם. בישראל

  ).352  'עמ, 1998, מירסקי" (של המערכת והעמיתים הישראלים

  

 מחברת .עולה שהתגלו בעיות בקליטתם של עולים גם בתחום החינוך )1998, הורוביץ(ממאמר אחר 

ובשנות , הספר לעבור תהליך ממושך- מצריכה נכונות מצד ביתמורים עוליםיטת המאמר מציינת שקל

    .90-השלא גילתה כלפי גל העלייה של שנות , עולים  מערכת החינוך גילתה סובלנות כלפי מורים70-ה

  

הכישורים , אחד הקשיים המרכזיים בקליטת אנשי מקצוע עולים הוא הצורך בהתאמת הידע

דוגמה המתייחסת לנושא זה . של העולים לאלה הקיימים במערכת הקולטתוהנורמות המקצועיות 

המתאר את מסע הזהות שעוברים עולי אתיופיה עם , )1999(ניתן למצוא בספרה של שבתאי 

המחקר שערכה שבתאי מראה כיצד השכילה המערכת הצבאית . רותיהתגייסותם לצבא ובמהלך הש

מנת לסייע בידי העולים האלה להשתלב בתפקידים להבין שעליה לבצע שינוי תפיסה פנימי על 

  .מקצועיים בתוך המערכת ולא להישאר בשוליה



  

  

  

12  

  

מערכת המיון הצבאית התקשתה לעשות שימוש במבחני ובכלי המיון הרגילים לגבי "

התברר כי אלה אינם רגישים דיים לאוכלוסייה כה שונה וכי . מתגייסים עולים מאתיופיה

ר "דפ, א"כפי שהם באים לידי ביטוי בקב, יוצאי אתיופיהנתוני האיכות של החיילים 

לפיכך נקבע כי שיבוצם . אינם משקפים נכונה את יכולותיהם האמיתיות, והשכלה

התנסות , דעת מפקדים-אלא בהסתמך על חוות, והערכתם לא ייעשו על פי נתוני האיכות

-  באמצעות חוותבתחילת השירות ניתן מענה לבעיית השיבוץ. בשטח וראיונות מתאימים

הקובע את , ם"שהמלצותיו הועברו לקצין המיון בבקו, "מגן ציון"דעת הסגל בקורס 

וזאת בהתאם ,  התחשבות רבה בנטיותיו של החיילההייתבדרך כלל . שיבוצו של החייל

איון ומבחנים מתאימים יאיתור מועמדים לקצונה נעשה על בסיס ר. ל"לצורכי צה

  ).83 'עמ, 1999, שבתאי" (דים הישירים של החייליםכמובן בהמלצת המפק, ה"בממד

  

 להגיע ליחידות קרביות האתיופייוצאי ל היא זו שאפשרה לחיילים "הגישה בה נקט צה, לדעת שבתאי

. בצורה כזו שסייעה לקליטתם בארץ ולהבניית הזהות הישראלית שלהם, ולתפקידים מקצועיים

  . עברו בצבאה אתיופי רבים יוצאישחייליםמחקר זה אינו מתעלם מהחוויות הקשות , כמובן

  

  (gangs) תופעת הכנופיות 3.5
העדויות מ ,אנשי טיפול וחוקרים בארץ, בקרב אנשי משטרה עוררתתדאגה מיוחדת מ, רמאנכפי שכבר 

מכיוון שהספרות המחקרית . עבריינות קבוצתית בקרב בני נוער עוליםהתופעה של לקיומה של 

ראינו לנכון לפנות לספרות העולמית , ל פשיעה קבוצתית היא מועטההקיימת בארץ על תופעות ש

תופעת ההתארגנות של בני נוער בכנופיה : אך יש לה מאפיינים דומים, העוסקת בתופעה שאינה זהה

(gang). של מהגרים או של בני , אתניממד הקשר בין שתי התופעות הוא שכנופיות רבות הן בעלות 

  . כלל בני נוער או צעירים וחבריהן הם בדרך ,מהגרים

  

חלק גדול מהספרות הנסקרת עוסק אמנם ,  ראשית:בהשוואה למצב בארץ יש לשים לב לשתי נקודות

או במהגרים , דווקא בדור ראשון של מהגרים-אך לאו, בקבוצות בעלות השתייכות אתנית מובחנת

התארגנויות של בני נוער בקרב חוקרים ואנשי משטרה בישראל קיים עדיין ויכוח האם , שנית. בכלל

חקר . כפי שמונח זה נתפס בעולם" כנופיות"יכולות להיחשב , שחלקן מעורבות בפשיעה, עולים

 והגדרה של תופעות או ניצני תופעות אבחון, מאפייני התופעה בארצות אחרות יכול לסייע בזיהוי

מתאימות לתופעות , בעולםניתן לבחון האם דרכי התמודדות עם התופעה שנוסו , כן-כמו. דומות בארץ

  .הקיימות בארץ

  

את הקשר הקיים בין תופעה זו לזהות אתנית , להלן נבחן את ההגדרות השונות לתופעת הכנופיה

  . למנוע אלימות של כנופיותתהניסיונוואת , ולתהליכי הגירה

  

  ? מהי כנופיה3.5.1

Jankowski) 1991 (שאם כי המושג , מצייןgangהוא נשא ,  לאורך ההיסטוריה שינה מעט את משמעותו

. הברית של תחילת המאה העשרים המושג יוחס לפשע המאורגן-בארצות. בדרך כלל קונוטציה שלילית
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אמנם בתקופה זו הוכנסה הפרדה אנליטית בין קבוצות מאורגנות של בוגרים לבין קבוצות מאורגנות 

  . gangsאך בשני המקרים הן נקראו , של בני נוער

  

 מהווים עד היום אבן ,משנות העשרים של המאה הזו, על הכנופיות  Frederic Thrasherמחקריו  של 

היה הראשון שהתייחס לכנופיה כתופעה ארגונית והתמקד בחקר ) Thrasher) 1927. יסוד בחקר הנושא

משום שראה בהן את סוכני הסוציאליזציה של עבריינים צעירים לפשע , זאת. כנופיות של בני נוער

  mobוהמושג,  יותר ויותר לבני נוער gangנקשר המושג , ובעקבות המסקנות שלו, עם הזמן. המאורגן

מרבית המחברים שאליהם ). Jankowski, 1991(תפס את מקומו ככינוי לקבוצות של פשע מאורגן 

  . היכולה להמשך עד אמצע שנות העשרים לחייהם, נתייחס בהמשך רואים בכנופיה תופעה של בני נוער

  

הגדולות  ם הספרות הנסקרת עוסקת בחקר הכנופיות הקיימות בשלושים השנים האחרונות בערירוב

. וההתייחסות אליהן היא כאל תופעה מודרנית הקשורה לתהליכי אורבניזציה, הברית-ארצותב

אם כי קיימת גם התייחסות , י והיספאנינאמריק-ההתמקדות היא לרוב בכנופיות ממוצא אפרו

  .יםנ ולאחרונה אף לכנופיות של אסיא,)איטלקים, אירים(י אירופה לכנופיות של יוצא

  

מחבר ). Spergel) 1995ניתוח תופעת הכנופיה בפרספקטיבה היסטורית והשוואתית ניתן למצוא אצל 

, גרמניה,  ומתאר כנופיות עכשוויות ברוסיה17-הזה מציין קיומן של כנופיות כבר באנגליה של המאה 

 הבוחן את הרקע ההיסטורי של אלימות ,)Short) 1997. ועוד, אל סלבדור, זילנד-יונ, גינאה החדשה, יפן

  .18-המתחיל בהגעתם של האירים לקראת סוף המאה , הברית-קבוצות המהגרים בתוך ארצות

  

רובם . וחוקרים שונים מציעים הגדרות שונות, "כנופיה"קשה להציע הגדרה אחת ויחידה של המושג 

. משמעי-ושעל כן קשה להגדירה באופן חד, מורכבת ודינמית, בר בתופעה מגוונתמסכימים על כך שמדו

Short) 1997 (פיקוח של מבוגריםהםנוער שאין עליבני בהגדרתו בעובדה שמדובר ב מתמקד :  

 “Gangs are groups whose members meet together with some regularity, over time, on the 
basis of group-defined criteria of membership and group-defined organizational 
characteristics; that is, gangs are non-adult-supervised, self-determining groups that 
demonstrate continuity over time” (Short, 1997, p. 81, ).ההדגשה היא שלנו   

  

קיימת שונות רבה שיך להיכלל בהגדרת הכנופיה מאחר  צרבאלימות אינוהשימוש , לדעת המחבר

קיימים מחברים הרואים בפעילות , לעומתו. באופן שבו היא באה לידי ביטוי בקבוצות שונות

 כולל בקריטריונים שלו להגדרת כנופיות רחוב Klein, למשל.  אלמנט החייב להיכלל בהגדרההעבריינית

טוען שאין זה אפשרי להמשיג ) 1994 (Sanders- ו,)Short, 1997(את המחויבות לאורינטציה עבריינית 

   .את תופעת הכנופיה ללא התייחסות לפן האלים שלה

  

Short) 1997 (בהופעה, ברמת הארגון: מדגיש גם את השונות הקיימת בין כנופיות בתחומים שונים ,

) Jankowski) 1991, לעומתו. ובדפוסי ההתנהגות של בני הנוער המשתייכים אליהן, במבנה המנהיגות

קודים חברתיים , היררכיה, מנהיגות: מאפיין את הכנופיה כארגון חברתי בעל תשתית כמעט פורמלית
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- הדבר היחיד שנותן לכנופיה אופי בלתי, למעשה. וכדומה,  בתוך הארגוןיחסי הגומליןהמסדירים את 

  . רוקרטיהועדר בייהוא ה, על פי הגדרתו של מחבר זה, פורמלי

  

הוא .  לאורך זמןובמשך קיומן מכיר בשונות הרבה הקיימת בגודל הכנופיות Jankowskiגם , תעם זא

   שניםלאורך כעשר, הברית- חשובות בארצותערים גדולות כנופיות בשלוש 37חקר בצורה אתנוגרפית 

.  מעל לאלף,והגדולה ביותר,  חברים34 הכנופיה הקטנה ביותר שנחקרה על ידו מנתה ).1978-1989(

ביצוע סיים את החוקר ואילו אחרות המשיכו לפעול גם אחרי ש,  חודש18אחת התקיימה רק כנופיה 

  . יותר מעשר שנים, כלומר, עבודת השדה

  

בקליפורניה ,  מתייחס לקיומה של מסורת כנופייתית,למשל, Spergel,  של הכנופיהמשך קיומהבעניין 

לפחות , לס שקיימות יותר משישים שנה'אנג-לוסיש כנופיות ב, לדבריו. הברית-מערב ארצות-ובדרום

הוא מצטט מחבר אחר הטוען שאזרח היספאני בעיר זו יכול היום להיות חבר . מבחינת השם והמסורת

  ).8' עמ, 1995(דור רביעי  כנופיה

  

, למשל. החוקרים השונים מוצאים לנכון להבחין בינה לבין תופעות אחרות, בתהליך הגדרת הכנופיה

Jankowski1(:  מבחין בין כנופיה לבין (crews, קבוצות קטנות )בין שלושה לעשרה משתתפים (

, קבוצות של בני נוער ללא תשתית פורמלית של הכנופיה) 2(; המתארגנות אך ורק לצורך ביצוע עברות

 (pre-gangכנופייתית- המחבר מכנה זאת התאגדות טרום.הוק-עם התנהגות קולקטיבית אד
(association.   

  

Short) 1997 ( מראה שהדפוס של עבריינות קבוצתית(co-offending)  הוא דפוס דומיננטי בעבריינות של

אין , לכן. ועם זאת לא כל מעשה עברייני של קבוצת קטינים מעיד על קיומה של כנופיה, בני נוער

יות או עם התארגנו; בלעדילבלבל את כנופיית הרחוב עם קבוצות העוסקות בסחר סמים באופן 

המתאפיינים במטרות ממוקדות ובהתוויית תכנית , skinheads-ה , למשל,כמו, אחרות של בני נוער

  . פעולה

  

 Theידי-במחקר שנערך על. מעניין שגם בני הנוער עצמם לא תמיד יודעים כיצד להגדיר כנופיה
Australian Youth Foundation בשישה פרברים של הגרים ) 14-25בני ( בני נוער וצעירים 550 רואיינו

בקרב משפחות רבות . אזורים אלה מאוכלסים בקהילות גדולות של מהגרים חדשים יחסית. מלבורן

ותלות קיומית בתשלומי , הכנסות נמוכות, מזה זמןבקהילות הללו קיימים אחוזי אבטלה גבוהים 

 הזדמנויות רבים מבני הנוער במשפחות האלה הם עניים מבחינת הכנסה ומבחינת. הביטוח הלאומי

ובהם הקשר בין , המרואיינים נשאלו על דעתם בנושאים שונים,  לצורך המחקר.(White,1997) תעסוקה

באמצעי התקשורת מופיעה בעיית הכנופיות כנושא לדאגה ציבורית הולכת שמאחר . בני נוער לפשיעה

ן ממצאי המחקר להל.  בשביל הצעירים’gangs‘ביקשו עורכי המחקר לדעת מהי המשמעות של , וגדלה

  :בעניין זה

“What is striking about ... the comments made by young people on ‘gangs’ ... is the 
varied perceptions and perspectives on what actually constitutes a ‘gang’. There was no 
uniform definition of what a gang is among the young people interviewed, nor was there 
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among the youth and community workers. The answers given on questions relating to 
gangs showed a deep ambivalence and ambiguity regarding the existence and activities of 
youth gangs” (White, 1997 p. 73). 

  

קובעי המדיניות , החוקרים לגבי ת את הבנת הכנופיה ליותר מורכבתההופכ, תופעה חדשה יחסית

 נושא זה הוא אחד הנושאים .(girl gangs) קיומן של כנופיות של נערות היא, ואנשי המקצוע בשטח

ואין לבלבל אותו עם חקר השתתפות נערות בכנופיות , האקטואליים ביותר במחקר בתחום הכנופיות

אחד מתייחס , )1997 (Jones שמביא )case studies(  מחקרי מקריםארבעהמתוך . מסורתיות של נערים

המחבר מנתח את התופעה כאינטראקציה . לכנופיה של בנות ממעמד כלכלי נמוך וממוצא לא אירופאי

ן בשבילטענת המחבר היא שהשימוש באלימות מהווה . ייחודית בין זהות נשית של מעמד ושל גזע

ניתן למצוא שני ) Huff) 1996בספר שערך .  המוכתבים של הזהות הנשיתמסלול בריחה מעבר לגבולות

  . בתחום חקר הכנופיות(gender)לפרספקטיבה של המגדר , היינו, מאמרים המתייחסים לנושא זה

   

המציג בצורה מקיפה ביותר את הבעייתיות הקיימת ) Spergel) 1995-נתייחס ל, לסיכום נקודה זו

 המדען ,בעצם הגדרת הבעיה נכללת נקודת המבט של הצופה, לטענתו". כנופיה"בהגדרת המושג 

הוא מבחין בין ההגדרות , למשל.  ועל כן כה מגוונות הן ההגדרות הקיימות,החברתי או קובע המדיניות

 .80- וה70- ה מאלו שאפיינו את המחקר בשנות50- וה40-השאפיינו את מחקר הכנופיות בשנות 

גדרות הראשונות היו חיוביות יותר והאירו את הפן הבונה של הכנופיה כממלאת פונקציות הה

, ההגדרות המאוחרות. בסביבה שהיא בלתי יציבה ומאיימת על זהות הפרט,  חבריהלמעןחברתיות 

תוך קשירתה לתופעות , מבטאות חרדות חברתיות ומאירות את הפן האלים של הכנופיה, לעומת זאת

ידי מערכת -ד קונקרטיות שניתנו עלוהמחבר מביא גם דוגמאות להגדרות מא. עבריינותשל פשיעה ו

מתוך . המהוות בדרך כלל בסיס למדיניות של דיכוי, הברית-הצדק הפלילי במקומות שונים בארצות

 ואת אלו , ממליץ להעדיף את אלו המתייחסות למורכבות התופעהSpergel, ההגדרות הקיימות

הוא גם חושב שהשימוש באלימות הוא אחד המאפיינים . טים ההתנהגותייםהמדגישות את ההיב

  .הברורים של הכנופיה

  

אלא גם על ההתמודדות של ,  השפעה לא רק על המחקר בתחוםיש" כנופיה"אופן הגדרת המושג ל

מתנגד נמרצות לתיאוריה האומרת , למשל, )Sanders) 1994. אנשי מקצוע עם התופעות בשטח

. ת את המציאות הכנופייתית בכך שהיא מגדירה תופעות מסוימות בצורה מסוימתשהמשטרה יוצר

או לגבי , תווית הכנופיה כבר קיימת לפני שהמשטרה משתמשת בה לגבי קטין זה או אחר, לדעתו

אנשים בקהילה , חברים אחרים בכנופיה, בתהליך התיוג משתתפים הקטין עצמו. קבוצה זו או אחרת

מתייחס לסכנה , לעומתו, )Spergel) 1995. כבר קיימתששטרה רק מגיבה לתווית המ. הספר-ואפילו בית

  . קבוצתית כביטוי של כנופיה-של תופעה עבריינית, מצד המשטרה, שבסיווג מוטעה

במקרה . סכנה זו מתעצמת כאשר מדובר בחבורה שרוב חבריה שייכים לקבוצת הגירה זו או אחרת

ת גושפנקא ליצירת סטיגמות על כל אוכלוסיית המהגרים שאליה תיוג החבורה ככנופיה יכול לת, כזה

  . להלן נבחן את תופעת הכנופיה בהקשר זה. היא משתייכת
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  ? באיזו מידה תופעת הכנופיה קשורה לזהות אתנית ולתהליכי הגירה3.5.2

) Spergel) 1995. זו של הדמוגרפיה של חברי הכנופיות, ניתן לבחון שאלה זו בתוך מסגרת רחבה יותר

כל אחד . ומוצא אתני (gender)מגדר , גיל: מנתח את הכנופיות בעזרת שלושה משתנים דמוגרפיים

. (gang subcultures) התרבויות הכנופייתיות-יכול להאיר את מגוון תת, והקשר ביניהם, ממשתנים אלה

צוב המדיניות  ובעי, מפתח בהבניית דפוסי הכנופיהממדשהמוצא האתני יכול להוות , מחבר זה סובר

התרבות - איננו זה שיוצר את תת עצמו אך המוצא האתני,הנדרשת על מנת להתמודד איתה

  . הכנופייתית

  
כנופיות של לטינים מארצות :  למחקרו היו בעלות אופי אתני מובחןJankowskiרוב הכנופיות שבחר 

סוגיה התיאורטית ה, עם זאת. ים וכנופיות של איריםנאמריק-כנופיות של אפרו, מוצא שונות

 היא שהדינמיקה הקשורה Jankowskiלכן אין פלא שמסקנתו של . שהעסיקה אותו היא אופי הארגון

לענייני הארגון היא בעלת השפעה רבה יותר על ההתנהגות האינדיבידואלית או הקבוצתית של חברי 

הקושר , )Vigil) 1988שונה  בעניין זה היא מסקנתו של . מאשר ההשתייכות האתנית שלהם, הכנופיה

, Chicanos-מחקרו התמקד ב(את מאפייני הכנופיה לתהליך הבניית הזהות האתנית של חבריה 

  ). הברית-סיקנים שהיגרו לארצותקמ

  

Shortלעובדה שהם , לעתים קרובות, טוען שהזהות האתנית של עבריינים וקרבנותיהם התקשרה 

בלטה , יסטורית ניתן לראות שבתקופות שונותבסקירה ה, כך. הברית-מהגרים חדשים יחסית בארצות

במידה שמהגרים אלה וצאצאיהם עברו תהליך של . פעילותן הפלילית של קבוצות מהגרים מסוימות

, בדרך כלל, פחתו, והבטיחו לעצמם מקורות פרנסה, אינטגרציה לחיי משפחה וקהילה בארץ החדשה

לעומת , )1997 (Branch ).6' עמ, 1997(ית איש-המניעים וההזדמנויות שלהם למעשים של אלימות בין

ולא , הפעילות בפרברים, מביא עדויות לקיומן של כנופיות של בני נוער לבנים ממעמד בינוני ,זאת

  .וטוען שרוב המחקרים הקיימים מתעלמים מקיומן, באזורים עירוניים

  

Huff) 1996 (ההלם התרבותי . נופיותמונה את הגורמים המושכים דווקא בני נוער מהגרים להצטרף לכ

 אלה עקב ההגירה והצורך בהסתגלות יכולים להוביל לשלב של אמביוולנטיות ובלבול בני נוערשחווים 

פער הדורות הגדל בעקבות הקונפליקט התרבותי והקשיים בלימודים , בנוסף. בקשר לזהות האתנית

הורים העסוקים בקשיי ה. הספר-המשפחה וביתכגון  ,גורמים להתרחקות מהמסגרות הנורמטיביות

 לפעילויות בני הנועראינם מסוגלים לכוון את , ואשר אינם בקיאים בתרבות החדשה, פרנסה

 לפעילויות ולערכים של בני הנוערכל אלה מובילים לרמה נמוכה של מחויבות של . קונבנציונליות

סוציאליזציה המספקת תהליך ,  נכנסת הכנופיהִריקלמצב זה של .  ומעורבות בהםהחברה הרחבה

מוסיף ) Branch ) 1997.שלא פעם סותרת את ערכי החברה, ויוצרת מערכת ערכים משלה, אלטרנטיבי

הוא מציע להשתמש . שההשתתפות בכנופיה ממלאת אצל צעירים צורך בבניית זהות קבוצתית אתנית

ות של זהות השתתפות מלאה בחוויות בריאות והולמ, לדבריו. כגורם מגןבמאפייני הזהות הקבוצתית 

 .עשויה לתרום לפיתוח יכולת התנגדות למשיכה לכנופיות אצל אנשים צעירים, אתנית
 

רוב החוקרים רואים את הסיבה לתופעת הכנופיה ביצירת אזורי עוני עירוניים עקב הגירה פנימית או 

גרים בהם ריכוז גדול של מהיש אזורים ש, כלומר. כחלק מתהליכי האורבניזציה והתיעוש, חיצונית
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 אין מספיק היצע תעסוקתי ןשבה,  או של מהגרים מהפריפריה לערים הגדולות,מארצות אחרות

רובם גם מסכימים שבני נוער מהגרים מצויים בסיכון גבוה במיוחד להצטרף . לאנשים צעירים

, רוב החוקרים גם מסכימים על כך שהפתרון לבעיה מצוי ברמת המדיניות החברתית, לכן. לכנופיות

להלן נתייחס . אך לא לפתור אותה, שטרה יכולה לפקח על התופעה בניסיון להקטין את ממדיהושהמ

  .לאסטרטגיות למניעת אלימות של כנופיות

  

  ? האם ניתן למנוע אלימות של כנופיות3.5.3

מוקדש לבדיקת תכניות למניעת פשיעה ברמת ) 1997 (אחרים וShermanהפרק השלישי בדוח של 

הספרות העוסקת בנושא זה ). דומההספר וכ-בבית, כניות המתרכזות במשפחהלהבדיל מת(הקהילה 

, היכול לנוע מבלוק מגורים אחד, כאזור מגורים עירוני בעל גודל משתנה" קהילה"מגדירה בדרך כלל 

הגדרת הקהילה במקרה זה היא , כלומר. ועד לשכונה המשתרעת על פני כמה קילומטרים רבועים

  . במסגרת פרק זה נבדקו תכניות למניעת אלימות של כנופיות. גיאוגרפית ולא אתנית

  

האם מניעת פעילות של כנופיות תוביל למניעת פשיעה אלימה ,  המחברים את השאלהבתחילה הציגו

 The Office ofלמעןבמחקר שנערך , שאלה זו זכתה לתשובה חיובית רק לאחרונה, לטענתם. וחמורה
Juvenile Justice and Delinquency Prevention ,90%הברית עד -שהראה כי במקומות שונים בארצות 

 לשליש 6%למרות שהם מהווים בין , מהפשעים החמורים והאלימים מבוצעים בידי חברי כנופיות

ובפרט  , נתונים אלה מראים גם שבני נוער חברי כנופיות מבצעים פשעים. בלבד מבין כלל עברייני הנוער

הם חברי כנופיה פעילים מאשר לפני ואחרי ר שאבשיעור כפול כ, סמיםפשעים נגד בני אדם ועברות 

מממצאים אלה מסיקים המחברים כי חברות בכנופיות היא גורם סיכון . תקופת חברותם בכנופיה

  . הראוי לתכניות מניעה, קהילתי

  

 אלו תכניות ,בהתאם למחקרי הערכה שבחנו את יעילות התכניות,  להגדירהייתהמטרת הדוח 

. בעלות פוטנציאל להצלחה,  כלומר,(promising)" מבטיחות"ואלו הן " אינן עובדות"אלו , "בדותעו"

תכניות למניעת הצטרפות לכנופיות ותכניות : שייכות לשני סוגיםלמניעת פשיעה התכניות הקיימות 

 ,הכוללות מרכיבים(שלושה מחקרים על תכניות מהסוג הראשון . להתערבות בתוך כנופיות קיימות

ומסקנת , לא הראו הצלחה) פעילות חברתית ותכניות תעסוקה, כגון פיתוח כישורי התמודדות

החוקרים היא שתכניות אלה לא הצליחו להשפיע על הגורמים המשפחתיים והסביבתיים הגורמים 

אחד . התכניות להתערבות בכנופיות קיימות זכו למחקרי הערכה נוקשים יותר. להצטרפות לכנופיות

תוך ניסיון לכוון את ,  שהוערכו הוא פעילותו של עובד נוער המקדיש זמנו לחבורות רחובהמרכיבים

אף אחת מההערכות שבוצעו לגבי פעילות זו לא . האנרגיה של חברי הכנופיות לפעילות לגיטימית

באחד המחקרים אף נמצא כי בתקופת הפעילות של העובד עלה שיעור . פשיעהה הצביעה על צמצום

וזו ,  שהפעילות העלתה את הלכידות הקבוצתית של הכנופיההיההסברו של החוקר . יההפשע בכנופ

המחברים מציינים שגם פעילות . הפשע, העיקרי שלה" מוצר"של הכנופיה ב" יצרניות"העלתה את ה

מאמצים של המשטרה , למשל: להגביר פשיעה של כנופיות, על פי אותו עיקרון, משטרתית יכולה

, ברי כנופיה עשויים לספק תהילה ומשמעות לחייהם השגרתיים של חברי כנופיהלהביא למאסר של ח

  .ולעודד הגברת האלימות
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שתכניות מסוג זה הן בעלות פוטנציאל להצלחה כאשר הן מתמקדות בהפחתת , מסקנת הדוח היא

המחברים מציינים מחקר שבדק אסטרטגיה .  ולא בהגדלתה,(gang cohesion)הלכידות של הכנופיה 

עובדי החבורה עודדו את חברי הכנופיה . ולא עם הכנופיה כקבוצה, לעבודה עם חברי כנופיה כיחידים

בתקופה זו ירדו המעצרים . וחלק מהם אכן עשו זאת כל עוד העובדים היו בסביבה, לנשור ממנה

שה חודשים לאחר סיום ילכידות הקבוצה נשארה נמוכה גם בתקופת מעקב של ש. בכשלישבכנופיה 

מסקנתו של החוקר . לאחר מספר שנים חזרו לכידות הקבוצה והפשיעה לרמתם הראשונית. כניתהת

יש לכוון מאמצים ; לא ניתן לשלוט בכנופיות לאורך זמן בעזרת תקיפת הסימפטומים בלבד"היא כי 

  .)Sherman, et al., 1997בתוך , 147' עמ, Klein ,1995" (גם כלפי המבנה והיכולת של הקהילה

  

ויש מספר , ש שנעשה בזמן האחרון בעובדי כנופיות הוא התערבות במשבר ותיווך בסכסוכיםשימו

 נמצאה עדות מסוימת לכך ,כן-כמו. עדויות מעודדות באשר להשפעתן החיובית של דרכי פעולה אלה

ע פיקוח קהילתי על חברי וצי לב,שירות המבחן ועובדי החבורות, שתכנית משולבת של המשטרה

  . ידם-רידה את שיעור העברות החמורות שבוצעו על הו,כנופיות

  

הממצאים המעודדים ביותר בקשר להתערבות בכנופיות שאינה דורשת שינוי מבני , לדברי המחברים

שם הופעל פרויקט למניעת פשעי נשק הקשורים בסכסוכים מתוכננים של . בקהילה מגיעים מבוסטון

קציני . תוך תמיכה של קציני המבחן, אירוע יריבעזרת תגובה מסיבית של המשטרה לכל , כנופיות

, אפילו בעקיפין, המבחן עובדים עם המשטרה ומעבירים מסר שכל מי שיהיה מעורב באירוע ירי

. רוץ נוח לא להיות מעורבים בסכסוכיםי לחלק מחברי הכנופיות ת, כנראה,גישה זו סיפקה. יסתבך

ציינים ששיטה זו עלולה להיות פחות יעילה המחברים מ. הערכת פרויקט זה נמצאת כיום בראשיתה

- על,אך בדיקה של הימצאות כלי נשק אצל בני נוער הידועים כחברי כנופיות, בסכסוכים לא מתוכננים

  .  עשויה להפחית נשיאת נשק ויריות ספונטניות,ידי צוותים משטרתיים ואזרחיים

  

ויות מעטות ליעילותן של תכניות כי המחקר הקיים עד כה הראה רק עד, לסיכום מציינים המחברים

והמחברים , case studies-מספר שיטות הוכחו כמוצלחות ב, עם זאת. להפחתת עבריינות של כנופיות

  . ממליצים ששיטות אלה יועמדו לבחינה של מחקרים מבוקרים בהיקפים נרחבים יותר

   סיכום הסוגיות העולות מסקירת הספרות3.6
. וגע לבני נוער עולים ניתן ללמוד על מספר נתונים מעוררי דאגהמסקירת המחקרים הישראליים בנ

גם . ובכללן עבריינות,  בסיכון להתנהגויות שוליותים נמצאיםנוער עולבני נתונים אלה מראים כי 

לפחות כזו (הנתונים הסטטיסטיים מראים על מעורבות יתר של בני נוער עולים בפעילות עבריינית 

ישנן גם עדויות ראשוניות לכך שלעבריינות של בני נוער עולים יש ). המגיעה לידיעת המשטרה

לא ניתן למצוא בנתונים הסטטיסטיים עדויות לכך שבני נוער עולים , עם זאת. מאפיינים ייחודיים

  . מבצעים עברות אלימות יותר מאשר בני נוער אחרים

  

תופעת ? י הנוער העולים בישראלהאם ניתן לומר שיש מרכיבים של פעילות כנופייתית בעבריינות של בנ

 הן ,המועצות לשעבר מעוררת דאגה בקרב אנשי מקצוע-הפשיעה בחבורות של בני נוער עולים מברית

ישנן עדויות מסוימות , כפי שניתן היה לראות בסקירת הספרות מישראל.  והן מחוצה לה,במשטרה
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הספרות העולמית , עם זאת. רכםוצאך היקפה ומאפייניה עדיין אינם ברורים די , לקיומה של התופעה

ספרות זו כוללת תיאורים של . שנסקרה חושפת אותנו למציאות שהיא עדיין די זרה בנוף הישראלי

 בעלות ; אפילו אצל החוקרים שאינם מדגישים את הפן הארגוני של הכנופיה,קבוצות מאורגנות יחסית

קבוצות שפעמים רבות . רצח ועוד, יהמבצעות מרדפי יר, ומספר לא קטן של חברים, מסורת מסוימת

נראה שהעדויות הקיימות לגבי התארגנויות של בני נוער עולים . או לבוש ייחודי, סמלים, נושאות שם

כגון , המאפיינים המשפיעים על הצטרפות לכנופיות, עם זאת. בארץ אינן מצביעות על תופעות מסוג זה

ואמביוולנטיות ביחס , חינוך ומהחברה בכללותהממוסדות , ניכור ממשפחה, מצוקה כלכלית וחברתית

תכן שניתן ללמוד יי, מכאן. דומים למאפיינים הקיימים אצל חלק מבני הנוער העולים, לזהות

ולהתאים חלק מדרכי ההתמודדות שנוסו בעולם על מנת , מהקשיים ומההצלחות בארצות אחרות

  .  קרב בני נוער עולים בארץשקיימות ב,  או להתמודד עם תופעות בעייתיות דומות,למנוע

  

מקדישה מקום מיוחד למניעת עבריינות , העוסקת במניעת עבריינות נוער, הספרות המחקרית בעולם

יש צורך במאמץ , הדעה הרווחת היא שעל מנת למנוע או אף לצמצם תופעה זו. של בני נוער מהגרים

רתית יוביל להפחתת המניעים ושצמצום המצוקה הכלכלית והחב, משולב של כל המערכות החברתיות

ומצביעים הן על , אין הכותבים מתעלמים מתפקידה של המשטרה, עם זאת. למעורבות בעבריינות

, פעילות העשויה להוביל דווקא לעלייה בעבריינות, הסכנות שבפעילות המשטרה לגבי קבוצות מהגרים

תרבותיות מחייבת את -של רבמחברים שונים מדגישים כי תופעה . והן על האתגרים העומדים בפניה

להיערך בצורה ייחודית שתיקח בחשבון את המורכבות והשוני ,  בפרט,ואת המשטרה,  בכללה,החברה

התאמת תכניות פעולה , באמצעות שיתוף פעולה עם השירותים החברתיים, זאת. התרבותי

 ,הגריםמקהילות המ, ואנשים שאינם אנשי מקצוע, שילוב אנשי מקצוע, לאוכלוסיות שונות

בחלק . ופיתוח רגישות לנורמות ולצרכים הייחודיים של כל קבוצה, בהתמודדות עם התופעות השונות

  . הבא נסקור את התמודדות המשטרה בישראל עם אתגרים אלה
  

 ,הצרכים,  הקשיים-עבריינות של בני נוער עולים . 4
  וההיערכות המשטרתית ברמה הארצית והמקומית

  

  : עילויות המחקריות הבאות זה מבוסס על הפניתוח

  . תחנות מכל הארץ47ידי -על, ניתוח שאלונים שמולאו במשרדי הנוער המקומיים 

בעלי , שוטרי שטח, ראיונות עם קציני משטרה(עבודת שדה ממוקדת בשתי תחנות נבחרות  

כחקר מקרים של שיתוף פעולה בין המשטרה , זאת). ובני נוער עולים, תפקידים בגורמים שותפים

  .גורמים אחרים בקהילה סביב הטיפול בבני נוער עוליםל

  ).ז"ממדור הנוער ומאגף קהילה ומשא(ראיונות עם קציני משטרה ברמת המטה  

  .עיון בחומר כתוב שהופק במשטרה לתיעוד פעילויותיה בתחום 

  

  היקף הצורך בהתמודדות משטרתית 4.1
שאלונים אלה . אשי יחידות הנוער בתחנותידי ר-להלן נתייחס לנתונים שהופיעו בשאלונים שמולאו על

האם , לגבי האזור שעליו אחראית התחנה, ממלאי השאלונים נשאלו. מהתחנות בארץ 72%-כמייצגים 
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 ).1ראה לוח  (על המשטרה להשקיע מאמצים ייחודיים כדי להתמודד עם עבריינות של בני נוער עולים

  .יפיותהמרואיינים התבקשו להתייחס גם לקבוצות עולים ספצ

  
  )במספרים ובאחוזים(לפי התחנות שענו בחיוב  , היקף הצורך בהתמודדות משטרתית: 1לוח 

  
  

מספר תחנות שענו בחיוב   
  )כ" בסה תחנות47מתוך (

  אחוז תחנות 
  שענו בחיוב

  62  29  המועצות לשעבר-בני נוער עולים מברית
  24  11  בני נוער עולים מאתיופיה 
  24  11  בני נוער משתי הקבוצות 

   

 45%-וכ( מהתחנות שמהן הגיעו שאלונים יםשליש-המהוות קרוב לשני,  תחנות29-שב, ניתן לראות

צוין שבאזור התחנה יש צורך להשקיע מאמצים ייחודיים מצד המשטרה בהתמודדות , )מכלל התחנות

המועצות -תבריבכל התחנות הללו צוין שיש צורך להתמודד עם בני נוער עולים מ. עם בני נוער עולים

צוין שיש )  מכלל התחנות17%-כרבע מהתחנות מהן הגיעו שאלונים וכ( מהתחנות הללו 11-ב. לשעבר

מה את -יש להניח שהתפלגות זו מייצגת במידת. אתיופיהצורך להתמודד גם עם בני נוער עולים מ

ולי אתיופיה ואת שיעורם הקטן של ע, הפיזור הגיאוגרפי של אוכלוסיות העולים בין התחנות השונות

כך , חלק מהתחנות בהן יש ריכוזים גדולים של עולים לא החזירו שאלונים, עם זאת. מתוך כלל העולים

  . שסביר שהאחוז האמיתי של תחנות הצריכות להתמודד עם עבריינות של בני נוער עולים גבוה יותר

  

   הקשיים העומדים בפני המשטרה 4.2
טרה בהתמודדותה עם עבריינות של בני נוער עולים נאסף הן המידע לגבי הקשיים העומדים בפני המש

אנשי , אנשי משטרה בתחנות,  אנשי משטרה בכיריםשנערכו עםבעזרת השאלונים והן בראיונות 

הקשיים שצוינו נעו בין בעיות . שירותים המעורבים בטיפול בבני נוער עולים ונציגי קהילות העולים

 לבין בעיות מבצעיות קונקרטיות ,)ד עם שונות תרבותיתהצורך להתמוד, למשל(חברתיות -מקרו

להלן סיכום הנקודות המרכזיות ). הצורך למגר סוגי פשיעה מסוימים שהם בלתי מוכרים, למשל(

  :ידי ממלאי השאלונים והמרואיינים-שצוינו על

  

בתוספת חוסר , החברתיים והתרבותיים שמהם סובלות משפחות העולים, הקשיים הכלכליים .1

מובילים חלק , או הבנתם,  נורמות ההתנהגות והחוק בישראלעם,  של בני הנוער העוליםותכריה

  . מהם להסתבכות בעברות שונות

  

, סחיטת דמי חסות, פשיעה בחבורות: חלק מהעברות האלה הן חדשות יחסית למשטרת ישראל .2

גבי עולי ל). המועצות-בעיקר בקרב עולי ברית(פשיעה בעזרת מחשבים , זיוף כרטיסי אשראי

תופעת . המובילה לעבריינות, אתיופיה צוינה התופעה של שוטטות עקב היפלטות ממסגרות חינוך

בעבודה , אך לאחרונה,  חריפה במיוחד באזור התחנה המרכזית בתל אביבההייתהשוטטות 

אלא , עם זאת נטען שהתופעה לא נעלמה. היא צומצמה, משולבת של המשטרה ושל גורמי רווחה

  . כזי ערים אחרותעברה למר
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מהוות קבוצות סגורות שקשה  ,  בפרט,ואוכלוסיית בני הנוער העולים,  בכלל,אוכלוסיית העולים .3

, בתוספת חוסר האמון הבסיסי שקיים בקרב העולים כלפי המשטרה, עובדה זו. לחדור אליהן

  .מקשה על איסוף מידע בקרב אוכלוסיות אלה ועל חשיפת עברות

  

נשמעו דעות חלוקות ,  למשל,כך. על למידת היקפי התופעות ומאפייניהןהמחסור במידע מקשה  .4

או שמדובר , באשר לשאלה האם לעבריינות בני הנוער העולים יש מאפיינים של כנופיות

  ". כנופיה"בהתחברויות שאינן עונות להגדרה של 

  

 ,די השוטריםי-וחוסר הבנת הנורמות התרבותיות של בני הנוער על,  מחד,קשיי השפה של העולים .5

המועצות -לגבי העולים מברית. מקשים על ביצוע חקירות של בני נוער החשודים בפלילים, מאידך

מונעות , והתפיסה ששיתוף פעולה עמם כמוהו כבגידה, לשעבר צוין שהעוינות כלפי השוטרים

  .שיתוף פעולה בחקירה

  

תים לחיכוכים בין בני גורמים לע, והבדלי הנורמות התרבותיות, חוסר האמון כלפי המשטרה .6

יכולה להיחשב כהשפלה , על מנת שיזדהה, ה של שוטר לנער עולה ברחוביפני. הנוער לבין המשטרה

ולהתפתחות של אלימות בין , דבר זה עשוי להוביל להסלמה של אירוע שגרתי. או הטרדה

ם שחושדים  בני נוער עולים מאתיופיה החשיבקרבהרגישות גבוהה במיוחד . בני הנוערהשוטרים ל

  .בהם יותר בשל צבע עורם הכהה

  

אלא גם בקרב ,  מבצעי העברותבני הנוערחוסר האמון כלפי המשטרה קיים לא רק בקרב  .7

כלפי בני (קבוצתית -מכיוון שחלק משמעותי מעבריינות הנוער בקרב העולים היא פנים. הקרבנות

 שניתן לפנות  על כךהידיעהולעתים חוסר , חוסר האמון של הקרבנותהרי  ,)נוער עולים אחרים

  .מקשים גם הם על חשיפת עברות ומבצעיהן, למשטרה

  

התערערות סמכות ההורים עקב קשיי העלייה מקשה על שיתופם בתהליך שיקומו של הנער  .8

לגבי ). תביעה-כתנאי לנקיטת הליך אי, כשנדרש שההורים יערבו להתנהגות טובה של הנער, למשל(

ההורים . לעתים ההורים מגבים את הנער לאחר שנתפס בביצוע עברה ש,המועצות צוין-עולי ברית

אינם באים לבקר נער , מתנערים לעתים מנער הנחשד בביצוע עברה, לעומת זאת, יוצאי אתיופיה

מחשש שאי מילוי תנאי הערבות יוביל למאסר (עבורו בואף מסרבים לחתום ערבות , הנמצא במעצר

ית וההבדלים התרבותיים מקשים על שיתוף ההורים גם חוסר ידיעת השפה העבר). ההורים

  .בתהליך

  

בעיקר כאלה  (ים מנותקלבני נוער עוליםחלק מאנשי המשטרה התלוננו על מחסור במסגרות טיפול  .9

דבר המקשה על הפניית נערים , )הנותנות מענה לצורכיהם הייחודיים של בני נוער עולים מאתיופיה

  . לטיפול ולשיקום
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  ום להערכת אנשי המשטרה הצרכים בתח4.3
הצורך המרכזי שהביעו אנשי המשטרה כשנשאלו מה יעזור למשטרה להתמודד טוב יותר עם התופעות 

חוקרי נוער , לטענת השוטרים. המועצות ואתיופיה- חוקרי נוער יוצאי ברית שלהוא תוספת, שתוארו

דים ובהשגת שיתוף הבקיאים בשפה ובמנטליות של העולים יוכלו לסייע בחקירת הנערים החשו

השוטרים מציעים להעביר לכלל השוטרים הכשרה בדבר המאפיינים , בנוסף. הפעולה שלהם

הומלץ גם על ביצוע פעולות הסברה בקרב ילדים והורים . המיוחדים של אוכלוסיית העולים

שר צוין הצורך בהידוק הק, ולבסוף. להבהרת הנורמות והחוקים במדינת ישראל, מאוכלוסיית העולים

  .לקידום הטיפול בבני הנוער, עם שירותי הרווחה ועם אנשים מקהילות העולים

   

   היערכות המשטרה להתמודדות עם הנושא ברמה הארצית 4.4
       : ברמה הארצית ובתוכם בני נוער עולים, שני גורמים במשטרה מתמודדים עם עבריינות של בני נוער

מניעה שניונית ושלישונית נותן בה יומיומית לאירועים ותגוהמגיב , דור הנוער על יחידותיומ) 1(

יישום תכניות מניעה ראשונית בשותפות עם בתכנון והעוסק ב, ז"אגף קהילה ומשא) 2(; בעיקר

  .הקהילה

  

  מדור הנוער  4.4.1
ראש המדור . אין מדיניות מיוחדת כלפי בני נוער עולים, ברמת הטיפול הפרטני בנער הנחשד בעברה

זוכים בני נוער עולים , תביעה-תהליך קבלת ההחלטות לגבי פתיחת תיק פלילי או הליך אימציינת שב

יש ניסיון לעקוב אחר דפוסי עבריינות ייחודיים של , יחד עם זאת. לאותו יחס לו זוכים שאר בני הנוער

  . אוכלוסיות העולים

  

. ר דוברי רוסית ואמהריתנעשים מאמצים לגייס עובדי נוע, לגבי הרכב כוח האדם של יחידות הנוער

ישנה שאיפה שבכל תחנה בה יש שיעור גבוה של עברות של בני נוער עולים יהיה עובד נוער אחד מכל 

במערך הנוער רק חמישה עובדי נוער דוברי רוסית היו , בעת איסוף הנתונים, עם זאת. אחת מהקבוצות

צוינה בעיה מיוחדת בגיוס עובדי . )אחד מהם ביחידת נוער חשיפה(ושני עובדי נוער דוברי אמהרית 

המתקשים לעמוד בקריטריונים (ויוצאי אתיופיה ) כנראה בשל רתיעתם מהמשטרה(נוער יוצאי קווקז 

  ). שנקבעו כרף גיוס למדור הנוער

  

חלק , בעבר. בני נוער עולים יש התייחסות קצרה לנושא בהכשרה הבסיסית הניתנת לעובדי נוער

. תרבותי שהתמקדה בבני נוער עולים- ימים בנושא המפגש הבין3-4ות בת מעובדי הנוער עברו השתלמ

  ). רוט בהמשךי פורא(השתלמות זו נתפסה כיעילה ביותר 

  

 ,כך. נעשים מאמצים להרחיב את הפן ההסברתי לבני קהילות העולים, בתחום המניעה הראשונית

מטרת הפרסומים האלה . המדורשני עיתונים ברוסית על עבודת לראש מדור הנוער התראיינה , למשל

ולהבהיר שפנייה למשטרה יכולה , היא לצמצם את חששם של ההורים משיתוף פעולה עם המשטרה

  .ערונבני הלעזור ל
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  ז " אגף קהילה ומשא 4.4.2
וקצינת , קצין קהילה לעדה האתיופית: באגף משרתים שני קציני קהילה הפועלים ברמה הארצית

, נטיתווכל אחד מהקצינים האלה שייך לאוכלוסיית העולים הרל.  לשעברהמועצות-בריתקהילה לעולי 

את קשיי ההגירה ואת הצרכים , מכיר את הרקע התרבותי, ועל כן שולט בשפה ברמה של שפת אם

  . שניהם באים מרקע של עבודה סוציאלית, כן-כמו. הייחודיים של הקבוצה

  

איתור וזיהוי של בעיות ייחודיות ) 1 (:שייההתפקיד של קצין קהילה לעולים כולל ארבעה תחומי ע

גופים , יצירת קשרים עם ארגוני קהילת העולים ועם ארגונים אחרים) 2(; בקהילות העולים

הופעה באמצעי ) 3(; קהילה-על מנת לפתח פרויקטים משותפים משטרה, עמותות וכדומה, ממשלתיים

הדרכת שוטרים ישראלים ) 4(; םנטית לצורך הסברה בעניינים משטרתייווהתקשורת בשפה הרל

  .בענייני עולים

  

 ומלווים מקצועית יםנוער עולבני ז המכוונים ל"בהמשך יתוארו שני פרויקטים של אגף קהילה ומשא

  . ידי קציני קהילת העולים-על

  

   היערכויות ברמה התחנתית4.5
שיים הקשורים למעלה ממחצית מממלאי השאלונים דיווחו על קיומם של ק, כפי שתואר קודם לכן

כשהתבקשו לציין האם בתחנה שלהם יש היערכות , עם זאת. לעבריינות בני נוער עולים בתחנות שלהם

, מידע משלים. דיווחו רק מעטים על היערכות מיוחדת כלשהי, מיוחדת להתמודדות עם הבעיה

 שערכנו על ההיערכות ביחידות הנוער המקומיות נאסף בעיקר בעבודת שדה ממוקדת, ומעמיק יותר

  . ובעיון בחומר כתוב, בראיונות נוספים ברמת המטה, בשתי תחנות

  

התחנה . מובא תיאור כללי של ההיערכות בנושא בני נוער עולים באחת התחנות, לשם הדגמה

 המשרתת בנוסף שבעה כפרים של בני ,בת כארבעים אלף תושבים, שתושביה יהודיםממוקמת בעיר 

העיר נמצאת בתהליך מואץ של צמיחה . ומספר מצפים, שביםמיעוטים שבהם כחמישים אלף תו

   3.המועצות לשעבר-מבריתבעיקר , עשר אלף עולים-ובשנים האחרונות היא קלטה כשלושה, דמוגרפית

שני (רכז מודיעין ופקחן נוער , סייר: שלושה שוטרים דוברי רוסיתיש ) הנחשבת תחנה קטנה(בתחנה זו 

את העבודה עם אוכלוסיית העולים הבוגרת ).  תוספת בתקניםהאחרונים נכנסו לתפקיד בעקבות

בשנת .  רק עובדת נוער אחת בתחנהההייתשנים רבות . האידיששפת משלים מפקד התחנה בעזרת 

בשנת . המועצות-אחד מהם עולה מברית,  הצטרפו אליה עובד נוער למגזר הערבי ושני פקחנים1998

   .והוחלפה בקצין, לבקשתה, ראש חוליית הנוער לתפקיד אחרעברה  1999

  

, מפקד התחנה הינו חסיד של העבודה הקהילתית.  באופן מערכתינכנסהשיטור הקהילתי בעיר זו 

מפקד זה הוא בעל . ובשותפות עם ראש העיר וגורמי חינוך ורווחה הוביל יוזמות ברוח זו, כהגדרתו

רוב האנשים . ספר-סברה בבתימאמין בעבודת מניעה ומקדיש זמן ניכר לפעילויות ה, רקע בחינוך

עובדים מספר שנים ביחד ונראה שמנגנוני , מהמשטרה ומגורמים שותפים, שרואיינו לצורך המחקר

". כולם מכירים את כולם"עוברת תחושה ש, מדובר בעיר קטנה יחסיתשמאחר . השיתוף די משומנים

                                                 
  .1999 ומארס 1998המחקר בתחנת משטרה זו התבצע בין החודשים דצמבר     3
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, דה לקידום נוערתחנת המשטרה נמצאת במרחק הליכה קצר ממשרדי העירייה ומהיחי, בנוסף

ואשר מתייחסים לפן זה , ברים נקודתיים שעלו מתוך הראיונותד. המעורבים בטיפול בבני נוער עולים

  . יוצגו בהמשך, או אחר של ההיערכות המקומית המשותפת

  

באמצעות כלי המחקר , רוט ההיערכויות המיוחדות שתועדו בתחנות שונות ברחבי הארץילהלן יובא פ

הכשרה ) 2(; כוח אדם מקרב קהילת העולים) 1 (:על פי חלוקה לחמש סוגיות, למעלה שצוינוהשונים 

או לא ממוסדים עם /קיום קשרים ממוסדים ו) 4(; מיצוי מידע מודיעיני) 3(; יםנוער עולבני בנושא 

  .פעילויות מיוחדות המכוונות לבני נוער עולים) 5(; נציגים מקהילות העולים

  

  לת העוליםכוח אדם מקרב קהי  4.5.1

המסייע בחקירות של בני נוער , ארבע תחנות דיווחו על כך שבתחנה מועסק עובד נוער דובר רוסית 

  .או בפקחנות באזורים בהם מתרכזים בני נוער עולים, דוברי שפה זו

  .בתחנה אחת דווח על העסקתו של עובד נוער יוצא אתיופיה 

  .שהוא חלק ממערך הסיור בתחנה, בתחנה אחת דווח על הסתייעות בקצין קישור לעולים 

שאינו חלק (בתחנה אחת קצינת הנוער דיווחה על הסתייעות ביועץ המחוזי לענייני אתיופים  

  ).ממערך הנוער

, המועצות לשעבר-דווח על תחנה אחת שבה הוקם צוות מיוחד העוסק בפשיעת עולים מברית 

  ).המועצות לשעבר-שניים מאנשי הצוות הם עולים מברית(ובכללה פשיעת בני נוער 

 .בתחנה אחת מצאנו הסתייעות של יחידת הנוער ברכז מודיעין דובר רוסית 
 

   הכשרה בנושא נוער עולה 4.5.2

נוער בני  בנושא החמש תחנות דיווחו על כך שחלק מעובדי הנוער בתחנה עברו השתלמות או סדנ 

  .יםעול

רוט יפ(ישראל -וינט'רה בגבאחת מהתחנות האלה התייחסה ראש חוליית הנוער להשתלמות שעב 

היא הדגישה שהכשרה זו חשפה אותה לתכנים חדשים שאפשרו לה לשפר את עבודתה ). בהמשך

) 4.5סעיף ראה (זוהי אחת התחנות שבה התבצע חקר מקרה .  ובני משפחותיהםיםנוער עולבני מול 

 דאגה וגם, ונמצא שקיים שיתוף פעולה טוב עם גורמים אחרים בקהילה המטפלים בעולים

  .ואכפתיות בעניין

השתלמויות אלה . תרבותי- הועברו מספר השתלמויות בנושא המפגש הבין1996- ל1994בין השנים  

מתנדבים של המשמר (ן "מתנדבי ימע; קציני נוער ועובדי נוער במשטרה: כוונו לשתי אוכלוסיות

דות הנוער המצטרפים למשמרות הפקחנות ביחי, האזרחי ביחידה מיוחדת לעבריינות נוער

) אגודה לפיתוח כוח אדם(א "ידי אלכ-ההשתלמויות פותחו והוצאו אל הפועל על). התחנתיות

איון שביצענו עם ראש מדור נוער עלה ימר). רוט בנספחיראה פ(ישראל -וינט'הפועלת במסגרת ג

הפסקת . ד אפקטיביות והובע עניין בכך שהן תמשכנה להתקייםושהשתלמויות אלה היו מא

- לתמוך בהם מספר שנים ואחר, וינט היא ליזום פרויקטים'יות נובעת מכך שמדיניות הגההשתלמו

עליו , אם הגוף הנהנה מהפרויקט מעוניין להמשיך אותו. כך לשחרר אותם ליוזמת הגופים עצמם

ונראה , במדור הנוער קיים אינטרס לחדש את ההשתלמויות. לקחת את האחריות על קיומו

  . ביוזמתושבקרוב הן אכן יחודשו 
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  מיצוי מידע מודיעיני  4.5.3
קיימות , )ק"מח(מחלקת חקירות על פי הנחיות . השגת מידע מודיעיני בתחום הנוער היא בעייתית

אין כוח אדם המתמחה בכך במערך , כן-כמו. מגבלות קשות על הפעלת בני נוער כמקורות מודיעין

בודתם מול בגירים חושפים מידע זה או אחר ברכזי מודיעין שבע, עובדי הנוער תלויים לרוב. הנוער

ידי רכזים אלה ליחידות הנוער תלויה לעתים בטיב הקשרים -העברת המידע על. הקשור לבני נוער

בקרב , כאמור. ולכן יש שונות רבה בין התחנות במידת שיתוף הפעולה בין שתי היחידות, שהתפתחו

, חוסר האמון במשטרה, גירות המאפיינת אותןאוכלוסיות העולים הנושא הופך לבעייתי יותר בשל הס

  .והקושי בחשיפת עברות שכבר בוצעו, הקושי בהשגת מידע על עברות שעומדות להתבצע

  

שתי תחנות דיווחו שמתבצעים בהן מאמצים מיוחדים למיצוי מידע מודיעיני המתייחס לבני נוער 

  : עולים

 הפעילות העבריינית של בני נוער בתחנה אחת דווח על פיתוח מערכת מחשב ייחודית לתיעוד 

  .על מנת למצות כל מידע מודיעיני שנאסף לגביה, עולים

 את הטיפול 1999 וגם לשנת 1998תחנה אחרת הגדירה כיעד תחנתי לחציון השני של שנת  

). נוערבני לא רק (המועצות לשעבר -תוך התמקדות בעולים מברית, במעורבות של עולים בפלילים

קצין המודיעין התחנתי הוביל את ". ברת הפיקוח באמצעות איסוף מודיעיניהג"היעד הוגדר כ

). חלקם דוברי רוסית, בלש וחוקר, רכז מודיעין( בעזרת צוות מיוחד שהוקם לצורך העניין העבודה

כולל הכרת גופים בקהילה , עמםהצוות מתמקד בהכרת אוכלוסיית העולים ויצירת קשרי אמון 

המועצות לשעבר -גיוס פעילים מקרב עולי ברית, המועצות לשעבר-בריתהמטפלים באוכלוסיית 

. סים ובמרכזי קליטה ופרסומים במקומונים בשפה הרוסית"ביצוע פעולות הסברה במתנ, ז"למשא

ובכללם בני ( פעילויות אלה מגבירות את שיתוף הפעולה של אנשי הקהילה ,לדברי אנשי התחנה

, כגון סחיטת דמי חסות, ות שלא היו נחשפות קודם לכןומביאות לחשיפת עבר, עם המשטרה) נוער

פעילות היחידה גם הביאה לכך שהורים עולים מגיעים , לדבריהם. ועברות מין, סמים, בריונות

נתונים שנאספו בתחנה . למשטרה על מנת להתייעץ בקשר לילדיהם המעורבים בפעילות לא רצויה

 . ספר התיקים הנפתחים עקב מידע מודיעיניהמתבטאת בעלייה במ, מצביעים על חשיפה מוגברת
  

שירותים המטפלים בבני נוער או לא ממוסדים עם /קיום קשרים ממוסדים ו  4.5.4

  קהילות העוליםמנציגים עולים ועם 

 דווח על קיום ,במרבית התחנות בהן דווח על צורך בהתמודדות עם עבריינות של בני נוער עולים 

הקשר השכיח ביותר שצוין הוא קשר . שהם לקהילות העוליםקשרים עם נציגים או מקשרים כל

וכן עם , שברוב המקרים הם בעצמם עולים, עם עובדי יחידות קידום נוער המטפלים בעולים

 ספציפיים בני נוערהקשרים מתקיימים הן ביחס ל. פנימיותבמועדונים וב, סים"מדריכי נוער במתנ

  . ני הנוערכלל בוהן בניסיונות לבצע פעילויות הסברה ל

 דווח על שיתוף פעולה טוב בין ראש חוליית הנוער ,באחת התחנות שבה ערכנו עבודת שדה ממוקדת 

שבחלק מהמקרים , צוין. שני הצדדים דיווחו על כך באופן הדדי. למדריכי היחידה לקידום נוער

תפת חוקרת הנוער והמדריך של הנער נפגשים על מנת לקבל החלטה משו, בהם נחשד נער בעברה

ה אליהם נתונה ימדריכי היחידה לקידום נוער ציינו כי הפני, עם זאת. עבורובלגבי הפתרון הרצוי 
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המדריכים היו . ואלה לא תמיד פונים אליהם לצורך התייעצות, לשיקול דעתם של אנשי המשטרה

 אנשי המשטרה מציינים(ינים שיפנו אליהם בכל מקרה בו מעורב נער שאינו נמצא במסגרת ימעונ

אם זה אינו מעוניין , ואינם יכולים לדווח על נער ליחידה לקידום נוער, כי הם מחויבים לסודיות

-שניהם עולים מברית, נפגשו פקחן נוער ומדריך קידום נוער, בימים שבהם ביקרנו בתחנה זו). בכך

ו כל אחד מהם סיפר לנ. אום עמדותיכרות ותילצורך ה, המועצות לשעבר ושניהם חדשים בתפקיד

הם גם ביטאו , ואם כי שניהם הסכימו שקיימים הבדלי תפיסה ביניהם, על מפגש זה באופן עצמאי

  .רצון לשתף פעולה והכירו בחשיבות הדבר

לבין סגנית , באותה תחנה דווח גם על שיתוף פעולה טוב בין מפקד התחנה וראש חוליית הנוער 

). המועצות-מה עולה ותיקה מבריתהיא עצ(המחזיקה בתיק הקליטה ובתיק הרווחה , ראש העיר

נוער בני סגנית ראש העיר אחראית לעבודתן של כמה עולות דוברות רוסית המשמשות כמדריכות 

קישור (ספר תיכוניים בעיר -וכמקשרות חינוכיות בכמה בתי,  במועדוניות שמפעילה העירייהיםעול

הרי שכמעט , יחסית" יםחזק"נוער בני מדובר בשירות לשמאחר ). עולים-הספר להורים-בין בית

מהראיונות עלה שהקשר בין סגנית . אין קשר בין המדריכות עצמן לבין חוליית הנוער במשטרה

הובעה טענה לגבי מפקד , עם זאת. הוא טוב, ראש העיר לבין מפקד התחנה וראש חוליית הנוער

 ,)ם אחרים לנהוג כךשגילה יחס בלתי הולם לבני נוער עולים ונתן לגיטימציה לשוטרי(תחנה קודם 

, איון כבר היה ידוע שמפקד זהיבזמן הר(ודאגה לגבי מדיניות מפקד התחנה שיחליף את הנוכחי 

החשש היה שמפקד התחנה החדש לא ימשיך לעבוד ). יעבור תחנה, שלגביו הובעה שביעות רצון

  .בגישה הקהילתית של המפקד הנוכחי

גם מחסור במסגרות : י נוער עולים מאתיופיהבתחנה זו דווח על חוסר אונים מסוים לגבי בנ 

כאשר , למשל. עדר קשר עם נציגים מקהילת עולי אתיופיה בעירימתאימות לבני נוער אלה וגם ה

, יםנוער עולבני ביקשנו בתחנה רשימה של בעלי תפקידים בקרב הגורמים השותפים המטפלים ב

- השייכים לקהילה של עולי בריתקיבלנו רשימה ארוכה של אנשים, או של נציגים קהילתיים/ו

 . ואף לא שם אחד מקהילת יוצאי אתיופיה, המועצות לשעבר
במספר תחנות דווח על השתתפות של אנשי משטרה בוועדות עירוניות הדנות בסוגיות הקשורות  

  .לבני נוער עולים ומנסות לעצב מדיניות עירונית בנושא זה

לצורך העברת מסרים לבני , ם עם עולים בגיריםבשתי תחנות דווח על קיום קשרים לא פורמליי 

  .הנוער להימנע מעברות

בתחנה אחת פותח מודל המכוון להחזיר את הכוח למכובדי העדה האתיופית ולעשות שימוש  

המודל , בראשיתו. בטרם יהיה צורך להגיע למשטרה, בטכניקות מסורתיות של פתרון סכסוכים

רוט יפ(בהמשך הורחב גם למניעת עבריינות של בני נוער אך , התמקד במניעת אלימות בין בני זוג

 והשתתפו ביישומו מחלקת הרווחה של ,המודל פותח ביוזמת היחידה לשיטור קהילתי). בהמשך

  ). 1998, גימשי(תחנת המשטרה המקומית ומכון שנתן הנחיה מקצועית , העירייה

באחריות קצין הדרכה , זאת. ט הועבר קורס שנתי למכובדים כאלה באזור של תחנה נוספת"בתשנ 

. ובעזרתו של יועץ מחוזי לענייני אתיופים שהנו בן העדה, ז"מרחבי של אגף קהילה ומשא

 מטרת הקורס היא לתת בידי השימאגלאוץ כלים 4."שימאגלאוץ"באתיופיה מכובדים אלה כונו 

ו בין יקשר, וידע כדי שיוכלו להתערב במקרים של אלימות במשפחה בקרב יוצאי אתיופיה

הכוונה היא שבוגרי . יסייעו למשטרה באבחון התנהגויות מסוכנות וכדומה, המשפחה למשטרה

                                                 
  .1990  דוד וערן,רקע על השימאגלאוץ אפשר למצוא אצל בודובסקי   4
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ובכך יסייעו במניעת קונפליקטים , הקורס יתערבו גם במקרים של סכסוכים בין הורים לילדים

במסגרת אחד .  ובעקבותיה לעבריינות של בני נוער,דוריים המביאים פעמים רבות לשוטטות-בין

קצינת הנוער התחנתית העבירה לקבוצת השימאגלאוץ שתי הרצאות בנושא עבריינות , יםהקורס

 . ידי משטרת ישראל-של בני נוער והאופן שבו היא מטופלת על
  

   פעילויות מיוחדות המכוונות לבני נוער עולים4.5.5

וונות המכ) מועדונים, פנימיות, ספר-בתי(במספר תחנות דווח על מתן הרצאות במסגרות שונות  

ידי יחידות -בנוסף לפעילות ההסברה הכללית המבוצעת על, זאת. באופן ייחודי לבני נוער עולים

  . עוליםשהנםשגם אליה נחשפים תלמידים , למשל,  בטוחפרס-תבמסגרת בי, הנוער

במסגרת , יםנוער עולבני באחת התחנות דווח על מעורבות של המשטרה בפרויקט תיאטרון ל 

  . ס המקומי"המתנ

בני התקיים פרויקט מנהיגות ל) הכפופה לתחנה בעיר אחרת(עיר קטנה שבה יש נקודת משטרה ב 

הפרויקט התקיים . ידי היחידה לשיטור קהילתי לשעבר- שפותח ויושם על,ה אתיופי יוצאינוער

כפי שיפורט , תחנה בה בוצעה עבודת שדה מעמיקה יותרמדובר ב(ס המקומי "במסגרת המתנ

  ).בהמשך

 של אגף ההייתהיוזמה .  הארץינוער ילידבני  וליםנוער עולבני  התקיים מחנה קיץ לבתחנה אחת 

 ). בהמשךתיאור יובא(ז והיו שותפים לה התחנה המקומית והיחידה לקידום נוער "קהילה ומשא
  

   תכניות למניעת עבריינות של בני נוער עולים4.6
-לאו, כלוסיות רחבות יותר של בני נוערהפונה לאו, זה נתייחס לנושא המניעה הראשוניתחלק לסיום 

מהמחקר עולה שהמשטרה יזמה עד היום תכניות ספורות . דווקא כאלה שהיו מעורבים בעבריינות

מעבר לתכניות המניעה הכלליות , בלבד המכוונות למניעת עבריינות של בני נוער עולים באופן ייחודי

- בתחום זה פותחו עלבתקופת המחקרקיימות ו שהישתי תכניות ). א2000, בן רבי וארגוב, חביב ורא(

  ). מ"אק(ידי הקצינים המקצועיים של אגף קהילה ומשמר אזרחי 

  

 היא , סוגיה זוהוחל בבדיקתוכאשר , התכנית הראשונה פותחה בתקופה של היחידה לשיטור קהילתי

 השנייה פותחה התכנית). על כן בחרנו לבחון אותה יותר לעומק( למעשה התכנית היחידה בארץ ההיית

ובזמן שעבודת השדה כבר הגיעה לסיומה , לאחר האיחוד של השיטור הקהילתי עם המשמר האזרחי

אורך , הרכב אוכלוסיית היעד: שתי התכניות שונות זו מזו מכמה בחינות). ועל כן תתואר בקצרה(

חו מתוך המכנה המשותף להן הוא ששתיהן פות. וסוג הגורמים השותפים, מטרת התכנית, התכנית

.  ועל כן היישום שלהן תלוי בשותפות עם גורמים אחרים בקהילה,התפיסה של השיטור הקהילתי

  .  כמעט מעורבות של משרדי הנוער התחנתיים באזורים שבהם בוצעוההייתבשתיהן לא , בנוסף

  

  5האתיופייוצאי  נוער  בניפיתוח מנהיגות 4.6.1
, בחוברת של היחידה לשיטור קהילתי.  לשעברידי היחידה לשיטור קהילתי-מודל זה פותח על

אוכלוסיית היעד של הפרויקט היא בני . מובאות הנחות היסוד שלו ומטרותיו, המתארת את הפרויקט
                                                 

זהו חקר המקרה השני שהתבצע לבדיקת שיתוף הפעולה בין המשטרה לגורמים בקהילה סביב הטיפול בבני     5
  .נוער עולים



  

  

  

28  

  

תלמידים טובים וכאלו , כלומר. נוער יוצאי אתיופיה בעלי פוטנציאל בתחום המנהיגות החברתית

 אלה תחושת אחריות בני נוערתח אצל ההנחה היא שהפרויקט יפ. שאינם מעורבים בעבריינות

 האלה בני הנוערמטרת הפרויקט היא להעצים את .  נוער בניקהילתית ומחויבות למניעת עבריינות

ובדרך זו למשוך אחריהם , ולתת בידיהם כלים שיאפשרו להם להשקיע בפיתוח הקהילה בה הם חיים

התכנית כוללת . צמצום העבריינותדבר שיוביל ל, חלשים יותר,  אחריםהאתיופייוצאי בני נוער 

ומתן , עם עשייה לטובת הקהילה המקומית, סדנאות המכוונות לחיזוק עצמי ולפיתוח כושר מנהיגות

  . אפשרות להשתלבות בפעילות המשטרה במסגרת המשמר האזרחי

  

אוכלוסיית העיר היא .  אלף תושבים לערך33בת , ס של עיר קטנה"הוחלט לנסות את הפרויקט במתנ

 לצד שכונות 50-היש בה שכונות ותיקות שנבנו על מנת לקלוט את גלי העלייה של שנות : עורבתמ

ויש בה עולים חדשים ; שכונות מצוקה לצד שכונות של בעלי אמצעים; חדשות של שוטרים ואנשי צבא

מכלל  10%-כהמהוות ,  משפחות יוצאות אתיופיה450-כבעיר יש . המועצות לשעבר ומאתיופיה-מברית

ס קיימות "אם כי במתנ.  בני נוער אתיופים200-כהספר התיכוניים בעיר לומדים -בבתי. האוכלוסייה

מנהלת . הרציונל שלהן הוא חיזוק ברמה הפרטנית, ה אתיופייוצאיפעילויות אחרות המכוונות לילדים 

ן ס שמחה ליוזמת המשטרה להפעיל פרויקט זה אצלה משום שראתה בו פרויקט ייחודי שאי"המתנ

  . דומה לו בעיר

  

ראש היחידה . ס והעירייה"המתנ, בתחילת הדרך הוחלט על שותפות בין היחידה לשיטור קהילתי

לשיטור קהילתי וקצין הקהילה לעדה האתיופית ערכו מספר פגישות עם גורמים בעיר על מנת לגבש 

ר המתאימים לאחר שאותרו בני הנוע. את הרעיון ולאתר את בני הנוער שיוכלו להשתתף בתכנית

 שנת הפעילות הראשונה הסתיימה רשמית .1998היא יצאה לדרך בפברואר , והתכנית גובשה

  . 1998באוקטובר 

  

קצין הקהילה , שני קצינים מהיחידה. בשנה הראשונה הליווי של היחידה לשיטור קהילתי היה צמוד

. ב הפעילויות שהתקיימונכחו ברו, לעדה האתיופית וקצינה המתמחה בתכניות מניעה בקרב בני נוער

את הפעילויות הובילו .  כגון מפקד הנקודה בעיר וחוקר נוער הגיעו להרצאות,אנשי משטרה, בנוסף

, בת העדה האתיופית, ידי רכזת קהילתית-הפרויקט לווה גם על. מנחים מקצועיים מחברה פרטית

ואחר כך העירייה לא , רכזת זו פוטרה במהלך השנה עקב קשיים בתקציב. ידי העירייה-שמומנה על

דבר שהביא לחוסר יציבות , בתקופה הנידונה היו חילופי ראש עיר(שבה להשתתף במימון הפרויקט 

  ). בעירייה

  

היא התקיימה בשתי קבוצות גיל . ושתי סדנאות מחוץ לעיר, מסיבות, הפעלות, התכנית כללה הרצאות

מחקר זה עוסק ש מאחר .18-22בני , םקבוצה בוגרת של חייליו 14-17בני , קבוצה צעירה: בנפרד

.  נערים ונערות15-כשבשנה הראשונה של הפרויקט מנתה , התמקדנו בקבוצה הצעירה, בקטינים

אלימות בין , שימוש בסמים, המשמר האזרחי, הייתה התייחסות לנושא המשטרה, מבחינת התכנים

  .ועוד, )אתיופית וישראלית(הזהות הקהילתית , בני נוער

  

דבר . יישום-ולגבש פרויקטים קהילתיים שיהיו ברי,  לעצב חזון קהילתיההייתות הפעילות אחת ממטר

בתום שנת . זה נעשה בקבוצות קטנות ובתמיכת אנשי הצוות הבוגרים שליוו את שתי הקבוצות
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).  ידי משתתפי שתי הקבוצות-על(גובשו ארבעה רעיונות לפרויקטים קהילתיים , הפעילות הראשונה

  .ואחד במורשת האתיופית, התמקדו בילדים אתיופים בסיכוןשלושה מהם 

  

. אירעו מספר שינויים שהשפיעו על מעורבות המשטרה בפרויקט, 1998/99, יהיבשנת הפעילות השנ

אוחדה היחידה לשיטור קהילתי עם האגף למשמר ,  אמורה להתחדש הפעילותההייתבתקופה שבה 

וקצינים אחרים ביחידה שינו את , עזב את תפקידו, יקטד בפרוושהיה מעורב מא, ראש היחידה. אזרחי

פסק יהמרואיינים מהיחידה לשיטור קהילתי טענו שקיימת אפשרות שהפרויקט י. תחומי אחריותם

גם , ס גילה עניין להמשיך את הפרויקט עם המשאבים המקומיים"המתנ, עם זאת. עקב בעיות בתקציב

מפקד הנקודה (רתית תתרום נקודת המשטרה בעיר כאשר את התשומה המשט, ללא מעורבות היחידה

דבר שמנע , יש לציין שבשנה הראשונה מפקד הנקודה התחלף פעמיים). עצמו או אדם אחר שהוא ימנה

  . יצירת קשר מתמשך

  

לגבש את , ס סייעה בידי אלה שרצו להמשיך ולהשתתף"יה מנהלת המתניבשנת הפעילות השנ

והקבוצה הצעירה הצטמצמה ,  נשירה מסוימתההייתהתכנית מאז תחילת . הפרויקט הקהילתי שלהם

עברו לפנימיות במקומות אחרים בארץ ולא יכלו להמשיך מחברי הקבוצה חלק ( בני נוער 10-לכ

  ). להשתתף

  

). קהל יעד וכדומה, מטרה, עם הגדרת בעיה(פרויקטים שנוסחו על גבי מסמך מסודר  נותרו שלושה

בעת המפגש שלנו עם בני .  מועדון חברתי, מורשת,ספר-שירה מביתמניעת נ: כותרות הפרויקטים הן

הוראת אמהרית לילדים , "מורשת"הפרויקט היחידי שהחל לפעול בשטח היה פרויקט , ס"הנוער במתנ

הנערות המובילות את . הקבוצות של הקבוצה הצעירה-ידי אחת מתת-שהובל על, בני העדה האתיופית

המטרה העיקרית שלהן היא לאפשר לילדים ללמוד את שפת . רבההפרויקט סיפרו עליו בהתלהבות 

  . בין הורים לילדיםהקרבהאלא גם את יחסי , הוריהם על מנת לשמר לא רק את הקשר עם המסורת

  

שה בני נוער שהשתתפו בקבוצה הצעירה בשנה הראשונה יעם ששנערכה בשיחה : תפוקות התכנית

במיוחד אהבו את . הם הביעו שביעות רצון מהתכנית, היוגילו עניין להמשיך בשנה השני, לפרויקט

את התכנים הספציפיים של ההרצאות . וסיפרו על החוויה בהתלהבות, היציאה לסדנאות מחוץ לעיר

אמרו שהתכנית העניקה להם תחושת ביטחון עצמי ופיתחה , יחד עם זאת. כך זכרו-והדיונים לא כל

כאשר נשאלו .  טענו שעתה הם חווים עצמם כמנהיגיםחלקם. בהם יכולת לפתור בעיות בכוחות עצמם

אלא גם , אמרו שזו כבר אינה נתפסת בעיניהם רק גורם מאיים, לגבי יחסם למשטרה בעקבות התכנית

ס טוענת שבני הנוער שהשתתפו בתכנית שינו את נקודת "גם מנהלת המתנ. כגורם שניתן להסתייע בו

כגוף המסייע להם גם ר כגוף אכיפתי בלבד אלא שלא נתפסת יות, הראייה שלהם לגבי המשטרה

. השתנתה נקודת מבטם לגבי הבעיות בקהילה האתיופית, בנוסף. תרבותית-בקליטתם החברתית

ודאגה לתופעות חברתיות בלתי רצויות , ההשתתפות בתכנית העניקה להם מודעות בעניין זה, לדעתה

אנשי מקצוע . האתיופייוצאי  ילדים  מצבי הסיכון שאליהם נחשפים, למשל,כמו, בקרב הקהילה

מביעים ספק בתקפותה של ההנחה כי בני נוער , שלא היו מעורבים בתכנית, מקהילת עולי אתיופיה

ובני נוער חזקים אינם , קיים פילוג בעדה, לטענתם. ימשכו אחריהם בני נוער חלשים יותר, "טובים"

, לה בפני ראש היחידה לשיטור קהילתי לשעברעניין זה הוע. ינים בקשר עם בני נוער בעייתייםימעונ

 שבני נוער אלה חיים ביחד עם בני ההייתתשובתו . (Gimshi, 1999)המודל במסגרת כנס שבו הציג את 
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בני , חברים לספסל הלימודים, הם יכולים להיות שכנים. נוער אחרים מהקהילה הנחשפים לעבריינות

ובכך הם ,  האלה יהיה אפקט חיובי בסביבתם הקרובהערבני הנולחיזוק , לדעתו. דודים ואפילו אחים

  .  אחריםהאתיופייוצאי יתרמו למניעת עבריינות של בני נוער 

  

   יםנוער עולבני מחנה קיץ ל 4.6.2
לתרום , בין השאר, ההיית התקיים מחנה בן שבוע שמטרתו 1999בתחילת חופשת הקיץ של שנת 

 וליוו אותו שני ,ז" זה היה יוזמה של אגף קהילה ומשאמחנה. למניעת עבריינות של בני נוער עולים

 באמצעות( שותפה לארגונו ההייתהתחנה שבאזורה התקיים המחנה . קציני קהילות העולים של האגף

  ). יחידת הנוערבאמצעותולא , ז"ראש משרד קהילה ומשא

  

 צויןבמודל . יםנוער מתנדבבני המועצות לשעבר כתבה מודל להפעלת -קצינת הקהילה לעולים מברית

ם למענוהוצע לקיים ,  להכנה שונה להתנדבות מאשר זו הניתנת לילידי הארץים זקוקיםנוער עולבני ש

לחזק את , במטרה לקדם את האינטגרציה של בני נוער עולים בחברה הישראלית, זאת. מחנה קיץ

ה עניין ברעיון היחידה לקידום נוער מצא. היחס החיובי לחוק ולסייע במילוי שעות הפנאי שלהם

אתיופיה , המועצות-יוצאי ברית,  בני נוער המטופלים ביחידה30-כבמחנה השתתפו . והפכה לשותפה

והתקבלו למחנה כאלה שאין להם תיק פלילי במשטרה , בני הנוער עברו מיון. וישראלים ותיקים

  .ושהוריהם הביעו הסכמה

  

לימודי , סיורים במתקני משטרה, ולמשטרהנוער בני המחנה כלל הרצאות בנושאים שונים הקשורים ל

" מפקדת נוער"בהמשך מתוכננת הקמת . אישיות-התגוננות וסדנאות לחיזוק מיומנויות אישיות ובין

 בת יום בנושא ההועברה לשוטרי התחנה סדנ, בנוסף.  בוגרי המחנהבני הנוערבה ישתלבו , ז"במשא

  .  י"ידי אנשי מקצוע מארגון אל- זו הונחתה עלהסדנ. נוערבני עולים ו, תרבותיות-רב
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  תרבותי-השתלמויות בתחום המפגש הבין: נספח
  

:  לשתי אוכלוסיות-1996 ו1994הועברו בין השנים  תרבותי-בתחום המפגש הביןהשתלמויות 

ההשתלמויות פותחו והוצאו ). 4.5.2ראה סעיף (ן של המשמר האזרחי "מתנדבי ימע; עובדי נוער/קציני

השתלמויות . ישראל-וינט'הפועלת במסגרת ג) אגודה לפיתוח כוח אדם(א "ידי אלכ-אל הפועל על

קצינים , שוטרי סיור, ב"מג(יחידות נוספות בתוך המשטרה הועברו ל,  בבני נוערהתמקדותללא , דומות

בפיתוח היו . במימון ההשתלמויות ,וינט'בנוסף לג, היה שותף משרד הקליטה). מחוזיים וכדומה

נטיים ממדור הנוער ומגופים אחרים בתוך ווקצינים רל(המשטרה , א"בנוסף לצוות של אלכ, שותפים

  .יטהם ומשרד הקל"על, מכון פאלק, )הארגון

  

  השתלמות לקציני נוער ולעובדי נוער. 1
א ביקשה ממכון פאלק לבצע סקר עמדות כלפי בני נוער עולים "אלכ, לצורך תכנון השתלמות זו

בסקר זה נמצא שעמדות המשיבים ). 1994, מירסקי(בקרב עובדי נוער במשטרה , ועצותהמ-יתמבר

ת ורובם דיווחו על קשיים בהבנ, נוער בכללי בנכלפי בני נוער עולים שליליות יותר מעמדותיהם כלפי 

 קשור לעמדות שליליות יםנוער עולבני נמצא גם שמגע ישיר ותדיר עם .  ובהתמודדות איתםבני הנוער

מסקנת עורכת הסקר היא שעובדי הנוער נתקלים . אפיוניהם ולהערכה שלילית יותר של הםיותר כלפי

 ואלה ככל הנראה משמרים את עמדותיהם ,יםבקשיים מציאותיים בעבודתם עם בני נוער עול

 ולהרחבת הידע ,על כן הומלץ לבצע השתלמות המכוונת ליצירת שינוי בעמדות השליליות. השליליות

לצד תהליך הדרכתי רציף על מנת לסייע , זאת. של העובדים על הרקע ממנו באים בני נוער אלה

ממצאי הסקר היוו את הבסיס . טחלעובדים במציאת פתרונות מעשיים למקרים קונקרטיים בש

  .לפיתוח ולהעברת שלוש ההשתלמויות שנתאר להלן

  

       מבנה ואפיונים של ההשתלמות       מטרות ההשתלמות  תאריכים

 מברנוב . 1
1994  

  
יוני  . 2

1995  
  
יולי  . 3

1996  

, להקנות למשתתפים ידע   •
ומיומנויות רלוונטיות  כלים

  ים עולבני נוערלעבודה עם 

ת וסוגי תגובות להבהיר עמדו  
אישיות ומקצועיות על רקע 
  המפגשים עם בני נוער עולים

ליצור הזדמנות לליבון סוגיות   
אישיות ומקצועיות על רקע 
  המפגשים עם בני נוער עולים

   ימים רצופים בתנאי פנימייה-4 ל3   בין 

המועצות -עיסוק בעלייה מאתיופיה ומברית    •
  לשעבר

עבודה , הרצאות: מגוונותשימוש בשיטות לימוד    
, צפייה בסרטים ודיון עליהם, בקבוצות קטנות
  משחקי סימולציה, ניתוח אירועים

: הנחיה של מומחים מתחומי ידע שונים  
מדעי , משפטים, חינוך, סוציולוגיה, פסיכולוגיה

  המשטרה ועוד

המועצות לשעבר  -מפגש עם בני נוער עולים מברית  
  )באחת ההשתלמויות(

  

א המשוב שהתקבל מן המשתתפים בהשתלמויות הללו " באלכדםאוח בריו של ראש תחום פיתוח כלד

  .לא הגיעו לידינו ממצאים מובנים יותר של הערכת התכנית. היה חיובי ביותר
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  ן"השתלמות למתנדבי ימע. 2
 לבין אלה שהועברו, לא היה שוני רב בין אלו שהועברו לעובדי וקציני הנוער, מבחינת התכנים

רור עמדות ואופני תגובה אישיים יב, היישראלים כקולטי עלי: אלה כללותכנים . למתנדבים

בני בעיות ייחודיות של ; מעבר בתוך מעבר, להתבגר כעולה; תרבותי-ומקצועיים על רקע המפגש הבין

המועצות -ניתוח השוואתי של נורמות התנהגות בברית; זיהוי וניתוח השוואתי, איתור, יםנוער עול

  .יםנוער עולבני והשלכותיהן על הטיפול ב, לשעבר ובישראל
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ן עם "להפגיש את מתנדבי הימע   •
החברתי והאידיאולוגי , הרקע התרבותי

-ממנו באו העולים הצעירים מברית
  לשעברהמועצות 

לעודד התלבטות משותפת , לאור המידע  
של המשתלמים על דרכי אכיפה חינוכית 

של החוק בקרב עוברי חוק צעירים 
  המועצות לשעבר-מברית

-ךסב(מפגשים בני מספר שעות כל פעם  
  ) שעות16-כ להכ

המועצות -ה מבריתיעיסוק בעלי 
  לשעבר בלבד

  שימוש בשיטות לימוד מגוונות  

ל מומחים מתחומי ידע הנחיה ש  
באחת (מפגש עם תלמידים עולים  שונים

  )ההשתלמויות
  

סיכום אחת ההשתלמויות של מתנדבי . ההבדל העיקרי ניכר במבנה ההשתלמות, כפי שניתן לראות

  :  את האינפורמציה הבאה, בין השאר,מביא) 1994, צלניק(ן "הימע

פקחני  3-4והצטרפו אליה  , חב אחדההשתלמות נועדה למתנדבים הפועלים בטריטוריה של מר 

  נוער

   מודעות לקושי בחיוב מתנדבים לבוא להכשרהההייתמלכתחילה  

; אחת לשבוע בשעות הערב, מפגש ראשון בן ארבע שעות והשאר בני שעתיים,  מפגשים8נערכו  

  אך המשתתפים ביקשו לקצר את ההשתלמות,  מפגשים11למעשה תוכננו 

  15 - ובסופה ,תפים משת22 בתחילת ההשתלמות היו 

לדרג באיזו מידה ההשתלמות תרמה להם , בין היתר, במשוב המסכם המשתלמים התבקשו 

בתחומים הבאים ממוצע התשובות ).  תרמה לי הרבה- 4;  לא תרמה לי בכלל- 1(במספר תחומים 

- ןהגברת הערנות לגבי הבדלים בי; הבהרה וגיבוש של ידע קודם בנושא; רכישת ידע חדש: 3.2היה 

הגברת הרגישות לאופי ; יםנוער עולבני הקניית כלים להבנת הבעיות המיוחדות של ; תרבותיים

נוער בני רק בתחום של הקניית שיטות עבודה מתאימות ל. יםנוער עולבני הפעולה הנדרש בטיפול ב

  .2ממוצע התשובות היה , יםעול

  

, שה ובעל פוטנציאל לסטיגמטיזציה הוא קיםהנוער העולבני ן עם "מפגש אנשי הימע: "בסיכום נכתב

מפגש זה מחזק בקרבם את . כיוון שהם נפגשים עם החלק הקשה והסוטה מבחינה חברתיתמ ,זאת

בני הסטריאוטיפים הנפוצים בחלקים נרחבים של החברה הישראלית ומבחינתם מקשה על הטיפול ב

 יש מקום ליזום מפגש עםמקובלת עלי הערכתם של המשתלמים שבהכשרה מעין זאת . ... יםנוער עול

, צלניק" (ובאמצעות מפגש זה לרכך מעט את הסטריאוטיפים) ניםדווקא עבריי-לאו (ים נוער עולבני

 .)1 ' עמ1994
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