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  עיקרי הממצאים
  

, העוסק במדיניות המשטרה לגבי פתיחת תיקים פליליים לקטינים החשודים בביצוע עברות, דוח זה

שנערך בשנים , נוערמהווה חלק ממחקר מקיף שהעריך את פעילות המשטרה ביחס לילדים ולבני 

  .1991-1997הממצאים המופיעים בדוח זה מתבססים על ניתוח נתונים מהשנים . 1996-1999

  

  : בדוח זה נבחנו שתי סוגיות הקשורות ביניהן

לעומת , מידת העקביות וההתאמה להנחיות של ההחלטות בדבר פתיחת תיקים פליליים לקטינים .1

  ;תביעה-אי

באמצעות גילוי השפעה חיובית של , תביעה-בסיס מדיניות איהאם ניתן לתקף את הרציונל שב .2

 .המדיניות על צמצום עברות חוזרות של קטינים
  

. נמצא כי יש מקום לשפר את מידת האחידות והעקביות בקבלת ההחלטות, לגבי הסוגיה הראשונה

  :נקוט במספר אמצעיםניתן ל, לשם כך

שאינם מוגדרים בבירור ערכת הקריטריונים רוט ומתן מדדים להיובעיקר פ, הבהרת הקריטריונים .1

מהם השיקולים המאפשרים ? "הקטין אינו עבריין"מתי יתרשם הממונה על החקירה ש, למשל(

 ייתכן שיש גם ?תביעה גם אם הקטין אינו עונה על התנאים הכלולים בהנחיות-לנקוט בהליך אי

, חת תיק פלילי בעברות אלימותכגון ההנחיה הגורפת לפתי(צורך לבחון מחדש חלק מהקריטריונים 

  . ולעדן את ההבחנות בין עברות אלימות שונות, )לאור החריגות הרבות ממנה

  .וכן בהדרכה שוטפתבקורסים להסמכת עובדי נוער קבלת החלטות נוגע לשילוב הדרכה ב .2

בדיקה של החלטות , ובעיקר, משטרתית על ההחלטות-הקפדה על נהלים אחידים של בקרה פנים .3

  ).מדור נוער, קציני נוער מרחביים ומחוזיים( בידי דרגי מטה חריגות

 .תיעוד של מכלול המשתנים המשמשים לצורך קבלת ההחלטות .4
 והן על הצורך ,אמצעי היכול לענות הן על הצורך בהבהרה והאחדה של אופן השימוש בקריטריונים .5

מת בשירות המבחן דוגמת זו הקיי, הוא פיתוח מערכת תומכת החלטות, בבקרה לגבי ההחלטות

מערכת כזו . )Shapira, 1990; 1994, שפירא (המשפט-לנוער לגבי החלטות על המלצות לבית

ן בכך שהיא מעודדת את מקבלי ההחלטות להתייחס ה, הגביר את מידת האחידותמאפשרת ל

 ההחלטה הבודדת ה ביןוהן משום שהיא מאפשרת מעקב והשווא, לקריטריונים מסוימים

, ניתן להשתמש במערכת כזו גם לצורכי הדרכה שוטפת. לות בארגון כולולהחלטות המתקב

לטיפול במקרים חריגים ולמעקב אחר אופן יישום , למידה הדדית בין המחליטים השוניםל

 .באופן שיאפשר לחזק אותה או לשנות אותה בהתאם לצורך, המדיניות
 

נמצא כי : תביעה-מדיניות אינמצאו עדויות מסוימות לאפקטיביות של , לגבי הסוגיה השנייה

הסיכויים של קטינים שנפתח להם תיק פלילי לחזור לבצע עברה שנייה גבוהים מסיכוייהם של קטינים 

מהממצאים לא ). כשמשתני הרקע שנבדקו במחקר מוחזקים קבועים(תביעה -שננקט לגביהם הליך אי

 להמשך ההתנהגות הפלילית משמעי על קשר סיבתי בין ההחלטות המתקבלות-ניתן להסיק באופן חד

אך ייתכן , תביעה משפיע על הנטייה לחזור ולבצע עברות-ייתכן שעצם הנקיטה בהליך אי. של הקטינים
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לבין " עבריינים"גם שהקשר שנמצא מורה על כך שמקבלי ההחלטות יודעים להבחין בין קטינים 

וש מסוג זה מניח שישנם פיר. והבחנה זו היא המשפיעה על החלטותיהם, "לא עבריינים"קטינים 

אף , ולכן לא הוכנסו למודל, שאינם מתועדים בקבצים שנותחו, משתנים המשפיעים על ההחלטות

, הוא הנכון) ההחלטה משפיעה על החזרה(בין אם ההסבר הראשון . שהם ידועים למקבלי ההחלטות

עדות לכך הממצאים מספקים , הוא הנכון) ההחלטה מנבאת את החזרה(ובין אם ההסבר השני 

תביעה מתקבלות -משום שבסופו של דבר החלטות אי, התביעה הקיימת היא הגיונית-שמדיניות אי

הן מבחינה מינהלית , זוהי תוצאה רצויה. לגבי קטינים שסיכוייהם לחזור לבצע עברות הם קטנים יותר

טינים שאינם והן מבחינת חוסר הרצון לתייג ק, ")עבריינים"השקעת פחות משאבים בקטינים שאינם (

  ". עבריינים"

  

הגשת כתב : מתבצעת החלטה נוספת, תביעה-לאחר ההחלטה על פתיחת התיק או על נקיטה בהליך אי

  .בדקנו גם האם להחלטות אלה יש קשר לסיכויי החזרה לעברה נוספת, לפיכך. אישום או סגירת התיק

  

יוחד כשמתייחסים לשלוש כי ההבדלים בסיכויי החזרה גדולים במ, ממצא מרכזי של המחקר הוא

קטינים שנפתח להם , קטינים שנפתח להם תיק פלילי והוגש נגדם כתב אישום: קטגוריות של החלטות

סיכויי החזרה של הקטינים . תביעה-וקטינים שננקט לגביהם הליך אי, תיק פלילי ולאחר מכן נסגר

וקטנים מסיכויי החזרה , דומים, תביעה-ושל הקטינים שננקט לגביהם הליך אי, שהתיק שלהם נסגר

ממצאים אלה מדגישים את הצורך שאין להסתפק בהבחנה בין . של קטינים שהוגש נגדם כתב אישום

סגירתו , אלא להתייחס גם לתהליכים שקורים לאחר פתיחת התיק, תביעה-פתיחת תיק פלילי לבין אי

  . או הגשת כתב אישום

  

לבין סיכויי , תביעה-טינים שננקט לגביהם הליך איהניסיון להסביר את הדמיון בסיכויי החזרה של ק

בין מאפייני , או לשוני, צריך להתייחס הן לדמיון, החזרה של קטינים שהתיק הפלילי שלהם נסגר

  . והן למשמעות השוני בהחלטות הננקטות לגבי שתי הקבוצות, הקטינים בשתי הקבוצות

   

שהתיק הפלילי שלהם קטינים של , )ת חמורותאחוז בנים ואחוז חשודים בעברוכגון ( מאפייני הרקע

     תביעה -קטינים עם אילאלה של קטינים שנפתח להם תיק פלילי מאשר אלה של דומים יותר לנסגר 

). תביעה- בלבד קטינים עם אי13%לעומת  , קטינים שהתיק שלהם נסגר34%-ו בעלי תיק פלילי 37%(

, אך. הייתה מוצדקת) תביעה-ולא אי(לילי נראה שההחלטה לפתוח לקטינים תיק פ, מבחינה זו

ניתן לצפות שהם יחזרו לבצע עברות בשיעור דומה לקטינים שנפתח להם תיק פלילי , בהתאם לכך

  . והוגש נגדם כתב אישום

  

את ההבדל בשיעורי העברות החוזרות בין הקטינים שהוגש נגדם כתב אישום לבין הקטינים שהתיק 

האחד מסתמך על האפשרות ששתי הקבוצות : בשני אופנים, שוב, ירניתן להסב, הפלילי שלהם נסגר

אך ידועים , הסבר זה מניח שישנם משתנים שאינם ידועים לנו. הללו למעשה אינן דומות במאפייניהן

ומובילים להחלטה , המסייעים להם בניבוי הסיכוי שהקטין יחזור לבצע עברות, למקבלי ההחלטות

הסבר זה שם דגש על יכולתם של מקבלי ההחלטות . ר את התיקהאם להגיש כתב אישום או לסגו

גם בתוך הקבוצה של הקטינים שנפתח , "אינם עבריינים"לקטינים  ש" עבריינים"להבחין בין קטינים 

  .להם תיק פלילי
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ולדמיון ולשוני בין החלטה זו לבין , ההסבר השני מתייחס למשמעות של ההחלטה על סגירת תיק

 לא מוגש נגדם ,עבור קטינים בשתי קבוצות אלה היא דומהבהתוצאה , לכאורה. התביע-החלטה על אי

מכיוון , תביעה-סגירת תיק היא פעולה מתייגת יותר מאשר נקיטה בהליך אי, למעשה. כתב אישום

ייתכן שפעולה לכן . ברישום הפליליבחלק גדול מהמקרים מצוינת ) גם אם נסגר לבסוף(פתיחת התיק ש

מחויב להגיע , גם אם הוא נסגר לאחר מכן,  קטין שנפתח לו תיק,בנוסף. עה יותרזו היא גם מרתי

בשירות (ובכך הוא זוכה בהזדמנות להתייחסות אבחונית ולעתים גם טיפולית , לשירות המבחן לנוער

תביעה אינו -קטין שננקט לגביו הליך אי, זאתלעומת ). או באמצעות הפניה לשירותים אחרים, עצמו

, ייתכן שקורה,  כך. או לשירות טיפולי אחר, המקרים להגיע לשירות המבחן לנוערמחויב ברוב

ושניתן היה לצפות שיחזרו לבצע עברות בשיעור , כך נסגר-שקטינים שנפתח להם תיק פלילי ואחר

חוזרים לבצע עברות בשיעור דומה לקטינים שננקט כלפיהם , דומה לקטינים שהוגש נגדם כתב אישום

בצד  שמצביע על האפשרותממצא זה . שמאפייני העבריינות שלהם קלים יותר, תביעה-הליך אי

, תביעה-יש לחזק את מרכיב השיקום גם לגבי קטינים שננקט לגביהם הליך אי, תיוג-המדיניות של אי

לשם אבחון והפניה , או לשירותים אחרים, לחייב קטינים אלה להגיע לשירות המבחן לנוער, כלומר

יש לאסוף נתונים , על מנת להגיע למסקנות מבוססות יותר, עם זאת. קרה הצורךבמ, להמשך טיפול

מלאים יותר על נתוני רקע נוספים ועל תהליכי הטיפול והענישה שעבר הקטין מאז ביצוע העברה 

  .הראשונה

  

  תיוג ושיקום בהליכים שונים הננקטים לגבי קטינים החשודים בעברות
  

  תיק פלילי
  והגשת כתב אישום

  פליליתיק 
 )סגירה(ללא הגשת כתב אישום 

  
  תביעה-אי

↓ ↓ ↓ 
  מינימום תיוג  יותר תיוג  תיוג מרבי

↓  ↓  ↓  
הפניה לאבחון ובחינת 
  אפשרויות שיקום

הפניה לאבחון ובחינת 
  אפשרויות שיקום

אין חובת הפניה לאבחון 
  ושיקום

  

הונחו שוטרי הנוער להשתמש , לאחר סיום ניתוח הנתונים, 1998כי במחצית השנייה של שנת , יש לציין

, לפי נתונים ראשוניים המצויים בשירות המבחן לנוער. תביעה בעברה ראשונה בלבד-בהליך אי

השינוי גרם להפחתה דרמטית בשיעור התיקים שהטיפול בהם מסתיים , 1999והמתייחסים לשנת 

לאחר השינוי הם , קים מכלל התי66%-תביעה היוו כ-בעוד שעד למועד זה תיקי אי: תביעה-בהליך אי

, ראוי להמשיך ולבחון האם מגמה זו נמשכת, כשיצטברו נתונים מלאים יותר.  בלבד40%-מהווים כ

והאם ההנחיה החדשה אכן הגבירה את האחידות בקבלת ההחלטות ואת השימוש בשיקולים  

נה שיעור והאם השת, האם השתנה אופי הקשר בין ההחלטה לבין החזרה לעברות נוספות, רלוונטיים

ראוי גם לבחון את השפעת השינוי על אחוז התיקים לגביהם מוגש . הקטינים החוזרים לבצע עברות

תהיה עלייה מקבילה באחוז התיקים , תביעה-ייתכן שבמקביל לירידה באחוז מקרי אי. כתב אישום

תהליך אם אכן יקרה . כך שאחוז התיקים לגביהם מוגש כתב אישום לא ישתנה, הפליליים הנסגרים

-הרי שמשמעותו היא שקטינים שעל פי ההנחיות הקודמות הטיפול בהם היה מסתיים באי, כזה

מעניין יהיה , לאור ממצאי המחקר הנוכחי. כך ייסגר-הרי כעת ייפתח להם תיק פלילי ואחר, תביעה

ותר האם קטינים יופנו י, למשל(לבדוק האם השינוי בהנחיות יגרום לשינוי בדרכי הטיפול בקטינים 
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והאם בעקבות כך תהיה ירידה בשיעור הקטינים , )לטיפול מפני שיחויבו להגיע לשירות המבחן לנוער

  .החוזרים לבצע עברות

  

 



  1  
  
  
  

  מבוא. 1
  

שהעריך את פעילות המשטרה ביחס , 1996-1999מהווה חלק ממחקר מקיף שנערך בשנים זה דוח 

הדוח עוסק במדיניות ). והן כקרבנות עברההן כחשודים בעברות (בתחומים שונים , לילדים ולבני נוער

  .המשטרה לגבי פתיחת תיקים פליליים לקטינים החשודים בביצוע עברות

  

אחת מסמכויותיה החשובות ביותר של המשטרה לגבי קטינים החשודים בעברות פליליות היא 

 שמשמעותו פתיחה בהליכים לקראת הגשת כתב אישום, ההחלטה האם לפתוח לקטין תיק פלילי

 מטרת. )תביעה-להלן אי (ללא רישום פלילי, תביעה-גניזת חומר החקירה בהליך אי, או; ורישום פלילי

הימנעות : "היא, 1994 מחודש ספטמבר 03.300.56נוער /ק"כפי שמופיעה בהנחיית מח, תביעה-הליך אי

ליך זה ההנחיה מדגישה את חשיבות השימוש בה". מתיוג קטינים כעבריינים בעברותיהם הראשונות

  .רק במקרים המתאימים

  

התעוררה דאגה במשטרה לגבי , במקביל לדאגה מהחמרה בעבריינות הנוער, בשנים האחרונות

, ולגבי האופן בו מופעל שיקול הדעת בקבלת ההחלטות, תביעה-השימוש הנרחב שנעשה בהליך אי

  :נות על שתי שאלותמחקר זה מנסה לע, לכן. והועלו ספקות לגבי תרומתו למניעת חזרה לעבריינות

  ; תביעה-מהם השיקולים המשפיעים על השוטרים בהחלטה על הליך אי .1

) תביעה-פתיחת תיק פלילי או אי(מהו הקשר בין ההליך שננקט לגבי קטינים בעברתם הראשונה  .2

 .לבין חזרה לביצוע עברה שנייה
  

, 2בפרק , חר מכןלא. מוצגת  סקירת ספרות מחקרית העוסקת בסוגיות אותן בוחן המחקר, בהמשך

 יובא ניתוח של הקשר 3ובפרק ; יובא ניתוח של שיקולי המשטרה בהחלטות על פתיחת תיקים פליליים

בין ההחלטות המתקבלות לבין החזרה לעברות פליליות של קטינים לאחר העברה הראשונה בה 

  .צגוהעולים מהממצאים שהו,  יובא ניתוח ודיון בסוגיות ובאתגרים לעתיד4בפרק . נחשדו

  

  תביעה- הבסיס התיאורטי לשימוש במדיניות אי- תיאוריית התיוג 1.1
סוקר את ) Klein) 1994. ההתייחסות לבני נוער עוברי חוק מושפעת מגישות תיאורטיות וערכיות שונות

 ואת האופן בו הן השפיעו על דרכי ,ת עבריינות נוערוריסבמהגישות התיאורטיות השונות ה

  . ההתמודדות עם התופעה

  

". גישה הרפואית" הייתה הלבני נוער עברייניםהברית ביחס - הגישה השלטת בארצות60-עד שנות ה

ידי שימוש -אותה על" לרפא"ניתן ו , התנהגות עבריינית היא סימפטום של בעיות נפשיות,לפי גישה זו

  .ידי יועצים ומומחים בתחום בריאות הנפש-בסוגי טיפול הניתנים על

  

תיאוריה ". ת הפיקוח החברתייתיאורי: "60-בגישה אחרת שהייתה מקובלת בשנות הגישה זו הוחלפה 

לפי . קבוצות מיעוטל המשתייכיםנוער בני זו הדגישה את כישלון החברה בטיפול במעמדות הנמוכים וב

 ,אשר גורמים שונים בה,  אלא במערכת החברתית,)כמו בגישה הקודמת(הבעיה איננה ביחיד , גישה זו

 דוחפים בני נוער החיים במשפחות לא יציבות ,בניצול שעות פנאי ובתעסוקה, ת בחינוךכמו בעיו
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 הטיפול ,לכן. ובקהילות מתפוררות לעבר עבריינות כאמצעי להשגת סטטוס וטובות הנאה כלכליות

  .צריך להתמקד במערכת החברתית ולא רק ביחיד

  

תיאוריה זו . יאוריית הפיקוח החברתיהמרחיבה את ת, "ת התיוגיתיאורי" הייתה נפוצה 70-בשנות ה

ולא , הם שמובילים להתנהגות עבריינית,  והגדרת התנהגות מסוימת כסוטה, גורסת כי פיקוח חברתי

יחיד שמתנהג בצורה לא : אנשים מתנהגים בהתאם לציפיות החברה מהם, לפי תיאוריה זו. להפך

נכנס , )דחייה, ענישה, ביקורת (ומקבל מהחברה ביקורת שלילית על התנהגותו ,מקובלת חברתית

הדבר משפיע , על פי תיאוריה זו. והדבר מחזק את התנהגותו הבלתי מקובלת, הסוטה" תפקיד"ל

, פעמי-נער שעבר עברה באופן אקראי וחד. הנמצאים בשלב של עיצוב אישיותם, במיוחד על בני נוער

,  ולהמשיך לעסוק בעבריינות,"עבריין"עשוי לקבל עליו את תפקיד ה, ומוכנס למערכת הפלילית

  .בבחינת נבואה המגשימה את עצמה

  

, לפי תיאוריה זו". ית ההרתעהיתיאור": "ית התיוגיתיאור"ת נגד לי הופיעה תיאורי80-בשנות ה

עונשים חמורים ירתיעו עבריינים . ערך חשוב כהרתעה" תיוג"ל, שהייתה נפוצה  בזמן ממשל רייגן ובוש

תעורר שוב פקפוק ביעילותן של דרכי התמודדות המבוססות על ה 90-נות הבש. צעירים מלבצע עבירות

  .ת ההרתעהיתיאורי

  

נגזרים שני מודלים ,  בפרט,ועבריינות נוער,  בכלל,מהגישות השונות המנסות להסביר עבריינות

שם דגש על ענישה ה, )המתקשר לגישת ההרתעה" (מודל הצדק: "מרכזיים להתייחסות לעוברי חוק

, לעומת זאת. ללא התחשבות בנסיבות האישיות של הנאשם, התאם לסוג וחומרת העברהאחידה ב

 שמה דגש על התחשבות בתנאים ,)ולגישת התיוג, המתקשרת לתיאוריה הטיפולית" (גישת הרווחה"

הסביבתיים והאישיים שתרמו לביצוע העברה ומציעה שיקום וטיפול כדרך למנוע התנהגות עבריינית 

גישה זו מניחה ). Lipsey, 1991; Klein, 1994(יחסות וניסיון לשנות את התנאים האלה תוך התי, בעתיד

וההשפעה הגדולה , חיפוש הריגושים וחיפוש הזהות הקיימים בגיל ההתבגרות, גם שנטיות ההתמרדות

ער במעשי עבריינות כחלק ממשבר ונשל בני  ם להביא למעורבותים עשוי,של קבוצת הגיל בשלב זה

המשך את התייחסות מתאימה עשויה למנוע , במצב זה). National Research Council, 1994 (התפתחותי

 . הפיכת העבריינות לדרך חייםאת הפעילות העבריינית ו
  

הטיפול בבני נוער עבריינים מופרד במידה . מבוגרים לאאין להתייחס לילדים כ, "גישת הרווחה"לפי  

חוקים מיוחדים בהפרדה זו מתבטאת בנהלים ו. יםזו או אחרת מהטיפול בעבריינים מבוגר

התהליך השיפוטי לגבי . ענישה וטיפול, ובקיום מערכות נפרדות לשפיטה, המתייחסים לעבריינות נוער

המדינה נתפסת אחראית לגורלם ; ידואליזציהיוונדיבני נוער מאופיין בדרך כלל בגישה שיקומית ובא

קציני מבחן ויועצים יעזרו לשופט כדי ). parens patriae(ם שאינם יכולים להגן על עצמ, של הקטינים

יעשה פחות שימוש בתביעה והגנה משפטית מכפי שמקובל יבשל כך . בהםולטפל על בני נוער אלה להגן 

בשלושים השנים האחרונות היו . שכן המוקד איננו אשמת הנער אלא צרכיו, משפט למבוגרים-בבתי

ושיטות (כשלאחר אכזבה מיעילותה של תיאוריה אחת , ריות השונותברוב המדינות מעברים בין התיאו

, לסקירה נרחבת יותר ראה מור(וחוזר חלילה , יש מעבר לתיאוריה המנוגדת) הפעולה הנגזרות ממנה

  ). 1998, אחריםחביב ו; 1997
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, כןול, אחד המרכיבים הנגזרים מתיאוריית התיוג הוא הפרדה בין קטינים שאינם עבריינים במהותם

לבין , יש להימנע מתיוגם כעבריינים ומדחיפתם אל  המשך המעורבות בעבריינות, על פי תיאוריה זו

אחד מתפקידיה החשובים של המשטרה הוא , במקומות שונים בעולם. קטינים עוברי חוק אחרים

ידי מערכת -עשה עלינוער אשר המשך הטיפול בהם יבני המקרים של עבריינות " סינון"תפקיד של 

, למשל( שלא דרך מערכת המשפט ויטופל עוברי החוק רוהפרדתם מהמקרים בהם בני נוע, המשפט

ישנן מדינות אשר בהן למשטרה ניתנת . של עבריין" תווית "הםומבלי שתוטבע עלי) יקבלו אזהרה בלבד

 באוסטרליה המשטרה מעורבת בתכניות ,למשל. גם מעורבות בהחלטה על דרכי טיפול וענישה בקטין

 באזור אחר של אוסטרליה למשטרה יש סמכות להפנות .עבריין עם קרבנוהטרתן להפגיש את הנער שמ

-מדיניות אי,  וכאמור).White, 1996(כתחליף להעמדה לדין , קבוצות דיון משפחתיותאת הצעיר ל

מכוונת גם היא להפחית את מידת המגע של קטינים עם המערכת , המופעלת במשטרת ישראל, תביעה

   .ית ולמנוע תיוגם כעברייניםהפליל

  

, הדעת שלהם-מתן סמכויות כאלה לשוטרים מעלה שאלות לגבי האופן בו הם מפעילים את שיקול

  .בהחלטות כה גורליות המשפיעות על חייהם ועתידם של קטינים

  

דעת בהחלטות משטרה המשפיעות על גורלם של - הפעלת שיקול1.2
  קטינים

 בדרום אוסטרליה מצביעה על כך שכאשר למשטרה םיניי נוער עברבניבדיקת החלטות המשטרה לגבי 

ההחלטה לגבי הצעיר עשויה להיות נוקשה , יש שליטה על הסנקציות שיופעלו נגד צעירים עוברי חוק

משום שסמכויות אלה ). Bargen, 1992(משפט -יותר אף מהטיפול שהיה מוטל עליו אילו הופנה לבית

דעת מוטעה וליחס מפלה של השוטרים כלפי -קיים חשש לשיקול, רבשל המשטרה נותנות בידיה כוח 

מפרידים בין החלטות הנשענות  וואכן מחקרים רבים מתייחסים לנושא זה. קבוצות שונות של בני נוער

  .סיבות לא משפטיותלבין אלו הנשענות על על סיבות משפטיות  

  

ת ההרשעות הקודמות ית היסטוריבין הסיבות המשפטיות מציינים החוקרים את חומרת העברה וא

 לגבי ,קבלת ההחלטות בשש תחנות משטרה באנגליהתהליך בדקה את ) Mott ) 1983.של העבריין

היא מצאה כי השוטרים נטו .  או להזהירו בלבד,נער החשוד בעברהההשאלה האם לתבוע את 

דים שזו איננה  ותבעו את החשו,להסתפק באזהרה לגבי רוב בני הנוער שזו להם העברה הראשונה

כאשר הוחלט בכל זאת לתבוע נער שזו העברה הראשונה שלו נעשה הדבר . העברה הראשונה שלהם

  Landau.  או משום שקרבן העברה עמד על כך שיוגש כתב אישום,משום שהצעיר סירב להודות באשמה

& Nathan )1983 (ון בתחילת בדקו את כל ההחלטות לגבי צעירים עבריינים בחמישה אזורים בלונד

הצביע על כך ששני הגורמים , משתני המבודד את השפעתם של הגורמים השונים-ניתוח רב. 1978

ית יהעיקריים שהשפיעו על ההחלטה האם לתבוע את הצעיר או להסתפק באזהרה היו היסטור

  . סיבות משפטיות, כלומר,ההרשעות הקודמות של הצעיר וחומרת העברה שביצע

  

. משפטיים אשר השפיעו גם הם על ההחלטה-שורה של גורמים חוץ, עם זאת, החוקרים השונים מצאו

  :בין הגורמים החוץ משפטיים ניתן למנות את הגורמים הבאים
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בני מצאו כי הייתה נטייה גדולה יותר להסתפק באזהרה בלבד לגבי ) Landau & Nathan) 1983 :גיל. 1

טרים מובן ואף עשוי להיחשב כמשפטי גורם הגיל כמשפיע על החלטת השו. ער צעירים יותרונ

  .למחצה

כלפי נשים ונוטים " נוקשה" מספר מחקרים מצביעים על כך שהשוטרים נוקטים ביחס פחות :מין. 2

נערות צעירות שמבצעות , עם זאת). Alder, 1994; Alder et al., 1992(יותר להסתפק באזהרה בלבד 

 (;Chesney-Lind, 1977ה יותר מאשר בניםזוכות ליחס נוקש) 'ושוטטות וכ" (עברות סטטוס"
(Hancock & Chesney-Lind, 1982; Wundersitz et al., 1988.  

 מחקרים הצביעו על כך שבאזורים שונים של לונדון התייחסו השוטרים בצורה :אזור ביצוע העברה. 3

ת סדר ובאזור באזור אחד נטו יותר לעצור בני נוער שביצעו עברות הפר, למשל. שונה לעברות שונות

) Landau & Nathan, 1983 .(Meehan) 1993(אחר נטו יותר לעצור בני נוער שביצעו פריצות לרכב 

הברית גילה כי המשטרה באחת -שחקר את מדיניות המעצרים של המשטרה בשתי עיירות בארצות

טוב העיירות נמנעה משימוש במעצרים כלפי בני נוער בשל לחצים מהקהילה לא לקלקל את שמם ה

  .רוב המעצרים שבוצעו בעיירה זו היו של בני נוער שאינם תושביה. של בני הנוער

נוכחות , מבנה המשפחה של הילד,  כגון מצב כלכלי של המשפחה,גורמים שקשורים למשפחת הנער. 4

). Thomas & Cage, 1977; Cohen & Kluegel, 1978; Horwitz & Wasserman, 1980(ספר -הילד בבית

ים בגורמים האחרונים גורמים מהותיים להחלטת המשטרה שכן גורמים אלה מתקשרים יש הרוא

התנהגות עבריינית של בני לבין עדר שליטה הורית ילתיאוריות קרימינולוגיות אשר קושרות בין ה

  ).;Landau & Nathan, 1983 Horwitz & Wasserman, 1980(נוער 

ת מצביעים על אפליה הבאה לידי ביטוי בטיפול  מחקרים ממדינות שונו:מוצא אתני של הנער. 5

לנער , מצאו כי ברוב העברות) Landau & Nathan )1983. המשטרה בבני נוער ממוצא אתני שונה

מחקרים . לקבל אזהרה בלבד שחורשצבע עורו  היה סיכוי גבוה יותר מאשר לנער שצבע עורו לבן

). Landau, 1981; Stevens & Willis, 1979(נוספים שבוצעו באנגליה הצביעו על ממצאים דומים 

משפחות "ער שחורים רבים יותר באים מונבני ן העובדה שהבו, החוקרים מונים מספר סיבות לכך

שיתוף (ער אלה לעמוד בתנאים הפורמליים שנדרשים לאזהרה ונבני  והעובדה שקשה ל,"בעייתיות

  ).הסכמת הקרבן לוותר על כתב אישום, פעולה של ההורים

  

ידי המשטרה לעתים -טען במחקרו כי צעירים ישראלים ממוצע מזרחי הובאו לדין על) 1976(ב רה

אשר בדק את החלטות המשטרה ) 1979(לנדאו . קרובות יותר מאשר צעירים ישראלים ממוצא מערבי

לפי מחקרו .  הגיע למסקנה שונה1972-האם לתבוע לדין מדגם של צעירים שנעצרו באזור תל אביב ב

כל השפעה על החלטת המשטרה האם להעמיד את ) כולל מוצא( למשתני הרקע של הצעירים לא היו

לנדאו מציין כי יש לבדוק גם האם , עם זאת". מחוסר עניין לציבור"הצעיר לדין או לסגור את התיק 

 ם ולהביאיםיש אפליה ביחסה של המשטרה לצעירים  ממוצא שונה בהחלטה האם לעצור את הצעיר

  .לחקירה

  

-מציגה במחקרה נתונים לפיהם המשטרה בישראל נוטה פחות להשתמש בהליכי אי) 1997(ין חס

היא מזכירה מחקרים המסבירים . ישראלים מאשר לגבי צעירים יהודים-תביעה לגבי צעירים ערבים

המתייחסים להמלצות של קציני מבחן , בצד מחקרים ישראליים, תופעות דומות באפליית מיעוטים

 בנורמות ובערכים המנחים את המלצותיהם ,והמסבירים את ההבדלים בהמלצות, יקיםלגבי סגירת ת
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קציני המבחן הערבים מאמינים יותר מעמיתיהם : של קציני מבחן ערבים וקציני מבחן יהודים

 לכן ,היהודים כי לפרוצדורה החוקית יש לא רק השפעה מרתיעה אלא גם השפעה מחנכת על הנער

, חסין ממליצה לבדוק גם את שיקוליהם של השוטרים. פתיחת תיק פלילי-אינוטים פחות להמליץ על 

והחלטותיהם אינן חשופות , שהם המפקחים על הכניסה הראשונית של קטינים למערכת אכיפת החוק

  .לבקרה ציבורית חיצונית

  

  )רצידיביזם( גורמים המשפיעים על חזרה לעברות 1.3
היא מניעת חזרתם לביצוע , )המשותפת לכל הגישות(רי חוק מכיוון שמטרה מרכזית לגבי בני נוער עוב

יש עניין רב בגורמים המשפיעים על חזרה , )בעיקר לגבי אלו שזו עברתם הראשונה(עברות נוספות 

או , מחקרים שונים עוסקים בהשפעתן של שיטות טיפול שונות על בני נוער אינדיבידואליים. לעברות

המסקנות . על שיעורי הפשיעה באופן כללי) עלת עונשים מרתיעיםכגון הפ(בהשפעת מדיניות מסוימת 

כפי שניתן לראות מסקירות הבוחנות מחקרים שונים , משמעיות-העולות ממחקרים אלה אינן חד

מחקרים אחרים בודקים את הקשר בין . Visher & Veisburd, 1998);(Sherman et al., 1997 בתחום זה 

 Carcach, למשל, כך. ני נוער שעברו עברה לבין חזרה לעברה נוספתמשתנים אישיים ומשפחתיים של ב
& Leverett )1999 (המשפט של בני נוער באחד האזורים -בדקו את משך הזמן שחלף בין ההבאות לבית

המחברים מציינים את . תוך התייחסות למשתנים כמו גיל והאם הנער היה נתון בפיקוח, באוסטרליה

הנובע הן ממגוון הגורמים העשויים להשפיע על המשך הקריירה , ין אלההקושי שבעריכת מחקרים מע

  .  והן ממגבלות הנתונים הסטטיסטיים, הפלילית של הקטין

  

  תביעה-ניתוח שיקולי המשטרה בהחלטות על אי. 2
  

   מבוא2.1
ראוי שהחלטות מסוג . להחלטה על ההליך שיינקט עשויה להיות השפעה מכרעת על עתידו של הקטין

כפי שצוין קודם . נטייםווועל סמך שיקולים רל, )בנסיבות דומות(יתקבלו באופן אחיד ככל האפשר זה 

עולה כי החלטות מסוג זה עשויות להיות חשופות , מסקירת הספרות המחקרית בעולם ובארץ, לכן

לקבלת " משפטיים"מחקרים שונים מבחינים בין קריטריונים . אחידות ואף להטיות שונות-לאי

כגון מין , לבין קריטריונים לא משפטיים, כגון חומרת העברה וקיומן של עברות קודמות, תהחלטו

בתווך ניתן למצוא שימוש בקריטריונים שגם אם אינם . ואזור ביצוע העברה, ומוצא של החשוד

היותו ,  כגון גיל החשוד,נוערבני נטיים בהקשר של ווניתן לטעון שהם רל, באופן מובהק" משפטיים"

ניתן לטעון כי למשתנים אלה עשויה להיות השפעה על . רת מסודרת של לימודים ומצב משפחתובמסג

  . ולכן אין זה בלתי הגיוני לקחת אותם בחשבון, יכולתו של הקטין להשתקם

  

ומפרטות את , נוער מנסות להתמודד עם הצורך באחידות בעת קבלת ההחלטות/ק"הנחיות מח

  .תביעה-התנאים בהם ניתן לנקוט בהליך אי
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  ":תביעה לקטינים-הליך אי "-) 1994ספטמבר  (03.300.56מתוך הנחיה 

ובמקרים חריגים , 1תביעה בעברות חטא או עוון-ניתן לגנוז חומר חקירה של קטינים בהליך אי" 

   2".בעברות פשע

  ".תביעה-לקטין אין רישום פלילי קודם וכן לא נגנז נגדו  אירוע בהליך אי" 

  ". עברה קלותנסיבות ביצוע ה" 

  ".בביצוע העברה הקטין הודה" 

  ".החקירה התרשם כי אין חשש שהקטין יחזור ויבצע עברות הממונה על" 

  ."הקטין הביע נכונות להתנצל בפני קרבן העברה" 

הודאה -כגון אי(במקרים חריגים בהם הקטין אינו עונה על אחד התנאים , על  אף האמור לעיל" 

יכול קצין הנוער המרחבי להחליט על גניזת חומר חקירה )  קודםתביעה-קיום אי, בביצוע העברה

  ".ההחלטה תנומק בכתב ותצורף לחומר החקירה. תביעה-בהליך אי

תביעה כאשר נסיבות ביצוע העברה -ניתן לגנוז חומר חקירה של קטין בעברה מסוג פשע בהליך אי" 

התפרצויות או גניבות בנסיבות ; הכגון עברות מין בין בני אותו גיל ללא אלימות ולא בקבוצ(קלות 

יש , בנוסף לשיקולים המופעלים לגבי עברות קלות יותר, בעברות מסוג פשע)". ועוד, קלות

נכונות הקטין לשתף , נכונות הקטין או הוריו לפצות את הקרבן: להתייחס גם לשיקולים הבאים

  ."דהמצאות הקטין במסגרת מסודרת של לימודים או עבויה, פעולה עם המשטרה

, אפילו אגב משחק, תביעה בעברות שגרמו למוות-גנז חומר חקירה בהליך איי ילאבכל מקרה " 

שימוש בנשק או , עברות מרמה וזיוף, חלק מעברות הסמים, עברות שיש עמן אלימות ובריונות

  ".  טחוןיחלק מעברות מין ועברות ב, בחומר נפץ

  

-לעשות רלא לרכב בימוש יות הטיפול בעברות שמדינ "-) 1989אוקטובר  (03.300.223מתוך הנחיה 

  ":י קטיניםיד

, ולפתוח לגביהן תיק פלילי, )ר"שבל(הנחיה זו מורה להחמיר בעברות של שימוש ברכב ללא רשות  

  .למעט בנסיבות חריגות

  

  ":י קטיניםיד-לתביעה בעברות של שימוש בסמים ע-אי "-) 1996אוקטובר  (03.300.65מתוך הנחיה 

דעת של -המותנה בחוות, "על תנאי"תביעה -מוש בסמים ניתן להשתמש בהליך איבעברות שי 

  3.שירות המבחן לנוער ובהתחייבות הקטין לקבל טיפול

  

כגון סיווג העברה , דעת-שאינם כפופים לשיקול, "קשים"שישנם קריטריונים משפטיים , ניתן לראות

כגון נסיבות ביצוע , "קשים"יונים פחות קיימים קריטר, אך לצדם; עדר עבר פלילי קודםי או הםוקיו

ניתן , כן-כמו.  העברה או התרשמותו של הממונה על החקירה כי אין חשש שהקטין יחזור לבצע עברות

                                                 
בהן העונש הן עברות  עוון עברות מסוג.  חודשי מאסר3בהן העונש המרבי הוא הן עברות עברות מסוג חטא    1

  . שנות מאסר3המרבי הוא 
במקרה זה יש לקבל את . הן ניתן להטיל עונש של למעלה משלוש שנות מאסריבהן עברות לגפשע עברות     2

  .תביעה-אישור פרקליטות המדינה להחלטה על אי
  .חובה שאינה קיימת במקרים אחרים, דעת של קצין מבחן לנוער- במקרה זה קיימת חובה לקבל חוות    3
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תביעה גם כשהקטין אינו עונה על חלק -דעת לקצין הנוער המרחבי לנקוט בהליך אי-שיקול

  . הסיבות המצדיקות חריגה מההנחיותלא קיימות הנחיות לגבי ". חריגים" במקרים .מהקריטריונים

  

נשאלו עובדי נוער וראשי משרדי חקירות לגבי , )1998, חביב ואחרים(בשלב הראשון של המחקר 

השיקולים שהוזכרו בשכיחות . תביעה-חשיבות השיקולים השונים בהחלטה על נקיטה בהליך אי

תחושה , יל צעיר של הקטיןג, עדר עברות קודמותיה, יהי חומרת העברה ואופ:הגבוהה ביותר הם

מעולם , עם זאת. שהקטין אינו עבריין והימצאו של הקטין במסגרת מסודרת של לימודים או עבודה

  .על רקע זה נערכה הבדיקה הנוכחיתולא נבדק  השימוש בפועל בשיקולים אלה בהחלטות אמיתיות 

  

  שיטת המחקר 2.2
המקום היחיד בו נשמרים . ופן ממוחשבתביעות אינם נשמרים במשטרה בא-הנתונים על מקרי אי

ושל פתיחת תיק (תביעה -המקבל דיווח על כל מקרה של אי, נתונים אלה הוא שירות המבחן לנוער

נבנה קובץ המכיל  , לצורך המחקר. ומאחסן נתונים בסיסיים על הקטין במאגר נתונים ממוחשב) פלילי

 כל קטין קיימים לגבי. 1997- ל1991בין השנים נתונים על כל הקטינים שנחשדו בביצוע עברות פליליות 

תחנת המשטרה בה נחקר האירוע וההליכים שננקטו , סוג העברה, דת, גיל, מין: הנתונים הבאים

וכן המשך הטיפול במקרה בתביעה המשטרתית או , תביעה-פתיחת תיק פלילי או נקיטה בהליך אי(

ניתן לדעת לגבי כל קטין האם הוא , ספר שנים  מכיוון שמדובר בקובץ בו מתועדות מ4).המשפט-בבית

נתונים . גיל הקטין בעת ביצוען וההליכים שננקטו בכל מקרה, סוג העברות, נחשד בעברות קודמות

הם תסקיר ילע קטינים שנערך לגביקיימים רק , על הרקע הלימודי והמשפחתי של הקטין, נוספים

ולכן לא , קטינים שנפתח להם תיק פלילי, ריםברוב המכריע של המק, אלה הם; בשירות המבחן לנוער

. תביעה-ניתן להשתמש בנתונים אלה לצורך השוואה בינם לבין קטינים שננקטו לגביהם הליכי אי

לצורך הניתוח נמחקו נתוניהם של חשודים .  חשודים70,000-הקובץ שהתקבל הכיל נתונים לגבי כ

כך , 1991ביצעו עברות לפני שנת וכן קטינים ש, ה בעת ביצוע העבר18 או מעל לגיל 12שהיו מתחת לגיל 

נותרו בקובץ נתונים , פעולות אלהביצוע לאחר . שבקובץ לא הייתה קיימת לגביהם היסטוריה מלאה

בדיקה . תביעה בשנים השונות-אחוזי הנקיטה בהליכי אינבדקו בשלב הראשון .  קטינים51,000-לגבי כ

על מנת לבצע את . 1997 בשנת 66%- ל1991 בשנת 61%-מ, התביע-זו העלתה עלייה בשימוש בהליכי אי

נערכו הניתוחים על ההחלטות שהתקבלו , בדיקת קבלת ההחלטות על נתונים עדכניים ככל האפשר

במקרה שהייתה יותר מהחלטה אחת בשנת ).  מקרים10,700-כ (1997  שנתבשנה האחרונה בקובץ

תביעה על פי -יוצגו אחוזי השימוש בהליכי אי, בהמשך. ההתייחסות היא להחלטה האחרונה, 1997

משתניים שנועדו ללמד על חשיבותם -יוצגו ממצאי ניתוחים רב, לאחר מכן. חלוקה לקבוצות שונות

  . היחסית של משתנים שונים בקבלת ההחלטות

  

                                                 
נתון זה ממולא באופן חלקי ביותר וללא . ה של החשוד או אביובקובץ קיימת אפשרות לציין יבשת ליד   4

לא נערכו ניתוחים המבחינים בין קטינים עולים , למרות העניין שבדבר, ולכן, הבחנה בין ארצות הלידה
 .לקטינים ילידי הארץ
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   ממצאים2.3
  תביעה בנסיבות שונות   - השימוש בהליכי אי2.3.1

לוח ניתן המ. ביעה לפי מאפיינים שונים של הקטינים והעברותת- מציג אחוזי שימוש בהליך אי1לוח 

רוב העברות הן ). העברה הנוכחית(למרבית הקטינים עברה אחת בלבד , ראשית. ללמוד מספר דברים

-לגבי אחוזי השימוש בהליכי אי. 14-17ומרביתם בגיל , מרבית הקטינים הם בנים. מסוג עוון ופשע

  : אך יש גם חריגים רבים, ות כי כיווני הפעולה תואמים את ההנחיותניתן לרא, תביעה בהליכים שונים

תביעה ננקטים גם -אך הליכי אי. תביעה ככל שחומרת העברה עולה-יש ירידה בשימוש באי 

  ". פשע חמור"ובכשליש מהמקרים המוגדרים " פשע"המקרים המסווגים כמ תחצימבכ

אך גם במקרים בהם יש שלוש . ברות קודמותתביעה ככל שיש יותר ע- יש ירידה בנקיטה בהליכי אי 

-אחוזי אי, בנוסף. תביעה בכחמישית מהמקרים-יש נקיטה בהליכי אי, עברות קודמות ויותר

וככל ) תביעות קודמות-לעומת רק אי(תביעה נמוכים יותר כשיש תיקים פליליים קודמים 

  .שהעברות בהן נחשד הקטין בעבר היו חמורות יותר

עברות תנועה  , סחר בסמים, וכים במיוחד בעברות סיכון חיי אדם בתחבורהתביעה נמ-אחוזי אי 

  .ושימוש ברכב ללא רשות

הם גיל הקטין בעת ביצוע , למרות שאינם מוזכרים בהנחיות, משתנים נוספים הקשורים להחלטות 

 ודת ,)תביעה גבוהים יותר לבנות-אחוזי אי( מין ,)תביעה עם העלייה בגיל-ירידה באחוזי אי(העברה 

  ).תביעה נמוכים יותר לקטינים שאינם יהודים-אחוזי אי(

במחוז צפון נמצאו  אחוזים גבוהים יחסית :תביעה במחוזות השונים-ישנם הבדלים בין אחוזי אי 

 . ונמוכים יחסית במחוז ירושלים, )בו יש מקרים מעטים ()י"ש(  שומרון ויהודהובמחוז
  

  

  

  )םאחוזיב (1997, ת שונותתביעה בקבוצו-שימוש בהליכי אי: 1לוח 
   מספר  *תביעה-אי אחוז  הפרש מקסימלי בין קטגוריות

    כ"סה  10,723  66  
                                                

                            חומרת העברה       
  חטא  778  78  
  עוון   7,178  72  
  פשע  2,476  47  
  פשע חמור  257  29  49

    
  )קטגוריות(ת נבחרות עברו      
  טחוןיב  33  54  
  סדר ציבורי  804  78  
  מין ומוסר  280  49  
  שימוש בסמים  920  65  
  סחר בסמים  29  14  
  סיכון חיי אדם בתחבורה  135  32  
  עברות תנועה  304  9  
  שימוש ברכב ללא רשות  416  41  
  אלימות  4,695  73  
  **רכוש  2,948  63  
  אחר  136  73  69
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  )ךהמש: (1לוח 
   מספר  *תביעה-אי אחוז  הפרש מקסימלי בין קטגוריות

   עברות קודמותפרמס      
  74  7,912  0  
  47  2,351  1-2  
   ויותר3  437  18  56

  
  ***הליכים בעברות קודמות      
  תביעות-רק אי  1,540  57  
  יש תיקים פליליים  1,248  24  33

  
  ***חומרת עברות קודמות      
  היה רק חטא  121  59  
  היה עוון  1,731  49  
  היה פשע  840  29  
  היה פשע חמור  93  24  35

  
  גיל  בזמן ביצוע העברה      
  83  1,717  12-13  
  70  3,701  14-15  
26  57  5,282  16-17  

  מין      
  בנים  9,336  63  
  בנות  1,358  81  18

  
  דת      
  יהודים  7,574  70  
  לא יהודים  2,001  43  
  דת לא ידועה   1,145  73  30

  
  ז במשטרהמחו      
  י"ש  200  76  
  מרכז  2,123  66  
  צפון  3,693  71  
  תל אביב  2,007  63  
  דרום  1,681  63  
  ירושלים  916  53  23

    p<0.01, כל ההבדלים מובהקים    *
  לא כולל עברות רכוש אלימות     ** 

  מתוך אלה שיש להם עברות קודמות *** 
  

  1997משתני של ההחלטות בשנת - ניתוח רב2.3.2
,  משקלם של כלל המשתנים בקבלת ההחלטהאת ההשפעה היחסית של כל משתנה ואתל מנת לבדוק ע

השפעתם של משתנים מסוימים את ניתוחים כאלה יכולים גם לנטרל . משתניים-נערכו ניתוחים רב

; תביעה גבוהים יותר מכיוון שהן נחשדות בעברות קלות יותר-ייתכן שבנות זוכות לאחוזי אי, למשל(

הניתוחים נערכו ).  ההבדלים בין המחוזות מקורם בהבדלים בחומרת הפשיעה במחוזות השוניםאו ש

כמו (ארי קבוע ימקדמי הרגרסיה אינם מייצגים אפקט לינ, בשיטה זו. בשיטה של רגרסיה לוגיסטית

 עם שינוי של יחידה) תביעה-במקרה זה אי(את השינוי בלוג הסיכוי לאירוע , אלא) אריתיברגרסיה לינ

ניתן לחשב את אומדן ההסתברות להתרחשות , על בסיס המקדמים. אחת במשתנה הבלתי תלוי
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מוצגים , 2בלוח . עבור קטינים שוניםבאו , עבור ערכים שונים של המשתנים הבלתי תלוייםבהאירוע 

  .המשתנים הבלתי תלויים ששימשו לצורך הניתוחים השונים

  

  מדדי המשתנים הבלתי תלויים: 2לוח 
  שתנהמ  מדד

  מין  )0(ביחס לבנים ) 1(בנות 

  דת   )*0(ביחס לאחרים ) 1(לא יהודים 

  גיל  12-18טווח  , משתנה רציף

  **חומרת עברה  פשע חמור. 4פשע  . 3עוון  . 2חטא  . 1):  אורדינלי(משתנה סודר 

למעט (רכוש , מין ומוסר, סדר ציבורי, טחוןיעברות ב:  משתני דמה11
שימוש , תנועה,  סיכון חיי אדם בתחבורה,)עברות רכוש אלימות

אלימות , אחר, שותרלא לרכב בימוש ש,  סחר בסמים, בסמים
  )ת בסיסיקטגורי(

  **סוג העברה

   עברות קודמותפרמס   0-11טווח  , משתנה רציף

  ***סוג הליכים בעברות קודמות  )0(תביעות קודמות - לעומת רק אי) 1(תיקים פליליים קודמים 

  ***חומרת עברות קודמות  )0(עוון /לעומת חטא) 1(רפשע חמו/פשע

ת יקטגורי(צפון , ירושלים, מרכז, י"ש, דרום, ביבאל ת:  משתני דמה6
  )בסיס

  מחוז במשטרה

  לקטגוריה אחת" לא ידוע"ו" יהודים"לצורך הניתוח חוברו הקטגוריות    * 
  ני משתנים אלה משמשים לחילופין בשני מודלים שונים  ש** 
  שיוצג בהמשך, שתנים אלה נעשה שימוש בניתוח החלטות בעברות חוזרותמב ***

  

והמשתנים , תביעה-להלן מוצגים שני מודלים בהם המשתנה התלוי הוא ההסתברות להחלטת אי

או סוג העברה ) 3לוח (מספר עברות קודמות וחומרת העברה , מחוז, דת, גיל, מין: הבלתי תלויים הם

 קטגוריות נבחרות לגבי) תביעה-אי(מדני ההסתברויות להתרחשות האירוע  מוצגים או5לוח ב). 4לוח (

-האומדנים מתייחסים למצב בו ההסתברות הכוללת של קטין לאי. של המשתנים הבלתי תלויים

   5.50%היא ) לפני הכללת המשתנה הבלתי תלוי הנבחן(תביעה  

  

,  הקשר בין המשתנים לבין ההחלטהמשתני נשמרים כיווני- ניתן לראות שגם בניתוח רב4-ו 3בלוחות 

מקטינה את ההסתברות  ניתן לראות שהיותו של קטין לא יהודי). 1לוח (משתני -שהוצגו בניתוח הדו

הכולל את סוגי , 2 מודל יפל נקודות אחוז 30-וב, 1 מודל לפי נקודות אחוז 28-תביעה ב-להחלטת אי

תביעה יורדת -ההסתברות לאי).  בהמשךערךידיון נרחב יותר בהשפעת הדת על ההחלטה י(העברות 

טווח ההסתברויות לגבי חומרת . ה בחומרת העברה הנוכחית ובמספר העברות הקודמותיככל שיש עלי

 0.1%-ובין כ; )קטגוריית הבסיס ( במקרה של חטא50%- במקרה של פשע חמור ל5%-העברה נע בין כ

לבנות יש  ). קטגוריית הבסיס (דמות במקרה של חוסר עברות קו50%- עברות קודמות ל5במקרה של 

 לגבי גיל. תביעה- נקודות אחוז מאשר לבנים להחלטת אי12-הסתברות ממוצעת גבוהה ב

                                                 
 .Weisburd, 1988-דוגמה לחישוב אומדן ההסתברות ראה ב   5
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  1ודל  מ1997, תביעה-ממצאי רגרסיה לוגיסטית להסבר ההסתברות להחלטה על הליך אי: 3לוח 

  משתנים בלתי תלויים  *bמקדם 

      10,723                              מספר   
  66%              :תביעה-אחוז אי

  )בנות ביחס לבנים(מין   .49
  )לא יהודים ביחס לאחרים(דת   -1.29

  גיל   -.26
  חומרת עברה  -.95
  מספר עברות קודמות  -.83

    
  )**צפון: קטגוריית בסיס(מחוזות 

  מחוז ירושלים   -.91
   ביבאל מחוז ת  -.65
  מחוז דרום   -.67
  י "שמחוז   -.37
  מחוז מרכז   -.50

      7.88= קבוע 
      p<0.01, כל המקדמים מובהקים  * 

          p<0.01, כל המשתנה מובהק** 
  
  

  2מודל  1997, תביעה-ממצאי רגרסיה לוגיסטית להסבר ההסתברות להחלטה על הליך אי: 4לוח 
  משתנים בלתי תלויים  *bמקדם 

       10,723                                מספר   
  66%               :תביעה-אחוז אי

  )בנות ביחס לבנים(מין   .56
  )לא יהודים ביחס לאחרים(דת  -1.41

  גיל   -.23
  מספר עברות קודמות  -.84
    

  )**אלימות: קטגוריית בסיס (סוג עברה
  טחוןיב  ∆ -.17
  סדר ציבורי  .31

  מין ומוסר -1.34
  רכוש   - . 45

   אדם בתחבורהסיכון חיי -1.70
  תנועה -3.60

  שימוש בסמים  -.34
  סחר בסמים -2.57
  שותרלא לרכב בימוש ש -1.38

  אחר  ∆ .10
   

  )**צפון: קטגוריית בסיס (מחוזות
  מחוז ירושלים   -.94
   ל אביבמחוז ת  -.75
  מחוז דרום   -.77
  י "מחוז ש  -.39
  מחוז מרכז   -.49

      5.65= קבוע 
    ) אלא אם מצוין אחרת (p<0.01, הקיםכל המקדמים מוב*   
       p<0.01, כל המשתנה מובהק** 
      לא מובהק ∆
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  תביעה-אומדן השפעת המשתנים השונים על ההסתברות להחלטה על אי: 5לוח 
  /הפרש לעומת קטגוריית בסיס
  הפרש מקסימלי בין קטגוריות

  אומדן
  הסתברות

  
  משתנה

  *מין    
  בנים  .50  

  בנות  .62  12+

  דת    
  אחרים  .50  

28- 
30- 

22.  
20.  

  1 מודל לפילא יהודים       
  2 מודל לפי                        

  *גיל    
  )קטגוריית בסיס (12  .50  

7-  43.  13  
13-  37.  14  
19-  31.  15  
24-  26.  16  
29-  21.  17  

  *מספר עברות קודמות    
  50.  0  

20- 30.  1  
34- 16.  2  
42- 08.  3  
47- 03.  4  
49- 01.  5  

  *חומרת עברה    
  )קטגוריית בסיס  (חטא  .50  

  עוון  .28  -22
  פשע   .13  -37
  פשע חמור  .5 -45

  **קטגוריות עברה נבחרות    
  אלימות  .50  

  יבוריצר סד  .58 8+
  שימוש בסמים  .41 -9
  רכוש  .39 -11

 
  מין ומוסר  .21 -29
  שותרלא לרכב בימוש ש  .20 -30
  ון חיי אדם בתחבורהסיכ  .15 -35
  סחר בסמים  .07 -43
  תנועה  .03 -47

  *מחוזות    
  צפון  .50  

  ירושלים  .29 -21
  ביבאל ת  .34 -16
  דרום  .34 -16
  מרכז  .38 -12
  י"ש  .41 -9

    1 מודל   לפי*  
  2 מודל לפי**  
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ין ההסתברות  לב12תביעה בגיל - נקודות אחוז בין ההסתברות לאי30-יש הפרש של קרוב ל, הקטין

בכל המחוזות ישנה : תביעה-קיימים הבדלים בין המחוזות בהסתברות להחלטת אי. 17בגיל 

     ההסתברות נמוכה במיוחד במחוז ירושלים .  יחסית למחוז צפון,תביעה-הסתברות נמוכה יותר לאי

  ).  קטגוריית הבסיס, במחוז צפון50%לעומת , 29%(

  

 עברות ,יחסית לקטגוריית הבסיס(ה על ההסתברות הממוצעת כשבודקים את ההשפעה של סוג העבר

מגלים שלגבי רוב העברות ההסתברות , )שהיא גם הקטגוריה עם מספר המקרים הגדול ביותר, אלימות

, הסתברויות נמוכות במיוחד לעברות תנועה. תביעה היא נמוכה יותר מאשר לגבי עברות אלימות-לאי

  . שותרלא לרכב בימוש מין ומוסר וש, הסיכון חיי אדם בתחבור, סחר בסמים

  

, במקרה זה( כל קטין את ההסתברות שיתקיים האירוע לגביבעזרת מודל הרגרסיה ניתן לאמוד 

: ניתן לסווג את המקרים לשתי קבוצות.  על סמך מאפייניו ומאפייני העברה,)תביעה-החלטה על אי

ואלה שלגביהם , )תביעה-ה לאיסיכוי גבו, כלומר (0.5-אלה שלגביהם ההסתברות היא מעל ל

, לאחר מכן). סיכוי גבוה לתיק פלילי, תביעה-סיכוי נמוך לאי, כלומר (0.5-ההסתברות היא מתחת ל

). ההחלטה שהתקבלה(ניתן לבדוק בכמה מהמקרים תואם הניבוי של המודל את הערך האמיתי 

  . אחוזים גבוהים של התאמה מלמדים על יכולת ניבוי טובה של המודל

  

כי שני המודלים מנבאים בצורה טובה את , בדיקת אחוזי הניבוי לגבי שתי קטגוריות ההחלטה עולהמ

     , תביעה על פי המודל הראשון- מתוך החלטות אלה קיבלו ניבוי של אי89%: תביעה-ההחלטות על אי

ניבוי  מההחלטות על פתיחת תיק פלילי קיבלו 50%- ו47%רק , לעומת זאת.  המודל השנילפי 90%-ו

 50%או  (47%-ב, על סמך המשתנים הקיימים במודלים, כלומר. של תיק פלילי על פי שני המודלים

-מהמקרים בהם הוחלט על פתיחת תיק פלילי הייתה צריכה להתקבל החלטה על אי) במודל השני

: עשויה לנבוע משני מקורות, העובדה שהמודלים לא הצליחו לנבא את ההחלטה במקרים אלה. תביעה

, או שימוש בשיקולים חשובים נוספים, חוסר אחידות בשימוש בקריטריונים בין המחליטים השונים

   . שלא נכללים במודל

  

,  כל מקרהלגביללא ידיעת ערכי המשתנים השונים , כי במצב של ניבוי מקרי,   עם זאת,ראוי לציין

י הקטגוריה בעלת השכיחות ניבו,  במקרה של שתי קטגוריות,או, הניבוי הצפוי הוא ניבוי הממוצע

, במקרה כזה. תביעה-כל המקרים יקבלו ניבוי של אי, בניבוי מקרי, כלומר. הגבוהה יותר לכל המקרים

השימוש .  מקרה של תיק פליליאף לגביאך לא נכון , התביעה- כל מקרי אילגביהניבוי יהיה נכון 

לעומת (תביעה - ממקרי אי90%-כומאפשר לנבא באופן נכון , במשתנים המסבירים מאזן את התמונה

מנבאים המודלים , להכ-ךבס).  בניבוי מקרי0%לעומת ( ממקרי תיק פלילי 50%-וכ)  בניבוי מקרי100%

תביעה -כאחוז מקרי אי( בניבוי מקרי 66% לעומת ,וזהו שיפור,  מכלל המקרים75%-באופן נכון כ

  ). בקובץ

  

   ניבוי החלטות במחוזות2.3.3
- ובהסתברות נמוכה יותר לאי, תביעה-ט באחוז נמוך יחסית של החלטות על אימחוז ירושלים התבל

שכיחות גבוהה של : הסתברות נמוכה יכולה לנבוע משני מקורות. תביעה על פי מודל הרגרסיה

דבר הנובע מהרכב , קטגוריות בעלות מקדמים שמקטינים באופן משמעותי את ההסתברות הממוצעת
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דבר המבטא שימוש , קדמים שונים למשתנים הבלתי תלוייםקיום מ, או; אוכלוסייה שונה

הרכב שונה של (אם קיים שילוב בין שני מצבים אלה . קבלת ההחלטהעת בקריטריונים שונים ב

 הדבר מגדיל עוד יותר את ההבדלים בין ההסתברויות ,)אוכלוסייה וקריטריונים שונים להחלטה

ות המשתנים השונים במחוז ירושלים יחסית לכלל תחילה נבחן את התפלג. להחלטה במחוזות השונים

  .המחוזות

  

 בכלל 18%- לעומת כ29%-כ(שבירושלים יש אחוז גבוה במיוחד של לא יהודים ,  ניתן לראות6בלוח 

הבדלים נוספים הם .  ידועהאינהשדתם ) 40%-כ(כן יש אחוז גבוה של קטינים -כמו). המחוזות

 לעומת 32%(בוה יותר של עברות הן מסוג פשע ופשע חמור בירושלים אחוז גכאשר  ,בחומרת העברות

אחוז גבוה במיוחד של עברות מסוג יש  שבירושלים ,מבחינת סוגי העברות עולה).  בכלל המחוזות26%

הרוב המכריע של העברות מסוג זה , למעשה( בכלל המחוזות 1%לעומת , 7%סיכון חיי אדם בתחבורה 

  .  אינם יהודים) 88%-כ(וב מבצעי עברה זו בירושלים ר, בנוסף). התבצעו במחוז ירושלים

  

הניתוח נעשה באמצעות .  נבחן האם בירושלים מופעלים קריטריונים שונים לקבלת ההחלטותלהלן

בשני ). 8לוח (ומודל הכולל את סוג העברה ) 7לוח (מודל הכולל את חומרת העברה : שני מודלים

 -1.04 לעומת -2.28: שבירושלים מקדם הדת גבוה יותרשההבדל המרכזי הוא , המודלים ניתן לראות

תביעה בירושלים -חושבו אומדני השפעת הדת על ההסתברות לאי, בעזרת המקדמים. בשאר המחוזות

קטין לא יהודי השבעוד שבשאר המחוזות היות , מראה) שאינו מוצג בלוח(החישוב . ובשאר המחוזות

בירושלים הירידה היא הרי , ) יהודי קטיןלעומת (26%- ל50%-תביעה מ-הסתברות לאיהמורידה את 

תביעה בין קטין יהודי לקטין לא יהודי הוא -בירושלים ההפרש בהסתברות לאי, כלומר. 9%- ל50%-מ

  6. נקודות אחוז24 -ובשאר המחוזות ,  נקודות אחוז41

  

ות בירושלים תביעה לבנ-אומדן ההסתברות הממוצע לאי. בירושלים השפעת המין חזקה יותר, בנוסף

).   נקודות אחוז יותר מבנים11( בשאר המחוזות 61%לעומת , ) נקודות אחוז יותר מבנים19 (69%א וה

תביעה -ההסתברות הממוצעת לאי, הלדוגמ, כך(השפעת חומרת העברה חזקה יותר בירושלים , כן-כמו

הבדלים נוספים קיימים בהתייחסות ).  בשאר המחוזות6%לעומת ,  בירושלים2%בעברות פשע היא 

התייחסות מחמירה יותר לעברות קיימת בירושלים ): 8לוח  (2כפי שמתבטא במודל , לעברות שונות

יצוע עברות מסוג סיכון חיי ב.  וסחר בסמיםשותרלא לרכב בימוש ש, של סיכון חיי אדם בתחבורה

לעומת , 9%- ל50%-מתביעה - מוריד את ההסתברות לאישותרלא לרכב בימוש אדם בתחבורה וש

  .  בשאר המחוזות10% לעומת 4%- ירידה ל,ובסחר סמים;  בשאר המחוזות21%-ירידה ל

  

  

                                                 
 . דומות2 מודל לגביהתוצאות , 1 מודל לפיחישוב ההסתברויות נעשה    6



  15  
  
  
  

  )באחוזים(כלל המחוזות ומחוז ירושלים , התפלגות משתנים שונים: 6לוח 
   כללי  ליםמחוז ירוש

  מספר   10,723  917

                           החומרת העבר    
  חטא  7  9

  עוון   67  59
  פשע  23  26
  פשע חמור    3  6

  )קטגוריות(עברות נבחרות     
  טחוןיב  0.3  0

  סדר ציבורי  7  10
  מין ומוסר  3  3

  אלימות  44  40
  רכוש  28  24
  סיכון חיי אדם בתחבורה  1  7
  תנועה  3  2
  שימוש בסמים  9  7
  סחר בסמים  0.2  1
  שותרלא לרכב בימוש ש  4  4
  ∆אחר   1  1

   עברות קודמותפרמס   
79  74  0  
18  22  1-2  
   ויותר3  4  3

  גיל בזמן ביצוע העברה   
6  5  12  
9  11  13  

16  16  14  
20  19  15  
23  22  16  
28  27  17  

      מין     
  בנים  87  89
  בנות  13  11

  דת    
  יםיהוד  71  31
  לא יהודים  18  29
  דת לא ידועה   11  40

  )אלא אם מצוין אחרת (p<0.01, כל ההבדלים מובהקים
      לא מובהק ∆
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תביעה במחוז ירושלים -ממצאי רגרסיה לוגיסטית להסבר ההסתברות להחלטה על הליך אי: 7לוח 
  1  מודל 1997, ובשאר המחוזות

    ירושלים  שאר המחוזות
  9,806                     מספר

  67     תביעה-אחוז אי
  917                      מספר

  53      תביעה-אחוז אי
  

  משתנים בלתי תלויים  *bמקדם   *bמקדם 
  )בנות ביחס לבנים(מין   .81  .47

  )לא יהודים ביחס לאחרים(דת  -2.28 -1.04
  גיל   -.20  -.26
  חומרת עברה -1.29  -.91
  דמותמספר עברות קו  -.72  -.82

     p<0.01, כל המקדמים מובהקים* 

  

  
תביעה במחוז ירושלים -ממצאי רגרסיה לוגיסטית להסבר ההסתברות להחלטה על הליך אי: 8לוח 

  2 מודל 1997, ובשאר המחוזות
    ירושלים  שאר המחוזות

  משתנים בלתי תלויים  *bמקדם   *bמקדם 
  9,806                     מספר

  67     תביעה-אחוז אי
  917                     מספר

  53     תביעה-אחוז אי
  

  )בנות ביחס לבנים(מין   .90  .54
  )לא יהודים ביחס לאחרים(דת  -2.26 -1.12

  גיל   -.23  -.22
  מספר עברות קודמות  -.74  -.84

  )**אלימות: ת בסיסיקטגורי (סוג עברה    
  טחוןיב  -  ∆ -.28
  סדר ציבורי  ∆. 34  .30

  מין ומוסר -1.17 -1.27
  רכוש  -. 53  -.48

  סיכון חיי אדם בתחבורה -2.26 -1.33
  תנועה  ∆ -8.16 -3.45

  שימוש בסמים  .83  -.44
  סחר בסמים -3.27 -2.18
  שותרלא לרכב בימוש ש -2.31 -1.31

  אחר  ∆.  13  ∆ -.11

    )  אלא אם מצוין אחרת (p<0.01, כל המקדמים מובהקים  * 
  p<0.01, קכל המשתנה מובה** 
      לא מובהק ∆
  

:  בין ירושלים לשאר המחוזות תורמים להסברת ההבדליםגורמיםהניתוח מראה כי שני , לסיכום

שני , שיעור גבוה יותר של קטינים בעלי עברות חמורות ושל קטינים לא יהודיםיש בירושלים , ראשית

משתנים האלה גדולה יותר השפעת שני ה, ושנית; תביעה נמוכים-מאפיינים הקשורים באחוזי אי

  . בירושלים מאשר בשאר המחוזות

  

שהמודלים לגבי ירושלים משיגים ניבוי טוב יותר של ההחלטות מאשר המודלים לגבי , ראוי לציין עוד

לגבי שאר המחוזות שבעוד : דבר זה בולט במיוחד לגבי החלטות לפתיחת תיק פלילי. שאר המחוזות

בירושלים המודלים מנבאים ,  תיק פלילי לפתיחת מהחלטות44%-המודלים מנבאים באופן נכון כ

  . תיק פלילילפתיחת מהחלטות 70%-באופן נכון כ
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   ניבוי החלטות בעברות חוזרות2.3.4
ומכיוון שלגבי עברות חוזרות ניתן , מכיוון שמרבית ההחלטות מתבצעות לגבי עברות ראשונות

התבצע ניתוח נפרד לגבי ההחלטות , לילילהשתמש במשתנים נוספים המתייחסים לסוג העבר הפ

 בגין, 1997הניתוח נעשה לגבי כל ההחלטות שהתקבלו בשנת .  שהתקבלו במקרים של עברות חוזרות

הניתוח נעשה לגבי , 1997אם לקטין היו יותר משתי עברות בשנת . עברות שאינן עברות ראשונות

  . העברה האחרונה מביניהן
  

מספר , חומרת עברות, גיל, דת, מין(כללו בניתוח לגבי כלל ההחלטות בניתוח נכללו כל המשתנים שנ

  : ונוספו שני משתנים) ומחוז, עברות קודמות

  ). תיקים פליליים פתיחתתביעות או גם-האם היו רק אי(סוג הליכים שננקטו בעברות קודמות  .1

 פשע או פשע או גם עברות מסוג, האם היו רק עברות מסוג חטא או עוון(חומרת עברות קודמות  .2

  ).חמור
  

  .משתני לגבי החלטות בעברות חוזרות- מציג את ממצאי הניתוח הרב9לוח  
  

, תביעה בעברות חוזרות-ממצאי רגרסיה לוגיסטית להסבר ההסתברות להחלטה על הליך אי  : 9לוח 
1997    

  משתנים בלתי תלויים  *bמקדם 

     2,792                      מספר   
  42%      תביעה -אחוז אי

  )בנות ביחס לבנים(מין   ∆. 09
  )לא יהודים ביחס לאחרים(דת   -.82
  גיל   -.13
  חומרת עברה  -.98
  מספר עברות קודמות  -.36

  )תביעה יחסית לתיקים פליליים קודמים- אי(סוג הליכים בעברות קודמות   1.00
  )עוון/פשע חמור יחסית לחטא/פשע(חומרת עברות קודמות   -.28

  )**צפון: קטגוריית בסיס (ותמחוז  
  מחוז ירושלים   ∆ -.28
   ביבאל מחוז ת  -.75
  מחוז דרום  -.58
  י "מחוז ש  -.88
  מחוז מרכז   -.47

    4.45= קבוע 
  )אלא אם מצוין אחרת  (p<0.01, כל המקדמים מובהקים   * 

     p<0.01, כל המשתנה מובהק ** 
      לא מובהק ∆

  

  :עולות מספר מסקנות) 9לוח (החלטות במקרים של עברות חוזרות משתני לגבי ה-מהניתוח הרב

, וכששאר המשתנים מוחזקים קבועים, כשמדובר בעברות חוזרות,  כלומר,השפעת המין נעלמת 

 .תביעה-הסתברות דומה לאייש לבנים ולבנות 
. אך המקדמים קטנים יותר, כיוון הקשר של הגיל והדת דומה לזה שבמודל כלל ההחלטות 

תביעה ללא יהודים -ההסתברות לאי, למשל,  כך.אך מצטמצמות, השפעות הדת והגיל נשארות



  18  
  
  
  

בעוד , זאת.  נקודות אחוז19הבדל של , כלומר, ) לאחרים50%לעומת  (31%בעברות חוזרות היא 

  . נקודות אחוז28ההבדל הוא של , )5ראו לוח (שבמודל המתייחס לכלל ההחלטות 

  .ית דומה להשפעתה במודל כלל ההחלטותהשפעת חומרת העברה הנוכח 

אך , תביעה יורדת ככל שמספר העברות גדל-ההסתברות להחלטת אי, כמו במודל כלל ההחלטות 

סוג ההליכים שננקטו  לעההשפעה הגדולה ביותר היא . ההשפעה קטנה יותר מאשר במודל הכללי

 בעברה הנוכחית גבוהה תביעה-תביעות קודמות ההסתברות לאי-כשיש רק אי: בעברות הקודמות

גם לחומרת העברות הקודמות יש ). 50% לעומת 73%( מאשר כשיש תיקים פליליים קודמים ,יותר

תביעה יורדת -ההסתברות לאי, כשהיו בעבר עברות פשע או פשע חמור: אך נמוכה יותר, השפעה

  .  לעומת מצב בו היו בעבר עברות מסוג חטא או עוון בלבד, 43%- ל50%-מ

במחוז (תביעה בכל המחוזות נמוכה יותר מאשר במחוז צפון -עברות חוזרות ההסתברות לאיגם ב 

י "הסתברויות נמוכות במיוחד קיימות במחוז ש). ירושלים התוצאה אינה מובהקת במקרה זה

  ).  במחוז צפון50%לעומת , תביעה במחוז תל אביב- הסתברות לאי32%(הקטן ובמחוז תל אביב 

 בהחלטות תיק 74%-תביעה ו- לגבי החלטות אי64%כולת הניבוי של המודל היא בעברות חוזרות י 

יש להשוות נתונים אלה לאחוז .  מההחלטות70% באופן נכון להכ-ךסבוהמודל מנבא , פלילי

לנבא תיק (ניבוי מקרי במקרה זה , כלומר. 42%: תביעה במקרים של עברות חוזרות-החלטות אי

 כל לגביהיה מפיק החלטות נכונות ) ן שזו הקטגוריה הגדולהמכיוו,  כל המקריםלגביפלילי 

 ניבוי נכון 58% להכ-ךובס, תביעה- כל המקרים של אילגביוניבוי מוטעה , המקרים של תיק פלילי

שהמודל משפר את אחוז הניבוי , מכאן). כאחוז המקרים שבהם יש החלטה לפתוח תיק פלילי(

  .  הכללי

  

  לקבלת ההחלטות) דת ומין(פיים  הקשר בין משתנים דמוגר2.3.5
-סיכויים פחותים להליכי אי, ולקטינים שאינם יהודים, מהניתוחים שהוצגו עד כה עלה שלבנים

להלן יוצגו מאפייני העבריינות . גם כשמאפייני חומרת העברה והעבר הפלילי מוחזקים קבועים, תביעה

ולקבוצת , ת היהודים מול הלא יהודיםשל הקבוצות השונות ולאחר מכן ניתוחי רגרסיה נפרדים לקבוצ

על מנת ללמוד מה הם ההבדלים בין הקבוצות בהפעלת הקריטריונים לקבלת , זאת. הבנים מול הבנות

  . ההחלטות

  

  : ניתן לראות כי10לוח מ

 בקרב 28%לעומת , 9%(מסוג פשע או פשע חמור , אחוז נמוך יותר של בנות מבצעות עברות חמורות 

וגם מתוך אלה שיש להן ; )27% לעומת 18%(פחות עברות קודמות מאשר לבנים יש לבנות ; )הבנים

  ).  בקרב הבנים46%לעומת ( היו תיקים פליליים קודמים 30%-רק ל, עברות קודמות

לעומת , 35%(אחוז גבוה יותר של לא יהודים מבצעים עברות חמורות מסוג פשע או פשע חמור  

, 22% ,נמוך יותר של לא יהודים הם בעלי עבר פליליאחוז , לעומת זאת).  בקרב היהודים23%

 מהקטינים הלא יהודים שיש להם עברות קודמות נפתחו 68%-ל, אך.  בקרב היהודים27%לעומת 

  . בלבד בקרב היהודים40%לעומת , תיקים פליליים בעבר

  

רה חלק עובדה זו מסבי. ממצאים אלה מראים כי יש הבדלים בין דפוסי העבריינות בקבוצות שונות

ממצאי הרגרסיה להסבר , כפי שצוין קודם, עם זאת. תביעה- אי עלהחלטותהמההבדלים בשיעורי 
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יש עדיין פערים , תביעה הראו כי גם כשמאפייני העבריינות מוחזקים קבועים- אי עלהחלטות

בעיקר כשבוחנים את ההחלטות לגבי כלל , זאת. תביעה בין הקבוצות- איה עלבהסתברות להחלט

עובדה זו משמעותה שהקריטריונים המשמשים לקבלת ההחלטות מופעלים בצורה שונה לגבי . תהעברו

בוצעו ניתוחי רגרסיה נפרדים , על מנת ללמוד על דפוסי ההחלטה בקבוצות השונות. הקבוצות השונות

  . בנים ובנותלגביו,  יהודים ולא יהודיםלגבי

  
  )באחוזים (1997, *נותמאפייני עבריינות של קטינים בקבוצות שו:  10לוח 

    כללי  בנים   בנות  **יהודים  לא יהודים
  יםמספרכ ב"סה  10,723  9,345  1,358  7,567  1,998

  חומרת עברה  
  חטא  7  7  9  8  6

  עוון  67  65  82  69  59
  פשע  23  25  8  21  31
  פשע חמור  3  3  1  2  4

  
   עברות קודמותפרמס  

78  73  82  73  74  0  
19  23  16  23  22  1-2  
3  4  2  4  4  3+  

  
  ***בעברות קודמות סוג הליכים  

  תביעות-רק אי  55  54  70  60  32
  יש תיקים פליליים  45  46  30  40  68

     p<0.01, כל ההבדלים מובהקים    * 
  כולל דת לא ידועה      ** 

  מתוך אלה שיש להם עברות קודמות    *** 
  

לים בהפעלת הקריטריונים לגבי הניתוח אכן מראה הבד.  מוצג ניתוח הרגרסיה לפי דת11בלוח 

  : קטינים יהודים ולא יהודים

תביעה -ההסתברות של בנות לא יהודיות לאי, בממוצע. השפעת המין גדולה יותר בקרב לא יהודים 

 נקודות אחוז 10לעומת פער של , זאת;  נקודות אחוז מההסתברות של בנים לא יהודים36-גדולה ב

  . יות ובנים יהודיםבלבד בין ההסתברויות של בנות יהוד

. השפעת חומרת העברה ומספר העברות הקודמות נמוכה יותר בקרב לא יהודים, לעומת זאת 

: ממצא זה מלמד על התייחסות פחות דיפרנציאלית לקטינים לא יהודים ביחס לקטינים יהודים

 חומרת העברה ומספר לפיתביעה -יש פחות הבדלים בהסתברויות לאי, כשמדובר בלא יהודים

בעוד ההבדל בין קטין יהודי שאין לו עברות קודמות לקטין יהודי , למשל, כך. עברות הקודמותה

 קטינים לא לגביההבדל ,  נקודות אחוז43-תביעה מגיע ל- עברות קודמות בהסתברות לאי3שיש לו 

  .   נקודות אחוז39יהודים הוא 

בולט ) שלים לשאר המחוזותבעיקר בין מחוז ירו(תביעה בין המחוזות -ההבדל בהסתברויות לאי 

בעוד בקרב היהודים במחוז ירושלים ההסתברות הממוצעת :  יהודיםמי שאינםבמיוחד בקרב 

 35-בקרב הלא יהודים ההפרש מגיע ל,  נקודות אחוז ביחס למחוז צפון14-תביעה קטנה ב-לאי

 על השפעה והצביע, ממצא זה תואם את הניתוח שנעשה בנפרד לגבי מחוז ירושלים. נקודות אחוז

  .  גדולה של משתנה הדת בקבלת ההחלטה במחוז זה
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  1997,  על פי דת,תביעה-ממצאי רגרסיה לוגיסטית להסבר ההסתברות להחלטה על הליך אי: 11לוח 
b*  

  םלא יהודי
b*  

  יהודים
  

  משתנים בלתי תלויים

  2,004                      מספר
  43      תביעה-אחוז אי

  8,719                       מספר
  70       תביעה-אחוז אי

  

  )בנות ביחס לבנים(מין   .42  1.80
  גיל   -.26  -.29
  חומרה  -.97  -.88
   עברות קודמותפרמס  -.85  -.70

  
  )**צפון: קטגוריית בסיס (מחוזות  

  מחוז ירושלים   -.57 1.77-
  מחוז תל אביב   -.62  -.44
  מחוז דרום   -.64  -.55

  ***י"מחוז ש  ∆ -.28  ∆ -5.50
  מחוז מרכז  -.41  -.73

  )  אלא אם מצוין אחרת (p<0.01, כל המקדמים מובהקים   * 
    p<0.01, כל המשתנה מובהק  ** 
  י רק שני חשודים לא יהודים "במחוז ש*** 

  לא מובהק ∆
  

 בנים ילגב שימוש בקריטריונים שונים מצביע עלגם ניתוח זה .  מוצג ניתוח הרגרסיה על פי מין12בלוח 

  : בנותלגביו

יש לציין שמספר (בקרב בנות השפעת הדת אינה מובהקת . השפעת הדת מובהקת רק בקרב בנים 

  ). דוהבנות הלא יהודיות הנחשדות בעברות נמוך מא

השפעת מספר העברות גדולה , לעומת זאת. השפעת הגיל וחומרת העברה גדולה יותר בקרב בנים 

תביעה מראה שבעוד לגבי בנות קיומה של עברה קודמת -ת לאיבחינת ההסתברויו. יותר בקרב בנות

ובעברה קודמת נוספת , 25%- ל50%-תביעה מ-אחת מורידה את ההסתברות הממוצעת לאי

-ורק ל,  בעברה קודמת אחת31%-אצל בנים ההסתברות יורדת רק ל, 10%-ההסתברות יורדת  ל

  .  בשתי עברות קודמות16%

תביעה ה-אחוזי אי, ובמיוחד בירושלים, בכל המחוזותו ,ניםמחוז יש השפעה בקרב בשלבעוד  

  .בקרב בנות השפעת המחוז לרוב אינה מובהקתהרי , נמוכים ביחס למחוז צפון

  

שבעוד , תביעה הוא-ניתן לומר שהמשתנה המרכזי המשפיע על ההסתברות הגדולה יותר של בנות לאי

בקרב ,  יהודים לעומת לא יהודיםקטיניםשל המשטרה ל  בהתייחסותשבקרב בנים יש הבדלים גדולים

  .בנות הבדל זה אינו קיים
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,  על פי מין,תביעה-ממצאי רגרסיה לוגיסטית להסבר ההסתברות להחלטה על הליך אי: 12לוח 
1997  

b*  
  בנות

b*  
  בנים

  
  משתנים בלתי תלויים

  1,360                       מספר
  63      תביעה -אחוז אי

  9,357                       מספר
  81       תביעה-אחוז אי

  

  )לא יהודים ביחס לאחרים (דת -1.31  ∧ -.09
  גיל   -.28  -.15
  חומרה  -.96  -.85

   עברות קודמותפרמס  -.81 -1.09
  

  )**צפון: קטגוריית בסיס (מחוזות  
  )ביחס לצפון(מחוז ירושלים   -.98  ∆ -.12
  )ביחס לצפון(מחוז תל אביב   -.63  -.79
  )ביחס לצפון(מחוז דרום   -.71  ∆ -.18

  )ביחס לצפון(י "מחוז ש  ∆ -.38  ∆ -.30

  )ביחס לצפון(מחוז מרכז   -.56  ∆ .04

  )     אלא אם מצוין אחרת (p<0.01, כל המקדמים מובהקים  * 
  p<0.01, כל המשתנה מובהק** 
  לא מובהק ∆
  

   סיכום ממצאים2.4
ת במשטרה לגבי הטיפול בקטינים החשודים בעברות  ניתוח של אופן קבלת ההחלטויובא להלן

פתיחת תיק פלילי או נקיטה (התפיסה במשטרה היא כי להחלטה המתקבלת לגבי הקטין . פליליות

רישום שכן ( עשויה להיות השפעה מכרעת על גורלו ועל המשך מעורבותו בעבריינות) תביעה-בהליך אי

יש חשיבות לקבלת ,  לכן.) תקופה ארוכה בחייוהעלול ללוות את הקטין במשך, פלילי מהווה כתם

חשוב שההחלטה תתקבל על סמך . מאפייני הקטיןלבהתאם לנסיבות המקרה ו, "נכונה"ההחלטה ה

קיימת הנחה שיש מאפיינים מסוימים של , ראשית: נטיים ואחידים ממספר סיבותווקריטריונים רל

שוב למנוע תיוגם של קטינים שאינם ח, לכן; קטינים הקשורים לסיכוי גבוה יותר לחזרה לפשע

עלולה לפגום בכושר , קבלת החלטות מקלות בנסיבות שאינן מצדיקות זאת, שנית. מטבעם" עבריינים"

קבלת החלטות באופן לא אחיד בנסיבות דומות מהווה  ,  ושלישית.ההרתעה של המערכת הפלילית

הדעת בעת קבלת -ן את הפעלת שיקולקיימות הנחיות האמורות לכוו, בשל כך. פגיעה בצדק ובשוויון

  .ההחלטה

  

 ועד כמה ,הניתוחים שנערכו בפרק זה נועדו לבחון עד כמה ההחלטות מתקבלות באופן אחיד

הניתוחים שנערכו מעלים מספר . השיקולים הנלקחים בחשבון תואמים את אלה המופיעים בהנחיות

  :מסקנות

המופיעים בהנחיות והמתייחסים לאופי  המשתנים .נעשה שימוש בהנחיות, בעת קבלת ההחלטות .1

עוצמה ומשפיעים עליהן ב, העברה ולעבר הפלילי של הקטין נלקחים בחשבון בעת קבלת ההחלטות

תביעה כשהעברה הנוכחית -יש פחות החלטות על אי, בהתאם להנחיות, כך. כיוונים הצפוייםוב

 וכשהעבר ,)יניות מחמירהאו משתייכת לסוגי העברות שהוחלט לנקוט לגביהן במד(חמורה יותר 

סוג ההליכים שננקטו במקרים קודמים וחומרת העברות , מספר העברות הקודמות(הפלילי 

 חלק ניכר מהקטינים לגביתביעה מתקבלות גם -החלטות על אי, עם זאת. חמור יותר) הקודמות
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כולל  (רות וגם לגבי קטינים שביצעו עברות חמו,)ואף יותר(ה או השלישית ישזו להם העברה השני

עברות שיש עמן 'כגון , תביעה-עברות לגביהן נאמר בהנחיות שבכל מקרה לא יינקט לגביהן הליך אי

תביעה גם במקרים -כי ההנחיות כוללות אפשרות להחלטה על אי, ראוי להזכיר. )'אלימות ובריונות

, מים בידינועל פי הנתונים הקיי, עם זאת. בהם מדובר בעברה חוזרת או בעברה חמורה" חריגים"

  .שהם רבים למדי, הם השיקולים המנחים את ההחלטות במקרים החריגיםמלא ניתן לבחון 

  

תביעה הולכת וקטנה עם - ההסתברות לאי:שיקול נוסף שנלקח בחשבון הוא גילו של הקטין .2

ניתן , אם כי שיקול זה אינו מופיע בהנחיות. כששאר המשתנים מוחזקים קבועים, העלייה בגיל

כך היו לו פחות ,  שכן ההנחה היא שככל שהקטין צעיר יותר,נטיוו אליו כאל שיקול רללהתייחס

  .ולכן סיכויי השיקום שלו גבוהים יותר, "אמיתיים"הזדמנויות להתנסות בחיי פשע 

  

 כשבודקים את מאפייני העבריינות של בנים :מין הקטין גם הוא משתנה שמשפיע על ההחלטות .3

עובדה זו מסבירה חלק . מאפייני העבריינות של בנות חמורים פחותניתן לראות ש, לעומת בנות

תביעה - איה עלאך  סיכוייהן הגבוהים יותר של בנות להחלט, תביעה-מההבדל בהסתברות לאי

 :חריג אחד למצב זה הוא בעברות חוזרות. נשארים גם כשמאפייני העבריינות מוחזקים קבועים

במודלים . תביעה אינו מובהק-ים לבנות בסיכוי לאיההבדל בין בנ, כשמדובר בעברות חוזרות

ניתן לראות שהשפעת מספר העברות הקודמות גדולה יותר לגבי בנות , המתייחסים לכל מין בנפרד

 מהיעדרתביעה במעבר -אצל בנות יש ירידה גדולה יותר בהסתברות לאי, כלומר. מאשר לגבי בנים

המשתנה המשפיע ביותר על , עם זאת.  לבניםיחסית, עברות קודמות לקיומן של עברות קודמות

 לקטינים לא יהודים הסתברות נמוכה ,בעוד שבקרב בנים: ההבדלים בין הבנים לבנות הוא הדת

  . בקרב בנות לא נמצא הבדל כזה, תביעה מאשר לקטינים יהודים- איה עלבהרבה להחלט

  

תביעה מאשר -כים יותר לאי נמום ללא יהודים סיכויי:לדת הקטין יש השפעה גדולה על ההחלטות .4

יהודים השפעת חומרת העברה ומספר העברות  הדבר נובע בחלקו מהעובדה שבקרב לא. ליהודים

מה שמצביע על התייחסות פחות דיפרנציאלית לנסיבות , הקודמות על ההחלטה נמוכה יחסית

 & Mesch ממצא זה תואם את ממצאיהם של. הספציפיות של העברה אצל קטינים לא יהודים
Fishman )1999( ,ומצאו שלגבי , שבחנו החלטות על סגירת תיקים לגבי קטינים יהודים ולא יהודים

כגון מצב לימודי ומצב (קטינים לא יהודים יש פחות התחשבות בנסיבות האינדיבידואליות 

ממצאים על החלטות חמורות יותר לגבי קטינים ערבים עולים גם ממחקרה . של הקטין) המשפחה

תקפים בכל ההבדלים בין יהודים ללא יהודים . משפט לנוער-לגבי החלטות בתי) 1997 (של חסין

 מכיוון שבנתונים שעמדו לרשותנו לא .אך היקף ההבדלים אינו אחיד במחוזות השונים, המחוזות

 להתייחס אליהם בעת  יהיהניתןש ו,קיים מידע על משתנים נוספים שעשויים להשפיע על ההחלטה

כגון הימצאו של הקטין במסגרת מסודרת של לימודים או (גם על פי ההנחיות קבלת ההחלטות 

לא ניתן לבחון האם ההבדלים בין ההחלטות לגבי יהודים ולא יהודים מושפעים גם , )עבודה

מוצע להמשיך בניסיון ). שיעורי הלמידה הנמוכים יותר בקרב לא יהודים, למשל(ממשתנים אלה 

  . אלה באמצעות דיונים עם קבוצות שונות של אנשי משטרהלהבין את משמעותם של הבדלים
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הבדלים אלה נשארים בעינם גם . תביעה- אי עלקיימים הבדלים בין המחוזות בסיכויים להחלטות .5

במיוחד בולט הסיכוי הנמוך . כשמחזיקים את משתני העבריינות והרקע של הקטין קבועים

 . וזות האחריםיחסית למח, תביעה במחוז ירושלים-יאעל להחלטות 
 
מודלים המנתחים קבלת החלטות אמורים להקטין את שיעור הטעויות בניבוי ההחלטה בעזרת  .6

המודלים שהוצגו אכן משפרים את . יחסית למצב בו משתנים אלה אינם ידועים, משתנים ידועים

חוסר : מצב זה יכול לנבוע משתי סיבות. אך אינם מנבאים את ההחלטות באופן מלא, יכולת הניבוי

ושימוש , )שימוש לא אחיד בקריטריונים(אחידות בקבלת ההחלטות בין השוטרים השונים 

ניתן להניח ששתי הסיבות תורמות לניבוי . שאינם מתועדים בקובץ הנתונים, בקריטריונים נוספים

יש ,  וגם לפי הנחיות המשטרה,גם לפי הצהרת השוטרים בשלב הראשון של המחקר. הלא מלא

, כגון הימצאו של הקטין במסגרת לימודים או עבודה, נוספים שניתן להשתמש בהםקריטריונים 

נסיבות ביצוע העברה , "עבריין"התרשמות הממונה על החקירה לגבי המידה בה הקטין הוא 

קריטריונים אלה יכולים להיחשב .  או לפצות את הקרבן,ונכונות הקטין והוריו להתנצל

הם חשופים , עמימות היחסית של חלק מהםהאך בשל , לטהקריטריונים לגיטימיים בקבלת ההח

אינה מאפשרת ללמוד על , העובדה שאינם מתועדים. יותר מאחרים לחוסר אחידות בשימוש בהם

. הייתה משפרת את ניבוי ההחלטות, ייתכן שהכללת קריטריונים אלה בניתוח. אופן השימוש בהם

יר חלק נוסף מההבדלים בין הקבוצות ייתכן גם שהכללת משתנים אלה הייתה מאפשרת להסב

  ). יהודים ולא יהודים, בנים ובנות(השונות 

  

  הקשר בין ההחלטות לבין חזרה לעברה נוספת. 3
 

   מבוא3.1
תביעה עשויה לצמצם -תביעה  היא שנקיטה בהליך אי-ההנחה המונחת בבסיס השימוש במדיניות אי

להגביר את הסיכוי שהקטין לא יחזור לבצע ובכך , את המידה בה קטין עובר חוק יתויג כעבריין

, כלומר, האם מדיניות זו אכן מוכיחה את עצמה, בקרב גורמי אכיפת החוק יש רצון לדעת. עברות

תביעה אכן חוזרים לבצע עברות בשיעורים פחותים מקטינים -האם קטינים לגביהם ננקט הליך אי

  .להם נפתח תיק פלילי

 
ובדק את המשך הקריירה הפלילית של בני ) 1997, מור(דור הנוער  פורסם מחקר שנערך במ1997בשנת 

כי להליך שננקט לא הייתה , מחקר זה מצא. על פי ההליכים שננקטו לגביהם בעברות קודמות, נוער

לנקיטה שמסקנת המחבר הייתה כי מאחר . השפעה משמעותית על שיעור הרצידיביזם של בני הנוער

יש לשנות את מדיניות המשטרה ולחייב נקיטה , חזרה לעברה שנייהתביעה אין השפעה על ה-בהליך אי

ולא , )העומדים בתנאים נוספים שייקבעו(תביעה לגבי כל הקטינים בעברתם הראשונה -בהליך אי

  .דעת נרחב ברמה הקיימת היום-לאפשר שיקול
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  :םבמספר היבטי, זאת. ל"הניתוחים שיוצגו בפרק זה מהווים המשך ופיתוח של המחקר הנ

הניתוח הנוכחי בוצע בשיטה של . במחקרו של מור בוצע ניתוח הבודק אחוזי חזרה לעברה שנייה. 1

Cox Regression , המשתייכת למשפחת הניתוחים הסטטיסטיים מסוגEvent History Analysis .

ונלקחים בחשבון שני , הילחזרה לעברה שני) הסיכון( כל מקרה ההסתברות לגביבניתוח זה מחושבת 

הניתוח לוקח בחשבון גם את המקרים בהם , כן-כמו. ותוך כמה זמן, האם הייתה חזרה: יםשתנמ

תוך התייחסות לזמן ( קטינים אלה לגביומחשב הסתברות לחזרה גם  , לא הייתה חזרה

הסבר נוסף לגבי ). חזרה לעברה שנייה- משך הזמן לגביו קיימים נתונים על אי,"הישרדות"ה

  .משךפרוצדורה זו יובא בה

, משתני הלוקח בחשבון גם את מאפייני הקטין והעברה-לא נערך ניתוח רב) 1997, מור( זהבמחקר . 2

כפי שעולה מממצאי החלק : ההחלטה על ההליך שיינקט אינה מקרית. בנוסף להחלטה שננקטה

קטינים שלגביהם נפתח תיק פלילי הם לרוב מבוגרים יותר והעברה שביצעו , )2.4סעיף (הקודם 

וגם , בתוך עולם הפשע" עמוק יותר"ניתן להניח שמלכתחילה הם נמצאים , לכן. ורה יותרחמ

משתני -ניתוח רב. ללא קשר להחלטה שתינקט לגביהם, סיכוייהם לחזור לפשיעה גבוהים יותר

כשמשתני הקטין , מאפשר ללמוד על ההשפעה הייחודית של ההליך הננקט על החזרה לעבריינות

של מאפייני " הנקייה" ניתוח זה מאפשר ללמוד על ההשפעה ,ובנוסף.  קבועיםוהעבריינות מוחזקים

  .על ההסתברות לחזור לעבריינות) חומרת עברה, מין, גיל(הקטין 

. תביעה- אי עלהחלטותבין נערכה הבחנה בין החלטות על פתיחת תיק ל) 1997, מור( זהבמחקר . 3

כמחצית התיקים . לטה על סגירת התיק ההח,במחקר הנוכחי נלקחה בחשבון גם החלטה נוספת

בניתוח המבחין בין . הפליליים הנפתחים לבני נוער כל שנה נסגרים לבסוף ללא הגשת כתב אישום

למרות שלסגירת תיק .  גם תיקים שנסגרו מוגדרים תיקים פליליים,תביעה-תיקים פליליים לבין אי

התיוג והמעורבות במערכת , עהתבי-יש משמעות מתייגת חמורה יותר מאשר לנקיטה בהליך אי

נערכו גם , לכן. הפלילית הם חמורים פחות מאשר במקרים של תיק פלילי לגביו מוגש כתב אישום

, תביעה- אי:ניתוחים הבודקים את ההסתברות לחזרה לעברה נוספת לגבי שלוש קטגוריות החלטה

ם נתונים רבים יותר לגבי קיימי, כן-כמו. ותיק פלילי שנסגר, לגביו הוגש כתב אישוםתיק פלילי 

בין אם הוגש כתב אישום ובין (הרקע האישי והמשפחתי של קבוצת הקטינים להם נפתח תיק פלילי 

נערך ניתוח המבחין בין סיכויי החזרה של קטינים שהוגש נגדם כתב , לבסוף, לכן). אם התיק נסגר

כגון עבריינות , למשתני רקעתוך התייחסות , לבין קטינים שהתיק הפלילי שנפתח להם נסגר, אישום

  .במשפחה והמסגרת בה נמצא הקטין בעת ביצוע העברה

  

   שיטת המחקר3.2
ראו פירוט (עליהם נערך הניתוח נגזרו מקובץ הנתונים לגביו נערך ניתוח קבלת ההחלטות הנתונים 

וח הנית, מכיוון שהתמקדות היא בחזרה לעברה שנייה לאחר ביצוע העברה הראשונה). בחלק הקודם

נערך לגבי כל הקטינים שהופנו לשירות המבחן לנוער עקב חשד לביצוע עברה ראשונה בין השנים 

טווח הזמן לגביו . ותוך כמה זמן, 1997ונבדק האם הקטינים הופנו שנית עד סוף שנת , 1991-1996

 ככל(דבר זה מושפע הן מהשנה בה בוצעה העברה הראשונה : קיימים נתונים אינו זהה לכל קטין

והן מגיל הקטין , )יש פחות זמן לבצע עברה נוספת, שהשנה בה בוצעה העברה הראשונה מאוחרת יותר

ולקטין , 18מפני שהתיעוד בקובץ מסתיים עם הגיעו של הקטין לגיל (בעת ביצוע העברה הראשונה 

מן הזעל מנת לבדוק האם ). שביצע עברה ראשונה בגיל מבוגר יותר יש פחות זמן לבצע עברה נוספת
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במשך  נתונים יהם קבוצת הקטינים שיש עללגבי בוצעו ניתוחים דומים גם ,יוצר הטיההשונה בקובץ 

כשנלקחים בחשבון רק נתוני העברות שבוצעו בטווח זמן , שנתיים לפחות מיום ביצוע העברה הראשונה

  .  )כך שגורם הזמן השונה בקובץ מנוטרל (של שנתיים מהעברה הראשונה

  

  מצאים מ3.3
   אחוזי חזרה לעברה שנייה על פי ההליך הננקט3.3.1

-1991חזרה לעברה שנייה לגבי כל הקטינים שביצעו עברה ראשונה בשנים האחוזי את  מציג 13לוח 

 כל קטין נבדק האם חזר לגבי(וללא הגבלת זמן החזרה , לפי ההליך שננקט בעברה הראשונה, 1996

  . )אותו קטין לגבייו קיימים נתונים בקובץ עלבמסגרת הזמן 

  

  )באחוזים (חזרה לעברה שנייה לפי ההליך שננקט בעברה ראשונה: 13לוח 
   יםמספרכ ב"סה  יםאחוזכ ב"סה

                                                  כ"סה  42,695  23.2
  תיק פלילי  14,797  23.1
  תביעה-אי  27,898    *23.3

      
  )ישוםהגשת כתב א (תיק פלילי  7,713  24.5
  סגירת תיק   7,084  22.0
  תביעה-אי  27,898    **23.2

  הבדל לא מובהק                            *  
      p<0.01        , הבדל מובהק ** 

  

קטינים שלגביהם ננקטו של , לאחר עברה ראשונה, חזרה לעברה שנייהה אחוזי  את מציג14לוח 

, 1991-1996חס לקטינים שביצעו עברה ראשונה בשנים הלוח מתיי. הליכים שונים בעברה הראשונה

 לעברה שנייה במהלך שנתיים מיום ביצוע העברה ושחזרו, שיש לגביהם נתונים במשך שנתיים לפחות

  .הראשונה

  

   לפי הליך  שננקט בעברה ראשונה, חזרה לעברה שנייה בתוך שנתיים: 14לוח 
   יםמספרכ ב"סה  יםאחוזכ ב"סה

                                                  כ"סה  20,300  22.9
  תיק פלילי  5,600  25.3
  תביעה-אי  14,700  22.0

      
  תיק פלילי  2,514  30.2
  סגירת תיק   3,062  21.8
  תביעה-אי  14,724  21.9

      p<0.01, כל ההבדלים מובהקים * 
  

  :משני הלוחות ניתן להסיק מספר דברים

-בין קטינים שלגביהם ננקט הליך אים אין הבדל באחוזי, א הגבלת זמןכשבודקים אחוזי חזרה לל .1

 אותם לגביורק , כשבודקים חזרה תוך שנתיים. תביעה לבין קטינים שלגביהם נפתח תיק פלילי

 יותר לקטינים נמוךאחוז החזרה ,  שנתיים מיום העברה הראשונהלגבי נתונים עליהםקטינים שיש 

  .תביעה-שננקט לגביהם הליך אי
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אחוזי החזרה הגבוהים יותר של בעלי תיק פלילי בולטים יותר כשמפרידים , בשתי צורות הבדיקה .2

לבין הקטינים שנפתח להם תיק פלילי , בין הקטינים שנפתח להם תיק פלילי והוגש כתב אישום

תביעה וסגירת - קטינים עם איבקרבאחוזי החזרה תוך שנתיים דומים , למעשה. ולאחר מכן נסגר

  . לבעלי תיק פלילי בעברה ראשונה30%-לעומת כ, 22%- כ,תיק

  

  Event History Analysis ,לחזרה לעברה שנייה" סיכון" 3.3.2
לחזרה לעברה שנייה על פי סוג ההחלטה שהתקבלה " סיכון" ללמוד על המטרתו של הניתוח הבא היא

 , או לא, הייתה חזרהניתוח זה מתחשב לא רק בשאלה האם, כפי שכבר הוסבר. לגבי העברה הראשונה

 קטינים שלא בקרב ללא חזרה וכמה זמן עבר, אלא גם תוך כמה זמן הייתה חזרה, לגבי מקרה מסוים

,  או עד סוף הנתונים,עד החזרה(זמן : שני מרכיביםיש בניתוח זה למשתנה התלוי . ביצעו עברה נוספת

: חים עם משתני ההחלטה בלבדבתחילה יוצגו ניתו. והאם הייתה חזרה; )במקרה בו לא הייתה חזרה

יוצגו ניתוחים , לאחר מכן. תביעה-ותיק פלילי לעומת סגירת תיק ואי, תביעה-תיק פלילי לעומת אי

  .הלוקחים בחשבון גם את משתני הרקע והעברה של הקטין, משתניים-רב

  

בלת זמן נתונים בטווח של שנתיים וללא הגלפי ( לניבוי סיכון לחזרה Cox ממצאי רגרסיית :15לוח 
  לפי החלטה בעברה ראשונה, )נתונים

   שנתיים   ללא הגבלת זמן
  משתנים בלתי תלויים  *bמקדם   1יחס סיכונים  *bמקדם   יחס סיכונים

  תיק פלילי   .*06  1.06  .**18  1.20
  תביעה-אי  -  -  -  -

          
  תיק פלילי  .**18  1.20  .**37  1.45
  סגירת תיק  ∆ -.02  .97  ∆ .05  1.05

  תביעה-אי  -  -  -  -
       p<0.05,  מובהק   *

     p<0.01, מובהק** 
  לא מובהק   ∆
הנחה היא שהשינוי הכש, 1 לקטגוריה 0מבטא את השינוי בסיכון עם המעבר מקטגוריה ) hazard ratio(יחס הסיכונים    1

יין רק שהיא נבדקה אך נצ, אין זה המקום להיכנס לדיון בהנחה זו). proportional hazard(קבוע בכל נקודת זמן 
  . מתקיימת בנתונים לגביהם בוצעו הניתוחיםהיאונמצא שניתן להניח כי 

  
  

שקטינים שנפתח להם תיק פלילי מצויים בסיכון גבוה יותר לחזרה מאשר , בניתוח זה ניתן לראות

אך ההבדל גדול יותר כשמפרידים בין קטינים שלגביהם ; תביעה-קטינים שננקט לגביהם הליך אי

במקרה זה ניתן לראות שהסיכון ; לבין קטינים שהתיק שנפתח להם נסגר,  לבסוף כתב אישוםהוגש

 דומה והוא נמוך מהסיכון לקטין בעל תיק ,תביעה או סגירת תיק- קטינים שקיבלו איבקרבלחזרה 

  . פלילי

  

יעו שהשפ( נבדוק האם התמונה משתנה כשמכניסים לניתוח גם משתני רקע ועבריינות של הקטין להלן

 מוצגים המשתנים הבלתי תלויים ששימשו לצורך הניתוחים 16בלוח ). על ההחלטה שהתקבלה

  .בנוסף למשתני ההחלטה, השונים
  

  



  27  
  
  
  

  מדדי המשתנים הבלתי תלויים הנוספים: 16לוח 
  משתנה  מדד

  מין  )0(ביחס לבנות ) 1(בנים 

  דת   )*0(ביחס ללא יהודים ) 1(יהודים 

  ילג  12-18טווח , משתנה רציף

  **חומרת עברה  עוון /פשע חמור ביחס לחטא/פשע

למעט עברות רכוש (רכוש , מין ומוסר, סדר ציבורי, טחוןיעברות ב:  משתני דמה11
רכב בימוש ש,  סחר בסמים, שימוש בסמים, תנועה, סיכון חיי אדם בתחבורה, )אלימות

  )ת בסיסיקטגורי(אלימות , אחר, שותרלא ל

  **סוג העברה

  מחוז במשטרה  )ת בסיסיקטגורי(ירושלים , מרכז, י"ש, דרום, ביבאל ת, צפון: ה משתני דמ6
  לקטגוריה אחת" לא ידוע"ו" יהודים"לצורך הניתוח חוברו הקטגוריות   * 

  שני משתנים אלה משמשים לחילופין בשני מודלים שונים  ** 
  

  :ניתן להעלות מספר ממצאים 18,17,15מהתבוננות בלוחות 

 לגבי מאשר , קטינים שנפתח להם תיק פלילילגביה גבוה במקצת יעברה שני לביצועהסיכון  .1

ואינו ,  במודלים השונים1.06-1.13יחס הסיכונים נע בין . תביעה-ם הליך אילגביהקטינים שננקט 

 וכן אינו ; או על חזרה ללא הגבלת זמן,משתנה בהרבה כשמסתכלים על חזרה בטווח של שנתיים

 . קבועיםז מוחזקיםגיל ומחו, דת, מין, משתני חומרת עברהמשתנה באופן משמעותי כש
  

 נתונים בטווח של שנתיים וללא הגבלת זמן לפי( לניבוי סיכון לחזרה  Coxממצאי רגרסיית: 17לוח 
  ומשתנים נוספים) שתי קטגוריות(לפי החלטה בעברה ראשונה , )נתונים

   שנתיים   ללא הגבלת זמן
  משתנים בלתי תלויים  *bמקדם   ניםיחס סיכו  *bמקדם   יחס סיכונים

  תיק פלילי   .10  1.11  .17  1.13
  תביעה-אי  -  -  -  -

  פשע חמור/פשע  .14  1.16  .08  1.10
  עוון/חטא  -  -  -  -

  בנים  .42  1.52  .48  1.64
  בנות  -  -  -  -

  יהודים  .**07  1.07  .**06  1.07
  לא יהודים   -  -  -  -

  מחוז צפון  .29  1.34  .25  1.31
  ביבאל          ת  .22  1.25  .17  1.20
           דרום  .33  1.39  .26  1.32
  י"         ש  .38  1.46  .33  1.39
           מרכז  .24  1.28  .22  1.26

           ירושלים  -  -  -  -

  ***גיל  -.09  .91    
     אלא  אם מצוין אחרת , p<0.01,כל המקדמים מובהקים  *

    p<0.05, הבדל מובהק  ** 
משום שמשך הזמן לגביו קיימים נתונים מושפע מגיל הקטין ,  ללא הגבלת זמן לא נעשה שימוש במשתנה גילבמודל*** 

  בעת ביצוע העברה הראשונה
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 נתונים בטווח של שנתיים וללא הגבלת זמן לפי( לניבוי סיכון לחזרה  Coxממצאי רגרסיית: 18לוח 
  שתנים נוספיםומ) שלוש קטגוריות(לפי החלטה בעברה ראשונה , )נתונים

   שנתיים   ללא הגבלת זמן
  משתנים בלתי תלויים  *bמקדם   יחס סיכונים  *bמקדם   יחס סיכונים

  תיק פלילי   .28  1.33  .39  1.47
  סגירת תיק  )לא מובהק (-.01  .99  )לא מובהק (.04  1.04

  תביעה-אי  -  -  -  -

  פשע חמור/פשע  .13  1.14  .06  1.06
  עוון/חטא  -  -  -  -

  בנים  .41  1.51  .48  1.61
  בנות  -  -  -  -

  יהודים  .09  1.09  .08  1.09
  לא יהודים   -  -  -  -

  מחוז צפון  .33  1.39  .30  1.35
  ביבאל          ת  .26  1.30  .22  1.24
           דרום  .37  1.45  .31  1.37
  י"         ש  .41  1.51  .37  1.45
           מרכז  .28  1.32  .26  1.30

  ושלים         יר  -  -  -  -

  **גיל  -.10  .90    
  אלא  אם מצוין אחרת,  p<0.01,כל המקדמים מובהקים  *

משום שמשך הזמן לגביו קיימים נתונים מושפע מגיל הקטין , במודל ללא הגבלת זמן לא נעשה שימוש במשתנה גיל  ** 
  בעת ביצוע העברה הראשונה

 
 , או, תיק פלילי מול סגירת תיק:יחס סיכונים גבוה יותר קיים כשההפרדה היא לשלוש קטגוריות .2

הסיכון , במקרה זה. ההבדל בולט במיוחד כשבודקים את החזרה ללא הגבלת זמן. תביעה-אי

-יחסית למקרה בו הייתה החלטה על אי, לחזרה במקרה של תיק פלילי גדול  פי אחת וחצי בקרוב

מחזיקים קבוע את אך גם כאן יחס הסיכונים אינו משתנה משמעותית כש. תביעה או סגירת תיק

,  קטינים שמשתני הרקע שלהם זהיםבקרבהסיכון לחזרה לעברה שנייה , כלומר. משתני הרקע

תביעה -אייחסית לקטינים לגביהם ננקט הליך , גבוה יותר כשבעברתם הראשונה נפתח תיק פלילי

קע שמדובר רק במשתני הר,  עם זאת,יש לזכור. או שנפתח תיק פלילי אך לא הוגש כתב אישום

ייתכן שקיימים משתנים נוספים . דת וחומרת עברה, גיל,  מין:העומדים לרשותנו בניתוח זה

 .שלא נכללו בניתוח זה, המבחינים בין הקטינים
, כך. מעבר להחלטה שהתקבלה, יהייש קשר בין משתני הרקע לבין הסיכון לחזרה לעברה שנ .3

רוב לחזור מאשר י בק1.5יכון גדול פי בנים מצויים בס, כשההחלטה היא זהה, לאורך כל הניתוחים

סיכון מעט קטן יותר לחזרה ; יהודים מצויים בסיכון מעט יותר גבוה לחזרה מלא יהודים; בנות

זמן הטווח ש קטינים לגביוזאת ( קטינים שעברתם הראשונה התבצעה בגיל מבוגר יותר בקרבקיים 

הם ילעניתוח המוגבל לקטינים שיש שב,  יש לזכור,עם זאת).  זהה, קיימים נתונים שנתייםעליו

משום שהנתונים לגביהם נפסקים  (16 לא משתתפים הקטינים מעל גיל ,שנתיים לפחות של נתונים

ודרך , כשלעצמם: יש לזכור שמשתנים אלה משפיעים על החזרה בשני אופנים, כן-כמו). 18בגיל 

יש להתייחס לשתי , אלהכדי לעמוד על השפעתם המלאה של משתנים , לכן. השפעתם על ההחלטה

 . השפעות אלה
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 ,מעניין להזכיר. מאשר במחוז ירושלים) 1.3בערך פי (הסיכון לחזרה בכל המחוזות גבוה יותר  .4

 בהסתברות נמוכה להחלטות) לעילשהוצג (שמחוז ירושלים התבלט בניתוח ההחלטות , בהקשר זה

ברות גבוהה להחלטה על במחוז בו הייתה הסת, כלומר. ביחס לשאר המחוזות, תביעה- איעל

  .יש הסתברות נמוכה יותר לעברות חוזרות, תיקים פליליים

, פשע חמור מול חטא או עוון/פשע: חלוקה לשתי קטגוריותלפי עברה החומרת את כשמגדירים  .5

, עם זאת. קטינים שהעברה הראשונה שלהם הייתה חמורה יותרלגבי הסיכון לחזרה גבוה מעט 

הסיכון לחזור גבוה שנמצאו מספר סוגי עברות )  קטגוריות11( עברות בניתוחים שנערכו עם סוגי

, שהיא גם הקטגוריה בעלת מספר המקרים הגדול ביותר, יחסית לקטגוריית הבסיס(במיוחד 

שקטינים , שימוש בסמים ועברות תנועה,  סיכון חיי אדם בתחבורה:קטגוריות אלה הן). אלימות

, רוב לחזרה לעברה שנייהי בק2.5בסיכון גבוה פי ,  שנבדקועל פי המודלים, שביצעו אותן מצויים

במודל הבוחן חזרה ). כששאר המשתנים מוחזקים קבועים(יחסית לקטינים שביצעו עברת אלימות 

יחסי (ההבדלים היו גדולים אף יותר , תוך שנתיים מהעברה הראשונה עם שלוש קטגוריות החלטה

טחון ועברות שימוש ירות בעב, ריות מובהקות נוספותונמצאו אף שתי קטגו) 3-3.80סיכונים של 

שאר הממצאים במודל ( לעומת עברות אלימות 3-מעם יחס סיכונים של למעלה , ברכב ללא רשות

 ).זה דומים לממצאים מהמודלים האחרים
    

   קטינים שנפתח להם תיק פלילי- ניתוח על פי משתני רקע נוספים 3.3.3
על הבדל בסיכוי לחזרה לעברה נוספת בין קטגוריות שונות של הממצאים שהוצגו לעיל מראים 

לעומת קטינים שלא נפתח להם תיק , קטינים שנפתח להם תיק פלילי והוגש נגדם כתב אישום: קטינים

  .אך הוא נסגר ללא הגשת כתב אישום, או קטינים שנפתח להם תיק פלילי) תביעה-אי(פלילי 
  

בין אם הוגש לבסוף כתב אישום ,  קטינים שנפתח להם תיק פליליעל, בקובץ קיימים נתוני רקע נוספים

ייתכן שההבדל בין הקטינים השונים במשתני הרקע שלהם . ועל משפחותיהם, ובין אם התיק נסגר

נערך ניתוח , משום כך. וגם לסיכוי לחזור לעברה נוספת, קשור להבדל בהחלטות המתקבלות לגביהם

והאם שילוב משתנים אלה בניתוח , משתנים אלה בסיכוי לחזרהבמטרה לבחון את משקלם של , נוסף

על חזרת הקטין , משנה את המסקנות לגבי השפעת ההחלטות על הגשת כתב אישום או סגירת תיק

הניתוח מאפשר לבחון את השפעת ההחלטה על סגירת תיק לאותם קטינים שכבר , כן-כמו. לעברות

  . הגיעו לשלב פתיחת תיק פלילי
  

  : נוספים שנעשה בהם שימוש הםהמשתנים ה

להלן (מול עובד באופן בלתי סדיר או בטל , לומד במסגרת כלשהי או לומד ועובד: עיסוק הקטין 

  ).'מנותק'

אחד , מול משפחה בה ההורים גרושים, משפחה בה שני ההורים חיים וגרים יחד: מצב המשפחה 

 ).'משפחה לא שלמה'להלן (ההורים או שניהם נפטרו 
קורא וכותב ברמה טובה מול מתקשה או לא יודע קרוא וכתוב : יאה וכתיבה של הקטיןיכולת קר 

 ).'מתקשה בקריאה וכתיבה'להלן (
 .אין עבריינות במשפחה מול עבריינות בקרב ההורים או האחים: עבריינות במשפחה 

יות לעומת עד שתי בע; אין בעיה/יש בעיה; )רציף, 0-4(מספר בעיות : נבנו גם שלושה משתנים מסכמים

  .  בעיות3-4
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נערכו הניתוחים לגבי אותם קטינים , מכיוון שהמידע על משתנים אלה לא היה קיים לגבי כל הקטינים

 קטינים שנחשדו 10,504הכל נערך הניתוח לגבי -בסך. שהיה עליהם מידע על כל ארבעת המשתנים

 14,797מתוך (ם תיק פלילי ושבגין עברה זו נפתח לה, 1991-1996בביצוע עברה ראשונה בין השנים 

       4,707התיק הפלילי של ; הוגש כתב אישום) 55%( מהם 5,797נגד ). קטינים העונים על תנאים אלה

  . מציג את התפלגות משתני הרקע הנוספים בשתי הקבוצות19לוח . נסגר) 45%(

  

עייתיות גדולה ניתן לראות שברוב המדדים מצבם של הקטינים נגדם הוגש כתב אישום מצביע על ב

, כן-וכמו, ההבדלים אינם גדולים, עם זאת. יותר מאשר מצבם של הקטינים שהתיק שנפתח להם נסגר

  .לרוב הקטינים בשתי הקבוצות אין אף בעיה מהבעיות הנזכרות ברשימה

   

  )באחוזים(התפלגות משתני רקע נוספים לגבי קטינים בעלי תיק פלילי : 19לוח 
   וםהוגש כתב איש  התיק נסגר

  מספר   5,797  4,707
  *מנותקים  10  6

  **משפחה לא שלמה  15  14
  מתקשים בקריאה וכתיבה  6  6.5

  *עבריינות במשפחה  9  7
  יש בעיה אחת לפחות  31  27

       P<0.01, הבדל מובהק* 
   P<0.05, הבדל מובהק** 
  

ל מנת לבחון האם וע, על מנת לבחון את השפעת המשתנים הנוספים על הסיכון לחזרה לעברה נוספת

הניתוחים . Coxנערכו מספר ניתוחי רגרסיית , הוספת משתנים אלה מקזזת את השפעת ההחלטה

  .כשבכל פעם מוכנסים משתנה או קבוצת משתנים נוספים, מוצגים בשלבים

   

לפי החלטה בעברה , )בלת זמן נתוניםללא הג( לניבוי סיכון לחזרה  Coxממצאי רגרסיית: 20 לוח
   רקעומשתני) ק פלילי עם כתב אישום וסגירת תיקתי(ראשונה 

   1מודל    2מודל 
  משתנים בלתי תלויים *bמקדם   יחס סיכונים  *bמקדם   יחס סיכונים

  החלטה בלבד        
  כתב אישום  .18  1.20    
  סגירת תיק  -  -    
  החלטה ומשתני רקע        

  כתב אישום       .21  1.23
  סגירת תיק       -  -

  ∆שע חמור פ/פשע      .04  1.04
  עוון/חטא      -  -

  יהודים      .27  1.31
  לא יהודים      -  -

  בנות      .- 53  .58
  בנים  -    -  -

   אלא  אם מצוין אחרת,  p<0.01,כל המקדמים מובהקים *
    לא מובהק  ∆
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לפי החלטה בעברה , )בלת זמן נתוניםללא הג(לניבוי סיכון לחזרה  Cox תוממצאי רגרסי  : 21לוח 
  משתני רקע ובעיות נוספות, )פלילי עם כתב אישום וסגירת תיקתיק (ראשונה 

   1מודל   2מודל   3מודל   4מודל 
יחס 

  סיכונים
מקדם 

b  
יחס 

  סיכונים
מקדם 

b 
יחס 

  סיכונים
מקדם 

b 
יחס 

  סיכונים
מקדם 

b 
  

  משתנים בלתי תלויים
  סגירת תיק/כתב אישום .17 1.19 .20 1.23 .19 1.20  .17  1.18

  חטא עוון/פשע חמור-פשע 0.1 1.0 .03 1.04 .02 1.02  .02  1.02

  לא יהודים/יהודים .32 1.38 .29 1.33 .30 1.35  .32  1.37

  בנים/בנות -.63 .53 -.57 .56 -.60 .55  -.65  .52

  )רציף(מספר בעיות  .41 1.51      

   בעיות0-2/ בעיות3-4   1.18 3.27    

  אין בעיות/יש בעיות     .52 1.68    

  מסגרת מסודרת/ניתוק          .68  1.97

הורים / משפחה לא שלמה          .27  1.32
  חיים יחד

אין / עבריינות במשפחה          .56  1.75
  עבריינות

אין /קושי בקריאה וכתיבה          .18  1.20
  קושי

  .למעט משתנה חומרת עברה שאינו מובהק, p<0.01, בכל המודלים בכל המשתנים הבדלים מובהקים

  

ככל . לראות שלמשתנים המגדירים בעיות שונות של קטינים יש קשר לסיכון לחזרה לעברה שנייהניתן 

ניתוק ממסגרת מסודרת ועבריינות . הסיכון לחזור לעברה שנייה גדל, שמספר הבעיות גדול יותר

בכל צורה בה הם מוכנסים , משתני הבעיות, עם זאת. במשפחה מגדילים במיוחד את יחס הסיכונים

יחס הסיכונים לחזרה לעברה , בכל המודלים שנבדקו. אינם מקטינים את משקל ההחלטה, למודל

  . 1.20-כ, שנייה בין קטין שהוגש נגדו כתב אישום לבין קטין שהתיק הפלילי שלו נסגר הוא  דומה
   

  ממצאים סיכום 3.4
יצוע עברה  זה נועדו לבחון האם להחלטה המתקבלת לגבי קטין החשוד בבחלקהניתוחים שנערכו ב

ההנחה שעמדה בבסיס דרך הפעולה המשטרתית . היראשונה יש השפעה על חזרה לביצוע עברה שני

בתחום זה בשנים האחרונות הייתה שפתיחת תיק פלילי מתייגת את הקטין וגורמת לקטינים שאינם 

ם בעיקר קטינים בעברת(קטינים שאינם עבריינים לגבי , לכן. עבריינים להיכנס אל עולם הפשע

  .תביעה-נקיטה בהליך אי, כלומר ,עדיף לנקוט בפעולה שאינה מתייגת) הראשונה

  

שנבחנה שאלה (נטיים ווהאם ההחלטות מתקבלות על בסיס אחיד ועל סמך שיקולים רל, מעבר לשאלה

 ,תביעה אכן משיגה את יעדיה- אי שלמדיניותההאם , עלתה בשנים האחרונות במשטרה שאלה) לעיל

) 1997, מור( קודמים ניתוחים. ה לפשיעה בקרב קטינים לאחר העברה הראשונהצמצום החזרכגון 

תביעה -העלו שאין הבדל משמעותי באחוז החזרה לעברה שנייה בין קטינים שלגביהם ננקט הליך אי

מכאן הוסק שעדיף לנקוט במדיניות אחידה לגבי . בעברה ראשונה לבין קטינים שנפתח להם תיק פלילי

  . למעט נסיבות מיוחדות, תם הראשונהכל הקטינים בעבר
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תוך , סיכון לחזרה לעברה שנייהשל הנערך ניתוח : במחקר הנוכחי נערכו ניתוחים נרחבים יותר

הלוקח בחשבון , משתני-נערך ניתוח רב; התייחסות לזמן החזרה וגם למקרים בהם לא הייתה חזרה

ונערך ניתוח המפריד בין שני ; להרים להחלטה שהתקבוהקש, גם את המאפיינים של הקטין והעברה

  :נמצאבניתוחים אלה . הגשת כתב אישום וסגירת התיק: מצבים בהם נפתח תיק פלילי

: בשיטת הניתוח שנערכה במחקר זה מתגלים הבדלים בסיכון לחזרה על פי ההחלטות השונות .1

)  שנבדקו במודלים השונים1.10-1.20פי ( קטין עם תיק פלילי גדול במעט לגביהסיכון לחזרה 

: גם כשמחזיקים קבועים מספר משתני רקע, זאת. תביעה- קטין עם אילגבימהסיכון לחזרה 

  . והמחוז בו נחקרה העברה, גיל ודת הקטין, מין, חומרת העברה או סוג העברה

הבדלים גדולים יותר מתגלים כשמחלקים את ההחלטות לשלוש ש, הממצא המרכזי הוא .2

אז . ותיקים פליליים שנסגרו, תביעה-אי, הם הוגש כתב אישום לגביתיקים פליליים: קטגוריות

וזאת גם ,  קטינים בעלי תיק פלילילגבירוב י בק1.5מתגלה כי הסיכון לחזרה לעברה גדול יותר פי 

הסיכון לחזרה , כלומר. תביעה וגם ביחס לקטינים שהתיק שלהם נסגר-ביחס לקטינים עם אי

ניתן  .אך לא הוגש כתב אישום, ים שנפתח להם תיק פליליתביעה וקטינ- קטינים עם אילגבידומה 

מעבר למשתני , וזאת, חזרה לעברה שנייהלבין הסיכון להמתקבלת יש קשר בין ההחלטה ש, לומר

, זהים) שנבדקו במחקר זה(אם בודקים קטינים שמאפייניהם , כלומר. הקטין שנבדקו במחקר זה

קטין שנפתח לו תיק פלילי והוגש נגדו כתב הסיכוי של , אך ההחלטה שהתקבלה לגביהם שונה

אישום לבצע עברה שנייה גבוה יותר מהסיכוי של קטין שהתיק הפלילי שלו נסגר ומהסיכוי של 

) לעומת סגירת התיק(שההחלטה על הגשת כתב אישום , מכאן. תביעה-קטין שלגביו ננקט הליך אי

- לעומת נקיטה בהליך אי(לי קשורה יותר לחזרה לעברות מאשר ההחלטה על פתיחת תיק פלי

 ). תביעה
בין אם לבסוף הוגש נגדם כתב , ניתוח נוסף נערך רק לגבי אותם קטינים שלהם נפתח תיק פלילי .3

) תביעה-בניגוד לקבוצת הקטינים בעלי אי(מכיוון שלגבי קבוצה זו . אישום ובין אם התיק נסגר

מצב , יתוק ממסגרת מסודרתנ(נערך ניתוח המשלב משתנים אלה , מתועדים משתנים נוספים

הניתוח העלה שהוספת המשתנים ) עבריינות במשפחה וידיעת קרוא וכתוב של הקטין, המשפחה

גם כשמחזיקים משתנים אלה , כלומר. הללו לא הורידה את משקל ההחלטה בסיכון לחזרה

ק הפלילי לעומת קטין שהתי, הסיכוי לחזרה גבוה יותר לגבי קטין שהוגש נגדו כתב אישום, קבועים

  .שלו נסגר
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