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  עיקרי הממצאים
  

  מבוא. 1
הן , שנתי שעסק בטיפול המשטרתי בקטינים ובבני נוער-בדוח זה מובא סיכום של ממצאים ממחקר רב

  . 1996-1999המחקר נערך בין השנים . בנותכעוברי חוק והן כקר

  

גורמי המשטרה העוסקים בקטינים ובני נוער מושפעים בשנים האחרונות ממספר מגמות ותהליכי 

שינויים , הללו כוללים את השפעתן של גישות עכשוויות לגבי תפקידי המשטרה בחברה. שינוי

, ושא ועל ציפיותיו מתפקוד המשטרהחברתיים המתרחשים בארץ ומשפיעים גם על מודעות הציבור לנ

  .ושינויים ארגוניים במשטרה עצמה

  

  :בין הגישות העכשוויות לגבי תפקיד המשטרה בחברה  ניתן למנות

  ; מגוף החוקר פשעים לגוף שתפקידו גם למנוע פשעים-הרחבת תפיסת התפקיד של המשטרה  

טרה כחלק מהמערך  תפיסת המש-שינוי בתפיסת תפקיד המשטרה במערך שירותי הקהילה  

ולקחת חלק במתן מענים , הקהילתי וציפייה ממנה לקיים קשרים עם שירותים ועם אזרחים

  ;לבעיות חברתיות רחבות

נושא . דרישה להקפדה על זכויות החשודים בהליכים הפליליים ועל רגישות כלפי קרבנות לעברות 

 האמנה הבינלאומית זה זוכה בארץ להתייחסות מוגברת בשנים האחרונות בעקבות אשרור

המכוונת להבטיח את זכויותיהם של ילדים המעורבים , והחקיקה שבאה בעקבותיה, לזכויות הילד

  .כחשודים או כקרבנות, בהליכים פליליים

  

חלו בארץ בשנים האחרונות מספר שינויים חברתיים , עולמיות-בנוסף למגמות אלה שהן כלל

  :ן שינויים אלה ניתן למנותבי. המשפיעים אף הם על עבודתה של המשטרה

 בעיקר בתחומי האלימות והסמים, עלייה בדאגה הציבורית מחומרת עבריינות הנוער 

חלק מעלייה זו נובע מנכונות (בפרט , ובסוגים מסוימים של עברות, בכלל, עלייה בכמות העברות 

 )לחשוף עברות של בני נוער, למשל מוסדות חינוך, מוגברת של הציבור

שהובילו לכניסת קבוצות חדשות של בני נוער , המועצות לשעבר ומאתיופיה-מבריתגלי העלייה  

  למעגל העבריינות

ועקב כך עלייה במספר המקרים המופנים , עלייה במודעות הציבורית לעברות שקרבנותיהן קטינים 

  . לטיפול המשטרה

  

מספר , אחרונותבשנים ה, חלו במשטרה, בנוסף להשפעת הגישות החדשניות והשינויים החברתיים

העיקריים שבהם הם . אך משפיעים עליו, שאינם קשורים ישירות לתחום הנוער, תהליכי שינוי

  .התפתחות השיטור הקהילתי והכנסת שיטת היעדים והמדדים כאמצעי לתכנון ומדידת תפוקות

    

 אך ההצטברות של כל. היה מצריך שינוי בהיערכות המשטרה, כל אחד מתהליכים אלה כשלעצמו

המשטרה . המעמיד בפני המשטרה אתגרים לא פשוטים, התהליכים הללו מתגבשת לכלל שינוי מהפכני



  ii

בצד חיזוק יעילותה , נדרשת לשנות תפיסות ולאמץ מרכיבי תפקיד שלא היו חלק מתפקידה המסורתי

תהליכים אלה מצריכים שינויים בהיבטים רבים בעבודת , מטבע הדברים. בתפקידיה המסורתיים

גיבוש מודלים , שינוי נהלים, הדרכה ופיתוח תורות בנושאים חדשים, כגון הגדרות תפקידים, ההמשטר

  . חדשים והפצתם

  

המחקר שממצאיו מסוכמים . מנסה המשטרה להיערך ולשנות את דרכי פעולתה, למול אתגרים אלה

בשיפור והוא אחד האמצעים שנועדו לסייע למשטרה , ניזום בתגובה לאתגרים החדשים, בדוח זה

במסגרת המחקר הייתה התייחסות למגוון סוגיות הנוגעות לטיפול המשטרתי בקטינים . היערכותה

, זכויות הקטינים, התמודדות עם עבריינות של בני נוער עולים חדשים, מניעת עבריינות נוער: ובני נוער

שת כתבי והחלטות המשטרה לגבי פתיחת תיקים והג, התמודדות עם עברות שקרבנותיהן קטינים

בהתייחס , בכל הנושאים זוהו כיווני פעולה שיש לתת עליהם את הדעת בעתיד. אישום והשלכותיהן

איסוף מידע ופיתוח קשרים בין גורמים שונים , עיצוב נהלים, כגון כוח אדם והכשרתו, לתחומים

ה בחלק מהנושאים מדובר בצורך בתוספת של הכשר. במשטרה ובינם לבין גורמים מחוץ למשטרה

ויש צורך , ההיערכות היא רק בתחילתה, כגון פשיעת בני נוער עולים, בתחומים אחרים; ונהלים

  .בלמידה ובגיבוש מדיניות כוללת, בהתנסות

    

תחום . חלו תהליכי שינוי משמעותיים במערך המשטרתי העוסק בתחום, כבר במהלך תקופת המחקר

,  מספר הגורמים המשטרתיים העוסקים בתחוםובמקביל גדל, הנוער זכה לתגבור משמעותי של תקנים

בכל . והשיטור הקהילתי נעשה מעורב יותר בפעילויות הקשורות לבני נוער, נוספו יחידות  נוער חשיפה

, חלק מניסיונות אלה הם בהיקף מצומצם. נמצאו דוגמאות לניסיונות חדשניים, התחומים שנבדקו

בחלק מהתחומים . ליכים התואמים גישות עכשוויותואינם מלווים בתה, ופועלים עם תיעוד מינימלי

הפצה נרחבת של מודלים : ובהם, השינויים באו לידי ביטוי נרחב יותר לאחר תום תקופת המחקר

, מניעה, פקחנות(פיתוח תפקידים ייחודיים לעובדי הנוער בתחומים השונים ; למניעת אלימות

יוזמות לעבודה משותפת עם היחידות ; יםגיבוש יוזמות לשיפור הטיפול בקרבנות קטינ; )הסברה

, עם זאת. הפצת הנחיות חדשות בנושא מדיניות פתיחת תיקים; לקידום נוער לגבי בני נוער עולים

נעשים , במקביל להפעלת תכניות ניסיוניות. ניסיונות אלה מצביעים על דינמיות ועל פתיחות לשינויים

ראוי . ניות אחידה ומתוכננת בתחומים שוניםפיתוח והפצה של תכניות והפעלת מדימאמצים לשם 

והשפעותיהם על השגת היעדים שהמשטרה נדרשת , הטמעתם, להמשיך ולעקוב אחר תהליכים אלו

  . לעמוד בהם

  

 כיווני פעולה ואתגרים לעתיד . 2
  .הנובעים מהם, והאתגרים לעתיד, להלן יפורטו הכיוונים המרכזיים שזוהו

  

, הצורך בהגדרה מחודשת של תפקידי המשטרה: ל עבודת הנוערהתמקצעות בתפקידים השונים ש

דורש מגורמי המשטרה הפועלים בתחום בני הנוער והקטינים , ובהרחבת הפעילות לתחומים נוספים

בילוש , חקירה: להתמקצע ולפתח מדיניות מגובשת ותורת עבודה ייחודית בכל אחד מהתחומים

הייתה הפרדה בין התפקידים , תקופת ביצוע המחקרב. טיפול בקרבנות, מניעה והסברה, ופקחנות

קיימת מגמה של התמקצעות , לקראת סיום התקופה. השונים של עובדי הנוער רק בתחנות מעטות
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ומפותחות תכניות , ובעקבות כך מוקצים בעלי תפקידים נפרדים לכל תחום, בתפקידים השונים

מגמה זו ולבחון איך ניתן לשמור על תיאום ראוי לעקוב אחר . וכן נהלים מיוחדים לכל תחום, הכשרה

על מנת לא לאבד את , זאת. למרות ההפרדה בין התפקידים השונים, ועל ראייה כללית של תחום הנוער

הכורכת את חקירת העברות עם המאמצים , התפיסה הייחודית של העבודה המשטרתית בתחום הנוער

  . למניעתן ולשיקום הקטינים

  

  :בכל התחומים עלה צורך בתוספת הכשרה והדרכה :צורכי הכשרה והדרכה

בתחום הטיפול בקרבנות יש צורך בהכשרה נוספת בתשאול ובדיבוב ילדים אך גם בתמיכה  

  .בהתמודדות עם הקשיים הרגשיים הכרוכים בנושא ובקשר עם הקרבנות והוריהם

שום מול הגשת כתב אי; תביעה-פתיחת תיק מול אי(בתחום ההחלטה על ההליך בו יש לנקוט  

  ).בצד חידוד הנהלים(יש צורך בהכשרה בקבלת החלטות ) סגירת התיק

  .תרבותית-בעבודה מול בני נוער עולים עלה הצורך בהכשרה בנושא עבודה רב 

  .בתחום המניעה יש צורך במתן כישורי הסברה לשוטרים העוסקים בכך 

ני נוער באופן שלא בתחום הסיור והפקחנות נראה שיש צורך בהכשרת השוטרים במגעים עם ב 

  . יובילו להסלמה

  
בתהליכים של הטמעת גישות , בצד ההכשרה, בתחומים אחרים יש צורך: הטמעת גישות חדשות

קשר , בנושאים הקשורים לזכויות הקטינים ותפיסת תפקיד המשטרה כלפיהם, זאת. ותפיסות חדשות

  .עם הורים ויצירת קשרים ושיתוף פעולה עם גורמי קהילה

   

השאלה מהם האמצעים היעילים ביותר למנוע : תביעה וסגירת תיקים-מדיניות אי, חלטותקבלת ה

היא סוגיה שכוחות משטרה ואנשי מחקר ותיאוריות חברתיות , חזרתם של קטינים לבצע עברות

מדיניות המשטרה כיום בנושא זה מושפעת מתיאוריית . במשך שנים רבות, עוסקים בה בעולם כולו

 הכנסת קטינים למערכת הפלילית מתייגת אותם ומגבירה את סיכוייהם לחזור הגורסת כי, התיוג

בשלבים השונים , השפעת תיאוריה זו מתבטאת בכך שלמשטרה ולגורמים נוספים ניתן. ולבצע עברות

דעת לגבי השאלה האם להמשיך בהכנסת הקטין למערכת -שיקול, של הטיפול בקטין החשוד בעברות

ולאחר , תביעה-דעת האם לפתוח לקטין תיק פלילי או לנקוט בהליך אי-שיקוליש , כך. הפלילית או לא

ואת , המחקר בדק את החלטות המשטרה בנושא זה. האם להגיש כתב אישום או לסגור את התיק, מכן

מן הממצאים עולה שיש צורך בהבהרת הקריטריונים . הקשר שלהן לחזרת קטינים לביצוע עברות

בשיפור אמצעי התיעוד באופן שיאפשר לעקוב אחר קבלת ההחלטות ו, המשמשים לקבלת ההחלטות

  .ולשפר את מידת העקביות והאחידות בתהליך, לאורך זמן

   

עד כמה ההליכים הננקטים משפיעים על , שאלה נוספת היא: מדיניות השיקום של בני נוער עוברי חוק

החזרה של הקטינים שהתיק כי סיכויי , ממצא מרכזי של המחקר הוא. חזרת הקטינים לבצע עברות

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

ממצאים אלה מדגישים את הצורך לא להסתפק בהבחנה בין פתיחת תיק . שהוגש נגדם כתב אישום

 סגירתו או הגשת –יק אלא להתייחס גם לתהליכים שקורים לאחר פתיחת הת, תביעה-פלילי לבין אי



  iv

יש לחזק את אלמנט , תיוג-הממצאים מצביעים על האפשרות שבצד המדיניות של אי. כתב אישום

שילוב כזה עשוי להיות יעיל יותר במניעת . תביעה-גם ביחס לקטינים שננקט לגביהם הליך אי, השיקום

תביעה -ט לגביהם הליך אילפיה קטינים שננק, מהמדיניות הנוכחית, חזרתם של קטינים לביצוע עברות

גם אם לא , בעוד קטינים שנפתח להם תיק פלילי; אינם מחויבים להגיע לאבחון בשירות טיפולי כלשהו

מכיוון שסמוך לתום תקופת המחקר חל שינוי במדיניות . כן מחויבים להגיע, הוגש נגדם כתב אישום

וב להמשיך ולעקוב אחר השלכות חש, )תביעה-בכיוון של צמצום השימוש בהליכי אי(פתיחת התיקים 

  .מדיניות זו לגבי אופן קבלת ההחלטות ולגבי חזרתם של קטינים לבצע עברות

  

בתחום הטיפול בקרבנות יש צורך בהמשך פיתוח דרכי העבודה מול השירותים : קשר עם גורמי טיפול

ית עם עקרונות בצד הרחבת ההיכרות ההדד, בעיקר פקידי סעד לחוק נוער וחוקרי ילדים, הטיפוליים

על מנת לצמצם ככל האפשר את החיכוכים , זאת. העבודה והאילוצים במסגרתם עובד כל איש מקצוע

המשך עבודה על פיתוח נוהלי עבודה נדרש גם . הנובעים מהתפיסות השונות ומדרכי העבודה השונות

השירותים לנוער כגון , )מעבר לשירות המבחן לנוער(עם השירותים המטפלים בבני נוער עוברי חוק 

  .והשירות לטיפול בנערות במצוקה במשרד הרווחה, במצוקה במשרדי החינוך והרווחה

  

בכל התחומים שנבדקו ישנה מגמה להרחיב את שיתוף הפעולה עם : קשר עם שירותים בקהילה

ישנם ניסיונות לשיתוף פעולה בעיצוב , מעבר לשיתוף הפעולה ברמה הפרטנית. גורמים מחוץ למשטרה

בעיקר עם גורמי , זאת; ניות משותפות להתמודדות עם עבריינות וקרבנות של קטינים ובני נוערתכ

כגון בוועדת , אנשי מדור הנוער במשטרה שותפים גם לעיצוב מדיניות ברמה הלאומית. חינוך ורווחה

ות לפי בכל רש, והיו שותפים להובלת המהלך שהביא לתיקון פקודת העיריות, השרים למניעת אלימות

המתייחסים ליעדי , ראוי להמשיך ולגבש עקרונות פעולה. מקומית תופעל ועדה לקידום מעמד הילד

- כמו). הספר-במיוחד בתחום העבודה עם בתי(לדרכי הפעולה ולציפיות ההדדיות , העבודה המשותפים

העבודה המשותפת עם גורמי הקהילה דורשת שינוי תפיסות והטמעת דרכי עבודה שהן שונות , כן

  .מדרכי העבודה המסורתיות של המשטרה

  

אחד העקרונות החשובים בגישות המדגישות שיתוף עם : )בני נוער ומבוגרים(קשר עם אזרחים 

ויצירת אווירה המעודדת אמון , מניעתי רחב-הקהילה הוא הצבת המשטרה כחלק ממערך תמיכתי

לפעילויות משותפות עם הן במטרה לגייס אזרחים , זאת. ושיתוף פעולה בין האזרחים למשטרה

והן במטרה לעודדם לשתף את המשטרה בתופעות בלתי רצויות ועברות שיש נטייה להסתיר , המשטרה

ניתן להצביע על עדויות לכך שעבודה משותפת עם . ספר-כגון עברות מין או שימוש בסמים בבתי, אותן

כגון , נמצאים בני נוערגורמי קהילה ונוכחות גלויה של שוטרים בנסיבות שונות במערכות בהן 

עשויה להגביר את אמון הציבור כלפי המשטרה ולעודדו לשתף , ספר-בבתי" חלון למשטרה"בפרויקט 

הדבר דורש רגישות מצד המשטרה ופעולה באופן . את המשטרה בשלב בו ניתן למנוע הידרדרות המצב

הקשר עם הציבור חשוב . שלא יפגע בזכויות הקטינים ובסדר החיים התקין במערכות בהן הם נמצאים

החרדים , כגון העולים, במיוחד לגבי קבוצות אוכלוסייה שהאמון שלהן במשטרה מועט במיוחד

ללא יצירת , יש צורך ברגישות למאפיינים תרבותיים ובפיתוח אמצעים ליצירת קשר, גם כאן. והערבים

  .  יתר בקרב אוכלוסיות אלה-מצב של שיטור
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ראוי להמשיך , ך וללמוד על דרכי העבודה המשטרתיות ותוצאותיהן על מנת להמשי:איסוף מידע

הן אחר השפעות פעילות המשטרה על המשך המעורבות , ולפתח דרכי תיעוד שיאפשרו מעקב

יש צורך לשפר את , לשם כך. והן אחר פעילויות ותכניות בהן מעורבת המשטרה, בעבריינות של קטינים

  :תן להצביע על מספר בעיות במידע הנאסףני. בסיסי המידע בהם נאספים נתונים

תביעה -נתונים על אי: תביעה-היעדר נתונים במשטרה על קטינים שננקט לגביהם הליך אי 

ובסיסי המידע שלו אינם , האוסף נתונים לצרכיו הוא, מתועדים רק בשירות המבחן לנוער

  .מתואמים עם בסיסי המידע של המשטרה

לאחר שסיימו את המגע עם ,  בקטינים שנחשדו בעברותאין מעקב מסודר אחר המשך הטיפול 

  . המשטרה

הם , הן של המשטרה והן של שירות המבחן, הנתונים הקיימים בקבצים: בעיות באיכות המידע 

. הקטגוריות לפיהן נאסף מידע אינן מאפשרות לענות על שאלות המעניינות את הציבור; מעטים

דבר שאינו מאפשר ללמוד באופן מדויק על דפוסי , אין הגדרה מפורטת של ארץ לידה, למשל, כך

ולכן קשה לעקוב אחר , רישום סוגי העברות אינו אחיד תמיד; העבריינות של בני נוער עולים

ויש שיעור גבוה של נתונים חסרים  לגבי משתנים ; שיעורי העבריינות בסוגים מסוימים של עברות

  . כגון דת, שונים

מכיוון שבטופס תלונה לא נרשמים פרטי הקרבן : לוקה בחסרהתיעוד לגבי קטינים קרבנות  

אין אפשרות לקבל תמונה מדויקת לגבי , )שבמקרים רבים הוא מבוגר(אלא פרטי המתלונן , הקטין

 .היקף וסוג העברות שנחקרו
ראוי לחשוב ). כחשודים או כקרבנות(יש קושי לראיין קטינים שהיו במגע עם המשטרה בגין עברות  

מבלי לחשוף , שיאפשרו למידה על נקודת המבט של קטינים לגבי מגעיהם עם המשטרהעל דרכים 

  .אותם לפגיעה בפרטיותם

  

בעיקר לגבי , ראוי  לבצע תיעוד והערכה לגבי פעילויות ספציפיות של המשטרה: תיעוד והפצה, הערכה

, תכניות ויעדיהןהדבר כרוך בהגדרה מדויקת של מרכיבי ה. מודלים שיש כוונה להפיצם בצורה נרחבת

,  ובהפעלת התכניות באופן מתוכנן, בהקצאת משאבים לתיעוד הפעילויות, באופן הניתן למדידה

  :ובהם, יש מקום להמשך מחקר בתחומים שונים, בנוסף. שיאפשר בניית מערכי מחקר יעילים

 .היקף ודפוסי העבריינות והקרבנות של קטינים 
 .בי מגעיהם עם המשטרהלג) עוברי חוק וקרבנות(עמדות הקטינים  
 .הטמעת הגישות המדגישות את זכויות הקטינים בקרב השוטרים 
  .השלכותיו לגבי אופן קבלת ההחלטות וחזרת קטינים לעברות: תביעה-שינוי בהנחיות לגבי אי 
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  מבוא. 1
  

. עבודה במחקר הערכה בנושא הטיפול המשטרתי בקטינים ובני נוערמספר שנים של דוח זה מסכם 

 הן כחשודים בעברות והן כקרבנות , הטיפול בקטינים ובני נוער המעורבים במערכת הפליליתתחום

, תוך התייחסות להיבטים הטיפוליים, זוכה בשנים האחרונות לתשומת לב ציבורית רבה, עברה

 הדאגה מההשפעות :ההתעניינות נובעת משני מוקדים עיקריים. הפליליים והחברתיים של התופעות

והדאגה לשלום הקטינים ולזכויותיהם במסגרת , ל התופעות והרצון לצמצם אותןהחברתיות ש

  . ההליכים הפליליים

  

 מתמודדת המשטרה עם משימות שונות מאשר ,בני נוערלבטיפולה באירועים הקשורים לקטינים ו

משטרתיים וחשופה לביקורת ציבורית - היא מחויבת בקשרים עם מגוון גורמים חוץ.בשאר תפקידיה

קיימת תחושה כי בתחום זה שיטות ההתמודדות , כן-כמו. ה יותר בקשר לדרכי פעולתהרב

נערך המחקר , על רקע זה. ויש לבחון גישות ושיטות חדשות, המשטרתיות המסורתיות אינן מספיקות

שכוון להקיף מגוון נושאים הנוגעים להתמודדות המשטרה עם משימות הקשורות בקטינים , הנוכחי

השלב הראשון נועד לזהות את הסוגיות המרכזיות עמן . מחקר נערך בשני שלביםה. ובני נוער

.  כבסיס לביצוע סדרת מחקרים בסוגיות ספציפיות1997ונערך בשנת , מתמודדת המשטרה בתחום זה

  . 1998-1999מחקרים אלה נערכו בשנים 

  

מיפוי פעולות : ערהטיפול המשטרתי בקטינים ובני נו) 1: (הופקו חמישה דוחות, במסגרת המחקר

היערכות המשטרה בתחום ) 2(; )ה2001, ב1998, חביב ואחרים(המשטרה וקשריה עם גורמים חיצוניים 

היערכות המשטרה בתחום הפשיעה בקרב ) 3(; )א2001, חביב ואחרים(מניעת הפשיעה בקרב בני  נוער 

חביב (נותיהן קטינים סוגיות בחקירת עברות שקרב) 4(; )ב2001, חביב ואחרים(בני נוער עולים 

אופן קבלת ההחלטות והקשר בין ההחלטות לחזרה של : תביעה-מדיניות אי) 5(; )ג2001, ואחרים

 ).ד2001, חביב ואחרים(קטינים לביצוע עברה נוספת לאחר עברה ראשונה 

  

ולהצביע , שמטרתו להציג את הממצאים העיקריים מכל הדוחות, הדוח הנוכחי הוא דוח אינטגרטיבי

ולגבי אתגרים , סוגיות משותפות העולות מהם לגבי עבודת המשטרה בקשר לקטינים ובני נוערעל 

  .לעתיד בתחום זה

  

הצגת סוגיות מרכזיות מהספרות המחקרית העולמית הנוגעות ) 1: (הדוח כולל את החלקים הבאים

ושיטות איסוף הצגת מטרות המחקר לגבי הסוגיות השונות ) 2(; לטיפול המשטרתי בקטינים ובני נוער

בקשר לבני נוער עוברי חוק וקרבנות , ומחוץ לה, תיאור של הגורמים הפועלים במשטרה) 3(; הנתונים

סיכום אינטגרטיבי של הנושאים ) 5(; סיכום של הממצאים העיקריים מכל אחד מהדוחות) 4(; לעברות

  .והאתגרים לעתיד העולים מהמחקר לגבי כל הסוגיות
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  ושיטות איסוף הנתונים, י המחקרשלב, המחקרמטרות . 2
  

   מטרות המחקר2.1
, מטרת המחקר הייתה להעריך את פעילות המשטרה ביחס לקטינים ובני נוער בתחומים שונים

. ולהצביע על כיווני פעולה וצעדים שעל המשטרה לנקוט על מנת לשפר את היערכותה בתחומים אלה

והמחייבים את הכוחות העוסקים , שטרה עצמהעל רקע השינויים החלים בחברה הישראלית ובמ, זאת

  . בפעילות ביחס לקטינים ולבני נוער להתאים את דרכי עבודתם לשינויים

  

  :עסק המחקר בנושאים הבאים, באופן מפורט יותר

 ).הן עוברי חוק והן קרבנות(פעילויות המשטרה ביחס לקטינים ובני נוער  

בעבודה ביחס לקטינים ובני , ץ למשטרההממשקים הקיימים בתוך המשטרה ועם גורמים מחו 

 .נוער

 .הסוגיות המרכזיות עמן מתמודדת המשטרה בתחום זה 

המידה בה היערכות המשטרה בתחומים אלה עונה על הצרכים הקיימים ותואמת את הגישות  

 .והמגמות העולמיות

חות והקשיים וההצל, קיומן של דרכי התמודדות חדשניות שמפעילה המשטרה בתחומים השונים 

 .שניתן להצביע עליהם ביישום דרכי התמודדות אלה

וזאת ביחס לגיבוש , השינויים הנדרשים בדרכי עבודת המשטרה על מנת לשפר את ההיערכות 

חלוקת עבודה בתוך המשטרה , כוח אדם והכשרתו,  עיצוב נהלים והפעלתם, מדיניות כוללת

  . דה ומודלים חדשנייםאימוץ והפצת שיטות עבו, וקשרים עם גורמים מחוץ למשטרה

  

   שלבי המחקר2.2
  .נערך המחקר בשני שלבים, על מנת לענות על השאלות הרבות

  

   שלב המיפוי2.2.1
הייתה למפות את מגוון הפעילויות המשטרתיות ביחס לקטינים של המחקר מטרת השלב הראשון  

כוון שלב זה , כן-כמו.  ואת הממשקים בין גורמים בתוך המשטרה ועם גורמים חיצוניים,ובני נוער

כבסיס לבחירת מוקדי מחקר , לזהות את הסוגיות המרכזיות עמן מתמודדת המשטרה בתחום זה

  : שלב זה היותמקד הם בהים המרכזינושאיםה. בשלב השני

  מאפייני קטינים ובני נוער בטיפול המשטרה 

 תפיסת תפקיד המשטרה בטיפול בקטינים ובני נוער 

   בהליכים הפלילייםהתייחסות לזכויות הקטינים 

  משטרתיים-תפקוד המשטרה בפועל בנושא וממשקים תוך 

  משטרתיים בקשר לקטינים ובני נוער-ממשקים חוץ 

 רכי הכשרהוח אדם וצוכ 
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   שלב המחקר המעמיק במספר סוגיות2.2.2
הוחלט להמשיך ולבדוק בצורה , )ב1998, חביב ואחרים(שלב המיפוי , בעקבות המחקר בשלב הראשון

תחומים שזוהו נבחרו . שזוהו כסוגיות מרכזיות עמן מתמודדת המשטרה,  יותר מספר סוגיותמעמיקה

ערכות י או כמוקדים בהם נדרש מידע מפורט יותר על מנת לקדם את ה,כבעלי חשיבות מיוחדת

  .  לאתגרים העומדים בפניההמשטרה

  

חשיבות הסוגיה מבחינה  )1 (:נלקחו בחשבון מספר קריטריוניםלמחקר בשלב השני בבחירת הסוגיות 

 תהחשיבות הסוגיה כפי שעל) 2(; ה משלב המיפויתכפי שעל, חברתית ומבחינת עבודת המשטרה

התרומה הנוספת של ) 4(; תרומת המחקר לגבי סוגיה זו להיערכות המשטרה) 3(; מהספרות העולמית

 מחקר לגבי סוגיה מידת הנגישות לחומרי) 5(; מעבר למה שעלה בשלב המיפוי, המשך מחקר בשלב זה

 .זו

  

דגש מיוחד על מניעת (התמודדות המשטרה עם מניעת עבריינות נוער ) 1: (הסוגיות שנבחרו היו

היערכות ) 3(; התמודדות המשטרה עם פשיעה של בני נוער עולים חדשים) 2(; )ספר-עבריינות בבתי

 שיקולי - של בני נוער מדיניות הטיפול בתיקים) 4(; המשטרה לטיפול בעברות שקרבנותיהן קטינים

  .והקשר בין ההחלטות לבין חזרה לעברות של קטינים לאחר העברה הראשונה, המשטרה בהחלטות

  

; מטרות המחקר בכל אחת מסוגיות אלה היו ללמוד על מדיניות המשטרה ויישומה בפועל בכל תחום

ות חדשות להצביע על עדויות למגמ; לזהות את הקשיים והדילמות העומדים בפני המשטרה

; בכל תחום, ללמוד על שיתוף הפעולה בין גורמים בתוך המשטרה ועם גורמים מחוץ לה; ולהצלחות

, בתגבור ובהכשרת כוח אדם, בגיבוש מדיניות: ולהצביע על מוקדים בהם יש צורך בשינויים ושיפורים

  .בעיצוב נהלים ובאימוץ והפצת גישות חדשניות

  

   שיטות איסוף הנתונים2.3
  :נאסף מידע בכמה אופנים, הללומטרות ה לענות על על מנת

כרקע להבנת היקף , רוכזו ונותחו נתונים על מאפייני הקטינים ובני הנוער בטיפול המשטרה .1

שני מאגרי מידע רוב הנתונים התקבלו מ. ומאפייני התופעות ולזיהוי מוקדי עניין מרכזיים

, )טינים שנפתחו להם תיקים פלילייםהכולל נתונים על ק(מאגר המידע של המשטרה : מרכזיים

- הכוללת נתונים גם על קטינים שלגביהם ננקט הליך אי (שירות המבחן לנוערומערכת המידע של 

 ). ומאפשרת מעקב אחר קטינים לאורך מספר שנים, תביעה

נותחו נתוני שירות המבחן לנוער על ההחלטות שהתקבלו לגבי קטינים החשודים , לראשונה .2

קובץ הנתונים כלל מידע על קטינים . חזרה לעברה נוספת לאחר עברה ראשונהועל , בעברות

 .1991-1997שנחשדו בביצוע עברות בין השנים 

במשטרה ובארגונים המשיקים לפעילותה בכירים עם מגוון בעלי תפקידים  נערכו ראיונות עומק .3

בתפיסת , ומים השוניםבמדיניות ובתכניות לעתיד בתח הראיונות התמקדו .לגבי קטינים ובני נוער

בקשרים ובחלוקת , תפקיד המשטרה ביחס לקטינים ומקומה במערך השירותים המטפלים בהם

בהצלחות ובקשיים בשיתוף פעולה זה , העבודה בתוך המשטרה ועם גורמי חוץ בטיפול בנושא

 .  ובהצעות לשינויים בתפקוד המשטרה בתחום
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-שמולאו על, בכל תחנות המשטרה הופצו שאלונים ,במקביל לראיונות )1(: שאלונים למילוי עצמי .4

כללו מידע לגבי השאלונים . מפקדי התחנות וראשי משרדי חקירות בתחנות, עובדי הנוערידי 

, דרכי העבודה של המשטרה בכלל ושל עובדי הנוער בפרט לגבי קטינים ובני נוער: נושאים שונים

הערכת שיקול , פול בקטינים ובני נוערתפיסת תפקיד המשטרה ביחס לקטינים ועמדות כלפי הטי

הקשרים עם ההורים ועם גורמים בקהילה , תביעה-הדעת של השוטרים בהחלטה לגבי תיקי אי

הערכת עבודת הנוער מהיבטים , וגורמים נוספים במשטרה והקשיים המתעוררים בקשרים אלה

נים לעובדי וקציני כן הופצו שאלו-כמו) 2(; והצעות לשיפורים בעבודת הנוער במשטרה, שונים

במרחבים ובמחוזות שכללו שאלות על פעילויות מניעה ופעילויות המתייחסות לבני , הנוער בתחנות

 .נוער עולים

שהתמקדה בפעילויות הקשורות למניעת עבריינות נוער , בוצעה עבודת שדה במספר תחנות נבחרות .5

שיחות , ורמים שותפים לפעילויותוכללה ראיונות עם אנשי משטרה וג, ולעבודה עם בני נוער עולים

 .ותצפית בפעילויות, עם בני נוער

תיקי חקירה שבהם הקרבנות קטינים ונערכו ראיונות עם שוטרים שהיו ) באופן איכותי(תועדו  .6

 ).לא התקבל אישור לראיין קטינים קרבנות או בני משפחותיהם(מעורבים בטיפול בתיקים 

  

בעיקר בתחום ,  התחומים השונים בהם עוסק המחקררוכז מידע שנאסף במשטרה לגבי, בנוסף

  .ח אדם בתחום הטיפול בקטינים ובני נוערורכי כומאפייני וצ

  

   סוגיות העולות מהספרות העולמית. 3
  

סוגיות מרכזיות המתוארות בספרות העולמית לגבי הטיפול המשטרתי בקצרה פרק זה יסקור 

הגישות המנסות ; דרת ומדידת עבריינות נוער הפרק יסקור את הדרכים להג.בקטינים ובני נוער

הדילמות הכרוכות בהגדרת מקומה של המשטרה ותפקידה בטיפול בקטינים ובני ; להתמודד עמה

 סקירות נרחבות יותר .והתמודדות עם הרגישות המתגברת לנושא זכויות הילד במערכת הפלילית, נוער

מחקר הנפרדים המתייחסים לכל אחת בחלק מנושאים אלה ובנושאים נוספים נמצאות בדוחות ה

  .מהסוגיות

  

   היקפההגדרת עבריינות נוער והדרכים למדידת 3.1
עובדה זו מקשה לפעמים על האפשרות להשוות . עבריינות נוער מוגדרת בצורות שונות בארצות שונות

אחראי שרק מעליו נחשב קטין ,  גיל תחתוןיםבדרך כלל מוגדר. בין מאפייני התופעה במקומות שונים

ברוב המדינות נע טווח הגילים . שמעליו יטופל העבריין כמבוגר,  וגיל עליון;למעשיו ויכול לעמוד לדין

יש גם ) הברית-בעיקר בארצות(בחלק מהארצות ). 25בסין גבול הגיל העליון הוא ( שנים 18- ל7בין 

 כוללות ,status offensesהנקראות , עברות אלה.  בני נוערלגביחשבו עברות רק ימצבים מיוחדים שי

ידי בני נוער -גם שתיית אלכוהול על. ומההספר וכד-ביקור סדיר בבית-אי, שוטטות, בריחה מהבית

הבדלים .  רק מכירת האלכוהול לקטינים היא עברה,ובמדינות אחרות, נחשבת עברה בחלק מהמדינות

  ).Bynum & Thompson, 1995(אלה מקשים על השוואת נתוני עבריינות נוער מארצות שונות 
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גישות גורם נוסף המקשה על השוואה של היקף עבריינות הנוער בין מדינות שונות הוא קיומן של 

גישות אלה נבדלות ביניהן במקור המידע המשמש בסיס לנתונים . שונות לגבי מדידת היקף התופעה

וא דיווחים של המקור המקובל ביותר לבחינת היקף עבריינות הנוער ה. כמו גם ביחידת המדידה

במקרים אלה קיים מידע רק על עברות הידועות , אולם, הרשויות המטפלות בבני נוער עבריינים

 המקור הרשמי ,הברית-בארצות, למשל. ושננקטו לגביהן צעדים כלשהם המחייבים תיעוד, לרשויות

ל כל עברה  עFBI-הברית ל- מדווחות הסוכנויות המשטרתיות בארצות1930אז מ. FBI-העיקרי הוא ה

רק אינפורמציה כוללים  FBI- נתוני ה.)חשוד הובא לתחנת המשטרה ופרטיו נרשמו(שהתבצע בה מעצר 

. 12-אך הם כוללים גם מידע על עברות שבוצעו נגד קרבנות שגילם נמוך מ, על עברות בהן התבצע מעצר

אך לא על , ערבישראל מתעדת המשטרה באופן ממוחשב מידע על תיקים פליליים שנפתחו לבני נו

תביעה -נתונים על מקרי אי). תביעה-אי(מקרים בהם לקטין שנחשד בעברה לא נפתח תיק פלילי 

בשתי , המידע המתועד על מאפייני הקטינים.  בשירות המבחן לנוער90-מתועדים החל מתחילת שנות ה

  . הוא מועט יחסית,  מערכות אלה
  

ר על החסרונות שבשימוש במקורות מידע המנסה להתגב, שיטה אחרת למדידת עבריינות נוער

אם של בני נוער , מי שנפגעו מעברותאשר מסתמכים על דיווח עצמי של היא ביצוע מחקרים , רשמיים

מחקרים אלה מדווחים בדרך כלל על שיעור גבוה של עבריינות . או עדים לביצוע עברות, שהיו מעורבים

הברית אחד המקורות -בארצות, למשל. לרשויות הם מתייחסים גם לעברות אשר לא התגלו שכןנוער 

סקר , )National Crime Victimization Survey) NCVS-העיקריים למדידת עבריינות נוער הוא ה

 12המבוסס על דיווח של קרבנות פשעים הכולל אינפורמציה על פשעים שבוצעו כנגד קרבנות בני 

  . כשזה ידוע, בסקר נמסר מידע גם על גילם של מבצעי העברות. ומעלה
  

ידי -האם מודדים את מספר העברות שבוצעו על. הממצאים עשויים גם להשתנות לפי יחידת המדידה

הם יופיעו , אם ארבעה בני נוער ביצעו שוד ונעצרו, למשל.  או את מספר המעצרים של בני נוער,בני נוער

ידי בני - פשעים בוצעו עלאם רוצים לדעת כמה. אך תיספר רק עברה אחת, כארבעה בני נוער שנעצרו

      המעצרים ייספרו, ידי מערכת הצדק-אם רוצים לדעת כמה בני נוער טופלו על.  העברותייספרו, נוער

(Snyder & Sickmund, 1995).  הן על ) מנתוני המשטרה ושירות המבחן לנוער(בישראל ניתן להפיק מידע

, אך,  בני הנוער שהיו מעורבים בעברותמספר התיקים בהם היו מעורבים בני נוער והן על מספר

, שכל אחת מהן אוספת ומפרסמת מידע המתאים לצרכיה, מדובר בשתי מערכות מידע שונות, כאמור

  .דבר המקשה לעתים על קבלת תמונה כוללת מתוך הנתונים
  

 על מעקב אחר שינויים בהיקף עבריינות הנוער הקשיים בהגדרת עבריינות נוער ובמדידתה מקשים גם

   ).לצורך למידה על אפקטיביות של שיטות פעולה שונות להפחתתה, למשל(

  

  עבריינות נוערלהתמודדות עם גישות  3.2
תוצאותיה , האחד: שני נושאים מרכזיים עומדים במוקד הדיון הציבורי בעבריינות הנוער בעולם

 הגורמים ,והשני; להםהספר והן מחוץ -הן בבתי, ובעיקר העבריינות האלימה, הישירות של העבריינות

. החברתיים להתפתחות העבריינות ומשמעות עבריינות הנוער לגבי מצבה של החברה באופן כללי

            שיטות ההתמודדות הקיימות עם עבריינות נוער מנסות לתת מענה לשתי דאגות מרכזיות אלה 

)Coordinating Council on Juvenile Delinquency Prevention, 1996( .  
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תכניות או :  ניתן לחלק באופן כללי את  דרכי ההתמודדות עם עבריינות נוער לשני סוגים, התאם לכךב

- ואלה המנסות להתמודד עם התנאים הסביבתיים, מסגרות המתמודדות עם עוברי החוק עצמם

  .והן בעלות היבטים מניעתיים, חברתיים הקשורים לעבריינות

   

עות התכניות הקיימות משתי אסכולות עיקריות להתמודדות עם מושפ, בטיפול בעוברי החוק עצמם

בהתאם לסוג העברה , מושם דגש על ענישה, "מודל הצדק"המכונה , באסכולה הראשונה. עוברי חוק

שמה דגש על " גישת הרווחה", לעומת זאת. ללא התחשבות בנסיבות האישיות של הנאשם, החומרתלו

 ומציעה שיקום וטיפול כדרך למנוע ,שתרמו לביצוע העברההתחשבות בתנאים הסביבתיים והאישיים 

  .(Klein, 1994; Lipsey, 1991) םתנאים אלה וניסיון לשנותלחסות יתוך התי, התנהגות עבריינית בעתיד

  

וחה מתאימה במיוחד להתמודדות עם וההנחה הרווחת כיום ברוב מדינות העולם היא כי גישת הר

 ברוב ניםנוער עברייבני ת בסיס לעקרונות המנחים את הטיפול ב משמשהנחה זו. קטיניםעוברי חוק 

הטיפול בבני נוער עבריינים מופרד במידה זו או אחרת מהטיפול בעבריינים , בדרך כלל. מדינות העולם

ובקיום מערכות , יחסים לעבריינות נועריהפרדה זו מתבטאת בנהלים וחוקים מיוחדים המת. מבוגרים

התהליך השיפוטי לגבי בני נוער מצטיין בדרך כלל בגישה שיקומית . וטיפולענישה , נפרדות לשפיטה

שאינם יכולים להגן על ,  המדינה נתפסת כזו שאחראית לגורלם של הקטינים.ובאינדיווידואליציה

  ). parens patriae-מושג ה(עצמם  

  

מקבלים קטינים ידי חסידי זכויות הילד כי ההגנה המיוחדת ש-בשנים האחרונות מועלות טענות על

, פוגעים בסופו של דבר בטובתם, והאחריות שלוקחת המדינה לגבי קטינים אלה, במערכת המשפטית

, גולן, בתוך ווזנר, הורוויץ( דעת מוטעה-והם חשופים יותר לשיקול, מפני שנפגעת זכותם לייצוג משפטי

ה בדאגה יפות בהן יש עליהביקורת המרכזית כלפי גישת הרווחה מועלית בתקו, עם זאת ).1994, חובב

כי ההתייחסות הייחודית , בתקופות אלה נטען. הציבורית לגבי חומרתה של בעיית עבריינות הנוער

). National  Research Council, 1993( כלפי בני נוער עוברי חוק מעודדת אותם לחזור לביצוע עברות

נימום שבו יכול עבריין להישפט הביאה להורדת גיל המי, 80-שהגיעה לשיאה בשנות ה, ביקורת זו

  ).Klein, 1994(המשפט לנוער -ולמעורבות רבה יותר של תובעים גם בבתי, דין רגיל-בבית

  

יש נטייה , בבני נוער שעברו עברות קלות יחסית. הברית ניתן לראות שימוש בשני המודלים-בארצות

צורה נוקשה יותר אשר תואמת בני נוער שעברו עברות קשות מטופלים ב. לטפל שלא דרך מערכת החוק

ואילו הולנד ושוודיה ". הצדק מודל"ל, יחסית, באנגליה ובקנדה יש נטייה גדולה". מודל הצדק"את 

  .)(Sebba & Horovitz, 1984נראה כי גם בישראל יש נטייה לכיוון מודל זה ". מודל הרווחה"נוטות יותר ל

  

Klein) 1994 (בטיפול בבני נוער .  נוערם בניפלות בעברייניסוקר את המערכות במדינות שונות המט

 )Correctionalקוןיהמשפט ושירותי הת-בתי, עבריינים ברוב מדינות העולם לוקחים חלק המשטרה

Services( ,ומשלבים פיקוח על הנער העבריין עם , הפועלים בדרך כלל במסגרת מערכת המשפטית

ההבדלים בין המערכות במדינות השונות . במטרה למנוע עבריינות חוזרת, טיפול באמצעים שונים

  :באים לידי ביטוי בכמה תחומים

 טווח זה שונה ממדינה למדינה ומושפע ,כאמור. טווח הגילים בו נחשב עבריין לעבריין נוער.  1 .1

בדרך כלל  הגיל אשר מעבר לו יישפט עבריין ). רווחה, צדק(מהגישה המקובלת באותה מדינה 



  7  
  

 כאשר הוא יכול להשתנות לפי מין ,15אך גיל זה עשוי לרדת אף עד , 18הוא , כעבריין מבוגר

יש נטייה להוריד את הגיל " מודל הצדק"במדינות אשר נוטות יותר ל. העבריין וחומרת העברה

נשפטו שני ילדים בני עשר על ,  למשל,באנגליה. אשר מעבר לו יכול העבריין להישפט כעבריין מבוגר

  . שפט רגילמ-בבית, רצח ילד בן שנתיים

בני  כגון מערכות קהילתיות ומערכת הרווחה בטיפול ב,הקשר בין מערכת הצדק למערכות אחרות .2

 יש למערכת הרווחה תפקיד פורמלי מוגדר )כמו גם בישראל(בדנמרק ושוודיה : ניםנוער עבריי

הברית פותחו אלטרנטיבות -הולנד וארצות, במדינות כמו קנדה. ניםנוער עברייבני בטיפול ב

  . אך אין כללים פורמליים ברורים לגבי השימוש בהן,קהילתיות לטיפול בעבריינות נוער

ובעיקר למשטרה , ניםנוער עברייבני מידת חופש ההחלטה שניתנת למערכות השונות העוסקות ב .3

הברית ניתן למשטרה חופש החלטה -בקנדה וארצות). מתי להגיש כתב תביעה וכדומה, מתי לעצור(

  . שבגרמניה ובמדינות הסקנדינביות חופש החלטה זה מוגבל יותרבעוד, רב יחסית

  

 ,שני מסמכים. ם"ידי ארגון האו-יחודי בבני נוער עוברי חוק קיבל הכרה גם עלינושא הטיפול ה

 מציגים סטנדרטים מינימליים ,1990- ו1985ם בשנים "ידי האסיפות הכלליות של האו-שאומצו על

 (Center for Social and Development Humanitarian חוקיר עוברנועבני למערכות הבאות במגע עם 
Affairs, 1992.( במיוחד בתי,  למוסדות סגוריםת בני נוערמנע מהכנסיהמסמכים מדגישים שיש לה -

כולל אמצעים , מקצועיים למניעת עבריינות נוער-כן הם ממליצים על מציאת פתרונות רב-כמו. סוהר

האמנה הבינלאומית לזכויות הילד ). וכדומהמוזנחים , נטושים(רתי  בסיכון חבבני נוערלהגנת 

  . מציינת את זכותו של כל ילד שנשלל ממנו החופש להסתייע בעזרה משפטית1989שאומצה בשנת 

  

 (Correctionalקוןיידי שירותי הת- נוער על בני הטיפול בעבריינותנעשה מרביתברוב מדינות העולם 

(Services , ומשלבים פיקוח על הנער העבריין עם , מערכת המשפטיתהכלל במסגרת הפועלים בדרך

 מגוון של שיטות טיפול מנסות לשנות מרכיבי .במטרה למנוע עבריינות חוזרת, טיפול באמצעים שונים

כגון בני נוער , העשויים להוביל לעבריינות אצל בני נוער המועדים לעבריינות, אישיות או התנהגות

חלק מהן שמות דגש על שינוי המרכיבים . בני נוער המגלים התנהגויות אלימות, מנותקים ממסגרות

 שיטות ,למשל, כך, אחרות מתמקדות במרכיבים התנהגותיים. האישיותיים המובילים לעבריינות

שיטות טיפול . התנהגותיות ללמידה כיצד לשלוט בכעסים משמשות בעיקר בטיפול בעברות אלימות

 ,בשל היכולת לקבל תמיכה חיובית מהקבוצה, לבני נוערת במיוחד קבוצתיות נחשבות מתאימו

בעוד שהגישה המסורתית , בנוסף ).Zimpfer, 1992( והאפשרות לפתח כישורים חברתיים במסגרתה

הייתה לנתקם מן הסביבה המשפחתית והחברתית שהשפיעה עליהם בטיפול בקטינים עוברי חוק 

ובמקרים רבים משתמשים , בני הנוערחות בשיקום ה לשתף את המשפיכיום גוברת הנטי, לרעה

  . בשיטות של טיפול משפחתי

  

גם אם יש רמזים . סיונות להעריך את יעילותן של שיטות הטיפול השונות נתקלים בקשיים רביםינ

מסגרות ולגבי , סוגים שונים של התנהגויות עברייניותגבי קשה לבצע הכללה של הממצאים ל, ליעילותן

  ).  Goldstein, 1986&Apter(ר קשה למדוד את השפעתן ארוכת הטווח של ההתערבויות  ובעיק,שונות

  

קבוצת תכניות . ככל האפשר, גישות אחרות שמות דגש על צמצום השימוש במערכת המשפטית

 מנסה למצוא ,)V.O.R.P. )Victim Offender Reconciliation Programs הנושאות את השם הכללי
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,  בקנדה1973תכניות אלה הופעלו לראשונה בשנת . שלימים לטיפול המשפטיעים חליפיים או מצאמ

. ניו זילנד ונורבגיה, גרמניה, אנגליה, הברית-בהן ארצות, ומאז פותחו והופעלו במדינות שונות בעולם

יכולים להפנות מקרים ) וגורמי קהילה אחרים, התביעה, המשטרה(גורמים שונים ,   למשל,בנורבגיה

ידי מתנדבים -מסגרת זו פועלת בשירותי הרווחה על. Mediation Board- לבני נוערחוק הם בהם עוברי ה

. פגש ולהסכים על דרכי פיצוייובה ניתנת הזדמנות לעובר החוק ולקרבן לה, המשמשים נציגי הקהילה

התכניות משלבות את מערכת . ההפניה מותנית בהודאת הנער בעברה ובהסכמת כל הצדדים והוריהם

ומתמקדות הן בצמצום השימוש במערכת ,  המערכת הטיפולית המקצועית ומתנדבים מהקהילה,החוק

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

בישראל מופעלת תכנית ניסיונית שמטרתה לקבל החלטות על דרכי טיפול בקטינים עוברי חוק תוך 

באוסטרליה . כתחליף להליך פלילי, גורמים מטפלים ומשפחתו של הנער, טרהשיתוף גורמי המש

 juvenile" "aid panels- ב10-16 נוער גילאי ם בנימשתמשים במרבית המקרים בהם מעורבים עברייני

קיימים ויכוחים לגבי סוג המקרים ). Bynum & Thompson, 1995(משפט לנוער -כתחליף לשימוש בבתי

  ).Allen, 1993(ה של תהליך המתאימים לסוג ז

  

מתן אפשרות : יש ניסיון להפעיל עקרונות דומים, מקרים בהם הוחלט כי יש צורך בענישהגם ב

הכלא או במוסדות -הברית יש אכזבה מהמצב בבתי- בארצות.לשיקום תוך שילוב הקטין בקהילה

אלימות והעמקת הטענה היא כי מוסדות אלה מעודדים הגברת ה. המיוחדים לקטינים עוברי חוק

, shock  incarceration"" כגון ,תכניות הרתעה. במקום שיקום ויציאה ממעגל הפשע, הכניסה לחיי הפשע

 היהוכחו כתורמות דווקא לעלי,  להלם הכליאהבני הנוערידי חשיפת -שכוונו למנוע עבריינות חוזרת על

סגרו , שפעה השלילית של כליאהבעקבות עדויות מחקריות התומכות בה). Lipsey, 1991( ברצידיביזם

 או ,בקהילה" בתים קבוצתיים" קטינים עוברי חוק להפנו ו,חלק מהמדינות את כל המוסדות לקטינים

 ועל ניסיונות לשלבם ,בני הנוערבמסגרות אלה מושם דגש על יחס אישי יותר ל. למשפחות אומנות

 כגון ,באמצעים חליפיים למאסרנעשה שימוש , בנוסף. בקהילה ולהכינם להמשך חיים נורמטיביים

גם בארץ ישנן מגמות חדשות ).   (Bynum & Thompson, 1995מאסר בית המלווה בפיקוח אלקטרוני

 התקון אגףהפועלת במסגרת (רשות חסות הנוער . בתחום הטיפול בקטינים עבריינים במסגרות סגורות

ענישה , כוח חוק הנוער שפיטהמפעילה מעונות בהן חוסים קטינים הן מ) במשרד העבודה והרווחה

). קטינים נזקקים (1960ך " והן בתוקף חוק הנוער טיפול והשגחה תש,1971א "ודרכי טיפול תשל

 מעונות ם שלוישנם מספר סוגי, מתקיימים בהם מגוון שירותי חינוך וטיפול, המעונות הם קטנים

  .המאפשרים מעבר הדרגתי והכנת הנער לחיים עצמאיים בקהילה

  

 בחלק בני הנוערובשל הפיכת עבריינות , קושי להצביע על הצלחה בשיטות הטיפול המסורתיותבשל ה

, סיונות להתמודד עם הבעיה בצורה כוללניתינעשים נ, מהמדינות לבעיה המאיימת על שלום הציבור

 1994בשנת  Crime Bill-חקיקת ה,  למשל,הברית-בארצות. מניעתי-השמה דגש על ההיבט הסביבתי

הביאה לפיתוח ותגבור תכניות קהילתיות ,  משאבים לפעולות קהילתיות למניעת פשיעהשהקצתה

 :התכניות מיועדות לענות על הדאגות המרכזיות של החברה האמריקאית בתחום זה. שונות

 ולשלטונות , בכלל,המלווה בעוינות קשה למוסדות החברתיים, נוערבני העבריינות הקשה של כנופיות 

                    1996-בדוח שהוציא משרד המשפטים האמריקאי ב. הספר-לימות בבתיוהא,  בפרט,החוק

)Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention ( הוצהר על תכנית פעולה

מתן טיפול בצד הטלת סנקציות על : שיעדיה הן,  נוער בנימקיפה למלחמה בעבריינות ואלימות



  9  
  

חיזוק קהילות ומתן הזדמנויות לילדים , הורדת מעורבות בני נוער בכנופיות וסמים, ים צעיריםעבריינ

הטיפול והפיתוח , הענישה, התביעה, התכנית מציעה מגוון של פעולות בתחום החקיקה. וצעירים

ה כולל תמיכ,  והן ניסיון לטפל בגורמי העבריינות,יחסות לעבריינות עצמהיהכוללות הן הת, הקהילתי

בתכנית מושם דגש על הצורך בשיתוף פעולה של  גורמי . וסיוע למשפחות ולקהילות הזקוקות לחיזוק

  .ועל חשיבות המחקר וההערכה,  עצמםובני הנוערהגורמים הטיפוליים , האזרחים, החוק

  

- במדינות שונות בארצותמהצמצולמאמצים אלה הובילו לפיתוח של תכניות למניעת עבריינות נוער ו

סיונות לפתח אצל הצעירים יכולות להתנגד לפעילויות י מרכיב מרכזי של התכניות מתמקד בנ.תהברי

 ;עוץי י;)outreach(פרויקטים מסוג זה משלבים יישוג ). שימוש בסמים, חברות בכנופיות(לא רצויות 

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

כרות עם מערכת החוק וניסיון לפיתוח גישות חיוביות יה; עדרויות ונשירה ממערכת החינוךיצמצום ה

חלק מהתכניות כוללות שילוב . ניסיון לפתח מנהיגות נוער חליפית למנהיגות כנופיות הנוער; כלפיה

חסות ימתיתכניות אחרות . םמניעתבמעשי עבריינות ועל  עצמם בפיקוח בני הנוערתושבי הקהילה וגם 

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

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

  ).Freeh, 1997(ירה כזו תפחת גם עבריינות הנוער ושבאו

  

Visher & Weisburd (1998) ,רו את מאמצי ההערכה של תכניות למניעת עבריינות ולשיקום שסק

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

חלק גדול מהתכניות : וזאת ממספר סיבות, מהמחקרים לא הצליחו להצביע על השפעה של התכניות

יישומן של התכניות במקרים רבים לא ;  או נסיבות מסוימותאוכלוסיות, לא היו ממוקדות בעברות

בעיה זו קשה במיוחד בתכניות המערבות גורמים (תאם באופן מלא את העקרונות שעמדו מאחוריהן 

פשר להצביע על השפעות של מערכי המחקר תוכננו באופן שלא ִא, ולבסוף; )במשטרה ובקהילה, רבים

ענים כי המעבר לגישה הממוקדת במתן מענים הממוקדים המחברים טו. אם הן קיימות, התכניות

בצד ההקפדה על יישום נכון של התכניות ועל מערכי מחקר , עברות או נסיבות ספציפיות, באוכלוסיות

  .  יאפשרו להצביע על השפעות של תכניות שונות למניעת פשיעה, מתאימים

  

כי למרות שלגבי חלק , מגיע למסקנה) Sherman et al., 1997(גם דוח מקיף שהוגש לקונגרס האמריקני 

ולגבי חלק אחר , מהתכניות הקיימות למניעת פשיעה הוכח באופן מחקרי כי הן משיגות את מטרתן

המספר והחוזק של ההערכות הקיימות אינם , ניתן לומר כי הן מצביעות על כיוונים מבטיחים

המחברים מציעים . צום הפשיעהוים מנחים לממשל בקשר למאמצים לצמומספיקים על מנת לספק ק

  . לקבוע סטנדרטים אחידים ומחייבים להערכת תכניות

  

דרכי ההתמודדות איתה . בעיית עבריינות הנוער נחשבת לבעיה קשה ומכאיבה במדינות רבות, לסיכום

יחסות אל ינראה שהמגמה השלטת כיום היא הת. בשל הקושי להוכיח את יעילותן, משתנות מעת לעת

ידי כלל -עשות במשותף עלישגם הטיפול בה צריך לה, נוער כאל חלק מבעיה חברתית כלליתעבריינות ה

, טיפול בקשישים(כמו בתחומים רבים אחרים . ידי מערכת החוק בלבד- ולא על,המערכות החברתיות

ההנחה הרווחת כיום היא . ישנה הסטה מהטיפול המוסדי לטיפול בקהילה, )בחולי נפש וכדומה

ידי חיזוק - על,המישור הראשון הוא המניעה: יינות נוער צריך להתמקד בשני מישוריםשהטיפול בעבר
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. המישור השני הוא ההתמודדות עם אותם בני נוער שעברו על החוק. המשפחות והקהילות, הפרטים

הנתונים , ידי בני נוער-מבוצעות על, למשל, הברית-למרות שכשליש מהעברות האלימות בארצות

 (Coordinatingעבריינים קשים ואלימים, תחילת דרכםבלפחות , אינם, ייני הנוערמראים שרוב עבר

(Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 1996 .סיוע , שילוב בקהילה, לגביהם

 ים להיות יעיליםיכול, להשתחרר מאורח חיים עברייני ולימוד לקבל אחריות על חייהם ומעשיהם

נדרש המשך מחקר על מנת להעריך את התוצאות וההשפעות , עם זאת. יינות עתידיתבמניעת עבר

  .ארוכות הטווח של גישות אלה
  

   תפקיד המשטרה בהתמודדות עם בני נוער 3.3
ספקת שירותים ה, שמירת הסדר הציבורי, אכיפת החוק: לארבעה נוהגים לחלק את תפקיד המשטרה

   .(Magenau & Hunt, 1996)ומניעת פשע ) כולל שירותי  חירום(

  

 מגעים לא פורמליים עם בני -שמירת הסדר הציבורי ומניעת הזדמנויות לפשיעה  3.3.1
  נוער

חלק גדול מהמגע בין . פורמלית ולא פורמלית: הקשר של המשטרה עם קטינים מתקיים בשתי רמות

גרת תפקידה כשומרת במס). White, 1996" (שיטור לא פורמלי"המשטרה לבני נוער נעשה במה שמכונה 

מגיבה לתלונות , המשטרה מסיירת ברחובות, הסדר הציבורי וכן כחלק מנתינת שירותי מניעת פשעים

ולפזר התקהלויות של צעירים אשר , אזרחים ומנסה למנוע מעורבות של בני נוער בפעולות עברייניות

סמויים וגלויים בין בני פעולות אלה של המשטרה מלוות בסדרה של הסכמים . פוגעות בסדר הציבורי

ה במידת יבתקופות של עלי). Meehan, 1992 (הנוער לשוטר לגבי מה מותר ומה עשוי להביא למעצרים

, למשל,  כך.הדאגה הציבורית מפני עבריינות נוער עשוי המחוקק לתת למשטרה סמכויות נרחבות יותר

 15ר ילדים מתחת לגיל  בדרום אוסטרליה נותן למשטרה סמכות להחזי1994חוק שחוקק בשנת 

אם השוטר מאמין שילדים אלה נמצאים בסיכון , הביתה או להפנותם למרכזי טיפול מיוחדים

  ).White, 1996(חברתית -למעורבות בפעילות אנטי
  

White ) 1996 (ער ונבני פורמלי ב יש למשטרה סמכויות נרחבות בטיפול הלא בהם מציין כי במקרים

 ואף התעללויות של ,בני נוערצד המשטרה על קבוצות מסוימות של ישנה סכנה של הטלת טרור מ

מספר מחקרים תיעדו מקרים של אלימות מילולית ופיזית של שוטרים כלפי בני . שוטרים בבני נוער

   Alder et al., 1992) ; .(Biondo & Palmer, 1995  נוער
  

  ס להמשך הטיפולדעת ביח- הפעלת שיקול- החשודים בעברות בני נוערטיפול ב 3.3.2
עוסקת המשטרה בעיקר באיסוף ראיות ובחקירת מקרי עבריינות , במגעיה הפורמליים עם בני נוער

" סינון"אחד מתפקידיה החשובים של המשטרה הוא תפקיד של , במהלך הפעילויות האלה. נוער

במדינות , כאמור. ידי מערכת המשפט-עשה עליהמקרים של עבריינות נוער אשר המשך הטיפול בהם י

 ,הדעת להחליט האם המקרה יועבר לגורמים נוספים במערכת הצדק-מסוימות ניתן למשטרה שיקול

. של עבריין" תווית " הנער ומבלי שתוטבע על,שלא דרך מערכת המשפטטיפול במקרה יתבצע או שה

 ;לילי פזהרה של הקטין בלי לפתוח לו תיקא כגון ,עשה כאן שימוש באמצעים לא פורמלייםייתכן שיי

אך בזה (זהרה פורמלית של הקטין שנרשמת בתיקו א ,למשל, יעשה בצורה פורמלית יותריאו שהדבר 

ישנן מדינות אשר בהן למשטרה ניתנת גם מעורבות בהחלטה על דרכי טיפול ). הסתיים הטיפול בו



  11  
  

 עם הנער העבריין באוסטרליה המשטרה מעורבת בתכניות שמטרתן להפגיש את ,למשל. בקטין וענישה

 (,White באזור אחר של אוסטרליה למשטרה יש  הסמכות להפנות את הצעיר לטיפול משפחתי ;קורבנו

(1996.  

  

יני נוער בדרום אוסטרליה מצביעה על כך שכאשר למשטרה יש יבדיקת החלטות המשטרה לגבי עבר

ת נוקשה יותר ההחלטה לגבי הצעיר עשויה להיו, שליטה על הסנקציות שיופעלו נגד צעירים עוברי חוק

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

דעת מוטעה וליחס -קיים חשש לשיקול,  נותנות בידיה כוח  רב, הפורמליות והלא פורמליות,המשטרה

. ם לנושא זה מחקרים רבים מתייחסי,ואכן. מפלה של השוטרים כלפי קבוצות שונות של בני נוער

האם זו עברה , כגון חומרת העברה ,מחקרים אלה מפרידים בין החלטות הנשענות על סיבות משפטיות

, בנוסף. אזור ביצוע העברה וכדומה, כגון מין או מוצא של הקטין, לבין סיבות לא משפטיות; ראשונה

ם של השוטרים מעלים המחקרים שורה של מאפיינים המשמשים בסיס להחלטות והמראים על נטיית

כגון הימצאותו במסגרת לימודים מסודרת ומצבה של משפחתו , להתייחס לסיכויי שיקומו של הנער

 -Mott, 1983; Landau & Nathan, 1983; Hancock & Chessey-Lind, 1982; Chesney(ויכולתה לתמוך בו 

Lind, 1997; Alder, 1994; Alder et al., 1992; Thomas & Cage, 1977; Cohen & Kluegel, 1978; Meehan, 

1993; Wundersitz et al., 1988; Stevens & Willis, 1979; Landau, 1981; Horwitz & Wasserman, 1980 .(  

  

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

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

לפי מחקרו .  הגיע למסקנה שונה,1972-האם לתבוע לדין מדגם של צעירים שנעצרו באזור תל אביב ב

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

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

יש אפליה ביחסה של המשטרה לצעירים  ממוצא שונה בהחלטה האם לעצור את הצעיר ולהביאו 

  .לחקירה

  

נתונים לפיהם ) משפט לגבי נאשמים קטינים-העוסק בהחלטות בתי(מציגה במחקרה ) 1997(חסין 

ישראלים מאשר לגבי - לגבי צעירים ערביםתביעה-המשטרה בישראל נוטה פחות להשתמש בהליכי אי

בצד מחקרים , היא מזכירה מחקרים המסבירים תופעות דומות באפליית מיעוטים. צעירים יהודים

). 1994, שפירא, למשל, ראה (המתייחסים להמלצות של קציני מבחן לגבי סגירת תיקים, ישראליים

ים את המלצותיהם של קציני מבחן מסבירים את ההבדלים בהמלצות בנורמות ובערכים המנחאלה 

קציני המבחן הערבים מאמינים יותר מעמיתיהם היהודים כי לפרוצדורה : ערבים וקציני מבחן יהודים

לכן נוטים פחות להמליץ על אי ו, רהחוקית יש לא רק השפעה מרתיעה אלא גם השפעה מחנכת על הנע

שהם המפקחים על הכניסה ,  השוטריםחסין ממליצה לבדוק גם את שיקוליהם של. פתיחת תיק פלילי

  . והחלטותיהם אינן חשופות לבקרה ציבורית חיצונית, הראשונית של קטינים למערכת אכיפת החוק

  

  יצירת קשר מכוון עם בני נוער והשתתפות בתכניות קהילתיות  - מניעת עבריינות 3.3.3
השיטות המסורתיות . ותאלא גם למנוע עבר, המשטרה מצופה לא רק לחקור עברות שכבר התבצעו

על מנת להרתיעם , למניעת עברות הן נוכחות מוגברת של שוטרים במקומות בהם שוהים בני נוער

  . ולא לאפשר הזדמנויות לביצוע עברות, מביצוע עברות



  12  
  

בעקבות האכזבה מהשיטות המסורתיות להתמודדות עם עבריינות , בשנים האחרונות, כפי שהוזכר

תוך שימת , בים ניסיונות להתמודד עם בעיית עבריינות הנוער בצורה כוללניתנעשים במקומות ר, נוער

 ניסיונות אלה .ושיתוף כל גורמי הקהילה בהתמודדות עם הבעיה, מניעתי-דגש על ההיבט הסביבתי

, מחייבים הגדרה מחדש של תפקיד המשטרה ומקומה בתוך מכלול השירותים והגורמים בקהילה

ותף עם בעיה שבאופן מסורתי הטיפול בה היה בתחום העיסוק של המנסים להתמודד באופן מש

  . המשטרה

   

 )עוברי חוק וקרבנות (מנגנונים למניעת הפגיעה בזכויות הקטינים 3.4
  במגעים עם המשטרה

בשנים האחרונות הועלתה . פוגעת בחירויות של המעורבים בה, מעצם טיבה, המערכת הפלילית

כפי . חשופים לפגיעה בזכויותיהם, אף יותר ממבוגרים, קטיניםלתשומת הלב הציבורית הדאגה כי 

הנובע לעתים מרצון לאפשר להם לפעול , הדעת הנרחב הניתן לשוטרים-ישנה טענה ששיקול, שהוזכר

עשוי לבסוף להביא ,  ולעתים מהרצון לאפשר התחשבות בנסיבות האישיות של כל קטין,ביתר יעילות

דעת -במיוחד לפגיעה כתוצאה ממדיניות לא אחידה בהפעלת שיקולחשופים . גם לפגיעה בזכויותיהם

חשופים הקטינים , כן-כמו.  וכאלה שאינם מודעים לזכויותיהם,הם קטינים השייכים לקבוצות חלשות

חששות . המשפט והענישה, החקירה,  המעצר:לפגיעה בזכויותיהם בכל אחד משלבי ההליך הפלילי

  .ת שמירת זכויות הקטינים לחקיקה המנסה להבטיח אהביאואלה 

  

החוק האנגלי מחייב נוכחות : במרבית המדינות ישנם חוקים המתייחסים לזכויות הקטין בזמן חקירה

. ידי המשטרה-בכל שלב בו הקטין נחקר על) רצוי שיהיה קשור לילד(של הורה או מבוגר מתאים אחר 

 יקבל מיידית מידע בדבר חקירת הברית מרבית המדינות דורשות כי הורה או אפוטרופוס-גם בארצות

 14יש חובה לאפשר להורי קטין עד גיל , בישראל. הוריו יהיו נוכחים בחקירהשזכות יש לקטין . הקטין

 אין להורים 14מעל גיל . אם כי קיימים סייגים בהם ניתן לחרוג מחובה זו, להיות נוכחים בחקירה

חייבת המשטרה , הברית-אחרות כארצותכמו במדינות  ,בישראל. זכות כזו אלא אם הוחלט אחרת

  ). 1995, מורג(ליידע את הקטין בדבר זכויותיו 

  

 נובעים מהחשש כי הקטין , הקשורים לחקירת הקטין ושמירה על זכויותיו בעת החקירה,חוקים אלה

הברית בדבר -מחקרים בארצות. איננו מסוגל להבין את זכויותיו ולכן זקוק למבוגר שיעזור לו בכך

מספר .  מהקטינים גילו הבנה מלאה של זכויותיהם20%טינים את זכויותיהם הראו כי רק הבנת ק

יש לציין כי נוכחות , עם זאת.  היו בעייתיות במיוחד להבנת הקטינים, כמו זכות השתיקה,זכויות

הורים בחקירה לא תמיד הועילה לנער משום שגם ההורים לא תמיד מבינים את הזכויות ויכולים 

 יוזמות חקיקתיות שמטרתן לחייב , וגם בישראל,יש במספר מדינות, כתוצאה מכך. יניםלייעץ לקט

קיימת ,  למשל,באנגליה. החל משלב המעצר והחקירה, דין לקטין בכל ההליכים הפליליים-מינוי עורך

  .במימון המדינה, לקטינים זכות לייצוג משפטי

  

מדובר .  של הקרבן הקטין במערכת הפליליתבשנים האחרונות ישנה התעניינות גם בזכויותיו ובמצבו

. כגון עברות מין ועברות של פגיעה בקטין במסגרת משפחתו, המצריכות טיפול רגישבעיקר בעברות 

      ולכן הוא זקוק להגנה מיוחדת , ההנחה היא שההליך הפלילי יכול לגרום נזק לקטין, במקרים אלה
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)Smith, 1992( .ר שנים רבות הגנה מיוחדת לקטינים קרבנות ועדים שבישראל קיימת כב, יש לציין

 שהיו קרבנות או עדים לעברות מסוג זה 14ילדים עד גיל : לעברות מין ולפגיעה במסגרת המשפחה

חוקרי הילדים גם מוסמכים . שהם עובדים סוציאליים ולא שוטרים, ידי חוקרי ילדים-חקרו עליי

 או לקרבנות ,14 קיימת לקרבנות מעל גיל ינהזו אהגנה מיוחדת . המשפט-להעיד במקום הקרבן בבית

קיימת דאגה רבה לגבי הנזק העשוי , כגון אנגליה וניו זילנד, בארצות אחרות. עברות אחרותשל 

גם ). Morgan, 1992(המשפט -להיגרם לקרבנות קטינים בהליכים הפליליים ובחקירה הנגדית בבית

י לקרבנות ולדאוג ליידועם לגבי ההליכים הפליליים להגביר את התמיכה והליווקיימות יזמות , בארץ

  .והמשפטיים

  

 ,לטפל בהן במסגרת המערכת הפליליתניתן קיים ויכוח עד כמה , ידי הוריהם-לגבי פגיעות בקטינים על

ד ובישראל התרחב מא). 1994, רונן(ועד כמה התערבות חוקית תפגע בניסיונות לשקם את המשפחה 

  ידי הורה מאז חקיקת התיקון לחוק העונשין בשנת - פגיעה בקטין עלהטיפול הפלילי במקרים של

 מעורבות ישנהעדיין , עם זאת. המגדיר פגיעות כאלה כעברות מיוחדות והמחייב דיווח עליהן, 1989

   . ורק חלק קטן מהם מגיע לטיפול במערכת הפלילית,רבה של שירותי הרווחה במקרים אלה

  

שירותים המתמודדים עם  מקומה של המשטרה במערך ה. 4
  קטינים ובני נוער בישראל

  

סקירת הספרות הצביעה על כך שבמדינות מערביות רבות חלו בשנים האחרונות שינויים בתפיסת 

המשטרה נתפסת יותר ויותר כגוף שהוא חלק . תפקידה של המשטרה ביחס לקהילה בה היא נמצאת

בתחום הטיפול בקטינים ובני .  החיים בה ושותף מרכזי בשיפור איכות,ממערך השירותים בקהילה

וההנחה , הרצון המיוחד לא לפגוע בקטינים בהליכים הפליליים. תפיסה זו חזקה עוד יותר, נוער

שלקטינים המעורבים בהליכים פליליים יש מגוון צרכים הזקוקים להתייחסות על מנת שניתן יהיה 

גם במסגרת . תים וגופים בקהילה שיתוף פעולה נרחב של המשטרה עם שירויםמחייב, לשקמם

מתוך הבנה שהפעילות , המאמצים למניעת עבריינות נוער מושם דגש על קשרים עם הקהילה

המשטרה , בנוסף. המשטרתית תהיה יעילה יותר על בסיס של שיתוף פעולה ותמיכה של הקהילה

בפרק זה . דתבמסגרת תפקידה מסייעת לשירותים שונים המטפלים בקטינים הזקוקים להגנה מיוח

חשודים בין אם הם נסקור את מערך השירותים המרכזיים המתמודדים עם קטינים ובני נוער 

  .םבתוכואת מקומה של המשטרה , זקוקים להגנהאו עברות  לשקרבנות או , בעברות

  

, עקרונות: קטינים ובני נוער החשודים בעברות על החוקטיפול ב 4.1
  תהליכים ומבנה ארגוני

ענישה ודרכי , שפיטה(נים החשודים בעברות על החוק מתבצע בארץ על פי חוק הנוער הטיפול בקטי

קטינים שנחשדו . 12קטין נושא באחריות פלילית החל מגיל , זהעל פי חוק . 1971-א" תשל,)טיפול

אסור לעצור אותם ולחייב אותם (ינקטו נגדם הליכים פליליים י לא ,בעברה על החוק לפני גיל זה

אך , חקירת המשטרה יכולה להתמקד בגילוי מעורבים נוספים באירוע). ור להעמידם לדיןאס, להיחקר

תרשימים . שתשקול את דרכי הטיפול בקטין ובמשפחתו, הקטין עצמו יועבר לטיפול מערכות הרווחה

  .הטיפול בקטינים הנחשדים בעברות מתארים את מסלול 2,1
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הגופים המטפלים בקטינים אלה על פי . עוברי חוקבגירים מקטינים עוברי חוק יטופלו באופן שונה 

רשות , )משפט לנוער-במרבית המקרים בתי(המשפט -בתי, רות המבחן לנועריש, המשטרה: חוק הם

הסדרים מיוחדים להתייחסות לקטינים במערכת . סוהר- בתי, ובחלק קטן מהמקרים,חסות הנוער

עומדת בבסיס הסדרים אלה היא שביצוע ההנחה ה. הפלילית קבועים גם בשורה של תקנות והנחיות

השאיפה היא לצמצם , לכן. פעמית או איתות למצוקה-עברות על החוק בגיל זה יכול להיות מעידה חד

 ומושם דגש ,ככל האפשר את הפגיעה העשויה להיגרם לקטין כתוצאה מהמגע עם המערכת הפלילית

מתאפיין הטיפול , בשל כך. גל הפשעכניסת הקטין למעאת הניסיון למנוע על על ההיבט השיקומי ו

  .טיפול ושיקום בקהילה, המשטרתי בקטינים ובני נוער גם בקשרים עם מגוון גורמי אבחון

  

   המשטרה4.1.1
הטיפול .  המשטרה, בדרך כלל,הגוף הראשון שבא במגע עם קטין שנחשד בעברה על החוק הוא

 את הפגיעה בקטין ולאפשר את שמטרתם לצמצם, המשטרתי בקטינים נעשה לפי נהלים מיוחדים

מתבצע המגע עם הקטינים בכל תחנת , בהתאם לכך). נוער/ק"הנחיות מח, משטרת ישראל(שיקומו 

, מעבר להכשרה רגילה בחקירות,  הכוללות שוטרים מיוחדים המקבלים,ידי יחידות הנוער-משטרה על

למעט קטינים עד גיל , החשודשוטרים אלה יחקרו את הנער . נוערבני גם הכשרה בתחומים הקשורים ל

שהם עובדים סוציאליים משירות , ידי חוקרי  ילדים-יחקרו עליש,  המעורבים בעברות נגד המוסר14

  . המבחן לנוער

  

  זרימת אירועים בטיפול המשטרה שבהם מעורבים קטינים: 1תרשים 
  

  אירוע המגיע לטיפול המשטרה 
  תפיסה בעת ביצוע העברה/דיווח/תלונה

 

      
     

  אחרי בירור אין המשך טיפול 
  האירוע הסתיים

  בירור פרטי הקטינים וסיווגם 

     
     

עד בעיקר לעברות מין או /קטין קרבן   קטינים חשודים בעברה על החוק
  לפגיעה במסגרת המשפחה

      
    הטיפול מועבר ליחידות הנוער של משטרת ישראל 

      
    12מתחת לגיל    12מעל גיל  
        

ענישה ודרכי טיפול , חוק הנוער שפיטה
  )1971-א"התשל(

 חוק לתיקון 1960-ך"חוק הנוער טיפול והשגחה התש 
  1955-ו"התשט) הגנת ילדים(דיני ראיות 

     
מהלך : 2ראה תרשים 

  הטיפול בחשודים
הטיפול מועבר לשירותים  

סיום הטיפול , החברתיים
  במשטרה

הטיפול מהלך : 3ראה תרשים  
  בקורבנות
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שבתחנות הגדולות הוא , שבראשה עומד ראש חוליה, חוליית נוער/בכל תחנת משטרה קיימת יחידת

ההנחיה המקצועית . יחידות הנוער כפופות לרוב מבחינה פיקודית למשרד החקירות בתחנה. קצין

. וער במטרה הארציוממדור עבריינות נ, בתחומי הנוער מתקבלת מקציני הנוער המרחביים והמחוזיים

חקירת : שעסקו לרוב במגוון תפקידים,  עובדי נוער1-3בתקופה בה נערך במחקר היו ברוב התחנות 

, סיורים למניעת עבריינות נוער, חקירת עברות שקרבנותיהן קטינים, עברות שהחשודים בהן קטינים

ברו מאוד יחידות תוג, בסמוך לתום תקופת המחקר, 1998-1999בשנים . ועוד, ספר-הסברה בבתי

ברוב התחנות הוקצו : הוחלט גם על שינוי ארגוני והתמקצעות בעבודת הנוער, במסגרת התגבור. הנוער

ועובדים מיוחדים שיעסקו , עובדים מיוחדים למניעה והסברה, עובדים מיוחדים לחקירת עברות

שתפקידם , פקחנותקצינת מניעה וקצין מונו במדור הנוער במטה הארצי , כן-כמו. בסיורי פקחנות

ונכתבו נהלים מיוחדים המציגים את תורת הפעולה שפותחה , לפתח תורות פעולה בתחומים אלה

  ).א2001, להרחבה ראו חביב ואחרים(

  
  מהלך הטיפול בקטינים החשודים בעברות: 2תרשים 

  
חקירה בידי חוקר ילדים לקטינים בני    חקירה בידי עובד נוער

   מוסר החשודים בעברות14-פחות מ
       

   הודעה להורים או לקצין מבחן לנוער  
      
. ללא אישור שופט) לפי גיל ( שעות 24-48אפשרות מעצר  של  

   באישור שופט-הארכת מעצר מעבר לכך 
 

     
, תביעה- אי-סיום האירוע במשטרה 

פשע באישור (באישור קצין ממונה 
 )פרקליטות

ה לשירות מבחן הפני. פתיחת תיק פלילי במשטרה 
לנוער לצורך מעקב והכנת תשתית להמלצה על דרכי 

  טיפול והתערבות
     

אין חובת : הפניה  לשירות מבחן
הפניה : פשע-תביעה- אי, הופעה

  לשירות מבחן להמלצה ולמעקב

חוסר ראיות (סגירת התיק במשטרה  
-בליווי חוות) או חוסר עניין לציבור
 ועסיום האיר. דעת של שירות המבחן

דרך (הגשת כתב אישום  
) פרקליטות, תביעה
  משפט לנוער-לבית

  

תפקידן של יחידות אלה . בכל המחוזות שינוי נוסף שחל בתקופה זו הוא הקמת יחידות נוער חשיפה

אלא מתפרסות על פני , עברות שאינן מתרכזות בסביבת תחנה מסוימת, הוא לחקור עברות מסובכות

במקביל להקמת . שיטות בילוש וחקירה מתוחכמות והשקעת זמן רבהועברות הדורשות , המחוז כולו

  .  הושקעו מאמצים בגיבוש נוהלי עבודה ותיאום בינן לבין יחידות הנוער, היחידות

  

במקרים רבים המגע , למרות שרוב הטיפול בקטינים החשודים בעברות מופקד בידי יחידות הנוער

כגון שוטרי סיור , ידי שוטרים שאינם עובדי נוער-הראשון עם קטינים החשודים בעברות מתבצע על

שוטרים אלה מוסמכים לבצע . בילוש או משמר אזרחי, )כולל אלה העוסקים באבטחת מוסדות חינוך(

דעתם אינו -אם לשיקול, הם גם מוסמכים לא להמשיך בטיפול באירוע. בירור ראשוני לגבי האירוע

סמכותם לפזר קטטה בין קטינים ולהסתפק ב, למשל(מצריך המשך טיפול במערכת הפלילית 

  . עובר הטיפול באירוע ליחידות הנוער, במקרים בהם יש צורך בהמשך חקירה). באזהרתם בלבד
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   שירות המבחן לנוער4.1.2
 לשירות המבחן , שלדעתה יש יסוד להעמידו לדין,המשטרה חייבת לדווח על כל קטין, על פי חוק הנוער

השירות עורך לקטין הערכה . י הפועל במסגרת משרד העבודה והרווחהשהוא שירות ממלכת, לנוער

ומשמש גם , טיפולי-תהליך הערכה זה מהווה למעשה תחילתו של תהליך שיקומי. סוציאלית-פסיכו

 וישמש אותו בשיקוליו לגבי ,)במקרה של הגשת כתב אישום(המשפט -תשתית לתסקיר שיוגש לבית

שירות המבחן מעביר למשטרה המלצה .  מצא אשםיאם הקטין י, טדרכי הטיפול והענישה בהן יש לנקו

חוסר עניין , מחוסר ראיות(או סגירת התיק ,  הגשת כתב אישום:גם בעת ההחלטה על גורל התיק

 13דעת קצין מבחן לפני הגשת כתב אישום נגד ילד מתחת לגיל -במיוחד נדרשת חוות). לציבור ועוד

  ). ביעה המשטרתית או הפרקליטותידי הת-הגשת כתב האישום תעשה על(

  

גם לפני סיום , דעתה יכולה גם להימנע מפתיחת תיק פלילי לגבי קטינים-על פי שיקול, המשטרה

 הליך ,"תביעה-אי"ולנקוט בהליך של , החקירה וגם אם נמצא שיש יסוד משפטי להעמידם לדין

בקטין שמודה במעשיו , ו קלהכל זאת במקרים שמדובר בעברה ראשונה א. שבסיומו אין רישום פלילי

 הליך זה ננקט לגבי כמחצית .ומהשקיימים סיכויים גבוהים לשקמו וכד, וניכר כי הוא מתחרט עליהם

פרטיהם של קטינים אלה מועברים לשירות גם . הקטינים החשודים בביצוע עברות המגיעים למשטרה

 על מנת לנסות ,רותילשן אותם יכולים להזמי, דעתם-על פי שיקול, ועובדי השירות, המבחן לנוער

   .)בשירות המבחן או בשירותים אחרים(ולבחון האם הם זקוקים להתערבות 

  

 או ; חודשי מאסר3הוא  עליהן העונש המרביש ,תביעה ננקטים לגבי עברות מסוג חטא-רוב הליכי אי

נקוט בהליך סמכות ל, באישור הפרקליטות, למשטרה.  שנות מאסר3הוא עליהן העונש המרבי ש ,עוון

 ניתן להטיל עונש של למעלה משלוש שנות  שעליהן ,מסוג פשע, תביעה גם לגבי עברות חמורות יותר-אי

למשל (ובחלק מהמקרים , דעת של קצין מבחן-במקרים אלה המשטרה חייבת לקבל חוות. מאסר

. ן לנוערתביעה בהשתתפות הקטין בתהליך טיפולי בפיקוח קצין מבח-מותנה הליך אי) בעברות סמים

-לעתים בשיתוף השירות הפסיכולוגי בבית, )סם-אל( ידי תחנות טיפול בסמים-הטיפול יכול להינתן על

תכניות , בשיתוף המשטרה וגופים אחרים, שירות המבחן לנוער מפתח. הספר בו לומד הנער

  .כגון גישור בין עבריין וקרבן וקבוצות דיון משפחתיות, אלטרנטיביות להליך הפלילי

  

   מעצר4.1.3
קטינים . גם על מעצר קטין יש לדווח לשירות המבחן לנוער. ער נעצרים במהלך החקירהוהנבני חלק מ

המעצר לקטינים -בחלק מבתי. מעצר כלליים-מעצר נפרדים או באגפים נפרדים בבתי-עצרו בבתייי

רת בסיס מפעיל השירות פרויקט התערבות שמטרותיו המרכזיות הן סיוע לקטינים בשעת משבר ויצי

  . להמשך התערבות טיפולית בקהילה

    

   שפיטה4.1.4
גם בתהליך השפיטה של קטינים . קטינים בפני שופט נוערהשפטו יי, במקרים בהם הוגש כתב אישום

 המשפט נערך ,למשל(ננקטים הליכים מיוחדים על מנת לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בקטין 

. ישנם כללים מיוחדים לענישת קטינים). זהים של הקטיןחל איסור פרסום פרטים מ, בדלתיים סגורות

ביכולתו להטיל על הילד תקופת מבחן . רשאי להימנע מהרשעתו, שמצא שילד ביצע עברה, שופט נוער

 מסירת הקטין להשגחת אדם כגון, או דרכי טיפול אחרות, בפיקוחו ובהדרכתו של קצין מבחן לנוער
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חיוב , החזקת הקטין במעון, ורהו בדבר התנהגותו בעתידקבלת התחייבות מאת הקטין או ה, ראוי

. דעתו-או כל הוראה אחרת לפי שיקול, הקטין או הורהו בתשלום קנס או פיצוי לאדם שניזוק בעברה

המשפט להחליט -וזה רשאי לבקש מבית, ברוב המקרים דרכי הטיפול יתבצעו בפיקוחו של קצין מבחן

  .ם במצב הקטיןלשנות את דרכי הטיפול בהתאם לשינויי

  

   מאסר ומעון4.1.5
אך אמצעי זה נחשב כאמצעי אחרון ויש עדיפות , 14ניתן להטיל רק על ילדים מעל גיל   עונש מאסר

אין להחזיק אותם במאסר , במקרים בהם ילדים נשלחים למאסר. טיפוליים-לאמצעים שיקומיים

  . והם מוחזקים באגפי נוער מיוחדים, ביחד עם מבוגרים

  

המעונות בהם . כאמצעי טיפולי או כאמצעי ענישה, שפט יכול גם לצוות על החזקת ילד במעוןהמ-בית

. ידי רשות חסות הנוער במשרד העבודה והרווחה-שוהים קטינים שהורשעו בביצוע עברות מופעלים על

מסגרות פתוחות המשולבות בקהילה , הרשות מפעילה רצף של מעונות הכוללים מעונות פנימייתיים

מרבית הקטינים הנשלחים . מסגרות אלה מיועדות גם לקטינים נזקקים. זים להתערבות במשברומרכ

 30-40-כ(שהם מסגרות קטנות יחסית , למעונות בשל עברות על החוק נמצאים במעונות פנימייתיים

ת  אריהעבלקיום רצף המעונות מאפשר , עם זאת. הכוללות בתוכן שירותי חינוך וטיפול, )קטינים

כהכנה לחזרה , המשפט-ידי בית-ממעון נעול למעון פתוח לקראת סיום התקופה שנקבעה עלהקטין 

- וינט'כדי ליעל את הניידות של החניכים בין המסגרות הקימה רשות חסות הנוער בשיתוף ג. לקהילה

  . ם מעונות המשלבים מסגרות פתוחות וסגורות"ישראל וארגון על

   

  ם במניעת עבריינות  גופים נוספים במשטרה המעורבי4.1.6
 :מספר גופים מרכזיים מעורבים בפעילות המכוונת למניעת עבריינות נוער

 אלה הן יחידות .)יחידות מיוחדות למניעת עבריינות נוער(ן " מפעיל יחידות ימעהמשמר האזרחי 

של אזרחים מתנדבים המקבלים הכשרה מיוחדת ומסייעים למשטרה בפעילות סיור במוקדים 

כן מעורב המשמר האזרחי בהעברת פעילויות הסברה לבני נוער ואף -כמו. ריינות נוערהמועדים לעב

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

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

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

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

וקידום מניעה ככלי אפקטיבי למאבק , פתרון בעיות בדגש על הרמה המקומית, שירותי המשטרה

ובתוכן כאלה ,  למניעת פשיעההיחידה מפתחת ויוזמת תכניות, כחלק מפעילותה. בפשיעה

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

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

,  עצמה יחידה זולקראת סוף תקופת המחקר לקחה על. הסברה ומבצעים מיוחדים בשכונה, מניעה

שהוא פרויקט , "ספר בטוח-בית"את האחריות להפצה נרחבת של פרויקט , יחד עם יחידות הנוער

, ראו חביב ואחרים(ההסברה והמניעה המרכזי שמפעילה המשטרה בשיתוף עם מערכת החינוך  

ביב ראו ח(מפעילה היחידה תכניות למניעת עבריינות בקרב בני נוער עולים , כן-כמו). א2001

  ).ב2001, ואחרים
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אינו (היא גוף הפועל במסגרת המשרד לביטחון פנים ) המועצה לצמצום העבריינות בישראל (מצילה 

באמצעות הקמת מצילות ( ומטרתו היא לקדם שותפויות ברמה המקומית ,)שייך למשטרה

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

לנושא המניעה בקרב ילדים ובני . )פעילויות למיגון רכוש ועוד, כגון פעילויות הסברה (עבריינות

 מצילה פועלת באמצעות עבודה .ניתן מקום משמעותי בפעילותה, ספר ומחוץ להם-בתוך בתי, נוער

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

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

  

אגף "הנקראים מעתה ,  היחידה לשיטור קהילתי ואגף המשמר האזרחי, כאמור, אוחדו1999בינואר 

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

וקצין האחראי לפיתוח תכניות מניעה , ז וללימודי קרימינולוגיה"ר משאהאחראית לפיתוח תחום נוע

   .לבני נוער ולתחום הקרבנות

  

, "יעדים ומדדים" הוא המעבר לניהול על פי שיטת 1998שינוי נוסף שחל במשטרה כולה החל מיולי 

 וכן, ובות מגדירים לעצמם יעדי פעולה לתקופות קצ, וגם המשטרה כולה,מרחב ומחוז, לפיה כל תחנה

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

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

ה על עבוד ו, בכלל, על המשטרההשעבר מאז התחלת הפעלת השיטה לא ניתן לעמוד עדיין על השלכותי

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

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

ום  מבין היעדים שהוגדרו בתחנות המשטרה השונות היו בתח9% 1998בתקופה שבין יולי לדצמבר 

  ).1999, יחזקאלי(הנוער 

  

המעורבים בטיפול בבני נוער הנמצאים על סף מחוץ למשטרה שירותים    4.1.7
   ובמניעת עבריינות, עבריינות

ויכול להיות להם גם תפקיד בטיפול , נוער במצוקה או על סף עבריינותבני מספר שירותים מטפלים ב

כיווני -שירותים אלה נמצאים בקשר דו. וע עברותהואשמו או הורשעו בביצ, ובשיקום בני נוער שנחשדו

אך לא , המשטרה יכולה להפנות לטיפולם בני נוער שלהערכתה חשופים לעבריינות, מחד: עם המשטרה

שירותים , ומאידך.  לטיפולבני נוערגם שירות המבחן יכול להפנות אליהם ; נפתח לגביהם הליך פלילי

 במשטרה לאיתור בני להיעזרוכן , ל כוונה לבצע עברותאלה יכולים לדווח למשטרה כשנודע להם ע

רות לנוער וצעירים יהיחידה לקידום נוער במשרד החינוך והש. נוער משוטטים או כאלה שברחו מהבית

נוער המנותקים או הנמצאים על סף נשירה ממסגרות הבמשרד העבודה והרווחה מטפלים בבני 

השירות לנוער ולצעירים מדווח כי הוא ).  תיקים פליליים ישלרבים מבני נוער אלה(לימודים או עבודה 

השירות לנשים ולנערות מטפל ;  עובדים סוציאליים260באמצעות ,  צעירים בשנה10,000-מטפל בכ

 בני נוער 13,500-תחום קידום נוער במשרד החינוך מדווח על כ). 13-22בגילים ( נערות ונשים 7,000-בכ

שירותים אלה מפעילים מגוון . ות היחידות העירוניות ברחבי הארץ המטופלים באמצע14-18בגילים 

, ליווי בהשתלבות בעבודה, תכניות להשלמת השכלה: בהן(מניעתיות וטיפוליות , תכניות חינוכיות

ומשתמשים בשיטות טיפול פרטניות , )תכניות למניעת שימוש בסמים, הכנה להשתלבות בצבא

  .וקבוצתיות
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 בשימוש יםנוער המעורבבני טיפול ושיקום ל, עוץיבי הארץ תחנות יסם מפעילה ברח-אגודת אל

. למניעת שימוש בסמים) בעיקר בשיתוף מערכת החינוך(וכן מפעילה פרויקטים שונים , בסמים

ם "ארגון על.  הן בפרויקטים משותפים והן בהפניית קטינים לטיפול,למשטרה קשרים עם האגודה

כולל ניצול לעבודה (החשופים לניצול , רי בית ונערות במצוקהפועל לאיתור ולטיפול בבני נוער חס

.   ומאתיופיההמועצות לשעבר-מבריתהארגון מקדיש תשומת לב מיוחדת לבני נוער עולים ). בזנות

ושותף , שותף עם רשות חסות הנוער לפיתוח מסגרות בקהילה לבני נוער במצוקההארגון , כן-כמו

  .וקהבייזום חקיקה לטובת בני נוער במצ

     

בטיפול בתלונות לגבי יחס לא הולם , בין יתר פעילויותיהם, מספר ארגונים וולונטריים עוסקים

וכן בקידום , בייעוץ משפטי לקטינים המעורבים בהליכים פליליים, לקטינים בהליכים הפליליים

האגודה  ,י"שני ארגונים מרכזיים הם אב. הצעות חוק הנוגעות לזכויות הילד בהליכים הפליליים

  .והמועצה הלאומית לשלום הילד, הבינלאומית לזכויות הילד בישראל

  

מספר גופים שותפים בפיתוח והפעלת פעולות הסברה למניעת עבריינות ותופעות בלתי רצויות אחרות 

במשרד ) י"שפ(מינהל חברה ונוער והשירות הפסיכולוגי הייעוצי ). כגון שימוש בסמים ואלכוהול(

השירות הפסיכולוגי . בפיתוח תכניות למניעת התנהגויות בלתי רצויות בקרב בני נוערשותפים , החינוך

הרשות הלאומית , בנושא סמים. ספר-הייעוצי שותף גם בקביעת תקנות לטיפול באלימות בבתי

למלחמה בסמים אחראית להתוויית מדיניות ותיאום הפעולות בנושא אכיפת החוק ומניעת שימוש 

 בפיתוח תכנית ניסיונית עם המשמר האזרחי לשיתוף אזרחים בסיורים הרשות שותפה. בסמים

ם "ארגון על. המיועדים לאיתור בני נוער שאינם נמצאים במסגרות חינוכיות וחשופים לשימוש בסמים

  . מפתח תכניות למניעת אלימות ועברות מין בקרב בני נוער

  

   הטיפול בקטינים קרבנות או עדים לעברות על החוק4.2
גם , במקרים רבים. ידי יחידות הנוער במשטרה-חקרו בדרך כלל עלית שבוצעו כלפי קטינים יעברו

עברות מין כלפי קטינים ועברות בהן , עם זאת).  ספר-גניבות בבתי, למשל(מבצעי העברות הם קטינים 

לחוק ' ד368לפי תיקון ). 3  תרשיםאור(נפגע קטין במסגרת משפחתו זוכות להתייחסות מיוחדת 

ידי האחראי לו חייב -כל אדם שיש לו חשד שבוצעה פגיעה בקטין על, )א"התשנ, ן"תיקון התש(ונשין הע

חייב פקיד , אם הדיווח נעשה לפקיד סעד.  או למשטרה,)שהוא עובד סוציאלי(לדווח על כך לפקיד סעד 

אם הוא . בצירוף המלצתו לפעול או להימנע מלפעול בקשר לדיווח, הסעד להעביר את הדיווח למשטרה

הוא רשאי להביא את , אך העברת המקרה למשטרה תפגום בטיפול במשפחה, סבור שיש ממש בדיווח

במקרים . וזו רשאית לאשר לו לא לדווח על המקרה, בה יושב גם נציג המשטרה, ועדת פטורוהמקרה ל

את חייבת המשטרה להתייעץ עם פקיד סעד ולתאם עמו , בהם הגיע הדיווח באופן ישיר למשטרה

מאז חקיקת התיקון לחוק . זאת במטרה למנוע פגיעה נוספת בקטין במהלך החקירה, מהלך החקירה

אך עדיין רק , עלה באופן משמעותי מספר המקרים של חשד לפגיעה בקטינים המדווחים לפקידי סעד

  .חלק קטן מהם מגיע לטיפול המשטרה

  

כגון , דיעת המשטרה גם ממקורות אחריםדיווחים על פגיעה בקטין במסגרת המשפחה יכולים להגיע לי

לגופים אלה נהלים המפרטים את . שירותי בריאותממוסדות חינוך ומואף , שכנים, בני משפחה

  . על חשדות ואת דרכי הדיווחלמשטרה המקרים בהם יש לדווח 
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פקיד הסעד יאסוף מידע הדרוש לשם ; ידי המשטרה-חקירת אירוע בו נפגע קטין במשפחה תיעשה על

חייבת המשטרה לעתים קרובות להיות בקשר , לשם איסוף המידע. שך הטיפול בקטין ובמשפחתוהמ

הן לשם קבלת עדויות והן לשם חקירת הקטין או ביצוע בדיקה , עם המוסד החינוכי בו נמצא הקטין

ייחקר הקטין עצמו , 14 הוא מתחת לגיל , או העד,במקרה שהקטין הקרבן. רפואית ללא ידיעת הוריו

חקירת הילד תיעשה בתיאום עם . ידי חוקר ילדים משירות המבחן לנוער-ידי שוטר אלא על-עללא 

עברות ( שהיו קרבנות או עדים לעברות כנגד המוסר 14גם ילדים מתחת לגיל . פקיד הסעד לחוק נוער

 וכן ראו חביב ואחרים, 3  תרשיםאור(ידי חוקרי ילדים -חקרו עליי, גם שלא במסגרת המשפחה, )מין

  ). ג2001

  
  הטיפול בקטינים קרבנות עבירות: 3תרשים 

  
 14-קרבן בן פחות מ/עד

בעברות מוסר או בפגיעה 
  בידי הוריו

  ֵעד בנסיבות אחרות /קטין קרבן  

      
  )משטרה(חקירת הקרבן בידי עובד נוער    :הדיווח הגיע ל

        
פקידי סעד 
  לחוק נוער

  חובת 
  דיווח

 -משטרה 
  יחידות נוער

בידי , חקירת החשודים בפגיעה בילדים 
  עובדי הנוער

        
חקירת הקטין בידי    

שירות (חוקר ילדים 
  )המבחן לנוער

/ סגירת תיק 
  תביעה-אי

הגשת כתב אישום נגד  
  הפוגע

           
אפשרות פנייה לוועדת 

בצל "המשך טיפול . פטור
 אין דיווח -" החוק

  למשטרה

        

          
התייעצות עם פקיד סעד  

בנושא פתיחת תיק חקירה 
  וניהול חקירה

  המשך טיפול בשירותים חברתיים 

  

אין הגנה מיוחדת לילדים קרבנות או . המשפט-חוקר הילדים מוסמך גם להעיד במקום הילד בבית

  1 .וגם לא לילדים שהיו קרבנות בעברות אחרות, 14עדים מעל גיל 

  

עת להם במילוי תפקידם בקשר לקטינים שירותים שהמשטרה מסיי   4.3
  ובני נוער

במקרים בהם . מספר שירותים אחראים להבטחת שלומם של קטינים ובני נוער במצבים מיוחדים

אחד מתפקידיהם של פקידי סעד .  במילוי תפקידםלשירותים אלהעל המשטרה לסייע , מתעורר צורך

הוא לבצע צווי , עו במסגרת המשפחההאחראים לשלומם של קטינים שיש חשד שנפג, לחוק נוער

יתלוו אל פקיד הסעד שוטרים , במקרה שצפויה התנגדות של ההורים. חירום להוצאת קטינים מביתם

                                                   
  ).ג2001, ראו פירוט אצל חביב ואחרים (1999 בנושא זה שונה החוק בסוף שנת  1
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 , בין היתר,השירות לפרט ולמשפחה במשרד העבודה והרווחה אחראי. שיסייעו בשמירה על הסדר

טינים המעורבים בסכסוכים בין וכן לשלומם של ק, )בין בני זוג(לטיפול במקרי אלימות במשפחה 

. משפט- אמורים ליצור איתם קשר רק בהתאם להוראות ביתקטינים שהוריהםכולל , הוריהם

ה במקרה של הורים אלימים יסיוע בפיקוח על הסדרי ראי:  המשטרה נקראת לסייע במספר מקרים

ידי -דים שנחטפו עלואיתור יל, )המשפט-הורים המנסים ליצור קשר עם הילדים בניגוד להוראת בית(

  .הוריהם במסגרת סכסוך גירושין

  

שירותים וארגונים רבים מעורבים בטיפול בקטינים ובני נוער החשודים בעברות או קרבנות , לסיכום

 ,  דולב ואחריםורא, ל מערך השירותים החברתיים לילדים ולבני נוער בארץשלפירוט נוסף (עברה 

 חלק במאמצים למנוע עבריינות נוער ותופעות בלתי רצויות מגוון גורמים נוטלים, כן-כמו). 1996

 עם חלק מהגורמים הקשרים הם : מגוון של קשרים עם גורמים אלה ישלמשטרה. ל קטיניםשאחרות 

 במקרים אחרים הקשרים ;)בני נוער חשודים או קרבנות(על בסיס טיפול במקרים ספציפיים 

 עם חלק מהשירותים יש ; לתופעות באופן כללימתמקדים בהתוויית מדיניות משותפת ומתייחסים

ואופיו יכול להשתנות בין המקומות , ועם אחרים הקשר הוא וולונטרי, חובת קשרים על פי חוק

אנשי : משטרה יש גם קשרי הכשרה והדרכהבין ה השירותים השונים לשביןיש לציין . השונים

 מרצים מדי , או כאלה שהיו קרבנות עברה,השירותים העוסקים בטיפול בקטינים ובני נוער עוברי חוק

מרצים בקורסי , )בעיקר ממדור הנוער(ואילו אנשי משטרה ; פעם בקורסי הכשרה של המשטרה

ראוי לציין שלאחרונה נכנס לתוקף .  כגון פקידי סעד לחוק נוער,הכשרה של אנשי מקצוע טיפוליים

בה יהיו חברים , ד בכל רשות מקומיתתיקון בפקודת העיריות המחייב הקמת ועדה לקידום מעמד היל

הקמת ועדות אלה . ובהם המשטרה, נציגים מגופים שונים המעורבים בקשר עם ילדים ובני נוער

 לוחה. ברמה המקומית, מרחיבה מאוד את אפשרויות שיתוף הפעולה בין המשטרה לשירותים אחרים

אופי , מערכתית-כות ארגוניתהבא מציג את הגורמים המרכזיים עמם נמצאת המשטרה בקשר לפי שיי

והאוכלוסייה לגביה מתקיים , )דומההעברת דיווחים וכ, הפניה( ומהותו ,)על פי חוק או לא(הקשר 

  . הקשר
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  בני נוער במקביל למשטרהבהגורמים המרכזיים המעורבים בטיפול בקטינים ו: 1 לוח
  

  הגורם
  

  שייכות ארגונית
האם הקשר עם 

  המשטרה על פי חוק
יקריים המשיקים תפקידים ע

  לתפקידי המשטרה
  

  האוכלוסייה
שירות המבחן   קציני מבחן לנוער

משרד , לנוער
 העבודה והרווחה

קבלת דיווח מהמשטרה על    כן
  שחרור, מעצר, פתיחת תיקים

דעת למשטרה לפני -מתן חוות 
  החלטות על גורל התיק

-אי פיקוח על תכניות טיפול  
קרבן    -גישור עבריין, פשע-תביעה

  שמירת קשר עם קטינים עצורים  
שיקום ופיקוח על בני , טיפול 

נוער בשלבים שונים של מעורבות 
  במערכת הפלילית

בני נוער החשודים בעברה על  
  )12-18 בני(החוק 

שירות המבחן   חוקרי ילדים
משרד , לנוער 

 העבודה והרווחה

חשודים , חקירת קטינים קרבנות   כן
ועדים  בעברות מסוימות מתחת 

המשטרה חוקרת את  (14גיל ל
 )האירוע

מתן עדות במקום קטינים או  
  אישור העדת קטינים

  

חשודים  ועדים , קרבנות 
  )14מתחת לגיל (בעברות מוסר 

ידי הורה -קרבנות לפגיעה על 
 על פי תיקון )14מתחת לגיל (

גם בעברות אלימות , חדש
על פי תיקון (מוגדרות נוספות 

  )גם בן זוגו, חדש
  

משרד העבודה    הנועררשות חסות
  והרווחה

טיפול ופיקוח על  , אבחון   כן
  משפט-קטינים על  פי צו בית

קטינים עוברי חוק שנשפטו  
  לשהות במעון
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  ):המשך (1לוח 
  

  הגורם
  

  שייכות ארגונית
האם הקשר עם 
המשטרה על פי 

  חוק

תפקידים עיקריים המשיקים לתפקידי 
  המשטרה

  
  האוכלוסייה

השירות לילד    נוערפקידי סעד לחוק
משרד , ולנוער

 העבודה והרווחה

התייעצות ותיאום חקירה במקרים של    כן
  ידי הורה-פגיעה בקטינים על

טיפול בקטינים החשודים בעברות  
  )12מתחת לגיל ( בני עונשין םשאינ

ביצוע צווי חירום לגבי קטינים בסיכון  
  )סיוע משטרתי במקרי צורך(

קרבנות לפגיעה במסגרת  
  המשפחה

חשודים בעברות שאינם   
מתחת לגיל (בני עונשין  

12(  
  

השירות לרווחת   פקידי סעד לסדרי דין
הפרט 

, והמשפחה
העבודה משרד 

  ווחהרוה

סיוע משטרתי (פיקוח על הסדרי ראייה    כן
  )במקרי צורך

  ידי הורה -איתור קטינים שנחטפו על 

קטינים הזקוקים להגנה  
בשל סכסוכים בין 

  הוריהם

רד החינוך מש  ספר-בתי
  והתרבות

חובת דיווח  
על פגיעה 
  בקטינים

נהלים לדיווח  
על אירועי 
  עבריינות 

  דיווח על חשד לפגיעה בקטינים 
סיוע למשטרה בחקירת עברות שבוצעו  

  הספר ובחקירת קרבנות קטינים-בבית
פרויקטים , שותפות בפעילויות הסברה 

  למניעת עבריינות

בני נוער חשודים  
  בעברות

   קטינים קרבנות 

השירות הפסיכולוגי 
  הייעוצי

משרד החינוך 
  והתרבות

  לא
  

שותפות בקביעת נהלים לדיווח ולטיפול  
ל "כתיבת חוזר מנכ, באירועי עבריינות

  בנושא
  ומערכי שיעורפיתוח תכניות חינוכיות 

מניעת , למניעת התעללות בילדים
 אלימות ושימוש בסמים

  "ספר בטוח-בית"שותפות בהפצת מודל  

אנשי צוות בני נוער ו 
  במסגרות חינוך
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  ):המשך (1לוח 
  

  הגורם
  

  שייכות ארגונית
האם הקשר עם 

  המשטרה על פי חוק
תפקידים עיקריים המשיקים 

  לתפקידי המשטרה
  

  האוכלוסייה
שותפות בפיתוח תכניות    לא   משרד החינוך   מינהל חברה ונוער

למניעת אלימות ושימוש 
  בסמים

  

לשירותי האגף  השירות לנוער וצעירים
משרד , תקון

העבודה והרווחה

בני נוער חשודים בעברות או  
  על סף עבריינות

  היחידות לקידום נוער
 

ל חברה מינה
משרד , ונוער

 החינוך והתרבות

  
  
  
קיימים אך , לא

נהלים לגבי דיווח על 
 עברות 

טיפול בבני נוער על סף   
 או שכבר מעורבים עבריינות
  בעברות

פיתוח תכניות למניעת  
טיפול בבני נוער , עבריינות
  עולים

 

שותפות , טיפול במופנים   לא  עמותה  סם-אל
בפרויקטים למניעת שימוש 

  בסמים

   

אחריות לקביעת מדיניות      רשות ממלכתית  הרשות למלחמה בסמים
התמודדות עם בעיית 

יזום פרויקטים , הסמים
עם המשמר , למשל(למניעה 
  )האזרחי

בשימוש בני נוער המעורבים  
או חשופים , בסמים

  למעורבות

  י "אב
  
  

רור תלונות לגבי יחס לא יב   לא   ארגון  וולונטרי
הולם לקטינים בהליכים 

ייזום הצעות חוק , פליליים
קיום פרויקט למתן , בנושא

ייעוץ משפטי לקטינים 
  בהליכים פליליים   

בני נוער חשודים בעברות  
  וקרבנות עברה
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  ):המשך (1לוח 
  

  רםהגו
  

  שייכות ארגונית
האם הקשר עם 

  המשטרה על פי חוק
תפקידים עיקריים המשיקים 

  לתפקידי המשטרה
  

  האוכלוסייה
המועצה הלאומית לשלום 

  הילד
רור תלונות לגבי יחס לא יב   לא  ארגון וולונטרי

הולם לקטינים בהליכים 
פליליים ולגבי פגיעה 

זום הצעות חוק יי, בקטינים
 לליוויקיום פרויקט , בנושא

  קטינים קרבנות 

  קטינים קרבנות וחשודים 

פגיעה  לשטיפול בקרבנות    לא  ארגון  וולונטרי   י"אל
מינית ונפשית , פיזית

" קו חם"הפעלת , במשפחה
, לדיווח על פגיעות בקטינים
, דיווח למשטרה על פגיעות

שותפות , מתן עדות מומחה
בפעילויות הסברה למניעת 

  התעללות בקטינים

  נים קרבנותקטי 

דיווח וטיפול , איתור   לא  ארגון וולונטרי  ם"על
 /בקטינים משוטטים

שותפות בפיתוח , מנוצלים
העלאת המודעות , הוסטלים

  הציבורית לנושא
 מעורבות ביוזמות לשיפור 
  הטיפול בקטינים קרבנות

קטינים נזקקים או על סף  
  עבריינות
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   תקצירי דוחות
  ם ובני נוערהטיפול המשטרתי בקטיני

  

  
  מיפוי פעולות המשטרה וקשריה עם גורמים חיצוניים

  וסלין לוי'נטע ברנע וג, דליה בן רבי, ק חביב'ג' פרופ
  

    
  

  היערכות המשטרה בתחום מניעת הפשיעה בקרב בני נוער
 דליה בן רבי ודפנה ארגוב, ק חביב'ג' פרופ

  
    

  
   עוליםהיערכות המשטרה בתחום הפשיעה בקרב בני נוער

 דליה בן רבי ודפנה ארגוב, ק חביב'ג' פרופ
  

    
  

  היערכות המשטרה לטיפול בעברות שקרבנותיהן קטינים
 דליה בן רבי ודפנה ארגוב, ק חביב'ג' פרופ

  
    

  
  ההחלטה על תביעה מול : טיפול המשטרה בתיקי בני נוער

  תביעה והגשת כתב אישום מול סגירת תיק-אי
 ליה בן רבי ודפנה ארגובד, ק חביב'ג' פרופ
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  מיפוי פעולות המשטרה וקשריה עם גורמים חיצוניים 
  )השלב הראשון של המחקר(

   

  מטרות המחקר ושיטות איסוף הנתונים. 1
הייתה למפות , ח זהושממצאיו מוצגים בד, )ב1998, חביב ואחרים (מטרת השלב הראשון של המחקר

קטינים שהם קרבנות , עברותביפול בקטינים החשודים את מגוון הפעילויות המשטרתיות בתחומי הט

. ואת הממשקים בין גורמים בתוך המשטרה ועם גורמים חיצוניים, ומניעת עבריינות נוער, לעברות

כבסיס לבחירת , על מנת לזהות את הסוגיות המרכזיות עמן מתמודדת המשטרה בתחום זה, זאת

  .1997יולי -נאסף ברובו בחודשים ינוארהמחקר מבוסס על מידע ש. מוקדי מחקר בשלב השני

  

מאפייני הקטינים ובני הנוער בטיפול ) 1 (:שלב זה היוהמחקר ב תמקדהנושאים המרכזיים בהם ה

התייחסות לזכויות הקטינים ) 3(; תפיסת תפקיד המשטרה בטיפולה בקטינים ובני נוער) 2(; המשטרה

 השונים הנוגעים לקטינים ולבני נוער ים תפקוד המשטרה בפועל בנושא)4(; בהליכים הפליליים

חלוקת העבודה והתיאום בין , )טיפול בעברות שקרבנותיהן קטינים; מניעת עבריינות; חקירת עברות(

קשרים ותיאום עם שירותים מחוץ ) 5(; היחידות השונות במשטרה הבאות במגע עם קטינים ובני נוער

  .רכי הכשרהוכוח אדם וצ) 6(; למשטרה בקשר לקטינים ובני נוער

 

  :איסוף המידע כלל

מקבצים ממוחשבים של ( על מאפייני הקטינים ובני הנוער בטיפול המשטרה נתוניםריכוז וניתוח  

  ;)הכוללים נתונים על כל קטין שנפתח לו תיק פלילי, המשטרה

שפעילותם , המחוזות והמרחבים,  ברמות המטהעם מגוון בעלי תפקידים במשטרה ראיונות עומק 

בארגונים המשיקים לפעילותה לגבי ועם בעלי תפקידים בכירים בשירותים ו; לבני נוערקשורה 

 ; ) מרואיינים50-הכל כ-בסך (קטינים ובני נוער

למפקדי , לעובדי הנוער בכל הארץבכל תחנות המשטרה בארץ שהופצו  שאלונים למילוי עצמי 

 מכלל 88%-כ, נות משטרה תח53-התקבלו שאלונים מ. התחנות ולראשי משרדי חקירות בתחנות

 ראשי משרדי חקירות 43, )60-מתוך כ( מפקדי תחנות 41על השאלונים השיבו . תחנות המשטרה

 ). בתקופת המחקר212מתוך ( עובדי נוער 136-ו, )60-מתוך כ(

 

   

  עיקרי הממצאים. 2
   החשודים בעברות על החוקבני הנוערדפוסי העבריינות המדווחת ומאפייני  2.1

  ריינות ומגמותהיקף העב

רק .  בארץ נחשדים מדי שנה בעברות על החוק12-17כשני אחוזים וחצי מבני הנוער בגילים 

בעלי התיקים כלל  מ8%- מהווים כ12-17בני נוער בגילים . לכמחציתם נפתחים תיקים פליליים

ים בביצוע  חלה עלייה ניכרת באחוז בני הנוער החשוד1985-1990בין השנים  .הפליליים בארץ מדי שנה

 בשנים האחרונות הגידול במספר החשודים פרופורציונלי לגידול .עברות מתוך כלל בני הנוער
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על כשני אחוזים וחצי , כאמור, ועומד, כך שאחוז החשודים מכלל בני הנוער נשאר יציב, באוכלוסייה

  . מכלל בני הנוער

  

  סוג העברות

מתוך כלל התיקים הנפתחים לבני נוער יש , ם זאתע. הנוער נפתחים בגין עברות רכושבני מרבית תיקי 

. שנפתחו בגין עברות אלימות וסמים) תביעה-פליליים ואי(עלייה בשנים האחרונות באחוז התיקים 

ה בדיווחים יאלא גם מעלי, ה אמיתית בשיעור העברות על החוקיינראה שעלייה זו נובעת לא רק מעל

  . על עברות ובגילוי עברות

  

  יניםמאפייני העברי

דומים למאפייניהן של קבוצות החשודים בעברות  בני הנוערמאפייניהם המשפחתיים והלימודיים של 

כגון ילדים הסובלים מהזנחה או התעללות ונמצאים בטיפול פקידי (סיכון אחרות של ילדים בישראל 

ימודיים חיים עם הורה אחד בלבד והישגיהם הל, אחוזים גבוהים מהם באים ממשפחות גדולות): סעד

ממצאים אלה מדגישים את הצורך בשיתוף פעולה של . נמוכים באופן משמעותי מאלה של בני גילם

וכן את הצורך בפעילות של ,  אלהבבני נוערהמשטרה עם השירותים החברתיים והחינוכיים בטיפולה 

  .מערכת השירותים למניעה וטיפול מוקדם בקבוצות סיכון באוכלוסייה

  

  צות שונותעבריינות בקרב קבו

 לשעבר ומאתיופיה בקרב בעלי התיקים הפליליים גדול מחלקם המועצות-מבריתחלקם של העולים 

על מנת ללמוד באופן מלא על חלקם של העולים מתוך כלל בני הנוער . באוכלוסיית בני הנוער בישראל

הנתונים  על ארץ אך מכיוון ש. תביעה-יש לבדוק גם את הנתונים לגבי תיקי אי, שנחשדו בביצוע עברות

לא ניתן , הם חלקיים מאוד, תביעות-המתעדת נתונים על אי, לידה במערכת המידע של שירות המבחן

  . לבצע בדיקה כזו כיום

  

 מאשר לשאר , נפתחים יותר תיקים פליליים בגין עברות רכוש וסמיםהמועצות לשעבר-מבריתלעולים 

הנתונים אינם מאפשרים גם . ברות אלימות ומיןלא נמצאה עדות למעורבות יתר שלהם בע. בני הנוער

 של אנשי משטרה כי העברות בהן מעורבים העולים הן חמורות או הדיווחיםלאשש או להפריך את 

  . אלימות יותר

  

, םבתוכ ולאחוז גבוה יותר בני הנוערהעולים מאתיופיה בעלי התיקים הפליליים צעירים יותר משאר 

  . ר רב של תיקים פלילייםיש מספ, יחסית לקבוצות האחרות

  

בעלי התיקים הפליליים אינו גבוה באופן משמעותי מאחוזם מקרב ) תושבי ישראל(אחוז הלא יהודים 

אף אחוז הלא יהודים , )תביעה-כולל אי(בחישוב האחוז מתוך כלל החשודים ; בקרב כלל בני הנוער

תביעה שנפתחים ללא - תיקי איהבדל זה נובע מהשיעור הנמוך יותר של. נמוך מאחוזם באוכלוסייה

  .  יהודיםליהודים לעומת 
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  תפיסת השוטרים את הקטינים ואת תפקיד המשטרה לגביהם 2.2
מרבית : תפיסת תפקיד המשטרה לגבי קטינים היא שונה מתפיסת התפקיד הכללי של המשטרה

 רותים הטיפולייםחלק מהשי.  חוקינוער עוברבני השוטרים מאמינים בגישות טיפוליות חינוכיות כלפי 

  .וכי עליה לנקוט בגישה אכיפתית יותר, טיפולית מדילעתים  טענו שגישת המשטרה אף

  

רבים מהשוטרים חשים כי אין להם מספיק יכולת הרתעה כלפי , חינוכית-למרות התפיסה הטיפולית

רים לשוט, כן-כמו. ויש להם גם ביקורת כלפי מערכת המשפט המקילה מדי עם קטינים, בני הנוער

וכי הדאגה , חשוב להדגיש כי תפקידם הראשוני הוא שמירת הסדר והגנת הציבור מפני מעשי עבריינות

התמיכה בגישה .  אינה יכולה לבוא על חשבון תפקידים אלה של המשטרהבני הנוערלעתידם של 

הרתעתית חזקה יותר באופן עקבי בקרב עובדי הנוער מאשר בקרב מפקדי תחנות וראשי -ענישתית

 עובדי הנוער תופסים את עבריינות הנוער כחמורה יותר מאשר תופסים אותה ,כן-כמו. שרדי חקירותמ

  . הדרגים הבכירים יותר

  

הדילמות המתעוררות לגבי תפיסת תפקיד המשטרה בטיפול בבני נוער מתבטאות גם ביחס כלפי הורי 

חוק מחויבים השוטרים  קטינים החשודים בעברות על העםבעבודתם . הקטינים החשודים בעברות

הם , מצד אחד: השוטרים מגלים יחס אמביוולנטי כלפי קשר זה. להיות בקשר עם הורי הילדים

 הם מביעים חשש , מצד שני,אך, הורים במרבית המקריםהמדווחים שהם נמצאים בקשר עם 

שיבות חוס חיהם אינם מצהירים על י, כן-כמו. שמעורבות הורים בתהליך החקירה תפגום ביעילותו

ורבים , תביעה- בשיקוליהם לגבי נקיטת הליך איבני הנועררבה ליכולת ההורים להפעיל סמכות כלפי 

תכן יי.  תחליף לסמכות ההוריםלגבי בני הנוערשוטרים מהווים המהם מסכימים שלעתים קרובות 

ם שיש לשקול דרכים בהן ניתן לסייע לעובדים לנצל בצורה טובה יותר את הקשרים הקיימים ע

  .ההורים

  

  שמירת זכויות הקטינים 2.3
היא הדגש על , בפרט, ולקטינים עוברי חוק, בכלל, אחת המגמות הבולטות ביחס החברה לעבריינים

לגבי קטינים .  והקפדה על התייחסות הוגנת, הצורך בשמירת זכויותיהם וכבודם בהליכים הפליליים

  . ולאפשר את שיקומם, כעברייניםיש דרישה להקפדה מיוחדת הנובעת מהרצון שלא לתייגם 

  

רוב אנשי המשטרה ואנשי השירותים האחרים ציינו שבשנים האחרונות חל במשטרה שיפור במודעות 

חלק מהן מוסברות (יש עדיין חריגות מהנהלים , עם זאת. לזכויות הילד במסגרת ההליכים הפליליים

חקירת , טין בניידת שאינה מוסווה הובלת קלמשל, ח אדםובתנאי מבנה וציוד לקויים או בחוסר כ

ידי שוטרים -במיוחד על, )כגון כבילת או הכאת קטינים( והפרת זכויות ,)קטין בחדר שאינו נפרד

צוין גם יחס בעייתי במיוחד כלפי ערבים תושבי . שאינם שוטרי נוער ומודעותם לנושא פחותה

  . השטחים

  

אך כרבע , נים בקשר לזכויותיהםחלק ניכר מהשוטרים הסכימו שהמשטרה צריכה לידע קטי

חלק מהם ציינו שהצורך לעמוד בנהלים פוגע ביעילות , כן-כמו; מהשוטרים לא הסכימו עם טענה זו

המתבטאת בהצעות ,  והעלו חששות שהמגמה ההולכת ומתגברת להבטחת זכויות הילד,החקירה

 תפגע בעבודה ,)יםכגון ההצעה להבטחת ייצוג משפטי לקטינים בהליכים פלילי(חקיקה שונות 
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חלק מאנשי המשטרה ברמות השונות הביעו תחושה כי המשטרה עומדת בתחום הנוער . המשטרתית

, דרישה גוברת לפעול בתקיפות למיגור התופעות של עבריינות נוער, מצד אחד: מול דרישות סותרות

בשמירת זכויות ההסכמה בדבר הצורך .  דרישה לעמוד בכללים המבטיחים את זכויות הילד,ומצד שני

נראה שיש . הילד נמוכה יותר בקרב עובדי הנוער מאשר בקרב מפקדי התחנות וראשי משרדי החקירות

זוכה למימוש , הקיימת ברמה ההצהרתית, צורך להמשיך ולבחון עד כמה התמיכה בזכויות הילד

מאנשי לאור ההסתייגויות שמביעים חלק , וכיצד יש להיערך לשינויים הצפויים בתחום, בשטח

   .המשטרה

  

  מעצר קטינים

אם כי בשנים  (המעצר-הן בתחנות והן בבתי, התנאים למעצר קטינים הם בעייתיים במרבית המקומות

 הן מבחינת התנאים הפיזיים והן מבחינת התנאים למניעת ;)האחרונות הוכנסו שיפורים בחלק מהם

נמצא שחלק ניכר . נאי וחינוךכגון פעילויות פ, פגיעה נוספת בקטינים ותמיכה בתהליך שיקומם

בהקשר זה נשמעה . מהשוטרים מאמינים כי ישיבה במעצר מרתיעה קטינים מחזרה על ביצוע עברות

 כי לעתים נעשה שימוש במעצר לצורך , וכן מצד גורמים משפטיים,טענה מצד ארגוני זכויות הילד

צמה מאוד מאז התיקונים יש לציין שאפשרות זו צומ.  ולא לצורך חקירה בלבד,הרתעה או ענישה

הדעת של המשטרה בהחלטות על מעצר -המגבילים מאוד את שיקול, שהוכנסו בחוק המעצרים

    .קטינים

  

  דעת בהחלטות הקובעות את עתיד הקטינים-הפעלת שיקול

ולקבל , דעת-בעבודתם בקשר לבני נוער החשודים בעברות על החוק נדרשים השוטרים להפעיל שיקול

הצורך בקבלת החלטות מתעורר כבר במפגש . ערוהנבני  במידה רבה על גורל החלטות שישפיעו

 או ,כשהשוטר נדרש להחליט אם לטפל במקרה במסגרת המערכת הפלילית, הראשוני עם האירוע

יש להחליט אם לפתוח תיק פלילי או לנקוט בהליך , לאחר מכן. להסתפק בהסברה או אזהרה בלבד

בשלב הראשון .  את החומר להגשת כתב אישום או לסגור את התיק האם להעביר,ולבסוף, תביעה-אי

בשלב השני של . של המחקר נשאלו השוטרים מהם הקריטריונים שהם מפעילים בקבלת ההחלטות

ראו תקציר הדוח (באמצעות בדיקת ההחלטות בפועל , המחקר נחקר נושא זה באופן מעמיק יותר

  ).בהמשך, העוסק בנושא זה

  

  ות עברותטיפול בקרבנ 2.4
. בטיפולה בחקירת עברות שבוצעו כלפי קטינים קרבנות עברה מתמודדת המשטרה עם בעיות מיוחדות

הטיפול . במיוחד קיימת רגישות בטיפול בקרבנות לפגיעות במסגרת המשפחה ובקרבנות לעברות מין

, 1989המשטרתי בעברות אלה התרחב באופן משמעותי מאז קבלת התיקון לחוק העונשין משנת 

עדיין יש  , עם זאת. ידי אחראי לו-המחייב דיווח למשטרה או לפקיד סעד על חשד לפגיעה בקטין על

ויכוחים בשאלה האם הטיפול במקרים אלה במערכת הפלילית הוא הנכון ביותר מבחינת שמירת 

על מנת . ידי ההליכים הפליליים-ואיך למנוע את הפגיעה הנוספת בקטינים על, טובתם של הקטינים

על המשטרה להיות בקשר קבוע עם פקיד , לשמור על טובת הקטינים במסגרת החקירה במקרים אלה

, להיות בקשר גם עם חוקר ילדים משירות המבחןצורך יש , 14כשהקטין מתחת לגיל . סעד לחוק נוער

מכיוון שלעצם קיום החקירה . המשטרה חוקרת את החשוד בפגיעהר שאכ, הממונה על חקירת הילד

נוצרים לעתים , ידי הורהו יכולה להיות השפעה קשה על הקטין-עים בהם הקרבן נפגע עלבאירו
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השוטרים . חיכוכים בין המשטרה לבין גורמי הטיפול על רקע הצרכים השונים של הטיפול והחקירה

 או בגביית ראיות עקב דרישותיהם של פקיד הסעד וחוקרי ,מתלוננים על עיכובים בפתיחת החקירה

שחרור הורה פוגע , למשל(טרה אינה מדווחת להם על פעולותיה ידי הסעד מתלוננים שהמשפק. ילדים

ישנה עבודה משותפת , עם זאת. ועובדה זו מקשה עליהם למלא את תפקידם ולטפל במשפחה, )לביתו

נעשית לעתים , כן-כמו. על פיתוח נוהלי עבודה ובדרך כלל מוצאים פתרונות לבעיות שמתעוררות

, "לאור החוק" או ,) תיעשה אם התהליך הטיפולי לא יתקדםיה למשטרהיכשהפנ" (בצל החוק"עבודה 

שוטרים חותמים כעדים על הסכמים (כשהקשר עם המשטרה מהווה גיבוי לתהליך הטיפולי 

 . )טיפוליים

  

עברות בתוך המשפחה הוא אחד הנושאים המרכזיים בהם הביעו  לשעברות מין ו לשהטיפול בקרבנות 

 דיווחו על , קרבנות לעברות שהיוהשירותים המטפלים בקטינים. עובדי הנוער צורך בתוספת הכשרה

הובעה דאגה לגבי , עם זאת. יחס הולם של המשטרה לקטינים ועל שיתוף פעולה תקין עם השירותים

 והובע צורך בחיזוק מנגנוני התמיכה והליווי לקרבנות גם בהליך ,הסבל הנגרם לקטינים בהליך הארוך

  ).ראו תקציר הדוח בנושא זה בהמשך,  נבדק נושא זה ביתר הרחבהבשלב השני של המחקר (המשפטי

  

  קשרים עם שירותים משיקים ועם הקהילה 2.5
מדגישות את מקומה של המשטרה כחלק ממערך , הגישות העכשוויות המתייחסות לתפקידי המשטרה

עת והן לצורך היערכות משותפת למני, הן בטיפול הפרטני בקטינים, זאת. השירותים בקהילה

  .עבריינות

  

  . בטיפולה בבני נוער החשודים בעברות נמצאת המשטרה בקשר עם מגוון שירותים

  

  שירותי טיפול

לו יש לדווח על ההליכים הננקטים כלפי בני הנוער במהלך , שירות המרכזי הוא שירות המבחן לנוערה

 שדווחה לגבי שירות הבעיה המרכזית. דעת לגבי החלטות על גורל התיק-החקירה וממנו יש לקבל חוות

  .  הדעת-ידי השוטרים היא העיכובים בהעברת חוות-זה על

  

שירותים אחרים הנמצאים בקשר עם המשטרה לגבי בני נוער עוברי חוק הם שירותים טיפוליים 

שירותים לטיפול בבני נוער המעורבים בשימוש , כגון שירותים לטיפול בבני נוער חסרי מסגרת, שונים

ותלויים במידה רבה בקשרים , קשרים עם שירותים אלה קיימים על בסיס מקומינראה שה. בסמים

יש גם שונות רבה בשירותים עמם , לכן. האישיים הנוצרים בין אנשי המשטרה ואנשי השירותים

רוב אנשי השירותים דיווחו על קשרים טובים עם , עם זאת. קיימים הקשרים ובאופי הקשרים

ות רבות לתיאום ועל פיתוח נוהלי עבודה בין המשטרה לבין ונמסר על קיום מסגר, המשטרה

, חלק מהשירותים הביעו רצון שהשוטרים יקבלו יותר מידע עליהם ועל תפקידיהם. השירותים השונים

גם רבים מהשוטרים הביעו רצון . ולהפנות קטינים לטיפולם, כך שיוכלו לנצל אותם בצורה טובה יותר

 ואף הוצע להרבות בהשתלמויות משותפות לשוטרים ואנשי ,םללמוד יותר על מערכת השירותי

  . שירותים
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בשירותים המטפלים בבני נוער הנמצאים על סף עבריינות הועלתה דילמה בקשר לצורך לדווח על 

למשל (בחלק מהשירותים . לעומת הצורך לשמור על אמונם, בני הנוערפעולות עברייניות שמבצעים 

גם במשטרה דווח כי . ו יחד עם המשטרה נהלים המגדירים מתי יש לדווחפותח) היחידות לקידום נוער

  . ולכן נמנעים מלדווח על עברות,נוער מתייחסים בחשדנות למשטרהבני חלק מהשירותים המטפלים ב

  

  ספר-בתי

הן לצורך חקירת עברות המתרחשות בהם והן לצורך , זאת. ספר-למשטרה יש קשרים נרחבים עם בתי

רבים מהשוטרים מעורבים בפעילויות הסברה למניעת עבריינות , מלבד זאת.  בקטיניםדיווח על פגיעה

, הספר וגורמים קהילתיים אחרים-וחלק מהם שותפים לפרויקטים המופעלים עם בתי, ספר-בבתי

 .ומהבפיתוח יחס חיובי אל החוק בקרב בני נוער וכד, והעוסקים במניעת עבריינות ושימוש בסמים

  

ספר לדווח על עברות -ה בנכונותם של בתיימדווחים כי בשנים האחרונות חלה עלירבים מהשוטרים 

השוטרים מתלוננים על דיווח מאוחר מדי  על , עם זאת. המתרחשות בתחומם ולשתף פעולה בחקירה

  . דבר המקשה על הפעילות המשטרתית, חשד לעברות

  

. ותף בטיפול באירועי עבריינותהספר ולפעול במש-נראה שנעשים מאמצים לחזק את הקשרים עם בתי

, ראו תקציר הדוח העוסק במניעת עבריינות(נושא זה נבדק ביתר הרחבה בשלב השני של המחקר 

  ).בהמשך

  

  קשרים עם גורמים אחרים בקהילה 

. למשטרה מגוון של קשרים נוספים עם גורמים שונים בקהילהיש , במאמציה למניעת עבריינות נוער

, ובעיקר עם מערכת החינוך לצורך מניעת עבריינות נוער, רה עם הקהילהשיתוף הפעולה של המשט

ראו תקציר הדוח העוסק (היה אחד הנושאים שנחקר באופן מעמיק יותר בשלב השני של המחקר 

    ). בהמשך, במניעה

  

   הנוער במשטרהה עם בניח אדם ומשימות בעבודוכ 2.6
 איכות והכשרה

ידי -עלהן ידי אנשי המשטרה ו- על הןנוער נתפסת כטובהני ה עם בח האדם העוסק בעבודואיכות כ

. במיוחד מצוינת רגישותם לצורכי הקטינים ומסירותם לעבודה. אנשי השירותים העומדים עמם בקשר

 אינם עומדים בקריטריונים שנקבעו מהםנתונים על עובדי הנוער מראים כי חלק לא מבוטל , עם זאת

רבים מהשוטרים הביעו . של חלק מהם אינה מספיקה לתפקידםוהכשרתם , מבחינת השכלה וניסיון

 ובמיוחד בתחום ,גם בתחומים הקשורים לעצם החקירה, צורך בהכשרה נוספת בתחומים שונים

כי בסמוך לתום תקופת המחקר זכו יחידות הנוער לתגבור , ראוי לציין. הרגיש של טיפול בקרבנות

, שקעים מאמצים בהגברת המקצועיות של עובדי הנוערמו, ובמקביל לכך, משמעותי בהיקף כוח האדם

  .ובפיתוח הכשרות ותורות עבודה במגוון תחומי העשייה שלהם

 

גם לגורמים אחרים , עם זאת. ידי יחידות הנוער-מרבית הטיפול בנושאי נוער במשטרה נעשה על

נראה כי . ערמגעים משמעותיים עם קטינים ובני נו) משמר אזרחי, שוטרי סיור ובילוש(במשטרה 

שוטרים אלה מודעים ברוב המקרים לרגישות הטיפול בקטינים ומעדיפים להעביר מקרים הקשורים 
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גם במשטרה וגם בשירותים אחרים הועלה צורך להגביר , עם זאת. לקטינים לטיפול עובדי הנוער

   .ולהעמיק את הידע והרגישות של שוטרים אלה לנושאי ההתמודדות עם קטינים ובני נוער

  

  אחריות פיקודית

נטען  כי העובדה : חלק מאנשי המשטרה העלו את שאלת האחריות הפיקודית על עובדי הנוער

שהדרגים המקצועיים במדור הנוער אינם אחראים באופן פיקודי על עובדי הנוער פוגמת ביכולתם 

תידחק מפני נוער וכן גורמת לעתים לכך שעבודת הנוער עם בני ח האדם שיעבוד ולהשפיע על בחירת כ

אחרים טענו שהעובדה ). ומהפיזור הפגנות וכד, פעילות ביטחונית(משטרתיות -המשימות הכלל

 ומספקת , מאפשרת להם קשר מקצועי טוב יותר עם שאר השוטרים,שחוליות הנוער הן חלק מהתחנות

  .הנוער בתוך מכלול העברות עמן מתמודדת התחנהבני עברות מן של ראייה רחבה יותר של מקו

  

  תגבור כוח אדם וציוד

תלונה זו מקבלת חיזוק בדוח . ח אדם לעבודת הנוערומרבית אנשי המשטרה התלוננו על מחסור בכ

מרבית . עבודת הנוער מתמקדת בעיקר בחקירת אירועים פליליים. המדור לחקר ביצועים במשטרה

פעילויות עברייניות אנשי המשטרה התלוננו שלא נעשית מספיק עבודת פקחנות לצורך איתור ומניעת 

חלק גדול מעובדי הנוער מתלוננים שהם מקדישים זמן רב מדי לפעילויות שאינן . בקרב בני נוער

  .כגון תורנויות בתחנה, קשורות לעבודת הנוער

  

כי לאחר תום תקופת המחקר זכו מערך במשטרה לתגבור משמעותי מבחינת מספר , ראוי לציין

מושקעים , במקביל לכך. וסף הופנה לתפקידי פקחנות ומניעהחלק ניכר מכוח האדם שנ .השוטרים

מאמצים בהגברת המקצועיות של עובדי הנוער ובפיתוח הכשרות ותורות עבודה במגוון תחומי העשייה 

  .שלהם

  

רבים מאנשי המשטרה דיווחו כי תנאי המבנה והציוד הלקויים ברבות מתחנות המשטרה מקשים הן 

  . ל שמירת הנהלים שמטרתם לצמצם את תיוג הקטין ולשמור על זכויותיועל ביצוע עבודת הנוער והן ע

  

  כיווני פעולה ואתגרים לעתיד. 3
 כגון ,מעידים על מעורבות גדולה יותר של המשטרה בטיפול בעברותמהשנים האחרונות  נתוניםה

בהיקף גם אם ממצאים אלה אינם מעידים בהכרח על גידול . אלימות ושימוש בסמים בקרב בני נוער

הממצאים מעידים גם , בנוסף. ה במודעות אליהןי הם מעידים על עלי,התופעות האלה בקרב בני נוער

 המועצות לשעבר-מבריתנוער בקרב העולים בני על הצורך בתשומת לב מיוחדת לתופעת עבריינות 

ן רחב  המעידים על כך שהם סובלים ממגוו,המאפיינים של בני הנוער החשודים בעברות. ומאתיופיה

 והעובדה שחלק גדול מהם שייכים לקבוצות אוכלוסייה הזוכות לתשומת לב השירותים ,של בעיות

מצביעים על הצורך בהתייחסות כוללנית לבני נוער עבריינים במסגרת מערך השירותים , כגון עולים

  .  שהמשטרה מהווה חלק ממנו

  

בנוסף לעלייה במשימות .  מורכבתפקיד המשטרה בתחום הטיפול בקטינים ובני נוער הוא תפקיד

גלי , בשל העלייה בהתרחשות ובדיווח על סוגי עברות מסוימים, בין היתר(בתחום זה בעשור האחרון 

התפתחו מספר , )והחוקים הנוגעים לעברות נגד קטינים, נוערבני ריבוי מקומות הבילוי ל, העלייה
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גוברת בשנים האחרונות ,  אחדמצד. מגמות חברתיות המשפיעות על תפקוד המשטרה בנושא זה

ומתגברת הדרישה מהמשטרה לטפל ביעילות במצב זה , המודעות לעבריינות נוער ולעברות נגד קטינים

יש עלייה במודעות הציבורית ובדרישה להכרה בזכויות ובצורך בשיקום של , מצד שני. ואף למנוע אותו

ובעיקר על עובדי , טל מיוחד על השוטריםמצב זה מטיל נ.  בפרט,ושל קטינים,  בכלל,חשודים בעברות

ודורש התייחסות בתחומי גיבוש , המתמודדים עם הדרישות השונות ברמה היומיומית, הנוער

הן בתחומי העשייה הפרטניים כגון נוהלי עבודה בתחום הטיפול , זאת. הנהלים וההכשרה, המדיניות

, וי תפיסות והטמעת גישות חדשניותוהן בתחומים המערבים שינ; )הכשרה בקבלת החלטות, בקרבנות

  .  התמודדות עם דילמות הקשורות בזכויות הקטינים, כגון עבודה בשיתוף הקהילה
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 היערכות המשטרה בתחום מניעת הפשיעה בקרב בני  נוער
  

  מטרות המחקר ושיטות איסוף הנתונים. 1
. וכהשקעה לעתיד, שיבותכמשימה בעלת ח, על כל דרגיה,  מניעת פשיעה של בני נוער נתפסת במשטרה

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

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

פקיד גם במניעה המופנית חשה המשטרה שעליה למלא תזה זמן רב , במקביל. שניונית או שלישונית

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

הן (אנשי המשטרה חשו שתחום המניעה , )1ראו תקציר מספר (כפי שעלה מדוח המיפוי , זאת

ים לו מוקדש הוא אחד התחומ) באמצעות סיורי פקחנות והן באמצעות הסברה וקשרים עם הקהילה

  .מעט מדי זמן במסגרת הפעילות המשטרתית

  

, )ספר-תוך שימת דגש על פעילויות הקשורות לבתי (בחנו פעילויות המניעה המתבצעות בפועלנ בדוח זה

והמגמות החדשות המתפתחות , המידה שבה הן עולות בקנה אחד עם המדיניות המשטרתית בתחום

. עובר בתקופה האחרונה שינויים רבים,  בפרט,והמניעה, כללב, נוערבני תחום העבודה עם . בנושא זה

, עובדה זו יכולה להוות הזדמנות לחשיבה מחודשת ולהיערכות של כל הגורמים המעורבים בתחום זה

 והן לגבי יוזמות וגישות חדשניות שיש כוונה להרחיבן ,הן לגבי הפעילויות המתבצעות כבר שנים רבות

  . ולהפיצן

  

שאלונים שהופצו לכל תחנות המשטרה ) 1: (ורך דוח זה נערך בשני אמצעים עיקרייםאיסוף המידע לצ

איסוף מידע ממוקד במספר תחנות משטרה בהן ) 2(; בארץ ומיפו את פעילויות המניעה המתבצעות

 .מתבצעות פעולות מניעה מיוחדות

  

  .הרואיינו אנשי משטרה בכירים לגבי המדיניות והתכניות לעתיד בתחום ז, בנוסף

  

  עיקרי הממצאים . 2
  הפעילויות המתבצעות 2.1

ספר ומוקדי בילוי של -בעיקר באזורי בתי, פקחנות וסיורמתבצעות פעילויות  ברוב מכריע של התחנות

ברוב התחנות דיווחו כי כוח האדם עדיין אינו מספיק על מנת לבצע פקחנות בכמות , עם זאת. בני נוער

התופעות המרכזיות אותן מיועדת הפקחנות למנוע . יצוע הפקחנותוכי קיים מחסור בציוד לב, הדרושה

מספר . פגיעה ברכוש ומכירת אלכוהול לקטינים, קטטות, הפצה ושימוש בסמים, הן בריונות וסחיטה

אך ,  תפקיד הפקחנות קיים במשטרה שנים רבות.גורמים משטרתיים מעורבים בביצוע פעילויות אלה

באמצעות הקצאת כוח אדם ייחודי , מקצע את עבודת הפקחנותבאחרונה נעשים מאמצים לפתח ול

  .ופיתוח נהלים ושיטות עבודה ,לנושא

  

בעיקר חטיבות ביניים (ספר -רובן בבתי,  לבני נוערהסברהברוב מכריע של התחנות מתבצעות פעילויות 

כגון (ת פעילויות הסברה בהיקף קטן יותר מופנות לבני נוער במסגרות אחרו). יםיתיכונספר -בתיו
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 ולאנשי מקצוע בתחום החינוך ; להורים;)יחידות לקידום נוערבני נוער מנותקים ב, סים"מתנ

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

  . המשפחה

  

תפויות עם המבוססות על יצירת שו, דרכי פעולה ייחודיותקיימות יוזמות לגבש מתבמספר תחנות 

שותפות של מדור הנוער בוועדות יוזמות אלה כוללות . בעיקר גורמי חינוך ורווחה, גורמים בקהילה

מודלים ניסיוניים לעבודה משותפת עם , גיבוש דרכי עבודה משותפות וחשיבה משותפתעירוניות ל

ושיתוף , )ומיתתחנת המשטרה המק הספר לבין -כגון מודל מרחבי ליצירת קשר בין בתי(גורמי קהילה 

בעיקר במסגרת , לקם כמתנדביםח, באופן פעיל בעבודת המשטרה) הן מבוגרים והן בני נוער(אזרחים 

מתנדבים ביחידות , לדוגמה (משטרתיים-וחלקם במסגרת תפקידם בארגונים חוץ, המשמר האזרחי

    ).ספר-בתיעמיתי סמים ב, בני נוער פועלים למען איכות חיים בשכונה, למניעת עבריינות נוער

  

במספר קטן של תחנות מופעלות תכניות מובנות המבוססות על שותפות עם הקהילה למניעת עבריינות 

ספר -בית"הוא מודל , והמקיף ביותר מבחינת האלמנטים הנכללים בו, המודל הבולט ביותר. נוער

 250-חב לכולאחר תקופת המחקר הור(ספר - בתי30-בכהופעל בתקופת ביצוע המחקר והוא , "בטוח

במסגרתו נכנס שוטר , "חלון  למשטרה"הוא פרויקט , הזוכה לתשומת לב , פרויקט נוסף).ספר-בתי

גם פרויקט זה מופעל במספר . הספר כדמות קבועה ומשמש אוזן קשבת לתלמידים ולמורים-לבית

  .ספר-מועט של בתי

  

אליהם ידי הגורמים -כפי שהן נתפסות על, תרומות עבודת המשטרה בתחום   2.2
  מופנית הפעילות   

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

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

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

הגורם הבולט בתחום זה . שימוש בסמים וכדומה, כגון אלימות, התנהגויות לא רצויות של בני נוער

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

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

. הורים ותלמידים לגבי פעילויות המשטרה, לעמוד על תחושותיהם של אנשי צוותים חינוכיים

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

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

  .אלא ככזה שניתן לפנות אליו ולהיעזר בו

  

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

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

ופחות , לים עוד להתמודד לבד עם הבעיותספר חשים שאינם יכו-בתי. בשיתוף פעולה עם המשטרה

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

 אלא ,)נוכחות קבועה של שוטר בחצר, למשל(הספר -נים במעורבות יומיומית של המשטרה בביתימעוני

בנושא זה מצאנו לעתים הבדלים . צורךשיוכלו לפנות אליו בבקשת עצה ועזרה לפי ה, בגורם נגיש

לגבי המקרים בהם המשטרה צריכה להתערב ומהירות , אנשי המשטרהבין בציפיות בין המנהלים ל
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עם (הספר -נראה  שבמקומות בהם קיים קשר ישיר בין המשטרה לבין בית, עם זאת. התגובה הנדרשת

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

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

וירה פתוחה ולקיום מאמצים משותפים לפתרון בעיות ומניעתן לפני שהן וליצירת א, )התלמידים

  . מחריפות

   

ככזו התורמת ") ספר בטוח-בית"ודל בעיקר במ(נתפסת המעורבות המשטרתית , במישור אחר

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

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

  .  שבמהותה היא חינוכית

  

ייעוצי במשרד החינוך והרשות -יכולוגי כגון השירות הפס,בדרגי המטה של הגורמים השותפים

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

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

לי המחלקות לחינוך ברשויות ייעוצי ואיגוד מנה-שערכו השירות הפסיכולוגי" בהיבט היישובי

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

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

. שוטרים ולמוריםייעוצי משתף פעולה עם המשטרה בפיתוח תכניות הכשרה ל-השירות הפסיכולוגי

  .בחלק מהמקומות משרד החינוך מחשיב את ההשתתפות במודל לצורך קבלת גמול השתלמות

  

   היא תואמת את המגמות העולמיותוהמידה בה, מדיניות המשטרה בתחום 2.3
קיימת שונות רבה בין התחנות בהיקף פעילויות המניעה ובאופן , כפי שעולה ממיפוי הפעילויות

משום שהיא מייצגת את יכולתה של כל תחנה להפעיל את , ונות נתפסת כחיוביתחלק מהש. ההפעלה

 נראה שחלק מהשונות נובע ממחסור שעדיין קיים ,עם זאת. כוחותיה המקומיים וליזום פעילויות

הבדלים שלא (חלקו מהבדלים בעניין בתחום של הדרגים המחליטים , בכוח אדם ובאמצעים אחרים

 וחלקו מחוסר ידע ומיומנויות בקרב אנשי המשטרה לגבי ,!)ם בצרכיםבהכרח מבטאים את ההבדלי

  .בעיקר בתחום של יצירת שותפויות עם גורמים חיצוניים, האפשרויות הקיימות

  

את הפעילות המשטרתית בתחום מניעת עבריינות ולמסד בתקופה האחרונה ניכרים ניסיונות לחזק 

  :ניתן להצביע על שתי מגמות בתחום זה. נוער

  

   :חיזוק והתמקצעות הפעילות המשטרתית. 1

 כשחלק גדול מהם מוקדש ,נוערבני הוספת תקני כוח אדם לכוחות המשטרתיים העוסקים ב 

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

  .פעולות שיטור במניעת פשיעה

בעיקר (פקחנות ומניעה ,  חקירה:חום הנוערהתמקצעות בתפקידים המשטרתיים השונים בת 

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

ובאמצעות הקצאת עובדי נוער שיעסקו באופן , תורות פעולה בתחום הפקחנות ובתחום המניעה
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סקו כל עובדי הנוער בכל כשברוב התחנות ע, בניגוד למצב הקודם(ייחודי בכל אחד מהתפקידים 

  ). התפקידים

  

   :קידום פעילות משותפת עם גורמים בקהילה.   2

. המבוססים על תפיסות של שותפות עם הקהילה, להפיץ ולהטמיע מודלים חדשניים, ניסיון לפתח 

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

מדגישות את החשיבות שביצירת שותפויות בין המשטרה לבין גורמי קהילה לשם העולמיות ה

  .   מניעת עבריינות נוער

   

 יהילגבי המגמה השנהרי ש, מגמה הראשונה מדובר בשינוי מכוון המלווה בהקצאת משאביםשבבעוד 

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

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

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

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

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

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

עדיין , עם זאת. פועלות בכיוון של גיבוש מדיניות אחידה ומקיפה יותר בתחום זה, ביחידות הנוער

  .שיפורטו בהמשך, ם לעתיד בתחום זהנותרו אתגרי

  

  כיווני פעולה ואתגרים  לעתיד. 3
העניין הציבורי הגובר בנושא פשיעת בני נוער והציפייה מהמשטרה לתת מענים בנושא זה מחייבים את 

  :במספר היבטים, זאת. המשטרה לחזק את היערכותה

  

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

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

  . בני נוער

  

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

 .תחומי הפעולה והאחריות של כל אחד מהם

 

פעילויות אלה הן עדיין אופן פעולה מרכזי . לויות ההסברה ומסגרת פעולתןבחינה מחודשת של פעי .3

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

. תורמות לצמצום פשיעת נוער כשהן עומדות בפני עצמן, הכוללות בעיקר העברת מידע והרתעה

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

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

  .ודרכי הפעולה משתלבים עם פעילויות ותכניות אחרות בתחום זה
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גם שלא במסגרת , הפיתוח מיומנויות ומנגנונים לחיזוק שותפויות עם גורמים שונים בקהיל .4

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

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

ילויות  ואיגום משאבים לצורך מימון והפעלה של פע,חיזוק שותפויות ברמה מקומית וארצית

  . גם שלא במסגרת המודל, שונות

  

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

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

נגנוני פעולה פשוטים שיאפשרו ראוי לשקול פיתוח מ,  עם זאת.שתקדם פיתוח דרכי פעולה מסוג זה

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

  

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

איזון בין היקף ההשקעה הרצוי בתחום זה לעומת חיזוק התשתית הקיימת : למרכיבים הבאים

- מיקוד סביב בית[סוג המודלים שיש לקדם ומסגרת הפעולה שלהם ; נותהפועלת במרבית התח

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

הקניית מיומנויות והטמעת ; חלוקת האחריות בין הגורמים המשטרתיים השונים; הנדרשים

  .םהגישה הקהילתית בקרב שוטרים בדרגים שוני

  

 הן ,לא קיימים בארץ מחקרים המעריכים את המידה בה הפעילויות המשטרתיות השונות, לבסוף .7

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

תוך , יעריכו את התפוקות של סוגים ספציפיים של פעילויות מניעהשראוי לבצע מחקרים . בני נוער

מחקרים כאלה גם יאפשרו לעמוד ביתר . ייחסות לשינויים שעובר התחום בתקופה האחרונההת

  .הרחבה על התנאים התורמים או מעכבים את השגת היעדים
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 היערכות המשטרה בתחום הפשיעה בקרב בני נוער עולים
  

  מטרות המחקר ושיטות איסוף הנתונים. 1
מקדישה מקום מיוחד למניעת עבריינות , נות נוערהעוסקת במניעת עבריי, הספרות המחקרית בעולם

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

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

ומצביעים הן על , למים מתפקידה של המשטרהאין הכותבים מתע, עם זאת. למעורבות בעבריינות

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

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

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

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

 בהתמודדות ,שילוב אנשי מקצוע ואנשים שאינם אנשי מקצוע מקהילות המהגרים, לאוכלוסיות שונות

בישראל קיימת כבר . דיים של כל קבוצהופיתוח רגישות לנורמות ולצרכים הייחו, עם התופעות השונות

יחסית לחלקם , מספר שנים דאגה מהשיעור הגבוה של מעורבות של בני נוער עולים בעבריינות

המועצות - היו עולים מברית1996 מבני הנוער בעלי התיקים הפליליים בשנת 13.5%-כ: באוכלוסייה

 מכלל בני הנוער 8%-לשעבר היוו כהמועצות -בעוד שבתקופה זו בני הנוער העולים מברית(לשעבר 

לעומת ( היו עולים מאתיופיה 1996 מבני הנוער בעלי התיקים הפליליים בשנת 2.8%-כ; )בישראל

במהלך השנים חל גידול , בנוסף ).1.4%- בכ באותה שנה נאמדשחלקם באוכלוסיית בני הנוער בישראל 

 היה שיעור העולים 1993בשנת : לייםבחלקם היחסי של בני הנוער העולים בקרב בעלי התיקים הפלי

 חלק מגידול זה נבע מגידול .16%- כ,1997ובשנת , 8%-בקרב בני הנוער בעלי התיקים הפליליים כ

התעוררה דאגה מעדויות על תופעות של , בנוסף. במספר העולים ומגידול במשך זמן השהייה בישראל

במשטרה ישנה תחושה שיש צורך . םפשיעה אלימה ופשיעה המתבצעת בחבורות של בני נוער עולי

 להעריך את מדיניות הייתהמטרתו של דוח זה . בפיתוח דרכי התמודדות ייחודיות עם אוכלוסייה זו

  . בהתמודדות עם אתגרים אלההמשטרה ויישומה 

  

שאלונים שהופצו לכל תחנות המשטרה ) 1: (איסוף המידע לצורך דוח זה נערך בשני אמצעים עיקריים

איסוף מידע ממוקד במספר תחנות משטרה בהן ) 2(;  את פעילויות המניעה המתבצעותבארץ ומיפו

 .מתבצעות פעולות מיוחדות

  

  .רואיינו אנשי משטרה בכירים לגבי המדיניות והתכניות לעתיד בתחום זה, בנוסף

  

  עיקרי הממצאים. 2
   ההיערכות הקיימת2.1

ואף ניכרת , דות ייחודיות עם בני נוער עוליםדרגים שונים במשטרה מביעים צורך בפיתוח דרכי התמוד

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 . בתחום זההרושם כי המשטרה לא גיבשה לעצמה דרכי פעולה מובנות ושיטתיות 
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הצורך להתמודד בצורה ייחודית מול החשש (משקף הן את האמביוולנטיות הקיימת ביחס לתופעה 

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

  

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

ידי בעלי -המבוצעות על,  ובפעילויות הסברה,)נוערבני ה אינם עוסקים באופן ייחודי בקצינים אל(

  . המכוונות לקהילת העולים, תפקידים בכירים במדור הנוער

  

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

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

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

ברוב . נמסר כי יש קשיים בגיוס שוטרים עולים.  מספרם של אלה מועטשכן, )קציני קהילה

וההסבר לצורך זה היה שנערים עולים המבצעים , התחנות הובע הצורך בגיוס שוטרים עולים

לט ידי שוטר המכיר את המנטליות שלהם ושו-חקרו ויואשמו ביתר יעילות עליי, תפסויעברות י

אכן נעשה בהם שימוש בעיקר לצורך חקירת , במקומות בהם נמצאים שוטרים עולים; בשפתם

לאוכלוסיית העולים " גשר"לא נעשה ניסיון להשתמש בהם כ, ולרוב, חשודים עולים ותרגום

 .נוערבני וכאמצעי לפתח שותפויות שיסייעו במניעת עבריינות ובפתרון מוקדם של בעיות של 

, התקיימה בעבר השתלמות לעובדי נוער ,תרבותי-ים בנושא המפגש הביןהשתלמויות לשוטר .2

 .אך היא לא חודשה, שנתפסה כמוצלחת

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

קצועיים בעיקר גורמים מ, עם גורמים מקהילות העוליםבמרבית התחנות קיימים קשרים  .בלבד

לשימוש בנציגי ניסיונות  .גם גורמים לא רשמיים, ובמספר קטן של תחנות, )כגון עובדי קידום נוער(

,  כגון קבוצות דיון משפחתיות או נכבדי הקהילה כמגשרים, עולים במנגנונים פורמליים יותר

 . נמצאים בראשיתם

ח תכניות מניעה לבני נוער לפיתו) ז"אגף קהילה ומשא, מדור הנוערבשיתוף (יוזמות מקומיות  .4

תכנית לשילוב בני נוער מנותקים בפעילויות ; תכנית מנהיגות לבני נוער עולים מאתיופיה(עולים 

ואינן ,  בשלב ניסיוני והתחלתי ומתקיימות במספר קטן מאד של תחנותנמצאות) המשטרה

  .שניתן להפיצו" מודל"מתגבשות בשלב זה לכלל 

  

  לעתידכיווני פעולה ואתגרים . 3
אינה עניינה הבלעדי של , ובתוכם עבריינות, מובן שהתמודדות עם קשייהם של בני נוער עולים

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

 במרבית תחנות המשטרה אין .נראה שהיערכות המשטרה להתמודדות עם הנושא היא בראשיתה

וההיערכויות הקיימות הן על בסיס מקומי ואינן זוכות , ת מיוחדת להתמודדות עם הנושאהיערכו

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

יחד עם . להצהיר על דרכי פעולה מיוחדות כלפי אוכלוסיית העולים ובכך לתייגה כאוכלוסייה עבריינית

לא ,  למשל,כך. דובר בגישה המקשה על ביצוע תהליך מחקרימ, חיובי שיש בגישה הזהירההערך ה

ובעיקר , )הן כחשודים והן כקרבנות(נאסף במשטרה מידע מלא על עברות בהן מעורבים בני נוער עולים 
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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-ל תיקי איגם ע

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 הקייםותן להביא את הני

  .המועצות כפעילות כנופייתית-האם ניתן להגדיר את הפעילות הקבוצתית של עולי ברית

  

ואיך , רצוי להפיץניסיונות אלה נראה שיש מקום ללמוד מהניסיונות הקיימים ולבחון אלו מ, עם זאת

לתמוך בכוחות המשטרה המקומיים בסדרה של אמצעים שיאפשרו להם להתמודד בצורה טובה ניתן 

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

  :ללמוד על מספר היבטים בעבודת המשטרה שיש מקום לחזקם

  

 יוכל , או בן למשפחת עולים,על מנת ששוטר שהינו עולה, ראשית: גיוס שוטרים בני קהילת העולים. 1

יש לשים לב לתהליך גיוסו וקליטתו ,  ונציגי קהילת העוליםיםהנוער העולבני לגשר בין הארגון לבין 

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

או שהוא ; בשל הרקע התרבותי השונה ממנו בא,  מסוימיםמשום שהוא אינו עונה לקריטריונים

 לגבי קהילת המוצא שלו יבואו לידי ביטוי שהתיוגים הקיימיםיתקשה לבצע את עבודתו משום 

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

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

ראוי לבחון את שאלת שילובם של שוטרים מבני ). וגם דרך הסיור והמודיעין(וחקירות הנוער 

  : היבטיםבשני, זאת. קהילת העולים במערך הנוער

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

  ). 1999, שבתאי(בחני המיון הרגילים המתקשות לעמוד במ

או , האם הם ישמשו רק כחוקרים בשפה של העולים: יש להגדיר מה מצופה מעובדים אלה 

 בהם גם כמשאב להבנת הבעיות והרגישויות המיוחדות של אוכלוסיית יעזרשניתן יהיה לה

בצד שילובם  ,ולגישור בין המשטרה לבין אוכלוסיות בני הנוער העולים ומשפחותיהם, העולים

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

 לשקול שילוב שוטרים  גםניתן. כפי שעולה מהספרות העולמית, הקיימת בשילוב שוטרים כאלה

על מנת , הספר או הפנימיות שבהן יש שיעור גבוה של עולים-בני קהילות העולים בנוף בתי

חלון "יישום פרויקט , למשל. להגביר את האמון כלפי המשטרה ולסייע בחשיפת עברות

יכול לעודד פניה של קרבנות מקרב , ז מבני קהילות העולים"עם מתנדבי משא" למשטרה

  ).א2001, חביב ואחרים ורא(אוכלוסייה זו 

  

,  בכלל,תי לגבי בני נוערבעייכ נתפסנושא הפקת מידע מודיעיני : הפקה ותיעוד של מידע מודיעיני. 2

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

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

 . אתניות מסוימות
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גם במקרה זה נשאלת השאלה מה מטרתו של שיתוף : שיתוף פעולה עם נציגים מקהילת העולים. 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

 :נראה  שיש לפעול במספר כיוונים, ת לאור זא?למערך הקהילתי ולתנאים התרבותיים המיוחדים

תוך תשומת לב ליצירת , ראוי להמשיך ולחזק את הקשרים עם גורמים מקהילת העולים 

שותפויות ובחינת שילובם של עולים במנגנונים קהילתיים למניעה ולהתמודדות עם תופעות 

  . שליליות בקרב בני נוער

 בני הנועריעו בקיום שיתוף פעולה בין שיסי" מגשרים"באופן מיוחד ראוי לבחון שילובם של  

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

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

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

 .חשיפת עברות ויצירת שותפויות קהילתיות

 

  :תרבותי-הכשרה בנושא המפגש הבין .4

תוך כדי , זאת. מוצע לחדש אותן, לאור התגובות החיוביות להן זכו ההשתלמויות שנערכו בעבר 

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

 תקופהבשבעיקר נראה חשוב לחדש את ההשתלמויות מאחר .  היומיומיתשוטרים בעבודתם

  . מערך הנוער במשטרהלמען תוספת משמעותית של תקנים ההייתהאחרונה 

לאור הספרות המחקרית המצביעה על הסכנות להתפתחות אירועים אלימים במפגשים בין  

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

 . יםהתגובה של השוטרים במפגשים עם בני נוער עול

תחומי של אנשי מקצוע -ידי צוות בין-עשה עלימוצע שבניית תכנית ההשתלמות ת, בהקשר זה 

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

על מנת למנוע המשך הזנתן כתוצאה מהמפגש עם , ם בקרב השוטרים עצמ,אם הן קיימות

להשתלמות שהועברה למתנדבי ) 1994(כפי שעולה מתוך ההערכה של צלניק , עבריינים עולים

כיצד להתמודד עם תופעות קונקרטיות של פשיעה המייחדת קבוצות מסוימות , ומאידך; ן"ימע

 ".ללא הנחות"באופן מקצועי ו, של בני נוער

לא ברור עד כמה תכנית פיתוח מנהיגות לקבוצת בני נוער עולים : לבני נוער עוליםתכניות מניעה  

תכן שתכנית כזו יכולה לתרום יי. בתוך הקהילה" חלשים"מבטיחה חיזוק ה, "חזקים"

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

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

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

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

  .שליליתהשפעה חיובית במניעת התקרבות לקבוצות בעלות השפעה 

בחון במטרה ל, מוצע לבחון יעילותן של תכניות מניעה ייחודיות המופנות לבני נוער עולים 

 . במקומות נוספיםאפשרות הרחבתן והפצתן 

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

שבהם נוכחות התלמידים העולים היא  למוסדות חינוך ,"ספר בטוח-בית" כגון מודל ,קיימות
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באמצעות בחירת שוטרים בני קהילת , בין היתר, תלהיעשוהתאמה זו יכולה . משמעותית

מיון והכשרה של עובדי , גיוס לע 1לעיל בסעיף כפי שנאמר  (פרהס-תהעולים שיהיו בקשר עם בי

 ).נוער

מוצע , כל מסגרת חינוכיתלאור הדאגה העולה מן השטח לגבי בני נוער עולים שהם מנותקים מ 

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

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

  

  :כנופיות של בני נוער עולים/חבורות .5

 .יים בידי המשטרהמוצע להמשיך ולמפות את התופעה בעזרת הכלים המצו 

ולהשקיע , תכן שאינן תואמות את המציאותירצוי להיזהר משימוש בהגדרות שי, זמנית-בו 

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

  .מהווה מקור לדאגה

  

  :המשך מחקר בתחום עבריינות של בני נוער עולים .6

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

 .אוכלוסיית העולים

, עמןועל מנת ללמוד על היקף התופעות ומאפייניהן כדי לסייע בהיערכות להתמודדות , לצד זה 

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

דע כזה אף יסייע בהורדת הסטיגמות ובמיקוד הבעיות במקומות בהם הן יתכן שאיסוף מיי

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

ראוי לבחון באופן מחקרי את השלכותיהן והצלחותיהן בהשגת , העולים יופצו בהיקף נרחב יותר

 .המטרות
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  טיפול בעברות שקרבנותיהן קטיניםהיערכות המשטרה ל
  

  מטרות המחקר ושיטות איסוף הנתונים. 1
 אחד הנושאים שעלה בשלב הראשון אהו האופן בו מתמודדת המשטרה עם קטינים שהם נפגעי עברות

כנושא מרכזי המעסיק הן את המשטרה והן את הגורמים ) ב1998, חביב ואחרים(של המחקר 

 לספק בסיס לגיבוש מדיניות ייחודית המחקר הנוכחי נועד דוח. השותפים בטיפול בקטינים אלה

, המחקר נעשה בשיטות איכותיות.  באוכלוסיית הקטינים שהם קרבנות לעברותהלטיפול המשטר

וראיונות עם שוטרים שהיו מעורבים בטיפול , והתבסס על תיעוד תיקי חקירה שקרבנותיהם קטינים

  . בתיקים

  

  עיקרי הממצאים. 2
גם כאשר ,  הוא מורכב מאוד רגיש המצריכה טיפול קרבן לעברהואקטין ההיקים שבהם טיפול בתה

וגם כאשר מדובר בתיק , ידי עובד נוער במשטרה-מדובר בתיק שבו תשאול הקטין הנפגע מתבצע על

  : סיבותממספרמורכבות זו נובעת .  בידי עובד שירות המבחן לנוערהמצריך חקירת ילדים

 במקרים :תהליך הטיפוליובתהליך המשפטי ב מעורבים גורמים רביםבחקירת עברה מסוג זה  .1

מהווים ה,  חוקרי ילדים ופקידי סעד לחוק הנוערמעורבים לעתים קרובות הוא קטין עבהם הנפגש

, המשפט, מעורבים בחלק ניכר מהמקרים גם גורמי החינוך, בנוסף. חלק ממערך שירותי הרווחה

 הגורמים ריבויחלק מהקשיים הנובעים מ. ונטריים שוניםבריאות הנפש וארגונים וול, הרפואה

 עיכובים וסרבול ;זמנית- יותר בואוגורם אחד מאום ובעדכון מתמיד יצורך בתה : הםהמעורבים

  .  לניהול המקרהנטיותוו המיומנויות הרלת בתפיס והבדליםבטיפול

 שבכל החקירות שבהן  באופן אידיאלי היה רצוי:"טובת החקירה"לבין " טובת הקטין"המתח בין  .2

הפעילות שנעשית לטובת החקירה לא תפגע , מעורב קטין שנפגע בעברה המצריכה טיפול רגיש

 כך קל לנהל לא, בפועל. ושההתחשבות בטובת הקטין לא תפגע בטובת החקירה, בטובת הקטין

 ואשר עלולים, מלבד הקשיים הארגוניים שיוצרת מעורבותם של גורמים כה רבים. את הדברים

בשל הצורך , נשמעות טענות כי הדבר פוגם גם ברווחתו של הקטין, לפגום בניהול החקירה

  .להיחשף בפני גורמים שונים

במקרים מסוימים יש כי  הלוהממצאים עמן  :דפוסי הגשת התלונות למשטרה ביחס לעברות אלה .3

 מביא שרוא, הקשור ברגשות בושה או ברצון למנוע פגיעה נוספת בקרבן, חשש מהגשת תלונה

מוגשות תלונות , במקרים אחרים. חקירהעל ה ותקשהתלונה ועלול לההגשת עיכוב רב בלעתים ל

תלונות המוגשות , למשל: לגבי אירועים שלא ברור אם המשטרה היא הגורם המתאים לטפל בהן

 .על רקע סכסוכים במשפחה

היחידה לקיום בשל העובדה שלעתים עדותו של קטין היא הראיה : הקושי בבירור העובדות .4

ישנם מקרים בהם , ובשל הצורך לשמור על טובת הקטין, בשל העיכובים בהגשת תלונות, העברה

  .  קיימים קשיים בבירור העובדות ואף אין יכולת לגבש את החשדות לכלל כתב אישום

  

ממצאי המחקר ,  שונותיהםתפיסותש לעתים קרובות בחקירה יםהגורמים המעורבריבוי למרות 

מבחינת תיקי  .על שיתוף פעולה בין המשטרה למעורבים בחקירות ובטיפול בקרבנותמעידים 
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 לקשר עם אשר ההנחיות הפורמליות בחרה שעובדי הנוער בתחנות שנבדקו ממלאים אנראהחקירות 

בשלב הראשון (חוקרי ילדים עם פקידי סעד לחוק הנוער ועם ראיונות ן המ,  זאת ועוד.גורמים שותפים

 גבי בעיקר בהתייעצות להבא לידי ביטוי, קיים שיתוף פעולה בינם לבין המשטרהכי לה עו )של המחקר

שותפה , גם ברמה הארצית. מקרים ספציפיים וכאשר אנשי המקצוע המעורבים חשים צורך בכך

החל : המשטרה בוועדות שונות שמטרתן לשפר את הליכי הטיפול בקטינים קרבנות בשלבים השונים

ועד שלב המשפט נגד הפוגע והטיפול , דרך שלב החקירה והאבחון, והגשת תלונהמשלב איתור המקרה 

בעיקר עם , בראיונות עם אנשי המשטרה עלו קשיים בשיתוף הפעולה,  יחד עם זאת.בקטין הנפגע

, בנוסף. בין אנשי המקצוע השוניםהחקירה גישות ב םהבדליה משקפים את םמרביתש ,חוקרי הילדים

 . נגישות חוקרי הילדיםובזמינות בהקשורים  עלו קשיים 

  

  :שתי סוגיות נוספות שעלו

מנת להתמודד טוב יותר עם הטיפול -עובדי הנוער במשטרה מבטאים צורך בתמיכה ובהדרכה על -

 הם אינם חשים שחסרות להם מיומנויות לתשאול קטין קרבן, עם זאת. בקרבנות ובבני משפחותיהם

אלא אם מדובר בילד צעיר (ידי חוקר ילדים -בת תשאול עלבאותם מקרים בהם אין על פי החוק חו

  .)במיוחד

  

שיכול אין בנמצא גורם , הגופים המעורבים במקרים בהם קרבנות העברה הם קטיניםמכלול ין ב -

ליידעם בדבר ,  הפלילי הקרבן ובני משפחתו לאורך השלבים השונים של התהליךת אתללוולהתפנות 

המועצה הלאומית פיתחה , כדי למלא חלל זה. את הצפוי להםהתפתחות החקירה ולהכינם לקר

והפרויקט נמצא בתהליך ניסוי בשתי ,  לקטינים קרבנות עברהסיוניילשלום הילד פרויקט ליווי נ

 היה בתהליכי חקיקה מתקדמים חוק שיחייב את 2000כי בתחילת שנת , יש לציין. תחנות משטרה

   .לגבי התפתחות החקירה) לא רק קטינים(המשטרה והפרקליטות ביידוע קרבנות עברה 

  

סיונות לשפר את הטיפול בקטין הקרבן ובבני משפחתו באמצעות חיזוק יננעשים בארץ ובעולם 

שותפה המשטרה ביוזמה להקים מרכזי חקירה ,  בין היתר.מקצועית-מערכתית והרב-העבודה הרב

על מנת , )כגון רופאים(ים נוספים חוקרי ילדים וגורמ, בהם יעבדו בשיתוף פעולה שוטרים, ואבחון

  .לקיים את החקירה תוך תיאום הדדי ועם פגיעה קטנה ככל האפשר ברווחת הקטין

  

  כיווני פעולה ואתגרים לעתיד. 3
 לתחומים ים מתייחס מכיווני הפעולה שיובאו להלןחלק, מערכתית-מדובר בעשייה רבשמאחר 

 כללממש את התפקיד הייחודי שלהן בין מנת ל שיחידות הנוער המשטרתיות צריכות לחזק על

 עם תוך עבודה משותפתחלקם האחר מתייחס לתחומים שיש לחזק . המטפלים בקטין הקרבן

   .הגורמים האחרים

  

 של גורמים רבים ם מעורבותדורש אתהטיפול בקטין הקרבן ש מאחר :מערכתי-שיתוף פעולה בין. 1

מוצע לבסס את . ניהםמערכתי הקיים בי-עולה הצורך לשדרג את שיתוף הפעולה הבין, כל כך

באמצעות יצירת גם  אלא ,פייםיעצויות ביחס למקרים ספצישיתוף הפעולה לא רק באמצעות התי

 ,חוקרי ילדים ושוטרים,  לפקידי סעד בדומה לפורומים משותפים,מערכתיתהקשרי עבודה ברמה 

מרכזי .  ובני משפחותיהםלהקל על הקרבנות הקטיניםבמטרה  ,הקיימים במספר קטן של מקומות
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 ה מהווים דוגמ,ושיש כוונה להקימם גם בארץ, ץ לארץהחקירה והטיפול הקיימים בחו, האבחון

 כל  אתמערכתי מחייב-נראה שחיזוק הקשר הבין.  ומרוכז במקום אחדםמקצועי מתוא-לטיפול רב

לכל ודיים חי תחומי העשייה הישל ברורה יותר הגדרה :אחת מן המערכות לבצע שתי משימות

להכרה ולהבנה מעמיקה של התרבות הארגונית של " ותפתחיה"ו ;טיפול הכוללנימערכת ב

  . לעצב דפוסי עבודה משותפים מרמת המטה ועד לרמת השטחכדי , המערכת האחרת

  

 לא ניתן ,בלתי נפרד ממצב הענייניםמתח זה ש מאחר :"טובת החקירה"ל" טובת הקטין"מתח בין . 2

את הקושי כל העת להביא שכל שניתן לעשות הוא נראה . רטות לפתרון הבעיהלגבש הנחיות מפו

ולסייע , מאידך,  ופקידי הסעדחוקרי ילדיםושל , מחד, וקציני הנוערנוער העובדי של למודעות 

בפיתוח רגישויות של עובדי הנוער וקציני הנוער לצרכים המקצועיים של חוקרי הילדים ופקידי 

 .ולהיפך, הסעד

  

משטרתיים ולקציני נוער  מוצע לכלול בהסמכה לעובדי נוער :משטרתיות-למויות פניםהשת. 3

חוקרי בעיקר (שותפים הצדדים השונים של הקשר עם עם ה של דרכי התמודדות יומיומית יםדומיל

, לעשות זאתניתן . כני החקירהותוך הדגשת התיאום עם חוקרי הילדים לגבי ת, )ילדים ופקידי סעד

להוראת החקיקה ,  כמובן,בנוסף, ודיון בדילמות העולות מהם ים מקרמוש בניתוחתוך שי, למשל

 תכוונה לחזק את מגמאם יש .  בהסמכהות ממילאהכלול,  בנושא דיבוב ילדיםהטית ולסדנוונהרל

הטיפול בתיקים של לריכוז ידי הכשרת עובדי נוער - על,התמקצעות במדור הנוער גם בתחום זהה

השתלמות לבנות ניתן , )כפי שנעשה בתחום המניעה(ת הגדולות והבינוניות קטינים קרבנות בתחנו

 . עבורםבמעין זו במיוחד 

 

 השתלמות משותפת לעובדי בנותרצוי ל,  בהמשך להמלצה הקודמת:ארגוני-מערך הכשרה בין. 4

 כך שכל צד ייטיב להכיר, מחוזבכל , )פקידי סעד וחוקרי ילדים(הנוער במשטרה ולעובדי הרווחה 

מוצע בעיקר לקיים השתלמות משותפת לעובדי נוער . ולהבין את רציונל העבודה של הצד השני

מאחר . עצות ההדדיתיכרות בין הצדדים תוכל לסייע בהעמקת ההתייתכן שההיי .ולחוקרי ילדים

 לפתרונות של יביאולא ניתן לצפות שהכשרה אחת או שתיים , מדובר בתהליכי עבודה מורכביםש

שיאפשר התבוננות בניסיון הקיים והמתפתח ,  יש צורך בבניית מערך הכשרה מתמשך,על כן. פלא

  .ולמידה אינטראקטיבית מניסיון זה

  

השותפות בין מדור הנוער לבין ניתן להבחין בפוטנציאל העתידי של  :קשר עם הקרבן ובני משפחתו. 5

הפרויקט מלווה את . ה לצורך הרחבת פרויקט הליווי של המועצ,המועצה הלאומית לשלום הילד

. עוץ טיפולייעוץ משפטי בכל שלבי ההליך הפלילי וייהקרבנות ובני משפחותיהם ומספק להם י

. ועדת ההיגוי של הפרויקטויום בעיקר בהשתתפותה של ראש מדור הנוער בכהשותפות מתבטאת 

לידי ביטוי וחשוב ששותפות זו תבוא ,  השונותזוויות הראייהשיח למרות - דויםקילדבר מאפשר ה

קשרים בין אנשי המקצוע והמתנדבים ה לבסס אתמאמץ  לעשות שי, כלומר. גם ברמות השטח

המרחב , המחוזברמת קציני הנוער  הנוער והמפעילים את הפרויקט מטעם המועצה לבין עובדי

תנחל הפעלה הניסיונית אם ה. פרויקט זה מופעל כעת כמודל ניסיוני ומלווה בהערכה .הוהתחנ

 בכך שהוא עשוי לסייע לשוטרים ,עבור יחידות הנוערבכל להוות משאב חשוב ו הוא י,הצלחה

דבר הכמובן ש(של הקרבן ומשפחתו ת התהליך הבנעם חוסר התסכול ועם , עם החרדותלהתמודד 
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לדאוג שהליווי לא יהווה גורם , עם זאת,  ראוי).הם הפרויקט מופעל כיוםיתאפשר באזורים שב

 . ך הטיפול בקרבן שבו מעורבים כבר עתה גורמים רביםנוסף המסרבל את תהלי

  

גם בתחום הפגיעות בקטינים יש , עבריינות בני נוערמניעת  כמו בתחום :קשר עם גורמים בקהילה. 6

ספר  בית" העוסק בפעילויות מניעה צוין שמודל דוחב. ה הקהילתמקום לפעילויות מניעה ברמ

. )victimization(ת  פעילויות הסברה למניעת קרבנּוכולל בתוכו )א2001, חביב ואחרים( "בטוח

 ערכת הדרכה לשוטר כן הוכנה ו,חוברת המציגה את המודלהופקה והוצאה לאור , בהקשר זה

חלון " פרויקט הופעלו) 1999, ז"אגף קהילה ומשא, משטרת ישראל" (תמניעת קרבנּו"בנושא 

מומלץ לחזק את הקשר עם גורמים , לכן.  קטיניםיהןקרבנותש ות עברותשדרכו נחשפ, "למשטרה

. )ז"משא( והמשמר האזרחי  הרחבת הקשר הקיים בין מדור הנוער לאגף קהילהידי-עלבקהילה 

 , שבהם המשטרה יכולה להיות שותפה,זה יכול לסייע גם ביצירת מנגנוני גישור קהילתייםכקשר 

 ,זוגיים-סכסוכים ביןלטיפול בנושא אלימות במשפחה ולמניעת השימוש לרעה בילדים במסגרת 

  . בפרט,וסכסוכי גירושין, בכלל

 

רותים י נחשף מספיק לסוג ולאופי השינו מהמחקר עולה גם שהציבור א:פעילויות הסברה לציבור. 7

 פונים למשטרה ינםלעתים קרבנות או בני משפחותיהם אמכאן ש. שביכולתו לקבל מהמשטרה

.  וכדומה,התנסויות לא טובות בעברעקב , תחששובשל , חוסר אמוןמ, כרות עמהימתוך חוסר ה

תה פגיעה אמיתית ילעתים אזרחים פונים למשטרה בעניינים שבהם נראה שלא הי, מצד שני

 על .לפנות לגורם אחר בקהילה שהתערבותו היא פחות קיצונית, אולי, ניתן היהשלגביהם  ו,בקטין

ויחד עם ,  שקרבנותיהן קטיניםהמשטרה לחדד את נהליה ואת רגישות השוטרים לטיפול בתלונות

, כגון(גורמים נוספים להביא למודעות הציבור את מנגנוני ההגנה הקיימים לגבי קרבנות קטינים 

ייתכן שיש צורך לחשוב על דרכים להגברת ). האפשרות שלא להעיד כנגד הפוגע במקרים מסוימים

ִקרבן קיים חשש מיוחד שב, המודעות והנכונות להתלונן על עברות בקרב קבוצות אוכלוסייה

הן באמצעות הסברה המכוונת לקבוצות , זאת). עולים חדשים, חרדים, ערבים(מפנייה למשטרה 

ידי חידוד רגישותם של -והן על, תוך שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע ואנשי ציבור מִקרבן, אלה

ת חיזוק  במסגר, מומלץ,בנוסף. השוטרים להבדלים תרבותיים ולקשיים העשויים לנבוע מכך

ה י לבצע יותר פעילויות הסברה לציבור לגבי המשמעות של פני,ז"הקשר עם אגף קהילה ומשא

 לגביההשלכות של התערבות המשטרה , דרש מהקרבןיהמעורבות שת, התהליך החקיר, למשטרה

ולצמצם את , מחד ,נטיותוובצורה זו ניתן יהיה להגדיל את מספר הפניות הרל. החשוד וכדומה

שוטרי השטח של מודעות הלצד זה רצוי להגביר את , כמובן. מאידך, תומיותרהות מספר הפני

 את הפונים במקרים שונים שאליהם ניתן להפנותטיפוליים לגורמים ) ממדור הנוער ומחוצה לו(

 .בהם הליכים פליליים אינם נחוצים או אינם מספיקים

 

  המאפשר איתור תיק על פי, שיטתילא נמצא בסיס מידע שנבדקו המשטרה בתחנות: מערכת מידע. 8

כמוצע בהנחיית  ).עובד נוער או חוקר ילדים(קר אותו והחעל פי גילו או על פי , שם הקטין הקרבן

חשוב שכל יחידת נוער בארץ תקפיד על פתיחת כרטיס מעקב קטין לכל , 03.300.210' ק מס"מח

ידי קציני מדור -יד שיעוצב עלבמידת האפשר על פי מודל רישום אח, שבטיפולה קרבן  שהואקטין

קיומו של מנגנון תיעוד אחיד בכל  .תוך התייעצות עם קציני הנוער בשטח, הנוער במטה הארצי

הן באיתור , תחנה יאפשר הבניית תהליך מעקב שיסייע מבחינה ארגונית ליחידת הנוער התחנתית
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בסיס מידע משטרתי  של מנגנון זה יאפשר את יצירתו. והן באיתור ילדים בסיכון תיקי החקירה

 וז בצורה כ. הן לצורך למידה מהניסיון המצטבר והן לצורכי מחקר,שיטתי על קטינים קרבנות

דבר שהיא מתקשה לעשות , נתונים על היקף התופעה ומאפייניההתוכל המשטרה לתרום לאיסוף 

 .היום



  52

ההחלטה על תביעה מול : טיפול המשטרה בתיקי בני נוער
  כתב אישום מול סגירת תיקתביעה והגשת -אי

 

  מטרות המחקר ושיטות איסוף הנתונים. 1
קטינים החשודים בתיקיהם של ציג ניתוח של אופן קבלת ההחלטות במשטרה לגבי הטיפול מזה  דוח

ובוחן את הקשר בין ההחלטות המתקבלות לבין החזרה לעברות של קטינים לאחר , בעברות פליליות

כו על קובץ שכלל את פרטי הקטינים שנחשדו בביצוע עברות בין הניתוחים נער. עברתם הראשונה

  .כפי שתועדו בשירות המבחן לנוער, 1991-1997השנים 

  

- פתיחת תיק פלילי או נקיטה בהליך אי(התפיסה במשטרה היא כי להחלטה המתקבלת לגבי הקטין 

 ללוות את הקטין העלול, רישום פלילי מהווה כתם(עשויה להיות השפעה מכרעת על גורלו ) תביעה

תיאוריית "תפיסה זו מבוססת על .  ועל המשך מעורבותו בעבריינות,)במשך תקופה ארוכה בחייו

גם אם מלכתחילה ביצוע , המניחה כי תיוג הקטין כעבריין עשוי לדחוף אותו אל עולם הפשע, "התיוג

, "נכונה"לת ההחלטה היש חשיבות לקב, לכן. העברה אינו מעיד על אישיות או על אורח חיים עברייני

נטיים ווחשוב שההחלטה תתקבל על סמך קריטריונים רל. בהתאם לנסיבות המקרה ומאפייני הקטין

קיימת הנחה שיש מאפיינים מסוימים של קטינים הקשורים לסיכוי ,  ראשית.ואחידים ממספר סיבות

קבלת , שנית. מטבעם" םעברייני"חשוב למנוע תיוגם של קטינים שאינם ,  לכן.גבוה יותר לחזרה לפשע

 .עלולה לפגום בכושר ההרתעה של המערכת הפלילית, לות בנסיבות שאינן מצדיקות זאתיהחלטות מק

, בשל כך. קבלת החלטות באופן לא אחיד בנסיבות דומות מהווה פגיעה בצדק ובשוויון, ושלישית

  .הדעת בעת קבלת ההחלטה-קיימות הנחיות האמורות לכוון את הפעלת שיקול

  

 עלתה בשנים ,נטייםווהאם ההחלטות מתקבלות על בסיס אחיד ועל סמך שיקולים רל, מעבר לשאלה

 צמצום החזרה לפשיעה :תביעה אכן משיגה את יעדיה-האם מדיניות אי, האחרונות במשטרה שאלה

העלו שאין הבדל ) 1997, מור(ממחקר קודם ממצאים . בקרב קטינים לאחר העברה הראשונה

 ,תביעה בעברה ראשונה- בין קטינים שלגביהם ננקט הליך אי,החזרה לעברה שנייהמשמעותי באחוז 

שעדיף לנקוט במדיניות אחידה לגבי עורך המחקר ק ימכאן הס. לבין קטינים שנפתח להם תיק פלילי

  . למעט נסיבות מיוחדות, כל הקטינים בעברתם הראשונה

  

תוך , סיכון לחזרה לעברה שנייהשל הח נערך ניתו: במחקר הנוכחי נערכו ניתוחים נרחבים יותר

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

ונערך ניתוח המפריד בין שני ; רים להחלטה שהתקבלהוהקש, את המאפיינים של הקטין והעברה

  .  הגשת כתב אישום וסגירת התיק-מצבים בהם נפתח תיק פלילי 
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  עיקרי הממצאים. 2
    גורמים המשפיעים על ההחלטות לגבי ההליך שיינקט 2.1

נועדו לבחון עד כמה ההחלטות ) ד2000, חביב ואחרים( חלק הראשון של הדוח הניתוחים שנערכו ב

. מתקבלות באופן אחיד ועד כמה השיקולים הנלקחים בחשבון תואמים את אלה המופיעים בהנחיות

  :מעלים מספר מסקנותהניתוחים שנערכו 

יחסים לאופי העברה ולעבר הפלילי של יהמשתנים המופיעים בהנחיות והמת: שימוש בהנחיותה .1

, כך. כיוונים הצפוייםעוצמה ובומשפיעים עליהן ב, הקטין נלקחים בחשבון בעת קבלת ההחלטות

סוגי או משתייכת ל(תביעה כשהעברה חמורה יותר -יש פחות החלטות על אי, בהתאם להנחיות

, מספר העברות הקודמות( וכשהעבר הפלילי ,)העברות שהוחלט לנקוט לגביהן במדיניות מחמירה

החלטות , עם זאת. חמור יותר) סוג ההליכים שננקטו במקרים קודמים וחומרת העברות הקודמות

ואף (ה או השלישית י חלק ניכר מהקטינים שזו להם העברה השנילגביתביעה מתקבלות גם -על אי

כולל עברות לגביהן נאמר בהנחיות שבכל מקרה  ( וגם לגבי קטינים שביצעו עברות חמורות,)יותר

כי , ראוי להזכיר. )'עברות שיש עמן אלימות ובריונות'כגון , תביעה-לא יינקט לגביהן הליך אי

בהם מדובר בעברה " חריגים"תביעה גם במקרים -ההנחיות כוללות אפשרות להחלטה על אי

לא ניתן לבחון מה הם , על פי הנתונים הקיימים בידינו, עם זאת. ה חמורהחוזרת או בעבר

  .שהם רבים למדי, השיקולים המנחים את ההחלטות במקרים החריגים

  

כששאר המשתנים מוחזקים , תביעה הולכת וקטנה עם העלייה בגיל- ההסתברות לאי:גיל הקטין .2

 שכן ,נטיוותייחס אליו כאל שיקול רלניתן לה, אם כי שיקול זה אינו מופיע בהנחיות. קבועים

כך היו לו פחות הזדמנויות להתנסות בחיי פשע , ההנחה היא שככל שהקטין צעיר יותר

  .ולכן סיכויי השיקום שלו גבוהים יותר, "אמיתיים"

  

ניתן לראות שמאפייני ,  כשבודקים את מאפייני העבריינות של בנים לעומת בנות:מין הקטין .3

אך , תביעה-עובדה זו מסבירה חלק מההבדל בהסתברות לאי. חמורים פחותהעבריינות של בנות 

תביעה נשארים גם כשמאפייני העבריינות מוחזקים -סיכוייהן הגבוהים יותר של בנות להחלטת אי

- ההבדל בין בנים לבנות בסיכוי לאיכאשר אז ,חריג אחד למצב זה הוא בעברות חוזרות. קבועים

ניתן לראות שהשפעת מספר העברות ,  המתייחסים לכל מין בנפרדבמודלים. תביעה אינו מובהק

אצל בנות יש ירידה גדולה יותר , כלומר. הקודמות גדולה יותר לגבי בנות מאשר לגבי בנים

 . יחסית לבנים, תביעה במעבר מחוסר עברות קודמות לקיומן של עברות קודמות-בהסתברות לאי

  

הדבר נובע בחלקו . תביעה מאשר ליהודים-יותר לאי נמוכים ם ללא יהודים סיכויי:דת הקטין .4

מהעובדה שבקרב לא יהודים השפעת חומרת העברה ומספר העברות הקודמות על ההחלטה נמוכה 

מה שמצביע על התייחסות פחות דיפרנציאלית לנסיבות הספציפיות של העברה אצל , יחסית

שבחנו החלטות , )Mesch & Fishman )1999 ממצא זה תואם את ממצאיהם של. קטינים לא יהודים

ומצאו שלגבי קטינים לא יהודים יש פחות , על סגירת תיקים לגבי קטינים יהודים ולא יהודים

ממצאים על . של הקטין) מצב לימודי ומצב המשפחה, כגון(התחשבות בנסיבות האינדיבידואליות 

-לגבי החלטות בתי) 1997(החלטות חמורות יותר לגבי קטינים ערבים עולים גם ממחקרה של חסין 

אך היקף ההבדלים אינו , תקפים בכל המחוזותההבדלים בין יהודים ללא יהודים . משפט לנוער
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מכיוון שבנתונים שעמדו לרשותנו לא קיים מידע על משתנים נוספים . אחיד במחוזות השונים

הנחיות שעשויים להשפיע על ההחלטה וניתן להתייחס אליהם בעת קבלת ההחלטות גם על פי ה

לא ניתן לבחון האם ההבדלים , )כגון הימצאו של הקטין במסגרת מסודרת של לימודים או עבודה(

שיעורי הלמידה , למשל(בין ההחלטות לגבי יהודים ולא יהודים מושפעים גם ממשתנים אלה 

מוצע להמשיך בניסיון להבין את משמעותם של הבדלים אלה ). הנמוכים יותר בקרב לא יהודים

  .ות דיונים עם קבוצות שונות של אנשי משטרהבאמצע

  

 הבדלים אלה נשארים בעינם גם :תביעה-הבדלים בין המחוזות בסיכויים להחלטות אי .5

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

 . יחסית למחוזות האחרים, תביעה במחוז ירושלים-ילהחלטות א

  

מנתחים קבלת החלטות אמורים להקטין את שיעור הטעויות בניבוי ההחלטה בעזרת מודלים ה .6

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

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

ושימוש , )שימוש לא אחיד בקריטריונים(לטות בין השוטרים השונים חוסר אחידות בקבלת ההח

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

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

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

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

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

הם חשופים , סית של חלק מהםעמימות היחהאך בשל , קריטריונים לגיטימיים בקבלת ההחלטה

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

. תכן שהכללת קריטריונים אלה בניתוח הייתה משפרת את ניבוי ההחלטותיי. אופן השימוש בהם

 הקבוצות תכן גם שהכללת משתנים אלה הייתה מאפשרת להסביר חלק נוסף מההבדלים ביןיי

  ). יהודים ולא יהודים, בנים ובנות(השונות 

  

   השלכות ההחלטות על ביצוע עברות חוזרות2.2
: בשיטת הניתוח שנערכה במחקר זה מתגלים הבדלים בסיכון לחזרה על פי ההחלטות השונות .1

)  במודלים השונים שנבדקו1.10-1.20פי (קטין עם תיק פלילי גדול במעט לגבי הסיכון לחזרה 

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

  . 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,  אישום לגביהם הוגש כתבתיקים 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  .נסגר לאחר מכןשתח להם תיק פלילי אך קטינים שנפלגבי תביעה ו- קטינים עם אילגבידומה 

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

אך , זהים) שנבדקו במחקר הנוכחי(אם בודקים קטינים שמאפייניהם , כלומר. הקטין שנבדקו
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תיק פלילי והוגש נגדו כתב אישום הסיכוי של הקטין שנפתח לו , ההחלטה שהתקבלה לגביהם שונה

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

 . תביעה-שלגביו ננקט הליך אי

 

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

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

מצב , ניתוק ממסגרת מסודרת(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

מאשר לגבי קטין שהתיק , הסיכוי לחזרה גבוה יותר לגבי קטין שהוגש נגדו כתב אישום, קבועים

  .הפלילי שלו נסגר

  

  כיווני פעולה ואתגרים לעתיד. 3
מהי מידת העקביות וההתאמה להנחיות של ) 1: (בדוח זה נבחנו שתי סוגיות הקשורות ביניהן

האם ניתן לתקף את הרציונל ) 2(; תביעה-תיחת תיקים פליליים לקטינים לעומת על איההחלטות על פ

ידי גילוי השפעה חיובית של המדיניות על צמצום החזרה לעברות של -על, תביעה-שבבסיס מדיניות אי

 .קטינים

  

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

  :נקוט במספר אמצעיםניתן ל, ם כךלש

שאינם מוגדרים באופן רוט ומתן מדדים להערכת הקריטריונים יובעיקר פ, הבהרת הקריטריונים .1

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

 ).? בהנחיותתביעה גם אם הקטין אינו עונה על התנאים הכלולים-המאפשרים לנקוט בהליך אי

כגון ההנחיה הגורפת לפתיחת תיק (ייתכן שיש גם צורך בבחינה מחודשת של חלק מהקריטריונים 

ולעדן את ההבחנות בין עברות אלימות , לאור החריגות הרבות ממנה, פלילי בעברות אלימות

  ). שונות

  . וכן בהדרכה שוטפת,בקורסים להסמכת עובדי נוערשילוב הדרכה בקבלת החלטות  .2

בדיקה של החלטות , ובעיקר, משטרתית על ההחלטות-פדה על נהלים אחידים של בקרה פניםהק .3

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

 .תיעוד של מכלול המשתנים המשמשים לצורך קבלת ההחלטות .4

יונים והן על הצורך אמצעי היכול לענות הן על הצורך בהבהרה והאחדה של אופן השימוש בקריטר .5

דוגמת זו הקיימת בשירות המבחן , 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

והן משום שהיא מאפשרת מעקב והשוואת ההחלטה הבודדת להחלטות , טריונים מסוימיםלקרי

למידה הדדית ל, ניתן להשתמש במערכת כזו גם לצורכי הדרכה שוטפת. המתקבלות בארגון כולו

 שיאפשר כך, לטיפול במקרים חריגים ולמעקב אחר אופן יישום המדיניות, בין המחליטים השונים

 . אותה בהתאם לצורךלחזק אותה או לשנות
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נמצא כי : תביעה-נמצאו עדויות מסוימות לאפקטיביות של מדיניות אי, לגבי הסוגיה השנייה

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

). יםכשמשתני הרקע שנבדקו במחקר מוחזקים קבוע(תביעה -קטינים שננקט לגביהם הליך אי

משמעי על קשר סיבתי בין ההחלטות המתקבלות להמשך -מהממצאים לא ניתן להסיק באופן חד

תביעה משפיעה על הנטייה לחזור -ייתכן שעצם הנקיטה בהליך אי. הקריירה הפלילית של הקטינים

אך ייתכן גם שהקשר שנמצא מורה על כך שמקבלי ההחלטות יודעים להבחין בין , ולבצע עברות

פירוש . והבחנה זו היא המשפיעה על החלטותיהם, "לא עבריינים"לבין קטינים " עבריינים"קטינים 

ולכן לא , שאינם מתועדים בקבצים שנותחו, מסוג זה מניח שישנם משתנים המשפיעים על ההחלטות

ההחלטה משפיעה על (בין אם ההסבר הראשון . אף שהם ידועים למקבלי ההחלטות, הוכנסו למודל

הממצאים , הוא הנכון) ההחלטה מנבאת את החזרה(ובין אם ההסבר השני , הנכוןהוא ) החזרה

- משום שבסופו של דבר החלטות אי, התביעה הקיימת היא הגיונית-מספקים עדות לכך שמדיניות אי

, זוהי תוצאה רצויה. תביעה מתקבלות לגבי קטינים שסיכוייהם לחזור לבצע עברות הם קטנים יותר

והן מבחינת חוסר הרצון ") עבריינים"השקעת פחות משאבים בקטינים שאינם  (הן מבחינה מינהלית

  ". עבריינים"לתייג קטינים שאינם 

  

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

  .ברה נוספתבדקנו גם האם להחלטות אלה יש קשר לסיכויי החזרה לע, לפיכך. אישום או סגירת התיק

  

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

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

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

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

ממצאים אלה מדגישים את הצורך לא להסתפק בהבחנה בין פתיחת . קטינים שהוגש נגדם כתב אישום

רתו או סגי, אלא להתייחס גם לתהליכים שקורים לאחר פתיחת התיק, תביעה-תיק פלילי לבין אי

  . הגשת כתב אישום

  

תביעה לבין סיכויי -הניסיון להסביר את הדמיון בסיכויי החזרה של קטינים שננקט לגביהם הליך אי

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

  . י שתי הקבוצותוהן למשמעות השוני בהחלטות הננקטות לגב, הקטינים בשתי הקבוצות

  

הקיימים בבסיסי המידע ששימשו ) אחוז בנים ואחוז חשודים בעברות חמורות, כגון(מאפייני הרקע 

קטינים שנפתח להם אלה של דומים יותר לשהתיק הפלילי שלהם נסגר קטינים של  ,לצורך הניתוח

ינים שהתיק שלהם  קט34%-ו בעלי תיק פלילי 37%(תביעה -קטינים עם איאלה של תיק פלילי מאשר ל

נראה שההחלטה לפתוח לקטינים תיק , מבחינה זו. )תביעה- בלבד קטינים עם אי13%לעומת  ,נסגר

ניתן לצפות שהם יחזרו לבצע עברות בשיעור , בהתאם לכך, אך. הייתה מוצדקת) תביעה-ולא אי(פלילי 

  . דומה לקטינים שנפתח להם תיק פלילי והוגש נגדם כתב אישום

  

לבין הקטינים שהתיק , שיעורי החזרה לעברות בין הקטינים שהוגש נגדם כתב אישוםאת ההבדל ב

האחד מסתמך על האפשרות ששתי הקבוצות : בשני אופנים, שוב, ניתן להסביר, הפלילי שלהם נסגר
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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, טותלמקבלי ההחל

הסבר זה שם דגש על יכולתם של מקבלי ההחלטות . או לסגור את התיק, האם להגיש כתב אישום

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

  .להם תיק פלילי

  

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

 לא מוגש נגדם , קטינים בשתי קבוצות אלה היא דומהלגביהתוצאה , לכאורה. תביעה-החלטה על אי

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

תכן שפעולה יילכן . 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. זו היא גם מרתיעה יותר

רות בשי(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

שקטינים ,  יתכן שכך קורה.מחויב ברוב המקרים להגיע לשירות המבחן לנוער או לשירות טיפולי אחר

ומה לקטינים ושניתן היה לצפות שיחזרו לבצע עברות בשיעור ד, שנפתח להם תיק פלילי ואחר כך נסגר

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

בצד המדיניות של  שמצביע על האפשרותממצא זה . שמאפייני העבריינות שלהם קלים יותר, תביעה

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

, לשם אבחון והפניה להמשך טיפול, קטינים  אלה להגיע לשירות המבחן לנוער או לשירותים אחרים

יש לאסוף נתונים מלאים יותר על , על מנת להגיע למסקנות מבוססות יותר, עם זאת. במקרה הצורך

  .ונהנתוני רקע נוספים ועל תהליכי הטיפול והענישה שעבר הקטין מאז ביצוע העברה הראש

  

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

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

לאחר השינוי הם ,  מכלל התיקים66%-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

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

והאם השתנה שיעור , 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

אם אכן יקרה תהליך . כך שאחוז התיקים לגביהם מוגש כתב אישום לא ישתנה, סגריםהפליליים הנ

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

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

האם קטינים יופנו יותר , למשל(בהנחיות יגרום לשינוי בדרכי הטיפול בקטינים לבדוק האם השינוי 

והאם בעקבות כך תהיה ירידה בשיעור הקטינים , )לטיפול מפני שיחויבו להגיע לשירות המבחן לנוער

  .החוזרים לבצע עברות
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   . ירושלים, לדאטה סי מכון הנרי.עבריינות ותיקון בישראל, פשיעה. 1991 .ד, שור; .מ, אמיר
  

 הדוגמא של -יות בטיפול במשפחות מרקע תרבותי שונה סוג. 1990 .י, ערן; .י, דוד; .ד, בודובסקי
. ירושלים, ואסי משאבים קהילתיים, ין מרכז מידע וייעוץ בנושאי משפחה'ביתאצ. יהודי אתיופיה

  .4' פרסום מס, סוגיות בנושאי משפחה של יהודי אתיופיה
  

 ,ית לשלום הילד המועצה הלאומ.שנתון סטטיסטי-ילדים בישראל. 1999 .י, ציונית; .א, בן אריה
   .ירושלים

  
 , המועצה הלאומית לשלום הילד.שנתון סטטיסטי-ילדים בישראל. 1998 .י, ציונית; .א, בן אריה
   .ירושלים

  
 , המועצה הלאומית לשלום הילד.שנתון סטטיסטי-ילדים בישראל. 1997 .י, ציונית; .א, בן אריה
   .ירושלים

  
 , המועצה הלאומית לשלום הילד.שנתון סטטיסטי-שראלילדים בי. 1996 .י, ציונית; .א, בן אריה
   .ירושלים

  
, משטרת ישראל. 61-88: 4 .משטרה וחברה". המשטרה כמכשיר לשיקום הקהילה. "2000. ש, בן עמי

 .אגף קהילה ומשמר אזרחי



  59

תכנון , האגף למחקר- משרד העבודה והרווחה.שירות המבחן לנוער. 1991. א, וגנברג; .ל, ברגר
 . ירושלים,והכשרה

  
 .ירושלים,  משרד המשטרה.יישום והערכה, שיטות: אסטרטגיות במניעת פשיעה. 1992. ר, גבע

  
. משטרה יחדיו-עולים: י"פיתוח מעגלי עמ. שיטור קהילתי ומגזר עולי אתיופיה. 1998 .ד, גימשי

  .לוד, משטרת ישראל, היחידה לשיטור קהילתי
  

  .ירושלים, משטרת ישראל.  לשאול אך לא ידעת כיצד כל מה שרצית-התשאול . 1995 .מ, גלבוע
  

השפעתה המרתיעה של פעילות משטרתית על פעילות הפשיעה בטווח ". 1989 .א, שפיגל; .י, דויטש
  .31-38: ז"י .עבריינות וסטייה חברתית ".ובטווח הארוך הקצר

  
, מכון ברוקדייל-וינט' ג.ילדים בטיפול פקידי סעד בארבע ערים גדולות. 1997 .ד, בקיןיר; .ט, דולב

  .)מסמך שהוגש לועדת ההיגוי למחקר בעניין הערכת מרכזי חירום לילדים בסיכון(ירושלים 
  

ילדים . 1996. ב, יואל;  .'ג, לוי; .ס, טרכטנברג; .מ, כהן; .ל, קליימן;  .ד, בן רבי; .ה, ארונין; .ט, דולב
 . ירושלים, מכון ברוקדייל-נט וי'ג, 83-97-מ .תכניותומדיניות סקירת : ונוער בישראל

  
  .14ילדים ודרכי התערבות בתשע פנימיות לילדים עד גיל ההערכת צורכי . 1996 .נ, ברנע; .ט, דולב
  .  ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג, 262-96-דמ

  
ובהדרכת ' איון מובנהימדריך ר'השפעת השימוש ב. "1999 .מ, חובב; .א, הרשקוביץ; .ד, הורוביץ
: עוברי חוק בישראל: בתוך".  ילדים על איכות הריאיון עם ילדים קרבנות של עברות מיןחוקרי

  .אביב- תל,ריקובר' צ,47-67' עמ .)עורכים. (י, ווזנר; .מ, גולן; .מ, חובב. הערכת תוצאות טיפול
  

כיווניות -חד, לשוניות-חד, הטמעה: ילדים ונוער עולה במערכת החינוך. "1998. ת, הורוביץ
  המועצות לשעבר -תהליכי קליטתם של עולי ברית: הידיוקנה של עלי: בתוך". תיאוטיפיווסטר

, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע). עורכים (.א, לשם; .מ,  סיקרון.1990-1995
  .ירושלים

  
ה של דיוקנ: בתוך". המועצות במרחב התרבותי בישראל-יוצאי ברית. "1998 .א, לשם; .ת, הורוביץ

). עורכים (.א, לשם; .מ, סיקרון. 1990-1995המועצות לשעבר -תהליכי קליטתם של עולי ברית: היעלי
  .ירושלים, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע

  
 -  נוער עולה מחבר העמים בסיכון -מחקר חלוץ . 1995. י, פרנקל; .מ, ברש; .י, מירסקי; .ת, הורוביץ

  .ירושלים, מכון פאלק, ישראל-וינט' ג.סיכום ממצאים
  

     .ידע והתערבות:  עבריינות ועבודה סוציאלית:  בתוך."הגנה משפטית על קטינים.  "1994 .מ, הורוויץ
  .תל אביב, אביב-אוניברסיטת תל,  הוצאות רמות,)עורכים (.מ, חובב; .מ, גולן; .י, ווזנר

  
. וי קטינים קרבנות עברה ועדים בהליכים פלילייםפרויקט ליו. 1997 .המועצה הלאומית לשלום הילד

  .ירושלים
  

לאומי על התנהגויות -ממצאי הסקר הרב: 1994-1998אלימות בני נוער בישראל . 1999 .י, הראל
עדה לצמצום וממצאים ראשוניים בנושא אלימות נוער להצגה בפני הו. 1998סיכון והיפגעות בני נוער 

, מכון ברוקדייל-וינט'ג, המרכז לילדים ולנוער; אילן-וניברסיטת ברא, המחלקה לסוציולוגיה. אלימות
  .ירושלים
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בריאות והתנהגויות סיכון במבט , רווחה חברתית: נוער בישראל. 1997 .ג, רהב; .ד, קני; .י, הראל
המרכז לילדים ; אילן-אוניברסיטת בר, המגמה לסוציולוגיה של הבריאות. 47-97-פמ. בינלאומי
  .ירושלים, מכון ברוקדייל-נטוי'ג, ולנוער

  
, הוצאת רמות. ידע והתערבויות: עבריינות ועבודה סוציאלית. 1994 .מ, חובב; .מ, גולן; .י, ווזנר

  .אביב תל, אביב-אוניברסיטת תל
  

ח ביניים למחקר הערכה בתחום השיטור הקהילתי "דו. 1998 .א,  שלו;.מ,  אמיר;.ד, וייסבורד
  .האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטים, יה המכון לקרימינולוג.בישראל

 
 .תפקידי מערכות אכיפת החוק הפלילי בישראל לגבי המיעוטים בישראל. 1988 .מ, יחיא' חאג

 .תל אביב. המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
  

. א1998 .ש, ארב; .נ, שטרוסברג; .נ, ניראל; .ד, נאון; .א, ליטוויק; .ש, אלנבוגן; .ג, נועם; .'ג, חביב
המועצות -תהליכי קליטתם של עולי ברית: הידיוקנה של עלי: בתוך". קבוצות בסיכון בקרב העולים"

האוניברסיטה , ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע). עורכים (.א, לשם; .מ, סיקרון. 1990-1995לשעבר 
  .ירושלים, העברית

  
 .מחקר הערכה: יפול המשטרתי בקטינים ובני נוערהט .ב1998 .'ג,  לוי;.נ,  ברנע;.ד,  בן רבי;.'ג, חביב

  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג. מיפוי פעולות המשטרה וקשריה עם גורמים חיצוניים
  

 .היערכות המשטרה בתחום מניעת הפשיעה בקרב בני נוער. א2001 .ד, ארגוב; .ד, בן רבי; .'ג, חביב
  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג. 376-01-דמ

  
 .היערכות המשטרה בתחום הפשיעה בקרב בני נוער עולים. ב2001 .ד, ארגוב; .ד, בן רבי; .'ג, ביבח
  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג. 377-01 -דמ

  
 .היערכות המשטרה לטיפול בעברות שקרבנותיהן קטינים. ג2001. ד, ארגוב; .ד, בן רבי; .'ג, חביב
  .שליםירו, מכון ברוקדייל-וינט'ג. 378-01-דמ

  
ההחלטה על תביעה מול : טיפול המשטרה בתיקי בני נוער. ד2001 .ד, ארגוב; .ד, בן רבי; .'ג, חביב
  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג. 379-01- דמ.תביעה והגשת כתב אישום מול סגירת תיק-אי
  

.            מסכםדוח: הטיפול המשטרתי בקטינים ובני נוער. ה2001. ד, ארגוב; .ד, בן רבי; .'ג, חביב
  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג. 380-01-דמ

 
ביטחון  ".רקע מדיניות וכיווני התפתחות: עבריינות הנוער בישראל והטיפול בה. "1999. מ, חובב

 .118-136: 55 סוציאלי
  

 . 26-32): 5(21 סעד".  מערכת תלות של וטו-שירותי הטיפול בעבריין הצעיר . "1977. מ, חובב
  
  .אביב-תל. ריקובר'צ. המשפט-החוקר ובית, החוק: פגיעות מיניות בילדים. 1993) עורך (.מ, ובבח
  

  .27-29: 3  דפים לבעיות חינוכיות סוציאליות".המשטרה ומניעת עבריינות. "א1966. מ, חובב
  

  .30-32: 4דפים לבעיות חינוכיות סוציאליות ". פעילות המשטרה בקרב הנוער. "ב1966. מ, חובב
  

 .38-43: 18 רבעון משטרת ישראל". יחידות מיוחדות לטיפול בעבריינותם של קטינים. "1964. מ, חובב
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,  דוח של מדור חקר ביצועים.תגבור יחידות הנוער. 1997 .מ, פרדס; .מ, רז; .מ, קליין; .א, חומסקי
   מקום.משטרת ישראל

  
". ראל והתגובה החברתית לעבריינותםבני מיעוטים במדינת יש, עבריינות קטינים. "1997 .י, חסין
  .283-302): 3(ז " יורווחה חברה

  
          :ז"יעבריינות וסטייה חברתית ". גיל תחילת העבריינות ודפוסי קריירה פלילית. "1989 .י, חסין

61-39. 
  

  .6-8: 167 מראות המשטרה".  מהלך אחד קדימה-יעדים ומדדים . "1999. פ, יחזקאלי
  

בני נוער בטיפול היחידות לקידום מאפייני סקר . 1999 .א, שמש; .ט, דולב; .פ, סקיינ'סטרבצ-כאהן
  .צרכים ומענים, מאפיינים: התרבות והספורט, במשרד החינוך, נוער שבפיקוח מינהל חברה ונוער

מינהל , התרבות והספורט, משרד החינוך; המרכז לילדים ולנוער, מכון ברוקדייל-וינט'ג. 344-99-דמ 
  .ירושלים, ונוערחברה 

  
המרכז הבינלאומי לשלום במזרח . משפט ובקרה חברתית בקרב ערביי ישראל, פשיעה. 1990. ס, כהן

  .אביב-תל, התיכון
  

 משרד החינוך התרבות . מדיניות הטיפול בנוער מנותק בישראל-מניתוק לשילוב . 1994 .ח, להב
  .  ירושלים, והספורט

  
 ראיית - ממדי-מבט רב: קליטתם של בני נוער יוצאי אתיופיה. 1998 .'ג, חביב; .ג, נועם; .ח, ליפשיץ

-וינט'ג, המרכז לילדים ולנוער. 332-98-דמ.  דוח מסכם-האמהות ואנשי מערכת החינוך , בני הנוער
  .ירושלים, מכון ברוקדייל

  
עבריינות וסטייה " ?האם קיימת אפליה ביחס המשטרה לעבריינים צעירים. "1979 .ש, לנדאו
  .159-168): 3('  ז.רתיתחב

  
ביבליוגרפיה נבחרת : המועצות לשעבר-עלייה וקליטה של יהודי ברית. 1997) עורך מדעי( .א, לשם

  .ירושלים, מכון הנרייטה סאלד. 1994-1996ותקצירים 
  

  .ירושלים, מדור נוער, משטרת ישראל. תביעה-מחקר אי. 1997. י, מור
  

,  המועצה הלאומית לשלום הילד. על סמך הודאת קטיןחקירת קטינים והרשעה. 1995 .ת, מורג
 . ירושלים, המרכז למחקר ועיצוב מדיניות

  
דיוקנה : בתוך". המועצות-היבטים פסיכולוגיים בעלייה ובקליטה של עולי ברית. "1998 .י, מירסקי
 .א, לשם; .מ, סיקרון. 1990-1995המועצות לשעבר -תהליכי קליטתם של עולי ברית: הישל עלי

  .ירושלים, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע). עורכים(
  

מכון . דוח על סקר של עמדות כלפי בני נוער עולים בקרב עובדי נוער במשטרה. 1994. י, מירסקי
  .ירושלים, ישראל-וינט'ג, פאלק

  
  .ירושלים. סטטיסטיקה/ת"אג. 1999, ח סטטיסטי"דו. 2000. משטרת ישראל

  
, מחלקת חקירות ותביעות. ת על עברות מין/הטיפול המשטרתי במתלונן. א1999 .ראלמשטרת יש
  . ירושלים). פרסום פנימי (03.300.13' הנחיה מס
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מדור שיטור , אגף קהילה ומשמר אזרחי. 1'  מס-ספר בטוח -מידעון בית. ב1999 .משטרת ישראל
  .ירושלים. קצין מניעה וקרבנות, ומניעה

  
פרסום  (03.300' הנחיה מס, מחלקת חקירות ותביעות. מניעת עבריינות נוער. ג1999. משטרת ישראל

  .ירושלים). פנימי
  

הרצאות במוסדות ":  מניעה ואכיפת החוק-אלימות "מערכי שיעור בנושא . ד1999. משטרת ישראל
  .ירושלים). פרסום פנימי(מחלקת חקירות ותביעות  , ק" מרכז הכשרות אח.ס" שנת תש-חינוך 

  
פרסום  (03.300.10' הנחיה מס, מחלקת חקירות ותביעות. פקחנות נוער. ה1999. שטרת ישראלמ

  .ירושלים). פנימי
  

  . ירושלים.היחידה לשיטור קהילתי. ספר בטוח-בית. א1998 .משטרת ישראל
  

. וי הגנה על פי חוק מניעת אלימות במשפחהוהטיפול המשטרתי בהפרת צ. ב1998 .משטרת ישראל
  . ירושלים).פרסום פנימי (03.300.244' הנחיה מס, רות ותביעותמחלקת חקי

  
מחלקת חקירות /ק"אח.  ערכה לחניך-השתלמות הסמכת עובדי וקציני נוער . ג1998 .משטרת ישראל

  . ירושלים).פרסום פנימי(ר "ד וקח"מה/ א"אכ, ותביעות
  

  . םירושלי. היחידה לשיטור קהילתי. ספר בטוח-בית. א1997 .משטרת ישראל
  

ידי -הטיפול המשטרתי בעברות אלימות שמבוצעות נגד קטינים על. ב1997 .משטרת ישראל
  . ירושלים).פרסום פנימי (03.300.210' הנחיה מס, מחלקת חקירות ותביעות. האחראים עליהם

  
  . ירושלים.סטטיסטיקה/ן"יח. 1996, הפשיעה בישראל דוח סטטיסטי. ג1997 .משטרת ישראל

  
  . ירושלים.היחידה לשיטור קהילתי. לימודי קרימינולוגיה ומדעי המשטרה .ד1997 .משטרת ישראל
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