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 קורא יקר

לראשונה את המאפיינים והצרכים של הקטינים המופנים לשירות המבחן לנוער ובכך מחקר זה בוחן 

הוא פורס לפנינו יריעה רחבה על בני הנוער עוברי החוק בישראל ובכך מהווה בסיס ותשתית . חשיבותו

 .המדיניות והתוכניות של הנהלת השירות, לפיתוח הידע

מצבם , המאפיינים הסוציו דמוגרפים של הקטיניםהנתונים המובאים בפנינו מאפשרים לזהות את 

הקשיים והאירועים שהובילו , סביבתם האישית והמשפחתית, מצבי הסיכון בהם נמצאים, בלימודים

התוצאות של . םהתוך מבט על תרומת השירות במתן הטיפול ב, אותם להתנהגות מנוגדת לחוק

 .לוסייה מחד ועבודת השירות מאידךרה על האוכוהמחקר מאפשרות התבוננות מעמיקה וחשיבה סד

פאולה כאהן ' מכון ברוקדייל ובמיוחד לגב-וינט'ג-שירות המבחן לנוער מבקש להודות למאיירס

אשר ביצעו את המחקר בסקרנות מקצועית תוך ניסיון בלתי פוסק , דגנית לוי' סטרבצינסקי והגב

מנהלת מרכז , מרים כהן נבות' גבולמנהל המכון , ק חביב'ג' לפרופ, להבין את אופן עבודתו של השירות

 .אשר דאגו לכוון ולהביא מחקר מורכב זה לסיומו, אנגלברג לילדים ונוער

אשר מצא לנכון , במשרדנו תכנון והכשרהמנהל אגף בכיר למחקר , תודת השירות נתונה למר קותי צבע

 .בידע ובתקציבך תמלראות במחקר על עבודת השירות יעד מקצועי חשוב ו

לית בכירה לשירותי תקון ונוער מנותק ולמר "סמנכ, רחל שרביט' ברצוני להביע הערכה ותודה לגב

 .סגן מנהל האגף על תמיכתם בביצוע המחקר, זוהר חמו

למר חיים , סגנית מנהל השירות, רחל ארזי שיף' הגב: תודה מיוחדת לחברי ועדת ההיגוי של המחקר

, מפקחת מחוזית לתחום המעצרים במחוז מרכז, דורית ליבנה' לגב, רכת המידעהאחראי על מע, ליבנה

, מהאגף לתכנון, ר רנטה גורבטוב"לד, עובדת סוציאלית בכירה בתחום המעצרים, טלי סמואל' לגב

אשר דאגו לביצוע משימות המחקר בתוך , וכן לסגניות של קצינות המבחן המחוזיות, מחקר והכשרה

 . השירות

תודה על הנכונות והאמונה המקצועית בצורך לבצע את  ,המבחןחביבים לכם קציני וקצינות ים ואחרונ

דברי התודה של עורכות המחקר והאחוז המרבי של מילוי השאלונים . המחקר באופן המיטבי ביותר

 .מצביעים כאלף עדים על החשיבות שראיתם במחקר זה

מתו לקציני המבחן ולהנהלת השירות תטיל אנו מקווים שתרו. 2010המחקר שלפנינו הסתיים בקיץ 

אור על העבודה החשובה הנעשית עם אוכלוסיית הקטינים המופנים לשירות ותציב אתגרים נוספים 

 .וחדשים לקידומה

 .2011 ,מארס, מנהל שירות המבחן לנוער, אפי ברוור
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 תמצית המחקר

 מבוא. 1

המבחן שירות . ים בשירות המבחן לנועראודות הקטינים המטופלעל בדוח זה מובאים ממצאי המחקר 

צעירים , סוציאלי סמכותי הפועל כיחידה ארצית במסגרת האגף לנוער-שירות טיפולי ואהלנוער 

 ,א קטיניםאוכלוסיית היעד של השירות הי. במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, ושירותי תקון

כן רה פלילית ולאחר שנחשדו בביצוע עב   ידי המשטרה-שהופנו לשירות על ,נערים ונערות, 18-12 גילאי

רה ם מיאשקטינים שנמצאו  שנת כל ב(. 1994, עדן)פי צו בית משפט -בשירות על יםומטופלבביצוע עב 

 (.2010, ליבנה) ;(13%) נערותומיעוטן ( 87%) נעריםרובם  :קטינים 20,098שירות ב ופלוט 2009

 (:2008, חובב ועדן)ידות עבודת שירות המבחן לנוער נעשית באמצעות שלוש יח

על . בביצוע עברה ידי המשטרה-עלהקטינים החשודים כלל ביחידה זו נקלטים  :יחידת הקלט .1

לשם , הקטין וצרכיו סוציאלית לשם הערכת מצב-חקירה פסיכוקציני המבחן ביחידה זו לערוך 

ולשם מתן ו בהליך המשפטי המתנהל נגדכתיבת חוות דעת למשטרה ולבית המשפט וליווי הקטין 

 .הסבר לקטין ולהוריו על מטרות השירות ודרכי עבודתו

קציני . בה הם חשודיםשעובדי יחידה זו מטפלים בקטינים שנעצרו בגין העברה : יחידת המעצרים .2

לבחון כדי כדי להעריך את מצב הקטין וסוציאלית בתקופת המעצר -עורכים חקירה פסיכוהמבחן 

 .בהליך המעצר והמשפטם בחלופות מעצר ומלווים אותם מפקחים על קטינים ה. מעצרלחלופות 

 –צווי ביניים "פי -עלביחידה זו מטפלים בקטינים  (:ש"טו: להלן)יחידת הטיפול והשיקום  .3

לאחר שהקטין נמצא אשם בביצוע " צווי טיפול סופיים"ידי קצין מבחן ו-על" השגחות זמניות

פי -הקטינים שמופנים ליחידה זו על .העברה וכאשר השופט סבר שיש מקום להתערבות טיפולית

 .צו מחויבים לקבל את הטיפול כפי שהורה בית המשפט

ובהתאם , שינויים במספר המופנים לשירות המבחן לנוער ובמאפייניהם חלו שחלפוהעשורים  בשני

 ההתנהגותבחומרת  עלייה: כוללים נוספים שינויים. לכך השתנה גם יחסה של המערכת כלפיהם

; (חוק המעצרים וחוק הסנגוריה הציבורית)בחקיקה הנוגעת לאוכלוסייה זו  שינויים; לחוק המנוגדת

שינויים אלה לא לּוו . טפל בבני נוער ושינויים בדרכי עבודת המשטרההמ גידול בכוח האדם במשטרה

. באיסוף מידע עדכני ומקיף על המאפיינים והצרכים של המטופלים בשירות והמענים שהם מקבלים

בנתונים . שדרכה נאספו באופן שיטתי נתונים על אודות המופנים אליו, לשירות יש מערכת מידע

לא מצוינים מאפיינים אישיים . ניה ומצוינים פרטים אישיים בסיסייםמפורטים סוגי העברה ומאפיי

כגון הערכת מצבי הסיכון של הקטין ומשפחתו וקשר עם , ומשפחתיים נוספים הרלוונטיים לטיפול

אשר נותנת מידע , הוכנסה מערכת דיווח ממוחשבת חדשה ומעודכנת 2009רק בשנת . שירותים נוספים

עלה הצורך במחקר על אודות מאפייניהם וצרכיהם של המופנים , פיכךל. אך מוגבל גם הוא, נוסף

, הקלט –לשירות המבחן לנוער בכלל ועל מאפיינים של הקטינים מכל אחת מיחידות השירות 

 . בפרט, ש"המעצרים והטו

מחקר והכשרה והאגף , אגף תכנון -ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים -המחקר הוזמן על

ידי ועדת היגוי שהורכבה מנציגי שני -וה עלהוא לּו .שירות המבחן לנוער –ושירותי תקון  צעירים, לנוער
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הוצגו בפניה ממצאי המחקר והיא , בניית השאלוןבתה שותפה יעדה היוהו. והגוף החוקר האגפים

בפני פורומים שונים של השירות ומשרד לכך   נוסףהממצאים הוצגו  .הםלדיון בשימשה פורום 

קציני המבחן המחוזיים של שירות ובפני הבכנס ארצי של בהם , שירותים החברתייםהרווחה וה

במטרה לשפר את דרכי העבודה , שירות המבחן לנוער ממשיך ללמוד ולדון בממצאים .שירותה

 .ולהתאימן טוב יותר לקטינים שבטיפול השירות

 המחקר תיאור. 2

 של להבין את מאפייניה העיקריים בשירות ההחלטות למקבלי לסייע הייתה מטרת המחקר

ושבאמצעותה ניתן יהיה לשפר , ידע על מבוססתש מדיניות עיצוב לצורך, ואת צרכיה היעד אוכלוסיית

 .נחוצותה תותכניה את פתחלו הניתנים המענים את

 .שהיו בטיפול השירות בעת ביצוע המחקר ,18-12בני , בלבד כללה נערים אוכלוסיית המחקר

  המדגם

סוציאלית -החקירה הפסיכושהקלט נדגמו קטינים שהופנו בגין פתיחת תיק פלילי ומיחידת  .1

טרם הוזמן ידי המשטרה או מי ש-מי שהתיק נגדו נסגר עללא נכלל  .הסתיימה הנוגעת להם

 .סוציאלית-לחקירה פסיכו

מיחידת המעצרים נכללו קטינים שהוגשה בעבורם בקשה לתסקיר מעצר או קטינים בפיקוח  .2

קצין מבחן  י קטינים ששוחררו בתנאים מגבילים לחלופת מעצר ונמצאים בצו של פיקוחקר, מעצר

 .כחלק מהתנאים המגבילים

 .שפטמש נדגמו קטינים בטיפול השירות לפי צו בית ה"מיחידת הטו .3

עליו השיבו קציני , שירותשהופנו להנתונים נאספו באמצעות שאלון על אודות קטינים . איסוף המידע

. אינטרנטבאמצעות תוכנת סקר  –מקוונים , השאלונים היו למילוי עצמי. ים בהםהמבחן המטפל

נדגמו אקראית . קטינים 450מדגם ארצי מייצג של לגבי  2009דצמבר -בחודשים אוגוסטהמידע נאסף 

, קטינים 430על אודות התקבל מידע הכול -סך. בנפרד מכל אחת מהיחידות של השירותקטינים  150

 .מהמדגם 96%שהם 

בניתוח המידע שוקללו הנתונים לפי אחוז הקטינים מכל אחת מהיחידות מסך כל . ניתוח המידע

מ לשעבר לעומת "יוצאי בריה) מגזר ומוצא, גיל, ניתוחים לפי יחידה נערכו. אוכלוסיית המחקר

פנים עם קטינים המטופלים -אל-חמישה ראיונות פנים נערכו, לאיסוף המידע הכמותי נוסף. (ותיקים

, של הקטינים ולהביא את תפיסותיהם לגבי הטיפול בהם "לשמוע את קולם" כדיזאת , בשירות

 .ם ורצונותיהםצרכיה
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 עיקרי הממצאים. 3

 מאפייני הקטינים. א

 הקטינים שלדמוגרפיים -סוציו םמאפייני

 40%  46% – (15-12בני ) ביחידת הקלט יש יותר קטינים צעירים. 18-16בני  60%-ו 15-12בני הם, 

 .70%מעל  – (18-16בני ) ש יותר קטינים בוגרים"ואילו ביחידות המעצרים והטו

 81% באתיופיה  4%, רבמ לשע"נולדו בבריה 11% –ל "מקרב ילידי חו. מהקטינים נולדו בארץ

 .ות אחרותמדינוהיתר ממגוון 

 81%  (.מוסלמיםכמעט כולם )גזר הערבי מהמ –הם יהודים והיתר 

 למעלה מרבע מסורתיים ואחוזים בודדים דתיים או , שני שלישים מנהלים אורח חיים שאינו דתיכ

 .דתיים מאוד

 עיקרי של הקטיניםהעיסוק ה
- 9% –היתר . לומדים ועובדים 11%-רק לומדים ו 67%: מעל לשלושה רבעים מהקטינים לומדים

 .לא לומדים ולא עובדים – ממערכות הלימודים והעבודה מנותקים - 13%-עובדים ולא לומדים ו

-18מבני ( 56%)לעומת כמחצית , רק לומדים( 83%) 15-12מרבית בני : נמצאו הבדלים בין הקטינים

 .מהערבים( 55%)לעומת כמחצית , מהיהודים רק לומדים( 69%)גם מעל לשני שלישים ; 16

 לימודים

  לומדים בבתי ספר ( 22%)כחמישית , יםספר עיוני תיומדים בבינים למהקט( 43%)פחות ממחצית

ה או במרכז "כגון תכנית היל)במגוון מסגרות חלופיות ( 35%)טכנולוגיים או מקצועיים וכשליש 

 (.גמילה

 לעומת כשליש , כמחצית מהלומדים מיחידת הקלט לומדים בבית ספר עיוני, יחידה לפי

( כמחצית)שיעורים גבוהים יחסית מהקטינים . ש"מהקטינים ביחידות המעצרים ובטו

 .ש לומדים במסגרות חלופיות"הלומדים מיחידות המעצרים והטו

 במסגרות ; מהיהודים 18%לעומת , מהערבים 43%בבתי ספר טכנולוגיים לומדים , מגזר לפי

 .מהיהודים 39%לעומת , בלבד מהערבים 12% –חלופיות 

 עומדים לפעמים  –יתר הלומדים . בדרישות בית הספר כשני שלישים מהלומדים עומדים לרוב

 .בדרישות או שאינם עומדים בהן

  ולא בגלל מחלה או , חודשים מבית הספר במהלך שנת הלימודים 1.1הלומדים נעדרו בממוצע

 .חופש

 הקטינים שאינם לומדים
נוכחות , ותהסיבות העיקריות לנשירה הן בעיות התנהג .שנות לימוד 9.0סיימו בממוצע הנושרים 

מחפשים כיום מסגרת לימודים ( 41%)חלק ניכר מהנושרים  .ומשמעת והישגים לימודיים נמוכים

לעומת כשליש מהקטינים בשתי , עשר אחוזים מהקטינים מיחידת הקלט הם נושרים-שמונה. אחרת
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 לעומת כשליש, כמחצית מהנושרים מיחידת הקלט מחפשים כיום מסגרת לימודים. היחידות האחרות

 .ש וכרבע מהקטינים מיחידת המעצרים"מהקטינים מיחידת הטו

 הקטינים שלסיכון  ומצבי סיכון מגבירי םמצבי
קציני המבחן . מצב מגביר סיכון או במצב סיכון כלשהובשירות מצויים ב המטופלים שכל מובן

 מדיווחם עולה .הקטינים שבטיפולםשל מצבי סיכון על  אוסיכון  מגבירי יםמצב על גם התבקשו לדווח

קטינים לעומת , סיכוןמצבים מגבירי סיכון ומצבי יש יותר ש "מיחידות המעצרים והטוקטינים לכי 

קציני המבחן דיווחו ) לקות למידה או הפרעת קשב וריכוזהוא סיכון בולט מגביר  מצב. מיחידת הקלט

מצב רגשי , (41%)חוק  עובריקשר עם חברים מצבי הסיכון השכיחים הם (. מהקטינים 58%-ך בנוגע לכ

 .(27%) שוטטותו( 35%)קשה 

 הקשר של הקטינים עם שירותים שונים עד ההפניה לשירות המבחן לנוער
ניתנה האם כי אפשר ללמוד ממנו האם ספקי שירותים שונים הכירו את הקטין ו ,חשוב לבחון נושא זה

אשונה של גורם מטפל עם או שמא ההיכרות הר ,מצבובלהם הזדמנות לטפל בו ולמנוע הידרדרות 

 .הקטין נעשתה במסגרת שירות המבחן לנוער

 לבני נוער מעל לשלושה רבעים מהקטינים היו בקשר עם שירות כלשהו. כלשהו שירות עם קשר, 

השירות הנפוץ ביותר הוא גורם מצוות  .יותר עם כרבע היו בקשר עם שלושה שירותים אוומתוכם 

 (.מהקטינים 51%) פסיכולוגיתהאו היועצת ובכלל זה  ,בית הספר

 הקטינים מהמגזר היהודי היו בקשר עם שירות כלשהושל ( 85%)הרוב הגדול : לפי מגזר ,

 30% – יותר עם קשר עם שלושה שירותים או. מהמגזר הערבי( 46%)פחות ממחצית  לעומת

 .בהתאמה 15%לעומת 

 יו בקשר עם שירות כלשהו ה( 54%) מהקטינים מעל למחצית. בסיכון נוער לבני שירות עם קשר

אתו שהשירות הנפוץ ביותר . דוגמת היחידה לקידום נוער או שירות ביקור סדיר, בסיכוןלבני נוער 

 (. מהקטינים 38%)היו הקטינים בקשר היא עובדת סוציאלית מהמחלקה לשירותים חברתיים 

 היו , ר הערבילעומת המגז, נמצא ששיעור יותר מכפול מהקטינים מהמגזר היהודי: לפי מגזר

 .בהתאמה 27%-ו 60% :בסיכוןבקשר עם שירות כלשהו לבני נוער 

של ו 15-12קטינים בני של ה, קטינים מיחידת הקלטנמצא שמאפייני התפקוד של ה באופן כללי

מתונים יותר בקרבם סיכון המצבים מגבירי ושהנורמטיביים יותר הם הקטינים מהמגזר היהודי 

 .והקטינים מהמגזר הערבי 18-16הקטינים בני , ש"הקטינים מיחידות המעצרים וטואלו בקרב  לעומת

 הסביבה המשפחתית של הקטינים. ב

, לא כל שכן; ולשימורה המשפחה היא גורם חשוב לקידום רווחתם הנפשית והפיזית של בני נוער, ככלל

גישתם כלפיו והטיפול , ןיחס ההורים למצבו של הקטי, כמו כן. כאשר מדובר בהתנהגות מנוגדת לחוק

 .בו עשויים להיות משמעותיים מאוד בשיקום
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 מאפייני משפחות הקטינים

  18-0מכלל בני  8.7%לעומת , הוריות-חד חיים במשפחות - 38% -מהקטינים מאוד שיעור גבוה 

 (.2008, ציונית ואחרים)בארץ 

 לעומת , 59% –וא גבוה ה ילדים במשפחה 4חיים במשפחות גדולות של מעל גם שיעור הקטינים ה

 (.2008, ציונית ואחרים)מקרב כלל הילדים בארץ  34%

 כעשירית באתיופיה , מ לשעבר"כחמישית בבריה, מהות של הקטינים נולדו בארץימהא 60%-כ

 .והיתר במגוון מדינות נוספות

 בעלות השכלה  39%-ו שנות לימוד 11עד השכלה של  ותבעל 42%: נמוכההאימהות של  ןהשכלת

 .שנות לימוד 12של 

  לכחמישית  אין זה מפתיע שבנוגע. לא מפרנס אחד אין אף בקרב כרבע ממשפחות הקטינים

-ל נוגעבכי מהקטינים העריכו קציני המבחן כי המשפחה מתקשה לספק צורכי קיום בסיסיים ו

 .יכולה המשפחה לספק צורכי קיום בסיסיים בלבד 44%

 חוו במסגרת משפחתם אירוע או מצב שעלול לערער את יציבותה ותפקודה מהקטינים  60%-כ

אבטלה ממושכת של אחד , כגון גירושין, במהלך שלוש השנים האחרונות התקין של המשפחה

 .מחלה קשה או מעצר או מאסר של אחד ההורים, ההורים

  ת מנוגדת בהתנהגוהאחאים מעורב מההורים או מבה אחד שרבע מהקטינים חיים במשפחה מעל

בה אחד מבני המשפחה הקרובה מכור לסמים או שמהקטינים חיים במשפחה שישית וכ לחוק

 .לאלכוהול

 54% הקטינים זהו שיעור זהה לאחוז . ממשפחות הקטינים מוכרות לשירותי הרווחה בקהילה

 .השירותים לבני נוער בסיכוןמהיו בקשר עם אחד ש

 שפחה את מצב הקטיןהיחסים בין הקטינים למשפחותיהם ותפיסת המ

 ביניהם ותמריבות רב עלבינם לבין הוריהם ו רב מתחדווח על מחצית מהקטינים מ בנוגע ליותר 

מהמשפחות  58%-עוד נמצא ש. שניהם ביןדחייה ואף על נתק בינם לבין אחד מההורים או על או /ו

ות שילדם ביצע משליכות את האחריות על הקורבן או על גורם אחר או מכחיש, מגוננות על הקטין

 .את העברה

 כי הוריהם מביעים ציפיות חיוביות  דווחמהקטינים  77%-ל בנוגע, אלה יםמדאיג ניםלצד נתו

מחצית מהקטינים דיווחו קציני המבחן על גישה חיובית מ ליותר בנוגע. לגביהם וגם תומכים בהם

מבינים את , אחריות קבלהם מסייעים לו ל: בה חשוד ילדםשעברה ה עם התמודדותשל ההורים ל

(. ל"דווח על לפחות אחת מהתגובות הנ)וחומרתה  החומרת העברה ומעמתים אותו עם משמעות

בתכנון וביישום  מאודמהקטינים כי המשפחה מעורבת  64%-ל נוגעב דיווחוקציני המבחן , כמו כן

 .השיקום של הקטין

  בה ילדם חשוד אינן  קההתנהגות המנוגדת לחוחשוב לשים לב שהגישות של ההורים כלפי

התנהגות המנוגדת מרת הובהם ההורים מבינים את חששכן ייתכנו מקרים , מוציאות זו את זו

 .הוריו של הקטיןתיתכן גם שונות בין , נוסף לכך. ועם זאת מגוננים על ילדם לחוק
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 לחוק מנוגדת תנהגותהקשיים והאירועים שהובילו את הקטינים לביצוע ה. ג

 של  מודעותחוסר  ,קושי לשלוט בכעסים ודחפים, קשיים רגשייםכוללים  יםחסמים אמוציונלי

מהקטינים כי קשיים בתחום זה  90%-קציני המבחן העריכו בנוגע ל .'הקטין למצבו ולצרכיו וכד

 .הובילו אותם לביצוע התנהגות מנוגדת לחוק

 אירוע טראומתי , בקשר עם ההורים או עם בני משפחה אחרים םבמשפחה ההבולטים קשיים ה

 . מהקטינים 61%צוינו לגבי אלה ם ואירועים יקשי. במשפחה וקשיים כלכליים

 קשיים אלה צוינו . קשיים לימודיים והפרעת קשב וריכוזבעיקר הם  קשיים בתפקוד במסגרתה

 .מהקטינים 62%-בנוגע ל

 או מסגרת  כוללים העדר גבולות וסמכות והעדר מסגרת תומכת קשיים בתחום של גבולות וסמכות

  .מהקטינים 59%-בנוגע לאלה צוינו  .טיפולית

 שימוש בחומרים , כוללת חיבור של הקטין עם קטינים עוברי חוק התנהגות שאינה נורמטיבית

בנוגע למחצית קבוצת קשיים זו הוערכה . סוציאליים-אקטיביים ועמדות וערכים אנטי-פסיכו

 .בערך מהקטינים

 של הקטינים חוקל המנוגדת התנהגותמאפייני ה. ד

 תיקים ולכשליש נוספים  3 –לעשירית , תיקים 2 –לכרבע , אחד 1מהקטינים תיק פלילי לכשליש– 

 11,167-מתוך מידע הנמצא  בשירות המבחן לנוער חשוב לשים לב כי ב. תיקים פליליים או יותר 4

לא , 2008ת התיקים הפליליים שנפתחו לקטינים בשירות המבחן לנוער בשנ 24,300תיקים מתוך 

בחלקם קציני המבחן המליצו על סגירת התיק לאחר חקירה (. מהתיקים 46%-ב)הוגש כתב אישום 

וחלקם התיישנו או נסגרו מחוסר  18בחלקם הקטין עבר את גיל , סוציאלית ביחידת הקלט-פסיכו

 .עניין לציבור

  לעומת זאת (.כולל המעצר הנוכחי)פעמים  2.2הקטינים מיחידת המעצרים נעצרו בממוצע ,

 .פעמים 0.35ש נעצרו בממוצע "הקטינים מיחידות הקלט והטו

 מהקטינים לפחות סעיף פלילי אחד  60%-בה יש לש –אלימות : קבוצות העברה הבולטות הן

 .מהקטינים 50%-ל –רכוש עברות ו

 מאלה קטינים מיחידת הקלט קלים ה לההתנהגות המנוגדת לחוק שמאפייני ניכר כי  :יחידה לפי

תיקים  4מהקטינים מיחידת הקלט  28%-ל, לדוגמה .ש"הטוהמעצרים ות וקטינים מיחידה של

 .ש"מהקטינים מיחידת הטו 67%-מהקטינים מיחידת המעצרים ו 43%לעומת , פליליים או יותר

 15-12חמורים מאלה של בני  18-16מאפייני ההתנהגות המנוגדת לחוק של בני , כצפוי :גיל לפי .

 .מהצעירים יותר 28%לעומת , לפחות רים נעצרו פעם אחתמהבוג 41%, למשל

 57%-ל: מ לשעבר מאפיינים מדאיגים מאלה של הוותיקים"גם ליוצאי בריה :מוצא לפי 

 .מהוותיקים 31%לעומת , לפחות תיקים פליליים 4מהראשונים 

                                                   
תיקים פליליים , תיקים פליליים שנסגרו, כולל תיקים פליליים פתוחים: כלל התיקים הפליליים כיום ובעבר 1

 ".אחר"שבהם הקטין נמצא אשם ותיקים פליליים במצב 
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 לפחות מהערבים נעצרו פעם אחת 40% –ההבדל היחיד שנמצא הוא בנוגע למעצרים  :מגזר לפי ,

 .מהיהודים 25%לעומת 

 מדד מסכם של התנהגויות ותופעות שליליות. ה

מתוך . מאופיינים במצבים מגבירי סיכון או במצבי סיכון מסוגים שוניםהקטינים המטופלים בשירות 

 .תחומי סיכון מוגבר שבעהנבנה מדד מסכם של קטינים הנמצאים בסיכון מוגבר מקד בהתרצון ל

 העדר מפרנסים במשפחה ושלושה אירועים במשפחה: מגבירי הסיכון הבאים המדד כלל את המצבים

מוות של אחד האחים ואבטלה של אחד ההורים או , כגון גירושין או פרידה של ההורים)לפחות 

הקטין טופל על , הקטין אינו לומד ואינו עובד: כלל המדד את מצבי הסיכון האלה, נוסף לכך(. שניהם

הקטין מגלה תוקפנות פיזית כלפי הוריו , הקטין משתמש בסמים, ה להתאבדרקע פסיכיאטרי או ניס

 .והקטין נעצר פעמיים או יותר

 29%; ארבעים וארבעה אחוזים מהקטינים אינם מאופיינים באף לא תחום סיכון מוגבר אחד

בשלושה תחומי סיכון מוגבר או  14%-ו; בשני תחומים 13%; מאופיינים בתחום סיכון מוגבר אחד

ש ובקרב קטינים "תחומי סיכון מוגבר נפוצים יותר בקרב קטינים מיחידות המעצרים והטו. יותר

הרוב הגדול של הקטינים המאופיינים בתחומי סיכון מוגבר רבים . הוריות-חד חותהחיים במשפ

היו בקשר עם שירות כלשהו לבני נוער בסיכון לפני ההפניה לשירות המבחן לנוער ( שלושה או יותר)

 .ומשפחתם מוכרת לשירותי הרווחה בקהילה

 הטיפול בקטינים. ו

מידע זה חשוב כבסיס להמשך פיתוח . תן בשירותבחלק זה ייסקרו מאפייני הטיפול בקטינים הני

 .כדי להיטיב את הטיפול בקטינים ולקדם את שיקומם, השירות

 במסגרת השירות עבודהמוקדי ה
 :ניתן להצביע על שלושה מוקדי עבודה

ההתנהגות המנוגדת הפסקת , עם הקטין לל עיבוד העברהוכ ,התייחסות להתנהגות המנוגדת לחוק .1

 70%עם  עבודהנושא זה נמצא במוקד ה .נגרם ומתן אפשרות לתקנווהכרה בנזק ש לחוק

 .מהקטינים

, שיפור התפקודובכלל זה , לימודים או עבודה במסגרתבחייו ו של הקטין והתייחסות לתפקוד .2

פניה למסגרת טיפול ההצבת גבולות ומעקב אחר תפקוד בסדר יום ו, תפקוד במסגרתהמעקב אחר 

 .מהקטינים 72% עבודה עםהיבט זה ב מצייניםקציני המבחן  .מתאימה

, כוללת עבודה רגשית על יחסי הקטין עם הוריו ועם חבריו התייחסות לקטין בסביבתו החברתית .3

 .מהקטינים 39%עם  על כך עובדים. עבודה עם הורי הקטין ומתן טיפול לקטין בקבוצה

שלושת מוקדי העבודה המצוינים לעיל שכיחים יותר בקרב הקטינים : יחידה לפינמצאו הבדלים 

ממצא זה תואם את מאפייני היחידות . לעומת הקטינים מיחידת הקלט, ש"מיחידות המעצרים והטו

 .יחידת הקלט מתמקדת באבחון מצב הקטינים ופחות בטיפול: השונות



ix 

 השירות מטעםת והשתתפות הקטינים בתכניו הפרטני הטיפול

  מרבית הקטינים נפגשים עם קציני המבחן בפגישות אישיות לצורך הערכת מצבם ולצורך בחינת

 .הטיפול בהם

 מ.ד.ק, לנוער עובר חוק. מ.ד.ק, גישור: מופעלות תכניות וקבוצות מטעם השירות, נוסף לכך .

, ונכותתעסוקה וח –דרך המלך , סיכויים, סדנת חוק ומשפט, לבניית תכנית טיפול. מ.ד.ק, מעצרים

, לנוהגים ברכב ללא רישיון, למופני אלימות ושליטה בכעסים, וקבוצות לפוגעים מינית

 .לעצורים ולהורים, למשתמשים בסמים

  מטעם השירות כלשהיאו בקבוצה  בתכניתכיום כשישית מהקטינים משתתפים. 

  באחת מהתכניות ומהקבוצות( כולל כיום) פעם איהשתתפו ( 44%)חלק ניכר. 

 אבל לא  ןזקוקים להשקטינים יש  ,קציני המבחןעל פי דברי ש ,הבולטותוהקבוצות  תותכניה

 .שליטה בכעסיםלואלימים לבני נוער  ותקבוצו לבני נוער עצוריםקבוצה הן  ,השתתפו

 הסיבות ציינו את קציני המבחן , בנוגע לקטינים שזקוקים לאחת התכניות ולא משתתפים בה

מחסור בתכנית וחוסר התאמה בין מועד , או הוריו/ו הקטיןהתנגדות מצד : הבאותהעיקריות 

 .התחלת התכנית לצורכי הקטין וצורך בהתאמה תרבותית

  הקטינים משפחותהקשר של קציני המבחן עם 
 העשוישל המשפחה  העזרתלו הלתמיכת, כמו כן. תפקודו של הקטין מושפע מיחסיו עם משפחתו, לרוב

התבקשו , לאור זאת .של הקטין וחזרתו לתפקוד נורמטיבי להיות השפעה רבה על הצלחת שיקומו

בחינת מערכת , קציני המבחן לדווח האם הם נמצאים בקשר עם הורי הקטין לצורך קבלת מידע מהם

שהם קציני המבחן  דיווחולרוב הקטינים בנוגע . היחסים שלהם עם ילדם ורתימתם לתהליך הטיפולי

בעת החקירה , נוסף לכך. בקשר שוטף 33%-הצורך ובקשר לפי  55%: עם ההוריםכלשהו בקשר 

לצורך  ,עם ההוריםלפחות קציני המבחן  פעם אחת נפגשו , סוציאלית הנערכת ביחידת הקלט-הפסיכו

 .איסוף מידע

 הקשר של קציני המבחן עם גורמים ושירותים שונים
פי הצורך -לרוב על, קציני המבחן מקיימים קשר עם גורמי טיפול שונים הרלוונטיים לטיפול בקטין

 םנמצאים קציני המבחן בקשר ה םעמשביותר  ציםם הנפומיהגור. באופן שוטף –ובמיעוט מהמקרים 

עובדת סוציאלית ו( מהקטינים 61%-בנוגע ל) הפסיכולוגית ואצוות בית הספר ובכלל זה היועצת 

 (.49%)ביישוב  שירותים חברתייםמחלקה להמ

 צופי -עלהטיפול בקטינים 
 .בית משפטפי צו -עלש מטפלים בקטינים "ביחידת הטו

 מיחידת המעצרים –ש מיחידת הקלט וכשליש "כשני שלישים מהקטינים הופנו ליחידת הטו. 

 טופלים לפי צו מ 40%) צו מבחן םש ה"נעשה הטיפול ביחידת הטו הםלפישביותר  ציםהנפו ויםהצו

 .(מהקטינים 31%) זמנית השגחה ביניים וצו( זה
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 לסייע בשיקום הקטין יםתמיכה שיכול סוגיו ותאישי חוזקות
התייחסות לתחומי החוזק של הקטינים ולסוגי התמיכה שלהם הם זוכים חשובה כי היא מצביעה על 

 .תכנון הטיפול בקטיןהתחומים ועל הגורמים שכדאי לטפח ואשר צריכים להביא בחשבון בעת 

  או התמדה /א תפקוד וישיקום הקטין הבלסייע  השקציני המבחן ציינו שעשוי תהעיקריהחוזקה

 .לפחות חוזקות אלהי תמשת אחמהקטינים דּווח על  70%-בנוגע ל: לימודים או עבודהבמסגרת 

 והבעת ( 42%)העדר עבר פלילי , (מהקטינים 60%-בנוגע ל)רצון לשינוי : חוזקות נוספות שצוינו

 (.43%)חרטה 

  בנוגע לאשר צוינה )תמיכת המשפחה סוגי התמיכה העיקריים שיכולים לסייע בשיקום הקטין הם-

 .(מהקטינים 62%)גורמי טיפול ותמיכה של ( מהקטינים 70%

 קטיניםבהקשיים בטיפול 
לחיפוש אחר בדיקת הקשיים בטיפול בקטינים יכולה לתרום לאיתור צורכי הכשרה והדרכה לעובדים ו

קציני המבחן התבקשו לסמן עד שלושה קשיים עיקריים אתם הם מתמודדים בטיפול . מענים נוספים

 .בקטין

 (מהקטינים 52%)ידי הקטין לעברה שביצע -ת אחריות עלקבלאי : הקשיים הבולטים שצוינו הם, 

 .(20%)רבן ותפיסת הקטין את עצמו כקו (40%)קושי בהשגת שיתוף פעולה לטיפול מצד הקטינים 

 מהקטינים  44%-בנוגע ל)מהקטינים צוין הקושי להשיג שיתוף פעולה מצד ההורים  כשלישל בנוגע

 (.ש"מיחידת הטו

 בלבד מהקטינים  5% :מהקטינים 11%-בנוגע לתרבותית צוין  יםמותאמ מעניםהמחסור ב

 .מהערבים 40%לעומת , היהודים

 תרומת השירות לקטינים שבטיפולם
 .המחקר קציני המבחן התבקשו להעריך את תרומת השירות לקטינים שבטיפולםכחלק ממטרות 

 בעבורהעשויות לאפשר השגתן של התוצאות הסופיות הנדרשות " תוצאות ביניים"של  הערכה
 הקטין

  במידה רבה "או " במידה רבה"מהקטינים הבינו את עבודת השירות  77%קציני המבחן העריכו כי

ולא פנו אליו  פי חוק-עללשירות הקטינים הופנו כיוון ש, זו" ת בינייםתוצא"חשוב לציין ". מאוד

עובדה זו מחייבת את קציני המבחן להסביר את מטרות השירות והטיפול ולתת מידע על . מרצונם

 .מהלך העניינים הצפוי

 מוטיבציה להשתקם 71%-ל. 

 מהקטינים הוערך כי נוצר קשר של אמון 59%-בנוגע ל. 

 ינים הוערך כי הם נפגשים עם קצין המבחן מתוך רצון לשנות את מצבם מהקט 42%-בנוגע ל

 .ולא רק בגלל חובת הגעה לפגישות, ולהשתקם
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 51% לפי תפיסת השירות זהו צעד חשוב ביותר . מהקטינים התחרטו וקיבלו אחריות על מעשיהם

 .לקראת שיקום

 ראת שיקוםמהקטינים העריכו קציני המבחן כי הם כבר מתקדמים לק 60%-בנוגע ל. 

 לקטינים בשירות הטיפול תרומת הערכת
 נוגעב: לבחור עד שתי תרומות עיקריות שהשירות תרם לקטינים שבטיפולםגם קציני המבחן התבקשו 

ידי -הכרה בבעיה על, של הקטיןת אחריות קבל, הצבת סמכות :לכשליש מהקטינים צוינו התרומות

תיאום בחיבור והעריכו שתרומתם בם קציני המבחן כחמישית מהקטיניבנוגע ל .וטיפול בקטין הקטין

 .בין גורמי הטיפול השונים

 מתן מענה לצורכי הקטינים
לו מצרכי יהתבקשו קציני המבחן להעריך לא, ש"פי צו ביחידת הטו-בנוגע לקטינים המטופלים על

 .הזכרק לגבי הקטינים שהוערך שיש להם צורך  ואהדיווח ה. מלא או חלקיהקטינים ניתן מענה 

  ניתן מענה מלא  60%-ל –לו ניתן מענה בשיעור הגבוה ביותר הוא מציאת מקום מגורים שהצורך

 .מענה חלקי 31%-לו

 סיוע , מציאת מסגרת לימודים או עבודה: מהצרכים הבאים ניתן מענה מלאלמחצית  בערך

 .מציאת מסגרת תומכת או טיפולית ועיבוד העברה, בהתמדה במסגרת

  לא  מהקטינים 51%-ל – מענה במידה המועטה ביותרהצורך שניתן לו  ואהאבחון לקות למידה

 .מענה מלא 23%-לו ,מענה חלקי ניתן 26%-ל, ניתן מענה כלל

 שיפור מבעלי צורך של  69%-ולרגשי מבעלי צורך  75%-ל: הבאים ניתן מענה חלקי בלבדצרכים ל

 .הקשר עם ההורים והמשפחה

 פעולה כיווני. 4

 :ם כיווני פעולה להמשך פיתוח השירותממצאי המחקר מעלי

אף על פי : המשך ריכוז מאמצים לשינוי התפיסה העצמית של הקטינים ותפיסתם את העברה .1

יש מקום , שהמצב הרגשי של הקטינים ועיבוד העברה מהווים כיום מוקדים לעבודה בשירות

 .לשכלל ולהעמיק כיוון עבודה זה, לחזק

הגברת היכולת של הקטינים להתמיד : י של הקטיניםחיזוק העבודה סביב העיסוק העיקר .2

בירור מצבים של חוסר שביעות רצון מהמסגרת או תפקוד ירוד בה ומציאת מסגרת , במסגרת

 .מתאימה לקטינים המנותקים

הגברת המעורבות של ההורים בתכנון הטיפול בילדם וביישום : הרחבת העבודה עם הורי הקטינים .3

 .הטיפול

כדי להצביע על , היקף ופריסה, מבחינת סוג התכניותבחינת : המשך פיתוח תכניות מטעם השירות .4

שהיקפן  תכניותחדשות או הרחבת  תכניותכבסיס לפיתוח , צרכים למענים הקיימיםהפערים בין 
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יש צורך בהרחבת התכניות המוצעות לקטינים מהמגזר , נוסף לכך .ותקימספ ןאו פריסתן אינ

 .וג להיצע שיאפשר התאמה רבה יותר בין מועדי התחלת התכניות לצורכי הקטיניםהערבי ולדא

המשך חיזוק העבודה עם הגורמים  :מחוץ לשירותנוספים שירותים וגורמי טיפול עבודה עם  .5

 . והשירותים מחוץ לשירות וגיוס גורמים נוספים לטובת שיקום הקטינים

 עובדיםההכשרת העמקת : הפרעת קשב וריכוז תשומת לב מיוחדת לקטינים בעלי לקות למידה או .6

יש לבחון , לכך נוסף. לשם הכרת הנושא והקניית כלים לעבודה מותאמת עם הקטינים והוריהם

יצירת מנגנון הפניה מסודר לשירותים מתאימים לשם אבחון וקבלת טיפול ייעודי בהתאם ללקות 

 .וחומרתה

דרכי התמודדות עם העדר בנושא , לדוגמה ,והכשרותהתייחסות לקשיי העובדים כבסיס להדרכות  .7

 .מצד הקטין והוריושיתוף פעולה 



 

 

 דברי תודה

 .חובה נעימה היא להודות לכל האנשים שעזרו בביצוע המחקר

אשר הקדישו מזמנם , הקטינים שבטיפולם על אודותתודה מקרב לב לקציני המבחן שמילאו שאלונים 

 .כדי לשתף אותנו בעבודתם עם אותם קטינים

משרד הרווחה והשירותים , צעירים ושירותי תקון, האגף לנוער, לשותפינו בשירות המבחן לנוער

-לרחל ארזי; מנהל שירות המבחן לנוער, לאפי ברוור: בגיבוש השאלון וניתוח הממצאים, החברתיים

מפקחת מחוזית , לדורית ליבנה; האחראי על מערכות המידע, לחיים ליבנה; מנהל השירותסגנית , שיף

, רבטוב מהאגף לתכנוןורנטה גר "דל; ת סוציאלית בכירה מעצריםדעוב, טלי סמואללו ;מעצרים

קציני המבחן תודתנו נתונה גם לסגני . משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מחקר והכשרה

, למרים סרבר; ממחוז דרום, לרבקה עקיבא; ממחוז ירושלים, ציפי פודיםל: בשירות המחוזיים

ליאורה אריאל וצביה שלום ממחוז , ממחוז מרכז ולחיים אפרים, לאורית אלדר; ממחוז תל אביב

 .חיפה והצפון

תודה רבה . אשר סייעו בשלבים השונים של המחקר, מכון ברוקדייל-וינט'ג-נו במאיירסיתודות לחבר

על ליווי  –נוער ללילדים ו אנגלברג  מנהלת מרכז, נבות-ולמרים כהן, מנהל המכון, ק חביב'ג' לפרופ

תודה . תודות לבן שלומי על העבודה המסורה בריכוז עבודת השדה. המחקר והערותיהם החשובות

תודה ללסלי קליימן על . נתונים והראיונותה על הסיוע בניתוחוליואה שורק מיוחדת לאסף שרון 

  .דפוסההכנה ל
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 מבוא. 1

שירות המבחן . המטופלים בשירות המבחן לנוער קטיניםה על אודותבדוח זה מובאים ממצאי המחקר 

נוסף . נמצאו אשמים בכךשעל החוק או שנחשדו בעברה חלק מהמערכת המטפלת בבני נוער  ואלנוער ה

וחוקרת את בני הנוער  התנהגות המנוגדת לחוקהחושפת את ה –מערכת זו כוללת את המשטרה , לכך

בהם נידונה האשמה ש –ואת בתי המשפט לנוער ; התובעת אותם לדין –הפרקליטות את ; החשודים

הפועל  ,סוציאלי סמכותי-שירות המבחן לנוער הוא שירות טיפולי(. 2001, קראוס וברוור)ומוכרע הדין 

. במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, צעירים ושירותי תקון, חידה ארצית במסגרת האגף לנוערכי

קראוס ) 1971א "שנחקק בשנת תשל ,שפיטה וענישה ודרכי טיפול ,שירות פועל מתוקף חוק הנוערה

לשירות המבחן לנוער כל קטין הפנות המשטרה חייבת ל, פי חוק זה-על(. 2008, מגן; 2001, וברוור

 (.ד2001, חביב ואחרים) ונפתח לו על כך תיק פלילי לדעתה יש יסוד להעמידו לדיןש

התנהגות מנוגדת מניעת  .א(: 2008, אצל מגן, 1986, חסין)לשירות המבחן לנוער שלוש מטרות עיקריות 

. סיוע בהתאמת ההליכים המשפטיים לקטין .ג; שיקום ושינוי התנהגות מנוגדת לחוק, טיפול .ב; לחוק

 .א(: 1999, נבו-סלונים; 1988, ברגר ווגנברג)עיקריות  דרכיםשלוש ירות פועל להשגת מטרות אלה בהש

הכנת תסקיר לשם הגשה לבית  .ב; סוציאלית לשם הגשת המלצה למשטרה-ביצוע חקירה פסיכו

 .פי צו בית משפט-טיפול בקטין על .ג; משפט

ידי המשטרה לאחר -שהופנו על נערים ונערות, 18-12 גילאי אוכלוסיית היעד של השירות היא קטינים

מטופלים שו עברהביצוע קטינים שנמצאו אשמים בכן ו התנהגות מנוגדת לחוקשנחשדו בביצוע 

רובם : קטינים 20,098טופלו בשירות המבחן לנוער  2009בשנת  (.1994, עדן)בשירות לפי צו בית משפט 

, ליבנה)מהמגזר הערבי  29% –והיתר , הודימהמגזר הי 71% ;(13%) נערות ןומיעוט (87%) נערים

 (.2010, צבע; 2010

 המובחנות ביניהן בסוג הטיפול שניתן בהן שירות באמצעות שלוש יחידותפועל ה 90-מסוף שנות ה

 "התמקצעה"בצורה זו . לכל יחידה קציני מבחן המתמחים בעבודה באותה יחידה. ובשלב הטיפול

 . (2008, חובב ועדן)טינים והתייעלה עבודת השירות והטיפול בק

ידי -על התנהגות מנוגדת לחוקביצוע הקטינים החשודים בכלל ביחידה זו נקלטים  :הקלט יחידת

 ייתכנו, לרוב. אליו מרצון פונה ואינו לשירות מופנה הקטיןיצוין כי  .נפתח להם תיק פלילישו המשטרה

המשטרתית ולהליך הפלילי לקטינים שמתחילים את הטיפול בשירות ביחידה  חקירהתוצאות ל שתי

שיוחסה  עברהאשמים בנמצאים  הקטינים .ב; (תיק  בהתאם להמלצת קצין המבחן סגירת .א: זו

 . להם

שיתוף  העדר, אולם. הוא אינו מחויב לקבל טיפול ולשתף פעולה קליטת הקטין ביחידת הקלטבשלב 

תפקידם של קציני המבחן . התסקירים שכותב קצין המבחןעל על חוות הדעת ולהשפיע עלול פעולה 

 :ביחידה זו

יצירת אמון בין הקטין לקצין ; דרכי עבודתועל מתן הסבר לקטין ולהוריו על מטרות השירות ו .1

כגון )הפניה לשירותים שונים , רהעב  בעיקר באמצעות עיבוד ה, התחלת טיפול; המבחן המטפל

 .חלת תהליך השיקוםוהת( מרכז גמילה
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וצרכיו  לשם הערכת מצב הקטין (שבועות 12שיכולה להימשך עד ) סוציאלית-חקירה פסיכועריכת  .2

בהערכה . החברתי וההתנהגות המנוגדת לחוק, התעסוקתי, הלימודי, המשפחתי: בתחומים שונים

מצבו  קנבד; בה הקטין חשודשהנסיבות שהובילו לביצוע ההתנהגות המנוגדת לחוק  זו נבדקות

בהתמודדות עם קשייו ולסייע לו כוחות אישיים וסביבתיים שיכולים לסייע , מבחינת תפקוד

בחינת , משותף עם הקטין של המעשה שבו הוא חשודליבון  –הכולל , עברהעיבוד ה ; בשיקומו

על סמך עיבוד . התובנות שלו ןומהאותם כיצד הוא מסביר , האופן שבו הקטין תופס את מעשיו

 .התנהגות מנוגדת לחוקשוב של הקטין לבצע  נבחנים סיכוייוכלל המידע שנאסף 

 .ין סגירת התיק הפלילי או העמדת הקטין לדיןילענ חוות דעת למשטרה ולפרקליטות כתיבת .3

 .וליועץ המשפטי לממשלה שפטמתסקירים לבית ה כתיבת .4

 .כולל בזמן צווי הביניים והשגחות זמניות, המתנהל נגדו קטין בהליך המשפטיליווי ה .5

הוגשה שו יםדוחשבו הם שהמעשה עובדי יחידה זו מטפלים בקטינים שנעצרו בגין  :יחידת המעצרים

( מעצר בית לדוגמה) מעצר חלופתתפקיד היחידה להציע . בעניינם בקשה למעצר עד תום ההליכים

 :לבית המשפט

 של האישיות הנסיבות: הבאים בתחומים ןהקטי מצב להערכת( זמן קצרתוך )חקירת מעצר  עריכת .1

 .מעצר חלופות ובדיקת המעצר תנאי, הקטין

 .המלצה על חלופת מעצר לשםמעצר  תסקיר כתיבת .2

 .פיקוח על הקטינים בחלופת מעצר .3

 .והמשפט המעצר בהליך הקטיןליווי  .4

השגחות  – בינייםוי צו"פי -עלטינים קמטפלים בזו  ביחידה (:ש"טו: להלן)יחידת הטיפול והשיקום 

לאחר ו עברהנמצא אשם בביצוע הלאחר שהקטין  ,"סופייםטיפול  ויצו"קצין מבחן ושל  "זמניות

קטינים שנמצאו אשמים אך הטיפול שניתן ביחידות יש . השופט סבר שיש מקום להתערבות טיפוליתש

 איןסבר ש הואמספק ונחשב על ידי בית המשפט ל ידי גורמי טיפול אחרים-הקלט או המעצרים או על

מיעוט מהקטינים שנמצאו אשמים . עבור קטינים אלה הסתיים הטיפול בשירותב. צורך בהמשך טיפול

, ולאופן הטיפולש מחויבים לעצם הטיפול "הקטינים שכן מופנים ליחידת הטו. פועלנשלחים למאסר ב

כולל לרוב פגישות הוא הוא האינטנסיבי ביותר והטיפול ביחידה זו . בהתאם להחלטת בית המשפט

 .לתפקוד נורמטיביאת הקטין  להחזירכדי , תותכניושילוב ב קבועותאו קבוצתיות אישיות 

המופנים לשירות המבחן לנוער ובמאפייניהם ובהתאם לכך מספר חלו שינויים בשחלפו  יםעשורשני הב

 יה במספר המופניםיעל: כוללים השינויים העיקריים. המערכת מתייחסת אליהם שבהןגם בדרכים 

שינויים בחקיקה הנוגעת ; התנהגות המנוגדת לחוקבחומרת היה יועל( עד אמצע שנות האלפיים)

גידול בכוח האדם במשטרה המטפל בבני ; (חוק המעצרים וחוק הסנגוריה הציבורית)לאוכלוסייה זו 

על באופן שיטתי נתונים  ודרכה נאספ, לשירות מערכת מידע. עבודת המשטרה נוער ושינויים בדרכי

 לאמערכת זו , אולם. ופרטים אישיים בסיסיים עברההכוללים סוגי ומאפייני ה, המופנים אליו אודות

כגון הערכת מצבי הסיכון של הקטין , מאפיינים אישיים ומשפחתיים נוספים הרלוונטיים לטיפול הכלל
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 חשבת חדשהוווח ממיהוכנסה מערכת ד 2009בשנת רק . ר עם שירותים נוספיםומשפחתו וקש

להכיר לעומק ולחקור עלה הצורך , לאור כל זאת. אך מוגבל גם הוא, אשר נותנת מידע נוסף, ומעודכנת

הקטינים מכל  ואת אלו שלם של המופנים לשירות המבחן לנוער בכלל רכיהוצאת ם והמאפייני את

 . בפרט, ש"המעצרים והטו, הקלט –ת אחת מיחידות השירו

מחקר והכשרה והאגף לנוער , אגף תכנון -ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים -המחקר הוזמן על

ידי ועדת היגוי שהורכבה מבעלי תפקידים -הוא לווה על. שירות המבחן לנוער -צעירים ושירותי תקון 

יתה שותפה יהוועדה ה. והגוף החוקר קר והכשרהמח, נציגה מאגף תכנון ,שונים בשירות המבחן לנוער

ממצאי המחקר . הוצגו בפניה ממצאי המחקר והיא שימשה פורום לדיון בהם, בבניית שאלון המחקר

בהם כנס של השירות , הוצגו בפני פורומים שונים של השירות ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים

 כדי, שירות המבחן לנוער ממשיך ללמוד ולדון בממצאים .שירותקציני המבחן המחוזיים של הובפני 

 .לשפר את דרכי העבודה ולהתאימן טוב יותר לקטינים שבטיפול השירות

 –מאפייני הקטינים מוצגים  3בפרק ; ים ההיבטים המתודולוגיים של המחקרמוצג, 2פרק , בפרק הבא

י הלומדים ומאפייני הנושרים עיסוקם העיקרי ובכלל זה מאפיינ, דמוגרפיים-מאפייניהם הסוציו

מצבי הסיכון לפי הערכת קציני המבחן והקשר של הקטינים עם שירותים שונים עד , ממערכת החינוך

מוצגים  5בפרק ; סביבתם המשפחתית של הקטיניםמוצגת  – 4בפרק ; שהופנו לשירות המבחן לנוער

מאפייניה של ההתנהגות  - 6 בפרק; הקשיים והאירועים שהובילו לביצוע ההתנהגות המנוגדת לחוק

העבודה עם  - 8בפרק ;  מדד מסכם של התנהגויות ותופעות שליליות – 7בפרק ;  המנוגדת לחוק

מוצגים החוזקות האישיות  וסוגי התמיכה  10בפרק ; הטיפול בקטינים לפי צו – 9בפרק ; הקטינים

בפרק  ; בודה עם הקטיניםהקשיים של קציני המבחן בע -11בפרק ; שיכולים לסייע בשיקום הקטין

 .בפרק האחרון מוצגים כיווני פעולה לעתיד; תרומת שירות המבחן לנוער שבטיפולם -12

 המחקר. 2

 מטרת המחקר 2.1

 הצרכיו המאפייני ללמוד ולהבין מה הם שירותב   ההחלטות למקבליתה לסייע ימטרת המחקר הי

 נחוצותה תותכניה ן שלפיתוחלה ולשם  הניתנים המענים שיפורלשם  ,היעד אוכלוסיית של ייםעיקרה

 .ידעעל  מבוססתה מדיניותבניית  זאת באמצעות; לה

 אוכלוסיית המחקר 2.2

שהיו בטיפול השירות בעת ביצוע  2,נערים בלבד, 18-12גילאי אוכלוסיית המחקר כללה את הקטינים 

 : לפי היחידות השונות, (1לוח )המחקר 

                                                   
; (מכלל המופנים 13%)מיעוט הנערות בטיפול השירות , האחת: ההחלטה לכלול רק נערים נבעה משתי סיבות 2

נערך מחקר על אודות הנערות המטופלות בשירות לנערות וצעירות במשרד הרווחה  2005בשנת , והשנייה
ההנחה של הגורמים המטפלים הייתה (. 2005, ינסקי ואחרים'סטרבצ-כאהן)והשירותים החברתיים 

 .וער דומות במאפייניהן לנערות המטופלות בשירות לנערות ולצעירותשהנערות המופנות לשירות המבחן לנ
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 ושהתיק נגדמי  לא נכלל. פלילי פתיחת תיק לאחרשהופנו לשירות קטינים נכללו מיחידת הקלט  .1

 על אודותרק מולאו שאלונים . סוציאלית-טרם הוזמן לחקירה פסיכוידי המשטרה או ש-נסגר על

 .סוציאלית-פסיכוהחקירה הקטינים שהסתיימה לגביהם 

בפיקוח מיחידת המעצרים נכללו קטינים שהוגשה בעבורם בקשה לתסקיר מעצר או קטינים  .2

קצין מבחן  קרי קטינים ששוחררו בתנאים מגבילים לחלופת מעצר ונמצאים בצו של פיקוח, מעצר

 .כחלק מהתנאים המגבילים

, צו מעון: הבאיםבית המשפט  צווימקטינים שהיו בטיפול השירות לפי אחד כללו ש נ"מיחידת הטו .3

צו פיקוח בתנאי , (הציבור ירות למעןללא ש)כל הוראה אחרת , פיקוח-צו מבחן, צו מעון נעול

 .3וצו הסתכלות( כולל צו השגחה זמנית בתנאי מגורים)צו השגחה זמנית , מגורים

 שיטת איסוף הנתונים 2.3

 הרכיב הכמותי. א

( בתוכנת סקר אינטרנט)מקוון באמצעות שאלון , 2009דצמבר -בחודשים אוגוסטהנתונים נאספו 

 באותם המטפלים המבחן לקציני הופנה השאלון. רותקטינים שהופנו לשי על אודותלמילוי עצמי 

 . קטינים

עיסוק עיקרי של ; יחסים במשפחה; דמוגרפי של הקטין ומשפחתו-רקע הסוציונבחנו הבשאלון 

התנהגות דפוסי ; דפוסי התנהגות סיכון; מצבים ואירועים משמעותיים בחיי הקטין ומשפחתו; הקטין

מאפייני הטיפול שהקטין , תחומי חוזק של הקטין, מטעם השירות תותכניהשתתפות ב, מנוגדת לחוק

תרומת השירות לקטין , (ש"מעורבות ההורים והטיפול ביחידת הטו, כולל מוקדי טיפול)מקבל 

קציני המבחן מילאו שאלונים אלה מתוך . אתם מתמודדים קציני המבחן בעת הטיפול בושוהקשיים 

 .ומרים המצויים בתיקיהםתוך היעזרות בח, היכרותם עם הקטינים

קטינים מכל  150נדגמו אקראית . מכל הארץ קטינים 450מדגם ארצי מייצג של לגבי המידע נאסף 

חלק ) קטינים 430 על אודות הכול-השיבו בסךשקציני מבחן  152רואיינו  .אחת מהיחידות בנפרד

בניתוח המידע . מהמדגם 96%מהווים הקטינים שרואיינו . (מהקצינים רואיינו לגבי יותר מקטין אחד

כל אוכלוסיית -הנתונים לפי הפרופורציה של אחוז הקטינים בכל אחת מהיחידות מסךשוקללו 

נוספים  15%-מיחידת המעצרים ו 15%, היו מיחידת הקלט 70%, בעת איסוף הנתונים. המחקר

 (. 1לוח )ש "מיחידת הטו

 לפיבדוח מופיעים ניתוחים . SPSS של Complex Samplesניתוח הנתונים נעשה באמצעות תוכנת 

האומדנים המוצגים בדוח , במקרים אלו, ולפיכך ,קטן האפקטיביות התצפיות מספר שבהן יחידות

אומדנים בעלי טעויות דגימה , כדי להסב את תשומת לב הקוראים לכך. חשופים לטעויות דגימה

                                                   
 .1988, ברגר ווגנברג הלדוגמ' להסבר על סוגי הצווים ר 3
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-אומדנים בעלי טעויות דגימה יחסיות הגבוהות מ. סומנו בסוגריים 40%-ל 25%שבין הרמות  4יחסיות

 .לא דווחו 40%

 לפי יחידה, אוכלוסיית המחקר והמדגם: 1לוח 
 ש"טו מעצרים קלט כ"הס 

 1 4,811 3,384 736 691(N)אוכלוסיית המחקר 

 450 150 150 150 (N)המדגם 

 430 138 148 144 (N)שאלונים מלאים 

 15 15 70 100 (משוקלל)שאלונים מלאים אחוז 
 96 99 92 96 אחוז היענות

 4,811בנקודת הזמן של ביצוע המחקר טופלו בשירות . קטינים 20,098טופלו בשירות  2009בכל שנת , כאמור 1
 .קטינים

יהודי )מגזר , (18-16-ו 15-12)גיל , (ש"מעצרים וטו, קלט)ניתוחים לפי יחידה  נערכובמסגרת המחקר 

ותיק בארץ הוגדר כמי שהוא ושני הוריו יהודים שנולדו )מ לשעבר "יוצאי בריה-וותיקים, (וערבי

מ לשעבר או שלפחות אחד מהוריו עלה "מ לשעבר הוגדר כמי שנולד בבריה"יוצא בריה; בישראל

 של העל למטרת בהתאם, יחידה לפי מוצגים בלוחות הנתונים(. 1989לישראל משם אחרי שנת 

כדי , אך לרוב ללא לוחות, במקומות הרלוונטיים מובאים נתונים גם לפי שאר המאפיינים. המחקר

 .הקוראיםלהקל על 

 המרכיב האיכותני. ב

פנים עם קטינים המטופלים -אל-בדוח מוצג גם מידע איכותני שנאסף באמצעות חמישה ראיונות פנים

את תפיסותיהם לגבי תחומים שונים ולהציג להשמיע את קולם של הקטינים הראיונות נועדו . בשירות

  .שלהם התהליך הטיפוליבעניין יחסיהם עם קציני המבחן ובעניין ובעיקר 

 מאפייני הקטינים. 3

כדי זאת , של המחקר היא לאפיין את הקטינים שהופנו לשירות המבחן לנוערהעיקרית המטרה 

בפרק הנוכחי יוצגו מאפייני . ול בקטינים ואת המענים המוצעים להםלהמשיך לפתח את מדיניות הטיפ

עיסוקם העיקרי ובכלל זה מאפייני הלומדים ומאפייני , דמוגרפיים-מאפייניהם הסוציו –המטופלים 

מצבי הסיכון לפי הערכת קציני המבחן והקשר של הקטינים עם שירותים , הנושרים ממערכת החינוך

 .שונים עד שהופנו לשירות המבחן לנוער

 דמוגרפיים של הקטינים-מאפיינים סוציו 3.1

 (: 2לוח )ם האישיים של הקטינים המטופלים בשירות המאפיינימוצגים בפרק זה 

 15-12כמחצית מהקטינים מיחידת הקלט בני . 18-16בני  60%-ו 15-12בני הם  40%: גיל 

 15-12 הם גילאיש "ביחידות המעצרים והטוכרבע מהקטינים  ,לעומת זאת. 18-16בני  םוכמחצית

 .18-16הם גילאי וכשלושה רבעים 

                                                   
 .טעות דגימה יחסית מוגדרת כטעות הדגימה חלקי האומדן 4
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 ללא הבדלים מובהקים בין , (נוצרים 3%-מוסלמים ו 16%)ערבים  19%-הודים וי 81%: מגזר

ייצוג של בני -על תתבשירות ושל בני נוער יהודים יתר -ייצוגשיעורים אלה מצביעים על . היחידות

ציונית )בהתאמה  31%-ו 69%(: 18-0)שיעורם בכלל אוכלוסיית הילדים בארץ בנוגע ל, נוער ערבים

 (.2008, ואחרים

 הם ילידי  19%. ערבים 17%-יהודים ו 64%: מהקטינים הם ילידי ישראל 81%: ומגזר לידה ארץ

. אחרות מדינותמגוון נוספים מ 4%-ילידי אתיופיה ו 4%, מ לשעבר"ילידי בריה 11%: ל"חו

הוא נמוך יותר ועומד על ( 17-15גיל )שיעור הילדים העולים , בארץבכלל האוכלוסייה , להשוואה

 9ל המטופלים בשירות בעלי ותק רב בארץ של "הקטינים ילידי חו(. 2008, ונית ואחריםצי) 10%

 . לא נמצאו הבדלים מובהקים בין היחידות, במשתנה ארץ לידה. שנים בממוצע

 ( 29%)למעלה מרבע , מנהלים אורח חיים חילוני( 61%)שני שלישים כ: הקטינים של החיים אורח

או ( 6%)מסורתיים ורק לגבי מיעוט מהקטינים קציני המבחן הגדירו את אורח חייהם כדתי  –

 .השונות היחידות בין מובהקים הבדלים נמצאו לא (.5%)דתי מאוד -חרדי

 (באחוזים)לפי יחידה , מאפיינים אישיים של הקטינים: 2לוח 
 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

 100 100 100 100 **גיל
15-12 40 46 28 24 
18-16 60 54 72 76 

     

 100 100 100 100 מגזר
 85 77 82 81 יהודי
 (15) (23) (18) 19 ערבי

     

 100 100 100 100 מגזר וארץ לידה
 66 57 64 64 יהודי יליד ישראל
 (15) 21 (16) 17 ערבי יליד ישראל

 (12) 12 (11) 11 מ לשעבר"בריהמעולה 
 -- (7) -- (4) עולה מאתיופיה

 -- -- (5) (4) עולה אחר
     

 100 100 100 100 אורח החיים של הקטין
 56 64 51 61 חילוני

 31 28 32 29 מסורתי
 (10) -- (8) 5 דתי

 -- -- (9) (5) דתי מאוד-חרדי

 (p<0.01)הבדלים מובהקים **   
 0.40-ל 0.25 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (   

 0.40-היחסית גדולה מ טעות הדגימה   --

 העיסוק העיקרי של הקטינים 3.2

 9%. לומדים ועובדים 11%-רק לומדים ו - 67%: לומדים( 78%) מהקטינים מעל לשלושה רבעים

אינם לומדים ואינם עובדים  –ממערכות הלימודים והעבודה " מנותקים" - 13%-נוספים רק עובדים ו
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לימודים או )הקטינים מתמידים בעיסוקם העיקרי ( 81%)קציני המבחן העריכו כי רוב (. 1תרשים )

 (.עבודה

 (**באחוזים)לפי גיל , העיסוק העיקרי של הקטינים: 1תרשים 

 

 

רק  15-12בני ( 83%)מרבית (: 1תרשים )חשוב לשים לב להבדל בעיסוק העיקרי של הקטינים לפי גיל 

המצביעה על כך , מוכר מהספרות המחקריתהבדל זה . 18-16מבני ( 56%)לעומת כמחצית , לומדים

נמצא הבדל מובהק גם  (.2001, ואחריםנבות -כהן)ששיעור הנשירה מבית הספר עולה עם העלייה בגיל 

אולם בדיקה של הנתונים הראתה שהבדל זה נובע מכך שביחידת הקלט יש . לפי יחידה ,בין הקטינים

, ולעומת זאת, 18-16וכמחצית בני  15-12כיוון שביחידה זו כמחצית מהקטינים בני  ,יותר לומדים

יש לזכור , כמו כן .18-16 בני רבעים וכשלושה 15-12 בנימהקטינים  כרבעש "והטו המעצרים ביחידות

, ם קטינים רבים יותר ברמת סיכון נמוכההב, כי ביחידת הקלט מטפלים בכלל הקטינים בשירות

כשני : לפי מגזרנמצא הבדל , נוסף לכך. ש"לעומת הקטינים המטופלים ביחידות המעצרים והטו

מהקטינים מהמגזר ( 55%)ת ילעומת כמחצ, יםמהקטינים מהמגזר היהודי רק לומד( 69%)שלישים 

הבדל זה בין המגזרים . מהערבים 19% – ותרלעומת שיעור גבוה י, מהיהודים מנותקים 12%-ו, הערבי

 (.2001, ואחריםנבות -כהן)מוכר גם הוא מהספרות המחקרית 

 הקטינים הלומדים

פחות . ב"י-בכיתות י( 64%) ט וכשני שלישים-לומדים בכיתות ו, מהקטינים הלומדים( 36%)כשליש 

בבתי ספר טכנולוגיים או ( 22%)כרבע , לומדים בבתי ספר עיוניים( 43%)ממחצית מהלומדים 

 .ה או במרכז גמילה"היל תכניתכגון ב, במגוון מסגרות אחרות( 35%)מקצועיים וכשליש 

 ית ספר בקרב הקטינים מיחידת הקלט נמצא השיעור הגבוה ביותר של לומדים בב :יחידה לפי

בקרב הקטינים הלומדים מיחידות . ש"מיחידות המעצרים והטו 30%-לעומת כ, 47% -עיוני 

ש ניתן להצביע על שיעור גבוה יחסית של לומדים שסוג בית הספר מעיד על מצב "המעצרים והטו

56

83
67

14

(7)

11
14

(8)

16 (10) 13

 (p<0.01)הבדלים מובהקים   * *
 0.40-ל 0.25הדגימה היחסית נעה בין טעות ) (  

 18-16גיל  15-11גיל  כ"סה

 לא עובד ולא לומד רק עובד עובד ולומד רק לומד
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ש "מהלומדים מיחידת הטו 44%-מהלומדים מיחידת המעצרים ו 52% -בו הם נמצאים שהסיכון 

 (.3לוח )ות חלופיגוון מסגרות לומדים במ

 מהבוגרים 39%לעומת , 48%: שיעור גבוה יותר מהצעירים לומדים בבית ספר עיוני :גיל לפי . 

 מהמגזר הערבי 43%: מקצועיים/נמצא הבדל בשיעור הלומדים בבתי ספר טכנולוגיים :מגזר לפי ,

במגזר  39%לעומת , בלבד במגזר הערבי 12%: ובמסגרות אחרות; מהמגזר היהודי 18% לעומת

ות מהמגזר היהודי הוא זה חלופיייתכן שהאחוז הגבוה יותר של לומדים במסגרות ה. היהודי

במגזר הערבי יש אחוז נמוך יותר של לומדים , בשונה. שממתן את שיעור המנותקים בקרבם

של נושרים ממערכת החינוך שאין להם עיסוק  -יותר של מנותקים  במסגרות אחרות ואחוז גבוה

 .עיקרי כיום

על נשירה , פעמים רבות, קשיים בתפקוד בבית הספר מעידים. לימודינבדקו מספר היבטים של תפקוד 

נבדק האם הקטינים לרוב מצליחים לעמוד , כן-על. (2001, ואחריםנבות -כהן)סמויה מבית הספר 

כמו . להגיע לבית הספר באופן סדיר או נעדרים ממנו והאם הם נוהגים, החינוכיתבדרישות המסגרת 

קשיים בתפקוד במסגרת נורמטיבית הם אחד המאפיינים הבולטים של , כפי שיוצג בפרקים הבאים, כן

 (:3לוח )להלן הממצאים . הקטינים המטופלים בשירות

  היתר לפעמים עומדים . בית הספר פי רוב עומדים בדרישות-מהלומדים על( 65%)כשני שלישים

 (.17%)או שאינם עומדים בדרישות ( 18%)בדרישות 

  חודשים מבית הספר במהלך שנת הלימודים 1.1הלומדים נעדרו בממוצע. 

 (באחוזים)לפי יחידה , מאפייני למידה של הקטינים: 3לוח 
 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

 100 100 100 100 **סוג בית ספר
 32 30 47 43 עיוני

 24 18 22 22 מקצועי/ טכנולוגי 
 44 52 30 35 1אחר

     

 62 69 64 65 הקטין עומד לרוב בדרישות בית הספר
     

 1.1 1.8 1.0 1.1 ל"החודשים ממוצע בהם הקטין לא למד בשנ פרמס
 (p<0.01)הבדלים מובהקים ** 

 מיוחד חינוך, ת"ת, א"כל, גמילה מרכז, ן"מפת, נוער מרכז, אקסטרני, ה"היל  1

 הקטינים שאינם לומדים

להערכת קציני , מהלומדיםלהבדיל . שנות לימוד 9.0הקטינים שנשרו ממערכת החינוך סיימו בממוצע 

לא  53%-ורק לפעמים עמדו בדרישות  24%, מהם עמדו לרוב בדרישות בית הספר 23%רק , המבחן

העיקריות הסיבות , ואכן. קרי להפסקת לימודיהםניתן לשער שזה היה הגורם העי. בדרישותכלל עמדו 

והישגים , (מהנושרים 68%)נוכחות ומשמעת , שציינו קציני המבחן לנשירה הן בעיות התנהגות

-כהן)ידי נושרים באופן כללי -זאת בדומה לסיבות שמדווחות על(. מהנושרים 63%)לימודיים נמוכים 

חוסר שביעות רצון : ם צוינו גם הסיבות הבאותמהנושרי 17%-20%-לבנוגע (. 2001, נבות ואחרים

רצון הקטין לעבוד וקשיים , דרישה של בית הספר שהקטין יפסיק את לימודיו במוסד, מבית הספר

 .מחפשים כיום מסגרת לימודים( 41%)חלק ניכר מהנושרים . במשפחה
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דות המעצרים יחיהקטינים בלעומת כשליש מ, מהקטינים מיחידת הקלט הם נושרים( 18%)כחמישית 

לגבי הקטינים שמחפשים כיום מסגרת לימודים נמצאו שיעורים גבוהים יותר בקרב הנושרים . ש"והטו

לעומת , 71%) 15-12בני ; (מיחידת המעצרים 21%-ש ו"מיחידת הטו 32%לעומת , 52%)מיחידת הקלט 

 (.מהמגזר הערבי 23% לעומת 50%)ויהודים ; (18-16בלבד מבני  34%

 היחידלפי מאפיינים אישיים ולפי  בין הקטיניםההבדלים סיכום 

בעלי מאפייני תפקוד  ,15-12בני  כמחציתם, היהודי מהמגזר הם הקטינים מיחידת הקלטרוב 

סיכום הממצאים הבאים תומך . מהיחידות האחרותנורמטיביים יותר ונמצאים בסיכון מתון יותר 

 :בכך

 ובמגזר , 15-12בקרב בני , קטינים מיחידת הקלטנמצא שיעור גבוה יותר של לומדים בקרב ה

 .במגזר הערבי נמצא שיעור גבוה יותר של מנותקים. היהודי

 שיעור גבוה יותר מהקטינים מיחידת הקלט ומהצעירים לומדים במסגרת עיונית, בקרב הלומדים ;

יותר קטינים  -ות חלופית וובמסגר; מקצועית לומדים יותר מהמגזר הערבי/במסגרת טכנולוגית

 .ש ויותר יהודים"מיחידות המעצרים והטו

 מגזרלפי גיל ולפי , בהערכת התפקוד הלימודי לא נמצאו הבדלים בין הקטינים לפי יחידה. 

 מהצעירים ומהיהודים מחפשים כיום מסגרת , אחוזים גבוהים יותר מהנושרים מיחידת הקלט

 .לימודים

 סיכון בהם נמצאים הקטינים ם מגבירי סיכון ומצבימצבי 3.3

עדות לכך . סיכון שוניםמצבי באו ם מגבירי סיכון ידוע כי הקטינים בטיפול השירות נמצאים במצבי

 :נמצאה בדברי אחד הקטינים שרואיינו למחקר

הייתי באמת מכור , אלימות, מכות, גנבות. וחצי בערך התחלתי להסתבך בפלילים 12בגיל " 
הייתי עושה , אם הייתי רוצה לעשות משהו, לא הייתי שואל אף אחד, הייתי יוצא. לאלכוהול

 . ..."אותו

קציני המבחן התבקשו , הצרכים של מטופלי השירותעם כדי להעמיק את ההיכרות עם המאפיינים ו

מצב , קשר עם חברים עוברי חוק, שוטטות , כגון, לדווח האם הקטינים נמצאים במצבי סיכון שונים

מוצגים שיעורי הקטינים שנמצאים  4בלוח . 'שימוש בסמים וכד, ת באלימותהשתתפו, רגשי קשה

 . כיום או היו בעברבמצבים אלה 

על כל משפיעות הפרעות אלה . הוא לקות למידה או הפרעת קשב וריכוזרי הסיכון ימהמצבים מגבאחד 

מות מתאימות תשו העדר. נוערהבני על תפקודם הלימודי של השפעתן במיוחד גדולה  ;תחומי החיים

שבסופו של  ,ולפערים לימודיים נמוכה תחושת מסוגלותל, נמוכהוטיפול עלול להוביל להערכה עצמית 

. סיכון בעצמםגורם שהם דברים ; נורמטיבית-אנטיהתנהגות ליובילו לנשירה ממערכת החינוך ודבר 

השכיח ביותר מגביר הסיכון מצב העל כ ,הפרעת קשב וריכוזעל קציני מבחן דיווחו על לקות למידה או 

כי קציני המבחן לא התבקשו להתייחס רק למי שאובחן כבעל לציין חשוב . (מהקטינים 58%-בנוגע ל)

אך לפי ידיעתם של העובדים , אלא גם לקטינים שלא עברו אבחון, לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז
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: רווחים מצבי סיכוןקציני המבחן על  דיווחו ,לכך נוסף. סובלים מלקויות אלה, פי היכרותם עמם-ועל

( מהקטינים 35%)מצב רגשי קשה , (מהקטינים 41%-בנוגע לדווח ) עוברי חוקקשר עם חברים 

 (.מהקטינים 27%)ושוטטות 

 1(באחוזים)פי יחידה ל, כיום או בעבר ,הקטינים שלמצבי סיכון מצבים מגבירי סיכון ו: 4לוח 

 ש"טו מעצרים קלט הכול-ךס 
 70 53 57 58 לקות למידה או הפרעת קשב וריכוזבעל 

 54 51 36 41 *עוברי חוק מקיים קשר עם חברים
 44 41 32 35 במצב רגשי קשה

 34 35 24 27 משוטט
 26 17 16 18 מבוגר האחראי לו/מגלה תוקפנות פיזית כלפיו הוריו

 15 16 12 13 משתמש בסמים או נוטל כדורים לא למטרות רפואיות
 (12) 22 (9) 12 *אלכוהול עד כדי שכרותשותה 

 15 14 (9) 11 טופל על רקע פסיכיאטרי או ניסה להתאבד
 (p<0.05)הבדלים מובהקים *   

 0.40-ל 0.25 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (   
 כל קטין על אודותכיוון שקציני המבחן יכלו לציין יותר ממצב אחד , 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל 1

 ?עם מי הקטינים נוהגים לבלות 3.4

, מבלים עם בני גילם( 89%)הרוב המכריע (. 5לוח )קציני המבחן נשאלו עם מי הקטינים נוהגים לבלות 

 11%קציני המבחן להערכת  -בנוגע ל(. 21%)או עם מבוגרים מהם /ו( 24%)כחמישית עם בני משפחתם 

 .נוהגים לבלות לבדמהקטינים 

 (באחוזים)פי יחידה ל, 1בדרך כלל בילויבים קטינל םשותפי: 5לוח 
 ש"טו מעצרים קלט הכול-ךס 

 85 88 90 89 םבני גיל
 21 22 24 24 בני משפחה

 26 27 18 21 מבוגרים יותר
 (6) (4) (6) (6) צעירים יותר

 13 -- (12) 11 לבד
 0.40-ל 0.25 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (  

 0.40-גדולה מטעות הדגימה היחסית   --
 הקטינים מבלים אתוש אחד מגורם יותר לציין יכלו המבחן שקציני כיוון 100%-ל מסתכמים אינם האחוזים  1

 הקשר של הקטינים עם שירותים עד ההפניה לשירות המבחן לנוער 3.5

האם , כלומר. שירותים הקטינים היו בקשר עד שהופנו לשירות המבחן לנוער נפרט עם אילובפרק זה 

או שמא  למנוע את הידרדרות מצבוו ותה הזדמנות לטפל ביהיהאם  ,שירותים הכירו את הקטיןה

תה יהי מוההיכרות הראשונה של הגורמים המטפלים עהקטין לא היה מוכר למערכת השירותים ו

כגון )הבחנו בין שירותים לכלל בני הנוער . עברהרק לאחר שהקטין נחשד בביצוע , במסגרת השירות

לבין שירותים המיועדים ( ס"דוגמת מתנ, ות בית הספר או ממסגרת לחינוך בלתי פורמליגורם מצו

נדווח על שיעור  ,ראשית(. דוגמת היחידה לקידום נוער או שירות ביקור סדיר)לבני נוער בסיכון 
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על שיעור הקטינים שהיו בקשר עם שירות לבני , ולאחר מכן ,הקטינים שהיו בקשר עם שירות כלשהו

 .סיכוןנוער ב

, מתוכם. לפחות היו בקשר עם שירות אחד( 78%)רוב הקטינים : נוערה בניכלל ל שירותים עם קשר

בסביבתם . הופנו לשירות המבחן לנוערלפני ש ,יותרעם היו בקשר עם שלושה שירותים או ( 28%)כרבע 

הנפוץ ביותר השירות . ולכן לא יכלו להיות עמו בקשר, שירות לא היה( 4%-8%)טינים של מעט מהק

 51%)ובכלל זה היועצת והפסיכולוגית  ,שהקטינים היו עמו בקשר הוא גורם כלשהו מצוות בית הספר

 (.6לוח ) ;(מהקטינים

 סיכום ההבדלים בין הקטינים לפי מאפיינים אישיים

 היו בקשר עם שירות כלשהו , המגזר הערבימהקטינים לעומת , מרבית הקטינים מהמגזר היהודי- 

, מהקטינים היהודים היו בקשר עם שלושה שירותים ומעלה 30%; בהתאמה 46%מת לעו, 85%

חשוב לציין שלא נמצא במגזר הערבי שיעור גבוה יותר של דיווח שהשירות . מהערבים 15%לעומת 

היקף הטיפול שניתן במגזר הערבי קטן יותר מזה  ,ככל הנראה, אולם. אינו קיים בסביבת הקטין

ממיפוי  ,למשל. מחקרים נוספיםמחיזוק לכך נמצא גם מנתונים העולים  .הניתן במגזר היהודי

 (. 2009, נבות ואחרים-כהן)דרכי הפעולה של מערכת החינוך לקידום תלמידים מתקשים 

 מ לשעבר לוותיקים"בין יוצאי בריה( אם כי מתון יותר)נמצא הבדל , בדומה להבדל לפי מגזר :

 .מהוותיקים 75%לעומת , ותיםמהראשונים היו בקשר עם אחד השיר 89%

  בהיקף הקשר עם ( 18-16בני )לבוגרים ( 15-12בני )לא נמצא הבדל בין הקטינים הצעירים

 43%לעומת , 64%: נמצא כי הצעירים היו יותר בקשר עם גורם מצוות בית הספר, אולם. שירותים

 .מהבוגרים

לבני נוער לפחות היו בקשר עם שירות אחד ( 54%)מעל למחצית  :קשר עם שירותים לבני נוער בסיכון

 (:6לוח )בסיכון 

 לשירותים חברתיים ביישוב המגורים מחלקההשירות הנפוץ ביותר הוא עובדת סוציאלית מה :

 .היו אתה בקשר 38%

  הצרכים הרבים של הקטינים בתחום הלימודי. היו בקשר עם שירות ביקור סדיר( 27%)כרבע ,

 .עבורםבלימודי מחזקים את נחיצות שירות זה השירה והקשיים בתפקוד היקף הנ

 15% ממצא זה עולה בקנה אחד עם היקף הקטינים שקציני . היו בקשר עם שירותי בריאות הנפש

 (.11%)או ניסו להתאבד /המבחן דיווחו כי טופלו על רקע פסיכיאטרי ו

 מהמגזר היהודי היו בקשר  60%: ר בכללקשר עם שירותים לבני נועבנוגע לכפי שנמצא , לפי מגזר

 .בלבד מהקטינים מהמגזר הערבי 27%לעומת , עם לפחות אחד מהשירותים לבני נוער בסיכון

  



 

12 

לפי יחידה , מבחן לנוערהלשירות ההפניה בקשר עד היה אתם קטין השירותים שה: 6לוח 
 1(באחוזים)

 ש"טו מעצרים קלט הכול-ךס 
     שירותים לבני נוער בסיכון

 47 37 36 38 עובדת סוציאלית מהמחלקה לשירותים חברתיים ביישוב
 31 29 26 27 קצין ביקור סדיר

 15 16 15 15 שירותי בריאות הנפש
 17 22 (9) 12 *היחידה לקידום נוער

 65 55 51 54 מדד מסכם: ל"הנירותים אחד מהשהקטין היה בקשר עם 
     

     נוערהבני לכלל שירותים 
 57 46 51 51 כולל יועצת ופסיכולוגית, כלשהו מצוות בית הספר גורם

 19 24 15 17 מדריך במסגרת בלתי פורמלית
 10 (8) (9) 9 איש דת

     

לפחות הקטין היה בקשר עם אחד מהשירותים לבני נוער 
 86 76 77 78 מדד מסכם- (בסיכון ולכלל בני הנוער)

 (p<0.05)הבדלים מובהקים *   
 0.40-ל 0.25 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (  

 ל להיות בקשר עם יותר משירות אחדוכיוון שהקטין יכ, 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל  1

 

  הסביבה המשפחתית של הקטינים. 4

 תויש בה פוטנציאל גדול להקל ,בחיי בני הנוערהעיקריות הזירה המשפחתית היא אחת הזירות 

, תמיכה לצד פיקוחבהמאופיינים , דפוסי היחסים במשפחה. לבגרותתהליכי ההתבגרות והמעבר 

גורם הכרחי לקידום רווחתם הנפשית והפיזית של  יאהמשפחה ה. קטיןעשויים להשפיע על התנהגות ה

במקרים של של המשפחה בכלל ושל ההורים בפרט מתעצמת  החשיבות. המירתולש בני הנוער

הטיפול המוצע לו עשוי כלפי מצב וגישתם כלפי בנם ולהורים יחסם של ה :התנהגות מנוגדת לחוק

 . בשיקוםחיוני ת גורם יולה

, מוגרפייםד-סוציו-מאפיינים  :מפורטים מאפייני המשפחהבחלק הראשון : פרק זה שני חלקיםב

האחאים וקשר עם של מצבי סיכון של ההורים ו, רועים מיוחדיםיא, מצב כלכלי, שיעורי תעסוקה

  ם שליחסבמאפייני הקשר בין הקטין להוריו וב דןפרק ההחלק השני של  .להשירותי רווחה בקהי

שיתוף לבקטין וכבסיס להבנה של מידת התמיכה , בה בנם חשודש התנהגות המנוגדת לחוקההורים ל

 .לי של ההוריםאהפוטנציהפעולה 

 מאפיינים של משפחות הקטיניםה 4.1

 דמוגרפיים-מאפיינים סוציו 4.1.1

שיעור גבוה מאוד . בה ההורים נשואיםשמכלל הקטינים חיים במשפחה  60%-עולה כי פחות מ 7 מלוח

( 18-0גילאי )מכלל הילדים בארץ  8.7%לעומת ,  5הורית-חיים במשפחה חד - ( 38%)מעל שליש  -

                                                   
בת זוג של /נים החיים עם אמם או עם אביהם ללא בןיכל הקט. א: הוריות -משפחות חדקטינים החיים ב 5

נכללו  :(N=36)קטינים החיים עם קרובי משפחה שאינם הוריהם או בסידור חוץ ביתי מקרב ה. ב; ההורה
 (.N=14)פרודים /וקטינים שההורים גרושים( N=10)קטינים שאחד מהוריהם נפטר 
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לעומת  , ילדים או יותר 4 שבהןמהקטינים חיים במשפחות גדולות  60%-כ. (2008, ואחריםציונית )

 .(2008, ואחריםציונית )הילדים בארץ כלל מ 34%

 (באחוזים)מגזר ומוצא , לפי יחידה, מאפייני משפחות  הקטינים: 7לוח 
 מוצא מגזר יחידה  
-סך 

 ותיקים ערבי יהודי ש"טו מעצרים קלט הכול
מ "יוצאי בריה

 לשעבר
 46 62 78 53 51 67 57 57 הורי הקטין נשואים

 52 *34 (17) **43 42 23 **41 38 יתחד הורמשפחה 
 (32) **62 88 **52 61 68 56 59 ילדים במשפחה+ 4

 מ לשעבר"בין הוותיקים ליוצאי בריה( p<0.05)הבדלים מובהקים *   

 ומוצא מגזר, יחידה לפי: (p<0.01)הבדלים מובהקים **   
 0.40-ל 0.25 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (   

באתיופיה  9%, מ לשעבר"בבריה 18%: ל"בחו 37%-נולדו בארץ ומהאימהות  שישים ושלושה אחוזים

-אם כ(. 8לוח )בארץ עולה על עשרים שנים בממוצע ל "של ילידות חוהוותק . אחרות מדינותב והיתר

-כש הרי ,שעלו בעצמם לארץבני נוער מהקטינים הם  20%-כ וכאמור לעיל, מההורים הם עולים 40%

  (.עולים ילדי)הם בני דור שני בארץ  20%

 (באחוזים) לפי יחידה, ןהקטי 1אםלידת  ארץ: 8 לוח
 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

 100 100 100 100 כ"סה
     

 61 61 63 63 ישראל
 10 (12) (9) 9 אתיופיה

 23 19 17 18 מ לשעבר"בריה
 6 8 11 10 מדינות אחרות

 19.0 19.2 21.5 20.7 הוותק הממוצע של האם בארץ
 0.40-ל 0.25 בין נעה היחסית הדגימה טעות ) ( 

 אחרות מדינותנולדו בשמהות ילא מוצג אחוז הא 1

-בלבד בעלות השכלה על 19%. או פחות שנים 12 למדו 80%-כ: מהות נמוכה יחסיתיהשכלתן של הא

 (.9לוח )שנים או יותר  13של , תיכונית

 (באחוזים)מגזר ומוצא , לפי יחידה, שנות לימוד של אם הקטין: 9לוח 
 מוצא מגזר יחידה  
-סך 

 ערבי יהודי ש"טו מעצרים קלט הכול
כ "סה

 ותיקים יהודים
מ "יוצאי בריה

 לשעבר
 24 **41 34 73 *34 40 57 **39 42 שנים 11עד 
 24 46 45 -- 45 45 34 39 39 שנים 12
 52 13 21 -- 21 15 (9) 22 19 שנים או יותר 13

 בין המגזר היהודי לערבי (p<0.05)הבדלים מובהקים *   

 ומוצא יחידה לפי: (p<0.01)הבדלים מובהקים **   
 0.40-ל 0.25 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (   

 0.40-טעות הדגימה היחסית גדולה מ   --
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ואחוז ( 66%)מהנתונים עולה כי שני שלישים מהאבות . מוצגים נתונים על תעסוקת ההורים 10בלוח 

כרבע בנוגע ל; מראשי המשפחות עובדים 66% הכול-בסך; עובדות( 56%) אימהותנמוך במקצת מה

שני ההורים אינם עובדים או ראש משפחה אינו עובד )וח שאין מפרנס במשפחה מהקטינים דּו( 26%)

על : כלי של המשפחות אינה מפתיעההכלהערכת המצב , על רקע ממצאים אלה(. הוריות-במשפחות חד

צורכי קיום בסיסיים להם לספק מתקשות  הם של כחמישית מהקטיניםמשפחותי, פי הדיווח

 .צורכי קיום בסיסיים בלבד מסופקים 46%-במשפחותיהם של כו

 (באחוזים)לפי יחידה , שיעורי תעסוקה של ההורים ומצב כלכלי של משפחת הקטין: 10לוח 
 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

     שיעורי תעסוקה
 56 57 *70 66 אב עובד

 55 48 58 56 אם עובדת
 62 66 68 66 ראש המשפחה עובד
 30 28 25 26 1אין מפרנס במשפחה

     

      2כלי של משפחת הקטיןהכלהמצב 
 24 19 18 19 לספק צורכי קיום בסיסיים קשה

 39 49 44 44 לספק צורכי קיום בסיסיים בלבד אפשר
 לפי יחידה (p<0.05)הבדלים מובהקים *  

 (דו הורית או חד הורית)החישוב נעשה תוך התחשבות בסוג המשפחה  1
  ".ום הבסיסייםהמצב הכלכלי של המשפחה מאפשר לספק מעבר לצורכי הקי"מוצג לא  2

 :לפי יחידה ומאפיינים אישייםהבדלים בין הקטינים סיכום ה

  החיים במשפחות חדמיחידת המעצרים קטינים השיעור : גמה מעורבתנמצאה מלפי יחידה-

בקרב (. ביחידות האחרות 40%-לעומת כ, 23%) השיעור ביחידות האחרותמנמוך יותר הוריות 

, 57%)שנות לימוד  11בעלות השכלה של עד  אימהותקטינים אלה נמצא השיעור הגבוה ביותר של 

שיעור לעומת  ,(57%)ושיעור נמוך יותר של אבות מועסקים ; (ביחידות האחרות 40% לעומת

דומה לשיעור בקרב אבותיהם של הקטינים מיחידת  אך ,(70%)מיחידת הקלט  האבות המועסקים

  .ש"הטו

 לעומת , (43%)הוריות -מגזר היהודי חיים במשפחות חדקטינים מהאחוז גבוה יותר מה: לפי מגזר

לל מכ 9%: כלל האוכלוסייה נמצא הבדל בין המגזריםקרב גם ב. מהקטינים מהמגזר הערבי 17%

הלשכה המרכזית )במגזר הערבי  4%לעומת , הוריות-הילדים היהודים בישראל חיים במשפחות חד

מול  52%)ילדים או יותר  הארבע שבהןשיעור נמוך יותר חיים במשפחות . (2010, לסטטיסטיקה

לעומת , שנות לימוד או יותר 12בעלות השכלה של  66%)יהן משכילות יותר אימות, (בהתאמה 88%

 (.בהתאמה 36%לעומת  61%)המועסקות גבוה יותר  אימהותושיעור ה( התאמהב 27%

 לעומת , 52%)הוריות -חדמ לשעבר חיים במשפחות "שיעור גבוה יותר מיוצאי בריה :לפי מוצא

לעומת , הוריות-מכלל הילדים בישראל חיים במשפחות חד 8.7%, השוואהשם ל. (מהוותיקים 34%

שיעור נמוך יותר . (2010, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)עבר מ לש"מקרב ילדי עולי בריה 17%

ולשיעורים  (מהוותיקים 62%לעומת , מ לשעבר"מיוצאי בריה 32%)חיים במשפחות גדולות 
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( בהתאמה 52%-לעומת 13%)שנות לימוד או יותר  13בעלות  –משכילות  אימהותגבוהים יותר 

 (.בהתאמה 85%לעומת  51%)ועובדות 

 של משפחות הקטינים מאפייני סיכון

בעיות ואירועים קשים בחיי , סיכון ם מגבירינבדקו מצבי, כדרך נוספת לאפיין את משפחות הקטינים

של לערער את יציבותה העלולים מדובר במצבים . לפני הסקר המשפחה בשלוש השנים האחרונות

, הרווחה בקהילהרת לשירותי ם המשפחה מוּכנבדק הא  , נוסף לכך. תפקודה התקיןאת והמשפחה 

 . למצוקתהנוספת  עדותכ

 :עולה כי 11מהממצאים בלוח 

 כגון גירושין ,מסכן/סיכוןמגביר  מצב או אירוע משפחתם במסגרת חוו הקטינים מכלל 60%-כ ,

, אשפוז ממושך או מחלה קשה של אחד ההורים, שניהם של אבטלה ממושכת של אחד ההורים או

 .האחאיםשל מעצר או מאסר של אחד ההורים או 

  במשפחתם של  ; בין ההורים ותמריבות רב ישו רב מתחמהקטינים שורר  40%במשפחותיהם של

 .בין ההוריםאלימות פיזית  מהקטינים דווח על מצב קיצוני של 11%

  מהאחאים מכור לסמים או אחד או לפחות אחד מההורים מהקטינים  17%במשפחתם של

 אחות בעל רקע של/יש לפחות הורה אחד או אחמהקטינים  28%משפחתם של וב, לאלכוהול

 . התנהגות מנוגדת לחוק

לפי , רווחההשירותי  סיכון וקשר עם ם מגבירימצבי, רועים מיוחדים בחיי משפחת הקטיןיא: 11לוח 
 (באחוזים)יחידה 

 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 
 19 22 23 22 גירושין או פרידה של ההורים

 (8) 16 17 15 שניהםשל נישואין שניים של אחד ההורים או 
 16 19 15 16 אשפוז ממושך או מחלה קשה של אחד מההורים

 12 10 (8) 9 שניהםשל מעצר או מאסר של אחד מההורים או 
 13 20 (8) 11 מעצר או מאסר של אחד מהאחאים של הקטין

 41 38 35 36 שניהםשל אבטלה של אחד מההורים או 
 60 66 57 59 מדד מסכם: השנים האחרות 3-בל "מהאירועים הנלפחות אחד 

     

     יחסים בין ההורים
 42 37 38 38  ותרבמתח ומריבות 
 13 11 11 11 אלימות פיזית 

     

     סיכון בקרב אחד ההורים או האחאים ם מגבירימצבי
 22 20 15 17 מסכםמדד (: לפחות של אחד מהםשל )של בני משפחה  התמכרות

 של בני משפחה התנהגות מנוגדת לחוק 
 39 32 25 28 מדד מסכם(: לפחות של אחד מהםשל )     

     

     שירותי רווחה עם קשר
 66 54 52 54 *הרווחה בקהילה ימשפחת הקטין מוכרת לשירות

 31 27 20 22 אחד מהאחאים של הקטין הופנה אי פעם לשירות המבחן לנוער
 (p<0.05)הבדלים מובהקים *   

 0.40-ל 0.25 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (   
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עולה השאלה האם , תמונה קשה על משפחות הקטיניםושמציירים , נתונים שהוצגו לעילעל פי ה

. רותמוּכ( 54%)נמצא כי מעל למחצית מהמשפחות . לשירותי הרווחה בקהילה ּכרתּוה מהמשפח

מהקטינים היו בקשר עם עובדת סוציאלית  38%קציני המבחן דיווחו כי , בשיעור נמוך יותר

כי מעל , עוד עולה מהממצאים. לשירות המבחן לנוער שהופנומהמחלקה לשירות חברתיים ביישוב עד 

 .פעם לשירות המבחן לנוער-הופנו אי( 22%)לחמישית מהאחאים 

רים יותר ש והן הקטינים עצמם מוּכ"הקטינים מיחידת הטו כי הן משפחותעולה ממצאי המחקר מ

 60%-יותר ממשפחותיהם של : קטינים מיחידות הקלט והמעצריםה לעומת לשירותי הרווחה

ת לשירותי הרווחה בקהילה ושיעור דומה מהם היו בקשר עם שירות ורש מוּכ"מהקטינים מיחידת הטו

. כמחצית מהקטינים מהיחידות האחרות לעומת ,תלשירושהופנו לבני נוער בסיכון עד לפחות אחד 

יחידת , כזכור: ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם מאפייני אוכלוסיית היעד של היחידות השונות

מהקטינים מיחידות הקלט והמעצרים להבדיל  ,פי החלטת בית משפט-ש מטפלת בקטינים על"הטו

 .התנהגות מנוגדת לחוקעדיין בגדר חשודים בביצוע הם ש

 ותפיסת המשפחה את מצב הקטין יהםתולמשפח ניםהיחסים בין הקטי 4.2

 :מוצגים נתונים על דפוסי הקשר בין הקטין למשפחתו 12בלוח 

 מריבות על ו בינם לבין הוריהם מחצית מהקטינים דווח על מתחבנוגע לעולה ש בלוח מהנתונים

ידי דחייה -יותר המאופיינים עלקיימים מצבים חמורים ( 35%)כשליש בנוגע לו( 51%)רבות ביניהם 

ידי -מאופיינים על( 56%)מעל מחצית מהקטינים . ואף נתק בין הקטין לבין לפחות אחד מהוריו

 (.או דחיה או נתק/מריבות רבות ו)לפחות אחד מהמצבים הללו 

 יותר הוריהם של  ,פי הערכתם של קציני המבחן-לראות כי על מעניין ,הם האלילצד הנתונים הקשי

ולגבי מעל ( 82%)ותומכים בהם ( 83%)מהקטינים מביעים ציפיות חיוביות לגביהם  80%-מ

 .ההורים גם תומכים וגם מביעים ציפיות חיוביות( 77%) מהקטינים לשלושה רבעים

 קציני המבחן כי יש להם קשר משמעותי עם קרוב משפחה העריכו  מהקטינים 40%-כבנוגע ל

רצינו לבדוק האם בעיות . עבורם מודל חיובי לחיקויבווה מהששתומך בהם ו( שאינו אחד ההורים)

לאחוז נמוך מבין כי נמצא , אולם. ידי תמיכה של קרוב משפחה אחר-בקשר עם ההורים מפוצה על

, (38%)אחרים משפחה  יהקטינים שאינם מסתדרים טוב עם הוריהם יש קשר משמעותי עם קרוב

 . עם הוריהםטובים בקרב אלה שמאופיינים ביחסים ( 60%)השיעור לעומת 

 ידע : קטנים יותר םאחוזיה, מדדי פיקוח הורי וסמכותבוחנים כאשר , על פי הערכת קציני המבחן

; (44%) "מסתובב"המקומות שבהם הוא ידע על ; (45%) הקטין לבילוי ו שלעל חברישל ההורים 

 (.48%)ידי ההורים -עללקטין מידת הסמכות ההורית והצבת גבולות 
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 (באחוזים) לפי יחידה, משפחתולן הקטיקשר בין הדפוסי : 12לוח 
 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

 63 44 49 51 בין הקטין לבין ההורים ותרבומריבות  רב מתח יש
 42 37 33 35 הוריםהנתק או דחייה בין הקטין לבין יש 

 68 53 54 56 מדד מסכם: ל"לפחות אחד מהנ

     (אחד מהם או שניהם)ההורים 
 77 80 85 83 מביעים ציפיות חיוביות לגבי הקטין

 76 76 84 82 תומכים בקטין לפי הצורך
 68 70 80 77 מדד מסכם - מביעים ציפיות חיוביות וגם תומכים בקטין

 לקטין יש קשר משמעותי עם קרוב משפחה שתומך בו 
 עבורו מודל חיובי לחיקוי בומהווה       

41 40 51 38 

     (אחד מהם או שניהם)ההורים 
 31 38 49 44 *מהווים סמכות כלפי הקטין

 33 41 53 48 *מציבים גבולות להתנהגות הקטין
 23 28 26 26 עוסקים עם הקטין בפעילויות משותפות

 44 40 46 45  היכןהקטין מבלה ויודעים עם מי 

 (p<0.05)הבדלים מובהקים *   

. לבין הקטין נםובי -בינם לבין עצמם –  משבר להוריםכמעט תמיד יוצרת  קטיןפתיחת תיק פלילי ל

ת קבלב וכלה רגשי אשמהדרך , על אחריםתסכול הכעס והשלכת רגשות המקשת התגובות נעה 

ההורים . את אחריותו מפחית מצבו כקטין, אולם. קטיןבעיקר ליועד מהטיפול בשירות  .אחריות

מעמד ומשקל בכל וניתן להם  אליושותפים להחלטות הנוגעות כו אחראים על הקטיןנתפסים כ

י ההורה חותם על ערבות לגב. החוק מחייב את המשטרה להודיע להורים על חקירת ילדם. התהליך

די כ ,משותפים בתהליךההורים , מלבד זאת. בהליך המשפטיוהוא רשאי ללוות אותו  הקטין

ם שיקובלו כדי לסייע  ,והתנהגותלהבין את הרקע ל ,על הקטיןלאסוף מידע שבאמצעותם אפשר יהיה 

של ההורים יחסם הוא  קטין-יחסי הורים תחוםנושא נוסף שחשוב לבדוק ב (.2001, וברוור קראוס)

 קטיןוגישתם כלפי המצב בכלל וכלפי ה ,מנוגדת לחוקהתנהגות , דהיינו, שבה בנם חשודהתנהגות ל

 .בפרט

, כלפי הקטין יש גישה חיובית( 57%)מההורים ליותר ממחצית מלמדים כי  13הנתונים המוצגים בלוח 

מבינים את חומרת , (31%)אחריות לקבל מסייעים לקטין : מעניינים אלהאחד בוהיא מתבטאת 

 64% עבורב, זאת ועוד(. 27%)וחומרתה  עברהאו מעמתים את הקטין עם משמעות ה( 51%) עברהה

משפחת הקטין מעורבת בשיקום "כי  "רבה מאוד"או  "במידה רבה"מהקטינים קציני המבחן הסכימו 

תנהגות ה, (58%) מתגונן ואף מכחיש, שהצביע על גישה חיוביתלאחוז שאחוז דומה , עוד עולה". הקטין

האחריות משליכים את , (47%)מגוננים על הקטין : מתבטאת בלפחות אחד מהדברים הבאיםזאת 

 (.16%) עברהביצע את האו מכחישים שהקטין /ו( 26%)על הקורבן או על גורם אחר  עברהלביצוע ה
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 (באחוזים)לפי יחידה , חשודהוא בה ש תנהגות המנוגדת לחוקהההורי הקטין כלפי יחס : 13לוח 
 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

 29 27 32 31 אחריותלקבל מסייעים לקטין 
 57 53 49 51 עברהחומרת המבינים את 

 20 25 30 27 וחומרתה עברהמעמתים את הקטין עם משמעות ה
 65 57 56 57 מדד מסכם(: ל"לפחות אחד מהנ)גישה חיובית 

     

 משפחת הקטין מעורבת בתכנון וביישום השיקום 
 57 71 64 64 "( רבה מאוד"או " רבה"מידה )     

     

 37 40 51 47 *מגוננים על הקטין
 26 27 26 26 גורם אחר/משליכים את האחריות על הקורבן

 (5) 16 19 16 **עברהמכחישים שהקטין ביצע את ה
 (: ל"לפחות אחד מהנ)גישה של התגוננות והכחשה 

 49 54 61 58 מדד מסכם
 (p<0.05)הבדלים מובהקים *   

 (p<0.01)הבדלים מובהקים **   
 0.40-ל 0.25 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (   

מוציאות זו את זו ניתן להבין שגישות חיוביות או של התגוננות מצד ההורים אינן  13מהנתונים בלוח 

בהם ההורים מבינים שואכן ייתכנו מקרים . אלא שקיימת חפיפה מסוימת ביניהן( אקסקלוסיביות)

או מאשימים /ם עליו וגם מגונני, ועם זאת ,ואף מעמתים את הקטין עם משמעותה עברהאת חומרת ה

  .בה הם מגיביםשההורים בדרך שני ת בין נּוייתכן גם שיש שֹו. גורמים אחרים בביצוע מעשה זה

 מאפיינים אישייםלפי ו לפי יחידה הבדלים בין הקטינים

ניתן  13המוצגת בלוח  קטיניםתפיסת מעשי הבנוגע לו 12חלק מדפוסי הקשר המוצגים בלוח בנוגע ל

הקשר הרעוע ביותר בין הקטינים להוריהם נמצא בקרב הקטינים . להצביע על הבדלים בין הקטינים

, להבדיל. מ לשעבר"בקרב הקטינים מהמגזר היהודי ובקרב הקטינים יוצאי בריה, ש"מיחידת הטו

  .ר הערבי חיובי יותרשל הוותיקים ושל ההורים מהמגז, הקטינים מיחידת הקלט הם שלהורייחסם של 

 מיחידת  מהקטינים בלבד 30%-כשל  הוריהם, המבחן קציני של הערכתם לפי :לפי יחידה

 40% הוריהם של לעומת, ש הם מקור של סמכות עבורם והם מציבים להם גבולות"הטו

 .הקלט מיחידת מהקטינים 50%של ו המעצרים מיחידת מהקטינים

  ממצאים אלה מתווספים לממצאים קודמים אשר מראים כי מאפייניהם של הקטינים מיחידת

 .ם מרובים יותררכיהוצש קשים יותר ו"הטו

 ( בשאר היחידות 40%-לעומת כ, 51%)ם של הקטינים מיחידת הקלט מגוננים יותר ההורי

 5%-ם וביחידת המעצרי 16%לעומת , 19%) עברהשבנם ביצע את הנוטים יותר להכחיש ו

טרם הוכרעה אשמתם של הקטינים  ביחידת הקלט כי יש לציין זה בעניין (. ש"ביחידת הטו

 ,(ש שמטופלים לפי צו בית משפט"בשונה מהקטינים מיחידת הטו)והם עדיין בגדר חשודים 

 . עברהאת ה וביצעשהם כן צפוי ששיעור גבוה יותר מהוריהם יגוננו עליהם ויכחישו -ועל

 שיעור נמוך יותר מהקטינים מהמגזר  להוריהם שקציני המבחן  של הערכתם לפי: לפי מגזר

-כ: סמכות ומציבים להם גבולותעבורם מקור למהווים , הקטינים מהמגזר הערבי לעומת, היהודי

בין הקטינים קציני המבחן העריכו כי , זאת ועוד. בהתאמהמהורי הקטינים  60%-לעומת כ 40%
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מהקטינים במגזר היהודי  63%: יה או מתח ומריבותייותר נתק ודחמהמגזר היהודי להוריהם יש 

של קציני המבחן כי הערכתם ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם . בלבד במגזר הערבי 27%לעומת 

לעומת , 45%)אחריות על מעשיהם לקבל  יותרם של הקטינים מהמגזר הערבי מסייעים להם ההורי

 (.במגזר היהודי 27%

 על או /יה וימ לשעבר דווח על שיעור גבוה יותר של נתק ודח"יוצאי בריהוגע לבנגם : לפי מוצא

דווח על שיעור נמוך , נוסף לכך(. 53%)לעומת הוותיקים , (70%)מתח ומריבות בין הקטין להוריו 

שיעור נמוך יותר  כי, עולה ממצאים אלהמ(. בהתאמה 84% לעומת 70%)יותר של תמיכה בקטין 

(. בהתאמה 53%-ו 29%)ותיקים לעומת , מ לשעבר מגוננים על ילדם"מההורים יוצאי בריה

של ילדם לפי המדד המסכם שהוצג מצבם לשיעור גבוה יותר מהם גישה חיובית כלפי , להבדיל

 (.מהוותיקים 52%לעומת , 81%) 13בלוח 

 בנושאים אלהלפי גיל מעניין לציין שלא נמצא כל הבדל : לפי גיל. 

תנהגות מנוגדת הלביצוע הובילו את הקטינים הקשיים והאירועים ש. 5

 לחוק

בייחוד , תנהגות מנוגדת לחוקהש מניחים ,בבסיס עבודת שירות המבחן לנוערש ,הוראות החוקעל פי 

כי ו ,בדי החיים השונים של הקטיניםומצוקות ברמקשיים ומ ,במידה רבה ,נובעת, בני נוער של

קציני התבקשו , בהתאם לתפיסה זו(. 2001, קראוס וברוור) םמחובתם של אנשי המקצוע לאתר

 התנהגות המנוגדת לחוקם הקשיים או האירועים שהובילו את הקטינים לביצוע ההמבחן להעריך מה

  .מתשובותיהם נבנו חמישה מדדים מסכמים. הם בטיפול השירותשבגללה 

; (מהקטינים 66%) רגשיים קשייםהקשיים הבולטים בקבוצה זו הם  :(14לוח ' ר) אמוציונליים חסמים

קשיים על (. 45%)וקושי לשלוט בכעסים ובדחפים ( 48%)של הקטין למצבו ולצרכיו מודעות חוסר 

מהקטינים מאופיינים ( 35%)משליש יותר קציני המבחן העריכו כי . בתחום הרגשי כבר דווח קודם לכן

מהקטינים  90%-ל בנוגע .או ניסו להתאבד/טופלו על רקע פסיכיאטרי ו 11%-במצב רגשי קשה ו

 .כי קשיים בתחום זה הובילו אותם לביצוע התנהגות מנוגדת לחוקהעריכו קציני המבחן 

הערכת על פי  התנהגות מנוגדת לחוקחסמים האמוציונליים שהובילו את הקטינים לביצוע ה: 14לוח 
 1(באחוזים)לפי יחידה , קציני המבחן

 ש"טו מעצרים קלט הכול-ךס 
 79 67 63 66 קשיים רגשיים

 51 49 43 45 קושי לשלוט בכעסים ובדחפים
 (6) (7) (5) 6 התנהגות של פגיעה עצמית

 31 30 30 30 ידי הקטין-אחריות עלקבלת אי 
 48 51 47 48 חוסר תובנה של הקטין למצבו ולצרכיו

 17 18 (13) 14 להזנחה/הקטין קורבן להתעללות
 92 93 89 90 מדד מסכם(: ל"לפחות אחד מהנ)חסמים אמוציונליים 

 0.40-ל 0.25 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (   
 כיוון שקציני המבחן יכלו לציין יותר מאירוע או קושי אחד 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל 1
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בני משפחה עם הקושי הנפוץ ביותר בקבוצה זו הוא בקשר עם ההורים או  (:15לוח ) במשפחה קשיים

בדיווח אחר של קציני  העדות נוספת לקושי זה נמצא(. המקטינים 45% -בנוגע לאשר צוין )אחרים 

או בנתק או /מהקטינים עם הוריהם מאופיין במתח ומריבות רבות ו 56%לפיו הקשר של ש, המבחן

מהקטינים כי למשפחתם קשיים כלכליים שהובילו את  22%-בנוגע לקציני המבחן העריכו  .דחייהב

בשיעורים דומים קציני המבחן העריכו את שיעור (. 15לוח ) ת מנוגדת לחוקהתנהגוהקטין לביצוע 

אין  שבהןהחיים במשפחות קושי נוסף הוא . לספק צורכי קיום בסיסייםמתקשה הקטינים שמשפחתם 

 :מעיד אחד הקטינים, כיצד קושי זה הוביל להתנהגות המנוגדת לחוק. אחד מפרנסלא  אף

, שלי למשפחה קשור. עצבים מתוך. טוב לא כלכלי מצב. רנפט אבא. המשפחתי המצבבגלל " 
 הרבה עשיתי. בי שלט האלכוהול. שתיתי. שלי המצבים עם להתמודד איך יודע לא, להם דואג

  ".פעמיים במעצר הייתי. שטויות

 .מקטינים 61%-בנוגע לקשיים ואירועים אלה דווחו 

על פי הערכת  התנהגות מנוגדת לחוק הקשיים במשפחה שהובילו את הקטינים לביצוע: 15לוח 
 1(באחוזים)לפי יחידה , קציני המבחן

 ש"טו מעצרים קלט הכול-ךס 
 64 52 40 45 **בני משפחה אחריםעם קשיים בקשר עם ההורים או 

 22 28 26 26 במשפחהטראומטי אירוע 
 26 23 21 22 קשיים כלכליים

 17 12 (10) 11 שוטטות/מקום מגורים העדר/עזיבת הבית
 (6) (5) (4) (5) פי צו-הוצאת הקטין מהבית על

 76 63 58 61 *מדד מסכם(: ל"לפחות אחד מהנ)קשיים במשפחה 
 (p<0.05)הבדלים מובהקים *   

 (p<0.01)הבדלים מובהקים **   
 0.40-ל 0.25 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (    

 אחד קושי או מאירוע יותר לציין יכלו המבחן שקציני כיוון 100%-ל מסתכמים אינם האחוזים 1
 

והפרעת קשב ( מהקטינים 44%)הבולטים הם קשיים בלימודים  (:16לוח ) במסגרת תפקוד קשיי

מהקטינים  58%מפתיעות נוכח הערכה אחרת של קציני המבחן כי אינן הערכות אלה (. 35%)וריכוז 

מהקטינים  29%-בנוגע לקציני המבחן  ציינו נוסף לכך. בעלי לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז

 גם העריכו כי קציני המבחן. התנהגות מנוגדת לחוקביצוע לשהקושי להתמיד במסגרת הוביל אותם 

 62%-ל, על פי הערכת קציני המבחן, בסך הכל .להתמיד בעיסוקם העיקרי מתקשיםמהקטינים  19%

  .היה לפחות קושי אחד בתפקוד במסגרת מהקטינים

על פי  התנהגות מנוגדת לחוקהקשיים בתפקוד במסגרת שהובילו את הקטינים לביצוע : 16לוח 
 1(באחוזים)לפי יחידה  ,הערכת קציני המבחן

 ש"טו מעצרים קלט הכול-ךס 
 51 45 42 44 קשיים לימודיים

 23 28 18 20 (לימודים או עבודה)עזיבת המסגרת /מסגרת העדר
 35 35 27 29 קושי להתמיד במסגרת

 39 29 36 35 הפרעת קשב וריכוז
 71 64 60 62 מדד מסכם(: ל"מהנ לפחות אחד)קשיים בתפקוד במסגרת 

 כיוון שקציני המבחן יכלו לציין יותר מאירוע או קושי אחד 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל 1
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 : להתנהגות מנוגדת לחוקדרדר יאחד הקטינים סיפר כיצד ה (:17לוח ) וסמכות גבולות

 לי היה ואני מהטובים היה לא כאילו הבית... מסגרת תחת הייתי לא. ידרדרהתחלתי לה לאטלאט "... 
קשיים ציינו קציני המבחן  ".לפה התגלגלתי לאט ולאט שטויות מיני כל לעשות התחלתי. חופשית יד

 .מהקטינים 58%-בנוגע לאלה 

על פי  התנהגות מנוגדת לחוקהקשיים בתחום גבולות וסמכות שהובילו את הקטינים לביצוע : 17לוח 
 1(באחוזים)לפי יחידה , הערכת קציני המבחן

 ש"טו מעצרים קלט הכול-ךס 
 70 60 42 49 **גבולות וסמכות העדר
 39 36 30 32 מסגרת טיפולית/מסגרת תומכת העדר

( ל"לפחות אחד מהנ)וסמכות קשיים בתחום של גבולות 
 76 73 51 58 ** מדד מסכם

 (p<0.01)הבדלים מובהקים **   
 0.40-ל 0.25 בין נעה היחסית הדגימה טעות) (   

 0.40-מ גדולה היחסית הדגימה טעות   --
 כיוון שקציני המבחן יכלו לציין יותר מאירוע או קושי אחד 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל 1

 
 42%-בנוגע לקשר של הקטין עם חברים עוברי חוק צוין  (:18לוח ) נורמטיבית שאינה התנהגות

 .בערך מהקטינים( 51%)מחצית בנוגע להקשיים הללו דווחו  .מהקטינים והוא הנפוץ ביותר בקבוצה זו

התנהגות הקשיים בתחום התנהגות שאינה נורמטיבית שהובילו את הקטינים לביצוע : 18לוח 
 1(באחוזים)לפי יחידה , ל פי הערכת קציני המבחןע מנוגדת לחוק

 ש"טו מעצרים קלט הכול-ךס 
 18 26 13 16 *אקטיביים-פסיכושימוש בחומרים 

 18 18 13 15 עמדות וערכים אנטי סוציאליים
 57 48 38 42 **הקטין מתחבר לקטינים עוברי חוק

 65 60 47 51 **מדד מסכם(: ל"מהנ לפחות אחד)התנהגות שאינה נורמטיבית 
 (p<0.05)הבדלים מובהקים *   

 (p<0.01)הבדלים מובהקים **   
 כיוון שקציני המבחן יכלו לציין יותר מאירוע או קושי אחד 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל 1

 
קשיים שהובילו את הקטינים לביצוע של בפרק זה הוצגו התפלגויות חמשת התחומים של אירועים ו

 2-1: נבנה מדד המונה כמה תחומי קושי היו לקטין. לפי הערכת קציני המבחן, התנהגות מנוגדת לחוק

מקטינים מאופיינים במעט תחומי  34% התפלגות מדד זה מראה כי .תחומים 5-ו 4-3, תחומי קושי

 (.2תרשים ) (5) בהרבה תחומי קושי 25%-תחומים ו 4-3-מאופיינים ב 41%, (2-1)קושי 
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 התנהגות של הקטינים שהובילו אותם לביצוע  קשיים/מספר תחומים של התפלגות המדד: 2תרשים 
 (**באחוזים)לפי יחידה , מנוגדת לחוק                  

 

 

 (p<0.01)הבדלים מובהקים   * *
 

 :מאפיינים אישייםלפי ו לפי יחידה סיכום ההבדלים בין הקטינים

 לפי יחידה: 

 ( קטינים מיחידת הקלטלעומת )ש והמעצרים "ת הטווקטינים מיחידאחוז גבוה יותר של ל

: (תחומים 5) לחוקהתנהגות מנוגדת מספר רב של קשיים ואירועים שהובילו אותם לביצוע 

 .לעומת כחמישית מיחידת הקלט, בקרב הראשוניםמעל לשליש 

  ביצעו ש "מהקטינים מיחידות המעצרים והטו 70%-יותר מ ,הערכת קציני השיקוםעל פי

מהקטינים  51%לעומת , קשיים בתחום של גבולות וסמכותהתנהגות מנוגדת לחוק בגלל 

 .מיחידת הקלט

 מיחידת המעצרים הוערך כי התחברותם עם  48%-לש ו"מהקטינים מיחידת הטו 57%-בנוגע ל

מיחידת  38% לעומת, התנהגות מנוגדת לחוקלביצוע הובילה נים אחרים עוברי חוק יקט

 מקיימיםה קטיניםבנוגע לאחוז ה המבחן קציני של אחרת ההערכדומה ל זו הערכה. הקלט

 .וברי חוקע חברים עם קשר

 קציני המבחן שקשיים במשפחה הובילו העריכו ש "מהקטינים מיחידת הטו 76%-בנוגע ל

מגמה זו . מהקטינים משתי היחידות האחרות 60%-לעומת כ, התנהגות מנוגדת לחוקלביצוע 

ש מאפייני משפחה "ו לקטינים מיחידת הטולפיש, מתאימה להבדל במאפייני המשפחות

קציני המבחן כי דיווחו מהם  66%-בנוגע ל, לדוגמהכך . מורכבים וקשים יותר משאר הקטינים

 .ידות האחרותמהיח 50%-לעומת כ, המשפחה מוכרת לשירותי הרווחה בקהילה

 מ לשעבר מספר רב יותר של קשיים ואירועים שהובילו אותם לביצוע "ליוצאי בריה: לפי מוצא

ההבדל הרב . מהוותיקים 22%לעומת , מ לשעבר"מיוצאי בריה 40%: התנהגות מנוגדת לחוק

 61%-בנוגע לקציני המבחן העריכו : ביותר בנושא זה הוא בקיום קשר עם חברים עוברי חוק

 38%לעומת , התנהגות מנוגדת לחוקשהוביל אותם לביצוע זה הוא מ לשעבר שגורם "י בריהמיוצא

 .מהוותיקים

17 23
40 34

46
43

39
41

37 34
21 25

 מעצרים ש"טו קלט כ"סה

 תחומים 4-3 תחומים 1-1 תחומים 5
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 הקטינים של המנוגדת לחוק התנהגותה מאפייני. 6

תיק להם שנפתח  ,של הקטינים בטיפול השירות התנהגות המנוגדת לחוקהבפרק זה יתוארו מאפייני 

המאפיינים האישיים והמשפחתיים של הקטינים בטיפול השירות סקירת פרק זה משלים את  .פלילי

  .עד כה תוארוש

קלים מאלה של  התנהגות מנוגדת לחוקניכר כי הקטינים בטיפול יחידת הקלט בעלי מאפייני 

כיוון שהמטופלים מיחידת המעצרים , ממצא זה אינו מפתיע. ש"יחידות המעצרים והטומטופלים בה

כפי שנעשה ביחידת )זהו הליך חמור יותר מזימון לחקירה  .בה הם חשודים עברההחומרת נעצרו בגין 

או נמצא כי בה היו חשודים ש עברהש הם קטינים שנמצאו אשמים ב"המטופלים מיחידת הטו .(הקלט

מטופלים בשירות לפי צו בית קטינים אלה . מצבם דורש התערבות טיפולית עוד בטרם הוכרע דינם

 (.סופיים טיפול ויאו צוחות זמניות השג ,ביניים ויצו)משפט 

 מותנה טיפול של בדרך לשירות בעבר הפניה

, חביב ואחרים; 1994, פלד וקראוס)קטינים מהמשטרה לשירות המבחן לנוער הפניות של  יש כמה סוגי

 :השתיים הבולטות הן(. 2004, עדן וחובב; ג2001

אולם המשטרה החליטה , עברה ביצעקיים חשד שהקטין כאשר : מותנהטיפול הפניה בהליך של  .1

מטרת הליך זה היא . ללא רישום פלילי, חומר החקירה אלא לגנוז את, תיק פלילי ולפתוח ללא 

, ראשונה או קלה התנהגות מנוגדת לחוקמדובר ב כאשרהליך זה מופעל . הימנעות מתיוג קטינים

מפנה  קטין ובמקבילהמשטרה מזהירה את ה. ומתפקד מתחרט עליהם ,קטין מודה במעשיואם ה

במקרה  שירות אחרל אותו יםמפנומטפלים בו או  את מצבו ניםמבחן מאבחה ניקצי. לשירות ותוא

ועדת ההיגוי . (מכלל המופנים 33%) קטינים בדרך זו לשירות 6,711הופנו  2009בשנת . הצורך

בטיפול  אינם חייבים להיותהם כיוון ש ,אוכלוסיית המחקרבאלה קטינים החליטה לא לכלול 

 והמידע עליהם מועט יותר סוציאלית-ם חקירה פסיכועל אודותולכן לא תמיד מתבצעת  השירות

יש כמה להפניות בטיפול מותנה  .(בשונה מהקטינים המופנים בהליך של פתיחת תיק פלילי)

נדרשת חוות דעת של קצין  שבהן, מסוג פשע עברותטיפול מותנה ב; טיפול מותנה רגיל: סוגים

, סמים עברותתנאי ב-וטיפול מותנה על; על גניזת חומר החקירההוחלט פרקליטות בטרם מבחן ל

עורך בדיקות שתן וממליץ בתום התקופה האם , קצין המבחן מטפל בקטין ארבעה חודשים ושב

 .לגנוז את חומר החקירה או לפתוח תיק פלילי

משמעות צעד זה . פליליהמשטרה החליטה לפתוח לקטין תיק : תיק פליליהפניה לאחר פתיחת  .2

את מצבו של  ניםמבחן מאבחה ניקצי. א פתיחה בהליכים להגשת כתב אישום ורישום פלילייה

אם , השירות או מחוצה לו בתוךומפנים אותו לטיפול ( סוציאלית-מבצעים חקירה פסיכו) הקטין

לסגור אם הלמשטרה ניתנת המלצה בהתאם להערכת מצב הקטין . הוא זקוק להתערבות טיפולית

  .התיק או להמשיך בהליך הפלילי את
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, אולם. 6אוכלוסיית המחקר כוללת רק קטינים שהופנו לשירות בדרך של פתיחת תיק פלילי, כאמור

 . בדרך של טיפול מותנה בעברלשירות הראו כי שליש מהם הופנו  םממצאיה

 פליליים תיקים

מדיווחיהם עולה כי (. כיום או בעבר)קציני המבחן התבקשו לדווח כמה תיקים פליליים יש לקטין 

( 35%)תיקים ולכשליש  3 –לעשירית , תיקים 2 –( 23%)לכרבע , יש תיק פלילי אחד( 32%)לכשליש 

ים לב חשוב לש, מתוך מידע שנמצא בשירות המבחן לנוער (.19לוח )תיקים פליליים ומעלה  4 –נוספים 

תיקים לא הוגש כתב אישום  11,167-ב, 2008בשנת תיקים פליליים שנפתחו לקטינים  24,300מתוך  כי

סוציאלית -בחלקם קציני המבחן המליצו על סגירה לאחר החקירה הפסיכו. (מהתיקים 46%) כקטינים

 .בורוחלקם התיישנו או נסגרו מחוסר עניין לצי 18בחלקם הקטין עבר את גיל , ביחידת הקלט

 (מספרים ממוצעיםבבאחוזים ו)לפי יחידה , כיום ובעבר תיקים פליליים של הקטינים: 19לוח 
 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

 100 100 100 100 1, **הכול-סך –מספר תיקים פליליים שיש לקטין 

 11 26 38 32 תיק אחד

 10 22 25 23 תיקים 2

 12 (9) (9) 10 תיקים 3

 67 43 28 35 יותר או תיקים 4
 (p<0.01)הבדלים מובהקים **  

  פליליים תיקים, שנסגרו פליליים תיקים, פתוחים פליליים תיקים כולל: ובעבר כיום הפליליים התיקים כלל 1
 "אחר" במצב פליליים ותיקים אשם נמצא הקטין שבהם

 
 מעצר

, שלילת החופשבמעצר נמצא הקטין במצב של  .חלק מהקטינים נעצרים במהלך חקירת המשטרה

המיוחסת לו  עברהב, עסוק בהליך הפלילי, נתון בחקירה משטרתית, מנותק מסביבתו וממשפחתו

לרוב במקרים של )הפרקליטות מבקשת מעצר עד תום ההליכים  שבהםבמקרים . ובצפוי לו מכך

, פי צו בית משפט-על, נדרשים קציני המבחן, (מין חמורות ועוד עברות, סחר בסמים, אלימות קשה

 משמעות המעצר לגביו ,אישיות של הקטיןה יונסיבותמפורטות בתסקיר . לכתוב תסקיר מעצר

לרוב תינתן המלצה לחלופת מעצר במקום מעצר או המלצה . לחלופת מעצר, במידת האפשר, והמלצה

ש את להגי( ימים בודדים)קציני המבחן נדרשים תוך זמן קצר . לתנאים מיוחדים לשחרור ממעצר

 (.2001, קראוס וברוור)האפשר את מעצר הקטין  במידתלקצר  כדיהתסקיר 

עצורים בבית היו בלבד  9% :אלה שהיו עצורים בעת איסוף המידע, 7לגבי הקטינים מיחידת המעצרים

הבולטות בהן הן מעצר בית עם ליווי ללימודים או לעבודה , בחלופות מעצר שונותנמצאו היתר , מעצר

כולל המעצר )נעצרו שבהן המספר הממוצע של פעמים (. 18%)בית עם איזוק אלקטרוני  ומעצר( 34%)

 (.20לוח ) 2.2הוא ( הנוכחי

                                                   
מטופלים , הופנו לשירות בדרך של טיפול מותנהאין בידי צוות המחקר מידע כמה מתוך הקטינים שבעבר  6

 . כיום לאחר הפניה בדרך של פתיחת תיק פלילי
 .עבורם בקשה לתסקיר מעצר או קטינים בפיקוח מעצרבשהוגשה בקבוצה זו נכללים רק קטינים , כאמור 7
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בלבד מהקטינים  17%: פעם אחת לפחותנעצרו רבע מהם  :ש"לגבי הקטינים מיחידות הקלט והטו

: 0.35עומד על  ונעצר ןבהשמספר הממוצע של פעמים ה. ש"מיחידת הטו 60%לעומת , מיחידת הקלט

  (.20לוח ) ש"ביחידת הטו 0.88-לעומת, בקרב הקטינים מיחידת הקלט 0.24

 (באחוזים ובמספרים)לפי יחידה , דפוסי מעצר של הקטינים: 20לוח 
 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

 60 100 17 36 **הקטין נעצר לפחות פעם אחת

 1 0.88 2 2.2 1 0.24 1 0.35 **נעצרושבהן פעמים מספר ממוצע של 

 (p<0.01)הבדלים מובהקים **  
 ש בלבד"והטומקרב הקטינים מיחידות הקלט  1
 מקרב הקטינים מיחידת המעצרים בלבד 2

 פליליים סעיפים

כלולים  עברהבכל קבוצת . עברהשביצעו הקטינים לפי קבוצות  עברותשירות המבחן לנוער מסווג את ה

כלולים בין היתר הסעיפים  "אלימות" עברהבקבוצת ה, הלדוגמ. (נספח א' ר) מספר סעיפים פליליים

 לגבי כל קבוצת עברהקציני המבחן התבקשו לציין . תקיפה וחבלה גופנית והחזקת סכין, שוד, הריגה

מכלל הקטינים במדגם מציג את אחוז הקטינים  21לוח . מספר הסעיפים הפליליים שיש לקטיןאת 

הבולטות  עברההממצאים מראים שקבוצות ה .עברהותה קבוצת שיש להם לפחות סעיף פלילי אחד בא

וכלפי הסדר ( מהקטינים 50%)רכוש  ;מהקטינים לפחות סעיף פלילי אחד 60%-בה יש לש –הן אלימות 

או  עברהמהקטינים סעיפים פליליים בשלוש קבוצות ( 28%)רבע יותר מל(. מהקטינים 27%)החברתי 

 .יותר

 1(באחוזים)לפי יחידה , בעבר וכיום עברהקטינים עם סעיפים פליליים בכל קבוצת : 21לוח 
 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

     עברהיש לפחות סעיף פלילי אחד בקבוצת ה
 71 74 55 60 **אלימות

 64 56 46 50 רכוש
 33 30 25 27 כלפי הסדר הציבורי

 23 18 13 15 שימוש וסחר בסמים
 18 (7) 14 14 ותאונות דרכיםתנועה 

 13 11 (9) 10 *מין ומוסר
 25 28 49 42 **אחר

 45 34 24 28 **עברהקבוצות + 3-לקטין סעיפים פליליים ב

 (p<0.05)הבדלים מובהקים *   

 (p<0.01)הבדלים מובהקים **   
 0.40-ל 0.25טעות הדגימה היחסית נעה בין ) (   

 אחת עברותביותר מקבוצת  עברהכיוון שיכולה להיות לקטין  100%-האחוזים אינם מסתכמים ל 1

 שותפים עם לחוק המנוגדת ההתנהגות ביצוע

עם ( 57%)מעל מחצית מהקטינים שבהן הם חשודים ביצעו  התנהגויות המנוגדות לחוקאת מרבית ה

 םשבה מקריםתפקיד מרכזי במרבית ההיה  בערך קציני המבחן דיווחו כי לרבע מהקטינים. שותפים

קציני המבחן לא ידעו מה היה מקומו של הקטין  ,רבע נוסףבנוגע ל. הם חשודים שביצעו עם שותפים

י אחוז קטן בדווח כי היה להם תפקיד שווה ולג( 38%)לגבי מעל שליש מהקטינים . שותפיובנוגע ל

 (.22לוח )תפקיד שולי ( 12%)בהרבה 
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 (באחוזים)לפי יחידה , של הקטין תנהגות מנוגדת לחוקשותפים בביצוע ה מעורבותם של: 22לוח 
 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

חשוד הקטין  שבהן התנהגות המנוגדת לחוקמרבית ה
 56 55 66 57 עם שותפים הבוצע

     

התנהגות מקומו של הקטין בין השותפים במרבית ה
 100 100 100 100 הכול-סך –הוא חשוד  שבה המנוגדת לחוק

 24 22 30 24 תפקיד מרכזי

 40 39 33 38 תפקיד שווה

 13 (10) 19 12 תפקיד שולי

 23 29 18 26 לא ידוע
 0.40-ל 0.25טעות הדגימה היחסית נעה בין ) (  

 
 :מאפיינים אישייםלפי ו לפי יחידה הקטינים בין הבדלים

 של הקטינים ההתנהגות המנוגדת לחוקחומרה במאפייני של ניתן להצביע על מדרג  :יחידה לפי :

החמורים ביותר ולקטינים  תנהגות מנוגדת לחוקש מאפייני ה"ניכר שלקטינים מיחידת הטו

מיחידת  מהקטינים 28%-ל(: 20-19לוחות ) הלדוגמ. מיחידת הקלט המאפיינים הקלים ביותר

מהקטינים  67%-ויחידת המעצרים מהקטינים מ 43%לעומת , או יותר תיקים פליליים 4הקלט 

 60%אל מול , מהקטינים מיחידת הקלט נעצרו לפחות פעם אחת 17%-ו; ש"יחידת הטומ

 .ש"מהקטינים מיחידת הטו

 למשל. 15-12חמורים יותר מאלו של בני התנהגות מנוגדת לחוק בעלי מאפייני  18-16בני : גיל לפי ,

 .מהצעירים 28%לעומת , מהבוגרים נעצרו לפחות פעם אחת 41%

 חמורים מאלו של הוותיקיםהתנהגות מנוגדת לחוק מ לשעבר מאפייני "ליוצאי בריה :מוצא ילפ .

 .מהוותיקים 31% לעומת, תיקים פליליים 4מהראשונים לפחות  57%-ל ,כך

 מעניין לציין שההבדל היחיד שנמצא הוא בשיעור הקטינים שנעצרו לפחות פעם אחת :מגזר לפי :

 .קרב היהודיםב 25% לעומת, בקרב הערבים 40%

 שליליות ותופעות התנהגויות של מסכם מדד. 7

במצבי סיכון או /מאופיינים במצבים מגבירי סיכון ושירות המבחן לנוער המטופלים בהקטינים 

 התנהגות המנוגדת לחוקהאישיים של הקטינים ומשפחותיהם ומאפייני המאפיינים ה. מסוגים שונים

טיפול בואיתור במקד התל חשוב, עם זאת. כך-שנסקרו בפרקים הקודמים בדוח זה מעידים על

לאתר , צד אחרומם שבהבמטרה להיטיב את הטיפול , חדצד אמ בסיכון מוגברבקטינים שנמצאים 

לשם כך נבנה מדד מסכם . למצב סיכון מוגבר את הגעתםלמנוע  כדיקטינים שנמצאים בסיכון מופחת 

  "(:תחומי סיכון מוגבר"להלן )תחומים  7הכולל בתוכו , יות ומצבי סיכון מוגבר שוניםשל התנהגו

 .מפרנס במשפחה העדר .1

כגון גירושין או פרידה של , אירועים במשפחה בשלוש השנים האחרונות 3התרחשו לפחות  .2

מאסר של הורה או , אשפוז או מחלה קשה במשפחה הקרובה, מוות של אחד האחאים, ההורים

 .'וכואח 
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 .לא לומד ולא עובד: הקטין לא נמצא במסגרת עיסוק נורמטיבית .3

 .או ניסה להתאבד/טופל על רקע פסיכיאטרי ו: הקטין במצב רגשי קשה .4

 .הקטין משתמש בסמים .5

 .הקטין מגלה תוקפנות פיזית כלפי הוריו או כלפי המבוגר האחראי עליו .6

 .פעמים או יותר 2הקטין נעצר  .7

חשוב להדגיש . ולים במדד המסכםהכלהמוגבר מספר תחומי הסיכון מוצגת התפלגות  23 לוחב

המאופיינים הם עדיין בני נוער  (אפס תחומים) תחומי סיכון מוגבר העדרשקטינים המאופיינים ב

קטינים לבהשוואה אך בסיכון מופחת , מסוגים שונים סיכוןבמצבים מגבירי סיכון או מצבי 

 םמהקטינים אינם מאופיינים באף תחו 44%מהלוח עולה כי  .המאופיינים במספר תחומי סיכון מוגבר

בשלושה  - 14%-בשני תחומים ו - 13%; מאופיינים בתחום סיכון מוגבר אחד 29% ;סיכון מוגברשל 

ביחידת הקלט נמצא השיעור הנמוך ביותר , בהתאם לממצאים שהוצגו עד כה ,כצפוי. תחומים ומעלה

ואילו ביחידת המעצרים וביחידת , 11% –יכון מוגבר או יותר תחומי ס 3-של קטינים המאופיינים ב

 . מוצאמגזר ו, לא נמצאו הבדלים לפי גילמעניין לציין ש. 20% - ש אחוז זה גבוה הרבה יותר"טו

 (באחוזים)לפי יחידה , סיכון מוגברתחומי : 23לוח 
 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

 100 100 100 100 **הכול-סך

0 44 49 33 33 

1 29 28 32 31 

2 13 12 15 16 

3+ 14 11 20 20 

 (p<0.01)הבדלים מובהקים **   
 

דמוגרפיים נבחרים של הורי הקטינים -התפלגות מספר תחומי הסיכון המוגבר לפי מאפיינים סוציו

 (:24לוח )מראה הבדלים מובהקים סטטיסטית 

 אלה החיים במשפחות דו לעומת, הוריות-בקרב קטינים החיים במשפחות חד: משפחה הרכב-

: נמצא שיעור גבוה יותר של קטינים המאופיינים בשלושה תחומי סיכון מוגבר או יותר, הוריות

 .בהתאמה 7%לעומת  24%

 ( שנות לימוד 11של עד )שלאמם השכלה נמוכה ( 68%)אחוז גבוה מהקטינים : השכלת האם

-מהקטינים שלאמם השכלה על 49%-לעומת, ידי תחום סיכון מוגבר אחד לפחות-מאופיינים על

 (. שנות לימוד או יותר 13של )תיכונית 
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 (באחוזים)דמוגרפיים של ההורים -לפי מאפיינים סוציו, תחומי סיכון מוגבר: 24לוח 
 השכלת האם  משפחהה הרכב  הכול-סך 

 שנים+ 13 שנים 12 שנים 11עד   הורית-דו הורית-חד  100 
 100 100 **100  100 **100  100 הכול-סך

0 44  31 53  32 55 51 

1 29  29 29  37 24 (21) 

2 13  16 11  9 14 (18) 

3+ 14  24 7  22 (7) -- 

  (p<0.01)הבדלים מובהקים   **
 חסרה כאן הגדרה   -

 0.40-ל 0.25 בין נעה היחסית הדגימה טעות) ( 
 

לוח ) בולטים של הקטינים מצבים מגבירי סיכוןגם לפי שני  התחומי סיכון מוגבר נבדקהתפלגות מדד 

25): 

  באפס תחומי מאופיין וריכוז קשב שיעור גבוה יותר מהקטינים שאין להם לקות למידה או הפרעת

 .(40%) לקות כזו הםשיש לבקרב אלה השיעור לעומת , (52%) סיכון מוגבר

  מהקטינים שאינם  60%-בעוד ש: עוברי חוקקיום קשר עם חברים בנוגע למגמה דומה נמצאה

ממי שכן  24%רק , מאופיינים באפס תחומי סיכון מוגבר עוברי חוקמקיימים קשר עם חברים 

 מאלו שאין להם( 8%)יחסית  מעט  וכן;מאופיינים באפס תחומי סיכון מוגבר ם קשר כזהמימקיי

פי שניים הגבוה אחוז לעומת , בשלושה תחומי סיכון מוגבר או יותרמאופיינים  עוברי חוקחברים 

 .עוברי חוקם קשר עם חברים מימי שכן מקייבקרב ( 20%)וחצי 

 (באחוזים) נבחרים מצבים מגבירי סיכוןלפי , תחומי סיכון מוגבר: 25לוח 

 
 
 

 הכול-סך
 

הקטין בעל לקות למידה או בעל 
  הפרעת קשב וריכוז

 הקטין מקיים קשר עם חברים 
 **עוברי חוק

 לא כן  לא כן  
 100 **100  100 **100  100 הכול-סך

0 44  40 52  24 60 

1 29  27 34  37 24 

2 13  14 (9)  19 (8) 

3+ 14  19 --  20 (8) 

 (p<0.05)הבדלים מובהקים *   

 (p<0.01)הבדלים מובהקים **   

רים למערכת השירותים לבני נוער בסיכון ולשירותי ּכבסיכון מוגבר מּו קטינים הנמצאיםההאם  נבדק

הבדיקה . האם השירותים השונים מכירים ומטפלים בקטינים אלה ובמשפחותיהם, כלומר. הרווחה

ככל שעולה (: 26לוח )רים לשירותים המטפלים ּכהעלתה כי רוב הקטינים שנמצאים בסיכון מוגבר מּו

עולה אחוז הקטינים שהיו בקשר עם שירותים , המוגבר המאפיינים את הקטיניםמספר תחומי הסיכון 

עם היחידה לקידום , כגון עם שירות ביקור סדיר, לבני נוער בסיכון לפני שהופנו לשירות המבחן לנוער

מאלה שאינם מאופיינים  41%: ביישוב נוער ועם עובדת סוציאלית מהמחלקה לשירותים חברתיים

המאופיינים בשלושה תחומי סיכון מוגבר ( 86%)מרבית  לעומת, אחד כון מוגברתחום סילא באף 
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ככל שעולה מספר תחומי הסיכון המוגבר (: 26לוח )משפחה בנוגע למגמה דומה נמצאה . ומעלה

נמצא אחוז גבוה יותר של קטינים שקציני המבחן העידו שהמשפחה מוכרת , המאפיינים את הקטינים

לעומת הרוב , מוגבר מהקטינים שאינם מאופיינים באף תחום סיכון 37%: לשירותי הרווחה בקהילה

 .מהמאופיינים בשלושה תחומי סיכון מוגבר או יותר( 93%)המכריע 

 (באחוזים)לפי מספר תחומי סיכון מוגבר , קשר עם שירותים: 26לוח 
 +3 2 1 0 הכול-סך 

לבני נוער  לפחותאחד שירות הקטין היה בקשר עם 
 86 65 53 41 54 **, 1מדד מסכם : בסיכון עד ההפניה לשירות המבחן לנוער

      

 93 66 58 37 54 **משפחת הקטין מוכרת לשירותי הרווחה בקהילה

 (p<0.01)הבדלים מובהקים **   
 3.5פרק  'ר, המדד אופן בנייתלפירוט  1

 קטיניםעם ה דהועבה. 8

מידע זה חשוב להבנת . שירות המבחן לנוערמסגרת קטינים בעבודה עם הה סקרו מאפיינייבפרק זה י

. כבסיס להבנת התחומים שיש להמשיך לפתח כדי להיטיב את הטיפול, המענה שהקטינים מקבלים

מבצעים חקירה לשם : קציני המבחן מטפלים בקטינים שמופנים אליהם באמצעות פעולות שונות

עם הקטין  מנסים לברר –עם הקטין  עברהמעבדים את ה; בתחומים השונים קטיניםהערכת מצב ה

, בהתאם לצורךו; עוקבים אחר תפקוד הקטין'; מה ההשלכות לכך וכד, מה היו הנסיבות, מה התרחש

סיוע במציאת מסגרת של ו הוסטלב, מרכז גמילהבכגון )לקבלת טיפול בשירותים אחרים  אותו מפנים

 .לשקם את הקטין ולהשיבו לתפקוד נורמטיבי בחברה כדי ,תזא. (לימודים או עבודה

כלל מוקדי העבודה של קציני המבחן עם ת סקיר: הטיפול בקטינים בשירות נבדק בדרכים הבאות

קיום קשר עם ; ובקבוצות מטעם שירות המבחן לנוער תכניתהשתתפות בהטיפול הפרטני ו; הקטינים

  .ותים בנוגע לטיפול בקטיניםוקיום קשר עם גורמים ושיר; הורי הקטינים

 קטיניםעבודה עם כלל הה מוקדי 8.1

 שבה התנהגות המנוגדת לחוקבחינת המעלה כי מוקדי העבודה השכיחים הם  27בחינת הנתונים בלוח 

עם הורי  ופחות עובדים על הצדדים הרגשייםעם הקטין פחות עובדים . חשוד הקטין ותפקודו בכלל

  .יות של השירותופי סדרי העדיפ-עלנקבעה שכיחות מוקדי העבודה  .הקטין

 :את התחומים המפורטים להלן כללוהם  .עבודהמוקדי מדדים מסכמים של שלושה נבנו 

התנהגות ההפסקת את , (50%) עברהאת עיבוד ה העבודה כללה :התנהגות המנוגדת לחוק .1

תחום זה  (.31%)אפשרות לקטין לתקנו ומתן גרם הכרה בנזק שהקטין  ,(48%) המנוגדת לחוק

 .מהקטינים 70%נמצא במוקד העבודה עם 

מוקדי העבודה הבולטים  :בפרט( של לימודים או עבודה)תפקוד של הקטין בחייו בכלל ובמסגרת  .2

והצבת גבולות וכללים , (47%)מעקב אחר תפקודו במסגרת , (48%)הם שיפור התפקוד של הקטין 

 .מהקטינים 72%עם  עבודהזה נמצא במוקד התחום  (.32%)ר יום ובחינת תפקוד הקטין בסד
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 :מדברי הקטינים ,להלן דוגמאות להצבת גבולות וסדר בחיים

, הרבה דברים, אם אני נמנע מאלימות, אלכוהול, מתי אני מגיע, איך אני בבית ,נגיד ,הם בדקו" 
מה  ,מין כזו טבלה, לחזור לבית שעות, היו נותנים לי גבולות, היו עוזרים לי, פשוט הם דיברו אתי

עם מי אני צריך להיות , מה אני צריך לעשות, יום שלי-זה בנה את היום. יום-אני צריך לעשות ביום
מסבירה מה יקרה לי בהתאמה . באה מהר[ קצינת המבחן]שהיו לי בעיות בהוסטל "; "באיזה יום

... עזרה לי מאוד –אתה התחיל שהקשר כהייתי ילד . ישרה לי קו שהתבלבלתיי. למה שאני עושה
אחר סיפר על הקושי בקשר עם קצינת  קטין. "שמה לי קו אדום. ראתה הכול. רציתי שיכוונו אותי

הייתי . לא היה לי כסף לנסיעות וההורים לא היו בבית. פעם אחת איחרתי": המבחן בהקשר זה
המבחן לא הבינה למה קצינת . צריך לחכות שהם יחזרו כדי לקחת מהם כסף ולכן איחרתי

לא הסברתי לה למה . מתסכל. כאשר הגעתי היא אמרה לי שלא תקבל אותי באותו היום. איחרתי
, מבין שצריך לעמוד בזמנים...להכניס לה, יש פעמים שאני מוותר בכוונה על הפגישות. איחרתי

 ".אבל רוצה שתתעניין למה לא עומד בזמנים

, (מהקטינים 32%עם )ת עם הקטין על יחסיו החברתיים עבודה רגשי :קטין בסביבתו החברתיתה .3

 39%עם  העבודהבמוקד נמצא תחום זה  (.10%)וטיפול קבוצתי ( 18%)עבודה עם הורי הקטין 

 .מהקטינים

 1(באחוזים)לפי יחידה , קטינים בשירות המבחן לנוערעבודה עם המוקדי ה: 27לוח 
 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

 65 60 45 50 **עברהעיבוד ה

 71 56 42 48 **התנהגות המנוגדת לחוקההפסקת 

 28 29 32 31 לקהילה ואפשרות לתקנו/הכרה בנזק שנגרם לנפגע

 85 74 65 70 **מדד מסכם: (ל"מהנ לפחות אחד) התנהגות המנוגדת לחוק
     

 64 52 44 48 *שיפור התפקוד של הקטין

 53 41 26 32 **יוםהצבת גבולות וכללים ובחינת תפקוד הקטין בסדר 

 70 63 39 47 **מעקב אחר תפקוד הקטין במסגרת

 26 20 30 28 הפניה למסגרת טיפול מתאימה

 24 21 16 18 מציאת מסגרת לקטין

 89 82 66 72 **מדד מסכם: (ל"לפחות אחד מהנ) תפקוד הקטין
     

 44 32 29 32 חבריו והסביבה, עבודה רגשית על יחסי הקטין עם הוריו

 18 22 17 18 עבודה עם הורי הקטין

 19 22 (5) 10 **טיפול קבוצתי

 56 44 34 39 **מדד מסכם: (ל"מהנ לפחות אחד) קטין בסביבתו החברתית
 (p<0.05)הבדלים מובהקים *   

 (p<0.01)הבדלים מובהקים **   
  0.40-ל 0.25טעות הדגימה היחסית נעה בין ) (   

 כיוון שקציני המבחן יכלו לציין יותר ממוקד אחד בתכנית הטיפול בקטין ,100%-האחוזים אינם מסתכמים ל 1

כל עבור בכל המוקדים הרלוונטיים את הם יכלו לציין . שונים עבודהמוקדי  11 ציינו המבחן קציני

כיוון שקטינים אלה נמצאים  ,ככל הנראה. עבודהמוקד  אףמהקטינים לא צוין  18%-בנוגע ל. קטין

וממתינים להחלטת בית הטיפול עבורם טיפול או שהסתיים שלב בבשלב היכרות עמם וטרם נקבע 
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 לוח)שונים  עבודהמוקדי  11-7ינו ימהקטינים צ 15%לגבי . המשפט לצורך בדיקת צורכי המשך הטיפול

28). 

 (באחוזים)לפי יחידה  ,עבודהמוקדי ה: 28 לוח
 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

 100 100 100 100 **הכול-סך

0 18 21 16 (6) 

2-1 19 22 14 (11) 

4-3 25 25 24 27 

6-5 23 20 26 32 

11-7 15 12 20 24 
 (p<0.01)הבדלים מובהקים **   
 0.40-ל 0.25טעות הדגימה היחסית נעה בין ) (   

 
 :אישייםמאפיינים לפי ו לפי יחידה סיכום ההבדלים בין הקטינים

 ש "יותר בקרב הקטינים מיחידות הטו שכיחיםהמסכמים  עבודההמוקדי שלושת  :יחידה לפי

ממצא זה מתאים לדרכי העבודה המיוחדות של . קטינים מיחידת הקלט לעומת, והמעצרים

 :בהתאם למאפיינים השונים של הקטינים ולשלב הטיפולי, השירות בכל יחידה

 ומעלה מהקטינים מיחידות  60%נמצא במוקד העבודה עם טיפול בהתנהגות המנוגדת לחוק ה

הבדל זה בין היחידות עולה בקנה . מהקטינים מיחידת הקלט 45%לעומת , ש"המעצרים והטו

ההתנהגות מאפייני  .הקטינים של ההתנהגות המנוגדת לחוקמאפייני ין באחד עם ההבדלים 

מורים יותר מאלה של הקטינים חהיו ש "קטינים מיחידות המעצרים והטוה לש המנוגדת לחוק

ייתכן גם שביחידת הקלט יש קטינים רבים יותר שמכחישים את ההתנהגות  .מיחידת הקלט

 .המנוגדת לחוק שמיוחסת להם

 מהקטינים  80%-נמצא במוקד העבודה עם מעל ל "תפקוד הקטין"תחום הטיפול , לכך בדומה

מוקד טיפול זה מתאים . יחידת הקלטהקטינים במ 66% לעומת, ש"הטוומיחידות המעצרים 

התנהגות המנוגדת גבולות וסמכות שהובילו את הקטינים לביצוע ה העדרלדיווח קודם על 

מיחידת  60%-ש ול"מהקטינים מיחידת הטו 70%-בנוגע ל דיווחו על קושי זה שם. לחוק

 .מהקטינים מיחידת הקלט 42%-לעומת, המעצרים קציני המבחן

 מהקטינים מיחידת  56%ת של הקטין נמצא במוקד העבודה עם החברתי תולסביב היחס

 .בלבד עם הקטינים מיחידת הקלט 34%עם מהקטינים מיחידת המעצרים ו 44%עם  ,ש"הטו

 16%-לעומת, אחד עבודהמוקד לא ש לא צוין אף "בלבד מהקטינים מיחידת הטו 6%-בנוגע ל 

הסתיים השלב  ,ככל הנראה, כאמור .מיחידת הקלט 21%-מהקטינים מיחידת המעצרים ו

קטינים בנוגע לבעיקר )לטיפול או  ךהמש תכניתבו היו קטינים אלה וטרם נבנתה שהטיפולי 

יש . הקטינים נמצאים בשלב היכרות וטרם החל הטיפול בהם .(מיחידות הקלט והמעצרים

רק , להבדיל. טיפולהסוציאלית ולא -לזכור שביחידת הקלט המוקד הוא החקירה הפסיכו

 20%-לעומת למעלה מ, או יותר עבודהמוקדי  7מהקטינים מיחידת הקלט צוינו  12%-בנוגע ל

 .בשאר היחידות
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 דווחו מוקדי העבודה השונים באחוזים גבוהים ביותר  לשעברמ "בריה יוצאי בקרב: לפי מוצא

 :למשל. הוותיקים לעומת

 מ "מיוצאי בריה 64%-לבנוגע דווח  :לחוק המנוגדת התנהגותהפסקת ה - עבודהמוקד ה

נמצא גם שוני בהיקף ההתנהגות המנוגדת לחוק בין , כזכור. מהוותיקים 44%-לעומת, לשעבר

לעומת , מ לשעבר יש יותר מתיק פלילי אחד"מיוצאי בריה 62%-ל, הלדוגמ. שתי הקבוצות

 .מהוותיקים 38%

  50% –מ לשעבר "בריהיותר בקרב יוצאי  וחרֹו :יחסי הקטין עם הוריו וחבריו -מוקד העבודה, 

על הבדל זה עולה בקנה אחד עם הדיווח של קציני המבחן . 26% - לעומת בקרב הוותיקים

על או בין הקטין להוריו נתק  או על םהוריעם ה ותרבמריבות בו רב מתחבמאופיינים קטינים ה

 .מהוותיקים 53%-לעומת, מ לשעבר"מיוצאי בריה 70%: דחייהיחס 

  נמצאו הבדלים בין הקטינים לפי גיל ומגזרמעניין לציין כי לא. 

 השירות מטעם תותכניב השתתפותהטיפול הפרטני ו 8.2

ביחידת  ;סוציאלית-ביחידת הקלט לצורך החקירה הפסיכו -הקטינים נפגשים עם קציני המבחן  ,רובלֹ  

ביחידת  .ש לצורך טיפול ומעקב"וביחידת הטו, לצורך חקירת מעצר וכתיבת תסקיר מעצר ,המעצרים

הורה בית המשפט עליו לקבל את הטיפול ש הם חייבים. קטינים לפי צו בית משפטהש מטופלים "הטו

מהקטינים  (94%)שהרוב המכריע  עולהממצאי המחקר מ. האינטנסיבי ביותרהטיפול הוא ובדרך כלל 

 .ד הקטיןפגישות מעקב לצורך בחינת תפקושל פגישות פרטניות או ש מקבלים טיפול של "מיחידת הטו

 : הפרטניותפגישות הנעשה באחד הקטינים תיאר כך את 

, היא מגישה אותי לבדיקות שתן. בודקת. איך זה, שואלת איך מתקדם, הייתה מדברת אתי"
 ". מה לא השתפרתי, מה השתפרתי בבית הספר, היא שואלת מה עשיתי השבוע

לכלל הקטינים בטיפול  לנוערמטעם שירות המבחן  וקבוצות שונות תותכנימופעלות , נוסף לכך

אחריות ולתקן את הנזק  בללקלאפשר לקטין  כדינפגע מפגש בין הקטין ל   –" גישור"כגון , השירות

שתענה על צורכי השיקום של  תכניתשמטרתה הכנת  -.( מ.ד.ק" )קבוצת דיון משפחתית"; שנגרם

, בוצתית סביב תחום מסויםוטיפול במתודה הק; במעורבות משפחת הקטין, צורכי הנפגעעל הקטין ו

היו אלו המחקר עת ביצוע ב(. 2008, חובב ועדן)סמים משתמשים בשליטה בכעסים ו, כגון תעסוקה

 תכניתמ לבניית .ד.ק, מ מעצרים.ד.ק, מ לנוער עובר חוק.ד.ק, גישור: שפעלו קבוצותהו תותכניה

 תקבוצ, פוגעים מינית תצקבו, תעסוקה וחונכות –דרך המלך , סיכויים, סדנת חוק ומשפט, טיפול

 תקבוצ, סמיםמשתמשים בקבוצה ל, נוהגים ברכב ללא רישיון תקבוצ, י אלימות ושליטה בכעסיםפנ  מּו

 . והקבוצות פועלות בפריסה ארצית תותכניהלא כל יש לציין ש .הורים תעצורים וקבוצ

. שהופעלו בעת ביצוע המחקר תותכניקציני המבחן נשאלו האם הקטין משתתף כיום בכל אחת מה

הם נשאלו גם האם הקטין השתתף באחת מהן אי , שירותטופלו בעבר במאחר שחלק גדול מהקטינים 

 -ואם כן , בהן שהקטין זקוק להן ולא השתתף תותכני ישקציני המבחן האם נשאלו , נוסף לכך. פעם

ת ואחרות מיועדות רק לחלק מיועדות לכלל הקטינים בטיפול השירו תותכנירוב ה. מה הסיבות לכך
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כי לא כל הקטינים זקוקים  ,חשוב עוד לזכור. 8ם שייכיםאליה השבהתאם ליחידה , מהקטינים

 . ידי שירותים אחרים-המופעלות על תותכניושחלק מהקטינים משתתפים ב תותכניל

 : להלן עיקרי הממצאים

  כלשהי מטעם השירות תכניתבהשתתפו בעת ביצוע המחקר  16% –אחוז נמוך מהקטינים. 

 66%  כשלושה רבעים : מטעם השירות תכניתב אחת פעם לא לא השתתפו אףמהקטינים

בין זה פער  .ש"מחצית מהקטינים מיחידות המעצרים והטולעומת כ, מהקטינים מיחידת הקלט

הזמן , (רור ובדיקהיב, קבלה)בו נמצאים הקטינים ביחידת קלט שצפוי נוכח שלב הטיפול היחידות 

הפחות חמורים  ההתנהגות המנוגדת לחוקהקצר יותר שקטינים אלה מטופלים בשירות ומאפייני 

שכמחצית מיוצאי , עוד עולה מהממצאים .ש"טווהמעצרים מיחידות הקטינים  לעומת ,שלהם

. כשליש מהוותיקים לעומת, מטעם השירותאחת  תכניתלא מ לשעבר לא השתתפו באף "בריה

מופעלות בכל  תותכניולא כל ה תכניתל תכניתמשתנה מ תותכניהת כי פריס יש לזכור, כאמור

 .הנפות

 בה השתתפו שמעצרים . מ.ד.השתתפו אחוז גבוה יחסית מכלל הקטינים הן ק שבהן תותכנישתי ה

מהקטינים הנמצאים כיום ביחידת  38%) ;(כיום או בעבר)שנעצרו אי פעם  הקטיניםכלל מ 21%

מהקטינים  22%)מהקטינים  8%אי פעם בה השתתפו ש ,טיפול תכניתמ לבניית .ד.וק; (המעצרים

 (.ש"יחידת הטוהנמצאים כיום ב

לא שלה הוא זקוק ושאו קבוצה  תכניתכל קטין האם יש בנוגע לקציני המבחן לציין התבקשו , כאמור

היו זקוקים לה מהקטינים  25%)עצורים  תהן קבוצשצוינו והקבוצות הבולטות  תותכניה. השתתף בה

 (.20%)וקבוצה להורי הקטינים ( 23%)אלימות ושליטה בכעסים  פנימּו תקבוצ, (ולא השתתפו

 :(29 לוח)והקבוצות הבולטות להן היו זקוקים הקטינים ולא קיבלו לפי יחידה  תותכניהלהלן יפורטו 

 (.14%)הורים  תוקבוצ( 19%)אלימות ושליטה בכעסים  פנית מּוקבוצ: יחידת קלט 

 תוקבוצ( 30%)אלימות ושליטה בכעסים פני ת מּוקבוצ, (36%)הורים  תקבוצ: יחידת מעצרים 

 (.25%)עצורים 

 ודרך המלך ( 31%)אלימות ושליטה בכעסים פני ת מּוקבוצ, (32%)הורים  תקבוצ: ש"יחידת טו– 

 (.21%)תעסוקה וחונכות 

  

                                                   
ביחידות להן כל הקטינים -חישוב הנתונים נעשה מתוך סך, ת שאינן מיועדות לכלל הקטיניםובנוגע לתכני 8

 .התכנית מיועדת
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לפי , הקטינים ולא קיבלו נזקקוהן לשוקבוצות נבחרות מטעם שירות המבחן לנוער  תותכני: 29 לוח
 (באחוזים)יחידה 

 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

 ^ 25 ^ 25 קבוצה לעצורים

 31 23 19 23 **קבוצה לטיפול באלימות ושליטה בכעסים

 32 36 14 20 **קבוצה להורים

 21 14 10 12 תעסוקה וחונכות –דרך המלך 
 (p<0.01)הבדלים מובהקים **   
 0.40-ל 0.25הדגימה היחסית נעה בין טעות ) (   

 התכנית או הקבוצה אינה מיועדת לקטינים באותה יחידה^ 
 

להן שובקבוצות מטעם השירות  תותכניהקטינים לא השתתפו במדוע קציני המבחן התבקשו להעריך 

 :30תשובותיהם מוצגות בלוח . הם זקוקים

 תכניתהוריו להשתתפות בשל הקטין או  שלהתנגדות  ייתההמהקטינים  30%-בנוגע ל . 

  הייתה מלאה או שאינה קיימת  תכניתכיוון שה ,מהקטינים 26% לשלא התאפשרה השתתפותם

 . כלומר היה מחסור במענה זה, בנפה

 למצב הקטין  תכניתבין מועד התחלת ה התאמה איןקציני המבחן שסברו מהקטינים  16%-בנוגע ל

 .קטיןחוסר התאמה תרבותית של המענה לשמדובר באו 

 – להן הם זקוקיםשובקבוצות מטעם השירות  תותכניהסיבות לאי השתתפות של הקטינים ב: 30לוח 
 1(באחוזים)לפי יחידה , מדדים מסכמים

 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

 30 22 31 30 (או הוריו/של הקטין ו)ות או אי שיתוף פעולה דהתנג
 או היא /ו תכניתלא היה מקום ב) תכניתמחסור ב

 35 36 22 26 (*לא קיימת בנפה     
 לטיפול בקטין  תכניתבין מועד התחלת ה)חוסר התאמה 

 20 31 (12) 16 (**או התאמה תרבותית/ו     
 (p<0.05)הבדלים מובהקים *   

 (p<0.01)הבדלים מובהקים **   
 0.40-ל 0.25טעות הדגימה היחסית נעה בין ) (  

 כיוון שקציני המבחן יכלו לציין יותר מסיבה אחת לאי השתתפות 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל   1
 

 הקטינים משפחת עם המבחן קציני של הקשר 8.3

 ומאפייני על אודותהם מהווים מקור לידע  :למשפחה בכלל ולהורים בפרט תפקיד מרכזי בחיי הקטין

עזרתם עשויה להיות השפעה לולתמיכתם ו; תפקודו של הקטין מושפע מיחסיו עם משפחתו; וצרכיו

שלקציני  חשוב מאודבשל כל אלה ועוד . רבה על הצלחת שיקומו של הקטין וחזרתו לתפקוד נורמטיבי

 .יהיה קשר עם משפחת הקטין ובמיוחד עם ההורים, כגורם המטפל בקטין, המבחן

ציינו הם . והעדרעל או קשר של קציני המבחן עם הוריהם סיפרו על קיום  ,בראיונות עמם ,הקטינים

אחד הקטינים לא רוצה שלקצינת . מנואו מסתייגים מ קשר זהבגללן הם מעודדים שסיבות את ה

לא רציתי שההורים יהיו יותר "... : המבחן יהיה קשר עם הוריו בגלל הקשר הבעייתי שיש לו עם הוריו
מתנגד לקשר בין  קטין אחר ".שאנשים מבחוץ נכנסים בקשר ביני לבין ההורים זה רק מזיק. מעורבים
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ולא רוצה להטריד  ושביצע כאחריות עברותהוא רואה את ה. קצינת המבחן לבין הוריו מסיבה אחרת

אבל לא הייתי רוצה שיהיה לה . קצינת המבחן בקשר עם ההורים שלי": הוא מתבטא כך. את הוריו
וסיף להם בלגן מ. קשר אתם כי אני לא חושב שהם צריכים להיות מעורבים בכל הסיפור של העברות

בלי להכביד על ההורים שלי , כאילו, אני חושב לבד. אני עשיתי משהו ואני צריך להתמודד אתו. לראש
כי הוא מרגיש שהוא  ,קטין אחר מעודד את הקשר בין קצינת המבחן להוריו, לעומתם. "יותר מדי

נגיד . ת אומר את האמתתדע שאני באמ[ קצינת המבחן]שהיא ... שיהיה לי גב"... : לטובת הטיפול בו
. שהיא תדע שאני אומר את האמת... שמישהו מהבית ייתן מידע... שאמרתי לה שאני מתנהג יפה בבית

 ".שאני באמת מצליח לעמוד בהתחייבות שלי

קציני המבחן התבקשו לדווח האם יש להם קשר עם הורי הקטין שבטיפולם ועם קרובי משפחה 

להם יש : (88%) מרבית  הקטיניםשל  םהלהם קשר כלשהו עם הוריקציני המבחן דיווחו שיש . נוספים

יש קשר שוטף , 33%-בנוגע לו, מהקטינים 55%של  (או עם שניהם)קשר לפי הצורך עם אחד ההורים 

בנוגע . בלבד מהקטינים דווח שאין כל קשר עם ההורים 12%-בנוגע ל. עם אחד ההורים או עם שניהם

 (. 31לוח )מהקטינים דווח על קשר כלשהו  19%לגבי  - אחריםלקשר עם בני משפחה 

ש קציני המבחן "מהקטינים מיחידות המעצרים והטו( 95%-כ)רוב המכריע בנוגע לעולה ש ,לפי יחידה

יחידת הקלט בקרב הקטינים מאך נמוך יותר , אחוז גבוה לעומת, נמצאים בקשר כלשהו עם ההורים

חלק ניכר מהקטינים מיחידת בנוגע ל: בני משפחה נוספים קשר עםבנוגע למגמה דומה נמצאה (. 86%)

לעומת , קציני המבחן נמצאים עמם בקשרנמצא שש "מיחידת הטומהקטינים רבע לו( 40%)המעצרים 

כת נערסוציאלית ה-חשוב לציין שבעת החקירה הפסיכו(. 31לוח )בלבד מהקטינים מיחידת הקלט  13%

לא נמצאו . לצורך איסוף מידע ,עם הורי הקטיןלפחות אחת קציני המבחן  פעם נפגשו , ביחידת הקלט

 .מגזר או מוצא, לפי גיל הבדלים בין הקטינים

 (באחוזים)לפי יחידה , קשר של קציני המבחן עם משפחות הקטיניםה: 31לוח 
 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

 94 95 86 88 **יש קשר כלשהו עם ההורים
     

 100 100 100 100 הכול-סך -קשר עם ההורים 
 -- -- 14 12 (לא שוטף ולא לפי הצורך)קשר כל אין 

 61 59 54 55 (אין קשר שוטף)או האם /האב ויש קשר לפי הצורך עם 

 33 36 32 33 או האם/האב ויש קשר שוטף עם 
     

 של חבר או אחרים משפחה בניקשר כלשהו עם  יש
 25 40 13 19 **המשפחה

 (p<0.01)הבדלים מובהקים **   
 0.40-טעות הדגימה היחסית גדולה מ    --
 

 שונים ושירותים גורמים עם המבחן קציני של הקשר 8.4

כגון , לקשר זה מטרות שונות. קטיןברלוונטיים לטיפול  םקציני המבחן מקיימים קשר עם גורמי

ידי -משותף או תיאום הטיפול עלאום טיפול ית, מתאימות תותכניאיתור , איסוף מידע על הקטין

 . 'וכדסביב מצב הקטין ועדות והשתתפות ב, קבלת דיווח מגורמי הטיפול השונים, גורמים אחרים
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והם התבקשו לציין האם הם נמצאים בקשר עם  ,גורמים ושירותים תרשימבפני קציני המבחן הוצגה 

ם לב כי ממצאי המחקר מצביעים כדאי לשי. האם הקשר שוטף או רק לפי הצורך – ואם כן. גורם זה

עמם קציני שהם לא מאפשרים להצביע על שירותים . ם קציני המבחן היו בקשרעמשעל השירותים 

 .אך זה לא קרה מסיבות שונות, צורכי הקטין על פי  המבחן היו צריכים להיות בקשר

 (.83%)הקטינים  בנוגע לרוב ,לפחות קציני המבחן היו בקשר עם אחד מהשירותיםעולה כי  32מלוח 

פי רוב הקשר הוא בהתאם לצורכי הקטין -על. שונות גדולה עולהבחינת היקף הקשר עם כל שירות מ

 .מיעוט מהקטינים דווח על קשר שוטףבנוגע לורק 

  היועצת  ,אתו קציני המבחן היו בקשר הוא גורם מצוות בית הספר ובכלל זהשביותר  רווחההגורם

 .מהקטינים 61%-בנוגע לווח קשר כזה ד –או הפסיכולוגית 

 קציני  – יישובהגורם השני הנפוץ ביותר הוא עובדת סוציאלית מהמחלקה לשירותים חברתיים ב

קציני המבחן נמצאים שמעניין לציין . מהקטינים( 49%)המבחן נמצאים בקשר בנוגע לכמחצית 

  .וחה בקהילהרת לשירותי הרוּכהקטינים שמשפחתם מּו 76%לגבי בקשר עם עובדת סוציאלית 

לפי יחידה , (שוטףקשר לפי הצורך או ) קשר של קציני המבחן עם גורמים ושירותים שוניםה: 32לוח 
 1(באחוזים)

 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

 61 53 62 61 כולל היועצת והפסיכולוגית, גורם מצוות בית הספר

 56 49 48 49 עובדת סוציאלית מהמחלקה לשירותים חברתיים או במעון

 17 13 19 18 קצין ביקור סדיר

 18 24 16 17 מדריך ביחידה לקידום נוער

 19 23 (11) 14 *מדריך במסגרת בלתי פורמלית

 12 18 (9) 11 גורם טיפולי משירותי בריאות הנפש

 (6) (12) (7) 7 מרכז גמילה

 88 88 81 83 2מדד מסכם(: ל"מהנ לפחות עם אחד)קשר עם שירותים 
 (p<0.05)הבדלים מובהקים *   

 (p<0.01)הבדלים מובהקים **   
 0.40-ל 0.25טעות הדגימה היחסית נעה בין ) (   

 כיוון שקציני המבחן יכלו להיות בקשר עם יותר משירות אחד 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל 1
 8%-בנוגע לקציני המבחן היו בקשר עמו . מדד המסכםנכלל בלא  - ח או מתנדב אחר"חונך פר - הגורם 2

 מהקטינים
 

 ם אישייםלפי מאפייניבין הקטינים הבדלים 

שיעור גבוה יותר מהקטינים היהודים בנוגע ל לפחותקציני המבחן נמצאים בקשר עם שירות אחד 

בקרב (. 78%) 18-16בני  לעומת( 90%) 15-12בני ועם  ;(70%)ערבים הקטינים ה לעומת ,(86%)

אל , 74%)המבחן בקשר הוא גורם מצוות בית הספר  ניקצי יםנמצא ועמשהצעירים השירות הבולט 

, 15-12מבני  90%: הבדל זה נובע מהשיעור השונה של קטינים לומדים לפי גיל(. מהבוגרים 52%מול 

 .18-16מבני  70%לעומת 
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מבחן לשם מה הם נמצאים בקשר עם הגורמים נשאלו קציני ה, ש"קטינים מיחידת הטובנוגע ל

 כלל את הטיפול בקטיןגורם המת  ה הםקציני המבחן  פעמים רבותניתוח הממצאים מראה כי . השונים

 (:33לוח )

  בה שקבלים דיווח מהמסגרת מקציני המבחן ( 82%)ש "מהמטופלים מיחידת הטולגבי הרוב הגדול

מקום עבודה , בית ספר, אחר "סידור חוץ ביתי"או מיה ימפנימ, כגון ממרכז גמילה, נמצא הקטין

 .ועוד

 או  טיפול בקהילה תכניתמשתתפים בהקטינים קציני המבחן כי  ציינורבע מהקטינים כבנוגע ל

 .עוקבים אחר השתתפותםקציני המבחן ו מטעם השירות תכניתב

 כדי , קציני המבחן שהם משתתפים בוועדות הנוגעות לקטיןדיווחו , מהקטיניםלכשליש  בנוגע

אחד . לקבל עדכון על תפקודו וכדי לתרום את חוות דעתם המקצועית ולסייע בטיפול בקטין

תוך הבעת רצון להמשך הפגישות הפרטניות , הקטינים מספר על עבודת קצינת המבחן בהקשר זה

 : במהלך שהותו במסגרת שיקומית

חושב שדיברה עם המנהלים . ... לגמילה הייתי עצבני עליה איזה חצי שנהכשנכנסתי למוסד "
. לא הייתי צריך להתעצבן עליה. לראות אם אני בסדר, שלי שם ואז ראיתי אותה רק בוועדות

הייתי רוצה שתבוא . לא הבנתי את זה אז, ואיך אני מסתדר שם יראתה תסקירים עלי
 ".ייעל לפגישות אתי שם ולא רק תשאל את המנהלים

 1(באחוזים) ש"של הקטינים ביחידת הטורכיבי הטיפול : 33לוח 

 הכול-סך 

 82 בה נמצא הקטיןשקצין המבחן מקבל דיווח מהמסגרת 

 26 מטעם השירות ומעקב אחר השתתפותו תכניתהשתתפות הקטין ב

 25 טיפול בקהילה ומעקב אחר השתתפותו תכניתהשתתפות הקטין ב

 32 ועדות הנוגעות לקטיןוהשתתפות קצין המבחן ב
 כיוון שניתן היה לציין יותר מרכיב טיפולי אחד, 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל 1
 

 לפי יחידה ומאפיינים אישיים  סיכום ההבדלים בין הקטינים

 לא זו בלבד שדווח על מספר רב יותר של  ,ש"קטינים מיחידות המעצרים והטובנוגע ל :יחידה לפי

 בתכנית מטעם השירותאי פעם השתתפו שקטינים של שיעור גבוה יותר אלא גם על  ,מוקדי עבודה

 . קטינים מיחידת הקלט לעומת  -

 הוותיקים לעומת, מ לשעבר"יותר בקרב יוצאי בריה שכיחים עבודההמוקדי מרבית  :מוצא לפי .

עבודה ", "שיפור התפקוד של הקטין", "ההתנהגות המנוגדת לחוקהפסקת " עבודהמוקדי ה, למשל

 .מ לשעבר"יותר בקרב יוצאי בריה שכיחים "עבודה עם הורי הקטין"ו "על יחסי הקטין עם הוריו

מ לשעבר "המאפיינים את הטיפול של יוצאי בריה עבודהלא נמצא הבדל במספר מוקדי ה, עם זאת

 .לעומת הוותיקים
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 צו פי-על בקטינים הטיפול. 9

הטיפול ביחידה . ידי בית המשפט-צו שניתן עלפי -עלמטפלים בקטינים  ש"קציני המבחן ביחידת הטו

הקטינים מיחידה זו מחויבים לשתף פעולה עם השירות ולקבל את , כאמור. זו הוא האינטנסיבי ביותר

מהקטינים מיחידות הקלט והמעצרים אשר מופנים לשירות  להבדיל, הטיפול לפי הוראת בית המשפט

 .משפטהכיוון שטרם ניתנה הוראה כזו מבית , לקבל טיפול אינם מחויביםאך , לפי החלטת המשטרה

שך מ   ומהו לפי איזה צו הם מטופלים, ש"בפרק זה יפורט מאיזו יחידה הופנו הקטינים ליחידת הטו

 .הצו שניתן להם

 :להלן הממצאים

  (32%)ש הופנו אליה מיחידת הקלט וכשליש "יחידת הטוממהמטופלים ( 68%)כשני שלישים – 

 .מיחידת המעצרים

 40% –צו מבחן  ואהביותר  השכיחהצו . פי צווים שונים-עלש נעשה "הטיפול ביחידת הטו 

בה נערך ניסיון ממוקד לטפל שמשמעו תקופה . מטופלים לפי צו זה ש"מהקטינים מיחידת הטו

מתוך הנחה שהקטין מסוגל ומוכן ליצור קשר טיפולי עם קציני המבחן וכי קיים סיכוי , בקטין

 (. 1988, ברגר ווגנברג)של הקטין לפתרון בעיותיו 

 מטופלים לפי  ש"מהקטינים מיחידת הטו 31% –הוא צו ביניים השגחה זמנית בשכיחותו צו השני ה

לצורך , הקטין נמצא בהשגחת קצין מבחן עד החלטה סופית של בית המשפט לפי צו זה .צו זה

וגיבוש המלצה , עריכת אבחונים בקהילה, טיפול ,בדיקת תפקודו של הקטין במשפחה ובקהילה

 (.ענישה ודרכי טיפול, שפיטה, פי חוק הנוער-על)סופית לבית המשפט 

 הקטין בשיקום לסייע יםשיכולסוגי תמיכה חוזקות אישיות ו. 11

אשר עשויים לסייע  של הקטיןתמיכה הסוגי את אישיות והחוזקות את הקציני המבחן התבקשו לסמן 

אותם ש, משום שהוא מצביע על תחומי החוזק של הקטין וסביבתו ,מידע מסוג זה חשוב. מובשיקו

קציני . בחשבון בעת תכנון ההתערבות ותהליך השיקום במסגרת השירות שיש להביאםכדאי לטפח ו

. הנוספים שלא הופיעו ברשימסוגים והם יכלו להוסיף  הנתונ ההמבחן סימנו חוזקות אלה מתוך רשימ

 :34פי הממצאים המוצגים בלוח  על

 או /ד וא תפקויהחוזקה האישית העיקרית שקציני המבחן ציינו שעשויה לסייע בשיקום הקטין ה

מהקטינים דווח על לפחות  70%-בנוגע ל: בה נמצא הקטיןש לימודים או עבודההתמדה במסגרת 

 . אחד מהגורמים האלה

 הם חוזקות , והבעת חרטה( רקע של התנהגות נורמטיבית, כלומר)עבר פלילי  העדר, רצון לשינוי

 בקשר(. בהתאמה 43%-ו 42%, 60%)אישיות נוספות שקציני המבחן ציינו באחוזים גבוהים יחסית 

עכשיו צריך ": ו ולקחת אחריותילשנות את חי מאמציומספר על  קטיניםהאחד  ,לרצון לשינוי
 ...."לא אהרוס לעצמי. אם אשמור על עצמי כמה חודשים עד שדברים יסתדרו. תלוי בי. סבלנות

ירות כדי הש תלעזרתוך שהוא ציפה , התנהגותועל שאיפתו להצליח לשנות את  סיפר קטין אחר

שאני , אני מקווה שהם יצליחו לעזור לי. לשליטה בכעסים האני משתתף בסדנ": תלהשיג זא
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אני יודע את זה . עם פתיל קצר מאוד ,יעני ,אדם-למה אני בן. באמת אצליח לשלוט בכעסים שלי
 ". ואני מקווה בעזרת השם שיעזרו לי

 המצב ואף נכונות לתיקון הנזק שנגרם  אחריות על בללקיכולת , תובנה של הקטין למצבו ולצרכיו

. שיכולות לתרום לשיקומםחוזקות אישיות כשליש מהקטינים כבנוגע ל ודווח( לפחות אחד מהם)

קטין . "הייתי צריך לשלם על מה שעשיתי"... : אחד מהקטינים מספר על ההכרה שלו בנזק שגרם

כדי לכפר על משהו . לדרך חדשה רציתי לצאת. הגיע לי עונש על מה שעשיתי": נוסף מעיד גם הוא
על הצלחתו לקחת אחריות סיפר אחר קטין . "לסיים את העונש ולפתוח דף חדש. צריך לשלם עליו

לקחתי את עצמי בידיים ואז ראיתי . בהתחלה הגעתי למרכז גמילה בצפון" :המצב אליו הדרדרעל 
, שעכשיו אני בבית הספר ואז הגעתי למצב, כשאני מפסיק להשתמש אני יכול להתקדם הרבה יותר

 ". הכול בסדר, מקבל תעודת הצטיינות

 מהקטינים 18%-בנוגע לאו כושר מנהיגות דווחו /כישורים מיוחדים ו. 

 (באחוזים)לפי יחידה , שיכולים לסייע לקטינים בשיקוםחוזקות אישיות וסוגי תמיכה : 34לוח 
 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

     ותאישיחוזקות 
 61 60 64 63 (עבודה/לימודים)במסגרת התמדה 

 49 55 47 48 תפקוד תקין במסגרת

 68 67 71 70 מדד מסכם(: ל"מהנ לפחות אחד)התמדה ותפקוד במסגרת 
 43 36 37 37 יכולת לקחת אחריות של הקטין על מצבו, רצינות

 32 26 29 29 נכונות לתיקון הנזק

 32 29 34 33 תובנה של הקטין למצבו ולצרכיו

 32 38 32 33 מדד מסכם(: ל"מהנ לפחות אחד)אחריות הקטין למעשיו 
 16 13 (10) 12 כישורים מיוחדים בתחום האומנות או הספורט

 20 11 (8) 10 **כושר מנהיגות

(: ל"מהנ לפחות אחד)כישורים מיוחדים וכושר מנהיגות 
 35 20 15 18 מדד מסכם

 45 42 43 43 הבעת חרטה

 71 68 56 60 *רצון לשינוי

  מנוגדת לחוק קודמתהתנהגות  העדר
 25 43 45 42 **(רקע של התנהגות נורמטיבית)     

 29 36 26 28 אינטליגנציה גבוהה

 27 33 29 29 כישורים חברתיים

 20 26 27 26 תפיסה עצמית חיובית

 39 30 26 28 עיסוק מעניין

     תמיכה סוגי
 23 26 35 32 ומגובשיםחיוביים , חברים נורמטיביים

 57 72 77 73 **תמיכת המשפחה

 79 68 57 62 **ידי גורמי טיפול-תמיכה על

 29 29 27 28 ידי גורמים מהחינוך הבלתי פורמלי-תמיכה על

 (p<0.05)הבדלים מובהקים *   

 (p<0.01)הבדלים מובהקים **   
 0.40-ל 0.25טעות הדגימה היחסית נעה בין ) (   
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 :כי 34עולה מלוח , סוגי תמיכה בעלי פוטנציאל לתרומה לשיקוםבנוגע ל

 נתון זה עולה בקנה אחד עם הממצאים . מהקטינים 70%-יותר מלבנוגע וחה תמיכת המשפחה דּו

 80%-מעל לבנוגע לאשר הראו כי ו, על תמיכת ההורים שהוצגו בפרק על מאפייני המשפחה

 .מהםאו מביעים ציפיות חיוביות /ו הםמהקטינים ההורים תומכים ב

  קטין . מהקטינים 62%-בנוגע להוא צוין  –תמיכה של גורמי טיפול סוג התמיכה הנפוץ הבא הוא

פידבק , שיחות מדריך, תובהוסטל יש תכני": עיד על התמיכה שהוא קיבל שםהששהה בהוסטל 
 ".עושים שם שינוי. חוקים, סדר יום. גרים שם. שבועי

 ש מהקטינים דווח על קיום חברים נורמטיביים ומגובשים כגורם סביבתי שיכול לסייע כשליבנוגע ל

 :לשיקומו םאחד הקטינים העיד כיצד שינוי הסביבה החברתית תר. לשיקום הקטין

כי הרוב זה , זה מה שאני חושב. לא להתקרב לאנשים בעייתיים, לשמור על עצמי משטויות"
אני עכשיו עם חברים . חברה של אנשים בעייתייםהרבה פחות ב-היום אני הרבה. החברה

 ."שהם ילדים טובים, מיישוב אחר

 :מאפיינים אישייםלפי לפי יחידה ונמצאו הבדלים בין הקטינים 

 המשפחהשל  התמיכהצוינו ש "יותר מהקטינים מיחידת הטו כיםנמו יםשיעורלגבי  :יחידה לפי 

 57% -תמיכת המשפחה . כגורמים שעשויים לסייע לשיקום הקטין תמיכה של גורמי טיפולהו

 -תמיכה של גורמי טיפול ; מהיחידות האחרות 70%-לעומת מעל ל, ש"מהקטינים מיחידת הטו

נתונים אלה עולים  .ש"מיחידת הטו 79%-מיחידת המעצרים ו 68%לעומת , מיחידת הקלט 57%

אשר , קטין-הורים ייחסהמשפחתיים וים המאפיינבדבר לפי יחידה בקנה אחד עם הממצאים 

 . קטינים בשתי היחידות האחרות לעומתש "טומיחידת ההראו מצב יותר קשה בקרב הקטינים 

 תמיכה של צוינה ה, (87%)ערבים  לעומת, (71%)מהיהודים  יותר נמוך לאחוז בנוגע: לפי מגזר

מהערבים  43% לעומת, מהיהודים 66%-ל בנוגע ,בשונה. המשפחה כגורם שיכול לסייע בשיקומם

 .גורמי טיפולשל תמיכה צוינה ה

 ניםקטיה דה עםועבב ןבחקציני המם של הקשיי. 11

איתור צורכי הכשרות סייע בקטינים עשויה לעבודתם עם הבקציני המבחן ם של הקשיי תבדיק

 תרשימבפני קציני המבחן הוצגה . חיפוש מענים אחרים שיתרמו להתמודדות מיטביתבוהדרכות ו

כל קצין התבקש לסמן עד שלושה קשיים . קשיים אפשריים בעבודתם עם הקטינים שבטיפולם

 .להוסיף קשיים שלא הופיעו ברשימה ניתן היה  .עיקריים

 :35עליהם דיווחו קציני המבחן מופיעים בלוח שהקשיים הבולטים 

 בראש  ,אהמתבט ,חוקמנוגדת לה כלשהיאו כאשם בהתנהגות  חשודהקטין למצבו כ יחס

קושי בו( 20%)עצמו כקורבן  תבראיי, (52%)שביצע  עברהאחריות על הת קבל באי ,ובראשונה

מקציני המבחן על אחד מהקשיים  73%דיווחו  הכול-בסך(. 40%)בהשגת שיתוף פעולה לטיפול 

 .לפחות הללו

  הורי הקטין עםשיתוף פעולה בהשגת קושי ציינו את המקציני המבחן  30%כמעט. 
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 מסגרת חוץ ביתית ומסגרת מותאמת , של חלופת מעצר)מסגרות טיפול מתאימות לקטין  מציאת

 (.13%) מהווה קושי בעבודה עם כשישית מהקטינים( תרבותית

לפי , אתם מתמודדים קציני המבחן בקשר ובטיפול בקטיניםששלושת הקשיים העיקריים : 35לוח 
 (באחוזים)יחידה 

 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 
 42 55 53 52  עברהביצוע הלאחריות של הקטין ת קבלאי 

 51 36 39 40 קושי בהשגת שיתוף הפעולה של הקטין

 22 33 17 20 *ראיית הקטין את עצמו כקורבן

 75 77 71 73 מדד מסכם(: ל"מהנ לפחות אחד)ות הקטין למצבו התייחס
     

 לפחות אחד) מדד מסכם: קושי למצוא מסגרת מתאימה
מסגרת מותאמת /ץ ביתיתמסגרת חו/חלופת מעצר: ל"מהנ

 17 14 (12) 13 (תרבותית
     

 (8) (8) 12 11 קושי לקבל מידע מגורמים המעורבים בחיי הקטין

 44 30 26 29 **קושי בהשגת שיתוף פעולה של הורי הקטין

 (p<0.05)הבדלים מובהקים *   

 (p<0.01)הבדלים מובהקים **   
 0.40-ל 0.25היחסית נעה בין טעות הדגימה ) (   

 0.40-טעות הדגימה היחסית גדולה מ   --
 

 :לפי יחידה ומאפיינים אישיים הבדלים בין הקטינים

 ש"קטינים מיחידת הטובנוגע לנפוץ יותר  םהוריההקושי להשיג שיתוף פעולה מצד : לפי יחידה :

פער שתואם את ההבדלים לפי  .מיחידות המעצרים והקלט 30%-כ לעומת, ש"מיחידת הטו 44%

 .יחידה בתמיכת ההורים בקטין

 22%לעומת , 34%: 18-16בני קרב נפוץ יותר ב םהוריההקושי להשיג שיתוף פעולה מצד : לפי גיל 

 .15-12מבני 

 םהוריהקושי להשיג שיתוף פעולה מצד בקרב היהודים דווח בשיעור גבוה יותר על : לפי מגזר :

בלבד  5%-בנוגע לתרבותית צוין  יםמותאמ עניםהמחסור במ .מהערבים 22% לעומת, 31%

מהקטינים  40% –שיעור גבוה פי שמונה בנוגע לאולם הוא צוין , מהקטינים מהמגזר היהודי

מ "מעניין לציין שקושי זה צוין בשיעורים דומים בקרב הוותיקים ויוצאי בריה. מהמגזר הערבי

 .לשעבר

בדומה לקשיים . מנקודת ראותם כמקבלי השירות, קשיים שוניםבחלקם על ציינו שרואיינו  קטיניםה

עצמם יכולה לשמש לבחינת דרכי  קטיניםבחינת נקודת מבטם של ה, עליהם הצביעו קציני המבחן

 :העלו קטיניםקשיים שהמספר להלן . ןטיב אותיהעבודה הקיימות וחשיבה כיצד לה

  כן . ים היה לי קשה לפנות ולא פניתיהרבה פעמ": המבחן בהתאם לצורך של הקטין ןקציזמינות
יש לה . אין לי אומץ להתקשר אליה לא בזמן הפגישה שלי. יודע שיכול אם צריך. יכול לטלפן אליה

לא כל כך מרגיש נוח לפנות לקצינת המבחן כשיש לי "; "לא מרשה לעצמי. הרבה מטופלים אחרים
 ".בין הפגישות הקבועות, איזה שהוא קושי או בעיה
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 כאילו מסתירים ": השלכות ההליך המשפטיעל ידע על האפשרויות שעומדות בפני הקטין וקבלת מ
היא אומרת שלי זה משפט וזה ברור שהיא יודעת מה ... אבל עדיין מתייעצים אתי, ממני מידע

תה יהיא מסתירה ממני את זה כי היא יודעת שאם היא הי. ... הולך לקרות ומה ההמלצה שלה
והולך   - לא חמור אז הייתי אומר לה שאני מוותר על האופציה שעדיפה להאומרת לי שזה משהו 

לא מבין מה המצב , אני שואל אותה מה אתי ומה יהיה בעתיד שלי"... : נוסף סיפר טיןק. "למשפט
אני רציתי לדעת מה היא תמליץ ובערך איזה עונש אקבל מהשופט אם אני לא . ... המשפטי שלי
 ..."פנה לדרך טיפוליתא מזה בשביל שאני באמת קמנסים להתחמאז כאילו . אלך להוסטל

 תלוי מה הוא . שיקשיבו למה שהקטין רוצה: עצה קטנה": הקשבה לקטין והתחשבות ברצונו
הם "...  :אחר אמר בהקשר זה קטין ;"מה טוב בשבילו וולא יחליט, מרגיש ומה הוא רוצה

 ".מחליטים לגביי החלטות ואני לא מעורב בהם

 שבטיפולם לקטינים לנוער המבחן שירות רומתת. 12

של הקטין  מנוגדת לחוקהקציני המבחן מבצעים התערבות טיפולית שמטרתה להפסיק את ההתנהגות 

התערבות זו מבוססת על העמדה המוסרית . ולסייע לו לחזק את תפקודו הנורמטיבי בתחומים שונים

 ,במידה רבה ,נובעת, בייחוד אצל בני נוער, לפיהן התנהגות מנוגדת לחוקשהתפיסה המקצועית על ו

מחובתם של . המשפחתיים והחברתיים, ם האישייםהחיי בדיושל הקטין בר יומצוקותמו וקשיימ

לסייע לקטינים להתמודד עם בעיותיהם ולעשות את המיטב , קציני המבחן לאתר את הקשיים

 מנוגדת לחוקהתנהגות ההמניעת את שיקום הקטינים ו מדגישה אתגישה זו . לתפקוד תקיןלהחזירם 

 (.2001, קראוס וברוור)

. קציני המבחן להעריך את תרומת השירות לקטינים שבטיפולםהתבקשו כחלק ממטרות המחקר 

קציני המבחן התבקשו  –בשאלה ישירה . 2 ;ביניים תוצאותהערכת . 1: זו נעשתה בכמה צורות הבחינ

לגבי הקטינים מיחידת . 3; ל קטין שבטיפולםלהעריך את התרומות העיקריות שהשירות תרם לכ

 .לאלו מהצרכים שלהם ניתן מענה –ש "הטו

קטינים  על אודותקציני המבחן מילאו שאלונים  :יש לשים לב למועד מילוי השאלונים בהליך הטיפולי

; סוציאלית-קטינים שהסתיימה לגביהם חקירה פסיכו על אודות -ביחידת הקלט . המוכרים להם

; ם חקירת מעצר ונכתב תסקיר מעצרעל אודותקטינים שהסתיימה  על אודות -ביחידת המעצרים 

אין מדובר בהכרח בקטינים , אולם. קטינים המטופלים לפי צו בית משפט על אודות -ש "וביחידת הטו

 .להפקת תועלת ולהשגת יעדים, ום לתרומת השירותכן יש עוד מק-ועל הנמצאים לקראת סוף הטיפול

דמוגרפיים -לפי יחידה ומאפיינים סוציו בנושא זה נמצאו הבדלים מינוריים בין הקטינים, באופן כללי

 .(מוצא ומגזר, גיל)

  ביניים תוצאותהערכת  12.1

את לסייע להם להפסיק  ,כלומר, הקטינים שיקום אהיטיפול בשירות השל העיקריות  ותמטראחת ה

זו אינה  חשובהמטרה השגת , אולם .ולהחזירם לתפקוד נורמטיבי בחברה המנוגדת לחוקהתנהגות ה



 

43 

המורכב מהבנת מטרות השירות ודרכי ( ביניים וצאותת)אפשרית ללא יצירה של בסיס מוצק לכך 

, רצון לקבל טיפול, המבחן לקציןיצירת יחסי אמון בין הקטין , יצירת מוטיבציה לשיקום, פעולתו

 .אחריות על המעשה וביצוע צעדים לקראת השיקוםקבלת 

 וצאותביניים והם התבקשו להעריך באיזו מידה הושגו ת תוצאותרשימת בפני קציני המבחן הוצגה 

קציני לפי הערכתם של )לגביהם מוצגים שיעורי הקטינים ש 36בלוח . קטינים שבטיפולםבנוגע לאלה 

נתונים אלה ישלימו את ההתייחסויות  ".רבה מאוד"או " רבה"במידה  תתוצאוהושגו ה (המבחן

 .עם הקטיניםראיונות בהרבות שהיו 

הקטינים המטופלים בשירות המבחן לנוער הם לקוחות  :ודרכי עבודתו השירות מטרותעל  הסברמתן 

זו מחייבת עובדה . פי צו בית משפט-ידי המשטרה או מטופלים על-המופנים לשירות על, בעל כורחם

על עליהם לתת מידע על מהלך הטיפול הצפוי ו. את קציני המבחן להסביר את מטרות השירות והטיפול

משפט האת חובתם להגיש תסקיר לבית , להסביר את תפקידם כקציני מבחן, משמעות ההליך הפלילי

לא "...   :הצורך בקבלת הסבר על השירותאת  הסביר קטיניםאחד ה. ואת משמעות התסקיר והשפעתו
התייחסו להסברים  ,בראיונות עמם ,הקטינים. "לא מה זה שירות מבחן, ידעתי מה זה קצינת מבחן

הם התייחסו בהערכה לתפקיד שממלאים קציני . שקיבלו על מצבם ועל ההליך הטיפולי והמשפטי

הסבירה לי שאם לא אבוא אגיע לכלא או [ קצינת המבחן... ]פעם ברחתי מההוסטל": המבחן
 ;..."םלההיו דברים שלא הייתי מודע . הכול הסתדר. בשיחה למחרת חזרתי להוסטל. כישועלמל

הסבירה שככה דברים . היינו מדברים על זה?' ...איך דברים ככה'הייתי שואל את קצינת המבחן "
מתן מידע ל נוגעסוגיה זו בציין  קטיניםאחד ה ".הייתה מדייקת. שזה מה שהכי מתאים לי. עובדים

"... : לו לפיכך התנגדהולנוער את תפקיד שירות המבחן לא הבינה האם  ,הבן ו שללפי דיווח. מולא  
לא ניסיתי . חשבה שהיא קשורה לשוטרים. מא שלי חשבה שקצינת המבחן הרסה לי את החייםיא

מא שלי רצתה שאזרוק את יא. ... אמרתי לה שהיא עוזרת לי. להסביר לה מה קצינת המבחן בשבילי
עולה מחקר מממצאי ה ...".פחדה. חשבה שאם לא אלך לקצינת המבחן יעצרו אותי... המבחןקצינת 

 .מהקטינים כי הם הבינו את עבודת השירות 77%-בנוגע לשקציני המבחן העריכו 

התחלתי : "...על מצבו (רפלקסיה)חשיבה תהליך של  תיאר קטיניםאחד ה :להשתקם מוטיבציה

איך אני יכול לגרום לעצמי להשתנות ... כאילו איך... ז הבנתי למהלראות בעצמי את הדברים האלה וא

מהקטינים קציני  (71%)שלושה רבעים כבנוגע לממצאי המחקר מראים כי  ".ולמה זה טוב להשתנות

פעול למען עתיד מהרצון לרוב מוטיבציה זו נובעת ל .המבחן העריכו שיש להם מוטיבציה להשתקם

 ולא החוקרים לפי ללכת, בהוסטלאדם -בן כמו להתנהג... ": קטיניםמהכך כמה -סיפרו על. טוב יותר
 החלוםכל "; "לקרבי רוצה, לצבא כך ואחר הלימודים את לסיים רוצה אני. משחקים ולשחק להפוך

 ...".גולני זה שלי החלום. לצבא אגיע שאני שלי

 הוריו לטיפולאת הקטין ואת  רתוםלקציני המבחן על  :בין הקטין לקצין המבחן אמון של קשר יצירת

המבחן  ןבקצייש צורך בהשגת אמונם בצוות השירות ובראש ובראשונה  ,לשם כך .לשותפיםולהופכם 

יש : "חשיבותו של תהליך זהעל ו ת אמוןריציעל שרואיינו סיפר  קטיניםאחד ה (.2001, קראוס וברוור)
כמוני לא סומכים על  נערים. לא יגיד דברים של אמת נעראיפה שאין אמון . בעיה איפה שאין אמון

חלק מהקטינים , דוזאת וע ".נתנה לי הרגשה שאפשר לסמוך עליה באמת[ קצינת המבחן]כלום בעולם 
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קצינת ]היא " :אחד סיפר טיןק. השלכות חיוביות על הטיפול ותוצאותיויש ליחסי אמון מבינים כי 
בהתחלה לא ... מרגיש שיהיה טוב אם אקשיב לה, ול כןהסבירה לי ואני אומר לה על הכ[ המבחן

קציני המבחן העריכו כי נוצרו יחסי . "בזכותה אני נקי עכשיו, שהתחלתי להקשיב לה, הקשבתי לה

יש לזכור כי , נוצר אמון איתםלא לגבי הקטינים שקציני המבחן העריכו כי . מהקטינים 59%עם אמון 

יש קטינים , נוסף לכך. תחילת דרכם הטיפולית בשירותחלק מהקטינים נמצאים עדיין יחסית ב

 .יותר ליצור יחסי אמוןקשה  במצב זה. המיוחסת להם עברההמכחישים את ה

תוך רצון לשנות את מצבו ולהשתקם ולא רק בגלל חובת הגעה מ המבחן ןקצי עםהקטין נפגש 

היבט זה מעיד על . מהקטינים 42%-בנוגע ל קציני המבחן העריכו כך - לפגישות עם קציני המבחן

קטינים סיפרו על מפנה . מהטיפול של הקטין לקבל טיפול ועל ההבנה של התועלת שיוכל להפיק רצונו

דיברה ובאמת דיברה על דברים , דיברה, רק אחרי שהיא דיברה: "חיובי בקשר עם קציני המבחן
הבנתי שזה אומר , גם באה לטובתיהיא , טובים או על דברים רעים ולא ראיתי שהיא רק באה נגדי

הייתי ילד קטן "...: אחר הסביר קטין. "היא לא סתם עושה לי את זה, שאני צריך לעשות עם זה משהו
חשבתי שזה מקום שאני בא להרוס את , לא שירות מבחן, לא ידעתי מה זה קצינת מבחן, 15-14בן 

שנעצר בפעם שנייה על עברה ]ואז ... ותתלך לשלוח אותי לכל מיני מקומ[ קצינת המבחן]היא , החיים
אני חייב להגיע לפגישות ואני חייב לעשות משהו בשביל לצאת ... כאילו ידעתי שאין[ חמורה יותר

 ...."מזה

אחד הצעדים הראשונים הנדרשים לשיקום הוא הבעת  :אחריות על מעשיוומקבל הקטין מביע חרטה 

ים מקבלומהקטינים מביעים חרטה ( 51%) כמחציתנמצא ש. אחריות על המעשיםוקבלת חרטה 

קטינים  יםברושע ךתהליאת הממחיש  הציטוט הבא. הנזק שנגרםעל על מה שעשו ו אחריות

המצב התחיל ... לא היה לי כוח ולאט לאט כאילו התחיל, כאילו לא הבנתי": המטופלים בשירות
שאין לי בררה והתחלתי לבוא כל אז הבנתי ... נפתחו לי עוד תיקים. להיות יותר גרוע ממה שהוא היה

 ."יום

עושים כי הם העריכו קציני המבחן הקטינים מ 60%-בנוגע ל: הקטין עושה צעדים לקראת שיקומו

. הרדמתי הכול עם סמים ופחדתי להשתנות": כך-על סיפר קטיניםאחד ה. צעדים לקראת שיקומם
דיברתי . תי שאני מצליח להשתנותלא ראי. איפה שאני יותר טוב, הפשע –רציתי לחזור למקום בטוח 

 –החלטתי שאני בוחר לעשות דבר טוב . הייתי בצומת. הרבה עם מנהלת ההוסטל ועם קצינת המבחן
 ."עכשיו אני במקום אחר. היו הרבה נפילות. לחשוב על משהו אחר, לשנות
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לפי יחידה , (1"מאוד במידה רבה"או " מידה רבה"ב)תוצאות ביניים בטיפול בקטינים : 36לוח 
 (באחוזים)

 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

 84 73 76 77 הקטין הבין את מטרות השירות ודרכי עבודתו

 69 51 58 59 המבחן ציןנוצרו יחסי אמון בין הקטין לק

 74 69 71 71 לקטין מוטיבציה להשתקם

 תוך רצון לשנות את מצבו המבחן מ ציןהקטין נפגש עם ק
 48 47 40 42 הגעה ולא רק בגלל חובת     

 61 45 50 51 **הקטין מביע חרטה ולוקח אחריות על מעשיו

 67 59 59 60 הקטין עושה צעדים לקראת שיקומו
 (p<0.01)הבדלים מובהקים **   

 "בכלל לא"או " במידה מועטה: "לא מוצג 1

 לקטינים בשירות הטיפול תרומתה של הערכ 12.2

תרומות אפשריות והם התבקשו לבחור עד שתי תרומות עיקריות  תבפני קציני המבחן הוצגה רשימ

 :37הערכת קציני המבחן מוצגת בלוח . 9כל קטיןבנוגע ל

 זהו גם אחד הקשיים  .מהקטינים הצבת סמכות נמצאה כתרומה מרכזית (35%)כשליש בנוגע ל

קטין  .ואחד ממוקדי העבודה המרכזיים בשירות גבולות וסמכות העדר -הבולטים של הקטינים 

נתנה לי על הראש שהיה , קשוחה, קצינת המבחן לא ויתרה לי": עיד על תרומה זוהשרואיין 
 ".אדום ושמה לי ק... צריך

  כלומר הבנה שביצע , ידי הקטין-הכרה בבעיה על :מהקטינים דווחה התרומה( 35%)בנוגע לכשליש

אחד ממוקדי העבודה הבולטים עם הקטינים , בהתאם. ו ולסביבהימעשה שלילי בעל השלכות לחי

 .'ההשלכות לכך וכד, בחינה עם הקטין את מעשיו – עברההוא עיבוד ה

  (34%)כשליש  עבורב צוינהאותו לשירות  ללמעשה שהובי הקטין של "ת אחריותקבל"התרומה 

ות לא רק בטווח לכהשיש ועל הנזק שנגרם כתוצאה ממנה  עברהאחריות על הת קבלל. מהקטינים

מלוא את , האחריות על מעשיהם קבלתדרך , הקטינים מבינים. הקצר אלא גם בטווח הארוך

אני פעם "...: זאת כך ביטאאחד הקטינים . עתידם ואת השפעתה עלמעורבות בפשע  המשמעות של
הב את כאילו הייתי או, כאילו התחברתי אליו[. עולם הפשע]מאד הייתי אוהב את העולם הזה 

אבל עכשיו ... לא הייתי בוכה ולא כלום, לא היה מזיז לי... הייתי נכנס למעצרים ... הדברים האלה
שזה לא  יגילית. ד יזיק לי בהמשךומה זה יכול לעשות לי ושזה מא...שגיליתי למה זה מגיע ולמה 

 .גם אחד ממוקדי הטיפול העיקריים בשירות ואהנושא זה  ".זההשווה כל הדבר 

  ( 39%)עבור חלק ניכר בכתרומה  נהצוי (טיפול תמוכנות לקבלגם  תהכולל)טיפול קבלת

. לתרומות אלה מתייחסיםהקטינים גם . יעדי השירותאחד מתרומה זו תואמת את . מהקטינים

קצינת המבחן דחפה אותי לעשות את הדבר הנכון ואת מה ": הסביר מרואייניםאחד ה, לדוגמה
היא תמיד דחפה אותי למקום של העשייה ולצאת בלי הרשעה . עשותשהיא חושבת שזה נכון ל

אחר סיפר על תמיכה בו  קטין ."למקומות שטוב לי, היא מכוונת אותי למקומות הנכונים. במשפט

                                                   
 .אולם אף קצין לא עשה זאת, יתה ברשימהיאפשרות להוסיף תרומה שלא ה נהלקציני המבחן נית 9
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בהתחלה לא סיפרתי . לקחתי פעם סמים קשים בהוסטל": ידי קצינת המבחן בתהליך הטיפולי-על
חיפשה . שמחה שאני מספר לה הכול. הכול נפתח... הכול כשהחלטתי לספר לה. ... לקצינת המבחן

 ".מנסה לחזק אותי ברגעים הקשים. הרסישלא כל מה שעשינו י. שלא אפול. איפה לעזור

 היא העובדה שקציני המבחן ( 21%)חמישית מהקטינים בנוגע לשדווחה , תרומה נוספת של השירות

מחברים ומתאמים בין כל  –ם שונים מטעם גורמיבקטינים  הטיפול שלמשמשים כגורם מתכלל 

 .הגורמים המטפלים

על פי הערכת  שתי התרומות העיקריות ששירות המבחן לנוער תרם לקטינים שבטיפולו: 37לוח 
 1(באחוזים)לפי יחידה , קציני המבחן

 ש"טו מעצרים קלט הכול-סך 

 42 39 33 35 הצבת סמכות כלפי הקטין

 32 21 37 34 *ידי הקטין-אחריות עלת קבל

 26 28 38 35 במעשה המנוגד לחוק –הכרת הקטין בבעיה 

 , מוכנות לקבל טיפול: לפחות אחד)טיפול בקטין 
 **מדד מסכם(: מתן טיפול ושיקום     

39 35 51 50 

 21 24 21 21 חיבור ותיאום בין גורמי הטיפול השונים בקטין
 (p<0.05)הבדלים מובהקים *   
 (p<0.01)הבדלים מובהקים ** 

 כיוון שקציני המבחן יכלו לציין עד שתי תרומות עיקריות 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל 1
 

 צו פי-על המטופלים הקטינים לצורכי מענה מתן 12.3

הקטינים המטופלים ביחידה , כמו כן. ש לפי צו הוא האינטנסיבי ביותר"הטיפול ביחידת הטו, כאמור

ש טופלו "כיוון שלפני ההפניה ליחידת הטו, השירות במשך הזמן הרב ביותרעם  קשרנמצאים כבר ב וז

 נולאלו מהצרכים של הקטינים ניתמעניין היה לבדוק , בגלל סיבות אלה. ת הקלט או המעצריםוביחיד

קציני המבחן נשאלו קודם האם הם מעריכים  ,לגבי כל צורך. מאז שהופנו לשירות המבחן לנוער יםמענ

האם הקטין מקבל מענה מלא  ,כל צורךבנוגע להם התבקשו להעריך , לאחר מכן .שלקטין יש צורך כזה

הנתונים על מידת ההיענות לצרכים הם רק לגבי הקטינים . מענה לא קיבל כלשאו מענה חלקי או 

 (. 3צורך מצוין ליד כל אחר מהצרכים בתרשים מספר הקטינים בעלי כל )שהוערך שיש להם צורך כזה 

 :ש"קטינים מיחידת הטובנוגע ל, עולות המגמות הבאות 3מתרשים 

  מבעלי צורך זה  60% –לו ניתן מענה בשיעור הגבוה ביותר הוא מציאת מקום מגורים שהצורך

 .מענה חלקי 31%קיבלו מענה מלא ועוד 

 מציאת מסגרת לימודים או עבודה : מלא קרוב למחצית מבעלי הצרכים הבאים קיבלו מענה

 עברהועיבוד ה( 46%)מציאת מסגרת תומכת או טיפולית , (45%)סיוע בהתמדה במסגרת , (46%)

(46%.) 

  קיבלו  26%, לא קיבלו בכלל מענה 51% –הצורך לו ניתן הכי מעט מענה  ואהאבחון לקות למידה

 .מענה מלא 23%-מענה חלקי ו

 מבעלי צורך זה 75% –צרכים רגשיים : אחוז הגבוה שקיבלו מענה חלקישני צרכים בולט הבנוגע ל ,

 .69% –ושיפור הקשר עם ההורים וקרובי משפחה נוספים 
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 הערכת קציני המבחן את רמת המענים לצרכים השונים שניתנו לקטינים המטופלים לפי : 3תרשים 

 10(באחוזים)ש "ביחידת הטו -צו                   

  

 0.40-ל 0.25הדגימה היחסית נעה בין  עותט (  )

 פעולה כיווני. 13

המטופלים  הקטינים של צרכיםהאת ו םמאפייניה תהכיר לעומק אל תהיהי יתעיקרה המחקר מטרת

בין היחידות השונות של השירות  –דוח הוצג המשותף והשונה בין הקטינים ב. בשירות המבחן לנוער

ובין ( 18-16ובני  15-12בני )בין הצעירים לבוגרים , (יהודי וערבי)בין המגזרים , (ש"מעצרים וטו, קלט)

לבחון את כדי , לעומקםממצאי המחקר  להבין את חשוב מאוד. מ לשעבר לוותיקים"יוצאי בריה

הדרכה הכשרה והצורכי ה לעעם הקטינים ו טיפולהדרכי  לע, מעניםה על  ,על התכנוןשלכות הה

  .לעובדים

  

                                                   
, מלא)פי הבנתם המקצועית מה הכוונה בכל אחת מרמות המענים -חשוב לציין כי קציני המבחן העריכו על 10

 (. חלקי ואין מענה

(25)

16

60

(10)

29

46

34

17

23

30

45

46

46

50

52

31

69

53

45

61

75

26

43

44

40

48

(25)

32

(9)

21

18

9

(5)

(8)

51

27

11

(14)

(6)

קורבנותהפסקת , N=28

N=44 ,גמילה

מגוריםמקוםמציאת , N=65

המשפחהעםהקשרשיפור , N=125

נורמטיביחברתישילוב , N=131

תומכתמסגרת N=121 ,טיפולית/

וסמכותגבולותהצבת , N=135

רגשייםצרכים , N=142

למידהלקותאבחון , N=82

לימודייםצרכים , N=117

במסגרתהתמדה , N=126

לימודיםמסגרת N=120 ,עבודה/

העבירהעיבוד ,  N=142

מלאמענה חלקימענה מענהאין
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 :תלהמשך פיתוח השירומממצאי המחקר עולים מספר כיווני פעולה 

 : עברההמשך ריכוז מאמצים לשינוי התפיסה העצמית של הקטינים ותפיסתם את ה. 1

 שלמצב הרגשי של הקטין מקום מרכזי בין הקשיים שהובילו אותו לביצוע  עולהמצאים שונים ממ

 . התנהגות מנוגדת לחוק

 ו בעקבות מצב ת הקטין אתהבנווהשלכותיה  עברהאחריות על ה קבלתכי הנתונים הראו  ,נוסף לכך

ידי קציני המבחן -לסייע בשיקומו והם צוינו על עשויות, העצמית ודרך הגברת מודעות, מעשיו

 .הקטיניםכשליש מעבור בכתרומות עיקריות של השירות 

  הדימוי והמודעות שיפור נוסף ל, אמורה לכלולעצמית ה תותפיסעבודה עם הקטין על שיפור

עם הקטינים עולה החשיבות של מהראיונות  .עזרה לקטין בהתבוננות ובתכנון עתידו, העצמית

אל מול הרווח בטווח , ההפסד הגדול לטווח הרחוק - השלכות מעשיו לעתידוהבנת הקטין את 

 ניתתכהחשיבות שהקטינים מייחסים ל בולטת, כמו כן. המיידי הכרוכים בהתנהגות מנוגדת לחוק

 .כמקור למוטיבציה לשיקומם', להתגייס לצבא וכד, כמו לסיים בית ספר, לעתיד הקרוב

טיפול במסגרת ה יכיום מוקד הם עברההועיבוד רגשי המצב הש אףלאור הממצאים הללו נראה כי 

 .כיוון עבודה זה העמיקול לשכלל, יש מקום לחזק, השירות

שמעקב אחר תפקוד הקטין  מהנתונים עולה: ניםחיזוק העבודה סביב העיסוק העיקרי של הקטי. 2

יש מקום להמשיך , עם זאת. מקריםהמגדול בחלק מוקדי טיפול  הםבכלל  ובמסגרת ושיפור תפקוד

 :מהסיבות הבאות, להשקיע מאמצים בעבודה בנושא

 ממצאים שונים , (או שניהם)שחלק גדול מהקטינים נמצאים במסגרת של לימודים או עבודה  אף

 . ית התמדהיכולל בע, וד במסגרתיש בעיה של תפקכך ש-עלמעידים 

 מהווים גורמים  במסגרת מסגרת או קושי בהתמדה או בתפקוד העדרנמצא ש ,נוסף לכך

 .התנהגות מנוגדת לחוקמשמעותיים שהובילו את הקטין לביצוע 

 : להמשיך לפעול בכיוונים הבאים עולה הצורך ,זאתכל לאור 

 קיימת תנורמטיבילהתמיד במסגרת  הקטינים ם שלהגברת יכולת. 

 בירור חוסר שביעות רצון מהמסגרת או תפקוד ירוד בה. 

 אלה עבור מסגרת או  עבור חסרי ת של לימודים או עבודהחלופי/חיפוש מסגרת עיסוק מתאימה

 .בה הם שוהיםששאינם מפיקים תועלת מהמסגרת 

 :הרחבת העבודה עם הורי הקטינים. 3

 בטיפול השירות בעלי מאפיינים משפחתיים הקשורים למצוקה טיניםהקרבים מהנתונים הראו ש :

ים היו אהאחמכרבע מההורים או בקהילה ושירותי רווחה לכמחצית מהמשפחות מוכרות 

 .בהתנהגות מנוגדת לחוק( או מעורבים כיום)מעורבים 

 ביחסים בין הקטין להוריושונות בעיות  הממצאים מצביעים על ,נוסף לכך : 

 על מתח ומריבות בינם לבין הוריהםהקטינים דווח ממחצית בנוגע ל. 
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 ה מצד ההוריםישליש דווח על מצבים של נתק או דחיבנוגע לו. 

 שונים הקשורים הקטינים דווח שקשיים מכמעט מחצית בנוגע לאלא ש ,לא זאת בלבד

 .התנהגות מנוגדת לחוקלביצוע  םתומשפחה הובילו אב

 מההורים מביעים ציפיות חיוביות  80%-יני המבחן כשלפי תפיסת קצנמצא , יחד עם זאת

העיקרי בסביבתו של הקטין  הגורם אהיהתמיכה של המשפחה  ,עודוזאת . ותומכים בקטין

 . מוע בשיקוילסיעשוי , פי הערכתם של קציני המבחן-שעל

 במטרה לסייע בהתמודדות עם , נראה שיכולה להיות תועלת רבה בעבודה עם הורי הקטינים, לכן

 :הממצאים הראו, אולם. הקשיים ביחסים וכדי להפוך את תמיכת המשפחה לגורם מסייע יעיל

  עבודה   (ש"טומיחידת הנים ימהקטכשליש )מכלל הקטינים בטיפול השירות 18%עבור בשרק

 ..עם ההורים היא אחד ממוקדי הטיפול בקטין

 ביישום הטיפול מכלל המטופלים בשירות נמצא שהמשפחה מעורבת בתכנון ו שלישלגבי כ

 .דה מועטה בלבד או כלל לא מעורבתבמי

תוך , וביישומהבילדם הצורך בהגברת המעורבות של ההורים בתכנון הטיפול עולה , לאור כל זאת

, בהם, מאמץ זה כרוך בהתמודדות עם קשיים שונים. הגברת שיתוף הפעולה שלהם בכל שלבי התהליך

עם מהראיונות , הלדוגמ. המבחן משיתופם בתהליךקציני של הקטינים ושל , רתיעה של ההורים

חוסר , רצון של הקטין להכביד על הוריו-אי: לגיוס ההורים לתהליך חסמיםעולים מספר הקטינים 

, "רק מזיקים, אנשים מבחוץ שנכנסים לקשר"או מתוך תפיסה ש, עניין מצד הקטין לשתף את הוריו

ההורים בתהליך הטיפולי עולה גם צורך  לשם הגברת המעורבות של. קטיניםכפי שאמר אחד ה

 .כפי שיפורט בהמשך, בהכשרת קציני המבחן בנושא

המוצעות מטעם השירות  תותכניהבחינת עולה הצורך ב: מטעם השירות תותכניפיתוח המשך . 4

בדיקה מסוג . זאת במטרה להצביע על פערים בין צרכים למענים קיימים. ופריסה היקף, מבחינת סוג

להתאמתן למאפיינים השונים של הקטינים , קיימות תותכניזה תשמש בסיס להרחבת הפצתן של 

המוצעות לקטינים מהמגזר הערבי  תותכנייש צורך בהרחבת ה, נוסף לכך. ולפיתוח מענים חדשים

 .לצורכי הקטינים השונים תותכנייותר בין מועדי התחלת ה ולדאוג להיצע שיאפשר התאמה רבה

הממצאים הבאים מצביעים על עבודה : עבודה עם שירותים וגורמי טיפול נוספים מחוץ לשירות. 5

 :של קציני המבחן עם שירותים וגורמי טיפול מחוץ לשירות

 עבודה בצורות שונות  וחלק גדול מקציני המבחן ציינ, ש"הטיפול בקטינים מיחידת הטו בין רכיבי

 השתתפות בוועדות, בה נמצא הקטין קבלת דיווח מהמסגרתכגון , מחוץ לשירותעם גורמי טיפול 

 . טיפול בקהילה תותכניומעקב אחר השתתפותו ב הנוגעות לקטין

  באופן )אחוזים משמעותיים מקציני המבחן נמצאים בקשר עם גורמים שונים סביב הטיפול בקטין

למשל עם גורם מבית הספר או עובדת סוציאלית מהמחלקה לשירותים , (שוטף או לפי הצורך

 . חברתיים ביישוב

 מי התיאום בין גוראת את החיבור וקציני המבחן  ציינומהקטינים חמישית לגבי כ, נוסף לכך

 . לקטין כאחת התרומות העיקריות של השירות, הטיפול השונים
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 בסביבתו של כגורם , מקציני המבחן התייחסו לתמיכה של גורם טיפוליכמעט שני שלישים , לבסוף

 .הקטין שיכול לסייע בשיקומו

 ,גורמים מחוץ לשירות לצורך קבלת מידעיצירת קשר עם כיוון שחלק מהותי מהטיפול בקטינים הוא 

עבודה עולה הצורך בהמשך חיזוק ה', וכדבמסגרת החדשה מעקב אחר תפקוד הקטין  ,פניה לטיפולה

 .לסייע בשיקום הקטיןעשויים שם ושירותים וגיוס גורמים נוספים גורמיאותם עם 

מהספרות המחקרית עולה : לקטינים בעלי לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז תתשומת לב מיוחד. 6

מאופיינים בלקות למידה ובהפרעת , וער בסיכון בכלל ובני נוער עוברי חוק בפרטשחלק ניכר מבני נ

 :חיזוק לכך נמצא בממצאי המחקר. קשב וריכוז

  קציני המבחן דיווחו כי לפי ידיעתם מעל למחצית מהקטינים שבטיפולם בעלי לקות למידה או

 .הפרעת קשב וריכוז

 חלק ניכר מהקטינים קציני המבחן העריכו כי קושי זה הוא שהוביל אותם בנוגע ל, נוסף לכך

 .התנהגות מנוגדת לחוקלביצוע 

 רק כמחצית קיבלו מענה חלקי , מקרב הקטינים שהיו זקוקים לאבחון של לקות למידה, זאת ועוד

 .או מלא לצורך זה

רחיב את היכרותם לה –ממצאים אלה מחזקים את הצורך להעמיק את הכשרת העובדים בנושא זה 

עולה צורך ליצור מנגנון , כמו כן. עם הנושא ולהקנות כלים לעבודה מותאמת עם קטינים אלה והוריהם

 .לשם אבחון וקבלת טיפול יעודי בהתאם ללקות וחומרתה שירותים מתאימיםלהפניה מסודר 

צורך ממצאי המחקר מראים את ה: הכשרותלהתייחסות לקשיי העובדים כבסיס להדרכות ו. 7

אחד הנושאים , כאמור. בחשיבה על דרכי התמודדות עם קשיים שעולים בעבודת קציני המבחן

קושי זה בולט )גיוס שיתוף פעולה של הקטינים ושל משפחתם לתהליך הטיפולי  ואההעיקריים 

למרות המודעות של קציני המבחן לחשיבות של , נוסף לכך(. ש"טובמיוחד בקרב הקטינים מיחידת ה

מתקשים שהם חו וויהעובדים דמהקטינים כמחצית בנוגע ל, הקטין םלשיקו וומרכזיותהנושא 

דרך . מצבו בכלל לעו התנהגות המנוגדת לחוקה לעהקטין ידי -עללקיחת אחריות אי להתמודד עם 

 .אפשרית אחת להתמודדות עם קשיים אלה היא מתן הדרכות והכשרות בנושאים הללו
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 עברההמרכיבים כל קבוצת  עברהעיפי הפירוט ס: נספח א
 עברהסעיפי ה עברהקבוצת ה

 רחוב עברות  כלפי הסדר הציבורי

 עיבוד אדמה בסמוך לדרך ציבורית 

 תקיפת שוטר בשעת מילוי תפקידו 

 תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות 

 הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו 

 התחזות כעובד ציבור 

 העלבת עובד ציבור 

  ציבורהפרעה לעובד 

 לקיחת שוחד 

 מתן שוחד 

 שוחד בתחרויות 

 מנת לתת שוחד-המקבל טובת הנאה על 

 ידי אחר עובד ציבור -מנת שיניע בעצמו או על-המקבל טובת הנאה על
 להפליה

 ראיות 

 חילוט ושילוט 

 סירוב להגיש עזרה 

 בעלי מלונות עברות 

  כניסה או גרימה לחיה להיכנס לשטח חקלאי או אי מניעה מחיה
 להיכנס לשטח חקלאי שבבעלותו

 בעלות על בהמה שנכנסה לשטח חקלאי וגרמה לנזק 

 גילוי סוד מקצועי 
 אונס  מין ומוסר

 זנות ושידול לזנות 

 מעשים מגונים 
תנועה ותאונות  עברות
 דרכים

 תאונת דרכים קטלנית 

 תאונת דרכים לא קטלנית 

 תאונת דרכים ללא נפגעים 

 תקנות תעבורה 
 רצח וניסיון לרצח  אלימות

 הריגה 

 שוד וניסיון לשוד 

 תקיפה גופנית חריפה 

 תקיפה וחבלה גופנית 

 הפרעה למשפט 

 החזקת סכין או אגרופן 
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 עברהסעיפי ה עברהקבוצת ה
 כניסה והתפרצות, פריצה  כלפי רכוש

  כניסה למקום מגורים או תפילה או הימצאות בהם בכוונה לבצע גניבה
 או פשע

  התפרצות למקום מגורים או תפילה בכוונה לבצע גניבה או פשע או
התפרצות מתוכו לאחר ביצוע גניבה או פשע או לאחר כניסה אליו לשם 

 כך

  כניסה לבניין שאינו משמש מקום מגורים או תפילה או הימצאות בהם
 בכוונה לבצע גניבה או פשע

  התפרצות לבניין שאינו משמש מקום מגורים או תפילה בכוונה לבצע
 ו פשע גניבה או פשע או התפרצות מתוכו לאחר ביצוע גניבה א

 כניסה והתפרצות בנסיבות מחמירות 

 החזקת מכשירי פריצה 

 נסיבות מחשידות בכוונת פריצה 
 שימוש בסמים  שימוש וסחר בסמים

 סחר בסמים 

 צריכה עצמית של סמים 
 מאסר חמש שנים -התרת קשר נישואין על כרחה של האשה   תואחר עברות

  עריכת נישואין וגירושין אסורים 

  השגחה או במטרה לנטשוהשארת ילד ללא 

 הזנחת ילדים ומושגחים אחרים 

 נטישת מושגחים 

 מסירת קטין להחזקה בתמורה 

  ועוזר לו בכוונה שימלט  עברהמסייע לאדם שעבר  -מסייע לאחר מעשה
 מעונש

 אי מניעת פשע 

  עברותסירוב לעזור במניעת 

 הכשלת עיקול 

 שבירת חותם 

 הזנחת השמירה על חותם 

  הוצאת מסמך ממשמורת 

 תקנות רישוי ורשויות מקומיות שונות 
 


