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ישראל מדינת ישראל מדינת הילד לשלום הלאומית המועצה
והספורט התרבות החינוך משרד פנים לביטחון המשרד מדיניות ועיצוב למחקר המרכז

הראשי המדען לשכת הראשי המדען לשכת
ו

נוער: ובבי בקטינים המשטרתי הטיפול
הערכה מחקר

חיצוניים גורמים עם וקשריה המשטרה פעולות מיפוי

לוי ג'וסלין ברנע נטע רבי בן דליה חביב ג'ק פרופ1

ברוקד"ל מכון  גיוינט
ולנוער לילדים המרכז

בשיתוף:
©פרופ' שמחה לנדאו

למחקר המרכז בהשתתפות פנים, לביטחון במשרד הראשי המדען לשכת בתמיכת !בוצע נערך בזה המדווח המחקר
המשרד והספורט. התרבות החינוך, במשרד הראשי המדען ולשכת הילד לשלום הלאומית במועצה מדיניות ועיצוב
דעתם חוות את חופשי באופן לבטא ממשלתי, במימון מחקרים המבצעים החוקרים, את מעודד פנים לביטחון
עמדתה את בהכרח משקפות אינן זה בדוח המצויות וההשקפות ההצעות הפרויקט. ביצוע במהלך המקצועי ושיפוטם

פנים. לביטחון והמשרד ישראל מדינת של הרשמית מדיניותה את ו/או

1998 ספטמבר ירושלים תשנ"ט תשרי
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תקציר

נוער. ובבני בקטינים המשטרה טיפול בנושא הערכה במחקר עבודה של ראשונה שנה מסכם זה דוח
זוכה  עברה כקורבנות והן בעברות כחשודים הן  הפלילית במערכת נוער ובבני בקטינים הטיפול תחום
והחברתיים. הפליליים הטיפוליים, להיבטים התייחסות תוך הציבור, של גוברת לב לתשומת כעת
את להקטין והרצון התופעות של החברתיות מהשפעותיהן חשש  עיקריות סיבות שתי זו להתעניינות

הפליליים. ההליכים במסגרת ולזכויותיהם הקטינים לשלום ודאגה היקפן

משאר שונות משימות עם המשטרה מתמודדת נוער ולבני לקטינים הקשורים באירועים בטיפולה
זו, עבודתה במסגרת ושנית, חוץמשטרתיים, גורמים מגוון עם בשיתוף לעבוד עליה ראשית, תפקידיה.
הטיפול בשיטות די אין זה בתחום כי הסבורים יש זאת, מלבד יותר. רבה ציבורית לביקורת נתונה היא

זה. מחקר נערך זה, רקע על חדשות. ושיטות גישות לבחון ויש בנושא, המסורתיות

המשטרה פעולות מגוון את למפות הייתה זה, בדוח מוצגים שממצאיו המחקר, של הראשון השלב מטרת
ואת נוער, עבריינות ובמניעת לעברות קורבנות בקטינים בעברות, החשודים בקטינים הטיפול בתחומי
בבני העוסקים אחרים ושירותים גורמים לבין המשטרה ובין המשטרה בתוך גורמים בין הקשרים מערך
מוקדי לבחירת כבסיס המשטרה, מתמודדת שעמן המרכזיות הסוגיות על לעמוד כדי זאת, אלה. נוער

היו: זה בשלב העיקריים הנושאים השני. בשלב מחקר
המשטרה בטיפול הנוער ובני הקטינים מאפייני ♦

נוער ובבני בקטינים בטיפולה המשטרה תפקיד תפיסת ♦

עם במגע הבאות במשטרה השונות היחידות בין והתיאום העבודה חלוקת בפועל: המשטרה תפקוד ♦

נוער ובני קטינים
נוער ובני לקטינים בקשר למשטרה מחוץ שירותים עם ותיאום קשרים ♦

הכשרה וצורכי אדם כוח ♦

הנוער ובני הקטינים מאפייני על מנהלי מידע וניתוח ריכוז מקצועית; ספרות סקירת כלל המידע איסוף
עומק ראיונות צרכיו; ועל נוער ובבני בקטינים הטיפול בתחום כוחאדם מאפייני ועל המשטרה בטיפול
ושאלונים נוער; ובני קטינים בקרב לפעילותה המשיקים ובארגונים במשטרה תפקידים בעלי מגוון עם

בתחנות. חקירות משרדי ולראשי התחנות למפקדי הארץ, בכל הנוער לעובדי שהופצו עצמי למילוי

הממצאים: עיקרי סיכום להלן
נפתחים התיקים מרבית החוק. על בעברות שנה מדי נחשדים בארץ 1712 מבני וחצי אחוזים כשני .1
הנפתחים התיקים באחוז עלייה יש האחרונות שבשנים מעידים הנתונים זאת, עם רכוש. עברות בגין
על והן התופעות בהיקף גידול על להעיד עשויים אלה ממצאים וסמים. אלימות עברות בגין נוער לבני
הצורך על גם מעידים הממצאים לכך, בנוסף המשטרה. בידי ובגילוין אלה עברות על בדיווח עלייה

ומאתיופיה. לשעבר המועצות מברית העולים בקרב הנוער עבריינות לתופעת מיוחדת לב בתשומת



של אחרות סיכון קבוצות של למאפייניה! דומים הנערים של והלימודיים המשפחתיים המאפיינים .2

אחוזים סעד): פקידי בטיפול ונמצאים מהתעללות או מהזנחה הסובלים ילדים (כגון, בישראל ילדים
באופן נמוכים הלימודיים והישגיהם בלבד אחד הורה עם חיים גדולות, ממשפחות באים מהם גבוהים
עם המשטרה של פעולה בשיתוף הצורך את מדגישים אלה ממצאים גילם. בני של מאלה משמעותי
מערכת של בפעילות הצורך את וכן אלה, בנערים בטיפולה והחינוכיים החברתיים השירותים

באוכלוסייה. סיכון בקבוצות מוקדם ולטיפול למניעה השירותים
אחרים לגורמים גם זאת, עם הנוער. יחידות בידי נעשה במשטרה נוער בנושאי הטיפול מרבית .3

ובני קטינים עם משמעותיים מגעים יש קהילתי), שיטור אזרחי, משמר ובילוש, סיור (שוטרי במשטרה
חיזוק קיבלה זו תלונה הנוער. לעבודת אדם בכוח מחסור על התלוננו המשטרה אנשי מרבית נוער.
ולמניעת לאיתור הפקחנות עבודת בתגבור הצורך צוין במיוחד במשטרה. ביצועים לחקר המדור בדוח

נוער. בני בקרב עבריינות
בעבודת העוסק האדם כוח איכות בקשר, עמם העומדים השירותים ואנשי המשטרה אנשי לדעת .4
עם לעבודה. מסירותם ואת הקטינים לצורכי רגישותם את לטובה מציינים הם במיוחד  טובה הנוער
שנקבעו בקריטריונים עומדים אינם מהם מבוטל לא חלק כי עולה הנוער עובדי על מנתונים זאת,
מהשוטרים רבים לתפקידם. מספיקה אינה מהם חלק של והכשרתם וניסיון, השכלה מבחינת
שבהם במקרים ובמיוחד חקירה, במיומנויות כולל שונים, בתחומים נוספת בהכשרה מעוניינים

קטינים. הקורבנות
חלק חוק. עוברי נוער בני כלפי חינוכיות טיפוליות גישות בנקיטת מאמינים השוטרים מרבית .5
 המרכזי בתפקידה להתמקד עליה וכי מדי, טיפולית המשטרה שגישת טענו הטיפוליים מהשירותים
ביכולת די אין כי חשים מהשוטרים רבים הטיפוליתחינוכית, התפיסה למרות החוק. אכיפת

f קטינים. עם מדי המקלה המשפט מערכת כלפי ביקורת גם להם ויש שלהם, ההרתעה
במודעות שיפור במשטרה חל האחרונות שבשנים ציינו האחרים השירותים ואנשי המשטרה אנשי רוב .6
השוטרים בקרב (ופחות הנוער עובדי בקרב בעיקר הפליליים, ההליכים במסגרת הילד לזכויות
כעבריינים. תיוגם את ולמנוע הקטינים על להגן שנועדו מהנהלים חריגות עדיין יש זאת, עם הרגילים).
בניידת קטין הובלת כגון: אדם, כוח בחוסר או לקויים וציוד מבנה בתנאי מוסברות מהחריגות חלק
ציינו הילד זכויות ארגוני אנשי לקויים. מעצר תנאי נפרד, שאינו בחדר קטין חקירת מוסווה, שאינה
בניסיונות פעולה משתפת אינה המשטרה הילד, זכויות לנושא המודעות ברמת שיפור יש אם גם כי

הנוער. בני בקרב זה ידע להפיץ
שהמגמה חששות והעלו החקירה ביעילות פוגע בנהלים לעמוד שהצורך ציינו מהשוטרים חלק .7
ההצעה (כגון שונות חקיקה בהצעות המתבטאת הקטינים, זכויות להבטחת ומתגברת ההולכת
המשטרה מאנשי חלק המשטרה. בעבודת תפגע פליליים), בהליכים לקטינים משפטי ייצוג להבטחת
דרישות בפני המשטרה עומדת נוער ובני קטינים עם בעבודתה כי תחושה הביעו השונות ברמות
לעמוד דרישה  אחר ומצד נוער, עבריינות למיגור בתקיפות לפעול גוברת דרישה אחד, מצד סותרות:
יותר נמוכה הקטינים זכויות בשמירת הצורך בדבר ההסכמה הילד. זכויות את המבטיחים בכללים
להמשיך צורך שיש נראה החקירות. משרדי וראשי התחנות מפקדי בקרב מאשר הנוער עובדי בקרב
וכיצד בשטח, למימוש זוכה ההצהרתית, ברמה הקיימת הקטינים, בזכויות התמיכה כמה עד ולבחון

המשטרה. מאנשי חלק של הסתייגויותיהם לאור בתחום, הצפויים לשינויים להיערך יש



ולקבל דעת שיקול להפעיל השוטרים נדרשים החוק על בעברות החשודים נוער בני עם בעבודתם .8

או פלילי תיק לפתוח האם היא העיקריות ההחלטות אחת גורלם. על רבה במידה שישפיעו החלטות
שנה. כל בעברות הנחשדים הנוער מבני כמחצית לגבי ננקט תביעה אי הליך תביעה. אי הליך לנקוט
הקטין של תיוגו את האפשר במידת למנוע שיש מהתפיסה נובעת תביעה אי בהליכי השימוש מדיניות
למרות לשיקומו. הסיכוי את יגדיל הפלילית המערכת עם המגע ושצמצום עברה בביצוע שנחשד
בהחלטות בהם משתמשים הם כי מצהירים שהשוטרים שהשיקולים ואף ההחלטות, לקבלת הנהלים
הס מה ברור לא קודמות), עברות וקיום העברה חומרת (כגון הנהלים את תואמים תביעה אי על
לחוות ממתינים מקרים באילו (למשל, אחיד הוא השונות בתחנות התהליך כמה עד בפועל, שיקוליהם
אחידים שונות אוכלוסייה קבוצות של בעניינן השיקולים כמה ועד החלטה) לפני מבחן שירות של דעת
כן, כמו יהודים). לגבי מאשר בהרבה נמוך ערבים לגבי הננקטים תביעה אי הליכי אחוז (למשל,
חזרתם את ומקטינה הקטינים תיוג את מונעת אכן השונים ההליכים נקיטת האם השאלה נשאלת

עברות. לביצוע
על חלקם ל\יפוליים, שירותים מגוון עם בקשר המשטרה עומדת בעברות החשודים נוער בבני בטיפולה .9
הקשרים של באופיים השונות התחנות בין הבדלים שקיימים אף על חוק. פי על שלא וחלקם חוק פי
המשטרה, עם טובים קשרים על דיווחו השירותים אנשי רוב ובתדירותם, השונים השירותים עם
חלק השונים. השירותים לבין המשטרה בין עבודה נוהלי פיתוח ועל רבות תיאום מסגרות על ונמסר
אותם לנצל שיוכלו כך תפקידיהם, ועל עליהם מידע יותר יקבלו שהשוטרים רצון הביעו מהשירותים
על יותר ללמוד רצון הביעו מהשוטרים רבים גם לטיפולם. קטינים ולהפנות יותר, טובה בצורה

שירותים. ולאנשי לשוטרים משותפות בהשתלמויות להרבות הוצע ואף השירותים מערכת
בקהילה, שונים גורמים עם נוספים קשרים מגוון למשטרה נוער, עבריינות למניעת במאמציה .10
הדרגים בכל נכונות יש כי נראה וכד'. מתנ"סים וולונטריים, ארגונים נוער, תנועות ספר, בתי הכוללים
מניעה לצורך באזרחים להשתמש ואף משותפות פעולה תוכניות לעצב אלה, קשרים לפתח במשטרה
לשיטור והיחידה האזרחי המשמר בשיתוף מופעלים יישובים במספר נוער. עבריינות של ואיתור
(כגון עבריינות למניעת פעולות והכוללים נוער) בני (כולל מתנדבים המשתפים פרויקטים קהילתי
במאמצים הקהילה שיתוף נוער. לבני וחינוך הסברה פעולות או ובפאבים) ספר בתי ליד סיורים
את תואם גם הוא אך משטרתי, אדם בכוח המחסור על מה במידת לפצות יכול נוער עבריינות למניעת
בראשיתם רק הם הניסיונות מרבית זאת, עם זה. בנושא המקצועית בספרות המתוארות המגמות
המשטרה של תפקידה את ולבחון להמשיך צורך שיש נראה הוערכו. לא עדיין והשפעתם יישומם ואופן
בהשתלבות התומכות החדשות הגישות עקב בתפקידה לשינויים להיערך עליה וכיצד אלה בפעילויות

נוער. עבריינות מניעת בתחום ובמיוחד בקהילה, המשטרה
והן בהם המתרחשות עברות חקירת לצורך הן זאת, ספר. בתי עם למשטרה יש נרחבים קשרים .11
למניעת הסברה בפעולות עוסקים מהשוטרים רבים זאת, מלבד בקטינים. פגיעה על דיווח לצורך
קהילתיים גורמים ועם הספר בתי עם המופעלים לפרויקטים שותפים מהם וחלק ספר, בבתי עבריינות

וכד'. לחוק הנוער בני של חיובי יחס בפיתוח בסמים, ושימוש עבריינות במניעת והעוסקים אחרים,
עברות על לדווח ספר בתי של בנכונותם עלייה חלה האחרונות בשנים כי מדווחים מהשוטרים רבים .12

בין פעולה לשתף דרכים למצוא המאמצים בצד בחקירה. פעולה ולשתף בתחומם המתרחשות
ומכך המשטרה של ההרתעה מיכולת דאגה החינוך במשרד הובעה החינוך, למוסדות המשטרה
ידי על מבוצעים כשהם בעיקר עבריינות, באירועי בטיפול לסייע יכולה אינה המשטרה שלעתים



שהמשטרה מצפים הספר בתי כי לעתים חשים זאת, לעומת במשטרה, עונשין. בני שאינם קטינים
מתפקידה. החורג דבר משמעת, בבעיות תטפל

קיימת במיוחד מיוחדות. בעיות עם המשטרה מתמודדת קטינים כלפי עברות בחקירת בטיפולה .13

באופן התרחב אלה בעברות המשטרתי הטיפול המשפחה. במסגרת לפגיעות בקורבנות בטיפול רגישות
על סעד לפקיד או למשטרה לדווח אדם כל המחייב ,1989 משנת העונשין לחוק התיקון מאז משמעותי
במקרים הטיפול האם בשאלה חלוקות הדעות עדיין זאת, עם לו. אחראי ידי על בקטין לפגיעה חשד
נוספת פגיעה למנוע ואיך הקטינים, של טובתם מבחינת ביותר הנכון הוא הפלילית במערכת אלה
הטיפול, גורמי לבין המשטרה בין חיכוכים לעתים נוצרים זה רקע על הפליליים. בהליכים בקטינים
דיווחו לעברות קורבנות בקטינים המטפלים השירותים והחקירה. הטיפול של השונים הצרכים בשל
דאגה הובעה זאת, עם השירותים. עם תקין פעולה שיתוף ועל לקטינים המשטרה של הולם יחס על
גם לקורבנות והליווי התמיכה מנגנוני בחיזוק צורך והובע הארוך בהליך לקטינים הנגרם הסבל לגבי

המשפטי. בהליך

לעלייה בנוסף מורכב. תפקיד הוא נוער ובבני בקטינים הטיפול בתחום המשטרה תפקיד לסיכום,
עברות סוגי על ובדיווח בהתרחשות העלייה בשל היתר, (בין האחרון בעשור זה בתחום במשימות
התפתחו קטינים), נגד לעברות הנוגעים והחוקים לנוער הבילוי מקומות ריבוי העלייה, גלי מסוימים,
האחרונות בשנים גוברת אחד, מצד זה. בנושא המשטרה תפקוד על המשפיעות חברתיות מגמות מספר
זה במצב ביעילות לטפל מהמשטרה הדרישה ומתגברת קטינים, נגד ולעברות נוער לעבריינות המודעות
של בשיקום ובצורך בזכויות להכרה ובדרישה הציבור במודעות עלייה יש אחר, מצד אותו. למנוע ואף
הצורך את המדגישות בעולם מגמות רקע על זאת, כל בפרט. קטינים ושל בכלל, בעברות חשודים

* מצב הבעייתיות. התופעות עם להתמודד כדי מהקהילה, כחלק המשטרה של משולבת מערכתית בפעילות
ברמה השונות הדרישות עם המתמודדים הנוער, עובדי על ובעיקר השוטרים, על כבדה מעמסה מטיל זה

היומיומית.

למשטרה: לסייע כדי יותר, מעמיקה בצורה לחקור שרצוי סוגיות מספר מעלים הממצאים
אלימות עברות בעיקר מיוחדת, דאגה המעוררות העברות בסוגי לטיפול המשטרה של היערכותה .1

וסמים.
עולים בעיקר שונים, תרבותיים מאפיינים בעלות אוכלוסייה קבוצות עם המשטרה של התמודדותה .2

חדשים.
בהליכים הקטינים זכויות שמירת את המדגישות החדשות המגמות עם המשטרה של התמודדותה .3

הציבור שלום על להגן לצורך בסתירה לעמוד עשויות אלה מגמות כי השוטרים חששות ועם הפליליים,
עבריינות. מפני

השלכותיהן שבה והמידה פליליות, בעברות החשודים קטינים לגבי ההחלטות מתקבלות שבו האופן .4
לשיקומם. הסיכוי והגברת הקטינים של תיוג אי של המטרות עם אחד בקנה עולות אלה החלטות של
המשטרתיים ההליכים במסגרת הפגיעה צמצום של האתגר עם המשטרה מתמודדת שבו האופן .5

הטיפול. וצורכי החקירה צורכי בין ההתנגשויות ועם עברה, קורבנות שהם בקטינים



היא המשטרה אלה, מגמות פי על החדשות. המקצועיות המגמות את מיישמת המשטרה שבו האופן .6
רק ולא במניעה לעסוק עליה הנוער עבריינות עם ובהתמודדותה בקהילה, השירותים ממכלול חלק

נעשו. שכבר עברות בגילוי
המחקר. של השני בשלב ייבדקו אלה מסוגיות חלק

.י



תודות

סיום: לידי המחקר של זה שלב בהבאת שסייעו לגורמים להודות מבקשים המחקר עורכי

: . על חכימי עדית לגב' ובמיוחד ברק ישראל פרופ' בראשות פנים לביטחון במשרד הראשי המדען ללשכת
המחקר. שלבי בכל והייעוץ הסיוע

נורה לגב' הילד; לשלום הלאומית מהמועצה מורג תמר ועו"ד אריה בן אשר למר = ההיגוי ועדת לחברי
מנחם לפרופ' והרווחה; העבודה ממשרד הורוביץ דבורה ולד"ר חובב מאיר לד"ר החינוך, ממשרד כהן
המידע. מקורות אל בהגעה והסיוע הייעוץ על העברית, מהאוניברסיטה לקרימינולוגיה מהמכון הורוביץ,

הסיוע על קליין מירי ולרפ"ק מור יוסי לרפ"ק ובמיוחד אהרוני, זאבה נצ"מ בראשות הנוער מדור לאנשי
המחקר. כלי בהפצת הטכני הסיוע ועל הנוער עבודת של המורכבת המערכת בהבנת

הנתונים. באיסוף והתמיכה לסייע הנכונות על והמרחביים המחוזיים הנוער לקציני

ועמדותיהם. בדעותיהם אותנו ושיתפו פעולה ששיתפו האחרים ומהשירותים מהמשטרה למרואיינים

השאלונים. על שענו הארץ בכל הנוער ולעובדי החקירות משרדי לראשי התחנות, למפקדי

לרפ"ק ובמיוחד גלבוע, אורלי סנ"צ בראשות ישראל במשטרת הארצי במטה סטטיסטיקה מדור לאנשי
הנתונים. קובץ בבניית והסיוע הייעוץ על גרדרשגיב, דויד

במכון ולעמיתינו דולב לטלל ובמיוחד ברוקדייל במכון לעמיתינו להודות מבקשים אנו ולבסוף
הלשון עריכת על ברבריאן לענת גם תודה השונים. המחקר בשלבי והתמיכה הייעוץ על לקרימינולוגיה

בהדפסה. הסיוע על בוביס ולסו

*



העניינים תוכן

1 מבוא .1

1 ושיטות נתונים איסוף מטרות,  המיפוי שלב .2

3 המקצועית בספרות סוגיות .3

13 בישראל.. נוער בני ועם קטינים עם המתמודדים השירותים במערך המשטרה של מקומה .4

28 המשטרה בטיפול שהיו בעברות חשודים נוער בני מאפייני .5

39 נוער בני ועם קטינים עם בהתמודדותה המשטרה של העבודה דרכי .6

55 הורים ועם בקהילה גורמים עם המשטרה, בתוך גורמים עם קשרים .7

63 סיכום .8

69 ביבליוגרפיה

.
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לוחות רשימת

23 למשטרה במקביל נוער ובבני בקטינים המטפלים העיקריים הגורמים לוח1:

י  פליליים תיקים התיקים, כלל העברה סוג לפי ,1996 בשנת נוער תיקי :2 לוח
30 איתביעה ותיקי

32 1996 בשנת פליליים תיקים בעלי נוער בני של דמוגרפיים מאפיינים :3 לוח

לשירות שהופנו הפליליים התיקים בעלי של משפחתיים מאפיינים :4 לוח
33 בארץ הילדים כלל לעומת ,1995 בשנת לנוער מבחן

ב1996, פלילי תיק להם שנפתח נוער בני של עבריינות ודפוסי גיל :5 לוח
35 אוכלוסייה קבוצת לפי

שונות, קבוצות בקרב נוער עבריינות מאפייני על השוטרים הערכות :6 לוח
37 תפקיד לפי

40 נוער עובדי תקני מספר לפי המשטרה תחנות התפלגות :7 לוח

41 התחנות מפקדי לדעת רגילים, ולחוקרים הנוער לעובדי רצויות תכונות :8 לוח

42 נוער עובדי שאינם חוקרים של מאפייניהם לעומת נוער עובדי מאפייני :9 לוח

43 ; הנוער עובדי של ותמיכה הדרכה צורכי :10 לוח

45 תפקיד לפי התופעה עם להתמודדות ולגישות נוער לעבריינות שוטרים עמדות :11 לוח

48 שונות למשימות הנוער עובדי שמייחדים זמן :12 לוח

החקירות משרד ראשי דיווח פי על בקטינים, טיפול מנוהלי חריגות שכיחות :13 לוח
51 החריגות תדירות ולפי

תפקיד לפי קטינים, זכויות בנושא שוטרים עמדות :14 לוח
51 המשיב

תביעה, אי על בהחלטה שונים שיקולים חשיבות בנושא שוטרים עמדות :15 לוח
53 תפקיד לפי

*



57 בקהילה גורמים עם הנוער עובדי של הקשר תדירות :16 לוח

הנוער, עם מהעבודה חקירות משרדי וראשי תחנות מפקדי של רצון שביעות :17 לוח
62 תפקיד לפי



תרשימים רשימת

15 קטינים מעורבים שבהם המשטרה, בטיפול אירועים זרימת :1 תרשים

16 בעברות החשודים בקטינים הטיפול מהלך :2 תרשים

20 עברות קורבנות בקטינים הטיפול :3 תרשים

29 1996 ישראל, במשטרת הנוער יחידות בטיפול נוער תיקי = 4 תרשים

1



מבוא .1
נוער. ובבני בקטינים המשטרה טיפול בנושא הערכה במחקר עבודה של ראשונה שנה מסכם זה דוח
זוכה  עברה כקורבנות והן בעברות כחשודים הן  הפלילית במערכת נוער ובבני בקטינים הטיפול תחום
והחברתיים. הפליליים הטיפוליים, להיבטים התייחסות תוך הציבור, של גוברת לב לתשומת כיום
את להקטין והרצון התופעות של החברתיות מהשפעותיהן חשש  עיקריות סיבות שתי זו להתעניינות

הפליליים. ההליכים במסגרת ולזכויותיהם הקטינים לשלום ודאגה היקפן,

משאר שונות משימות עם מתמודדת המשטרה נוער ולבני לקטינים הקשורים באירועים בטיפולה
זו, עבודתה במסגרת ושנית, חוץמשטרתיים, גורמים מגוון עם בשיתוף לעבוד עליה ראשית, תפקידיה.
הטיפול בשיטות די אין זה בתחום כי הסבורים יש זאת, מלבד יותר. רבה ציבורית לביקורת נתונה היא

זה. מחקר נערך זה, רקע על חדשות. ושיטות גישות לבחון ויש בנושא, המסורתיות

ושיטות נתונים איסוף מסרות,  המיפוי שלב .2
המשטרה פעולות מגוון את למפות היא הראשון השלב מטרת שלבים. בשני המחקר נערך המתוכנן, לפי
כן, כמו חיצוניים. גורמים ועם המשטרה בתוך גורמים בין הממשקים ואת נוער ובני קטינים בתחום
מחקר מוקדי לבחירת כבסיס המשטרה, מתמודדת שעמן המרכזיות הסוגיות את לזהות זה שלב מכוון

היו: זה שלב התרכז שבהן המרכזיות השאלות השני. בשלב
נוער ובבני בקטינים בטיפולה המשטרה תפקיד תפיסת ♦

תוךמשטרתיים וממשקים בנושא בפועל המשטרה תפקוד ♦

נוער ובני לקטינים בקשר חוץמשטרתיים ממשקים ♦

הכשרה וצורכי אדם כוח ♦

המשטרה בטיפול נוער ובני קטינים מאפייני ♦

המשטרה. אנשי מתמודדים שעמם והדילמות הקשיים את לברר ניסיון נעשה נושא, כל לגבי

אופנים: בכמה מידע נאסף אלה, מטרות להשגת
עוסקים שבהן המרכזיות הסוגיות על לעמוד כדי בנושא המקצועית הספרות נסקרה  ספרות סקירת .1

בעולם. כיום
התופעות היקף להבנת כרקע המשטרה, בטיפול הנוער ובני הקטינים מאפייני על נתונים ונותחו רוכזו .2

המשטרה של המידע ממאגר התקבלו הנתונים רוב עיקריים. עניין מוקדי על עמידה ולשם ומאפייניהן
לנוער. המבחן ומשירות

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

לפעילות משיקה שפעילותם שונים ובארגונים במשטרה שונים תפקידים בעלי רואיינו = נוער בני ועם
המטה, (ברמות בכירים תפקידים בעלי רואיינו במשטרה נוער. ובני קטינים בנושאי המשטרה
משמר אדם, כוח תביעות, חקירות, סיור, נפגעים, נוער, השונים: בתחומים והמרחבים) המחוזות

1



המחוזיות הארציות, ברמות בכירים תפקידים בעלי רואיינו כן כמו ועוד. ביצועים חקר אזרחי,
שירות בהם: נוער, בבני בטיפול המשטרה עם בקשרים העומדים ובארגונים בשירותים והעירוניות
נוער לחוק סעד פקידי וצעירים, לנוער השירותים ילדים), וחוקרי לנוער מבחן (קציני לנוער המבחן
במשרד סדיר לביקור והשירות נוער קידום שירות לנוער; המשפט בתי הרווחה); (במשרד דין וסדרי
החינוך, במשרד בקטינים התעללות ומניעת אלימות למניעת לתוכניות האחראיים השירותים החינוך,
לעברות קורבן לנוער טיפול שירותי המספקים וארגונים ילדים בזכויות העוסקים וולונטריים ארגונים
בסמים). למלחמה הרשות אלסם, אל"י, אב"י, הילד, לשלום (המועצה עבריינות סף על לנוער או
המטפלים השירותים במערך ומקומה קטינים כלפי המשטרה תפקיד בתפיסת התמקדו הראיונות
ובקשיים בהצלחות בנושא, בטיפול חוץ גורמי ועם המשטרה בתוך העבודה ובחלוקת בקשרים בהם,
תפקיד פי על נבחרו המרואיינים בתחום. המשטרה בתפקוד לשינויים ובהצעות זה פעולה בשיתוף
ברוב דרג: פי ועל אזורית, חלוקה פי על שונים), ולשירותים במשטרה השונים למדורים (נציגות
שונות ברמות תפקידים בעלי רואיינו בהמשך, ובשירותים; במשטרה המטה אנשי רואיינו המקרים
חלק בשטח. לעבודה יותר הקרובים אנשים של תפיסתם על ללמוד כדי ובמרחבים), (במחוזות
מרואיינים ידי על שהוזכרו משום נבחרו אחרים באקראי; נבחרו השטח ברמות מהמרואיינים

הנושא. של מיוחדת תפיסה או מיוחד ידע כבעלי קודמים
והמחוזיים המרחביים הנוער קציני באמצעות הופצו לראיונות, במקביל עצמי: למילוי שאלונים .4
אלה שאלונים בתחנות. חקירות משרדי ולראשי התחנות למפקדי הארץ, בכל הנוער לעובדי שאלונים
להתוויית אחראיים התחנות מפקדי מראש. מכוילות במעטפות והוחזרו השוטרים בידי מולאו
הקהילה עם קשרים לגיבוש התחנה, בפעולות עדיפות סדרי לקביעת המקומית, ברמה התחנה מדיניות
ניכרת השפעה יש המשטרה תפקידי במסגרת מקומה ועל הנוער עבודת על שלתפיסתם להניח יש ועוד.
ובכללן בתחנה, המתבצעות החקירות לכלל האחראים הם חקירות משרדי ראשי בפועל. העבודה על
ושל בכלל המשטרה של העבודה דרכי שונים: נושאים לגבי מידע כללו השאלונים הנוער. חקירות
כלפי ועמדות לקטינים ביחס המשטרה תפקיד תפיסת נוער, ובני קטינים לגבי בפרט הנוער עובדי
תביעה, אי תיקי לגבי בהחלטה השוטרים של הדעת שיקול הערכת נוער, ובני בקטינים הטיפול
בקשרים המתעוררים והקשיים במשטרה נוספים וגורמים בקהילה גורמים ועם ההורים עם הקשרים

במשטרה. הנוער בעבודת לשיפורים והצעות שונים, מהיבטים הנוער עבודת הערכת אלה,

מקדימות שיחות לאחר נבנו המידע לאיסוף הכלים .1997 ינואריולי בחודשים ברובו נעשה המידע איסוף
על נבנו השאלות כן, כמו ההיגוי. ועדת מחברי חלק ועם במשטרה, נפגעים ומדור הנוער מדור אנשי עם

הספרות. מסקירת שעלו והמונחים הסוגיות סמך

וצרכיו אדם כוח מאפייני בתחום בעיקר השונים, המחקר תחומי על במשטרה שנאסף מידע רוכז בנוסף,
נוער. ובבני בקטינים הטיפול בתחום

בטיפול הנוער בני מאפייני את המקצועית, מהספרות העולות הסוגיות את יציגו הבאים הפרקים
הקשיים, המשטרה, עבודת ותיאור בתחום המשטרה לעבודת המשיקים השירותים מערך המשטרה,
שזוהו. העיקריות הסוגיות יוצגו בסיכום והראיונות. מהשאלונים שעלו כפי לשיפורים וההצעות הדילמות
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המקצועית בספרות סוגיות .3
חוק, עוברי נוער בני בעיקר נוער, ובבני בקטינים המשטרה בטיפול העיקריות הסוגיות את יסקור זה פרק
עבריינות להגדרת בדרכים למשל, עוסקות, אלה סוגיות בעולם. המקצועית מהספרות עולות שהן כפי
הכרוכות בדילמות עמה; להתמודדות הגישות ואת התופעה את המסבירות בתאוריות ולמדידתה; נוער
הרגישות עם ובהתמודדות נוער ובבני בקטינים בטיפול המשטרה של ותפקידה מקומה בהגדרת

הפלילית. במערכת הילד זכויות לנושא המתגברת

למדידתה והדרכים נוער עבריינות הגדרת
התופעה. מאפייני בין להשוות קשה לפעמים ולכן שונות, במדינות שונה באופן מוגדרת נוער עבריינות
עליון, וגיל לדין, לעמוד ויכול למעשיו כאחראי נחשב הקטין מעליו שרק תחתון, גיל מוגדר כלל בדרך
העליון הגיל גבול (בסין שנים ל18 7 בין הגילים טווח נע המדינות ברוב כבוגר. העבריין יטופל שמעליו
בלבד. נוער בני של כעברות ייחשבו מיוחדים מצבים הברית) בארצות (בעיקר מהמדינות בחלק .(25 הוא
גם וכד'. הספר בבית סדיר ביקור אי שוטטות, מהבית, בריחה כוללות והן status offenses נקראות הן
האלכוהול מכירת רק  אחרות ובמדינות כעברה, מהמדינות בחלק נחשבת נוער בני של אלכוהול שתיית
Bynum) שונות ממדינות נוער. עבריינות נתוני בין להשוות מקשים אלה הבדלים עברה. היא לקטינים

.(and Thompson, 1995

מחקרים יש למדידה. המקור מהו היא אחת שאלה שונות. גישות נהוגות התופעה היקף במדידת גם
.(High irsk areas) סיכון" ב"אזורי החיים נוער בני של או העברות קורבנות של הדיווח על המסתמכים
לא אשר עברות ג0 כוללים הם כי נוער, עבריינות של גבוה שיעור כלל בדרך מסתמן אלה ממחקרים
 NCVS הוא נוער עבריינות למדידת העיקריים המקורות אחד הברית בארצות למשל, לרשויות. התגלו
של דיווחם על מבוסס זה סקר .(Naitonal Cirme Victimization Survey) פשיעה קורבנות על ארצי סקר
דיווחו ב1991, זה, סקר לפי ומעלה. 12 בני קורבנות נגד פשעים על מידע כולל והוא פשעים קורבנות
אונס מסוג מפשעים ב280/0 (18 לגיל (מתחת נוער בן היה העברה מבצע כי 12 גיל מעל פשעים קורבנות

מאדם. גנבה או תקיפה או שוד או

הרשויות ידי על המתפרסמים סטטיסטיים נתונים הם הנוער עבריינות היקף לבדיקת יותר מקובל מקור
1930 מאז .FBIn הוא העיקרי הרשמי המקור הברית בארצות עבריינים. נוער בבני מטפלות אשר
לתחנת הובא (חשוד מעצר בה שהתבצע עברה כל על FB1b הברית בארצות המשטרה סוכנויות מדווחות
כוללים NCVS^ בניגוד .(UCR Uniofrm Cirme Reporting) התוכנית במסגרת נרשמו) ופרטיו המשטרה
נגד שבוצעו עברות על מידע גם כוללים הם אך מעצר, התבצע שבהן עברות על מידע רק FBln נתוני
ומכאן מקור בכל הכלולות באוכלוסיות הבדלים לראות כן, אם ניתן מ12. נמוך שגילם קורבנות

בממצאים. גם הבדלים

בני ידי על שבוצעו העברות מספר את מודדים האם  המדידה מושא לפי להשתנות גם עשויים הממצאים
יופיעו הם ונעצרו, שוד ביצעו נוער בני ארבעה אם למשל, נוער. בני של המעצרים מספר את או נוער
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נוער, בני ידי על בוצעו פשעים כמה לדעת רוצים אם אחת. עברה רק תיספר אך שנעצרו, נוער בני כארבעה
מספר את נספור , הצדק מערכת ידי על טופלו נוער בני כמה לדעת רוצים אם העברות. מספר את נספור

.(1995 ,Snyder and Sickmund) המעצרים

נוער עבריינות להסברת תאויטיות גישות
דרכי על השפיעו הן וכיצד נוער לעבריינות השונות התאורטיות הגישות את סוקר (1994) Klein

התופעה. עם ההתמודדות

זו, גישה לפי הרפואית". ה"גישה הייתה עבריין נוער כלפי הברית בארצות השלטת הגישה ה60 שנות עד
ומומחים יועצים של בטיפול אותה "לרפא" וניתן נפשיות, לבעיות סימפטום היא עבריינית התנהגות

הנפש. בריאות בתחום

בטיפול החברה כישלון את הדגישה היא החברתי". הפיקוח ב"תאוריית זו גישה הוחלפה ה60 בשנות
בגישה (כמו הפרט איננו הבעיה מקור זו, גישה לפי מיעוט. קבוצות בני נוער ובבני הנמוכים במעמדות
 ותעסוקה פנאי שעות ניצול חינוך, כמו  בה שונים גורמים אשר החברתית, המערכת אלא הקודמת)
להשגת כאמצעי העבריינות, לעבר מתפוררות ובקהילות יציבות לא במשפחות החיים נוער בני דוחפים

ביחיד. רק ולא החברתית במערכת להתמקד צריך הטיפול לכן כלכליות. הנאה וטובות סטטוס

למערכת נוער בני הכנסת זו, תאוריה לפי התיוג". "תיאוריית הברית בארצות רווחה ה70 בשנות
עצמה". את המגשימה "נבואה מעין ולהיות בעבריינות, יותר רב לעיסוק אותם לדחוף יכולה המשפט

שהייתה זו, תאוריה לפי ההרתעה". "תאוריית התיוג": ל"תאוריית נגד תאוריית הופיעה ה80 בשנות
צעירים עבריינים ירתיעו חמורים עונשים כהרתעה. חשוב ערך ל"תיוג" ובוש, רייגן ממשל בזמן נפוצה
תאוריית על המבוססות התמודדות דרכי של ביעילותן פקפוק שוב מתעורר 90 ה בשנות עברות. מלבצע

ההרתעה.

החוק אביפת מערבת במסגרת הנוער עבריינות עם להתמודדות גישות
להתייחסות מרכזיים מודלים שני נגזרים בפרט נוער ולעבריינות בכלל לעבריינות השונות מהגישות
העברה סוג פי על אחידה בענישה הדוגל ההרתעה), לגישת (המתקשר הצדק" "מודל חוק לעוברי
לתאוריה (המתקשרת הרווחה" ו"גישת הנאשם, של האישיות בנסיבות התחשבות ללא וחומרתה,
לביצוע שהביאו והאישיים הסביבתיים בתנאים להתחשב יש כי הגורסת התיוג), ולגישת הטיפולית
לשנות וניסיון התייחסות תוך בעתיד, עבריינית התנהגות למנוע כדי וטיפול שיקום מציעה והיא העברה
חיפוש ההתמרדות, שנטיות ההנחה על מושתתת זו גישה .(Lipsey, 1991; Klein, 1994) אלה תנאים
זה בשלב הגיל קבוצת של הגדולה והשפעתה ההתבגרות, לגיל האופייניים הזהות וחיפוש הריגושים
.(National Research Council, 1993) התפתחותי ממשבר כחלק לעבריינות הנוער בני את לגרור עשויות

חיים. לדרך הפיכתה ואת העבריינית הפעילות המשך את למנוע עשויה מתאימה התייחסות זה, במצב
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זו במידה מופרד עבריינים נוער בבני הטיפול למבוגרים. כמו לילדים להתייחס אין הרווחה", "גישת לפי
עבריינות בנושא מיוחדים ובחוקים בנהלים מתבטאת זו הפרדה בוגרים. בעבריינים מהטיפול אחרת או
בדרך מאופיין נוער בני של השיפוטי התהליך ולטיפול. לענישה לשפיטה, נפרדות מערכות ובהנהגת נוער
שאינם הקטינים של לגורלם כאחראית נתפסת המדינה ובאינדיווידואליזציה; שיקומית בגישה כלל
ולטפל להגן כדי לשופט עוזרים ויועצים מבחן קציני זו, גישה לפי .(parens patirae) עצמם על להגן יכולים
לבוגרים, משפט בבתי שמקובל מכפי משפטית ובהגנה בתביעה פחות משתמשים כך ובשל אלה, נוער בבני

צורכיהם. אלא הנוער בני אשמת איננו המוקד שכן

המשפט, במערכת קטינים שמקבלים המיוחדת ההגנה כי טוענים הילד זכויות חסידי האחרונות בשנים
נתונים והם משפטי, לייצוג זכותם שנפגעת מפני דבר, של בסופו בהם, פוגעות עליהם המדינה ואחריות
הפרטנית ברמה דעת בשיקול נרחב שימוש ,(4 פרק (ר' בהמשך שנראה כפי מוטעה. דעת לשיקול יותר
מושמעת הרווחה גישת על הביקורת זאת, עם .(1994 (הורוויץ, מיעוט בקבוצות במיוחד לפגוע עשוי
ההתייחסות כי נטען, אלה בתקופות הנוער. עבריינות של מחומרתה מאוד מוטרד הציבור כאשר בעיקר
בשנות לשיאה שהגיעה זו, ביקורת עברות. ולבצע לשוב אותם מעודדת חוק עוברי נוער בני כלפי הייחודית
של יותר רבה ולמעורבות רגיל, דין בבית להישפט עבריין יכול שבו המינימום גיל להורדת הביאה ה80,

.(Klein, 1994) לנוער המשפט בבתי גם תובעים

נטייה יש יחסית, קלות עברות שעברו נוער בבני המודלים. בשני השימוש כיום רווח הברית בארצות
פי על יותר, גדולה נוקשות במידת מטופלים קשות עברות שעברו נוער בני החוק. מערכת דרך שלא לטפל
יותר נוטות ושוודיה והולנד ל"מודלהצדק". יחסית, גדולה, נטייה יש ובקנדה באנגליה הצדק". "מודל

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

טיפול על העולם מדינות ברוב שונות. במדינות עבריין בנוער המטפלות המערכות את סוקר (1994) Klein

הפועלים ,(Correctional Services) התקון ושירותי המשפט בתי המשטרה, אחראיים עבריינים נוער בבני
באמצעים טיפול עם העבריינים הנוער בני על פיקוח ומשלבים המשפט, מערכת במסגרת כלל בדרך
בכמה ביטוי לידי באים השונות במדינות המערכות בין ההבדלים לעבריינות. חזרה למנוע במטרה שונים,

תחומים:

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

בוגר, כעבריין עבריין יישפט לו מעבר אשר הגיל כלל בדרך רווחה). (צדק, מדינה באותה המקובלת
במדינות העברה. חומרת ולפי העבריין מין לפי להשתנות, ויכול 15 עד אף לרדת עשוי הוא אך ,18 הוא
להישפט העבריין יכול לו מעבר אשר הגיל את להוריד נטייה יש הצדק" ל"מודל יותר נוטות אשר
רגיל. משפט בבית שנתיים בן ילד רצח על עשר בני ילדים שני נשפטו למשל, באנגליה, בוגר. כעבריין

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

מוגדר פורמלי תפקיד יש הרווחה למערכת (4 פרק (ר' בישראל, גם (כמו ובשוודיה בדנמרק עבריין:
לטיפול קהילתיות אלטרנטיבות פותחו הברית ובארצות בהולנד בקנדה, עבריין. בנוער בטיפול

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

5



(מתי למשטרה ובעיקר עבריין, בנוער העוסקות השונות למערכות שניתנת ההחלטה חופש מידת .3
רב החלטה חופש למשטרה ניתן הברית ובארצות בקנדה וכדומה). תביעה כתב להגיש מתי לעצור,

יותר. מוגבל זה החלטה חופש סקנדינביה ובמדינות ובגרמניה יחסית,

נוער בני עם בהתמודדות המשטרה תפקיד
תפקיד מתקשר וכיצד עבריין בנוער בטיפול המשטרה של תפקידה לשאלת מתקשרת זו אחרונה נקודה
הציבורי; הסדר שמירת החוק; אכיפת לארבעה: המשטרה תפקיד את לחלק נוהגים תפקידיה. לשאר זה

.(Magenau and Hunt 1996) פשע ומניעת חירום) שירותי (כולל שירותים אספקת

נוער בני עם פורמליים לא מגעים  לפשיעה הזדמנויות ומניעת הציבורי הסדר שמירת א.
בין מהמגע גדול חלק פורמלית. ולא פורמלית רמות= בשתי מתנהל קטינים עם המשטרה של הקשר
כשומרת תפקידה במסגרת .(White, 1996) פורמלי" לא "שיטור במסגרת מתנהל נוער לבני המשטרה
תלונות על מגיבה ברחובות, מסיירת המשטרה פשעים, מניעת שירותי מנתינת כחלק וכן הציבורי הסדר
אשר צעירים של התקהלויות ולפזר עברייניות, בפעולות נוער בני של מעורבות למנוע ומנסה אזרחים
הברית. בארצות ערים בשתי מקוף שוטרי של בסיוריהם השתתף (1992) Meehan הציבורי. בסדר פוגעות
עבריינות במניעת מאשר מאזרחים התלונות במניעת יותר עסוקים השוטרים היו לעתים כי גילה הוא
הם כך החוק. אכיפת תפקיד פני על הציבורי הסדר שמירת תפקיד את העדיפו הם כלומר, עצמה. הנוער
את פיזרו נוער בני אותם אם אלכוהול, בשתיית למשל, החוק, על עברו אשר נוער בני עצרו לא
אלה פעולות ברחוב. ריקים בקבוקים מלהשאיר ונמנעו כן לעשות להם הורה שהשוטר לאחר ההתקהלות
שעשוי ומה שמותר מה לגבי לשוטר הנוער בני בין וגלויים סמויים הסכמים בסדרת מלוות המשטרה של

למעצרים. להביא

נרחבות סמכויות למשטרה להעניק המחוקק עשוי נוער עבריינות מפני הציבור בדאגת עלייה בתקופות
בדרום 1994 בשנת שחוקק חוק למשל, כך, בצעירים. מטפלת היא שבה פורמלית הלא במסגרת יותר
טיפול למרכזי להפנותם או לביתם 15 לגיל מתחת ילדים להחזיר סמכות למשטרה מעניק אוסטרליה

.(White, 1996) אנטיחברתית לפעילות להיגרר עשויים שהם סבור השוטר אם מיוחדים,

עלולה היא נוער בבני הלאפורמלי בטיפול נרחבות סמכויות למשטרה כשיש כי מציין (1996) White
אלימות תיעדו מחקרים כמה בהם. התעללות לשם אף או הנוער בני של הפחדתם לשם בהן להשתמש
יכול זה ; (Alder et al. 1992; Biondo and Palmer 1995) נוער בני כלפי שוטרים של ופיזית מילולית

קטין. של וחקירה מעצר בזמן אף לקרות

הטיפול להמשך ביחס דעת שיקול הפעלת  בעברות החשודים נוער בבני טיפול ב.
אחד נוער. עבריינות ובחקירת ראיות באיסוף בעיקר המשטרה עוסקת נוער בני עם הפורמליים במגעיה
בהמשך יטופלו אשר נוער, עבריינות מקרי "סינון" הוא אלה פעולות במהלך החשובים מתפקידיה
המקרה האם להחליט הדעת שיקול למשטרה ניתן מסוימות במדינות כאמור, המשפט. מערכת באמצעות
שתוטבע ומבלי המשפט מערכת דרך שלא יטופל שהצעיר או הצדק במערכת נוספים גורמים בידי יטופל
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הקטין הזהרת כגון פורמליים לא באמצעים שימוש כאן שייעשה ייתכן שוב, עבריין. של "תווית" עליו
בו). הטיפול הסתיים בזה (אך בתיקו שנרשמת הקטין של פורמלית הזהרה למשל, או, תיק, פתיחת בלי
באוסטרליה למשל, וענישתם. בקטינים הטיפול דרכי על להחלטה שותפה המשטרה מדינות בכמה
מסוימים ובמקומות הקורבן, עם העברה מבצע את להפגיש שמטרתן בתוכניות משתתפת המשטרה

.(White, 1996) משפחתי לטיפול העבריינים את להפנות רשאית אף היא באוסטרליה

מחליטה המשטרה שכאשר עולה אוסטרליה בדרום עבריינים נוער בני לגבי המשטרה החלטות מבדיקת
המשפט בית מהחלטת יותר נוקשה אף להיות עשויה החלטתה חוק, עוברי צעירים נגד הסנקציות על
השוטרים של מפלה ויחס מוטעה דעת שיקול מפני החשש צוין רבים onpnnn .(Bargen, 1992) בעניינם
המקנות פורמליות והלא הפורמליות  המשטרה של סמכויותיה בגלל נוער בני של שונות קבוצות כלפי

רב. כוח לה

לא סיבות על הנשענות החלטות לבין משפטיות סיבות על הנשענות החלטות בין מבחינים המחקרים
בדקה (1983) Mott קודמות. והרשעות עברה חומרת החוקרים כוללים המשפטיות בסיבות משפטיות.
בעברה החשודים נוער בני לתבוע "האם בשאלה באנגליה משטרה תחנות בשש ההחלטות קבלת הליך את
העברה להם שזו הנוער בני רוב באזהרת להסתפק נטו השוטרים כי מצאה היא בלבד?". להזהירם או
בני לתבוע זאת בכל הוחלט כאשר שלהם. הראשונה העברה איננה שזו החשודים את תבעו אך הראשונה
שקורבן משום או באשמה להודות סירבו שהם משום הדבר נעשה שלהם הראשונה העברה שזו נוער
צעירים לגבי ההחלטות כל את בדקו (1983) Landau and Nathan אישום. כתב שיוגש כך על עמד העברה
הגורמים של השפעתם את המבודד משתני, רב ניתוח .1978 בתחילת בלונדון אזורים בחמישה עבריינים
להסתפק או הצעיר את לתבוע האם ההחלטה על שהשפיעו העיקריים הגורמים ששני העלה השונים,

משפטיות. סיבות כלומר  העברה וחומרת קודמות הרשעות היו באזהרה

ההחלטה. על הם גם השפיעו אשר משפטיים חוץ גורמים שורת זאת, עם מצאו, השונים החוקרים
הבאים: הגורמים את למנות ניתן משפטיים החוץ בגורמים

יותר. הצעירים הנוער בני באזהרת להסתפק נטייה הייתה כי מצאו (1983) Landau and Nathan  גיל .1

למחצה. כמשפטי להיחשב עשוי ואף מובן השוטרים החלטת על כמשפיע הגיל גורם
להסתפק ונוטים נשים כלפי "נוקשה" פחות יחס נוקטים שהשוטרים עולה מחקרים מכמה  מין .2

סטטוס" "עברות שמבצעות צעירות נערות זאת, עם .(Alder, 1994, Alder et al., 1992 ) בלבד באזהרתן
Chesney Lind, 1977; Hancock and) לו זוכים שהבנים מזה יותר נוקשה ליחס זוכות וכדומה) (שוטטות

.(ChesneyLind, 1982; Wundersitz, 1988
בצורה השוטרים התייחסו לונדון של שונים שבאזורים כך על הצביעו מחקרים  העברה ביצוע אזור .3
לעצור יותר נטו אחר ובאזור סדר הפרת בגין נוער בני לעצור נטו אחד באזור למשל, שונות. לעברות שונה
המעצרים מדיניות את שחקר (1993) Meehan .(Landau and Nathan, 1983) לרכב פריצות בגלל נוער בני
נוער בני מלעצור המשטרה נמנעה העיירות באחת כי גילה הברית בארצות עיירות בשתי המשטרה של
שאינם נוער בני של היו זו בעיירה המעצרים רוב הטוב. בשמם לפגוע שלא מהקהילה לחצים בשל

תושביה.
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בבית נוכחות המשפחה, מבנה המשפחה, של כלכלי מצב כגון  הנוער בני למשפחות שקשורים גורמים .4
יש .(Thomas and Cage, 1977; Choen and Kluegel, 1978, Horwitz and Wasserman, 1980) ספר
לתאוריות מתקשרים אלה גורמים שכן המשטרה; להחלטת מהותיים גורמים שלעיל בגורמים הרואים
Landau and Nathan,) נוער בני של עבריינית והתנהגות הורית שליטה העדר בין הקושרות קרימינולוגיות

.(Horwitz and Wasserman, 1980; 1983

אתני ממוצא נוער בבני המשטרה בטיפול אפליה מסתמנת שונות ממדינות ממחקרים  אתני מוצא .5

לקבל יותר גבוה סיכוי היה לבנים נוער לבני העברות, ברוב כי מצאו (1983) Landau and Nathan שונה.
Stevens and) דומים ממצאים עלו באנגליה שנערכו נוספים ממחקרים לשחורים. מאשר בלבד אזהרה
באים יותר רבים שחורים נוער שבני העובדה בהן לכך, סיבות כמה מונים החוקרים .(Willis; 1979

לאזהרה שנדרשים הפורמליים בתנאים לעמוד אלה נוער לבני שקשה והעובדה בעייתיות" מ"משפחות
אישום). כתב על לוותר הקורבן הסכמת ההורים, של פעולה (שיתוף

לעתים המשטרה ידי על לדין הובאו מזרחי ממוצא ישראלים צעירים כי במחקרו טען (1976) רהב
המשטרה החלטות את בדק אשר (1979) לנדאו מערבי. ממוצא ישראלים צעירים מאשר יותר קרובות
לא מחקרו, לפי שונה. למסקנה הגיע ב1972 אביב תל באזור שנעצרו צעירים מדגם לדין לתבוע האם
או לדין להעמידם האם המשטרה החלטת על השפעה כל מוצא) (כולל הצעירים של הרקע למשתני היו
המשטרה, האם עוד לבדוק יש כי מציין לנדאו זאת, עם לציבור". עניין "מחוסר התיק את לסגור

מוצאם. פי על הנוער, בני בין מפלה לחקירה, הבאה ועל מעצר על בהחלטתה

תביעה אי בהליכי להשתמש פחות נוטה בישראל המשטרה שלפיהם נתונים במחקרה מציגה (1997) חסין
תופעות המסבירים מחקרים מזכירה היא יהודים. צעירים לגבי מאשר ערביםישראלים צעירים לגבי
סגירת לגבי מבחן קציני להמלצות המתייחסים ישראליים, מחקרים בצד מיעוטים, באפליית דומות
מבחן קציני של המלצותיהם את המנחים ובערכים בנורמות בהמלצות ההבדלים את והמסבירים תיקים,
לפרוצדורה כי היהודים מעמיתיהם יותר מאמינים הערבים המבחן קציני יהודים: מבחן וקציני ערבים
על להמליץ פחות נוטים לכן  הנוער בני על מחנכת השפעה גם אלא מרתיעה השפעה רק לא יש החוקית
כניסתם על המפקחים שהם השוטרים, של שיקוליהם את גם לבדוק ממליצה חסין פלילי. תיק פתיחת אי

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

קהילתיות בתוכניות והשתתפות נוער בני עם מכתן קשר יצירת עבריינות מניעת ג.
מנסים נוער, עבריינות עם להתמודדות המסורתיות מהשיטות האכזבה בעקבות האחרונות, בשנים
הסביבתימניעתי. בהיבט התמקדות תוך כוללנית, בצורה הנוער עבריינות עם להתמודד רבים במקומות
והגורמים השירותים במכלול מקומה ושל המשטרה תפקיד של מחדש הגדרה מחייבים אלה ניסיונות
המשטרה. של בתחומה היה בה הטיפול מסורתי שבאופן בעיה עם יחד להתמודד המנסים בקהילה,
של המשתנה ותפקידה חוק, עוברי נוער בני עם להתמודדות העכשוויות הגישות ייסקרו הבא בסעיף

אלה. גישות במסגרת המשטרה
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חוק עובי בנוער בטיפול עכשוויות ומגמות גישות
עם להתמודד יכולות אינן הצדק", "מודל את המעדיפות אלה גם העולם, מדינות שרוב ספק אין
כדי בהן המופעלים האמצעים ומלבד בלבד, והפלילית המשפטית המערכת באמצעות הנוער עבריינות
הן נוער), לעבריינות המועדים במקומות שוטרים של מוגברת נוכחות (כגון לפשיעה הזדמנויות למנוע
נוער. בני בקרב עבריינות למניעת או חוק עוברי נוער בני של לשיקומם תוכניות מגוון גם מפעילות
תוצאות עם בהתמודדות הכרוכה הגבוהה הכספית מההשקעה מהדאגה גם נובעים אלה מאמציהן
כדאית הפשע למעגל כניסתם במניעת הכספית ההשקעה הקטינים של הצעיר גילם בגלל  העבריינות
לטפל מנסות השיטות מקצת .(Macallair,l993; Hirschi 8c Gottrfedson, 1993) עלותתועלת מבחינת

לעבריינות. הגורמות החברתיות הנסיבות עם להתמודד מנסות ומקצתן עצמם; הנוער בבני

המובילים האישיות מרכיבי בשינוי מתמקדות מקצתן שיטות. במגוון מטופלים החוק עוברי הנוער בני
לשלוט כיצד ללמידה התנהגותיות שיטות (למשל: התנהגות במרכיבי מתמקדות ומקצתן לעבריינות,
הטיפול שיטות של יעילותן את להעריך ניסיונות אלימות). בעברות בטיפול בעיקר משמשות  בכעסים
שונים סוגים על הממצאים את להחיל קשה ליעילותו, רמזים יש אם גם רבים. בקשיים נתקלים השונות
של הטווח ארוכת השפעתן את למדוד קשה  ובעיקר שונות מסגרות על עברייניות, התנהגויות של

.(Apter and Goldstein, 1986) ההתערבויות

הקהילה) המשפחה, החברים, (קבוצת הנוער בני חיים שבה הסביבה בשיתוף מתמקדות אחרות גישות
Victim) V.O.R.P התוכניות קבוצת האפשר. ככל המשפטית, במערכת השימוש ובצמצום בשיקומם
המשפטי. לטיפול משלימים או חלופיים אמצעים למצוא מנסה (Offender Reconciliation Programs
בהן בעולם, שונות במדינות והופעלו פותחו ומאז בקנדה, 1973 בשנת לראשונה הופעלו אלה תוכניות
(המשטרה, שונים גורמים למשל, בנורווגיה, ונורווגיה. זילנד ניו גרמניה, אנגליה, הברית, ארצות
Mediation  ל נוער בני הם החוק עוברי שבהם מקרים להפנות יכולים אחרים) קהילה וגורמי התביעה,
ניתנת ובה הקהילה, נציגי מתנדבים בידי הרווחה בשירותי מופעלת זו מסגרת  מתווכת מועצה  Board
הנוער בני בהודאת מותנית ההפניה הפיצוי. דרכי על ולהסכים להיפגש ולקורבן החוק לעובר הזדמנות
הטיפולית המערכת את החוק, מערכת את משלבות התוכניות והוריהם. הצדדים כל ובהסכמת בעברה
סכסוכים לפתרון המשפט במערכת השימוש בצמצום הן ומתמקדות מהקהילה, ומתנדבים המקצועית
המבחן שירות מפעיל בישראל גם למעשיהם. העברה מבצעי הנוער בני של האחריות תחושת בפיתוח והן
במרבית לקורבנותיהם. צעירים עבריינים בין לגישור שבע בבאר ניסיוני פרויקט המשטרה בשיתוף לנוער
juvenile aid" נוער בעבריינות לטיפול סיוע בצוות דנים באוסטרליה 1610 בני נוער בני של העברות
המתאימים המקרים על הדעות .(Bynum 8c Thompson, 1995) לנוער משפט לבתי כתחליף /'panels

.(Allen, 1993) חלוקות זה לתהליך

המסורתית הגישה לעומת הקהילה. במסגרת בטיפול מתמקדים עבריין בנוער לטיפול נוספות בגישות
מוצלח ששיקום להניח הנטייה כיום גוברת לרעה, עליהם שהשפיעה מהסביבה הנוער בני בניתוק שדגלה
לתשומת הזוכה טיפול שיטת הנוער. בני של לחייהם הקשורות המערכות למגוון התייחסות לכלול צריך
עבריינות, (כולל קשות התנהגות בעיות עם נוער בבני בטיפול כיעילה ונחשבת האחרונות בשנים לב
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זו, בשיטה .(Multisystemic Therapy) מערכתי הרב הטיפול שיטת היא בסמים) ושימוש אלימות
המערכות ובמגוון במשפחותיהם הנוער, בבני מטפלים המשפחה, לשימור תוכניות עקרונות על הנסמכת
עבודה כוללים השיטה עקרונות ועוד). ההורים של העבודה מקום ספר, בית (חברים, משפחתיות החוץ
והסתמכות טיפול שיטות במגוון שימוש המטפלות, המערכות כל בין ותיאום פעולה שיתוף אינטנסיבית,
בצורה העריכו מחקרים כמה הנוער. בני בהתנהגות לשינוי וכבסיס לכוח כמקור והסביבה המשפחה על
חוזר מעצר שיעורי עלו מהמחקרים ואלימים. עבריינים נוער בני עם זו בשיטה שעבדו פרויקטים מבוקרת
התוקפנות מידת והורדת במשפחה הליכוד הגברת זמן; לאורך הביקורת בקבוצת מאשר בהרבה נמוכים
הכרוכות ההוצאות לעומת העלויות להקטנת מגמה מסתמנת המחקר מן כן כמו הגיל. בני עם ביחסים
Borduin et al., 1995) המסורתיים הפלילית המערכת ובשירותי הנפש בריאות בשירותי בטיפול
נוער, לבני במיוחד כמתאימות נחשבות הקבוצתיות הטיפול שיטות גם .(Henggeler, et al., 1992, 1993
במסגרתה חברתיים כישורים לפתח האפשרות ובשל מהקבוצה חיובית תמיכה לקבל היכולת בשל

.(Zimpfer, 1992)

בבתי מהמצב אכזבה שוררת הברית בארצות הענישה. בתחום גם תמורות מתחוללות שונות במדינות
האלימות את מגבירים אלה מוסדות כי היא הטענה חוק. עוברי לקטינים המיוחדים במוסדות או הכלא
כגון הרתעה תוכניות כי נמצא הפשע. ממעגל ויציאה שיקום לעודד במקום הפשע, לחיי הכניסה ואת
דווקא לעבריינות הנוער בני של חזרתם את למנוע שנועדו הכליאה), (הלם "shock incarceration"
נוער בני על הכליאה של השלילית השפעתה על ממצאים בעקבות .(Lipsey, 1991) זאת מזרזות
קבוצתיים" ל"בתים חוק עוברי קטינים והפנו לקטינים המוסדות כל את מהמדינות חלק סגרו עבריינים,
לשלבם ומנסים הנוער לבני יותר אישי יחס מעניקים אלה במסגרות אומנות. למשפחות או בקהילה
בית מאסר כגון למאסר חלופיים באמצעים שימוש נעשה בנוסף, נורמטיביים. לחיים ולהכינם בקהילה
הטיפול בתחום חדשות מגמות נהוגות בארץ גם .(Bynum and Thompson, 1995) אלקטרוני בפיקוח
במשרד התיקון שירותי במסגרת (הפועלת הנוער חסות רשות סגורות. במסגרות עבריינים בקטינים
תשל"א טיפול ודרכי ענישה שפיטה, הנוער חוק מכוח הן לקטינים מעונות מפעילה והרווחה) העבודה
ניתנים קטנים, המעונות נזקקים). (קטינים 1960 תש"ך והשגחה טיפול הנוער חוק בתוקף והן 1971
בקהילה. עצמאיים לחיים הדרגתי מעבר מתאפשר מעונות סוגי ובכמה וטיפול, חינוך שירותי מגוון בהם

בארצות הסביבתימניעתי. מההיבט כוללנית, בצורה הנוער בעבריינות לטפל מנסות אחר מסוג תוכניות
למניעת קהילתיות לפעולות משאבים שהקצתה 1994 בשנת Crime Bill ה חקיקת למשל, הברית,
החברה של הבוערת בבעיה מטפלות התוכניות שונות. קהילתיות תוכניות לפיתוח הביאה פשיעה,
החברתיים למוסדות בעוינות המלווה הנוער, כנופיות של הקשה העבריינות  זה בתחום האמריקנית
 ב האמריקני המשפטים משרד שפרסם בדוח הספר. בבתי והאלימות בפרט, החוק ולשלטונות בכלל
על הוצהר (Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 1996) 1996

על סנקציות הטלת בצד טיפול, הן שיעדיה נוער, ובאלימות בעבריינות למלחמה מקיפה פעולה תוכנית
חיזוק בסמים; סחר או ובשימוש בכנופיות הנוער בני של חברותם היקף הורדת צעירים; עבריינים
התביעה, החקיקה, בתחום פעולות מגוון מציעה התוכנית ולצעירים. לילדים הזדמנויות ומתן הקהילה
בגורמי לטפל ניסיון והן עצמה לעבריינות התייחסות הן הכוללות הקהילתי, והפיתוח הטיפול הענישה,
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שיתוף את מדגישים בתוכנית לחיזוק. הזקוקות ולקהילות למשפחות וסיוע תמיכה כולל העבריינות,
עצמם. הנוער בני ושל הטיפוליים הגורמים של האזרחים, של החוק, גורמי של הפעולה

היקפה. ולהקטנת הברית בארצות שונות במדינות הנוער עבריינות למניעת תוכניות הניבו אלה פעולות
בכנופיות, (חברות רצויה לא להתנהגות הנוער בני של התנגדותם יכולת את להגביר ניסו התוכניות מקצת
הדרכה וספורט; פנאי פעילויות ייעוץ, ,(outreach) יישוג משלבים האלה הפרויקטים בסמים). שימוש
ממערכת ולנשירה היעדרויות לצמצום לבריאות, המודעות העלאת ועבודה; לימודים מיומנויות לפיתוח
עם היכרות עברות; לביצוע לחזור ולא המבחן תקופת את בהצלחה להשלים חוק לעוברי עזרה החינוך;
למנהיגות חלופית נוער מנהיגות לפתח ניסיון כלפיה; חיוביות גישות לפיתוח וניסיון החוק מערכת
מעשי ובמניעת בפיקוח עצמם הנוער בני וגם הקהילה תושבי משולבים תוכניות בכמה הנוער. כנופיות
הקהילה שעל הבעיות ממגוון נפרד בלתי חלק הנוער בעבריינות רואות אחרות תוכניות עבריינות.
השכונה) של הפיזי מצבה שיפור עבודה, מקומות (יצירת קהילתי בפיתוח ומתמקדות עמן להתמודד

.(Freeh, 1997) הנוער עבריינות גם תפחת כזו שבאווירה היא ההנחה הקהילה. ובהעצמת

המשטרה עם במגעיהם הקטינים בזכויות הפגיעה למניעת מנגנונים
לב לתשומת הובאה האחרונות בשנים בה. המעורבים בחירויות פוגעת טבעה מעצם הפלילית המערכת
הסבורים יש שהוזכר, כפי בזכויותיהם. לפגיעה חשופים ממבוגרים, יותר אף קטינים, כי הדאגה הציבור
ולעתים יעילות ביתר לפעול להם לאפשר מרצון לעתים הנובע לשוטרים, הניתן הנרחב הדעת ששיקול
בזכויות לפגיעה גם להביא לבסוף עשוי קטין, כל של האישיות בנסיבותיו להתחשב להם לאפשר מהרצון
קבוצות עם הנמנים בקטינים בעיקר לפגוע יכולה דעת שיקול בהפעלת אחידה לא מדיניות הקטינים.
אחד בכל בזכויותיהם לפגיעה חשופים הקטינים כן, כמו לזכויותיהם. מודעים שאינם ובמי חלשות
המנסה לחקיקה, מביאים אלה חששות והענישה. המשפט החקירה, המעצר,  הפלילי ההליך משלבי

הקטינים. זכויות שמירת את להבטיח

הורה נוכחות מחייב האנגלי החוק חקירה: בזמן הקטין זכויות בנושא חוקים נהוגים המדינות במרבית
הברית בארצות גם המשטרה. ידי על נחקר הקטין שבו שלב בכל לילד) קשור שיהיה (רצוי אחר מבוגר או
זכאים קטינים הקטין. חקירת על מידע מיד יקבל אפוטרופוס או הורה כי דורשות המדינות מרבית
בסייגים כי אם בחקירה, להיות 14 גיל עד קטין להורי לאפשר חייבים בישראל בחקירה. יהיו שהוריהם
בישראל, אחרת. הוחלט כן אם אלא כזו זכות להורים אין 14 גיל מעל זו. מחובה לחרוג אפשר מסוימים
(מורג, זכויותיהם על מידע לקטינים למסור המשטרה חייבת הברית, כארצות אחרות במדינות כמו

.(1995

הקטינים כי מהחשש נובעים החקירה בעת זכויותיהם על ושמירה הקטינים חקירת בנושא אלה חוקים
200/0 רק כי עלה הברית בארצות ממחקרים למבוגר. זקוקים ולכן זכויותיהם את להבין מסוגלים אינם
לציין יש זאת, עם השתיקה. זכות בהבנת במיוחד התקשו הם במלואן; זכויותיהם את הבינו מהקטינים
ויכולים הזכויות את מבינים תמיד לא הם שגם משום להם, הועילה תמיד לא בחקירה הורים נוכחות כי
מינוי לחייב שמטרתן חקיקתיות, יוזמות נהוגות ישראל גם ובהן אחדות, במדינות לכן לקטינים. לייעץ
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לקטינים יש למשל, באנגליה, והחקירה. המעצר משלב החל הפליליים, ההליכים בכל לקטין דין עורך
המדינה. במימון משפטי לייצוג זכות

מדובר הפלילית. במערכת הקטין הקורבן של ובמצבו בזכויותיו גם ההתעניינות גוברת האחרונות בשנים
במקרים משפחתו. במסגרת בקטין פגיעה של ועברות מין עברות כגון "עדינים", בנושאים בעברות בעיקר
יש .( Smith, 1992) מיוחדת להגנה זקוק הוא ולכן לקטין, להזיק יכול הפלילי שההליך היא ההנחה אלה,
ולפגיעה מין לעברות ועדים קורבנות לקטינים מיוחדת הגנה רבות שנים מזה ניתנת שבישראל לציין,
חוקרי של לטיפולם נתונים זה מסוג לעברות עדים או קורבנות שהיו 14 גיל עד ילדים .. המשפחה במסגרת
בבית הקורבן במקום להעיד מוסמכים גס הילדים חוקרי שוטרים. ולא סוציאליים עובדים שהם ילדים,
ובניוזילנד באנגליה זאת. להגנה זוכים אינם אחרות בעברות קורבנות או 14 גיל מעל קורבנות המשפט.
המשפט בבית הנגדית ובחקירה הפליליים בהליכים קטינים לקורבנות להיגרם העשוי מהנזק מוטרדים
ולדאוג (14 לגיל מעל (בעיקר לקורבנות הליווי ואת התמיכה את להגביר מוצע בארץ גם .(Morgan, 1992)

בעניינם. והמשפטיים הפליליים ההליכים על המידע מלוא להם יימסר כי

המערכת במסגרת הוריהם בידי בקטינים בפגיעות לטפל כמה עד מחלוקת שוררת המקצוע אנשי בקרב
התיקון חקיקת מאז .(1994 (רונן, המשפחה לשיקום בניסיונות תפגע חוקית התערבות כמה ועד הפלילית
מאוד התרחב עליהן, דיווח והמחייב מיוחדות כעברות כאלה פגיעות המגדיר ,1989 בשנת העונשין לחוק
אלה הם הרווחה שירותי עדיין זאת, עם הורה. בידי בקטין פגיעה של במקרים הפלילי הטיפול בישראל

.(4 פרק (ר' הפלילית במערכת מטופלים מקצתם ורק אלה מקרים במרבית שמטפלים

משנת הילד לזכויות הבינלאומית האמנה באו"ם. גם הוכר חוק עוברי נוער בבני הייחודי הטיפול נושא
תהיה פלילית בעברה הנאשם בילד הטיפול מטרת כי מציינת (1991 בשנת אליה הצטרפה (שישראל 1989
האמנה גילו. בני של בצורכיהם המתחשב ובאופן אנושיותו כיבוד תוך עצמי, לכבוד תחושתו את לקדם
קשה ענישה ומפני אכזרי טיפול מפני עינויים, מפני ולהגנה משפטית להגנה ילד כל של זכותו את מדגישה
האו"ם של הכלליות האספות ידי על שאומצו מסמכים שני שרירותי. באופן או כדין שלא חופש ושלילת
(Center for חוק עובר נוער עם במגע הבאות למערכות מינימליים סטנדרטים מציגים 1990  1985 בשנים
בני מהכנסת להימנע שיש מדגישים המסמכים .Social Development and HumanitarianAffairs, 1992)
רבמקצועיים פתרונות מציאת על ממליצים הם כן כמו סוהר. בתי במיוחד סגורים, למוסדות נוער

וכוי). מוזנחים (נטושים, חברתי בסיכון נוער בני להגנת אמצעים כולל נוער, עבריינות למניעת

לעת, מעת משתנות ההתמודדות דרכי רבות. במדינות ומכאיבה קשה בעיה היא הנוער עבריינות לסיכום,
ההתמודדות דרכי של יעילותן את להוכיח הקושי ובשל והערכיות התאורטיות בתפיסות שינויים בשל
צריך בה שגם כוללת, חברתית מבעיה חלק נוער בעבריינות לראות נוטים האחרונות בשנים השונות.
רבים בתחומים כמו בלבד. החוק מערכת באמצעות ולא החברתיות המערכות כלל באמצעות לטפל
המוסדי מהטיפול לעבור מגמה מסתמנת זה בתחום גם וכד'), נפש בחולי בקשישים, (טיפול אחרים
מישורים: בשני להתמקד צריך נוער בעבריינות שהטיפול היא כיוס הרווחת ההנחה בקהילה. לטיפול
הפרטים, חיזוק באמצעות הפשיעה למעגל נוער בני של כניסתם מניעת הן  המניעה הוא הראשון המישור
שוטרים של מוגברת נוכחות כגון טכניקות בעזרת לפשיעה, הזדמנויות מניעת והן והקהילות, המשפחות
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הוא השני המישור וידאו. מצלמות הצבת או לפשיעה המועדים במקומות מתנדבים אזרחים של או
למשל, הברית, בארצות האלימות מעברות שכשליש אף החוק. על שעברו נוער בני אותם עם ההתמודדות
ואלימים קשים עבריינים אינם דרכם, בתחילת לפחות שרובם, מראים הנתונים נוער, בני בידי מבוצעות
השילוב בשבילם, .(Coordinating Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 1996)

 חייהם ועל מעשיהם על אחריות לקבל והלימוד עברייני חיים מאורח לשחרורם הסיוע בקהילה,
בעתיד. עבריינות במניעת יעילים אמצעים להיות יכולים

ולשיקום עבריינות למניעת תוכניות של ההערכה מאמצי את שסקרו ,(1998) Visher 8c Weisburd
רבים כי מסיקים האחרונים, העשורים בשלושת הברית בארצות נוער) עבריינות דווקא (לאו עבריינים
היו לא מהן גדול חלק סיבות: ממספר וזאת התוכניות, השפעת על להצביע הצליחו לא מהמחקרים
את מלא באופן תאם לא יישומן רבים, במקרים מסוימות; בנסיבות או באוכלוסיות בעברות, ממוקדות
ולבסוף, ובקהילה); במשטרה רבים, גורמים המערבות בתוכניות במיוחד קשה זו (בעיה עקרונותיהן
המחברים קיימות. הן אם התוכניות, של השפעות על להצביע אפשר היה שלא כך תוכננו המחקר מערכי
ההקפדה בצד ספציפיות, בנסיבות או בעברות באוכלוסיות, הממוקדים מענים למתן המעבר כי טוענים
שונות תוכניות של השפעות על להצביע יאפשר מתאימים, מחקר מערכי ועל התוכניות של נכון יישום על

פשיעה. למניעת

מחקרי באופן שהוכח אף כי עולה, (Sherman et al., 1997) האמריקני לקונגרס שהוגש מקיף מדוח גם
חיובית מגמה מסתמנת מהתוכניות ושבחלק מטרתן, את משיגות פשיעה למניעת מהתוכניות שחלק
קווים להתוות כדי די אין שלהם המחקרי ובתוקף אלו הערכות ושל מחקרים של במספרם ומבטיחה,
אחידים סטנדרטים לקבוע מציעים המחברים הפשיעה. היקף להקטנת במאמציו לממשל מנחים

תוכניות. להערכת ומחייבים

לזכויות המקצוע אנשי רגישות גוברת ולמניעתה, נוער בעבריינות לטיפול החדשות הגישות עם בבד בד
במניעת הקהילה בשילוב ההתמקדות הוגן. יחס להם להעניק ולחובה הפלילית במערכת הקטינים
העוסקים המשטרה כוחות ואת בכלל, המשטרה את מחייבות הקטינים לזכויות והרגישות נוער עבריינות

המסורתיים. תפקידיהם את לשנות בפרט, בנוער

קטינים עם המתמודדים השירותים במערך המשטרה של מקומה .4
בישראל נוער בני ועם

תפקיד בתפיסת תמורות האחרונות בשנים התרחשו רבות מערביות שבמדינות עלה הספרות מסקירת
בה. החיים איכות לשיפור ושותף בקהילה השירותים ממערך חלק נעשתה והיא בקהילה, המשטרה
בהליכים בקטינים לפגוע לא הרצון יותר. עוד חזקה זו תפיסה נוער, ובבני בקטינים הטיפול בתחום
אפשר שיהיה כדי למלאם שיש צרכים מגוון פליליים בהליכים המעורבים שלקטינים וההנחה הפליליים,
במסגרת גם בקהילה. גופים ועם שירותים עם המשטרה של נרחב פעולה שיתוף מחייבים לשקמם
המשטרה שפעילות הבנה מתוך הקהילה, עם בקשרים מתמקדים נוער עבריינות למניעת המאמצים
תפקידה במסגרת המשטרה בנוסף, הקהילה. של ותמיכה פעולה שיתוף בסיס על יותר יעילה תהיה
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מערך את נסקור זה בפרק מיוחדת. להגנה הזקוקים בקטינים המטפלים שונים לשירותים מסייעת
הזקוקים וקטינים לעברות קורבנות בעברות, החשודים נוער בני ועם קטינים עם המתמודדים השירותים
בין והקשרים הממשקים אודות על המידע לניתוח כבסיס זאת, בהם. המשטרה של מקומה ואת להגנה,

.5 בפרק שיובא האלה, השירותים לבין המשטרה

החוק על בעברות החשודים נוער בני ועם קטינים עם המתמודדים השירותים מעיד
 טיפול) ודרכי ענישה (שפיטה, הנוער חוק פי על החוק, על בעברות החשודים בקטינים מטפלים בארץ
על בעברה שנחשדו קטינים .12 מגיל החל פלילית באחריות נושא קטין הנוער, חוק פי על .1971 תשל"א
אסור להיחקר, אותם ולחייב אותם לעצור (אסור פליליים הליכים נגדם יינקטו לא זה, גיל לפני החוק
יטופל עצמו הקטין אך לעברה, נוספים שותפים בגילוי להתמקד יכולה המשטרה חקירת לדין). להעמידם
מסלול את מתארים 1,2 תרשימים ובמשפחתו. בו הטיפול דרכי את ישקלו והן הרווחה, במערכות

בעברות. הנחשדים בקטינים הטיפול

פי על אלה בקטינים המטפלים הגופים חוק. עוברי בבגירים מהטיפול שונה חוק עוברי בקטינים טיפול
חסות רשות לנוער), משפט בתי המקרים (במרבית המשפט בתי לנוער, המבחן שירות המשטרה, הם: חוק
הפלילית במערכת לקטינים להתייחסות מיוחדים הסדרים סוהר. בתי  מהמקרים קטן ובחלק הנוער
זה בגיל החוק על שעברה היא אלה הסדרים בבסיס העומדת ההנחה והנחיות. תקנות בשורת גם קבועים
את האפשר ככל לצמצם היא השאיפה לכן, למצוקה. איתות או פעמית חד מעידה בגדר להיות יכולה
למנוע הניסיון ועל השיקומי ההיבט על דגש ומושם הפלילית המערכת עם מגע בעקבות בקטינים הפגיעה
עם בקשרים גם נוער ובבני בקטינים המשטרתי הטיפול מתאפיין כך, בשל הפשע. למעגל כניסתם את

בקהילה. ושיקום טיפול אבחון, גורמי מגוון

מטפלת והיא המשטרה, כלל בדרך הוא החוק על בעברה שנחשדו קטינים עם במגע שבא הראשון הגוף
ישראל, (משטרת שיקומם את ולאפשר בהם הפגיעה את לצמצם שמטרתם מיוחדים, נהלים פי על בהם
הכוללות הנוער, יחידות בידי הקטינים מטופלים משטרה תחנת בכל לכך, בהתאם מח"ק/נוער). הנחיות
לנוער. הקשורים בתחומים הכשרה גם בחקירות, רגילה להכשרה מעבר המקבלים, מיוחדים, שוטרים
ייחקרו הם המוסר; נגד בעברות המעורבים 14 גיל עד קטינים למעט החשודים, את יחקרו אלה שוטרים

לנוער. המבחן משירות סוציאליים עובדים שהם ילדים, חוקרי בידי

שאינם שוטרים ידי על מתבצע בעברות החשודים קטינים עם הראשון המגע רבים במקרים זאת, עם
 אזרחי משמר או בילוש חינוך), מוסדות באבטחת העוסקים אלה (כולל סיור שוטרי כגון  נוער עובדי
לפי אם באירוע, בטיפול להמשיך לא מוסמכים גם הם האירוע. לגבי ראשוני בירור לבצע המוסמכים
בגין התקהלות לפזר בסמכותם (למשל, הפלילית במערכת טיפול המשך מצריך אינו הוא דעתם, שיקול
מועבר באירוע הטיפול חקירה, להמשיך כשצריך בלבד). באזהרתם ולהסתפק קטינים בין קטטה

הנוער. ליחידות
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קטינים מעורבים שבהם המשטרה בטיפול אירועים זרימת :1 תרשים

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

Y \

ןסיןןגם ים פרטי בירןר טיפול המשך אין בירור אחרי
הסתיים האירוע

. \ \
מין לעברות בעיקר ק(רכן/ע7 המשפחהקטין במסגרת לפגיעה אן החוק על בעברה חשודים קטינים

T /

12 לגיל מתחת טעלג>ל72

ז \ י

1960  התש"ך והשגחה טיפול הנוער ילךים)חוק (הגנת ראיןת דיני ל ענישה שפיטה הנוער ^חוק _ ,ץ ^תשט (1971 (התשל"א הטיפול ודרכי

ןו 'ו v

3 תרשים ר1 מועבר הטיפול 2 תרשים ר'
{ת הטיפןל ל החברתיים לשירותים ודים בחש טי^ל יה מהל

י במשטרה הטיפול סיום 0 בחשוד פוק הט מה7ך

.0
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בעברות החשודים בקטינים הטיפול מהלך :2 תרשים

ילדים חוקר בידי חקירה נוער עובד בידי חקירה
מ14 פחות בני לקטינים
מוסר. בעברות החשודים

\ ן
לקצין או להורים nvTin
יסוד כשיש לנוער מבחן

לדין. להעמדה

y

4824 של מעצר אפשרות
ללא גיל) (לפי שעות

הארכת שופט. אישור
 לכך מעבר מעצר

שופט. באישור

\r יו

פלילי תיק פתיחת  במשטרה האירוע סיום
לשירות הפניה במשטרה. קצין באישור איתביעה,
מעקב לצורך לנוער מבחן באישור (פשע ממונה
להמלצה תשתית והכנת פרקליטות).

והתערבות טיפול דרכי על

ן ן וו

(דרך אישום כתב הגשת במשטרה התיק סגירת מבחן; לשירות הפניה
לבית פרקליטות) תביעה, חוסר או ראיות (חוסר הופעה. חובת אין

לנוער. משפט בליווי לציבור) עניץ הפניה איתביעהפשע: j

שירות של חוות.דעת להמלצה מבחן לשירות
האירוע. סיום המבחן. ולמעקב.

נוספים וטיפול שיקום לשירותי הפניה אפשרות יש מהשלבים אחד *בכל
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המבחן לשיתת לדין להעמידו יסוד יש שלדעתה קטין כל על לדווח חייבת המשטרה הנוער, חוק פי על
הערכה לקטין עורך השירות והרווחה. העבודה משרד במסגרת הפועל ממלכתי, שירות שהוא לנוער,
גם ומשמש שיקומיטיפולי, תהליך של תחילתו למעשה, הוא, זה הערכה תהליך פסיכוסוציאלית.
דרכי לגבי בשיקוליו אותו וישמש אישום) כתב הגשת של (במקרה המשפט לבית שיוגש לתסקיר כתשתית
בעת גם המלצה למשטרה מעביר המבחן שירות אשם. יימצא הקטין אם לנקוט, שיש והענישה הטיפול
ועוד). לציבור עניין חוסר ראיות, (מחוסר התיק סגירת או אישום, כתב הגשת  התיק גורל על ההחלטה
כתב (הגשת 13 לגיל מתחת ילד נגד אישום כתב הגשת לפני מבחן קצין דעת חוות נדרשת במיוחד

הפרקליטות). או המשטרתית התביעה ידי על תיעשה האישום

החקירה סיום לפני גם לקטינים, פלילי תיק מפתיחת להימנע גם יכולה דעתה, שיקול פי על המשטרה,
אין שבסיומו הליך  תביעה" "אי של הליך ולנקוט לדין להעמידם משפטי יסוד שיש נמצא אם וגם
הוא כי בו וניכר במעשיו שמודה בקטין קלה; או ראשונה בעברה מדובר כאשר זאת, כל פלילי. רישום
מהקטינים כמחצית לגבי ננקט זה הליך וכד'. לשקמו גבוהים סיכויים שקיימים עליהם; מתחרט
האם לבחון כדי לנוער, המבחן לשירות מוזמנים אלה קטינים גם למשטרה. והמגיעים בעברות החשודים
דיווחי לפי להופיע. חייבים אינם אך אחרים), בשירותים או המבחן (בשירות להתערבות זקוקים הם

לדין. הועמדו שלא קטינים ב45 המבחן בשירות טיפלו 1995 בשנת ,(1995) לנוער המבחן שירות

או מאסר) חודשי שלושה הוא המרבי העונש (שבהן חטא מסוג בעברות ננקטים התביעה אי הליכי רוב
הליך לנקוט סמכות הפרקליטות, באישור למשטרה, מאסר). שנות שלוש הוא המרבי העונש (שבהן עוון
במקרים מאסר. שנות משלוש למעלה לפסוק ניתן שבהן פשע, מסוג יותר, חמורות בעברות גם תביעה אי
מותנה סמים) בעברות (למשל מהמקרים ובחלק מבחן, קצין של דעת חוות לקבל חייבת המשטרה אלה,
להינתן יכול הטיפול לנוער. מבחן קצין בפיקוח טיפולי בתהליך הקטין בהשתתפות תביעה אי הליך
הקטין. לומד שבו הספר בבית הפסיכולוגי השירות בשיתוף לעתים (אלסם), בסמים טיפול בתחנות
עבריין בין לגישור שבע בבאר ניסיוני פרויקט המשטרה, עם בתיאום מפעיל, גם לנוער המבחן שירות
פיצוי דרכי על להסכם מגיעים רכוש) בעברות (בעיקר החוק עוברי הקטינים שבו תהליך  לקורבן

פלילי. הליך נפתח ולא הקורבן,

קטינים לנוער. המבחן לשירות לדווח יש קטינים מעצר על גם החקירה. במהלך נעצרים הנוער מבני חלק
לקטינים המעצר מבתי בחלק כלליים. מעצר בבתי נפרדים באגפים או נפרדים מעצר בבתי מוחזקים
בסיס ויצירת משבר בשעת לקטינים סיוע הן העיקריות מטרותיו התערבות. פרויקט מפעיל השירות

בקהילה. טיפולית התערבות להמשך

קטינים של השפיטה בתהליך גם נוער. שופט בפני קטינים יישפטו אישום, כתב הוגש שבהם במקרים
חל סגורות, בדלתיים נערך המשפט (למשל: בהם הפגיעה של מרבי לצמצום מיוחדים הליכים ננקטים
ביצע שילד שמצא נוער, שופט מיוחדים. כללים נהוגים קטינים בענישת מזהים). פרטים פרסום איסור
קצין של ובהדרכתו בפיקוחו מבחן, תקופת הילד על להטיל ביכולתו מהרשעתו. להימנע רשאי עברה,
הקטין מאת התחייבות קבלת ראוי, אדם להשגחת הקטין מסירת אחרות: טיפול דרכי או לנוער, מבחן
פיצוי או קנס בתשלום הורהו או הקטין חיוב במעון, הקטין החזקת בעתיד, התנהגותו בדבר הורהו או
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יתבצעו הטיפול דרכי המקרים ברוב דעתו. שיקול לפי אחרת, הוראה כל או בעברה, שניזוק לאדם
בהתאם הטיפול דרכי את לשנות להחליט המשפט מבית לבקש רשאי וזה מבחן, קצין של בפיקוחו

הקטין. במצב לשינויים

עדיפות ויש אחרון כאמצעי נחשב זה אמצעי אך ,14 גיל מעל ילדים על רק להטיל ניתן מאסר עונש
יחד במאסר אותם להחזיק אין למאסר, נשלחים ילדים שבהם במקרים שיקומייםטיפוליים. לאמצעים

מיוחדים. נוער באגפי מוחזקים והם מבוגרים, עם

הנוער חסות רשות ענישה. כאמצעי או טיפולי כאמצעי במעון ילד להחזיק לחייב גם יכול המשפט בית
בקהילה המשולבות פתוחות מסגרות פנימיות, הכולל מעונות, רצף מפעילה והרווחה העבודה במשרד
הנשלחים הקטינים מרבית נזקקים. לקטינים גם מיועדות אלה מסגרות במשבר. להתערבות ומרכזים
(כ4030 יחסית קטנות מסגרות שהם פנימייתיים, במעונות נמצאים החוק על עברות בשל למעונות
נעול ממעון קטין להעביר מאפשר המעונות רצף וטיפול. חינוך שירותי בתוכן הכוללות במעון), קטינים
את לייעל כדי לקהילה. לחזרה כהכנה המשפט, בית ידי על שנקבעה התקופה סיום לקראת פתוח למעון
על"ם וארגון ישראל ג'וינט בשיתוף הנוער חסות רשות הקימה המסגרות בין החניכים של ניידותם

וסגורות. פתוחות מסגרות המשלבים מעונות

ובמניעת עבריינות, סף על הנמצאים נוער בבני בטיפול המעורבים נוספים שירותים
עבריינות

נוער בני בשיקום מטפלים גם והם עבריינות, סף על או במצוקה נוער בבני מטפלים שירותים כמה
המשטרה: עם דוכיווני בקשר עומדים אלה שירותים עברות. בביצוע הורשעו או הואשמו שנחשדו,
הליך לגביהם נפתח לא אך לעבריינות, חשופים שלהערכתה נוער, בני לטיפולם להפנות יכולה המשטרה
למשטרה לדווח יכולים אלה שירותים לטיפול. נוער בני אליהם להפנות יכול המבחן שירות גם פלילי;
כאלה או משוטטים נוער בני לאיתור במשטרה נעזרים הם וכן עברות, לבצע כוונה על להם כשנודע
והרווחה העבודה במשרד וצעירים לנוער ובשירות החינוך במשרד נוער לקידום ביחידה מהבית. שברחו
נוער מבני (לרבים עבודה או לימודים ממסגרות נשירה סף על הנמצאים או המנותקים נוער בבני מטפלים
באמצעות בשנה, צעירים בכ10,000 מטפל הוא כי מדווח ולצעירים לנוער השירות פליליים). תיקים אלה
תחום .( 2213 (בנות ונשים נערות בכ7,000 מטפל ולנערות לנשים השירות סוציאליים; עובדים 260
העירוניות ביחידות המטופלים ,1814 בני נוער בני כ13,500 על מדווח החינוך במשרד נוער קידום
תוכניות (בהן: וטיפוליות מניעתיות חינוכיות, תוכניות מגוון מפעילים אלה שירותים הארץ. ברחבי
בסמים), שימוש למניעת תוכניות בצבא, להשתלבות הכנה בעבודה, בהשתלבות ליווי השכלה, להשלמת

וקבוצתיות. פרטניות טיפול בשיטות ומשתמשים

וכן בסמים, המשתמשים נוער לבני ושיקום טיפול ייעוץ, תחנות הארץ ברחבי מפעילה אלסם אגודת
קשרים למשטרה שימוש.בסמים. למניעת החינוך) מערכת בשיתוף (בעיקר שונים פרויקטים מפעילה היא
ולטיפול לאיתור פועל על"ם ארגון לטיפול. קטינים בהפניית והן משותפים בפרויקטים הן האגודה, עם
מייחד הארגון בזנות). לעבודה ניצול (כולל לניצול החשופים במצוקה, ובנערות בית חסרי נוער בבני
רשות עם שותף הוא כן, כמו ומאתיופיה. לשעבר המועצות מברית עולים נוער לבני מיוחדת לב תשומת
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נוער בני לטובת חקיקה בייזום ושותף במצוקה, נוער לבני בקהילה מסגרות לפיתוח הנוער חסות
במצוקה.

בהליכים לקטינים הולם לא יחס על בתלונות בטיפול היתר, בין עוסקים, וולונטריים ארגונים מספר
הילד לזכויות הנוגעות חוק הצעות בקידום וכן פליליים, בהליכים לקטינים משפטי בייעוץ הפליליים,
בישראל, הילד לזכויות הבינלאומית האגודה  אב"י הם מרכזיים ארגונים שני הפליליים. בהליכים

הילד. לשלום הלאומית והמועצה

שותפים ואלכוהול) בסמים שימוש (כגון אחרות רצויות בלתי ותופעות עבריינות למניעת הסברה בפעולות
מנהל ; כללי באופן עבריינות בצמצום ועוסק פנים לביטחון המשרד במסגרת פועל  מציל"ה גופים: כמה
למניעת תוכניות בפיתוח שותפים  החינוך במשרד (שפ"י) הייעוצי הפסיכולוגי והשירות ונוער חברה
לטיפול תקנות בקביעת גם שותף  הייעוצי הפסיכולוגי השירות נוער. בני בקרב רצויות בלתי התנהגויות
המדיניות להתוויית אחראית בסמים למלחמה הלאומית הרשות סמים, בנושא ספר; בבתי באלימות
ניסיונית תוכנית בפיתוח שותפה הרשות בסמים. השימוש ומניעת החוק אכיפת בנושא הפעולות ולתיאום
חינוכיות במסגרות שאינם נוער בני לאיתור המיועדים בסיורים אזרחים לשיתוף האזרחי המשמר עם
מקומיות רשויות קהילתי, לשיטור היחידה עם שותף האזרחי המשמר בסמים. לשימוש והחשופים
היבטים אלה לפרויקטים החוק. לשמירת נוער בני ולחינוך עבריינות למניעת בפרויקטים חינוך ומוסדות
רכוש נאמני (כגון, עבריינות במניעת נוער בני בהשתתפות פעולות כוללים והם לימודייםחינוכיים

נוער. בני בקרב מין ועברות אלימות למניעת תוכניות מפתח על"ם ארגון חופים). ומשמרות

החוק על לעברות עדים או קורבנות בקטינים הטיפול
העברות מבצעי גם רבים, במקרים במשטרה. הנוער יחידות בידי כלל בדרך ייחקרו קטינים נגד עברות
קטין נפגע שבהן ועברות קטינים כלפי מין עברות זאת, עם ספר). בבתי גנבות (למשל, קטינים הם
(תיקון העונשין לחוק 368ד' תיקון לפי .(3 תרשים (ר' מיוחדת להתייחסות זוכות משפחתו במסגרת
(שהוא סעד לפקיד כך על לדווח חייב לו האחראי בידי נפגע שקטין החושד אדם כל התשנ"א), התש''ן,
על ולהמליץ למשטרה כך על לדווח עליו סעד, לפקיד המקרה על דווח אם למשטרה. או סוציאלי) עובד
משטרה לידי המקרה העברת אך בדיווח, ממש שיש סבור הוא אם ממנה. הימנעות על או בעניין פעולה
נציג גם חבר שבה פטור, ועדת של לטיפולה המקרה את להביא רשאי הוא במשפחה, בטיפול תפגום
עליה למשטרה, ישירות המקרה על דווח אם המקרה). על לדווח לא לו לאשר רשאית והיא המשטרה,
החקירה. במהלך בקטין נוספת פגיעה למנוע כדי החקירה, מהלך את עמו ולתאם סעד פקיד עם להתייעץ
המדווחים בקטינים לפגיעה חשד של המקרים מספר משמעותי באופן עלה לחוק התיקון חקיקת מאז
נוער לחוק סעד פקידי טיפלו 1995 בשנת במשטרה: מטופלים מקצתם רק עדיין אך סעד, לפקידי
במסגרת ילדים של הזנחה או נפשיות פגיעות מיניות, פגיעות פיזיות, לפגיעות חשד בגין פניות בכ17,000
ילדים לתשעה ניתן למשטרה מדיווח והפטור בלבד, ילדים 20 של עניינם הגיע הפטור לוועדת משפחתם.
בגין תביעה אי תיקי 660 ועוד פליליים תיקים 769 במשטרה נפתחו 1995 בשנת .(1996 הילד, מצב (שנתון

.(1995 ישראל, משטרת הוריהם; ידי על דווקא (לאו במשפחה קטינים נגד שבוצעו עברות
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עברות קורבנות בקטינים הטיפול :3 תרשים

14+ p עד/קורבן בן עד/קח^ן
או מוסר בעברות מ14 פחות

מ14 פחות p מוסר בעברות
אחרות בעברות בפגיעה או

הוריו בידי

וו f

חקירת ל; הגיע הדיווח
p11pn

נוער עובד בידי
(משטרה)

!r וו "

החשודים חקירת * משטרה * סעד פקידי
בילדים, בפגיעה יחידות J1SH0 נוער לחוק
הנוער עובדי בידי 1 ניעי j^0f

.*

1 1 ר~ 1

הגשת תיק/ סגירת הקטין חקירת
אישום כתב תביעה אי נוער חוקר בידי
הפוגע נגד המבחן (שירות י '

לנוער) פנייה אפשרות
י 1 י י 1 י 1 פטור. לוועדת

טיפול המשך
A ^ 1 החוק" "בצל

עם התייעצות למשטרה דיווח אין
טיפול המשך סעד פקיד
בשירותים פתיחת בנושא
חברת"ם חקירה תיק

חקירה וניהול
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כגון אחרים, ממקורות גם המשטרה לידיעת להגיע יכולים המשפחה במסגרת בקטין פגיעה על דיווחים
חשדות על  מפורטים דיווח נוהלי אלה לגופים בריאות. ושירותי חינוך מוסדות ואף שכנים, משפחה, בני

הדיווח. דרכי ועל

המשך לשם הדרוש מידע יאסוף הסעד ופקיד המשטרה בידי תיחקר משפחתו במסגרת בקטין פגיעה
המוסד עם בקשר להיות קרובות לעתים המשטרה חייבת המידע, איסוף לשם ובמשפחתו. בקטין הטיפול
רפואית בדיקה ביצוע לשם או הקטין חקירת לשם והן עדויות קבלת לשם הן הקטין, נמצא שבו החינוכי
שוטר ידי על לא עצמו הקטין ייחקר ,14 לגיל מתחת הוא העד או הקורבן הקטין אם הוריו. ידיעת ללא
נוער. לחוק הסעד פקיד עם בתיאום תיעשה הילד חקירת לנוער. המבחן משירות ילדים חוקר ידי על אלא
במסגרת שלא גם מין), (עברות המוסר כנגד לעברות עדים או קורבנות שהיו 14 לגיל מתחת ילדים גם
תיקים 2,557 במשטרה נפתחו 1995 בשנת לעיל). 3 תרשים (ר' ילדים חוקרי ידי על ייחקרו המשפחה,
ישראל, (משטרת המשפחה במסגרת שלא קטינים נגד עברות בגין תביעה אי תיקי ו1,049 פליליים
שהיו חשד היה יעדים 1,631 לגבי מהם, :(14 גיל (עד ילדים 4,030 הילדים חוקרי חקרו 1995 בשנת .(1995

ילדים ו309 הוריהם, מידי לפגיעה קורבנות שהיו חשד היה ילדים 2,090 לגבי מינית, לפגיעה קורבנות
.(1995 לנוער, המבחן (שירות אלה למעשים כעדים נחקרו

עדים או קורבנות לילדים מיוחדת הגנה אין המשפט. בבית הילד במקום להעיד מוסמך גם הילדים חוקר
פרויקט מפעילה הילד לשלום המועצה אחרות. בעברות קורבנות שהיו לילדים לא וגם ,14 גיל מעל
למתן חוק הצעת יזמה וכן בהם, ולתמיכה הפליליים ההליכים במסגרת קטינים קורבנות לליווי ניסיוני

הפליליים. בהליכים לקורבנות מעמד

למניעת הסברה בפעולות וכן ובמשפחותיהם, להתעללות קורבנות בילדים בטיפול עוסקת אל"י אגודת
לקבלת חם" "קו גם מפעילה והיא מתנדבים, ו50 בשכר עובדים 50 מועסקים באגודה בילדים. התעללות

בילדים. פגיעות על תלונות

נוער ובני לקטינים בקשר תפקידם במילוי להם מסייעת שהמשטרה שירותים
מתעורר וכאשר מיוחדים, במצבים נוער בני ושל קטינים של שלומם להבטחת אחראיים גופים כמה
האחראים נוער, לחוק סעד פקידי של מתפקידיהם אחד תפקידם. במילוי להם לסייע המשטרה על צורך,
הקטינים להוצאת חירום צווי לבצע הוא המשפחה, במסגרת שנפגעו חשד שיש קטינים של לשלומם
השירות הסדר. על בשמירה שיסייעו שוטרים הסעד פקיד אל יתלוו ההורים, התנגדות צפויה אם מביתם.
וכן זוג), בני (בין במשפחה באלימות לטיפול היתר, בין אחראי, והרווחה העבודה במשרד ולמשפחה לפרט
קשר אתם ליצור אמורים שההורים כאלה כולל הוריהם, בין בסכסוכים המעורבים קטינים של לשלומם
ראייה הסדרי על בפיקוח סיוע מקרים: בכמה לסייע נקראת המשטרה משפט. בית להוראות בהתאם רק
המשפט), בית להוראת בניגוד הילדים עם קשר ליצור המנסים (הורים אלימים הורים של במקרה

גירושין. סכסוך במסגרת הוריהם ידי על שנחטפו ילדים ואיתור

עברה בקורבנות או בעברות החשודים נוער ובבני בקטינים מטפלים רבים וארגונים שירותים לסיכום,
.(1996 ואחרים, דולב ראה: בארץ, נוער ולבני לילדים החברתיים השירותים מערך לגבי נוסף (לפירוט
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למשטרה אחרות. רצויות בלתי ותופעות נוער עבריינות למנוע בניסיונות משתתפים גורמים מגוון כן, כמו
נוער (בני ספציפיים במקרים טיפול בסיס על הם הקשרים מקצתם עם אלה. גורמים עם קשרים מגוון
ומתייחסים משותפת מדיניות בהתוויית מתמקדים הקשרים מקצתם ועם קורבנות), או חשודים
הוא הקשר אחרים ועם חוק, פי על קשרים חובת יש מהשירותים חלק עם כללי. באופן לתופעות
יש למשטרה השונים השירותים שבין לציין יש השונים. המקומות בין להשתנות יכול ואופיו וולונטרי,
כאלה או חוק עוברי נוער ובבני בקטינים בטיפול העוסקים השירותים אנשי = והדרכה הכשרה קשרי גם
ממדור (בעיקר משטרה ואנשי המשטרה; של הכשרה בקורסי פעם מדי מרצים עברה קורבנות שהיו

נוער. לחוק סעד פקידי כגון טיפוליים, במקצועות אנשימקצוע להכשרת בקורסים מרצים הנוער)

אופי ארגוניתמערכתית, שייכות לפי קשר, יש למשטרה שעמם העיקריים הגורמים מוצגים 1 בלוח
מתקיים שלגביה האוכלוסייה לפי וכוי), דיווחים העברת (הפנייה, ומהותו לא) או חוק פי (על הקשר
המשטרה אנשי של מבטם מנקודת אלה בקשרים והקשיים השונים הקשרים יתוארו הבא בפרק הקשר.

בקשר. עומדת היא שעימם המרכזיים השירותים ואנשי
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למשטרה במקביל נוער ובבני בקטינים המטפלים העיקריים הגורמים :1 לוח

האוכלוסייה המשיקים עיקריים תפקידים הקשר האם ארגונית שייכות הגורם
המשטרה לתפקידי המשטרה עם

חוק פי על
על בעברה החשודים נוער בני על מהמשטרה דיווח קבלת . כן לנוער, המבחן שירות לנוער מבחן קציני

(1217 (בני החוק שחרור מעצר, תיקים, פתיחת העבודה משרד
לפני למשטרה דעת חוות מתן . והרווחה

התיק גורל על החלטות
 טיפול תוכניות על פיקוח .

גישור פשע, תביעה אי
קורבן  עבריין

עצורים קטינים עם קשר שמירת .
בני על ופיקוח שיקום טיפול, .

של שונים בשלבים נוער
הפלילית במערכת מעורבות

ועדים חשודים קורבנות, . קורבנות, קטינים חקירת . כן לנוער, המבחן שירות ילדים חוקרי
(מתחת מוסר בעברות בעברות ועדים חשודים העבודה משרד

(14 לגיל 14 לגיל מתחת מסוימות  והרווחה
בידי לפגיעה קורבנות . האירוע) את חוקרת (המשטרה
(14 לגיל (מתחת הורה או קטינים במקום עדות מתן .

קטינים עדות אישור

שנשפטו חוק עוברי קטינים קטינים על ופיקוח טיפול אבחון, כן העבודה משרד הנוער חסות רשות
במעון לשהות משפט בית צו פי על והרווחה
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(המשך) למשטרה במקביל נוער ובבני בקטינים המטפלים העיקריים הגורמים :1 לוח

האוכלוסייה המשיקים עיקריים תפקידים הקשר האם ארגונית שייכות הגורם
המשטרה לתפקידי המשטרה עם

חוק עלפי
המשפחה במסגרת לפגיעה קורבנות . חקירה ותיאום התייעצות . כן לילד השירות נוער לחוק סעד פקידי
עונשין בני שאינם בעברות חשודים . בקטינים פגיעה של במקרים משרד ולנוער,

(12 לגיל (מתחת הורה בידי והרווחה העבודה
בני שאינם בקטינים טיפול .
בעברות החשודים עונשין

(12 לגיל (מתחת
קטינים לגבי חירום צווי ביצוע .
במקרי משטרתי (סיוע בסיכון

צורך)

בשל להגנה הזקוקים קטינים . (סיוע ראייה הסדרי על פיקוח . כן לרווחת השירות דין לסדרי סעד פקידי
הוריהם בין סכסוכים צורך) במקרי משטרתי והמשפחה, הפרט

בידי שנחטפו קטינים איתור . העו"ר משרד
הורה

בעברות חשודים נוער בני . בקטינים לפגיעה חשד על דיווח . חובת . החינוך משרד ספר בתי
קורבנות קטינים . עברות בחקירת למשטרה סיוע . על דיווח והתרבות

ובחקירת הספר בבית שבוצעו פגיעה
קטינים קורבנות בקטינים

הסברה, בפעילות שותפות . נהלים .
עבריינות למניעת פרויקטים על לדיווח

אירועי
עבריינות
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(המשך) למשטרה במקביל נוער ובבני בקטיגים המטפלים העיקריים הגורמים :1 לוח

האוכלוסייה המשיקים עיקריים תפקידים הקשר האם אירגונית שייכות הגורם
המשטרה לתפקידי המשטרה עם

חוק פי על
חינוך במסגרות צוות ואנשי נוער בני לדיווח נהלים בקביעת שותפות . לא החינוך משרד הפסיכולוגי השירות

עבריינות באירועי ולטיפול והתרבות הייעוצי
למניעת חינוכיות תוכניות פיתוח .

למניעת בילדים, התעללות
בסמים שימוש ולמניעת אלימות

תוכניות בפיתוח שותפות . לא החינוך משרד ונוער חברה מנהל
בסמים ושימוש אלימות למניעת

סף על או בעברות חשודים נוער בני לשירותי האגף לנוער השירות
עבריינות עבריינות סף על נוער בבני טיפול . קיימים לא, משרד תיקון, ולצעירים

לגבי נהלים והרווחה העבודה
עבריינות למניעת תוכניות פיתוח . על דיווח

עברות ונוער, חברה מנהל לקידום היחידות
החינוך משרד נוער

והתרבות

סמים הצורכים נוער בני שותפות במופנים, טיפול . לא עמותה אלסם
שימוש למניעת בפרויקטים

בסמים
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(המשך) למשטרה במקביל נוער ובבני בקטינים המטפלים העיקריים הגורמים :1 לוח

האוכלוסייה המשיקים עיקריים תפקידים הקשר האם שייכות הגורם
המשטרה לתפקידי המשטרה עם אירגונית

חוק פי על
סמים הצורכים נוער בני מדיניות לקביעת אחריות . רשות למלחמה הרשות

בעיית עם התמודדות ממלכתית בסמים
פרויקטים ייזום הסמים,

המשמר עם (למשל, למניעה
האזרחי)

עברה וקורבנות בעברות חשודים נוער בני לא יחס על תלונות בירור . לא ארגון אב"י
קטינים כלפי הולם וולונטרי

ייזום פליליים; בהליכים
קיום בנושא; חוק הצעות

משפטי ייעוץ למתן פרויקט
פליליים בהליכים לקטינים

וחשודים קורבנות קטינים הולם לא יחס על תלונות בירור לא ארגון הלאומית המועצה
פליליים בהליכים לקטינים וולונטרי הילד לשלום
ייזום בקטינים; פגיעה ולגבי
פרויקט בנושא; חוק הצעות
בקטינים ותמיכה לייעוץ

בהליכים המעורבים קורבנות
פליליים
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(המשך) למשטרה במקביל נוער ובבני בקטינים המטפלים העיקריים הגורמים :1 לוח

האוכלוסייה עיקריים תפקידים הקשר האם שייכות הגורם
לתפקידי המשיקים המשטרה עם אירגונית

המשטרה חוק פי על

קורבנות קטינים של בקורבנות טיפול לא ארגון אל"י
לפגיעה פיזית; לפגיעה וולונטרי

ונפשית מינית
"קו הפעלת במשפחה;
פגיעות על לדיווח חם"

דיווח בקטינים;
פגיעות; על למשטרה
מומחה; עדות מתן
בפעולות שותפות

■ . י למניעת הסברה
. בקטינים התעללות

עבריינות סף על או נזקקים קטינים וטיפול דיווח איתור, לא . ארגון על"ם
משוטטים/ בקטינים וולונטרי
שותפות מנוצלים,
הוסטלים, בפיתוח

הציבור מודעות העלאת
לנושא
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המשטרה בטיפול שהיו בעברות חשודים נוער בני מאפייני .5
בני היקף על לעמוד ננסה ובמאפייניהן. עברות בביצוע שנחשדו הנוער בני באוכלוסיית יעסוק זה פרק
בדפוסי הבדלים על בישראל; העבריינות כלל מתוך הנוער עבריינות היקף ועל בעברות הנחשדים הנוער
נתמקד המידע בהצגת אלה. בתחומים זמן לאורך ההתפתחות מגמות ועל הנוער בני של העבריינות
בני עולים, נוער בני כגון: הציבור, לב תשומת מיוחדת שלהם עבריינות בתחומי או אוכלוסייה בקבוצות

בסמים. הקשורות עברות נוער, בני של אלימות עברות ערבים, נוער

על רק אלא הנוער, עבריינות של היקפה מלוא על ללמד כדי בהם אין זה, בפרק שיובאו שהנתונים מובן
קטינים על מידע אין כן, כמו בחקירה. לפתוח הוחלט ושבהם המשטרה לידיעת שהגיעו מקרים אותם
הרווחה שירותי לטיפול מופנים אלה קטינים עברות. בביצוע שנחשדו הפלילית האחריות לגיל מתחת

בעברות. כחשודים מתועדים אינם ופרטיהם

ישראל משטרת של המידע מאגר עיקריים: מקורות משני נתונים על מבוסס זה בפרק המוצג המידע
קובץ א. קבצים: שני כולל ישראל משטרת של המידע מאגר לנוער. המבחן שירות של המידע ומאגר
חשודים על מידע הכולל פרטים קובץ ב. עברות. בגין שנפתחו התיקים כל על מידע הכולל אירועים
לא פרטים בקובץ תביעה". "אי תיקי גם נכללים התיקים בקובץ פליליים. תיקים נפתחו שבגינן בעברות
נחשדו שבהן העברות כלל על מידע יש כלומר, תביעה". "אי הליך ננקט שלגביהם נוער בני על מידע נשמר
לא שלגביהם נוער בני על מידע אין אך תביעה", ב"אי הסתיים בהן שהטיפול עברות כולל נוער, בני
דמוגרפיים מאפיינים כולל הפרטים בקובץ המידע תביעה. באי הסתיים ועניינם פליליים תיקים נפתחו
בגינן והעברות הראשון הפלילי התיק פתיחת מאז שנפתחו הפליליים התיקים מספר פירוט וכן בסיסיים

התיקים. נפתחו

כולל המשטרה, בידי לשירות שהופנו הנוער בני כלל על מידע כולל לנוער המבחן שירות של המידע מאגר
בני אותם על מהמשטרה שהועברו נתונים כולל זה מידע מאגר תביעה. אי הליך במסגרת שהופנו נוער בני
יש המבחן בשירות תביעה. אי בהליך שהופנו נוער בני על גם בסיסי מידע יש המבחן שלשירות כך , הנוער
חוות הגשת לצורך מידע נאסף שעליהם נוער בני של והמשפחתי האישי מצבם על יותר מפורטים נתונים

פליליים). תיקים בעלי נוער בני כלל (בדרך המשפט לבית תסקיר או דעת

שירות שפרסם ובדוח ו1996 1995 בשנים ישראל משטרת שפרסמה בדוחות שימוש נעשה זה בפרק
פרטים קובץ על נוספים עיבודים נערכו בנוסף, .1995 בשנת השירות בטיפול קטינים בנושא לנוער המבחן

.1996 בשנת פלילי תיק נפתח שלגביהם נוער בני אותם לגבי המשטרה של המידע ממאגר

העברות כלל מתון וחלקם בעברות שנחשדו הנוער בני היקף
.(4 תרשים (ר' נוער ובני קטינים חשודים היו שבהם תיקים ב25,209 המשטרה טיפלה 1996 בשנת
האחריות לגיל מתחת לקטינים תביעה אי תיקי 1,432 כולל תביעה, אי תיקי היו (0/ס56) 14,071 מתוכם
תיקים 8,724 הפלילית, האחריות בגיל נוער בני נגד שנפתחו הפליליים התיקים 11,138 מתוך הפלילית.
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בגין יחד ובוגרים נוער בני נגד היו הפליליים) התיקים מכלל 220/0) תיקים ו2,414 בלבד, קטינים נגד היו
,  משותפות. עברות

מספר אחד, מתיק יותר להיפתח יכול נער\ה שלכל (מכיוון נוער בני ל7,226 נפתחו הפליליים התיקים
וכ10/0 זו, בשנה הפליליים התיקים בעלי מכלל .s%1 הם אלה נוער בני הנוער). בני ממספר גדול התיקים
אי תיק להם שנפתח אלה (כולל בעברות שנחשדו הנוער בני של הכולל מספרם על נתון הגיל. מקבוצת
כ500/0 מתוכם נוער, בני 14,476 לשירות הופנו זו בשנה :1995 לשנת לנוער המבחן בשירות קיים תביעה)
האחריות בגיל הנוער בני מכלל כ2.40/0 הוא זה מספר תביעה. אי במסגרת הופנו נוער) בני 7,199)

בישראל. הפלילית,

1996 ישראל, משטרת הנוער יחידות בטיפול נוער תיקי :4 תרשים

נוער תיקי הכול סך
25,209

ן y

12 לגיל מתחת 12 גיל מעל
1,432 23,777

\ 1

תביעה אי תיקי פליליים תיקים
12,639 11,138
530/0 47*6

v ו

מעורבים קטינים רק
2,414 8,724

| 22"/" | | 76£

שונים לוחות ישראל. משטרת ,1996 בישראל, הפשיעה מקור:
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הנוער בני של העברות סוגי
.1996 בשנת הפלילית האחריות בגיל נוער בני נחשדו שבביצוען העברות את מציג 2 לוח

תביעה אי ותיקי פליליים תיקים התיקים, כלל העברה: סוג לפי ,1996 בשנת נוער תיקי :2 לוח
(באחוזים)

תביעה אי תיקי פליליים תיקים התיקים כלל = נגד עברה עברה סוג
12,639 11,138 23,777 במספרים הכיל סן

100 100 100 באחוזים הכול סן
0 1.1 וביטחון אדם חיי
31 13 23 האדם גוף
22 18 20 ציבורי סדר
3 2 3 ומוסר מין

סמים
4 7 5 בסמים שימוש
0 21 בסמים סחר
011 סמים אחזקת

רכוש
3 11 6 עסק ולבית לדירה פריצה
18 29 23 לרכב והתפרצויות גנבות
15 11 13 רכוש עברות שאר
4 5 4 עברות שאר

ישראל) (משטרת 1996 סטטיסטי דוח בישראל, הפשיעה ■. מקור

מהתיקים 510/0) רכוש עברות הן 1996 בשנת נוער לבני פליליים תיקים נפתחו שבגינן העיקריות העברות
שעברות לציין יש מהתיקים). (0/ס13 האדם גוף נגד ועברות (180/0) הציבורי הסדר נגד עברות הפליליים),
עברות הגדול בחלקן הן הפליליים) התיקים מכלל 310/0) האדם גוף נגד ועברות הציבורי הסדר נגד
השכיחות הרכוש עברות וקטטות. חמורה גופנית חבלה איומים, שוטר, תקיפת או תקיפה כגון אלימות,
עשרה מהתיקים). (0/ס11 לעסק או לדירה והתפרצות התיקים) מכלל 290/0) לרכב והתפרצויות גנבות הן
מהתיקים אחוזים ושני בסמים שימוש בגין נפתחו רובם  לסמים קשורים הפליליים מהתיקים אחוזים

ומוסר. מין עברות בגין נפתחו

פליליים תיקים התיקים: כלל מתוך גם נוער בני נחשדו שבביצוען העברות התפלגות את לבחון ניתן
גוף נגד העברות תיקי אחוז במקצת: שונה המתקבלת התמונה זה, מסוג בבדיקה תביעה. אי ותיקי
ואחוז ל420/0, מ510/0 יורד הרכוש עברות תיקי אחוז ל430/0; מ310/0 עולה הציבורי הסדר ונגד האדם
עברות סוגי לגבי המשטרה במדיניות ההבדל על בעיקר מצביעה זו תמונה ל70/0. מ100/0 יורד סמים תיקי
אי בהליך ולנקוט וסמים רכוש בעברות פליליים תיקים לפתוח יותר נוטה שהמשטרה נראה שונים.

הציבורי. והסדר ונגד האדם גוף נגד בעברות תביעה

רבים במקרים הם קורבנותיהן שגם חינוך, במוסדות המבוצעות עברות לגבי קיימת מיוחדת דאגה
שביצעו עברות בגין (80/0) פליליים תיקים ו944 (210/0) תביעה אי תיקי 2,650 נפתחו 1996 בשנת קטינים.
העברות נוער. לבני שנפתחו התיקים מכלל 150/0 הכול בסך הם אלו תיקים חינוך. במוסדות נוער בני
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והתפרצויות גנבות הציבורי, הסדר הפרת וחבלות, תקיפות מסוג הן חינוך במוסדות שבוצעו העיקריות
בזדון. לרכוש נזק וגרימת

בשנה שנפתחו הפליליים התיקים בעלי כלל מתוך כ80/0 היו פליליים תיקים בעלי נוער בני שהוזכר, כפי
גבוה הפליליים התיקים בעלי כלל מתוך פליליים תיקים בעלי נוער בני של חלקם עברות, סוגי במספר זו.
(140/0) ומוסר מין נוער), בני הם אלה בעברות פליליים תיקים מבעלי 260/0) ביטחון עברות במיוחד:
באחוזי כמובן, תלוי, נוער לבני הנפתחים הפליליים התיקים מספר כי לציין, יש (130/0) רכוש ועברות
את להגדיל יכול זה נוער, בני של רכוש עברות לגלות יותר קל למשטרה אם למשל, המשטרה. של הגילוי

אלה. בעברות הפליליים התיקים בעלי בקרב הנוער בני של חלקם

החוק על בעברה החשודים נוער בני של עיקריים מאפיינים
שניתן כפי .1996 משנת הפליליים התיקים בעלי הנוער בני של הדמוגרפיים מאפייניהם את מציג 3 לוח
בשנת המשטרה, נתוני לפי בנים. הם בארץ החוק על בעברות החשודים הנוער בני רוב מהלוח, לראות
מכלל 100/0 המבחן, שירות נתוני לפי בנות. היו הפליליים התיקים בעלי הנוער מבני 60/0 רק 1996
רבות בנות לבנים, יחסית בנות. היו ב1995 תביעה) אי בגין המופנים (כולל המבחן לשירותי המופנים
במסגרת הופנו המבחן לשירותי שהופנו מהבנות אחוזים שבעים  תביעה אי הליך במסגרת הופנו יותר

תביעה. אי במסגרת המבחן לשירותי שהופנו מהבנים 450/0 לעומת תביעה, אי הליך

בעת (18 גיל (עד 1716 בני היו ו1996 1995 בשנים הפליליים התיקים בעלי הנוער מבני אחוזים כשבעים
פליליים תיקים (בעלי לשירות המופנים הנוער בני שרוב עולה המבחן שירות מנתוני גם התיק. פתיחת
אחוז התיק. לסוג גיל בין קשר מסתמן המבחן שירות מנתוני .16 גיל מעל הם תביעה) אי בהליכי ומופנים
בקרב מאשר תביעה אי הליך במסגרת לשירות שהופנו נוער בני בקרב יותר גבוה 16 לגיל מתחת הנוער בני

כהתאמה/ J/% לעומת 67V0) הפליליים התיקים בעלי

עולי (במיוחד חדשים ועולים ערבים כגון מיוחדות, קבוצות בקרב המצב את לבחון במיוחד מעניין
בני של שונות קבוצות של חלקן מובא 3 בלוח .(1990 משנת שעלו לשעבר המועצות ברית ועולי אתיופיה
,1996 בשנת הפליליים התיקים בעלי כלל שמתוך לציין, יש הפליליים. התיקים בעלי כלל בקרב נוער
בישראל, הנוער בני אוכלוסיית של המוצא מאפייני בין להשוות כדי זאת, עם יהודים. אינם כ370/0
נוער בני ל677 מתייחס אינו הלוח אזרחיה. או ישראל תושבי נוער לבני רק נתייחס הלוח של זה בחלק
הירוק לקו שמעבר ביישובים המתגוררים ,1996 בשנת בישראל פליליים תיקים להם שנפתחו יהודים לא

.(1996 בשנת הפליליים התיקים בעלי הנוער בני מכלל כ90/0 הם אלה נוער (בני

הם 1996 בשנת הפליליים התיקים בעלי ישראל תושבי הנוער מבני ממחצית יותר לראות, שניתן כפי
לשעבר המועצות ברית או אתיופיה שאינן מארצות שעלו יהודים של קטן מספר (כולל "ותיקים" יהודים
כמעט ,1990 מאז לארץ שעלו לשעבר המועצות ברית ילידי הם כ0/ס13.5 .(1990 שנת מלפני ועולים
התיקים בעלי הנוער מבני אחוזים ותשעה עשרים אתיופיה. ילידי הם נוער) בני 181) אחוזים שלושה
הירוק. הקו שבתוך ביישובים המתגוררים ערבים), המכריע רובם הנראה, (ככל יהודים לא הם הפליליים
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בעלי בקרב מיוצגים לשעבר המועצות מברית שעלו נוער שבני התחושה את מאששים אלו ממצאים
הנוער בני אחוז .(1995 בסוף (כ80/0 בישראל הנוער בני באוכלוסיית לייצוגם מעבר הפליליים התיקים
בני .nnN J%2 (לעומת 1.70/0 הוא העולים הנוער בני כלל מתוך פליליים תיקים נפתחו שלהם העולים,
אתיופיה ילידי נוער בני של חלקם בישראל). הנוער בני כלל מתוך פליליים תיקים בעלי הנוער
פי גבוה הפליליים התיקים בעלי בקרב שחלקם מכאן, בכ1.40/0. נאמד בישראל הנוער בני באוכלוסיית
ילידי הנוער בני כלל מתוך אתיופיה ילידי הפליליים התיקים בעלי אחוז באוכלוסייה. מחלקם שניים
לציין, יש בישראל. הנוער בני כלל מתוך פליליים תיקים בעלי נוער בני 1.20/0 לעומת ,20/0 הוא אתיופיה

בנתונים. מסוים דיוק אי ייתכן אתיופיה, ילידי של הגיל ברישום בעיות שבשל

הנוער בני בקרב ערבים של משמעותי ייצוגיתר אין פעם, מדי הנשמעות להערכות בניגוד זאת, לעומת
רק גבוה ישראל תושבי התיקים בעלי בקרב ישראל תושבי ערבים של חלקם הפליליים: התיקים בעלי
הפליליים התיקים בעלי הערבים הנוער בני אחוז בערך). 230/0) הנוער בני אוכלוסיית בכלל מחלקם במעט
עוד נמוך הערבים של ייצוגם הנוער. בני כלל בקרב 1.20/0 לעומת ,1.30/0 הוא הערבים הנוער בני כלל מתוך
כ190/0 1995 בשנת היו יהודים לא מופנים תביעה). אי (כולל התיקים בעלי לכלל כשמתייחסים יותר
כלל בקרב תביעה אי מופני של שחלקם מכך נובע הפער לנוער. המבחן לשירות המופנים מכלל בלבד
.(540/0) היהודים המופנים כלל בקרב תביעה אי מופני משיעור בהרבה נמוך (310/0) יהודים הלא המופנים

העולים. קבוצות לגבי דומות השוואות מפרסם אינו המבחן שירות

(באחוזים) 1996 בשנת פליליים תיקים בעלי נוער בני של דמוגרפיים מאפיינים :3 לוח
אחוזים מאפיינים
7,226 ~~ הגול סך

94 (בנים) מין
71 1716 גיל

אוכלוסייה קבוצת
*6,549 הכול סך
54.7 "ותיקים" יהודים
13.5 לשעבר המועצות מברית עולים
28 מאתיופיה עולים
29 ירושלים) (כולל ישראל תושבי יהודים לא

הירוק. לקו שמעבר ביישובים המתגוררים יהודים לא נוער בני 677 כולל לא *

כי עולה 1995 בשנת הופנו אשר ישראל) (תושבי פליליים תיקים בעלי נוער בני על המבחן שירות מנתוני
בני כלל בקרב אלה בעיות משיעור יותר גבוה זו אוכלוסייה בקרב והמשפחתיות האישיות הבעיות שיעור
המטופלות אחרות, אוכלוסיות למאפייני רבה במידה דומים זו אוכלוסייה מאפייני בארץ. הנוער
ביתיות חוץ במסגרות נוער ובני ילדים סעד, פקידי בטיפול נוער ובני ילדים (כגון: חברתיים בשירותים
;דולב להתפרסם) (עומד וריבקין, דולב ר'  כדומה המשפחה לבריאות בתחנות שאותרו בסיכון וילדים

להתפרסם). (עומד ואחרים, רבי בן ; 1996 וברגע
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,1995 בשנת לנוער המבחן לשירות שהופנו הפליליים התיקים בעלי של משפחתיים מאפיינים :* לוח
(באחוזים) בארץ הילדים פלל לעומת

בני הילדים אוכלוסיית כלל לשירות מופנים
170 בעלי לנוער, מבחן

בקבוצה* פליליים* תיקים מאפיינים
17 51 (יהודים) ויותר ילדים 4 עם במשפחות חיים
63 92 יהודים) (לא ויותר ילדים 4 עם במשפחות חיים

בישראל) הילדים (כלל **8 21 (יהודים) בלבד אחד הורה עם חיים
11 יהודים) (לא בלבד אחד הורה עם חיים

,1995 לנוער, המבחן שירות בטיפול קטינים מקור: *

/ 1996 סטטיסטי שנתון בישראל, ילדים מקור: **

בקרב 510/0 הוא ויותר ילדים 4 שבהן ממשפחות הבאים נוער בני אחוז ,4 מלוח שעולה כפי לדוגמה,
באים יהודים הלא התיקים 92מבעלי 0/0 בישראל; היהודים הילדים באוכלוסיית 0/ס27 לעומת היהודים,
אחוזים ואחד עשרים יהודית. הלא באוכלוסייה מהילדים 630/0 לעומת ילדים, מרובות ממשפחות
בלבד 80/0 לעומת יחד, חיים אינם ההורים שני שבהן במשפחות חיים יהודים מהלא ו110/0 מהיהודים
בשש לנוער המבחן לשירות מהמופנים אחוזים עשר לאחד כן, כמו בישראל. הכללית הילדים באוכלוסיית

עברות. שעברו הורים ו/או אחים יש האחרונות השנים

של מזו נמוכה פליליים) תיקים (בעלי המבחן לשירות המופנים הקטינים של השכלתם כללי, באופן
בכיתה למדו מהיהודים) 390/0) מהמופנים 420/0 1995 בשנת גיל. קבוצת באותה הכללית האוכלוסייה
בעלי מהקטינים אחוזים כשבעים גילם. לפי ללמוד אמורים היו שבה מזו דרגות בשתי נמוכה שהייתה
תיכונית, (יסודית, כלשהי לימודית במסגרת היו 19951990 בשנים לנוער המבחן לשירות שהופנו תיקים
בצבא). ששירתו 1.50/0 כולל ) חלקי או מלא באופן עבדו אחוזים ושלושה עשרים ומיוחדת). מקצועית
760/0 היה הלומדים אחוז היהודים הפליליים התיקים בעלי בקרב עבדו. ולא למדו לא אחוזים שבעה

יהודים. הלא בקרב ו360/0עובדים לומדים ל560/0 בהשוואה ,160/0 העובדים ואחוז

פליליים תיקים בעלי נוער בני של עבריינות דפוסי
על ללמוד לנו אפשרו 1996 בשנת הפליליים התיקים בעלי הנוער בני קובץ על שנעשו הנוספים העיבודים
השונות הקבוצות של העבריינות דפוסי את מציג 5 לוח אלה. נוער בני של העבריינות מדפוסי חלק
לשעבר המועצות ברית עולי השטחים, תושבי יהודים לא ישראל, תושבי יהודים לא "ותיקים", (יהודים
שנפתחו הפליליים התיקים מספר ראשון, פלילי תיק פתיחת בעת גיל ,1996 בשנת גיל אתיופיה): וילידי

שנפתחו. בתיקים העברות וסוגי הראשון הפלילי התיק פתיחת מאז

המועצות מברית העולים .1716 הוא הפליליים התיקים בעלי הנוער בני מרבית של גילם הוצג, שכבר כפי
100/0 מאתיופיה: העולים בקרב במיוחד בולט הדבר הנוער. בני משאר יותר צעירים ומאתיופיה לשעבר
התיקים; בעלי כלל בקרב 50/0 לעומת 1312 בני היו 1996 בשנת תיקים נפתחו שלהם מאתיופיה מהעולים
הלא הנוער בני הנוער. בני כלל בקרב 0/ס50 לעומת ה18), ההולדת יום (עד 17 בני היו מהם 0/ס28 רק
הוותיקים. היהודים הנוער לבני שלהם הגיל בהתפלגות דומים השטחים) ותושבי ישראל (תושבי יהודים
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כמעט זאת, לעומת .1312 בני כשהיו כבר הראשון הפלילי התיק נפתח הנוער מבני אחוזים עשר לאחד
בעת 1312 בני שהיו הנוער בני אחוז .17 בני כשהיו הראשון הפלילי התיק נפתח הנוער מבני לשליש
בני כלל בקרב 110/0 לעומת ,220/0 אתיופיה: עולי בקרב במיוחד גבוה הראשון הפלילי התיק פתיחת

.(60/0) השטחים ערביי בקרב ונמוך הנוער,

פעם. אי שנפתח והיחיד הראשון הפלילי התיק היה ב1996 שנפתח הפלילי התיק הנוער מבני לכ430/0
שלהם נוער בני קבוצות: לשתי אלה נוער בני לחלק (ניתן פליליים תיקים כמה נפתחו הנוער מבני לכ570/0

גם תיקים נפתחו שלהם נוער ובני הנוער; בני מכלל 230/0  1996 בשנת פליליים תיקים כמה נפתחו
הנוער מבני ולכחמישית תיקים, 3 או 2 נפתחו הנוער מבני לכרבע הנוער). מבני 340/0  קודמות בשנים
יותר נפתחו הנוער בני מבין (90/0) משמעותי אך קטן לאחוז פליליים. תיקים עשרה עד ארבעה נפתחו
לא של יותר גבוה לאחוז הפליליים, התיקים בעלי הנוער בני לכלל יחסית פליליים. תיקים מעשרה
תושבי מבין ו640/0 ישראל תושבי יהודים הלא מבין 500/0) בלבד אחד פלילי תיק נפתח יהודים
יותר בעלי הם מאתיופיה עולים נוער בני של במיוחד גבוה אחוז הנוער). בני מכלל 430/0 לעומת השטחים,

הנוער. בני כלל בקרב 90/0 לעומת ,140/0 פליליים: תיקים מעשרה

מבני לכשליש רכוש. עברת בגין פלילי תיק פעם אי (620/0)נפתח הפליליים התיקים בעלי הנוער בני לרוב
תיקי נפתחו הנוער מבני ול190/0 האדם, גוף ונגד הציבורי הסדר נגד עברות בגין תיקים נפתחו הנוער
כפול ביטחון עברות בגין תיקים להם שנפתחו השטחים תושבי יהודים הלא אחוז כצפוי, וסמים. מוסר
(למעשה, "אחר" שסווגו עברות בגין תיקים נפתחו מהם ל450/0 כן, כמו הנוער. בני כלל בקרב מהאחוז
בירושלים, החיים יהודים הלא כי לציין, יש כך). שסווגו תיקים בעלי נוער בני של המכריע הרוב הם
חיי וכנגד (60/0) הביטחון כנגד עברות של יחסית גבוה בשיעור הם גם מתאפיינים ישראל, תושבי שהם

האוכלוסייה). בכלל בלבד 30/0 לעומת 270/0) אדם

עברות בגין פליליים תיקים בעלי של במיוחד גבוהים אחוזים יש לשעבר המועצות מברית העולים בקרב
אולם ,(620/0 לעומת 710/0) רכוש עברות ובגין הנוער) בני כלל בקרב 190/0 לעומת 280/0) וסמים מוסר
כן, כמו בנתונים. ביסוס נמצא לא ומין האדם) גוף (נגד אלימות עברות יותר ביצעו אלה עולים כי לטענה
או יותר ואלימות חמורות בעברות מעורבים העולים כי במשטרה גורמים של טענתם את לאשש ניתן לא
אותה בקרב העברות בחומרת ההבדלים על בדייקנות לעמוד אפשר אי שמהנתונים מכיוון להפריכה,
בגין פליליים תיקים בעלי של ביותר הגבוה השיעור נמצא מאתיופיה העולים בקרב עברות. קבוצת

.(770/0) רכוש עברות

1
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אוכלוסייה קבוצת לפי ב1996, פלילי תיק להם שנפתח נוער בני של עבריינות ודפוסי גיל :5 לוח
(באחוזים)

בני כל סך
עולים לא לא הנוער
מברית יהודים יהודים בעלי

עולים המועצות תושבי תושבי יהודים תיקים
מאתיופיה לשעבר השטחים ישראל ותיקים פליליים

181 878 677 1,903 3,587 7,226 מוחלטים במספרים הכול סן
100 100 100 100 100 100 באחוזים הכול סן

ב1996 גיל
10 7 4 5 4 5 1312
8 12 8 7 9 8 14
26 17 18 13 16 16 15
28 21 25 20 21 21 16
28 42 45 55 50 50 1817

ראשון פלילי תיק פתיחת בעת גיל
22 13 6 11 11 11 1312
14 16 11 13 15 14 14
28 20 21 20 23 22 15
18 22 26 21 21 22 16
18 29 36 35 30 31 1817

פליליים תיקים מספר
33 38 64 50 38 43 אחד
23 31 19 26 17 17 / 32
28 22 12 16 25 21 jJ 104
14 10 5 8 10 9 פליליים תיקים מ10 יותר

יי נגד: עברות
 1 7 31 2 ביטחון

37 28 17 34 39 34 ציבורי סדר
12 21 3 . אדם חיי

35 24 7 35 38 33 האדם גוף
7 5 3 5 6 5 מין
20 28 2 10 24 19 וסמים מוסר
77 71 45 57 65 62 רכוש
2 3 8 3 3 4 מרמה
1 3 43 1 4 7 אחרות עברות

.1996 בשנת פלילי תיק להם שנפתח נוער בני לגבי המשטרה של נתונים קובץ מתוך עיבוד מקור:
אינם האחוזים לכן אחד, עברה מסוג יותר הנוער מבני לחלק שנפתחו. התיקים בכל עברות סוגי *

למאה. מסתכמים
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נוער עבריינות ובדפוסי בהיקף זמן לאורן שינויים
בעיקר נתייחס בישראל. הנוער עבריינות של והמאפיינים ההיקף בהתפתחות המגמות את נבחן זה בפרק
כלל מתוך מסוימות עברות סוגי של ולחלקן בישראל הנוער בני כלל מתוך בעברות החשודים של לחלקם
המשטרה. לידיעת שהגיעו עברות על רק חל הניתוח כי עוד לזכור יש נוער. בני נחשדים שבביצוען העברות
(כגון נוער ולבני לקטינים הקשור בכל המשטרה של משימותיה מלוא את משקפים הנתונים אין כן, כמו

ועוד). קטינים בקורבנות טיפול פקחנות,

מכיוון מטעה, השנים לאורך בלבד הפליליים התיקים בעלי הנוער בני מספר של השוואתית בחינה
מניתוח תביעה. אי תיקי פתיחת לעומת פליליים תיקים פתיחת מדיניות השתנתה האחרונות שבשנים
(שירות השירות של בפרסום המופיע 19951990 בשנים המבחן לשירות המופנים מספר של מסכם
בשנים מאוד גדל תביעה) ואי תיקים (בעלי לשירות המופנים אחוז כי עולה ,(1995 לנוער, המבחן
בגודל לשינוי פרופורציונלי בעברות החשודים הנוער בני במספר השינוי 1990 מאז .19901985
הבנים, בקרב שיח. בכל הפלילית האחריות בגיל הנוער מבני כ2.40/0 מהווים והם הנוער, בני אוכלוסיית
מבני 3.10/0 לעומת הופנו, 1512 מבני 1.50/0 הגיל: עם עולה המופנים אחוז .3.60/0 הוא המופנים אחוז
המופנים באחוז עלייה מסתמנת יציבות, שנות לאחר כי עולה 1996 שנת על מנתונים זאת, עם .1716
האחריות בגיל הנוער בני מכלל כ2.50/0 המהווים נוער, בני 16,910 הופנו זו בשנה  לנוער המבחן לשירות

הפלילית.

שירות מצביע כאן גם התיקים. סוגי שני את לבחון יש הנוער עברות בכלל וחלקן העברות סוגי בבחינת גם
של העברות במספר משמעותית הפחתה חלה 1995  1992 בשנים לשינוי. מגמות מספר על לנוער המבחן
בדפוסי בשטחים. באירועים לרגיעה מיוחסת זו ירידה הציבורי. והסדר הביטחון כנגד ישראל ערביי
בתיקי וגם פליליים בתיקים (גם ועלייה ובגנבות, בפריצות ירידה מסתמנת יהודים מופנים של העברות
סמים, עברות בגין הופנו 1995 בשנת לשירות מהמופנים 7.20/0 בסמים: ובסחר בשימוש תביעה) אי
עלייה ביניהן: משילוב או סיבות ממספר לנבוע יכולה זו שעלייה לציין, יש .1990 בשנת בלבד 20/0 לעומת
סמים עברות לגילוי מוגברת משטרתית פעילות סמים, בעברות נוער בני של מעורבותם בשיעור אמיתית
בחשיפת בעיקר העוסקות אביב, ובתל בירושלים חשיפה נוער יחידות בהקמת (המתבטאת נוער בני בקרב
תביעה אי תיק ולפתוח בחקירה לפתוח (הנחיה והתביעה המשטרה במדיניות ושינוי סמים), עברות
כלפי בעברות גידול חל 19951990 בשנים כן, כמו בסמים). בשימוש מעורב קטין שבו מקרה בכל לפחות
בשנת 21.40/0 לעומת אלה, עברות בגין היו 1995 בשנת מההפניות 25.40/0 אלימות): (עברות האדם גוף
נוער בני של האלימות מעברות ניכר שחלק מכיוון תביעה). אי במסגרת בהפניות התוספת (מרבית 1990

אירועי על לדווח חינוך מוסדות של גוברת לנטייה זו מעלייה חלק לייחס ניתן חינוך, במוסדות נעשות
בתוכם. המתרחשים אלימות

השוטרים הערכות פי על נוער בעבריינות ומגמות מאפיינים
על השוטרים של הערכותיהם על גם ללמוד מעניין הנוער. עבריינות על סטטיסטיים נתונים נסקרו כאן עד
התחנות למפקדי הנוער, לעובדי בשאלונים מתמודדים. הם שעמה התופעה מגמות ועל המאפיינים
את המתארים שונים משפטים עם מסכימים הם כמה עד השוטרים נשאלו החקירות משרדי ולראשי

.(6 (לוח במגע באים הם שעמם הנוער בני של העברות חומרת
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ממפקדי שליש רק ממש. של בעיה היא הנוער עבריינות כי סבורים השוטרים רוב מהלוח, שעולה כפי
מסכנות ואינן קלות הנוער עברות שרוב סבורים הנוער ומעובדי חקירות משרדי מראשי וכ200/0 התחנות

הציבור. את

תפקיד לפי שונות, קבוצות בקרב נוער עבריינות מאפייני על השוטרים הערכות : 6 לוח
המשפטים על מאוד" "מסכים או מסכים" " ענו

השונים
נוער עובדי משרד ראשי מפקדי

חקירות תחנות
136 43 41 במספרים הכול סן
100 100 100 באחוזים הכול סן
24 28 17 חמורה מיעוטים בני נוער בני של עבריינות

יהודים אצל מאשר יותר
46 63 58 המועצות מברית עולים אצל נוער עבריינות

ותיקים אצל מאשר יותר חמורה לשעבר
18 23 32 את מסכנות ואינן קלות הנוער עברות רוב

הציבור

זו עמדה היהודים. של מהעברות יותר חמורות אינן המיעוטים בני של העברות כי סבורים השוטרים רוב
כי סברו השוטרים ממחצית יותר הסטטיסטיים. מהנתונים המצטיירת התמונה עם אחד בקנה עולה
הנתונים ותיקים. בקרב מאשר יותר חמורה לשעבר המועצות מברית עולים נוער בני בקרב עבריינות
יותר שכיחות אכן וסמים) רכוש (בעיקר מהעברות חלק  חלקי באופן זו עמדה מאששים הסטטיסטיים
בקרב הפליליים התיקים בעלי אחוז וכן לשעבר, המועצות ברית עולי שהם הפליליים התיקים בעלי בקרב

הנוער. בני כלל בקרב מאשר יותר גבוה לשעבר המועצות מברית העולים הנוער בני

הנוער: בעבריינות מדאיגות מגמות הסתמנו ובשאלונים בראיונות
תופעה  כשלעצמה אלימות והן אחרות, לעברות נלווית אלימות הן  האלימות ברמת עלייה ♦

האלימים האירועים בכמות עלייה של תחושה על דווח הספר. בבתי במיוחד מדאיג באופן המתבטאת
בסכינים. שימוש כגון  ובחומרתם

בסמים. לשימוש בלגיטימציה עלייה וגם נוער, בני בקרב בסמים בשימוש עלייה ♦

שתואר כפי הסטטיסטיים, מהנתונים העולה את תואמות השוטרים של אלה תחושות כי לומר ניתן
אלה, בעברות לעלייה האפשריות הנוספות הסיבות את בחשבון להביא יש כי אם הקודם, בסעיף
במעמד ממשפחות נוער בני  טובים" "בני של בעבריינות עלייה גם צוינה בנוסף, קודם. שהוזכרו

אשראי. כרטיסי זיוף כגון  "מתוחכמות" בעברות עלייה וכן וגבוה, בינוני סוציואקונומי
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סיכום
התיקים בעלי מכלל כ80/0 היו פליליים תיקים בעלי הפלילית האחריות בגיל נוער בני ,1996 בשנת
בני את להם מוסיפים אם אלה. בגילים הנוער בני מכלל אחד כאחוז היו הם כן, כמו בארץ. הפליליים
 הנוער בני מכלל כ2.50/0 הם אלה נוער בני תביעה, אי הליך לגביהם וננקט עברות בביצוע שנחשדו הנוער

האחרונות. בשנים היציבות לעומת קלה עלייה

עם הציבורי. הסדר ונגד האדם גוף נגד עברות רכוש, עברות בעיקר הן נוער בני חשודים שבהן העברות
ועברות סמים עברות כגון מסוימות, בעברות נוער לבני הנפתחים התיקים בשיעור עלייה חלה זאת,
(בעיקר אלה עברות על לדווח בנכונות עלייה בחלקה מבטאת זו שעלייה להניח יש האדם). (גוף אלימות

לגילוין. המשטרה פעולות והעמקת חינוך) מוסדות של

מבעלי לכ100/0 זאת, עם .1716 בני הגדול וחלקם בנים, הם בעברות החשודים הנוער בני מרבית
רק פעם אי נפתח הנוער מבני ל430/0 .1312 בני כשהיו כבר תיקים נפתחו 1996 בשנת הפליליים התיקים
מלוא על לעמוד כדי פליליים. תיקים מעשרה יותר נפתחו הנוער מבני אחוזים לתשעה אחד; פלילי תיק

שלהם. קודמים תביעה אי תיקי על נתונים גם לבחון יש אלה, נוער בני של העבריינית" ה"קריירה

החשודים של המכריע רובם  הפליליים התיקים בעלי בקרב בייצוגיתר מיוצגות מסוימות אוכלוסיות
יחסית פליליים, תיקים בעלי של מסוים יתר ייצוג יש יהודים, הלא בקרב בנים; הם עברות בביצוע
בקרב מאשר בהרבה נמוך בקרבם התביעה אי תיקי בעלי אחוז אך האוכלוסייה, בכלל לשיעורם
באוכלוסייה; משיעורם יותר קטן מעט שיעור הם ישראל ערביי החשודים, כלל שבקרב כך היהודים;
יותר הפליליים התיקים בעלי בקרב מיוצגים ומאתיופיה לשעבר המועצות מברית החדשים העולים 11

(ובמיוחד העולים תביעה). אי (כולל התיקים בעלי מכלל חלקם מהו ברור לא באוכלוסייה. מחלקם /
העולים הנוער בני ובקרב הנוער, בני משאר יותר צעירים שהם בכך מתאפיינים מאתיופיה) העולים
רכוש בעברות הפליליים התיקים אחוז ויותר. פליליים תיקים עשרה יש במיוחד גבוה לשיעור מאתיופיה
לשעבר המועצות מברית העולים בקרב ומאתיופיה; לשעבר המועצות מברית העולים בקרב במיוחד גבוה
בעייתית: הקבוצות בין ההשוואה סמים. בעברות פליליים תיקים בעלי של במיוחד גבוה שיעור גם יש
ניהול אופן שהטיפול, או באמת, שונים עבריינות מדפוסי נובעים ביניהן ההבדלים האם לדעת קשה
אי תיקי פחות לפתוח נטייה  אחד מצד (למשל, לגביהן שונים במשטרה ההחלטות וקבלת החקירה
אי בשל עברות, יותר בביצוע להודות מסוימות מקבוצות נוער בני נטיית מסוימות; לקבוצות תביעה
פחותה ונטייה מסוימות קבוצות בקרב המשטרה עם פעולה שיתוף פחות  אחר ומצד זכויותיהם; ידיעת

אלה). בקבוצות המתבצעות עברות על תלונות להגיש

אחרות סיכון קבוצות למאפייני דומים הנוער מבני גדול חלק של והמשפחתיים האישיים מאפייניהם
סעד פקידי בטיפול ילדים המשפחה, בריאות אחיות בידי שאותרו 30 בני בסיכון ילדים כגון בישראל,
יטופלו נמוך סוציואקונומי מרקע חוק עוברי נוער שבני ההסתברות כי להניח אפשר בפנימיות. וילדים
אלה מאפיינים זאת, עם אחרים. נוער לבני באשר ההסתברות מאשר יותר גבוהה החוק שלטונות בידי
את ומדגישים הנוער, בבני הטיפוליים השירותים עם בקשר לעמוד המשטרה של הצורך את מחזקים
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בעלות במשפחות מוקדם ובטיפול במניעה באיתור, בכללותה החברתיים השירותים מערכת של הצורך
נוער. עבריינות בהן רצויות לא תופעות למנוע כדי דומים, מאפיינים

בני ועם קטינים עם בהתמודדותה המשטרה של העבודה דרכי .6
נוער

עם המתמודדים הארגונים מערך מהספרות, העולות המרכזיות הסוגיות הוצגו הקודמים בפרקים
המיפוי בשלב כזכור, המשטרה. בטיפול הנוער בני ומאפייני בישראל לעברות וקורבנות חוק עוברי קטינים
המשטרה עבודת בחינת נוער, ובבני בקטינים בטיפולה המשטרה תפקיד תפיסת עיקריים: בנושאים דנו
בפרק הכשרה. וצורכי אדם כוח משטרתיים, החוץ הממשקים בחינת משטרתיים, תוך וממשקים בפועל
למשטרה. המשיקים השירותים אנשי ושל המשטרה אנשי של מבטם מנקודת אלה בסוגיות נדון הזה
במשטרה תפקידים בעלי עם שנערכו העומק ראיונות על מסתמכים זה בפרק הממצאים מרבית
משרדי וראשי התחנות מפקדי הנוער, עובדי שמילאו עצמי למילוי שאלונים ועל המשיקים, ובארגונים
בסקרים זה פרק כתיבת לצורך השתמשנו כן, כמו .(2 פרק ר' המידע איסוף דרכי (לתיאור החקירות
של אישיים ונתונים תחלופה על ב1997 שנעשה סקר כמו המשטרה, של הארצי במטה שהופקו ובדוחות
הנוער ביחידות והרצויה הקיימת אדם כוח כמות על ביצועים חקר מדור של ודוח ,(1997 (מור, נוער עובדי

.(1997 ואחרים, (חומסקי

שוטרים עמדות שאלוני  המחקר אוכלוסיית
משרדי ראשי ושלושה ארבעים כשישים), (מתוך תחנות מפקדי ואחד ארבעים השיבו השאלונים על
שהן תחנות, מ53 התקבלו הנוער עובדי שאלוני .(212 (מתוך נוער עובדי ו136 כשישים), (מתוך חקירות
דומים מאפייניהם כי עולה השאלונים על שהשיבו הנוער עובדי מאפייני מבדיקת התחנות. מכלל 880/0

260/0 לעומת נשים הן השאלונים על שהשיבו הנוער מעובדי 25></0 למשל, הנוער. עובדי כלל של למאפייניהם
כלל בקרב הגיל לחציון זהה השאלונים על שהשיבו הנוער עובדי בקרב הגיל חציון הנוער; עובדי מכלל
בעלי אחוז זאת, לעומת שנים). 10) הקבוצות שתי בקרב זהה במשטרה הוותק חציון וכן (35) הנוער עובדי
580/0) הנוער עובדי כלל לעומת השאלונים על שענו הנוער עובדי בקרב נמוך מעט התיכונית ההשכלה
מדגם הם השאלונים, על השיבו הנוער מעובדי 640/0 שרק אף הכול, בסך כי כן, אם נראה, .(630/0 לעומת
מבחינת התחנות התפלגות גם מהתחנות. 880/0 מייצגים הם וכן הנוער, עובדי מאפייני רוב מבחינת מייצג,

התחנות. כלל להתפלגות דומה הנוער עובדי מספר

גוער ובני בקטינים לטיפול בתחנות אדם וכוח תשתית
בעברות מטפלים הם נוער, ובבני בקטינים הנוער עובדי מטפלים המשטרה בתחנות  האדם כוח כמות
למגזר פיקודית כפופים בתחנות הנוער עובדי קטינים. שקורבנותיהן ובעברות קטינים חשודים שבהן
ובמרחבים. במחוזות הארצי, במטה הנוער מקציני הנוער בתחומי מקצועית הנחיה ומקבלים החקירות,
המשאבים רב, זמן במשך הציבורי היום סדר על עומד נוער ובבני בקטינים המשטרה שטיפול אף
כי: הייתה זה צוות של המסקנות אחת במשטרה. שהוקם צוות בידי לאחרונה רק נבדקו לכך המוקצים
גידול (עקב הנוער יחידות לשירותי ובביקוש הנוער יחידות בפעילות גידול קיים האחרון העשור "במהלך
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לזכויות הציבור מודעות עלייה, גלי בילוי, אתרי התוספות החינוך, מוסדות בכמות גידול באוכלוסייה,
האדם כוח זאת ולעומת ועוד), משפחתם, במסגרת שנפגעו בילדים העוסק העונשין לחוק התיקון ילדים,
יהיה ניתן בהמשך .(1997 ואחרים, (חומסקי קטן" אף אלא גדל שלא רק לא הנושא לטובת המוקצה
תקני מספר את מציג 7 לוח ובשאלונים. בראיונות גם חמורה כבעיה מצוין אדם בכוח המחסור כי לראות

המשטרה. בתחנות הנוער עובדי

(באחוזים) נועי עובדי תקני מספר לפי המשטרה; תחנות התפלגות :7 לוח
תחנות תקנים

57 מוחלטים במספרים הכול סן
100 באחוזים הכול סן
28 אחד נוער עובד
23 נוער עובדי שני
33 נוער עובדי 63
16 נוער עובדי 167

.1997 ביצועים חקר מדור של דוח הנוער, יחידות תגבור ופרדס, רז קליין, חומסקי, = מקור

שני יש תחנות) 13) מהתחנות ב230/0 אחד, נוער עובד רק יש תחנות) 16) מהתחנות ב0/ס28 כי לראות ניתן
או נוער עובדי שבעה יש תחנות) 9) מהתחנות ב160/0 נוער. עובדי 63 יש תחנות) 19) ובכשליש נוער עובדי

יותר.

השונים התפקידים מבעלי ניכר חלק זאת, עם למשימות. ביחס האדם כוח כמות נבדקה לא המיפוי בשלב
במטה ביצועים חקר מדור דוח חמורה. בעיה הוא הנוער לעבודת אדם בכוח המחסור כי ציינו במשטרה
לנתונים העבריינות, לנתוני ביחס השונות בתחנות בנוער העוסק האדם כוח כמות את בדק הארצי
הספר בתי מספר הנוער, אוכלוסיית (היקף תשתית ולנתוני האזור של או היישוב של סוציואקונומיים
נוער עובד בהן שיש בתחנות ובמיוחד התחנות ברוב אדם כוח תוספת על ממליץ הדוח הבילוי). ואתרי

בלבד. אחד

לחוקרי להיות צריכים לדעתם אשר התכונות על שאלות כללו התחנות מפקדי שאלוני  האדם כוח איכות
זו. לשאלה המפקדים של התייחסותם את מציג 8 לוח רגילים. ולחוקרים נוער

לעובד שיהיה מאוד חשוב או חשוב כי סברו התחנות ממפקדי ל1000/0 700/0 בין בלוח, לראות שניתן כפי
מחצית ההתנהגות. במדעי והשכלה נוער עם בעבודה קודם רקע דעת, שיקול בחקירות, ניסיון הנוער
לילדים הורה שיהיה חשוב כי ציינו דומה ושיעור צעיר יהיה הנוער שעובד שרצוי חשבו מהמפקדים
כמחצית רגיל. לחוקר מאשר נוער לעובד יותר כחשובות נתפסו כה עד שצוינו התכונות כל מתבגרים.
כי שחשבו מהמפקדים 660/0 לעומת בסיור, רקע נוער לעובד שיהיה גם חשוב כי סברו התחנות ממפקדי

רגיל. לחוקר חשוב בסיור ניסיון
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(באחוזים) התחנות מפקדי לדעת רגילים, ולחוקרים הגועל לעובדי רצויות תכונות :8 לוח
חשוב או "חשוב, שענו התחנות מפקדי
ל: הרצויות התכונות לגבי מאוד"

רגיל חוקר נוער עובד
46 71~ אקדמית השכלה
46 75 ההתנהגות מדעי בתחום השכלה
66 53 בסיור ניסיון
76 87 בחקירות ניסיון
22 48 צעיר גיל
98 100 דעת שיקול הפעלת
27 80 למשטרה מחוץ נוער עם בעבודה קודם רקע
17 47 מתבגרים לילדים הורה

נוער: עובדי למינוי הבאים הקריטריונים אושרו ב14.3.94 שהתקיים במשטרה בדיון
החברה. במדעי לאקדמאים עדיפות לימוד+בגרות, שנות 12  השכלה .1

בחקירות. קודם רקע בעלי ותיקים לשוטרים עדיפות .2

לפחות. שנים שלוש בתפקידו יישאר נוער שעובד לשאוף יש כי הוצע כן, כמו

הארצי במטה אכ"א מחשוב מחוליית שנמסרו נתונים נוער. לעובד הרצויות התכונות נסקרו כאן עד
9 לוח נוער. עובדי שאינם לחוקרים בהשוואה הנוער עובדי של ממאפייניהם חלק על ללמוד מאפשרים

האלה. הנתונים את מציג

הנוער עובדי בקרב גברים של יותר גבוה אחוז יש וכי גברים הם (740/0) הנוער עובדי שרוב עולה 9 מלוח
על השכלה ל230/0 לימוד, שנות 12 של השכלה (630/0) הנוער עובדי לרוב החוקרים. שאר בקרב מאשר
קשה מידע, חוסר של הגבוהים האחוזים (בשל לימוד שנות מ12 פחות של השכלה ול60/0 תיכונית

יותר. קטן ותק ובעלי החוקרים משאר יותר צעירים הנוער חוקרי החוקרים). שאר לנתוני להשוות

בסיס ועל נוער עובדי בידי שמולאו שאלונים בסיס על הנוער ממדור מור יוסי רפ"ק בידי שהוכן מסמך
מעובדי לכ400/0 כי העלה 19961995 בשנים נוער עובדי תחלופת על ישראל ממשטרת ממוחשב מידע
כי מציין מור בחקירות. לעבודה הוכשרו לא כלל הנוער עובדי מכלל וכשליש בגרות תעודת אין הנוער
בין פער יש עדיין אך והכשרה, השכלה בעלי החוקרים בשיעור עלייה לראות ניתן האחרונות בשנים
שהוכשרו מהשוטרים כשליש כי נמצא, כן כמו בפועל. השוטרים כישורי לבין הרצויים הקריטריונים
חוסר את משקף זה נתון אם ברור לא בתפקידם. לעבוד המשיכו לא 19961995 בשנים הנוער לעבודת
שהעדיפו בתחנות הפיקודיים הדרגים של שיקוליהם את או נוער כעובדי לעבוד השוטרים של רצונם

אחרים. בתפקידים הכשרה שעברו השוטרים את להציב
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(באחוזים) נוער עובדי שאינם חוקרים של מאפייניהם לעומת גוער עובדי מאפייני :9 לוח
אחרים חוקרים נוער עובדי

1,259 234 מוחלטים במספרים הכול סן

100 100 באחוזים הכול סך

מיו
68 74 גברים
32 26 נשים

השכלה
8 6 לימוד שנות מ12 פחות
60 63 לימוד שנות 12
4 7 עלתיכונית השכלה
9 14 ראשון תואר
2 2 שני תואר

17 9 מידע אין

גיל
24 37 30 עד
42 44 4030
34 19 +41

ותק
26 36 שנים 5 עד
21 26 שנים 10 עד
53 38 שנים 10 מעל

" ~ ל20.9.97 נכונים הנתונים . במשטרה הארצי מטה אכ"א תכנון מחלקת מקור:

ציינו הנוער מעובדי אחוזים חמישה הנוער. עובדי של הכשרתם על שאלות גם כללו הנוער עובדי שאלוני
רשמית). הוכשרו בטרם לתפקיד שנכנסו חדשים עובדים אלה כי (נראה נוער כעובדי לשמש הוסמכו לא כי

החולפות. השנים בשלוש הוסמכו אחוזים שלושים

ובתחום הנוער בתחום ובסדנאות בקורסים השתלמו כי ציינו הנוער מעובדי אחוזים וחמישה שבעים
הנוער עובדי לדעתם האם נשאלו החקירות משרדי וראשי התחנות מפקדי האחרונות. בשנים החקירות
ענו החקירות משרדי מראשי וכמחצית התחנות ממפקדי כמחצית והשתלמויות. הדרכה לתוספת זקוקים

זו. שאלה על בחיוב

כמחצית בתחום. לעבוד להמשיך רצונם על שאלה כללו המיפוי במסגרת שהופצו הנוער לעובדי השאלונים
עם מפקדיהם. החלטת פי על הועברו וכמחצית בקשתם, פי על לתפקיד הגיעו הס כי ציינו הנוער מעובדי
כאשר הנוער. בתחום לעבוד להמשיך רוצים היו כי ציינו השאלונים על שענו הנוער מעובדי 900/0 זאת,
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לעזור הרצון את ציינו 630/0 מעניין, הנושא כי 830/0 השיבו בתחום לעבוד לרצונם הסיבות הן מה נשאלו
אישית. התקדמות בבחינת היא הנוער בתחום העבודה כי ציינו 150/0 ו לילדים

אינם כי ציינו מהם כחמישית ולהדרכה. לתמיכה זקוקים הם נושאים באילו לציין התבקשו הנוער עובדי
נוספת להדרכה זקוקים העובדים מחצית שהוזכרו. מהנושאים אחד לא באף הדרכה לתוספת זקוקים
אשר הנוער עובדי אחוז את מציג 10 לוח יותר. או נושאים בעשרה  וחמישית יותר, או נושאים בחמישה
שבהם העיקריים הנושאים כי עולה מהלוח שונים. בנושאים והדרכה תמיכה לקבל רוצים היו כי ציינו
המשטרה סקר כן, לפני שצוין (כפי החקירה נושאי הם והדרכה תמיכה לקבל רוצים הנוער עובדי היו
חקירת הבא, בפרק שנראה כפי כן כמו בחקירה. קודם ניסיון היה לא הנוער מעובדי לשליש כי הראה
צורך הנוער מעובדי רבים חשים כן, כמו הנוער). עובדי מתמודדים שאתה העיקרית המשימה היא קטינים
ושמונה שלושים .(330/0) הוריהם ועם (510/0) לעברה קורבנות שהיו קטינים עם התמודדות בנושא בהדרכה
מעובדי כשליש הנוער. הטיפול שירותי בנושא הדרכה לקבל רוצים היו כי ציינו הנוער מעובדי אחוזים
כחמישית בקטינים. פגיעה ועל עבריינות על תאוריות בנושא הדרכה לקבל רוצים היו כי ציינו הנוער
לתמיכה זקוקים דומה שיעור ותקנות. נהלים חוקים, לגבי נוספת להדרכה זקוקים הנוער מעובדי
לחץ עם התמודדות לגבי והדרכה בתמיכה צורך מביעים מהעובדים כרבע ולבסוף, דעת. שיקול בהפעלת
בצורך מובהקים הבדלים נמצאו לא הנושאים, ברוב בעבודה. הכרוך הרגשי הנטל ועם התקשורת אמצעי
תאורטי בידע יותר רב רצון הוא שנמצא היחיד ההבדל הרקע. משתני פי על הנוער עובדי בין בהדרכה

לנוער. הקשורים בנושאים השכלה להם יש שכבר שוטרים אותם בקרב

(באחוזים) הנוער עובדי של ותמיכה הדרכה צורכי :10 לוח
אחוזים בהכשרה מעוניינים הנוער עובדי שבהם הנושאים

136 מוחלטים במספרים הכול סן
46 חקירה במצבי תקשורת מיומנויות
38 קטינים תשאול
51 מין עברות קורבנות לקטינים התייחסות
38 בנוער טיפול שירותי על ידע
30 נוער עבריינות על תאורטי ידע
34 בקטינים פגיעה על תאורטי ידע
21 ונהלים תקנות חוקים,
33 הקורבנות הורי עם התמודדות
29 חשודים הורי עם עבודה
25 התקשורת אמצעי עם התמודדות
23 דעת שיקול הפעלת
25 רגשי נטל עם התמודדות

התחנות ממפקדי 900/0 אך האדם, כוח מהיקף מרוצים אינם החקירות משרדי וראשי התחנות מפקדי רוב
הנוער, עובדי של לרצינותם הודות בעיקר מאיכותו מרוצים הם כי ציינו החקירות משרדי מראשי ו860/0

הבכירים התפקידים בעלי רוב גם שלהם. וליוזמה שלהם למקצועיות שלהם, למוטיבציה למסירותם,
טובה. הנוער בחוליות האדם כוח שאיכות ציינו למשטרה מחוץ בשירותים והמרואיינים במשטרה
כי ציינו מהמרואיינים חלק זאת, עם הנוער. עובדי של והרגישות המסירות לטובה צוינו במיוחד
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עובד בתפקיד שוטר בהצבת השיקולים ולעתים ברורים תמיד אינם הנוער עובדי לבחירת הקריטריונים
לתפקיד. בהתאמתו או המקצועית ביכולתו ולא התחנה של באילוצים קשורים נוער

הנוער. עובדי על המקשה בעייתי כנושא עלה בתחנות הפיזית התשתית נושא  וציוד מבנה תשתית,
אחוזים ואחד שישים הנוער. לעבודת מהציוד מרוצים אינם כי ציינו התחנות ממפקדי אחוזים שמונים
מדאיג ממצא רבה. או בינונית במידה עליהם, מקשים בתחנה הפיזיים התנאים כי ציינו הנוער מעובדי
למעצר מהתנאים מרוצים אינם כי ציינו התחנות ממפקדי 730/0 בתחנות: המעצר לתנאי מתייחס במיוחד

בתחנה. קטינים

למשל, כך, הנהלים. את ולקיים העבודה את לבצע מקשים התחנות מבני של הפיזי והמצב בציוד המחסור
בניגוד רגילה, בניידת האירוע למקום להגיע לעתים נאלצים נוער עובדי מוסוות בניידות מחסור בגלל
בעמידה העוסק בקטע מתאים. נפרד חדר אין אם בפרטיות קטינים לחקור יכולים אינם הם לנהלים;
התשתית ולתנאי בציוד למחסור מיוחסות מהנהלים מהחריגות רבות כי לראות יהיה ניתן בנהלים

הלקויים.

האוכלוסייה ותפיסת המשטרה תפקיד תפיסת
בעיקר נחלקות עבריינות עם להתמודדות הגישות (3 פרק (ר' המקצועית מהספרות שעולה כפי כאמור,
בנסיבות התחשבות (ללא בגירים כמו העברה חומרת פי על בענישה הדוגלת  הצדק גישת  גישות לשתי
הקטין בבעיות הטיפול את המדגישה הרווחה, וגישת נוער; עבריינות ובמניעת בהרתעה או אישיות),
ואנשי השוטרים גישות על לעמוד ניסינו ובשאלונים בראיונות כעבריין. מתיוגו ההימנעות ואת ובסביבתו

זו. בהתמודדות המשטרה של ולתפקידה הנוער עבריינות עם להתמודדות האחרים השירותים

נוער ובבני בקטינים בטיפול המשטרה תפקיד כי סבורים לה, מחוצה והן במשטרה הן המרואיינים, רוב
הטיפול לגבי (בעיקר גבוהה ציבורית רגישות בעל הנושא ראשית, בבגירים. בטיפול מתפקידה שונה
אינה בעברות החשודים קטינים של וענישתם בעברות) לחשודים ביחס גם אך קטינים, בקורבנות
בתחום הן  בהמשך עבריינות ומניעת הרתעתס איתורם, אלא בהם, המשטרה בטיפול העיקרי המרכיב
להשפעה ניתנים נחשבים החוק עוברי הקטינים עבריינות. הדוחה קהילתית אווירה ביצירת והן הפרט

הולם. בלתי משטרתי מטיפול להיפגע עשויים גם הם ולכן בגירים, לעבריינים בניגוד ולשינוי,

יהיה שניתן כפי הציבור. על ובהגנה החוק באכיפת תפקידה את מדגישים שבמשטרה לציין יש זאת, עם
להגן הדרישה גוברת אחד, מצד זה: בתחום מהמשטרה השונות הדרישות בין מתח שורר בהמשך, לראות
הדרישות גוברות אחר ומצד הנוער; בעבריינות כהחמרה שנתפס מה של התוצאות מפני הציבור על

בעברות. החשודים הקטינים לזכויות להתייחסות

את מבטאים אשר משפטים כללו הנוער, ועובדי חקירות משרדי ראשי התחנות, למפקדי השאלונים
מוצג 11 בלוח אתו. מסכימים הם כמה עד משפט כל לגבי לציין התבקשו והשוטרים השונות, הגישות

המשיב. תפקיד לפי השונים, המשפטים על בהחלט" "מסכים או "מסכים" ענו אשר השוטרים אחוז
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(באחוזים) תפקיד לפי התופעה עם להתמודדות ולגישות נוער לעבריינות שוטרים עמדות :11 לוח
מסכימים או מסכימים שהם שענו השוטרים

שונים משפטים עם בהחלט
נוער עובדי משרדי ראשי מפקדי

חקירות תחנות
136 43 41 מוחלטים במספרים הכול סן
100 100 100 באחוזים הכול סך

(רווחה) טיפולית גישה
91 86 93 בלי החוק עם לפעמים להסתבך יכול מתבגר כל

בבגרותו עבריינית התנהגות יגרור שזה

77 84 82 של לטיפול זקוקים החוק על שעברו נוער בני
פסיכולוג) עו"ס, (כגון מקצוע אנשי

64 91 81 הנער של בעתידו פגיעה למנוע מאוד חשוב
פלילי תיק פתיחת ע"י החוק על שעבר

51 56 66 על החוק על עוברים נוער בני המקרים ברוב
רגשיות או משפחתיות בעיות רקע

(הרתעה) הצדק גישת
19 14 21 בהתאם קטינים חוק עוברי להעניש יש

בגילם התחשבות בלי שביצעו העברה לחומרת
16 17 19 להורידו ויש מדי גבוה פלילית אחריות גיל

36 י 28 34 להתייחס יש 16 גיל מעל חוק עוברי נוער לבני
בגירים כאל

87 72 65 צעירים עבריינים עם מדי מקלה המשפט מערכת
66 59 47 המשפט מערכת של המקלה ההתייחסות

ובמשטרה בחוק שלהם לזלזול גורמת הנוער לבני
9 9 9 ולא לדין עבריינים להביא המשטרה תפקיד

החוק עובר הנער של לעתידו לדאוג
41 28 26 יותר טובה המשפט בתי של מחמירה ענישה

נוער עבריינות למנוע כדי טיפולית תוכנית מכל
6 9 5 עבריין להיות יגדל החוק על שעובר נער כלל בדרך
26 26 12 לעבור נוער בני מעודדת פלילי תיק פתיחת אי

החוק על

64 70 69 מחזרה קטינים להרתיע יכולה במעצר ישיבה
החוק על עברות על
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מבעלי כ930/0860/0 הטיפולית. הגישה בהנחות דגלו שוטרים של יחסית גבוה אחוז כי לראות ניתן
התנהגות יגרור שזה בלי החוק עם להסתבך לפעמים יכול מתבגר כל כי סבורים השונים התפקידים
מקצועות אנשי של לטיפול זקוקים החוק על שעברו נוער בני כי מסכימים 840/0770/0 בבגרותו, עבריינית
פגיעה למנוע מאוד חשוב כי סבורים התחנות משרדי מראשי ו910/0 התחנות ממפקדי 810/0 טיפוליים,
עובדי של יותר קטן אחוז פלילי). תיק להם ייפתח אם שתיגרם (פגיעה החוק על שעברו הנוער בני בעתיד

זו. קביעה עם הסכימו (640/0) נוער

המשטרה ש"תפקיד הקביעה עם הסכימו אחוזים תשעה הצדק". "גישת לטענות הסכימו שוטרים מעט
אשר ותשעה התחנות ממפקדי אחוזים ואחד עשרים הנער". לעתיד לדאוג ולא לדין עבריינים להביא
בלי העברה, לחומרת בהתאם קטינים חוק עוברי להעניש יש כי מסכימים הנוער מעובדי אחוזים
האחריות גיל את להוריד יש כי סבורים השונים התפקידים מבעלי ל190/0 160/0 בין בגילם. להתחשב
360/0280/0) בגירים כאל להתייחס יש 16 מגיל שלעבריינים הסכימו יותר רבים שוטרים אולם, הפלילית.

עולה. הנוער בני שגיל ככל הצדק" ב"גישת לתמוך נטייה על המצביע דבר השונים); בתפקידים

650/0) צעירים עבריינים עם מדי מקלה המשפט שמערכת מסכימים שוטרים של יחסית גבוה אחוז בנוסף,
קישרו משמעותיים ואחוזים הנוער), מעובדי ו870/0 חקירות, משרדי מראשי 720/0 התחנות, ממפקדי
בנוסף, בהתאמה). ו660/0 590/0 ,470/0) ובמשטרה בחוק הנוער בני של בזלזול המשפט בתי של זו גישה

החוק. על מלעבור קטינים להרתיע יכולה במעצר שישיבה הסכימו יחסית רבים מרואיינים

אחוזים ושישה עשרים ההרתעה. גישת את המשקפות נוספות, טענות עם הסכימו השוטרים מקצת
פלילי תיק פתיחת אי כי מסכימים התחנות ממפקדי ו120/0 החקירות משרדי ומראשי הנוער מעובדי
ו280/0 התחנות ממפקדי 260/0 הנוער, מעובדי אחוזים ואחד ארבעים החוק. על לעבור נוער בני מעודדת
כדי טיפול תוכנית מכל יותר טובה המשפט בתי של מחמירה ענישה כי סבורים החקירות משרדי מראשי

נוער. עבריינות למנוע

נשים, כי נמצא והשכלה. ותק מין, גיל, כגון משתנים, לפי הנוער, עובדי בעמדות הבדלים יש האם בדקנו
עם להסכים נוטים ותיקים נוער ועובדי מבוגרים נוער עובדי לנוער, הקשורים לימודים שלמדו נוער עובדי
עובדי מקרב יותר גבוהים אחוזים כי לומר ניתן ככלל, אולם הטיפולית; הגישה את המבטאים משפטים
התחנות מפקדי מקרב יותר גבוהים ואחוזים ההרתעה, וגישת הצדק גישת הנחות עם מסכימים הנוער
הנוער שעובדי לכך זאת לייחס ניתן הטיפולית. הגישה הנחות עם מסכימים החקירות משרדי וראשי
המפקדים, הבעיה. עם בהתמודדות בקשיים חשים הם ולפיכך הנוער, בני עם יותר ישיר במגע באים
הוא נוסף אפשרי הסבר השיקומית. הגישה את המדגישה "ממלכתית", בגישה מחויבים זאת, לעומת
שעמן הבעיות ממכלול קטן חלק רק היא הנוער עבריינות הבכירים התפקידים בעלי שבעיני העובדה
בקנה עולה זה הסבר בענישה. דוגלים אינם והם חמורה אינה הבעיה לדעתם, ולכן, המשטרה, מתמודדת
החקירות משרדי וראשי התחנות ממפקדי יותר גבוה אחוז שלפיו הקודם, בפרק שהוצג הממצא עם אחד
בקרב 180/0 לעומת בהתאמה, 32ו230/0 0/0) הציבור את מסכנות ואינן קלות הנוער עברות רוב כי מסכימים
הנוער מעברות גדול חלק כי ציינו הם בכירים משטרה אנשי עם בראיונות שגס להוסיף יש הנוער). עובדי
הסמים עברות במספר מהעלייה מודאגים היו בהחלט הם כי אם הציבורי, הסדר את מסכנות אינן
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פחות חמורה נוער עבריינות במשטרה יותר הבכירים הדרגים שבעיני שהעובדה להניח סביר והאלימות.
עם בהתמודדות משאבים להשקיע נכונותם על להשפיע עשויה השטח, עובדי בעיני נחשבת היא מאשר

התופעה.

מהם רבים זאת, עם השוטרים. רוב על מקובלות הטיפולית הגישה של רבות הנחות כי נראה לסיכום,
העונשים קולת לגבי בעיקר הטיפולית, הגישה על האחרות הגישות של מהביקורת חלק עם הסכימו
מבחינים שהשוטרים ייתכן ובמשטרה. בחוק הנוער בני זלזול על זה מצב והשפעת קטינים, על המוטלים
כתב להגיש ממליצים הס שנגדם ואחרים, מקלה, גישה לנקוט יש שלגביהם נוער בני  אוכלוסיות שתי בין
חיזוק לה למצוא ניתן אך נבדקה, לא זו השערה יותר. רבה בחומרה להענישם יש לדעתם ואז אישום,

בגירים. ומעלה 16 בבני לראות יש כי הסבורים שוטרים של יחסית הגבוה באחוז מסוים

ולתפקיד ההורים לתפקיד ביחס המשטרה תפקיד על השוטרים של להשקפתם קשור נוסף מעניין ממצא
להפגין לחנך, הוא עבריינים נוער בני עם העובד השוטר תפקיד רובם, בעיני כי נראה החינוך. מערכת
מסכימים הנוער עובדי כל ואכן הספר. ובית הוריהם בפניהם הציבו שלא גבולות, להם ולהציב סמכות
מה כלל יודעים אינם הורים "הרבה כי מסכימים מהם 830/0 ברורים", לגבולות זקוקים הנוער ש"בני
מהווה השוטר רבים "במקרים המשפט עם הסכימו הנוער מעובדי אחוזים שישים ילדיהם". של מעשיהם

והמורים". ההורים לסמכות תחליף הנוער לבני

מרביתם, לדעת הכול, בסך כי ונראה עבודתם, יעילות לגבי הנוער עובדי של תחושתם נבדקה לבסוף
נוער לבני לעזור יכול שאני מרגיש "אני המשפט: עם הסכימו מהם רבעים שלושה אפקטיבית. עבודתם
עם נער של מגע המקרים ברוב כי סברו אחוזים ואחד שבעים סוציאלי"; מעובד פחות לא למוטב לחזור
הרתעה. יכולת די לשוטרים אין כי סברו מהשוטרים 570/0 זאת, עם עברה, למנוע כדי מספיק השוטר
בני בין הנוער עובדי של מהבחנה הוא גם נובע זה שממצא ייתכן כך. לחשוב יותר נטו ותיקים נוער עובדי
ביצוע על חזרה למנוע יכול המשטרה עם המגע עצם ושלגביהם פעמיות, חד עברות המבצעים הנוער
מערכת הרתעת גם (ואולי המשטרה ושהרתעת חיים, דרך להם היא שהעבריינות נוער בני לבין עברות,

לגביהם. אפקטיבית אינה המשפט)

כי בראיונות טענו בסמים למלחמה וברשות לנוער המבחן בשירות החינוך, במשרד תפקידים בעלי גם
החשודים נוער בני כלפי מדי רכה" "יד לעתים נוקטת המשטרה וכי מוגבלת המשטרה של ההרתעה יכולת
שואפים הנוער עובדי לעתים כי טענו אלה גורמים הרתעה. והפעלת החקירה מיצוי חשבון על בעברות,
הטיפולי לתהליך כתמיכה סמכותי, תפקיד למלא עליהם למעשה, אך, הנוער, בבני טיפולי תפקיד למלא
בתחום מהמשטרה המורכבות לציפיות הד אלה בטענות למצוא ניתן שוב, המטפלים. בשירותים הניתן

הנוער. עבריינות

הנוער בעבודת זמן וחלוקת משימות
ידי על שבוצעו עברות חקירת  חקירות א. תחומים: לשלושה במשטרה הנוער עבודת את לחלק ניתן
איתור ספר, בבתי סיורים נוער, באתרי ביקור מידע, איסוף  נוער פקחנות ב. קטינים. וכנגד קטינים
מניעת ג. וכדומה. לקטינים אלכוהוליים משקאות שמוכרים בידור מקומות איתור סמים, עישון מקומות
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(קיום הקהילה בתחום וגם טיפול) לשירותי בסיכון קטינים (הפניית הפרט בתחום גם  עבריינות
לעובדי כן, כמו וכדומה). ספר בתי עם קשר עבריינות, למניעת מקומיות בוועדות השתתפות הרצאות,

בתחנה. בתורנויות השתתפות כגון נוער, לעבודת קשורים שאינם נוספים תפקידים הנוער

(באחוזים) שונות למשימות הנועל עובדי שמייחדים זמן :12 לוח
זמן הקדשת על שדיווחו הנוער עובדי ~~

שונות למשימות
קטן או קטן חלק גדול או גדול חלק

מהזמן מאוד מהזמן מאוד
31 69 קטינים שמבצעים עברות לגבי וחקירה תשאול
44 56 על שמבוצעות עברות של וחקירה תשאול

קטינים וקורבנותיהן בוגרים ידי
54 46 בורחים משוטטים, נעדרים, קטינים לגבי חקירה
68 32 (פקחנות) נוער באתרי שגרתי סיור
76 24 בנוער הקשורים מיוחדים ופרויקטים הסברה פעילויות
69 31 חקירות לגבי לא בקהילה ושירותים אזרחים עם קשר

ספציפיות

59 41 משפט לבתי קטינים וליווי לחקירה קטינים הבאת
76 . 24 לקטינים קשורות שאינן חקירות
41 55 בהפגנות ושיטור תורנויות כגון תחנתית כלל פעילות

זמן 69)מייחדים 0/0) רוב כי עולה 12 מלוח השונות. למשימות מייחדים הם זמן כמה נשאלו הנוער עובדי
הם כי ציינו הנוער עובדי ממחצית יותר קטינים. של עברות ובחקירת בתשאול מאוד רב זמן או רב
חלק בפקחנות עוסקים הם כי ציינו (680/0) השוטרים רוב קטינים. נגד עברות לתחקור רב זמן מייחדים
לפעולות מאוד מועט או מועט זמן מייחדים הם כי ציינו גם השוטרים רוב מזמנם. מאוד קטן או קטן
בפרויקטים או הסברה בפעולות משתתפים הם כי 41ציינו 0/0 אך בקהילה, אזרחים עם ולקשר הסברה
ואלימות). סמים בנושאי קהילתיים ובמרכזים ספר בבתי בהרצאות מדובר המקרים (ברוב מיוחדים
שאינן כללתחנתיות לפעולות מאוד רב או רב זמן מקדישים הם כי ציינו השוטרים ממחצית יותר

בהפגנות. שיטור ופעולות תורנויות כגון לנוער, קשורות

"ברוב שלפיו: הארצי במטה ביצועים חקר מדור של הדוח מסקנות עם אחד בקנה עולים אלה נתונים
והמניעה הפקחנות בתחום העבודה ואילו החקירות, בתחום מתרכזת הנוער עבודת הנוער יחידות

מצטמצמת".

זמן יותר להקדיש רוצים היו כי ציינו הנוער ועובדי החקירות משרדי ראשי התחנות, מפקדי רוב
מוקדש כי ציינו הנוער ועובדי החקירות משרדי ראשי כן כמו וההסברה. המניעה הפקחנות, למשימות
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הזמן כי נראה תביעה. באי יסתיימו כי שברור "קלות", בעברות ולטיפול לניירת לתורנויות, מדי רב זמן
אדם. בכוח המחסור לתחושת מוסיף לתורנויות המוקדש יחסית הרב

בנהלים ועמידה הילד זכויות
בזכויות להכרה כוללת מערכה במסגרת הציבור למודעות עלה הפליליים בהליכים הי*לד זכויות נושא
למגמה ביטוי בעולם. זה לנושא הגוברת מהמודעות והמושפעת הילד זכויות ארגוני בידי המנוהלת הילד,
בהליכים המעורבים קטינים של בזכויותיהם הדנה הילד, לזכויות האו"ם אמנת באשרור לראות אפשר זו
נהלים קבועים ישראל במשטרת (4 פרק (ר' כאמור, לשיקומם. ולדאוג כבודם על לשמור ובצורך פליליים
הפלילית המערכת עם הקטינים של מגעם את האפשר ככל לצמצם מטרתם חוק. עוברי בקטינים לטיפול
מהטיפול בקטינים הטיפול את להפריד יש אלה, נהלים פי על לפיכך, כעבריינים. תיוגם את ולמנוע
בכלי ולנסוע אזרחיים בגדים ללבוש נוער עובדי על  מיוחדים הליכים לנקוט יש בהם ובטיפול בבגירים,
לעצור אין עבודתו; במקום או לימודיו במקום קטין לחקור אין המשטרה; של זיהוי תווית ללא רכב

ועוד. בגירים עם יחד קטינים

המועצה שבטיפול התלונות מקצת לקטינים. הולם בלתי יחס על תלונות מתקבלות הילד זכויות בארגוני
נאות לא בטיפול ומקצתן קטינים), כבילת (כגון מהנהלים ברורה בחריגה עוסקות הילד לשלום הלאומית
למשנהו אחד מעצר ממקום העברתו או ממעצר קטין שחרור (למשל: מרשלנות או תיאום מחוסר הנובע
של רבה לב לתשומת זוכה בחקירה הקטין זכויות נושא עליו). לאחראים רלוונטי מידע מסירת ללא
לייצוג הקטין של זכותו הודאתו; סמך על קטין הרשעת בחקירה; הורים (נוכחות הילד זכויות ארגוני
למינוי קטינים של זכותם את להבטיח המבקשת חוק הצעת ביוזמתם הוגשה 1993 בשנת וכר). משפטי
שחוק לציין, יש המשטרתית. החקירה בשלב כולל המשפטיים, ההליכים של שונים בשלבים סנגור

משפטית. בהגנה קטינים של לצורכיהם חלקי מענה לתת נועד לאחרונה שנחקק הציבורית הסנגוריה

3,728 נעצרו 1996 בשנת כי עולה המשטרה מנתוני הציבור. לב לתשומת זוכה הנוער בני מעצרי נושא גם
מהמעצרים אחוזים ושמונה שלושים זו. בשנה פליליים תיקים בעלי הנוער מבני כ510/0 שהם נוער, בני
היו הקטינים ממעצרי 40/0 רק פחות. או יומיים למשך היו המעצרים ממחצית יותר בלבד. אחד ליום היו
זה מסוג התיקים למספר יחסית גבוה וביטחון אדם חיי מסוג בתיקים המעצרים אחוז ההליכים. תום עד
מעצרי של יחסית גבוה אחוז יש וגנבות התפרצויות מסוג בעברות גם מהתיקים). ב530/0 מעצרים (בוצעו
וביטחון אדם חיי נגד בעברות כי לראות ניתן העברות, לפי המעצרים את בודקים כאשר קטינים.

ההליכים. תום עד אפילו יותר, ארוכים זמן לפרקי הקטינים את לעצור נוטים ומוסר מין ובעברות

העומס בשל כן, כמו המעצר. מבתי בחלק הגרועים הפיזיים התנאים על מתלוננים הילד לזכויות ארגונים
כפי לבגירים, קטינים בין מפרידים תמיד לא לייעודם, המבנים של התאמתם חוסר ובשל המעצר בבתי
אינם בתחנות המעצר תנאי גם וכד'. חוזרים לעבריינים ראשונה עברה מבצעי ובין בחוק, במפורש שנדרש
שמירת על 120/0 רק דיווחו שלהם, בתחנה המעצר תנאי על חקירות משרדי ראשי כשנשאלו הולמים:
יהודים ובין לחדשים, מועדים עבריינים בין גיל, קבוצות בין הפרדה כגון  במלואם המעצר כללי
בהנחיות, מופיעות ההפרדות שאר לבגירים. קטינים בין הפרדה רק נדרשת שבחוק לציין, יש לערבים.

האפשר". "במידת  בהסתייגות
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במעצרים החשוב (דבר לקטינים הפנאי בשעות תעסוקה חוסר על גם מתלוננים הילד זכויות ארגוני
לציין, יש זה בעניין לחקירה. לדרוש מעבר מדי, ממושכים מעצרים ועל שווא מעצרי על יותר), ארוכים
יכולה במעצר ישיבה כי סבורים התחנות וממפקדי החקירות משרדי מראשי הנוער, מעובדי כ700/0 כי
ככלי גם במעצר להשתמש נכונותם על לרמוז עשויה זו שעמדה ייתכן עברות. על מחזרה קטינים להרתיע

בלבד. חקירה לצורכי ולא להרתעה,

מותר רגיל לשוטר למשל, מסוימות: בנסיבות מהנהלים לחריגה הסתייגויות קבועות המשטרה בנוהלי
למועד תידחה היא אם תיפגע שהחקירה חשש יש ואם עת באותה זמין אינו נוער חוקר אם נער, לחקור
לא המיפוי בשלב האפשר. ככל החריגה את לצמצם הצורך את מדגישים הנהלים זאת, עם יותר. מאוחר
דיווחי פי על מהנהלים, חריגות שכיחות כמה עד לבדוק ביקשנו זאת, עם בנהלים. בפועל העמידה נבדקה

החקירות. משרדי ראשי

לעתים מופרים הנהלים סעיפי שמרבית ציינו החקירות משרדי ראשי חלק כי לראות ניתן 13 מלוח
במסגרת קטין של ולמעצר לחקירה המתייחסים הסעיפים הדיווח, פי על זאת, עם תמיד. או קרובות
של פרטיותו לשמירת הרגישות על מעידה זו עובדה רחוקות. לעתים רק מופרים תעסוקתית או חינוכית
של ביותר הגבוה האחוז שלדברי הנהלים, המעצר. או החקירה בתהליך ולמוריו לחבריו ביחס הקטין
,(420/0) מוסווה משטרתי ברכב קטין הסעת הם תמיד, או רבים במקרים מופרים חקירות משרדי ראשי
ממצאים .(260/0) נוער עובד ידי על עצור קטין והובלת (330/0) נוער עובד בידי מעצר ביצוע או קטין חקירת
משאבי בהעדר מוסברים הם כלל ובדרך העומק, בראיונות שהתקבל המידע עם אחד בקנה עולים אלה
משרדי ראשי מבין יחסית קטן אחוז רק לקיימם. שיאפשרו מוסוות) (מכוניות פיזיים ואמצעים אדם כוח
עם אך תמיד, או קרובות לעתים מקוימים אינם ממבוגרים קטינים הפרדת שנוהלי דיווחו החקירות
מוסברת הפרתם גם בלבד. מעטים במקרים מופרים הם כי ציינו החקירות משרדי מראשי כרבע זאת,

(חדרים). הולמת פיזית תשתית בהעדר

ב740/0 התחנות: במרבית פעם מדי מופרים וזכויותיהם הנוער בני של כבודם שמירת שנוהלי לציין חשוב
וב560/0 רבים, או מעטים במקרים רגליו על או קטין של ידיו על אזיקים השמת על דווח מהתחנות

רבים. או מעטים במקרים הוריו, נוכחות ללא קטין חקירת על דווח מהתחנות

בשנים חלה שלהערכתם, העומק בראיונות דיווחו האחרים ובשירותים במשטרה המרואיינים מרבית
המשטרתיים. ההליכים במסגרת הקטינים זכויות בשמירת לצורך השוטרים במודעות עלייה האחרונות
מהנהלים. בחריגות המשטרה לטיפול והן לנושא והתקשורתית הציבורית לרגישות הן מיוחס זה שינוי
לדברי במיוחד. כבעייתי צוין המזרחית ירושלים או השטחים תושבי לקטינים המשטרה יחס זאת, עם
סיור), שוטרי (למשל, אחרים שוטרים ופחות נוער עובדי בעיקר מודעים הקטינים לזכויות המרואיינים,
עובדי שאינם שוטרים להסתבך", "לא כדי רבים, במקרים ולכן הנושא, ל"רגישות" מודעים הם גם אך

הנוער. חוליות לטיפול בקטינים הקשור נושא כל מיד להעביר מעדיפים נוער
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תדירות ולפי חקירות משרדי ראשי דיווח פי על בקטינים, טיפול מנוהלי חריגות שכיחות :13 לוח
(באחוזים) החריגות

בתחנה כי ציינו אשר החקירות משרדי ראשי
מהנהלים חורגים שלהם

ענו לא לא פעם אף במקרים במקרים
מעטים רבים/תמיד הנהלים

2 71 26 נוער עובד בידי עצור קטין הובלת
7 60 33 נוער עובד בידי מעצר ביצוע או קטין חקירת
66 23 11 בחדרים במעצר והחזקתם קטינים חקירת

ממבוגרים נפרדים

7 51 42 מוסווה משטרתי ברכב קטין הובלת
65 23 12 גם מוביל שאינו ברכב קטין עצור הובלת

בגירים עצורים

84 16 היום בשעות רק קטין חקירת או מעצר
60 40 מסגרת שאינו במקום קטין חקירת

נוער של מפגש מקום או חינוכית/תעסוקתית
35 65 מסגרת שאינו במקום קטין מעצר

נוער של מפגש מקום או חינוכית/תעסוקתית
7 19 60 14 רגליו ועל הקטין ידי על אזיקים השמת אי
11 33__ 49 7 הוריו נוכחות ללא קטין חקירת אי

(באחוזים) המשיב תפקיד לפי הקטינים, זכויות בנושא שוטרים עמדות :14 לוח
על בהחלט'' ''מסכים או "מסכים" ענו אשר השוטרים

השונים המשפטים
משרדי ראשי

נוער עובדי חקירות תחנות מפקדי
136 43 41 מוחלטים במספרים הכול סן
66 81 85 מה ידעו שקטינים לדאוג צריכה המשטרה

שלהם הזכויות
31 37 39 יפגע זה זכויותיהם את ידעו קטינים אם

בחקירה
נשאלו לא 41 26 מפריעים בנוער לטיפול המיוחדים הנהלים

החקירה ליעילות
50 72 82 הזכויות מה יודעים לא כלל בדרך קטינים

הפליליים בהליכים שלהם

51



מרביתם כי עולה מהלוח .14 בלוח מוצגות והנהלים הילד זכויות בנושא השוטרים של עמדותיהם
התחנות, ממפקדי 850/0 סבורים כך זכויותיהם; את ידעו שהקטינים לדאוג צריכה שהמשטרה סבורים
רלוונטית השכלה בעלי נוער עובדי בקרב יותר גבוה כך הסבורים אחוז הנוער. מעובדי בלבד 660/0 לעומת
המשטרה כי סבורים שהם המצהירים השוטרים, של יחסית הגבוהים האחוזים בצד בנוער). (הקשורה
החקירות משרדי ראשי ורוב (820/0) התחנות מפקדי רוב זכויותיהם, על מידע לקטינים למסור צריכה
מעובדי מחצית רק פליליים. בהליכים זכויותיהם מהן יודעים אינם כלל בדרך קטינים כי סבורים (720/0)

כך. סבורים הנוער

הנוער מעובדי ו310/0 החקירות משרדי מראשי 370/0 התחנות, ממפקדי אחוזים ותשעה שלושים
משרדי מראשי אחוזים ואחד ארבעים לחקירה. יפריע זה זכויותיהם את ידעו הקטינים שאם מסכימים
החקירה. ביעילות פוגעים בנוער לטיפול המיוחדים שהנהלים סבורים התחנות ממפקדי וכרבע החקירות
לעמוד הצורך עקב החקירה ביעילות שפגיעה ציינו 190/0 רק בעבודתם, קשיים על הנוער עובדי כשנשאלו
מקצועיים יהיו הגוער שעובדי ככל כי סבורים הנוער במדור רבה. או בינונית במידה להם מפריעה בנהלים
לביצוע מפריע מילוים כי התחושה ותפחת הנהלים על יקפידו כן תפקידם, במילוי יותר ובטוחים יותר

המשטרתית. העבודה

החקיקתיות היוזמות עם להתמודד מסכימים במשטרה בכירים תפקידים בעלי כי עלה מהראיונות
בהליכים קטינים ייצוג לגבי החוק הצעת המעצרים, חוק שינוי (כגון: קטינים בזכויות העוסקות החדשות
תצטרך שהמשטרה טבעי כתהליך לפחות, ההצהרתית ברמה נתפסות, אלה יוזמות וכד'). משפטיים
שהמסר טוענים זאת, לעומת הילד, זכויות ארגוני עבודתה. דרכי את לו ולהתאים אתו" לחיות "ללמוד
פעולה משתפת אינה שהמשטרה נטען למשל, כך, לשטח. חדר כך כל לא קיים, אכן הוא אם הזה,
המשטרה, פליליים. בהליכים קטינים זכויות על המשטרה בתחנות מידע להפיץ הארגונים של בניסיונות
אחרות זכויות על ומידע השתיקה), זכות (כגון בחוק הקבועות זכויות להבהיר שחובתה טוענת מצדה

החינוך. מערכת כגון אחרים, גופים להפיץ יכולים

אך והזכויות, הנהלים את מקבלים ההצהרתית, ברמה לפחות במשטרה, רחבים חוגים שבקרב נראה
שלאור נראה המשטרה. עבודת ביעילות בפגיעה להתבטא שיכול  הזכויות כיבוד ממחיר מודאגים רבים
השמירה משמעות על יותר מעמיק לדיון מקום יש לנושא, הציבור מודעות התגברות ולאור אלה ממצאים
העמקת ידי על גם (ייתכן המשטרה של התמודדותה דרכי ועל המשטרתיים בהליכים הקטינים זכויות על

השוטרים. חששות עם זה) בתחום ההדרכה

איתביעה תיקי על בהחלטה המשטרה של דעת שיקול
עבודת של המקצועי מההיבט הן חשוב, נושא הוא לקטינים הקשורות בהחלטות הדעת שיקול נושא
לפתוח האם ההחלטה היא ביותר החשובות ההחלטות אחת הקטין. זכויות של מההיבט והן המשטרה
מתמודדים שוטרים ,4 בפרק המוצגים מהנתונים שעולה כפי תביעה. אי בהליך להסתפק או פלילי תיק

בעברות. החשודים הנוער מבני כמחצית לגבי ננקט תביעה אי הליך שכן יום; יום זו החלטה עם
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תיק פתיחת "אי כגון ,4 בפרק שהוצגו אלה כמו מעמדות הסתם, מן מושפעת, השוטרים של החלטתם
ידי על הנער\ה של בעתיד פגיעה למנוע מאוד "חשוב זאת ועם החוק", על לעבור נוער בני מעודדת פלילי
מצטרפת לכך זאת, עם השנייה. העמדה עם מסכימים השוטרים שרוב ראינו פלילי". תיק פתיחת
במקרים חלה זו שביקורת ייתכן נוער. עברייני כלפי ה"מקל" יחסה וכלפי המשפט מערכת כלפי הביקורת
בין להבחין ביכולתם השוטרים של אמונתם את מבטאת היא כי וייתכן אישום, כתב להגיש הוחלט שבהם

האחרים. לבין פלילי תיק לפתוח אין שלגביהם נוער בני

השונים לשיקולים מייחסים הם חשיבות איזו לציין התבקשו הנוער ועובדי החקירות משרדי ראשי
גבוהה חשיבות ייחסו אשר השונים בתפקידים השוטרים אחוז את מציג 15 לוח תביעה. אי על בהחלטה

תביעה. אי על בהחלטה השונים לשיקולים

ספרות, סקירת (ר' תביעה אי על בהחלטה המשטרה דעת בשיקול העוסקים במחקרים למקובל, בהתאם
השוטרים רוב כי לראות ניתן אחרים. לשיקולים משפטיים שיקולים בין השיקולים את חילקנו ,(3 פרק
איתביעות העדר קודמות, עברות העדר כגון: משפטיים, לשיקולים רבה חשיבות מייחסים (כ800/0)

לגבי המשטרה בהנחיות העיקריים השיקולים גם הם אלה שיקולים ואופייה. העברה חומרת קודמות,
חקירות משרדי ראשי בקרב (כמחצית שוטרים של ניכר אך יותר נמוך אחוז נוער. לבני תביעה אי הליך
אמונתם את מבטאת זו שעמדה ייתכן הנער. להודאת גבוהה חשיבות ייחסו הנוער) עובדי בקרב וכ700/0

לעודד עשויה כזו עמדה כי טוענים הילד זכויות ארגוני ההליך. של החינוכימניעתי בערכו השוטרים של
בני כי טוענים במשטרה חפותם. את להוכיח זכותם נפגעת ובכך ביצעו, שלא בעברות להודות נוער בני

*

(באחוזים) תפקיד לפי תביעה, אי על בהחלטת שונים שיקולים חשיבות בנושא שוטרים עמדות :15 לוח
גבוהה חשיבות ייחסו אשר השוטרים

השונים לשיקולים
נוער עובדי חקירות משרדי ראשי

136 41 מוחלטים במספרים הכול סד
100 100 באחוזים הכול סן

משפטיים שיקולים
76 81 ואופייה העברה חומרת
69 51 הקטין הודאת
80 81 קודמות עברות אין
77 77 קודמות תביעות אי אין

אחרים שיקולים
51 60 צעיר גיל
18 35 הקורבן את לפצות הקטינים או ההורים נכונות
22 42 הנער על סמכות להפעיל ויכולתם ההורים נכונות
66 51 (לימודים/עבודה) מסודרת במסגרת נמצא הקטין
18 16 הנער של גיוס תאריך קרבת
53 56 מבחן קצין דעת חוות

_■ 57 58 עבריין איננו שהקטין תחושה
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הליך לנקוט ניתן שלא אלא תביעה, אי הליך לנקיטת כתנאי העברה בביצוע להודות נדרשים אינם הנוער
מכחישים נוער בני אם אחרת). בדרך הוכחה או הודאה (באמצעות העברה את ביצע מי התברר לא אם זה
ניתן מסוימים, במקרים ראיות. מחוסר התיק ייסגר לאשמתם, הוכחות נמצאו ולא העברה את שביצעו

העברה. את שביצעו ספק לכל מעל ברור אך מודים, אינם הם אם גם תביעה אי הליך לנקוט

אלה, שיקולים מבין אחרים. לשיקולים חשיבות שוטרים מעט ייחסו המשפטיים, לשיקולים יחסית
במסגרת הקטין הימצאות הוא גבוהה חשיבות שוטרים של ביותר הגבוה האחוז ייחסו שלו השיקול
לשיקול גבוהה חשיבות ייחסו החקירות משרדי מראשי ו510/0 הנוער מעובדי 660/0) עבודה או לימודים
חשיבות גם ייחסו הקבוצות בשתי השוטרים ממחצית יותר המשטרה). בהנחיות מופיע הוא שגם זה,
להפעיל וליכולתם ההורים לנכונות גבוהה חשיבות ייחסו יותר נמוכים אחוזים הקטינים, לגיל גבוהה
חשיבות לייחס נטו החקירות משרדי ראשי כי לראות ניתן הקורבן. את לפצות ולנכונות הנער על סמכות
"תחושה ציינו מהשוטרים 600/0 כמעט כי לציין ראוי הנוער. עובדי מאשר אלה לשיקולים יותר רבה
במסגרת "הימצאות כגון עובדתי שיקול שאינו זה, ששיקול נראה חשוב. כשיקול עבריין" אינו שהקטין
710/0 ואכן, המקצועי. בניסיונם השוטרים של ביטחונם את מבטא קודמות", עברות "אין או לימודים"
הוא נער אם להחליט יכול/ה אני המקרים שברוב מרגיש/ה "אני המשפט עם הסכימו הנוער מעובדי

פעמית". חד עברה שביצע או עבריין

זאת, עם בהחלטתם. משקל יש המבחן קצין של דעתו לחוות כי ציינו השוטרים ממחצית למעלה
של דעת לחוות להמתין נוהגים הם כי ציינו הנוער מעובדי 290/0 רק ההחלטה, קבלת דרך על כשנשאלו
יש כי לראות ניתן השונים, השירותים עם הקשרים נסקרים שבו 7 בפרק המקרים. ברוב המבחן שירות

לנוער. המבחן שירות עם הנוער עובדי של המגעים בתדירות רבה שונות

שיקול הפעלת אחידות לגבי ספקות העלו לנוער, המבחן בשירות והן במשטרה הן מהמרואיינים, חלק
מהמחוזות בחלק זה. הליך לאישור שונים בהליכים גם מתבטא זה אחידות חוסר השונות. בתחנות הדעת
בכיר נוער קצין לאישור תביעה אי תיקי כל עוברים ובאחרות עצמאי, באופן זה בנושא פועלת תחנה כל

המחוזית. או המרחבית ברמה יותר

האם לבדוק היה ניתן לא ולכן ההצהרתית ברמה רק תביעה לאי השיקולים נבדקו המחקר במסגרת
כלל. הוזכרו שלא סמויים, שיקולים גם קיימים ואם להחלטה המשמשים השיקולים אלה בפועל
כדי תיקים בבדיקת כלל בדרך השתמשו תביעה אי בהחלטות המשטרה שיקולי את שבדקו מחקרים
מהמידע ספרות). סקירת (ר' ההחלטות בקבלת משפטיים והלא המשפטיים השיקולים את לגלות
בין התיקים כלל מתוך תביעה אי תיקי בשיעורי הבדלים שקיימים עולה המבחן משירות שהתקבל
למבוגרים בהשוואה (16 לגיל (מתחת צעירים בקרב יותר גבוה התביעה אי תיקי ושאחוז שונות קבוצות
דומות אלה נטיות .(5 פרק (ר' יהודים ללא בהשוואה יהודים ובקרב לבנים בהשוואה בנות בקרב יותר,
הדעת שיקול לשאלת יותר מלאה תשובה לתת יהיה ניתן כי נראה שהוזכרו. במחקרים שנמצאו לנטיות

בפועל. השיקולים את שתבחן תיקים בדיקת ידי על תביעה אי תיקי על בהחלטה המשטרה של
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ועם בקהילה גורמים עם המשטרה, בתוך גורמים עם קשרים .7
הורים

משטרתיים תוך ממשקים
בתחנות הנוער חוליות מטפלות לעברות) קורבנות והן חוק עוברי (הן נוער ובבני בקטינים כלל בדרך ;
נוער עובדי שאינם שוטרים עם הם הקטינים של הראשונים המגעים רבים במקרים זאת, עם המשטרה. !
לתחום כלל בדרך כפופות ובמחוזות במרחבים בתחנות, הנוער יחידות ובילוש). סיור שוטרי (למשל,
נוער יחידות  הסמים בנושא בטיפול העוסקות נפרדות יחידות פועלות ובירושלים אביב בתל החקירות.
בחקירות העוסקים המשטרתיים הגופים עם פעולה בשיתוף הצורך בעת עובדות הנוער חוליות חשיפה.

ומודיעין. בילוש יחידות עם וכן יחד), ובגירים קטינים שביצעו עברות בחקירת (למשל כלליות

מוזעקות הסיור יחידות קרובות לעתים רבות. השקה נקודות הסיור יחידות לבין הנוער יחידות בין
אחראיות הסיור יחידות מביתם. הנעדרים ילדים אחר לחיפוש או בילדים לפגיעה חשד לבדיקת ראשונות
המשמר הוא לקטינים הקשורות בפעילויות העוסק נוסף גורם קטינים. שוהים שבהם המעצר לבתי גם
כלל (בדרך פרויקטים כמה מופעלים וכן כמתנדבים, נוער בני פועלים האזרחי המשמר במסגרת האזרחי.
אלכוהול המוכרים עסק בתי לאיתור אלימות, למניעת חוק, לשמירת לחינוך ספר) בתי עם בשיתוף

וכד'. לקטינים

הנוער לעובדי לדעתם, כי עולה בנוער ישירות עוסקים שאינם במשטרה תפקידים בעלי עם מהראיונות
הקשור נושא בכל עמם להתייעץ נוטים במשטרה הבכירים התפקידים שבעלי ונראה מיוחד, מקצועי ידע
הנושא של הגבוהה הרגישות עקב גם (זאת, האפשר ככל מהר בהם הטיפול את אליהם ולהעביר בקטינים
שאינם שלהם בתחנה שהשוטרים העריכו התחנות ממפקדי 800/0 זאת, עם מהנהלים). לחרוג והחשש

הנוער. בתחום והשתלמויות הדרכה לתוספת זקוקים נוער עובדי

הפעולה משיתוף מרוצים הם כי ציינו התחנות ממפקדי ו800/0 החקירות משרדי מראשי רבעים כשלושה
שלהם בתחנה כי ציינו חקירות משרדי מראשי אחוזים עשר שישה התחנה. שאר עם הנוער חוליית של
כבעיה). זאת ציינו הנוער מעובדי 290/0) הנוער לעובדי אחרים משוטרים מודיעין בהעברת בעיה קיימת
לעבודת מספיקה חשיבות מייחסים לא עליהם שהממונים חשים הם כי דיווחו הנוער מעובדי כרבע

הנוער.

משטרתיים חוץ ממשקים
על מוסדרים מהם חלק עם הקשרים נוער. ובבני בקטינים בטיפולה שירותים מגוון עם קשרים למשטרה
פי על  וחינוך רווחה שירותי רובם  אחרים ועם נוער), לחוק סעד ופקידי לנוער המבחן (שירות חוק פי
הן פעולה, ושיתוף תיאום מחייב הקשרים מגוון הדברים, מטבע .(4 פרק (ר' נהלים פי על שלא או נהלים
רמות, במגוון מתקיימים השונים השירותים עם הקשרים היומיומי. הטיפול ברמת והן המדיניות ברמת

בשטח. העובדים לרמת ועד הארצית מהרמה החל
*
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ותיאום מדיניות קביעת
הנוער מדור נציגי יושבים למשל, כך, הארצית. ברמה מתבצעות מדיניות לקביעת הפעולות מרבית
הכנסת בוועדת הנוער) חוליות לפעילות מקצועית מבחינה האחראי המשטרה של הארצי במטה (המדור
מספר מקיימת החינוך במשרד נוער לקידום היחידה אחרים; רבים שירותים נציגי לצד סמים, לענייני
משתף הרווחה משרד וסמים; אלימות בענייני לדיון קבועות ועדות וכן הנוער מדור עם בשנה מפגשים

ישע. בחסרי בטיפול העוסקות החדשות התקנות בניסוח המשטרה את

משותפים. עבודה נוהלי להסדרת וכן שונים, לתיאומים מפגשים מתקיימים והמרחבים המחוזות ברמת
את לתאם כדי החינוך מנהל עם המחוזי הנוער קצין של משותפות ישיבות נערכות למשל, בירושלים,
בהשתתפות דיון חודשים בשלושה פעם מתקיים שבע בבאר הספר. בבתי המשטרתית הפעילות אופי
ניסוח על לעבוד  הדיון מטרת נוער. ועובדי המחוז פרקליטות נציגי ילדים, חוקרי נוער, לחוק סעד פקידי
גם שונות ברמות מופעלים זה מסוג נהלים ספציפיים. למקרים התייחסות תוך משותפים, עבודה נוהלי
העברת ובנוהלי השונים הגופים בין העבודה בחלוקת הנהלים עוסקים כלל בדרך אחרים. שירותים עם
על עברה על לדווח נוער קידום עובד חייב נסיבות באלו למשל,  ולמי מתי להעביר, יש מידע (איזה מידע

ממטופליו). אחד ביצע כי לו שנודע החוק

בסיס על מתנהלים הפעולה ושיתוף התיאום מנגנוני כי נראה והמחוזית, הארצית ברמה לפעולות מעבר
ושל הנוער חוליית ראש של או התחנה מפקד של הטוב ברצונם תלויים הם רבים ובמקרים ואישי, מקומי
יתרונות יש זו לעובדה כי ציינו המשיקים מהשירותים המרואיינים השירותים. בשאר התפקידים בעלי
 במהירות בעיות לפתור ומאפשרים פעולה לשתף מקלים הנרקמים הקשרים אחד, מצד חסרונות: בצד
חדים לשינויים לעתים מביאה התפקידים בעלי של הרבה התחלופה אחר, מצד אך מתעוררות, כשהן
נוער שעובדי נהוג היה מסוימת בעיר לדוגמה, וכד'. פעולה לשתף בנכונות הנוער, חוליית תפקיד בתפיסת
שמעתה הוחלט התחנה, מפקד כשהתחלף נזקקים. קטינים לגבי חירום צווי בביצוע סעד פקידי מלווים

זו. במשימה יעסקו הסיור שוטרי

הקהילה עם קשיים
קשריהם על וגם כללי באופן נוער לבני בנוגע הקהילה עם קשריהם על המשטרה אנשי נשאלו בשאלונים
דיווחו מהמפקדים אחוזים וחמישה כתשעים הפרט. ברמת שבטיפולם, נוער לבני ביחס השירותים עם
הפרויקטים במרבית לנוער. הקשורים מיוחדים פרויקטים או הסברה פעולות יש שבתחנותיהם
מדובר כלל בדרך וכד'. מתנ"סים וולונטריים, ארגונים נוער, תנועות ספר, בתי רווחה, גורמי משתתפים
בחלק במשפחה. אלימות החוק, חשיבות בדרכים, זהירות אלימות, סמים, בנושאי בהרצאות
ימע"ן יחידות קשישים). לעזרת ונוער רכוש נאמני (כגון נוער בשיתוף פרויקטים על מדובר מהפרויקטים
סיורים העורכים מבוגרים, מתנדבים כוללות נוער) עבריינות למניעת (יחידות האזרחי המשמר של
לשיטור היחידה אזרחי, משמר הנוער, גורמי משתתפים השונות בפעולות נוער. פקחני עם משותפים
הוא לפעולות היוזמה מקור נוספים). וקצינים התחנה (מפקד בתחנה אחרים גורמים וגם קהילתי

יחד. גם הקהילה ומגורמי מהתחנה
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בוועדות או בפורומים קבוע באופן חבר בתחנה אחר גורם או הם כי מדווחים מהמפקדים 0/ס61 כן, כמו
בסמים, טיפול ארגוני רווחה, גורמי הורים, ועדי שכונתיות, מנהלות ספר, בתי עם לנוער: הקשורים

ועוד. עולה בנוער טיפול ארגוני

עבריינות מניעת כגון בנושאים קהילתי פעולה לשיתוף מודלים לפתח מנסים האחרונה בתקופה ואכן,
הכוללת, המדיניות עם אחד בקנה עולה זו מגמה בסמים. שימוש ומניעת ספר בבתי אלימות מניעת נוער,
אלה במודלים הדגש מקומית. ברמה לתחנה יותר רבות סמכויות להאצלת במשטרה, כיום המיושמת
בשיתוף ומשטרה רווחה חינוך, גורמי שותפים שלה מקומי, בסיס על משותפת פעולה תוכנית על הוא
בבעיות לטפל היא השונים הפרויקטים מטרת בפעילויות. עצמם הנוער בני ובשילוב וולונטריים ארגונים
יצירת והן בסמים) צעירים במשתמשים הטיפול תיאום ספר, מבתי סמים סוחרי הרחקת (כגון ספציפיות
שהתקבל הרושם החוק. אכיפת גורמי עם פעולה ולשיתוף חוק לשמירת וחינוך עבריינות מונעת אווירה

המפכ"ל. רמת עד הרמות, בכל רחבה לתמיכה זוכה זו שמגמה הוא

במגזר גם פחותה (ובמידה הערבי במגזר לקהילה המשטרה בין בקשר בעיות הסתמנו מהשאלונים
המשטרה עם פעולה ולשתף לדווח והמשפחות הספר בתי של בנכונותם בעיקר התבטאו הבעיות החרדי).
ושל משפחות של ובניסיונותיהם הילדים, התעללות של במקרים או במשפחה אלימות של במקרים
שאינם בתחומים גם הנוער עובדי פועלים הערבי במגזר בעבודתם חקירה. לעכב קהילתיים גורמים
למנוע כדי וזאת מבוגר) גבר של בחברתו הנראית לנערה הורים בין סכסוך (למשל: במובהק פליליים

פלילי. לאירוע והפיכתו המאבק הסלמת

פרטניים מקרים לגבי קשרים
ביחס שירותים מספר עם בקשרים הנוער עובדי עומדים הקהילתית ברמה לפעולות מעבר כאמור,
ועם אחרים שירותים עם שלהם הקשר תדירות על נשאלו הנוער עובדי שבטיפולם. נוער ובני לקטינים

.(16 (לוח בקהילה גורמים

(באחוזים) בקהילה גורמים עם הנוער עובדי של הקשר תדירות :16 לוח
יום כל כמעט פעם לפחות פעם לפחות פעם אף כמעט

בשבוע בחודש לא

40 37 14 5 לנוער מבחן שירות
8 41 41 5 פרקליטות/תביעה
19 37 31 7 נוער לחוק סעד פקיד
1 5 31 57 סדיר ביקור קצין
1 11 33 48 נוער קידום עובד
16 39 32 9 ספר בית מנהל
7 25 33 30 ספר בית מורי
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לנוער המבחן שירות גורמים: ארבעה עם גבוהה בתדירות בקשר נמצאים שהם מציינים הנוער עובדי
נמצאים 560/0) הנוער לחוק סעד פקידי בשבוע), פעם לפחות ו370/0 ביום פעם לפחות בקשר נמצאים 400/0)
בקשר נמצאים (כמחצית תביעה או פרקליטות בחודש), פעם לפחות ו310/0 בשבוע פעם לפחות בקשר
של בקשר נמצאים הנוער מעובדי 550/0) ספר בתי ומנהלי בחודש) פעם לפחות ו410/0 בשבוע פעם לפחות
ספר מבתי מורים עם בקשר נמצאים אחוזים כשבעים כן, כמו ספר). בתי מנהלי עם בשבוע פעם לפחות
עם בקשר נמצאים לא פעם אף כמעט הם כי ציינו הנוער מעובדי S/% זאת, לעומת בחודש. פעם לפחות
קידום עובד עם בקשר נמצאים לא פעם אף כמעט הם כי ציינו הנוער מעובדי וכמחצית סדיר ביקור קצין

אלסם. כגון לנוער, אחרים טיפול שירותי עם בקשר נמצאים הם כי ציינו מעטים אחוזים נוער.

עמם שהקשר השירותים בעיקר הם גבוהה בתדירות קשר מתקיים שעמם השירותים כי לראות, ניתן
קיימת יותר גדולה שונות הקשר. בתדירות רבה שונות יש אלה, שירותים לגבי גם זאת, עם בחוק. מעוגן
אינם גס אלה משירותים (חלק בחוק מחויב אינו עמם שהקשר אחרים, שירותים עם הקשרים בתדירות
בטיפולם, מקרים של שונה מכמות נובעים השונים העובדים בין שההבדלים ייתכן יישוב). בכל קיימים
והקשר הנוער עובדי של התפקיד ובתפיסת התחנה במדיניות מקומיים הבדלים גם לשקף יכולים הם אך
בנושא אחידים מדיניות קווי ובגיבוש נוספת בחשיבה צורך מעלים אלה שממצאים ייתכן השירותים. עם

זה.

השירותים עם בקשר קשיים
על המשטרה עם בקשר העומדים מרכזיים שירותים שני הם נוער לחוק סעד ופקידי לנוער המבחן שירות
ביותר. הגבוהה בתדירות קשר על הנוער עובדי שומרים אלה שירותים עם קודם, שהוצג וכפי חוק, פי
נוער לחוק סעד פקיד עם יחד לעבוד המשטרה חייבת לו, האחראי בידי בקטין בפגיעה מדובר כאשר
בנושא עמו ולהתייעץ ילדים חוקר עם יחד לעבוד עליה כן וכמו החקירה, מהלכי לגבי עמו ולהתייעץ
בתהליך ותפגום לקטין תזיק משטרה חקירת אלה רגישים שבמקרים החשש עקב זאת, הילד; חקירת
לנוער מבחן לקצין כך על להודיע יש קטין, חשוד נגד חקירה מתנהלת כאשר .(4 פרק (ר' המשפחה שיקום
שהמידע לכך רבה חשיבות יש אלה שירותים של בעבודתם התיק. גורל על החלטה לפני בדעתו ולהתחשב
לשם הסעד, פקידי ושל לנוער המבחן קציני של דעתם בחוות תלויה המשטרה  חופשי באופן יזרום
זקוקים הסעד ופקידי המבחן וקציני אישום, כתבי הגשת על החלטות וקבלת החקירה ביצוע המשך
הנוער מעובדי אחוזים וארבעה שישים הטיפול. תהליך את להתאים כדי החקירה, מהלך על לדיווחים
בהעברת העיכוב את כבעיה ציינו ו620/0 סעד מפקיד הדעת חוות בהעברת העיכובים את כבעיה ציינו

המבחן. קצין של הדעת חוות

וטיפול עברה קורבנות קטינים כלפי שבוצעו עברות בחקירת מיוחדות בעיות עם מתמודדת המשטרה
התרחב אלה בעברות המשטרה טיפול במיוחד. רגיש נושא הוא המשפחה במסגרת לפגיעות בקורבנות
סעד לפקיד או למשטרה דיווח המחייב ,1989 משנת העונשין לחוק התיקון קבלת מאז משמעותי באופן
במערכת אלה במקרים הטיפול האם  בשאלות זאת, עם לו. האחראי בידי בקטין לפגיעה חשד על
על בקטינים הנוספת הפגיעה את למנוע וכיצד הקטינים, של טובתם מבחינת ביותר הנכון הוא הפלילית
ותפגום לקטין תזיק משטרה שחקירת החשש בשל חלוקות. עדיין הדעות  הפליליים ההליכים ידי
הורה נגד חקירה פתיחת לעכב מהמשטרה לעתים מבקשים הסעד פקידי המשפחה, שיקום בתהליך
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לצורך מנוגדת זו בקשה מנומקת); הבקשה תמיד (לא טיפוליים משיקולים וזאת בילדו, בפגיעה החשוד
פקיד בקשות כי ציינו הנוער מעובדי אחוזים שמונה חיוניות. ראיות לאבד לא כדי החקירה, את לזרז
הראיות איסוף הליך כך עקב כי ציינו ו110/0 בעיה, בגדר הן קטינים נגד עברות מחקירת להימנע הסעד
עבודה מעדיפים הסעד ופקידי בחקירה, בפתיחה הצורך עצם לגבי דעות חילוקי יש לעתים להיפגע. עשוי
במשטרה מהמרואיינים חלק בטיפול. התקדמות אין אם רק ייעשה למשטרה כשהדיווח החוק", "בצל
הפתיחה את המעכב דבר בקטינים, פגיעה על מידע בהעברת לעתים מתמהמהים הסעד פקידי כי טענו
בנוסף, חקירה. פתיחת לגבי המלצתם מתקבלת כלל בדרך כי טוענים הסעד פקידי זאת, עם בחקירה.
(הורים מטופלים של הפעולה שיתוף להגברת טיפולי ככלי במשטרה משתמשים הסעד פקידי לעתים

החוק"). "לאור (עבודה טיפוליים הסכמים על כעדים חותמים השוטרים  בילדיהם) שפגעו

טוענים הסעד פקידי למשטרה: הסעד פקידי בין העבודה חלוקת מהי ברור תמיד לא חקירה, כשנפתחת
זאת לעומת אך בילדים, בפגיעה החשודים נגד ראיות איסוף לצורך בהם להשתמש מעוניינת המשטרה כי
בחקירה. תפקיד למלא ולא הפלילי בהליך הילד טובת על לשמור הוא תפקידם כי חשים הסעד פקידי
גילוי דורשת המשטרה לעתים כי התעללות, שעברו בילדים המטפלים ארגונים השמיעו דומה טענה
שיענה פתרון במשותף מוצאים כלל בדרך כי צוין, זאת עם הטיפולי. בתהליך לפגום שעשוי דבר מקורות,
צווי להפעיל הסעד מפקידי לעתים מבקשת גם המשטרה החקירה. צורך על והן הטיפולי הצורך על הן
הנוער מעובדי 230/0) מתנגדים החינוכית המסגרת או כשהוריהם לחקירה, הילדים הבאת לשם חירום
טוענים הסעד פקידי לחקירה); קטינים לשחרר חינוך מסגרות של נכונות באי קרובות לעתים נתקלים

לחקירה. להביאו ולא הילד על להגן הוא החירום צווי שתפקיד

על למידע זקוק הסעד פקיד גם אך החקירה, לקידום הסעד פקיד של למידע זקוקה המשטרה כאמור,
להם מוסרת תמיד לא שהמשטרה מתלוננים הסעד פקידי הטיפול. תהליך את להתאים כדי החקירה
הטיפולי הסיוע את להגיש ביכולתם הפוגם דבר לביתו; הפוגע ההורה שחרור על או חקירה סיום על מידע

המתאים.

(בביצוע דין לסדרי הסעד לפקידי או הנוער לחוק הסעד לפקידי לסייע לעתים נדרשות הסיור יחידות גם
באיתור או ראייה, לסדרי הנוגע פס"ד הפרת של במקרים בטיפול מביתם, ילדים הוצאת כגון חירום צווי
כי טענו שרואיינו הסעד מפקידי חלק גירושין). מאבק במסגרת מהוריהם אחד בידי שנחטפו ילדים
ולעתים מהבית), ילד להוציא צריך (כאשר ההורים עם מדי רבה הזדהות מפגינים הסיור שוטרי
הנטל עם להתמודד שלמדו הנוער, עובדי לגבי קיימת לא הבעיה עבודתו. בביצוע הסעד לפקיד מפריעים
פעילות בעת בילדים ונתקלים נוער עובדי שאינם ששוטרים טענה הועלתה כן, כמו בתפקיד. הכרוך הרגשי
ילדים על בהשגחה הצורך על סעד לפקידי מידע מוסרים תמיד לא הוריהם) מעצר בעת (למשל, המשטרה
כלל בדרך בבעיות, כשנתקלים גם כי ציינו דין) ולסדרי נוער לחוק סעד (פקידי המרואיינים זאת עם אלה.
ובמקרה המחוז או המרחב התחנה,  שונות ברמות תפקידים בעלי עירוב תוך אותן לפתור מצליחים

הארצי. במטה גם הצורך

המשטרה פועלת שבהם הקהילתיים הפרויקטים במרבית מרכזיים שותפים הם ספר בתי שהוזכר, כפי
בעבריינות טיפול לצורך הן המשטרה, עם שוטף בקשר נמצאים חינוך מוסדות לכך, מעבר נוער. בנושאי
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במשטרה המרואיינים מרבית לדברי בקטינים. לפגיעות חשד על דיווח לצורך והן בתחומם המתרחשת
עבריינות במקרי הן המשטרה את לשתף הנטייה גברה האחרונות בשנים כי נראה החינוך, ובמשרד
החוק). דרישות עקב וגם באלימות, ההחמרה עקב (גם בקטינים לפגיעה חשד יש כאשר והן קטינים
חינוך מסגרות של נכונות בחוסר קרובות לעתים נתקלים הם כי ציינו הנוער מעובדי 640/0 זאת, למרות
בין הפעולה שיתוף ואת התיאום את לשפר מנסים זה בתחום גם בתוכן. המתרחשות עברות על לדווח
מוסדות עם קשר לאיש מיוחד נוער עובד ממונה המשטרה מתחנות בחלק הספר: לבתי המשטרה
שגרתיים סיורים העורכות חינוך, מוסדות אבטחת בניידות שימוש נעשה אחרים במקומות החינוך;

תלונות. של במקרים ראשוני ובירור הספר בתי עם קשר שמירת לצורך חינוך, מוסדות בקרבת

אירועים על למשטרה לדווח חינוך מוסדות חייבים מקרים באילו המפרטים נהלים פרסם החינוך משרד
רק החוקיים האמצעים את להפעיל המשטרה של נטייתה ניכרת זה בתחום גם בתחומם. המתרחשים
במצב מדובר אין אם הספר, בית גורמי עם פעולה שיתוף תוך "חינוכית", בגישה ולפעול האחרון, בשלב
לפני שירצה נוער עובד להביא קודם יעדיפו ספר בבית גנבות מכת של במקרה (למשל: במיוחד חמור
שפותחים לפני הספר בית מנהל עם יתייעצו רשמית; בחקירה שיפתחו לפני אותם, ויזהיר התלמידים
פי על המשטרה, בסמים: בשימוש הנחשדים נוער בני לגבי קיימים מיוחדים הסדרים וכד'). בחקירה
בסמים מזדמן בשימוש שנתפס לנער תביעה אי הליך להתנות יכולה לממשלה, המשפטי היועץ הנחיות
בתוכנית בהשתתפות וכד'), הסם מקור את לגלות שהסכים הראשונה, עברתו שזוהי (וכן

מבחן. קצין בפיקוח הספר, בית שיקים מיוחדת ועדה ידי על שתוכן טיפוליתחינוכית

בקטינים מספיק תקיפה ביד תמיד מטפלת אינה שהמשטרה החינוך ממשרד גורמים התלוננו כאמור,
שלמשטרה ,(12 לגיל (מתחת עונשין בני שאינם קטינים של עברות היא נוספת בעיה עברות. המבצעים
מהמשטרה מצפים הספר שבתי טוענים, זאת, לעומת במשטרה, פלילי. בהליך נגדם לפתוח סמכות אין

המשטרה. של מתפקידה שאינו דבר חינוכיות, ובעיות משמעת בעיות לפתור

חוק) מכוח המשטרה עם בקשר נמצאים שאינם אלה (בעיקר הטיפוליים בשירותים מהמרואיינים רבים
השירותים מגוון על המשטרה את ליידע ובעיקר והקשר, התיאום מנגנוני את ולפתח להמשיך צורך העלו
הנוער מעובדי 380/0 כי להזכיר, יש זה (בהקשר לקטינים לסייע כדי בהם להשתמש היכולת ועל בקהילה
טענה הועלתה שלהם). ההדרכה מצורכי כאחד בנוער המטפלים שירותים על בידע צורך הביעו
במשטרה לטיפול. אותם מפנה ולא המטפלים השירותים על מידע לקטינים מוסרת אינה שהמשטרה
המשטרה ידי על הפניה טיפולי, שירות לכל נוער בני להפנות רשאים המבחן שקציני מכיוון כי טוענים
שהקטין ידוע אם המבחן לשירות ההפניה טופס גבי על לציין הונחו הנוער עובדי זאת, עם כפילות. תיצור

כלשהו. לשירות שהופנה או אחרים שירותים בטיפול

לשם חוק עוברי קטינים על מידע תעביר שהמשטרה מעוניינים החינוך במשרד נוער לקידום בשירות
מעוניינים הם האם הנתפסים הנוער בני את תשאל לפחות או הסודיות), שמירת (במגבלות בהם טיפול
עובדי עם בקשר נמצאים שאינם מדווחים הנוער מעובדי שכמחצית (ראינו נוער קידום לעובד שידווחו
להיחשב לא כדי זה, מסוג בקשר מעוניינים לא הרווחה במשרד וצעירים לנוער בשירות נוער). קידום
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הבעייתיות את מעלים אך השירותים, של זה לרצון מודעים במשטרה המשטרה. עם פעולה" כ"משתפי
בחוק. הקבועות ההגבלות לאור פלילי רישום בעלי קטינים על מידע שבהעברת

כך על מידע תביעה אי תיקי בעלי ולמשפחות נוער לבני תמסור שהמשטרה מעוניין לנוער המבחן שירות
המבחן. לשירות להגיע היענותם את להגביר כדי בסמכותה תשתמש ושהיא מבחן לשירות להגיע שיוזמנו
בפני ממליצה שהמשטרה נאמר תביעה אי בהליך הקטין חותם שעליו קטין" "אזהרת שבטופס לציין יש
תביעה אי בהליך סמים",  קטין "אזהרת בטופס כן, כמו לנוער. המבחן שירות להזמנת להיענות הקטין
זה. הליך נקיטת לצורך חיונית היא המבחן קצין ידי על הטיפול בתנאי עמידה כי לקטין מוסבר סמים,
אי בהליך מבחן קצין בפני להופיע הקטין את לחייב חוקית אפשרות אין במשטרה, טוענים לכך, מעבר

תביעה.

הורים עט קשרים
הילדים. הורי עם בקשר גם עומדים השוטרים בקהילה גורמים ועם אחרים שירותים עם לקשר מעבר
בהורים רואים הילד זכויות ארגוני ראשית, כפול: המשטרה עם בקשרים הילדים הורי של תפקידם
בקרב כיום הרווחות הגישות פי על שנית, זכויותיהם. על ולשמור הילדים על להגן היכולים מבוגרים
בתהליך חשוב משאב להוות יכולים ההורים (3 פרק (ר' נוער עברייני ולשיקום לטיפול המקצוע אנשי
הקשיים את בחשבון להביא יש ההתבגרות בגיל נוער בבני העוסקת מערכת כבכל זאת, עם ההתערבות.
הילדים הורי לבין המשטרה בין הקשר נושא לכן, הזה. בגיל להוריהם ילדים בין ביחסים להיות שיכולים
את לשתף כמה עד התלבטות כשקיימת במשטרה, והן הילד זכויות בארגוני הן היום סדר על עומד

ההורים.

השוטרים, הם, וכי ילדיהם מעשי על מידע די אין שלהורים הקביעה עם הסכימו רבים שוטרים כאמור,
חשוב כשיקול ציינו הנוער מעובדי כחמישית רק כזכור, כן, כמו ההורים. לסמכות תחליף רבים במקרים
הנוער מעובדי 850/0 זאת, עם הנער. על סמכות להפעיל ההורים ויכולת נכונות את תביעה אי על בהחלטה
נוער בני מעורבים שבהם התיקים ברוב הקטין מעשי על לדבר כדי ההורים עם נפגשים הם כי ציינו

ההורים. עם הקשר שמירת חשיבות על הצהירו הנוער מעובדי אחוזים וארבעה תשעים כחשודים.

מאוד קרובות לעתים או קרובות לעתים כי ציינו 660/0 ההורים: עם בקשר בעיות כמה ציינו הנוער עובדי
או קרובות לעתים נתקלים הם כי ציינו אחוזים עשר שבעה התיק; את לסגור עליהם לוחצים ההורים
לעתים כי ציינו אחוזים ושלושים ילדיהם; למעשי ההורים של מדי סלחני ביחס מאוד קרובות לעתים
ושמונה חמישים ילדיהם. מעשי כלפי הורים של מדי מחמיר ביחס נתקלים הם מאוד קרובות או קרובות
מפריעה בעברה החשוד הקטין חקירת בזמן הורים נוכחות המקרים ברוב כי טענו הנוער מעובדי אחוזים
עם מתיישבים אלה ממצאים מהמקרים. בחלק רק נכון זה דבר כי סברו ו420/0 החקירה, להתקדמות
בנושא הנהלים ששמירת מכך מהשוטרים ניכר אחוז של חששם על קודם, בסעיף שהוצגו הממצאים,
140/0 ציינו המשפחה) במסגרת (שלא לפשעים קורבנות של הורים לגבי בחקירה. תפגע הקטינים זכויות

הנפגע. הקטין כלפי מאשימה או מענישה בהתייחסות מאוד קרובות או קרובות לעתים נתקלים הם כי
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לתמוך שיכול משאב או חיובי גורם בהורים רואים אינם הנוער עובדי הכול שבסך עולה מהממצאים
או זו במידה בחקירה, להפריע יכולים שהורים חשים אף מרביתם זאת ומלבד הנוער, בני בשיקום
דרכים שיש ייתכן ההורים. עם קשר כלל בדרך מקיימים שהם מדווחים הנוער עובדי זאת, עם אחרת.

ההורים. עם הקיימים הקשרים את יותר טוב לנצל לעובדים לסייע אפשר שבהן

לשפר שיש ונושאים הנוער עבודת הערכת
בעבודת שונים מהיבטים מרוצים הם כמה עד לציין התבקשו החקירות משרדי וראשי היחידות מפקדי

.(17 (לוח בתחנתם הנוער יחידת

תפקיד לפי הנוער, עם מהעבודה חקירות משלדי וראשי תחנות מפקדי של רצון שביעות :17 לוח
(באחוזים)

מאוד" "מרוצים או "מרוצים" שהם ענו אשר השוטרים
שלהם בתחנה הנוער בעבודת שונים מהיבטים
חקירות משרדי ראשי תחנות מפקדי

43 41 מוחלטים במספרים הכול סן
18 15 אדם כוח היקף
86 90 אדם כוח איכות

י 21 17 הנוער לעבודת מיוחד ציוד
19 24 לקטינים מעצר תנאי
19 26 עבריינות במניעת יעילות
56 71 פשעים בגילוי יעילות
9 19 לפקחנות המוקדש זמן
93 95 תביעה אי בתיקי דעת שיקול הפעלת
93 95 הקטין זכויות על שמירה
74 75 התחנה עובדי שאר עם פעולה שיתוף
84 85 הקהילה עם פעולה שיתוף
88 98 קורבנות בקטינים טיפול

בנוער העוסק האדם כוח מאיכות מרוצים החקירות משרדי וראשי התחנות מפקדי של המכריע רובם
על והן המשטרה גורמי ידי על הן הנוער, עובדי לגבי שהוזכרו העיקריות התכונות כזכור, שלהם. בתחנה
תחושה האדם. כוח מהיקף מרוצים אינם רובם זאת, עם ורגישות. מסירות הן האחרים, השירותים ידי
רוב התחנות. למשימות ביחס בנוער העוסק האדם כוח היקף את שבדק הדוח מסקנות את תואמת זו
למעצר ומהתנאים הנוער לעבודת הקיים מהציוד מרוצים אינם גם החקירות משרדי וראשי המפקדים
הנוער עובדי כי מעריכים רובם בנהלים. לפגיעה מביאים אף אלה שתנאים ייתכן שראינו וכפי קטינים.
הדיווחים (למרות הקטינים זכויות על שומרים שלהם בתחנה וכי מוצלחת, בצורה דעת שיקול מפעילים
כפי לנוער. בקשר הקהילה עם הפעולה משיתוף מרוצים רובם שונים). במקרים מנהלים חריגות על
המאמצים בהמשך מעוניינים היו אך מהקשרים, מרוצים בקהילה השירותים מרבית גם שהראינו,
נמוכים אחוזים המשטרה. לבין בינם העבודה וחלוקת השונים השירותים תפקיד ובהבהרת לתיאום
ולבסוף, התחנה. עובדי שאר לבין הנוער עובדי בין הפעולה משיתוף מרוצים ניכרים, עדיין כי אם יותר,
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אך נוער; פשעי בגילוי התחנה מיעילות מרוצים החקירות משרדי מראשי ו560/0 התחנות ממפקדי 710/0

שהם נראה פשעים. במניעת מהיעילות מרוצים החקירות משרדי מראשי ו190/0 מהמפקדים 260/0 רק
החקירות משרדי מראשי ו90/0 מהמפקדים 190/0 רק פקחנות. לפעילות המוקדש לזמן גם זאת מייחסים

שלהם. בתחנה נוער לפקחנות המוקדשת הזמן מכמות מרוצים

בתחנה הנוער בעבודת לשפר צריך תחומים אילו פתוחה בשאלה השונים בדרגים השוטרים נשאלו כאשר
ושיפור משאבים בתוספת ובצורך לפקחנות) (במיוחד אדם כוח בתוספת לצורך חיזוק התקבל ובמשטרה,
עם הקשרים את ולמסד לייעל צריך כי ציינו מהשוטרים רבים כן, כמו בתחנות. הפיזית התשתית
תקופתיים מפגשים בקיום צורך והובע לנוער המבחן שירות ועם סעד פקידי עם במיוחד  השירותים
כלפי בעברות הטיפול לזירוז דרכים ולמציאת בקטינים הטיפול תוצאות ולעדכון מידע העברת לצורך
ופעולות הסברה לצורך הן החינוך, מערכת עם הקשרים את לשפר רצון הביעו רבים שוטרים קטינים.
עם קשרים להגביר צורך צוין כללי באופן בה. המתרחשות עברות על מידע העברת לצורך והן מניעה
לנוער. בילוי מקומות ובעלי מתנ"סים מנהלי כגון נוער, עברות על מודיעיני מידע לספק העשויים גורמים

למדור ולא לתחנות פיקודי באופן כפופות הנוער שיחידות העובדה את כבעיה ציינו מהשוטרים חלק
כי וכן כללתחנתיות, משימות מפני לעתים נדחקים הנוער עבודת תפקידי כיום כי טענות הועלו הנוער.
זאת, עם לציין, יש בנוער. העוסק האדם כוח בחירת על להשפיע המקצועיים הדרגים של יכולתם נפגעת
הבעיות של רחבה ראייה מקנה מהתחנות חלק הן הנוער שיחידות העובדה אחרים מרואיינים שלדעת

בתחנה. הגורמים שאר עם הפעולה שיתוף על ומקלה המקומיות

סיכום .8
החוק על בעברות החשודים הנוער בני ומאפייני המדווחת העבריינות דפוסי

לכמחציתם רק החוק. על בעברות שנה מדי נחשדים בארץ 1712 בני הנוער מבני וחצי אחוזים כשני .1

שנה. מדי בארץ הפליליים התיקים מבעלי כ80/0 הם 1712 בני נוער בני פליליים. תיקים נפתחים
הנוער; בני כלל מתוך עברות בביצוע החשודים הנוער בני באחוז ניכרת עלייה חלה 19901985 בשנים .2

בני מכלל החשודים שאחוז כך באוכלוסייה; לגידול יחסי החשודים במספר הגידול האחרונות בשנים
הנוער. בני מכלל וחצי אחוזים כשני על כאמור, ועומד, יציב, נשאר הנוער

התיקים באחוז עלייה יש האחרונות בשנים זאת, עם רכוש. עברות בגין נפתחים הנוער תיקי מרבית .3
נוער. לבני הנפתחים התיקים כלל מתוך וסמים, אלימות עברות בגין שנפתחו תביעה) ואי (פליליים
בדיווחים מעלייה גם אלא החוק, על העברות בשיעור אמיתית מעלייה רק לא נובעת זו שעלייה נראה

עברות. ובגילוי עברות על
מחלקם גדול הפליליים התיקים בעלי בקרב ומאתיופיה לשעבר המועצות מברית העולים של חלקם .4
הנוער בני כלל מתוך העולים של חלקם על מלאה תמונה לקבל כדי בישראל. הנוער בני באוכלוסיית

תביעה. אי תיקי על הנתונים את גם לבדוק יש עברות, בביצוע שנחשדו
לשאר מאשר וסמים רכוש עברות בגין פליליים תיקים יותר נפתחים לשעבר המועצות מברית לעולים .5
גם מאפשרים אינם הנתונים ומין. אלימות בעברות שלהם יתר למעורבות עדות נמצאה לא הנוער. בני
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לשעבר המועצות מברית העולים של העברות כי משטרה אנשי של תחושותיהם את להפריך או לאשש
יותר. אלימות או חמורות

מהם, יותר גבוה ולאחוז הנוער בני משאר יותר צעירים הפליליים התיקים בעלי מאתיופיה העולים .6
פליליים. תיקים של רב מספר יש האחרות, לקבוצות יחסית

מאחוזם משמעותי באופן גבוה אינו ישראל) (תושבי הפליליים התיקים בעלי יהודים הלא אחוז .7
מאחוזם נמוך יהודים הלא אחוז תביעה), אי (כולל החשודים כלל מתוך האחוז בחישוב באוכלוסייה;
לעומת יהודים ללא שנפתחים תביעה אי תיקי של יותר הנמוך מהשיעור נובע זה הבדל באוכלוסייה.

יהודים.
מעמיק באופן לבחון יש באוכלוסייה, שונות קבוצות של העבריינות דפוסי על מלא באופן ללמוד כדי .8

תביעות. אי לגבי הנתונים כולל שנים, מספר לאורך הנוער בני לגבי הקיימים הנתונים את יותר
של אחרות סיכון קבוצות של למאפייניהן דומים הנוער בני של והלימודיים המשפחתיים מאפייניהם .9

אחוזים סעד): פקידי בטיפול ונמצאים מהתעללות או מהזנחה הסובלים ילדים (כגון, בישראל ילדים
באופן נמוכים הלימודיים והישגיהם בלבד אחד הורה עם חיים גדולות, ממשפחות באים מהם גבוהים
עם המשטרה של פעולה בשיתוף הצורך את מדגישים אלה ממצאים גילם. בני של מאלה משמעותי
מערכת של בפעילות הצורך את וכן אלה, נוער בבני בטיפולה והחינוכיים החברתיים השירותים

באוכלוסייה. סיכון בקבוצות מוקדם ולטיפול למניעה השירותים
האחרונות, בשנים עברות בביצוע הנחשדים הנוער בני בשיעור עלייה ניכרת שלא אף לסיכום, .10

בסמים ושימוש אלימות כגון בעברות בטיפול המשטרה של יותר רבה פעילות על מעידים הממצאים
בני בקרב האלה התופעות בהיקף גידול על בהכרח מעידים אינם אלה ממצאים אם גם נוער. בני בקרב
בתשומת הצורך על גם מעידים הממצאים בנוסף, אליהן. במודעות עלייה על מעידים בהחלט הם נוער,
המאפיינים ומאתיופיה. לשעבר המועצות מברית העולים בקרב הנוער עבריינות לתופעת מיוחדת לב
שחלק והעובדה בעיות של רחב ממגוון סובלים שהם כך על המעידים בעברות החשודים הנוער, בני של
על מצביעים עולים), (כגון השירותים לב לתשומת הזוכות אוכלוסייה לקבוצות שייכים מהם גדול
חלק מהווה שהמשטרה השירותים מערך במסגרת עבריינים נוער לבני כוללנית בהתייחסות הצורך

ממנו.

במשטרה הנועל בעבודת ומשימות אדם כוח
במשטרה אחרים לגורמים גם זאת, עם הנוער. יחידות מטפלות במשטרה הנוער נושאי במרבית .1

שוטרים כי נראה נוער. בני ועם קטינים עם משמעותיים מגעים אזרחי) משמר ובילוש, סיור (שוטרי
לקטינים הקשורים מקרים להעביר ומעדיפים בקטינים הטיפול לרגישות המקרים ברוב מודעים אלה
את ולהעמיק להגביר צורך הועלה אחרים בשירותים וגם במשטרה גם זאת, עם הנוער. עובדי לטיפול

נוער. בני ועם קטינים עם ההתמודדות לנושאי אלה שוטרים של והרגישות הידע
עם אחד בקנה עולה זו תלונה הנוער. לעבודת אדם בכוח מחסור על התלוננו המשטרה אנשי מרבית .2

במשטרה. ביצועים לחקר המדור דוח
בעבודת העוסק האדם כוח איכות בקשר, עמם העומדים השירותים ואנשי המשטרה אנשי לדעת .3
נתונים זאת, עם לעבודה. מסירותו ואת הקטינים לצורכי רגישותו את במיוחד ציינו והם טובה, הנוער
השכלה מבחינת שנקבעו בקריטריונים עומדים אינם מהם מבוטל לא חלק כי מראים הנוער עובדי על
בהכשרה מעוניינים מהשוטרים רבים לתפקידם. מספיקה אינה מהם חלק של והכשרתם וניסיון,
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טיפול של הרגיש בתחום ובמיוחד החקירה לעצם הקשורים בתחומים גם שונים, בתחומים נוספת
בקורבנות.

כעובדי לעבוד המשיכו לא האחרונות בשנים הנוער לעבודת שהוכשרו מהשוטרים גבוהים אחוזים .4
בהצבת המשטרתי הפיקוד משיקולי או בתפקיד להמשיך רצון מאי נובע הדבר אם ברור לא נוער.
עובדי של המקצועי מעמדם את לחזק כיצד לחשוב שצריך ייתכן אופן, בכל שונים. לתפקידים שוטרים
המוטלות הייחודיות המשימות את גם בחשבון (שיביאו פעילותם להערכת מידה אמות ולקבוע הנוער

עליהם).
מקשים המשטרה מתחנות ברבות הלקויים והציוד המבנה תנאי כי דיווחו המשטרה מאנשי רבים .5

על ולשמור הקטין תיוג את לצמצם שמטרתם הנהלים את לשמור והן הנוער עם העבודה את לבצע
זכויותיו.

נעשית שלא התלוננו המשטרה אנשי מרבית פליליים. אירועים בחקירת בעיקר מתמקדת הנוער עבודת .6
הנוער מעובדי גדול חלק מניעתה. ולשם הנוער בני בקרב עבריינות איתור לשם פקחנות עבודת מספיק
בתחנה. תורנויות כגון הנוער, לעבודת קשורות שאינן לפעולות מדי רב זמן מקדישים שהם מתלוננים

העובדה כי נטען הנוער: עובדי על הפיקודית האחריות שאלת את העלו המשטרה מאנשי חלק .7
ביכולתם פוגמת הנוער עובדי על פיקודי באופן אחראים אינם הנוער במדור המקצועיים שהדרגים
הכלל המשימות מפני תידחק הנוער שעבודת לכך לעתים גורמת וכן האדם כוח בחירת על להשפיע
חלק הן הנוער שחוליות שהעובדה טענו אחרים וכד'). הפגנות פיזור ביטחונית, (פעילות משטרתיות
של יותר רחבה ראייה ומספקת השוטרים שאר עם יותר טוב מקצועי קשר להם מאפשרת מהתחנות

התחנה. מתמודדת שעמן העברות מכלול בתוך הנוער עברות מקום

החלטות קבלת הקטינים, זכויות שמירת נועי; לבני ביחס המשטרה תפקיד תפיסת
להורים ויחס

מרבית המשטרה: של הכללי התפקיד מתפיסת שונה נוער בני לגבי המשטרה תפקיד תפיסת .1

טענו הטיפוליים מהשירותים חלק חוק. עובר נוער כלפי חינוכיות טיפוליות בגישות דוגלים השוטרים
יותר. אכיפתית גישה לנקוט עליה וכי מדי, טיפולית המשטרה שגישת

בני כלפי הרתעה יכולת די להם אין כי חשים מהשוטרים רבים הטיפוליתחינוכית, התפיסה למרות .2

כן, כמו הקטינים. על מדי מקלה שלדעתם המשפט, מערכת כלפי ביקורת גם להם ויש הנוער,
עבריינות, מעשי מפני הציבור והגנת הסדר שמירת הוא הראשון תפקידם כי להדגיש חשוב לשוטרים
חשוב המשטרה. של אלה תפקידים חשבון על לבוא יכולה אינה הנוער בני של לעתידם הדאגה וכי
בקרב מאשר הנוער עובדי בקרב עקבי באופן יותר חזקה ענישתיתהרתעתית בגישה שהתמיכה לציין
יותר כחמורה הנוער עבריינות את תופסים הנוער עובדי כן כמו חקירות. משרדי וראשי תחנות מפקדי
הם וכיצד אלה להבדלים המקור מה לברר שיש נראה יותר. הבכירים הדרגים אותה תופסים מאשר

במשטרה. הנוער לעבודת ההתייחסות על משפיעים
במודעות שיפור במשטרה חל האחרונות שבשנים ציינו האחרים השירותים ואנשי המשטרה אנשי רוב .3
מוסברות מהן (חלק מהנהלים חריגות עדיין יש זאת, עם הפליליים. ההליכים במסגרת הילד לזכויות
חקירת מוסווה, שאינה בניידת קטין הובלת כגון: אדם, כוח בחוסר או לקויים וציוד מבנה בתנאי
שוטרים ידי על במיוחד הכאתם), או קטינים כבילת (כגון זכויות והפרת נפרד) שאינו בחדר קטין
תושבי ערבים כלפי במיוחד בעייתי יחס גם צוין פחותה. לנושא ומודעותם נוער שוטרי שאינם
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הילד, זכויות לנושא המודעות ברמת שיפור יש אם גם כי ציינו הילד זכויות ארגוני אנשי השטחים.
הנוער. בני בקרב זה ידע להפיץ בניסיונות פעיל באופן פעולה משתפת אינה המשטרה

מבחינת (הן המעצר בבתי והן בתחנות הן המקומות, במרבית בעייתיים קטינים למעצר התנאים A
כגון שיקומם, בתהליך ותמיכה בקטינים נוספת פגיעה למניעת התנאים מבחינת והן הפיזיים התנאים
קטינים מרתיעה במעצר ישיבה כי מאמינים מהשוטרים ניכר שחלק נמצא וחינוך). פנאי פעילויות
משפטיים גורמים של וכן הילד זכויות ארגוני של טענתם נשמעה זה בהקשר עברות. ביצוע על מחזרה

בלבד. חקירה לצורך ולא ענישה או הרתעה לצורך במעצר שימוש נעשה לעתים כי
כרבע אך זכויותיהם, על מידע לקטינים למסור צריכה שהמשטרה הסכימו מהשוטרים ניכר חלק .5

ביעילות פוגע בנהלים לעמוד שהצורך ציינו מהם חלק כן, כמו זו; טענה עם הסכימו לא מהשוטרים
בהצעות המתבטאת הילד, זכויות להבטחת ומתגברת ההולכת שהמגמה חששות והעלו החקירה
בעבודת תפגע פליליים) בהליכים לקטינים משפטי ייצוג להבטחת ההצעה (כגון שונות חקיקה
הנוער בתחום נדרשות מהמשטרה כי תחושה הביעו השונות ברמות המשטרה מאנשי חלק המשטרה.
ומצד הנוער, עבריינות תופעות למיגור בתקיפות לפעול גוברת דרישה אחד, מצד סותרות: דרישות
זכויות בשמירת הצורך בדבר ההסכמה הילד. זכויות את המבטיחים בכללים לעמוד דרישה  אחר
נראה החקירות. משרדי וראשי התחנות מפקדי בקרב מאשר הנוער עובדי בקרב יותר נמוכה הילד
למימוש זוכה ההצהרתית, ברמה הקיימת הילד, בזכויות התמיכה כמה עד ולבחון להמשיך צורך שיש
המשטרה. מאנשי חלק של הסתייגויותיהם לאור בתחום, הצפויים לשינויים להיערך יש וכיצד בשטח,
הילדים. הורי עם בקשר להיות חייבים השוטרים החוק על בעברות החשודים קטינים עם בעבודתם .6
עם בקשר עומדים שהם מדווחים הם אחד, מצד זה: קשר כלפי אמביוולנטי יחס מגלים השוטרים
כמו ביעילותה. תפגום בחקירה הורים שמעורבות חוששים הם אחר מצד אך המקרים, במרבית הורים
בשיקוליהם הנוער בני כלפי סמכות להפעיל ההורים ליכולת רבה בחשיבות מייחסים אינם הם כן,
הנוער בני עבור תחליף קרובות לעתים שהם סבורים רבים שוטרים תביעה. אי הליך נקיטת לגבי
קשריהם את יותר טוב לנצל לעובדים לסייע ניתן שבהן דרכים לשקול שיש ייתכן ההורים. לסמכות

ההורים. עם
ולקבל דעת שיקול להפעיל השוטרים נדרשים החוק על בעברות החשודים נוער בני עם בעבודתם .7
במפגש כבר מתעורר החלטות בקבלת הצורך הקטינים. גורל על רבה במידה שישפיעו החלטות
להסתפק או הפלילית המערכת במסגרת במקרה לטפל האס להחליט נדרש כשהשוטר הראשון,
אי הליך לנקוט או פלילי תיק לפתוח האם להחליט יש מכן, לאחר בלבד; באזהרה או בהסברה
של קיומם למרות התיק. את לסגור או אישום כתב להגשת החומר את להעביר האם  ולבסוף תביעה,
מצהירים שהשוטרים שהשיקולים ואף תיק), וסגירת תביעה אי הליכי (לגבי ההחלטות בקבלת נהלים
וקיום העברה חומרת (כגון הנהלים את תואמים תביעה אי על בהחלטות בהם משתמשים הם כי
(למשל, השונות בתחנות אחיד התהליך כמה עד בפועל; שיקוליהם מהם ברור לא קודמות), עברות
בשיקולים אחידות יש כמה ועד החלטה) לפני מבחן שירות של דעת לחוות ממתינים מקרים באילו
לא לגבי הננקטים תביעה אי הליכי ששיעור למשל, לראות, (ניתן שונות אוכלוסייה קבוצות לגבי

יהודים). לגבי מאשר בהרבה נמוך יהודים
במשימות לעלייה בנוסף מורכב. תפקיד הוא נוער ובבני בקטינים בטיפול המשטרה תפקיד לסיכום, .8
גלי מסוימים, עברות סוגי על ובדיווח בהתרחשות העלייה בשל היתר, (בין האחרון בעשור זה בתחום
מגמות מספר התפתחו קטינים), נגד לעברות הנוגעים והחוקים לנוער, הבילוי מקומות ריבוי העלייה,
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המודעות האחרונות בשנים גוברת אחד, מצד זה. בנושא המשטרה תפקוד על המשפיעות חברתיות
ואף זה במצב ביעילות לטפל מהמשטרה הדרישה ומתגברת קטינים, נגד ולעברות נוער לעבריינות
של בשיקום ובצורך בזכויות להכרה ובדרישה הציבור במודעות עלייה יש אחר, מצד אותו. למנוע
עובדי על ובעיקר השוטרים, על מיוחד נטל מטיל זה מצב בפרט. קטינים ושל בכלל, בעברות חשודים

היומיומית. ברמה השונות הדרישות עם המתמודדים הנוער,

הקהילה ועם משיקים שירותים עם קשרים
העיקרי השירות שירותים. מגוון עם בקשר עומדת המשטרה בעברות החשודים נוער בבני בטיפולה .1

וממנו החקירה, במהלך הנוער בני כלפי הננקטים ההליכים על לו לדווח יש לנוער. המבחן שירות הוא
היא השוטרים, דיווח פי על העיקרית, הבעיה התיק. גורל על החלטות על דעת חוות לקבל יש

הדעת. חוות בהעברת העיכובים
שונים, טיפוליים שירותים הם חוק עוברי נוער לבני בקשר המשטרה עם העובדים אחרים שירותים .2

בסמים. בשימוש המעורבים נוער בבני לטיפול שירותים מסגרת, חסרי נוער בבני לטיפול שירותים כגון
בקשרים רבה, במידה ותלויים, מקומי, בסיס על קיימים אלה שירותים עם שהקשרים נראה
יש שעמם בשירותים רבה שונות גם יש לכן, השירותים. לאנשי המשטרה אנשי בין הנוצרים האישיים
ונמסר המשטרה, עם טובים קשרים על דיווחו השירותים אנשי רוב זאת, עם הקשרים. ובאופי קשרים
חלק השונים. השירותים לבין המשטרה בין עבודה נוהלי פיתוח ועל לתיאום רבות מסגרות על
אותם לנצל שיוכלו כך תפקידיהם, ועל עליהם מידע יותר יקבלו שהשוטרים רצון הביעו מהשירותים
על יותר ללמוד רצון הביעו מהשוטרים רבים גם לטיפולם. קטינים ולהפנות יותר, טובה בצורה

שירותים. ולאנשי לשוטרים משותפות בהשתלמויות להרבות הוצע ואף השירותים, מערכת
עברייניות פעולות על הדיווח בנושא דילמה הועלתה עבריינות סף על נוער בבני המטפלים בשירותים .3

נוער) לקידום היחידות (למשל מהשירותים בחלק אמונם. על לשמור הצורך לעומת הנוער, בני של
מהשירותים חלק כי דווח במשטרה גם לדווח. יש מתי המגדירים נהלים המשטרה עם יחד פותחו

עברות. על מלדווח נמנעים ולכן למשטרה בחשדנות מתייחסים בנוער המטפלים
על דיווח ולצורך בהם המתרחשות עברות חקירת לצורך ספר בתי עם נרחבים קשרים יש למשטרה .4

ספר, בבתי עבריינות למניעת הסברה בפעולות קשורים מהשוטרים רבים זאת, מלבד בקטינים. פגיעה
והעוסקים אחרים, קהילתיים גורמים ועם הספר בתי עם המופעלים לפרויקטים שותפים מהם יחלק

וכד'. נוער בני בקרב לחוק חיובי יחס בפיתוח בסמים, ושימוש עבריינות במניעת
עברות על לדווח ספר בתי של בנכונותם עלייה חלה האחרונות בשנים כי מדווחים מהשוטרים רבים .5
מדי מאוחר דיווח על מתלוננים השוטרים זאת, עם בחקירה. פעולה ולשתף בתחומם המתרחשות

המשטרתית. הפעילות על המקשה דבר לעברות; חשד של במקרים
עבריינות: באירועי בטיפול במשותף ולפעול הספר בתי עם הקשרים את לחזק מאמצים שנעשים נראה .6
לאחר חקירה נפתחת רבים במקרים הספר; בתי עם הקשר על הממונה עובד מועסק מהתחנות בחלק
שיחות כגון בחקירה, פתיחה לפני אחרות פעולות ננקטות ולעתים הספר, בית מנהל עם התייעצות
המשטרה של ההרתעה מיכולת דאגה הובעה החינוך במשרד לעברה. חשד יש שבהן בכיתות אזהרה
בידי מבוצעים כשהם בעיקר עבריינות, באירועי בטיפול לסייע יכולה אינה המשטרה שלעתים ומכך
שהמשטרה מצפים הספר בתי כי לעתים, חשים, זאת, לעומת במשטרה, עונשין. בני שאינם קטינים

מתפקידה. החורג דבר משמעת, בבעיות תטפל
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כי נראה בקהילה. שונים גורמים עם נוספים קשרים מגוון למשטרה נוער, עבריינות למניעת במאמציה .7
לשם אזרחים של בעזרתם להשתמש ואף אלה, קשרים לפתח נכונות יש במשטרה הדרגים בכל
האזרחי המשמר בשיתוף מופעלים, יישובים בכמה מניעתה. ולשם הנוער עבריינות של איתורה
למניעת פעולות והכוללים נוער) בני (כולל מתנדבים המשתפים פרויקטים קהילתי, לשיטור והיחידה
הקהילה שיתוף נוער. לבני וחינוך הסברה פעולות או ובפאבים) ספר בתי ליד סיורים (כגון עבריינות
גם הוא אך משטרתי, אדם בכוח המחסור על מה במידת לפצות יכול נוער עבריינות למניעת במאמצים
עדיין הניסיונות מרבית זאת, עם זה. בנושא המקצועית בספרות המתוארות המגמות את תואם
התפקיד מה ולבחון להמשיך צורך שיש נראה הוערכו. לא עדיין והשפעתם יישומם ואופן בחיתוליהם,
הגישות עקב בתפקידה לשינויים להיערך עליה וכיצד אלה פעולות במסגרת המשטרה שתופסת

נוער. עבריינות מניעת בתחום ובמיוחד בקהילה, המשטרה בהשתלבות הדוגלות החדשות

עביות בקורבנות טיפול
בעיות עם המשטרה מתמודדת עברה קורבנות קטינים כלפי שבוצעו עברות בחקירת בטיפולה .1
לעברות ובקורבנות המשפחה במסגרת לפגיעות בקורבנות בטיפול רגישות קיימת במיוחד מיוחדות.
משנת העונשין לחוק התיקון קבלת מאז משמעותי באופן התרחב אלה בעברות המשטרה טיפול מין.
עדיין זאת, עם לו. אחראי ידי על בקטין לפגיעה חשד על סעד לפקיד או למשטרה דיווח המחייב ,1989
שמירת מבחינת ביותר הנכון הוא הפלילית במערכת אלה במקרים הטיפול האם דעות חילוקי שוררים
לשמור כדי הפליליים. ההליכים עקב בקטינים הנוספת הפגיעה את למנוע וכיצד הקטינים, של טובתם
סעד פקיד עם קבוע בקשר לעמוד המשטרה על אלה, במקרים החקירה במסגרת הקטינים טובת על
הממונה המבחן, משירות ילדים חוקר עם גם בקשר להיות יש ,14 לגיל מתחת כשהקטין נוער. לחוק
באירועים החקירה קיום שלעצם מכיוון בפגיעה. החשוד את חוקרת כשהמשטרה הילד, חקירת על
בין חיכוכים לעתים נוצרים הקטין, על קשה השפעה להיות יכולה הורה בידי נפגע הקורבן שבהם
על מתלוננים השוטרים והחקירה. הטיפול של השונים הצרכים רקע על הטיפול גורמי לבין המשטרה
פקידי ילדים. וחוקרי הסעד פקיד של דרישותיהם עקב ראיות בגביית או החקירה בפתיחת עיכובים
פוגע הורה שחרור (למשל, פעולותיה על להם מדווחת אינה שהמשטרה מתלוננים זאת, לעומת הסעד,
עבודה מתנהלת זאת, עם במשפחה. ולטפל תפקידם את למלא עליהם מקשה זו ועובדה לביתו),
נעשית כן, כמו שמתעוררות. לבעיות פתרונות מוצאים כלל ובדרך עבודה, נוהלי פיתוח על משותפת
החוק", "לאור או מתקדם) אינו הטיפולי התהליך אם למשטרה (פונים החוק" "בצל עבודה לעתים
טיפוליים). הסכמים על כעדים חותמים (שוטרים הטיפולי לתהליך גיבוי הוא המשטרה עם כשהקשר

שבהם העיקריים הנושאים אחד הוא המשפחה בתוך ולעברות מין לעברות בקורבנות הטיפול תחום .2

בנושא סדנאות להעברת היערכות על נמסר הנוער (ממדור הכשרה בתוספת צורך הנוער עובדי הביעו
הולם יחס על דיווחו לעברות קורבנות בקטינים המטפלים השירותים הנוער). עובדי לכל ילדים דיבוב
הסבל לגבי דאגה הובעה זאת, עם השירותים. עם תקין פעולה שיתוף ועל לקטינים המשטרה של
בליך גס לקורבנות והליווי התמיכה מנגנוני בחיזוק צורך והובע הארוך בהליך לקטינים הנגרם

המשפטי.
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Executive Summary

This report summarizes the ifrst year of an evaluation study on police intervention with minors and
youth. The issue of minors and youth involved in the criminal justice system  whether as suspects
or as victims of crime  has received much public attention in recent years, relating to criminal,
social and therapeutic aspects of these phenomena. Interest focuses on two major concerns: the
social effectsof these phenomena (and the wish to minimize them), and the wellbeing and rights of
the minors involved.

In handling events involving minors and youth, the police face a different task than in their other
policing roles. They are required to maintain contact with a variety of parties outside the police
force, and are exposed to more public criticism with regard to their actions. Furthermore, there is a
sense that in this area, traditional police methods are insufficient, and new approaches and methods
need to be considered. The present study took place against this background.

The first stage of the study, presented in this report, mapped the range of police activities related to
the intervention with minors who are suspected of cirmes, the intervention with minors who are
victims of cirmes, the prevention of youth delinquency, and the interface between police and other
organizations. The aim was to identify the major issues facing the police in these areas, as a basis
for selecting the fociof the second stageof the study.

The ifrst stageof the study focused on the following issues:
♦ Characteirsticsof the minors and youth handled by the police
♦ Perceptionsof the role ofpolice in interventions with minors and youth
♦ The actual role of the police and the division of labor and coordination between the different
police units that work with minors and youth

* Contacts and coordination with outside services
♦ Manpower and training needs

With regard to each issue, an attempt was made to illuminate the central difficulties and dilemmas
facing the police staff.

Information was gathered in several ways:
1) Literature review  an international literature review was conducted in order to identify the main
issues currently being examined worldwide.

2) Data were gathered and analyzed on the characteirstics of minors and youth handled by the
police. This information was used to understand the extent and type of phenomena, and to identify
major foci of interest. Mostof the data were received from the police administrative data base and
rfom the Youth Probation Service. In addition, information was gathered on manpower
characteirstics and needs in the areaofminors and youth.



3( Indepth interviews were conducted on the local, regional and national levels with a range of
officials in the police and in organizations which interface with the police. Within the police force,
we interviewed senior police officials in various areas: youth crime, youth victims, patrol,
investigations, prosecution, manpower, civil guard, etc. We also interviewed senior officials in
vairous services and organizations that work with the police, including: the Youth Probation Service
(youth probation officers and child investigators), the Service for Youth and Youngsters, Youth Act
and Court welfare officers (in the Ministry of Social Affairs); Juvenile Court; the Youth Promotion
Service and the Regular Attendance Service in the Ministry of Education; the services responsible
for programs on prevention of violence and prevention of child abuse in the Ministry of Education;
voluntary organizations involved in childrens' rights and organizations providing therapy services
for youth who are victimsofcirmes or at irsk of delinquency (the Child Welfare Council, AVI, ELI,
AlSam, the War on Drugs Authoirty). The interviews focused on the way the police's handling of
minors is perceived, the role of the police in the system of services for minors and youth; police
contacts, the division of labor within the police force, and coordination with outside organizations;
successes and difficulties related to these cooperative efforts and suggested changes in police
functioning in this area.

4) Selfadministered questionnaires: In addition to the interviews, questionnaires were distirbuted to
juvenile officers throughout the country, station commanders and heads of criminal investigation
offices in the police stations. The questionnaires covered information on a range of subjects: work
methods for minors and youth, how the police's handling of minors is perceived, police attitudes
toward handling minors and youth, police discretion in decisions not to prosecute, police contacts
with parents, community agencies and other police ofifcials and the difficulties arising from these
contacts, evaluation of the police's work with youth from various aspects, and suggestions for
improving police handlingof youth.

Patterns of Reported Delinquency and CharacteristicsofYouth SuspectedofCrimes
1. Each year, about2. 5*^0 of youth aged 1217 in Israel are suspected of offenses against the law.
Cirminal ifles are opened in only halfof these cases. Youth aged 1217 constitute roughly 8^0of all
cirminal ifles opened in Israel each year.

2. Between 19851990, there was a considerable increase in the percentage of youth suspected of
cirminal activities, among overall Israeli youth. In recent years, the irse in the number of suspects is
proportional to the population growth, so that the percentage of suspects among all youth remained
unchanged  2.50/0of all youth in Israel.

3. Most cirminal ifles for youth are opened because of property offenses. However, in recent years
there has been a irse in the percentage of ifles (cirminal and nonprosecuted) opened for violence or
drug offenses. This irse appears to be a result not only of a real increase in cirme, but also of
increased reporting and discoveryof cirmes.



4. The proportion of immigrants from the former Soviet Union and from Ethiopia among all youth
with criminal records is larger than their proportion in the overall population of Israeli youth. In
order to fully determine the proportion of immigrants among all youth suspectedof crimes, it would
be necessary to examine the data on nonprosecuted cases as well.

t

5. Immigrants from the former Soviet Union have more criminal ifles opened for property and drug
offenses than other youth. There was no evidence of their being more involved in violence or sex
offenses. The data do not enable us to confirm or deny the prevailing feeling among police
personnel that immigrants are involved in more serious or more violent offenses.

6. The immigrants from Ethiopia with criminal records are younger than the restof the youth, and a
higher percentage have a large number of criminal files, compared to other groups.

7. The proportion of nonJews with criminal records (Israeli residents) is not considerably higher
than their proportion in the population; in calculating their percentage among all suspects (including
nonprosecuted cases), the percentage of nonJews is lower than their percentage in the population.
This difference derives rfom the lower percentage of nonprosecuted files opened for nonJews as
opposed to Jews.

8. In order to fully understand the patterns of delinquency among different population groups, it is
necessary to make an indepth examination of the data existing for youth over several years,
including the data for nonprosecuted cases.

9. The family and school characteristicsof the youth are similar to those of other atrisk groups of
children in Israel (e.g. children suffering rfom neglect or abuse and under the care of a child
protection officer): a high percentage come from large families, live with only one parent, and have
school achievements that are significantly lower than those of other youth their age. These findings
emphasize the need for police cooperation with the social and educational services when dealing
with these youth, as well as the need for action by the service system for prevention and early
treatmentof atirsk groups in the population.

10. Although there has not been a noticeable increase in the percentage of youth suspected of
committing offenses in recent years, the ifndings indicate an increase in police involvement in
dealing with offenses such as violent behavior and drug abuse among youths, and an increase in
awareness of these cirmes. The findings also point out the need to pay special attention to
delinquency among youth rfom the former Soviet Union and Ethiopia. The characteristics of the
youth suspected of cirmes  i.e. the fact that they suffer rfom multiple problems and the fact that
many of them belong to population groups already being targeted by the service system (ofr
example, immigrants), indicate a need for a comprehensive approach to delinquent youth within the
service system, including the police.



Manpower and Tasks in Police Work with Youth
11. Most of the police work with youth is carried out by the juvenile officers in the Juvenile
Section. However, other sections of the police force (patrolmen, detectives, civil guard) also have
significant contacts with minors and youth. It appears that for the most part the police staff who
work with youth are aware of the sensitive nature of working with minors, and prefer to transfer
such cases to the youth workers. At the same time, ofifcials in the police as well as in other services,
raised the need to enhance the knowledge and sensitivity of police personnel from all divisions to
dealing with minors and youth.

12. Most police personnel complained of a lack of manpower to work with youth. This complaint
was corroborated by a reportof the Police Division for Operational Studies.

13. Police officials, as well as related service providers, areof the opinion that the qualityof the
police staff assigned to work with youth is good. Special note was made of their sensitivity to the
needs of minors and their devotion to their work. However, data on juvenile officers show that a
considerable proportion do not meet the established criteria of education and experience, and that
some are insufficiently trained for their job. Manyof the policemen themselves expressed the need
to receive additional training in various areas  both in areas to do with investigation and especially
in the sensitive areaof dealing with victims.

14. Large percentagesof police who have been trained to work with youth in recent years have not
continuedas juvenile officers. It is unclear whether this is because they did not want to continue in
this job or because they were reassigned to other jobs. In any case, it may be that ways should be
found to enhance the professional standing of the juvenile officers and to establish criteria ofr
evaluating their work (cirteira that would take into account the unique natureof their work).

15. Many policestaff reported that the physical conditions and the faulty equipment in many police
stations impede their work with youth, and make it difficult to maintain the guidelines aimed at
minimizing stigmatizationof the minors and guarding their irghts.

16. Working with youth is focused mainly on the investigation of criminal activities. Most police
persons complained that not enough is being done in the area of supervision for purposes of
identifying and preventing cirminal activity among youth. Manyofthe juvenile officers complained
that they spend much of their time on activities that have nothing to do with working with youth,
such as duty shifts at the station.

17. Some police personnel raised the questionof the chain of commandfor juvenile officers: it was
claimed that the fact that the professional ranks in the Juvenile Section are not directly responsible
for the juvenile officers undermines their ability to influence the selection of manpower that will
work with youth and also creates a situation whereby juvenile work is sometimes pushed aside to
make room for other police tasks (secuirty, demonstration control, etc.). Others claimed that the fact ,
that the Juvenile Sections are part of the police station enables them to maintain a better



professional relationship with other police force staff, and enables a broad perceptionofthe place of
youth delinquency among the overall crimes dealt with in the station.

Perceptionsof the Role of Police in Interventions with Youth, Upholding the Rights of Minors,
Desicionmaking and Relationships with Parents
18. The roleof the police when dealing with minors is perceived as different than the general police
role: most policemen believe in a treatmentori ented and educational approach toward delinquent
youth. Some of the services claimed that the police approach was too treatmentoirented, and that
they should apply a more enforcementoirented approach.

19. Despite this general approach, many policemen feel that they don't have enough powers of
deterrence when dealing with young delinquents. They were also criticalofthe justice system which
tends to go easy on minors. Police staff emphasized that their first duty was to keep the order and
protect the public rfom cirme, and that the concern for the youth's future could not supersede their
policing job. Notably, the support for a stronger punishment/deterrent approach was consistently
stronger among the juvenile officers than among the station commanders and the heads of the
cirminal investigation offices. The juvenile officers also perceive juvenile delinquency as more
seirous than do senior police personnel. The reasons for these differences should be investigated as
well as how this affects the perceptionof police work with youth and minors.

20. Most police personnel and members of other services noted that in recent years there has been
an improvement in police awareness of the irghts of the children in cirminal procedures. However,
there are still some failures to adhere to guidelines and violation of irghts (handcuffing or striking
minors), especially by policemen who were not juvenile officers. Some of these violations are
explained by deficiencies of structure or equipment, or manpower shortages, for example, failure to
transport minors in an unmarked police van or failure to interrogate a minor in a separate room.
Also noted was a problematic approach to Arabs and residents of the territories. Members of
children's irghts organizations said that even though there had been an improvement in the area of
awarenessof children's irghts, the police still do not actively participate in attempts to disseminate
information to the youth with regard to their rights.

21. Conditions for detention of minors are problematic in most places, both in police stations and in
detention centers (this is true both with regard to physical conditions and with regard to prevention
of further injury to minors and support for their rehabilitation, such as leisure and educational
activities). It was found that some policemen believe that being kept in detention is a deterrent ofr
minors from repeating offenses. In this context, children's rights organizations and legal parties
claimed that detention was sometimes used for purposes of deterrence or punishment, and not for
purely investigative purposes.

22. Many police personnel agreed that the police need to inform minors of their irghts, but about a
quarter of the policemen disagreed with this. Further, some said that the need to follow the rules
undermines the efficiency of the investigation, and there was concern that the increasing trend



toward safeguarding children's irghts, as reflected in vairous legislative proposals (such as the
proposed law to ensure legal representation to minors) would undermine police work. Some police
personnel (at different levels) felt that the juvenile officers in the police department were faced with
conflicting demands: on the one hand, they are required to act resolutely to eliminate delinquency
among juveniles, and on the other  they must adhere to the rules that ensure the rights of the
children. Consensus about maintaining children's irghts is lower among juvenile officers than
among station commanders and cirminal investigators. It appears that there is a need to further
examine to what extent the support for children's irghts, which exists on a rhetoircal level, is
actually carired out, and how the police can prepare for expected changes in this area, in lightof the
reservations expressed by some police personnel.

23. In working with minors suspected of crimes, policemen are obliged to be in contact with the
children's parents. The officers appear to be ambivalent about this directive: on the one hand, they
report that they are in contact with the parents in most cases; on the other hand, they express
concern that parental involvement will undermine their investigation. They also do not lend much
credence to the parents' ability to act as authoirty figures for the youth, when debating whether to
prosecute or not. Many agree that policemen often replace the parents as a figure of authoirty.
Possibly ways should be sought of helping juvenile officers to better utilize the existing contacts
with the parents.

24. In working with youth suspectedof cirmes, policemen are supposed to use their discretion, since
they must make decisions that will greatly affect the futureof the youth. The need to make decisions
begins with the very ifrst contact, when the police officers must decide whether to process the case
within the framework of the cirminal justice system, or to make do with a explanation or warning;
then they must decide whether to open a cirminal ifle or not to prosecute, and ifnally  whether to
begin an indictment process or close the case. There are established procedures that regulate the
decisionmaking process (with regard to the decision not to prosecute or to close the case), and
police staff claim that their considerations when deciding whether to prosecute are in accordance
with these procedures (for example, seveirty of offense and the existence of piror offenses).
However, it is unclear what their real considerations are, whether the process is the same in
difference police stations (for example, in which cases is it decided to wait for an opinion from the
Probation Service before making a decision) and whether there is consistency in decisions that refer
to different population groups (it is possible to see, for example, that the percentage of
nonprosecution procedures for Arabs is much lower than for Jews).

Relationship with Related Services and with the Community
26. In dealing with youth suspected of committing offenses, the police ifnd themselves in contact
with many other services. The main service is the Youth Probation Service, to whom the police are
obliged to report about steps taken in the course of an investigation, and from whom they receive
opinions which affect the decisions pertaining to a case. The main problem reported by police staff
with regard to this service was delays in obtaining opinions.



27. Other services that are in contact with the police with regard to young offenders are various
treatment and care services, such as services for youth dropouts, or services for youth involved in
drugs. The contacts with these services appear to take place mostly on a local basis, and are very
much dependent on personal relationships that develop between the police staff and the staff in the
services. Thus there is a great deal of variance in the services with which contact is maintained, as
well as in the types of relationships. However, most service personnel reported having very good
relationships with the police, and several frameworks for coordination and development of work
procedures between police and the various services were reported. Some services expressed the
wish that the police staff be better informed about the services they offered, so that they could be
better utilized. Many of the police staff also expressed a wish to learn more about the service
system. It was suggested thatmore joint seminars be held for police and service staff.

28. In services dealing with youth at risk of delinquency, a dilemma was raised with regard to the
need to report delinquent activities committed by the youth, as opposed to the need to keep their
trust. In some of the services (such as the Youth Advancement Units) procedures were developed
with the police, which define what needs to be reported. Police staff, too, reported that some
services for youth are suspiciousof the police and thus refrain from reporting offenses.

29. The police have extensive contact with the schools, including investigating both offenses that
take place within the schools, and reports concerning abuseofminors. In addition, many police staff
are involved in information activities in schools for prevention of delinquency, and some are
partners in projects implemented by the schools and other community agencies, related to
prevention of crime and drug abuse, and development ofa positive attitude among youth toward the
law.

30. Many policemen reported that in recent years there has been more willingness on the partof the
schools to report offenses taking place in the school and to cooperate in the investigation. However,
the police staff complained that reports about suspected offenses are often ifled too late to take
efficient police action.

31. It appears that efforts are being made to strengthen the contacts with the schools and to act
together in handling delinquency. Someof the stations have a specialstaffmember who is in charge
of contact with the schools: in some cases investigations are undertaken after consulting with the
school principal, and at times the police take other action prior to opening an investigation, such as
holding warning talks in classes where offenses are suspected. The Ministryof Education expressed
concern regarding the police's ability to deter crime, and about the fact that at times the police are
unable to help deal with delinquency, especially if the offense is committed by minors who are not
punishable by law. The police, however, feel that at times the schools expect the police force to deal
with disciplinary problems which are beyond the scopeof its activity.

32. In its attempts to prevent youth delinquency, the police maintains contact with several additional
agencies in the community. It appears that there is a willingness at all police levels to develop such



contacts, and even to use citizens for purposes of prevention and identification of youth
delinquency. Several cities have projects that involve the Civil Guard and the Neighborhood
Policing Unit. These projects employ volunteers (including youth) and include crime prevention
activities (such as patrols near the schools and the pubs) or information and educational activities
for youth. Making use of community efforts in the prevention of youth delinquency can somewhat
compensate for the shortageof police manpower, and is in accordance with a trend described in the
international literature. However, most of these experiments are in early stages, and their
implementation and effect have not yet been evaluated. There is a need to continue to examine the
role played by the police force in these activities, and how it ought to prepare for changes in its role
following the new approaches which support community policing, especially in the area of
preventionofjuvenile delinquency.

Police Intervention with the Victims ofCrimes
33. In handling offenses directed toward minors, the police face special problems. A particularly
sensitive issue is the handling of victims of offenses within the family and victims of sex offenses.
Police handling of these offenses has increased greatly since the passingof the 1989 amendment to
the Cirminal Code, which requires that any suspicionof injury to a child by his guardian be reported
to the police or to a child protection officer. However, there is still a difference of opinion as to
whether the handling of these cases by the justice system is the best option, in terms of the welfare
of the minors, and how to prevent further injury to minors by the cirminal justice procedure itself. In
order to protect the minors in the course of such an investigation, police are obligated to be in
regular contact with a child protection officer. If the minor is under 14, the police must also be in
contact with a child investigator rfom the Probation Service, who is in charge of interrogating the
child, while the police interrogate the suspect. Since the very fact of an investigation in cases where
the victim was abused by a parent (including sex offenses) may have a detrimental effect on the
child, there may be firction between the police and the care agencies, because of conflicting needs
of care versus investigation. The police staff complain of delays in beginning an investigation or in
obtaining evidence, because of the demands of the child protection officer or the child investigator;
the child protection officers complain that the police do not inform them of all their activities (for
example, releasing the offending parent to return home) which makes it difficult for them to do their
job and treat the family. At the same time, coordinated work does take place, work procedures are
being developed, and solutions are usually found for the problems. Further, at times the work is
carired out "in the shadow of the law" (when the case will be referred to the police if the treatment
process gets stuck) or "in light of the law" where contact with the police serves as a backup to the
treatment (police staff sign treatment agreements as witness).

34. The treatmentof victimsof sex offenses and offenses within the family is oneof the main topics
about whichthe juvenile officers expressed a need for additional training. (The Juvenile Section has
reported plans for workshops for all juvenile officers on how to encourage children to open up and
talk). The services handling minors who are victims of offenses reported adequate treatment by the
police ofminors, and adequate cooperation with the services. Nevertheless, they expressed concern



about the distress caused to the minors during this long procedure, and pointed to the need to
enhance the support mechanisms for victims throughout the legal process.

To summairze, the roleof the police in handling minors and youth is a complex one. In addition to
the increase in the number of tasks in this area during the last decade (due in part to the irse in the
occurrence and reporting of certain types of offenses, the recent waves of immigration, the large
number of entertainment locations for youth, and the laws pertaining to offenses against minors),
several social trends have developed which affect the way the police function in this area. On the
one hand, in recent years there has been a heightened awareness of youth delinquency and of
offenses against minors, and the police are facing demands to deal efficiently with this situation and
even to prevent it. On the other hand, there is a rise in public awareness and a demand to recognize
the irghts and need for rehabilitation of cirme suspects, in general, and minors in particular. This is
taking place against the background of a worldwide trend toward emphasizing the need for a
systematic approach in which the police work in cooperation with other community services, in
handling these problematic phenomena. This situation has placed a special burden on police staff,
and particularly on officers working with youth, who are required to deal with these conflicting
demands on a day to day basis.

The findings highlight several issues that should be examined in greater depth, in order to assist the
police in their interventions with minors and youth:
1 . The way in which the police force is organized to address the types of offenses which are the
subjectof particular concern, mainly violence and drugs.
2. The way in which the police address specific subgroups in the population with different cultural
backgrounds, mainly new immigrants.
3. The way in which the police respond to new trends which emphasize maintaining the irghts of
minors in cirminal procedures, and which possibly conflict with the need to protect the public
against delinquency.
4. The way in which decisions are reached with regard to minors suspected of criminal activities,
and the extent to which the outcomes of these decisions meet the objective of not stigmatizing
minors and increasing the chancesof their rehabilitation.
5. The way in which the police address the challenge of minimizing the harmful consequences for
minors who are victims of cirmes, and how the conflict between the needs of the investigation and
the needsof cairng for the minor is resolved.
6. How the police have responded to new professionals trends which perceive the police as part of
overall community services, and which emphasize prevention as an important component of
addressing youth delinquency.

Someof these issues will be examined during the second stageof the study.
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