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השירות לתועלת הציבור )של"ץ(

תקציר
רבות מסגרת חקיקתית  אימצו מדינות  מתחילת שנות ה-70 של המאה ה-20 
לביצוע  צו  פלילית  עבירה  שביצע  אדם  על  להטיל  המשפט  לבית  המאפשרת 
שירות לתועלת הקהילה במשך מספר שעות מוגדר וללא תמורה )להלן: "שירות 
קהילתי״(. מטרת הסקירה ההשוואתית להרחיב את בסיס הידע הקיים בכל הנוגע 
לאופן שבו מדינות אחרות עיצבו את השירות הקהילתי והתנסו בהפעלתו. בחינה 
השוואתית של התכלית החקיקתית של שירות קהילתי ואופן הטמעתו במדינות 

השונות מגלה שונות רבה.

בפרק הראשון נציג את הגרסה הישראלית של דרך ענישה זו – שירות לתועלת 
האופן  הענישה, הסדרתה החקיקתית,  יפורטו תכלית  זה  בפרק  )של"ץ(.  הציבור 
שבו היא מופעלת )בציון מחקרי הערכה שבחנו זאת( וההבחנה בין עונש השל"ץ 
השירות  מאפייני  את  נסקור  השני  בפרק  שירות.  עבודת  של  בדרך  ענישה  לבין 
הקהילתי באנגליה, סקוטלנד, פינלנד, אירלנד, הולנד, שווייץ, הונג קונג, דנמרק, ניו 
זילנד, אוסטרליה )בדגש על מדינת ויקטוריה( וארצות הברית )בדגש על מדינת ניו 
יורק(. בפרק המסכם נציג את הממצאים והמסקנות הנוגעות לחמישה תחומים: 
תכלית השירות הקהילתי במערכת הענישה, סיווג השירות הקהילתי לעומת דרכי 
הענישה האחרות, התנאים להטלת עונש השירות הקהילתי, אופן ביצוע השירות 

הקהילתי והערכת ביצוע השירות הקהילתי.

להלן הממצאים העיקריים שעלו מהסקירה ההשוואתית:

z	 לעומת מדינות אחרות, שבהן נעשו שינויי חקיקה בעלי אוריינטציה גמולנית, ההסדרה
החקיקתית של עונש השל"ץ בישראל לא השתנתה במהלך השנים, ומעמדה המרכזי 

של התכלית השיקומית נשמר.

z	 ,יותר לעומת מדינות אחרות, השירות לתועלת הציבור בארץ משקף סנקציה קלה 
)כך למשל במקרה של  שאינה מוטלת במקרים שבהם מוצדק לגזור מאסר בפועל 
הטלת עונש של עבודות שירות(. בהתאם, השל"ץ הישראלי אינו מחליף עונש מאסר 
הנובע מאי-תשלום קנס, ואי אפשר להמיר את שעות השירות בהתערבויות שיקומיות.

z	 .התנאים להוצאת צו של"ץ בארץ אינם שונים מהותית מהתנאים במדינות האחרות
עם זאת, בשונה מההסדרה הישראלית, ישנן מדינות שקבעו מספר שעות מקסימלי 
לשירות. כמו כן, נראה שבישראל מספר שעות השירות המוטלות על הנידון בתקופה 

של שבוע נמוך מהמספר במדינות אחרות.



4 מתו״ה - אגף למחקר, תכנון והכשרה

z	 .מידע זמין מעט מאוד  לאופן שבו השירות הציבורי מנוהל במדינות השונות  באשר 
מחסור זה אינו מאפשר להאיר על הקשר שבין הפיקוח הנדרש מקצין המבחן לבין 
הדרישות מגורמים מקצועיים אחרים המתאמים את ביצוע השירות. המידע המפורט 
ביותר מפורסם באנגליה, המדינה היחידה שהפריטה, ולו חלקית, את שירותי התקון, 

והסדירה את ההתנהלות שבין שירות המבחן לבין אנשי צוות מחברות פרטיות.

z	 ההשפעות של עונש השירות הקהילתי על החברה ועל הנידון אינן ברורות. המחקרים
כדי  בהם  שיש  משתנים  ומזניחים  נידונים,  של  המועדות  רמת  את  בעיקר  בוחנים 
ואינדיבידואליות  חברתיות  תכליות  על  להשפיע  יכולה  זו  ענישה  דרך  כיצד  להראות 
אחרות. כמו כן, במחקרים שבחנו את השפעת השירות הקהילתי לא נמצא שהשירות 

הקהילתי מפחית את רמת המועדות של מבצעיו לעומת אלה שנידונו לעונש אחר.
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מבוא
רבות מסגרת חקיקתית  אימצו מדינות  מתחילת שנות ה-70 של המאה ה-20 
לביצוע  צו  פלילית  עבירה  שביצע  אדם  על  להטיל  המשפט  לבית  המאפשרת 
שירות לתועלת הקהילה במשך מספר שעות מוגדר וללא תמורה )להלן: "שירות 
קהילתי״(. עם זאת, בחינה השוואתית של התכלית החקיקתית של שירות קהילתי 
השירות  הצדקות  ראשית,  רבה.  שונות  מגלה  השונות  במדינות  הטמעתו  ואופן 
תפיסות  ומבטאות  ותועלת,  צדק  של  שונים  נימוקים  על  מתבססות  הקהילתי 
הפלילית.  הענישה  דרכי  למטרות  הקשור  בכל  וגלובליות  מקומיות  חברתיות 
הדורשת מהנידון  כענישה  נתפס  לצדק, השירות הקהילתי  הגישה הקוראת  לפי 
להשקיע זמן ואנרגיה לתועלת הציבור ומצמצמת את הנזק המוסרי והממשי שגרם 
)כלומר, השירות הקהילתי הוא גמול עונשי התואם לפגיעה החברתית ומצמצם 
אותה(. כמו כן, לפי גישה זו, השירות הקהילתי מנסה למנוע מהנידון את מכאובי 
עונש המאסר הכופים על האדם בידוד חברתי וחיים בסביבה עבריינית צפופה. על 
הציפייה לעשיית צדק עם החברה ועם הנידון נוספת הציפייה שהשירות הקהילתי 
יפיק תועלת לחברה, בכך שיפחית את עלויות האחזקה של אסירים ויאפשר שיקום 
בעל פוטנציאל טוב יותר למניעת הישנות העבירות. ציפייה נוספת היא שהשירות 
השלכות  את  ממנו  ימנע  הטבעית,  בסביבתו  להשתקם  לנידון  יאפשר  הקהילתי 
להשתלב  לו  ויאפשר  מאסר,  עונש  לריצוי  או  להרשעה  הנלווה  החברתי  התיוג 
מחדש בחברה נורמטיבית – דבר שיש בו משום תועלת חברתית. לבסוף, מוזכרות 
מבצע  שהנידון  העבודה  מעצם  המושגות  הנזק  והשבת  החברתית  התועלת  גם 
נותנות  המדינות  שמגוון  ההצדקות  רבה,  במידה  תשלום.  ללא  הקהילה  לטובת 
עם  להיטיב  העונש  של  העיקרית  תכליתו  אם  קובעות  הקהילתי  השירות  לעונש 

החברה או עם העבריין.

הענישה  דרכי  לעומת  במקומו  תלויה  הקהילתי  השירות  עונש  נקיטת  שנית, 
יכול להיגזר כעונש  האחרות המוסדרות בחקיקה בכל מדינה. השירות הקהילתי 
העומד כשלעצמו או כעונש המוטל כחלופה למאסר קצר )במקום גזר דין הכולל 
מאסר בפועל או במקום מאסר הנובע מקנס שלא שולם(. כמו כן, הסדרת השימוש 
של  משילוב  כחלק  יחיד,  כעונש  ייגזר  שהעונש  לקבוע  יכולה  הקהילתי  בשירות 
להתליית  או  מבחן  לתקופת  מהרשעה,  להימנעות  כתנאי  אף  או  עונשים  כמה 
מאסר בפועל. שלישית, השימוש בעונש בשירות הקהילתי תלוי בהסדרה מנהלית 
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השירות לתועלת הציבור )של"ץ(

המפרטת כיצד להטמיעו בתחומי המדינה. הסדרה זו קובעת את התנאים לחיוב 
בשירות, מהות מסגרות השירות, היקף השירות ומשכו, הגורם המפקח על ביצועו 

וההשלכות של אי-ביצועו.

בדוח זה נסקור את הספרות המחקרית הדנה בעונש השירות הקהילתי ב-12 מדינות 
שונות. הפרק הראשון עניינו ההסדרה הישראלית של דרך הענישה הכוללת שירות 
לתועלת הציבור )של"ץ(. בפרק זה אנו מרחיבים בדבר תכליות השל"ץ במערכת 
הענישה הישראלית והסדרתו החוקית, וסוקרים את אופן הפעלתו בשירות המבחן 
בדרך  גם  נעסוק  הפרק  בסוף  הפעלתו.  את  שבחנו  המחקרים  ואת  למבוגרים 
והפרוצדורליות  המהותיות  ההבחנות  את  ונציג  שירות,  עבודת  הכוללת  הענישה 
בפרק  נידון לבצע שירות או עבודה ללא שכר.  בין שתי דרכי הענישה המחייבות 
השני של הדוח נסקור את עונש השירות הקהילתי באנגליה, סקוטלנד, פינלנד, 
ניו זילנד, אוסטרליה )בדגש על מדינת  אירלנד, הולנד, שווייץ, הונג קונג, דנמרק, 
ויקטוריה( וארצות הברית )בדגש על מדינת ניו יורק(. במגבלות השפה והידע הנגיש 
לחוקרים במאגרי המידע ובמרשתת, נציג בדוח את ההסדרות החוקיות של שירות 
קהילתי בכל מדינה ואת תפיסות הענישה שבבסיסן. כמו כן, במגבלות הנגישות 
למידע, נציג את דפוסי ההשמה, התיאום והפיקוח בכל אחת מהמדינות ומחקרי 
הערכה שבחנו את הפעלת העונש. בפרק המסכם של הדוח טבלה המסכמת את 
הממצאים ואת המסקנות בחמישה תחומים: תכלית השירות הקהילתי במערכת 
הענישה, סיווג השירות הקהילתי לעומת דרכי הענישה האחרות, התנאים להטלת 

עונש השירות הקהילתי, אופן ביצועו והערכת ביצועו.
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שירות לתועלת הציבור  פרק ראשון: 
בישראל )של"ץ(

תכלית עונש השל"ץ במערכת הענישה הישראלית והסדרתו החוקית

"החוק"(, הלן: )ל 1977התשל"ז-העונשין, חוק ל 6מס' תיקון נחקק  1979בשנת 
בור" הצילתועלת "שירות גזור להמשפט בית כות סמאת הענישה רכי לדשהוסיף 

ומהמלצות דומה בריטית חקיקה מהושפע חוק להתיקון  1)של"ץ(.עבירה מבצע על 
לאמץ שקראו  2כהן,חיים השופט בראשות בעבריין וטיפול ענישה רכי לדה הוועד

בהליך בים המעורכלל עם ב היטילכדי בה שיש כענישה הקהילתי השירות את 
הפלילי – החברה, נפגע העבירה והנידון.

ת מיועדבור הצילתועלת בשירות הענישה  3החוק,הצעת לההסבר ברי דפי על 
אינו הראוי שהעונש סבור המשפט בית כשחמורות, "אינן העבירות בהם שמקרים ל

זמנו את רתום להשל"ץ עונש נועד ה אלבמקרים (. 284)עמ' בפועל" מאסר עונש 
ה קהילחברי פי כלהחברתית האחריות נטל לנשיאת העבירה מבצע של ומרצו 

מוסר "ערכי לו שיקנה בכך הנידון, לשיקום יתרום העונש וביצוע רה, לעזהזקוקים 
)עמ' העבירה" בן קראת פצות לאו "לשקם לו פשר יאאו הכלל" לשירות ה ועבוד
העבירות מבצעי את העניש לפשרות שהאציפייה גם כוללת החוק הצעת (. 283

)עמ' המאסר" רי גזאת מה, ת במיד"תמעיט, בור הצילתועלת שירות של רך בד
283.)

שירות בגירים על גזור להמשפט בית את המסמיכות חוק, ל 1דסימן הוראות 
הבסיסיים פיינים המאהלן ל 4חקיקתן.מאז מהותי באופן שונו לא בור, הצילתועלת 

חוק:ו ל71א–71רים בסעיפים של "צו השירות", כפי שמוגד

"צו שירות" הוא צו שיפוטי הדורש מאדם לבצע פעולה או שירות לתועלת הציבור . 1
או הזולת, בשעות הפנאי וללא שכר במשך כמה שעות. תוקפו של צו השירות לא 

יעלה על שנה אלא באישור בית המשפט.

בית המשפט רשאי להורות על צו שירות לאחר הרשעה או ללא הרשעה. לאחר . 2
הרשעה אפשר שיינתן כעונש יחיד או שייווסף על עונש אחר. ללא הרשעה אפשר 

שייווסף על מבחן או שיינתן בלעדיו.
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השירות לתועלת הציבור )של"ץ(

ישנם שלושה תנאים בסיסיים להטלת צו השירות:. 3

גזר הדין אינו מצדיק עונש מאסר בפועל.א. 

הנידון מסכים לבצע את השירות לציבור.ב. 

מוגש תסקיר של קצין מבחן שבחן את התאמת הנידון לביצוע הצו, והציג ג. 
תוכנית לביצוע השירות.

האחריות לפיקוח על ביצוע צו השירות מוטלת על שירות המבחן.. 4

בית המשפט רשאי לבטל את צו השירות בשל אי-מילויו ולהטיל על הנידון עונש . 5
הולם אחר.

עונש חקיקת בבסיס הגישה ישראלית, ענישה במדיניות הדנה הספרות פי על 
מעונש השיקומיות הציפיות (, 2009ב )יגי של פ. ע(ba, 1996Seb)שיקומית השל"ץ 
באמצעות המאסרים מספר והפחתת ניסוחו", את ועודדו חוק למו "קדהשל"ץ 
ה בקהילשהשירות היא ההנחה (. 298)עמ' בד בלמשנית מטרה הייתה העונש 

הלן:רכים שלבור תורם לשיקום העבריין בכל אחת מהדלתועלת הצי

לחיקוי,  עובדים לא-עבריינים, שישמשו מודל  טיפוח אחריות חברתית, קשר עם 
ניצול קונסטרוקטיבי של זמן פנוי, פיתוח כישורים ועניין ארוכי טווח )עד כדי פיתוח 
קריירות חדשות( והקניית הרגלי עבודה לנזקקים לכך. זאת בנוסף לתחושת הפיצוי 
והכפרה שהעבודה למען הציבור עשויה להקנות לעובר החוק. )שגיב, חובב, פלאי, 

איגלשטיין וניר, 2000, עמ׳ 14(

לנידון, מרכזי" שיקומי ט "אספקהוא ה העבודערך שלימוד הנחה קיימת כן, כמו 
עמ׳ , 1995)פולק, שלו גשיים" הרטים "האספקאת משקם בור לציהשירות ביצוע וש
בות התערלב נחש"אינו השירות ביצוע שעצם בכך הכרה קיימת זאת, עם (. 22–21

של תפקידו מהות וכי (, 339עמ׳ , 2009ועינת, קאבאליון ביט, ש)שוהם, טיפולית" 
"לתווך" רת(, מוגדשירות )תוכנית גן" "לאראלא בנידון "לטפל" אינו המבחן קצין 
)גוטפרוינד, השירות( צו של תקין ביצוע )על פקח" ו"לוהנידון( השירות מסגרת )בין 

1994.)

על פי נוהל "בזכות העונש" של שירות המבחן למבוגרים, עבודת השירות בקהילה 
תורמת הן לחברה והן למבצע השל"ץ.5 היא תורמת לקהילה משום שהיא מחזקת 

"בזכות העונש", נהלים בנושא שירות לתועלת הציבור )נובמבר 2011, נוהל פנימי, לא פורסם(.  .5
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הנידונים,  של  המועדות  רמת  את  מורידה  האזרחים,  של  הביטחון  תחושת  את 
מצמצמת את הנזק שגרמה העבירה לחברה ומועילה לכלכלת המדינה )עלותה 
לעומת החלופות והערך הכלכלי של שעות העבודה נמוכה(, והיא תורמת לנידון 
בכך שהיא מספקת לו "הזדמנות לעבור תהליכים משמעותיים" כגון "הבעת חרטה 
והרגלי  וחיזוק של ערכי עבודה  ורכישה   ]...[ ורגישות חברתית  ]...[ טיפוח אחריות 
ואחרים  שגיב  פי  על   .)18 )עמ'  בחברה  מחדש  השתלבותו  על  ומקילה  עבודה", 
בדגש  "היתה  המבחן  שירות  מדיניות  השל"ץ  עונש  חקיקת  בתקופת   ,)2000(
טיפולי-שיקומי בלבד בעבריין המבוגר", אך בשנות ה-80 של המאה ה-20 החל 
שינוי. בתקופה זו החלה מדיניות שירות המבחן להדגיש את "ההיבטים הפיקוחיים-
ושירות  השל"ץ,  כמאפייני  הטיפוליים-פיקוחיים"  ההיבטים  עם  במשולב  עונשיים 
המבחן "רואה כתפקידו החברתי להציע מבחן ושל"צ גם לבעלי נתונים פליליים 
קשים" )עמ' 4, 13(. יחד עם זאת, על פי פלאי )2003(, "האוריינטציה החברתית-

שיקומית היא הדומיננטית בתפיסת ביצוע החוק" )עמ' 92(.

אופן הפעלת צו השל"ץ בשירות המבחן למבוגרים

בהשפעת יישום השירות הקהילתי באנגליה נקבע כי גם בישראל יוחל עונש השל"ץ 
בהדרגה, כדי שיוכלו ללמוד את אופן הפעלתו והמשאבים הנדרשים לביצועו. בשנים 
הראשונות שלאחר חקיקתו השל"ץ הופעל בשבעה אזורי שיפוט שהוגדרו בצווים 
מנהליים. בשנים 1987–1989 החוק הוחל גם באזורי שיפוט אחרים, ובשנת 1994 
הוטלו   1980 בשנת  ישראל.6  מדינת  תחום  לכל  הורחב  השל"ץ  בעונש  השימוש 
1,214 צווי שירות חדשים, בשנת 1990 – 2,385, בשנת 1998 – 4,471, בשנת 
2004 – 4,028, בשנת 2008 – 3,712, בשנת 2012 – 4,201 ובשנת 2016 הוטלו 
4,912 צווים חדשים )שגיב ואחרים 2000; גורבטוב ווינשטיין, 2009; וינשטיין ובן-

שמחון, 2016(.

הרחבת החוק לכלל שטח המדינה נעשתה מכוח צו העונשין, שירות לתועלת הציבור, התשנ״ד-1994.  .6
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מדגם שבחן את מרכיבי גזר הדין בקרב נידונים מצא כי בתי משפט השלום ובתי 
המשפט המחוזיים הטילו צו שירות על כ-8.5% ו-2% מהנידונים, בהתאמה )גזל-
אייל, גלון ווינשל-מרגל, 2012(. על פי פולק ולזר )1999(, בית המשפט בדרך כלל 
מטיל צווי שירות במקרים שבהם העבירות "קלות יחסית", ובעיקר במקרים שבהם 
בחר לא להרשיע את הנאשמים, כנראה על בסיס ההנחה שסיכויי המועדות שלהם 
צווים שטופלו  כי מתוך 10,192  עולה  )עמ' 150(. מנתוני שירות המבחן  נמוכים 
בוטלו  צווים   331 קודמות(,  בשנים  שהוטלו  וצווים  חדשים  )צווים   2014 בשנת 

)3.2%(. בשנת 2015 בית המשפט ביטל 326 צווים מתוך 10,962 )3%(.

ותקון  המשפט  לבתי  הסיוע  מנהל  במסגרת  הפועל  למבוגרים,  המבחן  שירות 
של  ההתאמה  לבחינת  אחראי  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה,  במשרד 
בגירים המופנים מבתי המשפט בערכאות השונות לביצוע עונש השל"ץ, וכן לבחינת 
השמתם במסגרת השירות ולפיקוח על ביצוע הצו. סעיף 71א)ג( לחוק מתנה את 
הוצאת צו השל"ץ בתסקיר של קצין מבחן, הכולל תוכנית מפורטת לביצוע השירות. 
על פי נוהלי שירות המבחן למבוגרים, ההפניה לשירות המבחן לפני מתן גזר הדין 
פסיכוסוציאלי  אבחון  עורך  המבחן  קצין  הראשון,  בשלב  שלבים.  שלושה  כוללת 
ומעריך את יכולת הנאשם להשלים לפחות ארבע שעות שבועיות של שירות ציבורי 
)"קצב שבועי מינימלי"(, בהתייחס לצרכיו וליכולותיו. בשלב השני, שבתום תהליך 
האבחון, מגובשת תוכנית עבודה לביצוע השירות לציבור "בהתאם לצורכי הקהילה 
ולמקומות הפנויים במסגרות השונות, ובהתחשב בכישורים, במאפיינים החברתיים 
והתרבותיים ובצרכים מיוחדים של המופנה, ובעבירה בגינה הופנה" )בזכות העונש, 
עמ׳ 36. במסמך זה מדובר במסגרות מתחום החינוך, הבריאות והרווחה ובמסגרות 
רווח(. תוכנית השל"ץ מפרטת את היקף השעות הכולל,  שפועלות ללא מטרות 
את שם המסגרת שבה השל״ץ יבוצע ואת התפקיד שיוטל על מבצע השל״ץ. את 
תוכנית השירות מגבש קצין המבחן בשירות המבחן למבוגרים או "מתאם של"ץ" 
)עובד מנהל בתקן ייעודי או שתפקידו מתוקצב ונוסף על תפקיד אחר בשירות(. 
כולל  התסקיר  המשפט.  לבית  ומגישו  תסקיר  עורך  המבחן  קצין  השלישי  בשלב 
את סיכום האבחון, את המלצת קצין המבחן בעניין התאמתו או אי-התאמתו של 
הנאשם לביצוע עונש השל"ץ, ובמקרה של התאמה לביצוע – את תוכנית השל"ץ 
המשפט,  בית  להחלטת  מסייעים  והמלצותיו  התסקיר  לעיל,  כאמור  המומלצת. 
ומניחים התשתית להחלטת בית המשפט בשאלה אם אכן, בהתחשב בנסיבות, יש 
לגזור על הנאשם עונש של"ץ ולאשר את התוכנית, את מקום הביצוע ואת מספר 

שעות השירות הקהילתי.
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אחריות  מוטלת  לציבור  השירות  צו  והוצאת  הדין  גזר  לאחר  71א)ו(,  סעיף  לפי 
הפיקוח על ביצוע השירות על קצין מבחן, והוא רשאי לשם כך "להיעזר באחרים". 
יכול  יכול להיות אותו קצין המבחן שטיפל בתיק עד כה או שהוא  קצין מבחן זה 
להיות מתכלל השל"ץ – קצין מבחן המרכז את המעקב אחר ביצוע עונשי השל"ץ 
קצין  למבוגרים,  המבחן  שירות  נוהלי  פי  על  השל"ץ.  מתאם  בסיוע  לרוב  במחוז, 
המבחן מתכלל השל"ץ או מתאם השל"ץ יעקבו אחר ביצוע צו השירות, והאחריות 
לפיקוח על ביצוע הצו תוטל על קצין המבחן. בתום תקופת ביצוע השל"ץ יגיש קצין 
המבחן לבית המשפט תסקיר מסכם, ובו ידווח על אופן עמידת המופנה בהוראות 
צו השל"ץ ויתאר את מהות הקשר שהתקיים בין מבצע השל"ץ ובין שירות המבחן 
ומסגרת השירות. החוק מסדיר גם מקרים שבהם עולה במהלך הפיקוח כי מבצע 
השל"ץ אינו עומד בתנאי צו השל"ץ. במקרה כזה קצין המבחן בוחן את הדרכים 
האפשריות להמשך מילוי צו השירות. אם קצין המבחן מעריך כי יש צורך לשנות 
השל"ץ  תוכנית  לפרטי  המשפט  בית  אישור  את  לקבל  עליו  השל"ץ  תוכנית  את 
החדשה, ואם קצין המבחן מעריך כי הנידון לא יוכל לעמוד בעונש של"ץ עליו לבקש 
קצין  השירות.  צו  ביטול  על  הצורך  לפי  ולהמליץ  בצו,  חדש  עיון  המשפט  מבית 
המבחן נדרש לטפל ב-70 צווי של"ץ בו זמנית )בדיקת תהליכי עבודה – מסמך 

מסכם )נובמבר, 2014(, שירות המבחן למבוגרים(.

במגוון  רווח  מטרת  ללא  הפועלות  מסגרות  בכ-700  מבוצע  השירות  צו  כיום, 
תחומי עיסוק מתחום הבריאות, החינוך והרווחה. רוב מבצעי השל"ץ עושים זאת 
במתנ"סים, במרכזי קליטה ובמסגרות חינוכיות )20%–25%( )וינשטיין ובן-שמחון, 
בטיפול  או   )14%( בקשישים  בטיפול  עוסקות  אחרות  מסגרות   .)2014  ,2013
באנשים עם צרכים מיוחדים בתחומי הבריאות, בריאות הנפש ומוגבלויות, לרבות 
מוגבלות שכלית התפתחותית )11%(, בעבודה עם ילדים ונוער )10%( ועוד )גורבטוב 
ּווינשטיין, 2009; וינשטיין, גורבטוב ובן-שמחון, 2010, 2011; וינשטיין ובן-שמחון, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016(. טווח שעות השל"ץ לביצוע מוערך ב-60 עד 
360 שעות )או 400–600 שעות במקרים חריגים(, והממוצע – 150 שעות )וינשטיין 
עונש השירות המרבי   ,)2000( ואחרים  שגיב  פי  על   .)17 עמ׳   ,2015 ובן-שמחון, 
המשפט  בבית  מופקעים  השירות  מצווי  כ-5%  שעות.  אלף  בהיקף  היה  שהוטל 
והטיפול  הענישה  מדיניות  לבחינת  הציבורית  )הוועדה  בתנאים  אי-עמידה  בשל 

בעבריינים, 2015(.7



13

השירות לתועלת הציבור )של"ץ(

הערכת הפעלת השל"ץ בישראל

האחרונים חקרים והממועט, בישראל השל"ץ בתחום שנעשו חקרים הממספר 
התמקדו בישראל השל"ץ צו ביצוע את שהעריכו חקרים הממעשור. יותר פני לנעשו 
ת והורדהצו הוראות פי על השירות ת עבודמת השלחתו: הצללקריטריונים בשני 
; 1999ר, ולז)פולק מתו השללאחר ביצועו בתקופת רת החוזהעבריינות רמת 

( 1988)ב גישהשל"ץ, ביצוע את שהעריך הראשון חקר במ(. 2000ואחרים, ב גיש
ממצאי פי על . 1985–1982בשנים בור לצישירות ביצעו שנידונים  540בחנה 

בצו, שנקבעה השעות כסת מאת השלימו השל"ץ מבצעי כלל מ 96.1%חקרה, מ
בתקופה זאת, עם הצו. בתקופת אחרת עבירה בכל הורשעו לא השל"ץ ומבצעי 

השל"ץ ממבצעי  11.8%הורשעו השירות צו מת השללאחר שנים וחצי שלוש של 
מאוחר חקר במפלילי(. תיק נפתח המבצעים כלל מ 25.7%)ל-אחרת עבירה בגין 

צו תחת שהיו נידונים  146ו-של"ץ ביצעו שנידונים  75בחן ( 1995)פולק יותר, 
נפתח לשל"ץ מהנידונים  33%שכנגד מצא חקר המ. 1991–1986בשנים מבחן 

מהנידונים  58%ל-בהשוואה הצו, ביצוע להעוקבות השנים  5–4במהלך פלילי תיק 
)גיל הנידונים של הרקע משתני בון בחשכשהובאו זאת, עם (. 47)עמ' מבחן לצו 

הבדל חקר במנמצא לא מות(, הקודהעבירות ומספר הראשונה העבירה ביצוע 
עליהם הטיל בית-המשפט שנידונים ב בקרהמועדות שיעור בין מובהק סטטיסטי 

מבחן. צו עליהם הטיל המשפט בית שהנידונים של המועדות שיעור בין לשל"ץ צו 
בחנו ( 2000)ואחרים ב גישהשל"ץ, בות התעראת בחן שהאחרון ההערכה חקר במ

צו עם בשילוב של"ץ צו או ( 832)של"ץ צו ביצעו ש 1992משנת נידונים  1,026
המועדות שיעור כי החוקרים מצאו שנים חמש שנמשך מעקב לאחר (. 194)מבחן 

לאחר המועדות שיעור וכי בהתאמה,  11.9%ו- 8.5%היה העונש ביצוע במהלך 
הבדל נמצא לא חקר במבהתאמה. , 21%ו- 17.8%היה השל"ץ עונש ביצוע סיום 

בשילוב מבחן מבחן, מבחן, בשילוב של"ץ של"ץ, לעונשי שנידונו נאשמים בין מובהק 
שתוארו חקרים מהמאחד לא אף כי גיש הדלחשוב שירות. ת עבודאו שירות ת עבוד
לקבוצות חקר המקבוצת בין השוואה )הכולל ניסויי חקר ממערך על התבסס לעיל 

ורק מהקבוצות(, אחת כל להנחקרים של רנדומלית והפניה בנתוניהן הות זביקורת 
חקר המ)קבוצת חצה מניסויי-לחקר מלניסיון נעשה ( 1995)פולק של חקר במ

כיוון מכי זיהו חקרים המכן, כמו הים(. זנתונים בעלת ביקורת לקבוצת הושוותה 
את לייחס פשר אאי שונים, סיכון גורמי בעלי ובנידונים שונות בעבירות שמדובר 

ההבדלים בשיעור המועדות לעונש השל"ץ עצמו.
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הבחנות פרוצדורליות ומהותיות בין "שירות לתועלת הציבור" 
ל"עבודת שירות"

התבססה השירות עבודות עונש של חקיקתו השל"ץ, עונש של חקיקה לבדומה 
 1969בשנת שהגישה כהן(, ת )ועדבעבריין וטיפול ענישה רכי לדה הוועדדיוני על 

בעבריין, ולטפול ענישה רכי לדה )הוועדחוץ בעבודות מאסר עונשי ריצוי הבוחן דוח 
גיל הרהסוהר בית כי שהראו פנולוגיים חקרים ממהושפעו ה הוועדהמלצות (. 1969

ביים טיופרודוקיותר טובים ישרים, חיים לם אדהכשיר לאו "'לתקן' מסוגל אינו כמעט 
עבריינית, בות תת-תרבתוך סוהר בבית חיות להאסיר כפיית בשל הן וזאת בחברה, 
שיכולות ם האדוכוח ב התקציגבלות מבשל והן נורמליים חברתיים חיים ממנותק 

ה הוועדדנה פיכך ל(. 5)עמ' שיקום" מטרות להעמיד להמדינות בית מרומוכנות 
מאסר, להנידונים מספר את שיצמצמו מאסר, לחלופיים עונשים ליצור פשרות בא

ה. בקהילשירוצה בעונש – חלקה או ה כול– המאסר תקופת את המיר לפשרות ובא
ת במידקשר, "על השומרות ענישה רכי דמצוא להייתה הדוח מטרת ה, זבהקשר 

חיוביים וגורמים משפחתו בני בין לקצרה לתקופה השפוט האסיר בין פשר, הא
המליץ לפשרות האאת בדיונים בחנו ה הוועדמשתתפי (. 8)עמ' החופשית" בחברה 

הסוהר, בית לשטח חוץ מאסירים יועסקו בה שחוץ", ת "עבודהכולל עונש על 
בהקשר אלא הסוהר בבית התייצב ולחזור לבים חייש"אינם אסירים ה זובכלל 

בעבודות-ראות לשלא היו ה הוועדהמלצות (. 12)עמ' פורמליים" שחרור הליכי ל
רצות בות אחדות "יוכל האסיר לבנסיגיל", שחוץ עונש עצמאי אלא "עונש מאסר ר

שנידון אסיר כל כי לקבוע המליצה ה הוועדכן, כמו (. 9)עמ' חוץ" בעבודות אותו 
אוטומטית יובא עניינו חודשים, תשעה על ה עולשאינה לתקופה מאסר לעונש 

ת חוץ.המיר את התקופה בעבודפשרות לבחינת האת המיון והתעסוקה, ללוועד

העונשין, חוק ל 21מס׳ תיקון חוקק כהן, ת ועדהמלצות לבהתאם , 1987בשנת 
ב חיילהמשפט בית את המסמיכה נוספת ענישה רך דהמעגן , 1977התשל"ז-

 1ב)סימן שירות" בעבודות מאסר "נשיאת – שכר ללא ה בקהילה עבודביצוע 
, 1986התשמ״ו-(, 25מס' )תיקון העונשין חוק הצעת פי על  8חוק(.לו בפרק 

גרעותיו "מאת מנוע ולהסוהר בבתי הצפיפות את טין הקלהייתה התיקון תכלית 
חיים אורח מנהלים שאינם לנידונים צודק פתרון באמצעות המאסר" של ההרסניות 

תסיט זו ענישה רך שדהייתה השאיפה (. 76)עמ' קצר מאסר לושנשפטו עברייני 
חברה ליותר ה "מועיללתוצאה תוביל וכך ה, בקהיללעונש מאסר מעונש נידונים 

הוראות לנרחב תיקון נחקק  2009בשנת (. 76)עמ' לעבריין פחות" ומזיקה ]...[ 
כוח החוק. הותקנו תקנות מ2011(, ובשנת 102 )תיקון מס' 1סימן ב
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שירות ת בעבודמאסר נשיאת על הורות לכות הסמשל הבסיסיים פיינים המאהלן ל
חוק:ב לי51א–51על פי סעיפים 

בית המשפט שגזר על נאשם מאסר בפועל שאינו עולה על שישה חודשים רשאי . 1
להחליט בגזר הדין שהנידון יישא את עונש המאסר, כולו או חלקו, בעבודת שירות.

עבודת שירות מתבצעת בקהילה למטרות של תועלת הציבור וללא שכר.. 2

שבוע העבודה של עובד שירות יהיה בן חמישה ימים בשבוע, שמונה וחצי שעות . 3
יותר, אך לא פחות משש  יומי נמוך  ביום )במקרים חריגים יתאפשר היקף שעות 

שעות(.

ישנם שני תנאים בסיסיים להטלת עונש עבודת שירות:. 4

קבלת חוות דעת הממונה על עבודת שירות, המפרטת את מידת ההתאמה א. 
של הנידון לעבודת השירות, את האפשרות להשמתו ואת התנאים שבהם 

היא תבוצע.

הסכמת הנידון לביצוע עונש המאסר בעבודת שירות.ב. 

 אחריות הפיקוח על ביצוע עבודת השירות מוטלת על שירות בתי הסוהר )הממונה . 5
על עבודת שירות(.

הסוהר . 6 בתי  בשירות  בכיר  לקצין  מוקנית  השירות  עבודת  את  להפסיק  הסמכות 
)הפסקה מנהלית( או לבית המשפט )הפסקה שיפוטית(. הפסקה מנהלית תיעשה 
בשל אי-עמידה בהתאמה, בהשמה או בביצוע העבודה. הפסקה שיפוטית תיעשה 
לאחר שבית המשפט הרשיע עובד שירות בעבירה אחרת שביצע במהלך עבודתו. 
המשמעות של הפסקת עבודת השירות היא השלמת יתרת העונש במאסר בפועל, 

ובאחדים מן המקרים תינתן לבית המשפט הסמכות להורות על עונש אחר.

על פי נתוני שירות בתי הסוהר, בשנת 2017 היו במערך עבודות השירות 2,918 
נידונים )2,770 בשנת 2016(, ועבודתם של 323 עובדים מתוכם הופסקה )330 
ועונש  השירות  עבודת  עונש  השפעת  בין  השווה  הערכה  מחקר   9.)2016 בשנת 
 Nirel, Landau,( המאסר על רמת המועדות של מורשעים שנידונו בשנת 1991 
 Propensity( "באמצעות שיטה של "השוואת ציוני היתכנות .)Sebba & Sagiv, 1997

Score Matching(, המחקר התאים בין 407 נידונים לעבודות שירות ו-950 נידונים 

הנתונים מופיעים בדוח צוות התביעה לבחינת יישום דוח דורנר, ינואר 2018 )ה״ש 22(.  .9
https://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Documents/Lemberger_Report.pdf



16 מתו״ה - אגף למחקר, תכנון והכשרה

למאסר על בסיס סוג העבירה, מאסרים קודמים, מגדר, גיל, דת, מצב אישי וארץ 
השחרור  או  הדין  גזר  לאחר  חודשים   14 של  בתקופה  כי  נמצא  במחקר  מוצא. 
ממאסר, הסיכוי להגשת כתב אישום בקרב קבוצת האסירים היה גדול פי 1.4 מזה 
שנמדד בקרב קבוצת עובדי השירות. במחקר אחר, שבחן את השפעת השימוש 
מאסר  במקום  שירות  עבודת  שהטילו  מהשופטים   60% דיווחו  שירות,  בעבודת 

)שגיב, 1999(.

כחלופה השירות עבודות עונש של בותו חשיב סביהקונצנזוס מתגבר לאחרונה 
הענישה מדיניות בחינת לבורית הציה הוועדהמליצה  2015בשנת שלאחר מאסר, ל

כתחליף ה בקהילבענישה השימוש את ב הרחי"לדורנר( ת )ועדבעבריינים והטיפול 
לעונש העבירה חומרת בין ההלימה עקרון על שמירה תוך קצרים מאסר לעונשי 

ת עבודשל השיקומי פוטנציאל לבאשר (. 60)עמ' העבריין" על שיוטל הקהילתי 
ריצוי במהלך הנידון את מלווים אינם הטיפול מתחום מקצוע שאנשי נטען השירות 
טיפולי" תהליך שום נעשה לא – ה העבודביצוע עצם על פיקוח ל"ופרט העונש, 

(.295, עמ' 2009ב, גי)ש

חלופה  אינן  העונשין  לחוק  ב1  סימן  פי  על  המוטלות  שירות"  "עבודות  לסיכום, 
בתי  שירות  בידי  מפוקחות  הן  המאסר;  של  שונה  ריצוי  דרך  אלא  מאסר  לעונש 
קצובה.  תקופה  לאורך  הרגילות,  העבודה  ובשעות  בימים  ומתבצעות  הסוהר 
לעונש  חלופה  הוא  ד1,  סימן  פי  על  המוטל  של"ץ,  או  לציבור"  "שירות  לעומתן, 
המאסר, מפוקח בידי שירות המבחן למבוגרים ונעשה על פי רוב שלא על-חשבון 
לחרוג  שיכולה  תקופה  במהלך  יומו,  משגרת  כחלק  הנידון,  של  העבודה  שעות 
משנה.10 מנתוני שירות המבחן ושירות בתי הסוהר עולה כי מספר עובדי השל"ץ 
בשנה נתונה )כ-10,000( גבוה פי שלושה ממספר עובדי השירות )כ-2,900(. כמו 
כן עולה כי יחס זה נשמר גם בהשוואה בין שיעורי ביטול צו השירות או הפסקת 

עבודת השירות )כ-300 ביטולים או הפסקות בשנה(.

ויתר  הישראלית  הענישה  דרכי  שתי  בין  והשונה  הדומה  את  המסכמת  המסקנות,  בפרק   2 טבלה  ראו   .10
המדינות.
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עונש השירות הקהילתי ללא  פרק שני: 
תשלום – סקירה משווה

מטרת  מדינות.  ב-11  תשלום  ללא  הקהילתי  השירות  עונש  את  סוקר  זה  פרק 
העומדות  בתפיסות  העונש,  של  החוקית  בהסדרתו  השונות  את  להבין  הסקירה 
תרומת  בעתיד.  הנידונים  התנהגות  על  להשפיע  וביכולתו  ביצועו  באופן  בבסיסו, 
של  וחסרונותיה  יתרונותיה  בהבהרת  הישראלית  הענישה  למערכת  הסקירה 
באנגליה,  הקהילתי  השירות  עונש  על  מפרטת  המשווה  הסקירה  זו.  ענישה  דרך 
סקוטלנד, פינלנד, אירלנד, הולנד, שווייץ, הונג קונג, דנמרק, ניו זילנד, אוסטרליה 
)בדגש על מדינת ויקטוריה( וארצות הברית )בדגש על מדינת ניו יורק(. לכל מדינה 

יוצג בפרק זה ויסוכם כלל המידע הנגיש בשפה האנגלית.

אנגליה

מרכזי  השראה  מקור  הייתה  האנגלי  בדין  הקהילתי  השירות  עונש  של  ההסדרה 
התבססה  האנגלית  החקיקה  אחרות.  ובמדינות  בישראל  השל"ץ  עונש  לחקיקת 
 Advisory( על המלצות ועדת המשנה למועצה המייעצת בנושאי מערכת הענישה
ממאסר  אחרות  ענישה  דרכי  שבחנה   ,)Council on the Penal System, 1970

בפועל. הוועדה ניסתה לפתור מצב עניינים שלפיו בהיעדר דרכי ענישה חלופיות 
הנידונים  עם  ייטיב  שלא  שידע  אף  בפועל,  מאסר  עונש  על  הורה  המשפט  בית 
באמונה  לציבור,  שירות  הכוללת  ענישה  על  המליצה  הוועדה  החברה.  עם  ולא 
ולמען חברי  כי החברה תיתרם מכך שהנידון – באמצעות שירות לצד מתנדבים 
קהילה הזקוקים לעזרה ולתמיכה – יקבל על עצמו את עול האחריות החברתית 
המשפט  שלבית  לנכון  מצאה  הוועדה  בקצרה,   .)Wootton, 1978( אחרים  כלפי 
תהיה הסמכות להטיל על הנידון שירות למען הקהילה כחלק מדרישות צו מבחן או 
כעונש עצמאי, שבו שירות המבחן האנגלי הוא חוליה אדמיניסטרטיבית בין הנידון 
הוועדה המליצה על השלמה של עד 120 שעות שירות  לבין ארגוני ההתנדבות. 
או  הנידון  למאפייני  באשר  המשפט  לבית  הדעת  שיקול  הותרת  ועל  שכר,  ללא 
העבירה המתאימים לעונש זה. המלצות הוועדה כוללות גם התניית הצו בהסכמת 

הנאשם לביצוע השירות ובקבלת תסקיר המפרט את תוכנית השירות.
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( ustice Act 1972iminal JCr )1972בשנת שהתגבשו חקיקה לה הוועדהמלצות 
שכר. ללא הקהילתי השירות עונש של וההומנית החברתית התועלת את גישו הד

קצר מאסר עונש נידונים על שהטילו הדין רי גזאת לצמצם היו החוק מטרות 
 y &onrT)המבחן מעונש ה שהתקבלהזניחה השיקומית ההשפעה את ולשפר 

, 2001aserF .) ה(, הוועדמהמלצות במעט שונה )שהייתה האנגלית החקיקה פי על
שהורשעו ה ומעל 17גיל מנאשמים על יוטל שכר ללא קהילתי שירות ביצוע לצו 

כעונש הטילו לרשאי המשפט ובית  11בפועל,מאסר בגינה גזור לשניתן בעבירה 
בפרק מה השללשעות,  240עד  20של בהיקף נוספת, רישה דכל ללא עצמאי, 

קבלת השירות, ביצוע להנאשם הסכמת הם הצו הוצאת להתנאים שנה. של זמן 
והצגת קהילתי, שירות ביצוע למתאים שהנידון כך על המצביע סוציאלי תסקיר 
הצו על והפיקוח ההשמה תהליך החוק, פי על בצע. ליכול שהנידון ר מוגדשירות 

בית הצו רישות דאת ממלא אינו הנידון אם הבריטי. המבחן שירות באחריות הם 
על החליט לאו השירות ביצוע המשך על הורות ולקנס הטיל לרשאי המשפט 
בצע ולהמשיך לממנו מונע הנידון של הבריאותי מצבו אם כן, כמו הצו. הפקעת 

יכול המשפט בית אחרת, עבירה בגין מאסר עונש עליו מוטל אם או השירות את 
המבחן שירות מבצע והפיקוח ההשמה תהליך את החוק, פי על הצו. את הפקיע ל

הבריטי.

הצו ה תחילגה. רבהדהורחבה קהילתי שירות צו על הורות להמשפט בית כות סמ
שנות במהלך בריטניה. שטחי בכל –  1982שנת ועד שיפוט אזורי בשישה הוחל 

ה ומעל 21ם גילשמהנאשמים אחוזים בעה שעד שישה , 20ה-המאה של  80ה-
ביצוע מת השלששיעור מראים רשמיים נתונים קהילתי. שירות צו ביצוע לנידונו 

ושעשרה , 85%–75%היו  20ה-המאה של  80וה- 70ה-בשנות הקהילתי השירות 
תקופת במהלך נוספת עבירה ביצעו הצו את השלימו שלא מהנידונים אחוזים 

רמת על השפיע להעונש חת הצללבאשר (. 1992or, 1985; McIveaseP ,)שירותם 
 20ה-המאה של  70ה-שנות בסוף שנערך הערכה חקר מהנידונים, של המועדות 

 111ושל קהילתי לשירות נידונים  617של רות החוזההרשעות אחוז אחר עקב 
 Billingham,easeP ,)אחרים ה קהיללעונשי או מאסר לעונש שנידונו מורשעים 

, 1977wnsha& Ear .) בשנה הורשעו הקהילתי השירות ממבצעי  44.2%כי נמצא
בהתאמות קהילתי. שירות ביצעו שלא מהנידונים  33.3%לעומת הדין, ר גזשלאחר 

הבדל נמצא לא הקבוצות בשתי הנידונים פייני מאבין ביצע ה זחקר שמסטטיסטיות 
העבירות חומרת על או המועדות רמת על השונים העונשים בהשפעת מובהק 

 36%כי ה עלהרשמיים הנתונים של תיאּורית מסקירה כן, כמו בוצעו. שהחדשות 
לאחר  51%שנה, לאחר הורשעו  1979בשנת קהילתי לשירות נידונים  2,486מתוך 
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(.1990yonris & TMorr , לאחר שלוש שנים )59%שנתיים ו-

רצון  במהלך שנות ה-80 של המאה ה-20 הביעה הממשלה הבריטית שביעות 
מהטמעת עונש השירות הקהילתי, אף שבאחדים מן המקרים נאשמים עדיין נידונו 
זו  )Pease, 1985(. בתקופה  דרכי ענישה חלופיות  לנקוט  למאסר כשהיה אפשר 
והומניות  יעילות  שיקולי  על  פחות  התבססו  מאסר  מעונש  להימנעות  הנימוקים 
ויותר על שיקול כלכלי: השמת נידונים בבית הסוהר הייתה יקרה בהרבה מהטלת 
צו מבחן או צו שירות קהילתי )Tonry & Frase, 2001(. בתחילת שנות ה-90 של 
המאה ה-20 הוביל השינוי בתפיסת העונשים שאינם כוללים מאסר בפועל לתיקון 
חקיקתי )Criminal Justice Act, 1991(, וליצירת מסגרת ענישה חדשה, החותרת 
לצדק – תגובה מדינתית פרופורציונלית לנזק החברתי שהעבירה גרמה, לעומת 

ענישה החותרת למקסום התועלת החברתית.12

השירות צו את שתפסו , 20ה-המאה של  80וה- 70ה-בשנות חוקקים מהמבשונה 
הקהילתי השירות בצו ראתה  1991בשנת החקיקה מאסר, לכחלופה הקהילתי 

העבירה חומרת להעונש את התאים להמשפט בית לפשרת המאענישה רך ד
העבירה אם רק הינתן לצריך הקהילתי השירות צו פיכך, להנידון. לצורכי בהתאם 
חמורה לא אך בקנס( או הרשעה באי הסתפק לפשר אאי )כלומר מספיק חמורה 

הוצאת המצדיק הענישה טווח בתוך מאסר(. יהיה ם ההולהעונש אז )שכן מאוד 
יחיד כעונש הקהילתי השירות צו את הטיל לראוי אם ההחלטה קהילתי, שירות צו 
וצורכי העבירה חומרת פי על תיקבע אחרים עונשים בת המשלמענישה כחלק או 

"צו המשפטי מונח להקהילתי השירות צו את הכניסה זו בחקיקה  6פסקה העבריין. 
בת, משולענישה צו מבחן, צו ה: אלבות בנסיהטיל לפשר שאצווים שעניינו ה", קהיל

הבחנה להוביל ה זתיקון כי טענה ישנה ודיווח. רישום וצו מהבית יציאה איסור צו 
את ה גבילהמכענישה הקהילתי השירות צו ובין לשיקום כאמצעי המבחן צו בין 

בענישה השימוש גבר שילוב" "צו הטיל לפשרות האבשל וכי במישרין, הנידון חירות 
(.x, 1998Reבת צו מבחן עם צו שירות קהילתי )המשל

12.  על פי סמית' )Smith, 2002, p.6(, חיזוק תפיסת הענישה הגמולית במשפט האנגלי נבע בחלקו מהניסיון 
"שהראה שאנחנו לא יודעים כיצד לשקם עבריינים ובגלל שגזרי דין המוטלים רק על בסיס הנימוק של 

מניעת פשיעה עלולים להביא לאי-צדק ודיכוי חברתי".
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רכי דשל חיובית השפעה גו שהציחקרים מ, 20ה-המאה של  90ה-שנות בסוף 
 Hough, 1995; Mairyd, MairLlo & ,)נידונים של המועדות רמת על ה בקהילענישה 

, 2002anstoneynor & V, 1997; Ray& Ma ) בין שהקשר אחר חודש מחיפוש להובילו
בחינת לט פרויקה הממשליזמה  1999בשנת העבריין. שיקום בין לה בקהילשירות 

 unity PunishmentComm)השירות צו של המשקמים בים הרכיחיזוק לרכים ד

athfinderP .)את פתח לנועד באנגליה, שיפוט אזורי בעשרה שהוטמע ט, הפרויק
פרו-התנהגותיים במודלים השימוש את ולעודד הנידונים של התעסוקה כישורי 

הכשרה למנויותיהם הזדאת ב הרחילבמטרה עליהם, הפיקוח בעת סוציאליים 
לענישה, הנידונים גישת על חיובית השפעה גו הציט הפרויקממצאי ולתעסוקה. 

אחר חיפוש לבמקביל אירוני, באופן זאת, עם ערך. ה בעבודכשמצאו בעיקר 
את שהגדיר חדש, חקיקה תיקון נערך קהילתי, שירות של השיקומי הפוטנציאל 

ואת ( unity Punishment OrderComm)קהילתי" ענישה כ"צו הקהילתי השירות צו 
(. vice Act 2000t Serustice and Couriminal JCr)קהילתי" שיקום כ"צו המבחן צו 

בון חשעל שכר ללא ה בקהילה עבודשל העונשיים בטים ההיאת גישה הדזו חקיקה 
בשנת כת. תומחברתית בה סביפיתוח להעבריין תרומת של השיקומיים בטים ההי

בים הרכימאיזון שנצבר הניסיון על שנבנה חדש, ט פרויקה הממשליזמה  2003
(. unity PunishmentEnhanced Comm)הקהילתי בשירות והמענישים המשקמים 

הפוטנציאל קסום מלצורך חקריים המבממצאים ה הממשלהשתמשה ה זט בפרויק
רצונם ולהנידונים לצורכי מענה לבמקביל הקהילתיים הענישה צווי של השיקומי 

הפעלת באופן בה רשונות מצא ט הפרויקאת בחן שחקר ממעבריינות. הימנע ל
(.2002x & GelsthropeRe ,היוזמה באזורי השיפוט השונים )

ִ

הטלת להבריטית הגישה את שעדכן האחרון החקיקה תיקון נערך  2003בשנת 
התיקון (. ustice Act, 2003iminal JCr)שכר ללא קהילתי שירות ביצוע לשיפוטי צו 

המשפט בית את המסמיך כללי כצו אותו בע קיאך קהילתי", "צו המינוח את החזיר 
שכר ללא ה לעבודרישה הדובהן , 16גיל מעל מורשע על רישות ד 12עד הטיל ל

שהתיקון לציין חשוב (. k requirement"or"Unpaid w)שעות  300עד  40במשך 
ה לעבודרישה דהטיל להמשפט בית את המסמיך עונש של אחר סוג גם ג הציחוק ל

בית לפשר מאמותנה מאסר צו קהילתי, מצו הבדיל למותנה. מאסר צו שכר: ללא 
 51–28של מאסר עונש לשאת כאמצעי שכר ללא ה עבודמנידון רוש לדהמשפט 

רך חלופית לנשיאת עונש של עד שנת מאסר(.בועות )קרי, דש

ולהגביר  בקהילה  עונשים  של  הציבורי  הפרופיל  את  להעלות  נועד  לחוק  התיקון 
 .)Carter, 2003( את אמון האזרחים באופן שבו הם משקפים את חומרת העבירה
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היה  כן,  אם  שכר,  ללא  הקהילה  למעט  העבודה  בהצגת  שהושם  המרכזי  הדגש 
ועל הדרך שבה היא מחזקת את הקהילה.  על היתרונות הכלכליים של הענישה 
בתקופה שלאחר תיקון החוק )2005–2014( צו העבודה ללא שכר הוטל ב-29%–
33% מכלל צווי השירות הקהילתיים. הטלת הצו כדרישה יחידה הייתה גזר הדין 

הנפוץ ביותר ביחס ליתר השילובים.

בי שרכיאף כי ה עולבאנגליה הקהילתי השירות צו של החקיקתית ההיסטוריה מן 
ראשונה, להוצגו מאז מהותית שונו לא שכר ללא קהילתי שירות של הבסיס 

קהילתי". "שירות ג המושבתפיסת משינויים נבעה הקהילתי השירות התפתחות 
של והאתוס שהתכלית ברור כבר  21ה-במאה (, orMcIv ,2008)בור מקייפי על 

בעבריין מהתמקדות השנים, לאורך רמטית דהשתנו בבריטניה הקהילתי השירות 
, 2012בשנת השכר. ללא ה העבודשל ההטבה כמושא ה בקהילהתמקדות ל

שכר ללא ה עבוד 2008ב-ביצעו שנידונים  8,464אחר שעקב הערכה חקר במ
היציאה הגבלת לרישה והדשכר ללא ה לעבודרישה הדקובצו קהילתי, לצו כתנאי 

ה עלהממצאים מן (. 2012ywleBe ,)מענישה" רישה "דהמשקפת טגוריה לקמהבית 
של המועדות רמת על השפיעה לא הפיקוח רישת לדהמענישה רישה הדשהוספת 

הרשעות )נבחנו בד בלפיקוח לרישה דכלל דינם ר גזשלנידונים בהשוואה נידונים 
במספר ה הירידאת ייחסה והחוקרת הדין(, ר גזשלאחר השנתיים במהלך רות חוז

יציאת את שהגבילו לתנאים הדין ר גזשלאחר השנתיים במהלך החדשות העבירות 
ביצוע השירות.הנידונים מהבית – ולא ל

ראות לפשר אקהילתי" "שירות של ה ההפעלבאופן ה שחלמשמעותית התפתחות עוד 
בה שרך הדאת ששינתה , 2014בשנת הבריטי המשפטים משרד ג שהציבתוכנית 

(. ammerming Rehabilitation ProgoransfrT)ה בקהילהופעלו השיקומיים השירותים 
(, ender Rehabilitation Act 2014Off)מתאימה בחקיקה שלוותה התוכנית, פי על 

בגוף  vice) NOMSender Management Ser(National Offהממשלתי גון הארף הוחל
עבריינים עם ה בעבודהמתמקד ,  NPSvice) Ser(National Probationחדש: ממשלתי 

גוני, ארב רה פעולשיתוף המצריכים ומין אלימות עברייני ועם גבוהה סיכון ברמת 
זאת, עם העונש. גזירת ב בשלהמשפט בתי לובייעוץ גירוש להמיועדים רים בזבטיפול 

מדינה לפשרה אהחקיקה ובינונית נמוכה סיכון ברמת בעבריינים ולטיפול פיקוח ל
CRC)unity Rehabilitation Companies(Comm.13 ,התקשר גם עם חברות פרטיות ל
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ריך במדפורטות מהקהילתי השירות הפעלת להקשור בכל  NOMSה-ציפיות 
ual Edition 3ating Mank Operybacaunity PComm , ליישום רישות הדה זובכלל

השירות מת השלשל הרישום לאופן שירות, תוכנית ליצירת השירות, של מיידי 
ריך, המדפי על שהוקצב. הזמן בפרק ם יושלהשירות כי הבטיח ליש בו שולאופן 

באחריות המשפט בית עם ה העבודנותרה הגופים שני בין שכויות הסמבחלוקת 
הדוחות הכנת השירות, צו הוצאת להבקשות ה זובכלל הממשלתי,  NPSה-

לאחריות נתון ה בקהילהפיקוח אם ההחלטה הצו. הפקעת של במקרים והטיפול 
NPS  אוCRC  האחריות כלל רך ובדהדין, ר גזמשעות  24בתוך התקבל לצריכה

החלטה הוא הסיכון הצפוי מהנידון(. )כאמור, הבסיס לCRCמוטלת על ה-

הכנה ריכי תדעורך לענייניו האחראי גונים הארמשני לאחד הופנה שהנידון לאחר 
כן, מלאחר השירות. את מתו השללהגורמים כלל את ומעריך קהילתי, לשירות 

רוש הדהציוד כלל עם זמינה שירות מסגרת ישנה כי מוודא גון בארצוות איש 
עובדים נידונים הקהילתי, השירות תוכנית של רישות הדיתר בין הנידון. ת לעבוד

מובטלים ונידונים הפנוי(, )בזמנם בוע בששירות שעות בע שפחות לבצע לאמורים 
  enderOffNational)ימים בעה בארבועיות ששעות  28פחות ללעבוד בים חוימ

, 2016viceManagement Ser.)

אם הנידון אינו מתייצב לשירות או מתנהג באופן שאינו הולם, המפקח במסגרת 
השירות חייב לדווח על כך לאחראי בארגון, ולציין אם כל היעדרות מוצדקת או לא. 
במקרה של התנהגות חריגה מצד הנידון, הנוהל האנגלי מורה להמשיך ולברר אם 
זו מצדיקה מסירת אזהרה אחרונה, ואם זו אכן נמסרה היעדרות נוספת של הנידון 
הצו.  לביטול  הליכים  להתחיל  לו  האחראי  את  מחייבת  מוצדקת  שאינה  מסיבה 
במקרה כזה, אם הנידון נתון לפיקוח ה-CRC, האחראי לנידון שולח את הפרטים 

ל-NPS כדי להשלים את תהליך ביטול הצו בבית המשפט.

מלומדים שבחנו את הבעיות המרכזיות בהטמעת המבנה הארגוני החדש הצביעו 
או  חסר  יישום  ועל   ,CRC-וה  NPS-ה של  ההשקה  בנקודות  תקשורת  חוסר  על 
מוטעה של הערכות הסיכון שלפיהן אמורים לקבוע את השמת הנידונים בכל אחד 
בריטניה  של  המבחן  רשות  מאת  דוח  לפי   .)Burke & Collett, 2016( מהארגונים 
שבחן את תחום העבודה ללא שכר, לא נמצא מודל דומיננטי להפעלת השירות 
היישום של הענישה. הרושם  באיכות  קיימת שונות  הדוח,  פי  על   .)HIMP, 2016(
ולא תהליך המכוון להשיג את  היא הליך מנהלי  היה שהשלמת תוכנית השירות 
יעדיו הרחבים של גזר הדין. מנתוני הדוח עולה כי שני שלישים מהנידונים ערכו את 
וכי שירותם של 21%  פגישת העבודה הראשונה בתוך שבועיים ממועד גזר הדין, 
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מהנידונים הותאם לנסיבותיהם האישיות. באשר לבחינת התפקוד של אזורי המבחן 
לנידונים  להציע  בדרישה  עמדו  האזורים  רוב  בהם,  התבצע  הקהילתי  שהשירות 
אחדים שירות בהיקף שבע שעות שבועיות, ומחצית האזורים הציעו לנידונים לנצל 
חלק משעות השירות להכשרה תעסוקתית. בביקורת הדוח צוין שהמפקחים ראו 
בשירות עונש שיש לדאוג לביצועו, ולא ניצלו את הזמן הארוך עם הנידונים כדי לעזור 
של  נרטיב  לגבש  או  חדשים  כישורים  ללמוד  העצמי,  הביטחון  את  להעלות  להם 
יציאה מאורח חיים עברייני. הדוח מבקר את הפיקוח הלקוי על ההסברים שסופקו 
להיעדרות מן השירות. עם זאת, מן הדוח עולה גם כי רוב הנידונים דיווחו כי יחסיהם 
עם המפקחים טובים, וכי ביצעו עבודה בעלת ערך שתרמה להם בפיתוח כישורים 
חדשים והגבירה את ביטחונם העצמי. עד כה לא פורסמו מחקרי הערכה בכל הקשור 

להשפעת הרפורמה בביצוע השירות הקהילתי על רמת המועדות של הנידונים.

סקוטלנד

מנט בפרלהועבר חקיקתית, רה הסדללא ראשונה לשהוצג לאחר שנה , 1978בשנת 
שכר, ללא קהילתי שירות נידון על הטיל להמשפט בית את המסמיך חוק הסקוטי 
בית שלאחר החוק, פי על  14(.orMcIv ,2010)המאסר לעונש ה וזולישירה כחלופה 
מאסר בגינה הטיל לשניתן עבירה בביצוע  16גיל מעל נאשם הרשיע המשפט 

המורה ( vice Orderunity SerComm)קהילתי שירות צו הטיל לרשאי הוא בפועל, 
עצמאי כעונש שנה, בתוך ה הקהיללתועלת שירות שעות  240עד  40בצע לעליו 

סוציאלי ובדוח הנידון בהסכמת מותנית הצו הוצאת המבחן. צו מתנאי כחלק או 
על פיקוח לוהאחריות הצו, את בצע ליכולתו ואת האישיות בותיו נסיאת הבוחן 
במקרה  15המקומיות.ברשויות הסוציאלית ה העבודחלקות מעל מוטלת הצו ביצוע 

מספר את לשנות אותו, לקנוס רשאי המשפט בית הצו את ממלא אינו שהנידון 
במהלך חדשה עבירה מבצע שהנידון במקרה הפקיעו. לאו בצו הקבועות השעות 
החדשה.בעבירה הדן המשפט בית של דעתו לשיקול נתונה הצו הפקעת השירות 

בשנת 1979 החלו להפעיל את עונש השירות הקהילתי בהדרגה, ובמהלך העשור 
העוקב הוטחה ביקורת על היעדר עקביות בהפעלתו ועל רמה מקצועיות לקויה 
של האחראים לביצועו )McIvor, 1992(. בסוף שנות ה-80 של המאה ה-20, בשל 
העלייה המתמשכת במספר האסירים, הקצה הממשל הסקוטי משאבים לשלטון 
חקיקתי  תיקון  להפעלתו.  ויעדים  סטנדרטים  וקבע  השירות,  צו  לביצוע  המקומי 
שנקבע בשנת 1990 שינה את תנאי הפעלת צו השירות הקהילתי, והגבילו למקרים 
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שבהם האלטרנטיבה היחידה של בית המשפט היא הטלת עונש מאסר.16 שינויי 
חקיקה שנקבעו ב-1995 וב-1996 עדכנו את טווח שעות השירות הקהילתי שבית 
המשפט מוסמך להטיל לכדי 80–300 שעות.17 בבחינת מדדי ההצלחה של הצו 
בתקופה זו עולה כי בשנים 1987–1988 הוטלו בממוצע 142 שעות על הנידונים, 
ש-75% מהם היו מובטלים טרם הוצאת הצו )McIvor, 1992(. בשנים 2007–2008 
ממוצע שעות השירות היה 145 שעות, 44% מהנידונים היו מובטלים, ו-65% מן 
כן,  כמו   .)McIvor, 2010( עליהם  שהוטלה  השעות  מכסת  את  השלימו  הנידונים 
על פי הנתונים הרשמיים, 42% ממבצעי השירות הקהילתי בשנים 2004–2006 
הורשעו מחדש לאחר פרק זמן של שנתיים, לעומת 62% מן האסירים המשוחררים 
בין  השוואה  התבצעה  לא  כי  נציין   .)Scottish Government, 2009( אלה  בשנים 

גורמי הסיכון של שתי הקבוצות.

בשנת 2010, כחלק מתיקון חקיקה מקיף, הוחלף השם "צווי שירות קהילתיים" 
נידון  על  להטיל  שאפשר  דרישות  תשע  ונקבעו  קהילתיים",  גמול  "צווי  בשם 
)Community Payback Orders(.18 על פי התיקון, בית המשפט רשאי להטיל "צו 
גמול קהילתי" על נאשם שהורשע בעבירה שניתן לגזור בגינה עונש מאסר בפועל. 
החוק מאפשר לכלול דרישה אחת או שילוב של דרישות, ומטרת התיקון הייתה 
ליצור דרכי ענישה המשפיעות על נידונים בצורה חיובית, מאפשרות להם להחזיר 
טובה לחברה לאחר שפגעו בה, בעלות רמת אינטנסיביות המתאימה לרמת הסיכון 
הציבור  ביטחון  את  שיעורר  באופן  בקהילה,  עקבי  באופן  ומופעלות  הנידון  של 

.)Freeman & Lloyd, 2016( בביצוען ואת אמונו בהפעלתן

על פי התיקון, אחת מתשע הדרישות שאפשר לעגן בצו היא ביצוע "שירות קהילתי 
לדרוש  מאפשרים  הצו  של  הבסיסיים  מאפייניו  אחרת".19  פעילות  או  שכר  ללא 
מנידון מעל גיל 16 שירות ללא שכר למען הקהילה במשך 20 עד 300 שעות. אם 
הנידון הוא צעיר בן 16 או 17 יש להוסיף לצו גם דרישה לפיקוח. בתיקון נקבעו שתי 
רמות של שירות קהילתי ללא שכר. האחת )Level 1(, שירות קהילתי שאינו מחליף 
בהכרח עונש מאסר בפועל. ברמה זו אפשר לדרוש מנידון מעל גיל 16 להשלים 20 
עד 100 שעות שירות בפרק זמן של שלושה חודשים. במצב שבו השירות הקהילתי 
או הפעילות האחרת מוטלים כעונש יחיד, אין צורך בהגשת דוח סוציאלי כתנאי 

.Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Scotland) Act 1990  .16
.Procedures (Scotland) Act 1995; Community Service by Offenders (Hours of Work) (Scotland) Order 1996  .17

.Criminal Justice and Licensing (Scotland) Act 2010  .18
בבעיית  טיפול  נפשי,  טיפול  מגורים,  הגבלת  בתוכנית,  השתלבות  פיצוי,  פיקוח,  הן  האחרות  הדרישות   .19

סמים, טיפול בבעיית אלכוהול ודרישה להתנהגות מסוימת.
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להוצאת הצו )אלא אם כן הנידון בן 16 או 17(. התיקון מסדיר את האפשרות להטיל 
על נידון שירות קהילתי ברמה זו כאשר בית המשפט שוקל לגזור עליו עונש מאסר 
בגין אי תשלום קנס, ובמצב זה בית המשפט מאפשר לנידון לשלם את הקנס או 
לבצע שירות קהילתי )אין צורך לקבל את הסכמת הנאשם לצו(. הרמה השנייה 
זו  )Level 2( היא שירות קהילתי ללא שכר המחליף עונש מאסר בפועל. ברמה 
אפשר לדרוש מנידון מעל גיל 16 להשלים 100 עד 300 שעות שירות קהילתי ללא 
לביצוע השירות  חודשים, לאחר שנתקבלה הסכמתו  זמן של שישה  בפרק  שכר 
והוגשה חוות דעת בעניין התאמתו. היקפה של כל פעילות נוספת שבית המשפט 
יבחר להטיל על הנידון יוגבל ל-30% ממספר שעות השירות או ל-30 שעות בסך 
הכול )הנמוך שבהם(. על פי התיקון, אין דרישה פורמלית לסף שעות ביום או מספר 
ימים בשבוע, והשירות הקהילתי אינו אמור להתנגש בעבודתו השגרתית של מבצע 
הצו. בשנים 2011–2016, 76%–80% מצווי הגמול הקהילתיים כללו את הדרישה 
היה  שהוטלו  השעות  ממוצע  אחרת.  לפעילות  או  שכר  ללא  קהילתית  לעבודה 
.)Scottish Government, 2017( )2 120–124 )71–78 ברמה 1, 164–178 ברמה

כאמור לעיל, הטמעת עונש השירות הקהילתי ברחבי סקוטלנד נתונה לאחריות 
במחלקה  הצוות  תפקיד  המקומיות.  ברשויות  הסוציאלית  העבודה  מחלקות 
למסגרת  לשבצו  לשירות,  הנידון  התאמת  את  לאמוד  שירות,  מסגרות  לאתר 
מתאימה ולפקח על היענותו לתנאי הצו. בהנחיות הלאומיות להטמעת צווי הגמול 
יעדים  ארבעה  שכר  ללא  הקהילתי  השירות  עונש  להטלת  הוגדרו  הקהילתיים 

:)The Scottish Government, 2010( מרכזיים

על . 1 לעבור  הנידון  נטיית  את  להוריד  פוטנציאל  בעל  עונש  המשפט  לבית  לספק 
החוק בשנית.

לוודא שיש שירות קהילתי זמין היכול לספק חלופה למאסר.. 2

להגביר את אמון הציבור ומערכת השפיטה באיכות העונש.. 3

כישוריו . 4 לפיתוח  הזדמנויות  באמצעות  מפשיעה  לחדול  הנידון  סיכויי  את  לשפר 
הבין-אישיים והמקצועיים והגברת סיכוייו התעסוקתיים בעתיד.

באשר לחלוקת תפקידי הצוות, ההנחיות מורות שאת הדוחות יגישו לבית המשפט 
ובלבד שעובד סוציאלי  צוות שאינו עובד סוציאלי,  עובד סוציאלי מוסמך או איש 
יחידה, הקצין האחראי לפי  הוסיף את חתימתו. במקרה שבו הצו הוטל כדרישה 
חוק יכול להיות איש צוות שאינו עובד סוציאלי מוסמך. אחריותו של קצין זה תכלול 
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לתנאי  והיענותו  הנידון  בידי  ביצוע השירות  וניטור  ניהול של השירות  יעיל,  תכנון 
הצו. הקצין האחראי יכין את הנידון לעבודה במסגרת השירות, יעודד אותו להיענות 
לתנאי הצו, יכריע אם חיסוריו מוצדקים או לא, ויתמוך בו כדי שישלים את שעות 

השירות באופן מוצלח ומהיר.

פינלנד

בשנת 1991 החלה פינלנד לבחון את השימוש בשירות קהילתי ללא שכר בארבעה 
מחוזות.20 הניסוי הסתיים בשנת 1996, בחקיקה שעיגנה את השירות הקהילתי 
השירות  עונש  הפיני,  החוק  פי  על  המדינה.21  רחבי  בכל  אפשרית  ענישה  כדרך 
על  עולה  שאינו  בפועל  מאסר  עונש  בגזירת  למאסר.  כחלופה  מוטל  הקהילתי 
שמונה חודשים רשאי בית המשפט להמירו בשירות קהילתי בהיקף 20 עד 200 
שעות, שהנידון יבצע בשעות הפנאי. המרת העונש נעשית על פי מפתח של שעת 
שירות על כל יום מאסר. בתיקון החוק משנת 2001 נקבע כי בית המשפט הגוזר 
על נאשם עונש מאסר על תנאי לתקופה שבין שנה לשנתיים רשאי להוסיף בגזר 
הדין שירות קהילתי בהיקף 20 עד 90 שעות. עונש השירות הקהילתי אינו מותנה 
עם  מסוים.  מסוג  לעבירה  או  הנידון  לגיל  מוגבלת  אינה  והפעלתו  נוסף,  בפיקוח 
זאת, הרשעות קודמות עלולות להשפיע על החלטה שלא לגזור שירות קהילתי, 
ובית המשפט רשאי לקבוע שהיקף השירות יכלול עד 30 שעות של השתתפות 

בהתערבות טיפולית.

בחינת את וכן ביצועו להנידון הסכמת את בת חיימקהילתי שירות של עונש גזירת 
 the)המבחן שירות בית-המשפט, או הנידון התובע, בקשת פי על התאמתו. 

iminal Sanctions AgencyCr )ותוכנית מקיפה אישית הערכה הכולל דוח גיש מ
שכר ללא ה עבודשל זמנים מסגרת כוללת קהילתי שירות תוכנית פורטת. משירות 

או ממשלתית בחברה שעות( בע ארעד שלוש משך לבוע בשפעמיים רך-כלל )בד
אם השירות. ביצוע על פקח להאחראי הוא המבחן שירות רווח. כוונת ללא גון באר

חדש. מאסר עונש הנידון על גזור לרשאי בית-המשפט מופרים השירות תנאי 
משלימי ואחוז שעות,  90עד  70היה רו שנגזהקהילתי השירות שעות ממוצע 

ויישומו העונש הפעלת אופן על (.  ,2009Lappi-Seppälä )88%–85%היה השירות 
לא נמצא מידע נוסף בשפה האנגלית.

 Community Service Decree (1259/1990); Decree on the Implementation of Community Service(  .20
.)1260/1990

.Community Service Act (1055/1996); Criminal Code of Finland  .21
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הנידון שיקום את ישפר הקהילתי שהשירות היא העונש הפעלת בבסיס שההנחה 
הקהילתי השירות הפעלת את בחן שהערכה חקר מהמועדות. רמת את ויפחית 

 302בין לקהילתי לשירות נידונים  303בין השווה ( 1992–1991)הפיילוט בתקופת 
שלושה בתום (. i, 2001Muiluvuor)חודשים שמונה עד שהיקפו מאסר לנידונים 

מהנידונים  11.6%חדשה בעבירה הורשעו מהמאסר השחרור או הדין ר גזמחודשים 
מהנידונים  30.1%– שנה בתום מהאסירים,  12.3%ו-חדשה בעבירה קהילתי לשירות 
לשירות מהנידונים  52.2%– שנים שלוש בתום מהאסירים,  33.9%ו-קהילתי לשירות 
קהילתי לשירות מהנידונים  60.5%שנים חמש ובתום מהאסירים,  55.1%ו-קהילתי 

עבירה גיל, ר, גדמבסיס על חקר המקבוצות התאמת לאחר מהאסירים.  66.7%ו-
השירות מבצעי בין מובהק סטטיסטי הבדל נמצא לא מים קודמאסרים ומספר 

שירות של שהשפעתו הראו לא שהממצאים אף מאסר. ללנידונים הקהילתי 
שענישה היא ההערכה קצר, מאסר של מזו יותר טובה המועדות רמת על קהילתי 

פיכך, לבפועל. מאסר מעונש נידונים  35%כ-מסיטה קהילתי שירות של רך בד
שהצביעו הממצאים ולצד האחרות החברתיות והתועלות בעלויות החיסכון לנוכח 

ב הרחילכאמור הוחלט המועדות, שיעור את חמיר מאינו קהילתי ששירות כך על 
(.Lappi-Seppälä, 2001רחבי פינלנד )את השירות הקהילתי ל

אירלנד

הסדירה  הפשיעה,  וברמת  האסירים  במספר  ניכר  גידול  רקע  על   ,1983 בשנת 
 Guilfoyle,( אירלנד את סמכות בית המשפט להטיל צו שירות קהילתי ללא שכר
2017(.22 בהשפעת החקיקה הבריטית, החוק האירי אפשר לבית המשפט לגזור 
בעבירה  שהורשע   16 גיל  מעל  אדם  על  הקהילה  לשירות  שעות   240 עד   40
עונש  הבריטית,  להסדרה  בדומה  בפועל.23  מאסר  עונש  בגינה  להטיל  שמוצדק 
השירות הקהילתי באירלנד נועד להפחית את גזרי הדין השולחים נידונים למאסר. 
צו  להוציא  יכולים  באירלנד  המשפט  בתי  הבריטית,  מהחקיקה  בשונה  זאת,  עם 
צו  להוצאת  התנאים  עצמאי.  כעונש  ולא  למאסר  כחלופה  רק  קהילתי  שירות 
השירות הקהילתי כוללים את הסכמת הנאשם לביצוע השירות ואת התרשמות 
בית המשפט שהנאשם מתאים לביצוע הצו. התרשמות זו מתבססת על דוח מאת 
קצין מבחן, המפרט את נסיבותיו האישיות של הנאשם ואת פרטי תוכנית השירות 
 12 בתוך  להסתיים  אמור  הקהילתי  השירות  האירי  החוק  פי  על  לו.  המיועדת 
חודשים, ובית המשפט רשאי להאריך את תוקף הצו. ביצוע השירות נעשה בשעות 

על פי המאמר, בשנים 1960–1982 עלתה אוכלוסיית האסירים באירלנד ב-200%.   .22
.Criminal Justice (Community Service) Act, 1983  .23
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הפנאי של הנידון ובאופן שלא יתנגש עם עבודתו הרגילה או עם תוכנית לימודים 
או תוכנית הכשרה שהוא משתתף בהן. האחריות לפיקוח על ביצוע עונש השירות 
הקהילתי הוטלה על שירות המבחן )The Probation and Welfare Service(. על פי 
החוק, קצין מבחן המסיק שמבצע השירות אינו עונה על דרישות הדיווח או השירות 
שהנידון  במקום  כי  לקבוע  רשאי  המשפט  בית  זאת,  עם  קנס.  עליו  להטיל  חייב 
ישלם את הקנס צו השירות הקהילתי יופקע באופן שיאפשר לגזור את הדין מחדש.

נועד לספק  על פי מסמך הנחיות של שירות המבחן האירי,24 השירות הקהילתי 
שיטות התמודדות עם עבריינים שאלמלא צו השירות היו נשלחים למאסר, לספק 
לעבריינים הזדמנויות לתקן את הנזק שגרמו לחברה בדרך של עבודה שלא הייתה 
עבריינות  במניעת  הקהילה  לאחריות  המודעות  את  ולקדם  הצו,  אלמלא  נעשית 
ובמעורבות בחייהם של עבריינים. ואף ששירות המבחן האירי מפגין מגמה חזקה 
של  המרכזי  כיעד  השיקום  את  מעמיד  אינו  ההנחיות  מסמך  העבריין,  לשיקום 
תכלית  את  אימץ  האירי  המבחן  שירות   .)Guilfoyle, 2017( הקהילתי  השירות  צו 
החקיקה שראתה בשיקום העבריין תועלת משנית בלבד, הנובעת מעצם שגרת 
השירות בקהילה )Harris & Lo, 2002(. מנתוני מחקרי ההערכה שבחנו את יישום 
 .)Walsh & Sexton, 1999( השירות הקהילתי עלה כי 80% סיימו את ביצוע השירות
 2010 בשנת  הקהילתי  השירות  מבצעי  של  המועדות  רמת  על  רשמיים  נתונים 
מראים ש-33.9% נידונים הורשעו בעבירה חדשה בשלוש השנים שלאחר הוצאת 
צו  תחת  מהנידונים   40.9% לעומת  הראשונים(,  החודשים  בששת   26.3%( הצו 

.)CSO statistical release, 2016( מבחן

בשנת 2011 הרחיב תיקון חקיקה את השימוש בצווי שירות קהילתי כדי להתמודד 
עם המשך הגידול במספר האסירים. התיקון חייב את השופטים לשקול את הוצאת 
הצו לשירות קהילתי בכל המקרים שבהם היו עתידים לגזור על הנאשם עונש של 
כחלופה  הצו  להטיל את  עדיין רשאי  )בית המשפט  בפועל  חודשי מאסר   12 עד 
למאסר העולה על 12 חודשים, אך אינו חייב לשקול זאת(.25 כמו כן, חוק שתוקן 
בשנים 2010 ו-2014, שחייב את בית המשפט לגזור מאסר בשל אי תשלום קנס, 
התיר לבית המשפט להטיל על נידונים עד 100 שעות שירות קהילתי במקום מאסר 
יום.26 עם זאת, נראה שהשאיפה להרחיב את השימוש בצווי השירות  של עד 30 
הקהילתי אינה מתממשת, שכן נתוני שירות המבחן כי מספר הצווים בשנים 2011–

.The Management of the Community Service Order (Probation and Welfare Service, 1984)  .24
.Criminal Justice (Community Service) (Amendment) Act 2011  .25

.Fines (Payment and Recovery) Act 2014  .26
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נוספת אירעה  )Probation Service, 2014, 2016(. התפתחות חשובה  2016 קטן 
בעקבות המלצות דוח שיזם משרד המשפטים, שבחן את מדיניות הענישה הנוהגת 
והגיש המלצות בעניינה )Department of Justice and Equality, 2014(. הדוח תמך 
בהרחבת השימוש בשירות קהילתי כחלופה למאסר, אך גם המליץ לערוך פיילוט 
שיבחן את השילוב בין השירות הקהילתי ותנאים אחרים, וכן המליץ לשלב שירות 
אימץ  האירי  המבחן  שירות  משנה.  הקצר  במאסר  העונש  מריצוי  כחלק  קהילתי 
השיקומיים  ההיבטים  חיזוק  על  הדגש  את  ששם  בפיילוט  והחל  ההמלצה,  את 
השירות  משעות  שליש  הוקדש  הפיילוט  במסגרת  הקהילתי.  השירות  מבצע  של 
 .)Probation Service, 2016; Guilfoyle, 2017( להשלמת השכלה, הכשרה או טיפול
תוכנית נוספת, ביוזמה משותפת של שירות המבחן ושירות בתי הסוהר של אירלנד, 
אפשרה לאסירים המרצים בין שנה לשמונה שנים להגיש בקשה לשחרור מוקדם 
לטובת שירות קהילתי, בפיקוח שירות המבחן ובדגש על היבטים של שילוב מחדש 

.)The Community Return Programme) (Probation Service, 2016( בחברה

הולנד

לקידום  מקומיות  יוזמות  בהולנד  החלו  ה-20  המאה  של  ה-70  שנות  מתחילת 
השימוש בשירות קהילתי כחלופה למאסרים קצרים, שנתפסו כפתרון לא הומני 
והצורך  הסוהר  בבתי  הגוברת  הצפיפות  לנוכח  נידונים.  לשקם  מצליח  שאינו 
בעונשים חלופיים, בשנות ה-80 של המאה ה-20 ערך משרד המשפטים ההולנדי 
 Harris & Lo,( במדינה  הקהילתי  השירות  עונש  הטמעת  את  שבחן  מקיף  ניסוי 
היעילות  להגברת  כאמצעי  קהילתי  השירות  תפיסת  הוחלפה  זה  בעשור   .)2002

השיקומית של גזרי דין בתפיסתו כתוספת ראויה לסל העונשים העומד לרשות בית 
המשפט. בתחילה, בשל הקושי בשילוב משימות טיפוליות עם משימות של אכיפת 
חוק, התנגד שירות המבחן ההולנדי להטמעת השירות הקהילתי – אך ניאות להכין 
תוכניות שירות ולפקח על ביצוען בתנאי שלא יידרש לטפל בהפרות או לדווח עליהן 
)Boon, 2010(. בתגובה להתנגדותו, באמצע שנות ה-80 של המאה ה-20 שולבו 
המבחן.  שירות  תפקידי  במסגרת  והפיקוח  ההטמעה  התוכנית,  הכנת  רשמית 
הניסיון להטמיע את עונש השירות הקהילתי נבחן במחקר הערכה בשנת 27.1986 
מחקר זה השווה בין השפעת עונש של שירות קהילתי על רמת המועדות של 217 
נידונים ובין השפעת עונש של מאסר קצר )עד 90 יום( על רמת המועדות של 217 

מחקר ההערכה שכתבו בול ואוורווטר )Bol & Overwater, 1986( אינו זמין בשפה האנגלית. פרטי המחקר   .27
 Wermink, Blokland, Nieuwbeerta, Nagin, &( מוזכרים במאמר של ורמינק, בלוקלנד, ניובירטה, נגין וטולנר

.)Tollenaar, 2010
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נידונים. ההשוואה בין שתי הקבוצות, שנידונו לעונשיהן בשנת 1980, התבססה על 
פי  והחשד להתמכרות לסמים. על  נתוני העבירה, הגיל, העבר הפלילי,  התאמת 
ממצאי המחקר, לאחר שלוש שנים וחצי ממועד גזר הדין או השחרור מהמאסר, 
האסירים  של  מזו  נמוכה  הייתה  הקהילתי  השירות  מבצעי  של  המועדות  רמת 

המשוחררים.28

מחקר הערכה אחר השווה בין 879 נידונים שביצעו שירות קהילתי בשנת 1987 
חודשים  שישה  עד  שמשכו  למאסר  השנה  באותה  שנידונו  מורשעים   946 לבין 
)Spaans, 1994(.29 הקבוצות במחקר הותאמו על בסיס גיל, מגדר, לאום ועבירה, 
ונמצא בו כי במהלך חמש השנים שלאחר גזר הדין או השחרור מן המאסר הורשעו 

מחדש 60% ממבצעי צו השירות הקהילתי ו-83% מהאסירים המשוחררים.

ההולנדי הפלילי בקודקס הקהילתי השירות של הפעלתו רה הוסד 1989בשנת 
(enal CodeP .) על ר גזשהמשפט בית כות סמאת הגדיר החוק ראשונה, לכשהוצג

בשירות העונש את החליף לפחות או חודשים שישה משך לבפועל מאסר עונש נאשם 
על בחודש(. שעות  50–40)פחות או שעות  240משך לה, הקהיללתועלת שכר ללא 

ללא גונים בארהתבצע לאמור והוא מסוימות, לעבירות מוגבל השירות אין החוק, פי 
בשנות קהילתי. בשירות עונשו את המיר לבעצמו הציע להנידון על רווח. מטרות 

. 85%כ-היה השעות את שהשלימו הנידונים שיעור , 20ה-המאה של  90וה- 80ה-
 1985בשנת  4%מ-ה עלקהילתי שירות שהטילו הדין רי גזשאחוז אף זאת, עם 
השירות עונש של השפעתו כי מראים הרשמיים הנתונים , 1994בשנת  15%ל-

(.1998Spaans ,רו הייתה זניחה )הקהילתי על מספר המאסרים הקצרים שנגז

השירות עונש של השפעותיהם הושוו  2010בשנת שנערך הערכה חקר במ
של המועדות רמת על פחות או חודשים שישה של לתקופה מאסר ועונש הקהילתי 
שיטת את טו שנקהחוקרים, (. mink et al., 2010erW )1997ב-שנידונו מורשעים 
נידונים  4,246בין התאימו ( Propensity Score Matching)היתכנות" ציוני "השוואת 

וסוג המאסר משך הגיל, ר, גדהמבסיס על קבוצה( בכל  2,123)הקבוצות בשתי 
השירות ביצוע המאסר, תקופת ריצוי לבהשוואה חקר, המממצאי פי על העבירה. 

לאחר רת חוזהרשעה לבסיכוי  43.9%- ו46.8%, 49.2%של ה לירידהוביל הקהילתי 
 שנים, בהתאמה.8, ו-5, 3

לא נמצאו פרטים נוספים על ממצאי מחקר זה.  .28
 Villettaz,( המחקר אינו זמין בשפה האנגלית. פרטי המחקר מוזכרים במאמר של וילטז, גיליארון וקיליאס  .29

.)Gillieron, & Killias, 2015
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בשנת 2001 החוק תוקן כדי להרחיב את השימוש בשירות הקהילתי. השינוי המרכזי 
שהוא יצר היה באפשרות בית המשפט להטיל את עונש השירות הקהילתי לא רק 
כחלופה למאסר אלא גם כעונש עצמאי, המשקף רמת חומרה גבוהה יותר מקנס 
ונמוכה יותר ממאסר בפועל. כמו כן, התיקון לחוק הגביל את הוצאת צו השירות 
הקהילתי לעבירות שהעונש המקסימלי עליהן אינו עולה על שש שנים ולעבירות 
ומין. משך הזמן המרבי של השירות הקהילתי נשאר 240 שעות,  שאינן אלימות 
והנידון נדרש להשלימן בתוך שישה חודשים ממועד הוצאת צו השירות. בעת מתן 
גזר הדין, בית המשפט קובע את תקופת המאסר שתיגזר על הנידון אם הצו יופקע 
)בחישוב של יום מאסר לכל שעתיים של שירות קהילתי, ובהתחשב בשעות שכבר 
בוצעו(. המחוקק אף ביטל את הדרישה להסכמת הנידון )הנידון יכול להגיש הודעה 
יום( ואת הצורך בהחלטה שיפוטית להפקעת צו  על התנגדותו לביצוע בתוך 14 
השירות הקהילתי. שיקול הדעת של בית המשפט הוגבל במסגרת התיקון למקרים 
שבהם הנידון מערער על החלטת התובע להפקיע את הצו. עוד שינוי שהתקבל 
בתיקון לחוק העניק לתובע סמכות להתנות נקיטת הליכים פליליים בביצוע שירות 
קהילתי. החוק ההולנדי מאפשר גם להוציא צו שירות קהילתי כחלופה לאי תשלום 
קנס. שירות המבחן ההולנדי אחראי להכנת תוכנית השירות הקהילתי ולפיקוח על 
ביצוע השירות.30 על פי נתונים רשמיים, 15% מכלל העונשים שנגזרו בשנת 2006 
היו צווי שירות קהילתי )כעונשים יחידים או בנוסף על עונש אחר(, וממוצע שעות 
השירות היה 70–85. כמו כן, שיעור צווי השירות הקהילתי שביצועם הושלם בשנים 

.)Lünnemann, Beijers, & Wentink, 2005( 75% 2002–2004 היה

שווייץ

חלופה  לספק  כדי   1991 בשנת  השוויצרית  בחקיקה  עוגן  הקהילתי  השירות 
למאסרים קצרים. על פי החוק, הממשל הפדרלי בשווייץ התיר לקנטונים לערוך 
מאסר  לעונשי  כחלופה  הקהילתי  השירות  את  שיבחנו  )פיילוטים(  ניסוי  תוכניות 
להמרת  בקשה  להגיש  יכול  עצמו  הנאשם  החוק,  פי  על  פחות.  או  ימים   30 בני 
בחוק  הורחבה תקופת המאסר הקבועה  בשירות קהילתי.31 בשנת 1995  עונשו 
ל-90 ימים, ונוסף תנאי שקבע את המפתח להמרת העונש על ארבע שעות שירות 
ברוב הקנטונים  אומץ בהדרגה  עונש השירות הקהילתי  יום מאסר.  לכל  קהילתי 

בהולנד ישנם שלושה ארגונים של שירות מבחן: ארגון האחראי לטיפול בעבריינים עם בעיות התמכרות, ארגון   .30
.)Boom, 2010( האחראי לטיפול בחסרי בית וארגון האחראי לטיפול ביתר הקטגוריות של עבריינים ועצורים

מאסר  עונש  מחליף  הקהילתי  השירות   )Vaud( ואוד  בקנטון   .Section 397 of the Swiss Criminal Code  .31
בפועל של עד 14 ימים. 
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בין  השווה   1995–1993 בשנים  מורשעים  אחר  שעקב  הערכה  מחקר  בשווייץ.32 
84 נידונים שהופנו באופן אקראי לביצוע שירות קהילתי ובין 39 נידונים שנשלחו 
לרצות עונש מאסר בן 14 ימים לכל היותר )נידון שהופנה לשירות קהילתי היה יכול 
נמצא  לא  שנתיים  לאחר  הממצאים  בבחינת  במאסר(.  עונשו  את  לרצות  לבחור 
 Killias,( הבדל סטטיסטי מובהק בין ההרשעות החדשות של נידוני שתי הקבוצות
שבחן  המחקר,  אותו  של  עדכון  פורסם   2010 בשנת   .)Aebi, & Ribeaud, 2000

את ההבדל בין הקבוצות בחלוף 11 שנים )המחקר המעודכן כלל 80 מהנידונים 
 Killias, Gilliéron, Villard,( לשירות קהילתי ו-38 מהנידונים שריצו עונש מאסר( 
Poglia, 2010 &(. הממצאים המעודכנים לא הראו שינוי לעומת המחקר הקודם – 

לא היה הבדל סטטיסטי מובהק בין ההרשעות החוזרות של אלה שנידונו לשירות 
קהילתי )53% מהם הורשעו בשנית( ובין ההרשעות החוזרות של אלה שריצו עונש 

מאסר קצר )58% מהם הורשעו בשנית(.

בשנת 2007 נכנס לתוקפו חוק פלילי חדש, ששילב את השירות הקהילתי כדרך 
לריצוי עונש מאסר שאורכו עד שישה חודשים, חלופה עונשית של יתרת מאסר 
שאינה עולה על 6 חודשים, או כדרך לתשלום קנס. על פי החוק, אם בית המשפט 
עליו  להטיל  הוא רשאי  עבירות,  עוד  יבצע  ולא  הדין  מן  יחמוק  לא  צופה שהנידון 
שירות קהילתי ללא שכר, המועיל למוסדות חברתיים, לציבור או לאנשים נזקקים. 
מספר שעות השירות נקבע לפי ארבע שעות לכל יום מאסר, ויש להשלימו בתוך 
אינו  שהנידון  במקרה  קנס(.  מחליף  השירות  שבהם  במקרים  שנה  )או  שנתיים 
ממלא את דרישות העונש, ובתנאי שהוזהר מראש, ברירת המחדל היא הפעלת 
עונש המאסר בפועל, אך אפשר גם לגזור עליו מאסר חלקי או קנס כספי. כל קנטון 
אחראי להחליט כיצד צווי השירות הקהילתי יבוצעו בתחומיו. בהתאם, כל קנטון 
האחראי לפיקוח על ביצוע עונש השירות הקהילתי, אך החוק מאפשר לקנטונים 

להיעזר בארגונים פרטיים לשם כך.

הונג קונג

החקיקה ששילבה את השירות הקהילתי בחוק הפלילי בהונג קונג התקבלה בשנת 
1984, בתקופה שהאזור היה מושבה בריטית )ב-1997 עברה הונג-קונג לשלטון 
סיני(. בהשפעת החקיקה האנגלית עוגנה הסמכות לאפשר לנידונים לרצות את 
עונשם בשירות קהילתי ללא שכר לתועלת הקהילה במקום עונש אחר או בנוסף 

בשווייץ 26 קנטונים. שלושה קנטונים אימצו את השירות הקהילתי בשנת 1991, ועשרה נוספים בשנת   .32
1995. בשנת 1998 השירות הקהילתי הוטמע ב-18 קנטונים. 
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)Harris & Lo, 2002(.33 בשנת 1987 יזמה מחלקת הרווחה החברתית פיילוט  לו 
השימוש   1992 בשנת   ,)Magistrates( הנמוכה  הערכאה  מן  משפט  בתי  בכמה 
זו, ובשנת 1998 –  בעונש השירות הקהילתי הורחב לכל בתי המשפט בערכאה 
עצמאי,  כעונש  הוסדר  הקהילתי  השירות  עונש  קונג.  בהונג  המשפט  בתי  לכלל 
הגברת  הנידון,  של  השיקום  קידום  כך:  נוסחו  החקיקה  של  המרכזיים  והיעדים 
של  החקיקתית  המסגרת  מהעבירה.  שנגרם  הנזק  וצמצום  החברתית  התועלת 
שירות קהילתי לא השתנתה מהותית במהלך השנים.34 הנוסח המעודכן מסמיך 
את בית המשפט להטיל צו שירות קהילתי על אדם בן 14 או יותר שהורשע בעבירה 
שניתן לגזור בגינה עונש מאסר. הצו מחייב את הנידון לבצע עד 240 שעות שירות 
ללא שכר בזמנו הפנוי, בארגון ללא כוונת רווח – במקום או בנוסף לכל עונש אחר 
שאינו מחייב מאסר בפועל. החוק מתנה את הוצאת צו השירות הקהילתי בהסכמת 
ונסיבותיו  העבריין  מאפייני  את  הסוקר  מבחן  קצין  מאת  דוח  בשקילת  הנידון, 
ובהתרשמות כי ישנה מסגרת שירות שבה הנידון יוכל להשלים את השעות. תוקף 
צו השירות הוא שנה, אך לבית המשפט ישנה הסמכות להאריכו בהתאם לשיקול 
את  לקנוס  מוסמך  המשפט  בית  השירות,  צו  דרישות  הפרת  של  במקרה  דעתו. 
חדשה  עבירה  של  במקרה  מחדש.  עונשו  את  ולגזור  הצו  את  להפקיע  או  הנידון 
במהלך תקופת צו השירות בית המשפט רשאי להפקיע את צו השירות ולגזור על 

הנידון עונש חדש, שייווסף על עונש העבירה החדשה.

קהילתי  לשירות  התאמה  דוח  לעריכת  אחראית  החברתית  הרווחה  מחלקת 
המבחן  קציני   ,)Lo & Harris, 2004( והאריס  לו  פי  על  הצו.  ביצוע  על  ולפיקוח 
)עובדים סוציאליים בהשכלתם ובהכשרתם( אמונים על הפיקוח, על קביעת מטרות 
שיקומיות ועל ייעוץ לנידונים אחת לחודש. כמו כן, בזמן ביצוע הצו במסגרות השירות, 
קציני המבחן הם אנשי הקשר עם חברי הצוות במסגרת הפיקוח או עם "מפקחי 
האתר". ככלל, קציני המבחן משתתפים בדיונים על פרויקטים אפשריים, עורכים 
ביקורים שגרתיים באתרי השירות, מנטרים את התקדמות הפרויקטים, מתאמים בין 
הגורמים השונים ומפקחים על ביצוע עקבי של השירות באופן העומד בסטנדרטים 
לשירות  האחראיים  האתר"  "מפקחי  עם  קשר  מקיימים  המבחן  קציני  הנדרשים. 
עצמו, בדרך-כלל בקבוצות של נידונים. מפקחים אלה מלמדים את הנידונים את 
כישורי העבודה הנדרשים, את נוהלי המסגרת והשירות המוגדר וכיצד לבצעו בצורה 
מוצלחת. כמו כן, אם לנידון יש צרכים מיוחדים הם מיידעים בכך את קצין המבחן, 

.Community Service Orders Ordinance (Cap. 378)  .33
34.  החוק עודכן בשנים 1997, 1998 ו-2007. 
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וממלאים דוחות התקדמות. העובדה שקציני המבחן מעורבים בכל שלבי ההשמה 
והביצוע של השירות הקהילתי מאפשרת להם ליישם את האוריינטציה המקצועית 
שלהם ולהטמיע גישה המדגישה רווחה ושיקום )Lo & Harris, 2000, 2004(. על פי 
הדוח השנתי של מחלקת הרווחה החברתית לשנים 2015-2013, שיעור הנידונים 

המשלימים את שעות השירות הקהילתי עומד עד 97%.

דנמרק

המשפט בית את הסמיך החוק : 1992בשנת הוצג הקהילתי השירות בדנמרק 
של לטווח מאסר, עונש התליית לכתנאי החברה לתועלת קהילתי שירות הטיל ל

אינו החוק  35הנידון.של הטבעית בתו ובסביהפנוי בזמנו בוצעו שישעות  240ד  ע30
את קובע אלא השירות לשעות המותנה המאסר של ההמרה פתח מאת פרט מ

סוגי בכל קהילתי שירות הטיל לפשר מאהחוק האישי. מצבו פי על השעות מספר 
רחוקות לעיתים רק זאת, עם פיקוח. תקופת עם השירות את ב ולשל 36העבירות,

משנה. ה מעללשאורכו תלוי מאסר לכתנאי קהילתי שירות על מורה המשפט בית 
משעות שליש שעד הורות להמשפט בית את המסמיך חוק תוקן  2015בשנת 

כוהול אלאו סמים לכרות בהתמלטיפול או חינוכיות פעילויות ליוקדשו השירות 
(, 2017voagaard & SkStor.)

הקהילתי לשירות הנידון של ההתאמה ת מידבחינת לאחראי  37המבחןשירות 
המבחן שירות מתמקד הנידון של ההתאמה בבחינת הצו. תנאי קיום על פיקוח ול

בית והחברתיים. האישיים התנאים את גם ובוחן השירות ביצוע לבמסוגלות 
הדני החוק הנידון. של הפלילי ועברו העבירה חומרת את גם בון בחשמביא המשפט 

ה פעוללשתף רצון ר היעדאך קהילתי, שירות ביצוע להנידון הסכמת את דורש אינו 
על הורות לאם החלטה על וישפיע המשפט, בית לשתוגש ההתאמה בהערכת יצוין 

על רק קהילתי שירות הטיל המשפט בית כה, עד (. 2008Heine ,)השירות ביצוע 
(.Klement, 2015בצע את השירות )חצית מהנידונים שנמצאו מסוגלים לכמ
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בשאיפה המבחן, קצין בין להנידון בין בדיאלוג מתגבשת הקהילתי השירות תוכנית 
מקומות כוללות השירות מסגרות  38ולזמינותו.הנידון כישורי להשירות את התאים ל

ה זבהקשר רווח. כוונת ללא גונים אראו בור הציבתמיכת מקומות גילים, רבוריים צי
שירות מסגרת מצוא ליחסית קל הדני המבחן בשירות בור הציאמון בשל כי נטען 

אחראית התביעה הדני, החוק פי על (. 2017voagaard & SkStor ,)לנידון קהילתי 
ביות, מיניסטרטיהאדרישות הדאת ממלא אינו הנידון בהם שהמקרים לניטור 

בו שבמקרה הסוהר. בית לאותו לשלוח אם חליטה מוהמבחן הסוהר בתי חלקת ומ
את הפקיע לאם יקבע המשפט בית קבע, המשפט בית שהתנאים את פר מהנידון 

הורות על מאסר בפועל.השירות הקהילתי ול

 4,279בין ל 2001בשנת קהילתי לשירות נידונים  1,763בין השוו הערכה חקר במ
 ,Andersen )1999בשנת עונשם את שריצו חודשים  12עד של מאסר לתקופת נידונים 

מות, קודהרשעות עבירה, סוג בד(, בל)גברים ר גדמבסיס על נעשתה ההשוואה (. 2012
לא המעקב, שנות חמש במהלך לימוד. שנות ומספר ילדים מספר אישי, מעמד גיל, 

הנידונים קבוצת של המועדות רמת בין מובהק סטטיסטי הבדל בממצאים נראה 
בין רמת המועדות של אלו שנידונו לעונש מאסר בפועל.לשעות שירות ל

ניו זילנד

רך כדהקהילתי השירות את זילנד בניו בו שיל 1980בשנת שנקבע חוק לבתיקון 
 usticeiminal JCr)הסוהר בבתי האסירים מספר את הוריד לבמטרה נוספת, ענישה 

1980Act Amendment .)39  עד שמונה הטיל למוסמך המשפט בית התיקון, פי על
בגינה גזור לשניתן בעבירה שהורשע ם אדעל שכר ללא קהילתי שירות שעות  200

קנס גם הטיל לניתן השירות לצו במקביל החוק, פי על  40בפועל.מאסר עונש 
או ממשלתיים גונים בארייעשה הקהילתי השירות מיוחדים(. )במקרים מבחן וצו 

צו הוצאת לכתנאי כן, כמו חודשים.  12בתוך ויסתיים רווח, מטרות ללא גונים באר
המשפט בית ושכך, להסכמתו את ביע ישהנידון דורש החוק הקהילתי השירות 
 41מתאימה.שירות מסגרת קיימת וכי העניין בות בנסים הולהעונש כי יתרשם 

פיקוח ולהקהילתי שירות תוכנית בוש גילהאחראי הוא זילנד ניו של המבחן שירות 
בצע ולהמשיך ללנידון פשר מאשאינו בות בנסישינוי של במקרה הצו. ביצוע על 
צו את הפקיע למוסמך המשפט בית חדשה הרשעה של במקרה או השירות את 

יישומו את בחן שהערכה חקר מחלופי. עונש הנידון על גזור ולהקהילתי השירות 
ב-שמצא , 1982–1981בשנים נידונים  1,534ב בקרהקהילתי השירות עונש של 
וכי , 89על עמד השירות שעות ממוצע העונש יישום של הראשונים החודשים  21
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 yawich, GalaLeibr& ,)חדשה עבירה בביצוע זו בתקופה הורשעו מהנידונים  38%

Underhill, 1984 .)לא העונש החוק, מטרת לגוד בניכי הסיק אחר הערכה חקר מ
 ich,Leibr)מאסר כוללים שאינם לעונשים כחלופה אלא מאסר לכחלופה יושם 

, & Underhill, 1986yawGala.)

ה בקהילהענישה רכי דאת גיש הדלכדי חקיקה תיקון התבצע  1985בשנת 
 tment of CorrectionsDepar,)בהן השימוש את ב הרחילוכדי מאסר כחלופות 

שילוב על ואסר , 20ל-הקהילתי השירות שעות מינימום את הגדיל התיקון (. 2012
התיר החוק כן, כמו (. ustice Act 1985iminal JCr)אחרים עונשים עם העונש של 

חקר מהקהילתי. השירות צו תנאי את שהפר נידון על קנס הטיל להמשפט בית ל
 26.8%ש-מצא  1989בשנת קהילתי שירות ביצעו שנידונים אחר שעקב הערכה 

(. 1991isAsher & Norr ,)הדין ר גזשלאחר בשנה חדשה בעבירה הורשעו מהם 
בצווי השימוש ה על 20ה-המאה של  90ה-שנות ובתחילת  80ה-שנות בסוף 

משמש הקהילתי השירות שעונש נראה אך משמעותי, באופן הקהילתי השירות 
השירות מסגרות סירוב בשל היתר בין כליים, כלענישה לאמצעי כחלופה בעיקר 

 usticey of J, 2002; see also Ministris & LoHarr,)מסוכנים עבריינים על פקח ל

מצוא לוהמאמצים הקהילתי השירות בצווי השימוש הרחבת כן, כמו (. 1999
של השיקומי בפוטנציאל ה לירידהובילו נידונים שיותר כמה שיקלטו מסגרות 
הופקעו, מהצווים  4.5%–2.3%זו, בתקופה (. 2002is & LoHarr ,)השירות מסגרת 

בעבירה הורשעו  1995ו- 1991בשנים קהילתי שירות ביצעו שמהנידונים  51%ו-
(.1999ustice Groupiminal J, 1999; CriggsrT,ר הדין )חדשה בשנתיים שלאחר גז

על  בעונש  השימוש  את  להרחיב  כדי  החוק  תוקן  ו-2014   2007  ,2002 בשנים 
חשבון עונש מאסר בפועל.42 התיקונים החליפו את המונח "שירות קהילתי" במונח 
"עבודה קהילתית" )"Community Work"(, והסמיכו את בית המשפט להורות על 
עבודה קהילתית לאחר הרשעה בעבירה שניתן לגזור בגינה עונש מאסר בפועל, 
מאסר בית, או עונש אחר שיבוצע בקהילה. עם זאת, התיקונים הגבילו את העבודה 
הקהילתית למקרים שבהם אין לעבריין בעיות סמים ואלכוהול, הפרעות נפשיות 
או בעיות שכליות. שינוי מרכזי כלל את הרחבת טווח שעות העבודה הקהילתית 
ל-40 עד 400 שעות, במקרים שבהם יידרש הנידון להשלים עד 100 שעות עבודה 
קהילתית בתוך שישה חודשים )או במקרים שבהם יידרש להשלים בפרק זמן זה 
השעות  שמספר  נקבע  כן  כמו  יותר(.  מקיף  בעונש  הראשונות  השעות   100 את 

 Sentencing Act 2002; Sentencing Amendment Act 2007; Administration of Community Sentences and  .42
.Orders Act 2013
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השבועי לא יעלה על 40, ושבגזר דין הכולל יותר מ-80 שעות עבודה קהילתית קצין 
המבחן רשאי להמיר עד 20% מהן בהכשרה תעסוקתית בסיסית או בלימוד כישורי 
חיים. עוד חידוש הוא שבית המשפט רשאי לגזור את הדין באופן המשלב עבודה 
קהילתית עם כל עונש אחר שאינו מאסר בפועל. לאחר גזר הדין נדרש קצין המבחן 
להחליט אם העבודה הקהילתית תתבצע ב"מרכז עבודה קהילתי",43 בארגון כלשהו 
וארגון. התאמת העבודה תיעשה בהתחשב בעבירה  או בעבודה המשלבת מרכז 
שבוצעה, בנסיבות האישיות של הנידון, בכישוריו ובצרכיו. בהתאם לשביעות הרצון 
מן העבודה הקהילתית הנעשית, רשאי קצין המבחן שלא לספור עד 10% מהשעות 
שהושלמו או לקזז עד 10% מהשעות שנותרו. לבית המשפט עומד שיקול הדעת 
לבטל את עונש העבודה הקהילתית במקרה של שינוי נסיבות או של ביצוע עבירה 
חדשה, והפרת תנאי העבודה הקהילתית היא עבירה שניתן לגזור בגינה עד שלושה 
בעונש  השימוש  את  ירחיבו  שהתיקונים  השאיפה  למרות  קנס.  או  מאסר  חודשי 
על  שהורו  הדין  גזרי  מספר  האסירים,  מספר  את  ויפחיתו  הקהילתית  העבודה 
עבודה קהילתית נותר יציב )כ-30% מכלל העונשים בשנת 2013(, ונראה שענישה 
 Department of Corrections, 2012;( זו השפיעה על הירידה בהטלת עונש הקנס

.)Morris & Sullivan, 2015

 57%ש-מצא  2003–2002בשנים קהילתית ה עבודביצעו שנידונים בחן שחוקר 
 ,Nadesu)הדין ר גזמפו שחלהשנים חמש במהלך חדשה בעבירה הורשעו מהנידונים 

מן  73%)צעירים נידונים ב בקרנמצאה ביותר הגבוהה המועדות רמת (. 2009
הנידונים מן  38%לעומת  68%)מות קודהרשעות ובעלי גברים (, 20גיל עד הנידונים 

מן כי ה עולהמבחן שירות של השנתיים הדוחות מנתוני מות(. קודהרשעות ללא 
בעבירה הורשעו  38.8% 2009או  2008בשנים קהילתית ה עבודביצעו שהנידונים 

)ולאחר  36.7% – 2016או  2015ובשנים הדין, ר גזממועד פה שחלבשנה חדשה 
 of Correctionstment Depar,)בהתאמה(  51.1%ו- 56.1%שנתיים של תקופה 

השלימו אלו בשנים כי  2017–2016לשנים השנתי מהדוח ה עולעוד (.  ,20172011
ה קהילתית. שעות עבוד112בממוצע 

אוסטרליה

האוסטרלית רציה בפדהראשונה המדינה היות לטסמניה הפכה  1973בשנת 
ב שולהשנים במהלך הקהילתי. השירות עונש את בחקיקה לאמץ שהחליטה 

בטריטוריה , 1977–1976)בית המערבאוסטרליה גם כענישה הקהילתי השירות 

מרכזי עבודה קהילתיים יכולים לקלוט עד עשרה נידונים לפרויקטים בקהילה.   .43
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אוסטרליה רום בד(, 1981–1980)ס ויילסאות׳ בניו (, 1980–1979)הצפונית 
אוסטרליה, של והטריטוריות המדינות בכל (. 1982–1981)טוריה ובוויק( 1982)

בפועל מאסר חליף הממעונש הבדיל לעצמאי, כעונש חוקק הקהילתי השירות 
(, 1986er & BilesalkW .) ,בית לפשר לאה נועדהחקיקתית רה ההסדכלומר

מאסר עונש הטיל לצורך או חובה אין בהם שבמצבים עונשית חלופה המשפט 
החקיקה כן, כמו המאסר. עונש את התנות לפשר אבהם שבמקרים או בפועל, 

ענישה צווי הוצאת לכתנאי הקהילתי השירות את הטיל לפשרת מאהאוסטרלית 
הסדירו אוסטרליה ממדינות כמה בים(. משול)צווים ה בקהילהמבוצעים אחרים 

החקיקה מסגרת קנס. ם לשליכולת ר היעדלכחלופה גם קהילתי השירות את 
בצע להסכמה ביעו ישהנידונים רישות בדאופיינה אוסטרליה ברחבי הראשונית 

חודשים,  12בתוך ויסתיים שעות  240–40יכלול שהשירות הקהילתי, השירות את 
המלצתו את ג ויציהקהילתי לשירות ם האדהתאמת את יעריך המבחן ששירות 

במהלך הנידונים על יפקח הקהילתי השירות של המסגרת ושצוות המשפט, בית ל
טוריה בוויקמעט לפיים, האלשנות בתחילת (. 2013rotterner & TurT ,)הצו ביצוע 
הקהילתי השירות נשאר האוסטרליים החקיקה רי הסדבכל אוסטרליה, ב ובמער
 is & LoHarr,)אישי ופיתוח ייעוץ חינוך, תוכניות ב לשלגם היכול עצמאי כעונש 

במקום ר גזהיליכול הקהילתי השירות כי ר הוגדרים ההסדבכל כן, כמו (. 2002
(. 1999usticey of JMinistr ,)תשלום אי של במקרה קנס כברירת או קנס תשלום 

באופן התנהל לצריך הקהילתי השירות הרשמיים, האוסטרליים הקריטריונים פי על 
מקומם את בסס ללעבריינים לעזור ובשאיפה הנידון, בריאות את המבטיח הוגן 
כמשמעותי הנידונים בידי היתפס להקהילתי השירות על חוק. שומרי רחים כאז

 vicese SerCorrectiv)ביים נורמטיה קהילחברי עם לקשר מנויות הזדהם לספק ול

, 2012erenceConfMinisters'  .)בחרנו המקום, גבלות מלנוכח ה, זדוח בת בכתי
בה שהתקון גוני וארהחקיקתיים רים ההסדבו שובאופן טוריה ויקבמדינת התמקד ל

פועל.מוציאים את עונש השירות הקהילתי ל

מדינת ויקטוריה

ובכך  בחוק,  הקהילתי  השירות  עונש  את  ויקטוריה  מדינת  הסדירה   1981 בשנת 
הראשוני  החקיקתי  ההסדר  האוסטרלית.44  בפדרציה  המדינות  ליתר  הצטרפה 
הסמיך את בית המשפט להטיל על אדם שהורשע בכל עבירה, למעט רצח או בגידה, 
עונש של 20 עד 360 שעות שירות למען הקהילה. יתרה מכך, החוק אף התיר לגזור 

.Penalties and Sentences Act 1981  .44
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שירות קהילתי כעונש על אי תשלום קנס גם כאשר העונש בגין העבירה שביצע אדם 
בן 21 ומטה היה מאסר חובה. התנאים שקבע החוק להוצאת צו שירות קהילתי היו 
הסכמת הנידון לביצוע השירות הקהילתי והתרשמות שהוא מסוגל לבצעו. בשנת 
צווי  בקהילה.45  הענישה  דרכי  של  החקיקתית  בהסדרה  מקיף  תיקון  נערך   1985
המבחן, מרכזי הדיווח והשירות הקהילתי בוטלו, והם הוחלפו ב"צו מבוסס קהילה", 
צו שאפשר להוציאו בהינתן אחד או יותר משמונה תנאי התערבות המפורטים בחוק. 
תנאים אלה כוללים גם ביצוע עבודה קהילתית ללא שכר במשך 10 עד 500 שעות, 
כשהעבודה אינה נמשכת יותר מ-20 שעות בשבוע ומסתיימת בתוך 12 חודשים. 
כמו כן, התיקון לא שינה את אפשרות בית המשפט להמיר אי תשלום קנס בעבודה 
קהילתית. בית המשפט מוסמך לבטל את צו העבודה הקהילתי לנוכח שינוי מהותי 
בנסיבות או במקרה שהנידון אינו מעוניין לבצע את הצו. ביטול הצו מאפשר לבית 

המשפט לגזור מחדש את עונשו של הנידון.

בשנת 1991 תוקן החוק בשנית, והודגש בו שמטרת העבודה ללא שכר לאפשר 
עונש הולם.46 בהתאם, התיקון כלל טבלה המדריכה את בית המשפט כיצד להמיר 
הביצוע  ולתקופת  עבודה  לשעות  הקנס  את  או  הפוטנציאלי  המאסר  עונש  את 
)טווח של 50–500 שעות בתקופה של 3–24 חודשים(. כמו כן עודכן שהנידון יכול 
צו הכולל  ושלצורך הוצאת  לבקש לבצע עד 40 שעות עבודה קהילתית בשבוע, 
יותר מ-125 שעות עבודה נדרש תסקיר. במחקר שבחן את הקשר שבין 6,177 
בחלוף  חוזרת  הרשעה  לבין   2009–2007 בשנים  שבוצעו  קהילה  מבוססי  צווים 
כעונש  הנידונים שביצעו עבודה קהילתית  כי מתוך  נמצא  שלוש עד חמש שנים 
יחיד 36.4% הורשעו בעבירה חדשה, מהנידונים שביצעו עבודה קהילתית תחת צו 
טיפול בלבד הורשעו 37.4%, מהנידונים שביצעו עבודה קהילתית תחת צו פיקוח 
וצו  פיקוח  צו  תחת  קהילתית  עבודה  שביצעו  ומהנידונים   ,50.3% הורשעו  בלבד 

.)Sentencing Advisory Council, 2014b( 48.4% טיפול הורשעו

בשנת 2012 נערכה רפורמה נוספת בדרכי הענישה של מדינת ויקטוריה. תיקון החוק 
ביטל את "הצו מבוסס הקהילה" לטובת "צווי תקון קהילתיים".47 תכלית התיקון הייתה 
אלה  צווים  הנידון.  של  לנסיבותיו  בהתאם  קהילתיים  בצווים  השימוש  את  להרחיב 
נועדו למצב שבו העונש ההולם חמור יותר מקנס וחמור פחות ממאסר בפועל )עונש 
עצמאי, להבדיל מחלופה למאסר(, כשהנידון שומר על עבודתו המקורית, גר בביתו 

.Penalties and Sentences 1985  .45
.Sentencing Act 1991  .46

.Sentencing Act 1991, Part 3A  .47
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וזוכה לתמיכת משפחתו וחבריו. לאחר התיקון, עבודה קהילתית ללא שכר ממשיכה 
לשמש כעונש עצמאי שיכול להיגזר כעונש יחיד או בשילוב עם צווי תקון קהילתיים 
אחרים, המוגבל ל-600 שעות עבודה לכל היותר )לא יותר מ-20 שעות בשבוע, ולא 
יותר מ-40 אם הנידון ביקש במפורש(. כמו כן, במקרה שצו התקון הקהילתי מתנה 
להורות  מוסמך  המשפט  בית  ושיקום,  טיפול  של  בשילוב  הקהילתית  העבודה  את 
עבודת  כאשר  קהילתית.  עבודה  כשעות  חלקן,  או  כולן  ייספרו,  הטיפול  ששעות 
השירות מוטלת כעונש יחיד וכוללת 300 שעות לכל היותר, הוצאת הצו אינה מותנית 
זמינות העבודה.  בקבלת דוח הבוחן על התאמת הנידון לעבודה הקהילתית או על 
במקרים שבהם הדוח אכן מוגש, הדיווח כולל איתור של הגורמים היכולים להשפיע 
יש  וכאשר  הנידון. על הגשת הדוח אמון משרד המשפטים,  לטובה על שיקומו של 
הקהילתיים  התקון  שירותי  במומחים.48  נעזר  המשפט  בית  קלינית  בהערכה  צורך 
מדינת  של  התקון  ארגון  של  שלוחה  שהם   ,)Community Correctional Services(
במדינת  המודל  פי  על  קהילתית.49  עבודה  המבצעים  לנידונים  אחראיים  ויקטוריה, 
ויקטוריה, שירותי התקון הקהילתיים מתקשרים עם ארגונים שהעבודה הקהילתית 

תתבצע בהם, והפיקוח והדיווח על העבודה נתונים לאחריות הארגונים הקולטים.

( atesMagistr)הנמוכה הערכאה מן משפט בית שופטי , 2013–2012בשנים 
 Sentencing)הקהילתיים התקון מצווי  68.5%ב-קהילתית ה עבודשל תנאי כללו 

y Council, 2014aAdvisor .) התקון מצווי  74.2%חוזיים המהמשפט בבתי
שעות.  200–100כללו  45%שמתוכם קהילתית, ה עבודשל תנאי כללו הקהילתיים 

תמיכה בלו קיקהילתית ה עבודהכולל צו בעניינם שהוצא שנידונים ה עולכן כמו 
ביצוע בעת ושלימודים, בתוכנית השתתפו או כלשהי ה בעבודהועסקו משפחתית, 

ביצעו שלנידונים לעומתם, כוהול. אלאו סמים השפעת תחת היו הם העבירה 
בתי שכלית מוגבלות עם ולנידונים נפשיות מבעיות שסובלים לנידונים מין, עבירת 

ה קהילתית.הוציא צו לעבודהמשפט נטו פחות ל

ארצות הברית

 1966בשנת התחיל פלילית עבירה על כעונש קהילתי שירות הברית, בארצות 
קליפורניה. במדינת שה מדאלחוז בממקומי, משפט בבית שופטים של כיוזמה 

מאסר לצפויים שהיו תנועה עברייני על שכר ללא ה עבודתקופת רו גזה אלשופטים 
המאה של  70ה-בשנות (. 1990yonris & TMorr ,)קנס ם לשליכלו שלא משום 

.R v Boulton (S APCR 2013 0135) and R v Clements (S APCR 2013 0177)  .48
ניהול  לפיקוח,  אחראי  המשפטים,  למשרד  השייך   ,)Corrections Victoria( ויקטוריה  של  התקון  ארגון   .49

והפעלה של מערכת הענישה במדינה, ובכלל זה בתי הסוהר ושירותי התקון הקהילתיים.
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רך בדהברית, ארצות ברחבי עונשי כפתרון הקהילתי השירות רעיון פשט  20ה-
מדיניות השתנתה  20ה-המאה של  80ה-בשנות מבחן. צו הוצאת לכתנאי כלל 

גמול לבחברה ושילובם העבריינים משיקום עבר גש והדהברית, בארצות הענישה 
השירות של העונשי הגמול רמת נתפסה המדיניות שינוי בעקבות ומאסר. עונשי 

(. 1999Caputo ,)מבחן צו של מזו וכגבוהה מאסר של מזו כנמוכה הקהילתי 
אחד בקנה ה העולמהמאסר, יותר ה זולעונשית כחלופה נתפס הקהילתי השירות 

המעשה חומרת את מת ההולמדינתית לתגובה הקשור בכל בור הציהשקפות עם 
(. 2006ard & MufticBouff ,)בחינם הניתן חיוני שירות – חברה לערך יוצרת ואף 

את המרכז גוני ארמערך כל הופעל לא הברית בארצות אירופיות, מדינות לגוד בני
פיין המאבה. רבשונּות פיינה התאהעונש הפעלת פיכך ולהקהילתי, השירות תחום 

על הקהילתי השירות עונש את הטיל להמשפט בתי נטיית היה המרכזי המשותף 
קהילתי שירות ביצוע קלות. עבירות של ובמקרים טינים קעל בן, לצווארון עברייני 

עבריינים ב בקרוהן קלות עבירות בצע לרו שחזועבריינים עניים ב בקרהן נדיר היה 
השירות כלל, רך בדכן, כמו (. 1990yonris & TMorr ,)אלימות בעבירות שהורשעו 
פיקוח חבילת מכחלק אחרות, סנקציות בצירוף הוטל הברית בארצות הקהילתי 

תכליתו עיקר כי נטען  20ה-המאה של  90ה-בשנות (. 2008orMcIv ,)בי אינטנסי
הניסיונות וכי עונשי, כגמול לשמש הוא הברית בארצות הקהילתי השירות של 

מסקירה (. igeon, 1998Immar)מעטים הנידון על השפעתו פוטנציאל את מקסם ל
ה עולנידונים(  453,000 )1995בשנת מבחן לתקופת שנשפטו בגירים של ארצית 

ממבצעי  91.5%וש-קהילתי, שירות היה מבחן לתנאי מהמקרים  25.7%-שב
(.1997Bonsczar ,השירות השלימו אותו במלואו )

מחקר ההערכה היחיד שבחן את השפעת השירות הקהילתי על רמת המועדות 
בשנות ה-80 של המאה ה-20 השווה בין 494 בגירים שנידונו להשלים 70 שעות 
שירות קהילתי בעיר ניו יורק בעשרה ימים לבין 417 בגירים שנידונו לעונש מאסר 
קצר באותן שנים )McDonald, 1986(.50 במחקר נמצא ש-43% מקבוצת מבצעי 
החודשים  בששת  בשנית  נעצרו  האסירים  מקבוצת  ו-41%  הקהילתי  השירות 
 2003 בשנת  שביצעו  נידונים   810 בקרב  שנערך  אחר,  מחקר  הדין.  גזר  שלאחר 
שירות קהילתי בצפון דקוטה, מצא ש-69.1% מהנידונים השלימו את הדרישות 
 Bouffard & Muftic,( שנקבעו להם בצו: בממוצע, 57.6 שעות שירות בתוך 93 ימים
כדי לחשב את רמת המועדות של מבצעי השירות, המחקר התבסס על   .)2007

קנס  עליהם  שהוטל  עבריינים  ל-222  קהילתי  לשירות  נידונים   200 בין  השוואה 

המסמך המפרט על מחקר זה לא היה זמין לרשות המחברים. הפרטים מבוססים על חיבורם של מוריס   .50
.)Morris & Tonry, 1990( וטונרי
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הקהילתי  השירות  ממבצעי  ש-23.4%  הראו  הממצאים  בשכרות.  נהיגה  בשל 
ולעומתם  הדין,  גזר  שלאחר  החודשים  עשרת  במהלך  חדשה  עבירה  בגין  נעצרו 

35.6% נעצרו לאחר 18 חודשים מיום גזר הדין.

מדינת ניו-יורק

ביישום  מתמקד  הנוכחי  הדוח  אוסטרליה,  במדינת  שעסקה  לסקירה  בדומה 
השירות הקהילתי במדינה אחת בארצות הברית. לצורך כך נבחרה מדינת ניו יורק. 
חדשים  חוקים  יורק  ניו  במדינת  נחקקו  ה-20  המאה  של  ה-90  שנות  מאמצע 
שנועדו להגביר את השימוש בשירות קהילתי כחלופה למאסר המוזילה את עלויות 
הענישה ומטיבה עם החברה. את התנאים להחלת השירות הקהילתי במדינת ניו 
 the Division of Probation and( תקון"  וחלופות  למבחן  "החטיבה  קובעת  יורק 
Correctional Alternatives(, האחראית על ההסדרה והפיקוח של החלופות למאסר 

)ובכלל זה על תוכניות השירות הקהילתי במדינה(.51 גישת החטיבה היא שהפעלת 
השירות הקהילתי עולה בקנה אחד עם עקרונות הצדק המאחה, שכן היא מספקת 
לנפגעי  חשיבות  או  ערך  בעלי  שירותים  מציעה  רכוש,  לתיקון  חיוביים  אמצעים 
העבירה המסוימים או לחברה ואף מאפשרת למבצעי השירות לקבל אחריות על 

מעשיהם ולהעמיק את הבנתם בהשפעת מעשיהם על החברה.

שהורשע ה ומעל 16בן ם שאדהורות לרשאי המשפט בית יורק, ניו במדינת החוק פי ל
ללא פרטיות או בוריות ציבמסגרות קהילתי שירות בצע ימין עבירת שאינה בעבירה 

בחור לרשאיות המקומיות הרשויות יורק, ניו מדינת של הקריטריונים פי על רווח. כוונת 
קבוע במספר מאסר יום המרת לבהתאם ייקבע הקהילתי השירות שעות מספר אם 
מספר בין להעבירה חומרת בין הקושר קבוע, ג רמדלבהתאם חלופין, לאו, שעות של 
שירות תוכנית קיום על אוסרים התנאים גים, חרימקרים מעט לשירות. שעות של בי מר

ההתאמה בחינת ב בשלהלימודים. שעות במהלך  17או  16בני לנידונים קהילתי 
הנידון התאמת את בחון להמקומית ברשות התוכנית רשת נדהקהילתי לשירות 

כן כמו הרשעה. לאי כתנאי או מבחן לכתנאי מאסר, לכחלופה השירות ביצוע ל
תוכנית הדין ר גזלאחר בצעו. לומסוגל השירות ביצוע למסכים שהנידון לוודא יש 

האחראית היא ה זובכלל הצו, ביצוע על פיקוח להאחראית היא הקהילתי השירות 
הוביל לה עלולהשירות תנאי הפרת השירות. תנאי הפרת על המשפט בית ללדווח 

מאסר.הפקעת המבחן ולל

.)Division of Criminal Justice Services( 51.  במדינת ניו יורק חטיבה זו שייכת לחטיבה לשירותי צדק בפלילים
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מסקנות

מתחילת שנות ה-70 של המאה ה-20 אימצו מדינות רבות את הדרישה להשלמת 
קהילתי(.  )שירות  בקהילה  המבוצעות  הענישה  מדרכי  כאחת  שכר  ללא  שירות 
זו –  בפרק הראשון בסקירה הנוכחית הוצגה הגרסה הישראלית של דרך ענישה 
שירות לתועלת הציבור )של"ץ( – בפירוט תכלית הענישה, ההסדרה החקיקתית, 
עונש  בין  וההבחנה  הפעלתו  את  שבחנו  הערכה  מחקרי  העונש,  הפעלת  אופן 
השל"ץ לבין ענישה בדרך של עבודת שירות. בפרק השני הוצגה סקירה השוואתית 
שהתחקתה אחר מאפייני השירות הקהילתי בעשר מדינות אחרות. פרק זה הציב 
דומים  למונחים  שונים  פירושים  באנגלית,  נגיש  במידע  מחסור  משולש:  אתגר 
הנורמות  בין  לשער,  רק  אפשר  עומקם  שאת  פערים,  של  וקיומם  העולם  ברחבי 

הכתובות לבין יישומן במערכת הענישה.

מדיניות  לגבש  הישראלי  המבחן  לשירות  לאפשר  ההשוואתית  הסקירה  מטרת 
נרחב באשר לאופן שבו מדינות אחרות  ידע  הפעלה של עונש השל"ץ על בסיס 
מאפייני  את  נסכם  זה  בפרק  בהפעלתו.  והתנסו  הקהילתי  השירות  את  עיצבו 
תכלית  )א(  תחומים:  חמישה  בבחינת  מדינות,  אותן  לעומת  הישראלי  השל"ץ 
דרכי  לעומת  הקהילתי  השירות  סיווג  )ב(  הענישה;  במערכת  הקהילתי  השירות 
ביצוע  אופן  )ד(  עונש השירות הקהילתי;  )ג( התנאים להטלת  הענישה האחרות; 
זה(  פרק  )בסוף  ביצוע השירות הקהילתי. טבלה  )ה( הערכת  השירות הקהילתי; 
מסכמת את מאפייני עונש השירות הקהילתי בישראל לעומת אנגליה, סקוטלנד, 
פינלנד, אירלנד, הולנד, שווייץ, הונג קונג, דנמרק, ניו זילנד, ויקטוריה )אוסטרליה( 

וניו יורק )ארצות הברית(.

דרך  הוא  הקהילתי  השירות  הענישה.  במערכת  הקהילתי  השירות  תכלית 
על  שכר,  ללא  השירות  ביצוע  תכליות.  מגוון  להגשים  פוטנציאל  בעלת  ענישה 
עונש ההולם את חומרת  כביטוי של  יכול להיתפס  הנידון,  חשבון הזמן הפנוי של 
הנזק מן העבירה )תכלית גמולית(, כהזדמנות לנידון להביע חרטה ולרכוש כישורים 
והתנסויות שישפרו את מצבו )תכלית שיקומית(, כאפשרות למנוע מן הנידון את 
ההשלכות השליליות של עונש המאסר ולחזק קשרים פרו-סוציאליים שהוא מקיים 
בשגרת יומו )תכלית של שילוב מחדש(, כהזדמנות לתקן את הנזק שנגרם לחברה 
באמצעות שירות שייטיב עם חלקים חלשים בה )תכלית של כפרה, פיצוי והשבה(, 
וכהזדמנות לתרום לכלכלת המדינה ולחסוך את עלויות הכליאה )תכלית כלכלית(.
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כאמור בפרק הראשון, חקיקת עונש השל"ץ בישראל התמקדה בתכלית השיקומית 
והחברתית, אך בדומה לתהליך שעברו מדינות אחרות שנסקרו, בשנות ה-80 של 
המאה ה-20 התחזקו גם בישראל התכלית הגמולית והכלכלית של עונש השירות 
ומערכת  הציבור  אמון  את  להגביר  כדי  האחרות.  התכליות  חשבון  על  הקהילתי 
לנידון  הקהילתי  השירות  מתרומת  הדגש  הועבר  הקהילתי,  בשירות  המשפט 
השינוי  )אוסטרליה(,  ּוויקטוריה  סקוטלנד  באנגליה,  לדוגמה,  לחברה.  לתרומתו 
המונחים  את  הכולל  לשם  קהילתי"  "שירות  השם  לשינוי  הוביל  העונש  בתפיסת 
"עבודה" ו"גמול". לעומת זאת, בישראל מהותו וטבעו של עונש השל"ץ לא השתנו 
מהותית. מרגע ששולב לראשונה בחוק העונשין ההסדרה החוקית של השל"ץ לא 
השיקומי  הפוטנציאל  להגשמת  לשאוף  המשיך  סביבו  הציבורי  והשיח  השתנתה, 
גם  נובעת  הישראלי  השל"ץ  של  החקיקתית  שהיציבות  לשער  אפשר  הנידון.  של 
מחקיקת עבודת השירות כדרך ענישה נוספת המשלבת עבודה קהילתית ללא שכר.

סיווג השירות הקהילתי לעומת דרכי הענישה האחרות. הסקירה ההשוואתית 
מגלה שונות במקומו של השירות הקהילתי בתוך כלל דרכי הענישה. הסיווג הבסיסי 
עצמאי.  עונש  שאינו  קהילתי  לשירות  עצמאי  כעונש  קהילתי  שירות  בין  מבחין 
ענישה  דרך  כל  במקום  להטילו  שאפשר  היא  עצמאי  כעונש  השירות  משמעות 
אחרת. משמעות השירות הקהילתי כעונש שאינו עצמאי היא שאפשר להטילו רק 
כחלופה לעונש מאסר, כדרך נשיאה של מאסר בפועל )תנאי להימנעות מעונש 

מאסר בפועל( או רק בנוסף על דרך ענישה אחרת.

הענישה  דרכי  המחליף  עצמאי,  כעונש  בחקיקה  הוגדר  השל"ץ  עונש  בישראל 
המבוצעות בקהילה )חלופה לחלופות מאסר(. בסקירת הספרות נראה כי השירות 
זילנד  ניו  קונג,  הונג  הולנד,  אנגליה,  במדינות  גם  עצמאי  כעונש  חוקק  הקהילתי 
ּוויקטוריה. במדינות אלה השירות הקהילתי יכול להיגזר כסנקציה יחידה. עם זאת, 
בשונה מהחקיקה בישראל, הולנד ּוויקטוריה מאפשרות לבית המשפט להטיל את 
העונש גם במקרים המצדיקים עונש מאסר בפועל )כסנקציה חלופית(. במדינות 
ממאסר,  פחות  וחמור  מקנס  יותר  חמור  כעונש  מוגדר  הקהילתי  השירות  אלה 
ולפיכך נתפס כסנקציה חמורה יותר מזו המוטלת בישראל. עוד מאפיין המצביע על 
רמת חומרה נמוכה של עונש השל"ץ הישראלי לעומת זה שבמדינות האחרות הוא 
האפשרות לגזור את העונש כתנאי לאי הרשעה. מלבד הולנד וניו יורק, המאפשרות 

הסדר דומה, יתר המדינות מחייבות הרשעה כתנאי להטלתו.

להבדיל מעונש השל"ץ הישראלי, השירות הקהילתי בסקוטלנד, פינלנד, אירלנד, 
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שווייץ, דנמרק וניו יורק אינו מוטל כעונש עצמאי. בסקוטלנד ובאירלנד אפשר לגזור 
שירות קהילתי רק כאשר החלופה העונשית היחידה היא מאסר )חלופה למאסר 
ובדנמרק – רק בשילוב עם מבחן. כמו כן, בדומה לעונש "עבודת שירות"  בלבד( 
מוטל  הקהילתי  השירות  וניו-יורק  דנמרק  שווייץ,  פינלנד,  באנגליה,  הישראלי, 
כתנאי להתליית גזר דין הכולל מאסר בפועל )בפינלנד אפשר גם להטילו בנוסף על 
מאסר על תנאי(, ובסקוטלנד, אירלנד, הולנד, שווייץ ּוויקטוריה הוא מוטל במקום 

עונש מאסר בפועל המופעל בגין אי תשלום קנס.

בדומה להסדרה הישראלית, באנגליה, סקוטלנד, הולנד, דנמרק, ניו זילנד ּוויקטוריה 
אפשר לשלב את עונש השירות הקהילתי עם עונשי קהילה אחרים.

כל  הישראלית,  להסדרה  בדומה  ראשית,  הקהילתי.  השירות  להטלת  התנאים 
פינלנד,  ישראל,  בגירים.  על  קהילתי  שירות  הטלת  מאפשרות  שנסקרו  המדינות 
הולנד, שווייץ, דנמרק, ניו זילנד ּוויקטוריה הן המדינות היחידות שלא הסדירו בחוק 
גיל מינימלי לביצוע העונש. שנית, כל המדינות מלבד ניו יורק מורות שביצוע השירות 
להסכמת  פורמלית  דרישה  שלישית,  הנידון.  של  הפנאי  בשעות  ייעשה  הקהילתי 
פינלנד,  סקוטלנד,  אנגליה,  בישראל,  מוסדרת  הקהילתי  השירות  לביצוע  הנידון 
אירלנד, הונג קונג, ניו זילנד וניו יורק. בהולנד ובדנמרק אין דרישה בחוק לקבל את 
הסכמת הנידון, אך בפועל הסכמתו או אי הסכמתו נושאות משקל בהחלטה להטיל 
שלא  היחידות  המדינות  הן  יורק  וניו  ישראל  רביעית,  הקהילתי.  השירות  את  עליו 
כי מכסת  עולה  כן, מהנתונים  כמו  לביצוע העונש.  הסדירו מספר מרבי של שעות 
שעות  ארבע  הישראלי,  הנוהל  לפי  הנידון  מן  הנדרשת  המינימלית  השל"ץ  שעות 
לישראל,  בדומה  חמישית,  אחרות.  במדינות  הנדרשת  המכסה  מן  נמוכה  בשבוע, 
מגביל  אינו  ודנמרק  קונג  הונג  שווייץ,  אירלנד,  פינלנד,  סקוטלנד,  באנגליה,  החוק 
את עונש השירות הקהילתי לעבירות מסוימות. שישית, החוק בישראל מתנה את 
הוצאת הצו בקבלת תסקיר הבוחן את מאפייני הנידון ואת התאמתו לביצוע השירות. 
הסדר דומה, המחייב גם הוא עיון בדוח מסוג זה, מעוגן בחקיקה באנגליה, סקוטלנד, 
פינלנד, אירלנד, הונג קונג ּוויקטוריה. ביתר המדינות התאמת הנידון לשירות קהילתי 
הישראלית,  מההסדרה  בשונה  שביעית,  המשפט.  בית  התרשמות  על  מתבססת 
החקיקה באירלנד, פינלנד, דנמרק וניו זילנד מגדירה מספר מרבי של שעות שירות 
שאפשר להמיר בהכשרה מקצועית, מסגרת חינוכית או תוכנית שיקומית. הסדרה זו 

באה לחזק את ההיבטים השיקומיים של עונש השירות הקהילתי.

אופן ביצוע השירות הקהילתי. הסקירה המשווה מצביעה על שונות גם באופן 
שבו מדינות מטמיעות את עונש השירות הקהילתי. הסיווג הבסיסי כולל שני מודלים 
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להתאמה,  באחריות  הנושא  הוא  המבחן  שירות  הראשון,  במודל  הטמעה.  של 
לפיקוח ולמעקב על ההוצאה לפועל של השירות הקהילתי, והוא האחראי לפתור 
בעיות שעלולות לעלות. קציני המבחן יכולים להיעזר בעובדי שירות מבחן שאינם 
קציני מבחן או באנשי הצוות של מסגרת השירות. המדינות שאימצו את המודל 
ניו  דנמרק,  קונג,  הונג  הולנד,  אירלנד,  פינלנד,  אנגליה,  ישראל,  את  כוללות  הזה 
זילנד ּוויקטוריה. על פי המודל השני של הטמעת השירות הקהילתי, מתאמי שירות 
קהילתי ברשויות המקומיות הם האמונים על בחינת ההתאמה והפיקוח על העונש, 
והם המתנהלים באופן עצמאי משירות המבחן. להבדיל מהמודל הראשון, השירות 
אלא  מרכזי  תקון  ארגון  לאחריות  נתון  אינו  השני  המודל  את  המאמץ  הקהילתי 
מוכשרים  בהכרח  שאינם  צוות  אנשי  בידי  המקומיות,  הרשויות  במסגרת  מופעל 
בתחום העבודה הסוציאלית. מודל זה אומץ בסקוטלנד, שווייץ וניו יורק. מלבד סיווג 
לשירות קהילתי  הנידון  הגורם האחראי להתאמת  זה, במרבית המדינות  ראשוני 
עם  השירות.  ביצוע  על  לפיקוח  גם  אחראי  מקומיות(  רשויות  או  מבחן  )שירות 
זאת, במדינות המאפשרות לחברות פרטיות לספק שירותי תקון בקהילה )אנגליה 
להתאמת  ולא  הקהילתי  השירות  לביצוע  מכוונים  הפרטיים  השירותים  ושווייץ(, 
ועוד, ישנו מעט מאוד מידע זמין באשר לאופן שבו השירות  הנידון לשירות. זאת 
השוואתית  סקירה  להציג  אפשר  אי  לפיכך,  השונות.  במדינות  מנוהל  הציבורי 
המאירה את הקשר שבין קציני המבחן המפקחים ובין גורמים מקצועיים אחרים 

המתאמים את ביצוע השירות.

בדבר  המידע  השני,  בפרק  כמפורט  הקהילתי.  השירות  של  הביצוע  הערכת 
נידונים מוגבל. ראשית, בשל  השפעת השירות הקהילתי על רמת המועדות של 
השונות בהסדרה החקיקתית ותיקוני החקיקה, מחקרי הערכה שבחנו את ביצוע 
למדינות  בהשוואה  זו  ענישה  דרך  של  ייחודית  תפיסה  ביטאו  הקהילתי  השירות 
שונות.  בתקופות  המדינה  אותה  של  העונשית  לתפיסה  בהשוואה  ואף  אחרות 
שונות זו מגבילה את היכולת ללמוד מממצאים של מחקר שנערך במדינה אחת 
על פוטנציאל ההשפעה של השירות הקהילתי במדינה אחרת. זאת ועוד, בהקשרן 
ההערכה  מחקרי  של  ספציפית  התייחסות  היעדר  בשל  זו,  סקירה  מטרות  של 
לכל הקשור לאופן יישומו של השירות הקהילתי )בידי גוף פרטי או ציבורי(, קשה 
היה ללמוד על קשר כלשהו בין אופן היישום של השירות הקהילתי לבין יעילותו 
השירות  יישום  את  שבחנו  הערכה  מחקרי  שנית,  השונות.  המטרות  בהשגת 
משתנים  והזניחו  הנידונים,  של  המועדות  רמת  בהערכת  התמקדו  הקהילתי 
הקהילתי  השירות  השפעת  כגון  הענישה,  של  אחרות  לתכליות  הנוגעים  אחרים 
על יציבות תעסוקתית או יחסי הנידונים עם בני משפחה או בני זוג. בהיעדר בחינה 
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השירות לתועלת הציבור )של"ץ(

שיטתית של השפעת השירות הקהילתי על מאפיינים אלה קשה להבין לעומק את 
פוטנציאל השפעתה של דרך ענישה זו.

רמת  על  הקהילתי  השירות  השפעת  את  שבחנו  המחקרים  כל  כמעט  שלישית, 
קבוצת מבצעי  בין  ניסויי-למחצה, המשווה  על מערך מחקר  המועדות התבססו 
ככלל,  אחר.  לעונש  שנידונו  דומים  נתונים  בעלי  מורשעים  קבוצת  ובין  השירות 
מחקרים אלה מצאו רמת מועדות נמוכה יותר )אם כי ללא מובהקות סטטיסטית( 
בקרב מבצעי השירות הקהילתי לעומת המורשעים שנידונו לעונש מאסר בפועל. 
כלל,  שבדרך  היא  למחצה  ניסויים  מחקרים  על  בהסתמכות  המהותית  הבעיה 
עונש  המרצים  ממורשעים  מהותית  שונים  קהילתי  לשירות  הנידונים  מורשעים 
מאסר בפועל, שכן האמונים על ההתאמה לשירות קהילתי נוטים, באופן שיטתי, 
לבחור נידונים שסיכוייהם לבצע עבירה נוספת נמוכים. למרות הבדלים אלה, בשל 
במאפייני  השונות  מועדות,  רמת  המנבאים  משתנים  על  שיטתי  במידע  מחסור 
הנידונים אינה מקבלת ביטוי במערך המחקרי. כלומר, אין להסיק ממחקרים אלו 
כי הסיבה לרמת הרצידיוויזם הנמוכה יותר )ככל שזו נמצאה( אכן קשורה לעצם 
להתגבר  אפשר  הממצאים  של  זו  שיטתית  הטיה  על  קהילתי.  לשירות  ההפניה 
באמצעות מערך מחקר ניסויי שבו הפניית הנידונים לשירות קהילתי ולעונש חלופי 
מתבצעת באופן אקראי. השמה אקראית תאפשר לבחון את כלל הנידונים כבעלי 
נתוני פתיחה זהים בכל ההיבטים הרלוונטיים, ולייחס את ההבדל ברמת המועדות 
להשפעת השירות הקהילתי והעונש החלופי שנבחן. עד כה, שני מחקרים בלבד 
בחנו את השירות הקהילתי באמצעות מערך מחקר ניסויי, וממצאיהם לא מצאו 
הבדל סטטיסטי מובהק בין השפעת השירות הקהילתי על רמת המועדות לעומת 

.)Killias et al., 2000; Killias et al., 2010( השפעת המאסר בפועל



48
רה

ש
הכ

ן ו
כנו

ת
ר, 

חק
למ

ף 
אג

 -
ה 

תו״
מ

סקוטלנדאנגליהישראל )ע"ש(ישראל )של"ץ(-

:Community order עבודת שירותשירות לתועלת הציבורשם הסנקציה
 An unpaid work

requirement

 Community payback
 order: An unpaid work

requirement

ס' 71א–71ו לחוק מקור נורמטיבי
העונשין

ס' 51א–51יב לחוק 
העונשין

 Section 177 of the
 Criminal Justice Act

2003

Sections 227A–227ZO

סיווג הסנקציה

סנקציה חלופית

חלופה למאסר בלבד

תנאי לעונש אחר או להימנעות 
)התליית מאסר בשל )התליית מאסר()התליית מאסר()אי הרשעה(מעונש 

קנס(

אפשר להטיל כסנקציה יחידה

אפשר לשלב עם סנקציות אחרות

טבלה מסכמת: מאפייני השירות הקהילתי: סקירה השוואתית
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תנאים להטלת הסנקציה

181616גיל מינימלי

ביצוע בשעות הפנאי

הסכמת הנידון

20–300 שעות40–300 שעותעד 6 חודשיםשנה משך זמן הסנקציה

לפחות 4 שעות בשבוע דרישה לזמן מינימלי בשבוע 
)לפי הנוהל(

8.5 שעות ביום, 5 ימים 
בשבוע

7 שעות בשבוע

מגבלה על עבירות

קבלת דוח התאמה לביצוע
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ביצוע הסנקציה

ממונה על עבודות שירות מבחןהגורם האחראי להתאמה
שירות

מחלקת רווחה שירות המבחן
ברשויות המקומיות

ממונה על עבודות שירות מבחן או מתאםהגורם האחראי לפיקוח על הביצוע
שירות

שירות המבחן או 
חברות שיקום פרטיות

מחלקת רווחה 
ברשויות המקומיות

ממונה על עבודות בית המשפטהגורם המוסמך להפקיע
שירות או בית המשפט

בית המשפטבית המשפט

מיקור חוץ 
פיקוח על עבריינים ברמת 

סיכון נמוכה ובינונית.
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שווייץהולנדאירלנדפינלנד-

Community serviceCommunity service Community serviceCommunity service שם הסנקציה

Criminal Code of מקור נורמטיבי
 Finland, Chapter 6,

Section 11

 Criminal Justice
 (Community Service)

Act 1983

 Criminal Code,
Sections 22b–22k

 Swiss Criminal Code,
Art 79, Art 375

סיווג הסנקציה

סנקציה חלופית

חלופה למאסר בלבד
חלופה למאסר בלבד

תנאי לעונש אחר או להימנעות 
)התליית מאסר בשל )התליית מאסר(מעונש 

קנס(
)התליית הליכים 
והתליית מאסר( 

)התליית מאסר, קנס 
ושחרור ממאסר(

אפשר להטיל כסנקציה יחידה

אפשר לשלב עם סנקציות אחרות
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תנאים להטלת הסקציה

16גיל מינימלי

ביצוע בשעות הפנאי

הסכמת הנידון

עד 228 שעות )4 עד 240 שעות40–240 שעות20–300 שעותמשך זמן הסנקציה
שעות לכל יום מאסר(

כ-10 שעות6–8 שעותדרישה לזמן מינימלי בשבוע 

מגבלה על עבירות
 אלימות, מין או 

חמורות

קבלת דוח התאמה לביצוע
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ביצוע הסנקציה

שירות המבחן המקומישירות המבחןשירות המבחןשירות המבחןהגורם האחראי להתאמה

שירות המבחן המקומי שירות המבחןשירות המבחןשירות המבחןהגורם האחראי לפיקוח על הביצוע
אך ניתן להיעזר 
בגורמים פרטיים

רשות התביעה בית המשפטבית המשפטהגורם המוסמך להפקיע
הציבורית )ניתן לערער 

לבית המשפט(

בית המשפט

מיקור חוץ 
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)אוסטרליה(
ניו יורק )ארצות 

הברית(

Community serviceCommunity serviceCommunity work Communityשם הסנקציה
 Correction order:

 Unpaid community
work condition

Community service

Community Service מקור נורמטיבי
Orders Ordinance

 Danish Criminal
 Code, Sections

62–67

 Sentencing Act
 2002, sections

55–69A

 Sentencing Act
1991, section 48C

 Executive Law,
 sections 243,

261(1)b

סיווג הסנקציה

סנקציה חלופית

חלופה למאסר בלבד

תנאי לעונש אחר או 
להימנעות מעונש 


)התליית מאסר )התליית מאסר(

בשל קנס(


)תנאי למבחן, אי 

הרשעה או התליית 
מאסר(

אפשר להטיל כסנקציה יחידה

אפשר לשלב עם סנקציות 
אחרות

תנאים להטלת הסקציה

1416גיל מינימלי
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ויקטוריה ניו זילנדדנמרקהונג קונג-
)אוסטרליה(

ניו יורק )ארצות 
הברית(

ביצוע בשעות הפנאי
)חריג: לבני 16 או 

)17

הסכמת הנידון

עד 600 שעות40–400 שעות30–240 שעותעד 240 שעותמשך זמן הסנקציה

עד 20 שעותעד 40 שעותדרישה לזמן מינימלי בשבוע 

סמים, אלכוהול, מגבלה על עבירות
הפרעות נפשיות 

ובעיות שכליות

עבירות מיןרצח ובגידה

קבלת דוח התאמה לביצוע

ביצוע הסנקציה

רשות מקומיתשירות מבחןשירות מבחןשירות מבחןשירות מבחןהגורם האחראי להתאמה

הגורם האחראי לפיקוח על 
ביצוע

רשות מקומיתשירות מבחןשירות מבחןשירות מבחןשירות מבחן

שירות מבחן או בית בית המשפטהגורם המוסמך להפקיע
המשפט

בית המשפטבית המשפטבית המשפט

מיקור חוץ 
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הראשון - סקירת ספרות.

z  נהיגה במבחן", בשיתוף" )2015(, מחקר הערכת תכנית  נ.,  דביר, ק., לפליאן-עמיחי, 
אור ירוק.

z  ,מיפוי השטח:  אל  הרווחה  משרד  ממטה  המועבר  הידע   ,)2015( ש.,  ניר,  מ.,  כורזים, 
התייחסות השטח וגיבוש מערכת מושגית, בשיתוף מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

z .להד, מ., לייקין, ד., )2015(, תחום ההתנדבות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים
z  לף, י., ריבקין, ד., )2015(, אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית שאינם במסגרת

של משרד הרווחה: סקר במחוז חיפה והצפון, בשיתוף מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.
z  מרגולין, ת., בן אליעזר, ד., קדם, ע., פרוינד, ט., בנבנישתי, ר., )2015(, 360° - התוכנית

הלאומית לילדים ונוער בסיכון, הערכת התכנית, בשיתוף מט"ח.
z  י., ברגר, מ., )2015(, סקירת הספרות המקצועית בנושא תופעת הזנות במאה סנטו, 

העשרים.
z .סנטו, י., פרידמן, א., )2015(, סקר עמדות הציבור כלפי תופעת הזנות בישראל
z  השמה לוועדות  מופנים  אחר  מעקב  מחקר   ,)2015( י.,  רוזנר,  ר.,  כהן,  א.,  פרלמן, 

למסגרות חוץ-ביתיות וקליטתם בהן.
z  קדרי, מ., שירי, ש., )2015(, סקירת ספרות בנושא אבחון אנשים עם מוגבלות שכלית

התפתחותית: הגדרה, הליכי אבחון וכלי הערכה פסיכולוגיים, תהליכים וכלים לאבחון 
תחלואה כפולה.

z .ראובן, י., תורג'מן, ח., )2015(, טיפול בצעירים בסיכון ובמצוקה בקהילה
z  שולמן, ק., ניר שמיר, צ., )2015(, הערכה פסיכולוגית לילדים ולמתבגרים עם עיוורון או

עם לקויות ראייה: סקירת ספרות והצעות יישומיות.

2014
z ( ,.פגיעה מינית של אימהות ונשים בילדים.2014איזיקוביץ', צ., בירין, י., טנר, ד ,)
z במטה מנהלים להניהול בתחום צרכים הערכת (, 2014)י., בוהק, י., שור, ר., בטוב, גור

חלקות לשירותים חברתיים.מנהלים בממשרד הרווחה והשירותים החברתיים ול
z  ,שכלית מוגבלות עם לאנשים ה והשכלהכשרה תעסוקתי, הכוון (, 2014)ר., גנים

מדיניות וליישום מודלים בישראל.גמות, מודלים והצעה להתפתחותית: מ
z (, פיקוח על מסגרות דיור מוגן לזקנים.2014ר, א., )דורון, י.א., לז
z  ,אלימות נפגעות נשים אחר מעקב חקר מ(, 2014)ע., בן-פורת, ר., דקל, ח., יצחקי

ברסיטת בר-אילן.ה, בשיתוף אונירה לקהילבמשפחה: במקלט ובחז
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z בשירות המטופלים נוער בני ל"מעטפת" תכנית (, 2014)פ., בצ'ינסקי, כאהן-סטר
כון ברוקדייל.חקר הערכה, בשיתוף מאיירס-ג'וינט  מהמבחן לנוער: מ

z  ,הערכה חקר מהורים-ילדים: קשר מרכזי (, 2014)ה., צדקה, ה., פאס, מ., כהן-נבות
כון ברוקדייל.ארצי, בשיתוף מאיירס-ג'וינט  מ

z  ,הערכה, חקר מ- ם אוטיזעם לילד אישי מטפח שירות (, 2014)ש., ניר, מ., כורזים
כון ברוקדייל.בשיתוף מאיירס-ג'וינט מ

z  ,של חוץ-ביתיות במסגרות חינוכיים ריכים מדתחלופת (, 2014)ש., ניר, מ., כורזים
כון ברוקדייל.בות, בשיתוף מאיירס-ג'וינט מפיינים וסירשות חסות הנוער: מא

z בשיתוף והשפעות, שימושים - הרווחה משרד של ידע קהילות (, 2014)א., ב-און, ל
ברסיטת אריאל.אוני

z  ,רשות מעונות בוגרי ליווי לעצמאות"- חסות "מ(, 2014)פ., בצ'ינסקי, כאהן-סטרד., לוי
כון ברוקדייל.חקר הערכה, בשיתוף מאיירס-ג'וינט מחסות הנוער מ

z לשירותים חלקות במשירותים וקיצוב תיעדוף רה, גזגבולות (, 2014)מ., ם, מוניקנד
חברתיים.

z  מסמך (, 2014)והכשרה תכנון חקר, מלבכיר אגף החברתיים, והשירותים הרווחה משרד
.2018-2014מדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים לשנים 

z  ,בדיקת לחקר מ(, 2014)ש., ברקן, ד., ג, שצברי., גורדוני, ר., נוימן, א., נוימן, ר., נוימן
ב"שלוחות" המתגוררים התפתחותית שכלית מוגבלות עם אנשים של חייהם איכות 

של מעון פנימייה.
z  ,במשפחות הרך בגיל הילדים (, 2014)ו., קונסטנטינוב, ב., בן-סימון, ר., סבו-לאל

כון ברוקדייל.בות, בשיתוף מאיירס-ג'וינט מפיינים ותהליכי התערהאומנה: מא
z רי הרחוב בישראל.(, מיפוי ד2014גר, מ., )סנטו, י., בר
z ר עזרי באביזהשימוש דפוסי בדיקת לחקר מ(, 2014)י., רוזנר, ר., כהן, א., מן, פרל

ב אנשים עם עיוורון או לקות ראייה.טכנולוגיים מסובסדים בקר
z  ,בשיתוף התכנית, הערכת - רווחה לתעסוקה (, 2014)א., ה-צדיק, וולדי., ר, הדי., קינג

כון ברוקדייל.מאיירס-ג'וינט מ
z  ,תכניות גוון במהמשתתפים אחרי מעקב (, 2014)י., ר, הדא., ה-צדיק, וולדי., קינג

כון ממאיירס-ג'וינט בשיתוף החברתיים, והשירותים הרווחה משרד של תעסוקה 
ברוקדייל.

z  ,שינוי תהליכי בישראל: האומנה שירותי (, 2014)ב., בן-סימון, ר., סבו-לאל, י., שורק
כון ברוקדייל.ותמונת מצב, בשיתוף מאיירס-ג'וינט מ

2013
z ( ,.שיתוף והתייעצות במהל2013אלון, ג ,)בה אחרת.חשיכי שינוי חברתי: הזמנה ל
z ( ,.חובת הדיווח בישראל.2013דורון, א.י ,)
z נוער: לשיקום השירות (, 2013)צ., קונסטנטינוב, ב., בן-סימון, פ., בצ'ינקי, כאהן-סטר

כון מ מאיירס-ג'וינט בשיתוף והמית"רים, פתנים המאוכלוסיית של וצרכים פיינים מא
ברוקדייל.



69

z  (, 2013)והכשרה תכנון חקר, מלבכיר אגף החברתיים, והשירותים הרווחה משרד
כון ממאיירס-ג'וינט בשיתוף  2012-2007השנים בין הפעילות סיכום התוצאות, ם מיז

ברוקדייל.
z  ,ושל סוציאליים עובדים של ויישוג רחוב ת עבודבשטח, עובדים (, 2013)ש., שיינטוך

אחרים.
z ,ארצית, תפרוסת – לזקנים חברתיים מועדונים (, )2013ש., באר, ג., ברודצקי, א., שרון

כון ברוקדייל.פייני המבקרים, בשיתוף מאיירס-ג'וינט מדפוסי פעילות ומא

2012
z( ,.בין מומ2012בר-און, א ,)בות בפרט ובמשפחה.כוללנות: ניהול התערחיות ל
z( ,.הסד2012חובב, מ ,)גונית של שירותי המבחן לישראל.רה חוקית ואר
z( ,.הפעלת סמ2012חובב, מ ,).כות בטיפול בבני נוער ובמבוגרים עוברי חוק
z( ,.הפרטה משנית במ2012טליאס, מ ,).חלקות לשירותים חברתיים
zרכים לזיהוי קהילות בסיכון.(, ד2012הד, מ., רוגל, ר., לייקין, ד., כורזים, י., )ל
zבאיחוד מקומיים רווחה שירותי גון בארועקרונות הרפורמה (, 2012)מ., ם, מוניקנד

האירופאי.
zם בשירותי הרווחה.(, שיטות לקביעת עומסים ולתקינת כוח אד2012גליות, נ., )מר
z ,תוצאות, רת הגדרווחה: בשירותי משפחות עם ה עבוד(, 2012)מ., כהן-נבות, ה., פאס

מאיירס-ג'וינט בשיתוף ספרות, סקירת הסוציאליים, העובדים ותפקידי בות התעררכי ד
כון ברוקדייל.מ

z ,נוער בני לה העבודם לעולהספר מבית מעבר תכניות (, 2012)מ., גלית, מרע., שרעבי
עם מוגבלויות.
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