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תקציר

סקירה זו מבוססת על ספרות מקצועית ומחקרית מהארץ ומהעולם, ובמוקדה 
מודלים ותוכניות התערבות ייעודיים לקטינים עוברי חוק שביצעו עבירת 
אלימות. בסקירה הגדרה של תופעת האלימות בקרב קטינים, סיבותיה ודרכי 
אבחונה, הערכת תוכניות ההתערבות, מסקנות והמלצות ליישום במחקר 

ובפרקטיקה של שירות המבחן לנוער.

הגדרת התופעה עוסקת בהבחנה הבסיסית בין אלימות ובין אגרסיביות, בדגש 
על אלימות כצורת התנהגות הקשורה ליכולת שליטה עצמית של הפרט. 
מוצגת ספרות העוסקת באלימות ובשליטה בכעסים, בהבחנה בין אלימות 
פרו-אקטיבית ואלימות רה-אקטיבית וברלוונטיות שלה להבנת המניעים 
להתנהגות אלימה בקרב קטינים עוברי חוק, וכן בהבחנה בין קטינים עוברי 
חוק שהם אלימים בלבד ובין כאלו המעורבים גם בעבירות נוספות על עבירת 
האלימות. תופעת האלימות ברשת מופיעה בסקירה שלפניכם כצורה נוספת 

וייחודית של אלימות.

הסיבות לתופעה נחלקות לגורמי סיכון )"דאגות"( וגורמי הגנה )"כוחות"(, 
ובסקירה שלפניכם הן יוסברו לאור יחסי הגומלין בין הפרט ובין מערכות 
אקולוגיות בסביבתו: המשפחה, בית הספר, קבוצת השווים, השכונה והקהילה. 
גם השתייכות לחבורות רחוב או לכנופיות מופיעה להלן כגורם סיכון ייחודי. 
המודל סיכון-צורך-אחריות מוצג כמודל מרכזי הקושר את הבנת הסיבות 
לתופעה לבניית תוכנית התערבות לקטין שעבר עבירת אלימות, וכן כמודל 
המשלב יחדיו את התובנות על צורכי הקטין )המניעים להתנהגותו(, פרקטיקה 
מבוססת ראיות ועיקרון של אחריות איש המקצוע להעריך ולבחון את עבודתו. 

בסקירה מוצגים ארבעה כלי אבחון רלוונטיים לקטינים שעברו עבירת אלימות. 
הראשון, שאלון להערכת סיכון להתנהגות אלימה )SAVRY(. כלי זה מספק 
לאיש המקצוע אפשרות להעריך את סיכון הקטין לבצע עבירות אלימות 
בהמשך חייו, ולבסס בהתאם לכך את ההתערבות המתאימה לו. כלי האבחון 
השני הוא שאלון שנועד להתאים את תוכנית הטיפול לקטין שעבר עבירת 
אלימות )YLS/CMI(. כלי זה כולל מגוון פריטים המאפשרים לאיש המקצוע 
להעריך גורמי סיכון והגנה, צרכים וגורמי הנעה, שלפיהם אפשר להתאים 
לקטין את תוכנית הטיפול. כלי האבחון השלישי הוא שאלון להערכת מאפיינים 
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פסיכופתיים בקרב בני נוער )PCL-YV(. כלי זה נועד לזהות סיכון לפסיכופתיה 
בבגרות, ולקבוע אם ביצוע העבירה קשור למאפיינים פסיכופתיים. כלי 
האבחון הרביעי הוא שאלון שנועד לזהות אלימות רה-אקטיבית ואלימות 
פרו-אקטיבית )RPAQ(, ומטרתו לסייע בהתאמת תוכנית הטיפול לכל אחת 

מתתי הקבוצות. 

החלק של גישות טיפול כולל דיון קצר בנושא המניעה. עיקרו של חלק זה 
בהצגת גישות טיפול ומודלים שונים, בהתבסס על הבחנה בין טיפול ממוקד 
)תוכנית אחת( ובין שילוב בין כמה תוכניות )בניית תוכנית אינטנסיבית 
וממושכת יותר(, בהינתן צורך בשיקום. בחלק זה מוצגות ארבע גישות מרכזיות: 
)א( התערבות בגישה הקוגניטיבית-התנהגותית, המרכזית בטיפול בקטינים 
שעברו עבירות אלימות; )ב( התערבות משפחתית-פונקציונלית הנלווית 
לטיפול הישיר בקטין; )ג( טיפול באמצעות שטח, שיטת טיפול חדשנית 
המרחיבה את הגישות המסורתיות )טיפול באמצעות דיבור(; )ד( סכמה 
תרפיה, גישה טיפולית-אינטגרטיבית המרחיבה את הטיפול הקוגניטיבי-

התנהגותי באמצעות גישות נוספות. 

בהמשכו של חלק זה מוצגים ארבעה מודלים של התערבות המבוססים 
 ,)R&R( על הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית. מודל החשיבה והשיקום
שנמצא אפקטיבי בטיפול בקטינים שעברו עבירת אלימות ומשלב התייחסות 
אינטגרטיבית לקוגניציה, רשות, מוסר, התנהגות ושליטה עצמית, שילוב בין 
למידה עיונית, תהליך קבוצתי והתנסות חווייתית; המודל האקולוגי, שהוא 
המקובל בישראל, הכולל מרכיבים תאורטיים של למידה על אלימות בצד 
רכישת כלים להתמודדות, כגון פסק זמן, זיהוי מחשבות שליליות ורכישת כלים 
לתקשורת אסרטיבית; תוכנית לשליטה בכעסים )AMP(, המודל המקובל 
בעולם, המשלב יסודות פסיכו-חינוכיים, מיומנויות של תקשורת אסרטיבית 
ותרגול שבועי של יומן כעס; ומודל החלופה לאלימות )ART(, המתמקד 
בהחלפת ההתנהגות אלימה בתקשורת אסרטיבית ובתרגול מיומנויות 

חברתיות בסיסיות, בצד פיתוח החשיבה המוסרית והיכולת לאמפתיה.

מלבד המודלים המבוססים על הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית, מוצג 
להלן גם מודל החיים הטובים. זהו מודל עכשווי המיושם במדינות רבות 
בעולם בתחום העבודה עם עבריינים בכלל ובתחום העבודה עם נוער אלים 
עובר חוק בפרט. עיקרו של מודל זה בתפיסה המדגישה את כוחות האדם, 
והאמונה כי זיהוי הצרכים והחלומות לעתיד הם שצריכים לעמוד במוקד 

תוכנית ההתערבות. 
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בחלק של הערכת כלי הטיפול מוצגים ארבעה כלים שנמצאו רלוונטיים 
להערכת הטיפול בקטינים שעברו עבירת אלימות, בהתאם לאחדים מן 
המודלים שהוצגו בחלק של שיטות התערבות. הראשון, סולם להערכת 
שליטה עצמית )BSCS(. כלי זה מסייע לאמוד את יכולת השליטה העצמית 
 .)NAS-PI( של הקטין לפני ההתערבות ואחריה. השני, סולם להערכת כעס
כלי זה בוחן את נטיית הקטין לכעוס לפני ההתערבות ואחריה. השלישי, 
שאלון הבוחן את תוצאות הטיפול באמצעות שטח )ATES(. הרביעי, שאלון 
סכמות )YCQ-L3(, המאפשר לאמוד את מידת העוצמה של הסכמות לפני 

הטיפול ואחריו. 

בסיכום הסקירה מובאות המלצות לאנשי מקצוע ולקובעי מדיניות בשבעה 
מישורים: )א( התאמת תוכניות הטיפול לגורמי הסיכון )דאגות( של הקטין, בכל 
הקשור למידת האינטנסיביות של התוכנית, וההבחנה בין תוכנית ממוקדת 
ובין שיקום ארוך טווח; )ב( הבחנה בין אלימות רה-אקטיבית ופרו-אקטיבית, 
כהבחנה בסיסית בין שתי קבוצות של קטינים שעברו עבירת אלימות, שלכל 
אחת נדרשת התייחסות טיפולית שונה; )ג( עידוד פרקטיקה המבוססת על 
גורמי הגנה )כוחות(, העולה בקנה אחד עם מודל החיים הטובים שהוצג 
בסקירה; )ד( אימוץ התערבות מתוכננת המכוונת לתוצאות, ומדידת 
התוצאות בהתאם לעקרונותיו של המודל סיכון-צורך-אחריות; )ה( עבודה 
קבוצתית מבוססת גישה קוגניטיבית-התנהגותית, הנחשבת לגישה מוכחת 
ואפקטיבית בספרות המקצועית. לפי גישה זו יש להמשיך לבסס ולהעמיק 
את הכשרות העובדים בטיפול הקבוצתי הנשען על מודלים מבוססי גישה 
קוגניטיבית התנהגותית; )ו( התאמת דרכי ההתערבות לאוכלוסיית בני 
הנוער, והעשרת הטיפול המסורתי בכלים חווייתיים והתנסותיים; )ז( חילוץ 
חוכמת המעשה והידע שהצטבר בשירות המבחן לנוער באמצעות מחקרים 
המבוססים על הגישה האיכותנית, והכשרת העובדים בכלים שיסייעו להם 

לבחון את עבודתם ולהמשיגה.
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מבוא

התנהגות אלימה שכיחה ונפוצה בקרב בני נוער, וחלקה בתופעת האלימות 
הקהילתית כבד משקל. השלכותיה השליליות, המיידיות וארוכות הטווח, 
באות לידי ביטוי בקרב הפוגעים והנפגעים, בקרב משפחותיהם וכן במעגלים 
 Cooley-Strickland et al., 2009; Patchin et( האקולוגיים הסובבים אותם
al., 2006; World Health Organization [WHO], 2002(. האלימות בקרב בני 
נוער נחשבת אחת הבעיות החברתיות המרכזיות בעולם המערבי, ולאורך 
השנים הפכה לתופעה נרחבת ונפוצה במדינות רבות. דיווחים הנוגעים למדינת 
ישראל מלמדים על עלייה בשיעור עבירות האלימות בקרב בני נוער )הראל-

 ,)Pickett et al., 2005; Khoury-Kassabri et al., 2010 ;2016 ,פיש ועמיתים
ועל שיעור אלימות גבוה יותר בהשוואה למדינות ה-OECD )ינקו, 2019(. 

העלויות הכרוכות בתיקון נזקיהן של עבירות האלימות בקרב בני נוער במדינות 
 Shapiro & Hassett,( מערביות נאמדות בכמה ביליוני דולרים בכל שנה
2012(. הנזקים עצמם – הפגיעה בקורבנות, חוסר הביטחון הקהילתי במרחבים 
הציבוריים ופגיעות נשנות של הפוגעים והקורבנות כאנשים בוגרים, בעתיד – 
הפכו את הטיפול בעבירות אלו ואת מניעתן לעניין ציבורי בעל חשיבות 

 .)McCollister et al., 2010( ממדרגה ראשונה

להתנהגות האלימה פנים שונות, והיא באה לידי ביטוי בפגיעה פיזית או 
מילולית המכוונות לגרימת נזק גופני או פסיכולוגי )הראל-פיש ועמיתים, 
2016(. היא מתרחשת במרחבים ציבוריים כגון מועדוני ריקוד )סלע-שיוביץ, 
2003(, בתי ספר, מרחבי השכונות, קניונים, פארקים ומקומות בילוי )לרנר 
ויונאי, 2013(. הסיבות וההסברים לנקיטת האלימות רבים ומגוונים. למשל, 
אלימות מוסברת על רקע של שתיית אלכוהול )הראל-פיש ועמיתים, 2016(, 
 Sprague, & Walker,( התנהגות עבריינית ומאפיינים אנטי-סוציאליים
2000(, נורמות, למידה חברתית נרכשת, מודלים גבריים "מחוספסים", 
חוסר במיומנויות חברתיות ותקשורתיות, קשיים בניהול הכעס ואף אירועים 
אפיזודיים, שבהם בני הנוער יצאו מכלל שליטה באופן שאינו עולה בקנה 

אחד עם התנהגותם בחיי היום-יום. 

בארץ וברחבי העולם אנשי מקצועות העזרה והחינוך )עובדים סוציאליים, 
מחנכים, קרימינולוגים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, יועצים חינוכיים ומורים( 
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ערים להשלכותיה החמורות של התופעה, ובמהלך השנים נבנו תוכניות 
התערבות רבות למניעתה ולזיהויה המוקדם )Dwyer et al., 1998(, וכן 
לטיפול בפוגעים, כדי למנוע את הישנות העבירה. אחד הגורמים המרכזיים 
האמונים על הטיפול בקטינים שעברו עבירות אלימות הוא שירות המבחן 
לנוער. כ-40% מהמופנים לשירות המבחן לנוער בישראל הם קטינים שביצעו 
עבירת אלימות, רובם משולבים בתוכנית התערבות קבוצתית ומקצתם 
בטיפול פרטני. מטרת הסקירה הנוכחית היא לאגד את הספרות המקצועית 
והמחקרית בנושא, בבחינת היבטים מרכזיים בהבנת הגורמים לאלימות בני 
נוער ובאבחונם, וכן בבחינת שיטות האבחון והטיפול ותוכניות ההתערבות 

שנמצאו יעילות בהפחתת התנהגות אלימה עוברת חוק. 

הסקירה מבוססת על מחקרים עכשוויים ועל תוכניות התערבות ברחבי 
העולם, ונועדה לספק מסגרת התייחסות לנעשה בעניינם של קטינים שעברו 
עבירת אלימות בארץ בכלל, ובפרט לנעשה בעניינם בשירות המבחן לנוער. 
חשוב להזכיר ולציין כי לשירות המבחן לנוער פרספקטיבה מקצועית ואף 
ערכית ייחודית, המזכירה לעוסקים במלאכה כי מדובר בקטינים שעודם 
מצויים בתהליך התפתחות במישורים השונים: הפסיכולוגי, הקוגניטיבי, 
החברתי-מוסרי, הפיזיולוגי והמשפחתי. יש לזכור כי לטרמינולוגיה ולשפה 
הננקטות השלכות מרחיקות לכת על הבנת מקומה של ההתערבות 
המקצועית בחייהם של בני הנוער ועל אופייה הערכי והמקצועי. לפיכך, 
אף שהגדרות כגון "נוער עבריין" ו"גורמי סיכון והגנה" מקובלות לעיתים 
בעולם ומשמשות כחלק מתהליך האבחון והטיפול, בישראל אימץ שירות 
המבחן הגדרות חלופיות. למשל, חלופה להגדרה "נוער עבריין" היא "קטינים 
שעברו עבירה", ובהקשר הסקירה הנוכחית, "קטינים שעברו עבירת 
אלימות", וחלופות להגדרות גורמי סיכון והגנה הן "דאגות"  ו"כוחות".1 
עם זאת, בחלקים נרחבים של הסקירה, ובמיוחד בנוגע למושגים של גורמי 
סיכון וגורמי הגנה, ייעשה להלן שימוש במושגים המקובלים בעולם, ויש 

לזכור כי אלו אינם משקפים את התפיסה הרווחת בישראל. 

בסקירה ארבעה פרקים. בפרק הראשון תוצג ההגדרה של תופעת האלימות 
בקרב נוער עובר חוק או קטינים שעברו עבירת אלימות, בדגש על ההבחנה 
בין אלימות ובין כעס ושליטה בכעסים, אלימות פרו-אקטיבית ורה-אקטיבית, 
בציון תתי-קבוצות של בני נוער שעברו עבירות אלימות ובבחינת עבירות 
אלימות ברשת בקצרה. בפרק השני יוצגו סיבות והסברים לתופעה, בהתייחס 
לדאגות וכוחות, לגורמי סיכון משניים )דינמיים או קבועים(, להשתייכות 

1 תרגום, עפר זהבי
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לחבורות רחוב וכנופיות ולמודל הסיכון-צורך-אחריות )RNR(, מודל המרכזי 
המשמש חוקרים ואנשי מקצוע ברחבי העולם להבנת גורמי הסיכון ולעמידה 
על הקשר שלהם לבניית תוכניות התערבות. בפרק השלישי יוצגו כלי אבחון 
והערכה של סיכון להתנהגות אלימה, שאלון להתאמת תוכנית הטיפול 
לנער, שאלון הבוחן מאפיינים פסיכופתיים ושאלון להבחנה בין אלימות 
רה-אקטיבית ופרו-אקטיבית. בפרק הרביעי תוצג הגדרה קצרה לתוכניות 
מניעה. עיקר הפרק עוסק במודלים טיפוליים המיושמים בעולם, מרביתם 
מבוססים על הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית, הגישה המומלצת בספרות 
לטיפול בנוער אלים עובר חוק, ומלבדם יוצגו מודל "החיים הטובים" החדשני, 
הכולל פיתוח תוכנית אינטגרטיבית ורב-מערכתית לטיפול בנוער אלים עם 
סיכון גבוה, וגישות מומלצות אחרות. בפרק יוצגו גם כלים להערכת תוצאות 

הטיפול שניתן, ובסוף הסקירה יוצגו סיכום והמלצות להמשך. 

לצורך כתיבת הסקירה נעזרתי במאגרי מידע מקובלים במדעי החברה: 
Google Scholar; Web of Science; APA PsycNET, וכן  מפתח חיפה; 
במאגרי מידע לא אקדמיים של מוסדות רלוונטיים בארץ ובעולם העוסקים 

בתחום של נוער אלים עובר חוק.

להלן מילות המפתח ומושגי המפתח שהשתמשתי בהם לאיתור מחקרים 
ומאמרים על מסגרות התערבות לקטינים שעברו עבירות אלימות ועל תהליכי 

אבחון והערכה של תוכניות ההתערבות:

 Aggressive behavior in adolescents; Cyberbullying; Cyber aggression;
 Cyber violence; Evaluation of intervention programs for youth
 violence; Intervention programs for violent youth; Intervention
 programs for violent juvenile; Juvenile violent crime; Juvenile
 probation service; Proactive violent youth; Protective Factors for
 Youth Violence; Reactive violent youth; Risk factors for youth violence;
 Violence risk assessment; Violence behavior in adolescents; Youth
violence; Wilderness therapy
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סקירת הספרות

א. הגדרת התופעה
בספרות העוסקת בעבירות אלימות בכלל ובאלימות בקרב בני נוער בפרט 
מקובלת ההבחנה בין אלימות ובין אגרסיביות. אגרסיביות מזוהה עם כל 
התנהגות שמטרתה להזיק או לפגוע באחר, ואילו אלימות מוגדרת כהתנהגות 
אגרסיבית שמטרתה לפגוע ולהזיק פיזית, כגון פציעה גופנית או רצח 
)Bushman et al., 2016(. למשל, התנהגותו של נער המפיץ דברי דיבה על 
נער אחר בקבוצת השווים תיחשב אגרסיבית, ואילו התנהגותו של נער החובט 
בחברו, יורה בו או דוקר אותו תיחשב אלימה. על פי הגדרה זו, כל פעולה 
אלימה כוללת בתוכה אגרסיביות, אך לא כל פעולה אגרסיבית תיחשב אלימה. 

גישות טיפוליות שונות יוצאות מנקודת ההנחה כי מבחינה פסיכולוגית, 
התנהגות אלימה בכלל ועבירת אלימות בפרט קשורות ליכולת השליטה 
העצמית של הפרט, המושפעת מעולם הערכים שלו )למשל, עולם ערכי 
המצדד באלימות כדרך להשגת מטרה(, וכן מהמטרות ומהסטנדרטים 
האישיים שהציב לעצמו )Duckworth & Kern, 2011(. היעדר יכולת שליטה 
עצמית ונקיטת אלימות להשגת מטרות נמצאו כמאפיינים המזוהים עם 

 .)Gottfredson & Hirschi, 1990( התנהגות פלילית ועבריינית

אנשים שיכולת השליטה העצמית שלהם נמוכה מתקשים להתמודד עם 
תסכול או לפתור בעיות באמצעות תקשורת מילולית בריאה. יתרה מכך, 
הם מתקשים להתמיד בפעילות להשגת מטרות בחיים ומתקשים לדחות 
סיפוקים, והם נוטים לריכוז עצמי גבוה, מפגינים חוסר אמפתיה ואדישות 
לצורכיהם של אחרים ומעורבים במידה רבה בהתנהגויות סיכון והרפתקנות 
)Cauffman et al., 2005(. מחקרים מצאו קשר חיובי בין שליטה עצמית ובין 
מנעד רחב של התנהגויות אנטי-סוציאליות, התנהגויות סיכון, עבריינות 

 .)Shumack et al., 2014( ושימוש בסמים ועבירות מין ואלימות

בצד סוגיות השליטה העצמית וההבחנה בין אגרסיביות להתנהגות אלימה, 
מן הספרות העוסקת במענים ובגישות התערבות המיועדות לקטינים 
שעברו עבירות אלימות עולות ארבע תמות מרכזיות, הרלוונטיות אף הן 
להגדרת התופעה: )א( הבנת ההתנהגות האלימה כתוצר של יכולת שליטה 
בכעסים; )ב( הבחנה בין התנהגות אלימה פרו-אקטיבית להתנהגות אלימה 
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רה- אקטיבית; )ג( הבחנה בין תתי-קבוצות של בני נוער שעברו עבירות 
אלימות; )ד( האלימות ברשת, שמאפייניה הייחודיים מבחינים אותה כסוג 

נוסף של אלימות. 

אלימות וכעס
כעס וביטויים לא נורמטיביים שלו מזוהים עם התנהגות אלימה, ואף מקובלים 
להסבר עבירות אלימות בגיל ההתבגרות ואלימות קהילתית במרחבים 
ציבוריים )Blake & Hamrin, 2007(. כעס מזוהה עם בעיות כגון התנהגות 
שלילית ומרדנית ועם אלימות מילולית ופיזית. יש בו כדי להפנות ילדים 
ובני נוער לשירותים חברתיים ולבריאות הנפש, והוא נקשר עם ביטויים של 
הפרעות מוחצנות, הפרעות מצב רוח והיפראקטיביות ורגישות לדחייה 
ולביקורת )Armbuster et al., 2001(. מכיוון שבעיות פסיכולוגיות אלו 
מופיעות בספרות כהסבר אפשרי לעבירות אלימות בקרב בני נוער, רבים 
מהמחקרים ותוכניות ההתערבות שנועדו לסייע לפרט ממוקדות בשיפור 
 Blake & Hamrin, 2007; Davey et al., 2005;( יכולת השליטה שלו בכעס

.)Roberton et al., 2014

כעס מזוהה עם רגשות שליליים העומדים בבסיסה של התנהגות אלימה 
 Elison( ועם הקשר הישיר שבין יכולת ויסות רגשות ובין התנהגות אלימה
et al., 2014(. היכולת לוויסות רגשי )ER, Emotional Regulation( כוללת 
מודעות לרגשות, יכולת לשלוט בהתנהגות אימפולסיבית, קבלת רגשות לא 
נעימים והתמודדות עימם, וכן שימוש באסטרטגיות יעילות של ויסות רגשות. 
דיס-רגולציה רגשית )ED, Emotional Dysregulation( מוגדרת כקשיים 
בכל אחת מן היכולות של ויסות רגשי )Gratz & Roemer, 2004(. מחקרי 
אורך הראו קשר חיובי בין דיס-רגולציה רגשית והתפתחות התנהגות אלימה 
 Garofalo et al., 2014; Roberton et al., 2014; Roll et al.,( בקרב בני נוער
 Skripkauskaite( ועם אלימות פרו-אקטיבית ורה-אקטיבית גם יחד )2012

.)et al., 2015

 – )Alexithymia( "עוד מושג הקושר בין כעס לאלימות הוא "אלקסיתימיה
חוסר היכולת להרגיש, לזהות, לעשות הסמלה ולהביע רגשות, וקשיים 
ביכולת המנטליזציה של האדם )Tull et al., 2005(. אלקסיתימיה מזוהה עם 
קושי ביכולת להבחין בין רגש ובין תחושה גופנית, לשיים ולתאר במילים את 
המצב הרגשי ולהתבונן פנימה כדי להעניק תשומת לב למחשבות ולרגשות 
 .)Taylor et al., 2000( פנימיים במקום למקד את הקשר בפרטים חיצוניים
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אם כן, ויסות רגשי ואלקסיתימיה הם שני מושגים משלימים, המסייעים להבנת 
 Giromini et( הקשר בין כעס ורגשות שליליים אחרים לבין התנהגות אלימה
al., 2012(. עם צורות הביטוי השונות של כעס המזוהות עם דיס-רגולציה 
רגשית נמנים ביטוי כרוני של כעס, כעס צבור )"דחיסה"(, כעס כתכונת 
אופי, וכן הבנת הכעס כרגש משני, שמתחתיו עומדים רגשות ראשוניים כגון 
 Daff et al., 2014; Garofalo et al., 2014; Velotti( אשמה, בושה או פחד
et al., 2014(. יתרה מכך, גם אלקסיתימיה וגם יכולת מנטליזציה נמוכה, 
הבאות לידי ביטוי בהימנעות האדם מעיסוק ברגשותיו הראשוניים, מסבירות 
 .)Bateman et al., 2013; Fonagy, 2003( הופעת כעס ושימוש תדיר בו
במחקר עכשווי נמצא כי אלקסיתימיה מנבאת ביטוי שאינו מסתגל של כעס 
כלפי פנים )צבירה או דחיסה(, וכי שימוש נטול אסטרטגיות של ויסות רגשי 
.)Velotti et al., 2017( והיעדר מודעות רגשית מנבאים קשיי שליטה בכעס

אלימות פרו-אקטיבית ורה-אקטיבית
אחת ההבחנות המקובלות במחקר ובפרקטיקה הנוגעות לנוער אלים עובר 
חוק היא ההבחנה בין שתי תתי-קבוצות של התנהגות אלימה: אלימות פרו-
 .)Dodge & Coie, 1987; Dodge, 1991( אקטיבית ואלימות רה-אקטיבית
המודל התאורטי התפתחותי של הבחנה זו מבוסס על הטענה כי לאלימות 
פרו-אקטיבית ורה-אקטיבית מקורות התפתחותיים שונים, הנגזרים מחוויות 
חברתיות והתפתחותיות שונות )Dodge, 1991(, הנבדלות זו מזו בצורות 

.)Moore et al., 2019( הביטוי של הכעס והאלימות

אלימות פרו-אקטיבית
התנהגות אלימה פרו-אקטיבית מבוססת על אלימות אינסטרומנטלית, 
מכוונת מטרה, בין שמדובר במטרה אישית )למשל כניסה למועדון או קבלת 
 Moore( )כסף( או חברתית )למשל ביסוס מעמד חברתי בקבוצת השווים
et al., 2019(. נערים תוקפניים פרו-אקטיביים נוקטים התנהגות אלימה 
באופן מתוכנן, הנלווית בעוררות רגשית נמוכה יותר ונושאת מאפיינים 
 Cornell et al., 1996; Vitacco et al.,( של פסיכופתיה ואנטי-סוציאליּות
2010(. כמו כן נמצא שקטינים עוברי חוק הנוהגים באלימות פרו-אקטיבית 
 ,)Dodge et al., 1997( נוטים לצדד באלימות ולהאמין כי היא מועילה להם
ושהם נתונים בסיכון גבוה יותר לעבריינות בכלל ולעבירות אלימות בפרט 

.)Brendgen et al., 2001(

המושג אלימות פרו-אקטיבית מוסבר באמצעות תאוריית הלמידה החברתית 
של בנדורה )Bandura, 1983(, שבבסיסה עומדת הטענה כי התנהגות אלימה 
ואגרסיבית נרכשת ומתעצבת על רקע ציפייה לחיזוקים שהסביבה מעניקה 
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להתנהגות אלימה. לפיכך, אלימות פרו-אקטיבית נוצרת בעקבות תגמולים 
חיוביים המוענקים להתנהגות האלימה, כגון מקרים שבהם הפעולה האלימה 
מסייעת לילד לשמור על הצעצוע שלו או לבסס עמדה של כוח ושליטה בקרב 
חבריו. מקורה של אלימות פרו-אקטיבית בחשיפה לדמויות חיקוי ולדמויות 
משמעותיות במשפחה שעודדו נקיטת אלימות להשגת המטרות ולפתרון 
בעיות וקונפליקטים )Connor et al., 2003; Dodge et al., 1997(, וכן 
 .)Poulin & Boivin, 2000( בקשר עם סביבה וקבוצת שווים התומכת בכך

אלימות פרו-אקטיבית מזוהה עם אפקט נמוך ועם היעדר ביטוי רגשי 
במהלך הוצאתה לפועל, ולכן היא זכתה לכינוי אלימות אינסטרומנטלית, 
המזוהה עם "דם קר" )Vitaro et al., 2006(. יתרה מכך, נערים שהמערכת 
האוטונומית שלהם מתפקדת ברמה נמוכה גם במהלך האירוע האלים וגם 
רטרוספקטיבית, כשהם נזכרים בו או משוחחים עליו, רמת הסיכון שלהם 
 Baker et al.,( למעורבות באלימות פרו-אקטיבית נמצאה גבוהה יותר
Raine et al., 2014 ;2013(. ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם הטענה כי 
לנערים הנוטים לאלימות פרו-אקטיבית יש קהות רגשית במהלך האירוע 

 .)Moore et al., 2018( האלים

הסבר תאורטי נוסף על תאוריית הלמידה החברתית, הנשען על מקורות רגשיים 
 Fearlessness( לאלימות פרו-אקטיבית, מבוסס על תאוריית היעדר הפחד
Theory(. על פי תאוריה זו, התנהגות אגרסיבית ואלימה מתרחשת כשהנער 
נעדר כל יכולת לתחושת פחד המותאמת לנסיבות האירוע ולסכנות הכרוכות 
בו. חוסר היכולת לחוש פחד היא המגבירה את סיכונו של הנער למעורבות 
באלימות )Fung et al., 2005(. הקשר בין תאוריית היעדר הפחד לבין תיאוריית 
הלמידה החברתית הוא שלמידה חברתית מאופיינת בהיעדר סוציאליזציה 
לתחושת פחד וחשש מפני סנקציה או ענישה כלשהי בעקבות המעורבות 
בהתנהגות האלימה, ולכן מתפתחת נטייה להתמקד בתוצאות החיוביות 
.)Kimonis et al., 2006( וברווחים של האלימות ולהתעלם מהיבטיה השליליים

הסבר חלופי אחר לאלימות פרו-אקטיבית הוא שעוררות רגשית נמוכה 
מובילה לחיפוש אחר ריגושים ברמה גבוהה. על פי תאוריית חיפוש הריגוש 
)Sensation-seeking Theory(, נער החווה רמות נמוכות של עוררות 
רגשית פסיכולוגית ייטה להיות מעורב בהתנהגויות סיכון במטרה להעלות 
את רמת העוררות שלו )Xu et al., 2014(. מחקרים שאוששו טענה זו 
מצאו כי בקרב ילדים שקצב הלב שלהם היה נמוך בשעת מנוחה, הנטייה 
 Portnoy et al.,( למעורבות באלימות בגיל ההתבגרות הייתה גדולה יותר

.)2014; Sijtsema et al., 2010
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עוד הסברים לאלימות פרו-אקטיבית הם יכולת גבוהה של ויסות רגשי והיעדר 
אמפתיה ואשמה כלפי הקורבן. מחקרים זיהו קשר חיובי בין יכולת גבוהה 
לוויסות רגשי ובין אלימות פרו-אקטיבית. נמצא כי יכולות זו מקנה לנערים 
המעורבים באלימות מיומנויות של שליטה ובחירה בהתנהגויות תכליתיות 
להשגת מטרתם )Ostrov et al., 2013; Fite et al., 2011(. במחקרים אחרים 
נמצא קשר בין היעדר תכונות של אמפתיה ואשמה ובין אלימות פרו-אקטיבית 

.)Frick et al., 2014; Thomson & Centifanti, 2018(

אלימות רה-אקטיבית
אלימות או התנהגות אגרסיבית רה-אקטיבית מבוססת על עוררות רגשית 
עזה ואימפולסיבית, כתגובה מיידית לאירועים שהפרט תופס כניסיון התגרות 
ופרובוקציה או כאיום ממשי על הנפש – ומתקשה להכיל את התסכול שהם 
מעוררים בו )Moore et al., 2019(. לנערים הנוקטים התנהגות אלימה בעלת 
מאפיינים רה-אקטיביים סיכוי גבוה יותר לסבול ממצוקה רגשית ולחוות אקלים 
משפחתי המאופיין בכללי משמעת מחמירים )Dodge et al., 1997(, לגלות 
 Giancola et al.,( קשיים בתפקוד יום-יום על רקע קוגניטיבי והתנהגותי
 .)Schwartz et al., 1998( ולעיתים אף להפוך לקורבנות של בני גילם )1996

המושג אלימות רה-אקטיבית עומד בזיקה לתאוריית תסכול-אגרסיה 
 Berkowitz, 1993; Berkowitz &()Frustration Aggression Theory(
Harmon-Jones, 2004( שבבסיסה הטענה כי התנהגות אלימה ואגרסיבית 
היא תוצר של תנאים מקדימים, כגון פרובוקציה ממשית או מדומיינת, 
תסכול ואיום אמיתי או מדומיין שהנער חווה. התגובה לתנאים מקדימים אלו 
היא בדרך כלל ביטויים שונים של כעס )רגש משני(, המופנים כלפי הדמות 
שעוררה את האיום כדי לפגוע בה, במטרה להפחית את האיום או להעלימו 
כליל )Vitaro et al., 2006(. זוהי תגובה אימפולסיבית, שמקורה בתחושת 
המתח והאיום הנוצרת בעקבות האינטראקציה עם הדמות המאיימת, ולכן 
בני נוער הנוקטים התנהגות אלימה שמאפייניה רה-אקטיביים מכונים 
"תוקפניים", "בעלי דם חם" ו"אימפולסיביים". נערים אלו אף מזוהים עם 
Berkowitz, 1993; Berkowitz & Harmon-( נטייה לרגישות ורגשנות מוגברת

Jones, 2004(. עם המקורות ההתפתחותיים של אלימות רה-אקטיבית נמנים 
 .)Dodge et al., 1997( אקלים משפחתי קר, הנעדר יחס אמפתי וקשר תומך

בספרות המחקר אלימות רה-אקטיבית מזוהה עם כעס יותר מאשר 
פרו-אקטיבית )Jambon et al., 2018(. קשר ישיר בין כעס לאלימות רה-

אקטיבית נמצא במחקרי אורך )Calvete & Orue, 2012( ובמחקרים בקרב 
קבוצות תרבותיות שונות )Fung et al., 2015(. לפיכך, מכיוון שכעס נקשר 
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לאלימות רה-אקטיבית על רקע של תפיסת האיום ופירוש התנהגותו של 
האחר כהתנהגות פרובוקטיבית ומאיימת, ומכיוון שלהסבר זה נמצאו תימוכין 
במחקרים אמפיריים )Jambon et al., 2018(, משמעותם של ממצאים נעוצה 
לא רק בהבנת מקורות ההתנהגות האלימה, אלא גם – ובעיקר – בעיצוב 
תהליכי ההערכה של נוער אלים עובר חוק ובהתאמת שיטת הטיפול לנערים 

עם התנהגות אלימה שמאפייניה רה-אקטיביים.

ספרות המחקר מסבירה את הנטייה לאלימות רה-אקטיבית בעיוותי 
תפיסה, הטיות ייחוס, כוונות עוינות ותפיסת כוונות האחר כאנטגוניסטיות 
 Orobio de Castro et al., 2005; Yaros( במצבים עמומים ודו-משמעיים
et al., 2014(. מכיוון שמקור ההתנהגות האלימה הוא בתהליכי עיבוד מידע 
לא אדפטיביים, טיפול הממוקד במענה לתהליכים קוגניטיביים אלו נמצא 
כמענה יעיל לאלימות רה-אקטיבית, להפחתת התנהגות אלימה ולהגברת 

 .)Powell et al., 2011( השליטה בכעסים בקרב בני נוער

מקור אחר של בעיית האלימות הרה-אקטיבית הוא רמה נמוכה של ויסות 
רגשי. במחקרים נמצא כי המשתנה ויסות רגשי גבוה מפחית את הנטייה 
לביטוי מוחצן של כעס, וכי המשתנה ויסות רגשי נמוך מגביר את הסיכוי לביטוי 
 Calvete & Orue, 2012; Dane( מוחצן של כעס ולאלימות רה-אקטיבית
Marini, 2014 &(. כמו כן נמצא כי עוררות יתר של המערכת הסימפתטית 
)SNS( מפחיתה את יכולת הוויסות הרגשי ומעלה את הסיכוי לאלימות רה-
אקטיבית )Moore et al., 2018(. מלבד הבעיות בוויסות הרגשי, אלימות רה-
אקטיבית קשורה גם לרגשות שליליים כגון דיכאון, חרדה ונטייה לאובדנות 

.)Evans & Fite, 2018; Fite et al., 2014; Hartley et al., 2018(

תתי-קבוצות של קטינים עוברי חוק עם עבירות אלימות
ההבחנה בין תתי-קבוצות של קטינים עוברי חוק, ובהם קטינים שעברו 
עבירת אלימות, חשובה לבניית תוכנית שיקום והתאמת שיטת הטיפול 
)למשל, שיטה ממוקדת לנושא אלימות או לשליטה בכעסים(, התאמת 
רמת האינטנסיביות של הטיפול ובחירת מדדים לבחינת האפקטיביות שלו 
)Andrews & Dowden, 2006(. למשל, ככל שהאלימות של בני נוער כרונית 
וככל שנלוות לה עבירות נוספות נדרש טיפול ארוך ואינטנסיבי יותר כדי 

.)Andrews & Dowden, 2006( להפחית מּועדּות

בספרות העוסקת בקטינים עוברי חוק מקובלת הבחנה בין שלוש קבוצות 
של נערים: )א( קטינים עוברי חוק לא אלימים )Non Violent(; )ב( קטינים 
עוברי חוק אלימים בלבד )Violent Only(; )ג( קטינים עוברי חוק אלימים 
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ברקע עבירות נוספות )Violent plus(. הקבוצה השנייה והשלישית רלוונטיות 
לנושא ולמטרות סקירת הספרות הנוכחית.

)Violent Only( ב. קטינים עוברי חוק אלימים בלבד
בתוך קבוצה זו מקובלת ההבחנה בין נערים עם "קריירה" של אלימות, שביצעו, 
 serious violent juvenile( על פי רוב, סדרה של עבירות אלימות חמורות
offenders(, ובין נערים שעבירת האלימות שלהם הייתה אפיזודלית, והיא 
אינה מלמדת על נטייה לשימוש תדיר באלימות או על עולם ערכי המצדיק 
אלימות כדרך תקשורת. בספרות הנושא מצוינים מאפיינים הייחודיים לקבוצת 
הנערים שיש להם "קריירה" של אלימות, הבאים לידי ביטוי בגורמי הסיכון 
 Loeber & Farrington,( ובגורמי ההגנה שלהם ובצורכיהם ההתפתחותיים
1999(. לפיכך, בקבוצה זו של בני נוער יש לראות קטגוריה מובחנת בתוך 

הקטגוריה הכללית של נוער עובר חוק. 

מחקרים שבחנו את ההבדלים בין נוער עובר חוק עם עבירות אלימות ובין 
נוער עובר חוק עם עבירות אחרות, מצאו כי בקבוצה הראשונה יש גורמי סיכון 
 Baglivio et al., 2014; Mulder( ייחודיים, שאינם קיימים בקבוצה השנייה
et al., 2012(. נמצא כי בהשוואה לאחרים, נערים אלימים "סדרתיים" הופנו 
לשירות המבחן בגיל צעיר יותר )12(, וכי נטייתם להשתייך לכנופיות או 

לחבורות רחוב, העוצמה וההיקף של גורמי הסיכון שלהם גבוהים יותר.

 ג. קטינים עוברי חוק אלימים ברקע עבירות נוספות 
)Violent plus(   

בקבוצה זו נכללים קטינים עוברי חוק שלצד עבירת האלימות מאופיינים גם 
בהתנהגויות עברייניות אחרות, כמו, למשל, שימוש וסחר בסמים, גניבה, 
 Vaughn et al., 2014; Mulder et( מרמה, מעורבות בכנופיות וחבורות רחוב
al., 2012(. במחקרים שבחנו את ייחודיות הקבוצה נמצא כי בהשוואה לקבוצת 
האלימים בלבד ובהשוואה לקטינים עוברי חוק שאינם אלימים, רמת הסיכון 
 Besemer,( שלהם לעבריינות בכלל ולעבירות אלימות היא הגבוהה ביותר
Thomas, 2016; Vaughn et al., 2014 ;2012(. לדוגמה, במחקר עכשווי 
נמצא כי בהשוואה לנערים עוברי חוק אלימים בלבד, גורמי הסיכון של נערים 
עוברי חוק אלימים ברקע עבירות נוספות הקשורים למשפחה ולבית הספר 
גבוהים יותר, וכך גם הנטייה לשימוש בסמים, לעבירה על החוק בגיל צעיר 
ומוקדם ולהצדקת עבריינות )Lai et al., 2016(. בקרב הקטינים מקבוצה זו, 
בהשוואה לקטינים עוברי חוק אלימים ולקטינים עוברי חוק שאינם אלימים, 
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נמצאו הבדלים בולטים בהיסטוריה של בריונות, בהשתתפות בכנופיות, 
 .)Lai et al., 2016( בנטייה לברוח מהבית ובקשיים כלכליים של המשפחה

אלימות ברשת
בצד צורות שונות של אלימות פנים אל פנים, אלימות ברשת נחשבת צורה 
מובחנת של אלימות. מלבד מאפייניה הדומים לאלו של אלימות פנים אל 
פנים יש לה גם מאפיינים ייחודיים. בדומה לאלימות פנים אל פנים מדובר 
בהתנהגות המכוונת לפגיעה באחר, אך בשונה ממנה, נעשה לשם כך שימוש 
באינטרנט, באמצעים טכנולוגיים כגון המחשב, הטלפון הנייד או אמצעי 
תקשורת אחרים )Corcoran et al., 2015(. אלימות ברשת היא תופעה נפוצה 
מאוד, שלאור השימוש ההולך וגובר בטכנולוגיה לתקשורת, מצויה במגמת 
עלייה ברחבי העולם כולו )Rideout et al., 2010; Sommers, 2008(. להלן 
המאפיינים העיקריים של אלימות ברשת: )א( אנונימיות, מכיוון שהפעולות 
יכולות להתרחש בעילום שם; )ב( חשיפה לקהל רחב; )ג( נגישות ותדירות 
גבוהה; )ד( קושי בגילוי האלימות ובדיווח עליה. באלימות זו מעורבות שלוש 
הקורבנות; )א( שונה: בצורה מהשלכותיה הסובלות עיקריות, קבוצות

)ב( הפוגעים-בריונים; )ג( העדים )היימן ועמיתים, 2014(. 
               

ההשלכות המרכזיות של אלימות ברשת על בני נוער באות לידי ביטוי בפן 
הרגשי, החברתי וההתנהגותי )Kowalski., & Giumetti, 2017(, והיא מובילה 
למצוקה רגשית ופסיכולוגית עד כדי דיווח על בדידות, על דיכאון, על חרדה 
ועל מחשבות אובדניות, וכן עד כדי היעדרויות מבית הספר וניתוק מקבוצת 
השווים )Sourander et al., 2010(, ומעורבות בהתנהגויות סיכון, אלימות 

 .)Peterson, & Densley, 2017( ופשע

באשר להיבט הפלילי ולאחריות הפלילית הקשורה לאלימות ברשת, מחקרים 
בתחום מצביעים על כך שהחקיקה בנושא עודנה בראשיתה, ומראים 
שהעמדת התוקפים ברשת לדין נסמכת על חוקים נלווים, כגון חוק איסור 
לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, וחוק העונשין הדן באיומים )אלקין-קורן 

וקן-דרור פלדמן, 2015(.
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ד. סיבות לתופעה: גורמי סיכון וגורמי הגנה2
עבירות אלימות בקרב בני נוער אינן תוצר של גורם אחד, ולכן רבות הדרכים 
להסבירן או לנסות למנוע אותן )Loeber et al., 2017(. אלימות בקרב בני 
נוער מוסברת על רקע יחסי גומלין בין גורמים אינדיבידואליים, מערכות 
 Haegerich & Dahlberg,( יחסים, נסיבות היסטוריות, משפחה וקהילה
2011(. הדינמיקה והקשר שבין הגורמים השונים מובילה לעיתים להגברת 
האלימות ולעיתים להפחתתה, וחשוב להבין שמקצת הגורמים, גם אם לא 

 .)David-Ferdon & Simon, 2014( כולם, ניתנים לשינוי חלקי או מלא

גורמי סיכון קרימינוגניים )מעוררי-פשיעה( הם הסבר עיקרי לעבירות אלימות 
בקרב נערים, ומסייעים בקבלת החלטות בנוגע לעתיד הנער ובהתאמת תוכנית 
טיפול לצרכיו ) Hoge & Andrews, 2009(. יתרה מכך, הבנת האטיולוגיה 
של אלימות בקרב בני נוער, ובמיוחד גורמים המאפשרים לחזות את רמת 
הסבירות לאלימות, מספקת מידע חשוב לביסוס תוכניות מניעה ותוכניות 
התערבות. נהוג להבחין בין גורמי סיכון, המנבאים את הסבירות לתוצאות 
שליליות בעתיד, לבין גורמי הגנה, המנבאים את הקטנת ההתנהגות השלילית 

 .)Hall et al., 2012; Lösel., & Farrington, 2012( בעתיד

מטרת איתור גורמי סיכון והגנה
איתור גורמי סיכון קרימינוגניים וגורמי הגנה מכוונן כלפי העתיד. מטרתו 
לספק הערכה או תחזית בנוגע לסיכויי הפרט לבצע עבירת אלימות )רמת 
מסוכנות(, בין שמדובר בעבירה ראשונה ובין שמדובר בהישנות של עבירה. 
הערכות הסיכון לביצוע עבירה משמשות במערכת המשפט לקבלת החלטות, 
והן משפיעות על עתידו של הנער. למשל, הסיכון של נער לביצוע פשע חמור 
בעתיד המיידי עשוי להכריע בהחלטה לעצור את הנער עד המשפט בבית 
.)Andrews, 1990( מעצר או בביתו, וכן בהחלטה לדון אותו למאסר על תנאי

גורמי סיכון
בספרות ובשדה המחקר על גורמי סיכון להתפתחות התנהגות אלימה בקרב 
בני נוער רווחת הסכמה על כמה קטגוריות להערכת הסיכון ולניבוי התנהגות 

.)Hawkins, 2000; Herrenkohl et al., 2000( אלימה

ברמת הפרט כמה מאפיינים פסיכולוגיים של הפרט: )א( נטייה להיפראקטיביות, 
בעיות ריכוז, אי שקט ונטייה להסתכן )נטייה לריגוש והרפתקנות(; )ב( נטייה 

 2 כאמור, בהקשר הישראלי מכונים גורמי הסיכון "גורמי דאגה" או "דאגות" וגורמי ההגנה 

 "כוחות" או "משאבים", אך במסמך שלהלן מוצגים המושגים המקובלים בעולם  )גורמי 
  סיכון וגורמי הגנה(. 
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לאגרסיביות; )ג( מעורבות בהתנהגות אלימה בילדות; )ד( מעורבות בצורות 
אחרות של התנהגות אנטי-סוציאלית; )ה( עמדות ותפיסות המצדדות 

בסטייה חברתית ובהתנהגות אנטי-סוציאלית.

ברמת המשפחה כמה מאפיינים של המשפחה כמערכת: )א( מעורבות הורית 
בפשיעה; )ב( התעללות בילד )ובמיוחד הזנחה רגשית והתעללות  פיזית(;

)ג( אקלים משפחתי עם גבולות לא מיטיבים )ובמיוחד חינוך נוקשה ואגרסיבי(; 
)ד( מעורבות הורית נמוכה בחיי הנער; )ה( קשר בין חברי המשפחה ויכולת 
לפתרון קונפליקטים )מודלינג(; )ו( תמיכת ההורים בהתנהגות אלימה;  

)ז( נפרדות נמוכה ביחסי ילד-הורה.

ברמת בית הספר )א( הישגים לימודיים נמוכים; )ב( קשר רופף עם בית 
הספר )במיוחד בגילים 14–16(; )ג( היעדרות ממסגרת הלימודים )במיוחד 
בתקופת ההתבגרות המוקדמת( ונשירה ממנה; )ד( שייכות למסגרת לימודים 

ששיעור העבריינות בה גבוה.

ברמת קבוצת השווים )א( אחאים עבריינים )גורם זה יכול להיות שייך גם 
למשפחה כמערכת(; )ב( חברים המעורבים בעבריינות; )ג( חברות בכנופיה. 

ברמת השכונה והקהילה כמה גורמים מבניים הנוגעים למאפייני הסביבה 
שהנער ומשפחתו מתגוררים בה: )א( החיים בעוני; )ב( קהילה באנומיה 
)חוסר סדר או ארגון קהילתי(; )ג( נגישות לסמים ולכלי נשק; )ד( מעורבות 
של מבוגרים בשכונה בפשיעה ועבריינות; )ה( חשיפה לאלימות במשפחה; 

)ו( חשיפה לגזענות על רקע אתני.

גורמים מצביים גורמים המאפיינים את נסיבות מקרה האלימות. למשל, 
שימוש בכלי נשק באירוע האלים, שימוש כלשהו בסמים או באלכוהול )של 
התוקף או של הקורבן(, הגורם שיזם את הקטטה והסיבה לכך, קשר כלשהו בין 
הקורבן לתוקף לפני האירוע וכדומה. יש לציין כי גורמים מצביים קשים לאיסוף 
.)Hawkins, 2000( ולהערכה, ולעיתים קשה להשוות ביניהם במצבים שונים

גורמי סיכון משניים ארבעה גורמי סיכון אחרים נחשבים משניים, משום שאינם 
קרימינוגניים: )א( ערך עצמי: תחושות של ערך עצמי נמוך; )ב( תחושה עמומה 
של מצוקה אישית: חרדה, תחושת עצב; )ג( התמודדות עם מחלת נפש כגון 
סכיזופרניה או מאניה-דפרסיה; )ד( בריאות פיזית: עיוות פיזי, תזונה לקויה. 
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השתייכות לכנופיות וחבורות רחוב
ההשתייכות לכנופיות וחבורות רחוב נחשבת לגורם סיכון קרימינוגני, אך 
הספרות העכשווית עוסקת בהרחבה בסוגיה זו גם לעצמה. כנופיה מוגדרת 
בספרות כחבורת צעירים שהוקמה באופן עצמאי, בעלת אינטרס משותף, 
השולטת בטריטוריה ספציפית או במשאבים מוגדרים, מחזיקה בסמלים 
 .)Chu et al., 2012( משותפים ומעורבת באופן קולקטיבי בביצוע פשע
מחקרים שנערכו באוסטרליה, בארצות הברית ובאירופה מלמדים כי החברות 
בכנופיה מעלה את הסיכויים למעורבות בעבירות אלימות וסמים וכן בסוגים 
 Curry, 2000; Klein et al., 2006; White & Mason,( אחרים של עבירות
2006(. יתרה מכך, שיעור עבירות האלימות בקרב בני נוער שדיווחו על קשר 
עם כנופיות )גם אם לא השתייכו להן בפועל( התגלה כגבוה יותר בהשוואה 
לבני נוער שלא דיווחו על קשר כזה )Chu et al., 2012(. מן הספרות עולה 
כי ההתייחסות לחברות בכנופיות וחבורות רחוב אינה מסתכמת בטיפול 
האינדיבידואלי-קבוצתי שהנער זוכה לו בתקופת המבחן, וכי נדרשים מענים 
חברתיים קהילתיים שיבססו את יכולת אנשי הטיפול ליצור קשר עם בני 
החבורה, לרכוש את אמונם וליצור שינוי המבוסס על תהליכים קהילתיים. 

גורמי הגנה
מרבית תשומת הלב בספרות העוסקת בנוער אלים עובר חוק הופנתה 
לנושא גורמי הסיכון להתנהגות אלימה, ואילו נושא גורמי ההגנה חדש יחסית. 
רק לאחרונה החלו חוקרים ואנשי מקצוע לראות את החשיבות הטמונה בו 
 Kim et( ולהעניק לו משקל בהבנת התופעה ודרכי הטיפול והמניעה שלה
al., 2016(. המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן )CDC( בארצות הברית היו 
הראשונים להמשיג את הנושא ולבחון אותו, ונערכו כמה מחקרי אורך כדי 

 .)Kim et al., 2016( לבחון את השפעת גורמי ההגנה

באופן פשטני, אפשר להגדיר גורמי הגנה כגורמים הבאים לידי ביטוי בחיי 
הנער בצורה הפוכה מגורמי הסיכון )Jolliffe et al., 2016(. לדוגמה, אם 
הישגים נמוכים בבית הספר הם גורם סיכון, הישגים גבוהים והצלחה בלימודים 
ייחשבו גורם הגנה. עם זאת, היו שטענו כי גורמי הגנה הם גורמים נקודתיים 
יותר, שהגדרתם עומדת לעצמה: גורמים המקטינים את סיכון הנער לבצע 

.)Hall et al., 2012; Lösel & Farrington, 2012( עבירת אלימות

 Lösel &( כך או כך, מן הספרות עולים כמה גורמים הנחשבים גורמי הגנה
:)Bender, 2017
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ברמת הפרט כמה גורמים הכוללים את רמת האינטליגנציה של הנער 
)אינטליגנציה גבוהה(, תפיסותיו ועמדותיו המוסריות )למשל, יכולת 
לאמפתיה(, סגנון החשיבה שלו )מחשבות בריאות ורציונליות, סכמות 
אדפטיביות(, הטמפרמנט שלו )למשל, טמפרמנט "רך" או אמפתי, או 
לחלופין, התמודדות נרכשת עם טמפרמנט אימפולסיבי(, וגורמים ביולוגיים. 

ברמת המשפחה אקלים משפחתי חם ואמפתי, התקשרות בטוחה עם 
ההורים, קשר טוב ויציב עם המשפחה הקטנה והמורחבת וקשר טוב בין 
המשפחה וסביבתה, סגנון הורי סמכותי )אך לא פוגע(, ויכולת ההורים להציג 

לילד גבולות וציפיות ריאליות.

ברמת בית הספר ככל שהאקלים והאווירה הבית ספרית מיטיבים ותומכים, 
כך מתחזק תפקידו של בית הספר כגורם הגנה רב חשיבות. עם זאת, רמת 
מוכנות הנער לבית הספר, תחושת החיבור שלו לבית הספר, קשר טוב עם 
מוריו ועם מבוגרים משמעותיים אחרים )מדריכים ודמויות אחרות( נחשבים 

אף הם גורמי הגנה משמעותיים. 

ברמת קבוצת השווים לעיתים קרובות עבירות אלימות מזוהות כתופעה 
שנוצרת כחלק מהשפעת הקבוצה על היחיד. לכן, במקרים בהם הנער 
משתייך לקבוצת שווים שאיננה תומכת באלימות או כזאת שאיננה מחזיקה 
בערכים אנטי-סוציאליים, וככל שיש לו קשרי חברות עם בני נוער ללא עבירות 

אלימות, הקשרים החברתיים הללו משמשים כגורם הגנה רב משמעות. 

ברמת השכונה והקהילה שכונה וקהילה נחשבים לגורם הגנה במקרים 
שבהם מדובר באיכות חיים טובה, בכל הנוגע לבריאות, רווחה, חינוך בלתי 
פורמאלי ותרבות ובמיוחד כאשר מדובר בסביבה בטוחה שאיננה מעודדת 
פשע ואלימות. עם זאת חשוב לזכור כי במקרים שבהם משפחת הנערים 
שמעורבים בעבירות אלימות עברה משכונת עוני המזוהה עם פשיעה 
לסביבת מגורים איכותית יותר, הדבר לא הוביל בהכרח לצמצום בעבירות 
האלימות. מנגד, גם במקרים שבהם השכונה היא שכונת עוני, אך ישנם 
יחסים טובים בין השכנים, קשרי חברויות ולכידות קהילתית, שכונה מסוג 

זה עשויה לשמש כגורם הגנה. 

מודל סיכון-צורך-אחריות
בספרות העוסקת בגורמי סיכון לעבריינות בכלל ולעבירות אלימות בפרט 
 )RNR, Risk-Need-Responsivity( מקובל המודל סיכון-צורך-אחריות
כמסגרת מארגנת להבנת התופעה )Andrews & Bonta, 2010(. המודל 
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קושר בין תהליך ההערכה לתהליך ההתערבות, והוא מספק מסגרת מארגנת 
 .)Viglione, 2019( להדרכת אנשי המקצוע בתחום, לרבות קציני המבחן
זהו מודל שיקומי קליני, שנועד לשפר את אפקטיביות הטיפול ולצמצם את 
 EBP,( הישנות העבירה, והוא עולה בקנה אחד עם פרקטיקה מבוססת ראיות
Evidence-based Practice(, המעודדת את אנשי המקצוע )קציני המבחן 
במקרה זה( לשלב בתוכנית ההתערבות מדדים וכלים שמטרתם להעריך 
את תוצריה, ולאתר את מרכיבי הטיפול התורמים להצלחה ומגבירים את 

 .)Viglione, 2019( האפקטיביות של התוכנית

שלושת העקרונות העיקריים במודל קשורים לנושאים גורמי סיכון קרימינוגניים, 
צרכים קרימינוגניים ואחריות:

גורמי סיכון קרימינוגניים על פי עיקרון זה, תוכנית ההתערבות המיועדת 
לקטינים שעברו עבירות אלימות צריכה להתאים לרמת הסיכון של הנער. 
למשל, לנער בעל רמת סיכון גבוהה )למשל מקבוצת הנערים האלימים 
ברקע עבירות נוספות(, נדרשת תוכנית התערבות רחבה ואינטנסיבית יותר, 
ולנער בעל רמת סיכון נמוכה יהיה אפשר להסתפק בהתערבות מקיפה 
פחות. ממצאי המחקרים מלמדים כי ככל שרמת הסיכון של הנער גבוהה 
יותר נדרשת התאמה מדויקת יותר של תוכנית הטיפול, וכי ככל שההתאמה 
 Andrews & Bonta,( גבוהה יותר הישנות העבירה תפחת במידה רבה יותר
2010(. מן הספרות עולה גם כי תוכנית טיפול שאינה מותאמת תעלה את 

הסיכון להישנות העבירה. 

צרכים קרימינוגניים על פי עיקרון זה, במוקדי הטיפול ומטרותיו צריכים 
לעמוד גורמי הסיכון הקרימינוגניים הדינמיים )למשל הצורך להשתייך 
לחבורת רחוב או לכנופיה(, הן משום שגורמים אלה ניתנים לשינוי והן משום 
שהם מעלים את הסיכון להישנות העבירה. אם כן, צרכים קרימינוגניים הם 
פועל יוצא של גורמי סיכון קרימינוגניים דינמיים הקשורים לביצוע העבירה, 
והם מביאים לידי ביטוי צורך כלשהו של הנער, הנענה באמצעות העבירה. 
המודל מבוסס על שמונה גורמי סיכון: )א( התנהגות אנטי-סוציאלית;  
)ב( דפוסי אישיות אנטי-סוציאלית; )ג( קוגניציות אנטי-סוציאליות;  
-סוציאליים; )ה( נסיבות משפחתיות; )ו( בית הספר;  )ד( חברים אנטי

 Andrews & Bonta,( שימוש בחומרים ממכרים )ז( שעות הפנאי; )ח(
2010(. בנוגע לכל אחד מגורמי הסיכון הקרימינוגניים הדינמיים נשאל איזה 
צורך עמד בבסיס ביצוע העבירה )למשל, תחושת שייכות לקבוצת שווים, 
ערך עצמי(, וכיצד יכולה תוכנית ההתערבות לסייע לנער לממש צורך זה 

בדרכים נורמטיביות. 
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אם כן, צרכים קרימינוגניים קשורים למאפיינים, לתכונות אישיות, לבעיות 
ולנושאים המעסיקים את הנער, ויש להם זיקה ישירה לצרכים המניעים אותו 
לבצע את העבירה שוב ושוב. בסקירת המחקרים שבחנו את תרומת זיהוי 
הצרכים הקרימינוגניים לאפקטיביות הטיפול נמצא כי טיפולים שהותאמו 
לצרכים הקרימינוגניים של בני הנוער לאחר זיהוים היו אפקטיביים יותר 
מטיפולים בתוכניות התערבות שלא התבססו על זיהוי מוקדם של צרכים 

.)Smith et al., 2009( אלו

אחריות עקרון האחריות מבוסס על הטענה כי יש לשלב בתוכנית ההתערבות 
שיטות אפקטיביות מוכחות ומבוססות ראיות )למשל, הגישה הקוגניטיבית 
התנהגותית(, וכי יש להתאים את הטיפול ואת דרכי ההתערבות למאפייני 
הנער )למשל, שייכותו האתנית, סגנון הלמידה שלו, השלב ההתפתחותי 

ורמת המוטיבציה שלו(. 

אם כן, מודל סיכון-צורך-אחריות קושר בין שלבי האבחון וההערכה 
 )Evaluation( התאמת ההתערבות והערכת תוצאותיו ,)Assessment(
בנקודות זמן שונות. בכך ממוקדת ההתערבות בפתרון בעיות ובהפחתת 

גורמי הסיכון הדינמיים.

לעקרון האחריות שני מרכיבים: אחריות כללית ואחריות ספציפית. אחריות 
כללית היא אחריותו של איש המקצוע לשקול את סגנונות הלימוד של הנער 
ויכולותיו בבניית תוכנית ההתערבות. על פי עיקרון זה עליו להביא בחשבון 
גם את התאוריות המתאימות ביותר לשינוי התנהגותי. במקרה זה, התאוריה 
הקוגניטיבית-התנהגותית ותאוריית הלמידה החברתית נחשבות אפקטיביות 
ביותר )Andrews & Bonta, 2010(. אחריות ספציפית היא אחריותו של איש 
המקצוע לשקול את המאפיינים הפסיכולוגיים, הביולוגיים והחברתיים של 
הנער בבניית תוכנית ההתערבות. דוגמאות למאפיינים שכאלו הן רמת 
החרדה או הדיכאון של הנער, רגישויות שונות שיש לו, יכולתו ליצור קשרים, 

הטמפרמנט של הנער וכן הלאה. 

ממצאי מחקרים על עקרון האחריות שבחנו הן את השימוש בתאוריות 
ובגישות המתאימות לשינוי התנהגותי והן את ההתאמה למאפייני הנער 
הראו כי יישום עקרון האחריות עולה בקנה אחד עם אפקטיביות הטיפול 
 Andrews et al., 2010; Gendreau et al.,( ומצמצם את הישנות העבירה

 .)2006; Prendergast et al., 2013
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ה. כלי אבחון
מטרתם של כלי האבחון וההערכה הראשונית, כפי שהוצג במודל סיכון-

צורך-אחריות, היא לשפר את יכולתם של אנשי המקצוע להתאים את תוכנית 
ההתערבות לגורמי הסיכון ולצורכי בני הנוער, ולהעלות את אפקטיביות 

ההתערבות. 

בספרות על בני נוער שביצעו עבירות מוצגים כלי הערכה רבים ומגוונים, 
ובחלק זה יוצגו כמה כלים המתאימים להערכה ואבחון במקרים של התנהגות 
אלימה )טבלה 1(. השאלונים שיוצגו להלן מותאמים לזיהוי גורמי סיכון 
להתנהגות אלימה, ולכן הם מתאימים לשלב האבחון וההערכה. בפרק 
העוסק במדדי הערכת הטיפול בהמשך הסקירה יוצגו גם שאלונים מתאימים 
אחרים, המשמשים לאומדן השינוי שחל בקרב נערים המשתתפים בתוכניות 
טיפוליות בשירות המבחן לנוער המיועדות לקטינים שעברו עבירת אלימות. 
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טבלה 1: כלי אבחון – סוג הכלים ותוכנם
סולם קטגוריות מטרות הכלי מפתחי
מדידה להערכה הכלי סוג הכלי

:תומולסי שנ
2–0לם וס.1 
לם וס.2 

1או 0, רינבי  

:םיטריפ30 
ןוכיסי מרגוכת רהע.1 
הנגהי מרגוכת רהע.2 

ן וכיסכת רהע
ת מוילאל
ת בוערתהן ונכתו

 Borum
et al.,2011

 

ת כערהל וןלאש
  ותגהנהתלןוכיס
 )SAVRY(מהילא

סולם אחד,
בינרי

42 פריטים להערכת 
סיכון וצרכים:

1. היסטוריה ש ל
עבירות

2. אקלים משפחתי
3. חינוך תעסוקה 

ונשירה
4. קבוצת השווים

5. חומרים ממכרים
6. שעות הפנאי

7. אישיות
8. עמדות 

בנוגע לעבירה

הערכה 
וניהול תיק 

זיהוי כוחות, 
חסמים 

וגורמי הנעה,
בניית תוכנית

התערבות,
מדידת

אפקטיביות
ההתערבות

Hoge &
Andrews, 
2009

שאלון להתאמת
תוכנית הטיפול

בנוער אלים 
)YLS/CMI(

 
 

סולם אחד,
2–0

20 פריטים: 
1. תפיסת האחר 

ויכולת אמפתיה
2. סגנון חיים

איתור מאפיינים 
והתנהגויות 

פסיכופתיות, 
זיהוי סיכון 

לפסיכופתיה 
בבגרות, זיהוי 

גורמי סיכון 
וחוסן במטרה 
להתאים את 

תוכנית הטיפול

Hare,
2003 

שאלון להערכת 
מאפיינים 

פסיכופתיים 
בקרב בני 

 )pcl-yv( נוער

סולם אחד,
2–0

23 פריטים:
1. אלימות 

רה-אקטיבית
2. אלימות 

פרו-אקטיבית

זיהוי שימוש 
באלימות 

רה-אקטיבית 
ובאלימות 

פרו-אקטיבית

 Raine
et al., 2006

שאלון 
לזיהוי אלימות
רה-אקטיבית 

ופרו-אקטיבית
)RPAQ(

)SAVRY( ה.1 שאלון להערכת סיכון להתנהגות אלימה
את המודל האבחוני "הערכה מובנית של סיכון לאלימות בקרב בני נוער" 
)SAVRY, Structured Assessment of Violence Risk in Youth( פיתחו 
בארצות הברית בורום ועמיתים )Borum et al., 2011(, על בסיס מחקרים 
וספרות מקצועית על התפתחות של בני נוער ועל אלימות בקרב בני נוער. 

26מתו"ה - אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה



השאלון נועד לסייע בהערכת הסיכון לאלימות בקרב בני נוער בגילים 12–18 
 .)Bonta & Andrews, 2007( ובתכנון ההתערבות

על פי מודל זה, רמת סיכון היא תוצר של יחסי גומלין הדדיים ודינמיים בין 
גורמים העשויים להפחית נטייה לעבירת אלימות אלימה ובין גורמים העשויים 
להגביר אותה. הקשר בין הגורמים הנכללים בשאלון ובין התנהגות אלימה 

נבחן אמפירית במחקרים קודמים. 

במודל 24 גורמי סיכון, המחולקים לשלוש קטגוריות, ושישה גורמי הגנה, 
המוצגים בקטגוריה נפרדת:

                  :SAVRY גורמי הסיכון- אלו שלוש הקטגוריות של גורמי הסיכון במודל
)א( היסטוריים: ההיסטוריה של האלימות, ההיסטוריה של התנהגות לא 
אלימה, מועד תחילת האלימות, טיפולים והתערבויות קודמות, היסטוריה של 
פגיעה עצמית ואובדנות, היסטוריה של הזנחה בילדות, רמת הפשיעה של 
ההורים או של דמויות מטפלות, הישגים נמוכים בבית הספר; )ב( חברתיים-

קונטקסטואליים: קשר עם חברים עבריינים, דחייה חברתית, חוויה של מתח 
והתמודדות לקויה, הורות לא מספקת, היעדר תמיכה אישית או חברתית, 
קהילה לא מאורגנת; )ג( אינדיבידואליים-קליניים: תפיסות ועמדות שליליות, 
נטייה לאימפולסיביות ולנטילת סיכונים, שימוש בחומרים ממכרים, קושי 
בניהול כעס, קושי באמפתיה או חרטה על ביצוע עבירה, בעיות של קשב 
וריכוז, התאמה לקויה למצבים שונים, קשיים ביצירת מחויבות ללימודים 
ולבית ספר. כל אחד מהפריטים בקטגוריות אלו נמדד בסולם הכולל ציון 

נמוך, ממוצע וגבוה )0, 1 ו-2, בהתאמה(.

גורמי הגנה- אלו גורמי ההגנה במודל SAVRY: מעורבות פרו-חברתית, 
תמיכה חברתית חזקה, התקשרות בטוחה, גישה חיובית כלפי טיפול וכלפי 
סמכות, מחויבות גבוהה לבית הספר, חוסן ועמידות. בקטגוריה זו הפריטים 

הנמדדים בסולם בינרי: קיים )0( או נעדר )1(.

כדי להעריך את רמת הסיכון ולהתאים את האינטנסיביות של תוכנית 
ההתערבות מסכם איש המקצוע את הניקוד של גורמי הסיכון וגורמי ההגנה 
ומנתחו בהתאם לנושאים שהוגדרו מראש. ההערכה במקרה זה אינה נסמכת 

רק על סכום הנקודות שנצבר, והיא דינמית וגמישה. 
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)YLS/CMI( ה.2 שאלון להתאמת תוכנית הטיפול בנוער אלים
 YLS/CMI, Youth Level of( "רמת השירות של הנער/מדד לניהול תיק"
Service / Case Management Inventory( הוא מודל הערכה וניהול תיק 
מובנה, שפיתחו הוג' ואנדרוס )Hoge & Andrews, 2009( כדי לסייע לקציני 
מבחן, עובדי נוער ואנשי מקצוע אחרים לזהות את צורכי הנער, את כוחותיו, 
את החסמים העומדים בפניו ואת הגורמים המניעים אותו. המודל נועד לסייע 
בהתאמת תוכניות ההתערבות והשיקום ולהעלות את רמת האפקטיביות שלה.

במודל 42 פריטים להערכת סיכון וצרכים, המחולקים לשמונה קטגוריות: 

פריטים להערכת סיכון וצרכים- אלו שמונה הקטגוריות של הפריטים 
להערכת סיכון וצרכים במודל YLS/CMI: )א( עברות קודמות או נוכחיות: 
שמונה פריטים העוסקים בהיסטוריה העבריינית של הנער, כגון תדירות 
העבירות או קשר קודם שלו עם שירות מבחן; )ב( נסיבות משפחתיות או 
הורות: שבעה פריטים העוסקים באקלים המשפחתי ובמאפייני ההורות; 
)ג( חינוך או תעסוקה: שבעה פריטים העוסקים בקשר של הנער לבית הספר או 
למקום העבודה, במקרים שבהם הנער נשר מבית הספר; )ד( יחסים עם קבוצת 
השווים: ארבעה פריטים הבוחנים את הקשר של הנער עם קבוצת השווים, 
בבחינת קשריו עם חברים עבריינים או עם חברים ללא התנהגות עבריינית; 
)ה( שימוש בסמים: שישה פריטים שנועדו לאמוד את דפוסי השימוש של 
הנער בחומרים ממכרים; )ו( שעות הפנאי ודפוסי הבילוי: שלושה פריטים 
שנועדו לאמוד את האופן שבו הנער מבלה בשעות הפנאי שלו; )ז( אישיות 
או התנהגות: שבעה פריטים העוסקים באישיות הנער, בבחינת סוגיות כגון 
אלימות פיזית ואלימות מילולית, אימפולסיביות וערך עצמי; )ח( עמדות או 
אוריינטציה: ארבעה פריטים הבוחנים את תפיסות הנער ועמדותיו בנוגע 

לביצוע עבירה והתנהגות פלילית.

כל פריט במודל מקבל ציון 0 או 1, ובסיכום השאלון ארבע רמות: )א( ציון 
0–7: רמה נמוכה של סיכון; )ב( ציון 8–17: רמה בינונית של סיכון; )ג( ציון 
18–30: רמה בינונית-גבוהה של סיכון; )ד( ציון 31 ומעלה: רמה גבוהה של 
סיכון. כמו כן, כאמור, לשאלון נלווים שלושה פריטים להערכת כוחות הנער 

ברמה האישית, המשפחתית והקהילתית. 
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)PCL-YV( ה.3 שאלון להערכת מאפיינים פסיכופתיים בקרב בני נוער
הגרסה המותאמת לבני נוער של הרשימה המחודשת של פסיכופתיה 
)PCL-YV, Psychopathy Checklist-revised: Youth Version( היא פיתוח 
של הכלי להערכת פסיכופתיה שהגדיר הר )Hare, 2003(, ומטרתה לאתר 
מאפיינים והתנהגויות פסיכופתיות בקרב בני נוער בגילים 12–18, לזהות 
סיכון לפסיכופתיה בבגרות ולזהות גורמי סיכון וחוסן, במטרה להתאים את 

.)Brazil & Forth, 2016; Forth et al., 2003( תוכנית הטיפול לנער

הרשימה מסייעת באיתור דפוסי מרמה, מעורבות בקטטות, בריונות וצורות 
אחרות של התנהגות אנטי-סוציאלית בקרב צעירים. ההנחה היא שזיהוי 
מוקדם של דפוסים ומאפיינים אלו חשוב לא רק להתאמת טיפול עכשווי 
לנער, אלא גם כדי לבסס תוכנית מניעה הממוקדת בחייו כמבוגר בעתיד. 
באמצעות השאלון אפשר לזהות ולהבין את הגורמים שעלולים להוביל את 

הפרט בהמשך חייו להתנהגויות אנטי-סוציאליות ופסיכופתיות.

השאלון מתאים גם לשימוש קליני וגם לשימוש מחקרי, והוא מחולק לשתי 
קבוצות של גורמים:

קבוצה 1. תכונות הקשורות לאנוכיות, לקשיחות ולתפיסת האחר כאובייקט: 
שימוש באחר או ניצולו ללא תחושת אשמה או חרטה. בקבוצה זו שתי 
קטגוריות: יחסים בין-אישיים וגורמים אפקטיביים. קטגוריית היחסים הבין-

אישיים כוללת התנהגות מניפולטיבית למטרות אנוכיות והתנהגות המבוסס 
על מרמה וקסם אישי )צ'רמינג( מלאכותי כדי לנצל אחרים וקטגוריית האפקט 

כוללת הקהיה של רגשות והיעדר אמפתיה כלפי הזולת. 

קבוצה 2. תכונות הקשורות לחוסר יציבות כרונית, אנטי-סוציאליות וסגנון 
חיים סוטה. גם בקבוצה זו שתי קטגוריות: סגנון חיים ואנטי-סוציאליות. 
קטגוריית סגנון החיים כוללת מרכיבים של הנאות ופינוק, פזיזות וקבלת 
החלטות נמהרת, אימפולסיביות וחוסר אחריות. קטגוריית האנטי-סוציאליות 
כוללת העדפה של הפרת חוק וסדר, נטייה לאלימות ולשימוש בחומרים 

ממכרים, וכן התנהגויות עברייניות אחרות. 

בשאלון 20 פריטים, וכל אחד מקבל ציון בסולם 0–2 )0 – לא מתאר אותי; 
1 – מתאר אותי באופן חלקי; 2 – מתאר אותי באופן מלא(. את השאלון 
אפשר למלא בהתבסס על ריאיון או על נתונים שיש לאיש המקצוע, ומקובל 
להניח כי ציון הגבוה מ-25 נקודות )בבריטניה( או מ-30 נקודות )בארצות 
הברית( מלמד על קיומם של מאפיינים פסיכופתיים ואנטי-סוציאליים. עם 
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זאת, בבחינת בני נוער יש לעשות שימוש זהיר בתוצאות השאלון, ולהיעזר 
בו להתאמת תוכנית טיפול או למחקר בלבד, ולא כדי לתייגם ולקבע אבחון 

מוקדם שלהם כפסיכופתים. 

)RPAQ( ה.4 שאלון לזיהוי אלימות רה-אקטיבית ופרו-אקטיבית
את השאלון לזיהוי התנהגות אלימה ואגרסיבית רה-אקטיבית ופרו-אקטיבית 
)RPAQ, The Reactive-Proactive Aggression Questionnaire( פיתחו 
ריין ועמיתים )Raine et al., 2006(. השאלון כולל 23 פריטים: 11 פריטים 
נועדו להעריך ולזהות אלימות רה-אקטיבית, ו-12 פריטים נועדו להעריך 
ולזהות אלימות פרו-אקטיבית. השאלות מכוונות לזיהוי תדירות השימוש 
בהתנהגות האלימה במגוון מצבים בחיי היום-יום, באמצעות שאלות כגון 
"כמה פעמים היית מעורבת בקטטה שנועדה להפגין עליונות כלפי האחר?" 
או "כמה פעמים היית מעורב באלימות כדי להגן על עצמך?" כל שאלה 

מדורגת בסולם מ-0 עד 2. 

ו. מניעה, טיפול ושיקום
החלוקה בין תוכניות למניעת אלימות בקרב נערים ובין תוכניות טיפול ושיקום 
מקובלת במיוחד ברחבי העולם המערבי. עם זאת, מכיוון שבמוקד סקירה 
עומדות תוכניות הטיפול והשיקום של נוער אלים עובר חוק, בחלק זה תוצג 
בקצרה הגדרה של תוכניות המניעה בלבד, ובהמשך יוצגו תוכניות הטיפול 

והשיקום, אשר לעיתים כוללות בתוכן רכיב של מניעה. 

תוכניות מניעה
תוכניות המניעה מתעלות את גורמי הסיכון וההגנה לצמצום האלימות 
במהלך גיל ההתבגרות ובחייו הבוגרים של הפרט. מקובל לאפיין את תוכניות 

 :)Matjasko et al., 2012( המניעה לפי שני ממדים

תוכנית מניעה אוניברסלית, סלקטיבית או אינדקטיבית. מוקד התוכנית 
נקבע על פי סוג האוכלוסייה המצטרפת אליה. תוכנית אוניברסלית מיועדת 
לכלל האוכלוסייה. תוכנית סלקטיבית מיועדת לנערים הנתונים בסיכון 
לבצע עבירות אלימות בהווה, אך לא היו מעורבים בעבירת אלימות בעבר. 
תוכנית אינדקטיבית המיועדת לנערים שהחלו להיות מעורבים בעבירות 

אלימות לאחרונה, אך בהיקף וברמת חומרה נמוכה. 
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תוכנית מניעה ראשונית, שניונית או שלישונית. מוקד התוכנית נגזר 
מהעיתוי שבו הנער מצטרף אליה. תוכנית מניעה ראשונית מתעלת את 
גורמי הסיכון וההגנה לפני שמתרחשת אלימות בפועל. אף שהגדרה זו דומה 
במהותה לתוכנית אוניברסלית, ההבדל ביניהן בא לידי ביטוי בכך שאוכלוסיית 
היעד בתוכנית מניעה ראשונית היא אוכלוסייה מוגדרת וספציפית יותר. 
תוכנית מניעה משנית מתקיימת מייד לאחר עבירת האלימות, ומטרתה 
למזער את ההשלכות של האלימות לטווח הקצר. תוכנית מניעה שלישונית 
מתקיימת בעקבות אירועים אלימים, והיא מסייעת לבני הנוער להתמודד 

עם ההשלכות ארוכות הטווח של פעולותיהם. 

שיטות טיפול ושיקום
בפרק זה יוצגו תוכניות העוסקות בהתערבויות לשם טיפול בבני נוער שעברו 
עבירות אלימות. המונח "טיפול" עניינו תוכניות התערבות המבוססות על 
תוכנית טיפול ממוקדת, ולעומתו, המונח "שיקום" עניינו מקרים שבהם 
מדובר בעבירות חוזרות וברמת סיכון גבוהה, ולכן נדרשות בהם תוכניות 
ממושכות, המשלבות בין מישורים שונים של טיפול והתערבות, ברמה 

אינטסיביות גבוהה ולאורך זמן רב יותר. 

בצד גישת הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי, הנחשבת למרכזית ביותר בטיפול 
בנוער אלים עובר חוק, יוצגו להלן שלוש גישות אחרות לטיפול, המומלצות 
גם הן ליישום בקרב נוער אלים עובר חוק. שתי הגישות הראשונות, התערבות 
משפחתית פונקציונלית וטיפול באמצעות שטח, תומכות בגישות הטיפול 
שהוזכרו עד כה )במיוחד הקוגניטיבית-התנהגותית(, ומרחיבות אותן. הגישה 
השלישית, סכמה-תרפיה, חדשנית יחסית. היא מיושמת בטיפול פרטני 

במטופלים פורנזיים, ומתפתחת בשנים האחרונות גם כטיפול קבוצתי. 

בהמשך יוצגו מודלים ותוכניות התערבות מבוססי הטיפול הקוגניטיבי-
התנהגותי, ולאחר מכן יוצג מודל החיים הטובים, המופיע בספרות המקצועית 
כמודל חדשני הרלוונטי לעבודה עם נוער עובר חוק בכלל ועם נוער אלים 

עובר חוק בפרט.

ו.1. טיפול קוגניטיבי-התנהגותי
בדרך  עובר חוק מיושם  בנוער אלים  הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי 
כלל בקבוצה. טיפול קבוצתי נחשב יעיל ואפקטיבי בבני נוער עם בעיות 
ואגרסיבית, גם כשמדובר במטופלים פורנזיים  של התנהגות אלימה 
המשפט                                                                         למערכת הגיעו שלא נוער בבני כשמדובר וגם חוק( )עוברי
)Garrido & Morales, 2007(. עם זאת, טיפול קבוצתי בכלל וקוגניטיבי- 
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התנהגותי בפרט נחשב מתאים פחות כשמדובר בבני נוער המתמודדים עם 
מחלות נפש או עם מאפיינים של הפרעות אישיות שחומרתן אינה מאפשרת 
להם לעמוד בכללי המסגרת של הקבוצה )Hoogsteder et al., 2015(. כמו 
כן, במקרים שבהם הטיפול הקבוצתי אינו מספק, מומלץ לשלב לצד הטיפול 

.)Souverein et al., 2013( הקבוצתי גם טיפול פרטני

רוב תוכניות הטיפול בנוער אלים מכילות היבטים או מרכיבים של הטיפול 
הקוגניטיבי-התנהגותי, ומחקרים בנושא מצביעים על האפקטיביות הגבוהה 
של גישה זו )Foolen et al., 2012; Rotter & Carr, 2011(. על פי הגישה 
הקוגניטיבית-התנהגותית, התנהגות אלימה היא תוצר של מודלים קוגניטיביים 
המשפיעים על האופן שבו בני נוער תופסים אירוע כלשהו, ומכתיבים את 
התוצאה, שהיא במקרה זה התנהגות אגרסיבית ואלימה. לכן הטיפול במהותו 
מכוון לזיהוי המודלים הקוגניטיביים )סגנון החשיבה( ולשינוים, ובעקבות 
שינוי זה שינוי דפוסי ההתנהגות )ברנס, Beck, 2011 ;2001(. יישום הגישה 
הקוגניטיבית-התנהגותית כולל היבטים פסיכו-חינוכיים )למשל, למידה 
על העבירה(; תרגול של למידה ומודלינג; טיפול אמוטיבי-רציונלי; פתרון 

בעיות, למידת מיומנויות תקשורת, משחקי תפקידים ועוד. 

תוכניות הטיפול המבוססות על טיפול קוגניטיבי-התנהגותי נשענות על ההנחה 
הנגזרת מתאוריית הלמידה החברתית, שהתנהגות אנטי-סוציאלית נרכשת 
 Akers,( באמצעות למידה וחיקוי, ומחוזקת במערכת של אמונות, תפיסות וערכים
Yarbrough et al., 2012 ;2009(. יישום הגישה הקוגניטיבית -התנהגותית 
משלב התערבויות שנועדו לענות על צורת החשיבה הלא רציונלית של הפרט, 
המשפיעה על רגשותיו השליליים, ועל המיומנויות החברתיות הלקויות שעומדות 
בבסיס התנהגותו האלימה, וכאמור, היא נמצאה כאחת הגישות האפקטיביות 

.)Day, 2009; Ross & Fontao, 2010( בשדה זה

ו.2. התערבות משפחתית פונקציונלית 
התערבות הממוקדת במשפחה או בטיפול משפחתי מספקת נקודת מבט 
משלימה לתפיסה כי מקור ההתנהגות העבריינית של קטינים עוברי חוק 
היא בשלב ההתפתחותי שלהם ובמעורבותם בקבוצת השווים, ומבוססת 
על ההנחה כי מקור ההתנהגות העבריינית הוא במשפחה דיס-פונקציונלית 
)Hornsveld et al., 2015(. על פי גישה זו, האפקטיביות של הטיפול תגבר 
אם משפחת הנער תהיה מעורבת בו, וכן אם ההתערבות הטיפולית תתמקד 
בהיבטים הדיס-פונקציונליים של המשפחה, כגון הסמכות ההורית או מערכת 
האמונות והתפיסות של ההורים והמשפחה בנוגע לעבירות אלימות, גבולות 

 .)Alexander et al., 2013( במשפחה וכך הלאה
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אחת ההתערבויות המקובלות בתחום של נוער עבריין היא טיפול משפחתי 
פונקציונלי )FFT, Functional Family Therapy(. זהו טיפול קצר מועד, שנועד 
להעלות את תרומת המשפחה בהפחתת ההתנהגות העבריינית באמצעות 
עבודה על דפוסי תקשורת, תמיכה הדדית ומיומנויות פתרון בעיות. המוקד 
נעוץ בשינוי דפוסי התנהגות דיס-פונקציונליים במשפחה ובהפחתת גורמי 
הסיכון הדינמיים של הנער )Weisman & Montgomery, 2019(. להצלחת 
ההתערבות נדרשים כמה גורמים: )א( יצירת קשר ומחויבות – כדי להבטיח 
התמדה בתוכנית ולמנוע נשירה; )ב( מוטיבציה – להפחתת תגובות רגשיות 
וקוגניטיביות לא מסתגלות ולחיזוק הברית המשותפת, האמון, התקווה והאמונה 
בשינוי; )ג( הערכה – הבהרת מערכת היחסים והגבולות בין היחיד למשפחה 
ולמערכות הסובבות, הבהרת חלקה של כל תת-מערכת בתהליך השינוי וכן 
הבהרת האופן שבו השינוי ייעשה; )ד( שינוי התנהגותי – ביסוס שינוי התנהגותי 
באמצעות משימות ממוקדות ותרגולים; )ה( ליווי מנהל מקרה, המקשר בין 
.)Alexander et al., 2013(  המערכות השונות ועוקב אחר יישום התוכנית

ו.3. טיפול באמצעות שטח 
 )AT/WT, Adventure Therapy / Wilderness Therapy( טיפול באמצעות שטח
הוא מרכיב חשוב בתהליך הטיפול הקבוצתי עם נוער עובר חוק, והוא מרחיב 
את הטיפול המסורתי באמצעות דיבור, ומתמקד בחשיפתן ובחקירתן של 
ההתנהגויות הלא מסתגלות בחדר הטיפול )Clem et al., 2015(. הטיפול 
באמצעות השטח מציע מסגרת חשיבה חלופית לטיפול, שביסודה שני 
עקרונות: )א( שינוי התנהגותי יושג באמצעות פעילות אתגרית, מבוססת 
חוויה, מחוץ לחדר הטיפול; )ב( התבססות על אוריינטציה קבוצתית מובנית 
תאפשר חשיפה עצמית וסביבה תומכת, והדבר יעודד חוללות עצמית 
 Wilson( והעצמה על חשבון הבלטת "התנהגויות בעייתיות" וניסיון לתקנן

.)& Lipsey, 2000

טיפול באמצעות שטח מוגדר כדרך התערבות חינוכית טיפולית בסביבה 
שאופייה קיצוני )Wilderness(. מטרתו המרכזית היא לסייע לבני הנוער 
המשתתפים להתמודד עם מצבי חיים חדשים הדורשים כישורי חיים, להתנסות 
במצבי לחץ, מנהיגות וחברות בקבוצה ורכישת ערכים חדשים )רומי וכהן, 
2007(. הטיפול באמצעות שטח אף משלב פעולות אתגריות שנועדו ליצור 
 )Gass et al., 2012( שינוי קוגניטיבי, התנהגותי ורגשי בקרב המשתתפים
בשיטת טיפול זו יוצאים בני הנוער למרחבים לכמה ימים עד כמה חודשים, 
ומתמודדים עם מגוון משימות של ניווט, הדלקת אש ובישול האוכל במדורה, 
בניית מחסות כדי להתגונן מהקור ומהגשם וכדומה. הצוות מקנה להם 
את המיומנויות הנדרשות ומספק להם את הכלים הדרושים להתמודדויות 
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הצפויות להם )Russel & Farnum, 2004(. ההתנהלות היום-יומית נעשית 
לרוב בחוליות קטנות, והן המסגרת החברתית המרכזית לעבודה הטיפולית 
ברמה הבין-אישית )Russel, 2001(. בד בבד עם ההתמודדות הפיזית, מנהלים 
המשתתפים שיחות פרטניות וקבוצתיות, מדברים על רגשותיהם, על צורכיהם 
ועל חיי היום-יום שלהם. מטרת השיחות הללו היא לחבר בין ה"כאן ועכשיו" 
 Alvarez( ובין התמודדויות ואתגרים שונים בחיי היום-יום של המשתתפים

 .)& Stauffer, 2001; Russel & Gillis, 2017a

שניים מהמרכיבים העיקריים של טיפול באמצעות שטח הם הדימוי העצמי 
והכישורים החברתיים. בזכות התגברותם על קשיים ואתגרים חווים את 
 Gass et al., 2012;( עצמם כבעלי מסוגלות, כישורים ויכולת התמודדות
Berman & Davis-Berman, 2008(. אחד המודלים המקובלים להבנה 
ולניתוח של התהליך שהמשתתפים חווים במסעות הישרדות כולל שלושה 
  :)Brown, 2008; Luckner & Nadler, 1997( מעגלים של ההתמודדות
)א( אזור הנוחות: התמודדויות שאינן דורשות מן המשתתף מאמץ מיוחד;  

)ב( אזור הלמידה או הצמיחה: התמודדויות מאתגרות בעלות השלכות במישור 
הפיזי, הרגשי, הקוגניטיבי והחברתי. באזור זה חווים המשתתפים אתגרים 
ותחושות לא נעימות של איום וחרדה, וההתמודדות המוצלחת מובילה אותם 
לתחושת מסוגלות, התפתחות ולמידה, וליכולת הכללה למקרים דומים;  
)ג( אזור ההיסטריה: התמודדויות וקשיים מחוץ ליכולתו של האדם. המכשולים 
שבהם הוא נתקל מציבים בפניו קושי שהוא חווה כבלתי אפשרי, והתוצאה 

היא תחושת שיתוק והגברה של תחושת חוסר המסוגלות. 

אם כן, על פי מודל זה, אחת המטרות העיקריות של טיפול באמצעות שטח 
היא יצירת מסגרת בטוחה שבה המשתתפים מתבקשים )ונאלצים( לצאת 
מאזור הנוחות שלהם ולהתמודד עם אתגרים שאינם פשוטים או טבעיים 
להם )Gass et al., 2012(. אדם הנתקל באתגרים מחוץ לאזור הנוחות שלו 
נאלץ להתמודד עם רגשות הלחץ ואף עם ירידה בביטחון העצמי, אך בעקבות 
האפשרות לחוות הצלחה הוא יכול לעבור לאזור הגדילה. חוויות ופעולות 
שנתפסו בעבר כבלתי אפשריות הופכות למוכרות ואפשריות, מרחיבות את 
 .)Luckner & Nadler, 1997( תחום ההתמודדות ומקטינות את אזור ההיסטריה

בספרות האקדמית והמקצועית מקובל להבחין בין שלוש צורות עיקריות 
של תוכניות התערבות המבוססות על טיפול באמצעות שטח. הראשונה: 
מערך יחיד של התנסות, כגון יציאה חד פעמית לשטח והתנסות במסלול 
אתגרי; השנייה: מערך המבוסס על תוכנית שכוללת סדרה ארוכה יותר של 
מפגשים והתנסויות; והשלישית: השתלבות במחנה לפרק זמן ארוך, לעיתים 
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עד כשלוש שנים )Gass, 1993; Gillis et al., 2008(. בכל אחת מהאפשרויות 
הללו נושא ההיבט הקבוצתי חשיבות עצומה, בזכות ההזדמנות שהוא יוצר 
להתבונן בהתנסות, לעבד אותה, להמשיגה, להכליל את ההישגים ולהגיע 

לכדי למידה חדשה. 

המחקר האקדמי והמקצועי על יעילות הטיפול באמצעות שטח עודו 
בראשיתו, וישנם קשיים לאמוד את היעילות במחקרי מטא-אנליזה בשל 
פערים מתודולוגיים )Clem et al., 2015; Wilson & Lipsey, 2000(. עם זאת, 
מחקרים מצביעים על תרומתו של הטיפול באמצעות שטח בקרב קטינים 
עוברי חוק. למשל, ב-2010 נמצא שיעור המּועדּות בקרב קטינים שעברו 
עבירות אלימות והשתתפו בטיפול באמצעות שטח כ-44%, בדומה לשיעור 
 Russell &( המועדות בקרב קטינים שהשתתפו בתוכניות טיפול אחרות
Walsh , 2011(. במחקר אחר נמצא כי שיעור הישנות העבירה בקרב בני 
נוער שהשתתפו בתוכנית טיפול באמצעות שטח עמד על 29% לעומת 
37% בקבוצת הביקורת )Wilson & Lipsey, 2000(. במטא-אנליזה אחרת, 
שבחנה גם היא את תרומת הטיפול באמצעות שטח להפחתת הישנות 
העבירה בקרב קטינים עוברי חוק, נקבע כי שיטת טיפול זו יעילה בהפחתת 
המועדות )Clem et al., 2015(, וכי טיפול באמצעות שטח עשוי להפחית את 
שיעור המעצרים החוזרים, להגדיל את פרק הזמן ביניהם ולהפחית בחומרת 
העבירות. כמו כן נמצא כי תוכניות טיפול קצרות טווח באמצעות שטח 

 .)Clem et al., 2015( יעילות פחות מתוכניות ארוכות טווח

במחקר עכשווי שנערך בישראל ובחן את הטיפול באמצעות שטח מנקודת 
מבטם של בני נוער במצבי סיכון, הדגישו המרואיינים את חוויית הטבע, את 
המגע עם החוויה הפנימית )שהרפלקציה היא גורם משמעותי בתוכו(, את 
עמדת הצוות כמאפשרת חופש התמודדות ואת חוויית הקשר עם הזולת 
במסע כגורמים המקדמים שינוי מיטיב. גורם אחר המקדם גם הוא תהליכים 
מיטיבים בקרב משתתפי המסע הוא ההכרח להתמודד, והוא נמצא כמוביל 

תכופות להתגברות על דפוסי הימנעות )מרגולין, 2017(.

מחקר אחר שנערך בישראל הצביע על החשיבות בשיבוץ אנשי צוות ממסגרות 
חוץ-ביתיות לנוער במצבי סיכון כמלווי המסעות בתוכנית הטיפול באמצעות 
שטח )האס, 2016(. ממצאי המחקר מצביעים על כך שאנשי הצוות ממלאים 
תפקיד של עדים לחוויה, תומכי תוכנית הטיפול ומגשרים, וכי הם מתווכים 
בין בני הנוער שלא השתתפו במסע ובין דמויות ומערכות אחרות בחייהם 

)האס ומלכה, בתהליך פרסום(.
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ו.4. סכמה תרפיה 
סכמה תרפיה היא גישה טיפולית אינטגרטיבית, המרחיבה את הגישה 
הקוגניטיבית-התנהגותית כדי לתת מענה למטופלים הסובלים מהפרעות 
אישיות ובעיות פסיכולוגיות כרוניות ומתקשים לדווח במהלך הטיפול על דפוסי 
חשיבה והתנהגות, לקבל אחריות להתנהגותם הפוגענית והלא פונקציונלית 
ולהתמיד בטיפול )Young et al., 2003(. בהקשר עבירות אלימות, בשנים 
האחרונות עולות עדויות על יתרונות הגישה והאפקטיביות שלה בהתערבות 
בקרב מטופלים פורנזיים, ובמיוחד בעבודה עם אנשים המתמודדים עם 
 Bernstein et al., 2019;( הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית ופסיכופתיה

.)Chakhssi et al., 2014

הסכמה תרפיה מבוססת על שילוב בין גישת יחסי האובייקט, הגישה 
הקוגניטיבית, הגישה ההתנהגותית וגשטלט. על פי הסכמה תרפיה, סכמה 
היא זיכרונות, תחושות, חוויות גופניות וקוגניציות הקשורות להיבטים הרסניים 
של חוויות ילדות מוקדמות, המאורגנות לכדי דפוסים החוזרים ונשנים לאורך 
החיים. יש 18 סכמות מוקדמות לא אדפטיביות, שהתפתחו במערכות יחסים 
משמעותיות בילדות ובגיל ההתבגרות, ובבגרות הן קבועות, יציבות ומובילות 
להתנהגות חזרתית דיס-פונקציונלית )Young et al., 2003(. הן נפרסות על 
פני חמישה תחומים נרחבים, המשקפים צרכים בסיסיים שלא קיבלו מענה: 
)א( ניתוק ודחייה, צורך הנוצר בגלל חסך רגשי, נטישה או חוסר יציבות, 
אי אמון או התעללות, פגם או בושה ובידוד חברתי; )ב( לקות באוטונומיה 
ותפקוד, בעקבות כישלון, תלות, רגישות לנזק ומחלה ועצמי לא מובחן או לא 
מפותח; )ג( גבולות לקויים, תחושת זכאות או גרנדיוזיות, משמעת ושליטה 
עצמית לא מספקת; )ד( מכוונות כלפי האחר, חיפוש אחר אישור והכרה, 
הקרבה עצמית וכניעות; )ה( דריכות ועכבות, עכבה רגשית, נגטיביות או 
פסימיות, רף בלתי מתפשר והענשה )עצמית או של אחרים(. לכל סכמה 
שלושה סגנונות התמודדות, ואלו מביאים לידי ביטוי את ההתנהגות הלא 
פונקציונלית שנגרמת בעקבותיה: הימנעות מהסכמה, כניעה לסכמה ופיצוי 

 .)Young et al., 2003( יתר

 ,)Modes( "מצבי עצמי"ֵ פיתוח הסכמה תרפיה כלל בתוכו את המושג 
הכולל מקבץ של סכמות או תגובות לסכמות. קיימים ארבעה סוגים של 
מצבי עצמי: )א( הבוגר הבריא, החלקים הבריאים של המטופל; )ב( המודס 
הילדיים, מצבי עצמי של הילד הפגיע )הנטוש, הבודד או התלוי( ושל הילד 
הכועס, האימפולסיבי והלא ממושמע; )ג( מודס של מנגנוני התמודדות 
לא מסתגלים, כגון הימנעות )המגן מנותק או מנתק רגשי(; כניעה )המוד 
הכנוע או המתקרבן( ופיצוי יתר )המוד התחרותי, "הביריון" ה"אכזרי"(; 
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)ד( ההורה המופנם הלא פונקציונלי: הכולל את המוד של ההורה הביקורתי 
.)Young et al., 2003( וההורה המעניש

באופן כללי, מטרת הטיפול בסכמה תרפיה היא לסייע למטופל לזהות את 
הסכמות הלא מסתגלות ולאפיין את המודס השונים שבבסיס התנהגותו 
הלא פונקציונלית, המבוססת, כאמור, על החסך המוקדם במענה לצרכים. 
המטפל, המגלם תפקיד של הורות מתקנת חוויה, נוקט אסטרטגיות שונות 
)עבודה בדמיון, קוגניטיביות והתנהגויות(, קשר טיפולי ועימות אמפתי 
)אמפתיה המכוונת לצורך ועימות המכוון להתנהגות הלא מסתגלת( כדי 
לסייע למטופל לקשור, באמצעות הסכמות, בין אירועי העבר ובין ההתנהגות 
הלא פונקציונלית בהווה, ולהפחית את עוצמת התגובות לסכמות. במונחי 
המודס, מטרת הטיפול היא להזין את הילד הפגיע, להציב גבולות לילד הכועס, 
האימפולסיבי והלא ממושמע, לצמצם את השימוש במנגנוני התמודדות לא 
מסתגלים ולהקטין את השפעת ההורה הלא פונקציונלי – כל זאת בהרחבת 
החלק של הבוגר הבריא במטופל, שבאמצעותו הוא מספק מענה בריא 

 .)Young et al., 2003( לצרכיו השונים

מן הספרות עולה כי הן במחקר והן בפרקטיקה נעשים ניסיונות להגדיר סכמות 
ומצבי עצמי, מצבים ספציפיים יותר לעבודה עם עבירות אלימות ושליטה 
בכעסים, המתורגמים למנעד של התנהגויות פוגעניות )החל בהתנשאות 

ואלימות מילולית וכלה באלימות פיזית(. 

למשל, מממצאי מחקרים עכשוויים עולה כי סכמות של אי אמון או התעללות, 
תחושת זכאות או עליונות ומשמעת עצמית לא מספקת קשורות לביטויים 
 Calvete, 2008;( שונים של כעס, עוינות, התנהגות אגרסיבית ואלימות
 Calvete & Orue, 2009; Calvete et al., 2013; Chakhssi et al., 2014;
Dunne et al., 2018; McKee et al., 2012(. כמו כן, במחקרים המבוססים 
על תיאורי מקרה קליניים, התנהגות אגרסיבית ואלימה והתנהגות עבריינית 
מזוהה, עם המוד של "המגן הכועס"; המוד "התוקף או טורף"; ה"מרמה או 

 .)Bernstein et al., 2007( "המניפולטיבי" וה"אובססיבי פרנואידי

ז. מודלים ותוכניות 
רוב רובם של המודלים ותוכניות ההתערבות עבור נוער עובר חוק ונערים 
שעברו עבירות אלימות מבוססים על גישת הטיפול הקוגניטיבית-התנהגותית. 
נציין תחילה כמה מהמודלים הנשענים על גישה זו, ולאחר מכן יוצג מודל 

נפרד, מודל החיים הטובים. 
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ז.1. מודלים ותוכניות מבוססי גישה קוגניטיבית-התנהגותית
כאמור, מודלים ותוכניות רבות בתחום הטיפול של נוער עובר חוק בכלל וקטינים 
שעברו עבירות אלימות בפרט מבוססים על הגישה הקוגניטיבית- התנהגותית. 
בסעיף שלהלן נציין כמה מהמודלים הטיפוליים הנשענים על גישה זו: מודל החשיבה 
והשיקום של רוס ופביאנו )Ross & Fabiano, 1985(, המודל האקולוגי של 
אידלסון וטולמן )Edleson & Tolman, 1992( ותוכנית לניהול ושליטה בכעסים.

)R&R( מודל החשיבה והשיקום
מודל החשיבה והשיקום )Reasoning & Rehabilitation( שפיתחו בקנדה רוס 
ופביאנו )Ross & Fabiano, 1985( מקובל בתחום הטיפול בקטינים עוברי חוק, 
והוא כולל מגוון טכניקות טיפוליות שנמצאו אפקטיביות. מטרותיו העיקריות 
הן שיפור כישורי החשיבה של המשתתפים ואימונם לגמישות רבה יותר בסגנון 
החשיבה, כדי לפתוח את אופקיהם ולאפשר להם לתכנן את התנהגותם 
ולשלוט בה. המודל המקורי מבוסס על 38 מפגשים בני שעתיים של קבוצות 
בנות 6–12 משתתפים )Porporino & Fabiano, 2000(. ההתערבות כוללת 
משחקי תפקיד, תרגולים והדגמות, אימון קוגניטיבי ותגמולים וחיזוקים שונים, 
פתרון בעיות, תקשורת בין-אישית, מיומנויות חברתיות, מיומנויות של 
שליטה עצמית, ויסות רגשי, ניהול כעס, פיתוח חשיבה ביקורתית ויצירתית 
ואימוץ ערכים חדשים. גרסאות של מודל זה יושמו במדינות שונות, בהתאמה 
למאפייני המטופלים וצורכיהם, לסוגי העבירות שביצעו ולצורכי הטיפולים 

 .)Hollin & Palmer, 2009; McGuire, 2006( שנקבעו להם

מחקרי הערכה שבחנו מודל זה במהלך השנים, הן בקרב מבוגרים והן בקרב 
בני נוער, מעידים על האפקטיביות שלו. למשל, המודל נמצא אפקטיבי בשינוי 
משתנים פסיכולוגיים המנבאים באופן חיובי ביצוע עבירה, כגון מיומנויות 
חברתיות, אסרטיביות, עיוותי חשיבה, אימפולסיביות ויכולת לגלות אמפתיה 
 Kethineni & Braithwaite, 2010; Martín et al., 2010;( כלפי הקורבן
Piquero et al., 2009; Wilson et al., 2005(. כמו כן, מחקרים הצביעו 
על תרומתו של המודל הטיפולי להפחתת התנהגות אלימה והישנות של 
עבירות אלימות )Blud et al., 2003(, לשיפור יכולת השליטה העצמית של 
נערים ולהפחתת התנהגויות אנטי-חברתיות בשיעור של 13–33 אחוזים 

 .)Piquero et al., 2009(

תוצאות מחקרים ומטא-אנליזה שנעשו בנושא הראו הבדלים באפקטיביות 
המודל בהתאם למשתנים שונים שנמדדו. למשל, ממצאים מסקירת 57 
תוכניות באירופה העלו כי ההשפעה קצרת הטווח של התוכנית ברכישת 
 Redondo( יכולות שונות גדולה מההשפעות ארוכות הטווח על הישנות העבירה
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et al., 1997(. עם זאת, מחקר שבחן את יישום המודל בארצות הברית, 
בקנדה ובאירופה, והתבסס על מטא-אנליזה של מאמרים ומחקרי הערכה, 
מצא כי ירידה של 14 אחוזים בהישנות העבירה בקרב מטופלים שהשתתפו 
 Tong( בתוכנית טיפול שהתבססה על המודל בהשוואה לקבוצת הביקורת
Farrington, 2006 &(. מחקרים אחרים מצאו כי אפקטיביות הטיפול במודל 
עולה ככל שתוכנית היישום מקפידה להישען על בסיס תאורטי, להעסיק 
מטפלים מיומנים ולשלב תרגול ומיומנויות בתוכנית, ככל שמושקעים בה 
מאמצים לשינוי ערכי בקרב המשתתפים, וככל שננקטות בה פעולות שמטרתן 
 Hollin, 2006; Jolliffe( לעודד יישום של התנהגויות פרו-חברתיות בקהילה

.)& Farrington, 2009; Lipsey, 2009; Morales et al., 2010

יישום מודל החשיבה והשיקום בקרב קטינים עוברי חוק בספרד התבסס על 
 Prosocial Thinking( התאמת המודל לתוכנית החשיבה הפרו-חברתית
Program(. התוכנית מבוססת על פרוטוקול הכולל שליטה עצמית, שינוי 
חשיבה, מיומנויות רגשיות ובין-אישיות, חשיבה ביקורתית ושינוי ערכי, 
ומטרתה להפחית התנהגות אלימה ואנטי-סוציאלית. מחקר הערכה עכשווי 
בחן יישום של המודל בקרב קטינים עוברי חוק בספרד, בתוכנית שנועדה 
להפחית התנהגות אלימה ואנטי-סוציאלית )Redondo et al., 2012(. התוכנית 
שנבחנה התבססה על 20 מפגשים בני שעתיים, וכללה את החטיבות שלהלן:

מיומנויות שליטה עצמית לימוד המשתתפים ואימונם באסטרטגיות שונות 
של התבוננות עצמית ושל שליטה עצמית. לשם כך המשתתפים אומנו בין 
השאר בניתוח פונקציונלי של רגש, מחשבה והתנהגות בהקשר של אירועים 
מן העבר, השלכותיהם וניתוח היתרונות והחסרונות הטמונים בהם. כמו כן, 
בחטיבה זו ניתנה תשומת לב מיוחדת לנושא הכעס. המשתתפים אומנו 
לזהות מחשבות ורגשות ראשוניים העומדים בבסיס כעסם, ולמדו כיצד להגיב 
אליהם. לשם כך השתמשו בתרגילים כתובים, פיתחו רעיונות לניסוח תגובה 
 Falling Down,( בריאה, שיחקו משחקי תפקידים וצפו בסרט בדרך למטה
1993(, סרט שבו הגיבור מתמודד עם צורות שונות של איבוד שליטה, מצבים 

מתסכלים, כעס ואלימות. 

הבנייה קוגניטיבית לימוד המשתתפים כיצד לזהות ולשנות את העיוותים 
 McGuire,( הקוגניטיביים העומדים בבסיס הכעס וההתנהגות האלימה שלהם
2006(. באמצעות תרגילים ודוגמאות שונות ניתחו את דפוסי החשיבה 
המובילים לתוצאה הרסנית, וזיהו דפוסי חשיבה רציונלית ומציאותית שתוביל 

להתנהגות ותגובה בריאה. 
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פתרון בעיות חברתי אימון המשתתפים באסטרטגיות קוגניטיביות אפקטיביות 
להתמודדות עם בעיות וקונפליקטים בין-אישיים. 

מיומנויות חברתיות ואסרטיביות העשרת המיומנויות הבסיסיות של 
המשתתפים, זיהוי צורכיהם ואימונם בבקשת מענה לצורכיהם במערכות 
יחסים ובמצבים חברתיים שונים, כדי שיצליחו להשיג את מטרותיהם בדרך 
פרו-חברתית. בחלק זה האימון נעשה באמצעות משחק תפקידים והתנסות 
בתקשורת מילולית ובלתי מילולית, ליישום תקשורת אסרטיבית ואפקטיבית. 

ערכים ואמפתיה חטיבה זו נועדה להציע למשתתפים חלופה ערכית 
להתפתחותם המוסרית הלקויה, ולהעניק להם מענה להיעדר חשיבה ותפיסה 
חיוביות בנוגע לערכים כמו כבוד לאחר, יושרה, כבוד לחיים, חופש והזכות שיש 
לאחרים. ההתערבות בחלק זה מבוססת על דיונים בנושא דילמות ערכיות. 

שימור )מניעת רגרסיה( מטרת חלק זה היא ביסוס השינוי שהתרחש. לשם 
כך המשתתפים למדים לזהות גורמי סיכון ולזהות את המצבים הרגישים 
העשויים לעודדם להתנהגות אלימה ואנטי-סוציאלית. בין היתר, הם למדים 
לזהות את המחזוריות של התפתחות התנהגותם האלימה ולקטוע אותה 

במגוון האסטרטגיות שלמדו. 

את אפקטיביות היישום של שש החטיבות בתוכנית זו בחן מחקר הערכה 
באמצעות שתי קבוצות וקבוצת ביקורת, ובאמצעות שאלונים שהועברו 
לפני ההשתתפות בתוכנית ולאחר מכן. ממצאי המחקר מלמדים כי נמצאה 
אפקטיבית בשיפור המיומנויות החברתיות של המשתתפים וההערכה 
העצמית שלהם, וכי רמות האלימות והאגרסיביות הופחתו. עם זאת, לא 
נמצאה השפעה חיובית על היכולת לגלות אמפתיה כלפי הקורבן ולא על רמת 
האימפולסיביות, ולא נמצא שינוי בעיוותים הקוגניטיביים של המשתתפים 
)Redondo et al., 2012(. האפקטיביות של המודל עולה בקנה אחד עם 
ממצאי מחקרים הנוגעים לנוער עבריין, שלפיהם גורמי סיכון דינמיים 
כגון רמת אגרסיביות, מיומנויות חברתיות וערך עצמי נתונים לשינוי חיובי 
בעקבות טיפול במודל זה )Tong & Farrington, 2006(. באשר לגורמים 
האחרים )אימפולסיביות, אמפתיה ועיוותי חשיבה(, שלא השתנו, נראה כי 
הם מזוהים עם מאפייני אישיות עמוקים יותר, שאינם משתנים בטווח הקצר 

 .)Redondo et al., 2012(
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המודל האקולוגי 
 )Edleson & Tolman, 1992( את המודל האקולוגי פיתחו אידלסון וטולמן
לטיפול בגברים הנוהגים באלימות כלפי בת הזוג, והוא עבר התאמה לטיפול 
בנוער אלים עובר חוק בישראל )Khoury-Kassabri et al., 2010(. המודל 
מבוסס על הגישה האקולוגית )Bronfenbrenner, 1975(, ומשלב גם את 
הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית וגם מגוון היבטים פסיכו-חינוכיים. מטרת 
תוכנית ההתערבות במודל זה היא שינוי התנהגותם הגלויה והסמויה של 
הנערים, ולכן היא מתמקדת בשלוש קטגוריות עיקריות: קבלת אחריות, 
תוכנית הגנה אישית ולמידת מיומנויות אלטרנטיביות לאלימות. כמו כן, 
המודל נשען על כמה עקרונות המשפרים את יעילות הטיפול ומפחיתים את 
ההתנגדות לו: )א( מסגור ההתערבות כחינוכית; )ב( קבוצה סגורה ומובנית; 

)ג( התערבות קצרת טווח.

תוכנית ההתערבות כוללת 16 מפגשים שבועיים בני שעה וחצי בהנחיית שני 
קציני מבחן )Khoury-Kassabri et al., 2010(. היא משלבת כמה מרכיבים 
:)Edleson & Tolman, 1992( ותכנים עיקריים מהמודל של אידלסון וטולמן

מהי אלימות הרחבת הגדרת האלימות לכדי צורות שונות של אלימות פיזית 
ופסיכולוגית.

טכניקת פסק הזמן לימוד הטכניקה כבסיס למניעת הסלמת הכעס לכדי 
התנהגות אלימה ולסיגול תגובה לא אלימה. 

זיהוי סימנים מוקדמים העלאת מודעות המשתתפים לרגשותיהם, וכן 
לסימנים פיזיולוגיים המספקים רמזים מוקדמים להתעוררות הכעס וטומנים 

פוטנציאל להתנהגות אלימה. 

עיוותים קוגניטיביים זיהוי עיוותי חשיבה ו"דיבור פנימי עולה" או "מחשבה 
חמה" )צורת מחשבה או דיבור פנימי שלילי המעלים את רמת הכעס של 

האדם( בבסיס של ההתנהגות האלימה. 

זיהוי גורמים מצביים זיהוי מקומות, ימים במהלך השבוע או שעות במהלך 
היום שבהם ההתנהגות האלימה מופיעה. 

דיבור עצמי מעבר מדיאלוג שלילי, המצדיק אלימות כלפי הקורבן, לדיאלוג 
עצמי חיובי, המעודד הפחתת אלימות וגילוי אמפתיה כלפי הקורבן. 
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אסרטיביות שיטות לניהול שיחה אפקטיבית מיטבית לפתרון קונפליקט 
וסכסוך כחלופה לבחירה בעמדה פסיבית או אגרסיבית. 

 ,)Khoury-Kassabri et al., 2010( ממצאי מחקר ההערכה של תוכנית זו
מלמדים על שיפור שהיא חוללה, הן בהפחתת הנטייה של המשתתפים 
להצדיק התנהגות אלימה ולתמוך בה והן בצמצום מעורבותם בהתנהגות 
אלימה. אחת המסקנות העיקריות של מחקר ההערכה נוגעת לחשיבות 
ההיבט הקוגניטיבי התנהגותי והפסיכו-חינוכי של התוכנית ולחשיבותם 
של ההיבטים הקונקרטיים, בניית תוכנית הגנה אישית ורכישת מיומנויות. 
אלו באו לידי ביטוי בשינוי העמדות והתפיסות הנוגעות לאלימות, וכן בדיווח 
המשתתפים כי טכניקת פסק הזמן תרמה להם ואפשרה להם להבין את 

הסיבות והמניעים להתנהגותם האלימה. 

)AMP( תוכנית לניהול ושליטה בכעס
תוכניות לניהול ושליטה בכעסים נפוצות בארצות הברית ובקנדה, באוסטרליה 
ובאירופה, בטיפול בגברים ובנערים המתמודדים עם בעיות אלימות, הן בפיקוח 
 Howells,( של בית המשפט והן כתוכניות מניעה קהילתיות ובית ספריות
2004(. בהקשר הפורנזי, התוכנית מופעלת בקרב בני נוער ומבוגרים שעברו 
עבירות אלימות במטרה להעלות את רמת השליטה שלהם בכעסם ולצמצם 
את הישנות עבירות האלימות. הרציונל לתוכנית מבוסס על הטענה כי כעס 
מסביר אלימות של בני אדם, מפחית עכבות במהלך קונפליקט ומצמצם 
 Novaco 2011; Henwood et al.,( את יכולתם לחשוב לפני שהם פועלים
2015(. כמו כן, מחקרים מלמדים כי ככל שהכעס כרוני וממושך, אינטנסיבי 
ושכיח, גוברת הנטייה להצדיק אלימות ולהפחית עכבות ומעצורים טרם 
ביצוע ההתנהגות האלימה )Howells, 2004(. לפיכך, מטרת התוכנית לניהול 

ושליטה בכעסים היא צמצום הכעס הלא פונקציונלי והלא בריא. 

תוכניות לניהול ושליטה בכעסים מבוססות על הגישה הקוגניטיבית התנהגותית, 
ומיועדות להקנות למשתתפיהן יסודות פסיכו-חינוכיים ומיומנויות מעשיות 
ָבביטויו. התוכניות מבססות את התפיסה  בזיהוי מקורות הכעס ושליטה 
שמחשבות "מתווכחות" עם מחשבות, במטרה שמשתתפיהן יחליפו את 
עיוותי חשיבתם בדפוסים רציונליים ופונקציונליים וירכשו מיומנויות בסיסיות 

.)Dwivedi & Gupta, 2000( של תקשורת, ויסות רגשי ופתרון בעיות

התוכניות לניהול ושליטה בכעסים מבוססות על טיפול קבוצתי. הן קצרות 
מועד, מתפרסות על סדרה של 10–16 מפגשים קבוצתיים בני שעה וחצי, 
 .)Valliant & Raven, 1994( ולכן הן נחשבות גם כתוכניות חסכוניות בעלותן

42מתו"ה - אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה



 :AMP להלן מבנה של תוכנית
חטיבה ראשונה )מפגשים 1–3(: למידה עיונית על כעס וסוגי אלימות, 
והבחנה בין כעס, רגשות ראשוניים והתנהגות אלימה. בחטיבה זו, כבסיס 
להמשך המפגשים, המשתתפים לומדים מהו יומן כעס )נספח א( וממלאים 
אותו כבסיס לעבודה אישית וקבוצתית. כמו כן, כשמשתתפי התוכנית הם 
בני נוער אלימים עוברי חוק ומטופלים פורנזיים נערך בחטיבת מפגשים זו 
חוזה אישי וקבוצתי, כדי להבנות את יכולת המשתתפים והקבוצה לקבל 
על עצמם את האחריות לעבירות האלימות שביצעו ולקבוע מטרות ויעדים 

אישיים לשינוי המיוחל )נספח ב(.3 

חטיבה שנייה )מפגשים 4–5(: לימוד יסודות הגישה הקוגניטיבית התנהגותית, 
בדגש על היכולת לנתח מצבים שונים מעוררי כעס ולבחון אותם מזווית 

קוגניטיבית מחודשת. 

חטיבה שלישית )מפגשים 6–7(: זיהוי סימנים גופניים מוקדמים וטריגרים 
רגשיים לכעס.

חטיבה רביעית )מפגשים 8–10(: לימוד טכניקות שונות של הרגעה עצמית, 
כגון פסק זמן )כטכניקה עיקרית(, תרגול נשימות ומדיטציה.

חטיבה חמישית )מפגשים 11–14(: למידה ותרגול של מיומנויות תקשורת 
ופתרון בעיות, בהתבסס על "תקשורת אפקטיבית" או "שפת אני" )תקשורת 
המקרבת בין בני זוג ובני אדם, ומקדמת הבנה הדדית כאלטרנטיבה לכעס 

ואלימות(. 

חטיבה שישית )מפגשים 15–16(: הכללת הפרקטיקות שנלמדו לחיי 
היום-יום, לביסוס התמודדות בריאה עם מצבים מעוררי כעס בעתיד.

הספרות מראה שתוכניות לניהול ושליטה בכעסים נחשבות אפקטיביות 
 Deffenbacher, 2006; DiGiuseppe & Tafrate,( בקרב אוכלוסיות יעד שונות
 Howells et al.,( ובהן נוער עבריין ,)2003; DiGiuseppe & Tafrate, 2007
2005(, וכי ברוב המקרים מעדיפים לבסס את התוכנית על גישה קוגניטיבית 
התנהגותית משום שהיא נחשבת תכליתית ומבוססת פרוטוקולים מובנים, 
 Day et al., 2008; Glancy &( המשפרים את יעילותה והאפקטיבית שלה

.)Saini, 2005

3  דאטון )Dutton, 2003( הדגים מבנה של חוזה אישי וקבוצתי בעבודה קבוצתית עם  

   גברים הנוהגים באלימות כלפי בת זוגם.

מודלים להתערבות עם קטינים שביצעו עבירות אלימות

43



)ART( חלופה לאלימות
 ART,( את התוכנית להכשרה ואימון בהחלפת התנהגות אגרסיבית ואלימה
Aggression Replacement Training( פיתחו בארצות הברית גולדשטיין, 
גליק וגיבס )Goldstein, Glick & Gibbs, 1998(. כיום היא נפוצה מאוד גם 
בקנדה, באירופה ובאוסטרליה. התוכנית פותחה במקור לשינוי והחלפה של 
התנהגויות אלימות ואגרסיביות בקרב בני נוער בכלל ונוער עבריין בפרט, ויש 
הרואים בה הרחבה של תוכניות לניהול ושליטה בכעסים באמצעות שילוב 
מרכיבים של פרקטיקה מבוססת ראיות )Currie et al., 2012(. התוכנית 
מאפשרת למשתתפים לרכוש מיומנויות חברתיות ורגשיות ודרכי התנהגות 

פרו-חברתית, ולפתח השקפת עולם חדשה.

 על פי מודל העבודה בתוכנית זו ההתערבות קצרת מועד אך אינטנסיבית 
מאוד, והיא מתפרסת על פני עשרה שבועות. בכל שבוע נפגשים המשתתפים 
בשלושה מפגשים בני שעה, וכל מפגש עוסק באחד משלושת התחומים 
של התוכנית: מיומנויות חברתיות, שליטה בכעסים ופיתוח חשיבה מוסרית. 

מיומנויות חברתיות תחום זה מבוסס על תאוריה התנהגותית ועל ההנחה 
שהתנהגות עבריינית ועבירות אלימות קשורות להיעדר מיומנויות חברתיות. 
לפיכך, התוכנית מתמקדת בכמה מיומנויות: )א( ביטוי חוסר שביעות רצון; 
)ב( הבנת תחושות של אחרים והתמודדות עם כעס של מישהו אחר; )ג( הכנה 
לקראת שיחה קשה וניהולה; )ד( הישמרות מפני קטטות; )ה( התמודדות 
עם לחץ קבוצתי; )ו( התמודדות עם האשמה; )ז( עזרה לזולת; )ח( הבעת 

חיבה כלפי אחרים; )ט( תגובה לכישלון. 

כל מיומנוית נלמדת בשני שלבים: מחשבה ופעולה, ובמהלך כל מפגש 
המנחים דנים במיומנויות באופן ממוקד והמשתתפים נחשפים לדוגמאות 
שונות. הלמידה בתוכנית פעילה. כל המשתתפים מתאמנים בזיהוי השלבים 
השונים, מתרגלים אותם, מספרים לחברי הקבוצה על אירועים מחיי היום-

יום ומציגים להם דוגמאות רלוונטיות. 

שליטה בכעסים רכישת היכולת לשלוט בכעסים נועדה להחליף מיומנויות 
וכישורים אנטי-סוציאליים במיומנויות וכישורים פרו-סוציאליים. המשתתפים 
למדים מהי "שרשרת אירועים" המובילה לכעס, ומתרגמים זאת לסיטואציות 

שבהן הם מתמודדים עם ביטויים שונים של כעס במהלך חייהם. 

בחלק זה המשתתפים לומדים כמה היבטים של שליטה בכעס: )א( טריגרים 
חיצוניים ופנימיים: מה מצית את הדיבור העצמי המעצים את הכעס; 
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)ב( סימנים פיזיולוגיים; )ג( טכניקות להפחתת כעס )נשימות, ספירה לאחור 
ועבודה בדמיון על דימוי נעים ובטוח(; )ד( אימון בתזכורת – הצהרה חיובית 
וקצרה המזכירה לנער מדוע עליו להפחית את כעסו; )ה( חשיבה תוצאתית – 
חשיבה על השלכות הכעס בעתיד וחסרונותיו; )ו( שילוב מיומנויות חברתיות 
בסיטואציה של כעס; )ז( הערכה – היכולת לבחון את שרשרת האירועים בעבר 
שבהם היה מעורב כעס, ולמידת האופן שבו עקרונות התוכנית מיושמים. 

חשיבה מוסרית זהו המרכיב הקוגניטיבי מוסרי של התוכנית, והוא מבוסס 
על התאוריה של קולברג )Kohlberg, 1969( על חשיבה מוסרית. על פי 
תאוריה זו המוסר מתפתח ליניארית, ממצב שבו האדם מרוכז בעצמו ופועל 
באופן מוסרי כדי להימנע מעונש למצב שבו החשיבה המוסרית גבוהה יותר 
ופרו-חברתית. על בסיס התאוריה הזאת חושפים את משתתפי התוכנית 
לנקודות מבט והשקפות חלופיות, ומאפשרים להם לבחון את העולם באופן 

הוגן ושוויוני יותר, בראיית האחר כסובייקט. 

בהיבט הקוגניטיבי, מנחי הקבוצה מלמדים את המשתתפים לזהות ארבע 
טעויות חשיבה מרכזיות: )א( סגנון חשיבה המרוכז בעצמי: הכול סובב סביבי; 
)ב( "נוראיזם": כיצד אתמודד בהנחה שיקרה הגרוע מכול? )ג( האשמת האחר: 
הדיפת האשמה במקום התבוננות פנימה וקבלת אחריות; )ד( מינימיזציה 
וחוסר תיוג: הפחתת כובד המשקל של העבירה )"זאת 'רק דקירה', בסך 

הכול הוא נשאר בחיים"( או אפיונה כנורמטיבית )"כולם עושים את זה"(. 

במהלך השנים הצביעו מחקרים על תרומת התוכנית בהפחתת התנהגויות 
 Nugent( התנהגויות אגרסיביות ,)Goldstein et al., 1998( אנטי-סוציאליות
et al., 1999( והישנות פשיעה )Barnoski, 2004(, וכן בהגברת התנהגויות 
פרו-חברתיות )Goldstein, 2004(. מן הספרות עולה כי התוכנית אפקטיבית 
ומבטיחה )Howell, 2009; Guerra et al., 2008(, ובהשוואה לתוכניות אחרות 

 .)McGuire, 2013( היא אף נחשבת חסכונית

ז.2. מודל החיים הטובים: גישה מבוססת כוחות
בספרות על נוער עבריין בכלל ונוער עם עבירות אלימות בפרט, מודל החיים 
הטובים )GLM, Good Life Model( מופיע כמודל עכשווי המיושם בארצות 
רבות. מודל זה נשען על פילוסופיה רחבה והומניסטית, הוליסטית, מבוססת 
צרכים וכוחות, לעבודה עם נוער עבריין. מדובר במודל אינטנסיבי ומקיף, 
המכוון לשיקום נוער עבריין )כחלופה לענישתו(, והוא מאופיין בתפיסה 
רב-ממדית ומערכתית, המשלבת גורמי סיכון, גורמי הגנה וצרכים, ודורשת 
מעורבות דינמית של מערכות שונות בחיי הנער )Fortune, 2018(. המודל, 
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שהותאם בראשיתו למבוגרים והותאם לאחרונה לבני נוער, נשען על מסגרת 
תאורטית המסבירה התנהגויות עברייניות )ובהן עבירות אלימות( על פי 
 )Goods Primary( הבחנה בסיסית בין שני מושגים עיקריים: טובין ראשוני
וטובין משני )Secondary Goods(, ועל פילוסופיה הרואה בעבריין, כשאר 
האנשים, אדם המּונע מצרכים ומחזיק בכוחות וביכולת סובייקטיבית פעילה 

)Agency( כדי לממשם.

כדי לתאר את תמצית המודל, תוצג תחילה ההבחנה בין טובין ראשוני לטובין 
משני, ולאחר מכן תוצג הפילוסופיה העיקרית שבבסיסו ושלבים מרכזיים 

בתוכנית שיקום הנוער הבנויה לפיו. 

טובין ראשוני פעולות או מצבים הנחשבים מועילים ורווחיים לבני האדם 
ולצורכיהם השונים )למשל, התפתחות או הגשמת מטרות בחיים(. ישנם 
לפחות 11 סוגי טובין ראשוני: )א( החיים עצמם; )ב( ידע; )ג( מצוינות 
במשחק; )ד( מצוינות בעבודה או במלאכה כלשהי; )ה( מצוינות במקום 
העבודה או הלימודים; )ו( שלווה פנימית; )ז( קשרים או התקשרות; 
 Purvis( יצירתיות )ח( שייכות לקהילה; )ט( רוחניות; )י( הנאה; )יא(
et al., 2011(. הנחת היסוד היא שכל בני האדם מונעים מהרצון לספק 
לעצמם את הצרכים העומדים בבסיס הטובין הראשוני, אך הם שונים 

במשקל שהם מעניקים לכל סוג. 

טובין משני נכס אינסטרומנטלי המשמש את בני האדם כאמצעי קונקרטי 
לקיום הנכס הראשוני, ועל פי רוב מתורגם למונחים של מטרות ויעדים בחיים. 
בהתאם ליכולות ולחסמים הפנימיים או חיצוניים שעומדים לפניו, הפרט 
עשוי להשתמש בטובין משניים כדי לממש את הטובין הראשוניים. דוגמאות 
לטובין משניים נורמטיביים הן התנדבות בקהילה, המעוררת תחושת סיפוק 
והצלחה; או מעורבות במערכת יחסים אינטימיים, המקנה תחושה של קשר. 
לעומת זאת, דוגמה לטובין משניים לא נורמטיביים היא מעורבות בקשר מיני 
מנצל המקנה תחושה של קשר, או שימוש באלכוהול להשגת שלווה פנימית 

 .)Ward, 2002(

הבסיס הפילוסופי: התמקדות בכוחות, צרכים והעצמה למודל החיים 
הטובים שלושה עקרונות מרכזיים. העיקרון הראשון מבוסס על הפילוסופיה 
של "חיים טובים", קרי ההנחה שכמו כל אדם, גם נוער עבריין מעוניין בחיים 
 Ward et al., 2007; Ward &( טובים יותר ובצמצום הסבל והרוע בחייו
Heffernan, 2017(. העיקרון השני מתנגד לכך שיש לראות את הנער רק 
מבעד לקשיים, הסיכון והפגמים שלו, ותומך בהתבססות על כוחותיו, יכולותיו 
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ושאיפותיו )Vandevelde et al., 2017(. העיקרון השלישי, העצמה, תומך בכך 
שיש להתבסס על הסובייקטיביות הפעילה )Agency( של הנער כדי להעצים 
 .)Griffin & Wylie, 2013( את יכולותיו לפעול ולשפר את איכות החיים שלו

על פי עקרונות אלו, בהבנת המושגים טובין ראשוני ומשני כמניעים להתנהגות 
האדם, מטרת השיקום של נוער אלים עובר חוק אינה רק מניעת עבירות 
אלימות נוספות בעתיד, אלא בעיקר עידוד זיהוי והשגת מטרות ויעדים בחיים 
)טובין ראשוני(, בדרכים פרו-חברתיות )טובין משני(. ניסוח זה מבוסס על 
התפיסה שלפיה מטרות המנוסחות כ"מניעת אלימות בעתיד" אינן מבטאות 
באופן ישיר את רחשי ליבם וצורכיהם של המשתקמים, ולכן היא מניעות 

אותם להצלחה. 

אם כן, מודל החיים הטובים חותר להדגיש את הדמיון שבין בני האדם, ובמקרה 
זה נער שעבר עבירה ונער נורמטיבי, והוא מבוסס על כך שכל בני האדם 
 )Otherness( "פועלים להגשמת הטובין הראשוני. המודל מתנגד ל"האחרה
של הנער העבריינים ולהפיכתו הרדוקטיבית לדמות הנמדדת אך ורק מבעד 
לעדשת העבירה שביצע. תחת זאת מציע המודל תפיסה אקולוגית והוליסטית 
יותר של הנער, שבאמצעותה אפשר לבחון כיצד ההיסטוריה שלו, התפתחותו 
והמערכות הסובבות אותו מאפשרות או חוסמות את דרכו למימוש חיים 

טובים יותר. 

שלבים עיקריים בתוכנית מודל החיים הטובים מבוסס על חמישה שלבים 
עיקריים, שהם אבני יסוד בתהליך ההערכה, הליווי והשיקום של הנער: 

א. שלב ההערכה: זיהוי הגורמים הפסיכולוגיים, החברתיים והחומריים שעמדו 
בבסיס העבירה שביצע הנער. בשלב זה נכללת גם הערכה של מידת 
הסיכון, גורמי הסיכון הקרימינוגניים ומקורותיהם הפיזיים, החברתיים 
והפסיכולוגיים, הן בעת שהנער ביצע את העבירה והן במהלך ההיסטוריה 
שלו. גורמי הסיכון הם "נורות אזהרה", ומכיוון שמדובר בבני נוער, בשלב 
ההערכה יש להביא בחשבון את המערכות הסובבות אותם ואת מערכות 

היחסים הנכללות בהן )למשל עם הוריהם, מוריהם ומדריכים שלהם(.
ב. זיהוי התפקיד או המשמעות העיקרית של העבירה: הגדרה וזיהוי של 
משמעות העבירה ותפקידה העיקרי מנקודת המבט של הנער, והקשר 
הישיר והעקיף של העבירה וההתנהגות האנטי-חברתית לטובין ראשוני. 
למשל, נער המגדיר את נושא הקשרים והחברויות כטובין ראשוני יכול 
להעניק ערך רב לחברויות בקבוצת השווים, ועל הבסיס הזה יהיה מעורב 
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בהתנהגות אנטי-חברתית הקושרת אותו לקבוצת השווים ואף תורמת 
לתחושה של אוטונומיה ונפרדות מהוריו. 

ג. עבודה הקשורה לזהויות מרכזיות וחזון אישי: הגדרת הזהויות העיקריות 
של הנער )למשל, חבר בקהילה כלשהי, תלמיד, בן להוריו(, והזיקה 
שלהן לטובין ראשוניים. על הבסיס הזה תיבנה תוכנית החיים של הנער. 
התוכנית תמוקד במימוש הטובין הראשוני בהמשך חייו של הנער כפי 
שהוא מגדירו כיום, על בסיס ערכיו וצרכיו, והיא תאפשר לו להתמודד עם 
חסמים שמקורם בצרכים ובגורמי סיכון קרימינוגניים, העשויים לחסום את 
דרכו למימוש תוכנית החיים. בשלב זה מודגש השימוש בסובייקטיביות 
הפעילה ובהעצמת יכולותיו של הנער, וכן בהרחבת הרווחה הנפשית 
שלו וההזדמנויות שלו למימוש חיים פרו-חברתיים. בהתייחס לשלב 
ההתפתחותי )גיל ההתבגרות(, זהות הנער כחלק מקבוצת השווים 
מרכזית. עם זאת, יש גם אתרים אחרים העומדים בזיקה לבית הספר, 
כגון שוק התעסוקה, עיסוק בספורט ובאומנות ומוזיקה. הגדרת הזהויות 
המרכזיות בכל האתרים, כמוה כהגדרת חזון אישי המשמש מצפן לכיוונים 

מרכזיים שהנער שואף לפתח בחייו. 
ד. גזירת יעדים וכיוונים ספציפיים: שלב זה נבנה על סמך פרטים ונתונים 
שהופקו בשלב הקודם. לפי הפרטים הללו מזהים טובין משניים, ובאמצעותם 
אפשר לתרגם את הערכים והצרכים שבבסיס הטובין הראשוניים למישורי 
חיים פרו-חברתיים ואנטי-עברייניים ולנסח את החזון האישי. כמו כן, יש 
להביא בחשבון את הסביבה שהנער חי בה ואת המשאבים הפסיכולוגיים, 
החברתיים והחומריים שקיימים בה, משאבים שאפשר לנצל כדי שהנער 
יממש את מטרותיו העיקריות. בשלב זה מוגדרות התערבויות משניות. 
למשל, במקרה שמשפחת הנער משפיעה עליו לרעה, וגורמת לו לבחור 
לממש את הטובין באופן אנטי-חברתי, ייערך טיפול תומך למערכת 

המשפחתית, בצד התערבויות ישירות יותר בעבודה עם הנער. 
ה. בניית תוכנית התערבות: פיתוח תוכנית מפורטת ומקיפה להתערבות, 
המביאה בחשבון גורמים ותנאים פנימיים וחיצוניים הנדרשים למימוש 
מטרות הנער, בהלימה לזהויותיו ולערכים והצרכים העומדים בבסיס 
הטובין הראשוניים שהוא מעריך. חלק זה כולל יישום של התוכנית ושימוש 
במשאבים שונים כדי לממשה. בתוכנית מעורבים דמויות משמעותיות 
מחיי הנער, כגון הורים, מחנכים, מדריכים ואנשי מקצוע. תפקיד העובד 
הסוציאלי המנהל את התיק הוא לגייס את השותפים השונים ולפקח 
על יישום התוכנית, בהקפדה על שיווי משקל הולם בין צורכי הנער ובין 

טובת הקהילה הרחבה בכלל, וטובת הקורבן של עבירת הנער בפרט.
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המחקר על יישום מודל החיים הטובים בקרב קטינים שעברו עבירת אלימות 
עודנו בראשיתו. עם זאת, יש מחקרים המצביעים על אפקטיביות המודל בקרב 
עבריינים בגירים בכלל ועברייני מין בפרט. למשל, נמצא כי הנטייה להשלים את 
תוכנית הטיפול בקרב עברייני מין שהשתתפו בתוכנית המבוססת על מודל 
החיים הטובים הייתה גבוהה יותר לעומת עברייני מין שהשתתפו בתוכנית 
אחרת, וכן נמצא כי בקרב משתתפי התוכנית של מודל החיים הטובים חל 
שיפור במיומנויות של אמפתיה, במיומנויות חברתיות שונות ובמיומנויות 
 Simons( של פתרון בעיות במידה שווה או גבוהה יותר לעומת קבוצה אחרת
et al., 2006; Willis et al., 2014(. במחקר אחר, שהתבסס על מתודולוגיה 
איכותנית ובמסגרתו המשתתפים רואיינו לפני השתתפותם בתוכנית 
המבוססת על מודל החיים הטובים ושוב לאחר מכן, נמצא כי המודל תרם 
לשינוי משמעותי במקרים שבהם המשתתפים התמידו בהגעה למפגשים, 
כשאנשי המקצוע המלווים היו בקיאים בעקרונותיו, וכשהמשתתפים ידעו 

.)Barnao et al., 2016( להציב לעצמם מטרות ויעדים להמשך

ח. כלי הערכת טיפול
בחלק זה יוצגו כמה כלים ומדדים להערכת תוצאות של טיפול ותוכניות 
התערבות, על פי הממדים הרלוונטיים במיוחד לניהול כעס, לשליטה 
ולאלימות. מדדים אלו נבחרו משום שהם משמשים אינדיקציה להתקדמות 
בטיפול, ומקצתם אף רלוונטיים לתוכנית טיפול ספציפית )באמצעות שטח 

וסכמה תרפיה(.
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טבלה 2: כלי הערכת טיפול – סוג הכלים ותוכנם

סוג הכלי
מפתחי 

הכלי
סולמותפריטיםמטרות

סולם להערכת 
שליטה עצמית

)BSCS(

Tangney
et al., 2004

מדידת יכולת 
שליטה עצמית

13 פריטים: 
מחשבות. 1
רגשות. 2
דחפים. 3
התנהגויות. 4

סולם אחד, 1–5

סולם 
להערכת כעס

)NAS-PI(

Novaco, 
2003

מדידת 
נטייה לכעס

48 פריטים:
קוגניציה. 1
עוררות. 2
התנהגות. 3
ויסות. 4

סולם אחד, 1–3

שאלון 
להערכת 

תוצאות טיפול 
באמצעות שטח

)ATES(

 Russell
 & Gillis,
 2017b;
 Russell
et al., 2017

הערכה ומדידה 
של השגת 

המטרות 
הטיפוליות 

של המשתתף 
בטיפול 

באמצעות שטח

20 פריטים: 
חוויה תוך-אישית . 1
חוויה בין-אישית . 2
שאלות . 3

 רפלקסיביות על 
תהליך 

שאלות על הטבע . 4
שאלות על אתגר. 5

סולם אחד, 1–10

Young שאלון סכמות
et al., 2003

בחינת עוצמת 
הסכמות 

הלא אדפטיביות

256 פריטים, 
18 סכמות

סולם אחד 1–6

ח.1 סולם להערכת שליטה עצמית 
)BES, Basic Empathy Scale( הסולם להערכת אמפתיה בסיסית
)Tangney et al., 2004( מכיל 13 פריטים המודדים תהליכי שליטה 
עצמית בנוגע למחשבות, לרגשות, לדחפים, לוויסות התנהגויות ולשבירת 
דפוסים והרגלים. לדוגמה, "יש דברים שאני עושה ואני יודע שהם רעים 
לי", או "אנשים שמכירים אותי יגידו שיש לי משמעות עצמית גבוהה". 
הפריטים השונים מדורגים בסולם 1–5 )1 – זה מאוד לא מאפיין אותי, 
5 – זה מאפיין אותי מאוד(. ככל שציון המשתתף גבוה, כך יכולת השליטה 
העצמית שלו מדורגת כגבוהה. סולם זה מופיע בספרות כדרך לאמוד את 
יעילות הטיפול בנערים אלימים עוברי חוק )Zhou et al., 2018(, ובין היתר 
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נמצא כי משתתפים שהציון שלהם בסולם זה היה נמוך גילו נטייה גבוהה 
 DeWall( יותר להתנהגות אלימה ואגרסיבית במצבים מתח וקונפליקט
et al., 2007(. סולם זה מתאים למדידת התקדמות בכל אחת מתוכניות 

הטיפול והמודלים שהוזכרו. 

ח.2 סולם להערכת כעס
 )NAS-PI, Anger Scale and Provocation Inventory( במבדק הכעס של נובקו
)Novaco, 2003( שני שאלונים הבוחנים היבטים שונים של כעס. סולם הכעס 
)NAS( בוחן נטייה לכעס באמצעות 48 פריטים המחולקים לארבעה תתי-

סולמות: )א( ממד קוגניטיבי; )ב( עוררות; )ג( ממד התנהגותי; )ד( ויסות. להלן 
דוגמאות לשאלות מתוך סולם הכעס: "כאשר משהו שקשור אליי משתבש 
אני הולך לכעוס"; כאשר אני מתחיל לכעוס, אני נשאר כועס במשך שעות 
אחר כך". כל שאלה מקבלת ציון בטווח 1–3 )1 – לא נכון לגביי; 3 – תמיד 
נכון לגביי(, וציון כולל עם ניקוד גבוה מבטא נטייה גבוהה לכעוס ולהפך. סולם 
הפרובוקציה )PI( כולל 25 פריטים, שבאמצעותם אפשר להעריך את הנטייה 
לכעס במצבים חברתיים מגוונים. הפריטים מבוססים על תרחישים שונים, 
ויש בהם תגובות של חוסר כבוד, של חוסר הגינות וכך הלאה. מבדק הכעס 
של נובקו מופיע בספרות כמדד מקובל להערכת תוכניות לניהול ושליטה 
בכעסים, ונהוג להעבירו בתחילת ההתערבות ולאחריה. אם כן, סולם זה 
מתאים למדידת התקדמות בכל אחת מתוכניות הטיפול שהוזכרו, ובאופן 

ספציפי יותר לתוכניות המתמקדות בנושא של שליטה בכעסים. 

סולם למדידת יכולת לאמפתיה
 )BES, Basic Empathy Scale( אמפתיה  בסיסית  להערכת  הסולם 
(Jolliffe & Farrington, 2006b) מבוסס על הגדרת האמפתיה כ"יכולת 
 Cohen &( "להבין ולהשתתף ברגשות של האחר במצבים והקשרים שונים
Strayer, 1996(. הסולם כולל 20 פריטים הנחלקים לשני תחומים: אמפתיה 
קוגניטיבית )9 פריטים( ואמפתיה רגשית או אפקטיבית )11 פריטים(. 
האמפתיה הקוגניטיבית משקפת ידע והבנה של הרגשות והמחשבות של 
האחר, ואילו האמפתיה הרגשית או האפקטיבית משקפת יכולת התאמה 
רגשית לתפיסות וסנטימנטים של האחר. להלן דוגמאות לשאלות בסולם זה: 
"קשה לי לדעת מתי חברים שלי מפחדים"; "כאשר החבר שלי איננו שמח זה 
לא גורם לי לחוש שום דבר". הנבחנים מתבקשים לדרג כל היגד בטווח 1–5, 
כדי לבטא את המידה שהם מסכימים לו. במחקרים שבהם נעשה שימוש 
בשאלון יכולת לאמפתיה נמצא מתאם חיובי בין חוסר יכולת לאמפתיה ובין 
 Jolliffe & Farrington, 2006a; Jolliffe & Farrington,( התנהגות אלימה
2006b; Olate et al., 2012(. סולם זה מתאים למדידת התקדמות בכל אחת 
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מתוכניות הטיפול, בהתאם ליכולת הנער לחוש אמפתיה לקורבן. כמו כן, הוא 
מתאים במיוחד במקרים שבהם המאפיינים של הנוער עובר החוק מתאימים 

לקריטריונים של פסיכופתיה.

שאלון להערכת טיפול באמצעות שטח
שאלון הבוחן את חוויית ההשתתפות בטיפול באמצעות שטח פותח בידי 
ראסל וגיליס )Russell & Gillis, 2017b; Russell et al., 2017(. השאלון 
 ATES,( מציע סולם למדידת חוויית ההשתתפות בטיפול באמצעות שטח
Adventure Therapy Experience Scale(. בתחילתו נדרש המשיב להשלים 
כמה פרטים כלליים: )א( מספר התנסויותיו בטיפול באמצעות שטח;  
)ב( משך ההתנסות הקודמת; )ג( הזמן שחלף מאז ההשתתפות בתוכנית; 
)ד( מספר האנשים שהשתתפו בקבוצה )לרבות אנשי הטיפול והצוות המלווה(. 
לאחר מכן מתבקש המשיב להעריך בסולם 1–10 עד כמה ההשתתפות 
בטיפול באמצעות שטח סייעה לו להשיג את מטרותיו הטיפוליות, ובהמשך 
הוא מתבקש לציין עד כמה הוא מסכים ל-20 היגדים הקשורים לחוויית 
המסע וליעדי הטיפול )למשל, השגתי את יעדי הטיפול; לא הרגשתי חלק 
מהקבוצה; זה היה מאתגר מבחינה פיזית. 1 – איני מסכים לחלוטין, 10 – 
מסכים לחלוטין(. אחר כך מתבקש המשיב לציין בסולם 1–10 עד כמה היה 
ממוקד ביעדי הטיפול לאורך חוויית הטיפול באמצעות שטח, ולבסוף הוא 
מתבקש להשיב על שתי שאלות בחופשיות: )א( "האם תוכל לכתוב דוגמה 
מסוימת שממחישה מדוע ענית לשאלה הקודמת כפי שהחלטת לענות 
עליה?"; )ב( "האם ישנן מחשבות או רגשות אחרים שאתה מעוניין לחלוק 

על החוויה שלך בטיפול באמצעות שטח?"

שאלון זה מאפשר לאיש המקצוע או החוקר לבחון כמה נושאים:

1. חוויה תוך-אישית )שאלות 3, 7, 15, 17(

2. חוויה בין-אישית )שאלות, 1, 4, 12, 16(

3. שאלות רפלקסיביות על תהליך )שאלה 9, 11, 19, 20(

4. שאלות על הטבע )שאלה 5, 6, 8, 14(

5. שאלות על אתגר )שאלה 2, 10, 13, 18(
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בשקלול שתי השאלות האחרות, לפני השאלון ובסופו, הציון הגבוה ביותר 
בשאלון כולו הוא 220, והנמוך ביותר – 0.

ח.3 שאלון סכמות
שאלון הסכמות )YSQ-L3, Young Schema Questionnaire L3( פותח בידי 
יאנג ועמיתיו )Young et al., 2003(, והוא כולל 232 שאלות, הבוחנות את 
עוצמתן של 18 הסכמות הבסיסיות בקרב הנשאלים. לכל סכמה יש כמה 
היגדים, והמטופל נשאל עד כמה הן משקפות את האופן שבו הוא מרגיש 
וחושב ביחס לעצמו, בסולם 1–6 )1 – לא נכון לגביי, 6 – נכון מאוד לגביי(. 
הציון שבטווח 4–6 מבטא רמות שונות של רלוונטיות הסכמה לגבי המטופל, 
ואילו הציון 1–3 מבטא רמות שונות של חוסר רלוונטיות. השימוש בשאלון 
סכמות נועד להעריך את הסכמות השונות ולאתר מוקדי התערבות במהלך 
הטיפול. כמו כן הוא משמש להערכת השינוי שחל בעקבות המטופל, ביחס 

לעוצמות של הסכמות השונות. 
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סיכום והמלצות

כפי שעולה מן הסקירה, אלימות נוער מוכרת כבעיה חברתית כלל עולמית 
בעלת השלכות כלכליות, פסיכולוגיות וחברתיות מיידיות וארוכות טווח, הן 
ברמת התוקפים והקורבנות והן ברמה המשפחתית, הקהילתית והחברתית. 
לפיכך, בעיית אלימות הנוער עומדת על סדר יומם של אנשי מקצוע, חוקרים 
וקובעי מדיניות, הפועלים כולם למניעת עבירות האלימות, לטיפול בנפגעיהן 

ולשיקום הקטינים המעורבים בהן. 

הסקירה מלמדת על הסכמה בקרב חוקרים ממדינות רבות, כי כדי למגר 
את התופעה יש להגדיר במדויק את הגורמים ואת הסיבות לתופעה. דיוק 
בהגדרות אלו ישפר את האפקטיביות והיעילות של תוכניות המניעה והשיקום 
בקרב בני הנוער במסגרות חברתיות וחינוכיות בקהילה בכלל ובקרב נוער 

אלים עובר חוק בפרט. 

לאור ממצאי הסקירה אפשר לנסח כמה המלצות לאנשי מקצוע ולקובעי 
מדיניות בנושא של נוער אלים עובר חוק, בכל הקשור להתאמתן של תוכניות 

ההתערבות וליעילותן:

התאמת תוכנית הטיפול לרמת הסיכון )גורמי דאגה(
מן הסקירה עולה כי נדרשת התאמה בין רמת הסיכון של הנער לביצוע 
עבירת אלימות )ראשונה או נשנית( לבין מידת האינטנסיביות והכוללניות של 
ההתערבות הנדרשת לו. לשם כך, יש להבחין בין נערים שרמת הסיכון שלהם 
גבוהה ובין נערים שרמת הסיכון שלהם נמוכה. במקרים של עבירות נשנות 
או שקיימות עבירות נוספות על עבירות האלימות, מכיוון שהאוריינטציה 
שיקומית, ככל שרמת הסיכון גבוהה נדרשת תוכנית התערבות כוללנית 
ומקיפה יותר, לטווח זמן ארוך, המשלבת גישות נוספות על ההתערבות 
הספציפית של תוכנית למניעת אלימות, שליטה בכעסים וכיוצא בזה. 
תוכניות מסוג זה ללא הגישות הנוספות האמורות יתאימו לבני נוער שרמת 

הסיכון שלהם נמוכה. 
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הבחנה בין אלימות רה-אקטיבית לאלימות פרו-אקטיבית
במיוחד בנושא האלימות חשוב להבדיל, כחלק מתהליכי האבחון המוקדם, 
בין מאפיינים שונים של הנערים המסבירים את הופעת האלימות ואת 
צורותיה השונות. אחת ההבחנות החשובות היא בין אלימות פרו-אקטיבית 
לרה-אקטיבית. נערים הנוהגים באלימות פרו-אקטיבית, אלימות זו היא חלק 
מעולמם הערכי, והיא מושרשת במאפייני האישיות שלהם. לפיכך, במקרים 
אלו נדרש טיפול אינטנסיבי ומעמיק יותר. לעומת זאת, נערים הנוהגים 
באלימות רה-אקטיבית, נראה שתוכניות קלאסיות של טיפול קוגניטיבי 
התנהגותי יספקו להם מענה עיקרי ראוי. אציין כי בהחלט ייתכן שלחלק 
מאוכלוסייה זו יידרש טיפול מעמיק יותר, כמענה לרגישות לפרובוקציות, 

עלבון וקשיים בוויסות רגשי. 

עידוד פרקטיקה מבוססת גורמי הגנה )כוחות( 
מן הספרות בכלל ומהספרות העכשווית בפרט עולה הצורך באימוץ גישה 
 ,)Agency( ערכית מקצועית המביאה בחשבון את הסובייקטיביות הפעילה
את כושר ההישרדות ואת השאיפה בקרב הקטינים שעברו עבירת אלימות 
לחיים טובים ולמימוש עצמי. גישה מסוג זה מאמצת עקרונות המעודדים 
את איש המקצוע גם "לתפוס בחבל בשני קצותיו": מחד גיסא, לגנות את 
העבירה בבירור ולהבטיח דה-לגיטימציה של האלימות, ומאידך גיסא, להפגין 
אמפתיה כלפי הקטין וכלפי הצורך שעמד בבסיס ביצוע העבירה )כלומר, 
להבחין בין ההתנהגות ובין הצורך(, כל זאת על סמך ההבנה כי מדובר באדם 
שטרם השלים את תהליך ההתפתחות שלו ואת גיבוש זהותו, וכי מדובר 
בנקודת זמן בחייו שבה ההחלטות המתקבלות עשויות להיות הרות גורל 
לעתידו. נראה כי מודל החיים הטובים שהוצג בסקירה זו עשוי להיות מכריע 

לאנשי מקצוע המבקשים לאמץ עמדה מקצועית וערכית מסוג זה.

אימוץ התערבות מתוכננת מכוונת תוצאות
שלא במנותק מההמלצות שהובאו עד כה, המלצה מתבקשת אחרת היא אימוץ 
עקרונות מקצועיים של פרקטיקה מבוססת ראיות. פירוש הדבר הוא עידוד 
קציני המבחן לנוער ואנשי המקצוע להטמיע בעבודתם מגוון כלים אבחוניים, 
שיאפשרו לעמוד על היעילות והאפקטיביות של ההתערבויות השונות באופן 
קבוע, ובו בזמן לפתח פרקטיקות שהוכחו כמוצלחות. נראה כי קווי המתאר 
של המודל סיכון-צורך-אחריות יכולים לשמש בסיס ראוי ליישום המלצה זו. 
להמלצה זו פן מעשי: התנעת תהליך של ניהול ידע ולמידה מהצלחות בקרב 

קציני מבחן לנוער המתמחים בטיפול בקטינים שעברו עבירת אלימות. 
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עבודה קבוצתית מבוססת גישה קוגניטיבית-התנהגותית
בצד הצורך והחתירה המתמדת לחידושים בשיטות ההתערבות, המלצה זו 
נוגעת לתוכניות ההתערבות הקלאסיות, המבוססות על הגישה הקוגניטיבית- 
התנהגותית. מן הסקירה עולה כי מידת האפקטיביות וההצלחה של תוכניות 
אלו תלויה במידת הניסיון המקצועי של קציני המבחן האמונים על יישומן. 
אם כן, הפקדתן של תוכניות אלו בידי עובדים מנוסים, השולטים היטב ברזי 
הגישה, יכולה להעלות את הסיכויים להצלחתן. משמעות המלצה זו היא 
המשך הכשרת העובדים ועידודם להתמקצע כמנחי קבוצות טיפוליות 
בכלל, ובתחום שליטה וניהול כעסים בפרט, כדי שישלטו בכלים ובמיומנויות 
הנדרשים כדי לסייע לקטינים שעברו עבירת אלימות להפחית את הסיכויים 

להישנות העבירה. 

התאמת דרכי ההתערבות לאוכלוסיית בני הנוער
מן הסקירה עולה כי מלבד השיטות המסורתיות של מניעת עבירות אלימות 
ושל טיפול במקרה שהן מתרחשות יש צורך בפיתוח שיטות שנמצאו 
מתאימות לעולמם של בני נוער ובהטמעתן. מדובר בתוכניות המשלבות 
התנסות פעילה, כיף והנאה כבסיס להתבוננות רפלקסיבית, ליצירת קשר 
עם קבוצת השווים ולהעמקת תהליכי השינוי. אחת הדוגמאות שהופיעו 
בסקירה ומתאימות להמלצה זו היא הטיפול באמצעות שטח. דוגמה אחרת 
היא תוכנית הטיפול המבוססת על מודל החשיבה והשיקום )R&R(, הכוללת 

צפייה בסרטים, ניתוחם ושילוב משחקי תפקידים וסימולציות.

חילוץ חוכמת המעשה ומחקר איכותני
לבסוף, ההמלצה האחרונה נוגעת לחילוץ ידע מוכח מעולמם של העוסקים 
בדבר. נראה כי מרבית המחקרים בתחום הם כמותניים, ויש צורך במחקרים 
איכותניים בקרב קציני המבחן, ובקרב הנערים ומשפחותיהם, כדי לחלץ ידע 

ופרקטיקות שיתרמו להצלחת התוכניות. 
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נספחים

נספח א: יומן כעס שבועי

אלטרנטיבה לאלימות – תכנית לניהול ושליטה בכעסים
ד"ר מני מלכה

יומן כעס

תאריך : __________    ת.ז _________________ יומן מס ____________

היזכר\י במקרה בו הרגשת כעס בשבוע האחרון. לאחר מכן מלא\י את 
הסעיפים הבאים )ניתוח רטרוספקטיבי - במבט לאחור...(: 

1. דרג את עוצמת הכעס שלך במקרה זה )הקף בעיגול( :
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2.  אירוע )תיאור אובייקטיבי( : תאר\י את העובדות באופן אובייקטיבי )"עין 
מצלמה"( - מה קרה? )בהתאם לנלמד בכיתה- יש להתייחס לזמן, 

מרחב, והתרחשות ספציפיים ותחומים(
_____________________________________________________
____________________________________________________

3. תוצאה: מה היו תוצאת האירוע א. רגשות ראשוניים )"מתחת לכעס"(   
ב. התנהגות _________________________________________
__________________________________________________

4. מחשבה: במחשבה לאחור, נתח\י מה היו המחשבות שתיווכו בין האירוע 
ובין התוצאה? א. מה אמרת לעצמך; ב. מה סוג המחשבה?

____________________________________________________
____________________________________________________
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 )Dutton, 2003( נספח ב: חוזה קבוצתי על פי דאטון
אני__________________ ת.ז. _____________, מסכים בזאת להצטרף לקבוצה 
טיפולית לנערים שעברו עבירת אלימות.  אני מבין שהקבוצה תיתן לי הזדמנות ל:

א. לקחת אחריות על התנהגותי.
ב. ללמוד לנהל כעס ולבטא רגשות בדרך מתאימה.

ג. ללמוד דרכים חדשות ובונות להתמודדות עם לחצים וקשיים בחיי.
ד. אני מסכים לשתף פעולה עם חוקי הקבוצה הבאים:

•אגיע כל שבוע ובזמן לפגישת הקבוצה. אם איעדר ביותר מ- 2 פגישות, אני עלול  	
להיות מוצא מהקבוצה. אם הופניתי מהמשטרה או בית- המשפט הודעה על 

העזיבה תימסר להם. 
•אנסה ככל יכולתי להיות כנה בחשיפת מחשבותיי ורגשותיי ובביצוע משימות  	

לימודיות אותן אלמד בקבוצה.
•אני כאן בקבוצה כדי ללמוד מיומנויות של בריאות וכבוד ביחסים. אם בשבוע  	
שבין הפגישות בקבוצה אפגע ו\או אהיה אלים כלפי אדם כל שהוא, אדווח על 

כך בקבוצה. אם לא אעשה כן אני עלול להיות מוצא מהקבוצה.
•ניתן לי הסבר לגבי טכניקת "פסק-זמן" ובה אשתמש כדי להגדיל את יכולתי  	

ליחסים בריאים ובעלי כבוד בכל שטחי חיי.
•אני מבין שכל מה שנאמר ונעשה בקבוצה הינו חסוי ולא אדון על כל אינפורמציה  	

או תכנים שהובאו בקבוצה עם אנשים מחוץ לקבוצה.
•אני חופשי להתחלק עם מחשבותי, רגשותי וחוויות שלי לגבי השתתפותי בקבוצה  	

עם אלו הקרובים לי בחיי.
•אם אני נמצא בטיפול נוסף מעבר להשתתפותי בקבוצה זו, אני עשוי  	

•להתבקש לחתום על טופס בקשת חוות דעת  ממטפל זה, הכל כדי לתאם הטיפול  	
בי ולקדם את מצבי. סירובי לכך, לא יהווה גורם להוצאתי מהקבוצה.

•אני מבין כי מידע אודות הפגיעה בקורבן העבירה שלי והנזק שנגרם לו, נמצא  	
בידי מנחי הקבוצה וכי מידע זה ישמש אותם במהלך הטיפול.

•אני מקבל שאם מנחה הקבוצה יחשוב שאני מסכן מישהו פיסית, הוא  	
•יצור קשר עם הרשויות המתאימות ועם האדם אותו אני מסכן לדעתם. 	

• אני מבין שאתבקש להשלים משימה שבועית קצרה של רישום, שתעזור לי להבין  	
את הכעס שלי. לא אכנס לקבוצה בלי השלמת מטלה זו. זה יחשב כהיעדרות 

מפגישה אחת.
•על-פי דרישת נציגי חוק )משטרה, בית המשפט, פקיד-סעד( יוכן דוח על  	

•התקדמותי בטיפול. אם אבקש, אוכל לקבל העתק מדו"ח זה. 	
•חתימתי המצורפת מאשרת כי קראתי והבנתי חוזה זה ושהייתה לי האפשרות  	

לשאול שאלות ולקבל תשובות לפני החתימה.
תאריך: _________________  חתימה: _________________

שם ומשפחה: _________      חתימת עד מהקבוצה: _______________
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רשימת פרסומים נבחרים 
של מתו"ה - אגף בכיר 
למחקר, תכנון והכשרה:

« פרקים מסקירת העשור של השירותים החברתיים: 
2018-2009. עורך ראשי הראל גורן: 

•בן שמחון, מ., גורן, ה., ובן אליהו, מ., )בפרסום(. מבחר נתונים על אוכלוסיות  	
היעד של המשרד ועל תקציבו.

•ברלב, ל., חפץ, מ., גורן, ה., בן שמחון, מ., גדג’, נ., ונמר-פורסטנברג,  	
אנשים עם מוגבלויות פיזיות, לקות שמיעה, לקות  ר., )בפרסום(. 

למידה מורכבת.

•גילבר, א., גורן, ה., ותלי, ס., )בפרסום(. מניעת אלימות בין בני זוג וטיפול  	
בהם ובילדיהם, המגמות בעשור האחרון בשירותים שבאחריות השירות 

לרווחת הפרט והמשפחה.

•יעבץ, נ., קינן, ש., כוכבי סמסליק, א., גורן, ה., בן שמחון, מ., ושורק, י.,  	
)בפרסום(. האוכלוסייה שבטיפול רשות חסות הנוער.

•מבורך, ג., בן שמחון, מ., גורן, ה., )בפרסום(. אוכלוסיית האזרחים הוותיקים. 	

•נחשון גליק, צ., ואינס-קניג, א., )בפרסום(. האוכלוסייה שבטיפול השירות  	
לנוער, צעירות וצעירים.

•נמר-פורסטנברג, ר., ברלב, ל., עידו, נ., גורן, ה., ובן שמחון, מ., )בפרסום(.  	
אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

•צור, ר., )בפרסום(. חקירות ילדים וחקירות מיוחדות. 	

•שמר, א., שוגרמן, ב. ואביבי, א., )בפרסום(. עבודה קהילתית. 	

•חנן, ב., )2020(. אוכלוסיות בטיפולו של שירות המבחן לנוער. 	

•רימון-גרינשפן, ה., ברלב, ל., בן-חי, א., גורן ה., ובן שמחון, מ., )2020(.  	
אנשים עם אוטיזם.
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•שבי, א., ארשיד, ר., בן שמחון, מ., גורן, ה., ובוני-נח, ח., )2020(. אנשים על  	
רצף השימוש, בסמים, באלכוהול ובהימורים.

•שדה, א., גורן, ה., בן שמחון, מ., רזניקובסקי-קוראס, א., ארזי, ט., ובאייר  	
טופילסקי, ט., )2020(. מבוגרים המעורבים בהליכים פליליים.

•שרביט, ז., באייר טופילסקי, ט., אסף, י.,לאופר, ח., ספיר בן-לולו, מ., שריף,  	
א., וגורן, ה., )2020(. סיוע למשפחות במצבי פרידה וגירושין.

•ארבל, י., לינקובסקי, א., בן שמחון, מ., וגורן, ה., )2019(. האוכלוסייה  	
שבטיפול השירות לשיקום נוער. 

•גלייטמן, א., רימון-גרינשפן, ה., ברלב, ל., בן שמחון, מ., וגורן ה., )2019(.  	
אנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה. 

•לב שדה, ד., גורן, ה., בן שמחון, מ., ובן רבי, ד., )2019(. ילדים מלידה עד  	
גיל 18 הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים.    

•מחט שמיר, מ., דוד, א., ופיצ’ו-פרלורנזוס, ש., )2019(. הסיוע הניתן  	
למשפחות שכול פתאומי ואלים )תאונות דרכים, אובדנות ועבירות המתה(. 

•סגל, א., בורלא, ט., ועצמון, ר., )2019(. ילדים מאומצים ומשפחות מאמצות.  	

•שוורצמן, י., ופאר, א., )2019(. תחום התנדבות. 	

« סקירת השירותים החברתיים לשנים )2016(, )2015(, 
)2014(, )2013(, )2012(, )2011(, )2010(, )2009(. עורך 

ראשי יקותיאל צבע.

»  :2020
•מלכה, מ., )2020(. מודלים להתערבות עם קטינים שביצעו עבירת אלימות.  	

•רבינוביץ שנקר, ש., )2020(. אוכלוסיות ייחודיות על רצף ההתמכרות: תחלואה  	
כפולה והתמכרות התנהגותית.

•שנור, י., איסחק, ל., )2020(. תחושת ביתיות ושביעות רצון של דיירים בבתי  	
אבות, בשיתוף מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.
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» :2019
•אייר-טופילסקי, ט., שורק, י., )2019(, יישום חוק המהו"ת ביחידות הסיוע –  	

מחקר ארצי, בשיתוף מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

•בר-און, ע., מזא"ה, י., )2019(, ניכור הורי - סקירת ספרות. 	

•בר-חיים, א., זהבי, ע., גלעד-יצחקי, ס., כץ, נ., )2019(, כלים לבדיקת איכות  	
חיים של אנשים עם מוגבלויות.

•גרוס-מנוס, ד., כהן, א., )2019(, התערבויות קהילתיות לילדים ובני נוער בסיכון. 	

•ניג'ם-אכתילאת, פ., שורק, י., )2019(, רציפות בין אומנה לאימוץ: עקרונות  	
הפרקטיקה הטובה ביותר לפי הספרות.

•פינצ'ובר, ש., עטר-שוורץ, ש., )2019(, חוויית ילדים לאחר הוצאתם לטיפול  	
במסגרת חוץ-ביתית.

•קאי צדוק, א., )2019(, קידום בריאות מינית ומניעת פגיעות מיניות בקרב  	
מתבגרים/ות וצעירים/ות.

•רונן, ז., גל, ט., )2019(, השירות לתועלת הציבור )של"צ(: סקירה השוואתית. 	

•שורק, י., ניג'ם-אכתילאת, פ., )2019(, אימוץ פתוח – סקירת ספרות. 	

» :2018
•אנדבלד, מ., )2018(, המיזם הלאומי לביטחון תזונתי – מחקר הערכה. 	

•ביילי, ב., )2018(, יעילותן של גישות ההתערבות באלימות בין בני-זוג. 	

•בן פורת, ע., דקל, ר., גילבר, א., )2018(, חוויתם של גברים אלימים המקבלים  	
סיוע במרכזים לטיפול ומניעת אלימות במשפחה בישראל: מה עוזר בעזרה?

•בן-שלמה, ש., באום., )2018(, הערכת התערבות טיפולית בהורים הנוהגים  	
באלימות כלפי ילדיהם במסגרת שירות המבחן למבוגרים.

•טליאס, מ., )2018(, המעון הרב-תכליתי: מודל עבודה מכוון תוצאות. 	

•יונס, ס., )2018(, הכלה פיננסית עבור אנשים החיים בעוני, בהדרה ובחובות יתר. 	

•כהן, א., שנער-גולן, ו., לונטל, א., )2018(, בחינת רמת האפקטיביות של  	
הטיפול הקבוצתי בשירות המבחן למבוגרים.
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•לביא, נ., ברום, ד., )2018(, נפגעי עבירה: צרכים, מענים ואפיקים לפיתוח. 	

•לף, י., אייל, י., ריבקין, ד., )2018(, תוכנית "מע"ש תעשייתי": תעסוקה  	
מוגנת קבוצתית של אנשים עם מוגבלות שכלית בשוק החופשי – הערכת 

התוכנית בשלביה המוקדמים.

•צבע, י., )2018(, מסמך לדיון בנושא: תורת הפיקוח של המשרד על מערך  	
השירותים החברתיים.

•קוראס רזניקובסקי, א., נבות, מ., פרנקוביץ אלנבוגן, ש., גרסימנקו, א., בן  	
רבי, ד., )2018(, מדריכי פנימיות לילדים בסיכון בישראל - תמונת מצב 
ואסטרטגיות להתמודדות עם אתגרי עבודתם, בשיתוף מאיירס-ג'וינט 

מכון ברוקדייל.

•ראובן, י., תורג'מן, ח., )2018(, אוכלוסיית מתבגרים וצעירים על רצף ההתמכרות. 	

•רימרמן, א., גור, א., גרינשטיין וייס. מ., )2018(, מיזם מחקר בתי אב בהם  	
מתגורר ילד או בוגר עם מוגבלות שכלית.

•שדה, מ., בר-טל, ל., סיני גלזר, ח., ויסמן צברי, מ., )2018(, מחוז חושב  	
ומקדם תוצאות, מיזם התוצאות במחוז ת"א והמרכז, סיכום שלבים א'-ב' 

.2009-2014

» :2017
•אגף מחקר, תכנון והכשרה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  	
ומחוז תל אביב והמרכז, )2017(, מיזם התוצאות במחוז ת"א המרכז, סיכום 

שלב ג', מפקחים מתכננים ומשיגים תוצאות.

•בנבנישתי, ר., גילבר, א., דקל, ר., שיף, מ., )2017(, תגובות רגשיות והתנהגותיות  	
לאחר מלחמת צוק איתן של ילדים, משפחות ומנחות באומנה.

•בן-נון, ר., )2017(, מיפוי עמותות נוער, צעירים וצעירות במצבי סיכון  	
)גילאי 13–25(.

•בן שלמה, ש., באום, נ., )2017(, הערכת התערבות טיפולים בהורים הנוהגים  	
באלימות כלפי ילדיהם במסגרת שירות המבחן למבוגרים.

•בר-טל, ל., )2017(, תדריך לצוותים המלווים מחלקות במשבר. 	

•דורון, י., )2017(, "אופקים" – תוכנית אב לאזרחים ותיקים בקהילה – ישראל  	
2025, מסמך תשתית לדיון.
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•רימרמן, א., גור, א., גרינשטיין-וייס, מ., )2017(, מיזם מחקר בתי אב בהם  	
מתגורר ילד או בוגר עם מוגבלות שכלית.

•רפאלי, ת., )2017(, מסגרות לטיפול חוץ ביתי לילדים ברמות סיכון שונות. 	

•שמעון, ש., )2017(, התנהגות מאתגרת ואלימות קשה של אנשים על רצף  	
האוטיזם כלפי עצמם וכלפי אחרים.

•שפרלינג, ד., רייטר, ש., יוספסברג בן-יהושע, ל., )2017(, כלי הערכה ודרכי  	
טיפול באנשים מזדקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית או עם תפקוד 

שכלי גבולי.

» :2016
•אמינוב, נ., צמח-מרום, ת., בן שלמה נ., )2016(, פיקוח לפי שיטת הרף  	
על מסגרות השירות לטיפול חוץ-ביתי באגף השיקום של משרד העבודה, 

הרווחה והשירותים החברתיים, בשיתוף מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

•ארזי, ט., שר, נ., ויסמן, מ., )2016(, תכנון התערבות עם משפחות: סקירת  	
ספרות, לקחים ותובנות, בשיתוף מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

•בן-סימון, ב., כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ., )2016(, תכניות הכנה לעולם העבודה:  	
לקחים מספרות המחקר ולמידה מתכנית "מית"ר הבית של סוזן", בשיתוף 

מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

•ברלב, ל., ריבקין, ד., )2016(, הסמכת מטפלים באנשים עם מוגבלות שכלית  	
התפתחותית במסגרות הדיור החוץ-ביתי: מחקר הערכה, מאיירס-ג'וינט 

מכון ברוקדייל.

•טופילסקי, ט., בלוך, ש., סבו-לאל, ר., )2016(, המשפחות המקבלות טיפול  	
ממושך במרכזי קשר הורים-ילדים, מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

•יצחקי, ח., בן פורת, ע., )2016(, מחקר מעקב אחר נשים נפגעות אלימות  	
במשפחה בקהילה: פעימה שלישית.

•יקוביץ, א., )2016(, להזדקן עם מוגבלות תפקודית. 	

•כרמלי, א., כרמלי, י., אברמוביץ', צ., )2016(, התכנית הבין משרדית לטיפול  	
בנשים ובצעירות במעגל הזנות: מחקר הערכה.

•לוי, ד., סבו-לאל, ר., )2016(, הטמעת הנוהל לקיצור משך השהות של  	
ילדים במרכזי החירום של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בשיתוף 

מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.
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•לוינגר, מ., אלאסד אלהוזייל, נ., )2016(, רמת הלחץ, סגנון התמודדות ואיכות  	
חיים בקרב הורים שומעים לילדים חירשים בדואים בנגב, מכללת ספיר.

•לף, י., )2016(, מעונות יום שיקומיים: סקר בקרב הורים לפעוטות, בשיתוף  	
מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

•משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה  	
)2016(, נזקקויות ומאפיינים בקובץ נתוני יסוד, רשימה ומקרא, מהדורה שניה.

•סנטו, י., כרמלי, א., )2016(, הסקר הלאומי על תופעת הזנות בישראל. 	

•פרלמן, א., כהן, ר., לוב, א., רוזנר, י., )2016(, בחינת האפקטיביות של שירות  	
הדרכה שיקומית המיועדים לאנשים עם עיוורון או לקות ראייה, האגודה 

לבריאות הציבור.

•פרלמן, א., כהן, ר., רוזנר, י., )2016(, מחקר הערכה לתכנית "בתים חמים"  	
לצעירות וצעירים בסיכון, האגודה לבריאות הציבור.

•פרלמן, א., כהן, ר., רוזנר, י., )2016(, מחקר להערכת אפקטיביות של חינוך,  	
ייעוץ וטיפול בתחום המיני-חברתי בקרב אוכלוסיית האגף לטיפול באדם 

עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, האגודה לבריאות הציבור.

•קרן-אברהם, י., ריבקין, ד., )2016(, "עבודה נתמכת" - תוכנית תעסוקה  	
בשוק החופשי לאנשים עם מוגבלויות של אגף השיקום במשרד הרווחה 
והשירותים החברתיים, מחקר הערכה, בשיתוף מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

•שור, י., גורבטוב, ר., בוהק, י., )2016(, סקרים שהתקיימו בבית הספר המרכזי  	
להכשרת עובדים לשירותי הרווחה.

•שר, נ., ארזי, ט., )2016(, "החשיבה התוצאתית" ברמת הארגון, בשיתוף  	
מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

» :2015
•אזרחי, י., רוזינר, א., חסידה, י., חן, ג., לבד, י., )2015(, מחקר הערכה על  	

תכנית קבוצות דיון משפחתיות )קד"ם( כהליך חלופי לנוער עובר חוק.

•איזיקוביץ, צ., וינשטוק, ז., )2015(, מיפוי הידע, האמונות, הדילמות ושיטות  	
ההתערבות של עובדים סוציאליים בתחום האלימות בין בני זוג בישראל, 

בשיתוף אוניברסיטת חיפה.

•באום, נ., )2015(, סיוע חומרי ליחידים ולמשפחות כמרכיב בהתערבות  	
העובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים.
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•באייר-טופילסקי, ט., מנור, א., סבו-לאל, ר., )2015(, יחידות הסיוע ליד בתי המשפט 	
לענייני משפחה - מחקר הערכה ארצי, בשיתוף מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

•בן יוסף, ש., ברנדר, ב., רייסמן, א., טוב, ע., )2015(, חוסן קהילתי במוסדות  	
המעגל הראשון - סקירת ספרות.

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

•כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ., לוי, ד., בן סימון, ב., שר, נ., )2  015(, שירותים  	
ותכניות לנוער וצעירים בסיכון גבוה - ניתוח אינטגרטיבי של מחקרים 
על פעילות האגף לנוער, צעירים ושירותי תקון במשרד הרווחה, בשיתוף 

מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל. 

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

מכון ברוקדייל.

הרווחה  במשרד  ההתנדבות  תחום   ,)2015( ד.,  לייקין,  מ.,  •להד,  	
והשירותים החברתיים.

•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.

•מרגולין, ת., בן אליעזר, ד., קדם, ע., פרוינד, ט., בנבנישתי, ר., )2015(, 360° -  	
התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, הערכת התכנית, בשיתוף מט"ח.

•סנטו, י., ברגר, מ., )2015(, סקירת הספרות המקצועית בנושא תופעת  	
הזנות במאה העשרים.

•סנטו, י., פרידמן, א., )2015(, סקר עמדות הציבור כלפי תופעת הזנות בישראל. 	

•פרלמן, א., כהן, ר., רוזנר, י., )2015(, מחקר מעקב אחר מופנים לוועדות  	
השמה למסגרות חוץ-ביתיות וקליטתם בהן.

•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.

•ראובן, י., תורג'מן, ח., )2015(, טיפול בצעירים בסיכון ובמצוקה בקהילה. 	

•שולמן, ק., ניר שמיר, צ., )2015(, הערכה פסיכולוגית לילדים ולמתבגרים  	
עם עיוורון או עם לקויות ראייה: סקירת ספרות והצעות יישומיות.
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» :2014
•איזיקוביץ', צ., בירין, י., טנר, ד., )2014(, פגיעה מינית של אימהות ונשים בילדים. 	

•גורבטוב, ר., שור, י., בוהק, י., )2014(, הערכת צרכים בתחום הניהול  	
למנהלים במטה משרד הרווחה והשירותים החברתיים ולמנהלים במחלקות 

לשירותים חברתיים.

•גנים, ר., )2014(, הכוון תעסוקתי, הכשרה והשכלה לאנשים עם מוגבלות שכלית  	
התפתחותית: מגמות, מודלים והצעה למדיניות וליישום מודלים בישראל.

•דורון, י.א., לזר, א., )2014(, פיקוח על מסגרות דיור מוגן לזקנים. 	

•יצחקי, ח., דקל, ר., בן-פורת, ע., )2014(, מחקר מעקב אחר נשים נפגעות  	
אלימות במשפחה: במקלט ובחזרה לקהילה, בשיתוף אוניברסיטת בר-אילן.

•כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ., )2014(, תכנית "מעטפת" לבני נוער המטופלים  	
בשירות המבחן לנוער: מחקר הערכה, בשיתוף מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

•כהן-נבות, מ., פאס, ה., צדקה, ה., )2014(, מרכזי קשר הורים-ילדים: מחקר  	
הערכה ארצי, בשיתוף מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

•כורזים, מ., ניר, ש., )2014(, שירות מטפח אישי לילד עם אוטיזם - מחקר  	
הערכה, בשיתוף מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

•כורזים, מ., ניר, ש., )2014(, תחלופת מדריכים חינוכיים במסגרות חוץ- 	
ביתיות של רשות חסות הנוער: מאפיינים וסיבות, בשיתוף מאיירס-ג'וינט 

מכון ברוקדייל.

•לב-און, א., )2014(, קהילות ידע של משרד הרווחה - שימושים והשפעות,  	
בשיתוף אוניברסיטת אריאל.

•לוי, ד., כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ., )2014(, "מחסות לעצמאות"- ליווי  	
בוגרי מעונות רשות חסות הנוער מחקר הערכה, בשיתוף מאיירס-ג'וינט 

מכון ברוקדייל.

•מוניקנדם, מ., )2014(, גבולות גזרה, תיעדוף וקיצוב שירותים במחלקות  	
לשירותים חברתיים.

•משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה  	
)2014(, מסמך מדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים לשנים 

.2018-2014
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•נוימן, ר., נוימן, א., נוימן, ר., גורדוני, י., שצברג, ד., ברקן, ש., )2014(, מחקר  	
לבדיקת איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית 

המתגוררים ב"שלוחות" של מעון פנימייה.

•סבו-לאל, ר., בן-סימון, ב., קונסטנטינוב, ו., )2014(, הילדים בגיל הרך  	
במשפחות האומנה: מאפיינים ותהליכי התערבות, בשיתוף מאיירס-ג'וינט 

מכון ברוקדייל.

•סנטו, י., ברגר, מ., )2014(, מיפוי דרי הרחוב בישראל. 	

•פרלמן, א., כהן, ר., רוזנר, י., )2014(, מחקר לבדיקת דפוסי השימוש באביזרי  	
עזר טכנולוגיים מסובסדים בקרב אנשים עם עיוורון או לקות ראייה.

•קינג, י., הדר, י., וולדה-צדיק, א., )2014(, תעסוקה לרווחה - הערכת התכנית,  	
בשיתוף מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

•קינג, י., וולדה-צדיק, א., הדר, י., )2014(, מעקב אחרי המשתתפים במגוון  	
תכניות תעסוקה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בשיתוף מאיירס-

ג'וינט מכון ברוקדייל.

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

» :2013
•אלון, ג., )2013(, שיתוף והתייעצות במהלכי שינוי חברתי: הזמנה לחשיבה אחרת. 	

•דורון, א.י., )2013(, חובת הדיווח בישראל. 	

•כאהן-סטרבצ'ינקי, פ., בן-סימון, ב., קונסטנטינוב, צ., )2013(, השירות  	
לשיקום נוער: מאפיינים וצרכים של אוכלוסיית המפתנים והמית"רים, 

בשיתוף מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

•משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה  	
)2013(, מיזם התוצאות, סיכום הפעילות בין השנים 2012-2007 בשיתוף 

מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

•שיינטוך, ש., )2013(, עובדים בשטח, עבודת רחוב ויישוג של עובדים סוציאליים  	
ושל אחרים.

•שרון, א., ברודצקי, ג., באר, ש., )2013(, מועדונים חברתיים לזקנים –  	
תפרוסת ארצית, דפוסי פעילות ומאפייני המבקרים, בשיתוף מאיירס-ג'וינט 

מכון ברוקדייל.
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» :2012
•בר-און, א., )2012(, בין מומחיות לכוללנות: ניהול התערבות בפרט ובמשפחה. 	

•חובב, מ., )2012(, הסדרה חוקית וארגונית של שירותי המבחן לישראל. 	

•חובב, מ., )2012(, הפעלת סמכות בטיפול בבני נוער ובמבוגרים עוברי חוק. 	

•טליאס, מ., )2012(, הפרטה משנית במחלקות לשירותים חברתיים. 	

•להד, מ., רוגל, ר., לייקין, ד., כורזים, י., )2012(, דרכים לזיהוי קהילות בסיכון. 	

•מוניקנדם, מ., )2012(, הרפורמה ועקרונות בארגון שירותי רווחה מקומיים  	
באיחוד האירופאי.

אדם  כוח  ולתקינת  עומסים  לקביעת  שיטות   ,)2012( נ.,  •מרגליות,  	
בשירותי הרווחה.

•פאס, ה., כהן-נבות, מ., )2012(, עבודה עם משפחות בשירותי רווחה: הגדרת  	
תוצאות, דרכי התערבות ותפקידי העובדים הסוציאליים, סקירת ספרות, 

בשיתוף מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

•שרעבי, ע., מרגלית, מ., )2012(, תוכניות מעבר מבית הספר לעולם העבודה  	
לבני נוער עם מוגבלויות.
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לפרסומים נוספים ראו את הרשימה המורחבת בעמודים הפנימיים ובאתר המשרד

 סקירת העשור 
עקבו אחר פרסום פרקים מתוך סקירת השירותים החברתיים 2018-2009 באתר המשרד

•  ארבל, י׳, לינקובסקי, א׳, בן שמחון, מ׳, וגורן, ה׳ (2019). האוכלוסייה שבטיפול השירות
לשיקום נוער. בתוך ה� גורן (עורך), סקירת העשור של השירותים החברתיים: 2018-2009.  

ירושלים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.  
•   ראובן, י., תורג׳מן, ח., (2018), אוכלוסיית מתבגרים וצעירים על רצף ההתמכרות.

•   בן נון, ר., (2017). מיפוי עמותות נוער, צעירים וצעירות במצבי סיכון (גילאי 13-25).
אזרחי, י., רוזינר, א., חסידה, י., חן, ג., לבד, י., (2015), מחקר הערכה על תכנית קבוצות דיון   •

משפחתיות (קד�ם) כהליך חלופי לנוער עובר חוק.  
•  כאהן-סטרבצ׳ינסקי, פ., לוי, ד., בן סימון, ב., שר, נ., (2015), שירותים ותכניות לנוער וצעירים
בסיכון גבוה - ניתוח אינטגרטיבי של מחקרים על פעילות האגף לנוער, צעירים ושירותי תקון  

במשרד הרווחה, בשיתוף מאיירס-ג�וינט מכון ברוקדייל.  
כאהן-סטרבצ׳ינסקי, פ., (2014), תכנית �מעטפת� לבני נוער המטופלים בשירות המבחן לנוער:   •

מחקר הערכה, בשיתוף מאיירס-ג�וינט מכון ברוקדייל.  
כאהן-סטרבצ׳ינקי, פ., בן-סימון, ב., קונסטנטינוב, צ., (2013), השירות לשיקום נוער: מאפיינים   •

וצרכים של אוכלוסיית המפתנים והמית�רים, בשיתוף מאיירס-ג�וינט מכון ברוקדייל.   
חובב, מ., (2012), הפעלת סמכות בטיפול בבני נוער ובמבוגרים עוברי חוק.   •

כאהן-סטרבצ׳ינסקי, פ., לוי, ד., (2011), מאפיינים וצרכים של הקטינים המטופלים בשירות   •
המבחן לנוער, בשיתוף מאיירס-ג�וינט מכון ברוקדייל.  

רוזנפלד, י., גילת, מ., טל, ד., (2010). למידה מהצלחות בעבודתם של קציני מבחן לנוער.   •
הזדמנות ליציאה משוליות ומעבריינות, בשיתוף מאיירס-ג�וינט מכון ברוקדייל.  

עוד בנושא נוער בסיכון בטיפול מינהל סיוע לבתי משפט ותקון - שירות מבחן לנוער
מפרסומי מתו�ה - אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה:
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