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פרק 2 חלק ג: 1. אוכלוסיות בטיפולו של שירות המבחן לנוער

 חלק ג: בני נוער וצעירים בניתוק או
מעורבים בפלילים

קבוצה א: קטינים המעורבים בפלילים

1. אוכלוסיות בטיפולו של שירות 
המבחן לנוער

בטי חנן1

עיקרי המגמות בעשור האחרון 2017-2008
ממגמות 1.  הושפעה  השירות(   - )להלן  לנוער  המבחן  שירות  עבודת 

חשובות בחקיקה ובתפיסות המקצועיות של שדה הרווחה והעבודה 
הסוציאלית בארץ ובעולם:

z תיקון מספר 14 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול( מיולי 	
2009 הרחיב את זכויות הקטין2 ואת מנגנוני ההגנה עליו בהליך 
הפלילי, הוביל לעלייה בכמות החלטות הביניים של בתי המשפט 
גיל 18 בגין עבירות שביצעו  ולהפניה לשירות של צעירים מעל 
בהיותם קטינים, דבר שיצר מורכבות גדולה יותר בעבודתם של 

קציני המבחן.

z כמה תהליכים מקצועיים בשירות הגדילו את מגוון המשימות של 	
קציני המבחן )טיפול קבוצתי, הדרכת הורים, תוכניות התערבות 
והרחיבו את  הניתנות במיקור חוץ, הליך חלופי להליך הפלילי( 
תפקידיהם, כך שכיום קציני המבחן עוסקים גם בניהול הטיפול 

ולא בהשגחה ובטיפול בלבד.
בשנים 2017-2008 חלה ירידה במספר בני הנוער שהופנו לשירות 2. 

ובמספר ההפניות:

z טיפול 	 בתיקי  למופנים  בנוגע  יותר  רבה  במידה  בלטה  הירידה 
מותנה )תיקי אי-תביעה; ירידה של 43% לעומת מופנים שיש להם 

גם תיקי רישום פלילי )תיקי פ"א; ירידה של 21%(.

עו"ס בטי חנן היא קצינת מבחן לנוער, מנהלת שירות המבחן לנוער במשרד העבודה, הרווחה   .1
והשירותים החברתיים.

תודה על הסיוע בהכנת הפרק: למר חיים לבנה, מרכז ארצי בשירות המבחן לנוער; לפאולה 
כאהן-סטרבצ'ינסקי וזהר שרביט ממכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל; לד"ר הראל גורן, מרכז 
בכיר מידע וידע באגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; 

לגב' מירי בן-שמחון, סטטיסטיקאית, האגף למחקר, תכנון והכשרה.
לרוב חלק זה נכתב בלשון זכר, אך כוונתו לכל המינים, אלא אם צוין אחרת.  .2
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z בנוגע למופנים בתיקי אלימות 	 יותר  הירידה בלטה במידה רבה 
ובנוגע למופנים בתיקי עבירות רכוש.

z הירידה בלטה במידה רבה יותר אצל בנות )קיטון של 36%( מאשר 	
אצל בנים )27%(.

בשנים 2017-2009 גדל מספר תקני קציני המבחן ב-26%, עלייה זו 3. 
עונה על עומס המשימות הגובר של קציני המבחן.

בשנים 2017-2009 גדל התקציב המיועד להפעלת תוכניות ההתערבות 4. 
בשירות ב-251%. תקציב זה שימש להרחבת סל השירותים למופנים 

וחלק ממנו נוצל באמצעות מיקור חוץ.
בשנים 2017-2009 עלו התפוקות העיקריות של השירות:5. 

z עלייה של 37% במספר חוות הדעת המועברות למשטרה;	

z עלייה של 55% במספר התסקירים שהוגשו לבתי המשפט ועלייה 	
של 14% במספר תסקירי המעצר;

z עלייה של 129% במספר הקבוצות הטיפוליות לבני הנוער, בעקבות 	
אימוץ שיטת הטיפול הקבוצתי בשירות והטמעתה;

z לתועלת 	 שירות  לביצוע  המופנים  במספר  כ-33%  של  עלייה 
הציבור.

בהיקף 6.  הירידה  למרות  חלה  העיקריות  התפוקות  בהיקף  העלייה 
תשומות  יתר  מתן  מבטאת  היא  ולפיכך  המופנית,  האוכלוסייה 
תוצאה  היא  השירות  בתפוקות  העלייה  לשירות.  למופנים  טיפוליות 

של התהליכים בתחום החקיקה והפיתוח המקצועי בשירות.

מבוא
שירות המבחן לנוער הוא שירות טיפולי-סוציאלי סמכותי הפועל במסגרת 
העבודה,  במשרד  ותקון  משפט  לבתי  הסיוע  ממנהל  חלק  והוא  ארצית, 

הרווחה והשירותים החברתיים )להלן - המשרד(.

קטין בגיל אחריות פלילית )18-12 שנים( שנחקר במשטרת ישראל ונחשד 
בהתנהגות המנוגדת לחוק, מופנה לשירות לשם חקירה פסיכו-סוציאלית, 
בניית תוכנית טיפול המתאימה לצרכיו וגיבוש חוות דעת מקצועית לגורמי 
אכיפת החוק. חוות הדעת למשטרה או לתביעה כוללת המלצה על סגירת 
התיק הפלילי או על הבאת הקטין לדין. אם התיק לא נסגר, השירות מסייע 
להתאים  משפט(  ובתי  משפטי  יועץ  )פרקליטות,  החוק  אכיפת  למערכת 
קטין  כל  של  המשפחתי  ולמצבו  האישי  למצבו  השיפוטיות  ההחלטות  את 



3

פרק 2 חלק ג: 1. אוכלוסיות בטיפולו של שירות המבחן לנוער

בין השאר,  קצין מבחן. בתסקירים השירות מפרט,  באמצעות תסקיר של 
והחברתית של  האישית  לשם שיפור הסתגלותם  הטיפוליות  את ההמלצות 
הקטינים ומניעת ביצוע עבירות נוספות. אם בית המשפט מאמץ המלצות 
אלו, קצין המבחן מטפל בקטין על פי צו באמצעות הטיפולים האלה: פרטני, 
קבוצתי או משולב ובוחן אפשרות לשילובו של הקטין באחת מן התוכניות 
הטיפוליות הקיימות, כל זאת כדי לקדם את מצבו של הקטין ולתת מענה 
לצרכיו. אם הקטין אינו עומד לדין, השירות נותן לקטין תשומות טיפוליות 
או  הפלילי  התיק  להתיישנות  עד  וזאת  להסכמתו,  ובהתאם  צרכיו  פי  על 

סגירתו.
לשירות המבחן לנוער שלוש מטרות עיקריות:3

השיפוטיות א.  ההחלטות  התאמת  לצורך  החוק  אכיפת  למערכת  סיוע 
לקטינים באופן פרטני;

מתן חוות דעת והגשת תסקירים לגורמים מפנים לאחר חקירה פסיכו-ב. 
סוציאלית ואבחון;

המופנים ג.  החוק,  עוברי  הקטינים,  באוכלוסיית  טיפולית  התערבות 
לשירות לשם שינוי התנהגותם ומניעת עבריינות חוזרת.

הבסיס החוקי לעבודת שירות המבחן לנוער והשינויים בו בעשור האחרון

התפקידים והפעולות של השירות מבוססים על כמה חוקים כמפורט להלן:

z	 חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971 - החוק
העיקרי בעבודת השירות שעל פיו מבוצעות הפעולות האלו:

חקירה פסיכו-סוציאלית והגשת תסקירים וחוות דעת כולל המלצות א. 
המשפט  ולבתי  לממשלה  המשפטי  ליועץ  לפרקליטות,  למשטרה, 

לגבי קטינים שנפתחו נגדם תיקים פליליים;
 טיפול בעוברי חוק קטינים לפי צווים של בתי המשפט;ב. 
 הליך חלופי להליך הפלילי.ג. 

על  שהשפיעו  עיקריים  תיקונים  שני  הנוער  לחוק  נוספו  האחרון  בעשור 
עבודת השירות ועל דרכי העבודה עם הקטינים:

תיקון 41 לחוק הנוער, שהתקבל ביולי 2009, מרחיב את זכויות הקטין 
ואת מנגנוני ההגנה עליו במהלך ההליך הפלילי. התיקון כולל שינויים בקשר 
לאופן חקירתו של קטין, לדרך הטיפול בו ולתנאי מעצרו וכליאתו. שינויים 

חובב, 2012.  .3
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אלה באים לידי ביטוי גם בהליכים בבתי המשפט לנוער. תיקון החוק מרחיב 
את ההגנות הן על קטינים מבצעי עבירות והן על קטינים נפגעי עבירה.4 עיקרי 
השינויים בחוק הנוער: שפיטת קטין בבית המשפט לנוער, אם העבירה בוצעה 
כשהיה בן פחות מ-18 שנים, ואפילו אם כתב האישום הוגש לאחר מכן )עד 
גיל 19(; יידוע קצין המבחן על מעצר קטין כדי לבחון חלופות למעצר; חובת 
ביטול אפשרות  תום ההליכים";  "עד  על הארכת מעצר  בדיון  הגשת תסקיר 
מעצר לשם הגנת הקטין והסדרת תחום הבדיקות, האבחונים וההשגחה הזמנית 

בצווי ביניים או לפני החלטה סופית של בית המשפט לנוער.5

נחשב למהפכה חקיקתית בשל ההתייחסות המקיפה  הנוער  לחוק   14 תיקון 
לקטין בתוך ההליך הפלילי, החל בשלב המעצר וכלה בוועדת שחרור אסירים. 
מדובר בשינויים מהותיים המגינים על הקטין, מסדירים את מעורבותם של 
וכן  לנוער  בית המשפט  ושל  הנוער  חסות  רשות  לנוער, של  המבחן  שירות 
קובעים שינויים בהחזקת קטינים ובליוּויָם במעצר ובמאסר.6 התיקון מחייב 
את השמעת הקול של הקטין, ובתהליכי קבלת החלטות צריך לקבל הן את 
הסכמת הקטינים והן את הסכמת הוריהם. כפי שצוין, תיקון 14 אפשר לנערים 
שביצעו עבירה עד לגיל 18 להישפט כקטינים בבית המשפט לנוער, מאחר 
שמועד ביצוע העבירה הוא הקובע את הערכאה. כתוצאה מכך נוסף לשירות 
לשירות  מהמופנים  כ-4%  כיום   .19-18 בני  בוגרים  של  אוכלוסייה  פלח 
מהמשטרה הם בני 18 ויותר, אולם בשל התמשכות ההליכים הפליליים, רבים 
מהמופנים מתבגרים כך שכ-30% מסך המטופלים בשירות בשנה הם צעירים 
בני 18 או מבוגרים יותר. השירות היה צריך ללמוד את מאפייני אוכלוסיית 
ולהתכונן  חוק,  עוברי  קטינים  של  מאלה  אחרים  צרכים  שלה  הזו,  היעד 
השינוי  למרות  זו.  באוכלוסייה  הטיפול  לצורך  שנדרשו  השונות  להתאמות 
באוכלוסיית המופנים לשירות, תיקון החוק לא לווה בתוספת תקציב ייעודי 
למימושו. ואף על פי כן, לאורך השנים גדל תקציב השירות, לצורך הרחבת 
סל התוכניות במיקור חוץ והוספת תקני קציני מבחן לנוער, במטרה לבצע 
היטב את המטלות החדשות של השירות שהתווספו בעקבות השינוי בחקיקה.

תיקון 16 לחוק הנוער, שהתקבל בדצמבר 2011, מתקן את החסר בתיקון 14 
ולראשונה בישראל מסדיר את החלופות להליך הפלילי )הליכי צדק מאחה(. 
התיקון מטיל על קצין המבחן לשקול את התאמתו של קטין עובר חוק להליך 

חלופי לדין הפלילי.7

אלישע וברוור, 2015.  .4
חובב, 2012.  .5

אלישע וברוור, 2015.  .6

אלישע וברוור, 2015.  .7
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z	 ,)חוק הנוער וחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים
התשנ"ו-1996 - על פי חוק זה נעשות הפעולות האלה: חקירה פסיכו-
סוציאלית, הכנת תסקיר מעצר שבו המלצה לעניין חלופות מעצר וביצוע 
פיקוח מעצר. בהקשר זה יצוין שמעצר באיזוק אלקטרוני נעשה על פי 
חוק אחר שחוקק בעשור האחרון, חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל 

אסיר משוחרר על תנאי )תיקוני חקיקה(, התשע"ה-2014.

z	 - )1997-הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, 51.056 )תיקון, התשנ"ז
על פי הנחיה זו מתקיימת חקירת קטינים שהופנו בהליך טיפול מותנה 

סמים )טיפול מותנה( וכן מתבצע הטיפול בהם.

z	 תקנות המבחן )תסקיר קצין מבחן(, התשס"ז-2006 - על פי תקנות
אלה מוגש תסקיר ליועץ המשפטי לממשלה.

z	 תקנה 8 לתקנות המבחן )שירותי המבחן(, התשי"ט-1959 - על פי
תקנה זו מתבצע טיפול.

z	 חוק פי  על   - התשמ"ו-1986  משולב(,  )נוסח  ביטחון  שירות  חוק 
זה מוכנים דוחות על קטינים המועמדים לשירות ביטחון )גיוס לצה"ל( 

ומסירתם ללשכת גיוס.

z	 תיקון מספר 5 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, משנת
2007 - לראשונה בישראל התיקון נוגע בזכות ההשתתפות של קטין 
במשפט וקובע כי חובת בית המשפט לשמוע את עמדת הקטין שבעניינו 
ועוד,  זאת  דינו.8  את  פוסק  לפני שהוא  ראוי  לה משקל  ולתת  דן  הוא 
חוק  עובר  לנוער  לא מבוטל מההליכים הקשורים  התיקון מסדיר חלק 
למעצר  בבקשה  תסקיר  הגשת  חובת  כולל  והמעצר,  החקירה  בתחומי 
עד תום ההליכים והסדרת התחום של צווי ביניים בכל הקשור לאבחון, 

להסתכלות ולהשגחה זמנית.9

כפי שקורה ברוב המדינות בעולם המערבי, גם בישראל המדיניות הרשמית 
והשיקום  הטיפול  דרכי  של  מיצוין  את  מדגישה  חוק  עוברי  קטינים  כלפי 
בטרם ענישה. חוק הנוער נחקק ונוסח בהתבסס על רעיונותיה של הגישה 
השיקומית ועל עקרונותיו של המודל הרווחתי. בד בבד עם גישה זו, המודל 
השולט בהליכי השפיטה )בפרוצדורה( הוא המודל המשפטי, מודל הצדק, 

המעניק לקטינים זכויות להליך הוגן.

בן-ברוך ואחרים, 2015.  .8
אלישע וברוור, 2015.  .9
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העבודה  של  פעולותיה  ועל  עקרונותיה  על  מושתתת  השירות  עבודת 
השירות  פעילות  במרכז  העומד  הבסיסי  העיקרון  כך  ומתוך  הסוציאלית, 
הוא מתן סיוע לקטינים והקלת מצוקתם. הדבר נעשה באמצעות התערבות 
שמטרתה לשנות את התנהגות הקטינים המנוגדת לחוק ולשפר את תפקודם 

האישי והחברתי.10

הבין-לאומית  האמנה  רוח  את  משקפת  החקיקה  האחרון  בעשור  לסיכום, 
לזכויות הילד ומרחיבה את זכויות הקטינים בהליכי מעצר ומשפט. לדוגמה, 
והביא  לחוק הנוער הסדיר בחוק מציאת חלופות להליך הפלילי   16 תיקון 
לפיתוח מענים וסל שירותים המותאם לצרכים הייחודיים של כל נער ונערה. 
גם תיקון 14 לחוק הנוער השפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בשירות, בייחוד 

בנושא של הוצאה חוץ-ביתית, ומחייב קבלת הסכמה מהקטין ומהוריו.

1.1 תהליכי פיתוח והבניה מקצועיים בעבודת שירות המבחן לנוער 
בעשור האחרון

נער  שלכל  בכך  מכיר  לנוער  המבחן  שירות   - השירותים  סל  הרחבת  א. 
עובר חוק יש צרכים ייחודיים לו, הנובעים מנסיבות משפחתיות, סביבתיות 
ואישיות, ועל כן תוכנית הטיפול בו צריכה להתאים לצרכיו ויש לתפור עבורו 
"חליפה אישית". בעשור האחרון גישה זו מתבטאת ביתר שאת בהרחבת סל 
השירותים העומד לרשות השירות הכולל כמה תוכניות במיקור חוץ. הרחבת 
הסל מאפשרת להציע לנער מסגרות נוספות של טיפול ושיקום המשלימות 
לכלל  ההתערבות  מורחבת  וכך  המבחן,  קצין  עם  הטיפוליות  השיחות  את 
והן  התעסוקה  לשעות  הן  מתאים  מענה  מתן  תוך  הנער,  של  חייו  מישורי 

לשעות הפנאי.

השינוי בסל השירותים נבע מתוך הבנה שכדי לשקם נער עובר חוק הטיפול 
צריך להתייחס לכלל ההקשרים של חייו. כמו כן, תרמה לשינוי זה ההבנה 
שניתן להיעזר במומחיות המתפתחת בשדה המקצועי גם באמצעות שירותים 
מחוץ למשרד, בעיקר באמצעות עמותות מקצועיות בתחומים הרלוונטיים. 
הכשרה  אישית,  חונכות  שטח,11  פעילות  הן  כאלה  לשירותים  דוגמאות 
לתעסוקה וכדומה. כדי להשתמש בתוכניות ייעודיות במיקור חוץ, בעשור 

האחרון גדל תקציב השירות במידה רבה.

אלישע וברוור, 2015.  .10
בן-סימון וכאהן-סטרבצ'ינסקי, 2013.  .11
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מטרה  לעצמו  שם  השירות  האחרון  העשור  במהלך   - הורים  הדרכת  ב. 
המערכתית,  התפיסה  פי  על  הקטין.  להורי  גם  המענים  מתן  את  להרחיב 
הגדרת  הורחבה  כן  ועל  הטיפול,  מתהליך  נפרד  בלתי  חלק  הם  ההורים 
אוכלוסיית הטיפול לנערים ולהוריהם. השינוי בתפיסה משקף את ההבנה 
נתון  הנער  בהיות  הוריו,  אצל  שינוי  אף  מצריך  הנער  אצל  שינוי  שלפיה 
לאחריותם, להשגחתם ולסמכותם. זאת ועוד, השינוי חל גם בעקבות מחקר 
מקיף שנעשה בשנת 2009 על מאפייניהם של הקטינים המטופלים בשירות 
הורי  עם  העבודה  את  להרחיב  היו  המחקר  המלצות  שלהם.  הצרכים  ועל 
הקטינים. המלצה זו התבססה על ממצאי המחקר שהצביעו על כך שההורים 
אינם מספיק מעורבים בתהליך הטיפול של ילדיהם.12 כדי ליישם המלצה זו 
נבנה מודל שיקום הסמכות ההורית, בשיתוף פעולה עם פרופסור חיים עומר. 
מבחן  קציני  כיום  הערכה.  במחקר  ולווה  חוק  עובר  לנוער  הותאם  המודל 
לשתף  הצורך  בנוסף,  להורים.  הדרכה  קבוצות  מנחים  המודל  את  שלמדו 
לנערים  טיפולית  קבוצה  שבכל  לכך  הביא  הטיפול  בתוכנית  ההורים  את 
חוץ  במיקור  תוכנית  ובכל  הורים,  גם מפגשי  נערכים  המתקיימת בשירות 
מתקיימים גם מפגשי הורים לעדכון ולחשיפת התהליך שנעשה עם הנערים 

וכן למתן כלים להורים להורות מיטיבה.

 restorative justice( מאחה  צדק  גישת   - המאחה  הצדק  תפיסת  ג. 
של  ונזקים  פגיעות  ולשיקום  לתיקון  האחריות  להעברת  קוראת   )model
עבירות מידי המדינה לידיהם של המעורבים הישירים והמעורבים העקיפים 
בפגיעה, דהיינו לפוגע, לנפגע העבירה ולקהילה האחראית לשיקום שניהם 
ולשלום חבריה. מדובר בתהליך חלופי להליך פלילי, הדורש תגובה מתקנת 
מצד הפוגע בגין המעשה, אשר לאחריה מופגנת חמלה כלפי הפוגע וקבלתו 
בחזרה לקהילה. לתהליכי צדק מאחה אופני הפעלה מגוונים במקומות שונים 
בעולם, אך המשותף להם הוא שהשליטה בפשיעה, מניעתה והתגובה כלפיה 
שירות  הקהילה.13  בידי  גם  אלא  בלעדי  באופן  המשפט  מערכת  בידי  אינן 
המבחן לנוער הכניס מודל של תהליך צדק מאחה ללא חקיקה משנת 1992, 
ובשנת 2011 נוספה חקיקה - תיקון 16 לחוק הנוער - המאפשרת שימוש 
בהליך חלופי להליך הפלילי. דרכי יישום גישת צדק מאחה במסגרת השירות 

מתוארות בהמשך הסקירה הנוכחית )ראו סעיף 1.3.4(.

ד. טיפול קבוצתי - בנוסף לטיפול הפרטני כדרך עיקרית לטיפול בנוער 
כחלק  הקבוצתי  הטיפול  את  השירות  הוסיף  האחרון  בעשור  חוק,  עובר 
בלתי נפרד מתהליך הטיפול. הגורמים שהשפיעו על הנחלת שיטת טיפול 
השיקום  בתהליך  הקטין  של  השווים  קבוצת  בערך  הכרה  הם  בשירות  זו 

כאהן-סטרבצ'ינסקי ולוי, 2011.  .12
סולומון, 2010.  .13
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של  גדולה  לכמות  מענה  לתת  ניתן  שבקבוצה  משום  כלכליים,  ושיקולים 
נערים בעת ובעונה אחת כאשר כוח האדם מצומצם. אימוץ שיטת הטיפול 
הקבוצתי נבע גם מהתגברות השימוש בסוג זה של טיפול בעולם ומפרסום 
שלעיתים  נמצא  כך  השיטה.  מועילות  את  שהוכיחו  שונים  מחקרים  של 
שיטת  שימוש  לקראת  פרטני.14  מהטיפול  יותר  מועיל  הקבוצתי  הטיפול 
טיפול זו עבר השירות תהליך של למידת הנושא, לרבות למידה על טיפול 
קבוצתי בפוגעים מינית. כך הוכשרו מנחים בקרב קציני המבחן המסייעים 
בהכשרת מנחי הקבוצות. בעשור האחרון ישנה מגמת עלייה עקבית במספר 

הקבוצות הטיפוליות בשירות.

ה. הרחבת תפקיד קצין המבחן למטפל ולמנהל הטיפול - במקרים רבים 
עבודת קציני המבחן כרוכה בשיתופי פעולה עם ממשקים שונים במערכת 
אכיפת החוק: בתי משפט, סניגוריה, פרקליטות ושירות בתי הסוהר. כמו 
כן, קיימים ממשקים רבים עם גורמי טיפול מחוץ לשירות: יחידות נוספות 
התווספו  האחרון  בעשור  המקומיות.  והרשויות  החינוך  מערכת  במשרד, 
וחברות  )עמותות  נוספים  חיצוניים  טיפול  גורמי  עם  חדשים  ממשקים 
פרטיות(. מתוך דוח פנימי של בדיקת תהליכי העבודה של השירות משנת 
המתבצעים  הטיפולים  שמספר  ככל  מתחזקת,  זו  מגמה  כי  עולה   2014
במסגרת תוכניות מחוץ לשירות )במיקור חוץ( הולך וגדל. בעקבות הרחבת 
הנוגע  בכל  אלה  טיפול  גורמי  עם  העבודה  היקף  עלה  השירותים,  סל 
לשינוי  הובילה  זו  מגמה  בהם.  והטיפול  הקטינים  של  האבחון  לתהליכי 
תפקידו של קצין המבחן ממטפל פרטני בלבד למטפל ולמנהל טיפול הנדרש 
לתכלל את עבודת הטיפול שנעשית עם הקטינים, דהיינו לעמוד בקשר עם 
גורמי הטיפול השונים, לעקוב אחר שלבי הטיפול ולפקח עליהם. בנוסף, 
התפתחות של מודלים כגון קבוצת דיון משפחתית )להלן - קד"ם( ומעטפת 
מערכתית  התערבות  יכלול  המבחן  קצין  תפקיד  כי  דרשו   )wraparound(
בסביבת  נוספות  תמיכה  רשתות  ועם  ההורים  עם  קשר  גם  הכוללת  יותר 
הקטין. מגוון מיומנויות אלו מצריך הכשרה מקצועית וקיומם של מנגנונים 

לקבלת מידע המותאמים לאופי העבודה המשתנה.

ו. מניעת הוצאה חוץ-ביתית - בעשורים האחרונים חל שינוי בתפיסת 
בפרט.  ובארץ  בכלל  בעולם  בסיכון  קטינים  עבור  החברתיים  השירותים 
שינוי זה מתבטא במעבר מגישה הרואה את המסגרת החוץ-ביתית כמסגרת 
ובכך  צורכיהם,  בכל  מתאים  וטיפול  הגנה  בסיכון  הנוער  לבני  המספקת 
היא זו שמתאימה להם ביותר, לגישה המעדיפה טיפול במסגרת המשפחה 
ואת  הנערה  של  או  הנער  של  הטבעית  הסביבה  את  לחזק  כדי  והקהילה, 
המבחן  שירות  גם  האחרונות  בשנים  בקהילה.  התמיכה  למערכות  זיקתם 

.McRoberts et al., 1998; Tarolla et al, 2002  .14
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לנוער דוגל בתפיסה זו. כתוצאה מאימוץ תפיסה זו ובשל המחסור במקומות 
פנויים במעונות נעולים לנוער בסיכון פותחה תוכנית "מעטפת" - תוכנית 
התערבות אינטנסיבית לקטינים עוברי חוק המצויים בסיכון גבוה. מטרת 
של  מערכתי  מענה  מתן  תוך  חוץ-ביתית  להשמה  חלופה  לשמש  התוכנית 
אנשי מקצוע מתחומים שונים לכלל הצרכים של הנער והמשפחה, כדי ליצור 
במסגרת  חייו  המשך  את  המאפשרת  )מעטפת(  חיים  סביבת  הנער  עבור 
נער  כל  עבור  "נתפרים"  והמענים  ההתערבות  רכיבי  והקהילה.  המשפחה 

ונערה על פי הצרכים שלהם ועל פי מטרות ההתערבות.15

הפרק שלפניכם סוקר את עבודת שירות המבחן לנוער בעשור האחרון ואת 
לשירות  המופנים  לאוכלוסיית  התייחסות  מתוך  אותה,  שאפיינו  המגמות 
ולהרכבה, לתשומות השירות ולתפוקותיו - הפעולות שביצע במטרה לקדם 

את הקטינים שהופנו אליו ולשקמם.

1.2 המאפיינים של אוכלוסיית שירות המבחן לנוער16

1.2.1 קטינים שהופנו לשירות המבחן לנוער

נוער המעורבים בביצוע עבירות אחד משני  לבני  ישראל פותחת  משטרת 
סוגים של תיקים: פתיחת תיק פ"א )פרטי אירוע( נשענת על גישה עונשית 
טיפולית-שיקומית  לגישה  קשורה  מותנה  טיפול  תיק  ופתיחת  ומרתיעה, 
כלפי נוער, ומטרתה למנוע תיוג של קטינים בעקבות העבירה שעשו.17 להלן 

סוגי ההפניות ומסלולי הטיפול:

z	 תיק פ"א:18 טומן בחובו מרשם פלילי, עם כל הכרוך בכך, כולל אפשרות
העמדה לדין. הקטין והוריו מוזמנים לקצין מבחן לצורך חקירה פסיכו-

סוציאלית, שמטרתה לבדוק את הנסיבות של ביצוע העבירה, את מעורבותו 
של הקטין בהתנהגות המנוגדת לחוק ואת תפקודו בבית הספר ובמסגרות 
שהוא נמצא בהן. לאחר הבדיקה הראשונית, קצין המבחן מאבחן את צרכיו 
של הקטין, ובהתאם לממצאי האבחון ממליץ למשטרה אם לסגור את התיק 

או אם להמשיך בהליך הפלילי ובהעמדה לדין.

z	 טיפול מותנה הוא אזהרה ללא מרשם פלילי. ככלל, מדובר בעבירות
קלות או בעבירה ראשונה של הקטין. המשטרה מזהירה את הקטין ובד 

להרחבה ראו כאהן-סטרבצ'ינסקי ואחרות, 2014.  .15
למאפיינים נוספים של אוכלוסיית היעד של השירות, נוסף על אלו המובאים כאן, ראו המחקר   .16
הקטינים  של  וצרכים  "מאפיינים  בפרק  מובאים  והם   ,2010 בשנת  ברוקדייל  במכון  שנערך 

המטופלים בשירות המבחן לנוער" בסקירת השירותים החברתיים 2011.
בן-ברוך ואחרים, 2015.  .17

הקיצור פ"א מתייחס לביטוי "פרטי אירוע". למרות עמימותו של הכינוי, הכוונה היא לתיקים   .18
עם מרשם פלילי ואפשרות להעמדה לדין בבית המשפט.
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בבד מפנה אותו לשירות המבחן לנוער. קצין מבחן מאבחן את מצבו של 
הקטין ומטפל בו במקרה הצורך.

z	 ,טיפול מותנה בעבירות סמים, על פי החלטת היועץ המשפטי לממשלה
בקריטריונים  ועומד  בסמים  השתמש  כי  חושדת  המשטרה  אשר  קטין 
ִקצרת מועד למשך  )כגון שימוש ראשון(, מופנה להתערבות  מסוימים 
בחומרים  חוזר  שימוש  למנוע  מכוון  זה  טיפול  חודשים.  כארבעה 
ממכרים. במסגרת זו נעשות בדיקות של דגימות שתן ומתקיים טיפול 
הטיפולי  התהליך  את  מסיים  הקטין  אם  רק  קבוצתי.  טיפול  או  אישי 
במלואו ומפסיק להשתמש בסמים, קצין המבחן ממליץ למשטרה לגנוז 

סופית את חומר החקירה.

z	 .פשע מסוג  עבירה  בביצוע  החשוד  קטין  עבור  פשע  מותנה  טיפול 
ובסיום  בשירות,  פסיכו-סוציאלית  לחקירה  הוריו  עם  מוזמן  הקטין 
החקירה קצין המבחן ממליץ לפרקליטות אם להשאיר את חומר החקירה 

גנוז או אם להמשיך בהליכים פליליים.

בתרשים 1 מוצגים נתונים של מספר המופנים לשירות המבחן לנוער בעשור 
האחרון לפי סוג ההפניה: הפניות לתיקי פ"א והפניות לטיפול מותנה. קטינים 

אשר הופנו באותה שנה לשני סוגי ההליכים סווגו כמופנים לתיקי פ"א.

- 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

פ"א )פרטי אירוע(  12.5 13.4 12.3 11.6 11.5 10.7 11.0 10.4 10.1 10.0

ט"מ )טיפול מותנה(  7.9 6.7 6.3 4.5 4.3 4.7 4.1 3.9 4.1 4.5

סך המופנים 20.5 20.1 18.5 16.1 15.8 15.4 15.1 14.3 14.2 14.5

שיעור פ"א 61% 67% 66% 72% 73% 69% 73% 73% 71% 69%
שיעור המופנים   

באוכלוסייה 28.1 27.4 25.4 21.5 20.5 19.8 19.0 17.6 17.0 17.0

* מופנה בהליך של ט"מ או בטיפול לאחר פתיחת תיק פ"א 

תרשים
1

מופנים לשירות המבחן לנוער לפי סוג ההפניה*
 2017-2008

12
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2

0

אלפים
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0

שיעור
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ירידה עקבית במספר  1 עולה שבמהלך התקופה הנסקרת הייתה  מתרשים 
הכולל של המופנים לשירות, ובהתאמה ירד גם שיעור המופנים לאלף מכלל 
כ-300  עלייה של  הייתה   2017 הפלילית. בשנת  בגיל האחריות  הקטינים 
בני נוער נוספים שהופנו לשירות, אך עלייה זו לא השפיעה במידה רבה על 

השיעור לאלף של המופנים.

מגמת הירידה במספר המופנים לא הייתה אחידה. בתחילת התקופה הנסקרת 
ובסופה הייתה הירידה מתונה יחסית, ואילו באמצע התקופה )בשנים 2010-

2015( היו ירידות חדות יותר במספרי המופנים.

לטיפול  המופנים  בקרב  יותר  רבה  במידה  בלטה  הירידה  מגמת  בנוסף, 
מותנה )שיעור הקיטון 43%( בהשוואה למספר המופנים לתיקי פ"א )שיעור 
הקיטון 21%(. כתוצאה מכך, שיעור המופנים לתיקי פ"א מקרב כלל המופנים 

לשירות היה במגמה כללית של עלייה.

מתוך סקירת ספרות מקצועית בתחום פשיעת נוער עולה, כי בדומה לנתונים 
בהפחתת  המאופיינת  עולמית  מגמה  מסתמנת  האחרונות  בשנים  בארץ, 
עבריינות בקרב קטינים. נתוני האו"ם המתבססים על מדגם של 40 מדינות 
מצביעים על ירידה בשיעורי הקטינים אשר נחשדו בפשע והורשעו בעשור 
האחרון,19 מגמה הנראית גם בארצות הברית,20 באנגלייה, בוויילס21 ובקנדה.22

עם זאת, חשוב לציין כי אומנם מספר המופנים קטן, אך מורכבות אוכלוסיית 
יותר  יש  המופנים  בין  כיום  העבירות.  חומרת  גם  ועימה  גדלה  המופנים 
קלים  בסמים  יותר  נרחב  שימוש  קיים  פסיכיאטריים,  קווים  עם  מטופלים 
וכוחה של הסמכות ההורית ירד. כמו כן, עבירות ִמרשתת חמורות, לרבות 
כך,  על  נוסף  האחרונות.  בשנים  יותר  רבה  במידה  נפוצות  מין,  עבירות 
המגמה להשאיר בקהילה קטינים עוברי חוק, שפעם היו מגיעים למעונות 
נעולים, דורשת מקציני המבחן לתת מענה רחב ביותר לבני נוער בקצה רצף 

הסיכון.

בתרשים 2 מוצגים נתונים של מספר ההפניות לשירות בשנים 2017-2008 
לפי סוג ההפניה לתביעה פלילית )תיקי פ"א( או לטיפול מותנה.

מגמה  הייתה  ההפניות  במספר  גם  המופנים,  מספר  על  לנתונים  בדומה 
וזו ניכרה בשני סוגי ההפניות.  כללית של ירידה לאורך השנים הנסקרות 

.Young et al., 2017  .19
.Sickmund et al., 2019  .20

.Youth Justice Board, 2018  .21
.Public Safety Canada, 2017  .22
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ירידה זו התמתנה מעט בשנים האחרונות. זאת ועוד, בדומה לנתונים על 
ההפניות  במספר  הירידה  יותר  רבה  במידה  בלטה  בהפניות  גם  המופנים, 
לטיפול מותנה )שיעור הקיטון 42%( בהשוואה למספר ההפניות לתיקי פ"א 

)שיעור הקיטון 32%(.

- 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

פ"א )פרטי אירוע(  24.3 23.0 20.6 19.6 18.5 17.7 18.3 17.4 16.6 16.6

ט"מ )טיפול מותנה(  9.4 8.6 6.6 5.7 5.4 5.8 5.0 4.6 4.8 5.4

סך הכל 33.7 31.6 27.2 25.3 23.9 23.5 23.3 22.1 21.4 22.0

שיעור פ"א  72% 73% 76% 77% 77% 75% 79% 79% 78% 75%

מנתוני תרשים 1 ותרשים 2 שלעיל עולה שמספר ההפניות הממוצע למופנה 
הוא כ-1.5.

הירידה החדה במספר ההפניות לטיפול מותנה, תיקי אזהרה שאינם מגיעים 
להיות  עשויה  יותר,  קצרה  הטיפולית  ההתערבות  ושבהם  המשפט  לבית 
תוצאה של שינוי במדיניות של משטרת ישראל אשר פותחת תיקים כאלה 
פחות. בנוסף, הגדלת שיעורם של תיקי פ"א מכלל התיקים עשויה לנבוע 
למשטרה  החוק מאפשר  על  לעבירה  כזירה  המרשתת  מרחב  כי  מהעובדה 
ללא  עיר  תוכנית  כן,  כמו  העבירות.  לביצוע  ממשיות  ראיות  על  להצביע 
אלימות )שיש הטוענים שהביאה לשיטור יתר( ומצלמות שניצבות במקומות 
רבים שבהם מתכנסים בני נוער הביאו לכך שהעבירות גלויות יותר, והראיות 
בנוגע לעבירות אלה ברורות יותר. נראה כי סיבות אלה הובילו, מצד אחד, 
לכך ששיעור תיקי הפ"א מכלל התיקים גדל, ובהתאמה שיעור תיקי הטיפול 
מספר  ולכן  הנוער  בני  פשיעת  בכלל  להפחתה  אחר,  ומצד  קטן;  המותנה 

ההפניות מהמשטרה פוחת אף הוא.

תרשים
2

הפניות לשירות המבחן לנוער לפי סוג ההפניה
 2017-2008
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לפי  לשירות בשנים 2017-2008  המופנים  על  נתונים  מוצגים   3 בתרשים 
סוגי העבירות שלכאורה ביצעו. הנתונים בתרשים מוצגים בשיעורים לאלף 
מכלל האוכלוסייה בקבוצת הגיל 17-12. בעבירות אלימות ובעבירות רכוש 
בולטת הירידה בתקופה הנסקרת. בהקשר זה יש לציין ששני סוגי העבירות 
האלו היו שכיחים ביותר בראשית העשור. בעבירות סמים, סוג העבירות 
עקביות.  לא  תנודות  חלו  הנסקרת,  התקופה  בראשית  בשכיחותו  השלישי 
עד לשנת 2013 לא היו שינויים בולטים בשיעור המופנים בגין עבירות אלו, 
בשנת 2014 הייתה ירידה בולטת בשיעור ואחריה חזר ועלה שיעור המופנים 
בגין עבירות סמים. בשלושת סוגי העבירות האחרים, סדר ציבורי, רכב, מין 
ומוסר, חלו שינויים קטנים יותר. בסוגי העבירות האלה לא הייתה מגמה 

עקבית במהלך התקופה הנסקרת.

למרות הירידה בשכיחות עבירות האלימות, סוג עבירות זה נשאר השכיח 
לעומת  העבירות.  סוגי  משאר  בולט  ובפער  האחרונות  בשנים  גם  ביותר 
זאת, מגמת הירידה בשיעור עבירות הרכוש בשילוב השינויים הלא עקביים 
בעבירות הסמים, הביאו לכך שבשנים האחרונות שיעור שני סוגי עבירות 
שיעור  היה   3 בתרשים  מוצגים  שנתוניהן  האחרונות  בשנתיים  דומה.  אלו 

עבירות הסמים אפילו גבוה מעט משיעור עבירות הרכוש.

- 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

אלימות  11.8 11.3 10.3 9.0 9.1 7.7 7.1 7.2 5.8 6.3

כלפי הרכוש  6.5 6.8 6.1 4.7 3.5 4.0 4.5 3.3 2.2 3.0

שימוש וסחר בסמים  4.5 3.8 3.5 3.4 3.5 4.0 2.2 2.7 2.6 3.8

כלפי הסדר הציבורי  2.2 1.9 1.6 1.4 2.2 1.5 1.4 1.7 1.9 1.5

עברות הקשורות לרכב  1.5 1.9 2.1 1.7 1.2 1.5 2.4 1.5 1.1 1.5

מין ומוסר  0.8 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 1.0 0.8 0.5 0.7

תרשים 
3

המופנים לשירות המבחן לנוער לפי סוג
העבירה העיקרית 2017-2008 
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ועל  הפעילות  היקפי  על  ישירות  השפיע  העבירות  בסוגי  המוצג  השינוי 
העומסים של קציני המבחן, כפי שעולה גם מדוח בדיקת תהליכי העבודה 
ירד  הכללי  ההפניות  שמספר  פי  על  אף  כך,  קודם.  שהוזכר  השירות  של 
במידה רבה, ניכרת עלייה ביחס שבין שיעור עבירות האלימות ה"קשות" 

לשיעור עבירות הרכוש ה"פשוטות" יותר.

בדומה לנתונים בארץ, מתוך נתוני המשרד המטפל בעבריינות נוער ומשפטי 
 Office of Juvenile Justice and Delinquency - OJJDP( נוער בארצות הברית
היו  ביותר  השכיחות  העבירות   2017-2007 בשנים  כי  עולה   ,)Prevention
ציבורי  סדר  הפרות  של  עבירות  ואחריהן  רכוש  ועבירות  אלימות  עבירות 
שיעורי  הפחתת  של  מגמות  יש  האחרון  בעשור  בנוסף,  סמים.23  ועבירות 
שירותי  של  השנתי  הדוח  בנתוני  גם  הרכוש  ועבירות  האלימות  עבירות 

התקון בקנדה24 ובפינלנד.25

בהליכי קבלת ההחלטות הנוגעות לנוער עובר חוק מעורבים גופים שונים:26 
הסניגוריה  ומעצר(,  תיק  פתיחת  של  הליכים  על  )המחליטה  המשטרה 
)הנדרש  המבחן  שירות  הליכים(,  בעיכוב  לסייע  עשויה  )אשר  הציבורית 
המגמות  אחת  המשפט.  ובתי  בקטין(  ולטיפול  להשגחה  תסקירים,  למתן 
העיקריות שנראית בהשפעה של בית המשפט על שירות המבחן היא הרצון 
למצות את כלל חלופות הטיפול וחלופות המעצר לפני קבלת החלטה. בית 
המשפט העליון מוביל מגמה זו ומשפיע בכך על כלל דרגי המשפט וערכאות 
לתסקירים  בבקשות  לגידול  מביאה  זו  מגמה  השירות  מבחינת  השיפוט. 
משלימים בכל ההליכים, ומשמעות הדבר היא הימשכות ההליכים וניסיונות 
הטיפול. בנוסף למגמה המתוארת בבתי המשפט חלו שינויים גם בעבודת 
עלה  העבודה  תהליכי  בדיקת  מתוך  כך,  הציבורית.  והסניגוריה  המשטרה 
כי בשנים 2013-2009 חלה ירידה במספר תיקי הנוער הנפתחים במשטרה 
המעצרים,  חוק  חקיקת  בעקבות  זאת,  לעומת  הנוער.  חקירות  ובמספר 
על  אף   ,2014 לשנת  בשנים שקדמו  הקטינים  מעצרי  במספר  עלייה  חלה 
פי שבשנים האחרונות ישנה מגמת התייצבות. בנוסף, מעורבות הסניגוריה 
הציבורית בתהליכים פליליים הגדילה את מורכבות הטיפול בתיקים של בני 
נוער בשירות )לדוגמה, פיצול תיקים השייכים לאותו קטין, בקשות רבות 

יותר לתסקירים משלימים ודיונים נוספים(.

.Sickmund et al., 2019  .23
.Public Safety Canada, 2017  .24

.Young et al., 2017  .25
26.  מתוך דוח בדיקת תהליכי העבודה של השירות.
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בשנים  שהתקבלו  המשפט  בתי  החלטות  של  ההתפלגות  מוצגת   1 בלוח 
 .2017-2010

לוח 1: החלטות והחלטות ביניים של בתי המשפט בנוגע 
לקטינים 2017-2010 )במספרים מוחלטים(

20102011201220132014201520162017החלטה

החלטות לפי סעיף 20 
לחוק הנוער )השגחה 
זמנית על ידי קציני 

מבחן(

1,1941,2151,8482,0531,8971,8641,7841,863

החלטות לפי סעיף 26 
לחוק הנוער )דרכי 

טיפול(

6,6767,5617,5326,6766,2875,9685,8995,533

638522581483557548571618פיקוח מעצר

הסתכלות או השגחה 
במעצר

293339446408500540610352

מעצר באיזוק 
אלקטרוני

177188173105124995342

שחרור לחלופת מעצר 
בבית

931669913666962689611548

שחרור לחלופת מעצר 
במעון

195196298195235225282218

605606658713748668712535מאסר

1,2811,2191,2441,3841,3551,2171,2691,065מאסר על תנאי

3034243837454942זיכוי

16816517323524121019454התליית הליכים

הפסקת הליכים 
משפטיים

4757506028973

סך הכול החלטות 
בטיפול השירות )החלטות 

מעצר, החלטות ביניים 
והחלטות סופיות(

8,9789,82510,5809,7259,3659,0198,9178,408

מנתוני לוח 1 עולה שחלה מגמת גידול ברורה בהחלטות ביניים לפי סעיף 
20 לחוק הנוער אשר מערבות השגחה זמנית של קציני המבחן על בני נוער 
שבהליכים פליליים. בין השנים 2017-2010 גדל מספרן של החלטות אלו 

של בתי המשפט ב-56%.

במהלך העשור לא ניכרה מגמה ברורה בשיעור ההחלטות של בתי המשפט 
על דרכי טיפול בידי השירות )לפי סעיף 26( מקרב ההחלטות שחייבו בני 
נוער בדין, כלומר מקרב החלטות אלו והחלטות מאסר או מאסר על תנאי. 
שיעור זה נע בטווח שבין 75% ל-81%, דבר המעיד על השפעת ההמלצות 

של השירות לדרכי הטיפול על החלטות בתי המשפט.
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עד  ירידה  ולאחריה   2012 לשנת  עד  עלייה  חלה  הכללי  במספר ההחלטות 
לרמה שנמוכה מסך ההחלטות בראשית התקופה, דבר שמשקף את הירידה 

במספר המופנים.

1.2.2 מגדר הקטינים שהופנו לשירות המבחן לנוער

לפי  נתונים על המופנים לשירות בשנים 2017-2009  4 מוצגים  בתרשים 
מגדר.

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

בנים  17,509 16,264 14,223 13,929 13,483 13,502 12,810 12,490 12,845

בנות  2,589 2,260 1,926 1,877 1,937 1,610 1,505 1,678 1,659

שיעור בנים  87% 88% 88% 88% 87% 89% 89% 88% 89%

מנתוני תרשים 4 עולה כי רובם המכריע של המופנים לשירות בכל השנים 
הם בנים )יותר מ-87%( והבנות המופנות הן מיעוט.

לשירות  המופנים  הבנים  שיעור  ובוויילס  באנגלייה  הברית,  בארצות  גם 
גבוה יותר בהשוואה לשיעור הבנות )75.5% לעומת 24.5% ו-83% לעומת 
17%, בהתאמה(.27 זאת ועוד, באנגלייה ובוויילס פחתו במידה רבה שיעורי 
הבנות אשר הובאו למערכת המשפט בהשוואה לשיעורי הבנים )91% לעומת 

83%, בהתאמה(.28

כפי שניתן להבחין בתרשים 4, הירידה במספר המופנים לשירות לא הייתה 
שווה בקרב שתי קבוצות המגדר. כך נמצא שמשנת 2009 בקרב הבנים היה 

.Sickmund et al., 2019; Youth Justice Board, 2018  .27
.Youth Justice Board, 2018  .28
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שיעור הקיטון 27%, ואילו בקרב הבנות היה שיעור הקיטון 36%. כתוצאה 
מכך חלה עלייה קטנה בשיעור הבנים מקרב כלל המופנים לשירות מ-87% 

ל-89%.

1.2.3 גיל הקטינים שהופנו לשירות המבחן לנוער 

קבוצות  שלוש  לפי  לשירות  המופנים  על  נתונים  מוצגים   6-5 בתרשימים 
גיל )13-12, 15-14, 17-16( בשנים 2017-2009. בתרשים 5 מוצגים מספרי 
מכלל  נפש  לאלף  שיעורם  מוצג   6 ובתרשים  גיל,  קבוצת  בכל  המופנים 

קבוצות הגיל המתאימות באוכלוסייה.

גיל 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

13-12  1,890 2,663 2,401 2,271 2,242 2,090 1,880 1,862 1,781

15-14  5,742 6,138 5,392 5,323 5,250 5,247 4,935 4,709 4,689

17-16  9,109 8,937 8,284 8,212 7,928 7,775 7,500 7,597 8,034

ראשית, הנתונים מראים שבכל השנים מספר המופנים לשירות עולה ככל 
יותר  הצעירות  הגיל  קבוצות  בשתי  שנית,  יותר.  מבוגרת  הגיל  שקבוצת 
קיים דפוס דומה מאוד של שינויים במספר המופנים לאורך השנים: עלייה 
ירידה הדרגתית במספרי המופנים. לבסוף,  ולאחריה  בולטת בשנת 2010 
גם בקבוצת הגיל המבוגר )17-16( ניכרת מגמה כללית של ירידה במספר 
במספר  עלייה  הייתה  לא   2010 בשנת  כי  אם  השנים,  לאורך  המופנים 
גדל  ודווקא בשנתיים האחרונות  בקבוצות האחרות,  כפי שהיה  המופנים, 

מספר המופנים לשירות.
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ובוויילס נראית מגמה דומה. נתונים ממדינות  בארצות הברית, באנגלייה 
אלה מצביעים על כך שמספר הקטינים עוברי החוק עולה ככל שקבוצת הגיל 
פשיעת  שיעורי  פחתו  ובוויילס  באנגלייה  האחרון  בעשור  יותר.29  מבוגרת 
הנוער בני 14-10, ואילו שיעור פשיעת הנוער בני 17-15 עלה.30 ממצא זה 
עולה בקנה אחד עם הנתונים על מספרי ההפניות לשירות בשלוש קבוצות 

הגיל בשנתיים האחרונות שנסקרו.

גיל 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

13-12  7.5 10.7 9.4 8.6 8.4 7.6 6.7 6.5 6.1

15-14  23.6 25.4 22.1 21.1 20.4 19.9 18.3 17.1 16.8

17-16  38.7 37.5 34.5 33.9 32.4 31.0 29.1 28.7 29.7

השיעורים לאלף שמוצגים בתרשים 6 מאפשרים לבחון את השינויים שחלו 
בהפניית בני נוער לשירות אשר אינם תלויים בגודל האוכלוסייה בכל קבוצת 

גיל ובתנודות שחלו בגודל האוכלוסייה בשנים הנסקרות.

באופן כללי, דפוס הממצאים שתואר בתרשים 5 לעיל חוזר גם בנתוני תרשים 
6, בשיעורים לאלף של המופנים מכלל קבוצות הגיל המתאימות. הירידות 
בהפניית בני נוער לשירות בשלוש קבוצות הגיל בולטות במידה רבה יותר 
במונחים של שיעורים לאלף מאשר בבדיקת המספרים המוחלטים. בנוסף, 
בקבוצת הגיל המבוגר )בני 17-16( חלה עלייה בשיעור המופנים רק בשנת 

2017 ולא החל משנת 2016, כפי שנמצא ביחס למספר המופנים.

.Sickmund et al., 2019; Youth Justice Board, 2018  .29
.Youth Justice Board, 2018  .30
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1.2.4 פיזור גיאוגרפי

בתרשים 7 מוצג מספר המופנים לשירות המבחן לנוער בשנים 2017-2009 
לפי מחוזות. בנתונים אלו ההתייחסות היא לחלוקה המחוזית המשמשת את 
השירות אשר מותאמת לחלוקה הגיאוגרפית של מחוזות המשטרה. חלוקה 

זו שונה מהחלוקה המחוזית המשמשת את המשרד בכללותו.

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ירושלים  2,342 2,292 2,335 2,240 2,002 2,232 2,357 2,241 2,680

באר שבע והדרום  4,056 3,865 3,275 3,068 3,234 3,133 2,864 2,670 2,678

תל אביב והמרכז  7,037 6,163 5,438 5,854 5,639 5,326 4,930 5,444 5,059

חיפה והצפון  6,663 5,273 5,114 4,680 4,589 4,450 4,204 4,074 4,108

מתרשים 7 עולה כי הירידה הכללית במספר המופנים שתוארה קודם חלה 
בשלושה מתוך ארבעת המחוזות. במחוז ירושלים לא ניכרה מגמת ירידה 
במספרי המופנים, ומשנת 2013 ואילך ניתן להבחין במגמת עלייה במספר 
בני הנוער המופנים לשירות במחוז זה. אפשר להסביר מגמה זו בגין המצב 
הביטחוני שלפיו מספר המופנים ממזרח ירושלים אינו יורד במרוצת השנים 

ואף עולה בתקופות מסוימות. 

1.3 תשומות

1.3.1 כוח אדם

קציני המבחן הם עובדים סוציאליים שהוכשרו לעבוד עם קטינים עוברי חוק 
והוסמכו לתפקיד זה על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 
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התקנים  מספר  וכן  לנוער  מבחן  לקציני  התקנים  מספר  מוצג   8 בתרשים 
המנהליים בשירות בשנים 2017-2009.

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

תקני קצין מבחן  221.5 227 233 240 240 240 241 241 279.2

תקנים מינהליים  36 42.3 41.3 39.5 39.5 39.5 40 40 40.1

בתקני קציני המבחן חלה עלייה הדרגתית בשנים 2012-2009, ומשנה זו 
ואילך התייצב מספר התקנים על כ-240 עד לשנת 2016. בשנת 2017 עלה 
מספר התקנים לקציני מבחן ב-16% והגיע לשיא של 279 תקנים. במספר 
התקנים המנהליים חלה עלייה בשנת 2010, ומאז היו רק שינויים מזעריים 

ומספר התקנים נשאר יציב - כ-40 תקנים.

מדוח בדיקת תהליכי עבודה של שירות המבחן בשנת 2014 עלה שבשנת 
2014 היה פער של 284.5 משרות )267 משרות קציני מבחן ו-17.5 משרות 
המבחן  קציני  מספר  ובין  בשירות  האדם  כוח  תקינת  בין  מעצרים(  עו"ס 
הנדרשים לביצוע פעולות השירות לפי התקן שקבע מבקר המדינה. כמענה 
הנובעים  המבחן,  קציני  על  וגובר  ההולך  ולעומס  התפקיד  למורכבות 
מאופייה של אוכלוסיית המופנים, מחומרת העבירות, מתפקיד מנהל טיפול 
ומריבוי הדיונים בבית  שנוסף לתפקיד הטיפולי הישיר של קציני המבחן 
המשפט המיישמים את תיקון 14 לחוק נוער, כפי שעלה מהדוח הנ"ל, נוספו 
לשירות 70 תקנים של קציני מבחן בשתי פעימות. הוספת התקנים צמצמה 
במידה רבה את מספר הנערים הממתינים לפגישה ראשונה עם קצין מבחן, 
)בעבר  זמן ההמתנה לפגישה הראשונה עם קצין המבחן התקצר לכחודש 
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זמן ההמתנה לפגישה ראשונה היה כחצי שנה בממוצע( ומסירת התסקירים 
לבתי המשפט נעשית במועד הדיון על פי דרישה ללא בקשות דחיה. תהליכי 
ירושלים,  העבודה האלה מתקיימים בכל המחוזות להוציא את נפת מזרח 
שם רשימת ההמתנה לפגישה עם קציני המבחן ארוכה, בשל קושי באיוש 

משרות של עובדים דוברי ערבית.

1.3.2 תקציב

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

תקציב  3,007 4,165 5,535 6,085 7,310 7,185 7,185 7,335 10,557

מתרשים 9 ניכרות עליות חדות בתקציב השירות בשנים 2013-2009 ובשנת 
בסך  השירות.  בתקציב  שינויים  כמעט  היו  לא   2016-2013 בשנים   .2017

הכול גדל תקציב השירות בתקופה הנסקרת ב- 251%.

אדם  כוח  בתקציב  ולא  טיפול  תוכניות  להפעלת  בתקציב  שמדובר  מכיוון 
ומכיוון שמספר המטופלים בשירות בסך הכול ירד בתקופה הנסקרת, עולה 
במופנים  הממוצעת  הטיפולית  ההשקעה  עלתה  האחרון  שבעשור  בבירור 
במיקור  תוכניות  באמצעות  השירותים  סל  הרחבת  בגלל  בעיקר  לשירות, 

חוץ.

1.4 תפוקות: שירותים ופעילויות באחריות שירות המבחן לנוער

אליו  המופנות  לאוכלוסיות  רבים  שירותים  מעניק  לנוער  המבחן  שירות 
ובכלל זה:
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לשירות 1.  הפנתה  שהמשטרה  הקטינים  של  פסיכו-סוציאלית  חקירה 
בהליכים פליליים ומתן המלצות למשטרה לאפשרות סגירת התיק או 

המשך ההליכים הפליליים;
הכנת תסקירים לפרקליטות, ליועץ המשפטי לממשלה ולבתי המשפט 2. 

המלצות  ומתן  הפסיכו-סוציאלית  החקירה  בסיס  על  הערכאות  בכל 
להתאמת ההלכים המשפטיים לקטין; 

טיפול בעוברי חוק קטינים על פי צווי ביניים, צווים להשגחה זמנית, 3. 
צווי מבחן, צווי מבחן בתנאי מגורים, צווי מעון ומעון נעול וכן על פי 

הוראות נוספות של בית המשפט;
הכוללים 4.  המשטרה  ידי  על  שנעצרו  קטינים  לגבי  תסקירים  הגשת 

צו  פי  על  העצורים  בקטינים  וטיפול  מעצר  חלופות  בדבר  המלצה 
פיקוח מעצר. 

1.4.1 חוות דעת למשטרה ולפרקליטות

חוות הדעת שהגיש השירות בשנים 2017-2009,  2 מוצגים מספרי  בלוח 
לפי הגורם שלו הוגשו חוות הדעת.

לוח 2: חוות דעת שהגיש שירות המבחן לנוער לגורמים שונים 
2017-2009

200920102011201220132014201520162017

חוות דעת 
למשטרה

13,42414,35113,29714,16612,68212,30319,22818,63218,329

חוות דעת ליועץ 
המשפטי לממשלה

353235413736272427

915980926725773735631584406חוות דעת לצה"ל

ניתן לראות שבהגשת חוות דעת למשטרה חלה עלייה ניכרת בתקופה הנסקרת 
דוח  נראה שהרפורמה שנעשתה בשירות, בעקבות   .)37% הגידול  )שיעור 
מבקר המדינה 31,2007 אשר כללה חלוקה ליחידות קלט, לטיפול ושיקום 
ולמעצרים, הניבה תוצאות והגדילה את מספר חוות הדעת שקציני המבחן 
מכינים למשטרה. בתחילת העשור רבים המתינו להזמנה לפגישה ראשונה 
המפגש  טרום  אישום  כתב  לפתיחת  הביא  שלעיתים  דבר  מבחן,  קצין  עם 
הראשון של הנער והוריו עם קצין המבחן, ולכן התייתר משלוח חוות הדעת 
המכונה  חדש  עבודה  מודל  בשירות  הוטמע   2013 בשנת  אולם  למשטרה. 
להזמנה  הממתינים  במספר  החדה  לירידה  תרם  זה  מודל  מקוצר".  "קלט 

מבקר המדינה, 2008.  .31
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חוות  במספר  לעלייה  הביא  בבד  ובד  המבחן  קצין  עם  הראשונה  לפגישה 
הדעת שקצין המבחן צריך לשלוח למשטרה טרום פתיחת כתב אישום.

מספרי חוות הדעת שהוגשו ליועץ המשפטי לממשלה ולצה"ל פחתו בתקופה 
הדעת  חוות  במספר  הירידה  בהתאמה(.  ו-56%,   23% הקיטון  )שיעורי  זו 
שהוגשו ליועץ המשפטי לממשלה בלטה בעיקר בשנים 2017-2015, ואילו 
בחוות דעת שהוגשו לצה"ל הייתה מגמת הירידה הדרגתית ועקבית יותר. 
יש לציין שהשירות איננו יוזם פנייה ליועץ המשפטי לממשלה, אלא מגיב 
לבקשותיו.32 לגבי חוות דעת לצה"ל, השירות כותב אותן לפי בקשת מפקדי 
יוזם פנייה לצה"ל כדי לסייע  לשכות הגיוס. רק לעיתים רחוקות השירות 
לנערים שקיבלו פטור, אם להערכת קציני המבחן הנערים יכולים להתגייס. 
עוד ייתכן שהירידה בכמות המופנים לשירות במהלך העשור הביאה לירידה 

בכמות חוות הדעת הנכתבות לצה"ל.

ורק מיעוטן מוגש  מכיוון שרוב מכריע של חוות הדעת מוגשות למשטרה 
ליועץ המשפטי לממשלה ולצה"ל, בתקופה הנסקרת חלה עלייה בולטת בסך 
חוות הדעת שהשירות הגיש. העלייה התרחשה בעיקר בשנת 2015 שבה חל 

הגידול הבולט ביותר במספר חוות הדעת שהוגשו למשטרה.

1.4.2 תסקירים ובכללם תסקירים משלימים

בלוח 3 מוצגים מספרי התסקירים שהגיש השירות בשנים 2017-2009 לפי 
סוג התסקיר.

לוח 3: תסקירים שהגיש שירות המבחן לנוער לפי סוגים 2017-2009
200920102011201220132014201520162017סוג תסקיר

תסקיר לבית 
המשפט

7,81211,98212,30912,76113,09113,48312,65512,26312,130

5,3607,5606,9888,8556,7287,5487,3705,8946,106תסקיר מעצר

של  לשיא  עד  בעקביות  עלה  המשפט  לבית  שהוגשו  התסקירים  מספר 
כ-13,500 תסקירים בשנת 2014. בשנים שלאחר מכן פחת מספר התסקירים 
שהוגשו לבית המשפט. במספר תסקירי המעצר הייתה תנודתיות במידה רבה 
יותר, דהיינו שינויים לא עקביים ודי גדולים משנה לשנה. השיא בהגשת 
ירידה  הייתה  גם במספר תסקירים אלו   .2012 תסקירי המעצר היה בשנת 

ייתכן שהחקיקה של חוק ההליכים החלופיים להליך הפלילי, צדק מאחה, השפיעה על הצורך   .32
בדרך  אליו.  שנשלחות  הדעת  חוות  מספר  את  והפחיתה  לממשלה  המשפטי  ליועץ  בפנייה 
כלל הפנייה ליועץ המשפטי לממשלה נעשית באמצעות סנגורו של הנער כדי לעכב הליכים 
משפטיים, כך שהנער שלא יגיע לבית המשפט וכתב האישום יימחק. ברגע שהנער משתתף 
בהליך של צדק מאחה - קד"ם )קבוצות דיון משפחתיות( ועומד בו בהצלחה - כתב האישום 

נמחק, שכן הליך זה הוא חלופה להליך הפלילי. ראו להלן סעיף 5.3 צדק מאחה.
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בשנים האחרונות. העלייה בכמות התסקירים שהוגשו לבית המשפט בשנים 
ביניים  בהליכי  בשימוש  העלייה  מגמת  עם  בהלימה  נמצאת   2017-2009
)ראו לעיל לוח 1( הדורשים תסקירים רבים יותר. התנודות במספר תסקירי 
פוליטיים-ביטחוניים  מאירועים  בעיקר  נובעות  השנים  לאורך  המעצר 

במדינה הגוררים גידול זמני בתיקי הפרת סדר ציבורי.

1.4.3 תוכניות ייחודיות לטיפול בקטינים

א. שילוב שיטת הטיפול הקבוצתי בעבודת השירות

הטיפול  גם  בשירות  השכיח  הפרטני  לטיפול  הצטרף  האחרונות  בשנים 
הקבוצתי. שיטת הטיפול הקבוצתי התפתחה מתוך הכרה בחשיבות הטיפול 
 4 בלוח  עבירה.33  סוג  או  גיל  כמו  משותף  מכנה  להם  שיש  לנערים  הזה 

מוצגים מספרי קבוצות הטיפול שהשירות הפעיל בשנים 2017-2009.

לוח 4: טיפול קבוצתי בשירות המבחן לנוער 2017-2009
201220132014201520162017*2011*2010*2009שנה

75100100100158154156173172מספר קבוצות

* בסקירת שנת 2010 נכתב "כ-100 קבוצות" ובסקירות השנים 2011 ו-2012 נכתב "קרוב ל-100 קבוצות".

מלוח 4 עולה שבסך הכול ניכרת מגמה כללית של עלייה בשימוש בטיפול 
ב-129%,  הטיפוליות  הקבוצות  מספר  עלה   2017-2009 בשנים  קבוצתי. 

יותר מפי שניים. 

שלוש  את  היתר,  בין  וכוללות,  מגוונות  הקבוצתיות  הטיפול  תוכניות 
התוכניות האלה:

מופעלת 1.  התוכנית   - מינית  פוגעים  בקטינים  קבוצתי  טיפול 
בשיתוף רשות חסות הנוער ועמותת "עלם". תוכנית הטיפול מבוססת 
על עקרונות הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית. השתתפותו של הקטין 
על  מעידים  מעקב  מחקר  ממצאי  משפט.  בית  בצו  מעוגנת  הפוגע 
מועילות הטיפול הקבוצתי בתוכנית ועל היתרון הטמון בו במונחים 
של צמצום רצידיביזם וחיסכון במשאבים, בהשוואה לשימוש באמצעי 

ענישה בלבד.34 

הטיפול 2.   - אלימות  עבירות  שעברו  בקטינים  קבוצתי  טיפול 
מופעל בפריסה ארצית. מודל ההתערבות מבוסס על עקרונות הגישה 

אלישע וברוור, 2015.  .33
34.  אופק, 2006; אלישע וברוור, 2015.
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שטח"  "פעילות  תוכנית  משלב  הטיפול  הקוגניטיבית-התנהגותית. 
ולרכוש  קשיים  עם  להתמודד  המשתתפים  לנערים  לסייע  שמטרתה 
דרך  וחברתיים  רגשיים  קשיים  עם  יעילות  התמודדות  מיומנויות 

פעילות אתגרית.

והשימוש 3.  הנהיגה  בתחום  חוק  עוברי  בקטינים  קבוצתי  טיפול 
ירוק",  "אור  עמותת  בשיתוף  פיתח,  השירות   - רשות  ללא  ברכב 
תוכנית משותפת להתמודדות עם בעיה זו. תוכנית זו מאפשרת לשלב 
בין הידע המקצועי של קציני המבחן בתחום הטיפול בנוער עובר חוק 
ובין הידע המקצועי בתחום נהיגת צעירים ובטיחות בדרכים שברשות 
העמותה. התוכנית מבוססת אף היא על עקרונות הטיפול הקבוצתי 
בגישה קוגניטיבית-התנהגותית וכוללת 10-8 מפגשים קבוצתיים.35 

ב. שירות לתועלת הציבור )של"צ(

תוכנית שנותנת מענה לקטינים עוברי חוק ושבה הנערים עובדים בשעות 
במוסדות  בעבודה  מדובר  כלל  בדרך  כספית.  תמורה  ללא  שלהם  הפנאי 
חברתי.  והיבט  חינוכי  היבט  לו  שיש  בקהילה  תיקון  אמצעי  זהו  ציבור. 
שירות זה מאפשר לקטינים עוברי חוק לפעול לטובת החברה, כתיקון על 

הנזק שגרמו בעבירה שביצעו. בדרך כלל השל"צ ניתן בצו של שופט.
בלוח 5 מוצגים מספרי המופנים לביצוע של"צ בשנים 36.2017-2010

 לוח 5: מופנים לביצוע שירות לתועלת הציבור
בשירות המבחן לנוער 7102-0102

2011201220132014201520162017*2010*שנה

1,5001,4501,6711,9002,1002,3812,1551,994מספר מופנים

* בסקירת שנת 2010 נכתב "כ-1,500 קטינים" ובסקירת שנת 2011 נכתב "כ-1,450 קטינים".

גם מספר המופנים לביצוע של"צ עלה במרוצת השנים. שיעור העלייה במספר 
זה בשנים 2017-2010 היה 33%. העלייה בתוכנית זו הייתה הדרגתית יותר 

בהשוואה לעלייה בנתוני המטופלים בטיפול קבוצתי.

ג. תוכניות חונכות או ליווי לקטין או למשפחתו בשיתוף גורמים שונים 
בקהילה

בשנים האחרונות פיתח השירות תוכניות חדשות המטפלות בצרכים ייחודיים 
של מקצת הקטינים המופנים אליו. השירות מפעיל את התוכניות בשיתוף 

35.  אלישע וברוור, 2015.
בסקירת שנת 2009 לא נמסרו נתונים בנושא זה.  .36
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גורמים שונים בקהילה. תוכניות אלה מבוססות על עבודתם של חונכים או 
מלווים לקטין או למשפחתו, מקצתם מתנדבים.

z	 תוכנית דרך המלך - התוכנית פותחה בשיתוף עמותת "עלם" המתמחה
בסיכון.  נוער  בני  עם  בעבודה  ובהפעלתם  מתנדבים  חונכים-  בגיוס 
משמש  והוא  המופנה,  לקטין  חונך-מתנדב  מוצמד  התוכנית  במהלך 
עבורו מודל חיובי לחיקוי ויד מכוונת. הקשר בין החונך-מתנדב לקטין 
משמש אמצעי התערבות משלים לעבודה הטיפולית הנעשית בשירות. 

את פעילותו של החונך-המתנדב מלווה קצין מבחן.37

z	 תוכנית סיכויים - תוכנית שהושתתה על עקרונות של גישה "רגישת
תרבות" כלפי אוכלוסיות מרקע תרבותי מגוון. בתחילתה יועדה התוכנית 
ליווי  לספק  התוכנית  מטרת  ותיקים.  ועולים  חדשים  עולים  לקטינים 
אישי.  מלווה  לקטין  מוצמד  התוכנית  במסגרת  אישית.  ותמיכה  צמוד 
בעבר פעלה התוכנית בשיתוף משרד הקליטה, משטרת ישראל וארגון 
"ידידים". כיום התוכנית מופעלת במימון מלא של המשרד ובאמצעות 

מכרז, וכל הנערים עוברי החוק יכולים להשתתף בה. 

z	 תוכנית משפחה תומכת - בתוכנית ניתן סיוע וליווי להורים ולמשפחות
התוכנית  מטרת  לשעבר.  המועצות  ברית  יוצאי  חוק  עוברי  נערים  של 
לחזק את הקשר בין הנער להוריו ובין הנער לשירות באמצעות מלווה 
גורמי  עוזר למשפחה בקשר שלה עם  אישי למשפחה. המלווה האישי 
הקיימים  במשאבים  להשתמש  שיוכלו  כדי  זכויותיה,  ובמיצוי  הסיוע 
ועמותת  והקליטה  העלייה  משרד  בשיתוף  הופעלה  התוכנית  בקהילה. 
"פורום הורים". כיום התוכנית פועלת אך ורק במסגרת "הדרך החדשה", 
התוכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה ועבור אוכלוסייה זו בלבד.

z	 :תוכנית מעטפת - התוכנית מופעלת בשיתוף עם הרשויות המקומיות
ירושלים, תל אביב, חיפה, אשדוד, חדרה, בית שמש ונצרת, ובמימון 
בשירות  המטופלים  לנערים  מיועדת  התוכנית  המשרד.  של  מלא 
צורך בהוצאתם  כדי  עד  לסביבתם  או  מוגבר לעצמם  בסיכון  ונמצאים 
לנערים  לאפשר  היא  התוכנית  מטרת  משפט.  בית  של  בצו  הבית  מן 
להישאר במשפחתם ובקהילה ולהבטיח את שלומם ואת שלום משפחתם 
באמצעות "עטיפתם" בשירותים המותאמים להם באופן ייחודי הן בבית 
הן בקהילה. תקציב התוכנית גמיש, כך שאפשר להשתמש בו לצרכים 

של הנער ושל משפחתו.38

ראו סקירת התוכנית אצל ואזן-סיקרון ואחרות, 2012.  .37
ראו הערכת התוכנית אצל כאהן-סטרבצ'ינסקי ואחרות, 2014.  .38
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בלוח 6 מוצגים מספרי המשתתפים בארבע התוכניות, דרך המלך, סיכויים, 
משפחה תומכת ומעטפת, מאז שנת 2009.

 לוח 6: משתתפים בתוכניות חונכות או ליווי לקטין
או למשפחתו 2017-2009

200920102011201220132014201520162017שנה

113127170200175189253--דרך המלך

1,394600600600600600550540922סיכויים

102151165147145127120115111משפחה תומכת

252535353555---מעטפת*

* מספר הקטינים המשתתפים בכל זמן נתון )"קיבולת" התוכנית(.

ותוכנית  המלך  דרך  תוכנית  לדוגמה  האישי,  והליווי  החונכות  בתוכניות 
סיכויים,39 חלה עלייה במידה רבה במספר המשתתפים, בעיקר בשנת 2017, 
נוער  בני  לשיקום  רבה  תרומה  כאלה  שלתוכניות  השירות  הבנת  בעקבות 
מדיניות  ובעקבות  בהן  נוער  בני  עוד  לשלב  הרצון  בעקבות  חוק,  עוברי 

המשרד שאפשרה הגדלת תקציב לצורך כך.

ויישומה בשיתוף  לפעול במהלך העשור האחרון  תוכנית מעטפת התחילה 
במודל  שימוש  נעשה  כך  על  נוסף  והתרחב.  הלך  המקומיות  הרשויות 
את  שהגביר  מה   - החדשה  הדרך   - אחרת  תוכנית  במסגרת  גם  התוכנית 
פעילות התוכנית החל משנת 2016. לעומת זאת, בתוכנית משפחה תומכת 
חלה ירידה הדרגתית משנת 2011. ייתכן שירידה זו נובעת מהפחתת הצרכים 
של משפחות עולות מברית המועצות לשעבר לקבל ליווי אישי בכל הקשור 
 2016 בשנת  זאת,  עם  זכויותיהן.  ולמיצוי  הסיוע  גורמי  עם  שלהן  לקשר 
החדשה  הדרך  התוכנית  באמצעות  לפעול  תומכת  משפחה  תוכנית  החלה 

בקרב אוכלוסיית יוצאי אתיופיה.

1.4.4 צדק מאחה: מודלים חלופיים להליך הפלילי

התוכניות המתוארות בסעיף זה מושתתות על גישת הצדק המאחה ומשמשות 
חלופה להליך הפלילי או חלק משלים להליך הפלילי. בבסיס גישה זו מונחת 
ההנחה כי ההליך הפלילי אינו פתרון מספק להתמודדות עם קטינים פוגעים 
ונפגעים. לעיתים קרובות נפגעי עבירה טוענים כי הם נפגעים פעמיים: פעם 
אחת מן הפוגע בגלל מעשה העבירה ופעם שנייה מההליך הפלילי שאינו 

לפי הדיווחים שהועברו בסקירות השנתיות של השירותים החברתיים, בתחילת העשור הנסקר   .39
חלה ירידה במספר המשתתפים בתוכנית סיכויים, ורק בשנת 2017 חלה עלייה במספר המשתתפים 

בתוכנית.
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אינו  הרגיל  הפלילי  ההליך  העבירה  למבצעי  לצורכיהם.  הולם  מענה  נותן 
מאפשר השתתפות פעילה בקבלת אחריות על המעשים, בהבנת משמעות 

המעשים והשלכותיהם ובמציאת דרך לתיקונם.

מטרת הצדק המאחה היא איחוי הפגיעות )righting wrongs(, דהיינו סיוע 
שנגרמו  והלא-חומריות  החומריות  הפגיעות  מן  ותיקונם  הנזקים  בריפוי 
כספי,  פיצוי  להיות  יכולות  הפעולות  שנעשתה.  העבירה  בגלל  לנפגעים 
המותאמות  נוספות  ופעולות  הקהילה  או  הנפגע  למען  שירות  התנצלות, 
לצורכיהם של הצדדים. קבלת האחריות מצידו של עושה העבירה משמעה 
גם נכונות להשתתפות פעילה בטיפול. לצורך כך נבנית תוכנית טיפול לפוגע 

כדי שלא יחזור לבצע עבירות.

פנים  לביטחון  המשרד  המשטרה,  בשיתוף  השירות,  פיתח  שנים,  לאורך 
ומשרד המשפטים, שתי תוכניות המבוססות על עקרונות הצדק המאחה:

z	 לראשונה הופעלה  זו  תוכנית  לנפגע -  פוגע  בין  )היוועדות(  גישור 
בשנת 1992 ומשנת 2003 הורחבה וכיום מופעלת בכל יחידות השירות 
ברחבי הארץ. ההתאמה לגישור מחייבת עמידה בכמה תנאי סף, ובטרם 
הגישור מתקיימת הכנה לגישור של הפוגע ושל הנפגע בנפרד. בגישור 
עצמו דנים הצדדים בדרכי התיקון ומגבשים הסכם לתיקון הנזק. קצין 

המבחן עוקב אחר ביצוע ההסכם ומדווח לרשויות החוק ולנפגע.40

z	 הארץ בכל  מופעלת  התוכנית   - )קד"ם(  משפחתיות  דיון  קבוצות 
באמצעות עמותה ציבורית כחלופה להליך הפלילי או כחלק משלים לו.41 
במסגרת התוכנית נערך מפגש בין הנער שעבר על החוק ומשפחתו ובין 
נפגע העבירה ותומכיו ובהשתתפות קצין המבחן, קצין המשטרה ואנשי 
בניית  ובהשלכותיה,  בעבירה  דיון  המפגש:  מטרות  נוספים.  מקצוע 
הפגיעה  ותיקון  נוספות  עבירות  ביצוע  למניעת  לפוגע  טיפול  תוכנית 
שגרם הפוגע לנפגע העבירה. התוכנית שנבנית מתקבלת בהסכמת כל 
המשתתפים. המשפחה עוקבת אחרי שלבי הביצוע של התוכנית וקצין 

מבחן מבצע בקרה.

תוכנית קד"ם לוותה במחקר הערכה. ממצאי המחקר הראו שרוב מוחלט 
)97%( של המפגשים הסתיימו בגיבוש תוכנית מוסכמת לשיפור תפקודי 
הנער הפוגע, בירידה במועדּות של הנער הפוגע ובשביעות רצון גבוהה 

של הנפגעים.

אלישע וברוור, 2015. למחקר הערכת התוכנית ראו ינאי וגרבלי, 2007.  .40
להרחבה ולהערכת התוכנית ראו ריבקין ושמעיה-ידגר, 2007.  .41
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לוח 7 מציג את מספרי המשתתפים בשתי התוכניות בשנים 2017-2009.

 לוח 7: משתתפים בתוכניות צדק מאחה - היוועדות
פוגע-נפגע וקד"ם 2017-2009

200920102011201220132014201520162017שנה

250420400400379441390*-137קד"ם

16915420011540035025011123היוועדות

* בסקירת שנת 2010 דווח רק כי "היו 121 מפגשי קד"ם".

הנתונים על תוכנית קד"ם מראים מגמה כללית של עלייה במספר הקטינים 
במספרם  עקביות  לא  ותנודות  הנסקרת  התקופה  בתחילת  בה  שהשתתפו 
לנפגע(  פוגע  בין  )גישור  היוועדות  תוכנית  על  הנתונים   .2012 שנת  מאז 
מצביעים על תנודות ושיא של משתתפים בשנים 2014-2013, ולאחר מכן 
ירידה עקבית במספר המשתתפים. התוכנית הופעלה על ידי מספר מצומצם 
במספר  החד  השינוי  לכך.  ייעודית  הכשרה  שקיבלו  מבחן  קצינות  של 
המשתתפים ב-2017 נובע מכך שנשארה רק קצינת מבחן אחת שהפעילה 
את התוכנית בשנה הזו. כיום התוכנית הועברה למיקור חוץ והשינוי יאפשר 

עלייה במספר המשתתפים בשנים הקרובות. 

1.5 סיכום ודיון

חשובות  ממגמות  לנוער  המבחן  שירות  עבודת  הושפעה  הנסקר  בעשור 
בחקיקה ומתפיסות מקצועיות של שדה הרווחה והעבודה הסוציאלית בארץ 

ובעולם.

את  הרחיב  טיפול(  ודרכי  ענישה  )שפיטה,  הנוער  לחוק   14 מספר  תיקון 
לעלייה  הוביל  הפלילי,  בהליך  עליו  ההגנה  מנגנוני  ואת  הקטין  זכויות 
בכמות החלטות הביניים של בתי המשפט ולהפניה לשירות של צעירים מעל 
גיל 18 בגין עבירות שביצעו בהיותם קטינים, דבר שהרחיב את האוכלוסייה 
שיכולה להיות מופנית לשירות המבחן ויצר מורכבות רבה יותר בעבודתם 
של קציני המבחן. נוסף על כך, מספר תהליכים מקצועיים בשירות הגדילו 
הטיפול  שיטת  הכנסת  המבחן:  קציני  על  המוטלות  המשימות  מגוון  את 
הקבוצתי והטמעתה, הדרכת הורים במסגרת סל השירותים המורחב, מעקב 
ופיקוח על תוכניות התערבות הניתנות במיקור-חוץ, שימוש בהליך חלופי 
להליך הפלילי ועוד. כל אלו מרחיבים את תפקידיהם של קציני המבחן, כך 
שהם עוסקים גם בניהול הטיפול ולא בהשגחה וטיפול בלבד. מצב זה יוצר 

עומס רב של משימות בכל הנוגע לטיפול בכל מופנה.
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הייתה  האחרון  בעשור  בשירות  שחלה  הבולטות  המגמות  אחת  זאת,  עם 
ירידה  ובהתאם  לשירות,  המופנים  של  הכולל  במספר  העקבית  הירידה 
בשיעור המופנים לאלף בני הנוער בגיל האחריות הפלילית. מגמה זו עולה 

בקנה אחד עם המגמה הקיימת בעולם.

בנוסף, הרוב המכריע של המופנים לשירות בכל השנים הנסקרות הם בנים 
יותר.  מבוגרת  הגיל  שקבוצת  ככל  עולה  המופנים  ומספר  ויותר(,   87%(
בהלימה לירידה במספר המופנים, גם במספר ההפניות הייתה מגמה כללית 
של ירידה לאורך השנים הללו בשני סוגי ההפניות: תיק פ"א )עם רישום 
פלילי ואפשרות להליך תביעה( ותיק טיפול מותנה. הירידה הבולטת יותר 
חלה בהפניות לטיפול מותנה, תוצאה של שינוי במדיניות משטרת ישראל 
אשר פותחת תיקים כאלה פחות. בנוסף, הגדלת שיעורם של תיקי פ"א מכלל 
התיקים עשויה לנבוע מהעובדה שמרחב המרשתת כזירה לעבירה על החוק 
כן,  כמו  העבירות.  לביצוע  ראיות ממשיות  על  להצביע  למשטרה  מאפשר 
תוכנית עיר ללא אלימות )אשר הגבירה את השיטור במקומות בילוי של בני 
נוער( ומצלמות שניצבות במקומות רבים שבהם הם מתכנסים, הביאו לכך 
שהעבירות גלויות יותר ויש ראיות ברורות בנוגע לעבירות. עם זאת, הגברת 
השיטור הביאה להפחתת הפשיעה בקרב בני נוער, וכתוצאה מכך להפחתה 

כוללת במספר ההפניות של המשטרה לשירות.

חלו  רכוש  ועבירות  אלימות  בעבירות  כי  נמצא  העבירות,  לסוגי  באשר 
אלימות  עבירות  זאת,  למרות  הנסקרת.  התקופה  במהלך  בולטות  ירידות 
נשארו סוג העבירות השכיח ביותר גם בשנים האחרונות ובפער בולט משאר 

סוגי העבירות.

בתקני קציני המבחן חלה עלייה הדרגתית משנת 2009 ועד לשנת 2012, 
ומשנה זו ואילך התייצב מספר התקנים על כ-240 עד לשנת 2016. בשנת 
2017 עלה מספר התקנים לקציני מבחן ב-16% והגיע לשיא של 279 תקנים. 
קציני  על  העומס  הגברת  בעקבות  שניתן  המענה  את  משקפת  זו  עלייה 

המבחן. לעומס זה חמש סיבות עיקריות:

לשירות, 1.  המופנים  במספר  ירידה  חלה  האחרון  שבעשור  פי  על  אף 
מופנים  וגדלה.  הולכת  המופנים  אוכלוסיית  של  מורכבותה  כי  ניכר 
אינטנסיבית  עבודה  המצריכות  יותר  רבות  תשומות  דורשים  רבים 
הנטייה להשאיר בקהילה קטינים  לדוגמה,  קציני המבחן.  יותר של 
עוברי חוק שפעם היו מגיעים למעונות חוץ-ביתיים, דורשת מקציני 
המבחן לתת מענה מורכב לבני נוער בקצה רצף הסיכון. נוסף על כך, 
 העובדה שבעקבות תיקון 41 לחוק נוער נוסף פלח גדול של קטינים בני
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מאפשר  זה  שתיקון  )מאחר  לשירות  המופנים  לאוכלוסיית   19-18
לנערים שביצעו עבירה עד לגיל 18 להישפט כקטינים בבית המשפט 
אלה,  צעירים  של  הייחודיים  לצרכים  התייחסות  מחייבת  לנוער( 

ולעיתים הצרכים שלהם מורכבים יותר.

בעשור האחרון הרחבת סל השירותים לנער במסגרת השירות כוללת 2. 
גם תוכניות במיקור חוץ. הרחבה זו מאפשרת להציע לנער מסגרות 
עם  הטיפוליות  השיחות  את  המשלימות  ושיקום  טיפול  של  נוספות 
קציני  של  תפקידם  בהרחבת  גם  כרוך  הדבר  אולם  המבחן.  קצין 
אכיפת  במערכת  גורמים  עם  הפעולה  לשיתופי  בנוסף  עתה  המבחן. 
החוק ועם גורמי טיפול מחוץ לשירות, הם נדרשים ליצור קשר עם 
כמטפלים  רק  לא  ולתפקד  במיקור-חוץ  גורמים המספקים שירותים 

.)case manager( פרטניים אלא גם כמנהלי מקרה

דעת 3.  חוות  בהגשת  רבה  במידה  עלייה  הסתמנה  הנסקרות  בשנים 
למשטרה על ידי קציני המבחן. הסיבה לעלייה זו היא הפעלת מודל 
עבודה חדש בשירות )משנת 2013( - קלט מקוצר. הפעלת המודל הזה 
שיפרה את יכולת העמידה בלוח הזמנים להכנת חוות דעת למשטרה 
טרום פתיחת כתב אישום והיא הביאה לירידה חדה במספר הקטינים 

הממתינים להזמנה ראשונה לשירות.

בבית המשפט מתקיימים יותר דיונים המיישמים את תיקון 14 לחוק 4. 
הנוער ומוסיפים אף הם עומס על תפקיד קציני המבחן.

במהלך העשור האחרון השירות שם לעצמו מטרה להרחיב את מתן 5. 
המענים גם להורי הקטינים. לפיכך תפקידם של קציני המבחן כולל 

גם קשר אינטנסיבי יותר עם ההורים.

נוסף לעלייה בתקני קציני המבחן חלו עליות חדות בתקציב השירות בשנים 
בתקופה  השירות  תקציב  גדל  הכול  בסך   .2017 בשנת  וכן   2013-2009
בתקציב  מדובר   .2009 בשנת  לתקציב  בהשוואה   251% בעוד  הנסקרת 
הממוצעת  הטיפולית  ההשקעה  אחרות,  במילים  טיפול.  תוכניות  להפעלת 
במופנים לשירות עלתה, בין היתר בעקבות מורכבות אוכלוסיית המופנים, 
כפי שהוסבר לעיל, ולפיכך יש צורך רב יותר במענים ייחודיים לכל נער, 

כשמקצת המענים מסופקים במיקור חוץ.

שינוי בולט נוסף שחל בשירות בעשור האחרון הוא עלייה ניכרת בשימוש 
בשיטת הטיפול הקבוצתי. משנת 2009 ועד לשנת 2017 עלה מספר הקבוצות 
הטיפוליות ב-129%. עלייה בולטת זו נובעת משינוי בתפיסת דרכי העבודה 

של השירות, שכיום מדגישה את הטיפול הקבוצתי לצד הטיפול הפרטני.
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נוספות בתפוקות השירות: עלייה בהגשת תסקירים לבתי המשפט  מגמות 
עד לשנת 2014, ככל הנראה בגלל עלייה בשימוש בהליכי ביניים ועלייה 

בביצוע צווי שירות לתועלת הציבור עד לשנת 2015.

במבט על העשור שבין השנים 2008 ו-2017 ניתן לקבוע כי שירות המבחן 
לנוער שמר על מעמדו כגורם הטיפול בבני נוער עוברי חוק בעזרת מערכת 
השירות  של  הטיפולית  בתפיסה  הרחבה  חלה  זאת,  עם  החוק.  אכיפת 
משפחתו  קרי  החוק,  עובר  הנער  של  בסביבתו  לגורמים  גם  המתייחסת 

וקהילתו.

חמישה כיוונים להמשך פיתוח השירות לשנים הבאות:
פיתוח כלים דיגיטליים לשיפור השירות לקטינים עוברי חוק ומשפחותיהם א. 

המטופלים בשירות במסגרת מיזם ישראל דיגיטלית.
פיתוח מודל עדכני לטיפול פרטני ולטיפול קבוצתי לנערים שהופנו אל ב. 

נערים אלו הם כ-40% מסך המופנים,  בגין עבירות אלימות.  השירות 
והשירות מוצא לנכון לעדכן ולפתח מודלים אבחוניים וטיפוליים עבורם.

פיתוח תוכניות טיפול לנערים בקצה רצף הסיכון, הנמצאים במעצר עד ג. 
את  לאפשר  וכדי  אופק  בכלא  מעצרם  את  למנוע  כדי  ההליכים,  לתום 
נוספים.  מאסר  עונשי  ולשאת  עבירות  לבצע  יחזרו  שלא  כך  שיקומם 
בשיתוף שירות בתי הסוהר, רשות חסות הנוער וגורמי הטיפול והחינוך 

ברשויות.
בגין ד.  שהופנו  לנערים  וטיפול   )reaching out( יישוג  תוכנית  פיתוח 

עבירות ביטחוניות, נערי הגבעות, בשיתוף המשטרה, השב"כ, משרד 
החינוך, שירות נוצ"ץ וגורמי הטיפול מהרשויות המקומיות.

ופיתוח ה.  הרחבת מעני ההדרכה להורים לצורך שיקום הסמכות ההורית 
ילדיהם, לשם מניעת עבריינות  והבקרה על התנהגות  יכולת ההשגחה 

חוזרת.
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