
 התפתחות הקריירה הפלילית בקרב בני נוער עבריינים בישראל

 במחשבה תחילה

 

התפתחות הקריירה הפלילית בקרב בני נוער עבריינים בישראל בין השנים 
1996-2009  

   פקד שחר יונאי

  

  מבוא

לצד הבנת התהליך המייצר שינוי , התפתחות הקריירה הפלילית בכלל ובקרב בני נוער בפרט

 לזיהוי מסלולי. או יציבות בדפוס הקריירה הפלילית מהווה נדבך מרכזי במחקר הקרימינולוגי

יש השפעה רבה , ובכלל זה זיהוי קבוצות עבריינים כרונים ומאפייניהן, ההתפתחות הפליליים

בשנים האחרונות חלה . )Piquero et al., 2001(על יצירת דרכי אכיפה וטיפול אפקטיביות 

התפתחות בכלי המחקר הטכנולוגים שאפשרו להעריך את מסלולי התפתחות הפליליים על פני 

מסלולי התפתחות של הקריירה הפלילית מוגדרים ). לרוב ציר הזמן הנו גיל העבריין(ציר הזמן 

יל כאשר קיימת זהות בדפוס ההתפתחות הפלילי עם העלייה בג, כיצירת קבוצות הומוגניות

 & ,Piquero, Farrington(בתוך כל קבוצה ושונות במסלול ההתפתחות הפלילי בין הקבוצות 

Blumstein, 2007(.  

  

  תיאוריות ודפוס ההתפתחות העברייני
 & Blokland(הסברים תיאורטיים לדפוס ההתפתחות הפלילי ניתנים לחלוקה לשלוש קבוצות 

Nieuwbeerta, 2005( :תיאוריות . תיאוריות דינאמיות ותיאוריות טיפולוגיות, תיאוריות סטטיות

קושרות את , )General Theory of Crime(כמו התיאוריה הכללית של העבריינות , סטטיות

 & Gottfredson(פעילותו הפלילית של העבריין לתכונה כלשהי המתפתחת בתקופת הילדות 

Hirschi, 1990(.  מרגע היווצרות תכונה זו היא עתידה להשפיע על התנהגותו בתחום הפלילי

התיאוריה הכללית של העבריינות גורסת כי . או נישואין, וכן על תחומי חיים נוספים כגון עבודה

תכונת השליטה העצמית היא זו האחראית להתנהגות אימפולסיבית בכלל והתנהגות פלילית 

מידת שליטה עצמית נמוכה מונעים לעבריינות מכיוון שהם אינם לפי תיאוריה זו בעלי . בפרט

בעלי שליטה עצמית , בנוסף. מסוגלים לעמוד בפני מצבים הכוללים סיפוקים מיידיים וקלים

מסיבה זו עבריינותם של בעלי מידת . נמוכה תופסים יותר מצבים כמעוררי סיפוקים מיידיים

 .)Gottfredson & Hirschi, 1990(ת וממושכת אינטנסיבי, שליטה עצמית נמוכה תהיה תכופה

תומכי גישה זו סוברים כי לא ניתן לחלק עבריינים לקבוצות טיפולוגיות שונות וכן כי אירועי 



 התפתחות הקריירה הפלילית בקרב בני נוער עבריינים בישראל

 במחשבה תחילה

 

-עקומת גיל, לדבריהם. אינם משפיעים על התנהגותם העבריינית, או נישואין, כגון עבודה, חיים

פשיעה היא אחידה לכלל העבריינים ובסופה חל תהליך המוביל להפסקת ההתנהגות 

  .ל העברייניםהעבריינית של כל

מבססות את  )Laub & Sampson, 2003(תיאוריות דינאמיות , בשונה מהתיאוריות הסטטיות

 נשירה: לדוגמא(התפתחותיים  –על מרכיבים דינאמיים , הסברן לפרוץ ההתנהגות העבריינית

אירועים שונים , לתפיסתן). מבית ספר כגורם העלול להאיץ התפתחות התנהגות עבריינית

אירועים . לרבות התנהגותו הפלילית, המתרחשים בחייו של אדם יכולים להשפיע על התנהגותו

, או נישואין נתפסים על ידי תיאוריה זו כגורמי שליטה בלתי פורמאליים, לימודים, כגון עבודה

בגיל צעיר לימודים בבית הספר יכולים , לדוגמא. ביטוי באופן התואם את גיל האדםהבאים לידי 

כמו , בעוד שבגילאים מאוחרים מתקיימים אירועים אחרים בעלי השפעה, לשנות את התנהגותו

מצדדי תיאוריה זו טוענים כי מסלולי ההתפתחות , אשר על כן. נישואין או לימודי השכלה גבוהה

הירידה . והם תלויים באירועים היוצרים נקודות מפנה בחייו, עבריין לעברייןהפליליים משתנים מ

- היא תוצאה של התפתחות אירועי חיים מעכבי, פשיעה על פי תיאוריה זו-בעקומת גיל

  .המתרחשים בעיקר בתקופת המעבר מגיל ההתבגרות לבגרות, עבריינות

פשיעה ניתנת להסבר באמצעות - כי עקומת גיל, גורסות )Moffitt, 1993(תיאוריות טיפולוגיות 

התיאוריה . פשיעה שונות-עלות עקומות גילחלוקת העבריינים למספר קבוצות מובחנות ב

מבחינה בין שתי קבוצות , המייצגת גישה זו) Dual Taxonomy Theory(הדיכוטומית 

-Adolescence(קבוצת עבריינים שעבריינותם מוגבלת לגיל ההתבגרות , האחת: עבריינים

limited .(קבוצת עבריינים שעבריינותם היא ארוכת טווח , האחרת)Life-course persistent- 

קבוצת העבריינים . קבוצות אלה נבדלות בדפוס התפתחותם העברייני). עבריינים כרונים

בגילאים , נוטה לבצע עבירות חמורות יותר, הכרוניים עוסקת בפעילות פלילית מגיל צעיר

שורשי התנהגותם הפלילית . )Moffitt, 1993(צעירים יותר ובשיעורים גבוהים יותר לאורך זמן 

שירו את שהכ, פסיכולוגים-לצד חסכים נוירו, נעוצה בשילוב של בעיות ומצוקות משפחתיות

מאופיינים עבריינים אלה במגוון רחב של בעיות , בנוסף. הקרקע לסטייה כרונית במהלך חייהם

קבוצת . אימפולסיביות ובעיות למידה, היפראקטיביות, התנהגותיות כגון הפרעות קשב

אחראית לחלק גדול ) מכלל העבריינים 10%שלרוב אינה עולה על (מצומצמת זו של עבריינים 

  . )Moffitt, 1993(הפלילית  מן הפעילות

שעבריינותם מוגבלת לתקופה קצרה וזמנית בגיל , קיימת קבוצה גדולה של עבריינים, לצדם

, אולם. עבריינים אלה מעורבים במספר רב של עבירות בתקופת התבגרותם. ההתבגרות

חלה ירידה תלולה , עם תום תקופת ההתבגרות, בשונה מקבוצת העבריינים הכרוניים

ת של חברי קבוצה זו מוגבלת גם לסוגים מסוימים של פעילותם הפלילי. בפעילותם הפלילית
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ובשונה מסוגי העבירות , לפיכך. המייצגים שחרור מסמכות ומפיקוח של מבוגרים, עבירות

יטו עבריינים אלה לעסוק בפעילות פלילית הכוללת עבירות , המבוצעות על ידי עבריינים כרונים

 .)Mazerolle, Brame, Paternoster, Piquero, & Dean, 2000(גניבה וונדליזם : כגון, קלות

לנוכח ממצאי מחקרים רבים , לאחרונה חלה התפתחות והרחבה של התיאוריה הדיכוטומית

 ,Bersani, Nieuwbeerta, & Laub(שהצביעו על קיומם של יותר משתי קבוצות עבריינים 

2009; Blokland, Nagin, & Nieuwbeerta, 2005; D'Unger, Land, McCall, & Nagin, 

1998; Wiesner, Capaldi, & Kim, 2007(. הוסיפו חסידי , בהכירם בממצאי מחקרים אלה

 ,Moffitt, Caspi(התיאוריה הדיכוטומית שתי קבוצות עבריינים נוספות על אלה הקיימות 

Harrington, & Milne, 2002( . ואת " המחלימים"שתי הקבוצות שהתווספו כללו את קבוצת

סוציאליות בתקופת - היא קבוצה המפגינה נטיות אנטי" מחלימים"קבוצת ה". נמנעים"קבוצת ה

היא קבוצה שלא הפגינה נטיות " נמנעים"קבוצת ה. שפוחתות בתקופת התבגרותם, ילדותם

  . סוציאלית לאורך כל תקופת חייהם-אנטי

. היוותה התיאוריה הדיכוטומית קרקע פורייה למחקר קרימינולוגי, יות שנסקרומבין התיאור

יחד עם . רבים מן המחקרים התבססו מבחינה תיאורטית על הטיפולוגיות שיצרה התיאוריה

ממצאיהם הראו כי מבחינה אמפירית ניתן לחלק את העבריינים לשלוש עד שש קבוצות , זאת

 ;Bersani et al., 2009;. Blokland et al., 2005(ים בעלי מסלולי התפתחות פליליים שונ

D'Unger et al., 1998; Eggleston, Laub, & Sampson, 2004; Sampson & Laub, 

שנשארה נמוכה , קבוצת עבריינים בעלת רמת פשיעה נמוכה, לרוב, חלוקה זו כללה .)2003

שרמת עבריינותם מגיעה לשיאה , או שתיים, קבוצת עבריינים אחת, לאורך תקופת המעקב

שרמת , וקבוצת עבריינים כרונים, בגיל ההתבגרות ולאחריה חלה ירידה חדה ברמת עבריינותם

ההבדל הבולט במחקרים אלה . ה לאורך כל תקופת המעקבעבריינותם נשארת קבועה ורצופ

כי אם ליציבות , בין קבוצת העבריינים הכרוניים לבין שאר הקבוצות אינו קשור לרמת עבריינותם

  .ברמת הפשיעה
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  מסלולי התפתחות פליליים בקרב בני נוער בישראל
דפוסי פעילות מתייחסים לאיחוד אמפירי של ) Trajectories(מסלולי התפתחות פליליים 

המתרחשים לאורך זמן בקרב מספר מובחן ומצומצם של קבוצות בעלות מאפיינים , פליליים

רוב המחקרים שנעשו בעולם התבססו . )Piquero et al., 2007(פליליים והתפתחותיים זהים 

מרבית המחקרים התבססו , סףבנו. על מדגמים של עבריינים ולא על כלל אוכלוסיית העבריינים

על מדגמים ממדינות מערביות מתפתחות בעלות מאפיינים שאינם דומים למאפייני החברה 

בהתייחס לכלל , מטרת מחקר זה לבחון את מסלולי ההתפתחות הפליליים בישראל. בישראל

  .אוכלוסיית העבריינים

  

  הליך המחקר

  קובץ הנתונים לניתוח

הנוער שבצעו עבירה פלילית ונפתח נגדם תיק פלילי בין השנים  קובץ הנתונים כלל את כל בני

הנחיות חטיבת החקירות גורסות כי ניתן לנקוט באחד משני הליכים פליליים . 2009 – 1996

שבסיומו פרטי הקטין ) פנקס אשמה(א "הליך פ, האחד. כנגד קטין שביצע עבירה פלילית

הליך , השני. המנוהל על ידי משטרת ישראלשנפתח נגדו התיק הפלילי עוברים למרשם הפלילי 

מעודד את הקטין לקחת אחריות על מעשיו והוא ננקט בהינתן תנאים ) טיפול מותנה(מ "ט

פרטי הקטין אינם עוברים למרשם , ייחודו של הליך זה הוא שעל אף היותו הליך פלילי. מסוימים

,  ו מתייג את הקטין כעברייןמ אינ"הליך ט, במובן זה. הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל

  . והוא בבחינת מתן הזדמנות שנייה

מ אינם "תיקי ט, א הנשמרים באופן ממוחשב על ידי המשטרה"בניגוד לתיקים פליליים מסוג פ

תיקים אלה קיימים באופן ממוחשב בשירות המבחן . מנוהלים או נשמרים על ידי המשטרה

שטרה מופנה בסיום החקירה לשירות המבחן כל קטין המגיע לחקירה תחת אזהרה במ(לנוער 

הועברה פנייה על ידי , אשר על כן). לנוער לקבלת טיפול ולצורך מתן חוות דעת בעניינו

נתונים אלה הוצלבו עם נתוני . מ"המשטרה לשירות המבחן לנוער לצורך קבלת נתוני תיקי ט

קובץ . איות הנתוניםהמשטרה על בסיס תעודות זהות שעברו תהליך הצפנה כדי לשמור על חש

תיקים פליליים בין  515,129בני נוער עבריינים שנפתחו נגדם  149,826הנתונים הכללי הכיל 

מצב משפחתי , השכלת הקטין: כגון, קובץ זה הכיל משתני רקע רבים. 2008 – 1996השנים 

בכדי . חלק גדול ממשתני הרקע חסרו לחלק מן הקטינים. עבריינות במשפחתו ועוד, של הוריו

לצמצם את מספר הנתונים החסרים הוחלט להשאיר בקובץ רק קטינים שלגביהם קיימים רוב 

קובץ הנתונים ). מ בלבד"מרבית הנתונים החסרים היו לקטינים שנפתח נגדם תיק ט(הנתונים 

  . תיקים פליליים 396,617קטינים שנפתחו נגדם  51,776הסופי לניתוח כלל 
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  משתני המחקר שנבדקו

מוצא אתני ומצב סוציואקונומי זוהו במספר מחקרים , דמוגרפים כגון מין העברייןמשתנים 

 Cottle, Lee, & Heilbrun, 2001; Dembo et(כגורמי סיכון המשפיעים על התנהגות פלילית 

al., 1998( .מחקרים אלה ואחרים הראו כי התנהגות עבריינית שכיחה יותר בקרב גברים ,

בקרב אנשים שעל פי מוצאם האתני אינם ילידי המקום וכן בקרב אנשים שמצבם הסוציואקונומי 

 ;עולים( מוצא אתני, )נשים ;גברים( מיןמשתני המחקר הדמוגרפים במחקר הנוכחי כללו . נמוך

כלכלי של האזור הסטטיסטי -שנקבע על פי האשכול החברתי אקונומיומצב סוציו, )ילידי הארץ

בני נוער חולקו לשלוש קבוצות של אשכולות ). גבוה – 20 ;נמוך – 1(בו מתגורר העבריין 

-אשכול חברתי, )7 –קטן או שווה ל (כלכלי נמוך - אשכול חברתי, האחד: כלכליים-חברתיים

משתנים דמוגרפים נוספים ). 20 – 12(כלכלי גבוה - יואשכול חברת) 11 –ל  8בין (כלכלי בינוני 

שנות , )לא נשוי ;נשוי( מצב משפחתיונבדקו במחקר הנוכחי הם ) 12(שנקשרו לעבריינות 

ומצב ) שנות השכלה 12 – 11 ;שנות השכלה 10 – 9 ;שנות השכלה 8 –פחות מ ( השכלה

  ). לא עובד ולא לומד ;לומד ועובד ;לומד(תעסוקתי 

 & ,Cottle et al., 2001; White, Bates(קרב בני נוער נקשרה במספר מחקרים עבריינות ב

Buyske, 2001( שהתרחשו על רקע כגון גירושין או היפרדות של , לבעיות משפחתיות

משתני הרקע המשפחתיים שנבדקו . גודל התא המשפחתי ועבריינות במשפחה, ההורים

פרודים על רקע  ;גרושים ;נשואים( ןמצבם המשפחתי של הורי הקטיבמחקר זה כללו את 

עבריינות ). ילדים 8גדול מעל  ;ילדים 4-7בינוני  ;ילדים 1-3קטן ( גודל התא המשפחתי, )אחר

עד לקרבה משפחתית , נמדדה במחקר זה במידה ואחד מקרובי משפחתו של הקטין במשפחה

  .נאסר בעבר, מדרגה שלישית

לבין ) ווח לראשונה העבריין למערכת הפליליתהגיל בו ד(הקשר בין גיל תחילת העבריינות 

 ;Benda, Corwyn, & Toombs, 2001(התפתחות הקריירה הפלילית נבחן במספר מחקרים 

Cottle et al., 2001(.  מחקרים אלה הראו כי ככל שגיל תחילת העבריינות יהיה צעיר יותר כך

גיל תחילת העבריינות . גדלים הסיכויים להתפתחות קריירה פלילית אינטנסיבית וממושכת

על . במחקר הנוכחי מבוסס על הגיל בו ביצע הקטין עבירה פלילית שבגינה נפתח לו תיק פלילי

הנה , קבוצה אחת. חולקו העבריינים לשתי קבוצות בסיס גיל תחילת העבריינות המדווחת

הקבוצה ). 14< גיל תחילת עבריינות (קבוצת עבריינים בעלת גיל תחילת עבריינות צעיר 

= >גיל תחילת עבריינות (השנייה הנה קבוצת עבריינים בעלת גיל תחילת עבריינות מאוחר 

פלילית נמצאה אף היא סוג העבירה הפלילית שבוצעה בתחילת הקריירה ה, בנוסף). 14

עבריינים שביצעו , למשל. )Cottle et al., 2001(כמשפיעה על התפתחות הקריירה הפלילית 

משתנה נוסף , לפיכך. צאו בסבירות גבוהה להמשך פיתוח קריירה פליליתעבירות רכוש נמ
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עבירות קלות  ;סמים ;רכוש ;אלימות( סוג העבירה הראשונה שבוצעהשנבדק במחקר זה הנו 

שננקט כנגד הקטין בעבירתו  סוג ההליך הפלילינבחן , לבסוף). שאר העבירות ;אחרות

  ).מ בעבירה הראשונה"נקט הליך טנ ;א בעבירה הראשונה"ננקט הליך פ(הראשונה 

  אסטרטגיה מחקרית

אחת מן השיטות שפותחו בשנים האחרונות לבחינת התיאוריה הטיפולוגית הנה הפרוצדורה 

 & semiparametric group-based modeling) (Nagin(קבוצות - פרמטרית מבוססת-הסמי

Land, 1993) (פרוצדורה זו ). 'פח אראה נס, לפירוט השיטה והסטטיסטיקה העומדת בבסיסה

מניחה כי אוכלוסיית העבריינים מורכבת ממספר קבוצות הנבדלות זו מזו במסלול התפתחותם 

-שיטה זו קובעת את מספר הקבוצות שמתארות בצורה הטובה ביותר את עקומת גיל. הפלילי

, בנוסף. פשיעה וכן את מסלול הקריירה הפלילי שהתפתח לכל קבוצה עם העלייה בגיל

בשלב הבא ניתן לבחון . ת שיטה זו להציב כל עבריין לאחת מן הקבוצות שהתקבלומאפשר

האם  –מצב סוציואקונומי , למשל(האם קיימים הבדלים בין הקבוצות במשתנים הדמוגרפים 

, )קיים ייצוג יתר של עבריינים בעלי מצב סוציואקונומי נמוך באחת מן הקבוצות שהתקבלו

האם קיימת קבוצה בעלת ייצוג יתר של בני  –חילת עבריינות גיל ת, למשל(משתנים פליליים 

, למשל(ומשתנים משפחתיים ) נוער עבריינים שהחלו את הקריירה הפלילית שלהם בגיל צעיר

  ). האם קיים ייצוג יתר של הורים במאסר באחת מן הקבוצות –מאסר הורים 
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  תוצאות
  . 1מופיעים בטבלה  משפחתיים ופליליים, התפלגות משתני המחקר הדמוגרפים

  המשפחתיים והפליליים, התפלגות משתני המחקר הדמוגרפים. 1טבלה 

  

  אחוז כמות  

  מין
 92.0% 47,615 גברים

 8.0% 4,161 נשים

 מצב משפחתי

 87.8% 45,480 רווק

 11.1% 5,765 נשוי

 1.0% 526 גרוש

 0.0% 5 אלמן

  aדת

 1.4% 674 לא ידוע

 72.4% 35,964 יהודי

 23.6% 11,723 מוסלמי -ערבי 

 0.0% 1 נוצרי -ערבי 

 1.6% 818 נוצרי

 1.0% 511 דרוזי

 סטאטוס אתני
 77.9% 40,343 ילידי ישראל

 22.1% 11,433 עולים חדשים

  bשנות לימוד

 41.6% 19,036 שנות לימוד 8עד 

 37.4% 17,110 שנות לימוד 10לבין  9בין 

 21.0% 9,614 ודשנות לימ 12לבין  11בין 

  cסטאטוס הימצאות במסגרת

 66.8% 24,368 לומד

 11.9% 4,338 לומד ועובד

 21.3% 7,770 לא לומד ולא עובד

 dסטאטוס מצב משפחתי הורי העבריין

 68.7% 24,343 נשואים

 24.9% 8,811 גרושים

 6.5% 2,301 אחר

  eגודל התא המשפחתי

 46.6% 17,222 3 - 1קטן 

 42.1% 15,571 7 - 4בינוני 

 11.3% 4,171 +8גדול 

 סטאטוס חיים
 0.9% 459 נפטרו

 99.1% 51,317 חיים
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  אחוז כמות  

  fבת הזוג/ מאסר בן 
 99.6% 47,034 לא נאסרו מעולם

 0.4% 176 לפחות אחד מבני הזוג נאסר

  fמאסר הורים
 81.7% 38,594 לא נאסרו מעולם

 18.3% 8,616 לפחות אחד מההורים נאסר

  fאחיות/ אחים מאסר 
 81.1% 38,294 לא נאסרו מעולם

 18.9% 8,916 לפחות אחד מהאחים נאסר

  fדודות/ מאסר דודים 
 98.6% 46,571 לא נאסרו מעולם

 1.4% 639 לפחות אחד מהדודים נאסר

  fמאסר קרובי משפחה אחרים
 92.3% 43,552 לא נאסרו מעולם

לפחות אחד מקורבי המשפחה האחרים 
 נאסר

3,658 7.7% 

 עבירה ראשונה מדווחת

 45.6% 23,614 אלימות

 32.9% 17,014 רכוש

 8.5% 4,393 סמים

 13.0% 6,755 אחר

סוג ההליך הפלילי בעבירה מדווחת 
 ראשונה

 65.5% 33,913 א"הליך פ

 34.5% 17,863 מ"הליך ט

  גיל תחילת העבריינות המדווחת
)14<(מוקדם   14,547 28.1% 

)>14(מאוחר   37,229 71.9% 

  gאקונומי-מצב סוציו

)7עד (נמוך   12,808 33.3% 

)11 – 8(בינוני   14,073 36.6% 

)12מעל (גבוה   11,549 30.1% 

  
a 2,087מספר בני הנוער העבריינים שחסרים להם נתונים במשתנה זה עומד על 
b 6,016מספר בני הנוער העבריינים שחסרים להם נתונים במשתנה זה עומד על   
c 15,300מספר בני הנוער העבריינים שחסרים להם נתונים במשתנה זה עומד על   
d 16,321מספר בני הנוער העבריינים שחסרים להם נתונים במשתנה זה עומד על   
e 14,812מספר בני הנוער העבריינים שחסרים להם נתונים במשתנה זה עומד על   
f 4,566במשתנה זה עומד על מספר בני הנוער העבריינים שחסרים להם נתונים   
g13,346ם במשתנה זה עומד על מספר בני הנוער העבריינים שחסרים להם נתוני
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רווקים ) 92.0%(כי רוב העבריינים הנם גברים , מניתוח נתוני המחקר הדמוגרפים עולה

מרבית בני הנוער ). 77.9%(ורובם הגדול הנם ילידי הארץ , )72.4%(ממוצא יהודי ) 87.8%(

שנות לימוד  10עד  9חלקם בעלי , )41.6%(שנות לימוד  8יינים בקובץ הנם בעלי עד העבר

רוב בני הנוער בקובץ הנתונים לומדים . שנות לימוד 12עד  11ואחרים בעלי ) 37.4%(

וחלקם אינם מצויים במסגרת , )11.9%(או לומדים ועובדים ) 66.8%(במסגרת מסודרת 

) 24.9%(חלקם גרושים , )68.7%(בני הנוער נשואים רוב הורי ). 21.3%(מסודרת כלשהי 

רוב בני הנוער ). כאשר הורי הקטין נפטרו, למשל(ומיעוטם מצויים בסטאטוס משפחתי אחר 

או בתא משפחתי בינוני הנע בין ) 46.6%(אחיות /גדלו בתא משפחתי קטן של עד שלושה אחים

אחיות /חתי שמספר האחיםמיעוטם גדלו בתא משפ). 42.1%(אחיות /ארבעה לשבעה אחים

מצבם הסוציואקונומי של בני הנוער במחקר זה הנו בינוני , בנוסף). 11.3%(עלה על שמונה 

נתון נוסף המשתקף מן הטבלה מראה כי חלק קטן ביותר מבני ). 10.0חציון  9.34ממוצע (

התפלגות משתני המחקר המשפחתיים ). 0.9%(הנוער במחקר נפטר עד לסוף תקופת המעקב 

מעלה כי מרבית קרובי המשפחה שנאסרו בעבר היו מקרבה ראשונה ומיעוטם מקרבה שנייה 

התפלגות . מאחיו היו נתונים בעבר במאסר 19% –מהורי בני הנוער ו  18% –כ . או שלישית

משתני המחקר הפליליים מראה כי ממוצע גיל תחילת העבריינות המדווחת של בני הנוער עמד 

עבירת אלימות הנה . 7.66התיקים הפליליים הממוצע עמד על  ומספר, שנים 14.58על 

מן הנתונים עולה . העבירה המדווחת הראשונה הרווחת בקרב בני נוער ולאחריה עבירת הרכוש

כעבירתם , בהתאמה, מכלל בני הנוער ביצעו עבירת אלימות ורכוש 32.9% –ו  45.6%כי 

מכלל בני הנוער  65.5%י הראה כי כנגד ניתוח סוג ההליך הפליל, לבסוף. המדווחת הראשונה

מכלל בני הנוער ננקט  34.5%כנגד , בהשלמה. א בעבירה המדווחת הראשונה"ננקט הליך פ

  .מ בעבירתם המדווחת הראשונה"הליך ט
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  . מציגה את ערכי ההתאמה של המודלים שנבדקו 2טבלה 

ת קבוצו 6 – 2התפלגות ערכי ההתאמה שהתקבלו למודלים בעלי . 2טבלה 
  וממוצעי הסתברותם האפוסטריוריים

ערכי (ערכי ההתאמה שהתקבלו 
BICs(  

 

בעל  –מאפייני המודל המתאים ביותר 
ארבע קבוצות ומאפייני הסתברותו 

  האפוסטריוריים

  'מספר הקב

  במודל

ערך 

ההתאמה 

)BIC(  

  
השתייכות 

  קבוצתית
 שכיחות

ממוצע 

הסתברות 

 אפוסטריורי

חציון הסתברות 

  אפוסטריורי

2  1091564  
עבריינים 

בעלי רמת 

עבריינות 

גבוהה בגיל 

  ההתבגרות

7.59%  0.83  0.91  

3  1079618  

4  1069692  

עבריינים 

בעלי רמת 

עבריינות 

  נמוכה

67.21%  0.89  0.91  

5  1072197  

עבריינים 

בעלי רמת 

עבריינות 

בינונית בגיל 

  ההתבגרות

19.71%  0.83  0.92  

6  1074663  
עבריינים 

  כרוניים
5.49%  0.90  0.99  

  

-נתוני הטבלה מורים כי מודל הכולל ארבע קבוצות מייצג בצורה הטובה ביותר את עקומת גיל

עוד עולה מן הטבלה כי ממוצע וחציון ההסתברות האפוסטריורית הנם גבוהים . פשיעה
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קבוצות . פשיעה- ומצביעים על התאמה טובה של מודל בעל ארבע קבוצות לתיאור עקומת גיל

קבוצת , )7.59%(וללות קבוצת עבריינים בעלי רמת עבריינות גבוהה בגיל ההתבגרות אלו כ

קבוצת עבריינים , )67.21%(עבריינים בעלי רמת עבריינות נמוכה לאורך כל תקופת המעקב 

  ).5.49%(וקבוצת עבריינים כרוניים ) 19.71%(בעלי רמת עבריינות בינונית בגיל ההתבגרות 

  . 2יים מופיעים בתרשים מסלולי ההתפתחות הפליל
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  תיאור מסלולי ההתפתחות הפליליים בקרב בני נוער עבריינים בישראל
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n=3,886 (7.59%)עבריינים בעלי רמת עבריינות גבוהה בגיל ההתבגרות 

n=34,422 (67.21%)עבריינים בעלי רמת עבריינות נמוכה 

n=10,097 (19.71%)עבריינים בעלי רמת עבריינות בינונית בגיל ההתבגרות 

n=2,812 (5.49%)עבריינים כרוניים 

העבריינים בעלי רמת עבריינות גבוהה בגיל כי עבריינותם של קבוצת , מן התרשים עולה

לאחר מכן חלה ). 12-13גילאי (מגיעה לשיאה בתקופת ההתבגרות המוקדמת  ההתבגרות

עבריינותם של חברי קבוצה זו . יינותם לאורך תקופת גיל ההתבגרותירידה חדה ברמת עבר

חלקם של חברי קבוצה זו ). 21-22גילאי (בתחילת גיל הבגרות המוקדם , למעשה, נפסקת

 67,145( 17.1% –ו ) עבריינים 3,886( 7.59%מכלל העבריינים והתיקים הפליליים עומד על 

העבריינים בעלי רמת בריינים השתייכו לקבוצת רוב בני הנוער הע. בהתאמה) תיקים פליליים

עבריינותם של חברי . שהפגינו רמת פשיעה נמוכה לאורך כל תקופת המעקב עבריינות נמוכה

עבריינותם מצויה בירידה . קבוצה זו היא הנמוכה ביותר מבין הקבוצות בגיל ההתבגרות

שחברי קבוצה זו היא  למרות). 17-18גילאי (מתמשכת ונפסקת למעשה בסוף גיל ההתבגרות 

קבוצת . בלבד מכלל התיקים הפליליים 29.1% –היא אחראית ל ) 67.21%(הגדולה ביותר 

. הנה הקבוצה השנייה בגודלה העבריינים בעלי רמת עבריינות בינונית בגיל ההתבגרות

עבריינותם של חברי קבוצה זו מגיעה לשיאה בשלהי גיל ההתבגרות ולאחריה חלה ירידה 
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מכלל העבריינים ואילו חלקם  19.71%קבוצה זו מהווה . מתמשכת בעבריינותם מתונה אך

קבוצת העבריינים הקטנה ביותר שהתקבלה הנה . 31.0%מכלל התיקים הפליליים עמד על 

עבריינותם של חברי קבוצה זו מגיעה לשיאה בסוף גיל ההתבגרות . העבריינים הכרונייםקבוצת 

חברי קבוצה זו הפגינו את . ונה עד לסוף תקופת המעקבולאחריה חלה ירידה קלה ומת) 17(

ולמעשה עד לסוף תקופת ) 18-30גילאי (רמת הפשיעה הגבוהה ביותר בתקופת הבגרות 

היא ) 5.49%(למרות שזוהי הקבוצה הקטנה ביותר . המעקב לא פסקה עבריינותם לחלוטין

  .אחראית לכמעט רבע מן התיקים הפליליים

, וצות מסלולי ההתפתחות הפליליים במשתני המחקר הדמוגרפיםלבדיקת ההבדלים בין קב

תוצאות הניתוח מוצגות . נערך ניתוח חי בריבוע לבחינת אי תלות, המשפחתיים והקרימינוגנים

  . 3בטבלה 
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המשפחתיים והפליליים ביחס למסלולי , התפלגות משתני המחקר הדמוגרפים. 3טבלה 

  ההתפתחות הפליליים

  

עבריינים בעלי 
ת עבריינות רמ

גבוהה בגיל 
 ההתבגרות

עבריינים 
בעלי רמת 
עבריינות 
 נמוכה

עבריינים בעלי 
רמת עבריינות 
בינונית בגיל 
 ההתבגרות

עבריינים 
 כרוניים

 מין
 97.70% 95.40% 90.10% 95.00% גברים

 2.30% 4.60% 9.90% 5.00% נשים

מצב 
 משפחתי

 86.50% 84.40% 88.80% 87.70% רווק

 11.70% 13.60% 10.50% 11.40% נשוי

 1.70% 2.00% 0.70% 0.90% גרוש

 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% אלמן

 דת

 2.70% 1.70% 1.00% 3.10% לא ידוע

 70.90% 70.50% 72.30% 77.30% יהודי

 - ערבי 

 מוסלמי
17.20% 24.00% 25.30% 24.00% 

 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% נוצרי - ערבי 

 1.70% 1.60% 1.60% 1.60% נוצרי

 0.70% 0.80% 1.10% 0.90% דרוזי

- מצב סוציו
 אקונומי

 39.20% 36.30% 31.50% 33.00% נמוך

 37.30% 37.10% 36.10% 38.70% בינוני

 23.50% 26.50% 32.40% 28.30% גבוה

סטאטוס 
 אתני

 78.10% 78.40% 79.30% 71.50% ילידי ישראל

 21.90% 21.60% 20.70% 28.50% עולים חדשים

 שנות לימוד

שנות  8עד 

 לימוד
43.80% 41.00% 39.90% 50.10% 

 10לבין  9בין 

 שנות לימוד
37.20% 36.00% 41.60% 39.20% 
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עבריינים בעלי 
ת עבריינות רמ

גבוהה בגיל 
 ההתבגרות

עבריינים 
בעלי רמת 
עבריינות 
 נמוכה

עבריינים בעלי 
רמת עבריינות 
בינונית בגיל 
 ההתבגרות

עבריינים 
 כרוניים

לבין  11בין 

שנות  12

 לימוד

19.00% 23.00% 18.50% 10.70% 

סטאטוס 
הימצאות 
 במסגרת

 48.80% 56.20% 74.00% 52.60% לומד

 13.00% 16.40% 10.30% 12.00% לומד ועובד

לא לומד ולא 

 עובד
35.40% 15.70% 27.40% 38.20% 

סטאטוס 
מצב 

משפחתי 
 הורי העבריין

 60.50% 67.20% 70.80% 63.20% נשואים

 30.90% 25.60% 23.40% 29.60% גרושים

 8.60% 7.10% 5.90% 7.20% אחר

גודל התא 
 המשפחתי

 45.40% 43.30% 48.00% 47.70% 3 - 1קטן 

 43.10% 43.60% 41.50% 40.90% 7 -  4בינוני 

 11.50% 13.10% 10.50% 11.40% +8גדול 

סטאטוס 
 חיים

 1.10% 1.00% 0.60% 2.60% נפטרו

 98.90% 99.00% 99.40% 97.40% חיים

/ מאסר בן 
  aבת הזוג

לא נאסרו 

 מעולם
99.60% 99.60% 99.70% 99.60% 

לפחות אחד 

מבני הזוג 

 נאסר

0.40% 0.40% 0.30% 0.40% 

 מאסר הורים

לא נאסרו 

 מעולם
80.70% 84.80% 76.20% 68.00% 

לפחות אחד 

מההורים 

 נאסר

19.30% 15.20% 23.80% 32.00% 



 התפתחות הקריירה הפלילית בקרב בני נוער עבריינים בישראל

 במחשבה תחילה

 

  

עבריינים בעלי 
ת עבריינות רמ

גבוהה בגיל 
 ההתבגרות

עבריינים 
בעלי רמת 
עבריינות 
 נמוכה

עבריינים בעלי 
רמת עבריינות 
בינונית בגיל 
 ההתבגרות

עבריינים 
 כרוניים

/ מאסר אחים 
 אחיות

לא נאסרו 

 מעולם
79.40% 85.60% 73.00% 63.50% 

לפחות אחד 

מהאחים 

 נאסר

20.60% 14.40% 27.00% 36.50% 

מאסר דודים 
 דותדו/ 

לא נאסרו 

 מעולם
98.50% 98.80% 98.50% 98.00% 

לפחות אחד 

מהדודים 

 נאסר

1.50% 1.20% 1.50% 2.00% 

מאסר קרובי 
משפחה 
 אחרים

לא נאסרו 

 מעולם
92.90% 93.60% 89.00% 87.50% 

לפחות אחד 

מקורבי 

המשפחה 

האחרים 

 נאסר

7.10% 6.40% 11.00% 12.50% 

עבירה 
ראשונה 
 מדווחת

 37.90% 43.20% 48.70% 30.10% אלימות

 45.60% 36.60% 29.00% 47.90% רכוש

 5.40% 8.50% 8.50% 10.40% סמים

 11.10% 11.60% 13.80% 11.60% אחר

סוג ההליך 
הפלילי 
בעבירה 
מדווחת 
 ראשונה

 53.20% 53.50% 69.70% 66.90% א"הליך פ

 46.80% 46.50% 30.30% 33.10% מ"הליך ט
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עבריינים בעלי 
ת עבריינות רמ

גבוהה בגיל 
 ההתבגרות

עבריינים 
בעלי רמת 
עבריינות 
 נמוכה

עבריינים בעלי 
רמת עבריינות 
בינונית בגיל 
 ההתבגרות

עבריינים 
 כרוניים

גיל תחילת 
בריינות הע

 המדווחת

מוקדם 

)>14( 
24.30% 26.90% 30.30% 42.40% 

מאוחר 

=)<14( 
75.70% 73.10% 69.70% 57.60% 

a רק משתנים שלא נמצאו בהם הבדלים מובהקים סטטיסטית סומנו  

התקבלו , בת הזוג/ להוציא מאסר בן , כי בכלל משתני המחקר, מניתוח נתוני הטבלה עולה

ניתוח ההבדלים . סטטיסטית בין קבוצות מסלולי ההתפתחות הבדלים מובהקים מבחינה

כללה  קבוצת העבריינים בעלי רמת עבריינות נמוכהכי , במשתנים הדמוגרפים מעלה

-ניתוח מצבם הסוציו. העבריינים הכרוניים פרופורציות גבוהות יותר של נשים מאשר קבוצת

-ררו באזורים בעלי מצב סוציוהתגו העבריינים הכרונייםמכלל  39.20%כי , אקונומי העלה

ממצאים  .העבריינים בעלי רמת עבריינות נמוכה בקבוצת 31.50% –בהשוואה ל , אקונומי נמוך

העבריינים בעלי רמת עבריינות גבוהה ובינונית בגיל דומים התקבלו גם בקרב קבוצות 

עבריינים האחוז בני הנוער בעלי מספר שנות הלימוד הנמוך ביותר היה בקבוצת . ההתבגרות

, מבני הנוער בקבוצת העבריינים הכרוניים היו בעלי השכלה נמוכה 50% –למעלה מ . הכרוניים

בשאר הקבוצות התקבלו אחוזי . העבריינים בעלי רמת עבריינות נמוכה בקבוצת 41.0%לעומת 

חלקם של בני . העבריינים בעלי רמת עבריינות נמוכה השכלה דומים לאלו שהתקבלו בקבוצת

שלא נמצאו במסגרת לימודית או תעסוקתית היה גדול פי  העבריינים הכרונייםבקבוצת  הנוער

שלא נמצאו  העבריינים בעלי רמת עבריינות נמוכהמחלקם של בני הנוער בקבוצת  2.5

מכלל  30.9% - ל , בנוסף). בהתאמה 15.7%לעומת  38.2%(במסגרת לימודית או תעסוקתית 

 מבני הנוער בקבוצת 23.4%היו הורים גרושים לעומת  רונייםהעבריינים הכבני הנוער בקבוצת 

  .העבריינים בעלי רמת עבריינות נמוכה

, העבריינים הכרונייםניתוח המשתנים המשפחתיים הראה כי חלקם של בני הנוער בקבוצת 

בקבוצת העבריינים בעלי מאשר  2היה גדול פי , שהוריהם היו נתונים לפחות פעם אחת במאסר

היו הורים  העבריינים הכרונייםמכלל בני הנוער בקבוצת  32.0% - ל . נות נמוכהרמת עבריי

העבריינים בעלי רמת עבריינות  בקבוצת 15.2%שהיו נתונים במאסר לפחות פעם אחת לעומת 

על אף שההבדל בין . אחיות במאסר/ ממצאים דומים התקבלו ביחס להימצאות אחים . נמוכה
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דודות וקרובי משפחה אחרים במאסר הנו מובהק מבחינה /  הקבוצות ביחס להימצאות דודים

  .הוא פחות בולט ביחס להימצאות הורים או אחים במאסר, סטטיסטית

ניתוח המשתנים הפליליים העלה כי העבירה המדווחת הראשונה שאפיינה את קבוצת 

בריינות העבריינים בעלי רמת ע להוציא את קבוצת, וכן את שאר הקבוצות העבריינים הכרוניים

ביצעו  העבריינים הכרונייםמכלל בני הנוער בקבוצת  45.6%. הייתה עבירת רכוש, נמוכה

. העבריינים בעלי רמת עבריינות נמוכה בקבוצת 29.0%לעומת , עבירת רכוש כעבירה ראשונה

התקבלו העבריינים בעלי רמת עבריינות גבוהה ובינונית בגיל ההתבגרות  גם בקרב קבוצות 

עבירת האלימות הייתה , בניגוד לכך. הים יותר של עבירת רכוש כעבירה ראשונהאחוזים גבו

מכלל  50% –כ (העבריינים בעלי רמת עבריינות נמוכה  העבירה הבולטת ביותר בקרב קבוצת

ביצעו עבירת אלימות כעבירה העבריינים בעלי רמת עבריינות נמוכה  בני הנוער בקבוצת

 העבריינים הכרונייםגיל תחילת העבריינות בקרב קבוצת  ממצאים נוספים הראו כי ).ראשונה

. העבריינים בעלי רמת עבריינות נמוכה היו מוקדם יותר מאשר שאר הקבוצות לרבות קבוצת

 14התחילו את עבריינותם לפני גיל  העבריינים הכרונייםמכלל בני הנוער בקבוצת  42.4%

ניתוח סוג , לבסוף. יינות נמוכההעבריינים בעלי רמת עבר בקבוצת 26.9% –בהשוואה ל 

ובקבוצת  העבריינים הכרונייםההליך הפלילי בעבירה מדווחת ראשונה העלה כי בקבוצת 

מ גבוהים "ננקטו אחוז הליכי ט העבריינים בעלי רמת עבריינות בינונית בגיל ההתבגרות

ננקט  ייםהעבריינים הכרונמבני הנוער בקבוצת  46.8%כנגד , למשל. בהשוואה לשאר הקבוצות

  .העבריינים בעלי רמת עבריינות נמוכה בקבוצת 30.3% –מ בהשוואה ל "הליך ט

  

  דיון
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את מסלולי ההתפתחות הפליליים של בני נוער בחברה 

ממצאי המחקר הנוכחי הראו כי על אף שהחברה הישראלית היא חברה למודת . הישראלית

סלולי ההתפתחות הפליליים של בני נוער בישראל דומים לאלה מ, מלחמות ואירועי טרור

 ,Blokland et al., 2005;  Blokland & Nieuwbeerta .(שהתקבלו במחקרים אחרים בעולם 

2005; D'Unger et al., 1998( . העבריינים היה של קבוצת מסלול ההתפתחות הנפוץ ביותר

עבריינים בעלי רמת שתי קבוצות נוספות שהתקבלו היו של . בעלי רמת עבריינות נמוכה

קבוצת ממצאי הניתוח הצביעו על קיומה של , לבסוף. עבריינות גבוהה ונמוכה בגיל ההתבגרות

ה בקנה אחד עם מאפייני דפוס התפתחותם הפלילי של קבוצות אלה עול. עבריינים כרונית

כי קבוצת , תיאוריה זו גורסת. )Moffitt et al., 2002(התיאוריה הדיכוטומית המורחבת 

במחקר . העבריינים הכרונית הנה קבוצה קטנה האחראית לחלק גדול מן האירועים הפליליים

בקבוצת העבריינים הנוכחי נמצא כי היחס בין מספר העבריינים לבין מספר התיקים הפליליים 
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בקבוצת לעבריין , ו כי בממוצענתוני המחקר הרא. היה הגדול ביותר מבין הקבוצות הכרונית

מספר זה גדול פי . תיקים פליליים לאורך הקריירה הפלילית 31נפתחו  העבריינים הכרונית

העבריינים מממוצע ממספר התיקים הפליליים שנפתחו לבני נוער בקבוצת ) בקירוב(שניים 

תיקים מממוצע מספר ה) בקירוב(ופי תשעה , בעלי רמת עבריינות גבוהה בגיל ההתבגרות

  .העבריינים בעלי רמת עבריינות נמוכההפליליים שנפתחו לבני נוער בקבוצת 

ניתוח מאפייני הקבוצות העלה כי ההבדלים הדמוגרפים בין הקבוצות שנמצאו במחקר הנוכחי 

 ,.Bersani et al., 2009; Blokland et al(תואמים את אלה שנמצאו במחקרים אחרים 

- ו במצב סוציושהי העבריינים הכרונייםחלקם היחסי של בני הנוער בקבוצת , למשל. )2005

מכלל  50% –כי למעלה מ , עוד נמצא. היה גדול יותר מאשר בקבוצות האחרות, אקונומי נמוך

וכן , )עד שמונה שנות לימוד(היו בעלי השכלה נמוכה  העבריינים הכרונייםבני הנוער בקבוצת 

אי ). לימודים או עבודה(לא היה מצוי במסגרת מסודרת ) 40% –כ (כי חלק גדול מהם 

, בין אם במסגרת לימודית ובין אם במסגרת עבודה, צאותם של קטינים במסגרת כלשהיהימ

סטאטוס מצב משפחתי של הורי . עלולה להגביר את הסיכון להתפתחות עבריינות כרונית

ממצאי המחקר . הקטין עלול אף הוא להוות גורם סיכון להתפתחות קריירה פלילית כרונית

על אף . העבריינים הכרוניים היו גרושים לעומת שאר הקבוצותכי חלק גדול יותר מהורי , הראו

כי מנגנון , ל עשוי להורות"הממצא הנ, שנושא זה לא נחקר באופן שיטתי במחקר הנוכחי

  .ההיפרדות בין ההורה לקטין הוא האחראי להתפתחות קריירה פלילית ארוכת טווח

שרו במחקר הנוכחי להתפתחות הימצאותם במאסר של הורי הקטין או של אחיו או אחיותיו נק

כי חלקם של הורי , ממצאי המחקר הנוכחי הראו. קריירה פלילית כרונית בקרב בני הנוער

שהיו נתונים במאסר היה גדול יותר מאשר בשאר  העבריינים הכרונייםהקטינים בקבוצת 

. רממצאים דומים התקבלו ביחס להימצאותם של אחיו או אחיותיו של הקטין במאס. הקבוצות

דרגה שנייה (אפקט זה נחלש ככל שמאסרם של קרובי המשפחה היה מדרגה רחוקה יותר 

מאסר כולל בתוכו מנגנון , בשונה ממנגנון ההיפרדות שנוצר כתוצאה מגירושין). ושלישית

, )Huebner & Gustafson, 2007; Juby & Farrington, 2001(היפרדות טראומטי מיוחד 

על אף שלתפיסתנו מנגנון . העלול להתעצם אם הוא מתרחש בגילאים המוקדמים של הילד

ההיפרדות הכרוך במאסר ההורה הוא המנגנון העיקרי העלול להוביל לקריירה פלילית ארוכת 

המשפיעים , הקשורים להורי הקטין, הרי שלא ניתן לשלול את קיומם של מנגנונים אחרים, טווח

ניתן לציין את , בין המנגנונים הקיימים. על התפתחות קריירה פלילית ארוכת טווח אף הם

קשייו הכלכליים והפיחות שחל ביכולת הפיקוח של , הסטיגמה החברתית ממנה סובל הילד

מאסרם של אחיו או של אחיותיו של הקטין משפיע , לתפיסתנו. ההורה הנתון במאסר על ילדו

על אף שמנגנון זה לא . בעיקר על ידי מנגנון החיקוי, ארוכת טווחעל התפתחות קריירה פלילית 
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כי הוא מהווה גורם מרכזי בהשפעתו על , אנו סבורים, נבחן באופן אמפירי במחקר הנוכחי

סברה זו עולה בקנה אחד עם מאפייני התפתחות הקריירה . התפתחות הקריירה הפלילית

שלבי ההתפתחות , על פי התיאוריה. )Moffitt, 1993(הפלילית של התיאוריה הדיכוטומית 

ים תחילה על חיקוי התנהגויות פליליות של בני המוקדמים של ההתנהגות הפלילית מבוסס

  .על חיקוי של בני קבוצת השווים -משפחה עבריינים ורק לאחר מכן

העבריינים בעלי רמת עבריינות גבוהה וכן בקבוצת  העבריינים הכרוניתרוב בני הנוער בקבוצת 

רוב בני , ךבניגוד לכ. ביצעו עבירות רכוש בתחילת הקריירה הפלילית שלהם בגיל ההתבגרות

נטו לבצע עבירות אלימות בתחילת  העבריינים בעלי רמת עבריינות נמוכההנוער בקבוצת 

כי עבירת , ההבדל בין הקבוצות בסוג העבירה המדווחת עשוי לרמוז. הקריירה הפלילית שלהם

, לעולם הפלילי" שער הכניסה"תיאורית . לעולם הפלילי" שער כניסה"רכוש מהווה עבירת 

מביצוע עבירות קלות לביצוע עבירות , קיים רצף שלבים פלילי שבו העבריין מתקדם כי, גורסת

מרבית המחקרים שבחנו תיאוריה זו התמקדו ברצף . )Golub & Johnson, 2002 (חמורות 

ההתקדמות מביצוע עבירות סמים בתחילת הקריירה הפלילית לביצוע עבירות חמורות יותר 

 ,David & Horwood, 2000; Golub, Johnson, & Labouvie(בהמשך הקריירה הפלילית 

על , דוגמת רכוש, מיעוטם בחנו את השפעתן של עבירות שאינן עבירות סמים. )2000

כי עבירת רכוש המבוצעת , ממצאי המחקר הנוכחי עשויים לרמוז. התפתחות הקריירה הפלילית

פיין בני נוער עבריינים העתידים לפתח קריירה פלילית בתחילת הקריירה הפלילית נוטה לא

  .כרונית

באופן העולה , גיל תחילת העבריינות המדווחת במחקר הנוכחי הבחין בין הקבוצות השונות

ועם ממצאי מחקרים אמפיריים אחרים  )Moffitt, 1993(בקנה אחד עם התיאוריה הדיכוטומית 

)Bersani et al., 2009; Piquero et al., 2007( . חלקם היחסי של בני הנוער שביצעו את

העבריינים בקבוצת ) 14מתחת לגיל (עבירתם הפלילית המדווחת הראשונה בגיל צעיר 

מ ננקט באחוזים גבוהים יותר כלפי "הליך ט, בנוסף. היה הגבוה ביותר מבין הקבוצות םהכרוניי

מבני הנוער  47% -העלו כי כנגד כ, ממצאי המחקר. העבריינים הכרונייםבני נוער בקבוצת 

העבריינים בעלי רמת בקבוצת  30% -מ לעומת כ"ננקט הליך ט העבריינים הכרונייםבקבוצת 

. בסתירה, לתפיסתנו, ממצאים אלה משלימים זה את זה ואינם עומדים שני. עבריינות נמוכה

חלק גדול מבני הנוער בקבוצת העבריינים הכרוניים ביצעו את עבירתם הראשונה מתחת לגיל 

וכדי לא לתייגו , קיימת נטייה להתחשב בגילו הצעיר של העבריין, בגילאים מוקדמים אלה. 14

ממצאים אלה ממחישים היטב את הסתירה . מ"הליך טישנה נטייה לנקוט נגדו ב, כעבריין

כי , המורים, לבין ממצאי המחקרים, הקיימת בין הצורך להקל ולא לתייג קטינים אלה כעבריינים

  .גיל תחילת עבריינות מוקדם מהווה סמן משמעותי להתפתחות קריירה פלילית כרונית
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ל בני נוער המצויים בחברה ייחודו של מחקר זה הוא בבחינת מאפייני הפשיעה ש, לסיכום

. שהתקבלו בחברות אחרות, תוך השוואתם לממצאי מחקרים, למודת מלחמות ופיגועי טרור

כי הקריירה הפלילית של בני הנוער בישראל אינה שונה מזו , ממצאי המחקר הנוכחי הראו

ארבעת מסלולי ההתפתחות שהתקבלו במחקר זה הראו כי . הקיימת במקומות אחרים בעולם

הפוסקת בתום , בוצה הגדולה ביותר של בני הנוער היא זו בעלת רמת עבריינות נמוכההק

אשר שתיים מהן התאפיינו , לצד קבוצה זו נמצאו שלוש קבוצות נוספות. תקופת ההתבגרות

. ואילו השלישית זוהתה כקבוצת עבריינים כרונית, ברמות שונות של עבריינות בגיל ההתבגרות

ועלו בקנה אחד עם , משפחתיים ופליליים רבים, פיינים דמוגרפיםקבוצות אלה נבדלו במא

  . התיאוריה הדיכוטומית ועם ממצאי מחקרים אמפיריים אחרים
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  אסטרטגיה מחקרית: 'נספח א
אחת מן השיטות שפותחו בשנים האחרונות לבחינת התיאוריה הטיפולוגית הנה הפרוצדורה 

 & semiparametric group-based modeling ()Nagin(קבוצות - פרמטרית מבוססת-הסמי

Land, 1993( .ורכבת ממספר קבוצות הנבדלות פרוצדורה זו מניחה כי אוכלוסיית העבריינים מ

ההנחה העומדת בבסיס שיטה זו היא כי ניתן באמצעות . זו מזו במסלול התפתחותם הפלילי

פשיעה שהתפלגותה מוטית ואינה - הגדרת מספר קבוצות ליצור קירוב התפלגותי לעקומת גיל

ר קירוב זה נוצר באמצעות שימוש בהתפלגות פואסונית ויצירת הקבוצות כמתוא. ידועה

  . 1בתרשים 

מתוך (קבוצות להתפלגות מוטית לא ידועה -יצירת קירוב מבוסס. 1תרשים 
Nagin & Land, 1993(  
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היא מעריכה כי מערכת . המשוואה היוצרת את הקבוצות עושה שימוש בפונקציה פולינומית

ר רמת הפשיעה עולה עד לגיל מסוים ולאח, כלומר, היחסים בין גיל לבין פשיעה היא ריבועית

  :ביטוי לצורת מערכת היחסים בין גיל לבין פשיעה נתון במשוואה הבאה. מכן יורדת

2
210)( it
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jjj

it AGEAGELog   

jכאשר 
it  הנו מספר התיקים הפליליים הצפויים לכל עברייןi  בזמןt  בהיותו חבר בקבוצה

j .itAGE  הנו גיל העבריין ה - i  בזמןt  2 -ו
itAGE  הנו ריבוע הגיל בזמןt . מקדמי

jהרגרסיה 
0 ,j

1  ו- j
2  קובעים את צורת מסלול ההתפתחות ומשתנים מקבוצה לקבוצה

)Nagin, 1999( . מסלולי התפתחות אלה הוערכו על ידי תוכנתR )17( ,ם באמצעות אלגורית

אחד מתוצרי משוואה זו משמש להערכת . )mmlcr )Buyske, 2006הקיים בחבילת  

רמת מהימנות גבוהה , כעיקרון. ההסתברות האפוסטריורית להשתייכות לקבוצה כלשהי

להצבת עבריין למסלול התפתחות מסוים פירושו שהעבריין שייך לקבוצה אליה הוצב 

ההסתברויות . ד אפסית לשאר הקבוצותבהסתברות גבוהה ובהסתברות נמוכה ע

  :האפוסטריורית נתונות במשוואה הבאה
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ˆ)|(כאשר  kYP i  הנו האומדן ההסתברותי לקבלת דפוס ההתפתחות הנצפה של ההיסטוריה

הנו אומדן  k̂, בנוסף. kבהינתן השתייכות לקבוצה  i -של העבריין ה  iYהפלילית 

עבריינים מוצבים לאחת הקבוצות בהתבסס על . kלפרופורציית האוכלוסייה בקבוצה 

  . ההסתברות הגבוהה ביותר שמתארת את מסלול התפתחותם הפלילי

יש להעריך בכל פעם , פשיעה-פר הקבוצות האופטימאלי לתיאור עקומת גילבכדי לקבוע את מס

תחילה ייבדק האם מודל הכולל שתי קבוצות יכול , כלומר. מודלים עם מספר שונה של קבוצות

לאחר מכן ייבדק האם מודל הכולל שלוש קבוצות יכול לתאר טוב . פשיעה- לתאר את עקומת גיל

תהליך זה נמשך עד למודל הכולל . מודל עם שתי קבוצותפשיעה ביחס ל- יותר את עקומת גיל

 Nagin(פשיעה - שהנו מספר הקבוצות המקסימאלי המקובל להערכת עקומת גיל, שש קבוצות

& Tremblay, 2001( . לכל מודל מופק מדד)BIC ()Schwarz, 1978(  לטיב הייצוג של

קטנים יותר מצביעים על ייצוג טוב  BICערכי . פשיעה על ידי מספר הקבוצות במודל- עקומת גיל
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מחושבים על פי המשוואה  BICsערכי  . יותר של עקומה זו על ידי מספר הקבוצות במודל

  :הבאה

          )log()log(2 npLBIC   

 nהוא מספר הפרמטרים במודל ואילו  p, נראות/ הוא ערך של פונקצית הסבירות Lכאשר 

מדד נוסף לטיב הייצוג גורס כי ממוצע הסתברות האפוסטריורית של המודל . הוא גודל המדגם

לאחר הערכת המודל האופטימאלי ומספר . )Bersani et al., 2009( 0.7המתאים יעלה על 

הוצבו העבריינים לקבוצות שהתקבלו ונבחנו , הקבוצות הנדרשות לייצוג עקומת הפשיעה

  .ההבדלים ביניהם על רקע משתני המחקר
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