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תמצית הדוח
דוח זה מרכז את הממצאים העיקריים מפיילוט למדידת תוצאות תוכנית הטיפול הקבוצתי בנערים פוגעים 

׳מיזם התוצאות׳, בהובלת האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד הרווחה  מינית. הפיילוט נערך במסגרת 

והשירותים החברתיים ובמימונו, בשותפות מכון מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל. 

לטיפול  הקבוצתית  התוכנית  תוצאות  של  שוטפת  למדידה  מערך  בפיתוח  לשירות  לסייע  נועד  הפיילוט 

בנערים פוגעים מינית. המערך שפותח כולל מדידה דו-שלבית המתבצעת בתחילת ההתערבות הקבוצתית 

שתי  בין  הפער  הזמן.  נקודות  בשתי  הנערים  של  התמודדות  ומיומנויות  עמדות  ובוחנת  סיומה  ולקראת 

רכשו  שהם  ובמיומנויות  מין  לעבירות  הנערים  של  בהתייחסותם  שמתרחש  שינוי  על  מצביע  המדידות 

 – זו  התערבות  של  הסופית  התוצאה  בהשגת  דרך  אבני  מייצג  זה  שינוי  הקבוצתית.  ההתערבות  במהלך 

הפסקת ביצוע עבירות מין. 

כי בקרב מרבית הנערים שהשתתפו בתוכנית חלה התקדמות  ממצאי הפיילוט המוצגים בדוח זה מורים 

לביצוע  אותם  שהובילו  הנסיבות  את  לזהות  הנערים  ביכולת  שיפור  חל  מהם.  המצופות  התוצאות  לעבר 

העבירה, הם לומדים להכיר את התנהגותם בנסיבות הללו ומפנימים מיומנויות המונעות מהם לחזור על 

העבירה בעתיד. 

ובהצגתה.  מדידתה  באופן  בנערים,  בטיפול  ההתקדמות  לבחינת  באפשרויות  מעמיק  דיון  מציג  הדוח 

האוכלוסייה  וברמת  הפרט  ברמת  ההתערבות  תוצאות  לביטוי  דרכים  לשלוש  להתייחס  מוצע  היתר  בין 

המטופלת:

הציון שאליו מגיעים הנערים בעקבות ההתערבות בכל תחום תוצאה . 1

היקף השינוי שעוברים הנערים מתחילת ההתערבות ועד סיומה. 2

כיוון השינוי של הנערים בכל תחום תוצאה )באיזו רמת ציונים החלו את ההשתתפות בקבוצה ולאיזו . 3

רמת ציונים עברו בתום ההתערבות(.

נוסף על כך מוצע מודל אשר מסביר את השונות בהישגי הנערים ואשר כולל התייחסות למאפייני הנערים, 

לצרכים שלהם מעבר לאלו שמטופלים במסגרת הקבוצתית, לאופי ההשתתפות בקבוצה וכן להתערבויות 

נוספות. כך למשל נמצא שגיל הנער, היותו מעורב בעבירות נוספות על עבירת המין וכן משך ההשתתפות 

התערבות  ששילוב  נמצא  כן  כמו  יותר.  טובות  תוצאות  להשגת  כולם  קשורים  בזמן,  לקבוצה  וההגעה 

פרטנית בטיפול קבוצתי משפר מאוד את הישגי הנערים. 

ממצאי הפיילוט מצביעים על כך שהמערך המוצע מתאים למדידת תוצאות שוטפת של תוכנית ההתערבות 

הקבוצתית לנערים פוגעים מינית. 

דוח זה מציג גם דיון בשורה של אתגרים מתודולוגיים הכרוכים במדידת התוצאות בתוכנית זו ובהמלצות 

לשיפור המדידה לקראת הטמעת המדידה השוטפת בשירות.
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דברי תודה
אנו מודים ליקותיאל צבע, מנהל אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה; לאורלי מנזלי, מנהלת מיזם התוצאות; 

ולצחי פיין, שהיה ממונה תיעוד ידע – על השותפות, התמיכה והסיוע במהלך מורכב זה לכל אורך הדרך. 

מפקחת  רפפורט,  ורדה  השירות;  מנהל  ברוור,  אפי  התקון:  אגף  לנוער,  המבחן  בשירות  לשותפינו  תודה 

המקצועית  ההובלה  על   – לנוער  המבחן  בשירות  ארצי  מרכז  לבנה,  וחיים  חוק;  עוברי  לקטינים  ארצית 

והמסורה ועל תהליך העבודה הפורה והמרתק בפיילוט זה. 

תודה מעומק הלב לצוות הרב-מדרגי על תרומתו החשובה בכל שלבי הפיתוח.1 

תרומתם  על  מתוק  אביב  ורויטל  וולודרסקי  סשה  מרום,  צמח  תמר  חביב,  ג׳ק  במכון:  לעמיתינו  תודה 

לפיילוט בשלביו השונים. 

שמות חברי הצוות הרב-מדרגי מופיעים בנספח א.  1
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1. רקע
פיילוט  ערכו  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  במשרד  הנוער  חסות  ורשות  לנוער  המבחן  שירות 

למדידת תוצאות תוכנית הטיפול הקבוצתי בנערים פוגעים מינית. הפיילוט נערך במסגרת ׳מיזם התוצאות׳ 

והשירותים החברתיים, בשותפות מכון  והכשרה במשרד העבודה, הרווחה  לתכנון, מחקר  שמוביל האגף 

מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל. 

התוצאתית׳  ׳החשיבה  של  ולהטמעה  למיסוד  החותר  לפיתוח,  אסטרטגי  מהלך  הוא  התוצאות׳  ׳מיזם 

הטיפול  איכות  את  לשפר  במטרה  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  שבפיקוח  בשירותים 

הרווחה  שירותי  את  שמעודדים  הארגוניים  הנורמות  והתהליכים  מכלול  היא  תוצאתית׳  ׳חשיבה  בהם. 

פעילותם  את  ולתכנן  השגתן  מידת  את  קבע  דרך  למדוד  להשיג,  שהם  מעוניינים  התוצאות  את  להגדיר 

)צבע,  ארזי וחביב, 2013(. דוח זה בא בהמשך לדוח הביניים ומסכם את הממצאים שעלו בשתי  בהתאם 

מינית.  פוגעים  בנערים  הקבוצתי  הטיפול  תוכנית  תוצאות  למדידת  הפיילוט  במסגרת  שבוצעו  המדידות 

בעבורם  שקבעו  התוצאות  לעבר  בקבוצות,  המשתתפים  הנערים  של  ההתקדמות  בהערכת  מתמקד  הדוח 

מפעילי התוכנית הטיפולית בשירות המבחן לנוער ורשות חסות הנוער. 

כ-3% מן הנערים המטופלים בשירות המבחן בישראל עברו עבירה בעלת אופי מיני.2 התמודדות עם קבוצה 

זו במסגרת החוק והמדיניות לטיפול בה מלּווות בשאלות ערכיות ומקצועיות-טיפוליות מורכבות, למשל: 

האם המניעים של נער שפגע מינית דומים לאלה של אדם בוגר שביצע עבירת מין? באילו מקרים הטיפול 

בנערים פוגעים מינית צריך להיות מעניש באופיו ומתי אפשר וחשוב להסתפק בטיפול חינוכי והסברתי? 

נוער  בני  בין  גישה המזהה הבדל מהותי  נראה שבשנים האחרונות מתחזקת בקרב הגורמים המקצועיים 

רואים  בוגרים,  מין  לעברייני  בנוגע  הרווחת  התפיסה  מן  בשונה  כך,  בוגרים.  מין  לעברייני  מינית  פוגעים 

 .)2010 )ברוור,  קוגניטיביים-התנהגותיים  במניעים  המוסברת  התנהגות  בעיית  נוער  בני  של  המין  בעברת 

שירות המבחן לנוער מפעיל זה למעלה מעשור תוכנית ייחודית הנשענת על גישה זו. התוכנית נועדה לסייע 

לנערים לשנות את עיוותי החשיבה ולמנוע דפוסי התנהגות בעייתיים וביצוע עבירות מין. 

׳תוכנית הטיפול הקבוצתי בנערים פוגעים מינית׳ מתבססת על מודל קוגניטיבי-התנהגותי לטיפול קבוצתי-

לנוער התאים  וששירות המבחן   )Bengis, 1997  ( מינית,  שפותח בארצות הברית  בנערים שפגעו  סמכותני 

לארץ. התוכנית מיועדת לעוברי חוק קטינים, בגיל האחריות הפלילית )18-12(, אשר מופנים על-ידי מערכת 

אכיפת החוק בשלבים שונים של ההליך הפלילי, בשל ביצוע עבירת מין )ברוור, 2010(.  בכל קבוצה מטופלים 

נע בין שנה לשנה וחצי,  נערים בהנחיית שני מנחים, לרוב גבר ואישה.  משך הטיפול הקבוצתי  עד שמונה 

 בתדירות של פגישה שבועית אחת שאורכה שעה וחצי עד שעתיים. הטיפול הקבוצתי כרוך בתהליך מובנה 

ובעיגון ההשתתפות של הנער הפוגע בצו בית משפט )אתגר ונדר, 2008(.

2  הנתונים סופקו על-ידי שירות המבחן לנוער.
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לאחר שלב האבחון ובאישור בית המשפט, הנערים המתאימים משולבים   בקבוצות ׳רכבת׳ לטיפול ייעודי 

ומיישמים  הנוער,  חסות  רשות  עם  יחד  לנוער  המבחן  שירות  מפעיל  התוכנית  מינית.  את  פוגעים  בנערים 

 19 פעלו   )2014 )קיץ  הראשונה  למדידה  נכון  עלם(.  עמותת  )כיום,  חיצוני  גוף  ועובדי  מבחן  קציני  אותה 

קבוצות ברחבי הארץ: 13 קבוצות בקהילה ו-6 קבוצות במעונות נעולים ובהוסטל של רשות הנוער.  

האוכלוסייה  המטופלת  מכלל   )ׂ2.8% ( בלבד  נמוך  אחוז  מהווה  מינית  שפגעו  הנערים  אוכלוסיית  כאמור, 

בשירות המבחן לנוער וברשות חסות הנוער.3 אף על פי כן, מנהלי השירות בחרו למדוד את תוצאות התוכנית 

הייעודית לטיפול בנערים אלו במסגרת ׳מיזם התוצאות׳, בשל אופי העבירה והשלכותיה על הציבור וכן בשל 

ההכרה במורכבות מדידת תוצאות של תוכנית המכוונת להפסקת ביצוע עבירות מין. נציין כי תוצאותיה של 

תוכנית זו נבדקו בשיטתיות רק פעם אחת בעבר, במסגרת מחקר ההערכה של אופק )2006(.   

לסייע  הייתה  מינית׳  פוגעים  בנערים  הקבוצתי  הטיפול  תוכנית  תוצאות  ׳מדידת  הנוכחי  הפיילוט  מטרת 

בתוכנית.  המשתתפים  המטופלים  בקרב  ההתערבות  תוצאות  אחר  שוטף  מעקב  לצורך  כלים  של  בפיתוח 

מטרה נוספת של הפיילוט הייתה לתעד את מאפייני הנערים ואת דרכי ההתערבות.  הפיילוט מקבל משנה 

חשיבות על רקע כוונת הנהלת שירות המבחן לנוער להשתמש בכלי שימוש קליני, וכן לנוכח חקיקה עדכנית 

השמה דגש על טיפול בקטינים פוגעים מינית במסגרת חוק הנוער – שפיטה ענישה ודרכי טיפול התשל״א 

1971. חוק זה מחייב המשך פיקוח על חלק מן הנערים לאחר סיום ההתערבות, בהתאם להערכה של מצב 

הנער בתום הטיפול. הכלי שפותח בפיילוט עשוי לסייע בהערכת התקדמות הנער בטיפול, ובתוך כך לשמש 

כלי תומך-החלטה בהערכת הצורך בהמשך הפיקוח ובהיקפו. 

שיטת  ואת  בפיילוט  העבודה  תהליך  את  בקצרה  יציג  הראשון  החלק  חלקים:  לשלושה  מחולק  הדוח 

המדידה. 4 התהליך מתבסס על המתודולוגיה שפותחה במסגרת ׳מיזם תוצאות׳.5 בחלק השני יובאו ממצאי 

המדידה השנייה שהתבצעה במסגרת  הפיילוט והם יושוו לממצאים מן המדידה הראשונה. בחלק השלישי 

יובא דיון בסוגיות שעלו מתהליך פיתוח הפיילוט ויוצגו עיקרי ממצאיו. 

2. מדידת תוצאות תוכנית הטיפול הקבוצתי בנערים פוגעים מינית – 
תהליך העבודה ושיטת המדידה

וארזי,  פיליפוב  )טופילסקי,  הביניים  בדוח  בהרחבה  הובאו  שיושמה  והמתודולוגיה  העבודה  שלבי  תיאור 

2014(. להלן נסקור בקצרה את תהליך העבודה בפיילוט כולו ואת המשימות שבוצעו בכל אחד מן השלבים. 

בהמשך נתאר את מערך המדידה והניתוח בדגש על המדידה השנייה.

3  בהתאם לנתונים על האוכלוסייה המטופלת בשנת 2013 שהעביר שירות המבחן לנוער.

4  להצגה נרחבת יותר של תהליך העבודה בפיילוט ראו טופילסקי, פיליפוב וארזי, 2014. 

5  לתיאור המתודולוגיה ראו צבע, ארזי וחביב, 2013. 
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 2.1 שלבי הפיילוט
תהליך העבודה במסגרת הפיילוט כלל שלושה שלבים: 

 1.  הקמת קבוצת עבודה של צוות רב-מדרגי לביצוע משימות:6 

להלן משימות הצוות הרב-מדרגי:

)למודל הלוגי של התוכנית ראו א.  בניית מודל לוגי על בסיס תאוריית השינוי של תוכנית ההתערבות 

נספח ב(;

הוקמה ב.  מדידת התוצאה הסופית שלשמה  כי  העריכה  העבודה  קבוצת   - למדידה  בחירת התוצאות 

ניתנת להערכה תקפה ומהימנה ומצריכה  הקבוצה הטיפולית – הפסקת ביצוע עבירות מין – אינה 

הנוכחי  בפיילוט  כי  הוחלט  לפיכך   .relapse(( עתידיות  מעידות  לבחון  כדי  ארוכה  זמן  פרספקטיבת 

יימדדו תוצאות הביניים של התוכנית. מדידתן של אלו אפשרית לאור קיומם של כלי מדידה תקפים 

ומהימנים, כפי שיפורט בהמשך. קבוצת העבודה הגדירה  את תוצאות הביניים שנבחרו כאבני דרך 

מרכזיות להפסקת ביצוע עבירות מין. תוצאות ביניים אלו מייצגות את השינוי שהתוכנית הייעודית 

מבקשת לחולל ושמדידתן יכולה להעיד  על הצלחת התוכנית;  

גיבוש מערך המדידה, ובכלל זה פיתוח כלי המדידה והתאמתם בהתבסס על כלים קיימים; ג. 

כלי ד.  לבחינת  מבחן,  קציני  תשעה  בהשתתפות   )t-0( הראשונה  המדידה  לקראת  פרי-טסט  ביצוע 

המדידה ועריכת שינויים בו בהתאם )ראו נספח ז(;

מחשוב כלי המדידה בתוכנה חיצונית, בשמירה על זיקה תוכנית למערכת המחשוב של השירות.ה. 

:)t-0, t-1( 2.  איסוף המידע וניתוח הממצאים שהתקבלו בשתי המדידות 

קיום מפגש הדרכה למנהלי הנפות ולקציני מבחן בכירים להצגת עקרונות החשיבה התוצאתית, הכלי א. 

והמהלך כולו;

הפצת כלי המדידה הממוחשב באמצעות העברה של קישור, בדוא״ל, לכל קציני המבחן;ב. 

קבלת קובצי הנתונים שנאספו באמצעות הכלי, מן השירות;ג. 

ניתוח המידע.ד. 

3. הפקת לקחים ומסקנות ראשוניות:

על מערך המדידה;א. 

על מועילות ההתערבות הקבוצתית לנערים פוגעים מינית.ב. 

 2.2 מערך המדידה וכלי המדידה 
מדרגי,  הרב  בצוות  כאמור  נעשה  והמדדים,  המידע  מקורות  בחירת  זה  ובכלל  המדידה,  מערך  גיבוש 

6  לשמות המשתתפים בקבוצת העבודה, ראו נספח א.



4

לאחר שנדונו ההשלכות האפשריות של בחירה בכל אחת מן החלופות. כמו כן נערכו כמה פגישות בפורום 

בפיילוט  המדידה  בתהליך.  שלבי  שעלו  נוספות  סוגיות  ליבון  לצורך  השירות  הנהלת  של  יותר  מצומצם 

 )2014 אפריל  עד  ינואר  )לחודשים   t-0 מדידת  כי  לציין  יש  ד.  בנספח  מוצגים  בכל שלב  ופירוט המשימות 

התבצעה בנקודת זמן אחת וכללה את כל הנערים שהשתתפו בקבוצות בתקופה זו. חלק מנערים אלו היו 

בשלבי סיום של הטיפול הקבוצתי. המדידה השנייה t-1 )לחודשים אוגוסט 2014 עד פברואר 2015( כללה 

את הנערים שהשתתפו במדידה הראשונה, למעט הנערים שבעת המדידה הראשונה היו בשלבי סיום של 

תוכנית ההתערבות הקבוצתית )23 מתוך 114 נערים לא נכללו במדידה השנייה(.

מקור המידע: עלתה התלבטות מהותית בבחירת מקור המידע למדידת תוצאות ההתערבות בנערים פוגעים 

מינית. בתהליך ההחלטה, שתואר כאמור בדוח הביניים )טופילסקי, פיליפוב וארזי, 2014(, נשקלו  היבטים 

השירות,  הנהלת   .)2013 וחביב,  ארזי  צבע,   ;2010 וצבע,  חביב  ויישומיים   )אלסטר,  מקצועיים  ערכיים, 

ימלא  ׳שאלוני אודות׳ שאותם  יימדדו באמצעות  כי התוצאות  בהתייעצות עם מומחים בתחום, החליטה 

הם  אף  מפורטים  להחלטה  הנימוקים  המבחן.  בשירות   )case manager( ההתערבות  מנהל  המבחן  קצין 

בדוח הביניים )טופילסקי, פיליפוב וארזי, 2014(.

פיתוח כלי המדידה: הכלי פותח על בסיס שאלונים קיימים, תקפים ומהימנים, והוא כולל שני חלקים: 

התפוקות  וכן  נוספים  וצרכים  המין(  עבירת  )ביצוע  המרכזי  הצורך  הרקע,  נבחנו  מאפייני  שבו  שאלון   .I

)ההשתתפות בקבוצה והתערבויות נוספות(; II. שאלון למדידת תוצאות ביניים שאותו מילא קצין המבחן 

על אודות הנער שבטיפולו. הכלי שימש לאיסוף נתונים בשתי נקודות הזמן של הפיילוט. השימוש באותו 

הכלי בשתי המדידות אפשר לבחון את השינוי שחל במהלך הזמן שבין המדידה הראשונה לשנייה. 

להלן תיאור הכלים:

I .שאלון מאפייני רקע, צרכים ותפוקות

בשאלון זה נעשה ניסיון להיצמד ככל האפשר לאופן איסוף המידע כיום, באמצעות מערכת ׳מנע׳ ממוחשבת 

כדי להקל על קציני המבחן את השימוש בכלי וכן כדי להקל את תהליך ההטמעה של הכלי בעתיד, לצורך 

המתוארים  הפריטים  את  כלל  הראשונה  במדידה  הכלי  הפיילוט.  שלב  תום  עם  כמתוכנן  שוטפת,  מדידה 

להלן. במדידה השנייה הוסרו פריטים העוסקים במאפייני הנער ואינם משתנים לאורך זמן )למשל, ארץ 

לידה ומגזר(.

מאפייני רקע  

 מאפיינים דמוגרפיים על הנער )כגון גיל, ארץ לידה, מגזר, רקע דתי, מקום מגורים של הנער( ♦

מאפייני משפחת הנער )כגון מצב חברתי-כלכלי, התנהגות עבריינית במשפחה, התמכרויות במשפחה(;  ♦
היסטוריה של חשיפת הנער לאלימות במשפחה ומחוצה לה; מצב בריאותי ונפשי של הנער7

נותחו  הם  זה  בפיילוט  התוצאתית(,  החשיבה  המשגת  פי  )על  ״מאפיינים״  ולא  ״צרכים״  בבחינת  שאלה  אף  על   7

כמאפייני רקע, כך שתרומת התוכנית לשינוי בצרכים אלה לא נמדדה. 
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מוקדי הצרכים

עבירת המין: מאפייניה והנסיבות לביצועה  ♦

עבריינות נוספת של הנער, התמכרויות ♦

קשיים במסגרת לימודית/תעסוקתית ♦

קושי של המשפחה לספק צרכים פיזיים ורגשיים של הנער  ♦

תפוקות 

המלצות והחלטות על טיפול וענישה. ♦

היקף השתתפות בפועל במפגשי הקבוצה )ותק, נוכחות במפגשים, תדירות ההשתתפות( ♦

סוג ההתערבויות הנוספות והיקפן )כגון טיפול פרטני, הדרכת הורים ומענים מתוך סל השירותים(. ♦

II .שאלון למדידת תוצאות הביניים

העבירה  לביצוע  אחריות  קבלת  האלה:  הביניים  תוצאות  הוגדרו  הלוגי  המודל  הבניית  בתהליך 

לגורמי סיכון; הפחתת טעויות חשיבה; הגברת  ולהשלכותיה; הגברת מוטיבציה לשינוי; הגברת מודעות 

שליטה בדחפים; הגברת שליטה בכעסים; הגברת תחושת חרטה; הגברת אמפתיה; שיפור איכות היחסים 

עם קבוצת השווים; שיפור התפקוד במסגרת.

׳מיזם תוצאות׳ הוצעו כמה  כלי מדידה למדידת התוצאות שהוגדרו  לעקרונות שגובשו במסגרת  בהתאם 

)צבע, ארזי וחביב, 2013(. מתוכם, ועל בסיס הדיון המשותף, בחר הצוות את  כלי המדידה שלהלן, ששימש 

כאמור למדידה בשתי המדידות: 

 Juvenile Sex Offender על  ברובו  ב( מתבסס  נספח  לוגי,  מודל  )ראו  הביניים  לבחינת תוצאות  השאלון 

 .)Prentky & Righthand, 2003( ורייתהנד  פרנטקי  שחיברו   ,)Assesssment Protocol-II )J-SOAP-II

השאלון תורגם לעברית במסגרת הפיילוט. השאלון מאפשר מדידה של מרבית תוצאות הביניים שהוגדרו 

לתוכנית )ראו מודל לוגי, נספח ב(. בשאלון הנוכחי נעשה שימוש בחלק הדינמי של J-SOAP-II, שמטרתו 

ש- שאף  לציין  חשוב  שביצע.  אחרות  ולעבירות  מין  לעבירות  בנוגע  והתנהגותו  הנער  עמדות  את   להעריך 

המתאימות  השאלות  רק  נבחרו  הנוכחי  לשאלון  מסוכנות,  להערכת  כלי  במקור  הוא  כולו   J-SOAP-II

להערכת תוצאות תוכנית ההתערבות )פרמטרים דינמיים בלבד(.

מתוך ה-J-SOAP-II נבחר מדד שבפיילוט הנוכחי מכונה מדד המוכנות לשינוי.8 הוא כולל שבעה פריטים: 

ויישום אסטרטגיות  לגורמי סיכון  )3( מודעות  פנימית לשינוי;  )2( מוטיבציה  )1( קבלת אחריות לעבירה; 

לניהול סיכונים; )4( אמפתיה לקורבן; )5( חרטה ורגשות אשם; )6( הטיות חשיבה; )7( איכות היחסים עם 

 Prentky &( 0.95 – קבוצת השווים. במקור דיווחו המחברים על מהימנות אלפא קרונבך גבוהה למדד זה

.Interventional Scale 8  שמו במקור
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Righthand, 2003(. גם בפיילוט הנוכחי התקבלה בעבור מדד המוכנות לשינוי אלפא קרונבך גבוהה )0.83 

במדידה הראשונה ו-0.87 במדידה השנייה(, ולפיכך נעשה שימוש במדד מסכם, כפי שיפורט בהמשך.

)סולם ההסתגלות/יציבות( נבחרו שלושה פריטים )מתוך שישה פריטים   J-SOAP-II-נוסף ב מתוך סולם 

שליטה   )1( הנער:  של  בחייו  והיציבות  העצמית  השליטה  מידת  את  לבחון  מטרתם  המקורי(.  בשאלון 

בפיילוט  התעסוקתית/לימודית.  במסגרת  יציבות   )3( בכעסים;  שליטה   )2( מיניים;  ובדחפים  בתשוקות 

שלושת  בין  הפנימית  העקביות  במסגרת.  והיציבות  העצמית  השליטה  מדדי  אלו  מדדים  מכונים  הנוכחי 

הפריטים לא הייתה גבוהה,9 ולפיכך כל פריט נותח בנפרד, בתור משתנה העומד בפני עצמו.

בכל אחד מן הפריטים בשאלון J-SOAP-II )הן בפריטי מדד המוכנות לשינוי והן בפריטי מדדי השליטה 

העצמית והיציבות(, קצין המבחן התבקש להעריך את הנער על סולם הנע בין 0 ל-2. לאחר קידוד הנתונים, 

ערך ׳2׳ פירושו שקצין המבחן לא התרשם שלנער קושי כלשהו בהיבט המיוצג בפריט ו-׳0׳ פירושו שלקצין 

המבחן עדויות ברורות על קושי ניכר של הנער בפריט זה. ערך ׳1׳ מורה על קיומו של מידע שלנער יש קושי 

בהיבט המיוצג בפריט, אך המידע אינו ודאי ואינו מספק דיו. הערכת קצין המבחן נעשתה בעזרת ׳הנחיות 

הערכה׳ שלJ-SOAP-II שצורפו לשאלון )ראו נספח ו(. 

בעבור פריטי תוצאת ׳המוכנות לשינוי׳ חושב מדד מסכם בין 0 – הציון הנמוך ביותר ל-1 – הציון הגבוה 

ביותר. המדד המסכם חושב באמצעות סכום ציוני הנבדק בשבעת פריטי התוצאה, מחולק בציון המרבי 

האפשרי )14(, כלומר לפי הנוסחה שלהלן: 

 ) ציון1+ציון2+ציון3+ציון4+ציון5+ציון6+ציון7 (
____________________________ 

14

׳מדד המודעות למעגל הפגיעה׳

)נספח  הצורך בפיתוח מודעות של הנער למעגל הפגיעה שלו עומד בבסיס תאוריית השינוי של התוכנית 

הפגיעה האישי שלו.  במעגל  לשלבים  הנער  מודעות  לבחון את  נוסף שמטרתו  בכלי מדד  לפיכך שולב  ג(. 

)אינדיקטורים(  סמנים  מחמישה  מורכב  והוא   ,)2006( אופק  שחיבר  משאלון  פריטים  על  מתבסס  המדד 

הבוחנים את מודעות הנער לרכיבים חשובים במעגל הפגיעה: )1( זיהוי ׳תמרורי אזהרה׳; )2( זיהוי ותיאור 

של שלבי תכנון העבירה; )3( שימוש במפחיתי עכבות; )4( זיהוי ותיאור של ה׳תחמון׳; )5( זיהוי אלמנטים 

של כפייה ושימוש בכוח. בכל אחד מן הפריטים התבקש קצין המבחן להעריך את הנער על סולם שבין 0 

ל-2. כמו במדד המוכנות לשינוי, לאחר קידוד הנתונים הוחלט שערך ׳2׳ פירושו שקצין המבחן לא התרשם 

קושי  על  ברורות  עדויות  המבחן  שלקצין  פירושו  ו-׳0׳  בפריט,  המיוצג  בהיבט  כלשהו  קושי  לנער  שיש 

מחולק  לו,  הרלוונטיים  המדד  פריטי  בכל  הנבדק  ציוני  סכום  על-פי  חושב  הכללי  הציון  הנער.  של  ניכר 

בסכום הנקודות המקסימלי שהנבדק יכול לקבל במדד )הובאה בחשבון העובדה שחלק מהשאלות לא היו 

רלוונטיות לחלק מהנערים(.

9  אלפא קרונבך = 0.417
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בדומה לציון הכללי של מדד המוכנות לשינוי, הציון הכללי של מדד המודעות למעגל הפגיעה נע בין 0 ל-1; 

קרבה ל-1 מעידה על עמדה/גישה הקרובה ליעד התוצאתי של ההתערבות. אלפא קרונבך לשאלון זה לא 

פורסמה בעבר. כבר במדידה הראשונה הנוכחית התקבל ציון אלפא קרונבך גבוה – 0.82. במדידה השנייה 

היה הציון גבוה אף יותר – 0.86. עובדה זו אפשרה את המשך הניתוח של המשתנים. 

בשני המדדים – ׳מוכנות לשינוי׳ ו׳מודעות למעגל הפגיעה׳ )בשונה מהציון בפריטים הבודדים בשאלון, שנע 

כאמור על סקלה שבין 0 ל-2( – הציון הכללי נע על סקלה שבין 0 ל-1, וככל שהציון גבוה יותר, כך העמדה/

הגישה של הנער בתחום הנמדד קרובה יותר ליעד הטיפול. 

מחשוב כלי המדידה 

הכלי בגרסתו הסופית, מוחשב באמצעות חברה חיצונית, בתיווכו ובסיועו של ממונה תיעוד הידע במשרד 

הרווחה.10 מחשוב השאלון נועד להקל על קציני המבחן בתהליך השימוש בכלי, בתהליך העברת הנתונים 

למכון ברוקדייל וכן בתהליך הטמעת הכלי בארגון בהמשך. לפני הפצת הקישור עם השאלון בקרב קציני 

המבחן, חברים בקבוצת העבודה מילאו את השאלון הממוחשב כדי לוודא את תקינותו הטכנית.

מטעמים אתיים נקבע כי במסגרת הפיילוט ייאספו השאלונים בשמירה על פרטיותם של הנערים. עם זאת, כדי 

לאפשר  השוואה בין נקודות הזמן, כל קצין מבחן11 התבקש לציין על השאלון רק את השם הפרטי של המטופל, 

בצירוף קוד המרה שהונפק לו. באופן כזה אפשר היה להצליב בין המדידות מבלי לפגוע בצנעת הפרט.

ניתוחים סטטיסטיים   

בדומה לניתוח הנתונים במדידה הראשונה, לנתונים שנאספו במדידה השנייה בוצע ניתוח כמותי-סטטיסטי 

בתוכנת SPSS-20. הבדלים בין קבוצות ובין המדידות נבחנו באמצעות מבחן t, והמתאמים בין המשתנים 

נבדקו באמצעות מבחן פירסון. נוסף על כך בוצעו ניתוחי שונות ורגרסיה רב-משתניים. באמצעות ניתוחים 

אלו נבחנו כיוונים אפשריים של השפעת המאפיינים, הצרכים הנוספים והתפוקות על עוצמתן והיקפן של 

 .p<0.05 התוצאות שנמדדו. כל הממצאים המוצגים כמובהקים בדוח היו ברמת מובהקות של לפחות

3. מדידת תוצאות התוכנית – השוואה בין שתי המדידות

3.1 מאפייני רקע של הנערים
בחלק זה יוצגו הממצאים על מאפייני הרקע של הנער ומשפחתו. הממצאים התיאוריים המובאים בפרק 

זה מתייחסים ל-91 הנערים אשר נכללו בשתי המדידות ואינם כוללים 23 נערים אשר נכללו רק במדידה 

הראשונה.12 

10  באמצעות חברת ׳ג׳וינס מערכות׳ ובסיועו של ממונה תיעוד הידע במשרד הרווחה – מר צחי פיין.

11  מכאן והלאה הכוונה היא לקציני מבחן ולקצינות מבחן.

12  להצגת כלל המאפיינים של כלל הנערים ראו טופילסקי, פיליפוב וארזי, 2014. 
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הואיל והמדידה הנוכחית נערכה במסגרת הפיילוט בקרב קבוצה קטנה יחסית של נערים הנמצאים בטיפול, 

אין לראות בדיוקן הנערים דיוקן אופייני של בני נוער פוגעים מינית הנמצאים בטיפול של שירות המבחן. 

נתונים  ויצירת מאגר  בשירות  רק לאחר הטמעת מדידה שוטפת  להיבנות  יוכל  הנערים  דיוקן  לתפיסתנו, 

וניתוח של מאפייני  זה מציע תבנית לארגון  נערים. פרק  גבוה של  זמן על אודות מספר  יותר לאורך  רחב 

הנערים. בין היתר יוצגו גם השינויים שחלו במאפייני הנערים בין המדידות. 

הנערים  של  למאפיינים  השוואה  כולל  הממצאים  ניתוח  האפשר,  במידת  דמוגרפיים:  מאפיינים 

באוכלוסייה הישראלית הכללית )באותה שכבת גיל( כפי שהם מדווחים בנתוני הלמ״ס, המועצה הלאומית 

נוסף על כך, הממצאים הושוו לנתונים על כלל הנערים  לשלום הילד ומרכז המידע והמחקר של הכנסת. 

בשירות המבחן שנאספו במחקרים שנערכו במכון מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל בשנים האחרונות: מחקר אחד 

עוסק בכלל אוכלוסיית הנוער בשירות המבחן )כאהן-סטרבצ׳נסקי, בן סימון וקונסטנטינוב, 2013( ומחקר 

שני עוסק בנוער בשירות הנמצא במסגרות השיקום של השירות )כאהן-סטרבצ׳ינסקי ולוי, 2011(. כמו כן, 

ממצאי המדידה הנוכחית הושוו לנתוני מחקר הערכה של קבוצות הטיפול בנערים פוגעים מינית בשירות 

המבחן לנוער, שערך מכון אופק בשנת 2006 )אופק, 2006(.

למועד  נכון  השנייה.  במדידה  הנערים  של  המרכזיים  הדמוגרפיים  המאפיינים  התפלגות  את  מציג   1 לוח 

המדידה השנייה, גיל רוב הנערים היה בין 16 ל-22 שנים )נער אחד בן 15(. הגיל הממוצע הוא 18.5 שנים, 

זאת לעומת גיל ממוצע של 17.3 שנים במדידה הראשונה.

נולד  ובקרב 59% מן הנערים ראש המשפחה  נולדו בארץ,  יהודים, 84% מן הנערים  82% מן הנערים הם 

ברית  יוצאות  ממשפחות  באים  נוספים  ו-9%  אתיופיה  יוצאות  ממשפחות  באים  הנערים  מן   9% בארץ. 

)לעומת  נוער חרדים – 29% 13  גבוה של בני  המועצות לשעבר. בקרב הנערים שנכללו בפיילוט ישנו שיעור 

17% – שיעור החרדים באוכלוסייה היהודית בגיל 21-14(, )בן משה, א״ת(. 

 N=91 ,)לוח 1: המאפיינים הדמוגרפיים המרכזיים של נערים פוגעים מינית )באחוזים

%קטגוריות

16-1510גיל

18-1753

20-1932

22-215

84ישראל ארץ לידת הנער 

6בריה"מ לשעבר

5אתיופיה

5אחר

יחד.  נותחו  יהודים  לא  ועולים  יהודים  בלמ״ס,  לנהוג  בהתאם  ערבית.  לקבוצה  שייכים  שאינם  הנערים  בקרב   13 

גם הנבדק שמוצאו ממשפחה מעורבת נותח במסגרת קבוצת היהודים. 



9

%קטגוריות

59ישראל ארץ לידת ראש המשפחה )מוצא הנער(

14אירופה/צפון ודרום אמריקה

9אתיופיה

9בריה"מ לשעבר

8צפון אפריקה

1אחר

82יהודישיוך דת 

13מוסלמי

5אחר

39חילונירמת הדתיות

10מסורתי

22דתי

29חרדי

15 מספר ילדים במשפחת הנער

3-222

5-426

12-646

56מגורים בקהילה מקום מגורים 

44סידור חוץ-ביתי

עוד עולה מלוח 1 ש-72% מן הנערים הם ממשפחות שבהן 4 ילדים או יותר, זאת לעומת 38% בלבד בקרב 

כלל משפחות הנערים המטופלים בשירות המבחן לנוער. מספר הילדים במשפחות הנערים שנכללו בפיילוט 

עמד על 5.83 בממוצע. אמנם, חלק מן המשפחות הללו חרדיות )7.6 ילדים בממוצע למשפחה(, אך מספר 

ועומד על 5.71  גבוה גם הוא יחסית לכלל האוכלוסייה  וחילוניות  הילדים הממוצע במשפחות מסורתיות 

ו-3.55 בהתאמה.14 

56% מהנערים מתגוררים בקהילה, והשאר בסידור חוץ-ביתי )לוח 1(. בין שתי המדידות )t-0–t-1( התרחש 

שני  בקהילה;  להתגורר  ועברו  המסגרות  את  עזבו  נערים   13 הנערים.  של  המגורים  בדפוסי  מסוים  שינוי 

נערים עברו לסידור חוץ-ביתי. 

מצב כלכלי: לוח 2 מציג את המצב הכלכלי של משפחות הנערים, כפי שנמדד באמצעות שאלה על יכולת 

עניות,  ממשפחות  מגיעים  מהנערים  שכעשירית  נראה  הנער.  של  הבסיסיים  צרכיו  את  לספק  המשפחה 

שבהן קיים קושי לספק צורכי קיום. שיעור זה נמוך לעומת הנתון המקביל בקרב כלל נערי שירות המבחן 

לנוער )12% משפחות עניות בקרב הנערים פוגעים מינית אל מול 19% בקרב כלל נערי שירות המבחן לנוער 

שנבחנו במדד זהה(. 

14  שיעור הפריון בקרב נשים בקבוצות אלו נע בין 2.1 ל-2.6 )חליחל, 2011(. 
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 N=91 ,)לוח 2: מצבה הכלכלי של המשפחה )באחוזים

%
40מאפשר לספק מעבר לצורכי הקיום הבסיסייםמצבה הכלכלי של משפחת הנער

48מאפשר לספק צורכי קיום בסיסיים בלבד

12מקשה לספק צורכי קיום בסיסיים

עבריינות והתמכרויות בקרב בני משפחה: ל-28% מן המשפחות ישנו רקע פלילי )שיעור זהה לכלל נערי 

שירות המבחן לנוער המגיעים ממשפחות עם רקע עברייני כלשהו(. העבירה הנפוצה היא עבירת גוף. אפשר 

מקרים  בחמישה  המשפחות.  מן  ב-7%  למצוא  אפשר  רכוש  עבירת  המשפחות;  מן  ב-13%  אותה  למצוא 

מתוך 91 )6%( נרשמה היסטוריה של עבריינות מין של בני משפחה.

)שיעור הנמוך מן השיעור  דווח על התמכרות בתוך משפחת הנער  אצל 10% מן הנערים שנכללו בפיילוט 

המקביל בקרב כלל נערי שירות המבחן - 17%(. לרוב מדובר בהתמכרות לסמים או לאלכוהול או על שילוב 

ביניהם. במקרה אחד בלבד דווח על התמכרות להימורים.15 

הבריאותיות  הבעיות  הלקויות,  שיעורי  את  מציג   3 לוח  הנער:  של  ונפשיות  בריאותיות  ובעיות  לקויות 

כפי  מדיווח קציני המבחן.  כפי שעולה  בפיילוט,  הנערים שנכללו  בקרב  שיעורי האובדנות  ואת  והנפשיות 

שאפשר לראות בלוח, ל-48% מן הנערים יש לקות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז. ב-82% מן המקרים 

דיווח קצין המבחן מסתמך על מסמך רפואי. עוד דווח ש-21% מן הנערים שנכללו בפיילוט נוטלים בקביעות 

תרופות לטיפול בהפרעות קשב. 

 N=91 ,)לוח 3: לקויות, בעיות בריאותיות ונפשיות ואובדנות )באחוזים

%
48לקות למידה/הפרעת קשב וריכוז

12מחלה/מוגבלות פיזיות

5הפרעה נפשית 

11איום בהתאבדות

3ניסיון התאבדות בעבר

 OCD, עוד עולה מלוח 3 שקציני המבחן דיווחו על חמישה נערים בלבד עם הפרעה נפשית כלשהי )למשל

תרופות  נוטלים  הנערים  מן  ש-3%  מראים  הממצאים  כך,  על  נוסף  אכילה(.  והפרעת  דו-קוטבית  הפרעה 

או  איימו  נערים(   10( ו-11%  התאבדות  ניסיונות  בעבר  ביצעו  הנערים  מן   3% חרדה.  או  דיכאון  נוגדות 

מאיימים להתאבד.

15  חשוב לציין שעל אף ההבנה שעבריינות והתמכרויות של בני משפחת הנער וכן חלק מהבעיות הפיזיות והנפשיות 

המצוינות הן בבחינת צרכים בניתוח הנתונים, בפיילוט זה הם נותחו כ״מאפיינים״ קרי, תרומת התוכנית לשינוי 

בצרכים אלו איננה נמדדת. זאת בשל אופייה הייעודי והממוקד של תוכנית התערבות זו.
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3.2 צורכי הנערים 
חלק זה יציג צרכים של הנערים שנכללו בפיילוט. אנו מבחינים בין שני סוגי צרכים:

)היבטים  נתונים על היסטוריית העבירה ומאפייניה  יוצגו   - הצורך העיקרי: ההתנהגות המינית הפוגעת 

סטטיים של עבירת/עבירות המין(. בהמשך, בחלקים שמתמקדים בתוצאות ההתערבות, נדון בעמדות הנער 

ובתפיסותיו בכל הקשור להתנהגות המינית הפוגעת וכן נדון בשינויים שחלו בעמדותיו )כלומר, בהיבטים 

הדינמיים של ההתנהגות המינית הפוגעת(. 

שההתערבות  הנערים,  של  נוספים  צרכים  על  נתונים  נציג   - ההתערבות  תוכנית  במוקד  שאינם  צרכים 

הקבוצתית הייעודית איננה מכוונת למלאם. 

3.2.1 הצורך העיקרי: ההתנהגות המינית הפוגעת

הצורך העיקרי שבשלו שולב הנער בקבוצה הוא ביצוע עבירת מין והתנהגות מינית פוגעת. כדי להגדיר צורך 

מרכזי זה נציג את הממצאים בנוגע לעבר העברייני של הנער, ובהמשך את הנתונים בנוגע לעבירות המין 

שבעטיין נשפט הנער והופנה לטיפול הקבוצתי הייעודי בשירות המבחן. 

עבר של התנהגות מינית פוגעת של הנער 

שנעשו  לכאלה  מתחלקות  הורשעו(  שבגינה  העבירה  )ובהן  הנערים  בתיקי  הרשומות  המין  עבירות  כלל 

במסגרת המשפחה )21%(, לכאלה שנעשו מחוץ למשפחה )61%( ולכאלה שהן שילוב בין השתיים )11%(. 

מאפייני עבירת/עבירות המין

שאפשר  כפי   .4 בלוח  מוצגים  הייעודי  הקבוצתי  לטיפול  הנערים  הופנו  שבעטיין  המין  עבירות  מאפייני 

לראות בלוח, 55% מן הנערים ביצעו יותר מעבירת מין אחת. 84% מן העבירות נעשו בלי שותפים. שימוש 

זאת,  עם  העבירה.  ביצוע  אופן  של  יותר  הנפוצים  המאפיינים  הם  הקורבן  של  וניצול  פיתוי  במניפולציה, 

או  באלימות  באיום  אופיינו  מהעבירות  ו-24%  פיזי,  בכוח  שימוש  היה  העבירות  מן  שב-33%  לציין  ראוי 

באיום בפגיעה אחרת. 

לוח 5 מציג את מאפייני הפגיעה המינית לפי תכיפות הפגיעה )פגיעה חד-פעמית לעומת פגיעה מתמשכת(.16 

כמה  על  להצביע  מאפשרת  המתמשכת  הפגיעה  מאפייני  לעומת  החד-פעמית  הפגיעה  מאפייני  של  בחינה 

דפוסים:

פיזי  ♦ כוח  בהפעלת  ופחות  במעמד,  או שימוש  מניפולציות  בפיתויים,  לרוב  פגיעה מתמשכת מאופיינת 

)לוח 5(. 

פגיעות מתמשכות, הכוללות שימוש בפיתוי, מאפיינות את העבירות הנעשות במגזר החרדי )14 מתוך 23  ♦

מקרים הם של פגיעה מתמשכת; 19 מתוך 23 מקרים מלווים בשימוש בפיתוי במהלך ביצוע העבירה(. 

16  בשאלון t-0 נעשה שימוש במונח ״משך הפגיעה״ לציון תכיפות הפגיעה )ראו נספח ה(. 
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מעניין לציין שנמצא קשר שלילי בין שימוש במניפולציות לבין גיל הנער: עבירות שנעשה בהן שימוש  ♦

בקבוצה   )20 מתוך   16( הנערים  מן  כ-80%  הצעירה.  הגיל  קבוצת  את  מאוד  מאפיינות  במניפולציות 

הצעירה השתמשו במניפולציה, לעומת כ-60% בקרב שאר קבוצות הגיל. 

 N=91 ,)לוח 4: מאפייני עבירת/ות המין )באחוזים

%מאפייני העבירות

145מספר עבירות

3-232

+423

47חד-פעמיתתכיפות הפגיעה 

53פגיעה מתמשכת

84לא היו שותפיםנוכחות השותפים

11היו שותפים בני אותו גיל 

1היו שותפים מבוגרים יותר

4היו שותפים צעירים יותר

33כוח פיזיסוג הכפייה

13איום באלימות

11איום בפגיעה אחרת

36שימוש במעמד/תפקיד

46שימוש בפיתוי

53ניצול

67שימוש במניפולציה

N=91 ,)לוח 5: מאפייני הפגיעה המינית לפי תכיפות הפגיעה )באחוזים

פגיעה מתמשכת )N=48(פגיעה חד-פעמית )N=43(מאפייני הפגיעה 

4027כוח פיזי

2646שימוש במעמד/תפקיד

3754שימוש בפיתוי

4460ניצול

5181שימוש במניפולציה
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היסטוריית עבירות שביצע הנער שאינן עבירות מין17

הצירופים  מין.  לעבירות  קשורים  שאינם  בתחומים  והרשעות  במשטרה  תיקים  ישנם  הנערים  מן  ל-23% 

הנפוצים הם של עבירת מין עם עבירות אלימות או עבירות רכוש. 

3.2.2 צרכים שאינם במוקד תוכנית ההתערבות

לסוגים שונים של  1 מציג את שיעורי החשיפה של הנערים  ולהזנחה: תרשים  חשיפת הנערים לאלימות 

הנתונים  המבחן.  קצין  דיווח  על-פי  שהוזנחו,  הנערים  שיעור  ואת  לה  ומחוצה  המשפחה  בתוך  אלימות 

מראים שיעורי חשיפה גבוהים של הנערים לאלימות ולהזנחה: 44% מן הנערים נפגעו מאלימות או מהזנחה 

בתוך המשפחה ו-31% נפגעו מאלימות מחוץ למשפחה. 56% נפגעו באחת הזירות לפחות. 

המקרים,  ברוב  מינית.  מאלימות  בעבר  נפגעו  בפיילוט  שנכללו  הנערים  מן  ש-24%  הוא  בולט  ממצא 

האלימות המינית כלפי הנער התרחשה מחוץ למשפחה. נער אחד נפגע מאלימות מינית גם בתוך המשפחה 

וגם מחוצה לה. 21 מתוך 22 הנערים שדווח כי נפגעו מאלימות מינית הם יהודים. 64% מן הנערים שנפגעו 

הוא  נוסף  חשוב  ממצא  נפגעו.  שלא  הנערים  מן   49% לעומת  חוץ-ביתי,  בסידור  היום  מתגוררים  מינית 

ש-39% )9 מתוך 23 מן הנערים החרדים( נפגעו מאלימות מינית. 

 N=91 ,)תרשים 1: חשיפת הנערים לאלימות ולהזנחה )באחוזים

המבחן  קציני  הוזנח.  הנער  כי  העריכו  המבחן  קציני  המקרים  מן  שב-18%  השאר  בין  עולה   1 מתרשים 

אלו  נתונים   .)6 )לוח  והרגשיים  הפיזיים  צרכיו  את  מספקת  הנער  משפחת  כמה  עד  להעריך  גם  התבקשו 

מצביעים על שיעורי הזנחה גבוהים אף יותר של הנערים: בנוגע ל-34% מן הנערים קציני המבחן העריכו 

מידת  בין  ומובהק  חזק  מתאם  יש  כצפוי,  מועטה.  או  בינונית  במידה  רק  מסופקים  הפיזיים  שצורכיהם 

סיפוק הצרכים הפיזיים של הנער לבין המצב הכלכלי של משפחת הנער.18 מעניין לציין שסיפוק הצרכים 

הפיזיים של נערים על-ידי המשפחה אינו תלוי בגיל, במגזר, ברמת הדתיות או במספר הנפשות במשפחה. 

אשר לסיפוק הצרכים הרגשיים של הנער )תמיכה, הקשבה, דאגה, ביטוי חיבה וכו׳( – על-פי דיווח קציני 

17  במודל הלוגי מופיעה היסטוריית העבירות בתור צורך נוסף של הנער.

18  מתאם גבוה **r=.668 בין המצב הכלכלי של המשפחה לבין מידת סיפוק הצרכים הפיזיים של הנער. 
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המבחן  קציני  להערכת  ממשפחתם.  אלו  צרכים  של  נאות  לסיפוק  זוכים  הנערים  מן  כ-30%  רק  המבחן 

כ-70% מן המשפחות מספקות את הצרכים הרגשיים של הנערים ברמה בינונית ופחות מכך )לוח 6(. 

 N=91 ,)לוח 6: סיפוק צרכים פיזיים ורגשיים של הנער )באחוזים

%קטגוריות

66במידה רבה ורבה מאודסיפוק הצרכים הפיזיים 

23במידה בינונית 

11במידה מועטה או כלל לא

31במידה רבה ורבה מאודסיפוק הצרכים הרגשיים 

36במידה בינונית 

33במידה מועטה או כלל לא

יש  קבוצתי(  בטיפול  שאינם   65% מול  )אל  הקבוצתי  בטיפול  הנערים  מן  ל-82%  המשפחה:  בתוך  יחסים 

קשרים טובים יותר עם האם מאשר עם האב. מעניין לציין שלא נמצא כל קשר בין הערכת קצין המבחן את 

איכות הקשר עם ההורים לבין מקום המגורים של הנער )בתוך המשפחה אובמסגרת חוץ-ביתית(. לעומת 

זאת, נמצא קשר מובהק בין גודל משפחת הנער להערכת קצין המבחן את איכות היחסים עם האם: ככל 

שמספר הילדים גבוה יותר, כך עולה איכות הקשר עם האם.19 

3.3. תפוקות
חלק זה יציג ממצאים המתייחסים לתפוקות שקיבלו הנערים שנכללו בפיילוט. מכיוון שתוכנית הטיפול 

בקצרה  נציג  ההתערבות.  מתוכנית  חשוב  חלק  הן  המשפט  בית  החלטות  סמכותנית,  תפיסה  על  נשענת 

את הממצאים הנוגעים להחלטות בית המשפט בעניין הנערים שהשתתפו בטיפול. בהמשך נציג ממצאים 

להתערבויות  בנוגע  ממצאים  נציג  ולבסוף  הייעודי,  הקבוצתי  הטיפול   – העיקרית  בתפוקה  העוסקים 

שקיבלו הנערים נוסף על השתתפות בקבוצה.

מן   10% בעבור   – המשפט  בבית  החלטה  התקבלה  הנערים  מן  ל-82%  בנוגע  הנער:  של  בעניינו  החלטות 

הנערים התקבלה החלטת ביניים, ובעבור 72% מן הנערים החלטה סופית. שיעור ההחלטות הסופיות עלה 

משמעותית מאז המדידה הראשונה, שבה שיעור ההחלטות הסופיות עמד על 52% מן הנערים בלבד. נציין 

כי בהחלטות הנוגעות לצו מבחן או לצו מבחן בתנאי מגורים ישנה לרוב הלימה בין המלצת התסקיר של 

לצווי  ל-90% מהמלצות התסקירים  )בין 80%  הנער  של  בעניינו  בית המשפט  לבין החלטות  קצין המבחן 

מבחן מתקבלות(. תרשים 2 מציג את התפלגות ההחלטות הסופיות הנפוצות של בתי המשפט. 

r=.265**  19
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N=67 ,)תרשים 2: החלטות סופיות של בית המשפט )באחוזים

הערה: של״צ - שירות לתועלת הציבור

3.3.1 התפוקה העיקרית – תוכנית הטיפול הקבוצתי בנערים פוגעים מינית

ל-15%  השאלון,  מילוי  תאריך  לפני  בקבוצה  השתתפותם  את  סיימו  הנערים  מן   50% הטיפול:  משך 

נוספים נקבע תאריך סיום עד 5 חודשים מיום המילוי. לכ-30% מן הנערים לא נקבע תאריך לסיום הטיפול 

הקבוצתי. 

חודשים   22 על  עומד  השנייה(  המדידה  ועד  הטיפול  מתחילת  שעבר  )הזמן  בקבוצה  ההשתתפות  משך 

בממוצע, עם סטיית תקן של 7 חודשים. 

כי רק 63% מן  דיווחו  על-אף האופי הסמכותני של ההתערבות, קציני המבחן  נוכחות במפגשי הטיפול: 

הנערים נכחו בכל המפגשים של הטיפול הקבוצתי. עוד 35% נכחו ברוב המפגשים. 

75% מן הנערים הגיעו בזמן לכל המפגשים. 24% הגיעו בזמן לרוב המפגשים. נערים הגרים במסגרת חוץ-

ביתית איחרו פחות מאשר הנערים הגרים בקהילה. ההבדל בין הקבוצות מובהק סטטיסטית.

3.3.2 תפוקות נוספות

מעבר  נוסף,  מגורם  טיפול  מקבלים  בפיילוט  שנכללו  הנערים  מכלל  כ-95%  נוספת:  טיפולית  התערבות 

עובד  על-ידי  ו-43%  על-ידי קצין מבחן  פרטנית  הנערים מטופלים  הייעודי: 65% מכלל  לטיפול הקבוצתי 

 5% פסיכיאטרי.  טיפול  מקבלים  ו-17%  פסיכולוג  על-ידי  מטופלים   10% מבחן.  קצין  שאינו  סוציאלי 

מקבלים   10% המשפחה,  במסגרת  להתערבות  באשר  באומנות.  טיפול  כגון  אחר,  פרטני  טיפול  מקבלים 

טיפול משפחתי, והוריהם של 20% מן הנערים מקבלים הדרכה הורית. 

31% מן הנערים מקבלים מענים מתוך סל השירותים. שלושת המענים הנפוצים הם: ׳אוניברסיטה בעם׳ )9 

משתתפים(, ׳דרך המלך׳ )8 משתתפים( ו׳סיכויים׳ )5 משתתפים(. בדרך כלל, כל נער מקבל לא יותר ממענה 

אחד מסל השירותים. 
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השינויים בתמהיל התפוקות הנוספות בין שתי המדידות אינם משמעותיים. כלומר, לא נצפה שינוי מהותי 

בין שתי המדידות ואין תוספת של היקף תוכניות במהלך תקופת הטיפול הקבוצתי הייעודי.

3.4 תוצאות ההתערבות 
מדד  כל  כזכור,  ההתערבות.  של  הרצויות  בתוצאות  בפיילוט  שנכללו  הנערים  התקדמות  תוצג  זה  בפרק 

הנערים  ציוני  בין  הפער  מדידת   .)t-1 ו-   t-0  ( מועדים  בשני  נבדק  בפיילוט  מדידתו  על  שהוחלט  תוצאה 

מן  אחד  בכל  בנער  שחל  השינוי  את  לבחון  אפשרה  השנייה  במדידה  ציוניהם  לבין  הראשונה  במדידה 

המדדים. 

כאמור, אין במערך שגובש במסגרת הפיילוט הנוכחי אפשרות למדוד רצידיוויזם, כלומר את היקף החזרה 

מין(  עבירות  ובכללה   ( העבריינות  היקף  זאת,  עם  ההתערבות.  סיום  לאחר  מין  לעבריינות  הנערים  של 

במהלך תקופת ההתערבות נמדד במסגרת הפיילוט. נתחיל את הצגת התוצאות בהצגת היקף העבריינות 

במהלך הטיפול הקבוצתי הייעודי. 

3.4.1 עבריינות במהלך הטיפול הקבוצתי הייעודי

מין  עבירת  ביצעו  נערים  חמישה  הטיפולית:  לקבוצה  הצטרפותם  מאז  עבירות  ביצעו  הנערים  מן   18%

בתקופה שבה השתתפו בטיפול הקבוצתי, חמישה ביצעו עבירת אלימות ושלושה עבירת רכוש. הממצאים 

שייכים  הנערים   16 מתוך   14 בגיל:  ייחודיות  מלבד  אלו,  נערים  של  מובהק  פרופיל  על  מצביעים  אינם 

והמבוגרת   )18 )עד  הצעירה  הגיל  בקבוצת  השנייה.  המדידה  בעת  שנים(   19-18( האמצעית  הגיל  לקבוצת 

)מעל 19( ישנם שני מקרים בלבד של עבריינות חוזרת. 

3.4.2 מדדי תוצאה – שינוי בין שתי המדידות

של  הביניים  תוצאות  את  לבחון  שמטרתם  תוצאה  של  עיקריים  מדדים  שלושה  בדק  הפיילוט  כאמור, 

התוכנית:

המוכנות לשינוי . 1

המודעות למעגל הפגיעה. 2

השליטה העצמית והיציבות במסגרת.. 3

בתאוריית  שזוהתה  כפי  ביניים(,  )תוצאת  חשובה  דרך  באבן  המטופל  של  ההתקדמות  את  בוחן  מדד  כל 

הפגיעה  למעגל  והמודעות  לשינוי  המוכנות  מדדי  כי  נזכיר  ב(.  נספח  )ראו  הלוגי  במודל  והוצגה  השינוי 

מורכבים מסדרה של סמנים )אינדיקטורים( המאפשרים לפרוט את ההתקדמות של המטופל ולהצביע על 

למעגל  ו׳מודעות  לשינוי׳,  ׳מוכנות  עבור המדדים  כן,  כמו  שינוי.  חל  לא  או  חל  תחומים ממוקדים שבהם 

הפגיעה׳ חושב ציון מסכם נפרד לכל אחד מהמדדים. מדדי השליטה העצמית והיציבות במסגרת כוללים 

שלושה רכיבים נפרדים: )1( שליטה בתשוקות ובדחפים מיניים; )2( שליטה בכעסים; )3( יציבות במסגרת 

התעסוקתית/לימודית. בשל זיקה סטטיסטית נמוכה ביניהם לא חושב בעבורם מדד מסכם.
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נציג את התקדמות המטופלים בשני אופנים:

הצגת השינוי בציון הממוצע של הנערים שחל בכל אחד מן המדדים - בהקשר זה יוצגו:. 1

הפער בין הציונים המסכמים של התוצאות ׳מוכנות לשינוי׳ ו׳המודעות למעגל הפגיעה׳ )t-0 אל  ♦

 .)t-1 מול

♦ .)t-1 אל מול t-0( בנפרד )הפער בין הציונים שהושגו בכל תחום תוצאה )בכל סמן

שיעור הנערים שעמדו ביעד התוצאתי במדידה השנייה )לעומת שיעורם במדידה הראשונה( בכל  ♦

תחום תוצאה. 

הצגת מהות השינוי שחל בנער - במקרה זה ציר ההתקדמות הוא הציר שבין שינוי ׳חיובי׳ )התקדמות . 2

לעבר הציון הגבוה ביותר – כלומר לעבר היעד התוצאתי( לבין שינוי ׳שלילי׳ )נסיגה לעבר ציון נמוך 

בטיפול  שהושגו  התוצאות  איכות  על  נוסף  מבט  מספק  זה  רצף  השנייה(.  המדידה  לקראת  יותר 

ומעניק משמעות נוספת לשינוי שחל בנער. למשל, מרחק מ-0 ל-1 שונה מן המרחק מ-1 ל-2 מבחינת 

הקרבה ליעד, אם כי סטטיסטית בשני המקרים הנער עבר מרחק זהה.  

והתוצאה  לשינוי׳  ׳המוכנות  תוצאת  של  המסכמים  המדדים  ציוני  בממוצע  השינוי  את  מציג   3 תרשים 

׳מודעות למעגל הפגיעה׳. נזכיר כי הציון שניתן בנפרד לכל אחד מן הסמנים של התוצאות היה בין 0 ל-2, 

ואילו הציון בשני המדדים המסכמים היה בין 0 ל-1: הציון ׳0׳ מייצג גישה/עמדה שאינה מעידה על הפנמת 

תוכני הטיפול, והציון ׳1׳ מייצג גישה/עמדה שמעידה על הפנמה מלאה של תוכני הטיפול. 

מן התרשים עולה שהתקדמות הנערים בשני מדדים מסכמים אלו מסתכמת בציון סופי זהה – 0.7. כלומר, 

התוצאות  ציוני  השנייה  במדידה  הפגיעה׳,  למעגל  ׳מודעות  במדד  יותר  גבוהה  השינוי  שעוצמת  אף-על-פי 

בשני המדדים זהים וקרובים ל-׳1׳ – יעד התוצאה המקסימלי. בהמשך, במסגרת הצגת ניתוחי הרגרסיה, 

נעסוק ביתר הרחבה בהיקף השינוי בשני המדדים.

תרשים 3: שינוי בממוצע ציוני המדדים המסכמים ׳מוכנות לשינוי׳ ו׳מודעות למעגל הפגיעה׳ בין 
המדידה הראשונה )t-0( לשנייה )t-1( )בין 0 ל-1(*

* ׳0׳ מציין גישה/עמדה שאינה מעידה על הפנמת תוכני הטיפול; ׳1׳ מציין גישה/עמדה שמעידה על הפנמה מלאה של 

N=91 ,תוכני הטיפול, לפי מדדי התוצאה
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תרשימים 4א ו-4ב מציגים את השינוי שחל בין המדידה הראשונה לשנייה בממוצע ציוני הנערים בכל אחד 

מן הסמנים שנמדדו בפיילוט )ציונים שנעים בין ׳0׳ – אין שינוי ל-׳2׳ – השלמת היעד התוצאתי(. תרשים 

׳המודעות למעגל  4ב עוסק בסמנים של תוצאת  ותרשים  ׳המוכנות לשינוי׳  4א עוסק בסמנים של תוצאת 

הפגיעה׳ וכן במדדים של השליטה העצמית והיציבות. 

מתרשימים אלו אפשר להסיק כי היה שיפור ניכר ביכולות של הנערים לזהות את מעגל הפגיעה על רכיביו 

בתחושות  בעיקר  ניכרת  עלייה  נמצאה  4א(  )תרשים  לשינוי  המוכנות  למדד  בנוגע  4ב(.  )תרשים  השונים 

החרטה ורגשות האשם של הנערים וכן במודעות לגורמי סיכון ויישום אסטרטגיות להימנעות. 

4א  בתרשים  לשינוי  המוכנות  במדדי  מהתבוננות  כך,  יותר.  מתון  השיפור  הסמנים  בשאר  זאת,  לעומת 

אפשר לראות שציוני המטופלים במידת היכולת לחוש אמפתיה לקורבן ובמוטיבציה לשינוי אינם משתנים 

שינוי של ממש במדידה השנייה. כמו כן, בתרשים 4ב אפשר לראות שבשונה משיפור מסוים שחל בשליטת 

ציוני  בממוצע  שהשינוי  כך  בכעסים,  הנערים  בשליטת  נסיגה  חלה  המיניים,  ובדחפים  בתשוקה  הנערים 

הנערים במדד זה הוא שינוי שלילי והפוך מהמצופה. 

נוסף על כך, יש לשים לב שהשינוי החיובי המשמעותי מתרחש בתחומים שבהם מצבם של הנערים במדידה 

הראשונה היה רחוק מהיעד התוצאתי של ההתערבות, כפי שאפשר לראות במדדי ׳המודעות למעגל הפגיעה׳ 

בתרשים 4ב. )למשל במדדים ׳יכולת לזהות תמרורי אזהרה׳ ו׳זיהוי הכפייה׳(. 

תרשים 4: מדדי המוכנות לשינוי והמודעות למעגל הפגיעה – שינוי בציון הממוצע של אוכלוסיית 
 *)t-1( לשנייה )t-0( הנערים בטיפול בין המדידה הראשונה

תרשים 4א - מוכנות לשינוי 

* ׳0׳ מציין גישה/עמדה שאינה מעידה על הפנמת תוכני הטיפול; ׳1׳ מציין גישה/עמדה שמעידה על הפנמה מלאה של 

N=91 ,תוכני הטיפול, לפי מדדי התוצאה
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תרשים 4ב - מדד המודעות למעגל הפגיעה ומדדי השליטה בכעסים ובדחפים מיניים 

כאמור, ממצאים חשובים נוספים רלוונטיים למהות השינוי שנצפה במדדי התוצאה. לוח 7 מציג את כיוון 

השינוי שחל בציוני הנערים, בכל אחד מן הסמנים של התוצאות שנמדדו בפיילוט )הציונים הם בין ׳0׳ – אין 

שינוי, ל-׳2׳ – השלמת היעד התוצאתי(. הלוח מציג את שיעור הנערים בחלוקה לקטגוריות שלהלן:

אין צורך בשינוי, לא נסוגו - נערים אשר זכו לציון מקסימלי בתחום כבר במדידה הראשונה, ומצבם  ♦

לא השתנה לשלילה לקראת המדידה השנייה )היה ונשאר בציון ׳2׳(. 

אך  ♦ הראשונה  במדידה  ביעד  עמדו  לא  הציונים שלהם  אשר  נערים   - התוצאתי  ליעד  והגיעו  התקדמו 

היעד הושג לקראת המדידה השנייה )מעבר מ-׳0׳ או מ-׳1׳ ל-׳2׳(.

התקרבו ליעד התוצאתי - נערים אשר הציונים שלהם השתנו לטובה בין המדידות, אך היעד התוצאתי  ♦

לא הושג )מעבר מ-׳0׳ ל-׳1׳(. 

לא התקרבו ליעד התוצאתי - נערים אשר הציונים שלהם היו ונשארו במרחק מסוים מן היעד התוצאתי  ♦

ולא השתנו בין המדידות )היו ונשארו ב-׳0׳ או ׳1׳(. 

נסוגו )התקדמות הפוכה בסולם( - נערים שבמדידה ראשונה זכו לציונים חיוביים יותר מאשר במדידה  ♦

השנייה. 

ליעד  ♦ ו׳התקרבו  התוצאתי׳  ליעד  והגיעו  ׳התקדמו  בקטגוריות  הנכללים  שהנערים  לומר  אפשר 

כפי  הטיפול.  במהלך  חיובי  שינוי  אצלם  שחל  המטופלים  הם   )7 בלוח  ו-3   2 עמודות  )ראו  התוצאתי׳ 

משמעותית  גבוה  השנייה  במדידה  התוצאתי  ליעד  שהגיעו  הנערים  שיעור   ,7 בלוח  לראות  שאפשר 

משיעור הנערים שחל אצלם שינוי חיובי במהלך הטיפול. זאת עקב מספר לא מבוטל של נערים שקיבלו 

ציון ׳2׳ )הגיעו ליעד( כבר במדידה הראשונה ומצבם לא הורע בין שתי המדידות. 
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לוח 7 מאפשר להצביע על תחומי התוצאה שבהם ישנו שיעור גבוה של ׳משתפרים׳. כך למשל ביכולת לזהות 

׳תמרורי אזהרה׳ או ׳תחמון׳, השינוי החיובי חל ב-49% ו-50% מן הנערים, בהתאמה. ככלל, אפשר ללמוד 

המודעות  של  המדד  רכיבי  לעומת  לשינוי,  מוכנות  של  המדד  ברכיבי  למדי  מתון  שינוי  על  הממצאים  מן 

שיעור  היה  ו׳מוטיבציה׳,  לעבירה׳  ׳קבלת אחריות  ובהם  לשינוי,  בחלק מפריטי המוכנות  הפגיעה.  למעגל 

השיעור  את  להסביר  אולי  אפשר  ובכך  הראשונה,  במדידה  כבר  מקסימלי  היה  שציונם  נערים  של  גבוה 

הנמוך יחסית של נערים שהתקדמו בפריטים אלו. לעומת זאת, במדדים אחרים בתוצאת המוכנות לשינוי, 

ובהם ׳יכולת לחוש חרטה וייסורי מצפון׳ ו׳יכולת לחוש אמפתיה׳, רק נערים מעטים הגיעו ליעד התוצאה 

במדידה הראשונה, ובכל זאת שיעור הנערים שהתקדמו במהלך הטיפול ביעדי תוצאה אלו היה נמוך יותר 

ועמד על פחות מ-30% מן הנערים. 

נער שחל אצלו שיפור בסמנים של תוצאת המוכנות לשינוי בדרך כלל מגיע ליעד התוצאתי במלואו )מקבל 

ציון ׳2׳(. למשל, הממצאים מראים כי הנער יכול לפתח מוטיבציה גבוהה לשינוי )21% מן הנערים( או לקבל 

עליו אחריות מלאה )23% מהנערים(, אך כמעט אף פעם לא מדובר בהתקדמות חלקית בתחום )1% ו-3% 

מן הנערים, בהתאמה(. עוד מורים הממצאים שבכל תחום תוצאה, כ-10% מן הנערים מקבלים במדידה 

חוו שינוי שלילי במחצית  נמוך מזה שקיבלו במדידה הראשונה. בתוך כך, 17% מן הנערים  ציון  השנייה 

ויותר מסמני התוצאה שנמדדו בפיילוט. במסגרת הפיילוט אין אפשרות לנסח פרופיל של הנערים שמצבם 

הורע. יהיה חשוב לעשות זאת לאחר הטמעת המדידה השוטפת בשירות.

לוח 7: סוג השינוי שהתרחש במהלך הטיפול בכל אחד מן התחומים והמדדים )באחוזים( 

נסוגו 

)מעבר מ-2 

ל-1 או מ-1 

ל-0(

לא התקרבו 

ליעד התוצאה

)הציון היה 

ונשאר0/1(

התקרבו ליעד 

התוצאה

)מעבר מ-0 

ל-1(

התקדמו 

והגיעו ליעד 

התוצאה

)מעבר מ-0/1 

ל-2(

לא היה צורך 

בשינוי ולא 

הייתה נסיגה

)הציון היה 

ונשאר 2(

מוכנות לשינוי

11 26 3 23 37 קבלת אחריות לעבירה

2 47 1 21 29
קיומה של מוטיבציה פנימית 

לשינוי 

7 43 7 27 16 הבנת גורמי סיכון 

10 44 8 20 19 יכולת לחוש אמפתיה 

6 52 9 20 13 ייסורי מצפון 

15 32 3 25 25 הכרה בטעויות בחשיבה

12 42 5 17 24
רצון לשפר את איכות 

היחסים עם השווים 
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נסוגו 

)מעבר מ-2 

ל-1 או מ-1 

ל-0(

לא התקרבו 

ליעד התוצאה

)הציון היה 

ונשאר0/1(

התקרבו ליעד 

התוצאה

)מעבר מ-0 

ל-1(

התקדמו 

והגיעו ליעד 

התוצאה

)מעבר מ-0/1 

ל-2(

לא היה צורך 

בשינוי ולא 

הייתה נסיגה

)הציון היה 

ונשאר 2(

מודעות למעגל הפגיעה

11 32 15 24 18 זיהוי הכפייה 

10 21 15 23 31
מודעות לשימוש במפחיתי 

עכבות 

13 22 13 33 21
יכולת לזהות ולתאר את 

תכנון העבירה 

13 21 14 36 16 יכולת לזהות ולתאר ׳תחמון׳

12 33 20 29 6
יכולת לזהות את תמרורי 

האזהרה 

שליטה עצמית 

20 31 3 12 34 שליטה בכעסים 

11 13 5 28 44
שליטה בתשוקות ודחפים 

מיניים 

עיקר  הייעודי.  ציוני הנערים משתפרים במהלך הטיפול הקבוצתי  כן, הוא שככלל,  הממצא המרכזי, אם 

השינוי הוא בתוצאת המודעות למעגל הפגיעה, כלומר בתחום שנמצא במוקד הטיפול הקבוצתי הייעודי. 

הנערים  לבין מאפייני  הנערים במדדי התוצאה  יעסקו בקשרים שבין השינוי שחל אצל  הסעיפים הבאים 

התוצאה  במדדי  ההתקדמות  מידת  בין  הקשרים  יוצגו  כן  כמו  השתתפו(.  שבהן  )ההתערבויות  ולתפוקות 

השונים.

3.4.3 הקשר בין מדדי התוצאה למאפייני הנער

בקשרים  גם  זאת,  עם  ההתערבות.  לתוצאות  במובהק  קשורים  נמצאו  הנערים  מאפייני  של  קטן  מספר 

המובהקים שנמצאו יש לראות ממצאים ראשוניים שחשוב להמשיך ולבחון במדידות עתידיות. 

רמת דתיות: נמצא קשר מובהק בין רמת הדתיות של הנער לבין הציון בתוצאת המודעות למעגל הפגיעה. 

קבוצת הנערים החרדים מגיעה בממוצע לציון הגבוה ביותר – 0.75 במדד )5 נקודות מעל הממוצע של כל 

הקבוצות(. 

יותר במדד  גבוהים  ציונים  והבדואי מקבלים  מגזר: ממצאי הפיילוט מראים שהנערים מן המגזר הערבי 

המוכנות לשינוי בהשוואה לנערים מן המגזר היהודי )0.86 מול 0.68(. 
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גיל הנערים בטיפול: כאשר מחלקים את הנערים לשתי קבוצות גיל – קטינים ) 18-15 שנים( ובגירים )+19 

שנים(, נמצא שעל-פי-רוב המשתתפים הבגירים היו קרובים יותר ליעדי התוצאה כבר במדידה הראשונה, 

הן במדד המוכנות לשינוי והן במדד המודעות למעגל הפגיעה )תרשים 5(. לפיכך לא מפתיע שהשינוי שחל 

בקרב קטינים גדול יותר מן השינוי בקרב בגירים. 

תרשים 5: התקדמות הנערים בשתי קבוצות הגיל לעבר יעד התוצאה במדד המוכנות לשינוי ובמדד 
המודעות למעגל הפגיעה* 

* ׳0׳ מציין גישה/עמדה שאינה מעידה על הפנמת תוכני הטיפול; ׳1׳ מציין גישה/עמדה שמעידה על הפנמה מלאה של 

N=91 ,תוכני הטיפול, לפי מדדי התוצאה

סוג המגורים: ממצאי הפיילוט הראו שנערים שמתגוררים בקהילה הגיעו לתוצאות טובות יותר מנערים 

׳מודעות   – שמתגוררים בסידור חוץ-ביתי. הציון הממוצע של הנערים בקהילה בשני המדדים המסכמים 

למעגל הפגיעה׳ ו׳מוכנות לשינוי׳ – היה גבוה בהשוואה לציוני הנערים שמתגוררים בסידור חוץ-ביתי )0.75 

שבקהילה  הנערים  של  הפתיחה  נקודת  כי  לזכור  יש  זאת,  עם  בהתאמה(.   ,0.6 לעומת   0.78  ;0.65 לעומת 

כבר במדידה  יותר  גבוה  ציון  כלומר,  יותר במדידה השנייה.  גבוהים  לציונים  מגיעים  וכן הם  יותר  טובה 

הנערים  לעומת  לשינוי׳  ב׳מוכנות  נקודות  ו-8  הפגיעה׳  למעגל  ב׳מודעות  נקודות   5 של  )פערים  הראשונה 

המתגוררים במסגרות חוץ-ביתיות(. 

3.4.4 הקשר בין מדדי התוצאה לבין אופי עבירת המין והצרכים הנוספים של הנער 

נערים  יותר במדדי התוצאה לעומת  גבוהים  ציונים  לנערים שביצעו עברה חד-פעמית היו  אופי העבירה: 

עבירה  בעבור מבצעי   0.74 על  עומד  כ׳מתמשכת׳. הציון הממוצע בשני המדדים  עבירה המוגדרת  שביצעו 

חד-פעמית ו-0.64 בעבור מבצעי עבירה מתמשכת. 

להגיע  היחידה שביצעו מצליחים  העבירה  היא  המין  עבירת  נערים אשר  לחוק:  מנוגדת  נוספת  התנהגות 

לתוצאות הרצויות יותר מאשר נערים שביצעו עבירות נוספות )נוסף על עבירת המין(. הפער בין הקבוצות 

)0.73 לעומת 0.65(. הפער במדד המודעות למעגל הפגיעה גדול  במדד המוכנות לשינוי עומד על 8 נקודות 

אף יותר ועומד על 13 נקודות )0.74 לעומת 0.61(. גם כאן, ההסבר להבדלים עשוי לנבוע מנקודות הפתיחה 

השונות של שתי הקבוצות, כלומר מכך שהההבדלים נצפו כבר במדידה הראשונה. 
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3.4.5 הקשר בין מדדי התוצאה לבין תפוקות הטיפול

מאחר שכל האוכלוסייה הרלוונטית משתתפת בתהליך הטיפול במסגרת הקבוצות הייעודיות, אין אפשרות 

לבודד את ההתערבות הקבוצתית ולבחון את השפעתה הבלעדית על נער שעבר עבירת מין. בהצגה שלהלן 

בטיפול  )ותק  הקבוצתית  בהתערבות  הנערים  השתתפות  בדפוסי  השונות  בחינת  על  הדגש  אפוא  יושם 

ונוכחות, וכן בתפוקות הנוספות שחלק מן הנערים מקבלים, למשל טיפול פרטני(. 

תרשימים 6 ו-7 מציגים את התפלגויות ציוני הנערים במדד המסכם של ׳מוכנות לשינוי׳ ו׳מודעות למעגל 

הפגיעה׳ על-פי ותק בטיפול, כפי שנמדד במדידה הראשונה וכן את ציוני הנערים במדידה השנייה. ממצאי 

המדידה מראים כי בשני מדדי התוצאה אפשר לזהות קשר חיובי ומובהק בין התוצאות לבין ותק הנער 

בטיפול, כך שככל שוותק הנער גבוה יותר, כך עולים הציונים במדדי המוכנות לשינוי )תרשים 6( והמודעות 

למעגל הפגיעה )תרשים 7(.

תרשים 6: ממוצע ציוני התוצאה במדד המסכם ׳מוכנות לשינוי׳, על-פי ותק בטיפול )בחודשים( ובעת 
המדידה השנייה*

* ׳0׳ מציין גישה/עמדה שאינה מעידה על הפנמת תוכני הטיפול; ׳1׳ מציין גישה/עמדה שמעידה על הפנמה מלאה של 

N=91 ,תוכני הטיפול, לפי מדדי התוצאה

תרשים 7: ממוצע ציוני התוצאה במדד המסכם ׳מודעות למעגל הפגיעה׳, על-פי ותק בטיפול )בחודשים( 
ובעת המדידה השנייה

 * ׳0׳ מציין גישה/עמדה שאינה מעידה על הפנמת תוכני הטיפול; ׳1׳ מציין גישה/עמדה שמעידה על הפנמה מלאה

N=91 ,של תוכני הטיפול, לפי מדדי התוצאה   
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נוכחות במפגשי הטיפול: במדידה השנייה נמצא שהנערים המאחרים לקבוצה נוטים לקבל ציונים נמוכים 

שאינם  נערים  לעומת  זאת  הפגיעה׳,  למעגל  ו׳מודעות  לשינוי׳  ׳מוכנות  המסכמים:  התוצאה  מדדי  בשני 

מאחרים כלל. הציון הממוצע של ׳מאחרים לפעמים׳ במדד המוכנות לשינוי הוא 0.59 לעומת 0.73 בקרב 

המגיעים תמיד בזמן. פער דומה נמדד גם במדד המודעות למעגל הפגיעה – 0.65 לעומת 0.72. 

נער אשר משתתף בקבוצה עשוי לקבל גם טיפול פרטני מקצין מבחן או טיפול פרטני  תפוקות נוספות: 

הדרכת  כגון  נוספים,  טיפוליים  מענים  לקבל  עשוי  הוא  כן,  כמו  מבחן(.  קצין  )שאינו  סוציאלי  מעובד 

הורים, טיפול משפחתי או טיפול פסיכיאטרי.  

מעניין לציין כי מבין כל התפוקות הנוספות שנבחנו בפיילוט, טיפול פרטני מקצין מבחן הוא היחיד שנמצא 

בשתי  התוצאה  מדדי  ציוני  את  מציג   8 תרשים  השנייה.  במדידה  הנערים  תוצאות  עם  מובהק  קשר  לו 

המדידות בעבור נערים שקצין מבחן טיפל בהם טיפול פרטני, לעומת ציוניהם של שאר הנערים. כפי שאפשר 

לראות, נמצאו הבדלים מובהקים במדדי התוצאה בין מקבלי טיפול פרטני מקצין מבחן לבין שאר הנערים: 

נערים שזוכים לטיפול פרטני מקצין מבחן מקבלים ציונים גבוהים יותר במדידה השנייה, הן במדד המוכנות 

לשינוי והן במדד המודעות למעגל הפגיעה )תרשים 8(. יש לציין כי אין הבדל מובהק בנקודת הפתיחה בין 

פרטני  לטיפול  ההפניה  כלומר,  מבחן.  קצין  על-ידי  טופלו  שלא  אלו  לבין  בהם  טיפל  מבחן  שקצין  הנערים 

אינה מאפיינת נערים עם מוכנות נמוכה לשינוי או עם קושי מיוחד להכיר את מעגל הפגיעה. 

לצד האפשרות כי התערבות פרטנית של קצין מבחן, נוסף על ההתערבות הקבוצתית, מגבירה את מידת 

השגת התוצאות יש לשקול את האפשרות כי ממצא זה נובע מהטיה של קצין המבחן המעריך )שהוא גם 

המטפל הפרטני( להעניק ציון גבוה לנער בחסותו. עם זאת, נכון לפיילוט זה לא נמצאה הוכחה שקצינים 

)לעומת  הטיפול  בתום  יותר  גבוהים  ציונים  להעניק  נוטים  הטיפול  בתחילת  ציון  לנער  העניקו  אשר 

הקצינים שלא השתתפו בהערכה הראשונה(. יש להוסיף ולבחון סוגיה זו גם בהמשך.

תרשים 8: ציונים במדדים המסכמים ׳מוכנות לשינוי׳ ו׳מודעות למעגל הפגיעה׳ בקרב המקבלים טיפול 
פרטני מקצין מבחן ובקרב שאר הנערים )לפי המדידות( 
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3.4.6 הקשר בין מדדי התוצאה לבין עצמם

ככלל אפשר לומר שיש מתאם גבוה בין ציוני המדד המסכם ׳מוכנות לשינוי׳ לבין המדד ׳מודעות למעגל 

בתחום  גם  גבוה  לציון  המקרים  ברוב  יזכה  אחד  תוצאה  בתחום  גבוה  ציון  שקיבל  נער  קרי,  הפגיעה׳.20 

האחר. מתאם דומה נצפה כבר במדידה הראשונה.

ישנו גם קשר חזק בין שני מדדים אלו בעוצמת השינויים החיוביים )הפער בין שתי המדידות( המתרחשים 

במהלך הטיפול. שינוי משמעותי בתחום אחד מלווה בשינוי משמעותי בתחום אחר.21 ממצאים אלו עשויים 

לתת תוקף לתאוריית השינוי שבבסיס תוכנית ההתערבות בקבוצות, שכן ממצאי הפיילוט מאששים את 

הקשר בין תוצאות הביניים, ובכך את ההשערה בדבר הזיקה ביניהן )למשל בין עלייה במוטיבציה ובקבלת 

אחריות לבין עלייה במודעות למעגל הפגיעה(. עם זאת, כזכור, הפיילוט לא בחן את התוצאה הסופית – 

הפסקת ההתנהגות המינית הפוגעת – ואישוש ה״תאוריה הקטנה״22 הוא לפיכך חלקי.

נוסף על כך, מספר המקרים במסגרת הפיילוט אינו מאפשר לבחון את השינוי בנערים אשר מגיעים לטיפול 

ויש להם כבר ציון גבוה במדד המוכנות לשינוי וציון נמוך במדד המודעות למעגל הפגיעה )כאמור, בממוצע 

להפריך את ההשערה  או  אין אפשרות לאשש  כלומר,  במדידה הראשונה(.  נקודות   12 בהפרש של  מדובר 

שנערים עם מוטיבציה גבוהה לשינוי, רגשות אשם ואמפתיה לקורבן בתחילת הדרך – יעברו שינוי חיובי 

מהיר גם במדד השני. יש לתת על כך את הדעת בהמשך, כאשר יצטברו די מקרים בעבור ניתוח מסוג זה. 

נפרט להלן את הקשר של כל אחד מן הסמנים שבמדדי התוצאה עם סמנים אחרים שבמדדי התוצאה:

מוטיבציה לטיפול: שינוי במוטיבציה נמצא במתאם חיובי עם שינויים ברוב התחומים האחרים. יש מתאם 

גבוה בין עוצמת השינוי במוטיבציה לבין עוצמת השינוי במדד המודעות למעגל הפגיעה.23 

ייסורי מצפון ורגשות אשם: ייסורי מצפון ורגשות אשם שמופיעים במהלך הטיפול נמצאים במתאם חיובי 

עם היכולת לזהות ׳תמרורי אזהרה׳.24 לא נמצא קשר מובהק בין שינוי ברגשות האשם לבין שינויים בשאר 

רכיבי מדד המודעות למעגל הפגיעה.

אמפתיה לקורבן: מעניין לציין שעלייה באמפתיה במהלך הטיפול נמצאת במתאם חיובי עם שיפור ברוב 

שלאמפתיה  להסיק  אפשר  הראשונה  המדידה  מממצאי  הפגיעה.25  למעגל  המודעות  מדד  של  הרכיבים 

r=0.669**  20

r=0.616**  21

המסייעת  המושגית  המסגרת  היא  השינוי״(  ״תאוריית  לעיתים  )המכונה  הלוגי  המודל  של  הקטנה״  ״התאוריה   22

לתאר, במתכונת ברורה ומנומקת, כיצד תוכנית ההתערבות ואסטרטגיות הפעולה שבה, אמורות להביא להשגת 

התוצאות הרצויות. 

 r=0.453**  23

 r=0.442**  24

 r=0.346**  25
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תפקיד מרכזי בהסבר השונות בציוני הנערים. ממצאי המדידה השנייה מחזקים מסקנה חשובה זו בהקשר 

חלים  ההתערבות  במהלך  לקורבן  אמפתיה  תחושת  שמפתחים  נערים  אצל  התוצאה:  במדדי  שיפור  של 

שינויים חיוביים נוספים ברוב תחומי התוצאה האחרים. 

ממצא מעניין נוסף הוא שלא נמצא קשר סטטיסטי בין עבריינות נוספת של הנערים במהלך הטיפול לבין 

יש  נוספת.  עבירה  שעברו  הנערים  למיעוט  קשור  הממצא  כי  ייתכן  האחרים.  התוצאה  במדדי  הישגיהם 

להמשיך ולבחון גם סוגיה זו באמצעות בדיקת הקשר בין ציוני הנערים לבין רצידיוויזם בעתיד.

3.4.7 תוצאות הטיפול: הסבר השונות בהישגי הנערים בין שתי המדידות

בפרק זה יוצגו ניתוחים רב-משתניים )ניתוחי רגרסיה( כדי להסביר את מידת ההתקדמות )עוצמת השינוי( 

לעבר התוצאה במדד המסכם ׳מודעות למעגל הפגיעה׳ באמצעות המאפיינים, הצרכים והתפוקות שאליהם 

היה הנער חשוף )לוח 8(.26 שתי העמודות הראשונות בלוח 8 עוסקות במאפיינים ובצרכים של הנער; יחד יש 

בהן הסבר לכ-30% מן השונות בהתקדמות הנערים בטיפול. בעמודה השלישית ובעמודה המסכמת נוספו 

גם רכיבי התפוקות, והם מסבירים קרוב ל-28% נוספים מן השונות. 

בעלי  נערים  בקרב  הפגיעה׳  למעגל  ב׳מודעות  השינוי  ללמוד שעוצמת  אפשר  הרב-משתניים  הניתוחים  מן 

זה  עוצמת השינוי במשתנה  כן,  נערים מקבוצות אחרות. כמו  גבוהה מזו שבקרב  וחרדי הייתה  רקע דתי 

הייתה גבוהה יותר בקרב בעלי רקע של פגיעה והזנחה במשפחה לעומת הקבוצות האחרות. נוסף על כך, 

הסבר השונות עולה כאשר מוסיפים את המשתנה ׳ותק בטיפול׳, ובעיקר כשמוסיפים למודל את המשתנה 

בעוצמת  השונות  להסבר  ביותר  המשמעותי  הוא  האחרון  המשתנה  מבחן׳.  מקצין  פרטני  טיפול  ׳קבלת 

השינוי של תוצאת ׳המודעות למעגל הפגיעה׳. 

ניתוח הרגרסיה אינו מספק הסבר משמעותי לשונות בעוצמת השינוי של תוצאת המוכנות לשינוי. ייתכן כי 

ההסבר קשור לכך שהציונים ההתחלתיים של הנערים במדד זה היו גבוהים יחסית כבר במדידה הראשונה, 

ניתוח  ולכן הצטמצמה היכולת להסביר את השינוי לאורך תקופת הטיפול. אי לכך, אין אנו מציגים את 

הרגרסיה להסבר עוצמת השינוי בתוצאה זו.

26  השינוי הנמדד במדד ׳המוכנות לשינוי׳ אינו מובהק מבחינה סטטיסטית ולכן אינו נכלל ברגרסיה.
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לוח 8: רגרסיה רב-משתנית להסבר ההתקדמות במדד המודעות למעגל הפגיעה )׳0׳ – אין שינוי במדד, 
׳2׳ – שינוי מקסימלי במדד(

מאפיינים + צרכים + מאפיינים + צרכיםמאפיינים

תפוקות

___0.245-*0.219-*גיל

0.284*______דתיות

_________רקע של עלייה

___0.245-*0.236-*מגזר לא יהודי

_________מגורים בסידור חוץ-ביתי

_________לקויות למידה והפרעות קשב

___0.330-*0.232-*כמות העבירות שהנער ביצע

_________עבירה מתמשכת

_________שימוש באלימות

_________שתיית אלכוהול

אי-יציבות במסגרת 

)t-0( התעסוקתית/לימודית
_________

_________עבריינות נוספת

0.282*0.356**חשיפת הנער להזנחה ולאלימות

_________יחסים לא טובים עם האם

_________יחסים לא טובים עם האב

_________התמכרויות במשפחה

_________עבריינות במשפחה

סטטוס כלכלי נמוך של 

המשפחה
_________

0.442*______השתתפות בלי איחורים 

0.490***______טיפול פרטני של קצין מבחן

________טיפול פרטני של העו״ס

0.219*______מענים מסל השירותים

 R squared = 0.19R squared = 0.30 R squared = 0.58
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4. מסקנות יישומיות לקראת הטמעת מדידת תוצאות שוטפת
דוח זה הציג את ממצאי הפיילוט שנערך במסגרת ׳מיזם התוצאות׳ בשירות המבחן לנוער בתוכנית הטיפול 

הקבוצתי בנערים פוגעים מינית. פרק הסיכום מחולק לשני חלקים: הראשון עוסק בממצאים המרכזיים 

שנאספו במסגרת שתי המדידות, t-0 )מדידה ראשונה( ו-t-1 )מדידה שנייה(. החלק השני מתמקד בתהליך 

פיתוח הפיילוט ובאתגרי המדידה הייחודיים שעלו בו. 

4.1 מסקנות מממצאי המדידה
ממצאי הפיילוט עוסקים בנערים שרובם בני 15 עד 18 בעת הגעתם לטיפול ובני 17 עד 20 לקראת סיומו. 

עיסוק הנערים נורמטיבי ככלל; רובם לומדים במסגרת לימודית אשר מתאימה לגילם. באופן טבעי, בעת 

המדידה השנייה ועם חלוף הזמן עולה שיעור הנערים העובדים או המשלבים עבודה עם לימודים בשיעור 

שתואם את הנצפה בכלל האוכלוסייה בגיל זה. 

ישנה הטרוגניות בקרב הנערים בהיבטים של מעמד חברתי-כלכלי, מוצא ולאום. לצד זה, המדידה הנוכחית 

בשירות  המטופלים  הנערים  מכלל  מינית  הפוגעים  הנערים  את  שמייחדים  רקע  מאפייני  כמה  על  מרמזת 

המבחן לנוער. למשל, נמצא שנערים שטופלו בקבוצות הייעודיות לנערים פוגעים מינית, מבוגרים יותר )כבר 
בעת תחילת הטיפול( בהשוואה לכלל אוכלוסיית שירות המבחן לנוער )כאהן-סטרבצ׳ינסקי ולוי, 2011(.27

בפיילוט זה נצפה ייצוג-יתר של נערים חרדים ודתיים בקרב הנערים המטופלים בתוכנית. ממצא זה מפתיע, 

לא נצפה בעבר בקרב נערים שטופלו בשירות המבחן לנוער על רקע של עבירת מין )אופק, 2006( וגם אינו 

ולוי, 2011(. בשל התפיסה הרווחת  מאפיין את כלל אוכלוסיית הנערים בשירות זה )כאהן-סטרבצ׳ינסקי 

יש חשיבות בהמשך בחינתו של ממצא  שהציבור החרדי מתאפיין בסגירות מסוימת כלפי רשויות החוק, 

והדתיים  החרדים  ייצוג  שיעורי  על  יותר  מהימן  מידע  לספק  תוכל  בשירות  שוטפת  מדידה  הטמעת  זה. 

באוכלוסייה זו. כלומר, המשך בחינת הנושא יאפשר לענות על השאלה אם מדובר בממצא נקודתי-מקרי או 

בתופעה חברתית הדורשת התייחסות מקצועית בהמשך.

ייצוג-היתר של נערים  נוער פוגעים מינית שנצפה במדידה הנוכחית הוא  המאפיין הייחודי הנוסף של בני 

ממשפחות מרובות ילדים, נתון שמאפיין גם את משפחות הנערים מהמגזר החילוני שנכללו בפיילוט. ייתכן 

כי ההסבר לממצא קשור לצפיפות המגורים שבה גדלים חלק מן הנערים ולמצבי לחץ הנובעים ממנה או 

אולי לרמת ההשגחה ההורית. יש להמשיך ולבדוק גם ממצא ראשוני זה במדידות ההמשך. 

במדדים החברתיים-כלכליים מצבם של נערים פוגעים מינית טוב מעט יותר מזה של כלל מטופלי שירות 

בעברם  נחשפו  הנערים  מן  יחסית  גבוה  שיעור  זאת,  עם   .)2011 ולוי,  )כאהן-סטרבצ׳ינסקי  לנוער  המבחן 

לאלימות ונפגעו מהזנחה פיזית ורגשית. הטענה הרווחת בספרות שהרקע החברתי של נערים שפגעו מינית 

הוא ׳נורמטיבי׳ יותר מזה של שאר העבריינים )אופק, 2006( אוששה במדידה הנוכחית, באופן חלקי. 

יש לסייג ולומר שהנתונים על כלל אוכלוסיית השירות רלוונטיים לשנים שקדמו לפיילוט וייתכן כי חל מאז שינוי   27

בגיל הנערים המטופלים בשירות זה.
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בחינת תוצאות ההתערבות מראה כי רוב הנערים משפרים את יעדי התוצאה שלהם ברוב התחומים במהלך 

ההתערבות. כלומר, נצפית השפעה חיובית של ההתערבות בקבוצות על תפיסת העולם והעמדות שהוגדרו 

יותר מן ההתקדמות  כאבני דרך ליצירת השינוי. ההתקדמות במדד המודעות למעגל הפגיעה משמעותית 

במדד המוכנות לשינוי.28 לממצא זה שלושה הסברים אפשריים: )1( הטיפול הקבוצתי הייעודי מועיל יותר 

פתיחה  לציוני  קשור  הממצא   )2( בנערים;  לשינוי  מוכנות  לפיתוח  מאשר  הפגיעה  למעגל  מודעות  לפיתוח 

לא  ההתערבות,  תחילת  לאחר  שהתבצעה  הראשונה,  במדידה   )3( לשינוי;  המוכנות  במדד  יחסית  גבוהים 

נמדד השינוי שאולי התרחש בנערים בחודשי ההתערבות הראשונים. נערים מגיעים לטיפול לאחר תקופה 

לו השפעה על המוטיבציה לשינוי או על קבלת האחריות  ארוכה יחסית של הליך משפטי שיכולה להיות 

ייתכן שההתערבות במדד זה מתחילה הרבה לפני  לעבירה, המרכיבות את מדד המוכנות לשינוי. כלומר, 

תחילת ההשתתפות בקבוצות הטיפוליות הייעודיות. 

רק  לא  בכעסים  השליטה  במדד  הנערים,  ציוני  בממוצע  שיפור  בהם  נצפה  שכאמור  התוצאה,  מדדי  לעומת 

בין ממוצע הציונים במדידה הראשונה לממוצע  נסיגה  ציוני הנערים, אלא חלה  נצפה שיפור בממוצע  שלא 

הציונים במדידה השנייה. איננו ממהרים להסיק מסקנות מנתון ראשוני זה, אבל אנחנו מבקשים להצביע על 

כיוון להמשך בדיקת סוגיה זו. לממצא זה יכולים להיות הסברים שונים, למשל ייתכן כי התפרצויות הכעס 

של הנער גברו במהלך הטיפול, או שעם חלוף הזמן נחשף הקצין המדווח ליותר התפרצויות כעס של הנער. 

הסבר נוסף עשוי להיות שאי-שליטה על כעסים היא תוצאה נלווית של הגברת השליטה על הדחפים המיניים 

המתרחשת במהלך הטיפול. כאמור, יש להמשיך ולבחון במדידות עתידיות סוגיה מורכבת וחשובה זו.

ובין השינוי במדד  בין השינוי במדד אחד  גבוה  אחד הממצאים המרכזיים של המדידה הוא שיש מתאם 

השני. נער שמשתפר במדד המוכנות לשינוי כמעט בהכרח משתפר גם במדד המודעות למעגל הפגיעה. כך 

אחריות  להפנים  לו  ולגרום  לקורבן  אמפתיה  לחוש  לנער  לגרום  שמצליחה  ההתערבות  כי  ייתכן  למשל, 

לפגיעה  שקודמים  השלבים  את  לנתח  למעשיו,  מודע  להיות  ביכולתו  גם  שינוי  לעורר  מצליחה  למעשיו 

ולהכיר את התפקוד הרצוי במצבים אלו. במילים אחרות, המתאם בין המדדים עשוי להעיד שהתאוריה 

הקטנה שעומדת מאחורי הטיפול הקבוצתי מקבלת אישוש במדידה זו. 

על אף שהספרות בשנים האחרונות אינה רואה בתחושת אמפתיה לקורבן אבן דרך לשינוי התנהגות מינית 

הנוכחי  הפיילוט  ממצאי   ,)Hanson & Morton-Bourgon, 2005; Jolliffe & Farrington, 2004( פוגעת 

אינם תומכים בהנחה זו ומורים כי אמפתיה לקורבן קשורה להתקדמות הנער ביעדי טיפול נוספים. 

במסגרת המדידה נבנה מודל רב-משתני שמספק הסבר ראשוני להתקדמות בטיפול, באמצעות שורה של 

ההתערבות  מאפייני  מתמודד,  הנער  שאיתם  וקשיים  בעיות  הנער,  של  דמוגרפיים  מאפיינים  משתנים: 

הוא  בחינת קשרים סטטיסטיים  על-פני  הניתוח הרב-משתני  יתרונו של  לנער.  שניתנות  נוספות  ותפוקות 

ההתקדמות במדד המודעות למעגל הפגיעה כוללת שיפור יכולות הנער להכיר את עצמו ואת התנהגותו ולהגביר   28

את המודעות שלו לשלבים שקודמים לביצוע העבירה. ההתקדמות במדד המוכנות לשינוי כוללת את המוטיבציה 

של הנער לשינוי, אמפתיה לקורבן, ייסורי מצפון וקבלת אחריות.
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ביכולת לפקח על משתנים רבים בעת ובעונה אחת. אף שהפיילוט מהווה שלב ראשוני ביותר של המדידה 

עלה בידינו להציג רגרסיה שמספקת הסבר משמעותי לאחת מהתוצאות שנמדדו בפיילוט: עוצמת השינוי 

ב׳מודעות למעגל העבירה׳. זוהי התוצאה הנמצאת בִליבה של התאוריה הקטנה של התוכנית וכן התוצאה 

שבה עוצמת השינוי הייתה הגבוהה ביותר. 

למעגל  הנער  מודעות  לשיפור  משמעותיים  מנבאים  כמה  על  להצביע  ניתן  הרב-משתני  המודל  פי  על 

העבירה: שילוב התערבות פרטנית של קצין המבחן עם הטיפול הקבוצתי מסביר חלק משמעותי מאוד מן 

ההתקדמות של הנער לעבר התוצאה הרצויה. במילים אחרות, נראה כי הנערים אשר מקבלים טיפול פרטני 

של קצין מבחן מצליחים להתקרב יותר ליעד התוצאה, זאת לעומת שאר הנערים. אין בכך כדי לבטל את 

האפקט של הטיפול הקבוצתי, אך הממצא מחדד את הנחיצות והחשיבות של שילוב בין סוגי הטיפול. 

בעבר  נפגעו  אשר  הנערים  בקרב  יותר  יעיל  שהטיפול  הוא  הרב-משתני  הניתוח  מן  שעולה  נוסף  ממצא 

מאלימות והזנחה. ייתכן כי ממצא זה קשור ליכולת של נערים אלה להזדהות עם מצוקת הנפגעים. 

נוסף על כך, נמצא כי עמידה בכללי הקבוצה, למשל הגעה בזמן לטיפול, היא בעלת חשיבות בניבוי השגת 

יעדי התוצאה. נער שאינו מאחר למפגשים הקבוצתיים מצליח יותר מנער מאחר, וזאת בפיקוח על משתני 

רקע ושורה של צרכים. כלומר, אם יש שני נערים דומים זה לזה ברקע ובצרכים, זה שמצליח להגיע לטיפול 

בזמן יתקדם יותר. 

עם זאת, הנטייה שלא לאחר לטיפול יכולה להוות ביטוי למשל לנכונות של הנער להתייחס לטיפול ברצינות 

או למשמעת עצמית גבוהה. כלומר, ייתכן שהקשר בין ההגעה בזמן לבין הצלחה בטיפול מצביע על הצורך 

לחקור לעומק את פרופיל הנערים המאחרים לעומת הלא מאחרים ולהבין מה עומד מאחורי האיחורים. 

4.2 ההתערבות – תובנות ואתגרים 
כיווני  על  ומהמלצה  נמהרות  מסקנות  מהסקת  להיזהר  יש  בלבד,  הפיילוט  ממצאי  כשבידינו  זה,  בשלב 

ובקצתם  נעוץ בהסברים לאתגרים מתודולוגיים לקראת ההטמעה,  זו  בזהירות  פעולה ממוקדים. הצורך 

בקרב  עניין  לעורר  צריכים  לדעתנו  אשר  ממצאים  לרכז  חשוב  זה  בשלב  כבר  זאת,  עם  בהמשך.  נעסוק 

ובדיקה  ניטור  המשך  מחייבים  אלו  ממצאים  מינית.  פוגעים  בנערים  הטיפול  בתחום  ההחלטות  מקבלי 

לאחר הטמעת המדידה בשירות. 

גיל: בעקבות הממצא כי קבוצת הגיל המבוגרת מגיעה לקבוצה בנקודת פתיחה גבוהה יותר מאשר קבוצת 

הגיל הצעירה, יש לשקול פיתוח מענים מותאמים לקבוצות הגיל השונות. 

דתיות: בשל ייצוג-היתר של נערים דתיים וחרדים בקבוצות שנכללו בפיילוט, חשוב להמשיך ולבחון אם יש 

קשר בין אורח החיים הדתי והחרדי לבין התנהגות מינית פוגעת. כמו כן יש לשקול לפתח מענים ייחודיים 

שישולבו בטיפול הקבוצתי או בטיפול הפרטני בקרב המשתתפים הדתיים והחרדים. הכוונה היא לפיתוח 

דרך  כי אפשר למצוא  ייתכן  וכו׳.  והחרדית  ייחודיים, התאמת המסרים לתרבות הדתית  ומסרים  תכנים 

לגייס את הערכים הדתיים לשיפור האפקטיביות של הטיפול בנערים אלו.
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באפקטיביות  פוגעת  הטיפול  במהלך  שהתרחשה  נוספת  שעבריינות  נמצא  לא  אמנם  נוספת:  עבריינות 

המדידה  אם  הדעת.  את  עליה  לתת  שיש  בסוגיה  מדובר  אולם  אחרים(,  משתנים  על  )בפיקוח  הטיפול 

השוטפת תדגיש את הקושי של נערים שממשיכים לבצע עבירות, יש לשקול לשלב בהתערבות הקבוצתית 

התייחסות להיבט זה. 

יותר  טוב  להבין  לשאוף  יש  זאת,  אזהרה. לנוכח  נורת  הקבוצתי  לטיפול  באיחורים  לראות  יש  איחורים: 

ומקום  לטיפול  יחס  אופי,  )תכונות  הנוספים  המשתנים  את  ולבחון  המאחרים  הנערים  של  הפרופיל  את 

המגורים( שיכולים להסביר איחורים אלו.

תוצאות  את  משפר  מבחן  קצין  של  פרטנית  התערבות  של  ששילוב  נמצא  כאמור,  הפרטני:  הטיפול 

ההתערבות הקבוצתית הייעודית בנערים פוגעים מינית. השאלות שנשארות פתוחות ודורשות המשך בדיקה 

עוסקות בתפקיד המשלים של טיפול פרטני לטיפול הקבוצתי, ובחינת מועילות ההתערבות שמשלבת טיפול 

פרטני וקבוצתי ייעודי עבור כלל הנערים שפגעו מינית. 

נוסף  מידע  איסוף  דורשת  עליהן  שהתשובה  שאלות  של  שורה  עולה  הדוח  לאורך  נוספים:  משתנים 

את  להסביר  העשויים  המשך  מדידות  במסגרת  לאסוף  שיש  המשתנים  בין  הקיים.  המידע  הרחבת  או 

הממצאים נציין את גיל הקורבן, את גיל ביצוע העבירה הראשונה, את צפיפות המגורים בבית הנער ואת 

רמת ההשגחה ההורית. 

4.3 תהליך המדידה – תובנות ואתגרים 
הכלי  של  ההטמעה  לקראת  חשובות  לתובנות  הוביל  וכן  ובדילמות  באתגרים  כרוך  היה  המדידה  תהליך 

למדידה שוטפת. להלן עיקריהם:

4.3.1 כלי המדידה

כלי המדידה שבהם נעשה שימוש נמצאו מתאימים לצורכי המדידה השוטפת. המידע שהושג באמצעותם 

היה רב ומקיף )עסק בכל הרכיבים במודל הלוגי המוצע(. נמליץ להמשיך להשתמש בכלי זה. נוסף על כך, 

לקראת המדידה השוטפת יש לשקול לכלול שאלות נוספות שאוספות את המידע שלהלן: 

וגיל  גיל הקורבן  בין מספר הילדים לכמות החדרים בבית,  יחס  צפיפות הדיור, תנאי המגורים של הנער, 

הנער בעת הפגיעה שבגינה הופנה לטיפול.

הוספת השאלות בנושאים אלו עשויה להעשיר את המידע המצטבר ולהרחיב את בסיס הידע השימושי על 

ההתערבות ותוצאותיה. בגלל האופי הספירלי של תהליך המדידה והלמידה ממנה, אנו צופים שגם בהמשך 

יעלה צורך בהוספת פריטים חדשים לשאלונים. יש להיות ערים לצורך זה ולהיערך לקראתו. 

4.3.2 ניתוח

ניתוח: הנחת קשרים סיבתיים בין התוצאות לבין ההתערבות: כדי להוכיח קשר סיבתי בין קבלת הטיפול 

החלופיים.  ההסברים  מן  הטיפולית  ההתערבות  משתנה  את  לבודד  יש  הנער  בציוני  שינוי  לבין  הקבוצתי 
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בין הטיפול לתוצאה, בהינתן תאוריית שינוי תקפה  להניח שיש קשרים סיבתיים  בשלב ההטמעה אפשר 

ומדידה של פריטים רבים לאורך זמן. בשלב הפיילוט, הניתוח חייב היה להתמקד בקשרים מתאמיים )ולא 

סיבתיים( ולנקוט משנה זהירות בפירוש הממצאים. 

לעסוק  דרכים  כמה  שיש  סבורים  אנו  הובהר,  שכבר  כפי  ועוצמתו:  השינוי  מהות  מול  סופי  ציון  ניתוח: 

בהתקדמות הנער בטיפול. דרך אחת היא לבדוק מהו הציון שאליו הגיע הנער בסוף הטיפול. החיסרון של 

בתפיסותיו  שהתרחשו  ולשינויים  הטיפול  במהלך  הנער  שעבר  למרחק  ההתייחסות  היעדר  הוא  זו  גישה 

לאורך הדרך. הדרך השנייה היא לבחון את היקף השינוי שהנער עבר, כלומר להשוות בין הציון ההתחלתי 

לבין הציון הסופי שקיבל. במקרה זה ישנה התייחסות למרחק שהנער עובר, אך עדיין המידע לוקה בחסר: 

לחלוטין  שונה   ,0 ונשאר  שהיה  ציון  עם  נער  של  מצבו  כך,  עובר.  שהנער  השינוי  לכיוון  רגיש  אינו  המדד 

נוספת  0. אפשרות  עובר שווה  2, אף שבשני המקרים המרחק שהנער  ונשאר  היה  נער שציונו  ממצבו של 

לניתוח התוצאות היא התמקדות בכיוון השינוי שחל אצל הנער על-ידי בחינת טיב השינוי. כלומר, במוקד 

הניתוח עומד לא המרחק שעבר הנער, אלא המעבר שלו מרמה אחת של תוצאה לרמה אחרת )למשל, מציון 

נכשל ]0[ לבינוני ]1[, או מבינוני ]1[ לגבוה ]2[(.

המדידה  כי  נמליץ  ייחודי.  ערך  יש  מהן  אחת  לכל  התוצאות;  להצגת  הדרכים  בשלוש  משתמש  זה  דוח 

בהמשך תתבסס אף היא על ראייה רב-ממדית זו של התוצאות. 

מתודולוגיות  השלכות  בעלת  חשובה  בסוגיה  מדובר  המדידות:  שתי  בין  הנשאלים  התבגרות  אפקט 

יחסית  קל  ואצלם   ,16-14 בני  נערים  הייתה  הנבדקת  האוכלוסייה  הראשונה  המדידה  בעת  מהותיות. 

זה  בגיל  נער  במסגרת(. למשל,  היציבות  )מדד  הנורמטיבית  המסגרת  אופי  ואת  התנהגות  נורמות  להגדיר 

אמור ללמוד בבית ספר, לעיתים בשילוב לימודים עם עבודה. צריכת אלכוהול בגיל זה נחשבת תופעה לא 

נורמטיבית. המצב שונה אם מדובר בנערים בגילים 19-17, טווח הגילים במדידה השנייה. ייתכן שלקראת 

ההטמעה של המיזם בשירות המבחן לנוער יש לערוך דיון בנוגע לסוג הנתונים שחשוב לאסוף על הנערים 

בשלבים השונים של החיים. 

מחשוב הכלים: במסגרת הפיילוט נעשה שימוש בתוכנה חיצונית לשאלונים מקוונים. על רקע תקלות רבות 

בעבודה עם גורם חיצוני ועל רקע החשיבות שהכלים יוטמעו במסגרת העבודה השוטפת של קציני המבחן, 

הכרחי כי המשך מדידת התוצאות תיעשה במערכת הממוחשבת של השירות )מנ״ע(.
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נספח א: שמות חברי קבוצת העבודה של הצוות הרב-מדרגי ותפקידיהם
אפי ברוור, מנהל שירות המ בחן לנוער באגף תקון שבמשרד הרווחה והשירותים החברתיים ♦

רחל ארזי שיף, סגנית מנהל שירות המבחן לנוער ♦

ורדה רפפורט, מפקחת ארצית לקטינים עוברי חוק בשירות המבחן לנוער ♦

מירי כירבי, מפקחת מחוזית, רשות חסות הנוער ♦

איילת כוכבי, מפקחת ארצית, רשות חסות הנוער ♦

ציפי פודים, סגנית קצינת מבחן מחוזית ירושלים, שירות המבחן לנוער ♦

מיכל פפרברג, בעבר מדריכה בקבוצות טיפוליות וכיום קצינת מבחן מחוזית תל אביב, שירות המבחן  ♦

לנוער 

חיים ליבנה, מרכז ארצי בשירות המבחן לנוער ♦

אורית אלדר, סגנית קצינת מבחן מחוזית מחוז מרכז ♦

חיים אפרים, סגן קצין מבחן מחוזי מחוז חיפה-צפון ♦

גיא שמעוני, עובד סוציאלי בכיר מעצרים, מנחה קבוצות טיפוליות, מחוז דרום ♦

ד״ר טליה אתגר, מנהלת המרכז למניעה ולטיפול באלימות מינית בקרב ילדים, עמותת עלם ♦
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נספח ב: המודל הלוגי של תוכנית הטיפול הקבוצתי בנערים פוגעים 
מינית 
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נספח ג: מעגל הפגיעה
)לפי אבולעפיה, להמן ובוקשיצקי, 2010(

טריגר, אירוע רגשות 
מקדימים

פנטזיות, דמיונות, 
מחשבות

שימוש במסירי עכבות 
ובאמצעים מעוררים 
מינית, עיוותי מחשבה

רגיעה וחזרה לשגרה

תכנון

תהליך פיתוי, חיפוש 
הקורבן, מעקב

ביצוע עבירה ואופן 
סיום )עזיבת המקום, 

בריחה(

שחזור בפנטזיה
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נספח ד: שלבי המדידה בפיילוט ׳מיזם תוצאות׳ בשירות המבחן לנוער

פירוט השלבשלבי המדידה בפיילוט

t-0 מדידה ראשונה

הדרכה על העבודה עם 

השאלון

מפגש עם קציני מבחן וראשי הנפות:

הסבר על תהליך מדידת תוצאות

הצגת הכלי )שאלון(

הסבר על דרכי העבודה עם השאלון

העברת השאלון הסופי ל׳ממונה תיעוד הידע במשרד הרווחה׳מיחשוב השאלון

מיחשוב השאלון בתוך המערכת של משרד הרווחה

הפצת שאלון מדידה 

)t-0( ראשונה

העברת דוא״ל על-ידי הנהלת השירות ובו הנחיות וקישור לשאלון לכל קציני המבחן 

המטפלים בנערים שמשתתפים בקבוצות טיפול לנערים פוגעים מינית.

קציני המבחן הרלוונטיים מתבקשים למלא את השאלונים בתוך שלושה שבועות

לאחר כשבועיים – הפקת הפלט ממערכת השאלונים ועדכון טבלת סטטוס מילוי מעקב אחר מילוי השאלון 

השאלונים – ע״י מרכז ארצי בשירות המבחן לנוער

שליחת דוא״ל תזכורת לקצינים אשר טרם השלימו את מילוי השאלונים – ע״י 

מפקחת ארצית לקטינים עוברי חוק בשירות המבחן לנוער

ניתוח הנתונים במכון 

ברוקדייל 

בתום מילוי השאלונים על ידי קציני המבחן – העברת קובץ נתונים עם מספרי 

תעודת זהות מעורבלים על-ידי הממונה על תיעוד הידע במשרד הרווחה 

ביצוע ניתוח של נתוני הביניים במכון ברוקדייל

דיון עם השירות על 

תוצאות המדידה הראשונה 

)t-0(

דיון על תוצאות המדידה וגיבוש סופי של שלבי העבודה הבאים במיזם התוצאות

t-1 מדידה שנייה

העברת שאלון מדידה 

)t-1( שנייה

4 חודשים לאחר סיום שלב המדידה הראשונה:

מלוי שאלון מעקב על כל נער אשר מסיים את הטיפול. ייתכן שחלק מן המטופלים 

אשר מילאו את השאלון במדידה הקודמת כבר סיימו את טיפול. אין צורך 

באיתורם.

שנה לאחר סיום שלב המדידה הראשונה:

מילוי שאלון מעקב בעבור כל המטופלים שטרם מולא בעבורם שאלון זה. את 

שאלוני המעקב יש למלא אך ורק על נערים שהשתתפו במדידה הראשונה. 

מכון ברוקדייל מבצע ניתוח של הנתונים וכותב דוח סופיניתוח נתונים

 דיון משותף עם השירות

 על המסקנות 

דיון על תוצאות המדידה בפיילוט וגיבוש סופי של הטמעת המדידה השוטפת 

בשירות
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נספח ה: כלי המדידה 

  4 במרץ 2013

)t-0( מעקב אחר מתבגרים פוגעים מינית המטופלים בקבוצה טיפולית

תאריך מילוי השאלון:_____________________

שם הנער: _____________________________

מחוז: ____________ נפה: ________________

שם קצין המבחן )ממלא הטופס(:________________________________________

שמות מנחי הקבוצה: _______________________________________________

מיקום הקבוצה:___________________________________________________

I. נתונים על ההשתתפות בקבוצה 

1. תאריך תחילת הטיפול הקבוצתי של הנער: שנה/חודש/יום __________________

2. סיום הטיפול הקבוצתי )במידה והסתיים( : שנה/חודש/יום __________________

3. הנער מגיע לקבוצה:

בקביעות ובזמן. 1

מגיע באיחור. 2

מרבה להיעדר. 3

3א. מספר המפגשים בהם נכח הנער _________

3ב. מספר מפגשים מהם נעדר הנער _______

II. נתונים דמוגרפיים על הנער

4. תאריך לידה: _________________ 5. צופן לטבלת המרה__________________
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6. ארץ לידה של )ראש( המשפחה

ילידי הארץ )עבור לשאלה 8(. 1

אתיופיה. 2

בריה״מ לשעבר )לא כולל קווקז, גרוזיה ובוכרה(. 3

קווקז, גרוזיה ובוכרה. 4

אירופה / צפון אמריקה / דרום אמריקה. 5

אחר, פרט: ___________________. 6

7. שנת עלייה:___________

8. ארץ לידה של הנער

ילידי הארץ. 1

אתיופיה. 2

בריה״מ לשעבר )לא כולל קווקז, גרוזיה ובוכרה(. 3

קווקז, גרוזיה ובוכרה . 4

אירופה / צפון אמריקה / דרום אמריקה. 5

אחר, פרט: ___________________. 6

שנת עלייה: _________________. 7

9. המגזר של הנער 

יהודי. 1

ערבי-מוסלמי. 2

ערבי-נוצרי. 3

דרוזי. 4

בדואי. 5

אחר, פרט: ________________________. 6

10. הרקע הדתי של הנער 

1. חילוני

2. מסורתי

3. דתי

4. חרדי
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11. היכן הנער גר היום?

בסידור חוץ ביתיבקהילה

עם שני ההורים )באותו בית(1. 

כגון משמורת 2.  שונים,  )בבתים  שני ההורים  עם 
משותפת(

רק עם האם/ האם ובן זוג3. 

רק עם האב/ האב ובת זוג4. 

עם קרובי משפחה אחרים )לא ההורים(5. 

ברשות עצמו: לבדו/עם שותפים6. 

ברשות עצמו עם בן/בת זוג7. 

אצל חברים8. 

ממקום 9.  )עובר  קבועים  לא  ארעיים,  במגורים 
למקום(

אחר, פרט. 10

בפנימייה1. 

עם משפחה אומנת2. 

במסגרת של חסות הנוער3. 

אחר, פרט:4. 

12. מספר אחים _______ 

13. מספר סידורי של הנער בין האחים ___________

III. מסגרת לימודית/ תעסוקתית

14. עיסוק

 1. לומד

 2. עובד

 3. לומד ועובד

4. לא עובד ולא לומד 

14א. באיזו מסגת לימודית/תעסוקתית נמצא הנער ?)אם ציין לומד או לומד ועובד(

בי״ס יסודי  1

חטיבת ביניים  2

בי״ס תיכון  3

בי״ס על יסודי מקצועי  4

מסגרת חינוך מיוחד  5

מפת״ן/מיתר  6

פנימייה  7
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מעון חסות הנוער  8

ישיבה  9

בי״ס אקסטרני  10

תוכנית היל״ה  11

12 אחר____________________________

15. יציבות בבית הספר/עבודה

לאי-יציבות  עדות  הספר.  בבית  הנער  בהתנהגות  יציבות  יציבות/אי  של  הערכה  משקף  זה  פריט  תיאור: 

תהיה למשל היעדרות לא-מורשית מבית הספר, איחורים חוזרים ונישנים, השעיות או הרחקה, וכן שימוש 

באלכוהול ובסמים בבית הספר.

אם הנער במסגרת תעסוקתית, מתן הנקודות צריך לחול על יציבות סדר היום שלו במסגרת התעסוקתית. 

אי-היציבות בסביבת עבודה יכולה להתבטא באי-הופעה לעבודה, איחורים או פיטורין.

אם הנער אינו בבית ספר ואינו עובד, יש לתת נקודה אחת. 

ניקוד: 

0 = יציב/ אי-יציבות מזערית )לא יותר ממקרה אחד(

1 = לא יציב )לא יותר משניים-שלושה מקרים(

2 = לא יציב ביותר )4 מקרים או יותר(

IV. רקע על משפחתו של הנער

16. מה המצב המשפחתי של הורי הנער? )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(

קטין יתום מאב שהאם לא נישאה. 1

קטין יתום מאב שהאם נישאה. 2

קטין יתום מאם שהאב לא נישא. 3

קטין יתום מאם שהאב נישא. 4

קטין יתום משני הוריו. 5

קטין שההורים גרושים ולא נישאו. 6

קטין שההורים גרושים ואחד מהם נישא. 7

קטין לאם לא נשואה. 8

קטין שהוריו חיים בנפרד. 9

קטין שהוריו חיים ביחד. 10
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אחר______________. 11

17. להערכתך, מהו המצב הכלכלי של משפחת הנער? 

יש קושי לספק צורכי קיום בסיסיים. 1

המצב הכלכלי של המשפחה מאפשר לספק צורכי קיום בסיסיים בלבד. 2

המצב הכלכלי של המשפחה מאפשר לספק מעבר לצורכי הקיום הבסיסיים. 3

לא רלוונטי )צעירים המנהלים משק בית נפרד ממשפחתם(. 4

18. באיזו מידה המשפחה מספקת את הצרכים הבסיסיים של הנער?

)יש להתייחס למצב המשפחה בה חי הנער באופן קבוע( 

במידה 

רבה 

מאוד

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

במידה 

מועטה

לא בבדיקהכלל לא

רלוונטי

המשפחה מספקת לנער את צרכיו 
הפיזיים )מגורים, טיפול רפואי, 

מזון, לבוש וכו׳( 
1234567

המשפחה מספקת לנער את צרכיו 
הרגשיים )תמיכה, הקשבה, דאגה, 

גילויי חיבה והערכה וכו׳(
1234567

19. התנהגות עבריינית במשפחה:

נא סמן X במקום המתאים:

בתקופת הטיפולבעבר הרחוק

אחיםאםאב אחיםאםאב

1. אין עבירות

2. עבירות רכוש

3. עבירות גוף

4. עבירות מיניות

5. עבירות אחרות

20. התמכרויות במשפחה )נא הקף בעיגול(:

א. האם ידועות בעיות התמכרות במשפחת הנער ?

לאכן

עבור לשאלה 21
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ב. איזו התמכרות?

בבדיקהלאכןשימוש באלכוהול

בבדיקהלאכןשימוש בסמים

בבדיקהלאכןהימורים

V. היסטוריה של חשיפה לפגיעה

21. האם הנער היה קורבן בעברו לפגיעה? )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(

מחוץ למשפחהבתוך המשפחה

1. לא היה קורבן לאלימות מחוץ למשפחה1. לא היה קורבן לאלימות/הזנחה במשפחה 

2. כן, לאלימות פיזית2. כן, לאלימות פיזית 

3. כן, לאלימות מינית3. כן, לאלימות מינית 

4. כן, לאלימות נפשית / אלימות מילולית4. כן, לאלימות נפשית / אלימות מילולית

5. בבדיקה 5. כן, היה עד לאלימות פיזית בתוך המשפחה

6. כן, להזנחה

7. בבדיקה

IV. בעיות רפואיות ונפשיות

להלן שאלות המתייחסות למצבו הנפשי והרפואי של הנער.

אנא ציין האם הנער:

בבדיקהלאכן1. אובחן כבעל לקות למידה / הפרעת קשב וריכוז

לאכןהדיווח מסתמך על מסמך רפואי?

בבדיקהלאכן2. אובחן כסובל מהפרעה נפשית

אם כן, איזו הפרעה? ________________________________________________

לאכןהדיווח מסתמך על מסמך רפואי?

בבדיקהלאכן3. אובחן כסובל ממחלה נפשית

אם כן, איזו מחלה? _________________________________________________

לאכןהדיווח מסתמך על מסמך רפואי?

בבדיקהלאכן4. סובל מהפרעות אכילה

אם כן, איזו הפרעה? ________________________________________________

לאכןהדיווח מסתמך על מסמך רפואי?

בבדיקהלאכן5. אובחן כסובל ממחלות בריאותיות/ מוגבלות פיזית?

אם כן, איזו מחלה? _________________________________

לאכןהדיווח מסתמך על מסמך רפואי?

בבדיקהלאכן6. אושפז על רקע נפשי?
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אם כן, כמה פעמים?____ תאריך אישפוז אחרון? _______________

סיבת אישפוז אחרון ?________________________________________________

לאכןהדיווח מסתמך על מסמך רפואי?

בבדיקהלאכן7. ביצע נסיונות אובדניים

אם ביצע נסיונות אובדניים, כמה נסיונות ? _______ תאריך נסיון אובדני אחרון:_____

לאכןהדיווח מסתמך על מסמך רפואי

בבדיקהלאכן8. איים/מאיים באובדנות

באופן קבוע נוטל תרופות לטיפול בהפרעת קשב ) למשל:ריטלין, 
קונסרטה(

לאכן

לאכןבאופן קבוע נוטל תרופות אנטי דיכאוניות )למשל: פרוזק, ציפרמיל..(

לאכןבאופן קבוע נוטל תרופות אנטי חרדתיות ) למשל: וליום, קסנקס..(

באופן קבוע נוטל תרופות לטיפול בבעיות בריאות: פרט_________________________

VII. התמכרויות 

24. למיטב ידיעתך, האם הנער כיום או בעבר: )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(

כן, בשנה 
האחרונה

לאכן, בעבר

123נוהג לשתות אלכוהול. 1

משתמש באופן מזדמן בסמים / בכדורים כלשהם שלא . 2
למטרות רפואיות )כדורי מרץ, שינה וכד׳(

123

משתמש קבוע בסמים / בכדורים כלשהם שלא . 3
למטרות רפואיות )כדורי מרץ, שינה וכד׳(

123

123נוהג להמר. 4

VIII. התנהגות מנוגדת לחוק של הנער

25. מהם סוגי כל העבירות בתיק בהן נמצא הנער אשם:

עבירות בתוך המשפחהעבירות מחוץ למשפחה

מס' העבירותמס' העבירותסוג עבירות

עבירת מין

עבירת מין קבוצתית

עבירת אלימות

אלימות קבוצתית

עבירת רכוש + סמים

עבירת רכוש + אלימות
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עבירת רכוש אחרת

שימוש באלכוהול

שימוש בסמים

נהיגה בשכרות

עבירות תנועה ותאונות דרכים 
נוספות

עבירה אחרת______________

IX. אופי הפגיעה המינית שבגינה נמצא הנער בטיפול קבוצתי

למיטב ידיעתך, מהו מספר עבירות מין שביצע נער?________

אם המספר הינו יותר מ1 בשאלות הבאות)26-28( אנא התייחס לעבירה החמורה ביותר לדעתך.

26. משך הפגיעה: 1. אירוע חד פעמי  2. פגיעה מתמשכת 

27. שותפים לפגיעה המינית: 

ללא שותפים. 1

עם שותפים בני אותו גיל. 2

עם שותפים מבוגרים . 3

עם שותפים צעירים ממנו . 4

28. הפגיעה המינית נעשתה תוך שימוש בכפייה פיזית או פסיכולוגית:

 כוח פיזי )אלימות(	

 איום באלימות	

 איום בפגיעה אחרת )לדוגמא: פגיעה בשם הטוב(	

 שימוש במעמד/תפקיד )כגון: בייביסיטר, מדריך, אח בוגר(	

 שימוש בפיתוי	

 שימוש בניצול	

 שימוש במניפולציה )תחמון(	

 אחר, אנא פרט______________________________________________	

29. האם ידוע על התנהגויות מיניות פוגעות קודמות שביצע הנער טרם גיל האחריות הפלילית? 

1.כן, מספר אירועים קודמים:__________   2. לא
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X. המלצות, טיפול וענישה

30. מה ההמלצה שניתנה בתסקיר? )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(

צו מבחן. 1

צו מבחן בתנאי מגורים. 2

צו השגחה זמני. 3

צו השגחה זמנית בתנאי מגורים . 4

צו מעון ומעון נעול. 5

פטור ללא צו. 6

השגחת אדם ראוי. 7

התחייבות. 8

קנס. 9

פיצוי לנפגע. 10

מאסר על תנאי. 11

מאסר. 12

שיתוף הורים בטיפול. 13

מוגנות. 14

הרחקה זמנית מחזרה ביתה. 15

הגבלה בחופשות. 16

כל הגבלה אחרת )כולל: שלילת רישיון, של״צ(. 17

לא ניתנה המלצה טיפולית . 18

דחייה. 19

המלצה אחרת, לפרט: _______________________________________________

31. האם התקיימה הסתכלות חוץ ביתית, בגין עבירת המין בה נמצא המטופל אשם?

כן, הסתכלות חוץ ביתית נעולה. 1

כן, הסתכלות חוץ ביתית פתוחה. 2

לא התקיימה הסתכלות חוץ ביתית. 3

32. מה ההחלטה האחרונה של בית המשפט לגבי הנער?

טרם התקבלה החלטה סופית. 1

החלטת ביניים – צו השגחה זמני. 2

זיכוי . 3

פטור ללא צו. 4
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נתקבלה החלטה סופית לגבי טיפול וענישה: )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(:. 5

ערבות. 1

קנס . 2

כל הוראה אחרת )כולל שלילת רישיון ושל"צ(. 3

צו מבחן. 4

צו מבחן בתנאי מגורים. 5

צו מעון/מעון נעול. 6

מאסר על תנאי. 7

צו מעון נעול. 8

מאסר. 9

מאסר בעבודות שירות. 10

החלטה אחרת, לפרט: _________________________________________

 33. תוכנית הטיפול מעבר לקבוצה הטיפולית: )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(

אין/יש:

טיפול פרטני של קצין מבחן. 1

טיפול פרטני של עו״ס . 2

טיפול פרטני של פסיכולוג. 3

טיפול פרטני של גורם אחר )טיפול באומנויות, בבע״ח(. 4

הדרכה הורית. 5

טיפול משפחתי. 6

טיפול פסיכיאטרי. 7

34. האם הנער מקבל מענים מתוך סל השירותים? )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(

הנער אינו מקבל מענים מסל השירותים. 1

צדק מאחה. 2

סיכויים. 3

דרך המלך. 4

תוכנית ״אחרי״. 5

שילוב במסגרות יומיות )לדוגמה: שיקום נוער, מפתנים ומיתרים( . 6

אוניברסיטה בעם/סדנת חוק ומשפט. 7

״מעטפת״8. 

משפחה תומכת. 9

אחר: ____________________________________________________. 10
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35. האם נבנתה תוכנית מוגנות? 

2. לא. 1 כן  

XI. תוצאות ההשתתפות בקבוצה

חלק זה מעריך את ההתקדמות בטיפול. באיזו מידה השיג הנער את התוצאות המצופות?

36. קבלת אחריות לעבירה

או  כולה   – האחריות  את  מכוון  שאינו  פירושה  שביצע  לתקיפות  הנער  של  מלאה  אחריות  קבלת  תיאור: 

או  לחברים  לקורבן,  האחריות  את  מייחס  אינו  הנער  )כלומר,  אחרים  על  אותה  מטיל  ואינו   – מקצתה 

לילדים אחרים, לֶחברה, למשטרה, לבתי המשפט או לאחרים(. כל הצהרה שיש בה כדי לשקף אי-קבלת 

האחריות בשלמותה תוביל לניקוד של 1 או 2. 

ניקוד:

= מקבל אחריות מלאה לעבירות מיניות או שאינן מיניות, ואין שום עדות לניסיון של הקטין להפחית   0

ממעשיו. 

1 = מקבל עליו חלק )אך לא את כל( האחריות. אף שמפעם לפעם מנסה להפחית ממעשיו, אינו מכחיש את 

ביצוע העבירות. 

2 = לא מקבל עליו אחריות או מכחיש לחלוטין. יש לתת 2 נקודות גם אם מכחיש חלקית ו/או עושה ניסיון 

משמעותי או חוזר-ונשנה להפחית ממעשיו. 

37. מוטיבציה פנימית לשינוי

והן  תיאור: השאלה מתמקדת הן במידה שבה הנער רואה את ביצוע העבירה כדבר שאינו קשור באופיו 

בהערכה עד כמה יש לו רצון אִמתי לשנות את התנהגותו ולהימנע מכל הישנות של המעשים. 

ניקוד:

0 = נראה מוטרד בשל עבירותיו וכן נראה שיש לו רצון אִמתי להשתנות. 

של  מהתוצאות  להימנע  מפורש  רצון  הבעת  תוך  ומצוקה  פנימי  קונפליקט  של  מסוימת  מידה  ישנה   =  1

עבירות נוספות.

2 = אין הנעה פנימית לשינוי. לקטין אין רצון פנימי להשתנות. ייתכן שהוא מיואש מהחיים בכלל ושומר 

טינה או שאולי הוא מכחיש שאי-פעם ביצע עבירות ולפיכך מחזיק בעמדה שאין צורך שישתנה ו/או שאינו 

זקוק לטיפול. יש לתת 2 נקודות גם אם המניע לשינוי הוא אך ורק חיצוני )למשל, הרצון להימנע ממאסר, 

מכליאה או מהשמה בפנימייה(.
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38. מבין גורמי סיכון ומיישם אסטרטגיות לניהול סיכונים

תיאור: סעיף זה עוסק בידע של הנער ובהבנתו את הגורמים והמצבים הקשורים בעבירות שלו, במודעותו 

לאסטרטגיות ניהול סיכונים ובשימוש שלו באסטרטגיות אלו. 

ניקוד:

מזמנים,  גורמים  מכיר  סיכונים.  לניהול  ואסטרטגיות  הסיכון  גורמי  לגבי  ידע  והפגנת  טובה  הבנה   =  0

חשיבה מעוותת ומצבים בסיכון גבוה. מכיר אסטרטגיות לניהול סיכונים ומשתמש בהן

1 = הבנה לא-שלמה או חלקית של גורמי סיכון ושל אסטרטגיות לניהול סיכונים. מפגין ידע לעתים, אך לא 

בעקביות

2 = הבנה מועטה או לא מספקת של גורמי סיכון ושל אסטרטגיות לניהול סיכונים. לא יכול לזהות כנדרש 

גורמים מזמנים, חשיבה מעוותת והצדקת העבירה מצבי סיכון גבוה ואסטרטגיות לניהול סיכונים.

א. סמנים להבנת גורמי סיכון ויישום אסטרטגיות על ידי הנער:
המתאים  הציון  מתן  לצורך  הסיכון,  גורמי  את  הנער  של  ההבנה  למידת  סמנים  הינם  הבאים  הפריטים 

בטבלה אנא העזרו במפתח הניקוד שמופיע למעלה )בשאלה 39(.

לא רלוונטיבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבה

הנער מזהה אלמנטים של כפיה 
או שימוש בכוח?

ל/ר012

הנער מודע לשימוש במפחיתי 
עכבות )אלכוהול/ סמים( בזמן ו/

או לפני ביצוע העבירה 

ל/ר012

הנער יודע לזהות ולתאר את 
תכנון העבירה

ל/ר012

הנער יודע לזהות ותאר את 
ה"תחמון"

ל/ר012

באיזו מידה הנער מזהה את 
"תמרורי האזהרה" שלו

ל/ר012

39. אמפתיה

הצהרות  בין  להבחין  לנסות  יש  מצבים.  בשלל  לאמפתיה  הנער  של  יכולתו  את  מעריך  זה  פריט  תיאור: 

תגובות  )למשל,  מחשבות  עמדות/  המשקפות  הצהרות  ובין  כנים  רגשות  משקפות  הן  כאילו  שנראות 

שמשקפות רציונליזציה או רציה חברתית ולא הפנמה רגשית(.

ניקוד:

0 = נראה שיש לו יכולת אִמתית לחוש אמפתיה לקרבנותיו

1 = יש רמה מסוימת של הבעת אמפתיה; ואולם, ההצהרות האלה נראות כאילו הן הופנמו אך ורק ברמה 

הרציונלית, או שהן מיועדות בראש ובראשונה ״להיראות טוב״, או שהן תגובות של רציה חברתית. 

הקשור  בכל  מזלזל  ליחס  ברורות  עדויות  ויש  לאמפתיה,  עדויות  בכלל  אין  או  עדויות  מעט  רק  יש   =  2

לרווחתם של אחרים.
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40. ייסורי מצפון ורגשות אשם

תיאור: פריט זה מעריך עד כמה הנער מבטא מחשבות, רגשות ותחושות המשקפות ייסורי מצפון על ביצוע 

העבירות ועל התנהגות הקשורה בעבירות. יש כאן ניסיון להעריך רגשות חרטה, אשם או הלקאה עצמית. 

חשוב לנסות להבחין בין הצהרות שנראות כאילו הן משקפות רגשות חרטה כנים לבין הצהרות שהן בראש 

ובראשונה שכלתניות ומשקפות עמדות/מחשבות )למשל, תגובות שמשקפות רציונליזציה או רציה חברתית 

ולא הפנמה רגשית(.

ניקוד: 

0 = נראה כאילו באמת יש לו ייסורי מצפון בכל הנוגע לקרבנותיו. חשוב שייסורי המצפון ייראו מופנמים 

ברמה הרגשית ושיבוטאו ללא דרבון חיצוני. 

1 = יש דרגה מסוימת של ייסורי מצפון או רגשות אשם; ואולם, יכולים להיות מניעים אגוצנטריים )למשל, 

ברמה  ורק  אך  הופנמו  המצפון  שייסורי  נראה  אם  אחת  נקודה  לתת  יש  מאסר(.  בגלל  מבוכה  או  בושה 

קוגניטיבית.

2 = יש מעט עדויות, אם בכלל, לייסורי מצפון במה שקשור לקורבן. 

41. טעויות בחשיבה

תיאור: פריט זה מעריך אמונות, גישות או רעיונות מסולפים המצדיקים עבירות מין והתנהגות עבריינית, 

למשל ״היא נראתה מבוגרת מגילה״, ״הוא התחיל״ וגם ״לא פגעתי באף אחד״. יש לתת נקודות בסעיף זה 

רק בעניין קיומן של גישות מסולפות. 

ניקוד: 

0 = אינו מבטא מחשבות, גישות או אמירות מעוותות על עבירות מין ועל התנהגות עבריינית 

1 = מפעם לפעם משמיע הערות, גישות או אמירות המשקפות חשיבה מעוותת

2 = הערות, גישות או הצהרות המושמעות לעתים קרובות ומשקפות חשיבה מעוותת 

42. איכות היחסים עם קבוצת השווים

שלו  הזמן  בילוי  מידת  גילו,  בני  עם  הנער  יחסי  של  והאיכות  האופי  את  להעריך  יש  זה  בפריט  תיאור: 

בפעילות חברתית שאיננה עבריינית ואת המידה שקשריו עם בני גילו נאותים ואינם עברייניים.

ניקוד: 

עם  נמצא  קרובות  לעתים  לבד;  נמצא  אינו  וכמעט  גילו  בני  בחברת  מעוניין  חברתית,  מבחינה  פעיל   =  0

חברים בפעילויות מוְבנות ושאינן מוְבנות; החברים אינם בעלי מאפיינים עברייניים.

או  מוְבנות  בפעילויות  עברייניים(; מעורבות מסוימת  בעלי מאפיינים  )שאינם  1 = כמה חברים מזדמנים 

שאינן מוְבנות; או תערובת של פעילות חברתית עם בני גילו – עבריינים ושאינם עבריינים.

2 = מסויג מקשר עם בני גילו ומבודד חברתית; או אין לו חברויות אלא רק ״היכרויות״; או שרוב החברים 

עבריינים.
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43. שליטה בתשוקות ודחפים מיניים 

בדרכים  המיניים  ובדחפיו  בתשוקותיו  הנער  של  שליטה  קיימת  בה  המידה  את  מעריך  זה  פריט  תיאור: 

אם  מעריכים  זה  בסעיף  המיני.  הדחף  עצמת  של  הערכה  כאן  אין  חברתית.  מבחינה  ונאותות  בריאות 

התנהגותו המינית של הנער נאותה. יש להביא בחשבון כל עדות מהימנה ואמינה. 

ניקוד: 

0 = נראה שיש שליטה טובה בתשוקות ודחפים מיניים; כל הקשרים המיניים האינטימיים מתאימים לגיל 

ואינם מבוססים על כפייה; אין עדות למגע לא רצוי, בעל אופי מיני, או להערות בעלות אופי מיני עוינות או 

משפילות.

1 = התשוקות והדחפים המיניים נשלטים כיאות רוב הזמן; אין יותר משני מקרים של התנהגות מינית לא 

נאותה.

הולמת;  אינה  הקטין  של  המינית  התנהגותו  כיאות.  נשלטים  אינם  המיניים  והדחפים  התשוקות   =  2

לעתים קרובות סיפוק הדחפים המיניים סוטה או פאראפילי. התנהגות זו צוינה בשלושה מקרים או יותר, 

דוגמאות: אוננות כרונית או שימוש כפייתי בפורנוגרפיה. יש לתת 2 נקודות להפקרות מינית )ריבוי בני זוג 

ליחסי מין שאינם במסגרת מערכת יחסים(. כל מקרה של התנהגות מינית כופה יקבל 2 נקודות אלא אם 

מדובר בעבירה העיקרית או ב״עבירת אינדקס״.

44. שליטה בכעסים 

כאן  מוגדרים  נאותים  ביטויים  נאותים.  הנער  של  הכעס  ביטויי  כמה  עד  מעריך  מנסה  זה  פריט  תיאור: 

כביטויי כעס מילוליים שאינם פוגעניים ואינם מבטאים אלימות מילולית. יש לדרג עד כמה הנער מסוגל 

לשלוט ברגשות כעס ולהביע אותם במסגרת יחסיו, בקבוצה ועם חבריו ומכריו. 

ניקוד: 

0 = אין עדות לכעס שאינו נאות. הכעס מבוטא בעקביות בצורה נאותה.

1 = הכעס נשלט בצורה נאותה בדרך כלל; אין יותר מארבעה מקרים של כעס שאינו נאות. 

2 = הכעס אינו נשלט היטב או בדרך נאותה; יש חמישה או יותר מקרים של כעס שאינו נאות.   

 

45. במידה שיש מידע חשוב נוסף לגבי הנער אנא פרט:

____________________________________________________________________

__________________________________________________________

תודה רבה על שיתוף הפעולה!
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 11 יוני, 2014

)t-1( מעקב אחר מתבגרים פוגעים מינית המטופלים בקבוצה טיפולית

תאריך מילוי השאלון:_____________________

שם הנער: _____________________________

מחוז: ____________ נפה: ________________

שם קצין המבחן )ממלא הטופס(:________________________________________

שמות מנחי הקבוצה: _______________________________________________

מיקום הקבוצה:___________________________________________________

צופן לטבלת המרה__________________

I. נתונים על ההשתתפות בקבוצה 

1. האם נכון לתאריך מילוי השאלון הנער סיים את הטיפול )או נמצא לקראת סיומו ונקבע לו תאריך סיום(?

1. סיים או מסיים בקרוב )נקבע תאריך סיום( 

2. לא סיים וטרם נקבע תאריך סיום )עבור ל- 2א, ואחר כך ל-3א׳(

2א. תאריך תחילת הטיפול הקבוצתי של הנער: שנה/חודש/יום __________________

2ב. סיום הטיפול הקבוצתי )במידה והסתיים/עומד להסתיים(: שנה/חודש/יום _____________

2ג׳. האם הטיפול הסתיים/מסתיים לאחר שהוחלט כי הושגו יעדי ההתערבות בעבור הנער?

• כן	

• לא	

2ד׳. האם הנער סיים/מסיים טיפול עם תום תוקף הצו הראשוני של בית המשפט?

כן )עבור ל3א׳(. 1

לא, פרש לפני סיום הצו.. 2

לא, צו בית משפט בעבור הנער הוארך )עבור ל3א׳(. 3

2ה׳. האם הסיבה לפרישת הנער היא )בחר/י את התשובה המתאימה ביותר(?

החמרת צו בית המשפטא. 

הקלה בצו בית המשפטב. 

החלטה כי ההתנהגות הנער לא הולמת את כללי ההתנהגות בקבוצת הטיפולג. 

החלטה כי ההתערבות במסגרת הקבוצה לנערים פוגעים מינית אינה תורמת לנער או אינה מתאימה לוד. 
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3א.האם המטופל מגיע/הגיע בזמן לטיפול הקבוצתי? 

תמיד מגיע בזמן. 1

לרוב מגיע בזמן. 2

מרבה לאחר. 3

3ב. האם המטופל מקפיד/הקפיד להגיע באופן סדיר לטיפול הקבוצתי?

תמיד מגיע לטיפול הקבוצתי. 1

לרוב מגיע לטיפול הקבוצתי. 2

מרבה להעדר מהטיפול הקבוצתי. 3

II. נתונים רקע על הנער ומשפחתו

4. היכן הנער גר היום?

בסידור חוץ ביתיבקהילה

1. עם שני ההורים )באותו בית(

2. עם שני ההורים )בבתים שונים, כגון משמורת 
משותפת(

3. רק עם האם/ האם ובן זוג

4. רק עם האב/ האב ובת זוג

5. עם קרובי משפחה אחרים )לא ההורים(

6. ברשות עצמו: לבדו/עם שותפים

7. ברשות עצמו עם בן/בת זוג

8. אצל חברים

9. במגורים ארעיים, לא קבועים )עובר ממקום 
למקום(

10. אחר, פרט

1. בפנימייה

2. עם משפחה אומנת

3. במסגרת של חסות הנוער

4. אחר, פרט:

5. עיסוק

 1. לומד

 2. עובד

 3. לומד ועובד

4. לא עובד ולא לומד 
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6. באיזו מסגרת לימודית/תעסוקתית נמצא הנער ?)אם ציין לומד או לומד ועובד(

בי״ס יסודי. 1

חטיבת ביניים. 2

בי״ס תיכון. 3

בי״ס על יסודי מקצועי. 4

מסגרת חינוך מיוחד. 5

מפת״ן/מיתר. 6

פנימייה. 7

מעון חסות הנוער. 8

ישיבה. 9

בי״ס אקסטרני. 10

תוכנית היל״ה. 11

אחר____________________________. 12

7. יציבות בבית הספר/עבודה

תיאור: פריט זה משקף הערכה של יציבות/אי יציבות בהתנהגות הנער בבית הספר. עדות לאי-יציבות תהיה 
למשל היעדרות לא-מורשית מבית הספר, איחורים חוזרים ונישנים, השעיות או הרחקה, וכן שימוש באלכוהול 

ובסמים בבית הספר.

אם הנער במסגרת תעסוקתית, מתן הנקודות צריך לחול על יציבות סדר היום שלו במסגרת התעסוקתית. אי-
היציבות בסביבת עבודה יכולה להתבטא באי-הופעה לעבודה, איחורים או פיטורין.

אם הנער אינו בבית ספר ואינו עובד, יש לתת נקודה אחת. 

ניקוד: 

0 = יציב/ אי-יציבות מזערית )לא יותר ממקרה אחד(

1 = לא יציב )לא יותר משניים-שלושה מקרים(

2 = לא יציב ביותר )4 מקרים או יותר(

8. מה המצב המשפחתי של הורי הנער? )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(

קטין יתום מאב שהאם לא נישאה. 12

קטין יתום מאב שהאם נישאה. 13

קטין יתום מאם שהאב לא נישא. 14

קטין יתום מאם שהאב נישא. 15

קטין יתום משני הוריו. 16

קטין שההורים גרושים ולא נישאו. 17

קטין שההורים גרושים ואחד מהם נישא. 18



56

קטין לאם לא נשואה. 19

קטין שהוריו חיים בנפרד. 20

קטין שהוריו חיים ביחד. 21

אחר______________. 22

8א׳. האם הנער בקשר עם:

לאכן

1 )עבור לשאלה 9(1האב

2 )עבור לשאלה 9(2האם

8 ב׳. מהו אופי היחסים בין ההורים לנער?

היחסים עם האבהיחסים עם האם

קשר טוב מאוד. 1קשר טוב מאוד. 1

קשר טוב. 2קשר טוב. 2

קשר בעייתי. 3קשר בעייתי. 3

קשר בעייתי מאוד. 4קשר בעייתי מאוד. 4

 

9. התמכרויות במשפחה )נא הקף בעיגול(:

א. האם ידועות בעיות התמכרות במשפחת הנער ?

לאכן

עבור לשאלה 10

ב. איזו התמכרות?

בבדיקהלאכןשימוש באלכוהול

בבדיקהלאכןשימוש בסמים

בבדיקהלאכןהימורים

III. היסטוריה של חשיפה לפגיעה

10. האם הנער היה קורבן בעברו לפגיעה? )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(

מחוץ למשפחהבתוך המשפחה

1.לא היה קורבן לאלימות מחוץ למשפחה1.לא היה קורבן לאלימות/הזנחה במשפחה 

2.כן, לאלימות פיזית2.כן, לאלימות פיזית

3.כן, לאלימות מינית3.כן, לאלימות מינית 
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4.כן, לאלימות נפשית / אלימות מילולית4.כן, לאלימות נפשית / אלימות מילולית

5.בבדיקה 5.כן, היה עד לאלימות פיזית בתוך המשפחה

6.כן, להזנחה

7.בבדיקה

IV. בעיות רפואיות ונפשיות

11.להלן שאלות המתייחסות למצבו הנפשי והרפואי של הנער.

אנא ציין האם הנער:

בבדיקהלאכן1. אובחן כבעל לקות למידה / הפרעת קשב וריכוז

לאכןהדיווח מסתמך על מסמך רפואי?

בבדיקהלאכן2. אובחן כסובל מהפרעה נפשית

אם כן, איזו הפרעה? ________________________________________________

לאכןהדיווח מסתמך על מסמך רפואי?

בבדיקהלאכן3. אובחן כסובל ממחלה נפשית

אם כן, איזו מחלה? _________________________________________________

לאכןהדיווח מסתמך על מסמך רפואי?

בבדיקהלאכן4. סובל מהפרעות אכילה

אם כן, איזו הפרעה? ________________________________________________

לאכןהדיווח מסתמך על מסמך רפואי?

בבדיקהלאכן5. אובחן כסובל ממחלות בריאותיות/ מוגבלות פיזית?

אם כן, איזו מחלה? _________________________________

לאכןהדיווח מסתמך על מסמך רפואי?

בבדיקהלאכן6. אושפז על רקע נפשי?

אם כן, כמה פעמים?____ תאריך אישפוז אחרון? _______________

סיבת אישפוז אחרון ?________________________________________________

לאכןהדיווח מסתמך על מסמך רפואי?

בבדיקהלאכן7. ביצע נסיונות אובדניים

אם ביצע נסיונות אובדניים, כמה נסיונות ? _______ תאריך נסיון אובדני אחרון:_____

לאכןהדיווח מסתמך על מסמך רפואי

בבדיקהלאכן8. איים/מאיים באובדנות

באופן קבוע נוטל תרופות לטיפול בהפרעת קשב ) למשל:ריטלין, 
קונסרטה(

לאכן

באופן קבוע נוטל תרופות אנטי דיכאוניות )למשל: פרוזק, 
ציפרמיל..(

לאכן
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באופן קבוע נוטל תרופות אנטי חרדתיות ) למשל: וליום, 
קסנקס..(

לאכן

באופן קבוע נוטל תרופות לטיפול בבעיות בריאות: פרט_________________________

V. התמכרויות 

12. למיטב ידיעתך, האם הנער כיום: 

לאכן

12נוהג לשתות אלכוהול

משתמש באופן מזדמן בסמים / בכדורים כלשהם שלא למטרות רפואיות )כדורי מרץ, 
שינה וכד׳(

12

12משתמש קבוע בסמים / בכדורים כלשהם שלא למטרות רפואיות )כדורי מרץ, שינה וכד׳(

12נוהג להמר

VI. התנהגות מנוגדת לחוק של הנער

13.א. למיטב ידיעתך, האם הנער עבר עבירות נוספות מאז שהצטרף לקבוצה? 

לאכן

עבור לשאלה 14
 

ב. איזה סוג של עבירה/ות עבר הנער )ניתן לסמן יותר מעבירה אחת(?

בבדיקהלאכןעבירת מין

בבדיקהלאכןעבירת רכוש

בבדיקהלאכןעבירת אלימות

בבדיקהלאכןאחר

VII. המלצות, טיפול וענישה

14. מה ההחלטה האחרונה של בית המשפט לגבי הנער?

טרם התקבלה החלטה סופית. 7

החלטת ביניים – צו השגחה זמני. 8

זיכוי . 9

פטור ללא צו. 10

נתקבלה החלטה סופית לגבי טיפול וענישה: )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(:. 11

ערבות. 1

קנס . 2

כל הוראה אחרת )כולל שלילת רישיון ושל״צ(. 3
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צו מבחן. 4

צו מבחן בתנאי מגורים. 5

צו מעון/מעון נעול. 6

מאסר על תנאי. 7

צו מעון נעול. 8

מאסר. 9

מאסר בעבודות שירות. 10
החלטה אחרת, לפרט: _________________________________________

 15. תוכנית הטיפול מעבר לקבוצה הטיפולית: 

אין/יש:

טיפול פרטני של קצין מבחן. 8
טיפול פרטני של עו״ס . 9
טיפול פרטני של פסיכולוג. 10
טיפול פרטני של גורם אחר )טיפול באומנויות, בבע״ח(. 11
הדרכה הורית. 12
טיפול משפחתי. 13
טיפול פסיכיאטרי. 14

16. האם הנער מקבל מענים מתוך סל השירותים? )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(

הנער אינו מקבל מענים מסל השירותים. 11
צדק מאחה. 12
סיכויים. 13
דרך המלך. 14
תוכנית ״אחרי״. 15
שילוב במסגרות יומיות )לדוגמה: שיקום נוער, מפתנים ומיתרים( . 16
אוניברסיטה בעם/סדנת חוק ומשפט. 17
״מעטפת״. 18
משפחה תומכת. 19
אחר: ____________________________________________________. 20

17. האם נבנתה תוכנית מוגנות? 

2. לא. 2 כן  

VIII. תוצאות ההשתתפות בקבוצה

חלק זה מעריך את ההתקדמות בטיפול. באיזו מידה השיג הנער את התוצאות המצופות?

18. קבלת אחריות לעבירה

תיאור: קבלת אחריות מלאה של הנער לתקיפות שביצע פירושה שאינו מכוון את האחריות – כולה או מקצתה 
– ואינו מטיל אותה על אחרים )כלומר, הנער אינו מייחס את האחריות לקורבן, לחברים או לילדים אחרים, 
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לֶחברה, למשטרה, לבתי המשפט או לאחרים(. כל הצהרה שיש בה כדי לשקף אי-קבלת האחריות בשלמותה 
תוביל לניקוד של 1 או 2. 

ניקוד:

להפחית  הקטין  של  לניסיון  עדות  שום  ואין  מיניות,  שאינן  או  מיניות  לעבירות  מלאה  אחריות  מקבל   =  0
ממעשיו. 

כל( האחריות. אף שמפעם לפעם מנסה להפחית ממעשיו, אינו מכחיש את  )אך לא את  עליו חלק  1 = מקבל 
ביצוע העבירות. 

ניסיון  ו/או עושה  2 = לא מקבל עליו אחריות או מכחיש לחלוטין. יש לתת 2 נקודות גם אם מכחיש חלקית 
משמעותי או חוזר-ונשנה להפחית ממעשיו. 

19. מוטיבציה פנימית לשינוי

תיאור: השאלה מתמקדת הן במידה שבה הנער רואה את ביצוע העבירה כדבר שאינו קשור באופיו והן בהערכה 
עד כמה יש לו רצון אִמתי לשנות את התנהגותו ולהימנע מכל הישנות של המעשים. 

ניקוד:

0 = נראה מוטרד בשל עבירותיו וכן נראה שיש לו רצון אִמתי להשתנות. 

1 = ישנה מידה מסוימת של קונפליקט פנימי ומצוקה תוך הבעת רצון מפורש להימנע מהתוצאות של עבירות 
נוספות.

2 = אין הנעה פנימית לשינוי. לקטין אין רצון פנימי להשתנות. ייתכן שהוא מיואש מהחיים בכלל ושומר טינה 
זקוק  שאינו  ו/או  שישתנה  צורך  שאין  בעמדה  מחזיק  ולפיכך  עבירות  ביצע  שאי-פעם  מכחיש  הוא  שאולי  או 
לטיפול. יש לתת 2 נקודות גם אם המניע לשינוי הוא אך ורק חיצוני )למשל, הרצון להימנע ממאסר, מכליאה או 

מהשמה בפנימייה(.

20. מבין גורמי סיכון ומיישם אסטרטגיות לניהול סיכונים

במודעותו  שלו,  בעבירות  הקשורים  והמצבים  הגורמים  את  ובהבנתו  הנער  של  בידע  עוסק  זה  סעיף  תיאור: 
לאסטרטגיות ניהול סיכונים ובשימוש שלו באסטרטגיות אלו. 

ניקוד:

0 = הבנה טובה והפגנת ידע לגבי גורמי הסיכון ואסטרטגיות לניהול סיכונים. מכיר גורמים מזמנים, חשיבה 
מעוותת ומצבים בסיכון גבוה. מכיר אסטרטגיות לניהול סיכונים ומשתמש בהן

1 = הבנה לא-שלמה או חלקית של גורמי סיכון ושל אסטרטגיות לניהול סיכונים. מפגין ידע לעתים, אך לא 
בעקביות

כנדרש  לזהות  יכול  לא  סיכונים.  לניהול  אסטרטגיות  ושל  סיכון  גורמי  של  מספקת  לא  או  מועטה  הבנה   =  2
גורמים מזמנים, חשיבה מעוותת והצדקת העבירה מצבי סיכון גבוה ואסטרטגיות לניהול סיכונים.

א. סמנים להבנת גורמי סיכון ויישום אסטרטגיות על ידי הנער:

הפריטים הבאים הינם סמנים למידת ההבנה של הנער את גורמי הסיכון, לצורך מתן הציון המתאים בטבלה 
אנא העזרו במפתח הניקוד שמופיע למעלה )בשאלה 39(.
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במידה 
רבה

במידה 
בינונית

במידה 
מועטה

לא 
רלוונטי

ל/ר012הנער מזהה אלמנטים של כפיה או שימוש בכוח?

הנער מודע לשימוש במפחיתי עכבות )אלכוהול/ סמים( בזמן 
ו/או לפני ביצוע העבירה 

ל/ר012

ל/ר012הנער יודע לזהות ולתאר את תכנון העבירה

ל/ר012הנער יודע לזהות ותאר את התחמון

ל/ר012באיזו מידה הנער מזהה את ״תמרורי האזהרה״ שלו

21. אמפתיה

תיאור: פריט זה מעריך את יכולתו של הנער לאמפתיה בשלל מצבים. יש לנסות להבחין בין הצהרות שנראות 
שמשקפות  תגובות  )למשל,  מחשבות  עמדות/  המשקפות  הצהרות  ובין  כנים  רגשות  משקפות  הן  כאילו 

רציונליזציה או רציה חברתית ולא הפנמה רגשית(.

ניקוד:

0 = נראה שיש לו יכולת אִמתית לחוש אמפתיה לקרבנותיו

ברמה  ורק  אך  הופנמו  הן  כאילו  נראות  האלה  ההצהרות  ואולם,  אמפתיה;  הבעת  של  מסוימת  רמה  יש   =  1
הרציונלית, או שהן מיועדות בראש ובראשונה ״להיראות טוב״, או שהן תגובות של רציה חברתית. 

2 = יש רק מעט עדויות או אין בכלל עדויות לאמפתיה, ויש עדויות ברורות ליחס מזלזל בכל הקשור לרווחתם 
של אחרים.

22. ייסורי מצפון ורגשות אשם

ביצוע  על  מצפון  ייסורי  המשקפות  ותחושות  רגשות  מחשבות,  מבטא  הנער  כמה  עד  מעריך  זה  פריט  תיאור: 
העבירות ועל התנהגות הקשורה בעבירות. יש כאן ניסיון להעריך רגשות חרטה, אשם או הלקאה עצמית. חשוב 
לנסות להבחין בין הצהרות שנראות כאילו הן משקפות רגשות חרטה כנים לבין הצהרות שהן בראש ובראשונה 
ולא הפנמה  רציה חברתית  או  רציונליזציה  )למשל, תגובות שמשקפות  ומשקפות עמדות/מחשבות  שכלתניות 

רגשית(.

ניקוד: 

0 = נראה כאילו באמת יש לו ייסורי מצפון בכל הנוגע לקרבנותיו. חשוב שייסורי המצפון ייראו מופנמים ברמה 
הרגשית ושיבוטאו ללא דרבון חיצוני. 

יכולים להיות מניעים אגוצנטריים )למשל,  ייסורי מצפון או רגשות אשם; ואולם,  1 = יש דרגה מסוימת של 
ברמה  ורק  אך  הופנמו  המצפון  שייסורי  נראה  אם  אחת  נקודה  לתת  יש  מאסר(.  בגלל  מבוכה  או  בושה 

קוגניטיבית.

2 = יש מעט עדויות, אם בכלל, לייסורי מצפון במה שקשור לקורבן. 

23. טעויות בחשיבה

עבריינית,  והתנהגות  מין  עבירות  המצדיקים  מסולפים  רעיונות  או  גישות  אמונות,  מעריך  זה  פריט  תיאור: 
למשל ״היא נראתה מבוגרת מגילה״, ״הוא התחיל״ וגם ״לא פגעתי באף אחד״. יש לתת נקודות בסעיף זה רק 

בעניין קיומן של גישות מסולפות. 
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ניקוד: 

0 = אינו מבטא מחשבות, גישות או אמירות מעוותות על עבירות מין ועל התנהגות עבריינית 

1 = מפעם לפעם משמיע הערות, גישות או אמירות המשקפות חשיבה מעוותת

2 = הערות, גישות או הצהרות המושמעות לעתים קרובות ומשקפות חשיבה מעוותת 

24. איכות היחסים עם קבוצת השווים

תיאור: בפריט זה יש להעריך את האופי והאיכות של יחסי הנער עם בני גילו, מידת בילוי הזמן שלו בפעילות 
חברתית שאיננה עבריינית ואת המידה שקשריו עם בני גילו נאותים ואינם עברייניים.

ניקוד: 

0 = פעיל מבחינה חברתית, מעוניין בחברת בני גילו וכמעט אינו נמצא לבד; לעתים קרובות נמצא עם חברים 
בפעילויות מוְבנות ושאינן מוְבנות; החברים אינם בעלי מאפיינים עברייניים.

1 = כמה חברים מזדמנים )שאינם בעלי מאפיינים עברייניים(; מעורבות מסוימת בפעילויות מוְבנות או שאינן 
מוְבנות; או תערובת של פעילות חברתית עם בני גילו – עבריינים ושאינם עבריינים.

2 = מסויג מקשר עם בני גילו ומבודד חברתית; או אין לו חברויות אלא רק ״היכרויות״; או שרוב החברים 
עבריינים.

25. שליטה בתשוקות ודחפים מיניים 

תיאור: פריט זה מעריך את המידה בה קיימת שליטה של הנער בתשוקותיו ובדחפיו המיניים בדרכים בריאות 
ונאותות מבחינה חברתית. אין כאן הערכה של עצמת הדחף המיני. בסעיף זה מעריכים אם התנהגותו המינית 

של הנער נאותה. יש להביא בחשבון כל עדות מהימנה ואמינה. 

ניקוד: 

לגיל  מתאימים  האינטימיים  המיניים  הקשרים  כל  מיניים;  ודחפים  בתשוקות  טובה  שליטה  שיש  נראה   =  0
ואינם מבוססים על כפייה; אין עדות למגע לא רצוי, בעל אופי מיני, או להערות בעלות אופי מיני עוינות או 

משפילות.

מינית לא  יותר משני מקרים של התנהגות  אין  רוב הזמן;  כיאות  נשלטים  והדחפים המיניים  1 = התשוקות 
נאותה.

לעתים  הולמת;  אינה  כיאות. התנהגותו המינית של הקטין  נשלטים  אינם  והדחפים המיניים  2 = התשוקות 
קרובות סיפוק הדחפים המיניים סוטה או פאראפילי. התנהגות זו צוינה בשלושה מקרים או יותר, דוגמאות: 
מין  ליחסי  זוג  בני  )ריבוי  מינית  להפקרות  נקודות   2 לתת  יש  בפורנוגרפיה.  כפייתי  שימוש  או  כרונית  אוננות 
שאינם במסגרת מערכת יחסים(. כל מקרה של התנהגות מינית כופה יקבל 2 נקודות אלא אם מדובר בעבירה 

העיקרית או ב״עבירת אינדקס״.
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26. שליטה בכעסים 

תיאור: פריט זה מנסה מעריך עד כמה ביטויי הכעס של הנער נאותים. ביטויים נאותים מוגדרים כאן כביטויי 
כעס מילוליים שאינם פוגעניים ואינם מבטאים אלימות מילולית. יש לדרג עד כמה הנער מסוגל לשלוט ברגשות 

כעס ולהביע אותם במסגרת יחסיו, בקבוצה ועם חבריו ומכריו. 

ניקוד: 

0 = אין עדות לכעס שאינו נאות. הכעס מבוטא בעקביות בצורה נאותה.

1 = הכעס נשלט בצורה נאותה בדרך כלל; אין יותר מארבעה מקרים של כעס שאינו נאות. 

2 = הכעס אינו נשלט היטב או בדרך נאותה; יש חמישה או יותר מקרים של כעס שאינו נאות.  

  

27. במידה שיש מידע חשוב נוסף לגבי הנער אנא פרט:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________

תודה רבה על שיתוף הפעולה!
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נספח ו: דף הסבר לשאלון t-0 בעבור קציני מבחן

נערים פוגעים מינית המטופלים בקבוצה – 

מדידה ראשונה של תוצאות הטיפול

התוצאות״.  ב״מיזם  להשתתף  לנוער  המבחן  שירות  ע״י  נבחרו  מינית״  פוגעים  לנערים  הטיפול  ״קבוצות 

״מיזם התוצאות״ הוא מהלך אסטרטגי של משרד הרווחה והשירותים חברתיים, בו מושם דגש על הגדרה 

ברורה של התוצאות הרצויות ועל מדידה שוטפת של מידת השגתן. מטרת המיזם היא לשפר את השירותים 

לנו  שעוזרים  ברוקדייל,  ממכון  חוקרים  עם  בשיתוף  נעשה  התוצאות״  ״מיזם  מועילותם.  את  ולהגביר 

בפיתוח מתודולוגי של כלי המדידה. 

הכלי שלפניך נבנה על בסיס עבודה משותפת של הנהלת השירות עם צוות החוקרים, מומחים מתוך השירות 

ובהתבסס על ספרות מקצועית. הכלי מיועד למילוי על ידי קצין המבחן המטפל בנער ומטרתו לאסוף מידע 

על מאפייני הנער וסביבתו, על התקדמות הנער בטיפול ועל תוצאות תהליך ההתערבות. השלב הנוכחי הינו 

שלב הפיילוט בו נבחן את הכלי והתאמתו לקראת הטמעתו השוטפת בשירות. במהלך הפיילוט יועבר הכלי 

בשתי נקודות זמן וזאת על מנת לבדוק האם חל שיפור בתוצאות הטיפול. 

זוהי כעת נקודת הזמן הראשונה של המדידה באמצעות הכלי. בבוא העת אנו ניצור עימך קשר במייל, לגבי 

ההעברה השנייה של הכלי.

השתתפותך במיזם התוצאות היא הזדמנות לקחת חלק בתהליך עיצוב עבודת השירות בשנים הבאות.

הנחיות למילוי הכלי בנקודת הזמן הראשונה:

יש למלא את הכלי באופן מקוון בעבור כל הנערים הנמצאים בטיפולך המשתתפים כיום בקבוצות לנערים 

פוגעים מינית. 

עליך להיכנס לקישור ולמלא את השאלון עד לתאריך 23.01.2014. 1

http://147.237.77.159/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=ADOLESCENTD

מטעמי סודיות, שם הנער לא יצויין בשאלון. במקום זאת, הופק על ידי השירות קוד המרה לכל נער . 2

שמשתתף בתהליך המדידה. 

להלן מספרי הקוד של הנערים שבטיפולך , עליהם עליך למלא את השאלון:

שם הנערקוד המרה

עליך להקליד את הקוד של הנער בשדה המיועד לכך בעמוד הראשון בשאלון המקוון )קוד המרה(.

שים/מי לב, אם תצא/י מהשאלון לפני השלמת המילוי לא יישמרו תשובותיך, לכן רצוי להגיע לסוף . 3

השאלון ורק אז לסגור את השאלון.
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לכל שאלה בעניין מילוי השאלונים ניתן לפנות לורדה רפפורט בטלפון 050-6223475.

במקרה של בעיות טכניות עם השאלון ניתן לפנות ישירות לחיים לבנה בטלפון 050-6223610.

וסשה   02-6557479 בטלפון-  טופילסקי  טלי  דר׳  ברוקדייל:  במכון  היועצים  לצוות  לפנות  ניתן  כן,  כמו 

וולודרסקי 02-6557402 

תודה רבה על שיתוף הפעולה! הנהלת השירות וצוות מכון ברוקדייל.
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נספח ז: תוצאות הפרי-טסט בקרב קציני המבחן לנערים פוגעים 
מטרת הפרי-טסט הייתה בדיקה ראשונית של הכלי כדי לשפרו.

בפרי-טסט השתתפו תשעה קציני מבחן ממחוזות שונים. קציני המבחן מילאו שאלונים על תשעה בני נוער 

מעריך  זה  משוב  שאלון  משוב׳.  ׳שאלון  למלא  מבחן  קצין  כל  התבקש  השאלון  מילוי  לאחר  שבטיפולם. 

ניתוח  מאפיינים שונים של השאלון שקצין המבחן מילא בקשר לנער. המסמך הנוכחי מציג את תוצאות 

התוכן של תשעת שאלוני המשוב.

הערכה כללית

במידה  משקף  השאלון  כי  ציינו  הם  חיוביות.  היו  השאלון  בעניין  המשיבים  רוב  של  הערכותיהם  ככלל, 

להערכת  תורם  התוצאות  מדידת  כלי  כי  ציינו  רובם  כן,  כמו  מכוון.  הטיפול  שאליהן  התוצאות  את  רבה 

התקדמות הנער בטיפול ולמעקב אחר השינוי בתפיסותיו. עם זאת, חמישה משיבים ציינו שחשוב למלא 

את השאלון כמה פעמים, כדי לראות את התקדמות הנער בטיפול. 

היבטים טכניים של מילוי השאלון

רוב המשיבים מצאו את השאלון ידידותי ונוח למילוי )7(. ♦

משיב אחד הציע לרווח בין השורות, ומשיב אחר ציין כי בשאלון יש יותר מדי עמודים וטבלאות.

שבעה קציני מבחן ציינו כי מילוי השאלון ארך 30-20 דקות. לשני משיבים מילוי השאלון ארך כשעה. ♦

הערות בנוגע לשאלות ספציפיות:

הלוח שלהלן מציג הערות על שאלות ספציפיות:

מספר 
השאלה

שינויים מוצעיםהערות

שאלות על 
הקבוצה

7 משיבים ציינו כי התקשו במילוי 	•
השאלות על תפקודו של הנער 

בקבוצה 

4 מתוכם הציעו למלא את החלק 	•
הזה בעזרת המנחה

השאלות  את  להסיר  ממליצים  אנו 
האלה מן השאלון

עדיף לציין מספר מדויק של 	•3
מפגשים

שינינו בהתאם

שינינו את נוסח ההסבר לשאלה זוהסבר מבלבל	•15

לא ברור האם זה לפי הערכתו של 	•18
הנער או של הקצין

 המושג ׳בעייתי׳ אינו ברור בהקשר 	•
הזה

בהערכתו  מדובר  כי  הבהרה  הוספנו 
של הקצין

אנו מסכימים עם הערה זו ומציעים 
להחליף את השאלה בשאלה 

מתאימה יותר

ערכנו שינויים אחדים בשאלה זולא ברורה הקטגוריה ׳יש בעיה׳	•22
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מספר 
השאלה

שינויים מוצעיםהערות

2 משיבים ציינו כי לא ברור להם 	•28
מושג ׳כפייה נפשית׳

אין התייחסות לכפייה מכוח הפרשי 	•
גיל

יש עוד אלמנטים של ניצול, ׳תחמון׳ 	•
ומניפולציה

לבירור מול השירות 

לא ברור אם מדובר בהמלצות 	•30
סופיות לגזר דין או בצווים זמניים

 לא הייתה התייחסות לצו פיקוח, 	•
הרשעה או דרכי טיפול

לבירור מול השירות

36-44

)SOAP(

רוב הנבדקים ציינו שהשאלות 	•
חשובות במיוחד

שני משיבים התקשו להעריך את 	•
הנער על סולם של 2-0

יש צורך בהדרכת קציני המבחן לפני 
תהליך מילוי השאלון

לא ברור אם מדובר בתפיסות הנער 	•38א
או במה שהקצין מזהה אצלו

הנוסח שונה בשאלות כך שיובהר כי 
השינוי הוא בתפיסת הנער

שאלות נוספות לשטח:

האם נערים יכולים לקבל תרופות לדיכוי הדחף המיני )סירוס כימי(?



68

נספח ח: הרכב מדדי התוצאה

מדד המודעות למעגל הפגיעה

בין 0 ל-1

יכולת לזהות 
תמרורי אזהרה

בין 0 ל-2

מודעות לשימוש 
במפחיתי עקבות  

בין 0 ל-2

יכולת לזהות 
"תחמן"  

בין 0 ל-2

יכולת לזהות 
אלמנטים של 
כפיה ושימוש 

 בכוח
בין 0 ל-2

יכולת להיות 
מודע לשלבי 
תכנון העבירה

בין 0 ל-2

מדד המוכנות לשינוי

בין 0 ל-1

הבנת גורמי 
סיכון  

בין 0 ל-2

מוטיבציה 
לשינוי 

בין 0 ל-2

נטילת 
 אחריות
בין 0 ל-2

אמפתיה

בין 0 ל-2

רגשות אשם 
וחרטה

בין 0 ל-2

איכות הקשר 
עם בני הגיל

בין 0 ל-2

יכולת לפתור 
קונפליקטים 

תפיסתיים

בין 0 ל-2




