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 קורא יקר

מחקר זה בוחן לראשונה את המאפיינים והצרכים של הקטינים המופנים לשירות המבחן לנוער ובכך 

הוא פורס לפנינו יריעה רחבה על בני הנוער עוברי החוק בישראל ובכך מהווה בסיס ותשתית . חשיבותו

 .הנהלת השירותהמדיניות והתוכניות של , לפיתוח הידע

מצבם , הנתונים המובאים בפנינו מאפשרים לזהות את המאפיינים הסוציו דמוגרפים של הקטינים

הקשיים והאירועים שהובילו , סביבתם האישית והמשפחתית, מצבי הסיכון בהם נמצאים, בלימודים

של  התוצאות. םהתוך מבט על תרומת השירות במתן הטיפול ב, אותם להתנהגות מנוגדת לחוק

 .רה על האוכלוסייה מחד ועבודת השירות מאידךוהמחקר מאפשרות התבוננות מעמיקה וחשיבה סד

פאולה כאהן ' מכון ברוקדייל ובמיוחד לגב-וינט'ג-שירות המבחן לנוער מבקש להודות למאיירס

אשר ביצעו את המחקר בסקרנות מקצועית תוך ניסיון בלתי פוסק , דגנית לוי' סטרבצינסקי והגב

מנהלת מרכז , מרים כהן נבות' גבולמנהל המכון , ק חביב'ג' לפרופ, להבין את אופן עבודתו של השירות

 .אשר דאגו לכוון ולהביא מחקר מורכב זה לסיומו, אנגלברג לילדים ונוער

אשר מצא לנכון , במשרדנו תכנון והכשרהבכיר למחקר  מנהל אגף, תודת השירות נתונה למר קותי צבע

 .בידע ובתקציבתמך לראות במחקר על עבודת השירות יעד מקצועי חשוב ו

לית בכירה לשירותי תקון ונוער מנותק ולמר "סמנכ, רחל שרביט' ברצוני להביע הערכה ותודה לגב

 .סגן מנהל האגף על תמיכתם בביצוע המחקר, זוהר חמו

למר חיים , סגנית מנהל השירות, רחל ארזי שיף' הגב: לחברי ועדת ההיגוי של המחקר תודה מיוחדת

, מפקחת מחוזית לתחום המעצרים במחוז מרכז, דורית ליבנה' לגב, האחראי על מערכת המידע, ליבנה

, מהאגף לתכנון, ר רנטה גורבטוב"לד, עובדת סוציאלית בכירה בתחום המעצרים, טלי סמואל' לגב

אשר דאגו לביצוע משימות המחקר בתוך , וכן לסגניות של קצינות המבחן המחוזיות, שרהמחקר והכ

 . השירות

תודה על הנכונות והאמונה המקצועית בצורך לבצע את  ,המבחןים חביבים לכם קציני וקצינות ואחרונ

ם דברי התודה של עורכות המחקר והאחוז המרבי של מילוי השאלוני. המחקר באופן המיטבי ביותר

 .מצביעים כאלף עדים על החשיבות שראיתם במחקר זה

אנו מקווים שתרומתו לקציני המבחן ולהנהלת השירות תטיל . 2010המחקר שלפנינו הסתיים בקיץ 

אור על העבודה החשובה הנעשית עם אוכלוסיית הקטינים המופנים לשירות ותציב אתגרים נוספים 

 .וחדשים לקידומה

 .2011 ,מארס, בחן לנוערמנהל שירות המ, אפי ברוור
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 תמצית המחקר

 מבוא. 1

המבחן שירות . אודות הקטינים המטופלים בשירות המבחן לנוערעל בדוח זה מובאים ממצאי המחקר 

צעירים , סוציאלי סמכותי הפועל כיחידה ארצית במסגרת האגף לנוער-שירות טיפולי ואהלנוער 

 ,א קטיניםאוכלוסיית היעד של השירות הי. יםבמשרד הרווחה והשירותים החברתי, ושירותי תקון

כן רה פלילית וידי המשטרה לאחר שנחשדו בביצוע עב  -שהופנו לשירות על ,נערים ונערות, 18-12 גילאי

רה ם מיאשקטינים שנמצאו  שנת כל ב(. 1994, עדן)פי צו בית משפט -בשירות על יםומטופלבביצוע עב 

 (.2010, ליבנה) ;(13%) נערותומיעוטן ( 87%) נעריםרובם  :קטינים 20,098שירות ב ופלוט 2009

 (:2008, חובב ועדן)עבודת שירות המבחן לנוער נעשית באמצעות שלוש יחידות 

על . בביצוע עברה ידי המשטרה-עלהקטינים החשודים כלל ביחידה זו נקלטים  :יחידת הקלט .1

לשם , הקטין וצרכיו ערכת מצבסוציאלית לשם ה-חקירה פסיכוקציני המבחן ביחידה זו לערוך 

ו ולשם מתן בהליך המשפטי המתנהל נגדכתיבת חוות דעת למשטרה ולבית המשפט וליווי הקטין 

 .הסבר לקטין ולהוריו על מטרות השירות ודרכי עבודתו

קציני . בה הם חשודיםשעובדי יחידה זו מטפלים בקטינים שנעצרו בגין העברה : יחידת המעצרים .2

לבחון כדי כדי להעריך את מצב הקטין וסוציאלית בתקופת המעצר -ירה פסיכועורכים חקהמבחן 

 .בהליך המעצר והמשפטמפקחים על קטינים בחלופות מעצר ומלווים אותם ם ה. מעצרלחלופות 

 –צווי ביניים "פי -עלביחידה זו מטפלים בקטינים  (:ש"טו: להלן)יחידת הטיפול והשיקום  .3

לאחר שהקטין נמצא אשם בביצוע " צווי טיפול סופיים"ידי קצין מבחן ו-על" השגחות זמניות

פי -הקטינים שמופנים ליחידה זו על .העברה וכאשר השופט סבר שיש מקום להתערבות טיפולית

 .צו מחויבים לקבל את הטיפול כפי שהורה בית המשפט

ובהתאם , שינויים במספר המופנים לשירות המבחן לנוער ובמאפייניהם חלו שחלפוהעשורים  בשני

 ההתנהגותבחומרת  עלייה: כוללים נוספים שינויים. לכך השתנה גם יחסה של המערכת כלפיהם

; (חוק המעצרים וחוק הסנגוריה הציבורית)בחקיקה הנוגעת לאוכלוסייה זו  שינויים; לחוק המנוגדת

שינויים אלה לא לּוו . טפל בבני נוער ושינויים בדרכי עבודת המשטרההמ גידול בכוח האדם במשטרה

. באיסוף מידע עדכני ומקיף על המאפיינים והצרכים של המטופלים בשירות והמענים שהם מקבלים

בנתונים . שדרכה נאספו באופן שיטתי נתונים על אודות המופנים אליו, לשירות יש מערכת מידע

לא מצוינים מאפיינים אישיים . ניה ומצוינים פרטים אישיים בסיסייםמפורטים סוגי העברה ומאפיי

כגון הערכת מצבי הסיכון של הקטין ומשפחתו וקשר עם , ומשפחתיים נוספים הרלוונטיים לטיפול

אשר נותנת מידע , הוכנסה מערכת דיווח ממוחשבת חדשה ומעודכנת 2009רק בשנת . שירותים נוספים

עלה הצורך במחקר על אודות מאפייניהם וצרכיהם של המופנים , פיכךל. אך מוגבל גם הוא, נוסף

, הקלט –לשירות המבחן לנוער בכלל ועל מאפיינים של הקטינים מכל אחת מיחידות השירות 

 . בפרט, ש"המעצרים והטו

מחקר והכשרה והאגף , אגף תכנון -ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים -המחקר הוזמן על

ידי ועדת היגוי שהורכבה מנציגי שני -וה עלהוא לּו .שירות המבחן לנוער –ושירותי תקון  צעירים, לנוער
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הוצגו בפניה ממצאי המחקר והיא , בניית השאלוןבתה שותפה יעדה היוהו. והגוף החוקר האגפים

בפני פורומים שונים של השירות ומשרד לכך   נוסףהממצאים הוצגו  .הםלדיון בשימשה פורום 

קציני המבחן המחוזיים של שירות ובפני הבכנס ארצי של בהם , שירותים החברתייםהרווחה וה

במטרה לשפר את דרכי העבודה , שירות המבחן לנוער ממשיך ללמוד ולדון בממצאים .שירותה

 .ולהתאימן טוב יותר לקטינים שבטיפול השירות

 המחקר תיאור. 2

 של להבין את מאפייניה העיקריים בשירות ההחלטות למקבלי לסייע הייתה מטרת המחקר

ושבאמצעותה ניתן יהיה לשפר , ידע על מבוססתש מדיניות עיצוב לצורך, ואת צרכיה היעד אוכלוסיית

 .נחוצותה תותכניה את פתחלו הניתנים המענים את

 .שהיו בטיפול השירות בעת ביצוע המחקר ,18-12בני , בלבד כללה נערים אוכלוסיית המחקר

  המדגם

סוציאלית -החקירה הפסיכושהקלט נדגמו קטינים שהופנו בגין פתיחת תיק פלילי ומיחידת  .1

טרם הוזמן ידי המשטרה או מי ש-מי שהתיק נגדו נסגר עללא נכלל  .הסתיימה הנוגעת להם

 .סוציאלית-לחקירה פסיכו

מיחידת המעצרים נכללו קטינים שהוגשה בעבורם בקשה לתסקיר מעצר או קטינים בפיקוח  .2

קצין מבחן  י קטינים ששוחררו בתנאים מגבילים לחלופת מעצר ונמצאים בצו של פיקוחקר, מעצר

 .כחלק מהתנאים המגבילים

 .שפטמש נדגמו קטינים בטיפול השירות לפי צו בית ה"מיחידת הטו .3

עליו השיבו קציני , שירותשהופנו להנתונים נאספו באמצעות שאלון על אודות קטינים . איסוף המידע

. אינטרנטבאמצעות תוכנת סקר  –מקוונים , השאלונים היו למילוי עצמי. ים בהםהמבחן המטפל

נדגמו אקראית . קטינים 450מדגם ארצי מייצג של לגבי  2009דצמבר -בחודשים אוגוסטהמידע נאסף 

, קטינים 430על אודות התקבל מידע הכול -סך. בנפרד מכל אחת מהיחידות של השירותקטינים  150

 .מהמדגם 96%שהם 

בניתוח המידע שוקללו הנתונים לפי אחוז הקטינים מכל אחת מהיחידות מסך כל . ניתוח המידע

מ לשעבר לעומת "יוצאי בריה) מגזר ומוצא, גיל, ניתוחים לפי יחידה נערכו. אוכלוסיית המחקר

פנים עם קטינים המטופלים -אל-חמישה ראיונות פנים נערכו, לאיסוף המידע הכמותי נוסף. (ותיקים

, של הקטינים ולהביא את תפיסותיהם לגבי הטיפול בהם "לשמוע את קולם" כדיזאת , בשירות

 .ם ורצונותיהםצרכיה
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 עיקרי הממצאים. 3

 מאפייני הקטינים. א

 הקטינים שלדמוגרפיים -סוציו םמאפייני

 40%  46% – (15-12בני ) ביחידת הקלט יש יותר קטינים צעירים. 18-16בני  60%-ו 15-12בני הם, 

 .70%מעל  – (18-16בני ) ש יותר קטינים בוגרים"ואילו ביחידות המעצרים והטו

 81% באתיופיה  4%, רבמ לשע"נולדו בבריה 11% –ל "מקרב ילידי חו. מהקטינים נולדו בארץ

 .ות אחרותמדינוהיתר ממגוון 

 81%  (.מוסלמיםכמעט כולם )גזר הערבי מהמ –הם יהודים והיתר 

 למעלה מרבע מסורתיים ואחוזים בודדים דתיים או , שני שלישים מנהלים אורח חיים שאינו דתיכ

 .דתיים מאוד

 עיקרי של הקטיניםהעיסוק ה
- 9% –היתר . לומדים ועובדים 11%-רק לומדים ו 67%: מעל לשלושה רבעים מהקטינים לומדים

 .לא לומדים ולא עובדים – ממערכות הלימודים והעבודה מנותקים - 13%-עובדים ולא לומדים ו

-18מבני ( 56%)לעומת כמחצית , רק לומדים( 83%) 15-12מרבית בני : נמצאו הבדלים בין הקטינים

 .מהערבים( 55%)לעומת כמחצית , מהיהודים רק לומדים( 69%)גם מעל לשני שלישים ; 16

 לימודים

  לומדים בבתי ספר ( 22%)כחמישית , יםספר עיוני תיומדים בבינים למהקט( 43%)פחות ממחצית

ה או במרכז "כגון תכנית היל)במגוון מסגרות חלופיות ( 35%)טכנולוגיים או מקצועיים וכשליש 

 (.גמילה

 לעומת כשליש , כמחצית מהלומדים מיחידת הקלט לומדים בבית ספר עיוני, יחידה לפי

( כמחצית)שיעורים גבוהים יחסית מהקטינים . ש"מהקטינים ביחידות המעצרים ובטו

 .ש לומדים במסגרות חלופיות"הלומדים מיחידות המעצרים והטו

 במסגרות ; מהיהודים 18%לעומת , מהערבים 43%בבתי ספר טכנולוגיים לומדים , מגזר לפי

 .מהיהודים 39%לעומת , בלבד מהערבים 12% –חלופיות 

 עומדים לפעמים  –יתר הלומדים . בדרישות בית הספר כשני שלישים מהלומדים עומדים לרוב

 .בדרישות או שאינם עומדים בהן

  ולא בגלל מחלה או , חודשים מבית הספר במהלך שנת הלימודים 1.1הלומדים נעדרו בממוצע

 .חופש

 הקטינים שאינם לומדים
נוכחות , ותהסיבות העיקריות לנשירה הן בעיות התנהג .שנות לימוד 9.0סיימו בממוצע הנושרים 

מחפשים כיום מסגרת לימודים ( 41%)חלק ניכר מהנושרים  .ומשמעת והישגים לימודיים נמוכים

לעומת כשליש מהקטינים בשתי , עשר אחוזים מהקטינים מיחידת הקלט הם נושרים-שמונה. אחרת
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 לעומת כשליש, כמחצית מהנושרים מיחידת הקלט מחפשים כיום מסגרת לימודים. היחידות האחרות

 .ש וכרבע מהקטינים מיחידת המעצרים"מהקטינים מיחידת הטו

 הקטינים שלסיכון  ומצבי סיכון מגבירי םמצבי
קציני המבחן . מצב מגביר סיכון או במצב סיכון כלשהובשירות מצויים ב המטופלים שכל מובן

 מדיווחם עולה .הקטינים שבטיפולםשל מצבי סיכון על  אוסיכון  מגבירי יםמצב על גם התבקשו לדווח

קטינים לעומת , סיכוןמצבים מגבירי סיכון ומצבי יש יותר ש "מיחידות המעצרים והטוקטינים לכי 

קציני המבחן דיווחו ) לקות למידה או הפרעת קשב וריכוזהוא סיכון בולט מגביר  מצב. מיחידת הקלט

מצב רגשי , (41%)חוק  עובריקשר עם חברים מצבי הסיכון השכיחים הם (. מהקטינים 58%-ך בנוגע לכ

 .(27%) שוטטותו( 35%)קשה 

 הקשר של הקטינים עם שירותים שונים עד ההפניה לשירות המבחן לנוער
ניתנה האם כי אפשר ללמוד ממנו האם ספקי שירותים שונים הכירו את הקטין ו ,חשוב לבחון נושא זה

אשונה של גורם מטפל עם או שמא ההיכרות הר ,מצבובלהם הזדמנות לטפל בו ולמנוע הידרדרות 

 .הקטין נעשתה במסגרת שירות המבחן לנוער

 לבני נוער מעל לשלושה רבעים מהקטינים היו בקשר עם שירות כלשהו. כלשהו שירות עם קשר, 

השירות הנפוץ ביותר הוא גורם מצוות  .יותר עם כרבע היו בקשר עם שלושה שירותים אוומתוכם 

 (.מהקטינים 51%) פסיכולוגיתהאו היועצת ובכלל זה  ,בית הספר

 הקטינים מהמגזר היהודי היו בקשר עם שירות כלשהושל ( 85%)הרוב הגדול : לפי מגזר ,

 30% – יותר עם קשר עם שלושה שירותים או. מהמגזר הערבי( 46%)פחות ממחצית  לעומת

 .בהתאמה 15%לעומת 

 יו בקשר עם שירות כלשהו ה( 54%) מהקטינים מעל למחצית. בסיכון נוער לבני שירות עם קשר

אתו שהשירות הנפוץ ביותר . דוגמת היחידה לקידום נוער או שירות ביקור סדיר, בסיכוןלבני נוער 

 (. מהקטינים 38%)היו הקטינים בקשר היא עובדת סוציאלית מהמחלקה לשירותים חברתיים 

 היו , ר הערבילעומת המגז, נמצא ששיעור יותר מכפול מהקטינים מהמגזר היהודי: לפי מגזר

 .בהתאמה 27%-ו 60% :בסיכוןבקשר עם שירות כלשהו לבני נוער 

של ו 15-12קטינים בני של ה, קטינים מיחידת הקלטנמצא שמאפייני התפקוד של ה באופן כללי

מתונים יותר בקרבם סיכון המצבים מגבירי ושהנורמטיביים יותר הם הקטינים מהמגזר היהודי 

 .והקטינים מהמגזר הערבי 18-16הקטינים בני , ש"הקטינים מיחידות המעצרים וטואלו בקרב  לעומת

 הסביבה המשפחתית של הקטינים. ב

, לא כל שכן; ולשימורה המשפחה היא גורם חשוב לקידום רווחתם הנפשית והפיזית של בני נוער, ככלל

גישתם כלפיו והטיפול , ןיחס ההורים למצבו של הקטי, כמו כן. כאשר מדובר בהתנהגות מנוגדת לחוק

 .בו עשויים להיות משמעותיים מאוד בשיקום
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 מאפייני משפחות הקטינים

  18-0מכלל בני  8.7%לעומת , הוריות-חד חיים במשפחות - 38% -מהקטינים מאוד שיעור גבוה 

 (.2008, ציונית ואחרים)בארץ 

 לעומת , 59% –וא גבוה ה ילדים במשפחה 4חיים במשפחות גדולות של מעל גם שיעור הקטינים ה

 (.2008, ציונית ואחרים)מקרב כלל הילדים בארץ  34%

 כעשירית באתיופיה , מ לשעבר"כחמישית בבריה, מהות של הקטינים נולדו בארץימהא 60%-כ

 .והיתר במגוון מדינות נוספות

 בעלות השכלה  39%-ו שנות לימוד 11עד השכלה של  ותבעל 42%: נמוכההאימהות של  ןהשכלת

 .שנות לימוד 12של 

  לכחמישית  אין זה מפתיע שבנוגע. לא מפרנס אחד אין אף בקרב כרבע ממשפחות הקטינים

-ל נוגעבכי מהקטינים העריכו קציני המבחן כי המשפחה מתקשה לספק צורכי קיום בסיסיים ו

 .יכולה המשפחה לספק צורכי קיום בסיסיים בלבד 44%

 חוו במסגרת משפחתם אירוע או מצב שעלול לערער את יציבותה ותפקודה מהקטינים  60%-כ

אבטלה ממושכת של אחד , כגון גירושין, במהלך שלוש השנים האחרונות התקין של המשפחה

 .מחלה קשה או מעצר או מאסר של אחד ההורים, ההורים

  ת מנוגדת בהתנהגוהאחאים מעורב מההורים או מבה אחד שרבע מהקטינים חיים במשפחה מעל

בה אחד מבני המשפחה הקרובה מכור לסמים או שמהקטינים חיים במשפחה שישית וכ לחוק

 .לאלכוהול

 54% הקטינים זהו שיעור זהה לאחוז . ממשפחות הקטינים מוכרות לשירותי הרווחה בקהילה

 .השירותים לבני נוער בסיכוןמהיו בקשר עם אחד ש

 שפחה את מצב הקטיןהיחסים בין הקטינים למשפחותיהם ותפיסת המ

 ביניהם ותמריבות רב עלבינם לבין הוריהם ו רב מתחדווח על מחצית מהקטינים מ בנוגע ליותר 

מהמשפחות  58%-עוד נמצא ש. שניהם ביןדחייה ואף על נתק בינם לבין אחד מההורים או על או /ו

ות שילדם ביצע משליכות את האחריות על הקורבן או על גורם אחר או מכחיש, מגוננות על הקטין

 .את העברה

 כי הוריהם מביעים ציפיות חיוביות  דווחמהקטינים  77%-ל בנוגע, אלה יםמדאיג ניםלצד נתו

מחצית מהקטינים דיווחו קציני המבחן על גישה חיובית מ ליותר בנוגע. לגביהם וגם תומכים בהם

מבינים את , אחריות קבלהם מסייעים לו ל: בה חשוד ילדםשעברה ה עם התמודדותשל ההורים ל

(. ל"דווח על לפחות אחת מהתגובות הנ)וחומרתה  החומרת העברה ומעמתים אותו עם משמעות

בתכנון וביישום  מאודמהקטינים כי המשפחה מעורבת  64%-ל נוגעב דיווחוקציני המבחן , כמו כן

 .השיקום של הקטין

  בה ילדם חשוד אינן  קההתנהגות המנוגדת לחוחשוב לשים לב שהגישות של ההורים כלפי

התנהגות המנוגדת מרת הובהם ההורים מבינים את חששכן ייתכנו מקרים , מוציאות זו את זו

 .הוריו של הקטיןתיתכן גם שונות בין , נוסף לכך. ועם זאת מגוננים על ילדם לחוק
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 לחוק מנוגדת תנהגותהקשיים והאירועים שהובילו את הקטינים לביצוע ה. ג

 של  מודעותחוסר  ,קושי לשלוט בכעסים ודחפים, קשיים רגשייםכוללים  יםחסמים אמוציונלי

מהקטינים כי קשיים בתחום זה  90%-קציני המבחן העריכו בנוגע ל .'הקטין למצבו ולצרכיו וכד

 .הובילו אותם לביצוע התנהגות מנוגדת לחוק

 אירוע טראומתי , בקשר עם ההורים או עם בני משפחה אחרים םבמשפחה ההבולטים קשיים ה

 . מהקטינים 61%צוינו לגבי אלה ם ואירועים יקשי. במשפחה וקשיים כלכליים

 קשיים אלה צוינו . קשיים לימודיים והפרעת קשב וריכוזבעיקר הם  קשיים בתפקוד במסגרתה

 .מהקטינים 62%-בנוגע ל

 או מסגרת  כוללים העדר גבולות וסמכות והעדר מסגרת תומכת קשיים בתחום של גבולות וסמכות

  .מהקטינים 59%-בנוגע לאלה צוינו  .טיפולית

 שימוש בחומרים , כוללת חיבור של הקטין עם קטינים עוברי חוק התנהגות שאינה נורמטיבית

בנוגע למחצית קבוצת קשיים זו הוערכה . סוציאליים-אקטיביים ועמדות וערכים אנטי-פסיכו

 .בערך מהקטינים

 של הקטינים חוקל המנוגדת התנהגותמאפייני ה. ד

 תיקים ולכשליש נוספים  3 –לעשירית , תיקים 2 –לכרבע , אחד 1מהקטינים תיק פלילי לכשליש– 

 11,167-מתוך מידע הנמצא  בשירות המבחן לנוער חשוב לשים לב כי ב. תיקים פליליים או יותר 4

לא , 2008ת התיקים הפליליים שנפתחו לקטינים בשירות המבחן לנוער בשנ 24,300תיקים מתוך 

בחלקם קציני המבחן המליצו על סגירת התיק לאחר חקירה (. מהתיקים 46%-ב)הוגש כתב אישום 

וחלקם התיישנו או נסגרו מחוסר  18בחלקם הקטין עבר את גיל , סוציאלית ביחידת הקלט-פסיכו

 .עניין לציבור

  לעומת זאת (.כולל המעצר הנוכחי)פעמים  2.2הקטינים מיחידת המעצרים נעצרו בממוצע ,

 .פעמים 0.35ש נעצרו בממוצע "הקטינים מיחידות הקלט והטו

 מהקטינים לפחות סעיף פלילי אחד  60%-בה יש לש –אלימות : קבוצות העברה הבולטות הן

 .מהקטינים 50%-ל –רכוש עברות ו

 מאלה קטינים מיחידת הקלט קלים ה לההתנהגות המנוגדת לחוק שמאפייני ניכר כי  :יחידה לפי

תיקים  4מהקטינים מיחידת הקלט  28%-ל, לדוגמה .ש"הטוהמעצרים ות וקטינים מיחידה של

 .ש"מהקטינים מיחידת הטו 67%-מהקטינים מיחידת המעצרים ו 43%לעומת , פליליים או יותר

 15-12חמורים מאלה של בני  18-16מאפייני ההתנהגות המנוגדת לחוק של בני , כצפוי :גיל לפי .

 .מהצעירים יותר 28%לעומת , לפחות רים נעצרו פעם אחתמהבוג 41%, למשל

 57%-ל: מ לשעבר מאפיינים מדאיגים מאלה של הוותיקים"גם ליוצאי בריה :מוצא לפי 

 .מהוותיקים 31%לעומת , לפחות תיקים פליליים 4מהראשונים 

                                                   
תיקים פליליים , תיקים פליליים שנסגרו, כולל תיקים פליליים פתוחים: כלל התיקים הפליליים כיום ובעבר 1

 ".אחר"שבהם הקטין נמצא אשם ותיקים פליליים במצב 
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 לפחות מהערבים נעצרו פעם אחת 40% –ההבדל היחיד שנמצא הוא בנוגע למעצרים  :מגזר לפי ,

 .מהיהודים 25%לעומת 

 מדד מסכם של התנהגויות ותופעות שליליות. ה

מתוך . מאופיינים במצבים מגבירי סיכון או במצבי סיכון מסוגים שוניםהקטינים המטופלים בשירות 

 .תחומי סיכון מוגבר שבעהנבנה מדד מסכם של קטינים הנמצאים בסיכון מוגבר מקד בהתרצון ל

 העדר מפרנסים במשפחה ושלושה אירועים במשפחה: מגבירי הסיכון הבאים המדד כלל את המצבים

מוות של אחד האחים ואבטלה של אחד ההורים או , כגון גירושין או פרידה של ההורים)לפחות 

הקטין טופל על , הקטין אינו לומד ואינו עובד: כלל המדד את מצבי הסיכון האלה, נוסף לכך(. שניהם

הקטין מגלה תוקפנות פיזית כלפי הוריו , הקטין משתמש בסמים, ה להתאבדרקע פסיכיאטרי או ניס

 .והקטין נעצר פעמיים או יותר

 29%; ארבעים וארבעה אחוזים מהקטינים אינם מאופיינים באף לא תחום סיכון מוגבר אחד

בשלושה תחומי סיכון מוגבר או  14%-ו; בשני תחומים 13%; מאופיינים בתחום סיכון מוגבר אחד

ש ובקרב קטינים "תחומי סיכון מוגבר נפוצים יותר בקרב קטינים מיחידות המעצרים והטו. יותר

הרוב הגדול של הקטינים המאופיינים בתחומי סיכון מוגבר רבים . הוריות-חד חותהחיים במשפ

היו בקשר עם שירות כלשהו לבני נוער בסיכון לפני ההפניה לשירות המבחן לנוער ( שלושה או יותר)

 .ומשפחתם מוכרת לשירותי הרווחה בקהילה

 הטיפול בקטינים. ו

מידע זה חשוב כבסיס להמשך פיתוח . תן בשירותבחלק זה ייסקרו מאפייני הטיפול בקטינים הני

 .כדי להיטיב את הטיפול בקטינים ולקדם את שיקומם, השירות

 במסגרת השירות עבודהמוקדי ה
 :ניתן להצביע על שלושה מוקדי עבודה

ההתנהגות המנוגדת הפסקת , עם הקטין לל עיבוד העברהוכ ,התייחסות להתנהגות המנוגדת לחוק .1

 70%עם  עבודהנושא זה נמצא במוקד ה .נגרם ומתן אפשרות לתקנווהכרה בנזק ש לחוק

 .מהקטינים

, שיפור התפקודובכלל זה , לימודים או עבודה במסגרתבחייו ו של הקטין והתייחסות לתפקוד .2

פניה למסגרת טיפול ההצבת גבולות ומעקב אחר תפקוד בסדר יום ו, תפקוד במסגרתהמעקב אחר 

 .מהקטינים 72% עבודה עםהיבט זה ב מצייניםקציני המבחן  .מתאימה

, כוללת עבודה רגשית על יחסי הקטין עם הוריו ועם חבריו התייחסות לקטין בסביבתו החברתית .3

 .מהקטינים 39%עם  על כך עובדים. עבודה עם הורי הקטין ומתן טיפול לקטין בקבוצה

שלושת מוקדי העבודה המצוינים לעיל שכיחים יותר בקרב הקטינים : יחידה לפינמצאו הבדלים 

ממצא זה תואם את מאפייני היחידות . לעומת הקטינים מיחידת הקלט, ש"מיחידות המעצרים והטו

 .יחידת הקלט מתמקדת באבחון מצב הקטינים ופחות בטיפול: השונות
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 השירות מטעםת והשתתפות הקטינים בתכניו הפרטני הטיפול

  מרבית הקטינים נפגשים עם קציני המבחן בפגישות אישיות לצורך הערכת מצבם ולצורך בחינת

 .הטיפול בהם

 מ.ד.ק, לנוער עובר חוק. מ.ד.ק, גישור: מופעלות תכניות וקבוצות מטעם השירות, נוסף לכך .

, ונכותתעסוקה וח –דרך המלך , סיכויים, סדנת חוק ומשפט, לבניית תכנית טיפול. מ.ד.ק, מעצרים

, לנוהגים ברכב ללא רישיון, למופני אלימות ושליטה בכעסים, וקבוצות לפוגעים מינית

 .לעצורים ולהורים, למשתמשים בסמים

  מטעם השירות כלשהיאו בקבוצה  בתכניתכיום כשישית מהקטינים משתתפים. 

  באחת מהתכניות ומהקבוצות( כולל כיום) פעם איהשתתפו ( 44%)חלק ניכר. 

 אבל לא  ןזקוקים להשקטינים יש  ,קציני המבחןעל פי דברי ש ,הבולטותוהקבוצות  תותכניה

 .שליטה בכעסיםלואלימים לבני נוער  ותקבוצו לבני נוער עצוריםקבוצה הן  ,השתתפו

 הסיבות ציינו את קציני המבחן , בנוגע לקטינים שזקוקים לאחת התכניות ולא משתתפים בה

מחסור בתכנית וחוסר התאמה בין מועד , או הוריו/ו הקטיןהתנגדות מצד : הבאותהעיקריות 

 .התחלת התכנית לצורכי הקטין וצורך בהתאמה תרבותית

  הקטינים משפחותהקשר של קציני המבחן עם 
 העשוישל המשפחה  העזרתלו הלתמיכת, כמו כן. תפקודו של הקטין מושפע מיחסיו עם משפחתו, לרוב

התבקשו , לאור זאת .של הקטין וחזרתו לתפקוד נורמטיבי להיות השפעה רבה על הצלחת שיקומו

בחינת מערכת , קציני המבחן לדווח האם הם נמצאים בקשר עם הורי הקטין לצורך קבלת מידע מהם

שהם קציני המבחן  דיווחולרוב הקטינים בנוגע . היחסים שלהם עם ילדם ורתימתם לתהליך הטיפולי

בעת החקירה , נוסף לכך. בקשר שוטף 33%-הצורך ובקשר לפי  55%: עם ההוריםכלשהו בקשר 

לצורך  ,עם ההוריםלפחות קציני המבחן  פעם אחת נפגשו , סוציאלית הנערכת ביחידת הקלט-הפסיכו

 .איסוף מידע

 הקשר של קציני המבחן עם גורמים ושירותים שונים
פי הצורך -לרוב על, קציני המבחן מקיימים קשר עם גורמי טיפול שונים הרלוונטיים לטיפול בקטין

 םנמצאים קציני המבחן בקשר ה םעמשביותר  ציםם הנפומיהגור. באופן שוטף –ובמיעוט מהמקרים 

עובדת סוציאלית ו( מהקטינים 61%-בנוגע ל) הפסיכולוגית ואצוות בית הספר ובכלל זה היועצת 

 (.49%)ביישוב  שירותים חברתייםמחלקה להמ

 צופי -עלהטיפול בקטינים 
 .בית משפטפי צו -עלש מטפלים בקטינים "ביחידת הטו

 מיחידת המעצרים –ש מיחידת הקלט וכשליש "כשני שלישים מהקטינים הופנו ליחידת הטו. 

 טופלים לפי צו מ 40%) צו מבחן םש ה"נעשה הטיפול ביחידת הטו הםלפישביותר  ציםהנפו ויםהצו

 .(מהקטינים 31%) זמנית השגחה ביניים וצו( זה
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 לסייע בשיקום הקטין יםתמיכה שיכול סוגיו ותאישי חוזקות
התייחסות לתחומי החוזק של הקטינים ולסוגי התמיכה שלהם הם זוכים חשובה כי היא מצביעה על 

 .תכנון הטיפול בקטיןהתחומים ועל הגורמים שכדאי לטפח ואשר צריכים להביא בחשבון בעת 

  או התמדה /א תפקוד וישיקום הקטין הבלסייע  השקציני המבחן ציינו שעשוי תהעיקריהחוזקה

 .לפחות חוזקות אלהי תמשת אחמהקטינים דּווח על  70%-בנוגע ל: לימודים או עבודהבמסגרת 

 והבעת ( 42%)העדר עבר פלילי , (מהקטינים 60%-בנוגע ל)רצון לשינוי : חוזקות נוספות שצוינו

 (.43%)חרטה 

  בנוגע לאשר צוינה )תמיכת המשפחה סוגי התמיכה העיקריים שיכולים לסייע בשיקום הקטין הם-

 .(מהקטינים 62%)גורמי טיפול ותמיכה של ( מהקטינים 70%

 קטיניםבהקשיים בטיפול 
לחיפוש אחר בדיקת הקשיים בטיפול בקטינים יכולה לתרום לאיתור צורכי הכשרה והדרכה לעובדים ו

קציני המבחן התבקשו לסמן עד שלושה קשיים עיקריים אתם הם מתמודדים בטיפול . מענים נוספים

 .בקטין

 (מהקטינים 52%)ידי הקטין לעברה שביצע -ת אחריות עלקבלאי : הקשיים הבולטים שצוינו הם, 

 .(20%)רבן ותפיסת הקטין את עצמו כקו (40%)קושי בהשגת שיתוף פעולה לטיפול מצד הקטינים 

 מהקטינים  44%-בנוגע ל)מהקטינים צוין הקושי להשיג שיתוף פעולה מצד ההורים  כשלישל בנוגע

 (.ש"מיחידת הטו

 בלבד מהקטינים  5% :מהקטינים 11%-בנוגע לתרבותית צוין  יםמותאמ מעניםהמחסור ב

 .מהערבים 40%לעומת , היהודים

 תרומת השירות לקטינים שבטיפולם
 .המחקר קציני המבחן התבקשו להעריך את תרומת השירות לקטינים שבטיפולםכחלק ממטרות 

 בעבורהעשויות לאפשר השגתן של התוצאות הסופיות הנדרשות " תוצאות ביניים"של  הערכה
 הקטין

  במידה רבה "או " במידה רבה"מהקטינים הבינו את עבודת השירות  77%קציני המבחן העריכו כי

ולא פנו אליו  פי חוק-עללשירות הקטינים הופנו כיוון ש, זו" ת בינייםתוצא"חשוב לציין ". מאוד

עובדה זו מחייבת את קציני המבחן להסביר את מטרות השירות והטיפול ולתת מידע על . מרצונם

 .מהלך העניינים הצפוי

 מוטיבציה להשתקם 71%-ל. 

 מהקטינים הוערך כי נוצר קשר של אמון 59%-בנוגע ל. 

 ינים הוערך כי הם נפגשים עם קצין המבחן מתוך רצון לשנות את מצבם מהקט 42%-בנוגע ל

 .ולא רק בגלל חובת הגעה לפגישות, ולהשתקם
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 51% לפי תפיסת השירות זהו צעד חשוב ביותר . מהקטינים התחרטו וקיבלו אחריות על מעשיהם

 .לקראת שיקום

 ראת שיקוםמהקטינים העריכו קציני המבחן כי הם כבר מתקדמים לק 60%-בנוגע ל. 

 לקטינים בשירות הטיפול תרומת הערכת
 נוגעב: לבחור עד שתי תרומות עיקריות שהשירות תרם לקטינים שבטיפולםגם קציני המבחן התבקשו 

ידי -הכרה בבעיה על, של הקטיןת אחריות קבל, הצבת סמכות :לכשליש מהקטינים צוינו התרומות

תיאום בחיבור והעריכו שתרומתם בם קציני המבחן כחמישית מהקטיניבנוגע ל .וטיפול בקטין הקטין

 .בין גורמי הטיפול השונים

 מתן מענה לצורכי הקטינים
לו מצרכי יהתבקשו קציני המבחן להעריך לא, ש"פי צו ביחידת הטו-בנוגע לקטינים המטופלים על

 .הזכרק לגבי הקטינים שהוערך שיש להם צורך  ואהדיווח ה. מלא או חלקיהקטינים ניתן מענה 

  ניתן מענה מלא  60%-ל –לו ניתן מענה בשיעור הגבוה ביותר הוא מציאת מקום מגורים שהצורך

 .מענה חלקי 31%-לו

 סיוע , מציאת מסגרת לימודים או עבודה: מהצרכים הבאים ניתן מענה מלאלמחצית  בערך

 .מציאת מסגרת תומכת או טיפולית ועיבוד העברה, בהתמדה במסגרת

  לא  מהקטינים 51%-ל – מענה במידה המועטה ביותרהצורך שניתן לו  ואהאבחון לקות למידה

 .מענה מלא 23%-לו ,מענה חלקי ניתן 26%-ל, ניתן מענה כלל

 שיפור מבעלי צורך של  69%-ולרגשי מבעלי צורך  75%-ל: הבאים ניתן מענה חלקי בלבדצרכים ל

 .הקשר עם ההורים והמשפחה

 פעולה כיווני. 4

 :ם כיווני פעולה להמשך פיתוח השירותממצאי המחקר מעלי

אף על פי : המשך ריכוז מאמצים לשינוי התפיסה העצמית של הקטינים ותפיסתם את העברה .1

יש מקום , שהמצב הרגשי של הקטינים ועיבוד העברה מהווים כיום מוקדים לעבודה בשירות

 .לשכלל ולהעמיק כיוון עבודה זה, לחזק

הגברת היכולת של הקטינים להתמיד : י של הקטיניםחיזוק העבודה סביב העיסוק העיקר .2

בירור מצבים של חוסר שביעות רצון מהמסגרת או תפקוד ירוד בה ומציאת מסגרת , במסגרת

 .מתאימה לקטינים המנותקים

הגברת המעורבות של ההורים בתכנון הטיפול בילדם וביישום : הרחבת העבודה עם הורי הקטינים .3

 .הטיפול

כדי להצביע על , היקף ופריסה, מבחינת סוג התכניותבחינת : המשך פיתוח תכניות מטעם השירות .4

שהיקפן  תכניותחדשות או הרחבת  תכניותכבסיס לפיתוח , צרכים למענים הקיימיםהפערים בין 
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יש צורך בהרחבת התכניות המוצעות לקטינים מהמגזר , נוסף לכך .ותקימספ ןאו פריסתן אינ

 .וג להיצע שיאפשר התאמה רבה יותר בין מועדי התחלת התכניות לצורכי הקטיניםהערבי ולדא

המשך חיזוק העבודה עם הגורמים  :מחוץ לשירותנוספים שירותים וגורמי טיפול עבודה עם  .5

 . והשירותים מחוץ לשירות וגיוס גורמים נוספים לטובת שיקום הקטינים

 עובדיםההכשרת העמקת : הפרעת קשב וריכוז תשומת לב מיוחדת לקטינים בעלי לקות למידה או .6

יש לבחון , לכך נוסף. לשם הכרת הנושא והקניית כלים לעבודה מותאמת עם הקטינים והוריהם

יצירת מנגנון הפניה מסודר לשירותים מתאימים לשם אבחון וקבלת טיפול ייעודי בהתאם ללקות 

 .וחומרתה

דרכי התמודדות עם העדר בנושא , לדוגמה ,והכשרותהתייחסות לקשיי העובדים כבסיס להדרכות  .7

 .מצד הקטין והוריושיתוף פעולה 



 

 

 דברי תודה

 .חובה נעימה היא להודות לכל האנשים שעזרו בביצוע המחקר

אשר הקדישו מזמנם , הקטינים שבטיפולם על אודותתודה מקרב לב לקציני המבחן שמילאו שאלונים 

 .כדי לשתף אותנו בעבודתם עם אותם קטינים

משרד הרווחה והשירותים , צעירים ושירותי תקון, האגף לנוער, לשותפינו בשירות המבחן לנוער

-לרחל ארזי; מנהל שירות המבחן לנוער, לאפי ברוור: בגיבוש השאלון וניתוח הממצאים, החברתיים

מפקחת מחוזית , לדורית ליבנה; האחראי על מערכות המידע, לחיים ליבנה; מנהל השירותסגנית , שיף

, רבטוב מהאגף לתכנוןורנטה גר "דל; ת סוציאלית בכירה מעצריםדעוב, טלי סמואללו ;מעצרים

קציני המבחן תודתנו נתונה גם לסגני . משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מחקר והכשרה

, למרים סרבר; ממחוז דרום, לרבקה עקיבא; ממחוז ירושלים, ציפי פודיםל: בשירות המחוזיים

ליאורה אריאל וצביה שלום ממחוז , ממחוז מרכז ולחיים אפרים, לאורית אלדר; ממחוז תל אביב

 .חיפה והצפון

תודה רבה . אשר סייעו בשלבים השונים של המחקר, מכון ברוקדייל-וינט'ג-נו במאיירסיתודות לחבר

על ליווי  –נוער ללילדים ו אנגלברג  מנהלת מרכז, נבות-ולמרים כהן, מנהל המכון, ק חביב'ג' לפרופ

תודה . תודות לבן שלומי על העבודה המסורה בריכוז עבודת השדה. המחקר והערותיהם החשובות

תודה ללסלי קליימן על . נתונים והראיונותה על הסיוע בניתוחוליואה שורק מיוחדת לאסף שרון 

  .דפוסההכנה ל
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