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  תקציר

לנוער ולמבוגרים , ארגונית של שירותי המבחןההסדרה החוקית ובחינת המסמך מדיניות זה עוסק ב
המסגרת . תפקידי קציני המבחן וכן מיקור חוץ, סוגי ההתערבויות, בישראל ובמדינות אחרות בעולם

המסגרת . הכפיפות המשרדית וההשתייכות המקצועית, יעדיהן, מטרות השירותים: החוקית כוללת את
דרכי ההכשרה בכניסה לתפקיד ,  לשירותי המבחןקבלה של עובדיםתנאי ה: הארגונית כוללת את

  .ובמהלך העבודה
  

החל ,  והתפתחותםהחלק הראשון מתייחס לשירותי המבחן בישראל. המסמך מתחלק לשלושה חלקים
. 1944 והמשך פקודת המבחן משנת 1937משנת " פקודת הפושעים הצעירים"תקופת המנדט וחקיקת מ

כיום משרד הרווחה והשירותים , עם הקמת מדינת ישראל הוכפף שירות המבחן למשרד הסעד דאז
 לשירות שירות המבחן למבוגרים הפך. ובכך נקבע אופיו של השירות כשירות סוציאלי, החברתיים

ציאלית ומגיש המלצות לבתי המשפט סו-וכהמבצע הערכות פסי פועל כשירות והוא 1951עצמאי בשנת 
  .טיפול סוציאליעוסק בכן ו
  

, חלו שינויים בשני שירותי המבחן, חוקי וההיסטורי המשותף-למרות הבסיס הארגוני, במהלך השנים
חוק וסוגי העבירות ובהיקף המטופלים עוברי ה, באופי האוכלוסייה, בחוקים שלפיהם הם פועלים

  – א"תשל) ענישה ודרכי טיפול, שפיטה(חוק הנוער שירות המבחן לנוער פועל על פי . והעובדים
כמו כן הוא פועל בשלב גזר .  והוא מעורב בהליכים הפליליים כבר בשלבי החקירה של המשטרה1971
שירות . חן וצווים אחרים של בית המשפטוטיפול על פי צווי מב) הכנת תסקירים לבית המשפט(הדין 

, הוא מכין תסקירים לבית המשפט בשלב גזר הדין, המבחן למבוגרים פועל בשלב שלאחר הכרעת הדין
שני שירותי . כמו שירות לתועלת הציבור, ומטפל על פי צווי מבחן וצווי בית משפט בחוקים השונים
 לבית המשפט ובהצעת חלופות  מעצריריהמבחן פועלים בשלבי מעצר של עוברי חוק בהגשת תסק

  .למעצר
  

 – ארצות הברית,  אונטריו מחוז–  קנדה: אחרות בעולםהחלק השני מציג את שירותי המבחן במדינות
הבחירה נעשתה מאחר וארצות . זילנד-המבחן בלונדון וניו שירות – אנגליה,  צפון קרולינהמדינת

ישראל וניו זילנד בשל היזמות בתחום הטיפול בעוברי הברית ואנגליה הינן בעלות השפעה על הנעשה ב
האוכלוסייה המצוי בהם שהינו  היקףרו בשל בחמדינת צפון קרולינה ולונדון נ, מחוז אונטריו. חוק

  .לישראלבהיקפו מקביל 
  

זאת , החלק השלישי של המסמך משווה את שירותי המבחן בישראל לשירותי המבחן בארצות האחרות
  :בהשוואה נמצא. נקבעועל פי הנושאים ש

  
כאשר לשירות המבחן לנוער יש חקיקה , בחקיקה, פעולות שירותי המבחן מוסדרת, בכל המדינות)א

, שירות המבחן למבוגרים. ייחודית הקשורה לשירותי הרווחה המטפלים בקטינים ומשפחותיהם
פת החוק  כמו יתר שירותי אכי,כפוף למשרד המשפטים הפדראלי או המקומי, במדינות שנסקרו

 .בישראל שני שירותי המבחן כפופים למשרד הרווחה והשירותים החברתיים. והמשפט
 

או תסקירים לגורמי אכיפת /הכנת חוות דעת ו: הןאלו ו, ות בכל המדינותממטרות שירותי המבחן דו)ב
ות של אנשים דהחוק והמשפט המפנים אליהם עוברי חוק והפחתת עבריינות על ידי צמצום המוע

 .לטיפולםשהופנו 
  



 8

קיים שוני בתפיסת התפקיד של שירותי המבחן ושיטת ההתערבות על הרצף שבקצה אחד שלו 
שני . פיקוח ובקרה על התנהגות, סוציאלי ובקצה השני של הרצף ענישה-נמצא הטיפול האישי

 תוך שלוב ,סוציאלי-קצה הרצף של הטיפול האישיקרוב לשירותי המבחן בישראל נמצאים 
בארצות אחרות בעולם שירותי המבחן לנוער נמצא קרוב לקצה הרצף . קוח ובקרה מרכיבים של פי

פיקוח ובקרה , סוציאלי בעוד ששירות המבחן למבוגרים קרוב לרצף של ענישה-של הטיפול האישי
  .על התנהגות

  
עבודה ,  ונדרשת השכלה בתחומי מדעי החברהים מגוונםתנאי הקבלה לתפקיד של קצין מבחן הינ)ג

 . בעבודה סוציאלית ראשוןתוארבישראל הדרישה היא .  או מערכת הצדקסוציאלית
  

ההכשרה שונה תוכן . קציני המבחן המתקבלים לעבודה עוברים תהליך של הכשרה בסיסית לתפקיד
ברוב המדינות קציני המבחן משתייכים .  של תפקידי המבחןהתפיסה את ףממדינה למדינה ומשק
י המבחן שייכים לאיגוד העובדים הסוציאליים ולהסתדרות בישראל קצינ. לארגונים מקצועיים

  .עובדי המדינה
  

 בעיקר על ידי שימוש בעמותות וגורמים ,במדינות שנסקרו ובישראל נהוג להשתמש במיקור חוץ)ד
פיקוח על , אולם לא נמצא שיש מיקור חוץ להכנת תסקירים לבתי המשפט. ציבוריים אחרים

תחומים המהווים את , שפט והבאה לדיון חוזר על הפרת תנאיםהנמצאים בטיפול על פי צו בית המ
על נושא הפעלת סמכות בטיפול בבני נוער ובמבוגרים עוברי  (הסמכות השלטונית של קצין המבחן

 ).2011חוק ראה חובב 
  

עולות  מספר , מלימוד החומר על שירותי המבחן בישראל  ובמדינות אחרות והתפתחותם במהלך השנים
  :לכות מדיניותמסקנות והש

בטיפול במופנים לשירותי הקיימים שותפויות ושיתופי הפעולה האפשרויות להרחבת היש לבחון את . 1
 וכן עם עמותות ציבוריותעם ברשויות המקומיות ו,  שירותים אחרים במשרד הרווחה:עם, המבחן

    .שירותי אכיפת החוק האחרים
  

 Case" (ניהול טיפול" את התפקיד של  ולהרחיביש לפתח, לשם ביצוע אפקטיבי של השותפויות. 2
Management( ,התאמת , ןמיומנות אבחו, היכרות עם גורמי טיפול אחרים, ידע בניהול: המחייב

 ניהול טיפול יש לבחון את במסגרת. פיקוח על ביצוע הטיפול ויעילותו, המטופל לגורם הטיפולי
במילוי תפקידים שונים בשירותי , וציאלייםשאינם בעלי הכשרה של עובדים ס, שילובם של עובדים

  .ארגון והפעלת מתנדבים, צ" פיקוח על של–כגון , המבחן 
  

 דרך פעולה זו .)פסיכיאטרים,  פסיכולוגים–כגון (לשקול להרחיב את קניית שירותים במיקור החוץ . 3
מבחן ושימוש תאפשר מגוון רחב יותר של אפשרויות טיפול באוכלוסיות שונות המופנות לשירותי ה

  . בידע שיש גורמים אלה
  
 שירותי בשיטות ההתערבות הקימות שלרתי וקיב-מקומו של ההיבט הפיקוחיחיזוק יש לבחון את . 4

חובב  ("סמכות בעבודת שירותי המבחן" נושא זה נדון גם במסמך על ה. ובמיקור החוץהמבחן
2011(. 
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   מבוא - 1פרק 

 מטרת המסמך .א

:  במשרד הרווחה והשירותים החברתייםתכנון והכשרה, רז האגף למחקרמסמך זה הוכן על פי מכ
 בישראל – נוער ומבוגרים -מבחןהסדרה חוקית וארגונית של שירותי ה: הכנת מסמך מדיניות בנושא"

  ".ובמדינות נבחרות בעולם
  

  : לנושאים הבאים,המכרז על פי דרישות ,המסמך מתייחס

כפיפות משרדית והתארגנות מקצועית, יעדיהם, םמטרותיה: המסגרת החוקית של השירותים. 
דרכי , תנאי כניסה לתפקיד והרקע המקצועי של העובדים:  של השירותיםתהמסגרת הארגוני

 .לתפקיד ובמהלך העבודהבכניסה הכשרתם 
הטיפולייםסוגי ההתערבות והכלים . 
תפקידי העובדים. 
הפרטת שירותים ומיקור חוץ. 

 
אנגליה , ב"ארה, קנדה: וכן בארצות, נוער ומבוגרים, רותי המבחן בישראל פעילות שיבוחן אתהמסמך 

  .זילנד-וניו

 מבנה המסמך  .ב

  :םחלקי לשלושה מחולק המסמך

  :1 מתייחס לשירותי המבחן בישראלהחלק הראשון 
  . המסגרת החוקית וההתפתחות של שירותי המבחן– 2פרק 
  .מבנה ארגוני וכפיפות משרדית, יעדים,  מטרות– 3פרק 
  . התערבות ומסגרות פעילותשיטות– 4פרק 
  .הדרכה והשתלמות, הכשרה, כניסה לתפקידתנאי  –  קציני המבחן– 5פרק 
  . תחומים מופרטים ומיקור חוץ– 6פרק 

פרק  (ב"ארה, )7פרק  (קנדה: מציג את שירותי המבחן לנוער ומבוגרים במדינות הבאותהחלק השני 
 זילנד-ניווב ואנגליה נבחרו בשל השפעתן על ישראל "ארה. )10ק פר (זילנד- וניו)9פרק  (אנגליה, )8

בשל הבדלים בגודל האוכלוסייה בין ישראל לבין מדינות אלה בחרנו .  בשל יוזמותיה בתחום זהנבחרה
, ) מיליון9(ב "מדינת צפון קרוליינה בארה, )  נפש מיליון13(להציג בנפרד את מחוז אונטריו בקנדה 

ההצגה של שירותי המבחן במדינות אלה ).  מיליון4.3(זילנד -וניו)  מיליון7.5(ה העיר לונדון באנגלי
  .בחלק הראשוןתהיה על פי הנושאים שפורטו 

  
 אשר כוללת correctionשירותי המבחן למבוגרים נכנסים תחת הכותרת הכללית של , במדינות אחרות

       . מבחן ועבודות שירות בקהילה, )parole(הטיפול באסירים משוחררים בערובה ,  בתי הסוהר:את
   . נמצא ברוב המדינות באחריות משרד המשפטיםcorrection -ה

                                                            
  .הכוונה היא לשירות המבחן לנוער ולשירות המבחן למבוגרים כאחד, "שירותי המבחן"בכל מקום במסמך זה בו ייכתב  1
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לשירותי הרווחה וכוללים גם את הטיפול החוץ ביתי , ברוב המדינות, שירותי המבחן לנוער כפופים
  . קטינים וטיפול בנוער בסיכוןוברי חוקבע

  
החקיקה ומעורבות , פעה רבה על שיטות ההתערבותשיש לו הש,  של קטיניםגיל האחריות הפלילית

בצפון , 17-12באונטריו , 17-12 2בישראל: שונה במדינות השונות והוא מפורט להלן, המשפחה
אולם במקרה של פשע חמור כמו רצח או הריגה , 17-14זילנד -בניו, 17-10באנגליה , 17-13קרוליינה 

  .10אפשר להביא לדין כבר בגיל 
  

 באתרי האינטרנט :מפורטים, ירותי המבחן במדינות שלגביהם נעשתה ההשוואההנתונים על ש
) 2003( אצל וייס ,)2010 (,Phillips במאמר של ,)Klime) 1997בספר של וכן שברשימת המקורות 

: ראה, על נושא הטיפול הסמכותי בשירותי המבחן בישראל ובמדינות אחרות). 2003(ושוהם ואחרים 
  ).2011(חובב 

  
מסכם את , )11פרק (למדינות אחרות  מציג את ההשוואה של שירותי המבחן בישראל  השלישיהחלק
  .)12פרק  ( והמלצותמציג נושאים לדיון, המסמך

  
ראיונות ה  רשימת וכןלהשוואה ששימשו בסיס אינטרנטבסוף המסמך ניתנת רשימת מקורות ואתרי 

  .שבוצעו

  

  

  

  

  

                                                            
 . שנה18מי שטרם מלאו לו  2



 12

  חן המסגרת החוקית של שירותי המב-  2פרק 

  3)1951בשנת (התפתחות שירותי המבחן עד להפרדת השירותים  .א

נעוצים בשירותים הסוציאליים של , כמו שירותי הרווחה האחרים בישראל, שורשי שירותי המבחן
  . והתארגנותו הבריטיהיישוב היהודי טרום המדינה וחוקי המנדט

  
 את כהשהסמי) Minor Criminal Order ( הפושעים הקטיניםפקודת תוקף ה קיבל1922כבר בשנת 

כאשר מונה קצין המבחן , 1932  –הוראה זו הופעלה רק ב . מידו במבחןבית המשפט לשחרר קטין ולהע
 פורסמה 1937 –ב . הראשון שארגן את השירות בסיוע השירותים הסוציאליים של הישוב היהודי

. 1922 –מ פקודה  שהחליפה את ה)The Young Offenders Order (פקודת העבריינים הצעירים
אף שלא עברו ,  עוברי חוק וילדים הזקוקים להשגחה: של צעיריםאפיוניםהפקודה התייחסה לשני 

לבנים  16 – 9גיל האחריות הפלילית נקבע מגיל . בשתי אוכלוסיות אלוקציני המבחן טיפלו . עבירה
  .סקטור הערבילובתקופה זו מונו קציני מבחן נפרדים לסקטור היהודי .  לבנות18 – 9גיל ו

 
 שהגדירה את החובות של קצין המבחן ודרכי עבודתו וכן את פקודת המבחן פורסמה 1944בשנת 

הותקנו במקביל  .)קצין מבחן מחוזי וקצין מבחן מטפל, קצין מבחן ראשי(המבנה הארגוני של השירות 
  . הבחנה בין נוער ומבוגריםבפקודה זו אין. תקנות לפקודה

  
 מתקופת המנדט הבריטי למדינת חקיקה והתקנותההוחלט על רציפות , 1948 –ב , עם הקמת המדינה

 הפכו לחוקי מדינת ישראל פקודת המבחן ו1937 משנת פקודת העבריינים הצעיריםכך ש, ישראל
  .ושימשו בסיס לעבודת שירות המבחן לנוער ולאחר מכן של השירות למבוגרים

  
    משרד:  לשלושה משרדיםעם הקמת המדינה יש לציין ששירותי אכיפת החוק והמשפט פוצלו

  למשטרת ישראל ולשירות אחראי– משרד המשטרה.  לבתי המשפט והפרקליטותאחראי – המשפטים
 .לשירותי המבחן וחסות הנוער אחראי –) הרווחה(בתי הסוהר ומשרד הסעד 

  
 ,נימוקים למינוי זהה. 1949מונה בשנת , בתפקיד ייחודי ושונה מנוער, קצין המבחן הראשון למבוגרים

  :היו
הדבר .אוכלוסיית המטופלים גדלה והיה מקום להתמחות והתמקצעות נפרדת של הטיפול במבוגרים 

 . לצעירים שהגיעו בעליה הגדולה והצורך בהתייחסות שונה לבוגריםבחשיבות החינוךקשור גם 
בוגרים להפרדה ונכונות לקבל את דרישות קציני המבחן למינויים בארגון המשרד הסעד דאזש 

ואף ,  כפי שנהוג בעולםתמכו בהפרדה בעלי תפקידים במערכת המשפט .מקצועית וארגונית
 .הציעו להעביר את שירותי המבחן לאחריות משרד המשפטים

הבוגרים השתייכו למערכת כאשר ,  בית המשפט לנוער– לקטינים  נפרדתהופעלה מערכת משפטית
ער הוקמו על בסיס אידיאולוגי ומשפטי המדגיש את בתי המשפט לנו .בתי המשפט למבוגרים
 .)1968, 1961רייפן ( והייחודי בשפיטת קטינים השינוי ממשפט מבוגרים

 .נימוקים אלה שימשו לאחר מכן להפרדת שירות המבחן למבוגרים משירות המבחן לנוער

                                                            
  ).1995(אלעד ווינר , )1989(עדן , )2008(חובב ואחרים , )1999(חובב :  סקירה זו נכתבה על סמך המקורות הבאים3
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  התפתחות שירות המבחן לנוער .ב

 אופי עבריינות הנוערשינויים ב:  מהסיבות הבאות,במהלך השנים חלו שינויים בעבודת השירות וארגונו
  . ייחודיותופיתוח שיטות התערבותיקה והתארגנות מערכת אכיפת החוק חק, וסוגיה

למספר בקרב קטינים עבריינות תופעת האת המאפיינים של לחלק   ניתן– רשינויים בעבריינות נוע
  :תקופות

בעיקר עקב , עוברי חוק קטיניםמשמעותית בעלייה מאופיינת ב )1965 – 1948 (התקופה הראשונה 
  . ובמגזר הערבי עבירות של הפרות תקנות הממשל הצבאישיי הקליטה של גל העלייה ההמוניתק

 :היוהסיבות לכך .  ירידה בשיעור העבריינות במגזר היהודי והערבי)1976 – 1966 (התקופה השנייה
 והרווחהת של השקעות במערכות החינוך תוצאו, שיפור המצב הכלכלי של ישראל, הסתגלות העולים

  .ביטול הממשל הצבאי ותקנותיוו
 עלייה בעבריינות קטינים עקב העלאת גיל האחריות הפלילית של )1980 – 1977 (התקופה השלישית

  .18 –ל  16 -הקטינים מ
אלימות ושימוש , עולה שיעור העבריינות הקשורה בשימוש בסמים  )1980 –מ  (התקופה הרביעית

התבססות האוכלוסייה : שני תהליכים חברתיים בתקופה זו חלו . ויורד שיעור עבריינות הרכושכבבר
 . הותיקה ועליה של יוצאי ברית המועצות לשעבר ויוצאי אתיופיה

  

חלו , הקמת מדינת ישראל ועד היום מאז – שינויים בחקיקה וההתארגנות במערכת אכיפת החוק
התארגנות במערכת אכיפת החוק וכן ,  לנוער כתוצאה של חקיקהמספר שינויים בעבודת שירות המבחן

  . הרווחהמשרד תוךשינויים בהתארגנות ב

חוק זה הפריד את הטיפול בקטינים . 1960 –כ "תש) טיפול והשגחה(חוק הנוער נחקק , 1960בשנת 
ריינים פקודת העב היו כלולים בגם הקטינים הנזקקיםעד לאותו הזמן . נזקקים לאלה שעברו עבירות

בהחלטת , אולם בהמשך. שימשו קציני המבחן כפקידי סעד לחוק, בתחילה. 1937 –מ הצעירים 
 ההיבט .הנושא הועבר לרשויות המקומיות והפיקוח על ביצועו נמצא בשירות לילד ולנוער, המשרד

 יצא מתחום עבודה שירות המבחן  והדיון בבית המשפט לנוערנזקקיםהסמכותי של טיפול בקטינים 
 .לנוער

  
חוק המשלים את , 1971 –א "תשל) ענישה וצרכי טיפול, שפיטה(חוק הנוער חוקק , 1971בשנת 

 :היו, לנוערשהשפיעו על שירות המבחן  בחקיקת חוק זה השינויים העיקריים . 1960חוק הנוער משנת 
  

ועד 1975 –ם דבר שבוצע בשני. 18 –  ל16מגיל בנים   של קטיניםהעלאת גיל האחריות הפלילית 
 .שירות המבחן למבוגרים לשירות המבחן לנוער  מטיפולוהעביר אוכלוסייה זו 1977לשנת  

  בית המשפט לנוערבחובת הגשת תסקיר בכל המקרים הנדונים.  
 חובת המשטרה לדווח לשירות המבחן על קטינים החשודים בביצוע עבירות. 

  
  
  

  
  

  .12 –ל  13הורד גיל האחריות הפלילית מגיל , 1984בשנת 
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וקציני ) שהיה קיים עוד בתקופת המנדט הבריטי( בוטל המחוז הייחודי לסקטור הערבי 1987בשנת 
  .המבחן הערביים שולבו במחוזות הגיאוגרפיים של השירות

 
גם שחומר החקירה , החלה משטרת ישראל להפנות קטינים עוברי חוק לשירות המבחן, 1989בשנת 

דק האם יש צורך בטיפול ותייחס לפניות אלה ובמקצין המבחן . )ת.א("התביע-אי"נגדם נגנז בעילה של 
  . .)מ. ט טיפול מותנההמושג כיום הוא(או טיפול בשירותי הרווחה ) פתיחת תיק פלילי(משפטי נוסף 

  
לפיה כניסה של אדם , סטיגמה- התיוגתמבוסס על תיאוריי, .)ת.א( אי תביעה –בעבר , הטיפול המותנה

עדן וחובב , )2004(דד ורהב א, שהם(נטיות העבריינות שלו הה לחזק את למערכת הפלילית עלול
)2004.(  
 

קטינים המעורבים שהוחלט , בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה ומשטרת ישראל, 1996בשנת 
לראשונה בשימוש בסמים יופנו לשירות המבחן והוא יבדוק האם יש צורך בהתערבות משפטית נוספת 

  .)ס.מ.ט, המונח להתערבות זו הוא טיפול מותנה סמים. ( הרווחהשירותישל או התערבות 
  

חוק זה הטיל . 1996 –ו "נתש) מעצרים-כיפהסמכויות א(חוק סדר הדין הפלילי נחקק , 1996בשנת 
לגבי אדם שבית המשפט עומד " תסקיר מעצר"הגשת : כולל, תפקידים חדשים על שני שירותי המבחן

וכן , חלופות מעצר ופיקוח קצין מבחן לגבי אדם המשוחרר בערובהבדיקת , לעצרו עד תום ההליכים
  ).1999 – 1998תחילת החוק בשנים ( ימים 5הגשת תסקיר לגבי אדם שנעצר לתקופה העולה על 

 
עיקרי , 1971 –א "תשל, )ענישה וצרכי טיפול, שפיטה(חוק הנוער הוכנסו תיקונים ב, 2009בשנת 

 :השינויים הם
 גם אם כתב ,18שפט לנוער אם העבירה בוצעה בהיותו מתחת לגיל קטין יישפט בבית המ)א

 ).19עד גיל (האישום הוגש לאחר מכן 
 .יידוע קצין המבחן על מעצר קטין כדי לבחון חלופות למעצר)ב
 ".עד תום ההליכים"חובת הגשת תסקיר בדיון על הארכת מעצר )ג
 .ביטול אפשרות מעצר לשם הגנת הקטין)ד
 של זאת בצווי ביניים או לפני החלטה סופית, אבחונים והשגחה זמנית, בדיקות: הסדרת הנושאים)ה

 .בית המשפט לנוער
  

הוחלט להעביר את , בהחלטה מנהלית משותפת עם משרד המשפטים ומשטרת ישראל, 1982בשנת 
 –ו "תשט) הגנת ילדים(חוק דיני ראיות  על פי הפועלים ,האחריות הארגונית להפעלת חוקרי ילדים

 ,1985בשנת , בהמשך. ת ישראל לשירות המבחן לנוער ומונה בעל תפקיד לצורך כך ממשטר,1955
 עקב גידול מספר. בנוסף לתפקידם כקציני מבחן, הוחלט למנות את קציני המבחן לנוער כחוקרי ילדים

 הורחבה הפעילות 2005 בשנת .הוחלט למנות קציני מבחן ייחודיים לתפקיד, הנחקרים וריבוי החוקרים
התאמה לאנשים עם מוגבלות (הליכי חקירה והעדה  חוקים עם מוגבלות שכלית על פי גם לאנש

 זה לא נתייחס לפעילות שירות המבחן לנוער בתחום מסמךב. 2005 –ו "תשס) שכלית או נפשית
חובב : ראה, התהליכים הקשורים בה וההכשרה של החוקרים, על משמעות החקיקה .חקירות ילדים

  ).2008( איינהורן וחובב ,)2004( הורוביץ ,)2001( חובב ואחרים ,)1993(
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   4התפתחות שירות המבחן למבוגרים  .ג

שנת רות עצמאי במשרד הסעד בד משירות המבחן לנוער ואורגן כשישירות המבחן למבוגרים הופר
שינויי חקיקה אשר : דת השירות וארגונו בעיקר מהסיבותבמהלך השנים חלו שינויים בעבו. 1951
גילאים נערים בב  הטיפול וכן העברתות אוכלוסיות חדשות והטילו עליו תפקידים נוספים לשירתההפנ
. 1971 –א "תשל) ענישה ודרכי טיפול, שפיטה(חוק הנוער על פי ,  לשירות המבחן לנוער18עד  16

  ).5כפי שיפורט בפרק (השינויים הצריכו התארגנות שונה ושיטות התערבות ייחודיות 

פקודת שעודכנה ל, 1944פקודת המבחן המנדטורית משנת ה ודת השירות היהבסיס הראשוני לעב
  . וכן פורסמו תקנות חדשות לפקודה1969 –ט "תשכ) נוסח חדש(המבחן 

  :הוכנסו שינויים בפקודת המבחן ונקבע בין היתר, 1953בשנת 

 מלבד חובת מאסר עולם(כל בית משפט רשאי לתת צו מבחן.(  
לפני מתן צו מבחןבית המשפט חייב לקבל תסקיר .  
צו המבחן לא יינתן ללא הסכמת הנידון בבית המשפט.  
צו המבחן יכול להכיל תנאים מיוחדים שניתן לשנותם ולבטלם לפי הנסיבות.  

  
כי לא , )' ז19סעיף  (1954 –ד "יתש) רכי ענישהד(חוק לתיקון דיני העונשין נקבע ב, 1954בשנת 

כיום החוק קובע שלגבי נאשם .  אודותיו תסקיר קצין מבחן ללא שהתקבל19 עד גיל ישלח אדם למאסר
  .קיימת חובה לבקש תסקיר קצין מבחן, כאשר יש אפשרות להטיל עליו מאסר, 21עד גיל 

  
  : חוקיםארבעהב ותירלעבודת השמשוחררים הוכנס אסירים ב טיפול
 ן לשנתיים  קובע כי אדם שנידו1971 –ב "תשל) נוסח חדש(לפקודת בתי הסוהר ) 5 (30סעיף

וביניהם פיקוח של קצין , ניתן לוועדת השחרורים לשחררו בתנאים מסוימים, מאסר ויותר
  בתקופת השחרור ברישיון, מבחן

 כי לא תמליץ ועדת שחרורים על   קובע1977 –ז "תשל, חוק העונשיןשל ) ב (51סעיף 
נות לבא כוח שחרור אסיר שנדון לתקופה של יותר משישה חודשי מאסר מבלי שניתנה הזדמ

 .שירות המבחן להגיש טענות או להשמיע את דברו
ל"מאפשר לוועדה לעיון בעונש של צה, )ב (511סעיף , 1955 –ו "חוק השיפוט הצבאי תשט ,

 .לקבל חוות דעת מקצין מבחן כגורם מייעץ בנושא קיצור העונש של חייל אסיר
 על פי חוק שחרור על –אסיר חוות דעת של קצין מבחן לוועדת השחרורים לגבי שחרורו של 

 .2001 –א "תשס, תנאי
  

יום לא מוגשים תסקירים לוועדות השחרורים כ שונו בשנים האחרונות ו שפורטו לעילסעיפי החוק
 .אלא במקרים שהאדם הועמד בצו מבחן, ולוועדה לעיון בעונש

  
הוסיף תחום פעולה , )1977 –ז "תשל, חוק העונשין של 6' תיקון מס(,  לתועלת הציבורחוק השירות
 את העונש ניתן .שירות בקהילה למען הציבור,  החובה לבצע בשעות הפנאי וללא תשלום:חדש לשירות

שנת ל בשלבים עד פעהחוק הו(להטיל לאחר קבלת תסקיר קצין מבחן והוא  מתבצע בפיקוח קצין מבחן 
1994.(  

                                                            
  . 2003, פלאי. סס על המאמר של אסעיף זה מתב 4
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חוק העונשין  ל83, 82 פי סעיפים  על"צו מבחן סמים"טיפול בנפגעי סמים קיבל ביטוי באפשרות מתן 
 נקבע שבסמכות בית המשפט להטיל על משתמש בחוק. )1990 – נכנס לתוקף ב (1977 –ז "תשל

קודם למתן הצו נדרש קצין . בסמים עונש של צו מבחן שבמסגרתו על הנדון לעבור טיפול בקהילה
קרים שהיה לגביהם צורך אפשרות זו ניתנת להפעלה גם במ. המבחן להכין תוכנית מפורטת לטיפול

  .בהפעלת מאסר על תנאי

 –ז "חוק העונשין תשל ל86במסגרת סעיף , 1996 מופעל משנת באלימות במשפחהמבחן טיפול 
 צו מבחן כאשר נוכח בית המשפט כי האדם נוהג באלימות כלפי בן הטיל ניתן ללפי סעיף זה .1977

  . משפחתו

 עבירת נפגעתסקיר כנס לעבודת השירות בהחלטה להגיש תחום נוסף ושונה מהעבודה עם עוברי חוק הו
. 1982 –ב "תשמ)  נוסח משולב(חוק סדר הדין הפלילי ל, )א (191 –ו ) ב (187סעיפים  על פי מין

.  לדרוש תסקיר על הנפגע,קודם לגזירת העונש על הנאשם בעבירת מין, נקבע כי שופט רשאיבחוק 
 יצרה שינוי בתפיסת נפגע תסקיר  נושא הכנסת.1996 –ב  ונכנס לתוקף 1995ק בשנת החוק נחק

הכנת (. הסעיף הורחב גם לעבירות חמורות והמתה. הנפגעהשירות את תפקידו וכללה גם את צד 
זאת על . התסקיר לגבי נפגע קטין מבוצעת על ידי פקיד סעד לחוק הנוער ולא על ידי קצין מבחן לנוער

  ).פי החלטה מנהלית של המשרד

חוק סדר הדין  על פי ,ה של עצוריםמעורבות בנושא מעצרים ושחרור בערובת נוסף הוא תחום פעילו
, 12סעיפים  (" מעצרתסקיר" להכין חוק מחייבה .1996 –ו "תשנ) מעצרים-סמכויות אכיפה(הפלילי 

  ).12) (7) (6) ('א(, 48סעיף (  בערובהופיקוח וטיפול על משוחררים) ' א21

  :  הבאים על פי החוקים,חוות דעת אחראי על הגשתשירות המבחן 
 2004 –ד "תשס, )4מספר (חוק לתיקון פקודת המבחן. 
2004 –ד "תשס, חוק הגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה. 
בשיתוף עם ,  לפיו אחראי השירות,2006 –ו "תשס, חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין

  . ולהגשת הערכות מסוכנותסוכנות למינוי מעריכי מ,משרד הבריאות
  

  סיכום .ד

הקמת המדינה ועד למועד כתיבת מסמך זה , מאז הפעלת שירותי המבחן לנוער בתקופת המנדט הבריטי
 הקשורה בשני באוכלוסייה של המדינה ובחקיקה, חלו שינויים מהותיים במבנה הממשל, )2010 בסוף(

,  שינויים אלה הם הבסיס למבנה הארגוני.יםבוגרלקטינים וייחודית לשירותי המבחן וכן בחקיקה 
  .תפקידי שירות המבחן ופעילותם כיום
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המבנה הארגוני של שירותי המבחן , מטרות ויעדים - 3פרק 
  תמשרדיה םוכפיפות

  
  מהרקע וההתפתחות:יעדיהן והמבנה הארגוני שלהם נובעים,  בישראלהמטרות של שירותי המבחן

הן  כמו כן. כפי שפורטו בפרק הקודם, במערכת אכיפת החוקוניים הארגהחקיקה והשינויים מ ,שלהם
  .כפי שיפורט בהמשך, מושפעות משיטות ההתערבות של העבודה הסוציאלית

  

  שירות המבחן לנוער  .א

 קטינים סוציאליות של- פסיכו חקירות– הראשון :שירות המבחן לנוער פועל בשלושה תחומים
ומתן , הגשת חוות דעת ותסקירים, י המשטרה ובתי המשפט על ידהמופנים אליוהמעורבים בפלילים 

הצעות חילופיות למעצר ופיקוח על קטינים , "חקירות מעצרים "– שניה .טיפול על פי צווי בית משפט
   ) הגנת ילדים(חוק לתיקון דיני ראיות חקירות ילדים על פי ה – השלישי .ששוחררו בערובה

 ). במסמך זהיוצגנושא זה לא . (קירות של אוכלוסיות מיוחדותכולל ח,  והתיקונים שלו1955 –ו "תשט

  
 לקטין סיוע למערכת אכיפת החוק לצורך התאמת ההחלטות השיפוטיות) א : הןמטרות השירות

) ג ,סוציאלית ואבחון-אחר חקירה פסיכול, מתן חוות דעת והגשת תסקירים לגורמים מפנים) ב, המסוים
המופנים לשירות לשם שינוי התנהגותם ומניעת , עוברי החוק, יניםהתערבות טיפולית באוכלוסיית הקט

 .עבריינות חוזרת

  : באמצעים הבאיםהמטרות מושגות
 לשם טיפול , טרת ישראל משל ידיע, סוציאלית של המופנים לשירות-חקירה פסיכו

כולל מופנים המעורבים בעבירות , והמלצה לגבי המשך הטיפול המשטרתי בהם.) מ.ט(מותנה 
 .םסמי

 לבית המשפט לנוער ,סוציאלית- לאחר חקירה פסיכו,הגשת תסקירים וחוות דעת 
 .כולל בשלב מעצר, לפרקליטות המדינה ולמשטרת ישראל לגבי קטינים הנדונים בבית המשפט

 באמצעות צו מבחן והוראות :  לנוערי בית המשפטל ידטיפול בעוברי חוק המופנים ע
 .ותפות עם משרדים אחריםאחרות של בית המשפט וכן תוכניות מש

  ל"צהשל מתן חוות דעת ליועץ המשפטי לממשלה וללשכות הגיוס.  
  

הכוונה , בהמשך כשמצוין נער( ההפניה על פי סוג  בנער או בנערהר במסלול הטיפולבוחקצין המבחן 
  ):היא גם לנערה
א נפתח לו תיק לו מיועד לקטין המעורב בעבירה קלה או שזו עבירתו הראשונה.) מ.ט (טיפול מותנה

קצין המבחן מאבחן את מצבו של . המשטרה מזהירה את הקטין ובמקביל מפנה אותו לשירות. פלילי
 . מטפל בו ובמקרה הצורך מפנה אותו לטיפול לגורם אחרהקטין

קטין שהמשטרה חושדת ,  החלטת היועץ המשפטי לממשלהעל פי ,)ס.מ.ט (טיפול מותנה סמים
) שימוש עצמי ולא סחר,  בסמיםכמו שימוש ראשון(יונים מסוימים שהשתמש בסמים ועומד בקריטר

למנוע היא מטרת ההתערבות . )עד ארבעה חודשים (להתערבות קצרת מועדלאבחון ומופנה לשירות 
 אם הקטין משתתף. טיפול אישי או קבוצתי שתן ו דגימתבדיקת: הטיפול כולל. שימוש חוזר בסמים

 .ימליץ קצין המבחן למשטרה לסגור את התיק,  בסמיםסקת השימושומגלה נכונות להפבתהליך הטיפול 
הוא ומשפחתו , כאשר קטין מופנה לשירות בחשד של ביצוע עבירת פשע, )פ.מ.ט (טיפול מותנה פשע

 הקטין בהתנהגות  נוספת שלמעורבות ,נסיבות העבירה  את שכוללתסוציאלית-מוזמנים לחקירה פסיכו
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סוציאלית - הפסיכובסיום החקירה . התפקוד בבית הספר או בתעסוקה ,האקלים המשפחתי ,מנוגדת לחוק
 אם לגנוז את התיק או להמשיך בהליך  ולפרקליטותימליץ קצין המבחן למשטרה, הולאור ממצאי

 .משפטי
 יוזמנו הקטין והוריו לקצין המבחן לחקירה, הפניה של המשטרהו, )א.פ (תיק פלילילאחר פתיחת 

בהתנהגות מעורבותו של הקטין , נסיבות העבירה:  אתכוללתו, .פ.מ.לה לט המקבי,סוציאלית-פסיכו
קצין ,  החקירה ממצאי לאור.התפקוד בבית הספר או בתעסוקה, תיהאקלים המשפח, מנוגדת לחוק

וימליץ האם לסגור את התיק ) בתוך השירות או מחוצה לו(המבחן מאבחן האם יש צורך בהמשך טיפול 
  . הפליליבמשטרה או להמשיך בהליך

לבית המשפט למעצר או לדיון משפטי ולאחר כאשר הוחלט במשטרה או בפרקליטות להביא את הקטין 
 ,חלופות מעצר ופיקוחהצעת תסקיר מעצר וכן הכנת ) א : מופעלים המסלולים הבאים,הגשת כתב אישום

  על פימשפט הוראות בית האומבחן וצו  ביצוע )ג , לאחר הכרעת הדיןתסקיר לבית המשפטהכנת ) ב
 זאת על ידי התערבות ישירה של קצין המבחן וכן ,1971 –א "תשל) ט.ד.ע.ש(חוק הנוער ל 26סעיף 

  ).פירוט תוכניות הטיפול בפרק מספר ארבע(  אחרות טיפוליותמסגרותעם בשיתוף 

  

  שירות המבחן למבוגרים  .ב

 חשודים ונפגעים, נאשמיםל  ופיקוחשיקום ו טיפול,שירותי אבחון -על  ופקדמ שירות המבחן למבוגרים
  .18מעל לגיל 

  
הערכה , אבחון: פחתת הסיכון לחברה מהפעילות העברייניות על ידי ה–הראשונה  :ת הןמטרות השירו

יקום  ש–השנייה , בקהילהשיקומית כולל ענישה , והמלצה לבית המשפט על חלופות מעצר וענישה
 תוך הפעלת מעצר ומבחן, באמצעות צווי פיקוח, לשם מניעת מועדותעליהם עוברי חוק בוגרים ופיקוח 

  .קצעות ומחויבות לתוצאותהתמ, וליתסמכות טיפ

  : בהליך המשפטי השוניםמסלולי ההתערבות של קצין המבחן למבוגרים קשורים לשלבים
  .פיקוח וחלופות מעצר, שחרור בערובהו הגשת תסקיר מעצר – בשלב המעצר
  . נפגע עבירות מין ואלימותעל דם שהורשע בדין וכן תסקיר  הגשת תסקיר לגבי הא– בשלב גזר הדין

 טיפולהכוללים תכניות ,  ביצוע צווי מבחן וצווי שירות לתועלת הציבור– בשלב שלאחר גזר הדין
ותוכניות טיפול , מעקב ופיקוח על המשך הטיפול, השילוב במסגרות בקהיל, פרטניות וקבוצתיות

  .שיפורטו בפרק מספר ארבע
  . הגשת תסקיר משלים– עור על גזר הדיןבשלב הער

  
 לשאלת לעניין עיכוב הליכים,  תסקירים ליועץ המשפטי לממשלהמכין השירות בנוסף למפורט לעיל

  . ולעכב ההליכים נגדםטפל בעבריינים שהוחלט לא להעמידם לדיןמוכן , העמדה לדין
  

לטיפול בגברים אלימים סטל הו: מלווה מקצועית ומתקצב את המסגרות הבאות, השירות מפקח
ליווי סוציאלי ותמיכה תוכנית ל,  מבוגרים בקהילהמרכז יום לטיפול בעברייני מין, )בית נועם (במשפחה

 השתתפות בוועדה מייעצת, )2010התוכנית הסתיימה במרץ (לאנשים הנתונים בפיקוח אלקטרוני 
  .)2006 –ו "תשס, י עברייני מיןחוק הגנה על הציבור מפנעל פי (מעריכי מסוכנות מינוי והמלצה על 
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  הכפיפות המשרדית ותפקיד קציני המבחן, המבנה הארגוני  .ג

  
  התקנותהחוק וכפיפות משרדית על פי ההמבנה הארגוני ו

השר ימנה מבין עובדי משרדו קצין מבחן ראשי " 1969 –ט "תשכ) נוסח חדש(פקודת המבחן על פי 
זאת בהתאם , גונו וניהולו של השירות עליו הם ממוניםלשם אר, לנוער וקצין מבחן ראשי למבוגרים

כמו ). 27סעיף " (דיהם על פי התקנותוכן הוא ימנה מספר מספיק של קציני מבחן למילוי תפקי. לתקנות
השירותים וקציני המבחן מקבלים מנהלי כיום שני . את קציני המבחן בתפקידיהם השוניםמנה השר מ, כן

  . החברתיים והם כפופים לומינוי משר הרווחה והשירותים

בתקנות מוגדרים קצין המבחן המחוזי וקציני המבחן , )מנהל השירות(תפקידו של קצין המבחן הראשי 
  : והם מפורטים להלן)1959 –ט "תששירותי המבחן (העמדת עבריינים במבחן 

  ): 5סעיף (הם , שהוא גם מנהל שירות המבחן, תפקידיו של קצין המבחן הראשי
 . פיקוח על עבודתם של קציני המבחן וקידומם המקצועי,וניהול, ל ארגון השירותאחראי ע".א
השירותים הסוציאליים וכל גוף אחר , בתי הסוהר, המשטרה, בתי המשפט: קיום מגע ותיאום עם.ב

 .המטפל בעבריינים או בעבריינות
ות המוטלים על כולל הוראות בדבר הרישומים והדוח) פנימיות(ייתן הוראות לגבי פעולות השירות .ג

 ."קציני המבחן
  

  ):6סעיף (הם , תפקידיו של קצין המבחן המחוזי
בניהול ובפיקוח על עבודתם של קציני המבחן במחוזו וקידומם , אחראי לארגון השירות במחוזו".א

 .המקצועי
ויסדיר את העדיפות , ויקבע קציני מבחן שיטפלו בהם, מקבל בני אדם שהופנו אל השירות במחוזו.ב

 .ם מסיבות היותם במעצר או מסיבות אחרותבטיפול
  ."מקצין מבחן אחד לקצין מבחן אחר, מעביר את הטיפול באדם מסוים לפי הצורך.ג

  
  :הם, תפקידיו של קצין המבחן

יעמוד הקצין בקשר , הופנה אדם לשירות ונקבע קצין מבחן שיטפל בעניינו") 9סעיף  (ביצוע חקירה
או עם המוסדות המטפלים בו ויאסוף פרטים בדבר , שורים אליועם משפחתו ועם בני אדם הק, עם האדם

תנאי ביתו וסביבתו וכן נסיבות העבירה בה , השכלית והנפשית, התפתחותו הגופנית, אישיותו של האדם
אם ראה , במהלך החקירה יבקר קצין המבחן בביתו של האדם. הוא נאשם והמניעים שהביאוהו לכך

ה קצין מבחן למשטרה ולתביעה הכללית לשם קבלת פרטים על יפנ, במהלך חקירה "."צורך בכך
  ."וכן יעיין בתיקו בבית המשפט, אשמתו ועברו של הנאשם

  
, יפנה את האדם למקום מתאים לשם בדיקה רפואית, ראה קצין מבחן צורך בכך") 10סעיף (בדיקות 

  ."פסיכיאטרית או בדיקה אחרת, פסיכולוגית
  

קצין מבחן ירשום את כל הידיעות בתיקו האישי של הנאשם וכן ") 16, 15סעיפים  (רישומים ותסקיר
  .בהתאם להוראות כל דין, יערוך תסקיר על סמך ממצאיו

קצין מבחן  ובאותו קטין, לדעתו, קצין מבחן לנוער יכלול בתסקיר המלצה בדבר הטיפול הנאות
והוא רשאי להמליץ אף , למבוגרים יכלול בתסקיר המלצות בדבר האפשרות להעמיד את האדם במבחן

  ."על דרכים אחרות להחזרת האדם למוטב
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ידאג , קצין המבחן שנקבע צו מבחן לטפל בנבחן" )17סעיף  (תפקיד קצין מבחן בעת ביצוע צו המבחן
לשיקומו החברתי ולחינוכו לאזרחות מועילה תוך מגע מתמיד , לשלומו הגופני והנפשי של הנבחן

עם השירותים הציבוריים וכל גורם היכול לעזור , משפחתו,  שלוסורופאפוטה, ושיתוף פעולה עם הוריו
יסייע ,  ואם היה הנבחן קטין,קצין המבחן יסייע לנבחן בקבלת הכשרה מקצועית ובסידור בעבודה. בכך
  ."גם בקליטתו במסגרת לימודית מתאימהלו 
  
  .)22סעיף " ( בית המשפטקצין מבחן ידאג לכך כי מטרות המבחן יושגו תוך התקופה שנקבעה על ידי"
, באישור קצין המבחן המחוזי, יבקש, תברר לקצין מבחן שאפשר להסתפק בתקופה קצרה יותרוהיה וה"

 בית ל ידישהתקופה שנקבעה עו תברר ל והיה ה.)23סעיף  (מבית המשפט לקצר את תקופת המבחן
באחת מהדרכים , יאישור קצין המבחן המחוזיפעל ב, המשפט אינה מספקת להשגת מטרות המבחן

  :הבאות
  .יבקש מבית המשפט להאריך את תקופת המבחן)  1
  .)24סעיף "  (יפנה אל גופים או מוסדות לשם העברת הטיפול אליהם לאחר תום תקופת המבחן) 2
  

אשר תייעץ לו ולשירות בכל ) 33תקנה  ("ועדת מבחן"יקים השר , מן הראוי לציין שעל פי התקנות
מבין חברי הועדה . ועדה יהיה שופט בית המשפט העליון או בית משפט מחוזיר ה"יו. הנוגע למבחן

, מחנך, פסיכיאטר, חבר כנסת, ל"קצין צה, קצין משטרה, יהיה פרקליט) 20 –ל  15בין  שמספרם(
  .עורך דין ועובד סוציאלי

  
  המבנה הארגוני כיום של שירות המבחן לנוער

 אשר בנוסף ,)קצין המבחן הראשי לנוער(נהל השירות מ: נהלת השירות כוללת את ה– הנהלת השירות
מפקחת ארצית לנושא , סגניתו: הכולל את, ו בתקנות הוא מנהל את עבודת המטהלתפקידים שפורט

מרכז תחום , מפקחת ארצית לנושא קטינים עוברי חוק ושותפויות, חקירות ילדים וחקירות מיוחדות
 ותחומי המינהל מעצריםלנושא מפקח ארצי  ,ט עליון תסקירים ובית משפ לנושאמפקח ארצי ,המחשוב

   ).איסוף נתונים, עובדים, תקציבים(של השירות 

, פיתוח ויזום תוכניות התערבות, מייצג את השירות בנושאי חקיקה, בסיוע אנשי המטה, מנהל השירות
  .הדרכת קציני המבחן והשתלמותם, ייצוג השירות בתוך המשרד ומחוצה לו

 הכפוף למנהל , מחוזות שבראשם קצין מבחן מחוזיהשיהשירות פועל באמצעות חמ – תהשירות במחוזו

מפקחים לנושא , סגן קצין מבחן מחוזי: קצין המבחן המחוזי מפעיל את בעלי התפקידים הבאים. השירות
ים  קציני מבחן וחוקרי ילד, בכיר לנושא מעצריםס"עו ,מדריכים המשמשים גם מרכזי נפות ואזורים, המעצרים
  .קציני מבחן וחוקרי ילדים, בכירים

,  עמותת עלםעל ידיהם מגויסים ומופעלים . שירות אינו מפעיל באופן ישיר מתנדביםה – מתנדבים
, המתנדבים חונכים ותומכים בקטינים במסגרות תעסוקתיות". מאמנים לחיים"ו" דרך המלך"בתוכניות 

   ".סיכויים"כשרה מקצועית ובתוכניות לימודיות ובה

    המבנה הארגוני כיום של שירות המבחן למבוגרים

, סגן מנהל, )קצין מבחן ראשי למבוגרים(מנהל השירות : נהלת השירות כוללת את ה– הנהלת השירות
   .מפקח ארצי לנושא המעצרים ועובדי מנהל, מפקח ארצי לנושא בית המשפט העליון
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תכניות מפתחת ויוזמת , חקיקה בהליכימשתתפת , השירות מגבשת את מדיניות השירותהנהלת 
, השירות בתוך המשרד ומחוצה לו ת אתייצגמ ,הכשרת העובדיםמתכננת ומכוונת את  ,התערבות

  .נהלי העבודהומגבשת המחוזות ת את תקצבמ

,  כל מחוז עומד קצין מבחן מחוזיבראש.  מחוזותארבעההשירות פועל באמצעות  – השירות במחוזות
משמשים  אשר בחלקם מדריכים, מעצריםהמפקחים מחוזיים לנושא , ן מחוזיסגן קצין מבח: כפופים לו

מפקחים מחוזיים  , קציני מבחן, ס בכיר לנושא המעצרים"עו, קציני מבחן בכירים, גם מרכזי נפות
  .מתאמי שירות לתועלת הציבור  ועובדי מנהל, לעריכת תסקירי נפגעי עבירה

   התארגנות מקצועית
  

 –ו " תשנחוק העובדים הסוציאלייםפועלים על פי  ,בשני השירותיםני המבחן קצי, מבחינה מקצועית
 .הם חברים בהסתדרות עובדי המדינהכמו כן  .העובדים הסוציאלייםמהווים תא בתוך איגוד  ו,1996
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   שיטות התערבות ומסגרות פעולה– 4פרק 

זאת מאחר ושירותי המבחן , ת את תחום המומחיות של התקון בעבודה סוציאליזה נציג בתחילהפרק ב
, פריברג וחובב: ראה, על המומחיות בתחום התקון(בעבודה סוציאלית בישראל  תחום ייחודי מהווים
. רמות ההתערבות ותחומיה, ציג את ההתערבות הטיפולית בעלת האופי הסמכותיבסעיף השני נ). 1994

שירות בבשירות המבחן למבוגרים ו  המופעלותפרט את שיטות ההתערבות הייחודיותובסעיף השלישי נ
  .המבחן לנוער

  תקון בעבודה סוציאלית מומחיות  .א

באנשים , עוסקת באוכלוסיית עוברי חוק, בהיבט הרחב שלה, העבודה הסוציאלית בתחום התקון
.  עבירותביצוע מין ואלימות ובקבוצות בסיכון גבוה של  עבירותבקורבנות, מעורבים באירוע פליליה

  .עבריינות חוזרתבמניעת ו  של עוברי החוקהתנהגותהינוי היא מתמקדת בש

האוכלוסייה נקבעת על ידי שני .  על ידי אוכלוסיית היעדתתחומה של העבודה הסוציאלית בתקון מוגדר
 הוא הערכים שניוה, הקובע את האוכלוסייה ואת מסגרות הטיפול, האחד הוא החוק: פרמטרים

החוק בחברה מבטא את הקונסנזוס החברתי המקובל באותה . והמתודות של מקצוע העבודה הסוציאלית
אנשים שעברו על החוק הם אוכלוסיית היעד של מערכת . עת ומגדיר את ההתנהגויות שאינן נורמטיביות

מקצוע . היא אוכלוסיית יעד מרכזית של העבודה הסוציאלית בתחום התקון, וככזאת, אכיפת החוק
וכולל גם את האנשים , מרחיב את האוכלוסייה, יאולוגיה שלועל ערכיו והאיד, העבודה הסוציאלית

משום שהעבודה הסוציאלית רואה , זאת. נפגעיםוכמו בני משפחה , הקשורים להתנהגות הפלילית
סיוע בפתרון בעיות אנושיות שהסדר החברתי המקובל אינו  ו מצוקהשיפור מצביבתחום אחריותה 

  .מצליח לפתור

מהשירותים עוברי החוק המופנים לשרותי המבחן : ןבתחום התקון הת ות היעד העיקריואוכלוסי
אסירים בבתי הכלא ואסירים , החוסים הצעירים במעונות לעוברי חוק, אכיפת החוקבמערכת 
, אוכלוסייה נוספת היא אנשים המפרים בהתנהגותם נורמות חוקיות. לאחר ריצוי עונשם, משוחררים

ילדים וכן , טופלו על ידי מערכות אכיפת החוק ואשר טרם עבירות לביצועהנמצאים בסיכון גבוה 
  .אלימות במשפחהנפגעי והמעורבים בעבירת מין 

סטייה מהתנהגות נורמטיבית , ביצוע עבירה: שלב  שירותי תקוןעד שלהיאוכלוסיית נכללים אנשים 
 הרירוע העב סמוך לאי,ככל האפשר, ההתערבות המקצועית נעשית.  נוספותסיכון לעבור עבירותשל וב
 ,בידוד חברתיב, חברתית-פסיכוקשיים בהסתגלות באוכלוסיית יעד זו מאופיינת . אליומתייחסת ו
  .  נורמטיביים מערכים חברתייםניכור ובבעיות ביחסים בין אישייםב, קשיים רגשייםב ,דחייה ותיוגב

ל  ע מופניםאאל, הלקוחות הישירים של העבודה הסוציאלית בתקון אינם פונים לבקש עזרה ביוזמתם
 נעשית מטעם מערכת  וההפניה להתערבותבעיותיהם מוגדרות על ידי החברה. י מערכות אחרותיד

ההתערבות הסמכותית מאופיינת בכך . בהתערבויות המקצועיות בולט השימוש בסמכות. אכיפת החוק
 המופנהשל קידום ההתפתחות  לשם, המקצועית והאישית שלו, שהמטפל עושה שימוש בסמכות החוקית

ההתערבות הסמכותית מאופיינת גם בכך שהיא מביאה לידי איזון את הצורך בכיבוד . ושינוי התנהגותו
 זכויות הפרט עם טובת או האיזון ביןחופש הפרט להחלטה עצמית עם מטרות השינוי שקובעת החברה 

  . ושמירת חוקיההחברה
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  :מפורטים להלןהומים תחהמ ופי ידע גי ומשלבמקצוע-תחום הידע בתקון הוא בין

תיאוריות , תיאוריות התפקיד, סוציאליזציה, תהליכים במשפחה ובקבוצההכרת  – סוציולוגיה
שיעה על רקע שוני פ, תת תרבות עבריינית ,סוציולוגיות ואנתרופולוגיות המסבירות סטייה חברתית

  .פיקוח חברתי ומוסדות טוטליים, תרבותי ושינוי חברתי

, תהליכי תיוג, וריות קרימינולוגיות המסבירות יצירת נורמות וסטייה חברתיתתיא –קרימינולוגיה 
ולשיקום ענישה ל גישות ותיאוריות –תיאוריות פנולוגיות . טיפוסי עבירות ועבריינות ופיקוח חברתי

ת האירוע על שפע לימוד מקום הקורבן באירוע הפלילי וה– מסגרות ענישה וטיפול וויקטימולוגיהו
  .התנהגותו

. קוגניטיבית ותיאוריות אישיות, פסיכולוגיה קלינית, חברתית, התפתחותית – פסיכולוגיה
  .התאבדויות ומחלות נפש, התמכרויות, בעיקר הפרעות התנהגות, פסיכופתולוגיה

   .פליליתהאחריות  הקביעת –פסיכיאטריה  

ייחודיים חוקים , ית פרוצדורה פליל,י הפלילהבסיס הפילוסופי והתיאורטי של המשפט –חוק ומשפט 
  .לעבודת התקון ופסקי דין תקדימיים

  
   ה ותחומי התערבותרמות, סמכות: ת טיפוליתהתערבו  .ב

  לאור החוקסמכותית טיפולית התערבות 
  

ניתן למיין התערבויות לפי היותן . בכל התערבות טיפולית מפעיל המטפל סמכות כלפי האדם שבטיפולו
שהן מתאפיינות ברמה , המיוחד להתערבויות בתקון הוא. יותבעלות רמה גבוהה או נמוכה של סמכות

  ).1994נבו -סלונים( . בהשוואה לטיפול סוציאלי אחר של סמכותיות,יחסית, גבוהה

עם הרחבת הפעילות של שירותי המבחן וכן הכנסת התפתחה בעבודה סוציאלית ההתערבות הסמכותית 
  .ינים ובבוגרים חסרי ישעתפקידים של פקידי סעד למערכת החקיקה והטיפול בקט

בהתאם לצו או החלטה של מערכת ,  נעשית בעקבות אישום פליליסמכותית-ההתערבות המקצועית
גורם הסמכות הוא הבסיס להתערבות עם .  מעוןוצוצו מבחן  ,הפניית המשטרה: לדוגמה. אכיפת החוק

ה מהווים גם את האתגר ואת אולם היבטים אל, ציה משניתבמונע על ידי מוטיהציה או בלקוח נטול מוטי
  .ההזדמנות לפיתוח כלי התערבות המשלבים התערבות טיפולית עם סנקציות עונשיות

. הנעשית בכפייה או בצו, שלב ההפניה ממערכת אכיפת החוק: שלושה שלבים, הסמכותיתלהתערבות 
הסכמה . ה בהסכמת המופנ על פי החלטת בית המשפטהנעשית, הקביעה של דרך הטיפולהאבחון ושלב 

 ,הטיפול ותנאיוהסכם   הפרת,בשלב זה.  ביצוע ההתערבותושלב, רה ברע במיעוטוזו היא לרוב בחי
לנושא הטיפול (. לענישה או הטיפול המשךל  אשר יכול להביאגוררת את הפונה בחזרה לדיון משפטי

  ).2011חובב : ראה, הסמכותי בישראל ובמדינות אחרות בעולם

   התקוןת של עובדירמות התערבו

לשם יצירת שינוי , משפחתו או קבוצת מופניםו התערבות ישירה עם המופנה –  ומשפחתורמת המופנה
  . בהתנהגות העבריינית
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בארגון שבו הוא החדרת ערכים של העבודה הסוציאלית בו פועל העובד הסוציאלי לשם  – רמת הארגון
פיתוח המודעות לראיית עשה על ידי הדבר נ .)שירותי המבחן, מעונות חסות, בתי סוהר: (עובד כמו

עונשיות המסגרות ה הטיפול והשיקום בתוך היבטהדגשת .  החוק כפרט אנושי ומניעת תיוגעובר
  . כבסיס לשינויהמטופלוהדגשת הרקע האישי והמשפחתי של 

 החזרת העבריין :וכן, בסביבת עוברי החוק לשם הסרת תיוג אנשים השפעה על עמדות – רמת הקהילה
פיתוח מודעות בשירותי רווחה ובמסגרות תעסוקה , ר המשוחרר לחברה ושיקומו במסגרת קהילתווהאסי

 לצעירים מסגרות טיפולהפעלת , בקהילה לצרכים האנושיים וההתפתחותיים של עוברי החוק
  .ולמבוגרים בישובים עירוניים וכפריים

 הפעלת .קרוניות של בתי משפטעל החלטות עו השפעה על מדיניות ענישה,  ייזום חקיקה– רמת החברה
פיתוח גישות אנושיות ויעילות לטיפול , יםענישה משקמו  טיפולאמצעי התקשורת לשם קידום

  . המטופלת האוכלוסייההגברת המודעות החברתית לבעיות של . בעבריינים ומניעת עבריינות

   תחומי התערבות
  

זאת תוך התאמתן לאוכלוסייה , ציאלית פועלים בתחומי ההתערבות הנהוגים בעבודה הסועובדי התקון
 בהמשך יוצגו ההתערבויות הכלליות בעבודה סוציאלית ודרכי . ולשלבי הטיפול על ידםהמטופלת

 .ההתערבויות הייחודיות שפותחו על ידי שירותי המבחן

מקצועי של -האישיהדגש הוא על הקשר .  גישת הטיפול הינה טיפולית שיקומית– התערבות פרטנית
, דיאגנוזה: מודל העבודה הושפע מהמודל הרפואי שהיה מקובל בשירותי הטיפול. מטפל-מטופל

שיטת הטיפול  המבחן י הוכנסה לשירות80 – בשנות ה. נאמיתדי-וגישת טיפול פסיכו, פרוגנוזה וטיפול
 בשנים .גישות ועמדות, ההתנהגותית המאפשרת התערבות בדרכים של למידה ועוסקת בשינוי התנהגות

   .נות מושם דגש על התערבות קוגניטיבית התנהגותיתהאחרו

 היא.  ולשינוי ההתנהגות לקבוצה מספר יתרונות התורמים לחוויה הטיפולית– התערבות קבוצתית
מאפשרות קבלת , נותנת הזדמנות לסייע לאחר, משמשת כמקום לוונטילציה, מעניקה הרגשת שייכות

הגותו של נ ומהווה כלי למעקב ובקרה אחר התתחושפת את המשתתף לדרכי התמודדות שונו, משוב
 וצה משמשת כלי להעברת אינפורמציההקב, קציני המבחן, מבחינת המנחים. המטופל והשינוי שעובר

כפי שהם נוהגים , בקבוצה ניתן להבחין בהתנהגויות המשתתפים. מאפשרת תהליך טיפולי משמעותיו
 יםשולב בעבודת השירותמהכלי הקבוצתי . בעל ערך התבוננות זו מהווה כלי אבחוני .בסביבתם הטבעית

  .הטיפול  תחומיברוב מרכזית דהכמתו

 לאההתערבות המשפחתית מבוססת על גישת המערכות הגורסת שהתנהגות  – התערבות משפחתית
המעשה . הקשר המשפחתיל מותאמתמשפחה והינה ב ביטוי של בעייתיות הינהפונקציונאלית של הפרט 

שינוי ,  בעזרת התערבות טיפולית, גורם זעזוע במערכת המשפחתית ומאפשר, קרובותלעיתים, נייהעברי
ביחסים בין , ההתערבויות יכולות להתמקד ביחסים בין בני הזוג. וצמיחה של הפרט ושל המשפחה

 שירותי המבחן מפנים משפחות הזקוקות לטיפול לאחרונה. ההורים לבין ילדיהם או למשפחה בכללותה
  .תים מקצועיים בקהילה ועוקבים אחר התקדמות הטיפולומשפחתי לשיר

   מועד תצרוהתערבות קאבחון 

מפני חוות הדעת וההמלצה נמצא בדרך כלל במתח וחרדה  בשלב האבחון המגיע לשירות המבחן המופנה
 המשפטי המצב לקבל תמונה ריאלית של ו קצין המבחן עוזר ל.פני גזר הדין של בית המשפטלשתינתן 

קצין  . כאדםקבלתותוך זאת , לאור העבירה שעבר והעבר הפלילי הקודם באם יש לו, ון הוא נתוב
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לתת אמון של המופנה נבדקת יכולתו בשלב האבחון  .עבור המופנה מהווה דמות בעלת סמכות המבחן
  .אמון המשמש בסיס לאחר מכן בטיפול, קצין המבחןב

) 2010( מבחן מבוגרים  שירות:ראה( .ן לאבחומובניםהמבחן התפתחו לאורך השנים כלים בשירות 
  :מטרות האבחון הן). 2009, 2007(שירות המבחן לנוער , )2001(חובב ואחרים 

 על ידי איסוף זאת, כתיבת תסקיר לבית המשפטו  למשטרה וליועץ המשפטי וחוות דעתגיבוש המלצה)1
 .התרשמויות והערכות, מידע

  . לשם שינוי התנהגותשל המאובחן להשתתף בטיפולגיוס ראשוני )    2
 .להחלטות מערכת אכיפת החוק והמשפטהתערבות קצרת מועד במשבר והכנה )   3

  
מחלקות התביעות : שוניםני שירותי המבחן מכינים חוות דעת בעקבות פנייה של גורמים ש – חוות דעת

ת המבחן שירו. ל"נשיא המדינה ורשויות הגיוס לצה, )תסקיר (היועץ המשפטי לממשלה, והפרקליטות
  . לקטין תיק פלילילפתוח בשלב של החלטה האםלנוער מכין חוות דעת למשטרה ולפרקליטות 

התסקיר ). 1980ברק : ראה( ם לעבודתו ותפקידו של קצין המבחן הינו אחד הביטויים החשוביהתסקיר
רה התסקיר הוא תוצר של חקי. ציווה על הכנתו והגשתושהוא  לאחר לבית המשפטהינו מסמך המוגש 

 המלצות לחלופות , מידע רלוונטי הכולל בין היתרהאוסף, סוציאלית שנערכת על ידי קצין המבחן-פסיכו
לצורך הכנתו של התסקיר על קצין המבחן לאסוף מידע על עברו של . ענישה מותאמות לעובר חוק

למוד את על קצין המבחן ל. נפשיהשכלי וה, מצבו הבריאותי, קרובי משפחתו, מצבו המשפחתי, הנאשם
יחסיו של הנאשם עם אנשים אחרים ולנסות לגלות את התנאים והנסיבות שעשויים להסביר את 

 סיכוןמתבצעות הערכות , כמו כן.  ואת עבירתו בפרטמעורבותו הפלילית, התנהגותו של הנאשם בכלל
ית ב, לגבי קטינים. בעזרת כלים מובנים לצורך הבנה של ההתנהגות העברייניתלהישנות עבירות 

לגבי בגירים קיימת חובת הגשת תסקיר לאנשים . המשפט לא יקבל החלטה ללא תסקיר קצין המבחן
  . 5) מכלל ההפניות10% –כ ( לפני גזר הדין של בית המשפט 18 – 21בגילאים 

-יצירת קשר בין,  קצרהכלי המאפשר מיקוד במטרות טיפוליות תוך הגדרת זמןהינו   טיפול קצר מועד
טיפול קצר מועד מתאפיין בכך שצורת הטיפול והעיקרון . מוש באמפטיה ככלי מסייעאישי מהיר ושי

כוחות עוסקים בחיזוק ,  בטיפול קצר מועד המטפל והמטופל אקטיביים. הוא המיקוד בבעיהוהמארגן של
  . לנושאים רלוונטיים ואקטואליים למופנהממוקדת תוך התייחסות המטופל ויכולותיו 

 למופנה קצין המבחן מציג. ומשפחתו ןמאובחשל הטיפול ל גיוס ראשוני בשלב האבחון נעשה גם
 קצין המבחן מנסה .גורמים נוספים ואפשרויות סיוע של הטיפוליכללים לחוזה ה, את אפשרויות הטיפול

וזאת , נכונות ויכולת לקחת אחריות, לגייס את המופנה להתערבות ארוכת טווח לצורך שינוי התנהגות
  . וסיכויי שיקומוהמופנהולמצוקות של ותוך התייחסות לצרכים להישנות עבירות  ןהערכת סיכותוך 

   . בשירות המבחןייחודיות התערבות תוכניות  .ג

 
מגוון .  עוברי חוקפיתחו שיטות התערבות והתמחויות בטיפול במופנים, במהלך השנים, רותי המבחןיש

שירותי המבחן להיענות לצרכים משתנים מאפשרים ל, ותשונשיטות טיפול והתייחסות לאוכלוסיית יעד 
  .שיטות טיפולפיתוח שינויים בתחום החקיקה ו,  המופנים אליהם:של

                                                            
  . הכנת תסקיר והייחוד שלו משותפת גם לפקידי סעד על פי החוקים שהם פועלים לפיהם 5
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 המבחן למבוגרים בשירות, בעשורים האחרוניםשפותחו הייחודיות בהמשך נפרט את שיטות ההתערבות 

  .לנוער המבחן שירותו

    6רות המבחן למבוגריםיש

ה עליי ו עם השניםפעת עבריינות המין נמצאת במגמה של עלייה תו– אבחון וטיפול בעברייני מין
 בשל קושי לאכוף את החוק ובשל ,הנתונים הידועים אינם משקפים את מלוא היקף הבעיה. בחומרתה

 כמו ,התמכרותייםעבריינות מין היא תופעה התנהגותית בעלת מאפיינים . דיווח של הנפגעים-תת
צמצום התופעה יכול להתבצע על ידי . רת נזקים לטווח ארוךהפגיעה המינית יוצ. אלכוהול וסמים

  .ניהםי והשילוב בטיפול ושיקום, ענישה

.  בשלבים שונים של ההליך הפלילי עברייני מין700 –כ רות המבחן למבוגרים מופנים מידי שנה ילש
אבחון בתום תהליך ה. המופנים עוברים תהליך אבחון מקיף והערכת סיכון להישנות ביצוע עבירות

  לטיפולמרכז היוםב או ייעודיותבקבוצות טיפוליות  ,בהתאם לרמת הסיכוןו ךלכ המתאימים ,משולבים
   .בקהילה בעברייני מין ייחודי

 אין מוטיבציה לשינוי ההתנהגות יש להכיר את דפוס העבירה של כל פוגע עברייני המיןמאחר ולמרבית 
את האבחונים מאפיינת גישה מובנית .  התנהגותיותולהקנות להם כלים לשליטה עצמית ולאלטרנטיבות

שיטת .  והתאמת הטיפול והשיקום למסוכנות זוומטרתה העיקרית בדיקת רמת המסוכנות של הפוגע
קוגניטיבי שמטרתן הפסקת -הטיפול מבוססת על קבוצות טיפוליות הפועלות על פי המודל ההתנהגותי

 ,בדיחיו, 2010 ,וברעדן : ראה. (מכותי אינטנסיבי ופיקוח סטיפולהמודל משלב . ההתנהגות הפוגעת
  .   קבוצות טיפוליות10 הופעלו 2010 בשנת .)2008

סוף שנות השבעים גדל מספר המופנים לשירות המשתמשים בסמים מ – טיפול במשתמשים בסמים
ך גניבה לצורבין השימוש בסם לבין נמצא קשר , רכושעבירות סחר או , צריכה עצמית: שעבירתם היא

  . קניית סם

להתמודד החוק חייב את השירות  .)חוק העונשין ל82סעיף  ("מבחן סמים"חוק :  נחקק1989בשנת 
כלים וידע בקהילה במקביל פותחו  .א לבית המשפט המלצה ותכנית טיפולהבי ול המטופלעם בעיות

מסגרות לטיפול , ביתיות-מסגרות לגמילה החוץ,  טיפוליותקהילות,  שתןדגימות  בדיקות:טיפולי בנושא
  .  ברשויות המקומיותחברתייםשירותים במחלקות לבמתדון ומערכים טיפוליים 

 בנה מערכי התמודדות ספציפיים תוך התמחות בתחום וכן עבודה משותפת עם  המבחן למבוגריםשירות
ל טיפו לעבור מסגרות , עשוי במהלך תקופת החקירה והמבחן,מופנה לשירות. הגורמים העוסקים בנושא

בחלק  וישירוא מטפל  ה,בחלק מהמקרים, קצין המבחן הוא המטפלאשר  כ.ושונות לפי הצורך ולפי מצב
 לטיפול  שבניגוד,נקודת המוצא בהתערבות היא. )Case Manager(מהמקרים הוא מנהל טיפול 

המופנה לשירות המבחן בחר , מערכות הטיפול האחרות הקיימות בתחום הסמים המתקיים ביוולונטר
יוצרת סיכוי להצלחה זו מיוחדת  סיטואציה .איום מגזר דין ומהעונשה תחת יפול כאלטרנטיבה למצבובט

  . גם שהמוטיבציה היא לפעמים משניתבטיפול

ם סיכויי שיקו,  בין היתר,אחד הכלים שהשירות פיתח הוא אבחון קבוצתי למשתמשים בסמים הבוחן
 לתקופת ניסיון ווהשופט הפנה אות,  וההערכה את שלב האבחון מי שעבר.והכנת המלצה לבית משפט

                                                            
  .ופרסומים של שירות המבחן למבוגרים) 2003(הוכן על פי פלאי  6
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הטיפול במסגרת .  בתכנית טיפולית בשירות או במסגרת טיפולית אחרת ישולב,טיפולי או למבחן סמים
לווי ומעקב אחר הטיפול ,טיפול קבוצתי, טיפול פרטני: השירות נעשה תוך שימוש במספר מודלים

. טיפול לאימות ובקרה וחיזוק גבולות הות שתןבדיקות דגימ וכל זאת תוך שילוב ת אחרותבמסגרו
  .טיפול קבוצות 15 פעלו 9/09  עד9/08בתקופה שבין 

. בבית משפט השלום בתל אביב, סמיםה לנושא חודיי י הוחל בניסוי להפעלת בית משפט2003בשנת 
מטרת בית המשפט היא .  בעולםאחרותהתחיל בעקבות הפעלת בתי משפט מסוג זה במדינות הניסוי 

מהל ואחרים (לשפר את הענישה והטיפול בעברייני סמים ותיאום טוב יותר של הרשויות המטפלות 
  . של בית משפט לסמים למבוגרים נוטל חלק  בהפעלת הניסוי שירות המבחן).2008

על ידי מערכת אכיפת , רות המבחן למבוגריםי בכל שנה מופנים לש– בנושא אלימות איבחון וטיפול 
אנשים העוברים עבירות אלימות כללית ) פרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה, בתי משפט(החוק 

בשנים האחרונות ניכרת מגמה של עליה משמעותית בהיקף עבירות אלו . ועבירות אלימות במשפחה
  .וחומרתן

התנהגותית והעבודה הטיפולית -הגישה הקוגניטיביתאת  בשירות חיזקטיפול בנושא האלימות ה
תוך זאת , יכולת השליטה העצמית כדי להגיע לגמילה מאלימותמושם דגש על   בטיפול.הקבוצתית

,  שלב הערכה ואבחון: אתמודל ההתערבות כולל. שימוש בסמכות קצין המבחן ובסיטואציה המשפטית
והשלב השלישי ביסוס , שלב לימוד והקניית כלים יישומיים וחלופות התנהגות במקום התנהגות אלימה

 קבוצות טיפוליות לגברים שעברו 24 פעלו 9/09 –ל  9/08בתקופה שבין . החדשהוחיזוק ההתנהגות 
 קבוצות לאנשים שעברו 11 –ו , קבוצה אחת לנשים אלימות כלפי ילדיהן, עבירות אלימות במשפחה
  .עבירות אלימות כלליות

פיתוח  ל רביםבנושאי האלימות הכללית ובעיקר האלימות במשפחה השקיע השירות משאבים מקצועיים
בית  "השירות היה פעיל בהקמת ההוסטל הראשון בארץ לגברים אלימים במשפחה. והרחבת כלים וידע

 שביצעו ,תכנית נוספת מיועדת להורים. תקצוב וליווי מקצועי של השירות, הפועל בפיקוח, "נועם
טיפוליות התכנית כוללת קבוצות .  ונמצאו מתאימים לטיפול,עבירות אלימות או הזנחה כלפי ילדיהם

משלים  תהליך טיפולי םהחלק מעוברים ם שלאחריהן הלהפסקת האלימות של ההורים כלפי ילדי
שיפור התקשורת לותקין התכנית מיועדת לבניית קשר . באמצעות בעלי חיים בחווה לרכיבה טיפולית

  . בין ההורה הפוגע לילד הנפגע

  בההתכנית מסייעת למשתתפים. םעלי חייבתכנית נוספת היא טיפול קבוצתי של שליטה בכעסים בסיוע 
במצבי , בות התנהגותיותהמביאים לביטויי תוקפנות ולמידת אלטרנטי, מחשבות ורגשות, להבין אירועים

סגל וחכמוב ) 2008(שריף ופולק ) 2008(ימיני :  ראה,רחובעל טיפול קבוצתי באלימות . קונפליקט
מופעלות קבוצות טיפול לצעירים המשולבות  בנוסף ).2010(ועל מפוקחי מעצר אמסלם ) 2008(
  ".בפעילות שטח"

 וקציני המבחן אחראים על 1994צ הוחל בשנת " חוק השל–) צ"השל( השירות לתועלת הציבור
האוריינטציה : צ הוא במספר פרמטרים"הייחוד של השל. ביצועו כחלק ממערכת אכיפת החוק

, צ מותאם לנידון בהתאם לנתוניו האישיים"השל, שיקומית הדומיננטית בתפיסת ביצוע החוק-החברתית
  . ולהפעלתן צ"לשל הנדון בהן עובד צ תרומה חשובה למסגרות"לשל. כישוריו ויכולותיו, העבריינים

  באדםהפגיעהו כפרה מוחשית על העבירהותשלום צ זוהי ענישה שיש בה תהליך של "למבצעי השל
 תהליך חינוכי ושיקומי שמסייע להם בהמשך צ"ל השצ עוברים תוך ביצוע" חלק ממבצעי השל.בחברהו

 מידי שנה השירות ).2003(שגיב ואחרים :  ראה.צ במניעת עבריינות חוזרת"על הצלחת השל .חייהם
  .צ חדשים"לש צווי 3800 – מתאם ועוקב אחר כ
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ציני המבחן במסגרת חוק  כניסת השירות לתפקידים החדשים לק– מעצריםמבחן עבודת קציני 

.  קשה מבחינת התוכן המקצועי של התפקיד והמיומנויות הייחודיות הנדרשות לביצועוהיתי ההמעצרים
 מהווה שינוי ,ומעצר ימים  בשלבי מעצר עד תום ההליכים,קצין המבחןשל הכניסה וקבלת תפקיד 

  ). 2003פלאי (שהיה בעבר במרכז עבודת השירות  מההדגש הטיפולי

מאפשר לבית , 1996 –ו "התשנ, ) מעצרים–סמכויות אכיפה (חוק סדר הדין הפלילי ב'  א21סעיף 
 :תסקיר מעצר נערך על ידי קצין המבחן וכולל. המשפט לקבל מידע על החשוד באמצעות תסקיר מעצר

. משמעות המעצר והחלופות המוצעות למעצר ולשחרור, נסיבות אישיות ומשפחתיות של החשוד
להוסיף את המידע למכלול השיקולים בבואו )  בגירקטין או(התסקיר מאפשר לשופט הדן את החשוד 

 ).2008 מור, כלדיאן-טולדו( או לשחררו  של האדם האם להורות על המשך מעצרו–לקבל החלטה 
 להערכות :הוועדה התייחסה בין היתר.  בתחוםבניית גוף ידע ודרכי ההתערבותלבשירות  וועדההוקמה 

 תחזוקת החלופה קשר טיפולי קצר מועד , המעצרמשמעותו של הפיקוח בעת, מסוכנות בעת המעצר
מטרתן היא הסתגלות , בתנאים מגבילים  בשירות פועלות קבוצות למפוקחים הנמצאים בשחרור.ועוד

.  קבוצות120 –  הופעלו בשירות כ2010במהלך שנת . ההתנהגות העבריינית לתנאים המגבילים ושינוי

  ).2010(ס יחורי וויש: ראה, על מאפייני המשתתפים ותרומת הטיפול

 תהליך גישור פוגע נפגע מיישם את תפיסת הצדק המאחה – )ן"גפ(תכנית גישור בין פוגע לנפגע 
הינה תפיסה המציעה ראייה ייחודית של , Restorative Justice)(הצדק המאחה . ונסמך על עקרונותיו

יעות שנגרמו כתוצאה מטרת הצדק המאחה היא איחוי הפג. המעשה הפלילי ועל התגובה הראויה לו
  . מהמעשה הפלילי

דיון באיחוי הפגיעות ובנושאים , הוא מפגש מרצון בין נפגע ופוגע, תהליך הגישור בין הפוגע לנפגע
באווירה , טרליי נ מנחה המפגש נערך בנוכחות. במטרה להגיע להסכם, הנובעים מהמעשה הפלילי

  ).2008(פרויד ופרן , שוע- בר,)2007(שרזמן :  לפירוט הנושא ראה.בטוחה ומכבדת

  : הםן"השלבים בתהליך גפ
  .תהליך צדק מאחהלקבלת הסכמה ראשונית של הצדדים  .א
 .עם הפוגע והנפגע נחההמפגישות הכנה נפרדות של .ב
 . תומך-ניתנת לכל צד לצרף אדם קרוב. המנחהקיום מפגש מובנה בין הפוגע לנפגע בסיוע .ג
ותכנית שיקום  ן ופיצוי הנזקים שנגרמו לנפגעיקות: עריכת הסכם שיתייחס לנושאים הבאים.ד

 .ושילוב מבצע העבירה בקהילה
 . בהליך הפלילי המתקיים נגד מבצע העבירההשוקל את מקומוהסכם לגורם המפנה גשת הה .ה
 והאם אם ההסכם אושר על ידי הגורם המפנה,  לגורם המפנהדיווחמעקב אחר ביצוע ההסכם ו.ו

 .בוצע
 

  ירות המבחן למבוגרים בששינויים בשיטות התערבות
  

 אישי – יותר אבחון מובנה: במהלך השנים חלו שינויים בדגשים של עבודת שירות המבחן למבוגרים
והרחבת הטיפול סיכון להישנות עבירות ת וכניסה לנושא הערכ, וקבוצתי לשם הכנת תסקירים

  . והאבחוןדברים אלה שינו את היחס בין הטיפול הפרטני לבין הטיפול הקבוצתי. תיצהקבו
  

ומצביע בין . קציני המבחן למבוגרים לשינויים שחלו בשירות המבחןם של בחן את הערכת) 2010(ינאי 
  : השאר על התמורות הבאות

 :שינויים בשיטות הטיפול ובנושאים שבטיפולחלו )א
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  .נשות עבריינים, מרמה, עברייני תחבורה: יותר טיפול קבוצתי בתחומים רבים כמויש   -
  .אבחון ממוקדלי פותח כ  -
  .טיפול בנפגעי סמיםמסגרות ל וגישור צדק מאחה: שיטותיש פיתוח של   -
  .תסקיר מבחן אלימותו תסקיר קורבן עבירת מין, עי עבירהטיפול בנפגיש יותר   -
  .נושא תסקירי המעצריםפותח   -
  .צ"לבש  השימוש רחבו  ה-

בעבר הדגישו יותר  . בית המשפטאת הן  ואת העברייןהן קציני המבחן רואים בלקוחות שלהם )ב
 .העבריין את 

 
  רות המבחן לנועריש
 להשתתף , הן למשפחות של הנערים הפוגעים והן לנפגע ומשפחתו,מעניק הזדמנות – "הצדק המאחה"

 ללמוד יותר על משמעות העבירה שבוצעה והשפעתה על כלל המעורבים,  הפליליבאופן פעיל בתהליך
הזדמנות זו מאפשרת גם לחברי הקהילה לקחת חלק פעיל במציאת . תשובות לשאול שאלות ולקבל ,בה

בוצעה בקרבה על ידי בני נוער אשר מהווים חלק מקהילתם ועתידים להיות אזרחים שפתרון לפגיעה 
  . שילובם מחדשבשיש להשקיע בחינוכם ו

אופן בלעדי על בהמופעלת , נפגע- גישור פוגע–האחת :  תכניות צדק מאחהשתירות המבחן מפעיל יש
המופעלת בשיתוף הייעוץ המשפטי של , )ם.ד.ק( קבוצות דיון משפחתיות – והשנייה ידי שירותי המבחן

הייעוץ , הייעוץ המשפטי במשטרת ישראל , במשטרת ישראלמחלקת עבריינות נוער, משרד הרווחה
  .םם ועמותת אשליליישוב סכסוכיהמרכז הארצי לגישור ו, הפרקליטות, המשפטי במשרד לביטחון פנים

 .קצינות מבחןו על ידי מגשרות  נעשהגישור בין הקטינים הפוגעים לנפגעיםההליך  – נפגע- פוגעגישור
אלימות בתוך ,  למעט אלו המופנים בגין עבירות מין,אוכלוסיית היעד הם קטינים מופנים לשירות המבחן

  .מפגש ומעקב, הכנה, ניההפ: שלבים הבאיםמופעלת בתכנית הגישור . המשפחה ועבירות סמים

תהליך קבלת החלטות לצורך בניית  תוכנית זו מיועדת לשיפור – )ם"דק (קבוצות דיון משפחתיות
 . ותכנית טיפול נמשכתפיצוי הנפגע ובניית תכנית טיפול לקטין עובר החוק, תכנית לתיקון הפגיעה

עבירה ותומכיו ואנשי מקצוע נפגע ה, אנשים משמעותיים בקהילה, משפחתו ,הקטין: בתהליך משתתפים
ינאי , )2001(ינאי ואחרים : על הנושא ראה .מתאם התהליךו ים לטיפול בקטין כולל קצין המבחןהנוגע

  ).2007(יודגר -שמעיהו בקיןירעל ידי הערכת התכנית ו )2008(רביט ברוור וש, )2008(וגרבלי 

ם לגיבוש חלופת מעצר "ליך קדשימוש בתהמתבצע  – קבוצות דיון משפחתיות לבניית חלופת מעצר
, במפגש משתתפים העצור. לנוער שהמשטרה או הפרקליטות מבקשים לגביהם מעצר עד תום התהליכים

,  בניית חלופת מעצר לקטין:מטרות המפגש הן. ם"קצין המבחן ומתאם קד, גורמי הקהילה, משפחתו
תפים בקהילה על הנער ועל משפחתו ושו, לקיחת אחריות של הנער, בחינה של אמצעי שמירה והגנה

ל המשפחה בעת משבר המעצר כוחות של הקטין ושההדיון מאפשר מיצוי . תכנית הטיפול בהמשך
   .  לשינויונכונותם 

 עלתה המודעות  לנוכח ריבויים של קטינים במעצר בית–התערבות קבוצתית עם נערים במעצר בית 
. מהווה מצב משברי בחיי הנער ומשפחתותקופה ה,  השוהים בתנאי מעצר ביתלצרכיהם של הנערים

זוהי תקופת חיים בה . תקופת ההתבגרות מציבה אתגרים ייחודיים של גדילה והתפתחות בפני המתבגר
ר בית בתנאים מגבילים נערים השוהים במעצ. לקבוצת הגיל משמעות רבה לגיבוש זהותו של הפרט

, חסרי וודאות בנוגע לחזרתם למסלול תקיןבתקופה זו הם מנותקים משגרת יומם ומאחר ו ,חווים משבר
רים להתערבות בתקופה זו זקוקים הנע. תסכול ורגשות אשם, ריקנות, הם שרויים בתחושות שעמום

  .יעיל להתערבות במצב זההנמצא שהכלי הקבוצתי הוא ו ,טיפולית אינטנסיבית
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מטרות הקבוצה . רונטילציה והקלה על תחושת הבדידות והמשב, תמיכה, מטרת הקבוצה היא הכלה
: כוללים הם. התפקודי והמשפחתי,  לשלב המשפטי של הנערים ולהשפעותיו על מצבם הרגשימותאמות

הבנה ולמידה של ההליך , זיהוי רגשות ושימוש בהם, הכרת דרכי התמודדות במצבי לחץ ומשבר
  .המשפטי וגיבוש המלצות לטיפול בהמשך

.  ישובים בפריסה ארצית20 –ב היא מופעלת  .ההתכנית מיועדת לבני נוער עול – "סיכויים"
מתן , ה במסגרות נורמטיביותהרחקה ממעגל הפשיעה ושילוב בקהיל, מניעת עבריינות חוזרת: מטרותיה
 באמצעות התכנית מבוצעת. למניעת התדרדרות" רשת ביטחון"ליצירת ו יים קהילתיים וממלכת– מענים

המשרד לפיתוח ,  הקליטהמשרדבשיתוף  התכנית מופעלת .עובדים מלווים יישוביים וחונכים סטודנטים
  .משטרת ישראל וביטוח לאומי, ארגון ידידים, הנגב והגליל

משפחות עולים יוצאי חבר המדינות שילדיהם הופנו לשרות : אוכלוסיית היעד – "משפחה תומכת"
וק כדי שיוכלו להיות סיוע וחיזוק ההורים ובני המשפחה של נוער עולה עובר ח: תכניתה תמטרו. המבחן

יישובים   12 – ב התכנית פועלת.  בחברה ובקהילהן לסייע בשילובובכךמערכת משפחתית תומכת 
  .בשיתוף משרד הקליטה ועמותת פורום הורים עוליםהיא מופעלת , באזור המרכז

קקת נים כקבוצה הנז ההכרה החברתית בצורך לטפל בעברייני מין קטי– בקטינים פוגעים מיניתטיפול 
 לאחר  זו באוכלוסייהטפלרות המבחן לנוער החל ליש. 80 –ה  החלה בשנות לטיפול ייחודי

שאם התוקפים לא יטופלו קיים שההתעניינות בקורבנות התקיפות המיניות הלכה והעמיקה וכן ההבנה 
 הערכות מסוכנות לנערים מבוצעות 1992מאז שנת  ).2008 ,אתגר ונדר( שהם יתקפו שוב ןסיכו
מטרות הטיפול . ים מינית ומופעלות קבוצות טיפוליות ייעודיות להכחדת ההתנהגות המינית הפוגעתפוגע
מודעות , רים הבינאישייםושיאימון ושיפור הכ, תפיסות קוגניטיביות, לקיחת אחריות על העבירה: הן

כה וחיזוק מערכות התמיהמונית שליטה על העוררות , מניעת חזרה על העבירה, ואמפטיה לקורבן
של  פו שיתו אתהמחייבשל בית המשפט " גורם המרתיע"ה  בסמכותנעשה שימוש, כמו כן. המשפחתיות

  . בטיפולהנער

לאחרונה התבצע מחקר . ם"רשות חסות הנוער ועמותת על, התכנית משותפת לשירות המבחן לנוער
ורה משמעותית ונימצא כי ההשתתפות בקבוצות מקטינה בצתו של כלי הטיפול הקבוצתי לבחינת יעילו

  ). 2006, אופק (את הסיכוי לפגיעה מינית חוזרת

 )1997 –מ (מתבסס על הנחיית היועץ המשפטי לממשלה הטיפול  – םטיפול מותנה בעבירות סמי
הטיפול מתבצע בהתאם . בדבר הליך אי תביעה המותנה בחוות דעת קצין מבחן בעבירות שימוש בסם

בדיקות החל שימוש ב, נוסף לנוהל זה. וך ומשטרת ישראללנוהל הפעלה שנבנה יחד עם משרד החינ
  . וכן הוכשרו קציני מבחן והוקנו להם מיומנויות לטיפול בנוער המשתמש בסםדגימות שתן

מבדיקה .  מהנערים היו יותר מעבירת סמים אחת23% –של מהנתונים הנאספים בשירות המבחן עולה 
לא היה רישום פלילי כשהתבגרו , "סמיםפול מותנה טי" ם למופניהמול המרשם הפלילי עולה שכרבע מ

 :על תוצאות ההתערבות ראה. (וקבוצתיפרטני הטיפול הינו . ומכאן שלא פיתחו קריירה עבריינית
  ).2007 שנקר-רבינוביץ

 משותפתהתכנית . תוך הדגשה על מיומנות תעסוקה, חונכות על ידי מתנדבים תכנית – דרך המלך
: ראה( מונה רכז ארצי ורכזים במחוזות לביצוע התכנית. אומי ומתנדביםהביטוח הל, ם"עמותת עלל

  .)2007(' שמואל ד
  

הוא מבוצע  .הינו חלק מתהליך ההתערבות עם קטינים עוברי חוק –) צ"של(שירות לתועלת הציבור 
ן על ידי קצין המבח הנערים מופנים. על ידי הנער כתיקון לקהילה על הנזק שגרם בעקבות ביצוע העברה
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לניצול נכון , פעילות זו תורמת לטיפוח אחריות חברתית. לעבודות לתועלת הציבור על פי צו של שופט
, קבלת סמכות, התמדה, עמידה בלוח זמנים: כגון, ם והקניית הרגלי עבודהכישורילפיתוח , של זמן פנוי

לפי , הפעילותבדיקת התאמת הנער לביצוע :  מחייבתצ"הפעלת השל. אחריות לביצוע תפקיד וכדומה
בניית קשר שותף עם מקומות , הכנת הנער לתפקיד, צ"איתור מקומות לביצוע השל, כישוריו והעדפותיו

לאחרונה הוחלט להוציא את . ודיווח לבית המשפט ולגורמים נוספים מעקב אחרי ביצוע, הפעילות
  .גוף שייתן את השירות באופן אחיד ובפריסה ארצית,  למיקור חוץצ"השל

  
הפעילות מתבצעת . התוכנית מיועדת למניעת הוצאתם מהבית של בני נוער בסיכון גבוה – "תמעטפ"

תוך , באמצעות איגום משאבים קהילתיים כך שתיווצר מעטפת שתענה לצורכי הנער וכן למשפחתו
, )מ"צל(לכל משפחה נקבע צוות ליווי משפחתי . שיתוף פעולה של כל השירותים הקיימים בקהילה

מפגשי צוות זה מהווים את מסגרת הדיון בו . ים מהרשת החברתית והשירותים החברתייםהכולל נציג
   .המשפחה ואנשי מקצוע, הנער: משתתפים
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, הכשרה,  כניסה לתפקידדרישות: ציני המבחן ק– 5פרק 
  הדרכה והשתלמות

  

, תוהכשר,  של קצין מבחןסה לתפקיד בכני:בנושאים הקשורים, במקבילותי המבחן פועלים שני שיר
  .תוך קיום הדגשים ייחודיים לכל אחד מהם, ו והשתלמותתוהדרכ

  דרישות הכניסה לתפקיד .א

 היות המועמד בוגר עבודה סוציאלית , הן לקצין מבחן לנוער והן לקצין מבחן למבוגרים,דרישות הכניסה
  .ורשום בפנקס העובדים הסוציאליים

  ההכשרה לתפקיד  .ב

. המתבצע בבית הספר המרכזי" קורס קציני מבחן בסיסי"פקיד קצין המבחן נעשית בההכשרה לת
  .עד עשרה חודשים במשך כשמונה  מרוכזים שעות הנלמדות בימי לימוד150 –כ הקורס הינו בן 

הערכת סיכון וצרכים , תסקירכנת ה, הבסיס החוקי לעבודת קציני המבחן: נושאי הלימוד העיקריים הם
, ליקויי למידה וגיל ההתבגרות, הפרעות אישיות, פסיכופתולוגיה, בטים משפחתייםהי, של המטופל

למידה ארגונית וניהול , הופעה בבית משפט, אוריינטציה לטיפול קבוצתי באוכלוסיות רגישות תרבות
 , לדיון המהווה מסגרתצדק מאחה ופרקטיקום, ניהול טיפול, בניית תוכנית טיפול ומדידת תוצאות, ידע
  .ד והדרכה  של מקרים מהשטחלימו

  . מתקיים גם קורס משותף לקציני מבחן בכירים, מלבד הקורס הבסיסי
  

  :כמפורט להלן, כל שירות מקיים קורסים ייחודיים
  

   שירות המבחן לנוער

קורס מעצרים. 
הערכת סיכון וצרכים קורס. 
קורס תכנון טיפול והערכתו. 
קורס מיומנויות ניהול והדרכה. 
קורס חוקרי ילדים מתקדמים וקורס חקירות מיוחדות לבעלי מוגבלות,  ילדים מתחיליםקורס חוקרי. 
  

   שירות המבחן למבוגרים

קורס אבחון וטיפול להורים אלימים כלפי ילדיהם. 
קורס טיפול באלימות. 
קורס לבניית כלי אבחון. 
קורס תסקיר נפגע עבירה. 
 עברייני מיןבקורס אבחון וטיפול. 
ריםס מעצ"קורס עו. 
טיפול בנפגעי סמים ועוד, טיפול קבוצתי: המרכזי לשירותי רווחהספר ה בבית  בקורסיםהשתלבות. 
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  ימי עיון וכנסים, השתלמויות ארציות, פעילות מחוזית, הדרכה תוך תפקוד  .ג

  .  שעות בשבוע2 -1½  שביןמדריך בהיקף-כל קצין מבחן מקבל הדרכה מקצין מבחן

.  מבחן מנחי קבוצות מקבלים הדרכה קבוצתית אחת לשלושה שבועותקציני –שירות המבחן לנוער ב
תכני ו על פי הוותק בשירות, היקפה, הנוהל מגדיר את מטרות ההדרכה, "נוהל הדרכה"בשירות קיים 

  ).פיקוח ובקרה והערכה, פיקוח מקצועי, ידע ומיומנות(ההדרכה 
  

אשר לעמו בהמלצה ו לדון ל המודרך התסקיר שלעבור עלהמדריך תפקיד , בשירות המבחן למבוגרים
כמו כן . במסגרת הצווים השוניםעל עבודתו הטיפולית ו המדריך אחראי על הדרכת העובד .את התסקיר

 הקבוצות הטיפוליות אשר בהנחייתם במסגרת כל קציני המבחן מקבלים מהמדריכים הדרכה על הנחיית
  .טיקום במחוזקפר
  

וכן , חוזיים ומפגשים נפתיים מם שני השירותים גם מפגשים הדרכה אישית מתקיימיפרט למפגשים של
  . שבועות ופגישת הנהלה מחוזיות2 – 4פגישות של מדריכים כל 

  :ימי עיון וכנסים, שני השירותים מקיימים השתלמויות ארציות
  . לפחות פעמיים בשנה–בשירות המבחן למבוגרים 

  .וכן מפגשים ארציים פעמים בשנה 5,  למדריכים מפגשי פורום ארצי–בשירות המבחן לנוער 
  

  לימודים גבוהים והתמחות מחוץ לשירות   .ד

לתארים של מוסמך ודוקטורט וכן קורסים : השירותים ממליצים ומאשרים לימודים להשכלה גבוההשני 
   :מתמחים בשיטות טיפול

  .הדרכת הורים, הנחיית קבוצות, טיפול בילד ובנוער–שירות המבחן לנוער ב
  

  :טיקום נושאי בליווי אנשי מקצועקן למבוגרים מפעיל פרשירות המבח
 .לקציני מבחן המטפלים בעברייני מין-
 .לקציני מבחן המטפלים בהורים אלימים-
 .לקציני מבחן המכינים תסקיר נפגעי עבירה-
 .לנושא צדק מאחה-
 .למדריכים בנושא הנחיית קבוצות-
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    תחומים מופרטים ומיקור חוץ- 6פרק 
ומהווים חלק ממערכת אכיפת החוק והמשפט שגם הם " שירותים ממלכתיים"ינם שירותי המבחן ה

  .הינם עובדי מדינה, כמו יתר עובדי אכיפת החוק והמשפט, עובדי שירותי המבחן. ממלכתיים
  

העסיקו , בתקופות משבר של המדינה והנטייה להעסיק עובדים בחברות כוח אדם ולא כעובדי מדינה
, כמו כן. עובדים שהתקבלו לשירות באמצעות חברות כוח אדם , טווחקצרותתקופות ל ,שירותי המבחן

, עמותת קשת נעשתה בתקופה מסוימת על פי הסכם עם ,בשירות המבחן לנוער, העסקת חוקרי ילדים
צ בשירות המבחן "נהל ומתאמי שלי עובדי מ הייתה העסקה שלבעבר. 2008בר שהפסיק בשנת ד

   . על ידי חברת כוח אדםלמבוגרים
  
י שר הרווחה והשירותים ל ידבחן וחוקרי הילדים הם עובדי מדינה הממונים עמקציני ה, כללכ

הינה ,  שדן בהפעלת בית סוהר פרטיצ"אשר קיבלה ביטוי חריף בבג, הגישה הכללית כיום .החברתיים
ן  נית).2605/05. צ.ג.ב(בהגבלת חירותו של האזרח שאין להפריט תפקידים בעלי סמכות הקשורים 

  .להפעילם באופן ישירתוחו שיש תפקידים שעל המדינה יצ ומנ"לגזור מהבג
  

  :כמפורט להלן, נעשה בשירותי המבחן) מיקור חוץ(קניית שירותים 
  

  שירותי המבחן לנוער

 .אבחונים פסיכולוגיים)1
 .קבוצות טיפול בעברייני מין)2
 .בדיקת דגימת שתן)3
 .תיתוכנית פעילות שטח אתגרית המשולבת בטיפול קבוצ)4
 ).צ"של (רשירות לתועלת הציבו)5
 .).מ.ד.ק. (קבוצות דיון משפחתיות –תוכנית צדק מאחה )6
 .דרך המלך ואור ירוק, משפחה תומכת,  תוכנית סיכויים:תוכניות משותפות עם גורמים שונים)7

  
   שירות המבחן למבוגרים

גם י בנות זוהוסטל לטיפול בגברים אלימים כלפ, "בית נועם: "הפעלת שתי מסגרות טיפוליות)1
  אחריות המשרד להפעלה ההפעלה הינה על פי הסכם הכולל את".המרכז לטיפול בעברייני מין"ו
על תוצאות (פיקוח על הפעולות ומעקב באמצעות ועדת היגוי ,  מימון הפעולות,מדיניותית יהתווו

 ).2010, סבג וימנץ-ת ועש2003, הרטף ואחרים: ההתערבות ראה
 . במכרז שזכו ) ביצוע בדיקות פסיכולוגיות: כמו (ים פרטייםעם נותני שירות הסכמים)2
קבוצות הורים , )הורים וילדים(טיפול באמצעות בעלי חיים : תוכניות משותפות עם גורמים שונים)3

אישור מעריכי מסוכנות ופיקוח על ,  למכורים לסמיםבדיקות דגימות שתןביצוע , אלימים
 ).בשיתוף עם משרד הבריאות(עבודתם 

 .נית פעילות שטח אתגרית המשולבת בטיפול קבוצתיתוכ)4
 ).צ"של (רשירות לתועלת הציבו)5

 
כאשר התווית ,  לקניה והפעלה של שירותיםשני השירותים מבצעים כיום מיקור חוץ חלקי ,לסיכום
 .המימון והפיקוח נמצאים באחריותם המלאה, המדיניות
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   קנדה– 7פרק 
  

  ת וכפיפות משרדיתמסגרת החוקי ה .א

, Corrections and Conditional Release Act :ירותי התקון למבוגרים מופעלים על פי החוקש
והן משתנות ופרוצדורות עבודה , ישנם צווים המתווים את המדיניות, בנוסף.  ותקנותיו1992משנת 

 .Youth Criminal Justice Act:  על פי החוקק מבוצעהטיפול בנוער עובר חו. ומתעדכנות עם הזמן
 מגוון חוקים על פי פועלת ,תחת סמכות המשרד לביטחון הקהילה והתקון, כל פרובינציה, יחד עם זאת
  .פרובינציהייחודיים ל

  יעדים ותפקיד קצין המבחן,  מטרות,מבנה ארגוני  .ב

, )פרובינציה ( ומחוזיתורמה פדראלית- לאומית, רמות ניהולתי של ידי עפועלתמערכת התקון בקנדה 
  .שיש בה ממשלה

 Correctional Service(קביעת המדיניות לגבי פשיעה וענישה  האחראי על בקנדה קיים משרד פדראלי

Canada .(שנשפטו לתקופה סיריםא.  שנשפטו למאסר של שנתיים ויותראסיריםבסמכותו טיפול ב ,כןו 
יותר אלו שנשפטו ל. קטינים ושפוטים לתקופת מבחן מטופלים באחריות המחוזות השונים, קצרה מזו

פחות למחוזיים בהם יוחזקו קטינים ושפוטים כלא  מבתי השונים פדראלי כלאמשנתיים יאסרו בבית 
  .שנתייםמ

 המטות  .פסיפיקופריירי , אונטריו, קוויבק, אטלנטיק: שלוחות מטה במחוזותלמשרד הראשי חמש 
כפופים לחוקים ויות קציני מבחן מועסקים על ידי הממשלות המחוז.  המחוזותהמדיניותאחראים ליישום 

  . חוזולמדיניות הנקבעים בכל מ

כאשר אדם הודה באשמה או נמצא אשם . קציני מבחן בקנדה נחשבים בדרך כלל כשליחי בית המשפט
לעיתים התסקיר מלווה בהמלצת קצין . קצין המבחן מתבקש לכתוב תסקיר שיסייע בקביעת גזר הדין

 . לגבי גזר הדיןהמבחן

  תפדראליהרמה ה
  

על פעולות א אחראי הו. התקוןשירותי ראש המשרד הפדראלי עומד הממונה על  ב–  ארגונימבנה
 , וועדה מבצעתל ידי עעזרהממונה נ. משרד לביטחון פנים ולשר העומד בראשושירותי המבחן בפני ה

  . ברמה הלאומית וברמה המחוזיתהמורכבת מעובדי ציבור 

 אזרחים 9000 –כ . עים לארגון במגוון תחומיםמערך המתנדבים המסייגם המשרד הראשי מפעיל 
תכניות שונות . כפרטים וכקבוצות, קנדים מתנדבים במוסדות הארגון השונים לפי תחום עיסוקיהם

תמיכה בקבוצות אתניות , טיפול בהתמכרויות,  סיוע בלמידה: כגון,י ובעזרת מתנדביםל ידמופעלות ע
סיוע לעובדים המועסקים בארגון , יומי וסיוע באורחות חייםליווי יומ, תמיכה וייעוץ בנושאי דת, שונות

  .םמיוחדיפרויקטים לעצמו ובנוסף ישנן יוזמות קהילתיות כמו איסוף תרומות 

על לאכוף את החלטות בית המשפט וזאת תוך הפיכת -משרד המרכזי שם לעצמו כמטרת ה– מטרות
  .עוברי החוקב הטיפולבטחון הציבור ו בין איזוןתוך שמירה על ועוברי החוק לאזרחים שומרי חוק 
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  :ישנם מספר אסטרטגיות מועדפות בעבודת המשרד

 . לקהילה ממאסרמעבר בטוח של העבריין.1
 .בטחון ואבטחה מקסימאליים לעובדי השרות ולעבריינים עצמם במוסדות השונים.2
 ..כלוסייההגדלת יכולת הקיבולת של המוסדות כדי לאפשר התערבויות יעילות לכלל קבוצות האו.3
 .המטופליםשיפור יכולות כדי להגיע לכל צרכיהם הנפשיים של .4
 . ניהולטכניקותחיזוק פיתוח ו.5

 
  מחוז אונטריו

של לממשלות  , כפי שפורט לעיללממשל הפדראלי יש את הסמכות בכל הנוגע לתחום התקון והענישה 
 ממשלה ,ת מחוקקים משלו ביישלכל מחוז  .תחום הסמכות שלהםב יש אחריות וחופש פעילות המחוזות
  . הממשלות המחוזיותל ידי קציני מבחן בקנדה מועסקים ישירות ע.ושרים

תחומי האחראים לבראש המשרד עומד שר כאשר בענייני תקון הוא נעזר בעוזרים פרלמנטרים ובסגנים 
 ,ון סגנו לתחום ענישה ותקבאמצעות ,אחריותו של השרב. תקון ובטחון פנים,  ענישה:סמכות המשרד

בהמשך הפרק ) Parole & Probation(מרכזי ענישה וטיפול גם קציני המבחן ,  בתי כלא:נמצאים
  .נתייחס רק לנושא שירותי המבחן

וכן פיקוח על  לקציני המבחן  טיפול ידע ומיומנויותמתן,  הכשרה:של מפעיל מערך שירות המבחן
 מתנדבים ל ידיתכניות המופעלות עמות קיי. וכמו כן תמיכה נפשית וסיוע יומיומי לנאשמים, עבודתם

, סדנאות ניהול כעסים, מיומנויות הורות, מיומנויות חיים, קבוצות אלכוהוליסטים אנונימיים: כגון
המתנדבים נדרשים לעבור שני ראיונות מעמיקים . יקוח על נאשמים ללא סיכוןופתכניות אמנות ויצירה 

נאשמים לשעבר יכולים גם הם להתנדב אם . המשטרה ל ידיומקיפים לפני תחילת פעילותם ותשאול ע
  .דרישות הקבלהעברו את סף 

  בוגריםבחן ממ

על קבלת טיפול . אנשים 55,000 –בכ  המטפלים משרדים של קציני מבחן 120 פועליםבאונטריו 
 : מגוון מצבים בהם מגיע העבריין לקבלת שרות זהקיים .ופיקוח קצין מבחן מורה בית המשפט

יש בהם  ,שחרור על תנאיו ית עונשבמשפטים שהסתיימו בהשעיו יים בקנס או במאסרמשפט הסתהש
  . חובת פיקוח של קצין מבחן

תקופת , תקופת המבחן לא תעלה על שלוש שנים : תקופת המבחןשך מלגביישנם כמה כללים מחייבים 
 תקופות מבחן אך ישנה אפשרות לקבל כמה, מבחן נוספת לא תמשיך באופן רציף אחר אחת שהסתיימה

 שינה  או שבית המשפט בית המשפטעל ידיתאריך שנקבע מראש ב מסתיימת ת המבחןתקופ, במקביל
  .והקדים תאריך זה

  :הםו של קצין המבחן יתפקיד

 .אחריםמוסדות תקון לבתי המשפט ל) reports(הכנת דוחות -
 .אכיפת צו המבחן-
 . לפי דרישה,הופעה בבית המשפט-
בני משפחה ,  מוסדות שונים בקהילה: כמו,רמים המקיפים את הנאשםשמירה על קשר עם כל הגו-

 .ומתנדבים
קבלת החלטות , עובר החוק בצורה מקיפהמצב הערכת ,ניהול הטיפול בעובר החוק בצורה יעילה-

 .וקביעת התערבויות משקמות
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 .פיתוח ויישום של תכניות התקון-
 .מנהליותמילוי חובות -

 
   נוערמבחן 

צעירים זקוקים להתייחסות אחרת ממבוגרים ולכן קטינים אינם ש ללית היאהתפיסה הטיפולית הכ
 ל ידיאלא בסמכותם הטיפולית של קציני המבחן המועסקים עלענייני תקון משרד האחריות בנמצאים 

 פותחו במסגרת זו) Ministry of Children and Youth Services(המשרד לשירותי ילדים ונוער 
  . ומוסדות טיפוליים ספציפיים  לעוברי חוק קטיניםתכניות טיפול ייחודיות

 אשר ביצעו עבירה ובנוסף מפקח 17 – 12מטפל בנוער עובר חוק בין הגילאים משירות המבחן לנוער 
  :הןתפיסה הטיפולית של השירות ה .לעבריינותעל נוער הנמצא בסיכון 

 .הקטין נחשב אחראי למעשיו.1
 . הקטיןיותר עבוריש לספק הזדמנות לקבלת החלטות טובות .2
 לחזור לחיים שומרי מטופלים לולאפשר הנוערבעיות במיועדים לטיפול ה מוסדות ושירותים להפעיל.3

 .חוק
  .עבירות של קטיניםבניית וחיזוק קהילות המסייעות למנוע .4

להיפגש עם הצעיר באופן  : הם מוצמד קצין מבחן האחראי עליו ותפקידיו הנמצא בטיפוללכל צעיר
  מבלישגרהדרכים לחזרה לחיי מציאת בע יסי ול תכנית עבור הצעיר בשיתוף הצעיר והוריולפתח, קבוע

 .נטולת סיבוכים

  שיטות התערבות ומסגרות פעילות  .ג

 כתיבת דוחות ותסקירים לפני מועד תחילת :מסגרות הפעולה של קצין המבחן בקנדה הן רחבות וכוללות
ט נדרש קצין המבחן לכתוב דוח על הנאשם כבר לפני תחילת המשפ. במשך ולקראת סופו, המשפט

 לאחרהדוח הוא מסמך סוציאלי שנעשה . ולהגישו לבית המשפט ובכך להיות מעורב בתהליך מתחילתו
 הרקע של הנאשם ואת סביבת חייו ונסיבות המקרה שהביאו לעבירה בה הוא :חקירת הנאשם וכולל את

ודתו עם הנאשם לפני תחילת המשפט ויתבקש בנוסף ישנם מקרים בהם קצין המבחן ימשיך בעב. מואשם
 יתמוךהנאשם ועל ימשיך בפיקוחו הוא זה יתבצע דבר  וכאשר ת דעתו לגבי שחרור בערבותחוולהכין 

   .שלב נוסף בו ניתנת לקצין המבחן יכולת התערבות היא בשלב המעצר והדיון בשחרור ממעצר. בו

  שיטות טיפול והתערבויות ברמה הפדראלית

ישנן מגוון רחב של שיטות התערבות ותכניות ייחודיות שנבנו , טו בבתי משפט פדראלייםנשפשלאלו 
 כי מקובל. בקנדהבהתאם לתוצאות מחקרים כדי לשרת צרכים ספציפיים של מגוון קבוצות הקיימות 

שניתן להשיג ממה  יותר טובהתכניות שנבנו עבור עוברי חוק מקבוצות שונות נותנות מענה בצורה 
  : הן הקבוצות.תוכללי בתכניות

 .ינים'האבוריג  .1
 צרכיהםב היא מתמקדת .ידה המתייחסת לאפיונים של עוברי חוק דתיים ישנה יח–ת שומרי הד.2

 . ושומרת על זכויותיהםהייחודיים
 .נשים עוברות חוק  .3
 .קבוצות תרבות שונות בקהילה הקנדית  .4
 .משפחות האסירים  .5
 .י הארגוןידל קורבנות שנפגעו מעוברי חוק המטופלים ע  .6
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  :ישנן תכניות המיועדות להרחיב את הסיוע לעוברי חוק בשלב ההשתלבות בקהילה
CORCAN – תכנית ייחודית המספקת פתרונות תעסוקה והכשרות לעוברי חוק המשתלבים 

 .מחדש בקהילה
שתפעל בקהילה למען העלאת ) ר"מלכ( אחראית למציאת עמותה – תכנית הפורום הקהילתי

למשתתפים כל הקשור לשילוב עוברי חוק ותספק תמיכה ומשענת בות מודעות ומעורב
 .בתכנית

LIFELINE –תכנית ייחודית המסייעת לעוברי חוק שנשפטו לתקופה ארוכה מאוד או לחיים  ,
 . חיבור עם עוברי חוק שכמותם ששולבו בקהילה בהצלחהל ידיוזאת ע, להשתלב בקהילה

 יש מספר התערבויות ייחודיות שעוצבו לפי ,קופה המבחן בשלב המאסר או ת,בעבודה עם עוברי חוק
  :תכניות אלו הן, סוג העבירות בהם הואשם האדם

רמיה וכד, התפרצות,  מיועדת לאלו שהואשמו בעבירות רכוש– תכנית למניעת פשעים'. 
חוזרת תכנית המיועדת לעוברי חוק שיש להם עבירות אלימות – התכנית למניעת אלימות. 
ת אלימות במשפחהתכנית למניע. 
תכנית לסיוע מכורים לסמים. 
תכנית לטיפול בעוברי עבירות מין. 
 למעשיו  הפוגע שללקיחת האחריות , קורבןבסיוע ל תכנית העוסקת –" הצדק המשקם"תכנית

תוך שמירה על גישה שהיא לא זאת  ,יצירת קהילה בריאה ובטוחה יותרבומעורבות האזרחים 
  . עונשית ולא יריבה

העוסקת בתקון קהילתיתכנית . 
  

   אונטריו– יפול והתערבויות ברמה המחוזיתשיטות ט
  
  םבוגריבחן ממ

שהוא אחראי גם על , קציני המבחן למבוגרים הינם חלק משירותי המשרד המחוזי לביטחון פנים ותקון
ל  המבוצעות על ידי קצין המבחן למבוגרים וכן עיקוםהמשרד מפתח תכניות ש. המשטרה ובתי הסוהר

ת לשיטות הקיימות ברמה קבילושיטות ההתערבות מ). Parol(ידי קציני מעקב אחר משוחררי בתי סוהר 
  .אוכלוסייה המטופלתלתוך התאמתן לרמת המחוז ו, הפדראלית שפורטו לעיל

  
 וערמבחן נ

תכניות אלו מוצעות במסגרת מרכזים מיוחדים . תכניות המופעלות בקהילהב משתתףנוער בתקופת מבחן 
שיקומית - טיפולית תכניתמתוכננתבמפגש של הצעיר ומשפחתו עם קצין המבחן . המספקים גם פיקוח

, ניהול כעסים :ןהו , על ידי המרכזיםותהמוצע  וכוללת השתתפות בתכניותהקטיןהמתאימה לצרכי 
  .ייעוץ לקראת גמילה מסמים, מיומנויות ראיון ומציאת עבודה, מיומנויות חיים

  איגודים מקצועייםהשתייכות ל, הכשרה, כניסה לתפקידדרישות  -צין המבחןק  .ד

דרישות כניסה לתפקיד קצין מבחן בקנדה דומות ברמה הפדראלית והרמה  – דרישות הכניסה לתפקיד
  . במדעי החברהעדיפות,  תואר ראשון:רמת השכלה. 18 – מינימום גיל :המחוזית
:  מוסיפים על הדרישות הטכניות גם מיומנויות אישיות המסייעות לקצין המבחן בעבודתו,באונטריו

יחסי אנוש טובים ויכולת  .הערכה, ייעוץ, מיומנויות הדרכה. יכולת טובה ומוכחת בדיבור וכתיבה
  . לתקשר עם גופים שונים
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  .והכנה לתפקידניסיון  בהתנדבות על מנת לצבור  תחילהמוצע לעבודבתפקיד קצין מבחן למתעניינים 
  

כשרה מבוססת הה. מחייבת קצרה  בסיסיתבכניסה לתפקיד ישנה תקופה הכשרה –  והשתלמותהכשרה
תוך כדי עבודה ניתן . ועל עקרונות ההתערבות והעבודה בתחום המבחןבתחום העבריינות על מחקרים 

 הימי השתלמות שחוב אחת לשנה ישנם שלושה .להירשם להכשרות והשתלמויות שונות באופן עצמאי
  .  להשתתף בהםעל כל קציני המבחן

  
 התערבויות במצבים רגישים ,תרבותיים ייחודיים של האוכלוסייה היבטים :נושאי ההשתלמות כוללים

  . ומיומנות פיקוח וניהול
  

אין איגוד אחד לכלל קציני המבחן בקנדה אך בחלק מהמחוזות ישנם  – איגוד מקצועיהשתייכות 
איגוד זה נכתב ב .אחד האיגודים נמצא באונטריו. ר כמחצית מקציני המבחן חברים בהםאיגודים כאש

  .קוד אתי המחייב את קציני המבחן במחוז
 

  מיקור חוץ .ה

  . בקנדה נעזרים בארגונים חיצוניים לקבלת שירותים המסייעים לעבודת שירות המבחן

והוא כיום אחד הארגונים ) Springboard( ששמו ספירגנבורד , ללא מטרות רווח,באונטריו קיים ארגון
מן המשרד המטפל במשפחות ( מהממשל באונטריו :המימון מגיע. הגדולים והמבוססים יותר באזור

ית טורונטו ועוד יעיר, הממשלה הפדראלית, )ונוער והמשרד לענייני בטחון קהילתי ושירותי תקון
. בעלי מוגבלויותטיפול בתעסוקה ו, לילי צדק פ:התחומים בהם עוסק הארגון הם בעיקר. ארגונים שונים

של ניצול הב ירלחזק את הקהילות תוך כדי סיוע לפרטים החיים בה להגיע למהארגון היא מטרתו 
ומסייע לנמצאים ) נוער ומבוגרים( הארגון מקיים קשר עם שירותי המבחן .הפוטנציאל הטמון בהם

  .טיפולםב
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   ארצות הברית– 8פרק 
  

  המסגרת החוקית  .א

 לבתי סמכותנותן החוק . )Federal Probation Act(העוסק במבחן פדראלי  חוקק חוק 1925נת בש
 חוקים נוספים נחקקו מאז. המשפט לשפוט נאשמים לתקופת מבחן ולמנות קצין מבחן כאחראי עליהם

  . ושירותי תקון אחרים המשלבים את עבודת המבחן עם השרות הניתן לבתי המשפטוהם

 :Chapter 7B( החוק העוסק בנוער פועלת על פי בצפון קרוליינה ןוער עברייהמערכת המטפלת בנ
Juvenile Code( ,רות המבחן לנוער פועל לפי אחד מסעיפי החוק יש)7B-2510 Conditions of 

Probation: Violation of Probation..(   

  מטרות  ויעדים ותפקיד קצין המבחן, המבנה הארגוני  .ב

, רות הניתן ברחבי המדינה באופנים שוניםישהרות מבחן אלא יאחד שנקרא שלארצות הברית אין גוף 
  .ממדינה למדינה המשתנים םעל ידי מוסדות נותני שרות שונים לפי חוקי

. קציני מבחן בארצות הברית מועסקים ברובם על ידי המדינות עצמן או על ידי השלטונות המקומיים
קציני מבחן עובדים בדרך כלל עם . י מערכת המשפטקציני מבחן מועסקים על יד, ברמה הפדראלית

בעיקר באזורים כפריים בהם השטחים גדולים והאוכלוסייה ,  אך לעיתים, עם נוערובנפרדמבוגרים 
  . קצין המבחן יטפל גם במבוגרים וגם בנוער, דלה

 שירות הוא. סוכנויות הענישה הפליליתמאחת רק המבחן הינו שירות ) Ivanoff et.al) 1994על פי 
המבחן כולל חקירה ופיקוח על עוברי חוק למען הגנת . סוציאלי ואישי שפועל במסגרת משפטית, משפטי
  .Clear et.al (2009):  על הנושא ראה גם.מניעת פשע ושיקום עוברי החוק, החברה

הפיקוח נעשה תוך קשר . תפקיד קציני המבחן באופן כללי הוא לפקח על אלו שנמצאים בתקופת מבחן
קציני המבחן נעזרים . ביקור בבתיהם ומקומות התעסוקה שלהם, דוק עם הנאשמים ומשפחותיהםה

לפקח וקבוצות שונות וזאת כדי , איגודי תושבים,  מוסדות דת: כמו,בעבודתם במוסדות שונים בקהילה
  . האלקטרוניבפיקוחהם לעיתים נעזרים , ובנוסף.  התנהגותם של הנאשמיםעל

 Presentence (בעיקר בכתיבת דוחות, המבחן מוקדש לעבודה מול בתי המשפטזמן רב מעבודת קצין 
Reports .(לעיתים קצין המבחן . לבית המשפט ויוגשוהם  ם העבר והסביבה של הנאשהדוח מתבסס על

חובתו של קצין המבחן לעדכן , בנוסף. ולתת חוות דעת מקצועית לגבי מסקנותיולענות על שאלות נקרא 
באמצעות  . המבחןקצב שיקומו ועמידתו בתנאי, ם בתקופת המבחןהאדהתנהלותו של את בית המשפט ב

,  טיפול במכורים: כמו,הקשר עם קציני המבחן יכולים המפוקחים להשתתף בתכניות טיפוליות בנושאים
  .ומההכנה לתעסוקה וכד

 שירות מבחן למבוגרים

ת המשפט ושירותי התקון אשר קציני מבחן הם זרוע של מערכ, ברמה הלאומית – הרמה הלאומית
הם מטפלים בנאשמים שנשפטו לתקופת . מועסקים על ידו ונחשבים חלק בלתי נפרד ממערכת המשפט

של  מטרת העל . חיוני לעבודת בתי המשפטמסייע כגורם נחשבים הם. מבחן בבית משפט פדראלי
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יוע בהורדת אחוזי הפשיעה שמירה על חיי קהילה בטוחים ושלווים לכל אזרחי המדינה וס :השירות הינה
  .עבריינותואחוזי החזרה ל

  נהצפון קרוליי

 North (דינהמשרד לענייני תקון של המהאחריות ברות מבחן למבוגרים בצפון קרוליינה נמצא יש
Carolina Department of Correction( ,ע לק גיאוגרפית לארבאגף זה מחו. בתוך אגף תקון בקהילה

 אך , משוחררים על תנאי: כמו,לאגף זה תחומי אחריות נוספים. בתי המשפט החלוקה של אזורים על פי
 בקהילהבטיפול  עוברי חוק הנמצאים  כמעט כל.תחום המבחןבשל האוכלוסייה הוא החלק הגדול ביותר 

  . הם במבחן

 שמירה על חיי התושבים והשגת אווירת חיים בטוחה ושלווה תוך אספקת :מטרת העל של המשרד היא
השאיפה היא להגיע . יבות פיקוח ישימות ומשמעותיות למפוקחים אשר נמצאים בקהילהאלטרנט

  .ופיקוח עליהםלהישגים אלו תוך שמירה על איזון מתאים בין טיפול במפוקחים 

ינות גיל זה מדינה זו נמצאת במיעוט כאשר ברוב המד, 16בצפון קרוליינה גיל האחריות הפלילית הוא 
 שנשפטו 17קציני מבחן למבוגרים נמצאים בקשר גם עם צעירים מגיל , ןלכ. 17 ולעיתים 18יהיה 

  .לתקופת מבחן

  שירות מבחן לנוער

 לכל מדינה יש .חד המאחד את כל תחום המבחן לנוערבארצות הברית אין גוף א – הרמה הלאומית
בין אזור מדיניות ואופן עבודה שונה עם נוער עובר חוק וניתן למצוא שונות גם בתוך המדינה עצמה 

 ביצוע :בעבודת קצין המבחן לנוער והם,  ניתן למצוא היבטים בסיסיים זהיםאך, שיפוט אחד לאחר
עריכת חקירה טרום משפטית ופיקוח על הנער על פי צו , אינטייק למקרים המגיעים לבית משפט לנוער

  . בית משפט

תחום המבחן הוא ) א :תהתארגנו שלוש לנוער קיימות המבחן שירותעל המינהלית אחריות ה לגבי
במרבית ( דינהשילוב בין אחריות של השלטון המקומי יחד עם המ) דינה בבאחריות בלעדית של המ

  . האחריות מוטלת על השלטון המקומי לבדו) ג)  מהמדינות

לעיתים  , מוגדרת כפשע חמורהעבירהכאשר ,  לבית משפט לנוער במדינתועבירה שביצע פשע קטיןכל 
  . לא כקטיןו גרבוכ יישפטהוא 

עבריינות הנוער ,  קטיניםשל יתחום המשפטבבצפון קרוליינה ישנה מחלקה המטפלת  – צפון קרוליינה
 מחלקה זו .)Department of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (ומניעתה

ש לענייני " ביהמ:יועצי. ( במדינה זו הם נקראים יועצים.ת קציני המבחן המפקחים על קטיניםמעסיקה א
 מנהל ל ידי לתפקידו עתמנההממונה עליהם אחראי על תחום המבחן בכל מחוזות המדינה והוא מ). נוער

  .המלצה ממפקח בתחום המשפטוהמשרד בשיתוף 

התערבות באמצעות , של קטינים לקדם בטיחות בקהילה ולמנוע עבריינות : היאהמחלקהמטרת העל של 
  . ורציפהניתכולל, וטיפול הנעשים בצורה מקיפה

 מופנהבית המשפט הוא צו של אחרי שצעיר מקבל .  ותנאיו תקופת המבחןמשך  אתבית המשפט קובע
קצין המבחן מוודא . תקופת המבחןבקצין מבחן המספק לו ייעוץ ותמיכה וכמו כן פיקוח -יועץל

 מבחן לנוער משרדים של קציני . הובנו כהלכה וזאת כדי למנוע הפרותוהתנאים למבחןשהכללים 
  . בסמוך לבית המשפט המחוזיך כלל בדר,נמצאים בכל רחבי המדינה
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  תפקיד קצין המבחן

   תפדראליהרמה ה

  :תפקידיו הם .בית המשפטל בצמוד עובד , כאמור,קצין מבחן פדראלי

 .החלטותקבל  לבית המשפט לותכתיבה של דוחות רקע והמלצות המסייע-
 . ותנאיו בית המשפט ווידוא הבנת המפוקח את כללי המבחןפיקוח על אלו ששוחררו לקהילה על ידי-
 גורמים  - כגון בתקופת המבחןבשיקום גורמים שונים היכולים לסייע להם להכוונה של מפוקחים -

 .טיפול רפואי וסיוע בתעסוקה, בריאות נפש, המטפלים בבעיות התמכרות

קים שרותי ייעוץ והתערבות מרגע מספ, קציני המבחן לנוער עובדים באופן צמוד עם הנער ומשפחתו
 ולסייע למערכת עברושאת העבירות  התנהלות המשפט תפקידם להעריך עתב. שהתקבל גזר הדין

  .  המתאימה העונשית והטיפוליתהמשפט לקבל החלטה לגבי התגובה

  צפון קרוליינה 

  :פדראלי וכןלעבודת קצין המבחן העבודת קצין מבחן למבוגרים בצפון קרוליינה דומה  – מבוגרים

 .לעיתים בעזרת עזרים אלקטרוניים, פיקוח על ידי ביקורים ופגישות-
 .סיוע לעבריין להיכנס לתכניות ולמרכזי תמיכה המסייעים לו לחזור לקהילה-
 . אם יש צורך, דיווחים לבית המשפטשםהערכת התנהגותו ומצבו של העבריין ל-

 
המלצה זו . ה ומגבשים המלצה לבית המשפטקציני המבחן בצפון קרוליינה מבצעים הערכ  – נוער

 ומוציאים לפועל את מתכנניםלאחר מכן קציני המבחן . משפחתו וסביבתו, הנער עםמבוססת על ראיון 
. ר לשנות את אורחות חייונעזאת כדי להגיע להישג הטוב ביותר שיסייע ל, לנערדרכי הפעולה שנקבעו 

קציני המבחן .  המספקים תכניות טיפוליות עבור הנוערקציני המבחן עובדים בצמוד עם גורמים בקהילה
  .בבתי ספר ובבתי המשפחות, נמצאים רוב הזמן בבית המשפט

 ל ידיהקשר בין הנוער ומשפחתו לקצין המבחן נעשה ע, בה הנער נמצא תחת פיקוח, בתקופת המבחן
 בנוסף לכללים הנקבעים ,בצפון קרוליינה. וביקורים חודשיים או יותר לפי הנדרש, דואר, שיחות טלפון

  . נדרשים קציני המבחן לבנות תכנית אינדיבידואלית לכל מפוקחת המשפט ביל ידיע
  

   צפון קרוליינה – שיטות התערבות ומסגרות פעילות  .ג

  םמבוגרי

 מספר תכניות המכוונות הן לעזרת ,בתקופת המבחן, האגף לתקון בקהילה של צפון קרוליינה מפעיל
להלן כמה  .והן לעזרת העבריינים הנמצאים בה,  שלה לסייע לפרטים שבתוכהכתמיכה ברצון, הקהילה

  :מהתכניות המרכזיות

 שנועדמקורה בחוק ) The Criminal Justice Partnership (– "שותפות הצדק הפלילי"תכנית 
תכנית זו מספקת מימון לקהילות . להרחיב את אפשרויות השפיטה על ידי הוספת סנקציות קהילתיות

מקומי אחראי על הגורם ה.  העבריינים שנמצאים אצלן לשיקוםקשות להרחיב את האפשרויותהמב
הפחתת אחוזי הפרות ,  לעבריינותפיתוח והפעלת התכנית כאשר מטרותיה יהיו הפחתת אחוזי החזרה

להפעיל מספר תכניות ומאפשרת תכנית זו היא רחבה . כללי המבחן והפחתת השימוש באלכוהול וסמים
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תמיכה , חינוך, אימון לקראת מציאת תעסוקה,  טיפול בהתמכרויות: כמו, נושא שונותממוקדות
  .התכניות המופעלות משתנות מעת לעת לפי הצרכים. במשוקמים

תכנית זו מסייעת לקצין המבחן לזהות ולבדוק בשלב   – התכנית למניעת שימוש בחומרים ממכרים
חינוך , וכמו כן מספקת התערבויות שיקום, תמכרותמוקדם ניסיונות שימוש בחומרים ממכרים וסכנת ה

  . לגמילה או טיפול לפי רמת שימוש

 מכורים לתקופה לטיפולקהילה זו מקבלת  – קהילה שיקומית למכורים לסמים ולאלכוהול
כאשר הם עוברים להתגורר בה ולקבל טיפול מקיף והוליסטי , אינטנסיבית של שלושה חודשים

מערכות , התעסוקתי,  ההיבט החוקי:ים שנבחנים במסגרת התכנית והםישנם שישה היבט. לבעייתם
 התקדמות בעל ארבע מדדהתכנית בנויה לפי . מצב רפואי ומצב נפשי, שימוש בחומרים ממכרים, יחסים

  . דרגות והוא נמשך לפי התקדמות המכור בתכנית

 לייחד משאבים לטיפול תכנית זו  מקורה בהבנת הממשל כי יש – משפחההתכנית לעברייני אלימות ב
קצין המבחן מבצע התערבות תוך כדי שימוש בכלים פיקוחים כדי לנסות ולשבור את . בבעיית האלימות

צו במשתתפי התכנית נשלחו אליה  .מעגל האלימות הביתי ולשמר אורח חיים תקין בבתים הנזקקים לכך
טפלת במגוון נושאים הקשורים התכנית מ. בית משפט ומחויבים לשתף פעולה באופן פעיל בכל חלקיה

   .בידוד והפחדות, איומים, ניצול מיני, ליניצול כלכ, התעללות רגשית:  כמו,לאלימות בבית

, כאשר מדובר בעבריין צעיר אשר נמצא במסגרת לימודית – התכנית לשותפות עם מוסדות חינוך
היועצים ואף התלמידים , הלהההנ,  ניסיון לחזק את הקשר בין קצין המבחן שלו ובין סגל המוריםעשהי

תכנית זו מסייעת לתלמיד להישאר במסגרת בלימודית ולהיענות לכלליה תוך מילוי החובות . בית ספרו
  .הבסיסיות ושמירה על חוקי המבחן

,  (Clear 2009) יעל את העבודה הוכנסו שיטות חדשותכדי להתמודד עם עומס המופנים לשירות ולי
 :תוהכולל
כאשר ניתנת עדיפות לטיפול במופנים בסיכון גבוהה וחיזוק , על בסיס סטטיסטי, הערכת מסוכנות

 .רמת הפיקוח עליהם
 בקהילה על חשבון הטיפול הישיר של עובדי השירותבמסגרות הפנייה רבה יותר לטיפול. 
בקרה על עבודת קציני המבחן וחלוקת העומס ביניהם.  

  נוער

 עבריינות להפחית :גם הוא תכניות בקהילה שמטרתןהמשרד העוסק בנוער בצפון קרוליינה מפעיל 
 צמוד בזמן אמת ולפקח באופן – להתערב כאשר יש צורך, משפחות ואת הנוער עצמואת הלחזק , חוזרת

כולל פיקוח על לימודים בבתי הספר וההישגים התפקיד  .נוער עובר חוק בקהילההעל קבוצת 
  .הלימודיים

עמותות  ה.רות באופן ישיר למשרד ומקבלות מימון ממנוקשוהועמותות יוזמות קהילתיות גם ישנן 
עמותות אלו . "בכנופיות"תכניות לטיפול , רוחנית-תמיכה דתית, "אח בוגר ": כמו,מפעילות תכניות

כשאר קיבלו אישור הן פועלות .  על מנת לקבל סבסוד מן המשרדשנקבעוצריכות לעמוד בקריטריונים 
  . באופן עצמאיתחוםב

  

  



 48

  ם מקצועיים לארגוני  והשתייכותהכשרה, כניסה לתפקידדרישות  – חןקצין המב  .ד

 תנאי כניסה לתפקיד

  ): מצוין אחרתאלא אם פדראלי ובצפון קרוליינה  (: הןדרישות כניסה לתפקיד
  ).37בסוכנויות פדראליות הגבלה של עד גיל . (21 – מינימום גיל

, קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית ,פלילי הצדק ה:תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בתחום – השכלה
לעיתים יש דרישה לתואר שני בתחומים אלו כאשר . עסקים, יחסי אנוש, סוציולוגיה, פסיכולוגיה

  .המועמד מגיע ללא ניסיון
, ידע מורחב בתחומים כמו מערכת המשפט. ידיעת המחשב.  לפחות שנתיים התמחות בתחום– ניסיון

 .פיקוח וכדומה, עריכת חקירה,  ופרוצדורותמדיניות, מבחן, תקון קהילתי
יכולת , הכרת גורמים בקהילה,  עבודה מול אגפים שונים של מוסדות החוק והמשפט יכולת– מיומנויות
פיתוח אלטרנטיבות , פיקוח, יכולת הערכת מסוכנות, יכולת כתיבת דוחות,  אנשיםעםתקשורת 

 . וסנקציות עבור עבריינים בעייתיים
בעיות רפואיות מיוחדות . עמדים מתבקשים להיות בעלי חוש שמיעה וראיה תקינים המו– בריאות

 . עלולות לפסול מועמד
 בחלק מהסוכנויות יתבקשו המועמדים לעבוד בתקופת ניסיון שאורכה כשנה לפני – תקופת ניסיון

 .  מבחן כקציניקבועשיועסקו באופן 
 . וכן רישיון נהיגהלעיתים נדרשת תעודת יושר

 
   קרוליינהצפון

כפי  שברמה הפדראליתדרישות כניסה לתפקיד קצין מבחן בצפון קרוליינה זהות לאלו  :מבוגרים
נדרש תואר ראשון במקצועות . כאשר כל אזור יכול להעמיד תנאים ספציפיים שלו ,שפורט לעיל

  .יש עדיפות לבעלי ניסיון, הקשורים לתחום
  

מידי וועדה מיוחדת העוסקת בלימוד והכשרות בתחום קציני מבחן לנוער חייבים לקבל הסמכה  :נוער
.  נוער בסיכון או נוער עובר חוקעםבעת הקבלה יש עדיפות לאלו בעלי הניסיון בעבודה . הצדק הפלילי

  . ארבע שבועותלתפקיד הנמשךבשנה הראשונה לעבודתם הם צריכים לעבור הכשרה 
   

  הכשרה

  תפדראליהרמה ה

 על ידי בית המשפט צריכים להשתתף בהדרכה בסיסית בתחילת קציני מבחן פדראליים המועסקים
ת וקיימת אפשרות להשתתף בהשתלמויות לאומיות ותוך כדי עבודה קיימות הכשרות מחוזי. העסקתם

  . בשירותזמן העבודההשתלמויות אלו קיימות לכל . רחבות יותר

. נויות עבודה ספציפיותמיומוארגון מטלותיהם  :כוללתלקציני מבחן חדשים הבסיסית של  הכשרהה
 ועוד נושאים השייכים שימוש בנשק, הגנה עצמית, טיפול במכורים ובבעלי נכות נפשית, דיווח, חקירה
 . אפשרויות להתעמק בתחום מסוים ולהתמקצע בולקציני המבחן יפתחוהעבודה בהמשך  .לתחום

נמצא (ים הפדראליים  מיוחד המרכז בתוכו את ההשתלמויות לעובדבמקוםהשתלמויות אלו נערכות 
ת החקירה והפיקוח של ומציע לעובדים תכנית של שישה שבועות המתרכזת בעבוד) בדרום קרוליינה

  .קצין המבחן
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  צפון קרוליינה

 הכשרות שוטפות ומעודכנות לכלל הצוות המספקת להשתלמויות מת יחידה קיירות מבחן למבוגריםישב
  .ק ושיטות מעורבותהחו, והתאמתו לשינויים באוכלוסיית המופנים

צדק ,  נדרשים לעבור הכשרה האורכת מספר חודשים וכוללת ידע במשפט לנוערקציני המבחן לנוער
  .ופסיכולוגיהפלילי 

 מהן המדינה מספקת הסמכה מקצועית לקציני מבחן 22 –ב לפחות , מתוך כל המדינות בארצות הברית
לעבוד בחינה והכשרות חוזרות כל תקופה , ריםכדי לקבל הסמכה זו יש לעמוד בקריטריונים ברו. לנוער
  .קציני המבחןכל אלו מעלים את רמת המקצועיות של . מסוימת

 איגודים מקצועייםהשתייכות ל

לאיגוד זה .  המטפלים במשוחררים על תנאיולאלהמשותף לקציני מבחן ד בארצות הברית קיים איגו
ב "בארההארגון פועל  .מבוגרים ונוער, ילתיתקון קה, נאיעל תשחרור , משתייכים כל העוסקים במבחן

פועל למען , איגוד זה מספק ימי השתלמות. ברמה הפדראלית המחוזית והרשות המקומיתובקנדה 
תומך ומפתח רעיונות התורמים לעבודה ומשתף פעולה עם גופים אחרים למען שיפור וסיוע , העובדים

  .עבודהב
  

זה מקיים פורום פעיל המסייע בהעלאת המודעות הקהילתית איגוד . בצפון קרוליינה ישנו איגוד דומה
 מקצועית של את הרמהמספק ידע ספציפי מקצועי ומפתח ,  בקהילהומעודד מעורבות ויוזמות של גופים

  .העובדים
  

  מיקור חוץ .ה

  .  בכלא ובקהילהעוברי חוק הממשלה ומספקים מגוון שירותים לל ידיב שירותים הנקנים ע"ישנם בארה

 NMPPO- הוא ה, מקבילים לעבודת שירות המבחן,ונים הגדולים שנותנים שירותיםאחד הארג
)National Misdemeanant Private Probation Operations .( ארגון זה מספק דוחות הערכה

, חינוך, ובנוסף הוא מבצע תכניות טיפוליות. 'פיקוח וכד, ניהול תיקים, לעבריינים העומדים למשפט
חלק מעבודת הארגון מבוססת על מערכת מידע מקיפה . סמים ופיקוח אלקטרוניבדיקות למכורים ל

  . בה הוא פועלהכוללת את כל הפרטים לגבי כל עובר חוק בקהילה
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   אנגליה– 9פרק 

  . רות המבחן באנגליה אינו מטפל באופן ישיר בקטיניםיש

 Youth Justice( בצדק ומשפט לנוער מוטלת על ארגון העוסק) 18מתחת לגיל (האחריות על הקטינים 
Board .( גוף מנהלי המפקח על כל המערכת המשפטית העוסקת כ אשר משמשארגון ה הוקם 1998 –ב

 וכמו כן י קטיניםל ידהיא למנוע פשיעה וחזרה לפשיעה הנעשית ע העל שלו מטרת. בקטינים באנגליה
   .לשמור על ביטחונם והתקדמותם לדרך הישר

 YOT-Youth Offending(ל צוותים מקצועיים העובדים עם קטינים עבריינים ארגון זה מפעי
Teams .( רות מבחןיש, מהמשטרה: והוא מורכב מנציגיםצוות כזה קיים בכל רשות מקומית באנגליה ,

אגף חינוך וכמו כן מומחים מתחום ההתמכרות לאלכוהול וסמים ונציגים , אגף בריאות, אגף רווחה
בכל צוות יש מנהל האחראי על תיאום העבודה שמבצע ). Housing Officers(ורי העוסקים בדיור ציב

במפגש עם . צוות מקצועי זה מסוגל לתת מענה למגוון רחב של בעיות שעולות מאוכלוסיה זו. הצוות
 לעבור עבירות נעשית הערכה מקיפה המחפשת את מקור הבעיה הגורמת לצעיר עובר החוק הקטין

  .כמו כן הערכה זו מסייעת בקבלת החלטות לגבי רמת המסוכנות, המותאמת לוומפנה אותו לתכנית 

 מיקוד בילדים :תכניות כוללותה .)18עד גיל  ( גבוהקטינים בסיכוןלמונע באנגליה פותחו שיטות טיפול 
נוכחות , תכניות שילוב של ילדים בסיכון גבוה, תכנית מניעת עבריינות מקומית, בסיכון פשיעה גבוהה

כולל הצבת ,  בית משפט לגבי קטינים המתנהגים באופן פרוע או אלימיםיהפעלת צוו, בבית הספרשוטר 
  .ווח חלה ירידה בשיעורי העבריינותלפי הדי. מעצרים והוראות התנהגות להורים, תנאי התנהגות

  
  .המידע בהמשך פרק זה מתייחס לשרותי מבחן למבוגרים

 המסגרת החוקית .א

 Probation of( את כל תחום המבחן מקיף ה1907ה מעוגנת בחוק משנת רות המבחן באנגלייעבודת ש
Offenders Act( . מאפשר תקופת מבחן ושירות בקהילה כגזר דין נחקק בשנת ומעודכן חוק נוסף

1972) Criminal Justice Act.(  

  יעדים ותפקיד קצין המבחן,  מטרות,מבנה ארגוני  .ב

 פניםמשרד האחריות ב הוא הי הבעבר הלא רחוק, אחריות משרד המשפטיםב נמצאהמבחן שירות 
)Home Office(. נמצא בלונדון ראשיה המשרד )NPS – National Probation Office.( המשרד 

  .המחוזותהפעילויות של  את כל י מרכזהראש

 על האחראיראשי וועד מנהל מבחן  קצין מנוהל על ידיכל מחוז .  מחולק למחוזותהארצירות המבחן יש
 תחום הפעילויותו תחום ההוצאות הכספיות נמצא הראשי  המבחןבאחריות קצין. העובדיםהעסקת 
  . רותיהוא המייעץ לוועד המנהל לגבי אסטרטגיות ומדיניות הש, בנוסף. רותי של השהשוטפת

צו בית משפט בתקופת מבחן ב :18מעל גיל ,  בוגריםעבריינים  המבחן נמצאיםרותי ש שלבטיפול
 ת ומיידענפגעים על קשר עם ת השומריחידה תבנוסף מופעל.  לקהילהיוןברישאסירים ששוחררו ו

 עם מוסדות  עבודה לשמור על קשרי מחויב השירות.נאשם הלאותם לגבי שלבי המשפט ומצבו ש
 מוסדות אלו מחויבים לעבוד בשיתוף כאשר מדובר . כמו המשטרה ובתי הכלאחוקהאכיפת משפט וה
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 MAPPA -Multi – Agency (זאת על פי הסדר חוקי.  בקהילהבפיקוח של עבריינים מסוכנים
Public Protection Arrangements.(  

 30% –ו   הינם על פי צו טיפול מבחן70% –לפי הנתונים נמצא שמבין כלל המטופלים על ידי השירות 
  .אלה ששוחררו למאסר בקהילה

 על פי 18גיל  עד, נוער עובר חוקשל חלק מקציני המבחן מועברים באופן זמני לעבודה עם קבוצות 
  . בקשת המטפל בקטינים עוברי חוק

  שירותמטרות ה
  

 חוות דעת לגבי ענישהמתן , הפחתת אחוזי חזרה לעבריינות, הגנת הציבור: מטרות שירות המבחן הן
חוק לגבי השפעת מעשיהם על הקורבנות המודעות של עוברי ההעלאת , מתאימה לעבריינים בקהילה

  .שיקום עוברי חוקו ועל הקהילה

  :מהדברים הבאים אחד או יותר , לפי החלטת שופט,עבריינים שקיבלו תקופת מבחן יכולים לקבל
 לטובת הקהילה, ללא שכר – עבודת שירות-
 .'לימודים וכד,  כמו מרכז לגמילה מסמים–השתתפות בפעילות -
אלימות , ו אלכוהולסמים א, באופן פרטני או קבוצתי בנושאי עבירות מין – תכנית התערבות-

 .'וכד, במשפחה
 . להשתתפות באירועים מסוימים כמו משחקי כדורגל או אירוע ציבורי אחר– הגבלות-
 .מעצר עם אזיק אלקטרוני-
 .מגורים במקום מוגדר-
 . או פסיכולוגפסיכיאטרי ל ידקבלת טיפול נפשי ע-
 .שיקום מהתמכרות לסמים או אלכוהול-
 .פגישות קבועות עם קצין מבחן-
 ).18-24( לצעירים – מרכזי נוכחותייצבות בהת-

 ארגון  הוקםיחד עם שירות בתי הסוהר וארגונים נוספים העוסקים בעבודתם עם עבריינים שהורשעו
מסדיר את כל הפעולות הנעשות על ה)  National Offender Management Service-NOMS(לאומי 

  .המועדות על הפחתת אחוזי ,תר כמה שיו, במטרה להשפיע,ידי ארגונים מול עוברי חוק

.  עוברי חוק45,000 –כ  רובעי לונדון ומפקח בזמן נתון על 32אחראי על   – לונדון  – שירות מבחן
 כאשר 2010השירות הוקם באפריל . המשטרה ובתי המשפט, עובד בשיתוף עם בתי הכלאהשירות 

  .דרד ומוזגו למחוז אחלפני תאריך זה היו חמישה אזורים שפעלו בנפ

  : בהליך המשפטי שירות מבחןתפקידי

 ,תובע ולבית המשפטל העברת מידעו והליכי המשפטנאשם מכיר את הכללים שה ווידוא – טלפני משפ
  .המסייע בקבלת החלטות לגבי שחרור בערבותדבר 

   
התסקירים .  טרום קביעת גזר הדין).תסקיר(הכנת דוחות עבור בית המשפט  – לאחר הכרעת הדין

הערכת מסוכנות לגבי פשיעה , רקע העבריין, ניתוח העבירה : קציני המבחן כולליםל ידיעהנכתבים 
 . והמלצה לגזר דיןהמשפטהחלטת בית הערכת מסוגלות לעמוד בתנאי , חוזרת ופגיעה בשלום הציבור
מופק  – ל פהבע ו ימים5 עד –ר מהי,  יום15 כתיבה תוך – סטנדרטי :לדוחות אלו יש מספר פורמטים

  .ם הבקשה עצמוביו
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בתקופת המבחן ישנם מספר דרישות .  ותנאיו המבחןביצוע שירות המבחן מפקח על – ןאחרי גזר הדי
, טיפול פסיכיאטרי, עבודות שירות,  טיפול בהתמכרויות:חובות אלו כוללות. וחובות החלות על הנאשם

 נידוןכי הקצין המבחן לוודא  כמו כן על .פיקוח אלקטרוני ועוד, הגבלות מגורים, סיוע בשילוב בקהילה
אחריותו של קצין המבחן ליידע את בית המשפט אם . מודע לכללי המבחן שלו וכי הוא עומד בהם

 נידון קצין המבחן ועוזרות לה הטיפולית שלמשימות אלו מסייעות לעבוד. נעשתה הפרה של התנאים
  .לביצוע עבירותלהימנע מלחזור 

). Suspended Sentence(ן האסירים שנשפטו וקיבלו עונש נדחה השירות נותן מענה גם לאחוז קטן מ
  .הוא מופעלבדרך כלל הקשר עם אוכלוסייה זו איננו חובה אך באזורים שונים באנגליה 

וחלקם עובדים עם , שחרורקראת ה ומסייעים לאסירים לסוהרחלק מקציני המבחן מוצבים בבתי ה
  . כאשר מדובר בעבירות חמורותעבירההקורבנות 

 שיטות התערבות ומסגרות פעילות   .ג

בסמכות . רות מבחן בלונדון נמצאים בקהילה לפי החלטת בית המשפטי שבטיפולעוברי החוק הנמצאים 
 החלטת זו .השופט להחליט איזה אופי תישא תקופה זו ומה הכללים המגבילים החלים על כל אחד

  . מטופלהציבור ונסיבות חיי הסיכון , מהות העבירה, לעבריינות ברמת הסיכון לחזור :תתחשב

  :להלן פירוט התכניות

  . פגישות קבועות עם קצין מבחןבאמצעות נעשה – פיקוח
אופי העבודה מגוון וכולל .  שעות300 –ל  80נעה בין ,  עבודה ללא שכר– )צ"של (עבודה בקהילה

חובת : כמו, ודיים העבודה בקהילה יכולה לכלול גם תנאים ייח.ניקיון, גינון,  צביעה: כמו,עבודות
  .טיפול ואיזוק אלקטרוני, השתתפות בתוכניות אחרות

 תכניות קבוצתיות או פרטניות העוסקות בדפוסי התנהגות שליליים –  טיפולהשתתפות בתכניות
  ).רוט התכניות בהמשךיפ(המובילים לפשיעה 

  .וני פיקוח אלקטרבצירוףבדרך כלל .  ללא אפשרות לצאתשנקבע שהות בבית – מעצר בית
  . סמים ואלכוהול– טיפול בהתמכרויות

  . כאשר יש צורך– טיפול נפשי
בעיקר כאשר מדובר בעבירות בעלות . רות מבחןי מוסד שקיבל אישור מש– ד טיפולישהות במוס

  .סיכון
  . הרחקה ממקומות מסוימים לתקופת זמן מסוימת– הרחקה

 שנשלחו למרכזים אלו למספר שעות 18 – 24מיועד לצעירים בגילאים  – מרכזי נוכחותהתייצבות ב
 4בלונדון ישנם . במרכזים ישנן תכניות העוסקות במיומנויות חברתיות והתנהגות נאותה. מוגדר מראש
  .מרכזי נוכחות

  להימנע מהגעה והשתתפות במקומות מסוימיםמחויב נידון בקהילה ה– הימנעות מפעילויות
  .מועדונים,  משחקי ספורט: כמו,ובאירועים

  
בדרך . בבתי הסוהרובקהילה שיקומיות -מגוון רחב של תכניות טיפוליותגם פק רות מבחן לונדון מסשי

  : כוללמגוון התכניות. קבוצתיות לפי נושא כלל אלו פגישות
 ומסייעת להם ללמוד סירים עם דפוסי התנהגות עבריינים מיועדת לא– תכנית מיומנויות חשיבה

  .ולפתח טכניקות  העוזרות בשינוי
על  לקחת אחריות על חייהם ולקבל שליטה למטופלים מסייעת – כנית המיועדת לעברייני מיןת

 .התנהגותם
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 כי ן וישנו סיכום שהואשמו בעבירה זובה משתתפים אסירי – תכנית העוסקת באלימות במשפחה
  .ויפעילו אלימותיחזרו 

  .'ציבורי וכדהפרת סדר , עבור אסירים שהואשמו בתקיפה – תכנית התמודדות עם כעסים
  . בסמים ואלכוהולתכנית טיפולית למשתמשים

להמשך הכשרות  והכנה חשבון, כתיבה, פקת לימודי קריאה מס– תכניות מיומנויות בסיסיות לחיים
  .במיומנויות החיים

בסיומה ומשתתפיה יוכלו לקבל ,  תכנית זו איננה חינם– תכנית העוסקת בעבירות נהיגה בשכרות
 .ת הרישיוןהפחתה בתקופת שליל

  .תכנית המסייעת להיכנס לעולם התעסוקה
  

פרויקט הממומן על  ).Linking Youth to Realistic & Innovative Choices (– פרויקט ליריק
משך . לונדוןבמבחן הידי עמותה סוציאלית אירופאית וסוכנות פיתוח אנגלית ומופעל על ידי שירות 

ית זו מיועדת לצעירים מובטלים בתקופת מבחן בין תכנ. 2011 ועד מאי 2010הפרויקט מאפריל 
 גופים בלונדון 8 בשיתוף עם עוד מופעלתהתכנית . ומכינה אותם לעולם התעסוקה, 18 – 19הגילאים 

  .הכשרות והתנהגות חיובית, ועוסקת במיומנויות הקשורות לתעסוקה
  

לליריק יקט דומה פרו) Providing Innovation And New Opportunities (– פרויקט פיאנו
 ארגונים מהמגזר 18עם הפרויקט עובד .  ומעלה ומסייע להם להיכנס לעולם העבודה20המטפל בבני 

  .2011 ועד דצמבר 2010הפרויקט פעיל מפברואר . השלישי ומהמגזר הפרטי
  

   מקצועייםוהשתייכות לארגונים הכשרה, כניסה לתפקיד דרישות -קצין המבחן  .ד

 המחוזותמבחן של אנגליה עובד על שינוי תנאי קבלת והכשרת עובדים בכל רות היש, בשנה האחרונה
 המחוזות ל ידיאלו נבחרים ומוכשרים ע,  אינו מגייס קציני מבחןיהמטה הראש. כולל לונדון

learning/uk.org.midlandsconsortium‐probationtraining.www://http‐.השונים

/framework‐qualifications‐probation/development 

תפקיד התחיל ב דרך אחת ל:בכמה דרכיםקצין מבחן לתפקיד  מועמדות הגישלפי השיטה החדשה ניתן ל
 דומה לעבודתם של "רות מבחןיעובדי ש"עבודתם של . )חןבשונה מקצין מב ("רות מבחןי שעובד"

. בעלי סיכון נמוךעם עוברי חוק  הוא שהם יעבדו רק ביניהםכאשר השוני המהותי , קציני מבחן
להתאים תכניות ,  הערכותבצעל, הכשרתם ההתחלתית מאפשרת להם לכתוב תסקירים לבית משפט

   . ומשפחתוןלהיפגש עם העברייו טיפול

 היכרות : הכוללת זהכניסה לתפקידב ה מחויב לעבור הכשר"רות מבחןי שעובד"ש לתפקיד גויס חדמ
 הכשרה זו קצרה ובדרך .רות המבחןיהחזון והערכים עליהם מושתת עבודת ש, המטרות, עם התפקיד

העבודה לפני  נעשית הכשרהה .) יום20 –מ ולא יותר (קבלת התפקיד  ימים מיום 10כלל מסתיימת תוך 
עבודה עם עוברי חוק בסיכון להכשרה זו מספקת כשירות מקצועי . חוקהת ופגישות עם עוברי המהותי
הכשרה ב ולימוד אקדמאיב ,המלצת הממוניםב :יש צורך, קצין מבחןתפקיד ל כדי להתקדם. נמוך

  . מקצועית מתקדמת המכשירה לעבודה עם בעלי סיכון גבוה

לעבור את ההכשרה והיות בעלי השכלה אקדמית ל ,מחוץ לשירותלתפקיד קצין מבחן מועמדים על 
 לימודי צדק קהילתי,  קרימינולוגיה:הםרלוונטיים האקדמיים התארים ה . שתוארה לעיליתהראשונ

)Community Justice( ,שטרה לימודי מ)Police Studies(ולימודי צדק פלילי ) Criminal 
Justice(.  
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   מקצועייםרגוניםייכות לאהשת

חברים בארגון העובדים . NAPO) (בתי המשפטעובדי רות המבחן וי עובדי ש אתארגון המייצגקיים 
 . ביטוח והטבות במס, השתתפות באירועים והשתלמויות, סיוע משפטי,  אינפורמציה וייעוץזכאים לקבל

NAPO  רות מבחןי שפועלמפעילה סניפים בכל אזור בו . 

  : הוארות מבחןיוסף הקיים באנגליה ומאגד תחתיו את כל מי שנושא משרה ניהולית בשארגון נ
 PMA )(The Probation Managers' Association.  

  
  מיקור חוץ .ה

באמצעות . באנגליה פועלת הממשלה לעודד את תהליך הפרטה בשירותים הניתנים לאסירים ולעצירים
  . רות המבחן תהיה יעילה ורווחית יותריעבודת שגם השימוש בתחרות מאמינה הממשלה כי 

רות המבחן והציפייה היא כי בעתיד תפקידם יהיה ייש מגוון רחב של ארגונים ששותפים כיום לעבודת ש
 : ארגונים אלו הםל ידישירותים הניתנים עה. טיפול בעוברי חוקמרכזי יותר באספקת השירותים ל

ם  וענייניטיפול בהתמכרויות,  השלמת השכלה,הכשרה וסיוע בתעסוקה,  תכניות טיפוליותביצוע
  .הקשורים לשירותי הרווחה

 מולאך הוא עומד ,  המקומיהשירותרותי המבחן המקומיים יש מרחב לפיתוח מדיניות ברמת ילש, כיום
 כי מן הראוי לציין שקיימת החלטה. לעוברי חוקהתחרות של ארגונים חיצוניים להספקת שירותים 

  . המבחןשירות יהיה באחריות בלעדית של  חוקהטיפול בעובריניהול 
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  זילנד- ניו– 10פרק 

 ואין משרד "רות מבחן לנועריש"אין . 17רות המבחן עוסק באוכלוסיה בוגרת מעל גיל יזילנד ש-בניו
זילנד שירות המבחן מטפל במבוגרים כאשר - בניו.אחד המארגן את גזרי הדין הניתנים לנוער בקהילה

גיל . נתונה בידי המחלקה לנוער ומשפחה במשרד הרווחה) 17מתחת לגיל (ובר חוק האחריות על נוער ע
 16 עד 14 מגיל . ניתן להישפט על רצח או הריגה בלבד13 כאשר עד גיל 10 –מ אחריות פלילית הוא 

  . לנוערבבית המשפטנשפטים הצעירים 

דרש ירוב לוודאי שי יותר קצמודלקהילה ותעלה הדרישה לפיקוח ) 20-17( צעירכאשר ישוחרר 
שיקום ל יהיו מכוונות קוט ינן השיטות בה. קצין המבחןעל ידילפגישות תכופות ופיקוח קפדני יותר 

 הצעירים יותר ואלו עם העבירות הקלות יטופלו על ידי עובדי המחלקה לנוער .כאשר הדבר אפשרי
יתנים לנוער נעים בין גזרי דין הנ .ומשפחות במשרד הרווחה אשר רובם הינם עובדים סוציאליים

מעצרים בקהילה , מאסרים במרכזי מאסר לנוער, )לבעלי עבירות חמורות(מאסרים בבתי מאסר רגילים 
   .ללא פיקוחטיפול  או  צמודעם פיקוח

 יש לנקוט שיטות  עוברי חוקצעיריםכלפי י האמונה כי ל ידזילנד מונעת ע-מערכת הרווחה והתקון בניו
, שיקוםליפול הניתן לנער שמופנה למערכת יהיה פחות ענישתי ויותר מכוון  ולכן הטייחודיותטיפול 

 .אליהם נשלחים צעירים מופרדים מאלו של המבוגריםבתי הכלא . סביבההמשפחה וה בשיתוף עם
  למרכז ענישה מותאםואז יפנו אותו יכולת ההתמודדות שלו עם גזר הדין תיבדקכאשר ניתן לנער עונש 

  . ליכולותיו

העלאת להמחלקה פועלת . שיקום ללא רישום פלילי ואפשר טיפולמ במחלקה לנוער ומשפחות הטיפול
 לצעדים שיאפשרו התקדמות לעתיד טוב תםוהכוונ,  אצל הנער ומשפחתולמעשה העבירההמודעות 

  .יותר

  .מבוגריםלמבחן הרות יהמידע בהמשך הפרק מתייחס לש

 המסגרת החוקית .א

 המאפשר לבית המשפט לתת 1954 –ב בחוק שנחקק הוא ו זילנד רות המבחן בניישל שהבסיס החוקי 
מחלקת הענישה ). (Criminal Justice Act, 1954  לפי תנאים מסוימים,תקופת מבחן לנאשמים

והתקנות ) Corrections Act, 2004 (2004זילנד פועלת בכוח חוק התקון שנחקק בשנת -והתקון בניו
 ).Corrections Regulations, 2005(לו ש

 יעדים ותפקיד קצין המבחן,  מטרות,מבנה ארגוני    .ב

נמצא תחת סמכות משרד הענישה והתקון א מחלקה באגף התקון אשר הוזילנד -רות המבחן בניויש
א אחראי על קביעת מדיניות ויישום התחיקה ושר והבראש המשרד עומד . )Correction (הממשלתי

מחלקות האגף כאשר לכל שבע ליר והוא האחראי בראש אגף התקון עומד מנהל בכ. בפעילות המשרד
א וההאגף  .תכנון מדיניות, מבחן, רות לאסירימחלקת הש : נמצאיםבין מחלקות האגף. מחלקה יש מנהל

בתי ,  משרד המשפטים: השירותים של קיימיםובמקביל של הממשלה) Justice( הצדק שירותיחלק מ
  .רות לנוער ומשפחות ועודיהש, המשטרה, המשפט
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ישנם שלושה משרדים מחוזיים האחראים על המשרדים . משרד הראשי נמצא בוולינגטון הבירהה
  . בכל מחוז כארבע משרדים.  השוניםהנמצאים באזורים

 ומתן מידע לבתי המשפט  בקהילהלענישה עוברי החוק שנשפטו הטיפול בכלרות המבחן מנהל את יש
גורמים בקהילה הכנה ליציאה לקהילה ועובדים מול בים אסירמטפלים גם בקציני המבחן . לפני גזר הדין

מנהלי מרכזי , מפקחי עבודות בקהילה וכן  מבחן מועסקים קציני מבחןתרויבש. וסוכנויות ממשלתיות
  . אנשים בשנה100,000 – השירות מטפל בכ .שירות ופסיכולוגים

קיום , חזרה לפשיעהתרומה להפחתת אחוזי ה : יעדיה של עבודת שירות המבחן הן– מטרות ויעדים
 ,למען סיוע לעוברי חוק , תוך פיתוח צוות עובדים מיומן וטכנולוגיות משופרות,ארגון יעיל ופעיל

  .שילוב בקהילהולשיקום ל בהתמודדות עם דפוסי התנהגות שליליים ולהכין אותם עצירים ולאסיריםל
  

קצין המבחן . בית המשפטל שירותמתן  הוא של קצין המבחן המרכזיתפקידו  –תפקיד קצין המבחן 
מידע זה מסייע לשופט . י השופטל יד ע לכך הבאת המידע אודות הנאשם כאשר התבקשאחראי על

 Pre-Sentence (י כתיבת תסקירל ידקצין המבחן מספק מידע זה ע. להגיע להחלטה מותאמת יותר
Report(פגש עם משפחתו נ, קצין המבחן מראיין את הנאשם, לשם כתיבת התסקיר . טרם גזר הדין

אם יש צורך ייפגש קצין המבחן עם . והאנשים שבסביבתו ואוסף מידע מן המשטרה ומחלקת התקון
 רקע הנאשם ניתן מידע על בתסקיר .הנאשם למספר פגישות על מנת לקבל תמונת מצב מעמיקה ויסודית

גם הערכה מקצועית קצין המבחן יצרף . ' וכדהכלכלי, הרפואי, הנוגע לעבירה וסיכום מצבו הסוציאלי
 העונשלגבי יכולתו ורצונו של העציר לשנות ממנהגיו ולעלות על דרך הישר ויכתוב המלצה לגבי סוג 

 ל פהלעיתים יוצג התסקיר בע. לנאשם ועורך דינו ולתובע, התסקיר נשלח לשופט. המתאים לדעתו
 כדי בתי הסוהר או לרשות  המטפלרות המבחןי לש,ההחלטה לאחר , נשלחהתסקיר. בבית המשפט

  .שיסייע בניהול מאסרו ושיקומו של הנאשם

.  הוא דוח לגבי יכולת הפיצוי של הנאשם, לפי בקשת בית המשפט,דוח נוסף שנכתב על ידי קצין המבחן
הדוח מכיל רקע .  על העבירה שנעשתהאותובמקרים בהם הקורבן מוכר ניתן לדרוש כי הנאשם יפצה 

מסייע להחליט האם ניתן לדרוש מן הנאשם  הדוח.  לקורבןה העבירהלגבי הנזק הפיזי או הרגשי שגרמ
  .לפצות את הקורבן

התכנית . רות המבחן נכנס לתכנית שינויים הכוללת שינוי של מהות ואופן עבודתוי ש2009באוקטובר 
 היא בודקת בשלב הראשון .רות הפסיכולוגיירות המבחן והשינבנתה על ידי ההנהלה הבכירה של ש

 תכנית תוצעובהמשך , משקפות את מטרת המבחן העבודה ואופי המערכות יעילות והאם הן האם אופן
  .שיפורוייעול 

  

 שיטות התערבות ומסגרות פעילות  .ג

הכוונה היא . בתי הכלאמאסר ב למאסר בקהילה ופחות לידונים נאחוז גדול של עוברי החוקזילנד -בניו
.  נורמאלייםהמשיך בשגרה מסוימת של חיים ל, ויחד עם זאתלטפל במצב אליו הגיעלאפשר לאדם 

מוטיבציה חיובית לשינוי ולהימנע מחזרה בפיתוח העבודה הצמודה עם קצין המבחן בתקופה זו מסייעת 
,  מערכת מגוונת ומתוכננת של תכניות טיפוליותמוצעתבמקביל . לעולם הפשיעה ולחיים בבתי הכלא

 של המטופלים לחזור ןהורדת הסיכור להשפיע על כאשר האמונה היא כי בשיטה זו יש סיכוי רב יות
  . עבריינותל

התכניות המוצעות מבוססות על תיאוריות מתחום הפסיכולוגיה ונבדקו לעומקן כדי להגיע להתאמה 
,  שיקומיות, מוטיבציוניות:פעילויות לארבעה מתחלקת התכניות .םהשונימקסימאלית לסוגי האוכלוסייה 
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,  התמכרויות: הנושאיםמקיף אתמגוון התכניות המוצעות .  בקהילהתעסוקה ושילוב מחדש, חינוך
  .תעסוקהושילוב בחינוך , עצמאות, חינוך, מניעת אלימות,  חוזריםדפוסי עבריינות, עברייניות מין

 יכולים ואינםמיועדת לכאלו שנשפטו לתקופה קצרה  הן .ת לגברים ולנשיםות שיקום קצרותכניקיימות 
 .ות טווחארוכלהשתתף בתכניות 

  :רות המבחןיש של חלקית או עקיפה, מלאה אחריות :דוגמאות של גזרי דין הכולליםלהלן מספר 

לגבי אופי העבודה .  עבודות שירות ללא רווח שחלק מן העצירים נדרשים לבצע– עבודה בקהילה
. יויומנויות ומוצרכי,  הערכה של נסיבות חייו של העברייןתוךרות מבחן יוהאופן בו תבוצע מחליטים בש

. את כללי העבודה ולוודא מקסימום עמידה בתנאיםלאדם רות מבחן להסביר ולהבהיר יאחראים בשה על
 ל ידיבקשר עם קצין מבחן ולהשתתף בתכניות טיפוליות המוצעות עגם ם ידרשו להיות נדוניחלק מן ה

  .רות מבחןיש

כולל איזוק . י הממשלהל יד עמעצר מתקיים באחד מהמרכזים המאושרים לכךה – שהות במרכז מעצר
עם  . יציאה ללא אישור או מפגשים עם אנשים מסוימים: כמו,הגבלותאלקטרוני ופיקוח קצין מבחן ו

 להשתתף בתכניות גם ואם נדרש  אישור לצאת לעבוד או לחפש עבודה במשך המעצר ניתן לקבל,זאת
כת קצין מבחן לגבי יכולות וצרכי  הער בסיס עלי שופטל ידהחלטה על מעצר מסוג זה נעשית ע. שיקום
התאמת מרכז המעצר בו  ועבריינותחזרה ל, מוטיבציה לשינוי, רמת מסוכנות :הערכה זו כוללת. העבריין

  .ישהה העציר

בנוסף אחראי קצין המבחן על בדיקת הצעת עבודה ותכנית המוצעת לעציר בזמן המעצר וכמו כן חובתו 
לאחר שקיבלו רקע על האישום ועל , העציר בדירה בביתשילוב לקבל הסכמה מדיירי הבית לגבי 

  .הנאשם

 עדכון קבוע :הפיקוח כולל. רות מבחןיי של יד ישירות עמבוצע על אדם בקהילהפיקוח ה – פיקוח
והגבלות לגבי התחברות עם אנשים , הגבלות לגבי מקומות עבודה ולינה, ופגישות עם קצין המבחן

השתתף בתכניות שיקום והכשרות שיסייעו להם להבין את המצב חלק מן הנאשמים ידרשו ל. מסוימים
  . בריינותותיו במטרה למנוע חזרה לעהשלכ, סיבותיו, אליו הם הגיעו

תפקיד קצין המבחן הוא . י שופט בהתבסס על המלצת קצין מבחןל יד נעשית עעל פיקוחההחלטה 
את בית המשפט באם נעשו הפרות להסביר את כללי גזר הדין בצורה שתהיה ברורה לנאשם וגם לעדכן 

  . תנאיםעמידה באו התגלתה אי 

,  לאוכלוסיות עברייני המין ואורכו רבניתןגזר הדין מסוג זה . גבוההת  אינטנסיביהרמב מופעל גם פיקוח
   .לו ובעלי מקצוע נוספים שותפים צמודיםהפיקוח והקשר עם קצין המבחן 

מאסר הבית .  אחרי תקופת מאסר במקום מאסר או,רמעצ במקום ן עונש זה יכול להינת– מאסר בית
הסביבה בה נמצא הבית , אישור למאסר בית יינתן לאחר בדיקה במשפחה.  באיזוק אלקטרונימלווה

  . והתושבים באזור

.  על הערכת קצין מבחן ובהסכמת הנאשםתתבססמבית המשפט של   או מאסרהחלטה לגבי מעצר
 ולדאוג עמידתו בתנאיםלפקח על , קוסידורי התקנת או הסרת האזתפקידו של קצין המבחן יהיה לדאוג ל

  . על קצין המבחן לעדכן את בית המשפטשל התנאים הפרות כאשר יש. לבקשות היציאה שלו

ויש לו השפעה , לפי הדיווח התברר שהוא מעלה מתח בבית, אולם, מאסר הבית זול יותר מאשר המאסר
  .Checksts (2005) ,Gibbs and King (2003) .על יתר בני המשפחה והילדים
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  ים מקצועייםרגונאתייכות ל והשהכשרה,  כניסה לתפקידדרישות –קצין המבחן   .ד

  כישורים והכשרות נדרשים
  

 בשירות מבחן מעריכים מאוד את ניסיון החיים .כדי להיות קצין מבחן אין חובה להיות בעל תואר אקדמי
 אנשים בעלי תואר יועדפו  לתפקיד.ות שרכש במשך השניםשל העובד ואת הניסיון המקצועי והמיומנוי

  .סוציולוגיה ועבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, פסיכולוגיה: בתחומים, אקדמי
  :ויכולותיואישיות המועמד לתפקיד נבדקת 
יכולת לבנות ולשמר מערכת יחסים אפקטיבית עם מגוון רחב של סוגי אוכלוסיות.  
תרון בעיותהערכת ופ, ניתוח, יכולת הכרת.  
תכנון ועבודה עצמאית,יכולות ארגון.  
יכולת עבודה בצוות.  

 .נדרש רישיון נהיגה
 

   הכשרות לקציני מבחן מתחילים
  

בשירות מבחן פותחה תכנית לימודים עבור עובדים חדשים המספקת כלים מקצועיים ומיומנויות 
ההכשרה נמשכת ששה . )2005מאז (השתתפות בתכנית הלימודים היא חובה . הדרושות לעבודה

למרכזי ) על חשבון השירות(קציני המבחן מתבקשים להגיע . חודשים עם אפשרות להארכה והרחבה
 תינתן בהמשך העבודה .הלימודים המחולקים לפי אזורים ולעיתים להיעדר מביתם למשך מספר ימים

  . הדרכה וליווי על ידי מנהל השירות האזורי או קצין מבחן בכיר

   רגונים מקצועייםאהשתייכות ל

מצוין במקורות לא . ישנם ארגונים של עובדים בשירות הציבורי אליהם יכולים קציני המבחן להצטרף
 .  ארגון ייחודי לקציני מבחןואתרי האינטרנט

 מיקור חוץ .ה

החל משמירה וליווי הנאשמים ועד לספקי , במחלקת התקון משתמשים במספר שירותים חיצוניים
 תכניות: מים הבאיםשירות המבחן ערך הסכם עם מספר ספקים פרטיים בתחו. תכניות שיקומיות

על ידי ספק (תכניות המכוונות למיעוט המאורי , מעצר הבית והפיקוח עליו ,הניתנות לעצירים בקהילה
שירות נוסף שנקנה על ידי שירות . טיפול בעברייני מין וטיפול במכורים,  אלימות במשפחה,)מאורי

ניהול , שירות זה מציע סיוע בחיפוש עבודה.  תמיכה וליווי למשתלבים מחדש בקהילהמבחן הוא שירות
  .ודברים נוזפים לפי צורך הטיפולחיפוש מגורים , פיתוח סביבה תומכת, ניהול מערכות יחסים, כלכלי
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השוואה בין שירותי המבחן בישראל למדינות  – 11פרק 
  אחרות

  קריטריונים להשוואה ודרך ביצועה  .א

ישראל למדינות אחרות בעולם תעשה על פי החומר שהוצג בפרקים ב שירותי המבחן וואה שלהשה
  :הקודמים

 .החוקים המסדירים את עבודת שירותי המבחן.א
 .הכפיפות המשרדית של השירותים.ב
 .מטרות הפעילות.ג
 .התפקיד של קצין המבחן.ד
 .שיטות התערבות וכלים.ה
 .תנאי כניסה לתפקיד קצין המבחן.ו
 .להשתלמות חוק תפקודיתהכשרה בסיסית .ז
 .אגוד מקצועי.ח
 .הפרטה ומיקור חוץ.ט

  
 שירותי המבחן בישראל –ההשוואה תיעשה על בסיס הנתונים שהוצגו בחלק הראשון של המסמך 

יג את ההשוואה בלוח בסעיף הראשון נצ.  שירותי המבחן בארבע מדינות שנבחרו–והחלק השני 
שירותי המבחן לנוער הייחודיות של בלוח ונציג את  בסעיף השני נסכם את הנתונים ש.השוואה מרכז

 מודל השוואה של שירות המבחן למבוגרים למדינות אחרות ובסיום הפרק נציג, ולמבוגרים בישראל
 .7)2003 וייס(בעולם 

  

  מדינות אחרות ל של שירותי המבחן בישראל לוח השוואה  .ב

   מטרות וכפיפות משרדית, החוק
  

  רדית ת משכפיפו  מטרות  חוק  המדינה

  –ל ישרא
  נוער

 –ט "פקודת המבחן תשכ
1969.  

, שפיטה(חוק הנוער 
) ענישה ודרכי טיפול

  .1971 –א "תשל
  .חוק המעצרים

 .וחוקים רלוונטיים אחרים

התערבות טיפולית בקטינים עוברי חוק 
המופנים לשירות לשם שינוי בהתנהגותם 

  .ומניעת עבריינות חוזרת
, ם מפניםמתן חוות דעת ותסקירים לגורמי
  לאחר חקירה פסיכו סוציאלית ואבחון

  .טיפול בצווים

  .שר הרווחה

  –ישראל 
  מבוגרים

  פקודת המבחן
  .צ"חוק השל

  חוק המעצרים

הפחתת הסיכון לחברה מפעילות עבריינית של 
  .בוגרים על ידי אבחון והמלצה לבית משפט

  .שיקום עוברי חוק ופיקוח לשם מניעת מועדות

  .שר הרווחה

                                                            
 ,Hamai.et.al (1995),  Muncie & Goldson (2006) –השוואה בין שירותי המבחן בארצות שונות נמצאת ב  7

Phillips (2010), Kline (1997), , וכן באתרי אינטרנט המפורטים ברשימת ) 2003(ושוהם ואחרים ) 2003(וייס
 .המקורות בסוף מסמך זה
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  רדית ת משכפיפו  מטרות  חוק  המדינה

  .ות בשלבי ההליך הפלילי לפי פניותמעורב  חוקים נוספים

 – קנדה
  נוער

חוק כללי למערכת 
  :התקון

Youth Criminal 
Justice Act (2003). 

  

  .מתן הזדמנות לפיתוח וקידום התנהגות הקטין
פיתוח מוסדות ושירותים לטיפול בבעיות הקטין 

  .והנוער כדי להחזירו לחיים של שמירת חוק
 .לות המסייעות למנוע פשעבניה וחיזוק של קהי

המשרד לשירותי ילדים ונוער 
 – בממשלה המקומית

Ministry of Children 
and Youth Services  

 – קנדה
  מבוגרים

חוק כללי למערכת 
  :התקון

Corrections and 
Conditional Release 
Act (1992). 

  

  .אכיפת החלטות בית משפט
זון תוך אי, הפיכת עובר החוק לאזרח שומר חוק
  .בין בטחון הציבור ופיקוח על הפרט

  .שילוב העבריין בקהילה
  .פלושיפור היכולת האישית של המט

המשרד לענייני תקון 
בממשלה המקומית תחת 

סמכות שיפוטית של הממשל 
  .הפדראלי

 – ב"ארה
  נוער

Juvenile Code, 
Conditions of 
Probation; Violation 
of Probation.

  .ינים ומניעת עבריינותטיפול בעבריינים קט
  .קידום הביטחון בקהילה

  

או , לשלטון המקומי
  .או לשתיהן יחד, פדראליל

 – ב"ארה
  מבוגרים

– חוק שרות המבחן
  :פדראלי

Federal Probation 
Act (1925). 

  .סיוע בעבודת בתי המשפט
  .שמירה על חיי קהילה בטוחים

  .סיוע בהורדת הפשיעה ועבריינות חוזרת

או , ילשלטון המקומ
  .או לשתיהן יחד, פדראליל

 – בצפון קרוליינה
Department of 

Correction.  

 –ה אנגלי
  נוער

Youth Justice Board 
(1998).

מניעת עבריינות קטינים וחזרה לעבריינות של 
  .מי שביצע עבירה

  .קידומם של הקטינים להתנהגות על פי חוק

  .משרד המשפטים

 – אנגליה
  מבוגרים

  – חוק שרות מבחן
Probation of 
Offenders Act 
(1907).
Criminal Justice Act 
(1972). 

הגנה על הציבור על ידי הפחתת הפשיעה 
  .והפשיעה החוזרת

  .בקהילה" עונשים"ביצוע 
  .שיקום העבריינים שבטיפול

  .משרד המשפטים

 – ניו זילנד
  נוער

חוקים כלליים של מערכת 
 העוסקים בטיפול רווחהה

  . ובמשפחהבנוער

  .משרד הרווחה  .ה ובמשפחה/טיפול שיקומי בנער

 – ניו זילנד
  מבוגרים

חוק כללי למערכת 
  :התקון

Corrections Act 
(2004). 
Criminal Justice Act 
(1954). 

הפחתת עבריינות על ידי צמצום המועדות של 
  .עבריינים

  .שילוב עוברי החוק בקהילה
  .סיוע לעוברי החוק בקבוצות מיעוטים

ית המשפט ולמחלקת שחרורים מבית סיוע לב 
  .הסוהר

  

  .משרד הענישה והתקון
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   הכשרה בסיסית והשתלמות ותפקידים, קבלהדרישות 

הכשרה בסיסית    קבלהדרישות  המדינה
  והשתלמות

  תפקידים

  –ישראל 
  נוער

טיפול בעוברי חוק המופנים לשירות באופן ישיר   .קיימת בשירות  .תואר בעבודה סוציאלית
הכנת תסקירים  .פות עם גורמים אחריםובשות

 לגבי קטינים המופנים  וחוות דעת לגורמים מפנים
  .ביצוע צווי מבחן והוראות בית משפט .לשירות

  
 –ישראל 
  מבוגרים

  : הגשת תסקירים לבית המשפט בשלב  .קיימת בשירות  .תואר בעבודה סוציאלית
  .גזר הדין ובשלב הערעור, המעצר

 .י השירות תועלת הציבורביצוע צווי מבחן וצוו
  .פיקוח וליווי של מסגרות טיפול במיקור חוץ

 – קנדה
  נוער

  .תואר ראשון במדעי החברה
לעיתים תידרשנה מיומנויות 

יכולת כתיבה , עבודה בצוות
  . וכדומה

  .מפגש קבוע עם הקטין  .קיימת בשירות
קטין ההכנת תכניות עבור הקטין בשיתוף 

  .נים שייקח הקטיןלפעול למניעת סיכו .ומשפחתו

 – קנדה
  מבוגרים

  ) תסקירים(הכנת דוחות לבתי המשפט   .קיימת בשירות  ל"כנ
הכנת דוחות לשירותי תקון  .והופעה בבית המשפט

פיתוח , אכיפת צווי מבחן ).בתי סוהר ועוד( אחרים
  .ויישום של תכניות טיפול לפי הצו

  .ניהול טיפול של הנידון למבחן ושירותים בקהילה

 – ב"ארה
  נוער

תנאי הקבלה זהים לאלו של 
בצפון . שרות המבחן למבוגרים

קרוליינה יש צורך לקבל הסמכה 
מיידי וועדה מיוחדת העוסקת 

  .בלימוד תחום הצדק הפלילי

  .ביצוע אינטייק והכנת דוח לבית המשפט לנוער  .קיימת בשירות
  פיקוח על הנדון למבחן לפי צווי בית 

  .המשפט לנוער ומניעת הפרות
  .תמיכה וייעוץ לקטין הנמצא בצו מבחן

  
 – ב"ארה

  מבוגרים
רות יבש (21 – מינימום גיל

הפדראלי גיל המקסימום הוא 
37.(  

  .מדעי החברה ב ראשוןתואר 
  . לפחות שנתיים–ניסיון בתחום 

 – מיומנויות והכשרות שונות
עבודה , כמו עבודה מול מחשב

  .הכרת הקהילה, בצוות

  .וחות רקע לבתי משפט והמלצותהכנת ד  .קיימת בשירות
קשר עם : פיקוח על הנמצאים המבחן תוך

ביקור במקומות תעסוקה וכן פיקוח , המשפחה
  .אלקטרוני

תאום והכוונה של הטיפול עם גורמים בקהילה 
  ).מכוריםבטיפול : כמו(

 והטיפול מטופלדיווח לבית משפט על התנהגות ה
  .הפרת תנאי מבחן: כולל, בו

 – אנגליה
  נוער

במסגרת שירותי   .עובד במערכת הרווחה הכללית
  .הרווחה

ניהול (תאום טיפול רב מקצועי בעובר חוק קטין 
  .מתן טיפול רב מקצועי לקטין עובר חוק ).טיפול

  
 – אנגליה
  מבוגרים

רות י שעובד"עבודה מקדימה כ
  ".מבחן

תואר אקדמאי  –לקצין מבחן 
צדק , קרימינולוגיה: רלוונטי

  .טחברתי וצדק במשפ
  

כולל בנושא ) תסקיר(מתן חוות דעת לבית המשפט   .קיימת בשירות
  .שחרור בערובה

טיפול וסיוע לקורבנות . פיקוח על ביצוע צווי מבחן
  .סיוע למטופל להשתלב בקהילה .עבירות חמורות

 – ניו זילנד
  נוער

עובד במערכת הרווחה לנוער 
  .ולמשפחה

ככל עובדי 
  .הרווחה

  .ט לנוערביצוע צווים של בית משפ
טיפול בקטינים ובמשפחה במסגרת השירות לנוער 
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הכשרה בסיסית    קבלהדרישות  המדינה
  והשתלמות

  תפקידים

  .ולמשפחה
  

– ניו זילנד
  מבוגרים

עבודה מול מגוון : יכולת
  ,אוכלוסיות
  .ניתוח ופתרון בעיות, הערכת

  .ארגון ועבודה עצמאית
  .עבודה בצוות

, פסיכולוגיה: תארים רלוונטים
סוציולוגיה , קרימינולוגיה

  .ועבודה סוציאלית

דרכי טיפול או : הכנת תסקירים לבית המשפט לגבי  .ותקיימת בשיר
וכן לגבי יכולת הפיצוי של העבריין את , ענישה
  .הקורבן

ביצוע צווי מבחן והחלטות בית משפט והודעה על 
הגבלות : פיקוח על הנידון כולל .הפרות של הצווים
  .ותנאים ייחודיים

  

  הפרטה וארגון מקצועי, שיטות התערבות וכלים

  ארגון מקצועי  הפרטה  יטות התערבות וכליםש  המדינה

 –ישראל 
  נוער

טיפול מותנה סמים וטיפול , טיפול מותנה
  .מותנה פשע

, פרטנית: טיפול סוציאלי במופנה במסגרת
  .קבוצתית ומשפחתית

פיקוח על עצורים בשחרור בערובה ובמעצר 
  .בית

טיפול , מ.ד.ק, "אחהצדק מ"הפעלת תכנית 
   . ועודבעברייני מין

  

 קניית שירותיםיימת ק
  .חלקית

ארגון העובדים הסוציאליים 
הסתדרות ו) תא בארגון(

  .עובדי המדינה

 –ישראל 
  מבוגרים

קבוצתית , טיפול סוציאלי במסגרת יחידנית
  .ומשפחתית

, עברייני מין: פיתוח תכניות ייחודיות והפעלתם
  .אלימות ועוד, מכורים

  .הפעלת השירות לתועלת הציבור
  .רים בשחרור בערובהפיקוח על עצו
  .נפגע-גישור פוגע

  

קניית קיימת 
  .שירותים

ארגון העובדים הסוציאליים 
הסתדרות ו) תא בארגון(

  .עובדי המדינה

התערבויות כלליות במסגרת השירות לנוער  נוער – קנדה
  .ולמשפחה
ויות ייחודיות במסגרת מרכזי יום התערב

  .המשמשים גם כפיקוח
ם הקטין כולל תכנון תכניות טיפול לשיקו

מיומנויות חיים וכן , ניהול כעסים: תכניותה
  .גמילה מסמים

  

קיימת קניית 
  .שירותים

  .אין מידע

– קנדה
  מבוגרים

תכניות טיפול ייחודיות לפי קבוצות באוכלוסיה 
  .ולפי סוגי העבירות

  ).מאחה(תכניות צדק משקם 
  .שילוב בתעסוקה

שילוב בקהילה תוך סיוע של עבריינים 
  .לשעבר

קיימת קניית 
  .שירותים

  . במחוזות השוניםקיימת 
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  ארגון מקצועי  הפרטה  יטות התערבות וכליםש  המדינה

 – ב"ארה
  נוער

טיפול אינדיבידואלי לפי צרכי הקטין וקשר עם 
  .המשפחה

תיאום ושיתוף פעולה עם גורמי טיפול 
  .בקהילה

  תוכניות משותפות עם בית הספר למניעת 
  .נשירה מבית הספר
-תמיכה דתית, אח בוגר: תכניות ייחודיות

  .)כנופיות(בוצות טיפול בק, רוחנית

קניית קיימת 
  .שירותים

שירות ארגון ארצי מקביל ל
  .מבוגריםהמבחן ל

 – ב"ארה
  מבוגרים

 – מעורבות קהילתית משפחתית ואישית
  .למניעת חזרה לפשע והפרות של צווי מבחן

: הפניה לטיפול במסגרות ייחודיות כמו
  .אלימות במשפחה, התמכרות

  קניית שירותיםקיימת
  .מורחבת

 .של עובדי התקוןגון ארצי אר

 – אנגליה
  נוער

  .הפעלת צוות רב מקצועי המטפל בעוברי חוק
תיאום והפניה לטיפול במסגרות מתאימות 

  .לקטין וכן תואמות לרמת הסיכון שלו
  

  .לא נמצא חומר  .חומרלא נמצא 

 – אנגליה
  מבוגרים

, עבודות שירות: פיקוח וטיפול במסגרת
, מעצר בית, וימקומות ביל, הגבלות מגורים
  .פיקוח אלקטרוני

פיקוח על אסירים המשוחררים לקהילה וסיוע 
  .להם

: הפעלת מסגרות טיפול או הפניה אליהם כגון
  .גמילה מסמים

וכן בשיטות , טיפול פרטני וקבוצתי
  .התנהגותיות כמו אלימות במשפחה

) 18 – 24לגילאי (הפעלת מרכז התייצבות 
  .פיקוחיבהם ניתן טיפול וסיוע וכן מעקב 

  

 קניית קיימת
  .שירותים

 הכולל את עובדי  ארגוןקיים
  וארגון עובדיבתי המשפט

  .מנהל

  – ניו זילנד
  נוער

  .על פי הכלים שיש לשירות לנוער ולמשפחה
  

קיימת קניית 
  .שירותים

  .ארגון עובדי ציבור

  – ניו זילנד
  מבוגרים

כולל מוטיבציה : פעולות שיקומיות בקהילה
  .תעסוקה, חינוך, לשיקום

: הכנת תכניות ייחודיות לסוגי עבריינות כמו
הפעלת עבודות  .התמכרויות, עברייני מין

כולל איזוק : הפעלת מרכזי מעצר יום .שירות
  .ביצוע צווי בית משפט. אלקטרוני

קיימת קניית 
  .שירותים

  .ארגון עובדי ציבור
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של  והייחוד ישראל למדינות אחרותבסיכום ההשוואה של שירותי המבחן   .ג

  שירותי המבחן בישראל

 החוקים המסדירים את עבודת שירותי המבחן

בחקיקה : מוסדרים בחוקים הקשורים, למרות אופיין השונה במדינות השונות, פעולות שירותי המבחן
בחוקי , שא הנוער עובר החוקבעיקר בנו, חקיקה בנושאי אכיפת החוק והמשפט ובחלקם, הפלילית

  .וערמשפחה ונ –רווחה 

-המשלבת את המערכת המשפטית, הטיפול בעוברי חוק קטינים נעשה במערכת חוקית ומנהלית ייחודית
  .חוקית עם שירותי רווחה המטפלים בנוער ובמשפחה

. 1951ההתפתחות המשותפת של שני השירותים עד ההפרדה ביניהם בשנת : הייחודי לישראל הוא
נוסח  (פקודת המבחןרותי המבחן הפועלים על פי המסגרת החוקית והארגונית הכוללת את שני שי

חוק הנוער  –דית לפיה פועל שירות המבחן לנוער קיימת חקיקה ייחו.  ותקנותיה1969 -ט"תשכ) חדש
בתחומים פועל וכמו כן שירות המבחן למבוגרים , 1971 –א "תשל) ענישה ודרכי טיפול, שפיטה(

השירות לתועלת הציבור והכנת תסקיר נפגע : מוכ, ייחודיים במסגרות החקיקה הפלילית והעונשין
  . ואלימותעבירת מין

בטרם , שירות המבחן לנוער קשור יותר למשטרה ומקבל מופנים בשלבים מוקדמים של התהליך הפלילי
פרט , שירות המבחן למבוגרים נכנס להליך לאחר הכרעת הדין, לעומתו, הוכחה אשמתו של הקטין

  .  לנושא תסקירי מעצר

 ת משרדיתכפיפו

כפוף למשרד המשפטים הפדראלי או המקומי שהוא גם , ברוב מדינות העולם, שירות המבחן למבוגרים
  בישראל השירות כפוף למשרד הרווחה.לת בתי המשפט ומערכת אכיפת החוקהאחראי להפע

לשייכות זו של . זאת עקב ההתפתחות ההיסטורית של ארגון השלטון בישראל, והשירותים החברתיים
וכן על )  בלבדעובדים סוציאליים(ירות המבחן למבוגרים יש השפעה על תנאי הקבלה של העובדים ש

  . מתחום העבודה הסוציאליתשיטות ההתערבות שהינן

, היא ברוב המדינות ובישראל, או היחידות לטיפול בקטינים עוברי חוק, כפיפות שירותי המבחן לנוער
  .למשרד הרווחה

 מטרות הפעילות

 שוות  הינןבישראל ובמדינות אחרות וכן לגבי עוברי חוק קטינים ובוגרים, ל שירותי המבחןהמטרות ש
 תסקירים לגורמים של אכיפת החוק והמשפט המפנים  הכנת חוות דעת או–הראשון : בשני נושאים

 המועדות של הפחתת המטרה של הפחתת העבריינות בחברה על ידי –אליהם את עוברי החוק והשני 
  .וק שהופנו לטיפולםעוברי הח

 תפקיד קצין המבחן

או תסקירים לגורמים /הכנת חוות דעת ו: הםו, בעולם ובישראל המבחן לקצינימשותפים יש תפקידים 
ביצוע צווים של בתי המשפט הכוללים את תחומי הטיפול בעובר החוק , אכיפת החוק ולבית המשפט

  .ופיקוח על התנהגותו
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- סוציאליבתפיסת התפקיד ברצף שבין ענישה ופיקוח לבין טיפולבחן בין שירותי המקיים שוני מהותי 
הפיקוח ,  תופסים את עצמם ואת תפקידם ברצף בתחום הענישה בעולםשירותי המבחן למבוגרים. אישי

טיפול ו  שיקוםברצף שליותר נמצאים , בישראללנוער ומבוגרים שירותי המבחן , לעומתם. והשיקום
    . פיקוח ומעקב בצדאישי ומשפחתי-סוציאלי

 שיטות התערבות וכלים

התפקידים ,  המטרות: ובעולם משתמשים בשיטות התערבות וכלים שונים על פיישראלשירותי המבחן ב
  .גורמי אכיפת החוק והמשפט ומדיניות הממשלהעל ידי  תפקידםוהתפיסה של 

ות של עבודה  משתמשים בשיט,)סוציאליה(השירותים המדגישים את התפקיד של הטיפול האישי 
 יל ידהסמכות הניתנת להם עאת גם  המשלבות בתוכן ,סוציאלית ומפתחים שיטות התערבות ייחודיות

  .משפטהמערכת 

 משתמשים ,בקרתי של ביצוע צווי בתי המשפט ותנאיו-השירותים המדגישים את התפקיד הפיקוחי
  .כולל מעקב באיזוק אלקטרוני, הקפדה על עבודה ומקום מגורים,  חובת התייצבות: כמו,בשיטות פיקוח

בישראל שני שירותי המבחן פועלים על פי שיטות התערבות של עבודה סוציאלית ומומחיות בטיפול 
, פרטנית: הם משתמשים בשיטות התערבות. לאור החוק או בצל החוק במופנים שלא מרצון סמכותי
לפי האוכלוסייה , ת  ומשתנותוכן שיטות ההתערבות ייחודיו, משפחתית ומעורבות קהילתית, קבוצתית

 .  המופנית ולאור השינויים בחקיקה
   

נובע  הזדבר . בוגריםמב וקטיניםבדרך הטיפול בוהטיפול מהות בין שירותי המבחן בבישראל קיים שוני 
  קיים שוני בשיטות ההתערבות,כמו כן. זמןהבילוי לדפוסי לימודים ול,  למשפחה– מהתייחסות שונה
 בשירות ם"צדק מאחה וקד, התנדבותוה,  בשירות המבחן למבוגריםצ"השל – למשל, ובדגשים בתוכן
  .המבחן לנוער

  כניסה לתפקיד קצין מבחןדרישות

במדעי : תחומי ההשכלה הנדרשים הם. במדינות שהוצגו תנאי הכניסה לתפקיד קצין מבחן הינן מגוונות
  .עבודה סוציאלית או תחום מערכת הצדק בפלילים, החברה

הדבר משקף .  הוא הכשרה של עובד סוציאלי, בשני שירותי המבחן, הכניסה לתפקידדרישותל בישרא
את הכפיפות למשרד הרווחה ואת חוק העובדים הסוציאליים אשר קובע שאין להעסיק מטפלים 

  .בשירותי הרווחה שאינם עובדים סוציאליים

 דיתהכשרה בסיסית והשתלמות תוך תפקי

הכשרה בסיסית בתקופה הראשונית של הכניסה ניתנת לקצין המבחן ל במדינות השונות וכן בישרא
 קיימת תכנית של ,כמו כן.  תכנית ההכשרה משקפת את המטרות של השירות ותפקידיו.לתפקיד

  .דיתהשתלמות תוך תפקי

הם . בישראל שני שירותי המבחן מפעילים קורס בסיסי של קציני מבחן חדשים וקורסי הדרכת עובדים
  . שפיתחוושיטות ההתערבות של כל שירות  הייחודיים י צרכיועל פורסי הכשרה והשתלמות מקיימים ק
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 השתייכות לאיגודים מקצועיים

 , מסוגים שוניםעובדי שירותי המבחן משתייכים לארגוני עובדים, ברוב המדינות שנסקרו ובישראל
  . ן ואכיפת החוק תקויארגון עובדי שירותל  אוכלל עובדי המדינה והשירות הציבוריל

  . העובדים הסוציאליים וכן בהסתדרות עובדי המדינהגוד  חברים באקציני המבחןבישראל 

 הפרטה ומיקור חוץ

נהוג להשתמש במיקור חוץ בעיקר בשירותים הניתנים על ידי עמותות , במדינות שנסקרו ובישראל
ם המרכזיים לא מעבירים  עולה שאת התפקידימצאי הלוח ההשוואתיממ. וגורמים ציבוריים אחרים

יקוח על המטופל בצו מבחן וצווי בתי המשפט האחרים ניהול פ, הכנת תסקירים: ואלו הם, למיקור חוץ
   .מלבד בארצות הברית שבה יש מיקור חוץ גם של תחומים אלה, והבאה לדיון חוזר עקב הפרת תנאים

  
פיתוח של תפקיד יש ,  ואפקטיבייםכדי שפעילות משותפת עם גורמים שונים ומיקור חוץ יהיו יעילים

מהות התפקיד הוא ריכוז הטיפול הנעשה במסגרות שונות ). Case Management( מנהל טיפול 
 טרוטר . )1992(חובב ורמות : לנושא ניהול טיפול ראה (.ותיאום שלהם לטובת המטופל

Trotter)2006( . מ    מעבר ,ם בעולםסוציאלייל שינוי בשירותי המבחן ובשירותים שחמצביע– Case 
Work""  ל–" Case Management "לשירותים מתאימים  בשירותי המבחן כולל הפניית המטופלים
  .בקהילה

  
   סיכום ההשוואה

-נמצאים ברצף שבין שירות אישי, בישראל ובארצות השונות, שירותי המבחן לעוברי חוק קטינים
  . לי ובאופן חלקי כוללים היבטים פיקוחייםכשהם נוטים לכיוון הטיפו,  לבין פיקוח ובקרהסוציאלי

 תפיסה ראל יש לשירותביש. מבחן במדינות אחרותהשירות המבחן למבוגרים בישראל שונה משירותי 
 בעוד שבארצות ,)צ"למשל של( פיקוח ובקרה בצדתפקודית ושיטות ההתערבות של עבודה סוציאלית 

  ).פיקוח אלקטרוני: למשל(תי בקר-הדגשה רבה יותר על ההיבט הפיקוחיאחרות קיימת 

 דגם חלופי להשוואה בין שירותי מבחן   .ד

חקרה את המודל ) 2003(וייס . בספרות המקצועית קיים דגם נוסף להשוואה בין שירותי המבחן
. ב ובאנגליה"הטיפולי של שירות המבחן למבוגרים בישראל בהשוואה לשירותי המבחן למבוגרים בארה

 –והם נמצאים ברצף , מודלים של שיטות התערבות בשירותי המבחן 10 –כ לפי הניתוח שלה יש 
שבכוונתם לשנות את התנהגות המטופל ולשם " הטיפוליים"כאשר בקצה האחד שלו נמצאים השירותים 

ומהצד השני של הרצף נמצאים , כך הם משתמשים בשיטות מתחום העבודה הסוציאלית והפסיכולוגיה
טיח שהמטופל על ידי השירות ימלא את התנאים של צו המבחן  שמטרתן להב,שיטות פיקוח והשגחה
במודל הטיפולי פחות נוטים לחזור לבית המשפט במקרים של הפרת תנאי המבחן . והחלטות בית המשפט

  .בעוד שבמודל הפיקוחי יש תגובה מהירה על הפרות התנאים שקבע בית המשפט

 ,ב ואנגליה"בעוד שארה, במודל הטיפולישירות המבחן למבוגרים בישראל נמצא , לפי הניתוח שלה
- במהלך השנים האחרונות למודל הפיקוחיעבר שירות המבחן למבוגרים, מודל הטיפולישפעלו על פי ה

  .מלבד מקרים מיוחדים של מבחן אינטנסיבי שפועל על פי המודל הטיפולי, השגחתי
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 ומשווים אותם תפתחותםי שירותי המבחן בישראל והמנתחים את תפקיד) 2009(גם שוהם ואחרים 
,  יש לאחרונה מגמה בשירות המבחןב"שלארה: "הם כותבים. ב ואנגליה"בעיקר ארה, למדינות אחרות
ולבקש מבית המשפט הטלת , גם קלה, להביא לביטול צו המבחן על כל הפרה, כלומר. לאפס סובלנות

וכיום , מחזק את נושא הפיקוחוק ה יש שינוי בח80 –ה מאז שנות , גם באנגליה. בדרך כלל מאסר, עונש
  ).334" (היבט הפיקוח הינו מרכזי בשיטת המבחן בבריטניה ואף תנאי מוקדם למבחן
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  מסקנות והשלכות, ם סיכו– 12פרק 

  

  סיכום .א

נוער , הוא מתייחס לפעילות שירותי המבחן בישראל. מסמך זה הוכן על פי הזמנת האגף לתכנון והכשרה
 – אנגליה, הנילמדינת צפון קרו – ארצות הברית, מחוז אינטריו – קנדה: תוכן בארצות אחרו, מבוגריםו

  .זילנד-לונדון וניו
  

 :על פי הנושאים הבאים,  של המסמך הוצגו שני שירותי המבחן בישראלבחלק הראשון
  .המסגרת החוקית וההתפתחות של שירותי המבחן .א
 .מבנה ארגוני וכפיפות משרדית, יעדים, מטרות.ב
 . ומסגרות פעולהשיטות התערבות.ג
 .הכשרה והשתלמות תוך תפקודית, תנאי כניסה לתפקיד: קציני המבחן.ד
  .הפרטה ומיקור חוץ .ה

עד להקמת המדינה בשנת , שירות המבחן התחיל והתפתח בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל
  .1944  –  מ "פקודת המבחן" ו1937משנת " ים הצעיריםעבריינפקודת ה"הוא התבסס על . 1948

-וליתזאת לאור הגישה הטיפ, עם הקמת מדינת ישראל הוכפף שירות המבחן למשרד הסעד דאז
 16סעיף (ים לטיפול והשגחה  ומאחר והחוק כלל גם את הקטינים הזקוקסוציאלית של הטיפול בקטינים

 ומשטרת ישראל ושירות בתי הסוהר ,בתי המשפט והפרקליטות הוכפפו למשרד המשפטים). הלפקוד
את שירותי , בהיבט המשרדי ,חלוקה זו הקיימת  גם כיום והיא הפרידה. משרד המשטרההוכפפו ל

  .המבחן מבתי המשפט והפרקליטות וממשטרת ישראל ושירות בתי הסוהר

דבר זה השפיע . 1951בשנת , במסגרת משרד הסעד דאז, שירות המבחן למבוגרים הפך לשירות עצמאי
  . ת החוק והמשפט שנהוג ברוב מדינות העולםעל אופיו כשירות רווחה ולא שירות אכיפ

  –ט "תשכ) נוסח חדש(פקודת המבחן והוא יש בסיס חוקי וארגוני משותף לשני שירותי המבחן 
תפקידי קצין ,  המבנה הארגוני של השירות: אתים מגדירהפקודה והתקנות. והתקנות לפקודה, 1969

שני השירותים פועלים . ותפקידי קצין המבחןקציני המבחן המחוזיים , )מנהל השירות(המבחן הראשי 
שירות המבחן לנוער  .1996  –ו "תשנ) מעצרים-סמכויות אכיפה(חוק סדר הדין הפלילי גם על פי 

 ושירות המבחן למבוגרים 1971 – א"תשל) ענישה ודרכי טיפול, שפיטה(חוק הנוער פועל גם על פי 
  .שפורטו במסמךייחודיים על פי חוקים 

 בתפיסת התפקידבחוקים המכתיבים את פעילותם ושינויים ים עברו במשך השנים שינויים שני השירות
). 18 עד גילשהינו בישראל גיל הקטינות (הדבר המהותי המבחין ביניהם הוא החלוקה הגילאית . שלהם

 כאשר שירות המבחן לנוער מתמקד בהיבט הטיפולי של קטינים ,חלוקה זו חייבה התמקדות שונה
 הוריהם ובבתי הספר ושירות המבחן למבוגרים מתמקד בבוגרים צעירים ה עםבמשפחהנמצאים 

  .ובבוגרים בעלי משפחות

התערבות : מבחינת שיטות ההתערבות שני השירותים פועלים על פי השיטות של העבודה הסוציאלית
מכות הם פיתחו התמחות בתחום התקון ואת השימוש בס. משפחתית וכן קהילתית, קבוצתית, פרטנית

   ).2011 ,חובב סמך נפרדבמ נדון  שירותי המבחןבטיפולנושא הסמכות (בטיפול במופנים שלא מרצון 
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, שיטות ההתערבות וההדגשות השונות השתנו במהלך השנים ומתעדכנות בעקבות שינויי החקיקה
  .תקציבמספר העובדים וה, מטלות חדשות וכן הגידול במספר המופנים, האוכלוסיות המופנות לשירותים

. היות המועמד לעבודה עובד סוציאלי, לשני השירותים יש את אותם תנאי הקבלה לעבודה כקצין מבחן
קציני . תפקידית-הדרכה והשתלמות תוך, תכנית להכשרה בסיסית בכניסה לעבודה: השירותים מפעילים

  .המבחן מאורגנים באיגוד העובדים הסוציאליים במסגרת תא ארגוני נפרד

ים שונים במיקום שלהם במערכת אכיפת החוק והמשפט כאשר שירות המבחן לנוער קשור שני השירות
יותר לפעילות משטרת ישראל ומקבל מופנים בשלבים מוקדמים של ההליך המשפטי ושירות המבחן 

שני השירותים , בנושא תסקירי מעצר וחלופות מעצר. למבוגרים נכנס להליך המשפטי לאחר הכרעת דין
  . תרום המשפט, מסגרת חוקיתפועלים באותה

כאשר שירות המבחן למבוגרים קשור בהסכם להפעלת שתי חלקי שני השירותים מפעילים מיקור חוץ 
  . מבוגריםבית נועם ומרכז יום לטיפול בעברייני מין: מסגרות

 של המסמך הציג את שירותי המבחן למבוגרים והטיפול בקטינים עוברי חוק בארבע החלק השני
הצגת . זילנד- לונדון וניו– אנגליה, ליינה מדינת צפון קרו– ב"ארה, נטריוו מחוז א–נדה ק: מדינות

 .על פי התחומים שפורטו בחלק הראשון, ככל האפשר, הייתהבכל אחת מהמדינות השירותים 
  

של פעילות שירותי  )2003(וייס  וכן נעשה ניתוח על פי תיבלוח השוואבין המדינות הוצגה ההשוואה 
  :ניתן לסכםאת ההשוואה  .בעולםהמבחן 

  
כאשר לפעולות בתחום עוברי החוק , בחקיקהבכל המדינות פעילות שירותי המבחן מוסדרת  .א

 .הקטינים יש חקיקה ייחודית הקשורה לשירותי רווחה המטפלים בקטינים ומשפחותיהם
 
ו  הינה למשרד המשפטים הפדראלי א, במדינות שנסקרו,כפיפות שירות המבחן למבוגרים.ב

בישראל שירות המבחן למבוגרים ושירות . כמו יתר שירותי אכיפת החוק והמשפט, המקומי
  . והשירותים החברתייםהמבחן לנוער כפופים למשרד הרווחה

 
או תסקירים לגורמי אכיפת /הכנת חוות דעת ו: והן, מטרות שירותי המבחן דומות בכל המדינות.ג

 העבריינות על ידי צמצום המועדות של הפחתתו ק והמשפט המפנים אליהם עוברי חוקהחו
 .האנשים שהופנו לטיפולם

  
חות ותסקירים " של הכנת דונושאיםבתפקידי קצין המבחן ובשיטות הטיפול שלהם ביש דמיון .ד

. בותר ושיטת ההתע הטיפולי אולם הם שונים בתפיסת התפקיד,וביצוע צווים של בתי המשפט
החלטות סוציאלי לבין פיקוח ובקרה על -ל אישי טיפובין ברצף שניתן לסדרם על פי מיקומם

 .בית המשפט
  

של העבודה כלליות השירותים המדגישים את הטיפול האישי והמשפחתי משתמשים בשיטות 
שני שירותי המבחן . שיטות ייחודיות המשלבות את הסמכותיות שבטיפולוהסוציאלית 

 שירות . הטיפול הקבוצתי ומדגישים אתסוציאלי-בישראל נמצאים ברצף של הטיפול האישי
  .שיקומי אופי צ שהינו עונשי בעל"את השלהמבחן למבוגרים מפעיל גם 

  
:  כמו,השירותים המדגישים את תפקיד הפיקוח והבקרה משתמשים בשיטות מתאימות לכך

  .פיקוח אלקטרוניהפעלת התייצבות במרכזי פיקוח וכן 
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מדעי : בתחומיהיא השכלה נדרשת  .תפקיד של קצין מבחן הינן מגוונות הכניסה לדרישות.ה
בישראל תנאי קבלה הוא היות המועמד . עבודה סוציאלית או מערכת הצדק בפלילים, החברה

  .עובד סוציאלי

, עוברים הכשרה בסיסית למילוי התפקיד, קציני המבחן המתקבלים לעבודה בכל המדינות
כמו . שיטות עבודתותפקיד קצין המבחן ו, כאשר תכנית ההכשרה משקפת את מטרות השירות

  .תפקידית-בכל המדינות יש מערכת של השתלמות תוך, כן

ארגוני עובדים בשירותי התקון : קציני המבחן משתייכים לארגונים מקצועיים, ברוב המדינות.ו
 בישראל קציני המבחן שייכים לאיגוד העובדים הסוציאליים . וארגון עובדי הציבורשפטוהמ

 .וכן להסתדרות עובדי המדינה
 

 בעיקר , לטיפול הוג להשתמש במיקור חוץנ) פרט לארצות הברית(במדינות שנסקרו ובישראל .ז
מיקור חוץ להכנת לא נמצא במדינות אלה שימוש ב. ים ציבוריים אחריםעל ידי עמותות וגורמ

חוזר פיקוח על הנמצאים בטיפול על פי צו בית המשפט והבאה לדיון , תסקירים לבתי המשפט
 .מהווים את הסמכות השלטונית של קצין המבחןאלה תחומים  .על הפרת תנאים

  
 ידי על  שנעשהשראל לשירותי מבחן במדינות אחרותבחלק האחרון של ההשוואה של שירותי המבחן בי

ב ואנגליה נמצאים ברצף "בעיקר ארה, נמצא ששירותי המבחן למבוגרים במדינות אחרות) 2003(וייס 
שירותי . סוציאלי-בחן למבוגרים בישראל נמצא כשירות טיפול אישישל פיקוח ובקרה בעוד ששירות המ

  .סוציאלי-המבחן המטפלים בקטינים עוברי חוק נמצאים ברצף של טיפול משפחתי

 מסקנות והשלכות למדיניות  .ב

מספר  עולות ,  במהלך השניםוהתפתחותם ובמדינות אחרות מלימוד החומר על שירותי המבחן בישראל 
  . דיניותמלמסקנות והשלכות 

בטיפול במופנים הקיימים שותפויות ושיתופי הפעולה ה  ולחזק אתביהרחלאפשרויות הלבחון את יש . 1
, עמותות ציבוריותעם ברשויות המקומיות ו, במשרד הרווחהאחרים שירותים עם , לשירותי המבחן

  .וכן עם שירותי אכיפת החוק האחרים
  
 Case" (ניהול טיפול" את התפקיד של  ולהרחיבתחיש לפ, לשם ביצוע אפקטיבי של השותפויות. 2

Management( ,התאמת , מיומנות אבחון, היכרות עם גורמי טיפול אחרים, ידע בניהול: המחייב
  . ופיקוח על ביצוע הטיפול ויעילותו, המטופל לגורם הטיפולי

  
מילוי תפקידים ב, שאינם בעלי הכשרה של עובדים סוציאליים, עובדיםאת שילובם של לבחון יש . 3

  .ארגון והפעלת מתנדבים, צ" פיקוח על של–כגון , שונים בשירותי המבחן 
  
אפשר דבר זה י, )פסיכיאטרים,  פסיכולוגים–כגון  (מיקור החוץקניית שירותים בהרחיב את שקול לל. 4

 שונות המופנות לשירותי המבחן ושימוש בידעהבאוכלוסיות אפשרויות טיפול ב יותר של חמגוון ר
  .  אלהבעלי מקצועלשיש 

  
  שירותי המבחןבשיטות ההתערבות הקימות שלבקרתי - ההיבט הפיקוחימו שלקויש לבחון את מ. 5

 ).2011 חובב (במסמך על הסמכות בעבודת שירותי המבחןדון נ נושא זה .ובמיקור חוץ
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  מקורות  

  .ירושלים, משרד הרווחה,  תכנית הטיפול הקבוצתי בעברייני מין מבוגרים–מחקר ) 2006(' אופק א

, שירות המבחן לנוער ותולדות הטיפול בילדים ובנערים עזובים ועוברי חוק) 1995(' וינר או 'אלעד נ
  .אביב-תל, רמות

  .ירושלים, משרד הרווחה,  הטיפול הקבוצתי בעברייני מין מתבגרים–מחקר ) 2006(' אופק א

שינויים והתפתחויות : רכת אכיפת החוק בישראלהגנה על ילדים במע) 2008(' וחובב מ' איינהורן ש
 'מהל ח', חובב מ :מתוך,  ובהפעלתו1955 – ו"תשט) הגנת ילדים(בתפיסת החוק לתיקון דיני הראיות 

, כרמל,  התערבויות טיפוליות בנוער עובר חוק ובצעירים במצוקה–מסיכון לסיכוי ) עורכים(' גולן מו
  ).147-194(ירושלים 

  
, 57, מידעוס) House Arrested. ( טיפול קבוצתי לעצורי בית–רסיסים של תקווה ) 2010(' אמסלם ח

)23-29(  
  

התייחסות פרטנית לעקרונות . על פי מידות המטופל, תפירה מאותו הבד) 2008(' נדר נו 'אתגר ט
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 )219-245(ירושלים , כרמל, טיפוליות בנוער עובר חוק ובצעירים במצוקה

אטיולוגיה והתייחסות טיפולית לעבירות מין בעולם ,  מאפיינים–בחדרי חרדים ) "2008(' בדיחי מ
טיפול לאור , אלימות ועבריינות מין, התמכרויות) עורכים(' גולן מ', חובב מ', מתוך מהל ח, "החרדי
 ).458-477(ירושלים  , מלכר, החוק

', מתוך חובב מ. בחן לנוערתיאוריה ומעשה בשירות המ, "צדק מאחה) "2008(' שרביט רו 'ברוור א
,  התערבויות טיפוליות בנוער עובר חוק ובצעירים במצוקה–מסיכון לסיכוי ) עורכים(' גולן מו 'מהל ח
 ).87-108(ירושלים , כרמל

 .)כדאי לקרוא. (162-171, )2(ג, חברה ורווחה, "מבחן למבוגריםהתסקיר וקצין ה). "1980(' ברק א

בשירות ) ן"גפ(נפגע -גישת הצדק המחאה ותכנית גישור פוגע") 2008(' פרן או 'פרויד א', שוע א-בר
, אלימות ועבריינות מין, התמכרויות) עורכים(' גולן מ', חובב מ', מתוך מהל ח, "המבחן למבוגרים
  ).306-334(ירושלים , לכרמ, טיפול לאור החוק

  .אביב-תל, דריקובר,  חקירות ילדים נפגעי המעללות–מבעד לעדשה ) 2004) (עורכת(' הורוביץ ד
  

תוצאות התערבות טיפולית ייחודית לגברים אלימים ) "2003(' און ז-ברו ' לוין רוזליס מ,'הרטף ח
 ).65-88 (17, מפגש, " הצלחות וקשיים-נועם-בבית

) עורכים(' אמיר או 'סבה ל', מתוך חובב מ, "למבוגריםמודל המבחן שירות המבחן ") 2003(' וייס ע
  ).170-127. (ירושלים, האוניברסיטה העברית, מדיניות ויישום,  תיאוריה–מגמות בקרימינולוגיה 

  .אביב-תל, דריקובר, החוקר ובית המשפט, החוק: פגיעות מיניות בילדים) 1993) (עורך(' חובב מ
  

ביטחון , "מדיניות וכיווני התפתחות, רקע: עבריינות הנוער בישראל והטיפול בה) "1999(' חובב מ
 .118-136, 55, סוציאלי
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משרד ,  הפעלת סמכות בטיפול בבני נוער ובמבוגרים עוברי חוק–מסמך מדיניות ) 2011(' חובב מ
  .ירושלים, הרווחה והשירותים החברתיים

 ).373-380 (4.  יב,חברה ורווחה). Case Management(פולי ניהול טי) 1992(' רמות א', מ, חובב

 תשאול –קטינים נפגעים וקטינים פוגעים ). 2001) (עורכים(הורוביץ ' וד' אהרשקוביץ ', מ, חובב
  .אביב-תל, ריקובר' הוצאת צ,וראיון בהליך הפלילי

טיפוליות בנוער עובר חוק  התערבויות –מסיכון לסיכוי , )2008) (עורכים(' גולן מו 'מהל ח', חובב מ
  .ירושלים,  הוצאת כרמל,ובצעירים במצוקה

  .1971 -א"תשל, )ענישה ודרכי טיפול, שפיטה(חוק הנוער 

  .1996 -ו"תשנ, ) מעצרים–סמכויות אכיפה (חוק סדר הדין הפלילי 

  .1996 –ו"התשנ, חוק העובדים הסוציאליים

'  מהל ח', מבחוב: מתוך,  התערבות קבוצתית–ת נערים במעצר בי) 2008 ('מור לו ' רדיאןכל-טולדנו
. כרמל.  התערבות טיפולית בנוער עובר חוק ובצעירים במצוקה–מסיכון לסיכוי ) עורכים ('גולן מו

  ).196-129(ירושלים 

, התמכרויות) עורכים(' וזולא מ' חובב מ',  מהל ח:מתוך, "טיפול באלימות רחוב) "2008(' ימיני ש
 ).257-277(ירושלים , כרמל , טיפול לאור החוק, ןאלימות ועבירות מי

משרד הרווחה והשירותים , חידושים בשירות המבחן למבוגריםושינויים  –דוח מחקר ) 2010(' ינאי א
 .ירושלים. החברתיים

דרך לגישור ולטיפול בפשיעה : הועדה של עבריין וקורבן). "2001(גרבלי '  וש' גשרביט', ינאי א
 .)36-40(, א"כ, ווחהחברה ור, "בקהילה

מתוך חובב ". ור פליליגיש"שיקולי קצין המבחן בהפניית נער עובר חוק ל) 2008(' וגרבלי ש' ינאי א
 התערבויות טיפוליות בנוער עובר חוק ובצעירים –מסיכון לסיכוי ) עורכים(' גולן מו 'מהל ח', מ

 ).109-128(ירושלים , כרמל, במצוקה

גולן ו 'חובב מ',  מהל  ח:מתוך. בית משפט טיפולי בעברייני סמים) 2008('  ישרוןו 'דוידוביץ ל', מהל ח
  ).174-184(ירושלים , כרמל, טיפול לאור החוק, אלימות ועבירות מין, התמכרויות) עורכים(' מ

 :מתוך, "התערבות טיפולית בהורים מכים ובילדיהם באמצעות בעלי חיים) "2008(' מוב סכחו 'סגל ר
, כרמל, טיפול לאור החוק, אלימות ועבריינות מין, התמכרויות )עורכים(' גולן מו ' מחובב', ל חמה

 ).335-353(ירושלים 

' חובב מו 'גולן מ, ' ווזנר י:אפיונים מיוחדים מתוך: טיפול בפונים שלא מרצון) 1994 (' ונבו-סלונים
  ).16-27(אביב -תל, רמות, ידע והתערבויות: עבריינות ועבודה סוציאלית )עורכים(

' בן דוד ש', שחורי מ: מתוך. ריםהטיפול בעברייני מין בשירות המבחן למבוג) 2010(' בר יו 'עדן ט
 ).149-170( טיפול בעברייני מין בישראל) עורכים(' חובב מו
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, " חמישים שנות שירות המבחן לנוער בישראל–התפתחות הטיפול בעבריינים צעירים  ")1989(' עדן ל
, הוצאת פפירוס, שירותי תקון והעבודה הסוציאלית, )עורכים(חובב ' גולן ומ' מ, ווזנר'  י:תוךמ

  .21-35, אביב-אוניברסיטת תל

משטרת ) עורך(' חובב מ: מתוך. החלטות אי תביעה: משטרת ישראל והנוער) 2004(' וחובב מ' עדן ל
  )185-149(, אביב-תל, ריקובר'צ. ישראל והנוער בראי הזמנים

בן דוד ', שחורי מ: מתוך. מרכז יום לטיפול בעבריינים מבוגרים בקהילה) 2010(' מנץ ח וי' סבג תעשת
, כרמל, באפיון ובמענה טיפולי, אתגרים בזיהוי, טיפול בעברייני מין בישראל) עורכים(' וחובב מ' ש

 ).192-171(ירושלים 

אמיר ו 'סבה ל', ובב מ ח:מתוך" חמישים השנים הראשונות: שירות המבחן למבגרים) "2003(' פלאי א
-25 (ירושלים, האוניברסיטה העברית, מדיניות ויישום,  תיאוריה–מגמות בקרימינולוגיה ) עורכים(' א

126.( 

) עורכים(' וחובב מ' גולן מ, ' ווזנר י:מתוך, חיות בתחום התקוןמומ) 1994(' חובב מו 'פרייברג ר
 ).57-84(אביב -תל, רמות, ידע והתערבויות: עבריינות ועבודה סוציאלית

הערכת תוצאות התערבות ודרכי עבודה של : תנאי-סמים על-תביעה-אי )2007(' ש, רבינוביץ שנקר
 .גן-רמת, אילן-אוניברסיטת בר, המחלקה לקרימינולוגיה, קציני מבחן לנוער

, חוק קבוצות דיון משפחתיות לנוער עובר –. ם.ד.הערכת תוכנית ק )2007(ידגר -שמעיה' וס' ד, יבקיןר
  .ירושלים, מכון ברוקדייל

  .אביב-תל, תרבות וחינוך, נוער במשפט) 1961(' רייפן ד

  .אביב-תל, תרבות וחינוך, מטרה בבית המשפט לנוער, ייעוד) 1968(' רייפן ד

הערכת תוצאות התערבות שירותי המבחן ") 2003(' וניר ש' איגלשטיין ש', פלאי א', חובב מ', שגיב ב
מדיניות , תיאוריה, מגמות בקרימינולוגיה) עורכים(' אמיר מו 'סבה ל', חובב מ :מתוך, "למבוגרים
  ).234-209(ירושלים , האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטים, ויישום

  .תל אביב, שוקן, קרימינולוגיה) 2004('  ורהב ג'אדד מ', ש' גהם וש

קריית . ת.א, מבוא לפרולוגיה: עונשיםעבירות ו) 2003(תומר ' וע' קאבאליון ג', שביט ג, 'ש' גשוהם 
 .ביאליק

,  אתגרים בזיהוי-טיפול בעברייני מין בישראל –) 2010) (עורכים(' וחובב מ' בן דוד ש', שחורי מ
  .ירושלים, כרמל, באפיון ובמענה טיפולי
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  :אתרי אינטרנט

 קנדה

http://www.publicsafety.gc.ca                           ם הקנדי האתר של המשרד לביטחון הפני–  אתר ממשלתי

http://www.mcscs.jus.gov.on.ca       האתר של המשרד המטפל בהגנת הציבור ובשירותי  – אתר ממשלתי

       התקון באונטריו

http://www.children.gov.on.ca                 המטפל בנוער וילדים באונטריו  אתר המשרד – אתר ממשלתי  

http://www.csc-scc.gc.ca ההאתר של ארגון שירותי התקון בקנד – אתר ממשלתי                                    

ca.on.operationspringboard.www://http  אונטריו בתחום התקון בקהילהב עמותה שמוכרת שירותיםאתר 
     

 ארצות הברית

http://www.ncga.state.nc.us המדינת צפון קרוליינ –י אתר ממשלת                                                      

http://www.uscourts.gov מערכת המשפט של ארצות הברית – אתר ממשלתי                                          

http://www.ojjdp.ncjrs.gov                         המשרד המטפל בעבריינות נוער ומשפטי נוער – אתר ממשלתי  

 http://70.89.227.250:8080                       ה מרכז לאומי העוסק בעבריינות נוער והטיפול ב – האתר עמות  

http://www.ncdjjdp.org המשרד הממשלתי של צפון קרולינה המטפל בעבריינות נוער – אתר ממשלתי          

http://www.doc.state.nc.us                              מחלקת התקון של ממשלת צפון קרולינה-אתר ממשלתי  

http://www.legal-criminal-justice-schools.com אתר המכרז את כל מוסדות לימודי – אתר אינפורמטיבי  

  .המשפטים במדינה

http://www.bls.gov                         אתר העוסק בענייני עבודה ועובדים בארצות הברית –י אתר ממשלת  

http://www.jwpcivitasinstitute.org עמותה– אתר אינפורמטיבי                                                          

http://www.appa-net.org                                                                  איגוד קציני מבחן – אתר ארגון  

http://www.ncppa.com איגוד קציני מבחן –                                                                      אתר ארגון 

http://osp.its.state.nc.us מחלקה המטפלת בארגון משאבי אנוש ממשלתיים בצפון קרולינה  ה– אתר ממשלתי  
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 אנגליה

http://www.justice.gov.uk                                                        אתר משרד המשפטים –אתר ממשלתי  

http://www.probation.homeoffice.gov.uk                       רות המבחן באנגליהי אתר ש– אתר ממשלתי  

http://www.london-probation.org.uk                                                לונדון – אתר שרות מבחן  

http://www.cepprobation.org                                  רות מבחןיאיגוד ארגוני ש –אתר אינפורמטיבי שירותי   

uk.org.midlandsconsortium-probationtraining.www://http     

  וןהאגף האחראי על תחום התק-משרד המשפטים –אתר ממשלתי 

-ההפניה להיפר! שגיאה            איגוד של עובדי שירות מבחן ועובדי בתי משפט למשפחה –אתר ארגון 
  .קישור אינה חוקית

  uk.co.nputyouthi.www://http                                               בתחומי מקצועות לימודאתר שירותי

   uk.org.unitetheunion.www://http                                                     עובדים באנגליהאתר ארגון

   uk.gov.yjb.www://http                                                     אגף העוסק בעבריינות נוער –אתר ממשלתי 

  

  ניו זילנד

http://www.corrections.govt.nz                                                מחלקה לענייני תקון –אתר ממשלתי   

   nz.govt.cyf.www://http                                     ילדים ומשפחות, ענייני נוערהמשרד ל – אתר ממשלתי  

  nz.org.apcca.www://ttph                                                                שירותיארגון אתר אינפורמטיבי 

  nz.govt.justice.www://http                                                          משרד המשפטים –אתר ממשלתי 

  

  

  מרואיינים הרשימת 

   מנהל שירות המבחן לנוער–ברוור . מר א

  .י המבחן באיגוד העובדים הסוציאליים נציג קצינ–הרן . מר מ

   מנהלת שירות המבחן למבוגרים– וינשטיין .ר' גב

  מנהלת שירות המבחן למבוגרים,  לשעבר–פלאי . א' גב

  מנהלת שירות המבחן לנוער, רב לשע–קידר . נ' גב

   בית הספר לעבודה סוציאלית האוניברסיטה העברית–ינאי . א' פרופ

  ף תקון מנהלת אג– שרביט .ר' גב


