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בריחת קטינים ממסגרות השמה חוץ ביתית
בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים פועלת מטעם המרכז לחינוך משפטי קליני ,הקליניקה
לזכויות ילדים ונוער ,אשר מספקת ייעוץ וייצוג משפטי לילדים ונוער בסיכון ,ומקדמת פרויקטים במגוון
תחומים הנוגעים לזכויות קטינים (להלן" :הקליניקה") .הקליניקה פועלת תוך שיתוף פעולה עם גורמים
שונים ,לרבות מסגרות השמה חוץ ביתית לקטינים ,כדוגמת הוסטלים ומעונות נעולים ברחבי ירושלים
והסביבה.
במהלך עבודתנו בקליניקה נחשפנו למקרי בריחה של קטינים ,לרוב קטינות ,1ממסגרות השמה חוץ-ביתית
אשר הביאו לפתיחת תיק משטרתי .זאת ,שכן במסגרות השמה חוץ-ביתית לקטינים בסיכון גבוה ,ובפרט
מסגרות חסות הנוער ,שוהים לרוב נערים ונערות תחת צו ,אשר עם בריחתם מהמסגרת נחשבים למפרי צו
שיפוטי.
במסמך זה נציג מידע הנוגע לבריחת קטינים ממסגרות אלה ,וכן את הבעייתיות העולה לטעמנו מאופן
הטיפול בבריחות ,תוצאותיהן והשלכותיהן על חיי הקטין .יובהר ,כי המסמך מתמקד במסגרות השמה חוץ
ביתית לקטינים בסיכון גבוה ,לרוב מסגרות חסות הנוער ,ובפרט קטינים אשר שוהים במסגרות אלו תחת
צו.

רקע :קטינים השוהים במסגרות השמה חוץ ביתיות
במסגרות השמה חוץ ביתיות לנוער בסיכון גבוה ,בפרט מסגרות חסות הנוער ,שוהים הן קטינים אשר הוצאו
ממשמרות הוריהם בצו נזקקות לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך( 1960-להלן" :חוק הנוער (טיפול
והשגחה)") ,והן קטינים השוהים במקום מכח צו פלילי לפי חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול),
התשל"א( 1971-להלן" :חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול)") .בחלק מהמסגרות ,לעיתים שוהים גם
בני נוער שלא מכח צו ,אלא מתוך הסכמה ורצון של הקטין והמשפחה.
נכון לשנת  ,2014כ 60% -מבני הנוער המטופלים במסגרות חסות הנוער שהו במסגרת בצו פלילי ,וכ40%-
מהמטופלים שהו בהן בצו נזקקות .2יש המבקרים את העירוב בין אוכלוסיות אלו באותן מסגרות ,3באופן
אשר עולה גם במסמך זה בהמשך.

 1בכל פעם שנכתב במסמך קטין ,הכוונה היא גם לקטינה
 .2משרד הרווחה והשירותים החברתיים – אגף בכיר למחקר ,תכנון והכשרה סקירת השירותים החברתיים ( 187 ,2014אוקטובר
.)2015
 3ראו למשל ,משרד המשפטים הועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה דו"ח הוועדה  -חלק כללי
.)2003( 325
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חוק הנוער (טיפול והשגחה) מאפשר הגנה על קטינים המוכרזים כנזקקים לפי עילות החוק ,4באמצעות דרכי
טיפול שונות .5אחת מדרכי הטיפול ,המנויה בסעיף  )4(3לחוק ,היא הוצאת הקטין ממשמורת הוריו
למשמרות רשות הסעד ,אשר תקבע את מקום חסותו ,או מתן הוראה על השמתו במעון או במעון נעול.
קטינים שהוצאו ממשמורת הוריהם בהליכי נזקקות כאמור ,שוהים ,בין היתר ,בהשמה חוץ ביתית
בפנימיות ,הוסטלים ומעונות נעולים .הקטינים נמצאים במסגרות לאחר שבמקרים רבים חוו התעללות
פיזית ,פגיעה מינית ,הזנחה ואירועים טראומתיים וקשיים אחרים .חלקם שוהים במסגרות בניגוד לרצונם.
חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) מהווה את המסגרת החוקית לטיפול בקטינים חשודים ונאשמים
בדין הפלילי .לאחר הגשת כתב האישום ,רשאי בית המשפט לנוער ,בהסכמת הקטין ,להורות על השמתו
במסגרת חוץ-ביתית תחת צו השגחה זמנית בהליך ,6או להורות על החזקתו במעון לצורכי הסתכלות .7כמו
כן ,בעת גמר הדין בעניינו של קטין ,רשאי בית המשפט לנוער לקבוע דרכי ענישה ,לפי סעיף  25לחוק ,או דרכי
טיפול ,לפי סעיף  26לחוק .מבין האמצעים העומדים לרשות בית המשפט במסגרת גמר הדין ,רשאי הוא
להורות על מסירת הקטין לטיפולו והשגחתו של אדם הראוי לכך שאינו הורה הקטין ,כך למשל מסגרת
השמה חוץ ביתית ,8וכן להורות על השמתו במעון נעול ,כאמצעי ענישה 9או טיפול.10
יודגש ,כי המסגרת הנוקשה והמוגבלת ביותר בה שוהים קטינים במסגרות השמה חוץ ביתית היא מעון נעול.
בהליכי נזקקות ,ההעברה למסגרת זו מתבצעת על פי רוב לאחר שניסיונות טיפול אחרים ברצף הטיפולי לא
צלחו ,לעיתים בשל בריחות חוזרות ונשנות ,חוסר שיתוף פעולה או מיצוי של אפשרויות טיפול אחרות.
בהליכים פליליים ,ההשמה במעון נעול אפשרית לתקופה שלא תעלה על תקופת המאסר המרבית הקבועה
לעבירה שביצע הקטין.11
מעון נעול ,המוגדר בחוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) הוא "מקום המשמש למגורים או למשמורת
של קטינים מחוץ למשפחתם וחופש המוחזקים בו מוגבל" .12במסגרת המעון ,הקטין אינו מורשה לבוא
ולצאת מפתח המעון כראות עיניו ,וחופשותיו ויציאותיו מהמעון נעשות באופן מוסדר .עם זאת ,קטינים
עשויים לברוח גם ממעון נעול ,ועושים זאת פעמים רבות ,לעיתים במסגרת אי חזרה מחופשה או אף בריחה
יזומה ,כפי שיפורט בהמשך.

 4עילות הנזקקות מנויות בסעיף  2לחוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך.1960-
 5סעיף  3לחוק הנוער (טיפול והשגחה).
 6סעיף (20ג) לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"א.1971-
 7סעיף 20א לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול).
 8סעיף  )1( 26לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול)
 9סעיף (25א) לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול).
 10סעיף )5(26לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול).
 11סעיפים (25א) ו )5(26-לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול).
 12סעיף  1לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול).
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בריחה ממסגרות השמה חוץ ביתית
במספר לא מבוטל של מקרים ,קטינים וקטינות השוהים במסגרות ההשמה החוץ-ביתית לקטינים בסיכון
גבוה ,הן מכח צו נזקקות לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) והן מכח צו בהליך פלילי לפי חוק הנוער (שפיטה,
ענישה ודרכי טיפול) ,בורחים מהמסגרת.
לעיתים מדובר בבריחה יזומה של ממש במהלך השהיה במסגרת ,אך במקרים רבים מדובר באי-חזרה
למסגרת לאחר יציאה מתוכננת ,כמו חופשה .כמו כן ,במקרים מסוימים מתבצעת הבריחה בעת פעילות מחוץ
למסגרת או בעת יציאה לצורך ספציפי ,כמו למשל ביקור אצל רופא .במקרים רבים במהלך הבריחה ,שבים
הקטינים לסביבה מסכנת ולעיתים הם מנוצלים באופן מיני או נפשי על ידי גורמים שונים.13
בריחתם של קטינים ממסגרות השמה חוץ ביתיות אינה עניין חריג .מנתונים אשר הועברו לרשותנו ממשטרת
ישראל ניתן להעריך ,כי לפחות אחת ליום קטין או קטינה בורחים ממסגרת השמה כלשהי של חסות הנוער.14
כמו כן ,ניתן להעריך כי רוב מקרי הבריחה ממסגרות ההשמה הן בריחות של קטינות .בשנת  ,2004עת נבחן
נושא הבריחות בדיון בוועדה לזכויות הילד בכנסת ,נמסר כי ארבע מתוך חמש בריחות של קטינים ממסגרות
השמה חוץ ביתית ,הן של נערות ,15וכך גם עולה ממחקרים שונים שנערכו בתחום.16
יודגש ,כי קטינים הנמצאים במסגרת השמה חוץ ביתית נוטים לברוח יותר מאחרים בני גילם ,17ואף לתופעת
הבריחה בעניינם יש אלמנט סדרתי ,הכולל בריחה לעיתים קרובות (בניגוד לבריחה חד פעמית) .18במספר
מחקרים שנערכו בנושא ,נמצא כי קטינים אשר מתמודדים עם קשיים רגשיים ,התנהגותיים ,חברתיים,
בעיות בהתפתחות האוטונומיה והעצמאות ,או בעיות לימודיות ,נוטים לברוח יותר מהמסגרת .19בנוסף,
נמצא כי בריחות נובעות פעמים רבות כתגובה למצוקה ,למשל מתוך רקע של לחץ ומתיחות במסגרת
המשפחתית ,20או התמודדות עם בריונות ואלימות במסגרת ההשמה החוץ ביתית .21כן ,נמצא כי מרבית
 13ר' למשל עפ  3212/11מדינת ישראל נ' פלוני (פורסם בנבו ,)22.3.12 ,שם לאחר בריחה ממעון "מסילה" קטינה הובאה למעשי
זנות; Shalhevet Attar-Schwartz, Runaway Behavior Among Adolescents in Residential Care: The Role of Personal
Characteristics, Victimization Experiences While in Care, Social Climate, and Institutional Factors, 35 Children and
Youth Service Review 258, 258 (2013).
 14נתון זה מבוסס על נתונים שהובאו לידינו בתגובת משטרת ישראל מיום  11.11.2015לבקשה לפי חוק חופש המידע שהוגשה
למשטרה מטעם הקליניקה לזכויות ילדים ונוער .הבקשה ותגובת המשטרה מצורפות כנספח למסמך זה (להלן" :נספח מידע
ממשטרת ישראל לפי חוק חופש המידע").
מהנתונים עולה כי מספר התיקים הממוצע אשר נפתח בשנה בגין בריחות קטינים ממסגרות חסות הנוער בין השנים ,2011-2014
הוא .440
 15פרוטוקול ישיבה מס'  86של הוועדה לזכויות הילד ,הכנסת ה ,16-עמ' .)20.10.2004( 15
 16במחקרים שונים בספרות הטיפולית נמצא כי אחוז הבנות הבורחות גבוה משמעותית ביחס לאחוז הבנים הבורחים ממסגרות,
להוציא בריחות של נערות במגזר הערבי בישראל ,אשר נמצא כי מספר הבריחות בעניינן נמוך יותר .ראו למשל,Attar-Schwartz :
לעיל ה"ש  ,13בעמ' .265
 ,Attar-Schwartz 17שם ,בעמ' Samuel J. Fasulo, Adolescent Runaway Behavior in Specialized Forest Care, 24 ;259
Children and Youth Service Review 623, 623 (2002).
 ,Fasulo 18שם ,בעמ' .631
 ,Attar-Schwartz 19לעיל ה"ש  ,13בעמ'  ,Fasulo ;264שם ,בעמ' Anna Mcintosh, Dana A. Weiner, Development of ;623
a Model for Predicting Running Away from Residential Treatment Among Children and Adolescents, 27
)Residential Treatment for Children & Youth 264, 266 (2010
 ,Mcintosh 20שם ,בעמ' .267
 ,Attar-Schwartz 21לעיל ה"ש  ,13בעמ' .264-265
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הקטינים שברחו נטו לקשר בין-אישי חלש עם הצוות במסגרת בה שהו ,או תיארו התמודדות עם צוות לא
תומך או נוקשה מדי .22לעומת זאת ,שהייה ממושכת במסגרת וכן טיפול פסיכולוגי משמעותי ,נתפסים
כמפחיתים ,כך על פי הספרות ,את הסיכוי לבריחה.23
הגם שבריחת קטינים מהמסגרת נחשבת לתופעה נפוצה ומוכרת ,ואף ביתר שאת כאשר מדובר בהשמה
מתוקף צו בית משפט ,24קטינים או קטינות אשר בורחים ממסגרות בהן הושמו במסגרת הליך נזקקות או
הליך פלילי ,נחשבים למפרי צו שיפוטי .במקרים אלו ,ללא קשר לשאלת אופי הצו  -צו במסגרת הליך פלילי
לפי חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) או צו במסגרת הליך נזקקות לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) -
הנושא מועבר לטיפול המשטרה.

טיפול משטרת ישראל בקטינים הבורחים ממסגרת השמה חוץ

ביתית25

הטיפול המשטרתי בקטינים בבריחה ממסגרת השמה חוץ ביתית ,ללא קשר לאופי צו השמתם במסגרת,
מעוגן בנוהל חטיבת החקירות  03.300.143חוסים ומפגרים קטינים – הובלה ,החזרה ודיווח .הנוהל לא הותר
לפרסום ,ולא נמסר לנו במסגרת בקשה שהוגשה מטעם הקליניקה למשטרת ישראל לפי חוק חופש המידע
התשנ"ח.1998-
עם זאת ,ממידע שנמסר מהמשטרה במענה לבקשתנו  ,עולה כי אופן הטיפול בקטין אשר יצא לחופשה
מהמסגרת ולא שב או יצא ללא אישור ,הוא כדלקמן:
 .1בשלב ראשון ,על מנהל המסגרת והצוות לערוך פעולות ראשוניות לאיתורו של הקטין.
 .2ככל שניסיונות האיתור לא צלחו ,נציג המעון יגיע לתחנת המשטרה הקרובה ויגיש תלונה רשמית על
בריחתו של הקטין.
 .3הטיפול במקרי הבריחה מבוצע על ידי מחלקת הנוער במשטרה .יחידת הנוער הממונה על האזור בו
נמצאת מסגרת ההשמה החוץ ביתית ,26תפתח תיק פלילי (לפי סעיפים שונים אשר יפורטו בהמשך)
בהתאם לגיל הקטין ,נסיבות הבריחה והתייחסות לעברו של הקטין.

 ,Attar-Schwartz 22שם ,בעמ'  ,Mcintosh ; 264-265לעיל ה"ש  ,19בעמ' .267
 ,Fasulo 23לעיל ה"ש  ,17בעמ'  ,Mcintosh ;.634-635לעיל ה"ש  ,19בעמ' .275
Hansung Kim, David Chenot, Sokho Lee, Running Away from Out-of-Home Care: a Multilevel Analysis, 29 24
)Children & Society 109, 117 (2013
 25כלל הנתונים בחלק זה מתוך נספח מידע ממשטרת ישראל לפי חוק חופש המידע ,לעיל ה"ש .14
 26יצוין כי משיחות עם גורמים שונים במסגרות השמה חוץ ביתית עולה שאופן טיפול זה עשוי לעיתים להיות בעייתי ,כיוון
שהנערים והנערות בורחים לרוב למקומות מרוחקים מהמסגרת ,באופן שמקשה על יחידות המשטרה את הטיפול בהם ואת
איתורם.
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 .4ככל שנסיבות הבריחה מצביעות על נתונים מיוחדים בדבר סכנה לשלומו של הקטין ,יועבר דיווח
בנוסף גם לחוליית נעדרים לצורך אישור פרסומו של הקטין כנעדר באמצעי התקשורת השונים ,וזאת
בכפוף לאישורים הנדרשים על פי הנהלים.
מכאן ,כי בעקבות הבריחה ,עשוי הקטין להימצא כחשוד באחת ממספר עבירות ,בגינן יפתח תיק פלילי
בעניינו .בין השנים  2011-2015פתחה המשטרה כ 2,239 -תיקים פליליים בגין מקרי בריחה של קטינים
ממסגרות חסות הנוער ,מתוכם לפחות כ 1,343-מקרי בריחה של קטינים הנמצאים במסגרת מכח צו נזקקות.

עבירות פליליות המיוחסות לקטינים הבורחים ממסגרת השמה חוץ ביתית
העבירות הפליליות אותן ניתן לייחס על פי חוק לקטינים הבורחים ממסגרת השמה חוץ ביתית ,ואשר בגינן
נפתח לקטינים תיק פלילי בעניין הבריחה בלבד ,הן  3עבירות מרכזיות :הפרת הוראה חוקית לפי סעיף (287א)
לחוק העונשין ,התשל"ז( 1977-להלן" :חוק העונשין"); בריחה ממשמורת חוקית לפי סעיף  257לחוק
העונשין; אי מילוי החלטת בית המשפט לפי סעיף  26לחוק הנוער (טיפול והשגחה);
להלן נוסח העבירות הרלוונטיות:
עבירה של הפרת הוראה חוקית לפי סעיף (287א) לחוק העונשין:
( .287א) המפר הוראה שניתנה כשורה מאת בית משפט או מאת פקיד או אדם הפועל בתפקיד
רשמי ומוסמך לאותו ענין ,דינו  -מאסר שנתיים.
(ב) המפר הוראה מהוראות צו שניתן מאת בית משפט לשם הגנה על חייו ,גופו או שלומו של
אדם אחר מפני המפר ,דינו – מאסר ארבע שנים.
עבירה של בריחה ממשמורת חוקית לפי סעיף  257לחוק העונשין:
 .257הבורח ממשמורת חוקית שהוא נתון בה בשל עבירה פלילית ,דינו -
( )1אם הוא מואשם או מורשע בפשע  -מאסר שבע שנים;
( )2בכל מקרה אחר  -מאסר שלוש שנים.
עבירה של אי-מילוי החלטת בית-המשפט לפי סעיף  26לחוק הנוער (טיפול והשגחה):
 .26מי שאינו ממלא אחרי החלטת בית המשפט לפי חוק זה ...דינו – מאסר ששה חדשים.
ייחוס של עבירת אי מילוי החלטת בית המשפט לקטין לפי סעיף  26לחוק הנוער (טיפול והשגחה) אפשרי
ורלוונטי רק במצבים בהם מדובר בקטין השוהה במסגרת ההשמה החוץ ביתית מכח צו נזקקות לפי חוק
הנוער (טיפול והשגחה) .זאת ,כיוון שהעבירה היא למעשה עבירה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,ומתייחסת
להפרות "לפי חוק זה" .ייחוס עבירה של בריחה ממשמורת חוקית לפי סעיף  257לחוק העונשין ,אפשרי רק
בעניינם של קטינים השוהים במסגרת מכח צו פלילי ,שכן העבירה מתייחסת למשמורת חוקית בה נתון אדם
"בשל עבירה פלילית" .לעומתן ,עבירה של הפרת הוראה חוקית לפי סעיף (287א) לחוק העונשין ,ניתן באופן
עקרוני לייחס במצבים שונים ,הן לקטינים השוהים במסגרת ההשמה מכח צו פלילי ,לרבות צו השגחה
זמנית ,והן מכח צו נזקקות.
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מנתוני המשטרה עולה ,כי מתוך למעלה מ 2,000-תיקים שנפתחו בין השנים  2011-2015בגין אירועי בריחה
של קטינים ממסגרות השמה חוץ ביתית של חסות הנוער ,כ 28-נפתחו בעבירה של בריחה ממשמורת חוקית,
כ 917-בגין עבירה של הפרת הוראה חוקית ,וכ 1343-בגין עבירה של אי מילוי החלטת בית משפט לפי חוק
הנוער (טיפול והשגחה) .27מכאן ,שלמעלה ממחצית התיקים נפתחו בעניינם של קטינים השוהים במסגרות
חוץ ביתיות מכח צו נזקקות.
יודגש ,כי מתוך למעלה מ 1,300-תיקים שנפתחו בעניינם של קטינים נזקקים בין השנים  ,2011-2015הוגשו
כ 45-כתבי אישום כנגד קטינים אלו ,בעבירה של אי מילוי החלטת בית משפט לפי חוק הנוער (טיפול
והשגחה) .מתוכם ,כ 17-כתבי אישום הוגשו בשנה האחרונה בלבד ( .)2015לעומת זאת ,למעלה מ1,200-
מהתיקים נסגרו בעילה של חוסר עניין לציבור .28בגין העבירות האחרות ,המיוחסות לרוב לקטינים ששהו
במסגרת מכח צו פלילי ,הוגשו למעלה מ 200-כתבי אישום בשנים אלו.29

הקושי במצב הנוכחי ובייחוס עבירה פלילית באירועי בריחה
המצב הנוכחי ,כפי שתואר לעיל ,מעלה לטעמנו שורה של קשיים עקב פתיחת התיק הפלילי ,בעיקר ביחס
לקטינים השוהים במסגרות השמה חוץ ביתית מכח צו נזקקות.
להלן יובאו עיקרי הקשיים במצב הנוכחי ,כאשר נבחין לעניין זה בין קטינים השוהים במסגרת מכח צו
נזקקות לבין קטינים השוהים בה מכח צו פלילי.
בריחת קטינים השוהים במסגרת מכח צו נזקקות
השמתם של קטינים נזקקים במסגרות חוץ ביתיות נועדה לספק להם הגנה ולהוציאם ממצבי מצוקה ,משבר
וסכנה .לטעמנו ,פתיחת תיק פלילי כנגדם בשל בריחה מהמסגרת ,חוטאת למטרת ההליך ,והופכת אותם,
ללא כל הצדקה ,לבעלי תיוג עברייני ,במקום לשמור על טובתם ולסייע בטיפול בהם.
כיום ,פתיחת תיק פלילי כנגד קטין נזקק הבורח ממסגרת השמה חוץ ביתית ,מביאה לרישום ותיעוד של
הדברים כפי שנעשה ביחס לכל מידע פלילי אחר .הגם שמרבית התיקים בעניינם של הקטינים נסגרים בעילה
של חוסר עניין לציבור ,מקרים אלו מתועדים כיום במסגרת רישום משטרתי של תיקים סגורים .30הרישום
המשטרתי עשוי לפגוע בעתידם של הקטינים ,למשל ביחס לגיוסם לצה"ל ,31או בכל התנהלות אחרת מול
רשויות המדינה .32במקרים אחרים ,בהם מוגש כתב אישום וניתן פסק דין ,מקרה הבריחה יתועד אף

 27נספח מידע ממשטרת ישראל לפי חוק חופש המידע ,לעיל ה"ש .14
 28שם.
 29שם.
 30סעיפים (1ג) ו11א לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א.1981-
 31בקליניקה לזכויות ילדים ונוער טופלו מספר פניות בהם בעקבות רישום משטרתי של קטינים בכלל (לא באופן ספציפי בשל מקרי
בריחה) ,נתקלו הקטינים בקשיים בגיוס לצה"ל בכלל או גיוס ליחידות מסוימות בפרט.
 32כך למשל  ,רישום משטרתי מהווה מכשול לעיתים בעת הקניית מעמד מטעם רשות האוכלוסין וההגירה ,בעניינם של קטינים
שאינם אזרחי ישראל.
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במסגרת רישום פלילי ,33והקטין יעמוד בפני הליך פלילי ,על כל משמעויותיו .מכאן ,שקטינים אלו "נכנסים"
למערכת הרווחה ללא רישום פלילי או משטרתי ,לאחר שנפגעו על ידי סביבתם ,ו"יוצאים" ממנה עם רישום
כאמור ,כבעלי תיוג עברייני.
יצוין ,כי עצם השימוש בפתיחת תיק פלילי כחלק מהמעורבות המשטרתית באיתור הקטינים הבורחים,
מביאה להתייחסות אליהם כאל חשודים לכל דבר ועניין .34בנוסף ,ידיעתם ותחושתם של הנערים והנערות
כי הם בעלי תיוג עברייני ,עשויה להביא אותם להמשך התנהלות במסלול זה גם בעתיד ,כמו גם להביא
לאובדן האמון במשטרה .מתוך מעורבות הקליניקה לזכויות ילדים ונוער בעניינם של נערים ונערות השוהים
במסגרות השמה שונות ,נחשפנו לתיאורים קשים של נערות נזקקות אשר נאזקו לאחר שברחו ,חוו שימוש
בכח בלתי סביר ובלתי מוצדק במסגרת איתורן והחזרתן למסגרת ,ודיווחו על תחושה כללית של "רדיפה"
על ידי המשטרה .35הגם שמדובר במקרים ספציפיים ובאמצעים אשר אינם הולמים לדעתנו בעניינו של כל
קטין ,ללא קשר לאופי הצו ,יש לתהות האם השוטרים המאתרים את הקטין בשטח ,מודעים לכך שמדובר
בקטין נזקק ,ולא בעניין פלילי של ממש ,ונוהגים ברגישות המתאימה והראויה.
מעבר לאמור ,יודגש ,כי גם מבחינה מהותית עניינית ,ספק אם העבירה המיוחסת לקטינים אלה לרוב ,עבירה
של אי מילוי החלטת בית משפט לפי סעיף  26לחוק הנוער (טיפול והשגחה) ,ראוי שתשמש ככלי אכיפה וענישה
כלפי הקטינים עצמם .זאת ,בפרט נוכח העובדה כי הצדדים להליך המשפטי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)
הם לשכת הרווחה וההורים ,ואילו הקטין כלל אינו צד פורמלי להליך .לעיתים ,הצו ניתן בהעדרם של
הקטינים מהדיון ,ובמקרים רבים ,בניגוד לרצונם ודעתם ,וללא שהם מיוצגים על ידי עורך דין או אפוטרופוס
לדין .גם במקרים אחרים ,בהם הקטינים נשמעים ועמדתם נלקחת בחשבון ,ברור שהם אינם בעלי מעמד
זהה לצדדים במסגרת ההליך.
בראייה משפטית אפוא ,העבירה של אי מילוי החלטת בית משפט לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,יכולה
להיות מכוונת דווקא להתנהגות של הצדדים להליך ,ובעניין זה ההורים ,כלפיהם ניתן הצו ,או כל גורם אשר
עשוי להפריע להם בכך .ממידע שנמסר לידינו ממשטרת ישראל עולה ,כי בין השנים  2011-2015נפתחו 1,324
תיקים כנגד בגירים בגין עבירה זו ,הוריהם של הקטינים .36עם זאת ,מתוך תיקים אלו ,לא הוגש ולו כתב
אישום אחד כנגד הורים ,37בעוד שכאמור ,הוגשו עשרות כתבי אישום כנגד הקטינים עצמם .נשאלת השאלה
אם כן ,באילו מקרים בוחרת המדינה להעמיד קטין לדין בגין עבירה זו ,מהי מדיניות התביעה בעניין ומדוע
הוגש כתב אישום כנגד כ 45-קטינים נזקקים.
יוזכר ,כי הקטינים שבעניינם מתנהל הליך נזקקות ,הם קטינים במצוקה אשר אינם המהווים סכנה לחברה,
כאשר בריחתם מהמסגרת קשורה באופן הדוק לקשיים עמם הם מתמודדים במסגרת ההליך הטיפולי שלהם,

 33סעיף  2לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים.
 34כך עולה מתוך פרוטוקול ישיבה מס'  29של הוועדה לזכויות הילד ,הכנסת ה ,16-עמ'  .)3.12.2003( 14גם כיום ,נפתח תיק לקטין
כחשוד במשטרה.
 35יודגש ,כי מדובר במספר מקרים אשר הובאו לידיעתנו ,ואין ביכולתנו לומר האם הם מעידים על הכלל .עם זאת ,הדברים מובאים
מתוך תחושתם של נערים ונערות ,אשר משוחחים עם הסטודנטים בקליניקה באופן קבוע.
 36נספח מידע ממשטרת ישראל לפי חוק חופש המידע ,לעיל ה"ש .14
 37שם.
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כפי שפורט לעיל .במובנים רבים ,הקטינים דומים לנפגעי עבירה בהליך הפלילי למשל ,או לקטינים הנשמעים
במסגרת הליך גירושין של ההורים .בהקשר זה ניתן לתהות ,האם המדינה תפתח בחקירה פלילית כנגד קטין
נפגע עבירה אשר הפר צו הרחקה שנועד להגן עליו ,ובחר להתקרב לפוגע בו? האם קטין אשר מפר צו משפטי
בעניין משמורת אמו ,ובוחר לברוח דווקא לאביו ,ייחקר כחשוד בהפרת צו שיפוטי? התשובה לכך היא ככל
הנראה שלילית ,על אף שקטינים אלו מפרים אף הם צו שיפוטי .לא ברור אפוא ,מדוע לעומתם ,קטינים
בהליכי נזקקות ממשיכים להיתפס כקטינים עבריינים שיש לטפל בעניינם במסגרת כלים פליליים של מעצר
והעמדה לדין .לטעמנו ,תפיסה זו מקורה בגלגוליה הקודמים של החקיקה בענייני נזקקות ,במסגרת פקודת
העבריינים הצעירים המנדטורית משנת  ,381937אך היא אינה מתאימה במציאות הנוכחית ובשלה העת
לשנותה.
נוכח כל האמור לעיל ,בעניין קטינים השוהים במסגרת השמה חוץ ביתית מכח צו נזקקות ,לטעמנו אין מקום
לפתוח תיק פלילי כלל בעת בריחה ,או לכל הפחות יש לבחון אפשרות להורות ,בניגוד למצב היום ,על סגירתו
בהליך שלא יביא לכל סוג של רישום פלילי או משטרתי (בדומה למשל להליך "אי תביעה" או "טיפול
מותנה") .לחילופין ,יש לבחון אפשרות להכריז על קטינים אלו כנעדרים כך שעדיין המשטרה תוכל לחפש
ולאתר אותם ,אולם לא במסגרת הליך פלילי כלשהו.
בריחת קטינים השוהים במסגרת מכח צו פלילי
עניינם של קטינים השוהים במסגרות השמה חוץ ביתית מכח צו פלילי שונה מקטינים נזקקים ,והם עשויים
לשהות במסגרת מכח הוראות שונות.
קטינים אשר במסגרת גמר הדין נשלחו למסגרת השמה חוץ ביתית או למעון נעול ,בריחתם מהמסגרת עשויה
אכן להוות הפרה של צו שיפוטי .יתרה מזאת ,במקרים מסוימים בריחה חוזרת ונשנית של קטין ממעון נעול
למשל ,עשויה להביא להמרת הצו למאסר ,לפי סעיף 25א לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול).
עם זאת ,יש לזכור כי גם ביחס לקטינים אלו ,קיימים מאפיינים דומים של מצוקה ,וסיבות הבריחה דומות
לנסיבות המובילות קטינים אשר שוהים במסגרת מכח צו נזקקות לברוח .גם בעניינם ,בריחה מהמסגרת
מהווה הלכה למעשה חלק מן ההליך הטיפולי ,והיא כמעט בלתי נמנעת ,אף לתפיסתם של גורמי טיפול רבים.
משכך ,לטעמנו ראוי גם בעניינם של קטינים השוהים במסגרות מכח צו פלילי ,לערוך חשיבה מחודשת בדבר
אופי הטיפול ובדבר מדיניות הגשת כתבי אישום ,אשר אינה מוכרת או מפורסמת כיום.
יודגש ,כי חלק מהקטינים אשר שוהים במסגרות לפי צו פלילי ,שוהים בהן לעיתים מכח הסכמתם לכך בהליך
הפלילי ,כאשר לעיתים הסכמה זו מהווה תנאי למתן הצו .כך ,במתן צו להשגחה זמנית לפי סעיף  20לחוק
הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) רשאי בית המשפט לנוער לקבוע ,כי במהלך תקופת הצו יתגורר הקטין
באופן זמני מחוץ לביתו ,ולמשל במסגרת השמה חוץ ביתית ,ככל שניתנה הסכמתו לכך או שהקטין עצמו
ביקש זאת .במקרים אלו ,ניתן לומר כי בריחה מהמסגרת מביעה צעד של אי הסכמה או של ביטול ההסכמה,

 38עניינם של קטינים נזקקים בעבר ,נבחן לפי פקודת העבריינים הצעירים ,1937 ,עד לחקיקת חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך-
 , 1960אשר ייחד נושא זה ויצר לראשונה הפרדה תודעתית וחוקית בין קטינים נזקקים וקטינים עבריינים.
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דבר אשר אף יכול להביא לביטולו של הצו ,ולא ברור אם במקרים אלו יש מקום לפתיחת תיק בחשד לעבירה
פלילית בגין בריחה .יצוין ,כי במקרים אלו ההשלכות של פתיחת תיק פלילי נוסף ,בפרט נוכח ההליך הפלילי
אשר כבר מתנהל בעניין הקטין ,הן משמעותיות ביותר.
לסיכום ,על אף שבריחתם של קטינים השוהים בצו פלילי במסגרות חוץ ביתיות או במעון נעול ,יכולה על
פניו להוות עבירה פלילית בגינה יש מקום לפתוח תיק פלילי ,לטעמנו גם בעניין זה יש מקום לערוך בחינה של
מדיניות פתיחת תיקים פליליים וכן מדיניות העמדה לדין ,תוך בחינת סוג הצו הניתן ,מצבו הטיפולי של
הקטין ,הליכים משפטיים נוספים המתנהלים בעניינו ,ונושאים אחרים רלוונטיים.
סיכום
במסמך זה הוצג המצב הנוכחי בטיפול בקטינים הבורחים ממסגרות השמה חוץ ביתית או ממעון נעול ,לפיו
קטינים או קטינות אלו ,נחשבים עם בריחתם למפרי צו שיפוטי .בעת הבריחה ,ללא קשר לשאלת אופי הצו-
צו במסגרת הליך פלילי או צו במסגרת הליך נזקקות  -שמו ופרטיו של הקטין מועברים לטיפול המשטרה,
ונפתח תיק פלילי בעניינו בחשד לביצוע עבירה.
לטעמנו ,אופן הטיפול בבריחות קטינים ממסגרות ההשמה בהיבט הפלילי ,דורש חשיבה מחודשת ובחינה
מעמיקה ומשותפת של כלל הגורמים הרלוונטיים.
במסמך זה ,הצגנו כי יש מקום לבחון את עניינם של קטינים השוהים במסגרת לפי צו נזקקות באופן שונה
מאלו אשר שוהים במסגרת לפי צו פלילי .בנוסף ,גם בקרב קטינים השוהים מכח צו שניתן בהליך פלילי,
סברנו כי יש לערוך הבחנה בין מקרים שונים ,ולקדם מדיניות סדורה וברורה לטיפול במקרי הבריחה.
ההבחנה בין המקרים השונים רלוונטית הן מבחינת מטרת ההליך שהביא את הקטין למסגרת מלכתחילה,
והן מבחינה מהותית ,בשאלה בדבר תכלית העבירה המיוחסת לבריחה והערך המוגן שבבסיסה.
יצוין ,כי אין ספק שיש טעם וחשיבות במעורבות משטרת ישראל בעניינם של קטינים וקטינות שברחו
ממסגרות השמה ,לרבות באיתור הקטינים ,בסיוע להם ובהחזרתם למסגרת .עם זאת ,פתיחת תיק פלילי
איננה נדרשת והיא עשויה להביא להשלכות קשות על עתידם של הקטינים וכן על ההליך הטיפולי בעניינם,
ללא כל הצדקה.

בכבוד רב,

דנה רוטשילד ,עו"ד

שירן רייכנברג ,עו"ד

הקליניקה לזכויות ילדים ונוער

המרכז לחינוך משפטי קליני ,הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
 www.cle.huji.ac.ilטלפון  02 5882554פקס  02 5882544דוא"ל law_clinics@savion.huji.ac.il

9

מסמך זה נכתב בסיוע סטודנטיות בקליניקה לזכויות ילדים ונוער באוניברסיטה העברית :מעיין גיל ,עמית
הרלב ,שרה כהן ,עידית כהנא וגיטל דמס
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