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השימוש

בסמים
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נמצאתנוער

במגמת

וזאתירידה,

שאתמאחר

תופסמקומה

האלכוהול"

סער,ערםפקדרבפרישתו,לפניגע^^

מספרבמשטרה,מחוזינוערקצין

בפ־מלחמתועלהעיר״ל״כלבראיון

שיעת

$TS1$בפשיעת$TS1$

$DN2$בפשיעת$DN2$והאל־הסמיםבנושאבעיקרנוער,בני

כוהול,

$TS1$,והאלכוהול$TS1$

$DN2$,והאלכוהול$DN2$שמחלקתחדשהפשיעהישכימגלה

מפריךלאחרונה,מעטלאבהנתקלתהנוער

מצו־בשכונותנעריםלפשיעתבאשרמיתוסים

קה,

$TS1$,מצוקה$TS1$

$DN2$,מצוקה$DN2$ילדיכם״.עלעיניים״פקחולהורים:וקורא

אחריהמדיםאתסערתולהשנה31אחרי

אחדכאשרארוכה,תפקידיםבשורתשכיהן

לאאםבשבילו,המשמעותייםהתפקידים

המחוזיהנוערקציןהואביותר,המשמעותי

רגישותבעלבעיר,ביותרדומיננטיתפקיד

באוכלוסיהבטיפולהמורכבותבשלמיוחדת

יום.מדימתמודדהואשאיתה

נוער?קציןשלבפועלתפקידומה

בשנינוערבבנילטפלאמורנוער״קצין

מחוזי,נוערכקציןוחשיפה.מניעהמישורים:

במ־לטפלכיצרהשטחאנשיאתמנחהאני

קרים

$TS1$במקרים$TS1$

$DN2$במקרים$DN2$,שוטפיםעדכוניםמקבלאנימסוימים

בהתאם.ופועלהעירברחבינוערלבניבקשר

נמצאיםאנובנוער,הטיפולבמסגרתכן,כמו

החי־מינהלתעםרווחה,גורמיעםרצוףבקשר

נוך

$TS1$החינוך$TS1$

$DN2$החינוך$DN2$,ועוד.הציבוריתהסנגוריהעםבעירייה

בטיפולמלאסנכרוןליצורכרינועדהקשר

בנושאהשוניםהרווחהלגורמיהמשטרהבין

נוספים״.ובנושאיםהעצוריםהחשודים

מורכב?כהבתפקידהקשייםמהם

קשה,מטלהלאהיאהכלבסך״המטלה

להיותהדרישההואבתחוםהעיקריהקושי

מקריםלנהלוגםבתחום,ובקיאמקצועי

נערשאותולדאוגכדיבעיקרסבירה,בצורה

ייפ־לאמטפלים,אנושבהםנערהאותהאו

לו

$TS1$ייפלו$TS1$

$DN2$ייפלו$DN2$הוצאתםלמעןפועליםאנולפשע.חזרה

עמוקנמצאיםשכבראלההפשיעה.ממעגל

בהם,לטפלהיאהמטרההפשעבעולם

מהחברה״.ולהרחיקם

בניאתשמאפיינתפשיעה,סוגיאילו

בעיר?נפוצההכיהנוער,

אחריםמקומותבהרבהכמו״בירושלים,

וב־בשימוששמתבטאתפשיעהישבארץ,

מכירת

$TS1$ובמכירת$TS1$

$DN2$ובמכירת$DN2$,רכוש.ובעבריינותבאלכוהולסמים

לקחההמשטרהכלהאלכוהולחוקבעקבות

כדיבנושאהיטבוטיפלהליריים,הנושאאת

חשובבפיצוציות.אלכוהולמכירתלמנוע

מנענופירות.הניבההזאתשהפעילותלציין

בא־טובלאלהיגמרשיכלואירועיםהרבה

מצעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$לנושמאפשרכפיאלכוהול,שפיכת

שמכרוופיצוציות,פאביםבמקביל,החוק.

בהתאם״.טופלולקטינים,אלכוהול

נוערעבריינותשלמסויםסוגישהאם

בעיר?תאוצהשצובר

הרבהישלאומנית.בפעילותמדובר"כן.

עלסדרבהפרותשמעורביםקטיניםמאוד

וב־מיעוטיםבבניבעיקרמדוברלאומני.רקע

חדרים.

$TS1$.ובחדרים$TS1$

$DN2$.ובחדרים$DN2$השאר,ביןמתבטאת,זאתעבריינות

ישפוליטית.פעילותרקעעלאבניםביידוי

בילדיםבעיקרנתקליםאנוכאןכילציין

בגירים״.ידיעלשמנוצלים

בעבריינותבאחרונהנתקלתםהאם

חדשה?

מחשב,בעבירותלאחרונהנתקלנו"כן.

ולרוב,התחיל,רקזהבהם.מעורביםשקטינים

קטינים״.נגרשפועליםבבגיריםמדובר

000

בגורמיםגםבקיאסערתפקידו,מתוקף

הנו־בניבקרבלפשיעהשגורמיםהשונים

ער,

$TS1$,הנוער$TS1$

$DN2$,הנוער$DN2$מרדעלמדוברובראשונהבראשלדבריו

ההתבג־גיללכולנו,״כידועהנעורים.גיל

רות

$TS1$ההתבגרות$TS1$

$DN2$ההתבגרות$DN2$אחרובחיפושהרפתקנותביצרמאופיין

ובנטילתקיצוניותבהתנהגויותריגושים,

לה־נוטיםנוער״בנימסביר.הואסיכונים״,

תגרות

$TS1$להתגרות$TS1$

$DN2$להתגרות$DN2$סמ־כלפימההתמרדותכחלקבחוק

כות

$TS1$סמכות$TS1$

$DN2$סמכות$DN2$רוציםהםעצמית.זהותאחרומהיפוש

והשונההייחודיתבדרכםחייהםאתלסלול

הפכוהאחרוניםבעשוריםהוריהם.שלמזו

וזמיניםיותרמגווניםיותר,נפוציםהסמים

גםפוסחתאינההזאתוהתופעהיותר,הרבה

ירושלים״.על

למגמהעדיםאתםהנוערבמחלקתהאם

הסמיםצורכיבמספרירידהאועלייהשל

נוער?בניבקרב

במ־עלייהשישזהלהגידיכולשאני״מה

קרים

$TS1$במקרים$TS1$

$DN2$במקרים$DN2$.קטיניםיותרהרבהחשפנושתפסנו

היובסמים.שסחרואובסמיםשמשתמשים

בתיבקרבתסמיםסהרשלרבותתופעות

קטי־שלפרשיותמעטבלאנתקלנוספר.

נים

$TS1$קטינים$TS1$

$DN2$קטינים$DN2$אפילובסמים,ושהשתמשוסמיםשמכרו

הלימודים״.במהלך

״אמ־כילהרגישהשובלסערזהבהקשר

נם

$TS1$״אמנם$TS1$

$DN2$״אמנם$DN2$אךתפיסה,לכרישהגיעומקריםיותריש

המשתמשים.במספרעלייהשישאומרזהאין

בסמיםהשימושתופעתהנכון,הואההפך

וזאתירידה,במגמתנמצאתנוערבניבקרב

צרי־האלכוהול.תופסמקומהשאתמאחר

כת

$TS1$צריכת$TS1$

$DN2$צריכת$DN2$התופעההיאנוערבניבקרבאלכוהול

אנחנובאחרונה.תאוצההרבההכישצוברת

מזניחים,לאאךבה,הלבתשומתאתממקרים

התחומים״.שאראתכמובן,

בכךהמדאיגההתופעהאתמסבירסער

אלכוהוללצרוךמעדיפיםונערותש״נערים

ראש.לתפוסכריבסמיםלהשתמשמאשר

זאתבסמיםששימושהפשוטהמהסיבהזאת

לבלשיםישלא.אלכוהולושתייתעבירה

שעוברזההואלקטיןאלכוהולשמוכרמי

אותו״.שצורךהקטיןולאהחוקעל

שמכרבמילמשל,מטפלים,אתםכיצד

לקטין?אלכוהול

לק־המקום.בסגירתהואהעיקרי״העונש

צין

$TS1$לקצין$TS1$

$DN2$לקצין$DN2$מקוםלסגורהסמכותאתישמשטרה

מכירתשלמקרהמזהיםאםיום14ל־עסק

לנ־לנומאפשרהחוקלקטינים.אלכוהול

קוט

$TS1$לנקוט$TS1$

$DN2$לנקוט$DN2$דברמוכרים,אותםכלפיקשהבדרך

שהיאהמטרה,אתדבר,שלבסופושמקדש,

בש־הנוער.בקרבאלכוהולשתייתמניעת

נה

$TS1$בשנה$TS1$

$DN2$בשנה$DN2$חקירהתיקי90ל־קרובנפתחוהאחרונה

בפאביםבעיקרמדוברהעיר.מרכזבאזור

מש־וחנויותמכולותגםהיוובפיצוציות.

קאות,

$TS1$,משקאות$TS1$

$DN2$,משקאות$DN2$המקריםהםופיצוציותפאביםאולם

ביותר״.הנפוצים

000

כיהעיר״ב״כלפורסםשבועותמספרלפני

לש־דרךמצאובעירספרבתיבכמהתלמידים

תות

$TS1$לשתות$TS1$

$DN2$לשתות$DN2$ממלאיםהםהלימודיםבשעותאלכוהול

חששללאושותיםבוודקה,מינרליםמיםבקבוק

תופעהעלבעירשמועה״ישייתפסו.שמא
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מעהמודהבה״,נתקלנולאאנחנואךשכזאת,

בהתאם״.כמובן,נטפל,בתופעה,״לכשניתקל

כיוםמתקיימיםעבריינותמוגיאילו

ספר?בבתי

בעיקרנתקליםאנוהספרבתי״בשטחי

תקיפה,כליאוםכיניםבהחזקתבאלימות,

ועודוכרטיסיותפלאפוניםשלקלותבגניבות

דומים״.מקרים

מפר?בבתיתפיסותמתבצעותכיצד

המפחריםספרבתיבכמהתפיםות״ביצענו

חושפיםאנומודיעין,באמצעותהעיר.ברחבי

פעילותמתבצעתאםויודעיםיותרהרבה

אחר״.אוכזהספרבבית

לרוב?המידעאתמקבליםאתםממי

בתיעלחינוךמגורמימירעמקבלים״אנו

שכ־ספרבתיעלאומלמדיםהםשבהםספר

נים,

$TS1$,שכנים$TS1$

$DN2$,שכנים$DN2$,וכנה.אמיתיתדאגהמתוךלרוב,וזאת

המע־לחומרתהיטבמודעיםהחינוךאנשי

שים,

$TS1$,המעשים$TS1$

$DN2$,המעשים$DN2$כך״.עללנומדוחדםוהם

שטחבתוףבפעילותהבעייתיותמהי

המפר?בית

לאחרפעולותלבצעיכוליםאנחנו״אם

לגרוםלאכדיזאתעדיף.זההלימודיים,שעות

שלבסופהגםפעמיםהרבההרילנער.עוול

וחבלדבר,עשהלאהחשודכינמצאחקירה,

בתוךפועליםשאנוברגענזק.לגרוםסתם

מסרםנערשבומצבלהיווצרעלולהספרבית

דרךבכללהימנעמנסיםאנוומזהיתרג,

נתפסנעראםכילצייןליחשובאפשרית.

אנ־הראשונה,בפעםלמשל,בסמים,משתמש

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$ההורים,עםמרבריםמזהירים,כלקודם

הסברהידיעלכך,שנייה.הזדמנותונותנים

)חינוךלנערהקשוריםהגורמיםכלושיתוף

הידרדרות״.מונעיםאנוורווחה(,

והצוותיםהמפרבתימנחלילדעתך,האם

שלבמקריםכראויפועליםהחינוכיים

בשטחם?פשיעה

בבתיהצוותיםשלרוב,לומריכול״אני

רבמגווןישלהנחיות.בהתאםפועליםהספר

ועושיםבכךמשתמשיםורובםממכרות,של

טובה״.בצורהזאת

בבתיהמכרותיוזמתהמשטרההאם

נוער?בניפשיעתמניעתבנושאהמפר

אתומעמיקההולכתהמשטרהליום״מיום

כמהלכסותמנסיםאנחנוהספר.בבתיההסברה

כדיספרבתישלרחבבמגווןתלמיריםשיותר

אנונוער.בנישיותרלכמהיחלחלושהנושאים

במניעה.תסייעבאמתהזאתשהסברהמקורם

המש־אתבאמתיבינוהנוערשבניהיאהכוונה

מעות

$TS1$המשמעות$TS1$

$DN2$המשמעות$DN2$שלאוסמיםצריכתשלההשלכותואת

מכך״.וימנעואלכוהול,צריכת

שהעי־בעיניךאבסורדנראהלאהאם

רייה,

$TS1$,שהעירייה$TS1$

$DN2$,שהעירייה$DN2$,היל־חינוךעלהשאר,ביןהאמונה

דים,

$TS1$,הילדים$TS1$

$DN2$,הילדים$DN2$שמערויותנוער,מסיבותבקיץקיימה

באלכוהול?רוויותהיוהןביעלהרבות

המשטרה.עםמתואמותהללו״המסיבות

בלבוששוטריםפרוסיםהיואלובמסיבות

מקנותלאהללוהמסיבותסמוי.ובלבושגלוי

ששתוקטיניםשלמקריםהיונכון,חיסיון.

למנועאפשראיאבלטופלו,והםאלכוהול

יהיהשמאחששמתוךואחריםכאלהאירועים

מםיבותהכלבסךאלווסמים.אלכוהולשם

הנוער״.למען

פעו־בשיתוףעובדים״אנוכימרגישסער

לה

$TS1$פעולה$TS1$

$DN2$פעולה$DN2$נוערלבניהקשורהנושאבכלהעירייהעם

מצל־הצבתבאמצעותלמשל,הבילוי,במרכזי

מות

$TS1$מצלמות$TS1$

$DN2$מצלמות$DN2$פעילותאחרילעקובכדירביםבמקומות

בשיתוףעובדיםאנוכןכמוכשיש.עבריינית

גו־ילדיםהרבההקיץבמהלךאגד.עםפעולה

רמים

$TS1$גורמים$TS1$

$DN2$גורמים$DN2$וזהוהלילה,בקורבאוטובוםיםלנזקים

מעורבים״.היינובושגםנושא

הכילראותניתןשבהןהשכונותמהן

נוער?עבריינותשלמקריםהרבה

ספציפיות,שכונותעללדבריכוללא״אני

מתקיימתהעבריינותטבעיבאופןשכן,מה

העירמרכזאיזורהבילויבמרכזיבעיקר

בעיקרמדוברבתלפיות.המועדוניםואזור

ולא־לסמיםלאלכוהול,שקשורהבעבריינות

לימות.

$TS1$.ולאלימות$TS1$

$DN2$.ולאלימות$DN2$שישבמקומותגםטבעי,באופןכןכמו

קהילת״םמרכזייםכמונוערבנישלהתרכזות

ציבוריים״.ובגניםהשונותבשכונות

לפ־באשרמיתוסיםלהפריךמבקשסער

שיעת

$TS1$לפשיעת$TS1$

$DN2$לפשיעת$DN2$״שכונותהמכונותבשכונותנערים

שישהסטיגמהביןקשר״איןלדבריו,מצוקה״.

התפי־כמותלביןאחרתאוכזאתלשכונה

סות

$TS1$התפיסות$TS1$

$DN2$התפיסות$DN2$שנתפסיםהנוערבניבפועל.שמתקיימת

שהםבץהחברתית,הקשתלכלמשתייכים

המכוניםנעריםשהםובץטובים׳,׳בנימכונים

מצוקה׳״.ממשפחות׳נערים

להורים,המלצותלךישהאםלסיכום,

בפשיעה?להסתבךמילדיהםלמנועשיוכלו

עליותרלפקחההוריםשעלחושב״אני

עםופעםפעםבכללבדוקעליהםילדיהם.

מסתו־ומייוצאיםהםלהיכןיוצאים,הםמי

בב

$TS1$מסתובב$TS1$

$DN2$מסתובב$DN2$.חומריםמחזיקיםאינםשהםלוודאאיתם

סמיםאלכוהול,םכינים,תקיפה,כלימסוכנים,

לעשותלילדיםלאפשרלאמאודחשובועוד.

מת־כחלקהורה,לעשות.רוציםשהםמהרק

פקידו,

$TS1$,מתפקידו$TS1$

$DN2$,מתפקידו$DN2$ערמעורבולהיותהילדעללפקחחייב

עושה״.שהואבמהשיותרכמה

גיל

ההתבגרות

מאופיין

ביצר

הרפתקנות

ובחיפוש

אחר

ריגושים,

בהתנהגויות

קיצוניות

ובנטילת

בניסיכונים.

נוטיםנוער

להתגרות

כחלקבחוק

מההתמרדות

סמכותכלפי

ומחיפוש

זהותאחר

עצמית"

עמוד 2


