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נגד שהפגינו קטינים רכוש. השחתת במעשי

בוגרים. כמו והואשמו נעצרו ההתנתקות

של האדם בזכויות  ההכרה בין הזה  המתח

מתקיים נוקשה אכיפה או חקיקה לבין קטינים

במשך השתנה הנוער עֵברות אופי בכדי: שלא

ואלימות, סמים לעֵברות רכוש מעֵברות השנים

מבחינה יותר ומאיימות חמורות עֵברות שהן

 1 תרשים (ראו בישראל  גם כך  ציבורית.

להלן).

שיעור כי קובעים רבים מחקרים כן, פי על אף

קטן העבריינים מכלל הקטינים העבריינים

בחברה, קטינים שתופסים הנתח מן בהרבה

הן נוער  עבריינות מפני והפחד הבהלה וכי 

המושפעות מאירועים לא רציונליות תחושות

עם מחמירה המשטרה וחריגים. בודדים

או מהגרים בני קטינים עם (בפרט קטינים

יותר, גלויים  שהם  משום מיעוט)  קבוצות 

ממבוגרים. יותר ופגיעים פחות מתוחכמים

גורסים אדם זכויות פעילי העקרוני, במישור

זכויות שלפיה לתפיסה עוד מקום אין כי

בתמורה פריבילגיה בגדר הן לילדים המוענקות

לזכויותיו ראוי אדם מִצדם. אחריות לגילוי

הוא אחריות  גילוי ואילו אדם, הוא באשר 

קטינים. אצל מתפתחת תכונה

efrat@idi.org.il נוספים: לפרטים

על: מבוסס הכתוב
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