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פרויקט מיל"ה  -שיקום נערים עם עבר פלילי
פרויקט מיל"ה )מובילים יחד למען הנוער( הינו פרויקט ייחודי המופעל על-ידי משטרת
ישראל למען בני נוער שלחובתם עבר פלילי .במסגרת הפרויקט ,ממונה נציג בכל תחנת
משטרה אשר אחראי על איתור בני נוער שנפתחו להם תיקים פליליים לצורך שילובם
בקבוצות טיפוליות שנמשכות ארבעה חודשים ,כאשר בסופן נבחנת האפשרות לסגור להם
את התיקים ולמחוק את הרישום הפלילי ובכך להימנע ממצב בו יוכתם עתידם ,דבר
שיפגע בסיכוייהם להתגייס לצה"ל ולעסוק במקצועות המחייבים עבר פלילי נקי.
הפרויקט מיועד בעיקרו לבני נוער בגילאים  ,13-17אשר הסתבכו לראשונה בפלילים .הפרויקט מופעל
בשיתוף שירות המבחן לנוער ,הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול והמשרד לביטחון פנים .במסגרת הפרויקט
לומדים אותם בני נוער כיצד יוכלו להימנע מאלימות בעתיד ,מניעת שימוש בסמים ואלכוהול ,התנדבות
בקהילה ,העצמה אישית ,גיוס לצה"ל ועוד .מטרת הפרויקט הינה לסייע במיגור תופעות אל אלימות
עבריינית בקרב אותם בני נוער וכן לסייע להם להשתלב במסלול חיים נורמטיבי באמצעות רכישת מיומנויות
רלוונטיות.
מפכ"ל המשטרה ,רנ"צ יוחנן דנינו ,ציין בחניכת הפרויקט כי "עבריינות נוער אינה כוח עליון .בידינו הכוח
להביא שינוי ,זהו אינטרס ציבורי שיש לצידו ראייה לטווח ארוך .רק בשיתוף ,בתאום ,באיחוד זרועות ובתכנית
אחת כוללת של חינוך ,מניעה ,זיהוי מוקדם לצד ענישה והרתעה  -ניתן לגבש את הנוסחא לנוער שומר חוק
כי זוהי אחריותנו כלפי הדור הזה".
על פי הדיווחים ,רבים מבני הנוער אשר השתתפו בפרויקט דיווחו על שינוי תודעתי ומהפך חיובי בהתנהלותם
בחיי היום יום ,כזה שסייע להם רבות בניהול אורך חיים נורמטיבי באמצעות גיוסם לצה"ל או השתלבותם
במקצועות במשק הישראלי ,דבר שלא היה מתאפשר להם לולא נמחק הרישום הפלילי כנגדם בסיום
הפרויקט.
הייחודיות האמיתית של הפרויקט הינה שהוא מאפשר בפעם הראשונה לבני נוער עם עבר פלילי להכיר
באופן אישי את השוטרים ועבודתם ובכך ליצור ביניהם שיח אשר תכליתו לגרום לאותם בני נוער להבין את
הגבול בין המותר לאסור וכיצד יוכלו להימנע מלחרוג מהתנהגות מוסרית מקובלת בעתיד .כמו כן ,הפרויקט
מאפשר לראשונה גם לשוטרים בתחנות המשטרה השונות להכיר את הילדים שמאחורי המעשים ,דבר
שתכליתו ליצור אצלם רגישות מסוימת בעבודתם מולם תוך ראייה רחבה יותר למצוקות שהביאו אותם
לפעילות העבריינית.
משרדנו מלווה בני נוער אשר שולבו בפרויקט מיל"ה וזכו בסופו של תהליך למחיקת הרישום הפלילי
במשטרה .במידה ונוהלה כנגד קטין חקירה במשטרה בחשד לעבירה שביצע ,פנו ללא דיחוי להתייעצות
עימנו על מנת שזכויותיו יישמרו וכן על מנת שנוכל לסייע בפנייה לגורמים השונים בבקשה לשילובו בפרויקט
מיל"ה הייחודי.
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