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"צוהר לבית הסוהר - עבירות ועונשים בישראל" הוא כתב עת שפיט היוצא 
עם  בשיתוף  הסוהר  בתי  שירות  של  והסברה  תקשורת  מחלקת  ידי  על  לאור 
לקו  ביטוי  מתן   - העיקרי  ייעודו  אילן.  בר  אוניברסיטת  לקרימינולוגיה,  המחלקה 
התפר המחבר בין עולם האקדמיה והמחקר ובין עבודת השטח של שירות בתי 
הסוהר. במסגרת זו מוזמנים חוקרים ואנשים שעיסוקם בתחום הקרימינולוגי על 
היבטיו השונים לשלוח למערכת "צוהר לבית הסוהר" מאמרים ברמה המקובלת 
מעצר,  מאסר,  ענישה,  החוק,  אכיפת  בתחומים  העוסקים  בנושאים  באקדמיה 
שיקום ורצידיביזם. הנושאים נבחנים מהבחינות האקדמית, המשפטית, החברתית 
והניהולית, תוך הקפדה על עקרונות המחקר ועל התרומה היישומית לעבודתו של 
ידי  שירות בתי הסוהר. המאמרים עוברים סיווג ומיון ונבחנים באופן אנונימי על 

חברי המערכת - קוראים-שופטים.

את כתב היד יש לשלוח בפורמט של קובץ Word, גופן David, גודל 12, ובהתאם 
לדואר אלקטרוני ips@mail.gov.il, מחלקת תקשורת  להנחיות ה-APA )גרסה 6( 
כמו   .timoru@mail.biu.ac.il תימור,  אורי  ולפרופ'  הסוהר,  בתי  שירות  והסברה, 
לא יתקבלו לפרסום מאמרים  כן יש לצרף למאמר תקצירים בעברית ובאנגלית. 
שפורסמו בכתב עת אחר בשפה העברית. אם המאמר נמסר לפרסום בלועזית, 
יש ליידע על כך את חברי המערכת ולשנות באופן מהותי את המאמר, באופן שלא 

יהיה זהה למאמר הלועזי.
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דבר הנציבה
ב-25 בפברואר השנה החליטה הממשלה על תוכנית חסרת תקדים בהיקפה לבינוי בתי סוהר. במסגרת 

ניתן האות  אותה החלטה נקבע כי המדינה תבצע מהלכים שיגבירו את השימוש בחלופות כליאה. בכך 

לשינוי כיוון אסטרטגי של הכליאה בישראל.

זו, והעיקרי  הצטרפות של אירועים והחלטות הביאו את הממשלה להחלטה תקדימית ועתירת משאבים 

שבהם הוא פסק הדין של שופט בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין, שבו קבע מינימום של 4.5 מ"ר 

לכל אסיר ועצור במדינת ישראל.

מיד לאחר הפסיקה של השופט רובינשטיין בחודש יוני 2017 נקט שירות בתי הסוהר, בראשותי כנציבה, 

באסטרטגיה שעיקרה - יישום פסק הדין הוא הזדמנות. על כל גורמי המדינה הרלוונטיים לחבור יחד, לגבש 

מדיניות ותוכנית פעולה רב-ממדית ולקבל החלטות במספר תחומים שיביאו לתוצאה שאליה כיוון פסק הדין. 

חשוב לי לציין כי שב"ס, כגוף האחראי באופן בלעדי למתקני הכליאה בישראל, נלחם מדי יום את מלחמת 

תנאי המחיה ומצב בתי הסוהר, מתוך ראייה מקצועית וערכית לפיה שיקום האסיר תלוי גם באופי המקום 

שבו הוא מוחזק. פסק הדין לא חידש לנו את הצורך לראות באסירים בני אדם בעלי זכות יסודית לכבוד, אך 

הוא משמש מנוף אפקטיבי ביותר ליישום תפיסה זו.

חלופות הכליאה גם הן מהוות פרק חשוב בהחלטת הממשלה, ועל פי החלטתי כבר בסוף השנה שעברה, 

יושקעו משאבים ומאמצים בסדר גודל משמעותי להגדלת מרכיב זה בשב"ס ובעיקר לטיוב כלי חשוב זה. 

זאת לסייע  נזקי המאסר ועם  בדמות עבודות שירות הן הזדמנות לחסוך מהאסיר את  חלופות הכליאה 

בשיקומו, בטיפול בגורמי העבריינות שלו ובשילובו כאזרח מועיל בקהילה.

אני סבורה כי תקופה זו והמהלכים שננקטים בה מהווים שינוי מבורך והיסטורי ביחס החברה בישראל לבתי 

הסוהר, לאסירים, לעבריינים, לסיכוי לשיקום ולשיפור פני החברה.

בכל זמן, ובתקופה של שינויים ותהליכים משמעותיים בפרט, ראוי לבחון את התפיסות, המדיניות והתהליכים 

היטב. בשירות בתי הסוהר המחקר הוא דרך חיים זה שנים רבות. מחקרים אקדמיים רבים נעשו בדרך של 

מחקר מלווה לתוכניות שהוטמעו, או כמחקר שהתמקד בתופעה או בפעולה נהוגה, בקרב האסירים או 

הסגל, בתוך החומות או בסביבה המשפיעה על בתי הסוהר. 

כדי לשפר תהליכים ולבסס את המדיניות על עובדות. כך למדנו את השפעת הצפיפות על  אנו חוקרים 

אלימות, השפעת תוכניות תקון על רצידיביזם, אפקטיביות של תוכניות גמילה ועוד מחקרים רבים. מכל 

מחקר אנו שואפים ללמוד, לשפר ולתקן. זו דרכו של ארגון השואף להתקדמות ולהתפתחות.

זו הסיבה שבגינה אנו מעמיקים את המחקר בשב"ס ומפתחים מודל ייחודי בעולם של בית סוהר אוניברסיטאי. 

זהו תהליך מרתק ומלהיב ואני מאמינה מאוד במיזם זה.

אני קוראת לכולם - אנשי הסגל של שב"ס, אנשי הקרימינולוגיה, חוקרים, עמיתים וכל מי שחפץ להשפיע - 

אנו נמצאים בתקופה חשובה של תהליכים גדולים ומשמעותיים. זה הזמן ליזום מחקרים שיסייעו בבקרה 

על ההחלטות ובאיתור נקודות כשל וחוזק. 

כתב העת "צוהר לבית הסוהר" מלווה את שב"ס כבר קרוב לשני עשורים והוא מקור מצוין לשב"ס ולכל מי 

שעוסק בקרימינולוגיה ובתחומים הקרובים לה, ללמוד ולהתעדכן במחקרים החדשים והרלוונטיים ביותר. 

אני גאה כי שב"ס שותף למפעל חשוב זה, בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן. אני גאה לעמוד בראש ארגון 

מיוחד זה בתקופה כה רבת משמעות.

מי ייתן ונראה ברכה בכל מעשי ידינו.
 

רב	גונדר	עפרה	קלינגר 	
נציבת	בתי	הסוהר 	
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דבר העורכים
כתב העת "צוהר לבית הסוהר - עבירות ועונשים בישראל" משמש במה לפרסום מאמרים אקדמיים 

בנושאים הנוגעים לעבריינות, לענישת עבריינים, לטיפול בהם ולשיקומם, אך הוא משמש גם כלי לעידודם 

של אנשי שירות בתי הסוהר וסטודנטים לתארים מתקדמים במגוון מסגרות אקדמיות לחקור את תחום 

הכליאה בכלל, ובעיקר את התוכניות למניעת עבריינות, את תחום הטיפול באוכלוסיות אסירים ואת 

עולם שיקום האסירים ושילובם בחברה. לצורך זה מקיים שירות בתי הסוהר עם אוניברסיטת בר-אילן 

מדי שנה יום עיון לרגל הופעת הגיליון השנתי של כתב העת.

תחנת "רדיו פוקוס"
מערכות כליאה רבות בעולם מתחבטות בשאלה כיצד לנהל את תקופות המאסר של האסירים באופן 

חיובי. אל השאלה הזו אפשר להתייחס משני אספקטים מרכזיים. האחד, כיצד למנוע, או לפחות לצמצם, 

את ההשפעות השליליות שיש לשהייה לאורך זמן עם עבריינים רבים נוספים במוסד סמכותי סגור; והשני, 

כיצד לשקם עבריינים מכמה וכמה סוגים ולהכשירם להשתלבות בחברה כאזרחים חיוביים שומרי חוק 

עם שחרורם.

לפני כשנה הוקמה בשב"ס תחנת "רדיו פוקוס". היוזמה לתוכנית הייתה של הגב' קארין עובדיה-ראפ, 

מומחית לאימון אישי דרך אומנות, שטיפלה בעבר בבעלי בעיות קשב וריכוז. היא יזמה את "רדיו פוקוס" 

בעקבות חשיפה לתוכנית רדיו לאסירים באנגליה ומעקב אחר התגובות החיוביות כלפיה. התברר לה כי 

בבריטניה פועלת בעשור האחרון תחנת רדיו של האסירים המשדרת ל-104 בתי סוהר ונחשבת לסיפור 

הצלחה, עם 84 אחוזי האזנה. לפני כשנה, כאמור, הוקמה תחנת רדיו לאסירי ישראל בתוך כלא "איילון". 

25 אסירים בשני מחזורים נבחרו בקפידה מבתי הסוהר הפליליים, הוכשרו על ידי מכללת "ספיר" לשמש 

עורכי תוכניות ושדרים, והחלו לשדר לאסירים בכל בתי הכלא הפליליים בארץ מגוון תוכניות בנושאים 

חינוכיים.

הפרויקט מתבסס על מספר הנחות יסוד: א. אסירים המפעילים את תחנת הרדיו יעברו בעצמם שינויים 

חיוביים בעלי משמעות לפני הפעילות בתחנה ובמהלכה, כגון פיתוח יכולת להקשיב, הפעלת שיקול דעת, 

לזולת. ב. מסרים שמעבירים אסירים שעברו הכשרה לתפקידים  ניהול שיח באופן חיובי והפגנת כבוד 

של עריכה, הפקה ושידור, יזכו לאמינות רבה יותר מצד האסירים מאשר מסרים שמעבירים סוהרים. ג. 

שידור נושאים הנוגעים לחייהם של האסירים בכלא, כגון שמירה על תזונה נכונה ובריאות תקינה, זכויות 

אסירים, נהלי שב"ס הנוגעים להם, תוכניות העשרה ומוסיקה אהובה עליהם, עשוי להקל את השהות בכלא 

ולקדם נכונות להשתתף בתוכניות שיקום. ד. באמצעות שידורי הרדיו אפשר להביא לידיעת האסירים 

מידע אקטואלי רלוונטי לגבי תוכניות טיפול ושיקום שהם יכולים להשתתף בהן.

תגובות האסירים לתוכניות חיוביות. אסירים רבים מעידים שהם מאזינים לשידורי התחנה שעות רבות במשך 

היום ואף בלילה )התחנה משדרת ברצף 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע(. הנהלת הפרויקט קיבלה 

ומקבלת מאות מכתבים מאסירים המציעים תכנים ובצידם הם משבחים את התחנה ואת תוכניותיה.

התוכנית מלווה במחקר אקדמי המנוהל על ידי חוקרים מטעם המחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת 

בר-אילן, הבוחן את תרומתה להתנהגות האסירים, לתפיסותיהם ולקידום שיקומם.

שינוי בתנאי המחיה של אסירים
שב"ס, האסירים והחברה קשורים בקשר בלתי נפרד. הארגון עומד בפני שינוי מהותי בכל הקשור לתנאי 

המחיה של האסירים, וזאת כפועל יוצא מפסיקתו של השופט אליקים רובינשטיין ערב פרישתו בהחלטת 

בג"צ "תנאי המחיה של האסירים", המחייבת את המדינה לוודא כי שטח התא של כל אסיר ועצור המוחזק 



6

במשמורת יהיה 4.5 מ"ר החל בחודש דצמבר 2018. לפסיקה זו משמעות רבה בכל הקשור למרחב 

המחיה, לתנאים, למספר הכלואים בבתי הסוהר, לחלופות הכליאה, ובעיקר לפרופיל הכלואים שיהיו 

בתוך בתי הסוהר. תמורות אלו ישפיעו במישרין על החברה הכללית.

צוהר לתכנים של "צוהר"
בגיליון הנוכחי מתפרסמים עשרה מאמרים. שלושה מהם עוסקים בשיקום אסירים משוחררים, שלושה 

בסוגיות הקשורות לעבריינות מין, וארבעת המאמרים האחרים עוסקים בנושאים האלה: מעצרים מיותרים 

ובלתי מוצדקים המגדילים ללא צורך את אוכלוסיית העצורים, צדק תהליכי בקרב הסגל בבתי הסוהר, 

פעילות הפגתית בכלא "סבו" שבפיליפינים ומיצוי הדין עם נאשמים בערעור המדינה.

תחום ראשון - שיקום אסירים משוחררים

במאמרן של מיכל מורג ואלי תימן, "שיקום תורני: האם השתתפות בתוכנית דתית לאחר השחרור מהכלא 

מפחיתה חזרה לעבריינות, והאם יש תועלות נוספות בשילוב אסירים משוחררים במסגרות דתיות?" נבחנת 

תוכנית השיקום התורני, המנוהלת על ידי הרשות לשיקום האסיר בישראל והמסייעת לאסירים יהודים 

המשתחררים מהכלא להתמודד עם האתגרים של שיבה אל הקהילה. למחקר חלק איכותני המבוסס על 

ניתוח פרשני של 30 ריאיונות עומק עם משתתפי התוכנית, וחלק כמותני. הממצאים מלמדים על אחוז 

רצידיביזם נמוך במידה ניכרת בקרב הבוגרים של תוכנית השיקום התורני יחסית לאחוז הרצידיביזם בקרב 

גברים יהודים שהשתחררו מהכלא ולא השתתפו בתוכנית זו. הממצאים בחלק האיכותני של המחקר 

מלמדים על תועלות נוספות של השתתפות בתוכנית השיקום הדתי מעבר להפחתה ברצידיביזם. משתתפי 

התוכנית הרגישו, כי המסגרת הדתית העניקה להם כלים דתיים ולא-דתיים שסייעו להם בשיבה לקהילה.

מאמרם של רונית פלד-לסקוב, אפרת שהם, לוצ'י קוז'וקרו וגדעון ביאלר, "תעסוקה משלבת: השתלבות 

בו  וחדילה מעבריינות בקרב אסירים משוחררים בפיקוח", הוא מחקר הערכה שנבחנה  בתעסוקה 

השתלבותם בתעסוקה של אסירים משוחררים ברישיון שהיו בליווי ובפיקוח של הרשות לשיקום האסיר 

בשנים 2010-2007. תוכנית הפיקוח כללה שיקום וטיפול בקהילה תוך הדגשת נושא התעסוקה. במחקר 

מושווים ההשתלבות בתעסוקה ונתוני המועדות של קבוצת הפיקוח עם קבוצת השוואה שהשתחררה 

לאחר ריצוי מלא של עונש המאסר. ממצאי המחקר מלמדים, כי בקרב האסירים שהשתתפו  מהכלא 

בתוכנית הליווי והפיקוח נמצאו תוצאות חיוביות יותר בארבעה מדדים: השתלבות של האסירים בתעסוקה, 

משך התעסוקה המדווחת, גובה השכר ושיעורי המאסרים החוזרים. מתוך ממצאי המחקר אפשר להסיק 

בזהירות, כי לתוכניות הליווי והפיקוח התעסוקתי של הרשות לשיקום האסיר יש פוטנציאל גבוה בשילוב 

מחדש של אסירים משוחררים בקהילה.

מאמרן של רותם אפודי, אפרת שהם ואירית אדמצ'וק, "הולכות בתל"מ: שילוב תעסוקתי של אסירות 

משוחררות בקהילה", עוסק בתל"מ - מרכז יום וערב לאסירות משוחררות - אחד ממרכזי השיקום לאסירות 

משוחררות שפיתחה הרשות לשיקום האסיר. במרכז מוענקים מגוון שירותים לאסירות המשוחררות במגוון 

צרכים: טיפול, ליווי וייעוץ. זהו מחקר הערכה אשר התבצע במרכז תל"מ כדי לאפיין ולזהות את מאפייני 

האסירות המשוחררות, להעריך את מסוגלותן התעסוקתית ולבחון את מדדי ההצלחה של תוכנית השיקום. 

ממצאי המחקר מלמדים שלמרות מוכנותן התעסוקתית הנמוכה יחסית, הצליחו אסירות משוחררות רבות 

להשתלב בתעסוקה ואף להתמיד בה. בנוסף עולה ההבנה, כי כדי להצליח בהליך השיקום המורכב של 

אסירות משוחררות, על תוכניות השיקום להיות מותאמות לצרכיהן המורכבים והייחודיים של הנשים האלו.
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תחום שני - סוגיות הנוגעות לעבריינות מין

במאמרם של רוברט אפשטיין, דביר עיר-שי ונטע נבל, "'לא היה ולא נברא': טיפול בעברייני מין המכחישים 

את עבירתם - שב"ס כמקרה בוחן", נבחנת הסוגיה של הכחשה בקרב עברייני מין והשפעתה על תפיסות 

גורפת, מוצגת  לאחר הגדרת התופעה של הכחשה, עם שימת דגש בהכחשה  וטיפול.  של מסוכנות 

הספרות המחקרית העדכנית, אשר מראה כי בניגוד לתפיסה הרווחת, הכחשה גורפת לא בהכרח מעלה 

מסוכנות. בהמשך נסקרות מספר גישות לטיפול במכחישים, השואפות להביא את המטופל להודאה, 

וגישה אחרת המטפלת בצרכים קרימינוגניים ללא דרישה להודאה בעבירה. בחלקו האחרון של המאמר 

מתוארים ניסיונות ליישם את הידע המחקרי ולהתאימו לאסירים המכחישים את עבירות המין שהורשעו 

בהן. אין מדובר במחקר אמפירי אלא בתיאור הקבוצות הטיפוליות שהתקיימו בשב"ס, ובכלל זה שני 

תיאורי מקרה הפותחים צוהר למציאות של טיפול באוכלוסייה מורכבת זו. לסיום מועלות שאלות הנוגעות 

למטרות הטיפול במכחישים ומוצגים לקחים לטיפול המשכי.

מאמרם של יעל אידיסיס, רוברט אפשטיין ואלי הופמן, "קוראים מחשבות: דיוק וזמן תגובה בזיהוי הבעות 

עיניים כמדד למיומנויות אמפתיה בקרב עברייני מין פוגעים בילדים", עניינו ליקויים ביכולת לזהות מצבים 

רגשיים אצל האחר וביכולת להגיב להם. אלה נחשבים גורמים מרכזיים בתהליך של ביצוע עבירות בקרב 

עבריינים בכלל ובקרב עברייני מין בפרט. המחקר מתמקד בשלב הראשון בתהליך האמפתי, שהיחס 

אליו הוא כאל זיהוי המצב הרגשי אצל הזולת. במחקר נטלו חלק 83 גברים, מתוכם 29 משתתפים פגעו 

בילדים, מרביתם אסירים; 29 אסירים שנשפטו על עבירות אלימות ללא עבר של פגיעות מיניות בקטינים; 

ו-25 אנשים שככל הידוע אין להם עבר פלילי כלשהו. המשתתפים צפו במסך מחשב בתמונות של 

הבעות עיניים של מבוגרים ושל ילדים, שלחלקן הוצמדו מילים שכל אחת מבטאת הבעה כלשהי. נבדקו 

מידת הדיוק ביכולת לזהות הבעות עיניים ומשך זמן התגובה לכל הבעה. נמצא כי ממוצע הדיוק בזיהוי 

הבעות של מבוגרים ושל ילדים כאחד, היה נמוך יותר בקרב עברייני המין והעבריינים האלימים מאשר 

בקרב משתתפים ללא רקע פלילי. זמן התגובה הממוצע של עברייני המין עלה כאשר הוסף מסיח בעל 

משמעות מינית להבעות הילדים, ומגמה הפוכה נצפתה אצל שתי הקבוצות האחרות. במחקר נדונות 

דרכי התערבות דיפרנציאליות לפיתוח מיומנויות אמפתיות בקרב עברייני מין.

במחקרן של אורית רזפורקר ויעל אידיסיס, "על אחת כמה וכמה: ייחוסי חומרה וייחוסי פחד למעורבות 

באונס קבוצתי כקורבן או כתוקף בקרב נערות ונערים", נבחנו שיפוטי חומרה )ממד קוגניטיבי( של אונס 

קבוצתי ושיפוטי פחד ממעורבות באונס קבוצתי )ממד רגשי( כקורבן או כתוקף, כפונקציה של שני משתנים 

- מספר המעורבים באונס ומספר אירועי האונס. במחקר השתתפו 60 נערות ונערים נורמטיביים בגילים 

18-16. כמשוער, בקרב כלל המשתתפים עלתה החומרה הנתפסת של אירועי האונס הקבוצתי כפונקציה 

של עלייה במספר המשתתפים המעורבים ובמספר אירועי האונס. נערות שפטו בחומרה גבוהה יותר 

את אירועי האונס בהשוואה לנערים. מידת הפחד שהביעו הנערות מלהיות קורבן לאונס קבוצתי ומידת 

הפחד שהפגינו הנערים מלהיות מעורבים כתוקפים, עלו כפונקציה של עלייה במספר המשתתפים ושל 

עלייה במספר האירועים. המשקל היחסי שהקנו הנערות והנערים לשני המשתנים היה דומה.

נושאים נוספים

לא ראויה: ניתוח תופעת המעצרים הפליליים בישראל",  במאמרו של דניאל חי עזרא, "מעצר לתכלית 

מוגדרות זכויות האדם בישראל כמבוססות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן חורין )סעיף 

1 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו(. על פי הפסיקה בישראל, פגיעה בזכויות היסוד, יכול שתתקיים רק 
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במקרים חריגים וקיצוניים. הכלל הוא החופש, המעצר הוא החריג. כך לגבי כל מקרה של שלילת חירות 

וחופש ללא משפט והרשעה. כאמור, היות האדם פרט חופשי ובן חורין עוגן בחוק יסוד: כבוד האדם 

וחירותו. זכויותיו יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזת המדינה.

מאמרה של אורית אפל, "עשייה מעל ומעבר: תפיסת צדק תהליכי והתנהגות אזרחית ארגונית - פרספקטיבה 

מצבית ואישיותית", עוסק בצדק תהליכי בקרב הסגל בבתי הסוהר. עמידה במטלות ובציפיות בהתאם 

להגדרת התפקיד היא תנאי בסיסי לעמידה ביעדיו של כל ארגון. עם זאת, עשיית העובד מעבר לדרישות 

תפקידו היא תנאי חשוב לקידום הארגון ופיתוחו ]התנהגויות ה"עשייה מעבר" מוגדרות בספרות המחקרית 

כ"התנהגות אזרחית ארגונית" )OCB([. המחקר הנוכחי מבוסס על ההנחה שאחד הגורמים המשפיעים 

על הבחירה של עובדים לבצע התנהגויות של עשייה מעבר לדרישות תפקידם, הוא תפיסת ההוגנות של 

העובד את מנהליו ואת הארגון ככלל, המוגדרת בספרות המחקרית כ"צדק תהליכי". מטרת המחקר הייתה 

לבדוק מודל משולב, הכולל את המאפיינים הארגוניים )צדק תהליכי( ואת מאפייני הפרט )אסטרטגיות 

ניהול קונפליקטים(, לניבוי התנהגות אזרחית ארגונית של העובד. באופן כללי נמצא, כי תפיסת הצדק 

התהליכי קשורה ומובילה להתמודדות שיתופית עם קונפליקט ולהתנהגות פרו-ארגונית. כלומר ככל 

שהיחיד תופס את דרך קבלת ההחלטות של מפקדו כגבוהה יותר בצדק תהליכי, כך הוא מתנהג באופן 

מקדם יותר כלפי הארגון והעמיתים.

מאמרו של גבריאל קאבאליון, "ממשיכים לרקוד: הכלא הרוקד בֵסּבּו שבפיליפינים", עוסק במיתקן הכליאה 

"סֵּבּו" שבמדינת הפיליפינים. המאמר מתמקד בפרשנות של ביצועים אומנותיים של ריקוד אסירים, שתועדו 

בסרטונים והועלו לרשת האינטרנט בשנים 2016-2012. מאמר זה הוא המשך למאמר קודם, שהתמקד 

בסרטונים שהועלו לרשת עד פברואר שנת 2012. לצורך להמשיך להתמקד בתופעת כלא "סבו" שתי 

סיבות: הפיכתו לאייטם תרבותי גלובלי, וההפעלה האינטנסיבית של אלפי אסירים בפרויקט אחד. להבדיל 

מבתי כלא מערביים, המכוונים לתעסוקה מסורתית של אסירים )במפעלים או בחקלאות( או לפעילות 

אומנותית שולית, אפשר לזהות בכלא "סבו" מעין תוצרת תרבותית של מאות אסירים, שאף מניבה רווחים 

ונמשכת יותר מעשור. במאמר מודגשים השינויים המהותיים שחלו בחמש השנים האחרונות הן בסגנון 

הריקוד והן בהפיכתו לאייטם תרבותי בפלטפורמות תקשורתיות חדשות וגלובליות.

במאמרם של נתנאל דגן ונעמי בורק, "מיצוי הדין עם הנאשם בערעור המדינה", נדון הכלל שלפיו ערכאת 

הערעור המקבלת את ערעור המדינה נגד קולת העונש, איננה ממצה את מלוא חומרת הדין עם הנאשם. 

דיון ביקורתי בכלל זה  נגדו. בהמשך מוצע  ובביקורת שהושמעה  זה  המאמר נפתח בהצדקות לכלל 

וברציונלים הנטענים שלו על סמך הנימוקים האלה: תיקונו של גזר דינה השגוי של הערכאה הדיונית איננו 

מהווה סיכון כפול ואיננו חורג מעיקרון סופיות הדיון, והנאשם מודע לאפשרות כי המדינה תגיש ערעור 

נגד קולת העונש וכי אין להעניק הקלה כזו בכל מקרה. לאחר מכן מוצעות דרכים לצמצום פערים בלתי 

מוצדקים בענישה ולשמירה על עיקרון ההלימה. מוצע כי ערכאת הערעור המפעילה את כלל הקלת ערעור 

המדינה תקבע במפורש את העונש הראוי במקרה הרגיל. כן מוצע לבחון את מהות ההחמרה בערעור 

וליתן לכך ביטוי עונשי, ולהבחין בין מקרה שבו ההחמרה בערעור היא מעונש מאסר בינוני לעונש מאסר 

ארוך לבין מקרה של החמרה מעונש של ריצוי בקהילה לעונש מאסר.

לסיום, כתב עת זה מתפרסם בעת נדירה של שינויים ותמורות במערכת אכיפת החוק בישראל: פסק 

הדין של השופט רובינשטיין בעניין שטח המחיה לאסירים, תיקון 42 לפקודת בתי הסוהר בתחום שיקום 

האסירים, דו"ח ועדת דורנר הנוגע לתפיסות היסודיות של הענישה והכליאה בישראל ותהליכים נוספים 
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בעל משמעות, נמצאים כולם "על השולחן" בימים אלה. מעבר להיותם מושאי מחקר חדשים, מרתקים 

וחשובים, יש להניח כי התמונה של ענישה, כליאה וחלופות הכליאה בישראל, תעבור שינויים מפליגים 

ותהיה לה השפעה רבה על החברה כולה. עורכי כתב עת זה, פרופ' אורי תימור וגנ"מ אסף ליבראטי, 

קוראים לאנשי המעשה ולאנשי המחקר להיות ערים לתהליכים אלו ולהסתער עליהם בהתבוננות, במחקר 

ובפרסומים שיתרמו לעשייה, יעשירו וייטיבו אותה.

קריאה מעשירה ומהנה,
פרופ׳ אורי תימור  
גנ״מ אסף ליבראטי
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שיקום תורני
האם השתתפות בתוכנית דתית לאחר 
השחרור מהכלא מפחיתה רצידיביזם, 

והאם יש תועלות נוספות בשילוב 
אסירים משוחררים במסגרות דתיות?

בשלושים השנים האחרונות נבדקו בכמה מחקרים ההשפעות של תוכניות שיקום 
דתיות בתוך הכלא על רמת ההסתגלות של האסירים לכלא או על אחוז הרצידיביזם 

לאחר השחרור מהכלא. מחקרים אלה מלמדים שלתוכניות דתיות בין כותלי 
הכלא יש תועלות רבות, והן משפיעות על הסתגלות האסירים לתנאי הכליאה ועל 

התמודדותם עם השהות בכלא, אך ההשפעה על אחוזי הרצידיביזם לאחר השחרור 
מועטה. בנוסף, המחקרים כמעט ואינם בוחנים את ההשפעה של תוכניות שיקום 

דתיות מחוץ לכלא, המיועדות לסייע לאסירים משוחררים בשעת החזרה אל 
הקהילה.

במאמר זה נבחן את תוכנית השיקום התורני המנוהלת על ידי הרשות לשיקום 
האסיר בישראל, אשר מסייעת לאסירים יהודים המשתחררים מהכלא להתמודד עם 
האתגרים של השיבה אל הקהילה לאחר שחרורם. למחקר חלק איכותני המבוסס 

על ניתוח פרשני של 30 ריאיונות עומק עם משתתפי התוכנית, וחלק כמותני 
אשר נותן אינדיקציה מספרית לאחוז הרצידיביזם כשלוש שנים לאחר השחרור 
של משתתפי התוכנית בהשוואה לגברים יהודים משוחררים אשר לא השתתפו 

בתוכנית.
ממצאינו מלמדים על אחוז רצידיביזם נמוך מהותית בקרב בוגרי התוכנית שיקום 

תורני בהשוואה לאחוז הרצידיביזם בקרב גברים יהודים אחרים שמשתחררים 
מהכלא הישראלי. החלק האיכותני של מחקרנו מלמד שישנן תועלות רבות 

להשתתפות בתוכנית השיקום הדתי מעבר להפחתה ברצידיביזם. משתתפי 
התוכנית הרגישו, כי המסגרת הדתית העניקה להם כלים דתיים ולא-דתיים שסייעו 

להם להתמודד עם השיבה לקהילה.

מיכל מורג1, אלי תימן2, 3

ד"ר מיכל מורג, פסיכולוגית קלינית, מרצה במחלקה למדעי ההתנהגות, המרכז האקדמי רופין, עמק חפר.  1

ד"ר אלי תימן, אנתרופולוגית, מרצה בכירה במחלקה למדעי ההתנהגות, המרכז האקדמי רופין, עמק חפר.  2

שתי המחברות תרמו באופן שווה למאמר זה. השמות לפי סדר האלפבית.  3
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שיקום תורני

מבוא
בשלושים השנים האחרונות נבדקו בכמה מחקרים 

ההשפעות של תוכניות שיקום דתיות בתוך הכלא 

על רמת ההסתגלות של האסירים לכלא או על אחוז 

הרצידיביזם )חזרה לדבר עבירה - להתנהגות עבריינית( 

לאחר השחרור מהכלא. מחקרים אלה מלמדים על 

תועלות רבות של התוכניות הדתיות בין כותלי הכלא 

ועל השפעתן על הסתגלות האסירים לתנאי הכליאה 

ועל התמודדותם עם השהות בכלא, כפי שנפרט 

 Camp, Daggett, Kwon, & Klein-Saffran, 2008;( בהמשך

 Clear & Sumter, 2002; Mears, Roman, Wolff, & Buck, 2006;

O’Connor & Perreyclear, 2002(. עם זאת, במחקרים 

אשר בחנו את ההשפעה של מעורבות דתית במהלך 

הכליאה על החיים שלאחר השחרור, נמצאו עדויות 

בכלא מפחיתות  דתיות  לכך שתוכניות  מועטות 

מהותית את אחוזי הרצידיביזם בקרב המשתתפים 

.)Johnson, 2004 ;Thomas & Zaitzow, 2006( בהן

דתיות בתוך הכלא  האם ההשתתפות בתוכניות 

מסייעת בהפחתת רצידיביזם? אם כן, באילו תנאים? 

התשובות שעולות ממחקרים בנושא הן שהשפעה 

רק משתתף  אינו  כאשר האסיר  בעיקר  ניכרת  זו 

פסיבי, אלא כאשר הוא מחויב באופן מיוחד לאורח 

חיים דתי. נמצא קשר חיובי בין רמות הרצידיביזם 

לבין רמות ההשתתפות של האסירים בתוכניות דת 

בתוכניות  ומשך ההשתתפות  הכליאה  בתקופת 

)Roman, Wolff, Correa, & Buck, 2007(. ממצא  אלה 

 Johnson,( ג'ונסון  עולה במיוחד ממחקריו של  זה 

Johnson, Larson, & Pitts, 1997 ;2004(, אשר מצא כי 

הדת בכלא,  בלימודי  יותר  אסירים שהיו פעילים 

הצליחו להישמר לפרקי זמן ארוכים יותר )עד 3-2 

שנים לאחר השחרור( לפני הישנות עבירות לעומת 

אסירים שהשתתפו בתוכניות דתיות בלי לקחת חלק 

פעיל בהן. השפעה זו פחתה עם הזמן. במחקר נוסף 

נתגלתה הפחתה ברצידיביזם רק אצל אסירים בעלי 

מכוונות דתית חזקה יותר במועד השחרור מהכלא. 

 Sumter,( אחוזי הרצידיביזם שלהם היו נמוכים יותר

 Jensen &( בהתאם לכך הוסק במחקר אחר .)1999

Gibbons, 2002( כי ביטויים חזקים של אשמה ודתיות 

נקשרו לרמות נמוכות יותר של רצידיביזם או להפרות 

של שחרור בערבות.

במחקרים אלה נבחנה ההשפעה על אחוזי רצידיביזם 

כאשר האסיר השתתף בתוכניות דתיות בתוך הכלא, 

ואילו מחקרים הבוחנים את ההשפעה של תוכניות 

לאחר  לכלא,  מחוץ  המתקיימות  דתיות  שיקום 

השחרור, ואשר מסייעות לאסיר המשוחרר בחזרתו 

 .)Roman et al., 2007( אל הקהילה, אינם קיימים כמעט

מחקרים איכותניים מעטים בחנו את סיפורי החיים של 

אסירים משוחררים ואת תפקידיהם של ההתמסרות 

לדת והחברות בכנסיה על ההימנעות מחזרה לביצוע 

 Hallett & McCoy, 2014; Schroeder & Frana,( עבירות

נבדקה בהם תוכנית דתית רשמית  לא  2009(, אך 

והם אינם כוללים נתונים כמותניים על רצידיביזם.

הביקורת העיקרית על כל המחקרים הבוחנים את 

השפעת הדת על החזרה לפשע היא שכאשר בוחנים 

את השפעת ההשתתפות בתוכניות דת במונחים של 

הדת על  רצידיביזם, מתעלמים מן ההשפעות של 

חזרת האסיר אל הקהילה מעבר לרצידיביזם. כלומר 

ישנן השלכות חיוביות לתוכניות שיקום דתיות, ואל לנו 

להתעלם מהן גם אם אינן מביאות לירידה ברצידיביזם, 

שכן רוחניות ודת עשויות לספק לאסירים משוחררים 

 Hallet( משאבים רגשיים וקוגניטיביים בחיי היום-יום

שיעורי   .)& Johnson, 2014; Hallett & McCoy, 2014

רצידיביזם עשויים להיות מוטעים, וכך להאפיל על 

הערך המוסף של חלק מהתוצאות של הליך השיקום. 

עבירות  עבירות, אך  למשל, אסירים שחזרו לבצע 

 Thomas( אלימות פחות מאשר במאסרים הקודמים

Zaitzow, 2006 &(, או אסירים משוחררים שחזרו לכלא 

בגלל סיבות טכניות כגון הפרה של תנאי השחרור 

.)SpearIt, 2012( ולא עקב עבירה חדשה

במאמר זה נתייחס לתוכנית שיקום דתי-תורני רשמית 

מטעם הרשות לשיקום האסיר. נבחן את התוכנית 

באופן  באמצעות שיטת מחקר מעורבת הבוחנת 

כמותני אם יש קשר בין השתתפות בתוכנית לבין 

רמת הרצידיביזם של המשתתפים, ובאופן איכותני 

בוחנת את הכלים שעליהם מדווחים המשתתפים כי 

לאחר סקירת הספרות  רכשו באמצעות התוכנית. 
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יותר  הנאה מוחשיות בכלא ותנאי ביקורים טובים 

 Clear & Myhre, 1995; Clear et( במשך השהות בכלא

 Kerley, Allison, &( ושותפיו  al., 2000(. החוקר קרלי 

Graham, 2006( מציעים שלדתיות בכלא יש יתרונות 

חברתיים, ובכללם חיזוק הרשתות החברתיות של 

האסירים ומתן תמיכה רגשית למאמינים. בד בבד 

תפקיד הרשתות החברתיות בכלא מושווה להשתייכות 

לארגוני פשיעה, מאחר ששניהם צורות של תת-תרבות 

לאסירים דרכים להתמודד עם הבידוד  שמספקת 

החברתי שבכליאה ועם חוסר הביטחון והמסוכנות 

שהם חווים בכלא. בנוסף, שניהם מגדילים נגישות 

הלכידות  את תחושת  ומעלים  בכלא  למשאבים 

ואת המכוונות למטרות-על משותפות  החברתית 

.)Thomas & Zaitzow, 2006(

ספרות המעריכה את ההשפעות של תוכניות השיקום 

הדתיות ספגה ביקורות. כפי שהציעה החוקרת סמטר 

)Sumter, 2006(, רוב הספרות אינה מבחינה בין רוחניות 

לדת, בין הממדים של הדת או בין מגוון ההיבטים 

של הדתיות מעבר להשתתפות עצמה. לכך מוסיפים 

האלט וג'והנסון )Hallet & Johnson, 2014( שהספרות 

ייחודיים של דת ובקשר  אינה מעמיקה במרכיבים 

בינם לבין חדילה מפשיעה. בהמשך נתמקד בתוכנית 

שיקום דתית שמבוססת על דוקטרינה דתית נוקשה 

ולא על רוחניות במובנה הכללי, ונבחן את הממדים 

הרוחניים והמעשיים שלה.

בנוסף, הספרות העכשווית על דת וכליאה מוגבלת 

 Hanley,( בשל היותה ממוקדת בנצרות, בפרט בארה"ב

ידי מנזרים  2014(, ולרוב בתוכניות המנוהלות על 

 Hallet & אוונגליסטיים וארגוני התנדבות נוצריים )ראה

Johnson, 2014 לדוגמאות של תוכניות כאלה(. מספר 

מחקרים החלו להעריך תוכניות שיקום דתיות בבתי כלא 

באירופה, אולם גם אלה מכוונים בעיקר לנצרות. על 

אף שישנם מחקרים העוסקים כיום באסלאם בהקשר 

של תוכניות שיקום בארה"ב ובאירופה, ישנם מחקרים 

מעטים מאוד המתמקדים בדת היהודית בהקשר זה 

)תימור, Timor, 1998 ;2006 ;1996(. במחקר הנוכחי 

אנחנו חוקרות תוכנית שיקום דתי-יהודי אורתודוכסי 

לאסירים משוחררים, שתספק מקרה להשוואה עם 

המיושמת  הייחודית  השיקום  תוכנית  את  נתאר 

והמיועדת  ידי הרשות לשיקום האסיר  בישראל על 

לאסירים משוחררים שחזרו בתשובה בכלא  לסייע 

להשתלב בקהילה. לאחר שנציג את הממצאים המעידים 

על הפחתה ברצידיביזם בקרב הגברים שהשתתפו 

בתוכנית השיקום התורני בהשוואה לגברים יהודים 

שלא השתתפו בה, נציג את הממצאים האיכותניים 

המבוססים על הריאיונות עם משתתפי התוכנית. 

נציג את הכלים שמשתתפי התוכנית דיווחו עליהם 

שרכשו בתוכנית השיקום, חלקם כלים דתיים וחלקם 

כלים שאינם דתיים, אך היו חלק מתוך כלל הכלים 

נציע הצעות  בסיום המאמר  שהועברו בתוכנית. 

יישומיות העולות מתוך הממצאים.

סקירת ספרות
מעורבות של אנשי דת והנחיותיהם משמשות בבתי 

 Clear, Hardyman, Stout,( כלא עוד מתקופת התנ"ך

Lucken, & Dammer, 2000(, ותוכניות שיקום דתיות עדיין 

 Hallet & Johnson,( שכיחות מאוד בבתי כלא בארה"ב

2014(. במחקרים רבים נבחנו במרוצת השנים תוכניות 

שיקום דתיות שהתנהלו בין כותלי הכלא והשפעתן 

 Camp et al., 2008; Clear & Sumter,( על שיקום האסירים

 .)2002; Mears et al., 2006; O’Connor & Perreyclear, 2002

חלק מן הממצאים מלמד שעיסוק בדת בתוככי הכלא 

 Rowell et al.,( מסייע לווסת את התנהגות הכלואים

1987(. מחקרים אחרים מלמדים שמעורבות דתית של 

אסירים עשויה לשפר את רווחתם תוך שהיא משמשת 

מנגנון התמודדות פסיכולוגי המפחית דהומניזציה 

.)Clear et al., 2000( ומסייע בהישרדות בכלא

הוצע כי לקיום פרקטיקות דתיות בכלא יש תועלות 

מהותיות )אינטרינזיות(: הן עשויות להקל את תהליך 

ההסתגלות של האסיר למאסרו, לסייע לו להתמודד עם 

ההסתגלות למאסר ואף להפחית מתחושות האשמה 

שלו, לשקם את תפיסתו העצמית ואת תחושת הכבוד 

העצמי ולחזק את ההערכה העצמית. העיסוק בדת 

לזהות מטרות עתידיות חיוביות.  מאפשר לאסירים 

ייתכנו גם השפעות תועלתניות )אקסטרינזיות( כגון 

לטובות  יותר  טובה  גישה  יותקף,  ההרגשה שלא 
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ממספר הכלואים היהודים. מגמה כללית זו מחזקת 

את הצורך להעריך את ההשפעה של תוכנית השיקום 

התורני, כפי שנציג בהמשך.

תוכנית השיקום התורני בישראל
תוכנית השיקום התורני היא תוכנית שיקומית המבוססת 

על עקרונות התורה ואשר מנוהלת על ידי צוות של 

אנשי שיקום אורתודוכסיים השייכים לתחום השיקום 

התורני ברשות לשיקום האסיר. מטרתה העיקרית של 

זו, אשר הוקמה בשנת 2002, היא לתמוך  תוכנית 

באסירים דתיים משוחררים ולסייע להם לחזור אל 

החיים האזרחיים בקהילה באמצעות לימודי תורה. 

לצד תוכניות שיקום אחרות,  זו מתקיימת  תוכנית 

חינוכיות ותעסוקתיות, בחסות הרשות לשיקום האסיר.

לתוכנית השיקום התורני נרתמים בראש ובראשונה 

הכלא  בבתי  הדתיים  האגפים  משתתפים מתוך 

בישראל. לפי תימור )Timor, 1998(, אגפים מיוחדים 

לשיקום תורני קיימים בבתי כלא ישראליים מאז שנות 

ה-80 המוקדמות. כיום, מרבית בתי הכלא הישראליים 

כוללים אגפים נפרדים לאסירים דתיים, שבהם רבנים 

ותלמידי ישיבות מנחים את האסירים באורח חיים דתי. 

חלק מהאסירים באגפים אלה גדלו בבתים חרדיים 

באגפים שנקראים "לשם" )לשומרי  והם מוחזקים 

הדתיים נמצאים  מסורת(. שאר האסירים באגפים 

באגפי אג"ד )אגף דתי(, שמאכלסים בעיקר אסירים 

שנעשו דתיים בכלא, חזרו בתשובה או "התחזקו" 

תוך כדי מאסרם.

מלבד אגפים אלה מועברים תכנים דתיים דרך מדרשיות. 

נוטלים בהן חלק אסירים שאינם נמצאים באגפים 

הדתיים, אך מתעניינים בדת או מתקרבים אל הדת. 

יש שיתוף פעולה הדוק בין התוכנית לשיקום תורני 

לבין רבני בית הסוהר. הם מאתרים יחד מועמדים 

מתאימים לתוכנית השיקום התורני, מקבלים החלטה 

משותפת לגבי מועמדים ובונים יחד תוכנית שיקום 

אישית לכל משתתף. בדומה לתוכניות שיקום אחרות, 

כדי להעלות את אחוז ההצלחה על המועמד לעמוד 

בקריטריוני סף. כדי להתקבל לתוכנית השיקום התורני, 

על המועמד להוכיח מסוגלות לעבוד ולהשתכר ולהפגין 

הספרות המדעית הממוקדת בנצרות בארה"ב. אנו 

מאמינות שתוכנית שיקומית זו מספקת מקרה בוחן 

חשוב לבחינת ההשפעה של דת על הימנעות מחזרה 

אל עולם הפשע לאחר השחרור מהכלא.

את המחקרים היחידים בנושא של שיקום דתי-יהודי 

עשה אורי תימור )1996; 2006(. מחקרו הראשון 

החוויות  את  1987-1984 כשחקר  בשנים  נעשה 

אסירים לשעבר שחזרו בתשובה  השיקומיות של 

במשך שהותם בכלא ואשר השתלבו חזרה בקהילה 

דרך כניסתם לישיבות באזור ירושלים. מחקרו השני 

התקיים בשנים 1996-1995 והתמקד בחוויות של 

אסירים שחזרו בתשובה במשך מאסרם ושהו באותו 

 .)Timor, 1998( פרק זמן באגפים דתיים בשני בתי כלא

בזמן שתימור עבד על מחקריו, טרם הוקם תחום 

)רש"א(.  השיקום התורני ברשות לשיקום האסיר 

בוצע  האורתודוכסיות  הישיבות  בחסות  שיקום 

בחסות רבנים שהעבירו את תוכניות לימוד התורה 

ובהנחייתם. מחקריו של תימור מאפשרים לנו לקבל 

פרספקטיבה מתמשכת וארוכת טווח של השינויים 

שהתרחשו במשך 30 שנים ברשות לשיקום האסיר 

וביחסה לכלי השיקום הספציפי - השיקום התורני.

מאז נעשו מחקריו של תימור, ואולי גם בזכות ממצאיו 

המלמדים על השפעות חיוביות של הדת על שיקום 

לאמצעי שיקום חשוב  הדת  לימודי  אסירים, נעשו 

בנוסף, מאז התעצמה  וברש"א.  הישראלי  בכלא 

מאוד בין כותלי הכלא תופעת ה"התחזקות", שליאון 

ולביא )Leon & Lavie, 2013( מגדירים אותה כהתגברות 

האמונה וקיום פרקטיקות דתיות בחיי היומיום. המחקר 

הנוכחי הוא חלק ממחקר רחב יותר אשר נבחנת בו 

המשיכה לדת בקרב גברים יהודים בבתי כלא בישראל, 

ונבחן תפקיד הדת בחייהם לאחר השחרור ותוך כדי 

תהליך השיקום )ראו Morag & Teman, 2017(. במחקר 

זה מצאנו, כי בחמש השנים האחרונות הוכפל מספר 

לשישה,  הדתיים בבתי הכלא, משלושה  האגפים 

והאגפים הגיעו לתפוסה מלאה בשל העלייה בהיקף 

החוזרים בתשובה ומגמת ההתחזקות בכלא. בנוסף, 

מספר המדרשיות בבתי הכלא הושלש מאז 2007, 

וכיום מגיעים אליהן כ-1,200 אסירים, שהם כרבע 
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השפעות אחרות של ההשתתפות בתוכנית, מעבר 

לשיעור הרצידיביזם. בחינה של אחוז הרצידיביזם 

בקרב משתתפי התוכנית נותנת אינדיקציה כמותית 

ואילו הניתוח הפרשני של  להשפעה של התוכנית, 

התבטאויותיהם של משתתפי התוכנית על אודות האופן 

שבו סייעה להם ההשתתפות בתוכנית להתמודד עם 

החזרה לקהילה, מראה כי ישנן תועלות להשתתפות 

בתוכנית זו מעבר להפחתת הרצידיביזם.

מתודולוגיה
 )Mixed methods( נבחרה שיטת מחקר מעורבת 

 )Creswell, 2013( שנבנתה על פי המודל שהגה קרסוול

המכונה Concurrent Triangulation Design. בשיטה זו 

שלב האיסוף של הממצאים הכמותיים והאיכותניים 

הוא סימולטני, ומתבצע כשני מחקרים נפרדים שאינם 

תלויים זה בזה, על אותה התופעה. במודל זה החוקרים 

משווים בין המסקנות של שני המחקרים רק בשלב 

הסופי של המחקר, ומנסים לעשות אינטגרציה בין 

המסקנות ולפרשן יחד. השיטה נועדה ליצור טריאנגולציה: 

הצלבה של נתונים ממקורות בלתי תלויים על אותו 

נושא מחקר. באמצעות מודל זה אפשר להתגבר על 

המגבלות של כל אחת משיטות המחקר. למשל, אפשר 

להרחיב ולהסביר את הממצאים הכמותניים באופן 

מלא יותר באמצעות החלק האיכותני, ואפשר לאמת 

ולתקף, או לבחון מחדש, את הממצאים האיכותניים 

באמצעות החלק הכמותני.

המרכיב הכמותני
בעבור המרכיב הכמותני של המחקר, מדדנו את שיעורי 

הרצידיביזם )כליאה מחדש( בקרב כלל הגברים אשר 

שוחררו מהכלא לתוכנית השיקום התורני )284( בין 

השנים 2007 ל-2012. מדדנו את אחוז הרצידיביזם 

של קבוצה זו כשלוש שנים לאחר שחרורם בלי לחלק 

לתת-קבוצות על פי השנה, מאחר שגודל הקבוצה 

בכל שנה היה קטן מדי. לאחר מכן השווינו אחוז זה 

לאחוז הרצידיביזם לאחר שלוש שנים בקרב אוכלוסיית 

הגברים היהודים שהשתחררו מהכלא בתקופה מקבילה 

)2008(, כפי שדיווח לנו שירות בתי הסוהר. היה זה 

קשב וריכוז. אלו שני משתנים חשובים בסינון של כלל 

האסירים ובעלי השפעה פוטנציאלית על רצידיביזם.

והשתתפו בתוכנית  אסירים שהשתחררו מהכלא 

השיקום התורני השתלבו בתקופת המחקר הנוכחי 

באחד משלושה נתיבים: היטמעות ישירה בקהילה 

בליווי של צוות תוכנית השיקום התורני; מעבר להוסטל 

דתי במעלה אדומים לתקופת ביניים שנמשכה כשנה, 

ומשם אל הקהילה - את ההוסטל הפעיל צוות של 

תוכנית השיקום התורני )תוכנית זו הופסקה במהלך 

המחקר(; מעבר למסגרת של ישיבות אורתודוכסיות. 

צוות השיקום התורני הסביר שרוב המקרים המורכבים 

יותר והמועדים לסיכון נשלחו להוסטל, ורק מיעוט הופנה 

לישיבה, מאחר שהדרישות הלימודיות בישיבות גבוהות 

מאוד. תוכנית ההיטמעות בחזרה אל הקהילה, שהיא 

הנתיב העיקרי של האסירים הדתיים שמשתחררים, 

מקיפה ארבעה מחוזות גיאוגרפיים: חיפה, תל-אביב, 

ירושלים ובאר-שבע. תוכנית זו מצריכה לכל הפחות 

נוכחות בתפילות שגרתיות ובלימודי תורה במסגרות 

בקהילה, וכן השתתפות בטיפול קבוצתי המבוסס על 

אמונה ודת ובמפגשי טיפול פסיכו-סוציאלי תורניים 

ידי צוות תוכנית השיקום  פרטניים שמועברים על 

התורני במשך שנה לאחר השחרור מהכלא.

שאלות המחקר המובילות אותנו במאמר זה הן אלו: האם 

השתתפות בתוכנית שיקום תורני עשויה להועיל ולסייע 

לקליטה מחדש של אסיר משוחרר בקהילה? אם כן, 

באיזו דרך היא מסייעת? אילו מרכיבים מתוך התפיסה 

הדתית עשויים להיהפך לכלים מעשיים שיצמצמו חזרה 

לחיי פשע? והאם יש קשר בין השתתפות בתוכנית 

שיקום לאחר השחרור מהכלא לבין אחוז הרצידיביזם, 

בהשוואה לאוכלוסיית המשתחררים הכללית?

החידוש במחקרנו כפול: ראשית, אנו בוחנות את 

המתבצעת  דתי  שיקום  תוכנית  של  ההשפעה 

לאחר השחרור על אחוזי הרצידיביזם  מחוץ לכלא 

של המשתתפים. אנו משערות שאחוז הרצידיביזם 

)p<0.05( מאחוז  יהיה נמוך  בקרב בוגרי התוכנית 

היהודים  הגברים  אוכלוסיית  בקרב  הרצידיביזם 

בתקופה המקבילה. שנית, אנו בוחנות את השפעת 

התוכנית בכלים איכותניים המאפשרים לנו לבחון גם 
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היה 30 שנים. כדי להבטיח מדגם הטרוגני ככל האפשר, 

כללנו מרואיינים שנבדלו אלה מאלה במספר שנות 

המאסר שלהם, בסוג העבירות שביצעו, במספר 

המאסרים בעברם, במספר שנות ההשכלה וברקע 

לא נכללו בין  האתני שלהם )אשכנזיים ומזרחיים(. 

המרואיינים גברים שהיו אורתודוכסים בטרם מאסרם. 

המדגם שלנו כלל גברים אשר אימצו לחלוטין אורח 

חיים אורתודוכסי במשך מאסרם ואשר המשיכו לשמור 

על רמת אדיקות דומה גם לאחר שחרורם, וגברים 

אשר נעשו אדוקים יותר במשך מאסרם, אך נאבקו 

עם האתגרים של שמירת המצוות לאחר שחרורם.

מהלך המחקר: את כל הריאיונות ביצע צוות של 
שלושה סטודנטים, עוזרי מחקר, אשר עברו הכשרה 

עוזרי המחקר כתבו  איכותניים.  ריאיונות  בניהול 

ריאיון, ורשמו בהם  לאחר כל  דיווחים רפלקסיביים 

ייתכן שהרקע  בריאיון.  התרשמויות מהדינמיקה 

החילוני של המראיינים היווה מגבלה, אולם סביר 

שהיה לכך יתרון מסוים דווקא משום שהמרואיינים 

לא יכלו להניח שהמראיינים מבינים אוטומטית את 

דבריהם ונדרשו להסביר את עצמם בבירור ובמפורט. 

המרואיינים התבקשו לדבר על הדרך האישית שעברו 

תוך כדי התחזקותם הדתית, על תפקיד הדת בחיי 

היום יום בכלא ועל הדרכים שבהן סייעה להם הדת 

בחיי היום-יום מחוץ לכלא. כמו כן הם נשאלו על 

חוויותיהם בתוכנית השיקום התורני. שאלות הריאיון 

מופיעות בנספח 2.

דילמות מתודולוגיות ואתיות: מתווה המחקר התאפיין 
במספר דילמות מתודולוגיות ואתיות. כל הריאיונות 

נקבעו בעזרתם של אנשי הצוות של תוכנית השיקום 

התורני והתקיימו במשרדיהם. כפי שמזכירה פרסר 

)Presser, 2005(, כמעט בלתי אפשרי "למקם, להשיג 

את אישור המוסד לראיין ולוודא תחושת ביטחון" עם 

מבצעי עבירות בלי לקבל סיוע של מוסדות המדינה 

הממונים על פיקוחם. היא מזכירה לא להעלים עין 

מיחסי הכוח הגלומים במצבים אלו. במקרה שלנו, 

את  בפתיחות  לתאר  התבקשו  לשעבר  אסירים 

חוויותיהם בעודם מתראיינים במתקן שהיה אחראי 

על תהליך השיקום שלהם.

הנתון המעודכן ביותר שדווח בתקופה זו. כפי שדווח 

לנו ממחלקת המחקר של שב"ס, אחוז הרצידיביזם 

של אוכלוסיית הגברים היהודים ששוחררו בין השנים 

2009 ל-2010, השנים המאוחרות ביותר שבוצעו בהן 

הערכות אלה, היה יציב, עם עלייה של 1.6% בלבד 

מייצגת  2008 כשנה  1(. בחרנו בשנת  לוח  )ראו 

לאחוז הרצידיביזם של  כדי להשוות את הנתונים 

בוגרי תוכנית השיקום התורני. כדי להעריך אם אחוז 

הרצידיביזם של בוגרי תוכנית השיקום התורני היה 

נמוך יותר מזה של האוכלוסייה הכללית בקרב גברים 

יהודים, ביצענו מבחן Z חד-כיווני לשתי האוכלוסיות.

לוח 1. שיעורי רצידיביזם בקרב אוכלוסיית 

 הגברים היהודים שהשתחררו מהכלא 

בשנים 2010-2008

Year released 2008 2009 2010

Recidivism (%) 34.1% 35.1%  35.6%

המרכיב האיכותני
המחקר האיכותני התבסס על אסטרטגיית מחקר 

 Glaser & Strauss,( המכונה תיאוריה מעוגנת בשדה

1967(. המחקר תוכנן לפי ורסיה פחות פוזיטיביסטית 

וגמישה יותר של אסטרטגיה זו, כפי שמציע קרסוול 

)Creswell, 2007(. פירוט בהמשך.

משתתפים: בחלק זה ערכנו 30 ריאיונות חצי-מובנים 
בשנים 2014-2013 עם 29 גברים אשר שוחררו מהכלא 

לתוכנית השיקום התורני בין חודשיים לחמש שנים 

קודם לכן. קבוצה זו כללה נציגים מכל אזור גיאוגרפי 

שבו פועלת תוכנית השיקום התורני בארץ: חיפה, 

ירושלים  באר-שבע )ארבעה מרואיינים מכל עיר(, 

ותל-אביב )שבעה מרואיינים מכל עיר(. כמו כן ראיינו 

שבעה גברים ששוחררו להוסטל של תוכנית השיקום 

התורני במעלה אדומים. אחד מהמשוקמים בהוסטל 

זה רואיין פעמיים: בפעם הראשונה כאשר התגורר 

ובפעם השנייה כעבור תשעה חודשים,  בהוסטל, 

כאשר התגורר בקהילה. המרואיינים נאסרו בשל מגוון 

עבירות, כפי שמוצג בטבלה בנספח 1.

טווח הגיל של המרואיינים היה 50-22, והגיל הממוצע 
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עד להבניה של תיאוריה מרכזית. תחילה קראו כל 

ריאיון בנפרד וקודדו אותו. לאחר מכן ערכו רשימה 

כולל  של תימות מרכזיות שעלו מכלל הריאיונות, 

ריטואלים, אמצעים סימבוליים, ה"כיפה", אלוקים, 

ועוד.  אינסטרומנטליים  מוטיבציות, טובות הנאה 

בהמשך ארגנו וקישרו בין תימות ספציפיות שסייעו 

בהבניה של מטא-קטגוריות, אשר איפשרו להן לזהות 

את המסגרת התיאורתית של כלים מבוססי דת וכלים 

שאינם קשורים בדת.

תוקף ומהימנות: החוקרות ניסו לשמור על תוקף 
ומהימנות: א. ביקשו מאיש הקשר לרתום למחקר גם 

משתקמים שהתקשו בתוכנית השיקום והביעו ביקורת 

לגביה כדי למנוע אוכלוסיית מחקר "מגויסת". ב. בשלב 

ומיפו תימות  הניתוח קראו את הריאיונות בנפרד 

בנפרד לפני השוואת תימות שעלו. כמו כן ספרו כמה 

מרואיינים ביטאו כל תימה וכללו במחקרן רק תימות 

ורובם  אשר התבטאו לפחות ב-25% מהריאיונות, 

ב-50% מהריאיונות לפחות. ג. בשלב הכתיבה שמרו 

החוקרות על עיגון של ממצאי המחקר האינדוקטיביים 

המוצגים במאמר בציטוטים מתוך דברי המרואיינים. 

ד. לפני שליחת המאמר לפרסום, הציגו את ממצאי 

המחקר בפני צוות השיקום התורני של רש"א בשני 

מועדים, ואפשרו לצוות להעיר הערות על המחקר.

ממצאים
ממצאים כמותניים

כדי להעריך אם אחוז הרצידיביזם של המשוקמים 

שסיימו את התהליך בתוכנית לשיקום תורני נמוך מזה 

של אוכלוסיית האסירים הכללית )גברים יהודיים(, בוצע 

מבחן Z חד כיווני לשתי האוכלוסיות. אחוז הרצידיביזם 

של גברים יהודים אשר השתחררו לתוכנית השיקום 

התורני בשנים 2012-2007 היה נמוך משמעותית 

)n=284; Z=6.76; p<.0001 ;14.8%( מזה של אוכלוסיית 

הגברים היהודים הכללית שהשתחררה בשנת 2008, 

 )34.1%; n=6,724( כפי שדיווחה הרשות לשיקום האסיר

בתום תקופה של שלוש שנים מיום שחרורם מהכלא.

להסביר את האחוז הנמוך בהרבה של  מה עשוי 

מאסרים חוזרים בקרב גברים יהודים אשר השתתפו 

בהזדקקותנו  נעוצה  נוספת  מתודולוגית  בעיה 

לסיוע ולתיווך של אנשי צוות תחום השיקום התורני 

בתיאום מועדי הריאיונות. עשינו כל שביכולתנו כדי 

ידי אנשי הצוות.  למנוע הכוונה של המרואיינים על 

ננקטו צעדים לשמור על ביטחונם של המראיינים, 

ולכן כל הריאיונות התקיימו בתוך משרדי רש"א או 

במקומות ציבוריים ולא בבתי המרואיינים. עם זאת, 

כדי לאפשר למרואיינים להתבטא בחופשיות, ניסינו 

לוודא שהריאיונות יתקיימו בחדר סגור שאינו צמוד 

לחדרם של אנשי הצוות.

ועדת האתיקה של הרשות לשיקום האסיר נתנה את 

כדי להבטיח  אישורה לקיים את כל שלבי המחקר. 

הגנה על המרואיינים, ביקשנו מהם את הסכמתם 

להשתתף במחקר, ובתחילת כל ריאיון הצהרנו בפני 

המרואיין שחומרי הריאיון לא יועברו לידי רש"א ושפרטיו 

יישמרו בחיסיון מלא. כמו כן הובהר למרואיינים כי 

אם ייתקלו בשאלה שעליה אינם רוצים להשיב, רצונם 

יכובד, הם לא יידרשו לעשות כן, והמידע לא יימסר 

לאנשי צוות השיקום התורני ברש"א.

למען השמירה על האנונימיות והפרטיות של המרואיינים, 

או לחתום על  לא נתבקשו למסור את שמם  הם 

טופס הסכמה מדעת, אלא למסור לנו רק את ראשי 

וגילם, ולהסכים בעל פה  התיבות של שמותיהם 

לאחר שהטופס הוקרא להם. במאמר זה ניתן לכל 

מרואיין שם בדוי. בנוסף, נמנענו מלשאול בתחילת 

הריאיון על אודות הפעילות העבריינית שהביאה אותם 

והתייחסנו לכך רק לקראת סוף הריאיון.  למאסר, 

במרבית המקרים ביקשו המרואיינים לא להישאל על 

כך, וכיבדנו את בקשתם. תימור )1996( מצא באופן 

דומה, שאסירים לשעבר העדיפו לא לדבר על עברם 

העברייני. מאחר שהמחקר מּוקד בתהליך השיקום 

שלהם, לא מצאנו לנכון ללחוץ עליהם בנושא זה. כל 

הריאיונות הוקלטו במכשיר הקלטה דיגיטלי ושוקלטו 

על ידי צוות המראיינים.

ניתוח הממצאים: שתי החוקרות הראשיות במחקר 
זה קידדו את תוכן התמלולים של הריאיונות לפי 

 Glaser & Strauss,( אסטרטגיית תיאוריה מעוגנת בשדה

1967(. החוקרות מיפו תימות שעלו בשלבי הניתוח 
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שיקום תורני

במילים דומות לאלו של עזרא, שאמר: "אין מקריות, 

זה הכול משמים". האמירה "הכול בידי שמים" שגורה 

בפי אנשים שמתחזקים וחוזרים בתשובה, ומסמנת 

הראשונים בשפה שמאמצים  השינויים  אחד  את 

חוזרים בתשובה בכלא )Timor & Landau, 1998(. חלק 

ייחודית לכך  מהמרואיינים מאמינים שישנה סיבה 

שנתפסו ונשפטו, והיא שיוכלו למצוא את הדת בין 

כותלי הכלא. גידעון הסביר: "לא סתם באתי לפה. 

באתי לפה בשביל לחזור בתשובה כנראה. הכול מכוון 

מלמעלה... הכול לטובה".

תפיסה זו מביאה להבניה של כלי נוסף שמסייע לחוזרים 

בתשובה בכלא, והיא מבוססת על מחויבותם לדרך 

ברורה, ישרה וסלולה. במקרים רבים תיארו המרואיינים 

כיצד התבססה מחויבותם והתחזקה ברגעי משבר 

דווקא ובחוויות של מתח קיצוני, כגון במהלך בידוד 

בכלא או בשלבי המאסר הראשונים שחוו. המרואיינים 

בדידות  תיארו ברגעים קיצוניים אלה תחושות של 

רבה ואובדן תקווה, ובמהלכם קיימו מעין דיאלוג עם 

אלוקים שבו ביקשו את רחמיו, הגנתו והכוונתו. הם 

תיארו מעין משא ומתן עם אלוקים, שבו ביקשו את 

הגנתו בתמורה לביסוס מחויבותם לחיים דתיים, ונדרו 

נדר לשמור מצוות בתמורה למתנת החיים שניתנה 

זו ל"נותן יש אחיזה על המקבל"  בדרך  להם שוב. 

)Maruna, Wilson, & Curran, 2006(. גידעון תיאר את 

ה"אחיזה" שבמחויבות זו:

"אתה נמצא בדוחק, רוצה שמישהו יגן וישמור עליך 

לקיים  אותך  שם, אתה מבטיח להשתנות, מביא 

משא ומתן עם אלוקים. מגיע להבטחה שאני אשמור 

תורה, ואז מגיעים הניסיונות, כי אם אתה שומר, אני 

אשמור... אדם בכלא צר לו. מתחיל משא ומתן עם 

לי, אני מבטיח להשתנות,  לי, תן  הקב"ה - תעזור 

כדי לצאת מהמצב  אני זה, אני זה, אני זה. העיקר 

שהוא נקלע אליו".

ניסים וניסיונות

כלי שלישי מגולם בתפיסה הכוללת שכל הדברים 
הטובים שהחיים מזמנים מקורם באלוקים והם מכונים 

"ניסים", וכל התלאות, הקשיים או הפיתויים נתפסים 

בתוכנית השיקום התורני? בבואנו לענות על שאלה 

זו, נפנה לניתוח הריאיונות האיכותניים. הדבר עשוי 

להסביר את הממצא הכמותני שזיהינו.

ממצאים איכותניים
בחלק זה אנחנו ממפות את הכלים שרכשו משתתפי 

תוכנית השיקום התורני במסגרת התוכנית. חלק 

וחלק אחר שאוב  מכלים אלה שאובים מהתורה, 

מהשיקום הכללי. באמצעות ניתוח הכלים שמשתתפי 

התוכנית מאמינים שרכשו באמצעותה, אנו מבחינות 

המסרים  לבין  המוצהרות  התוכנית  מטרות  בין 

שהפנימו המשתתפים בתהליך ואשר ניכרים בכלים 

המפורטים להלן.

הנחיה ממעל והמחויבות לאלוקים

קבוצת הכלים הראשונה שנדון בה היא חלק בלתי 

נפרד מתפיסת העולם המשותפת לקהל מאמינים 

הדתית  דתי. תובנות השאובות מתפיסת העולם 

נהפכות לכלים בתהליך השיקום התורני, המשמשים 

את האסירים לניהול ולבנייה של מוסר עצמי חדש. 

התובנה הראשונה מסוג זה שנהפכת לכלי הראשון 

ואשר שכיחה במרבית הדתות והקבוצות הרוחניות 

 Rudy &( ובתוכניות לעזרה-עצמית )quasi-religious(

Greil, 1989(, היא האמונה בכוח עליון שמנחה את 

העולם. מרבית המרואיינים דיווחו שמרגע שנכנסו 

לתהליך ה"התחזקות" הדתית, הם חשו רוגע שהיה 

לכל דבר שקרה  קיום הסבר  של  באמונה  מעוגן 

בחייהם ושהביאם עד הלום. שמואל התייחס לרגיעה 

"אני מאמין  שבהפנמה שכוח עליון מנווט מעליו: 

שיש מישהו שמנהל את העולם... זה נותן לי הקלה... 

הטיפול שלי התחיל משמה."

בעולם העברייני עלול אדם לחוש אובדן שליטה וחוסר 

 Kerley( יכולת לצפות את הגאיי החיים ולשלוט עליהם

Copes, 2009 &(. נראה שהמפגש עם השקפת העולם 

האמונית מספק צורך בסיסי להנחיה וביטחון שכוח 

עליון "אוחז בהגאים". מנגנון זה מסייע להתמודד 

עם רגעים מורכבים משום האמונה שההתמודדויות 

אלוקים. כמה מרואיינים התבטאו  ידי  על  נשלחו 
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את הניסיון שהוצב בפניהם, הם ראו הוכחה ליעילות 

של סט הכלים החדש שרכשו והוכחה להיותם בדרך 

של שינוי ל"אני חדש". אנו מרחיבות על תהליך השינוי 

.)Teman & Morag, in press( העצמי במאמר אחר

חלק מהמרואיינים מתארים תחושת התעלות רוחנית 

לאחר עמידה בניסיון, בהתאם להדרכה שהם מקבלים 

לחשיבה באמצעות כלי זה, כפי שעולה מדבריו של 

"אני מסביר להם  ראש תוכנית השיקום התורני: 

לאו דווקא דבר רע, אלא זה דבר טוב,  זה  שניסיון 

מפני שאם אתה עומד בניסיון זה יכול להגביה אותך 

כלפי מעלה. כשאדם עומד בניסיון הוא עולה, כשהוא 

לא עומד בזה הוא נופל."

חלק גדול מסיפורי הניסיונות נסובו סביב המפגש עם 

"החיים האמיתיים" לאחר שחרורם מהכלא, ובמיוחד 

גידעון למשל סיפר על עמית  במקומות העבודה. 

לעבודה אשר הרבה לקלל ועל הקושי שלו להבליג 

בריסון, בלי להגיב כפי שנהג בעבר. בהתייחסו אל 

התנהגות העמית כניסיון, אמר: "השם שלח אותו. 

זה ניסיונות... אני מצליח לשמור על איפוק. להרגיש 

כי  לוי הסביר,  עצמי. לשים את המעצורים."  את 

רצונו לבלות זמן עם חברים שהיו לו לפני  למרות 

המאסר והזמינו אותו לשבת עמם בבית קפה, הוא 

נענה בשלילה, משום שחשש שברגע שהשוטרים יראו 

שהוא נמצא בחברתם, הוא ייעצר שוב. הוא הסביר 

את הפיתוי הזה במונחים של ניסיון אלוקי: "הרבה 

פיתויים מהמקום שאני באתי... החיים מלאי-מלאי 

מכשולים, מלא בניסיונות, אתה יוצא בחוץ..."

העין המתבוננת של אלוקים

הבנת המרואיינים שאלוקים שולח לכל אחד מהם 

כלי רביעי שאנחנו מכנות אותו  ניסיונות, מייצרת 

"המודעות לקיומה התמידי של עין אלוקית מתבוננת 

ובוחנת". ההכרה בנוכחות המתבוננת של עין אלוקית 

"ליפול"  לדבריהם,  מונעות מהם,  והפחד ממנה 

ולחטוא או לשקול לעזוב את אורח החיים הדתי. הם 

מרגישים שישנה ישות עליונה שמסתכלת עליהם, 

ייכשלו ולא  ואם  בוחנת ושופטת אותם ללא הרף, 

יעמדו בפיתויים, היא עלולה להענישם. המרואיינים 

כהתמודדויות שאלוקים שולח במכוון כ"ניסיונות". 

ניסיונות, לפי המרואיינים, הם סוג של מבדקי אמונה 

שנועדו לבחון את חוזק מחויבותם, כפי שאלוקים ניסה 

את אמונתו של אברהם אבינו בסיפור עקדת יצחק. 

מינוחים אלה שכיחים בתפיסה היהודית אורתודוקסית 

באופן כללי )Ivry, Teman, & Frumkin, 2011(. דוגמה לנס 

כזה אפשר לראות בדבריו של עומר, אשר התייחס 

לכניסתו לתוכנית השיקום התורני: "מאז שחזרתי 

בתשובה היו איתי הרבה ניסים, ורש"א זה גם נס." 

חלק מהמרואיינים ראו בהצטרפותם לתוכנית השיקום 

התורני סוג של נס שהציל אותם מחייהם הקודמים. 

עקיבא אמר: "אני חושב שהקב"ה הוא הציל לי את 

יישב  באמת  החיים. רש"א הם שליחים שלו. הוא 

אותי, הוא באמת עשה לי ניסים, אלוהים. ברוך השם. 

הוא קודם כל לפני כולם." עקיבא הדגים ניסים אלה 

ניצל לתחושתו  חוויה שבה  באמצעות תיאור של 

מניסיון דקירה הודות להגנה של אלוקים.

לעומת אופי השיח של ניסים, כאשר המרואיינים תיארו 

ניסיונות, הם התייחסו לקשיים, לפיתויים ולמכשולים 

נועד  לא  "ניסיון"  בדרכם. השימוש במונח  שניצבו 

להסביר את ההחלטות השגויות שלהם בעבר אשר 

הביאו אותם לכלא לפני שחזרו בתשובה, אלא נועד 

לתאר את ההתמודדויות שלהם לאחר שהחלו בתהליך 

ההתחזקות. לפיכך תיארו המרואיינים ניסיונות רבים 

שחוו בכלא, אך תדירותם לאחר שחרורם הייתה רבה 

יותר. סימון תיאר את חייו מחוץ לכלא כך: "היום אני 

רואה שהניסיונות יותר קשים."

התפיסה הרווחת אצל המרואיינים היא שאלוקים מציב 

כדי לבחון ולהעריך את  להם אתגרים אלה במכוון, 

חוזקם ואת הכלים שרכשו כדי לפתור בעיות. בעבר, 

כאשר נסמכו בעיקר על עצמם ונכשלו בעמידה מול 

וחשבון רק לעצמם  דין  נדרשו לתת  פיתויים, הם 

אין  לאלוקים,  כאשר הם מחויבים  ולחברה. כעת, 

לתפיסתם מקום לכישלון, משום שכישלון בניסיון של 

אלוקים פירושו בגידה במחויבות לאלוקים. להיכשל 

פירושו לאכזב את אלוקים, ולא רק את עצמם ואת 

אי-עמידה  תיארו  המרואיינים  כאשר  משפחתם. 

בניסיון האלוקי, הם דיברו על "נפילה", וכאשר צלחו 
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אברהם אמר: "על הקב"ה אי אפשר לעבוד."

קבוצת הכלים שתוארה לעיל, שהופנמה כתפיסת 

חיים או כ"צורת חשיבה דתית", אינה נתפסת על 

ידי המרואיינים ככלים פורמליים שרכשו במסגרת 

תוכנית השיקום התורני. כאשר נשאלו במישרין אילו 

יכלו  לא  רכשו בתוכנית השיקום, מרביתם  כלים 

לתמלל זאת ולהשיב במה למעשה נשכרו כתוצאה 

לאורך הריאיונות ביטאו כיצד  מהתוכנית. עם זאת, 

השתמשו בכלים אלה כדי להימנע מ"נפילות" ומחזרה 

לחיים העברייניים. כפועל יוצא, אנו רואות בהבניה 

מחדש של צורת החשיבה והתגובות המעשיות ביטוי 

ואשר  לא פורמלי שאימצו המרואיינים  לסט כלים 

מיושם בחיי היום-יום על ידי בוגרי תוכנית שיקום זו. 

תפיסת החיים החדשה הזו היא חלק מהמשאבים 

לצד החוקים הברורים  שמסייעים להם להתמודד, 

וההתוויות שהדת מקנה. בחלק הבא של מאמר זה 

נעמיק בהבניה ובלימוד החוקים המפורשים במסגרת 

לימודי הדת.

הגבלות דתיות והבניה של תפיסה מוסרית

בחלק זה אנו מציגות סט כלים נוסף שהמרואיינים 

קיבלו בתוכנית השיקום. סט כלים זה שונה באופיו 

מהתפיסה הרוחנית המוצגת ככלי בחלק הקודם; כאן 

מדובר בסט כלים התנהגותי שהמרואיינים מקבלים 

באמצעות הדת. הכלי הראשון מסוג זה הוא מערך 

היום  בחיי  נאותה  ההנחיות הברורות להתנהגות 

יום - "עשה ואל תעשה" - שאדם מאמץ ברגע שהוא 

לאגף התורני בכלא ומקבל על עצמו כשהוא  נכנס 

אדם דתי מלידה תופס  בתוכנית השיקום התורני. 

את קיום המצוות כדבר מובן מאליו, אך אם בוחנים 

את מערך המצוות בעין חיצונית, אפשר להבין כיצד 

הוא משמש כלי ברור של הכוונה למרואיינים שאימצו 

דרך חיים זו ככלי שיקומי.

מערך זה של 613 מצוֹות כולל 248 ציוויים חיוביים 

)"אל תעשה"(.  שליליים  ציוויים  ו-365  )"עשה"( 

בעיני הגברים שראיינו, שהתקשו כל כך להתמודד 

עם הבחירה החופשית בעבר, ההכוונה הברורה של 

לאכול, כיצד  מערך הציוויים )מה מותר ומה אסור 

תיארו מצבים רבים שבהם תפיסה זו מנעה מהם 

היו מדרדרים אותם חזרה  לבצע מעשים שבעבר 

לפשע, ומשם קרוב לוודאי גם לכלא. ייתכן שמדובר 

במנגנון חיצוני שמסייע להם בכך שהוא מגביל אותם 

כדי שלא יבצעו  גבולות ברורים להתנהגות  ומציב 

פעולות מזיקות. מדובר בגבולות חדשים שלא היו 

להם בעבר, ולפיכך הם הידרדרו.

המרואיינים תיארו בפתיחות כיצד הם חוששים מהכוח 

העליון, שלתחושתם נוכח בסביבתם כל העת ועד לכל 

מעשיהם, וחרדים מפניו. גבריאל השווה את היעדר 

הפחד ואת התנהגותו הנוטלת-סיכונים שאפיינו אותו 

לפני שאימץ את הדת אל הפחד שחש מאז נעשה 

מודע לנוכחותו התמידית של אלוקים:

"פעם לא היו לי פחדים, לקפוץ בנג'י. היום הפחד 

שומר... היום אני בודק אם החוט עוד מהודק... הקב"ה 

נמצא בכל העולם. אם אתה עושה משהו הוא יכול 

לשפוט אותך מכל העולם. לפחד מהשופט ולעשות 

מחבואים... אבל ממנו אי אפשר להתחבא. על כל נעלם 

יש לו משפט. אין דבר שהוא מסתתר באיזה פינה".

המרואיינים תיארו את הפחד מאלוקים ככוח ששמר 

עליהם ממעידות אפשריות, כפי שהסביר גבריאל: "היום 

יש לי פחדים לעשות איזה דבר אסור." פחד זה מזכיר 

את השלב הראשון בחשיבה מוסרית על פי קוהלברג 

)Kohlberg, 1984( - השלב הפרה-קונבנציונלי שמושם 

בו דגש על ציות כתוצאה של הימנעות מעונש. באופן 

פרדוקסלי, חלק מהמרואיינים תיארו פחד לא כחשש 

ממפגש עם אנשי החוק לאחר שחרורם בבואם לבצע 

עבירות, אלא הם היו מבועתים מהרעיון ש"ייתפסו" 

בקלקלתם על ידי אלוקים שמפקח עליהם ורואה את כל 

מעשיהם. סימון ביטא תחושה זו באופן הבא: "כשאתה 

יודע שיש עליך עין שמסתכלת מלמעלה, אז גם בסתרים 

הוא רואה אותך, גם בשירותים רואים אותך... היום 

אני מבין שהדבר היחידי שיכול לעצור אותי זה הקדוש 

ברוך הוא." הוא תיאר מצבים ממשיים שבהם חשב 

לירוק  על הכוח העליון שמביט בו. למשל, כשרצה 

ברחוב או להשאיר את השירותים אחריו מלוכלכים. 

לדבריו, הוא נמנע מלעשות כן לא משום שהתחשב 

לפתע באחרים, אלא משום שאלוקים הסתכל עליו. 
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תרופה. היה לי דפוסים והתנהגויות... חשיבה מעוותת 

ששום דבר לא הצליח... והדת פתאום התחלתי ללמוד 

לא נכון... זה עושה  מוסר, התחלתי להבין שכל זה 

אותי כבנאדם יותר טוב, יותר שקול, יותר רגוע."

המרואיינים סיפרו שהם הפנימו עקרונות מוסר על 

והשתתפות בקבוצות  ידי קריאה של ספרי מוסר 

לימוד ודיון שהיו חלק משגרת התוכנית השיקומית. 

הם ציטטו הרבה מדבריו של רבי נחמן מברסלב, 

במיוחד, משום  ואמירותיו התחברו  כתביו  שאל 

שלטענתם קל יותר להבינם ואינם מחייבים היכרות 

ידע תורני. באשר לספרי המוסר של  מוקדמת עם 

הרבי נחמן מברסלב, אמר גידעון: "הם גבוהים מאוד, 

אבל פשוטים מאוד... פה אומרים לך את כל האמת 

פשוט." חלקם הגדול התייחס למסכת אבות ולספר 

מסילת ישרים. יעקב למשל התייחס למסכת אבות 

כאל עלון הדרכה לחיים באומרו: "אם תקרא מסכת 

עד תו, הם יסבירו לך איך להתנהג".  אבות מאלף 

הדגיש את חשיבות כתבי המוסר בקביעת  סימון 

מטרות ארוכות טווח: "זה מראה לך את הנקודות 

השליליות שלך ולאן אתה צריך להגיע. נותן הכוונה 

למטרות." הוא דיבר על ספר המוסר "מסילת ישרים" 

ועל המטרה הסופית ששם לעצמו: "מסילה כאילו 

מובילה אותך להגיע לשלמות".

הדת אשר מנחים כיצד להתנהג,  בהקבלה לחוקי 

המרואיינים הדגישו את חשיבות ההכוונה וההדרכה 

של צוות תוכנית השיקום התורני באשר למפגש עם 

החיים בחוץ. גידעון למשל סיפר על האופן שבו איש 

לדבוק בגבולות הדת  צוות השיקום התורני עזר לו 

במקום להתפתות. לדבריו, הזמינו אותו למסיבה, והוא 

נועץ ביועץ התורני אם כדאי ללכת למסיבה. בתגובה 

שאל אותו איש הצוות אם חבריו מהכלא יהיו באותה 

מסיבה. כשהשיב בחיוב, ענה לו איש הצוות: "פתח 

גמרא בבית, לך לאיזה שיעור חברותא, לשיעור." מתוך 

הסיפור הדגיש גידעון את תפקיד המשקם התורני 

בתהליך האישי שלו: "אתה מבין? הוא החיזוק... שנינו 

נעים יחד לאיזושהי מטרה."

הן  צוות התוכנית השיקומית התבטא  הסיוע של 

והן במפגשים קבוצתיים  ייעוץ פרטניים  במפגשי 

לטפל בגוף, כיצד לנהוג בחברת אחרים( מתפרשת 

לדבר עבירה.  כסוג של סכר שמונע מהם "ליפול" 

כך ביטא זאת חיים: "אם תחרוג טיפה, אתה מתחיל 

לוותר לך קצת, קצת-קצת ואתה כאילו נשאב לתוך 

זה... ברגע שתציב לעצמך גבולות ולא תחפש את 

הנוחות שלך... גילוח, היגיינה... החוקים". יעקב תיאר 

את המאבק היום-יומי בין הפיתוי לבין החשיבות של 

ויכולתו להישאר בנתיב השיקום: "זה  הדת  גבולות 

בעצם התגברות על היצר... אתה עוצר את עצמך, 

אתה עושה לעצמך גבולות. גבולות ברורים. כי מה 

אנחנו בלי גבולות? חיות."

ומסודרת  ברורה  נתפסות כמסגרת  הדת  מצוות 

וגבולות, שאמנם מונעת מהמרואיינים  של חובות 

המאמצים אותם לנהוג כפי שנהגו בעבר, אך בעיקר 

מקלה עליהם, מאחר שהם פתורים מההכרח לקבל 

החלטות עצמאיות. אדם הסביר הקלה זו כך: "הדת 

אוסרת לעשות דברים כאלה, ואני יודע שהדת אוסרת 

אז אני הולך נגד מה  דברים כאלה. אם אני עושה, 

שאסור. הראש שלי לוקח אותי ישר לדת. מה אסור, 

מה מותר." בעבור אברהם, כלי ברור זה של "מותר 

יתרון על  נותן למשוקמים בשיקום התורני  ואסור" 

פני מי שנמצא בשיקום אחר:

אז פה  "יש לנו פה מגבלות מה מותר ומה אסור, 

)בהוסטל(  הם  מפה...  ולצאת  להתחזק  יכולים 

מתחברים, כי בתורה יש להם שמה מה מותר ומה 

אסור. )בתוכנית שיקום חילונית( אין דברים כאלה 

מה מותר ומה אסור. מותר להם ללכת למועדונים 

ודברים כאלה, התבוללות, מתכון לבלגן וכל זה. פה 

אוסרים על דברים כאלה... )בחיים בחוץ( אין חוק, 

אין בנאדם בג'ונגל קר, וזה מה שהכרתי."

מסכת החוקים וההגבלות מעניקה למרואיינים כלי 

נוסף, שאותו אנו מכנות "המצפן המוסרי" והוא מכתיב 
להם כיצד להבחין בין טוב לרע. מאחר שהם אינם 

סומכים על "המצפן הפנימי" שלהם, הם מסתייעים 

לא רק ב"עשה ואל תעשה" של חוקי הדת, אלא במפה 

המפורטת של המוסר שהם מקבלים בשיעורי הדת 

שבהם הם משתתפים בכלא ובשיקום התורני לאחר 

זה הייתה  הדת  גידעון מסביר: "בשבילי  השחרור. 
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בביצוע  ביטאו קשיים רבים  מרבית המרואיינים 

פרקטיקות אלה לאחר שעברו מהחיים בכלא לחיים 

מחוצה להם, בפרט קשיים בשמירה על השבת. 

המחויבויות הרבות של "החיים האמיתיים" בחוץ, 

לצד הדאגה לצרכי המשפחה ודאגות הפרנסה, יצרו 

קושי לממש את הפרקטיקות הדתיות הרבות שהייתה 

ציפייה שיקיימו. חלקם אף תיארו את הצער שבאובדן 

חלק מהפרקטיקות הדתיות עם עזיבתם את הכלא 

עקב קשיים שחוו ב"גיוס" בני משפחותיהם לקיימן. 

הם התאבלו על אובדן "חוויית השבת" והתגעגעו 

לא  בכלא  אלה. במשך שהותם  לחוויות  בערגה 

התמודדו עם קונפליקטים הקשורים לשמירה על 

אותם התמסרה  הסביבה שאפפה  וכל  השבת, 

לשמירה על השבת. לחלקם שימש ההוסטל שלב 

מעבר בין החיים בכלא לחיים בבית. בשלב זה יכלו 

לשמור על השבת באווירה דומה לזו שבאגף הדתי. 

לאחר שחרורו מהכלא,  גידעון, שנשאר בהוסטל 

לקיים את השבת  לו להמשיך  סיפר כמה חשוב 

בהוסטל כפי שהיה נהוג באגף הדתי בכלא: "שבת 

פה זה באמת דבר מדהים... אנשים לא רוצים ללכת 

הביתה בשבת."

מבין הסמלים והפרקטיקות הדתיות, הסמל שתואר 

כחשוב ביותר למרואיינים בעולם שמחוץ לכלא היה 

חבישת כיפה. הכיפה הייתה חשובה לא רק מבחינה 

דתית אלא גם שימשה סממן חיצוני שהזכיר להם תדיר 

את בחירתם לשמור את הדת ולקיימה - הדרך החדשה 

שבחרו ללכת בה. שמואל תיאר את הכיפה כסמל 

בעל משמעויות רבות, אשר מדגיש את ההשתייכות 

וההזדהות מצד אחד, אך גם את אפסות האדם אל 

מול השכינה מצד אחר:

"אני יכול להגיד שכיפה זה סמל עבורי. כיפה גם בדת 

לא מחויב. זה סמל שאני יהודי, שומר לי על הראש... 

זה סמל, זה השתייכות. זה השתייכות שאתה דתי. 

רואה אותך עם כיפה זה אוטומט בראש, זה בן אדם 

דתי... היא על הראש לא כדי להצהיר שאני דתי, לא 

שאני באיזה דרך. היא על הראש מ... אני מכבד כאילו 

את השכינה ושאני אדע תמיד שיש לי מישהו מעליי... 

זה הפרדה שלנו בסך הכול".

אשר לעיתים קרובות כללו שיחה על פרשת השבוע 

ליישמן  תובנות מהפרשה שאפשר  הדגשת  תוך 

הדגישו את החשיבות  בחיי היום-יום. המרואיינים 

של ההקבלות האלו משום שהן סיפקו להם כלים 

להתמודד טוב יותר עם חיי היום-יום בלי לחזור על 

טעויות העבר שהיו עלולות לדרדרם לבצע פשעים. 

פרשנות התורה והקישור לפעילויות מעשיות בחיים 

נהיו חשובים ואף מכריעים בעיני המרואיינים. התיווך 

בין סיפורי התורה לחיים המעשיים הוא קריטי, ונראה 

שבלעדיו המשתתפים היו מתקשים להגיע להיקשים 

אלה בעצמם.

טקסים וסמלים

מלבד הכלים שהמרואיינים הפנימו מתוך תפיסת 

העולם הדתית ומתוך מערכת החוקים של הדת, הם 

אחזו בסט כלים שלישי שאותו אנו מכנות "טקסים 

וסמלים". מרבית המרואיינים הדגישו את החשיבות 

של הטקסים הדתיים כגון שמירת שבת ושל סמלי 

הדת כגון כיפה, ואת היותם כלים ששמרו עליהם 

ממעידות. תבורי )Tavory, 2010( מדגיש את חשיבות 

השימוש בעולם הסימנים בתהליך החזרה בתשובה. 

חלק מסימני השייכות שמסמלים שינוי הוא לבוש. 

והכיפה  הגלימה החסידית השחורה, הזקן הארוך 

הם דוגמאות לכך.

אחד השלבים הראשונים של התחזקות אצל המרואיינים 

שלנו היה חבישת כיפה כסממן חיצוני שמעביר מסר 

לסביבה שהם נמצאים בתהליך. השלב הבא, על פי 

בקיום  על השבת,  המרואיינים, התאפיין בשמירה 

תפילות שלוש פעמים ביום ובהנחת תפילין מדי בוקר. 

המרואיינים תיארו את הפרקטיקות הטקסיות האלו, 

בפרט שירה של ניגונים דתיים בשבת, כמרגיעות במיוחד, 

ואף ככאלו ששומרים עליהן בדרך כמעט מאגית. הם 

האמינו שאם הם שומרים על הפרקטיקות האלו, הם 

מבטיחים שגרה רגועה יותר והישנות של פחות בעיות 

בחיי היום-יום שלהם. יעקב לדוגמה טען: "כשאני מניח 

תפילין בבוקר, יש לי הרגשה שכל היום שלי מסתדר... 

גם אם לא טוב אני מסתדר... כשאני לא מניח תפילין 

בבוקר, באמת כל היום שלי עובר ממש רע."
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מראשו והכניסה לכיסו: "זה היה בתקופה שהפסקתי 

עם הדת... כשחזרתי לעשות עבירות." כעת, לאחר 

שהתקרב שוב לדת במאסרו השני והשתחרר בחסות 

השיקום התורני, הוא מספר על מצבים שבהם הוא 

חובש את הכיפה ומסיר אותה, למרות רצונו לדבוק 

בדרך הישרה. מדבריו עולה המסר שהסרת הכיפה 

מתקשרת להתפתותו שוב:

")אם( אני מכבד את המקום, אני ישים. בית כנסת, 

שיעורי תורה, תפילין, שבתות, חגים, יומיומי. אם אני 

נמצא בבריכה, אני מוריד אותה, זה לא מתאים. לא 

הייתי רוצה שבן אדם יסתכל עליי יגיד כאילו מה זה 

דתי, כיפה על הראש. יש פה אנשים חשופים ובחורות 

וזה, זה אסור בכל זאת."

הדגישו את תפקיד הכיפה בתקשורת  המרואיינים 

המתמשכת עם סביבתם. אדם הזכיר את חשיבותה 

של הכיפה בהקשר ליכולתו של אביו "לנטר ולהעריך" 

את הנעשה בחיי בנו:

"אבא שלי ראה אותי שאני בדת וזה. הוא קלט כאילו 

שאני לא נעצר. )הוא( קולט שאני בריא. פתאום הוא 

רואה אותי מוריד את הכיפה, מוריד את הכול. הולך 

לחברים ואז הוא קולט. הוא אומר לי, 'אתה רק הדת, 

רק הדת תשנה אותך'."

בהקשר זה ציין אדם שהכיפה יכולה לשמש גם מעין 

גלאי, כך שלעיני מי שיראה אותו בעתיד, היא תשמש 

עדות לשינוי באורח חייו:

"זה מה שיכול לשנות לי את החיים... שאם אני יוריד 

אותה יכול להיות שאני יחזור לבית הכלא. ואם אני 

ישאיר אותה אז אני... אם אתה תראה אותי בלי כיפה 

תדע ש... יכול להיות ש... אם אני לא ילמד פה את 

כל מה שאני צריך ואתה תראה אותי בלי כיפה, יכול 

יחזור לעשות  יחזור לבית הסוהר. אני  להיות שאני 

שטויות. אבל אם תראה אותי עם כיפה, אז תדע שאני 

הולך בדרך הישרה... הכיפה מסמלת שאני בן אדם... 

לא ילך לגנוב  שעליתי על הדרך... כי אני עם כיפה 

כשאני יודע ש'אל תגנוב'. אז אני יוריד אותה ואני לא 

ישים אותה לתקופה גם... כשאני יודע שעשיתי משהו 

לא בסדר מבחינת בורא עולם. אז כאילו... קשה לי 

לחזור לזה."

מרבית המרואיינים לא ייחסו חשיבות לצורת הכיפה, 

לצבעה או לגודלה, אלא רק לצבעה הלבן של כיפת 

השבת. הופתענו מהיעדר החשיבות של מאפיינים כגון 

סוג הכיפה בשל החשיבות של מאפיינים אלה באפיון 

הדתיות בישראל.  קבוצות אורתודוכסיות בקהילות 

בחלק מהקבוצות למאפיינים אלה ישנה חשיבות 

פנימית עליונה בשיוכם לתתי קבוצות ובהדגשה של 

רמת הדתיות )Tavory, 2010(. נראה כי חבישת הכיפה 

עצמה היא המרכיב המכריע: היא משמשת תזכורת 

המצוות ולהימנע  על  לשמור  להכרח  מתמשכת 

הדתית החדשה. חבישת  הדרך  ומעזיבת  מכפירה 

כיפה והסרתה הם מרכיבים חשובים ביחסיהם של 

המרואיינים עם אלוקים, וחלק מהמסר שהם מעבירים 

לסביבתם על בחירתם הדתית.

הדגישו את חשיבות הכיפה כתזכורת  המרואיינים 

תמידית למחויבותם ללכת בעקבות האלוקים ולשמור 

על המצוות, כך שהכיפה משמשת מעין שומר סף 

המגן עליהם מפני הפרות של החוקים. מאחר שמדובר 

בסממן חיצוני הגלוי לכול, חשיבותה בעבור חלק 

לעולם החיצוני.  מהמרואיינים היא בסימון השינוי 

"להיות טובים"  קיומה הפיזי שימש להם תזכורת 

ומנע מהם לבצע עבירות או חטאים. גבריאל אמר: 

"הכיפה נותנת לך את הסדר. כשאתה בלי כיפה, 

לא מברך על המסטיק. זה מזכיר לך לברך."  אתה 

בהמשך הוסיף: "כיפה, זה אתה מחויב למשהו. בן 

אדם דתי שם כיפה... מחויב להלכות. למה שבורא 

עולם דורש מאיתנו... ברגע שאתה עם כיפה וציצית 

לא יכול להרשות לעצמך  ויש לך חזות דתית, אתה 

לעשות דברים שבא לך לעשות."

עדות לתפקיד הכיפה כ"שומר סף" אפשר למצוא 

לא מקיים  או  כי מי שמפר  גידעון,  בהצהרתו של 

כגון חבישת הכיפה ומתחיל להסירה,  פרקטיקות 

עלול לנטוש בהדרגה את חיי הדת: "בהתחלה אתה 

מוציא את הכיפה. זהו, הורדתי את התחפושת, אבל 

עם הזמן... הדת הולך ונחלש." גם יעקב הדגיש את 

לחיי  להידרדרות  בין הסרת הכיפה  הקשר הישיר 

לדת במאסר  לאחר שהתקרב  הפשע. הוא ציין כי 

הראשון שלו, הוא חזר לפשע ברגע שהסיר את הכיפה 
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שיקום תורני

זה מקום במיוחד בשביל מקרים האלה שלהמשיך 

ולא ליפול ככה מהר."

המרואיינים דיברו על הקושי של הדיירים להתמודד 

עם המגבלות הרבות שקיימות בהוסטל, כגון האיסור 

להחזיק מזומנים וטלפונים אישיים, אך רואים במגבלות 

אלה כלי חשוב שעוזר להם להתמודד עם הפיתויים. 

שמואל מעיד: "פה יש הכי הרבה פיתויים והכי הרבה 

גבולות. הרבה ניסיונות, הרבה בודקים אותך. הרבה 

דן אמר על ההוסטל:  עליי."  זה שומר  מבחנים... 

"המקום הזה שומר אותי. המקום הזה חיזק אותי, 

גם מבחינת הדת וגם מבחינה טיפולית."

מלבד גבולות וכללים הנהוגים בהוסטל, הוא מספק 

מסגרת שיש בה תוכנית יומית ברורה ומלאה, בדומה 

מאוד לחיים בכלא. תוכנית זו ממלאת את הזמן ואינה 

מותירה מקום ל"ריק" שממנו חששו מאוד המרואיינים 

לקראת יציאתם מהכלא, ריק שהיה עלול להביאם לידי 

פיתוי לאחר שחרורם. בכך למעשה משמשת התוכנית 

בהוסטל עוגן חשוב בתהליך החזרה הכולל לחיים מחוץ 

לכלא. במסגרת ההוסטל הועברו קורסים וסדנאות 

בנושאים כגון הורות, שליטה עצמית וניהול כעסים 

כדי לסייע למשתתפים לשפר את דפוסי התקשורת 

שלהם ואת יחסיהם עם אחרים. ליאור אמר: "מלמדים 

אותך, הכול מלמדים פה. נותנים לך את הדרך-ארץ 

איך  אונים,  אדם... לעמוד בחוסר  איך לפנות לבן 

להגיב." שמואל, שהשתתף בסדנה לניהול כעסים, 

הוסיף: "פעם חשבתי שאם אני מוותר זה חולשה 

ממשהו. היום אני מבין שאם אני מוותר אני מנצח."

העובדים הסוציאליים והמלווים בהוסטל שימשו גם הם 

"מציבי גבולות" חשובים, ובמקרים מסוימים שימשו 

אף "הורים מאמצים". גידעון הסביר: "יש לי שיחות 

לי  עם עו"סית שהיא ממש כמו אימא... היא עזרה 

קודם כל להיפתח." בנימין דיבר על התפקיד החשוב 

שמילא העובד הסוציאלי שחשף בפניו את מגוון 

האפשרויות הקיימות בבואו להתמודד עם חייו מחוץ 

לכלא: "התורה מביאה ראש, העו"סית - לב." נראה 

כי הכלים הלא-דתיים משלימים את הכלים הדתיים 

שרכשו המרואיינים במסגרת תוכנית השיקום. חלק 

ויכולות אלה,  לאחר שהפנימו כלים  מהמרואיינים, 

כלים שאינם דתיים

זיהינו כלים  הדתיים שתוארו לעיל,  מלבד הכלים 

לא-דתיים שרכשו המרואיינים בשיקום התורני. אחד 

הכלים שלדבריהם היה חשוב להם, הוא בחירתם 

עצמם מסביבתם ומחבריהם הקודמים.  להרחיק 

ליאור ציין במפורש שמעבר מגורים הרחק מעיר 

מגוריו הקודמת שמר עליו מפני "נפילה": "עכשיו 

אותי אם תחזירי לעיר שלי, איך שאני תחזירי עם 

כל השיקום, תשימי אותי שעה-שעתיים בעכו, אני 

הדגיש את חשיבות השמירה על  גבריאל  נופל." 

לא רק מעיר הולדתו אלא גם מחבריו:  המרחק 

רוב החברים שלי  גם  לחלוטין.  "שיניתי סביבה 

נשפטו עכשיו. אני השתחררתי והם נשפטו. שיניתי 

פאזה." גידעון הדגיש את החשיבות שבנטילת יוזמה 

ואחריות אישית: "קודם כל אני יגיד לבורא תעזור 

לי, תציל אותי מהמצב הזה. אל תיתן לי ליפול פה 

לא להגיע למצב  זה  אבל כל העניין  עוד הפעם. 

שאתה בכלל מחלל... לחתוך מהסביבה הזאת." 

לפי דבריו של גידעון, אלוקים יכול לשמור עליו עד 

לנקודה מסוימת, אך גם עליו מוטל להחליט לשמור 

על עצמו מכל פגע.

נראה שההוסטל, כתחנת מעבר בין המאסר לחיים 

העצמאיים בחוץ, שימש מקור חשוב לחיזוק ולתמיכה 

לאלה שבחרו להגיע אליו. אותם מרואיינים סיפרו 

שההוסטל שימש "שלב ריכוך" בהתמודדות עם העולם 

החיצון. חלקם תיארו חשש כבד מההתמודדות עם 

עימותים בעולם החיצון, משום שהם לא בטחו בכלים 

שהיו ברשותם, שרכשו בתקופת מאסרם. ההוסטל 

שימש מקום נוסף להתאמן בו ולרכוש כלים נוספים 

להתמודד עם חיי היום-יום, כפי שאמר גבריאל:

"פה זה נותן לי סימולציה כזאת פה לבחוץ. והמקום 

הזה נותן הרבה... זה מקום שמציל... אנחנו צריכים 

את זה )ההוסטל( כי בלי זה לא יכולים להסתדר בחוץ. 

עכשיו יכולתי להשתחרר לבחוץ, או לסיים את המאסר 

לצאת לשליש בעיר שלי, ופתאום איזה מקרה,  או 

איזה ויכוח, איזה מישהו עבר, איזה בחורה מהעבר 

שמפיל אותך מהמקום שהגעת אליו... אתה מטפס 

ופתאום בשנייה נופל... פה יודעים איך לשמור עליך... 
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נכון. אימוץ והפנמה של תפיסת העולם  נכון ללא 

הרוחנית הזו מעודדת שינוי כולל בתפיסה של היקום 

והמוסר. היא מקנה למשתתף בתוכנית השיקום 

התורני מטרות רוחניות, רצון להיהפך ל"אדם טוב 

יותר" ותקווה להמשך הדרך החדשה שבה הוא צועד. 

יד אלוקים מנחה ומלווה את  בנוסף, ההוויה שבה 

המשתתפים, מקנה להם ביטחון ותחושת הקלה מפני 

המעמסה של קבלת החלטות חשובות באופן עצמאי.

ממצאים אלה תומכים במפעל התיאורטי של רונאל 

ובן יאיר )Ronel & Ben Yair, 2017( לפתח "קרימינולוגיה 

נובעת מידע, אמונה ותפיסת עולם  יהודית" אשר 

ייחודיות. הקרימינולוגיה היהודית, כפיתוח  יהודיות 

של הקרימינולוגיה הרוחנית, מדגישה את הפוטציאל 

של התכוונות רוחנית - אשר נבדלת לפי הגדרתם 

מדתיות ממוסדת - בצמצום פשיעה ובשיקום אסירים. 

זו הגדרתם לרוחניות:

 "personal faith and meaning that mostly relate to

 God with an individual understanding of God, and

 to the search and experience of the sacred, as well

 as corresponding personal intentions, practices, and

a set of values" (Ronel & Ben Yair, 2017, p. 2).

)Ronel & Ben Yair, 2017( מאתרים  יאיר  ובן  רונאל 

כלים מתוך כתבי הקודש היהודיים שאפשר ליישם 

בשיקום האסירים, ובהם תובנות המסבירות התנהגות 

של פשיעה במונחים של יצר הרע ובחירה חופשית. 

יאיר, אפשר לראות  ובן  בהמשך לחזונם של רונאל 

בכלים הרוחניים שמופו במאמר הנוכחי אופרציונליזציה 

נוספים מתוך העולם הרוחני היהודי.  של מושגים 

יאיר מצד  ובן  רונאל  ברעיונותיהם של  בהתחשב 

אחד ובממצאינו מצד אחר, אנו מאמינות שיש להכיר 

בפוטנציאל הטמון ברוחניות היהודית, ולנסות להפוך 

את המושגים אשר משתתפי תוכנית השיקום התורני 

מצאו בהם מזור לכלי סיוע ממוסדים יותר בתוכניות 

שיקום בישראל. בסוף המאמר נציע כיצד אפשר ליישם 

את הכלים שמיפינו.

הרמה השנייה - המעשית, כוללת כלים שתוכנית 
השיקום התורני הקנתה למשתתפים ונוגעים ליכולתם 

ובכללם  להתנהל ולנווט את דרכם בחיי היום-יום, 

כגון  ביטאו כמיהה להכילם על בני משפחותיהם, 

הכלי של הצבת גבולות לילדיהם ברגע שישובו לביתם.

דיון ומסקנות
המחקר שהוצג במאמר זה תורם לספרות המחקרית 

על השפעת ההשתתפות בתוכניות דת על הסתגלותם 

של אסירים לחזרה אל הקהילה. ראשית, המחקר 

מספק אינדיקציה לקשר בין תוכניות שיקום מגוונות 

המלוות את האסיר בחזרה אל הקהילה לבין הפחתת 

רצידיביזם. במחקרים שסקרנו בתחילת המאמר נבחנה 

ההשפעה של השתתפות בתוכניות דת בתוך הכלא 

על רצידיביזם, ואילו מחקרנו בוחן את ההשפעה של 

השתתפות בתוכנית דתית מחוץ לכלא כשהתוכנית 

מלווה את האסירים המשוחררים בחזרתם אל הקהילה. 

הממצאים הכמותיים מלמדים על קשר סטטיסטי 

בין השתתפות בתוכנית שיקום דתית לבין רמות 

הרצידיביזם של האסירים המשוחררים המשתתפים 

בה. אמנם יש לסייג אמירה זו, שכן גם אם ממצאינו 

מלמדים על הפחתה דרמתית ברצידיביזם בקרב 

משתתפי תוכנית השיקום התורני, זוהי אינדיקציה 

בלבד ונחוץ מחקר כמותני מעמיק יותר כדי למפות 

את המשתנים המתערבים שעשויים להסביר ירידה 

זו באחוזי הרצידיביזם.

בנוסף, מעבר לנתוני רצידיביזם, תרומתו של מחקרנו 

לספרות המחקרית הקיימת על אודות תוכניות שיקום 

דתיות היא בהצגת התועלות שבהשתייכות למסגרת 

דתית בעבור אסירים משוחררים שהשתתפו בתוכנית. 

המחקר האיכותני והניתוח הפרשני של דבריהם של 

המשתתפים על אודות הכלים הדתיים והלא-דתיים 

אשר רכשו דרך התוכנית מלמד שאפשר לראות בדת 

כלי שיקומי חשוב לאסירים יהודים משוחררים בישראל, 

ואולי גם במקומות אחרים בעולם.

מהתבוננות מעמיקה בכלים אשר פורטו בממצאים 

האיכותניים, אפשר ללמוד על שלוש רמות של כלים 

שהמרואיינים הרגישו שסייעו להם בשיקום. הרמה 

הראשונה, הרוחנית, כוללת כלים כגון אמונה בכוח 
עליון ששולט ביקום, אמונה בניסים ובניסיונות, מצפן 

מוסרי, ספרי מוסר ויכולת להבחין בין טוב לרע ובין 
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שיקום תורני

אפשר לטעון כי לגשמיות שבקיום טקסי היום-יום 

ובמילוי הציוויים היה חלק בעל משמעות רבה יותר 

ראיינו  בשיקום האסירים המשוחררים בשלב שבו 

אותם מאשר הרוחניות. ייתכן גם כי זהו שלב ביניים 

לקראת שינוי ברמה הרוחנית, וכי הטקסים, הסמלים 

והחוקים הגשמיים של הדת מגשרים בעבור האסיר 

המשתקם מהפרקטיקה אל הרוחני.

בלי לגרוע מהכוח הרוחני הטמון בכלים אשר רכשו, 

אנו מאמינות כי הכלים המעשיים השאובים מהצד 

המוסדי של הדת, שימשו גם מעין טיפול קוגניטיבי-

התנהגותי. בתוכנית השיקום התורני, כלים התנהגותיים 

אלה מוכלים בתוך חוקים דתיים, וכך מוסווים ואינם 

נתפסים על ידי המשתתפים בתוכנית כחלק ממערך 

זה מפחית ככל  הטיפול הפסיכולוגי הרשמי. דבר 

הנראה את ההתנגדות של המשתתפים לאמץ את 

הכלים ולהטמיעם בחיי היום-יום. אנו מאמינות כי 

והכלתם במסגרת  כלים התנהגותיים אלה  מיצוי 

ביותר של  הדתית הם אחת התרומות החשובות 

תוכנית השיקום התורני.

הרמה השלישית, הפסיכולוגית, כוללת סדנאות 
ומפגשים  וטיפול  לניהול כעסים, קבוצות תמיכה 

עם צוות תוכנית השיקום התורני. כלים אלה סייעו 

למשתתפים בהרגעה עצמית, סיפקו להם תחושת 

יציבות ואיזון, שקט פנימי ולעיתים קרובות מנעו מהם 

להגיב באימפולסיביות למצבי עימות או להתגרות. 

להיפתח, תחילה  למדו  ברמה הפסיכולוגית הם 

לאלוקים ואחר כך לאחרים, לשתף ברגשותיהם, לספר 

את סיפורם ולהרגיש חלק מקהילה שתומכת בהם 

ושעימה הם יכולים לקיים את המסורות הדתיות. הדת 

סיפקה להם מעין "עלון מידע לחיים" שיש בו פתרונות 

והנחיות ברורים לכל בעיות החיים ולכל הצמתים של 

קבלת החלטות שהם עשויים להיתקל בהם.

ברמה הפסיכולוגית, אפשר לזהות בדברי המרואיינים 

ושותפתו  שרונאל  תהליכים  של  לתועלות  עדות 

)Ronel & Segev, 2014( מזהים כחלק מהקרימינולוגיה 

הפסיכולוגיה  זרם  על  מבוססת  אשר  החיובית, 

החיובית. הפסיכולוגיה החיובית מכירה בפוטציאל 

השיקומי והמניעתי של התנסויות ורגשות חיוביים, 

מערכת חוקים ברורה של "עשה ואל תעשה" ואימוץ 

ריטואלים דתיים כגון קיום תפילות, שמירה על השבת 

כיפה. אלה כלים שהמשתתפים האמינו  וחבישת 

שסייעו להם לשמר התנהגות נורמטיבית, שהקנו להם 

גבולות ושימשו עוגן, ובכך אפשרו להם לחוש מוגנים. 

המרואיינים ראו בקיום החוקים ובשמירה על מצוות 

התורה מעין ביטוח, שלתחושתם שמר עליהם מפני 

"נפילות". כל עוד קיימו הלכות ומצוות אלה, הם היו 

בטוחים מפני הידרדרות לעולם הפשע.

משתתפי תוכנית השיקום התורני שמחו לקבל סדרה של 

כלים מעשיים שלאמונתם מסייעים להם בהשתלבותם 

מחדש בקהילה, בעיקר לנוכח הגעתם בעבר לכלא 

תוך שימוש בכלים הקודמים. מבנה מוגדר וחוקים 

ברורים נתפסו כמתנה ולא כעול. חלק מהמשתתפים 

כדי לשמור על  תיארו את הוויתורים שנאלצו להם 

השבת במלואה, אך התאבלו יותר על אובדן היכולת 

לשמור על השבת כפי שעשו בכלא, לאחר שחרורם. 

למשתתפים שחזרו אל הקהילה ישירות מהכלא, 

ללא תיווך של ההוסטל, היה קשה במיוחד, משום 

שהם חשו בחסרונה של מסגרת החוקים הנוקשה 

והברורה, וחששו שללא המסגרת הברורה, המסייעת 

להקפיד על שמירת השבת והתפילות, הם עלולים 

לסטות מקיום הדת ולחזור אל חיי הפשע. בהקשר 

זה היה להוסטל תפקיד חשוב כחיץ, והדבר אפשר 

הדתי לתוך  לאמץ בהדרגה את אורח החיים  להם 

החיים שמחוץ לכותלי הכלא.

רונאל ובן יאיר )Ronel & Ben Yair, 2017( מדגישים את 

התרומה של הצד הרוחני בדת היהודית לקרימינולוגיה 

 )institutional( היהודית לעומת הצדדים המוסדיים

ואילו אנו טוענות על סמך המחקר הנוכחי,  שלה, 

כי הצד המוסדי של הדת היהודית חשוב לא פחות 

בשיקום אסירים מהצד הרוחני. הממצאים שלנו 

הדת, ובמיוחד  לצדדים המוסדיים של  מלמדים כי 

והאיסורים, היה חלק מרכזי במה שמנע  החובות 

מהמשוקמים לחזור לפשע. בנוסף, מצאנו כי ריטואלים 

יאיר )שם,  ובן  ידי רונאל  וסמלים אשר מזוהים על 

2017( גם כחלק מהצד המוסדי של הדת, שימשו 

כלים מרכזיים למרואיינים שלנו בתהליך השיקום. 
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מגבלות המחקר: בניתוח הכמותני נכללו בקרב 
גם משתתפי  הכללית  המשתחררים  אוכלוסיית 

תוכנית השיקום התורני. כמו כן בהשוואה הכמותנית 

נבדקו משתנים דמוגרפיים  לא  בין שתי הקבוצות 

ספציפיים כגון גיל ומוצא. בדיקה זו מצריכה מחקר 

כמותני מעמיק יותר, אך היא מעבר למטרות המחקר 

הנוכחי. יש לסייג את הממצאים בחלק הכמותני של 

מאמר זה בזהירות ולהתייחס אליהם כאל אינדיקציה 

בלבד מפני שהקבוצות אינן בהכרח בעלות מאפיינים 

סוציו-דמוגרפיים זהים, וכך גם לגבי רקעם העברייני. 

ייתכן כי הרצידיביזם מוסבר על ידי משתנים מתערבים 

נוספים, שהם מעבר ליריעה של מחקר זה. אנו מציעות 

לבודקם בעתיד.

המלצות יישומיות
אנו מאמינות שהמחקר שלנו, שעוסק בתוכנית שיקום 

תורני-יהודי, עשוי לשפוך אור על מסקנות והמלצות 

ליישמן גם בתוכניות שיקום כלליות יותר,  שאפשר 

בדתות אחרות. ראשית, ממחקרנו עולה שלדת הייתה 

משמעות רבה במיוחד לאסירים המשוחררים בעת 

כניסתם מחדש אל הקהילה בשָמשה מנגנון התמודדות, 

ונראה כי תוכניות המבוססות על הדת עשויות לסייע 

לגברים להסתגל לחיים שמחוץ לכלא. נכתב רבות 

על חשיבות הדת ומקומה בבתי כלא בארה"ב ועל 

הדת בכלא בתיווך תהליכים אלה  מעורבות אנשי 

 Clear et al., 2000; Dammer, 2002; Hallett & McCoy,(

 .)2015; Kerley & Copes, 2009; Maruna et al., 2006

עם זה נראה שהצטברו עדויות מעטות לגבי קיומן 

והשלכותיהן של תוכניות שיקום רשמיות המבוססות 

על הדת במתן סיוע במעבר מהכלא לחיי קהילה. אנו 

ממליצות שסוכני שינוי דתי שעובדים עם אסירים בבתי 

הכלא יתמקדו בבנייה ובחיזוק של משאבי התמודדות 

פנימיים שיתמכו באסירים המשתחררים מהכלא.

שנית, אנו ממליצות שבתוכניות שיקום מבוססות 

אמונה )וכאלה שמתקיימות בין כותלי הכלא( יילמדו 

עקרונות התפיסה הדתית ככלים להתמודדות יעילה 

יותר בתהליך השיקום. בתוכנית השיקום התורני 

הדת למשתתפיה במאמציהם להשתנות,  סייעה 

במקום התמקדות בטיפול בפתולוגיות ובמה שדורש 

"תיקון." באופן זה, התקרבות לדת בכלא, אשר ממשיך 

בתהליך השיקום התורני, מעניקה למשתתפים צבר 

של חוויות חיוביות משותפות כגון שמירה משותפת 

של השבת וחגיגה של מועדים לשמחה באגף התורני 

ובהוסטל, תפילות באגף ובקהילה ומפגשים קבוצתיים 

בתוכנית השיקום. העשייה החיובית המשותפת היא 

כוח מניע ללכידות, לשייכות ולאינטגרציה חברתית, 

ויחד יש להם השפעה מרפאת שעשויה להביא לצמצום 

החזרה לפשיעה.

כי ברמה הפסיכולוגית,  הממצאים שלנו מלמדים 

ההתנהגותיים- בכלים  עוגן  מצאו  המרואיינים 

קוגניטיביים יותר מאשר בכלים המבוססים על תובנה 

ואינטרוספקציה. השלבים בתהליך התשובה של 

המשתתפים בתוכנית )וידוי, חרטה, עזיבת החטא 

וקבלה שלא לחזור עליו( מתחילים באינטרוספקציה, 

ואילו לפי הממצאים שלנו, המשתתפים מתחילים 

בעזיבת החטא ובכוונה שלא לחזור עליו, ופוסחים 

כפי הנראה על השלבים הראשונים בתהליך התשובה, 

וידוי וחרטה.

חיים  אורח  באמצם   ,)1996( תימור  כפי שהציע 

דתי, אסירים החוזרים בתשובה אינם חייבים בהכרח 

להעמיק ולחקור בעברם העברייני. הכְתבים היהודיים 

באופן  מאפשרים להם להבין כיצד התפתו בעבר 

למסלול  להגיע  כדי  זו  דרך  להם  בחר  שאלוקים 

התשובה, וזה היה רצונו. כך שחררו עצמם מאשמה 

לכאורה בגין בחירות שגויות בעברם. הם יכלו להשאיר 

מאחור את עברם ולהתחיל בדרך חדשה. המרואיינים 

במחקרו של תימור )שם, 1996(, בדומה למרואיינים 

לא לשתף בעברם ובמעשיהם  שלנו, בחרו כמעט 

העברייניים, אלא דווקא בשינויים שהכילו על עצמם 

מרגע הגיעם לכלא ועם שינוי אורח חייהם. הכלים 

שקושרים לרמה הפסיכולוגית שימשו להם במובן זה 

גבולות, כלים מגבילים ומעצבי  מנגנונים שמבנים 

התנהגות, ולא כלים שמניבים חרטה, אשמה ושינוי 

פנימי. במאמר אחר )Teman & Morag, in press( אנו 

מרחיבות על תובנה זו ובוחנות את תהליך התשובה 

של האסירים המשוחררים בתוכנית השיקום התורני.
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על ידי המשתתפים. כחוקרות חילוניות, שאחת מהן 

פסיכולוגית קלינית, אנו ממליצות מתוך הקשבה 

לממצאי מחקרנו להגביר את השימוש בסיפורי תורה 

ובכתבי דת בקבוצות תמיכה המבוססות על אמונה, וכן 

לתגבר תהליכים פרטניים של ייעוץ וטיפול באסירים 

משוחררים דתיים. זו הצעה קלה ליישום להערכתנו, 

בארה"ב, שבהם על פי המחקרים  גם בבתי כלא 

אסירים נמשכים למפגשים דתיים ולקבוצות לימוד 

 Clear et al., 2000; Dammer,( של תנ"ך ממגוון סיבות

2002(. קבוצות לימוד אלה עשויות להטמיע הקשרים 

אסטרטגיים בין כתבי קודש למצבי חיים יום-יומיים 

בהבניה של התוכניות הקיימות.

לבסוף, מחקרנו מלמד על החשיבות של סמלים 

וטקסים ממשיים בתהליכי השיקום, כגון חבישת כיפה 

ושמירה מוקפדת על השבת. אנו מציעות כי תוכניות 

שיקום דתיות אחרות המבוססות על אמונה יטמיעו 

גם הן שימוש בחפצי דת כגון צלב או חרוזי תפילה, 

כדי ללמד אסירים לשעבר להשתמש בכלים אלה עם 

כניסתם מחדש לחיי הקהילה כאמצעים להתמודדות 

טובה יותר עם חיי היום-יום שבחוץ. על ידי הבניה 

הסימבוליות שהצגנו  הרמות  שלוש  והעברה של 

במאמר זה בתפיסה הדתית, תוכניות שיקום יוכלו 

לבסס ולמצב תחושה יציבה של מוגנות על ידי "העין 

המתבוננת" של אלוקים ולאפשר למשתתפיה רוגע 

וקיום שליו של אורח חיים חדש מחוץ לכותלי הכלא.

או תפסו את  לא בהכרח הבינו  אך המשתתפים 

הדוקטרינה הדתית על חוקיה ואת היותה כלי, על 

אף היותה עניין מרכזי בתהליך שיקומם. אנו מציעות 

שתוכניות שיקום מבוססות-אמונה יאמצו את שלוש 

הרוחנית,  במאמרנו,  שהוצעו  כפי  הכלים  רמות 

ויישמו אותן בתהליכי  ההתנהגותית והפסיכולוגית, 

השיקום הדתיים ובכלים המעשיים שמוצעים למשתתפי 

תוכניות אלה. ייתכן שלעצם ההשתתפות בתוכניות 

השיקום הדתיות במשך המאסר יש יתרונות רבים, 

נבנית תוכנית רשמית  אולם אנו מאמינות שכאשר 

וברורה על רצף שלוש הרמות שהוצעו, יתרונות אלה 

גוברים באופן מהותי.

שלישית, ממצאינו מראים כי סביבת ההוסטל חשובה 

כתחנת מעבר בין הכלא לחיי הקהילה, ויש לה יתרונות 

נוספים על מעבר ישיר מהכלא לחיי קהילה. מלבד 

הכלים הדתיים שניתנו למשתתפי התוכנית שעברו 

גם  ניתנו  מהכלא לקהילה, במעבר דרך ההוסטל 

כלים לא דתיים, שהוכחו כחשובים בתהליך השיקום. 

אל הקהילה,  ההוסטל שימש חיץ חשוב בכניסה 

באפשרו למשתתפים להמשיך ולחוות את המנהגים 

ואת התפיסה הדתית הכוללת שהתקיימו בכלא גם 

בחיי הקהילה המוגנים בצילו. לצערנו, ההוסטל היחיד 

ששימש אוכלוסיית משוקמים שבאופן כללי זוהתה 

כבעלת פוטנציאל גבוה למועדות, נסגר לאחרונה בשל 

קשיים כספיים. בהתבסס על ממצאי מחקר זה, אנו 

ממליצות לשקול הקמה מחדש של הוסטל זה או של 

מסגרות דומות ולהכילם בתוכנית השיקום התורני, 

כדי שמשוקמים אחרים יוכלו להיעזר בהם, גם כאלה 

שהסיכון שלהם למועדות נמוך יותר.

כי כלים לשינוי התנהגות  רביעית, מחקרנו מלמד 

ולהפנמה של מנגנוני התמודדות פסיכולוגיים עשויים 

יותר ועם התנגדות פחותה  להיות מוטמעים טוב 

יותר כאשר הם נלמדים בסמיכות לכְתבים דתיים. 

מהמחקר אפשר להתרשם שהמשתתפים הכילו על 

עצמם והפנימו מסרים מסוימים כאשר אלה הוטמעו 

בתוך סיפורי דת ומוסר, ואילו כאשר אותם מסרים 

הועברו בתוכניות שיקום חילוניות, בשפה פסיכולוגית 

ומוסרית שאינה דתית, הם לעיתים נדחו או בוטלו 
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גילעבירה שביצעכינוי המרואיין
 מסגרת משלבת 
לאחר השחרור

מחוז

באר-שבעשיבה לקהילה28גניבהעמוס

באר-שבעשיבה לקהילה22שימוש בסמים ואלימותנתן

באר-שבעשיבה לקהילה24אלימותאברהם

באר-שבעשיבה לקהילה22שימוש בסמיםבנימין

חיפהשיבה לקהילה35סחר בסמיםמיכאל

חיפהשיבה לקהילה22גניבהנוח

חיפהשיבה לקהילה27סחר בסמיםאדם

חיפהשיבה לקהילה30רצחיעקב

מעלה אדומיםהוסטל29סחר בסמיםלוי

לוי )ריאיון שני לאחר 
תשעה חודשים(

מעלה אדומיםהוסטל29סחר בסמים

מעלה אדומיםהוסטל22ניסיון רצחליאור

מעלה אדומיםהוסטל28גניבהגידעון

מעלה אדומיםהוסטל55מנהיג כנופיהדן

מעלה אדומיםהוסטל31נזק לרכושחיים

שמואל
אלימות, שימוש בסמים 

וחבר בכנופיה
מעלה אדומיםהוסטל35

מעלה אדומיםהוסטל30מידע לא זמיןדויד

ירושליםשיבה לקהילה40הלבנת הוןארי

ירושליםשיבה לקהילה35ניסיון רצחעומר

ירושליםשיבה לקהילה47מנהיג כנופיהעזרא

ירושליםשיבה לקהילה30מידע לא זמיןאלעד

ירושליםשיבה לקהילה50הלבנת הון והעלמות מסעקיבא

ירושליםשיבה לקהילה30סחר בסמים והלבנת הוןיחזקאל

ירושליםשיבה לקהילה40הלבנת הון והעלמות מסגבריאל

תל-אביבשיבה לקהילה28סחר בסמיםאלי

תל-אביבשיבה לקהילה40הלבנת הוןערן

נספח 1: מאפייני המרואיינים במחקר )שמות בדויים(
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במיוחד? מה היו האתגרים כשחזרת לחיים בקהילה? 

למשפחה? לעבודה? תוכל לתת דוגמאות?(

9. האם רמת הדתיות שלך השתנתה מאז שחרורך 

מהכלא? מה היו האתגרים שהתמודדת עמם סביב 

רצונך להישאר דתי מחוץ לכותלי הכלא?

10. נסה לדמיין שאתה ניצב בפני פיתוי לבצע דבר 

עבירה. מה עוצר אותך מלבצע מעשה זה? )שאלות 

משנה: האם משהו שלמדת במסגרת תוכנית השיקום 

התורני עוזר לך? או משהו שלמדת במסגרת טיפולית 

אחרת?(

דרך  באיזושהי  שנתרמת  מרגיש  אתה  האם   .11

מהשתתפותך בתוכנית השיקום התורני? כיצד?

שיתאים  אדם  של  טיפוס  לנו  תאר  בבקשה   .12

זו )שאלות משנה: למי  להערכתך לתוכנית שיקום 

עשויה התוכנית להועיל? מי לא מתאים לתוכנית? 

האם אתה מרגיש שהתאמת לתוכנית זו? האם תוכל 

לתאר מישהו שהיה בתוכנית ולא נראה לך שהתוכנית 

תוכל לעזור לו? מדוע?(

יושב  13. האם תרצה להוסיף דבר מה? אם היית 

במקומנו, בתפקיד המראיין, מה עוד היית שואל?

1. ספר לנו בבקשה כיצד נעשית דתי? )שאלות משנה: 

מה משך אותך לדת? מה השאיר אותך בדת? האם 

הבית שבו גדלת היה דתי?(

2. מה היו השלבים של תהליך ההתקרבות שלך לדת? 

בבקשה תאר שלבים אלה )שאלות משנה: האם זה 

קרה בפתאומיות? מה היה השלב הראשון?(

3. מי הן הדמויות המשמעותיות שליוו את התהליך 

שלך? )שאלות משנה: האם היה מישהו שהשפיע 

באופן מיוחד? האם היו כתבים  עליך או תמך בך 

עבורך  דתיים מיוחדים שהיו משמעותיים במיוחד 

בתהליך זה?(

4. האם אתה מרגיש שהשתנית מאז שנכנסת לכלא? 

באילו תחומים של חייך אתה מרגיש שהשתנית?

להשתלב  בחרת  מדוע  מהכלא,  שחרורך  עם   .5

בתוכנית השיקום התורני?

6. בבקשה תאר את החוויות שלך מתוכנית השיקום 

התורני )שאלות משנה: כיצד נראה יומך במסגרת 

התוכנית? מה הן מחויבויותיך?(

7. מה למדת כתוצאה מהשתתפותך בתוכנית השיקום 

התורני? )שאלות משנה: האם למדת דברים מסוימים 

שהשפיעו על הסתגלותך לחיים מחוץ לכלא? במה 

לדעתך שונות דרכי ההתמודדות החדשות האלה 

מאלו שהשתמשת בהן בעבר?(

8. עם אילו אתגרים התמודדת מחוץ לכלא? )שאלות 

על משהו שהיה מאתגר  לנו  משנה: תוכל לספר 

גילעבירה שביצעכינוי המרואיין
 מסגרת משלבת 
לאחר השחרור

מחוז

תל-אביבשיבה לקהילה26רצחסימון

תל-אביבשיבה לקהילה30אלימותהילל

תל-אביבשיבה לקהילה50הלבנת הוןאבשלום

תל-אביבשיבה לקהילה23פריצה לבתיםמתן

תל-אביבשיבה לקהילה20אלימותנפתלי

נספח 2: מדריך הריאיון
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השתלבות בתעסוקה וחדילה מעבריינות 

בקרב אסירים משוחררים בפיקוח

בספרות המחקרית נדונה רבות התרומה של השתלבות בתעסוקה לשילוב מחדש 
של אסירים משוחררים בקהילה. במחקר הערכה זה נבחנה השתלבותם בתעסוקה 
של אסירים משוחררים ברישיון, אשר היו בליווי ובפיקוח של הרשות לשיקום האסיר 

בין השנים 2007 ל-2010. תוכנית הפיקוח כללה שיקום וטיפול בקהילה עם דגש 
בתעסוקה. המחקר משווה את ההשתלבות בתעסוקה ואת נתוני המועדות של 

קבוצת הפיקוח לקבוצת השוואה שהשתחררה מהכלא לאחר ריצוי מלא של עונש 
המאסר. 655 אסירים משוחררים נדגמו למחקר מתוך ארבע ערים גדולות במרכזה 
של ישראל. היות שמאפייניהם הסוציו-לגליים של שתי הקבוצות אינם דומים, נעשו 
מספר פרוצדורות סטטיסטיות כדי לפקח על הטיית הבחירה. נתוני ההשתלבות 

בתעסוקה התקבלו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונוגעים לתקופת מעקב של 
שלוש שנים מתום הפיקוח או השחרור מהכלא. נתוני הרצידיביזם התקבלו משירות 
בתי הסוהר ונוגעים לתקופת מעקב של עד שמונה שנים. ממצאי המחקר מלמדים 
כי בקרב האסירים שהשתתפו בתוכנית הליווי והפיקוח נמצאו תוצאות חיוביות יותר 
בארבעה מדדים: השתלבות של האסיר בתעסוקה, משך התעסוקה המדווחת, גובה 

השכר ושיעורי מאסרים חוזרים. המאמר דן בהשלכות של תוצאות אלה ובמחקרי 
הערכה נוספים שמן הראוי לעשותם. מתוך ממצאי המחקר אפשר להסיק בזהירות 
כי לתוכניות הליווי והפיקוח התעסוקתי של הרשות לשיקום האסיר יש פוטנציאל 

גבוה לשילוב מחדש של אסירים משוחררים בקהילה.

 רונית פלד-לסקוב1, אפרת שהם2, 
לוצ׳י קוז'וקרו3, גדעון ביאלר4, 5

ד"ר רונית פלד-לסקוב, מרצה בכירה, החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון.  1

פרופ' אפרת שהם, ראש החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון.  2

ד"ר לוצ'י קוז'וקרו, מרצה בכירה, החוג לכלכלה, המכללה האקדמית אשקלון.  3

מר גדעון ביאלר, מנהל מחוז מרכז ברשות לשיקום האסיר.  4

.PSM המחברים מודים לנועם חביב על סיוע בניתוח הנתונים בשיטת  5
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מבוא
הרשות לשיקום האסיר בישראל היא רשות ממשלתית 

תנאי,  על  שחרור  )חוק  חוק  פי  על  המוסמכת 

תשס"א-2001( להכין תוכניות של פיקוח וליווי סמכותי 

לאסירים משוחררים על תנאי. אחת התוכניות המרכזיות 

ברשות היא תוכנית הכוללת פיקוח, שיקום וטיפול 

בקהילה עם דגש בתעסוקה: השמה בתעסוקה וליווי 

בעת תקופת השחרור המוקדם.

מחקר הערכה זה בוחן את השתלבותם בתעסוקה 

של אסירים משוחררים אשר היו בליווי ובפיקוח של 

הרשות לשיקום האסיר במסגרת ניכוי שליש, בתקופת 

מעקב של עד שלוש שנים מתום תקופת הפיקוח. 

נתוני המועדות )חזרה למאסר( של קבוצת המחקר 

מושווים עם נתונים של קבוצת השוואה שהשתחררה 

מהכלא לאחר ריצוי מלא של עונשה בתקופת מעקב 

של עד שמונה שנים. האסירים המשוחררים נדגמו 

גדולות במרכזה של ישראל:  למחקר מארבע ערים 

ירושלים, תל אביב, נתניה ואשדוד.

מחקר זה מצטרף אל מחקרי הערכה נוספים שנעשו 

בישראל, ברוח Evidence Based Practice, כגון מחקרים 

שעסקו ביעילותן של תוכניות שיקום הפועלות בתוך 

והמיועדות להפחית את שיעורי העבריינות  הכלא 

החוזרת )חסייסי, וייסבורד, שהם, חביב וזליג, 2016; 

חסייסי, שהם, וייסבורד, חביב וזליג, 2015(, או כגון 

 Peled-Laskov &( וביאלר  מחקרם של פלד-לסקוב 

Bialer, 2013( שבדק התמדה בתעסוקה של אסירים 

משוחררים שהופנו לרשות לשיקום האסיר במסגרת 

שחרור מוקדם המותנה בתעסוקה בתקופת הפיקוח.

רקע תיאורטי
שיקום אסירים באמצעות תעסוקה
תוכניות של שיקום אסירים באמצעות שילוב בתעסוקה 

פופולריות מאוד  לתוכניות  נחשבות  ועודן  נחשבו 

בעולם המערבי )נתן, 2010(. רבות נכתב על הקשר 

בין אבטלה לפשיעה. לאסירים רבים אין הרגלי עבודה 

ומקצוע והשכלתם נמוכה - נתונים המקשים עליהם 

להשתלב בחברה לאחר שסיימו לרצות את מאסרם 

.)Rhodes, 2008 ;2010 ,שם(

יותר משני שלישים  כי  נמצא,  לדוגמה  בבריטניה 

 Hunter( מהאסירים מובטלים בשעת כניסתם לכלא

Boyce, 2009; Social Exclusion Unit, 2002 &(, וכי אחת 

הסיבות העיקריות לחזרה למעגל הפשיעה, לדעתם 

)נתן,  יכולתם להתפרנס  של האסירים, היא חוסר 

2007(. שיעורי האבטלה בקרב  2010; קפלנסקי, 

אסירים משוחררים נמצאו גבוהים בהרבה בהשוואה 

לאוכלוסייה הנורמטיבית. בנוסף, השכר הממוצע של 

אסירים משוחררים היה נמוך מהשכר הממוצע במשק 

 .)Grogger, 1995; Pettit & Lyons, 2002; Tyler & Kling, 2002(

ועוד זאת, אסירים רבים המשתחררים מהכלא נושאים 

 Pogrebin, West-Smith, Walker,( חובות וקנסות רבים

Unnithan, 2014 &(. מכאן, שילוב האסירים במסגרות 

תעסוקה הוא רכיב חשוב בתהליך השיקום שלהם, 

ועשוי להיות נקודת מפנה בקריירה העבריינית של 

 Duwe, 2015a; 2015b; Gillis & Nafekh,( אסירים משוחררים

.)2005; Sampson & Laub, 1993; Skardhamar & Telle, 2012

תעסוקה היא נקודת פתיחה מהותית בשילובו של 

האסיר המשוחרר בחברה, בשמשה מקור הכנסה 

לגיטימי ובהיותה נדבך עיקרי בפעילות השגרתית של 

 Bucklen & Zajac, 2009; Bushway & Apel, 2012;( האדם

LeBel, Burnett, Maruna, & Bushway, 2008(. תוכניות 

התעסוקה וההכשרה של האסירים מאפשרות להם בראש 

ובראשונה לרכוש ניסיון תעסוקתי, הרגלי עבודה, יציבות 

כלכלית וקבוצת התייחסות חיובית ונורמטיבית ולחזק 

 Hunter & Boyce,( את העצמי בנוגע ליכולתם להשתקם

.)2009; Maguire, 1996; Sampson & Laub, 1993; Warr, 1998 

בשנים האחרונות מושם דגש במיומנויות נוספות כגון 

תקשורת בין-אישית, עבודה בצוות, עמידה ביעדים, 

פתרון בעיות, הסתגלות לשינויים, תכנון זמן והקפדה 

.)Latendresse & Cortoni, 2005( על בטיחות בעבודה

 התמדה בתעסוקה 
לאחר השחרור

אסירים משוחררים מאופיינים פעמים רבות כבעלי 

 Social Exclusion Unit,( מוטיבציה וארגון אישי נמוכים

2002(. בבריטניה למשל נמצא, כי שבעים אחוזים 

מהאסירים המשוחררים אשר טענו כי עם שחרורם 
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העבודה לאחר השחרור מהכלא ותעסוקה יציבה של 

אסירים מפחיתים את שיעור הרצידיביזם של אותם 

 Drake, 2003; Duwe, וולק, 2011;  )דוידסקו  אסירים 

 2015a; 2015b; Gillis & Andrews, 2005; Gillis & Nafekh,

 2005; Hurry, Brazier, Parker, & Wilson, 2006; Rhodes,

 2008; Seiter & Kadela, 2003; Skardhamar & Telle, 2012;

.)Wilson, Gallagher, & MacKenzie, 2000

 )Hurry et al., 2006( בסקירת-על של הורי ועמיתיו 

נמצא, כי שיעור הרצידיביזם בחלוף שישה חודשים 

משחרורם של המשתתפים בתוכניות התעסוקה 

היה נמוך מזה של אלו שלא השתתפו בתוכניות. 

)Duwe, 2015a; 2015b( מצא שמלבד הפחתת  דווי 

רצידיביזם, תוכנית התעסוקה של אסירים שהשתחררו 

מבתי כלא במינוסוטה חסכה למדינה 1.25 מיליון 

דולר. מחקר קנדי שכלל כ-20,000 אסירים לימד, כי 

אסירים משוחררים עם עבודה יציבה לאחר המאסר 

נטו לסיים בהצלחה יתרה את תקופת המבחן שלהם 

.)Gillis & Nafekh, 2005( לעומת אסירים ללא עבודה יציבה

 Visher,( ועמיתיו  וישר  של  בניתוח-על  זאת,  עם 

Winterfield, & Coggeshall, 2005(, שנבחנה בו השפעת 

התעסוקה של האסיר על שיעור הרצידיביזם לאחר 

שחרורו, לא נמצאה השפעה מובהקת של התעסוקה, 

אך צוין כי מרבית המחקרים בנושא נעשו לפני כמה 

עשורים ולא כללו את תוכניות התעסוקה הקהילתיות 

שהתפתחו בעשור האחרון ושנראות מבטיחות יותר. 

לודוויג ואובריין )Ludwig & O'Brien, 2014( ביצעו מחקר 

הערכה אשר התבסס על חלוקה רנדומלית )התאפשרה 

בשל שיתוף עם גורמי הרווחה( לשתי קבוצות: קבוצת 

ניסוי שהשתתפה בתוכנית תעסוקה וקבוצת ביקורת. 

במחקרם אמנם נמצאו שיעורי תעסוקה ושכר גבוהים 

יותר בקרב קבוצת הניסוי, אך הדבר לא השפיע על 

רמת הרצידיביזם.

יש חוקרים הסבורים כי אחד התנאים לשיקום האסיר 

הוא שילובו במסגרת תעסוקתית כבר בתקופת המאסר. 

הצלחת תוכנית השיקום נמדדת בדרך כלל במדדים 

של התנהגות האסיר בבית הסוהר, השתלבות בשוק 

העבודה לאחר השחרור, הצלחה בשימור העבודה, 

שיעור הרצידיביזם ועוד )דוידסקו וולק, 2011(.

מהכלא יתחילו לחפש עבודה או הכשרה מקצועית, 

לא עמדו בהבטחותיהם )Home Office, 2001(. ארגונים 

העוזרים לאסירים משוחררים דיווחו, כי רבים מהאסירים 

לא הגיעו לריאיונות עבודה אשר נקבעו עימם. עוד 

נמצא, כי רישום פלילי משפיע על שכר עתידי ועל 

 Bushway, 1998; Western, Kling, &( יציבות בעבודה 

Weiman, 2001(. מחסומים נוספים אשר ניצבים בפני 

אסירים משוחררים במציאת עבודה ובהתמדה בה 

הם מחסור בהכשרה מתאימה, חוסר ניסיון תעסוקתי 

וקשיי תחבורה.

ולסיוע  חברתית  לתמיכה  כי  מלמדים  מחקרים 

במציאת עבודה יש השפעה רבה על יכולתו של האסיר 

המשוחרר למצוא עבודה בקהילה ולשמר אותה לאורך 

 Cherney & Fitzgerald, 2016; Gillis & Andrews, 2005;( זמן

Rakis, 2005(. יכולת להתמודד עם סטיגמה, משפחה 

תומכת, תעסוקה עקיבה לפני המאסר, חיבור למעסיקים 

לפני השחרור, עבודה איכותית והעסקה יציבה, זוהו גם 

הם כגורמים המעלים את הסיכוי שהאסיר המשוחרר 

Novo-Corti & Barreiro-( בעבודה  ויתמיד  יעבוד 

 Gen, 2015; Ramakers, Nieuwbeerta, Van Wilsem, &

 .)Dirkzwager, 2016; Visher, Debus-Sherrill, & Yahner, 2011 

הפרעות  בריאות,  בעיות  בסמים,  שימוש  מנגד, 

גיל מבוגר, בעיות במשפחה, השתייכות  נפשיות, 

לקבוצות מיעוט וחובות כספיים, נמצאו כמקטינים 

את הסיכוי של אסירים משוחררים להיות מועסקים 

 Decker, Ortiz, Spohn, & Hedberg, 2015; Pogrebin et(

.)al., 2014; Visher et al., 2011

אסירים משוחררים  קושי מרכזי בהשתלבות של 

בעבודה הוא חששם הכבד של מעסיקים להעסיק 

 Fletcher, 2001; Shoham & Timor,( אסירים משוחררים

2014(. בשל חשש זה פותחו תוכניות העסקה ייחודיות, 

שמודגשים בהן הצורך בגישה שיקומית-תומכת גמישה 

יותר מצד אנשי מקצוע ושמירה על הרצף התעסוקתי 

.)Peled-Laskov & Bialer, 2013( אשר החל בכלא

שילוב בתעסוקה ורצידיביזם 
בקרב אסירים משוחררים

בשוק  כי השתלבות  מרבית המחקרים מלמדים 
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שהאסיר מכור לסמים, עליו לתת דגימות שתן לגילוי 

הוא  על עמידה בתנאי התוכנית  סמים. הפיקוח 

באחריות מפקחי הרשות לשיקום האסיר, המפנים 

את האסירים לגורמי השיקום בקהילה ודואגים שהם 

ימלאו את כללי תוכנית השיקום כפי שאושרה על ידי 

 .)Shoham, Yehosha, & Efodi, 2013( ועדת השחרורים

באמצעות  בתחום התעסוקה, התוכנית מופעלת 

ידידים"  עובדי הרשות, "מעסיקים  רכזי תעסוקה 

ושירות התעסוקה הכללי. ההכנה לתוכנית מתחילה 

עוד בהיותו של האסיר בכלא: בזמן חופשותיו הוא 

נפגש עם רכז שיקום האסיר, עם יועץ התעסוקה של 

הרשות לשיקום האסיר ועם גורמים טיפוליים אחרים 

בקהילה. כניסה לתוכנית מותנית בין השאר בשיתוף 

פעולה עם הגורמים המטפלים בכלא ובהיות האסיר 

נקי מסמים.

על רקע זה נגזרו שתי מטרותיו של מחקר ההערכה 

הנוכחי:

1. לבחון את השתלבותם בתעסוקה של אסירים 

משוחררים אשר היו בליווי ובפיקוח של הרשות לשיקום 

האסיר, בהשוואה לקבוצה של אסירים משוחררים 

אשר ריצו עונש מלא ולא היו בפיקוח של הרשות.

2. לבחון את שיעורי הרצידיביזם של אסירים משוחררים 

לקבוצת אסירים  ובפיקוח, בהשוואה  בליווי  שהיו 

היו בפיקוח  ריצו עונש מלא ולא  משוחררים אשר 

של הרשות.

אשר השתתפו  אסירים  בקרב  כי  היא  השערתנו 

בתוכניות הליווי והפיקוח ישנה רמה גבוהה יותר של 

השתלבות בתעסוקה ורמה נמוכה יותר של עבריינות 

חוזרת בהשוואה לקבוצת אסירים משוחררים שלא 

קיבלו ליווי לאחר שחרורם מהכלא.

שיטה
לצורך המחקר נאספו נתונים המתארים מאפיינים 

סוציו-לגליים ותעסוקתיים של 311 אסירים משוחררים 

גדולות ושתיים  מארבע ערים בישראל, שתי ערים 

בינוניות ]ירושלים )n=165(, תל אביב )n=87(, נתניה 

בתוכנית  שהשתתפו   ,])n=22( ואשדוד   )n=37(

השיקום והפיקוח בשנים 2010-2007. קבוצה זו של 

רצף תעסוקתי, משך הזמן עד לאיתור עבודה לאחר 

השחרור ואף גובה שכרו של האסיר, הם כמה מהדרכים 

לאחר השחרור  לבחינת השתלבותו בשוק העבודה 

 Prison Industry Enhancement Certification Program,(

2004(. מחקרים בתחום זה מלמדים, כי תעסוקה 

בכלא אכן מפחיתה את שיעורי הרצידיביזם בקרב 

וולק, 2011; מילמן-סיוון, 2013;  אסירים )דוידסקו 

 Maguire, 1996; Pierson, Price, & Coleman, 2014; Wilson

et al., 2000(, ויש לה השפעה חיובית על הצלחתם 

 Alo's, Esteban, Jodar, &( לאחר השחרור בתעסוקה 

Miguelez, 2015(. מכאן, חשוב מאוד לשמר את הרצף 

התעסוקתי ולהמשיך ולסייע לאסירים בתחום זה גם 

לאחר שחרורם.

ליווי תעסוקתי בקרב אסירים 
משוחררים בישראל

אסירים משוחררים מתקשים להשתלב בשוק העבודה 

)Seiter & Kadela, 2003; Uggen, 2002( בעיקר בשל הקושי 

לקבל סמכות ומרות, בשל עבר תעסוקתי דל ומפאת 

חוסר מיומנות ומקצועיות בענפי העבודה. לפיכך 

פיתחה הרשות לשיקום האסיר מערך ליווי של יועצי 

תעסוקה לאסירים ולאסירות ברחבי הארץ )אפודי, 

2014(, המספקים לאסירים המשוחררים הכוונה וייעוץ, 

מלווים אותם ומפקחים עליהם. אלה הכרחיים כדי 

שישתלבו בתעסוקה ויתמידו בה לאורך זמן )ביאלר 

ופלד, 2011(. הליווי הוא חלק מתוכנית כוללת של 

 Shoham, Efodi,( שיקום אסירים משוחררים בישראל

.)& Yehosha, 2015

בשנת 2001, בעקבות חקיקת חוק שחרור על תנאי 

לאסיר  כי הטיפול שיינתן  )תשס"א-2001(, נקבע 

המשוחרר לא יהיה עוד וולונטרי כי אם טיפול סמכותי 

בפיקוח ועל פי חוק. ועדת השליש תהיה רשאית 

להפחית שליש ממאסרו של אסיר בתנאי שיתחייב 

ושיהיה  עימו  לקבל את הסדרי השיקום שיתוכננו 

אי עמידה בתנאים מאפשרת  כך.  מי שיפקח על 

להפקיע את השחרור המוקדם. תוכנית השיקום 

כוללת התחייבות להתמיד בתעסוקה, לעמוד בזמנים 

ולהגיע לטיפול פרטני, משפחתי וקבוצתי. במקרה 
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מספר חודשי העבודה של האסיר המשוחרר מאז 

הסתיים הפיקוח ועד שלוש שנים מאותה נקודת זמן. 

ההשתלבות בתעסוקה של קבוצת ההשוואה נמדדה 

על ידי מספר חודשי העבודה של האסיר המשוחרר 

מאז שוחרר מהכלא ועד שלוש שנים מאותה נקודת 

זמן. הנתונים שעמדו לרשותנו אפשרו לנו לבדוק רק 

מספר חודשי עבודה מדווחים במשך שלוש שנים, 

ניסיוננו להתגבר חלקית  רצף התעסוקה.  ולא את 

על מגבלה זו יתואר בהמשך.

 הנתונים על השתלבות בתעסוקה של שתי הקבוצות 

המרכזית  מהלשכה  התקבלו  אסירים(   655 (

לסטטיסטיקה. הדבר נעשה על ידי הזנה של מספרי 

תעודות הזהות ובדיקה של העברות תשלום לביטוח 

לאומי מהמעסיק, וכן בדיקה שהתקבלה גימלה כזאת 

או אחרת מהמדינה ולמשך כמה זמן. נתוני הרצידיביזם 

התקבלו מהמערכת הממוחשבת של שירות בתי 

הסוהר ונגעו לאסירים המשוחררים משתי הקבוצות. 

נתונים אלה עניינם חזרה למאסר )ולא למעצר( ומועד 

החזרה למאסר לאחר השחרור מהכלא או לאחר סיום 

תקופת הפיקוח ועד לסיום איסוף הנתונים )2015(.

קיימים הבדלים  כצפוי  כי  נראה,   1 מלוח מספר 

מובהקים, ברוב הפרמטרים, בין הקבוצה שקיבלה 

ליווי ופיקוח לבין הקבוצה שלא קיבלה. קיימים הבדלים 

במשתנים כגון גיל, מספר ילדים והשכלה: האסירים 

המשוחררים מקבוצת ההשוואה מבוגרים יותר, עם 

יותר ילדים ופחות משכילים. כמו כן קיימים הבדלים 

מובהקים בממוצעים של מספר המאסרים, אורך 

וימי העבודה בכלא:  המאסרים, מספר הקורסים 

מספר המאסרים הממוצע בקבוצת ההשוואה גבוה 

יותר יחסית לתקופת המאסר, הארוכה יותר בקרב 

קבוצת הליווי והפיקוח. לעומת זאת, מספר החודשים 

הממוצע בכלא, מספר הקורסים הממוצע שהשתתפו 

יותר  גבוה  ימי העבודה בכלא  בהם בכלא ומספר 

בקרב קבוצת הפיקוח.

לוח מספר 2 מלמד, כי אין הבדל במצב המשפחתי 

זאת בשאר  של האסירים משתי הקבוצות. לעומת 

המשתנים קיים הבדל מובהק. מבחינת לאום, נראה 

כי קיים אחוז גבוה יותר של "לא יהודים" בקבוצת 

אסירים הופנתה לרשות לשיקום האסיר במסגרת 

שחרור מוקדם ברישיון המותנה בפיקוח. הנתונים 

על האסירים המשוחררים נאספו מתוך תיקי הרשות 

לשיקום האסיר במחוזות אלו.

קבוצת האסירים המשוחררים השוותה לקבוצה של 

אסירים )344( אשר נדגמה אקראית מקרב האסירים 

לאחר  ל-2010   2007 בין השנים  אשר השתחררו 

שריצו עונש מלא ומתגוררים באחת מארבע הערים 

ואשדוד(.  נתניה  אביב,  )ירושלים, תל  הרלוונטיות 

זו נמצאה דומה במאפייניה הסוציו-לגליים  קבוצה 

והתעסוקתיים לכלל האסירים שריצו את כל תקופת 

באותן  ואשר השתחררו  המאסר )2,728 אסירים( 

השנים לאותן הערים שבקבוצת המחקר. מאחר שחברי 

הקבוצה השתחררו בתום ריצוי מלא של עונשיהם, לא 

השתתפו אסירים משוחררים אלו במסגרת שיקומית 

או מפקחת של הרשות לשיקום האסיר.

הנתונים  של  באופיים  הקשורות  מגבלות  עקב 

הקיימים ברשות לשיקום האסיר )מידע חסר או לא 

ממוחשב(, אי אפשר לבנות קבוצת השוואה דומה 

לקבוצת האסירים שהשתתפו בתוכנית הליווי והפיקוח, 

ולכן נעשה ניסיון במחקר לצמצם ככל האפשר את 

ההבדלים בין הקבוצות הנחקרות באמצעות המערך 

הדו-שלבי אשר יתואר בהמשך.

שלב ראשון
הסוציו-לגליים  הושוו המאפיינים  הראשון  בשלב 

האסירים המשוחררים בשתי  של  והתעסוקתיים 

הקבוצות: גיל, לאום, מצב משפחתי, מספר ילדים, 

צבא, השכלה, מספר מאסרים, משך המאסר וסוג 

העבירה העיקרית האחרונה. האסירים ביצעו מגוון 

רחב של עבירות שקובצו לארבע קטגוריות: אלימות, 

סמים, רכוש ואחר. נאספו נתונים על שתי הקבוצות, 

המתארים את ההשתלבות התעסוקתית של האסירים 

המשוחררים בכלא, כגון הכשרה מקצועית, מספר 

עבודות או חודשי עבודה יחסית לזמן השהייה במאסר 

והשתתפות בתוכניות העשרה בזמן השהות בכלא.

ההשתלבות בתעסוקה בקרב האסירים המשוחררים 

שהשתתפו בתוכנית הליווי והפיקוח נמדדה על ידי 



37

תעסוקה משלבת

משתנים דמוגרפיים
ליווי ופיקוח של 
)n=309( רש"א

ללא ליווי ופיקוח 
)n=346(t-test

)9.74(גיל האסיר  41.36)12.07(  43.112.02*

)1.64(מספר ילדים  1.41)2.16(  1.701.85

)2.30(השכלה  10.41)2.14(  9.733.72**

)1.92(מספר מאסרים  2.58)2.83(  3.494.83**

)18.87(29.53   )25.07(מספר חודשים בכלא  14.458.62**

)0.91(מספר הקורסים שהשתתף בהם בכלא  0.56)0.69(  0.274.36**

)0.22(מספר יחסי של ימים שעבד בכלא  0.15)0.19(  0.084.44**

 לוח מספר 1. ממוצעים וסטיות תקן של משתנים סוציו-לגליים ותעסוקתיים רציפים 
של כלל האסירים המשוחררים

*p<0.05 **p<0.01

 לוח מספר 2. מאפיינים על פי קבוצות: משתנים סוציו-לגליים ותעסוקתיים איכותניים 
של כלל האסירים המשוחררים

dfx2ללא ליווי ופיקוחליווי ופיקוחמשתנים דמוגרפיים

מצב משפחתי
49.4% רווק
52.4% נשוי
40.3% גרוש

50.6% רווק
47.6% נשוי
59.7% גרוש

2 5.10

לאום
50.0% יהודי

38.0% לא יהודי
50.0% יהודי

62.0% לא יהודי
17.28**

צבא
51.6% לא עשה

73.9% שירות חלקי
68.5% שירות מלא

48.4% לא עשה
26.1% שירות חלקי
31.5% שירות מלא

218.60**

עיר מגורים

58.3% ירושלים
40.5% תל אביב

45.5% נתניה
27.5% אשדוד

41.7% ירושלים
59.5% תל אביב

54.5% נתניה
72.5% אשדוד

330.47**

סוג העבירה

34.6% אלימות
50.7% סמים
55.4% רכוש
38.0% אחר

65.4% אלימות
49.3% סמים
44.6% רכוש
62.0% אחר

318.96**

השתתפות בתוכנית 
העשרה בכלא

44.2% לא
70.2% כן

55.8% לא
29.8% כן

111.75**

עבודה בכלא
35.8% לא עבד

63.3% עבד
64.2% לא עבד

36.7% עבד
148.12**

*p<0.05 **p<0.01
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נבדק מקבוצת הפיקוח לנבדק אחד  התאמה של 

מקבוצת הביקורת בעל ציון ההיתכנות הקרוב ביותר 

 )caliper( השתמשנו במרווח .)single match approach(

לאחר זיהוי שני מדגמים  של 0.01 לצורך הבחירה. 

תואמים, בדקנו שגישת ציוני ההיתכנות אכן סיפקה 

מדגמים מאוזנים, שאינם שונים זה מזה בעקיבות 

במשתנים אחרים שרלוונטיים לתהליך הבחירה.

בקבוצת האסירים בפיקוח היו לפני ההתאמה 309 

 SD=0.22,( 0.641 אסירים עם ציון "התאמה" ממוצע של

min=0.05, max=0.99(. בקבוצת ההשוואה, האסירים 

ללא פיקוח, היו 346 אסירים עם ציון היתכנות ממוצע 

של SD=0.23, min=0.004, max=0.94( 0.354(. לאחר 

ההתאמה היו בקבוצה שהשתתפה בתוכנית הליווי 

והפיקוח 143 אסירים עם ציון היתכנות ממוצע של 

SD=0.17, min=0.05, max=0.94( 0.479(, וגם בקבוצת 

ההשוואה היו 143 אסירים עם ציון היתכנות ממוצע 

.)SD=0.20, min=0.05, max=0.84( 0.506 של

ממצאים
שלב ראשון

השתלבות בתעסוקה

 :)two part model( נושא התעסוקה נבדק בשני חלקים

האחד נוגע לעצם השתלבותו של האסיר בתעסוקה 

במשך שלוש שנים של מעקב, והשני נוגע לקבוצה 

שהשתלבה ולמספר החודשים המדווחים של תעסוקה 

בתקופת המעקב. סך הכול התקבלו נתונים המתארים 

את מדדי ההשתלבות בתעסוקה של 635 אסירים, 

שהם 97% מהמדגם הכללי )290 שייכים לקבוצת 

הפיקוח של רש"א ו-345 לקבוצת ההשוואה(. מתוך 

קבוצת הליווי והפיקוח של רש"א, 244 )84%( השתלבו 

בתעסוקה אחרי תום תקופת הפיקוח, ומתוך קבוצת 

ההשוואה, 207 )60%( השתלבו בכוח העבודה. אחוז 

האסירים שהשתלבו בכוח העבודה מקבוצת רש"א 

גבוה באופן מובהק מאחוז האסירים שהשתלבו בכוח 

העבודה מקבוצת ההשוואה.

בחינה של מספר חודשי העבודה במשך שלוש שנים 

בקרב 451 האסירים שהשתלבו בכוח העבודה מלמדת 

שבקרב קבוצת רש"א זמן התעסוקה הממוצע הוא 

ההשוואה. בקרב קבוצת ההשוואה קיים אחוז גבוה יותר 

של עבירות אלימות מאשר בקבוצת הפיקוח )רש"א(, 

ואחוז נמוך יותר של עבירות רכוש מאשר בקבוצת 

בין הקבוצות.  אין הבדל  הפיקוח. בעבירות סמים 

יותר מקרב קבוצת ההשוואה  נמוך  בנוסף, אחוז 

השתתף בתוכניות העשרה והיה מועסק בכלא.

היות שקבוצת ההשוואה משמשת מדגם מייצג של 

אסירים שהשתחררו לאחר ריצוי עונש מלא, היה צפוי 

כאמור כי לאסירים בקבוצה זו יהיו מאפיינים טובים 

פחות )יותר מאסרים, עבירות חמורות יותר, פחות 

בזמן המאסר  שיתוף פעולה עם תוכניות השיקום 

ועוד(, ועל כן לא קוצר עונשם )שהם, יהושע, אפודי 

ודיאמנט, 2011(. על רקע הבדלים אלו, כדי לצמצם 

הטיה זו )הטיית הבחירה( וכדי לבקר השפעה אפשרית 

של משתנים סוציו-פליליים ותעסוקתיים, נעשה בשלב 

הראשון שימוש במודלים רבי-משתנים, כגון רגרסיה 

לוגיסטית להסתברות להשתלב בכוח העבודה, רגרסיה 

ליניארית למשך תקופת העבודה ומודל רגרסיה של 

קוקס לסיכוי הישרדות ממאסר חוזר. בשל הדאגה 

כי אין די במודלים סטטיסטיים אלו כדי לצמצם את 

הטיית הבחירה בין שתי הקבוצות, נעשה במחקר 

שלב שני, שבו נבנו שתי תתי קבוצות, זאת שקיבלה 

ליווי ופיקוח וזאת שלא, על בסיס הדמיון בהיתכנות 

להשתתף בתוכנית הליווי.

שלב שני
בשלב זה חושב ציון ההיתכנות להשתתף בתוכנית 

לאסירים  הליווי לכל אחד מהאסירים המשוחררים. 

שהשתתפו בתוכנית הפיקוח הותאם אסיר משוחרר 

אשר ריצה את מלוא עונשו, וזאת תוך שימוש בשיטת 

היתכנות"  ציוני  של  "התאמה  התאמה שנקראת 

)Propensity Score Matching(. ציוני ההיתכנות חושבו 

בעזרת מודל סטטיסטי המנבא היתכנות באמצעות 

מאפייני הרקע של הנבדק. מדד זה נע בין 0 ל-1, 

כאשר הציון שקיבל הנבדק מציין את ההסתברות שלו 

להשתתף בקבוצת ליווי ופיקוח של רש"א. לבחירת 

תת-קבוצות השתמשנו בשיטת התאמה שנקראת 

"ההתאמה המיטבית" )best match(, הכוללת כאמור 
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בשל החשש מהטיית הבחירה )הקבוצות מלכתחילה 

שונות זו מזו( וכדי לבדוק אם ההבדל נשאר מובהק גם 

אחרי פיקוח על המשתנים הסוציו-לגליים והתעסוקתיים, 

19.82 חודשים )SD=11.58(, והוא גבוה באופן מובהק 

מזמן התעסוקה בקבוצת ההשוואה, אשר בה ממוצע 

.)SD=11.06(, t(449)=4.97, p<.001 של 11.06 חודשים

#p=.06 *p<.05 **p<.01 ***p<.001 OR - יחס סיכויים

Logit מודל
OR )95% CI(

OLS מודל
B )SE(

)08.( 02.)98. ,93.( ***95.גיל

)44.( 06.)1.16 ,89.( 1.01מספר ילדים

)28.( 05.-)1.04 ,85.( 94.שנות לימוד

)1.42( 2.11)2.32 ,76.( 1.32לאום )קבוצת התייחסות - לא יהודי(

עיר מגורים )קבוצת התייחסות - תל-אביב(

)1.31( 50.-)2.38 ,85.( 1.42ירושלים

)1.55( 1.57)2.23 ,71.( 1.26אשדוד נתניה

מצב משפחתי )קבוצת התייחסות - רווק(

)1.58( 1.75)1.63 ,48.( 88.נשוי

)1.83( 1.23-)1.19 ,33.( 63.גרוש

)30.(***1.56-)94. ,78.( **85.מספר מאסרים

)35.( 06.)1.08 ,84.( 95.אורך מאסר )בשנים(

עבירה עיקרית )קבוצת התייחסות - אלימות(

)1.68( *3.90-)1.61 ,40.( 80.סמים

)1.61( *3.60-)95. ,25.( *49.רכוש

)1.68( 0.67)1.11 ,29.( 57.אחר

)2.27( 1.45)2.99 ,38.( 1.06סה"כ שיעור התעסוקה

)66.( 30.)1.39 ,80.( 1.06מספר הקורסים

)2.63( 4.96#)3.62 ,45.( 1.27מספר ימי עבודה בכלא יחסית לאורך מאסר

)1.30( ***5.71)5.67 ,2.01( ***3.37פיקוח )קבוצת התייחסות - ללא פיקוח(

N=531N=385

-2LL=517.17

x2 )17(=107.42***F)17, 367(=6.05***

Nagelkerke R2=.27R2=.22

לוח מספר 3. התוצאות של אמידת מודל Logit להסתברות להשתלב בכוח העבודה ורגרסיה 
OLS למספר חודשי תעסוקה
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היא אלימות. למספר המאסרים השפעה שלילית 

מובהקת על משך התעסוקה. לעומת זאת לא נמצאה 

השפעה מובהקת על משך התעסוקה למשתנים גיל, 

השכלה, מספר ילדים, מצב משפחתי, עיר מגורים, 

לאום, מספר קורסים ואורך מאסר.

בו  אחד המשתנים שהספרות המחקרית עוסקת 

 .)Peled-Laskov & Bialer, 2013( הוא יציבות בתעסוקה

כאמור, במסגרת הנתונים שעמדו לרשותנו מהלשכה 

יכולנו לבדוק רק מספר  המרכזית לסטטיסטיקה, 

חודשי עבודה מדווחים במשך שלוש שנים ולא את 

זאת,  רצף התעסוקה. בניסיון להתגבר על מגבלה 

בדקנו רק מי הועסק למשך 12 חודשים ומעלה.

מלוח מספר 4 אפשר לראות שלקבוצת האסירים 

בפיקוח סיכוי גדול פי 3.1 להשתלב בכוח העבודה 

קבוצת  לעומת  חודשים   12 מעל  בו  ולהתמיד 

ההשוואה )ללא הפיקוח(. כמו כן למספר המאסרים 

השפעה שלילית על הסיכוי להשתלב בכוח העבודה 

ולהתמיד בו מעל 12 חודשים. כל מאסר נוסף מקטין 

זמן ממושך  את הסיכוי להשתלב בכוח העבודה 

יותר ב-33%. לעומת אסירים שהעבירה העיקרית 

שלהם היא אלימות, לאסירים שהעבירה העיקרית 

שלהם היא רכוש או סמים סיכוי נמוך ב-57% וב-

52%, בהתאמה, להשתלב ולהתמיד בעבודה יותר 

מ-12 חודשים.

מניתוח רגרסיה ליניארית עולה, כי בקבוצת האסירים 

שהשתלבו בכוח העבודה מעל 12 חודשים, גם לאחר 

הפיקוח על משתנים סוציו-לגליים ותעסוקתיים, משך 

התעסוקה בקרב אסירים שהיו בתוכנית הפיקוח 

היה גבוה ב-3.5 חודשים בממוצע מאשר בקבוצת 

ההשוואה. נמצא כי גם בקבוצת האסירים שהשתלבו 

בכוח העבודה מעל שנה, למספר המאסרים הקודם 

יש השפעה שלילית מובהקת, כלומר כל מאסר נוסף 

מוריד את משך התעסוקה בחודש בממוצע.

ממאגר הנתונים שהיה ברשותנו היה אפשר להפיק 

גם את גובה השכר הממוצע בשתי הקבוצות. מאחר 

שהנתונים המופיעים במאגר הם נתונים שנתיים, ואי 

לדעת אם החודשים שמדווחים כוללים את  אפשר 

תקופת הפיקוח )שבה האסירים מחויבים לעבוד(, 

נאמד תחילה מודל Logit המאפשר לפקח על הטיית 

הבחירה ולאתר את הגורמים המשפיעים על ההסתברות 

להשתלב בכוח העבודה. במודל זה המשתנה התלוי 

בכוח  האסירים שהשתלבו  בעבור   1 ערך  מקבל 

העבודה ו-0 בעבור האסירים שלא השתלבו. לאחר מכן 

נערכה רגרסיה ליניארית )מודל OLS( לאותם אסירים 

שהשתלבו בכוח העבודה. במודל זה המשתנה התלוי 

הוא מספר החודשים במשך שלוש שנים מהשחרור 

)או סיום הפיקוח( שבהם דווח האסיר כעובד.

הסוציו-לגליים  על המשתנים  פיקוח  לאחר  גם 

והתעסוקתיים )ובכללם גיל ומספר מאסרים( נמצא 

שלקבוצת האסירים בפיקוח סיכוי גדול של פי 3.4 

להשתלב בכוח העבודה מאשר לקבוצת ההשוואה. 

ניתוח הרגרסיה הלוגיסטית מלמד שלגיל השפעה 

שלילית על השתלבות בכוח העבודה. כל שנת גיל 

נוספת מקטינה את הסיכוי להשתלב בכוח העבודה 

ב-5%. גם למספר המאסרים השפעה שלילית על 

נוסף  הסיכוי להשתלב בכוח העבודה. כל מאסר 

מקטין את הסיכוי להשתלב בכוח העבודה ב-15%. 

רכוש,  היא  לאסירים שהעבירה העיקרית שלהם 

סיכוי נמוך ב-50% להשתלב בכוח העבודה מאשר 

אסירים שהעבירה העיקרית שלהם היא אלימות. 

לא נמצא הבדל בין עבירת סמים ועבירות אחרות 

לעבירת אלימות מבחינת הסיכוי להשתלב בכוח 

עבד  כן נמצא שלמשך הזמן שבו  העבודה. כמו 

האסיר בכלא השפעה חיובית קרובה למובהקת על 

לא נמצאה  לאחר השחרור.  השתלבות בתעסוקה 

השפעה מובהקת על הסיכוי להשתלב בכוח העבודה 

למשתנים השכלה, מספר ילדים, מצב משפחתי, 

עיר מגורים, לאום, אורך מאסר, מספר קורסים וימי 

עבודה בכלא.

מניתוח רגרסיה ליניארית למשך התעסוקה עולה שגם 

לאחר פיקוח על משתנים סוציו-לגליים ותעסוקתיים, 

משך התעסוקה בקבוצת הפיקוח היה גבוה ב-5.7 

חודשים בממוצע מאשר בקבוצת ההשוואה. בנוסף, 

משך התעסוקה של אסירים משוחררים שהעבירה 

העיקרית שלהם היא סמים או רכוש קצר יותר מאשר 

משך התעסוקה של אסירים שהעבירה העיקרית שלהם 
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22%. כמו כן נמצא, כי כל שנת מאסר נוספת מורידה 

את השכר ב-7% בממוצע. למשתנים גיל, השכלה, 

מספר ילדים, מצב משפחתי, מקום מגורים, לאום, 

אורך מאסר, עבירה עיקרית ותקופה שעבד בכלא, 

לא נמצאה השפעה מובהקת על השכר.

נבחרה תקופה של שלוש שנים מהשנה העוקבת 

לסיום תקופת הפיקוח או השחרור מהכלא.

אמידת רגרסיה לשכר, כפי שמוצגת בלוח מספר 

5, מלמדת כי הפער הממוצע בשכר בין האסירים 

בקבוצת הפיקוח לאסירים בקבוצה ללא פיקוח הוא 

Logit מודל
OR )95% CI(

OLS מודל
B )SE(

)08.( 07.)1.01. ,95.( 98.גיל

)39.( 13.)1.17 ,87.( 1.00מספר ילדים

)26.( 10.-)1.06 ,88.( 97.שנות לימוד

)1.38( 1.29)2.29 ,82.( 1.37לאום )קבוצת התייחסות - לא יהודי(

עיר מגורים )קבוצת התייחסות - תל-אביב(

)1.26( 002.)1.78 ,70.( 1.11ירושלים

)1.47( 1.86)17 .2 ,73.( 1.26אשדוד נתניה

מצב משפחתי )קבוצת התייחסות - רווק(

)1.42( 14.)2.50 ,82.( 1.43.נשוי

)1.72( 1.83-)1.67 ,47.( 89.גרוש

)45.( *1.10-)77. ,58.( **67.מספר מאסרים

)31.( 44.-)1.13 ,89.( 1.00אורך מאסר )בשנים(

עבירה עיקרית )קבוצת התייחסות - אלימות(

)1.64( 95.-)90. ,26.( *48.סמים

)1.50( 40.-)77. ,24.( **43.רכוש

)1.53( 2.93)1.23 ,38.( 68.אחר

)2.01( 1.07)2.85 ,55.( 1.25סה"כ שיעור התעסוקה

)65.( 37.)1.36 ,84.( 1.07מספר הקורסים

)2.34( 2.03)4.74 ,71.( 1.83מספר ימי עבודה בכלא יחסית לאורך מאסר

)1.28( **3.46)4.88 ,1.97( ***3.10פיקוח )קבוצת התייחסות - ללא פיקוח(

N=531N=224

-2LL=590.787

x2(17)=132.31***F)17, 206(=1.80*

Nagelkerke R2=.30R2=.13

לוח מספר 4. רגרסיה OLS למספר חודשי תעסוקה, מעל 12 חודשים

*p<.05 **p<.01 ***p<.001           OR - יחס סיכויים 
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שנים. לעומתם 83% אסירים משוחררים מקבוצת 

ההשוואה לא חזרו למאסר בשנה הראשונה, 72% לא 

חזרו למאסר במשך שנתיים, 64% במשך שלוש שנים 

לא חזרו למאסר במשך ארבע שנים. אפשר  ו-61% 

לראות שבשתי הקבוצות רוב המאסרים החוזרים הם 

לאחר השחרור. מלוחות  בארבע השנים הראשונות 

החיים ומגרף 1 אפשר לראות שלאחר ארבע שנים 

הירידה בפונקציית ההישרדות מתונה מאוד. נמצא 

רצידיביזם

נאמדה  נוסף,  למאסר  החזרה  את  לבחון  כדי 

"פונקציית הישרדות" )Survival Function( בקבוצת 

 הפיקוח ובקבוצת ההשוואה בכל תקופת המעקב 

)2015-2007(. מלוח מס' 6 נראה, כי 93% אסירים 

משוחררים מקבוצת הפיקוח לא חזרו למאסר בשנה 

הראשונה, 87% לא חזרו למאסר במשך שנתיים, 82% 

במשך שלוש שנים ו-79% לא חזרו למאסר במשך ארבע 

OLS מודל
B )SE(

)004.( 003.גיל

)02.( 003.-מספר ילדים

)02.( 02.-שנות לימוד

)08.(05.לאום )קבוצת התייחסות - לא יהודי(

עיר מגורים )קבוצת התייחסות - תל-אביב(

)07.( 02.-ירושלים

)09.(12.אשדוד, נתניה

מצב משפחתי )קבוצת התייחסות - רווק(

)09.( 14.נשוי

)10.( 001.גרוש

)02.( ***07.-מספר מאסרים

)02.( 02.-אורך מאסר )בשנים(

עבירה עיקרית )קבוצת התייחסות - אלימות(

)10.( 09.סמים

)09.( 02.-רכוש

)09.( 02.אחר

)12.( 05.-סה"כ שיעור התעסוקה

)04.( 01.מספר הקורסים

)15.( 02.מספר ימי עבודה בכלא יחסית לאורך מאסר

)07.(**22.פיקוח )קבוצת התייחסות - ללא פיקוח(

F)17, 306(=2.19**

R2=.11

aלשכר OLS לוח מספר 5. רגרסיה

**p<.01 ***p<.001                                                                   משתנה מוסבר: לוג השכר הממוצע לחודש - a    



43

תעסוקה משלבת

מרווח 
זמן

מספר 
האסירים 
שנכנסו 
למרווח 

זמן

מספר 
האסירים 
שאבדו 
למעקב 
במרווח

מספר 
האסירים 
החשופים 

לסכנה 
במרווח

מספר 
האסירים 
שנאסרו 
במרווח

שיעור 
האסירים 
שנאסרו 
במרווח

שיעור 
הישרדות 

במרווח

שיעור 
הישרדות 

מצטבר

קבוצת 
פיקוח

שנה 
ראשונה

2860286.020.07.93.93

שנה 
שנייה

2660266.017.06.94.87

שנה 
שלישית

2490249.015.06.94.82

שנה 
רביעית

2340234.09.04.96.79

שנה 
חמישית

2255222.53.01.99.78

שנה 
שישית

21747193.53.02.98.76

שנה 
שביעית

16748143.02.01.99.75

שנה 
שמינית

1175987.51.01.99.74

שנה 
תשיעית

575728.50.001.00.74

קבוצת 
השוואה

שנה 
ראשונה

3460346.060.17.83.83

שנה 
שנייה

2860286.036.13.8772.

שנה 
שלישית

2500250.027.11.8964.

שנה 
רביעית

2230223.013.06.9461.

שנה 
חמישית

2100210.09.04.96.58

שנה 
שישית

20151175.5805..95.55

שנה 
שביעית

14235124.52.0298..55

שנה 
שמינית

1055975.50.001.00.55

שנה 
תשיעית

464623.00.001.00.55

לוח מס' 6: "פונקציית הישרדות ממאסר" - לוחות חיים לפי קבוצת פיקוח/קבוצת השוואה
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הבדל מובהק בפונקציית ההישרדות בין שתי הקבוצות 

.]Wilcoxon (Gehan) Statistic = 30.54, df=1, p<.001[

כדי לבדוק אם בקבוצת הפיקוח הסיכון למאסר חוזר 

נמוך יותר מאשר בקבוצת ההשוואה, גם לאחר פיקוח 

על המשתנים הסוציו-לגליים והתעסוקתיים וגם כדי 

ללמוד על הגורמים המשפיעים על הישרדות האסירים 

 .Cox Proportional Hazard ממאסר חוזר, נערך מודל

מודל זה מביא בחשבון לא רק את חזרת האסיר לכלא, 

אלא גם את משך הזמן עד חזרתו.

מהסתכלות על לוח מספר 7 נראה שלאחר פיקוח 

על המשתנים הסוציו-לגליים והתעסוקתיים, לקבוצת 

האסירים בפיקוח שכיחות נמוכה ב-53% למאסר 

חוזר לעומת קבוצת ההשוואה. נראה כי לגיל השפעה 

חיובית על ההישרדות ממאסר חוזר. עלייה של הגיל 

בשנה מקטינה ב-5% את השכיחות למאסר חוזר.

עוד נמצא, כי לנשואים ולגרושים סיכון גבוה פי 1.58 

ו-1.69, בהתאמה, לרצידיביזם מאשר לרווקים. גם 

גבוה  כאן נראה כי מספר המאסרים קשור לסיכון 

נוסף מגדיל ב-17%  לרצידיביזם: כל מאסר  יותר 

את השכיחות למאסר חוזר. למשך התעסוקה לאחר 

ההישרדות מחוץ  על  חיובית  יש השפעה  הכלא 

לכלא. אסירים שהשתלבו בכוח העבודה זמן ארוך 

יותר היו בעלי סיכוי גבוה יותר להישרדות ממאסר 

חוזר. למשתנים השכלה, לאום, משך מאסר אחרון 

לא נמצאה השפעה מובהקת על  ועבירה עיקרית, 

הסיכוי להישרדות ממאסר חוזר.

גרף מס' 1 : שיעור ההישרדות ממאסר חוזר 
 בקרב אסירים שהיו בפיקוח 

ובקרב אסירים ללא פיקוח

 לוח מספר 7. מודל קוקס 
לסיכון לחזרה למאסר

HR )95% CI(

)96. ,93.( ***95.גיל

)1.03 ,82.( 92.מספר ילדים

)1.12 ,97.( 1.04שנות לימוד

לאום )קבוצת 
התייחסות - לא יהודי(

.99 ).70, 1.39(

עיר מגורים )קבוצת 
התייחסות - תל-אביב(

)2.08 ,1.09( *1.49ירושלים

)1.70 ,80.( 1.17אשדוד, נתניה

מצב משפחתי 
)קבוצת התייחסות - 

רווק(

)2.59 ,1.13( *1.71נשוי

)2.90 ,1.21( **1.87גרוש

)1.24 ,1.11( ***1.17מספר מאסרים

)1.10 ,92.( 1.01אורך מאסר )בשנים(

עבירה עיקרית 
)קבוצת התייחסות - 

אלימות(

)1.39 ,58.( 90.סמים

)1.62 ,73.( 1.08רכוש

)1.18 ,50.( 77.אחר

מספר חודשי 
תעסוקה¹

.05*** ).02, .13(

פיקוח )קבוצת 
התייחסות - ללא 

פיקוח(
.47*** ).34, .65(

N=572

-2LL=2405.15

 x2)15(=167.44***

*p<.05 **p<.01 ***p<.001

HR - יחס סיכונים

¹ משך התעסוקה חלקי תקופת המעקב עד לחזרה 

למאסר בתקופה של עד שמונה שנים.

בר
ט

מצ
ת 

דו
שר

הי
ר 

עו
שי

שנים מאז השחרור

קבוצת פיקוח                קבוצת השוואה
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מלא את בעיית ההטיה )"הטיית הבחירה"( בין שתי 

הקבוצות, הוחלט כאמור לבצע שלב נוסף )השלב השני(, 

שבו תיבחן ההשתלבות בעבודה והחזרה לעבריינות 

שלב שני
כדי לחזק את תקפותם של הממצאים שהוצגו לעיל 

ועקב האפשרות שהניתוחים שהוצגו לא פתרו באופן 

משתנים סוציו-דמוגרפיים
ליווי ופיקוח של רש"א 

)n=143(
ללא ליווי ופיקוח 

)n=143(
סטטיסטי

41.0540.99t)284(=0.05גיל האסיר

1.371.41t)284(=0.16מספר ילדים

10.1710.25t)284(=0.34השכלה

מצב משפחתי
49.2% רווק
50.5% נשוי
50.8% גרוש

50.8% רווק
49.5% נשוי
49.2% גרוש

x2)2(=0.06

לאום
48.5% יהודי

50.5% לא יהודי
51.5% יהודי

49.5%x2)1(=0.08 לא יהודי

צבא
52.0% לא עשה

74.5% שירות חלקי
61.8% שירות מלא

48.0% לא עשה
25.5% שירות חלקי
38.2% שירות מלא

x2)2(=7.65*

עיר מגורים

48.6% ירושלים
48.5% תל אביב
 47.4% אשדוד
61.8% נתניה

51.4% ירושלים
51.5% תל אביב

52.6% אשדוד
38.2% נתניה

x2)3(=0.39

רקע עברייני

2.762.73t)284(=0.10מספר מאסרים

מאפייני המאסר

19.8321.57t)284(=0.79מספר חודשים בכלא

סוג העבירה

53.4% אלימות
48.4% סמים
50.0% רכוש
48.7% אחר

46.6% אלימות
51.6% סמים
50.0% רכוש
51.3% אחר

x2)3(=0.39

מספר הקורסים 
שהשתתפו בכלא

0.380.41t)284(=0.38

מספר יחסי של ימים 
שעבדו בכלא

0.110.13t)284(=0.73

לוח מספר 8. מאפיינים סוציו-לגליים ותעסוקתיים של שתי הקבוצות המותאמות

*p<.05
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 לוח מס' 9. "פונקציית הישרדות ממאסר" - 
לוחות חיים לפי קבוצת פיקוח וקבוצת השוואה מותאמות

מרווח 
זמן

מספר 
האסירים 
שנכנסו 
למרווח 

זמן

מספר 
האסירים 
שאבדו 
למעקב 
במרווח

מספר 
האסירים 
החשופים 

לסכנה 
במרווח

מספר 
האסירים 
שנאסרו 
במרווח

שיעור 
האסירים 
שנאסרו 
במרווח

שיעור 
הישרדות 

במרווח

שיעור 
הישרדות 

מצטבר

קבוצת 
פיקוח

שנה 
ראשונה

1430143.012.08.92.92

שנה 
שנייה

1310131.08.06.94.86

שנה 
שלישית

1230123.07.06.94.82

שנה 
רביעית

1160116.05.04.96.78

שנה 
חמישית

1115108.52.02.98.76

שנה 
שישית

1043387.50.001.00.76

שנה 
שביעית

712160.51.02.98.75

שנה 
שמינית

492636.00.001.00.75

שנה 
תשיעית

232311.50.001.00.75

קבוצת 
השוואה

שנה 
ראשונה

1430143.022.15.85.85

שנה 
שנייה

1210121.018.15.85.72

שנה 
שלישית

1030103.010.10.90.65

שנה 
רביעית

93093.05.06.94.62

שנה 
חמישית

88088.06.07.93.57

שנה 
שישית

821972.55.07.93.53

שנה 
שביעית

581550.52.04.96.51

שנה 
שמינית

412528.50.001.00.51

שנה 
תשיעית

16168.0000.1.00.51
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)Survival Function( בקבוצת הפיקוח  הישרדות" 

ובקבוצת ההשוואה המותאמות בכל תקופת המעקב 

)2015-2007(. מלוח מס' 9 נראה, כי המגמה של 

רצידיביזם חזרה על  ממצאי השלב הראשון לגבי 

עצמה: 92% אסירים משוחררים מקבוצת הפיקוח 

לא חזרו  לא חזרו למאסר בשנה הראשונה, 86% 

למאסר במשך שנתיים, 82% במשך שלוש שנים 

ו-78% לא חזרו למאסר במשך ארבע שנים. לעומתם 

85% אסירים משוחררים מקבוצת ההשוואה לא חזרו 

למאסר בשנה הראשונה, 72% לא חזרו למאסר במשך 

לא חזרו  שנתיים, 65% במשך שלוש שנים ו-62% 

למאסר במשך ארבע שנים. בשתי הקבוצות רוב 

המאסרים החוזרים הם בארבע השנים הראשונות 

לאחר השחרור. אפשר לראות לפי לוחות החיים, 

שלאחר ארבע שנים הירידה בפונקציית ההישרדות 

בפונקציית  מובהק  הבדל  נמצא  מאוד.  מתונה 

 Wilcoxon (Gehan)[ ההישרדות בין שתי הקבוצות 

.]Statistic=13.60, df=1, p<.001

דיון
נבחנו תוצאות ההשתתפות של  הנוכחי  במחקר 

ופיקוח  ליווי  אסירים משוחררים ברישיון בתוכנית 

בקהילה עם דגש בתעסוקה. ממצאי המחקר מלמדים, 

כי לאסירים משוחררים שנוכה להם שליש ממאסרם 

והיו בפיקוח ובליווי של הרשות לשיקום האסיר, היו 

מובהק מאלו  באופן  יותר  חיוביים  תוצאה  מדדי 

שריצו עונש מלא ולא היו בפיקוח של הרשות לשיקום 

האסיר. התוצאות החיוביות ניכרו בארבעה מדדים 

חשובים: עצם השתלבותו של האסיר בתעסוקה, משך 

התעסוקה המדווחת, גובה השכר ורמת הרצידיביזם. 

עד שלוש  המדדים רלוונטיים לתקופת מעקב של 

שנים )למעט רצידיביזם, שאז תקופת המעקב היא 

עד שמונה שנים(.

השיעור הגבוה יחסית של אסירים משוחררים אשר 

היה מועסק בתקופה כלשהי עשוי להפתיע עקב 

במציאת  לאסירים משוחררים  הצפויים  הקשיים 

וולק, 2011; מילמן-סיוון, 2013; )דוידסקו   עבודה 

Pierson et al., 2014(. אפשר להסביר זאת בגישה המוגבלת 

רק בין שתי תתי-הקבוצות שנבנו באמצעות שיטת 

ההתאמה של ציוני ההיתכנות להשתתף בתוכנית.

הקבוצות  תתי  שתי  כי  עולה   8 מספר   מלוח 

המותאמות - קבוצות הליווי והפיקוח )143 אסירים 

משוחררים( וקבוצת האסירים המשוחררים שריצו מאסר 

מלא )143( - דומות כמעט בכל המאפיינים שנבחרו. 

בשלב זה נעשו הניתוחים הסטטיסטיים רק על אותם 

אסירים משוחררים אשר נמצא להם אסיר משוחרר 

תואם בציון ההיתכנות, ואולם מסיבות כאלו ואחרות 

לא קיבלו שחרור מוקדם ולכן ריצו את מלוא עונשם.

האפקטיביות של תוכנית הליווי והפיקוח נבחנה שוב 

באמצעות שלושה מדדים: השתלבות בכוח העבודה, 

ממוצע חודשי עבודה של אלו שהשתלבו תקופה 

מסוימת בכוח העבודה והישרדות ממאסר חוזר.

התקבלו נתונים המתארים את מדדי ההשתלבות 

בתעסוקה בקרב 281 )98%( אסירים מתוך 286. 

ו-143  רש"א  לקבוצת הפיקוח של  שייכים   143

לקבוצת ההשוואה. 83% )114( מתוך קבוצת הליווי 

והפיקוח של רש"א השתלבו בתעסוקה אחרי תום 

תקופת הפיקוח, ו-63% )90( מתוך קבוצת ההשוואה 

השתלבו בכוח העבודה. אחוז האסירים שהשתלב 

בכוח העבודה מקבוצת רש"א גבוה באופן מובהק 

מאחוז האסירים שהשתלב בכוח העבודה מקבוצת 

.]x2(1)=14.26, p<.001[ ההשוואה

בדיקה של מספר חודשי העבודה במשך שלוש שנים 

בקרב 204 האסירים שהשתלבו בכוח העבודה מלמדת 

שבקרב קבוצת רש"א ממוצע זמן התעסוקה הוא 

18.42 חודשים )SD=11.67(. הוא גבוה באופן מובהק 

מזמן התעסוקה בקבוצת ההשוואה, אשר בה ממוצע 

.]p<.01, t(449)=2.92, (SD=10.64)[ של 13.80 חודשים

לגבי השתלבות בכוח העבודה לתקופה שמעל שנה, 

מתוך קבוצת הליווי והפיקוח של רש"א השתלבו 71 

)51%( אסירים, ומתוך קבוצת ההשוואה השתלבו 

43 )30%(. אחוז האסירים שהשתלב בכוח העבודה 

לתקופה שמעל שנה מקבוצת רש"א גבוה באופן 

מובהק מאחוז האסירים שהשתלב בכוח העבודה 

.]x2(1)=13.31, p<.001[ מעל שנה בקבוצת ההשוואה

נאמדה "פונקציית  כדי לבחון את החזרה למאסר 
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לממצאי מחקרים אחרים )Alo's et al., 2015(, שלתקופה 

שהאסיר עבד בכלא השפעה חיובית כמעט מובהקת 

על השתלבותו בתעסוקה לאחר השחרור. למעשה, 

תוכנית הליווי והפיקוח של הרשות לשיקום האסיר 

מייצרת אצל אלו שהשתתפו בתוכניות תעסוקה בכלא 

רצף תעסוקתי וטיפולי בפרק זמן שמחקרים )וגם 

המחקר הנוכחי( מלמדים שהוא פרק הזמן המועד 

ביותר לחזרה לעולם העברייני - שנה ראשונה לאחר 

.)Nally et al., 2014( השחרור

הדעת בעקבות  משתנה נוסף שיש לתת עליו את 

ממצאי המחקר הוא גיל האסיר המשתתף בתוכנית 

הפיקוח. נמצא כי לגיל יש השפעה חיובית על ההישרדות 

ממאסר חוזר. ככל שהגיל מבוגר פוחתת השכיחות 

למאסר חוזר. ממצא זה תומך ברעיון, היוצא מתוך 

 ,)age graded life-course theory( תיאוריית מסלול חיים

שלתוכניות כמו זו של הליווי והפיקוח של רש"א תהיה 

 Uggen,( השפעה חיובית בעיקר על אסירים מבוגרים

2000(. זאת על אף שעם העלייה בגיל פוחת הסיכוי 

.)Visher et al., 2011( להשתלב בכוח העבודה

עוד נמצא, בדומה לממצאים של מחקרים נוספים 

)למשל, מחקרם של שהם, גדעון ווייסבורד, 2008(, 

שלמספר המאסרים כמה השפעות שליליות: על הסיכוי 

להשתלב בכוח העבודה, על משך התעסוקה וגובה 

השכר ועל הסיכון למאסר חוזר. משך התעסוקה של 

אסירים משוחררים שהעבירה העיקרית שלהם היא 

סמים או רכוש, קצר יותר מזה של אסירים שהעבירה 

העיקרית שלהם היא אלימות.

מגבלות המחקר
אחת המגבלות העיקריות בהערכת תוכניות שיקומיות 

בקרב אסירים משוחררים, מקורה באופן הבחירה של 

קבוצת ההשוואה או קבוצת הביקורת )למניעת הטיית 

הבחירה(. עקב מגבלות הקשורות במקור הנתונים, 

נאלצנו במחקר הנוכחי להתמודד עם הטיית הבחירה 

בכמה אופנים. השתמשנו במודלים רגרסיה לוגיסטית 

להסתברות להשתלב בכוח העבודה, רגרסיה ליניארית 

למשך תקופת העבודה וגובה השכר ובמודל הרגרסיה 

של קוקס לסיכוי להישרדות ממאסר חוזר. בשלב השני 

שיש למעסיקים בישראל לרישום הפלילי )חוק המרשם 

הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981(, בנכונות של 

חלק מהמעסיקים לקבל אסירים משוחררים לעבודה 

ובאחוזי   )2014 ושהם,  )תימור  למרות החששות 

האבטלה הנמוכים יחסית בארץ.

בדומה לממצאיו של דואי )Duwe, 2015a; 2015b(, נמצא 

כי אחוז האסירים שהשתלבו בכוח העבודה מקבוצת 

רש"א גבוה באופן מובהק מאחוז האסירים שהשתלבו 

בכוח העבודה מקבוצת ההשוואה. בדיקה של מספר 

החודשים שעבדו במשך שלוש שנים לימדה שבקרב 

קבוצת רש"א זמן התעסוקה הממוצע גבוה באופן 

בדומה  מובהק מאשר בקבוצת ההשוואה. כמו כן, 

לממצאיו של דואי )Duwe, 2015a; 2015b(, נמצא פער 

בשכר הממוצע בין האסירים בקבוצת הפיקוח לאסירים 

בקבוצה ללא פיקוח. הפער נובע אולי משעות עבודה 

 Duwe,( מרובות יותר בקבוצת האסירים שבפיקוח

2015a; 2015b( ולאו דווקא מעבודה איכותית שבצידה 

 Ramakers( שכר גבוה ופוטנציאל להפחתת רצידיביזם

.)et al., 2016; Uggen, 1999

חוזר  אחוז האסירים עם מאסר  כי  נמצא  לבסוף, 

בקבוצת רש"א נמוך באופן מובהק מאחוז האסירים 

עם מאסר חוזר בקבוצה ללא פיקוח. ממצאי המחקר 

תומכים בטענה כי הגברת הסיכוי שהאסירים ימצאו 

תעסוקה וישתלבו בה מסייעת להפחתה של שיעורי 

 Duwe, 2015a; 2015b; )למשל,  החוזרת   העבריינות 

 Nally, Lockwood, Ho, & Knutson, 2014; Skardhamar &

Telle, 2012(, ומדגימים איך תעסוקה משמשת גורם 

של  הפחתה  מלבד  מעבריינות.  לחדילה  המביא 

הזדקקות כלכלית, תעסוקה מרחיבה מעגלי פיקוח 

חברתי בלתי פורמלי בכך שהיא נותנת לאסירים סיכוי 

למעורבות ולקונפורמיות בפעילויות קונבנציונליות 

ובולמת הזדמנויות להתנהגות עבריינית. יתרה מזו, 

התערות עם אחרים אשר מועסקים מעלה את הסבירות 

לצד  שהאסירים ישמרו על ערכים או יפתחו אותם 

- מאפיין המשמש  ואמונות פרו-חברתיים  עמדות 

.)Sampson & Laub, 1993( אמצעי לפיקוח בלתי פורמלי

במחקר הנוכחי התגלו ממצאים מעניינים נוספים אשר 

לא זכו להתייחסות בהשערות המחקר. נמצא, בדומה 
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בועדות  אסירים  של  מוקדם  שיחרור   .)2014( ר'  אפודי, 
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דוקטורט, ירושלים, האוניברסיטה העברית.
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ע'  זליג,  נ',  חביב,  ד',  וייסבורד,  א',  שהם,  ב',  חסייסי, 
במשפחה.  אלימות  למניעת  תוכניות  הערכת   .)2015(
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קפלנסקי, א' )2007(. הפעלת מערך הכשרה מקצועית 
,11 הסוהר,  לבית  צוהר  הסוהר.  בתי  בשירות   לאסירים 

.98-92

שיקום  מיזם   .)2008( ד'  ווייסבורד,  ל'  גדעון,  א',  שהם, 
המיזם  מיסוד  האם  השרון:  בכלא  סמים  נפגעי  אסירים 
כ"ח, ורווחה,  חברה  למועדות?  הסיכון  להנמכת   תורם 

.58-37

שהם, א', יהושע, ש', אפודי, ר' ודיאמנט, א' )2011(. מיזם 
ברשות  משוחררים  אסירים  בקרב  האלקטרוני  הפיקוח 

לשיקום האסיר. צוהר לבית סוהר, 14, 112-86.

של  חזרה  כלפי  עמדות   .)2014( א'  ושהם,  א'  תימור, 
ג',  ישראלית,  קרימינולוגיה  לקהילה.  משוחררים  אסירים 

.118-81

יצרנו שתי תת-קבוצות על בסיס התאמה של ציוני 

ההיתכנות, הדומות מאוד זו לזו.

יש להביא בחשבון שגם ההתבססות על נתוני הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה עשויה להיות מוגבלת, הואיל 

והנתונים אינם כוללים מידע על עבודות לא מדווחות 

כגון כאלה שיש בהן כסף שחור. כמו כן רצוי לבחון 

בעתיד את רמת המסוכנות המיוחסת לאסיר המשוחרר 

ואם עבודה יכולה להפחית מסוכנות. עבריינים עם 

מין, נתקלים  עברייני  גבוהה, במיוחד  רמת סיכון 

 Shoham & Timor, 2014;( בבעיות רבות אחרי השחרור

.)Visher & Travis, 2011

למרות שאי אפשר לשלול את האפשרות כי הממצאים 

המובהקים לטובת האסירים שהיו בפיקוח קשורים 

גם במשתנים אחרים שלא הובאו בחשבון, הממצאים 

לאחר הפיקוח על  החיוביים שנמצאו במחקר גם 

המשתנים הרלוונטיים מלמדים על החשיבות הרבה 

תוכניות  תוך  אל  אסירים  של שחרור מוקדם של 

המשלבות פיקוח סמכותי עם ליווי תעסוקתי.

מבטם  נקודת  נבחנה  לא  זה  שבמחקר  מאחר 

הסובייקטיבית של האסירים, מן הראוי לערוך מחקר 

 Scott, 2010; Soeker, Carriem,( יותר  מקיף  נוסף, 

Hendricks, Joynt, & Naidoo, 2013(, ולהתייחס למשתנים 

כגון "מה עזר לאסירים המשוחררים", "מה מנע מהם 

להשתקם", או "מהי שביעות רצונם מהעבודה". בדיקת 

שביעות הרצון חשובה מאחר שרבים מהם משתלבים 

 Ramakers et al.,( בעבודות פשוטות ומאתגרות פחות

2016(, וכן משום שסוג העבודה ומאפייניה קשורים 

גם לרמת העבריינות החוזרת )שם, 2016(.

של  והפיקוח  הליווי  לתוכניות  כי  נראה  לסיכום, 

הרשות לשיקום האסיר יש פוטנציאל לשילוב מחדש 

של אסירים משוחררים בקהילה הנורמטיבית ולסיוע 

לחדילה מעבריינות. על כן מומלץ להשקיע משאבים 

רבים יותר בחיזוק תוכניות הליווי התעסוקתי הניתנות 

לאסירים משוחררים ובהרחבתן, להגדיל את מספר 

האסירים המשוחררים המשתתפים בתוכניות אלו 

ולחזק קשרים עם מקומות עבודה איכותיים, אשר 

לצרכיו  והם מתאימים  ידידותית  יש בהם סביבה 

הייחודיים של האסיר המשוחרר.
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 שילוב תעסוקתי 

של אסירות משוחררות בקהילה

הספרות המחקרית מלמדת על קשיים רבים שעימם מתמודדות אסירות עם צאתן 
מבית הכלא, ובכלל זה תחלואה נפשית באחוזים גבוהים וריבוי התמכרויות לחומרים 

פסיכו-אקטיביים. רבות מהנשים המשתחררות מבית הכלא הן אימהות לילדים 
קטנים וחסרות תמיכה משפחתית. על רקע מצבן המורכב והקושי לשלבן בקהילה 
לאחר השחרור, פיתחה הרשות לשיקום האסיר מרכזי שיקום לאסירות משוחררות, 

אחד מהם הוא תל"מ - מרכז יום וערב לאסירות משוחררות, המעניק מגוון 
שירותים: טיפול באסירה המשוחררת, ליוויה וייעוץ במגוון צרכים. המחקר הנוכחי 

הוא מחקר הערכה אשר התבצע במרכז תל"מ כדי לזהות ולאפיין את האסירות 
המשוחררות ואת מסוגלותן התעסוקתית ולהעריך את ההצלחה של תוכנית 

השיקום. ממצאי המחקר מלמדים שלמרות מוכנותן התעסוקתית הנמוכה יחסית, 
הצליחו אסירות משוחררות רבות להשתלב בתעסוקה ואף להתמיד בה. כן נמצאו 
במחקר קשרים בין משך הטיפול ומאפיינים סוציו-לגליים הקשורים באישה לבין 
התמדתה במקום התעסוקה והצלחת תהליך השיקום. הרקע התיאורטי וממצאי 
המחקר מביאים לידי ההבנה כי כדי להצליח בהליך השיקום המורכב של אסירות 
משוחררות, על תוכניות השיקום להיות מותאמות לצרכיהן המורכבים והייחודיים.

ד"ר רותם אפודי1, פרופ' אפרת שהם2, 
אירית אדמצ'וק3

ד"ר רותם אפודי - מפקחת ארצית ומ"מ מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר, מרצה במכללה האקדמית אשקלון.  1

פרופ' אפרת שהם - ראש החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון.  2

גב' אירית אדמצ'וק - דוקטורנטית במחלקה לקרימינולוגיה שבאוניברסיטת בר אילן וחוקרת מכון שא"מ, המכללה האקדמית   3

אשקלון.
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הקדמה
נשים עברייניות הן קבוצת מיעוט במערכת אכיפת 

החוק. בישראל למשל נשים מהוות פחות מ-2% מכלל 

האסירים הפליליים )ברמן וולק, 2015(. לצד דמיון 

במאפיינים של נשים וגברים במערכת אכיפת החוק, 

נמצאים בספרות המחקרית הבדלים ניכרים ומהותיים 

בין אסירים לאסירות. סקירת הספרות מלמדת, כי 

אסירות סובלות מתחלואה נפשית באחוזים גבוהים 

 Andrews, Bonta, & Wormith, 2006;( יותר מאסירים 

Fazel & Danesh, 2002(, ונוטות לסבול יותר מהתמכרות 

לחומרים פסיכו-אקטיביים - בעיקר סמים ואלכוהול. 

בארה"ב לדוגמה נמצא, כי נשים אסירות מאופיינות 

ברמת השכלה נמוכה בהשוואה לנשים מכלל האוכלוסייה, 

חלקן הגדול הרו כשהיו צעירות, ומרביתן קיבלו סיוע 

של קצבאות ממשלתיות. נוסף על כך, נשים אלה 

דיווחו כי סבלו מאלימות קשה ביותר במהלך חייהן, 

ולאחוז גבוה מהן רקע של התעללות ופגיעה מינית 

 .)Greenfeild & Snell, 1999; Krischer & Sevecke, 2008(

גבוהה של סמים ואלכוהול ועל  כן דווח על צריכה 

 Bloom, Owen, היעדר תמיכה חברתית )ראו למשל

 .)& Covington, 2003; Severson, Berry, & Postmus, 2007

נשים אסירות מאופיינות לרוב כצעירות ועניות, רובן 

 Richie,( 18 אימהות חד-הוריות לילדים מתחת לגיל

2001(. גורמים כגון מוצא אתני, מעמד סוציו-אקונומי, 

השכלה, שימוש בסמים וגיל, נמצאו במחקרים כגורמי 

סיכון אשר עשויים לאפיין נשים עברייניות בכלל ונשים 

 Chen & Gueta, 2015; Fazel & Danesh,( אסירות בפרט

.)2002; Severson, Berry, & Postmus, 2007

עם שחרורן מהכלא, רבות מהאסירות חסרות עורף 

משפחתי, ופעמים רבות הן מטפלות יחידות בילדים 

קטנים. מכך מסיקים החוקרים, כי תוכניות השיקום של 

אסירות משוחררות צריכות להיות מותאמות לצרכים 

שלהן וכי יש להביא בחשבון את מצבן הנפשי של 

הנשים, את המורכבות המשפחתית שלהן ואת היותן 

 Chapman,( אימהות לילדים קטנים, לרוב חד-הוריות

Richie, 2001 ;1980(. יתרה מזו, נשים המשתחררות 

מבית הכלא בגיל מבוגר עלולות לסבול מבעיות בריאות 

)Andrews et al., 2006; Fazel & Danesh, 2002( למיניהן, 

והדבר מעלה את הצורך לבנות תוכניות שיקום אשר 

יכללו מענה מגוון לצרכיהן.

מלבד הצרכים הקיומיים שעימם מתמודדות האסירות 

המשוחררות, מצבן הנפשי של נשים רבות איננו יציב 

בעת שחרורן. עם שחרורן מבית הכלא, הן מבולבלות 

 )Urbina, 2008( וחרדות למצבן. במחקרו של אורבינה

נמצא, כי חלק ניכר מהאסירות )39%( לא ידעו היכן 

ועם מי הן עתידות לחיות או מי יעזור להן ויתמוך בהן 

מחוץ לחומות הכלא. המסקנה שעלתה מהמחקרים 

 Covington, 2007; Leonard, Pope, & Feyerherm,) האלו

הייתה,   )1995; Severson et al., 2007; Urbina, 2008

שאם לא נבנו קשרים בעלי משמעות בין הנשים לבין 

הקהילה בעודן בכלא, ישנה סבירות גבוהה יחסית 

לרצידיביזם ולחזרה למאסר. מכאן, ובהתחשב בכך 

שמרבית האסירות סובלות מריבוי בעיות אשר בכללן 

פגיעה מינית בילדותן, התמכרות לסמים ולאלכוהול 

ומחלות נפשיות ובריאותיות, תוכניות המבוססות על 

שילוב בקהילה הן מרכיב מרכזי ביצירת רצף טיפולי 

בין הכלא לקהילה ומסייעות במניעת רצידיביזם.

המחקר הנוכחי התבצע במרכז שיקומי-תעסוקתי 

את  לבחון  ונועד  תל"מ,   - משוחררות  לאסירות 

המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים והלגליים של האסירות 

המשוחררות המטופלות במקום ולעמוד על המסוגלות 

התעסוקתית שלהן. בנוסף, המחקר נועד לזהות את 

 - הפרופיל התעסוקתי של האסירות המשוחררות 

קרי השתלבותן בתעסוקה, משך הזמן עד לכניסתן 

תוצאה  מדדי  בה, ולהעריך  והתמדתן  לתעסוקה 

נוספים כגון התמדתן של האסירות בתוכנית השיקום 

והצלחתן בתוכנית זו.

 מגדר ותוכניות התערבות 
בקרב אסירות ואסירים משוחררים

בחינת תוכניות ההתערבות בקרב אסירות משוחררות 

מעלה שתי גישות מרכזיות.

גישה אחת, אשר אינה מבחינה בין גברים לנשים, 
נוגעת לבחינה ולהערכה של גורמי הסיכון הייחודיים 

של העבריין ולבניית תוכנית התערבות סביב אותם 

זו מבוססת על מודל  גישה  סיכון מזוהים.  גורמי 
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 Arnold, 1990; Ball, גור, 2004;  וסילפן, 2002;  אלק 

 Karatzias, Mahoney, Ferguson, & Pate, 2013; Ogle,

Maier-Katkin, & Bernard, 1995(. במחקר שנעשה על 

אסירות בישראל נבחן הקשר בין קורבנות בילדות לבין 

עבריינות בבגרות. נמצא כי רוב הנשים העברייניות 

)בן  או אחר  כזה  סבלו בעברן מהתעללות מסוג 

דויד ואחרים, 2002(. ממצאי המחקר מרמזים, כי 

עבריינות עשויה להיות דרך חיים ש"נבחרה" על ידי 

קבוצת נשים זו כאמצעי להסתגלות, וכי התנהגותן 

פורעת החוק מספקת להן אמצעי חיסון, מסוכן אך 

זיכרונות בלתי נסבלים וטראומתיים של  נגד  יעיל, 

ההתעללות שממנה סבלו בעבר, וכך מאפשרת להן 

להמשיך להתקיים ולחיות. ממצאים אלה נתמכים גם 

 Barrett, ,במחקרים שנעשו בשנים האחרונות )למשל

Katsiyannis, Zhang, & Kingree, 2015; Christopher, Lutz-

 Zois, & Reinhardt, 2007; Colson, Boyer, Baumstarck, &

Loundou, 2013(. עוד נמצא, כי נשים עברייניות דיווחו 

על מקרים תכופים יותר של פגיעה מינית שנחשפו 

אליה בילדותן לפרקי זמן ארוכים בהשוואה לנשים 

לא עברייניות )Christopher et al., 2007( או על פגיעה 

 Colson( פיזית ואי יציבות במשפחה שמהן סבלו בעבר

.)et al., 2013

במדינות רבות הוקמו בשנים האחרונות תוכניות שיקום 

ייעודיות לנשים אשר השתחררו ממאסר. בארצות 

הברית נשים אסירות מהוות 16% מכלל האסירים 
השיקום,  אחת מתוכניות   .)West & Sabol, 2008(

הנחשבת יעילה בתחום שיקום נשים, מבוססת על 

חונכות )Mentoring Based Program(, ונועדה לסייע 

לנשים ליצור קשר עם אנשים שמשמשים מודל חיובי 

לחיקוי ולעודד יחסים בין-אישיים בריאים הן עם קבוצת 

 Hamilton et al.,( השווים והן עם אנשים מבוגרים יותר

 Brown & ,2006(. ממחקרים אשר נעשו בנושא )למשל

 Ross, 2010; Dowden & Andrews, 1999; Morash, Bynum,

Koons, 1998 &( אפשר להעריך כי תוכניות אלה עשויות 

להפחית רצידיביזם של נשים אסירות ולעודד שילוב 

מוצלח בקהילה, בין השאר בשל קיומם של מודלים 

נשיים חזקים לחיקוי ויצירת רשת חברתית תומכת. 

ואולם טענות אלה טרם נבדקו במחקרים אמפיריים.

 ,)Andrews et al., 1990( של אנדריוס ועמיתיו RNR-ה

 )risk( מסוכנות  הערכת  העקרונות  את  הכולל 

למועדות לפשיעה, צרכים )needs( והיענות לטיפול 

.)responsivity principle(

לפי העיקרון מסוכנות למועדות לפשיעה, הערכה 

נכונה של מסוכנות עשויה לנבא רצידיביזם, ועל רמת 

המסוכנות להתאים לטיפול או לשירות שמוצע. כלומר 

עבריינים אשר הוגדרו כבעלי מסוכנות גבוהה יותר 

 Andrews et al.,( יותר חייבים לקבל טיפול עוצמתי 

1990(. עיקרון הצרכים נוגע לטענה כי כדי להפחית 

את שיעור הרצידיביזם, הטיפול חייב להתמקד בצרכים 

הקרימינוגניים של העבריין. הכוונה למאפיינים של 

העבריין או של המצב החברתי שלו, הקשור במישרין 

על  לטיפול,  ההיענות  עיקרון  לפי  שלו.  למועדות 

שירותי הטיפול להציע טיפול התואם את היכולות 

ואת הכישורים של העבריין. שירותי הטיפול צריכים 

לספק התערבות מובנית ואמפתיה למטופל, ותוכנית 

ייחודיים של  חייבת להתייחס למאפיינים  הטיפול 

המטופל כגון מוצא אתני, מוטיבציה לשינוי ורמת 

.)Andrews et al., 1990( אינטליגנציה

הגישה השנייה לבחינת תוכניות התערבות לעבריינים 
נוגעת להבניה המגדרית ולהשפעותיה על ההתנהגות 

עבריינית בפרט.  ועל התנהגות  של הפרט בכלל 

במחקרים אשר התמקדו בבניית תוכניות שיקום 

לנשים אסירות נמצא, כי על תוכנית השיקום להביא 

בחשבון נושאים כגון היפרדות מהמשפחה, בידוד 

חברתי, תנאי מחיה ירודים ומחסור בתעסוקה יציבה 

 Blitz, 2006; Dodge & Pogrebin, 2001; Shinkfield &(

כי השאיפה  עולה הטענה,  Graffam, 2009(. מכאן 

ובשילובם  יותר בשיקום אסירים  לתוצאות טובות 

ועמיתיו  אנדריוס  של  המודל  את  לשלב  מחייבת 

)Andrews et al., 1990( עם תוכניות שיקום הנותנות 

תשומת לב ייחודית למאפיינים הספציפיים של כל 

.)Hubbard & Matthews, 2008( מגדר

אחת הגישות המרכזיות שמסבירות עבריינות נשים 

מתמקדת בטראומות ילדות ובתפיסת האישה כמי 

שהייתה בילדותה קורבן, לרוב של התעללות מינית, 

דויד,  )בן  יחד  או כמה  פיזית,  אלימות  או  הזנחה 
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הולכות בתל"מ

למלווים ולמתנדבים תפקיד מרכזי בתמיכה ובהעלאת 

תחושת הביטחון העצמי.

שיעורן של נשים אסירות בקרב אוכלוסיית האסירים 

בין שבעה לשמונה  נע  הכללית במדינות המערב 

 American Federal Bureau of Prison, 2017;( אחוזים 

Australian Bureau of Statistics, 2016(. בשנת 2003 

הוקמה באוסטרליה ועדה ממשלתית לפיתוח גישה 

 ,)Better Pathways( "שיקומית של "מסלול חיים מטיב

 Minister for Corrections,( אשר כללה מומחים בתחום

2009(. הוועדה ביססה את גישתה על תיאוריה מגדרית 

)gender-responsive(, וכללה שיתוף פעולה הדוק בין 

סקטורים ממשלתיים לארגונים פרטיים וקהילתיים 

כדי להתאים את תוכניות השיקום לצרכים של אסירות 

משוחררות. הגישה מציעה מגוון רחב של תוכניות 

 Sheehan,( טיפול בנשים אסירות בתוך הכלא ובקהילה

2014(. תשומת לב מיוחדת ניתנה למתן מענה יישומי 

מגוון כגון אפשרות לדיור ארוך טווח, ייעוץ משפטי, 

הדרכה הורית, טיפול בהתמכרויות, השלמת השכלה, 

הכשרה מקצועית וייעוץ בניהול תקציב. בנוסף, בטרם 

שחרורן מבית הכלא משתתפות האסירות באוסטרליה 

בתוכניות "מעבר" המתמקדות בבניית תוכנית שיקום 

לאחר השחרור ובאיתור מענה טיפולי מבין השירותים 

הקיימים בקהילה. מענה זה כולל טיפול בהתמכרויות, 

 )mentors( מציאת דיור ותעסוקה, איתור דמויות חיקוי

.)Sheehan, 2014( בקהילה וחיבור אליהן

שיקום אסירות במרכז תל"מ
מרכז תל"מ - תעסוקה לאסירות משוחררות - הוקם 

בישראל כדי לתת מענה טיפולי, הכשרתי ותעסוקתי 

לאסירות משוחררות בטרם קליטתן במקום עבודה 

מסודר, או לאסירות משוחררות אשר נפלטו ממעגל 

העבודה )טימר, סינבני ושריג, 2002(. כמו כן המרכז 

להן  ומסייע  בנשים המשולבות בתעסוקה  תומך 

באמצעות טיפול ותמיכה בשעות אחר הצהריים.

יחיד בתחומו  ומרכז  ייחודית  הוא מסגרת  תל"מ 

בישראל, אשר החל לפעול בשנת 1998 - אז נבנתה 

התשתית הארגונית והמקצועית שלו. מודל ההפעלה 

ובין  שלו השתנה פעמים מספר במרוצת השנים, 

בסוף שנת 2006 התחילה לפעול באנגליה תוכנית 

 ,)Together Women( ביחד"  "נשים  לאומית בשם 

במסגרתה הוקמו חמישה מרכזי סיוע בשני אזורים 

ברחבי אנגליה. מרכזים אלה היו הוליסטיים ושימשו 

הן הוסטלים המספקים מגורים והן מרכזי יום שבהם 

קיבלו נשים טיפול משלים, ובחלקם היו מעורבים 

ארגונים של מתנדבים. במסגרת המרכזים ניתנה לנשים 

תמיכה כוללנית ואישית לשם הפחתת הרצידיביזם. 

חיובי במחקר הערכה  קיבלו משוב  מרכזים אלה 

)Hedderman et al., 2008(. נוסף על כך, במחקרם של 

 )Cavanagh, Daly, & Flaherty, 2007( קוואנה ועמיתיו

טענו אסירות משוחררות בסקוטלנד, כי מרכזי סיוע 

 One stop( עצירה אחד"  הפועלים בשיטת "מקום 

shop( הם אידיאליים לנשים במצבן, היות שהשירותים 

היו מגוונים וכללו תמיכה  לנשים  המוצעים בהם 

וטיפול בהתמכרויות לצד טיפול בנושאים שנמצאו 

 ,)Jackson, 2009( קשורים לביצוע עבריינות. ג'קסון

אשר העריך במחקרו את התוכניות האלו לשיקום 

נשים, הגיע למספר תובנות:

א. מתחם לנשים בלבד - רוב הנשים, ובמיוחד אלה שחוו 

אלימות במשפחה, ביקשו כי מקום מגוריהן והמקום 

שבו הן מקבלות טיפול יהיה מיועד לנשים בלבד.

ב. תמיכה של קבוצת השווים - תוכנית השיקום "נשים 

ופתרון בעיות בעזרת  ביחד" מבוססת על שיתוף 

זו  תמיכתה של קבוצת השווים. נמצא כי מדיניות 

סייעה לנשים רבות בתהליך השיקום.

ג. "מקום עצירה אחד" - השיטה שלפיה כל השירותים 

יהיו מצויים במקום אחד מסייעת מאוד לנשים עם 

לילדים קטנים ובעלות  צרכים מורכבים ולאימהות 

הכנסה נמוכה.

ד. מתן מענה מגּוון לנשים אסירות עם מגוון רחב 

של צרכים: מקום מגורים, טיפול בהתמכרויות, סיוע 

ילדים ועם משפחה,  בהתמודדות עם חובות, עם 

תעסוקה וחינוך, שירותים של בריאות הנפש ובריאות 

פיזית וטיפול באלימות במשפחה ובזנות.

- אחת מנקודות המפתח  ה. מנטורים ומתנדבים 

בטיפול בנשים היא החונכים )mentors( והמתנדבים, 

שתפקידם ללוות את הנשים ולעודד שינוי. הוכח כי 
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מציאת מקום עבודה; מידת התמדתה של האסירה 

המשוחררת במקום עבודתה; והערכה סובייקטיבית 

נתנו  של ההתערבות הטיפולית של האישה אשר 

המטפלות. ההנחה היא כי יש קשר בין נתוני הרקע 

הקודמים של האסירה המשוחררת, כגון סוג העבירה 

ומספר  העיקרית, אורך המאסר, רקע התמכרותי 

מאסרים קודמים, לבין הצלחתה במדדי ההצלחה.

בנוסף מבקש המחקר לתאר את "המוכנות התעסוקתית" 

של האסירה המשוחררת להשתלב בתעסוקה בטרם 

כניסתה לתוכנית. ממד זה ייבחן באמצעות המרכיבים 

האלה: מספר שנות הלימוד של האסירה המשוחררת; 

שליטתה בשפה העברית; הוותק התעסוקתי שלה לפני 

שנאסרה; האם יש ברשותה תעודה מקצועית; והערכה 

של המטפלות במרכז תל"מ לגבי מסוגלותה של האישה 

להשתלב בתעסוקה עם קליטתה במרכז הטיפולי.

לצורך המחקר הגדרנו את משתנה התוצאה של סיום 

הטיפול, אשר אינו נשען על הגדרות פוזיטיביסטיות 

סטטיות אלא מתבסס על קריאת הדוחות המופיעים 

בתיקה האישי של כל מטופלת, ובמרבית המקרים 

אף מבוסס על היכרות אישית של המטפלות במרכז 

עם האסירות המשוחררות. מטפלות אלה נתבקשו 

לדרג על סולם בעל חמש דרגות )אשר קובץ בהמשך 

לאחר סיומו:  לשלוש דרגות( את הצלחת הטיפול 

טיפול שהסתיים בהצלחה הוגדר לאישה אשר סיימה 

את הטיפול כשהיא משולבת במקום עבודה קבוע, 

פי  על  ויכולה לתפקד,  ומאלכוהול  נקייה מסמים 

הערכת המטפלות, ברוב תחומי החיים באופן עצמאי 

ונורמטיבי )5(. טיפול שהסתיים בהצלחה חלקית )4-3( 

הוגדר לאישה אשר על אף תנודות במצבה הצליחה 

הן לתפקד ברוב תחומי החיים והן לסיים את הטיפול 

במידה משביעת רצון, גם אם לא מלאה. טיפול שלא 

הסתיים בהצלחה הוגדר לאישה אשר בתום הטיפול 

עדיין לא הצליחה להתמיד במקום תעסוקה או עדיין 

צרכה סמים או אלכוהול )2-1(.

משתתפות
אוכלוסיית המחקר כוללת את כלל האסירות המשוחררות 

שהשתתפו בטיפול במרכז תל"מ מינואר 2014 ועד 

השאר הותאמו מאפייני הטיפול לצרכים המשתנים 

של אסירות משוחררות, כגון עלייה במספר האסירות 

אשר נשפטו בגין עבירות מרמה ועבירות תעבורה 

)אפודי ומליקסון, 2017(. אוכלוסיית היעד המוגדרת 

למרכז תל"מ כיום היא זו: אסירות משוחררות הגרות 

באזור המרכז )חדרה עד גדרה(, ואסירות משוחררות 

המתגוררות בהוסטל הנשים המצוי בסמיכות גיאוגרפית 

למרכז תל"מ )אפודי ודהן, 2015(. במרבית המקרים 

לאסירות המתגוררות בהוסטל יש רקע התמכרותי, ועל 

כן הן זקוקות לטיפול במסגרת סגורה ואינטנסיבית.

לתל"מ מתקבלת כל אסירה משוחררת אשר מעוניינת 

ומרביתן  ביותר,  חריגים  למעט מקרים  בשיקום, 

מגיעות לטיפול כשהן אסירות משוחררות ברישיון )קרי 

בתקופת ה"שליש"(. נשים אשר משתמשות בסמים 

מופנות לתהליך של ניקוי הגוף מסמים בטרם הקליטה 

או במהלך הטיפול. בעקרונות העבודה הטיפוליים 

המוגדרים בסיכום שנת עבודה של הרשות לשיקום 

האסיר לשנת 2016 )אפודי ומליקסון, 2017(, מוגדר 

תל"מ כמרכז שיקומי-טיפולי הוליסטי, שבו מתקיימות 

כל הפעילויות ברוח טיפול מכוון טראומה. בין השאר 

נקבע, כי המרכז יעניק מענה טיפולי אישי לכל אישה 

על פי צרכיה ומאפייניה ו"יתפור חליפה" אישית לכל 

ניסיון  עבודה, תוך  כדי להתאים לה מקום  אישה 

לשבור את "תקרת הזכוכית" ואת הבחירה במקצועות 

"נשיים" קלסיים שאינם מתגמלים דיים )כגון ניקיון 

ועבודות במטבח(.

לימוד )כגון  פעילויות המרכז מגוונות, ובהן כיתות 

אנגלית(,  לימודי  אולפן,  כיתות  השלמת השכלה, 

שיקום מקצועי-תעסוקתי )הפעלת עסק זעיר, לימוד 

וקבוצתי(, חוגים  נפשי )פרטני  מחשבים(, טיפול 

ופעילויות הפגה )כגון יוגה, מדיטציה, מחול, אומנות(, 

העשרה )סרטים, הצגות, מוזיאונים, טיולים(, סיוע 

מיידי והכוונה בעת משבר.

שיטה
מחקר הערכה זה מבקש לאפיין את מידת המסוגלות 

התעסוקתית של האסירות המשוחררות המגיעות 

לתל"מ ולבחון את שלושת מדדי ההצלחה לטווח הקצר: 
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נשים לא היו ילדים, ומספר הילדים הממוצע לאישה 

)SD=1.59(. המטפלות אשר מילאו את   1.54 היה 

שאלוני המחקר העריכו את מצבן הכלכלי של הנשים 

המטופלות בתל"מ כנמוך יחסית. רק כ-23% מהנשים 

היו במצב כלכלי אשר אפשר להן להתקיים באופן ראוי 

לצרכיהן, לעומת 55.5% שהוערכו כבעלות  ולדאוג 

ו-21.5% שלגביהן התרשמו  בינונית  רמה כלכלית 

המטפלות כי הן בעלות רמה כלכלית נמוכה.

רוב האסירות המשוחררות בתל"מ )76.2%( השתחררו 

ממאסרן הראשון, 11.9% השתחררו ממאסרן השני 

ויותר. כמחצית  ריצו שלושה מאסרים  דומה  ואחוז 

מהנשים ריצו מאסר של עד שנה, 31% ריצו מאסר 

שאורכו בין שנה לשלוש שנים והשאר ריצו מאסרים 

ממושכים של שלוש שנים ויותר. כרבע מהנשים ריצו את 

מאסרן בגין עבירות מרמה, כ-20% בגין עבירות רכוש 

והשאר בגין העבירות סמים, אלימות ותעבורה בסדר 

מחצית שנת 2015 )18 חודשים(, ובכלל זה נשים אשר 

נשרו במהלך הטיפול. כל הנשים שוחררו מכלא "נווה 

תרצה", היות שהוא היחיד בישראל המיועד לכליאת 

נשים אשר ביצעו עבירות פליליות. הגיל הממוצע של 

המשתתפות היה SD=11.78( 40.89(. סה"כ השתתפו 

126 נשים במרכז תל"מ בתקופה הנחקרת.

כ-90% מהמשתתפות בתוכנית הטיפול במרכז תל"מ 

בתקופה הנבדקת היו יהודיות ו-9.5% מהאסירות היו 

ערביות. מרביתן )57.1%( נולדו בישראל, וכרבע מהן 

נולדו במדינות ברית המועצות לשעבר. לרוב האסירות 

המשוחררות הנבדקות לא היו בני זוג - 45.2% מהן 

היו רווקות ו-38% פרודות מבני הזוג. גילן הממוצע 

של הנשים היה מבוגר יחסית - SD=11.85( 40(. ל-44 

אחוזיםמאפיין

לאום
יהודייה )90.5(
ערבייה )9.5(

מגורים

גוש דן )45(
יישובי השפלה )26(

יישובי השרון )12(
אחר )17(

ארץ לידה
ישראל )57.1(

בריה"מ )26.2(
אתיופיה/אחר )16(

מצב משפחתי

רווקה )45.2(
פרודה )38(
נשואה )16(

אלמנה )0.8(

מצב כלכלי 
)משתנה 

התרשמותי(

בינוני )55.5(
גבוה )23(

נמוך )21.5(

)M=40, sd=11.85(גיל

)M=1.54, sd=1.59(מספר ילדים

 לוח 1. מאפיינים סוציו-דמוגרפיים 
 של האסירות המשוחררות 

בתוכנית שיקום תל"מ, באחוזים

אחוזיםמאפיין

מספר 
מאסרים

מאסר ראשון )76.2(
מאסר שני )11.9(

מאסר שלישי ויותר )11.9(

אורך 
מאסר 
אחרון

עד שנה )52.4(
שנה עד שלוש שנים )31(
שלוש שנים ויותר )14.6(

עבירה 
עיקרית 
)מקבץ(

אלימות )28.6(
הסדר הציבורי, רכוש וסמים 

)26.2(
מרמה )22.2(

תעבורה )13.5(

שחרור 
מוקדם 
ברישיון

כן )79.4(
לא )19.8(

רקע 
התמכרותי

כן )44.4(
לא )55.6(

לוח 2. מאפיינים לגליים של האסירות 
המשוחררות בתוכנית שיקום תל"מ, באחוזים 

)N=126(



58

לאסירות משוחררות, משך הזמן שהשתתפה בטיפול 

בתל"מ, השתתפות במסגרת יום או במסגרת ערב 

והאם השתתפה בלימודים או בהכשרה מקצועית 

בתקופת הטיפול.

5. מדדי הצלחה: השתלבות במקום עבודה, התמדה 

במקום העבודה ומספר הפעמים שהחליפה מקום 

עבודה. 

לבסוף ניסינו לברר עד כמה היה אפשר להגדיר את 

תום הטיפול באישה בהצלחה ומאיזו סיבה עזבה את 

המרכז, מתוך הנחה כי לא כל המטופלות סיימו את 

הטיפול בהצלחה וכי חלקן נשרו או מעדו במהלך הטיפול.

איסוף הנתונים נעשה ידנית, מתוך תיקי המטופלות 

יועצת התעסוקה של  במרכז תל"מ, בסיועה של 

מרכז תל"מ, שהיא חלק אינטגרלי מצוות הטיפול 

והשיקום במרכז.

ממצאים
בשלב הראשון ביקשנו לבחון מהי "המוכנות התעסוקתית" 

של האסירות המשוחררות המגיעות למרכז תל"מ. 

בלוח מס' 3 מוצגים משתני רקע לתיאור המוכנות 

התעסוקתית בקרב אסירות משוחררות.

משך שנות הלימוד הממוצע בקרב האסירות המשוחררות 

הוא sd=2.50( 11.54(. רק כמחצית מהנשים הוגדרו 

כמי ששולטות היטב בשפה העברית מהבחינות דיבור, 

כתיבה וקריאה. השאר שלטו בשפה ברמה שהוגדרה 

בינונית או נמוכה. ל-35% מהאסירות המשוחררות 

לא היה כל ניסיון תעסוקתי או ותק תעסוקתי בטרם 

החזיקו  מהנשים  כ-20%  רק  מזו,  יתרה  נאסרו. 

בתעודה מקצועית. המטפלות אשר התבקשו להעריך 

מוכנותה של האסירה המשוחררת להשתלב  את 

בתעסוקה מיד עם שחרורה מבית הכלא, העריכו כי 

לא היו מוכנות לתעסוקה  כשליש )31%( מהנשים 

ורק 7.3% מהנשים התאימו לכך ברמה גבוהה. השאר 

סווגו ברמות התאמה בינוניות.

מדדי הצלחה בתקופת השיקום
כאמור מספר מדדי הצלחה לטווח  נבחנו  במחקר 

נורמטיבי, התמדה  עבודה  הקצר, מציאת מקום 

יורד. כמחצית מהנשים היו בעלות רקע התמכרותי 

כלשהו )בעיקר לסמים או לאלכוהול(, ורובן )79.4%( 

הגיעו לטיפול במרכז תל"מ של הרשות לשיקום האסיר 

כשהן אסירות משוחרות ברישיון, בתנאי פיקוח. כ-20% 

השתתפו בטיפול באופן וולונטרי, בלי שהיו מחויבות לכך 

מבחינה חוקית. כמחצית מהנשים אשר היו מטופלות 

במרכז תל"מ התגוררו באותה העת בהוסטל לאסירות 

משוחררות. הן טופלו בשעות היום במרכז היום, ולאחר 

מכן הגיעו להמשך טיפול בהוסטל שבו התגוררו לאחר 

שחרורן מבית הכלא. מחצית מהנשים התגוררו בעת 

שחרורן מבית הכלא בקהילה, באופן עצמאי.

כלי המחקר
לצורך איסוף הנתונים נעשה שימוש בשאלון מובנה 

של "מאפייני אסירים משוחררים" )וויסבורד, שהם, 

ברק, מנספיזר וגדעון, 2005(. השאלון מבוסס על 

תיקי האסירות המשוחררות ברשות לשיקום האסיר 

והותאם למאפייניהן הייחודיים. שאלון המחקר כלל 

חמישה פרקים:

1. מאפיינים סוציו-דמוגרפיים של האסירה המשוחררת: 

גיל, לאום, ארץ לידה, מצב משפחתי ומספר ילדים, 

מקום מגורים ומצב כלכלי כפי שהעריכו המטפלות 

במרכז השיקומי.

2. מאפיינים לגליים של האסירה המשוחררת: סוג 

העבירה שבגינה ריצתה את מאסרה האחרון, תקופת 

המאסר שנפסקה לה, מספר המאסרים אשר ריצתה 

בעבר, מועד כניסתה למאסר, מועד שחרורה ממאסר 

והאם זכתה לשחרור מוקדם. כמו כן נבדק אם יש 

או  לאסירה המשוחררת רקע התמכרותי )לסמים 

לאלכוהול(.

3. מאפיינים המשפיעים על מסוגלות האישה להשתלב 

בתעסוקה: מספר שנות לימוד, שליטה בשפה העברית, 

ידיעת קרוא וכתוב, האם יש בידה תעודה מקצועית, 

ותק תעסוקתי בטרם נאסרה והתרשמותה של יועצת 

התעסוקה לגבי מסוגלות האישה להשתלב בתעסוקה 

מיד עם שחרורה מבית הכלא.

4. אופי ההליך הטיפולי והשיקומי של האישה: האם 

בתקופת הטיפול היא מתגוררת בביתה או בהוסטל 
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משתני רקע
מספר מאסרים קודם

האסירות  שריצו  המאסרים  מספר  נבחן  כאשר 

כי  נמצא  תל"מ,  למרכז  המגיעות  המשוחררות 

 12% אחת,  פעם  נאסרו   )76%( האסירות  רוב 

נאסרו שלוש פעמים או  נאסרו פעמיים, ורק 12% 

כדי לבדוק את הקשר בין מספר המאסרים  יותר. 

בריבוע  חי  מבחן  נערך  בתעסוקה,  להשתלבות 

 למגמה ליניארית, ונמצא קשר מובהק בין המשתנים 

]Mantel - Haenzel x2(1)=5.83, p<.05[. ככל שמספר 

המאסרים שריצתה האסירה המשוחררת היה רב 

עבודה.  יותר, כך פחתו סיכוייה להשתלב במקום 

בקרב אלו אשר ריצו רק מאסר אחד, 81.2% מצאו 

ריצו שני מאסרים,  עבודה. בקרב אלו אשר  מקום 

73.3% מצאו מקום עבודה, ואילו הסיכויים הנמוכים 

ביותר למצוא מקום עבודה נמצאו בקרב נשים אשר 

ריצו שלושה מאסרים ויותר - רק 53.3% מהן מצאו 

מקום עבודה.

בין ההתפלגות של תקופות  נמצא הבדל מובהק 

המאסר של אסירות משוחררות שלא מצאו עבודה 

בעבודה והצלחה בטיפול במרכז. בלוח 4 מתוארים 

מדדי ההצלחה באחוזים בקרב אסירות משוחררות 

במרכז תל"מ.

77% מהנשים אשר טופלו בתקופת המחקר במרכז 

תל"מ הצליחו להשתלב במקומות תעסוקה לעומת 

23% אשר לא השתלבו בתעסוקה מסיבות מגוונות. 

מקרב כלל הנשים שהשתלבו בכוח העבודה, 87.5% 

עד שתי השמות במקומות  נדרשו להשמה אחת 

תעסוקה בעת תקופת הטיפול. רק 12.5% מהנשים 

יותר.  או  בתעסוקה  לשלוש השמות  זקוקות  היו 

ידי המטפלות שלהן  על  הוגדרו  55.6% מהנשים 

ו-61.1% סיימו  כמי שסיימו את הטיפול בהצלחה, 

את הטיפול במועד.

גורמי הצלחה בשילוב בעבודה 
ובסיום התוכנית

נבדק הקשר בין מאפיינים לבין מדדי  בשלב הבא 

ההצלחה. מתוך ניתוח הממצאים עלה קשר מובהק 

בקרב חמישה משתנים )מגורים, התמכרות, מספר 

מאסרים קודם, תקופת פיקוח וותק תעסוקתי קודם(.

אחוזים/ממוצעמאפיין

תעודה מקצועית
כן )19.8(
לא )80.2(

ותק תעסוקתי בעבר
אין )34.9(
יש )65.1(

מוכנות לתעסוקה 
בעת השחרור 

מהכלא )משתנה 
התרשמותי(

נמוכה )31.7(
בינונית )61.0(

גבוהה )7.3(

שליטה בשפה 
העברית )משתנה 

התרשמותי(

נמוכה )8.0(
בינונית )46.1(
גבוהה )53.2(

)M=11.54, Sd=2.5( מס' שנות לימוד

 לוח 3. מאפייני מוכנות תעסוקתית, 
)N=126( באחוזים

אחוזיםמאפיין

מציאת 
עבודה

 מצאו עבודה בתקופת 
הטיפול )77.0(

לא מצאו עבודה )23.0(

יציבות 
תעסוקתית

2-1 השמות בתעסוקה )87.5(
3 השמות או יותר )12.5(

מידת 
הצלחת 
הטיפול 

)משתנה 
התרשמותי(

הצלחה נמוכה-בינונית )42.1(
הצלחה גבוהה )55.6(

סיבת סיום 
הטיפול

הטיפול הסתיים )61.1(
מעבר דירה )8.7(

הפקעת רישיון )3.2(
אי התאמה/אחר )15.1(

לוח 4. מדדי הצלחת השיקום של האסירות 
)N=126( המשוחררות, באחוזים
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להתמכרות, נמצא כי 81% מבין האסירות הלא מכורות 

שהתגוררו בקהילה סיימו את המרכז בהצלחה לעומת 

44% מקרב האסירות המכורות שהתגוררו בקהילה 

וסיימו את הטיפול במרכז בהצלחה. הקשר בין סיום 

התוכנית להתמכרות נמצא מובהק רק בקרב האסירות 

.]x2(1)=5.91, p<.05[ שגרו בקהילה

 ניבוי גורמי הצלחה 
באמצעות כל משתני המחקר

כדי לבחון את תרומתם של כל משתני המחקר לניבוי 

של שלושת מדדי ההצלחה )מציאת עבודה, יציבות 

בעבודה וסיום התוכנית בהצלחה(, נעשה ניתוח של 

רגרסיה לוגיסטית של כל המשתנים אשר נאספו מתוך 

ואשר עשויים לשמש  תיקי האסירות המשוחררות 

גורמים  או  גורמים המחזקים השתלבות בעבודה 

מעכבים. לשם כך הוגדרה מידת היציבות במקום 

העבודה באופן הזה: 1 - מקום עבודה אחד ו-0 - שני 

מקומות עבודה או יותר; מידת ההצלחה של האסירה 

המשוחררת בטיפול על פי התרשמות המטפלות: 

1 - הצלחה גבוהה ו-0 - הצלחה בינונית או נמוכה.

)גורמי סיכוי להשתלבות  מניתוח המודל הראשון 

סיכוי  יש  מבוגרות  לאסירות  כי  עולה,  בעבודה( 

נמוך יותר למצוא עבודה, וכי כל שנה שנוספת לגיל 

האסירה המשוחררת מקטינה את סיכוייה להשתלב 

כצפוי, כי התמכרות  בתעסוקה ב-9%. עוד נמצא 

לאלכוהול מקטינה את הסיכוי להשתלב  לסמים או 

בעבודה ב-97% לעומת אסירות משוחררות שאינן 

בעלות רקע התמכרותי. נתון זה עשוי להסביר את 

ההבדלים המובהקים שנמצאו בין נשים המתגוררות 

לאחר שחרורן, אשר ברובן מכורות, לבין  בהוסטל 

אסירות משוחררות השבות להתגורר בקהילה עם 

שחרורן מבית הכלא.

כל חודש נוסף שבו נמצאות האסירות בפיקוח )שחרור 

ברישיון( מעלה את סיכוייהן למצוא עבודה ב-47%. כן 

נמצאה השפעה קרובה למובהקת לוותק תעסוקתי 

)p=.065(. לאסירות בעלות ותק תעסוקתי יש סיכוי 

גדול פי 7.89 למצוא עבודה. עוד נמצא, כי לאסירות 

אשר נשפטו בגין עבירות מרמה יש סיכוי קטן יותר 

לבין ההתפלגות של תקופות המאסר של אסירות 

 Mann-Whitney U=937.00, n1=26,( עבודה  שמצאו 

n2=97, p<.05(. בקרב נשים אשר מצאו עבודה נמצאה 

תקופת ריצוי מאסר חציוני ארוכה יותר - 13 חודשים 

)טווח 240.00-0( - מזו של קבוצת הנשים שלא מצאו 

עבודה, שם הייתה תקופת ריצוי מאסר חציוני של 

8.50 חודשים )טווח של 31.00-3.00(.

ותק תעסוקתי קודם

לא היה כל ותק  ל-44 נשים ממשתתפות המחקר 

לא  תעסוקתי קודם, וכמעט מחציתן )43%( אכן 

הצליחו להשתלב במקום עבודה. מנגד, ל-82 נשים 

היה רקע תעסוקתי קודם והדבר סייע להן להשתלב 

12% מתוך הנשים עם רקע  )רק  עבודה  במקום 

לא הצליחו להשתלב בתעסוקה(.  תעסוקתי קודם 

הקשר בין ותק תעסוקתי לבין מציאת עבודה הוא 

.]x2(1)=15.52, p<.01[ מובהק

אופי המגורים

עצמאי  נמצא כי בקרב נשים אשר התגוררו באופן 

)N=68( 83.8% מצאו עבודה, לעומת 69% מקרב הנשים 

אשר התגוררו בהוסטל )N=58(. ההבדלים בין שתי 

הקבוצות מובהקים ]x2(1)=3.90, p<.05[. כמו כן נמצאו 

הבדלים בין השהייה בהוסטל לבין השהייה בקהילה 

מבחינת חוזקו של המתאם בין התמכרות לסמים 

לבין היציבות בתעסוקה. בקרב האסירות המשוחררות 

שהתגוררו בקהילה נמצא קשר מובהק בין התמכרות 

ליציבות תעסוקתית ]x2(1)=5.91, p<.05[. לעומת זאת 

כאשר נבחנה רק קבוצת האסירות השוהות בהוסטל, 

ליציבות תעסוקתית  לא נמצא קשר בין התמכרות 

.]x2(1)=2.03, p>.05[

כאשר נבדקו כל האסירות המשוחררות, ללא קשר 

למקום שבו הן מתגוררות, נמצא כי רוב הנשים שאינן 

מכורות הצליחו להשתלב במקום תעסוקה )87%(, 

ואילו כצפוי, בקרב נשים בעלות רקע התמכרותי, רק 

64% הצליחו להשתלב במקום עבודה. ההבדל בין 

.]x2(1)=9.17, p<.01[ הקבוצות הוא מובהק

כאשר ניסינו לבחון אם סיום התוכנית בהצלחה קשור 
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הולכות בתל"מ

ליציבות בתעסוקה מאשר לאסירות אשר ריצו מאסר 

אחד. כמו כן ככל שמאסר האישה היה ארוך יותר, כך 

גברו הסיכויים להיעדר יציבות תעסוקתית, וכל שנת 

ליציבות ב-3%.  נוספת מורידה את הסיכוי  מאסר 

ותק  ילדים, מקום מגורים,  גיל, מספר  למשתנים 

תעסוקתי, התמכרות, עבירה עיקרית וזמן בפיקוח 

לא נמצאה השפעה מובהקת על יציבות תעסוקתית.

מניתוח הרגרסיה הלוגיסטית לגורמי הסיכוי להצלחת 

כי  עולה,   )3 )מודל  באסירות משוחררות  הטיפול 

לסיום  לוותק תעסוקתי תרומה בעלת משמעות 

להשתלב בכוח העבודה מאשר לאסירות משוחררות 

שהעבירה העיקרית שלהן היא עבירת אלימות. אין 

הבדל בין אסירות משוחררות שהעבירות העיקריות 

שלהן הן סדר-רכוש-סמים לבין אסירות שהעבירות 

לא נמצאה  ואלימות.  העיקריות שלהן הן תעבורה 

השפעה מובהקת למספר המאסרים, לאורך המאסר, 

למקום מגורי האישה בקהילה או למספר ילדיה.

בניתוח   ,)2 )מודל  ליציבות התעסוקתית  באשר 

בעלות  לאסירות  כי  נמצא  הלוגיסטית  הרגרסיה 

שלושה מאסרים או יותר ישנו סיכוי נמוך יותר ב-94% 

משתנה
מודל 1

מציאת עבודה
)n=126(

מודל 2
יציבות בתעסוקה

)n=97(

מודל 3
סיום בהצלחה

)n=126(

OR )95% CI(OR )95% CI(OR )95% CI(

)1.09 ,98.( 1.03)1.02 ,93.( 97)98. ,84.( **91.גיל

90.)64.,1.28()1.67 ,84.( 1.18)1.52 ,58.( 94.מספר ילדים

)11.78 ,14.( 1.28)2.62 ,10.( 51.)14.40 ,10.( 1.20מקום מגורים )בסיס - הוסטל(

)44.30 ,1.76( **8.82)1.98 ,10.( 44.)70.58 ,88.( 7.89ותק תעסוקתי )בסיס - אין ותק(

)3.23 ,08.( 49.)3.77 ,14.( 72.)34. ,00.( **03.התמכרות )בסיס - לא מכורות(

מספר מאסרים )בסיס - מאסר אחד(

)38. ,002.( **03.)5.42 ,12.( 80.)12.03 ,25.( 1.73מאסר שני

)1.41 ,02.( 17.)57. ,01.( *06.)3.09 ,01.( 20.מאסר שלישי או יותר

)1.16 ,99.( 1.07)99. ,94.( *97.)1.10 ,94.( 1.02אורך מאסר

עבירה עיקרית )בסיס - אלימות(

)15.90 ,0.37( 2.44)25.71 ,96.( 4.96)19.51 ,0.16( 1.77סדר-רכוש-סמים

)15.97 ,0.55( 2.95)10.27 ,57.( 2.42)0.95 ,0.002( *0.04מרמה

)83.23 ,1.26( *10.26)8.23 ,31.( 1.60)8.13 ,0.01( 0.29תעבורה

)1.23 ,1.01( *1.12)1.00 ,99.( 99.)1.92 ,1.13( **1.47זמן פיקוח

-2LL56.1794.6074.34

𝜒x2)12(60.24**33.28**78.38**

Nagelkerke R2.64.40.68

Classification accuracy88.1%73.7%88.5%

 לוח 5. תוצאות רגרסיה לוגיסטית לגורמי סיכון לשלושת מדדי ההצלחה: 
מציאת עבודה )מודל 1(, יציבות בתעסוקה )מודל 2(, סיום בהצלחה )מודל 3(

*p<.05, **p<.01            יחס סיכויים - OR 
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זו פועל מרכז תל"מ, המגדיר את עקרונות  ברוח 

העבודה הטיפוליים במקום כשיקומיים-טיפוליים. 

כל הפעילויות במרכז מכוונות טראומה.

מצבן המורכב של נשים בכלא ניכר בין השאר באחוזים 

 Andrews et al., 2006;( גבוהים של תחלואה נפשית

ובהתמכרות קשה לסמים   )Fazel & Danesh, 2002

ולאלכוהול. נוסף על כך, לרבות מהן השכלה נמוכה 

ואין להן ותק וניסיון תעסוקתיים. אין ספק כי כל אלה 

עד מאוד את יכולתן של נשים אלה לחזור  מקשים 

ולהשתלב בחברה בכלל ובעולם התעסוקתי בפרט. 

ואכן, בבואנו לאפיין את האסירות המשוחררות אשר 

מטופלות במרכז תל"מ, נמצא כי האסירות המשוחררות 

המשתתפות במחקר מבוגרות יחסית )כ-41 שנים(, 

והנתון עשוי לרמז על הקושי שלהן להשתלב בחברה 

ובתעסוקה לאחר שחרורן מבית הכלא )ראה למשל 

Urbina, 2008(. מרבית הנשים שהשתתפו במחקר 

היו ללא בני זוג, רובן אימהות, פעמים רבות ליותר 

מילד אחד. נקל לשער כי להיותן אימהות חד-הוריות 

ילדים קטנים השפעה מכרעת על  המגדלות בגפן 

מצבן הכלכלי, קל וחומר כאשר מדובר באסירה אשר 

השתחררה זה עתה ממאסר. ואכן, מצבן הכלכלי של 

הנשים המטופלות בתל"מ הוערך על ידי המטפלות 

שלהן כנמוך יחסית. ממצאים אלה מצטרפים לידע 

הנרחב הקיים בספרות הקרימינולוגית העולמית, 

המאפיינת נשים אסירות ככאלה שמתמודדות לרוב 

עם חיים ברמה סוציו-אקונומית נמוכה ורובן אימהות 

 .)Richie, 2001( 18 לילדים מתחת לגיל חד-הוריות 

מאפיינים אלה מובילים להבנה כי מסוגלותן של נשים 

אלו להשתלב בתעסוקה מיד עם שחרורן מבית הכלא 

נמוכה יחסית. גילן, היעדר ותק תעסוקתי יציב ורציף 

והיותן מטופלות בילדים קטנים, כל אלה מרמזים על 

הקושי הצפוי להן להשתלב בעולם התעסוקה ועל 

סיכוי גבוה יחסית להיעדר רציפות תעסוקתית בעתיד.

כדי לבחון את ההצלחה של הליך שיקומן של האסירות 

המשוחררות נבדקו שלושה מדדים: הצלחת האישה 

להשתלב במקום עבודה, מידת התמדתה במקום 

סיום  ואופן  בטיפול  הצלחתה  ומידת  העבודה 

התוכנית הטיפולית במרכז. מדד התעסוקה הוגדר 

לאסירות בעלות ותק תעסוקתי  הטיפול בהצלחה. 

יש סיכוי גדול פי 8.82 לסיים את הטיפול בהצלחה, 

וכל חודש נוסף בתקופת הפיקוח מגדיל את הסיכוי 

לסיים בהצלחה ב-12%. לאסירות עם שני מאסרים 

הטיפול בהצלחה  את  לסיים  ב-97%  נמוך  סיכוי 

לעומת אסירות עם מאסר אחד, ולאסירות שנשפטו 

בגין עבירות תעבורה יש סיכוי גבוה פי 10.3 לסיים 

את הטיפול בהצלחה לעומת אסירות שנשפטו בגין 

עבירות של אלימות.

דיון
הבדלים מגדריים ומסלול חיים אחר לנשים ולגברים 

לידי הצורך להמשיג  ותיאורטיקנים  הביאו חוקרים 

מחדש את עבריינות הנשים. תיאוריות אלה מאפשרות 

זווית התבוננות חדשה על עבריינות נשים ובחינה 

מעמיקה יותר של עבריינות זו, באופן שאינו בהכרח 

נגזר מהידע אשר נצבר בעבריינות של גברים, אלא נבנה 

ומתפתח באופן מובחן ומובדל. אמנם יש מי שיקראו 

תיגר על האבחנה בין המגדרים בסוגיית העבריינות, 

אבל השדה הקליני והשדה התיאורטי קוראים לפיתוח 

של שירותי שיקום הוליסטיים המותאמים לצרכיהן 

הייחודיים של נשים אסירות משוחררות, בהתבסס על 

ההבנה של מורכבות מאפייניהן של נשים עברייניות. 

התאמת תוכניות השיקום למאפיינים ולצרכים של 

נשים תסייע, כך אפשר לשער, להצלחתן בתוכניות 

השיקום ולשילוב מיטבי שלהן בקהילה.

ניתנת  מיוחדת  מבחינה תיאורטית, תשומת לב 

לתיאוריות החברתיות, בעיקר לאלו הרואות בעבריינות 

והאישית  לדה של מצוקתה החברתית  תו נשים 

בין  של האישה. מחקרים רבים מצאו קשר ברור 

דויד  )בן  נשים  עבריינות  לבין  לדות  בי קורבנות 

 Ball et al., 2013; Katz, 2000; ;2004 ,ואחרים, 2002; גור

Krischer & Sevecke, 2008; Ogle et al., 1995(, ועמדו 

על הקשר בין טראומה מהתעללות שממנה סבלו 

הנשים בילדותן לבין "בחירתן" בדרך חיים עבריינית. 

הספרות המקצועית נוגעת בעיקר לטראומות מיניות 

שמהן סבלו הנשים בילדותן פעמים רבות במסגרת 

 .)Christopher et al., 2007( המשפחתית ולמשך זמן רב
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הולכות בתל"מ

 Gillis & Andrews, 2005; Gillis & ;2011 ,דוידסקו וולק(

Nafekh, 2005; Hurry, Brazier, Parker, & Wilson, 2006(. על 

רקע האמור, יש לבחון את ממצאי המחקר המלמדים 

על נתוני השתלבותן של האסירות המשוחררות בעולם 

התעסוקה, בשים לב למאפייני הרקע שלהן ולתקופת 

עד מאוד את  הטיפול והשיקום הקצרה, המגבילה 

יכולתן לאמץ הרגלי תעסוקה ולרכוש מיומנויות חסרות. 

בדומה לממצאי מחקרים הדנים בשילוב תעסוקתי של 

אסירים משוחררים גברים, אף במחקר הנוכחי נמצא 

כי הגורמים הקשורים בהצלחת האסירה המשוחררת 

להשתלב בתעסוקה הם גיל, התמכרות, תקופה שבה 

 Decker,( הייתה בפיקוח, ותק תעסוקתי וסוג העבירה

 Ortiz, Spohn, & Hedberg, 2015; Pogrebin, West-Smith,

Walker, & Unnithan, 2014(. כצפוי, נראה כי לאסירות 

משוחררות מבוגרות מכורות וללא רקע תעסוקתי 

יהיה קשה עד מאוד להשתלב במקום תעסוקה לאחר 

שחרורן מבית הכלא.

נבחן במחקר הוא מידת  נוסף אשר  מדד הצלחה 

התמדתה של האסירה המשוחררת במקום העבודה. 

נמצא כי ככל שהאישה שהתה תקופה ארוכה יותר 

בבית הכלא וככל שמספר המאסרים היה רב יותר, כך 

יקשה עליה להתמיד במקום העבודה לאחר שחרורה. 

 Bayer, Randi, ,מחקרים ותיאוריות בקרימינולוגיה )למשל

 )& David, 2009; Chen & Shapiro, 2007; Hairston, 2015

דנו בהשפעה השלילית שיש לשהות ממושכת בבית 

הכלא על מצבו של האסיר ועל יכולתו להשתלב מחדש 

בחברה. נראה אם כן כי אפקט הכליאה משפיע על 

תהליך הפריזוניזציה של האסירה, והדבר מקשה עליה 

ובין השאר מקשה עליה להתמיד  בתהליך השיקום 

במקום העבודה. בהקשר זה יצוין, כי בישראל העירה 

הוועדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה והטיפול 

בעבריינים )2015( ששהות במאסר עלולה לעודד 

ואימוץ דפוסי התנהגות  התנהגות אנטי-סוציאלית 

עברייניים לצד איבוד חלק מהכישורים הנדרשים בחברה 

נורמטיבית. הוועדה לא עסקה במישרין בכליאת נשים, 

אך אפשר להניח כי תהליך הפריזוניזציה וקשיי השיקום 

לאחר מאסר שעליהם עמדה הוועדה זהים בקרב נשים 

ובקרב גברים, ואולי אף קשים יותר בקרב אסירות.

כמדד הצלחה מרכזי, היות שהשתלבות האסירה 

המשוחררת בתעסוקה היא רכיב שיקומי חיוני ביותר 

 Duwe, 2015; Hunter & Boyce,( השיקום  להצלחת 

2009(. ממצאי המחקר מלמדים, כי 77% מהנשים 

אשר טופלו במרכז תל"מ בתקופת המחקר הצליחו 

להשתלב במקומות תעסוקה בתקופת הטיפול. עוד 

נמצא, כי ככל שלאישה היה ותק תעסוקתי רב יותר 

בטרם נאסרה, כך גברו סיכוייה להשתלב בתעסוקה. 

לאלכוהול  או  כי התמכרות לסמים  נמצא  כצפוי, 

מקטינה את הסיכוי להשתלב בעבודה ב-97%, וכי 

לאסירות בעלות רקע התמכרותי יש סיכוי של פי 

17.78 לאי-יצבות תעסוקתית. במחקר נמצא כי יש 

קשר מובהק בין אורך המאסר של האישה לבין סיכוייה 

להשתלב בתעסוקה. היות שתקופת הפיקוח נקבעת 

לפי תקופת המאסר, נראה שלאסירות משוחררות 

שהיו בתקופת פיקוח ארוכה יותר התאפשר למצוא 

תעסוקה יותר מאשר לאסירות שהיו בתקופת פיקוח 

קצרה. כאמור, שהות האישה בתוכנית שיקום בפיקוח 

כי כל חודש  יתרה. נמצא  נראית בעלת משמעות 

נוסף בפיקוח )שחרור ברישיון( מעלה את סיכוייה 

למצוא עבודה ב-47%. בהקשר זה נציין, כי המאסר 

האחרון של הנשים היה קצר יחסית - יותר ממחצית 

ממשתתפות המחקר נשפטו לתקופה של עד שנת 

מאסר, ומכאן כי תקופת השחרור המוקדם שלהן 

זה מעמיד  נתון  חודשים.  הייתה פחות מארבעה 

בסימן שאלה את מידת האפקטיביות השיקומית של 

תוכניות הטיפול ואת האפשרות להטמיע תהליכים 

שיקומיים ארוכי טווח הכוללים אימוץ דפוסי התנהגות 

ומיומנויות תעסוקתיות.

הספרות הקרימינולוגית עומדת על הקשיים המובנים 

 Seiter( של אסירים משוחררים להשתלב בשוק העבודה

Kadela, 2003; Uggen, 2002 &(, בעיקר בשל מאפיינים 

אישיותיים הקשורים בקושי לקבל סמכות ומרות, וכן 

בשל חסכים הנובעים מהיעדר ניסיון תעסוקתי והיעדר 

מיומנויות נדרשות. לצד זאת אין ספק לגבי חשיבות 

ההשתלבות בעולם התעסוקה לאסירים משוחררים, 

וממחקרים לא מעטים אף עלה שתעסוקה יציבה של 

אסירים עשויה להפחית את שיעור הרצידיביזם שלהם 
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מודל ה-RNR בלבד אינו נותן ביטוי ספציפי למאפייניהן 

הייחודיים של נשים אסירות, וההתבססות עליו תמנע 

פיתוח של שירותים אשר יביאו בחשבון את צרכי 

הנשים האלה, או תביא לפיתוח שירותים אשר יוקמו 

ללא הרגישות המגדרית הדרושה. הדבר עלול להביא 

לידי נשירה מהטיפול ולהצלחה מוגבלת. את ממצאיו 

של מחקר זה, גם אם הם לטווח קצר בלבד, אפשר 

לייחס להתאמתו של מרכז השיקום למאפייניהן של 

אסירות משוחררות מבחינת צרכים מגדריים ולתפיסת 

המרכז כמכוון טראומה מבחינה טיפולית. יש להניח 

כי התאמה של חליפת טיפול לכל אישה לפי צרכיה, 

מאפשרת למטפלות גמישות בהבניית תוכניות השיקום 

והענקה של מענה שיקומי מותאם.

לפחות  החיוביים של המחקר,  רקע ממצאיו  על 

בתקופת שהייתן של הנשים בתל"מ, מומלץ לקובעי 

המדיניות בתחום לפעול לפיתוחם של שירותי שיקום 

לאסירות משוחררות, הכוללים  נוספים  הוליסטיים 

צרכיהן  פי  על  לנשים  דיפרנציאלית  התייחסות 

ואפיוניהן הקרימינוגניים, כגון מאפייני העבירות ודפוסי 

ההתמכרות. עוד מומלץ להעניק תשומת לב ייחודית 

להיותן של רבות מהאסירות המשוחררות אימהות 

לילדים רכים, ולבחון אימוצן של תוכניות לשיקום 

הקשר בין האם לילדיה.

בישראל  האסירות  של  יחסית  המועט  מספרן 

קצרות  במטרות  הנוכחי  במחקר  וההתמקדות 

הטווח של המרכז, עלולים להגביל מאוד את תוקפו 

כן יש מקום  זה. על  והחיצוני של מחקר  הפנימי 

לבחון בהמשך אם הצלחות אלו מרמזות על כניסה 

למסלול חיים חדש, אשר יימשך גם לאחר השחרור 

מהכלא - מסלול של השתלבות בעבודה, התנקות 

מסמים, חדילה מעבריינות ותפקוד נורמטיבי במסגרת 

האישית והמשפחתית, או שמא היציאה להתמודדות 

ומפקחת עם תום  עצמאית ללא מערכת מלווה 

השהות במרכז, עלולה להחזיר את הנשים למסלולי 

החיים הקודמים, שבגינם הגיעו לכלא מלכתחילה. 

מגבלה נוספת קשורה לבקשה מהמטפלות לאפיין 

את מידת הצלחתן של הנשים בטיפול - הדבר עלול 

להביא לידי הטיה מובנית.

כי מידת  כאמור  ממצאי המחקר הנוכחי מלמדים 

מוכנותן של הנשים האסירות המשוחררות לתעסוקה 

עם שחרורן מבית הכלא אינה גבוהה. זאת על רקע 

אימהות  היותן  של התמכרות,  גבוהים   האחוזים 

- דבר המקשה עליהן לעבוד במשרה  חד-הוריות 

וותק וניסיון תעסוקתי דלים. אולם נראה   - מלאה 

כי חרף תנאי הפתיחה הקשים, הישגיהן השיקומיים 

של האסירות המשוחררות גבוהים יחסית. רק 18.3% 

מהנשים נשרו מהטיפול בתקופת המחקר בשל אי-

עדיין  רישיון. שאר הנשים היו  התאמה או הפקעת 

מטופלות באותה העת או סיימו את תקופת הטיפול 

ירידה מרשימה במספר  מייצג  זה  נתון  במלואה. 

הנושרות מהטיפול בהשוואה למחקר הערכה אשר 

ליווה את תהליך ההקמה של המרכז )טימר ואחרים, 

2002(, שם נמצא כי 43% מהנשים אשר טופלו במרכז 

פרשו ממנו לפני שהטיפול הסתיים. נתונים חיוביים 

אלה אפשר לייחס לשני גורמים: מודל ההפעלה של 

מרכז תל"מ, אשר השתנה מספר פעמים במרוצת 

השנים והותאם לצרכים המשתנים ולידע המתפתח 

בתחום שיקום אסירות, ויצירת רצף טיפולי ושיקומי 

בין תהליך השיקום בבית הכלא לבין המשך הטיפול 

המתקיים בקהילה לאחר השחרור.

רבות מתוכניות השיקום לאסירות משוחררות בעולם 

מתבססות על מרכז הוליסטי, ולא בכדי. על פי הידע 

המחקרי והמקצועי המצטבר, כדי למקסם את הטיפול 

ואת הסיוע הניתן לנשים אסירות משוחררות, על 

מרכזי הטיפול לאפשר לנשים לקבל את כל השירותים 

 Cavanagh et al., 2007; Easton( תחת קורת גג אחת

כאלה מאפשרים  Matthews, 2010 &(. מרכזי טיפול 

לנשים עם צרכים מורכבים - אימהות לילדים קטנים 

ובעלות הכנסה נמוכה - נגישות מוגברת לשירותים 

טיפוליים, והדבר מעודד אותן ונותן להן מוטיבציה 

להיעזר בשירותים המוצעים.

על רקע סקירת הספרות התיאורטית וממצאי המחקר 

הנוכחי, נראה כי קיים הכרח להבין את מצבן המורכב 

של נשים אסירות, כדי לפתח שירותי שיקום וטיפול 

המותאמים למאפייניהן הייחודיים, לצרכיהן ולמצבן 

הרגשי והנפשי לאחר שחרורן מבית הכלא. נראה כי 
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סוגיית הנשים העברייניות בכלל והאסירות המשוחררות 

בפרט עדיין אינה זוכה למענה מחקרי מספק. ככל 

יתאפשר לתת  כך  זאת,  בסוגיה  שנעמיק ונרחיב 

מענה טוב יותר לתוכניות השיקום ולשילוב מחדש 

של אסירות משוחררות בקהילה.
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 "לא היה 
ולא נברא"

 טיפול בעברייני מין המכחישים 
את עבירתם - שב"ס כמקרה בוחן

במאמר הנוכחי נבחנה סוגיית ההכחשה בקרב עברייני מין והשפעתה על תפיסות 
של מסוכנות וטיפול. לאחר הגדרה של תופעת ההכחשה, עם דגש בהכחשה 

גורפת )העבריין מכחיש לחלוטין שביצע את העבירה(, מוצגת הספרות המחקרית 
העדכנית, אשר מלמדת כי בניגוד לתפיסה הרווחת, הכחשה גורפת לא בהכרח 

מעלה מסוכנות. בהמשך נסקרות מספר גישות לטיפול במכחישים, שנועדו להביא 
את המטופל להודאה, וגישה נוספת המטפלת בצרכים קרימינוגניים ללא דרישה 
להודאה בעבירה. בחלקו האחרון של המאמר מתוארים ניסיונות ליישום הידע 

המחקרי והתאמתו לאסירים המכחישים את עבירת המין שהורשעו בה. יודגש כי 
אין מדובר במחקר אלא בתיאור הקבוצות שהתקיימו בשב"ס, ובכללן שני תיאורי 
מקרה הפותחים צוהר למציאות של טיפול באוכלוסייה מורכבת זו. לסיום מועלות 

שאלות על מטרות הטיפול במכחישים ומופקים לקחים לטיפול בהמשך.

רוברט אפשטיין1, דביר עיר-שי2, נטע נבל3

סג"ד ד"ר רוברט אפשטיין - ראש ענף פסיכולוגיה, מחלקת חינוך, טיפול ושיקום, שב"ס.  1
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רס"מ נטע נבל - עובדת סוציאלית, בית סוהר "מעשיהו".  3
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"לא היה ולא נברא"

מבוא
אבן דרך חשובה במסעו של  הודאה בעבירה היא 

העבריין במערכת הצדק. הודאה מאפשרת מהלך 

 Sangerok, ,"משפט חלק ואפקטיבי )"מלכת הראיות

2006( אשר מסיר ספק בהרשעתו של הנשפט ומהווה 

מעין שיתוף פעולה שלעיתים קרובות מתוגמל בעונש 

מופחת. הודאה בעבירה היא תנאי סף לכניסה לטיפול 

מעמיק )Schneider & Wright, 2004(, המאפשר לאסיר 

להבין טוב יותר את דפוסיו ואת הפרספקטיבה של 

הקורבן ולהתחייב להשתנות. כמו כן הודאה בעבירה 

עשויה להיות מתגמלת בשלב השחרור המוקדם. 

למרות כל זאת ועל אף החסרונות הרבים הטמונים 

בהכחשת העבירה, לאסירים סיבות טובות לא להודות 

בעבירותיהם גם לאחר הרשעתם )בין שהודו בשלבי 

המשפט ובין שלא(. יש המציינים כי הכחשה, מינימיזציה 

 Ware( ומתן תירוצים הם תופעות אנושית נורמליות

עבריינים אינם חריגים.  ובמובן זה   ,)& Mann, 2012

כמו כן נמצא, כי שמירה על ערך עצמי גבוה ופחד 

מהשלכות שליליות של הודאה )תגובות של קרובי 

משפחה או אסירים אחרים, בייחוד לנוכח ההיררכיה 

הפנימית של העבירות בבתי הסוהר( הם תמריצים 

עזים להכחיש את ביצוע העבירה, על אף ההשלכות 

הפוטנציאליות על אורך המאסר או על טובות הנאה 

 Blagden, Winder, Gregson, & Thorne, 2011;( אחרות

Lord & Willmott, 2004(. קיים רצף של רמות הכחשה 

 Marshall, Thornton, Marshall, Fernandez, & Mann,(

)אי ביצוע העבירה,  גורפת  2001(, החל בהכחשה 

הרשעת שווא( - תופעה שנמצאה ב-31% במדגם 

- וכלה בהכחשה   )Marshall, 1994( עברייני מין  של 

חלקית ממגוון סוגים )כגון המעטה בחומרת העבירה 

או הנזק שנגרם לקורבן, הכחשה של חלק מסעיפי 

האישום וכדומה( אשר נמצאה ב-32% באותו מדגם 

וקבלת טובות הנאה אחרות.  ואינה מונעת טיפול 

 )Schneider & Wright, 2004( בסקירה של שניידר ורייט

נעשה ניסיון לסווג תתי-סוגים של הכחשה מלאה או 

חלקית. בהכחשה חלקית מדובר על המנגנון מזעור 

של חומרת העבירה לעומת המנגנון הסרת מרכיבים 

)מעידה  על העבירה  אישיותיים מקבלת אחריות 

חד-פעמית, הכחשה של תכנון כלשהו(. בהכחשה 

גורפת מדובר בהכחשה מלאה של ביצוע העבירה 

והדדית עם  לאינטראקציה חוקית  או בהתייחסות 

הקורבן, ללא פגיעה בו )שם, 2004(. המאמר הנוכחי 

יתמקד באנשים שביצעו עבירות מין ומכחישים את 

עבירתם באופן גורף.

אנשי טיפול העוסקים בתחום מדגישים את חשיבותה 

של הודאה בעבירה. מריאיונות עומק עם שמונה 

 Blagden( מין  מטפלים מנוסים בטיפול בעברייני 

נחווית  עבודה עם מכחישים  כי  et al., 2011( עלה, 

כמתסכלת וסיזיפית. מכחישים נתפסים כמסוכנים 

יורשו  יותר, וקיים חשש שהם "ידביקו" אחרים אם 

להיכנס לטיפול. המרואיינים הביעו חוסר רצון לעבוד 

עם מכחישים ואף פחד, ותפסו את המכחישים כ"לא 

בשלים" להיכנס לטיפול. ממדגם גדול יותר שהשתתפו 

 Freeman,( בו 31 פסיכולוגים שעוסקים בתחום הפלילי

Palk, & Davey, 2010( עלה, כי רוב המשתתפים האמינו 

שכמעט לא קיימות הרשעות שווא, ואסירים מכחישים 

את עבירותיהם מסיבות של אישיות פסיכופתית. כמו 

כן רבים מהמשתתפים במדגם האמינו כי למכחישים 

יכולת מוגבלת להפיק תועלת מטיפול, וקיים קשר 

הפוך בין הודאה בעבירה לבין סיכון עתידי.

 השפעת ההכחשה 
על מסוכנות העבריין

חרף עמדותיהם של אנשי טיפול שהוזכרו לעיל, המחקר 

האמפירי מלמד כי הכחשת העבירה אינה בהכרח 

קשורה למסוכנות עתידית או להפקת תועלת מטיפול 

מניעתי. במחקר שנעשה לאחרונה בקרב מדגם של 

 Harkins, Howard, Barnett, Wakeling,( 4,092 עברייני מין

Miles, 2015 &( נמצא שהקשר בין הכחשת העבירה לבין 

רצידיביזם מיני הוא שולי )רצידיביזם לאחר שנתיים 

בקרב מודים היה 2.7% לעומת מכחישים - 3.5%(. 

בו  נבחן  אנליזה( אשר  בניתוח על )מטה  כן  כמן 

 Hanson &( רצידיביזם ביותר מ-30,000 עברייני מין

Morton-Bourgon, 2005( נמצא שהכחשה כלל אינה 

מנבאת עבריינות חוזרת )d=.02; "הכחשה של עבירה 

מינית" נבחנה בקרב תת-מדגם של 1,780 עברייני מין 
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זו עלולה לתמרץ הודאות שווא   מסגרת תגמולים 

)Assy & Menashe, 2014(, והדבר עלול לגרום חוסר 

אותנטיות אם אסירים ישתמשו ב"הודאה" כמנוף 

מתעלם  זה  הקשר  ועוד,  זאת  לטיפול.  להיכנס 

מהאפשרות הקיימת של הרשעת שווא, דבר שהוא 

אחד המניעים להצעת חוק )תיקון לחוק שחרור על 

ניסיון להסיר  תנאי, 2014( אשר במסגרתה נעשה 

את נושא ההכחשה כקריטריון למניעת מתן שחרור 

לצד כל  מוקדם )הצעת חוק שלא עברה לבסוף(. 

זאת, מחקרים המבוססים על עשרות אלפי מטופלים 

מעלים עדות חשובה ליעילות הטיפול בעברייני מין 

המודים בעבירה שלהם, הניכרת בירידה מובהקת 

 Hanson, Bourgon, Helmus, & Hodgson,( ברצידיביזם

Losel & Schmucker, 2005 ;2009). כעת נבחן את היחס 

לטיפול באוכלוסיית עברייני המין המכחישים.

גישות לטיפול בעברייני 
מין מכחישי עבירה

עבירתם  את  המכחישים  מין  בעברייני  הטיפול 

עניין בשנים האחרונות. הנושא  גורף צובר  באופן 

שנוי במחלוקת, והחוקרים אינם מסכימים ביניהם 

ואם לטפל. בשנת 2009 נערך  לגבי אופן הטיפול 

סקר תקופתי רחב היקף בצפון אמריקה )ארה"ב 

וקנדה( שבמסגרתו נבחנו כ-1,300 תוכניות טיפול 

בפוגעים מינית, כמחצית מהם מבוגרים והשאר נערים 

 McGrath, Cumming,( וילדים, ונבדקו קריטריונים רבים

Burchard, Zeoli, & Ellerby, 2010(. לגבי מכחישי עבירה, 

נבדקה רמת ההודאה בעבירה הנדרשת כדי להשתתף 

בטיפול ונבחנו תוכניות טיפול מותאמות למכחישים. 

)איזו  הסקר כלל ארבע רמות של הודאה בעבירה 

רמה של הודאה תדרשו כדי שהפוגע יוכל להשלים 

את התוכנית? הלימה גבוהה/סבירה/נמוכה עם כתב 

האישום או לא נדרשת הודאה(. הממצאים מלמדים כי 

כשליש מהנשאלים דרשו הודאה מלאה כדי להשלים 

את תוכנית הטיפול, 6% בלבד לא דרשו הודאה כלל 

כתנאי להשלמת טיפול, והשאר דרשו הודאה ברמה 

חלקית. מעבר לכך, 50% מהתוכניות בקהילה דרשו 

כי המטופלים יעברו מבחן פוליגרף כתנאי להשלמת 

בתשעה מחקרים(. על סמך ממצאים אלה הסיקו מאן, 

 ,)Mann, Hanson, & Thornton, 2010( הנסון ות'ורנטון

כי ייתכן שהכחשת העבירה היא אף גורם רצוי בקרב 

עברייני מין מסוימים, מכיוון שהיא משמשת לרכישת 

"תסריט של גאולה", כלומר מכחישים מרחיקים את 

עצמם מעולם של עבריינים ומהעבירות הקודמות 

שלהם, ובכך אולי מפחיתים רצידיביזם.

ייתכן שאי השפעתה של הכחשת העבירה על מסוכנות 

איננה חד-משמעית. במטה אנליזה הנזכרת של הנסון 

ומורטון-בורגון )Hanson & Morton-Bourgon, 2005(, לא 

ברור אם מדובר בהכחשה גורפת או חלקית. החוקרים 

ערבבו מדגמים של בוגרי טיפול ונבדקים שלא עברו 

טיפול כלל, ולפיכך ההשפעה של ההכחשה עצמה על 

רמת המסוכנות אינה ברורה. לפי מחקרים אחרים, 

נראה שהכחשת העבירה אכן משפיעה על מסוכנות 

עתידית, אבל רק באינטראקציה עם משתנים אחרים. 

למשל, נמצא כי במדגם של 489 עברייני מין, הכחשת 

מין  עברייני  העבירה הגבירה מסוכנות רק בקרב 

 .)Nunes et al., 2007( שביצעו עבירות כלפי בני משפחה

ממדגם של 102 עברייני מין שסיימו טיפול ראשוני 

בלבד עלה, כי רמות גבוהות של הכחשה )חלקית או 

גורפת( מנבאות רצידיביזם, אבל רק באינטראקציה 

עם סיום טיפול, אישיות פסיכופתית ומסוכנות מינית 

 .)Langton et al., 2008( גבוהה על פי משתנים סטטיים

כלומר ייתכן שהכחשת העבירה משפיעה על מסוכנות 

עתידית, אבל רק במקרים שבהם נוכחים משתנים 

קליניים חשובים נוספים. אפשר אם כן לומר, כי נכון 

להיום אין הוכחות אמפיריות שהכחשת העבירה היא 

גורם סיכון לעבריינות חוזרת, או שהתמקדות בנושא 

ההכחשה בתוך טיפול מביאה לתוצאות טיפוליות 

.)Yates, 2009( טובות יותר

האם הכחשת העבירה היא גורם קרימינוגני שהעבריין 

חייב להתגבר עליו כדי שייחשב "מטופל" או "פחות 

מסוכן"? האם חשוב יותר לקבל אחריות על התנהגות 

העבר או על התנהגות העתיד?

השתתפות  מהמכחיש  לשלול  עשויה  הכחשה 

הנאה  לטובות  והסיכוי  חיובי,  אבחון  או  בטיפול 

כי  נראה  חופשות אפסי.  או  מוקדם  כגון שחרור 
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בוודאי לפגוע שוב, והתעלמות מאוכלוסייה זו בעייתית 

ברמה האתית והמקצועית )Ware et al., 2015(. בשל 

כך צמחו בעשורים האחרונים מספר גישות לטיפול 

במכחישים שנועדו להביאם לידי הודאה כשלב מקדים 

לפני טיפול ייעודי משלים.

טיפול כאמצעי להבאת המטופל 
להודאה

זו דוגלת בטיפול מקדים הממוקד  גישה טיפולית 

בהפחתה של ההכחשה. הרציונל הוא כי בהתערבות 

נכונה אפשר להביא את המכחיש לידי הודאה )מלאה 

או חלקית(, ובדרך זו לשלבו בטיפול ייעודי משלים. 

למשל, חוקרים פיתחו קבוצת טרום טיפול לפוגעים 

 O'Donohue &( עבירתם  לדים המכחישים את  בי

אמפתיה  של  תכנים  ושילבו   )Letourneau, 1993

לקורבן, חינוך מיני, הבניות קוגניטיביות, אסרטיביות 

ייעודי  ומיומנויות חברתיות, מתן מידע על טיפול 

לעברייני מין והשלכות של המשך ההכחשה. על פי 

דיווחם, כעבור שבעה מפגשים 13 מתוך 17 פוגעים 

מינית שהחלו את התוכנית שינו עמדה ברמה מסוימת 

והמשיכו לטיפול הייעודי. ארבעה נותרו מכחישים. 

רוב המטופלים  הייעודי התקדמו  בסיום הטיפול 

לכיוון של "הודאה מלאה", והדיווחים היו כי בוגרי 

תוכנית זו הפיקו מהטיפול הייעודי אף יותר מאשר 

בוגרי הטיפול שלא הכחישו. לקבוצות אחרות שטופלו 

במשך פרקי זמן ארוכים יותר היו מאפיינים דומים, 

וכך גם בקונפרונטציה עם המכחישים או הקרנה של 

סרט על מכחיש שהודה, אך ההצלחה הייתה חלקית 

בלבד. בחלק מהקבוצות דווח על נשירה של כ-50% 

מהמטופלים, ובאחרות איימו על המטופלים שאם 

לא יודו יצטרכו לשלם כסף בעבור בדיקות פוליגרף 

 Brake & Shanon, 1997; Murphy & Barry, 1995; Schlank(

 .)Ware et al., 2015 אצל  מצוטטים   & Shaw, 1996

אחוזי הנשירה הגבוהים בתוכניות מסוג זה עשויים 

להביא לתופעת לוואי לא רצויה: ממצאים מלמדים 

על רצידיביזם גבוה בקרב עברייני מין אשר הודחו 

או נשרו מהטיפול בהשוואה למטופלים שהשלימו 

.)Ware et al., 2015( טיפול

הטיפול. בהתאם, מתוך כ-350 מרואיינים שיצגו תוכניות 

לגברים מבוגרים ונשאלו על אודות תכני הטיפול, יותר 

מ-90% ציינו כי הודאה בעבירה וקבלת אחריות על 

העבירה הן אחד ממוקדי הטיפול בתוכנית. לכן אין 

זה מפתיע למצוא דיווח על אחוז נמוך של תוכניות 

ייעודיות לגברים מכחישי עבירה: כ-10% מהתוכניות 

.)Residential( בקהילה וכ-14% מהתוכניות האשפוזיות

אי-מתן טיפול
ועמיתיו  לעיל של מקגארת'  הנזכרים  מהנתונים 

הגישה  כי  להסיק,  אפשר   )McGrath et al., 2010(

הרווחת בקרב מטפלים בצפון אמריקה רואה בהודאה 

בעבירה, ולכל הפחות הודאה בבעיה כלשהי בתחום 

המיני, הכרח טיפולי. מטפלים רבים סוברים כי אדם 

המכחיש את עבירתו, עשוי להכחיש קשיים פסיכולוגיים 

אחרים כדי לנסות להותיר רושם חיובי ולא מציאותי, 

 Ware, Marshall, &( ובכך להקשות טיפול ממוקד ויעיל

Marshall, 2015(. עקרון טיפולי זה של קבלת אחריות 

נחשב עקרון "אינטואיטיבי" ומעין בסיס בקרב מטפלים 

 Levenson, Macgowan, Morin,( בטיפול בעברייני מין

 .)Ware & Mann, 2012 מצוטטים אצל & Cotter, 2008

במילים אחרות, בעבור מטפלים רבים אדם המכחיש 

לאדם ש"אינו בר  גורף נחשב  באופן  עבירתו  את 

ואכן, כ-40% מהמשתתפים בסקר אשר  טיפול". 

לא יטפלו כלל  כי  דיווחו  ייצגו תוכניות למבוגרים, 

.)McGrath et al., 2010( במכחישים

לא  קיימות ביקורות על גישה זו. ראשית, נראה כי 

מעט מבין מכחישים המשנים את עמדתם עושים 

זאת בתוך מסגרת טיפולית כלשהי, ולכן אי מתן מענה 

טיפולי למכחישים עשוי לחסום בעבורם אפשרות 

של שינוי או הודאה )Lord & Willmot, 2004(. שנית, 

אין ראיות ברורות להיותה של הכחשה גורפת גורם 

המפריע להתקדמות טיפולית )Yates, 2009(. נהפוך 

עדויות שתרומת הטיפול למכחישים  הוא, קיימות 

גם אם  למודים בעבירה,  נופלת מתרומתו  אינה 

הם מחזיקים בעמדתם המקורית בתום הטיפול 

אינה  )Maletzky, 1996(. שלישית, הכחשה אמנם 

מגבירה מסוכנות, אך חלק מן המכחישים עשוי 
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בהודאה שמצריכה זמן ומאמץ בתוך הטיפול היא הדרך 

 Yates,( היעילה ביותר להשתמש במשאבים המוגבלים

2009(. בעיה נוספת עלולה להיווצר כאשר ה"מכחיש" 

נכנס לעמדה מתנגדת או הגנתית ומסומן כבעייתי. 

הדבר עשוי להביא לדחייתו על ידי הקבוצה ולהדחתו 

)Ware et al., 2015(. הבסיס המשותף לגישה זו ולגישה 

המעניקה טיפול מקדים כדי להפחית הכחשה הוא 

ראיית ההכחשה כמכשול שיש להתגבר עליו במגוון 

דרכים. לעומתן הגישה שתתואר להלן אינה רואה 

בהכחשה גורם קרימינוגני, ומבססת טיפול על אף 

הכחשת המטופלים בקבוצה.

טיפול ייחודי ומקיף למכחישים
 Marshall,( בתיאור הגורמים שהביאו את מרשל ועמיתיו

Marshall, Serran, & O’Brien, 2011( לפתח קבוצה ייעודית 

למכחישים )RPS Deniers program(, מטופלים שנהגו 

להגיע למוסד הטיפולי שלהם סירבו להשתתף בטיפול 

שבו חויבו להודות בעבירה ו"תפסו מיטה" עד סוף 

זמן הריצוי שלהם על חשבון מטופלים פוטנציאלים 

ובשל הממצאים המצטברים  כך  אחרים. משום 

שמלמדים שהכחשת העבירה אינה בהכרח גורם סיכון 

לרצידיביזם או מוקד טיפול הכרחי, החלו החוקרים 

ייעודית.  1998 לטפל במכחישים בקבוצה  בשנת 

ניסיון  המסר העיקרי שניתן למטופלים הוא שאין 

נועדה לעזור  להביא אותם להודאה, אלא הקבוצה 

להם להימנע בעתיד ממצבים שבהם הם עלולים 

להיות מואשמים שוב בעבירה שלא ביצעו, כפי שהם 

רואים זאת. מרשל ועמיתיו מסבירים שטקטיקה זו 

מאפשרת למטופל המכחיש להתגבר על ההתנגדויות 

הבסיסיות שלו ולהתמקד בצרכיו הקרימינוגניים גם 

ללא עיסוק ממוקד בעבירה ובהודאה. תכני הקבוצה 

הטיפולי שבו הם  למכחישים במרכז  המועברים 

לא   ,)Rockwood Psychological Services( מטופלים 

היו שונים מהותית מהתכנים הטיפוליים בתוכנית 

הסטנדרטית לעברייני מין שמודים בעבירה, והצריכו 

התאמות קלות. המיקוד הוא בצרכים קרימינוגניים 

 distal/proximal( סמוכים/רחוקים  סיכון  ובגורמי 

factors( שתרמו לביצוע העבירה או לכך שהמטופל 

טיפול במכחישים ושילובם 
בקבוצות של מודים בעבירה

גישה נוספת ורווחת יותר היא שילוב של מכחישים 

המיועדות  סטנדרטיות  ייעודיות  קבוצות  בתוך 

של  שהתנגדותו  הוא  הרציונל  בעבירה.  למודים 

מטופל המכחיש את עבירתו תפחת לאחר שיצפה 

במטופלים אחרים מדברים על עבירותיהם, והבנה 

של האפשרויות הטמונות בקבלת אחריות תאפשר 

לו להתקדם להודאה. במצב של "קבוצת רכבת" 

מטופלים בעלי ותק עשויים לסייע לחדשים להתקבל 

לקבוצה ולהפחית מהכחשתם )Marshall, 1994(. בסקר 

שתואר לעיל, בין 47% ל-56% מהמשיבים דיווחו על 

שילוב של מכחישים בתוכניות סטנדרטיות למבוגרים 

)McGrath et al., 2010(. אשר לתוצאות השילוב, מרשל 

)שם, 1994( דיווח על שיעור נמוך של 2% בלבד שלא 

הודו לאחר ששולבו בתוכנית כזו, ואחרים דיווחו על 

 Langton et al., 2008;( לאחר הטיפול שיעור של 7% 

 ,Harkins, Beech, & Goodwill, 2010 וכן ;Marshall, 1994

.)Ware et al., 2015 מצוטטים אצל

הביקורת על גישה זו היא שבקבוצות טיפוליות רבות 

ההודאה בעבירה היא תנאי מוקדם לטיפול או שלב 

ראשוני בו, ומדיווחים עולה שמטופלים רבים פורשים 

מרצונם כאשר הם מעומתים עם ההכחשה שלהם 

בשלב ראשוני של הטיפול הייעודי, ובעיקר בשלב שבו 

 .)Ware et al., 2015( הברית הטיפולית טרם התבססה

גם בקרב מטופלים אשר מודים בעבירה קיימת לא 

מעט ביקורת על שיטות טיפול המתבססות על עימות 

כדי לטפל בהכחשה חלקית, גישה  )קונפרונטציה( 

 Drapeau,( שמפחיתה את האפקטיביות של הטיפול

2005(. מכחישים רבים עשויים לסרב להיכנס לקבוצה 

ייעודית שבה מופעל עליהם לחץ להודות במעשים 

שהם טוענים שלא עשו, או חוששים להיות מזוהים 

עם עברייני מין. מעבר לכך, מכבש הלחצים להודאה 

בעבירה תוך כדי טיפול חזק כל כך, עד כי עבריין המין 

עשוי "להיכנע" למערכות התקון ולהתאים את הסיפור 

שלו למה שהוא מבין שרוצים לשמוע ממנו. הוא אף 

עשוי להמציא עובדות שיסברו את אוזני המטפלים 

)Waldram, 2007(. עולה גם השאלה אם ההתמקדות 
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אחריות על מעשי העבר )ובהם העבירה(, והאחרונה 

עניינה קבלת אחריות על העתיד כדי להשתנות. הם 

מדגישים שקבלת אחריות על העבירה לא חייבת להיות 

.)Ware & Mann, 2012( תנאי לקבלת אחריות על העתיד

טיפול  באי-מתן  דוגלים  לסיכום, מטפלים רבים 

למכחישים, אך קיימות גם גישות מגוונות הכוללות 

הבאה להודאה, שילוב בטיפול סטנדרטי וטיפול מקיף 

וייעודי המתמקד בצרכים קרימינוגניים אחרים. בשל 

המודעות הגוברת לצורך בטיפול במכחישים ובשל 

ריבוי הפניות של אסירים למענה טיפולי, שב"ס נרתם 

בשנים האחרונות למגמות אלו. כפי שיתואר, הגישה 

הטיפולית בשב"ס כלפי עברייני מין מכחישי עבירה 

מצויה בתהליך שינוי הדרגתי, ולספרות האמפירית 

הנזכרת השפעה ניכרת.

טיפול בעברייני מין 
מכחישי עבירה בשב"ס

בין השאר  קיימת  עבירות  התופעה של הכחשת 

בשב"ס. אסירים רבים מתכחשים לעבירות המיוחסות 

להם, לעיתים במשך שנים ארוכות. חלקם משנים 

את גרסתם עם תום ההליכים המשפטיים, חלקם 

כאשר הם מעוניינים להשתלב  מפסיקים להכחיש 

בחופשות או לקבל שחרור מוקדם וחלקם מביעים 

רצון לעבור טיפול )לעיתים נדירות גם לאחר 20 שנה(. 

לצדם ישנו גרעין של אסירים שלא מודים בעבירה גם 

בהתקרב מועד שחרורם. בתוך אוכלוסיית האסירים 

הכלואים ישנם כ-1,400 אסירים השפוטים על עבירות 

מין, ולפי הערכות שנעשו בעבר בשב"ס לצרכי פנים 

מדובר ב-30% עד 50% מכלל עברייני המין המכחישים 

את העבירה )סקר אבחון צרכים פנימי של שב"ס(. 

מדובר לכל הפחות במאות עברייני מין שמספקים 

אתגר גדול לשירותי התקון.

במרוצת השנים לא טיפלו בשב"ס באופן ייעודי באסירים 

לעיל.  שאינם מודים בעבירה, מהסיבות שהוזכרו 

אסירים אלו שולבו במסגרות פסיכו-חינוכיות וטיפוליות 

שנפתחו באגפים בכפוף לזמינות ולמוטיבציה שלהם. 

לאחר שנחשף לתכנים פסיכו-חינוכיים, עמדה לרשותו 

של האסיר האפשרות להצטרף לטיפול ייעודי מלא 

הואשם בעבירה שלא ביצע. קיים עיסוק רב בשיפור 

זה התנהלות  )בכלל  ורומנטיים  בינאישיים  יחסים 

מינית(, ברכישת כישורי התמודדות, בוויסות מצבי 

רוח ובניהול עצמי )מכוון לעתיד ומבוסס על "מודל 

החיים הטובים", Good Lives Model(. דגש נוסף מושם 

במניעת הישנות עתידית )Relapse prevention( ונוגע 

למצבים שעלולים להביא את המטופלים למצבים שהם 

מואשמים בעתיד. בנוסף, על פי דרישת מערכת החוק 

הקנדית, יש להקדיש חלק בטיפול לעיסוק בפגיעה 

בקורבן. כך, לפי החוקרים, התוכנית מותאמת לצרכי 

המטופל ומכוונת להפחתת מסוכנותו ולהגברת הסיפוק 

שלו מחייו, וכל זאת ללא תלות בהודאה בעבירה.

בהערכה ראשונית של יעילות תוכנית הטיפול שתוארה 

)RPS Deniers program( נאמר, כי מתוך 82 מכחישים 

שהשלימו את הטיפול בשנים 2005-1998 רק 10% 

הפרו את תנאי השחרור שלהם, ורק 2.5% נשפטו 

על עבירת מין נוספת בחלוף 3.5 שנים מהשחרור 

)Marshall et al., 2011(. אחוזי רצידיביזם גבוהים יותר 

עברייני מין שלא טופלו כלל. אמנם  נמצאו בקרב 

נתונים מעודדים, אך מדובר בקבוצה קטנה,  אלו 

שנחקרה ללא קבוצת ביקורת ובתקופה קצרה לאחר 

השחרור. יתר על כן, בהיעדר תוכנית לטיפול ייעודי 

במכחישים המתועדת בספרות, מלבד התוכנית 

המתוארת, אי אפשר לראות בממצאים אלו הוכחה 

ליעילות הטיפול במכחישים, אלא רק כיוון  חותכת 

.)Ware et al., 2015( מבטיח

חוקרים טוענים נגד גישה זו של טיפול ייעודי במכחישי 

עבירה, כי מדובר למעשה בשותפות סוד בין המטפלים 

למכחישים בנוגע לעבירה, ומעלים את השאלה אם ללא 

הודאה בעבירה מטופל יכול להיחשב כמי שהשלים את 

הטיפול )Levenson, 2011(. אחרים תוהים לגבי יעילות 

הטיפול ללא הודאה בעבירה או אמפתיה לקורבן, או 

חוששים לפגיעה באמינות הקורבנות כאשר הפוגע 

 Schneider & Wright, 2004;( אינו מקבל עליו אחריות

 Ware מצוטטים אצל ,Vanhoeck & van Daele, 2011 וכן

et al., 2015(. מנגד, חוקרים המצדדים בגישה טיפולית 

זו מציינים כי אפשר להבחין בין אחריות פסיבית לבין 

אחריות אקטיבית. הראשונה עשויה להיות קבלת 
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לבין ממדים באישיותם או בהתנהגותם המצריכים 

התערבות טיפולית, כגון אלימות, בעיות בינאישיות 

והתמכרות, ולעודדם להשתלב בטיפול ממוקד בבעיה. 

במילים אחרות, המטרה הייתה לשמש פלטפורמה 

ראשונית לקידום של אותם מכחישי עבירה להודות 

בגורמים פסיכולוגיים או סביבתיים שהביאו להרשעתם 

בעבירה, או להודות בחלק מהעבירה, ולהפנות אותם 

להמשך טיפול. רציונל זה משתקף בשם המורכב של 

הקבוצה: "קבוצת טרום טיפול לעברייני מין מכחישי 

עבירה". מבנה הטיפול היה חשיפה של המשתתפים 

לתכנים פסיכו-חינוכיים הקשורים לצרכים טיפוליים 

של עברייני מין )רגשות, תקשורת, מיניות בריאה, 

סכמות והתקשרות(, וכן לתכנים המעודדים הפחתה 

בהכחשה )למה מכחישים, נצירת סוד והסבת נזק 

לקורבן(. בסיום בחר מטופל אחד מבין חברי הקבוצה 

לטיפול  והופנה  עבירתו  להודות בחלק ממאפייני 

עבירת המין, אך  ייעודי. מטופל אחר הכחיש את 

הודה בצורך בטיפול באלמ"ב והופנה להמשך טיפול. 

אם הפסיק להכחיש את העבירה. בשנים האחרונות, 

בעקבות שינויים פנים מערכתיים וסוגיות משפטיות, 

הצטרפה מחלקת הטיפול בשב"ס למגמה העולמית 

שתוארה לעיל, והחלה חשיבה מחדש בנוגע לטיפול 

הניתן לעברייני מין מכחישי עבירה. יצוין כי מחברי 

המאמר הנוכחי היו מעורבים ברמות שונות בפיתוח 

הקבוצות שיתוארו להלן ובהנחייתן.

בשנת 2015 יצא לדרך פיילוט טיפולי ראשון מסוגו 

כולו לעברייני מין המכחישים את  בשב"ס, שיועד 

העבירה באופן גורף. הרציונל היה בראש ובראשונה 

להפחית התנגדות וחרדה )התורמות להכחשה( ולייצר 

למשתתפים, שלראשונה מצאו עצמם שותפים בפורום 

שבו כל המשתתפים חולקים סטטוס זהה, חוויה טיפולית 

חיובית. בנוסף, המחשבה הייתה שההליך הטיפולי 

יעודד חלק מהמטופלים להפחית מההכחשה ולהודות 

בעבירה לפחות חלקית, וכך יתאפשר לשלבם בהמשך 

בטיפול ייעודי. בעבור אלו שיישארו בהכחשה גורפת, 

המטרה הייתה שיוכלו להפריד בין הכחשת העבירה 

פיילוט 2016פיילוט 2015

בית סוהר "מעשיהו"בית סוהר "אשל"מיקום

512מספר משתתפים

10מספר נושרים

53.4 )89-30(50.6 )69-33(גיל ממוצע

 פילוח לפי 
סוג עבירה

גילוי עריות: 3
אונס: 1

פגיעות בקטינים מחוץ למשפחה: 1

גילוי עריות: 9
אונס: 1

פגיעות בקטינים מחוץ למשפחה: 2

מטרת הקבוצה
חשיפה לאפשרויות טיפוליות קיימות 

בשב"ס והגברת מוטיבציה להמשך טיפול 
ייעודי או טיפול בתחומים נוספים

הגברת מוטיבציה להיכנס לטיפול מעמיק, 
שקילה מחדש של התייחסות לעבירה 

והבנה של מצבי סיכון עתידיים

פסיכו-חינוכיתדידקטיתהתוויה טיפולית

2019מספר מפגשים

לוח 1. מאפיינים דמוגרפים של שתי קבוצות הפיילוט ומשתתפיהן
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123456עמדות

הכחשה מוחלטת, לא היה ולא 
 נברא. ללא כל קשר מיני 

עם המתלוננת/מתלונן

נקודת 
מוצא 

ונקודת 
סיום

נקודת 
מוצא 

ונקודת 
סיום

נקודת 
מוצא 

ונקודת 
סיום

נקודת 
מוצא 

ונקודת 
סיום

נקודת 
מוצא

הודאה בהתנהלות שלילית, 
אך לא מינית, מצד המטופל, 

שגרמה לתלונה מצד 
המתלוננת/מתלונן

נקודת 
מוצא 

ונקודת 
סיום

נקודת 
סיום

הודאה במעשים מסוג מיני 
 שאינם פליליים 
לדעת המטופל

הודאה בחלק מהעבירות 
המיוחסות למטופל

הודאה מלאה

789101112עמדות

הכחשה מוחלטת, לא היה ולא 
 נברא. ללא כל קשר מיני 

עם המתלוננת/מתלונן

נקודת 
מוצא

נקודת 
מוצא

נקודת 
מוצא

נקודת 
מוצא

נקודת 
מוצא

הודאה בהתנהלות שלילית, 
אך לא מינית, מצד המטופל, 

שגרמה לתלונה מצד 
המתלוננת/מתלונן

נקודת 
סיום

נקודת 
סיום

נקודת 
סיום

הודאה במעשים מסוג מיני 
 שאינם פליליים 
לדעת המטופל

נקודת 
מוצא

נקודת 
סיום

נקודת 
סיום

הודאה בחלק מהעבירות 
המיוחסות למטופל

נקודת 
סיום

הודאה מלאה

לוח 2. מדידה של שינוי העמדות של כל משתתף בטרם קבוצת פיילוט 2 ובסיומה



76

תיאור מקרה 1

נכדים ונכדות,  75, אלמן+4, שלו שבעה  בן  ו', 

התאלמן לפני עשר שנים. הוא מרצה שבע שנים 

מתוך מאסר של עשר שנים בגין עבירות מין שביצע 

בנכדותיו. בני משפחתו ניתקו עימו קשר בעקבות 

חשיפת העבירות, והוא נותר ללא גורמי תמיכה. 

במאסר, מפאת גילו, הוא לא משתלב בעבודות בית 

הסוהר, אולם פעיל במסגרת החינוך. בריאיון הקבלה 

לקבוצה הביע כלפי הקורבנות זלזול ודמוניזציה: "הן 

בכלל ישנו. אני סך הכול דאגתי להן ובאתי אליהן 

שהן בכו, ובסוף אומרים שהחדרתי להן אצבעות... 

אחת משוגעת והשנייה בכלל מכוערת, לא הייתי 

לצאת  נוגע בה...". באשר לטיפול ציין, כי ברצונו 

עד כה, בגלל עמדתו שלא ביצע את  לחופשות. 

העבירות, לא עבר טיפול ולכן לא אפשרו לו לצאת 

לחופשות.

כשהחלו מפגשי הקבוצה היה ו' שקט ונטה להיות 

הגנתי. בהמשך החל לשתף יותר מעולמו האישי, אך 

לא היה מובן כמה תועלת הוא מפיק מהטיפול. הייתה 

תחושה כי הוא מעוניין בעמדתנו כ"מומחי תוכן" כדי 

לקבל פתרונות לניהול מצבי הסיכון שלו ולדילמות 

שנתקל בהן בקבוצה. כשהתפתחה האינטימיות 

קונפליקטים,  ניהול  של  לנושא  והגענו  בקבוצה 

החל להביע עניין וחיבר זאת להשתלשלות שקדמה 

נגדו. במשחקי תפקידים תיאר  להגשת התלונות 

כי חש חוסר אונים ובלבול, הגיב באימפולסיביות 

וביטא מצוקה ממצבים שבהם היה צריך להיות 

לדוגמה, במשחק תפקידים  לדים.  י לצד  נוכח 

תואר שאחותו )שאינה יודעת בגין מה ריצה מאסר( 

כדי שישמור עליו. ו'  משאירה אותו לבד עם בנה 

נראה לחוץ וחסר שקט, והיה נראה כי הוא לא יודע 

כיצד לנהוג ומה להשיב לאחותו. לקח לו זמן לגבש 

עמדה בסימולציה, ולבסוף החליט כי עליו להגיד 

לה שאסור לו להיות לבד עם ילד בבית כי הוא עלול 

לפגוע בו. "די, זהו, אני פשוט אומר לה את האמת, 

מה אני יכול לעשות. עדיף שתדע. מה, לא חבל על 

הילד על בית הסוהר... אני אומר לה את האמת 

זוהתה  זאת  לדעת!". כשאמר  צריכה  היא  וזהו! 

שלושת הנותרים נותרו בעמדותיהם ולא ראו צורך 

להמשיך בטיפול.

נוסף  פיילוט   2016 זאת התקיים בשנת  בעקבות 

גבוהה  שהוכנסו בו מספר שינויים. בשל הגנתיות 

שאפיינה את המשתתפים בפיילוט הראשון, הוחלט 

להוסיף מטרה למטרות הקבוצה: "לסייע למשתתפים 

להימנע בעתיד ממצבים שבהם הם עלולים להיות 

מואשמים שוב בעבירות מין" )בדומה לגישתם של 

Marshall et al., 2011 שתוארה לעיל(. גישה זו הביאה 

פתוח  שיח  ואפשרה  החרדה  ברמת  להפחתה 

והקשבה. בנוסף, חלק מהתכנים הוחלפו, ונוספו 

תכנים של התמודדות עם לחץ, אסרטיביות ועיוותי 

חשיבה. שיטת ההנחיה בקבוצה השתנתה מדינמיקה 

דידקטית-הרצאתית לדינמיקה פעילה שמזמינה דיון, 

שיתוף, משחקי תפקידים והעלאת דילמות ודוגמאות 

זו נפגשה 19 פעמים.  מחיי המשתתפים. קבוצה 

כדי לבחון את רמת השינוי, כל משתתף דורג לפני 

הטיפול ולאחריו על סקאלה של חמש דרגות, כפי 

שמוצג בלוח 2. שבעה מתוך 12 משתתפים שינו 

את עמדתם במידה מסוימת.

זו מרבית המשתתפים  כי בקבוצה  אפשר לראות 

בעייתית  לזהות בהתנהגותם התנהלות  הצליחו 

ברמה כזו או אחרת שייתכן ותרמה לביצוע העבירה, 

או לגרסתם - להרשעת שווא, ויכלו לקבל על עצמם 

אחריות. יתר על כן, ארבעה מתוך 12 המשתתפים 

ביקשו להמשיך לטיפול מעמיק המיועד למכחישים, 

ושניים נוספים שולבו בקבוצות פסיכו-חינוכיות. מעל 

שליש מהמשתתפים נותרו בהכחשתם הגורפת.

כעת יתוארו בהרחבה שני מקרים הממחישים מעט 

מהמורכבות של הטיפול ובחינה של מדד ההצלחה 

זו. המטופלים שיתוארו שולבו  באוכלוסיה  בטיפול 

נבחרו  אלו  הפיילוט השנייה. מטופלים  בקבוצת 

השוני  ובשל  בקבוצה  שלהם  הדומיננטיות  בשל 

הבולט ביניהם. במקרה אחד מתואר תהליך שעבר 

מטופל עד להודאתו בעבירה, ובמקרה שני מתואר 

"מאבק" של מטופל ביכולת שלו להיפתח בקבוצה 

עד להתבצרותו חזרה בהכחשה.

הפרטים על אודות שני המטופלים שונו כדי למנוע זיהוי.
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אינו בקשר עם בני משפחתו בארץ, שומר על קשר 

עם משפחתו בחו"ל ומעוניין לחזור להתגורר איתם 

עובד  נחשב אסיר ממושמע,  ק'  לאחר שחרורו. 

במרכז היצרני וטרם עבר טיפול.

בריאיון התאמה לקבוצה תיאר עלילה שבה ניסתה 

ביתו החורגת לסלקו מהבית. לדבריו, הוא התנהג 

באלימות רק כלפי חפצים, ושלל כל פגיעה מינית 

התבטא  בריאיון  באלכוהול.  בשימוש  בעיה  או 

נוקשות.  וביטא עמדות שוביניסטיות  בתוקפנות 

הייתה התלבטות אם יוכל להיתרם מהקבוצה. מכיוון 

שלא עבר טיפול הוערכה מסוכנותו המינית כגבוהה. 

לשיקולים נוספו תאריך שחרורו הקרב והמידע כי 

הכחשה בקרב מגלי עריות מעלה מסוכנות מינית. 

עקב כך הוחלט לקבלו לקבוצה.

ק' הקפיד להגיע לכל המפגשים, ונהג להביע דעה 

שמרנית, שוביניסטית וסטריאוטיפית נוקשה גם לנוכח 

ההתנגדות של שאר המשתתפים. במהלך הפגישות 

בלט מחסום שפה, שבחלקו נתפס כסלקטיבי. 

או  לא היה ברור אם ביטא את דעתו האמיתית 

התכוון להצחיק את הקבוצה. בסימולציות בנושא 

תקשורת עלו דפוסיו הנוקשים והאגרסיביים. "הדרך 

האסרטיבית" נראתה לו חלשה מדי. כשהקבוצה 

הגיעה לשלב מתקדם תיאר את הקשיים שחווה 

סביב עלייתו ארצה ואת פערי המנטליות. לראשונה 

וציין שנהג לשתות אלכוהול  לאלימותו,  התייחס 

בידיעה שדבר זה יכעיס את גרושתו. דבריו התאפיינו 

בעיוותי חשיבה, בגישה אנטגוניסטית ובחשדנות, 

לצד תיאור אותנטי. ההתרשמות הייתה כי ק' יכול 

להיעזר בשלב זה בקבוצה לצורך הכלה וונטילציה, 

כך נפתח צוהר למצוקתו, לסכמות שלו ולדפוסי 

התנהגות לקויים, אך הצוהר נסגר במהרה. בהמשך, 

במפגשים שעניינם היה מיניות בריאה/חיזור והטרדה, 

הסטריאוטיפיות  הנוקשות,  עמדותיו  שוב  עלו 

והאגרסיביות. הוא דיבר על תפקידי האישה בבית: 

זה  "אישה במה טובה? היא צריכה לנקות בית, 

התחום שלה. אני בעבודה שלי, שלא תתערב לי, 

לי, אז מכות". על חיזור אמר:  ואם היא תתערב 

"אח שלי, איך הכיר אישה? הלך ברחוב, ראה אישה 

אצלו מעין הקלה וארשת פניו נראתה שלווה יותר. 

במקרה אחר תוארה לו סימולציה שבה היה עליו 

לשמור על ילד שהתלכלך מארטיק ומתפשט לידו 

כדי להיכנס למקלחת. ו' נראה מבולבל והחל לשאול 

את עצמו, אותנו ואת חברי הקבוצה שאלות מכוונות 

כגון האם הוא יכול להיות עימו? האם זה בסדר? 

כאילו הוא לא סומך על עצמו. לקראת סוף מפגשי 

הקבוצה ו' כבר ביטא עמדה ברורה יותר שאסור לו 

לשהות לבד בקרבת קטינות מכיוון שהוא אינו יודע 

מה הוא עלול לעשות. ניכר שהבין כי מצב זה עלול 

לסכן אותו בפגיעה בהן או להביא להאשמות נגדו. 

בשיחת משוב שהתקיימה לאחר שהסתיימו מפגשי 

הקבוצה כבר הודה ו' בחלק מפרטי כתב האישום 

והביע מוטיבציה לעבור טיפול בתחום המשפחתי 

וטיפול בתחום עבירותיו.

אם נתייחס לחומרים התיאורטיים שהוזכרו קודם 

לכן במאמר, נראה שמדובר באדם בעל חרדה גדולה 

סביב העבירה שביצע. כשניתן לו המקום לדבר על 

מצוקותיו, חש "נרמול" והרגיש שהוא לא לבד. כוחה 

אווירה תומכת  יצרו  וחיזוקי חבריה  של הקבוצה 

ומחזקת. אדם זה, למרות גילו, נראה חי כל כך, וקיים 

החשש שיבזבז עוד מחייו בכלא. ההתרשמות היא 

כי כל אלו סייעו לו להגמיש את עמדותיו ולהודות 

בביצוע של חלק מהעבירות המיוחסות לו.

תיאור מקרה 2

ק', בן 60, יליד ברית המועצות לשעבר, הכיר את 

אישתו בשנות ה-20 לחייהם, כשהיא הייתה אם 

יחידנית לילדה בת ארבע )נפגעת העבירה(. כעבור 

כדי למקסם את  זמן קצר החליטו לעלות ארצה 

יכולתם הכלכלית. בארץ נולד בנם המשותף. ק' החל 

לעבוד כפועל במפעלים, ואישתו גידלה את ילדיהם 

וניהלה את משק הבית. ק' מרצה מאסר למשך 16 

שנים בגין עבירות אלימות כלפי ביתו החורגת, אישתו 

ובנו, וביצוע עבירות מין בביתו החורגת ובאישתו. 

העבירות בוצעו בשעה שהיה בהשפעת אלכוהול. 

עד כה ריצה 15 שנים ממאסרו, לפניו שנה אחת עד 

לשחרורו המלא. על רקע כניסתו למאסר התגרש, 



78

בטיפול" יכולה להימדד על פי רמת ההודאה במעשים 

המיוחסים וקבלת אחריות על העבירה, או על פי מידת 

קבלת האחריות על התנהגות שלילית ועל דפוסי 

חשיבה לא מסתגלים בעבר ומסוגלות לעשות שינוי 

בעתיד )Ware & Mann, 2012(. לצד כל זאת הייתה 

)כגון  כי בעבור חלק מהמטופלים  ההתרשמות, 

במקרה של ק' לעיל( נפתח צוהר בעל משמעות 

לזמן קצר בלבד, ויש למצוא דרך להאריך ולהעמיק 

את הטיפול כדי להביא להישגים טיפוליים שיתבטאו 

בהפחתת מסוכנות. עקב כך יוארך טיפול עתידי 

בשב"ס למכחישי עבירה, ויינתן מענה למגוון הצרכים 

 Relapse( הקרימינוגניים ולתוכנית מניעת מועדות

Prevention(, טיפול המבוסס על גישתם של מרשל 

ועמיתיו )Marshall et al., 2011( שפורטה לעיל.

סיכום
במאמר זה ביקשנו לבחון גישות אבחוניות וטיפוליות 

כי  ניכר  עבירה.  עברייני מין מכחישי  לסוגיה של 

מנגנון ההכחשה מסייע לעבריין לשמור על ערכו 

 Lord & Willmott,( בסביבה  ועל מעמדו  העצמי 

2004(, אך מנגנון זה עצמו מונע מן העבריין לקבל 

 .)Schneider & Wright, 2004( מענה טיפולי לצרכיו

אוכלוסייה קלינית זו מעלה מורכבות רבה והתנגדות 

 Blagden et al.,( אפילו בקרב אנשי מקצוע בתחום

2011(, ומטפלים רבים נמנעים מלטפל בעברייני מין 

מכחישים )McGrath et al., 2010(. נגד גישה זו אפשר 

לומר כי "להכחיש עבירה זה טבעי. להכחיש את 

הצורך לטפל במי שמכחיש, זו עבירה בפני עצמה" 

)Maletzky, 1996(, וכי דחייה קטגורית של מטופלים 

אלו מלקבל טיפול מעלה שאלות מקצועיות ואתיות 

.)Ware et al., 2015(

נבחנו מספר גישות טיפוליות לעברייני מין מכחישים, 

לטיפול מקדים הממוקד בהבאה  ניסיונות  בהן 

ויעיל המיועד  ושילובם בטיפול מעמיק  להודאה 

 Marshall, 1994; O'Donohue &( בעבירה  למודים 

Letourneau, 1993(. הקבוצות שנסקרו אכן הצליחו 

להעלות את מידת ההודאה של חלק מהמשתתפים, 

אך לפי הספרות, הקשר בין הודאה בעבירה לבין 

יפה, לקח אותה מהחנות, הכניס אותה לאוטו, ועד 

היום הם נשואים. וככה זה צריך להיות!" נראה היה 

שק' מעוניין לשמר עמדה זו כנכונה לו ולאחר. כל 

שיקוף מצד מנחי הקבוצה או חבריה נחשב בעיניו 

דעה שאינה אותנטית. במפגשים שבהם נחשפו 

חברי הקבוצה לעדויות של נפגעי העבירות, הגיב 

בכעס: "מי שעושה עבירות מין הוא אדם חולה!" 

באמירה זו סגר את האפשרות לשוחח עימו על כך.

זאת השלים ק' את מפגשי הקבוצה.  למרות כל 

נראה שנתרם מתחושת השייכות אליה ומהאפשרות 

דפוסיו  לארץ, את  לחשוף את קשיי הסתגלותו 

לזמן קצר.  האלימים ואת בעיית השתייה שלו, ולו 

בעמדתו  נותר  כשנסתיימו המפגשים  בבד  בד 

הנוקשה, והחשיפה הקצרה של צרכיו הטיפוליים 

לא הבשילה לכדי הודאה בקשיים או רצון להמשיך 

בטיפול כלשהו.

הניסיון בשתי הקבוצות הנזכרות העלה את הסוגיה 

כאמור,  מכחישים.  בקרב  מוצלח"  "טיפול  של 

הספרות אינה חד-משמעית בנוגע לחשיבות של 

הודאה, אך הודאה משמשת נדבך מרכזי בגישתם 

של מטפלים רבים בעבריינים בכלל ובעברייני מין 

בפרט )McGrath et al., 2010(. אפשר לומר שסוגיה 

זו ניכרת גם בקבוצות הפיילוט. בפיילוט הראשון 

הייתה ציפייה שאצל חלק מהמטופלים התהליך 

ניכרת של ההכחשה  יסתיים בהפחתה  הטיפולי 

והצטרפות לטיפול ייעודי. שינוי עמדות כלפי העבירה 

הוצב כיעד טיפולי ברור. אלא שהניסיון הקליני לימד 

ניכר מהמטופלים  כי רמת ההתנגדות של חלק 

לא פחתה, והם התעסקו רבות בניסיונות להוכיח 

חפות משפטית. בפיילוט הבא הושם דגש מרכזי 

בביסוס ברית טיפולית, בתחושת ביטחון ובעבודה 

נאמר למטופלים כי הקבוצה  כאמור,  משותפת. 

נועדה לסייע להם להימנע מהאשמות שווא דומות 

בעתיד. הצהרה זו פתחה בפני המטופלים אפשרות 

"לשים בצד" את נושא ההודאה, ההתנגדות לטיפול 

פחתה, והתאפשר שיח גמיש שבו המטופלים היו 

יכולים להודות בצרכים טיפוליים נוספים גם אם לא 

בעבירות המיוחסות להם. במילים אחרות, "הצלחה 
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"לא היה ולא נברא"

עבירה כוללים התנגדות וחשדנות של המטופלים 

כלפי הטיפול, עיסוק מוגבר בממדים משפטיים, 

עמדה קורבנית שלטת ומקובעת ונוקשות מחשבתית. 

כל התמודדות עם עברייני מין מכחישים מביאה 

בהכרח לשאלה מהי מטרת הטיפול וכיצד נמדדת 

הצלחה טיפולית.

לאור כל האמור, נראה שסוגיית הטיפול בעברייני מין 

המכחישים את עבירתם מצויה בליבה של מחלוקת 

טיפולית-קלינית, אתית ומחקרית, סביב שאלות 

מהותיות הנוגעות לנושאים של הודאה בעבירה, 

אשמה, קבלת אחריות, הכחשה ומסוכנות לפגיעה 

וגובר העיסוק  הולך  עתידית. בשנים האחרונות 

באוכלוסייה ייחודית זו, וגם הכלים העומדים לרשותם 

זו הולכים ומתפתחים,  באוכלוסייה  של מטפלים 

ועשויים לסייע בידם להפחית את מסוכנותם של 

מכחישים תוך שמירה על ערכם העצמי ועל זהותם. 

על אף שאין הסכמה בנוגע לסוגיות שנדונו, מטרתו 

העיקרית של מאמר זה הייתה לעורר שאלות, שכן 

הכחשה של עבירות מין תמשיך להתקיים כל עוד 

עבירות מין ימשיכו להתבצע.
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דיוק וזמן תגובה בזיהוי הבעות עיניים 

כמדד למיומנויות אמפתיה 
בקרב עברייני מין פוגעים בילדים

ליקויים ביכולת לזהות מצבים רגשיים אצל האחר ולהגיב להם נחשבים לאחד 
הגורמים המרכזיים בתהליך ביצוע עבירה בקרב עבריינים בכלל ובקרב עברייני מין 
בפרט. עם זה הסיבה שבגינה משתבשות יכולות אמפתיות לקראת ביצוע פגיעות 

והדרך שבה הדבר קורה לא תמיד מובנות. המחקר הנוכחי מתמקד בשלב הראשון 
בתהליך האמפתי, אשר נתייחס אליו כאן כזיהוי המצב הרגשי אצל הזולת. במחקר 

השתתפו 83 גברים, מתוכם 29 פגעו בילדים, מרביתם אסירים; 29 אסירים נשפטו 
על עבירות אלימות ללא עבר של פגיעות מיניות בקטינים, ו-25 אנשים שככל הידוע 

אין להם עבר פלילי כלשהו. דרך צג המחשב צפו המשתתפים בתמונות שהכילו 
הבעות עיניים של מבוגרים וילדים, שהוצמדו אליהן מילים המבטאות הבעות. 
נבדקו מידת הדיוק ביכולת לזהות הבעת עיניים ומשך זמן התגובה לכל הבעה. 
נמצא כי ממוצע הדיוק בזיהוי הבעות של מבוגרים וילדים כאחד היה נמוך יותר 
בקרב עברייני מין ועבריינים אלימים מאשר בקרב משתתפים ללא רקע פלילי. 

כמשוער, ממוצע זמן התגובה של עברייני המין עלה כאשר הוסף להבעות הילדים 
מסיח בעל משמעות מינית, ומגמה הפוכה נצפתה אצל שתי הקבוצות האחרות. 
במחקר נדונות דרכי התערבות דיפרנציאליות לפיתוח מיומנויות אמפתיות בקרב 
עברייני מין, אשר לפי הממצאים במחקר הנוכחי מביעים קושי נוסף בתהליך של 
קבלת החלטות כאשר הם נמצאים בקרבת ילדים שכלפיהם יש להם מחשבות 

מעוותות.
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יעל אידיסיס - PhD, קרימינולוגית קלינית, המחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. מנהלת קלינית בעמותת "שלום   1

בניך" לטיפול בפוגעים מינית במגזר החרדי.
סג"ד ד"ר רוברט אפשטיין - פסיכולוג שיקומי מומחה, ראש ענף פסיכולוגיה בשירות בתי הסוהר.  2

אליעזר הופמן - קרימינולוג קליני M.A, הקריה האקדמית אונו, עמותת "שלום בניך" לטיפול בפוגעים מינית במגזר החרדי   3

ומרכז טיפול "למרחב".
חלקם של מחברי המאמר שווה.  4

המחברים מבקשים להודות למר יאיר ביטון, בוגר בית הספר להנדסת תוכנה, ולמר מיכה ברשפ, מרצה באפקה, המכללה   5

האקדמית להנדסה בתל אביב, אשר בנו את התוכנה שבאמצעותה נערך המחקר.



83

קוראים מחשבות

מבוא
כישורים אמפתיים מפותחים הם ערובה להתנהגות 

בין מוסר  זולתו, שכן  אדם כלפי  לא פוגענית של 

 .)Harrison, 2008( לאמפתיה נמצא קשר חזק וישיר

אנשים בעלי רמה גבוהה של אמפתיה, רגישים יותר 

רמת אמפתיה  בעלי  מבחינה חברתית מאנשים 

נמוכה הן מהבחינה של הפגנת התנהגויות הולמות 

חברתית והן מהבחינה של עמדותיהם ותגובותיהם 

להתנהגויות חברתיות של אחרים. הנחת יסוד בטיפול 

באנשים המבצעים עבירות אלימות ופגיעות מיניות 

 Wormith & Hanson,( היא שיש להם ליקוי באמפתיה

1992(. מסיבה זו, 95% מתוכניות הטיפול בארה"ב 

באוכלוסייה זו עוסקות בלמידת מיומנויות של אמפתיה 

)Kirsch & Becker, 2006(. גם בישראל תוכניות למניעת 

מועדות חוזרת כוללות עבודה ופיתוח של מיומנויות 

אמפתיה )ראה לדוגמה: אבולעפיה, להמן ובוקשיצקי, 

2010; עדן ובר, 2010; עשת-סבג ווינמיץ, 2010(. 

למרות ההנחה כי ליקויים ביכולות אמפתיות מגבירים 

מסוכנות לפגיעה וכי למידה ואימון של יכולות אלו 

תימוכין  לכך  אין  להפחתת המסוכנות,  מסייעים 

נעשו מחקרים מעטים  מחקריים חד-משמעיים6. 

לבדיקת הקשר בין יכולות אמפתיות לעבריינות מין 

 Geer, Estupinan, & Manguno-Mire, 2000; Hanson :למשל(

 & Morton-Bourgon, 2005; Marshall, Cripps, Anderson,

 & Cortoni, 1999; Marshall, Hamilton, & Fernandez,

 ,)2001; Marshall, Hudson, Jones, & Fernandez, 1995

באופן מובהק את  לאשש  אי אפשר  ומממצאיהם 

ההנחה לעיל. עם זאת הכלי למדידת גורמים דינמיים 

יציבים אצל עברייני מין רצידיביסטים, הסוקר מרכיבים 

 Dynamic Risk Assessment( המקושרים לרצידיביזם מיני

כולל את הרכיב   ,)for Sex Offenders: STABLE-2007

 )Lack of concern for others( של התעניינות באחרים 

)Hanson, Helmus, & Harris, 2015(. כפי שיוצג בהמשך, 

לרוב כלול בהתערבויות הטיפוליות הקבוצתיות לעברייני מין מרכיב של הגברת אמפתיה, ובאופן עקרוני טיפול מסוג זה   6

הוכח כיעיל בהפחתת מסוכנות )למשל, Schmucker & Lösel, 2015(. עם זאת יצוין שקיימת מחלוקת באשר ליכולת לשפר 
.)Mann & Barnett, 2013( אמפתיה בינאישית ובאשר ליעילותו של המרכיב הספציפי הזה

חוקרים אחדים חילקו אמפתיה לשני רכיבים: קוגניטיבי 

 .)Davis, 1983; Marshal et al., 1995; Pithers, 1999( ורגשי

זיהוי הסבל  נבדק רכיב קוגניטיבי של  במחקריהם 

של הקורבנות.

אמפתיה
באופן  אדם  אפשר להגדיר אמפתיה כתגובה של 

ההולם את מצבו של הזולת יותר מאשר את מצבו שלו 

)Hoffman, 2000(. לפי קוהוט )Kohut, 1966(, אמפתיה 

היא דרך לאסוף נתונים פסיכולוגיים על הזולת, דימוי 

חווייתם הפנימית וקליטה של מצבים פסיכולוגיים 

עליהם  מידע שיטתי  איסוף  מורכבים אשר לשם 

וארוכות מאוד. חוקרים  נדרשות פעולות מורכבות 

אחדים מספקים הגדרות לאמפתיה )ראה לדוגמה: 

אוסטרויל, Katz, 1963 ;1995(. מהגדרות אלה עולה, 

כי אמפתיה היא מונח הכולל שני רכיבים - קוגניטיבי 

ורגשי. המונח נוגע ליכולת קוגניטיבית לאסוף מידע 

וליכולות רגשיות לחוות את חוויית הזולת. בארון-כהן 

)2003( מגדיר את החלק הראשון הקוגניטיבי כ"אנטי 

מרכוז" או "תגובה לא אגוצנטרית" )על פי הגדרתו 

של ז'אן פיאז'ה, 1969(. כלומר יש לזנוח את  זווית 

הראייה של המתבונן ולאמץ זווית אחרת. את החלק 

השני מגדיר בארון-כהן כ"מרכיב אפקטיבי - תגובה 

רגשית ההולמת את מי שמתבונן במצבו הרגשי של 

אדם אחר" )עמ' 39(.

דייויס )Davis, 1983( פיתח מודל להגדרת האמפתיה, 

והציע כי לאמפתיה ארבעה היבטים משלימים, שניים 

)1( התייחסות פרספקטיבית  קוגניטיביים:  מהם 

)Perspective taking( ו-)2( פנטזיה )Fantasy(; ושניים 

 )Empathic concern( דאגה אמפתית )אמוציונליים: )3

.)Personal distress( מצוקה אישית )ו-)4

 Marshal( על בסיס מודל זה פיתחו מרשל ועמיתיו

et al., 1995( מסגרת תיאורטית לתהליך של אמפתיה 
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גברים  ירידה ברצידיביזם אצל  לימדו על  אמפתיה 

.)Schewe & O'Donohue, 1993( אלימים

אמפתיה בקרב עברייני מין
עוד לפני שהגדיר את רכיבי האמפתיה מצא מרשל 

עברייני מין רבים מתאפיינים  כי   ,)Marshal, 1971(

כדי לפתח  הדרושים  כישורים חברתיים,  בהיעדר 

ולתחזק יחסים בוגרים ובריאים. מאוחר יותר נטען, 

כי היעדר אמפתיה הוא מאפיין הכרחי לשם ביצוע 

.)Marshall et al., 1995( עבירות מין

בניגוד לממצאים שהיעדר אמפתיה כוללנית ותכונתית 

)לאמור, אמפתיה כתכונה אישיותית ולא כתגובה 

להתנהגויות  קשור  סיטואציה(  תלוית  ספציפית 

תוקפניות, התמונה בקרב עברייני מין מורכבת יותר. 

ממצאי מחקרים שנערכו בשלהי המאה ה-20 הביאו 

את החוקרים להבנה כי חוסר אמפתיה אינו כוללני 

כפי שסברו בתחילה. למשל, במחקר שנבחנה בו 

שונות באמפתיה כלפי מגזרים אחדים, נמצא חוסר 

 Finkelhor &( וילדים  באמפתיה בעיקר כלפי נשים 

 )Marshall et al., 2001( Lewis, 1988(. מרשל ועמיתיו 

)בעלי משיכה  פדופילים  מין  עברייני  אצל  מדדו 

מינית לילדים, נעדרי סממני מין משניים( את מידת 

האמפתיה שלהם כלפי ילדים קורבנות של תאונות 

דרכים, קורבנות תקיפה מינית שלא הותקפו על ידם 

וקורבנות התקיפה המינית שלהם. ממצאיהם העלו, כי 

עברייני המין שהשתתפו במחקר יכלו להפגין אמפתיה 

רבה יותר לקורבנות של תאונות דרכים ולקורבנות של 

תקיפה מינית שלא בוצעה על ידם מאשר לקורבנות 

שלהם. מלבד הממצאים בדבר הגירעונות האמפתיים 

בחלקים האמוציונליים של אמפתיה, נמדדו במחקר זה 

עיוותי חשיבה )הטיות חשיבתיות כלליות המביאות את 

האדם לפרש את המציאות באופן שגוי( של התוקפים 

היו  עיוותי החשיבה  כי  כלפי קורבנותיהם, ונמצא 

בקשר שלילי עם האמפתיה; לאמור, ככל שהיו יותר 

עיוותי חשיבה, כך פחתה מידת האמפתיה לקורבן. 

ממצאים אלו מלמדים כי הגירעונות האמפתיים אצל 

עברייני מין נמצאים גם בחלק הקוגניטיבי.

ובזוידנהוט  קוטזי  שערכו  במחקר  שנמצא   כפי 

המתרחש בארבעה שלבים קבועים: א. זיהוי המצב 

הרגשי של הזולת; ב. ראיית העולם מנקודת המבט 

ג. העתקה והתנסות ברגש זהה לרגש  של הזולת; 

הנצפה אצל הזולת )שיחזור(; ד. מעשה המפחית 

הנובע מתוך  או מעשה אחר  הזולת  מצוקה אצל 

הזדהות עימו. התהליך האמפתי מסייע להבין היכן 

נמצאת המגבלה ביכולת להגיב באמפתיה.

על פי הגדרותיהם של דייויס )Davis, 1983( ומרשל 

ועמיתיו )Marshal et al., 1995(, אמפתיה היא מבנה 

רכיבים  וקוגניטיבי רב-גורמי, ונדרשים כמה  רגשי 

ותהליכים מורכבים כדי לייצר תגובה אמפתית. כל 

שינוי ברכיבים האלו, בעוצמתם או באינטראקציות 

ביניהם, יביא לתגובה אמפתית אחרת. חשוב מכך, על 

פי מודל זה אי אפשר לחשוב על אמפתיה במונחים 

של גורם כוללני אחד.

אמפתיה ותוקפנות

אמפתיה משקפת את היכולת להבין את סבלו של 

לכן סביר   ,)1968 )פרויד,  עימו  האחר ולהזדהות 

גבוהות של  להניח כי אנשים המתאפיינים ברמות 

אמפתיה יהיו מעורבים פחות באירועים של תוקפנות. 

ואכן נמצא כי בעלי אמפתיה גבוהה הושפעו פחות 

עכבות  לשחרר  כדי  בה  שיש  אלכוהול,  מצריכת 

ולהעלות רמות תוקפנות, בהשוואה לבעלי אמפתיה 

 .)Björkqvist, Österman, & Kaukiainen, 2000( נמוכה 

עוד נמצא, כי בקרב ילדים שעברו התעללות, בעלי 

אמפתיה גבוהה מגיבים באלימות פחות מחבריהם 

נעדרי אמפתיה )LeSure-Lester, 2000(. בדומה, ממחקר 

שנעשה כבר לפני כארבעה עשורים עלה, כי בני נוער 

עברייני אלימות התאפיינו ברמות אמפתיה נמוכות 

 Kendall, Deardorff,( בהשוואה לבני נוער שאינם אלימים

Finch, 1977 &(. ממחקרים שנעשו מאוחר יותר בקרב 

אסירים ועבריינים עלה, כי הם בעלי רמת אמפתיה 

 Chandler &( נמוכה בהשוואה לאלו שאינם עבריינים

Moran, 1990; Eysenck & McGurk, 1980(. עוד נמצא, כי 

עברייני אלימות התאפיינו ברמות נמוכות יותר של 

 .)Ellis, 1982( אמפתיה מאשר עבריינים שלא היו אלימים

זאת ועוד, תוכניות טיפול שעסקו ברכישת מיומנויות 
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ומיומנויות חברתיות אשר נצפים לעיתים  חשיבה 

קרובות בקרב עברייני מין. על אף האמור יצוין, כי 

ליקוי באמפתיה מזוהה כחלק חשוב, אך לא בלעדי, 

במודלים רב-גורמיים של עבריינות מינית, ואף נחשב 

גורם נפרד מגורמים קרימינוגניים אחרים כגון עמדות, 

 Ward, Polaschek,( ליקויים באינטימיות וויסות עצמי

.)& Beech, 2006

כדי למדוד את מידת ההבנה של "שפת העיניים" 

אצל אנשים, שהיא השלב הראשון במודל של מרשל 

ועמיתיו )Marshal et al., 1995(, פיתחו סיימון בארון-

כהן ועמיתיו את מבחני "קריאת הנפש לפי העיניים" 

)Reading the Mind in the Eyes - RME(, המשמשים 

בעיקר לאבחון תסמונת אספרגר ואוטיזם אצל ילדים 

 Baron-Cohen, Wheelwright, Scahill, Spong, & Lawson,(

 Baron-Cohen, Wheelwright, &( ואצל מבוגרים )2001

Hill, 2001(. השימוש במבחן זה מסתמך על תיאוריה 

הטוענת כי הסובלים מהפרעות אלו לוקים גם ביכולות 

האמפתיות שלהם בשלב הראשון מבין השלבים שצוינו 

 Baron-Cohen,( לעיל, של קריאה והבנה של רגשות

 1995; Baron-Cohen, Jolliffe, Mortimors, & Robertson,

1997(. ואכן, ציוניהם של הלוקים בהפרעות אלו במבחן 

RME, נמוכים במידה ניכרת מאלה של אנשים שלא 

סובלים מהפרעות אלו.

אלסגוד ודאף )Elsegood & Duff, 2010( בחנו מיומנויות 

אמפתיות )זיהוי המצב הנפשי של דמות מתוארת( 

בקרב אסירים אשר הורשעו בתקיפה מינית ואובחנו 

כסובלים מסטייה פדופילית, ובקרב קבוצת בקרה 

או הורשעו  נורמטיביים שלא הואשמו  של אנשים 

בעבירות כלשהן. הממצאים מלמדים על פער בין 

שתי הקבוצות לגבי הבעות של מבוגרים, אך לא לגבי 

אלה של ילדים. על אף שייתכן כי ממצא זה מסביר 

את ההתפתחות של העדפה לילדים, הוא אינו מסביר 

את הליקוי באמפתיה שמאפשר פגיעה בילדים, אך 

ייתכן שהכלי לא היה מספיק רגיש.

בניגוד לממצא לגבי דיוק של עברייני מין בזיהוי נכון 

של מצבים פנימיים של ילדים, מצאו חוקרים בשנים 

 Glasgow, 2009; Gress, Anderson, :האחרונות )למשל

נוטים להגיב בעיכוב  Laws, 2013 &( כי עברייני מין 

)Coetzee & Bezuidenhout, 2016(, קיים קשר בין לקות 

ברכיבים הקוגניטיביים של אמפתיה לשימוש מוגבר 

בעיוותי חשיבה. חלק מעיוותי החשיבה המוכרים 

או  מינית  איתור רמזים להנאה  נסובים סביב  לנו 

תשוקה מינית של הקורבנות. עיוותי החשיבה לכאורה 

לאינטראקציה הספציפית בין  "מקוריים" וקשורים 

הפוגע לקורבנו, אולם במחקרים, כמו בקליניקה, 

נצפו מספר עיוותי חשיבה אוניברסליים המשרתים 

את הפוגעים באשר הם )ראה סקירה מפורטת אצל 

.)Gannon, Ward, & Collie, 2007

למרות האמור לעיל בדבר גירעונות אמפתיים בקרב 

ווחון ועמיתיו  עברייני מין, במטא אנליזה שביצעו 

)Vachon, Lynam, & Johnson, 2014( לא נמצאה בקרב 

עברייני מין תמיכה לקיומם של ליקויים ברכיבים הרגשי 

והקוגניטיבי שצוינו לעיל. ייתכן שהדבר נובע מקשיים 

בדיווח עצמי כן בקרב עברייני מין או ממגבלות באשר 

לאמפתיה תכונתית כמרכיב שמנבא התנהגות פוגענית.

 אמפתיה, זיהוי הבעות פנים 
וזמן תגובה לגירויים

נתון  ברגע  הזולת  של  ורגשות  צרכים  להבין  כדי 

ולהגיב להם, כלומר כדי להיות אמפתיים, יש צורך 

 Marshal et al.,( ראשוני, על פי הגדרת מרשל ועמיתיו

1995(, לזהות את רגשות הזולת. הדבר נעשה בעזרת 

קריאת רמזים חברתיים. רמזים אלו ניכרים במגוון 

דרכים: טון דיבור, גוון קול, אפקט, פסיכו-מוטוריקה, 

 .)Wagner, Buck, & Winterbotham, 1993( מימיקה ועוד

ה"חלונות" שבאמצעותם מציץ אדם אמפתי אל נפש 

האדם שמולו ומאתר את תנודות הרגשות, הם בראש 

ובראשונה העיניים )בארון-כהן, 2003(. במוח האדם 

ורגשות של  יכולות "לקרוא" מחשבות  מתפתחות 

בני אדם, ואולי אף של בעלי חיים שעימם יש להם 

אינטראקציה )Baron-Cohen, 1995(. יכולת זו מכונה 

אדם  "התיאוריה של התודעה", כלומר היכולת של 

קיימת תודעה  )לייצר תיאוריה( שלאחרים  להבין 

נבדלת משלו. קינן ווורד )Keenan & Ward, 2000( אף 

שיערו כי ליקוי )מולד או נרכש( במנגנון זה עלול להיות 

עיוותי  והמאחד בליקויי אמפתיה,  הגורם המרכזי 
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תוכן שתואם את ההעדפה  לגירויים עם  מובהק 

 Glasgow,( המינית שלהם. לנוכח מחקרו של גלסגו

2009(, ייתכן שנצפה אצל פדופילים עיכוב בתגובה 

במשימה של זיהוי רגשות בקרב ילדים. נוסף על כך, 

ייתכן שהשיבוש בתהליך של אמפתיה מתרחש כאשר 

לילד,  עבריין המין מייחס, באופן מעוות, רגש מיני 

 Fernandez, Marshall,( כפי שהציעו פרננדז ועמיתיו

Lightbody, & O'Sullivan, 1999(. במצבים כאלה, ייתכן 

לא ישקול את התגובה  או  נכון  יעבד  לא  שהפוגע 

האמוציונלית של הילד בזמן הקצר שלפני הפגיעה.

מטרת המחקר
מטרת המחקר הנוכחי היא לבדוק אם עברייני מין 

אכן לוקים יותר מאחרים )עבריינים אלימים ושאינם 

עבריינים( בשלב האמפתיה הראשון על פי המודל 

של מרשל - זיהוי המצב הרגשי אצל הזולת )מבוגרים 

וילדים(. שלא כמו במחקרים אחרים, במחקר נבדק 

גם אם יכולתם של עברייני מין לזהות רגשות או להגיב 

להם מושפעת כאשר עולים גירויים בעלי תוכן מיני 

בזמן עיבוד הרגש.

השערות המחקר
1. על פי המודל של מרשל )זיהוי הרגשות(, מידת 

הדיוק ברכיב הראשון של אמפתיה תהיה הגבוהה 

סולם SETO מודד מסוכנות לפגיעה בילדים על פי הפרמטרים האלה: # האם היו בעבר קורבנות ממין זכר # האם פגע   7

בעבר ביותר מקורבן אחד קטין # האם פגע בעבר בקורבן מתחת לגיל 12 # האם היו קורבנות ילדים מחוץ למשפחה. ציון 
הכלי נע בין 0 ל-5. ככל שהציון גבוה יותר עולה פוטנציאל המסוכנות.

ביותר בקרב קבוצת הלא עבריינים והנמוכה ביותר 

בקרב עברייני מין.

2. עברייני מין, בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות, 

יזהו פחות הבעות בתמונות של ילדים שהוצמדו להן 

מילים בעלות משמעות מינית.

3. ככלל, יימצאו הבדלים בין זמן התגובה של משתתפים 

שביצעו עבירות מין בהשוואה למשתתפים שלא ביצעו 

עבירות כאלו ולמשתתפים שלא ביצעו עבירות כלל. 

הבדלים אלה יבואו לידי ביטוי במיוחד בתמונות שבהן 

אפשרויות התגובה כוללות מילים בעלות קונוטציה 

מינית. ההשערה היא כי עברייני מין שמושאי המשיכה 

שלהם הם ילדים, יתעכבו על תמונות שיש בהן מילה 

לילד שבתמונה,  בעלת משמעות מינית המיוחסת 

ומשכך התגובה שלהם תהיה איטית יותר.

4. תימצא קורלציה בין דיוק בזיהוי לזמן התגובה.

שיטה
משתתפים

גברים: קבוצה של 29 אשר  במחקר השתתפו 83 

כבעלי  והוגדרו  ילדים  ביצעו פגיעות מיניות כלפי 

עבריינים  או  מינית פדופילית/הבופילית,  משיכה 

שנתקבל לגביהם מידע מרשויות החוק שיש להם 

ילדים, אשר  רקע של פעילות מינית מובהקת נגד 

מציבה אותם במיקום גבוה בסולם SETO7. 27 מהם 

ס"תגיל ממוצעטווח גילNקבוצה
טווח שנות 

לימוד
שנות לימוד 

בממוצע
ס"ת

2961-2246.4010.9818-813.752.72עברייני מין

2955-2438.408.3918-210.953.29עברייני אלימות

אינם עבריינים 
)ביקורת(

2562-2138.008.4518-1214.002.38

לוח 1. משתנים דמוגרפיים של המשתתפים על פי קבוצות
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סכום התשובות הנכונות הוא ציון של מידת האמפתיה 

גבוה משמעו רמת אמפתיה  ציון  של המשתתף. 

גבוהה, ולהיפך. השאלון נמצא בעל מקדם מהימנות 

 Fernández-Abascal,( )p<.01( בהעברה חוזרת   .68

 .)Cabello, Fernández-Berrocal, & Baron-Cohen, 2013

טווח הנורמה המקובל הוא 30-22 נקודות.

2. שאלון הבעות עיניים של ילדים. השאלון נבנה לצורך 

המחקר הנוכחי ומבוסס על מבחן RME. השאלון כולל 

51 תמונות צבעוניות עם הבעות עיניים של ילדים, 

 35 האינטרנט.  שנסרקו ממאגרי תמונות ברשת 

תמונות חופפות מבחינת ההבעה לתמונות עם הבעות 

המבוגרים )עם אותן אפשרות תגובה( )ראה תמונה 

 Baron-Cohen( מכיוון שבכלי המקורי של בארון-כהן .)2

et al., 2001( להבעות עיניים של מבוגרים ישנה תמונה 

אחת עם הבעה של פלרטוט, בחרנו להשמיט אותה 

מהשאלון עם הבעות עיניים של ילדים.

מלבד 35 התמונות האלו, הכלי כולל 16 תמונות של 

הבעות עיניים של ילדים וילדות החוזרות על עצמן. 

ארבע ההגדרות שמלוות תמונות אלו )מסיחים( שונו 

וכללו מילה בעלת משמעות מינית )לדוגמה, פלרטטן, 

משתוקקת, סקסי( )ראה תמונה 3(. מהימנות הכלי 

החדש היא p<.01( .85( בהעברה חוזרת על קבוצת 

אסירים ושניים מטופלים בפרויקט קהילתי; קבוצה 

אחרת של 29 משתתפים שהורשעו בעבירות אלימות 

עבירות מין, כולם אסירים המרצים מאסר;  שאינן 

וקבוצה של 25 אנשים נורמטיביים שאין להם רישום 

פלילי כלשהו. ההשתתפות במחקר הייתה על בסיס 

התנדבותי. האסירים - בתיווך העובדות הסוציאליות 

באגפים, וקבוצת הלא עבריינים בדרך של חבר מביא 

חבר ובגיוס דרך רשת חברתית. בלוח 1 מוצגים הגילים 

וההשכלה של המשתתפים על פי חלוקה לקבוצות.

כלים
 RME גירסה ממוחשבת של מבחן  1. שאלון שהוא 

)Reading the Mind in the Eyes( המקורי שפותח על ידי 

 Baron-Cohen, Wheelwright, Hill,( בארון כהן ועמיתיו

Raste, & Plumb, 2001( לשם הערכת יכולות אמפתיות. 

השאלון כולל 36 תמונות בשחור-לבן של עיניים. בכל 

תמונה עיניים של גבר או של אישה המביעים רגש אשר 

יש לו נורמות הבעה אוניברסליות. כל תמונה מלּווה 

נדרש  בארבע הגדרות אפשריות של רגש, והנבדק 

לבחור אחת מהן שלדעתו משקפת את התחושה/

הרגש/המצב של האדם בתמונה )ראה תמונה 1(. 

בעבור כל תשובה נכונה נרשמת למשתתף נקודה. 

תמונה 1. דוגמה להבעת עיניים של אישה עם ארבע אפשרויות בחירה
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לביצועו. לאחר שנתקבלו האישורים הנדרשים החלה 

מלאכת הגיוס של נבדקים בעזרת עובדים סוציאליים 

ובאגפים. שניים מהחוקרים נפגשו עם  במחלקות 

קבוצות של אסירים בתיווך העובד הסוציאלי, הציגו 

להם את המחקר העוסק בזיהוי הבעות עיניים בעזרת 

תוכנה ממוחשבת, וביקשו מהם להתנדב ולהשתתף 

במחקר. חוקר אחד )א' ה'( נפגש עם כל משתתף 

משתתפים שאינם אסירים בטרם הועבר למשתתפי 

זו על 41-30  הניסוי. טווח הנורמה נקבע במדידה 

נקודות. ציון של מידת האמפתיה מיוצג על ידי סכום 

התשובות הנכונות.

הליך
לפני הרצת המחקר ביקשנו אישור משירות בתי הסוהר 

תמונה 2. דוגמה להבעת עיניים של ילד עם ארבע אפשרויות בחירה

תמונה 3. דוגמה להבעת עיניים של ילד עם ארבע אפשרויות בחירה ומסיח מיני
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רגשות טוב יותר מעבריינים שאינם עברייני מין, ואלה 

זיהו רגשות טוב יותר מעברייני מין.

שונות חד-כיווני העלה הבדלים מובהקים  ניתוח 

עיניים  בזיהוי הבעות  הדיוק  בין הקבוצות במידת 

 הן של מבוגרים F)2, 82(=8.33, p=.001 והן של ילדים 

F)2, 82(=19.38, p<.001. בניתוח פוסט הוק על פי מבחן 

LSD נמצא, כי מקור המובהקות - הן לגבי תמונות 

המבוגרים והן לגבי תמונות הילדים - הוא בהבדלים 

בין קבוצת הביקורת לשתי קבוצות האסירים )עברייני 

מין ועברייני אלימות( p<.001, p<.05, בהתאמה.

עיניים  הבעות  בזיהוי  הדיוק  למידת  באשר 

שהוצמדה להן מילה עם משמעות מינית, קבוצת 
הביקורת זיהתה טוב יותר את הבעות העיניים של 

עברייני המין ולקבוצת  הילדים בהשוואה לקבוצת 

העבריינים האלימים. בניתוח שונות חד-כיווני נמצא 

 .F)2, 82(=18.888, p<.001 :הבדל מובהק בין הקבוצות

בניתוח פוסט הוק על פי מבחן LSD נמצא, כי מקור 

המובהקות הוא בהבדלים בין שלוש הקבוצות ]בין 

אלה שאינם עבריינים לעבריינים )p<.01( ובין שתי 

.])p<.05( קבוצות העבריינים

לצד בחינה של מידת הדיוק של הבעות פנים נבדק 

זמן התגובה של כל משתתף לכל תמונה. מתוך 
הנתונים האלו חושב הממוצע של זמן התגובה של כל 

משתתף הן לתמונות שלא הוצמדה להן מילה בעלת 

משמעות מינית והן לתמונות שהוצמדה להן מילה 

בעלת משמעות מינית. שוער כי יימצאו הבדלים בזמן 

התגובה של משתתפים שביצעו עבירות מין בהשוואה 

למשתתפים שלא ביצעו עבירות כאלו ולמשתתפים 

שלא ביצעו עבירות כלל. ההשערה הייתה, כי הבדלים 

אלה יבואו לידי ביטוי במיוחד בתמונות שאפשרויות 

התגובה בהן כוללות מסיחים בעלי משמעות מינית.

נמצאה שונות מובהקת בין הקבוצות בזמן התגובה 

להבעות מבוגרים ללא מילה בעלת משמעות מינית 

F)2, 82(=5.22, p<.01. בניתוח פוסט הוק על פי מבחן 

LSD נמצא, כי מובהקות השונות נובעת מהשונות 

בין קבוצת הלא עבריינים לשתי קבוצות העבריינים. 

כלומר עברייני המין היו שונים בזמן התגובה שלהם 

.)p<.01( רק מקבוצת הלא עבריינים

באופן פרטני. המשתתפים חתמו על טופס הסכמה 

להשתתף במחקר, והובהר להם כי הם רשאים להפסיק 

את השתתפותם בכל שלב. הוסבר למשתתפים כי 

הניסוי בודק מיומנות של זיהוי רגשות על פי תמונות 

של הבעות עיניים, וצוין כי בגמר הניסוי יוכלו להפנות 

לחוקר שאלות בנוגע לניסוי ולקבל מענה.

כל משתתף נחשף באמצעות תוכנת מחשב לסדרת 

תמונות של הבעות פנים. בשלב ראשון הוצגו למשתתף 

36 תמונות מהמבחן המקורי של בארון-כהן ועמיתיו 

)Baron-Cohen et al., 2001(. לכל משתתף חושב ציון 

אמפתיה על בסיס מספר התשובות הנכונות שלו. הציון 

הגולמי של כל משתתף תורגם לאחוזים. לדוגמה, אם 

משתתף זיהה נכון 24 תמונות מתוך 36, הוא קיבל 

ציון 24 שתורגם ל-66% )66.(. בנוסף, לכל משתתף 

נמדד זמן התגובה שלו לכל אחת מהשאלות.

בשלב שני הוצגו למשתתפים 51 תמונות של הבעות 

עיניים של ילדות וילדים על מסך מחשב. גם בשאלון 

זה ניתן לכל משתתף ציון אמפתיה על בסיס מספר 

התשובות הנכונות. נמדד גם זמן התגובה לכל תמונה. 

כל המשתתפים מילאו קודם את השאלון עם הבעות 

המבוגרים, ואחר כך את השאלון עם הבעות הילדים. 

לפני שהחלו לענות על שאלון המבוגרים הם התאמנו 

על תמונה שלא ניתן עליה ציון כדי לתרגל את השימוש 

בעכבר ואת ההתמצאות במסך.

ממצאים
לצורך בחינה של השערות המחקר חושבו תחילה 

ממוצעים וסטיות תקן של מידת הדיוק בזיהוי הבעות 

העיניים וזמן התגובה לכל קבוצת משתתפים לכל 

אחד מהמשתנים התלויים. כן בוצעו ניתוחי שונות 

דו-כיווניים.

בזיהוי  הדיוק  כי מידת  מחישוב הממוצעים עולה, 

הבעות הפנים של כלל המשתתפים הייתה גבוהה 

יותר בהבעות העיניים של הילדים בהשוואה לאלה של 

המבוגרים, אולם הבדל זה לא נמצא בעל משמעות. 

עם זאת, וכמשוער, מידת הדיוק בזיהוי הרגשות, הן 

לא הייתה אחידה  והן של הילדים,  של המבוגרים 

בשלוש הקבוצות: משתתפים שאינם עבריינים זיהו 
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ההבדל בין הקבוצות בזמן התגובה להבעות הילדים 

לא היה להן מסיח בעל משמעות  בתמונות אשר 

לא נמצא מובהק F)2, 82(=1.8, p>.05. לעומת  מינית 

זאת ההבדל בזמן התגובה להבעות ילדים בתמונות 

אשר הוסף להן מסיח בעל משמעות "מינית" נמצא 

מובהק F)2, 82(=3.18, p<.05. בניתוח פוסט הוק על 

נובעת  LSD נמצא, כי מובהקות השונות  פי מבחן 

מהשונות בין קבוצת הלא עבריינים לקבוצת עברייני 

.)p<.05( המין

לבסוף חושבה הדלתא בין הממוצעים: לכל משתתף8 

חושב הפער בממוצע של זמן התגובה לתמונות ללא 

מילה בעלת משמעות מינית ולתמונות עם מילה 

מינית. כפי שעולה מלוח 2, שמוצג בו ממוצע הפערים 

בזמן התגובה של הקבוצות, כל המשתתפים הושפעו 

ממסיחים בעלי משמעות מינית באופן דיפרנציאלי: 

התגובה לתמונות הילדים הייתה מהירה יותר בקרב 

קבוצת הלא עבריינים ובקרב קבוצת העבריינים שאינם 

עברייני מין, ואיטית יותר בקבוצת עברייני המין )ראה 

לוח 2 ותרשים 1(.

מין, שמגמות  עברייני  המין ונבדק אחד מקבוצת העבריינים שאינם  עברייני  נבדקים מקבוצת  שני  הושמטו  זה  בחישוב   8

התגובה שלהם היו הפוכות לאלה של הנבדקים האחרים בקבוצותיהם. התייחסות לכך בחלק של היבטים מתודולוגיים.

לימד על הבדל מובהק בין  ניתוח שונות חד-כיווני 

הקבוצות ]F)2, 78(=3.46, p<.05[. עם זאת בניתוח פוסט 

הוק על פי מבחן LSD נמצא, כי מקור המובהקות הוא 

בהבדל בין קבוצת עברייני המין לאלה שאינם עברייני 

מין )p<.05( ובין קבוצת עברייני המין לקבוצת עברייני 

נמצאה מובהקות בהבדל  לא   .)p<.05( האלימות 

בין קבוצת עברייני האלימות לקבוצת המשתתפים 

שאינם עבריינים.

לוח 2. הפער בזמן התגובה להבעות זהֹות 

שהוצמדה להן מילה בעלת משמעות מינית 

ולהבעות שלא הוצמדה להן מילה כזו

הבעות ילדים

ס"תממוצע

1.855.08-עברייני מין

243.35.עברייני אלימות

742.31.אינם עבריינים

תרשים 1. הפער בזמן התגובה להבעות זהֹות שהוצמדה להן מילה בעלת משמעות מינית 

ולהבעות שלא הוצמדה להן מילה כזו

קבוצת ביקורת

עברייני אלימות

עברייני מין

 1

0.5

 0 

 -0.5

-1

-1.5 

-2 
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קוראים מחשבות

ללמד שפוגעים  כדי  אלה  אפשר שיש בממצאים 

בתיאוריות משתמעות  מחזיקים  לדים  בי מינית 

ילדים כיצורים מיניים, כפי  )implicit theories( של 

שעולה מהתיאוריה של וורד. ההנחה היא שפוגעים 

בילדים המחזיקים בתיאוריות משתמעות מאמינים 

שילדים הם באופן אינהרנטי מיניים ונהנים מקיום 

יחסי מין, אפילו עם מבוגרים )Ward, 2000(. זאת ועוד, 

לידי האטה  ייתכן שתיאוריות משתמעות אלו יביאו 

בתהליכים קוגניטיביים אחרים, כפי שנצפה בקרב 

קבוצת הפוגעים בילדים.

 היבטים מתודולוגיים 
ומחקרי המשך

רוב האסירים אשר הוצע להם להשתתף במחקר ניאותו 

לכך לאחר שהובטחה להם אנונימיות. עם זאת ארבעה 

אסירים אשר הביעו התעניינות נסוגו מהסכמתם עם 

התחלת ההרצה של המחקר. במחלקות שבהן נערך 

המחקר שהו גם אסירים שעברית איננה שפת האם 

יכולנו לבחור רק אסירים שעברית היא  לא  שלהם. 

שפת האם שלהם, אך כבר בשלב איסוף הנתונים 

הוחלט להוציא מהמחקר חמישה נבדקים שמיומנויות 

השפה שלהם היו דלות במיוחד.

נעשה ניסיון לייצר התאמה מבחינת התפלגות המשתנים 

הדמוגרפיים בקרב שלוש קבוצות המשתתפים. עם 

זאת ניכר, כי רמת ההשכלה של קבוצת המשתתפים 

האלימים שאינם עברייני מין הייתה נמוכה מזו של 

שתי הקבוצות האחרות )הממוצע הושפע משלושה 

באופן  נמוך  לימוד  שנות  עם מספר  משתתפים 

נמצאו הבדלים  לא  הזיהוי  דיוק  בבדיקת  בולט(. 

בין קבוצת עברייני המין לקבוצת האלימים שאינם 

עברייני מין, ולכן סביר להניח כי המספר הפורמלי 

לא היווה  של שנות ההשכלה של קבוצת האלימים 

גורם משפיע על יכולת הזיהוי. בנוגע לזמן התגובה, 

הבדיקה הייתה תוך אישית, כך שלמשתנה דמוגרפי 

כלשהו לא הייתה השפעה על כך.

המילה "מפלרטטת" המופיעה בשאלון המבוגרים 

ומופיעה  כאחת מארבע מילות הבחירה להבעות 

בשאלון הילדים כמסיח, לא הייתה מוכרת לרבים מן 

דיון
במחקר הנוכחי ביקשנו לבדוק אם עברייני מין לוקים 

יותר מאחרים בשלב הראשון של תהליך האמפתיה 

 Marshal et al.,( על בסיס המודל של מרשל ועמיתיו

1995(, כלומר ליקוי בזיהוי המצב הרגשי אצל הזולת 

וראיית העולם מנקודת מבטו. ההשערה כי יימצאו 

אלימות  עברייני  מינית לבין  פוגעים  בין  הבדלים 

בזיהוי  הדיוק  נורמטיביים אוששה. ממוצע  ואנשים 

ילדים היה  והן של  הבעות עיניים הן של מבוגרים 

נמוך יותר בקרב עברייני מין ועברייני אלימות מאשר 

בקרב קבוצת הנורמטיביים. לאמור, לא נמצא פער 

הדיוק. ממצא  בין שתי קבוצות העבריינים ברמת 

לזהות  זה מלמד, ככל הנראה, שאנשים המתקשים 

רגשות של אחרים מועדים יותר להתנהגות עבריינית 

ואלימה מאנשים שאינם מתקשים בכך. הדבר עולה 

 Chandler &( בקנה אחד עם ממצאי מחקרים אחרים

 Moran, 1990; Eysenck & McGurk, 1980; LeSure-Lester,

.)2000; Schewe & O'Donohue, 1993

נמצא אישוש לטענה כי לעברייני מין פדופילים לקות 

בהיבט ספציפי של אמפתיה. עברייני המין שהשתתפו 

רגש של  לזהות במדויק הבעות  במחקר התקשו 

מבוגרים והתקשו לזהות הבעות רגש של ילדים, גם 

כאשר לא מדובר בקורבנותיהם. לעומת זאת במחקרם 

של אלסגוד ודאף )Elsegood & Duff, 2010( נמצא, כי 

בהשוואה לקבוצת הביקורת, לעברייני מין פדופילים 

אמפתיה נמוכה כלפי מבוגרים, אך לא כלפי ילדים.

כאשר הוכנס תוכן מיני למשימה, זמן התגובה של 

עברייני המין היה ארוך יותר מזה של שתי הקבוצות 

האחרות. הפערים בדלתא )ההפרש בין ממוצע של 

זמן התגובה להבעות שהוצמדה להן מילה מינית 

להבעות שלא הוצמדה הלן מילה כזו( מלמדים על 

הבדל מובהק, וייתכן שהוא משקף, לפחות חלקית, 

כאשר הם  עברייני מין  את האופן שבו מתפקדים 

פוטנציאלי שאליו הם חשים  קורבן  בנוכחות של 

משיכה מסוימת. ייתכן שתהליך החשיבה של קבלת 

החלטות נעשה איטי יותר וחד פחות בזמן קריטי, שבו 

אדם אמור להחליט אם לממש את רצונו ולפגוע או 

להתרחק ולצאת מהמצב.



92

תגובותיהם העלתה כי הם דייקו בתגובה להבעה ללא 

מסיח, ולא דייקו בתגובה לאותה הבעה עם מסיח. 

להשערתנו, המסיח המיני עורר אצלם צורך לעבור 

והם בחרו במילה  למסך הבא בשאלון במהירות, 

הראשונה שראו כדי לעבור הלאה. בדומה לכך, נבדק 

אחד מקבוצת עברייני האלימות הושמט מהניתוח לפי 

שהגיב באיטיות מופרזת להבעות עם המסיח המיני 

בהשוואה להבעות הזהֹות ללא המסיח המיני, וזאת 

שלא כמו כלל המשתתפים בקבוצה זו.

המחקר הנוכחי נעשה בקרב עברייני מין הנמצאים 

בטיפול. עברייני המין האסירים שהשתתפו במחקר 

והיוו את החלק הגדול בקבוצת עברייני המין )27 

זו(, שהו במחלקה  עברייני מין בקבוצה  מתוך 29 

טיפולית. על פי כללי שירות בתי הסוהר, למחלקה כזו 

מתקבלים רק אסירים שהביעו חרטה או רצון להשתנות 

 Young et( ולעבור טיפול. במחקרם של יונג ועמיתיו

al., 2015( נמצא מתאם חיובי גבוה בין הבעת חרטה 

למיומנויות אמפתיה, בייחוד לרכיבים האמוציונליים 

של האמפתיה. לפיכך חשוב לבחון גם פוגעים מינית 

שאינם מקבלים אחריות על מעשיהם ואינם מבטאים 

חרטה או כאלה המכחישים את מעשיהם הפוגעניים.

נוספים, אשר מושפעים  מוצע להשתמש במדדים 

פחות מהטיות כאלה ואחרות )כגון רצייה חברתית( 

כגון מעקב אחר גודל האישון אל מול מגוון גירויים. 

זה במחקרם  בדומה לשימוש שנעשה במדד  זאת 

של )Rieger & Savin-Williams, 2012( בקרב אוכלוסיות 

נורמטיביות אל מול מושאי משיכה.

היבטים יישומיים
לממצאי המחקר הנוכחי השלכות קליניות ואבחוניות.

של  לקושי  מעבר  כי  נמצא  קליניות.  השלכות 
המאובחנים כבעלי הפרעה פדופילית או הבופילית 

לזהות את הבעות הפנים של ילדים, הם מושפעים 

יותר מאחרים ממסיחים המרמזים על עניין מיני. 

 Coetzee( כפי שנמצא במחקר של קוטזי ובזוידנהוט

Bezuidenhout, 2016 &(, קיים קשר בין לקות ברכיבים 

הקוגניטיביים של אמפתיה לשימוש מוגבר בעיוותי 

חשיבה. חלק מעיוותי החשיבה המוכרים לנו נסובים 

המשתתפים והם עצרו לשאול על משמעותה. מכיוון 

שבקרב שתי קבוצות האסירים הייתה התפלגות דומה 

זו,  של משתתפים שעצרו לשאול על אודות מילה 

התמונה לא הושמטה בניתוח הממצאים.

בקרב קבוצת האסירים שאינם עברייני מין עוררו המילים 

בעלות המשמעות המינית שהוצמדו לתמונות הילדים 

אי נוחות רבה, ופעמים רבות הם ביקשו את עזרת 

כדי להבין אם הם קוראים נכון את המילה.  הנסיין 

יתרה מזו, כמה משתתפים הגיבו בכעס למחשבה על 

ילד כעל אובייקט מיני או כמי שמביע מיניות. לבקשת 

העזרה לא הייתה השפעה על משך זמן התגובה של 

עברייני האלימות, והוא נשאר, כמשוער, נמוך מזה 

של קבוצת עברייני המין.

בבסיס המחקר הנוכחי עמדה הנחת יסוד, כי לא צריך 

לבחון בנפרד תמונות כפונקציה של מגדר )הבעות 

לדים(, מכיוון שבתמונות  לדות/י י או  נשים/גברים 

באפשרויות  מגדר.  ולא  עיניים  הבעות  מוצגות 

הבחירה והמסיחים הייתה התייחסות מגדרית )עצוב/

עצובה, מהרהר/מהרהרת וכדומה(, וייתכן כי למגדר 

ישנה השפעה דיפרנציאלית הן על מידת הדיוק והן 

זמן התגובה בקרב פדופילים הומוסקסואלים  על 

ופדופילים הטרוסקסואלים. כאמור לעיל, פינקלהור 

כי  )Finkelhor & Lewis, 1988( העלו השערה  וליוויס 

חוסר אמפתיה אינו כוללני, ונוכל למצוא אצל אדם 

מסוים אמפתיה רבה כלפי מגזר או מגדר מסוים 

והיעדר אמפתיה כלפי מגזר או מגדר אחר. במחקר 

הנוכחי לא הופרדו הבעות פנים של זכרים מהבעות 

או מהירות  הדיוק  נבדקה מידת  נקבות, ולא  של 

התגובה למגדר כזה או אחר. יש לערוך מחקר המשך 

כדי לאשש טיעון זה.

כאמור לעיל, בחישוב הפערים בין זמן התגובה להבעות 

שהוצמד להן מסיח מיני לבין זמן התגובה להבעות 

שלא הוצמד להן מסיח, הושמטו שני משתתפים 

מקבוצת עברייני המין אשר הגיבו להיפך מהמגמה 

של כלל עברייני המין. משתתפים אלו הגיבו מהר 

ניכר להבעות העיניים עם מסיח מיני  באופן  יותר 

לאותן הבעות ללא  לזמן התגובה שלהם  בהשוואה 

מסיח מיני. זאת ועוד, בדיקה של מידת הדיוק של 
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 על אחת 
כמה וכמה

 ייחוסי חומרה וייחוסי פחד 
 למעורבות באונס קבוצתי כקורבן 

או כתוקף בקרב נערות ונערים

במחקר הנוכחי נבחנו שיפוטי חומרה )ממד קוגניטיבי( של אונס קבוצתי ושיפוטי 
פחד ממעורבות באונס קבוצתי )ממד רגשי( כקורבן או כתוקף, כפונקציה של 

שני משתנים - מספר המעורבים באונס ומספר אירועי האונס. במחקר השתתפו 
60 נערות ונערים נורמטיביים בגילים 18-16. כמשוער, בקרב כלל המשתתפים 

החומרה הנתפסת של אירועי האונס הקבוצתי עלתה כפונקציה של עלייה במספר 
המשתתפים המעורבים ובמספר אירועי האונס. נערות שפטו בחומרה גבוהה 

יותר את אירועי האונס מנערים. הנערות הביעו פחד מלהיות קורבן לאונס קבוצתי 
כפונקציה של עלייה בשני המשתנים. אצל הנערים, בדומה לנערות, הייתה עלייה 

ברמת הפחד מהסיכוי להיות מעורבים כתוקפים כפונקציה של עלייה במספר 
המשתתפים ועלייה במספר האירועים. המשקל היחסי שהקנו הנערות והנערים 
לשני המשתנים היה דומה. נדונה החשיבות של חברות מינית תקינה לצמצום 

האפשרות של התרחשות התופעה.
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אונס קבוצתי
אונס קבוצתי הוא תופעה רחבה החוצה תרבויות 

וחברות, המתקיימת במגוון תנאים ובמגוון נסיבות 

אונס  של  )Bensel, 2014; Warner, 2004(. התופעה 

בקבוצה מוכרת בספרות כ"אונס בחבורה", "אונס 

 Blanchard, 1959; )לדוגמה,   )gang rape( כנופיה" 

Porter & Alison, 2001(, או אונס על ידי מספר תוקפים 

)Multiple perpetrator rape(, מושג שהציעו הוברת' 

ידי מספר  וקלי )Horvarth & Kelly, 2009( ואומץ על 

 Chambers, Horvath, & Kelly, 2010; Woodhams,( חוקרים

Cooke, Harkins, & da Silva, 2012(. בישראל התופעה 

 Amir, ,לדוגמה( )group rape( "מכונה "אונס קבוצתי

Harkins & Dixon, 2010 ;1971(, לאמור "אונס שבו קורבן 

אחד או יותר נכפים בניגוד לרצונם לקיים יחסי מין עם 

שני תוקפים או יותר" )Amir, 1971(, או כפי שמרחיבה 

שניידר )2010(, מצב שבו גבר מבצע מעשה אונס, 

וגבר אחר או מספר גברים נוכחים במקום, מסייעים 

לו או מעודדים אותו, הגדרה שעולה בקנה אחד עם 

ההגדרה החוקית בישראל )פקודת בתי הסוהר ]נוסח 

חדש[, תשל"ב-1971; חוק העונשין, תשל"ז-1977(.

שיעור מקרי האונס הקבוצתי מתוך העבירות בכלל 

ועבירות המין בפרט אינו ידוע, אולם כבר לפני יותר 

מ-40 שנה מצא אמיר )Amir, 1971(, כי ב-43% ממקרי 

האונס שבוצעו בין השנים 1958 ל-1960 בפילדלפיה 

פעלו התוקפים בזוגות או בקבוצות. ממחקר שפורסם 

כעבור שמונה שנים )Groth & Birnbaum, 1979( עלה 

בארצות  גברים שהורשעו  ש-30 מתוך 348 )9%( 

הברית בתקיפה מינית היו מעורבים באונס קבוצתי. 

בארה"ב, אחד מתוך עשרה מקרי אונס הוא אונס 

בין 2% ל-26% כתלות  נע  קבוצתי, אולם השיעור 

בדגימות )Horvath & Kelly, 2009(. בבריטניה ובדרום 

 Morgan,( )27%-2%( אפריקה נמצאו שיעורים דומים

 ,)Brittain, & Welch, 2012; Vetten & Haffejee, 2005

ובישראל מלמדים הדיווחים של מרכזי הסיוע בעשור 

האחרון, כי שיעור התקיפות המיניות הקבוצתיות 

נע בין 3.3% לבין 6.1% מכלל הפניות החדשות, וכי 

לאורך השנים אפשר לזהות מגמה של עלייה בשיעורים 

אלו )אתר מסל"ן, http://www.1202.org.il(. מחקרים 

שבוצעו על אודות אונס קבוצתי נוגעים למאפיינים 

החברתיים-סוציולוגיים של הקבוצה וליחסי הגומלין 

בדק  יותר מ-50 שנה  החברתיים בין חבריה. לפני 

בלנשרד )Blanchard, 1959( בארה"ב את האינטראקציה 

החברתית במעשה אונס קבוצתי בקרב שתי קבוצות 

שהואשמו בביצוע העבירה - נערים שחורים ונערים 

לבנים. מסקנתו הייתה שבכל אחת מן הקבוצות 

קיים נער שהוא המנהיג הברור של הקבוצה, ובלעדיו 

לא היה מתבצע מעשה האונס. הנערים האחרים 

ממלאים את הוראות המנהיג, ולכן הם מוגדרים 

"נגררים". במחקרים נוספים מודגש קיומם של המנהיג 

והנגררים במעשה האונס הקבוצתי. במחקר של גרוס 

)Groth, 1981(, שנדגמו בו 348 מקרי תקיפה מינית, 

נמצא שב-30 )9%( מהמקרים השתתף באונס יותר 

מעבריין אחד. מתוך מקרים אלו, ב-57% היה מנהיג 

ברור שיזם ותכנן את מעשה האונס - אחד שעושים 

 Porter & Alison,( כדבריו ומצייתים לו. פורטר ואליסון

2001( העלו מסקנה דומה בבדיקה של 39 מקרים 

של אונס קבוצתי בארה"ב. ממצאי המחקר מלמדים 

דרבן את שאר חברי  שהמנהיג בחר את הקורבן, 

הקבוצה לבצע את העבירה ודאג להיפטר מהקורבן. 

גדולות, של ארבעה,  בייחוד בקבוצות  הדבר בלט 

חמישה ושישה שהשתתפו במעשה האונס.

המאפיין השני הנוגע למבנה הקבוצה באונס קבוצתי 

 Porter & Alison,( הוא מספר העבריינים. פורטר ואליסון

2006( דיווחו על 210 קבוצות שהיו מעורבות ב-223 

אירועי אונס קבוצתי. גודל הקבוצות נע בין שני תוקפים 

ל-13 )לא היו קבוצות עם 11 או 12 תוקפים(. יש 

לציין כי קיימת אבחנה בין אונס שמבוצע על ידי שני 

עבריינים, המכונה "אונס בזוג", לבין אונס שמבוצע 

על ידי שלושה עבריינים ויותר ומכונה "אונס קבוצתי" 

.)Brownmiller, 1975; Porter & Alison, 2001(

 Amir, באשר לגיל המעורבים, במחקרים )לדוגמה, 

Groth, 1981; Ullman, 1999 ;1971( מודגש גיל העבריינים 

שמבצעים אונס קבוצתי. בדרך כלל מדובר על טווח 

לאמצע שנות  גיל ההתבגרות  גילים שבין תחילת 

העשרים. לצד זאת נמצא, כי גילם של עבריינים שאונסים 

בזוגות גבוה יותר מגילם של אלה שאונסים בקבוצות 
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שיפוטי חומרה
במחקרים על חומרת עבירות נעשו ניסיונות לדרג עבירות 

על פי חומרתן. ה-FBI בארצות הברית למשל מפרסם 

סיכום של שבעה סוגי "עבירות אינדקס" המשמשות 

מדד לרמת הפשע והכוללות את העבירות החמורות 

ביותר. עבירת אונס ממוקמת שלישית ברשימה, אחרי 

רצח והריגה )שוהם, אדד ורהב, 2004(. שוהם ועמיתיו 

בנו מדד אחד על בסיס שני מדדים, אחד הוגדר על 

ידי היסוד העובדתי, actus reus1 )משתנים המתארים 

את מעשה העבירה וכוללים את שיעור הנזק ומשך 

הפגיעה(, והאחר הוגדר על ידי המחשבה הפלילית, 

mens rea )הכוונה הפלילית לכל דרגותיה(. מהמדד 

שלהם אפשר להסיק כי שלוש העבירות, רצח, אונס 

ושוד, מדורגות גבוה בסולם החומרה. ואכן, מחקרים 

העלו שנבדקים נוטים להתייחס לשני ממדים עיקריים 

בקביעה של חומרת העבירה: כוונת העבריין לבצע את 

 Casey &,העבירה והנזק שנגרם לקורבן )ראה לדוגמה

Oconnell, 1999; Parton, Hansel, & Stratton, 1991(. אוקונל 

ווויליאן )Oconnell & Whelan, 1996(, שבדקו אוכלוסיות 

אחרות, הגיעו לממצאים דומים בקשר לגורמים שעל 

פיהם נקבעת חומרת העבירות.

במחקרים שנבדקו בהם הבדלים בשיפוטי חומרה של 

עבירות אונס בקרב גברים ונשים, לא הועלו הבדלים 

מהותיים בין המינים. לדוגמה, ממחקרה של ליבנה-

ארגמן )2012(, שנבדקו בו שיפוטי חומרה של אונס 

גבר כפונקציה של משתנים הקשורים  אישה בידי 

להתנהגות הקורבן ותחושותיה לאחר האונס, לא נמצאו 

הבדלים בין נשים לגברים בייחוסי החומרה לאירוע. 

במחקרן של אידיסיס ושרביט-מנשה )2015( נבדקו 

שיפוטי חומרה של אונס גבר בידי גבר כפונקציה של 

התנהגות הקורבן בטרם המעשה, במהלכו ולאחריו. 

נמצאו הבדלים מגדריים  לא  גברים ונשים  בקרב 

נתפס  בשני המחקרים  ככלל,  חומרה.  בשיפוטי 

גבוהה. במחקר שנערך על  האירוע ברמת חומרה 

.)Lamaontagne, Boyer, Lamontagne, & Giroux, 1984(

גרוס )Groth, 1981( מצא במחקרו, כי 77% מהאנסים 

שהשתתפו באונס קבוצתי היו בגילים 27-17 שנים. 

בדומה לכך, במחקרו של אמיר )Amir, 1971( שהתבצע 

בפילדלפיה נמצא, כי כל האנסים בגילים 14-10, 69% 

מהאנסים בגילים 19-10 ו-56% מהאנסים בגילים 

24-20 היו שותפים לאונס קבוצתי. נתונים אלו תואמים 

 Porter( את הממצאים במחקרים של פורטר ואליסון

Alison, 2001; 2004 &(, שלפיהם ל-72.3% מהעבריינים 

לא מלאו 25 שנים,  לאונס קבוצתי  שהיו שותפים 

ו-22.3% מהם סווגו כעבריינים צעירים )בני פחות 

 Porter & Alison,( במחקר אחר שלהם .)מ-18 שנים

2006( נמצא, כי ב-223 מקרי אונס קבוצתי שנחקרו 

השתתפו 739 עבריינים. הגיל הממוצע היה 21, אך 

הגיל השכיח ביותר היה 16. מכאן, שרוב העבריינים 

היו צעירים בגילם. ממצאים אלו תואמים ממצאים 

של מחקרים קודמים, אשר נעשו על אונס קבוצתי 

בקמפוסים בארה"ב במסגרת האחוות שמעורבים 

 Ehrhart & Sandler,( בהן סטודנטים בגילים 21-18 

.)1986; Martin & Hummer, 1989; Peggy, 2007

כפי שהוצג לעיל, מחקרים רבים מתמקדים בגילם 

הצעיר )גיל העשרה עד שנות העשרים( של עבריינים 

המבצעים אונס קבוצתי. בהסתמך על ממצאים אלה, 

נבחן במחקר הנוכחי אונס קבוצתי מנקודת מבט 

של נערים ונערות בגיל ההתבגרות שמועדים להיות 

קורבנות ותוקפים או שניהם גם יחד. המחקר נועד 

לבחון שיפוט של נערים ונערות כלפי אונס קבוצתי 

על בסיס שני ממדים: ממד קוגניטיבי הנוגע לחומרה 

של אונס קבוצתי, וממד רגשי הנוגע לשיפוטי פחד 

ממעורבות באונס קבוצתי, כקורבן או כתוקף, בקרב 

הנערות והנערים, בהתאמה. חשיבות המחקר היא 

בהיבטים הקשורים לאונס קבוצתי אשר לא נבחנו עד 

כה בספרות: שיפוטי חומרה ושיפוטי פחד, ובמיוחד 

הפחד מלהיות מעורב כתוקף.

כי  ומציינים  מציעים,  שהם  מההגדרה  לחלוטין  שונה  ראוס  האקטוס  של  המשפטית  שההגדרה  מדגישים  ועמיתיו  שהם   1

מבחינה מתודולוגית אפשר ואף רצוי להכניס משמעויות חדשות במושגים נתונים.



99

על אחת כמה וכמה

Sudderth, Leisring, & Bronson, 2010(. ישנה תופעה 

 Fear Gender( "פרדוקס הפחד המגדרי"  המכונה 

Paradox(. אחד ההסברים לפער המגדרי הנוגע לפחד 

יותר של פחד  מפני פשיעה הוא הרמות הגבוהות 

 Fisher & Sloan, 2003;( בקרב נשים מפני תקיפה מינית

Schafer et al., 2006(. וור )Warr, 1984; 1985( טוען, כי 

בעבור נשים "פחד מפשע" ו"פחד מאונס" הם מונחים 

נרדפים, וכי אונס הוא "עבירת מפתח" המטילה את 

צילּה על עבירות אחרות. טענה זו, המכונה בספרות 

השערת אפקט ההצללה ) "Shadow hypothesis"(, זכתה 

 Ferraro, 1995; 1996; Fisher &( לאישוש אמפירי נרחב

 Sloan, 2003; Lane et al., 2009; May, 2001; Schafer et al.,

2006(. מכיוון שנשים מועדות יותר מגברים להיות 

כי במחקרים  זה מפתיע  אין  קורבן בעבירות מין, 

שבדקו פחד מאונס בקרב גברים ונשים נמצא שנשים 

 LaGrange ;2007 ,מפחדות מאונס יותר מגברים )חי

.)& Ferraro, 1989; Mesch, 2000

ההתייחסות בספרות המקצועית לפחד מפשיעה 

 May,( ועמיתיו  בקרב מתבגרים, מצומצמת. מאי 

Vartanian, & Virgo, 2002( מצאו דמיון בממדי הפחד 

מפשיעה בין מתבגרים למבוגרים. באשר להבדלים 

מגדרים מפחד מפשיעה, גודיי )Goodey, 1994( סוברת 

כי הם מופיעים כבר בילדות ובגיל ההתבגרות בשל 

תהליכי סוציאליזציה. נערות לומדות לפחד מפשעי 

מין ומפשע בכלל עוד בתקופת ילדותן, ואילו נערים 

לומדים שהם לא אמורים לפחד מפשיעה.

נערות יבטאו  כי  לאור האמור לעיל, אפשר להניח 

לאונס קבוצתי,  גבוהה מלהיות קורבן  רמת פחד 

ומשוער כי ככל שמספר הנערים ומספר האירועים 

יעלה, כך תעלה רמת הפחד של הנערות מלהיות 

קורבן לאונס קבוצתי.

פחד מלהיות מעורב כתוקף בפשע
 Wallach, Kogan,( וולך ועמיתיו  כבר ב-1962 מצאו 

Bem, 1962 &( שהסכמה קבוצתית המתקבלת דרך 

אינטראקציות חברתיות נוטה להיות מסוכנת יותר 

באותה  מממוצע ההחלטות של פרטים החברים 

קבוצה. ממחקרם עלה כי החלטה קבוצתית הגבירה 

נבדקים נמצא שנשים דירגו אונס,  מדגם של 217 

רצח ותקיפה כשלוש העבירות החמורות ביותר. גם 

גברים ראו בעבירות אלה חומרה רבה ביותר, אך דירגו 

 Softas-Nall,( אותן בסדר אחר: רצח, תקיפה ואונס

.)Bardos, & Fakinos, 1995

לפיכך ההנחה במחקר הנוכחי היא ששיפוטי חומרה 

של אונס קבוצתי בקרב גברים ונשים יהיו גבוהים. היות 

שמדובר בעבירת אונס, ומכיוון שנשים מבטאות רמה 

גבוהה יותר של פחד מלהיות קורבן לפשע )יפורט 

להלן(, אפשר לשער כי שיפוטי החומרה של נערות 

יהיו גבוהים יותר.

פחד מפני פשיעה
פחד מפני פשיעה מקיף קשת רחבה של רגשות, 

איום מסוכן שעלול  שמאפיינת אותם תחושה של 

 Jackson,( לפגוע בפרט ולגרום נזק לגופו או לרכושו

2015(, לגרום לשינויים בדפוסי חייו ואף לערער את 

 ,)Schafer, Huebner, & Bynum, 2006( ביטחונו העצמי

וכן עלול להשפיע על רווחתו האישית ועל איכות חייו 

)Mesch, 2000; Sulemana, 2015(. אחד הגורמים לפחד 

 Fear of( הפחד מלהיות קורבן מפני פשיעה הוא 

"רגישות לסיכון"  Victimization; שם, 2000(. מודל 

)Sensitivity to Risk( יכול לספק הסבר לפחד מלהיות 

קורבן לפשע. על פי המודל, הפחד מורכב משני רכיבים 

בלתי תלויים זה בזה המשפיעים עליו באופן שווה: 

החומרה הנתפסת של אירוע הפשע והסיכוי לקורבנות 

 Ferraro & LaGrange, 1987; Rountree, 1998;( מאירוע זה

Warr, 1990(. כלומר רמת הפחד מלהיות קורבן לפשע 

עולה ככל שאדם חש כי הפשע חמור יותר, וככל שהוא 

 Gainey,( מעריך שהסיכוי שייהפך לקורבן גבוה יותר

.)Alper, &, Chappell, 2011

יותר של  גבוהות  לנשים רמות  כי  מחקרים העלו 

 Ferguson & לדוגמה,  )ראה  גברים  לעומת  פחד 

Mindel, 2007(, גם אם בפועל גברים יותר מנשים הם 

 )Schafer et al., 2006( קורבנות של עבירות ופשעים

)למעט עבירות מין, שלנשים סיכוי גדול יותר להיות 

ואוחיון, 2003;  לדוגמה, לב-ויזל, אמיר   קורבן בהן; 

 Lane, Grover, & Dahod; 2009; שפירא-ברמן, 2003; 
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ככל שמספר הנערים המעורבים באונס יהיה גדול יותר. 

זאת ועוד, צפוי כי למספר הפעמים של התרחשות 

אירוע כזה תהיה השפעה, שכן מעורבות במעשה שוב 

 ,)Habituation( ושוב עלולה ליצור תהליך של התרגלות

לאמור ירידה בעוצמת התגובה לגירוי מסוים בעקבות 

חשיפה מתמשכת אליו )גושן-גוטנשטיין וזכאי, 2006(.

 שיפוטי חומרה ופחד 
כסכמה קוגניטיבית

התיאוריה הפונקציונלית של קוגניציה מציעה כי בני 

אדם נוטים באופן טבעי לבצע קטגוריזציה ספונטנית 

של חוויות הנתפסות על ידם כשייכות לעולם תוכן 

מסוים, השונה ומובחן מעולמות תוכן אחרים, ולאגדן 

כסכמה )Anderson, 1981; 1982; 1996; 2008(. סכמה 

כזו קרויה "סכמה קוגניטיבית", והיא כוללת מרכיבים 

לאותו עולם תוכן, תוך שהיא מסננת  הרלוונטיים 

ומשקללת את המרכיבים האלו וממזגת אותם לתגובה 

שניתנת לצפייה. הסכמה הקוגניטיבית כוללת מספר 

מצומצם של יסודות מולאריים )Molar( בעבור כל פרט, 

רכיבים שהם החשובים ובעלי המשמעות הרבה ביותר 

בעבורו, והוא מקנה לכל אחד מהם משקל בהתאם 

.)Anderson, 1996; Wolf, 2001( לחשיבותו בעיניו

שיטת המדידה הפונקציונלית הנגזרת מהתיאוריה 

 ,)Anderson, 1996; 2013( הפונקציונלית של קוגניציה

מתאימה לחקר האופן שבו נתפסת אלימות בחיי 

היומיום )במחקר הנוכחי אירוע של אונס קבוצתי(. 

באמצעות פרדיגמה זו, המשתתף במחקר הניסויי 

עדויות על אודות מבחר היבטים של  נחשף למגוון 

ידע  האירוע הנשפט. על בסיס ההנחה שמערכת 

אישיות,  חברתי-מוסרי מאורגנת בסכמות אשמה 

ידי  על  אנדרסון מציע סכימת האשמה המיוצגת 

משוואה זו:

)1( האשמה = אחריות Å תוצאות
האשמה היא השתקפות של האופן שבו מאורגן ידע הנוגע 

למעשים שיש להם תוצאות לא רצויות או עלולות להיות 

להם תוצאות כאלו. במשוואה האשמה היא פונקציה 

של שני מקורות מידע מולאריים. האחד, אחריות, מייצג 

את האופן שבו הצופה תופס את אחריותו של הפוגע 

את הנכונות לקחת סיכון בסיטואציות היפותטיות שבהן 

הסיכון והשלכותיו היו היפותטיים. במחקר אחר שלהם 

 ,)Wallach, Kogan, & Bem, 1964( שנעשה כעבור שנתיים

הודגם שהדבר קורה גם באופן אקטואלי. לאמור, גם 

במצבים אמיתיים ולא היפותטיים. החוקרים הציעו 

כי הסיבה לכך היא פיזור אחריות.

באגרסיביות רבה  נוהגות  קבוצות  כי  נמצא,  עוד 

יותר מאשר פרטים: במחקר של בנדורה ועמיתיו 

סופקה   )Bandura, Underwood, & Fromson, 1975(

כלפי  עונשי  באופן  להתנהג  הזדמנות  לנבדקים 

ניטרליות  קבוצות שאופיינו במונחים של אנושיות, 

והיעדר אנושיות, וזאת באחריות אישית או באחריות 

מפוזרת. נמצא כי היעדר אחריות אישית הביא את 

המשתתפים בשלוש הקבוצות להתנהגות עונשית 

יותר מאשר אחריות אישית. לאמור, המועדות של פרט 

גדולה יותר כאשר האחריות  לפעול באופן אגרסיבי 

יותר  לאגרסיביות רבה  מתפזרת בין פרטים. ביטוי 

בקרב קבוצות בהשוואה לפרטים עלתה גם מממצאי 

מחקרם של מאייר והינץ )Meier & Hinsz, 2004(. וור 

מציין, כי היבלעות בהמון מצמצמת את הסיכון הנתפס 

לסנקציות, ולכן גם מעלה את דרגות האגרסיביות של 

.)Warr, 2002( הפרט

נוער. במחקרים נטען  המחקר הנוכחי עוסק בבני 

שאחת המשימות החשובות של גיל ההתבגרות היא 

התחברות לקבוצת השווים, וקבוצה זו עשויה להשפיע 

)שולמן,  היחיד  של  על התנהגותו  דרכים  במגוון 

 Baron & Byrne, 1994; Offer, Ostrov, Howard, & ;1995

 Steinberg & Morris,( סטינברג ומוריס .)Atkinson, 1988

2001( מחזקים נקודה זו וטוענים שהמתבגר אף ייטה 

ליישר קו עם הקבוצה כדי לא להרגיש דחוי. במחקר 

)Apanovitch, Hobfoll, & Salovey, 2002( אשר בדק את 

קוגניטיביות  השפעת הלחץ החברתי על תגובות 

ורגשיות בקרב סטודנטים למעשה אלימות מינית, 

והקוגניטיביות רגישות  נמצא שהתגובות הרגשיות 

ללחץ קבוצתי, וכי הלחץ הקבוצתי עשוי להשפיע על 

היחיד להתאים את תגובתו לזו של הקבוצה.

לאור האמור לעיל, אפשר לשער כי נערים יפגינו חשש 

רב יותר מלהיות מעורבים באונס קבוצתי כתוקפים 
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יותר את אירועי  גבוהה  2. נערות ישפטו בחומרה 

האונס בהשוואה לנערים.

3. רמת הפחד של נערות מלהיות קורבן לאונס קבוצתי 

תעלה כפונקציה של עלייה במספר המשתתפים 

ועלייה במספר האירועים.

4. רמת הפחד של נערים מלהיות מעורבים כתוקפים 

תעלה כפונקציה של עלייה במספר המשתתפים 

ועלייה במספר האירועים.

5. יימצא קשר חיובי בין רמת הפחד )להיות קורבן/

להיות מעורב באונס כתוקף( לבין שיפוטי חומרה.

שיטה
מחקר זה הוא חלק ממחקר שכלל חמישה ניסויים. 

ניסויים שהתקיימו במושב  במחקר הנוכחי שלושה 

לאירוע  ייחוסי חומרה  נבדקו  אחד. בניסוי הראשון 

של אונס קבוצתי, בניסוי השני נבחנה רמת הפחד 

מלהיות קורבן לאונס קבוצתי בקרב נערות, ובניסוי 

השלישי נבדקה רמת הפחד מלהיות מעורב באונס 

קבוצתי כתוקף. מערך המחקר בשלושת הניסויים 

היה זהה. הנערות השתתפו בניסוי הראשון ובניסוי 

השני, והנערים - בניסוי הראשון ובניסוי השלישי.

משתתפים
בנים  נוער, מחציתם  בני   60 במחקר השתתפו 

ומחציתם בנות. טווח הגילים של המשתתפים היה 

18-16. ממוצעי גיל וסטיות תקן של הנערים והנערות: 

17.17 ו-0.70 ו-17.43 ו-0.68, בהתאמה. המשתתפים 

משכונות ממיצב גבוה, מכמה ערים ברחבי הארץ, 

אין להם מעורבות עם החוק וככל הידוע הם מנהלים 

אורח חיים נורמטיבי. תופעת האונס הקבוצתי נחקרה 

דווקא מנקודת המבט של בני נוער שכן היא נפוצה 

מתחילת גיל ההתבגרות ועד אמצע שנות העשרים, 

ועד כה לא נחקרה בארץ בקרב אוכלוסייה זו.

כלים והליך

החוקרת הראשונה נפגשה עם כל משתתף באופן 

פרטני. נושא המחקר הוצג בפניו בטרם השתתפותו. 

כל המשתתפים נתנו הסכמה להשתתף במחקר, 

להימנע מגרימת נזק; המרכיב השני, תוצאות, מייצג 

 Å את תפיסת החומרה של מעשה פוגעני. הסימון

מייצג פונקציית מיזוג מידע שאפשר לבטאה במונחים 

אלגבריים פשוטים. מממצאי מחקרים )ראה סקירה 

זו תחולה  Wolf, 2001; 2002( עולה, כי לסכמה  אצל 

רחבה, מעבר לתהליכים הקוגניטיביים שההמשגה 

המקורית התמקדה בהם. כך למשל מצאו אידיסיס 

 ,)Idisis, Ben-David, & Ben-Nachum, 2007( ועמיתותיה

כי ייחוסי אשמה לקורבנות של תקיפה מינית הוערכו 

על בסיס סכמת ניבוי כדלקמן:

)2( האשמה = מגדר הקורבן Å מידת היכרות 
בין התוקף לקורבן

אידיסיס ועמיתתה )Idisis & Edoute, 2017( מצאו, כי 

ייחוסי אשמה וחומרה הוערכו על ידי הנוגעים בדבר 

על בסיס סכמת הניבוי הזו:

)3( האשמה = התנהגות הקורבן לפני האונס 
Å התנהגותו במהלך האונס Å התנהגותו לאחר 

האונס
אידיסיס וצי'קו )2013( בחנו פחד מפשיעה על בסיס 

סכמת הניסוי הזו:

)4( פחד מפשיעה = איום רטרוספקטיבי Å איום 
פרוספקטיבי

על רקע האמור לעיל, המחקר הנוכחי משתמש במתודה 

הנגזרת מהתיאוריה  של המדידה הפונקציונלית, 

הפונקציונלית של קוגניציה )Anderson, 1996(, ובוחן 

תפיסה של חומרת אונס קבוצתי ופחד ממעורבות 

באונס קבוצתי, כתוקף או כקורבן, כפונקציה של שני 

יסודות שמאפיינים רבים ממעשי האונס הקבוצתיים: 

מספר התוקפים )מה שמייחד אונס קבוצתי מאונס 

לפיכך  ומספר הפעמים שהאונס התבצע.  יחיד( 

סכמת הניבוי היא זו:

)5( חומרת אונס קבוצתי/פחד ממעורבות באונס 
 קבוצתי = מספר התוקפים Å מספר האירועים

לסיכום, השערות המחקר הן אלו:
1. בקרב כלל המשתתפים, החומרה הנתפסת של 

אירועי האונס הקבוצתי תעלה כפונקציה של עלייה 

במספר המשתתפים המעורבים ובמספר אירועי האונס.
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ותגובותיהם לעצם  תיאוריהם את תרחישי האונס 

נושא המחקר. זוהו תמות ותתי תמות תוך בחינה 

קפדנית של הנתונים, כאשר כל תמה מייצגת נושא 

)theme( )שקדי, 2003(.

ניסוי 1: ייחוסי חומרה
ממצאים

וסטיות תקן של  ו-2 מוצגים ממוצעים   1 בלוחות 

ייחוסי חומרה לאירוע, כפונקציה של שני המשתנים 

של הנערים והנערות, בהתאמה. 29 מכלל 30 הנערים 

הפגינו מגמות דומות. לפיכך מוצעו שיפוטיהם יחד 

)שיפוטיו של נער אחד לא שוכללו בשל בעיות כיול(. 

כמשוער, נמצא כי החומרה הנתפסת של האירועים 

עלתה כפונקציה של עלייה בשני המשתנים: ממוצעי 

החומרה של האירוע כפונקציה של מספר האירועים: 

אירוע אחד, שלושה וחמישה אירועים - 11.93, 14.38 

ו-16.63, בהתאמה; וממוצעי החומרה כפונקציה של 

מספר המשתתפים: שניים, שלושה, חמישה ושבעה 

נערים - 11.02, 12.89, 15.49 ו-17.89, בהתאמה.

בדומה לנערים, 29 מכלל 30 הנערות שהשיבו באופן 

מכויל ייחסו חומרה גבוהה יותר ככול שעלו מספר 

מקרי האונס ומספר הנערים המעורבים: ממוצעי 

החומרה של האירוע כפונקציה של מספר האירועים: 

אירוע אחד, שלושה וחמישה אירועים - 13.54, 15.66 

ו-17.87, בהתאמה; וממוצעי החומרה כפונקציה של 

מספר המשתתפים: שניים, שלושה, חמישה ושבעה 

נערים - 13.21, 14.77, 16.43 ו-18.34, בהתאמה. 

יותר לכול  גבוהה  ייחסו חומרה  כמשוער, הנערות 

לנערים )ממוצעי הממוצעים  האירועים בהשוואה 

הם 15.89 ו-14.31, וסטיות התקן הן 1.80 ו-2.78, 

בהתאמה(.

תוצאות מבחן שונות תלת-כיווני למדידות חוזרות לא 

העלה יחסי גומלין משולשים. מניתוח שונות דו-כיווני 

עולה, כי מקדם יחסי הגומלין בין מספר מקרי האונס 

 F(6, 51)=5.94, למספר הנערים המעורבים מובהק: 

p<.01. נראה כי ההשפעה של מספר מקרי האונס 

פוחתת ככל שמספר הנערים המעורבים עולה. גם 

מקדם יחסי הגומלין בין מספר הנערים המעורבים 

והובהר להם כי הם רשאים להפסיק השתתפותם 

לדמיין  נבדק התבקש  כל  יחפצו.  בכל שלב שבו 

לעצמו סולם חומרה בן 20 דרגות )20-1( ולתאר 

שני תרחישים: האחד, אונס קבוצתי שנתפס בעיניו 

הקל ביותר )1 בסולם(, והשני, אונס קבוצתי שנתפס 

ביותר )20 בסולם(. שני תרחישים  בעיניו החמור 

אלה שימשו גירויי עגינה. לאחר מכן הוצגו בפני כל 

משתתף 12 תיאורי מקרה של אונס של נערה על ידי 

קבוצת נערים בני גילה. כל תיאור כלל מידע על שני 

משתנים: מספר הנערים המעורבים באונס הקבוצתי 

)שניים, שלושה, חמישה או שבעה( ומספר הפעמים 

שאירוע כזה התקיים )פעם אחת, שלוש פעמים או 

חמש פעמים(. נוסח התרחישים היה זהה, כדלקמן:

דמיין לעצמך אירוע של אונס קבוצתי שמעורבים בו 

שני נערים )או שלושה, או חמישה או שבעה( ואשר 

התבצע פעם אחת )או שלוש פעמים או חמש פעמים(.

כל  כל אחד מ-12 תיאורי המקרה התבקש  לגבי 

)20-1( את מידת  גבי הסולם  לדרג על  משתתף 

)ניסוי 1( )"עד כמה האירוע  החומרה של האירוע 

חמור בעיניך?"(, את מידת הפחד מלהיות קורבן 

)ניסוי 2, בקרב הנערות בלבד; "עד כמה את מפחדת 

ליפול קורבן לאירוע כזה?"( ואת מידת הפחד מלהיות 

מעורב כתוקף באונס קבוצתי )ניסוי 3, בקרב הנערים 

בלבד; "עד כמה אתה מפחד להיות מעורב כתוקף 

לאחר מכן התבקש כל משתתף  כזה?"(.  באירוע 

לנמק את שיפוטיו, ודבריו נרשמו. בסך הכול הוצגו 

בפני המשתתפים 24 תרחישים של אונס קבוצתי, 

נבחנה יכולתם של  ניסוי. במחקר מקדים  12 בכל 

נבדקים להגיב על כל אחד מ-24 האירועים. בהתאם 

לממצאי המחקר המקדים הוחלט לבצע את המחקר 

במושב אחד. פרדיגמה ניסויית זו תּוקפה במחקרים 

קודמים )ראה לדוגמה, אידיסיס וצ'יקו, 2013; אידיסיס 

.)Idisis et al., 2007 ;2015 ,ושרביט-מנשה

כמותנית  פרדיגמות,  כללה שתי  שיטת המחקר 

ואיכותנית. לשם בחינת ההשערות חושבו ממוצעים 

וסטיות תקן ובוצעו ניתוחי שונות למדידות חוזרות. 

נימוקי  של  תוכן  ניתוח  בוצע  אלה  ניתוחים  לצד 

ושל   )verbal reasoning( המשתתפים לשיפוטיהם 
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שיפוטי המשתתפים ומייצג את משקלם היחסי של 

שני מקורות המידע לעיל )מספר מקרי האונס ומספר 

הנערים המעורבים( על שיפוטי החומרה של מעשי 

אונס קבוצתי בקרב נערים ונערות. חישוב המשקל 

היחסי של מספר מקרי האונס )MRr( נעשה באמצעות 

MRr=R/(R+B) )1( :משוואה זו

R מייצג את המשקל הלא יחסי שמוקנה למספר מקרי 

האונס הקבוצתי, ו-B מייצג את המשקל הלא יחסי 

שמוקנה למספר הנערים המעורבים במקרי האונס 

הקבוצתי. משקלו של כל גורם הופק באמצעות חישוב 

 F(3, 54)= 4.81, :במקרי האונס למין הנבדק נמצא מובהק

p<.01. ככל שעולה מספר הנערים המעורבים באירוע 

האונס, כך מצטמצמים ההבדלים בין ייחוסי החומרה 

של הנערים לאלה של הנערות. התוצאים העיקריים 

 ,]F(3, 54)=196.25[ של מספר הנערים המעורבים באונס 

מספר מעשי האונס ]F(2, 55)=163.61[ ומגדר המשתתפים 

.)p<.01( נמצאו מובהקים ,]F(1, 56)=5.02[

יחס מוסרי. כדי לבחון את ההשפעה של כל אחד 
משני המשתנים על ייחוסי חומרה, חושב יחס מוסרי 

)Moral Ratio(. יחס מוסרי הוא מדד שמופק מתוך 

מספר מקרי האונס
מספר הנערים המעורבים

2357

1
8.55
4.85

10.34
4.27

12.82
3.94

16.00
2.85

3
10.93
4.34

12.86
3.99

15.55
2.95

18.17
1.69

5
13.58
3.87

15.37
3.16

18.10
1.81

19.48
0.78

לוח 1. ייחוסי חומרה לאירוע כפונקציה של מספר התוקפים ומספר מקרי האונס בקרב 29 נערים*

* הערך העליון מייצג ממוצע והתחתון מייצג סטיית תקן.

מספר מקרי האונס
מספר הנערים המעורבים

2357

1
10.75
3.72

12.55
3.40

14.34
2.76

16.55
2.58

3
12.89
2.99

14.68
2.47

16.48
1.86

18.58
1.11

5
16.00
3.87

17.10
3.16

18.48
1.50

19.89
0.55

לוח 2. ייחוסי חומרה לאירוע כפונקציה של מספר התוקפים ומספר מקרי האונס בקרב 29 נערות*

* הערך העליון מייצג ממוצע והתחתון מייצג סטיית תקן.
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תושפע ממספר  קבוצתי  לאונס  קורבן  מלהיות 

וממספר האירועים.  באונס  התוקפים המעורבים 

אישוש  על  עולה מגמה אחידה המלמדת  מהלוח 

ההשערה: רמת הפחד עלתה כפונקציה של עלייה 

בשני המשתנים - מספר התוקפים ומספר אירועי 

האונס. ממוצעי הממוצעים של ייחוסי החומרה כאשר 

מעורבים שניים, שלושה, חמישה ושבעה תוקפים הם 

12.10, 13.14, 15.16 ו-17.23, בהתאמה. ממוצעי 

הממוצעים של ייחוסי החומרה במקרה אונס אחד, 

 14.64  ,11.72 בשלושה או בחמישה מקרים, הם 

ו-16.86, בהתאמה. ניכר כי רמת הפחד הייתה בחלק 

הגבוה של הסולם )ממוצע הממוצעים הוא 14.41 

וסטיית התקן היא 3.07(.

דו-כיווני מחזקות את  התוצאות של מבחן שונות 

ההתרשמות העולה מלוח 3: מקדם יחסי הגומלין 

 F(6, 20)=3.84, מובהק:  נמצא  שני המשתנים  בין 

גדול  אירועי האונס  כי ככל שמספר  נראה   .p<.01

יותר מצטמצמת ההשפעה של מספר התוקפים. 

גם התוצאים העיקריים של מספר המקרים ומספר 

 F(2, 24)=65.71 :המעורבים בתקיפה נמצאו מובהקים

ו-F(3, 23)=62.33, p<.01, בהתאמה. באשר למשקל היחסי, 

בקרב 25 הנערות שהתייחסו באופן דיפרנציאלי לתנאי 

הניסוי, המשקל היחסי שהוקנה למספר המשתתפים 

היה גבוה מזה שהוקנה למספר האירועים )0.536 

ההפרש בין ממוצעי השוליים של כל אחד מהמשתנים 

בטבלת הנתונים. ערכי MRr יכולים לנוע בטווח 1-0. 

מ-)1( נובע משקלו היחסי של המשתנה השני - מספר 

הנערים המעורבים במעשה האונס )MRb(, כדלקמן:

MRb=1-MRb )2(

29 מהנערים ו-29 מהנערות הגיבו באופן דיפרנציאלי 

לתנאים הניסויים השונים, ולפיכך חושב המשקל היחסי 

שהם הקנו לשני המשתנים. בקרב הנערים נראה כי 

המשקל היחסי שהוקנה למספר המעורבים באונס 

היה גבוה מזה שהוקנה למספר מקרי האונס, 0.585 

לעומת 0.415, בהתאמה. מבחן t העלה כי ההבדלים 

זה  לאמור, למשתנה   .t(28)=-3.07, p<.01 מובהקים: 

השפעה רבה יותר בהערכת חומרת האונס. בדומה 

לנערים, הנערות הקנו משקל יחסי גבוה יותר למספר 

לזה שהקנו  באונס )0.544( בהשוואה  המעורבים 

למספר המקרים )0.446(, אולם ההבדלים לא נמצאו 

.]t(28)=-1.51, p>.05[ מובהקים

ניסוי 2: רמת הפחד מלהיות קורבן 
לאונס קבוצתי

ממצאים

בלוח 3 מוצגים ממוצעים וסטיות תקן של שיפוטיהן 

של 26 נערות נבדקות )ארבעה מקרים לא הוכנסו 

לממצאים בשל בעיות כיול(. שוער כי רמת הפחד 

מספר מקרי האונס
מספר הנערים המעורבים במקרי האונס

2357

1
9.03
4.39

10.2
4.83

12.50
4.81

15.15
4.73

3
12.34
3.56

13.34
3.52

15.57
3.39

17.30
3.51

5
14.92
2.78

15.88
2.53

17.42
2.21

19.23
2.10

 לוח 3. ממוצעים וסטיות תקן של הפחד מלהיות קורבן במעשי אונס קבוצתי 

כפונקציה של מספר התוקפים ומספר אירועי האונס בקרב 26 נבדקות*

*הערך העליון מייצג ממוצע והתחתון מייצג סטיית תקן.
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ו-10.92, בהתאמה. ממוצע הממוצעים הכללי של 

פחד מלהיגרר כתוקף היה 9.18 )סטיית תקן - 3.84(.

התוצאות של מבחן שונות דו-כיווני מלמדות שיחסי 

שני המשתנים, מספר מקרי האונס  בין  הגומלין 

 F(6, 22)=3.30, ומספר הנערים המעורבים, מובהק 

p<.01. כמו כן התוצאים העיקריים יצאו מובהקים: 

מספר הנערים המעורבים - F(3, 25)=41.13, ומספר 

F(2, 26)=5.60, p<.01. תוצאות אלה   - מקרי האונס 

תומכות בהשערה שעלייה במספר הנערים ובמספר 

מקרי האונס תגביר את הפחד מלהיות שותף באונס 

קבוצתי. המשקל היחסי שהוקנה לשני המשתנים 

חושב בקרב 27 הנערים שהגיבו באופן דיפרנציאלי 

לתנאים הניסויים. ערכי המשקל היחסי של מספר 

מקרי האונס ומספר הנערים התוקפים הם 0.528 

הבדלים  העלה  לא   t ו-0.472, בהתאמה. מבחן 

מובהקים. כמשוער, בחישוב מתאם פירסון נמצא 

מתאם מובהק בין שיפוטי הפחד של הנערים מלהיגרר 

למעורבות באונס קבוצתי לשיפוטי החומרה שלהם 

.)r=.542, p<.01; N=27( לגבי האירוע

התייחסויות חופשיות
כאמור, בשלב הראשון התקיים ריאיון אישי מעמיק 

ו-0.464, בהתאמה(. נראה כי מספר המשתתפים 

יותר על רמת הפחד מלהיות קורבן. עם  משפיע 

לא העלה הבדלים מובהקים. בניגוד   t זאת, מבחן 

למשוער, ניתוח פרסון לבחינת הקשר בין רמת הפחד 

של הנערות לשיפוטי החומרה שלהן את האירוע לא 

.)r=-.112, p>.05; N=25( העלה מתאם מובהק

ניסוי 3: רמת הפחד של הנערים 
מלהיגרר למעשי אונס קבוצתי

ממצאים

בלוח 4 מוצגים ממוצעים וסטיות תקן של שיפוטי 

לאונס  הנערים לגבי רמת הפחד שלהם מלהיגרר 

עלייה  כאשר תהיה  כי  הייתה  קבוצתי. ההשערה 

במספר התוקפים המשתתפים במעשה ובמספר 

מקרי האונס, רמת הפחד מלהיגרר אחר הנערים 

כי ההשערה אוששה:  עולה  תגבר. מן הממצאים 

הנבדקים ביטאו עלייה בפחד כפונקציה של עלייה 

במספר הנערים המעורבים ובמספר אירועי האונס. 

ממוצעי הפחד מלהיגרר כאשר מעורבים שני נערים, 

שלושה, חמישה או שבעה, הם 7.20, 8.16, 10.15 

ו-11.23, בהתאמה. ממוצעי הממוצעים כאשר מדובר 

באירוע אחד, שלושה או חמישה, הם 7.33, 9.31 

מספר מקרי האונס
מספר הנערים המעורבים במקרי האונס

2357

1
6.14
5.52

6.53
5.50

7.82
5.31

8.82
6.11

3
7.00
4.53

8.00
4.63

10.46
4.14

11.78
4.77

5
8.46
5.37

9.96
5.70

12.17
5.98

13.10
6.10

 לוח 4. ממוצעים וסטיות תקן של הפחד מלהיות תוקף במעשי אונס קבוצתי 

כפונקציה של מספר התוקפים ומספר אירועי האונס בקרב 28 נערים*

*הערך העליון מייצג ממוצע והתחתון מייצג סטיית תקן.
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ומכבים סיגריות, ולאחר המעשה נוטשים אותה"; 
אלימות מילולית הניכרת באיומים, בקללות ובהשפלה: 

"מאיימים עליה בכלי נשק ומפחידים אותה"; 

מחמישה משתתפים(:  )יותר  מספר המעורבים 

"מספר גדול, חמישה ויותר מרביצים בנוסף על 

מעשה האונס"; וכן משך האירוע ותדירותו - מעשה 
אונס קבוצתי שנמשך זמן רב יותר, כאשר כל תוקף 

אונס את הקורבן מספר פעמים: "המעשה נמשך 

זמן רב, כולל התעללות פיזית ונפשית, בנוסף 
על קיום יחסי המין ללא הסכמה", או "המעשה 
נעשה במקום מסוים ומספר פעמים". בנוסף כללו 
התיאורים התייחסות לרמת הנזק - פגיעות פיזיות 

ונפשיות חמורות עד כדי אובדן חיים.

דיון
במחקר הנוכחי נבחנו שיפוטי חומרה של אונס קבוצתי 

בקרב נערות ונערים, שיפוטי פחד של נערות מלהיות 

קורבן לפשע כזה ושיפוטי פחד של נערים מלהיגרר 

למעורבות באונס קבוצתי.

ממצאים עיקריים
ככלל, המשתתפים במחקר נטו לייחס חומרה גבוהה 

למעשה אונס קבוצתי כפונקציה של עלייה במספר 

בו. היות  ובמספר הנערים המעורבים  מקרי האונס 

נבדקים  כוונת העבריין לבצע את העבירה  שמלבד 

לדוגמה,  נוטים להתייחס לנזק שנגרם לקורבן )ראה 

זה  אין   ,)Casey & Oconnell, 1999; Parton et al., 1991

היו  הנוכחי שיפוטי החומרה  מפתיע שגם במחקר 

גבוהים, לפי שהנזק בעבירות מין ובכללן אונס קבוצתי, 

הוא רב. התרחישים במחקר הנוכחי לא כללו פרטים 

שנמצאו בספרות כבעלי השפעה על תפיסת החומרה 

של אונס, כגון שימוש בנשק או הטלת פציעה פיזית 

הדבר מעיד   .)Chen & Ullman, 2010( בקורבן  קשה 

אך  אונס  חומרת  העריכו  כי המשתתפים במחקר 

ורק על סמך התרחשותו של האונס. ממצאים אלה 

 עולים בקנה אחד עם ממצאיהן של אידיסיס ועדות 

)Idisis & Edoute, 2017(, שמצאו שיפוטי חומרה גבוהים 

של אונס גבר בידי אישה בקרב שלוש קבוצות נשים, 

עם כל אחד מהמשתתפים באשר לתופעה של אונס 

קבוצתי, וכל משתתף התבקש לתאר את כל הידוע 

לו על התופעה. מניתוח של דברי הנערות והנערים 

עלה, כי הנערים תיארו את מעשה האונס הקבוצתי 

בפירוט רב ובאופן מוחשי: "מכניסים את הנערה 

למקום מסוים, מסממים אותה, משתמשים 
באלימות, במקלות ובשוטים, ואז הבנים מכריחים 
אחד את השני לקיים יחסי מין עם בחורה אחת." 
לעומתם, הנערות לא השתמשו בתיאורים מפורטים 

אלא התמקדו יותר בהגדרה של מעשה האונס: "יותר 

מאדם אחד שמבצע אקט מיני בכוח באדם אחר 
)נער או נערה( תוך שימוש באלימות ובאיומים, 
כאשר האנסים מקיימים יחסי מין עם הקורבן 
והן  הן בגברים  ראו  אחד אחרי השני." הנערות 
בנשים קורבנות פוטנציאליים, ואילו הנערים התייחסו 

רק לקורבן-אישה.

בחלק השני של הריאיון נתבקשו המשתתפים לתאר 

שני תרחישי אונס: אחד הנתפס בעיניהם קל והאחר 

נתפס בעיניהם חמור. בתיאורים של אונס קבוצתי 

שנתפס קל, הן הנערים והן הנערות התייחסו למספר 

מצומצם של תוקפים )3-2(. תיאורי האירוע כללו 

"משחקת  לדוגמה,  הנערה.  על  אחריות  הטלת 

משחקים עם הנערים" או "נערה שמגיעה לבית 
של אחד הנערים." בתיאורי הנערים בלטה הפחתה 
של אחריות התוקפים: "הנערים היו שיכורים ולא 

ידעו מה הם עושים", ואילו בתיאורי המשתתפות 
הושם דגש בהשפעת המעשה על הקורבן: "הנערה 

יכולה לאבד הכרה, וכך לא להרגיש מה קורה לה", 
או "נערה שפלירטטה עם הנערים ואז לבסוף 

נאנסה." גם המשתתפות הפחיתו מהאחריות של 
לייחס אחריות לקורבן: "בהתחלה  התוקפים ונטו 

הנערה התמזמזה עם הנערים, וכשהיא רצתה 
להפסיק הם המשיכו" או "היה טיזינג של הנערה 

כלפי הנערים."
אונס קבוצתי חמור, שתי  בתיאורי תרחישים של 

הקבוצות התייחסו למספר משתנים: אלימות פיזית 

וכיבוי  יריקות  הכאה,  כגון  רמות  בכמה  הניכרת 

לדוגמה, "מקללים אותה, יורקים עליה  סיגריות, 
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קבוצתי כפונקציה של שני המשתנים. באשר לעלייה 

במספר הנערים המשתתפים, הנערים התייחסו 

ככל שמספר המעורבים  בלחץ החברתי  לעלייה 

גדֵל, "כי אז כולם עושים את זה". עוד ציינו, כי ככל 

שעולה מספר המעורבים, הלחץ הקבוצתי המופעל 

על היחיד גדול יותר, ויש הרגשה שזה "בסדר", וכפי 

שניכר בדבריו של אחד הנערים שתיאר אונס קבוצתי, 

"ואז הבנים מכריחים אחד את השני לקיים יחסי 
מין עם בחורה אחת". אפשר להבין ממצאים אלה 
פיזור אחריות  על בסיס התופעה החברתית של 

.)diffusion of responsibility(

גם למספר מקרי האונס הייתה השפעה על רמת 

יותר  "אם זה קורה  לדברי הנערים,  הפחד, שכן 

מפעם אחת והנערה לא עשתה דבר לעצור את 
אז למה אני צריך להפסיק את זה?" טיעון  זה, 
"אם אחרי פעם אחת הנערה  נוסף שהושמע: 

אז המעשה  ואין פחד להיתפס,  לא מתלוננת 
יותר". תמיכה לכך עולה ממחקרים שלפיהם  קל 
יכולת השפעה  בגיל ההתבגרות  לקבוצת השווים 

 Baron & על התנהגותו של היחיד )שולמן, 1995; 

Byrne,1994; Offer et al.,1988(. מתוך רצון להרגיש שייך, 

 Steinberg( המתבגר ייטה ליישר קו עם קבוצת השווים

Morris, 2001 &(. הממצא עולה בקנה אחד עם מחקר 

שעסק בהשפעה של הלחץ הקבוצתי על הניסיון 

של הפרט להתאים עצמו לקבוצה בקרב סטודנטים 

)Apanovitch et al., 2002(. זאת ועוד, אם הנערה לא 

מתלוננת ומעשי האונס נמשכים, לנערים יש נטייה 

להטיל עליה את האחריות להמשך ההתרחשויות, 

והאירוע נעשה לגיטימי בעיניהם. יתרה מזאת, ככל 

להתרחש תהליך  עלול  עולה,  האירועים  שמספר 

של התרגלות )Habituation(, לאמור ירידה בעוצמת 

התגובה לגירוי מסוים בעקבות חשיפה מתמשכת 

אליו )גושן-גוטנשטיין וזכאי, 2006(.

כאמור לעיל, שני נערים סירבו לענות על השאלה אם 

הם מפחדים להיות מעורבים באונס קבוצתי כתוקפים, 

בשל הטענה שהם לא רואים עצמם מסוגלים להיגרר 

למעשה כזה בכל מצב שהוא. רוב הנערים ענו שיש 

סיכוי שייטלו חלק באונס קבוצתי בנסיבות מסוימות. 

 Idisis( ועם ממצאי מחקרן של אידיסיס ועמיתותיה 

et al., 2007(, שם נמצאה הערכת חומרה גבוהה של 

אירועי אונס ללא תלות במין הקורבן וברמת ההיכרות 

שלו עם התוקף.

מגמות השיפוט בקרב הנערים והנערות היו דומות, 

וור  ממצא שעולה בקנה אחד עם ממצאיהם של 

זאת, נערות  )Warr, 1985( ורידל )Riedel, 1975(. עם 

נטו לייחס לאונס קבוצתי חומרה גבוהה יותר מאשר 

נערים. אפשר להניח, כי אחת הסיבות לכך היא איום 

גדול יותר בקרב נערות בהשוואה לנערים להיות קורבן 

למעשה אונס קבוצתי. מגמה זו תואמת את ממצאי 

 Softas-Nall et al.,( מחקרם של סופטס-נול ועמיתיו

1995(, לפיהם הן גברים והן נשים דירגו אונס כאירוע 

חמור, אך נשים דירגוהו במקום הראשון, ואילו גברים 

דירגו אותו במקום השלישי, אחרי רצח ותקיפה.

באשר לשיפוטי פחד מלהיות קורבן, בקרב הנערות 

גדלה  לאונס קבוצתי  קורבן  רמת הפחד מלהיות 

כפונקציה של עלייה בשני המשתנים. ככל שעולים 

מספר האירועים ומספר הנערים המעורבים באונס, 

החומרה הנתפסת אמורה להיות גבוהה יותר. מהספרות 

עולה, כי רמת הפחד מלהיות קורבן לפשע עולה, בין 

 Gainey( השאר, ככל שאדם חש כי הפשע חמור יותר

et al., 2011(. לכן אין זה מפתיע שרמת הפחד עלתה 

כפונקציה של העלייה בשני המשתנים.

אפשר לראות ביטוי לכך בהתייחסויות החופשיות של 

המשתתפים במהלך הריאיון האישי. הנערים סיפקו 

תמונה מפורטת ו"חיה" של מעשים של אונס קבוצתי, 

ואילו הנערות סיפקו הגדרה פורמלית. ייתכן כי ההסבר 

לכך נעוץ בהיעדר תחושת פחד ואיום מצד הנערים 

מלהיות קורבנות לאונס, ותחושה של איום גבוה מצד 

הנערות. אפשר כי הנערות, דרך הגדרות מילוניות 

ופורמליות, מרחיקות עצמן מתחושות האיום והפחד.

באשר לשיפוטי פחד מלהיגרר למעשי אונס קבוצתי, 

מכלל הנערים שהשתתפו במחקר, רק שניים סירבו 

לענות על רמת הפחד שלהם מלמצוא עצמם מעורבים 

לא רואים  כתוקפים באונס קבוצתי. לטענתם, הם 

עצמם כמי שישתתפו במעשה אונס קבוצתי כמתואר. 

שאר המשתתפים הביעו פחד מלהיגרר למעשי אונס 
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במכרים. היו משתתפים שסירבו להשתתף במחקר 

לא בגלל הנושא, שעשוי להיות רגיש ומעיק, אלא בשל 

לימודים וכיו"ב, הסברים  בזמן פנוי, עומס  מחסור 

שניתנו בטרם שמעו על נושא המחקר.

היבטים יישומיים ומחקרי המשך
הקוגניטיביים  נבדקו השיפוטים  הנוכחי  במחקר 

והרגשיים של מתבגרים בנוגע למעשי אונס קבוצתי. 

למרות המודעות החברתית הרבה להתעללות מינית 

ניתוחי תוכן של דברי  בכלל ולמעשי אונס בפרט, 

כי המתבגרים שהשתתפו  המשתתפים מלמדים 

במחקר אוחזים במיתוסים לגבי אונס ובסטריאוטיפים 

באשר לתפקידי מין בחברה, וככל הנראה יש לכך 

השפעה על שיפוטיהם. הדבר השתקף בהתייחסותם 

לאופן שבו הנערה "הביאה על עצמה" את האונס: 

"פלירטטה עם הנערים ואז לבסוף נאנסה", או 

"בהתחלה הנערה התמזמזה עם הנערים, וכשהיא 

רצתה להפסיק הם המשיכו." המיתוסים השתקפו 
גם בציפיות של המשתתפים לגבי אופן ההתנהגות 

שהיה על הנערה לנקוט: "בפעם הראשונה לא ידעה 

מה הולך לקרות, לאחר מכן יכלה לעצור את זה 
על ידי פנייה למשטרה ולעזרה", או "הנערה לא 
אז למה אני צריך  עשתה דבר לעצור את זה, 

להפסיק את זה?"
בדבר הפחד  לשיפוטי הנערים  באשר  מזו,  יתרה 

באונס  העלול להתעורר בהם מלהיגרר למעורבות 

קבוצתי, נמצא כי מלבד שני נערים שסירבו לענות על 

השאלה בטענה שהם לא רואים את עצמם מסוגלים 

רוב הנערים ענו שיש סיכוי  כזה,  להיגרר למעשה 

שייטלו חלק באונס קבוצתי בנסיבות מסוימות. מצד 

אחד, אפשר לראות בממצא זה עדות למודעותם של 

יכולות  הנערים לחולשותיהם ולאפשרות שנסיבות 

לשנות התנהגות וחשיבה מוסרית. מצד שני, ממצא 

זה מעלה את החשש שלא יהיה מה שיעצור נערים 

אלה מלהיות שותפים לביצוע אונס קבוצתי בנסיבות 

להישנות  מסוימות. הממצא מחזק את הסבירות 

התופעה דווקא בגיל ההתבגרות, ומדגיש עד כמה 

מעשה של אונס קבוצתי נתפס בקרב נערים בגיל זה 

נתון זה מחזק את הסבירות להישנות התופעה דווקא 

בגיל ההתבגרות, ומדגיש עד כמה מעשה של אונס 

קבוצתי נתפס בקרב נערים בגיל זה כאירוע אפשרי. 

מחקרים מעלים כי אחת המשימות החשובות של גיל 

ההתבגרות היא התחברות לקבוצת השווים, וקבוצה זו 

עשויה להשפיע במגוון דרכים על התנהגותו של היחיד 

 .)Baron & Byrne, 1994; Offer et al.,1988 ;1995 ,שולמן(

הרצון להשתייך ולא להרגיש דחוי, עלול להביא אותם 

.)Steinberg & Morris, 2001( ליישר קו עם הקבוצה

היכולת של הנערים לראות עצמם מעורבים באונס 

קבוצתי עולה בקנה אחד עם ממצאיהם של מלמוד 

אשר   ,)Hite, 1981( הייט  ושל   )Malamuth, 1984(

לאוניברסיטה,  שאלו סטודנטים ואוכלוסייה שמחוץ 

יובטח  אם  אונס  לבצע  נכונותם  על  בהתאמה, 

ייתפסו. הם קיבלו מענה חיובי מ-35%  להם שלא 

אלה  ממצאים  בהתאמה.  מהנבדקים,  ומ-45% 

עולים בקנה אחד עם ממצאי מחקרים, שנמצא 

בהם קשר בין פיזור אחריות לבחירה בהתנהגויות 

פיזור אחריות  ובין   )Wallach et al., 1964( מסכנות 

 להתנהגות אגרסיבית יותר של פרטים במסגרת קבוצה 

 Apanovitch et al., 2002; Bandura et al., 1975; Meier &(

Hinsz, 2004(, בהשוואה להחלטותיהם ולהתנהגותם 

כשהם לבד.

היבטים מתודולוגיים
מערך המחקר הנוכחי כלל תיאור של אונס קבוצתי 

עם המשתנים מספר הנערים המעורבים )שניים, 

אירועי האונס  שלושה, חמישה או שבעה( ומספר 

)אחד, שלושה או חמישה(. ייתכן שהיה מקום להוסיף 

ערכים לשני המשתנים ולבנות דירוג הנדסי שלהם, 

דבר שהיה מקל את ראיית המגמות שהסתמנו. עם 

זאת, מתוך ממצאי המחקר אפשר לראות כי לתפעול 

הייתה השפעה רבה על העוררות הרגשית )פחד( 

וההתייחסות הקוגניטיבית )חומרה(, והמשתתפים 

השיבו באופן מכויל. מה שככל הנראה סייע לתקפות 

התשובות היה השימוש בגירויי עגינה שיצרו לכל משתתף 

סולם פרטי ואישי. נציין את הקושי של החוקרות לגייס 

משתתפים למחקר ואת הצורך להסתייע לשם כך 
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על אחת כמה וכמה

 Bleakley, Hennessy,( בעלי משמעות למידע על מין

 Fishbein, & Jordan, 2009; Gallegos, Villarruel, & Gomez,

 .)2007; Roberts, Foehr, Rideout, & Generation, 2005

מסרים מסוימים עשויים לעודד עמדות והתנהגויות 

מיניות מסוימות, ומסרים אחרים יניבו תוצאות אחרות 

)Collins, Steven, Martino, & Shaw, 2011(. לצד התערבויות 

המקדמות מיניות בריאה והמפחיתות את הסבירות 

להתנהגויות מיניות מסכנות )ראה סקירה מקיפה של 

 Collins et תוכניות התערבות באמצעות המדיה אצל

al., 2011(, קיים מידע שגוי ומסולף )לדוגמה, ידע על 

 Peter - מין המתקבל מצפייה בחומרים פורנוגרפיים

Valkenburg, 2006 &(. כך יוצא שצעירים המבלים זמן 

רב בהאזנה למדיה ובצפייה בה, נחשפים לעולם מיני 

שלא בהכרח תואם את העולם האמיתי, והדבר מקשה 

 Brown,( עליהם לקבל החלטות בריאות בנושאי מיניות

.)Steele, & Walsh-Childers, 2002; Martino et al., 2006

מספר דרכים עשויות לסייע בצמצום התופעה. ראשית, 

חשוב להעלות על סדר היום את קיומה של התופעה 

בקרב אנשי חינוך ולהדריך בני נוער במסגרות החינוך 

שלהם. העלאת המודעות לשכיחות התופעה יותר 

משאנו משערים היא בסיס ראשוני לדיון בה ומאפשרת 

התערבות מניעתית הולמת. שנית, חשוב מאוד להרחיב 

את מערכי החינוך וההסברה כדי להעמיק את הידע 

לפי שידע מוקדם מפחית דעות  בנוגע לתופעה, 

קדומות. יש מקום לפעול לשינוי עמדות ולפסילת 

מיתוסים הרווחים בקרב בני נוער לגבי אונס קבוצתי.

כיווני חקירה נוספים שעשויים לתרום לתחום מחקרי 

זה הם בדיקת השוני בין בני נוער נורמטיביים, בני 

נוער "בסיכון" ועברייני מין צעירים מבחינת שיפוט של 

עבירות אונס קבוצתי. אפשר לבודד ולבדוק משתנים 

נוספים העשויים להשפיע על התפיסות לגבי אונס 

קבוצתי, כגון עמדות )למשל, עמדות פמיניסטיות לעומת 

עמדות שמרניות( ומשתנים אישיותיים של המעורבים 

הפוטנציאליים )כגון דימוי עצמי וביטחון עצמי, מידת 

אקסטרוברטיות ונוירוטיות(. חקירה מעמיקה של 

תחום זה מהיבטים פסיכולוגיים וקרימינולוגיים לצד 

היבטים סוציולוגים, עשויה להוסיף על הידע הקיים 

ולסייע למצוא דרכים למניעת ההישנות של העבירות.

כאירוע אפשרי. ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם 

ממצאי מחקרים אחרים שצוינו לעיל בדבר התרומה 

 Wallach et( של פיזור אחריות להתנהגויות מסכנות

 Apanovitch et( ולהתנהגות אגרסיבית יותר )al., 1964

)al., 2002; Meier & Hinsz, 2004

 The( פיתחה מודל של מין בריא )Maltz, 1995( מלץ

healthy sex "CERTS" Model(, אשר לפיו כדי שפרט יחוש 

הנאה ממין בריא ומספק נדרשים התנאים הבאים: 

הסכמה - יכולת לבחור בחופשיות אם להיות מעורב 

בפעילות מינית או לא; שוויון - תחושה של מערכת 

יחסים שאינה כוחנית או בלתי סימטרית בין השותפים; 

כבוד - התייחסות מכבדת של שני השותפים זה כלפי 

זה; אמון - היכולת לסמוך על השותף ברמה פיזית 

ורגשית תוך קבלת הפגיעות של האחר והיכולת להגיב 

ומוגנות  כלפיו ברגישות; ביטחון - תחושת ביטחון 

מפני האפשרות להיפגע בדרך כלשהי במערך המיני 

ואפשרות להפגין אסרטיביות בנוגע לאופן הפעילות 

המינית, לתזמון שלה ולמקום שבה היא מתרחשת. 

אף לא אחד מתנאים אלה מתקיים באונס קבוצתי.

יוכל לקיים תנאים אלה, עליו  כדי שפרט  נראה כי 

זה  לעבור תהליך של חברות מיני תקין. בתהליך 

ידע מיני וערכים הנוגעים  ילדים ובני נוער רוכשים 

למין )Ward, 2003(. נמצא כי איכות הקשר בין הורים 

לילדיהם בנוגע למין ומיניות היא גורם בעל משמעות 

 Blake,( בהתנהגות המינית של הילדים בבגרותם 

 Simkin, Ledsky, Perkins, & Calabrese, 2001; Boone

ומוסר  Lefkowitz, 2007 &(. הורים מלמדים ערכים 

הקשורים למין, מבטאים עמדות כלפי מין ומיניות, 

מדריכים את הילדים מלידתם לגבי כל הקשור באברי 

מין ובהתנהגויות מיניות, ומציגים את המיניות בדרכים 

שעשויות לסייע להתפתחותם המינית הבריאה של 

ילדיהם או לפגוע בה. משמע, לסוכני הסוציאליזציה 

למיניהם יש חשיבות עליונה בסוציאליזציה המינית של 

ילדים )אתגר, Kulik, 2000 ;2001(. עם זאת, אם בעבר 

זיהו בני נוער הורים וחברים כמקורות הנפוצים ביותר 

 Hyde( למידע מיני ולמסרים תרבותיים הנוגעים למיניות

 ,)& Jaffee, 2000; Sutton, Brown, Wilson, & Klein, 2002

נראה כי כיום אמצעי התקשורת מזוהים כתורמים 
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 תפיסת צדק תהליכי 
והתנהגות אזרחית ארגונית: 

פרספקטיבה מצבית ואישיותית

עמידה במטלות ובציפיות בהתאם להגדרת התפקיד היא תנאי בסיסי לעמידה 
ביעדיו של כל ארגון. עשיית העובד מעבר לדרישות תפקידו היא תנאי חשוב לקידום 
הארגון ופיתוחו. התנהגות של "עשייה מעבר לנדרש" מוגדרת בספרות המחקרית 
כ"התנהגות אזרחית ארגונית" )OCB(. המחקר הנוכחי מבוסס על ההנחה שאחד 

הגורמים המשפיעים על הבחירה של עובדים בהתנהגויות OCB הוא תפיסת העובד 
את ההוגנות של מנהליו ותפיסתו את הארגון ככלל. תפיסה זו מוגדרת בספרות 
המחקרית כ"צדק תהליכי". מטרת המחקר הייתה לבדוק מודל משולב הכולל 
את המאפיינים הארגוניים )צדק תהליכי( ומאפייני הפרט )אסטרטגיות לניהול 

קונפליקטים( כדי לנבא התנהגות אזרחית ארגונית של העובד.
נמצא כי תפיסת הצדק התהליכי קשורה )מחקר 1( להתמודדות שיתופית עם 
קונפליקט ולהתנהגות פרו-ארגונית )OCB-O, OCB-I( ומובילה לכך )מחקר 2(. 

כלומר ככל שהיחיד תופס את דרך קבלת ההחלטות של מפקדו כגבוהה יותר בצדק 
תהליכי, כך הוא מתנהג באופן מקדם יותר כלפי הארגון ועמיתים. נמצא שסגנון 

ניהול קונפליקטים של פתרון בעיות מתווך בין תפיסת הצדק התהליכי של המפקד 
לבין OCB. המחקר הנוכחי יכול לספק תובנות חדשות באשר ליכולתם של מנהלים 
ומפקדים לפתח התנהגויות מקדמות בקרב עובדיהם ואופני ההתמודדות יעילים 

עם קונפליקטים המעודדים צמיחה והתפתחות אישית וצוותית.

אורית אפל1

ר/כ ד"ר אורית אפל, ר' תחום פיתוח ארגוני, מערך מדעי ההתנהגות, שב"ס.  1

מהמחלקה  ארי  בן  רחל  פרופ'  של  בהנחייתה  נעשתה  אשר  המחברת,  של  הדוקטורט  עבודת  על  מבוססת  זו  עבודה   
לפסיכולוגיה של אוניברסיטת בר-אילן.
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מבוא
במחקר הנוכחי נעשה ניסיון להרחיב את ההבנה של 

התנהגות הפרט בארגון תוך התמקדות בהתנהגות 

 OCB - Organizational Citizenship( אזרחית ארגונית

Behavior(. מטרת המחקר היא לבחון את המשאבים 

האישיותיים והמצביים שמשפיעים על נטיית העובד 

בארגון, מעבר לנדרש  לבצע התנהגויות מקדמות 

ממנו בתפקידו. במחקר נבחן לראשונה מודל משולב, 

הכולל את רמת הצדק הארגוני ואת יכולתו של הפרט 

אזרחית  לנבא ההתנהגות  כדי  לנהל קונפליקטים 

נבחן במציאות ארגונית ביטחונית  ארגונית. המודל 

ובמסגרת אקספרימנטלית,  )שירות בתי הסוהר( 

ומאיר את החשיבות שבעיצוב התנאים המאפשרים 

רוויה  OCB גם בסביבה ארגונית  לייצר התנהגויות 

במתח, בעומס ובלחצים בין-אישיים.

התנהגות אזרחית ארגונית
התנהגות אזרחית ארגונית )OCB( מוגדרת כהתנהגות 

הנתונה לשיקול דעתו של העובד, שאינו מתוגמל בעדה 

אינו מקבל הכשרה מקצועית  והוא  ידי הארגון  על 

לשם ביצועה )Organ, 1988(. במרוצת השנים הבינו 

החוקרים כי להתנהגות אזרחית ארגונית יש משמעות 

רחבה, ואפשר לראות בה חלק מההקשר החברתי 

והאישי של העובד, אשר תומך בפרט ומשפיע עליו 

 Organ, 1997; Podsakoff,( ועל ביצוע המשימה בארגון

זו  MacKenzie, Paine, & Bachrach, 2000(. התנהגות 

מביאה בסופו של דבר לקידום מטרות הארגון, לשיפור 

יכולותיו מבחינת התמודדות עם משברים ולצמיחה 

.)Katz & Kahn, 1966; Podsakoff et al., 2000( ארגונית

יחסי ההדדיות בין הארגון לעובד נמצאים בבסיסן 

של התנהגויות פרו ארגוניות )Blau, 1964(. השערת 

המחקר היא כי כאשר העובד חש שהארגון "רואה אותו", 

בתמורה הוא יפעל למענו. המדד הנבחר במחקר זה 

להערכת יחסים אלו הוא התנהגות אזרחית ארגונית, 

כלומר עד כמה פועל אדם מעבר להגדרת תפקידו 

למען הארגון. ההנחה היא כי כאשר התנהגויות אלו 

מתקיימות לפי בחירתו החופשית של העובד ואינן 

מותנות בסנקציות ארגוניות, הן מאפשרות לעובד 

להשתמש בהן כביטוי להדדיות וליצירת יחס חיובי 

 Smith, Organ, & Near,( מצד הממונים והארגון בכללו

1983(. החוקרים אף ציינו, כי היעדר התנהגויות אלו 

בארגון עשוי לשמש מדד לחוסר איזון שהעובדים חשים 

במקום עבודתם ובמערכת היחסים בינם לבין הממונים 

עליהם. על כן מעבר לחשיבותן של התנהגויות אלו 

בהגברת האפקטיביות הארגונית, אפשר לראות בהן 

"נייר לקמוס" למערכות היחסים בארגון בין העובד 

לבין הממונה עליו ובינו לבין הארגון ככלל.

 Ilies, Nahrgang, & Morgeson,( מחקרים  בכמה 

 2007; Kaufman, Stamper, & Tesluk, 2001; Lee & Allen,

דרך  נמצאה   )2002; Williams & Anderson, 1991

 OCB-O לאבחן את ה-OCB לשני ממדים עיקריים: 

 )Organizational Citizenship Behaviors toward the

Organization( - התנהגות אזרחית ארגונית כלפי הארגון 

)כגון הודעה מראש כשנאלץ להיעדר מהעבודה(, 

 Organizational Citizenship Behaviors toward( OCB-I-ו 

Individuals( - התנהגות אזרחית ארגונית כלפי עמיתים 

)כגון השקעה של העובד מזמנו כדי לעזור לעמיתיו 

בעבודה הנתקלים בבעיות הקשורות בעבודתם(. 

אזרחית ארגונית מובחנת לשני  הרעיון שהתנהגות 

לאבחן עובד  ממדים מבוסס על ההנחה כי אפשר 

אשר נוטה לסייע לעמיתיו אולם יהסס לנקוט צעדים 

לטובת הארגון, כגון מעורבות ויוזמה מעבר למוגדר 

בתפקידו, ולהיפך. התנהגויות אלו, אשר אינן נכללות 

בתפקיד, נמצאו גם כבעלות תרומה ייחודית לביצועי 

העובדים בארגון, מעבר לתרומה של המשימות שהן 

 Motowidlo & Van( חלק מהתפקיד הרשמי של העובד

.)Scotter, 1994

 Podsakoff,( במטה אנליזה של פודסקוף ועמיתים

Whiting, Podsakoff, & Blume, 2009( נמצא, כי מידת 

ה-OCB של עובדים קשורה למגוון רחב של התנהגויות 

ארגוניות חיוביות, הן ברמה הפרטנית של העובדים 

)כגון הערכת עובדים, החלטות על חלוקת תגמולים( 

והן ברמה המערכתית )כגון תפוקות, יעילות ושביעות 

OCB היא  כי  רצון של לקוחות(. בעקבות ההבנה 

התנהגות חשובה להצלחת הארגון, אשר תלויה ברצונו 

הטוב של העובד וללא יכולת ארגונית לחייבו לפעול 
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.)Tyler & Degoey, 1995( הכללים והחוקים של הקבוצה

במחקר העוסק בתחום של תפיסת הצדק מבחינים 

בין שני סוגים עיקריים של שיפוטי צדק: צדק חלוקתי 

 Procedural( תהליכי  וצדק   )Distributive Justice(

Justice(. צדק חלוקתי נוגע לתפיסת ההוגנות בכל 

הקשור לתוצאות הנובעות מקבלת ההחלטות, וצדק 

תהליכי מתמקד בתפיסת ההוגנות של התהליך 

 Lind & Tyler, 1988; Thibaut &( המביא לתוצאות אלו

Walker, 1978(. מחקרים מלמדים כי גובה השכר ומידת 

ומטרידים  גורמים המעסיקים  התגמול הם אמנם 

לקידום  או  בנוגע לשכר  לרוב דאגות  עובדים, אך 

אינן המקור המרכזי לתחושות של חוסר שביעות 

לא  לדרג התנהגויות  רצון. כאשר עובדים נתבקשו 

הוגנות שחוו, הם ציינו מקרים שבהם לא התייחסו 

אליהם באופן מתחשב והוגן באינטראקציה הישירה 

או העקיפה עם מקבל ההחלטה, ולאו דווקא בהקשר 

 Messick, Bloom, Boldizar, & Samuelson,( של תגמולים

Mikula, Petrik, & Tanzer, 1990 ;1985(. כלומר אנשים 

בדרך שבה התקבלה ההחלטה,  בוחרים להתמקד 

ולפיה לגבש את שיפוט הצדק שלהם, ולאו דווקא 

.)Tyler & Blader, 2003( להתמקד בתוצאה הסופית

והיבטים  צדק תהליכי כולל היבטים אובייקטיביים 

סובייקטיביים )Lind & Tyler, 1988(. הראשונים נוגעים 

למספר סטנדרטים נורמטיביים של צדק כגון שמירה 

על כללי האתיקה ועל אחידות ועקיבות ההליך וכן 

שימוש בתהליכי איסוף מידע לשם קבלת החלטות 

ובמנגנונים המאפשרים לעובדים לתקן הליך קיים 

 .)Leventhal, 1980( קודמת  החלטה  על  ולערער 

ההיבטים הסובייקטיביים נוגעים לאופן שבו אנשים 

חווים תהליכים ומגבשים שיפוטים המאפשרים להם 

 Konovsky &( עד כמה התהליכים הוגנים  להעריך 

לארבעה  Cropanzano, 1991(. בספרות מתייחסים 

ממדים סובייקטיביים הקשורים למערכת היחסים בין 

היחיד בקבוצה או בארגון לבין מקבל ההחלטה, אשר 

 Tyler, 1989;( משפיעים על תפיסת הצדק התהליכי

Tyler, 2000(: ניטרליות )Neutrality( - המידה שבה 

תהליכי ההחלטות בקבוצה נתפסים בעיני היחיד 

כמתנהלים באופן אובייקטיבי, שאינו מוטה ואינו מפלה; 

בדרך זו, חוקרים החלו להתעניין בגורמים הקשורים 

במוטיבציה של העובדים לגלות התנהגות אזרחית 

ארגונית. מחקר מטה אנליזה של לה-פיין ועמיתים 

)LePine, Erez, & Johnson, 2002( מעלה, כי הגורמים 

המרכזים שנמצאו במחקרים כמעודדים OCB הם 

לארגון ותמיכה  שביעות רצון מהעבודה, מחויבות 

לאחרונה נחקר גם הקשר בין מנהיגות  מממונים. 

לבין OCB, ונמצא כי סגנון מנהיגות כריזמתית של 

מנהל, בהירות החזון הארגוני ורמת הקשר הנתפסת 

של העובד עם מנהלו, מנבאים ביצוע התנהגויות 

 Zehir, Muceldili, Altindag,( OCB בקרב העובדים 

Sehitoglu, & Zehir, 2014(. מנהלים המתבססים בעיקר 

על הסמכות הניהולית ועל ההיררכיה הארגונית, 

 Guzman( OCB במידה מועטה  יעוררו התנהגויות 

.)& Espejo, 2015

על אף הרצון הארגוני לייצר ולעודד OCB, קשה לבצע 

זאת "הלכה למעשה" בשיטות הארגוניות המקובלות 

כגון בעזרת מערכת פורמלית של תגמולים וסנקציות, 

אף הכללתו בהגדרת התפקיד  או  אימון ולמידה 

כן יש  על   .)Podsakoff et al., 2000  ;1999 )ויגודה, 

חשיבות רבה לקיומן של דרכים אלטרנטיביות לחיזוק 

ה-OCB בארגון. במחקר זה מוצע לבחון את תפיסת 

הצדק התהליכי כגורם רלוונטי העשוי להיות 
קשור ל-OCB של העובד )מחקר 1( ולהשפיע 

עליו )מחקר 2(.

תפיסת צדק תהליכי
תפיסת צדק נוגעת לשיפוטים הסובייקטיביים של אדם 

כלפי האופן שבו מתייחסים ומתנהגים אליו במסגרת 

חברתית )Tyler & Blader, 2000(. במסגרת קבוצתית, 

תפיסת הצדק מוערכת על פי דרך קבלת ההחלטות 

בה, כלומר אם היחיד חש כי מתייחסים אליו באופן 

 Tyler( הוגן בדרך שבה מתקבלות החלטות בקבוצתו

Blader, 2000; 2003 &(. כשאנשים חשים שהתייחסו 

אליהם באופן צודק הם נוטים לגלות שביעות רצון 

 Thibaut &( יותר מתהליך קבלת ההחלטות  רבה 

Walker, 1975(, להראות נכונות רבה יותר לקבל את 

)Greenberg, 1988( ולשתף פעולה עם  ההחלטות 
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עשייה מעל ומעבר

ביטחוני שייעודו הגנה על חיי אדם והוא מחויב לשמר 

אפקטיביות גבוהה במצבי שיגרה ובחירום.

ארגון כליאה פועל במדינות מסוימות כארגון אזרחי, 

כגון שירות בתי הסוהר  ובמדינות אחרות בעולם, 

בישראל, הוא פועל במתכונת צבאית והעומד בראשו 

הוא מפקד )גולדברג, 2015(. מכיוון שהוא משמש 

משמורת לאסירים, יש לו מאפיינים פיזיים ותפקודיים 

ייחודיים כגון עבודה בתוך מתקן כליאה סגור, טיפול 

באוכלוסייה עבריינית, חשיפה לסכנה ושגרת עבודה 

 Griffin, 1999; Lambert, Hogan,( "עמוסה "מסביב לשעון

Griffin, 2007; Liebling, 2007 &(. מאפיינים אלו עשויים 

לאורך זמן תחושות של שחיקה ולחץ בקרב  לעורר 

סוהרים )קינן ומלאך-פיינס, 2003(. גורמים נוספים 

שנמצאו קשורים לתחושות של לחץ ושחיקה בארגון 

כליאה בארץ ובעולם הם יחס שלילי של מפקדים 

)Drory & Shamir, 1988; Toch & Klofas, 1982( ותחושת 

הסוהרים כי הם אינם חלק מתהליכי קבלת ההחלטות 

בארגון )Schmalleger & Smykla, 2012(. תחושות אלו 

של לחץ בעבודה נמצאו גם קשורות להפחתה של 

 Lambert( התנהגות אזרחית ארגונית בקרב סוהרים

.)et al., 2007

מחקר זה מתרכז בזיהוי של כוחות אשר יכולים לתרום 

לתהליכים חיוביים בקרב סגל הסוהרים ובהשפעותיהם 

קיימים מחקרים  בספרות המחקרית  החיוביות. 

מעטים בלבד אשר בחנו את משאביהם החיוביים של 

העובדים בארגוני ביטחון והאופן שבו אפשר לעורר 

התנהגויות חיוביות אצל עובדים במציאות לוחצת זו 

)Jordan & Schraeder, 2007; Liebling, 2007(. נמצא קשר 

חיובי בין מחויבות ארגונית לבין התנהגות אזרחית 

ארגונית )Lambert et al., 2007(, ונמצא קשר חיובי בין 

מחויבות ארגונית לשביעות רצון כללית אצל סוהרים 

.)Lambert & Hogan, 2013(

לארגוני ביטחון,  OCB הוא אתגר  עידוד התנהגויות 

המאופיינים במבנה ארגוני היררכי המדגיש משמעת 

 Liebling, ;2008 ,וציות לסמכות, לנהלים ולפקודות )כץ

2007(. אפשר לומר כי קיימת מורכבות אינהרנטית 

במערכת ארגונית זו, כאשר לצד החיוניות בשמירה 

על המסגרת והחוקים יש לשמור על עקרון ההדדיות 

אמון )Trust( - המידה שבה היחיד בוטח במניעיו של 
מקבל ההחלטה ומאמין כי מה שעומד בבסיס קבלת 

ההחלטה הוא הרצון של מקבל ההחלטה לדאוג לצרכיו 

של היחיד; כבוד )Standing( - המידה שבה היחיד 

זוכה להתייחסות מכבדת ולהכרה בזכויותיו ובדעותיו; 

והשתתפות )Voice( - המידה שבה מתאפשר ליחיד 

להיות שותף בתהליך קבלת ההחלטות ולהשמיע 

את קולו ביחס אליה. נמצא שככל שאדם מעריך כי 

ממדים אלו משקפים את מערכת היחסים שלו עם 

הקבוצה ועם מקור הסמכות, כך יתחזקו הערך העצמי 

 Tyler & Blader,( שלו ותחושת הסטטוס שלו בקבוצה

2003(. על פי טיילר )Tyler, 1989(, סביבה ארגונית, 

מכבדת ומשתפת, שיש בה הקפדה על התנהלותם 

של מקבלי ההחלטות בהתאם לארבעת המרכיבים 

של תפיסת הצדק התהליכי כמפורט לעיל, מסייעת 

ליחיד לגבש תפיסת צדק חיובית בקבוצה.

במחקר הנוכחי נבחנת תפיסת הצדק התהליכי ככזו 

שתורמת להתנהגות פרו-ארגונית במקום העבודה. 

אפשר לשער כי תפיסת הצדק התהליכי של המפקד 

ה-OCB של  מידת  על  ושל הארגון תשפיע  הישיר 

העובד. ככל שתפיסת הצדק התהליכי של העובד 

תהיה גבוהה יותר, ה-OCB יהיה גבוה יותר.

 OCB-תפיסת צדק תהליכי ו
בארגוני ביטחון

ארגון ביטחוני משמש סביבה ארגונית אינטנסיבית 

ובין-אישיים כחלק מייעודו  רוויה לחצים תפקודיים 

אדם ולהבטיח את ביטחון המדינה.  לשמור על חיי 

מאחר שהתנהגות אזרחית ארגונית משפיעה על מידת 

האפקטיביות של הארגון ומשמשת מדד לקשר של 

היחיד עם הארגון, חשוב מאוד לבחון את הגורמים 

המאפשרים ליצור OCB בארגוני ביטחון. לטענת כץ 

וקהן )Katz & Kahn, 1978(, ארגון אפקטיבי שמצליח 

חיוביות  התנהגויות  עובדיו  בקרב  לייצר ולשמר 

ספונטניות מעבר לתפקידיהם )כלפי הארגון וכלפי 

עובדים אחרים(, מגביר את החוסן הארגוני והיכולת 

להגיב באופן מיטבי במצבי משבר או שינוי ומגדיל 

את סיכויי הצלחתו. להבנה זו חשיבות מכרעת בארגון 
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יבחר העובד, כלומר שיתוף פעולה או היעדרו, תשפיע 

לבסוף על יכולותיו לנהוג באופן מקדם בארגון.

כי אפשר להסביר את הבסיס  מחקרים מלמדים 

גורמים  שני  באמצעות  בקונפליקט  ההתנהגותי 

ודאגה  ומוכוונות  ודאגה לעצמי  מרכזיים: מוכוונות 

 Blake & Mouton, 1965; Rahim, 1983; Thomas,( לאחר

1976(. שני ממדים אלו פותחו למודל המציע חמישה 

דפוסים מרכזיים להתמודדות עם קונפליקט: פתרון 

 Rahim, 1983;( בעיות, ויתור, פשרה, תחרות והימנעות

.)Rahim & Bonoma, 1979 ; Thomas & Kilmann, 1974

פתרון בעיות )integrating( - דפוס זה משלב בין 
מידה רבה של דאגה לעצמי למידה רבה של דאגה 

לאחר. האדם ישתמש בפעולות המקדמות שיתוף 

פעולה כגון החלפת מידע, פתיחות ובחינת חלופות 

 Rahim,( כדי למצוא את הפתרון המיטבי לשני הצדדים

Rahim & Bonoma, 1979 ;1983(. ויתור )obliging( - דפוס 

המאופיין במידה נמוכה של דאגה לעצמי ובמידה 

 Hocker & Wilmot,( לאחר רבה של מוכוונות ודאגה 

1998(. פשרה )compromising( - בדפוס זה מידה 

ומידה בינונית של דאגה  בינונית של דאגה לעצמי 

לאחר ולצרכיו. האדם מוכוון להגיע לפתרון של פשרה 

כדי למצוא  ידי הצעת פתרון מהיר וקצר טווח  על 

את "עמק השווה" ולסיים את הקונפליקט. תחרות 

)dominating( - דפוס המאופיין במידה רבה של דאגה 

 Hammock,( לעצמי ובמידה נמוכה של דאגה לאחר

הימנעות   .)Richardson, Pilkington, & Utley, 1990

זה מאופיין במידה נמוכה של  - דפוס   )avoiding(

דאגה לצרכי האחר ובמידה נמוכה של דאגה לצרכי 

העצמי, והדבר מתבטא בנטייה להימנע מקונפליקט 

.)Hocker & Wilmot, 1998(

התנהגות של שיתוף פעולה במהלך קונפליקט עשויה 

לשמש כוח בונה חיובי המעודד מעורבות. לעומתה 

התנהגות של אי שיתוף פעולה במהלך קונפליקט, כזו 

שלא מתחשבת באחר כגון תחרות או הימנעות, עלולה 

לאיים על הפרט או על הקבוצה ולהגביר תהליכים 

שליליים )Thomas, 2002(. קונפליקטים אינם בהכרח 

דבר שלילי. אם הם מנוהלים באופן אפקטיבי, הם 

לייצר נורמה לתקשורת בין-אישית מיטבית  עשויים 

)Blau, 1964( וליצור אווירה המאפשרת לעובד "דרגות 

חופש" לביטוי תחושותיו, כך שיוכל לבחור מרצונו 

לפעול למען הארגון ועמיתיו. המטרות הארגוניות 

של ארגוני הביטחון )כגון הצלת חיים( והמשימות 

הנגזרות מהן )הקפדה על שגרה והקפדה על נהלים( 

עשויות לצמצם את מרחב הפעולה של העובד ולייצר 

חוויה מוטעית של הכרח. ייתכן שמציאות זו תקטין 

את המרחב לביטוי אישי שהוא מרכיב חשוב ביצירת 

 .)Smith et al., 1983( אזרחית ארגונית"  "התנהגות 

על כן הבנת המנגנון המניע עובדים להתנהגויות 

אלו עשוי לסייע בשימור מקומו של העובד והקשר 

שלו עם הארגון בסביבה ארגונית ייחודית זו. במחקר 

הנוכחי נבחנים לעומק הן הקשר בין תפיסת הצדק 

באופן  והן המכניזם המביא עובדים לפעול   OCB-ל

מקדם בארגון ולבסס מערכת יחסים בונה ומיטבית 

עם מפקדיהם. המחקר עוסק גם בהבנה של סגנון 

ניהול הקונפליקטים של היחיד כמשתנה בעל משמעות 

המסייע להבין מכניזם זה.

סגנון ניהול קונפליקטים כמתווך 
OCB-בין תפיסת צדק תהליכי ל

חוסר הסכמה בין העובד למנהל הוא עניין שבשגרה 

בסביבה הארגונית. הארגון מייצר סביבה רוויית מפגשים 

של בעלי אינטרסים מנוגדים, עובדים ומנהלים, ועקב 

כך עלולים להתעורר קונפליקטים הן ברמה הבין-

אישית - בין עובדים או בין עובד למנהל - והן ברמה 

ובין עובדים  - בין קבוצות של עובדים  הקבוצתית 

למנהלים. ההתמודדות של העובד עם קונפליקטים 

בין-אישיים עשויה להתבטא בשני אופנים: שיתוף פעולה 

מצידו, ואז יחפש פתרון בונה שיענה על האינטרסים 

שלו ועל אלו של הצד השני לקונפליקט; או אי שיתוף 

פעולה עם הצד השני, אשר עשוי לחבל באינטרסים 

האישיים של העובד ובמערכת היחסים שלו עם המנהל 

או עם עובדים אחרים ולהביא את העובד ואת המנהל 

לסכסוך. במחקר מוצע כי האסטרטגיה שבה יבחר 

ניהול  העובד להתנהל אל מול המפקד שלו )סגנון 

הקונפליקטים( תושפע מהאופן שבו הוא רואה צדק 

תהליכי בקבלת ההחלטות של המפקד. הגישה שבה 
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התהליכי לבין התנהגות אזרחית ארגונית.

כדי לבחון שאלות אלו נערכו שני מחקרים. במחקר 

ארגונית  במציאות  מודל המחקר  נבדק  הראשון 

אותנטית באמצעות שאלוני דיווח עצמי, שהביא לידי 

ביטוי את תפיסותיהם האישיות של העובדים באשר 

לצדק, לסגנון ניהול הקונפליקט ולהתנהגות אזרחית 

הדרישות של ברון  ארגונית. לשם כך אומתו, לפי 

וקני )Baron & Kenny, 1986(, ארבע השערות למודל 

התיווך: ההשערה הראשונה נגעה לקשר בין תפיסת 

הצדק התהליכי להתנהגויות פרו-ארגוניות; ההשערה 

השנייה נגעה לקשר בין תפיסת הצדק התהליכי לבין 

סגנונות התמודדות עם קונפליקט; ההשערה השלישית 

נגעה לקשר בין סגנונות התמודדות עם קונפליקט 

להתנהגות פרו-ארגונית; וההשערה הרביעית נגעה 

למודל בכללותו.

נועד לבדוק את הקשר הסיבתי בין  המחקר השני 

תפיסת צדק תהליכי לבין OCB בתנאי מעבדה מבוקרים 

כל אחד מארבעת מרכיבי  באמצעות תפעול של 

הצדק התהליכי. לשם כך נעשה שימוש בתסריטים 

ונבדקה ההשפעה של מרכיבים אלו על סגנונות ניהול 

קונפליקטים והתנהגות אזרחית ארגונית. באופן זה 

בין מרכיבי  על הקשר הסיבתי  לעמוד  התאפשר 

הצדק התהליכי לבין דרכי ההתמודדות של היחיד 

בקונפליקטים ומידת ה-OCB שלו. הבחינה החוזרת 

באמצעות מתודולוגיות שונות אפשרה  של המודל 

להגביר את תוקף הממצאים של המחקר כולו.

השערות מחקר 1: סגנון ניהול קונפליקטים יתווך 
ומפקד( לבין  )ארגון  בין תפיסת הצדק התהליכי 

.)OCB-I, OCB-O( התנהגות פרו-ארגונית

השערות מחקר 2: במצב של צדק תהליכי ברמה 
יותר  גבוהה  יימצאו בקרב העובדים רמה  גבוהה, 

של שיתוף פעולה ורמה גבוהה יותר של התנהגות 

.)OCB-O/OCB-I( אזרחית ארגונית

בארגון ולהביא לצמיחה ולביסוס יחסי אמון בין מנהל 

 Whitener, Brodt, Korsgaard,( לעובדיו ובין מפקד לפקודיו

Werner, 1998 &(. בבחינת ההשפעות החיוביות של 

התנהגויות של שיתוף פעולה נמצא, כי כאשר מנהלים 

מראים ממד של דאגה לעובדיהם במהלך קונפליקט, 

כגון התעניינות, הקשבה ושיתוף, תחושת האמון של 

העובדים בהם עולה, והם נוטים לא לשייך אירועים 

שליליים שחוו בעבודה לאחריותו של הממונה עליהם 

)Whitener et al., 1998(. עוד נמצא, כי התנהגויות של 

שיתוף פעולה בעת קונפליקט בין המנהל לעובדיו 

מביאות לידי שיפור בביצועי העובדים ועידוד חשיבה 

.)Chen, Zhao, Liu, & Wu, 2012( חדשנית

הצדק התהליכי  החל המחקר בתחום  לאחרונה 

ניהול  צדק תהליכי לבין סגנון  להתמקד בקשר בין 

קונפליקטים של היחיד. מחקר זה מצוי עדיין בשלבים 

מוקדמים. הנושא נבדק לראשונה במסגרות קבוצתיות 

ובין-אישיות. נראה כי ככל שהיחיד תופס את דרך 

קבלת ההחלטות של הצד השני כגבוהה יותר בצדק 

באסטרטגיות של שיתוף  יותר  ינקוט  כך  תהליכי, 

 Nelson, Shechter, &( פעולה בפתרון קונפליקטים 

.)Ben-Ari, 2014; Peleg-Koriat, Nelson, & Ben-Ari, 2017

ניהול הקונפליקט  סגנון  כי  היא  השערת המחקר 

של עובדים יתווך בין תפיסת הצדק התהליכי לבין 

.)OCB( התנהגות העובדים כלפי הארגון ועמיתים

מטרות והשערות
מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון מודל הקושר בין 

אזרחית  תפיסת הצדק התהליכי לבין התנהגות 

זה  במחקר  המוצע  המודל  היחיד.  של  ארגונית 

בוחן את התנהגותו   )1 )מתואר בתרשים מספר 

הפרו-ארגונית של העובד כפונקציה של תפיסתו את 

 מידת הצדק התהליכי בארגון, ובאיזו מידה סגנון ניהול 

בין תפיסת הצדק  הקונפליקט של העובד מתווך 

תרשים מספר 1: מודל המחקר
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המפקד, ולצורך המחקר הותאמו למערכת היחסים 

בין הסוהר לארגון )לדוגמה, "קבלת החלטות בארגון 

נעשית בצורה שרירותית ובלתי צפויה"(.

 Organizational  - אזרחית ארגונית  שאלון התנהגות 

 Citizenship Behavior )OCB( )Lee & Allen, 2002; Pindek,

2013( - בודק את ההתנהגות האזרחית הארגונית של 

הסוהר. השאלון מורכב משני גורמים: OCB-O - התנהגות 

אזרחית ארגונית כלפי הארגון, ו-OCB-I - התנהגות 

אזרחית ארגונית כלפי הפרט בארגון. כל פריטי השאלון 

המקורי נוסחו מחדש למען המחקר,  כך שיתאימו 

להקשר הארגוני ולמערכת היחסים בין מפקד לסוהר 

ביטחון. )לדוגמה, "משקיע ברצון מזמני כדי לעזור 

לסוהרים הנתקלים בבעיות הקשורות בעבודה"(.

 ROCI-II - Rahim קונפליקטים  ניהול  סגנון  שאלון 

 Organizational Conflict Inventory )Ben-Ari, Shamir,

Feiner, 2002; Rahim, 1983 &( - נועד לבדוק את סגנון 

קונפליקט.  במצבי  המשתתף  של  ההתמודדות 

השאלון מייצג חמישה סגנונות להתמודדות במצבי 

קונפליקט )פתרון בעיות, תחרות, ויתור, הימנעות 

נוסחו מחדש לטובת  ופשרה(. כל פריטי השאלון 

המחקר, כדי שיתאימו להקשר הארגוני וליחסים בין 

מפקד משמרת לסוהר ביטחון )לדוגמה, "אשתדל 

לשוחח עם המפקד כדי למצוא פתרונות שיענו על 

הציפיות של שנינו"(.

שאלון פרטים אישיים - הסוהרים התבקשו לציין את 

גילם, רמת השכלתם, מצבם המשפחתי,  מגדרם, 

לידתם, מוצאם האתני, מידת  ילדים, ארץ  מספר 

הדתיות, ותק בארגון, דרג התפקיד ומסגרת העבודה 

)עובדי משמרת/עובדי יום(.

תוצאות
ניתוחי רגרסיה לניבוי התנהגויות פרו-

ארגוניות

כדי לבדוק את התרומה הייחודית של כל אחד ממשתני 

המחקר לניבוי התנהגות אזרחית ארגונית ואת השערת 

התיווך של המשתנה סגנון ניהול קונפליקטים בקשר 

אזרחית,  בין תפיסת הצדק התהליכי להתנהגות 

בוצעו ניתוחי רגרסיה היררכית לכל אחד מהמשתנים 

מחקר 1 - שיטה
משתתפים

במחקר השתתפו 336 סוהרי ביטחון בשירות בתי 

הסוהר מעשרה בתי סוהר בארץ. מתוך משתתפי 

המחקר, 305 הם גברים )91%( ו-29 נשים )9%(. 

בני   47%(  40-21 בגילים  רוב משתתפי המחקר 

30-21, 37% בני 40-31(, בעלי ותק ממוצע של 4.2 

שנים בארגון )SD=3.62(. 228 ממשתתפי המחקר 

הם יהודים )68%( ו-93 דרוזים )27%(.

הליך וכלים
המחקר בוצע בבתי הסוהר לאחר שנתקבלו אישור 

מוועדת המחקרים והסכמת המפקדים בבתי הסוהר. 

הסוהרים קיבלו חמישה שאלונים )פירוט להלן( למילוי 

אישי במסגרת שעות העבודה, בפגישה אחת, בנוכחות 

החוקרת או עוזרת המחקר. כל המשתתפים בפגישה 

היו חלק ממשמרת אחת, כלומר חלק מצוות עבודה 

אורגני. הודגש בפני הסוהרים כי ההשתתפות במחקר 

היא ללא תמורה, וכי השאלונים אנונימיים ולפיכך אי 

אפשר לזהותם ובאפשרותם להפסיק את השתתפותם 

במחקר בכל רגע. להלן תיאור השאלונים:

 Commander - שאלוני תפיסת צדק תהליכי של המפקד

 Procedural Justice )Nelson et al., 2014; Tyler, 1997;

Tyler & Blader, 2000( - נועדו לבדוק את מידת הצדק 

התהליכי המאפיין את תהליכי קבלת ההחלטות של 

מפקד המשמרת כפי שהיא נתפסת בעיני הסוהרים. 

לכל אחד מארבעת מרכיבי הצדק התהליכי )ניטרליות, 

אמון, כבוד והשתתפות( נבנה שאלון נפרד. לצורך 

המחקר הותאמו השאלונים למערכת היחסים בין 

מפקד המשמרת לסוהר )לדוגמה, "המפקד מתייחס 

בצורה שווה לכל הסוהרים במשמרת"(.

 Organizational - שאלוני תפיסת צדק תהליכי של הארגון

Procedural Justice - נועדו לבדוק את מידת הצדק 

התהליכי המאפיין את תהליכי קבלת ההחלטות 

בארגון כפי שהיא נתפסת בעיני הסוהרים. לכל אחד 

מארבעת מרכיבי הצדק התהליכי )ניטרליות, אמון, 

כבוד והשתתפות( נבנה שאלון נפרד. שאלונים אלו 

זהים במבנה שלהם לשאלוני תפיסת צדק תהליכי של 
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גורם מתווך בקשר בין תפיסת הצדק של המפקד 

להתנהגות אזרחית ארגונית כלפי הארגון. תוצאות 

התיווך מוצגות בתרשימים 2 ו-3.

ניהול הקונפליקט של  כי סגנון  2 עולה,  מתרשים 

פתרון בעיות מתווך באופן מלא את הקשר בין תפיסת 

הצדק התהליכי ל-OCB-I. כלומר תפיסת צדק תהליכי 

תורמת לסגנון ניהול קונפליקטים של פתרון בעיות, 

וזה האחרון תורם להחצנת התנהגות אזרחית ארגונית 

כלפי עמיתים. ניתוח SOBEL אישש את תפקידו המתווך 

של סגנון ניהול קונפליקטים של פתרון בעיות בקשר 

בין תפיסת צדק תהליכי להתנהגות אזרחית ארגונית 

.)Z=5.25, p<.001( כלפי עמיתים

מתרשים 3 עולה, כי תפיסת הצדק התהליכי של 

הצדק  תפיסת  בין  מלא  באופן  מתווכת  הארגון 

אזרחית ארגונית  התהליכי של המפקד להתנהגות 

כלפי הארגון. כלומר תפיסת צדק תהליכי של המפקד 

תורמת לתפיסת צדק תהליכי של הארגון, וזו תורמת 

אזרחית ארגונית כלפי הארגון.  להחצנת התנהגות 

ניתוח SOBEL אישש את תפקידה של תפיסת הצדק 

צדק תהליכי של  של הארגון כמתווכת בין תפיסת 

אזרחית ארגונית כלפי הארגון  המפקד להתנהגות 

.)Z=5.43, p<.001(

הוכנס  )OCB-I, OCB-OI(. בשלב הראשון  התלויים 

משתנה הרקע, מוצא אתני. בשלב השני הוכנסה 

תפיסת הצדק התהליכי של המפקד, ובשלב השלישי 

הוכנסה תפיסת הצדק התהליכי של הארגון. שני 

כדי לעמוד על התרומה  הממדים הוכנסו בנפרד 

הייחודית של כל אחד מהם. בשלב הרביעי הוכנסו 

חמשת הסגנונות של ניהול קונפליקט.

 תפקידם המתווך של סגנונות 

ניהול קונפליקטים

ניהול  נדון תחילה בתפקידם המתווך של סגנונות 

בין תפיסת הצדק התהליכי  קונפליקטים בקשר 

ניתוחי הרגרסיות  אזרחית ארגונית.  לבין התנהגות 

כללו  ארגונית  אזרחית  התנהגות  לניבוי  שבוצעו 

OCB-התייחסות נפרדת לניבוי כל אחת מהתנהגויות ה 

)OCB-I/OCB-O(. בהתאם להשערות, נחשפו ממצאים 

המלמדים על השפעה מתווכת מלאה של סגנון ניהול 

קונפליקטים על הקשר בין צדק תהליכי לבין התנהגות 

אזרחית ארגונית. משמעות התיווך היא שהקשר בין 

תפיסת צדק תהליכי לבין התנהגות אזרחית ארגונית 

מתווך על ידי סגנון ניהול הקונפליקטים של היחיד. 

בנוסף נמצא שתפיסת הצדק של הארגון משמשת 

 תרשים מספר 2: סגנון ניהול קונפליקט כמתווך בין תפיסת צדק תהליכי 

)OCB-I( להתנהגות אזרחית ארגונית כלפי עמיתים
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הארגונית בשב"ס, אשר התבססו על המאפיינים 

 Tyler,( הייחודיים של כל אחד ממרכיבי הצדק התהליכי

Tyler & Blader, 2000 ;1997(. התרחישים נבנו במספר 

שלבים, הכוללים קבוצת מיקוד לבחינת הנושאים 

למפקדו,  סוהר  בין  הקיימים  מעוררי המחלוקת 

צוערים  כ-40  היו  בקבוצה  ועוצמתם.  שכיחותם 

מקורס קצינים בבית הספר להדרכה של שירות בתי 

הסוהר. בנוסף נערכו שיחות מיקוד עם 15 סוהרים 

וקצינים באחד מבתי הסוהר בארץ. בשיחות המיקוד 

עלו שני קונפליקטים מרכזיים הקיימים בין מפקד 

לפקודיו במציאות הארגונית של בית הסוהר: יציאה 

לחופשות )לדוגמה, "ביקשתי חופש שבועיים לפני 

מועד יום הולדתי. פתאום לסוהר אחר יש עניין דחוף, 

ואישתו של סוהר אחר ילדה, והמפקד ביטל לי את 

החופש ברגע האחרון"( ויציאה לקורסים )לדוגמה, 

"אני משרת כבר שמונה שנים, אבל מוציאים אחרים, 

צעירים ממני, לקורס X"(. משיחות המיקוד עלה, כי 

קונפליקט היציאה לחופשות מהותי יותר ושכיחותו 

למפקדו  סוהר  שבין  באינטראקציה  יותר  גבוהה 

נבחר כבסיס  יציאה לקורסים, ועל כן  מקונפליקט 

לתסריטים שחוברו במחקר. נכתבו שמונה תסריטים 

שבהם תופעלה התנהגות המפקד באמצעות ארבעת 

המרכיבים של הצדק התהליכי )אמון, השתתפות, 

מחקר 2 - שיטה
ממצאי המחקר הראשון איששו את מודל המחקר באשר 

לניבוי התנהגויות OCB-I. כדי לעמוד על הקשר הסיבתי 

בין משתני המחקר, תופעלו במחקר השני מרכיבי 

הצדק התהליכי ועוצמת הצדק התהליכי באמצעות 

תסריטים, ונבחן הקשר בין מרכיבים אלו לבין סגנונות 

ניהול קונפליקט והתנהגות אזרחית ארגונית. הבחינה 

החוזרת של המודל במחקר 1 ובמחקר 2 באמצעות 

מתודולוגיות שונות זו מזו, אפשרה להגביר את תוקפו.

משתתפים
במחקר השתתפו 311 סוהרי ביטחון בשירות בתי 

הסוהר מארבעה-עשר בתי סוהר בארץ. מתוך משתתפי 

המחקר 275 גברים )94%( ו-17 נשים )6%(. רוב 

משתתפי המחקר בגילים 40-21 )30% בני 30-21, 

37% בני 40-31(, בעלי ותק ממוצע של שש שנים 

197 ממשתתפי המחקר הם  בארגון.   )SD=3.62(

יהודים )63%( ו-71 דרוזים )23%(. 43 סוהרים לא 

דיווחו על מוצאם.

הליך וכלים
כדי לתפעל את משתנה הצדק התהליכי ומרכיביו, 

נבנו למען מחקר זה תרחישים המתאימים למציאות 

תרשים 3: תפיסת הצדק הארגוני בארגון כמתווכת בין תפיסת הצדק התהליכי של המפקד 
)OCB-O( להתנהגות אזרחית ארגונית כלפי הארגון
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ישירות נתבקשו המשתתפים להביע דעתם על מידת 

שיתוף הפעולה של הסוהר עם מפקד המשמרת שלו 

לפי התיאור בתרחיש. שאלות אלו חוברו לצורך מחקר 

לזיהוי של דפוס הפעולה שיבחר הסוהר  זה ונועדו 

בתגובה לתרחיש שקרא. השאלון התווסף לשאלון 

זיהוי דפוס ניהול הקונפליקט כדי להבין מהי הנטייה 

הכללית של הסוהר ביחסיו עם המפקד במצבים 

של חוסר הסכמה.

ניהול הקונפליקט: בשאלון  לזיהוי דפוס  שאלון 
זה הוצגו חמש הדרכים לפתרון קונפליקט שהועלו 

בתסריטים - תחרות, הימנעות, פתרון בעיות, פשרה 

וויתור. השאלון נבנה לצורך מחקר זה, והוא מבוסס 

על מובחנות סגנונות ניהול הקונפליקט של ראהים 

)Rahim, 1983(, תוך שמירה על שני הממדים המרכזיים: 

דאגה לעצמי ודאגה לאחר.

שאלון התנהגות אזרחית ארגונית מוכוונת ארגון 
)OCB-O(: שאלה אחת שנועדה לבדוק את ההתנהגות 

האזרחית הארגונית של הסוהר  כלפי הארגון, כמתואר 

 Lee( בתרחיש. הפריט נבחר מתוך השאלון של לי ואלן

.OCB-O ומייצג את הגורם )& Allen, 2002

שאלון התנהגות אזרחית ארגונית מוכוונת פרט 
)OCB-I(: שאלה אחת שנועדה לבדוק את ההתנהגות 

האזרחית הארגונית של הסוהר  כלפי עמיתיו לעבודה, 

כמתואר בתרחיש. הפריט נבחר מתוך השאלון של 

.OCB-I ומייצג את הגורם )Lee & Allen, 2002( לי ואלן

שאלון פרטים אישיים: הסוהרים התבקשו לציין את 
מגדרם, גילם, רמת השכלתם, מצבם המשפחתי, ארץ 

לידתם, מוצאם האתני, ותק בארגון ודרג התפקיד.

תוצאות
 תפקידם המתווך של סגנונות 

ניהול קונפלקטים

ניהול  נדון תחילה בתפקידם המתווך של סגנונות 

קונפליקטים בקשר בין תפיסת הצדק התהליכי לבין 

ניטרליות וכבוד( בשתי רמות הצדק התהליכי )גבוהה 

ונמוכה(. כל סוהר הוצב רנדומלית באחת משמונה 

קבוצות המחקר. בלוח 1 מופיע פירוט הקבוצות.

 לוח 1. פירוט קבוצות המחקר 

לפי מרכיבי הצדק התהליכי ורמתו

רמה  
תוכן  

נמוכהגבוהה

קבוצה 5קבוצה 1ניטרליות

קבוצה 6קבוצה 2אמון

קבוצה 7קבוצה 3כבוד

קבוצה 8קבוצה 4השתתפות

מקדים  נערך מחקר  את התסריטים  לתקף  כדי 

שהשתתפו בו 95 סוהרים חניכי קורס מש"קים בבית 

הספר להדרכה של שב"ס. התוצאות מלמדות כי תיאורי 

המקרה הצליחו לתפעל את משתנה הצדק התהליכי.

כל סוהר קיבל את התסריט המתאים למילוי אישי 

ולאחריו את השאלונים המפורטים במסגרת שעות 

כל  החוקרת.  בנוכחות  אחת,  בפגישה  העבודה, 

המשתתפים בפגישה היו מאותה משמרת, כלומר 

חלק מצוות עבודה אורגני. הודגש בפני הסוהרים כי 

ההשתתפות במחקר היא ללא תמורה, כי השאלונים 

אנונימיים ולפיכך אי אפשר לזהותם, וכי באפשרותם 

להפסיק את השתתפותם במחקר בכל רגע. להלן 

תיאור השאלונים2 שעליהם ענו הסוהרים:

שאלון לבדיקת התפעול של הצדק התהליכי: השאלון 
נועד לבדוק את מידת הצדק התהליכי המאפיין את 

תהליך קבלת ההחלטות של המפקד, כפי שנתפס 

בקרב הסוהרים. תהליך זה תואר בתיאורי המקרה. 

השאלון מבוסס על שאלון תפיסת הצדק התהליכי 

של המפקד ממחקר 1.

שאלון לזיהוי נטייה לשיתוף פעולה: בשתי שאלות 

במחקר זה נעשה שימוש בוורסיות מקוצרות של שאלוני מחקר 1. מאחר שהשאלון הועבר בפרק הזמן של החלפת משמרת,   2

היה צריך לשמור על זמני ההעברה כדי לא להפריע לסדר היום בבית הסוהר, ובד בבד לשמור על התייחסות ממוקדת של 
המשתתפים לתרחישים הנבדקים. בנוסף, השימוש בשאלון אחר לבדיקת שיתוף הפעולה של היחיד באמצעות כלים שונים 

זה מזה במחקר 1 ובמחקר 2 מסייע להגביר את התוקף של ממצאי המחקר.
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תפיסת צדק תהליכי תורמת לנטייה לשיתוף פעולה, 

וזו תורמת להחצנת התנהגות אזרחית ארגונית כלפי 

 ,1 זה מחזק את תוצאות מחקר  עמיתים. ממצא 

המלמדות כי סגנון של פתרון בעיות )שיתוף פעולה( 

מתווך בין תפיסת צדק תהליכי של המפקד להתנהגות 

.)OCB-I( אזרחית ארגונית כלפי עמיתים

בניתוח הרגרסיה למשתנה OCB-O, הכנסת הנטייה 

לידי הפחתה של תרומת  לשיתוף פעולה הביאה 

המשתנה צדק המפקד. ממצא זה מרמז על האפשרות 

של תיווך. ואכן, ניתוח SOBEL לבדיקת התיווך לימד 

צדק תהליכי לבין התנהגות  בין תפיסת  שהקשר 

אזרחית ארגונית מתווך על ידי נטיית היחיד לשיתוף 

)Z=3.62, p<.001(. תוצאות התיווך מוצגות  פעולה 

בתרשים 5.

מתרשים 5 עולה, כי הנטייה לשיתוף פעולה מתווכת 

באופן מלא את הקשר בין תפיסת הצדק התהליכי 

של המפקד להתנהגות אזרחית ארגונית כלפי הארגון. 

צדק תהליכי של המפקד תורמת  כלומר תפיסת 

לנטייה לשיתוף פעולה, וזו תורמת להחצנת התנהגות 

אזרחית ארגונית כלפי הארגון. ממצא זה תואם את 

השערות המחקר.

התנהגות אזרחית ארגונית. כדי לבדוק את התרומה 

הייחודית של כל אחד ממשתני המחקר לניבוי התנהגות 

אזרחית ארגונית, וכדי לבדוק את השערת התיווך של 

המשתנה סגנון ניהול קונפליקטים בקשר בין תפיסת 

ניתוחי  אזרחית, בוצעו  הצדק התהליכי להתנהגות 

לכל אחד מהמשתנים התלויים  רגרסיה היררכית 

הוכנסה תפיסת  )OCB-O, OCB-I(. בשלב הראשון 

הצדק התהליכי של המפקד, בשלב השני הוכנסה 

הנטייה לשיתוף פעולה, ובשלב השלישי הוכנסו חמשת 

הסגנונות של ניהול קונפליקט.

בניתוח הרגרסיה למשתנה OCB-I, הכנסת הנטייה 

לידי היעלמה של תרומת  לשיתוף פעולה הביאה 

המשתנה צדק המפקד. ממצא זה מרמז על אפשרות 

של תיווך. ואכן, ניתוח SOBEL לבדיקת התיווך אישש, 

צדק תהליכי לבין התנהגות  כי הקשר בין תפיסת 

לשיתוף  הנטייה  ידי  על  ארגונית מתּווך  אזרחית 

פעולה של היחיד )Z=3.36, p<.001(. תוצאות התיווך 

מוצגות בתרשים 4.

מתרשים 4 עולה, כי הנטייה לשיתוף פעולה מתווכת 

באופן מלא את הקשר בין תפיסת הצדק התהליכי 

אזרחית ארגונית כלפי עמיתים. כלומר  להתנהגות 

 תרשים מספר 4: סגנון ניהול קונפליקט כמתווך בין תפיסת צדק תהליכי 

)OCB-I( להתנהגות אזרחית ארגונית כלפי עמיתים
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מהם במסגרת תפקידם הפורמלי. ממצאי מחקר 2 

מאששים את ממצאי מחקר 1 ומלמדים כי תפיסת 

צדק תהליכי לא רק קשורה להתנהגויות OCB בקרב 

עובדים, אלא גם משפיעה עליהן.

OCB-תפיסת צדק תהליכי ו
סיכום של הממצאים במחקר 1 ובמחקר 2 מלמד, 

שסוהרים מבחינים בין מצבים שבהם המפקד נתפס 

הוגן לבין מצבים שבהם הוא נתפס לא הוגן, ומנגנון 

הצדק התהליכי משפיע על התנהגותם עם מפקדיהם. 

אפשר להתייחס למנגנון הצדק התהליכי כאל מנגנון 

למנהל,  כוחניות", שמאפשר למפקד,  "ללא  כוח 

למחנך וכדומה להשפיע על התנהלותם של הפקודים, 

הכפיפים, התלמידים והסוהרים. לפי מודל מקורות 

הכוח )French & Raven, 2004; Raven, 1992(, סמכות 

פורמלית של מנהל בארגון מאפשרת לו להשפיע על 

כפיפיו מתוקף תפקידו, אך היא אינה מקור הכוח 

היחיד שיש לו כדי להניע את עובדיו ולהשפיע עליהם. 

על פי המודל, המנהל יכול לבחור את אופן ההשפעה 

מתוך מבחר כוחות אשר מחולקים ל"כוחות קשים" 

כפייה  )כגון  "הכוחות הקשים"  רכים".  ול"כוחות 

ותגמול( נשענים על משאבים ארגוניים או חברתיים 

דיון
התנהגויות מקדמות של עובדים, הנעשות מעבר 

לארגון  בארגון, תורמות מאוד  לתפקידם הפורמלי 

ולצמיחה הארגונית, מייעלות אותו, מקדמות את 

ואת התמודדותו  יכולותיו  ומשפרות את  מטרותיו 

 Katz & Kahn, 1966; Podsakoff et al.,( עם משברים 

אזרחית  2000(. התנהגויות אלו הוגדרו כהתנהגות 

ניסיון  נעשה  ובמחקרים אחדים   ,)OCB( ארגונית 

להתחקות אחר הגורמים שבבסיסן. במחקר הנוכחי 

הוצע מודל המשלב מאפיינים ארגוניים ומאפיינים 

אישיים להסבר התופעה. לפי מודל זה, גורם ארגוני 

מרכזי המשפיע על התנהגות אזרחית ארגונית של 

עובדים, הוא מידת ההוגנות המלווה את דרך קבלת 

והיא  והארגון ככלל,  ההחלטות של המנהל בפרט 

 Lind( "מוגדרת בספרות המחקרית כ"צדק תהליכי

Tyler, 1988; Thibaut & Walker, 1978 &(. ממצאי מחקר 1 

מלמדים על התרומה של תפיסת הצדק התהליכי של 

המפקד ושל הארגון להתנהגויות OCB בקרב עובדים. 

כלומר כאשר תהליכי קבלת ההחלטות של המפקד ושל 

הארגון ככלל מאופיינים בניטרליות, בדאגה לצרכים 

של הפקודים וביחס מכבד ומשתף, יהיה לכך ביטוי 

בהתנהגויות מקדמות בקרב העובדים, שלא נדרשו 

תרשים 5: הנטייה לשיתוף פעולה כמתווכת בקשר בין תפיסת הצדק התהליכי של המפקד 

.)OCB-O( להתנהגות אזרחית ארגונית כלפי הארגון
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לפתרונות אינטגרטיביים. כיוון שכך, נראה שסגנון ניהול 

הקונפליקט עשוי להסביר את הקשר בין תפיסת הצדק 

התהליכי לבין התנהגותם של יחידים כלפי עמיתיהם 

בעבודה. יחיד שתופס כי המפקד שלו מיישם את 

עקרונות הצדק התהליכי, יפגין נכונות רבה יותר 
להשתמש בסגנון ניהול קונפליקט שיתופי אשר 
יתרום להתנהגות פרו-ארגונית מצידו. במילים 
אחרות, אפשר לראות בסגנון ניהול קונפליקטים של 

בין  פתרון בעיות "מנגנון" שנמצא בבסיס הקשר 

תפיסת הצדק התהליכי להתנהגות אזרחית ארגונית 

של היחיד כלפי עמיתים.

כלפי הארגון  ארגונית  אזרחית  להתנהגות  באשר 

)OCB-O(, בניגוד להשערות סגנון ניהול הקונפליקטים, 

צדק תהליכי  בין  כמתווך  נמצא  לא  זה  משתנה 

SOBEL איששו  ניתוחי  אזרחית ארגונית.  להתנהגות 

צדק תהליכי של  התיווך המלא של תפיסת  את 

הארגון בקשר בין תפיסת צדק תהליכי של המפקד 

לבין התנהגות אזרחית ארגונית כלפי הארגון. כלומר 

צדק  תפיסת  כי  במחקר הנוכחי נמצא לראשונה 

תהליכי של המפקד תורמת להתנהגות אזרחית 
ארגונית בתיווכה של תפיסת הצדק התהליכי של 
הארגון. מחקרים מלמדים על מובחנות בין התנהגות 
אזרחית ארגונית כלפי עובדים לבין התנהגות אזרחית 

 Ilies et al., 2007; Kaufman et al.,( ארגונית כלפי הארגון

Williams & Anderson, 1991 ;2001(, ותוצאות המחקר 

הנוכחי מחזקות את ההבחנה. מהתוצאות עולה כי 

הגורמים המסבירים את ההתנהגות הפרו-ארגונית 

כלפי עמיתים אינם זהים בהכרח לגורמים המסבירים 

את ההתנהגות הפרו-ארגונית כלפי הארגון. מודל 

אולם הספרות  כה במחקרים,  עד  נמצא  לא  זה 

כדמות  המחקרית העוסקת במקומו של המנהל 

התורמת לעיצוב תפיסות העובדים, שמה את הדגש 

בתפקידו של המנהל בהטמעת תחושות של גאווה, 

 Hoffman,( עובדיו  לארגון בקרב  ושייכות  הזדהות 

 Bynum, Piccolo, & Sutton, 2011; Shamir, House, &

 Arthur, 1993; Van Knippenberg, Van Knippenberg,

De Cremer, & Hogg, 2004( וביכולתו לעצב בקרבם 

 תפיסה מערכתית רחבה ואחריות כלפי מטרות הארגון 

המוענקים לדמות הסמכות בגין תפקידה או מעמדה. 

הם מבליטים את יתרונו של סוכן ההשפעה על פני 

הזולת, כלומר את יכולתו להעניש, לתגמל ולתבוע 

היענות, ומבטאים גישה חיובית פחות להנעת אנשים 

מכיוון שיש בהם יחס בוטה, הבעת חוסר אמון בנמען 

והצרת חופש ההחלטה שלו )Bruins, 1999(. לעומתם 

אופני ההשפעה ה"רכים" )כגון כוח של לגיטימיות, 

מומחיות, זיקה ומידע( של דמות הסמכות נשענים על 

משאביה האישיים כגון הישגים, ניסיון ואטרקטיביות. 

הם מבטאים יחס שוויוני יותר לנמען ונחשבים חיוביים 

 .)Elias, 2007; Erchul, Raven, & Ray, 2001( ומכבדים יותר

נראה איפוא שצדק תהליכי יכול להיכלל בקטגוריה 

"כוחות רכים", שכן באמצעות ביסוס עקרונות הצדק 

התהליכי במערכת היחסים של המפקד עם הסוהרים, 

עשוי המפקד לשמש לפקודיו דמות השפעה בעלת 

משמעות אשר מניעה ומקבלת החלטות מתוך יכולתה 

"לראות את הפקודים" ולהתייחס למרכיבים הבסיסיים 

החשובים להם כגון יחס מכבד, שמירה על זכויות 

ומתן מקום לדעות ולרצונות. עקב כך יפגינו הפקודים 

היענות ונטייה רבה יותר להתנהגות משתפת פעולה.

 התנהגות אזרחית ארגונית - 
מודל תיווך

במודל המוצע במחקר 1 שוער, כי לסגנונות ניהול 

הקונפליקט של היחיד יהיה תפקיד מתווך בין תפיסת 

אזרחית ארגונית.  הצדק התהליכי לבין התנהגות 

בניתוחי הרגרסיות שבוצעו לניבוי התנהגות אזרחית 

 ,)OCB-I( וכלפי עמיתים )OCB-O( ארגונית כלפי הארגון

נחשפו, בהתאם להשערות, ממצאים המלמדים על 

אפשרות של השפעה מתווכת מלאה של סגנונות 

צדק  בין  על הקשר  היחיד  ניהול הקונפליקט של 

תהליכי לבין התנהגות אזרחית ארגונית כלפי עמיתים 

)OCB-I(. כלומר במחקר הנוכחי נמצא לראשונה כי 

אזרחית  צדק תהליכי תורמת להתנהגות  תפיסת 

ארגונית, וזאת בתיווכו של סגנון ניהול קונפליקטים 

שיתופי של היחיד. ממצא זה תוקף גם בבדיקת מודל 

התיווך במחקר 2, ובאמצעותו מודגש כי ההתנהגות 

השיתופית של היחיד מתבטאת בנכונות ובחתירה 



127

עשייה מעל ומעבר

מפקד לפקודיו, ושונה במהותה ממסגרות ארגוניות 

כה.  עד  נבדק המודל  ומשפטיות שבהן  עסקיות 

ממצאי המחקר מחזקים את ההבנה כי לתפיסת 
צדק תהליכי יש תרומה בעלת משמעות רבה 
להתנהגויות של שיתוף פעולה בקרב עובדים 

גם בסביבה ארגונית ביטחונית מבצעית.
מבחינה יישומית, מחקר זה עשוי לספק תובנות חדשות 

באשר ליכולת של מנהלים ומפקדים לפתח התנהגויות 

מקדמות בקרב עובדיהם ואופני התמודדות יעילים 

והתפתחות  קונפליקטים, המעודדים צמיחה  עם 

בארגון, מפקדים  וצוותית. מקבלי החלטות  אישית 

להיעזר בממצאי המחקר  יוכלו  ארגוניים,  ויועצים 

כדי להבין לעומק את הקשר בין מאפיינים אישיותיים 

ומצביים של הפקודים לבין תפיסות הצדק שלהם, את 

השפעתם על הדרך שבה יבחרו הפקודים להתנהל 

במצבי קונפליקט עמם, ויוכלו לעודד שיתופי פעולה 

ויחסים הדדיים. באמצעות הדרכה ואימון של דרכי 

התנהגות )מרכיבי הצדק התהליכי( שנחוות 
כהוגנות, אפשר לעודד התנהגות של שיתוף 
תביא  וסוהרים, אשר  פעולה בקרב מפקדים 
הדדי. במחקר מוצע  לצמיחה ארגונית ולאמון 
שתחושה של הוגנות בקרב סוהרים - הנוצרת מתוך 

התנהלות מכבדת של המפקד, תחושות של אמון, 

שיתוף בקבלת החלטות, דאגה לסוהר וראיית צרכיו, 

יגבירו את אופן ההתמודדות השיתופית של הסוהרים, 

והדבר יביא להתנהגויות מקדמות ול"עשייה מעבר" 

כלפי עמיתים למשמרת וכלפי הארגון. למעשה, 

וקל  זמין  כלי  עקרונות הצדק התהליכי משמשים 

יחסית לשימוש לשיפור מערכת היחסים בין מפקד 

לפקודיו ולהעצמתה, ואמצעי שאפשר בעזרתו ללמד 

וללמוד את השימוש הנכון במיומנויות שתפיסת הצדק 

התהליכי מציעה במסגרת הארגונית.

יישומיות ברמת  לתוצאות המחקר מספר תובנות 

הארגון. מהמחקר עולה שישנה חשיבות לאקלים הוגן, 

מעבר לתרומתה של תפיסת הוגנות המפקד ליצירת 

התנהגויות מקדמות כלפי הארגון )OCB-O(. משמעות 

תפיסת ההוגנות בארגון היא, כי לעובדים חשוב 
לא רק היחס ההוגן שהם מקבלים אלא האופן 

)Podsakoff & Mackenzie, 1997(. במחקר הנוכחי 

OCB-O. תפיסת  של התנהגות  ההבנה  מורחבת 

העובד את הארגון משתקפת במסגרת ש"רואה" את 

הפרט, מתייחסת אליו ושומרת על זכויותיו, ובעלת 

השפעה מרכזית על רצונו של העובד לפעול למען 

הארגון מעבר לתפקידו. כאמור, במחקר זה לא היה 

עיסוק במובחנות בין שני האופנים להתנהגות אזרחית 

ארגונית )OCB-I ו-OCB-O(, ונראה כי יש מקום למחקרי 

נוספים הרלוונטיים  גורמים  יאותרו  המשך שבהם 

לאקלים ארגוני הוגן ולהתנהגות אזרחית כלפי הארגון.

תרומת המחקר
קשורה  הנוכחי  במחקר  המרכזית  היסוד  הנחת 

לתפקידו של הצדק התהליכי המאפיין את התנהלותו 

של המפקד, ולהשפעתו על התנהגויות של שיתוף 

פעולה אצל פקודיו. ממצאי המחקר עשויים לתרום 

להבנת התנהגויות מקדמות של עובדים הן מהבחינה 

התיאורטית והן מהבחינה היישומית.

מבחינה תיאורטית, המחקר הנוכחי מעשיר את הידע 

הקיים בנוגע להתנהגות עובדים, תוך התמקדות 

בניסיון לחשוף את הכוחות החיוביים של העובד, 

הניתנים לטיפוח, ואת מערכת היחסים שלו עם הארגון. 

אלה מאפשרים לו להתנהל באופן יעיל וחיוני יותר 

בעבודתו. אוריינטציה חיובית זו תואמת את המגמה 

של הפסיכולוגיה ההומניסטית החיובית, המתמקדת 

 .)Snyder & McCullough, 2000( בנקודות החוזק של היחיד

במחקר מודגש תפקידה החיובי והחשוב של תפיסת 

הצדק התהליכי בעיצוב התנהגויות היחיד במצבים 

קונפליקטואליים ובקידום התנהגויות פרו-ארגוניות. 

התפיסה העומדת במוקד המחקר הנוכחי היא 
כי יש לחשוף את הכוחות החיוביים, הניתנים 
לטיפוח, הטמונים באינטראקציה הבין-אישית 
להתנהל  לעובדים ולמפקדים  והמאפשרים 

באפקטיביות יתרה במציאות הארגונית.
בחינה של מודל המחקר בארגון ביטחוני מאפשרת 

להרחיב את התוקף של מודל הצדק התהליכי למסגרת 

זו מאופיינת במציאות ארגונית  ארגונית ביטחונית. 

רוויית מתח ולחץ ובמערכות יחסים היררכיות בין 
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2 תוקף נוסף לממצאים שעלו במחקר 1.

סוגיה בעייתית נוספת העולה מהמחקר קשורה לדיווחו 

של היחיד על התנהגות המפקד הישיר והתנהלותו 

בארגון כפי שהיא נתפסת על ידו. אין ודאות שהדיווח 

אכן משקף את המציאות הקיימת במערכת היחסים 

בין המפקד לפקודיו או את האקלים הארגוני ככלל. 

עם זאת, הדיווח הסובייקטיבי של היחיד משקף את 

המציאות כפי שהוא חווה אותה. חשוב לבחון גם את 

החוויה הסובייקטיבית, המשפיעה הלכה למעשה על 

.)Spector, 1994( תחושותיו והתנהגותו של היחיד

זאת מצטרפת למחקרים שנעשו  עבודה  לסיכום, 

האזרחית  האחרונות בתחום ההתנהגות  בשנים 

הארגונית, אך ייחודה בבחינת ההשפעה של הצדק 

נטיית העובדים לבחור בהתנהגויות  התהליכי על 

של שיתוף פעולה. תרומתה לידע המחקרי בתחום 

היא בגילוי של מנגנונים המביאים ליצירת התנהגויות 

OCB בקרב עובדים. מודגשת חשיבותם של הגורמים 

המצביים, תפיסת הצדק התהליכי, הגורמים האישיים 

וסגנון ניהול קונפליקטים בזיהוי המשאבים המניעים 

את העובד להתנהגות בונה ואפקטיבית במערכות 

היחסים שלו עם הממונים עליו ועם עמיתיו לעבודה. 

ממצאי העבודה מעשירים את ההבנה באשר לעידוד 

התנהגות פרו-ארגונית ללא קבלת תמורה בארגונים 

בכלל ובארגוני כליאה בפרט, ויוכלו לסייע בהטמעה 

של "אבני דרך" בעיצוב נורמות התנהגות של שיתוף 

והבנה הדדית ומוכוונות למציאת הכוחות החיוביים 

הטמונים באחר.

מקורות
אנשים  בניהול  האתגר  סוהר:  בית   .)2015( א'  גולדברג, 
מאחורי הסורגים, דילמות מוסריות וניהוליות של כליאה. תל 

אביב, ישראל: כותרים.

בארגון:  טובה  אזרחית  התנהגות   .)1999( ע'  ויגודה, 
וגורמים  בעבודה  וולונטרית  התנהגות  של  אפיוניה 

המשפיעים עליה. מגמות, לט, 561-535.

כץ, מ' )2008(. מפקד אל מול מנהל. מערכות, 418, 47-42.

קינן, ג' ומלאך-פיינס, א' )2003(. לחץ ושחיקה בשב"ס: 
גורמים, תוצאות ודרכי התמודדות. המשרד לביטחון פנים, 

משרד המדען הראשי.

וצודק  יחס הוגן  שבו כלל העובדים מקבלים 
והקשר  זו  )Naumann & Bennent, 2000(. תפיסה 

שלה להתנהגויות של שיתוף פעולה בקרב עובדים, 

מעצימים את החשיבות  של הטמעת העקרונות של 

הצדק התהליכי על ידי מקבלי ההחלטות בארגון ואת 

ופיתוח של מדיניות ארגונית  החשיבות של עיצוב 

ומנגנונים המאפשרים תהליכי קבלת החלטות שקופים 

וניטרליים לשמירת זכויותיהם של העובדים.

בנוסף, מוצע להרחיב את ההבנה של המושג התנהגות 

לאפקטיביות ארגונית, כפי  אזרחית ארגונית כמדד 

שנעשה במחקרים רבים. מושג זה משמש נייר לקמוס 

לאיכות הקשרים הבין-אישיים הקיימים בארגון ולאיכות 

הקשר של העובד עם הארגון ככלל. כלומר מוצע 

שהתנהגות אזרחית ארגונית תשמש כלי מדידה וכלי 

הערכה ארגוני למידת המוטיבציה לשיתוף פעולה בין 

עובדים ברמת הפרט או בין אגפים ברמה המערכתית.

לצד תרומותיו החשובות של המחקר הנוכחי, יש מספר 

מגבלות שכדאי להתייחס אליהן ולנסות להתמודד איתן 

נבדקו משתני  במחקרי המשך. ראשית, במחקר 1 

המחקר באמצעות שאלוני דיווח עצמי. שיטת מחקר 

זו עשויה לסבול מפערים בין ההצהרות של משתתפי 

המחקר לגבי הנטייה הרגשית או ההתנהגותית שלהם 

 Holland,( לבין התגובה ההתנהגותית והרגשית בפועל

Verplanken, & Van Knippenberg, 2002(. הסיכון הטמון 

בשיטת מחקר זו נוגע לנטייה של משתתפי המחקר 

לרצייה חברתית )Spector, 1994(, ועלול להתבטא במחקר 

זה במתן העדפה לתפיסות הנתפסות כרצויות על 

ידי מקבלי ההחלטות בארגון. הכוונה לתפיסות לגבי 

יחסי מפקד-פקוד, סגנונות ניהול קונפליקט והתנהגות 

אזרחית ארגונית. כדי להתגבר על הטיות הדיווח העצמי 

של המשתתפים במחקר 1, בוצע מחקר 2 שהיה ניסויי 

והוצג בו למשתתפים תרחיש מהמציאות  בעיקרו, 

הארגונית היומיומית, שתוארה בו אינטראקציה בין 

סוהר לבין מפקד המשמרת שלו. התנהגותו של מפקד 

באופן מבוקר.  המשמרת במקרה המוצג תופעלה 

לדמויות המפקד  התייחסות המשתתפים במחקר 

הישיר המוצגות בתיאורי המקרה, סייעה להתמודד 

עם הנטייה לרצייה חברתית. באופן זה סיפק מחקר 
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ממשיכים לרקוד
הכלא הרוקד בֵסּבּו שבפיליפינים

מאמר קצר זה עניינו ִמתקן הכליאה "סֵּבּו" שבמדינת הפיליפינים, המוכר גם 
 Cebu Provincial Detention and Rehabilitation ראשי תיבות של( CPDRC בשם
Center(, שהוא מרכז מחוזי של האי סבו למשמורת ולשיקום של אסירים. המחבר 

מתמקד במאמר בפרשנות של ביצועי ריקוד אמנותיים של אסירים, שתועדו 
בסרטונים והועלו לרשת האינטרנט בשנים 2016-2012. מאמר זה הוא המשך 

למאמר קודם, שהמיקוד בו היה סרטונים שהועלו לרשת עד חודש פברואר 2012. 
הצורך להמשיך להתמקד בתופעת כלא "סבו" נובע משתי סיבות: הפיכתו לאייטם 
תרבותי גלובלי, וההפעלה האינטנסיבית של אלפי אסירים בפרויקט אחד. להבדיל 

מבתי כלא מערביים, המכוונים לתעסוקה מסורתית של אסירים )במפעלים 
או בחקלאות( או לפעילות אומנותית שולית, בכלא "סבו" אפשר לזהות תוצרת 

תרבותית של מאות אסירים, שמניבה גם רווחים ונמשכת יותר מעשור.
במאמר זה מודגשים השינויים המהותיים במרוצת חמש השנים האחרונות, הן 
מבחינת סגנון הריקוד הן בהפיכתו לאייטם תרבותי בפלטפורמות תקשורתיות 

חדשות וגלובליות.

גבריאל קאבאליון1

גבריאל קאבאליון - פרופסור חבר במחלקות לקרימינולוגיה ולעבודה סוציאלית במכללה האקדמית אשקלון.  1
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הקדמה
בעבודתי הקודמת ציינתי, כי ייתכן שהריקודים בִמתקן 

נראה  והיה  יופסקו,  "סבו" שבפיליפינים  הכליאה 

שזה סופו של הפרויקט הצבעוני, המקורי והמעניין2. 

לקראת סוף שנת 2012, אחרי תקופה של העסקת 

האסירים בעבודות חקלאיות, חזרו הסרטונים בגירסה 

מחודשת והם ממשיכים עד עכשיו למשוך עניין, גם 

בפלטפורמה המקוונת של יוטיוב )הסרטון האחרון 

פורסם ב-11 באוקטובר, 2017(. במהלך הבדיקה 

שנעשתה לשם הכתיבה של עבודת מעקב זו, אותרו 

23 סרטונים חדשים.

שאלות המחקר
מאמר זה מעלה מספר שאלות: האם הפרויקט החל 

למשוך חוקרים מתחום האקדמיה? מה תרומתם 

להבנתו? מה אפשר ללמוד מצפייה בסרטונים חדשים 

 בנוגע להתפתחות התוכנית בשנים 32016-2012? 

מה השתנה במשך הזמן בהשוואה לבדיקה הקודמת, 

בשנים 2012-2006?

נוספת שמצריכה התייחסות קשורה לכלא  שאלה 

אנו נחשפים לקדמת  כמכלול. כחוקרים וכצופים 

והמשעשע,  - הכוונה לחלק הגלוי, החיובי  הבמה 

באזורים האחרים של  יודעים מה קורה  אבל איננו 

הכלא. על פי דיווחים שפורסמו באמצעי התקשורת, 

מסתבר שבפשיטות משטרתיות, כמו זו שהייתה ב-14 

באוגוסט 2016, נמצאו בקרב האסירים בכלא "סבו" 

גדולות של כסף, מותגים אסורים, סמים,  כמויות 

משככי כאבים ועוד4. עקב כך עלה חשד לשחיתות 

של הסוהרים5.

שיטת המחקר
המאמר מבוסס על צפייה ב-23 סרטונים שהופצו 

ביוטיוב בשנים 2016-2012. קיימים סרטונים נוספים, 

2 רקע תיאורטי, רקע מחקרי ופרשנות אקדמית הנוגעת לפרויקט, ראו קאבאליון, 2013 - מאמר ראשון בעניין זה.

3 מפברואר 2012 עד ספטמבר אותה שנה הייתה הפסקה בריקודים.

http://newsinfo.inquirer.net/805906/raids-on-cebu-jails-show-drug-use-unchecked 4

http://www.philstar.com/cebu-news/2017/04/24/1693412/jail-coop-probed-over-corruption 5

לצורך המחקר  לאלה שבהם צפיתי  זהים  אך הם 

מבחינת השיר והריקוד. התמקדתי בסרטונים שנצפו 

ביותר על ידי הגולשים.

נקטתי שיטה של איסוף סרטונים שלא תמיד מופיעים 

בסדר הכרונולוגי, צפייה בהם במסך המחשב באמצעות 

אתר יוטיוב והדגשת המאפיינים המפורשים, הגלויים 

על  ומבוסס  אינדוקטיבי  הוא  והבולטים. המחקר 

החומר המפורש )extant text(. מדובר בניתוח תוכן 

של תנועה, מוזיקה, תפאורה וכדומה, שיטה מקובלת 

בחקירה איכותנית, אינדוקטיבית ופנומנולוגית )על כך 

מגוון מחקרים אצל באואר וגאסקל, 2011(. כמובן, 

אבל  לכת,  מרחיקות  להסיק מסקנות  אפשר  אי 

אפשר ללמוד על מגמה קיימת, לפחות ברמה של 

תופעה מפורשת )explicit(. אפשר לראות בריקודים 

)extant( "שמלווה במוסכמות,  וקיים  גלוי  טקסט 

)תרגום  יעד"  לקהלי  המכוון   סופג משמעויות... 

.)Charmaz, 2006, p. 38 ,של המחבר

סקירה של מחקרים 
חדשים

סקירה של מאגרי מידע בתחום מדעי הרוח ומדעי 

החברה העלתה שבקרב מומחים בתחומים מדעי 

והכליאה,  ובתחום הענישה  וקרימינולוגיה  החברה 

ממשיך לבלוט היעדר עניין ב"תופעת כלא 'סבו'". 

חוקרים שמתמקדים באלטרנטיבות לענישה, בשיקום 

דרך אומנות ובשינוי ארגוני מהותי בכלא, דילגו עד 

כה על אפשרויות של מחקרי שדה המבוססים על 

שיטות אמפיריות ועל נוכחות החוקר בכלא "סבו" 

זאת מורגשת  Frigon, 2014(. עם  )לדוגמה,  עצמו 

נוכחותם של חוקרים מהתחומים אומנות הבמה, 

אומנות חזותית, ריקוד ומוזיקה, המודעים לתופעת 

הכלא הרוקד.

המאמר האקדמי הראשון שנדון בו כלא "סבו" הוא 
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של לורנצו פרילו )Perillo, 2011(. החוקר, שמתמחה 

בריקוד באוניברסיטת קורנל שבארצות הברית, מותח 

ביקורת על עלייתם של האסירים לתודעה הבין-לאומית 

ועל התהילה הדיגיטלית דרך ריקוד כתוכנית מוצהרת 

של "שיקום דרך מוזיקה". החוקר רואה בתופעת כלא 

"סבו" אמצעי להשיג משמעת וצייתנות אצל האסירים. 

בין השאר הוא בוחן כיצד פרקטיקות כוריאוגרפיות 

מלמדות מן היסוד על אי־שוויון גלובלי, דהיינו ניצול 

תוצרים של מדינות עניות ומתפתחות על ידי מדינות 

עשירות ומפותחות. מהביצוע של האסירים הרוקדים 

בכלא "סבו" לשיר "Thriller" של מייקל ג'קסון, אפשר 

להגיע לתובנה של תרבות של קולוניאליזם, ולהסיק על 

ההשפעות העוצמתיות של המדיה החברתית הגלובלית 

של ימינו ש"ממשטרת" את גוף האסיר )שם, 2011(. 

כפי שטענתי במאמרי הקודם, הכלא הרוקד נהפך 

למוצר זול של המזרח הרחוק, המבדר קהלים בעולם 

הראשון, היינו מדינות מפותחות כמו רוב המדינות 

באירופה וצפון אמריקה )קאבאליון, 2013(. זו דוגמה 

נוספת למגרעות הגלובליזציה ולפערים הכלכליים בין 

עולם ראשון, הזקוק לסוגים נוספים של פנאי ובידור, 

לבין עולם שלישי מנוצל. אבל יש להודות שאמירה זו 

נשארת ברמה הפרשנית בלבד.

)Peterson, 2012(, שמגיע  וויליאם פטרסון  החוקר 

מאוניברסיטת מונש באוסטרליה, מתמחה בתיאטרון 

ובאומנויות הבמה ובוחן את הפרקטיקות התרבותיות 

הפיליפיניות שעשויות לספק הסבר לתופעת הריקוד 

פוטנציאל שיקומי בהצגות  רואה  בכלא. פטרסון 

המחול ודרך מהנה וחיובית להשיג משמעת באמצעות 

כי  נטען  חיוביים. במאמרו  חיזוקים  או  תמריצים 

תופעת האסירים הרוקדים של כלא "סבו" לא הייתה 

מתאפשרת אילולא היו מתקיימים ארבעה גורמים:

גרסיה, המנהל  ביירון  א. אישיותו הכריזמטית של 

הביטחוני של הכלא, שהקים את התוכנית בשנת 

2006, והתמיכה שנתן לו המנגנון הפוליטי, שכלל 

את אחותו גוון, מושלת מחוז סבו באותו זמן.

ב. הקשר התרבותי בין הכלא לבין הקהילה הנוצרית, 

המשלבת אמונה וריקוד של קהל המאמינים.

ג. המבנה הארכיטקטוני של הכלא החדש, שאִפשר 

להכיל בחצרו רקדנים וקהל גם יחד.

ד. העיִתוי של הפצת הסרטונים הראשונים לקהל 

באמצעות האינטרנט,  המקומי ולמדיה החברתית 

יוטיוב פלטפורמה מרכזית  זמן שבו נעשה  בפרק 

להעצמת תרבות שוליים ומינופה בבמה ההמונית.

פטרסון )Peterson, 2012( תוהה אם אפשר לשכפל 

תוכניות דומות בקרב תרבויות אחרות, שאין בהן 

מסורת של ריקוד או השפעה קתולית.

 ,)Mangaoang, 2013( חוקרת אחרת, איינה מנגאואנג

דאבלין  באוניברסיטת  ומרצה  במוזיקה  מומחית 

שבאירלנד, הקדישה לתוכנית של כלא "סבו" שני 

מאמרים אקדמיים. במאמרה הראשון )שם, 2013( 

מנגאואנג ממקדת את הדיון בסוגיה של ריקוד כעונש. 

ורוצחים, נהנים  האם האסירים, שיש בהם אנסים 

מהחיים במקום להיענש? ומנגד, האם תרגולים כל 

כך אינטנסיביים הם לא עונש גופני אכזרי? לדעתה 

גישה עונשית  התשובה תלויה בהשקפה בין בעלי 

זכויות  גישה של הגנת  וצדק לבין בעלי  גמול  של 

האדם. החוקרת התייחסה לסרטון הראשון, שם רקדו 

האסירים לצלילי "Thriller", כאל תוצר מסחרי. היא 

ציינה כי הפרויקט גורם ליצירת גוף צייתן, המופעל 

ככלי של הסחת דעת ההמונים, ובסופו של דבר אף 

נועד לשרת את האינטרסים של המדינה ושל המחוז 

התיירותי יותר משהוא משקם את האסירים. במאמר 

אחר )Mangaoang, 2014( מעלה החוקרת את הטענה 

שהמורשת הקולוניאליסטית חיה בחוויה הפיליפינית 

העכשווית. היא מתחקה אחר הנוכחות האמריקנית 

שעדיין ניכרת בפיליפינים על אף שחלפו כמה עשורים 

מאז הסתיים הכיבוש והנוכחות הצבאית של ארצות 

לדעתה של  יצאה מהאזור )בשנת 1965(.  הברית 

מנגאואנג, קהל היוטיוב הגלובלי מייצג את הכוח 

ההגמוני ומפקח על משמעת האסירים הפיליפינים 

דרך הבידור, התואם את הטעם והאופנה של המערב 

ושל ארצות הברית בפרט. במילים אחרות,  בכלל 

באמצעות המוזיקה מסמל מייקל ג'קסון את המשך 

הכיבוש ומשמש רמז ל"אילוף הזומבי הפראי". כך 

הילידים נשארים כפופים לתכתיבים של התרבות 

האמריקנית. מסקנות אלה דומות למסקנות שהעליתי 
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במאמרי הקודם )קאבאליון, 2013(, למרות היותנו 

חוקרים מדיסציפלינות אחרות. אלא שגם הן נשארות 

ברמה הפרשנית המצריכה הוכחה אמפירית.

אם נסכם את הספרות העכשווית, נראה שהמחקר 

מתמקד בהיבטים תרבותיים ואומנותיים, גלובליים 

באמצעות  ובשאלות של פיקוח חברתי.  ופוליטיים 

שימוש בשיטה אמפירית )תצפית, ריאיונות, שאלונים 

וכדומה( היה אפשר לעמוד על מידת השיקום של 

האסירים בפרויקט הריקוד של כלא "סבו" ולאתר 

והשפעות אחרות.  על המבנה הארגוני  השפעות 

כבעבר, המתקן פתוח לכל עיתונאי או מבקר, אך 

כגון מרחק ממרכזים  לוגיסטיות,  נראה שסיבות 

אקדמיים ידועים, שפה זרה ותקציב, מונעות פיתוח 

של מחקר ראוי.

ממצאים: השוואה של שתי 
התקופות

פעלולים, לוליינות וריקוד דתי
2012 אפשר  ביוטיוב מסתיו  בסרטונים שהופצו 

לזהות מגמה של פעלולים במגוון אומנותי. קיימים 

ושבירת  צבעוניים  לוליינות, פעלולים  יותר תרגילי 

ריקוד  הריקוד המוקפד והממושמע. יש מגמה של 

יותר בהשוואה לקצב הריקוד הישן, שהיה  חופשי 

אחיד והזכיר תרגילים במסדר צבאי. על אף שלרוב 

התנועות מוכתבות או מודגמות על ידי מורה לריקוד, 

אפשר לזהות התרחקות מ"תרגילי מסדר" המאופיינים 

בגיאומטריה מדויקת, כפי שנראה בסרטון פורץ הדרך, 

2006. מצד אחר, אפשר לראות  "Thriller" משנת 

ביצעו האסירים להיטים ברוח   2015 עד שנת  כי 

התקופה, החל בלהיט הוויראלי ותופעת האינטרנט 

"Gangnam Style" בשנת 2012, וכלה בביצוע השיר 

http://www.sunstar.com.ph/cebu/local-news/2016/01/26/papal-legate-urges-inmates-not-lose-hope-453926  6

https://www.youtube.com/watch?v=FI78mwDIWNI  7

https://www.youtube.com/watch?v=P4nF2aPNhfI  8

.https://www.youtube.com/watch?v=93iooczpP4w  9

לקרוא  אפשר  ותסמיניה  המחלה  על  אסיה.  מזרח  בדרום  במיוחד  ונפוצה  וירוס  ידי  על  הנגרמת  שפעת,  דמויית  מחלה   
http://omedicine.info/he/likhoradka-denge.html :בקישור

https://www.youtube.com/watch?v=jUqulkS7Tn8 10

Pharrell Williams בשנת 2014.   "Happy" של הזמר 

לצלילי  עדיין  2016-2015 האסירים רקדו  בשנים 

בד בבד העלו  כאלו ואחרים, אך  להיטים מערביים 

ביצועים לשירים בסגנון אחר, למשל הביצוע לקונגרס 

האויכריסטי )eucharist( הנוצרי הבין-לאומי, שיר שלפי 

לאליל מוזיקה  ואינו שייך  כל קנה מידה אינו להיט 

כלשהו, אלא בעל תוכן דתי-נוצרי מפורש6.

ריקוד מעורב: רקדניות, אורחים 
וקהל

בשנים האחרונות מזוהות אסירות בקדמת הבמה, 

האגן,  יותר, מבליטות את  והתנועות משוחררות 

והישבנים מונעים מצד לצד )עִנטוז בשפה העממית(. 

אם כך אפשר לטעון שיש התרופפות או התרחקות 

נוספת מן המצעד הצבאי הראשון - הגברי, המדויק, 

המסודר והממושמע, כפי שהועלה לראשונה לרשת. 

הנה לפנינו ריקוד עם סממנים אירוטיים ועירוב נשים 

.Buttercup7 :וגברים

אירועים דתיים ואירועים לאומיים מאפשרים פריצת 

גבולות מסוג אחר. לקראת חג המולד למשל האסירים 

זוכים לארוחה משובחת שארגנה להם אחת הסלבריטאיות 

בפיליפינים8.  האוכל  בתחום  טלוויזיה  בתוכניות 

סלבריטאים של תוכנית ריאליטי מופיעים בתוך הכלא 

ותורמים מהמומחיות שלהם, תוך הפעלת אסירים 

ליום  ריקוד מיוחד  נולד  באופן דומה  ומעורבותם. 

 Asean dengue( 9המלחמה נגד קדחת טרופית דנגי

fever day(. בסרטון זה נצפה נציג בכיר בארגון הבריאות 

הפיליפיני, שלמרות גילו ומעמדו רוקד עם האסירים, 

גם אם בפנים חתומות. ביקורם של הבישוף המקומי 

ושל שליח האפיפיור סיפקו הזדמנות לריקודי הוקרה 

דתית עם מסר של תקווה וגאולה10. גם המולטי-מיליונר 
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במהלך טיול שורשים במחוז11.

חריגה בהיקף הצפייה נרשמה בלהיט "מאקרנה", עם 

יותר מ-700,000 צפיות. הביצוע הועלה בתאריך 25 

 People( בפברואר 2013. זהו יום חג לאומי פיליפיני

Power Day(12. בסרטון נראים אסירים ש"מפעילים" 

קהל של צופים, רובם קרובי משפחה. הם מתקשרים, 

מחליפים מבטים וחיוכים ומדגימים את התנועות. 

בין האסירים לבין העולם  ריקוד משותף  זהו מעין 

החיצון, והמחיצות נשמרות באמצעות מיקומם של 

המבקרים ביציע.

שינוי הלבוש
השיר We are all God's Children13 בוצע למען האפיפיור 

פרנציסקוס השני שביקר בפיליפינים. בסרטון רואים 

שלא לכולם אותן נעליים, חלק מהאסירים מבוגרים 

יותר, חלק לובשים מכנסיים שונים לחלוטין ממכנסי 

הכותנה הכתומים, וחלק לא מצליחים להתאים את 

תנועותיהם לאלו של הקבוצה. בחינה מעמיקה מעלה 

שהאסירים לא עשו הכנה מספקת או הוצאו מתאי 

הכלא ברגע האחרון, ולמרות זאת נשלחו לחצר הכלא 

כדי להשתתף במאורע הדתי. המסר הוא לא הצלחת 

הריקוד אלא תוכן השיר, הרי כולם בניו של אלו-הים. 

למראה הופעתם ישאל חוקר מכל תחום של מדעי 

החברה במי ובכמה אסירים מדובר, דהיינו מי הם 

וכמה הם האסירים הבלתי-נראים במופעים שביוטיוב.

 ,Spero En Carcel מגמה דומה אפשר לזהות גם בביצוע

"אני  "אני מקווה בהיותי בכלא" )בתרגום חופשי: 

ממתין בכלא"(. את הריקוד האיכותי ביצעו 40 אסירות 

במעון לנשים בכלא "סבו". התוכן נועד להוכיח שהן 

ראויות להזדמנות נוספת. הן שידרו ברכה מקורית 

https://www.youtube.com/watch?v=4wTDTIUoX7s 11

https://www.youtube.com/watch?v=bgOybXkJpdU 12

https://www.youtube.com/watch?v=63fIYLLj1GI 13

https://www.youtube.com/watch?v=VUJg2Jmw9EM 14

Lester Alfonso: https://vimeo.com/lesteralfonsofilms של Vimeo-15 קישור לחשבון ה

http://www.imdb.com/title/tt0096697 16

לרגל חג המולד הקתולי14. סרטון זה מעניין במיוחד, 

ידי  שכן מופיעות בו אסירות בלבד, והוא צולם על 

צלם מקצועי ממחוז סבו15, בחסות ארגון דתי שגם 

סיפק תלבושות מיוחדות לרגל החג. מלבד איכות 

הביצוע, יש להתייחס למרכיב האסתטיקה: הטיפוח 

הקוסמטי של הפנים, התספורות, הלבוש ופמיניזציה 

של גוף האסירה הניכרת בחצאיות הקצרות. כל אלה 

הם מרכיב חדש בתופעה של כלא "סבו" )לדיון כללי 

ראו: חן ועינת, 2010, פרק 14(.

נוכחות במעגלי מדיה רחבים יותר
אמצעי התקשורת, שמגיעים לקהל פסיבי, מספקים 

בדרך כלל מידע, בידור ואסקפיזם כלשהו דרך  לו 

) Bates & Ferri, 2010(. בית הכלא  גירויים חיצוניים 

"סבו" השפיע על הבידור העולמי ומבדר קהל פסיבי 

ומרוחק במגוון תחומי עניין, שהראשונים בהם הם 

מוזיקה וריקוד. תופעת כלא "סבו" יוצאת בהדרגה מן 

הפלטפורמה של יוטיוב וחודרת ומשתדרגת בערוצי 

תרבות המדיה החדשים, בעיקר בסדרות טלוויזיה 

.)Bryman, 2006 :או בתוכניות ערב )לדיון כללי ראו

כאייטם  דוגמה לחדירת התופעה של כלא "סבו" 

תרבותי לתוכנית בטלוויזיה אפשר לראות בסדרת 

הטלוויזיה "משפחת סימפסון", סדרה קומית מצוירת 

ובמרכזה עלילותיה של משפחה ביזָרית ומבדרת. 

הסדרה זכתה לעשרות פרסים16. כלא "סבו" מוזכר 

 Politically Inept, with" בכמה הזדמנויות, כמו בפרק

Homer Simpson" ששודר לראשונה בשנת 2012. 

אב המשפחה,  זה נעשה הומר סימפסון,  בפרק 

לאחר שסרטון של תעלוליו  אינטרנט  לסנסציית 

בשדה התעופה המקומי נהיה ויראלי. עקב כך הוא 

מוזמן לתוכנית שבה מציג אותו המנחה כרקדן 
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.)IMDB, 2016 שרוקד כמו אסיר פיליפיני17 )ראו גם

בשנת 2011 יצא לאור סרטו הדוקו-ויזואלי של הבמאי 

 Magidson( )Samsara( "סמסרה" ,)Ron Fricke( רון פריק

Fricke, 2013 &(. הסרט צולם במשך חמש שנים ב-25 

ארצות. במהלכו מבטא פריק את הסמסרה, "מעגל 

החיים", לפי המסורת הבודהיסטית, דרך תמונות של 

אדמות קדושות, נופים עירוניים ותעשייתיים, פלאי 

טבע ואזורי אסונות. הסרט מקשר בין האנושות לבין 

הטבע ומציג את המתח בין צמיחה אופטימית לבין 

הרס18. רון פריק ראה לנכון לכלול שלוש דקות של 

ריקוד בכלא "סבו" בסרט זה19, כחלק מן החוויות 

המייצגות את מעגל החיים האוניברסלי ואת המתח 

בין תקווה לבין ייאוש.

אפקט כלא "סבו" חדר גם לסדרת אינטרנט מוזיקלית 

 "Prison אינטראקטיבית מקורית שקיבלה את הכותרת

)Dancer"20 )IMDB, 2013. זוהי סדרה על תופעה מוזיקלית 

אינטרנטית בדיונית המבוססת על המתרחש בכלא 

הנדון. בסדרה מגוללים סיפוריהם של שמונה אסירים 

ביטחוניים )כביכול(, שחייהם השתנו בעקבות תוכנית 

שיקום המבוססת על ריקוד. הסדרה נהפכה לסנסציה 

 .21)Istorya net, 2012( ויראלית ביוטיוב ברחבי העולם

דרך העלילה מועבר לצופים מסר של נחישות ותקווה 

להשתנות ללא תלות בעבר22. בתוך כך הריקוד משמש 

דרך לכפרה ולהתעלות על תכונות שליליות של האדם. 

בעקבות הצלחתה של הסדרה נכתב מחזמר בשם 

זהה, שהשתתף בפסטיבל התיאטרון המוזיקלי בניו-

יורק בשנת 2012 ואף הוצג בברודוויי23.

הטשטוש בין החוץ לפנים, בין הכלא לעולם החיצון, 

http://news.abs-cbn.com/lifestyle/01/16/12/dancing-inmates-gets-mention-simpsons 17

http://www.spiritfestival.co.il/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D2013/%D7%A1%D7%9E%D7%A1%D7% 18

/A8%D7%94-%D7%A1%D7%A8%D7%98-%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=5JtssOT4T3o 19

https://www.youtube.com/user/prisondancer/featured :20 קישור לסדרה

http://k2.abs-cbnnews.com/global-filipino/07/18/12/prison-dancer-debuts-stage-musical-ny 21

/https://www.istorya.net/forums/content/cebu-dancing-inmates-inspired-creation-web-musical-182 22

http://k2.abs-cbnnews.com/lifestyle/06/19/12/web-series-prison-dancer-goes-broadway 23

http://cebudailynews.inquirer.net/tag/dancing-inmates 24

/http://southeastasiabackpacker.com/dancing-inmates-cebu 25

https://www.youtube.com/watch?v=TG_C0t3fYoM 26

 ."Circus HalliGalli" ניכר בתוכנית האירוח הגרמנית

באחד הפרקים ששודר בשנת 2015, מנחה התוכנית 

משוטט כביכול כתייר בפיליפינים, המשטרה המבוימת 

עוצרת אותו, והוא נלקח למעצר בכלא "סבו". בכלא 

הוא עובר בין האגפים בחופשיות ומדבר עם האסירים 

ללא מחיצות. בסופו של הסרטון המנחה רוקד עם 

האסירים אחרי אימון ותרגול.

כוון גם לקהל אקטיבי, ונהפך למוקד  כלא "סבו" 

נוסף בפיליפינים, המופיע  משיכה וליעד תיירותי 

באתרי מבקרים ובמשרד התיירות המחוזי. בעמוד 

ניתן מידע על  ובאתרי תיירות של האי  הפייסבוק 

שעות הפתיחה של הכלא לקהל הרחב, ואף מידע 

לרקוד עם האסירים24.  על הזדמנויות של תיירים 

הנחיות מפורטות ניתנות גם לתרמילאים המזדמנים 

לאזור, ובכלל זה זמני ההסעות בתחבורה הציבורית, 

שעות הריקוד המשותף, מחירים של כרטיסי כניסה 

וכדומהWilliams, 2015( 25(. זו ההזדמנות של תיירים 

להעלות ליוטיוב את החוויה הביצועית האישית שלהם26. 

הכלא משתלב בתרבות הסלפי כמקום ראוי לשיתוף 

ברשתות החברתיות.

השפעה על בתי כלא אחרים
עד היום לא זוהו מגמות דומות של הרקדה המונית 

של אסירים מחוץ למדינת הפיליפינים. מינואר 2010 

ואילך אימץ ראש שירות בתי הסוהר של הפיליפינים 

את הפרויקט המקורי ויישם אותו במתקנים נוספים. 

גם בהם נעשה שימוש בכותרת "טיפול באמצעות 

מוזיקה". זו הגדרה בעייתית, משום שהטיפול, אם יש 
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בכלל כזה, נעשה בעיקר באמצעות ריקוד. כמו כן עדיין 

 לא הוכחה כאמור התועלת של הטיפול או השיקום

 )Rodriguez, 2014( )rehabilitation(. השימוש ב"שגרירים 

בעלי רצון טוב", היינו אסירים שהשתחררו מכלא "סבו" 

והפיצו את שיטת הריקוד למתקנים נוספים, דווח 

באמצעי התקשורת, אך נכון להיום מדובר במיזמים 

נקודתיים בלבד27.

מבחינה הצהרתית מדובר בפרויקט יומרני, אך מבחינה 

עובדתית עדויות מהמדיה מלמדות על יוזמות ארעיות 

ונקודתיות. תוצרי לוואי של הפרויקט של כלא "סבו" 

 .)Quezon( אפשר לראות בבית הכלא של העיר קסון

בכלא זה שבפיליפינים יש חידוש - תחרויות ריקוד 

והשתתפות של סוהרות בתחרויות נפרדות28. אסירים 

מכנופיות יוצאים מתאי המעצר הצפופים לתחרות 

ריקודים נושאת פרסים. לפי מנהל הכלא, התוכנית 

מאפשרת לאסירים המפגינים להתנהג כראוי בעת 

השהייה במעצר ולהרוויח נקודות שיאפשרו להקל את 

עונשם. התחרות היא דרך אחת להפיג את השעמום 

של האסירים ולמנוע תגרות ואלימות29. היא משמשת 

לסובלימציה דרך ריקוד המחליף את הקרבות. אלא 

שבמתקן כליאה זה חיי האסירים הם בלתי נסבלים, 

 News.com.au,( במיוחד בשל הצפיפות העצומה בחדריו

2016(30. הדבר נובע ממדיניות של יד קשה במלחמה 

נגד סמים31. מכאן מובן המרד ההמוני והתבצרות 

האסירים בכלא זה בראשית נובמבר 322017.

https://www.youtube.com/watch?v=C0AW5sh6iBk  27

https://www.youtube.com/watch?v=OLErB7_SxWw  28

http://www.journal.com.ph/news/metro/qc-inmates-dance-for-gcta  29

http://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/philippines-jail-overcrowding-photos-reveal-inmates-take-turns-  30

to-sleep/news-story/f0fbad98846d8718cc563d7a3a811351
https://www.youtube.com/watch?v=IprbpTVwZiQ  31

https://www.youtube.com/watch?v=qMYmKnewGDM  32

http://www.atlasobscura.com/articles/the-openair-philippine-prison-where-inmates-dance-for-tourists  33

https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g294257-d1574318-Reviews-Iwahig_Prison_and_Penal_Farm-  34

Puerto_Princesa_Palawan_Island_Palawan_Province_Mima.html
http://www.xn----9hciecaaawbbp1b1cd.com/155630/%D7%A4%D7%90%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9F  35

http://www.atlasobscura.com/articles/the-openair-philippine-prison-where-inmates-dance-for-tourists  36

https://www.youtube.com/watch?v=XpcaDGtw-I0  37

יוצא דופן הוא הסרטון "אתגר החצוצרות, trumpet challenge, משנת 2016, עם מספר שיא של 80 מיליון כניסות.   38

 לנוכח האיכות הירודה של הצליל והצילום, יש להניח שהצופים מתעניינים יותר בסוג הריקוד המאתגר. 
https://www.youtube.com/watch?v=Kcv8OaaQEUs :לצפייה

 ,)Iwahig( ראוי גם להזכיר את מושבת העונשין איוואהיג

המוקפת הרים במקום חומות. היא איננה משמשת 

רק מתקן כליאה אלא גם יעד תיירותי33, יעד מומלץ 

על ידי מבקרים34. לפיכך אפשר להבין מדוע קל למצוא 

מידע על אודותיה גם באתרי טיולים. במושבה זו יש 

כנסייה, סניף דואר ומרכז בילוי לאסירים ברמת ביטחון 

נמוכה. הם לובשים חולצות כחולות ונאספים בקבוצות 

קטנות ומעורבות - נשים וגברים, דיירים ומבקרים. 

מרכז הבילוי משמש כחנות מזכרות, כמרכז לחזרות 

וכמרחב ביצוע לריקודים. הכלא אינו כלא רגיל, אלא 

לאסירים.  גדול המיועד  מעין מושבה בעלת מרחב 

בני משפחתם מורשים להתגורר איתם, והאסירים 

חופשיים להתרועע ולפגוש תיירים ומבקרים אחרים35. 

מספר אסירים רוקדים למען התיירים והמבקרים, 

יכולים להצטרף לריקוד. המבקרים  והאחרונים אף 

יכולים גם לקנות מעבודות היד של האסירים36. אפילו 

הסוהרים רוקדים איתם )ולא פחות טוב!(37.

דיון וסיכום
על אף החשש שנסתם הגולל על הפרויקט בתחילת 

2012, הכלא חזר לרקוד אחרי הפסקה של תשעה 

חודשים, בספטמבר 2012. חיי המדף של כלא "סבו" 

ויראלי קצרים. אחוזי הצפייה הלכו ופחתו  כאייטם 

במרוצת השנים, ועתה מספר הצפיות )כניסות( של 

קהל הצופים לא מתקרב לשיאים הקודמים38. עם זה 
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ממשיכים לרקוד

ההמונים והרשתות החברתיות, בדרך סמויה מן העין 

יותר ויותר, וכלשונו של מישל פוקו, "קפילרית", היינו 

 Bryman, מפוזרת ודקה יותר )פוקו, 2015; ראו גם

.)2006; Lyon, 1994; Markula & Pringle, 2006

מגבלות המחקר
השאלה של הצלחת הכלא כגורם משקם נשארת 

פתוחה. באמצעות תצפית מרחוק והתבססות על 

דיווחים תקשורתיים וסרטונים, אי אפשר לקבוע את 

מידת ההצלחה של התוכנית מבחינת שיקום האסירים, 

הדיווחים סובייקטיביים )מצד  רצידיביזם וכדומה. 

אסירים בעיני המצלמה או מצד המתבונן מרחוק( 

ואנקדוטליים )כגון סיפורו של אסיר משוחרר שמדריך 

לחיוב  פוליטיקאי שמתרשם  אסירים בכלא אחר, 

מהתוכנית "שלו", או אחר שמצהיר על הנייר שכל 

מתקני המדינה יאמצו תוכנית דומה(. רק נוכחות פיזית 

של חוקר במחוז, מחקר אורך, התגברות על מחסומי 

השפה ושימוש באמצעים אמפיריים כמותיים, יוכלו 

להכריע בסוגיית השיקום או הרפורמה ולספק מבט 

מעמיק אל המתרחש מאחורי הקלעים בקרב אסירים 

שלא רוקדים ולכן אינם מוכרים לנו. כך יתאפשר לשקול 

אימוץ תוכניות דומות בבתי כלא במדינות אחרות.
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 מיצוי הדין 
 עם הנאשם 

בערעור המדינה

הרשימה דנה בכלל שלפיו ערכאת הערעור המקבלת את ערעור המדינה נגד קולת 
העונש, איננה ממצה את מלוא חומרת הדין עם הנאשם. תחילה נדונות ההצדקות 

לכלל זה והביקורת שהושמעה נגדו. בהמשך מוצע דיון ביקורתי בכלל זה וברציונלים 
הנטענים שלו. לאחר מכן נדונים האתגרים במצב הקיים במשפט הישראלי 

ומוצעים פתרונות ושיקולים להקטנה של פערים בלתי מוצדקים בענישה ולשמירה 
על עיקרון ההלימה. מוצע כי ערכאת הערעור המפעילה את כלל הקלת ערעור 
המדינה תקבע במפורש את העונש הראוי במקרה רגיל והעונש שהושת לאחר 

היישום של כלל הקלת ערעור המדינה, כך שפסק הדין בערעור יוכל לשמש הנחיה 
שיפוטית עתידית. בנוסף מוצע לבחון את מהות ההחמרה המבוקשת בערעור וליתן 

לכך ביטוי בעת קביעת ההקלה. במסגרת זו מוצע להבחין בין החמרה בערעור 
מעונש מאסר בינוני לעונש מאסר ארוך לבין החמרה מעונש לריצוי בקהילה לעונש 
מאסר בפועל. לבסוף מוצע כי כלל הקלת ערעור המדינה ייבחן בהתאם לנסיבותיו 
הפרטניות של המקרה ותוך הסתייעות במקרה המתאים בתסקיר שירות המבחן.

נתנאל דגן1, נעמי בורק2, 3

ד"ר נתנאל דגן - עוזר משפטי בבית המשפט העליון.  1

ציבורית  ומדיניות  בקרימינולוגיה  ראשון  תואר  בעלת  העליון.  המשפט  בבית  השוואתי  במשפט  מתנדבת  בורק,  נעמי   2

מאוניברסיטת שפילד באנגליה ותואר שני בזכויות אדם מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
המחברים מבקשים להודות לשופטי המאמרים על הערותיהם הטובות לטיוטת המאמר.  3

מדור: מגמות בענישה ובשיקום
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מבוא
גזירת דין שגויה של עונש קל מההולם נתפסת כ"אחות 

קטנה" של זיכוי שגוי של מי שאשם בביצוע עבירה 

)Tonry, 2012(. ערעור המדינה נגד ענישה קלה שגויה 

נגד ענישה  הוא תמונת מראה של ערעור הנאשם 

 .)Gillespie, 2005( החורגת לחומרה מהעונש ההולם

ערעור המדינה נגד קולת העונש צפוי להשפיע בכמה 

מישורים: על הנאשם ומשפחתו, אך גם על קורבנות 

העבירה החווים שנית, בעוצמה מסוימת, את הליך 

.)Bagaric & Neal, 2005( הערעור

רשימה זו נועדה לבחון היבטים מסוימים של ערעור 

התביעה נגד קולת העונש. במוקד הדיון עומד הכלל 

שלפיו בית משפט של ערעור, המקבל את ערעור 

איננו ממצה את מלוא  נגד קולת העונש,  המדינה 

חומרת הדין עם הנאשם )להלן: כלל הקלת ערעור 

המדינה(. כלל הקלת ערעור המדינה מופעל באופן 

לדוגמה, נאשם שהורשע בעבירת אונס בבית  הזה: 

המשפט המחוזי ונדון לעונש של ריצוי בקהילה - עונש 

שהמדינה סבורה כי הוא חורג לקולה מהעונש ההולם 

את חומרת העבירה בנסיבות ביצועה. המדינה הגישה 

ערעור נגד קולת העונש לבית המשפט העליון, וטענה 

כי יש להשית על הנאשם בגין הרשעתו עונש של ארבע 

שנות מאסר בפועל, אשר הולם את חומרת העבירה 

שבה הורשע הנאשם. אולם בשל הכלל שלפיו בית 

משפט של ערעור איננו ממצה את מלוא חומרת הדין 

לדוגמה, שלוש שנות  עם הנאשם, יש להשית עליו, 

מאסר במקום עונש חמור יותר שבית המשפט היה 

סבור כראוי לנאשם מלכתחילה.

כלל הקלת ערעור המדינה עשוי להשפיע באופן מהותי 

על חומרת העונש הנגזר על נאשם. חרף חשיבותו של 

הנושא, הוא לא זכה לדיון ממשי במשפט הישראלי. 

רשימה זו נועדה לספק תשתית לדיון ראשוני בנושא, 

בלי להתיימר למצותו. לצורך הרשימה, ובשל מיעוט 

הדיון בעניין במשפט הישראלי, נתמקד בנעשה בעניין 

כדי לנסות ללמוד משם על  זה במשפט המקובל 

המשפט הישראלי.

מבנה הרשימה הוא זה: בשלב הראשון נציג רקע כללי 

נגד קולת העונש.  ותמציתי לעניין ערעור המדינה 

לאחר מכן נעמוד על כלל הקלת ערעור המדינה, 

הרציונלים שניתנו לו בספרות ובפסיקה הישראלית 

והמשווה, המבוססים בעיקרם על רצון לתת משקל 

לחרדה שחווה הנאשם בשל ערעור המדינה, והביקורת 

נדון  נגדו בכמה הקשרים. בשלב הבא  שהושמעה 

באתגרים העומדים בפני המשפט הישראלי ונציע 

ושיקולים למשפט הנוהג בישראל בעניין  פתרונות 

זה. הצעות אלו מבוססות על הצורך להקטין פערי 

לא מוצדקים ולשמור על עיקרון ההלימה.  ענישה 

לבסוף נסכם את הרשימה ואת המסקנות העיקריות 

העולות ממנה.

 ערעור המדינה 
על קולת העונש

בשיטת המשפט הישראלית, כמו בשיטות משפט 

אחרות במשפט המקובל, המדינה יכולה לערער נגד 

קולת העונש שנגזר על נאשם. בית משפט של ערעור 

נאשם רק אם המדינה  רשאי להחמיר בעונשו של 

הגישה ערעור על קולת העונש4. בישראל, בפסק דינו 

של בית המשפט של ערעור, אם קיבל את ערעור 

המדינה, רשאי הוא להטיל על הנאשם בין השאר כל 

עונש שהערכאה הקודמת הייתה מוסמכת להטיל, 

בין שהנאשם החל לשאת את העונש שהטילה עליו 

הערכאה הקודמת, בין שסיים לשאתו ובין שלא, וכן 

ליתן בקשר לפסק הדין כל החלטה אחרת שהערכאה 

הקודמת הייתה מוסמכת לתת5.

ההצדקות המקובלות לפרקטיקה של ערעורי המדינה 

נגד קולת העונש הן אלו: לקהילה יש אינטרס להעניש 

עבריינים באופן הולם, ואף חובה מוסרית לכך, והדבר 

מודגש בתיאוריות ענישה גמוליות הממוקדות בגינוי 

ראו סעיף 217 לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982 )להלן: חסד"פ(.  4

ראו סעיף 213 לחסד"פ.  5
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הוא סבור שעונש שנגזר בבית משפט מדרגה מסוימת 

 ,)"unduly lenient"( הוא חריג לקולה )Crown Court(

מוסמך להגיש, ברשות בית המשפט, ערעור נגד קולת 

העונש. במקרה כזה רשאי בית המשפט של הערעור 

לבטל את העונש שנגזר על הנאשם, או חלקו, ולהטיל 

]ראו:  כי הוא הולם  על הנאשם עונש שהוא סבור 

Criminal Justice Act 1988, s. 36(1)[. האפשרות לערער 

קיימת גם משיקולים של טעות בהפעלת סמכותו של 

 Criminal Justice :בית המשפט שגזר את הדין ]ראו

Act 1988, s. 36 (2)[. הוסבר בספרות כי בפועל, הדיון 

מתמקד בפן המהותי ולא בשאלת מתן הרשות עצמה 

.)Gillespie, 2005( שנבלעת בה

במשפט - הישראלי והמשווה כאחד - מודגש כי ערעור 

המדינה נגד קולת העונש לא יתקבל כדבר שבשגרה 

)ראו למשל: Thomson, 2010(. בהתאמה, הפרקליטות 

בישראל, כמדיניות, ממעטת להגיש ערעורים על קולת 

העונש )ניצן, 2014(. בפסיקת בית המשפט העליון 

בישראל נקבע, כי התערבות שיפוטית בעונש שנגזר 

על נאשם בערכאה הדיונית תיעשה רק כאשר קיים 

פער מהותי בין העונש שהוטל לבין מדיניות הענישה 

הראויה6. עוד נפסק, כי משנקבע כי העונש שגזרה 

הערכאה הדיונית מצוי במתחם הסבירות, אין מקום 

להתערב בו גם אם נפלה טעות בקביעת מתחם 

הענישה ההולם על ידי הערכאה הדיונית7.

בדומה לכך נקבע במשפט האנגלי, כי בית המשפט 

כאשר  רק  לחומרה  נאשם  של  בעונשו  יתערב 

 העונש חריג לקולה )unduly lenient(, ולא סתם קל 

)simply lenient( )Gillespie, 2005(. כיצד יש להגדיר 

עונש חריג לקולה? הפסיקה האנגלית קבעה שני 

מבחנים לכך. ראשית, מבחן על בסיס של מתחם 

סביר. עונש נחשב חריג לקולה כאשר הוא נופל מחוץ 

למתחם העונשים ששופט, המביא בחשבון את כל 

הנתונים הרלוונטיים, יכול באופן סביר לחשוב שהוא 

חומרת העבירה )Urbas, 2012(. נטען עוד, כי עונשים 

באמון הציבור במערכת  פוגעים  לקולה  מופרזים 

אכיפת החוק הפלילית ובאפקט המרתיע של העונש 

)Tonry, 2012(. שלישית נטען, כי ענישה מקלה מדי 

חושפת את הציבור לעבריינים מסוכנים ועלולה לעודדו 

לקחת את החוק לידיים לאחר שהוא נוכח שהצדק 

לא נעשה בעיניו. בנוסף נטען, כי הדבר מוצדק בשל 

עיקרון אחידות הענישה. ענישה מקלה מדי עלולה 

לפגוע בעיקרון השוויון לגבי נאשמים שביצעו עבירות 

דומות בנסיבות דומות, אך נדונו לעונשים אחרים רק 

 Gillespie, 2005;( בשל פערי ענישה בלתי מוצדקים

.)Shute, 1994

הטיעונים המרכזיים שהועלו בספרות נגד קיומה של 

אפשרות לערעור המדינה נגד קולת העונש הם אלו: 

ראשית, הועלה החשש ששופטי הערכאות הדיוניות 

הגוזרים את הדין יחמירו בענישה במכוון באופן לא 

מידתי, רק כדי למנוע מעצמם את המבוכה שבקבלת 

ערעור המדינה על גזר דינם - הדבר מנוגד לעקרונות 

היסוד צדק ושוויון )Tonry, 2012(. שנית נטען, כי הדבר 

עצמאי,  פוגע בתפיסת מעמדו של התובע כגורם 

המבקש להשיג אמת ולא לנצח במשפט בכל מחיר. 

לא  באנגליה  לאחרונה תובעים  זו גם הסיבה שעד 

בתי  בפני  ספציפית  עונשית  עמדה  על  המליצו 

המשפט. סיבות נוספות הן החשש מהשפעה בלתי 

הוגנת של דעת הקהל במקרים חמורים על רשויות 

התביעה, תוך בחירת התיקים לערעור על בסיס לחץ 

תקשורתי ו"פופולריות עונשית". בנוסף נטען, כי אין 

ראיה אמפירית לכך שהתפיסה הציבורית מושפעת 

 Madhloom, 2009;( לחיוב מהחמרה של עונש מקל

.)Tonry, 2012

באנגליה  נגד קולת העונש מוסדר  ערעור המדינה 

במסגרת ה-Criminal Justice Act 1988. חקיקה זו מורה, 

כי היועץ המשפטי לממשלה )Attorney General(, אם 

ראו ע"פ 5794/14 מדינת ישראל נ' פנפילוב, פיסקה 9 )27.01.2015(; ע"פ 9097/05 מדינת ישראל נ' ורשילובסקי, פיסקה   6

8 )3.7.2006(; ע"פ 3091/08 טרייגר נ' מדינת ישראל, פיסקה 11 )29.1.2009(; ע"פ 4815/13 מדינת ישראל נ' אלעוקבי, 
פיסקה 10 )1.1.2014(.

ראו ע"פ 448/14 מדינת ישראל נ' אזולאי, פיסקה 8 )24.11.2014(.  7
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להתחשב בו בין שאר שיקולי הענישה, כדי שישמר 

יחס נאות בין מידות הענישה שנגזרו בשתי הערכאות. 

נובע ממושכלות ראשונים לפיהם ערכאת  זה  כלל 

נאשם,  הדין עם  נוהגת למצות את  אינה  הערעור 

ביחסה משמעות יחסית לציפייתו הטבעית כי לאחר 
לא יחול  הדיונית  שנענש ראשונה בידי הערכאה 
מהפך קיצוני מדי בסנקציה המוטלת עליו, ויישמר 
איזון כלשהו בין העונשים המוטלים עליו בערכאות 
השונות. ציפייה זו של נאשם ראויה להתחשבות 
במסגרת מכלול שיקולי הענישה הנשקלים, כאמור" 

)פיסקה 10; ההדגשה לא במקור(12.

בפסיקה נקבע גם כי בעת בחינת השאלה אם ליתן 

רשות ערעור בבית המשפט העליון במקרה שיש בו 

פער בענישה בין שתי ערכאות, יש לבדוק את הפער 

בין העונשים שנגזרו בשתי הערכאות הקודמות, ולאו 

דווקא את הלימתו של העונש שראוי היה לגזור על 

הנאשם מלכתחילה. כאשר הדבר נגזר:

"מן העיקרון המנחה שלפיו ערכאת הערעור איננה נוטה 

למצות את הדין עם הנאשם, ומציפייתו הטבעית של 

המערער כי העונש שיוטל עליו, על-ידי ערכאת הערעור, 

לא יחרוג באורח מופרז מזה שהוטל על ידי הערכאה 

מטעמי הוגנות כלפי המערער...  וזאת,  הדיונית, 

מידת הפער בין העונשים שהוטלו על ידי הערכאות 

שדנו בעניינו של המבקש הינה עדיין הפרמטר העיקרי 

הנבחן בהקשר של טענה זו" ]רע"פ 4760/14 קיסלמן 

נ' מדינת ישראל, פיסקה 15 )07.05.2015([.

מתאים. נפסק כי התפקיד של ערכאת הערעור איננו 

לנחש בשנית את העונש )second guess(, אלא לתקן 

טעויות גלויות ולהתוות מדיניות כדי להבטיח עקביות 

בענישה8. שנית, נקבע מבחן של אמון הציבור. בהקשר 

זה נקבע, כי ערעור המדינה נגד קולת העונש יתקבל 

ייפגע אמון  ללא החמרת העונש  במקרים שבהם 

הציבור במערכת החוק הפלילי. נפסק כי לא מדובר 

במקרי גבול, אלא רק במקרים חריגים המאופיינים 

עקרונית  בטעות  או   ,)gross error(  בטעות רבתי 

 )errors of principle( שהביאה לפסיקת עונש חריג לקולה

 )Crown Prosecution Service, 2017; Gillespie, 2005;

Nobles & Schiff, 2002(9. בכל מקרה מודגש כי ההחמרה 

בעונש תלויה בשיקול דעתה של ערכאת הערעור לפי 

נסיבותיו הפרטניות של המקרה10.

כלל הקלת ערעור המדינה- 
הצדקה וביקורת

הלכה מושרשת בפסיקה הישראלית, שמקורה במשפט 

האנגלי, היא כי ערכאת ערעור המקבלת את ערעור 

המדינה נגד קולת העונש, איננה ממצה את מלוא 

חומרת הדין עם הנאשם11. ברע"פ 5060/04 הגואל 

נ' מדינת ישראל )24.02.2005( הסבירה השופטת א' 

פרוקצ'יה את ההצדקה לכלל הקלת ערעור המדינה כך:

"...ראוי כי ערכאת הערעור, גם מקום שהיא רואה 

להחמיר בעונש, תייחס משקל להיקף הענישה שנגזרה 

על הנאשם בערכאה הדיונית ותראה בו גורם שיש 

.Attorney General's Reference No. 4 of 1989 11 Cr. App. R. )S( 517 ראו  8

 R v. Edwards, Attorney General's Reference No. 60 of 2012 [2012] EWCA Crim 2746; Attorney General's Reference ראו  9

No. 5 of 1989 11 Cr. App. R. )S( 489
.Attorney General's Reference )No.1 of 2003(, [2003] EWCA Crim 1051 10 ראו

11 כלל הקלת ערעור המדינה מובא כנסיבה מקלה בפסיקה הישראלית פעמים רבות. ראו למשל: ע"פ 6112/11 מדינת ישראל 

נ' נחמיאס, פיסקה 5 )13.02.2012(; ע"פ 9647/10 פלוני נ' מדינת ישראל, פיסקה 39 )03.01.2013(; ע"פ 2626/13 
ניסן, פיסקה 1 )30.04.2015(;  אל צופי נ' מדינת ישראל, פיסקה 11 )06.01.2015(; ע"פ 534/15 מדינת ישראל נ' בן 
 28 פיסקה  נחמן,  נ'  ישראל  מדינת   1079/16 ע"פ   ;)14.05.2015(  22 פיסקה  פלונית,  נ'  ישראל  מדינת   7349/14 ע"פ 
)01.08.2016(; ע"פ 8080/12  מדינת ישראל נ' אולמרט, פיסקה 155 )28.09.2016(; ע"פ 3507/16 מדינת ישראל נ' אבו 

טהה, פיסקה 3 )05.10.2016(.
יד ערכאת  12 ראו עוד: רע"פ 6163/07 חדורה ואח' נ' מדינת ישראל )22.05.2008(: "ככלל, מן הראוי שהעונש המוטל על 

ערעור לא יחרוג באורח מופרז מזה שהוטל על יד הערכאה הדיונית מטעמי הוגנות כלפי המערער"; רע"פ 1514/08  שנהב 
נ' מדינת ישראל )21.07.2008(.
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113 קובע, כי בשלב ראשון על בית המשפט לקבוע 

מתחם עונש הולם למעשה העבירה שביצע הנאשם 

בהתאם לעיקרון ההלימה, ולשם כך עליו להתחשב 

בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, במידת 

ובנסיבות  בו, במדיניות הענישה הנהוגה  הפגיעה 

הקשורות בביצוע העבירה, ככל שהן משפיעות על 

חומרת מעשה העבירה ועל אשמו של הנאשם )ראו: 

סעיפים 40ג, 40ט לחוק העונשין; טננבוים, 2017(. 

גזירת העונש המתאים לנאשם,  בשלב הבא, לשם 

בית המשפט רשאי להתחשב בנסיבות שאינן קשורות 

בביצוע העבירה ובמידה שבה התקיימו, ככל שהוא 

כי ראוי לתת להן משקל בנסיבות המקרה,  סבור 

יחרוג ממתחם העונש ההולם  לא  ובלבד שהעונש 

שנקבע. נציין כי לפי תיקון 113 רשאי בית המשפט 

לחרוג מהמתחם ההולם שקבע משיקולי שיקום אם 

"מצא כי הנאשם השתקם או כי יש סיכוי של ממש 

שישתקם". בצד זאת אם היו מעשה העבירה ומידת 

אשמו של הנאשם בעלי חומרה יתרה, בית המשפט 

מונחה שלא לחרוג ממתחם העונש ההולם אף אם 

הנאשם השתקם או אם יש סיכוי של ממש שישתקם, 

לאחר שבית  אלא בנסיבות מיוחדות ויוצאות דופן, 

המשפט שוכנע שהן גוברות על הצורך לקבוע את 

העונש במתחם העונש ההולם ופירט זאת בגזר הדין 

)סעיף 40ד לחוק העונשין(. בית המשפט רשאי לחרוג 

גם ממתחם העונש ההולם שקבע לחומרה - משיקולי 

הגנה על שלום הציבור )ראו: סעיף 40ה לחוק העונשין( 

ולפי התנאים המפורטים לכך בחוק )גזל-אייל, 2017; 

וואקי, 2014(. אפשר לשקול שיקולי הרתעה  רבין 

של היחיד והרבים בתוך המתחם ההולם בתנאים 

המפורטים בחוק )ראו: סעיפים 40ו-ז לחוק העונשין(.

בהתאם למתווה הקבוע בתיקון 113 לחוק העונשין, 

בצד זאת נקבע בפסיקה: "מקום בו העונש שהשיתה 

הערכאה הדיונית שגוי על פניו ואינו יכול לעמוד, אין 

הוא גם יכול לשמש, כשלעצמו, אמת מידה" ]רע"פ 

נ' מדינת ישראל )09.02.2009([13.  4791/08 כהן 

ברוח דומה ציפיית הנאשם בהליך הערעור הובאה 

בחשבון בפסיקה הישראלית במקרים שבהם הנאשם 

כבר סיים לרצות את עונש המאסר שהושת עליו, 

או התקרב לסיום תקופת המאסר. נפסק לעניין זה 

באחת הפרשות:

"יש בכך כדי להשפיע, אם בהרבה ואם במעט, על 

שיקול-דעתו של בית המשפט שלא להחמיר בעונש - אף 

שמן הראוי היה לעשות כך - וזאת משום שהנאשם 

כבר הציץ וראה את אור החירות, ואין זה מן הראוי, 
בשלב כגון זה, לחזור ולשלול את חירותו" ]בש"פ 
 332 ריבו, פ"ד מו)3(  נ'  1691/92 מדינת ישראל 

)1992(; ההדגשה לא במקור[.

נמקד את הדיון בבחינת המצב כיום, לאחר חקיקת 

תיקון 113 לחוק העונשין, התשע"ב-2012, שתיקן 

את חוק העונשין, התשל"ז-1977. בשנת 2012 

חוקק תיקון 113 לחוק העונשין, שעניינו הבניית שיקול 

הדעת השיפוטי בענישה. תיקון 113 נועד לקבוע את 

העקרונות והשיקולים המנחים בענישה, המשקל שיש 

לתת להם והיחס ביניהם, כדי שבית המשפט יקבע 

את העונש המתאים לנאשם בנסיבות העבירה )סעיף 

40א לחוק העונשין; טננבוים, 2017(.

בתמצית, תיקון 113 לחוק העונשין קובע כי העקרון 

המנחה בענישה הוא קיומו של יחס הולם בין חומרת 

מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאשם 

לבין סוג העונש המוטל עליו ומידתו )ראו: סעיף 40ב 

לחוק העונשין(. הליך גזירת הדין העקרוני לפי תיקון 

13 ראו רע"פ 8833/15 פלוני נ' מדינת ישראל, פיסקה 9 )23.12.2015(: "בנסיבות המקרה שלפניי, אני סבור כי העונש שהוטל 

על המבקש בבית המשפט השלום אינו יכול לעמוד, ועל כן פער העונשים בין שתי הערכאות אינו לוקה בחוסר סבירות, אלא 
מדובר בתיקון מוצדק והכרחי שנעשה על ידי בית המשפט המחוזי, תוך איזון ראוי בין מכלול השיקולים הצריכים לעניין"; 

רע"פ 2423/15 גולדנברג נ' מדינת ישראל, פיסקה 9 )08.04.2015(.
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מיצוי הדין עם הנאשם בערעור המדינה

למנות את הנסיבות הבאות, שאינן קשורות בביצוע 

העבירה: הפגיעה של העונש בנאשם או במשפחתו 

]ראו: סעיף 40יא)1(, )2( לחוק העונשין[; וחלוף הזמן 

מעת ביצוע העבירה - ככל שקביעת העונש בערעור 

יותר ממועד ביצוע העבירה  נעשית בחלוף זמן רב 

]סעיף 40יא)10( לחוק העונשין[.

כלל הקלת  כי שקילה של  לכאורה, אפשר לטעון 

יכולה להתבסס גם על האפשרות  ערעור המדינה 

לשקול נסיבות מקלות נוספות שאינן קשורות בביצוע 

העבירה, שאינן כלולות במפורש בתיקון 113 לחוק 

העונשין )ראו: סעיף 40יב לחוק העונשין(, על בסיס 

שיקולי צדק )ראו: גזל-אייל, 2015; טננבוים, 2017; 

רבין וואקי, 2014(, או לפי דוקטרינת ההגנה מן הצדק 

נסיבותיו הפרטניות  לפי  בהקשרה העונשי, הכול 

של המקרה. בפסיקה עתידית, כך יש להניח, תהיה 

התייחסות לסוגייה זו.

עתה נבחן בתמצית את המצב בפסיקה האנגלית. 

ההצדקה המקובלת בה לכלל הקלת ערעור המדינה 

מבוססת על מעין "סיכון כפול עונשי", הָחל בעוצמה 

 "double jeopardy discount"[ כזה  מסוימת במקרה 

 "double sentencing" או )Crown Prosecution Service, 2017(

כלל הקלת ערעור  כי  )Gillespie, 2005([14. הוסבר 

בענישה  ליתן משקל  הצורך  על  המדינה מבוסס 

למתח, לחרדה ולקושי שהנאשם חווה בשל הצורך 

באותו  הדין  גזירת  לעמוד פעם נוספת בפני הליך 

תיק, שלא באשמתו, בשל טעות של הערכאה הדיונית 

 .)Shute, 1994; Thomson 2010; Tonry, 2012( בגזירת הדין

עמדה זו קיבלה ביטוי בפסיקה האנגלית, שהדגישה 

את הקושי בתקופת ההמתנה של הנאשם לקביעת 

העונש בערעור15, ואת המתח הכרוך בכך כנסיבה 

יכולים להיות מקרים שבהם ערכאת הערעור תתערב 

בקולת העונש שנגזר על הנאשם בערכאה הראשונה. 

המקרים העיקריים הם אלו:

)א( גזר דין הקובע מתחם עונש הולם שגוי, באופן 

שאיננו הולם את חומרת העבירה בנסיבות ביצועה.

דין הקובע מתחם עונש הולם כראוי, אך  גזר  )ב( 

קובע את העונש המתאים לנאשם בתוך המתחם 

באופן שגוי.

דין החורג ממתחם העונש ההולם לקולה  גזר  )ג( 

הדין כולל  גזר  באופן שגוי. למשל,  משיקולי שיקום 

חריגה לקולה ממתחם העונש ההולם בשל טעות 

בשאלת שיקומו של הנאשם או בשל טעות בקביעה 

אם מעשה העבירה ומידת אשמו של הנאשם באותו 

מקרה מצדיקים לחרוג ממתחם העונש ההולם בעניינו.

כאמור, קביעת מתחם העונש ההולם נעשית בהתחשב 

בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, במידת הפגיעה 

ובנסיבות הקשורות  בו, במדיניות הענישה הנהוגה 

על חומרת  ככל שהן משפיעות  בביצוע העבירה, 

מעשה העבירה ועל אשמו של הנאשם. כפי שהסביר 

טננבוים )2017(: "אחד העוגנים של החוק הוא שמתחם 

הענישה איננו קשור לנסיבותיו האישיות של העבריין" 

)עמ' 23(. נוכח האמור, נדמה לנו כי קשה לראות כיצד 

כלל הקלת ערעור המדינה קשור לחומרת העבירה 

בנסיבות ביצועה, לנזק או לאשם, וממילא קשה לראותו 

כנסיבה המשפיעה על קביעת מתחם העונש ההולם 

לדעתנו, האפשרות לשלב את יישומו  עצמו. לפיכך, 

של כלל זה היא רק בתוך המתחם ההולם ולא לשם 

קביעת המתחם עצמו. לפי תיקון 113, בין הנסיבות 

שאפשר לשקול בתוך המתחם ההולם לצורך גזירת 

העונש המתאים לנאשם לפי החוק, ואשר עשויות להיות 

רלוונטיות ליישום כלל הקלת ערעור המדינה, אפשר 

 French & להלן: עניין( [Attorney General's References No. 14 and 15 )French & Webster( EWCA Crim 1335 [2007 14 ראו

.Webster(; Attorney General's Reference No. 37 of 1992, )1994( 15 Cr. App. R. )S.( 71
.Attorney General's Reference No 22 of 1992, 14 Cr App R )S( 435 15 ראו
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סאות' וויילס( קבעה במפורש איסור גורף על בית 

או  לדחות את ערעור המדינה  משפט של ערעור 

לגזור עונש קל יותר ממה שהוא סבור כי ראוי בגלל 

שהנאשם עמד פעמיים בפני הליך של גזירת דין23. 

בדברי ההסבר לחקיקה זו צוין בין השאר, כי האינטרס 

הציבורי בגזירת עונש הולם הוא שיקול מדיניות הגובר 

על האינטרס של הנאשם )Urbas, 2012(. בצד האמור 

קבעה הפסיקה האוסטרלית, כי במקרה שהנאשם 

לזו הצפויה  חש חרדה חריגה בשל הערעור, מעבר 

ברגיל לנאשם המוגש נגדו ערעור על קולת העונש, 

תתאפשר הקלה בעונשו של כלל הקלת הערעור24.

נעבור עתה לדיון ביקורתי, בתמצית, על כלל הקלת 

ערעור המדינה. ההנחה היא שערעורי המדינה נגד 

קולת העונש אינם נעשים באופן בלתי נדרש רק כדי 

לגרום לנאשם סבל וחרדה ברוח הניסוח של פילי: 

 )The process is the punishment( "התהליך הוא העונש"

)Feeley, 1979(. ערעורים שנעשים שלא בתום לב, ללא 

סיבה מוצדקת, כמובן פסולים מעצם טיבם, ללא קשר 

מקלה16, וזאת משיקולים של צדק17. נקבע גם בפסיקה 

האנגלית, כי ההשפעה של כלל הקלת ערעור המדינה 

תשתנה באופן מהותי ממקרה למקרה, וככלל תנוע 

בין 12% ל-30% מהעונש18. לעיתים, כך נקבע, היא 

לדחיית ערעור המדינה כליל19.  אף עשויה להביא 

נגד קולת  כי במקרה שבו ערעור המדינה  הוסבר 

העונש עותר להחמרה מענישה בקהילה או מעונש 

מותנה לעונש של מאסר בפועל, ההקלה צריכה להיות 

רבה יותר ועשויה להגיע עד סמוך לגבול העליון של 

טווח ההקלה20. נפסק גם כי כאשר הנאשם מרצה 

עונש מאסר ממושך בגין עבירה חמורה, השיקול של 

חרדה בשל ההחמרה הצפויה בגין ערעור המדינה 

פחות בחשיבותו, ולעיתים אף יש מקום לדחות כליל 

הקלה על בסיס זה21.

יש לציין כי כאשר ערעור המדינה עניינו בקשה לקביעת 

עונש מאסר עולם חובה, מאסר עולם בשיקול דעת או 

עונש בלתי קצוב אחר שאינו מאסר עולם, יש בחקיקה 

כלל הקלת ערעור המדינה22.  איסור להפעיל את 

ניו  בהקשר זה יצוין, כי חקיקה אוסטרלית )מדינת 

.Attorney General's Reference ]No. 8 of 1992] [1993] 14 CAR)S( 130 16 ראו

 "We also bear in :שם אמר הלורד טיילור ,Attorney General's Reference [No. 8 of 1992] [1993] 14 CAR(S) 130, 135 17 ראו

 mind that when this Court is increasing a sentence of this kind, it has to recognise the added stress which must have
 fallen upon the offender due to his coming up to be sentenced on a second occasion, and recognise that the period
 during which this hearing has been pending must have been one of considerable stress. Particularly that is so where
 the sentence of the Court at first instance was non-custodial, and the Attorney-General's application proposes that it
 be substituted by a sentence of custody… as a result we can impose a much shorter sentence than would otherwise

 have been the case".
 "Where a defendant has had no responsibility for the fact that he has :פיסקה 60, שם נקבע ,French & Webster עניין  
 been given a sentence which is unduly lenient, we consider that it accords with justice that, when substituting a
 weightier sentence, this Court should have some regard to the distress and anxiety experienced by the defendant as
 a consequence of having his sentence re-opened and increased. The degree of distress and anxiety and thus the size

of the discount will depend on the facts of the particular case."
.Attorney General's References No. 14 and 15 )French & Webster( EWCA Crim 1335 ]2007[, par 59 18 ראו

.Attorney General's Reference No. 12 of 2001 )Joyce( ]2002[ 2 Cr. App. R. )S.( 84 19 ראו

.Attorney General's References No. 14 and 15 )French & Webster( EWCA Crim 1335 ]2007[, par 61 20 ראו

21 ראו עניין French & Webster, פיסקה 62.

 Criminal Justice and Immigration Act, 2013, S. 28, 46; Criminal Justice Act 2003, s. 272; Criminal Justice Act, 22 ראו

 .1988, s. 36)3A(
.Madhloom, 2009 :לביקורת על החרגת תיקים כאלו מכלל ההקלה ראו  

 Criminal באוסטרליה ראו  ויקטוריה  68A ל-Crimes )Appeal and Review( Act 2001. להוראה דומה במדינת  23 ראו סעיף 

Procedure Act 2009 )Vic(, s. 290)3(.
.R v. Carroll ]2010[ NSWCCA 55 24 ראו
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שהיא בגדר אפשרות צפויה מראש וכאשר ההחלטה 

 Coffey, 2006;( אמורה להתקבל בתוך פרק זמן מסוים

Thomson, 2010(. במילים אחרות, ערעור המדינה 

מסתכם למעשה בגזירת עונש ההולם את חומרת 

אין  לנאשם  העבירה שבה הורשע הנאשם, שהרי 

אינטרס לגיטימי כי ייגזר עליו דווקא העונש המקורי 

והחורג לקולה שהושת עליו בידי הערכאה הראשונה 

.)Coffey, 2006(

שנית, אפשר לטעון כי העמדה שנאשם סובל מחרדה 

הוכחה  טעונה  הדין,  גזירת  של  נוסף  הליך  בשל 

אמפירית באשר להיקפה ולהשפעתה27. בכל מקרה, 

היא תלויה בנסיבות המקרה ובמידת הרגישות של 

הנאשם לחוויה זו )למשל, נאשם בעל עבר פלילי כבד 

שנדון פעמים רבות לעונשי מאסר ומורגל היטב בחוויה 

זו לעומת אדם ללא עבר פלילי, העומד בפני הליך 

ערעורי לראשונה בחייו( )ראו גם: Kolber, 2009(. לפיכך 

אפשר לטעון כי אין הצדקה ליישם את כלל הקלת 

ערעור המדינה באופן גורף ללא בחינה קונקרטית של 

נסיבותיו הפרטניות של המקרה הנדון.

ערעור  להקלה בשל  כי ההצדקה  ראינו  שלישית, 

המדינה חזקה יותר במקום שיש בו פער מהותי בין 

גזר הדין לבין העונש הראוי לנאשם. אולם כך אפשר 

זו מקבעת את העונש השגוי לקולה  לטעון, עמדה 

לדיון, במקום שהעונש ההולם יהיה  כנקודת העיגון 

נקודת המוצא לדיון, כפי שמצדיק עיקרון ההלימה. 

לפיכך דווקא במקום שבו העונש שנגזר שגוי באופן 

בולט והוא בגדר טעות גלויה על פניה, ייהנה הנאשם 

וזאת, כך אפשר לטעון, בניגוד  יותר,  מהקלה רבה 

 Roberts,( למידת החרדה שנגרמת לנאשם, אם בכלל

2002(. אולם גם בהנחה שערעור המדינה נעשה בתום 

לב, הרציונל של כלל הקלת ערעור המדינה איננו חף 

מקשיים, ולהלן נעמוד על שלושה מהם.

ראשית, אפשר לטעון כי הנאשם יודע בדרך כלל על 

קיומה של האפשרות שהמדינה תערער נגד קולת 

העונש כל עוד הוא לא נהפך לחלוט )בפרט אם מדובר 

בנאשם שעבר הליך דומה בעבר( )Coffey, 2006(. כך 

למשל הסביר בית המשפט העליון האמריקני, השופט 

 United[ )Blackmun(, בהקשר דומה בעניין  בלקמן 

)להלן:   ]States v. DiFrancesco, 449 U.S. 117 (1980)

כי  DiFrancesco(, כי הנאשם מואשם בידיעה  עניין 

קיימת אפשרות לערעור, ולכן ערעור המדינה איננו 

פוגע בעקרון סופיות הדיון ולא מהווה סיכון כפול: 

 "The defendant, of course, is charged with knowledge

 of the statute and its appeal provisions, and has no

 expectation of finality in his sentence until the appeal

 is concluded or the time to appeal has expired”

הדבר מתחזק במיוחד במקרים שבהם   .25(p. 136)

ערעור המדינה נשמע ומוכרע זמן קצר לאחר גזירת 

הדין. נקבע גם כי האיסור על סיכון כפול איננו כולל 

את הזכות שהנאשם יידע בכל רגע נתון מה גבולות 

ויש עונשים המתאפיינים בחוסר  לו,  העונש הצפוי 

ודאות כזו )מאסר עולם לא קצוב למשל( )ראו: עניין 

DiFrancesco בעמ' 138(26. עיקרון סופיות הדיון לא 

חל איפוא כל עוד לא מוצו הליכי הערעור, ולכאורה 

אין הצדקה להכיר בקושי של הנאשם בשל ערעור 

עתידית  בסיס חרדה מפני החמרה  על  המדינה 

 "...Of course, what is :שם נקבע ,R v. Hayes, NSWCCA, 15, 23 (1987)-25 ביטוי לכך אפשר למצוא בפסיקה האוסטרלית ב

 involved is not a true 'double jeopardy'... If the sentence was 'wrong' in the first place, it is upon the appeal that
 the only 'true' sentence according to law is passed. But in a practical sense, there is a species of double jeopardy.
 The prisoner’s liberty, pocket and reputation are put in jeopardy both before the sentencing judge and before the
 appellate court. In addition, the prisoner suffers the anxiety and stress caused by the situation of uncertainty arising

from the delay in resolving his or her position."
.United States v. Wilson 420 U.S. 332 (1975) 26 ראו

27 אפשר לטעון כי החשש מפני שינוי התוצאה בערעור המדינה איננו מיוחד למשפט הפלילי, ולכאורה אפשר להעלות טענה 

כזו גם לגבי חרדה מפני שינוי בערעור אזרחי, אלא שבמשפט הפלילי החרדה מעצם הדברים רבה יותר.
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הדין עם הנאשם.

שנית, ככל הידוע, כלל הקלת ערעור המדינה מיושם 

אבחנה במהות ההחמרה המבוקשת בערעור  ללא 

המדינה. כך למשל לא נבחנת השאלה אם ההחמרה 

בערעור היא מסוג אחד של עונש לסוג אחר, או רק 

החמרה באורכו של אותו עונש30. במקרה של החמרה 

ניכרת מעונש של ריצוי בקהילה לעונש מאסר בפועל, 

דומה כי ההצדקה להקלה בשל הנחת ערעור המדינה 

חזקה יותר ממקרה שבו העונש הוחמר ממאסר ארוך 

למאסר ארוך יותר, כיוון שההחמרה בערעור כוללת 

שינוי "איכותי" של מהות העונש שנגזר על הנאשם, 

על כל המשתמע מכך מבחינת החרדה של הנאשם 

)Gillespie, 2005(. מנגד, יש לאזן שיקול זה עם השיקול 

שלפיו ככל שהעונש שהושת על הנאשם בערכאה 

יותר  קיימת הצדקה רבה  לקולה,  הדיונית מופרז 

להתערבות של ממש בעונש שנגזר עליו.

שלישית, במצב הקיים, כלל הקלת ערעור המדינה 

מיושם ללא בחינה קונקרטית אם הנאשם אכן סבל 

מחרדה בפועל בעקבות הליך הערעור. למשל, נאשם 

לא  שסבל מחרדה קשה ונאשם אחר שהדבר כלל 

השפיע עליו, זוכים לאותה הקלה. לפיכך מוצע כי בית 

המשפט יבחן פרטנית אם הנאשם אכן סבל מקושי 

ומה רמתו בנסיבות המקרה, כפי שנקבע בפסיקה 

האוסטרלית31. אפשר לעשות זאת באמצעות תסקיר 

שירות המבחן, במקרה שמוגש כזה, אשר יבחן את 

השפעתו של הליך הערעור על הנאשם בכלל ואת 

השפעת חלוף הזמן בהקשר זה בפרט, הכול תוך 

יישום פרטני על נסיבות המקרה.

לתחושת הצדק28. הדבר עשוי לפגוע בשוויון ולהגביל 

את שיקול דעתה של ערכאת הערעור במקרים כאלו.

שיקולים ביישום כלל 
הקלת ערעור המדינה

לאחר שדנו בקצרה בכלל הקלת ערעור המדינה, 

הרציונל לו והביקורת שהושמעה נגדו, נציע בחלק 

זה שלושה שיקולים אפשריים ביישומו של כלל הקלת 

ערעור המדינה בשלב הערעור. ברקע השיקולים 

שנציג עומדת המגמה לצמצם פערי ענישה שאינם 

מוצדקים בין נאשמים שביצעו עבירות דומות בנסיבות 

דומות ]ראו דברי ההסבר להצעת חוק העונשין )תיקון 

מס' 92( )הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה(, 

התשס"ו-2006, ה"ח הממשלה 241[ והצורך לשמור 

על הלימה בין חומרת העבירה בנסיבות ביצועה ומידת 

אשמו של הנאשם לבין סוג העונש המוטל בגינה 

ומידתו )ראו: סעיף 40ב לחוק העונשין(.

ראשית, במצב הקיים ההתרשמות היא שבתי משפט 

הדנים בערעורים אינם קובעים את כמות ההפחתה 

בשל כלל הקלת ערעור המדינה. במצב זה קבלת 

כלל  יישום  קולת העונש תוך  נגד  ערעור המדינה 

הקלת ערעור המדינה, נעדרת הנחיה שיפוטית באשר 

למדיניות הענישה הראויה ביחס למקרים ה"רגילים" 

 .)Ashworth, 2010( שאין בהם הקלה בשל שיקול זה

בכך מוחמצת האפשרות לראות בפסק הדין בערעור 

דומים עתידיים29. פתרון  עונשית למקרים  הנחיה 

באמצעות פסיקה בערעור  יכול להיות  מעשי לכך 

המבטאת במפורש את העונש הראוי ברגיל, והעונש 

שהושת, בנסיבות המקרה הפרטני, בשל יישום כלל 

28 השוו: עניין קיסלמן ]רע"פ 4760/14 קיסלמן נ' מדינת ישראל )07.05.2015([, פיסקה 15, שם נאמר: "במקום שבו העונש 

שהשיתה הערכאה הדיונית שגוי על פניו - הוא גם איננו יכול לשמש, כשלעצמו, אמת מידה לעניין בחינת ההצדקה למתן 
רשות ערעור".

29 ראו למשל ע"פ 2336/14  ווערי נ' מדינת ישראל, פיסקה 10 )10.12.2014(, שם נאמר: "עיון בפסקי הדין אליהם הפנה 

המערער מלמד כי אין בהם כדי להשליך ישירות על עניינו הפרטני, שכן נדונו בהם מעשים שונים או חמורים פחות מענייננו, 
בנסיבות מיוחדות, וכאשר בית המשפט נתן משקל להלכה לפיה ערכאת הערעור אינה ממצה את מלוא חומרת הדין" 

)ההדגשה לא במקור(.
בדיני תכנון ובנייה  30 דוגמאות נוספות הן החמרה בערעור של תקופת הפסילה של רישיון הנהיגה, החמרת העונש מקנס 

להריסת בית בפועל, החמרת העונש ממאסר על תנאי לעבודות שירות ועוד.
.Bui v. Director of Public Prosecutions )Ctb( 244 CLR 638; [2012] HCA 1 31 כך פסק בית המשפט העליון באוסטרליה בעניין
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סיכום
ברשימה מוצע דיון ראשוני בכלל שלפיו ערכאת הערעור, 

המקבלת את ערעור המדינה נגד קולת העונש, איננה 

ממצה את מלוא חומרת הדין עם הנאשם. בתחילה 

דנו בהצדקות לכלל זה ובביקורת שהושמעה נגדו, 

תוך דיון תמציתי במשפט המקובל לעניין זה. הראנו 

כי ההצדקה המקובלת לכלל הקלת ערעור המדינה 

מבוססת על הקושי של הנאשם לחוות שנית את 

הליך גזירת הדין. בהמשך, לאחר שהוצגה האפשרות 

לשלב את כלל הקלת הערעור בדין הישראלי, הצענו 

דיון ביקורתי על כלל זה ועל הרציונל לו, המבוסס 

על הנימוקים האלה: תיקונו של גזר דינה השגוי של 

הערכאה הדיונית איננו מהווה סיכון כפול, איננו חורג 

מעיקרון סופיות הדיון, הנאשם מודע לאפשרות כי 

המדינה תגיש ערעור נגד קולת העונש, ואין להעניק 

הקלה כזו בכל מקרה אלא לפי נסיבותיו הפרטניות 

שיטות משפט  כי בכמה  גם  הראנו  הנאשם.  של 

כלל הקלת ערעור המדינה נאסר כליל, או מוחרגות 

באתגרים  דנו  לאחר מכן  עבירות מסוימות.  ממנו 

והצענו פתרונות  במצב הקיים במשפט הישראלי 

ושיקולים באשר למשפט הנוהג כדי לצמצם פערים 

בלתי מוצדקים בענישה ולשמור על עיקרון ההלימה. 

בתמצית, ראשית הצענו כי ערכאת הערעור המפעילה 

את כלל הקלת ערעור המדינה תקבע במפורש את 

העונש הראוי במקרה רגיל והעונש שהושת בנסיבות 

המקרה הפרטני, בשל יישום כלל הקלת ערעור המדינה. 

כן הוצע לבחון את מהות ההחמרה בערעור וליתן 

לכך ביטוי. במסגרת זו הוצע להבחין בין מקרה שבו 

ההחמרה בערעור היא מסוג אחד של עונש לסוג אחר 

כגון החמרה מעונש לריצוי בקהילה לעונש מאסר, 

לבין החמרה באורכו של אותו עונש. לבסוף הצענו כי 

כלל הקלת ערעור המדינה ייבחן בהתאם לנסיבותיו 

הפרטניות של כל מקרה, ותוך הסתייעות במקרה 

המתאים בתסקיר שירות המבחן, אשר באמצעותו 

תיבחן השפעתו של נתון זה על הנאשם וממנה ייגזר 

המשקל שיינתן לשיקול זה במלאכת קביעת העונש.
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מעצר לתכלית 
לא ראויה

ניתוח תופעת המעצרים הפליליים 
בישראל

מבוא
זכויות  וחירותו מוגדרות  כבוד האדם  יסוד:  בחוק 

האדם בישראל כמבוססות על ההכרה בערך האדם, 

בקדושת חייו ובהיותו בן חורין )סעיף 1 לחוק יסוד: 

וחירותו(. בפסיקה בישראל נקבע, כי  כבוד האדם 

פגיעה בזכויות היסוד, יכול שתתקיים רק במקרים 

גנימאת עמד השופט  וקיצוניים. בפרשת  חריגים 

אהרון ברק על המתח הקיים בין מקומן של זכויות 

היסוד בדמוקרטיה הישראלית לבין המעצר: "הכלל 

הוא החירות. המעצר הוא החריג. הכלל הוא החופש. 

המעצר הוא החריג. כך לגבי כל מקרה של שלילת 

נ'  )גנימאת  והרשעה"  ללא משפט  וחופש  חירות 

מדינת ישראל, 1995(. נקבע כי זכויותיו של האדם 

להיות פרט חופשי ובן חורין יכובדו ברוח העקרונות 

שבהכרזת המדינה )סגי-זקס, 2012(. אם כן על פי 

הפסיקה בישראל, מעצר אדם הוא אחת הסמכויות 

הפוגעניות ביותר המוקנות במדינה דמוקרטית, ויש 

בו כדי לפגוע בזכויות יסוד דמוקרטיות, בכללן הזכות 

לחירות ולכבוד.

עוד בטרם נחקק חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו עמד 

בית המשפט בפרשת קטלן על הזיקה בין מאסר לבין 

פגיעה בכבוד האדם: "חומות הכלא אינן מפרידות 

בין העצור לבין כבוד האדם" )קטלן נ' שירות בתי 

הסוהר, 1980(. נקבע כי פגיעה בכבוד האדם של 

בדמותה של  אלא  באסיר  רק  לא  פוגעת  האסיר 

החברה בישראל.

כבוד  יסוד:  בפסיקה שהתפתחה מאז נחקק חוק 

נושא  וחודד  הזכות  עוגנה מהות  וחירותו  האדם 

המעצרים: "מעצר ללא משפט צריך להתקיים רק 

במקרים חריגים ומיוחדים. מעצר אינו אמצעי חקירה. 

מעצר הוא אמצעי למניעת שיבוש החקירה. בדומה, 

מעצר עד תום ההליכים צריך להתקיים רק במקרים 

חריגים ומיוחדים" )גנימאת נ' מדינת ישראל, 1995(.

לפי השופטת בדימוס דליה דורנר, באמצעות חוק 

יסוד: כבוד האדם וחירותו הוענק מעמד חוקתי של 

זכויות האדם, ובכך השפיע החוק על רבדים רבים 

זכויות של חשודים ונאשמים  ובעיקר על  במשפט, 

דניאל חי עזרא1, 2

גנ"מ דניאל חי עזרא - ראש מחלקת ביקורת בשירות בתי הסוהר, בעל תואר שני במשפטים ותואר שני במדעי המדינה   1

וביטחון לאומי. בעברו שירת כקצין במשטרת ישראל ופיקד על בית הסוהר "חרמון" בשירות בתי הסוהר.
המחבר מבקש להודות לסג"ד איתן גולן ולגב' ד"ר אורנה קזמירסקי שתרמו בדרכם החכמה והמיוחדת לניסוח המאמר.  2

חלק לא שפיט
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בהליך הפלילי )דורנר, 1997(. פגיעה בזכויות אלה, 

צריך שתיעשה במסגרת המצומצמת שקבע לכך הדין, 

ולעולם יש להקפיד שמידת הפגיעה, טיבה ואופיה, 

לא יחרגו מן הדרוש ההכרחי )ברק, 2010(.

מקור סמכות המעצר בישראל הוא בדין המנדטורי. 

הסמכויות שהוקנו לצורך חקירה במעצר היו דומות 

להסדרים מנדטוריים, כלומר סמכויות רחבות היקף של 

גורמי האכיפה לעומת סמכויות משפטיות מקבילות 

בארצות מערביות אחרות )מבקר המדינה, 2015(.

בעקבות ביקורת קשה שהופנתה כלפי רשויות אכיפת 

נוהגי המעצרים בישראל וכלליהם, שהיו  החוק על 

רבים וארוכים מדי, חוקק בשנת 1996 חוק סדר הדין 

הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-1996 

)להלן: חוק המעצרים(. חקיקת החוק נועדה לצמצם 

את השימוש בסמכויות המעצר מצד אחד, ולשמור 

המשטרה  שנוקטות  הפעולות  אפקטיביות  על 

והפרקליטות כדי לשמור על שלום הציבור וביטחונו 

מצד שני )לרנאו, 2008(.

החוק נחקק תוך הטלת הגבלות חמורות על מעצר 

ומצופה  חשודים ונקיטה בפרוצדורות מחמירות, 

ייעשו ברוח  היה כי המעצרים המבוצעים בישראל 

החוק ומתוך שמירה על עקרונות יסוד וזכויות יסוד 

הנתונות לאזרח במדינה דמוקרטית. הנחה נוספת 

הייתה, כי הפיקוח המוטל על משטרת ישראל יפחית 

את מספר המעצרים בארץ.

במאמר זה אבקש לטעון כי המטרות, אשר שימשו 

בסיס לחקיקתו של חוק המעצרים, לא הושגו. נהפוך 

לצד ירידה מוכחת בהיקף הפשיעה בישראל,  הוא: 

הלך ותפח מספר המעצרים באופן לא פרופורציונלי, 

והשיא של מגמה זו נרשם, נכון למועד כתיבת שורות 

אלה, בשנת 2014.

להלן אציג נתונים המלמדים כי רבים מהמעצרים 

מבוצעים שלא בהתאם לעילות הקבועות בחוק. כדי 

להוכיח את הטענות אתאר את תכליתו ועיקריו של 

חוק המעצרים, ואנתח את היקפו, חוקיותו ותכלית 

המעצרים בישראל. לבסוף אנסה להוכיח את חוסר 

ההלימה הקיים בין היקף המעצרים לממדי הפשיעה, 

תוך ניתוח הנתונים בשני העשורים האחרונים.

רקע
לדיונים על הצורך בחקיקה חדשה בתחום המעצרים 

היו שני מקורות מרכזיים: האחד, הצטברות נתונים 

אמפיריים ששיקפו תמונה מדאיגה של שימוש נרחב 

וחוסר בקרה מספקת של  מדי בסמכויות המעצר 

בית המשפט )ישובי, 1996; ליבאי, שחר, גנאל והירש, 

דו"ח מבקר המדינה  גם  יוזכר  זה  בעניין   .)1972

לשנת 1994 )מבקר המדינה, 1995(, אשר נמתחה 

בו ביקורת חריפה על רשויות אכיפת החוק בנושא. 

לדיונים, אשר ביטא מגמה משפטית  המקור השני 

רחבה יותר, התבסס על חקיקת חוקי היסוד ומעמד 

זכויות האדם בישראל )דורנר, 1997(.

בדיני המעצר הפלילי מובחנים שני סוגי מעצרים: 

מעצר לצורכי חקירה, המכונה "מעצר ימים" )העצור 

בחזקת חשוד(, ו"מעצר עד תום ההליכים" )החשוד 

בחזקת נאשם(. מלבד ההבדל במעמד העצור - חשוד 

זה מזה  סוגי המעצרים  שני  נבדלים   - נאשם  או 

במטרתם ובסדרי הדין.

בדין  כאמור, מקורן של סמכויות המעצר בישראל 

המנדטורי. פקודת הפרוצדורה הפלילית המנדטורית 

הסמיכה שופט להורות על מעצרו של אדם לתקופה 

בלי  ימים כל פעם,  שלא תעלה על חמישה-עשר 

הדיון לגביו, ובלי שנקבעו  שנקבעו סדרי דין לקיום 

קריטריונים להפעלת שיקול הדעת השיפוטי. הסדר 

זה הוטמע בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, 

התשמ"ב-1982. במרוצת השנים לאחר מכן גובשו 

סדרי דין ועילות מעצר הנוגעים לסמכות המעצר עד 

תום ההליכים, אך סמכות המעצר בשלב החקירה 

נשארה רחבה ולא הוסדרה בחקיקה ישראלית מקורית 

עד לחקיקת חוק המעצרים )קיטאי סנג'רו, 2007(.

חקיקת חוק המעצרים נועדה להתאים את דיני המעצר 

בישראל לעידן החוקתי ברוח חוק יסוד: כבוד האדם 

וחירותו. הקשר בין השניים קיבל ביטוי פורמלי כבר 

בסעיף הראשון לחוק המעצרים, אשר בו נקבע: "אין 

מעצר ועיכוב אלא בחוק או לפי חוק מכח הסמכה 

מפורשת בו, וכי מעצרו ועיכובו של אדם יהיו בדרך 

שתבטיח שמירה מרבית על כבוד האדם ועל זכויותיו" 

]חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 
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התשנ"ו-1996[. מעיון בדיונים של ועדת חוקה, חוק 

ומשפט של הכנסת בהצעת החוק, מפרוטוקול דברי 

ומדברי ההסבר  ושלישית  הכנסת בקריאה שנייה 

להצעת החוק, אפשר ללמוד שהחוק החדש נועד לתת 

מענה לנתונים שהוצגו בדו"ח מבקר המדינה בנוגע 

ל"קלות הבלתי נסבלת של המעצר" )לרנאו, 2008(.

אם כן, כוונת המחוקק הייתה שהחוק החדש יביא 

לצמצום במספר העצורים - הן של אלה הנעצרים 

לצורך חקירה הן של אלה הנעצרים עד תום ההליכים 

המתנהלים נגדם, תוך הקפדה יתרה של גורמי אכיפת 

החוק על קיום דווקני של עילות המעצר הקבועות 

בו. כנגזרת לחקיקת החוק ובזיקה לקשר בין סוגיית 

כבוד האדם, הוגדרו מטרות משנה  המעצר לערך 

נוספות. דרך צמצום מספר המעצרים ביקש המחוקק 

להפחית את רמת הצפיפות בתאי המעצר ולהביא בכך 

לשיפור תנאי המחיה בהם ]תקנה 3 )ה()3( לתקנות 

סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( )תנאי 

החזקה במעצר(, התשנ"ז-1997[.

כלים  הייתה הענקת  המגמה המרכזית בחקיקה 

וסמכויות לבתי המשפט לצורך הפעלה של פיקוח הדוק 

ויעיל יותר על אופן השימוש של המשטרה בסמכויות 

המעצר. ההנחה הייתה, כי הפיקוח השיפוטי יביא 

לצמצום השימוש בסמכות המעצר ולקיצור משך 

המעצרים. על בתי המשפט הוטל אפוא להוביל שינוי 

בתפיסה המשפטית ובתפיסה החברתית לגבי נקודת 

האיזון בין האינטרס לקיים חקירה אפקטיבית לבין 

הגנה על זכות הפרט לחירות, ובכך ליצור מציאות 

שונה מזו שהייתה קיימת טרם חקיקת החוק. ואולם 

המציאות מלמדת שמספר המעצרים בישראל רק 

הלך וגאה מאז נחקק חוק המעצרים )לרנאו, 2008(.

חוק המעצרים: תכלית 
ועיקרים

כאמור, תכליתו המרכזית של חוק המעצרים היא 

למצוא את האיזון הראוי בין השמירה על האינטרס 

הציבורי לבין שמירה על זכויות החשודים והנאשמים 

)לוי, 2014(. המתודה שנקבעה בחוק המעצרים לצורך 

השגת תכליתו הייתה הרחבה של הפיקוח השיפוטי 

על המעצרים שמבצעת המשטרה והבניית מדדים 

לשיקול הדעת של בית המשפט. כך נקבעה עדיפות 

למעצר ראשוני בידי שופט ]סעיף 4 לחוק סדר הדין 

הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-1996[, 

הוגבלה סמכות המעצר על-ידי שוטר ללא צו במקרים 

שהתאפשר בהם להסתפק בהפעלת סמכות העיכוב 

]סעיף 23 )ג( לחוק[, וקוצר זמן המעצר עד להבאת 

ל-24 שעות  מ-48 שעות  החשוד לבית המשפט 

)סעיף 29 לחוק(. כן הורחבו שעות הפעילות של 

בית המשפט ונוסחו העילות להצדקת מעצרו של 

חשוד כפי שמפורט להלן.

בחוק המעצרים נקבעו שלוש עילות מעצר עיקריות 

למעצרי ימים. הראשונה היא עילת השיבוש, כאשר 

קיים חשש סביר שהחשוד יימלט או יפעל לשיבוש 

הליכי החקירה בדרך של העלמת ראיות, השפעה על 

עדים או בכל דרך אחרת. השנייה היא עילת המסוכנות, 

כאשר קיים חשש סביר שאם החשוד ישוחרר הוא 

יסכן את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור או את 

ביטחון המדינה; השלישית היא עילת צורכי החקירה, 

כאשר המשטרה מבקשת לבצע פעולות חקירה שאי 

אפשר לבצען כאשר החשוד משוחרר.

סמכות  למשטרה  מקנה  המעצרים  חוק  ככלל, 

לתקופה שלא תעלה  אדם בשלב חקירה  לעצור 

על 24 שעות. אם המשטרה מבקשת להאריך את 

מעצרו, עליה להביאו בפני שופט בית משפט שלום, 

שבסמכותו להורות על מעצר לתקופה שלא תעלה 

על חמישה-עשר ימים בכל פעם. בתום שלושים ימי 

מעצר, בקשה להמשך המעצר תוגש באישור היועץ 

המשפטי לממשלה. לאחר שבעים וחמישה ימי מעצר, 

מוסמך רק בית המשפט העליון להאריך את מעצרו 

של העצור הנמצא בשלבי חקירה )מבקר המדינה, 

2015(. מעצר עד תום ההליכים מפורט בסעיף 21 

)א( לחוק המעצרים. בפועל נקבע, כי אין להורות על 

מעצר עד תום ההליכים אלא אם מתקיימים שלושה 

קיימות  )א(  בסעיף:  המנויים  תנאים מצטברים, 

)ב( מתקיימת  להוכחת האשמה;  לכאורה  ראיות 

)ג( אי אפשר  אחת מעילות המעצר כמצוין לעיל; 

להשיג את מטרות המעצר בדרך של שחרור בערובה 



157

מעצר לתכלית לא ראויה

ותנאי שחרור, שפגיעתם בחירותו של הנאשם פחותה 

)חלופת מעצר(.

החוק מעמיד שלושה מבחנים כתנאי להמשך מעצר: 

מבחן דיות הראיות, מבחן העילה ומבחן החלופה. 

די  קיימות  במבחן הראשון על השופט לבחון אם 

ראיות להקים חשד סביר שהחשוד ביצע את העבירה 

ידי השופט ברק  המיוחסת לו. מבחן זה תואר על 

אינה אם חומר הראיות  זאדה: "השאלה  בפרשת 

'לכאורה' את אשמת  המצוי בידי התביעה מוכיח 

הנאשם מעבר לספק הסביר. המבחן הינו אם בחומר 

החקירה שבידי התביעה מצוי פוטנציאל ראייתי אשר 

בסיום המשפט יהא בכוחו להוכיח את אשמת הנאשם 

נ' מדינת  זאדה  )שלמה  פלילי"  כנדרש במשפט 

נדרש השופט לבחון  ישראל, 1996(. במבחן השני 

אם מתקיימת אחת מעילות המעצר המוגדרות בחוק 

)ראה לעיל, עילות המעצר(. במבחן השלישי נדרש 

בית המשפט לבחון אם קיימת חלופה למעצר ואם 

בדרך שתפחית  אפשר להשיג את מטרת המעצר 

- עיקרון המידתיות  את הפגיעה בחירויות החשוד 

)לרנאו, 2008(.

בעניין זה ביקש בית המשפט העליון לקבוע כללים 

ברורים בכל הקשור לביצוע המעצר באופן מידתי, 

שאינו פוגע באופן בלתי סביר בזכויות יסוד דמוקרטיות: 

"גם כשקיימת עילת מעצר, עדיין לא הותרה הרצועה; 

הזכות הבסיסית והראשונית של חירות האדם קיימת 

ועומדת, ומתוך זכות זו נובעת החובה לחתור אחר 

אמצעים, שיש בהם כדי לקיים את מטרת המעצר, 

באופן שפגיעה בחירותו של הנאשם תהיה חמורה 

פחות" )פרשת לבן, 1989(.

אם כן, נקבע בפסיקה כי אין לראות ב"מעמד הנאשם", 

ב"אינטרס הציבורי" וב"הרתעת הרבים" עצמם משום 

עילת מעצר, והשיקולים היחידים המצדיקים מעצרו 

של אדם הם שלא ישבש עשיית המשפט או לא יסכן 

)אלון  דינו  עד לבירור  וביטחונו  שלומו של הציבור 

ודביר, 2016; דורנר, 1997(.

עקרונות אלה פורטו בפקודת המשטרה, שם נקבע 

שהמעצר המשטרתי נועד לצורכי חקירה ואינו משמש 

מטרה בפני עצמו. עוד נקבע, שיש להקפיד הקפדה 

יתרה בטרם מופעלת סמכות המעצר. השימוש 

ובסמכות העיכוב מחייב שיקול  בסמכות המעצר 

דעת, אם אכן דרוש והכרחי הוא בנסיבותיו של המקרה 

)פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי, פקודות 

המטה הארצי - חקירות, חקירת עבירות, 14.01.34 

"עיכוב, מעצר ושחרור"(.

כאמור, גורמי החקיקה, המשפט והאכיפה הצהירו 

על כוונתם לצמצם את תופעת המעצרים הנרחבת, 

באיזון העדין בין צורכי החקירה לכבוד  בלי לפגוע 

האדם. בפרק הבא נדונים היקף המעצרים בישראל, 

חוקיותם ומגמות.

היקף המעצרים בישראל 
וחוקיותם

בדו"ח מבקר המדינה לשנת 1994 )מבקר המדינה, 

1995( הוזכרו היקף המעצרים שמבצעת המשטרה 

וחוקיותם )כפי שצוין, מדובר בתקופה שבה טרם 

נחקק חוק המעצרים, ומסמך המבקר שימש אחת 

הסיבות לחקיקתו(. על פי מבקר המדינה, מדיווחי 

משטרת ישראל עלה כי בשנת 1992 ביצעה המשטרה 

40,917 מעצרים של חשודים בביצוע עבירות פליליות. 

בשנת 1993 כבר עמד מספר המעצרים שביצעה 

המשטרה על 44,842, נתון המלמד על עלייה של 

10% )ראה לוח 1(.

זאת ועוד, ב-40% בערך מהמעצרים נמצאו ליקויים 

ואחרים בהליכי המעצר:  כאלו  מהותיים בשלבים 

כ-3% מהמעצרים בוצעו בהיעדר סמכות )מעצר לא 

לא  לא התקיימה אף  חוקי(; ב-12.5% מהמעצרים 

אחת מהעילות המצדיקות מעצר )מעצר לא מוצדק(; 

ב-24.5% מהמעצרים הוחזקו חשודים במעצר בלי 

שנעשו במהלכו פעולות חקירה או שפעולות החקירה 

נמשכו פרק זמן לא סביר )מעצר לא מנוצל(. על פי 

סיכום של ממצאי הבדיקה, ב-23,000 מעצרים בערך 

ואחרות )מבקר  כאלו  בדרגות חומרה  ליקויים  היו 

המדינה, 1995(.

היקף המעצרים בשנים  לרנאו עקבה אחר  חגית 

2001-1995, ובמחקרה בחנה נתונים טרום חקיקת 

כי  לרנאו מצאה,  ופוסט חקיקתו.  חוק המעצרים 
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 בשנת 1995 )טרום החקיקה( היה מספר המעצרים 

הפליליים - מעצר ימים ומעצר עד תום ההליכים - 

40,527, ירידה של 10% לעומת היקפם בשנת 1993 

)ייתכן שמדובר בתגובה של גורמי האכיפה והמשפט 

לדו"ח המבקר אשר פורסם שנה קודם לכן(. בשנים 

שלאחר מכן, משנת 1996 ועד שנת 2001 )למעט 

עלייה  1997 שעליה מפורט בהמשך(, חלה  שנת 

מתונה בהיקף המעצרים ומספרם הגיע בשנת 2001 

ל-44,166 )בדומה למספרם בשנת 1994(. חריג לכלל 

זה היו נתוני המעצרים בשנת 1997, שבה הצטמצם 

מספרם ל-31,976 )ראה לוח 1(. בעניין זה, מציינת 

לרנאו, זו הייתה שנת ההיערכות להחלת החוק, וייתכן 

שהמערכת המשפטית והמערכת המשטרתית היו 

דרוכות, ערוכות וביצעו מהלכים לקראתו. הדבר עשוי 

להסביר את חריגותה בהקשר בו עסקינן )לרנאו, 2008(.

בניתוח של נתוני משטרת ישראל לשנים 2015-2003 

כבר מסתמנת מגמה של עלייה רציפה ובעלת משמעות 

במספר המעצרים: בשנת 2003 היו 41,438 מעצרים, 

ל-61,430  כבר עלה מספרם   2015 ואילו בשנת 

יותר מ-48%(. אשר להיקף המעצרים  )עלייה של 

דומה: מ-4,704  בקרב קטינים, מסתמנת מגמה 

בשנת 2003 ל-6,425 בשנת 2012, עלייה של 37% 

	

 לוח 1. היקף המעצרים בעשור, 2001-1992 
]לרנאו, 2008; מבקר המדינה - הדו"ח השנתי )מס' 45(, 1995[

	

 לוח 2. היקף המעצרים. נתוני השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל לשנת 2012 

)משטרת ישראל, 2013(
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לאחר מכן נצפית ירידה מתונה עד 5,995  כמעט. 

מעצרים )ראה לוח 2(.

בין השנים 2012 ל-2015 אפשר לזהות עלייה ניכרת 

עד תום ההליכים המשפטיים.  במספר העצורים 

הסבר לעלייה זו נעוץ ביישומה של תוכנית מפנה, 

יוחנן  באותן שנים, רנ"צ  שהגה מפכ"ל המשטרה 

דנינו. אחד האלמנטים המרכזיים ביישום התוכנית 

היה חיזוק ממד ההרתעה. משתנה מרכזי לבחינה של 

אפקטיביות התפקוד של תחנות המשטרה היה מעצר 

עד תום ההליכים, כלומר מספר המעצרים שבוצעו 

)הסנגוריה הציבורית, אוגוסט 2015(. אכן, מהעת 

שיושמה התוכנית, עלה מאוד מספר המעצרים עד 

תום ההליכים מ-8,367 בשנת 2011 )ערב הפעלת 

התוכנית( ל-14,647 מעצרים בשנת 2014 )שנת שיא 

ביישומה(, עלייה של 75% )ראה לוח 3(.

בשנת 2014 עלתה שוב סוגיית המעצרים בדוח של 

מבקר המדינה:

לפי נתוני שב"ס כ-54% מכלל העצורים שוחררו לאחר 

פחות משלושה ימי מעצר, וכ-12% נוספים השתחררו 

לאחר שבעה ימי מעצר. הנתונים על מספר העצורים 

המשתחררים לאחר מעצר קצר, פעמים רבות לאחר 

24 שעות ומבלי שמוגש נגדם כתב אישום, מחייבים 

בדיקה לגבי נחיצותם של חלק מהמעצרים ואפשרות 

שימוש בחלופות קלות יותר )מבקר המדינה, 2015(.

הציבורית  נוספת אשר העלתה הסנגוריה  סוגיה 

והנוגעת לעניין זה היא הותרת עצורים במעצר שווא 

כדי להביאם למחרת היום בפני  למשך הלילה רק 

לצורך שחרור בתנאים מגבילים )הסנגוריה  שופט 

הציבורית, אוגוסט 2015(. בדוח הסנגוריה מצוין, כי 

מדובר בפגיעה חמורה ובלתי חוקית בזכויות חשודים, 

החלשות  הקבוצות  עם  נמנים  אשר רבים מהם 

ביותר בחברה: קטינים, לוקים בנפשם או בשכלם 

או חשודים המשתייכים לאוכלוסיות פגיעות אחרות 

)שם, אוגוסט 2015(.

היקף  כי  להפריך את הטענה  אנסה  בפרק הבא 

המעצרים נמצא בהלימה עם ממדי הפשיעה בישראל.

היחס בין ממדי הפשיעה 
להיקפי המעצרים

בהיקף  המצדדים  של  המרכזיות  הטענות  אחת 

בין ממדי  הלימה  היא שקיימת  הגדול  המעצרים 

הפשיעה הגואה להיקפי המעצרים. בישראל אין כלים 

אמינים למדידת רמת הפשיעה )לרנאו, 2008(. על 

כן אבחן להלן מספר משתנים אשר לטעמי משקפים 

באופן מקיף את תמונת המצב של ממדי הפשיעה 

ומגמותיה במרוצת השנים.

נבחרו לניתוח התופעה הם תיקי  המשתנים אשר 

החקירה, נתוני פשיעה חמורה, כתבי אישום, מספר 

	

לוח 3. מעצר עד תום ההליכים בעשור, 2015-2006
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עבירה של  ההרשעות בבתי המשפט וסקר נפגעי 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנחת המוצא היא, 

כי אם תימצא עלייה במשתנים האלו, יתאפשר להסיק 

ממנה על גידול בהיקפי הפשיעה בישראל. משטרת 

ישראל מציגה את הנתונים בפרק הפשיעה בישראל 

בשתי דרכים מרכזיות: מספר תיקי חקירה ומספר 

עבירות פליליות )השנתון הסטטיסטי של משטרת 

ישראל, 2016(.

מניתוח ההיקף של תיקי החקירה אשר נפתחו בשנת 

ניכרת במרוצת השנים:  ירידה  2015, משתקפת 

בשנת 2006 נפתחו 478,955 תיקים, ואילו בשנת 

2015 נפתחו 341,806 תיקים. הנתון מלמד על ירידה 

של 28%. אשר לנתוני הפשיעה החמורה, מצטיירת 

במספר  ירידה  היא משקפת  אף  דומה,  תמונה 

אירועים בשנת  האירועים החמורים: מ-231,771 

2006 ל-142,048 אירועים בשנת 2015 - ירידה של 

38% )ראה לוח 4(.

מבחינת אחוז כתבי האישום המוגש מסך התיקים 

בסקר נפגעי עבירה נבדק היקף הפשיעה הלא מדווחת בישראל. נתוני הפשיעה הקיימים במשטרת ישראל מבוססים ברובם   3

על מספר תיקי החקירה שהמשטרה פותחת בעקבות דיווח של אזרחים על ביצוע עבירה. הנתונים המתקבלים בסקר נפגעי 
עבירה מאפשרים להרחיב את המידע הקיים במאגרי המידע של המשטרה לגבי עבירות שהציבור לא דיווח עליהן. משטרת 

ישראל ערכה סקרי נפגעי עבירה בשנים 2008 ו-2009, ומשנת 2012 מדי שנה.

לאורך  יציבות הנשמרת  לזהות  הנפתחים, אפשר 

השנים: בשנת 2015 הוגשו כתבי אישום ב-16.6% 

באותה שנה, לעומת 16%  מסך כל תיקי החקירה 

אשר הוגשו בשנת 2006 )משטרת ישראל, 2016(.

נתון נוסף אשר באמצעותו אפשר ללמוד על מגמות 

הפשיעה בישראל הוא סקר נפגעי עבירה3. התבוננות 

בסקרים אשר נעשו בשנים האחרונות )2008, 2009, 

על שתי מגמות  ו-2014(, מלמדת   2013  ,2012

לאורך השנים במספר  ירידה  עיקריות: הראשונה, 

האזרחים המדווחים על היפגעות כתוצאה מעבירות 

פשיעה: 15% בשנת 2008 לעומת 12.4% בשנת 2014; 

והשנייה היא עלייה באחוז האזרחים המדווחים למשטרה 

על עבירות הנעשות בסביבתם: 40% בשנת 2008 

לעומת 52% בשנת 2014 )משטרת ישראל, 2016(. 

נתון ההרשעות הפליליות משלים את התמונה הכללית, 

המלמדת על ירידה בהיקפי הפשיעה בישראל: מעשרה 

מורשעים ל-1,000 איש בשנת 1990 )הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה, 2010( ל-4.9 מורשעים ל-1,000 איש 

	

 לוח 4. תיקי חקירה ואירועי פשיעה חמורה )שנתיים( - מתוך השנתון הסטטיסטי 

של משטרת ישראל לשנת 2015 )משטרת ישראל, 2016(
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ניתוח של העובדות והנתונים מלמד  שהוצג לעיל, 

כי החוק לא השיג את היעדים. לצד ירידה בהיקפי 

ניכרת במספר המעצרים,  הפשיעה, קיימת עלייה 

לא מבוצעים לפי עילות המעצר הנדרשות  וחלקם 

ולא לתכלית ראויה. התנהלותה של מערכת אכיפת 

החוק בהקשר זה מביאה לידי פגיעה רבה בזכויות 

יסוד בסיסיות של אזרח במדינה דמוקרטית.

דוגמה מובהקת לעניין השימוש בכלי המעצר שלא 

לתכלית הראויה היא אופן ההפעלה של התוכנית 

המשטרתית מפנה שהוזכרה לעיל. יישום התוכנית 

סתר את העיקרון הבסיסי שהותווה בחוק המעצרים 

ובפסיקות בתי המשפט בישראל, ולפיו "המעצר אינו 

יכול לשמש כמעין  ואינו  צריך להוות כלי להרתעה 

'מקדמה' על חשבון העונש" )הסנגוריה הציבורית, 

אוגוסט 2016(.

מלבד שיקולי הרתעה הצדיקה המשטרה את הפעלת 

תוכנית מפנה בטיעון של תרומה לחיזוק "אמון הציבור" 

במשטרה ובגורמי אכיפת החוק )הראל ויוגב, 2016(. 

מעצר של אדם שעומדת לו חזקת החפות, רק כדי 

לחזק את "אמון הציבור" במשטרה, הוא הפרה בוטה 

של זכויות אזרח בסיסיות במדינה דמוקרטית.

על רקע ירידה בממדי הפשיעה בישראל מצד אחד 

בשנת 2015 )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2017(. 

גם נתוני משטרת ישראל לשנת 2015 מלמדים על 

מגמת ירידה בפשיעה בישראל. לפי הנתונים, שנת 

2015 התאפיינה בשיעור הפשיעה המדווחת הנמוך 

ביותר בעשור האחרון, אשר עמד על 40,500 תיקים 

למיליון נפש )משטרת ישראל, 2016(. לשם השוואה, 

בשנת 2006 עמד שיעור הפשיעה על 67,300 תיקים, 

ירידה של 40% )על מגמות בשיעורים של הפשיעה 

והמעצרים ועל היחס ביניהם ראה לוח 5(.

בין עלייה בממדי  יחס ישיר  בדבר  כן הטענה  אם 

הפשיעה להיקף המעצרים אינה מבוססת. עובדתית, 

מתקיים יחס הפוך בין השניים: לצד צמצום בממדי 

ניכרת בהיקפי המעצרים  עלייה  קיימת  הפשיעה 

המבוצעים בישראל )ראה לוח 5(.

סיכום
מאז פורסם דו"ח מבקר המדינה בשנת 1994, נעשו 

ניסיונות רבים לצמצם את תופעת המעצרים בישראל 

)הסנגוריה הציבורית, אוגוסט 2015(. הצעד הראשון 

והחשוב שבהם היה חקיקתו של חוק המעצרים, 

אשר תכליתו הייתה ליצור איזון בין עבודת המשטרה 

והפרקליטות לבין השימוש בסמכויות מעצר. כפי 

	

לוח 5. מגמות בשיעורים של הפשיעה והמעצרים והיחס ביניהם
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“The State of Israel makes more arrests than democratic 

countries of the Western world. We have a mentality 

that says first make a request to arrest then demand to 

investigate...this is the case regarding an arrests for the 

purposes of investigation“. (Professor Aharon Barak, 

the Janimat case).

The paper deals with the issue of the volume, aim, and 

trend of arrests for criminal offenses in Israel over the 

last decades. The article focuses on the developments 

in this area since the enactment of the Criminal 

Procedure (Powers of Enforcement - Arrest) 1996-5756 

(hereinafter: ”the Arrests Law”).

Two major sources were provided as the basis for 

discussion regarding the necessity for new legislation 

concerning the arrests: First, the accumulation of 

empirical data presenting an alarming picture of 

the widespread use of the powers of arrest while 

emphasizing the lack of control and supervision 

exercised by the courts. Second, a wider expression of 

a broader legal trend based on the enactment of Basic 

Laws and the status of Human Rights in Israel (the 

Constitutional Revolution 1992).

The main purpose of the Arrests Law is to find the 

proper balance between protecting the public 

interest and the preservation of the rights of suspects 

and defendants and their respect.

It was expected that the legislation of the Arrests Law 

would lead to a reduction in the number of persons 

arrested in Israel (both for “investigation purposes” 

and those “remanded in custody until the end of 

their trial”). The Arrests Law was expected to cause 

Law Enforcement Agencies to take greater care in 

ensuring the existence of precise grounds for arrest as 

determined by the Arrests Law.

Additional sub-goals were defined as a result of the 

enactment of the Arrest Law and its relevance to the 

link between the issue of arrests and the value of 

Human Rights. An example of which is the reduction 

in the numbers of arrests and the legislator’s demand 

for the reduction of overcrowding in detention centers 

to improve living conditions in the facilities.

The main theme of the Legislation was expressed by 

the granting of means and authorities to the courts for 

closer supervision and monitoring of the police’s use 

of its arresting powers. The assumption was that the 

courts’ supervision would lead to a decrease of the use 

of arresting powers of and the shortening of the arrest 

period.

It is argued in this paper that as time passed, the goals 

which constituted the basis for the enactment of the 

arrests were not achieved. In fact, the opposite is true: 

the evidence of a drop in crime in Israel coincided with 

a disproportionate increase in the number of arrests, 

reaching a record number in 2012. Additional data is 

presented proving that the arrests were not made 

in accordance with the grounds determined by the 

Arrests Law.

1 Colonel Daniel Hai Ezra, Head of Internal Audits, IPS, M.A in law, M.A in Political science and National security. Formerly served as a   
 police officer, IP, and manager of "Hermon" Prison, IPS.

Daniel Hai Ezra1

 Arrest for Improper Purpose
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1 Netanel Dagan, Ph.D. Law Clerk, The Supreme Court of Israel.
2 Naomiy Burke, BA (Criminology and Public Policy); MA (Human Rights), Comparative Law Clerk, The Supreme Court of Israel.

This paper explores the issue of how Appellate Courts 

respond to requests asking them to review cases 

whereby unduly lenient sentences have been issued 

to offenders. The paper specifically focuses on the 

occasions when Appeal Courts, when agreeing that 

an 'unduly lenient' sentence has been issued, increases 

the sentence albeit showing leniency in favor of the 

offender )hereafter: ‘the rule’). While Israel is at the 

heart of the discussion in this paper; comparative law 

analysis is used to provide further insight. The paper 

begins by exploring the justifications behind the 

use of the rule and then moves on to the criticisms 

raised against it. The paper also offers an insight into 

the challenges that present themselves in Israel with 

regards to the rule. Proposed solutions are put forth 

for resolving issues concerning the rule. It is proposed, 

for example, that judicial guidance for Appellate 

Courts should be sought in the rulings of such cases. 

This judicial guidance should, among other things, 

provide a distinction between sentences which 

change from non-custodial to custodial and in which 

the length of a the custodial sentence is increased. 

Ultimately, this paper aims to help promote proper 

and just sentencing.

 Appeal Court's Responses to 
'Unduly Lenient' Sentences

Netanel Dagan1, Naomi Burke2 
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Keeping on Dancing:  
The Dancing Prison in the 

Philippines

1 Gabriel Cavaglion, Associate Professor, Criminology and Social Work, Ashkelon Academic College.

This article follows up a unique ongoing activity at 

the Cebu Prison in the south of the Philippines. The 

first publication regarding this project was published 

by the author in this Journal in 2013. This part deals 

with new styles of dancing which were mostly 

characterized by patterns of military drills and died out 

since 2012. Today the prisoners’ movement is less rigid 

and more creative, women appear as dancers, as well 

as anonymous and famous visitors. The article shows 

how, on the one hand, internet users still consume 

this “artistic” performance (however with fewer 

entries), while on the other hand, the dancing prisons 

appear in new platforms across global media, such as 

cartoons, dramas, sitcoms and theater performances.

Since new research on this project does not deal with 

the results of music and dance as a tool of reform, 

rehabilitation or therapy, this article suggests that 

further quantitative research should be conducted in 

situ.

Gabriel Cavaglion1
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1 Mjr Orit Appel, PhD, head of Organizational Development in the Behavioral Science Branch, Israel Prison Service.

In the workplace, employees must complete tasks 

and meet expectations according to an assigned job 

position for an organization to meet its objectives. 

With this in mind, researchers have stressed the 

importance of applying oneself the beyond specific 

requirements of a job description as critical to the 

advancement and development of an organization 

(Katz & Kahn, 1966; Podsakoff et al., 2000). The 

tendency of an employee to "go above and 

beyond" the formal expectations of a job position to 

contribute to the advancement of the organization 

and its co-workers, is defined in the literature as 

"organizational citizenship behavior" (OCB) (Organ, 

1988). The current research is based on the premise 

that perception regarding procedural justice in 

the workplace is connected to and influences a 

worker’s choice to implement OCB. The purpose of 

the present research was to examine an integrated 

model that predicts OCB of employees, as a result 

of organizational characteristics (procedural 

justice) and individual characteristics (conflict 

management style). In general, how the perception 

of procedural justice was correlated to (study 1) and 

led to pro-organizational behaviors (OCB-O, OCB-I) 

(study 2). That means that the more the individual 

perceives the way his superiors reach decisions as 

reflecting procedural justice, the more he behaves 

in an OCB manner towards the organization and 

his colleagues. A cooperative conflict management 

style was found to mediate the relationship 

between the perception of procedural justice 

of the superior and organizational citizenship 

behaviors towards the organization (OCB-O) 

and the perception of procedural justice of the 

commander and the organizational citizenship 

behaviors towards individuals (OCB-I). This study 

can provide new insights into how commanders 

might cause cooperative behaviors amongst their 

workforce, and effective manners to cope with 

conflicts that encourage growth and development 

for the individuals within a workforce and for the 

team as a whole.

Orit Appel1

Perceived Procedural Justice 
and Organizational Citizenship 

Behavior: The Contribution 
of Personality Resources and 

Situational Characteristics
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Attribution of Severity 
and Attribution of Fear of 

Involvement in Gang Rape, as a 
Victim or as an Attacker, among 

Female and Male Adolescents

The present study examined attribution of severity 

(cognitive dimension) of gang rape and attribution 

of fear of involvement in a gang rape (emotional 

dimension) as a victim or as an attacker as a function 

of two variables: the number of participants involved 

in the rape event, and the number of rape events. 

Sixty normative participants, 30 girls and 30 boys 

aged 16-18 took part in the study. As hypothesized, 

among all participants, the perceived severity of gang 

rape events increased as a function of the increase of 

the number of participants involved, and the number 

of rape events. Girls attributed a higher degree of 

severity than boys. The girls expressed increased fear 

of falling victim to gang rape as a function of the 

increase in both variables. The boys also showed an 

increased fear of being involved as attackers in a gang 

rape as a function of the increase in the number of 

participants and the number of events. The relative 

weight assigned by both the girls and the boys to the 

two variables were similar. The importance of healthy 

sexual socialization to the reduction of the occurrence 

of this phenomenon was discussed.

Orit Rajpurkar1, Yael Idisis2

1 Orit Rajpurkar, clinical criminology and psychotherapist, manager of youth promotion unit in Or-Yehuda.
2 Yael Idisis, PhD., Clinical Criminology, Criminology Department, Bar Ilan University. Clinical Director, NGO Shalom Banayich, an   
 organization for the assessment and treatment of sex offenders in the Haredi Community in Israel.
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Yael Idisis1, Robert Epstein2, Eliezer Hoffman3 

1 Yael Idisis - PhD., Clinical Criminology, Criminology Department, Bar Ilan University. Clinical Director, NGO Shalom Banayich, an   
 organization for the assessment and treatment of sex offenders in the Haredi Community in Israel.
2 Lt. Cnl. Dr. Robert Epstein, Rehabilitation Psychologist, Head of Psychology, Israel Prison Service.
3 Eliezer Hoffman, Clinical Criminologist, Ono Academic College, 'Shlom Banayiich, an organization for the assessment and treatment of  
 sex offenders in the Haredi Community in Israel; 'Lamerchav' Treatment center.

Accuracy and Response Time 
in Identifying Eye Expressions 
as a Measure of Empathy Skills 

among Child Sex Offenders

Deficits in the ability to identify and respond to 

others’ emotional states are considered to be central 

factors in offense processes, and in particular, in the 

offense processes of sex offenders. However, the 

reason and way in which empathic abilities become 

disrupted in the execution of an offense are not 

always clear. The current study focuses on the first 

phase of the empathic process which is considered to 

be the identification of the emotional states of others. 

83 men took part in the study, of whom three groups 

were examined: 

29 participants, mostly prisoners, who had committed 

offenses against children.

29 prisoners who have been found guilty of a violent 

offense while having no history of sexual offenses.

25 men with, as far as we know, no history of 

transgression at all. 

The ability of all groups to accurately identify and eye 

expressions was measured, together with the length 

of response time. It was found that the average rate 

of accuracy in identifying expressions of adults and 

children was lower amongst both offending groups 

than amongst the non-offending control group. As 

hypothesized, the average response time for sex 

offenders rose when a distractor option, containing 

a sexual connotation, was added to the potential 

responses for identifying children’s emotional states, 

a tendency opposite to that observed among the 

other two groups. The study discusses the different 

interventions for the development of empathy skills 

amongst sex offenders, which according to the results 

of the current research, express additional difficulty in 

the process of decision making when among children 

or when experiencing distorted cognitions about 

child sexuality.
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1 Lt Cnl Dr Robert Epstein, Head of Psychology for the Israel Prison Service.
2 Cpt Dvir Irshai, Psychologist in the Israel Prison Service.
3 Sgt Mjr Neta Nabel, Social Worker in Maasiyahu Prison.

The current article seeks to address the issue of 

denial of amongst sex offenders and its effects 

on perceptions of dangerousness and treatment. 

After defining the phenomenon of denial, with an 

emphasis on complete denial (where the offender 

denies the commission of the offense entirely), 

updated research literature is presented which shows 

that opposed to the general view, total denial of the 

offense does not necessarily raise dangerousness. 

Furthermore, a number of treatment approaches are 

presented, which seek to either bring the offender 

to admit to his offenses, or to treat criminogenic 

needs without the need for an admission of guilt. In 

the final part, the article describes attempts to apply 

and match the research knowledge to prisoners in 

the Israel Prison Service, through describing two 

treatment groups that were developed, together 

with case examples that open a window to the reality 

of treating this complex population. In summary, a 

number of questions are raised regarding treatment 

goals together along with lessons learned for future 

treatments

Robert Epstein1, Dvir Irshai2, Neta Nabel3 

 The Assessment and Treatment 
of Sex Offenders who Deny 

their Offences: The Israel Prison 
Service as a Test Case
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1 Rotem Efodi, National Inspector of the Israel Prisoner Rehabilitation Authority, and department of Criminology, Ashkelon Academic   
 College, Israel.
2 Efrat Shoham, Head of Department, Professor of Criminology, Ashkelon Academic College.
3 Irit Adamchuk, Phd student, Bar Ilan University and researcer at Shaam institut, Askelon Academic college.

Empirical literature shows that released female 

prisoners deal with diverse obstacles such as 

high percentages of mental illness, substances 

abuse, and addiction. In addition most are single 

mothers with small children, lacking family support. 

This understanding has led the Israeli Prisoners 

Rehabilitation Authority to establish TELEM - 

Vocational Rehabilitation Center for Released 

Women Prisoners- that provides a therapeutic 

training and occupational responses during the day 

and evening hours. This evaluation research aimed 

to characterize the employment aptitudes of female 

ex-prisoners participating in the programs, and the 

different variables associated with their successful 

integration in the working world. Findings indicated 

that despite low “employment preparedness”, the 

participants show a relatively high success rate 

in the reintegration into the workforce and work 

stability. The positive findings of the study, at least 

during the offenders’ time at the center, suggest 

that policymakers should develop holistic services 

that include a differential programs that target the 

criminogenic needs and characteristics of female 

offenders, such as the characteristics of the offense 

and the woman's addiction patterns.

Rotem Efodi1, Efrat Shoham2, Irit Adamchuk3

 Female Ex-Prisoners Work 
Reentry Programs in the 

Community
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The present research examines the integration into 

employment of prisoners on parole who have been 

under the supervision of the Prisoner Rehabilitation 

Authority between 2007-2010. The supervision 

program included rehabilitation in the community, 

with an emphasis on employment. The research 

compares integration in employment and rates of 

re-incarceration among the supervised group of 

prisoners, released from prison after serving their full 

sentences. The findings indicate that the prisoners 

who participated in the supervision program showed 

better integration into employment, a higher wage 

level, and a lower rate of re-incarceration. Based 

on these results, it may be tentatively inferred that 

the supervision program holds a high potential for 

reintegrating released prisoners into the community.

1 Dr. Ronit Peled Laskov, Senior lecturer, Criminology department, Ashkelon Academic College, Israel.
2 Professor Efrat Shoham, Chairperson of the Criminology department, Ashkelon Academic College, Israel.
3 Dr. Lutzy Cojocaru, Senior Lecturer, Economics department, Ashkelon Academic College, Israel.
4 Gidon Bialer, Central district director, Prisoner Rehabilitation Authority.

 Occupational Integration and 
Recidivism among Ex-Prisoners 

on Parole

Ronit Peled Laskov1, Efrat Shoham2, Lutzy Cojocaru3,
 Gidon Bialer4 
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Our findings indicate a significantly lower rate 

of recidivism among graduates of the Torah 

rehabilitation program compared to other Jewish 

men released from Israeli prisons. In addition, the 

qualitative part of our research indicates that there 

are many benefits to participation in the religious 

rehabilitation program beyond the reduction in 

recidivism. The program participants felt that the 

religious framework supplied them with religious 

and non-religious tools that helped them cope 

with the return to the community.

1 Michal Morag, PhD. Clinical Psychologist, Lecturer in the Dept. of Behavioral Sciences, Ruppin Academic Center, Emek Hefer.
2 Elly Teman, PhD. Anthropologist. Senior Lecturer, Dept. of Behavioral Sciences, Ruppin Academic Center, Emek Hefer
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In the past thirty years, several studies have 

examined the effects of religious rehabilitation 

programs within the prison on prisoners' level of 

adaptation to prison or the percentage of recidivism 

after being released from prison. These studies 

point to many benefits of religious programs within 

the prison for the prisoners' coping and adjustment 

to conditions of imprisonment but show little 

influence on the percentage of recidivism upon 

release. In addition, these studies rarely examine the 

impact of religious rehabilitation programs outside 

of prison, designed to assist released prisoners with 

their reintegration in the community.

In this article, we will examine the Torah 

Rehabilitation Program run by the Prisoner 

Rehabilitation Authority in Israel, which assists 

Jewish prisoners released from prison in coping 

with the challenges of returning to the community 

after their release. The study has a qualitative 

part based on an interpretive analysis of 30 in-

depth interviews with program participants, 

and a quantitative part which gives a numerical 

indication of the percentage of recidivism among 

participants 3 years following their release from the 

program - in comparison with Jewish men who did 

not participate in the program.

Michal Morag1, Elly Teman2

Religious Rehabilitation: 
Does Participation in a Jewish 

Religious Program after Release 
from Prison Reduce Recidivism, 
and are there other Benefits to 

Integrating Released Prisoners in 
Religious Frameworks?
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