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דבר ממלא מקום נציב בתי הסוהר

זוהי	שנתו	העשרים	של	גיליון	כתב	העת	"צוהר	לבית	הסוהר	-	עבירות	ועונשים	בישראל".	בגיליון	זה	שנים-

עשר	מאמרים,	שנכתבו	בידי	אנשי	שב"ס	ואנשי	אקדמיה,	ומרביתם	עוסקים	בשני	תחומים	עיקריים:	האחד,	

מאמרים	הבוחנים	את	השפעת	השהייה	בכלא	על	אסירים	ואת	השפעת	העבודה	בכלא	על	סגל	הביטחון	ועל	

הסגל	המטפל;	השני,	מאמרים	מתחום	עברייני	המין,	הטיפול	בהם	והמטפלים.

כתב	עת	זה	הוא	אחד	מפירות	שיתוף	הפעולה	בין	שב"ס	לקהילה	האקדמית	בכלל	ולאוניברסיטת	בר-אילן	

בפרט.	שיתופי	הפעולה	בינינו	לבין	האקדמיה	הדוקים,	ומתרחבים	מדי	שנה.	שב"ס	מאפשר	לסטודנטים	

להתמחות	בשעריו	בתחום	הפסיכולוגיה	ובתחומים	אחרים	כגון	קרימינולוגיה	)בעיקר	מאוניברסיטת	בר	אילן(,	

עבודה	סוציאלית	ותקשורת,	ובכך	מאפשר	למידה	מעשית.

גם	האסירים	מפיקים	תועלת	מהקשרים	ההדוקים	בין	שב"ס	לאקדמיה.	ההנחה	היא	כי	חשיפת	האסירים	

לעולם	האקדמי	תחזק	ותשפר	את	הדימוי	והמסוגלות	העצמית	שלהם,	תהווה	נדבך	נוסף	בקשר	בינם	לבין	

הקהילה,	ומנגד	תעודד	פתיחות	בקרב	הסטודנטים	ואנשי	הסגל	לגבי	קבלת	האסיר	ביום	שחרורו.

●	זה	מספר	מחזורים	שאסירים	ממחוז	דרום	באוניברסיטת	בן	גוריון	לומדים	בקורסים	בפקולטה	לרפואה,	
בתחום	הפיזיולוגיה	של	גוף	האדם,	במסגרת	המכונה	"חלומות	חלונות".

●	במרכז	הבינתחומי	אסירים	ממחוז	מרכז	משתלבים	עם	סטודנטים	מן	המניין	בקורס	במסגרת	התואר	
באזרחות.	הדבר	מקנה	להם	ארבע	נקודות	זכות.	טקס	הסיום	של	הקורס	האחרון	התקיים	בבית	הנשיא,	

ובו	העלה	הנשיא	על	נס	את	השיקום	הנעשה	בבית	הסוהר	והביע	את	תמיכתו	המלאה	בתהליך.

●	בשנת	הלימוד	הנוכחית	ייפתח	לאסירים	במחוז	הצפון	קורס	חדש	באוניברסיטת	חיפה	בנושא	אזרחות	
וכלכלה.

שיתופי	הפעולה	בינינו	לא	מתמצים	בקורסים	לאסירים.	נכללים	בהם	גם	מחקרים	ושיתופי	רעיונות	לקידום	

הדדי	הן	של	המחקר	האקדמי	הן	של	שיפור	תוכניות	הטיפול	לאסירים.

חזונו	של	שב"ס	הוא	"ביטחון	לציבור	ולקהילה	ושיקום	האסיר	למען	העתיד".	מתוך	כך	אני	פועל,	ולפיכך	

הצבתי	לשב"ס	יעד:	לשפר	את	הקשר	עם	הקהילה.	הבניית	הגשר	בין	שב"ס	לקהילה	היא	תהליך	שהחל	

לפני	כשנה,	ומטרתו	אחת:	לשפר	את	סיכוייו	של	האסיר	להיקלט	בחברה	עם	שחרורו	מבית	הסוהר.	לשם	כך	

מתקיימת	עבודת	מטה	משותפת	בין	שב"ס	לבין	משרד	הרווחה	)על	כל	גופיו,	ובפרט	רש"א	וביטוח	לאומי(,	

השלטון	המקומי,	המרכז	לגביית	קנסות	ועוד.	שיאה	של	עבודת	המטה	היא	בכנס	שהתקיים	בחודש	נובמבר	

לדרך.	המטרה	החברתית	משותפת	לנו	ולגורמי	הקהילה,	והיא	המשך	הטיפול	שראשיתו	 עם	כל	שותפינו	

בשב"ס	והמשכו	בקהילה.

לאסירים,	אנו	 לאחר	עבודה	מאומצת,	שבה	הרחבנו	את	מעגל	הטיפול,	מעגל	החינוך	והשיקום	הניתנים	

ירידה	בשיעורי	הכליאה	החוזרת.	לראשונה	מאז	החל	שב"ס	למדוד	את	 ורואים	 קוצרים	את	פירות	עמלנו	

שיעורי	החזרה	למאסר,	ירדנו	מתחת	לרף	40%,	ואנו	עומדים	על	39.3%	בשיעורי	הרצידיביזם	בפרק	זמן	של	

חמש	שנים	מיום	שחרורו	של	האסיר.

שיקום	האסיר	אינו	מתמצה	בטיפול,	אלא	נוגע	גם	להקצאת	תנאי	מחיה	הולמים	לאסירים	במהלך	מאסרם.	

ואכן,	השנה	שחלפה	הייתה	שנה	מכוננת	לשב"ס	בעקבות	פסיקת	בג"ץ	בנושא	שטחי	המחיה	של	אסירים.	

השלכות	הפסיקה	הניעו	גלגלי	שינוי,	ואלו	ימשיכו	להשפיע	עוד	שנים	ארוכות	על	עולם	הכליאה.	לא	רק	שופרו	

תנאי	האסירים	באמצעות	הרחבה	מהותית	של	שטח	המחיה	של	האסיר,	אלא	נעשה	שינוי	בעל	משמעות	
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בתפישת	הכליאה.	הכליאה	המסורתית	"בין	החומות"	מצטמצמת,	ואילו	חלופות	המעצר	ופיקוח	"מחוץ	

לחומות"	מתרחבות.

בתוך	השינוי	החשוב	הזה,	אני	רואה	חשיבות	רבה	לעריכת	מחקרים,	שיהוו	בסיס	עובדתי	לקבלת	החלטות	

בארגון.	בשנה	החולפת	שם	הארגון	דגש	במחקרים	המלווים	בפעילויות	בין	החומות,	כגון	אפקטיביות	הטיפול	

במרכזים	להפרעות	קשב	ואפקטיביות	הטיפול	באמצעות	כלבים,	וכן	מחקר	שבחן	את	השפעת	הטיפול	הרחב	

הניתן	לאסיר,	על	סיכויו	לקבל	שחרור	מוקדם	בוועדת	השחרורים.

בשנה	הבאה	נשים	דגש	במחקרים	בתחום	הפעילות	מחוץ	לחומות,	ונבחן	את	האפקטיביות	של	היחידה	

לפיקוח	על	עברייני	מין	ואת	האפקטיביות	של	היחידה	לאיזוק	אלקטרוני.	נשתתף	גם	במחקר	המלווה	את	

הרחבת	הפעילות	של	אסירים	בעבודות	שירות.

לסיכום,	רוצה	אני	להודות	לכל	מי	שתרם	לגיבוש	התוצר	הסופי:	לעורכים	ולכותבי	המאמרים,	הן	מתוך	

שב"ס	הן	מהאקדמיה.	אני	בטוח	כי	יחד	נמשיך	לחתור	להפיכת	מידע	לידע,	מתוך	מטרה	אחת	-	להביא	לכך	

שתקופת	המאסר	תיהפך	להזדמנות	אמיתית	לשיקום	ולחזרה	מיטבית	של	האסיר	לקהילתו.

גונדר	אשר	וקנין 	 	
ממלא	מקום	נציב	בתי	הסוהר 	 	
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דבר העורכים

כתב	העת	"עבירות	ועונשים	בישראל	-	צוהר	לבית	הסוהר"	מציין	עם	הופעת	גיליון	זה	20	גיליונות.	בעשרת	

הגיליונות	האחרונים	מאז	נעשה	כתב	עת	זה	שפיט	אקדמית	)בדירוג +B(,	הופיעו	בו	כמאה	מאמרים	העוסקים	

באספקטים	מגוונים	של	העבריינות	בארץ	והַמענים	לה	-	מניעה,	ענישה	ושיקום.	בעינינו,	תפקידו	המרכזי	

של	כתב	עת	זה	הוא	להביא	לידיעת	העוסקים	בתחומים	אלה	-	באקדמיה	ובמסגרות	המטפלות	באוכלוסייה	

בארץ,	את	המידע	 לידיעתם	של	מתעניינים	בציבור	הרחב	 -	וכן	להביא	 העבריינית,	ובראשן	בתי	הסוהר	

המחקרי	האקדמי	המבוסס	והעדכני	ביותר	בתחומים	אלה	בארץ	בשפה	העברית.	מחקרים	רבים	העוסקים	

בדרך	כלל	בכתבי	עת	לועזיים	בארה"ב	ובארצות	 באנגלית	 בעבריינות	ובטיפול	בה	בישראל	מתפרסמים	

אחרות	)הכותבים	נדרשים	לכך	בדרך	כלל	לצורך	קידום	אישי	באקדמיה(,	והמידע	והתובנות	העולות	מהם	

לא	מגיעים	לרבים	העוסקים	בתחום	בארץ.

שינויים בתחום הענישה
מערכת	הענישה	בישראל	עוברת	שינויים	מהותיים	שמשתקפים	בתפיסות	חדשות	בתחומים	חוק,	אכיפה,	

משפט,	כליאה	ושיקום.	נקודות	ציון	מרכזיות	הן	ועדת	דורנר	למדיניות	הענישה	והטיפול	בעבריינים	ופסק	דין	

רובינשטיין	הנוגע	לשטח	המחיה	המינימלי	המוקצה	לאסיר.	שינויים	אלו	מכוונים	בין	השאר	למגמה	ברורה	

בתחום	הענישה:	למאסר	ייכנסו	רק	אלה	שחייבים	בכך	ומתאימים	לכליאה	בשל	חומרת	מעשיהם	או	הסכנה	

הנובעת	מהם,	ואילו	השאר	ייענשו	בחלופות	מאסר.	כך	יתאפשר	טיפול	טוב	יותר	בעבריין	הנמצא	בכלא	

וייחסכו	נזקי	המאסר	מאלה	שיְרַצו	את	עונשם	מחוץ	לכלא.	כל	זאת	כחלק	מהחתירה	לשיקום	העבריין	ולשילובו	

המיטבי	בחברה	לאחר	מאסרו	או	תוך	כדי	ענישתו.

עקב	כך	שב"ס	מרחיב	ומשכלל	את	תחום	חלופות	הכליאה.	מספר	האסירים	הְמרצים	עבודות	שירות	כחלופת	

מאסר	גדל	מאוד,	וישנה	כוונה	להגדיל	את	מספר	העצורים	בפיקוח	אלקטרוני	שיוחזקו	במעצר	מחוץ	לבתי	

המעצר.

השנה	נפתח	בבית	סוהר	"גבעון"	ברמלה	בית	מעבר	ראשון	מסוגו.	אסירים	מוחזקים	בו	במיתקן	פתוח	חלקית	

כשהם	מנותקים	מאוכלוסיית	האסירים	הכללית	ומקבלים	תוכניות	טיפול	ושיקום	לצורך	השתלבותם	בקהילה	

הנורמטיבית.	מדובר	בפרויקט	ניסיוני	שאמור	להיות	מורחב	בהמשך.

תופעות	הטרור	לסוגיהן	משתנות	עם	השינויים	שעוברת	החברה	האנושית	בתחומים	רבים	-	גאו-פוליטיקה,	

חברה,	טכנולוגיה	ועוד.	בתי	הסוהר	עלולים	לשמש	חממה	לפשיעה,	לטרור	ולהקצנה	אידיאולוגית	ואופרטיבית,	

אך	בד	בבד	הם	עשויים	לשמש	כלי	ממתן	ומרסן.	במקום	של	מאבקים,	עימותים	ומלחמות,	אפשר	לחולל	

לא	נחקרה.	מדינת	ישראל	 הדה-רדיקליזציה	בבתי	הסוהר	כמעט	 השפעות	חיוביות	על	אסירים.	תופעת	

מתמודדת	עם	סוגיית	הכליאה	של	האסירים	הביטחוניים	באופן	מעניין	ומקורי,	המצדיק	התבוננות	מושכלת,	

כפי	שתוצג	באחד	המאמרים	בהמשך.

צוהר לתכנים של "צוהר"
בגיליון	הנוכחי	שנים-עשר	מאמרים,	שבעה	מהם	בשלושה	תחומים	מרכזיים:	א.	השפעת	השהייה	בכלא	על	

האסירים	ועל	המטפלים	בהם;	ב.	מרכיבים	במעבר	מהכלא	לקהילה;	ג.	אפיונים	של	עברייני	מין	ושל	המטפלים	

בהם.	שאר	המאמרים	עוסקים	בתחומים	אלה:	ד.	נטרול	אשמה	בקרב	עברייניות;	ה.	עמדות	כלפי	עונש	מוות;	

ו.	סוהרים	בכלא	המנדטורי;	ז.	תהליכים	בקרב	אסירים	ביטחוניים.
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תחום	ראשון:	השפעת	השהייה	בכלא	על	האסירים	ועל	המטפלים	בהם
נינה	סולימן,	במאמרה	"נכנסתי	לעבוד	בכלא,	יצאתי	אדם	אחר	-	שינוי	אישיותי	בקרב	סוהרי	ביטחון",	

עוסקת	בהשפעה	של	עבודת	הסוהרות	על	העוסקים	בה	לאורך	זמן.	הבדיקה	נעשתה	אל	מול	מודל	חמשת	

הגורמים	של	האישיות,	תוך	שימת	דגש	בגורמים	נוירוטיסיזם,	נעימות	ומצפוניות.	לשם	כך	הושוו	ציוני	גורמים	

אלו	של	120	סוהרי	ביטחון	בעלי	ותק	מקצועי	של	כארבע	שנים	עם	ציוניהם	המקבילים	בטרם	עבדו	בשב"ס	

ועם	שלוש	קבוצות	נוספות.	מסקנות	המחקר	הן	שמתקיים	שינוי	אישיותי	בקרב	סוהרים,	הנובע	מעבודתם	

בבית	הסוהר.	השינויים	האישיותיים	החלים	בקרב	סוהרי	ביטחון	שונים	מאלו	החלים	בקבוצת	הביקורת	

ומהשכיח	בגילים	אלו	בקרב	האוכלוסייה	הרחבה.	מסקנות	אלו	מדגישות	את	הייחודיות	של	הכלא	כמקום	

עבודה	המייצר	לחצים,	ציפיות	והשפעות	על	הסוהרים,	אשר	חווים	שינוי	אישיותי	שלילי.

וייסבורד	ונועם	חביב,	"'תנו	להם	חכות	במקום	 מאמרם	של	ענת	זליג,	אפרת	שהם,	באדי	חסייסי,	דוד	

דגים'	-קורסי	הכשרה	מקצועית	בשירות	בתי	הסוהר	כאמצעי	לשיקום	אסירים	מנקודת	מבט	סגל	
 mixed(	ואיכותניות	כמותיות	משולבות,	מחקר	בשיטות	שבוצע	איכותני	מחקר	ממצאי	מתאר	ההכשרות",
method design(.	החלק	האיכותני	במחקר	נועד	לתאר	את	דעתם	של	מפעילי	תוכניות	ההכשרה	המקצועית	

בכלא	)קציני	הכשרה	ומרצים(	על	האתגרים	בהפעלת	תוכניות	הכשרה	בשב"ס	כאמצעי	לצמצום	מועדות	

עתידית	של	אסירים	משוחררים.	מראיונות	עם	בעלי	תפקידים	בתחום	ההכשרות	אותרו	ארבע	קטגוריות	

עיקריות	שמתארות	את	האתגרים	העיקריים	העומדים	בפני	סגל	ההכשרות:	א.	התמודדות	עם	השתתפות	

אסירים	בהכשרות	מתוך	מוטיבציה	חיצונית	ולא	פנימית;	ב.	בחירת	קורסים	שיועילו	לטווח	ארוך	ויותאמו	

לצרכי	האסירים;	ג.	קושי	ליצור	שיתופי	פעולה	פנים	ארגוניים	לצורך	איוש	קורסי	הכשרות;	ד.	תפיסתם	של	

המרואיינים	את	אופן	הטיפול	הראוי	באסירים	משוחררים	בכל	הקשור	ליישום	ההכשרות	המקצועיות	מחוץ	

לכלא.	מממצאי	המחקר	אפשר	ללמוד	על	הגורמים	הארגוניים	והגורמים	החוץ-ארגוניים	העשויים	להשפיע	

על	התועלת	של	ההכשרות	המקצועיות	וכן	על	האתגרים	בעבודת	סגל	ההכשרות	בעיצוב	תפיסת	תפקידם	

המקצועי	בכלא.

מאמרם	של	של	קתרין	בן	צבי	וג'וש	גצקו,	"למידה	ממתנת	-	האם	לתוכניות	השכלה	השפעה	דיפרנציאלית	

לאום	והתנהגות	 לאומם?",	עוסק	בקשר	בין	השתתפות	בתוכניות	השכלה,	 על	התנהגות	אסירים	לפי	
אסירים.	במחקר	זה	נבחרו	שתי	קבוצות	"תאומות	סטטיסטיות",	מחקר	וביקורת,	כדי	לבחון	את	השינוי	בשיעור	

-	לפני	ההשתתפות	בתוכניות	השכלה	ואחריה.	למחקר	שני	ממצאים	חשובים:	הממצא	 האלימות	בכלא	

הראשון	הוא	שלהשתתפות	בתוכניות	השכלה	השפעה	חיובית	על	הפחתת	אלימות	בכלא.	יתרה	מזו,	נמצא	

כי	לכל	אחת	מרמות	ההשכלה	יש	השפעה	חיובית	על	הפחתת	האלימות	בכלא,	אך	לכיתת	12	שנות	לימוד	

ישנה	ההשפעה	בעלת	המשמעות	הרבה	ביותר.	הממצא	השני	הוא	כי	לתוכניות	ההשכלה	לא	נמצאה	השפעה	

מבדלת	על	הפחתת	האלימות	בכלא	לפי	קבוצות	הלאום	)יהודים	וערבים-מוסלמים(.

תחום	שני:	מרכיבים	במעבר	מהכלא	לקהילה
נתנאל	דגן,	במסגרת	המדור	"מגמות	בענישה	ובשיקום",	עוסק	בנושא	"צדק	מאחה	בשלב	המאסר	

צדק	מאחה	בתוך	 ליישם	הליכי	 ובשלב	השחרור	המוקדם".	מאמרו	בוחן	בגישה	משווה	את	האפשרות	
מסגרת	ריצוי	עונש	מאסר,	ובמיוחד	בשלב	השחרור	המוקדם.	"צדק	מאחה"	הוא	שמה	של	תפיסה	שמציגה	

חלופה	להליך	הפלילי	המקובל	ולענישה	הפלילית	באמצעות	הליכים	כגון	גישור	בין	קורבן	העבירה	למבצעה,	
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קבוצות	דיון	משפחתיות	ומעגלי	שיח.	גישת	הצדק	המאחה	מדגישה	את	הצד	האישי,	האנושי	והקונקרטי	

המגולם	בביצוע	עבירה.	הדגש	בתפיסת	העבירה	מושם	בפגיעה	הממשית	שנגרמה	לנפגע,	לבני	משפחתו,	

לסביבתו	הקרובה	ולבני	הקהילה	שהושפעו	ממנה,	אשר	תחושת	ביטחונם	התערערה.	מעשה	העבירה	אינו	

נתפס	כסכסוך	פרטי	בין	שני	צדדים	-	הפוגע	והנפגע	-	אלא	כמעשה	שיש	לו	השלכה	על	מעגל	רחב	של	אנשים	

ומערכות	יחסים,	ולכן	לקהילה	עניין	להגיב	עליו.	כתגובה	לעבירה,	צדק	מאחה	נותן	את	הבכורה	לשאלה	מה	

אפשר	לעשות	כדי	לתקן	ולאחות	את	הנזק	שגרם	הפוגע.	גישה	זו	מדגישה	דיאלוג	כניסיון	לפתור	קונפליקטים	

במערכות	יחסים	כדי	להביא	לשינוי	חיובי	בגישות	כלפי	פגיעה.

מאמרם	של	יעקב	מורלי,	רותם	שער-אפודי	והשאם	אבו-ריא,	"ניצחון	הרוח	-	התמודדות	דתית	ותמיכה	

חברתית	כמנבאים	רווחה	נפשית	בקרב	אסירים	משוחררים",	בוחן	קשרים	בין	התמודדות	דתית	חיובית	
לתחושת	שביעות	רצון	מהחיים.	במחקר	השתתפו	102	אסירים	משוחררים	יהודים	אשר	היו	מטופלים	ברשות	

לשיקום	האסיר	במהלך	תקופת	שחרורם	המוקדם	ברישיון.	ממצאי	המחקר	לימדו	על	קשר	חיובי	מובהק	בין	

התמודדות	דתית	חיובית	לתחושת	שביעות	רצון	מהחיים.	עוד	הראו	תוצאות	המחקר	קשרים	חיוביים	מובהקים	

בין	מידת	התמיכה	החברתית	שיש	לאסיר	המשוחרר	לבין	מידת	שביעות	רצונו	מהחיים	ורגשותיו	החיוביים,	

ונמצא	קשר	שלילי	מובהק	בין	תמיכה	חברתית	לרגשות	שליליים.	ממצאי	המחקר	המרכזיים	מלמדים	על	

החשיבות	בשילובם	של	אלמנטים	רוחניים	ודתיים	בתוכניות	התערבות	לאסירים	משוחררים,	וכן	על	הצורך	

הממשי	לחזק	את	רשתות	התמיכה	החברתיות	של	האסירים	המשוחררים.

מאמרם	של	רוברט	אפשטיין	וטובה	הלפמן,	"השגחה	בהתאמה	-	מהטיפול	בכלא	לפיקוח	בקהילה	-	

הגברת	יעילות	השיקום	של	עברייני	מין",	בוחן	את	יעילות	הטיפול	בעברייני	מין	במאסר	במניעת	רצידיביזם.	
לשם	כך	נאספו	נתונים	לגבי	כל	עברייני	המין	אשר	השתחררו	בין	השנים	2009	ל-2014	וחזרו	למאסר	בגין	

ביצוע	עבירות	מין	או	הפרת	צו	פיקוח.	השוו	שתי	קבוצות:	עברייני	מין	שחזרו	למאסר	בגין	ביצוע	עבירת	מין	

בתוך	שלוש	שנים	ממועד	השחרור	וקבוצת	ביקורת	של	עברייני	מין	משוחררים	שלא	חזרו	למאסר.	על	פי	

הממצאים	נמצא	קשר	שלילי	בין	השתתפות	בטיפול	של	אסירים	ברמת	מסוכנות	נמוכה	לבין	רצידיביזם.	

לעומת	זאת	נמצא	כי	בעלי	רמה	מסוכנות	גבוהה	הפיקו	מהטיפול	תועלת	רבה.	הממצאים	מאפשרים	הבנה	

של	בחינת	התאמה	לטיפול	לפי	הערכת	מסוכנות.	חשיבות	הממצאים	היא	בהדגשת	הצורך	להקצות	משאבים	

לאוכלוסייה	אשר	זקוקה	לטיפול	ונתרמת	ממנו	באופן	מובהק.	החוקרים	מדגישים	את	חשיבות	ההתאמה	של	

מסלול	ההתערבות	ומרכיביו	לרמת	המסוכנות.

תחום	שלישי:	אפיונים	של	עברייני	מין	ואסטרטגיות	התמודדות	של	המטפלים	בהם
מאמרם	של	דויד	כהן	ומלי	שחורי	ביטון,	"פורנוגרפיה	פדופילית:	מאפיינים	ובחינת	מדדים	להערכת	

מסוכנות	לרצידיביזם	מיני",	מציג	את	הבעייתיות	והקושי	בביצוע	הערכת	מסוכנות	למי	שהורשע	בעבירת	
מין.	החוק	הישראלי,	הגנה	על	הציבור	מפני	ביצוע	עבירות	מין	התשס"ו-2006,	קובע	כי	עבירות	של	החזקה	

והפצה	של	חומר	פורנוגרפי	)חומר	תועבה,	כלשון	החוק(	ובו	דמות	של	קטין	הן	עבירות	מין,	ולפיכך	קיימת	

חובה	חוקית	לבצע	הערכות	מסוכנות	למי	שהורשע	בהן.	סקירת	ספרות	מקיפה	הראתה	כי	אין	כיום	כלי	

הערכה	אקטוארי	מהימן	ותקף	לביצוע	הערכה	ייחודית	זו,	וכי	השימוש	בכלים	האקטוארים	המקובלים	כיום	

לא	נותן	מענה	מספק.	בהתבסס	על	סקירת	הספרות,	נעשה	ניסיון	להציג	פתרון	אפשרי	לביצוע	הערכת	

מסוכנות	מקצועית	בשיטה	של	הערכה	קלינית	מובנית	המבוססת	על	פקטורים	המזוהים	בספרות	המקצועית,	

ללא	מבחן	אקטוארי.

מאמרם	של	רונה	פייס	ויעל	אידיסיס,	"'לראות	טיפה	של	אור'	-	מניעיהם	של	מטפלים	לטפל	בעברייני	
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דבר	העורכים

מין,	מאפייניהם	ואסטרטגיות	ההתמודדות	שלהם",	בוחן	את	המניעים	של	אנשי	טיפול	לטפל	בעברייני	
מין	ולזהות	את	המאפיינים	של	מטפלים	אלה,	זאת	דרך	עיני	המטפלים	עצמם.	במחקר	השתתפו	שמונה	

מטפלים	ומטפלות	המטפלים	בעברייני	מין	ובעלי	ניסיון	טיפולי	עם	אוכלוסייה	זו.	על	בסיס	ממצאי	המחקר	

אפשר	היה	לזהות	מודל	הוליסטי	אינטגרטיבי	אשר	מציע	כי	היסטוריית	החיים	לצד	סקרנות	אינטלקטואלית	

ומודעות	פסיכולוגית	עשויות	להביא	אדם	לבחור	במקצוע	טיפולי	בכלל	ובטיפול	בעברייני	מין	בפרט.	כן	נמצא	

כי	לנוכחותו	של	מנטור	ולסביבה	תומכת	השפעה	חזקה	על	המטפל,	אשר	מקלה	את	בחירתו	לטפל	בעברייני	

מין	ולהישאר	בתחום.	זוהו	מאפיינים,	יכולות	ואסטרטגיות	התמודדות	המסייעים	בעבודה	עם	אוכלוסייה	זו.

תחומים	ונושאים	נוספים
-	שימוש	בהסברים	בקרב	נשים	 אבל...'	 "'עשיתי,	 אבולעפיה,	 ויהודית	 אדמצ'וק	 אירית	 מאמרן	של	

לידי	ביטוי	בסיפורי	 עברייניות",	בוחן	את	אופן	השימוש	בהסברים	)Accounts(	בקרב	אסירות,	כפי	שבא	
נבחנה	התייחסות	 חייהן	במושגים	של	סקוט	וליימן:	תירוצים	)excuses(	והצדקות	)justifications(.	בנוסף	

האסירות	כלפי	נטילת	אחריות	לעבירה	שבגינה	נשפטו	בכמה	רובדי	זמן:	התייחסות	לעבירה	בהווה,	בראייה	

רטרוספקטיבית	של	הנסיבות	אשר	הביאו	את	המרואיינת	לבצע	את	העבירה	ובראייה	היפותטית	של	הנסיבות	

או	המעשים	אשר	יכלו	למנוע	את	העבירה.	הממצאים	העיקריים	מלמדים,	כי	מרבית	הנשים	נטו	להשתמש	

בתירוצים	כדי	להציג	עצמן	באור	חיובי	ולהמעיט	ממצבן	כסוטות.	לצד	זה	לא	מעט	מרואיינות	תיארו	את	עצמן	

כרציונליות	וכאקטיביות,	והציגו	את	הכניסה	למסלול	העברייני	ואת	ביצוע	העבירה	שבגינה	נשפטו	כאירועים	

שהיו	תלויים	בעיקר	בהן	ונעשו	מתוך	בחירה	אישית.

מאמרם	של	סרג'יו	הרצוג,	אינה	לוי	וניר	רוזמן,	"עונש	מוות	בישראל	-	עמדות	הציבור	כפועל	יוצא	של	סוג	

העבירה,	המגדר	וההשתייכות	הפוליטית",	בוחן	אם	הציבור	הישראלי	תומך	בעונש	מוות	ואם	יש	תלות	
בין	תמיכה	בעונש	מוות	לבין	סוג	העבירה	ומאפיינים	סוציו-דמוגרפיים	של	המשיבים.	המחקר	התבסס	על	

מדגם	של	573	משיבים	ועל	שיטת	הסקר	הפקטוריאלי.	כל	נבדק	העריך	ארבעה	תסריטי	פשיעה	שנבדלו	בסוג	

העבירה	שהוצגה	)אונס,	אלימות,	רצח	וטרור(,	מאפייני	העבריין	ומאפייני	הקורבן.	לאחר	שהמשתתפים	נחשפו	

לארבעה	תסריטי	פשיעה,	הם	התבקשו	לציין	איזה	עונש	נראה	להם	כמתאים	ביותר	)עונש	מוות	/	מאסר	ממושך	

/	מאסר	קצר	/	ענישה	בקהילה(,	ולבסוף	ענו	על	שאלון	פרטים	סוציו-דמוגרפיים.	ממצאי	המחקר	מעידים	כי	

רק	ב-7%	מתסריטי	הפשיעה	בחרו	המשתתפים	בעונש	מוות	כעונש	מתאים.	בנוסף	נמצא	שקיימת	תלות	

מובהקת	בין	סוג	העבירה	לבין	סוג	הענישה,	ועונש	מוות	נבחר	כעונש	המתאים	בעיקר	במקרה	של	תסריטי	

טרור.	כמו	כן	סוג	הענישה	תלוי	באופן	מובהק	בדעות	פוליטיות	ובמגדר	המשיבים.	בנוסף	נמצאה	שכיחות	

גבוהה	יותר	של	גברים	בין	התומכים	בעונש	מוות	לעומת	נשים.	הדיון	מנתח	את	ממצאי	המחקר	בהתייחס	

לתיאוריית	הקונצנזוס	ובוחן	משמעויות	אופרטיביות	של	הממצאים	לגבי	מדיניות	הענישה	כלפי	מחבלים.

מאמרו	של	חגי	אולשניצקי,	"השומרים	על	החומה:	היבטים	בניהול	סגל	הסוהרים	במערך	הכליאה	

המנדטורי	בשלהי	המנדט,	1948-1944",	עוסק	באנשי	הסגל	במערך	הכליאה	המנדטורי	בארץ-ישראל	
בשנים	האחרונות	של	שלטון	המנדט,	1948-1944.	הוא	מתמקד	בין	השאר	באופן	התייחסותה	של	המערכת	

אז	לכוח	האדם	שלה.	עולה	ממנו	שהתרבות	הארגונית	הבריטית	הייתה	של	מתן	גיבוי	ותמיכה	לסוהר	מן	

השורה.	מדובר	בגישה	של	הוגנות,	ובתפיסה	שטעויות	אינן	של	אדם	מסוים	אלא	של	המערכת.	המאמר	מלמד	

על	פערים	בין	מערך	הכליאה	המנדטורי	לבין	מערך	הכליאה	של	שב"ס	בתחומים	שכר,	כישורי	הסוהרים	

וניסיונם	המקצועי	של	הממונים	לעמוד	בראש	שני	המערכים.	בכך	הוא	עשוי	לשמש	בסיס	לרעיונות	בדבר	

שיפורים	במערכת	הנוכחית	ובסיס	למחקרי	המשך	על	שתי	מערכות	הכליאה	ועל	התפתחותן.
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רדיקליזציה	ודה- מאמרה	של	שגית	יהושע	)בחלק	שאינו	שפיט(,	"טרור	בבתי	סוהר	-	תהליכים	של	

רדיקליזציה	בבתי	הכלא	בישראל	והתנהלות	אסירים	ביטחוניים	-	יהודים	ופלסטינים",	מציג	סקירה	
הנוגעת	לתהליכים	שעוברים	אסירים	ביטחוניים	בבתי	הכלא	הישראליים	במהלך	המאסר,	וכיצד	הם	משפיעים	

על	גישתם	ותפיסותיהם	הן	בתקופת	שהותם	בכלא	והן	לאחר	שחרורם.	המאמר	עוסק	בשתי	קבוצות	בקרב	

יהודים.	מוצג	תיאור	 ואסירים	ביטחוניים	 אוכלוסיית	האסירים	הביטחוניים:	אסירים	ביטחוניים	פלסטינים	

מפורט	של	התהליכים	ששתי	הקבוצות	עוברות	בתקופת	המאסר.

קריאה	מעשירה	ומהנה,
פרופ'	אורי	תימור 	
סג"ד	אורית	שוחט	מנדל

אנו	מבכים	את	לכתו	של	פרופ'	משה	אדד,	חתן	פרס	ישראל	והעורך	הראשי	של
	"צוהר	לבית	הסוהר	-	עבירות	ועונשים	בישראל"	בין	השנים	2009	ל2017,	

שהלך	לבית	עולמו	ביח'	באדר	ב'	תשע"ט.	
יהי	זכרו	ברוך.
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להיות אסיר
אילי )אילנה( גולדברג ז"ל1

הילד	הרזה	והצנום	נכנס	לכלא	בצעדים	קטנים	ובבכי	תמרורים.	כששאלתי	אותו	למה	הוא	בוכה,	למרות	

בדמעות	וטען	שהסוהר	לקח	ממנו	את	הממתקים	 ייבב	 שידעתי	שנשפט	ל-17	שנים	והוא	בן	15	בלבד,	

שקיבל	מהוריו	בבית	המשפט.

מה	חווה	האדם	הכלוא	בשניות,	בדקות,	בימים,	בשבועות	ובשנים	שהוא	יושב	בכלא?	איך	הוא	שורד	
את	החיים	בכלא?	מאיפה	הוא	מגייס	כוחות?	והאם	רע	כל	כך	בכלא?

החברה	המערבית	הדמוקרטית	תומכת	בתפיסה	שיש	לנהל	את	עונש	המאסר	תוך	שמירה	על	זכויות	האדם	

וכבודו,	ללא	אירועים	שליליים	ותוך	הקטנת	העלויות.	יחד	עם	זאת,	החברה	כמעט	ולא	מתעניינת	באסיר,	

בתחושותיו	ובמשמעות	שיש	לחוויית	המאסר	על	עתידו	]גולדברג,	א'	)2015(.	בית	הסוהר:	האתגר	בניהול	

אנשים	מאחורי	הסורגים.	רעננה:	כותרים[.

כבר	בימי	קדם	נכלאו	בני	אדם	בבתי	סוהר,	ונראה	כי	לסיפורי	החיים	שלהם	בחברה	בכלל	ובמשפחה	בפרט,	

היה	תפקיד	חשוב	בעיצוב	ההתמודדות	של	הפרט	עם	חוויית	המאסר.	בסיפורי	התורה	מתארת	פרשת	יוסף	

ואחיו	את	החיים	בכלא,	את	חוויית	המאסר	ואת	השפעתה	על	חייו	של	האסיר.	בפרשה,	יוסף	חווה	דחייה	מצד	

אחיו,	בני	משפחתו.	הדבר	מייצג	את	היחסים	במשפחה	הגרעינית	ואת	השפעתה	על	האדם.	האחים	השליכו	

את	יוסף	לבור	האפל	והשאירו	אותו	שם	לבד.	מצב	כזה	עלול	לפגוע	בנפשו	של	האדם	וביכולות	התפקוד	שלו.	

יוסף	מגיע	לבית	האסורים	במצרים,	ושם	מתוארת	ההתמודדות	שלו	עם	החיים	בכלא.	

בניגוד	למחשבה	הרווחת,	בכלא	חווה	יוסף	הצלחה	דווקא.	יוסף	הרשים	את	הממונים	עליו	בתפקודו	המצוין	

ומונה	לנהל	את	ביתו	של	פרעה.	יוסף	הביא	לידי	ביטוי	את	כוחותיו	הפנימיים,	ואף	עמד	בפיתויים	הרבים	

שהציבו	לו	בעלי	הכוח	וההשפעה	בחברה	)לדוגמה,	לא	שעה	לדרישותיה	של	אשת	פוטיפר(.	סיפור	זה	מביא	

לתודעה	החברתית	והאישית	את	הפוטנציאל	שיש	באדם	לצאת	ממצבי	מצוקה	ולקדם	את	עצמו.

"אַָּתה	ִּתהְיֶה	עַל-ּבֵיִתי	וְעַל-ִּפיָך	יִַּׁשק	ּכָל-עִַּמי	רַק	הַּכִֵּסא	אֶגְּדַל	ִמֶּמּךָ.	וַּיֹאֶמר	ַּפרְעֹה	אֶל	יֹוֵסף	רְאֵה	

נַָתִּתי	אְֹתָך	עַל	ּכָל	אֶרֶץ	ִמצְרָיִם.	וַּיַָסר	ַּפרְעֹה	אֶת	ַטּבַעְּתֹו	ֵמעַל	יָדֹו	וַּיִֵּתן	אָֹתּה	עַל	יַד	יֹוֵסף	וַּיַלְּבֵׁש	

אֹתֹו	ּבִגְדֵי	ֵׁשׁש	וַּיֶָׂשם	רְבִד	הַּזָהָב	עַל	צַּוָארֹו."	)בראשית,	מא,	מ-מב.(

מסיפורו	של	יוסף	אפשר	ללמוד	שהמאסר	שימש	מאז	ומתמיד	אמצעי	שבו	גורם	בעל	כוח	או	סמכות	שולט	

ניצול	ושליטה,	אך	גם	מצבים	של	 בגורם	חלש	יותר,	וכי	הוא	כורך	בתוכו	תגובות	רגשיות	של	כעס,	נקם,	

וחולשה	למצב	של	 כאב,	פחד	 וצמיחה.	חוויית	המאסר	עשויה	להשתנות	ממצב	של	 תקווה,	התמודדות	

שליטה,	התפתחות	ותקווה.

פטירתה,	 לאחר	 	)2019( לאחרונה	 שיצא	 אסיר",	 "להיות	 גולדברג,	 )אילנה(	 אילי	 ד"ר	 של	 החדש	 בספרה	 קטע	מהמבוא	 	1

עמודים	17-13.	הוצאת	ספרי	ניב.	יהי	זכרה	ברוך.
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"...האישיות	אינה	קיימת	כאן	אלא	כוח	התקווה	בלבד"	]לוטן,	י'	)1982(.	חייו	ומותו	של	
עמוס	אוריון	)עמ'	190(.	הוצאת	אדם[.

קיים	קשר	עמוק	בין	קושי	לבין	תקווה,	שכן	בכל	חלש	מצויה	תקווה	לחיים	טובים	יותר.	במצבים	הקשים	

ביותר,	ואולי	דווקא	מתוכם,	מתחזקת	התקווה	ומספקת	לאדם	כוחות	שמביאים	אותו	לעשייה	ולשינוי.	התקווה	

היא	הניצוץ	שהופך	ללהבה.

ח	עֳנִי	יְִתרֹו"	)ר'	אברהם	בן	עזרא	ב"נאום	אברם".	פרויקט	 ַתּ קְוָה	/	אֲֶשר	ִפּ "נְֻאם	אַבְרָם	אֲִסיר	ִתּ

.)https://benyehuda.org/ibnezra_a/ibn263.html	מתוך	נדלה	חול.	שירי	יהודה,	בן

חוויית	המאסר	של	הפרט	מורכבת	מכמה	גורמים:

1.	הנתונים	האישיים	של	האסיר	שהשפיעו	על	עיצוב	אישיותו	-	השכלה,	יכולת	הסתגלות	למסגרות,	אלימות,	

טראומות,	הזנחה,	תחושת	קיפוח	וקורבנות,	חרדות	ופחדים.

2.	תנאי	הכליאה	-	רמות	הביטחון	של	בתי	הסוהר	ומנגנוני	הביטחון,	שנכללים	בהם	סורגים,	ספירת	אסירים,	

מצבי	חירום,	שלילת	החופש,	הפרדת	אסירים	ועוד.

3.	דרכי	הניהול	של	החיים	בכלא	-	בירוקרטיה,	מיון	אסירים,	הערכה	פסיכולוגית	רציפה	ומצטברת,	דרישה	

לצייתנות,	היעדר	פרטיות,	שלילת	חופש	התנועה,	שעמום,	מונוטוניות,	חיים	בקבוצה,	חוסר	ודאות,	דה-

פרסונליזציה	ומאבקי	כוח.

מלבד	כל	אלה,	החיים	בכלא	מתנהלים	כמציאות	נפרדת,	שבה	האסיר	מקבל	את	כל	צרכיו	מהמוסד	בכל	

שלב	במאסר.	אסיר	עשוי	להישלח	למאסר	בגיל	צעיר	ולהזדקן	בכלא,	דבר	המשפיע	באופן	ממשי	על	שינויים	

בתפיסתו	את	חוויית	מאסרו.	כמו	כן	משפיעים	על	חוויית	המאסר	פרמטרים	כגון	מחלות	כרוניות,	התמכרות	

לסמים,	פעילות	עבריינית	בכלא	ועוד.

בתוך	הכלא	האסיר	מושפע	משתי	מערכות	כללים	שמטרותיהן	סותרות	זו	את	זו,	אך	הוא	מחויב	לפעול	על	

פיהם:	הראשונה	היא	מערכת	יחסים	עם	האסירים	האחרים,	שכפופה	לכללי	ההתנהגות	של	תת	תרבות	

האסירים,	ובכלל	זה	מערכת	כללים	לא	פורמלית	שנקראת	"קוד	האסיר".	השנייה	היא	מערכת	יחסים	מתמדת	

עם	אנשי	הסגל,	שכפופה	לכללי	הארגון	ולמטרותיו.

בתוך	המכלול	החווייתי	המורכב,	הגורם	בעל	המשמעות	הרבה	ביותר	שמעצב	את	חוויית	המאסר	הוא	גישתו	

של	האסיר	למאסר.	אסיר	שרואה	במאסר	הזדמנות	לעשות	חשבון	נפש,	שרוצה	לשנות	את	דרכיו	ומצליח	

להשתלב	באגף	שמתנהל	באווירה	של	שיקום,	יחווה	את	המאסר	בדרך	חיובית.	לעומת	זאת	חוויית	המאסר	

תהיה	שלילית	וקשה	לאסיר	הרואה	במאסר	"זירת	מלחמה",	ממשיך	בהתנהגות	עבריינית	גם	בכלא	ושוהה	

בבית	סוהר	ברמת	ביטחון	גבוהה.

המצוקה	הקשה	שמאפיינת	את	חייו	של	האדם	הכלוא	והטלטלות	הרגשיות	הקשות	שהוא	עובר	בשל	אופייה	

הדינמי	של	מערכת	הכליאה,	מייצרים	מצב	שלתקווה	יש	תפקיד	חשוב	במנגנון	ההישרדות	שלו.	לפיכך	כל	

עזרה	שהוא	מקבל	מהמערכת	הכליאה	או	מגורם	כלשהו	)סוהר,	מבקר,	משפחה,	מתנדב	וכדומה(	מקבלת	

משמעות	עמוקה	ולעיתים	אף	מצילת	חיים.

חלק	מהאסירים	מגיעים	לכלא	מתוך	כאוס	גדול,	חוסר	גבולות,	ניכור	כלפי	המשפחה	וניכור	מהמשפחה.	רוב	

האסירים	מצליחים	לגייס	את	כוחותיהם	ולהסתגל	למאסר.	כך	הופך	בית	הסוהר	לבית	זמני	שהם	מוצאים	בו	

שקט	נפשי,	פסק	זמן	מהחיים	ושיגרה	מובנית	ומסודרת.	בכלא	הם	מגלים,	לראשונה	בחייהם,	את	הפוטנציאל	

של	החברה	מחוץ	לכלא,	דווקא	בשל	היעדרה.	בעבור	האסיר	החברה	מחוץ	לכלא	היא	ישות	קיימת,	משאב	

לכוח	ולהישרדות,	ולאחר	השחרור	אסירים	רבים	מתגעגעים	לחיים	בכלא.

ניצול,	לכלוך	 כאשר	האדם	הנורמטיבי	חושב	על	הכלא,	עולות	במוחו	תמונות	קשות	ומרתיעות	של	רוע,	
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ופחד.	כניסת	אדם	עצור	או	שפוט	אל	בית	הסוהר	מלווה	בתחושות	ייחודיות,	בעיקר	בפעם	הראשונה.	בין	

החומות	מתנהל	עולם	חברתי	בעל	רובדים	רבים	ייחודיים	לו:	תחושת	זמן,	סדר	יום	ומסגרת	ניהולית	שבה	

נשללות	מהאסיר	סמכויות	בתחומים	רבים	בחייו.	הוא	לא	יכול	להחליט	היכן	ישהה,	עם	מי	ישולב	בתא,	מה	

יעשה	במשך	היום	ועוד.

"הרעש	מכה	בך	בעוצמה	של	מליון	דציבלים,	רעש	מסוג	שלא	הכרת	מימיך	קודם	לכן,	רעש	

של	בני	אדם,	רעש	מתכתי	של	טריקת	דלתות	פלדה,	מערכות	כריזה	רועמות,	צרחות	מאי	שם,	

ו'סתם'	צעקות.	זה,	יחד	עם	המראה	הקודר	שנגלה	לעיניך	-	החומות,	הסורגים	ו...	הריחות,	אוי,	

הריחות	הנוראים	הללו:	ריח	של	מאות	גופות	של	אנשים	צפופים	בדלת	אמותיהם	-	לאו	דווקא	

מקפידים	על	היגיינה	מינימאלית,	ריח	של	חמרי	ניקוי,	ליזול	למשל,	זה	הריח	שכשיגיע	לנחיריך,	

תהיה	מוכן	להודות	גם	ברצח	ארלוזורוב,	ובלבד	שיפסק	הסיוט	הנורא,	ריח	של	זוהמה	-	נו,	טוב,	

כאן	זה	לא	הילטון	ולא	בדיוק	מנקים	כאן	מדי	יום	)או	שבוע(	והטינופת	עולה	על	גדותיה	ו...	אף	

אחד	לא	ממש	מתרגש.	ו-ריח	של	פחד!	כן,	פחד.	לפחד	יש	ריח.	מי	שלא	התנסה	בכך,	אינו	מכיר	

את	הריח	המחליא	הזה:	ריח	של	פחד!!!	פחד	של	אסירים	שזו	להם	הפעם	הראשונה	בכגון	אלה,	

והם	רועדים	מפחד	מפני	הסוהר	שאך	לפני	כמה	דקות	מעטות	הפליא	את	נחת	זרועו	והכה	

אסיר	צנום	שם	בתאי	ההפרדה	)'רק	שלא	ייגש	אלי	עם	האלה	שלו,	אלוהים	אדירים'(,	וריח	של	

פחד	של	אסירים	משכניהם	למאסר,	למצב.	כי	כאן	רבותי	-	זה	המערב	הפרוע	האמיתי	-	הכול	

באלימות	לא	תתואר:	'תן,	תביא,	עוף	לי	מהעיניים!!!'"	]ליבוביץ,	ר'	)2009(.	הימים	הראשונים.	

.]http://haofnobank.co.il/first_days.php	מתוך	נדלה	האופנובנק.

לא	מרתיע	רבים.	האסיר	מגלה	שהחיים	בכלא	 למרות	הקושי	במאסר	וההרחקה	מהחברה,	עונש	המאסר	

מספקים	לו	"פתרון"	למצוקות	פנימיות,	שהרי	עבריינות	מקורה	במצוקה	פנימית	ובקושי	להתמודד	עם	

הדרישות	הרגשיות,	הכלכליות	והחברתיות	שכרוכות	בחיים	בחברה	הרחבה.	העבריין	מצליח	לתפקד	בכלא	

ולהשתלב	בתעסוקה,	בלימודים	וגם	בטיפול	בשל	סדר	היום	הכפוי,	הצבת	הגבולות	והפיקוח	המסיבי	שעליהם	

בנוי	ניהול	בית	סוהר.	כך	משמשת	לו	הסביבה	החברתית	הקשה	בכלא	הזדמנות	לשינוי	ולשיקום.

"הצלחתי	)בכלא	-	א'	ג'(	להיפטר	מכל	כך	הרבה	דברים	שעיכבו	אותי,	לשנות	דפוסי	חשיבה.	

למדתי	להעריך	את	הדברים	הקטנים,	את	החופש,	את	החיים.	לוקחים	בן	אדם	וסוגרים	אותו	

לא	 בכלוב,	ורק	אז	הוא	מבין	באמת	מהו	חופש.	בכלא	קיבלתי	את	החופש	האמיתי	שלי.	אני	

מאחלת	את	זה	לאף	אחת...	אבל	שם	בעצם	השתחררתי	מהרצון	לרצות	את	כולם,	התחלתי	

לחשוב	מה	באמת	נכון	לי"	]שמש	קריץ,	ת'	)8	ביוני	2016(.	"היא	לקחה	תחתית	קופסת	שימורים	

וצרחה	שתחתוך	לי	את	הפנים".	ליידי	גלובס.	דבריה	של	רונית,	אסירה	משוחררת.	נדלה	מתוך		

.]https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001129699
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"נכנסתי לעבוד בכלא, 
יצאתי אדם אחר"
שינוי אישיותי בקרב סוהרי ביטחון

בית כלא הוא מקום עבודה אינטנסיבי ומורכב. עובדיו, המבצעים משימה חברתית 
וביטחונית חשובה, ניצבים בפני אתגרים ייחודיים. מחקר חלוץ זה בוחן את 

השפעתה של עבודת הסוהרות על שינוי אישיותי בקרב סוהרי ביטחון לאחר מספר 
שנות עבודה. הבדיקה נעשתה אל מול מודל חמשת הגורמים של האישיות, עם 
דגש בגורמים נוירוטיסיזם, נעימות ומצפוניות. לשם כך הושוו ציוני גורמים אלו 

של 120 סוהרי ביטחון בעלי ותק של כארבע שנים עם ציוניהם המקבילים בטרם 
תחילת עבודתם ועם שלוש קבוצות נוספות: 167 סוהרי ביטחון שעמדו להתחיל 
את שירותם בשב"ס, 148 משתתפים עובדים המועסקים בשני ארגונים מקבילים 

לשב"ס ו-739 גברים המועמדים לעבודה בארגונים אחרים.
ממצאי המחקר המרכזיים: בקרב סוהרי הביטחון: )א( נמצאה עלייה מובהקת 

בגורם הנוירוטיסיזם; )ב( נמצאו מגמת ירידה בגורם המצפוניות וירידה מובהקת 
בתת הסולמות "סדר" ו"רגש החובה"; )ג( נמצאו מגמת ירידה בגורם הנעימות 

וירידה מובהקת בתת הסולמות "מוסריות" ו"שיתוף פעולה"; )ד( בקבוצות 
הביקורת נמצאו כיוונים הפוכים, קרי ירידה בגורם הנוירוטיסיזם ועלייה בגורמים 
מצפוניות ונעימות. יצוין כי העיסוק הוא באוכלוסיה נורמטיבית, והשינוי לא מגיע 

לציונים חריגים קלינית.
מסקנות המחקר: )א( מתקיים שינוי אישיותי בקרב סוהרים; )ב( כיוון השינוי הָחל 

אצל סוהרי ביטחון שונה מזה של קבוצת הביקורת ומהשינוי האישיותי השכיח 
באותם גילים בקרב האוכלוסייה הרחבה. מסקנות אלו מדגישות את הייחודיות של 
הכלא כמקום עבודה המייצר לחצים, ציפיות והשפעות ייחודיות על הסוהר, אשר 

בתורם מניעים שינוי אישיותי ייחודי ואף שלילי.

נינה סולימן1

גנ"מ ד"ר נינה סולימן היא ראשת מחלקת תכנון ופיתוח משאבי אנוש בשב"ס. המאמר מבוסס על עבודת הדוקטורט שלה   1

במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר-אילן בהנחיית פרופ' תומר עינת ופרופ' משה אדד.
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"נכנסתי לעבוד בכלא, יצאתי אדם אחר"

מבוא
עד כמה משפיע עלינו מקום העבודה שלנו? אנו 

מבלים שעות רבות במקום העבודה ורואים בו מקור 

ואולי אף לקשרים  פרנסה, מקור לסטטוס חברתי 

חברתיים, אך האם קיימת מודעות מספקת למידה 

ולדרך שבהן משפיע עלינו מקום העבודה? כמה 

מאיתנו היו מוכנים להודות שמקום עבודתם שינה 

אותם כאנשים? ובכן, מחקרים שנעשו על אוכלוסיות 

מגוונות מלמדים שאנשים אכן משתנים במקומות 

אבל כלא   .)Roberts, Wood, & Smith, 2005( עבודה 

יוצגו שינויים  זה  רגיל. במאמר  עבודה  אינו מקום 

והמראים  סוהרים  בקרב  אישיותיים המתרחשים 

כגון  לארגון,  ירידה במאפיינים הנחשבים חיוביים 

מצפוניות ונעימות, לצד עלייה במאפיינים לא רצויים 

נוירוטיסיזם. השלכות המחקר עשויות לתרום  כגון 

להבנה ולניהול טובים יותר של סגל הכלא, ובד בבד 

לתרום להבנה רחבה יותר שלנו את היחסים בין אדם 

לעבודתו מחוץ לעולם הכליאה.

 מקום העבודה 
כגורם משנה אישיות

היא תופעה  לאורך החיים  אישיות  השתנותה של 

 Caspi, Roberts,( שזכתה לתיעוד מחקרי עשיר ורב-שנים

 & Shiner, 2005; Littlefield, Sher, & Wood, 2010; Sutin,

Costa, Wethington, & Eaton, 2010(. במרבית המחקרים 

בתחום תוכן זה נעשה שימוש מגוון בכלים מחקריים 

המבוססים על מודל חמשת הגורמים של האישיות 

 Lucas & Donnellan, 2011; Ludtke, Roberts, Trautwein,(

Nagy, 2011; Specht, Egloff& Schmukle, 2011 &(, אשר 

לפיו האישיות מורכבת מחמישה מרכיבים מרכזיים: 

אקסטרוברטיות, נעימות, נוירוטיסיזם, מצפוניות 
 Costa & McCrae, 1992; McCrae( ופתיחות לחוויות 

Costa, 2003 &(. רובם המוחלט של המחקרים אשר 

לאורך החיים לימדו על מידה  עסקו בשינוי אישיותי 

בגיל הבגרות הצעירה  בעיקר  שינוי,  מסוימת של 

)30-20(, שינוי המוצא את ביטויו בעלייה בגורמים 

אקסטרוברטיות, מצפוניות, נעימות ופתיחות, וירידה בגורם 

 Costa & McCrae, 1997; Helson & Soto, 2005;( הנוירוטיסיזם 

 Lucas & Donnellan, 2011; Van Aken, Denissen, Branje,

 .)Dubas, & Goossens, 2006; Yang, McCrae, & Costa, 1998

לעניין מחקר זה נתמקד בשלושה גורמים: נוירוטיסיזם, 

מצפוניות ונעימות, על פי חבושה )חבושה, 2006(.

נוירוטיסיזם ]Neuroticism[ - נטייה של היחיד לחוות 

רגשות שליליים. מאפיין נטייה מוגברת לתגובה רגשית 

גבוהה ועוצמתית ותחושת איום גם במצבים שגרתיים. 

ופוגמות  גורמות למצוקה  אלו  תגובות מועצמות 

בחשיבה הרציונלית ובהתמודדות עם לחצים וקשיים. 

תכונות משנה של גורם זה הן חרדה, כעס, דיכאון, 

מבוכה חברתית, חוסר שליטה בדחפים ופגיעות.

מצפוניות ]Conscientiousness[ - גורם הנוגע לסגנון 

ביצוע ולגישה למשימות, לעבודה ולתחומי אחריות. 

האדם ה"מצפוני" הוא הישגי, מאמין ביכולתו וממוקד 

מטרה, פועל באופן מסודר, במשמעת עצמית ובשיקול 

דעת זהיר, איש עבודה ומסגרת. תכונות משנה: אמונה 

ביכולת, סדר ורגשות חובה ]Dutifulness[, הישגיות, 

משמעת עצמית וזהירות.

נעימות ]Agreeableness[ - גורם הנוגע לאוריינטציה 

בינאישית ומבטא את האיזון בין המכוונות ל"אני" 

לבין המכוונות ל"אחר". מכיל שאיפה להרמוניה עם 

הסובבים, גם במחיר פשרה, ראייה חיובית ואופטימית 

של הטבע האנושי, נטייה לאכפתיות, לקואופרטיביות, 

לאדיבות ולרגישות. תכונות משנה:  להתחשבות, 

אמון, מוסריות/ערכים, אלטרואיזם, שיתוף פעולה, 

צניעות, אמפתיה.

מחקרים מעידים על השפעת העבודה על שינוי אישיותי. 

אירועים שליליים ולחץ בעבודה הם גורמים מאיצי 

 )Girardi et al., 2007( שינוי אישיותי. ג'יררדי ועמיתיו

מצאו, שאנשים אשר נחשפו לתופעות של הטרדה 

והתנכלות במקום העבודה קיבלו ציונים גבוהים בתכונות 

 Scollon & Diener,( ודיינר  ופסיביות. סקולון  דיכאון 

2006( בדקו הבדלים בשינוי בגורמים אקסטרוברטיות 

ונוירוטיסיזם ובתחושות הסיפוק מהעבודה ומקשרים 

בינאישיים, ומצאו קשר חיובי בין עלייה בשביעות רצון 

מהעבודה וסיפוק מהקשרים הבינאישיים לבין ירידה 

 בנוירוטיסיזם ועלייה באקסטרוברטיות. רוברטס ועמיתיו 

)Roberts, Caspi, & Moffit, 2003( ניתחו את הקשר בין 
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 Keinan & Malach-pines,( גבוה ומעמד חברתי נמוך

Schaufeli & Peeters, 2000 ;2007(. מחקרים שבדקו 

את השפעות הלחץ על סוהרי הביטחון זיהו ארבעה 

תחומי השפעה מרכזיים. א. בריאות פיזית ונפשית: 

סוהרים נמצאו כבעלי סימפטומים בריאותיים, גופניים 

ונפשיים שליליים יותר מבעלי מקצועות מקבילים כגון 

 Cheek & Miller,( שוטרים, עובדים סוציאליים ואחיות

 1983; Ghaddar, Mateo, & Sanchez, 2008; Harenstam &

Theorell, 1990(. ב. תגובות התנהגותיות: סוהרי ביטחון 

נמצאו כאוכלוסייה בעלת שיעור גבוה של היעדרות 

מהעבודה ממגוון סיבות ובעלת שיעור התפטרות גבוה 

 Lambert, 2001b; Mitchell, Mackenzie, Styve, & Gover,(

2000(. ג. שחיקה נפשית: עובדי כליאה בכלל וסוהרי 

ביטחון בפרט נמצאו כבעלי ציונים גבוהים במדדים 

 Cheek( לעבודתם  נפשית המיוחסת  של שחיקה 

 & Miller, 1982; 1983; Dowden & Tellier, 2004; Griffin,

 Hogan, Lambert, Tucker-Gail, & Baker, 2010; Hepburn

 & Knepper, 1993; Triplett, Mullings & Scarborough,

כלפי מקום העבודה:  ד. עמדות שליליות   .)1996

מחקרים מלמדים שלסוהרים הזדהות נמוכה עם 

הארגון, שביעות רצון נמוכה מהעבודה ומהתפקיד, 

 Hogan et al., 2006;( מחויבות ארגונית נמוכה וכדומה

 Johnson et al., 2005; Lambert, 2001b; Lambert et al.,

כי  נציין   .)2009; Lambert, Hogan, & Barton, 2002a

בסקר אקלים ארגוני 2017 שהתקיים בשירות בתי 

הסוהר בישראל התגלו הסוהרים כבעלי רמת הזדהות 

בינונית-גבוהה עם הארגון. בסקר, בערך "הזדהות 

עם הארגון", השיגו יחידות השטח למיניהן של שב"ס 

ציון של 5.8 )מתוך 7( )שירות בתי הסוהר, 2017, 

מסמך פנימי(.

השערות המחקר הן שסביבת העבודה הייחודית של 

בית הכלא תשפיע על שינוי אישיותי בקרב סוהרי 

ביטחון, וששינוי זה יהיה שונה מהמקובל באוכלוסיה.

השערה 1: גורם הנוירוטיסיזם

לנוכח הידע המחקרי, המלמד על השפעת לחץ בעבודה 

על הבריאות הנפשית של סוהרים, ובאופן ספציפי על 

 Cheek( עצבות, חרדה, עצבנות, מורל נמוך ודיכאון

Miller, 1983; Haslam & Reicher, 2006 &(, נצפה לעלייה 

התנסויות בעבודה לבין התפתחות אישיותית בניו 

זילנד. נמצאה אינטראקציה בין העבודה לבין שינוי 

וניבוי אישיותי: תכונות אשר "בחרו" אנשים לתוך 

עבודה  נבחרה  )שלפיהן  עבודה מסוימת  חוויית 

או "חיפוש  כגון "סדר"  בעלת מאפיינים מסוימים 

אותן התכונות אשר השתנו,  היו  ריגושים"(,  אחר 

ולרוב התחזקו, בתגובה לאותן התנסויות בעבודה.

עבודה  בָמקום  נטען, שעבודה  זה  במחקר 
- עשויה להוות  - בית כלא  וייחודי  אינטנסיבי 
גורם ְמשנה אישיות כתוצאה מהתאמה לסביבה 

הייחודית על דרישותיה ומאפייניה.
הכלא נתפס על ידי רבים כמוסד טוטאלי, סגור, לא 

פעם מרוחק ממרכזי הערים, המהווה מעין "עולם 

פיזית  מנותקים  בו  השוהים  אשר  עצמו",  בפני 

ונפשית מהסביבה החיצונית, ומתפתחות בו נורמות, 

התנהגויות ותת-תרבות ייחודית המייצרות מערכות 

ייחודיים  לחצים סביבתיים, חברתיים ופסיכולוגיים 

)Goffman, 1961(. מוסד הכלא מכיל שתי אוכלוסיות 

ואסירים. מחקרים שהתמקדו  מובחנות: סוהרים 

בסגל הכליאה בכלל ובסוהר הביטחון בפרט, לימדו 

 Brough &( על סביבת עבודה עתירת לחצים ושוחקת

Williams, 2007; Tewksbury & Higgins, 2006(. מחקרים 

אשר בחנו את נושא הלחץ בקרב סוהרי ביטחון הראו 

שקיימים מספר גורמים מרכזיים, הנובעים ברובם 

ובחלקם  ארגוניים,  ומתהליכים  העבודה  מאופי 

הישירה עם האסירים, שאותם מזהים  מהעבודה 

 Lancefield,( סוהרים כתורמים לתחושת לחץ גבוה

Lennings, & Thomas, 1997(. גורמי לחץ אלו כוללים 

גורמים ארגוניים וניהוליים כגון חוסר שותפות בקבלת 

 Drory & Shamir,( החלטות ותחושות של היעדר שליטה

 1988; Lasky, Gordon, & Srebalus, 1986; Tewksbury &

Higgins, 2006(, עמימות בהגדרת משימות, אי בהירות 

באשר לדרישות וקונפליקט בין משימות שונות בתפקיד 

)Dowden & Tellier, 2004(, בטיחות ותפיסת העבודה 

 Hogan, Lambert, Jenkins, & Wambold,( כמסוכנת 

המשפחה  לבין  העבודה  בין  קונפליקט   ,)2006

 Lambert, Hogan, &  ;2014 )סולימן, ברמן ועמית, 

Barton, 2002b(, ריבוי משימות המביא לעומס עבודה 
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גורם הנוירוטיסיזם, המכיל תת-תכונות  בציון של 

של דיכאון, חרדה, כעס, פגיעות ומבוכה חברתית.

השערה 2: גורם המצפוניות

בהתאם לממצאי מחקרים המלמדים על שחיקה גבוהה 

 ,)Griffin et al., 2010; Whitehead, 1986( בקרב סוהרים

ומחויבות  עדויות לעמדות שליליות כלפי העבודה 

לירידה  לארגון )Klofas & Toch, 1982(, נצפה  נמוכה 

גורם הכולל תחושות  גורם המצפוניות,  בציון של 

מסוגלות עצמית, מחויבות, משמעת עצמית והישגיות.

השערה 3: גורם הנעימות

בהתאם לספרות המחקרית, גורם זה קשור בתחושות 

ניכור,  של דה-פרסונליזציה בקרב סגל הסוהרים, 

היעדר עוצמה ועבודה עם אוכלוסייה עוינת וחשדנית 

 Armstrong & Griffin, 2004; Schaufeli & Peeters, 2000;(

Toch & Klofas, 1982(. נצפה כי תהיה ירידה בציון של 

גורם הנעימות.

לא נמצאה הצדקה מחקרית לצפות לשינוי בגורמים 

אקסטרוברטיות ופתיחות לחוויות ולא נבדק שינוי בהן.

מתודולוגיה
כלי המחקר

כלי המחקר שנעשה בו שימוש במחקר זה הוא מבחן 

 BTS - Behavioral Tendencies( הנטיות ההתנהגותיות

Scales(. במבחני המיון של שירות בתי הסוהר בישראל 

לכל המועמדים לתפקיד סוהר ביטחון, נעשה שימוש 

במבחן ה-BTS. מבחן זה מורכב משאלון דיווח עצמי, 

המיועד למפות מאפייני התנהגות במונחים השאובים 

 Big-five-מחמשת גורמי העל האישיותיים של מודל ה

)McCrae & Costa, 1992(. השאלון כולל 240 היגדים על 

סולם ליקרט )חמישה ממדים, שישה סולמות ושמונה 

מאמר זה מציג תקציר מעבודת דוקטורט בנושא "העבודה בכלא כגורם המחולל שינוי אישיותי" - חיבור לשם קבלת התואר   2

ניסוי וביקורת נוספות, אשר  דוקטור לפילוסופיה מאת המחברת, באוניברסיטת בר-אילן. בעבודה המקורית היו קבוצות 
זה,  במאמר  המוצגים  המחקר  בממצאי  תמכו  הממצאים  כל   .cross-section השוואות  דרך  הבדיקה  ממצאי  את  תיקפו 

ומטעמי קיצור ומיקוד ההצגה, אינם מוצגים כאן. אפשר לבחון את כלל ממצאי המחקר בעבודה המקורית.
הרציונל המקורי היה לגייס לקבוצות הביקורת נבדקים גברים. מכיוון שחלק ניכר מהנבדקים היו נשים, ובלעדיהן היה מדגם   3

הביקורת קטן מדי, הוחלט לכלול גם את תוצאותיהן. בטרם ההחלטה לגבי הכללת הנתונים של כלל הנבדקים בקבוצת 
הביקורת במדגם, בוצע ניתוח נתונים בחלוקה על פי מגדר ועל פי ארגון. נמצא כי ככלל, אין הבדל בין הקבוצות בגורם 

המגדר.

פריטים בכל סולם(, המתארים עמדה או התנהגות. 

מתוך השאלון מתקבלים ציון כללי לכל גורם ושישה 

ציונים ספציפיים לכל אחד מהתת-גורמים. בדיקת 

מהימנות שנערכה למבחן )Havoosha, 2006( מלמדת על 

המקדמים האלה: 0.92 בעבור אקסטרוברטיות, 0.89 

בעבור נעימות, 0.93 בעבור נוירוטיסיזם, 0.93 בעבור 

מצפוניות ו-0.89 בעבור פתיחות לחוויות. באוכלוסיית 

המחקר במחקר הנוכחי נבדקה המהימנות והתקבלו 

נעימות, 0.878  המקדמים הבאים: 0.464 בעבור 

0.500 בעבור אקסטרוברטיות,  בעבור מצפוניות, 

גורם  בעבור  ו-0.173  נוירוטיסיזם  בעבור   0.872

הפתיחות לחוויות. מבחן ה-BTS נמצא בשימוש גם 

בהקשרים תעסוקתיים במכונים המתמחים במבחני 

מיון לעבודה כגון מכון "טופ-שיא" בישראל.

אוכלוסיית המחקר
וקבוצת  כללה קבוצת מחקר  אוכלוסיית המחקר 

ביקורת2. קבוצת המחקר כללה 120 סוהרי ביטחון 

גברים בגילים 31-21, בוגרי שתים-עשרה שנות לימוד 

לפחות אשר עברו מבחן BTS בתהליך גיוסם לשב"ס 

בין השנים 2009 ל-2010, ועברו מבחן נוסף, לאחר 

ביטחון. השוואה של  עבודה כסוהרי  שלוש שנות 

תוצאות מבחן ה-BTS, ובאופן ספציפי ציוני הגורמים 

נוירוטיסיזם, מצפוניות ונעימות, בשתי תקופות הזמן, 

שימשה לצורך בדיקה תוך נבדקית, מחקר אורך.

קבוצת הביקורת כללה עובדים משני ארגונים מקבילים 

לשב"ס: המוסד לביטוח לאומי וארגון ביטחוני. בקבוצה 

זו היו 148 משתתפים )59 גברים ו-89 נשים(3 בגילים 

דומים לאלו של קבוצת הניסוי. חברי הקבוצה נבחנו 

במבחן ה-BTS בטרם התקבלו לעבודה בארגון, ונבחנו 
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בארגון. תוצאות  עבודה  לאחר כשלוש שנות  שוב 

קבוצה זו הושוו לתוצאות קבוצת הניסוי.

הליך המחקר
לאחר קבלת האישורים לביצוע המחקר אותרו משתתפי 

המחקר לפי קבוצות המחקר והביקורת. הסוהרים 

וולונטרי,  באופן  שאותרו הוזמנו להשתתף במחקר 

תוך שהובטחה להם שמירת סודיות של הנתונים. 

120 הסוהרים שהסכימו להשתתף במחקר מילאו 

.BTS בשנית שאלון אישיות מסוג

עם סיומו של שלב זה נלקחו ממכון "טופ-שיא" ארבע 

תוצאות של מבחן ה-4BTS של 149 מועמדים לעבודה5 

ציבוריים  )ארגונים  דומים  אזרחיים  ארגונים  בשני 

ארציים המעסיקים מעל 1,000 עובדים ובעלי מבנה 

היררכי ברור(: המוסד לביטוח לאומי וארגון ביטחוני. 

תוצאות מבחן ה-BTS שנלקחו מארגונים אלו נוגעות 

לשני פרקי זמן: מועמדים לעבודה שטרם התקבלו 

לעבודה )תהליך המיון( ועובדים המועסקים במקומות 

אלו שלוש שנים. תוצאות המבחן הראשון של עובדים 

אלו )תהליך המיון( הושוו לתוצאות המבחן השני 

)לאחר שלוש שנות עבודה(. גם כאן ניתן קוד לכל 

נבדק ולא הועברו פרטיו המזהים.

ממצאים
כדי להשוות את הציון הכללי בגורמים נוירוטיסיזם, 

מצפוניות ונעימות בין קבוצת הניסוי של שב"ס לקבוצת 

 Mixed-measures( הביקורת, בוצע ניתוח שונות משולב

ANOVA( לפני הקבלה לתפקיד ואחרי שמילאו אותו 

4-3 שנים )ראה תרשים מס' 1(.

גורם הנוירוטיסיזם לימד על אפקט עיקרי לקבוצת 
 F)1,265)=39.11, p<.001, ביקורת(,  )שב"ס,  המחקר 
Partial η2=.13, כך שבקבוצת הביקורת הייתה רמת 

נוירוטיסיזם נמוכה יותר )M=127.0, SE=2.1( בהשוואה 

ידי מכון "טופ-שיא" כחלק ממבחני המיון התעסוקתיים. בטרם ביצוע המבחנים  באופן שגרתי על  מבחן ה-BTS מועבר   4

וכהליך שגרתי, חותמים כל המועמדים המגיעים למכון טופ-שיא לצורך עריכת מבחנים על טופס הצהרה והסכמה מדעת 
לביצוע המבחנים ולשימוש המכון בנתוניהם לצרכים מחקריים.

למועמדים הובטחה אנונימיות.  5

)M=146.7, SD=2.3(. הניתוח העלה  לקבוצת שב"ס 

 F)1,265)=4.07, p<.05, למועד מדידה,  עיקרי  אפקט 

Partial η2=.02, כך שבמועד המדידה השני נמדדה רמת 

 M=135.1,( נוירוטיסיזם גבוהה יותר בקרב סוהרי שב"ס

 M=138.6,( מאשר במועד המדידה הראשון )SE=1.74

SE=1.84(. הניתוח העלה אפקט אינטראקציה מובהק, 

F)1,265)=54.77, p<.001, Partial η2=.17, כך שעלייה ברמת 

הנוירוטיסיזם נצפתה רק בקרב משתתפים בקבוצת 

שב"ס לאחר ארבע שנות שירות, ואילו בקרב משתתפים 

בקבוצת הביקורת נראתה ירידה ברמת הנוירוטיסיזם.

בגורם המצפוניות העלה הניתוח כי לא היה אפקט 
 F)2,264)=1.3, ,)עיקרי לקבוצת המחקר )שב"ס, ביקורת

p=0.27, Partial η2=.01. כמו כן לא נמצא אפקט עיקרי 

למועד מדידה, F)1,264)=0.03, p=0.86, Partial η2=.00. בד 

בבד העלה הניתוח אפקט אינטראקציה מובהק, 

F)2,264)=4.03, p=.019, Partial η2=.03, כך שרק בקבוצת 

שב"ס הייתה ירידה בגורם המצפוניות בין מועד א' 

לבין מועד ב'.

בגורם הנעימות העלה הניתוח אפקט עיקרי לקבוצה 
 ,F)1,265)=29.68, p<.001, Partial η2=.1 ,)שב"ס, ביקורת(

כך שבקבוצת הביקורת הייתה רמת נעימות גבוהה 

בקבוצת שב"ס  )M=252.89, SE=1.7( מאשר  יותר 

)M=238.69, SD=1.9(. נמצא גם אפקט עיקרי למועד 

המדידה, F)1,265)=4.05, p=0.037, Partial η2=.02, כך 
שבמועד המדידה השני נצפתה רמת נעימות נמוכה 

יותר )M=244.32, SE=1.46( בהשוואה למועד המדידה 

הראשון )M=247.26, SE=1.49(. בנוסף העלה הניתוח 

 F)1,265)=6.76, p=0.01, אפקט אינטראקציה מובהק
.Partial η2=.025

כדי  והתת-סולמות:  השינוי  מקור  של  בחינה 

לעמוד על דקויות השינוי בכל גורם, בוצע ניתוח 

של השינוי בשישה תתי-סולמות בכל גורם. בסך 

הכול 18 במספר.
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תת-סולמות גורם המצפוניות
מבחני t למדגמים תלויים שבוצעו לקבוצת המחקר 

מלמדים על ירידה מובהקת בתת-סולמות סדר ורגש 

חובה לאחר ארבע שנות שירות. ראוי לציין שעל אף 

לא היה מובהק, בשאר תת- כולו  שהפער בגורם 

הסולמות נמצאה מגמת ירידה לא מובהקת. ראו לוח 2.

תת-סולמות גורם הנוירוטיסיזם
מבחני t למדגמים תלויים שבוצעו לקבוצת המחקר 

מלמדים על עלייה מובהקת בתתי-סולמות כעס, 

דיכאון, מבוכה חברתית, אי שליטה בדחפים ופגיעות 

לאחר ארבע שנות שירות. בסולם החרדה נמצאה 

מגמת עלייה לא מובהקת. ראו לוח 1.

*טווח הסולם - 336-48

מובהקותסטטיסטיאחרילפניתת-סולם

24.8±5.925.9±6.3t)119(=-1.618p=0.108חרדה
d=.15

24.2±6.428.3±7.1t)119(=-5.920p<.001כעס
d=.54

18.2±5.920.6±7.0t)119(=-3.723p<.001דיכאון
d=.34

25.0±6.028.7±6.6t)119(=-5.871p<.001מבוכה חברתית
d=.53

22.3±6.224.8±6.9t)119(=-3.334p=0.001אי שליטה בדחפים
d=.30

124.3±6.126.4±6.9t)119(=-3.407p=0.001פגיעות
d=.31

לוח 1: תת-סולמות גורם הנוירוטיסיזם, מבחן t למדגמים תלויים בקבוצת המחקר

הבדלים בין הקבוצות בגורמי האישיות*
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תת-סולמות גורם הנעימות
מבחני t למדגמים תלויים שבוצעו לקבוצת המחקר 

מלמדים על ירידה מובהקת בתת-סולמות מוסריות 

לאחר ארבע שנות שירות. נמצאה  ושיתוף פעולה 

מגמת ירידה לא מובהקת בסולמות אמון, אלטרואיזם 

וסימפטיה. ראו לוח 3.

סיכום פרק הממצאים: בשלושת הגורמים שנבדקו 

נצפה שינוי בין מועד מדידה אחד למשנהו. אפשר 

לקבוע שכיוון השינוי עקבי: עלייה בגורם הנוירוטיסיזם 

וירידה בנעימות ובמצפוניות לאחר ארבע שנים של 

עבודה כסוהר ביטחון. בנוסף, שינוי זה מהופך לשינוי 

המתרחש באוכלוסיה הרחבה, ואשר הופיע בקבוצת 

מובהקותסטטיסטיאחרילפניתת-סולם

43.5±4.743.4±5.2t)119)=0.184p=0.855מסוגלות עצמית
d=.02

47.5±6.044.4±7.4t)119)=4.671p<0.001סדר
d=.42

47.5±5.245.8±5.2t)119)=2.86p=0.005רגש חובה
d=.26

45.0±5.844.7±5.5t)119)=0.446p=0.657הישגיות
d=.04

42.9±4.141.6±4.8t)119)=2.651p=0.009משמעת עצמית
d=.24

42.1±4.942.0±16.7t)119)=0.058p=0.954זהירות
d=.01

לוח 2: תת-סולמות גורם המצפוניות, מבחן t למדגמים תלויים בקבוצת המחקר

לוח 3: תת-סולמות גורם הנעימות, מבחן t למדגמים תלויים בקבוצת המחקר

מובהקותסטטיסטיאחרילפניתת-סולם

37.4±6.636.2±6.0t)119(=2.21אמון
p=0.029

d=.20

42.6±5.040.1±5.8t)119(=4.48מוסריות
p<0.001

d=.41

44.6±5.344.1±5.4t)119(=1.06אלטרואיזם
p=0.29
d=.10

44.9±5.841.3±7.3t)119(=4.81שיתוף פעולה
p<0.001

d=.44

32.9±5.633.5±6.0t)119(=-1.09צניעות
p=0.28
d=.10

42.3±20.340.2±6.2t)119(=1.14סימפטיה
p=0.26
d=.10
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הביקורת, של ירידה בנוירוטיסיזם, עלייה במצפוניות 

ועלייה קלה בנעימות. לפיכך אפשר לסכם ששלוש 

השערות המחקר אוששו.

דיון ומסקנות
עד כמה מקום העבודה שלנו משפיע עלינו? ככל 

הנראה, ההשפעה גדולה מכפי שניתן לחשוב. אדם 

עבודתו  בוגר מבלה שעות רבות מחייו במקום 

כמקום  גם  אלא  לפרנסה,  רק  לא  עליו  ונסמך 

 השתייכות מעמדית, חברתית ולא פעם תרבותית 

.)Bandura, 2001(

מגוון  לדרוש מהעובדים  עבודה עשויים  מקומות 

התאמות בכמה תחומים, ובהם שינוי אורח החיים, 

בקשרים חברתיים  שינויים  מגורים,  שינוי מקום 

)במגמה של צמצום, עיצוב מחדש וכדומה( ובקשרים 

עם אחרים משמעותיים ובכללם משפחה וחברים 

)Lambert et al., 2002b; Roberts & Wood, 2006(. כמו 

כן עשוי מקום עבודה לדרוש הסתגלות, התפשרות, 

התאמות התנהגותיות כגון עבודה בשעות גמישות 

ובלתי שגרתיות, לימוד דרכי תגובה והתנהגות, צורות 

והסתגלות ללחצים האופייניים  ייחודיות  תקשורת 

 Creed & Gagliardi, 2015; Krause,( למקום העבודה 

עבודה  Obschonka, & Silbereisen, 2015(. מקומות 

עשויים לייצר מאפיינים ייחודיים למשרות ספציפיות, 

אשר האדם המקבל אותן על עצמו נדרש להתאמות 

.)Caspi et al., 2005( אישיותיות כדי להצליח

ייחודו וחידושו של המחקר הנוכחי הוא בעצם היותו 

וארוכות  העמוקות  בהשפעות  שעוסק  הראשון 

הטווח של מקום העבודה הייחודי - בית סוהר - ושל 

העבודה בתפקיד סוהר ביטחון, השפעות שיש בהן 

כדי לשנותו כאדם. ממצאי המחקר מעידים על 

שינויים החלים באישיותו של אדם לאחר מספר 
שנים של עבודה כסוהר ביטחון, אשר בעטיים 
הוא נעשה חרד, כועס, מרוחק וספקן יותר מכפי 

שהיה ביום גיוסו לעבודה.
בדיון יוצגו הסברים אפשריים לשינוי האישיותי, לפי 

היא מבנה  גורמי האישיות. עם ההבנה שאישיות 

תיאורטי שלם ומורכב, נראה שההסברים משקפים 

תמונה משולבת של התהליכים הנפשיים שעובר 

סוהר הביטחון.

השערה 1: עלייה בנוירוטיסיזם
הסבר אפשרי לעלייה המובהקת בגורם הנוירוטיסיזם 

בקרב סוהרי הביטחון מתמקד בהשפעות מתמשכות 

וטראומטיות של מצב לחץ והסתגלות לא מתאימה 

אליו. ספרות מחקרית ענפה מלמדת על הלחצים 

נתונים  והמתמשכים, שלהם  הרבים, העוצמתיים 

 Dowden &( סוהרי ביטחון בעבודתם היומיומית בכלא

Tellier, 2004; Schaufeli & Peeters, 2000(. ייתכן שאפשר 

להתייחס לשגרת העבודה בלחץ מתמשך כאל מצב 

כמו-טראומטי מתמשך. ג'ודית לואיס הרמן, בספרה 

"טראומה והחלמה" )לואיס הרמן, 1992(, התייחסה 

למושג "הפרעת לחץ פוסט-טראומטית מורכבת", 

ואפיינה אותה כהפרעה הנובעת מחשיפה למצבי 

לחץ מתמשכים וטראומטיים. היא אף הזכירה את 

האפשרות של "שינוי אישיות עקב חוויה קטסטרופלית" 

)שם, עמ' 150(. מכלול החוויות והלחצים שחווה 

סוהר הביטחון מהווים בעבורו לעיתים שכיחות מצב 

משברי מתמשך, אשר לאורך זמן מעורר מגוון תגובות 

פוסט-טראומטיות )לא בהכרח ברמה של הפרעה 

קלינית(. הצורך לתפקד תחת איום ביטחוני תמידי 

והשאיפה "לצלוח יום עבודה בשלום" תוך התגברות 

על משברים יומיומיים, מותירים משקע בנפשו של 

הסוהר )Brough & Williams, 2007(. תוצאות המחקר 

נדמה שמעידות שסביבת העבודה הבית  הנוכחי, 

כלאית, מרובת הלחצים, המתח והעוינות, שוחקת 

את הסוהר ופוגעת ביכולתו להסתגל אליה בהצלחה. 

כלומר הסביבה הבית כלאית מייצרת לחצים ודרישות 

המביאים לידי תחושות של כעס, תסכול, פגיעות, מבוכה 

ודיכאון )המופיעים בגורם הנוירוטיסיזם והמאפיינים 

גם תגובות פוסט טראומטיות(, והנמצאים לעיתים 

מעבר ליכולת ההתמודדות של סוהר הביטחון. בהקשר 

זה נדמה שממצאי המחקר הנוכחי מחזקים ממצאי 

מחקרים אחרים אשר בדקו קיומן של תופעות פוסט 

טראומטיות בקרב סוהרים ומצאו שכיחות גבוהה למדי 

)25.8% במחקר של Stadnyk, 2003; 31.9% במחקרם 



22

של סולימן, לייקין, ברמן, בונה ולהד, 2015(.6

השפעות השינוי: מחקרים אחדים מלמדים על 
חיים  איכות  נוירוטיסיזם לבין  בין  קיומו של קשר 

 )health related quality of life(  המקושרת לבריאות 

 Buneviciute, Staniute, Brozaitiene, Girdler, & Bunevicius,(

McCann, 2014 ;2013(. בנוסף, נוירוטיסיזם נמצא קשור 

ומקראה  למגוון מדדים פסיכופתולוגיים: קוסטה 

גבוהה בין  )Costa & McCrae, 1990( מצאו קורלציה 

גורם הנוירוטיסיזם לבין מדדים של הפרעת אישיות 

ופרנואידית,  סכיזוטיפאלית  הימנעותית,  גבולית, 

וברואר )Brewer, 2011( מצא שגורם הנוירוטיסיזם הוא 

היחיד מבין חמשת גורמי האישיות אשר הצליח לנבא 

את כל סקאלות הפסיכופתולוגיה בקרב עבריינים. 

גבוהים  ציונים  אנשים בעלי  נמצאו  במחקר אחר 

בגורם הנוירוטיסיזם בקבוצת סיכון לפסיכופתולוגיות 

למיניהן ולמצוקה פסיכולוגית )McCann, 2014(. נמצא 

אף קשר בין עלייה בגורם הנוירוטיסיזם לבין תשישות 

רגשית, דה-פרסונליזציה ותחושות נמוכות של סיפוק 

 Bakker, Van Der( )והישג )שלושת מרכיבי השחיקה

Zee, Lewig, & Dollard, 2006(. בהקשר תעסוקתי: 

עם  הפוך  בקשר  קשור  נמצא  גבוה  נוירוטיסיזם 

התנהגויות ארגוניות טובות - כגון עזרה לעמיתים, 

התנדבות למשימות מחוץ להגדרת התפקיד והצגת 

הערכה כללית לארגון - ונמצא בקשר ישיר עם אובדן 

נכונות להגיע אליה  וחוסר  פרודוקטיביות בעבודה 

 Guenole &( בעת היעדרות מדווחת מפאת מחלה

Chernyshenko, 2005; Jones, 2011(. במילים אחרות, 

עלייה בנוירוטיסיזם נמצאה קשורה למדדים אישיותיים 

והתנהגותיים שאינם רצויים למעסיקים ולארגונים.

השערה 2: ירידה בגורם 
המצפוניות

גורם המצפוניות משוייך יותר מגורמי האישיות האחרים 

לערך העבודה, להצלחה במשימות ובתפקידים ולהתמדה 

בנקודה זו יודגש, שסוהרי הביטחון שהשתתפו במחקר הנוכחי עובדים באופן פעיל ושוטף בכלא. לפיכך להערכת החוקרת,   6

הם אינם סובלים מהפרעה קלינית אלא מסימפטומים רגשיים של לחץ כמו-טראומטי.

 Roberts, Chernyshenko, Stark, & Goldberg,( במסגרות

2005(. הסבר אפשרי לירידה במצפוניות ובנעימות אצל 

סוהרים אפשר לשאוב מהתיאוריה הניאו-סוציואנליטית 

עדכנית  תיאוריה  זוהי   .)Roberts & Wood, 2006(

המבוססת על מחקרים בתחום השתנות האישיות, 

הטוענת שאישיות האדם מורכבת מארבעה ממדים 

בסיסיים המסבירים את רוב ההבדלים האינדיבידואליים: 

תכונות )התבניות המתמשכות של מחשבות, רגשות 

והתנהגויות(, ערכים/מניעים )מה שאדם שואף אליו(, 

יכולות )קוגניטיביות ואחרות( ונרטיבים )הסיפור הפנימי 

לייצר קשר בין מרכיביו(.  כדי  שאדם מספר לעצמו 

לארבעת הממדים בסיס גנטי, אך מרגע ש"הופיעו", 

באינטראקציה מתמשכת עם  הם נמצאים כל העת 

הסביבה ויכולים להשתנות בהתאם ליחסים בינאישיים 

משמעותיים, בחירות חשובות ואירועי חיים קריטיים. 

כך, גם ממד התכונות )נוירוטיסיזם, מצפוניות, נעימות, 

פתיחות ואקסטרוברטיות(, אשר על פי תיאוריות אחרות 

 Costa( מבוסס גנטית, יציב וניתן פחות לשינוי בבגרות

McCrae, 1994; McAdams, 1994 &(, נתון להתפתחות 

ולשינוי לאורך החיים. אחד מעקרונות התיאוריה הוא 

עקרון "ההשקעה החברתית". לפיו השינוי האישיותי 

יתרחש בשל התחייבות לתפקיד חברתי חדש, אשר 

זהים למבנה הזהות הקיים, לעיתים  מאפייניו אינם 

בתגובה  או  חדש  של תפקיד  בקונטקסט  קרובות 

לדרישות חדשות וכאשר התנהגות חדשה זו מופנמת 

ומוטמעת לתוך זהותו. בגיל הבגרות הצעירה, אנשים 

רבים מתחייבים למוסדות חברתיים כגון עבודה, נישואין, 

משפחה וקהילה, השונים בדרישותיהם מהתפקידים 

שמילאו בשלב קודם בחייהם, ותפקידים אלו מעודדים 

חיזוק והעצמה של תכונות גורם המצפוניות המקושרות 

להתמדה, למסגרתיות ולמשמעת. סוהר חדש מגיע 

לארגון עם זהות אישית מגובשת )פחות או יותר(, אשר 

נבחנה במיון ונמצאה מתאימה לארגון ולתפקיד. הוא 

מגיע עם מערך מסוים של ציפיות תפקיד, אשר הועברו 
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)באופן של הערכה נמוכה(. במצב זה, הסוהר אכן 

עשוי לפתח גישה צינית, ואמונתו לגבי ערכי הסדר 

והמשמעת, וכן מחויבותו למשימות )שלושה ממדים 

המיוצגים בתת-סולמות של גורם המצפוניות( עלולים 

להתערער. בנסיבות אלו הסוהר עשוי לנהוג באחת 

ב. להישאר  א. לעזוב את הארגון.  משלוש דרכים: 

בארגון תוך נשיאת הפער בין אישיותו לבין דרישות 

הסביבה אשר בהוקרתה הוא רוצה. ג. לבצע התאמות 

אישיותיות וזהותיות לשם ביצוע התפקיד בהצלחה 

וכדי "לחיות עם עצמו" בשלום. כלומר יכול להיות 

עליו לבחון  כי  שסוהר יבחר להפנים את ההבנה 

נכון מבחינתו לפעול ברגע  ולהחליט לעצמו כיצד 

נתון. באשר לממצאי מחקרים בדבר המחיר הנפשי 

שסוהרים משלמים בשל הדיסוננס הרגשי שהם מצויים 

נדמית  בדרך השלישית  בו )Crawley, 2011(, בחירה 

כאפשרות סבירה וריאלית. תולדה אפשרית של בחירה 

זו היא נטישה חלקית של תפיסת עולם "מצפונית", 

אשר אפיינה את הסוהר בטרם החל לעבוד בשב"ס, 

ואשר עשויה למצוא את ביטויה בערעור על נכונות 

ה"סדר", המשמעת וכדומה. זהו מנגנון הגנה אשר 

לאתגרי העבודה ועלול להמשיך  מתחיל כהתאמה 

כשינוי אישיותי בשאר תחומי החיים.

לפגום  עלולה  ירידה במצפוניות  משמעות השינוי: 

ביכולתם של סוהרים להשיג מטרות. קיימות עדויות 

"בריאה"  מחקריות שמצפוניות קשורה להתנהגות 

 Ingledew & Brunning, 1999; O’Connor, Conner, Jones,(

 .)McMillan, & Ferguson, 2009; Tucker, Elliott, & Klein, 2006

לפגוע בשמירת  עלולה  מכאן, שירידה במצפוניות 

הסוהר על אורח חיים בריא, ולהביא לידי פגיעה פיזית 

ונפשית. בהקשר התעסוקתי, אפשר לשער כי ירידה 

בגורם המצפוניות תביא לידי ירידה בתפקוד הכללי 

בארגון. במטה-אנליזה שנעשתה  של הסוהר כעובד 

על 665 מקרים של הערכת יושרה בעבודה נמצא, כי 

בבסיס של כל הכלים האלו עומד גורם המצפוניות 

כגורם המוטיבציוני החשוב ביותר בהקשר התעסוקתי 

)Ones, Viswesvaran, & Schmidt, 1993(. במטה-אנליזה 

אחרת, של 87 מחקרים אשר בדקו את הקשר בין גורמי 

האישיות למיניהם לבין אזרחות ארגונית טובה, נמצא 

וההכשרה המקצועית.  אליו במהלך המיון המקדים 

מצופה היה שיתנהג בדומה לאוכלוסיות נורמטיביות 

אחרות, ושגורם המצפוניות יתחזק. ממצאי המחקר 

מראים שלא כך הוא.

הסבר אפשרי אחד לתופעה זו הוא שככל שהסוהר 

עובד זמן רב יותר בבית הסוהר, הוא לומד להבחין 

בין מערכת הציפיות וההתנהגויות הראויה והרצויה 

מצד אחד - זו הנהוגה על פי הכללים הפורמליים, 

הציפיות  לבין מערכת  וכדומה,  ההכשרה שעבר 

זו המיושמת בבית   - לה  וההתנהגויות המקבילה 

הסוהר מצד שני. מורכבות העבודה בבית הסוהר 

מתאפיינת בין השאר בריבוי קונפליקטים ובסתירות 

באופן מובנה  פנימיות. קונפליקט מסוג זה מופיע 

ומטרות  שיקומיות  של מטרות  בו-בזמן  בהצבה 

ביטחוניות לעבודת הסוהר. שתי המטרות מהותיות 

לייעוד הארגון, אך יישומן ברגע נתון מורכב, ולעתים 

קשה ביותר. סוהרים נדרשים בו-בזמן לגישה המכוונת 

לרגשות האסיר לצד מטרת העל של שמירה על הסדר 

ועל הביטחון, ללא כלים מנחים כיצד עליהם לבצע 

בדיוק כל אחת מהמטלות האלו, לא כל שכן לשלב 

ביניהן )Cullen, Link, Wolfe, & Frank, 1985(. מצב זה 

עשוי להביא סוהרים רבים לדיסוננס בין המסר הגלוי 

נמצא שקופליקט  אכן, בסקירת הספרות  לסמוי. 

בין דרישות תפקיד מנוגדות בו בזמן, היעדר קווים 

ידי ממונים,  ברורים לעבודה, דרישות סותרות על 

צורך לפעול בניגוד לשיקול הדעת האישי, משימות 

כללית של  ותחושה  המנוגדות למשימות אחרות 

חוסר הכוונה מצד הממונים, הם אחד מגורמי הלחץ 

הגדולים, אף יותר מהאינטראקציה האינטנסיבית עם 

 Armstrong & Griffin, 2004; Cheek & Miller,( אסירים 

 1983; Cullen, Link, Cullen, & Wolfe, 1990; Dowden &

 Tellier, 2004; Keinan & Malach-Pines, 2007; Schaufeli

peeters, 2000; Tewksbury & Higgins, 2006 &(. כאשר 

סוהר נתקל בקונפליקטים ובאי בהירות באשר לדרך 

הנכונה אשר בה עליו לפעול ברגע נתון, הוא לומד 

שההנחיות והכללים סותרים לעיתים ואינם יכולים 

להיות מיושמים באופן אופטימלי, וניסיון לעשות כן 

עלול להביא לידי פגיעה מצד אסירים או מצד מנהליו 
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באופורטיוניזם ובתועלתניות. נראה שירידה בתת-סולם 

המוסריות עשויה לשקף הטמעה של תפיסת עבודה 

בכלא הנוגעת לגישה הבסיסית כלפי האסיר, והשינוי 

לציפיות הארגון. הסוהר,  האישיותי נמצא בהלימה 

לאסירים, נדרש לפעולות של  העובד בקרבה פיזית 

הרחקה, ריסון ואכיפה כחלק מההוצאה לפועל של 

שגרת היום בכלא )Hemmens & Stohr, 2001(. הפגנת 

חולשה רגשית בכלא עשויה להיתפס כחסרון מצד 

ההנהלה וכפתח לנקודת לחץ על ידי האסירים. לפיכך 

שמירה על ריחוק רגשי, הפגנת חזות בוטחת וקשוחה, 

ודבקות פורמלית בפקודות,  לאחר  גישה חשדנית 

הכרחיות לביצוע יעיל של התפקיד. כל אלו עלולים 

לירידה בתכונות המרכיבות את  זמן  לאורך  להביא 

גורם הנעימות: אמון באחר, אמפתיה, נכונות לסייע, 

מוסר ושיתוף פעולה. הסוהר צריך למעשה למצוא 

את "שביל הזהב" בין קשר חברי ומשתף פעולה עם 

חבריו למשמרת לבין היחס המצופה ממנו להפגין 

כלפי אסירים. השינוי המתואר במחקר מראה שמה 

שהחל כאימוץ גישות התנהגותיות ההכרחיות לביצוע 

תקין של תפקיד הסוהר והצלחה בו, עשוי להיהפך 

לחלק מאישיותו של הסוהר, המלווה אותו גם מחוץ 

לקשר עם האסיר ומחוץ לעבודה.

לירידה  ובאופן ספציפי  לירידה בגורם הנעימות, 

המובהקת בתת-סולמות מוסריות ושיתוף פעולה, 

ועל  כאדם  הסוהר  על  השלכות  להיות  עשויות 

ובשירות בתי הסוהר. סוהרים  תפקודו בתפקיד 

ירידה בנעימות  אשר מתרחש אצלם תהליך של 

עשויים לחוש פחות אמפתיה, אכפתיות ורגישות 

זו עלולה לפגוע  נטייה  לאנשים אחרים מבעבר. 

ביחסיהם הבינאישיים בעבודה, אך גם בסביבתם 

הקרובה וביחסיהם עם אנשים משמעותיים. השערה 

זו נתמכת במספר מחקרים שבדקו את הקשר בין 

התנהגות בינאישית לנעימות: ציונים גבוהים בגורם 

הנעימות נמצאו בקשר חיובי עם התנהגויות פרו-

 Kammrath( לאחר  יותר  ורגישות רבה  סוציאליות 

Scholer, 2011 &(. נעימות נמצאה גם בקשר שלילי 

 Wilcox, Sullivan, Jones, & Van Gelder,( עם אדישות

2014(. במטה אנליזה על 59 מחקרים נמצא קשר 

כי למצפוניות השפעה חיובית על אזרחות ארגונית ועל 

 Chiaburu, Oh, Berry, Li, & Gardner,( תפקוד במשימות

2011(. מבחינת הארגון, משמעות הדבר עלולה להיות 

שאם מגמה זו תמשיך, הסוהר ייהפך בהדרגה לשחוק, 

ציני, בלתי מסודר ובלתי מחויב בעבודתו ובחייו.

השערה 3: ירידה בנעימות
היא  נעימות  מבין חמשת הגורמים של האישיות, 

הגורם האישיותי המכוון ביותר ליחסים שבין האדם 

לבין סביבתו הבינאישית )Goldberg, 1990(. גורם זה 

נוגע למכוונות של ה"אני" ל"אחר" ולקשר ביניהם. 

ירידה מובהקת בתת-סולמות  זה נמצאה  במחקר 

מוסריות ושיתוף פעולה בקרב חברי קבוצת הניסוי.
 Roberts & Wood,( ברוח התיאוריה הניאו-סוציואנליטית

2006(, הסבר אפשרי הוא שבמידה מסוימת, ארגון 

"מחוספסת",  בינאישית  כליאה מעודד התנהגות 

נעימה פחות, חשדנית ונוקשה למדי בקרב עובדיו. 

הכלא מאכלס אוכלוסיות של אסירים המאופיינות בין 

השאר, ובהכללה גורפת, ברמות גבוהות של אלימות, 

 .)Armstrong & Griffin, 2004( חשדנות ומניפולטיביות

דפוסי החשיבה וההתנהגות של מרבית חברי אוכלוסיית 

ליסודות המוסר והקשר  הכלואים מהווים אנטיתזה 

הבינאישי או מערערים אותם. עבודה בסביבה חברתית 

כזו, שיש בה יחסי-גומלין אינטנסיביים ואינטימיים בין 

סוהר הביטחון לבין הכלואים, ברמה יומיומית ולאורך 

כל היום, עשויה למצוא ביטויה בפיתוח גישות נוקשות, 

מרוחקות ו"מאצ'ואיסטיות" כדי להתמודד בהצלחה 

 .)Cheek & Miller, 1983( עם האוכלוסייה המאתגרת 

כמו כן מידה של חשדנות כלפי הסביבה וערנות כלפי 

מניפולציות מצד האסירים, עשויות להתפתח אצל 

הסוהרים כ"כלי עבודה". דווקא הירידה בתת-סולם 

המוסריות עשויה לספק אישוש להסבר זה. על פי חבושה 

)2006(, אנשים בעלי ציון גבוה בתת-סולם המוסריות 

תופסים עצמם כאנשים כנים וקפדניים בהתנהלותם 

הערכית, שאינם רואים צורך להעמיד פנים או לנקוט 

עורמה, ומזדהים עם ערכי יושרה. לחילופין, אנשים 

בעלי ציונים נמוכים בתת-סולם המוסריות מאופיינים 

בצורך מסוים להתנהג באופן מניפולטיבי, בעורמה, 



25

"נכנסתי לעבוד בכלא, יצאתי אדם אחר"

שינוי, עם דגש בשגרת פיקוד, בניהול ובהדרכה. לשם 

כך מומלץ לפעול בכיוונים האלה:

1. דרך ההתייחסות לקונפליקטים. מומלץ להכיר 

בקונפליקטים כאינהרנטיים בעבודה ו"לשים אותם 

ובהמשך  כבר בהכשרה הראשונית   על השולחן". 

כ-on the job training, יש לייצר סימולציות של מצבים 

קונפליקטואליים ודילמות שהסוהר עשוי להיתקל בהם, 

לתת מרחב לדיון ולמצוא פתרונות. על הסוהר להבין 

כי במרבית המקרים אין "פתרון בית ספר", ועליו לקבל 

כלים להחליט החלטות בעצמו. בהכשרות הפיקודיות 

הדעת להתמודדות  ובשגרת הניהול יש לתת את 

עם התלבטויות וקונפליקטים של פקודים, להשתדל 

להימנע ממסרים סותרים, ובכל מקרה להעניק 
כלים להתמודד עם עמימויות. בחינת רמת הביצוע 
צריכה להותיר מרחב לשיקול הדעת של הסוהר, גם 

במקרה של טעות )בגדר הסביר(.

2. הכשרת מפקדים וסוהרים לפתח מיומנויות 

מענה למצבים קונפליקטואליים ולמצבים טעונים. 
באופן קבוע לשגרת העבודה של  מומלץ להכניס 

הסוהרים הכשרות והדרכות שישפרו את מיומנויות 

המענה שלהם למגוון אתגרים שעימם הם מתמודדים 

במהלך העבודה, ובהם תרגול מענה נכון לפרובוקציות 

ולהתנגדויות, התמודדות עם כעסים ושליטה בהם, 

"שבירת" שגרה שוחקת וקבלת החלטות במצבי אי 

.)Lambert et al., 2002a( ודאות

3. כחלק מהעבודה השוטפת, מומלץ לפתח מרחבים 

לדיון בנושא דילמות אתיות שיאפשרו להעלות שאלות 
ומצוקות באווירה של פתיחות, מרחב פעולה ואמון. 

עיסוק תדיר בדילמות רגשיות ובעמדות המתפתחות 

של הסוהרים כלפי האסירים, התפקיד והארגון, עשוי 

לעודד חשיבה עצמאית וביקורתית ולמנוע אימוץ הדרגתי 

ואוטומטי של נורמות חשיבה, תפיסה והתנהגות.

4. יישום טכניקות להפחתת לחץ וויסות עצמי. 
)"שסתומים"(  על רשויות הכליאה למצוא דרכים 

יכולות  גורמי לחץ. דרכים אלו  או לנטרל  לצמצם 

לכלול טכניקות הרפיה, שיחות עם אנשי טיפול או 

 McCrathy, Atkinson,( פעילות ספורטיבית הפגתית

Lipsenthal, & Arguelles, 2009(. יתרה מזו, ללא קשר 

שלילי בין נעימות ומצפוניות לבין התנהגות אנטי 

.)Miller & Lynam, 2001( סוציאלית

בהקשר התעסוקתי, ירידה בגורם הנעימות עשויה 

להשפיע לאורך זמן גם על יכולתו של הסוהר להצליח 

בעבודה, היות שנעימות )כמו מצפוניות( נמצאה 

קשורה להצלחה בעבודה לאורך זמן ובמגוון מקצועות 

ירידה  באופן ספציפי,   .)Sackett & Walmsley, 2014(

בגורם הנעימות עלולה להשפיע על יכולתו של הסוהר 

להתמודד בהצלחה עם מצבים קונפליקטואליים. היות 

שנעימות היא גורם המערב רגישות לאחר, היא רלוונטית 

לבחינת היכולת לשאת מצבים קונפליקטואליים.

יש לתת את הדעת גם להשלכות הירידה המובהקת 

בתת-סולם שיתוף פעולה. סוהרים פועלים במשמרות, 

וקיימת תלות הדדית בין חברי המשמרת בכל הנוגע 

וגיבוי במשימות השוטפות בכלא  להגעה לעבודה 

)Lambert, 2001a(. בשגרת החיים העמוסה והתוססת 

בכלא, עבודת צוות טובה ושיתוף פעולה בין חברי 

המשמרת הכרחיים לביצוע מוצלח של התפקיד. 

לפיכך ירידה בתת-סולם שיתוף פעולה בקרב יחידים 

באווירה הטובה  במשמרת סוהרים, עלולה לפגוע 

במשמרת, בתקשורת השוטפת בין חבריה ובסופו 

של דבר בעמידה מוצלחת ביעדים של המשמרת 

והתפקיד. במטה אנליזה שעסקה במחקרים בתחום 

וחיובי בין נעימות,  גבוה  עבודת צוות, נמצא קשר 

.)Bell, 2007( מצפוניות ותפקוד צוותי חיובי

אם כך, סוהרים שהחלו אולי כבעלי התאמה אישיותית 

לציפיות הסמויות של הארגון בנוגע לגישה לאחֵר ופיתוח 

גישה חשדנית, מרוחקת, אדישה מעט ו"מחוספסת", 

אשר אמורה לסייע לסוהר להצליח בתפקידו בתוך 

והאיומים בכלא, נעשים בסופו של  עולם הלחצים 

דבר סוהרים נעימים פחות, משתפי פעולה פחות 

וסקפטים יותר לגבי ערכי האדם באשר הוא.

המלצות
של  רווחתם  על  אחריות  כליאה  לארגוני  בהינתן 

עובדיהם, בעיקר כאשר רווחה זו קשורה לתנאי התפקיד 

והעבודה או נובעת מהם, נראה שנחוצה עבודת עומק 

על התרבות הארגונית של ארגוני הכליאה כדי לייצר 
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לדרך הספציפית שתיבחר, על רשויות הכליאה להכיר 

בחשיבותן של דרכים אלו ובהיות העיסוק בהן חלק 

אינטגרלי ולגיטימי מהגדרות התפקיד של סוהר הביטחון 

וממשימותיו. שב"ס ישראל השכיל לבנות מערך רווחה 
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"תנו להם חכות 
במקום דגים"

 קורסי הכשרה מקצועית בשירות 
בתי הסוהר כאמצעי לשיקום אסירים 

מנקודת מבט של סגל ההכשרות

המאמר מתאר ממצאי מחקר איכותני - חלק ממחקר הערכה מקיף לתוכניות 
הכשרה מקצועית בכלא הישראלי שבוצע בשיטות מחקר משולבות, כמותיות 
ואיכותניות )mixed method design(. מטרת החלק האיכותני במחקר הייתה 
להציג את דעתם של מפעילי תוכניות הכשרה מקצועית בכלא )קציני הכשרה 
ומרצים( לגבי האתגרים בהפעלת תוכניות ההכשרה בשב"ס כאמצעי לצמצום 
מועדות עתידית של אסירים משוחררים. לצורך המחקר בוצעו ראיונות מובנים 

למחצה עם שישה בעלי תפקידים מרכזיים בתחום ההכשרות המקצועיות בשב"ס 
ועם שלושה מרצים להכשרות מקצועיות. מהראיונות מוצו בשיטת "תיאוריה 
מעוגנת בשדה" ארבע קטגוריות עיקריות שמתארות את האתגרים העיקריים 

של סגל ההכשרות. האתגר הראשון הוא להתמודד עם השתתפות אסירים 
בהכשרות מתוך מוטיבציה חיצונית ולא פנימית. האתגר המקצועי השני הוא לבחור 

קורסים שיועילו לטווח ארוך ויותאמו לצרכי האסירים. האתגר השלישי שעלה 
נוגע לקושי ליצור שיתופי פעולה פנים-ארגוניים כדי לאייש את קורסי ההכשרות, 
והאתגר הרביעי נוגע לתפיסתם של המרואיינים את אופן הטיפול הראוי באסירים 

משוחררים בכל הקשור ליישום ההכשרות המקצועיות מחוץ לכלא. מממצאי 
המחקר האיכותני אפשר ללמוד על הגורמים הארגוניים והחוץ-ארגוניים העשויים 
להשפיע על יעילות ההכשרות המקצועיות וכן כיצד אפשר להתמודד עימם. כמו כן 
אפשר ללמוד כיצד האתגרים בעבודת סגל ההכשרות מעצבים את תפיסת תפקידם 

המקצועי בכלא

ענת זליג,1 אפרת שהם,2 באדי חסייסי,3 
דיויד וייסבורד4 ונעם חביב5

ד"ר ענת זליג, המכללה האקדמית אשקלון.  1

פרופ' אפרת שהם, המכללה האקדמית אשקלון.  2

פרופ' באדי חסייסי, המכון לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים.  3

 Law and Society, :פרופ' דיויד וייסבורד, המכון לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. וגם  4

.Center for Evidence-Based Criminology, George Mason University, Fairfax, VA, USA
נעם חביב, המכון לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים.  5
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הקדמה
6,376 אסירים.  בישראל  2009 השתחררו  בשנת 

מתוך קבוצה זו חזרו למאסר בטווח של חמש שנים 

מהשחרור 2,612 אסירים שהם 41% מכלל האסירים 

ששוחררו )ועקנין ובן צבי, 2018(. כדי למנוע מועדות 

חוזרת )recidivism( למעצרים או למאסרים, שוקדות 

מערכות תקון רבות על גיבוש תוכניות טיפול ושיקום 

שיצמצמו את שיעורי המועדות של אסירים משוחררים 

 Cook, Kang, Braga, Ludwig, & O'Brien, 2015; Travis(

ביותר  המוזכרים  הגורמים  אחד   .)& Visher, 2005

בספרות המחקרית כגורם מונע מועדות הוא תעסוקה 

וולק, 2011; שהם,  )דוידסקו  לאסירים משוחררים 

יהושע, אפודי ודיאמנט, 2011; תימור, פלד-לסקוב 

 Bloom, 2006; ;2014 ,ותשובה, 2017; תימור ושהם

 Cherney & Fitzgerald, 2014; Cook et al., 2015; Uggen,

.)2000; Uggen & Staff, 2001

הקשר החיובי בין אבטלה לעבריינות נתפס באופן 

אינטואיטיבי כפי שתואר למשל במחזה "קאנדיד" של 

וולטר: "העבודה מצילה אותנו משלוש רעות גדולות: 

משעמום, מחטא וממחסור". אולם קיימים גם מספר 

הסברים תיאורטיים לקשר המשוער הזה. אחד מהם 

רציונלי, שמחפש  כבוחר  נובע מתפיסת העבריין 

 .)Becker, 1968( רווחים ולצמצם הפסדים  להגביר 

רציונליים, כל  בהנחה שעבריינים הם אכן בוחרים 

עוד הם מובטלים או עובדים אך מרוויחים שכר זעום, 

הסיכוי שיבחרו בעבריינות כאפיק להשגת רווח כלכלי 

יגבר על תפיסת ההפסדים הפוטנציאליים הנובעים 

 Bernstein & Houston( ממעצר או מענישה כלשהי 

Uggen & Thompson, 2003 ;2000(. אם לעבריין יש 

לאבד  עבודה שנתפסת בעיניו כמתגמלת, הפחד 

אותה בעקבות הסתבכות עם החוק עשוי להרתיע 

אותו מלבצע עבירה לא פחות מהפחד להיתפס או 

.)Chalfin & MacCrery, 2017( להיענש

הסבר תיאורטי אפשרי נוסף לקשר בין אבטלה לפשיעה 

 ,)Hirschi, 1969( נובע מתיאוריית הפיקוח של הירשי

 )involvement( שלפיה במצב של חוסר מעורבות 

 )commitment( בפעילות חברתית והיעדר מחויבות

לנורמות חברתיות מקובלות, כגון השתתפות בתעסוקה, 

האדם מנותק גם מיחסים חברתיים נורמטיביים. מכיוון 

שיחסים חברתיים משמשים הן כמערכת תמיכה והן 

כמערכת פיקוח חברתית, הסיכוי שהאדם המובטל 

 Hirschi, 1969; Visher,( יבחר בעשייה עבריינית גובר

.)Winterfield, & Coggeshall, 2005

למרות השערתם של המודלים התיאורטיים שאבטלה 

תגביר עבריינות בכלל ומועדות לעבריינות בפרט, 

מחקרים שבדקו באופן פרטני את הקשר בין אבטלה 

למועדות מציגים בדרך כלל תוצאות מעורבות. בחלקם 

 Nally,( אכן נמצא מתאם חיובי בין אבטלה למועדות

 Lockwood, Ho, & Knutson, 2014; Verbruggen, Blokland,

Van der Geest, 2012 &(. אולם במחקרים אחרים, ובהם 

מטא-אנליזות )ניתוחי-על( שהתבססו על מחקרים 

ניסויים או דמויי ניסוי, לא נמצאה הוכחה להשפעה 

 Bushway & Apel,( של תעסוקה על צמצום מועדות

 2012; Newton, Day, Giles, Wodak, Graffam, & Baldry,

.)2018; Visher et al., 2005

במספר מחקרי ניסוי נמצא שתוכניות תעסוקה שהציעו 

לאסירים תעסוקת מעבר עם השחרור מהכלא, הצליחו 

לצמצם מועדות, אך הצלחה זו הייתה מוגבלת לטווח 

 Cook et al., 2015; Redcross, Millenky, Rudd,( זמן קצר

  .)& Levshin, 2012; Zweig, Yahner, & Redcross, 2011

עקב כך טענו חוקרים )Cook et al., 2015( שלמרות 

שרצוי להציע לאסירים תעסוקת מעבר עם השחרור 

מהכלא, לא מספיק לספק רק מקומות תעסוקה אלא 

יש לטפל בגורמים שמונעים מהם מלכתחילה למצוא 

עבודה מתגמלת או להתמיד בה.

ואכן, בחינה של פרופיל השכלתי-תעסוקתי ובריאותי 

של אסירים במחקרים אחדים מלמדת שלאסירים יש 

מאפיינים שמקשים עליהם למצוא עבודה מתגמלת 

בשוק העבודה. יש להם רמה נמוכה של השכלה יחסית 

 Bloom, 2006; Davis et al., 2014;( לאוכלוסייה הכללית

 Graffam, Shinkfield, & Hardcastle, 2008; Greenberg,

Dunleavy, & Kutner, 2007; Hawley, Murphy, & Souto-

 Otero, 2013; Lawrence, Mears, Dubin, & Travis, 2002;

Saylor & Gaes, 1997(. מבחינה מקצועית, אסירים רבים 

נעדרי הכשרה מקצועית, כישורי תעסוקה או ניסיון 

תעסוקתי עקב מעצרים ומאסרים נשנים שפוגעים 
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"תנו להם חכות במקום דגים"

וגם משום שהם משנים  ברציפות התעסוקתית, 

עבודות בתדירות גבוהה עקב השכר הנמוך ואפיקי 

 Cullen & Gendreau, 2000; Davis( הקידום הנמוכים 

 et al., 2014; Gaes, Flanagan, Motiuk, & Stewart, 1999;

 Raphael, 2007; Solomon, Johnson, Travis, & McBride,

Visher et al., 2005 ;2004(. גם מאפיינים בריאותיים 

של אוכלוסיית האסירים מקשים את מוכנותם לעבוד 

ואת התמדתם בעבודה, שכן אסירים רבים סובלים 

נפשיות  מהתמכרות לסמים ולאלכוהול, מבעיות 

 Bloom, 2006; Graffam et al., 2008;( ומבעיות בריאות

Solomon et al., 2004(. לרבים מוטיבציה נמוכה לעבוד 

 Bucklen & Zajac, 2009; Solomon et al., 2004; Varghese,(

2012(. מלבד המאפיינים שתוארו לעיל, שאינם ייחודיים 

לאוכלוסייה זו, לאסירים בעיה ייחודית של תיוג ודחייה 

חברתית עקב מאסר או רישום פלילי, שמתגלים על 

עבודה  ידי המעסיקים בעת שהאסירים מחפשים 

 Bloom, 2006; Flake, 2015; Holzer, ;2014 ,תימור ושהם(

.)Raphael, & Stoll, 2004, 2006

על סמך האמור לעיל, התפיסה הרווחת כיום בבתי 

הסוהר ברחבי העולם המערבי היא שכדי לשפר את 

סיכויי אסירים להשתקם, יש לטפל במגוון הצרכים 

הקרימינוגניים שהוצגו ולחשוף אסירים להשכלה, 

להכשרות מקצועיות )vocational education(, לטיפול 

פסיכולוגי ולתעסוקה במשך השהייה במאסר, ובתוך 

כך להעניק להם מגוון משאבים שישפרו את סיכוייהם 

לאחר השחרור מהכלא ויסייעו להם  למצוא עבודה 

 Christofferson, 2014; Newton( לצאת ממעגל הפשע

.)et al., 2018; Visher et al., 2005

ואכן, נמצא בחלק הכמותי של המחקר המקיף הנוכחי, 

 mixed method( שנערך בשיטות מחקר משולבות 

design( )חסייסי ועמיתיו, 2017(, כי בקרב אסירים 

שהשתתפו בתוכנית הכשרה כלשהי הסיכון למאסר 

לאחר השחרור היה באופן מובהק נמוך יותר  חוזר 

מהסיכון של קבוצת הביקורת בכל שנות המעקב, 

אם כי האפקטים שנמצאו לתוכניות ההכשרה היו 

זה עולה ביתר שאת  באופן כללי. על רקע  קטנים 

השאלה מה הם התנאים הפנים-ארגוניים והתנאים 

החוץ-ארגוניים שבהם מצליחות תוכניות הכשרה 

מקצועית להשיג את יעדן בצמצום שיעורי מועדות 

או בהעלאת שיעורי התעסוקה העתידיים של אסירים. 

במחקר הנוכחי נבדקו התפיסות של סגל ההכשרות 

כלפי סוגיה זו באמצעות ראיונות עם קצינים בכירים 

בסגל ההכשרות המקצועיות בשב"ס ומרצים להכשרה 

מקצועית בכלא.

תוכניות הכשרה מקצועית בכלא
הכשרה מקצועית היא מסגרת לימודית המאפשרת 

ללומד לרכוש ידע תיאורטי ומעשי במקצוע מסוים. 

היא מסייעת ללומד למלא את המשימות המקצועיות 

העומדות בפניו ולהתמודד עם אתגרים מקצועיים 

חדשים )קפלנסקי, 2007(. באופן אידיאלי, הכשרה 

לאסירים להיכנס לעולם  תעסוקתית צריכה לסייע 

העבודה, לרכוש כישורים שיעזרו להם לשמור על 

יכולותיהם להרוויח כסף  יציבה ולחזק את  עבודה 

הדבר יגביר את ביטחונם העצמי של  באופן חוקי. 

האסירים המשוחררים ביכולתם להרוויח ולהתקיים 

בחברה, ויסייע להם להתמזג בקהילה כפרטים תורמים 

 Bloom, 2006; Bouffard, MacKenzie, &( ופרו-סוציאליים

 Hickman, 2000; Hagan & Dinovitzer, 1999; Lawrence et

 al., 2002; Visher et al., 2005; Western, Kling, & Weiman,

.)2001; Wilson, Gallagher, & MacKenzie, 2000

מפעילים  רבות  מערביות  במדינות  סוהר  בתי 

תוכניות להכשרה מקצועית ממגוון סוגים ובמתכונות 

תוכניות ההכשרה  מגוונות. בחלק מבתי הסוהר 

ואילו תוכניות  פועלות במסגרת הכלא ובאחריותו, 

הכשרה המועברות מחוץ לכלא נמצאות בניהולם או 

 Bouffard et al., 2000;( בפיקוחם של ארגונים חיצוניים

Glaze & Parks, 2012( או במתכונת של שיתוף פעולה 

 Bouffard( בין מיתקני כליאה לארגונים מחוץ לכלא

et al., 2000(. מתכונת זו מאפשרת לאסירים לצבור 

ניסיון בעבודה ואף משפרת את הזדמנויות התעסוקה 

שלהם אחרי שהם משתחררים מהכלא. הכשרות 

כגון מחשבים,  ניתנות במגוון תחומים  מקצועיות 

בניינים, חשמל,  ספרות, מכונאות רכב, תחזוקת 

ריתוך,  גינון, רפדות,  צבעות, אינסטלציה, טבחות, 

טכנאות מיזוג אוויר, נגרות, אלקטרוניקה, אומנויות, 
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 Gaes et al., 1999;( דפסות, מקצועות בנייה וגרפיקה

.)Lawrence et al., 2002

הכשרה מקצועית ומועדות
במחקרי מטא-אנליזה רבים נמצא, כי בקרב עבריינים 

שעברו תוכניות הכשרה, הסיכון למועדות עתידית 

)מעצרים או מאסרים חוזרים( נמוך בשיעורים של 

 Aos, Miller,( 9%-43% מהסיכון של קבוצת הביקורת

 & Drake, 2006; Davis et al., 2014; MacKenzie, 2006;

.)Wilson et al., 2000

 MacKenzie,( כך למשל במטא-אנליזה שערכה מקנזי

2006( על היעילות של תוכניות הכשרה מקצועית 

בכלא בהפחתת מועדות, נבחנו 14 תוכניות להכשרה 

מקצועית. במחקר זה התבססה מקנזי אך ורק על 

מחקרים באיכות מתודולוגית גבוהה - לכל הפחות 

 Maryland( 3 בסולם השיטות המדעיות של מרילנד

 .)Scientific Methods Scale - SMS, Sherman et al., 1998

ממצאי המחקר העלו, כי אסירים שהשתתפו בתוכניות 

רצידיביזם  להכשרה מקצועית התאפיינו בשיעורי 

נמוכים ב-24% מאסירים שלא השתתפו בתוכניות 

אלו. בדומה, במטא-אנליזה מאוחרת יותר שהסתמכה 

על 50 מחקרים )Davis et al., 2014( נמצא, כי סיכויי 

המועדות )מעצרים או הרשעות או מאסרים חוזרים( של 

אסירים שהשתתפו בתוכניות לימודים בכלא )השלמת 

השכלה והכשרה מקצועית( להרשעה חוזרת היו נמוכים 

ב-36% מסיכוייהם של אסירים שלא השתתפו בתוכניות 

אלו. התוצאות יצאו מובהקות סטטיסטית. עם זאת 

יודגש, כי המטא-אנליזה הזו לא הפרידה בין הכשרות 

לדעת  מקצועיות להשלמת השכלה, ולכן אי אפשר 

מה התרומה הדיפרנציאלית של כל רכיב.

מחקרים אחדים מראים שיעורי הצלחה נמוכים יותר 

מהאמור לעיל במניעת מועדות באמצעות הכשרות 

 .)Aos et al., 2006; Newton et al., 2018( מקצועיות 

 Aos( לדוגמה, במטא-אנליזה שערכו אאוס ועמיתיו

et al., 2006(, שנבחנה בה יעילותן של 571 תוכניות 

שיקום בכלא, התמקדו החוקרים בין השאר בבדיקת 

יעילותן של הכשרות מקצועיות. נבדקו ארבעה מחקרים 

בלבד בעלי איכות מתודולוגית גבוהה )מעל 3 בסולם 

מרילנד( שעסקו בהכשרות מקצועיות. נמצא כי שיעור 

המועדות של אסירים שהשתתפו בתוכניות ההכשרה 

המקצועית היה נמוך רק ב-9% משיעור המועדות של 

אסירים שלא השתתפו בתוכניות אלה, אולם הבדל 

.)p<0.05( זה נמצא מובהק

בין  למרות תרומת המחקרים האלו לבירור הקשר 

הכשרות מקצועיות לבין מועדות, הם אינם עוסקים 

הרכיבים  ובזיהוי  עצמן  תוכניות ההכשרה  בניתוח 

 Aos et( אותן למועילות  בתוכניות העשויים להפוך 

 al., 2006; Davis et al., 2014; MacKenzie, 2006; Wilson et

זו מורכבת, שכן כפי שהוצג לעיל,  al., 2000(. סוגיה 

המושג "תוכנית הכשרה מקצועית" מכיל מגוון עצום 

של תוכניות השונות זו מזו בתכניהן, בהיקפן, במקום 

כן קשה לבודד את  ובמשך העברתן. כמו  העברתן 

הדיפרנציאלית של ההכשרות, שכן מרבית  תרומתן 

ההכשרות המקצועיות אינן מועברות בחלל ריק אלא 

 Newton( מלוות בהשלמת השכלה, בתעסוקה ובטיפול

et al., 2018(. בנוסף לא נמצאו מחקרים איכותניים שניסו 

לברר סוגיה זו באמצעות ריאיון של אנשי סגל ההכשרות.

בספרות המקצועית בנושא תוכניות הכשרה מוצגים 

 Petersilia,( מספר מאפיינים של תוכניות הכשרה יעילות

Solomon et al., 2004; Wynes, 2007 ;2011 ;2003(, אולם 

לא מדובר בהמלצות על סמך מחקרים מבוקרים. 

כך למשל על פי ווינס )Wynes, 2007(, כדי שתוכניות 

הן  יעדיהן,  יצליחו להשיג את  הכשרה בבתי כלא 

צריכות לעמוד בקריטריונים האלה: א. להיות נגישות 

לאסירים. ב. להיות מגוונות ככל האפשר בנושאיהן 

ולכלול קורסים מדורגים מבחינת הרמה המקצועית 

)קורסים למתחילים ולמתקדמים(. ג. להיות מותאמות 

לדרישות של שוק העבודה או מוסדות הלימוד בקהילה 

וההשתלבות בה.   כדי להקל את החזרה לקהילה 

ד. לפתח מערכת שמספקת דין וחשבון כמותי ואיכותני 

על פעולותיה ותוצריה וכן מנפיקה ציונים ותעודות 

 Bushway &( למסיימי ההכשרות. חוקרים אחרים 

Reuter, 2002; Petersilia, 2003( טענו שכדי שתוכנית 

הכשרה תצליח, היא לא צריכה להציע רק מיומנויות 

ויש לשלב איתה  מקצועיות אלא להיות הוליסטית, 

קורסים להתמודדות עם בעיות רבות אחרות שעימן 
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כגון  אסירים משוחררים,  כלל  בדרך  מתמודדים 

התמכרות לסמים, תפקוד לקוי של המשפחה, חובות, 

קשרים עם כנופיות והיעדר מיומנות תקשורת עם 

אנשים אחרים על בסיס יומיומי.

 הכשרות מקצועיות 
לאסירים בשב"ס

בשלב הראשון של הראיונות במחקר הנוכחי התבקשו 

המרואיינים לספק תיאור מקיף של תוכניות ההכשרה 

המקצועית הקיימות בשירות בתי הסוהר הישראלי. 

תיאוריהם מוצגים להלן.

מדברי המרואיינים עלה, כי הכשרות מקצועיות הן 

חלק בלתי נפרד מסל התקון בשב"ס לצד טיפולים 

נפשיים מגוונים, השלמת השכלה )8, 10 ו-12 שנות 

לימוד( ותעסוקה. ההכשרות מרוכזות בענף תעסוקה 

וראש ענף הכשרות  ידי ראש מערך תעסוקה  על 

מקצועיות ומשאבי אנוש. השתתפותם של אסירים 

בתוכניות הכשרה מקצועית בשב"ס היא וולונטרית 

ומותנית גם בעמידתם בתנאי הקבלה של הקורס, 

לימוד  ובתנאי שלאסיר השכלה של שמונה שנות 

לפחות. אסיר שלא עומד בדרישת המינימום הזו צריך 

להשלים קודם שמונה שנות לימוד בבית הסוהר. לדברי 

המרואיינים, קורסי ההכשרה המקצועית המופעלים 

בשב"ס מחולקים לארבע קטגוריות, כלהלן.

א. קורסים במימונו של משרד הכלכלה המועברים 

במרכז להכשרה מקצועית בכלא "צלמון". הקורסים 
נערכים בחסות משרד הכלכלה והם הקורסים הארוכים 

ביותר בשב"ס. לדעת המרואיינים הם גם היוקרתיים 

ביותר. ההכרה של משרד הכלכלה בקורס הכשרה 

מתבטאת בקביעת תוכנית הלימודים, בפיקוח מקצועי 

ובעמידה בבחינות החיצוניות שמקיים המשרד. עמידה 

בבחינות אלה מזכה את האסירים בתעודה "סיווג 

מקצועי", שהיא תעודה ממשלתית אשר מסמיכה 

אדם לעסוק במקצוע וקובעת את סיווגו המקצועי. 

הקורסים שמימן משרד הכלכלה בעת עריכת המחקר 

וקורס מבנאות  היו קורס טבחות )1,686 שעות( 

אלומיניום )766 שעות(. כל הקורסים בהשגחת משרד 

הכלכלה מועברים במרכז להכשרות מקצועיות של 

שב"ס בכלא "צלמון" )כלא חדיש יחסית, הנמצא בצפון 

הארץ(, והאסירים לומדים בהם בדרך כלל מ-08:00 

עד 16:00. לאחר שהאסיר מסיים את הכשרתו, הוא 

משובץ מחדש באגף אחר או עובר לכלא אחר שבו 

יוכל לעבוד במקצוע שבו הוכשר. בדרך כלל אסירים 

משובצים בעבודות בתחום ההכשרה שעברו, אך אין 

התחייבות לכך.

ב. קורסים במימון של מפעל חיצוני ושב"ס יחדיו. 

לקטגוריה זו משתייך קורס חיווט שאורכו 350 שעות 

וגם הוא מועבר רק בכלא "צלמון". הקורס נמשך 

שלושה חודשים והקריטריונים להיכנס אליו מוקפדים 

מאוד )יתרת מאסר של כשנתיים מיום סיום הקורס, 

ידע בסיסי באנגלית ובמתמטיקה, ידיעת קרוא וכתוב, 

רמה מקבילה לעשר שנות לימוד, עמידה במבדק של 

יכולת טכנית, בדיקת ראייה ושלילת עיוורון צבעים, 

מוטיבציה וכושר התמדה, ללא עבר של סמים ונכונות 

לעבור לכלא "צלמון" בסוף הקורס(. כשהתלמידים 

מסיימים את הקורס הם מקבלים ממכללת "מהות" 

של התעשייה האווירית תעודת מקצוע שמאפשרת 

להם להתקבל לעבודה במפעלי התעשייה האווירית. 

בכלא "צלמון" יש מפעל של התעשייה האווירית, 

וכל מי שעובר את הקורס בהצלחה מתחייב לעבוד 

בו כשנתיים.

ג. קורסים עם תעודת סיום של מכללה. מדובר 

במגוון רחב של קורסי הכשרה בהפעלת מכללות 

תעודת  את  מכרזים.  באמצעות  שוכר  ששב"ס 

הסיום מעניקה המכללה המפעילה את הקורס, ולא 

שב"ס. קורסים אלו ממומנים במלואם על ידי שב"ס 

ומועברים במרכזי ההכשרה של שב"ס בכל בתי הסוהר 

הפליליים. היקף הקורסים - 30 עד 50 שעות, והם 

מופעלים במודולות, כך שאפשר לסיים קורס אחד 

ולעבור לקורס המשך )למשל, ריצוף שלב א' וריצוף 

שלב ב'(. קורסים אלו נפתחים כשיש מינימום של 

15 תלמידים בכיתה. תנאי הקבלה אליהם הם ידיעת 

קרוא וכתוב, אישורים של קצין מודיעין וקצין ביטחון, 

המלצות של עובדים סוציאליים ומפקד אגף, בקשה 

של האסיר ועמידה בריאיון קבלה לקורס. בתקופת 

המחקר הועברו במתכונת זו קורסים מגוונים לגברים, 
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שרברבות, ריצוף וקרמיקה וגבס( ומהם בתחומים 

- רתכות, צורפות, משגיחי כשרות, סופרי  אחרים 

סת"ם, גינון, ניהול מחסן ממוחשב ועבודה בגובה. 

כמו כן מועברים קורסים לנשים כגון איפור, תפירת 

מודלים, שזירת פרחים וקליעת סלים. מלבד קורסי 

הכשרה מקצועית הועברו בתקופת המחקר קורסי 

הכנה לעולם העבודה וקורסים כגון ניהול עסק קטן, 

יזמות עסקית וניהול תקציב אישי. אלו אינם מקנים 

מקצוע אלא מיומנויות תפקוד בעולם התעסוקה.

 - On the Job Training( ד. הכשרה במרכז יצרני

 OJT - On( "המושג "הכשרה תוך כדי עבודה .)OJT

the Job Training( נוגע להכשרה, להדרכה ולחניכה 

לאסיר בתחום מקצועי כלשהו  שמנהל מפעל נותן 

עבודתו במפעל. למעשה, תפקיד מנהל  כדי  תוך 

מפעל בשב"ס כולל רכיבים של הדרכה ושל ייצור, 

וכל מנהלי המפעלים נבחרים לעבודה בין השאר על 

פי יכולתם ללמד. הכשרות תוך כדי עבודה נערכות 

במרכזים היצרניים בבתי הסוהר הפליליים בתחומים 

נגרות ומסגרות, וכן במתפרות ובבית דפוס.

לסיכום, בבתי כלא ברחבי העולם וגם בשירות בתי 

הסוהר הישראלי מופעל מגוון רחב של תוכניות הכשרה 

מקצועית. מהסקירה הנוכחית עולה, כי המחקרים 

שבדקו את תועלתן של תוכניות הכשרה תעסוקתית 

בכלא הם מחקרים כמותיים, המתמקדים בשאלה אם 

חשיפה להכשרות קשורה למדדי תוצאה, כגון שיעורי 

מועדות או שיעורי תעסוקה של אסירים משוחררים. 

מחקרים כמותיים אלו אינם עוסקים בניתוח תוכניות 

ההכשרה עצמן או בזיהוי הרכיבים בתוכניות העשויים 

להפוך אותן למועילות. במובן זה טענו דייויס ועמיתיה 

)Davis et al., 2014(, במטא-אנליזה על הקשר בין תוכניות 

חינוך בכלא שכללו הכשרות מקצועיות לבין מועדות: 

 "We still are unable to get at what is inside the ‘black

box’ of what works in correctional education" (p. xxi).

על סמך האמור לעיל, המחקר האיכותני הנוכחי נועד 

לנסות להבין את "הקופסה השחורה" מאחורי תוכניות 

ההכשרה המעשית באמצעות ניתוח שיטתי של ידע 

מעשי )craft knowledge( של בעלי תפקידים בכירים 

בשב"ס בתחום ההכשרות המקצועיות. ההנחה היא 

שבאמצעות איסוף וניתוח של ידע זה אפשר להבין 

גורמים ארגוניים או חוץ-ארגוניים משפיעים,  אילו 

תוכניות  להפעיל  היכולת  על  לדעת המרואיינים, 

הכשרה בכלא ועל היכולת של תוכניות כאלו להגביר 

תעסוקה לאחר השחרור ולמנוע מועדות.

שיטה
משתתפים

לצורך המחקר האיכותני רואיינו תשעה בעלי תפקידים 

מערך  ראש  בשב"ס:  ההכשרות  במערך  בכירים 

תעסוקה, ראש ענף הכשרות מקצועיות ומשאבי אנוש, 

שלושה קציני תעסוקה והכשרה מקצועית מחוזיים, 

קצינת הכשרה מקצועית של כלא "צלמון" שמתפקד 

כמרכז הארצי להכשרות מקצועיות בשב"ס ישראל 

ושלושה מרצים להכשרה מקצועית בתחומים ספרות, 

גינון וריצוף וחיפוי קירות. במחקר השתתפו שישה 

גברים ושלוש נשים בעלי ניסיון עבודה ממוצע של 

14.11 שנים )ס"ת 9.80( בשב"ס, שעבדו בתחום 

ההכשרות בתקופה שאליה נוגע המחקר )2012-2004(. 

המרואיינים אינם מזוהים בדוח על פי שמותיהם או 

תפקידם אלא מכונים "המרואיינים".

כלים
תוכנית  של  האיכותני  והניתוח  התיאור  לצורך 

ההכשרות, התקיימו ראיונות עומק מובנים למחצה 

עם המשתתפים. הראיונות התבססו על מדריך ריאיון 

שכלל שאלות על תפקידם של המרואיינים, ניסיונם 

בשב"ס ובתחום ההכשרות המקצועיות וכן שאלות 

והחוזקות של  שבהן התבקשו לתאר את הקשיים 

תוכנית ההכשרות בשב"ס ולספק המלצות לשיפורה 

כדי לצמצם מועדות עתידית. מעבר לשאלות המובנות, 

המראיינים היו רשאים לפתח את הריאיון ולשאול 

שאלות על כל סוגיה אחרת שעלתה במהלכו.

הליך
לתחילת המחקר קדם שלב של הכנה ואישור של יחידת 

לאחר שהחוקרים  המחקר של שירות בתי הסוהר. 
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יחידת המחקר ועם האחראים על אגף  נפגשו עם 

ניתן  והשיקום במערכת הכליאה,  החינוך, הטיפול 

להם אישור לראיין את בעלי התפקידים. הראיונות 

בוצעו במשרדם של אנשי הסגל בכלא או בטלפון. 

למשתתפים נאמר כי כל מה שיאמרו יירשם ויתפרסם 

בעילום שם, והם הביעו את הסכמתם המלאה לכך. 

כל ריאיון נמשך בין שעה וחצי לשלוש שעות.

ניתוח הנתונים
ניתוח הראיונות נעשה על סמך שיטת תיאוריה מעוגנת 

בשדה )Charmaz, 2012(. שתי חוקרות בקיאות בניתוח 

וקידדו את  איכותני קראו בנפרד את כל הראיונות 

הטקסטים קידוד ראשוני וקידוד ממוקד. לאחר מכן 

ובתתי-הקטגוריות שמוצו  ודנו בקטגוריות  נפגשו 

מהטקסטים על סמך שאלת המחקר )מה הם היתרונות 

ומה הם  לאסירים בכלא  של הכשרות מקצועיות 

הקשיים או החסרונות בהפעלת הכשרות מקצועיות 

בכלא( עד שהגיעו להסכמה לגבי הקטגוריות ותתי-

.)Charmaz, 2012( )axial coding( הקטגוריות במחקר

לאחר בניית הקטגוריות שוחחה שוב אחת החוקרות 

עם המרואיינים, והציגה בפניהם את הממצאים כדי 

לדעתם התובנות העולות מהממצאים  לברר אם 

תואמות את דעותיהם. הערות המרואיינים הובאו 

בחשבון בעיבוד הסופי של הקטגוריות ותתי-הקטגוריות.

ממצאים
מתוך הראיונות עם המשתתפים במחקר הופקו 

נוגעות  ארבע קטגוריות ראשיות. שלוש הראשונות 

לאתגרים שהעלו המרואיינים לגבי עבודתם בכלא 

מול האסירים ומול בעלי תפקידים אחרים. הקטגוריה 

הרביעית נוגעת לעמדות כלפי הטיפול הראוי באסירים 

שעברו הכשרות מקצועיות לאחר שחרורם מהכלא.

היעדר מוטיבציה להשתתף בקורס
נוגעת  הקטגוריה הראשונה שמוצתה מהראיונות 

לקושי שתיארו המרואיינים להתמודד עם מוטיבציה 

פנימית נמוכה של אסירים רבים לשנות את אורח 

חייהם ולהשתתף בהכשרות כאמצעי לשינוי. לדבריהם, 

מרבית האסירים משתתפים בהכשרות מתוך מוטיבציה 

חיצונית, קרי הרשמה להכשרות מקצועיות כדי לקבל 

יותר  כגון ביקורים, תעסוקה טובה  הטבות בכלא 

בתעשיות הכלא או שחרור מוקדם.

אחת המרואיינות ציינה: "יש לאסירים הרבה מטרות 

בהצטרפות לקורסי הכשרה מקצועית... קודם כל 

המטרה שלו היא להשתתף בדברים בבית הסוהר, 

לא כל כך ממחשבה על העתיד שלו אלא הוא רוצה 

לי  לי מהראש... מהעניינים... ותתחילו לתת  'תרדו 

הטבות. הנה אני משתתף בקורסים, הנה אני עובד, 

לי ביקורים או  לי חופש ותתנו  אז תתני  זה...  ואני 

התייחדות ואני אסיר טוב ואני זה...' הוא יודע לבוא 

בדרישות. אבל האמת היא שהוא בסדר בסך הכול, 

לו מבחינת  באמת צריך לבוא לקראתו ולעזור  אז 

תנאי הכליאה."

מרואיינת אחרת הסבירה: "יש אסירים מאוד מתוחכמים, 

לצבור תעודות ולבוא ככה עם ערמה של  שיודעים 

תעודות ביד ולהגיד לשופט בוועדת השחרורים... 'הנה, 

אתה שואל מה אני עושה בכלא, עברתי קורס כזה 

וקורס כזה, וקיבלתי מקצינת התעסוקה ב'מעשיהו' 

ואני אסיר חיובי...' הרבה  תעודה שאני אסיר טוב 

פעמים האופק שלהם זה ועדת שחרורים... כי ועדת 

שחרורים היום בלי כל זה תגיד לו 'תחזור בחזרה, 

תתחיל לעשות משהו עם עצמך...' אז האסירים תפסו 

את הקטע הזה."

המרואיינים סברו שהמוטיבציה הנמוכה של חלק 

מהאסירים נובעת ממאפיינים כגון השכלה נמוכה, 

חוויות של קושי בעבר, כישלון במערכת החינוך וכן 

קשיי מאסר.

אחד המרואיינים: "יש כאלו שאומרים לי 'וואלה... אני 

לא  לא יודע לקרוא' או 'אני  לא יכול להשתתף, אני 

רואה טוב... לא יתנו לי לצאת מהאגף... אף אחד לא 

מסתכל עליי...' לפעמים יש ייאוש, כי היה להם עבר 

רע עם לימודים. יש כאלו שאומרים 'אני משתחרר 

עוד מעט. זה לא מעניין אותי'."

מרואיין אחר הסביר: "האסירים שישתפו פחות פעולה 

עם הכשרות מקצועיות או עם תעסוקה הם אלו שלא 

היו רגילים לתעסוקה או לסדר יום. כאלו שלא עבדו 



38

אף פעם, עם פרופיל פסיכו-סוציאלי קשה... אלו 

מתקשים לקום בבוקר, להגיע לכל השיעורים ולבצע 

את המטלות בצורה רצינית."

מטענות אלו אפשר להבין מדוע כל המרואיינים סברו 

שהדרישה בשב"ס להשלמת השכלה לשמונה שנות 

לימוד כתנאי הכרחי לכניסה להכשרות היא לא רק 

דרישה פורמלית, אלא דרישה קריטית שתורמת לשיפור 

דיברו על החשיבות  מוטיבציה ולשיקום. מרביתם 

כבסיס להכשרות,  לימוד  10-8 שנות  שבהשלמת 

ולאו דווקא חשבו שחשוב להשלים 12 שנות לימוד.

אחת המרואיינות ציינה, כי בעבר הייתה סיבה נוספת 

להיעדר מוטיבציה של אסירים להשתתף בהכשרות. 

ארגונית ולא ממאפייני  נבעה מהחלטה  זו  סיבה 

האסיר. בעבר, אסיר שהשתתף בקורס הכשרה לא 

נפגעה הכנסתו החודשית מתעסוקה:  עבד, וכך 

"הרבה מהאסירים העדיפו בעבר לעבוד ולא לעבור 

הכשרות, בעיקר את ההכשרות הארוכות של משרד 

לא מקנות להם הרבה כסף  הכלכלה, כי הכשרות 

יחסית לתעסוקה. אולם כיום, כשמאפשרים לאסירים 

שעובדים גם לעבור הכשרות, הם מאוד משתדלים 

לשלב בין ההכשרה לתעסוקה. כיום הם גם לומדים 

וגם עובדים."

ליקוי זה בתוכנית תוקן, ומשנת 2008 אפשר לשלב 

הכשרות במסגרת תעסוקה. יודגש כי סיבה זו הייתה 

רלוונטית לאוכלוסייה שנבדקה במחקר הנוכחי )אסירים 

שהשתחררו מהכלא בין 2004 ל-2012(, וייתכן שיש 

לה השפעה על ממצאי החלק הכמותי שלו, אך היא 

אינה רלוונטית לאוכלוסיית האסירים כיום.

מהראיונות עלה כי המוטיבציה הפנימית הנמוכה 

של אסירים משפיעה על הגדרת התפקיד של קציני 

ההכשרות. בשל המוטיבציה הנמוכה - גם כשאסירים 

- עולה  כבר מחליטים להשתתף בקורסי הכשרות 

הצורך אצל קציני הכשרות מקצועיות לעקוב אחרי 

האסירים, ללוות אותם ולדאוג שיגיעו לשיעורים, בעיקר 

בקורסי ההכשרה הארוכים. כדברי אחת המרואיינות: 

"הקורסים הארוכים היוקרתיים הם מ-8:00 עד 16:00. 

יש הרבה דרישות... אסור להם להיעדר מהקורס יותר 

יוכלו להיבחן.  לא  מ-15% מהשעות, כי אחרת הם 

כדי שיתמידו  אני צריכה לשמור עליהם בצמר גפן 

ויוכלו להיבחן."

כל המרואיינים ציינו כי בשל המוטיבציה הנמוכה של 

לא רק  אסירים, אחד הקשיים שלהם בתפקיד הוא 

לשכנע אסירים להשתתף בהכשרות, אלא גם לסנן 

מכלל האסירים שכבר רוצים להיכנס לקורס את אלו 

שיוכלו לעמוד בדרישותיו ולהתמיד בו. לדבריהם, מדובר 

בקורסים שעולים כסף רב, ואף אחד לא מעוניין לבזבז 

לריק את התקציבים של משרד הכלכלה, תעשייה 

אווירית או שב"ס, שהם בעצם כספי הציבור: "זה 

לא אכריח אסיר בכוח להיכנס  לי. אני  מאוד חשוב 

לי, 'שמע, אין בעיה, בוא,  לקורס נגרות... הוא יגיד 

אני אכנס לנגרות, אין לי בעיה' אבל הוא לא יקשיב 

ולא ילמד ברצינות מקצוע שהוא לא אוהב. זה כסף 

אבזבז סתם  שיוצא ממשלם המיסים. למה שאני 

כסף על בנאדם שרוצה שיהיה לו קורס בשביל להגיש 

מכתב לוועדת שחרורים שיוכל להשתחרר. את זה 

אני לא אוהב."

אסירים עם מוטיבציה גבוהה לשיקום

למרות שהמרואיינים העידו שמרבית האסירים נטולי 

ציינו שאפשר  מוטיבציה פנימית לשיקום, הם גם 

לזהות באוכלוסיית בית הסוהר אסירים שהמוטיבציה 

העיקרית שלהם בכניסה להכשרה מקצועית היא 

מוטיבציה פנימית להשתקם. אחת המרואיינות ציינה: 

"לא שחקרתי את זה... אבל מתוך האמונה שלי ומתוך 

ניסיון בשב"ס עם האסירים ועם המוטיבציה שלהם... 

כרבע מהם לפחות חושבים על העתיד כשהם ניגשים 

להכשרות."

בניסיון להבין מה מאפיין את האסירים בעלי המוטיבציה 

להשתנות, עלה מהראיונות כי מוטיבציית השיקום 

בולטת מאוד בעיקר לגבי שתי אוכלוסיות אסירים: 

)נקיים מסמים(, שמגיעים מלכתחילה  נ"ס  אגפי 

עם פרופיל פסיכו-סוציאלי נורמטיבי יותר למאסר, 

ואסירים מאגפים טיפוליים או שיקומיים שעברו שינוי 

באמצעות הטיפול.

"ברור שיהיו אסירים  כפי שציין אחד המרואיינים: 

שיגידו לך 'אני עושה את זה מאינטרס של ביקורים 
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"תנו להם חכות במקום דגים"

וכאלה.' הרוב באגף רגיל כן עושים את זה ממטרות 

אינטרסים... אבל באגפים טיפוליים, מניסיוני, אנשים 

הולכים להכשרה ממקום אחר. הם עברו תהליכים 

באגפים האלו, ואני רואה תפיסת עתיד בגדול."

ייחסו  כי למרות שכל המרואיינים  מהמחקר עלה, 

חשיבות לטיפול הנפשי באסירים ולהשפעתו בין השאר 

על המוטיבציה לשינוי, לא היו מפגשים טיפוליים או 

פסיכו-חינוכיים ספציפיים שמיועדים להגביר את 

המוטיבציה להשתתף בהכשרות או בתעסוקה, ולא היו 

טיפולים שמותאמים לליווי אנשים שעוברים הכשרות 

או תעסוקה. רק המרואיינים ניסו במסגרת עבודתם 

לעודד אסירים: "בהדרכות במפעלים ובמהלך ההכשרה 

המקצועית אני מסבירה מה זה תורם להם בשב"ס 

וגם בחוץ. וגם כשאני עושה הדרכות תלת-חודשיות 

על בטיחות אני מכניסה קצת את נושא העבודות 

בחוץ ואת אופציות התעסוקה בחוץ."

אתגר ארגוני: פתיחת קורסים 
מועילים לטווח ארוך

הקטגוריה השנייה עוסקת בתהליך  קבלת ההחלטות 

של אנשי סגל ההכשרות לגבי בחירת קורסי הכשרות 

חדשים שיהיו מועילים )effective( ככל האפשר לאחר 

השחרור מהכלא.

בתי  שירות  הגורם הראשון שבאמצעותו משפיע 

הסוהר על סיכויי הקליטה של האסיר המשוחרר בשוק 

העבודה הוא היצע של קורסי הכשרה לאסירים. לדברי 

כל המרואיינים, אחד הרכיבים המרכזיים בתפקידם 

הוא לפתוח בבתי הסוהר קורסי הכשרה מגוונים, 

לאפיוני האסיר, כגון השכלתו  יותאמו  שמצד אחד 

וכישוריו, ומצד שני יבטיחו או יקדמו את התעסוקה 

שלו אחרי השחרור. במובן זה, סגל ההכשרות דומה 

לבעלי תפקידים אחרים בשב"ס, שיעדיהם מכווני עתיד 

)לאחר שחרור האסיר( יותר מאשר יעדי הווה - בעת 

שהיית האסיר בכלא. לדבריהם, שב"ס הציע ומציע 

כיום מגוון רחב של קורסים במגוון נושאים ובהיקפי 

לימוד מגוונים )ר' תיאור נרחב במבוא(, לפיכך מבחינת 

המרואיינים בתחום זה אין בעיה ארגונית.

כיצד מתקבלת  בדבריו  אחד המרואיינים המחיש 

החלטה להכניס קורס חדש לתוכנית ההכשרות: 

"תחום ההכשרות בשב"ס נמצא בשינויים מתמידים 

בהתאם לחוקי ההיצע והביקוש בשוק העבודה בחוץ. 

של  קורסים  בוטלו  השנים  במהלך  לדוגמה,  כך 

גרפיקה ממוחשבת וליטוש יהלומים בעוד שנפתחו 

קורסים אחרים שיש להם ביקוש בשוק, כמו טבחות, 

ניהול מחסן  )לנשים(,  ציפורניים  בניית  מסגרות, 

ממוחשב, תיקון מכשירי חשמל ואפילו ביצוע עבודות 

בגובה. ההחלטה על פתיחת הכשרות מקצועיות 

חדשות מושפעת משני פרמטרים עיקריים: א. איתור 

המקצועות הנדרשים במשק על פי סקר ביקושים של 

האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה, שעבר 

לאחרונה למשרד הרווחה, ו-ב. היענות לפניות מהשטח, 

מקציני תעסוקה והכשרה מקצועית מחוזיים, מאנשי 

לוגיסטיקה ומאסירים."

לדברי אחד המרואיינים, משנת 2000 חל שינוי תפיסתי 

וחלחלה ההבנה שלא מספיק לתת לאסירים קורסים 

בתחום המקצועי, אלא חייבים לצרף להכשרות קורסים 

שמחזקים כישורי עבודה וכישורים חברתיים, שיטפלו 

בהיעדר מיומנויות חברתיות בקרב חלק מהאסירים: 

"משנת 2000 התגבשה בקרבנו ההכרה שאסירים 

צריכים לקבל לא רק הכשרה למקצוע אלא הכשרה 

שתכין אותם לתפקוד בשוק העבודה, ותקנֶה להם 

מיומנויות של תקשורת בין-אישית יעילה, ניהול זמן, 

ליצור קורסים  פתרון בעיות ועוד. לכן שב"ס החל 

יזמות עסקית,  אישי,  ניהול תקציב  כגון  בנושאים 

גישור וניהול עסק קטן. בקורסים מלמדים  קורס 

את האסירים כיצד לכתוב קורות חיים, כיצד לעבור 

ריאיון, כיצד להסתדר עם מנהלים או עם קולגות, ויש 

קורסים ייעודיים של הכנה לעולם העבודה, שמותאמים 

לקורסים של משרד הכלכלה בנושאים הללו."

יצירת הקורסים או  באשר להצעות שיפור לתהליך 

לקורסים הקיימים, ציינו כל המרואיינים שלדעתם 

אופן קבלת ההחלטות וההיצע של קורסי ההכשרות 

יעילים. אולם מתוך מחשבה על "היום שאחרי", קרי 

השחרור של האסיר מהכלא, היו מרואיינים שטענו 

שכדי שאסירים משוחררים ימצאו עבודה במהירות 

ובקלות יחסית בשוק העבודה, יש להכניס שינויים 
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ליצור  באורך של קורסי ההכשרות בכלא. למשל, 
יותר קורסי המשך לקורסי מבוא קצרי המועד )50 

רציני את  באופן  לאסירים שלמדו  שעות( שייועדו 

"זה טוב שהמנות נקבעו לחמישים  קורס המבוא: 

בא, מקבל הכשרה קצרה ותעודה,  שעות. בנאדם 

ושלום על עם ישראל... יש קושי עם אסירים. עד שהוא 

מתאקלם בכלא, הבנאדם בנסיעות לבתי משפט, 

בחינוך, בכל מיני דברים... ולכן יש קושי להחזיק אותו 

מרוכז. לכן המודולות הללו )של החמישים שעות( 

הכי טובות. עם זאת, כדאי ליצור יותר קורסי המשך 

לקורסים הקצרים שמיועדים לאסירים שלמדו כהלכה 

וגילו רצינות בקורס, כדי להגביר את התמקצעותם 

בתחום הנלמד."

כי מבחינתם ככל שישופרו הציוד  ציינו,  המרצים 

והמכשור הלימודי, תהליך הלמידה בכיתות יהיה יעיל 

יותר ואטרקטיבי יותר. כל הדוברים ציינו בנוסף שכדי 

כדאי  לשפר את סיכויי הקליטה של אסירים בחוץ, 

להעלות את נפח קורסי ההכשרה הארוכים של משרד 

הכלכלה בכלא. הסיבה לכך היא שתעודת סיווג מקצועי 

של משרד הכלכלה היא התעודה המוערכת ביותר 

בשוק העבודה המקצועי. כמו כן הציעו המרואיינים 

לשלב את מי שסיימו את קורסי ההכשרות, במידת 

האפשר, בעבודה בכלא בתחום שלמדו, כדי לסייע 

לאסירים לרכוש ניסיון מעשי בעבודה, החשוב מאוד 

למעסיקים. עם זאת, רובם ציינו כי שב"ס לא ערוך 

לדוגמה קורס גינון, ריתוך או  לקלוט כל מי שסיים 

טיח בעבודות כאלו בכלא, ולא יכול להתחייב לכך.

 אתגר ארגוני: מאבקים על 
"זמן האסיר"

הקטגוריה השלישית שמוצתה מהראיונות קשורה לאתגר 

ארגוני נוסף של סגל ההכשרות, המשפיע על הגדרת 

תפקידם: הקושי הקיים לפעמים ליצור שיתופי פעולה 

עם בעלי מקצוע אחרים בשב"ס או לתעדף הכשרות 

מקצועיות בשב"ס על פני תוכניות תקון אחרות, בעיקר 

בתקופה שבה נערך המחקר )2012-2004(. לדברי 

המרואיינים, למרות היצע הקורסים הנרחב, קיימים 

אתגרים יומיומיים באיוש הקורסים באסירים. הסיבה 

לכך היא לא רק המוטיבציה הנמוכה של האסירים )ר' 

קטגוריה ראשונה( אלא לעיתים הקושי ליצור שיתופי 

פעולה עם בעלי תפקידים אחרים בשב"ס.

מהראיונות עלה, כי למרות שאנשי סגל ההכשרות 

המקצועיות הם חלק מהמערכת של ארגון שב"ס, 

היעדים שלהם והאינטרסים שלהם להכניס אסירים 

ליעדים  מתאימים  תמיד  לא  הכשרה  לתוכניות 

ולאינטרסים של בעלי תפקידים אחרים בכלא. לפיכך 

רוב המרואיינים ראו בתפקידם תפקיד אקטיבי מאוד, 

המצריך יוזמות ויכולת לבנות קשרים טובים עם בעלי 

תפקידים אחרים בכלא.

אמר אחד המרואיינים: "אני אומר לך שאם אני עושה 

את העבודה נכונה, 50 שעות קורס אנחנו מסיימים 

תוך חודש גג, ואני לא מהווה בעיה לאף אחד בכלא. 

אם קצין הכ"מ לא ירוץ וייכנס לקצינת חינוך, לעו"סית 

או למפקדי אגפים או לאגף, לשאול 'חברה, מה קורה, 

לא  בא לכם לעשות עכשיו?' אם הוא  איזה קורס 

עושה את זה, לא יהיו לו קורסים. הוא צריך את בעלי 

התפקידים האחרים בכלא... כל אחד בתחום שלו."

כל הדוברים אמרו כי בשלוש השנים האחרונות יש 

הרבה יותר פתיחות והבנה מצד מנהלי אגפים, קצינות 

חינוך ועו"סים לגבי חשיבות החשיפה של אסירים 

להכשרות מקצועיות, וכי תיקון 42 לפקודת שב"ס, 

שלפיו כל אסיר זכאי לקבל תוכנית שיקום במהלך 

מאסרו, הגביר את פעילות שב"ס בתחום ההכשרות 

המקצועיות ובשאר תחומי "החליפה התקונית". כפי 

שציין אחד המרואיינים: "מבחינת המערכת, כיום היא 

דווקא מאוד תומכת בנושא של הכשרות מקצועיות, 

זה נותן שקט תעשייתי ביחידות... אבל עדיין ישנם 

מפקדי אגפים מגויסים לעניין וישנם כאלו שאדישים."

רצוי להגביר  כי למרות השיפור  ציינו  המרואיינים 

את המודעות לחשיבותה של ההכשרה המקצועית 

בבתי הכלא בקרב מפקדי אגפים ועובדים סוציאליים, 

ובעיקר להגביר בקרבם את המודעות לדרבון אסירים 

להשתתף בהכשרות המקצועיות הארוכות בבתי הכלא, 

המספקות לאסירים תעודה ממשלתית.

בין  בהתנגשות  נתקלים  הם  לדברי המרואיינים, 

או טיפולים  חינוך  קורסי ההכשרות לבין תוכניות 
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פסיכולוגיים קבוצתיים שמונעים מאסירים להגיע 

להכשרות מקצועיות. כך למשל ציין אחד הדוברים: 

"היום יש קושי לשכנע אסירים לבוא להכשרות, כי 

עם ההטמעה של תיקון 42 יש מבחר מאוד גדול. יש 

בחינוך מלא תוכניות, יש בתעסוקה מלא מפעלים, יש 

מלא קבוצות, כמות גדולה של מדרשות, וגם בהכשרה 

מקצועית מלא קורסים. כל ההיצע הזה מתחלק על 

אותם אסירים, ולפעמים הם יעדיפו ללכת לתוכניות 

כדאי להגביל את  בחינוך ולא להכשרות. אולי היה 

התוכניות שהחינוך מציע מעבר להשלמת השכלה 

כדי להעלות אטרקטיביות של  יסודית ועל-יסודית 

תוכניות אחרות."

מהראיונות עלה שההתנגשות הגדולה ביותר היא בין 

השתתפות בתוכניות טיפול ארוכות טווח לבין קורסי 

ההכשרה הארוכים בכלא "צלמון", ופחות עם קורסי 

הכשרה קצרי טווח. כדבריה של אחת המרואיינות: 

"ברמת ההמלצה הייתי מציעה שברגע שאסיר נמצא 

באחת ממסגרות השיקום של שב"ס, כמו קורסי 

הכשרות, לא ינסו להוציא אותו מהמסגרת ולהעביר 

רוצה שכל תחום  אני  טיפוליות.  אותו למחלקות 

הטיפול וההדרכה יתנו לו מעטפת... תמיכה בתוך 

תהליך ההכשרה המקצועית או התעסוקה. העובדים 

הסוציאליים כן מנסים להכניס אותם לקבוצות, אבל 

רוב  כי  רוב הם מקבלים ממש במשורה...  פי  על 

הקבוצות הן בשעות הלימוד."

על רקע זה הציעו המרואיינים לבנות מסגרת טיפולית 

לאנשים שמשתתפים בקורסים ארוכים  המתאימה 

ואינטנסיביים אחרי שעות הלימוד והעבודה: "האסירים 

צריכים מעטפת טיפולית ופסיכו-חינוכית. יש כאלה 

שבקורס טבחות סגורים עשרה חודשים בתוך סדנה 

ועוברים שמה הרבה תהליכים. צריך לראות את זה 

ולמנף את זה למשהו טיפולי, דווקא עם הקבוצות 

הספציפיות האלה."

טיפול הכשרתי-תעסוקתי 
באסירים משוחררים

ציינו  המקצועית  ההכשרה  וקציני  המרצים  כל 

בראיונות שהם מאמינים שלחשיפת אסירים לקורסי 

הכשרה מקצועית בעת המאסר יש תרומה קריטית 

לשילובם בעבודה נורמטיבית לאחר השחרור מהכלא. 

מהראיונות עלה, כי בדומה לבעלי תפקידים טיפוליים 

ושיקומיים אחרים בכלא, עבודתם וקבלת ההחלטות 

תוצאות  להשגת  בעיקר  מכוונת  של המרואיינים 

ביום שלאחר  על תפקוד האסיר  בעלות השפעה 

השחרור. יש חשיבות יתרה לעמדות של אנשי סגל 

ההכשרות כלפי הטיפול הראוי באסירים משוחררים 

בתחומים הכשרות ותעסוקה וליוויים, שכן בעבודתם 

הם פוגשים אסירים חוזרים שמספרים להם בעיקר 

על בעיותיהם בתחום התעסוקה. בקטגוריה זו מוצו 

מספר תתי-קטגוריות, כלהלן.

מנוף למציאת עבודה מחוץ לכלא

בראיונות בלטה הסברה של כל אנשי הסגל, ובעיקר 

לאדם  המרצים, שקורסי הכשרה בכלא מאפשרים 

ואפילו  עבודה מחוץ לכלא,  יחסית  למצוא בקלות 

להשתכר משכורת טובה: "לגבי הקורסים בְבניין, הם 

מעניקים להם תעודות כדי שיוכלו לעבוד בחוץ כרצף 

או כמדביק קרמיקה או כצבעי, ולזכות בהכנסה, ולא 

יזדקקו לעבריינות... התרומה של קורסים כאלו היא 

לצמצם עבריינות בחוץ אם הם יעבדו. תראי, השכר 

שלהם... קודם כל קורס כזה כמו שהם מקבלים עולה 

בחוץ בין 7,000 ל-10,000 ש"ח, והוא מקבל את זה 

בשב"ס חינם. מקבל תעודה שלא מוזכר בה כלום חוץ 

מהשם שלו, ת"ז ושם המכללה שנתנה את הקורס 

)במקרה זה - מכללת "עתיד"(. אז קודם כל הוא יכול 

להתחיל לעבוד... כעצמאי או כשכיר. הם שואלים אותי 

'כמה מרוויחים? מה העלות?' בקרמיקה למשל הוא 

אז על חדר  יכול לגבות על מ"ר 100 ש"ח עבודה, 

של חמישה מ"ר הוא מוציא 500 ש"ח מינימום... יש 

לי ניסיון עם זה, ונתקלתי באסירים שיצאו והתחילו 

לעבוד כעצמאים."

מרואיין אחר הסביר: "כמה פעמים ביקשת מהשיפוצניק 

שלך או מהשרברב או מהגנן שהזמנת קורות חיים? 

יוכלו לעבוד  אנחנו מכשירים אותם לעבודות שהם 

בתור עצמאיים או להתקבל לעבודה בלי יותר מדי 

שאלות. מבחינתי, אם אסיר שלמד מסגרות או נגרות 
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לדוגמה רוצה לעבוד, הוא ימצא בקלות עבודה וירוויח 

מצוין בחוץ, כי השוק צמא לבעלי המקצועות האלו."

 שמירת רצף הכשרתי-תעסוקתי 

לאחר השחרור

המרואיינים ציינו אמנם שלדידם הם נותנים לאסירים 

כלים יעילים להתמודדות בעת החזרה לחברה, אך 

הם גם סוברים שלאסירים שעוברים תהליכים של 

טיפול ושיקום בכלא, בכל זאת קשה לתפקד מחוץ 

לכלא או להשתלב בתעסוקה בשל בעיות אישיות כגון 

מוטיבציה נמוכה, מציאת מקום מגורים ומקום עבודה, 

שיקום יחסים או התמודדות עם סטיגמות. לפיכך הם 

סוברים שכל העבודה שנעשית בכלא תרד לטמיון אם 

לא יהיה מי שישמור על הרצף הטיפולי לאחר השחרור, 

בעיקר בתחום שלהם - תחום ההכשרות והתעסוקה. 

כפי שהסבירה אחת המרואיינות: "האסיר שמשתחרר 

תלוש... צריך לעזור לו. אין לו את המסגרת העוטפת 

של הכלא, והמסגרת שלנו מאוד עוטפת. משהו חסר 

כרגע ברצף בין האסיר לקהילה - מישהו חייב לקחת 

אותו ולחבר אותו לקהילה. לאסירים קשה לעשות את 

החיבור הזה לבד... אין להם תמיד משאבים חברתיים 

או אישיותיים. אם החיבור הזה לא יהיה, אז אין טעם 

בכל הקורס הזה שהעלות שלו מטורפת."

כל המרואיינים חזרו בעיקר על הצורך ליצור תפקיד 

חדש של תומכים או יועצים שיעזרו לאסירים שעברו 
לאחר שחרורם  הכשרות מקצועיות למצוא עבודה 

בתחום שבו הוכשרו והתמחו בכלא. המרואיינים סברו 

כי יש ללוות אותם בייעוץ מקצועי בעת כניסתם לעולם 

העבודה ואפילו תוך כדי עבודתם, וזאת בשל הקושי 

של אסירים למצוא עבודה, לדבוק בה ולהתאים את 

עצמם לשוק העבודה.

אחת המרואיינות הסבירה שבשל היעדר מקצוע כזה 

כרגע, לעבודתה בכלא מתלווה לפעמים תפקיד התיווך, 

שהוא מעבר להגדרת התפקיד של קצין הכשרות: 

למצוא  קורס טבחות  למסיימי  היום  עוזרת  "אני 

עבודה בחוץ, למרות שזה מעבר להגדרת התפקיד 

שלי. אנחנו מסדרים לאסירים המשוחררים ראיונות, 

אנחנו נותנים חוות דעת, ויש לנו כבר תוצאות טובות. 

זה הכי חשוב, כי ברגע שיש להם עבודה בחוץ, זה 

החיבור הבסיסי ביותר שלהם לקהילה. כשיש להם את 

זה, אז יש להם משהו להישען עליו, וזה הכי חשוב..."

גם המרצים דיברו על מסלול שימשיך את הקורס 

במגוון  ידי מומחים  ליווי צמוד על  בחוץ, כלומר 

לאסירים בחוץ. כך למשל הציע  תחומי תעסוקה 

אחד המרצים: "צריך למצוא קבלן גינון שיעסיק אותו, 

ואנשים כמוני ילוו את האסיר מבחינה מקצועית. חשוב 

שיהיה מסלול שייצור רצף מהכלא וליווי מקצועי בחוץ. 

מישהו שמלמד אותו לפתוח עסק עצמאי או מסייע 

לו למצוא עבודה כשכיר ונותן לו ייעוץ מקצועי בחוץ, 

ואני מאמין שפתאום נראה ש-60% משתקמים ולא 

חוזרים לכלא. מוציאים את הבנאדם החוצה, וזהו... 

הבנאדם עדיין חלש, אין לו את הכוחות לקום בבוקר 

לעבוד או לפתוח עסק בעצמו, והוא מתפרק, ומעדיף 

לחזור לכלא, שידאגו לו לאוכל ולצרכים בסיסיים."

כל המרואיינים הזכירו לטובה את פעילותה של הרשות 

כי המדינה,  הוסיפו  אך  )רש"א(,  לשיקום האסיר 

לדאוג  באמצעות מוסדות הרווחה או רש"א, צריכה 

ליווי  יותר לכל האסירים המשוחררים ולספק להם 

מקצועי בעולם העבודה: "רש"א מתעסקת בעיקר 

אז מבחינתם חשוב  באסירים שקיבלו 'שליש', וגם 

לדעת שהאסיר עובד, והם פחות מתעסקים במה 

הוא עובד. הייתי רוצה שמישהו ידאג לאסיר שרוצה 

או  בכלא,  קיבל  בין ההכשרות שהוא  המשכיות 
העבודות שעבד בהן בכלא, לבין העבודה בחוץ."

מספר מרואיינים ציינו שייתכן שהקלֹות במיסוי למי 

שמעסיק אסירים משוחררים, יוכלו להגביר מוטיבציה 

של מעסיקים להעסיקם. אחת המרואיינות הציעה 

ליצור עבודות-מעבר לאסירים משוחררים שיפוקחו 

על ידי שב"ס וירגילו את האסיר המשוחרר בהדרגה 

לעולם העבודה מחוץ לכלא.

דיון
המחקר האיכותני הנוכחי הוא כאמור חלק ממחקר 

2017( שנערך  ועמיתיו,  )חסייסי  ההערכה מקיף 

בשיטות מחקר משולבות. מחקר זה הציג את התוצאות 

הסטטיסטיות ארוכות הטווח של חשיפה להכשרות 
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מקצועיות, ובד בבד איפשר להציץ, באמצעות מחקר 

איכותני שכלל ראיונות עם קציני הכשרות ומרצים, 

על מגוון הגורמים הפנים-ארגוניים והגורמים החוץ-

ארגוניים שעשויים להשפיע על התוצאות הכמותיות 

שהתקבלו במחקר.

ניתוח הראיונות עם בעלי תפקידים בכירים בסגל 

התעסוקה וההכשרות אפשר למפות במחקר האיכותני 

ארבע קטגוריות תוכן, שמציגות לדעתנו את האתגרים 

העיקריים הפנים-ארגוניים והחוץ-ארגוניים של אנשי 

סגל ההכשרות בשב"ס להשיג את המטרה של שיקום 

האסיר. אתגרים אלה משפיעים גם על הגדרת תפקידם 

של אנשי הסגל בשירות בתי הסוהר.

הקטגוריה הראשונה נוגעת לאתגר של סגל ההכשרות 

בעבודה עם אסירים: מרואייני המחקר טענו מניסיונם, 

כי קשה לגייס אסירים לתוכניות הכשרה מקצועיות, כי 

לחלק גדול מהאסירים אין מוטיבציה פנימית לחדול 

מעבריינות, ולכן גם אם הם משתתפים בקורסים 

הדבר נעשה בדרך כלל מתוך מוטיבציה חיצונית, כדי 

להשיג הטבות בכלא או להשיג שחרור מוקדם בוועדת 

השחרורים. לתפיסה זו, הרואה ברכיב המוטיבציה של 

האסיר תנאי הכרחי לשיקום עתידי, קיימת תמיכה 

המוטיבציה  את  בספרות המקצועית, שמדגישה 

 Solomon et al.,( עבריינים לתעסוקה  הנמוכה של 

2004(. בנוסף עולה בספרות הטענה כי עיקר ההבדל 

בין אסירים שמצליחים להשתקם לעומת אלו שיפגינו 

ורגשיים  גבוהה הוא ברכיבים קוגניטיביים  מועדות 

 Gideon, 2009; McKay & Weiss,( כגון מוטיבציה לשינוי

 Bucklen( ועמדותיהם כלפי תעסוקה ועבריינות )2001

.)& Zajac, 2009; Varghese, 2012

המרואיינים הציעו מספר גורמים למוטיבציה הנמוכה 

של אסירים לשיקום. למשל, נטייה של אסירים להתמקד 

בהווה ולא בעתיד ולשקול פחות את התוצאות ארוכות 

 Clinkinbeard, 'הטווח של מעשיהם )לממצא דומה ר

Trommsdorf & Lamm, 1980 ;2014(, וכן השפעות של 

טרדות המאסר, היעדר כישורים לימודיים והיסטוריה של 

כישלונות לימודיים שמרתיעים אותם מלהיכנס למסגרת 

 Desir,( )לימודית )הכשרה מקצועית היא מסגרת לימודית

Whitehead, 2010; Hall & Killacky, 2008 &(. באשר להיעדר 

ניתן  כי בשב"ס  לימודיים, מהמחקר עולה  כישורים 

מענה לבעיה זו, הואיל ורק אסירים שיש להם לפחות 

שמונה שנות לימוד או השלימו במאסר שמונה שנות 

לימוד יכולים להשתתף בהכשרות ולהמשיך להשלים 

השכלה תיכונית בבית הסוהר, אם הם מעוניינים בכך. 

עוד עולה מהמחקר, כי המוטיבציה הנמוכה משפיעה 

על הגדרת התפקיד של קציני ההכשרות. רובם תיארו 

את תפקידם כבעל מרכיבים אקספרסיביים, כגון ליווי, 

דרבון, חיזוק ועידוד, נוסף על תפקידים אינסטרומנטליים 

כגון פתיחת קורסים ואיתור משתתפים.

למרות שהמרואיינים תיארו את מרבית האסירים 

כי  גם טענו  לשינוי, הם  נמוכה  כבעלי מוטיבציה 

אפשר לזהות אסירים שמשתתפים בהכשרות מתוך 

רצון אמיתי לשנות את חייהם, בדרך כלל בעקבות 

ושיקום.  באגפי טיפול  טיפול פסיכולוגי אינטנסיבי 

מכיוון שלדעת המרואיינים טיפול פסיכולוגי בכלא 

מעודד מוטיבציה פנימית לשינוי ומחזק את ממד 

לייעל  דינמיים(, הם סוברים שכדי  )רכיבים  עתיד 

ליצור מסגרות טיפול מותאמות  את ההכשרות יש 

ארוכות  להכשרות מקצועיות  לאסירים שנכנסים 

)דבר שלא התקיים בתקופת המחקר(, וכן לפתח 

בשב"ס סדנאות פסיכו-חינוכיות לכלל האסירים בנושא 

מוטיבציה לשיקום עם דגש במוטיבציה לתעסוקה. 

במובן זה תואמים דברי המרואיינים לתפיסה הקיימת 

בספרות בדבר חשיבות מתן טיפול הוליסטי לעבריינים, 

שכולל השלמת השכלה, טיפול נפשי ותעסוקה, ולא 

 Bushway & Reuter, 2002; Cook( רק חשיפה להכשרות

.)et al., 2015; Dawe, 2007; Petersilia, 2003

הקטגוריה השנייה שמוצתה במחקר נוגעת לאתגר 

שיותר  קורסי הכשרה חדשים שיהיו כמה  לפתח 

לאחר השחרור.  ויקדמו תעסוקה עתידית  ישימים 

המרואיינים מדגישים את החשיבות שיש לקורסים 

נלווים לפיתוח כישורי חיים המתנהלים לצד קורסי 

הכשרות מקצועיים. הכוונה לקורסים כגון ניהול תקציב, 

ניהול זמן ומיומנויות תקשורת, שנועדו לשפר את סיכויי 

האסיר להתקבל לעבודה חדשה ובעיקר להתמיד בה. 

 Bushway & Reuter,( גם לגישה זו יש תמיכה בספרות

Petersilia, 2003 ;2002(. המרצים העלו רעיונות שיפור 
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כגון הוספה של מכשור וציוד חדשני להוראה בקורסים, 

שיהפכו את הקורסים למעניינים יותר וליעילים יותר. 

שאר המרואיינים הציעו ליצור קורסי המשך לקורסי 

ואף להעלות  מבוא קצרי המועד )50-30 שעות(, 

את הנפח של קורסי ההכשרה הארוכים של משרד 

הכלכלה בכלא, שמקנים תעודת סיווג מקצועי של 

משרד הכלכלה )לחשיבות של מתן תעודות מוכרות 

 Erisman בסוף הכשרה ר' חסייסי ועמיתיו, 2014; 

Contardo, 2005; Passarell, 2013 &(. חלק ממרואייני 

המחקר הציעו לשלב, במידת האפשר, את מסיימי 

הקורסים בעבודה בכלא בתחום שלמדו, כדי לסייע 

בעבודה. התפיסה  ניסיון מעשי  לרכוש  לאסירים 

האחרונה, שלא הובעה עד כה במחקרים על אסירים, 

מתאימה לממצאי מחקרים על תעסוקה שמלמדים 

שהכשרה מקצועית תיאורטית לבדה אינה מספיקה 

 )professional identity( "כדי לבנות "זהות מקצועית

)Van Dick & Wagner, 2002; Wen, Zhu, & Liu, 2016(, וכן 

 Holzer et al.,( מתאימה להמלצתם של הולצר ועמיתיו

2004(, שהדרך העיקרית לשכנע מעסיקים להעסיק 

ניסיון מקצועי  אסירים לשעבר היא להציג בפניהם 

כזה המסתמך על עבודה בכלא, וכן  קודם, אפילו 

המלצות מעסיקים או אחראים בכלא.

האתגר השלישי הפנים-ארגוני של סגל ההכשרות 

נוגע לקושי ליצור שיתופי פעולה עם בעלי תפקידים 

חינוך  כגון מפקדי אגפים, קצינות  אחרים בכלא, 

ועו"סים, כדי לגייס אסירים לקורסי הכשרה מקצועית. 

ממצא זה, שהספרות המקצועית אינה מרבה לעסוק 

כדי לשפר  בו, משקף תופעה שחשוב לעסוק בה 

זו  יכולות הארגון להשיג את מטרותיו. תופעה  את 

)The struggle for power( היא  של מאבקי עוצמה 

לדעת יחזקאלי ואונגר-משיח )2016( תופעה שכיחה 

בארגונים, אם כי לא מובלטת מספיק בספרי הניהול. 

לדעתם, תופעה זו אפילו חיובית, כל עוד המאבקים 

אינם משתלטים על הארגון ומשתקים את פעולתו. 

למרות שמהמחקר עולה כי מאבקי העוצמה פחתו 

עם השנים, עדיין מומלץ למצוא פתרונות ארגוניים 

שיגבירו את השילוב בין מגוון הגורמים התקוניים.

הקטגוריה הרביעית נוגעת לאתגר של שיקום אסירים 

לאחר השחרור מהכלא. אנשי סגל ההכשרות שייכים 
לבעלי התפקידים הטיפוליים והשיקומיים שמכוונים 

להשיג תוצאות בעיקר לאחר שחרור האסיר מהכלא. 

באמצעות ניסיונם האישי עם אסירים מועדים אפשר 

להתייחס גם לנקודת המבט של האסיר המשוחרר 

כדי להבין את הקשיים העומדים בפניו בעת שהוא 

מנסה להשתלב בשוק התעסוקה.

בניגוד לספרות המדגישה שאחת מהסיבות העיקריות 

לאבטלה של אסירים משוחררים היא התנגדות מעסיקים 

לקבל לעבודה אסירים לשעבר )תימור ושהם, 2014; 

 Bloom, 2006; Flake, 2015; Holzer et al., 2004, 2006;

 Pager, 2003; Saylor & Gaes, 1997; Visher, Kachnowski,

La Vigne, & Travis, 2004(, המרואיינים במחקר הנוכחי 

סוברים שההכשרה המקצועית הניתנת כיום בכלא 

עבודות שיש  לאסיר שהשתחרר למצוא  מאפשרת 

בהן ביקוש רב, כגון שיפוץ בתים, נגרות ורתכות. 

לכן לתפיסתם, היעדר מוטיבציה לשינוי )שהוזכרה 

בקטגוריה הראשונה(, ולאו-דווקא חוסר ביקוש בשוק 

הוא הסיבה העיקרית שאסירים שעברו  העבודה, 

הכשרות לא משתלבים בעבודה.

בד בבד עם האמור לעיל, מרואייני המחקר סוברים 

שלאסירים שעוברים הכשרה ומשתחררים מהכלא 

בישראל קשה לתפקד מחוץ לכלא, להתקבל לעבודות 

או לשמור על עבודה לאורך זמן בשל קשיים אישיים 

רבים )לאו דווקא תיוג, אלא קשיים שהביאו אותם 

על  דיברו המרואיינים  לפיכך  לכלא(.  מלכתחילה 

הצורך להגביר את התמיכה של מוסדות המדינה 

במתן עזרה לאסירים משוחררים וליצור רצף טיפולי, 

וצירפו המלצות בעיקר מתחום התמחותם. כך למשל 

ליצור תפקיד למלווים מקצועיים שיסייעו  המליצו 

עבודה בתחום שבו  למצוא  לאסירים משוחררים 

הוכשרו, ויסייעו להם להתמודד עם בעיות מקצועיות 

במהלך עבודתם.

למרות שכל מרואייני המחקר חשבו שרכיב הרצף 

ביותר מבחינת השפעתו על  הטיפולי הוא הקריטי 

תוצאות הטיפול בשב"ס, ההערכה המקובלת היא שרק 

כרבע מהאסירים משתחררים בשחרור מוקדם )אפודי 

ומליקסון, 2017(. האסירים המשוחררים עוברים שיקום 
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"תנו להם חכות במקום דגים"

במסגרות של הרשות לשיקום האסיר, שבמהלכו הם 

מחויבים להשתלב בתעסוקה המלווה בפיקוח ובטיפול. 

לדעת מרואייני המחקר, גם המעטים שזוכים לייעוץ 

אינם  לשיקום האסיר  תעסוקתי במסגרת הרשות 

נשלחים דווקא לתחומים שבהם הוכשרו בכלא, וכך 

למעשה נפגע הרצף התעסוקתי שלהם. בנוסף, הייעוץ 

בנושא תעסוקה אינו כולל ייעוץ בתחום המקצועי שאליו 

הוכשרו, כפי שהמליצו המרואיינים לעשות.

טיפולי- רצף  על  הרואות בשמירה  אלו,  תפיסות 

תעסוקתי או בהמשך תמיכה באסירים משוחררים 

תנאי הכרחי לשילובו של האסיר המשוחרר בקהילה, 

זוכות בעשורים האחרונים לתמיכה רבה בספרות 

 Cook et al., ;2005 ,ר' למשל, אמיר, הורוביץ ושגיב(

Gideon & Sung, 2011; Travis & Visher, 2005 ;2015( . כך 

למשל, פלד-לסקוב, שהם, קוז'וקרו וביאלר )2018( 

מצאו שלאסירים משוחררים ברישיון, אשר היו בשנים 

לשיקום  ובפיקוח של הרשות  בליווי   2010-2007

האסיר עם דגש בליווי תעסוקתי, היו תוצאות חיוביות 

יותר מאלו של אסירים ששוחררו מהכלא לאחר ריצוי 

עונש מלא בארבעה מדדים: השתלבות של האסיר 

בתעסוקה, משך התעסוקה המדווחת, גובה השכר 

ושיעור המאסרים החוזרים.

באותו הקשר, נראה שרצוי לנסות בישראל שימוש 

בתעסוקת-מעבר )תעסוקה זמנית שבמהלכה שכרם 

של אסירים משוחררים מסובסד על ידי המדינה(. את 

ההצעה העלתה אחת המרואיינות, והיא גם תוארה 

לצמצם  כאחד האמצעים היעילים ביותר  בספרות 

מועדות, בעיקר כשהיא ניתנת מייד עם שחרור האסיר 

.)Redcross et al., 2012( מהכלא

סגל  של  התפקידים  אתגרי  של  לשיקוף  מעבר 

לדעתנו  ותפיסות תפקידיהם, אפשר  התעסוקה 

ובגורמים  להשתמש בממצאי המחקר האיכותני  

הגורמים  למיפוי  ראשוני  שמיפה כמודל תיאורטי 

המשפיעים על מועילות תוכניות ההכשרה בכלא. 

מודל זה עשוי להסביר את ממצאי החלק הכמותי 

במחקר ההערכה לבדיקת עולם ההכשרות המקצועיות 

בשב"ס )חסייסי ועמיתיו, 2017(. כך למשל, במחקר 

הכמותי נמצא שרק אסירים מעטים למדי )2,519( 

השתתפו בשנים הרלוונטיות למחקר )2012-2004( 

בהכשרות מקצועיות, וכי ההבדלים בשיעורי המועדות 

בין אסירים שעברו הכשרות מקצועיות לאלו שלא עברו 

גבוהים, למרות שהם מובהקים סטטיסטית.  אינם 

נמוך  לשיקום  המוטיבציה  שרכיב  ייתכן  ראשית, 

היעדר  עוד הסוגיה של  כל  אסירים רבים.  בקרב 

מוטיבציה לא מקבלת מענה, האסירים לא יגלו עניין 

בקורסי הכשרות, גם בעת שהייתם בכלא וגם לאחר 

השחרור. שנית, לגבי ההשפעה של פעילות שב"ס על 

התוצרים: משיחות עם המרואיינים עלה כי בתקופה 

שנבדקה במחקר הכמותי )2012-2004(, שקדמה 

לתיקון 42 לפקודת שב"ס שקובע כי כל אסיר אשר 

הייתה פחות מודעות  לקבלו,  זכאי  חפץ בטיפול 

הדבר  ארגונית לחשיבות של הכשרות מקצועיות. 

גרם לפחות הפניות של אסירים לתוכניות הכשרה 

עד  ולפחות שיתופי פעולה פנים-ארגוניים. כמו כן 

שנת 2008 לא התאפשר לאסירים לשלב תעסוקה 

והכשרות מקצועיות, מצב זה עצמו היה עלול לפגום 

ברצונם לעבור הכשרות מקצועיות, וייתכן שצמצם 

לא  מאוד את כמות המשתתפים. שלישית, כל עוד 

נשמר רצף טיפולי באסירים לאחר השחרור מהכלא, 

שמתבטא על פי המחקר הנוכחי בשילוב האסירים 

בעבודות מהסוג שהוכשרו בהן וביצירת פיקוח וליווי 

מקצועי, תוצאות הטיפול בשב"ס לא יישמרו לאורך 

זמן כפי שניכר בממצאי המחקר הכמותי.

על  הנוכחי, שמתבססים  יצוין שממצאי המחקר 

ראיונות עם סגל ההכשרות, שונים מממצאי מחקרים 

שמתבססים על ראיונות עם אסירים. מהאחרונים עולה 

כי אסירים נמנעים מהכשרות מקצועיות בעיקר בגלל 

חסמים ארגוניים כגון מחסור בהכשרות מקצועיות בבתי 

כלא )O’Keeffe, Senior, & Monti-Holland, 2007(, אובדן 

הכנסה מתעסוקה עקב השתתפות בהכשרה מקצועית 

)Callan & Gardner, 2005; O’Keeffe et al., 2007(, רשימות 

 ,)Westrheim & Manger, 2014( המתנה ארוכות לקורסים

 O’Keeffe et al., 2007;( היעדר מידע על קורסי הכשרה

Westrheim & Manger, 2014(, וכן בשל חסמים אישיים 

 Brosens, De Donder, Dury, &( ידיעת השפה כגון אי 

Verte, 2015(, אי ודאות לגבי ההמשך - שחרור או מעבר 
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לכלא אחר )Callan & Gardner, 2005(, תקופות מאסר 

 O’Keeffe( קצרות שלא מאפשרות להתחייב להכשרה

et al., 2007( או שההכשרה לא רלוונטית לדעתם לשוק 

העבודה )תימור ועמיתיו, 2017(.

מממצאי המחקר הנוכחי עולה, כי מרבית החסמים 

המוסדיים המוזכרים במחקרים הבודקים אסירים לא 

מתקיימים במערכת הכליאה הישראלית, שכן בישראל 

יכול להתקבל להכשרות מקצועיות רק מי שסיים שמונה 

לימוד לפחות. דרישה זו מצמצמת בעיה של  שנות 

שליטה בשפה. הסגל לא דיווח על מחסור בקורסים 

אלא על אי היענות לפניות להירשם אליהם. בנוסף, 

הקורסים קצרי מועד )50-30 שעות( ולפיכך מתאימים 

גם לאנשים עם מאסר קצר ולכאלה שעוברים בין בתי 

כלא. לבסוף, משנת 2008 שב"ס מאפשר לעבוד ולעבור 

הכשרות מקצועיות בו בזמן. בשל ההבדלים בהסברים 

לגבי החסמים, רצוי מאוד להרחיב במחקר עתידי גם 

את הסיבות שמציגים אסירים בשב"ס לאי השתתפות 

בהכשרות מקצועיות )ר' תימור ועמיתיו, 2017(.

לסיכום, יודגש כי עם תרומתו של המחקר להבנת 

מגוון הגורמים העשויים להשפיע על הצלחת הכשרות 

מקצועיות למניעת מועדות של אסירים משוחררים, ועם 

תרומתו להבנת המהות של תפקידי סגל ההכשרות 

בשירות בתי הסוהר, ראוי לבדוק במחקר עתידי גם 

עמדות של אסירים הנוגעות להכשרות מקצועיות 

בשב"ס, כדי לראות אם גם הם מתייחסים לגורמים 

המעכבים שיקום שהוצגו במחקר זה, ומהו לדעתם 

המשקל שיש לייחס לכל גורם. כמו כן מומלץ לערוך 

מחקר המשך כמותי, אשר יבחן אם השינויים שחלו 

במדיניות ההכשרות או הוצעו על ידי נבדקי המחקר 

הנוכחי עשויים להפחית מדדי מועדות עתידיים.
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למידה ממתנת
האם לתוכניות השכלה יש השפעה 
 דיפרנציאלית על התנהגות אסירים 

לפי לאומם?

מרבית המחקרים העוסקים ביעילותן של תוכניות השכלה בכלא מתמקדים 
בהשפעתן על רצידיביזם )חזרה לעבריינות(. מעטים בלבד בחנו את הקשר בין 

השתתפות בתוכניות השכלה להתנהגות אסירים, וממצאיהם אינם אחידים. 
בכל המחקרים האלו לא נבדקה השפעתו של משתנה הלאום על התנהגות של 
אסירים המשולבים בתוכניות השכלה בכלא. במחקר זה שתי קבוצות "תאומות 
סטטיסטית" - מחקר וביקורת )בשיטת PSM(, בכל אחת 3,310 אסירים. נעשה 
שימוש בניתוח מדידה חוזרת )Repeated Measures Analysis( כדי לבחון את 
השינוי בשיעור האלימות בכלא - לפני ההשתתפות בתוכניות השכלה ואחריה 

)וכן לפני התקופה המקבילה בקבוצת הביקורת ואחריה(. למחקר שני ממצאים 
חשובים: הראשון, להשתתפות בתוכניות השכלה השפעה חיובית על הפחתת 

אלימות בכלא. יתרה מזו, נמצא כי לכל אחת מרמות ההשכלה יש השפעה חיובית 
על הפחתת אלימות בכלא, אך לכיתת 12 שנות לימוד ההשפעה בעלת המשמעות 
הרבה ביותר. הממצא השני, לא נמצא כי לתוכניות ההשכלה השפעה מבדלת על 

הפחתת האלימות בכלא לפי קבוצות הלאום )יהודים וערבים-מוסלמים(.

קתרין בן צבי1 וג'וש גצקו2

ד"ר קתרין בן צבי, סג"ד - ראש ענף מחקר בשירות בתי הסוהר. המאמר מבוסס על עבודת הדוקטורט שלה בהנחייתו של   1

פרופ' דיוויד וייסבורד, המכון לקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית.
ד"ר ג'וש גצקו - מרצה במכון לקרימינולוגיה ובמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית.  2
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מבוא
מיום  עיקרי בשיקום  היו מרכיב  תוכניות השכלה 

 .)MacKenzie, 2008( שנפתחו לראשונה בתי סוהר 

באופן כללי כפעילות חיובית,  חינוך בכלא נתפס 

 Duguid, 1982, 53, in( באופן אישי  ומועילה  הומנית 

Batiuk, Lahm, Mckeever, Wilcox, & Wilcox, 2005(. שתיים 

מהסיבות העיקריות להרחבת תוכניות ההשכלה בבתי 

הכלא בעולם הן המתאם השלילי הגבוה בין הישגים 

 )MacKenzie, 2008( עבריינית  לפעילות  לימודיים 

וההנחה כי רכישת השכלה בכלא תסייע לשבור את 

מעגל הפעילות העבריינית ולהשתלב מחדש בקהילה.

ליקויים בהבנת אינטראקציות  כי  חוקרים טוענים 

וביכולת  חברתיות, בפירוש התנהגויות של אחרים 

לפתרון בעיות לבד וביעילות, הם סוגיות קוגניטיביות 

 Brazzel,( הקשורות להתנהגות עבריינית ואנטי חברתית

MacKenzie, 2008 ;2009(. חוקרים סבורים שהשכלה, 

באופן כללי, משפרת את כישורי קבלת ההחלטות 

ומקדמת חשיבה פרו-חברתית, והדבר מביא לשיפור 

כותלי הכלא ולהקלת ההסתגלות  בין  בהתנהגות 

לכלא )Andrews & Bonta, 1994; Brazzel, 2009(. הקניית 

השכלה עשויה לשפר לא רק את ההתנהגות בין כותלי 

הכלא, אלא גם לסייע בקליטה מחודשת בקהילה עם 

באמצעות שינוי דפוסי החשיבה. מחקר  השחרור 

שוודי מצא כי תוספת של כל שנת חינוך מורידה 

את הסיכון לביצוע פשע ב-7.9% ואת הסיכון לקבל 

 Hjalmarsson, Holmlund, &( עונש מאסר ב-15.5% 

Lindquist, 2015(. בנוסף, להשקעה בהשכלה בכלא 

צפוי רווח חברתי, לא רק רווח פרטי לאסיר. הקניית 

השכלה תיכונית לאסיר בכלא מקטינה את העלויות 

הנלוות )עלות של כליאה, טיפול בקורבן, אובדן רכוש 

ועוד( ואת ההסתברות להישנות פשעים, ובסך הכול 

חוסכת למשלם המיסים האמריקני יותר ממיליארד 

.)Lochner & Moretti, 2004( דולר מדי שנה

מרבית המחקרים העוסקים ביעילותן של תוכניות 

)מועדות(  השכלה בכלא מתמקדים ברצידיביזם 

 Lipsey & Cullen,( של האסירים. סקירות שיטתיות 

 Wilson et al.,( MacKenzie, 2008 ;2007( וניתוח-על 

2000( הראו, כי משתתפי תוכניות ההשכלה חוזרים 

למאסר בשיעור נמוך יותר מאלה שאינם משתתפים 

בהן. במחקר ישראלי )חסייסי ואחרים, 2014( שבחן 

את האפקטיביות של תוכניות ההשכלה בבתי הכלא 

גדול יחסית של  בישראל, נמצא כי למרות ששיעור 

אסירים )22%( מכלל השפוטים הפליליים משתתף 

בתוכניות השכלה, לא נמצא הבדל בשיעור הרצידיביזם 

בין כלל משתתפי התוכניות לבין קבוצת הביקורת. עם 

זאת בחינה של כל תוכנית השכלה בנפרד העלתה 

כי תוכניות 8 שנות לימוד ותוכניות 12 שנות לימוד 

אפקטיביות מאוד בהפחתת רצידיביזם )שם, 2014(.

הלגיטימיות של תוכניות ההשכלה בכלא כתוכניות 

יעילותן, שכן אם  תקון תלויה על בלימה בשאלת 

תוכניות שיקום אינן מועילות, אין הצדקה להמשך 

קיומן )Lipsey & Cullen, 2007(. גישה מצמצמת זו רואה 

בהשכלה בכלא מכשיר שיקומי, הראוי להתקיים כל 

עוד מטרתו מושגת. גישה רחבה יותר תראה חשיבות 

בעצם קיומן של תוכניות השכלה, ללא תלות במדדי 

תוצאה.

תוכניות השכלה בכלא והתנהגות 
אסירים

לעומת ההיצע הרחב של מחקרים שבחנו את השפעת 

תוכניות ההשכלה על החזרה למאסר, חמישה מחקרים 

בין השתתפות בתוכניות  בלבד בחנו את הקשר 

השכלה להתנהגות האסירים בעת שהותם בכלא 

 Adams et al., 1994; Gendreau, Ross, & Izzo, 1985; Lahm,(

 2009; Linden, Perry, Ayers, & Parlett, 1984; McCorkle,

Miethe, & Drass, 1995(. ממצאי המחקרים האלו אינם 

בין השכלה להתנהגות  מלמדים על מתאם עקבי 

בכלא. הממצאים נעים בין השפעה שלילית להיעדר 

השפעה להשפעה חיובית של השכלה על התנהגות 

האסירים. בשל מיעוט המחקרים יפורטו ממצאיהם 

העיקריים של כל אחד מחמשת המחקרים שבחנו 

בין השתתפות בתוכניות חינוך בכלא  את הקשר 

להתנהגות האסירים.

מק-קורקל ועמיתיו )McCorkle et al., 1995( סקרו 371 

בתי כלא פדרלים בארה"ב. הם בדקו את מעורבות 

האסירים בתוכניות השכלה, מקצועיות ותעשייתיות, 
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ואת השפעתן על אלימות בין אסירים, אלימות אסירים 

כלפי הסגל ושיעורי המהומות בכלא. מחקרם גילה 

קשר הפוך בין שיעור ההשתתפות בתוכניות השכלה 

יותר  גבוהים  לשיעור האלימות: שיעורי השתתפות 

יותר של תקיפות  נמוכים  לשיעורים  היו קשורים 

אסירים ואנשי סגל.

לאהם )Lahm, 2009( בחנה את השתתפות האסירים 

במספר תוכניות השכלה: תוכניות השכלה לבגרות 

)GED - General Education Development(, השלמת 

לימוד להשכלה תיכונית, השכלה מקצועית  שנות 

 .)College Programs( ותוכניות השכלה של המכללות

במחקרה נכללו נתוני דיווח עצמי של 1,054 אסירים 

ב-30 מיתקני כליאה ברחבי שלוש מדינות בארצות 

הברית. האסירים התבקשו לדווח על מספר הערות 

ואם השתתפו  המשמעת שקיבלו בשנה החולפת 

זו ובאיזו מהן. תוצאות  בתוכנית השכלה בתקופה 

מחקרה היו דומות לתוצאות מחקרם של מק-קורקל 

ועמיתיו )McCorkle et al., 1995( רק לגבי תוכניות השכלה 

של מכללות. מהתוצאות אפשר ללמוד כי אסירים אשר 

השתתפו בתוכניות השכלה של מכללות קיבלו בשנה 

שלאחר מכן הרבה פחות הערות משמעת מאסירים 

בקבוצת הביקורת.

לינדן ועמיתיו )Linden et al., 1984( מצאו כי הצוות 

התרשם שלאסירים אשר השתתפו בתוכנית של 

מכללה היו פחות הפרות משמעת לאחר התוכנית 

לעומת התקופה שקדמה להשתתפות בתוכנית. 

מחקר זה בדק את תפיסות הסגל, ולא בדק נתונים 

כמותיים.

ניתחו את   )Gendreau et al., 1985( ג'נדרו ועמיתיו 

השפעת הקורסים במדעי הרוח, שניתנו בחסותה של 

 ,)UVIC( אוניברסיטת ויקטוריה בקולומביה הבריטית

באמצעות קיבוץ של מספר מחקרים. ראשית, הם 

בחנו את השפעת הקורסים ברמה המוסדית, על 

ידי מדידה של השיעור הכללי של התנהגות פסולה 

והפרות משמעת של אסירים בחודש. לאחר מכן בדקו 

מחקרים בינלאומיים התייחסו למשתנה האתניות, ואילו מחקר זה מתייחס ללאום כמשתנה המבדיל בין יהודים לערבים-  3

מוסלמים.

את ההשפעה של משך הקורסים על המשתתפים. 

שבמרוצת  מלמדות  המחקרים  משני  התוצאות 

השנים לא הייתה לתוכנית השפעה ניכרת על שיעור 

ההתנהגות השלילית הכללית בכלא ולא על ההסתברות 

להתנהגות פסולה של האסיר היחיד.

)Adams et al., 1994( אספו נתונים  אדמס ועמיתיו 

מבתי הכלא בטקסס על אודות אסירים שהשתחררו 

לאסירים  בשנים 1992-1991. ממצאיהם הראו כי 

הפרות  יותר  היו  השכלה  בתוכניות  שהשתתפו 

אסירים  לעומת  או חמורות(  )מינוריות  משמעת 

שלא השתתפו. בנוסף, למספר שעות ההשתתפות 

חיובי עם הפרות משמעת  היה מתאם  בתוכנית 

מינוריות ועם הפרות חמורות של חוקי הכלא: אסירים 

שהשתתפו ביותר מ-200 שעות בתוכניות צברו פי 

שניים יותר דוחות על הפרות משמעת לעומת אלה 

שלא השתתפו בתוכניות. ממצא מעניין אחר של 

מחקרם הוא שאסירים ברמת ההשכלה הנמוכה ביותר 

הפיקו את התועלת המרבית מהשתתפות בתוכניות 

רק  זו מסתכמת  חיובית  אולם השפעה  לימודים, 

בשיעורי רצידיביזם ולא נוגעת להתנהגות האסירים 

בכלא. ייתכן שההשתתפות בתוכניות לימוד משפרת 

את תדמיתם העצמית של האסירים ומעניקה להם 

מיומנויות חדשות.

לאום והתנהגות אלימה בכלא
המחקרים הספורים אשר בחנו את השפעת תוכניות 

ההשכלה על אלימות בכלא שפכו מעט אור על הסוגיה. 

לגרוע מחשיבותם של המחקרים  ובלי  זאת,  עם 

האלו, חוסר העקביות בתוצאות משאיר את השדה 

האלו מתעלמים  המחקרים  בתולי.  כמעט  הזה 

ממשתנה קרדינלי, הלאום3, כמתווך אפשרי בקשר 

בין השתתפות בתוכניות להתנהגות אסירים בכלא. 

משתנה זה חשוב ביותר, שכן הספרות מרחיבה על 

רמת ההשכלה הנמוכה של קבוצות מיעוט אתני 

לעומת הממוצע בקהילה, לא כל שכן בכלא. לעומת 
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זאת שיעור האלימות בכלא של אותן קבוצות מיעוט 

 Berg & DeLisi, 2006; Gaes,( אתני נוטה להיות גבוה

 Wallace, Gilman, Klein-Saffran, & Suppa, 2002; Griffin

 & Hepburn, 2006; Harer & Steffensmeier, 1996; HMPS,

 2008; Huebner, 2003; Sorensen, Wrinkle & Gutierrez,

 1998; Steiner, 2008, 2009; Wooldredge, Griffin, &

.)Pratt, 2001

 Guetzkow( דווקא המחקר הישראלי של גצקו ובן-צבי

Ben-Zvi, 2017 &( מצא ממצא הפוך בקשר בין לאום 

האסירים להתנהגותם האלימה בכלא הישראלי. לאחר 

ואסירים  יהודים  - אסירים  שהושוו שתי הקבוצות 

ערבים-מוסלמים - בהיקף ובמדדים המשפיעים על 

PSM, נמצא כי  התנהגות אלימה בכלא באמצעות 

שיעור האסירים היהודים האלימים )9.97%( היה גבוה 

יותר משיעור האסירים הערבים-מוסלמים האלימים 

)7.89%(. מספר האסירים היהודים האלימים היה 

ואילו מספר האסירים הערבים-מוסלמים   ,1,361

האלימים היה 1,083, היינו שיעור האלימים היהודים 

היה גבוה פי 1.3 משיעור האלימים הערבים-מוסלמים 

בתקופה הנמדדת )שם, 2017(.

המאמרים שהובאו לעיל ביססו את הקשר בין משתנה 

לאלימות בכלא, אולם קיים בספרות קשר  הלאום 

הדבר מלמד על קשר  לאום להשכלה.  - בין  נוסף 

משולש אפשרי בין המשתנים לאום, השכלה ואלימות.

מחקר זה מתמקד בשתי קבוצות הלאום הגדולות 

האוכלוסייה  וערבים-מוסלמים.  יהודים  בישראל, 

הערבית4 היא קבוצת מיעוט בישראל, ומהווה 20% 

מכלל האוכלוסייה )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

2011(. מחקר זה מתמקד בקבוצת הערבים-מוסלמים 

בלבד, שכן זו קבוצת המיעוט הגדולה ביותר ובעלת 

ההשפעה הרבה ביותר על חיי היומיום בישראל. יתר 

על כן, 93% מן האסירים הלא-יהודים בבתי הכלא 

ומהווים 43% מאוכלוסיית  בישראל הם מוסלמים 

בתי הכלא.

הערבים נחלקים לשלוש קבוצות עיקריות: נוצרים, דרוזים ומוסלמים )8%, 8% ו-84%, בהתאמה(.  4

.NAEP: National Assessment of Education Progress  5

.)OECD( התוכנית להערכה בינלאומית של תלמידים של הארגון לשיתוף פעולה כלכלי  6

לאום ופערי השכלה
בין שתי קבוצות הלאום העיקריות בישראל - יהודים 

וערבים-מוסלמים - קיים פער השכלה לאורך שנים 

לטובת הקבוצה היהודית. פער זה אינו ייחודי למיעוט 

הערבי-מוסלמי בישראל, אלא קיים למעשה בין קבוצות 

לדוגמה, דו"ח  מיעוט לקבוצות רוב בארצות רבות. 

הערכת התקדמות בלימודים בארה"ב )NAEP5( מגלה 

שהיו פערים בכל אחת משלוש קבוצות הגיל )9, 13, 

17( בהישגי קריאה ובמתמטיקה. לדוגמה, בגיל 17 

הפער בין שחורים ללבנים היה 29 נקודות, ובמתמטיקה 

היה הפער 27 נקודות )Barton & Coley, 2010(. על אף 

שהשתנה מעט במרוצת השנים האחרונות, הפער 

ממשיך להיות גדול ומובהק.

PISA6 נמצא כי הלאום הוא  בישראל, בציוני מבחן 

המשתנה המשפיע ביותר ובעל המשקל הגבוה ביותר 

)79.4( בפער בין הציונים. כלומר תלמיד יהודי מרקע 

סוציואקונומי, יחס לבית הספר ופרופיל בית ספר 

דומים לאלה של תלמיד ערבי, קיבל 79.4 נקודות יותר 

במבחן PISA מתלמיד ערבי. ציון זה שקול לפער של 

שנת לימודים מלאה )בורובוי ומנור, 2011(.

יותר של  נמוך  שיעור  ערבים יש  בקרב תלמידים 

יהודים  בגרות מזה של תלמידים  מקבלי תעודת 

בשני המגדרים, אך הפער הגדול ביותר נמצא בקרב 

גברים צעירים )זכרים: 39.5% לעומת 61.1%( )רכס, 

2009(. ב-2005 רק 8.3% מסך מקבלי התארים 

האקדמיים היו ערבים, ושיעור ההשתתפות שלהם 

יורד ככל שהתואר עולה )ראשון: 10.1%; שני 5.5%; 

שלישי 3.4%( )שם, 2009(. שיעור הערבים שאינם 

יודעים קרוא וכתוב גדול פי שלושה מזה של היהודים 

)7.1% לעומת 2.2%(. 37.8% מן האוכלוסייה הערבית 

הכללית בגיל 18 או יותר לא סיימו כיתה י"ב לעומת 

10.5% בקרב היהודים )רכס, 2009(. אחוז הנשירה 

יותר מאחוז הנשירה  גבוה  בקרב תלמידים ערבים 

בקרב תלמידים יהודים, והנשירה מתחילה בגיל צעיר 
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נושרים בכיתה ט' )14.6% נערים,  יותר. הערבים 

י"א  נושרים בכיתה  יהודים  5% נערות(, ולעומתם 

)הלשכה המרכזית  נערות(   2.5% נערים,   8.6%(

לסטטיסטיקה, 2013(.

לאום ופערי השכלה בכלא

ההבדלים הקיימים בעולם בין קבוצות מיעוט בקהילה 

משתקפים בבתי הכלא, ואולי אף ביתר שאת. בשנות 

ה-90 היה שיעור האסירים השחורים שאינם יודעי קרוא 

וכתוב כפול משיעורם של האסירים הלבנים )25% 

ובשנות ה-2000 הצטמצם הפער  לעומת 12%(, 

 Greenberg, Dunleavy,( )9% לפי 1.7 )15% לעומת

Kutner, 2007, p. 15 &(. על אף שהפער הצטמצם מעט 

בשנים האחרונות, הוא ממשיך להיות גדול ומובהק.

בישראל, ממצא העולה מדו"ח אבחון השכלה בשב"ס 

יהודים  בין  כי ההבדלים  2012(7 מראה  )שב"ס, 

לערבים-מוסלמים בבתי הכלא בישראל דומה לפער 

שנמצא בבתי הכלא בארצות הברית. תוצאות המבחן 

ההשכלתי שנעשה בכלא מלמדות כי מרבית האסירים 

קרוא וכתוב בעברית הם ערבים- יודעים  שאינם 

מוסלמים )47% לעומת 21% יהודים(. מנתוני הדו"ח 

לאסירים  עצמי בכניסה למאסר,  עולה שלפי דיווח 

נוספת לעומת  לימודים  יהודים יש בממוצע שנת 

ערבים-מוסלמים )עשר לעומת תשע, בהתאמה(. 

אך זו אינה התמונה המלאה, שכן כחמישית )22%( 

אף  על  דיווחו  לא  מהאסירים הערבים-מוסלמים 

שנת השכלה לעומת 14% מהאסירים היהודים. כמו 

הדו"ח כי שיעור האסירים היהודים בעלי  כן מגלה 

השכלה תיכונית הוא יותר מכפול משיעור האסירים 

הערבים בעלי אותה השכלה )43% יהודים לעומת 

19% ערבים(.

שיקום הוא אחד המרכיבים העיקריים בניהול שגרת 

היום בבתי הכלא הפליליים בישראל. תוכניות השכלה 

מן  וממצאיו מלמדים ש-30.5%  למאסרם,  הראשון  בחודש  האסירים  כל  הסינון שעוברים  תוצאות מבחן  מוצגות  בדו"ח   7

האסירים אינם יודעי קרוא וכתוב בעברית או שהם בעלי יכולת קריאה וכתיבה מינימלית.
http://www.ips.gov.il/items/05605/3512012.pdf  8

התיקון מורכב משני סעיפים בפקודת בתי הסוהר, 11 ג' ו-11 ד'. לעניין חינוך ופנאי רלוונטי סעיף 11 ג': אסיר יהיה זכאי   9

להשתלב בפעילות פנאי או חינוך בהיקף ובתנאים כפי שייקבעו בתקנות ובפקודות השירות.

בכלא הן הזדמנות שנייה, אם לא אחרונה, לסגור את 

הפער ההשכלתי באמצעות השלמה של לימודי בית 

ספר תיכון והשגת תעודת בגרות. על כן שב"ס מספק 

בכל אחד ממיתקני הכליאה לפליליים שש תוכניות 

השכלה, החל בלימוד קרוא וכתוב וכלה בסיום 12 

שנות לימוד, בכלל זה בחינות בגרות רשמיות בפיקוח 

משרד החינוך.8 שיעור ההיענות לתוכניות ההשכלה 

גבוה, 22% )חסייסי ואחרים,  בבתי הכלא בישראל 

2014(. אם כוללים רק את האסירים שיתרת מאסרם 

ארוכה מספיק לאפשר השתתפות בתוכניות השכלה, 

הרי ששיעור זה גבוה הרבה יותר. תוכניות ההשכלה 

האלו קיבלו משנה תוקף עם תיקון 42 לפקודת בתי 

הסוהר שחוקק בשנת 9,2012 ומספר הכיתות ומספר 

הלומדים הורחב מאוד.

בין השכלה  כאמור, המחקרים שבחנו את הקשר 

לאלימות בכלא התעלמו ממשתנה הלאום, אולם יש 

בהם ממצאים שיכולים לרמז על קשר צפוי בין משתנה 

זה לשני המשתנים האחרים: השכלה והתנהגות אלימה. 

לאהם )Lahm, 2009( מצאה כי למספר שנות לימוד 

בעת הכניסה למאסר היה מתאם שלילי משמעותי 

עם התנהגות פסולה בכלא. כלומר תוספת של כל 

שנת השכלה בעת הכניסה למאסר הפחיתה את 

אדמס  הסיכוי להתנהגות פסולה במהלך המאסר. 

רמת  בעלי  טען שהאסירים   )Adams et al., 1994(

ההשכלה הנמוכה ביותר מפיקים את מרב התועלת 

מהשתתפות בתוכניות אקדמיות - מסקנה שהגיע 

אליה משיעור הטלת העונשים הנמוך יותר בקרבם. 

ייתכן שהשתתפות בתוכניות השכלה משפרת את 

להם  ומעניקה  האסירים  של  העצמית  תדמיתם 

כישורים חדשים.

על אף ששני המאמרים המוזכרים לעיל לא התייחסו 

באופן ספציפי לקבוצות מיעוט, הם ביססו מתאם בין 

רמות השכלה נמוכות ליעילותן של תוכניות לימודים. 
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עקב פער ההשכלה בין קבוצות הלאום בישראל, הגיוני 

שקבוצות מיעוט יאכלסו את כיתות הלימודים הנמוכות 

 ,)Adams et al., 1994( ביותר. על פי ממצאיו של אדמס

מכיוון שקבוצות מיעוט נוטות להיות בעלות רמות 

יותר בממוצע, הן צפויות להפיק  השכלה נמוכות 

לימודים בכלא. מכאן  יותר מתוכניות  תועלת רבה 

שאסירים ערבים-מוסלמים צפויים להפיק תועלת 

רבה יותר מהשתתפות בתוכניות השכלה.

עולה השאלה, האם תועלת זו תתבטא בירידה בשיעורי 

האלימות בכלא? מטרת המחקר הנוכחי היא לגלות אם 

לתוכניות ההשכלה בבתי הכלא בישראל יש השפעה 

על ההתנהגות האלימה של האסירים, ואם ההשפעה 

דיפרנציאלית על שתי קבוצות הלאום המרכזיות 

בכלא - אסירים יהודים ואסירים ערבים-מוסלמים.

פער מתודולוגי במחקרי תוכניות 
ההשכלה

במחקרים המועטים שפורסמו על השכלה ואלימות 

בכלא, קיים פער מתודולוגי הקשור הן בהטיה הנובעת 

מבחירת המשתתפים בתוכניות ההשכלה הן מבחירה 

זו עשויה  של קבוצת הביקורת. בעיה מתודולוגית 

להיפתר במלואה רק על ידי שימוש ב"מדד הזהב", 

היינו הקצאה רנדומלית לקבוצת המחקר ולקבוצת 

הביקורת. שיטת המחקר הניסויית נחשבת חפה 

מהטיות אנושיות, הניסוי אקראי ומבוקר, ולפיכך אמור 

להיות חף מטעות שיטתית )Kaptchuk, 2001(. למרות 

ניסוי במחקר הנוכחי, שיטת המחקר  שלא נעשה 

שיושמה עשויה להתגבר על פער זה ואפשרה למזער 

את ההטיה בבחירת המשתתפים שכן היא נחשבת 

למחקר דמוי-ניסויי.

המתודולוגיה "השוואת ציוני היתכנות" )PSM( נעשתה 

בעשרים  בקרימינולוגיה  היישומי  נפוצה במחקר 

רוזנבאום  ידי  השנים האחרונות, מאז פותחה על 

ורובין )Rosenbaum & Rubin, 1983(. היא מציעה דרך 

פוטנציאלית עוצמתית להעריך את ההשפעה של 

התערבות מסוימת על ההתנהגות שלאחריה על 

ידי יצירת שתי קבוצות מקבילות - מחקר וביקורת. 

מבחינה  ערך  שווי  הם  אלה  בקבוצות  האסירים 

סטטיסטית במגוון משתנים נצפים, כגון גיל בכניסה 

למאסר, מצב משפחתי, שנות לימוד בטרם הכניסה 

לכלא, היסטוריית הכליאה ומשך גזר הדין. התוצאות 

של ניתוח ה-PSM אמינות יותר מתוצאות של ניתוחים 

אחרים המשמשים בספרות, למעט תוצאות של 

שימוש בניסוי עם הקצאה אקראית.

עליהן  ה-PSM מספר מגבלות שיש לתת  לשיטת 

זו אינה מביאה בחשבון  גישה  הדעת. ראשית,  את 

)כגון מוטיבציה להשתתף  נמדדו  משתנים שלא 

בתוכנית(. שנית, האסטרטגיה שלה נשענת במידה 

רבה על יכולתו של החוקר למצוא התאמות הולמות 

)McLanahan, Tach, & Schneider, 2013(. בשל מגבלות 

אלה קבעו מספר חוקרים כי אין להשתמש בשיטה 

 Shadish, Steiner, & Cook,( וקוק זו. שאדיש, שטיינר 

די  וסברו שאין   ,PSM לא נתנו אמון בשיטת   )2012

כאשר  ניבוי חזקים למבחן אידיאלי  אפילו במשתני 

מושגי מפתח כגון מוטיבציה ומגבלות להשתתפות, 

החיוניים לבחירה לתוכנית, חסרים במערכת הנתונים. 

ועוד זאת, החוקרים קבעו שאפילו נתונים מפורטים 

על אודות השתתפות בתוכנית אינם מספיקים אם 

שיעורי ההיענות לתוכנית הנתונה להערכה נמוכים. 

 )Peikes, Moreno, & Orzol, 2008( פיקה, מורנו ואורזול

הזהירו את מעריכי התוכניות הסוציאליות שניתוח ציוני 

היתכנות עלול להניב תוצאות שונות לחלוטין מאלה 

ניסוי מבוקר. הם האמינו שבתנאים מסוימים  של 

הניתוח אמין: כאשר המדגם גדול מספיק ופרוטוקול 

תהליך הבחירה לתוכנית מפורט מספיק.

לתוכניות ההשכלה בבתי הכלא  שיעור ההיענות 

ואחרים, 2014(, היינו  בישראל הוא 22% )חסייסי 

כמעט רבע מהאסירים משתתפים בתוכניות השכלה. 

אין מידע לגבי מוטיבציית האסיר להשתתף או לסרב, 

ואין מידע על אודות מגבלות אחרות המונעות ממנו 

להשתתף בתוכנית, כגון מניעה ביטחונית. כלומר 

אין לדעת מה הסיבה האמיתית שבגינה לא השתתף 

אסיר בתוכנית השכלה, והדבר היחיד הידוע הוא כי 

הוא לא השתתף. עם זאת קיימת כמות גדולה של 

נתונים על פרופיל האסיר, פרופיל המאסר והתנהגותו 

במאסר )מעבר להתנהגות אלימה( ועל כן PSM הוא 
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למידה ממתנת

הניתוח הטוב ביותר האפשרי בהיעדר ניסוי אקראי.

לתוכניות  היא לבחון אם  כאמור, מטרת המחקר 

על  השפעה  יש  בישראל  הכלא  בבתי  ההשכלה 

התנהגותם האלימה של האסירים. למחקר שתי 

השערות מרכזיות:

להשתתפות בתוכניות  כי  היא  השערה ראשונה 

ההשכלה תהיה השפעה חיובית על התנהגות 
בקרב  יפחתו  האלימות  שיעורי  היינו  האסירים, 
לאחר סיום התוכניות  משתתפי תוכניות ההשכלה 

לעומת שיעורי האלימות בקרב קבוצת הביקורת.

בתוכניות  להשתתפות  כי  היא  שנייה  השערה 

ההשכלה תהיה השפעה גדולה יותר על התנהגות 
האסירים הערבים-מוסלמים לעומת התנהגותם 
האסירים  בקרב  היינו  היהודים,  של האסירים 
הערבים-מוסלמים יהיו שיעורי אלימות נמוכים יותר 

לאחר סיום התוכניות לעומת האסירים היהודים.

שיטת המחקר
נבדקים

הנבדקים הם כל האסירים הפליליים הגברים שהיו 

כלואים בבתי הסוהר של שב"ס בין 1 בינואר 2009 

ל-31 בדצמבר N=25,628( 2010(. המונח "אסירים 

פליליים" נוגע הן לשפוטים שנגזר דינם הן לעצורים 

שהוגש נגדם כתב אישום וטרם נשפטו )אך לא נוגע 

לעצורי ימים(. מקרב האסירים האלו הורכבו קבוצת 

המחקר )N=3,310( וקבוצת הביקורת )N=3,310(, כפי 

שיפורט בהליך המחקר. יחידת הניתוח במחקר זה 

היא האסיר. לכל אסיר נאספו הנתונים האלה:

1. נתונים דמוגרפים: בהתאם למחקרים קודמים, 
הובאו בחשבון משתנים שנמצאו משפיעים על אלימות 

אסירים, כגון גיל בכניסה למאסר, מצב משפחתי, שנות 

לימודים בטרם הכניסה לכלא, היסטוריה פלילית, אורך 

גזר הדין והרשעה בעבירות אלימות. משתנים אלה 

נמצאו משפיעים על התנהגות אלימה בכלא ושימשו 

בסיס לבחירה בקבוצת הביקורת המתאימה ביותר 

 Cunningham & Sorensen 2007; Delisi 2003; Sampson(

.)& Laub, 1995; Schenk & Fremouw, 2012

אירועים  אודות  על  מידע  התנהגות אלימה:   .2

אלימים הופק מדיווחי היחידות למיניהן על אירועים 

אלימים, אשר הוכנסו למערכת "אירועים" של שב"ס 

בתקופת המחקר. הדיווחים הם תיאורים סיפוריים 

של האירוע, ונכלל בהם מידע לגבי מועד ההתרחשות, 

האירועים  ניתוח  לאחר  בה.  והמעורבים  מיקומה 

דורגה חומרת האירוע לאחת משלוש דרגות: נמוכה, 

בדיווח עקב  כדי להימנע מהטיות  וגבוהה.  בינונית 

נורמות שונות )לא רשמיות( של דיווח בין סוהרים 

אירועים  ורק  אך  בדיווח  נכללו  בבתי כלא שונים, 

שחלה לגביהם חובת דיווח בשל חומרת הפציעות 

שחייבו מתן טיפול על ידי פרמדיק או רופא. במחקר 

זה נעשה שימוש במידע על אירועים בדרגות חומרה 

בינונית או גבוהה )לפי חומרת הפציעות(. אירועים 

כאמור  שחומרתם הוגדרה נמוכה סוננו מהקובץ, 

לאחר קידוד האירועים הם  בשל הטיות אפשריות. 

מוזגו עם נתוניהם האישיים של האסירים.

3. השתתפות בתוכניות השכלה: ממערכות החינוך 

בבתי הכלא הופק מידע על השתתפות האסירים 

בתוכניות השכלה. בנתונים נכלל מידע לגבי רמת 

הלימודים ותאריכים של התחלת התוכניות וסיומן.

הליך
 )PSM( במחקר נעשה שימוש בהשוואת ציוני היתכנות

המקובל במחקר הקרימינולוגי. זו שיטה דמוי-ניסויית 

 Rosenbaum & Rubin,( אשר פיתחו רוזנבאום ורובין

1983(. השוואת ציוני היתכנות היא הליך הממזער את 

ליצור  השפעתה של הטיית הבחירה. הוא מאפשר 

קבוצת השוואה שבאמצעותה אפשר להעריך מה 

הייתה התוצאה לולא התקיים המחקר. סכום מקדמי 

המאפיינים ברגרסיה משמש ליצירת ציון )בין 0 ל-1( 

המלמד על ההסתברות של כל אדם להיכלל בקבוצת 

לאחר מכן ציון ההיתכנות   .)Jordan, 2012( המחקר

משמש ליצירת מדגם תואם של קבוצות המשתתפים 

במחקר ובביקורת. למעשה, ציון ההיתכנות הוא ציון 

מאזן של משתנים נלווים נצפים, כלומר התפלגות 

והביקורת  זהה בקבוצות המחקר  כלל המשתנים 

)שם, 2012(.

בפקודת ה-PSM ב-Stata 13.1 נעשה שימוש באי-החלפה 
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ובמרווח "קליפר"10 של 0.01, המאפשר להשתמש 

בציוני ההיתכנות כאמצעי להתאים אסירים מקבוצת 

המחקר )אסירים שהשתתפו בתוכנית השכלה( עם 

אסירים מקבוצת הביקורת )אסירים שלא השתתפו 

בתוכנית השכלה( ביחס של 1:1, ללא החזרה. השוואת 

לאום  ציוני ההיתכנות נערכה בנפרד לכל קבוצת 

נוצרו ארבע קבוצות:  )יהודים וערבים-מוסלמים(. 

שתי קבוצות מחקר שהשתתפו בתוכניות השכלה 

)בקבוצה # 1 נכללים יהודים ובקבוצה # 3 נכללים 

לדוגמה, כאשר הקליפר המוגדר  10 קליפר משמעו הפער המקסימלי בין נבדק מקבוצת המחקר לנבדק מקבוצת הביקורת. 

הוא 0.01, ציון היתכנות של 0.87 של אסיר בקבוצת המחקר יכול להיות מותאם לציון בין 0.86 ל-0.88 של אסיר בקבוצת 
הביקורת.

ושתי קבוצות ביקורת תואמות  ערבים-מוסלמים( 

לקבוצות המחקר, היינו קבוצת יהודים שחבריה לא 

השתתפו בתוכניות השכלה )# 2( וקבוצת ערבים-

מוסלמים שחבריה לא השתתפו בתוכניות השכלה 

)# 4(. ראה לוח 1.

בקבוצה היהודית שהשתתפה בתוכניות ההשכלה 
נכללו 1,465 אסירים ובקבוצת הביקורת נכללו 8,513 

אסירים )ראה לוח 2(. השונות בציון ההיתכנות להיכנס 

לתוכנית בין הקבוצות לפני ההתאמה הייתה גבוהה 

ביקורתמחקרקבוצת לאום

קבוצה # 1אסירים יהודים
קבוצה # 2

)תאומה מחקרית לקבוצה # 1(

קבוצה # 3אסירים ערבים-מוסלמים
קבוצה # 4

)תאומה מחקרית לקבוצה # 3(

לוח 1. קבוצת מחקר וקבוצת ביקורת

PSM לפני
)N=9,978(

PSM אחרי
)N=2,930(

ביקורתמחקר
אחוז ההטיה 

)bias(
ביקורתמחקר

אחוז ההטיה 
)bias(

אחוז הפחתת 
ההטיה

N1,4658,5131,4651,465

4.575.3%74.7%1.664.0-75.4%77.3%ללא זוגיות

35.334.84.135.335.30.099.3גיל בכניסה

שנות לימוד 
10.310.19.610.310.30.199.5בכניסה

1.272.8-4.546.9%47.6%-46.9%49.2%עבירת אלימות

אורך מאסר 
501.6501.20.1501.6497.90.5-924.8)בימים(

זמן שהות בכלא עד 
285.5229.928.9285.5284.70.498.7לתחילת המחקר

לוח 2. התפלגות אסירים יהודים לפי השתתפות בתוכניות השכלה, לפני PSM ואחריו
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גדול בין הקבוצות.  )p<0.001 ,8.6(, היינו היה הבדל 

לאחר התאמת הקבוצות על בסיס ה-PSM הצטמצמה 

 0.6,( איננה מובהקת  והיא  בין הקבוצות  השונות 

p=0.999(, כלומר הקבוצות דומות. לאחר ההתאמה 

נכללו בשתי קבוצות היהודים 2,930 אסירים )1,465 

בכל אחת(.

בקבוצה הערבית-מוסלמית שהשתתפה בתוכניות 
ההשכלה נכללו 1,926 אסירים, ובקבוצת הביקורת 

נכללו 13,724 אסירים )ראה לוח 3(. השונות הממוצעת 

)MeanBias( בין הקבוצות לפני ההתאמה הייתה גבוהה 

)p<0.00 ,34.7(, אך הצטמצמה )p<0.001 ,5.7( לאחר 

התאמת הקבוצות על בסיס ה-PSM. לאחר ההתאמה 

נכללו בשתי קבוצות הערבים 3,690 אסירים )1,845 

בכל אחת(. הסיבה שהשונות נשארה מובהקת נעוצה 

בפרמטר אחד - הרשעה בגין עבירת אלימות. השונות 

גבוהה )16.9-( גם לאחר ה-PSM בין שתי הקבוצות, 

אולם היא נמוכה מ-20% ועל כן גם פרמטר זה נחשב 

 Weisburd, Hasisi, Shoham, Aviv,( שווה בשתי הקבוצות

.)& Haviv, 2017

שני הקבצים התואמים )יהודים וערבים-מוסלמים( 

מוזגו לאחר מכן לקובץ אחד, באופן שבקובץ הסופי 

לאחר ההתאמה נכללו 6,620 אסירים )ראה לוח 4(. 

מחציתם השתייכו לקבוצת המחקר והמחצית השנייה 

לקבוצת הביקורת.

מטרת המחקר היא לבחון את השפעת ההשתתפות 

בתוכניות השכלה על האלימות בכלא. הואיל והאסירים 

לא השתתפו בקורסי השכלה  בקבוצת הביקורת 

זמן הקשורים לקורס )תאריכי  אין פרקי  כלשהם, 

התחלה וסיום(, וממילא אי אפשר לבדוק את שיעורי 

PSM לפני
)N=15,650(

PSM אחרי
)N=3,690(

אחוז ההטיה ביקורתמחקר
)bias(אחוז ההטיה ביקורתמחקר

)bias(
אחוז הפחתת 

ההטיה

N1,92613,7241,8451,845

0.277.0-62.2%61.8%1.062.2%62.3%ללא זוגיות

29.828.515.529.830.3-5.167.1גיל בכניסה

שנות לימוד 
9.19.2-4.79.19.11.176.5בכניסה

16.965.0-44.4%22.2%48.343.351.1%עבירת אלימות

אורך מאסר 
509.3261.343.9502.2544.7-7.582.9)בימים(

זמן שהות בכלא 
עד לתחילת 

המחקר
289.4123.195.1280.1274.03.596.3

לוח 3. התפלגות אסירים ערבים לפי השתתפות בתוכניות השכלה, לפני PSM ואחרי

ביקורתמחקרלאום

1,8451,845ערבים-מוסלמים

1,4651,465יהודים

3,3103,310סך הכול

6,620

לוח 4. התפלגות של קבוצות המחקר 
והביקורת אחרי PSM, לפי לאום
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כדי להתגבר  האלימות "לאחר" תוכנית ההשכלה. 

זו ולהשוות את שיעורי האלימות בשתי  על בעיה 

ואחריו, הוקצה לכל אסיר  הקבוצות לפני המחקר 

מקבוצת הביקורת )אלה שלא השתתפו בתוכניות 

השכלה( פרק זמן זהה לפרק הזמן של האסיר התואם 

לדוגמה, אם אסיר מקבוצת  לו בקבוצת המחקר. 

המחקר החל להשתתף בתוכנית השכלה 259 ימים 

לאחר  וסיים אותה 349 ימים  לאחר כניסתו לכלא 

כניסתו, אותו מספר ימים שויך ל"תאומו" המחקרי 

מקבוצת הביקורת. לוח 5 ממחיש את המניפולציה 

שנעשתה לזוג "תאומי מחקר".

כאשר הוגדרו פרקי הזמן לקבוצת הביקורת התאפשר 

לבנות את שני משתני האלימות: אלימות בכלא לפני 

הכניסה לתוכנית השכלה )כן=1, לא=0( ואלימות 
בכלא אחרי השתתפות בתוכנית )כן=1, לא=0(. 
לקבוצת המחקר תאריכים אלה ממשיים, ואילו לקבוצת 

PSM תאריך התחלה תאריך כניסה לכלאתיאומים על פי 
של תוכנית השכלה

 תאריך סיום 
של תוכנית השכלה

אסיר בתוכנית 
27 בדצמבר 2009השכלה

12 בספטמבר 2010
לאחר 259 ימים מהכניסה לכלא

11 בדצמבר 2010
לאחר 349 ימים מהכניסה לכלא

10 באוקטובר 2009אסיר בביקורת
"25 ביולי 2010"

לאחר 259 ימים מהכניסה לכלא

"23 בספטמבר 2010"
לאחר 349 ימים מהכניסה לכלא

לוח 5. דוגמה לשיוך תאריכים בין "תאומי מחקר"

)N=3,310( לוח 6. התפלגות ההשתתפות בתוכניות השכלה על פי לאום

סך הכולאסירים יהודיםאסירים ערבים-מוסלמיםתוכניות השכלה

NNאחוזNאחוז

קבוצת המחקר

3-068.2%64131.8%299940 שנות לימוד

5-364.5%44535.5%245690 שנות לימוד

8-654.6%26345.4%219482 שנות לימוד

1039.2%5160.8%79130 שנות לימוד

1227.2%4772.8%126173 שנות לימוד

44.5%39855.5%497895כיתת העשרה

מספר המשתתפים 
1,8451,4653,310בתוכניות השכלה

1,8451,4653,310מספר הלא-משתתפים קבוצת הביקורת

מספר הנבדקים כלל האסירים
3,6902,9306,620במחקר 
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הביקורת התאריכים "מושאלים". תקופת המעקב אחר 

התנהגות אלימה הייתה שנתיים )2010-2009(, או 

עד סוף המאסר של כל אחד מהאסירים - המוקדם 

מבין השניים.

ניתוח  נערך  אלה  משתנים  שני  על  בהתבסס 

 )Repeated Measures analysis( חוזרת   למדידה 

כדי לבחון   )Kutner, Nachtsheim, Neter, & Li, 2004(

אם תוכניות ההשכלה משפיעות על אלימות בכלא 

ואם קיימות אינטראקציות בין השתתפות בתוכנית, 

לאום ושינויים בהתנהגות אלימה בכלא.

יש לציין כי ההתפלגות של השתתפות האסירים בכל 

אחת משש הרמות של תוכניות ההשכלה המוצעות 

גבוה  מגלה שערבים-מוסלמים השתתפו בשיעור 

לדוגמה,  יותר מיהודים ברמות ההשכלה הנמוכות. 

ברמת הלימודים הנמוכה ביותר )3-0 שנות לימוד( 

היה שיעור הערבים-מוסלמים הגבוה ביותר )68.2% 

לעומת 31.8%(. תמונת ראי לכך אפשר לראות ברמת 

הלימוד הגבוהה ביותר )12 שנות לימוד(, בה שיעור 

היהודים היה הגבוה ביותר )72.8% לעומת 27.2%(. 

ראה לוח 6 ותרשים 1.

ממצאים
לוח 7 מראה את שיעורי האלימים של ארבע הקבוצות 

לפני ההצטרפות לתוכניות השכלה: יהודים וערבים-

מוסלמים, מחקר וביקורת. בקרב קבוצות המחקר 

יותר של אסירים ערבים-מוסלמים  גבוה  יש שיעור 

אלימים לעומת האסירים היהודים )5.96% לעומת 

5.32%(. נתון זה הפוך בקבוצות הביקורת, שם יש 

שיעור גבוה יותר של אסירים יהודים אלימים. נתון 

נוסף העולה מלוח 7 הוא כי שיעור האלימים בקרב 

הערבים-מוסלמים דומה בקבוצת המחקר ובקבוצת 

הביקורת בטרם הכניסה לתוכניות השכלה )או בזמן 

המקביל(. לעומתן שתי קבוצות היהודים )מחקר 

זו מזו מבחינת שיעור האלימים  וביקורת( שונות 

בטרם הכניסה לתוכניות ההשכלה. בקבוצת הביקורת 

היהודית שיעור האלימים גבוה יותר מאשר בקבוצת 

המחקר היהודית )6.42% לעומת 5.32%(. כמו כן 

שיעור האלימים בקרב קבוצת הביקורת היהודית הוא 

הגבוה ביותר מבין כל ארבע הקבוצות, ואילו שיעור 

האלימים בקבוצת המחקר היהודית הוא הנמוך ביותר 

מבין ארבע הקבוצות.

תרשים 1. התפלגות ההשתתפות בתוכניות השכלה על פי לאום

12 שנות לימוד    10 שנות לימוד    8-6 שנות לימוד    5-3 שנות לימוד    3-0 שנות לימוד
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אסירים אלימים והשתתפות 
בתוכניות השכלה

כמתואר בשיטת המחקר, חושבו שיעור האלימים 

ושיעור  בכלא לפני ההשתתפות בתוכנית השכלה 

האלימים בכלא אחרי ההשתתפות בתוכנית. התוצאות 

של ניתוח המדידה החוזרת מגלות ששיעור האלימים 

יורד עם הזמן. ראה תרשים 2 ולוחות 7, 8.1 ו-8.2.

אחרי  שיעור האלימים  כי  ו-8.1 מראים   7 לוחות 

נמוך במידה  היה   )4.32%( השתתפות בתוכנית 

ניכרת משיעור האלימים לפני השתתפות בתוכנית 

אחרי התוכניתלפני התוכנית

אחוז קבוצות המחקר והביקורת
האלימים

מספר 
האלימים

אחוז 
האלימים

מספר 
סך הכולהאלימים

יהודים - מחקר
ערבים-מוסלמים - מחקר

יהודים - ביקורת
ערבים-מוסלמים - ביקורת

5.32
5.96
6.42
5.69

78
110
94
105

2.46
2.49
5.94
6.34

36
46
87
117

1,465
1,845
1,465
1,865

5.853874.322866,620כל הקבוצות

כל אסירי המחקר
כל אסירי הביקורת

5.68
6.01

188
199

2.48
6.16

82
204

3,310
3,310

כל היהודים
כל הערבים-מוסלמים

5.87
5.83

172
215

4.20
4.42

123
163

2,930
3,690

לוח 7. שיעור האסירים האלימים ומספרם לפני התוכניות ואחריהן בכל קבוצה

תרשים 2. שיעורי האסירים האלימים לפני השתתפות בתוכניות השכלה ואחריה
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 .)F=17.2, p<0.001( בכל הקבוצות גם יחד )5.85%(

ירידה זו בשיעור האלימים עם הזמן תווכה באמצעות 

השתתפות בתוכניות השכלה )F=19.2, p<0.001 ראה 

לוח 8.1(. שיעור האסירים האלימים בקבוצות המחקר 

ירד מ-5.68% ל-2.48%, ושיעור האלימים בקבוצות 

הביקורת נשאר כשהיה )6.01% לעומת 7.16%, ראה 

זו היא שתוכניות  7(. משמעותה של תוצאה  לוח 

השכלה תורמות להפחתת האלימות בכלא. עם זאת 

כי לתוכניות ההשכלה השפעה מבדלת  לא נמצא 

על יהודים וערבים )F=0.12, p=0.723 ראה לוח 8.1(. 

האינטראקציה המשולשת בין שינוי בשיעורי האלימים 

ואחריהן, השתתפות  בתוכניות  לפני השתתפות 

בלתי  היא  גם  נמצאה  בתוכניות השכלה ולאום, 

מובהקת )F=1.358, p=0.244 ראה לוח 8.1(.

8.1 מוצגים ההבדלים בתוך  כמוסבר לעיל, בלוח 

הנבדקים, ובלוח 8.2 מוצגים ההבדלים בין הנבדקים. 

יש כאן שני משתנים לניתוח: השתתפות בתוכנית 

השכלה ולאום. המשתנה היחיד שנמצא קשר בינו 

- לפני  זמן  לאורך  לבין הבדלים בשיעורי אלימות 

המחקר ואחריו - היה השתתפות בתוכנית השכלה 

)F=26.55, p<0.001(. משתנה הלאום לא נמצא קשור 

לשינויים באלימות לאורך זמן )F=0.49, p=0.824(, וכך 

לאום להשתתפות בתוכנית  גם האינטראקציה בין 

.)F=0.39, p=0.529( השכלה

FSigאפקט

17.2310.000שינוי לאורך זמן - לפני-אחרי

19.2160.000אלימות לפני-אחרי x השתתפות בתוכנית השכלה

0.1260.723אלימות לפני-אחרי x לאום

1.3580.244אלימות לפני-אחרי x השתתפות בתוכנית השכלה x לאום

 לוח 8.1. השפעת ההשתתפות בתוכנית השכלה ולאום על אלימות בכלא - 
מבחני הבדלים בתוך הנבדקים

 לוח 8.2. השפעת ההשתתפות בתוכנית השכלה ולאום על אלימות בכלא - 
מבחני השפעות בין הנבדקים

לאום קודד כיהודי = 1, ערבי-מוסלמי = 0.

לאום קודד כיהודי = 1, ערבי-מוסלמי = 0.

FSigאפקט

26.550.000השתתפות בתוכנית השכלה

0.490.824לאום

0.390.529השתתפות בתוכנית השכלה x לאום
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אסירים אלימים והשתתפות בתוכניות השכלה 
לפי כיתות לימוד

לאחר שבוססה ההשפעה של תוכניות ההשכלה על 

אלימות בכלא, נבחנה השפעתה הייחודית של כל אחת 

מרמות הלימודים על שיעורי האלימים בכלא. ניתוח 

זה נוגע אך ורק לאסירים בקבוצת המחקר שהשתלבו 

בתוכניות השכלה. בתרשים 3 מודגמים ההבדלים 

בשיעורי האלימות לפני תוכניות ההשכלה ואחריהן. 

בכל רמות הלימודים הייתה הפחתה בשיעור האלימות 

בכלא לאחר סיום התוכניות בהשוואה לשיעורה לפני 

ההשתתפות בהן. עם זאת הייתה ירידה מתונה בשלוש 

ובשתי רמות הלימוד  רמות הלימודים הראשונות, 

האחרונות הייתה ירידה חדה יותר. לממצא זה חשיבות 

רבה, שכן שיעורי האלימים הגבוהים ביותר נמצאו 

בקרב רמות הלימוד הגבוהות )9.23% ו-11.56%(, 

לפני ההשתתפות בתוכניות השכלה.

ניתוח המדידה החוזרת  9 מוצגות תוצאות  בלוח 

לאסירים בקבוצת המחקר בלבד. הניתוח מלמד, 

 לוח 9. שיעור האסירים האלימים לפני תוכניות ההשכלה ואחרי ההשתתפות בהן, 
לפי רמות לימוד

N

אחרי התוכניתלפני התוכנית

שיעורי 
ההפחתה

אחוז 
האלימים

מספר 
האלימים

אחוז
האלימים

מספר 
האלימים

3-09405.53%522.55%242.16 שנות לימוד

5-36905.22%362.61%182.0 שנות לימוד

8-64826.02%293.32%161.8 שנות לימוד

101309.23%121.54%26.0 שנות לימוד

1217311.56%200.58%120.0 שנות לימוד

2,4155.68%1492.48%612.44*סך הכול

* כיתת העשרה )n=895( הוצאה מהניתוח של השפעת רמת הלימוד שכן היא שונה באופיה מכיתות ההשכלה האחרות.

 תרשים 3. שיעור האסירים האלימים לפני תוכניות ההשכלה ואחרי ההשתתפות בהן, 
לפי כיתות לימוד

12 שנות 
לימוד

10 שנות 
לימוד

8-6 שנות 
לימוד

5-3 שנות 
לימוד

3-0 שנות 
לימוד
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הזמן  יורד עם  אחוז האסירים האלימים  כי  שוב, 

10.1(, מ-5.68% לפני  לוח  )F=52.7, p<0.001 ראה 

ההשתתפות בתוכניות ל-2.48% אחרי התוכניות. 

מעניין כי השינוי עם הזמן קיים בכל כיתות הלימוד 

לדוגמה, שנות   .)10.1 לוח  ראה   F=3.3, p=0.006(

הלימודים 3-0 השתנו מ-5.53% ל-2.55%, ו-12 שנות 

 .)9 לימוד השתנו מ-11.56% ל-0.58% )ראה לוח 

גם בניתוח זה לא נמצאה השפעה למשתנה הלאום 

)F=0.8, p=0.366, ראה לוח 10.1(. מלוח 9 עולה כי 

הפחתת אחוזי האסירים האלימים נעה בין הפחתה 

פי 1.8 )8-6 שנות לימוד( להפחתה פי 20 )12 שנות 

לימוד(. אחוז האסירים האלימים פחת בממוצע  לאחר 

ההשתתפות בתוכניות השכלה פי 2.44.

בלוח 10.1 מוצגים ההבדלים בתוך הנבדקים, ואילו 

בלוח 10.2 מוצגים ההבדלים בין הנבדקים. מלוח 10.2 

עולה כי אין הבדלים בין האסירים בכיתות הלימוד 

 F=1.5,( השונות לעניין הפחתת האלימות לאורך זמן

לא נמצאו  p=0.171 ראה לוח 10.2(. גם במבחן זה 

 F=0,( הבדלים בין נבדקים מקבוצות הלאום השונות

p=0.970 ראה לוח 10.2(. עם זאת האינטראקציה בין 

 F=2.3, p=.042( רמת הלימוד ללאום נמצאה מובהקת

ראה לוח 10.2( משום שקיים הבדל בהקצאת אסירים 

מקבוצות לאום לרמות הלימוד השונות )ראה לוח 6 

לעיל(. רוב האסירים הערבים-מוסלמים שובצו ברמות 

הלימוד הנמוכות, ואילו רוב האסירים היהודים הופנו 

לדוגמה, שיעור הערבים- לרמות הלימוד הגבוהות. 

מוסלמים בכיתת הלימודים הראשונה )3-0 שנות 

לימוד( גדול משיעור היהודים )68.2% לעומת 31.8%, 

ראה לוח 3(, ואילו בכיתת הלימודים הגבוהה ביותר 

נמוך  לימוד( שיעור הערבים-מוסלמים  )12 שנות 

משיעור היהודים )27.2% לעומת 72.8%, ראה לוח 

3(. שיבוץ לרמות הלימוד נובע מהפער בהשכלה בין 

קבוצות הלאום ביום הכניסה לכלא.

דיון
לראשונה מידע על הקשר  הנוכחי סיפק  המחקר 

בין שלושה משתנים בו בזמן: השתתפות בתוכניות 

השכלה בכלא, לאום ואלימות בכלא. השערת המחקר 

הראשונה הייתה כי להשתתפות בתוכניות ההשכלה 

FDfSigאפקט

52.710.000שינוי לאורך זמן - לפני-אחרי

3.350.006אלימות לפני-אחרי x רמת כיתת לימוד

0.810.366אלימות לפני-אחרי x לאום

0.350.884אלימות לפני-אחרי x רמת כיתת לימוד x לאום

 לוח 10.1. השפעה של רמת כיתת הלימוד והלאום על אלימות בכלא - 
מבחני הבדלים בתוך הנבדקים

לאום קודד כיהודי = 1, ערבי-מוסלמי = 0.

לאום קודד כיהודי = 1, ערבי-מוסלמי = 0.

 לוח 10.2. השפעה של רמת כיתת הלימוד 
 על אלימות בכלא ולאום - מבחני השפעות 

בין הנבדקים

FSigאפקט

1.50.171רמת כיתת לימוד

0.00.970לאום

2.30.042רמת כיתת לימוד x לאום
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תהיה השפעה חיובית על התנהגות האסירים. ואכן, 

בין  נמצאו הבדלים בשינויים של שיעור האלימות 

אסירים אשר השתתפו בתוכניות השכלה לבין אסירים 

שלא השתתפו בהן. היינו השערת המחקר הראשונה 

אוששה במלואה, ולהשתתפות בתוכניות השכלה יש 

השפעה חיובית על התנהגות אלימה בכלא. עם זאת 

ההשערה השנייה, שלפיה לתוכניות ההשכלה תהיה 

השפעה גדולה יותר על התנהגות האסירים הערבים-

מוסלמים לעומת האסירים היהודים, לא אוששה, שכן 

לא נמצאו הבדלים בשינוי שיעורי האלימות בין שתי 

קבוצות הלאום - יהודים וערבים-מוסלמים.

ממצא המחקר, שלפיו תוכניות השכלה תרמו להפחתת 

ההתנהגות האלימה בבית הכלא בקרב משתתפיהן, 

עולה בקנה אחד עם ההשערה הראשונה ועם מחקרים 

אחדים )lahm, 2009; McCorkle et al., 1995(, אך סותר 

 )Lahm, 2009( לאהם .)Adams et al., 1994( מחקר אחר

מצאה במחקרה כי חלה הפחתה באלימות בכלא 

לאחר השתתפות בתוכניות, אולם ממצאיה מוגבלים 

לתוכניות ברמת השכלה של מכללה, ואילו ממצאי 

המחקר הנוכחי נוגעים לתוכניות ההשכלה בכל רמות 

הלימוד, מיסודי ועד לתיכון. תוצאות המחקר מלמדות 

שלרמת הלימודים הגבוהה ביותר )12 שנות לימוד( 

הייתה ההשפעה הגדולה ביותר על צמצום האלימות 

של המשתתפים בה. ממצא זה מעניין במיוחד מכיוון 

ששיעור האלימים הגבוה ביותר היה ברמת לימוד זו 

דווקא, בטרם הכניסה לתוכנית ההשכלה. תוכנית 

12 שנות לימוד היא תוכנית אינטנסיבית יותר משאר 

התוכניות ומצריכה שעות לימודים רבות ומשמעת 

לימודים גבוהה. ממצא זה לא נתמך בניתוח מדויק 

במחקר הנוכחי, אולם ייתכן שהמשמעת המוקפדת 

שהאסירים חויבו בה פרק זמן ארוך במשך כל התוכנית 

זלגה לתחומים נוספים, והם אימצו משמעת עצמית 

לגבי התנהגותם בכלא לאחר התוכנית. דרך אחרת 

להסביר ממצא זה היא שחשיפה לטקסטים ולחומרי 

לימוד במגוון מקצועות, בהתאם לתוכנית הלימודים 

התיכונית, אפשרה לאסירים להתמודד עם קונפליקטים 

בדרכים נורמטיביות.

באף לא אחד מן הניתוחים לא נמצא סימוכין להשערה 

על  דיפרנציאלית  לתוכניות ההשכלה השפעה  כי 

התנהגות אלימה, לפי לאום האסירים. בקרב אסירים 

ערבים-מוסלמים ובקרב אסירים יהודים הייתה ירידה 

דומה בשיעורי האלימים לאחר השתתפות בתוכנית. אי 

אפשר להשוות ממצא זה לממצא של מחקר אחר, שכן 

לא נמצא מחקר שבדק את שלושת המשתנים גם יחד: 

השתתפות בתוכניות השכלה, לאום והתנהגות אלימה. 

עם זאת מחקרים רבים מצאו כי שיוך לקבוצות מיעוט 

)בעיקר מיעוט אתני( מגביר את הסיכון להתנהגות 

 Berg & DeLisi, 2006; Gaes et al., 2002;( אלימה בכלא

 Griffin & Hepburn, 2006; Harer & Steffensmeier, 1996;

 HMPS, 2008; Huebner, 2003; Sorensen et al., 1998;

Steiner, 2008, 2009; Wooldredge et al., 2001(. המחקר 

 )Guetzkow & Ben-Zvi, 2017( הישראלי של גצקו ובן-צבי

מצא ממצא הפוך דווקא בקשר בין לאום האסירים 

לאחר שהושוו שתי קבוצות  להתנהגותם האלימה. 

הלאום נמצא כי שיעור האלימים היהודים היה גבוה 

פי 1.26 משיעור האלימים הערבים-מוסלמים )שם, 

.)2017

אם כך, במחקרים רבים נמצא כי למשתנה הלאום 

השפעה מובהקת על התנהגות אלימה בכלא, אולם 

הלאום,  למשתנה  כי  נמצא  לא  הנוכחי  במחקר 

באינטראקציה עם השתתפות בתוכניות השכלה, 

כי  זאת נמצא  השפעה על התנהגות אלימה. עם 

להקצאה לרמת לימודים קשר ישיר למשתנה הלאום. 

באמצעות הפער ההשכלתי  זאת  אפשר להסביר 

בין שתי קבוצות  בקהילה, בטרם הכניסה לכלא, 

לאסירים ערבים-מוסלמים רמת השכלה  הלאום. 

ממוצעת נמוכה מזו של אסירים יהודים, ולכן סביר 

שיימצאו הבדלים בין קבוצות הלאום בהשמה לרמות 

הלימוד. ואכן, רוב האסירים ברמת הלימוד הנמוכה 

ביותר בכלא הם ערבים-מוסלמים, ואילו ברמת הלימוד 

הגבוהה ביותר רוב האסירים הם יהודים.

 )Lahm, 2009( לא נמצא סימוכין לטענה שהעלו לאהם

ואדמס )Adams et al., 1994(, ולפיה אסירים ברמת 

ההשכלה הנמוכה ביותר מפיקים את מרב התועלת 

מהשתתפות בתוכניות אקדמיות. למעשה, על פי 

התוצאות במחקר הנוכחי, הירידה הגדולה ביותר 
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בשיעורי האלימות נמצאה ברמות הלימודים הגבוהות 

ביותר - 10 ו-12 שנות לימוד. אמנם גם בשלוש רמות 

ירידה מובהקת בשיעורי  הלימוד הנמוכות נצפתה 

נמוכים מהותית  אך שיעורי ההפחתה  האלימים, 

משיעורי ההפחתה בשתי רמות הלימוד הגבוהות.

שיעור ההשתתפות של ערבים-מוסלמים בתוכניות 

 3,310 יהודים )מבין  יותר מזה של  גבוה  השכלה 

היו   56% משתתפי תוכניות ההשכלה שבמחקר, 

יהודים(. לפיכך אפילו  ערבים-מוסלמים ו-44% היו 

ברמות  דומה  ירידה  קיימת  אם בשתי הקבוצות 

האלימות אחרי ההשתתפות בתוכנית, יותר אסירים 

ערבים-מוסלמים הפיקו תועלת מירידה זו ממקביליהם 

היהודים )1,854 אסירים ערבים-מוסלמים לעומת 

1,465 אסירים יהודים(.

ממצא זה עשוי להסביר חלקית את הממצא במחקר 

אסירים  לפיו   ,)Guetzkow & Ben-Zvi, 2017( קודם 

יהודים  ערבים-מוסלמים אלימים פחות מאסירים 

בבתי הכלא בישראל. ייתכן כי התופעה של ייצוג יתר 

של אסירים ערבים-מוסלמים אינה ייחודית לתוכניות 

השכלה אלא משתקפת במגוון רחב של תוכניות 

כגון עבודה במפעלי שב"ס, השתתפות בהכשרות 

מקצועיות והשתלבות במחלקות טיפוליות. בהנחה 

באותה מידה בהפחתת  יעילות  שתוכניות אחרות 

אירועי אלימות כמו תוכניות ההשכלה, הדבר בוודאי 

עשוי להסביר את ההבדל בשיעורי המעורבות באירועים 

אלימים בתוך בתי הכלא בין שתי קבוצות הלאום. 

אפשר להניח מטיעון זה כי בהיעדר תוכניות תקון 

בכלא, היה שיעור דומה של מעורבות באלימות בכלא 

בקרב יהודים ובקרב ערבים-מוסלמים, כפי שאפשר 

לראות בשיעור האלימים בטרם ההשתתפות בתוכניות 

השכלה. כלומר הנטייה שלהם להתנהגות אלימה 

גבוהים  בכלא דומה, ואולם השתלבותם בשיעורים 

יותר בתוכניות תקון למיניהן, היא זו הגורמת לתוצאה 

שמעורבותם באלימות בכלא נמוכה מזו של האסירים 

היהודים. יודגש כי לא נבדקה השתתפות בתוכניות 

תקון אחרות, לפיכך מדד שיעורי האלימים בטרם 

הכניסה לתוכניות השכלה, אין משמעו שהאסירים 

לא השתתפו בתוכניות אחרות. על כן הטענה בדבר 

הדמיון בשיעורי האלימות בין יהודים לערבים-מוסלמים 

היא השערה זהירה. עוד יודגש, כי טיעון זה יוצא מתוך 

הנחה כי אין אכיפה סלקטיבית לאירועי אלימות בכלא, 

בהתאם ללאום. בכל מקרה, נעשה ניסיון להתגבר 

באמצעות הבחירה למדוד  על אכיפה סלקטיבית 

רק את אירועי האלימות שחומרתם הוגדרה ברמות 

בינונית או גבוהה.

ומוצדקת  טובה  סיבה  לשמש  יכולות  התוצאות 

למקבלי ההחלטות, להמשיך ולהשקיע בתוכניות 

השכלה בבתי הכלא. תוכניות אלו לא רק משפרות 

את הישגיהם הלימודיים של האסירים, אלא נראה 

שיש להן השפעה חיובית על התפקוד החברתי של 

האסירים ועל יכולתם לפתור סכסוכים ללא אלימות, 

וכך להפוך את בתי הכלא למעט פחות מסוכנים. 

אלימות מסכנת את שלומם ובטיחותם של האסירים, 

הסגל והמבקרים בכלא. הפחתת אירועי האלימות 

היא עצמה מטרה חשובה. יתרה מזו, לאלימות נזקים 

משניים, כגון עלויות של מאות אלפי דולרים בשנה 

עקב טיפולים רפואיים, העברת אסירים לטיפול רפואי 

בבתי חולים מחוץ למיתקני הכליאה, שמירה עליהם 

במשך האשפוז וכמובן עלות האשפוז.

תביעות  ניצב מול  זאת, שירות בתי הסוהר  ועוד 

משפטיות, ולעיתים נאלץ לשלם פיצויים לקורבנות 

ניתוחי  האלימות ולמשפחותיהם. יש מקום לבצע 

 Lahm,( לאהם  עלות-תועלת ולטעון, כפי שעשתה 

2009( במחקרה, שתוכניות השכלה עשויות לחסוך 

למשלם המיסים מיליוני דולרים, המושקעים לעיתים 

להפוך את בתי הסוהר  בדרכים חדשות  קרובות 

לסביבות נוקשות יותר ובטוחות.

פער ההשכלה בין שתי קבוצות הלאום קיבל חיזוק 

במחקר הנוכחי בשל התמונה שהתגלתה משיעורי 

ההשתתפות ברמות הלימודים השונות. תוכניות 

לצמצם אי שוויון  ההשכלה בכלא הן הזדמנות פז 

 )2009( רכס  לפחות בתחום ההשכלה.  חברתי, 

הראה כי שיעור הזכאות לתעודת בגרות של תלמידים 

ערבים-מוסלמים בישראל נמוך יותר משיעור הזכאות 

בקרב תלמידים יהודים. תוצאות המחקר הנוכחי הן לא 

פחות מאשר עידוד להנהלת בתי הסוהר להעלות את 
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שיעור ההשתתפות בכל תוכניות ההשכלה. במקום 

הפחות צפוי מכל אפשר לסגור את הפער החברתי. 

הדבר עשוי להשפיע על השיבה לחיק החברה.

מחקרים רבים מראים את היעילות הכלכלית הניכרת 

של שיפור רמת ההשכלה בהפחתת עבריינות חוזרת 

 Hjalmarsson( לא רק לאסיר עצמו אלא לקהילה הרחבה

et al., 2015; Lochner & Moretti, 2004(. לוכנר ומורטי 

)שם, 2004( מצאו במחקרם כי השלמת 12 שנות 

לאסירים בארה"ב עשויה להפחית 100,000  לימוד 

פשעים בשנה, החל בפשעים כלכליים וכלה ברצח, 

ועשויה לחסוך למשלם המיסים האמריקני בין 782 

מיליון דולר ל-1.4 מיליארד דולר בשנה )כתלות בסוג 

הפשע שנמנע(. למרות שלא נערך מחקר עלות-תועלת 

בישראל הנוגע להשכלת אסירים, ובייחוד לשאלת יעילותה 

של תוכנית 12 שנות לימוד, ממצאי המחקר הנוכחי, 

בשילוב מחקרם של חסייסי ועמיתיו )חסייסי ואחרים, 

2014(, מראים אפקטיביות מובהקת לתוכנית 12 שנות 

לימוד. הממצאים במחקר הנוכחי מראים הפחתה 

דרמטית בשיעור האלימים לאחר התוכנית, וחסייסי 

ועמיתיו )שם( מצאו כי תוכנית זו היא האפקטיבית 

ביותר בהפחתת שיעורי הרצידיביזם, ומפחיתה את 

שיעורי המועדות ב-41% לעומת קבוצת הביקורת 

בתום חמש שנים מיום השחרור. קשה לחשוב על 

טיעונים בעלי משמעות רבה יותר שיתרמו להרחבת 

המענה ההשכלתי בבתי הכלא.

מחקר זה אינו חף ממגבלות. ראשית, ההתייחסות 

כאל מקשה אחת מעלה סוגיות  לקבוצות הלאום 

רבות. לדוגמה, האם לא נחוצה הבחנה בין קבוצות 

היהודים? האם שיעור התנהגותם השלילית של יוצאי 

לזה של  לזה של יוצאי אתיופיה? או  בריה"מ דומה 

יוצאי עדות המזרח? שאלת הפילוח לתתי קבוצות 

נכונה גם לגבי אוכלוסיית הערבים-מוסלמים. האם 

שיעור התנהגותם השלילית של הבדווים דומה לזה 

לזה של ערביי מזרח  של ערביי צפון המדינה? או 

ירושלים? סוגיה זו לא הייתה יכולה להיפתר במחקר 

זה, כיוון שלא הייתה אפשרות לזהות את חברי תת 

הקבוצות האלו.

בנוסף, המחקר התרכז בהתנהגות אלימה בלבד, 

אולם ישנה קשת רחבה של התנהגויות שליליות 

לא מן  עבירות משמעת.  כגון  נבדקו,  בכלא שלא 

עבירות אלה תעלה ממצאים  הנמנע שבחינה של 

אחרים, שכן כאשר האסירים נמצאים במרכזי החינוך 

בכלא, ונמצאים שעות ארוכות בכיתת לימוד, הפיקוח 

הדוק יותר, וכך עולה הפוטנציאל לעבירות  עליהם 

משמעת רבות יותר, כפי שנמצא במחקרו של אדמס 

.)Adams et al., 1994(

מגבלה נוספת היא זמן המעקב לאחר סיום התוכנית. 

תקופת המעקב במחקר הנוכחי הייתה שנתיים )שנים 

2009 ו-2010(, וסיום המעקב הוגדר יום השחרור 

ממאסר או 31 בדצמבר, 2010, המוקדם מביניהם. 

לחלק קרדינלי מהאסירים, תקופת מעקב זו הייתה 

מספקת, אולם חלק אחר נותר כלוא גם לאחר שנת 

וייתכן שחלקם התנהגו באלימות. החוקרים   2010

יותר היה משנה את  אינם סבורים שמעקב ארוך 

לא  כי במחקר הבא  תמונת המצב, אולם מומלץ 

יוגבל אורכה של תקופת המעקב והיא תסתיים ביום 

שחרור האסיר מהמאסר.
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ניצחון הרוח
התמודדות דתית ותמיכה חברתית 

 כמנבאים רווחה נפשית 
בקרב אסירים משוחררים

בשנים האחרונות חלו תמורות ושינויים בחשיבה על שיקום אסירים ובמדיניות 
הציבורית כלפיהם, המתבטאים בהכרה בחשיבות שיקומם של עבריינים בכלל 
ושל אסירים בפרט ככלי למניעת מועדות חוזרת, להפחתת פשיעה ולהעלאה 
של תחושת הביטחון הציבורי. על רקע מגמות אלו בוחן מחקר זה התמודדות 

דתית ותמיכה חברתית כמנבאים של רווחה נפשית סובייקטיבית בקרב אסירים 
משוחררים. במחקר השתתפו 102 אסירים משוחררים יהודים אשר ריצו תקופות 
מאסר שונות והשתחררו בין השנים 2016 ל-2017 מבתי כלא בישראל. האסירים 

היו מטופלים ברשות לשיקום האסיר בתקופת שחרורם המוקדם ברישיון. משתתפי 
המחקר היו גברים בגירים, בטווח גילים 75-22. משתתפי המחקר מילאו חמישה 

שאלונים: שאלון סוציו-לגלי, שאלון התמודדות דתית, שאלון תמיכה חברתית, שאלון 
שביעות רצון מהחיים ושאלון רגשות חיוביים/שליליים.

ממצאי המחקר מלמדים על קשר חיובי מובהק בין התמודדות דתית חיובית לבין 
תחושת שביעות רצון מהחיים, אולם לא נמצאו קשרים מובהקים בין התמודדות 
דתית חיובית לבין רגשות חיוביים או שליליים. עוד הראו תוצאות המחקר קשרים 
חיוביים מובהקים בין מידת התמיכה החברתית שיש לאסיר המשוחרר לבין מידת 

שביעות רצונו מהחיים ורגשותיו החיוביים, וקשר שלילי מובהק בין תמיכה חברתית 
לרגשות שליליים.

ממצאי המחקר המרכזיים מלמדים על החשיבות של שילובם של אלמנטים רוחניים 
ודתיים בתוכניות התערבות לאסירים משוחררים, וכן על הצורך הממשי לחזק את 

רשתות התמיכה החברתיות שלהם.

         יעקב מורלי,1 רותם שער-אפודי,2 השאם אבו-ריא3

יעקב מורלי - עובד סוציאלי, יועץ שיקום מחוזי ברשות לשיקום האסיר. עבודה זו מתבססת על עבודת גמר במסגרת התואר   1

השני בלימודי עבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-אביב.
ד"ר רותם שער-אפודי - מפקחת ארצית ומ"מ מנכ"ל ברשות לשיקום האסיר, מרצה במכללה האקדמית אשקלון.  2

ד"ר השאם אבו-ריא - פסיכולוג קליני ומרצה בכיר, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב.  3
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מבוא
עם שחרורם נתקלים אסירים משוחררים בעוינות 

ובחוסר קבלה מצד החברה, הממקמת אותם פעמים 

רבות בתחתית של רשימת האנשים הראויים לעזרה. 

לגרום לחלק מהאסירים  זו עלולה  למצער, דחייה 

לחזק את קשריהם עם חברים עבריינים ולהעמיק 

 Mears, Cochran, & Cullen,( את מעורבותם בעבריינות

2015(. כישורי החיים וכישורי תעסוקה של אסירים 

משוחררים נמוכים על פי רוב, והסטיגמה שממנה 

הם סובלים מקשה עליהם למצוא מקור תעסוקה. 

הדבר מגדיל את סיכוייהם לחזור לעבריינות ואף לבצע 

 Andrews, Bonta, & Wormith,( פשעים חמורים יותר

במאסר  ארוכה  שהות  לאחר   .)2006; Yang, 2017

מתקשים חלק מהאסירים להתרגל לחיים בחברה 

וכישורי  עצמאי  הנורמטיבית, המצריכים תפקוד 

חיים. רבים מהם חשים שאכזבו את משפחותיהם, 

ומתקשים לרכוש מחדש את אמון המשפחה ולנהל 

סגנון חיים נורמטיבי, שאינם רגילים אליו. אף שסיימו 

לרצות את עונשם, הם ממשיכים לחוות עונשים, אלא 

שעתה הם "בלתי נראים ובלתי כתובים". הם חשים 

לעיתים כמורחקים וכמודרים מהחברה. מציאות זו 

מקשה עליהם להתנתק מאורח החיים העברייני, לכן 

עבירות  אין פלא שרבים מהאסירים חוזרים לבצע 

 Petersilia, 2003;( וחוזרים למאסר  לאחר שחרורם 

.)Shinkfield & Graffam, 2009

אסיר המשתחרר מן הכלא עומד בפני אתגרים רבים, 

העלולים להקשות את תהליך השתלבותו מחדש 

 LeBel, Burnett, Maruna, & Bushway, 2008;( בקהילה 

Travis & Petersilia, 2004(. בקרב אסירים משוחררים 

מדווחות ירידה בהכנסה הכלכלית ועלייה בתנאי העוני, 

מצב המהווה גורם לחץ בעל משמעות בהתמודדות 

 Harper & McLanahan, 2004;( עם השחרור ממאסר 

במשפחת  קשור  נוסף  מרכזי  קושי   .)Yang, 2017

האסיר המשוחרר, המושפעת במישרין מכליאת אב 

המשפחה. משפחות האסירים - בנות הזוג והילדים 

- נתקלות בטווח רחב של בעיות פסיכולוגיות, רגשיות 

 Comfort, 2008; Tulloch,( ותפקודיות, וכן בנידוי חברתי

1998(. המשפחה צריכה להתמודד עם מצבים רגשיים 

כגון בידוד חברתי, חרדה, חשש מפני קלון ותחושות 

 Chui, 2010; Garland, Wodahl, &( של אובדן וחוסר אונים

Mayfield, 2011(. במחקרים אחרים נמצא כי ילדי אסירים 

ממעטים באינטראקציות חברתיות עם בני גילם בשל 

 McCloskey & Walker,( תחושות של בושה, כעס ואשמה

2000(, מפגינים רמה גבוהה של התחושות נטישה, 

חרדה ודיכאון, ומבטאים רמה גבוהה של התנהגויות 

אגרסיביות ועוינות )Markson, Lamb, & Lösel, 2016(. כל 

אלה עלולים להוריד את סיכויי שיקומם של אסירים 

משוחררים, המתמודדים מצד אחד עם קשיים אשר 

מערימה עליהם החברה, ומצד שני עם קשיים רגשיים 

ונפשיים של בני משפחתם, ובעיקר ילדיהם.

בישראל משתחררים מדי שנה מבתי הכלא כ-7,500 

אסירים )אפודי ומליקסון, 2017(. מספרם הגבוה 

לצד היעדר מתקני כליאה  של הכלואים בישראל, 

מספקים, הביאו בשנת 2017 להחלטה תקדימית של 

בית המשפט העליון )בג"ץ "שטח המחיה"(, לפיה 

התקבלה התפיסה ששטח המחיה המוקצה לאסיר 

במדינת ישראל נמוך, וכי על המדינה להקצות לכל 

אסיר ועצור שטח מחיה של 4.5 מ"ר בתוך שנה וחצי 

נ' השר לביטחון  לזכויות האזרח בישראל  ]האגודה 

פנים )2017([. כפועל יוצא מהחלטה זו ובשים לב 

להמלצותיה של הוועדה הציבורית לבחינת מדיניות 

הענישה והטיפול בעבריינים )2015(, מוסדות המדינה 

נוקטים בעת האחרונה צעדים לצמצום מספר הכלואים, 

בין השאר באמצעות שחרור מוקדם של אסירים. לשם 

ושיקומם של אסירים משוחררים,  קידום שילובם 

הוקמה בישראל בשנת 1984 הרשות לשיקום האסיר. 

כיום, מרבית המשתקמים במסגרות הרשות לשיקום 

האסיר הם אסירים משוחררים ברישיון )"שליש"(, אשר 

זכו לשחרור מוקדם בוועדת השחרורים. השחרור 

המוקדם ממריץ אסירים להשתתף בתוכנית שיקומית, 

כלי לכניסה לתהליך  בו  ומשום כך אפשר לראות 

שיקומי ולטיפול )אפודי, 2014(. הפיקוח המתקיים 

בעת השחרור המוקדם ברישיון, מעניק משנה תוקף 

לעמידה בתנאי תוכנית הטיפול, מתוך הכרה וידיעה 

כי הפרה של תנאי השחרור והשיקום עלולה להביא 

לידי החזרתו של האסיר להמשך ריצוי מאסרו.
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על רקע התמורות והמגמות החברתיות המתוארות 

מצד אחד, והניסיונות להפחית את רמת המועדות 

של אסירים משוחררים מצד שני, המאמר הנוכחי 

מתמקד בבחינה של דרכי התמודדות דתית ותמיכה 

חברתית כמנבאים של רווחה נפשית סובייקטיבית 

בקרב אסירים משוחררים.

רווחה נפשית
ניכרת בשני מישורים בחיי האדם:  נפשית  רווחה 

עצמו  לגבי  ותחושתו  חייו  רמת תפקודו בתחומי 

וחייו )Cohen, 2004(. כהנמן )Kahneman, 1999( טוען 

שכאשר הפרט חווה רווחה נפשית גבוהה, תפקודו 

יכולות של הנעה פנימית,  יותר, הוא מפתח  טוב 

נוטל שליטה על חייו, תפיסת עולמו חיובית, יכולת 

המנהיגות שלו גוברת, יש לו דימוי עצמי גבוה והוא 

חש כי לחייו יש משמעות.

המושג "רווחה נפשית סובייקטיבית" נוגע לאופן שבו 

אדם מעריך את חייו מבחינה קוגניטיבית ומבחינה 

רגשית )Diener, 1984(. הממד הקוגניטיבי הוא האופן 

 Diener,( שבו אדם מעריך את שביעות רצונו מחייו

 .)Emmons, Larsen, & Griffin, 1985; Myers & Diener, 1995

הנפשית  הרווחה  הרגשי של  זאת הממד  לעומת 

נוגע לתגובות הרגשיות של האדם  הסובייקטיבית 

לאירועים שונים בחייו: רגשות חיוביים או שליליים. 

תגובותיו נובעות מהערכתו את האירועים ומרגשותיו 

 .)Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999( כלפיהם

האפקט הרגשי נחלק אפוא לרגשות חיוביים ולרגשות 

שליליים. האפקט השלילי נוגע לרגשות כגון אשמה, 

דאגה, צער, חרדה ודיכאון )פלוריאן ודרורי, 1990; 

Cohn & Fredrickson, 2009(. במחקרים עלה כי כאשר 

לאדם רמה גבוהה של רגשות שליליים, חשיבתו נעשית 

 Cohn &( והוא מתקשה לחשוב ולפעול  מצומצמת 

Fredrickson, 2009(. לעומת זאת האפקט החיובי ניכר 

 Keyes,( ברגשות של שמחה, סיפוק, מורל גבוה ואושר

2006(. ממחקרים עלה, כי כאשר לאדם רמה גבוהה 

של רגשות חיוביים, הוא מנהל אורח חיים בריא יותר, 

חש תחושת שליטה על חייו ומתמודד טוב יותר עם 

.)Bender, 1997; Keyes & Ryff, 2000( מצבי דחק

התמודדות דתית ותמיכה חברתית
מחקר זה בוחן את תרומתן של פרקטיקות התמודדות 

דתית ותמיכה חברתית לרווחתם הנפשית הסובייקטיבית 

של אסירים משוחררים.

 Friedman, Chodoff, Mason, &( ועמיתיו  פרידמן 

Hamburg 1963( הגדירו התמודדות כמנגנון אישיותי 

של האדם, המשמש לו בזמנים של איום מהותי על 

ביעילות. מודל  לו לתפקד  ומאפשר  מצבו הנפשי 

מרכזי בחקר ההתמודדות הוא מודל ההתמודדות עם 

 Lazarus( אירועי דחק ומצבי לחץ של לזרוס ופוקמן

Folkman, 1984 &(. מודל זה מושפע משלוש אסכולות 

פסיכולוגיות מרכזיות: פסיכולוגיית האגו, המדגישה את 

תפקוד ה"אני" כמתווך בין דחפיו של האדם לדרישות 

הסביבה; הפסיכולוגיה האקזיסטנציאליסטית, המדגישה 

והגישה  והרצון החופשי של האדם;  את הבחירה 

הקוגניטיבית-התנהגותית, השמה דגש בפרשנות 

לאירועים שונים ובהתנהגותו הנובעת  נותן  שאדם 

מכך. על פי המודל, כאשר הפרט נמצא במצב של 

דחק אשר מאיים על רווחתו הנפשית, הוא משתמש 

במשאביו הקוגניטיביים וההתנהגותיים כדי להעריך 

כיצד להתמודד עם מצב הדחק. בתהליך זה הפרט 

מעריך את רמת האיום כתוצאה מאירוע הלחץ, את 

שנדרש לעשות, את המשאבים המצויים אצלו ואת 

האתגר הטמון בהתמודדות עם המצב.

התמודדות דתית
משחר ההיסטוריה ועד היום משמשת הדת אלטרנטיבת 

התמודדות שכיחה, מסגרת מכוונת לניהול אורח חיים 

וכלי המסייע להתמודד עם מגוון מצבי חיים, בהם 

 Abu-Raiya( אירועי לחץ ומשבר. אבו-ריא ופארגמנט

גורסים שככל שגורם הלחץ   )& Pargament, 2015

האישיים  והמשאבים  יותר  גבוה  החיים  באירועי 

אינם מספקים, הפרט נוטה לאמץ את הדת כדרך 

ההתמודדות היעילה ביותר.

הדת מציעה נורמות וערכי חיים מוגדרים וברורים, 

מקנה תחושת שייכות לחברים בה ומסייעת לפרט 

לבחור בהתנהגות הרצויה. נוסף על כך, הדת מספקת 

פרשנות רצויה לאירועים הפוקדים את האדם במסע 
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החיים. הדת קובעת מהו "טוב" ומהו "רע", ומכוונת 

כיצד על האדם לנהוג במגוון תחומי החיים: משפחה, 

קהילה, רכוש, זמנים, מועדים, נורמות וערכי מוסר. 

 )Abu-Raiya & Pargament, 2015( אבו-ריא ופארגמנט

הדתית,  כי רבים מאמצים את המסורת  סוברים, 

ובחיי  באמונה, ברוחניות  המתבטאת בחינוך דתי, 

המעשה, כדי להתמודד עם אתגרים שמזמנים החיים. 

 Pargament, Koenig, & Perez,( על פי פרגמנט ועמיתיו

2000(, ההתמודדות הדתית יכולה לבוא לידי ביטוי 

בחמישה אופנים: משמעות - באמצעות הדת האדם 

יכול לתת פרשנות ומשמעות למגוון אירועים בחייו, 

לצמוח; שליטה - באמצעות שימוש  ומתוך כך אף 

בפרקטיקה דתית האדם חש כבעל שליטה טובה 

יותר על חייו, בעיקר במצבים שהוא חש בהם חסר 

 - ומשאבים להתמודד עם האירוע; נחמה  יכולות 

הקשר עם הא-ל והידיעה שקיימת השגחה אלוקית, 

מקנים לאדם תחושה של נחמה באירועי החיים, וכך 

הדת   - לו לקבלם ולהשלים עימם; אינטימיות  קל 

מעודדת חיי קהילה ומעורבות הדדית בין החברים 

בה, ולתמיכה החברתית נודעת השפעה חיובית על 

צורת  אירועי לחץ; שינוי  ההצלחה להתמודד עם 

חיים - כאשר לדת יש משמעות בעבור האדם והוא 

חש שעל פי ערכי הדת עליו להשתנות, נקל בעיניו 

לקבל את סמכות הדת ולבצע שינויים באורחות חייו.

בין דתיות  בדקו את הקשר  במחקרים רבים אשר 

לרווחה נפשית נמצא, כי דתיות קשורה בקשר חיובי 

 Abu-Raiya( לתחושת אושר סובייקטיבי ולרגשות חיוביים

 & Agbaria, 2016; Abu-Raiya, Hamama, & Fokara, 2015;

 Abu-Raiya, Pargament, Mahoney, & Stein, 2008; Diener,

Tay, & Myers, 2011(. במחקרים נוספים נמצא קשר 

חיובי בין שימוש בדת לבין המדדים בריאות, רווחה 

נפשית סובייקטיבית גבוהה, תקווה ואופטימיות בחיים 

)Abu-Raiya et al., 2015; Ano & Vasconcelles, 2005(. כן 

נמצאו קשרים חיוביים בין שימוש בהתמודדות דתית 

 Diener et al., 2011; Feder et al.,( לבין רגשות חיוביים

 Abu-Raiya et al., 2015;( ושביעות רצון מהחיים )2013

.)Lee, Nezu, & Nezu, 2014

עם זאת, צריך לסייג ולומר שלא כל המחקרים גילו כי 

התמודדות באמצעות דת מביאה לבריאות ולרווחה 

 Abu-Raiya,( נפשית משופרות. למשל, אבו-ריא ועמיתיו

Sasson, Palachy, Mozes, & Tourgeman, 2017( לא מצאו 

בין התמודדות דתית  במחקרם קשרים מובהקים 

לבין מגוון מדדים של בריאות נפשית, כגון חרדה 

ודיכאון, בקרב נשים קורבנות לאלימות זוגית בישראל. 

בסקירת ספרות מקיפה על הקשר בין התמודדות 

דתית להסתגלות למחלת הסרטן, מצאו ת'וני-בוייל 

 Thuné-Boyle, Stygall, Keshtgar, & Newman,( ועמיתים

2006(, שכמעט שליש מהמחקרים שנכללו בסקירת 

לא מצאו כל קשר בין התמודדות  הספרות שלהם 

זו של  נוספת לכך היא  דוגמה  דתית להסתגלות. 

 ,)Amer, Hovey, Fox, & Rezcallah, 2008( אמיר ועמיתיה

לא מצאו קשר בין התמודדות דתית  אשר אף הם 

לסימפטומים דיכאוניים בקרב ערבים בארצות הברית.

נוסף על כך שהדת נמצאה במחקרים רבים כמסייעת 

 Abu-Raiya,( לבריאותו הנפשית והפיזית של האדם

Pargament, Mahoney, & Stein, 2008(, נמצא כי היא 

מסייעת להתמודד עם אירועים קשים וטראומטיים. 

זוגות הורים מוסלמים   70 במחקר שנערך בקרב 

לילדים החולים במחלת הסרטן, מצאו אבו-ריא ואחרים 

)Abu-Raiya et al., 2015( כי בקרב משתתפי המחקר 

נמצא קשר חיובי מובהק בין התמודדות דתית חיובית 

לתחושת שביעות רצון מהחיים. מחקרים אחרים מראים 

כי השימוש בפרקטיקה דתית מפחית חרדה, עצבנות 

ודיכאון. אצל אותם נחקרים שהשתמשו בפרקטיקה 

של התמודדות דתית חיובית, נצפו בריאות נפשית 

טובה יותר ויכולות התמודדות גבוהות יותר עם מצבי 

 Abu-Raiya et al., 2015; McConnell, Pargament,( דחק

 Ellison, & Flannelly, 2006; Sherman, Simonton, Latif,

.)Spohn, & Tricot, 2005

ובאמונה  בדת  העיסוק  גבר  האחרונות  בשנים 

כבעלות השפעה על שיקום העבריין, ואף בישראל 

עצמה נעשו מספר מחקרים ואפשר למצוא כתיבה 

 Ronel ;2018 ,תיאורטית נרחבת בנושא )מורג ותימן

שימוש  מזו,  יתרה   .)& Ben-Yair, 2017; Timor, 1998

בפרקטיקות דתיות ואמוניות שכיח ומתעצם בקרב 

ולביא  ליאון  ובעולם.  בארץ  כלא  בבתי   אסירים 
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)Leon & Lavie, 2013( מכנים תופעה זו "התחזקות", 

ומגדירים אותה כהתגברות האמונה וקיום פרקטיקות 

דתיות בחיי היומיום. מחקרים שנעשו בשנים האחרונות 

מראים כי לתוכניות שיקום דתיות בתוך כתלי הכלא 

יש השפעה מטיבה הן על הסתגלות האסירים לתנאי 

עם השהות במאסר  על התמודדות  הן  הכליאה 

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

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

O'Connor & Perreyclear, 2002(. במחקרים שעסקו 

בשיקום דתי בבתי הכלא בישראל נמצא, כי לדת היו 

השפעות חיוביות על שיקום אסירים )Timor, 1998(, וכי 

להשתתפות בתוכנית שיקום תורנית-דתית תועלות 

רבות למשתקם, מלבד הפחתת רצידיביזם מהותית 

ובעלת משמעות )מורג ותימן, 2018(.

בדת בין כתלי  ממחקרים אחדים עולה שהעיסוק 

 Rowell,( הכלא מסייע לווסת את התנהגות הכלואים

Rodriguez, & Dammer, 1987(, ואילו מחקרים אחרים 

מראים כי המעורבות של אסירים בפרקטיקות דתיות 

שיפרה את רווחתם הנפשית תוך שהיא משמשת 

מנגנון התמודדות פסיכולוגי המפחית דה-הומניזציה 

 Clear, Hardyman,( ומסייע בהישרדות בתוך כתלי הכלא

זה עולה  Stout, Lucken, & Dammer, 2000(. ממצא 

 Johnson, 2004; Johnson,( במיוחד במחקריו של ג'ונסון

Larson, & Pitts, 1997(, אשר מצא כי אסירים שהיו 

פעילים למדי בלימודי דת בכלא, הצליחו להימנע 

ממעורבות חוזרת בפלילים לפרקי זמן ארוכים יותר 

מאסירים שלא נטלו חלק פעיל בתוכניות דתיות. 

בין ההסברים לכך נטען, כי העיסוק ברוחניות ובדת 

בכלא סיפק לאסירים המשוחררים משאבים רגשיים 

וקוגניטיביים, שסייעו להם להתמודד עם הקשיים 

הטמונים בחזרה לקהילה לאחר ריצוי עונש המאסר 

.)Hallett & McCoy, 2015(

המחקר בתחום הדת מלמד, כי השימוש בפרקטיקה 

יעיל  הוא  דתית כמנגנון התמודדות במצבי לחץ 

בידיו מספיק  אין  כי  אדם חש  כאשר  ואפקטיבי. 

כלים להתמודדות, הוא יכול להשתמש באפשרויות 

שהדת מציעה ולקדם את תחושת רווחתו הנפשית 

 .)Pargament, Magyar-Russell, & Murray-Swank, 2005(

 Stansfield, Mowen, O’Connor, &( סטנספילד ועמיתיו

Boman, 2017( סוברים, כי תמיכה דתית צריכה לקבל 

מקום נרחב יותר בדרכי הטיפול למניעת עבריינות. 

כי  )Sampson & Laub, 1993( מצאו  סמפסון ולאוב 

יכולה לסייע בביסוס רשת תמיכה חברתית,  הדת 

שדרכה אסיר משוחרר יכול לבנות קשרים בינאישיים, 

לקבל תמיכה חברתית ולמצוא תעסוקה. לקשרים 

פרו-חברתיים אלו משמעות רבה ביותר במניעה של 

חזרה לעבריינות. יש לציין כי המעורבות החברתית 

לזהות  ותורמת רבות  הומוגניות  יוצרת  בקהילה 

בערכים המקובלים.

בשל רצוננו להתמקד במשאבים חיוביים, התמקד 

הדת,  ומיטיבים של  באספקטים חיוביים  זה  פרק 

אולם הדת איננה תמיד כזו. לעיתים, במקום שהדת 

תשמש מקור לרוגע, לסיפוק, לאושר ולרווחה נפשית 

משופרת, היא משמשת מקור נוסף ללחץ ולמצוקה. 

לעונש   לדוגמה, אנשים שמייחסים קשיים בחיים 

הא-ל, אלו החשים כי ננטשו על ידי הא-ל, או כועסים 

לא נענה לתפילותיהם. דרכים מעין  בגלל שהא-ל 

 religious( אלה נקראות בספרות מאבקים דתיים 

struggles( או דרכי התמודדות דתית שלילית, והן 

מבטאות קונפליקט, ספק ומתח הקשורים לאלוקים, 

 McConnell et al.,( לאמונה דתית או לקשרים דתיים

2006(. דרכי התמודדות דתית חיובית קושרו בספרות 

דרכי התמודדות  ואילו  נפשית משופרת,  לרווחה 

כגון  ירודה  נפשית  לרווחה  קושרו  דתית שלילית 

דיכאון, עייפות וכאב )Sherman et al., 2005(, חרדה 

 ,)McConnell et al., 2006( ואובססיביות-קומפולסיביות

 Abu-Raiya, Pargament, Krause, &( לאושר  ופחות 

.)Ironson, 2015

תמיכה חברתית
תמיכה חברתית היא מצב שהפרט חש מוערך, 

מקובל ושייך לרשת חברתית תומכת שיש מחויבות 

 Bolger & Amarel, 2007; Cobb,( בין חבריה  הדדית 

 Baumeister & Leary,( ולארי  באומייסטר   .)1976

1995( טוענים, כי לכל אדם קיים צורך אנושי מולד 

לקשרים חברתיים, וכי לקשרים אלו השפעה רבה 
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על תהליכים קוגניטיביים ורגשיים של האדם. קוב 

)Cobb, 1976( הגדיר את התמיכה החברתית כמערכת 

יחסים המתקיימת לאורך זמן בין החברים בה אשר 

מאופיינים במערכת ערכים דומה. במערכת קשרים 

זו הפרט מקבל תמיכה נפשית, עזרה ומשוב על 

 )Cohen & Wills, 1985( התנהלותו בחייו. כהן וווילס

טוענים, כי בזמנים של לחץ ודחק התמיכה החברתית 

חשובה לפרט לאין ערוך. בעיסוק בתמיכה חברתית 

מבחינים בין "תמיכה פורמלית" לבין "תמיכה בלתי 

פורמלית". את הראשונה הפרט מקבל ממגוון גורמים 

כגון אנשי מקצוע, אנשי דת, ארגונים  מהממסד, 

ועמותות )House, 1981(. לעומתה התמיכה הבלתי 

ידי סביבתו הקרובה -  פורמלית ניתנת לפרט על 

 House, 1981; Peek & O'Neill,( משפחה ומכרים קרובים

2001(. במחקרים נמצא כי על פי רוב בעיתות משבר, 

אדם פונה תחילה למעגל התמיכה הבלתי פורמלי, 

כדי להיעזר בהם ולקבל  כלומר משפחתו וחבריו, 

.)Katz, 2002( סיוע

ההבנה  גברה  שנערכו,  מחקרים  על  בהתבסס 

שלתמיכה החברתית יש משמעות לגבי יכולותיו של 

אדם להתמודד עם מצבי דחק, והשפעתה החיובית 

 Cohen, Hettler,( על רווחתו הנפשית של הפרט רבה

 & Park, 1997; Halbesleben, 2010; Hobfoll & Lieberman,

1987(. בנוסף נמצא קשר בין התמיכה החברתית 

לרגשות חיוביים או שליליים: ככל שלפרט תמיכה 

חברתית רחבה יותר, הוא יחווה יותר רגשות חיוביים 

המקדמים אורח חיים חיובי ויוכל להתמודד טוב יותר 

 Cohen & Dekel, 2000; Keyes & Ryff,( עם מצבי דחק

ופחות רגשות שליליים הגורמים לחשיבה   ,)2000

 Cohn & Fredrickson,( מצומצמת ולקשיים בתפקוד

2009(. אנשים שלהם תמיכה חברתית חזקה ויציבה, 

יתרה עם אירועי חיים  הצליחו להתמודד ביעילות 

.)Cohen & Wills, 1985( בלתי רצויים

בין התועלת של התמיכה  במחקרים נמצא קשר 

החברתית לבין איכותו וטיבו של הקשר בין הפרט 

לאחרים אשר יכולים לתמוך בו. ככל שהקירבה בין 

אדם למכריו חזקה יותר, יכולתו של האדם להתמודד 

 Cohen( ותחושת הרווחה הנפשית שלו גבוהות יותר

et al., 1997; Hobfoll & Lieberman, 1987(. במחקרים 

נמצא כי על פי רוב, מקור התמיכה החשוב ביותר 

והמשפיע ביותר על רווחתו הנפשית של הפרט הוא 

.)Bowling, 1995( הוריו ובני משפחתו הקרובה

תמיכה חברתית נמצאה במחקרים כמנבא חשוב 

ובעל משמעות בתהליך שיקומם של אסירים ומניעת 

 Bales & Mears, 2008; Laub &( לפשיעה  חזרתם 

 .)Sampson, 2001; Ruddell, Broom, & Young, 2010

חוקרים טוענים כי הפרט מּונע על ידי שיקולים של 

רווח והפסד בהתנהלותו העבריינית. ככל שהפרט 

מקושר יותר למשפחתו ולחברה נורמטיבית, מעורב 

בה יותר ומחויב אליה, כך יהיה לו יותר מה להפסיד 

אם לא יתנהג על פי הנורמות החברתיות ולכן יימנע 

 .)Gottfredson & Hirschi, 1990( ממעורבות בעבריינות

במחקרים נמצא כי התמיכה מצד בני המשפחה של 

האסיר המשוחרר, וכן מצד גורמי הטיפול בקהילה, יש 

בה כדי להשפיע באופן ניכר על תהליך השיקום שלו. 

למעשה, עוד בטרם השחרור ממאסר ציינו אסירים כי 

ביקורי המשפחות בכלא העצימו וחיזקו אותם, שימשו 

מקור כוח ותקווה )Cochran, 2014( והגבירו את רצונם 

להימנע מפשיעה ולגרום למשפחותיהם נחת בעתיד. 

חלקם אף ציינו כי עצם הידיעה שמישהו חיכה להם 

מחוץ לכלא והאמין בהם, שימש בעבורם עוגן ותמריץ 

 .)Timor, 1998( לבחור בדרך של שינוי חיובי בחייהם

 Seiter & Kadela,( בהקשר זה מציינים סייטר וקדלה

2003( את ממצאיו של מחקר מקיף אשר התבצע 

בניו-יורק בסוף שנות ה-90, ונמצא בו כי ל-50 מתוך 

66 אסירים שהשתחררו מבית הכלא לא המתין איש, 

והם עברו את הליך השחרור מהכלא בגפם.

ובעלי המשמעות הרבה  אחד הקשרים החזקים 

נודעת  ביותר הקיימים הוא קשר הנישואים, אשר 

לו השפעה על הסיכוי לשיקום ועל הסיכוי לשוב 

)ברמן  לעבריינות. במחקר על אסירים ישראלים 

וולק, 2015( נמצא, כי אחוז הרצידיביזם )מועדות 

לחזרה למאסר( בקרב אסירים משוחררים רווקים 

היה גבוה במידה ניכרת מאחוז הרצידיביזם בקרב 

אסירים משוחררים נשואים. כמחצית מהאסירים 

)50.5%( הרווקים, הגרושים והאלמנים חזרו למאסר 
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בתום חמש שנים, ולעומתם רק כשליש )36.1%( 

מהאסירים הנשואים חזרו למאסר. במחקר אורך 

 Sampson, Laub, & Wimer,( הראו סמפסון ועמיתיו

2006(, כי נישואים הפחיתו את הסיכוי לעבריינות 

עולה בקנה אחד עם  זה  ב-35% בממוצע. פער 

הספרות שמציגה את הנישואים כאירוע חיים בעל 

חוזרת.  הימנעות מפשיעה  על  גבוהה  השפעה 

שניתנו להשפעה המיטיבה של  אחד ההסברים 

הנישואים על הימנעות מפשיעה הוא כי הנישואים 

 Hirschi &( יוצרים מערכת של היקשרות חברתית

Stark, 1969( בעלת משמעות של תמיכה חברתית 

.)Sampson & Laub, 1993(

מטרתו של מחקר זה לבחון את התרומה של התמודדות 

דתית ותמיכה חברתית לרווחתם הנפשית הסובייקטיבית 

של אסירים משוחררים. הבחירה ברווחה נפשית 

נבעה מתוך תפיסה כי האחרונה יכולה לקדם אורח 

חיים חיובי ולמנוע התנהגות עבריינית עתידית, כמו 

שאר המשתנים, העשויים לשמש משאבים שאפשר 

לשלבם בתוכניות השיקום של אסירים משוחררים 

במאבק להפחתת הפשיעה בישראל.

החוקרים מניחים כי יימצא קשר חיובי בין התמודדות 

רווחה  ותמיכה חברתית לתחושת  חיובית  דתית 

נפשית סובייקטיבית בקרב אסירים משוחררים, באופן 

שככל שאלו יעלו, תגבר תחושת הרווחה הנפשית 

נבדקה  הסובייקטיבית. תחושת הרווחה הנפשית 

נפשית  רווחה  בודק  ידי שני שאלונים, האחד  על 

ורגשות  חיוביים  בודק רגשות  והאחר  קוגניטיבית 

שליליים. השערות המחקר הן:

1. יימצא קשר חיובי בין התמודדות דתית חיובית 

לתחושת רווחה נפשית סובייקטיבית בקרב אסירים 

באופן שככל שהשימוש באסטרטגיות  משוחררים, 

התמודדות דתיות חיוביות עולה, תחושת הרווחה 

הנפשית הסובייקטיבית גבוהה יותר.

2. יימצא קשר חיובי בין תמיכה חברתית לתחושת 

אסירים  בקרב  הסובייקטיבית  הנפשית  הרווחה 

משוחררים, באופן שככל שרמת התמיכה החברתית 

יותר, תחושת הרווחה הנפשית  של האסיר טובה 

הסובייקטיבית גבוהה יותר.

שיטה
משתתפי המחקר

במחקר השתתפו גברים יהודים, כולם בגירים, אשר 

השתחררו ממאסר בישראל והיו באותה העת בטיפול 

בפיקוח של הרשות לשיקום האסיר )N=102(. בלוח 

1 מוצגים מאפייניהם הסוציו-לגליים של משתתפי 

המחקר.

טווח הגילים של האסירים שהשתתפו במחקר היה 

M = 39.5, SD = 12.93( 75-22(. רוב המשתתפים הם 

ילידי ישראל ועבדו כשכירים לאחר השחרור מהמאסר. 

משך הזמן בחודשים שהמשתתפים היו משוחררים 

)M = 6.46, SD = 6.5(, מרביתם  ממאסר היה 36-1 

לאחר ריצוי מאסרם הראשון. רק כמחצית ממשתתפי 

המחקר היו נשואים ומספר הילדים הממוצע שלהם 

היה שניים בקירוב. מבחינת השתייכות דתית, כל 

משתתפי המחקר הנוכחי היו יהודים, וסיבות המאסר 

השכיחות ביותר היו סמים, מרמה ואלימות. תקופת 

המאסר הממוצעת שריצו בכלא הייתה כ-40 חודשים.

כלי המחקר
שאלון סוציו-לגלי: משתתפי המחקר נשאלו לגילם, 
למצבם המשפחתי, לרמת השכלתם, למידת זיקתם 

לדת, לסיבת מאסרם העיקרית, למשך מאסרם ולמספר 

המאסרים שריצו בכלא.

 Jewish Religious( התמודדות דתית יהודית חיובית
Coping - JCOPE( נבחנה במחקר זה על ידי התת-סקאלה 

 JCOPE-של התמודדות דתית חיובית של שאלון ה

 Rosmarin, Pargament,( אשר פיתחו רוזמרין ועמיתים

Krumrei, & Flannelly, 2009(, שתורגם לעברית בשנת 

10 דצמבר,  אישית,  )אבו-ריא, קומוניקציה   2010

2016(. שאלון זה מורכב מ-16 פעולות שאדם יכול 

לנקוט בהן כשהוא נתקל במצבים של דחק ומשבר, 

והן מייצגות 16 אסטרטגיות התמודדות דתית יהודית. 

וארבע  12 מהן מייצגות התמודדות דתית חיובית 

מייצגות התמודדות דתית שלילית )לדוגמה, "אני 

כועס על אלוקים"(. במחקר הנוכחי נעשה שימוש רק 

באסטרטגיות החיוביות, והמשתתפים התבקשו לציין 

את מידת שימושם בכל אחת מאסטרטגיות ההתמודדות 
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MSDRאחוזמשתנה

39.512.9375-22גיל

ארץ לידה

88.2%ישראל

11.8%אינם ילידי הארץ

11.812.4318-3שנות לימוד

תעסוקה

74.5%שכיר

15.7%עצמאי

9.8%גמלאי/מחוסר עבודה/מתנדב

מצב משפחתי

52%נשוי

29.4%רווק

16.7%גרוש/פרוד

1.992.029-0מספר ילדים

זיקה לדת

24.5%חילוני

37.3%מסורתי

36.3%דתי/חרדי

סיבת מאסר

28.4%עבירת סמים

24.5%עבירת מרמה

15.7%עבירת אלימות

11.8%עבירת רכוש

12.7%עבירת תעבורה

6.9%עבירת מין

מספר מאסר

67.6%ראשון

7.8%שני

22.7%שלישי ומעלה

40.4247.04360-6משך המאסר בחודשים

6.496.5036-1משך הזמן מיום השחרור מהכלא בחודשים

לוח 1: מאפיינים סוציו-לגליים של משתתפי המחקר באחוזים
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המתוארות באמצעות סולם בן חמש דרגות הנע בין 1 

)"לעולם לא"( ל-5 )"תמיד"(. הציון של כל משתתף 

נקבע לפי סך תשובותיו, באופן שסכום גבוה מלמד 

באסטרטגיות התמודדות  גבוהה  על רמת שימוש 

דתית חיובית. המחקר הנוכחי מצא עקיבות פנימית 

.)α = .93( גבוהה של כלי זה

רמת שביעות רצון מהחיים נבדקה על ידי השאלון  
)The Satisfaction with Life Scale )SWLS, אשר פיתחו 

 .)Diener et al., 1985( וגריפין  לארסן  דיינר, אמונס, 

המשתתף התבקש לציין את מידת הסכמתו לחמישה 

הדברים  היגדים )לדוגמה, "עד עכשיו השגתי את 

שאני רוצה בחיים"( באמצעות סולם בן שבע דרגות, 

הנע בין 1 )"מתנגד מאוד"( ל-7 )"מסכים מאוד"(. 

הציון של כל משתתף נקבע לפי סכום תשובותיו. 

תוצאות גבוהות בכלי זה מלמדות על רמה גבוהה 

של שביעות רצון מהחיים. במחקר הנוכחי נמצאה 

.)α = .85( עקיבות פנימית גבוהה

רגשות חיוביים ורגשות שליליים נבדקו על ידי שאלון 
 ,The Positive and Negative Affect Schedule )PANAS(

 Watson, Clark, &( אשר פיתחו ווטסון, קלארק וטליגאן

Tellegan, 1988(. שאלון זה כולל 20 פריטים, עשרה מהם 

מתארים רגש חיובי )לדוגמה, "חזק", "בעל השראה"( 

"מודאג",  )לדוגמה,  רגש שלילי  ועשרה מתארים 

לציין את המידה  "אשם"(. המשתתפים התבקשו 

שבה המילה אשר בסולם מתארת את תחושותיהם 

בחודש האחרון באמצעות סולם בן חמש דרגות הנע 

בין 1 )"מעט מאוד"( ל-5 )"הרבה מאוד"(. הציון של 

כל משתתף נקבע לפי סכום תשובותיו. ציון גבוה 

בסקאלה של אפקט חיובי מלמד על רמה גבוהה של 

רגשות חיוביים, וציון גבוה בסקאלה של אפקט שלילי 

מלמד על רמה גבוהה של רגשות שליליים. במחקרים 

קודמים נמצא שמקדם אלפא קרונבך לרגש חיובי נע 

בין 0.84 ל-0.91, ולרגש שלילי נע בין 0.80 ל-0.94 

)Watson et al., 1988(. במחקר הנוכחי נמצאה עקיבות 

וגבוהה  חיוביים  לרגשות   )α = .76(  פנימית טובה 

)α = .84( לרגשות שליליים.

תמיכה חברתית נמדדה במחקר זה באמצעות השאלון 
 Multidimensional Scale of Perceived Social Support

)MSPSS( אשר פותח על ידי זימט, דהלם, זימט ופרלי 

)Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley, 1988(. השאלון בוחן 

שלושה מקורות תמיכה מרכזיים: משפחה, חברים 

ואחרים משמעותיים, והוא כולל 12 פריטים )ארבעה 

בעבור כל אחד ממקורות התמיכה(. משתתפי המחקר 

לדרג את מידת הסכמתם לפריטים על  התבקשו 

לא מתאים  סולם בן שבע דרגות הנע בין 1 )"כלל 

)"מתאים להרגשתי במידה רבה  ל-7  להרגשתי"( 

ציון התמיכה החברתית הנתפסת חושב  מאוד"(. 

על ידי סכום הציונים בהיגדים, באופן שסכום גבוה 

גבוהה.  מלמד על רמת תמיכה חברתית נתפסת 

זימט ועמיתיו )שם( בדקו את הכלי בחמש אוכלוסיות 

באמריקה, ודיווחו על עקיבות פנימית גבוהה של הכלי 

)α = .88(. גם במחקר הנוכחי נמצאה עקיבות פנימית 

.)α = .92( גבוהה של הכלי

הליך המחקר
שיטת   .2017 בשנת  ונאספו  הועברו  השאלונים 

הדגימה שנבחרה במחקר הייתה דגימת נוחות, אם 

כי נעשה מאמץ להגיע למדגם הטרוגני ככל האפשר. 

המחקר התבצע ברשות לשיקום האסיר )רש"א( לאחר 

שהתקבלו אישורן של ועדת המחקר ברש"א ושל ועדת 

האתיקה של אוניברסיטת תל אביב.

השאלונים חולקו במשרדי רש"א למטופלים אשר 

ידי  הגיעו להשתתף בטיפול קבוצתי או פרטני, על 

מזכירת המחוז שאינה מכירה אותם או על ידי מנחי 

הקבוצה. לשם שמירה על כללי האתיקה, לא התקיים 

כל קשר בין מבצעי המחקר לבין משתתפי המחקר, 

והוסבר למשתתפי המחקר כי לא ייעשה בשאלונים 

כל שימוש מלבד לצרכי מחקר.

ממצאים
תיאור משתני המחקר

הממוצעים,  את  הכוללת  תיאורית  סטטיסטיקה 

סטיות התקן והטווח של משתני המחקר המרכזיים 

מוצגת בלוח 2.

ממוצע תשובותיהם של המשתתפים במחקר לגבי 

שימוש באסטרטגיות התמודדות דתית חיובית גבוה 
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יחסית )M = 43.54, SD = 11.83(, וממוצע התשובות 

בינוני-גבוה  היה  מידת התמיכה החברתית   לגבי 

באשר למשתני הרווחה   .)M = 64.52, SD = 15.83(

הנפשית הסובייקטיבית, ממוצע התשובות במשתנה 

 ,)M = 36.21, SD = 5.98( רגשות חיוביים היה בינוני 

ולמשתנה רגשות שליליים היה ממוצע התשובות 

בינוני-נמוך )M = 25.98, SD = 8.03(. באשר למשתנה 

שביעות רצון מהחיים, ממוצע התשובות היה בינוני 

.)M = 21.23, SD = 6.83(

ניתוח מתאמים
לבחינת הקשרים בין משתני המחקר המרכזיים חושבו 

מתאמי פירסון. לוח 3 מציג את ממצאי הבדיקה.

מעיון בלוח 3 עולה, כי קיים קשר חיובי בין תמיכה 

חברתית לרגשות חיוביים )r = -.304, p < .01( באופן 

מידת  עולה,  החברתית  התמיכה  שככל שרמת 

נמצא  כן  כמו  היא.  גם  עולה  החיוביים  הרגשות 

 קשר שלילי בין תמיכה חברתית לרגשות שליליים 

)r = -.416, p < .01(, באופן שככל שהתמיכה החברתית 

גבוהה יותר, רמת הרגשות השליליים נמוכה יותר. 

עוד נמצא קשר חיובי בין תמיכה חברתית לשביעות 

רצון מהחיים )r = .350, p < .01(, באופן שככל שרמת 

התמיכה החברתית גבוהה יותר, כך גם שביעות הרצון 

מהחיים. בנוסף עולה כי קיים קשר חיובי מובהק בין 

רצון מהחיים   התמודדות דתית חיובית לשביעות 

)r = .255, p < .05(, כלומר ככל שהשימוש באסטרטגיות 

התמודדות דתית חיובית עולה, כך עולה שביעות 

הרצון מהחיים. עם זאת לא נמצא קשר מובהק בין 

שימוש באסטרטגיות של התמודדות דתית לרגשות 

חיוביים או שליליים.

משתנה
ממוצע

M
סטיית תקן

SD
טווח
R

43.5411.8360-12התמודדות דתית חיובית

64.5215.8384-13תמיכה חברתית

36.215.9850-23רגשות חיוביים

25.988.0346-12רגשות שליליים

20.96.9935-5שביעות רצון מהחיים

)N=102( לוח 2: סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר המרכזיים

)N=102( לוח 3: מטריצת מתאמי פירסון בין משתני המחקר

תמיכה 
חברתית

התמודדות 
דתית

רגשות 
חיוביים

רגשות 
שליליים

שביעות רצון 
מהחיים

1תמיכה חברתית

0911.התמודדות דתית

0221.**304.רגשות חיוביים

1**298.-121.**416.-רגשות שליליים

1**461.-**325.*255.**350.שביעות רצון מהחיים

*p < .05, **p < .01
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ניצחון הרוח

ניתוחי רגרסיה
כדי לבחון אם הקשר המובהק בין התמודדות דתית 

רצון מהחיים אשר נמצא בחלק הקודם  לשביעות 

הדמוגרפים,  נשמר גם אחרי ששולטים במשתנים 

תכננו לבצע רגרסיה היררכית, שבשלבה הראשון 

רצינו להכניס את המשתנים הדמוגרפיים הקשורים 

לשביעות רצון מהחיים, ובשלבה השני התמודדות דתית. 

לשם כך בדקנו אם קיים קשר מובהק בין המשתנים 

הדמוגרפיים גיל, שנות לימוד, מצב משפחתי וזיקה 

לדת לבין שביעות רצון מהחיים. להשגת מטרה זו 

בוצעו מבחני פירסון למשתנים הרציפים )גיל ושנות 

 One Way( ומבחני ניתוח שונות חד-כיווניים )לימוד

ANOVA( למשתנים הקטגוריאליים )מצב משפחתי 

לא נמצאו קשרים מובהקים  כאן  לדת(. גם  וזיקה 

בין אף אחד מהמשתנים הדמוגרפיים לשביעות רצון 

מהחיים, ולכן לא היה צורך לבצע רגרסיה היררכית.

כדי לבחון אם הקשר המובהק בין תמיכה חברתית 

למשתני הרווחה הנפשית אשר נמצא בחלק הקודם 

הדמוגרפיים,  נשמר גם אחרי ששולטים במשתנים 

תכננו לבצע רגרסיה היררכית, שבשלבה הראשון 

רצינו להכניס את המשתנים הדמוגרפיים הקשורים 

למשתנה הרווחה הנפשית, ובשלבה השני תמיכה 

קיים קשר מובהק  בדקנו אם  כך  חברתית. לשם 

לימוד, מצב  בין המשתנים הדמוגרפיים גיל, שנות 

רצון מהחיים,  לדת לבין שביעות  וזיקה  משפחתי 

רגשות חיוביים ורגשות שליליים. להשגת מטרה זו 

בוצעו מבחני פירסון למשתנים הרציפים )גיל ושנות 

 One Way( ומבחני ניתוח שונות חד-כיווניים )לימוד

ANOVA( למשתנים הקטגוריאליים )מצב משפחתי 

וזיקה לדת(. גם כאן לא נמצאו קשרים מובהקים בין 

אף אחד מהמשתנים הדמוגרפיים למשתני הרווחה 

הנפשית, ולכן לא היה צורך לבצע רגרסיה היררכית.

ניבוי שביעות רצון מהחיים על פי משתני 

המחקר

לאילו ממשתני המחקר התרומה הרבה  כדי לבחון 

ביותר בניבוי שביעות רצון מהחיים, בוצע ניתוח רגרסיה 

מרובה. המשתנים שהוכנסו לרגרסיה הם המשתנים 

שנמצאו בקשר עם שביעות רצון מהחיים בניתוחי 

המתאמים, והם התמודדות דתית חיובית ותמיכה 

 ,Enter חברתית. משתנים אלה הוכנסו יחד בשיטת

רצון מהחיים הוכנסה כמשתנה תלוי.  כששביעות 

תוצאות הניתוח מוצגות בלוח מספר 4.

מעיון בלוח 4 עולה שהמשתנים תמיכה חברתית 

והתמודדות דתית ניבאו באופן מובהק שביעות רצון 

מהחיים ]F)2,82( = 9.06, p < 0.001[ והסבירו כ-16% 

מהשונות. על פי המקדמים המתוקננים אפשר להסיק 

כי לשני המשתנים יש תרומה מובהקת וייחודית, אם 

לניבוי  יותר  גבוהה  כי לתמיכה החברתית תרומה 

שביעות רצון מהחיים בקרב אסירים משוחררים.

BSE BBetaR²F

0.169.06***

*0.130.050.24התמודדות דתית

**0.140.040.33תמיכה חברתית

לוח 4: רגרסיה מרובה לניבוי שביעות רצון מהחיים 
על פי המשתנים התמודדות דתית ותמיכה חברתית

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 
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דיון
עם שחרורם מבית הכלא חווים אסירים משוחררים 

קשיים רבים הקשורים בהיעדר תמיכה משפחתית 

וחברתית, קשיי פרנסה, קושי בניתוק מאורח החיים 

 Andrews et al., 2006; Harper( העברייני הקודם ועוד

 & McLanahan, 2004; Petersilia, 2003; Sack & Seidler,

וקרימינולוגים, רווחת  1978(. בקרב קובעי מדיניות 

בשנים האחרונות התפיסה כי שיקום אסירים הוא 

חלק מתפיסה אוניברסלית כוללת, הרואה בשיקום 

העבריין חלק מאחריותה של החברה, ולא רק אחריותו 

של הפרט או משפחתו. בשל כך שמו להן למטרה 

לא רק להטיל עונשי  רשויות אכיפת החוק בישראל 

עבריינים אלא גם לשקם את האסירים  מאסר על 

המשוחררים )ראה חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר מס' 

42, 2012(. בישראל חלו בשנים האחרונות תמורות 

אשר הכשירו את הקרקע להתייחסות אחרת כלפי 

שיקום אסירים. אלה באו לידי ביטוי בהמלצותיה של 

הוועדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה והטיפול 

בעבריינים )2015(, בהחלטתו של בית המשפט העליון 

באשר לצפיפות בתי הכלא בישראל ]האגודה לזכויות 

האזרח נגד השר לביטחון פנים )2017([ ובתקצובו 

של תיקון 42 לפקודת בתי הסוהר, לפיו שב"ס ינקוט 

צעדים להבטחת שילובם המרבי של אסירים בפעילויות 

שיקום בין כתלי בית הסוהר.

מטרותיהן העיקריות של תוכניות הטיפול והשיקום 

של אסירים בפועל ושל אסירים משוחררים הן להכינם 

לקראת חיי חברה תקינים, למזער מועדות חוזרת 

ולנסות לקדם את רווחתם הנפשית בתקופה שלאחר 

רווחה נפשית טובה  כי  כן,  המאסר. אין ספק אם 

לאסירים משוחררים לנהל  כדי לסייע  יותר, יש בה 

אורח חיים חיובי, ולמנוע, או לכל הפחות להפחית, 

מעורבות חוזרת בפלילים.

השאלה שהנחתה את חוקרי המחקר הנוכחי הייתה 

זו: מה המשתנים שיכולים לתרום לרווחתו  אם כן 

הנפשית של האסיר המשוחרר? המיקוד במחקר זה 

היה ברווחה הנפשית הסובייקטיבית ובשני מנבאים 

ותמיכה  חיובית  דתית  פוטנציאלים: התמודדות 

חברתית. השערות המחקר היו כי יימצא קשר חיובי בין 

התמודדות דתית חיובית ותמיכה חברתית לתחושת 

רווחה נפשית סובייקטיבית בקרב אסירים משוחררים.

לאסירים  שאלונים  חולקו  המחקר  ביצוע  לשם 

שהשתחררו ממאסר בישראל, אשר שולבו בתוכנית 

 .)N=102( שיקום בפיקוח הרשות לשיקום האסיר 

המשתתפים מילאו חמישה שאלונים: שאלון סוציו-

לגלי, שאלון התמודדות דתית חיובית, שאלון תמיכה 

חברתית, שאלון שביעות רצון מהחיים ושאלון רגשות 

חיוביים או שליליים.

ממוצע גילם של משתתפי המחקר היה גבוה יחסית 

לגילם הממוצע של אסירים בארץ ובעולם - 39.5, 

מרביתם משוחררים תקופה קצרה מבית כלא, חצי 

שנה בממוצע. היה צפוי שמרבית המשתתפים בתוכנית 

שיקום אשר זכו לשחרור מוקדם יהיו לאחר מאסרם 

הראשון, אלא שיותר משליש מהם השתחררו לאחר 

ריצוי מאסר שני ויותר, ותקופת המאסר הממוצעת 

)יותר משלוש  יחסית  גבוהה  הייתה  שריצו בכלא 

שנות מאסר(. רק כמחצית ממשתתפי המחקר היו 

נשואים. על רקע נתוני פתיחה אלו, אשר למרביתם 

נמצא קשר שלילי מובהק בספרות הקרימינולוגית עם 

ממד של רווחה נפשית, בולטים ממצאיו החיוביים 

של מחקר זה. מידת התמיכה החברתית המדווחת 

של משתתפי המחקר הייתה בינונית-גבוהה, משתנה 

הרגשות השליליים היה ממוצע בינוני-נמוך, ומידת 

שביעות הרצון מהחיים שעליה דיווחו המשתתפים 

הייתה בינונית.

עצמם כלא חילוניים  אחוז האסירים שהגדירו את 

במחקר הנוכחי היה גבוה יחסית לאוכלוסייה הכללית, 

וכך גם רמת השימוש באסטרטגיות של התמודדות 

דתית חיובית. 24% ממשתתפי המחקר הגדירו עצמם 

כחילוניים, ואילו באוכלוסייה הכללית אחוז החילונים 

גבוה יותר ועומד על 44% )נתוני למ"ס, 2017(. ממצא 

זה נמצא בהלימה עם ממצאי מחקרים שנעשו בארץ 

ובעולם, אשר מראים כי השימוש בפרקטיקות דתיות 

שכיח בין כתלי הכלא ומסייע לאסירים להסתגל לתנאי 

 Camp et al., 2008;( הכליאה ולהתמודד עם המאסר

 Clear & Sumter, 2002; Mears et al., 2006; O'Connor, &

.)Perreyclear, 2002; Timor, 1998
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לאון ולביא )Leon & Lavie, 2013( מראים את תופעת 

ה"התחזקות" בתוככי הכלא, ומתארים אותה כהתגברות 

האמונה וקיום פרקטיקות דתיות בחיי היום יום. בהקשר 

זה מצאו מורג ותימן )2018( במחקרן, כי אסירים 

משוחררים מציינים שלוש רמות של כלים דתיים אשר 

סייעו להם בתהליכי השיקום: הרמה הרוחנית, הכוללת 

אמונה בכוח עליון, כללי מוסר ואימוצה של תפיסת 

עולם רוחנית; הרמה המעשית, הכוללת התנהלות 

יומיומית, כללים וגבולות הקשורים במצוות, תפילה 

והרמה  ואל תעשה";  "עשה  של  חוקים  ומערכת 

הפסיכולוגית, הכוללת מערכת של כלים המסייעים 

לאסירים המשוחררים להיפתח, להשתתף ולהיתרם 

מסדנאות, מטיפול ומייעוץ טיפולי תומך.

ממצאי המחקר מלמדים על קשר חיובי בין התמודדות 

דתית חיובית לבין שביעות רצון מהחיים, באופן שככל 

שרמת השימוש בהתמודדות דתית חיובית בקרב 

אסירים משוחררים עולה, כך עולה תחושת שביעות 

הרצון שלהם מחייהם. ממצא זה נמצא בהלימה עם 

מחקרים אחרים, שנמצא בהם כי רמות גבוהות של 

התמודדות דתית חיובית ניבאו רמות גבוהות יותר 

 Abu-Raiya et al., 2015;( רצון מהחיים  של שביעות 

Lee et al., 2014(. אפשר לנתח את הקשר החיובי בין 

התמודדות דתית חיובית לשביעות רצון מהחיים בקרב 

אסירים משוחררים דרך חמש הפונקציות שייחסו לדת 

:)Pargament et al., 2000( פארגמנט ועמיתיו

משמעות: בקשר לעונש המאסר אפשר להניח כי 
הדת מסייעת לאסיר להפחית את הדיסוננס שהוא 

לאסיר לחוות את  חש מעצם כליאתו. הדת עוזרת 

ואכזרי, אלא הוא מעניק  לא כעונש מקרי  המאסר 

לעונש המאסר משמעות הנסתרת מעיניו. אף תימור 

ולנדאו )Timor & Landau, 1998( כותבים, כי המפגש 

עם השקפת העולם האמונית בכלא נותן לפרט את 

באירועי חייו. מנגנון  המשמעות שכוח עליון שולט 

זה מסייע להתמודד עם אירועים מורכבים, משום 

האמונה שעונש המאסר נשלח על ידי אלוקים. תפיסה 

זו שכיחה בעולם העברייני, שבו עלול האסיר לחוש 

אובדן שליטה וחוסר יכולת לצפות את מאורעות החיים 

.)Kerley & Copes, 2009( ולשלוט עליהם

שליטה: אדם שנשללת חירותו על ידי כליאה וכמעט 
אינו שולט על דבר בחייו, הרוחניות לבדה נשארת לו 

כמשאב זמין. מצב של אי שליטה מעורר תחושות 

של חוסר ביטחון וחרדה )Pargament et al., 2000(. על 

כן, ועקב היעדר נגישות למשאבים אחרים, עשויים 

התפילה וקיום פרקטיקות דתיות אחרות לשמש בכלא 

כלי מרכזי, ואולי יחיד, להתמודדות. מחקרים מראים 

שמעורבות של אסירים בפרקטיקות דתיות משפרת 

את רווחתם, תוך שהפרקטיקה הדתית משמשת מנגנון 

התמודדות פסיכולוגי המפחית דה-הומניזציה ומסייע 

.)Clear et al., 2000( להתמודד עם המאסר והשלכותיו

ורבת סיכונים, הקשר עם  עוינת  נחמה: בסביבה 
הא-ל, שעליו הפרט יכול להישען, נעשה כמעט מוצא 

בלעדי. המשאבים של תמיכת המשפחה, תמיכת 

בין  נמצאים  אינם  ומעמד כמעט  כסף  החברים, 

כתלי הכלא, ועל כן הקשר עם הא-ל הוא אלטרנטיבה 

זמינה לרבים מהאסירים. פרשנויות דתיות נפוצות 

בקרב אסירים. למשל: "בכך שנכלאתי ניצלתי מעונש 

חמור יותר מאלוקים", "עונש המאסר נועד לכפר על 

מעשיי השליליים", "המאסר הינו לטובתי שהרי הכול 

בהשגחה ולטובה" )תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף 

ס' עמ' א(. הקשר עם הא-ל והידיעה שהא-ל משגיח 

עליו יכולים להקנות לאסיר תחושה של נחמה.

אינטימיות: הקהילה הדתית בתוך הכלא, התפילות 
בזמן שבתות וחגים, מהווים  המשותפות והאחווה 

קבוצת שייכות וסביבה תומכת שכמעט אינה מצויה 

 Kerley,( לאסירים בכלא שאינם דתיים. קרלי ושותפיו

Allison, & Graham, 2006( מצאו שלדתיות בכלא יש 

יתרונות חברתיים, ובכללם חיזוק הרשתות החברתיות 

של האסירים ומתן תמיכה רגשית למאמינים.

שינוי צורת החיים: האסיר מבין כי בחירותיו השגויות 
גרמו לכליאתו, וכי דרך החיים שבחר בה הביאה אותו 

לידי מאסר. כאשר הפרט רוצה לשנות את חייו ולבחור 

אחרת, הדת מכוונת אותו ומסייעת לו בכך. פארגמנט 

ועמיתיו )Pargament et al., 2000( טוענים שכאשר הדת 

משמעותית לאדם והוא חש שעליו להשתנות על פי 

הדת ולבצע  יותר לקבל את סמכות  ערכיה, קל לו 

שינוי מהותי באורחות חייו.
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לצד זאת, המחקר הנוכחי לא מצא קשר מובהק בין 

שימוש באסטרטגיות של התמודדות דתית חיובית 

לבין רגשות חיוביים או שליליים. ממצא זה לא הולם 

ממצאי מחקרים אחרים, שנמצאו בהם קשר חיובי 

בין התמודדות דתית חיובית לרגשות חיוביים וקשר 

שלילי בין התמודדות דתית חיובית לרגשות שליליים 

 .)Abu-Raiya & Agbaria, 2016; Feder et al., 2013(

ייתכנו מספר הסברים לאי הלימה זו. ראשית, ייתכן 

שהסיבה שנמצא קשר חיובי מובהק בין התמודדות 

דתית לשביעות רצון מהחיים )המרכיב הקוגניטיבי 

של רווחה נפשית סובייקטיבית(, אך לא נמצא קשר 

בין התמודדות דתית לרגשות חיוביים או שליליים 

)המרכיב הרגשי של רווחה נפשית סובייקטיבית(, 

היא שהדת גורמת לאסירים לחשיבה חיובית יותר על 

חייהם, אבל אינה קשורה בהכרח לאפקט שהם חווים. 

שנית, רוב המחקרים שמצאו קשר בין התמודדות 

דתית לרגשות חיוביים ולרגשות שליליים נעשו בקרב 

אוכלוסיות אחרות, נורמטיביות בהגדרתן, שלאו דווקא 

מעורבות בפלילים, ואילו במחקר הנוכחי השתתפו 

רק נבדקים המעורבים בפלילים שריצו עונשי מאסר. 

ייתכן שמאפיין ייחודי זה של האוכלוסייה מסביר את 

הקשר הדיפרנציאלי בין התמודדות דתית לבין שביעות 

רצון מהחיים ורגשות.

במחקר הנוכחי נמצא קשר מובהק בין מידת התמיכה 

החברתית שזכה לה האסיר לבין מידת רווחתו הנפשית 

הסובייקטיבית. ככל שרמת התמיכה החברתית 

שזכה לה האסיר המשוחרר הייתה גבוהה יותר, כך 

הייתה גבוהה מידת שביעות הרצון מחייו והוא חווה 

יותר רגשות חיוביים ופחות רגשות שליליים. ממצא 

זה נמצא בהלימה עם מחקרים קודמים שבדקו את 

הקשר בין תמיכה חברתית לשביעות רצון מהחיים 

 Cohen et al., 1997; Hobfoll & Lieberman, 1987; Rosen &(

Moghadam, 1990(. על כן תוצאות מחקר זה מעניקות 

חיזוק נוסף לקיומו של קשר בין התמיכה החברתית 

לרגשות חיוביים או שליליים. מחקרים מראים שככל 

שלפרט תמיכה חברתית רחבה יותר, הוא יחווה יותר 

רגשות חיוביים המקדמים אורח חיים חיובי ותחושת 

שליטה על החיים, יהיו לו יכולות התמודדות טובה 

 Bender, 1997; Keyes & Ryff,( יותר עם מצבי דחק 

ופחות רגשות שליליים הגורמים לחשיבה   )2000

 Cohn & Fredrickson,( מצומצמת ולקשיים בתפקוד

ביכולותיו של  ניכרת  2009(. התמיכה החברתית 

ומשבר,  דחק  של  עם מצבים  להתמודד  האדם 

ומשפיעה באופן חיובי על רווחתו הנפשית. כאשר יש 

לפרט מערכת תמיכה חברתית חזקה, הוא מצליח 

להתמודד ביעילות יתרה עם אירועי חיים מלחיצים 

)Cohen & Wills, 1985(. תהליך השיקום של אסירים 

משוחררים לאחר עונש המאסר הוא ארוך וממושך, 

והתמיכה החברתית נמצאה כמסייעת רבות לתחושת 

הרווחה הנפשית של האדם בהתמודדות עם מצבי 

 Caplan &( זמן  לאורך  דחק שמצריכים הסתגלות 

.)Killilea, 1976

המלצות ותרומת המחקר 
לפרקטיקה

סקירת הספרות התיאורטית וממצאי המחקר הנוכחי 

מביאים להכרה בחשיבות הבנתם של הגורמים 

המסייעים לתחושת הרווחה האישית של אסירים 

כאחד מהאמצעים לשיקומם ולחדילה  משוחררים 

מעבריינות. על רקע זה נראה, כי קיימת חשיבות 

אסירים  של  המורכב  מצבם  את  להבין  מרובה 

לעכב  משוחררים ולהכיר את הקשיים הצפויים 

כדי לפתח תוכניות  לאחר השחרור,  את שיקומם 

שיקום וטיפול המותאמות למאפייניהם ולצרכיהם 

כי יש לתת  נראה  לאחר שחרורם מבית הכלא. 

את הדעת לחשיבותן של הזוגיות בפרט והתמיכה 

המשפחתית בכלל, להתייחס לתמיכה החברתית 

ולשימוש בפרקטיקות התמודדות דתיות כתורמות 

לשיקומו של האסיר המשוחרר, לתמוך ברשתות 

תמיכה אלו ולחזקן.

על רקע ממצאיו החיוביים של המחקר, מומלץ לקובעי 

המדיניות בתחום שיקום האסירים לפעול לפיתוחם 

לאסירים משוחררים,  של שירותי שיקום מכווני דת 

הכוללים התייחסות דיפרנציאלית לאסירים המנהלים 

אורח חיים דתי, ולעודד שימוש בגורמי תמיכה דתיים, 

חברתיים ומשפחתיים בתהליך השיקום.
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באסירים המשוחררים  כי המטפלים  עוד מומלץ, 

והאמונה בחייו  הדת  ייטיבו להכיר את מקומן של 

של האסיר המשוחרר, ויבחנו את האפשרות לשלבן 

בתכני הטיפול, הן מבחינה פסיכולוגית הן מבחינה 

התנהגותית.

המלצות למחקרי המשך
כמעט מחצית מהאסירים הפליליים בישראל הם 

מהחברה הערבית, מרביתם בני הדת המוסלמית. 

אין ספק אם כן כי יש לקדם את ביצועם של מחקרים 

דומים בקרב אסירים משוחררים מוסלמיים, מתוך 

של  התמיכה  בגורמי  הבדלים  יימצאו  כי  הכרה 

אסירים משוחררים בשתי הדתות. כן מומלץ לקיים 

מחקרי אורך לבחינת השפעתן של תמיכה חברתית 

והתמודדות דתית לאורך זמן בקרב פורעי חוק, ואף 

יימצא קשר בין גורמי תמיכה אלה לבין  לבחון אם 

מניעת מועדות וחזרה לפשיעה. בנוסף מומלץ כי 

במחקרי המשך תיעשה הבחנה בין גורמי התמיכה 

החברתית למיניהם, ובעיקר יש לעמוד על תמיכה 

מול תמיכה ממקורות  אל  ממקורות משפחתיים 

קהילתיים, סביבתיים ומקרב קבוצת השווים.

מגבלות המחקר
למחקר זה מספר מגבלות אפשריות. ראשית, גודלו 

המוגבל של המדגם, היעדר קבוצת ביקורת ושיטת 

היכולת  הדגימה שאינה הסתברותית מקשים על 

להכליל את ממצאי המחקר על אוכלוסיית האסירים. 

בחינתם של אסירים משוחררים יהודים בלבד מגבילה 

אף היא את יכולת הכללתם של ממצאי המחקר. שנית, 

מחקר זה בחן רק אסירים אשר השתחררו בשחרור 

מוקדם בתוכנית שיקום בפיקוח של הרשות לשיקום 

באוכלוסייה  האסיר, ומכך אפשר להסיק כי מדובר 

בעלת רמת תפקוד גבוהה יחסית ומידת מסוכנות 

עתידית נמוכה. שלישית, שאלוני המחקר התבססו 

על דיווח עצמי של המשתתפים, העלול להיות מוטה 

בגלל רצייה חברתית או בשל שימוש במנגנוני הגנה. 

אינו מאפשר  ולבסוף, היותו של המחקר מתאמי, 

להסיק על קשר סיבתי בין משתני המחקר.
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מהטיפול בכלא לפיקוח בקהילה - 

הגברת יעילות השיקום של עברייני מין

חלק מיישום "חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006" 
מחייב את שירות בתי הסוהר להציע טיפול במאסר לפני הפעלת פיקוח בקהילה 
לאחר השחרור. לאחרונה התפרסמו אמות מידה בינלאומיות הנוגעות לרמות 

המסוכנות אשר מכתיבות את מרכיבי הטיפול, את מספר שעות הטיפול ואת ההיקף 
של פעולות הפיקוח הנדרשות )Hanson et al., 2017(. חשיבותו של המחקר 

הנוכחי היא בבחינת היעילות של טיפול ופיקוח לחוד ויחד, דבר אשר טרם קיבל 
התייחסות בספרות. ברבות השנים, מאז נחקק החוק ויושם, קיימת הזדמנות לבחון 

את יעילותו, ובפרט את התרומה הייחודית של טיפול המועבר במאסר. לשם כך 
נאספו נתונים על כל עברייני המין אשר השתחררו בין השנים 2009 ל-2014 וחזרו 

למאסר בגין ביצוע עבירות מין או הפרת צו פיקוח. נערכה השוואה בין עברייני 
מין שחזרו למאסר בגין ביצוע עבירת מין בתוך שלוש שנים ממועד השחרור לבין 
קבוצת ביקורת של עברייני מין משוחררים שלא חזרו למאסר. בנתונים שנאספו 

נכללים רמת מסוכנות, מתן צו פיקוח, סיום טיפול, סוג עבירה ונתונים סוציו-
דמוגרפיים. נמצאה אינטראקציה בין סיום טיפול בקרב עברייני מין בתחום הנמוך 

של רמת המסוכנות לרצידיביזם, באופן ששיעור הרצידיביזם המיני בקבוצה זו עלה. 
אפקט זה נמצא בקרב בעלי מסוכנות בינונית-נמוכה, וניתוח סטטיסטי השליך 
אפקט זהה לגבי עברייני מין בעלי מסוכנות נמוכה, למרות שלקבוצה זו לא היה 

ייצוג במדגם. כנגד זה, בקרב עברייני מין הנמצאים בתחום הגבוה של המסוכנות 
נמצאה אינטראקציה בין סיום טיפול לרצידיביזם, באופן ששיעור הרצידיביזם המיני 
פחת. למיטב ידיעתם של החוקרים, זו מגמה ייחודית. הממצאים מאפשרים הבנה 
של הצורך לבחון התאמה לטיפול לפי הערכת מסוכנות והדגשת הצורך להקצות 

משאבים לאלו אשר זקוקים לטיפול ונתרמים ממנו באופן מובהק.

רוברט אפשטיין1 וטובה הלפמן2

סג"ד ד"ר רוברט אפשטיין, פסיכולוג שיקומי מומחה מדריך, ראש ענף פסיכולוגיה בשירות בתי הסוהר.  1

ר/כ טובה הלפמן, עובדת סוציאלית, MSW, ראש תחום טיפול בעברייני מין, שירות בתי הסוהר.  2

המחברים מבקשים להודות לר/כ יוחנן ועקנין, ענף מחקר שב"ס, למישר גיל חמו, יחידת "צור", ולערן דרוקמן, "דרוקמן   
מחקר וסטטיסטיקה", על עזרתם באיסוף הנתונים וניתוחם. 
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מבוא
 New Penology - Feeley( "תורת הענישה החדשה"

Simon, 1992 &( מתארת מגמה ותפיסה של שיקום 

מהשנים האחרונות. תפיסה זאת מדגישה את חשיבות 

השילוב בין טיפול לפיקוח לצורך צמצום הרצידיביזם 

בקרב עבריינים. התפיסה באה לידי ביטוי בהתייחסות 

לקבוצות גדולות ולא לפרט, באופן שמושם דגש בניהול 

של קבוצות עבריינים גדולות על פי רמת המסוכנות, 

יישומה של "תורת  ובפיקוח עליהם.  בטיפול בהם 

הענישה החדשה" בישראל באה לידי ביטוי בחקיקת 

חוק אשר משלב טיפול בעברייני מין ופיקוח עליהם 

על פי עקרונות של טיפול מבוסס ראיות.

מין,  עבירות  ביצוע  על הציבור מפני  הגנה  "חוק 

התשס"ו-2006", היה החוק הראשון אשר חייב להגיש 

טיפול וקבע פיקוח בקהילה לאנשים שביצעו עבירות 

ספציפיות. החוק חוקק ויושם בהדרגה ונוגע לשלושה 

תחומים: הערכת מסוכנות ככלי עזר לקבלת החלטות 

שיפוטיות; פיקוח והטלת מגבלות לאחר מאסר על פי 

רמת מסוכנות; ושיקום מניעתי לעברייני מין שנמצאו 

מתאימים והביעו הסכמה לכך.

לעקרונות  בהתאם  חוקק  החוק  כי  לומר  אפשר 

והשיקום  הטיפול  בתחום  מרכזי  מודל  של 

 RNR - Risk, Need, Responsivity  לעבריינים הנקרא 

שלושה  כולל  המודל   .)Andrews & Bonta, 2014(

מרכיבים בסיסיים שנחשבים לבעלי תרומה בעלת 

משמעות לצמצום רצידיביזם. המרכיב הראשון קובע 

שיש להתאים את המינון והאינטנסיביות של הטיפול 

לרמת המסוכנות של העבריין )Risk(. המרכיב השני 

מתמקד בטיפול בצרכים קרימינוגניים אשר משפיעים 

ישירות על רצידיביזם, כגון עמדות אנטיסוציאליות, 

קשרים חברתיים חיוביים ותעסוקה )Needs(. המרכיב 

השלישי מדגיש את חשיבות השימוש בגישה הטיפולית 

.)Responsivity( המתאימה למאפייני המטופל

נוגעת לשלושת  בישראל  באופן עקרוני, החקיקה 

העקרונות האלו. כיוון שכך, העברת הטיפול נעשית 

בעיקר לפי עקרונות טיפול קוגניטיבי-התנהגותי )"טיפול 

ייעודי"( עם דגש בניהול מצבי סיכון ובמניעת הישנות. 

שלושת חלקי החוק זכו להתייחסות רבה בספרות, אך 

בעיקר להתייחסות תיאורטית. קיים מחסור בראיות 

רצידיביזם.  התומכות ביעילות של פיקוח למניעת 

ידיעתם של החוקרים, מהסקירה המקיפה  למיטב 

מין  עברייני  פיקוח על  לגבי  האחרונה שפורסמה 

בקהילה )Cohen & Jeglic, 2007( עלה, כי אין בסיס 

היעילות של הפיקוח  מידת  לקביעה של  אמפירי 

כמרכיב עצמאי. הסיבה המרכזית לקושי לבחון את 

יעילות הפיקוח קשורה לשימוש בסגנונות פיקוח 

מגוונים ולא אחידים, במדינות שונות ועם תקנות 

 Levenson, Brannon,( שונות. כמו כן לוונסון ושותפיו

Fortney, & Baker, 2007( ציינו, כי קיימת תמיכה ציבורית 

רחבה בהצבת מגבלות על עברייני מין בקהילה לצד 

חקיקה שנועדה לאכוף את המגבלות, אך המחקר על 

 Levenson & Cotter,( יעילות גישה זו דל. לוונסון וקוטר

2005( מציינים, כי חקיקה הנוגעת אך ורק להצבת 

מגבלות ולאכיפתן תורמת להגברת חרדה ולתסכול 

בקרב מפוקחים, והדבר עשוי להגביר את מסוכנותם.

לצד מחסור בראיות על אודות יעילות הפיקוח בפני 

יעילות הטיפול בעברייני מין לתמיכה  זוכה  עצמו, 

ראייתית משמעותית, המלמדת שטיפול משפיע 

ייתכן שהפער במחקרים  רצידיביזם.  על  לטובה 

ליעילות הטיפול נובע מפערים  בין יעילות הפיקוח 

בתיעוד וביכולת ההשוואה. הסיבה לפערים אלו היא 

שטיפול בעברייני מין מבוסס לרוב על גישה אחידה 

לאיסוף  קוגניטיבית-התנהגותית הניתנת לתיעוד, 

נכללים בו מודלים  ולהשוואה לעומת פיקוח אשר 

וסגנונות פיקוח שונים.

קיימים מספר ניתוחי-על עם מדגמים גדולים אשר 

רצידיביזם.  מצאו השפעות חיוביות של טיפול על 

בקרב עברייני מין אשר לא עברו טיפול נמצא שיעור 

לעומת  ל-19.2%   16.8% בטווח שבין  רצידיביזם 

שיעור רצידיביזם בטווח שבין 7.2% ל-12.8% בקרב 

 Alexander, 1999; Hanson,( טיפול  סיימו  אלו אשר 

 Bourgon, Helmus, & Hodgson 2009; Schmucker &

Loöel, 2015(, ובקרב בוגרי טיפול נמצא שיעור ירידה 

בין 23% ל-59% ברצידיביזם.

לעומת זאת מחקר שנערך על ידי שירות בתי הסוהר 

הבריטי )Mews, Di Bella, & Purver, 2017( העמיד בספק 
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את יעילות הטיפול. במחקר נבחנה תוכנית טיפולית 

מבוססת עקרונות קוגניטיביים התנהגותיים אשר 

הועברה במשך שנים רבות בפריסה ארצית. במחקר 

השתתפו 2,562 עברייני מין שעברו טיפול בין השנים 

2000 ל-2012, אשר הושוו ל-13,219 עברייני מין אשר 

לא עברו טיפול, במעקב של 8.2 שנים בממוצע. ייחודו 

של המחקר היה שקבוצת הביקורת נבחרה על פי 

 ,)propensity score matching( מתודולוגיה מתקדמת

אשר ממתנת את השפעתם של משתנים מרובים כדי 

למנוע הטיית התוצאות בקבוצת הביקורת. הממצאים 

לימדו על שיעור רצידיביזם גבוה יותר בקרב בוגרי טיפול 

)10%( לעומת אלו שלא עברו טיפול )8%(. השפעה 

שלילית זו הייתה זהה בלי קשר לרמת המסוכנות של 

המטופל. על אף כוחו המתודולוגי של המחקר ושיטת 

הטיפול המבוססת ראיות, אפשר לראות מספר לקונות. 

ראשית, החוקרים לא הבדילו בין מסיימי טיפול לבין 

נושרים ומורחקים מטיפול. התעלמות מהבדלים אלו 

היא הטיה בסיסית של תוצאות המחקר, שכן ידוע כי 

אי השלמת טיפול עלולה לתרום למסוכנות מוגברת 

)Hanson & Bussiere, 1998(. שיעור הנשירה מטיפול 

לא הבדילו בניתוח בין  היה 24%. שנית, החוקרים 

אלה שהמשיכו טיפול בקהילה )22% מכלל המדגם( 

לאלה שלא המשיכו בטיפול. לפי ניתוח העל של שמוקר 

ולוזל )Schmucker & Lösel, 2015(, היעילות של טיפול 

בקהילה גבוהה יותר מיעילות הטיפול המועבר בכלא. 

שלישית, את התוכנית הטיפולית העבירו סוהרים אשר 

עברו הכשרה מיוחדת, אך לא הוכשרו לזהות בעיות 

נפשיות נרחבות יותר. בנוסף, מהות הטיפול ותכניו 

כגון הכחשה,  גורמים  השתנו בתקופה הנחקרת. 

עיוותי חשיבה, התייחסות לעבירה ספציפית ואמפתיה 

לקורבן, קיבלו דגש מופחת בשלבים מאוחרים יותר 

בתוכנית הטיפולית. במחקר לא נעשתה הבחנה בין 

תקופות שהשתמשו בהן בפרוטוקולים שונים של טיפול.

בעקבות הממצאים השליליים של המחקר הבריטי 

שהוזכר לעיל ביצעה גנון )Gannon, 2018( ניתוח-על 

למדגם שנכללו בו מעל 40,000 עברייני מין. במדגם 

רחב זה נכלל גם המדגם של 17,000 עברייני מין 

מהמדגם של המחקר של שירות בתי הסוהר הבריטי. 

נמצא כי שיעור הרצידיביזם בקרב בוגרי טיפול היה 

זהה לשיעורו במחקרים קודמים: בוגרי טיפול חזרו 

לבצע עבירות בשיעור של 9.5% לעומת 14.1% בקרב 

אלו שלא עברו טיפול. בנוסף, נמצאו מאפיינים שלא 

זוהו בשיטת הטיפול הבריטית ומשפרים את יעילות 

הטיפול. אלו הם: מתן הדרכה צמודה על ידי מומחה, 

הקפדה על קביעות של איש הצוות המטפל ומומחיותו 

ושימוש בהתערבויות התנהגותיות כדי לעזור למטופלים 

לשלוט בפנטזיות סוטות.

המחקרים אשר מופיעים בסקירות ובניתוחי-העל נוגעים 

עצמה, בלי  לטיפול בעברייני מין כהתערבות בפני 

התייחסות להתערבויות נוספות ומקבילות שעשויות 

להשפיע על רצידיביזם. כאמור, קיים בסיס נתונים דל 

לגבי יעילות הטיפול בעברייני מין לצד פיקוח בקהילה. 

אחד המחקרים היחידים שבחנו את ההשפעה של 

התערבות משולבת )טיפול במאסר ופיקוח בהמשך( 

 McGrath, Cumming,( הוא מחקרם של מקגראת' ושותפיו

Livingston, & Hoke, 2003(. החוקרים מצאו כי לטיפול 

ליעילות של פיקוח  ניכרת  במאסר הייתה תרומה 

בקהילה. במדגם של 195 עברייני מין משוחררים היה 

שיעור הרצידיביזם המיני בקרב אלה שעברו טיפול 

5.4% לאחר תקופת מעקב של שש שנים בממוצע 

לעומת 30% בקרב אלה שלא עברו טיפול. יצוין כי 

על אף שרמת המסוכנות נמדדה בקרב המשתתפים 

לא תיארו אם רמת המסוכנות  במדגם, החוקרים 

שלהם השפיעה על הטיפול והפיקוח שקיבלו, או איך 

השפיעה. אי אפשר להישען על מסקנות מחקר זה 

כיוון שלא ברור אם נעשה שימוש בעקרונות RNR או 

ברוח החקיקה הישראלית, המשלבת פיקוח וטיפול 

דיפרנציאליים לפי רמת המסוכנות. ווילסון ושותפיו 

מצאו   )Wilson, Steward, Stirpe, & Barrett, 2000(

השפעה חיובית לשילוב של טיפול ופיקוח בקהילה 

תוך הבדל בכמות הפיקוח ובתכני הטיפול על פי רמת 

המסוכנות. נמצא כי לאחר תקופת מעקב של 3.7 

שנים בממוצע, היה הרצידיביזם המיני בקרב בעלי 

מסוכנות נמוכה n=75( 2.7%( לעומת 6.3% בקרב 

בעלי מסוכנות גבוהה )n=32(. עם זאת קשה להישען 

על ממצאי מחקר זה כיוון שכל אוכלוסיית המדגם 
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השגחה בהתאמה

עברה טיפול במאסר והמשיכה טיפול בקהילה לצד 

פיקוח, ולא נעשתה השוואה לקבוצת ביקורת של 

עבריינים שלא רצו להשתתף בטיפול במאסר או לא 

יכלו להשתתף בו.

רציונל המחקר
על אף קיומו של מחקר עדכני המלמד על החמרה 

ברצידיביזם בקרב עברייני מין שעברו טיפול, נראה כי 

קיימות לקונות מהותיות בטיב מחקר זה. מהסקירה 

המקיפה והרחבה שהוצגה לעיל נראה כי הטיפול 

רצידיביזם. הידע  בעברייני מין משפיע לטובה על 

עצמו דל. בנוסף, רק  יעילותו של פיקוח בפני  על 

מחקרים מעטים בדקו את יעילות השילוב של הטיפול 

במאסר, והפיקוח בקהילה לא נוגע להשפעת רמות 

המסוכנות או למידה שבה טיפול ופיקוח משפיעים 

יחד.  עצמו ושניהם  - כל אחד בפני  רצידיביזם  על 

במחקר הנוכחי נבחנת התרומה הייחודית של טיפול 

במאסר בטרם הפיקוח בקהילה.

השערת המחקר
תימצא אינטראקציה דיפרנציאלית בין מרכיבי הרצף 

הטיפולי-פיקוחי )טיפול לחוד, פיקוח לחוד ושניהם גם 

יחד( בהתאם לרמות המסוכנות ומאפייני הנבדקים 

לבין רצידיביזם.

שיטה
משתתפים

לצורך המחקר הנוכחי נאספו נתונים על אודות כל 

 2009 בין השנים  עברייני המין ששוחררו   1,273

ל-2014 לפי מאגר האסירים של שב"ס. מאפיינים 

דמוגרפיים, מידע על אורכי המאסר ומאפייני עבירה 

נאספו מהמערכת הממוחשבת של שירות בתי הסוהר 

ומכתבי אישום וגזרי דין ומוצגים בלוח 1.

כלים
רמת מסוכנות וסיום טיפול: נאספו נתונים לגבי רמת 

המסוכנות של כל הנבדקים בשתי הקבוצות. הנתונים 

הועברו באמצעות יחידת "צור" המפקחת על עברייני 

מין בקהילה. רמת המסוכנות נקבעה על ידי מעריכי 

מסוכנות מוסמכים מטעם המרכז הארצי להערכת 

"חוק הגנה  מסוכנות אשר הוקם בעקבות חקיקת 

על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006". 

הערכות המסוכנות היו על רצף של שש קטגוריות: 

נמוכה, בינונית-נמוכה, בינונית, בינונית-גבוהה, גבוהה 

וגבוהה מאוד. הערכת המסוכנות הנשקפת מעבריין 

מין נוגעת לגורמים סטטיים )כגון רקע עברייני וסוגי 

)כגון סיום  דינמיים  גורמים  לצד  עבירות קודמות( 

הטיפול והפקת תועלת ממנו, תעסוקה(, תהליך שתואר 

 Beech, Fisher, & Thornton,( היטב על ידי ביץ ושותפיו

2003(. בשתי הקבוצות, הנתון של סיום הטיפול במהלך 

המאסר נלקח מהמערכת הממוחשבת של שב"ס. 

בטיפול בשב"ס במשך המאסר נכללו קבוצות טיפוליות 

ודגשים.  היקפים  ופסיכו-חינוכיות במגוון  ייעודיות 

ובניית תוכנית טיפול נעשו על פי  התאמה לטיפול 

זיהוי צרכים ורמת מסוכנות שקבע מעריך מסוכנות.

רצידיביזם: מתוך מאגר האסירים אשר השתחררו, 

עבירות מין או  נבדקו אלו אשר חזרו למאסר בגין 

הפרת צו פיקוח תוך שלוש שנים ממועד השחרור 

היא  הנוכחי, ההתייחסות  )63 אסירים(. במחקר 

לרצידיביזם מיני בלבד. מדובר במשתנה דיכוטומי 

אשר נוגע להרשעה בעבירת מין חוזרת או להפרת צו 

פיקוח במקרים שבהם תוארה בכתב האישום הפרה 

עבירת מין חוזרת.  המעידה על ראשית ביצוע של 

בנוסף, נבחרה באופן רנדומלי קבוצת ביקורת של 

עברייני מין אשר השתחררו בשנים אלו ולא חזרו לכלא 

בתוך שלוש שנים ממועד שחרורם. קבוצת ביקורת זו 

נוצרה באמצעות זיהוי אסירים במספר זהה למספר 

האסירים שחזרו למאסר בכל שנה שנבחנה. אסירים 

אלו נבחרו באמצעות שימוש באלגוריתם אשר העניק 

מספר אקראי לכל אסיר ברשימה. תיאור המשתתפים 

מוצג בלוח 1. מרבית המשתתפים היו כפופים לצו 

פיקוח, עם שיעור גבוה יותר בקרב קבוצת הנבדקים 

אשר ביצעו עבירות מין חוזרות בהמשך )באופן צפוי 

עקב הערכת מסוכנותם בעת שחרורם ממאסר(. 

כאמור, בקבוצת הרצידיביסטים לא נמצאו כלל בעלי 

רמת מסוכנות נמוכה.
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הליך
ניתוח נתונים: בוצעה השוואה בין קבוצת הרצידיביסטים 

לבין קבוצת הלא-רצידיביסטים מבחינת משתנים 

כמותיים )גיל, אורך מאסר( באמצעות מבחן t למדגמים 

בלתי תלויים. ההשוואה בין משתנים קטגוריאליים 

)מצב משפחתי, סוג עבירה, רמת מסוכנות, קבלת 

באמצעות מבחן צו פיקוח, סיום הטיפול( בוצעה 

χ²  או מבחן פישר. לאחר מכן בוצע ניתוח רגרסיה 

לוגיסטית. כל המשתנים הבלתי-תלויים  היררכית 

הוכנסו בצעד הראשון. משתנה האינטראקציה בין 

סיום טיפול לבין רמת מסוכנות הוכנס בצעד השני.

ממצאים
נמצא פער מובהק בין קבוצת הרצידיביסטים לקבוצת 

הלא-רצידיביסטים בנוגע לרוב רובם של המאפיינים 

והמשתנים, כפי שמתואר בלוח 1 )גיל, רמת מסוכנות, 

סוג  עבירות מחוץ למשפחה,  ללא מגע,  עבירות 

קורבן ומצב משפחתי(. אולם כפי שמוצג בלוח 2, 

בניתוח רגרסיה מרובה )לוגיסטית( נמצא כי קיימת 

אינטראקציה בין רמת מסוכנות לסיום טיפול. כמו 

כן רק שלושה משתנים נמצאו קשורים לרצידיביזם: 

אורך מאסר, מגע בעת ביצוע העבירה, רמת מסוכנות. 

זאת כיוון שכאשר מכניסים לרגרסיה מרובה מספר 

)n=63( רצידיביסטים)n=63( לא רצידיביסטיםt/χ2

3.48***47.6 )ס"ת 15.9, טווח 19-75(38.7 )ס"ת 12.3, טווח 68-18(גיל

מצב משפחתי
רווק
נשוי

גרוש
אלמן

58.3%
18.3%
23.3%

0%

27.0%
38.1%
25.4%
9.5%

***17.21

אורך מאסר
2.7 שנים )ס"ת 2.6, טווח: 21 

ימים עד 15.2 שנים(
2.2 שנים )ס"ת 3.0 שנים, טווח: 

14 ימים עד 14.1 שנים(
-1.04

סוג עבירה
גילוי עריות

פגיעה בקורבן קטין זכר
פגיעה בקורבן קטין נקבה

פגיעה בקורבן בוגר
פגיעה ללא מגע

0%
36.6%
63.4%
31.7%
40.0%

19%
31.6%
68.4%
38.1%
9.5%

***12.66
0.22

*0.56
***15.48

רמת מסוכנות בעת שחרור
נמוכה

נמוכה-בינונית
בינונית

בינונית-גבוהה
גבוהה

גבוהה מאוד

0%
5.1%

11.9%
16.9%
44.1%
22.0%

17.7%
24.2%
19.4%
19.4%
16.1%
3.2%

***35.62

14.46***95.0%68.3%קבלת צו פיקוח

16.7%9.5%1.39סיום טיפול במאסר

לוח 1. מאפיינים של קבוצת הרצידיביסטים לעומת קבוצת הלא-רצידיביסטים. למשתנה מצב 
משפחתי בוצע מבחן פישר

p<.05, ** p<.01, *** p<.001 *
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משתנים מנבאים, המובהקות של כל משתנה בלתי 

נבחנת בנפרד ותוך החזקת שאר המשתנים  תלוי 

בין משתנים מנבאים,  דיכוי  יחסי  כקבועים. בגלל 

חלק מהמשתנים המנבאים עשויים להיהפך ללא-

מובהקים במודל הרגרסיה )לאחר שהיו מובהקים 

בבדיקה החד-משתנית(. מודל הרגרסיה הלוגיסטית, 

המורכב משלושת המשתנים המנבאים האלו, נמצא 

 χ2(12)=16.36, p<.001, Nagelkerke R²=.62, Cox[ מובהק

.]& Snell R²=.46

כדי לבחון את טיב האינטראקציה בין רמת מסוכנות 

Johnson-( לבין סיום טיפול, נערך ניתוח ג'ונסון-ניימן

Neyman( אשר בוחן מגמות בקרב מדגמים הטרוגניים. 

רצף שאינו  פני  זה הציג את המגמות על  ניתוח 

מחולק באופן קטגורי לשש רמות המסוכנות, אלא 

רצוף שבו האינטראקציות בקצוות של  גבי קו  על 

גם לקטגוריית  ומורחבות  המגמה הן תיאורטיות 

ייצוגה בקרב  היעדר  למרות  הנמוכה  המסוכנות 

הנבדקים הרצידיביסטים. תוצאות הניתוח העידו 

באינטראקציה בין סיום  ששיעור הרצידיביזם תלוי 

טיפול לבין רמת המסוכנות המינית, כפי שנקבע 

בעת השחרור מהמאסר. נמצא כי ברמות מסוכנות 

יותר בקרב  גבוה  נמוכות, שיעור הרצידיביזם היה 

מסיימי טיפול לעומת נבדקים אשר לא עברו טיפול. 

זו חלה  על פי ממצאי הניתוח הסטטיסטי, מגמה 

על בעלי רמת מסוכנות בינונית-נמוכה, עם השלכה 

תיאורטית לבעלי מסוכנות נמוכה. נמצא כי ברמות 

המסוכנות הגבוהות, שיעור הרצידיביזם היה נמוך 

יותר בקרב מסיימי טיפול מאשר בקרב אלו שלא 

סיימו טיפול. אפשר לומר כי נמצאה מגמה רציפה 

בין הקצוות של טווח המסוכנות, כך שקיימת מגמה 

של הפקת תועלת מוגברת מהטיפול ככל שרמת 

המסוכנות עולה.

BS.E.WaldOR.

מצב משפחתי1
נשוי
גרוש

-1.43
-1.14

0.76
0.83

3.63
3.51
1.89

0.24
0.32

0.000.020.011.00-גיל

1.30*0.250.590.19פגיעה בקטין

1.580.724.800.21-פגיעה עם מגע

1.321.081.503.77צו פיקוח

1.37*0.320.135.62אורך מאסר )שנים(

0.240.720.110.79-סיום בטיפול

2.03**0.700.267.18רמת מסוכנות

0.23**1.280.496.65-אינטראקציה בין סיום הטיפול לרמת מסוכנות

לוח 2. רגרסיה לוגיסטית של השפעת נתוני המדגמים על רצידיביזם

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

הערה: אלמנים ומבצעי פגיעות בתוך המשפחה אינם מוצגים בלוח בשל שכיחותם האפסית בקרב הרצידיביסטים.

לעומת קבוצת ייחוס של משתתפים רווקים.  1
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דיון
החקיקה והמעקב אחר יישומו של "חוק הגנה על הציבור 

מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006" מספקים 

הזדמנות לבחון את היעילות של הפעולות והמהלכים 

שנוצרו על בסיס חקיקה זו. החוק הביא להתערבויות 

רב-שלביות המושפעות ממגמות בינלאומיות ומספרות 

שירותים אשר הותאמו  כך פותחו ונבנו  נרחבת. 

לחברה הישראלית. מדובר במהלך רב-תחומי המאחד 

את המגזרים ביטחון, משפט וטיפול, ויוצר מעטפת 

ושיקומית  מקיפה הרתעתית, טיפולית, תמיכתית 

לכל אדם אשר ביצע עבירות מין, מרגע המעצר ואף 

20 שנים לאחר סיום עונשו.

רצף הטיפול  נבחנה היעילות של  במאמר הנוכחי 

סיום  נבדק אם  לפיקוח בקהילה. בפרט  מהכלא 

טיפול במאסר משפיע על רצידיביזם לנוכח מרכיב 

הפיקוח בקהילה לאחר השחרור, דבר שלמיטב ידיעת 

נחקר. מאחר שהערכת מסוכנות  החוקרים טרם 

וגורם המשפיע על טיפול  אבן יסוד של החוק  היא 

ופיקוח, רמת המסוכנות הוכנסה כמשתנה מתווך. 

רמת מסוכנות בפני עצמה נמצאה משתנה מובהק 

זאת, נמצאה אינטראקציה  רצידיביזם. ועוד  בניבוי 

בין סיום טיפול במאסר לבין רמת המסוכנות בניבוי 

רצידיביזם. בפרט נמצאה אינטראקציה בין סיום טיפול 

בקרב עברייני מין הנמצאים בתחום הנמוך של רמות 

המסוכנות המינית לבין הסיכוי לרצידיביזם - שיעור 

הרצידיביזם היה גבוה יותר בקרב נבדקים אשר סיימו 

טיפול במאסר. יש להדגיש כי מגמה זו חלה בעיקר 

על בעלי רמת מסוכנות בינונית-נמוכה, עם השלכה 

מנגד,  נמוכה.  מסוכנות  רמת  לבעלי  תיאורטית 

בקרב עברייני מין בקצה העליון של הרצף של רמות 

בין סיום  אינטראקציה הפוכה  המסוכנות נמצאה 

טיפול לסיכוי לרצידיביזם. באשר לרמות המסוכנות 

בקצוות הרצף, האינטראקציה תיאורטית, ומורחבת 

מהמגמה של כלל קבוצות המסוכנות אשר היה להן 

לא היה  ייצוג במדגם. לקבוצת המסוכנות הנמוכה 

ייצוג בקרב הרצידיביסטים, ולכן יש להתייחס לממצא 

זה כראשוני ותיאורטי, תוך נקיטת זהירות בפרשנותו 

וביישומו לגבי אוכלוסייה זו. תימוכין חלקיים לממצא 

זה אפשר לראות בספרות התקונית הכללית, לפיה 

שיבוץ של בעלי מסוכנות נמוכה )לאו דווקא עברייני 

מין( בתוכניות טיפוליות אינטנסיביות עלול להגביר 

את המסוכנות שלהם )Latessa, 2011(. למיטב ידיעתם 

של החוקרים, ממצא זה בקרב בעלי מסוכנות נמוכה 

ומורחב מרמות  הוא תיאורטי  כי  ייחודי, אם  הוא 

מסוכנות פחות קיצוניות במדגם. המחקרים המעטים 

הקיימים אשר מצאו אינטראקציה בין סיום טיפול ורמת 

תרשים 1: ניתוח Johnson-Neyman של האינטראקציה בין רמת מסוכנות לבין סיום הטיפול
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לא מצאו ממצאים  רצידיביזם מיני,  מסוכנות לבין 

בדומה למחקר הנוכחי. מדובר בממצאים הטרוגניים 

שהעידו על מגוון קשרים: היעדרות קשר )המחקר 

 ,)Mews et al., 2017 ,של שירות בתי הסוהר הבריטי

 Friendship, Mann, & Beech,( קיומו של קשר פרבולי

 Schmucker & Lösel,( או קיומו של קשר ליניארי )2003

2015(. ייתכן שהממצאים הייחודיים במחקר הנוכחי 

נובעים מהיות הטיפול מרכיב אחד אך בלתי נפרד 

משאר מרכיבי המעטפת. הסבר אפשרי לממצאים אלו 

הוא שמטופלים בתחום הנמוך של רצף המסוכנות 

המינית, אשר עברו טיפול, חשופים לתכנים ולתהליך 

ואף  גורמים קרימינוגניים  "תיוג" אשר שימשו  של 

 .)Mailloux et al., 2003( הביאו למסוכנות מוגברת 

בנוסף, נמצאו רצידיביזם אפסי של עברייני מין אשר 

ביצעו עבירות בתוך המשפחה וחוסר השפעה של 

לא הובאו  גיל על רצידיביזם. יצוין כי משתנים אלו 

בחשבון בהשערת המחקר, אולם אי אפשר להתעלם 

מהשלכות אפשריות של הממצא על המשך הטיפול.

בין השאר על החמרה  זה מעידים  ממצאי מחקר 

אפשרית בקרב בעלי מסוכנות נמוכה אשר שולבו 

בטיפול וכן על רצידיביזם אפסי בקרב מגלי עריות. 

תוצאות המחקר מלמדות שעברייני מין אלה המשולבים 

בטיפול הסטנדרטי, אינם מקבלים בהכרח את המענה 

הטיפולי המתאים לצרכיהם. מניסיונם המקצועי של 

החוקרים עולה כי בקרב עברייני מין אלו קיימת מצוקה, 

ויש להם צרכים ייחודיים וקושי ניכר להשתלב מחדש 

בקהילה. הסיכון הנמוך לחזרתם של מגלי עריות על 

ביצוע עבירות מין, אינו תהליך שיקום מלא כשהוא עומד 

בפני עצמו. מגלי עריות אשר לא עברו טיפול נרחב 

לגבי הקשרים המשפחתיים המצומצמים והרחבים 

שלהם, עשויים לפגוע במשפחתם בדרכים אחרות, 

שאינן פגיעה מינית, ולתרום לטראומטיזציה נוספת 

צרכים  )Courtois, 2012(. הבנת  בקרב משפחתם 

אלו, יש בה כדי להביא לפיתוח מענה שיקומי ייחודי 

למטופלים, אשר יהיה מדויק ומותאם למאפייניהם.

גבוהה נמצא  מצד אחד, הטיפול בבעלי מסוכנות 

יעיל. מצד שני, בעלי מסוכנות גבוהה נוטים לנשור 

מהטיפולים בשיעור גבוה יותר מאשר בעלי מסוכנות 

 .)Nunes & Cortoni, 2008; Olver & Wong, 2011( נמוכה

כפי שהוזכר, נשירה מטיפול עלולה לגרום מסוכנות 

כיוון שיעילות   .)Hanson & Bussiere, 1998( מוגברת 

הטיפול ניכרת דווקא בקרב בעלי המסוכנות הגבוהה, 

כפי שמלמדים ממצאי מחקר זה, יש לתת את הדעת 

נשירה. הבנת הסיבות לנשירה של בעלי  למניעת 

מסוכנות גבוהה מטיפוליהם תוכל להביא להקצאת 

משאבים מדויקת יותר ולפיתוח מותאם של גישות 

טיפול ייחודיות כדי לייעל את הטיפולים.

מגבלות המחקר והצעות למחקר 
עתידי

המחקר הנוכחי התמקד בהשוואה בין שתי קבוצות 

של עברייני מין שהשתחררו בעת יישום "חוק הגנה 

על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006", 

שהיה בסיס להמשכיות טיפול, שיקום ופיקוח מהכלא 

אל הקהילה. הממצאים מלמדים על יעילות הטיפול 

בעבור חלק מאלה שלא חזרו לבצע עבירות נוספות, 

אבל לא נבחנה התרומה של המשך הטיפול בקהילה 

ונוכחות של משפחה תומכת או של מעגלי תמיכה 

אחרים. חשוב שגורמים אלה ייבחנו בעתיד כדי לזהות 

קבוצות סיכון נוספות שיפיקו תועלת מהמשאבים 

נתונים ממוחשבים  היו מספיק  לא  המושקעים. 

על המשך הטיפול בקהילה בפרק הזמן שבו נערך 

לא  המחקר, ונמסר לחוקרים כי בשנים אלו כמעט 

היה טיפול נרחב בקהילה.

מספר האסירים המשוחררים אשר השתתפו בטיפול 

בשב"ס היה נמוך יחסית. עם זאת הניתוח הסטטיסטי 

שנעשה בו שימוש )Johnson-Neyman( הוא טכניקה 

עוצמתית הבוחנת משתנים קטגוריים, עמידה במדגמים 

)היווצרות של   bootstrapping הטרוגניים ומבצעת 

תת-מדגמים מרובים מתוך המדגם הרחב( כדי לנתח 

קבוצות הטרוגניות קטנות יחסית ולמצוא "תחומים 

של מובהקות" )D’Alonzo, 2004(. יצוין כי על אף מיעוט 

הנבדקים בעלי המסוכנות הנמוכה, הניתוח מאפשר 

היווצרות אינטראקציה תיאורטית בקצוות של רמות 

המסוכנות. על אף שטיפול הוצע לכל עבריין מין אשר 

חפץ בכך ועמד בקריטריונים בסיסיים של התאמה, 
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בשל התפתחויות שחלו בתחום מאז תקופת המחקר, 

קרי שנת 2014, צפוי כי בעתיד יתאפשר לחזור על 

יותר של אסירים שיסיימו  גדול  המחקר עם מדגם 

טיפול. הטיפולים בתקופת המאסר התפתחו. בהם 

עבירה, פיתוח תוכניות להגברת  טיפול למכחישי 

מוטיבציה לטיפול בכלא ובקהילה, טיפול באסירים 

עם מגבלה, טיפול ייעודי משולב עם טיפול תרופתי 

בקהילה  יותר.  לאסירים רבים  הטיפול  והרחבת 

ההתפתחויות כללו: פתיחת הוסטל לבעלי מסוכנות 

גבוהה, הגדלה של מספר המרכזים לשיקום מונע, 

מתן מענים לבעלי תחלואה כפולה, הרחבת סמכויות 

המפקחים, קביעת קריטריונים באשר למתן טיפול 

תרופתי להפחתת דחף מיני ועוד. התפתחויות אלו 

עשויות להגדיל את מספר עברייני המין אשר יקבלו 

טיפול לפי צרכיהם. הגדלת המדגם במחקר עתידי 

בהמשך להתפתחויות אלו, תוכל לאשש את הממצאים 

הראשוניים במחקר הנוכחי, לתת להם משנה תוקף 

ולהמשיך לסייע בטיוב הטיפול.
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פורנוגרפיה 
פדופילית

 מאפיינים ובחינת מדדים 
להערכת מסוכנות לרצידיביזם מיני

בשנים האחרונות נעשה האינטרנט כלי משמעותי בעל יתרונות רבים. עם זאת 
נמצאות עדויות רבות לצד האפל של שימוש בסביבות וירטואליות לביצוע פגיעות 
בזולת. אחת התופעות הקשות שמדינות רבות ברחבי העולם מתמודדות איתה, 
ובהן ישראל, היא הפורנוגרפיה הפדופילית, המתבטאת בייצור, בהפצה ובצפייה. 
חלק מההתמודדות עם התופעה ניכר בחקיקה של חוקים ותקנות בכמה וכמה 
מדינות, ובכללן ישראל. על פי התיקון השני לחוק הישראלי - הגנה על הציבור 

מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו )2006( - עבירות של החזקה והפצה של חומר 
פורנוגרפי )חומר תועבה, כלשון החוק( ובו דמות של קטין מהוות עבירות מין, 
ולפיכך קיימת חובה חוקית לבצע הערכות מסוכנות למי שהורשע בהן. המאמר 
הנוכחי מציג את הבעייתיות והקושי שבביצוע חובה זו. סקירת ספרות מקיפה 

הראתה כי אין כיום כלי הערכה אקטוארי מהימן ותקף לביצוע הערכה ייחודית זו, 
וכי השימוש בכלים האקטוארים המקובלים כיום לא נותן מענה מספק. בהתבסס 

על סקירת הספרות, נעשה ניסיון להציג פתרון אפשרי להערכת מסוכנות מקצועית 
בשיטה של הערכה קלינית מובנית, המתבססת על פקטורים המזוהים בספרות 

המקצועית, ללא מבחן אקטוארי.

דויד כהן1 ומלי שחורי ביטון2

ד"ר דויד א' כהן, קרימינולוג קליני בכיר, לשעבר מעריך מסוכנות בחטיבה לפסיכיאטריה משפטית )מב"ן( מרכז ברה"ן באר   1

יעקב, נס ציונה מב"ן, ובמרכז להערכת מסוכנות. כיום בפנסיה.
פרופ' מלי שחורי ביטון, סגנית רקטור ורמ"ח קרימינולוגיה, אוניברסיטת אריאל. תחומי פעילות עיקריים )הוראה ומחקר(:   2

עבריינות מין, עבריינות על רקע אידיאולוגי, קורבנות טרור, אלימות במשפחה ופסיכולוגיה פורנזית.
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פורנוגרפיה פדופילית

מבוא
בעשורים האחרונים תופס האינטרנט מקום מרכזי 

לצרכים  ויותר בעולם המערבי ככלי המשמש  יותר 

רבים, בהם רכישה של ידע ושל מגוון מוצרים ושירותים 

 Anderson, Steen, & ;2014 ,שחורי ביטון וכהן מדינה(

Stavropoulos, 2017(. סקרים שנערכו בישראל הראו, 

כי מרבית האוכלוסייה משתמשת באינטרנט לצרכים 

מגוונים. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

)2017(, כ-80% מהאוכלוסייה הבוגרת משתמשים 

באינטרנט. מנתונים של המועצה הלאומית לשלום 

הילד )2017(, 87% מהילדים בגילים 17-7 גולשים 

באינטרנט שעתיים ביום ויותר. כ-60% מהם גולשים 

ארבע שעות ויותר, שליש גולשים 6-4 שעות ביום, 

ומעל רבע גולשים שש שעות ויותר מכך.

האינטרנט הוא אמנם כלי חשוב בעל יתרונות רבים, 

אך יש עדויות רבות לצד האפל של שימוש בסביבות 

וירטואליות ושל ניצול השימוש בהן לרעה. דוגמאות 

למכביר נמצאות במגוון תחומים כגון עבירות הימורים, 

אדם,  גניבה, סחר בסמים, פורנוגרפיה, סחר בבני 

 Lenhart, Ybarra,( פגיעות מיניות בכלל ופדופיליה בפרט

נתונים שהצטברו   .)Zickuhr, & Price-Feeney, 2016

בשנים האחרונות מלמדים על עלייה ניכרת בהיקף 

הדיווח על פגיעות ברשת בכלל ועל פגיעות בילדים 

ובבני נוער בפרט. כך לדוגמה, דו"ח המועצה לשלום 

הילד )2017( הראה כי מעל 77% ילדים ובני נוער 

בישראל דיווחו שנפגעו מעלבון ברשת, 34% דיווחו 

נתקלו שלא במתכוון   34% ואיומים,  אלימות  על 

בתכנים פורנוגרפיים ו-13% מהבנות ו-6% מהבנים 

דיווחו על הטרדה/פגיעה מינית ברשת. הממצאים 

בארצות ברחבי  בישראל דומים לממצאי מחקרים 

העולם, המלמדים אף הם על שיעורי פגיעה גבוהים 

.)Lenhart et al., 2016( במרחב הווירטואלי

אחת התופעות הקשות שמדינות רבות ברחבי העולם 

ובהן ישראל, היא הפורנוגרפיה  מתמודדות איתה, 

הפדופילית, המתבטאת בשימוש, בהפצה ובייצור. 

להעלות ולשתף תכנים  ביכולת  ניכרת  התופעה 

 Citron( פורנוגרפיים ללא הסכמת הקטינים הנפגעים

Franks, 2014; Lenhart et al., 2016 &(, ובכלל זה החלפה 

והורדה של קבצים המכילים תכנים פורנוגרפיים 

 Seto at el., 2015;( שמעורבים בהם קטינים וקטינות

.)Wortley & Smallbone 2006

לידי ביטוי בצילום  בא  ייצור פורנוגרפיה פדופילית 

קטינים במצבים אינטימיים )בחדר הלבשה, בשירותים( 

ביצירת קשר עם  ובמקרים אחרים  ידיעתם,  ללא 

קטינים באמצעות רשת האינטרנט וקבלת תמונות 

 Wolak, Finkelhor, Mitchell,( שלהם במצבים אינטימיים

ברוב   .)& Jones, 2011; Wortley & Smallbone, 2006

ייצור פורנוגרפיה פדופילית נעשה באופן  המקרים 

"חובבני", ביתי, כאשר אדם פרטי מתעד מגע מיני 

שלו או של חבריו עם קטין או עם קטינה. עם זאת חלק 

מהחומרים המופצים ברשת מופק באופן מקצועי. 

בדרך כלל  נועד  ייצור החומר הפורנוגרפי-פדופילי 

להחלפה עם אחרים - תמורתו מתקבל חומר נוסף. 

יש גם המייצרים חומר פורנוגרפי-פדופילי לצריכה 

.)Wolak et al., 2011( עצמית בלבד

נתונים רשמיים מכמה מקורות מלמדים על עלייה 

במספר המעצרים של חשודים ביצירה של פורנוגרפיה 

 Monk, Allsup,( פדופילית ובשימוש בה בשנים האחרונות

Frank, 2015 &(. עם זאת נראה שמספר המשתמשים 

בפורנוגרפיית ילדים גבוה לאין שיעור ממספר האנשים 

 Steel, 2009; Svedin,( שנתפסים על ידי גורמי האכיפה

Akerman, & Priebe, 2011(. כך לדוגמה, בריאיון לאחד 

העיתונים מסר מפכ"ל המשטרה, כי בידיו מידע על 

ובהן  אלפי ישראלים שהורידו תמונות פורנוגרפיה 

באוגוסט  )דורון, 30  דמות של קטינים או קטינות 

בדיווח של הממשל הפדרלי בארה"ב ושל   .)2017

עלייה  מחלקת המשפטים האמריקנית נמסר על 

בשיעור של עשרות אחוזים במספר החשודים שנעצרו 

 GAO,( בגין פורנוגרפיה פדופילית בעשור האחרון 

USDOJ, 2017 ;2011(. לצד ריבוי המקרים, עדויות רבות 

וסרטונים פורנוגרפיים  מלמדות שהפצת תמונות 

המערבים פגיעה, משפיעים על הקורבנות שצולמו 

הרבה יותר מהפגיעה המינית האינהרנטית הקשורה 

ביצירת הפורנוגרפיה, בעיקר מכיוון שהפצת החומרים 

מאפשרת נגישות לרבים לאורך זמן, והקורבן חשוף 

ייתכן שמישהו מסתכל על סרטון  לכך שבכל רגע 



102

 Gewirtz-Meydan, Walsh,( פורנוגרפי המציג את דמותו

.)Wolak, & Finkelhor, 2018

 Monk( העלייה בהיקף התופעה בשנים האחרונות

et al., 2015( הביאה לשינויי חקיקה במדינות רבות, 

 Bates & Metcalf, 2007;( הרואות בתופעה עבירת מין

Wolak, et al., 2011(. חלק מההתמודדות עימה ניכר 

בחקיקה של חוקים ותקנות במדינות שונות, ובכללן 

במיגור  כבירים  אשר משקיעה מאמצים  ישראל, 

ואף חתומה על  תופעת הפורנוגרפיה הפדופילית 

.)ECPAT, 2017( אמנות בינלאומיות בנושא

על פי חוק העונשין הישראלי )התשל"ז-1977, סעיף 

214, ב-ב3(, ישנן שלוש פעולות אסורות בתחום 

הפורנוגרפיה הפדופילית והמוגדרות כעבירות מין: 

פרסום, ייצור והחזקה, כמתואר להלן בלשון החוק:

214. פרסום והצגת תועבה )תיקון: תשנ"א, תשנ"ח, 

תשס"ז(:

ובו דמותו של קטין,  ב. המפרסם פרסום תועבה 

לרבות הדמיית קטין או ציור של קטין, דינו - מאסר 

חמש שנים.

ב1. המשתמש בגופו של קטין לעשיית פרסום תועבה, 

או המשתמש בקטין בהצגת תועבה, דינו - מאסר 

שבע שנים.

ב2. נעברה העבירה לפי סעיפים קטנים )ב( או )ב1( 

בידי האחראי על הקטין כהגדרתו בסעיף 368א, או 

 - דינו של האחראי  כאמור,  בהסכמתו של אחראי 

מאסר עשר שנים.

דמותו  ובו  ב3. המחזיק ברשותו פרסום תועבה 

של קטין, דינו - מאסר שנה; לעניין סעיף קטן זה, 

"מחזיק" - למעט המחזיק באקראי ובתום לב.

על פי התיקון השני לחוק הישראלי - חוק הגנה על 

הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006 - 

עבירות של החזקה והפצה של חומר פורנוגרפי 

)חומר תועבה, כלשון החוק( ובו דמות של קטין, 

הן עבירות מין, ולפיכך קיימת חובה חוקית לבצע 

הערכות מסוכנות לאנשים המורשעים בהן.

מטרת המאמר הנוכחי היא להתייחס לחובה זו שבחוק, 

ולהציג את הבעייתיות ואת הקושי שבביצוע הערכת 

מסוכנות מהימנה לעבריינים המורשעים בגין עבירות 

של פורנוגרפיה פדופילית. זאת מכיוון שאין כיום כלי 

הערכה אקטוארי מהימן ותקף לביצוע הערכה ייחודית 

זו, ומשום שהשימוש בכלים האקטוארים המקובלים 

נותן  לא  עברייני מין,  כיום להערכת מסוכנות של 

מענה מספק להערכת מסוכנותם. באמצעות סקירת 

ספרות מקיפה של תופעת הצריכה של פורנוגרפיה 

פדופילית, מאפייני העוסקים בכך והערכת המסוכנות 

הנדרשת, נעשה ניסיון להציג פתרון אפשרי לביצוע 

הערכת מסוכנות מקצועית, בשיטה של הערכה קלינית 

מבנית המתבססת על פקטורים המזוהים בספרות 

המקצועית, ללא מבחן אקטוארי.

צריכת פורנוגרפיה 
פדופילית: סיקור התופעה

בספרות נעשו מספר ניסיונות לסווג עברייני מין שהוגדרו 

 Child pornography( כעברייני פורנוגרפיה פדופילית

offenders(, בעיקר לפי סיבתיות העבירה )אטיולוגיה 

של העבירה(. כך לדוגמה, אחת הטיפולוגיות המקיפות 

מחלקת את עברייני הפורנוגרפיה הפדופילית לשלושה 

סוגים: )1( ה"אספנים" )"collectors"( - אלו אשר רק 

בו דרך  וצופים  אוספים חומר פורנוגרפי-פדופילי 

האינטרנט. אנשים אלו מנצלים את האנונימיות, הזמינות 

והמחיר הנמוך )אפסי בדרך כלל( של הפורנוגרפיה 

הפדופילית המקוונת, וייתכן שאילולא האינטרנט לא 

 )"traders"( "ה"מחליפים )היו צורכים חומר זה כלל; )2

- אלו שמייצרים או מפיצים את חומר התועבה או 

שניהם גם יחד, וחלקם גם "אספנים"; )3( ה"נוסעים" 

- אלו שיוצרים קשר עם קטינים דרך   )"travelers"(

האינטרנט ומפתים אותם להגיע )"לנסוע"( למפגש 

 Alexy,( ליצור איתם מגע מיני  כדי  פנים אל פנים 

.)Burgess, & Baker, 2005; Lanning, 2001

 Merdian et al.,( לאחרונה  שהתפרסם  במאמר 

פרופילים  לשני  חלוקה  החוקרים  הציעו   ,)2018

כדי  עיקריים: עבריינים המשתמשים בפורנוגרפיה 

 ,)fantasy driven( עצמו  להזין פנטזיות כיעד בפני 

כדי להסיר  ועבריינים המשתמשים בפורנוגרפיה 

ניסו  ואשר פגעו או  עכבות לקראת פגיעה בקטין 
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לפגוע בקטינים )contact driven(. עבריינים בקבוצה 

הראשונה גילו במידה רבה יותר מעבריינים מהקבוצה 

השנייה בעיות הנוגעות ליצירת קשרים בין-אישיים, 

באינטימיות.  יחסים ולבעיות  להתמדה במערכות 

הם גם דיווחו על שימוש אינטנסיבי יותר בחומרים 

פורנוגרפיים, ובכלל זה צפייה בחומרים בעלי תוכן 

"קיצוני" יותר. לעומת זאת הקבוצה השנייה גילתה 

נטייה גבוהה יותר להסכים עם עיוותי חשיבה סביב 

ילדים והרצון שלהם לספק  הדחפים המיניים של 

דחפים אלו באופן מודע ויזום, זאת בדומה לפוגעים 

מינית בילדים, הנוטים "להצדיק" לאחר מעשה את 

פגיעתם בילדים. עם זאת ציינו החוקרים, כי לא נמצא 

קשר בין המאפיינים הקליניים של שתי הקבוצות לבין 

רצידיביזם. החוקרים סיכמו בהנחה )בהדגישם כי 

יש מקום לבחון אותה ולהעמיק במחקר בתחום(, 

כי נבדקים הפועלים רק בזירה הווירטואלית, נוטים 

להתמודד עם קשיים דרך מנגנונים נסגניים, כגון 

בריחה וחיפוש גירויים בפנטזיות, בסיוע האינטרנט 

או מקורות אחרים. לעומתם עבריינים שמשלבים 

ל-acting out ולקבלת  יותר  נוטים  מגע,  עבירות 

החלטות אימפולסיביות.

לזהות את מטרות  הסיווגים לעיל מסייעים אמנם 

באינטרנט, אולם  השימוש בפורנוגרפיה פדופילית 

כדי לסייע בהבנה או בקביעה של רמת  אין בהם 

המסוכנות של עברייני פורנוגרפיה פדופילית.

במחקרים אחדים נעשו ניסיונות לבחון את הסיבות 

לשימוש בפורנוגרפיה פדופילית ואת ההבדלים בין 

עברייני פורנוגרפיה פדופילית לעברייני מין אחרים. 

אחד ההסברים המקובלים בספרות לסיבות המניעות 

אנשים לצפות בפורנוגרפיה פדופילית, הוא משיכה 

מינית פדופילית של הצופה. הסבר זה מעוגן בממצאי 

 Seto, Cantor,( מחקרים התומכים בטענה. סטו ועמיתיו

Blanchard, 2006 &(, במחקר פורץ דרך, מצאו כי צפייה 

בפורנוגרפיה פדופילית מקוונת היא קריטריון מהימן 

לאבחון של סטייה מינית פדופילית. במחקר השוואתי 

עם כמה קבוצות של עברייני מין, מצאו החוקרים 

כי העוררות המינית הסוטה של צרכני הפורנוגרפיה 

באופן מובהק מזו של  גבוהה  הייתה  הפדופילית 

עברייני מין שפגעו בנשים בוגרות, מזו של מטופלים 

עברייני מין  ואפילו מזו של  במרפאה סקסולוגית, 

שפגעו מינית "עם מגע" בילדים. תוצאות מחקר זה 

מלמדות שצריכת פורנוגרפיה פדופילית היא אינדיקציה 

מהימנה לקיומה של סטייה מינית אף יותר מאשר ביצוע 

עבירות שכללו מגע מיני עם ילדים )להלן: עבירות 

לצפות  מין עם מגע(. נראה שעבריינים הבוחרים 

באופן שקול  זאת  בפורנוגרפיה פדופילית, עושים 

ובכוונה תחילה, מתוך העדפה ובהתאם למשיכתם 

המינית הסוטה. לעומתם, המחקר והניסיון הקליני 

מראים, כי לא כל מי שפוגע מינית עם מגע בילד הוא 

בעל משיכה מינית פדופילית - למשל, בעלי אישיות 

אנטיסוציאלית הפוגעים בילדים באופן אימפולסיבי, 

או כאלה הפוגעים בילד או בילדה בהיעדר אובייקט 

בוגר )גבר או אישה( מועדף, ולאו דווקא בשל משיכה 

 Lanning, 2001; Massau et al., 2017;( מינית פדופילית

.)Strassberg, Eastvold, Kenney, & Suchy, 2012

חיזוק לטענת החוקרים נמצא במאמרים נוספים, 

מהם עולה כי חלק לא מבוטל של צרכני פורנוגרפיה 

פדופילית )בין 38% ל-46%( הודה כי יש לו עניין מיני 

בילדים, ומרביתם אף הודו כי צפו בחומרים הסוטים 

במתכוון )בין 65% ל-89%(. המיעוט הנותר הסביר 

את התנהגותו כסקרנות, כהתמכרות לאינטרנט או 

וו'ד   .)Seto, Reeves, & Jung, 2010( כצפייה מקרית 

)Wood, 2011(, בניסיון לספק הסבר תיאורטי לצריכת 

פורנוגרפיה פדופילית בקרב אנשים שאינם בהכרח 

בעלי משיכה מינית סוטה, הציעה שצריכת פורנוגרפיה 

מקוונת מסלימה לצריכה של פורנוגרפיה עם תוכן 

פדופילי או אלים, ובחלק מהמקרים ההסלמה מגיעה 

זאת משום  עבירות מין עם מגע.  לידי ביצוע של 

עכבות,  מקוונת מחלישה  פורנוגרפית  שצריכה 

מחזקת "הגנות מאניות", מספקת מרחב לביטוי 

"לגיטימית"  סדיסטיים תוך מתן מסגרת  דחפים 

לדחפים האלו, מספקת אמצעי בריחה מהתמודדות 

עם בעיות ומשמשת מפלט מהצורך לתחזק מערכות 

יחסים "בעולם האמיתי".

מספר מחקרים בדקו הבדלים בין עברייני מין שביצעו 

עבריינים  עבירות של פורנוגרפיה פדופילית לבין 
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שביצעו עבירות מין עם מגע בילדים. הנשו ועמיתיה 

)Henshaw, Ogloff, & Clough, 2017(, בסקר ספרות מקיף, 

מצאו שבהשוואה לעברייני מין שביצעו עבירות עם 

מגע, עברייני מין המבצעים אך ורק עבירות הקשורות 

בפורנוגרפיה פדופילית הם צעירים יותר, משכילים 

יותר, בעלי תפקוד מקצועי גבוה יותר, בעלי סבירות 

נמוכה יחסית לשימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים, 

מגלים פחות תכנים אנטי-סוציאליים ומדווחים פחות 

על קורבנות מינית או פיזית בעברם. עוד נמצא, כי 

יחסית לעברייני מין שביצעו עבירות עם מגע, התפקוד 

במערכות יחסים של עברייני מין המבצעים אך ורק 

עבירות הקשורות בפורנוגרפיה פדופילית נמוך יותר, 

יותר להתבודדות ולהתנהלות פסיבית,  נוטים  הם 

לרמות גבוהות יותר של התעסקות במין, ל"הזדהות 

אמוציונלית עם דמויות פיקטיביות", למשיכה מינית 

כלפי ילדים, לפנטזיה פדופילית ולשימוש במין כמנגנון 

התמודדות.

 Elliot, Beech, & Mandeville-Norden,( אליוט ועמיתיו

2012( מצאו, כי עבריינים שביצעו עבירות מין עם 

מגע וגם עבירות פורנוגרפיה )צפייה בחומר תועבה 

ובו דמות קטין או החזקה של חומר כזה או שניהם 

גם יחד(, אופיינו ברמות גבוהות יותר של אמפתיה 

ויכולת לראות את ה"אחר", לצד רמות גבוהות יותר 

של מצוקה, מעבריינים שביצעו רק עבירות מין עם 

מגע ומעבריינים שביצעו רק עבירות ברשת. עם זאת, 

עבירות עם מגע בלבד, אופיינו  עבריינים שביצעו 

יותר כלפי קורבנותיהם,  ברמות אמפתיה נמוכות 

"הקורבן  )כגון  בעיוותי חשיבה  יותר  בשימוש רב 

נהנתה" או "היא לא נפגעה"( ובמיקוד שליטה חיצוני 

ורמת אימפולסיביות גבוהים יותר מאלה של עבריינים 

שביצעו עבירות אינטרנט בלבד ומאלה של עבריינים 

שביצעו עבירות משני הסוגים.

לממצא שלפיו  באשר  הסברה שהעלו החוקרים 

דווקא אצל עבריינים שביצעו גם עבירות עם מגע 

וגם עבירות ברשת נמצאה רמת אמפתיה גבוהה, 

היא כי קבוצה זו מאופיינת ברמה נמוכה יותר של 

עצמי בהשוואה לעבריינים האחרים.  ויסות  יכולת 

לכן, על אף רמת האמפתיה הגבוהה יחסית, יכולת 

הריסון העצמי שלהם נמוכה. הסבר נוסף שהציעו 

החוקרים הוא שצריכת הפורנוגרפיה בקבוצה זו היא 

ניסיון, לא יעיל ולא מסתגל, להימנע מפגיעה בילדים 

באמצעות צריכת הפורנוגרפיה. במחקר השוואה אחר 

נמצא כי עברייני מין המבצעים עבירות פורנוגרפיה 

נבדלים מעברייני מין המבצעים עבירות עם מגע 

בהיותם בעלי רמות גבוהות יותר של משיכה מינית 

לצד רמות גבוהות יותר של אמפתיה  זאת  סוטה. 

לקורבנות, דבר המהווה, ככל הנראה, גורם המגן מפני 

 Babchishin, Hanson, &( פגיעה מינית פיזית בקורבן

.)Hermann, 2011

במחקרים שבדקו שכיחות של עבירות עם מגע בקרב 

צרכני פורנוגרפיה פדופילית, נמצאה שכיחות נמוכה 

 Endrass et al., 2009; Seto &( הנעה בין 1% ל-24% 

Eke, 2005(. ככלל, נמצא כי שיעור הרצידיביזם בקרב 

עברייני פורנוגרפיה פדופילית )גם בנוגע לעברייני 

)פירוט   )Phillips, 2012( נמוך  מין עם מגע( היה 

נוסף ראו להלן, בפרק "הערכת מסוכנות של צרכני 

פורנוגרפיה פדופילית"(.

לסיכום פרק זה, מסקירת הספרות עולה כי ישנם 

מספר סיווגים המסייעים לזהות את מטרות השימוש 

אולם התכנים שהועלו  באינטרנט,  בפורנוגרפיה 

לא נקשרו מחקרית לרצידיביזם מיני ועל  בסיווגים 

כן אין בהם כדי לסייע בהבנה או בקביעה של רמת 

המסוכנות של עברייני פורנוגרפיה. במחקרים אחדים 

נמצא כי העוררות המינית הסוטה ורמת המשיכה 

המינית הסוטה גבוהים יותר בקרב צרכני פורנוגרפיה 

פדופילית מאשר בקרב עברייני מין שביצעו עבירות מין 

עם מגע. עם זאת הועלתה ההנחה כי יכולת הוויסות 

הטובה יותר שנמצאה אצלם היא בלם בפני פגיעה 

פיזית בקורבנות. ככלל, ישנם חוקרים הטוענים כי 

צריכת פורנוגרפיה פדופילית היא אינדיקציה מהימנה 

למדי לקיומה של סטייה מינית, ויש הטוענים כי צריכת 

פורנוגרפיה פדופילית קיימת גם בקרב אנשים שאינם 

כי  בהכרח בעלי משיכה מינית סוטה. עוד נמצא, 

שכיחותן של עבירות מין שכללו מגע מיני בילדים 

בקרב צרכני פורנוגרפיה נמוכה יחסית, וכי שיעורי 

הרצידיביזם נמוכים אף הם.
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פרסום, הצגת תועבה 
והדרישה להערכת מסוכנות

כאמור לעיל, חוק העונשין הישראלי )התשל"ז-1977, 

214, ב-ב3( מגדיר שלוש פעולות אסורות  סעיף 

ייצור  בתחום הפורנוגרפיה הפדופילית: פרסום, 

והחזקה. בתיקון השני לחוק הגנה על הציבור מפני 

ביצוע עבירות מין )התשס"ו-2006( נקבע, כי שלוש 

הפעולות האלו הן עבירות מין, ולפיכך קיימת חובה 

חוקית לבצע הערכות מסוכנות לאנשים המורשעים בהן.

ככלל, המטרה המוצהרת של חוק הגנה על הציבור 

זו:  עבירות מין )התשס"ו-2006( היא  מפני ביצוע 

ידי  עבירות מין על  "להגן על הציבור מפני ביצוע 

ביצוע הערכות מסוכנות לגבי עברייני מין בשלבים 

השונים של ההליך המשפטי, וכן ביצוע פיקוח ומעקב 

ושיקום מונע לעבריינים כאמור, והכל לשם מניעת 

ביצוע עבירות מין חוזרות". בהתאם נקבע בחוק, כי 

על כל הערכות המסוכנות, גם כאלו הנערכות למי 

שהורשע בעבירות פרסום תועבה בלבד, להתייחס 

ל"הערכת הסיכון, לרבות רמת הסיכון, הנשקפת 

מאדם לביצוע עבירת מין נוספת - למעט עבירה לפי 

סעיף 214)ב3( לחוק העונשין". המשמעות היא כי גם 

במקרים שבהם אדם הורשע אך ורק בביצוע עבירות 

של החזקת חומר תועבה ובו דמות של קטין, נדרשת 

הערכת מסוכנות לגבי ביצוע עבירות מין עם מגע 

ו/או מעשה מגונה בפומבי )עבירה בסימן ה' לחוק 

העונשין, התשל"ז-1977(, ולא לגבי ביצוע עבירות 

חוזרות של החזקת חומר תועבה ובו דמות של קטין.

דרישה זו בחוק מעלה שאלות מרכזיות, שהן מעניינו 

רמת  להעריך  אפשר  האם  הנוכחי:  המאמר  של 

מסוכנות לביצוע עבירות מין עם מגע אצל אנשים 

עבירות בתחום הפורנוגרפיה הפדופילית  שביצעו 

בלבד? והאם הכלים שנעשה בהם שימוש להערכת 

כללי מתאימים  באופן  מין  עברייני  מסוכנות של 

להערכת מסוכנות של קבוצת עבריינים ייחודית זו?

הטענה המרכזית במאמר היא כי בסיס הידע הרלוונטי 

להערכת מסוכנותם של עברייני פורנוגרפיה פדופילית 

עדיין בשלבים של התהוות והתפתחות, וכי  נמצא 

הכלים הקיימים כיום להערכת מסוכנות של עברייני 

מין, לא מספקים פתרון מהימן להערכה הנדרשת. 

מטרת הפרק הבא היא לסקור את הידע הרלוונטי 

הקיים בנושא, ולהראות כי בסיס הידע הקיים כיום אינו 

מספק תשובה ברורה וחד-משמעית לסוגיה כיצד נכון 

להעריך מסוכנות של עברייני פורנוגרפיה פדופילית 

בהתאם לדרישת החוק. מטרת המאמר היא גם לנסות 

להסיק מהידע הקיים מידע על פרמטרים רלוונטיים 

להערכת מסוכנות של עברייני פורנוגרפיה פדופילית.

הערכת מסוכנות של צרכני 
פורנוגרפיה פדופילית

טוול וקריטון )Towl & Crighton, 1997(, במאמר חלוץ 

בתחום הערכת מסוכנות, מדגישים כי שלב מקדים 

הכרחי בכל הערכת מסוכנות הוא בדיקה של בסיס 

הידע הרלוונטי הקיים. במרוצת השנים פותחו מספר 

כלים אקטואריים, תקפים ומהימנים, להערכת מסוכנות 

מינית של עברייני מין המבצעים עבירות מין עם מגע 

Hanson & Morton- ;2010 ,בקטינים או בבגירים )כהן

 Bourgon, 2009; Knight & Thornton, 2007; Parent, Guay, &

 ,(Phenix et al., 2017) Static-99r-בראשם ה ,)Knight, 2011

ידע רחב ומשמעותי בתחום. עם זאת  וקיים בסיס 

הכלים האלו לא תוקפו לגבי עברייני מין המבצעים 

אך ורק עבירות מין הקשורות לפורנוגרפיה פדופילית.

אחד הכלים הנפוצים להערכת מסוכנות מינית, מעבר 

 Stable-2007-לכלים הבודקים פקטורים סטטיים, הוא ה

 )Hanson & Harris, 2000; Hanson,  Harris, Scott, & Helmus,

2007(, המעריך 12 פקטורים דינמיים יציבים הקשורים 

לרצידיביזם מיני: השפעת חברים, יכולת להחזיק מערכת 

יחסים יציבה, הזדהות אמוציונלית עם ילדים, עוינות 

כלפי נשים, תחושה סובייקטיבית של דחייה חברתית, 

לאחרים, אימפולסיביות, אמוציונליות  חוסר דאגה 

שלילית, רמת הדחף המיני ורמת ההתעסקות עם 

מין, מין כמנגנון התמודדות, העדפה מינית סוטה 

ושיתוף פעולה עם הפיקוח.

הערכת מסוכנות של עברייני מין באמצעות הכלי 

)Stable-2007( מלמדת על קשר בין פקטורים דינמיים 

עברייני פורנוגרפיה  כניסה למצבי סיכון של  לבין 

פדופילית )למשל, התחברות לאינטרנט ללא השגחה(. 
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הכלי ניבא התנהגות מסוכנת כגון צריכת פורנוגרפיה 

"שאינה סוטה" על בסיס יומי בתקופת מעקב של 

לא הצליח להעריך באופן מובהק  שנה וחצי, אולם 

.)Webb, Craissati, & Keen, 2007( רצידיביזם

 )Wakeling, Howard, & Barnett, 2011( 'וייקלינג ושות 

ניסו גם הם לבחון את ההתאמה של כלי הערכה 

RM2000  אקטוארי לעברייני פורנוגרפיה פדופילית 

להערכת   )Thornton, 2002(  )Risk Matrix 2000( 

מסוכנותם של עברייני פורנוגרפיה פדופילית. הכלי 

מיועד להערכת מסוכנות מינית בקרב בוגרים, ובודק 

רמת מסוכנות מינית, רמת מסוכנות לאלימות והערכה 

)כהן, 2010(. סולם הערכת המסוכנות  משולבת 

המינית כולל שני חלקים. החלק האחד נוגע למספר 

ההרשעות בגין עבירות מין, למספר ההרשעות בגין 

עבריינות כללית ולגיל העבריין בעת שחרורו ממאסר. 

החלק השני נוגע לנתונים הקשורים לעבריין, לעבירות 

המין שביצע ולגורמים נוספים הקשורים במסוכנות 

מינית: ביצוע עבירות מין עם מגע או ללא מגע, מין 

הקורבן, מידת הקירבה בין התוקף לקורבן ומצבו 

המשפחתי של התוקף. נמצא כי סיווג בקטגוריית 

הוא  פי מדדי הכלי(  )על  ביותר  הסיכון הגבוהה 

עם  מיני.  לרצידיביזם  ומהימן  מנבא משמעותי 

זאת, מתוך מדגם של 513 עברייני פורנוגרפיה, רק 

שבעה עבריינים היו רצידיביסטים. ממצא זה, לצד 

שיעורי הרצידיביזם הנמוכים שנמצאו אצל עברייני 

פורנוגרפיה פדופילית, מעלה בספק את התאמת 

הכלי להערכת מסוכנותם של עברייני פורנוגרפיה 

ואת יעילותו בכך. שכן ככל שאירוע נדיר, כך קשה 

יותר לנבא את התרחשותו.

 Seto,( ועמיתיו  סטו  בתחום,  כמי שעסקו רבות 

Hanson, & Babchishn, 2011( מאמינים כי האטיולוגיה 

לזו  דומה  עבירות של שימוש בחומר תועבה  של 

של עבירות מין אחרות, וכי יש לחפש את הגורמים 

המשמשים להערכת מסוכנות בתחומים הרלוונטיים 

להערכת מסוכנות של עברייני מין שביצעו עבירות 

מין אחרות. החוקרים התמקדו בגורמים הקשורים 

במשיכה מינית סוטה, בנטיות אנטי-סוציאליות ובבעיות 

בתחום האינטימיות. סטו ועמיתיו הציעו לבחון את 

המדדים האלו כגורמי סיכון, ולתת עדיפות לטיפול 

בגורמים אלו אצל עברייני אינטרנט.

ראוי לציין כי במחקרים שבדקו בעיות בתחום האינטימיות 

אצל עברייני אינטרנט, נמצאו ממצאים סותרים. חלק 

מהחוקרים דיווחו על דמיון בין עבריינים שביצעו רק 

עבירות של שימוש בחומר תועבה לבין עברייני מין 

שפגעו בילדים )עם מגע(. הדמיון ביניהם ניכר בבעיות 

 Middleton, Elliot,( באינטימיות ברמה גבוהה יחסית

 .)Mandeville-Norden, & Beech, 2006; Webb et al., 2007

כך למשל נמצא, כי עבריינים שביצעו עבירות תועבה 

לא קיימו  מקוונות בלבד, היו בדרך כלל רווקים, או 

 Webb et al.,( מערכות יחסים אינטימיות לאורך זמן

2007(. לעומתם מצאו אחרים, כי שיעור הנבדקים 

עברייני פורנוגרפיה  יותר בקרב  גבוה  נשוי,  שהיה 

 ,)McCarthy, 2010 ,לעומת עברייני מין עם מגע )למשל

וכי לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות במדדים רגשיים 

.)Neutze, Seto, Schaefer, Mundt, & Beier, 2011 ,למשל(

גורמים נוספים הקשורים בהערכת מסוכנות נובעים 

אף הם מממצאים שאינם חד-משמעיים. ממצאי 

המחקרים מלמדים על רמות שונות של עיוותי חשיבה 

עברייני פורנוגרפיה  קוגניטיביים( בקרב  )עיוותים 

 Neutze et( פדופילית בהשוואה לעברייני מין אחרים

al., 2011; Webb et al., 2007(. ממצאים סותרים נמצאו 

עברייני  גם במחקרים שנבדקה בהם היכולת של 

פורנוגרפיה פדופילית לווסת את דחפיהם המיניים. 

ניוטזה ושות' )Neutze et al., 2011( לא מצאו הבדלים 

ביכולת הוויסות של עברייני מין למיניהם, ואילו אחרים 

Elliot, Beech, Mandeville-( מצאו הבדלים בתחום זה

.)Norden, & Hayes, 2009; Webb et al., 2007

בהתבסס על ניתוח הספרות ועל ממצאים קיימים, 

סטו ועמיתיו )Seto, 2009; Seto & Eke, 2005( מראים 

מספר קריטריונים המהווים גורמי סיכון לרצידיביזם 

פורנוגרפיה  עברייני  בקרב  מגע  וללא  מגע  עם 

פדופילית מקוונת: גיל, רקע פלילי, שימוש בחומרים 

ממכרים ועניין מיני בילדים. החוקרים מציינים כי 

על אף ששיעורי הרצידיביזם של עברייני פורנוגרפיה 

פדופילית נמוכים, רקע קודם של עבירות מין עשוי 

לשמש מנבא לרצידיביזם. מחקר נוסף, שהוצג בכנס 
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פורנוגרפיה פדופילית

של האגודה לטיפול בעברייני מין בארה"ב בשנת 2009 

 Faust, Renaud, &( ומצוטט במאמרם של סטו ועמיתיו

Bickart, 2009; וכן אצל Seto et al., 2011(, עקב כארבע 

שנים אחר מדגם של 870 עבריינים שביצעו עבירות 

של צפייה בפורנוגרפיה פדופילית. נמצא ש-5.7% 

מהעבריינים נעצרו שוב בגין עבירות מין, ללא ציון 

סוג העבירה. משתנים שנמצאו כמנבאים הקשורים 

ברצידיביזם היו רמת השכלה נמוכה, מצב משפחתי 

)רווקים יותר מנשואים(, החזקת חומר תועבה פדופילי 

והשתתפות בעבר   15-13 בגילים  לדים  י המערב 

בטיפול ייעודי לעברייני מין.

)Eke, Seto, & Williams, 2011( מצאו  אקא ועמיתיה 

אף הם כי רקע פלילי הוא מנבא מהימן לכל סוגי 

הרצידיביזם )כללי, אלים, מיני עם מגע ופורנוגרפיה( 

וכן להפרת תנאי שחרור על תנאי. נמצא גם יחס 

הפוך בין גיל בעת ביצוע העבירה הראשונה )להבדיל 

מגיל השחרור ממאסר, המשמש בהערכת מסוכנות 

בעבירות אחרות( לבין רצידיביזם, דהיינו ככל שהעבריין 

יותר בעת ביצוע העבירה הראשונה, ובפרט  צעיר 

יותר סיכוייו  גבוהים  אם הוא מתחת לגיל 24, כך 

לרצידיביזם מכל הסוגים.

 Eke, Helmus, & Seto,( לאחרונה פרסמו אקא ועמיתה

ניסיון מצטבר  2018( מאמר מקיף, שמדווח בו על 

 CPORT ידם ונקרא בשם  בתיקוף כלי שפותח על 

(Child Pornography Offender Risk Tool). הכלי פותח 

על סמך ממצאי מחקרים קודמים של החוקרים )אשר 

והוא כולל שבעה פקטורים סטטיים  נסקרו לעיל(, 

לרצידיביזם מיני בקרב  שנמצאו קשורים לכאורה 

עבריינים המבצעים עבירות הקשורות לפורנוגרפיה 

פדופילית: גיל בעת ניהול החקירה בתיק הנדון; רקע 

פלילי כלשהו; הפרות שחרור על תנאי בעבר; ביצוע 

עבירות מין עם מגע; אבחון או דיווח עצמי על עניין 

מיני בילדים או ילדות מתחת לגיל הבשלות המינית 

או בגיל הבשלות המינית; היקף החומר הפורנוגרפי 

יותר  גבוה  שנמצא ברשות העבריין, המערב בנים, 

)לפחות 51%( מהיקף החומר שמערב בנות; היקף 

החומר הפורנוגרפי שנמצא ברשות העבריין המתאר 

עירום של בנים וחומרים אחרים, גבוה יותר )לפחות 

51%( מהיקף החומר המערב בנות )למשל, סרטים 

שאינם בעלי תוכן מיני(.

במחקר התיקוף המקורי )Seto & Eke, 2015( נמצא 

שהכלי לא ניבא באופן מהימן רצידיביזם מיני בקרב 

נבדקים שביצעו רק עבירות הקשורות לפורנוגרפיה 

פדופילית. עם זאת, הכלי כן הצליח לנבא באופן מהימן 

רצידיביזם מיני אצל נבדקים שביצעו הן עבירות מין 

של פורנוגרפיה והן עבירות מין אחרות, כולל עבירות 

מין עם מגע. במחקר מאוחר יותר, מחקר תיקוף חוזר 

)Eke, Helmus, & Seto, 2018(, שכלל נתונים גם ממחקר 

התיקוף הראשון, בוצע מעקב שנמשך חמש שנים 

אחר מדגם כולל של 346 עברייני מין שחולקו לשתי 

קבוצות: עבריינים ללא עבירות מין עם מגע )רובם 

ביצעו רק עבירות הקשורות לפורנוגרפיה פדופילית( 

ועברייני מין שביצעו עבירות מין עם מגע ועבירות מין 

ללא מגע )לרוב רק עבירות הקשורות לפורנוגרפיה 

פדופילית( )N=67(. שיעור הרצידיביזם המיני בכלל 

המדגם עמד על 11.8%. שיעור הרצידיביזם בקרב 

עבריינים שביצעו רק עבירות ללא מגע )כולל עבירות 

הקשורות בפורנוגרפיה פדופילית, אבל לא רק אלו( 

היה 8.4% בהשוואה לשיעור של 25.8% מקרב עברייני 

מין שביצעו עבירות מין עם מגע ועבירות מין ללא מגע. 

שיעור הרצידיביזם בעבירות פורנוגרפיה פדופילית 

היה נמוך יחסית ועמד על 8.6% בכלל המדגם: 6.2% 

בקבוצה הראשונה ו-18.2% בקבוצה השנייה. לא דווח 

על רמת רצידיביזם בקרב אלו שביצעו אך ורק עבירות 

מין הקשורות לפורנוגרפיה לפני תקופת המעקב.

יוצא אפוא כי על אף שרמת המהימנות של הכלי 

בו להסקת מסקנות  אי אפשר להשתמש  גבוהה, 

חד-משמעיות באשר להערכת מסוכנות של עבריינים 

שביצעו אך ורק עבירות של פורנוגרפיה פדופילית. 

עבריינים  של  בקבוצה  נכללו  שהם  מכיוון  זאת 

שביצעו עבירות מין ללא מגע מסוגים שונים ובשל 

מספרם הנמוך של הנחקרים הרצידיביסטים שנמצאו 

 Vergouwe, Steyerberg, Eijkemans,( בקבוצות השונות

Habbeman, 2005 &(. מסקנתם עולה בקנה אחד עם 

 ,)Henshaw et al., 2017( מסקנתם של הנשאוו' ועמיתיו

בדבר היעדר כלי אקטוארי מתאים להערכת מסוכנות 
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בתחום זה, בשל הידע החסר בתחום גורמי הסיכון 

במעבר משימוש בפורנוגרפיה פדופילית לביצוע 

עבירות עם מגע. החוקרים אף הציעו לטפל בעברייני 

פורנוגרפיה פדופילית בקבוצות נפרדות מעברייני 

יחסית  מין אחרים, בשל רמת המסוכנות הנמוכה 

והצרכים הקרימינוגנים השונים.

דיון וסיכום
סיווגים  כי ישנם מספר  סקירת הספרות מראה, 

לזהות מטרות של שימוש בפורנוגרפיה  המסייעים 

או  לסייע בהבנה  כדי  אין בהם  אולם  באינטרנט, 

בקביעה של רמת המסוכנות של עברייני פורנוגרפיה. 

ממצאי המחקרים אינם אחידים, ולעיתים אף סותרים. 

עם זאת ישנם מספר ממצאים עקביים, המראים כי 

עברייני מין עם רקע של עבירות פורנוגרפיה בלבד 

עבירות עם מגע, וכי  שונים מעברייני מין שביצעו 

שיעור הרצידיביזם בקרב עברייני פורנוגרפיה נמוך.

בנושא הערכת  כי המחקר  עולה מהספרות,  עוד 

מסוכנות של מבצעי עבירות מין הקשורות לצפייה 

בפורנוגרפיה פדופילית או לאחזקתה, נמצא בראשיתו. 

הכלים האקטואריים המקובלים להערכת מסוכנות 

של עברייני מין המבצעים עבירות מין שאינן קשורות 

לפורנוגרפיה פדופילית אינם מתאימים לשימוש בעברייני 

פורנוגרפיה פדופילית, ואין כיום כלי אקטוארי שתוקף 

לצורך זה. הכלי היחיד )CPORT( שפותח ככלי ייעודי 

להערכת מסוכנות מינית של עברייני פורנוגרפיה, 

לא נמצא עד כה ככלי מהימן באופן מספק להערכת 

מסוכנותם של עברייני מין שביצעו רק עבירות מין 

ללא מגע )כולל צפייה בפורנוגרפיה פדופילית( - קרי 

עברייני פורנוגרפיה פדופילית בלבד.

למעשה, הספרות המקצועית מלמדת שעברייני 

פורנוגרפיה פדופילית הם בעלי רמות מסוכנות נמוכות 

יחסית. הידע הקיים וכל הממצאים מצריכים הנמקה 

מקצועית מבוססת להערכת מסוכנות של עברייני 

פורנוגרפיה פדופילית, מעל לרמת מסוכנות נמוכה. 

הדרישה בחוק אינה נוגעת להערכת מסוכנות לשימוש 

חוזר בפורנוגרפיה פדופילית, אלא ל הערכת מסוכנות 

לכל עבירת מין מלבד שימוש חוזר. למעשה מדובר 

בעבריין שביצע עבירות לפי סעיף 214)ב3( בלבד 

)ללא עבירות מין עם מגע(. בהתבסס על המדדים 

עברייני מין פורנוגרפיים ועד  שנמצאו כמאפיינים 

שיפותח כלי אקטוארי מהימן, להלן המלצותינו בעת 

הערכת מסוכנות של עברייני פורנוגרפיה פדופילית:

1. להשתמש בכלי שתואר לעיל, CPORT. על אף שהוא 

לא מספק תשובה ברורה - כאמור, בעיקר בשל היעדר 

הבחנה ברורה בין עברייני מין שביצעו רק עבירות של 

פורנוגרפיה פדופילית ובשל מספר הרצידיביסטים 

הנמוך - הוא עדיין יכול לשמש כלי עזר, בעיקר באשר 

לציוני הקיצון, אם יתקבלו. ציון קיצוני כלפי מעלה 

או כלפי מטה עשוי להוות אינדיקציה לרמת הסיכון, 

אם מדד זה יובא בחשבון בשיתוף עם מידע נוסף 

כמפורט בהמשך.

2. לבחון את מהות הרישום הפלילי הקודם )אם 

ישנו( ולהתמקד בהרשעות קודמות בעבירות אלימות 

ובעבירות מין )הרשעות קודמות של עבירות מין עם 

מגע מספקות הצדקה להתייחס לעבריין המין כאל 

"עבריין מין רגיל" לצורך הערכה של רמת מסוכנותו(.

3. לבדוק את רמת הדחף המיני ואת כיוונו בהסתמך 

על דיווח עצמי ועל היקף השימוש בחומר הפורנוגרפי. 

יש לבדוק מספר היבטים בהקשר זה: אם הנבדק 

מודה בקיומה של משיכה מינית סוטה לקטינים; אם 

קיימת העדפה לפורנוגרפיה פדופילית )בהשוואה 

אוננות הקשורה  קיימת  רגילה(; אם  לפורנוגרפיה 

לצפייה בפורנוגרפיה פדופילית )בהשוואה לאוננות 

הקשורה לצפייה בפורנוגרפיה רגילה(; וכיוצא בזאת. 

מענה להיבטים אלה ייתן אומדן לגבי קיומה או אי 

קיומה של סטייה מינית )או סטיות מיניות(.

4. לבחון את האטיולוגיה של העבירות. בבחינה של 

אטיולוגיית העבירה, מוצע לבחון את המענה לשאלות 

הבאות: )1( האם העבירות בוצעו עקב כניסה למצב 

משברי; )2( האם הייתה הסלמה בהיקף ובאינטנסיביות 

של השימוש; )3( מהו סוג הפורנוגרפיה המועדף על 

הנבדק; )4( האם השימוש בפורנוגרפיה פדופילית 

 )fantasy driven( נועד להזין פנטזיות כיעד בפני עצמו

פגיעה עם מגע  להסיר עכבות ולאפשר  נועד  או 

.)contact driven(
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5. לבדוק אם קיימים מאפיינים המלמדים על אישיות 

אנטי סוציאלית, די-סוציאלית או פסיכופתית. שילוב 

של משיכה מינית סוטה עם מאפייני אישיות כאלה, 

יש בהם כדי ללמד על רמת מסוכנות מוגברת )כהן, 

2010( וכדי להשפיע על הפרוגנוזה הטיפולית. בהקשר 

זה, יש מקום לבדוק שימוש בסמים ובאלכוהול. שימוש 

בחומרים אלה עשוי להעיד על תכנים אנטי סוציאליים, 

שיש בהם כדי להעלות את הסיכוי לרצידיביזם מיני 

כללי ולהשפיע על הפרוגנוזה הטיפולית. לכן יש מקום 

הייעודי  לטפל בבעיית השימוש עוד לפני הטיפול 

בעבריינות המין.

6. לבחון קיומם של מאפייני אישיות תלותית וחרדתית 

)הימנעותית(. כידוע, יש במאפיינים האלו כדי ללמד 

ודיכאון. מאפיינים  בדידות  באינטימיות,  על בעיות 

אלו נמצאו קשורים במצבי משבר המהווים טריגר 

לשימוש חוזר בחומר פורנוגרפי או טריגר לביצוע 

עבירות מין אחרות.

7. לבדוק את יכולתו של הנבדק לווסת את דחפיו 

המיניים. קיומה של בעיה ביכולת זו עשויה ללמד על 

רמת סיכון מוגברת.

8. לבדוק אם הנבדק הצליח לשמר ולהחזיק מערכות 

יחסים אינטימיות לטווח ארוך. תשובה חיובית בעניין 

זה עשויה ללמד על רמת מסוכנות מופחתת.

9. לבדוק רקע של קורבנּות מינית בעברו של הנבדק. 

קורבנות מינית נמצאה כקשורה בסימפטומים פוסט 

טראומטיים. קורבנות בעבר עשויה ללמד על פרוגנוזה 

טיפולית טובה פחות ועל רמת מסוכנות מוגברת. לכן 

יש מקום לטפל בבעיה עוד לפני מתן טיפול ייעודי 

בעבריינות המין.

לסיכום, בהיעדר עזרים אקטוארים תקפים, על מעריך 

המסוכנות להפעיל שיקול דעת בקבלת החלטה לגבי 

מסוכנות עתידית של מי שביצע עבירות הקשורות 

לפורנוגרפיה פדופילית, ולהשתמש בהערכה קלינית 

מובנית )Structured Clinical Judgment(. רק במקרים 

שבהם מעריך המסוכנות סבור כי קיימים מספר גורמים 

הקשורים לרצידיביזם, או שקיימים גורמים אחדים אך 

ברמה גבוהה, אפשר לשקול הערכת מסוכנות שהיא 

מעבר לרמה הנמוכה.
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 "לראות 
טיפה של אור"
 מניעיהם של מטפלים לטפל 

 בעברייני מין, מאפייניהם 
ואסטרטגיות ההתמודדות שלהם

טיפול באוכלוסיות קצה כגון עברייני מין הוא עבודה מאתגרת, שהבחירה בה אינה 
ברורה מאליה. משכך, מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את המניעים של אנשי 

טיפול לטפל בעברייני מין, ולזהות את המאפיינים של מטפלים אלה דרך עיני 
המטפלים עצמם. במחקר השתתפו שמונה מטפלים ומטפלות העוסקים בטיפול 
בעברייני מין ובעלי ניסיון טיפולי עם אוכלוסייה זו שנתיים לפחות. הנתונים נאספו 

באמצעות ריאיון פתוח מובנה למחצה שבחן את מניעי המטפלים, את היכולות 
והמאפיינים אשר מסייעים להם בעבודתם ואת דרכי ההתמודדות שלהם. על 

בסיס ממצאי המחקר היה אפשר לזהות מודל הוליסטי אינטגרטיבי, אשר מציע כי 
היסטוריית החיים לצד סקרנות אינטלקטואלית ומודעות פסיכולוגית עשויות להביא 
אדם לבחור במקצוע טיפולי בכלל ובטיפול בעברייני מין בפרט. כן נמצא כי לנוכחותו 

של מנטור ולסביבה תומכת השפעה חזקה על המטפל, אשר מקלה עליו את 
בחירתו לעסוק בטיפול בעברייני מין ואת בחירתו להישאר בתחום. זוהו מאפיינים, 
יכולות ואסטרטגיות התמודדות המסייעים בעבודה עם אוכלוסייה זו. ממצאים אלה 
עשויים לסייע באיתור מטפלים אשר יתאימו מבחינה אישיותית לעבודה טיפולית 

עם עברייני מין. הדבר יסייע להעלות את הסבירות שיינתן להם מענה מתאים ויעיל.

רונה פייס1 ויעל אידיסיס2

רונה פיס - M.A, קרימינולוגית קלינית.  1
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בניך".
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מבוא
השאלה מדוע אנשים בוחרים להיות מטפלים נחקרה 

 ,Barnett, 2007; Norcross & Farber( בספרות רבות 

במאפיינים  העוסקים  מחקרים  קיימים   .)2005

אישיותיים של מטפלים אשר בחרו לעסוק בתחום 

 ,)Farber, Manevich, Metzger, & Saypol, 2005( הטיפול

חלקם קשורים למניעים אשר הביאו אותם לבחור 

בתחום הטיפול )Guy, 1987(. המאפיינים העיקריים 

נמצאו קשורים להיסטוריה משפחתית, לסקרנות 

אינטלקטואלית, למודעות פסיכולוגית ולמילוי צרכים 

 Farber & Golden, 1997; Goldberg, 1986; Guy,( לא מודעים

.)1987; Henry, Sims, & Spray, 1971; Scot & Hawk, 1986

הבחירה בעבודה טיפולית אינה ברורה מאליה, כל 

פורנזית.  באוכלוסייה  בטיפול  כאשר מדובר  שכן 

באוכלוסיית קצה כגון עברייני מין,  הבחירה לטפל 

מעלה שאלות בקרב המטפלים עצמם, בקרב קולגות 

ובקרב הדיוטות כאחד, שכן הטיפול באוכלוסייה זו 

מורכב ומהווה אתגר קשה )אידיסיס וורד, 2010(. 

והמאפיינים של  חוקרים אשר חקרו את המניעים 

מטפלים, התייחסו למטפלים באוכלוסייה בכלל, אך 

לא למטפלים בעברייני מין בפרט. כיוון שכך, וכדי 

למלא את החלל בספרות המחקרית, המטרה במחקר 

הנוכחי היא לבחון את המניעים המביאים מטפלים 

בעברייני מין לעסוק בתחום זה, וכן את המאפיינים 

של המטפלים, שמסייעים להם בעבודתם, זאת דרך 

עיני המטפלים עצמם.

בחירת מקצוע טיפולי: תהליכים 
ומניעים

ככלל, בספרות הועלו שלוש גישות עיקריות הנוגעות 

גינזברג  למניעים בבחירת מקצוע: התיאוריה של 

ועמיתיו )Ginzberg, Ginzberg, & Herma 1951( העוסקת 

בקבלת החלטות, ולפיה בחירת מקצוע היא תהליך 

התפתחותי המושפע מהסביבה - תוצר של סדרת 

בחירות רציונליות שנעשו בעבר. התיאוריה השנייה 

נוגעת לבחירת מקצוע כתהליך מקרי הכולל הזדמנויות 

שניקרו לאדם בחייו )Katz & Martin, 1962(. התיאוריה 

בין שתי התיאוריות  ביניים  השלישית מציעה דרך 

הנזכרות לעיל. מדובר בגישה מאזנת, אשר לפיה 

בתהליך בחירת המקצוע מתקיימות בחירות רציונליות, 

לאדם  ובד בבד התהליך תלוי באפשרויות שניקרו 

.)Boles & Garbin, 1974( בדרכו

נוגעות לבחירה במקצוע  עיקריות  שתי תיאוריות 

טיפולי )Farber et al., 2005(. על פי התיאוריה הראשונה, 

לכל המטפלים יש בסיס משותף ומאוחד של חוויות 

ילדות, והדבר אשר מאחד ומייחד אותם הוא העניין 

בתהליכים פסיכולוגיים של בני אדם. העבר המשפחתי 

הוא גורם בעל משמעות רבה )Henry et al., 1971(. על 

פי התיאוריה השנייה, אין בהכרח מכנה משותף בין 

אנשים שבוחרים לעסוק בטיפול. זוהי גישה מולטי-

דיסיפלינרית, אשר רואה בבחירה של מקצוע טיפולי 

מין, מוצא,  כגון  תהליך התלוי במספר משתנים, 

רקע משפחתי, מזג מולד ומודלים לחיקוי, שכל אחד 

מהם השפיע על הפרט בבחירת המקצוע הטיפולי 

.)Farber et al., 2005(

טענה מרכזית אחת היא כי מניעי המטפל לבחור 

באירועים בילדותו  לעסוק בתחום הטיפול מקורם 

מה   ,)Barr, 2006; Skovholt & Jennings, 2004 ( 

)wounded healer( "שמשתקף במונח "המרפא הפצוע

שליליים  אירועים   .)Skovholt & Jennings, 2004(

בילדות מאפשרים למטפל להזדהות עם הבעיות 

 Goldberg,( של המטופלים שלו באופן אמפתי יותר

Guy, 1987; Scot & Hawk, 1986 ;1986(. נורקרוס ופרבר 

)Norcross & Farber, 2005( גורסים, כי הבחירה בתחום 

נובעת מהדיאלקטיקה שביחסי המטפל  הטיפול 

והמטופל, והם מקבילים זאת ליחסי רופא וחולה. הם 

מציעים כי מערכת יחסים זו עוזרת למטפל לפתור 

את הקונפליקטים האישיים שלו, שמקורם בעברו.

אכן, ממחקרים רבים עולה כי היסטוריה משפחתית 

גורם עיקרי בבחירת מקצוע טיפולי  בעייתית היא 

 Elliott & Guy, 1993; Fussell, 1990; Meader, 1989;(

 .)Menninger, 1957; Racusin, Abramowitz, & Winter, 1981

בין שמדובר בחוויות מוקדמות של דחייה רגשית 

שהביאו לתחושות של בדידות וריקנות שמאפיינים 

 ,)Menninger, 1957( מטפלים, כפי שסבר מנינג'ר 

היעדר תחושת חמימות או הגנה ואהבה בילדותם 
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)Meader, 1989(, ובין שמדובר בהיסטוריה משפחתית 

מרובה של היעדר הורים )Fussell, 1990(, או בטראומות 

והטרדות  פיסית  גם התעללות  מוקדמות שכללו 

 Elliott( מיניות, או בתפקוד בעייתי של אחד ההורים

Guy, 1993 &(, בחירה במקצוע טיפולי מספקת תהליך 

של ריפוי עצמי )Sussman, 1992(. זאת דרך להעניק 

לאחרים חמימות וטיפוח רגשי שכה חסרו למטפלים 

.)Meader, 1989( עצמם

לצורך  לעיסוק בתחום הטיפול קשור  נוסף  מניע 

 Stefanovic( בחדשנות, בלמידה ובאתגר אינטלקטואלי

אינטלקטואלית  סקרנות  לצד   .)& Rupert, 2004

 McWilliams,( המאפיינת את העיסוק בפסיכותרפיה

Yalom, 2002 ;2004(, עלה האתגר שבהבנת האחר 

)Henry et al., 1971(. מטפלים רבים מעידים שכבר 

בשלב מוקדם בחייהם התעניינו באופן שבו האחרים 

 ,)Farber & Golden, 1997( מתנהגים, פועלים וחושבים

מאפיין שכינה ריק )Reik, 1948( "פיקחות פסיכולוגית" 

.)psychological astuteness(

גורמים  זיהו שני   )Henry et al., 1971( הנרי ועמיתיו 

שהניעו את המטפל לבחור בתחום הטיפולי: מודל 

לדוגמה, דמות ששימשה אידיאל להזדהות; והממריץ, 

אצל  האינטלקטואלי  העניין  את  דמות שטיפחה 

המטפל לעתיד. לצד דמויות אלה אפשר להתייחס 

לתרומתו של המנטור אשר מלווה את המטפל במהלך 

הקריירה המקצועית שלו )Farber et al., 2005(. לדידה 

של בקפילד )Backfield, 1996(, תפקידו בהתפתחות 

הקריירה של המטפל הוא קריטי.

סוסמן )Sussman, 1992; 1995( גורס, כי מטפלים בוחרים 

לא מודעים  זה בשל הצורך למלא צרכים  בתחום 

בין הצרכים  למין ולאגרסיביות.  שלהם הקשורים 

האלו קיימים הצורך באישור מהאחר והתשוקה להיות 

הדימוי העצמי  לאדם אחר באופן אינטימי.  מחובר 

של המרפא האלטרואיסטי יכול להתקבל כהגנה נגד 

דחפים אגרסיביים. כמו כן סוסמן מתייחס לבחירת 

נרקיסיסטיים:  צרכים  מילוי  כאל  טיפולי  מקצוע 

בעוד שהמטפל עובד יחד עם המטופל על בעיותיו, 

המטופל שם לעיתים את המטפל בעמדה נעלה ויוצר 

אידיאליזציה של המטפל. למטפל שבחר במקצוע זה 

ניתנת ההזדמנות לבטא את הצרכים האומניפוטנטיים 

שלו באופן שהוא יכול לממש את פנטזיית ההצלה שלו 

 )McWilliams, 2004( בחדר הטיפולים. מק וויליאמס

מתייחסת לתחושה של אוטונומיה ושליטה הנחוצה 

למטפלים. בדומה, מיאדר )Meader, 1989( סוברת כי 

 ,)self-worth( "מטפלים מחפשים תחושה שהם "שווים

ולשם כך הם בוחרים במקצוע שבאמצעותו הם יכולים 

כי בחירה  באופן דומה היא מציעה,  לאחר.  לעזור 

במקצוע טיפולי מציבה את המטפל בעמדת סמכות. 

הדבר עשוי לפתות את המטפל לבחור בתחום עיסוק 

זה מכיוון שהמטופל מרגיש תלוי במטפל. בחירת 

מקצוע טיפולי ממלאת גם צורך אלטרואיסטי אצל 

המטפל )Farber et al., 2005(, המשתקף ברצונו לעזור 

לאחר, לקדם צמיחה ושינוי ולעזור לחברה בכללותה 

.)Murphy & Halgin, 1995(

המניעים שנזכרו לעיל רלוונטיים לבחירת מקצוע טיפולי 

באופן כללי, ומאפיינים אנשים אשר מטפלים באוכלוסייה 

לא נמצאה הבחנה בין  הכללית. בחקירת הספרות 

מניעים של אנשי טיפול המטפלים באוכלוסייה הכללית 

לבין אלה המטפלים בעברייני מין. במסגרת העבודה 

הטיפולית יש מטפלים אשר בוחרים לטפל באוכלוסיות 

קצה כגון מטופלים פורנזיים, לאמור כאלה שיש להם 

- רוצחים, שודדים, עברייני רכוש  מפגש עם החוק 

מכורים למיניהם, עברייני מין וכיוצא בזאת. עם זאת 

לא קיימים מחקרים אשר עוסקים במישרין במניעים 

של מטפלים לטפל בעברייני מין דווקא. לפי שהבחירה 

בעיסוק בשדה טיפולי עם עברייני מין אינה מובנת 

מאליה, המחקר הנוכחי עוסק בסוגיה זו.

טיפול באוכלוסייה פורנזית 
והשלכותיו על המטפל

בשלושת העשורים האחרונים חלה עלייה בהתייחסות 

לאנשי הטיפול אשר עובדים עם אוכלוסייה פורנזית 

)Heilbrun, Grisso, & Goldstein, 2008(. ככלל, הספרות 

נוגעת  אוכלוסיות פורנזיות  העוסקת בעבודה עם 

לעבודה טיפולית עם מטופלים עבריינים, אלימים 

Beck & wright, 2001; Benveniste, 2012;(  ומכורים 

 Iliffe & Steed, 2000; Temple, 2004(. לצד אלה קיימים 
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מחקרים ספציפיים אשר עוסקים בעבודה טיפולית 

 Allen & Brekke, ;2010 ,עם עברייני מין )אידיסיס וורד

 1996; Farrenkopf, 1992; Friedrich & Lieper, 2006; Grady

 & Strom-Gottfried, 2011; Malmamuth, Heavey, & Linz,

.)1993; Pearlman & Macian, 1995; Zachary, 1998

ככלל, העבודה עם אוכלוסייה פורנזית עלולה ליצור 

רגשות קונפליקטואליים רבים בקרב המטפלים בהם, 

כגון תחושות של כעס, זעם, סלידה, בוז, בלבול, חוסר 

אונים, פחד וציניות לצד תחושת משיכה או גירוי כלפי 

 Beck & Wright, 2001; Sophia, 2001; Weiss,( המטופל

1998(. תחושות אלה הן גם נחלתם של מטפלים 

בעברייני מין )Grady & Strom-Gottfried, 2011(. רגשות 

העברה שליליים הם חלק מעולמו הפנימי של המטופל, 

 Cordess( והם מלווים לעיתים את התהליך הטיפולי

Cox, 2004 &(. לנוכח הרגשות השליליים שמושלכים 

על המטפל, רגשות של העברה נגדית, הקיימים בכל 

קשר בין שני אנשים, מועצמים כאשר המטופל הוא 

לדוגמה, אידיסיס  עבריין, כל שכן עבריין מין )ראה 

Allen & Brekke, 1996(. המטפל נהפך  וורד, 2010; 

מושא להשלכות מסיביות של תהליכי ההעברה, 

והוא נתון ללחץ  וברצון לנקמה,  המלווים בסדיזם 

להצטרף ל-acting out ולהשתתף כאחת מהדמויות 

 .)Temple, 2004( עולמו הפנימי של המטופל  של 

לפיכך עליו לנהל את ההעברה הנגדית באופן שלא 

ימצא עצמו בסיטואציות המשחזרות שוב ושוב את 

 Zachary,( מערכות היחסים ההרסניות של המטופל

טיפול, מטופלים מעלים  בנוסף, במהלך   .)1998

לעיתים תכנים קשים הנוגעים לעבירות שביצעו, והדבר 

עלול להביא למצב של שיתוק אצל המטפל. האמור 

נכון לגבי המטפלים בעבריינים בכלל, ולגבי  לעיל 

 .)Allen & Brekke, 1996( מטפלים בעברייני מין בפרט

אידיסיס וורד )2010( גורסות, כי מטפלים בעברייני 

מין חשים לעיתים בדידות. ועוד זאת, היכולת לחוש 

צער וחמלה כלפי עברייני מין, מעלה בקרב המטפלים 

בהם שאלות - האם אלה מעידים על חלקים פוגעניים 

ונצלניים בקרב המטפלים? הדבר ניכר גם במחקרם 

של איליף וסטיד )Iliffe & Steed, 2000(, שנערך בקרב 

אנשי טיפול המטפלים בתוקפים ובקורבנות אלימות. 

בקרב שתי הקבוצות נמצאו קשיים בשבעה נושאים 

הערכה,  אמון/תלות,  ביטחון,  תחושת  עיקריים: 

עצמאות, מסגרת התייחסות, כוח ואינטימיות. ניכר 

כי ההקשבה והחשיפה לתיאוריהם של המטופלים 

את עבירותיהם, עלולה ליצור טראומטיזציה מכלי שני 

בקרב המטפלים )ראה לדוגמה, אידיסיס וזסלבסקי, 

קורבנות  כפי שקורה בעבודה עם  2014(, ממש 

.)Pearlman & Macian, 1995(

הספרות מלמדת על מורכבות הטיפול באוכלוסייה 

פורנזית בשל מספר סיבות עיקריות. אחד הגורמים 

קשור במאפייני העבירה. תיאורים של מעשי העבירות 

במהלך הטיפול עלולים להקשות מאוד על המטפל 

גם  ייתכן  בעבירות קשות(.  )במיוחד אם מדובר 

"יכפה" את תיאוריו על המטפל ממש  שהמטופל 

כפי שעשה לקורבנותיו )Benveniste, 2012(. סוגיה זו 

 Friedrich &( נדונה גם במחקרם של פרידריך וליפר

Leiper, 2006(, אשר התמקד באוכלוסיית עברייני מין. 

לפיהם, דחפים מיניים או אגרסיביים הם אוניברסליים, 

נשארים בגדר פנטזיה.  אך למרבית האנשים הם 

לעומת זאת בעבור המטופלים האלו הפנטזיה נהפכה 

למציאות. במהלך הטיפול מתרחשות העברה והעברה 

נגדית, אשר יוצרות מתח עקב טשטוש הגבול שבין 

פנטזיה למעשה.

מרבית המטופלים העבריינים אשר נמצאים במוסדות 

טיפול או כליאה לא מגיעים לטיפול באופן וולונטרי 

הבסיסיים  התנאים  משכך,   .)Benveniste, 2012(

שיש להם השפעה על איכות הקשר הטיפולי אינם 

 .)Sophia, 2001( מתקיימים בהכרח בטיפול מנדטורי

לפיו על  קיים מיתוס בקרב מטפלים,  זאת,  ועוד 

לאהוב את המטופל, להיות סלחני כלפיו  המטפל 

ולהיות מבין בכל מצב. תפיסה זו שגויה, ומקשה על 

מטפלים בכלל ועל המטפלים באוכלוסייה פורנזית 

בפרט, עקב היות הטיפול מנדטורי. שלא כמו במסגרת 

טיפולית נורמטיבית, בטיפולים המנדטוריים נוצרים 

והמטרות הטיפוליות,  קונפליקטים אצל המטפל, 

כאלו, מורכבות בגלל אופן ההגעה לטיפול  אם יש 

.)Benveniste, 2012(

קיימת גם סוגיה של נאמנות כפולה. מצד אחד, הקשר 
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הטיפולי עם המטופל הוא הדבר אשר עומד בראש 

אינטרסים  סדר העדיפויות. מצד שני, מתקיימים 

נוספים בטיפול אשר עלולים להוות מכשול למטפל 

 Skeem,( סקים ועמיתיו .)Robertson & Walter, 2008(

Eno Louden, Polaschek, & Camp, 2007( סוברים, כי 

המטפל שרוי בדאגה בלתי פוסקת ונע בין תפקידו 

להגן על הציבור מפני עבירות נוספות של המטופל 

זה עשוי להשפיע על  לבין תפקידו כמטפל. מצב 

מערכת היחסים שבין המטפל למטופל. בתנאים 

מורכבים אלה נראה כי קיים קושי רב לבסס קשר 

טיפולי. לא רק שהטיפול אינו וולונטרי פעמים רבות, 

אלא המטפל מרגיש כי עליו למלא תפקיד מלבד היותו 

מטפל )Beck & Wright, 2001(. לפיכך טיפול מורכב 

מעין זה הוא משימה מורכבת בעבור המטפל. עליו 

לדאוג למטופל שלו, ובנוסף עליו לדאוג להתנהגויות 

 Robertson &( שאותן עלול המטופל העבריין להפגין

.)Walter, 2008; Skeem et al., 2007

למטופלים יש פעמים רבות מאפיינים פתולוגיים. 

כך למשל מטופלים פסיכופתים עלולים להשתמש 

בתהליך תיאור העבירה ככלי שיאיים על המטפל 

כדי להשיג שליטה על התהליך הטיפולי. מטופלים 

מניפולטיביים אשר לובשים מעטה משכנע עשויים 

להפגין התנהגויות מסוימות כדי לרצות את המטפל. 

יכולות בסופו של דבר לשרת את  התנהגויות אלה 

רווחים משניים, ולא את המטרה  לקבל  מטרתם 

.)Tyagi, 2006( העיקרית שלשמה הגיעו לטיפול

מטפלים בעברייני מין חווים בידוד מקצועי או בידוד 

יחד. מטפלים רבים חשים  גם  או שניהם  חברתי 

בושה או אשמה בשל התכנים שעולים בטיפול עם 

האוכלוסייה הפורנזית שאיתה הם עובדים, ולכן נוטים 

 Kurtz & Turner,( לא לדבר באופן גלוי על רגשותיהם

2007(. מטפלים רבים הנמצאים בתחילת הקריירה 

שלהם בעבודה עם אוכלוסייה פורנזית, עלולים להרגיש 

אבודים בהתמודדות עם ההתנהגות העבריינית. רבים 

יתקשו למצוא איזון ושלווה ועלולים לחוות השפעות 

וציניות  ייאוש  שליליות של העברה נגדית, תחושת 

)Farrenkopf, 1992(. סוגיות אלה של בידוד חברתי 

ומקצועי נדונו במחקרם של גראדי וסטרום-גוטפריד 

ביחס למטפלים   )Grady & Strom-Gottfried, 2011(

לפיהם, מטפלים שאינם מטפלים  מין.  בעברייני 

באוכלוסייה פורנזית, מטילים ספק במניעי המטפל 

לבחור לעבוד עם אוכלוסייה כזו.

אסטרטגיות התמודדות
לזרוס ופוקמן )Lazarus & Folkman, 1984( מגדירים 

הקוגניטיביים  המאמצים  כל  כסך  התמודדות 

לשאת ולנהל  כדי  וההתנהגותיים שאדם משקיע 

דרישות חיצוניות או פנימיות ספציפיות המוערכות 

כתובעניות או עולות על משאבי האדם, וכן לשלוט 

בהן ולהפחיתן. על פי המודל שפיתחו, הפרט מעריך 

הערכה קוגניטיבית הכוללת שני תהליכים: הערכה 

ראשונית, שדרכה הוא שופט מה הרלוונטיות של המקרה 

והערכה משנית, שבאמצעותה  לרווחתו הנפשית, 

 Folkman &( הוא בוחן את משאבי ההתמודדות שלו

אדם  Lazarus, 1985; Lazarus & Folkman, 1984(. לכל 

רפרטואר של אפשרויות התמודדות זמינות, וביכולתו 

לבחור מרפרטואר זה מה שנתפס בעיניו כאסטרטגיה 

היעילה ביותר, בהתאם למצב ולסגנון שבו הוא מורגל 

לזרוס ופולקמן הבחינו בין שני סגנונות  להתמודד. 

התמודדות עיקריים: 1. התמודדות ממוקדת בעיה, 

לאמור טיפול ישיר בבעיה; 2. התמודדות ממוקדת 

רגש - ויסות של רגשות מצוקה, כלומר התמודדות 

והימנעות מהבעיה  עם התגובה הרגשית לבעיה 

עצמה באמצעות מינימליזציה של איום, חיפוש אחר 

 wishful( תמיכה רגשית, העלאת תקוות מהרהורי הלב

 Cox & Ferguson, 1991;( עצמית thinking( והאשמה 

.)Folkman & Lazarus, 1985; Lazarus & Folkman, 1984

 Carver, Scheier, & Kumari Weintraub,( קארבר ועמיתיו

1989( מציעים מודל הרואה בהתמודדות תת-מערכת 

של ויסות עצמי. לטענתם קיימות שלוש קטגוריות של 

אסטרטגיות התמודדות: 1. התמודדויות ממוקדות 

בעיה הכוללות התמודדות אקטיבית, פעילה, שנועדה 

לסלק את גורם הלחץ או לצמצם את השפעתו. בכלל 

זה תכנון )חשיבה ובחירה של הדרך הטובה ביותר 

לשם התמודדות עם הבעיה(, דיכוי פעולות מתחרות 

)כדי שהדעת לא תהיה מוסחת(, ריסון עצמי וחיפוש 
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אינסטרומנטליות  אחר תמיכה חברתית מסיבות 

)לשם קבלת עצה, עזרה או מידע(. 2. התמודדויות 

ממוקדות רגש הכוללות חיפוש אחר תמיכה חברתית 

)לצורך קבלת עידוד וסימפטיה מאחרים(, פרשנות 

ופנייה  מחודשת חיובית, צמיחה, קבלה, הכחשה 

יעילות העלולות למנוע  לא  3. התמודדויות  לדת. 

התמודדות אקטיבית או להפריע לה. אלה כוללות 

ניתוק התנהגותי )תוך הפחתת המאמצים להתמודד 

ואף הרמת ידיים(, ניתוק מנטלי, התמקדות ברגשות 

ושחרור )ונטילציה שלהם( וניתוק באמצעות סמים, 

 Carver et al., 1989; Schwarzer &( תרופות ואלכוהול

Schwarzer, 1996(. באופן כללי נמצא, כי התמודדות 

ישירה תביא לתוצאות טובות יותר מאשר התנהגות 

נמנעת, וכי אנשים המסתמכים יותר על התמודדות 

ישירה ייטו להסתגל טוב יותר למצבי דחק ויחוו פחות 

 Vinberg Christensen & Kessing,( בעיות פסיכולוגיות

.)2005; Wills & Hirki, 1996

מטרת המחקר
מטרת המחקר הנוכחי היא לחקור את המניעים של 

מטפלים בעברייני מין לעסוק בתחום ספציפי זה ולבחון 

את המאפיינים המסייעים להם בכך, זאת דרך עיניהם 

שלהם. מתוך סקירת הספרות בנושא עולה, כי לא 

קיימים מחקרים העוסקים במניעים ובמאפיינים של 

מטפלים בעברייני מין, ועל כן למחקר הנוכחי חשיבות 

והמניעים  רבה. בחינת המאפיינים של המטפלים 

לעיסוקם בעיני הנוגעים בדבר, מאפשרת להבין את 

המאפיינים והיכולות הנדרשות לעבודה עם אוכלוסייה 

זו, המזוהה כאוכלוסיית קצה. לעבודה עם אוכלוסייה 

פורנזית בכלל ועם עברייני מין בפרט עשויה להיות 

השלכה על המטפל, הן ברובד המקצועי הן ברובד 

הנפשי. על כן זיהוי מאפיינים מתאימים עשוי להביא 

לידי התאמת המטפל מבחינת גורמי אישיותו לטפל 

זו, או לסייע למטפל במקומות שבהם  באוכלוסייה 

הוא מועד להיפגע ו"לחסן" אותו. זיהוי של המניעים 

והמאפיינים המתאימים למטפל באוכלוסיית עברייני 

המין, יאפשר לצפות להצלחה טיפולית גבוהה. לפיכך 

שאלות המחקר שנבחנו במחקר זה עסקו במניעים 

של אנשי טיפול שמטפלים בעברייני מין לבחור לעסוק 

בתחום זה ועם אוכלוסייה זו, וכן במאפיינים שלהם, 

אשר מאפשרים להם לטפל בעברייני מין. כמו כן 

נבחנו דרכי ההתמודדות שלהם בעבודתם הטיפולית.

שיטה
היא  הנוכחי  במחקר  ששימשה  המחקר  שיטת 

איכותנית-פנומנולוגית. נבחנו בה המניעים והמאפיינים 

של מטפלים בעברייני מין. במחקרים פנומנולוגים 

החוקרים מתמקדים בהבנת המשמעויות של מושאי 

המחקר ובהבנת התהליכים אשר מתרחשים באמצעות 

 .)Maykut & Morehouse, 1994( עצמם המשתתפים 

הפנומנולוגיה חוקרת את מבנה המודעות בחוויה 

האנושית )Gall, Borg, & Gall, 1996(, ועל כן ההתמקדות 

היא בהבנת המשמעות שיש למאורעות על הנחקרים 

.)Moustakas, 1994(

משתתפים
ומטפלות  זה השתתפו שמונה מטפלים  במחקר 

גברים בטווח  ושלושה  נשים  מין, חמש  בעברייני 

הגילים 67-34. מתוכם שישה קרימינולוגים קליניים, 

קרימינולוגית יישומית ופסיכולוג קליני. לכל המשתתפים 

ניסיון של שנתיים עד 20 שנים. המשתתפים עובדים 

במסגרות ציבוריות ובמסגרות פרטיות הקיימות בארץ 

לטיפול בעברייני מין. המשתתפים הראשונים גויסו 

באמצעות מדגם נוחות ופנייה למספר משתתפים 

פוטנציאליים שלהם היכרות מקצועית עם המחברת 

השנייה. משתתפים נוספים גויסו באמצעות מדגם 

כדור שלג: המשתתפים שפנו אליהם ראשונים פנו 

לעמיתיהם כדי שישתתפו במחקר גם הם. בלוח 1 

מוצגים מאפייני המשתתפים.

כלים והליך
במחקר פנומנולוגי תהליך איסוף הנתונים ממוקד 

אישיים. החוקרים  יומנים  ובאיסוף  בראיונות עומק 

אוספים סיפורים אישיים מהנחקרים אשר חוו את 

התופעה הנחקרת על עצמם )שקדי, 2003(. הנתונים 

במחקר זה נאספו באמצעות ריאיון פתוח מובנה למחצה 
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על בסיס מדריך ריאיון. מטרתו להדריך את המראיין 

באמצעות ראשי פרקים כלליים שהוכנו מבעוד מועד, 

ובמהלך הריאיון יש שיתפתחו נושאים נוספים, שכן 

למרואיין ניתנת האפשרות לנסח את תשובותיו כרצונו 

)קימן, 1977(. הכלי נמצא מתאים ביותר מכיוון שהוא 

מאפשר לשאול שאלות מהותיות, ומספק למראיין את 

החופש להעמיק בהן )צבר בן יהושע, 2001(.

למשתתפים ניתן הסבר קצר על אודות נושא המחקר, 

ולאחר שהם נתנו הסכמתם להשתתף במחקר, נקבע 

עם כל משתתף תאריך ומקום מפגש בהתאם לבחירתו 

ולנוחותו. קודם לתחילת הריאיון חתם כל משתתף על 

טופס הסכמה להשתתפות במחקר. לגבי כל ריאיון 

הושם דגש בכללי האתיקה ובאנונימיות.

בתחילה התבקש המשתתף לתאר באופן חופשי את 

עבודתו עם אוכלוסיית עברייני המין, את המניעים 

שהביאו אותו לבחור לעסוק בתחום, וכן להתייחס 

למאפיינים שלדעתו מאפשרים לו לעבוד עם אוכלוסייה 

זו ולדרכי ההתמודדות שלו. לקראת סיום הראיונות, 

אם המשתתפים לא ענו על נושאים אלו קודם לכן, הם 

נשאלו שאלות נוספות שנגזרות ממטרות המחקר, כפי 

שפורט במדריך הריאיון. בנוסף מילאו המשתתפים 

שאלון פרטים דמוגרפיים.

שבעה מתוך שמונה מטפלים נתנו הסכמתם להקלטת 

הריאיון. משתתף אחד סירב לכך, אך נתן הסכמתו 

לתמלל את הריאיון בעודו מתקיים. הצורך להקליט 

כפי  מילה,  על ההנחה שכל  הריאיון מבוסס  את 

שנאמרה, משקפת את הדעות, ההשקפות והרגשות 

של המרואיינים, והמרתה במילה אחרת עלולה לסלף 

.)Seidman, 1991( את כוונת המרואיין

ניתוח הממצאים
הראיונות תומללו והנתונים נותחו באמצעות ניתוח 

תוכן. השיי ושנון )Hsieh & Shannon, 2005( מגדירים 

לפרשנות  מחקר  כשיטת  איכותני  תוכן  ניתוח 

סיווג  של  בתהליך  כתוב  תוכן  של  סובייקטיבית 

שיטתי של קידוד וזיהוי של תמות או דפוסים. ניתוח 

 תוכן נועד "לספק ידע והבנה של התופעה הנחקרת" 

נותחו  )Downe-Wamboldt, 1992, p. 314(. הנתונים 

באמצעות ניתוח תוכן קטגוריאלי, תוך היצמדות לגישה 

 .)Conventional Categorical Analysis( הקונבנציונלית

זו החוקר נמנע מלהשתמש מראש  ניתוח  בשיטת 

בקטגוריות )Kondracki & Wellman, 2002(, ומאפשר 

לזרום מהנתונים  לקטגוריות ולשמות הקטגוריות 

.)Hsieh & Shannon, 2005(

הנתונים נותחו בארבעה שלבים. השלב הראשון מאופיין 

בקטגוריזציה של תופעות ובמתן שמות לקטגוריות 

ותק בתחום הטיפולמקצועגילמיןשם )בדוי(מספר סידורי

15 שניםקרימינולוגית קלינית40נקבהשרה1

שנתייםקרימינולוג קליני34זכרמיכה2

15 שניםקרימינולוגית קלינית47נקבהורד3

16 שניםקרימינולוגית קלינית40נקבהרינת4

4 שניםקרימינולוג קליני34זכראבי5

14 שניםקרימינולוגית יישומית42נקבהליאת6

20 שניםקרימינולוגית קלינית67נקבהלילך7

18 שניםפסיכולוג קליני47זכרמשה8

לוח 1. פרטי המשתתפים*

* הנתונים נכונים למועד עריכת המחקר
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באמצעות בדיקה קפדנית של הנתונים. כל קטגוריה 

מייצגת נושא )theme( )שקדי, 2003(. בשלב המיפוי 

 Pidgeon( נעשה ניסיון לשלב ולקשר בין קטגוריות שונות

Henwood, 1996 &(. בשלב זה סודרו נתונים בדרכים 

ידי יצירת קשרים בין קטגוריות על ציר  חדשות על 

אופקי ובין קטגוריות לתת-קטגוריות על ציר אנכי. 

בשלב הניתוח הממוקד החוקרים מיקדו את פרטי 

המידע להסבר קוהרנטי סביב קטגוריות מרכזיות. 

שלב הניתוח התיאורטי התמקד בהסבר תיאורטי של 

התופעה )שקדי, 2003(.

ממצאים
בפרק זה יוצגו ששת הנושאים שעלו מניתוח התוכן 

מניעים לבחירת מקצוע  של דברי המשתתפים: 

טיפולי, מאפייני המטפלים, מאפיינים שהתפתחו 

במרוצת השנים, השלכות העיסוק במקצוע על חיי 

המטפל, תחושות שקדמו לעיסוק בתחום, אסטרטגיות 

התמודדות. כמקובל במחקר איכותני, פרק הממצאים 

מלווה בציטוטים ישירים מפי המשתתפים, לשם 

הדגמה ותיקוף הממצאים.

מניעים לבחירת המקצוע
ניתוח התוכן העלה חמישה מניעים מרכזיים שהביאו את 

המשתתפים לעסוק בתחום הטיפול בכלל ובעבריינות 

מין בפרט, כדלקמן: השפעה של היסטוריית חיים, 

וצרכים  אלטרואיזם  מנטור,  עם  סקרנות, מפגש 

נרקיסיסטיים, סביבה תומכת.

השפעה של היסטוריית חיים: "הטיפול בעבריינים 
היה סוג של לרכוש שליטה מחדש במצב שלא היה 

לי שליטה בו."
מספר משתתפים העלו, כי היסטוריית החיים שלהם 

תרמה להגעתם לשדה העבודה הטיפולי עם עברייני 

מין. ורד תיארה: "אני חושבת שהיה לי צורך לגעת 

נורא קשים... ה-issue של הטראומה זה  בתחומים 

החיבור הנורא אישי שלי. הטראומה האישית שלי היא 

סביב נטישה ואימוץ ומעברים... משהו בהתעמקות 

שלי בתחום הזה כן איפשר לי להבין כל מיני דברים 

הרבה יותר עמוקים... אני מעריכה שעם היסטוריית 

חיים אחרת הייתי מבינה אחרי 4-3 שנים שמיציתי 

את הדבר הזה."

רינת התייחסה לסביבה שבה גדלה: "אני גם נחשפתי 

לזה )לאוכלוסייה( בילדות, גדלתי במקום של פרובינציה 

בדרום... ופתאום הגעתי לעיר אחרת, וזה היה כזה 

'מה אני עושה כאן?' והכול היה כל כך שונה... נחתתי 

ישר לשכונה הכי ג'יפית. הייתה אוכלוסייה אלימה, 

וזה היה שֹוק תרבותי. אני חושבת שהמפגש הזה זה 

זה השאיר אותי תמיד  משהו שנורא השפיע עליי, 

שם, השאיר אותי באיזה שהוא מקום שכנראה אני 

עוד מנסה לתקן."

סקרנות: "רוב הזמן עבדתי ולמדתי מתוך מקום של 
סקרנות אינטלקטואלית ושל אקדמיה ומחקרים."

רוב המשתתפים ציינו, כי המניע שלהם לעסוק בשדה 

העבודה הטיפולי עם עברייני מין הגיע מתוך סקרנות 

מוקדמת. משה תיאר את הגעתו לתחום: "הגעתי 

לתחום כי זה מאוד סקרן אותי, וזה כבר מה שמשך 

אותי. כי אני בדרך כלל נמשך אחרי משהו שהוא גם 

מדבר אליי אינטלקטואלית. אני חושב שזה... עברייני 

מין הם עוד יותר מסקרנים בגלל שלכאורה הם קבוצה 

הומוגנית, אבל הם הקבוצה הכי הטרוגנית שיכולה 

העניין  לעבריינות, יש פה  ויש פה מעבר  להיות, 

הרגשי, הנפשי."

באופן דומה ציין אבי: "רציתי לעבוד עם אנשים שהם 

בוחן המציאות שלהם  ובכלל  באישיות,  מופרעים 

בצורה כזו או אחרת הוא שמור. שני הדברים האלו 

ביחד הביאו אותי לעסוק בתחום של טיפול באנשים 

שיש להם הפרעות בהעדפה המינית. מיניות של 

האדם זה דבר שמעניין אותי... שזה בא באופן פוגעני, 

מנצל, לא מתחשב, אז זה גם הופך למעניין... בכלל, 

האקטים האלה הם אקטים שמעניינים אותי... פשוט 

כך, הגעתי מתוך עניין."

מפגש עם מנטור: "לקבל ממנה חותמת היה לי 
מאוד חשוב."

אשר  דמות  או  ממצאי המחקר מראים שמנטור 
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שימשה מודל ומקור להשראה מקצועית, היוו אחד 

מהמניעים אשר הביאו את משתתפי המחקר לבחור 

בתחום הטיפולי בעברייני מין. מחצית מהמשתתפים 

הזכירו דמות אשר הייתה משמעותית וחשובה להם 

בעת בחירת הנתיב המסוים בטיפול, שהביא בסופו 

של דבר לבחירה בטיפול בעברייני מין. אבי תיאר את 

הגעתו לתחום: "הגעתי לתחום הזה סביב נושא של 

הדרכה, רציתי שעירית )שם בדוי( היא זו שתדריך 

אותי. התנסיתי במקום בו יכולתי לקבל ממנה הדרכה, 

לי שאני יכול להמשיך לעבוד שם,  ואחרי זה אמרו 

וככה יצא." בדומה, ורד משתפת: "התחלתי לעשות 

הראשון  והמטופל  סגורה,  פרקטיקום במחלקה 

לי כל כך חשוב  ואז היה  לי היה פדופיל...  שהיה 

להבין את הדבר הזה, אז רצתי לעירית )שם בדוי( 

כדי שתדריך אותי, כי רק דרך שם נחשפתי לנושא 

הזה של הפדופיליה."

אלטרואיזם וצרכים נרקיסיסטיים: "לעשות איזשהו 
שינוי בעולם הזה."

אלטרואיזם הוצג כמניע בבחירת המקצוע בקרב 

מחצית מהמשתתפים. כעולה מדבריה של ליאת, עֶמדה 

אלטרואיסטית הנחתה אותה בבחירתה בעבודתה: 

כיום  יודעת  "אני כמטפלת התבגרתי... מה שאני 

לא ידעתי לפני 14 שנה, כשנכנסתי למקצוע. הייתי 

באמת מאוד רומנטית ואלטרואיסטית... כשהתחלתי 

את העבודה חשבתי שאני עוד דקה מצילה את העולם 

וכולם יבואו להגיד לי תודה."

משה סיפר: "כיום אני יודע שבעצם אוכלוסיית עברייני 

המין היא אוכלוסייה שנמצאת תחת סטיגמה ציבורית 

נוראית שאני מכנה אותה 'הצערת המודרנית'." עוד 

אמר, כי ברצונו לשנות סטיגמה זו.

רצונה לעסוק בתחום עלה מתוך  שרה תיארה, כי 

התנסותה הראשונית במסגרת הפרקטיקום: "בשלב 

הפרקטיקום )עם עברייני מין( עלו בי הרבה מאוד 

כן  אני  של  המקום  את  ראיתי  פתאום  שאלות, 

to make a difference... בשלב מסוים הבנתי  יכולה 

שבתחום של עברייני מין יש היום הרבה עבודה, ולא 

 רק ברמה של פרנסה, אלא גם ברמה אידיאלית של 

to make a difference." עוד הוסיפה: "אני חושבת שרוב 

האנשים שאני מכירה נמצאים בתחום לא מתוך יוקרה 

או סטטוס, אלא באמת קיים מרכיב של אכפתיות 

אמיתית... של רצון לחולל שינוי."

הדגיש את הצורך הנרקיסיסטי שלו להרגיש  מיכה 

יושב  נחוץ: "יש בי גם חלקים נרקיסיסטיים, שאני 

עם מישהו והוא צריך אותי, הוא מתייעץ איתי. יש 

לזה הספקה נרקיסיסטית נטו."

סביבה תומכת: "העובדה שחברות שלי התחילו 
לעבוד שם הקלה על הבחירה שלי."

ורד תיארה את התמיכה החברתית כגורם חשוב 

"כשהייתי  לעבוד בתחום:  אותה להתחיל  שהניע 

בכלא בפעמים הראשונות, אמרתי לעצמי שאין סיכוי 

שאני עושה את זה לעצמי, לעבוד שם. אני משערת 

שהעובדה ששתי חברות שלי התחילו לעבוד שם הקלה 

על הבחירה שלי להתחיל ולהתנסות גם בעבודה עם 

האוכלוסייה הכול כך קשה הזו."

מאפייני המטפלים
המטפלים נשאלו על מאפיינים אשר לדעתם יש בהם 

כדי לסייע להם בעבודתם ועל מאפיינים שעלולים לחבל 

בעבודה הטיפולית. מבין המאפיינים שציינו המטפלים 

כחיוניים לעבודה הטיפולית זוהו כמה קטגוריות: עניין 

ליצור קשר מבוסס אמון ולהתמסר;  יכולת  בזולת; 

בשלות; הצבת גבולות; חמלה וקבלה; העזה.

עניין בזולת )מודעות פסיכולוגית(: "אני שואלת 
לשלומה... והם מספרים לי... ומדברים איתי."

שרה אמרה כי תמיד הרגישה שיש בה יכולות אשר 

יכולת  מעין   - הטיפול  עם תחום  אותה  קושרות 

לתקשורת טובה ועניין רב באנשים. היא סיפרה על 

הגעתה לשדה העבודה הטיפולי ועל יכולת שהיא ניחנה 

בה, לתחושתה, כמטפלת: "עבדתי בהרבה סוגים של 

עבודות ועשיתי אותם טוב... עבדתי בהייטק, ביחידות 

לי  זה קורה  שיווק, ותמיד חזרתי לתחום הטיפול. 

בסופר... אני יכולה להיות בסופר 40 דקות בשביל 

מוצר אחד כי אני רואה את אבי מהירקות ושואלת 
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אותו מה שלומו, והוא מספר לי במשך 10 דקות... 

ואז אני מגיעה לג'ניה הקופאית ושואלת לשלומה, והם 

לי... ומדברים איתי. הרבה שנים חשבתי  מספרים 

לא נורמלי.  שכולם ככה, אבל אחר כך הבנתי שזה 

הרגשתי שאני לא יכולה להתכחש למקום הזה, שהמגע 

האנושי כן חשוב לי. הייתי מחכה בתחנת רכבת, ועל 

ותמיד הרגשתי שאליי  הרציף היו עשרות אנשים, 

פונים ואותי שואלים, ואמרתי, כנראה שיש משהו בי 

שמשדר משהו אחר."

יכולת ליצור קשר מבוסס אמון ולהתמסר: "מדובר 
על משהו ביכולת ההתקשרות הראשונית שלי."

רוב המשתתפים התייחסו לחשיבות של יצירת קשר. 

כך למשל העידה ורד על עצמה כבעלת יכולת ליצור 

קשר מטיב ומבוסס אמון: "איזשהו רצון כן להתחבר, 

להיות בקשר, לבנות אמון, להתמסר." כמוה העידה 

שרה על עצמה: "יש לי את היכולת להתמסר."

מיכה הדגיש את החשיבות של בניית אמון, במיוחד 

"צריך  אכזבה בקשרים:  חוו  אצל מטופלים אשר 

אמון - לא לעשות למטופלים את מה שעשו להם."

בשלות: "עבודה עם עברייני מין דורשת בשלות."
כמה משתתפים התייחסו לחשיבות הבשלות האישית 

בעבודה עם עברייני מין. מיכה מסביר: "צריך מידה 

מסוימת של בשלות שלא קשורה לגיל. ידע זה חשוב, 

אבל צריך משהו שיהיה בשל מבפנים. מידת בשלות 

עוזרת לי לפגוע פחות."

לא  גבולות בצורה  גבולות: "לשים להם  הצבת 
פוגענית."

מספר משתתפים התייחסו לחשיבות של הצבת 

גבולות למטופלים, במיוחד מכיוון שמטופלים אלה 

לא פעם בתובענות. כך  גבולות ומתאפיינים  חצו 

למשל מציינת ורד: "יש גם משהו עם נושא הגבולות, 

שכן נטיית הלב שלי הרבה פעמים להיענות בחיוב 

לכל מיני בקשות ודברים."

שרה הדגישה: "חיבור יתר עלול לפגוע בעבודה עם 

עברייני מין."

על  לך חמלה  "חשוב שתהיה  וקבלה:  חמלה 
האנשים האלה."

כמה משתתפים התייחסו ליכולת לחמול על המטופל. 

שרה למשל התייחסה לחמלה כתכונה חשובה בטיפול 

בעברייני מין: "אני רואה )צורך ב-( יכולת כזו או אחרת 

של חמלה לאדם אחר."

לצד הצורך בחמלה הדגיש משה את החשיבות של 

קבלה וסובלנות, והעיד על עצמו כבעל יכולות אלה: 

"אני חושב שמדובר על היכולת )שלי( לקבל, קבלה. 

גם הרבה סבלנות, אבל אני חושב שבעיקר קבלה." 

איזשהו  לראות  ")חשוב(  ציין מיכה:  לכך  בהקשר 

מכלול של אותו אדם, לראות את הצדדים החיוביים 

של אותו אדם."

העזה: "צריך שהם לא יפחדו."
והיעדר הפחד.  ההעזה  חשיבות  את  הדגיש  אבי 

באנשים מהסוג הזה,  "אנשים שמטפלים  לדבריו: 

צריך שהם לא יפחדו לשאול, לא יפחדו לחשוב, לא 

לא יפחדו... ולדעתי אי אפשר  יפחדו לגעת, פשוט 

ללמד בן אדם לא לפחד, זה בינרי... או שיש לך את 

זה או שאין לך את זה."

מלבד מאפיינים של המטפלים שתורמים לקשר, 

התייחסו המשתתפים למאפיינים אשר יש בהם כדי 

לפגום ולחבל בתהליך הטיפולי. אלה כוללים שיפוטיות 

וביקורת; ונוקשות.

שיפוטיות וביקורת: "שיפוטיות בעיניי זה הדבר 
הראשון שעלול לפגוע בטיפול בעברייני מין."

מספר משתתפים התייחסו לעמדה שיפוטית של 

המטפל כלפי המטופל כגורם מחבל ומפריע. שרה 

הסבירה: "אני חושבת שנושא של שיפוטיות... אני 

זה אצלי, ברגע שאני מתחילה לשפוט  רואה את 

ואני ממלאת תפקיד של שופט, אני חדלה להיות 

מטפלת." בדומה לשרה תיארה רינת את ההשלכות 

של שיפוטיות המטפל על המטופל: "שיפוטיות זה 

בעיניי הדבר הראשון שעלול לפגוע בטיפול בעברייני 

וזה  מין. מטופלים חשים בשיפוטיות של המטפל 
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לכך התייחס משה  בדומה  ביניהם."  ריחוק  יוצר 

וקשר  וביקורתית,  שיפוטית  שבעמדה  למכשול 

לא פתורים של המטפל: "אם  זאת לקונפליקטים 

יש שיפוטיות או ביקורתיות, אז מאוד קשה לעבוד 

 unfinished איתם. אני חושב שאם למטפל יש איזשהו

business בתחום הזה של עבירות מין או מיניות, אז 

תהיה לאותו מטפל בעיה לעבוד איתם."

נוקשות: "מישהו נוקשה בתפיסות שלו ובחשיבה 
שלו, זה יכול להיות בעייתי."

מספר משתתפים הדגישו, כי נוקשות והיעדר גמישות, 

וכן היעדר חשיבה יצירתית, עלולים לפגום בעבודה 

"נוקשות בכל  לדוגמה אמר מיכה:  הטיפולית. כך 

צורה שהיא, חוסר גמישות וחוסר פשרנות, זה נפיץ 

מאוד, זה מתכון לבעירה ופגיעה במטופל. מי שלא 

יכול לגלות גמישות, שיתרחק מהאזור הזה. בכלל זה 

מסוכן, אבל אם פוגעים מינית - בפרט. הם כל כך 

נעולים, כל כך בטוחים... זה העיוות חשיבה."

 מאפיינים שהתפתחו 
במרוצת השנים

המשתתפים התייחסו למאפיינים וליכולות שהתפתחו 

אצלם במרוצת השנים ושלדעתם חיוניים לעבודה 

עם עברייני מין. מניתוח תשובותיהם עלו הקשבה 

עצמית, יכולת הכלה לצד הצבת גבולות, גמישות.

הקשבה עצמית: "התחלתי להקשיב לעצמי ולראות 
מה מתאים לי."

שתי משתתפות התייחסו ליכולת להקשיב לעצמן, 

יכולת שהלכה והשתכללה תוך כדי העבודה הטיפולית 

עם עברייני מין. לדוגמה, שרה אמרה: "במהלך הזמן 

והניסיון בתחום התפתחה אצלי היכולת לקבל את 

האחר, אז אני חושבת שהתחלתי להיות יותר אמיתית 

לי. גם היכולת  לדווח מה טוב ומה רע  עצמי,  עם 

לדבר, להעביר מסר באמצעות מילים זה  לתמלל, 

משהו שהתפתח אצלי." 

מיכה ציין, כי הקשבה לעצמו מסייעת לו לשמור על 

עצמו: "השתפרתי גם ביכולת לשמור על עצמי, וזה 

לדוגמה, אני  דבר שייתן לי אורך חיים בתחום הזה. 

שומר על עצמי מבחינת זמן הטיפול, חדר מקורר... 

היה מקרה שהיה לי חשוב שיחצוץ ביני ובין המטופל 

שולחן, וכך עשיתי." 

ורד התייחסה להקשבה בתוך התהליך הטיפולי, ובתוך 

לדבריה: "במהלך השנים אני  כך למטופל ולעצמה. 

חושבת שמשהו בהקשבה שלי הלך והשתכלל, ויכול 

להיות שזה בזכות איזה נוחות... את יודעת, יש קצת 

פחות חרדה ממה שאני לא יודעת."

יכולת הכלה לצד הצבת גבולות: "אני מצליחה 
יותר, אולי  וגם מסוגלת להכיל  גבולות  להעמיד 

בזכות הצבת הגבולות."
כמה משתתפות התייחסו ליכולת הכלה לצד הצבת 

ליאת שיתפה: "אני היום מצליחה הרבה  גבולות. 

פחות להתגייס מבחינה רגשית ויכולה יותר להעמיד 

גבולות. אני מדברת על שיפור של אורך רוח, של 

לא  לדחוק בהם, גם  לתת לתהליכים לקרות ולא 

להיות זמינה כל הזמן, לתת להם להתבשל קצת." 

גם לילך התייחסה ליכולת טובה יותר להכיל: "אני 

אבל אני  לי את זה כל החיים,  יודעת אם היה  לא 

מרגישה שהיום יש לי יכולת להכיל. משהו שכנראה 

נבנה עם השנים, משהו כנראה בהתנסויות שאדם 

עובר בחיים."

גמישות: "גם גמישות היא תכונה שרכשתי."
שני משתתפים דיברו על מעבר מעמדה נוקשה למדי 

להתייחסות גמישה למטופליהם, כפי שהעיד מיכה: 

"אחד הדברים שהכי השתפרתי בהם זה הגמישות."

 השלכות העיסוק במקצוע 
על חיי המטפל

נוסף שהעלו המשתתפים קשור להשלכות  נושא 

העבודה הטיפולית עם עברייני מין על המטפלים. 

היה אפשר לזהות השלכות הנחוות כשליליות לצד 

השלכות הנחוות כחיוביות. מבין ההשלכות השליליות 

דיווחו המשתתפים על בידוד מקצועי, עומס רגשי 

וחרדות.
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בידוד מקצועי ואישי: "אף אחד לא רצה לשמוע 
על השבוע שעבר עליי."

כל המשתתפות במחקר תיארו את הקשיים שיצרה 

הבחירה שלהן לעבוד עם עברייני מין עם החברה, 

המשפחה והחברים. רינת תיארה את תגובות החברים 

הקרובים: "הם הרבה פעמים שאלו אותי איך אני עובדת 

עם החלאות האלה, שצריך לכלוא אותם ולא לטפל 

בהם, צריך לסרס אותם, להרוג אותם. ברור לי שהם 

לא מכירים את המפגש איתם ואת החלקים האחרים 

שיש במטופלים האלה, הם רואים רק את הזוועה, 

ואני לא יכולה להתווכח עם זה, אני מבינה את זה."

לילך סיפרה על תחושת הקרובים לה: "תחום העיסוק 

שלי מתקבל גרוע מאוד! אבל לא בקרב המשפחה, 

לא מצליחים להבין איך  יותר בקרב החברים. הם 

אפשר לטפל בפושעים, בעברייני מין... הם לא מבינים 

למה הם צריכים לקבל טיפול." 

ורד תיארה תחושות דומות: "הבחירה לעבוד עם 

לא השאירה אף אחד אדיש סביבי.  האוכלוסייה הזו 

היו שנים שזה עורר גם סקרנות גדולה וגם נסערות 

מאוד גדולה. היו מקרים ששיתפתי את בעלי בקשיים 

שיש לי בטיפול, והוא רצה לדעת מה העבריין עשה. 

כשאמרתי לו, ראיתי איך פניו היו נופלות. איך אני 

יכולה לדבר ככה על מטופל שעולל דברים כאלה?"

עומס רגשי: "הטיפול בהם לפעמים נורא מעייף 
ומתיש."

כמה משתתפים תיארו את העומס הרגשי שהם 

זאת  חווים בעקבות העיסוק שלהם. מיכה תיאר 

בהרחבה: "אני מאוד רגיש, אני יודע את זה. היו לא 

מעט פעמים שהגעתי הביתה אחרי העבודה איתם 

היו פעמים שאחרי טיפול חזרתי הביתה  מרוסק. 

עם כאבים בגוף. זה דוגמה לאיך הדברים הרגשיים 

משפיעים עליי פיסית. גם כשאני בטיפול, אני תמיד 

מחזיק אצלי בקבוק מים קטן. במהלך הטיפול אני 

לוגם לגימות מים קטנות כדי לנקות את עצמי."

ליותר חשדנית, זה הפך  חרדות: "זה הפך אותי 
אותי לדרוכה יותר."

רוב המשתתפים תיארו את החרדות שעולות בהם 

בעקבות הטיפול בעברייני מין. מדובר במטפלים 

נשואים והורים לילדים, והחרדות מתמקדות בעיקר 

בילדיהם. 

משה סיפר על ההשלכות של העבודה עם עברייני 

לי חרדות... בעיקר על  מין על ההורות שלו: "יש 

הילדים שלי... מעטים המצבים שהם יישארו לבד 

בלי מישהו שאני סומך עליו. יש לי הרבה תשומת לב 

לעניין הזה... לדעתי, הרבה מעבר לבן אדם רגיל."

גם רינת תיארה את השפעות העבודה עם עברייני מין 

על החרדות שלה כאימא ועל ההשלכות העתידיות 

של חרדה זו: "מרגע שנכנסתי להיריון, היה ברור שכל 

אחד שמסתובב בפארק אני ישר בודקת ומסתכלת... 

זה הפך אותי לאישה דרוכה וחשדנית. כשהיא תגדל 

ויהיה לה פייסבוק, אני לגמרי אסתכל לאיפה היא 

נכנסת, לגמרי אחנך אותה מראש עם מי להתכתב... 

אולי אחרת מכל אימא אחרת."

והצורך  שרה תיארה את תחושות החרדה שלה 

לפעול כדי להגן על בנה: "אני קודם כל אימא. יש 

לי קושי גדול, האימהות שלי נכנסת פה בצורה חד-

משמעית. מהיום שהתחלתי לעבוד בתחום הזה, 

ביקשתי מהשומר בגן של הבן שלי לראות תעודת 

יושר. הייתי עסוקה במי נכנס לגן... יום אחד הילד 

סיפר לי על דוד... וכל הזמן 'אימא, דוד, דוד...' זה 

לגן  נכנסתי  אותי לסרטים. מיד למחרת  הכניס 

להבין מי זה דוד. זה היה האיש תחזוקה... אכפת 

לי פחות מה הילד אוכל או שותה או מה הפעילות 

מיהי האוכלוסייה  יותר  לי  היום... אכפת  שעשו 

שעובדת איתו."

כלפי  והדריכות שלה  תיארה את החרדות  ורד 

ואני  סביבתה: "אם אני עומדת בתחנת אוטובוס 

רואה ילד מחכה בתחנה ובסביבתו דמות מבוגרת 

שלא נראית לי... קשה לי לעזוב את המקום... יש בי 

משהו שרוצה לחכות ולראות שהילד עולה בבטחה 

להסעה. זה מעלה בי חרדה. או מקרים שאני רואה 

אבא מחבק ילדה, ולהמשיך ללוות אותם במבט... 

זה הוביל אותי להתהלך עם זכוכית מגדלת להרבה 

סיטואציות מעוררות חרדה."
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דיווחו המשתתפים על  לצד ההשלכות השליליות 

השלכות חיוביות של עיסוקם. אלה כוללות תחושת 

משמעות ותחושת ייחודיות.

תחושת משמעות: "ואז אני אומרת לעצמי... וואלה, 
איזה שינוי, איזה כיף."

מספר משתתפים תיארו את תחושת המשמעות 

כאשר הם מטפלים ואף מצליחים  שהם מרגישים 

לעורר שינוי. אפשר אף לראות בתחושות שהם מעלים 

תחושות של הצלה. רינת תיארה את השפעת הטיפול 

עליה ואת המשמעות שהטיפול בעברייני מין מעניק 

לה: "בטיפול קורים הרבה דברים שמפתיעים אותי, 

דברים שקורים פתאום בפעם הראשונה אצל המטופל... 

רואים את הדפוסים מתרככים... וזה כרוך בעבודה 

מאוד אינטנסיבית... פשוט צריך לחכות לנקודה שזה 

יקרה... A הופך ל-B... ואז אני אומרת לעצמי... וואלה, 

איזה שינוי, איזה כיף."

תחושת ייחודיות: "אנשים שואלים אותי מה אני 
עושה - הם נשארים בלי אוויר."

מיכה התייחס לייחודיות של העבודה ולהשפעותיה 

על אחרים ועליו: "אני מאוד רגיש באופן כללי, ואנשים 

אין  לי שהם מקווים שאני עושה הפרדה.  אומרים 

עושה  שאני  מרגיש  אני  הזו  בעבודה  כזה...  דבר 

משהו משמעותי בעולם הזה, זאת עבודה ייחודית. 

אני נהנה שאנשים שואלים אותי מה אני עושה - הם 

נשארים בלי אוויר."

תחושות שקדמו לעיסוק בתחום
חלק מהמשתתפים ציינו כי לפני שעסקו בתחום הם 

לא חשבו כי יעבדו עם אוכלוסייה של עברייני מין. 

"ידענו שיש עברייני מין, שנאנו אותם  שרה ציינה: 

בערך כמו שכל רוב הציבור נוח )לו( לשנוא אותם, 

בלי ממש להבין במה מדובר."

מחצית מהמשתתפים תיארו את המפגש המרתיע 

ואת הדחייה שחשו ביחס לאוכלוסיית עברייני המין. 

תיאר מיכה: "במהלך הלימודים לתואר שני, בשנה ב', 

אחת המרצות שאלה אותנו מהו הקו האדום שלנו, 

עם איזה אוכלוסייה לא נסכים לעבוד. ישר אמרתי, 

מבלי לחשוב או להסס - פדופילים הם מחוץ לתחום. 

ידעתי למה אני לא רוצה. הזדעזעתי לשמוע פרטים 

בבדיקות שהיו במב"ן ובאברנאל על עברייני מין."

לילך העידה על התחושה הרגשית שליוותה אותה ועל 

התחושה הפיסית הקשה שהתעוררה בה: "כשהתחלתי 

את הפרקטיקום, המנחה שלי אמרה לי שיש בכלא 

מישהו אנס ושהיא רוצה שאני אנסה לטפל בו. התגובה 

הפיסית שלי הייתה מיד לסגור את הרגליים, פשוט 

ככה אוטומטית, בהתחלה נורא נרתעתי."

את התנסותה במהלך  דומה  באופן  תיארה  ורד 

הלימודים: "אני זוכרת שבלימודים הגענו לסיור באיזשהו 

בית כלא. הציגו לנו איזה אנס סדרתי, ובאותו יום לא 

יום הגעתי הביתה,  באותו  לאכול בכלל...  הצלחתי 

הורדתי ממני מהר את הבגדים והכנסתי לכביסה - זו 

הייתה חוויה מחרידה. החוויה שלי הייתה ש-100% 

אני לא עובדת עם אנשים כאלה, אפילו לא היה לי 

ספק קטן."

הרתיעה ההתחלתית שחוותה  את  תיארה  רינת 

בעבר מעברייני מין לעומת תחושותיה כיום, כשהם 

האוכלוסייה העיקרית שהיא מטפלת בה: "בהתחלה 

הייתה לי סוג של רתיעה. בהתחלה אני זוכרת שזה 

היה בשבילי יותר מדי, התוכן היה קשה מדי. היום 

לי, הכי קרובים אליי,  אלה המטופלים הכי מוכרים 

ואני מאוד אוהבת אותם."

אסטרטגיות התמודדות
משתתפי המחקר העלו, כי העבודה עם עברייני מין 

מצריכה מהם מגוון אסטרטגיות התמודדות. מניתוח 

דברי המשתתפים עלו סביבה תומכת, חשיפה מתונה 

והעבירה כחלק ממכלול,  לטיפול, ראיית המטופל 

אמונה ותקווה.

בתחום:  להישאר  תומכת מאפשרת  סביבה 
"עד שאני לא רואה את העמיתים שלי... קשה לי 

להתחיל את היום."
מספר משתתפות העלו כי תמיכה ממעגל חברתי או 

משפחתי, היא הגורם העיקרי שמאפשר להן להישאר 
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בתחום ו"לשרוד" אותו. לילך תיארה את מקור התמיכה 

המשפחתי האישי: "את השפעות העבודה עם עברייני 

מין אני ממשיכה לסחוב איתי כל הזמן. נורא חשוב 

לי... אני משתפת את בעלי, את הילדים שלי שהם 

גדולים, בדברים שאני עוברת... כמובן שהכול  כבר 

אנונימי, אבל אני חייבת את זה לעצמי."

ורד תיארה את הגעתה לתחום ואת המעגל החברתי 

ככזה שאיפשר  העבודה  לעצמה במקום  שיצרה 

עברייני מין: "אני משערת  לה להישאר לעבוד עם 

שהעובדה ששתי חברות שלי התחילו לעבוד שם, 

הקלו על הבחירה שלי להתחיל ולהתנסות גם בעבודה 

עם האוכלוסייה הכול כך קשה הזו. נוצרה שם באמת 

איזו חבורה ברמה החברתית שהיה מאוד-מאוד נעים, 

שאפשר את זה." 

באופן  שרה תיארה את חשיבות המעגל החברתי 

דומה לורד: "עוד בלימודים בחרתי ללכת למקומות 

לי איך להיתמך.  יהיה  שהרגשתי שמבחינה רגשית 

אני חושבת שאם הייתי צריכה לעבוד במקום שלא 

היה לי את המקורות תמיכה האלה... אני אגיד משהו 

קיצוני, אבל לא בטוח שהייתי עושה את זה. במקום 

העבודה שלי עד שאני לא רואה את העמיתים שלי, 

הרשת החברתית שלי שם, אז קשה לי להתחיל את 

היום עם המטופלים."

חשיפה מתונה: "אני שומרת על מינונים."
לצד עשייה  חשיפה מתונה לטיפול בעברייני מין 

נוספת, נמצאה כאסטרטגיה המשמשת מטפלים 

בפוגעים מינית. ורד תיארה את הצורך שלה להקפיד 

להימנע מעומס אשר לא תוכל לעמוד בו: "אני שומרת 

נורמטיבית  באוכלוסייה  על מינונים. גם מטפלת 

לא  עברייני המין הוא  כיום המפגש שלי עם  וגם 

ישיר, אלא דרך מטפלים אחרים. יש בי איזה מנגנון 

עברתי את המינון המתאים,  גופני שמזהה מתי 

מתי עברתי את הגבול... אם עברתי את הגבול, זה 

מתחיל להכביד עליי."

באופן דומה תיארה שרה את האיזון שהיא משיגה 

דרך עיסוקים אחרים, מלבד הטיפול בפוגעים מינית: 

"היום העבודה מאוד ממלאת אותי, ואפילו יש ימים 

שאני מרגישה שזה גדוש לי וגולש לי. זאת הסיבה שאני 

נשארת באקדמיה ושבחרתי גם לטפל באוכלוסייה 

אחרת מלבד עברייני מין, עם אוכלוסייה שהיא יותר 

שפויה, אחרת במהות שלה."

ראיית המטופל והעבירה כחלק ממכלול: "היום 
אני יכולה להכיל גם את הטוב וגם את הרע."

מתוך המחקר עולה, כי היכולת לראות את המטופל 

עבריין המין כאדם קודם להיותו עבריין, היא יכולת 

וגם מסייעת להם להתמודד  הכרחית למטפלים 

טוב יותר עם קשיי העבודה. נושא זה עלה בקרב 

מרבים המשתתפים. משה העיד על עצמו: "מאפיין 

היכולת  היכולת לקבל.  הוא  בולט אצלי  אישיותי 

לראות את הטוב בכל בן אדם. לקבל ולא לשפוט 

את העבירה שלו." 

ליאת תיארה את יכולתה לטפל בעבריינים בכלל 

אדם. כשמישהו  ובעברייני מין בפרט: "כולנו בני 

מתיישב מולי על כורסת המטופל, אז מה זה משנה?... 

בסוף יש בן אדם מאחורי העבירות האלה." 

רינת, שהציגה את מורכבות הטיפול בעברייני  גם 

לראות תמונה שלמה:  היכולת  את  הדגישה  מין, 

"העבירות עצמן הן לפעמים נורא קשות, לפעמים 

אבל מה שחשוב  קוראים כתבי אישום מזעזעים... 

אדם, זה מה שעושה את  לי הוא המפגש עם הבן 

בדומה  עצמה."  הטיפול למה שהוא ולא העבירה 

לכך תיארה לילך: "כשהתחלתי לטפל בעברייני מין, 

מעט חששתי בהתחלה. אז התחלתי עם המטופל 

כדי  נוספים. תוך  הראשון, ובהמשך היו מטופלים 

שאת מטפלת בבן אדם, את רואה שהוא בסדר, שיש 

בו גם דברים חיוביים." 

מיכה תיאר את גישתו לטיפול באוכלוסייה זו: "מאוד 

קשה לי עם המינוח 'עברייני מין'. אני מתייחס אליהם 

כאל אנשים שהפגינו התנהגויות פוגעניות."

אמונה ותקווה: "חשוב לי שיישאר קשקש של אור. 
בטיפול אני רוצה לראות טיפה של אור."

מעבר לכל האמור לעיל, עלה מדבריהם של כמה 

לעבוד  כי מה שמסייע למטפלים  מהמשתתפים 
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עם אוכלוסיית מטופלים עברייני מין הוא האמונה 

והתקווה. לדוגמה, ורד: "בהצלחה בטיפול, נראה לי 

שיש משהו שקשור גם לאמונה, באמת אמונה שאם 

נתמיד בדרך או אם באמת נאמין בכלי טיפולי הזה, 

אז אנחנו יכולים לחולל שינוי."

דיון
ממצאים עיקריים

המחקר הנוכחי עוסק בבחינת המניעים של המטפלים 

בעברייני מין לטפל באוכלוסייה זו ובמאפיינים שלדעתם 

חשובים ומאפשרים להם, ולמטפלים בכלל, לטפל 

ניכר כי הבחירה  בעברייני מין. מן המחקר הנוכחי 

לעסוק בתחום הטיפול בכלל והבחירה בטיפול בעברייני 

מין בפרט, הייתה בקרב חלק מהמשתתפים תולדה 

ובקרב המשתתפים האחרים  מוקדם,  של תכנון 

הזדמנות שנקרתה בדרכם. הממצא עולה בקנה אחד 

 ,)Boles & Garbin, 1974( עם התיאוריה של בולס וגרבין

לפיה בתהליך של בחירת מקצוע מתקיימות בחירות 

רציונליות, אך בד בבד הבחירה תלויה באפשרויות 

שניקרות לאדם בדרכו.

על בסיס ממצאי המחקר הנוכחי נבנה מודל המציג 

את המניעים של מטפלים בעברייני מין לעסוק בתחום 

ולהתמודד עם ההשלכות הנגזרות מכך, ואת מאפייניהם. 

המודל המוצע הוא הוליסטי ואינטגרטיבי באופן שהוא 

מאפשר התייחסות הן לכל מרכיב בנפרד והן ליחסי 

הגומלין בין המרכיבים למיניהם )ראה תרשים 1(.

המודל מציע, כי היסטוריית חיים ככלל וחוויות ילדות 

בפרט, משאירות חותם על הפרט ומטביעות בו תחושות, 

 Elliott( רגשות, אופני חשיבה והתנהגויות מסוימות

 & Guy, 1993; Fussell, 1990; Meader, 1989; Menninger,

ילדות מוקדמות  Racusin et al., 1981 ;1957(. חוויות 

והתנסויות בהמשך חייו של הפרט - הנשענות על 

- הן  לאורן  לא פעם  חוויות הילדות והמתורגמות 

לעיתים חיוביות ולעיתים שליליות. הן אלה והן אלה 

עשויות להעלות באדם רצון לטפל באחרים, ממגוון 

סיבות. חוויות חיוביות עשויות להיות מקושרות לרצון 

 Farber( להעניק ולסייע לאחר באמצעות אלטרואיזם

et al., 2005; Murphy & Halgin, 1995(. חוויות שליליות 

נרקיסיסטית,  פגיעות  לתחושת  להביא  עלולות 

)wounded healer( "המכונה בספרות "המרפא הפצוע 

 )Skovholt & Jennings, 2004(. על רקע חוויית הפגיעות 

והצרכים הנרקיסיסטיים של  )"המרפא הפצוע"( 

המטפל שלא סופקו, עשוי להתעורר רצון )לא מודע 

בדרך כלל( לעסוק בתחום הטיפולי ולהעניק טיפול 

מסור לאחר במצוקה, באופן שבו היה המטפל רוצה 

 Meader,( ודרך כך להביא לריפויו שלו  שיטפלו בו, 

.)1989; Sussman, 1992

בנוסף, מודעות פסיכולוגית מוקדמת, שמשמעותה 

והיכולת לשקף את המשמעות ואת מניעי  הנטייה 

ושל  עצמי  של  הרגשות, המחשבות  ההתנהגות, 

אחרים )Farber, 1985(, ואיתה סקרנות אינטלקטואלית 

 McWilliams, 2004; Yalom,( המאפיינת את העיסוק 

2002(, משפיעות על התפיסה של חוויות הילדות 

ואף מושפעות מהן. כל רכיב לעצמו, ובמשולב עם 

האחרים, תורם לרצון לעסוק בתחום הטיפולי בכלל 

ועם עברייני מין בפרט.

כפי שעלה במחקר הנוכחי, מפגש עם מנטור, שהוא 

עצמו איש טיפול, כל שכן מטפל בעברייני מין, יש 

כדי לחזק את הבחירה בתחום הטיפולי בכלל  בו 

לידי כך. תורמת  ובעברייני מין בפרט, ואף להביא 

לכך גם סקרנות אינטלקטואלית, כמתואר בספרות 

זאת,  ועוד   .)Farber et al., 2005; Henry et al., 1971(

סביבה תומכת ואוהדת מקלה על הפרט לאמץ את 

הבחירה בעבודה עם עברייני מין ולהישאר בתחום.

לסיכום, נראה אפוא כי הגורמים והמניעים העיקריים 

בבחירת תחום העבודה הטיפולי בעברייני מין בקרב 

המטפלים, אשר מתפתחים בהדרגה ואשר עולים בקנה 

אחד עם המתואר בספרות, הם השפעתה של היסטוריית 

ילדות מוקדמות המעוררות  חיים, ובמיוחד חוויות 

 Elliott( רצון לאלטרואיזם ולמילוי צרכים נרקיסיסטיים

 & Guy, 1993; Fussell, 1990; Meader, 1989; Menninger,

Racusin et al., 1981; Sussman, 1992 ;1957(; סקרנות 

אינטלקטואלית )Henry, Sims, & Spray, 1973(; מודעות 

 ;)Farber, 1985; Farber & Golden, 1997( עצמית מוקדמת

 Backfield, 1996; Farber et al.,( והליכה בעקבות מנטור

2005(. צוין גם המניע של סביבה תומכת.
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תרשים 1. מניעיהם של מטפלים בעברייני מין לעסוק בתחום ולהתמודד עם השלכות העיסוק, 
ומאפייניהם

חוויות ילדות
והיסטוריית חיים

סקרנות 
אינטלקטואלית

חוויות 
חיוביות

מילוי צרכים 
לא מודעים

תמיכה 
מנטורסביבתית

חוויות 
והשלכות
חיוביות

חוויות 
והשלכות
שליליות

אלטרואיזם וצרכים 
נרקיסיסטיים

בחירה בטיפול 
בעברייני מין

 תחושות בטרם העבודה 
עם עברייני מין

אסטרטגיות התמודדות

חוויות 
שליליות

המטפל 
הפצוע

מודעות עצמית 
קודמת
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המניע של סביבה תומכת הוא משתנה שלא נמצא 

בספרות המחקרית כאחד המניעים הקשורים לבחירה 

 )Kurtz & Turner, 2007( בעבודה טיפולית. קורץ וטורנר

הן מול  בדידות  כי למטפלים תחושות של  העלו, 

הסביבה והן מול אנשי טיפול. מטפלים רבים חשים 

בושה או אשמה בשל התכנים שעולים בטיפול עם 

מטופלים פורנזיים שעמם הם עובדים, ולכן לא נוטים 

לדבר בגלוי על רגשותיהם. ממצא זה, שעלה במחקר 

הנוכחי, מדגיש את חשיבותה של סביבה תומכת 

בקרב מטפלים בעברייני מין כמניע לבחירת המקצוע.

כי בטרם העיסוק במקצוע  עולה מהמודל,  עוד 

האפשרית  הבחירה  לגבי  תחושות  מתעוררות 

בתחום, המעוצבות והמושפעות גם הן מחוויות 

חיוביות או שליליות. משכך, הפרט מפעיל בהדרגה 

אסטרטגיות התמודדות עוד בטרם כניסתו לעיסוק 

כדי  הספציפי עם עברייני מין, וגם בהמשך, תוך 

העיסוק עצמו. אסטרטגיות ההתמודדות עשויות גם 

הן להשפיע על החוויות של המטפל ולייצר חוויות 

חיוביות וחוויות שליליות כאחד. ועוד זאת, מאפייני 

וממשיכים  חייו  כבר בראשית  המטפל, שעוצבו 

וחוויות  חיים  אירועי  לנוכח  להתגבש ולהתעצב 

מצטברות, משפיעים על העיסוק ועל אסטרטגיות 

ההתמודדות וגם מושפעים מהם.

הספרות מעלה כי מטפלים בעברייני מין חווים מגוון 

תחושות בטרם העבודה איתם )אידיסיס ודרורי, בדפוס; 

אידיסיס וורד, 2010(. אך התייחסות לאסטרטגיות 

ההתמודדות שהמטפלים מפעילים בטרם כניסתם 

לתפקיד, טרם נחקרה.

המפגש עם עברייני מין עלול לעורר רגשות קיצוניים 

)אידיסיס ודרורי, בדפוס(. הטענה היא כי התמודדות 

לעורר  עם אלימות מינית ועם מין בכלל עלולה 

במטפל את "הצד האפל" של אישיותו, ולהעלות 

שאלות, גילויים וחרדות הן בקשר לעצמו והן בקשר 

לסובבים אותו )אתגר ודוידזון-ערד, 1998(. מחקרם 

 Weekes, Pelletier & Beaudette,( של וויקס ועמיתיו

1995( העלה, כי לתפיסתם של קציני מבחן, עברייני 

מין מסוכנים יותר מעבריינים אחרים, וכן הם מזיקים, 

אלימים, רעים, בלתי צפויים ובלתי ניתנים לשינוי. 

כי התחושות שעלו בקרב  זה מפתיע  אין  לפיכך 

המטפלים שהשתתפו במחקר בטרם העבודה עם 

עברייני מין היו בעיקר רתיעה או דחייה מעברייני 

מין, או שתיהן גם יחד. ממצאים אלה עולים בקנה 

אחד עם מה שתיארו אידיסיס וורד )2010(, לפיהן 

מאפייני ההעברה הנגדית בטיפול בעברייני מין 

וגועל, בחילה,  כוללים בין השאר תחושות שנאה 

צמרמורות וכאבי ראש, תגובות של אובדן שליטה 

וחוסר אונים.

הבחירה בעיסוק, אשר מלווה בחוויות חיוביות ובחוויות 

לאסטרטגיות התמודדות שבהן  שליליות, קשורה 

המטפלים משתמשים כדי להמשיך לעסוק בתחום 

והן  והחוויות החיוביות  זה. הן החוויות השליליות 

אסטרטגיות ההתמודדות נמצאים בקשר ישיר עם 

הבחירה לעסוק בתחום הטיפול בעברייני מין, ונעשות 

עבודה  לאחר שנים של  למרכיב בעל חשיבות גם 

בתחום. המטפלים משתמשים במספר אסטרטגיות 

התמודדות עיקריות. אסטרטגיות ההתמודדות קשורות 

להשלכות החיוביות ולהשלכות השליליות של המטפל, 

וכן לתחושות שקדמו לעיסוק בתחום. בהלימה עם 

 Lazarus & Folkman,( ופולקמן  לזרוס  טענתם של 

1984(, נראה כי כל מטפל משתמש באסטרטגיות 

התמודדות שהוא מצא כמתאימות לו על פי מאפייניו 

והערכתו את המצב.

משתמשים  חלקם  כי  עלה,  המטפלים  מדברי 

באסטרטגיות ממוקדות בעיה כגון שמירה על גבולות 

וחיפוש תמיכה אינסטרומנטלית לצורך התייעצות, 

וחלקם נוקטים אסטרטגיות המאפיינות התמודדות 

בחירת  למשל:  רגשי,  ויסות  לשם  רגש  ממוקדת 

המינונים המתאימים למפגש עם עברייני מין, חיפוש 

אחר תמיכה חברתית לצורך קבלת עידוד וסימפטיה 

מאחרים ומינימליזציה של האיום דרך ראיית הטוב 

 Carver et al., 1989;( לצד הרע שבו  שיש במטופל 

.)Folkman & Lazarus, 1985; Lazarus & Folkman, 1984

ויצמן-בבאי )2013( גרסה, כי למטפלים אסטרטגיות 

התמודדות אשר מתחלקות לשתי קבוצות עיקריות: 

גורמים חיצוניים, אשר מסייעים למטפל להתמודד, 

וכוחות ומשאבים פנימיים. ממצא זה עשוי להסביר 
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את ממצאי המחקר. במחקר זה נמצא כי לסביבה 

תומכת חשיבות רבה בהישארות בתחום הטיפול 

בעברייני מין. במחקרו של היו )Hogue, 1993( סיפרו 

נעשו  כי   - מין  - מטפלים בעברייני  המשתתפים 

חוו תסכול  בחייהם הפרטיים,  רגשית  מרוחקים 

כלפי המערכת המטפלת ונשחקו בעבודתם. ועוד 

 Dreier & Wright,( ורייט  זאת, במחקרם של דריאר 

2011( דיווחו המרואיינים - גם הם מטפלים בעברייני 

מין - על חוסר היכולת לשתף את הסביבה בתכנים 

הקשורים לעיסוקם ועל תחושה כי רק מי שעוסק 

באותו התחום יכול להבין את חוויותיהם.

מטפלים בעברייני מין חווים את החברה כמשייכת 

אותם ל"צד של הפוגעים" )Scheela, 2001(, ומדווחים 

על תגובות שליליות ועוינות מהסביבה כלפיהם לאחר 

)Ellerby, 1997(. משכך,  עבודתם  שתיארו את סוג 

מטפלים בעברייני מין מרגישים שהם נדרשים להתנצל 

על בחירתם המקצועית, הן בפני כלל הציבור, ובכלל 

זה בני משפחה וחברים, והן בפני חברים למקצוע 

להבין את  כן אפשר  2010(. אם  וורד,  )אידיסיס 

ושאינה  החשיבות של סביבה תומכת, מקצועית 

מקצועית כאחד.

מחקרה של ויצמן-בבאי )2013( העלה, כי עם כניסתם 

לתפקיד ולאורך זמן, מטפלים בעברייני מין מפעילים 

אסטרטגיות התמודדות הכוללות את כוחותיו הפנימיים 

של המטפל, וגם גורמים חיצוניים - עוגנים שבהם 

המטפל נתמך. ממצאים אלה תואמים את ממצא 

המחקר הנוכחי, שלפיו לאסטרטגיות אלה השפעה 

ישירה על הישארות המטפל בתחום הטיפול בעברייני 

מין. לכן לממצא זה משמעות רבה.

עוגנים שבהם  לאמור  החיצוניים,  הגורמים  לצד 

שלושה  הנוכחי  במחקר  נמצאו  נתמך,  המטפל 

גורמים ומשאבים פנימיים אשר מסייעים למטפלים 

להתמודד עם העבודה הטיפולית המורכבת: חשיפה 

ואמונה  מתונה, ראיית המטופל והעבריין כמכלול, 

ותקווה. אשר לאמונה ותקווה, עבודה עם עברייני מין 

מעוררת לא אחת תחושות של פסימיות לגבי שינוי 

בקרב המטופלים )Hogue, 1993( ואמונה כי הם לא 

.)Weekes, et al., 1995( ניתנים לשינוי

 מאפיינים של מטפלים 
בעברייני מין

מן המחקר הנוכחי עולה, כי ישנם מאפיינים התורמים 

מין. המשתתפים  עברייני  לעבודה הטיפולית עם 

התייחסו ליכולת ליצור קשר מבוסס אמון ולהתמסר. 

יצירת קשר ובניית אמון חיוניות לכל מערכת יחסים, 

אולם חיוניותן מכרעת ביצירת קשר טיפולי ובתהליך 

בקרב  כל שכן   ,)Serran & Marshall, 2010( טיפולי 

עברייני מין, בשל דפוסי ההתקשרות הלקויים שלהם, 

המשתחזרים במערכת היחסים הטיפולית ומאתגרים 

.)Obegi, 2008( את המטפל

גבולות.  ליכולת להציב  גם  המשתתפים התייחסו 

ויסטון וסקסטון )Whiston & Sexton, 1993( מדגישים, 

כי שמירת המטפל בגבולות טיפוליים מסייעת ליצירת 

טיפולית  עבודה  ומאפשרת  אמון בקשר הטיפולי 

יעילה. הדבר חשוב ביותר בטיפול בעברייני מין, מכיוון 

שהמטופלים עצמם חצו גבולות בעת שביצעו עבירה 

)Grady & Strom-Gottfried, 2011(. ועוד זאת, החשיבות 

בהצבת גבולות מתעצמת לנוכח המניפולטיביות של 

עברייני מין לצד האינטראקציה והאינטימיות הרבה 

)יותר מאשר בטיפולים באוכלוסיות אחרות( הנוצרת 

.)Maule, 2007( במפגש הטיפולי

משתתפי המחקר ציינו את החשיבות של עניין רב 

בזולת, חמלה וקבלה. ממצא זה עולה בקנה אחד עם 

 )Serran & Marshall, 2010( ממצאיהם של סראן ומרשל

 Ward &( וורד וסלמון  .)Drapeau, 2005( ושל דראפיו

Salmon, 2011( מציינים, כי קיים מתח מתמיד בין הצורך 

להתמודד עם הדאגה למטופל והרצון לסייע לו לחיות 

חיים טובים יותר מאלה שחי בעבר, לבין הנטייה הטבעית 

הקיימת אצל המטפל, ככל אדם, לגנות ולשפוט את 

המטופל על מעשיו. אתגר זה מחייב יכולת לחמול על 

המטופל ולקבלו. גם בשלות צוינה כמאפיין חשוב כדי 

שהמטפל יוכל לתרום לתהליך הטיפולי. כדי להצליח 

שיפוטיות  היעדר  לנקוט  טיפולית, חשוב  בעבודה 

וחשובה יכולת ההכלה )Elliot & James, 1989(, כל שכן 

 .)Serran & Marshall, 2010( כאשר מדובר בעברייני מין

מאפיינים אלה מצריכים בגרות ובשלות מצד המטפל. 

לצד אלה התייחסו המשתתפים להעזה ולאמונה.
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"לראות טיפה של אור"

והתפתחו  שנרכשו  ליכולות  התייחסו  המטפלים 

כדי לתרום  ואשר יש בהן  אצלם במרוצת השנים, 

אלו  יכולות  בה.  מין ולסייע  עברייני  עם  לעבודה 

הכלה  ויכולת  עצמית  הקשבה  גמישות,  כוללות 

באשר לגמישות, לכל מטופל  גבולות.  לצד הצבת 

לצרכיו  הטיפול  את  להתאים  ויש  משלו,   צרכים 

)Andrews & Bonta, 2006; 2010(. הדבר נתמך בתפיסתם 

של רוגרס )Rogers, 1961( ופרנק )Frank, 1971( כבר לפני 

יותר מ-40 שנה, וכן בממצאי מחקרים מאוחרים יותר 

.)Bedi, Davis, & Williams, 2005; Serran & Marshall, 2010(

סוגיית ההקשבה העצמית שעלתה מדברי המשתתפים 

ליכולת החשובה של המטפל להיות מסוגל  נוגעת 

לשמור על עצמו לנוכח מפגשים עם תכנים קשים. 

אחד האמצעים המרכזיים לכך הוא הצבת גבולות, 

לעיל. המטפלים  צוינה  לחשיבותה  וההתייחסות 

התייחסו גם למאפיינים שאותם זיהו ככאלו שלדעתם 

עלולים לפגוע בטיפול: שיפוטיות וביקורת, נוקשות 

והיעדר גבולות. על אף שמבחינה מקצועית מטפלים 

מאומנים לנקוט כלפי המטופל גישה שאינה שיפוטית, 

יש שערכים אישיים, בנסיבות מסוימות, יביאו את 

 Day & Ward,( המטפל לנקוט עמדה שיפוטית ומגנה

מטופלים   ,)Drapeau, 2005( דראפיו  לפי   .)2010

לאיכות של תוכנית  באשר  מבססים את שיפוטם 

ההתערבות לפי כישורי המטפל. מטפל טוב נתפס 

לא שיפוטי, זמין,  כאדם כן המפגין יחס של כבוד, 

אכפתי, בטוח בעצמו ובעל כושר שכנוע. עוד הוא 

גורס, כי מטפל טוב מעורר דיון קשוב, מפגין מנהיגות 

ומקפיד לשמור על סדר, וכי מטופלים אינם מגיבים 

למטפל ביקורתי, המפחית ערך או מעמת.

 השלכות העיסוק במקצוע 
על חיי המטפל

המחקר הנוכחי עסק בין השאר בהשלכות של העיסוק 

בטיפול בעברייני מין על חיי המטפלים. הספרות הדנה 

בטיפול באוכלוסייה פורנזית בכלל ובאוכלוסיית עברייני 

מין בפרט, עסקה במורכבות הטיפול באוכלוסייה זו 

בשל סיבות מגוונות, כגון מאפייני העבירה, טיפול שאינו 

ובידוד  רצוני, המאפיינים הפתולוגיים של המטופל 

 Allen & Brekke, 1996; Benveniste,( חברתי או מקצועי

 2012; Farrenkopf, 1992; Friedrich & Leiper, 2006; Grady &

 Strom-Gottfried, 2011; Kurtz & Turner, 2007; Malmamuth

.)et al., 1993; Skeem et al., 2007; Tyagi, 2006

מניתוח של ממצאי המחקר הנוכחי עלה, כי אפשר 

לחלק את ההשלכות של העבודה עם עברייני מין 

לכאלה הנחוות כחיוביות ולכאלה הנחוות כשליליות. 

משמעות  תחושת  כוללות  החיוביות  ההשלכות 

ותחושת ייחודיות, ואילו השליליות כוללות עומס רגשי, 

חרדות ובידוד מקצועי ואישי. הדבר עולה בקנה אחד 

עם תחושות של ריחוק רגשי בחייהם הפרטיים של 

מטפלים בעברייני מין, שדּווח עליהן במחקרו של היו 

)Hogue, 1993(. מבין ההשלכות שנזכרו גרסו קורץ 

וטרנר )Kurtz & Turner, 2007(, כי חלק מן המטפלים 

חשים בושה או אשמה לנוכח התכנים שעולים בטיפול, 

ולכן הם בוחרים לא לדבר על עבודתם. יתרה מזאת, 

נמצא כי מטפלים-גברים דיווחו על עלייה בתחושת 

גברית  להתנהגות  באשר  הקולקטיבית  האשמה 

פוגענית )Hogue, 1993(, ואילו מטפלות-נשים דיווחו 

על תחושות של פגיעות וזהירות יתר בחייהן הפרטיים 

וכלפי ילדיהן )אידיסיס וזסלבסקי, 2014(.

חלק מן ההשלכות על המטפל קשורות להעברה 

של המטופל ולהעברה נגדית שמתרחשות במהלך 

הטיפול בין המטפל למטופל, ומושפעות מהן. המטפל 

נהפך למושא ההשלכות בתהליכי ההעברה. הוא עלול 

הדמויות  לאחת מן  להיות מושפע מכך ולהיהפך 

בעולמו הפנימי של המטופל. הדבר יבוא לידי ביטוי 

זאת, החשיפה  )Temple, 2004(. ועוד   acting out-ב

ליצור  יכולה  לתיאורי העבירה בפני המטפלים אף 

 Pearlman( טראומטיזציה מכלי שני בקרב המטפלים

.)& Macian, 1995

 היבטים מתודולוגיים 
ומגבלות המחקר

לנסות לבחון  הייתה  הנוכחי  מטרתו של המחקר 

את המניעים של מטפלים לעסוק בתחום עבריינות 

המין, את המאפיינים המסייעים להם בעבודתם ואת 

דרכי ההתמודדות שלהם. תוצאות המחקר הניבו 
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ממצאים חשובים, אך המחקר בוצע בשיטה איכותנית, 

המתבססת על מדגם נוחות, וכלל שמונה משתתפים 

יכולת ההכללה שלו מוגבלת. אולם  בלבד. לפיכך 

בהיבט זה המחקר הנוכחי אינו שונה ממחקרים אחרים 

המתבססים על מדגם קטן שלא נדגם באופן אקראי 

)ראה לדוגמה Hamo & Idisis, 2017(. שיטה זו שכיחה 

בבחינה של תופעות ואוכלוסיות שאין מרבים לחקור 

אותן, והיא מאפשרת למידה מעמיקה של התופעה 

זאת, המטפלים עובדים במסגרות  הנחקרת. ועוד 

מגוונות המתאפיינות במגוון סוגי אינטראקציה עם 

המטפלים, ואפשר שהיבט זה משפיע על תפיסותיהם 

של המטפלים.

שקיימת  הנוכחי,  המחקר  של  נוספת  מגבלה 

מעורבותו  היא  האיכותניים,  במרבית המחקרים 

של החוקר בכל השלבים: איסוף הנתונים, ניתוחם 

שקדי,   ;2010 לזרוביץ,  והרץ- )גילת  ופרשנותם 

 .)Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998  ;2003 

במחקרים איכותניים אכן קיימת אינטראקציה ישירה 

בין החוקר לבין המרואיין, שעלולה להטות את הריאיון. 

במחקר הנוכחי רואיינו כל המשתתפים על ידי המחברת 

הראשונה. עם זאת, אם הייתה קיימת הטיה, סביר 

להניח כי היא הייתה דומה לכלל המרואיינים. ועוד 

לאוכלוסיית המחקר  זאת, החוקרות התקשו להגיע 

כיוון שתחום הטיפול בעבריינות מין היה באותה עת 

זאת, כל המטפלים שפנו  נפוץ פחות מהיום. עם 

לציין כי  אליהם הביעו הסכמה ונכונות להשתתף. 

משתתף אחד ציין במפורש כי יש מידע שהוא בוחר 

לא לשתף. גם אם מדובר במשתתף אחד, יש בכך 

כדי להשליך על הממצאים.

תרומת המחקר, השלכות 
יישומיות ומחקרים עתידיים

למחקר זה חשיבות ותרומה לתחום הטיפול בעברייני 

מין. כפי שעלה במהלך המחקר ומן הספרות, מדובר 

והשפעות  השלכות  לו  יש  אשר  מורכב,  בתחום 

 Allen & Brekke,( רבות על המטפלים ברבדים רבים

 1996; Benveniste, 2012; Friedrich & Leiper, 2006;

 Grady & Strom-Gottfried, 2011; Kurtz & Turner, 2007; 

Skeem et al., 2007; Tyagi, 2006(. מרבית המחקרים 

באופן  לעיסוק בתחום הטיפול  עוסקים במניעים 

כללי, ולא נמצאה בחינה נפרדת של מניעי העיסוק 

בתחום הטיפול בעברייני מין. מכאן, זהו מחקר חלוץ, 

שכן הוא בוחן את מניעי המשתתפים לעסוק בתחום 

הטיפולי בעברייני מין באופן ספציפי. מחקר משווה 

באוכלוסיות  בין מטפלים בעברייני מין למטפלים 

יוכל לבחון אם  ושאינן פורנזיות,  אחרות, פורנזיות 

יש מאפיינים מבחינים בקרב קבוצות המטפלים.

ומאפיינים  יכולות  למצוא  הניסיון  יישומי,  מהיבט 

מתאימים ולמפות את אלה אשר רלוונטיים למטפלים 

בעברייני מין, יוכל לעזור לזהות מטפלים בעלי פוטנציאל 

התאמה גבוה לעבוד עם אוכלוסייה זו. חיזוק והעצמה 

של יכולות ומאפיינים אשר נחוצים בעבודה הטיפולית 

עם עברייני מין, לצד צמצום השפעתם של מאפיינים 

מכשילים, שיש להתמודד עימם ולהיות ערים להם, 

יביאו להענקת טיפול יעיל יותר לעברייני מין. חשיבות 

רבה יש גם לזיהוי ההשלכות האפשריות, השליליות 

בעיקר, של הטיפול בעברייני מין על המטפלים. יש 

כגון  לבחון ולהציע דרכי התמודדות עם תופעות 

 )secondary traumatic stress( דחק טראומטי שניוני 

 )c o m p a s s i o n  f a t i g u e ( ה  ל מ ח ת  ו פ י י ע  ו

 )burnout( שחיקה ;)Figley, 1995; Steed & Bicknell, 2001(

)Bell, Kulkarni, & Dalton, 2003(, טראומטיזציה מכלי שני 

)counter-transference( והעברה נגדית )vicarious trauma( 

 McCann & Pearlman, 1990; Pearlman & Saakvitne,(

Trippany, Kress, & Wilcoxon, 2004 ;1995(; וכן כל אותן 

תגובות "נורמליות" לחשיפה לחומרים טראומטיים 

)Sabin-Farrel & Turpin, 2003(. הדבר ייעשה דרך מתן 

הדרכה. אף  לכל מטפל במסגרת  מענה ספציפי 

לאין  שהדרכה חיונית בכל טיפול, חשיבותה עולה 

ערוך בעת מפגש עם מטופלים מורכבים המערב 

.)Southern, 2007( חוויות טעונות רגשית

מקורות
כלפי  חברתית  תפיסה  )בדפוס(.  י'  ודרורי,  י'  אידיסיס, 

פוגעים מינית בילדים ומעשיהם. קרימינולוגיה ישראלית.
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שימוש בהסברים בקרב נשים עברייניות

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את אופן השימוש בהסברים )accounts( בקרב 
 אסירות, כפי שבא לידי ביטוי בסיפורי חייהן במושגים של סקוט וליימן 

 .)justifications( והצדקות )excuses( תירוצים :)Scott & Lyman, 1968, 1970(
בנוסף נבחנה התייחסות האסירות כלפי לקיחת אחריות לעבירה שבגינה נשפטו 

בשלושה רובדי זמן: התייחסות לעבירה בהווה, בראייה רטרוספקטיבית של 
הנסיבות אשר הביאו את המרואיינת לבצע את העבירה וראייה היפותטית של 
הנסיבות או המעשים, או שניהם גם יחד, אשר יכלו למנוע את ביצוע העבירה. 
המחקר כלל ניתוח איכותני של סיפורי חיים של 30 אסירות, ראיונות נרטיביים 
ושאלון מובנה. הממצאים העיקריים מלמדים, כי מרבית הנשים נטו להשתמש 
בתירוצים כדי להציג את עצמן באור חיובי ולהמעיט ממצבן כסוטות. עם זאת 

לא מעט מרואיינות תיארו את עצמן כרציונליות וכאקטיביות, והציגו את הכניסה 
למסלול העברייני ואת ביצוע העבירה שבגינה נשפטו כאירועים שהיו תלויים בעיקר 

בהן ונעשו מתוך בחירה אישית.

אירית אדמצ'וק1 ויהודית אבולעפיה2 3

גב' אירית אדמצ'וק, החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון, ודוקטורנטית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת   1

בר אילן.
ד"ר יהודית אבולעפיה, החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון.  2

מחקר זה מבוסס על עבודת תזה "כפייה או בחירה חופשית במסלול חיים עברייני בקרב נשים", המחלקה לקרימינולוגיה,   3

אוניברסיטת בר אילן, בהנחייתם של ד"ר יהודית אבולעפיה ופרופ' ישראל נחשון.
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מבוא
המחקר האיכותני מתבסס על שפת המילים שהן 

כלי בסיסי באינטראקציה בין אנשים. השפה מעצבת 

הן את האופן שבו אנו מבנים את המציאות הן את 

המחשבות, ומאפשרת לארגן רעיונות ומחשבות לפני 

שאנחנו פועלים ללא שיקול דעת )שקדי, 2011(. 

מילס )Mills, 1940( התייחס לאוצר מילים מוטיבציוני 

)vocabularies of motive( המותאם למצבים חברתיים. 

לדידו, במצבים אלה מתעורר הצורך לספק מניע או 

הסבר לבחירת התנהגות נתונה. בתוך ההסבר עשויים 

לעלות תכנים מודעים ולא מודעים אשר מסבירים את 

הסיבה או המניע להתנהגות הגלויה ואת הפונקציה 

 Heath, 1983; Orbuch, ,הסמויה הגלומה בתוכו )למשל

Harvey, Davis, & Merbach, 1994(. השימוש בהסברים 

מאפשר לבחון את קבלת האחריות על ביצוע העבירה 

ועבריינית של  נורמטיבית  זהות  ואת ההבניה של 

המשתמש בהם )אבולעפיה, 2005, 2008(.

קיימים הסברים מגוונים לעבריינות, אשר משתמשים 

 Sykes & Matza,( בהם לפי הנסיבות. על פי סייקס ומצא

1957(, כאשר הפרט, המודע לסיטואציה החברתית, 

מחליט לבצע מעשה המנוגד למקובל בחברה, הוא 

ישתמש בטכניקות נטרול. השימוש נועד להפחית את 

תחושת האשם ולאפשר את ביצוע המעשה העברייני 

מתוך אמונה בצדקת מעשיו. השימוש בהסבר נעשה 

 Scott & Lyman,( בטרם בוצעה העבירה. סקוט וליימן

1968( טבעו את המושג הסברים )accounts( והבחינו 

בין שני סוגי הסברים: תירוצים )excuses, השתמטות 

מאחריות למעשה( והצדקות )justifications, קבלת 

אחריות מלאה למעשה(. הכוונה להצהרת הפרט 

שנועדה להסביר התנהגות סוטה, שלו או של אחרים, 

לאחר ביצוע מעשה מסוים. 

 Felson & כמה חוקרים )אבולעפיה, 2005, 2008; 

 Ribner, 1981; Henderson & Hewstone,1984; Pogrebin,

 Stretesky, Unnithan, & Venor, 2006; Presser, 2004;

Wood, 2004( בחנו את אופן השימוש בטכניקות נטרול 

)Techniques of neutralization( במושגים של סייקס 

ומצא )Sykes & Matza, 1957( ובהסברים )accounts( של 

סקוט וליימן )Scott & Lyman, 1968( באמצעות גברים 

באופן השימוש  עבריינים. מחקרים מעטים עסקו 

בטכניקות נטרול ובהסברים בקרב נשים עברייניות 

 Geiger & Fischer, 2003; Kruttschnitt & Lopez, ,למשל(

 Gueta &( במחקרים שנעשו בשנים האחרונות .)2006

 Chen, 2016; Klenowski, Copes, & Mullins 2011; Maruna

Copes, 2005 &( נבחן שימוש בהסברים בקרב גברים 

ונשים עוברי חוק כדרך למאבק בסטיגמה שהוטבעה 

בהם. רוב המחקרים האלה התמקדו בבחינת הסברים 

ספציפיים במשמעות המסורתית על פי סקוט וליימן 

)Scott & Lyman, 1968(, שהעבריינים משתמשים בהם 

כדי לתת פירוש להתנהגויות פליליות, שליליות, אירועים 

בין ההתנהגות  ובכך לגשר על הפער  או פעולות, 

החריגה לבין התנהגות נורמטיבית מקובלת. 

המחקר הנוכחי בחן את אופן השימוש בהסברים 

)Scott & Lyman, 1968, 1970( בקרב נשים עברייניות כפי 

שבאו לידי ביטוי בסיפורי חייהן. נבדקו אופן השימוש 

בהסברים בקרב נשים בזיקה להתנהגותן העבריינית 

לאורך חייהן כפי שהוצג על ידן וההסברים והמניעים 

להתנהגות העבריינית במושגים של קבלת אחריות או 

השתמטות ממנה. בחינה כזו של שימוש בהסברים 

לא רק לעבירה הספציפית אלא למסלול  הנוגעים 

החיים כולו, לא נעשתה עד כה בקרב נשים עברייניות.

סקירת ספרות
בין אנשים.  באינטראקציה  השפה היא כלי בסיסי 

אחד התפקידים של השיח החברתי הוא לגשר בין 

כדי לשמור על הסדר החברתי.  מצבים חברתיים 

גופמן )Goffman, 1959( היה בין הראשונים אשר חקר 

את הדרך שאנשים מנסים לשנות באמצעותה את 

התפיסה לגביהם באמצעות השפה. כאשר פרט סוטה 

מנורמה חברתית, הוא נדרש בדרך כלל לתת לסטייתו 

הסבר הגיוני. לרוב הוא משתמש במגוון אמצעים כדי 

להציג את עצמו באור חיובי ולקבל את התמיכה ואת 

.)Goffman, 1959, 1971( ההכרה החברתית שאיבד

תיקון"  "עבודת  על  דיבר   )Goffman, 1971( גופמן 

)remedial work( שנועדה לשנות את משמעותה של 

ההתנהגות הנצפית, בין שהיא מקובלת ובין שהיא 

לדבריו, אפשר להשיג  ראויה לסנקציה או לפיקוח. 
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שינוי של המשמעות של ההתנהגות הנצפית בשלוש 

דרכים: התנצלויות, בקשות והסברים. בהתנצלויות 

כדי  הן  הייתה שלילית,  הפרט מודה שהתנהגותו 

לשנות את היחס השלילי והמגנה של החברה כלפיו 

ליחס מקבל יותר, הן כדי לזכות בכפרה. באמצעות 

בקשות הפרט מנסה לבצע פעולה אשר עלולה להפר 

את זכויותיו של הזולת. הדבר נותן לאדם שאת זכויותיו 

רוצים להפר תחושה שהוא זה שמחליט על גורלו שלו. 

לא  הבקשה גם מספקת לתוקף הזדמנות לפעולה 

פוגענית. שימוש בבקשות מתרחש בדרך כלל לפני 

 .)Goffman, 1971( ההתנהגות הנצפית או בתחילתה

דרך נוספת לעבודת תיקון היא באמצעות הסברים - 

טענות מילוליות לאחר המעשה, שנועדו להמתיק את 

העונש על התנהגות נצפית לא מקובלת או להכחיש 

.)Goffman, 1971( את עצם ההתרחשות של האירוע

)Sykes & Matza, 1957( טענו, כי תוכן  סייקס ומצא 

ההסברים תלוי בנסיבות. במחקרם על אופן השימוש 

בשפה בקרב עבריינים צעירים, הם הציגו שימוש בחמש 

 )Techniques of Neutralization( "טכניקות של נטרול"

שנעשה בהן שימוש בטרם בוצעה העבירה. באמצעות 

טכניקות אלו סיפק לעצמו היחיד הסבר הגיוני למעשיו 

השליליים. ההסבר איפשר לו לבצע את המעשים ללא 

רגשות אשם או להפחיתם.

 )Scott & Lyman, 1968( בהמשך הגדירו סקוט וליימן

מושג נוסף, "הסברים", הנוגע לשיח של הפרט עם 

כדי להפחית את  לאחר ביצוע העבירה  הסביבה 

התיוג השלילי שנוצר בעקבות התנהגותו השלילית. 

 )accounts( "החוקרים כללו תחת המושג "הסברים

שני סוגי שיח של עבריינים עם הסביבה: תירוצים 

)excuses( והצדקות )justifications(. תירוץ הוא הודאה 

כי ההתנהגות הייתה לא נכונה או לא מתאימה, תוך 

הכחשה של אחריות בלבדית למעשה. סקוט וליימן 

זיהו ארבעה סוגי תירוצים המבוססים על הטענות 

כי לא הייתה לפרט שום שליטה בנעשה: א. המעשה 

הוא תוצאה של תאונה )appeal to accidents( - תירוץ 

המציין כי גורמים חיצוניים הביאו לביצוע המעשה, וכי 

לא הייתה לפרט שום כוונה לגרום נזק; ב. המעשה 

נעשה בלי כוונה לגרום פגיעה או בשל חוסר במידע 

)appeal to defeasibility(, כלומר האדם טוען כי אם היה 

מקבל מספיק מידע או מידע נכון בנוגע למצב מסוים, 

הוא לא היה עושה מה שעשה, או שהוא מכחיש כי 

ידע שמעשיו עלולים להביא לתוצאות המסוימות; ג. 

 appeal to( המעשה הוא תוצאה של דחפים ביולוגיים

biological drive( - הכוונה לגורמים פנימיים שלפרט 

אין שליטה עליהם או יכולת לשנותם; ד. התוקף הוא 

- תירוץ   )scapegoating( למעשה "שעיר לעזאזל" 

המתבטא בהטחת אשמה באחרים, בטענה כי הפרט 

חף מפשע ומישהו אחר אחראי למעשה.

לעומת תירוצים, הצדקות הן הסברים שיש בהם 

כי  באחריות מלאה למעשה, תוך הכחשה  הודאה 

הוא היה מוטעה. הסברים הקשורים בהצדקות הם 

אלה: א. "הכחשת הקורבן" )denial of victim( - טענה 

כי התנהגות הפרט הייתה נכונה כיוון שהקורבן היה 

 condemnation( "ראוי לפגיעה; ב. "גינוי המשמיצים

לא  of the condemners( - האדם מודה בהתנהגות 

כי מעשיו דומים למעשים של  מתאימה, אך טוען 

אחרים אשר לא נתפסו, לא נענשו או לא קיבלו גינוי 

על מעשיהם, ואפילו יש ששיבחו אותם על מעשיהם; 

 - )appeal to loyalties( "ג. "פנייה לנאמנות גבוהה יותר

האדם טוען כי התנהגותו מוצדקת כיוון שהיא שירתה 

אינטרסים של אחרים שלהם הוא מחויב בנאמנות 

- עובדות   )sad story( "עצוב מעל לכל; ד. "סיפור 

לעיתים מסולפות, מדגישות את העבר  נבחרות, 

העגום של האדם הפוגע כדי להסביר את מצבו בהווה. 

לבסוף, אנשים משתמשים לפעמים במימוש עצמי 

)self-fulfillment( כהצדקה להתנהגות שנחשבת בעיני 

לא רואים  עצמם  אחרים כסוטה או כשלילית. הם 

בהתנהגותם התנהגות בעייתית.

 Scott &( השימוש בהסברים שהציעו סקוט וליימן 

Lyman, 1968, 1970( נוגע למעשה או לעבירה ספציפית 

שנעשו על ידי יחיד. שימוש זה נבחן במחקרים רבים 

 Copes, Brookman, & Brown, 2013; De Gregorio, ,למשל(

 2014; Felson & Ribner, 1981; Henderson & Hewstone,

 1984; Rajah, Kramer, & Sung, 2014; Pogrebin et al.,

 .)2006; Shields, 1979; Szwajkowski, 1992; Wood, 2004

הממצא המרכזי ברוב המחקרים היה, כי עבריינים 
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נטו להשתמש בתירוצים מגוונים, ולא לקבל עליהם 

אחריות לעבירה שביצעו, כלומר נטו להמעיט בשימוש 

 Henderson &( בהצדקות. למשל, הנדרסון והוסטון

כי אסירים אשר הורשעו  Hewstone, 1984( מצאו, 

בעבירות אלימות נטו להסביר את התנהגותם במושגים 

של ייחוס חיצוני )העברת האחריות לחברים, לאנשים 

ייחוס פנימי  או למשפחה( ולא  בסביבה הקרובה 

 Copes et al.,( קופס ועמיתיו .)לקיחת אחריות אישית(

2013( מצאו, כי עבריינים אשר הורשעו בעבירות גניבה 

נטו להשתמש בתירוצים של הכחשת הנזק לקורבן או 

מזעורו. המשותף למחקרים אלה הוא שמרביתם בדקו 

שימוש בהסברים בקרב גברים עבריינים. כמו כן הם 

התייחסו למשמעותם המסורתית של התירוצים ושל 

 Scott & Lyman,( ההצדקות כפי שהציגו סקוט וליימן

1970 ,1968(, כלומר הסברים הנוגעים לעבירה ספציפית, 

ולא להתנהגות עבריינית או למסלול חיים עברייני.

אבולעפיה )2005, 2010(  בשונה ממחקרים אלה, 

בחנה באמצעות שימוש בהסברים את אופן ההבניה 

של זהות קורבנית בקרב אסירים בישראל, והתייחסה 

לאופן שבו ניהלו העבריינים משא ומתן עם עצמם 

ועם החברה, וכן את האופן שבו הבנו זהות קורבנית 

ובכך דחו את הזהות הסוטה כדי לצמצם או לדחות 

ואת הסטיגמה שהוטלה  את האחריות למעשיהם 

בהם. שיטת המחקר כללה ניתוח של 90 סיפורי חיים 

של אסירים, בריאיון מובנה למחצה ובמספר שאלות 

פתוחות שנועדו לבחון את ההתייחסות לעבירה בכמה 

רובדי זמן המייצגים רצף של לקיחת אחריות לעבירה 

שבוצעה על ידם. בניגוד למחקרים קודמים )למשל, 

 Felson & Ribner, 1981; Henderson & Hewstone, 1984;

 Pogrebin et al., 2006; Rajah et al., 2014; Shields, 1979;

Szwajkowski, 1992; Wood, 2004(, אשר נגעו להסברי 

עבריינים לעבירה ספציפית שהורשעו בגינה, במחקרה 

של אבולעפיה )2005, 2008( שימשו ההסברים כלי 

לבחינת המשא ומתן שמנהלים האסירים במהלך 

החיים במטרה להבנות עצמם כקורבנות ולהפחית 

מאחריותם. הממצאים הראו כי מרבית העבריינים 

עבריינותם, תוך  נטו להשתמש בתירוצים להסבר 

לקיחת אחריות חלקית בלבד, להבנות זהות קורבנית 

עצמם כלא-תוקפניים. ההסברים, כפי  ולהציג את 

 Scott &( שהם מוצגים בתיאוריהם של סקוט וליימן

Lyman, 1968, 1970(, יכולים אפוא לשמש כלי לבחינת 

תהליכים נוספים, למשל הבניית זהות, הבניה קורבנית, 

לקיחת אחריות ובחירה בהתנהגויות המנוגדות לחוק.

בשנים האחרונות עלה מספר המחקרים על אודות 

להתנהגותן  באשר  עברייניות  נשים  הסברים של 

 Copes & Vieraitis, 2012; Geiger & ,העבריינית )למשל

 Fischer, 2003; Gueta & Chen, 2016; Klenowski et al., 2011;

 Kruttschnitt & Lopez, 2006; Vieraitis, Piquero, Piquero,

 Geiger &( גייגר ופישר .)Tibbetts, & Blankenship, 2012

Fischer, 2003( בחנו שימוש בהסברים בקרב שמונה 

אסירות משוחררות בישראל כדי לבחון באיזו מידה 

יצליחו לספק הסבר הגיוני, המסיר מהן את תווית 

באור  ובעיקר את אימהותן,  ה"סוטה" ומציג אותן, 

חיובי למדי. במחקר נעשתה הבחנה בין תירוצים לבין 

הצדקות שהנשים השתמשו בהם, בהתאם למושגים של 

סקוט וליימן )Scott & Lyman, 1968, 1970(. המרואיינות 

טענו כי עברו על החוק, אך התנערו מאחריותן על ידי 

מתן תירוצים. הן נטו להשתמש בהסברים במונחים 

של התעללות מינית, התעללות פיזית וכלכלית כדי 

ואת התמכרותן  לנמק את התנהגותן העבריינית 

לסמים. עברייניות אשר היו אימהות הרבו להשתמש 

בהצדקה של "פנייה לנאמנות גבוהה יותר", וטענו 

ילדיהן. במחקר  כדי לכלכל את  כי עברו על החוק 

 )Geiger & Fischer, 2005( מאוחר יותר בדקו גייגר ופישר

הבדלי מגדר בשימוש בהסברים השונים בקרב שמונה 

עבריינים ושמונה עברייניות בישראל כדי לרכוש זהות 

חיובית. הן מצאו כי גברים עבריינים נטו להשתמש 

בהצדקות יותר מעברייניות. הם הצליחו לטשטש את 

הגבולות ואת הנורמות בין העולם הנורמטיבי לבין 

הדגשת החשיבות של  העולם העברייני באמצעות 

ערכים כגון אומץ, נאמנות, יעילות עצמית ומומחיות 

בנושאים ספציפיים. לעומתם התקשו הנשים להסיר 

מעליהן את תווית הסוטה, בעיקר בנוגע לאימהותן. 

הן התקשו להסביר את היותן "אימהות לא מסוגלות", 

ונטו להגיב באדישות לטענות בעניין זה. אצל גברים 

כלל לא נמצאה התייחסות לאבהותם. ייתכן שממצא 
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זה מלמד על הסטריאוטיפים ועל האמונות הנוגעים 

להבדלי התפקידים החברתיים בין גברים לנשים, וכן 

על ציפיות החברה המושרשות בתהליכי החברות, אשר 

משפיעים על אופן השימוש של נשים בטכניקות נטרול 

ובהסברים. גם במחקרים אלה הייתה ההתייחסות 

ל"הסברים" הנוגעים לעבירה ספציפית. 

במחקרים מאוחרים יותר, אשר נבחן בהם השימוש 

לא  ועברייניות,  עבריינים  גברים  בהסברים בקרב 

נמצאו הבדלים מהותיים בין שתי הקבוצות. למשל, 

וייראטיס ועמיתיו )Vieraitis, et al., 2012( מצאו, כי רק 

בשניים מתוך חמישה הסברים היו שיעורי השימוש של 

גברים ושל נשים שונים מהותית אלו מאלו. החוקרים 

מצאו כי נשים הביעו מוטיבציה נמוכה יותר מגברים 

לבצע עבירות, ונטו להשתמש בתירוצים של "גינוי 

המגנים" כהסבר עיקרי להתנהגותן. לעומתן גברים 

הביעו דעות אוהדות יותר לביצוע מעשים תוך מעבר 

על החוק, והשתמשו בהסברים של "הכחשת הפגיעה" 

כדי לתרץ את מעשיהם. לציין כי החוקרים בדקו מתן 

לאחר מעשה והשתמשו במושג טכניקות  הסברים 

נטרול של סייקס ומצא )Sykes & Matza, 1957(, שהן 

טכניקות שנעשה בהן שימוש בטרם ביצוע העבירה. 

 Сopes & Vieraitis,( גם במחקרם של קופס וויראייטיס

2012( לא נמצאו הבדלים בין גברים לבין נשים בסוגי 

ההסברים שסיפקו להתנהגותם העבריינית, ונמצא 

ללא הבדל מגדרי. כסף  שימוש שכיח בתירוצים, 

וצורך כלכלי היו מניע עיקרי לביצוע העבירה. השוני 

בתשובותיהם של שני המינים התבטא בהסברים 

גברים תיארו את תפקידם  לצורך הכלכלי.  שניתנו 

כמפרנסים )breadwinners(, ואילו נשים תיארו את 

כי ההבדלים  )caretakers(. נראה  עצמן כמטפלות 

ומתהליכי סוציאליזציה  נבעו מתפיסה  בתשובות 

שונים בקרב גברים ובקרב נשים באשר לתפקידיהם 

החברתיים והמשפחתיים. במחקרן של גואטה וחן 

)Gueta & Chen, 2016(, שלא נשען על המושגים של 

סקוט וליימן )Scott & Lyman, 1968, 1970(, נמצא כי 

נשים, בדומה לגברים, תיארו את עצמן כקורבנות של 

נסיבות חייהן. לצד זה הן מצאו כי במקרים מסוימים 

נטו הנשים, בדומה לגברים, להציג את עצמן כבעלות 

יעילות עצמית, ודחו את הסטטוס של קורבן בטענה 

 Сopes & Vieraitis,( לשליטה ולהדוניזם. במחקרים אלה

Gueta & Chen, 2016 ;2012( הייתה התייחסות ראשונה 

לא במושגים  נשים  להתנהגות העבריינית בקרב 

של "קורבנות", אלא נטען כי התנהגותן העבריינית 

רציונלית ומרצון לשפע  עשויה לנבוע גם מבחירה 

ולשגשוג כלכלי. בנוסף, מחקרים אלה הראו כי נשים 

כדי להסביר את  עברייניות משתמשות בהצדקות 

מניעיהן לפשיעה.

לסיכום סקירת הספרות, מחקרים שנבחן בהם שימוש 

 Coston, גברים עבריינים )למשל,  בהסברים בקרב 

 2013; Felson & Ribner, 1981; Pogrebin et al., 2006;

Vieraitis, et al., 2012; Wood, 2004(, בדומה למחקרים 

עברייניות  נשים  זה בקרב  אשר התמקדו בהיבט 

 Geiger & Fischer, 2003, 2005; Klenowski et al., 2011;(

Kruttschnitt & Lopez, 2006(, התייחסו לניתוח המסורתי 

של ההסברים לעבירה ספציפית, ולא לאופן השימוש 

של העבריינים בהסברים לאורך חייהם.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את אופן השימוש 

 )Scott & Lyman, 1968, 1970( בהסברים על פי סקוט וליימן

לעבירה ספציפית, כפי שהם ניכרים בסיפורי חייהן 

של נשים עברייניות. סיפורי החיים הופקו באמצעות 

ראיונות נרטיביים, והסבריהן להתנהגותן העבריינית 

לאורך חייהן נותחו בזיקה ללקיחת אחריות על ביצוע 

העבירה ועל מסלול חייהן הפלילי. הדבר נעשה על 

ידי בחינת ההסברים להתנהגות וללקיחת האחריות 

)הווה, ראייה רטרוספקטיבית  זמן  רובדי  בשלושה 

ומצב היפותטי(. המחקר התמקד בשתי שאלות: 

)א( באלו סוגי הסברים משתמשות נשים עברייניות 

לגבי התנהגותן העבריינית? )ב( האם אפשר ללמוד 

הן  על לקיחת אחריות הן להתנהגותן העבריינית 

לעבירה שבגינה נשפטו?

שיטה
משתתפות

במחקר הנוכחי השתתפו 30 מרואיינות, מתוכן 27 

עצורות העומדות  ושלוש  ראשון  אסירות במאסר 

נקבע על  בפני מאסר ממושך. קריטריון המאסר 
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"עשיתי, אבל..."

בסיס ההנחה שלמספר המאסרים יש השפעה על 

אופן ההצגה של הפרט את עצמו. מחקרים אחדים 

)למשל, Sykes, 1958; Thomas, 1977( הראו, כי בכלא 

מתפתחת תת-תרבות עבריינית מהבחינות נורמות, 

ערכים ועמדות. כדי לשלול ככל האפשר את השפעת 

ה"התכלאות" )prisonization(, הוחלט לבחור באסירות 

שמאסרן היה ראשון. לוח 1 מתאר את התפלגות 

המאפיינים הסוציואקונומיים של המשתתפות.

כפי שלוח 1 מראה, הגיל הממוצע של המשתתפות, 

42 שנים. השכלתן  ילידות הארץ,   )60%( שרובן 

 13 כי  לימוד. בנוסף, נמצא  12 שנות  הממוצעת 

רובן  אקדמיים.  בתארים  החזיקו  מהן   )43.2%(

)85%( היו יהודיות. רוב האסירות )70%( לא שירתו 

בצה"ל ממגוון סיבות. בלוח 2 מתואר הרקע הפלילי 

של המשתתפות.

תקופת המאסר הממוצעת הייתה ארבע שנים. שלוש 

אסירות נידונו למאסר עולם, ולאסירה אחת נגזר מאסר 

של 25 שנים. על פי נתוני מערכת צוהר )מערכת 

ממוחשבת של שירות בתי הסוהר(, אפשר לסווג את 

רוב העבירות לארבע קטגוריות: 14 )47%( עבירות 

גרימת מוות  אלימות )רצח, הריגה, שידול לרצח, 

ברשלנות, אלימות נגד קטין(, תשע )30%( עבירות 

סמים, שש )20%( עבירות כלכליות )מרמה, מעילה, 

גניבה ושוד( ועבירת חטיפה אחת )3%(.

כלים
במחקר נעשה שימוש במספר כלים מתודולוגיים: ריאיון 

נרטיבי, ריאיון מובנה ושאלון פרטים סוציודמוגרפיים.

ריאיון נרטיבי

ריאיון עומק פתוח שבאמצעותו  ריאיון נרטיבי הוא 

מתאפשר  כאשר  המשתתף.  של  סיפורו  נחשף 

לפרט לתאר את מהלך חייו, עולה מידע רב ומתגלה 

 ,)Bertaux & Kolhi, 1984( המשמעות העמוקה של חייו

 .)Life story approach( בדומה לגישת סיפורי חיים 

לכתוב את  נתבקשו  הנוכחי המרואיינות  במחקר 

סיפור חייהן, ובריאיון עומק לספר את סיפור חייהן. 

זו אפשר לקבל את תפיסתו של  באמצעות שיטה 

הנחקר במילים שלו, והשפעתו של החוקר על התהליך 

היא מינימלית. החוקר אינו מתערב במהלך הסיפור 

הספונטני. ההנחיה במחקר הנוכחי הייתה "כתבי 

בבקשה את סיפור חייך בשפת האם או בכל שפה 

שנוחה לך". לאחר סיום הכתיבה נערך ריאיון עומק, 

וההנחיה הייתה "ספרי בבקשה את סיפור חייך".

ריאיון מובנה

נבחנה  זה כלל 12 שאלות סגורות. בריאיון  ריאיון 

ההתייחסות לעבירה וקבלת אחריות לעבירה בשלושה 

רובדי זמן )אבולעפיה, 2005, 2008(:

א. כדי לבחון את ההתייחסות לעבירה בהווה נתבקשו 

"ביצעתי את  להשלים את המשפט:  המרואיינות 

העבירה כי..."

כדי לבחון ראייה רטרוספקטיבית של הנסיבות  ב. 

מספר משתנה
נבדקות

 ממוצע 
)סטיית תקן(

 )15.12( 3042.0גיל

מספר 
 )2.49( 222.1ילדים

 )3.93( 3012.5השכלה

לוח 1. רקע סוציואקונומי של המרואיינות

מספר משתנה
נבדקות

ממוצע 
)סטיית תקן(

5הרשעות קודמות

)60.35( 2748.26חודשי מאסר בפועל

סוג העבירה

930.0סמים

620.0עבירות כלכליות

1446.7עבירות אלימות

13.3חטיפה

לוח 2. רקע פלילי של המרואיינות
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אשר הביאו את המרואיינות לבצע את העבירות הן 

נתבקשו לתאר: "מני שלושה גורמים שהובילו אותך 

לביצוע העבירה..."

ג. כדי לבחון את ראיית האסירות במצב היפותטי בהווה 

לגבי העבירות הן נתבקשו להשלים את המשפט: 

"העבירה אותה ביצעתי יכולה הייתה להימנע אם..."

המרואיינות נתבקשו להשלים את המשפטים באופן 

עצמאי. תשובותיהן סווגו לאחר ניתוח תוכן על גבי 

רצף שנע מ"תלוי בי" עד "חף מפשע", אשר פיתחה 

אבולעפיה )2005( לגבי גברים עבריינים.

תלוי בי - "העבירה שביצעתי הייתה יכולה להימנע 
כי  ידי התנהגות אחרת שלי". המשמעות היא  על 

המרואיינת מקבלת עליה אחריות מלאה למעשה.

תלוי באחר - "העבירה שביצעתי הייתה יכולה להימנע 
אם מישהו היה עושה משהו למעני - עוזר, תומך או 

עוצר בעדי מלבצע עבירה". כלומר המרואיינת מטילה 

חלק מהאחריות למעשה העברייני על הזולת או על 

נסיבות החיים.

האשמת האחר - "מישהו אחר ביצע את העבירה 
גורם  זו האשימו המרואיינות  אני". בקטגוריה  ולא 

כלומר, קבלת האחריות  בביצוע העבירה.  חיצוני 

למעשה היא חלקית.

חפה מפשע - "העבירה לא התקיימה כלל". בקטגוריה 
זו המרואיינות שוללות לחלוטין את עצם קיומן של 

העבירות, ולפיכך אינן מקבלות עליהן אחריות לביצוען.

רצף קבלת האחריות  זה מאפשר לבחון את  כלי 

לעבירה בלי שתישאל שאלה ישירה אשר התשובה 

עליה עלולה להיות מוטה.

שאלון פרטים סוציודמוגרפיים

השאלון הסוציודמוגרפי, שחובר לצורך המחקר הנוכחי 

והתבסס בחלקו על עבודת הדוקטורט של אבולעפיה 

)2005(, כלל שאלות הנוגעות לפרטים האישיים של 

גיל, מוצא, דת, רמת  ובהווה:  המשתתפות בעבר 

ילדים,  דתיות, שנת עלייה, מצב משפחתי, מספר 

שירות צבאי, תעסוקה ושנות השכלה, וכן משתנים 

לגבי העבר הפלילי: סוג העבירה, משך המאסר ותיקים 

שטרם נדונו בבתי משפט.

הליך
לאחר  המחקר נערך במסגרת שירות בתי הסוהר. 

שנתקבלו משב"ס האישורים לביצוע המחקר, פנו 

גורמים בשב"ס לאסירות, ביקשו מהן להשתתף במחקר 

וקיבלו את הסכמתן של המשתתפות להיפגש עם 

החוקרות. מתוך 50 אסירות שהתאימו לקריטריונים, 

38 הביעו נכונות להשתתף במחקר, ולאחר שהוסברה 

להן מטרתו, הן חתמו על טופס הסכמה להשתתף 

בו. במהלך המחקר ביקשו שלוש משתתפות לחזור 

רצון להיחשף  בהן מהסכמתן בנימוקים של חוסר 

בפני אדם זר או בשל חשש להפסיד שעות עבודה. 

חמישה סיפורי חיים הוצאו מהניתוח: ארבעה בשל 

הגילוי כי מאסרן לא היה הראשון, ואחד בשל סירובה 

של המרואיינת להשיב על השאלות. לאחר מיון נותחו 

30 סיפורי חיים. המחקר נערך בבית הסוהר "נווה 

תרצה" בשני שלבים: בשלב הראשון התקיים מפגש 

לקבל את הסכמתה  ראשוני עם האסירה שנועד 

להשתתף במחקר. לאחר שניתנה ההסכמה בכתב, 

נתבקשה כל אסירה לכתוב את סיפור חייה ללא 

נעשתה  )כתיבת סיפורי החיים  הנחיה ספציפית 

בשפת האם בדרך כלל - עברית, רוסית או אנגלית(.

והריאיון  הנרטיבי  הריאיון  התקיימו  השני  בשלב 

המובנה שתועדו בכתב. בסיום הריאיונות נתבקשה 

כל משתתפת לענות על שאלון פרטים אישיים. לכל 

אסירה נאמר כי המחקר נועד לצרכים מדעיים, כי אינו 

קשור באופן כלשהו לשירות בתי הסוהר, וכי ממצאיו 

לא יפגעו בה ולא ישנו החלטות הקשורות בה.

נותחו בשיטה המשלבת בין מחקר  נתוני המחקר 

 Brown & Gilligan, 1992;( איכותני, הכולל ניתוח תוכן

Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998(, למחקר כמותי 

שהתמקד בסטטיסטיקה תיאורית. השילוב בין שתי 

מתודות המחקר )המחקר הכמותי והמחקר האיכותי( 

מאפשר לנטרל את החסרונות של כל פרדיגמה מחקרית 

ולנצל את היתרונות של כל אחת מהן.

ממצאים
סיפורי החיים, הראיונות המובנים למחצה והריאיון 

המובנה נותחו ניתוח קטגוריאלי, שבו מבודד החוקר 
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חלקים מהטקסט, מסווגם, מקבץ אותם לקטגוריות 

ונותן להם פרשנות )Lieblich et al., 1998(. ההתייחסות 

לעבירה בשלושה רובדי זמן ובהתאם ללקיחת האחריות 

לעבירה או דחייתה הוצגה באמצעות סטטיסטיקה 

תיאורית.

סוגי ההסברים
במחקר הנוכחי נמצא כי נשים עברייניות השתמשו 

 Scott &( בשישה הסברים במושגים של סקוט וליימן

Lyman, 1968(. ההסברים מופיעים בלוח 3.

מלוח 3 עולה, כי ההסברים השכיחים ביותר לעבריינותן 

של המרואיינות היו תירוצים מסוג "הכחשת אחריות" 

ו"סיפור עצוב". באמצעות הכחשת האחריות טענו 

המרואיינות, כי למרות מעורבותן באירוע הסוטה, הן 

אינן אחראיות למעשיהן. המרואיינות הודו כי אומנם 

בוצעה עבירה, אך על ידי אדם אחר; בדרך כלל בני 

הזוג אשר הפלילו אותן, בעצמם או באמצעות בני 

משפחתם, כשותפות לפשע. החלק העיקרי בסיפור 

והטובים שעשו,  בדברים החיוביים  חייהן התמקד 

והדבר הרע היחיד הוא התחברות לאותו אדם שלא 

חשדו בו שיפלילן. למשל, תיאורה של בחורה בת 20 

שנדונה בגין ניסיון לרצח ולחבלה:

לי קשה בלימודים,  "הכול התחיל בגיל 12, שהיה 

והכרתי בחור, והתחלתי לעשן, ויצאתי כמה שיותר 

לי  לא היה  מהבית, ורציתי להסתובב הרבה. כלום 

בראש, ואז ההורים גילו את זה ורצו שאתחתן בגיל 

16, והכירו לי בחור בן 23, והבן אדם הסתכסך עם 

זה, אז  ואני ראיתי את  ודקר מישהו,  כמה אנשים, 

המשטרה לקחה אותי לחקירה ואותו לא, ועכשיו אני 

יושבת בכלא והוא לא."

מרואיינות השתמשו בהסבר של "הכחשת אחריות", 

הגדירו את עצמן כ"לא אשמות", ודיווחו על תחושות 

של אי-צדק שמלוות אותן מאז המשפט ועל תחושות 

של חוסר אונים לנוכח כישלונן להוכיח את חפותן. 

בדבריהן בלטה עמדתן המכחישה כל לקיחת אחריות 

לעבירה שבגינה נשפטו.

ההסבר השני היה תירוץ מסוג "סיפור עצוב". מדובר 

בעובדות נבחרות, לעיתים מסולפות, המדגישות את 

העבר העגום של האדם הסוטה כדי להסביר את מצבו 

בהווה. באמצעות הסבר זה תיארו המרואיינות את 

עצמן כחסרות אונים מול הנסיבות וכנשים פסיביות 

הדגישו כי  גורמים חיצוניים. הן  ידי  המופעלות על 

חייהן היו קשים ומלאי סבל בשל אלימות מתמשכת 

מצד המשפחה ומצד בני הזוג. רובן הצהירו כי אלמלא 

השתמשו בסמים הן לא היו מגיעות לכלא. לדוגמה, 

מרואיינת בת 36 השפוטה בגין עבירות סמים, תיארה 

מציאות קשה שבה גדלה לשני הורים נרקומנים שלא 

דאגו לה. בהמשך חוותה פגיעה מינית קשה. לדבריה, 

מציאות זו הביאה לשימוש בסמים ולעבירה על החוק:

"הייתה לי ילדות קשה מאוד. אם זה ברעב, קצת מכות 

מאבא. יש לי שני הורים ששותים אדולן ואבא שכל 

הזמן ישן ולא עובד. אם היינו עושים רעש, אני ואחי, 

היה מרביץ לי. בכיתה ה' הייתי הולכת לבית ספר 

עם סימנים. באה לכיתה ומתמרדת למה לילדים יש 

סנדביצ'ים ולי אין. הייתי מרביצה הרבה גם לזכר וגם 

לנקבה. בגיל 17 עברתי אונס לא קל. אני יודעת שזה 

היה כמה ערבים. הייתי לוקחת אקסטות וטריפים, 

לי  ידעתי שאני צריכה לתת בתמורה. לא היה  ולא 

חבר... מגיל 15 התחלתי להכיר את הסמים. עד שלא 

נפלתי לסמים, רק אז הבנתי מה זה המחלה שלהם."

בשני ההסברים, "הכחשת אחריות" ו"סיפור עצוב", 

טענו המרואיינות כי אינן אחראיות לביצוע המעשה, 

ואם משום שנסיבות  אם משום שלא ביצעו אותו 

הסברים
מספר 
נבדקות

אחוזים

1343.3הכחשת אחריות

826.7סיפור עצוב

413.3הכחשת הנזק

26.7פנייה לערכים נעלים

26.7הגשמה עצמית/שעמום

13.3הכחשת קיום העבירה

30100סך הכול

לוח 3. הסברים להתנהגות העבריינית
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מודות  אחר. המרואיינות  לא אפשרו מצב  חייהן 

שהמעשה היה פסול ומודעות לכך, אך אינן רואות 

בעצמן אחראיות למעשים, ומכאן שהן מכחישות או 

אינן נוטלות אחריות לעבירה שבגינה נדונו.

הסבר נוסף שנמצא במחקר היה הכחשה או מזעור 

של הנזק. מדובר בהסבר מסוג תירוץ, שבאמצעותו 

האדם הסוטה מפחית את עוצמת הפגיעה בקורבן 

ובנזק שנגרם לו כתוצאה ממנה. כך יכלו המרואיינות 

לטעון כי למרות שהתנהגותן סטתה מנורמות החברה, 

הן לא פגעו באיש או שהנזק שנגרם מהתנהגותן קטן. 

ארבע מהמרואיינות הכחישו את הנזק שנגרם בשל 

לדוגמה, אחת המרואיינות, השפוטה בגין  מעשיהן. 

עבירות סחר בסמים, אמרה:

"כל מי שהיו חבריי עישנו ]מריחואנה[... בלוס אנג'לס 

רגיל... אחוז  זה דבר  חנויות שמוכרות חשיש.  יש 

היהודים שמשתמשים בסמים גבוה מאחרים. אנחנו 

אחוז אחד באוכלוסייה, אבל מעשנים הרבה גראס. זה 

חוקי באמסטרדם או ב-LA. אבל כאן גראס, קוקאין 

ומריחואנה הוא אותו דבר. אבא שלי מבין את זה, אבל 

לא חוקי, אז חייבים לחיות לפי  אימא שלי - אם זה 

חוק. המדינה הזאת סך הכול בת 60, אפשר לשנות 

חוקים. מריחואנה היא בקטגוריה של משכך כאבים. 

זה חוקי לחולי סרטן בתל אביב. אבל הם מקטלגים 

את זה יחד עם הרואין. לא הלכתי ומכרתי מריחואנה 

ברחוב. מכרתי לחברים שלי. כל מי שעשה כמוני היה 

מקבל גג שמונה חודשים."

המרואיינת מבטלת את קיומו של נזק עקב מעשיה. 

בד בבד היא ממזערת את העבירה תוך אבחנה בין 

סוגי הסמים, באופן שעישון מריחואנה וסחר בה הם 

חוקיים במדינות אחרות, ומשום כך אין בהם עבירה.

לצד ההסברים מסוג תירוץ, ארבע מרואיינות השתמשו 

בהסברים של הצדקה. שתי מרואיינות השתמשו 

בהסבר של פנייה לערכים נעלים. באמצעות הסבר 

כיוון  זה טענו המרואיינות, כי התנהגותן מוצדקת 

שהיא שירתה אינטרסים שלהן או של אחרים אשר 

נאמנות, כגון אמונה דתית  להם הן חייבות להיות 

או אחריות למשפחה. הן תיארו את עצמן כמי שהיו 

שרויות בדילמה שפתרונה חִייב הפרת החוק. לדוגמה, 

מרואיינת בת 40, גרושה ואם לשלוש בנות, השפוטה 

בגין עבירות סחר בסמים לחמש שנים, טענה:

"הבאתי שלוש בנות שלי תוך כדי הגיהינום שעברתי. 

לא ויתרתי. אני בת יחידה ואז הבאתי עוד בת ועוד 

אחת. במחשבה אחורה הייתי מביאה אותן שוב... 

'כל האמצעים  וחייתי לפי משפט  הייתי שבר כלי 

כשרים כדי לפרנס את הבנות שלי'. בלי כסף ותמיכה 

מאף אחד. איבדתי כל צלם אנוש, אבל כאימא הייתי 

לא להחסיר מהן. עשיתי מה  ניסיתי  הכי מגוננת. 

שיכולתי. הייתי חוזרת על זה עוד פעם בשביליהן... 

הרגשתי מחויבת כאימא. אז מה אני עושה עכשיו? 

הייתי צריכה להוכיח את עצמי כאימא."

זו הצדיקה את התנהגותה העבריינית  מרואיינת 

בחובתה לספק את צרכי ילדותיה. המרואיינת השנייה, 

השפוטה בגין התעללות בקטינים, אפשרה לבן זוגה 

להתעלל בילדיה בשל "אמונה דתית":

צדיק. אין להתנגד. זה בלתי  "קיבלנו הכול כי הוא 

אפשרי להתנגד. זה היה כת. אין לו עבר אלים. הילדים 

שלי עלו לו על העצבים. הוא אדם קפדן. ילדים שלא 

לפי טעמו אז הוא יחנך אותם. את הילדים שלו הוא 

גם חינך ככה, ולכן לא הייתה סיבה למכות. שלי באו 

לא מחונכים, רשעים, ולכן צריך לתת הרבה מכות. 

נראה  ליד. קשה.  עומד  אבל אתה  לי קשה,  היה 

לא  לאדם הזה. במשפט זה  אבסורד. אתה מאמין 

עובד ככה. לא יכולתי לזוז. התפללתי שהתיקון הזה 

ייגמר. חשבתי שאני אהיה עם האיש הזה עד 120. לא 

יכולתי כי אתה משותק ומאמין. הם אהבו את הרב. 

וחיבקו אותו. גם הם האמינו בו. לבנות היה עושה 

תיקונים אחרים בלי לגעת בהן."

לדיה  י בחינוך  את מעשיה  הצדיקה  זו  מרואיינת 

והבאתם לרמה גבוהה של אמונה וקדושה. לטענתה, 

זה מעשה של אם הדואגת לילדיה. שתי המרואיינות 

נטלו אחריות למעשיהן, והצדיקו אותם בטענות של 

אמונה וקודים חברתיים פורמליים ובלתי פורמליים 

שלהם הן מחויבות מעבר למחויבותן לחוק.

 Scott & Lyman, 1968,( לצד ההסברים של סקוט וליימן

1970(, נמצא סוג נוסף של הסברים הנכנס לקטגוריה 

של הצדקות. מדובר בהסבר של "הגשמה עצמית". 
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שתי המרואיינות אשר השתמשו בהסבר מסוג זה נטלו 

אחריות מלאה להתנהגותן, והצדיקו אותה בטענה 

כדי להתקדם כלכלית ולהגשים את שאיפותיהן  כי 

בקידום הקריירה ובעיצוב מעמדן החברתי, הן היו 

חייבות לעבור על החוק. כך אמרה מרואיינת בת 

37, שהייתה עצורה בזמן הריאיון בגין סחר בסמים:

"גם כשהייתי נשואה לקצין המודיעין הייתי סוחרת. 

לייבא ולא לחלק מנות. גם התיק שאני  הכוונה זה 

יושבת עליו היום זה יבוא והשתייכות למשפחת פשע. 

לקח להם עשר שנים להגיע אליי... אני עשיתי את 

לאן  זה. התערבבתי עם הרבה אנשים עד שהגעתי 

שהגעתי. לא התעסקתי עם אנשים קטנים. התעסקתי 

גדול. שזה בעיקר עולם של גברים. אז  בקנה מידה 

דיברו וחשבו שבחורות עושות את זה מפחד מראשי 

ארגונים, וכשבדקו הסתבר שלא. אני בכלל לא תמימה... 

יש משהו בעולם הפשע שקוסם. משהו שמושך. לא 

מבהיל אותי. אין לי פחד. שום דבר לא מבהיל אותי. 

מי שצריך לשמוע ממני ישמע אותי."

בסיפורה תיארה את עלייתה בעולם העברייני ואת 

גאוותה על המעמד שהגיעה אליו בעולם זה. השוואתה 

לגברים מעוררת אצלה סיפוק רגשי רב. מרואיינת 

כלכליות,  עבירות  בגין  36, השפוטה  אחרת, בת 

תיארה את חייה כנורמטיביים אך משעממים. לצד 

הרצון להגשים את מטרתה לשפר את מצבה הכלכלי, 

היא הרגישה שיש משהו לא שלם ומסופק בחייה:

"בעבודה הקבועה בבנק הכול מסודר כזה. והנה בא אליי 

עם בית. איזה יופי, פתחו לי דלתות. חיים מזמנים לך 

שקט. לא יודעת מה. נוסעים לחו"ל, נקלטתי להיריון. 

יש לי ילדים מקסימים. איזה יופי והכול מתוק. ילד 

ראשון נולד ואני קוראת ספרים ומעמיקה בכל דבר. 

חס וחלילה לעשות דברים לא נכון. ומשעמם - ביג 

נאה  שלי, משכורת  טיים משעמם... המשכורת 

אבל מתחיל מחול שדים של מה צריך בחיים. לאן 

עוד צריך להגיע. מה עוד צריך כל הזמן? שמה זה 

מתחיל לגעת. במעילה הזאת לא היה שהייתי בחוב 

גדול. הייתי עם מינוס רגיל. המעילה הייתה - בואי 

נעביר 20,000 ואז אהיה עם קצת כסף פלוס... היה 

נחמד לי שאם לקחתי כסף - גנבתי וזהו, כי כנראה 

גם הגניבה היה לי משעמם. הייתי צריכה עוד משהו. 

עוד פעם חיים רגילים, ואני בן אדם מאוד פעיל - גם 

מארגנת מסיבות, גם בבית ספר, גם בגן. מאתגרת 

בהמון עניין ועדיין משעמם לי."

ההסבר שנעשה בו שימוש בשכיחות הנמוכה ביותר 

זה  קיום העבירה. השימוש בתירוץ  היה הכחשת 

נמצא אצל מרואיינת אחת, אשר שללה את התרחשות 

העבירה. המרואיינת הייתה שפוטה בעת הריאיון בגין 

חטיפה. היא הואשמה כי סייעה בחטיפת נכדתה, 

וטענה לאורך כל הריאיון כי לא עברה על החוק אלא 

נסעה לחו"ל עם ביתה ונכדתה, ולא ידעה כי ביתה 

מתכננת לא לחזור לארץ.

לסיכום, בניתוח סיפורי החיים נמצא כי רוב המרואיינות 

נטו להשתמש בתירוצים כדי להסביר את העבירות 

שבגינן נשפטו ולתאר נסיבות מקלות לאירוע העברייני 

)שימוש בסמים, חיים קשים וכדומה(. שימוש בתירוץ 

משמעו לקיחת אחריות חלקית למעשה או דחייתה. 

המרואיינות אשר השתמשו בהצדקות, נטלו אחריות 

עברו על החוק מתוך  כי  והדגישו  אישית לעבירה, 

בחירה כדי לשפר את חייהן מבחינה כספית או כדי 

להשיג סיפוק נפשי.

לקיחת אחריות אל מול אי לקיחתה 
ההתייחסות אל העבירה היא נושא דומיננטי בסיפורי 

החיים של עבריינים. במחקר הנוכחי נבחנה התייחסות 

לקבלת אחריות על התנהגות עבריינית, על פי כלי 

שפותח לבחון זאת בזיקה לעבירה על שלושה רובדי 

)2005( על הבניית  אבולעפיה  זמן במחקרה של 

לא  זה  באופן  אסירים.  בקרב  קורבנית  מציאות 

נשאלת במישרין שאלה על קבלת האחריות. בלוח 4 

מתואר רצף לקיחת האחריות לעבירה שבוצעה על 

פי ההתייחסות בשלושה רובדי זמן.

כפי שלוח 4 מראה, לקיחת אחריות אישית הייתה 

יותר )66.7%( במצב היפותטי בהשוואה  גבוהה 

ובראייה   )50%( בהווה   - לשני המצבים אחרים 

רטרוספקטיבית )50%(. מתוך הראיונות עלה, כי 

רובדי הזמן  בי" בכל  "תלוי  התגובות בקטגוריה 

התחלקו לשלוש התייחסויות: הימנעות מהתנהגות 
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מסוימת, תובנות קוגניטיביות ושינוי התנהגותי.

בהימנעות מעשייה התייחסו המרואיינות לעשייה 

אקטיבית. למשל, הימנעות משימוש בסמים "לא הייתי 

משתמשת בסמים" או הימנעות מביצוע העבירה "אם 

לא הייתי מוכרת ]סמים[...".

תובנות קוגניטיביות לאחר ביצוע העבירה: "]הייתי 
סיפוק מעצמי,  לי  היה  מונעת את העבירה אם[ 

תובנות עם עצמי, התאמתות מול מקרה, ולא בריחה 

והכחשה, ואם התוצאות היו בתמונה" או "אם הייתי 

אחרי משפט ראשון מבינה את המשמעות של הדבר".

ליוזמה  - המרואיינות התייחסו  שינוי התנהגותי 
אקטיבית שלהן בבקשת עזרה מהגורמים בקהילה: "אם 

הייתי מתקשרת למשטרה ואומרת להם שזה קורה, 

או שבן אדם פצוע...", או "הייתי שומרת על החוק. לא 

הייתי נוהגת, או שהייתי מסדרת את הרישיון שלי, ואז 

נוהגת". קטגוריה זו כללה גם התייחסות להתנהגות 

אחרת בעת ביצוע העבירה: "אם הייתי מנהלת את 

עסקיי לבד..." או "פשוט הייתי עוצרת אותו. ויכולתי 

עצרתי" או "אם הייתי בורחת, או  לא  לעצור, אבל 

אומרת לג' שהשיחה לא תוביל לשום מקום".

 )26.7%( באחר" טענו שמונה  "תלוי  בקטגוריה 

מרואיינות כי אדם אחר היה אחראי לביצוע העבירה 

או למניעתה. תפיסה זו התעצמה כאשר הן התייחסו 

בניתוח  לעבירה בראייה רטרוספקטיבית )33%(. 

דבריהן נמצא, כי אפשר לחלק את הסבריהן לשתי 

לדרישה לעשייה  קטגוריות-משנה. הראשונה נוגעת 

וליוזמה מגורם חיצוני, שרק בעזרתו העבירה הייתה 

עשויה להימנע. למשל, "אם היו עוזרים לי... המשטרה 

לי תמיכה  או עובדים סוציאליים..." או "אם הייתה 

הייתה מסגרת  מהמשפחה, תמיכה כלכלית, אם 

עבודה מסודרת, לא הייתי עוברת דברים בחיים" או 

"אם היו שולחים אותי לגמילה, נתנו כמה צ'אנסים. היה 

לי קשה. הכול נפל עליי". קטגוריית המשנה השנייה 

נוגעת לציפייה להקשבה מגורם כלשהו. למשל, "אם 

היה לי עם מי לדבר, לשוחח.... אם הייתה לי אפשרות 

לדבר עם איש מקצוע, לדבר על בעיות בשליטה, ברור 

שאפשר היה למנוע". בשתי קטגוריות המשנה האלו 

קיימת הפחתה באחריות אישית והעצמת אחריותם 

של אנשים או של גורמים אחרים.

ב"האשמת האחר" העבירו המרואיינות את האחריות 

לביצוע העבירה לקורבן העבירה בטענה כי התנהגותו 

היא שהביאה לפגיעה בו. שתי מרואיינות הציגו את 

למשל,  העבירה.  לביצוע  עיקרי  כאחראי  הקורבן 

"ביצעתי את העבירה כדי שהיא תשתוק, ולא תדבר 

לי לעלות על  לא היה נותן  מה היה", וכן "אם הוא 

ההגה, אם היה עומד על זה". האשמת האחר ואי נטילת 

אחריות לביצוע העבירה בלטו בעיקר בהתייחסות 

לראייה  לביצוע העבירה בהווה )6.7%( בהשוואה 

רטרוספקטיבית )3.3%( ולראייה היפותטית )3.3%(.

קטגוריה של "חפה מפשע" היא היחידה שבכל רובדי 

תפיסת העבירה 
בהווה

 תפיסת העבירה 
במצב היפותטי בהווה

 תפיסת העבירה 
בראייה רטרוספקטיבית

%N%N%Nהתייחסות לעבירה

1550.02066.71550.0תלוי בי

826.7723.31033.3תלוי באחר

26.713.313.3האשמת האחר

516.726.7413.3חפה מפשע

301003010030100סך הכול

לוח 4. רצף קבלת האחריות לעבירה על פי התייחסות בשלושה רובדי זמן



149

"עשיתי, אבל..."

הזמן נמצאה בה התנערות עקיבה מקבלת אחריות 

כלשהי לביצוע העבירה. למשל: "לא עשיתי עבירה. 

מאשימים אותי רק בנוכחות ולא יותר מזה" או "לא 

ביצעתי את העבירה".

לנסיבות  וההתייחסות  העבירה  תיאור  לסיכום, 

ביצועה מייצגים חלק מהדו-שיח של המרואיינות 

עם אחרים. ההתייחסות בשלושה רובדי זמן מלמדת 

ביכולת לקחת אחריות מכמה  הדיפרנציאציה  על 

פרספקטיבות, החל בקבלת אחריות אישית וכלה 

בהתנערות מוחלטת מאחריות. זאת בשונה מההתייחסות 

בסיפורי החיים ובראיונות המובנים למחצה, שבהם 

יותר מרואיינות נטלו אחריות להתנהגותן וטענו כי 

היה בכוחן לעצור את התרחשות העבירה.

סוגי ההסברים שסיפקו  ניתוח של  5 מוצג  בלוח 

המרואיינות בהתאם לרצף לקיחת האחריות לעבירה 

שבוצעה.

סוגי ההסברים קובצו לשלוש קבוצות בהתאם למידת 

האחריות שהמרואיינות נטלו עליהן. הקבוצה הראשונה 

כוללת הסברים שהם "תירוצים" בכמה רמות של 

הכחשה: הכחשת אחריות, הכחשת הנזק או מזעורו 

באמצעות הסברים אלה  והכחשת קיום העבירה. 

הכחישו הנשים לחלוטין את ביצוע העבירה, או הודו 

במעשים אשר תרמו תרומה חלקית לביצוע העבירה. 

תירוצים אלה מלמדים על הימנעות מלקיחת אחריות 

או על לקיחת אחריות חלקית.

קבוצה שנייה של הסברים הם תירוצים של סיפור 

עצוב. באמצעות טכניקה זו הודו המרואיינות בביצוע 

המעשים, אך השליכו את האחריות לכך על מהלך 

חייהן ועל גורמים חיצוניים. באמצעות סיפור עצוב 

ניסו המרואיינות להבנות תפיסה אוהדת כלפיהן, 

תוך הדגשת הקורבנּות שחוו בחייהן, ובכך להצטייר 

בעיני אחרים כסוטות/רעות פחות. הסברים מסוג 

זה מעידים על הימנעות מלקיחת אחריות אישית 

לביצוע העבירה.

הגשמה  של  הסברים  כוללת  השלישית  הקבוצה 

עצמית ופנייה לנאמנות גבוהה. באמצעות הסברים 

 פנייה סיפור עצובהכחשות
סך הכוללערכים נעלים

תפיסת ביצוע 
העבירה בהווה

15 )50.0%(3 )100%(3 )37.5%(9 )50%(תלוי בי

8 )26.7%(1 )0.0%(2 )25.0%(5 )30%(תלוי באחר

2 )6.7%(0 )0.0%(2 )25.0%(0 )0.0%(האשמת האחר

5 )16.7%(0 )0.0%(1 )12.5%(4 )20%(חף מפשע

30 )100%(4 )100%(8 )100%(18 )100%(סך הכול

תפיסה 
היפותטית לגבי 
ביצוע העבירה

20 )66.7%(3 )100.0%(5 )62.5%(11 )65.0%(תלוי בי

7 )23.3%(1 )0.0%(3 )37.5%(4 )20.0%(תלוי באחר

1 )3.3%(0 )0.0%(0 )0.0%(1 )5.0%(האשמת האחר

2 )6.7%(0 )0.0%(0 )0.0%(2 )10.0%(חף מפשע

30 )100%(4 )100%(8 )100%(18 )100%(סך הכול

תפיסת ביצוע 
העבירה בראייה 
רטרוספקטיבית

15 )50.0%(2 )50.0%(4 )50.0%(8 )50%(תלוי בי

10 )33.3%(2 )50.0%(3 )37.5%(6 )30%(תלוי באחר

1 )3.3%(0 )0.0%(1 )12.5%(0 )0.0%(האשמת האחר

4 )13.3%(0 )0.0%(0 )0.0%(4 )20%(חף מפשע

30 )100%(4 )100%(8 )100%(18 )100%(סך הכול

לוח 5. שימוש בהסברים בהתאם לרצף לקיחת האחריות
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אלה הודו נשים בביצוע המעשה המיוחס להן ואף 

הצדיקו את ביצועו. שימוש בהסברים אלה מלמד על 

לקיחת אחריות למעשה.

מלוח 5 עולה כי מרואיינות אשר נטו להכחיש את 

אחריותן האישית או הבלבדית לביצוע העבירה, הביעו 

לקיחת אחריות אישית בכמה רובדי זמן. בדומה ללוח 

4, מלוח 5 עולה כי התגובות המעידות על לקיחת 

יותר בהתייחס  גבוה  היו בשיעור  אישית  אחריות 

לביצוע העבירה במצב ההיפותטי )66.7%( לעומת 

נטו  רובדי הזמן האחרים )50%(. מרואיינות אשר 

יותר  הביעו  להשתמש בהסברים מסוג הכחשה, 

ממרואיינות אחרות תגובות של "תלוי בי" בהתייחס 

לביצוע העבירה ברובדי הזמן.

ניסו להפחית מאחריותן  לסיכום, רוב המרואיינות 

האישית על ידי הדגשת קורבנותן למעשים של אחרים 

או לנסיבות החיים, ובכך הציגו את עצמן באור חיובי. 

באופן היפותטי, נטו  כאשר נשאלה השאלה  אולם 

המרואיינות ליטול אחריות לביצוע העבירה.

דיון
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את אופן השימוש 

בהסברים )Scott & Lyman, 1968, 1970( בקרב נשים 

עברייניות כפי שבאו לידי ביטוי לאורך סיפור חייהן 

בזיקה  העבריינית  להתנהגותן  אחריות  ולקיחת 

)הווה, ראייה רטרוספקטיבית  זמן  רובדי  לשלושה 

ומצב היפותטי(.

ממצאי המחקר מלמדים כי נשים עברייניות משתמשות 

במגוון סוגים של הסברים כדי להציג את עצמן באור 

חיובי, תוך מזעור סטטוס הסוטה שנוצר לאחר שעברו על 

החוק והורשעו בדין )Becker, 1963(. מרבית המרואיינות 

במחקר הנוכחי נטו להשתמש בהסבר מסוג "תירוץ", 

והכחישו את אחריותן לביצוע העבירה. במושגים של 

)Goffman, 1971(, הן ביצעו "עבודת תיקון"  גופמן 

)remedial work( שנועדה לשנות את משמעותה של 

ההתנהגות הנצפית, בין שהייתה מקובלת ובין שהייתה 

 Goffman,( ראויה לסנקציה או לפיקוח. מושגיו של גופמן

1971( אינם שונים במהותם ובתפקידם ממושגיהם 

של סייקס ומצא )Sykes & Matza, 1957(, "טכניקות 

 ,)Scott & Lyman, 1968, 1970( נטרול", ושל סקוט וליימן

"הסברים". טיעון זה בא לידי ביטוי גם במחקר הנוכחי, 

שבו כל המרואיינות השתמשו בסוגים מגוונים של 

הסברים בניסיון להפחית מאחריותן האישית לביצוע 

העבירה. הן הרבו להשתמש בתירוצים של הכחשת 

)appeal to accidents( או בהצדקה  אחריות אישית 

עצוב )sad story(. אחדות טענו כי אחר  של סיפור 

אחראי לביצוע העבירה, ואחרות הדגישו את נסיבות 

כאמור, קיימים מחקרים  חייהן כמניעים לביצועה. 

מעטים העוסקים בשימוש ב"הסברים" על ידי נשים 

 Copes & Vieraitis, 2012; Klenowski ,עברייניות )למשל

 et al., 2011; Kruttschnitt & Lopez, 2006; Vieraitis et al.,

זאת בקרב  2012(. המחקר הנוכחי בחן התייחסות 

עבירות. במחקר שבוצע בישראל  אסירות במכלול 

)Geiger & Fischer, 2003( על מדגם קטן, שנבחנו בו 

אסירות משוחררות במונחים של טכניקות נטרול, 

למרות שמדובר בהתייחסות לאחר ביצוע העבירה, 

נמצא כי עברייניות נטו להשתמש בהסברים במונחים 

כדי להסביר  של התעללות מינית, פיזית וכלכלית 

את התנהגותן העבריינית ואת התמכרותן לסמים.

במחקרים עדכניים יותר אשר בחנו הבדלים בין נשים 

 Сopes & Vieraitis לגברים בסוגי ההסברים )למשל, 

 2012; Klenowski et al., 2011; Mullins & Cherbonneau,

2011( נמצא, כי גברים ונשים נטו להשתמש בסוגי 

הסברים ובטכניקות נטרול דומים כדי להסביר את 

ובעיקר בתירוצים. השוני  התנהגותם העבריינית, 

בהסברים בין גברים לנשים היה נעוץ בתוכן ההסבר. 

למרות שגברים ונשים השתמשו באותם סוגי הסברים, 

לדרישות החברתיות ולתהליכי  הם התאימו אותם 

החברות לפי התפקיד המגדרי. אחת המסקנות של 

החוקרים הייתה כי הבניית אינטראקציה של זהות 

מגדרית ממלאת תפקיד מכריע בהפיכת הסברים 

אלה לזמינים לאחד ולא לאחר. לפיכך קיימים הסברים 

נגישים  ואילו אחרים אינם  נגישים לגברים,  שאינם 

לנשים. לדבריהם, ההסבר להתנהגות הסוטה מתקבל 

כאשר הקהל חש אהדה למספק ההסבר. לכן  רק 

לנשים קל יותר מאשר לגברים להשתמש בהסברים 

שבהם הן מאשימות אחרים, והסבר מסוג זה הניתן 
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על ידי אישה, משכנע את הסובבים יותר מאשר הסבר 

זאת הסברים  גבר. לעומת  ידי  מסוג זה הניתן על 

גברים הם "מזעור  יותר אצל  כאמינים  שנתפסים 

הנזק", "השמצת המשמיצים" וטענה כי תגובתם 

"נורמלית" בנסיבות האירוע. מסקנתם של  הייתה 

קיים  כי  )Klenowski et al., 2011( הייתה,  החוקרים 

קשר בין טכניקות הנטרול וההסברים שנעשה בהם 

שימוש לבין המגדר ויכולת ההשפעה של הטכניקה.

לצד הממצא כי מרואיינות רבות נטו להתנער מאחריות 

עצמן  את  והציגו  העבריינית  להתנהגותן  אישית 

כקורבנות, נמצא כי כאשר מנתחים את ההסברים 

להתנהגות העבריינית על רצף של לקיחת אחריות, 

כשליש מהמרואיינות הציגו את עצמן באופן שאינו 

יסוד של  קורבני. השימוש בהסברים שהיה בהם 

לקיחת אחריות כלשהי להתנהגותן העבריינית גבר 

כאשר המרואיינות נשאלו באופן היפותטי מה היה יכול 

למנוע את התרחשות העבירה. חלק מהמרואיינות 

והציגו  כרציונליות וכאקטיביות,  עצמן  תיארו את 

את הכניסה למסלול העברייני ואת ביצוע העבירה 

שבגינה נשפטו כאירועים שהיו תלויים בעיקר בהן, או 

טענו שהיה ביכולתן למנוע את התרחשות העבירה. 

לקיחת אחריות למעשיהן  זו משמעה  התייחסות 

והתייחסות לפשעיהן כאל פעולות שנעשו מתוך החלטות 

רציונליות, ולא כתוצאה של "חוסר אונים". רבות מן 

הנשים האלו עברו התעללות פיזית, מינית ונפשית, 

אך לא הדגישו זאת כמניעים להתנהגותן. האסירות 

שהשתתפו במחקר, בעיקר אלה שהיו שפוטות בגין 

עבירות כלכליות, נטו להתייחס להתנהגותן בכלל 

ולהתנהגותן העבריינית בפרט במושגים של בחירה 

אישית. ממצא זה שונה מהגישות המסורתיות להסבר 

עבריינות בקרב נשים. אלו התייחסו לעבריינות של נשים 

 Hunnicutt( במושגים של אפליה חברתית וכלכלית

 & Broidy, 2004; Reckdenwald & Parker, 2008; Simon &

Landis, 1991( וכתוצאה של קורבנּות שכללה התעללות 

 Arnold, ;2010 ,פיזית ומינית )גור, 2004; חן ועינת

.)1990; Campbell, 1993; Katz, 2000

התייחסות להתנהגות עבריינית בקרב נשים במושגים 

רציונלית, תואמת את  ובחירה  של אחריות אישית 

ממצאיהם של אחדים מן המחקרים שפורסמו בשנים 

 Ajzenstadt, 2009; Kruttschnitt & Lopez, 2006;( האחרונות

 Shechory, Perry, & Addad, 2011; Vandiver, Bowman, &

Vega, 2012(. אומנם מחקרים אלה לא התבססו על 

 Scott &( ניתוח הסברים במושגים של סקוט וליימן

Lyman, 1968, 1970(, אך בדומה למחקר הנוכחי, כללו 

ניתוח איכותני של נרטיבים שהציגו אסירות. למשל, 

קרוטשניט ולופז )Kruttschnitt & Lopez, 2006( בדקו 

הסבריהן של אסירות שנשפטו בגין עבירות אלימות. 

החוקרים מצאו כי על פי דיווחיהן, הגורמים לאלימות 

בקִרבן לא היו קורבנות בילדות או בזוגיות, אלא סופק 

מגוון רחב של הסברים, בכלל זה רצון לצבור כסף 

ולזכות בכבוד.

לסיכום, ממצאי המחקר הראו כי בדומה למה שנמצא 

 Burton, Foy, ;2004 ,במחקרים קודמים )למשל, גור

 Bwanausi, Johnson, & Moore, 1994; Dutton & Hart,

 ,)1993; Lindsay, Law, Quinn, Smart, & Smith, 2001

ככאלו שסבלו  עצמן  תיארו  המרואיינות  מרבית 

מהתעללות מינית בילדות או גדלו בבתים מזניחים 

פיזית או רגשית. אלא שבשונה מאותם מחקרים, 

אצל חלקן לא היוותה הקורבנות נימוק עיקרי להסבר 

התנהגותן העבריינית. הרושם החוזר היה כי דווקא 

נשים שנטלו חלק בהליך טיפולי היו בעלות תפיסה 

והשליכו את  נטלו פחות אחריות  יותר,  קורבנית 

האחריות על מהלך חייהן על אחרים או על הסביבה 

באופנים שונים. היבט זה לא היה עיקרו של המחקר 

הנוכחי ולא נעשתה הבחנה בין אסירות שהיו בטיפול 

לבין אסירות שלא השתתפו בהליך טיפולי, ולפיכך 

יש לבחון אותו בחינה מעמיקה במחקרים נוספים. 

במהלך המפגשים הטיפוליים חוזרות האסירות שוב 

ושוב על סיפורי חייהן הקשים ועל הפגיעות שחוו. 

זאת בטיפול בגברים עבריינים מושם דגש  לעומת 

בהכרה במעשה העברייני ובלקיחת אחריות אישית 

כתנאי מוקדם להליך טיפולי וכמדד להצלחת הטיפול 

 Beech & ;1997 ,למשל, בוכבינדר, שרר ואיזיקוביץ(

 Fordham, 1997; De-Leon, 2000; Semiatin, Murphy, &

Elliott, 2013(. ההבדל הבולט ביותר בין אופן הטיפול 

המקובל בנשים עברייניות לבין אופן הטיפול המקובל 
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נשים  נקודת המוצא. אצל  עבריינים הוא  בגברים 

נקודת המוצא היא היותן קורבנות, ואילו אצל גברים 

נקודת המוצא היא הכרה בתוקפנותם ובמעשיהם 

השליליים, גם אם מהלך חייהם מאופיין בקורבנות 

לזו של הנשים. שהם )2009( הרחיבה את  הדומה 

הרעיון של פוקו )Foucault, 1977( באשר לכוח הסמוי 

לענישה  בניגוד  כי  וטענה  הענישה,  של מערכת 

המסורתית שהתמקדה בפגיעה ובגרימת סבל פיזי 

לסוטה, הענישה המודרנית מתמקדת בשינוי נפשו של 

הסוטה וב"תיקונה" כדי להתאימה לנורמות החברתיות 

לדבריה, בשתי השיטות נעשה שימוש  המקובלות. 

בדרכים כוחניות כלפי הסוטים כדי לגרום להם שינויים 

התנהגותיים. הן שיטת הענישה והן שיטת הטיפול, 

הפועלות זו לצד זו במערכת הכליאה, משמשות כלי 

להשרשת הנורמות החברתיות המקובלות, שכן עצם 

קיומה של מערכת טיפולית בתוך מסגרת הכליאה 

הופך אותה לאמצעי לשיטור ולחינוך. ייתכן כי תהליכים 

אלו מחלחלים גם לנרטיבים של האסירות ומתאימים 

אותם לנורמות ולתפיסות המקובלות.

ממצאי המחקר הנוכחי מלמדים על הצורך בחשיבה 

מחודשת על התייחסותם של אנשי המקצוע לנשים 

עברייניות. שינוי זה צריך לבוא לידי ביטוי בבניית תוכנית 

טיפולית לנשים עברייניות, שתהיה ממוקדת בין השאר 

בלקיחת אחריות אישית למעשיהן העברייניים כשלב 

יאפשר  זו  ראשוני בתהליך השיקום. שינוי תפיסה 

העצמה של הנשים תוך נטילת אחריות לחייהן, ובכלל 

זה מעשיהן השליליים.
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עונש מוות 
בישראל

עמדות הציבור כפועל יוצא של סוג 
העבירה, המגדר וההשתייכות הפוליטית

ב-2018 אושר בקריאה טרומית "חוק עונש מוות למחבלים". המחקר הנוכחי בוחן 
אם הציבור הישראלי תומך בעונש מוות ואם יש תלות בין התמיכה בעונש מוות 
לבין סוג העבירה ומאפיינים סוציו-דמוגרפיים של המשיבים. המחקר התבסס 
על מדגם של 573 משיבים. המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים של המדגם דומים 

לאלה של האוכלוסייה הישראלית כפי שהם מצטיירים מנתוני הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה )2018(. המחקר התבסס על שיטת הסקר הפקטוריאלי. כל נבדק 
העריך ארבעה תסריטי פשיעה, שנבדלו זה מזה בסוג העבירה שהוצגה )אונס, 
אלימות, רצח וטרור(, מאפייני העבריין ומאפייני הקורבן. לאחר שהמשתתפים 

נחשפו לתסריטים, הם התבקשו לציין איזה עונש נראה להם מתאים ביותר )עונש 
מוות / מאסר ממושך / מאסר קצר / ענישה בקהילה(, ולבסוף ענו על שאלון פרטים 

סוציו-דמוגרפיים. ממצאי המחקר מלמדים כי רק ב-7% מתסריטי הפשיעה בחרו 
המשתתפים בעונש מוות כעונש מתאים. בנוסף, נמצא שקיימת תלות מובהקת בין 
סוג העבירה לבין סוג הענישה, ועונש מוות נבחר כעונש המתאים בעיקר במקרה 

של תסריטי טרור. כמו כן סוג הענישה תלוי באופן מובהק בדעות פוליטיות ובמגדר 
המשיבים. כך, רוב התומכים בעונש מוות אומנם הגדירו את עצמם כמשתייכים 

לימין או למרכז מבחינה פוליטית, אולם מבין התומכים בעונש מוות נמצא ייצוג יתר 
גם לבעלי דעות פוליטיות שמאלניות )יחסית לייצוג שלהם במדגם(. בנוסף, בין 

התומכים בעונש מוות נמצאה שכיחות גבוהה יותר של גברים לעומת נשים. בדיון 
מנותחים ממצאי המחקר בהתייחס לתיאוריית הקונצנזוס ונבחנות משמעויות 

אופרטיביות של הממצאים לגבי מדיניות הענישה כלפי מחבלים.

סרג'יו הרצוג,1 אינה לוי2 וניר רוזמן3

ד"ר סרג'יו הרצוג, מרצה בכיר וראש הקבץ קרימינולוגיה בחוג הרב-תחומי במכללה האקדמית צפת.  1

ד"ר אינה לוי, מרצה בחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל בשומרון ובחוג הרב-תחומי במכללה האקדמית צפת.  2

ניר רוזמן, סטודנט לתואר שלישי במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.  3
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מבוא
בארה"ב ב-11 בספטמבר 2001  מתקפת הטרור 

והעלייה בשכיחות של פיגועי טרור ברחבי העולם 

הגבירו את ההתעניינות העולמית בתופעת הטרור 

 Cohen-Louck & Levy, 2018; LaFree, Dugan, & Miller,(

 2015; LaFree, Dugan, Xie, & Singh, 2012; Ranstorp,

Spaaij & Hamm, 2015; Vidino, 2009 ;2009(. פיגועי טרור 

 Gidron,( ואלימים  לאירועי דחק קיצוניים  נחשבים 

Gal, & Zahavi, 1999(, שנפגעים בהם אזרחים באופן 

 Klar, Zakay, & Sharvit, 2002;( אקראי וללא הבחנה 

Lafree et al., 2012(. לכן טרור נחשב לאיום בלתי צפוי 

)Gidron et al., 1999(, שמנפץ את תחושת  ורצחני 

העיסוק   .)Ganor, 2011( אזרחים  בקרב  הביטחון 

 Perry & Hasisi, 2015; Perry, Hasisi,( בטרור ובהשלכותיו

Perry, 2018 &( שכיח בישראל בשל התחושה שהטרור 

 .)Cohen-Louck & Levy, 2018( הוא איום כרוני במדינה

מבין הסוגיות שנידונות בנוגע לפיגועי טרור, עלתה 

בשנה האחרונה השאלה לגבי עונש מוות למחבלים. 

מפלגת "ישראל ביתנו" יזמה את החוק. החוק אמור 

לאפשר לבתי דין צבאיים לגזור עונש מוות ברוב רגיל, 

אזרחיים לגזור על מחבלים  ולאפשר לבתי משפט 

עונש מוות )אזולאי ופרידמן, 2018(. בחודש ינואר 

2018 אושר החוק בקריאה טרומית )אזולאי, 2018(. 

מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון אם הציבור הישראלי 

תומך בענישה מסוג זה, כלומר אם מתקיים קונצנזוס 

סביב הצעת החוק.

"קונצנזוס" בתחום אכיפת החוק והענישה מבטא 

הסכמה ציבורית רחבה לגבי הגדרתן של התנהגויות 

מסוימות כאסורות וככאלה אשר מצריכות הפעלת 

 Rossi סנקציה פלילית )על מודל הקונצנזוס ראה אצל

Berk, 1997; Thomas, Cage, & Foster, 1976 &(. קיומו 

של קונצנזוס ציבורי נרחב משמש כאחת ההצדקות 

 .)Jennings, Farrall, Gray, & Hay, 2017( לענישת עבריינים

בבדיקת מודל הקונצנזוס בישראל נמצא, כי עמדות 

 )Herzog, 2008a( הציבור הישראלי כלפי סחר בנשים

)Herzog, 2007( מאופיינות  וכלפי הטרדות מיניות 

בבסיס ערכי משותף, התואם את רוח החוק הפלילי 

שאוסר סחר בנשים והטרדה מינית. כמו כן מדיניות 

הענישה והיקף המשאבים שמוקצים לחקירה ולהעמדה 

לדין בגין מעשי רצח )Herzog, 2004( ועבירות מוסר 

כגון הפלה לא חוקית )Herzog, 2017(, תואמים את 

הקונצנזוס הקיים בחברה הישראלית בנוגע לעבירות 

בדיקה אמפירית  לא נעשתה  עד כה  אלה. אומנם 

לגבי עמדות הציבור הישראלי כלפי עונש מוות, אך 

מאמרים תיאורטיים )אונגר, 2013; סנג'רו, 2002( 

טוענים שגם אותם אזרחים שמתנגדים לעונש מוות 

באופן כללי, עשויים לתמוך בהפעלתו בהקשר של 

מחבלים. כאמור, המחקר הנוכחי בוחן אם עמדות 

סוגיית  קונצנזוס סביב  הציבור בישראל משקפות 

עונש מוות למחבלים.

באשר לגורמים שעשויים להשפיע על עמדות הציבור 

כלפי עונש מוות, בספרות המחקרית על עמדות כלפי 

ענישת עבריינים יש התייחסות למאפייני העבריין, 

והנסיבות  למאפיינים של הקורבן  לסוג העבירה, 

בסוג  ולמאפייני המעריכים. מחקרים שהתמקדו 

העבירה הראו, כי עמדות הציבור מושפעות מחומרת 

הפגיעה בקורבן. עבירות שגורמות לפגיעה פיזית או 

פסיכולוגית מדורגות כחמורות יותר מעבירות רכוש 

 Adriaenssen et al., ומעבירות ללא פגיעה אישית )ראה

 .)2018; Leeper Piquero, Carmichael, & Piquero, 2008

ממצאים דומים התקבלו גם בנוגע להשפעת סוג 

העבירה על תמיכת הציבור בסנקציות פליליות. 

 )Pearson et al., 2018( ממחקרם של פירסון ועמיתיו

יותר  נטו להציע עונשים חמורים  עלה שמעריכים 

לחשודים בביצוע עבירות אלימות מאשר לחשודים 

בביצוע עבירות רכוש. כמו כן אנשים נוטים לתמוך 

ובעבירות שנאה  בהחמרת הענישה בעבירות מין 

על רקע אתני יותר מאשר בעבירות רכוש ובעבירות 

 Jung, Allison,( אלימות שאינן מונעות משנאה אתנית

Bohn, 2013; Walker & Woody, 2011 &(. לפיכך נראה 

שהציבור נוטה לתמוך בענישה נוקשה יותר בעבירות 

אשר נתפסו כחמורות למדי כגון רצח, אונס ועבירות 

אלימות, בהשוואה לעבירות ללא-קורבן אשר נתפסו 

כחמורות פחות כגון עבירות צווארון לבן או הפלות 

 Einat & Herzog, 2011, Herzog & Einat,( לא חוקיות 

.)2016; Michel, 2016
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עונש מוות בישראל

והקורבן  באשר להשפעת המאפיינים של העבריין 

על עמדות הציבור כלפי חומרת הענישה, מחקרים 

רבים התמקדו במוצא אתני ובמגדר. בנוגע לאתניות, 

מחקרים מעידים כי נמצא קשר בין מוצאו האתני של 

החשוד לבין חומרת הענישה: הנטייה לתמוך בענישה 

חמורה נגד חשודים מקבוצות מיעוט אתניות חזקה 

הרוב  יותר מאשר במקרה של חשודים מקבוצת 

)Herzog, 2008b; Sommers & Ellsworth, 2000(. לגבי 

המוצא האתני של הקורבן, ישנם ממצאים סותרים. 

קורבנות שמשתייכים  כי  חלק מהמחקרים מצאו 

למיעוט אתני מואשמים יותר מקורבנות שמשתייכים 

 Bruggen & Grubb, לרוב )ראה סקירת ספרות של 

2014(, וישנם מחקרים שמצאו שעבירות נגד מיעוטים 

נחשבות בעיני הציבור לחמורות יותר מאשר עבירות 

 Kahl, נגד קורבנות שמשתייכים לקבוצת הרוב )ראה

 Koenig, & Smith, 2013; Saucier, Hockett, Zanotti, &

Heffel, 2010(. בנוסף, נראה שקיימת חשיבות למגדר 

בין מגדר  וקיימת תלות  העבריין ולמגדר הקורבן, 

נוטים לתמוך  החשוד לחומרת הענישה. מעריכים 

בעונשים כבדים יותר לעבריינים מאשר לעברייניות 

 Gould & Gertz, 1994; Herzog, 2008b; Rogers & ראה(

Davies, 2007(. באשר למגדר הקורבן נמצא, כי עבירות 

גברים נתפסות כחמורות פחות  נגד  המתבצעות 

מעבירות המתבצעות נגד נשים, ועל כן הסנקציות 

הפליליות המוצעות לְמבצע העבירה חמורות יותר 

 Bates, Kaye, Pennington, &( נשים  נגד  בעבירות 

.)Hamlin, 2018

המחקר הנוכחי התמקד במאפייני המעריכים, תוך 

והקורבן.  נטרול השפעת המאפיינים של העבריין 

כי למאפיינים הסוציו- קודמים מעידים  מחקרים 

על הנטייה  דמוגרפיים של האזרחים יש השפעה 

שלהם לתמוך בעונש מוות. למשל, נמצא כי גברים 

נוטים לצדד יותר בהפעלת עונש מוות מאשר נשים 

 Godcharles, Rad, Heide, Cochran, & Solomon, 2019;(

 Kandola & Egan, 2014; Trahan, 2017; West, Yelderman,

Miller, 2018 &(. בנוסף נמצא כי קיים קשר בין תמיכה 

לדוגמה,  )ראה  דתית  אמונה  לבין  מוות  בעונש 

ואנשים שהגדירו   ,)Yelderman, West, & Miller, 2018

יותר בהפעלת עונש  נוטים לתמוך  כדתיים  עצמם 

מוות מאשר אנשים שהגדירו עצמם כחילוניים. כמו 

כן נמצא מתאם בין עמדות שמרניות לבין תמיכה 

בענישה. שמרנים נוטים לתמוך בסנקציות פליליות 

 Gerber & Jackson, 2016;( נוקשות יותר מאשר ליברלים

Godcharles et al., 2019; Silver & Silver, 2017(. בנוסף 

נמצא קשר מובהק בין עמדות כלפי עונש מוות לבין 

רמת השכלה. ככל שרמת ההשכלה עולה, כך נוטה 

 Unnever &( הציבור להתנגד לקיומו של עונש מוות

.)Cullen, 2010

המחקר הנוכחי
היא לבחון את  זה  מטרתו המרכזית של מחקר 

עמדות הציבור הישראלי בנוגע לעונש מוות, תוך 

התייחסות לסוג העבירה ולמאפייני המעריכים. עונש 

ידי "ישראל ביתנו" כאחד  מוות הוצע בישראל על 

הרתעת  באמצעות  הטרור  לצמצום  הפתרונות 

מחבלים פוטנציאליים )אזולאי, 2018(. חקיקה זאת 

מסתייעת בפרסומים אקדמיים תיאורטיים, לפיהם 

למחבלים  מוות  בעונש  ציבורית  קיימת תמיכה 

זאת בהיעדר  )אונגר, 2013; סנג'רו, 2002(. עם 

בדיקה אמפירית של עמדות הציבור הישראלי כלפי 

עונש מוות, ובפרט כלפי עונש מוות למחבלים, לא 

ברור אם הפתרון משקף קונצנזוס. אחד המרכיבים 

המייחדים את המחקר הנוכחי קשור לאימוץ שיטת 

 Herzog, 2017; Su & Steiner, הסקר הפקטוריאלי )ראה

2018(. שיטת מחקר זאת מתבססת על תסריטים 

ומשלבת את היתרונות של מערכי  רב-משנתיים 

מחקר מפוקחים ואקראיים וסקרים רגילים. השיטה 

הרבים  הגורמים  את  להביא בחשבון  מאפשרת 

מסביב לתסריטים, שעלולים להשפיע על תפיסות 

 .)Dülmer, 2016; Herzog, 2017; Wallander, 2009( הציבור

בהתאם, המחקר הנוכחי מתמקד בהשפעה של 

מאפייני המעריכים, תוך נטרול מאפיינים הקשורים 

לעבריין ולקורבן. מרכיב ייחודי נוסף של מחקר זה הוא 

שלא כמו מחקרים קודמים אשר בדקו עמדות ציבור 

 Godcharles et al., 2019;( כלפי עונש מוות באופן כללי

 ,)Kandola & Egan, 2014; Trahan, 2017; West et al., 2018
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השיטה הפקטוריאלית מאפשרת לבחון את תמיכת 

הציבור בעונש מוות במקרים ספציפיים, תוך הבחנה 

עבירות שונות. לנוכח סקירת הספרות לעיל,  בין 

לאופי ההשפעה של סוג  השערות המחקר באשר 

העבירה ומאפיינים סוציו-דמוגרפיים של המשתתפים 

על עמדות הציבור כלפי עונש הן כדלקמן:

בין סוג העבירה לבין סוג  תימצא תלות מובהקת 

הענישה, ושכיחות התמיכה בענישה מחמירה תהיה 

גבוהה יותר כלפי עבירות חמורות יותר.

הדעות הפוליטיות של  תימצא תלות מובהקת בין 

המעריכים לבין תמיכתם בעונש מוות, ומבין התומכים 

בעונש מוות תהיה שכיחות גבוהה יותר של בעלי דעות 

ימניות מאשר בעלי דעות שמאלניות.

תימצא תלות מובהקת בין מגדר לבין תמיכה בעונש 

מוות, ובקרב התומכים בעונש מוות תהיה שכיחות 

גבוהה יותר של גברים מאשר של נשים.

שיטה
מדגם

במחקר הנוכחי השתתפו 573 משיבים. טווח הגילים 

שלהם נע בין 20 ל-74 )ממוצע = 43.43, סטיית 

תקן=14.37( ומספר שנות ההשכלה נע בין 8 ל-20 

שנות לימוד )ממוצע = 15.09, סטיית תקן=2.82(. 

כמחצית מהמשתתפים היו גברים )53%(. מרבית 

יהודים, פחות מחמישית  המשתתפים )76%( היו 

ערבים )17.6%( וכ-6.0% דרוזים. כ-10% מהמשיבים 

הגדירו את מצבו הכלכלי של משק הבית שלהם כנמוך 

יחסית לממוצע, 72% הגדירו את מצבם הכלכלי 

כבינוני וכ-18% - כגבוה. קצת יותר משליש )35%( 

הגדירו את עצמם כמשתייכים לימין מבחינת דעותיהם 

עצמם כמשתייכים  הגדירו את   45% הפוליטיות, 

למרכז ו-20% הגדירו את עצמם כמשתייכים לשמאל. 

עצמם  הדתיות, 37% הגדירו את  מבחינת מידת 

כדתיים.  ו-30.4%  32.6% כמסורתיים  כחילוניים, 

מאפיינים סוציו-דמוגרפיים אלה של המדגם דומים 

לאומיים רשמיים לגבי מגדר, גיל, השכלה  לנתונים 

והשתייכות אתנית ודתית בישראל )הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה, 2018(.

כלים
שנבחנו  הפקטוריאלי: התסריטים  הסקר  שיטת 

במסגרת הסקר הפקטוריאלי מייצגים מדגם אקראי 

מתוך כל התסריטים האפשריים, על רקע כל השילובים 

 Su & Steiner, 2018;( בין הערכים של כל המשתנים

של  אקראי  בזכות תפעול  כך,   .)Wallander, 2009

לאורך התסריטים, תוך פיקוח על  משתנים רבים 

 ,)Rossi & Berk, 1997( המאפיינים האישיים של הנבדקים

מתקבלים אומדנים בלתי מוטעים לגבי ההשפעה של 

כל אחד ממשתני המחקר על שיפוט המשתתפים 

)Dülmer, 2016; Herzog, 2017(. שאלון המחקר כלל 

את החלקים הבאים:

1. תסריטי פשיעה: תסריטי הפשיעה כללו התייחסות 

קצרה לנסיבות האירוע העברייני, והציגו מספר מאפיינים 

של העבריין, סוג העבירה ומאפייני הקורבן )נספח 

1(. מאפייני העבריין כללו מגדר )גבר/אישה(, מוצא 

אתני )יהודי/ערבי(, גיל )25 או 50(, תעסוקה )עובד 

במשרה מלאה / מובטל או עקרת בית(, עבר פלילי 

)קיים עבר פלילי / לא צוין( ומעמד בישראל )ישראלי 

/ עובד זר(. המשתנה "סוג העבירה" כלל ערכים של 

רצח במשפחה, רצח בין שותפים, פיגוע באמצעות 

דקירה, פיגוע באמצעות ירי, אלימות במשפחה, אלימות 

בין שותפים ואונס. מאפייני הקורבן כללו מוצא אתני 

)יהודי/ערבי(, גיל )25 או 50( ומעמד בישראל )ישראלי 

/ עובד זר(. רוב התסריטים נבחנו במחקרים קודמים 

)Herzog, 2003, 2017(. בנוסף, תסריטים שהציגו פיגועי 

טרור עברו תיקוף לצורכי המחקר הנוכחי. במחקר 

הנוכחי נכללו נתונים הנוגעים ל-996 תסריטי פשיעה: 

27% מהתסריטים עסקו בעבירת רצח, 28.8% עסקו 

בטרור, 33.6% בעבירות אלימות ו-10.5% באונס.

מקרה לדוגמה: עקב שיקולי נקמה, גבר יהודי בן 25, 

רווק, העובד במשרה מלאה ובעל עבר פלילי, יורה 

באישה ערבייה בת 25 והורג אותה.

2. עמדות כלפי ענישה: המשתתפים התבקשו לבחור 

עבריין.  לכל  לדעתם  הענישה המתאים  סוג  את 

האפשרויות היו: 1. עונש מוות; 2. עונש מאסר ארוך; 

3. עונש מאסר קצר; 4. ענישה בקהילה. משתנה זה 

הוא המשתנה התלוי במחקר.
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נאספו  3. שאלון סוציו-דמוגרפי: בחלק זה בשאלון 

נתונים לגבי גיל, מגדר, מספר שנות השכלה, השתייכות 

אתנית, מצב כלכלי, מידת דתיות והשתייכות פוליטית 

של המשתתפים.

הליך
איסוף הנתונים

כאמור, המחקר הנוכחי מבוסס על השיטה הפקטוריאלית 

 Dülmer, 2016; Durham, 1986; Herzog, 2017; Wallander,(

2009(, והנתונים נאספו באמצעות סקר טלפוני. כדי 

לגייס מדגם שייצג את האוכלוסייה הישראלית, נבחרו 

מספרי הטלפון מתוך ספרי הטלפונים העדכניים 

האזורים  כל  את  שמכסים   ,2018 לשנת  ביותר 

הגיאוגרפיים במדינה. במילים אחרות, ספרי טלפונים 

אלה שימשו כמסגרת דגימה. שיטת הדגימה הייתה 

אקראית ושיטתית, תוך הבטחה של סיכוי שווה לכל 

הפרטים הנכללים בספרים להיבחר במדגם. שיעור 

ההיענות היה כ-70% ואורך השיחה היה בין 7 ל-10 

דקות. הנתונים נאספו בין החודשים מרס לנובמבר 

2018. ניתוח תוכן של עיתוני ישראל המרכזיים הראה 

כי בתקופת הסקר לא בוצעו בישראל עבירות יוצאות 

דופן שהיו עלולות להשפיע על עמדות הנבדקים.

הליך העברת הסקר

תסריטי  ארבעה  להעריך  התבקש  משתתף  כל 

פשיעה. התסריט נקבע בבחירה אקראית בערכים 

של המשתנים שבהם נערכה מניפולציה )בהם מגדר 

וגילים של העבריין והקורבן(. התסריטים נבנו תוך 

בחירה אקראית של ערכים ממספר משתנים )ערך 

אחד מכל משתנה בכל תסריט(, עד שכל המשתנים 

כאמור,  היו מיוצגים בתסריט ונבנה תסריט מלא. 

תסריטי הפשיעה כללו עבירות אלימות, אונס, טרור 

ורצח. לצורך ניתוח ההשערות במחקר הנוכחי נעשה 

2,292 תסריטים  ב-996 תסריטים מתוך  שימוש 

שנאספו בסקר. במילים אחרות, תסריטים לא רלוונטיים 

למחקר הנוכחי )כגון עבירות ללא קורבן( לא נכללו 

בו. בתחילת הריאיון הוסבר למשתתפים כי הפנייה 

אליהם נעשתה באופן אקראי, והשתתפותם במחקר 

היא אנונימית. כדי להגביר את האחידות של המטלה, 

נאמר לנבדקים כי עמדותיהם אמורות להתבסס על 

לגבי הענישה הרצויה למבצעי  הערכתם האישית 

העבירות, ולא על הידע שלהם על החוק הפלילי 

Herzog, 2017(. בסיום מתן ההנחיות הקריא  )ראה 

הנסיין למשתתפים ארבעה תסריטים, והם התבקשו 

לבחור את הענישה המתאימה לכל אחד מהם מבין 

האופציות האמורות. בסיום ההערכה של כל ארבעת 

התסריטים, התבקשו המשתתפים להשיב על שאלון 

פרטים סוציו-דמוגרפיים.

מהסקירה הזאת עולה, כי המשתנים הבלתי תלויים 

והפיקוח במחקר זה נבעו משני מקורות: 12 מתוך 

באקראי בתוך  המשתנים הפקטוריאליים שנבחרו 

התסריטים, ושבעה ממשתני הנבדקים, שהתקבלו 

בסוף הסקר, אחרי הערכת התסריטים. הבחירה 

הערכים  לכל  כי  הבטיחה  בתסריטים  האקראית 

של משתנים אלה תהיה הסתברות שווה להיכלל 

במדגם התסריטים. יצוין כי למרות השימוש בשיטה 

הפקטוריאלית, חלק מהתכונות נשמרו אחידות לאורך 

כל התסריטים. ראשית, הם תוארו באופן שאחריותם 

של מבצעי העבירה הייתה ברורה. שנית, כל התסריטים 

כללו מבצע וקורבן יחידים.

תיקוף תסריטי טרור

נעשה  טרור  מעשי  שהציגו  התסריטים  תיקוף 

באמצעות סקר מקוון. 40 משתתפים ענו על השאלה 

"לאיזה קטגוריה ניתן לשייך מקרה שבו עקב שיקולי 

יורה והורג אישה יהודייה  נקמה, גבר ערבי בן 25 

בת 25." המשתתפים התבקשו לבחור מבין שלוש 

תשובות אפשריות: 1. אלימות במשפחה; 2. רצח 

לצורך טרור; 3. רצח על רקע נקמה אישית. הסקר 

גבר   .1 גרסאות של השאלה:  המקוון כלל ארבע 

יהודי בן 25 יורה באישה ערבייה בת 25; גבר ערבי 

בן 50 יורה באישה יהודייה בת 50; 3. גבר ערבי בן 

25 יורה באישה יהודייה בת 25; 4. גבר יהודי בן 50 

יורה באישה ערבייה בת 25. הממצאים הראו כי בין 

85% ל-95% מהמשתתפים מסכימים שמקרים אלה 

מייצגים אירועי טרור.
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ניתוח הנתונים

 .SPSS ניתוח הנתונים נעשה באמצעות גרסה 24 של

כדי לאפיין את המדגם ולבדוק את ההשערות, נעשה 

שימוש בשכיחויות ובמבחן חי בריבוע. המשתנה "סוג 

העבירה" עבר קיבוץ קטגוריות. לפיכך במקום שבע 

הקטגוריות המקוריות, כלל המשתנה המקובץ ארבע 

קטגוריות: רצח, פיגוע טרור, אלימות ואונס.

ממצאים
מבדיקה של שיעורי התמיכה בעונשים מכמה סוגים 

)ראה תרשים  לכל העבירות שהוצגו בתסריטים 

1( עולה, כי רק לגבי 7% מכלל התסריטים תמכו 

המשתתפים בעונש מוות. ברוב התסריטים תמכו 

באמצעות מאסר ממושך.  בענישה  המשתתפים 

בפחות מרבע מהמקרים הביעו המשתתפים תמיכה 

בענישה באמצעות מאסרים קצרים, ורק בתסריטים 

מעטים תמכו משתתפי המחקר בענישה בקהילה.

סוג העבירה
כדי לבדוק את ההשערה כי תימצא תלות מובהקת בין 

סוג העבירה לבין סוג הענישה, נעשה שימוש במבחן 

חי בריבוע. כפי שאפשר לראות מתרשים 2, קיימת 

 תלות מובהקת בין סוג העבירה לבין סוג הענישה 

]χ2 (9) = 369.2, p > .001[. במקרים של אונס, רצח ומעשי 

טרור, מרבית המשתתפים תמכו בענישה באמצעות 

מאסר ממושך. שיעור התמיכה הגבוה ביותר בענישה 

באמצעות מאסר קצר נמצא בעבירות אלימות. רק 

משתתפים מעטים תמכו בענישה בקהילה, ושיעורי 

יותר בנוגע  גבוהים  התמיכה בענישה בקהילה היו 

לאונס ולאלימות, עבירות שנחשבות חמורות פחות 

אומנם   .)Adriaenssen et al., 2018( ומטרור  מרצח 

היו מעטים שתמכו בעונש מוות במקרים של רצח 

ואונס, אולם מתוך כלל המשתתפים שבחרו בעונש 

מוות כעונש המתאים )n = 68(, הרוב תמכו בעונש 

זה בתסריטים שעסקו בטרור )88%(. עם זאת גם 

במקרה של מחבלים, רק כחמישית מהמשתתפים 

תמכו בשימוש בעונש מוות.

דעות פוליטיות
כדי לבדוק אם קיימת תלות מובהקת בין תמיכה 

בעונש מוות לבין דעות פוליטיות, קיבצנו קטגוריות 

הוגדר כמשתנה  והוא  הענישה",  "סוג  במשתנה 

תומך   =  2 מוות,  בעונש  תומך   =  1 דיכוטומי: 

בעונשים אחרים. תוצאות מבחן חי בריבוע לבדיקת 

לדעות פוליטיות  בין תמיכה בעונש מוות  התלות 

 מעידות כי קיימת תלות מובהקת בין שני המשתנים

]χ2 (2) = 7.16, p > .05[. נראה שרוב התומכים בעונש מוות 

7%

65.6%

23.8%

3.5%

עונש מוות

מאסר ארוך

מאסר קצר

ענישה בקהילה

תרשים 1: שיעורי התמיכה של המשיבים בעונשים מסוגים שונים 
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מגדירים את עצמם כמשתייכים למרכז ולימין מבחינת 

זאת בקרב המשתתפים  דעותיהם הפוליטיות. עם 

שתמכו בעונש מוות, קיים ייצוג יתר של בעלי דעות 

שמאלניות )פי 1.9 מהייצוג שלהם במדגם( ותת-ייצוג 

של משתתפים בעלי השתייכות למרכז )ראה תרשים 3(.

מגדר
תוצאות מבחן חי בריבוע לבדיקת התלות בין תמיכה 

בעונש מוות למגדר מעידות כי קיימת תלות מובהקת 

בין שני המשתנים ]χ2 (1) = 6.81, p > .01[. נראה כי 

בקרב המגיבים שתמכו בעונש מוות קיימת שכיחות 

תרשים 2: שיעורי התמיכה הציבורית בסוגים שונים של עונשים לפי סוג העבירה

תרשים 3: שיעורי תמיכה בעונש מוות ובעונשים אחרים בהתאם להשתייכות פוליטית 
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גבוהה של גברים, יותר מאשר נשים, ואילו בקרב אלה 

שבחרו בעונשים אחרים, יש חלוקה כמעט שווה בין 

גברים לנשים )תרשים 4(.

דתיות, אתניות ורמת השכלה
בבדיקה פוסטוריורית של התלות בין השתייכות אתנית 

לא נמצאה תלות מובהקת  לתמיכה בעונש מוות, 

בין שני המשתנים ]χ2 (2) = .39, p = .82[. כמו כן לא 

נמצאה תלות מובהקת בין התמיכה בעונש מוות לבין 

 ,]χ2 (3) = 3.56, p = .31[ מידת הדתיות של המשתתפים

 ולא נמצא הבדל מובהק במספר שנות ההשכלה 

]t(994) = .45, p = .65[ בין המשתתפים שתמכו בעונש 

מוות לבין אלה שלא תמכו בו.

דיון
המחקר הנוכחי בחן את התמיכה הציבורית בעונש 

הסקר  שיטת  יישום  באמצעות  בישראל  מוות 

נוגע  זה  הפקטוריאלי. הממצא המרכזי במחקר 

לשיעורי התמיכה בעונש מוות. בניגוד לטענתם של 

אונגר )2013( וסנג'רו )2002(, כי הציבור בישראל 

תומך בעונש מוות למחבלים, המחקר הנוכחי מלמד 

באופן  מוות  כי שיעור התמיכה בשימוש בעונש 

כללי, וכלפי מחבלים בפרט, נמוך מאוד. אומנם 

נמצא במחקרים קודמים שעמדות הציבור בישראל 

 ,)Herzog, 2017( תואמות את עמדות הציבור בארה"ב

עומדים בסתירה  הנוכחי  אולם ממצאי המחקר 

לתוצאות סקרי דעת קהל שנעשו בארה"ב, שלפיהם 

קיימת תמיכה רחבה בעונש מוות בקרב הציבור 

נראה   .)Unnever & Cullen, 2007, 2010( האמריקני 

שלמרות שאזרחי מדינת ישראל מרגישים פגיעים 

 Cohen-Louck & Levy,( לטרור ורואים בו איום כרוני

2018(, מרבית המשתתפים לא חשבו שעונש מוות 

הוא העונש המתאים למחבלים. אם כן העמדות 

כלפי עונש מוות בקרב הציבור הישראלי, כפי שהן 

מצטיירות ממחקר זה, רחוקות מלשקף קונצנזוס 

)Rossi & Berk, 1997; Thomas, et al., 1976(. בהתחשב 

בין התמיכה  נמצאה תלות מובהקת  בכך שלא 

בעונש מוות לבין דתיות והשתייכות אתנית, נראה 

שחוסר התמיכה בעונש מוות אינו חלק מהתרבות 

היהודית שדוגלת בקדושת החיים )Cohn, 1987(, אלא 

חלק מהמסורת הישראלית של אי-שימוש בעונש 

מוות. יצוין כי הפושע היחיד שהוצא להורג עד כה 

אדולף אייכמן  במדינת ישראל הוא הפושע הנאצי 

)"עונש מוות בישראל", ח"ת(. ייתכן שאזרחי מדינת 

תרשים 4: שיעורי תמיכה בעונש מוות ובעונשים אחרים לפי מגדר
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עונש מוות בישראל

ישראל מרגישים שמעשי טרור, קשים ככל שיהיו, 

לא משתווים למעשיהם של הנאצים. הסבר אפשרי 

אחר קשור לסוגיות מתודולוגיות. המחקרים שבדקו 

תמיכה בעונש מוות בארה"ב מתבססים על תגובות 

המשיבים לשאלות ישירות לגבי תמיכה עקרונית 

 ,)Stack, 2004; Unnever & Cullen, 2010( בעונש מוות

ואילו במחקר הנוכחי המשיבים היו צריכים להחליט 

אם עונש מוות הוא העונש המתאים בתסריטים 

היפותטיים ספציפיים. סביר להניח שיש הבדל בין 

תמיכה עקרונית בעונש מוות למחבלים לבין תמיכה 

בעונש מוות במקרים ספציפיים. לכן ייתכן שישנם 

אנשים שתומכים עקרונית בעונש מוות, אך מתקשים 

לבחור בו כעונש מתאים במקרים ספציפיים. רצוי 

שמחקרים עתידיים יבחנו את הקשר בין תמיכה 

עקרונית בעונשים מסוגים שונים, כולל עונש מוות, 

לבין תמיכה בעונשים אלה במקרים ספציפיים.

ממצא מעניין נוסף מלמד כי קיימת תלות בין סוג 

כצפוי,  העבירה לבין סוג הענישה המוצע לעבריין. 

יותר  גבוהה  שכיחות  הייתה  בעבירות החמורות 

ואילו בעבירות  של תמיכה במאסרים ממושכים, 

חמורות פחות הייתה שכיחות גבוהה יותר של תמיכה 

ושיקום בקהילה. בהנחה שסוג  במאסרים קצרים 

לגבי חומרת העבירה  הענישה מעיד על תפיסות 

לומר שמעשי  )O’Connell & Whelan, 1996(, אפשר 

טרור נתפסים כעבירות החמורות ביותר, אחריהם 

רצח, במקום שלישי אונס, ואלימות במקום הרביעי. 

ממצא זה עולה בקנה אחד עם ממצאים של מחקרי 

 Adriaenssen et al., 2018; Herzog, חומרה קודמים )ראה

Michel, 2016; O’Connell & Whelan, 1996 ;2003(, אשר 

לפיהם קיימת תמיכה בענישה מחמירה בעבירות אשר 

נתפסות כחמורות בעיני הציבור. בדומה, בעבירות 

נזקים  אלימות אשר בעטיין נגרמו לקורבן העבירה 

פיסיים ונפשיים קשים, המשתתפים תמכו בענישה 

מחמירה יותר מאשר בעבירות אשר בהן נסובו לקורבן 

פיזית בקורבן  ובעבירות ללא פגיעה  נזקים קלים 

.)Herzog, 2008b(

באשר למאפיינים סוציו-דמוגרפיים של המשיבים, 

המחקר הנוכחי התמקד במגדר ובדעות פוליטיות. 

ממצאי המחקר הנוכחי תומכים בממצאי מחקרים 

קודמים, כי למגדר תפקיד בעל משמעות בעיצוב 

נוטים לתמוך בסנקציות  גברים  עונשיות.  עמדות 

 Chen, 2016; Chen &( עונשיות נוקשות יותר מנשים

Einat, 2015; Dodd, 2018(. בדומה, במחקר הנוכחי נמצא 

כי גברים מצדדים בעונש מוות יותר מנשים. באשר 

לתלות בין דעות פוליטיות לבין תמיכה בעונש מוות, 

נראה שקיים ייצוג יתר של בעלי עמדות שמאלניות 

מבין אלה שתמכו בעונש מוות. ממצאים אלה עומדים 

בסתירה לממצאי מחקרים קודמים, שמצאו כי בעלי 

מוות  בעונש  יותר  לתמוך  נוטים  דעות שמרניות 

)West et al., 2018; Yelderman et al., 2018(, וכן עומדים 

בסתירה לממצאי מחקרים שמצאו שיעורי תמיכה זהים 

בנוגע להפעלת עונש מוות בקרב בעלי אוריינטציה 

פוליטית ימנית ובעלי אוריינטציה פוליטית שמאלית 

 Chiricos, Welch, & Gerz, 2004; Unnever & Cullen, ראה(

2010(. ייתכן שהסיבה לסתירה זאת היא שלא כמו 

מחקרים קודמים שנעשו בקרב הציבור האמריקני 

)ראה Unnerver & Cullen, 2007, 2010(, המחקר הנוכחי 

נעשה בציבור הישראלי. אפשר להניח שההבחנה בין 

ימניות בישראל  לדעות  דעות פוליטיות שמאלניות 

 Fibert( שונה במידה מסוימת מהבחנה זאת בארה"ב

Resller, 1998 &(. סיבה אפשרית אחרת קשורה למהות 

ההבדלים בין שמאל לימין בישראל. על אף ההבדלים 

לימין בעמדות כלפי עקרונות  הקיימים בין שמאל 

ועוד  זכויות הפרט  כגון חופש, שוויון,  דמוקרטיים 

)Hermann & Heller, 2015(, ישנן סוגיות שבהן קיימת 

הסכמה או חפיפה בין מחנות פוליטיים בישראל. כך 

 Hermann & Heller,( למשל, לטענתם של הרמן והלר

2015(, הנכונות להדיר ערבים מתהליכים מהותיים 

בתחומים ביטחון, ממשל, כלכלה וחברה בישראל, 

משותפת לימין, למרכז ולשמאל. רצוי לבחון במחקר 

עתידי את הקשר בין מרכיבים ספציפיים של הדעות 

הפוליטיות בישראל לבין התמיכה בעונש מוות.

מגבלות המחקר
מוות  עונש  קונצנזוס סביב  אין  כי  לנוכח מסקנתנו 

למחבלים, חשוב להתייחס למגבלותיו המתודולוגיות של 
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המחקר הנוכחי. אחת מהן קשורה לאופי של התסריטים. 

במחקר זה נבחנו שני תסריטים של פיגוע טרור: פיגוע 

דקירה ופיגוע ירי. אולם פיגועי טרור שהתרחשו בישראל 

כללו מלבד ירי ודקירה, הפעלת מטעני חבלה, דריסה 

 .)Perry et al., 2018 באמצעות רכב, שריפות ועוד )ראה

כמו כן כדי ליצור אחידות, כל התסריטים במחקר זה, 

ובכלל זה תסריטים של טרור, תיארו פגיעה בקורבן יחיד. 

אולם חלק מפיגועי הטרור הם אירועים שהנפגעים בהם 

רבים )Quillen, 2002(. התסריטים במחקר הנוכחי כללו 

אומנם תפעול של משתנים רבים, אולם הם משקפים 

רק סוג מסוים של פיגועים. במחקרים עתידיים רצוי 

לבחון תמיכה ציבורית בעונש מוות תוך תפעול של סוג 

הפיגוע )מטען חבלה, ירי, דריסה( ושל היקף הפגיעה 

)קורבן יחיד מול ריבוי הרוגים ופצועים(. מגבלת מחקר 

נוספת נוגעת לקשר בין עריכת המחקר באמצעות סקר 

טלפוני לבין רצייה חברתית. ייתכן שחלק מהמשיבים לא 

הרגישו בנוח להודות בפני הנסיין שהם תומכים בעונש 

מוות. עם זאת, מאחר שהודגש בפני המשתתפים כי 

המחקר אנונימי, אפשר להניח שמידת הרצייה החברתית 

הייתה מועטה בלבד.

סיכום ומסקנות
המחקר הנוכחי בחן את עמדות הציבור הישראלי 

כלפי עונש מוות למחבלים, והשווה אותן לתפיסות 

מקבילות בעבירות פליליות. סוגיה זאת טרם נחקרה 

בישראל. לממצאי המחקר, כי הציבור בישראל לא תומך 

בעונש מוות, חשיבות רבה לנוכח הדיון האקטואלי 

המתקיים בישראל סביב סוגיית עונש מוות למחבלים 

ולנוכח הקריאה הטרומית להציע חוק "עונש מוות 

למחבלים" )אזולאי, 2018(. בנוסף, נמצא במחקר 

עונש מוות תלויות בהשתייכות  כלפי  שהעמדות 

בנוגע  הציבור  עמדות  אפיון  ומגדרית.  פוליטית 

למדיניות ענישה עשוי ללמד על הנורמות המקובלות 

בחברה ובתרבות, ולתרום לעיצוב המדיניות הציבורית 
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נספח 1: משתנים בלתי תלויים 
לבניית התסריטים

משתנה סוג עבירה:

1. רצח במשפחה: במהלך ויכוח ... )פרטים על העבריין( 
רוצח/רוצחת את אשתו/בעלה )פרטים על הקורבן(.

2. רצח בין שותפים: במהלך ויכוח ... )פרטים על העבריין( 
שותפו/שותפתו/שותפה/שותפתה  את  רוצח/רוצחת 

לעסקים )פרטים על הקורבן(.

על  )פרטים   ... נקמה  של  שיקולים  עקב   :1 טרור   .3
העבריין( יורה והורג/הורגת )פרטים על הקורבן(.

על  )פרטים   ... נקמה  של  שיקולים  עקב   :2 טרור   .4
העבריין( דוקר/דוקרת וגורם למותו/מותה של )פרטים על 

הקורבן(.

על  )פרטים   ... ויכוח  במהלך  במשפחה:  אלימות   .5
על  )פרטים  אשתו/בעלה  את  פוצע/פוצעת  העבריין( 

הקורבן(.

על  )פרטים   ... ויכוח  במהלך  שותפים:  בין  אלימות   .6
שותפו/שותפתו/שותפה/ את  פוצע/פוצעת  העבריין( 

שותפתה לעסקים )פרטים על הקורבן(.

אונס/ העבריין(  על  )פרטים   ... בילוי  במהלך  אונס:   .7
אונסת )פרטים על הקורבן(.

מין מבצע העבירה: 1. גבר / 2. אישה

מוצא מבצע העבירה: 1. יהודי / 2. ערבי

גיל מבצע העבירה: 1. בן/בת 25 / 2. בן/בת 50

 .2  / רווק/רווקה   .1 העבירה:  מבצע  של  מצב משפחתי 
נשוי/נשואה

במשרה  עובד/עובדת  העבירה:1.  מבצע  של  תעסוקה 
מלאה / 2. מובטל )גברים( או עקרת בית )נשים(

עבר פלילי של מבצע העבירה: 1. בעל/בעלת עבר פלילי 
/ 2. לא צוין

מעמדו בארץ של מבצע העבירה: 1. ישראלי / 2. עובד זר

זוג - רק קשרים הטרוסקסואלים(: 1.  מין הקורבן )בבני 
גבר / 2. אישה

 / יהודי   .1 זוג(:  בני  הם  כאשר  צורך  )אין  הקורבן  מוצא 
2. ערבי

גיל הקורבן )אין צורך כאשר הם בני זוג(: 1. בן/בת 25 / 
2. בן/בת 50

מעמדו בארץ של הקורבן: ישראלי / עובד זר



 השומרים 
על החומה

 היבטים בניהול סגל הסוהרים 
 במערך הכליאה המנדטורי 

בשלהי תקופת המנדט, 1948-1944

אוכלוסיית בית הסוהר מורכבת משתי קבוצות של לובשי מדים - אסירים וסוהרים. 
שב"ס מגדיר את סגל הסוהרים כגורם מרכזי להצלחת הארגון. אי אפשר ליישם 

את רעיון ההרחקה וההחזקה של אסירים ללא אנשי הסגל, ובלעדיהם גם לא יכול 
להתרחש שיקום של ממש. המאמר הנוכחי מתמקד באופן התייחסותה של מערכת 

הכליאה הבריטית בשלהי תקופת המנדט לכוח האדם שלה. נבחן בו היחס למשרתים 
במערכת, כפי שהוא מצטייר ממקורות ראשוניים, שמאוגדים בתוך שלושה קובצי 

מסמכים עיקריים: שני קבצים נמצאים בגנזך המדינה, וקובץ שמקורו בארכיון 
ה"הגנה". לצד אלה מוגשת התייחסות למסמכים, לחומר ארכיוני ולפרסומים 

נוספים מטעם ממשלת המנדט. במאמר גם נעשית השוואה בעניינים מסוימים בין 
מערך הכליאה המנדטורי לבין שירות בתי הסוהר )שב"ס( במדינת ישראל, וזאת כדי 
לספק נקודות התייחסות ופרספקטיבה לגבי הנושאים הנדונים ולשמש קרש קפיצה 

להמשך המחקר בתחום הכליאה בימי המנדט ובמדינת ישראל.

חגי אולשניצקי1

חגי אולשניצקי - דוקטורנט במחלקה ללימודים קלסיים באוניברסיטת בר אילן.  1
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הקדמה
בעיקר  עוסק  בנושא הכליאה  המחקר ההיסטורי 

במערכות שהוקמו באיים הבריטים ובארה"ב, לצד 

באחדות ממושבותיה של בריטניה.  דיון מצומצם 

הדיון במערכת הכליאה הבריטית-מנדטורית בארץ 

ודל היקף, שעיקר  ישראל נסמך על מחקר מועט 

עניינו באסירים היהודים, אנשי המחתרות. למרבה 

הצער, במקרה של מערך הכליאה במדינת ישראל, 

המצב גרוע יותר והמחקר ההיסטורי דל עד לא קיים. 

מטרת מאמר זה היא להוסיף נדבך מחקרי בנושא 

הכליאה בימי המנדט הבריטי, ובכלל זה להרחיב את 

הדיון במספר נקודות, תוך השוואתן אל מקבילותיהן 

בשירות בתי הסוהר )שב"ס( במדינת ישראל.

המחקר הקרימינולוגי הוא מחקר רב-תחומי, וככזה 

הוא שואב ממערכות ידע ומשיטות מחקר מגוונות. 

המחקר ההיסטורי ושיטת ביצועו עשויים להעשיר את 

הדיון הקרימינולוגי מזווית חדשה. הפן ההיסטורי יכול 

לאפשר הבנה טובה יותר של המציאות, ואף להעלות 

רעיונות לדרכי ייעול ושיפור של המערכת בעתיד. בלשון 

העגה הצה"לית - לאפשר "שימור הידע במערכת".

גישת מערך הכליאה המנדטורי 
לסגל

אוכלוסיית בית הסוהר מורכבת משתי קבוצות של 

לובשי מדים: אסירים וסוהרים. שב"ס מגדיר את סגל 

הסוהרים כגורם מרכזי להצלחת הארגון )שרות בתי 

הסוהר ארגון כליאה לאומי, דו"ח שנתי 2016-2017(. 

ליישם את רעיון ההרחקה וההחזקה של  אי אפשר 

יכול  לא  גם  ובלעדיהם  ללא אנשי הסגל,  אסירים 

להתרחש שיקום של ממש.

המאמר הנוכחי עוסק באנשי הסגל במערך הכליאה 

המנדטורי בארץ ישראל בשנים האחרונות של שלטון 

המנדט, 1948-1944. שנים אלה נבחרו בשל שלוש 

ספרו של הורן הוא אחד המקורות היחידים הקיימים בנוגע לכליאה בתקופה זאת. הוא מקדיש פרק לנושא. ספרו משלב   2

זכרונות של הכותב, עדויות שליקט משוטרים אחרים ששירתו במשטרת המנדט ומסמכים שהיו בידי המחבר או לוקטו על 
ידו, הן מארכיונים והן ממקומות אחרים. בגלל אופיו המיוחד של הספר, שמכיל גם את זכרונותיו של המחבר, הורן מעולם 

לא התיימר להציגו כספר מחקרי קלסי.

סיבות עיקריות: הראשונה, הימצאותם של מסמכים 

המלמדים על היחס היומיומי לסגל הסוהרים. השנייה, 

בשנים אלה הוקם שירות בתי הסוהר המנדטורי 

ובכך נעשה שינוי עיקרי במערך הבריטי. שלישית, 

זאת התקופה הקרובה ביותר לקום מדינת ישראל, 

ולכן, כבכל תחומי המינהל והממשל, החקוק לגביה 

והמתרחש בה היו הבסיס לשיטה שהונהגה במדינה 

בארץ לפני  ומקור לעריכת השוואות לגבי הנעשה 

באופן  הקמת המדינה ולאחריה. המאמר מתמקד 

התייחסותה של המערכת דאז לכוח האדם שלה. נבחן 

היחס למשרתים בענף, כפי שהוא מצטייר ממקורות 

ראשוניים שמאוגדים בתוך שלושה קובצי מסמכים 

עיקריים: שני קבצים נמצאים בגנזך המדינה - קובץ 

מסמכי הגריעה מהרשומות וקובץ אומדנות והערכות, 

הכולל דיון בתקנים, הקצאת מספר מישרות ותקצובן 

לבית הסוהר בשכם שנפתח ב-1944. קובץ המסמכים 

השלישי מקורו בארכיון ה"הגנה" והוא מכיל תכתובת 

שעניינה מציאת נציב לשירות בתי הסוהר המנדטורי 

שהוקם ב-1946. לצד אלה ישנה התייחסות למסמכים, 

לחומר ארכיוני ולפרסומי ממשלת מנדט נוספים.

רקע היסטורי
עוד בימים הראשונים לנוכחותם של הבריטים בארץ 

לאחר כיבוש ירושלים בדצמבר 1917,  ישראל, מיד 

הם מינו מפקד אחראי על המשטרה והכליאה )בית 

רוב העצורים שנותרו  בירושלים.  הכלא המרכזי( 

זמן קצר, על  מן התקופה העותמנית מתו בתוך 

אף מאמציהם של הבריטים לטפל בהם. קריסתם 

הרפואית של האסירים נבעה מן ההזנחה המתמדת 

ומהתנאים הירודים במיתקני הכליאה העותמנים 
2.)Horne, 1982(

לקדם  הבריטים  ניסו  אורך תקופת המנדט  לכל 

ולפתח שירּות כליאה על פי אמות-מידה שנתפסו 
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בעיניהם כמתקדמות. ב-1 ביולי 1920 בוטל השלטון 

הצבאי בארץ ישראל והוחלף במערכת מינהל אזרחי. 

ביום זה גם נוסדה משטרת פלשתינה-ארץ ישראל, 

שבמסגרתה הוקם אגף כליאה כמקובל בכל המשטרות 

הקולוניאליות הבריטיות. פקודת בתי הסוהר המקורית 

פורסמה ב-1 ביוני 1921. זאת הייתה פקודה קצרה 

בהיקפה, וכללה סעיפים הכרחיים בלבד שנגעו להכרזה 

על הפיכתם של בניינים ומחנות לבתי סוהר. על פי 

הפקודה הוסמך מפכ"ל המשטרה, שבתי הסוהר 

היו כפופים למרותו, להתקין תקנות להסדרת כל 

העניינים הקשורים להפעלתם, ובכללם ענייני הסוהרים 

והאסירים. המפכ"ל השתמש בסמכותו זאת באישור 

הנציב העליון, וכך נולד קובץ תקנות בתי הסוהר, 

1925 )כספי, 1984(.

ברבות השנים נוספו לקובץ התקנות תוספות ותיקונים, 

בהתאם להתפתחויות ועל פי פקודות בתי הסוהר 

שהחליפו את הפקודה המקורית. ב-1940 החליפה 

פקודת בתי הסוהר החדשה את קודמתה הקצרצרה, 

והורחבו בה היקף הנושאים ותוכנם - מינוי סוהרים, 

מינוי רופאים בבתי סוהר והגדרת תפקידם, סדרי 

הקבלה של אסירים, עבודת אסירים, טיפול באסירים 

ושחרור אסירים  שנידונו למוות, משמעת אסירים 

)כספי, 1984(.

הפקודה השלישית, שביטלה את השנייה, פורסמה 

ב-1946 בעקבות ההחלטה לנתק את אגף הכליאה 

מן המשטרה ולהפכו לארגון נפרד. בפקודה זו נקבע 

הבסיס החוקי של שירות בתי הסוהר, אשר נשאר 

בתוקף עד לסיום המנדט ולהקמתה של מדינת ישראל. 

זאת הייתה פקודה מפורטת למדי, הכוללת הליכי 

גיוס ופיטורין של סוהרים, סמכויותיהם וחובותיהם, 

דרישות המשמעת מסוהרים והליכים בגין הפרתן, 

ובכלל זה תשלומים  תנאי פנסיה ומענקי פרישה, 

למשפחות במקרי מוות בנסיבות שונות )העיתון 

5 בפברואר 1946,  הרשמי של ממשלת המנדט, 

כבקודמותיה,  זו,  זאת בפקודה  1472(. עם  מס' 

נושאים  ודרגות שכר.  אדם  כוח  הוגדרו תקני  לא 

אלה נכפו מבחוץ, בהיותם כפופים לתקציב הכללי 

היום  )גם  ולהגדרות תפקיד בשירות הקולוניאלי 

השכר במשטרה ובשב"ס מתעדכן על פי הסכמות 

המעוגנות בתקציב המדינה(.

עברה משטרת  ואילך,  במרוצת השנים, מ-1921 

ותהפוכות. הצורך  שינויים  פלשתינה-ארץ ישראל 

באוכלוסייה  מגידול  נבע  לכת  מרחיקי  בשינויים 

בארץ לצד הגברת המתיחות בין הערבים ליהודים, 

במוצא  שינויים  גם  בתווך.  נקלעים  כשהבריטים 

המגויסים בבריטניה השפיעו על ההתפתחויות. כך, 

לאחר מאורעות תרפ"א )1921( וסיום שליטתה של 

יוצאי  באירלנד, הובאו למשטרת המנדט  בריטניה 

המשטרה האירית. על אף היות אירלנד חלק בלתי 

נפרד מבריטניה, המשטרה האירית הייתה כוח שיטור 

בעל סממנים פארא-צבאיים, השונה במהותו ובשיטות 

 The Metropolitan( לונדון רבתי  עבודתו ממשטרת 

Police(. שיעורם הגבוה של האירים במשטרת המנדט 

השפיע על גישתה המקצועית )קרויזר, 2014(.

לאחר מאורעות תרפ"ט נעשה רה-ארגון במשטרת 

 ,)Dowbiggin( המנדט, על פי קווים שהתווה דוח דאוביגין

1931. אף על פי שדאוביגין שירת קודם לכן בציילון 

- סרי לנקה(, הוא ראה את תחום השיטור  )היום 

באיים הבריטיים, ולפיכך  באוריינטציה של הנעשה 

קיבלה משטרת המנדט צביון אזרחי יותר )קרויזר, 

2014(. עם זאת, טביעות אצבעותיו של דאוביגין לא 

ניכרו בפקודת בתי הסוהר, שלא עברה שינוי מהותי.

הרעה במצב הביטחוני בפלשתינה-ארץ ישראל מאמצע 

שנות ה-30, על רקע העוינות הגוברת בין ערבים 

ליהודים, הביאה לגידול במספר האסירים ובמספר 

מיתקני הכליאה. הרחבת היקפם של מיתקני הכליאה, 

לצד הוצאת מיתקנים מידי הצבא, העלו את חשיבותו 

זאת, והרצון הבריטי  של אגף הכליאה. התפתחות 

להביא קידמה לשטחי המנדט, הביאו ב-1945, לאחר 

מלחמת העולם, להפרדת אגף הכליאה ממשטרת 

המנדט, בדומה לנהוג במטרופולין. ממשלת המנדט 

הסבירה, כי ההפרדה נועדה "להעמיד את ארץ ישראל 

בשורה אחת עם הארצות המתקדמות בעולם, שם 

קיים שירות בתי סוהר ללא כל קשר עם המשטרה" 

)כספי, 1984(. אולם יישומו של השינוי לא האריך ימים, 

כיוון שב-1948 הסתיימה תקופת השלטון המנדטורי.
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מסמכים היסטוריים
ממשטר המנדט נותרו מסמכים רשמיים למכביר, 

נוגעים  ובבריטניה. קבצים רבים  בארץ  בארכיונים 

למגוון היבטים של משטרת המנדט, אך רק שבריר 

מהם נוגע למערך הכליאה. בתוך מתי המעט האלו, 

מספר המסמכים שאפשר לחלץ מהם מידע על היחס 

לכוח האדם זעום עד מאוד.

במאמר הנוכחי נעשה שימוש במסמכים המתאימים 

שנמצאו, כדי להתחקות אחר היחס שניתן לסוהרים 

בשני מובנים: דרגות שכר היסוד, תוספות וקצובות; 

והיחס הבין-אישי בתוך המערכת, כנלמד מאירועים 

שתועדו במסמכים.

של  וחובותיהם  סמכויותיהם  הוגדרו  בפקודות 

הסוהרים, ונקבעו הליכים לטיפול בחריגות ובהפרות. 

אולם האופן שבו נשקלו ונשפטו אירועים הקשורים 

להגדרות שבפקודה, נוגע בפן הבין-אישי, המוכתב על 

ידי אישיותם ואופיים של הצדדים, מעמדם המקצועי 

ונסיבות של מקום וזמן. מובן שהתנהגות בין-אישית 

אינה ניתנת להגדרה בפקודות מנדטוריות או בחוקי 

מדינה, אולם סיפורם של אירועים מלמד על יחסים 

פנימיים - יחסים של מפקד-פקוד וקצין-סוהר. על 

פיהם אפשר לזהות קווי תרבות ארגונית, שלא אחת 

הם נסתרים מן העין כי אינם מוכתבים באמצעות 

פקודה או נוהל.

מבנה כוח האדם
בזאת  אירועים מתאימים, מובאת  ינותחו  בטרם 

תמונה כללית של מבנה כוח האדם במשטרה בכלל 

ובאגף הכליאה בפרט. כדי לחדד את המבנה הייחודי 

אביא כמקור להשוואה את השיטה  בימי המנדט, 

יהודה, שומרון  והמבנה שהנהיגה ישראל בשטחי 

לשליטתה  )להלן, יש"ע( בשנים הראשונות  ועזה 

בהם. הבריטים השתדלו להקים משטרה על טהרת 

מגויסים חדשים מקרב מקומיים אשר לא היו בשירות 

העותמנים )Horne, 1982(, ואילו ישראל העסיקה רבים 

מהשוטרים הפלסטיניים ששירתו קודם לכן בכוחות 

הירדניים )הוד, 2002(. לפיכך, להוציא כוחות מג"ב, 

שיעור הישראלים בקרב המשרתים במשטרה ביש"ע 

בעשור הראשון לשליטת ישראל היה כ-27% )שם, 

זאת שיעורם של הבריטים בכוח  לעומת   .)2002

האדם במשטרת המנדט השתנה חדשות לבקרים, 

ובאופן ניכר, בתקופת קיומו של המנדט. שיעורם של 

הבריטים במשטרת פלשתינה-ארץ ישראל הצטמצם 

באופן  כבר בשנות המנדט הראשונות,  במהירות 

שבשנת 1926 היו הבריטים כ-14% מכלל השוטרים, 

וב-1928 היו 12.26% בלבד )Caspi, 1991(. נתונים 

אלה כוללים את הז'נדרמריה הבריטית, מקבילתו של 

מג"ב. בחישוב של 27% ישראלים ביחידות המשטרה 

ביש"ע, לא נכללו אנשי מג"ב. אם מוסיפים לחישוב את 

גדודי מג"ב, יוצא שהישראלים היו יותר משני שלישים 

מכוחות השיטור בשטחים - שיעור עצום בהשוואה 

לשיעור הבריטים במשטרת המנדט בכל השנים 

)כולל בתקופת  שקדמו למלחמת העולם השנייה 

המרד הערבי, 1939-1936(. שיעורם של הישראלים 

ביש"ע אף עלה על שיעורם של  בכוחות השיטור 

הבריטים במשטרת המנדט בשנים שלאחר המלחמה 

.)1947-1945(

כאשר מתייחסים למשרתים במשטרה מקרב המקומיים, 

הרי שעל פי דוח מצבת כוח-האדם במשטרה, רק 33 

יהודים שירתו באגף הכליאה בינואר 1945 לעומת 

482 ערבים - מספר הגדול פי 14.6 ממספרם של 

היהודים. במשטרה הרגילה שירתו 654 יהודים לעומת 

2,067 ערבים - יחס של פחות מ-1 ל-3 )הוד, 2004(. 

שיעורם של היהודים במשטרה היה נמוך משיעורם 

בכלל האוכלוסייה )יחס של 70-30(. הבריטים ניסו 

בכל עת להבטיח שיעורי מגויסים הדומים לשיעורי 

הקהילות באוכלוסייה הכללית. הם הצליחו לעשות 

כן בשנים Caspi, 1991( 1941-1939(. יהודים שירתו 

ואילו  יהודיים,  ביישובים  בעיקר בתחנות משטרה 

ערבים הוצבו ביישובים ערביים. נראה שהבריטים עשו 

כן באופן שיטתי, כדי להגביר את אמון האוכלוסייה 

בשוטר המקומי וכדי למנוע חיכוך בינה לבין שוטרים 

בני קהילה אחרת, הנחשבת עוינת.

מן הנתונים נראה, כי מערך הכליאה נחשב אצל יהודים 

נחות מבין כל המקצועות המשטרתיים, אם כי אפשר 

יהודים, בעיקר עם  לא נטו לסמוך על  שהבריטים 



173

השומרים על החומה

התגברותה של הפעילות המחתרתית נגד שלטונות 

המנדט. באשר לבריטים עצמם, נראה שגם הם ראו 

פחיתות כבוד בשירות באגף הכליאה, ומכאן שיעורם 

הנמוך בקרב המשרתים בו: בינואר 1945 היו רק 38 

בריטים באגף הכליאה, מתוך מצבת כוח אדם של 

זאת  553 אנשים - פחות משבעה אחוזים. לעומת 

במשטרה הרגילה היו הבריטים יותר מ-50 אחוזים 

מן המשרתים - 3,133 מתוך 5,854 )הוד, 2004(.

באגף הכליאה היו ב-1945 שבעה  באשר לקצונה, 

קצינים פלשתינים-ארץ ישראלים )חמישה ערבים 

באגף )21(.  - שליש מכלל הקצינים  יהודים(  ושני 

שיעור זה דומה לשיעורם של כלל הקצינים המקומיים 

במשטרת פלשתינה-ארץ ישראל )118 מקומיים מתוך 

נותרו  374 קצינים(. כמובן שבכל אגפי המשטרה 

תפקידי הקצונה הבכירים בידי בריטים. מבחינת היחס 

המספרי קצינים-פקודים, שיעור הקצינים במשטרת 

פלשתינה-ארץ ישראל היה 6.4% )374 קצינים מתוך 

5,854 אנשי משטרה(, ובאגף הכליאה היה שיעור 

הקצינים נמוך יותר - 3.85% )21 מתוך 553(. לשם 

השוואה, ב-1948, השנה הראשונה לעצמאות המדינה, 

הייתה אמונה על הכליאה  כאשר משטרת ישראל 

בדומה למשטרת פלשתינה-ארץ ישראל ב-1945, היו 

בשורות משטרת ישראל 1,882 מקבלי שכר, מתוכם 

176 קצינים - 9.35% מכלל כוח האדם )הוד, 2004(. 

כלומר שיעור הקצינים במשטרת המדינה העצמאית 

היה גבוה יותר משיעור הקצינים במשטרת המנדט 

.)Caspi, 1991(

ניתוח אירועים המוצגים 
ב"צווי גריעה מרשומות"

 Write-Off( "המסמכים הראשונים להיבחן יהיו "צווי גריעה

Warrants(, המלמדים על גריעתו מהרשומות של ציוד 

שאבד, הושמד, התכלה או התיישן )גנזך המדינה, תיקים 

בגנזך המדינה, כמו בארכיונים אחרים בארץ, אין מספור פנימי למסמכים. כל מסמך ארכיוני במאמר מובא בהערת שוליים,   3

שכוללת ארכיון, מספר תיק ופירוט מזהה של המסמך.
גנזך המדינה מ-3658/4:  4

The Palestine Police and Prisons Force Order, Vol. VIII. No. 31-53, Jerusalem, July 30-December 31, 1938, pp. 564-1204. 

מ-136/13 ומ-136/14, ראה פירוט להלן3(. בתיקים אלה 

מופיעים מסמכי גריעה שמקורם בשירות בתי הסוהר 

המנדטורי שהוקם בינואר 1946. המסמכים מכילים 

את ההליכים שבוצעו לגבי מקרים שהצריכו גריעה. 

ודוחות  המסמכים כוללים פירוט, הסברים, חקירות 

המתבקשים בנוהל. החקירות והדוחות נועדו לספק 

הסבר לַצורך לגרוע ציוד ולעצם הדבר שקופת המנדט 

אולצה לממן את הוצאות החלפתו של הציוד הנגרע. 

מסמכים אלה מאפשרים להציץ ליחס שקיבלו אנשי 

השירות במהלך החקירות. אפשר לבחון באמצעותם 

אם הבריטים נהגו בשיטה שמכונה בעגה הצה"לית 

"הש"ג תמיד אשם", תוך הישענות על סעיפים 26)1( 

ו-26)2( בפקודת בתי הסוהר, 1946 )העיתון הרשמי 

של ממשלת המנדט, 5 בפברואר 1946, מס' 1472(, 

נשענה על פסקות  הייתה סלחנית,  או שהמערכת 

אחרות בסעיפים אלה, ולא הטילה על סוהרים לשלם 

ייבחנו כלל  בשל אובדן ציוד שהיה באחריותם. להלן 

מקרי הגריעה מהרשומות בין יולי 1946 ליוני 1947, 

אשר נערכה לגביהם חקירה בחשד שסוהרים אשמים 

באובדן ציוד כלשהו או בנזק שנגרם לו.

נוגעים  ושיובאו להלן  חמשת מקרי הגריעה שנחקרו 

לסכום כספי ניכר, בעטיו של נזק או של אובדן. באופן 

כללי, מקרים שבהם הושת תשלום גבוה על המשרתים 

כך  היו מעטים.  הכליאה,  ואגף  במשטרת המנדט 

לדוגמה, במחצית השנייה של 1938, מלבד מקרים של 

אובדן נשק אישי, התרחשו שלושה מקרים שדובר בהם 

בנזק שנאמד ביותר מלירה, והאחריות לנזק זה הוטלה 

על איש משטרה.4 בכל המקרים האלו דובר בנזק לכלי 

רכב, ואיש מן השוטרים המואשמים לא השתייך לאגף 

הכליאה. מכאן, שחמשת האירועים שצוינו בתקופה 

שנפרסה על פני 12 חודשים בשנים 1947-1946, אינם 

מספר פעוט, שהרי כולם נוגעים לשירות בתי הסוהר 

העצמאי - מערך הכליאה במבנהו הארגוני החדש.
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השריפה במחנה עתלית
השריפה במחנה עתלית, ב-30 באוקטובר 5,1946 

גרמה לאובדנם של 66 מזרנים שהיו רכוש המדינה 

ועלות החלפתם הייתה 75.240 לירות. כמו כן התכלה 

לא הצטרכה  ציוד של הסוכנות היהודית שהמדינה 

לפצות על אובדנו. נציב שירות בתי הסוהר הקים ועדת 

חקירה לשריפה. זו מצאה שהמזרנים אוחסנו זמן רב 

בשטח פתוח, כי לא היה מקום אחסון אחר, ופסקה 

ובשל הלחות שהצטברה  כי הם ספגו מי גשמים, 

גורם  בהם נגרמה "בעירה ספונטנית" )לחות היא 

מרכזי להתלקחות ספונטנית(. הוועדה קבעה שאין 

לראות באיש מאנשי הסגל הצבאי או האזרחי אחראי 

לתוצאה. להיפך, יש לשבח את סגל המחנה שפעולתו 

הוועדה המליצה  יותר.  כבד  נזק  הנמרצת מנעה 

שעלות המזרנים תכוסה מכספי הציבור.

חיפשו  לא  עולה, שמלכתחילה  החקירה  מפרטי 

מישהו כדי להרשיעו או שישמש שעיר לעזאזל. נראה 

על  לא דגלה בהטלת אחריות  הגישה המנחה  כי 

המשרתים בארגון ובענישתם. סביר להניח שגישה 

נובעת מהתרבות הארגונית, מאופי העבודה  זאת 

ומן הצורך לשמר כוח אדם במקום שתנאי העבודה 

בו קשים ושוחקים, תוך הכרה בכך שטעויות עלולות 

לא תמיד יש אשם.  לקרות בכל תחום פעולה, וכי 

לכן שרירות לב ויד קשה אינן מקדמות דבר. מכתבו 

של נציב שב"ס המנדטורי, המצורף לדוח, מכיל את 

באחר, מכספי  לגריעת הציוד ולהחלפתו  בקשתו 

הציבור. מעניין במיוחד הוא נוסח דברי הנציב: "אני 

לאיש מצוות המחנה  לייחס אשם  שבע-רצון שאין 

ואובדן האפסניה". משפט זה  בגין פרוץ השריפה 

מייצג באופן מושלם את אי-הרצון להאשים אנשים 

ללא צורך. מאחר ששירות בתי הסוהר הורכב מכוח 

לגריעה  הבקשה  דוח  אליו:  שצורפו  והמסמכים   1947 באוגוסט  מ-7   39 מספר  גריעה  דוח   - מ-136/13  המדינה  גנזך   5

 Destruction of Stores by ומכתב של נציב שירות בתי הסוהר )אותו מספר מזהה( מ-8 ביולי 1947 שנושאו J.10/5 שמספרו
Fire At Clearance Camp Atlit, לצד דוח החקירה בן שני עמודים.

גנזך המדינה מ-136/13 - דוח גריעה מספר 1 מ-25 באפריל 1947 והמסמכים שצורפו אליו, כולל דוח הבקשה לגריעה   6

שמספרו המזהה J.38/18, מכתב של המפקח הכללי מ-17 במרס 1947 שנושאו Prison Truck-Ford M.310.N ודוח חקירה בן 
עמוד אחד.

אדם יוצא מערכות שונות במינהל המנדטורי, אפשר 

להניח שהנציב וועדת החקירה ביטאו תרבות ארגונית 

כללית שאינה מבקשת לערוף ראשים, אלא מכירה בכך 

שטעויות קורות, מנסה להבין את התקלה ומקורותיה, 

לפצות עליה ולמצוא דרכים למניעת הישנותה.

תאונת דרכים בין טנדר של שב"ס 
למשאית צבאית

ב-10 בפברואר 1947 יצא טנדר M.310N של שירות 

בתי הסוהר מבית הסוהר המרכזי בירושלים )מגרש 

הרוסים( למחנה המעצר בעתלית. הנסיעה נועדה 

להסיע את המפקח קנדי וציודו לאחר שקיבל העברה 

לעתלית. נהג הרכב היה הסוהר שמואל זיגלשיפר. 

לפי הדוח,6 כשעברו בכביש רעננה-פתח תקווה עצרו 

מאחורי רכב אחר, שאיפשר לרכבים לעבור בבטחה 

בנתיב שמולם. בזמן שרכבם עמד, התנגשה בהם 

משאית צבאית מאחור. נהג הטנדר הצליח להסיט 

את הרכב לתעלה כדי לא לפגוע במכונית שלפניהם. 

מאחר שרכבם הושבת לאחר התאונה, הקצין והנהג 

לנו ביפו, ולמחרת חזרו לירושלים. רופא של השירות 

פסק 14 ימי מחלה למפקח בשל קרסול נקוע וחבלה 

בצלעות, והנהג קיבל שישה ימי מחלה בגין חבלות 

בדוח החקירה נכתב שהרכב נפגע  ומכות יבשות. 

בעת נסיעה רשמית ומאושרת, ושכל האשמה נופלת 

על נהג המשאית הצבאית. נקבע שבהתנהגותו של 

הסוהר זיגלשיפר לא נמצא רבב, וכי הוא פעל כראוי 

נהג  יותר לטנדר שבו  נזק רב  ואף מנע בפעולתו 

ולרכב שעמד לפניהם. המלצות הוועדה היו לדרוש 

מהצבא לשלם בעבור הנזק לרכב - 107.644 לירות. 

מאחר שהרכב היה ישן, ולא בר תיקון, הדו"ח הורה 

להשתמש בסכום שיושג מהצבא למימון רכישתו של 
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טנדר חדש. כן נקבע בדוח שיש להתייחס לימי המחלה 

של הסוהרים הפגועים כימי עבודה בשכר מלא.

באירוע זה אפשר לראות שפטרו את  מן הטיפול 

אנשי שירות הכליאה מאשמה, ואף לא היססו לשבח 

את הנהג. מעבר לכך, שירות בתי הסוהר העניק 

לסוהרים פגועים טיפול רפואי באמצעות מערכת 

בריאות, שהיא חלק בלתי נפרד מן הארגון. בנוסף, 

כי הרופאים הצבאיים הקלו במתן אישורי  נראה 

ימי מחלה  זיגלשיפר קיבל שישה  מחלה: הסוהר 

בגין חבורות בלבד.

 טיפול בחוסרים שנתגלו 
בפעולות ביקורת

ההתייחסות לחוסרים המתגלים בפעולות ביקורת 

במיתקני הכליאה מלמדת על הגישה הכללית בנושא 

ועל אופן ההתייחסות לבעלי התפקידים האחראים.

א( בדוח שנכתב על אובדן ציוד במחנה מעצר מס' 

1 בנור-א-שאמס, ב-4 ביולי 7,1946 לא הטילו אחריות 

על איש. זאת על אף שאבד ציוד רב, שעלותו 99.268 

ובהן  ייעול,  זאת הועלו מספר הצעות  לירות. עם 

שהמשרתים במחנה העבודה ישרתו שנה בתפקיד 

מסוים, ואז יועברו לתפקיד אחר.

ב( בביקורת שנערכה במחנה המעצר בעתלית ב-22 

בנובמבר 81946 נמצא, כי חסרים עשר קערות, 655 

סכיני שולחן, 249 כפות שולחן, 256 ספלים, 16 ריקועי 

ברזל ו-98 כריות. את ארבעת הפריטים הראשונים 

ריקועי הברזל  השלימה הסוכנות היהודית, אך את 

לא התאפשר להשלים. לכן ביקשו לגרוע  והכריות 

אותם ולהחליפם על חשבון הציבור. מהדוח שהגישה 

ועדת החקירה עולה, כי הציוד היה במחזור במשך 

עד שהתגלתה היעלמותם של פריטים  שש שנים, 

גנזך המדינה מ-136/13 - דוח גריעה מספר 53 מ-14 בספטמבר 1946 והמסמכים שצורפו אליו, כולל דוח הבקשה לגריעה   7

ודוח חקירה בן שני עמודים.
גנזך המדינה מ-136/13 - דוח גריעה מספר 88 מ-28 בנובמבר 1946 והמסמכים שצורפו אליו, כולל דוח הבקשה לגריעה   8

 Loss of Stores-Clearance Camp מכתב של נציב שירות בתי הסוהר מ-4 בנובמבר 1946 שנושאו ,J.35/1/6 שמספרו המזהה
Athlit ודוח חקירה בן עמוד אחד.

גנזך המדינה מ-136/14: בקשה לגריעה שמספרה המזהה J.8/10, כולל פירוט, מאת הנציב.  9

".I consider that it would be unfair to hold him responsible for the loss" 10

אלה. בדוח ציינו שעוד קודם לגילוי החוסרים הייתה 

כוונה להחליף ציוד זה. מן העובדות בדוח ומסיכומו 

עולה שלא הייתה כוונה לחפש אשמים, ואנשי הסגל 

נוקו מאחריות לאובדן ומרשלנות.

ג( בביקורת במחסני מחנה המעצר בלטרון9 נתגלו 

זוגות  לירות )107   6.820 חוסרים בשווי כולל של 

גרביים ושלושה זוגות תחתונים המיועדים לעצירים(. 

בבקשה לגריעה ציין הנציב ב-13 ביוני 1947, כי האובדן 

נגרם כנראה משום שהציוד נגנב בידי עצורים שעבדו 

במחסנים של מחנה המעצר, כאשר לא היה פיקוח 

הולם עליהם. הוא הוסיף שהסוהר הראשי הבריטי 

האחראי על המחסן נקרא לעיתים תכופות לעזוב 

את המקום, ובהיעדר עוזר מהסגל, העצורים נותרים 

במחסן ללא פיקוח. הנציב סיכם במשפט מדהים: 

"לא יהיה זה מן ההגינות למצוא אותו ]את הסוהר[ 

לגרוע הציוד ולהחליפו  לכן יש  לאובדן."10  אחראי 

מכספי הקופה הציבורית.

בארגוני  מוזר  צליל  "הגינות" יש  לשימוש במושג 

אולם  שרירות-לב.  לרוב  להם  ביטחון, שמיוחסת 

באמת  כי  משלושת המקרים שתוארו לעיל עולה, 

רצון לפגוע בסוהרים. בשלושתם  לא היה  ובתמים 

מובעת הבנה לסיבות לכשל, וישנו יחס סלחני לגורם 

האנושי האחראי לו, תוך ניסיון להפיק לקחים למניעת 

הישנותו של המחדל.

תקנון והוצאות בית הסוהר 
בשכם

בשכם הוקם מיתקן כליאה חדש. ב-1944 אושרו 

תקציבים להסבת המבצר שהיה במקום למיתקן כליאה. 

המהלך נועד להקל את העומס והצפיפות במיתקני 

באותם הימים. התכתבויות  הכליאה המנדטוריים 
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ודוחות הקשורים לפתיחתו נמצאים בתיק מ-141/18 

שבגנזך המדינה. בטלגרמה מספר 106, שעניינה 

חיסכון,11 מפורטים תקני כוח האדם וסימול המשרה 

של חלק מבעלי התפקידים המיועדים. משלים אותה 

דוח הוצאות הסגל לתקופה שבין 1 באפריל 1945 

לבין 31 במרס 12,1946 המאפשר לראות מי היו בעלי 

לאחר שנה, תקניהם, סימולם  התפקידים במיתקן 

נוספים  ותשלומים  הוצאות  המקצועי, שכרם וכן 

ותמריצים שהסגל זכה בהם. העיסוק המפורט בנושא 

השכר מאשש את טענתו של ראובני )1993( על 

העיסוק ותכיפות השינויים בנושא השכר בממשלת 

לדבריו חריגים בהשוואה למקומות  המנדט, שהיו 

אחרים במינהל הקולוניאלי.

כי בשנתיים הראשונות  שני המסמכים מלמדים, 

לא שונה תקן כוח האדם  לקיומו של בית הסוהר 

במיתקן, ונראה שהתקן ואיוש המשרות נותרו כמו 

לארגון  לאחר העברת הפיקוד מן המשטרה  שהם 

דוח ההוצאות מלמד על  עצמאי ב-1946.  שב"ס 

הבדלים בין אנשי הסגל מהבחינות של שכר היסוד 

והתוספות לו. מבחינת שכר היסוד, נראה כי אנשי 

הסגל הבריטים זכו בשכר טוב בהרבה מאנשי הסגל 

המקומיים, אולם קצובות ותוספות למיניהן צמצמו 

את הפערים בשכר הסופי ששולם.

בבית הסוהר שירתו שלושה פקידים, שני מכונאים, 

טבח, נער מטבח ו-44 אנשי סגל מן המגזר הביטחוני. 

לא רק  מפקד בית הסוהר היה קצין בריטי בכיר 

מעצם דרגתו, פקד, אלא מעצם הגדרתו בפקודת 

בתי הסוהר, 1946, כ"רב-קצין", שמינויו נעשה בידי 

הנציב העליון עצמו. מלבדו שירתו במערך הכליאה 

שני  ראשון, סמל  - סמל  בריטים  שישה  במיתקן 

לצידם שירתו 37 אנשי  וארבעה שוטרים-סוהרים. 

סגל מקומיים: קצין בדרגת מפקח, שלושה סמלים, 

שלושה רבי-טוראים ו-30 סוהרים.

.U/1705/44 11 גנזך המדינה מ-141/18. טלגרמה מספר 106 שעניינה חיסכון, מסומנת בראש הדף

:U/1705/44 12 גנזך המדינה מ-141/18. מספר מזהה בראש הדף

"Nablus fort prison staff costs for period 1st April, 1945, to 31st March, 1946, inclusive".

מידרג השכר
מידרג השכר לבעלי התפקידים בבית הסוהר מדגים 

את פערי השכר הנמוכים במשטר המנדט. כמקובל 

אז, שכרו של כל בריטי היה גבוה מזה של המקומי 

בדרגה. שכר היסוד של הבריטים היה  המקביל לו 

כדלקמן: מפקד המיתקן השתכר 300 לירות בשנה, 

הסמל הראשון הבריטי - 204 לירות, הסמל השני - 

180 לירות, ושכרו של כל שוטר-סוהר בריטי - 172 

לירות. מבנה השכר של הסגל המקומי מלמד שפערי 

השכר בין הדרגות גדולים במקצת מן הפערים בקרב 

הבריטים. שכר היסוד של המפקח המקומי היה 180 

לירות בשנה, שכר היסוד של סמל - 144 לירות לשנה, 

שכרו של רב"ט - 120 לירות, ואילו שכרו השנתי של 

סוהר מן השורה היה 72 לירות. אלא ששכר היסוד 

אינו משקף את מלוא התמונה. תוספות וקצובות היו 

הרכיבים העיקריים בשכר השנתי, אצל כל הסוהרים 

תוספות  ניתנו  להם  )גם  הקצינים  צמד  מלבד 

נכבדות, בשיעור של כמעט 50% מהשכר הכולל(. 

חלק מהתוספות ניתנו בהיקף אחיד לכולם, וחלקן 

ניתנו על בסיס תבחינים מסוימים )מוצא - בריטים/

מקומיים, משפחה - נשואים+מספר הילדים/רווקים, 

מעמד - קצינים/בד"א ]בעלי דרגות אחרות[(.

לאחר הכנסת התוספות לשקלול השכר הכולל, יוצא 

לירות בשנה,  רווק השתכר כ-184  שסוהר מקומי 

סוהר מקומי בעל משפחה השתכר 234 לירות, רב-

טוראי מקומי בעל משפחה השתכר כ-282 לירות, 

סמל מקומי בעל משפחה - 306 לירות וקצין מקומי 

בעל משפחה השתכר כ-346 לירות בשנה. נראה כי 

בהינתן כל התוספות הצטמצמו פערי השכר ונוצרו 

משכורות שוויוניות למדי: שכרו של קצין מקומי בעל 

ותק הזכאי לתוספות משפחה היה פחות מפי שניים 

משכרו של סוהר מקומי חדש רווק, ופחות מפי 1.5 

לאחר תוספות  נשוי.  מזה של סוהר מקומי חדש 



177

השומרים על החומה

השכר, משכורותיהם של הבריטים היו כדלקמן: סוהר 

בריטי רווק השתכר כ-317 לירות בשנה, סוהר בריטי 

בעל משפחה - כ-415 לירות בשנה, סמל שני בריטי 

בעל משפחה - 423 לירות, סמל בריטי ראשון בעל 

לירות, ומפקד המיתקן, שדרגת  משפחה - כ-457 

שכר היסוד שלו היא השלישית במעלה בסולם השכר 

במשטרה או בשב"ס, השתכר 580 לירות בשנה )כולל 

התוספות והקצובות למיניהן(. יוצא אפוא שמפקד 

המיתקן, קצין בכיר, משתכר פחות מפי שניים מסוהר 

בריטי רווק, ופחות מפי 1.5 מסוהר בריטי נשוי. לכל 

זעירים בהשוואה לשירות  הדעות, אלה פערי שכר 

הציבורי במדינת ישראל.

המערכת הבריטית סיפקה מעטפת שכר מגוננת 

הן למקומיים.  הן לבריטים  למשרתים בשורותיה, 

כאמור, מחישוב התוספות עולה, ששכרם הכולל של 

הבריטים היה גבוה משכר המקומיים. כמובן שהמקור 

העיקרי לכך הוא השיטה הקולוניאליסטית ההיררכית, 

שמתעדפת את בן המטרופולין על פני המקומי. מקור 

אחר ליצירת הפערים הוא הצורך הבלתי נמנע לספק 

תמריץ שיפתה אנשים שחיים בבריטניה לצאת לשרת 

בארץ רחוקה מעבר לים, על כל הסכנות הכרוכות 

בכך. את ההקצאות הנדיבות יותר שהעניק משטר 

המנדט לבריטים המשרתים במסגרתו, אפשר להצדיק 

גם בהבנה כי אדם הבא מרחוק ומתחיל "מחדש" או 

"מאפס", ייתקל בהוצאות רבות שהמקומי אינו נדרש 

להן. באופן כללי נראה, כי המערכת הבריטית גילתה 

הבנה לצרכים הכלכליים של כלל המשרתים בתוכה, 

וניסתה לתגמלם כראוי. הפערים בשכר, שאינם רחבים, 

גם מלמדים שהבריטים לא רצו ליצור מעמדות ונתק 

מוגזם בין קבוצות המוצא. ייתכן שהפער בהכנסות 

בתוך קבוצת המקומיים נבע מרצון בריטי לקרב את 

בעלי הדרגות שבתוכם אל הקבוצה הבריטית השלטת. 

כזכור, בקרב הבריטים היה הפער בשכר בין קצינים 

לבין בעלי דרגות אחרות זעיר למדי.

שכר כולל תוספותשכר יסודתפקיד

נשוי + ילד1,1001,429נציב השירות  בריטי

8001,080משנה לנציב השירות 

300580מפקד מיתקן

204457סמל ראשון 

180423סמל שני

172415שוטר/סוהר 

רווק172317שוטר/סוהר 

נשוי + שני ילדים180346קציןמקומי

144306סמל

120282רב"ט

72234סוהר

רווק72184סוהר

שכר שנתי של המשרתים בשב"ס המנדטורי
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דרישות התאמה למשרות 
נציב ומשנהו

דרישות התאמה למשרות של נציב שירות בתי הסוהר 

ושל משנהו מופיעות בסדרה של התכתבויות מ-1945. 

ההתכתבויות נועדו לאתר נציב ומשנה לנציב )שווה 

ערך לתפקיד של סגן הנציב היום( לקראת הקמתו 

הרשמית של שירות בתי הסוהר המנדטורי ב-1 בינואר 

1946, שבא במקום אגף הכליאה במשטרת המנדט. 

בכך התכוונו ליצור היררכיה מבנית-פיקודית ברורה 

לארגון החדש, הכפופה ישירות לנציב העליון. מטה 

מוסדר לא הוגדר בפקודת בתי הסוהר, 1946, כפי 

שפקודות קודמות לא הגדירו מטה ומבנהו למשטרה. 

מעניין לציין כי גם היום, במדינת ישראל, הפקודות 

שנהפכו לחוק מדינה אינן כוללות הגדרת מבנה של 

המשטרה או של שב"ס.

הבריטים ערכו חיפוש מקיף כדי לאתר אישים שיתאימו 

לאייש את המשרות נציב ומשנה לנציב בשירות בתי 

הסוהר העצמאי. בהמשך להתכתבויות השלב הראשון, 

ישנו קובץ מסמכים מן השנים 1946-1945, שמדובר 

בהם על מציאת מחליף לנציב בתי הסוהר הראשון, 

קצין ותיק במשטרת פלשתינה-ארץ ישראל, שהיה 

ידוע מראש שלא יוכל להישאר בתפקידו החדש לאורך 

זמן משום שעמד לצאת לגמלאות.

התכתובת בנושא שמורה בתיק 115/24 שבארכיון 

ה"הגנה". המסמכים מלמדים על שיטת המינויים 

בין  הבריטית, וכן על תנאי העסקה, הפרשי שכר 

הדרגות, גישות בהכשרה ועניינים רבים אחרים העולים 

מן ההתכתבות המפורטת.

ראשיתה של ההתכתבות במכתב מאת הנציב העליון 

גורט לשר המושבות פ' ג' סטנלי )P. G. Stanley( ב-16 

באפריל 1945. גורט ציין שבניתוקו של אגף הכליאה 

מן המשטרה ובהפיכתו לשירות בתי סוהר עצמאי, 

נפתחים שני תקנים חדשים: האחד של נציב בדירוג 

שכר של 1,100 לירות עם סעיף הוצאות בגין שירות 

13 ארכיון ה"הגנה", תיק מספר 115/24, מכתב המסומן U/563/45 מתאריך 16 באפריל 1945, חתום בידי הלורד גורט וממוען 

לשר המושבות פ' ג' סטנלי.

מעבר לים של 150 לירות ישראליות; והאחר של משנה 

לנציב, ששכרו 800-600 לירות ישראליות, בתוספת 

סעיף הוצאות בן 100 לירות על שירות מעבר לים.13 

תוכן המכתב מאשש את עצם קיומם של פערי שכר 

קטנים יחסית בין בעלי התפקידים בארץ: אם מניחים 

ששכר היסוד השנתי של המשנה לנציב היה 800 

לירות, ומביאים בחשבון שסכום הקצובות שניתנו 

לזה של מפקד בית הסוהר בשכם,  לו היה דומה 

הנמוך ממנו בדרגת שכר-יסוד אחת, שכרו השנתי 

לירות.   1,080 לנציב עמד על  הכולל של המשנה 

פירוש הדבר ששכרו של המשנה לנציב היה פי 3.4 

בלבד מזה של סוהר בריטי רווק ופי 2.6 מהשכר של 

סוהר בריטי בעל משפחה. כאשר משווים את שכרו 

של המשנה לנציב לשכרם של מקומיים בשב"ס, הוא 

פי 5.85 משכר של סוהר מקומי רווק ופי 4.6 בלבד 

משכר של סוהר מקומי בעל משפחה. הדבר דומה 

כשבוחנים את שכרו הכולל של נציב שב"ס המנדטורי, 

שהגיע ל-1,429 לירות בשנה - פי 7.78 מזה של סוהר 

פלשתיני-ישראלי רווק, פי 6.1 מזה של סוהר מקומי 

בעל משפחה, פי 4.5 בלבד מזה של סוהר בריטי 

רווק ופי 3.45 מזה של סוהר בריטי בעל משפחה.

פערי השכר בשב"ס גדולים הרבה יותר מהמתואר 

לעיל. הדברים נכונים הן לגבי סולם השכר הישן, הן 

לאחר העלאות השכר ב-2018-2016.  לגבי המצב 

בשנים אלה היה שכרה החודשי של הנציבה כ-89 

אלף שקלים. ב-2016 היה השכר הכולל של סוהר 

בדרגת רס"ל, בחודשים הראשונים לשירותו  רווק 

)עד לסיום שלושה חודשי הכשרה ושלושה חודשי 

התלמדות בבית סוהר(, כ-6,600 שקלים בחודש )שכר 

היסוד - פחות מ-1,400 שקלים - הוא מרכיב שולי 

יחסית בשכר הכולל(. לאחר תקופה זאת עלה השכר 

החודשי של רס"ל ל-7,300 שקלים. כלומר ב-2016 

השתכרה הנציבה יותר מפי 13.5 מסוהר לפני תום 

הכשרתו, ופי 12.2 מסוהר עם גמול השתלמות א' 
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השומרים על החומה

)לאחר תום ההכשרה(. זאת בלי להביא בחשבון את 

הפער בין שכר הנציבה לבין שכרו של סוהר בשירות 

חובה, המקבל סכום של כ-1,000 שקלים בחודש. 

לאחר העלאת שכר הסוהרים, השתכר  ב-2018, 

עד תום הכשרתו כ-7,600 שקלים  סוהר מתחיל 

בחודש, ומרגע שקיבל גמול השתלמות א' - כ-9,600 

שקלים.14 כלומר הנציבה השתכרה יותר מפי 11.7 

ויותר מפי 9.27 מסוהר זה, בהתאמה. מכאן, הפער 

בין שכר הנציב לשכר של סוהר מן השורה בישראל 

גבוה בהרבה מן הפער בימי המנדט הבריטי )אפילו 

בין הנציב דאז לבין סוהר פלשתיני-ארץ ישראלי(.

באשר לאיוש המשרות נציב ומשנה לנציב, הבריטים 

התכוונו למנות אישים מתאימים לתפקידים אלה 

באפריל 1945, כדי לפתוח בהכנה לקראת המעבר 

אולם התכתובת   .1946 בראשית  עצמאי  לארגון 

מלמדת על כמה בעיות:

באפריל  גורט מ-16  לחץ הזמן. במכתבו של  א( 

1945, ישנה התייחסות ראשונה לצורך במינוי בעלי 

התפקידים. הנציב העליון עצמו הודה כי המינויים היו 

צריכים להיכנס לתוקף ב-1 באפריל 1945, המועד 

לביצועה של ההפרדה המינהלית של שירות בתי 

הסוהר מן המשטרה. שר המושבות אישר את מינויו 

של הנציב הראשון, פ' מ' סקוט )F. M. Scott(, ב-18 

ביוני 15.1945 מועד שיגורו של המכתב ועצם האישור 

כי הפרדת הכליאה מהמשטרה  בדיעבד מלמדים 

הייתה פתאומית למדי, או שנּוהלה באי-סדר.

מינויים "קצרי מועד". האישים שמונו בשלב  ב( 

הראשון אכן היו בעלי ניסיון מקצועי בתחום הכליאה 

14 הנתונים המובאים לגבי שכר הסוהרים מחושבים על פי תלושי השכר של סוהרים בשירות בתי הסוהר של מדינת ישראל מן 

השנים 2018-2016.
15 ארכיון ה"הגנה", מסמך 115/24/12 בתיק מספר 115/24: טלגרמה סודית 1012 מ-18 ביוני 1945, משר המושבות לנציב 

העליון.
16 ארכיון ה"הגנה", תיק מספר 115/24, מכתב המסומן U/563/45 מ-3 במאי 1945, נשלח למפכ"ל מאת ג' ט' פארלי, המזכיר 

הראשי בפועל; ארכיון ה"הגנה", תיק מספר 115/24, מכתב המסומן K.83/214/11 מ-11 במאי 1945, מאת המפכ"ל ג' מ' 
ריימר ג'ונס למזכיר הראשי בפועל. נושאו: Appointments in the Prisons Service; ארכיון ה"הגנה", מסמך 115/24/29 בתיק 

מספר 115/24: טלגרמה סודית מספר 1460 מ-16 באוקטובר 1945, מן הנציב העליון לשר המושבות.
17 ארכיון ה"הגנה", תיק מספר 115/24, מכתב המסומן U/563/45 מתאריך 16 באפריל 1945, חתום בידי הלורד גורט וממוען 

לשר המושבות פ' ג' סטנלי.

בפלשתינה-ארץ ישראל, אך המינויים היו בעייתיים 

בהקשרים אחרים והצריכו איתור "יורשים" בהקדם 

האפשרי. נציב שב"ס הראשון היה לכאורה מינוי 

טבעי - רב-פקד סקוט היה המפקח על בתי הסוהר 

בתוך משטרת המנדט בטרם הוקם שב"ס עצמאי. 

הממנים חשבו שניסיונו, היכרותו עם הארץ והבעיות 

בה, והידע שלו, חשובים להקמת הארגון החדש, אך 

הודו שהוא מתקרב ליציאה לגמלאות. בנוסף הסתבר 

במהרה שהוא מתכוון לנצל את מלוא ימי החופשה 

שנותרו לו, ולפיכך ירצה לסיים את תפקידו החדש 

במאי 1946, מה גם שבריאותו הייתה רופפת.16 גם 

המינוי הטבעי לכאורה למשנה לנציב, במיוחד בלחץ 

"עלה על  ובמהרה  כבעייתי,  נתגלה  הזמן שנוצר, 

מוקש". מי שהוצע לתפקיד המשנה היה קצין עתיר 

א'  ג'   - ניסיון בתחום הכליאה במשטרת המנדט 

צ'רלטון )G. E. Charlton(, העוזר הבכיר של המפקח 

על בתי הסוהר, שהיה גם מפקד בית הסוהר המרכזי 

בירושלים. הבריטים גם התכוונו לשלוח את צ'רלטון 

לקורס ריענון באנגליה.17 מכאן אפשר ללמוד על הכוונה 

לעדכן ולמקצע את בעלי התפקידים המרכזיים, ובכך 

לממש את הכוונה המוצהרת, ליצור בפלשתינה-ארץ 

ישראל ארגון שב"ס שיעמוד "בשורה אחת עם הארצות 

המתקדמות בעולם" )כספי, 1984(. אלא שלא עברו 

ימים רבים והבכירים בארץ, ובראשם מפכ"ל המשטרה, 

הביעו ספקות והסתייגות לגבי היותו של צ'רלטון 

האדם המתאים לרשת את סקוט ברגע שהאחרון 

ייצא לגמלאות. בשל אי התאמתו לתפקיד נציב, הם 

נטו לבטל את מינויו של צ'רלטון למשנה לנציב, כי 
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דעתם הייתה שלתפקיד משנה יש למנות מי שראוי 

להיות בעתיד נציב שב"ס.18 

ג( מרוץ אחר "יורש". מאחר שהיה ידוע מלכתחילה 

כי סקוט עתיד לפרוש בהקדם, ומכיוון שצ'רלטון לא 

הוכר כאיש המתאים לתפקיד הנציב, החלו כמעט 

מייד, במאי 1945, במסע חיפושים אחר יורש מתאים, 

וזאת עוד לפני ששר המושבות אשרר את מינויו של 

הנציב הראשון. הכוונה להפוך את שב"ס המנדטורי 

חיזקה  ראשונה,  כליאה מקצועי ממדרגה  לארגון 

אצל בכירי השלטון בארץ ובלונדון את העמדה שיש 

או  באיים הבריטיים,  יורש מתאים  לנסות למצוא 

לפחות מקרב קצינים בעלי ניסיון בתחום הכליאה 

לא  שאם  הייתה  הגישה  במושבות.19  המודרנית 

יימצא מועמד מתאים מחוץ לפלשתינה-ארץ ישראל, 

יתבצעו המינויים לנציב ולמשנהו מתוך הסגל הבריטי 

היו  לאחר מכן, הנבחרים לתפקידים אלה  בארץ. 

אמורים להישלח להשתלמות בת חודשיים-שלושה 

לא  לאחר תשעה חודשי חיפושים  באיי המולדת.20 

הצליחו הבריטים לאתר מועמד מתאים במטרופולין 

או במושבות. אי לכך שבו אל ברירת המחדל - קצין 

מסגל הפיקוד בפלשתינה-ארץ ישראל. המועמד 

שנבחר היה פ' ג' האקט )P. J. Hackett(, קצין שהיה 

18 ארכיון ה"הגנה", תיק מספר 115/24, מכתב המסומן K.83/214/11 מ-11 במאי 1945, מאת המפכ"ל ג' מ' ריימר ג'ונס 

למזכיר הראשי בפועל. נושאו: Appointments in the Prisons Service; ארכיון ה"הגנה", תיק מספר 115/24, מכתב המסומן 
U/563/45 מ-24 במאי 1945, חתום בידי רוברט סקוט לנמען ג' מ' ריימר ג'ונס; ארכיון ה"הגנה", תיק מספר 115/24, 

מכתב המסומן K.83/214/11 מ-25 במאי 1945, חתום בידי ר' סקוט ונמענו המזכיר הראשי.
19 ארכיון ה"הגנה", תיק מספר 115/24, מכתב המסומן K.83/214/11 מ-11 במאי 1945, מאת המפכ"ל ג' מ' ריימר ג'ונס 

בתיק מספר   115/24/12 ה"הגנה", מסמך  ארכיון   ;Appointments in the Prisons Service נושאו:  בפועל.  הראשי  למזכיר 
 115/24/13 מסמך  ה"הגנה",  ארכיון  העליון;  לנציב  המושבות  משר   ,1945 ביוני  מ-18   1012 סודית  טלגרמה   :115/24
בתיק מספר 115/24: מכתב של המפכ"ל מ-26 ביוני 1945 למזכיר הראשי; ארכיון ה"הגנה", תיק מספר 115/24: מברק 
שמספרו 241 מ-27 בפברואר 1946, מסומן בדחיפות, "סודי", ובראש המסמך רשום קוד U/563/45. נשלח מאת הנציב 

העליון למזכיר המדינה לעניין המושבות.
20 ארכיון ה"הגנה", תיק מספר 115/24, מכתב המסומן K.83/214/11 מ-11 במאי 1945, מאת המפכ"ל ג' מ' ריימר ג'ונס 

למזכיר הראשי בפועל. נושאו: Appointments in the Prisons Service; ארכיון ה"הגנה", תיק מספר 115/24, מכתב המסומן 
K.83/214/11 מ-25 במאי 1945, חתום בידי ר' סקוט ונמענו המזכיר הראשי.

 ."Comissioner of Prisons" מ-18 בפברואר 1946 שנושאו K.83/214/12 21 ארכיון ה"הגנה", תיק מספר 115/24, מכתב המסומן

נשלח מהמפכ"ל למזכיר הראשי.
22 ארכיון ה"הגנה", תיק מספר 115/24: מברק שמספרו 241 מ-27 בפברואר 1946, מסומן בדחיפות, "סודי", ובראש המסמך 

רשום קוד U/563/45. נשלח מאת הנציב העליון למזכיר המדינה לעניין המושבות.
23 ארכיון ה"הגנה", מסמך 115/24/5 בתיק מספר 115/24: מכתב מ-15 במרס 1946 שנשלח מאת ג' ט' פרלי ממשרד 

המזכיר הראשי לידי קפטן ג' מ' ריימר ג'ונס ממשטרת המנדט.

בעבר סגן מפקד מחוז לוד, ובתפקידו זה היה אחראי 

על מיתקני הכליאה הגדולים ביפו וברמלה. כלומר 

ניסיון באגף הכליאה של  נבחר קצין שהיה לו  שוב 

המשטרה, והפעם גם הובטח שיש לפניו אופק שירות 

לפני יציאתו לגמלאות. מפכ"ל משטרת פלשתינה, 

ג' מ' ריימר ג'ונס )J. M. Rymer Jones(, הכריע בעד 

נימוקו היה, שכל  זה ב-18 בפברואר 1946.  מינוי 

עיכוב נוסף בהמתנה למועמד מתאים עלול לערער 

ריימר ג'ונס אף  את היציבות הארגונית של שב"ס. 

הבטיח להעביר את האקט לשורות שב"ס ב-1 באפריל, 

כדי שיעבור תקופת חפיפה בת חודש לפחות עם 

 הנציב המכהן.21 הנציב העליון החדש, א' ג' קנינגהם

)A. G. Cunningham(, לא התלהב מן המינוי. במברק 

אל שר המושבות ציין, כי היה מעדיף מינויו של קצין 

מן האיים הבריטיים או מן המושבות, אך באין מועמד 

מתאים ממשטרות אלה, הוא ממליץ באין ברירה על 

האקט.22 הבריטים נותרו נחושים בכוונתם ליצור שב"ס 

מקצועי. לפיכך קבעו שבתום החפיפה, וכאשר יימצא 

משנה לנציב, האקט ייצא לאנגליה למשך חודשיים, 
כדי ללמוד שם שיטות כליאה מודרניות.23

מהשתלשלות האירועים ומהתכתובת בתקופה אפריל 

דואליות  על  ללמוד  1946 אפשר  עד מרס   1945
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מסוימת. מצד אחד, רצון בריטי עז, שמובע הן בקרב 

והן  והמשטרה בפלשתינה-ארץ ישראל,  הפקידות 

במשרד המושבות בלונדון, ליצור בארץ ישראל מערכת 

כליאה מודרנית באמצעות ארגון מקצועי נפרד שהוקם 

לשם כך. מצד אחר, ניסיונות חפוזים, בלחץ של זמן, 

למצוא ולמנות אישים מתאימים שיעמדו בראש שב"ס 

וינהיגו אותו על פי אמות המידה והיעדים שהממשלה 

בלונדון והפקידות בירושלים קיוו להשיג.

הגישה המבקשת לקדם את מערכת הכליאה ולהופכה 

למודרנית, עתידה להיות אחד התהליכים הבולטים 

שיאפיינו את שב"ס הישראלי לכשייוולד )איטון, 1965; 

Hermon, 1955(. גישה זאת הייתה אחד ממרכיבי המורשת 

הבריטית בשב"ס הישראלי, לצד שמירה על שם הארגון 

שאותו טבעו הבריטים, הפרדת שב"ס מהמשטרה 

1946, גם  והמשך השימוש בפקודת בתי הסוהר, 

במדינת ישראל. פקודה זאת השתמרה כלשונה פחות 

ושינויים  אז נערכו בה תיקונים  עד 1971.  יותר,  או 

יסודיים, ובהמשך נעשו בה 52 תיקונים עד היום.

לא אימצו את שיקולי הבריטים  זאת בישראל  עם 

בבחירת מי שעומד בראש הארגון. הבריטים ביקשו 

להעמיד את שב"ס המנדטורי על פסים מקצועיים 

מודרניים, באמצעות מינוים של קצינים מנוסים בתחום 

הכליאה לתפקידים נציב ומשנה לנציב, ואף להבטיח 

השתתפותם בהשתלמות ממושכת בבריטניה לצרכי 

למידה והתעדכנות. לעומת זאת במדינת ישראל לא 

הושב על כס הנציב קצין שהיה בעברו סוהר ביטחון 

או קצין ששירת בתפקידים ביטחוניים בתוככי אחד 

או אחדים מבתי הכלא בארצנו. רובם המוחלט הגיעו 

מתחומים מגוונים, בהם האקדמיה, המשטרה וצה"ל 

)תלם, 2009(. הקרוב ביותר להכיר בית סוהר מבפנים 

ניר, שבימי המנדט היה אסיר  היה רב-גונדר אריה 

השלטון הבריטי )ירושלמי, 2013(. קודמו בתפקיד, 

צבי חרמון, הגיע מתחום העבודה  ד"ר  רב-גונדר 

הסוציאלית, היה בעברו קצין מבחן, והדגיש את הפן 

השיקומי בתפקידי שב"ס. הנציבה רב-גונדר עפרה 

קלינגר היא היחידה מבין הנציבים שהגיעה משורות 

שב"ס, אך שלבי קידומה היו במשרדי הנציבות, ולא 

בין כותליו של בית סוהר כלשהו.

סיכום ומסקנות
בבואנו לסכם את שאפשר ללמוד מקובצי המסמכים 

שהוצגו, נראה כי המערכת הבריטית הייתה מערכת 

מקצועית, ששאפה לשמר את כוח האדם הקיים ולפתחו. 

הבריטים שמו לעצמם יעד להקים בפלשתינה-ארץ 

ישראל מערך כליאה מודרני, התואם את הכללים 

והשיטות המתקדמים. הם ניתקו תחום זה מן המשטרה 

והקימו ארגון נפרד - שירות בתי הסוהר. הבריטים גם 

ביקשו לאייש את המשרות הבכירות בארגון החדש 

באישים מנוסים בתחום, והתכוונו לשלוח אנשי סגל 

בכירים לאיים הבריטיים כדי ללמוד מן השיטות שם 

 ,1945 נושאים אלה הועלו בשנת  לארץ.  ולהביאן 

כאשר עזיבת הבריטים את הארץ נראתה רחוקה או 

בלתי אפשרית.

מבחינת השכר וניהול כוח האדם במערך הכליאה 

בארץ ישראל, ראינו כי בעלי התפקידים זכו בתוספות 

שכר רבות ומגוונות, מעבר לשכר היסוד. היו תוספות 

על בסיס אתני )ילידים או בריטים(; תוספות אחרות 

ניתנו רק לקבוצה מסוימת או לשתי הקבוצות, אך 

לכלל  והיו תוספות שניתנו  שונים;  היו  הסכומים 

באופן שוויוני. כשמביאים בחשבון את  המשרתים 

התוספות למיניהן, הרי שהשכר ששולם לקצין ולסוהר 

נהוג בבריטניה  גבוה מהשכר שהיה  היה  הבריטי 

)Sinclair, 2006(. מאחר שהפערים  הימים  באותם 

בין השכר של הבריטים לשכר של המקומיים לא היו 

עמוקים, ברי ששכרם של המקומיים היה טוב מאוד 

יחסית לשכר ששולם בארץ ישראל. נראה שהתוספות 

כיסו כל הוצאה אפשרית של המשרת במערך, והיוו 

מעטפת כלכלית טובה לסוהר. נראה גם כי פערי 

השכר לא היו גדולים, במיוחד כאשר משווים אותם 

לפערי השכר בשירות בתי הסוהר הישראלי בשנים 

האחרונות. התוספות אצל הבריטים צמצמו את פערי 

היווה פחות ממחצית השכר  ושכר היסוד  השכר, 

הסופי. בישראל אין משמעות לשכר היסוד - חלק הארי 

של השכר מורכב משלל תוספות, קצובות ושיטות 

חישוב משתנות. פערי השכר במערכת הישראלית 

רחבים מאוד בהשוואה לפערים אצל הבריטים בתוך 

לאחר העלאות  קבוצת השווים )הבריטים עצמם(. 
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השכר בישראל ב-2018-2016, נראה כי הפער בין 

שכר הנציב לשכר סוהר גדול אפילו מזה שבין שכר 

הנציב הבריטי לבין שכר הסוהר הפלשתיני-ארץ 

ישראלי הרווק.

מנושא אחר הנבחן במאמר, דוחות הגריעה, עולה כי 

התרבות הארגונית הבריטית הייתה של גיבוי ותמיכה 

בסוהר מן השורה. מדובר בגישה של הוגנות ובתפיסה 

שטעויות אינן של אדם מסוים אלא של המערכת. לא 

הדחה או של האשמות אישיות  הייתה תרבות של 

והטלת עונשים. הקצינים הבכירים - הנציבים והקצינים 

הכפופים להם - היו עתירי ניסיון במקצועות השיטור 

והכליאה, ומילאו בעברם תפקידים רבים בשטח או 

בנגיעה ישירה אליו. לפי מסמכי הגריעה, הקצינים 

הבינו את אנשיהם, לא שכחו מה פירוש היותו של אדם 

ב"חזית", ויצרו תרבות של הבנה כי טעויות עלולות 

להיעשות, אך הטיפול בבעיה, שלעיתים נוצרת מכורח 

המצב והמציאות, איננו מתמצה בפגיעה באיש השטח.

מבחינה מבנית, המערכת הישראלית הלכה בעקבות 

הבריטים. בראשית 1949 הועברה סמכות הטיפול 

באסירים ובכליאה מידי משטרת ישראל לשירות בתי 

הסוהר, שהוקם כגוף נפרד ממנה. המדינה גם אימצה 

את פקודת בתי הסוהר, 1946, והפכה אותה לדבר 

חקיקה בסיסי ומחייב בישראל. הן משטרת ישראל והן 

שב"ס שמרו על מבנה צבאי למחצה בתוכם וממשיכים 

בכך עד היום, לעומת ארגונים דומים במדינות המערב 

אשר עברו למבנה ולחלוקת סמכויות אחרים, כגון 

הפרטה של שיעור מסוים ממערך הכליאה.

ב-70 שנות קיומה של המדינה נעשו בפקודה המקורית 

תיקונים רבים )במיוחד מ-1971 ואילך(, ונוצרו שינויים 

בין המתרחש במערכת הכליאה הישראלית לבין מה 

שהיה בארגון המנדטורי: כבר מבראשית, שיעור הקצינים 

במערכת הישראלית היה גבוה מבזאת המנדטורית; 

בין המשרתים בשב"ס  יותר  גבוהים  פערי השכר 

הישראלי היום לעומת הפערים בשב"ס המנדטורי; 

ניסיונם המקצועי של הנציבים אינו דומה - הבריטים 

ניסו להקפיד על עבר ורקע בתחום הכליאה, ואילו 

כל הנציבים במדינת ישראל עד היום, מלבד עפרה 

קלינגר, הגיעו מחוץ לשב"ס )משורות המשטרה, 

לא  וגם רב-גונדר קלינגר  מצה"ל או מהאקדמיה(, 

התנסתה בתפקידים בין כותלי בית הסוהר בטרם 

מונתה לעמוד בראש הארגון. המאמר הנוכחי מלמד 

על השוני והפערים בין שני הארגונים מבחינת השכר 

ומבחינת הניסיון המקצועי של העומדים בראשם. 

בכך הוא עשוי להיות בסיס למחקרי המשך על שתי 

בין  כולל השוואה  והתפתחותן,  מערכות הכליאה 

"הדרך הישראלית" לבין זו של משטר המנדט.
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צדק מאחה 
בשלב המאסר 
ובשלב השחרור 

המוקדם

המאמר מתמקד בשאלת מקומם של הליכי צדק מאחה במסגרת ריצוי העונש 
ובשלב השחרור המוקדם. לאחר הצגת רקע תיאורטי קצר על הליכי צדק מאחה, 
המחבר עומד על היתרונות והאתגרים ביישום הליכי צדק מאחה בשלב השחרור 
המוקדם במגוון מישורים. בשלב הבא נסקרים מודלים, הקיימים בשיטות משפט 

שונות, של שילוב הליכי צדק מאחה בשלב השחרור המוקדם: מודל צר, לפיו הצדק 
המאחה הוא חלק מתנאי השחרור המוקדם, מודל ביניים, לפיו הצדק המאחה הוא 
חלק משיקולי ועדת השחרורים, ומודל רחב, לפיו הצדק המאחה הוא הליך השחרור 

המוקדם עצמו. לאחר מכן נסקרים המצב המשפטי בישראל והאפשרות לשלב 
הליכי צדק מאחה במסגרתו במקרים מסוימים. המאמר מבקש להראות כי במקרים 

המתאימים לכך קיימת תשתית עקרונית לשילוב הליכי צדק מאחה במשפט 
הישראלי במצב המשפטי הקיים, לנוכח היקף שיקול דעתה הרחב של ועדת 

השחרורים והשיקולים הכלולים בחוק ובפסיקה. אולם בצד זאת נטען, כי לשם כך 
יש ליצור תשתית מחקרית ספציפית לישראל וכן לקבוע הגנות דיוניות על נפגעי 

העבירה וכללים ברורים לניהול ההליך הלכה למעשה. בכל מקרה, ראוי כי הכרעה 
כזו תקבל ביטוי בחקיקה.

נתנאל דגן1

מדור: מגמות בענישה ובשיקום

האנונימיים  למעריכים  תודתי  בירושלים.  האוניברסיטה העברית  לקרימינולוגיה,  מן החוץ, המכון  דגן, מרצה  נתנאל  ד"ר   1

ולפרופ' נתי רונאל על הערותיהם הטובות לטיוטת המאמר. המאמר הוא עיבוד והרחבה של הרצאה שנישאה בפורום צדק 
מאחה, אוניברסיטת בר אילן, יוני 2018. תודתי למארגני הכנס. המאמר משקף את עמדת הכותב בלבד.
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צדק מאחה בשלב המאסר ובשלב השחרור המוקדם

מבוא
המאמר נועד לבחון את האפשרות ליישם הליכי צדק 

מאחה בתוך מסגרת ריצוי עונש מאסר, ובמיוחד בשלב 

השחרור המוקדם. שאלה זו תיבחן תוך הצעה של 

היתרונות והחסרונות האפשריים של מהלך כזה, ותוך 

התמקדות במודלים הקיימים לשם כך בכמה מדינות.

"צדק מאחה" הוא שמה של תפיסה שמייצגת חלופה 

להליך הפלילי המקובל ולענישה הפלילית באמצעות 

קורבן העבירה למבצעה,  בין  גישור  כגון  הליכים 

 Sherman &( קבוצות דיון משפחתיות, מעגלי שיח ועוד

Strang, 2007(. גישת הצדק המאחה מדגישה את הפן 

האישי, האנושי והקונקרטי המגולם בביצוע עבירה. 

הדגש בתפיסת העבירה מושם בפגיעה הממשית 

שנגרמה לנפגע, לבני משפחתו, לסביבתו הקרובה 

ולבני הקהילה שהושפעו ממנה, אשר תחושת ביטחונם 

התערערה. מעשה העבירה אינו נתפס כסכסוך פרטי 

בין שני צדדים - הפוגע והנפגע - אלא כמעשה שיש לו 

השפעה על מעגל רחב של אנשים ומערכות יחסים, 

ודנציג-רוזנברג,  ולכן לקהילה עניין להגיב עליו )גל 

2013(. כתגובה לעבירה, צדק מאחה נותן את הבכורה 

לשאלה מה אפשר לעשות כדי לתקן ולאחות את הנזק 

שגרם הפוגע. גישה זו מדגישה דיאלוג כניסיון לפתור 

קונפליקטים במערכות יחסים כדי להביא לשינוי חיובי 

.)Johnstone, 2013( בגישות כלפי הפגיעה

צדק מאחה שונה מההליך הפלילי הקלסי בכך שהוא 

גמיש ומותיר לצדדים להחליט היכן יתרחש, מי יהיו 

יהיו תוצאותיו. הפוגע  - מה  ובעיקר  המשתתפים, 

אקטיביים  שותפים  אלא  פסיביים  אינם  והנפגע 

בעיצוב של ההליך ותוצאותיו. הפוגע, אשר ההליך 

הפלילי מביא אותו בדרך כלל להתבצר בעמדות של 

הכחשה או הפחתת חומרתו של המעשה כדי להימנע 

מעונש, נדרש להודות במעשיו כדי להיכנס להליך צדק 

מאחה. לאורך ההליך, הפוגע אמור להכיר באחריותו 

לפגיעה, לנזק שגרם, ולתיקונו. לנפגע העבירה ניתנת 

הזדמנות לקבל התנצלות מהפוגע, לספר את סיפור 

הפגיעה ואת ההשלכות עליו, לשאול את השאלות 

המציקות לו ולקבל עליהן תשובות. בהליכים שבהם 

נוכחים תומכים של הפוגע והנפגע, הנפגע מקבל 

אישור לתחושותיו, המאפשר לו להשתחרר מתחושות 

אשם שאותן עשוי היה לחוות. הפוגע מקבל, בצד גינוי 

המעשה, אישור לכך שהוא עדיין אדם אהוב ומקובל. 

צדק מאחה מוצלח היא  לפיכך התוצאה של הליך 

סגירת מעגל, איחוי הנזקים ופתיחת דף חדש בחייהם 

של בעלי העניין )גל, 2015(.

הספרות העוסקת בצדק המאחה, ברובד התיאורטי 

והמעשי, היא רבה ומסועפת )גל, 2015; גל ודנציג-

 McCold, 2000; Sherman & Strang, רוזנברג, 2013; 

2007(. בהתאמה, הבסיס התיאורטי לצדק המאחה 

גישות מגוונות: ביוש רה-אינטגרטיבי  ומאגד  רחב, 

)Braithwaite, 1989(, תיאוריית המשמעת החיובית 

)Nelsen, 2006(, גישות של אמון חברתי, קרימינולוגיה 

פמיניסטית )Harris, 1991(, תיאוריות רפובליקניות של 

המשפט )Braithwaite & Pettit, 2000(, קרימינולוגיה 

משכינת שלום )Pepinsky & Quinney, 1991(, קרימינולוגיה 

חיובית )Ronel & Elisha, 2011(, גישות רוחניות, דתיות 

שילוב  לעבריינות, חדילה מפשיעה,  ופילוסופיות 

ועוד  כדיאלוג  צדק  רחבות של  תיאוריות  מחדש, 

.)McCold, 2000(

כלל בראשית  בדרך  צדק מאחה מבוצעים  הליכי 

ההליך הפלילי או לאחר גזירת העונש. אולם הספרות 

העוסקת בהליך המאחה בשלב המאסר עצמו בכלל, 

ובשחרור המוקדם בפרט, איננה רבה באופן יחסי, 

ובפרט בישראל )Gerry, 2016(. מטרת המאמר היא 

לתרום לדיון העיוני ולדיון המעשי בנושא.

על פני הדברים, מאסר וצדק מאחה נראים סותרים 

שכן מאסר הוא ביטוי חברתי לרצון עונשי שהצדק 

 .)Edgar & Newell, 2006( המאחה מבקש להתנגד לו

אולם בשנים האחרונות החלו מאמץ עיוני ומאמץ 

מעשי לשלב הליכי צדק מאחה בהיקפים שונים תוך 

כדי ריצוי העונש והשחרור המוקדם, ובהם אתמקד 

להלן. אציין כי במאמר זה אין כוונתי למצות את מכלול 

והמעשיות שהנושא מעורר  השאלות התיאורטיות 

בפרספקטיבה משפטית, קרימינולוגית או פנולוגית, 

והיא בגדר הצעה לדיון ראשוני בעניין, אשר בתקווה 

יתפתח בעתיד.

מבנה המאמר הוא כזה: תחילה אציע את היתרונות 
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והאתגרים ביישום הליכי צדק מאחה בשלב השחרור 

המוקדם. בשלב הבא אציג שלושה מודלים של שילוב 

צדק מאחה בשלב השחרור המוקדם: מודל  הליכי 

צר, לפיו הצדק המאחה הוא חלק מתנאי השחרור 

המוקדם; מודל ביניים, לפיו הצדק המאחה הוא חלק 

משיקולי ועדת השחרורים; ומודל רחב, לפיו הצדק 

המאחה הוא הליך השחרור המוקדם עצמו. לאחר מכן 

אסקור את המצב המשפטי בישראל ואת האפשרות 

לשלב הליכי צדק מאחה במסגרתו. לבסוף אסכם את 

המאמר ואת עיקרי התובנות העולות ממנו.

יתרונות ואתגרים
צדק מאחה בשלבים ריצוי העונש 

והשחרור המוקדם
ריצוי המאסר  צדק מאחה בשלב  לקיומו של הליך 

בכלל ובהליך השחרור המוקדם בפרט, עשויים להיות 

יתרונות במישורים אחדים. אעמוד עליהם להלן.

ראשית, השפעה חיובית על סביבת המאסר. 
באופן  להשפיע  עשויים  הליכים מאחים במאסר 

חיובי על סביבת המאסר. כאשר ערכי הצדק המאחה 

עצמו  בית הסוהר  בבית הסוהר,  מצויים  נעשים 

נעשה הומני, דמוקרטי, צודק והוגן יותר, וכן אלים 

פחות, תוך השפעה חיובית על יחסי סגל בית הסוהר 

 Dhami, Mantle, & Fox, 2009; Edgar &( עם האסירים

Newell, 2006(. בכך בית הסוהר נהפך לחלק אינטגרלי 

 Wallace &( מהקהילה במקום להיות מבודד ממנה

כדי לקדם מסגרת מאסר  בדבר  Wylie, 2013(. יש 

"חיובית" ואקטיבית, שבה האסיר מעורב באופן אישי 

במהלך של שינוי חיובי ובה מוצעת לו הזדמנות לתקן 

 Ronel &( את תוצאות העבירה, לפחות במידת מה

יכול להיות מנוצל  ריצוי העונש  Elisha, 2011(. שלב 

לתיקון מעשי של תוצאות העבירה או לתיקון סימבולי 

צדק  וליצירת מוטיבציה לחדול מפשיעה. הליך של 

מאחה בתקופת המאסר, יש בו גם כדי לשנות את 

תפקיד המאסר, ולראות אותו באופן חיובי יותר, לא 

רק כמסגרת עונשית גרידא הגורמת סבל, אלא כשלב 

בעל תפקיד מיטיב ומעצים, ובכך לתרום ללגיטימיות 

.)Johnstone, 2013; Roberts, 2009( שלו

שנית, הפחתת פשיעה עתידית. למרות שהשימוש 
בצדק מאחה עצמו לא נועד בדרך כלל לשם הפחתת 

צדק מאחה במאסר, כפי שנמצא  מועדות, הליכי 

בכמה מחקרים אמפיריים, מקדמים תכלית זו, מכיוון 

שהם מטפלים במישרין בחלק מגורמי הרצידיביזם, 

מגבירים חמלה ואמפתיה לנפגע העבירה ומעודדים 

 Armour, Peterson,( חרטה ונטילת אחריות על העבירה

 .)Sage, Rubin, & Windsor, 2005; Noakes-Duncan, 2015

בהקשר לכך, מחקרים אחדים, ובכללם מטה-אנליזות, 

סיפקו ראיות שהליכי צדק מאחה תורמים להפחתת 

 Hayes, 2005; Sherman & Strang,( פשיעה עתידית בכלל

 2007; Stewart, Thompson, Beaudette, Buck, Laframboise,

 Rodriguez,( ובקרב קטינים בפרט )& Petrellis, 2018

2007(. במחקרים אחרים נמצא שהליכי צדק מאחה 

דווקא במקרים  רצידיביזם  אפקטיביים בהפחתת 

של עבירות חמורות ועבירות הכוללות פגיעה באדם 

 Strang, Sherman, Mayo-Wilson, Woods, & Ariel, 2013;(

 .)Walker, Sakai, & Brady, 2006; Wallace & Wylie, 2013

כך למשל, במחקר אמפירי על הליכי גישור בין פוגע 

לנפגע שנעשה בבתי סוהר בארה"ב, נמצאה השפעה 

חיובית של הליכים אלו על הנפגעים ועל האסירים, 

ו-82% מהאחרונים דיווחו כי הדבר תרם לשיקומם, 

לצמיחתם האישית ולהבנתם כיצד השפיעה העבירה 

גם בסיס  )Noakes-Duncan, 2015(. יש  על אחרים 

מחקרי לטענה, כי השתתפות בהליך מאחה לקראת 

סוף תקופת העונש מועילה יותר מהשתתפות כזו 

בתחילתה, במונחים של ההתמודדות עם הגורמים 

 .)Wallace & Wylie, 2013( וריפוי  לפשיעה, תמיכה 

ראיות  נמצאו רק  לצד האמור, במחקרים אחרים 

מעטות להשפעה מפחיתת מועדות של הליכי צדק 

מאחה, ונטען בהם כי אין לראות בהליכי צדק מאחה 

אלטרנטיבה להליכי ההתערבות המוכרים והמבוססים, 

 ,)CBT( כגון תוכניות טיפול התנהגותיות-קוגניטיביות

.)Stewart et al., 2018( אלא יש לצרפם לתוכניות כאלו

שלישית, קידום איחוי בקו התפר בין המאסר 
לקהילה. קיים יתרון לשילוב של הליכי צדק מאחה 
בשלב ריצוי העונש ובשלב השחרור המוקדם. האסיר 

מורשע בדינו ונגזר עונשו )לדיון בשאלת מעמדם של 
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צדק מאחה בשלב המאסר ובשלב השחרור המוקדם

 Medwed, אסירים מכחישים, החורג ממאמר זה, ראו

כלל  בדרך  הדיון ממוקד  הדין,  גזר  2007(. בשלב 

בגינוי עונשי שיפוטי המכוון כלפיו. בשלב זה האסיר 

העונשי בשל ההלם  להפנמת המסר  פנוי פחות 

והוא מתקשה  וההצפה הרגשית מהטלת העונש, 

להפנים את המסר המגנה ולפעול בעקבותיו באופן 

זאת, שלב השחרור  חיובי )Schinkel, 2014(. לעומת 

המוקדם ממוקם בזירה אחרת מהספירה השיפוטית 

של שלב גזירת הדין. במשך תקופת העונש, האסיר 

פנוי יחסית ליישומו של הליך מאחה. בנוסף, בשלב 

השחרור המוקדם, הדיון איננו ממוקד יותר בשאלות 

של עונש הולם או בקביעת האשמה אלא בהכנת 

האסיר להשתלבות בקהילה לאחר שחרורו, תוך בחינת 

סיכויי שיקומו והמסוכנות הצפויה ממנו. הליך כזה, 

שאופיו גמיש יותר מזה של שלב גזר הדין מבחינה 

דיונית וראייתית, מאופיין בשיקול דעת רחב, הוא בעל 

היבט אינדיבידואלי וצופה פני עתיד ומתאים לשילוב 

הליך צדק מאחה במסגרתו.

בדומה  מייצגת במובן מסוים,  ועדת השחרורים 

למושבעים, את ערכי הקהילה בהיותה מורכבת 

ומנציגי  הוועדה(  של  בראשה  )העומד  משופט 

ציבור, מומחים בתחומי הטיפול והשיקום, ויש בה 

 Dagan & Segev,( עצמה  מן השיקוף של הקהילה 

2015(. שלב השחרור המוקדם מאפשר תחושת 

השלמה ופיוס בין האסיר לנפגע ולקהילה. הוא מהווה 

מעין "טקס מעבר" סימבולי רב-חשיבות בין מאסר 

"ריטואל של הכלה"  לקהילה: במסגרתו מתקיים 

שבו הקהילה שבה ומקבלת לשורותיה את האסיר 

.)Maruna, 2011( המשוחרר

לקראת סיום העונש ולקראת השיבה של האסיר לקהילה, 

עולה הצורך לדון במציאות של "היום שאחרי" ההליך 

הפלילי ולהתמקד במערכת היחסים של האסיר - הצפוי 

להשתחרר במוקדם או במאוחר - עם הקהילה ונפגע 

העבירה )Maruna, 2011(. הליכי צדק מאחה מקדמים 

זיקות ויחסי גומלין בין האסיר לקהילה. בנוסף, הדבר 

מציף בפני הקהילה את צרכיו העתידיים של האסיר 

 Dhami( המשוחרר, העומד לחזור אליה לאחר שחרורו

.)et al., 2009

מנגד, ביישומו של הליך מאחה בשלב השחרור המוקדם 

גלומים אתגרים וסיכונים אפשריים. אציג אותם להלן.

אתגרים ביישום בשלבים ריצוי 
העונש והשחרור המוקדם

ליישומו של הליך מאחה בשלב ריצוי העונש ובשלב 

היתרונות האפשריים  לצד  השחרור המוקדם יש 

סיכונים פוטנציאליים.

במישור העיוני הועלו טענות נגד יצירת זיקה בין צדק 

מאחה לעונש המאסר. יש שטענו כי שני אלו מצויים 

על קטבים מנוגדים שאינם ניתנים להשלמה: ענישה 

מול ריפוי. נטען גם כי הרחבת היישום של הליכי צדק 

מאחה במאסר עלולה להשיג אפקט מחמיר דווקא - 

שופטים ייטו להטיל עונשי מאסר על בסיס של יישום 

הליך מאחה בשלב ריצוי העונש )"הרחבת רשת"(. 

יתרום בסופו של דבר להחמרת  הדבר, כך נטען, 

.)Edgar & Newell, 2006( הענישה

טיעונים נוספים הועלו במישור היישומי. נטען כי קל 

יותר לעוברי חוק לבצע הליך מאחה בקהילה, או לפני 

יישום עונש מאסר, במסגרת שהיא לא אחת סביבה 

קשה ואלימה, והאסיר סובל בה מ"מכאובי מאסר". 

סביבת בית הסוהר, כמוסד טוטלי, כוללת פיקוח 

מחמיר על האסיר ושליטה על מרבית מישורי חייו, 

והיא מעודדת פסיביות. סביבת המאסר היא היררכית 

ואוטונומית. בכך היא מקשה את נטילת האחריות על 

חיי האסיר ואת פיתוח האוטונומיה האישית העומדים 

ביסוד ההליך המאחה )Van Ness, 2007(. פעילות צדק 

מאחה מצד אסיר בסביבה שהיא עבריינית בעיקרה, 

להליך מאחה  אותו למאמץ רב ולמעבר  מאלצת 

היא קשה   - לאיחוי ולהשלמה  המצריך התרגלות 

.)Slump, 2016( ומאתגרת

עבירה  נפגעי  כי במקרים מסוימים  להניח  סביר 

לא אחת  כאמור  יחששו לבוא לבית הסוהר, שהוא 

שדיאלוג  ככל  בנוסף,  ואלימה.  מאיימת  סביבה 

מוצלח בין הפוגע לנפגע העבירה צפוי להשפיע על 

החלטת השחרור, הרי שעלול להיווצר לחץ על נפגעי 

עבירה להשתתף בהליך תוך יצירת קורבנות משנית 

זה, במדריך לשחרור מוקדם  והטרדתם. בהקשר 
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האמריקני נקבע, כי לאסיר לא יציעו, והוא לא יקבל 

כל טיפול כתוצאה מהתנצלות בפני נפגע עבירה או 

ניסיון להתנצל. הרציונל הוא שנפגעי עבירה יכולים 

לסמוך יותר על הצהרות הפוגעים אם יידעו שאין להם 

 .)Van Ness, 2007; Zehr, 2015( תמריץ חיצוני להודות

קשיים צפויים נוספים הם היעדר הגנות משפטיות 

מספיקות על נפגעי עבירה בהליך המאחה, היעדר 

הכנה ראויה, היעדר מידע על אודות ההליך ואפשרות 

 .)Van Ness, 2007( לטראומה במקרה שההליך ייכשל

מביצוע  המקום  ומרחק  הזמן  מרחק  זאת,  ועוד 

העבירה, אפשר לטעון, עשויים להחליש את איכותו 

ואת סיכויי הצלחתו של הליך מאחה. בנוסף קיים 

חשש כי אסירים ישתתפו בהליך המאחה רק לצורך 

רווח משני של שחרור מוקדם, תוך הבעת חרטה 

והתנגדות  מן השפה ולחוץ בלבד. לבסוף, חשד 

לתוכניות חדשות אינם בלתי נפוצים בין האסירים. 

קיים קושי טבעי בכניסה לבתי הסוהר וביציאה מהם, 

וייתכן שההליך המאחה יופסק משיקולי ביטחון. גם 

מיקומו של האסיר איננו קבוע - הוא עשוי להשתנות 

 Liebmann( משיקולים אשר יקשו את ביצוע ההליך

לציין,  Braithwaite, 1999 &(. חלק מקשיים אלו, יש 

מאפיינים את כלל הליכי הצדק המאחה, ובחלקם 

ואינם  אף מאפיינים שלבים אחרים בהליך הפלילי 

מיוחדים לשלב יישום העונש ולשלב השחרור המוקדם, 

אולם המודעות להם חשובה בטרם נשקל השילוב של 

הליכי צדק מאחה בשלב יישום העונש. בפרק הבא 

אבחן מסלולים לשילוב צדק מאחה בשלב השחרור 

המוקדם על בסיס המשפט המשווה.

צדק מאחה בשלב העונש: 
פרספקטיבה השוואתית

להיות ממגוון  צדק מאחה במאסר עשויים  הליכי 

סוגים )Edgar & Newell, 2006; Van Ness, 2007(, כגון 

תוכניות דיאלוג בין אסירים לנפגעי עבירה; תוכניות 

גישור והגברת מודעות לנזק אצל אסירים; ותוכניות 

 Libmann,( היוצרות זיקה בין הקהילה לבין האסירים

Van Ness, 2007 ;2014(. סוג מקובל לתוכניות של צדק 

בנפגעי  קבוצות הממוקדות  הוא  מאחה במאסר 

העבירה ובקבלת אחריות, תוך הגברת היכולת של 

האסירים להבין את תוצאות הפגיעה. קבוצות כאלו 

קיימות בדרום אפריקה ובמדינות מסוימות בארצות 

הברית )כגון אוהיו וטקסס(. מטרות ההליך לאסירים 

הן עידוד לקיחת אחריות, מתן הזדמנות להביע חרטה, 

התנצלות וכן סיוע בהשתתפות במעשי השבה - בפועל 

או באופן סימבולי. מטרות ההליך לנפגעי העבירות 

הן סיוע בהתמודדות עם הפגיעה, אפשרות לראות 

את הפוגעים לוקחים אחריות על מעשיהם ואפשרות 

להשיג תחושות של השלמה, סליחה ופיוס. סוג של 

קבוצות כאלו מפגיש אסירים עם נפגעי עבירה שלא 

נפגעו מהאסירים שאותם הם פוגשים. הקבוצה 
כוללת דיונים, דיאלוג וקריאה משותפת. מרכיב מרכזי 

בקבוצה הוא שנפגעי העבירה מספרים על השפעות 

הפגיעה על חייהם. בשלב האחרון האסירים מבצעים 

.)Johnstone, 2013( השבה סימבולית

סוג אחר של קבוצות הוא היוועדות אסיר-נפגע עבירה 

בין כותלי בית הסוהר. תוכניות כאלו קיימות בשוויץ, 

בקנדה, בארצות הברית ובכמה מדינות באירופה, בניהול 

ממשלתי או בלתי ממשלתי. ההליך נועד להשיג פיוס 

בין האסיר לנפגעי העבירה שלו, לתועלת שני הצדדים. 

לאסירים, במיוחד כאלו ששחרורם מתקרב, יש צורך 

לפתור את מערכת היחסים עם נפגע העבירה או 

משפחתו, ולהבין את יחסו של נפגע העבירה לאסיר 

)Johnstone, 2013; Van Ness, 2007(. הליכי  ולעבירה 

צדק מאחה עשויים לנוע במטרותיהם: החל בפיתוח 

מודעות ואמפתיה לנפגע העבירה; מתן אפשרות לתיקון 

תוצאות הפגיעה; גישור בין האסיר לנפגע העבירה, 

למשפחות ולקהילות שאליהם הם משתייכים; חיזוק 

הקשרים החברתיים בין בתי הסוהר לקהילה; יצירת 

סביבת בית סוהר שבה בעיות מיושבות בדרכי שלום; 

לאסיר  וכלה ביצירה של סביבת מאסר המאפשרת 

.)Edgar & Newell, 2006; Van Ness, 2007( פיתוח עצמי

צדק מאחה בשלב  הדיון להלן בהליכי  אמקד את 

השחרור המוקדם. צדק מאחה יכול להשתלב בשלב 

השחרור המוקדם בשלושה מופעים עיקריים, לפי 

מידת הדומיננטיות של ההליך המאחה במסגרתם, 

וכפי שאפשר לזהות במגוון שיטות משפט: )א( מודל 
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צדק מאחה בשלב המאסר ובשלב השחרור המוקדם

צר - במסגרתו צדק מאחה הוא חלק מתנאי השחרור 

על תנאי ממאסר; )ב( מודל ביניים - במסגרתו צדק 

מאחה הוא חלק משיקוליה של ועדת השחרורים 

)ג(  לצורך החלטה על שחרור על תנאי ממאסר; 

מודל רחב - במסגרתו צדק מאחה מבנה את הליך 

השחרור המוקדם עצמו. ארחיב עתה על אודות כל 

אחד מהמודלים.

)א( מודל צר - צדק מאחה כחלק מתנאי השחרור 
על תנאי. במסגרת מודל כזה הליך הצדק המאחה 
נעשה לאחר קבלת החלטה על שחרור מוקדם בידי 

והוא חלק  ועדת השחרורים או הגוף המקביל לה, 

מתנאי השחרור על תנאי של האסיר. כך למשל, באחת 

ממדינות אוסטרליה )New South Wales( קיימת תוכנית 

המכונה גישור מוגן )Protective mediation( במקרים 

שבהם סביר כי הפוגע והנפגע יעמדו בקשר לאחר 

השחרור, כגון היותם בני אותה משפחה או שייכים 

לקהילה קטנה. הגישור לא מתקיים פנים אל פנים 

אלא באמצעות איש מקצוע המתווך בין הצדדים. 

במסגרת התוכנית הצדדים מבהירים את צרכיהם, 

היא  לעתיד. המטרה  ושאיפותיהם  העדפותיהם 

להגיע להסכם מעשי ככל הניתן. לעיתים הסכמה 

כזו נעשית ברצונם החופשי של הצדדים, ולעיתים 

כזה  היא חלק מתנאי השחרור המוקדם. במקרה 

הפרת התנאים עלולה להחזיר את הפוגע למאסר 

.)Van Ness, 2007( לאחר ביטולו של שחרורו המותנה

בקנדה, אסירים המשוחררים על תנאי בידי ועדת 

השחרורים הלאומית, אשר קובעת את תנאי השחרור 

בידי רשות התקון הפדרלית  על תנאי, מפוקחים 

הקנדית. כחלק מתפקידם, קציני הפיקוח בקהילה 

הנשקפת  מידת המסוכנות  את  להעריך  צריכים 

יכולים  והם  מהמשוחרר על תנאי לשלום הציבור, 

להשתמש בהליך של צדק מאחה כחלק מהליך הפיקוח 

.)Wilson, Huculak, & McWhinnie, 2002(

)ב( מודל ביניים - צדק מאחה כחלק משיקולי 

הצדק  שבהם   ,)California Medical Facility( בקליפורניה  כגון  הברית,  בארצות  סוהר  בתי  ישנם  כי  יצוין,  זה  בהקשר   2

.)Liebmann & Braithwaite, 1999( המאחה הוא העיקרון המארגן של הכליאה

צדק מאחה  ועדת השחרורים. בחלק מהשיטות, 
יכול להיות אחד משיקולי ועדת השחרורים או הגוף 

המקביל לה. במודל כזה, לפני החלטה על שחרור על 

תנאי, הנפגע והפוגע נפגשים במסגרת הליך מאחה. 

בגישה זו, התוצאות של ההליך המאחה עשויות להישקל 

כחלק משיקולי ועדת השחרורים לבחינת התאמתו 

של הפוגע לשחרור במונחים של מסוכנות לקהילה.

זילנד, שם  בניו  למצוא  זו אפשר  לגישה  דוגמה 

אשר  העקרונות  בין  כי  ראשית  בחקיקה  נקבע 

זכויות של  קיום  יהיו  ועדת השחרורים  ינחו את 

נפגעי עבירה, וכי להצהרות של נפגעי עבירה ולכל 

 התוצאות של הליכי צדק מאחה יינתן משקל הולם 

]Parole Act, 2002, s. 7(2)(d)[ )ראו גם: הכנסת, 2017(. 

זילנד מורה כי בפני ועדת   בהתאמה, החוק בניו 

להליך  הנוגע  דוח  כל  להניח  יש  השחרורים 

הפעלת  לצורך  הפוגע  שביצע  מאחה  צדק 

קדם  המו ר  השחרו בשאלת  דעתה  ל  קו  שי

]Parole Act, 2002, s. 43(1)(b)[. בנוסף, תנאֵי השחרור 

ממאסר על תנאי יכולים לכלול השתתפות בפעילות 

.]Parole Act, 2002, s. 33(5)[ שיקומית או מאחה

צדק מאחה כהליך השחרור   - )ג( מודל רחב 
המוקדם. במודל כזה, הדיון בשלב השחרור המוקדם 
ממוקד בהליך המאחה עצמו והוא ליבו של ההליך. 

כך למשל, בוועדת השחרורים של קנדה קיים הליך 

מיוחד לאסירים אבוריג'ינים. במסגרת זו, בדיון בפני 

הוועדה משתתף חבר ותיק בקהילה האבוריג'ינית, ועליו 

ליידע את חברי הוועדה על התרבות האבוריג'ינית, 

חוויותיה ומסורתה, ואת הרלוונטיות להחלטת הוועדה 

בקהילה  נעשה  הדיון   .)"Elder-assisted hearing"(

ובכללם נפגע  לאירוע,  האבוריג'ינית, וכל הצדדים 

וחברי הקהילה, מוזמנים למעגל שחרור  העבירה 

מוקדם )"releasing circle"(, שמתקיים בו דיון בשאלת 

 Liebmann,( שחרורו המוקדם של הפוגע והשלכותיו
2.)2014; Van Ness, 2007
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לאחר סקירה תמציתית של הנעשה במגוון שיטות, 

אעבור לדיון במשפט הישראלי. הדיון ייעשה תוך הצעה 

של כיווני חשיבה כלליים, בלי להתיימר למצות את 

הדיון בנושא במסגרת זו.

שילוב הליכי צדק מאחה 
בשלב יישום העונש בישראל
דן  איננו  הדברים, החוק הישראלי  במועד כתיבת 

יישום  צדק מאחה בשלב  במפורש במעמד הליכי 

העונש והשחרור המוקדם, ועל כן הדיון כאן צופה פני 

עתיד. בצד האמור, יצוין כי הפסיקה הכירה במופעים 

הדין כשיקול לקולא  גזירת  לצורך  צדק מאחה  של 

במקרים מסוימים )בעיקר דרך הליך של "סולחה"( 

]ראו למשל דנ"פ 5625/16 אסרף נ' טווק בוקובזה 

)13 בספטמבר 2017(; ע"פ 9896/09 משאהרה 

נ' מדינת ישראל )3 במאי 2010([.
תחילה אעמוד בקצרה על מסגרת השחרור על תנאי 

בישראל. שחרור על תנאי ממאסר בישראל מוסדר 

בחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א-2001 )להלן: 

החוק(.3 בחוק מוגדרים סמכויותיה ושיקול דעתה של 
ועדת השחרורים. על פיו, לגבי אסיר "רגיל", הנושא 

עונש מאסר לתקופה של יותר משישה חודשים, שנשא 

לפחות שני שלישים מתקופת המאסר שעליו לשאת, 

רשאית ועדת שחרורים, לבקשתו, לשחררו על תנאי 

מנשיאת יתרת תקופת המאסר, אם שוכנעה כי האסיר 

ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור 

)סעיף 3 לחוק(. הסדרים נוספים קיימים לקבוצות 

אחרות של אסירים לפי המפורט בחוק.

עוד בחוק, כי בבואה להחליט אם ראוי אסיר לשחרור 

על תנאי, תשקול הוועדה את הסיכון הצפוי משחרורו 

זה למשפחתו,  ובכלל  של האסיר לשלום הציבור, 

לנפגע העבירה ולביטחון המדינה, וכן תשקול את 

סיכויי שיקומו של האסיר ואת התנהגותו בכלא )סעיף 

9 לחוק(. בפסיקה נקבע, כי לוועדת השחרורים נתון 

בפקודת בתי הסוהר נקבע, כי נציב בתי הסוהר יבחן אפשרויות לשיקומו של אסיר שהוא אזרח ישראלי או תושב ישראל,   3

וינקוט צעדים להבטחת שילובו המרבי בפעילויות שיקום בין כותלי בית הסוהר בהתאם לתנאים הקבועים בפקודה )סעיף 
11ד לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, תשל"ב-1971(.

מדינת ישראל  שיקול דעת רחב ]רע"ב 4878/06 

נ' עודה )13 בספטמבר 2006([. הדבר נלמד גם 
מלשון סעיף 9 לחוק, שמוגדרים בו שיקוליה של ועדת 

השחרורים כרשימה שאינה סגורה )"לשם כך תביא 

הועדה בחשבון, בין השאר, נתונים אלה..."(.

שקילת הליכי צדק מאחה לצורך בחינת שאלת השחרור, 

יכולה להיעשות במסגרת בחינת השאלה האם האסיר 

של  לעיתים מבחינתה  הנבדלת  לשחרור",  "ראוי 

המסוכנות הצפויה מהאסיר לּו ישוחרר )סעיף 9 לחוק(, 

וכן לצורך בחינת "הסיכון הצפוי משחרורו של האסיר 

לשלום הציבור, לרבות למשפחתו, לנפגע העבירה... 

את סיכויי שיקומו של האסיר ואת התנהגותו בכלא". 

במסגרת זו הליכי צדק מאחה עשויים להשפיע על 

שיקולי הוועדה במספר מישורים אפשריים: תוצאות 

העבירה ]סעיף 9)1( לחוק[, תשלום פיצוי לנפגע 

העבירה ]סעיף 9)1( לחוק[, התנהגות חיובית של 

האסיר בבית הסוהר בתקופת המאסר ]סעיף 9)6(

)א( לחוק[, וחוות דעת של הרשות לשיקום האסיר 

ואפשרויות  לשיקומו  תוכנית  בין השאר  הכוללת 

לשלבו בעבודה סדירה או בתוכנית טיפולית ]סעיף 

9)8( לחוק[.

בנוסף, הבעה של חרטה ואמפתיה כלפי נפגע העבירה 

בשלב השחרור המוקדם היא חלק משיקולי הוועדה, 

ביטוי בפסיקת בית המשפט העליון  והדבר קיבל 

]רע"ב 3340/16 פתחי גנאמה נ' ועדת השחרורים 

עניין פתחי  המיוחדת )22 במאי 2016( )להלן: 
גנאמה([. נפגע עבירה מין או אלימות )או משפחתו 
במקרה של מות הנפגע( רשאים להביא את עמדתם 

בפני ועדת השחרורים "לענין הסיכון הצפוי משחרור 

עבירה,  נפגעי  זכויות  19)א( לחוק  הנידון" ]סעיף 

התשס"א-2001[. בפסיקה הובהר, כי הוועדה אינה 

מנועה מלהידרש לטיעונים של נפגע עבירה בנושאים 

החורגים מהיבט הסיכון הצפוי משחרור האסיר, וזאת 

בזהירות ובסבירות, וכי גם מצבם הנפשי של נפגע 
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העבירה או של בני משפחתו כתוצאה מן השחרור 

על תנאי רלוונטים ]רע"ב 10349/08 מדינת ישראל 

נ' גנאמה )20 ביולי 2009( )להלן: עניין גנאמה([. 
בהקשר לכך נפסק בעניין גנאמה:

"הסעיף גודר זכות זו לטיעונים 'לעניין הסיכון הצפוי 

לא  מערבים  אלה  טיעונים  אך  הנידון',  משחרור 

אחת את התחושות, הרגשות, התגובות וההשפעה 

)הסובייקטיבית מעצם טיבה( שהם מנת חלקו של 

הנפגע כתוצאה ממעשה העבירה ובהקשר זה אין 

להוציא מכלל אפשרות כי 'הסיכון' שבו מדבר סעיף 

19)א( הנ"ל ילבש, למשל, צורה של חשש להתדרדרות 

בני משפחתו  או  נפגע העבירה  נפשית קשה של 

כתוצאה מן השחרור על תנאי."

יצוין עוד, כי בעניינו של אסיר עולם, ההתחשבות 

10)ב( לחוק,  בהכחשה מעוגנת במפורש בסעיף 

"ועדת שחרורים מיוחדת, בבואה  כך:  בו  שנקבע 

עולם,  על-תנאי של אסיר  בעניין שחרור  להחליט 

תשקול, נוסף על שיקולים אחרים האמורים בחוק זה, 

האם חל באסיר שינוי בולט וממשי מבחינת הבנת 

חומרת מעשיו ומבחינת מוכנותו להשתלב בחברה 

ולתרום לה" )ראו גם: עניין פתחי גנאמה(.

במסגרת תנאי השחרור, כך לפי סעיף 13)ג( לחוק, בין 

השאר הוועדה רשאית, לפי המלצת שירות המבחן או 

הרשות לשיקום האסיר, להתנות את שחרורו על תנאי 

של האסיר בהשתתפותו בתוכנית טיפולית בפיקוח 

שירות המבחן בתקופת התנאי, או בתוכנית לשיקומו 

שהוכנה בידי הרשות לשיקום האסיר. שחרור כאמור 

והוועדה רשאית  יותנה גם בקיום פרטי התוכנית, 

להתנותו בתנאים נוספים לעניין זה.

הדיון בנושא, מהסקירה לעיל  כאן את  בלי למצות 

יכול להשתלב  צדק מאחה  עולה כעיקרון, כי הליך 

דרך  וזאת  אף במסגרת המצב המשפטי הקיים, 

שיקול דעתה הרחב של ועדת השחרורים ושיקולים 

אחרים המנויים בסעיף 9 לחוק, ובמקומות אחרים 

המאפשרים לכאורה התחשבות בהליך צדק מאחה 

באמצעות נתוני האסיר ושמיעת קולו של נפגע העבירה.

שאלת היקף השימוש בהליך - כתנאי לשחרור, כשיקול 

לשחרור או אף כהליך השחרור המוקדם עצמו - צריכה 

להתבסס על מחקר אמפירי ספציפי מקדים, שיבחן 

את הצלחתו של הליך מאחה בהשגת מטרותיו )ראו 

למשל, Latimer, Dowden, & Muise, 2005(. במסגרת זו 

יהיה צורך לבחון בין השאר איזו תוכנית צדק מאחה 

מתאימה במיוחד להליך השחרור המוקדם הישראלי. 

נושא זה טעון בירור פרטני לגבי כל תוכנית. בכל אופן 

ברור, כי הליך כזה איננו מתאים לכל מקרה, ויהיה צורך 

לבחון באופן פרטני את התאמתם של האסיר ונפגע 

העבירה להשתתפות בו לפי נסיבותיהם הפרטניות. 

אין מקום לקבוע לעניין זה כללים נוקשים.

 בנוסף, שילוב הליך מאחה בשלב השחרור המוקדם 

מצריך לדעתי קביעה ברורה של מטרות ההליך ואופן 

פעולתו, תחימתו בזמן מוגדר ככל האפשר, וכן יצירת 

מנגנון דיוני השומר על הבטיחות של נפגע העבירה 

ופרטיותו, ומגן עליו מפני הפעלת לחץ להשתתף 

בהליך או מפני הסיכונים הגלומים בהליך כזה, ככל 

שהוא איננו צולח. בכל מקרה, יש ליתן משקל לנתון זה 

בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של המקרה ובהתחשב 

במכלול שיקולי הוועדה. אפשר להעריך כי הנושא צפוי 

להתפתח בפסיקה עתידית, עם המשך התרחבות 

ואיתור חלופות  צדק מאחה  ליישום הליכי  המגמה 

)ראו למשל,  ובישראל בפרט  כולו  לענישה בעולם 

לאחרונה, משרד המשפטים, 2015(.

סיכום
המאמר התמקד בהליכי צדק מאחה במסגרת ריצוי 

העונש ובשלב השחרור המוקדם. לאחר הצגת רקע 

תיאורטי קצר על הליכי צדק מאחה, הוצגו היתרונות 

והאתגרים ביישום הליכי צדק מאחה בשלב השחרור 

המוקדם במגוון מישורים. בשלב הבא נסקרו שלושה 

מודלים של שילוב הליכי צדק מאחה בשלב השחרור 

המוקדם, הקיימים בכמה שיטות משפט: מודל צר, לפיו 

הצדק המאחה הוא חלק מתנאי השחרור המוקדם, 

מודל ביניים, לפיו הצדק המאחה הוא חלק משיקולי 

ועדת השחרורים, ומודל רחב, לפיו הצדק המאחה 

הוא הליך השחרור המוקדם עצמו. לאחר מכן נסקרו 

והאפשרות לשלב הליכי  המצב המשפטי בישראל 

צדק מאחה במסגרתו. כפי שראינו, קיימת תשתית 
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עקרונית לשילוב הליכי צדק מאחה במשפט הישראלי 

ובמצב המשפטי הקיים, לנוכח היקף שיקול דעתה 

הרחב של ועדת השחרורים והשיקולים הכלולים בחוק 

ובפסיקה. אולם נטען כי לשם כך יש ליצור תשתית 

מחקרית ספציפית לישראל, וכן לקבוע הגנות דיוניות 

על נפגעי העבירה וכללים ברורים לניהול ההליך הלכה 

למעשה. בכל מקרה, הליך כזה צריך להיות מותאם 

לנסיבות הפרטניות של האסיר ונפגע העבירה, ואין 

מקום לקבוע כללים נוקשים מראש בעניין זה. המאמר 

וברובד המעשי, ללא  הותיר שאלות, ברובד העיוני 

מענה מקיף, ועוד חזון למועד.

מקורות
בן דוד, ל' )2017(. קריטריונים לשחרור מוקדם של אסירים 
שנקבעו בחקיקה ראשית - סקירה משווה. הכנסת הלשכה 

המשפטית תחום חקיקה ומחקר משפטי.

חקיקה  או  הוכחות  מבוססת  חקיקה   .)2015( ט'  גל, 
לנוער  מאחה  צדק  הליכי  הסדרת  הבטחות:  מבוססת 
עובר חוק. בתוך א' תימור, ס' בן ברוך וא' אלישע )עורכים(, 
נוער בבלגן: קטינים עוברי חוק בישראל, דרכי מניעה, אכיפה 
העברית  האוניברסיטה  מאגנס,   .)268-264 )עמ'  ושקום 

ירושלים.

וצדק  מאחה  "צדק   )2013( ה'  ודנציג-רוזנברג,  ט'  גל, 
עונשי: שני פנים למשפט הפלילי". משפטים מג)2(, 779.

חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001.

חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א-2001.

לבחינת  הציבורית  הועדה   .)2015( המשפטים  משרד 
מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים דין וחשבון.

פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, תשל"ב-1971.

Armour, M. P., Peterson, M., Sage J., Rubin, A., & 
Windsor, L. (2005). Bridges to life: Evaluation of an 
in-prison restorative justice intervention. Medicine & 
Law, 24(4), 831-851.

Braithwaite, J. (1989). Crime, shame and reintegration. 
United Kingdom: Cambridge University Press.

Braithwaite, J., & Pettit, P. (2000). Republicanism and 
restorative justice: An explanatory and normative 
connection, In H. Strang, & J. Braithwaite (Eds.), 
Restorative justice: Philosophy to practice (pp. 
145-163).  Burlington, Vermont, U.S.: Ashgate 
Publishing Company.

Dagan, N., & Segev, D. (2015). Retributive whisper: 
Communicative elements in parole. Law & Social 
Inquiry, 40(3), 611-630.  

Dhami, M. K., Mantle, G., & Fox, D. (2009). Restorative 
justice in prisons. Contemporary Justice Review 12(4), 
435.

Edgar, K., & Newell, T. (2006). Restorative justice in 
prisons: A guide to making it happen. Winchester, UK: 
Waterside Press. 

Gerry, J. (2016). Restorative justice in prisons. Prison 
Service Journal 268, 9-14.

Harris, M. K. (1991). Moving into the new millennium: 
Toward a feminist vision of justice. In R. Quinney, & 
H. Pepinsky (Eds.), Criminology as peacemaking (pp.  
83-97). Bloomington: Indiana University Press.

Hayes, H. (2005). Assessing reoffending in restorative 
justice conferences. Australian & New Zealand Journal 
of Criminology, 38(1), 77-101. 

Johnstone, G. (2013). Restorative justice: Ideas, values, 
debates. London, UK: Routledge.  

Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The 
effectiveness of restorative justice practices: A  
meta-analysis. The Prison Journal, 85(2), 127-144. 

Liebmann, M. (2014). Restorative justice in prisons: 
An international perspective. Retrieved from https://
www.foresee.hu/uploads/media/MarianLiebmann_
text.pdf

Liebmann, M., & Braithwaite, S. (1999). Restorative 
Justice in custodial settings: Report for the 
restorative justice working group in Northern 
Ireland. Retrieved from https://restorativejustice.org.
uk/sites/default/files/resources/files/Research%20
i n t o % 2 0 R e s t o r a t i v e % 2 0 J u s t i c e % 2 0 i n % 2 0
Custodial%20Settings.pdf

Maruna, S. (2011). Reentry as a rite of passage. 
Punishment & Society, 13(1), 3-28. 



193

צדק מאחה בשלב המאסר ובשלב השחרור המוקדם

McCold, P. (2000). Toward a mid-range theory of 
restorative criminal justice: A reply to the Maximalist 
model. Contemporary Justice Review, 3(4), 357-414. 

Medwed, D. S. (2007). The innocent prisoner's 
dilemma: Consequences of failing to admit guilt at 
parole hearings. Iowa Law Review, 93, 491-558.

Nelsen, J. (2006). Positive discipline. New York, NY: 
Ballantine Books. 

Noakes-Duncan, T. (2015). Restorative justice in prisons: 
A literature review. Wellington: Victoria University.

Pepinsky, H. E., & Quinney, R. (1991). Criminology as 
peacemaking. Bloomington: Indiana University Press. 

Parole Act, 2002 (New Zealand).

Roberts, J. V. (2009). Listening to the crime victim: 
Evaluating victim input at sentencing and parole. 
Crime and Justice, 38, 347-412. 

Rodriguez, N. (2007). Restorative justice at work: 
Examining the impact of restorative justice 
resolutions on juvenile recidivism. Crime & 
Delinquency, 53(3), 355-379. 

Ronel, N., & Elisha, E. (2011). A different perspective: 
Introducing positive criminology. International 
Journal of Offender Therapy and Comparative 
Criminology, 55(2), 305-325. 

Schinkel, M. (2014). Punishment as moral 
communication: The experiences of long-term 
prisoners. Punishment & Society, 16, 578-597. 

Sherman, L. W., & Strang, H. (2007). Restorative justice: 
The evidence. London: The Smith Institute.

Slump, J. (2016). House of restoration: A virtual 
shelter for restoring (family) ties. European Journal of 
Parental Imprisonment, 3, 13-15

Stewart, L., Thompson, J., Beaudette, J. N., Buck, M., 
Laframboise, R., & Petrellis, T. (2018). The impact of 
participation in victim-offender mediation sessions 
on recidivism of serious offenders. International 
Journal of Offender Therapy and Comparative 
Criminology, 62(12), 3910-3927. 

Strang, H., Sherman, L. W., Mayo-Wilson, E., Woods, 
D., & Ariel, B. (2013). Restorative justice conferencing 
(RJC) using face-to-face meetings of offenders 
and victims: Effects on offender recidivism and 
victim satisfaction: A systematic review. Campbell 
Systematic Reviews, 9(12), 1-63.

Van Ness, D. W. (2007). Prisons and restorative justice. 
In J. Johnstone, & D. Van Ness (Eds.), Handbook of 
restorative justice (pp. 312-324).  Cullompton: Willan.

Walker, L., Sakai, T., & Brady, K. (2006). Restorative 
circles: A reentry planning process for Hawaii 
inmates. Federal Probation, 70, 33. 

Wallace, R., & Wylie, K. (2013). Changing on the inside: 
Restorative justice in prisons: A Literature review. 
International Journal of Bahamian Studies, 19(1), 57-69. 

Wilson, R. J., Huculak, B., & McWhinnie, A. (2002). 
Restorative justice innovations in Canada. Behavioral 
Sciences & the Law, 20(4), 363-380. 

Zehr, H. (2015). The little book of restorative justice: 
Revised and updated. New York, NY: Skyhorse 
Publishing, Inc.

פסקי דין
דנ"פ 5625/16  אסרף נ' טווק בוקובזה )13 בספטמבר 

.)2017

רע"ב 10349/08 מדינת ישראל נ' גנאמה )20 ביולי 

.)2009

רע"ב 4878/06 מדינת ישראל נ' עודה )13 בספטמבר 

.)2006

ע"פ 9896/09 משאהרה נ' מדינת ישראל )3 במאי 

.)2010

נ' ועדת השחרורים  רע"ב 3340/16 פתחי גנאמה 

המיוחדת )22 במאי 2016(.



194

טרור בבתי סוהר
 תהליכים של רדיקליזציה 

ודה-רדיקליזציה בבתי הכלא בישראל 
והתנהלות של אסירים ביטחוניים - 

יהודים ופלסטינים

מלחמת ששת הימים הביאה את מדינת ישראל לכבוש חלק ניכר מהאוכלוסייה 
הפלסטינית. הדבר הביא לתחושות של תיסכול והשפלה, ובעקבות זאת לעלייה 

באירועי הטרור שנקטה אוכלוסייה זו. בקרב האוכלוסייה היהודית, הימנית 
אורתודוקסית, היו תחושות קשות של איום מצד הפלסטינים ובגידה של המדינה 

הישראלית. קבוצות טרוריסטיות משתי קבוצות האוכלוסייה ביצעו במרוצת השנים 
פיגועי טרור זו נגז זו, ובעקבות כך ביצעו נגדם כוחות הביטחון הישראלים פעולות 

מנע אשר הביאו למעצרם ולכליאתם של טרוריסטים אלה, יהודים ופלסטינים. 
במאמר זה מפורטים המאפיינים של שתי קבוצות האסירים האלו הכלואים בבתי 
הכלא בישראל, תוך התמקדות בתהליך שהם עוברים בזמן שהייתם בכלא ובחינה 

אם תהליך זה גורם להקצנתם ולהתפתחות תהליכי רדיקליזציה בקרבם, או 
להתמתנות, לשינוי עמדות ולדרכי התנהגות מתונות יותר.

בבתי הכלא במדינת ישראל אין תוכניות של דה-רדיקליזציה או שיקום לאסירים 
ביטחוניים, אך נראה כי אף על פי כן האסירים הביטחוניים עוברים תהליך ייחודי 
של התמתנות. נראה כי משתנים מסוימים הקיימים בתהליך הדה-רדיקליזציה 

משמשים גורם השפעה דומיננטי גם בקרב אסירים אלו, ללא כל התערבות חיצונית 
של הממשלה באמצעות תוכניות רלוונטיות. זאת על אף ששתי קבוצות האסירים, 
היהודים והפלסטינים, חוות את התהליך באופן שונה זו מזו ומושפעות ממשתנים 
אחרים לגמרי. המשתנים שמשפיעים על האסירים הביטחוניים הפלסטינים הם 

רכישת השכלה, ובכלל זה למידת השפה העברית, חשיפה ליהודים במהלך מאסרם 
ומשך זמן המאסר שלהם בכלא, ואילו האסירים הביטחוניים היהודים מושפעים 

בעיקר מהמעצר או המאסר עצמו, מההתמודדות עם שירותי הביטחון ומחוסר של 
תמיכה מהחברה בחוץ ואידיאולוגיה חזקה וברורה.

שגית יהושע1

שגית יהושע - ד"ר ללימודי מלחמה.  1

חלק לא שפיט
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מבוא
מאמר זה מציג סקירה הנוגעת להיבטים ולתהליכים 

שעוברים אסירים ביטחוניים בבתי הכלא הישראליים 

גישתם  על  השפעתם  לאופן  ו המאסר  במהלך 

לאחר  ותפיסותיהם הן בתקופת שהותם בכלא הן 

שחרורם. המאמר עוסק בשתי קבוצות בקרב אוכלוסיית 

האסירים הביטחוניים: אסירים ביטחוניים פלסטינים 

ואסירים ביטחוניים יהודים. להלן יוצג תיאור מפורט של 

התהליכים ששתי הקבוצות עוברות בתקופת המאסר.

מלחמת ששת הימים, שפרצה בשנת 1967 בין ישראל 

למדינות ערב השכנות, הייתה נקודת מפנה בעלת 

משמעות מבחינת הטרור היהודי והטרור הערבי בארץ. 

לארגון הפת"ח במאבק נגד  פלסטינים אשר חברו 

הציונים היהודים, הורשעו בישראל כמבצעי פעולות 

ייחודית של אסירים  לקבוצה  טרור, וכך הצטרפו 

 Ajzenstadt( ביטחוניים הכלואים בבתי הסוהר בישראל

 & Ariel, 2008; Baker, 2011; Berda, 2011; Harel, 2011; Korn,

.)2011; Nashif, 2008; Rosenfeld, 2004

במהלך האינתיפדה הראשונה )1992-1987( נעצרו 

עבירות ביטחוניות.  ונכלאו פלסטינים רבים בשל 

מתחילת שנות ה-90, ובעיקר ממועד הסכמי אוסלו 

בשנת 1994, שחררה ישראל אסירים רבים והפחיתה 

בהרבה את מספר האסירים הביטחוניים הפלסטינים, 

 Isaac,( עד לשנת 2000, עת פרצה האינתיפדה השנייה

Rosenfeld, 2011 ;1989(. בשנה זו השתנתה הדינמיקה 

ואסירים רבים נכלאו בבתי הסוהר בישראל, עד שיא 

של 10,000 אסירים בשנת 2006. בשנה זו החלה 

 2009 7,000 בשנת  עד  ירידה במספר האסירים 

באוקטובר   .)Baker, 2011(  2011 וכ-6,000 בשנת 

ביטחוניים  אסירים   1,027 2011 שחררה ישראל 

כחלק מעיסקה שנעשתה עם חמאס לשחרור החייל 

חמאס  בידי  בשבי  שהיה  שליט,  גלעד  הישראלי 

יותר מחמש שנים. לפיכך פחת מספר האסירים 

)שומפלבי,  מ-5,000  לפחות  והגיע  הביטחוניים 

2011; שלו, 2011(. מאז נראה כי מספר האסירים 

 IPS( 5,573 נשאר יציב. בנובמבר 2018 היה מספרם

Media and Public Relation, 2018(. יצוין כי משנת 2014 

הצטרפו לאסירים הביטחוניים המשויכים לארגונים 

הפלסטינים למיניהם אסירים החברים בארגון הטרור 

דאע"ש. תחילה נאסרו שמונה אסירים, וכיום מספרם 

IPS Media and Public Relation, 2018( 76(. מעניין גם 

השינוי בפרופיל הטרוריסטים הכלואים שחל בשנים 

2017-2015, במהלך גל של טרור יחידים. טרוריסטים 

אלו התאפיינו במניעים הקשורים לבעיות אישיותיות 

ולחסכים אישיים לעומת מניעים אידיאולוגים בעיקר, 

שמאפיינים את האסירים הוותיקים )המשרד לביטחון 

פנים, 2018; שרגאי, 2018(.

בנוסף, מלחמת ששת הימים, ובהמשך יישובם מחדש 

של יהודים ביהודה ושומרון, עוררו יהודים דתיים רבים, 

אשר תמכו במפלגה הדתית קונסרבטיבית "המפד"ל" 

)מפלגה דתית לאומית(, להקצין את אמונתם ואת 

גישתם הדתית והפוליטית. מגמה זו התחזקה לאחר 

פיגועי  1974, ולאחר  כיפור, בשנת  יום  מלחמת 

יהודים ותחושת האכזבה  נגד  טרור רבים שבוצעו 

מהממשלה שלתפיסתם לא הגנה על אזרחיה. רבים 

הצטרפו לקבוצות קיצוניות כגון "המחתרת היהודית" 

שהביאה לעליית תנועת "כך", קבוצה גזענית ימנית 

ידי ממשלת  כארגון טרור על  קיצונית אשר הוכרה 

ישראל בשנת 1994. ועוד זאת, הסכמי אוסלו, אשר 

נחתמו בשנת 1993 בין ישראל לפלסטינים, נתפסו 

על ידי לאומנים קיצוניים יהודים אלה כאסון לאומי 

ויחסיהם עם ממשלת ישראל הגיעו לנקודת שבירה. 

כל אלה ואירועים נוספים כגון פינוי עזה מתושביה 

יהודים אלה, ובעיקר  היהודים בשנת 2000, הביאו 

צעירים שכונו "נוער הגבעות", לבצע מגוון פעולות 

טרור שהוכרו בשם "תג מחיר". בפעולות אלימות 

אלה נכללו ונדליזם ופשעי שנאה אחרים כגון הצתות, 

שבוצעו כמענה לאלימות מצד פלסטינים או למדיניות 

הממשלה אשר מבצעי הפעולות ראו בה עוינת לתנועת 

ההתיישבות. כתוצאה ממעשים אלה נתפסו ונכלאו 

גם יהודים באשמת ביצוע מעשי טרור, אלא שמספרם 

לא היה גדול. בשנת 2017 הוצאו 105 כתבי אישום 

נגד פעילים ימניים קיצוניים, ועד אפריל 2018 הוצאו 

23 כתבי אישום. בנובמבר 2018 היו כלואים בבתי 

יהודים, רק  הכלא בישראל 20 אסירים ביטחוניים 

ארבעה מהם שפוטים למאסר עולם )ר"ד, 2016; 
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.)Magid, 2018 ;2018 21 באוקטובר

בין  בישראל,  אסירים המואשמים בעבירות טרור 

שהם פלסטינים ובין שהם יהודים, מוגדרים כאסירים 

ביטחוניים. סיווג זה נקבע על ידי הנהלת שירות בתי 

הסוהר, בהתאם לתקנות ולנהלים המאפשרים לסווג 

לאפשר  קבוצות אסירים בבתי הכלא. הסיווג נועד 

הבחנה בין אסירים אלה לאסירים פליליים אחרים, 

לרוב על ידי זהותם, שיוכם הפוליטי והעבירה שביצעו. 

סיווג זה קיים כחלק מנוהל אדמיניסטרטיבי לא חוקי, 

ומאפשר להנהלת בתי הסוהר לפקח על קבוצות 

האסירים ביעילות יתרה ולהימנע מסיכונים ביטחוניים 

המתאפשרים באמצעות ביקורים, שיחות טלפון ושחרור 

מוקדם של אסירים. נוסף על כך, אסירים ביטחוניים 

יהודים,  ביטחוניים  פלסטינים, שלא כמו אסירים 

מנוהלים כקבוצה הומוגנית המהווה סיכון ביטחוני 

וצרכים ספציפיים  ייחודי  כיחידים בעלי רקע  ולא 

 Ajzenstadt & Ariel, 2008; Baker, 2011; Berda, 2011;(

.)Harel, 2011; Korn, 2011; Nashif, 2008; Rosenfeld, 2004

נאשיף )Nashif, 2008( תיאר את הכלא הישראלי "אחד 

האתרים המרכזיים בתנועת הלאומיות הפלסטינית". 

הג'ר )Hajjar, 2005( ציין, כי הכלא הישראלי הוא "חלק 

מהחיבור החברתי-תרבותי שמאחד את הפלסטינים 

בשטחים הכבושים כקהילה". עקב מספרם הרב, 

אסירים פלסטינים ביטחוניים מהווים קהילה חדשה 

בתוך בתי הסוהר, במרחב סוציאלי חדש המאגד 

והתאגדות מוסדית  זהות קולקטיבית  מושגים של 

רוזנפלד   .)Nashif, 2008  ;2008 )שקד,  פורמלית 

)Rosenfeld, 2011( הסבירה, כי האסירים הביטחוניים 

הפלסטינים מיסדו את עצמם בסוף שנות השישים 

ובתחילת שנות השבעים, וההתהוות הייחודית שלהם 

יותר מאמצע שנות השמונים  קיבלה חשיבות רבה 

ועד תחילת שנות התשעים. הם ניהלו בעצמם כל 

תחום הקשור בחיי היום-יום של האסירים וצרכיהם, 

ואף תמיכה  כגון צרכים חומריים בסיסיים, חינוך 

בהתפתחות הפעילות הפוליטית של האסיר. כיום, כל 

ארגון מספק לאסיר שמשתייך אליו מידע על הארגון 

עצמו והשכלה נרחבת הנוגעת לסכסוך ולנושאים 

נוספים. האסירים לומדים על ההיסטוריה של הסכסוך 

ועל האידיאולוגיה, ההנהגה וההתנהלות של הארגון. 

ניכרת אצלם הבנה מעמיקה וטובה יותר של הסכסוך 

והמאבק מאז נכנסו לכלא, וחלקם אף מפתחים את 

כי  כישורי המנהיגות שלהם. אם כן אפשר לראות 

לכלא יש השפעה מהותית על חייו ועל התנהלותו של 

האסיר הביטחוני הפלסטיני, ואף נוצרת בכלא קהילה 

ייחודית, המעצבת את חייו וזהותו של האסיר וכן את 

.)Bornstein, 2010; Hajjar, 2005( החברה הפלסטינית

כנזכר לעיל, אסירים ביטחוניים יהודים חסרים את הכמות 

והלכידות שיש לאסירים הביטחוניים הפלסטינים. הם 

אינם מקבלים תמיכה רחבה מארגון כלשהו, מהחברה 

שממנה נפלטו ואף לא ממשפחותיהם מחוץ לכותלי 

הכלא, אשר לרוב לא מסכימות עם מעשיהם האלימים. 

 Pedahzur & Perliger( כפי שהסבירו פדהצור ופרליגר

לנכון להשתתף בפעילות  ראו  2011(, רבים מהם 

יכולתם להשתלב בחברה. הם  הטרור בשל חוסר 

סולקו ממוסדות החינוך שלמדו בהם ולא הצליחו 

להתגייס לצבא. אם כן המוטיבציה שלהם להשתלב 

בפעילויות אלימות נובעת מחסכים ומצרכים אישיים, 

ומתוך צורך להביע את הכעס והתסכול האישי שלהם.

כפי שצוין בתחילת המאמר, ניכר כי זו קבוצה קטנה 

מאוד של אסירים, אשר החלה לעלות לכותרות רק 

כך  ועקב  "תג מחיר",  אירועי  בעקבות  לאחרונה 

לא נמצאו מחקרים שנעשו בנושא. ממידע המגיע 

כי המודיעין  עולה  ממחלקת המודיעין של שב"ס 

הישראלי רואה באסירים אלה קבוצה בעייתית מאוד, 

שאינה משתפת פעולה בחקירות, ורוב חבריה שפוטים 

יחסית. נראה שאף בפרק הזמן  למאסרים קצרים 

הקצר של המעצר והמאסר תפיסותיהם והתנהגותם 

מושפעות רבות, כפי שיפורט בהמשך. אסירים אלה 

כי הם  ומאורגנים כקבוצה, וניכר  אינם מאוחדים 

ובגישתם כלפי מעורבותם  שונים מאוד במניעיהם 

במעשי הטרור שביצעו. כפי שהסביר קצין מודיעין 

בכיר בשב"ס, "הם אינם מהווים כל סיכון ביטחוני 

בכלא כיוון שאינם פועלים בשיתוף פעולה וכקבוצה 

הומוגנית. אין ארגון משותף, הם אינם מכירים אחד 

ומאוד שונים האחד מהשני בתפיסתם  את השני, 
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ובמעורבותם במעשי הטרור" )ריאיון אישי של בכיר 

במחלקת המודיעין של שב"ס, 21 באוקטובר 2018(.

דה-רדיקליזציה 
ורדיקליזציה בבתי סוהר

תהליך הדה-רדיקליזציה מתרחש באופן שונה במקומות 

 Gunaratna, Rubin, & Jerard, 2011; Neumann,( שונים

ייחודי. שלא כמו  זוהה תהליך  וגם בישראל   ,)2010

במדינות אחרות כגון ערב הסעודית, סינגפור ותימן 

 ,)Braddock, 2014; Porges, 2014; Ramakrishna, 2014(

של  תוכניות  מיושמות  לא  בישראל  הכלא  בבתי 

שיקום או דה-רדיקליזציה מטעם הממשלה לאסירים 

ביטחוניים, יהודים או פלסטינים, מכיוון שמרביתם 

אינם מכירים במדינת ישראל או בזכותה להתקיים, 

ועל כן לא ישתפו פעולה עם התוכניות.2 גם בקרב 

האסירים הביטחוניים היהודים לא מיושמות תוכניות 

דה-רדיקליזציה עקב מספרם המועט  או  שיקום 

והזמן הקצר יחסית שהם כלואים, זאת על אף שעל 

פי הפרופיל שלהם ניכר שהם מתאימים לתוכניות 

שיקום ובהחלט זקוקים לכך )פירוט בהמשך(. למרות 

 Yehoshua,( כל זאת, על פי מחקר קודם של יהושע

2013(, מחקרים נוספים בנושא וראיונות עם אסירים 

ביטחוניים, פלסטינים ויהודים )לוי, 2018; המשרד 

לביטחון פנים, 2018(, נראה שלמשתנים מסוימים 

דומיננטית  הדה-רדיקליזציה יש השפעה  בתהליך 

גם בקרב אסירים אלו, ללא התערבות חיצונית של 

תוכניות רלוונטיות מצד הממשלה, על אף ששתי 

קבוצות האסירים, היהודים והפלסטינים, חוות את 

זו מזו ומושפעות ממשתנים  באופן שונה  התהליך 

אחרים לגמרי. המשתנים שמשפיעים על האסירים 

הביטחוניים הפלסטינים הם רכישת השכלה - ובכלל 

זה למידת השפה העברית, חשיפה ליהודים במהלך 

מאסרם ומשך המאסר שלהם בכלא, ואילו על האסירים 

גישה זו ניתנת להוכחה על ידי מסמך האסירים שנכתב ב-2006 על ידי מנהיגי הארגונים המרכזיים בכלא. המסמך נועד   2

לקיים תהליך של פיוס בין ארגון הפת"ח לחמאס, המבוסס על 18 עקרונות ששני הארגונים מסכימים עליהם. המסמך 
ידי כל הארגונים על אף שלא הוזכרה בו הכרה בזכות הקיום של מדינת ישראל. לנוסח המלא של המסמך:  התקבל על 

https://www.haaretz.co.il/misc/1.1110053

הביטחוניים היהודים משפיעים המעצר או המאסר 

עצמם, ההתמודדות מול שירותי הביטחון והיעדרם 

של תמיכת החברה מבחוץ ואידיאולוגיה חזקה וברורה.

אסירים ביטחוניים 
פלסטינים

רכישת השכלה ולמידת השפה 
העברית

רכישת השכלה ולמידת השפה העברית במסגרת 

המאסר נמצאות בעדיפות עליונה בעבור האסירים 

הסוהר  בבתי  הכלואים  הביטחוניים הפלסטינים 

בישראל, ויש להם השפעה מרבית על התהליך שהם 

עוברים בכלא ועל הסתגלותם למאסר. משתנים אלה 

הם גורם רב משמעות בתהליך הדה-רדיקליזציה של 

האסירים, אשר בוחרים ללמוד תחומים הקשורים 

כדי להכיר  בישראל, כגון היסטוריה, תרבות ושפה, 

טוב יותר את האויב. למידה זו מביאה לידי מודעות 

רבה יותר והבנה טובה יותר של החברה הישראלית, 

ומכאן שהיא מביאה לחשיבה פרגמטית יותר כלפי 

 Ben-Tsur, 2007;( וההתנהלות במסגרתו  הסכסוך 

Yehoshua, 2013(. למרות האמור לעיל, משנת 2010, 

עקב נסיבות פוליטיות הקשורות בחטיפת חייל צה"ל 

גלעד שליט וניסיון להפעיל לחץ על חמאס לשחררו, 

בוטלה האפשרות של חינוך ורכישת השכלה לאסירים 

הביטחוניים במסגרת המאסר, וזה המצב עד היום. 

כדי למנוע מהאסירים להמשיך  אין בכך  זאת  עם 

עצמאי או בעזרתם של אסירים  באופן  בלימודיהם 

אחרים. כך ממשיך תהליך זה של הבנה של החברה 

הישראלית, של אירועים רלוונטיים המתרחשים באזור 

ואף של אנשי שירות בתי הסוהר שאיתם יש להם 

תקשורת יום-יומית )לוי, 2018; ליס, קובוביץ ושטול 

טראורינג, 2011(.

רכישת  מחקרים רבים מלמדים על תרומתה של 
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השכלה במסגרת הכלא לשינוי מהותי ברצידיביזם 

של אסירים ולגישתם למאסר בפרט ולעבריינותם 

 Duguid & Pawson, 1998; Ellison, Szifris, Horan,( בכלל

Fox, 2017; Esperian, 2010 &(. כל המרואיינים במחקרה 

)Yehoshua, 2013(, וכן בראיונות שערך  יהושע  של 

לוי )לוי, 2018(, העידו על חשיבותם של הלימודים 

ורכישת השפה העברית במסגרת המאסר, בין שאלו 

לימודים אקדמיים ובין שהם לימודים כלליים. הודגשה 

עיצוב תפיסתם  על  אלה  לימודים  ההשפעה של 

והתנהלותם היום-יומית בכל היבט בחייהם, ובעיקר 

בהיבט של הסכסוך הישראלי-ערבי/פלסטיני ותפקידם 

בו. יתרה מזו, רובם העידו שהלימודים הרחיבו את 

אופקיהם בנוגע להבנת הסכסוך בכלל ולהבנת החברה 

הישראלית, מניעיה והתנהלותה בפרט. באופן מסוים, 

הדבר אף הביא לשינוי בגישתם כלפי התנהלותם 

בעבר בנוגע לסכסוך ולאימוץ גישה פרגמטית יותר 

של דיאלוג ופתיחות.

חשיפה לאֵַחר במסגרת המאסר
בתי הכלא מאפשרים תקשורת בין קבוצות ויחידים אשר 

בדרך כלל לא יכלו או לא רצו לתקשר אלה עם אלה 

מחוץ לכותלי הכלא. תקשורת זו מאפשרת פתיחות 

וחשיבה מחודשת בנוגע לנושאים אשר היו מוגבלים 

מאוד לפני השהות בכלא, כגון הבנה של הפוליטיקה, 

 .)Ashour, 2007( הדת, התרבות, ההיסטוריה וכדומה

ג'ונס )Jones, 2014(, שבחן את מקומו של בית הכלא 

בקשר לתהליכי רדיקליזציה של אסירים המואשמים 

בעבירות טרור, מצא במחקרו שבדרך כלל אסירים 

בכלא אכן נחשפים לתרבויות ולתהליכי סוציאליזציה 

שונים, והם נאלצים להסתגל אליהם כדי לשרוד. לכל 

מדינה מדיניות משלה לגבי שילוב אסירים טרוריסטים 

עם אוכלוסיית האסירים העבריינית או ניתוקם מהם 

כדי למנוע תקשורת בין שתי אוכלוסיות האסירים. 

ג'ונס )Jones, 2014( טען כי במקומות רבים שבהם 

אוכלוסיית האסירים המואשמים בעבירות טרור אינה 

"רגילים" איפשר  גדולה מדי, שילובם עם אסירים 

להם להיפתח לתהליכי סוציאליזציה רגילים והביא 

להתמתנותם ולהתרחקותם מדרך הטרור. בישראל 

אסירים  עם  משולבים  אינם  ביטחוניים  אסירים 

לאפשר תהליך כזה,  גדול מכדי  פליליים, ומספרם 

אך כפי שמצאה יהושע )Yehoshua, 2013( במחקרה, 

עצם המפגש עם יהודים וישראלים העובדים בשירות 

בתי הסוהר והתקשורת היום-יומית איתם, מאפשר 

והבנה.  ייחודי של פתיחות  קיומו של תהליך  את 

מכאן שתקשורת זו היא אחד האלמנטים החשובים 

בתהליך הדה-רדיקליזציה. ואכן, רבים העידו כי עברו 

שינוי מהותי בתפיסתם מאז נאסרו והתאפשר להם 

להכיר את החברה הישראלית דרך אמצעי התקשורת 

לא  הדבר  ואינטראקציה עם ישראלים.  הישראלים 

.)Yehoshua, 2013 ;2018 ,התאפשר קודם למאסר )לוי

אורך המאסר
גורם נוסף שנמצא בעל משמעות רבה לתהליך שעובר 

האסיר בזמן שהותו בכלא הוא משך מאסרו. מחקרים 

רבים עסקו בהשלכות המאסר על האסיר ועל חזרתו 

 ,)Clemmer, 1958( לאחר המאסר. קלמר  לפשיעה 

במחקרו המפורסם על פריזוניזציה, טען שאסירים 

עוברים תהליך של אסימילציה שבו הם מפתחים 

תחושות של לויאליות חזקה כלפי חבריהם האסירים 

ועוינות כלפי הנהלת הכלא, שמייצגת בעבורם את 

החברה בחוץ שזנחה אותם. מחקרים נוספים העלו 

באשר לשהייה ממושכת בכלא.  ממצאים סוטרים 

לדיכאון,  כי מאסר ממושך מביא  טוענים  חלקם 

לאפטיה, לחוסר יציבות רגשית, להפרעות אישיות, 

 לקשיים נפשיים - בעיקר בצורך להשתמש באלכוהול 

- וכן לתלותיות, לקושי להתמודד עם חיי   ובסמים 

 Rasch, 1981; Wheeler( באלימות  היום-יום ולעלייה 

1961(. מצד שני, מחקרים אחרים מצאו כי שהייה 

ממושכת בכלא מפחיתה דווקא את השכיחות של 

מחלות נפשיות, בעיקר כאשר במאסר משולבים טיפול 

ושיקום חינוכי ונפשי, וכן מעלה יציבות רגשית ופתיחות 

 Dettbarn,( מחשבתית ומפחיתה נטייה לדיכאון ולאלימות

2012(. מחקרים אשר התמקדו בתקופת המאסר של 

אסירים המואשמים בעבירות טרור טוענים, כי בתי 

הכלא משמשים חממה להתפתחות טרור. האסירים 

מתקבלים לתוך קבוצה מסודרת ומאורגנת הדואגת 
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טרור בבתי סוהר

לצרכיהם הפיזיים והנפשיים, ובכך מאפשרת להם 

 Mark, 2009;( להתפתח מבחינה אידיאולוגית ואישיותית

Neumann, 2010(. רוב האסירים שהתראיינו במחקרה 

של יהושע )Yehoshua, 2013(, וכך גם עולה מראיונותיו 

של לוי )2014(, שהו יותר מעשר שנים בכלא כאשר 

ורובם המוחלט היו שפוטים למאסר עולם  רואיינו, 

לפחות. נראה שאורך המאסר, עקב הנוחות היחסית 

של השגרה בכלא, מאפשר לאסירים חשיבה ברורה 

לאמץ תפיסה  יותר, ועקב כך מאפשר  ורציונלית 

פרגמטית יותר כלפי הסכסוך והדרכים הפרקטיות 

להתמודד עימו. היבט חשוב נוסף של אורך המאסר 

של האסיר הביטחוני בבית הכלא קשור לתפיסתו את 

ההקרבה העצמית שלו. רובם המוחלט של האסירים, 

כפי שפורט לעיל, הנמצאים בבתי הכלא יותר מעשר 

שנים, חשים שהם הקריבו מספיק, ועל כן הרוויחו 

בזמן  עצמם  את הפריווילגיה לחשוב בשלב זה על 

שאחרים ימשיכו מה שהם התחילו.

אסירים ביטחוניים יהודים
חסך בתמיכה חברתית וארגונית 

למעשי הטרור
שלא כמו ארגוני טרור פלסטינים, הטרור היהודי חסר 

את ההיבט החיוני של ארגון. כפי שהסבירו פדהצור 

ופרליגר )Pedahzur & Perliger, 2011(, אין מבנה ברור 

של ארגון, היררכיה, מכניזם מוסדר המתנהל מול 

הסביבה החיצונית, ומעל לכל - אין כל נטייה מוסדית. 

זאת, פדהצור ופרליגר )שם, 2011( מצאו  למרות 

היהודי, הגורמים המשפיעים הם  שבקשר לטרור 

קהילה של תרבות-נגד המבוססת על אידיאולוגיה 

דתית טוטליטריסטית השוללת את טיבעו החילוני 

והליברלי של השלטון, אשר בשילוב אירועים חיצוניים 

מאיימים יכולה להביא קבוצה שלמה לבצע פעולות 

אלימות. תפקיד המנהיגים בקהילות אלה הוא להדגיש 

את חומרת האיום. בזכות קשרים חזקים בקהילה, 

וחברים קרובים, מתחזק  המבוססים על משפחה 

הצורך של כל פרט בקהילה לפעול למען הקבוצה. 

לפיכך על אף שחלק קטן מהאסירים הביטחוניים 

היהודים מואשמים בחבֵרּות בארגון טרור, קשה להבין 

באיזה ארגון מדובר, כיוון שאף אחד מהם אינו מעיד 

על השתייכות לארגון מסוים או נהנה מתמיכה של 

ארגון כזה. אשר לתהליך הסוציאליזציה של האסירים 

הביטחוניים היהודים, אפשר לראות כי הם בעלי רקע 

של נוער בסיכון, המתקשה להשתלב בחברה ולהיות 

מקובל ומועיל לחברה, ונהפכו לנוער עבריין, אשר נדחה 

על ידי אותה החברה ומאמץ גישות והתנהגות של מרד 

בהורים ובבני הדור. דרך ההתיישבות הפרוביזורית 

שלהם על הגבעות היא ביטוי של כעס וביקורת על 

הדור הקודם של המתנחלים, שלא ידעו לתמוך בהם 

.)Friedman, 2015( בשעת משבר

חסך באידיאולוגיה ברורה
כי  נוער הגבעות,  על  )2016( טוען במחקרו  ר"ד 

נערים אלו מחזיקים באידיאולוגיות מגוונות הנתמכות 

ברבנים וכי הם באים ממגזרים שונים ביהדות. המכנה 

המשותף להתפתחות האידיאולוגית בקרב בני נוער 

הגבעות הוא הכרה בהיעדרם של מנהיגות ספציפית 

בנוסף, ה"קול  או רב המקבל את כל ההחלטות. 

ו"הדבר הגדול" שהם תורת ישראל, ארץ  הפנימי" 

ישראל ומלכות ישראל, הם המגדירים את הפעילות 

 Friedman,( ללא כל היררכיה או מנהיגות. גם פרידמן

2015( הדגיש במחקרו כי אין כל ביסוס מחקרי לטענה 

שנערים אלו דוגלים באידיאולוגיה ברורה, ורבים מהם 

אינדיווידואלי, תוך  באופן  לנוער הגבעות  הצטרפו 

 ,)Carton, 2011( חיפוש אישי של זהות ושייכות. קרטון

במחקרה על האידיאולוגיה של נוער הגבעות, ציינה כי 

הם מאמינים בקדושת האדמה, הנובעת ממקורות 

יותר מאשר מהגישה הרבנית המסורתית.  התורה 

זה לטענתה ההבדל העיקרי בינם לבין המתיישבים 

וחבריהם. מכאן שהם  הוריהם  דור  כגון  האחרים 

נוטים לזלזל בסמכות הרבנים ואף לדחותה, ובוחרים 

לעצמם מנהגים ומסורות שאותם הם מוכנים לקיים.

מעצר, חקירות ומאסר
עד לפני שנים מעטות, מעשי טרור אשר נעשו על ידי 

יהודים טופלו ונחקרו על ידי שירותי הביטחון הישראליים 

באופן שונה ואגרסיבי פחות מעבירות דומות שנעשו 
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על ידי פלסטינים. הדבר השתנה לחלוטין עקב מספר 

מקרים חמורים של טרור יהודי. לדוגמה, במקרה של 

שריפת הבית בכפר דומא בשנת 2015, שנהרגו בו זוג 

צעיר ובנם התינוק, וכן באירועים אלימים אחרים, היה 

קשה מאוד למצוא את האחראים. מנגנוני הביטחון 

הישראלים החליטו להשתמש בכל האמצעים הקיימים 

ברשותם כדי לפצח את מעשי הטרור האלו וללכוד את 

מבצעיהם, תוך התעלמות מלחצים פוליטיים וחברתיים 

שהופעלו עליהם )בכר, 2016(. נסיבות אלו הביאו 

לטיפול אגרסיבי ולחקירות נוקשות של עצורים יהודים 

החשודים בפעילות טרור, רובם צעירים המשויכים 

לנוער הגבעות. על פי דבריהם, הם הושפעו מאוד 

מתהליך נוקשה זה של מעצר וחקירה, שהיה חוויה 

מטלטלת וטראומתית בעבורם, ואשר עם המאסר 

יחד גרם להם להבין את חומרת מעשיהם ואת הנזק 

שגרמו לעצמם, למשפחותיהם ולקורבנות שלהם.

סיכום
ניתוח המאפיינים של תהליכי הרדיקליזציה ותהליכי 

הדה-רדיקליזציה של אסירים ביטחוניים בבתי הכלא 

הישראלים מעלה כי הם אינם דומים לתהליכים אחרים 

בארצות אחרות, כפי שתואר במאמר זה. אפשר לומר 

כי במקרה של אסירים ביטחוניים פלסטינים, משתנים 

כגון אורך המאסר, רכישת השכלה כללית ולמידת 

השפה העברית ככלי תקשורתי הם גורמים חיוניים 

המביאים לתהליך ייחודי של התפתחות עצמית ופתיחות 

מחשבתית בזמן המאסר. עם זאת קשה לקבוע שזה אכן 

תהליך של דה-רדיקליזציה, כיוון שרובם מאמינים עדיין 

במאבק ובאידיאולוגיה העומדת מאחוריו וחשים צורך 

לפעול בהתאם. מכאן שיש להביא בחשבון משתנים 

רלוונטיים נוספים כגון נסיבות אישיות ותמיכה חזקה 

של החברה שממנה הם באים במעורבותם האקטיבית 

במאבק. אלה מקשים את יכולתם לנטוש לגמרי את 

המטרה, אך אפשר לשלב את התפיסות החדשות 

יותר של הסכסוך  - הבנה פרגמטית  שרכשו בכלא 

ופתיחות מחשבתית של דיאלוג ושיתוף פעולה להשגת 

פתרון - עם עמדתם כלוחמים במאבק האידיאולוגי.

בעבור האסירים הביטחוניים היהודים, על אף הקושי 

בניתוח, אפשר לראות שהשפעת המאסר היא משתנה 

יחיד בתוך תהליך ארוך, שתחילתו בקשיים אישיים, 

באידיאולוגיה חלשה ולא ברורה ובחוסר תמיכה של 

לאחר  הסביבה. אלה מתבהרים במידה מסוימת 

המעצר, החקירות והמאסר. נכון לנובמבר 2018, רק 

מעטים מבין 20 האסירים הביטחוניים היהודים שהיו 

כלואים בבתי הסוהר בישראל החזיקו באידיאולוגיה 

ברורה וחזקה ונשפטו בגין מעשי טרור חמורים ביותר. 

שלא כמו האסירים הביטחוניים הפלסטינים, אשר 

מוצאים עצמם בסיטואציה חדשה שבה הם נחשפים 

לראשונה לאויב מקרוב ומתקשרים איתו פנים מול פנים, 

האסירים היהודים נמצאים בסביבתם הטבעית, ולכן לא 

עוברים תהליך של פתיחות המאפשר דה-רדיקליזציה 

ומיתון. אפשר לראות כי מרבית האסירים הביטחוניים 

היהודים מתחילים את תהליך הדה-רדיקליזציה, ואף 

התנתקות מדרך הטרור ומתפיסתם הקודמת, עוד 

בטרם כניסתם לכלא. כאשר הם נתפסים, עוברים 

חקירות ונפגשים עם שירותי הביטחון הישראלים, 

הרחק מאזור הנוחות שלהם, הם מגיעים להבנה 

לגבי תפיסותיהם המוטעות, וזו מביאה אותם לשאוף 

לשינוי חייהם, לשיקום ולהתפתחות עצמית.
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Since 1967, the State of Israel has experienced a growth 

of terrorism emerging from both the Palestinian 

population that fell under Israeli occupation state 

leading to feelings of frustration and humiliation, 

and from right wing ultra-Orthodox Jews who felt 

threatened by their new Palestinian neighbours and 

betrayed by the Israeli government. Terrorists from 

both groups initiated different acts of terror against 

each other that led to retaliatory steps by the Israeli 

security forces and to the arrest and imprisonment 

of the terrorists. This article will elaborate on the 

characteristics of each group incarcerated in Israeli 

prisons – both the Palestinian security prisoners and 

the Jewish security prisoners. The article will focus on 

the process the two groups undergo and the question 

as to whether they are radicalised or de-radicalised 

while in prison. Each group appears to be going 

through a unique process. Whereas the influential 

variables relevant to the Palestinian prisoners are 

acquiring education and learning Hebrew, exposure 

to the ‘others’ during their incarceration, and the 

length of time they spend in prison, for the Jewish 

security prisoners, the relevant variables include the 

experience of dealing with the Israeli security services 

and incarceration, along with their lack of support and 

weak ideology.

Sagit Yehoshua1

1 Dr. Sagit Yehoshua, PhD. in War Studies.

Palestinians and Jewish Security 
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In recent years, there has been increasing interest 

in the use of restorative justice (RJ) including within 

the prison environment. The aim of this paper is to 

explore the role of RJ as part of prison and parole 

processes, both in theory and practice. The paper 

reviews the possible pros and cons of applying RJ 

as part of a post-sentencing regime. In addition, the 

paper analyzes examples of RJ in-prison models in 

some common law penal systems. Finally, the paper 

discusses the possibility of integrating RJ as part of 

the Israeli parole process.

Netanel Dagan1
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Restorative Justice in Prison 
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The prison population is split into two main groups: 

the inmates and the wardens. The Israeli Prison 

Service defines the wardens as a main factor in 

the organization’s success. Without personnel, it 

would be impossible either to implement the ideas 

of expulsion and confinement of prisoners, or to 

enhance the rehabilitation of inmates. The current 

article is focused on the way that the British, at the 

end of their rule in Mandatory Palestine, treated their 

manpower. Examination of this issue will be through 

incidents which were recorded in three batches of 

documents. The first two are located in the Israeli 

National Archives, while the third one is located in the 

Haganah Archives. The current article will also refer to 

other documents, archival material and the Palestine 

Government’s publications. Using all of these, it will 

conduct several comparisons of selected aspects 

between the Palestine Prison Service and the Israeli 

Prison Service. Furthermore, this article will hopefully 

lead to further research on the subject of prisons and 

incarceration in the British Mandate and in the State 

of Israel.

Manning the Wall: Aspects of 
Manpower Management in the 
Palestine Police Prison Section 

and the Palestine Prison Service, 
1944-1948

Haggai Olshanetsky1
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In 2018, the Israeli Parliament (Knesset) approved 

the preliminary version of the "Death Penalty for 

Terrorists" Law. The aim of this research is to examine 

support for the death penalty among the Israeli public 

and to clarify the correlation between the support for 

the death penalty and variables such as crime type, 

and respondents' gender and political affiliation. The 

sample included 573 respondents. Based on the data 

available from Israeli Central Bureau of Statistics, the 

socio-demographic characteristics of the sample were 

similar to those of the Israeli population. The study 

was based on the factorial survey approach. Each 

participant was presented with a crime scenario and 

asked to indicate which punishment they considered 

to be most appropriate (capital punishment / long-

term imprisonment / short-term imprisonment 

/ community punishment). After evaluating four 

different crime scenarios, the respondents completed 

a socio-demographic questionnaire. The results of 

this study indicate that the participants choose the 

death penalty as the chosen punishment in only 

7% of the crime scenarios. Furthermore, there is a 

significant correlation between the crime type and 

the support for death penalty: the respondents chose 

the death penalty mostly in terrorism scenarios. 

The results also indicate that support for the death 

penalty is significantly related to gender and political 

affiliation. Male respondents and respondents with 

right-wing and centrist political affiliations supported 

the death penalty more frequently than females 

and respondents with left-wing political affiliations. 

The discussion of the findings addresses the results 

in context of consensus theory and explores the 

findings' operative implications regarding the desired 

sentencing policy for terrorists.

Israeli Public Opinion Regarding 
the Death Penalty: Crime Type 
and Respondents' Gender and 

Political Affiliations
Sergio Herzog,1 Inna Levy,2 Nir Rozmann3
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The purpose of the present study was to qualitatively 

examine female offenders' patterns of choices in 

criminal life-styles. The present study conducted an 

examination of accounts of delinquent behavior by 

women in terms of Scott and Lyman's (1968; 1970) 

conceptualization. A distinction was made between 

explanations in terms of victimization without 

assuming personal responsibility for the delinquent 

acts (by blaming external factors) and explanations 

in terms of acceptance of personal responsibility 

for those acts. The prisoners' responsibility for the 

offense was examined at different stages: Reference 

to the offense in the present; a retrospective view of 

the circumstances that led to committing the offense, 

and a hypothetical view of the circumstances and/

or acts that could have prevented the offense. The 

participants were 30 female offenders arrested for 

the first time. As data analysis showed, most women 

offenders described their criminal behavior as being 

fully or partially a result of their own choice. Female 

offenders described themselves as being rational and 

active, and presented their initiation to criminal life in 

general, and to the particular offense for which they 

were sentenced, as events that were mainly a result 

of their free will.

Irit Adamchuk,1 Judith Abulafia2 3
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Sex Therapists' Motives, 
Personality Traits and Coping 

Strategies

Clinical work with marginal populations, such as 

sex offenders, is challenging and not necessarily an 

obvious career choice. In view of this, the goals of 

the current study included examining therapists' 

motivation to work with sex offenders and identifying 

the characteristics of these therapists through their 

own eyes. Participants included eight male and female 

practitioners with at least two years’ experience 

working with sex offenders. Data was collected 

by means of an open semi-structured interview 

that assessed their motivations, their abilities, the 

characteristics that help them in their work and their 

coping strategies. The results of the study enabled us 

to devise a holistic integrative model that suggests 

that life history together with intellectual curiosity 

and psychological awareness can lead a person to 

choose to be a therapist in general, and a sex offender 

therapist in particular. The presence of a mentor and 

a supportive environment significantly influence 

therapists' choice to work with sex offenders and 

contributes to their ability to persist in this challenging 

field. The study identified characteristics, abilities, 

and coping strategies that assist in the work with 

this clinical population. These findings may assist in 

the identification of therapists possessing personal 

qualities consistent with the ability to engage in 

therapeutic work with sex offenders and that will 

increase their potential for providing effective and 

appropriate responses to this population.

Rona Fiss,1 Yael Idisis2
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Pedophilic Pornography: 
Characteristics and 

Measurements for Risk 
Assessment

The internet, with its many advantages, has in recent 

years become an almost indispensable part of 

everyday life. However, the internet also possesses 

a dark side and can be used for nefarious purposes, 

especially sexual predation. One of the prominent 

"dark" uses of the internet is the production, 

distribution and viewing of child pornography and 

nations worldwide, including Israel, are striving to 

combat the use of the internet for these purposes. 

Part of this effort, both globally and in Israel, is via 

legislation. The second amendment to the "Public 

Protection from Sex Offenders Law" – 5766 (2006) 

asserts that production, possession or distribution 

of pornographic material which portrays minors 

(child pornography) is a sex crime. Therefore, like all 

sex offenders, those convicted of such crimes must 

undergo a legally mandated risk assessment. This 

paper will present the difficulties inherent in such an 

assessment including, among others, the lack of a valid 

and reliable actuarial instrument for such assessments 

and the non-suitability of existing inventories used on 

other sex offenders for child pornography offenders. 

After presenting a review of the relevant literature, 

still scant at this point, the authors suggest how 

to conduct such a non-actuarial assessment using 

structured clinical judgement and based on possible 

risk factors identified in the literature.

David Cohen,1 Mally Shechory Bitton2
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predicting sexual recidivism, whereby those at the 

lower of levels of dangerousness who had completed 

treatment had a higher recidivation rate than those 

who did not engage in treatment. This effect was 

found amongst released prisoners at the medium-

low risk level, and statistical analysis indicated a trend 

in which this effect was extended to the lowest risk 

level, despite this group having no representation 

within the recidivists' sample. In contrast, a reverse 

correlation was found among the higher risk levels 

whereby recidivism levels were lower amongst those 

completing treatment. While these findings are 

largely tentative, to the best of our knowledge they 

are unique and enable a better understanding of 

the necessity for matching treatment with risk levels, 

an insight with implications for diverting treatment 

resources to those who may most benefit from them, 

as opposed to those who may be possibly harmed by 

them.
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The treatment of sex offenders in prison is enshrined 

by law in the "Protection of the Public Against the 

Commission of Sex Offences" Act 2006 – 5766. The 

Act mandates the Prison Service to offer treatment 

during the sentence, prior to their supervision in the 

community after release. Most recently, international 

and uniform standards for risk categories, with 

commensurate recommendations for the required 

hours and intensity of treatment and supervision have 

been published (Hanson et al., 2017). The aim of the 

current research is to examine the effectiveness of 

treatment that is followed by supervision, compared 

to the effectiveness of treatment without supervision, 

something which has not yet been examined in the 

research literature. The time that has passed since 

the enactment of the Act allows an opportunity to 

examine the effectiveness of its components, and 

particularly, to examine the unique effectiveness of 

prison-based treatment. In order to do so, data was 

collected on every sex offender released between 

2009 and 2014, i.e. the years immediately following 

enactment of the Act, on the provision of prison 

treatment and community supervision, and on those 

returning to prison within 3 years of release because 

of another sex offence or a breach of their supervision 

order. These were compared with a randomly selected 

group of non-recidivists who were released during the 

same period. Additional data collected included risk 

level, the provision of a supervision order, completion 

of treatment, type of offence and socio-demographic 

details. The findings indicated a correlation between 

completion of treatment in prison and risk level in 

From Treatment in Prison to 
Supervision in the Community – 
Increasing the Effectiveness of 
Sex Offenders' Rehabilitation

Robert Epstein,1 Tova Helfman2
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Religious Coping and Social 
Support as Predictors of Mental 

Well-Being among Released 
Prisoners

Academic thinking regarding prisoners’ rehabilitation 

and the related public policy has changed 

significantly in recent times. These changes are 

reflected in the recognition that the rehabilitation of 

delinquents in general, and prisoners in particular, 

is important in order to prevent recidivism, reduce 

criminal acts, and increase the public’s sense of safety. 

Against this backdrop, this study examines religious 

coping and social support as predictors of subjective 

well-being among released prisoners. The study’s 

sample consisted of 102 released Jewish prisoners 

who had been imprisoned for varied periods and 

were released from jails in Israel during 2016-2017. 

These individuals were treated by the Prisoner 

Rehabilitation Authority during the period of their 

early release under parole. The participants were 

men aged 22-75. They completed five questionnaires: 

A socio-legal questionnaire, a religious coping 

questionnaire, a social support questionnaire, a life 

satisfaction questionnaire, and a positive/negative 

affect questionnaire.

The findings of the study revealed a significant 

positive link between positive religious coping 

and satisfaction with life but failed to reveal a link 

between positive religious coping and both positive 

and negative effects. Further, significant positive links 

existed between social support and both satisfaction 

with life and a positive effect, and a negative link 

existed between social support and negative effect.

These findings point to the importance of integrating 

religious and spiritual elements into intervention 

programs designed for released prisoners, and to the 

need for strengthening their social support networks.
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Most studies on the effectiveness of prison education 

programs have focused on recidivism. Only a few have 

examined the relationship between participation in 

education programs and inmates’ behavior, leading to 

mixed results on the correlation between education 

and prison violence. None of these studies have 

examined whether program effectiveness varies 

by ethnicity. In this paper, we explore whether the 

effect of education programs on inmates’ behavior 

differs according to their ethnicity. Using PSM 

methods, we create two parallel groups - treatment 

and control - each of which includes 3,310 inmates, 

and, using repeated measure analysis, explore the 

change in prison violence rates before and after their 

participation in educational programs. The study 

brought two findings to the fore. The first is that 

participation in education programs has a positive 

effect on prison violence. Moreover, each grade level 

has a positive impact on prison violence, with the 12-

year program having the greatest impact and leading 

to the highest reduction in prison violence rates. The 

second finding is that there is no significant difference 

between the two participating ethnic groups, i.e., the 

education programs have the same effect on both 

groups.

Does Ethnicity Affect the Impact 
of Inmates' Education Programs?

1 Kathrine Ben Zvi - The Head of Research Branch in the IPS, earned her PhD. at the Institute of Criminology, at the Hebrew University of  
 Jerusalem.
2 Josh Guetzkow is an assistant professor at the Institute of Criminology and the Department of Sociology and Anthropology at the   
 Hebrew University of Jerusalem.
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This article describes the findings of a qualitative 

study that is part of a comprehensive evaluation 

study of vocational training programs in the Israel 

Prison Service (IPS) conducted using a mixed method 

design. The purpose of the qualitative section of the 

study was to describe the prison staff's perceptions 

(officers and lecturers) of the challenges involved in 

implementing the IPS vocational training programs 

as a means of reducing future recidivism of released 

prisoners. As part of the study, semi-structured 

interviews were conducted with six key position 

holders in the field of vocational training in the IPS 

and with three lecturers in vocational training. Using 

grounded theory methodology, four main categories 

were identified from the interviews, describing the 

foremost challenges facing by the training staff. The 

first challenge is to deal with prisoners participating 

in training courses because of external rather 

than internal motivation. The second professional 

challenge is to choose courses that will benefit 

the prisoners in the long term and are adapted to 

their needs. The third challenge was the difficulty 

of creating inter-organizational collaborations for 

the purpose of staffing the training courses. Finally, 

the fourth challenge relates to the interviewees' 

perception of the proper treatment of released 

prisoners with regard to the application of vocational 

training outside the prison. The findings of the 

qualitative research indicate which organizational 

and extra-organizational factors may affect the 

effectiveness of prison-based vocational training 

programs and how they can be addressed.

Anat Zelig,1 Efrat Shoham,2 Badi Hasisi,3 David Weisburd,4 
Noam Haviv5

1 Dr. Anat Zelig - Ashkelon Academic College, Israel.
2 Prof. Efrat Shoham - Ashkelon Academic College, Israel.
3 Prof. Badi Hasisi - the Institute of Criminology, Faculty of law, The Hebrew University of Jerusalem.
4 Prof. David Weisburd - the Institute of Criminology, Faculty of Law, The Hebrew University of Jerusalem and Law and Society Center for  
 Evidence-Based Criminology, George Mason University, Fairfax, VA, USA.
5 Mr. Noam Haviv - The Institute of Criminology, Faculty of law, The Hebrew University of Jerusalem.
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Prison is a unique place to work and poses specific 

challenges to its employees. This study examines 

how employment as a correctional officer impacts 

on personality changes, particularly neuroticism, 

conscientiousness and agreeableness. The research 

tools used in this study are based on the structural 

method of the five-factor model of personality. The 

experimental group was comprised of 120 prison 

security guards who at the time of the study had 

served about four years in their jobs and who had 

started their job while in their 20s.. These guards, who 

prior to enlisting in the Prison Service completed a 

personality test based on the Five Factors Model, 

completed the test for a second time. This test-

retest comparison was also compared with grades 

of three control groups: 167 new prison guards, 148 

employees from parallel organizations, and 739 male 

candidates to work at other organizations.

Although no clinical grades were found, the results 

show some interesting findings: (1) a significant and 

conclusive increase in neuroticism among correctional 

officers; (2) a decrease in conscientiousness, with 

significant decrease on the "order" and "dutifulness" 

subscales; (3) a decrease in agreeableness was found 

with a significant decrease on the "morality" and the 

"cooperation" sub scales; (4) opposite results were 

found in the control groups.

Conclusions: Employment in prison is linked to 

changes in correctional officers' personalities 

and levels of neuroticism, conscientiousness and 

agreeableness, which differs from the trend seen 

in the control groups and in the corresponding age 

group in the wider population. The conclusions 

emphasize the distinctive and stressful nature of 

correctional facilities as a workplace that generates 

specific, negative personality changes.

Nina Suliman1

1 Nina Suliman, Head of Planning and Development Department of the Israel Prison Service, and the Department of Criminology,  
Bar-Ilan University.

Working in Prison as a 
Personality-Changing Factor 

amongst Prison Guards
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