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דבר העורך הראשי
אנו חיים בעולם שבו הבולטות נעשתה חשובה ,הן בעולם הקונפורמי הן בעולם העברייני .ההרג
והרצח קיבלו ממדים קיצוניים ,נעשו שכיחים יותר והם מטרידים את כולנו.
הבולטות השלילית קיבלה גושפנקא לא ראויה ,והיא אכן נעשית שכיחה ,גם בהופעה החיצונית.
אנו חייבים ליצור תהליך של תקווה שיאפשר לאדם לבחור לעצמו ממד עתיד חיובי ומוכנות
להשתנות .התקווה תצית באדם את האומץ לפעול להגשמתה ולצעוד לכיוון הנצחתה .מתברר
כי התקווה לשינוי מלווה בין השאר בתהליכים ביולוגיים ובתהליכים כימיים .אורח חשיבה יכול
להשתנות בסיוע תהליכים כימיים המתקיימים במערכת העצבים המוחית .חשוב להחדיר באדם
את הידוע לנו ,והוא כי מרכיביה העיקריים של התקווה הם אמונה וציפייה להגשמת הנשאף על
ידו .התהליכים הכימיים מלווים בשחרור אנדורפינים ואנקלפינים במוח המעצימים את התהליך
הכימי ומאפשרים להגשים את השינוי.
אנו מלאי תקווה כי נצליח לטעת את המוכנות להגשים תהליך שינוי חיובי בשירות בתי הסוהר
ובבתי הסוהר שנהפכו לבתי חינוך ,ותפילתנו שתחזקנה ידיו של שירות חשוב זה.
פרופ' אמריטוס משה אדד
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דבר העורכים
"צוהר לבית הסוהר  -עבירות ועונשים בישראל" ,ככתב עת מדעי משותף לשב"ס ולאוניברסיטת
בר-אילן ,בוחן בכלים מדעיים המקובלים במדעי החברה התנהגויות עברייניות ודרכים לצמצומן ,אם
במסגרת בתי הסוהר ואם מחוצה לה ,בחברה הרחבה .שב"ס בוחן באופן שוטף אמצעים חדשים
ויעילים לאחזקה מיטבית של אסירים ,לטיפול בהם ולשיקומם .לפיכך מאומצות תכניות שהוכחו
כיעילות בארצות אחרות ונראות מתאימות לצרכי בתי הסוהר ולאסירים בארץ.
בשנת  2012אישרה הכנסת את תיקון  42לפקודת בתי הסוהר .בעשותה כן עיגנה בחקיקה ,לראשונה,
את פועלו של שירות בתי הסוהר בתחום התקון .שירות בתי הסוהר פועל להנגשת הליך השיקום
לאסירים ,וזאת על ידי בניית רצף טיפולי תוך עיבוי של סוגי המענה הטיפוליים ומיקודם לפי צרכי
האסירים .בתקופה זו ,יותר מתמיד ,שיקום האסיר הוא מרכיב חשוב בהתנהלות שירות בתי הסוהר
והוא נועד לשרת את צרכי החברה .בשנה הקרובה יתווספו בשב"ס מרכזי חינוך ומחלקות טיפוליות
וייפתחו מסגרות שיקום נוספות.
לאחרונה ,בעקבות יזמה של העמותה לחדשנות ויזמות חברתית "טופז" ,החליט שב"ס לפתוח תחנת
רדיו ("רדיו פוקוס") שתופעל על ידי אסירים ולמענם .התחנה ממוקמת בכלא "איילון" ואמורה לשדר
לכלל האסירים בבתי הסוהר הפליליים בארץ .מפעילי התחנה יהיו אסירים שהכשרתם כבר החלה.
צוות מקצועי קבוע מתחום התקשורת מכשיר את האסירים לתפקידים הנדרשים להפעלת התחנה
כגון עריכה ,תחקיר והגשה.
שתי ההנחות העומדות ביסוד ההחלטה להפעיל רדיו לאסירים הן אלו:
א .משדרי הרדיו יסייעו לניהול מיטבי של חיי האסירים בבתי הסוהר ויתרמו לתהליכי שיקומם.
ב .האסירים המפעילים את השידורים יעברו בעצמם תהליכי שיקום תודעתיים ,התנהגותיים ומקצועיים.
התכנית תלווה במחקר הערכה תלת-שנתי שיבצע צוות הערכה רב-מקצועי ויתוקצב על ידי הביטוח
הלאומי .אנו מקווים כי התכנית תממש את המטרות שהוגדרו לה וכי נוכל לפרסם כאן בעוד כשלוש
שנים את תוצאותיו של מחקר הערכה זה.
בגיליון הנוכחי מתפרסמים שלושה-עשר מאמרים המתמקדים בעיקר בשלושה תחומים :א .בתחום
מטרות הענישה (שני המאמרים הראשונים); ב .בתחום הטיפול השיקומי באסירים ובתמיכה
בנשותיהם ובילדיהם (ארבעת המאמרים הבאים); ג .באפיונים של שלוש אוכלוסיות של עברייניי
מין (שלושת המאמרים שאחריהם) .מאמרים נוספים עוסקים בהתמודדות עם שביתות רעב של
אסירים ביטחוניים ובטכניקה ליישוב סכסוכים בקהילת יוצאי אתיופיה .כמו כן מופיע במדור "מגמות
בענישה ובשיקום" מאמר העוסק בפסיקה המשמשת גורם המעכב עתירות אסירים ,ובמדור חדש,
"דעות" ,מופיע מאמרו של שופט בדימוס בנושא הסדר טיעון.
תחום ראשון
את מאמר המערכת המוזמן כתב יהושע וייס וכותרתו בין ביטחון לטיפול :הקונפליקט הבסיסי
בתפקידיהם של אנשי שב"ס  -היבטים רגשיים ומערכתיים .על פי הכותב ,מאז שהוקמו בתי הסוהר
הראשונים במאה ה ,19-היו להם יעדים שונים במהותם זה מזה .היעדים הם גמול ועונש לעבריין
שפגע בחברה ,הגנה על החברה מפני האסיר המסוכן ומניעת המשך עבריינותו ,וכן שיקום האסיר
כדי שלא יחזור על מעשיו העברייניים .הייעוד המרכזי של בתי הסוהר משתנה מתקופה לתקופה ,הן
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בעולם הן בישראל ,והוא עובר כמטוטלת מדגש ענישתי-הגנתי לכיוון שיקומי .במאמר קצר זה מתוארים
הקונפליקט והשפעותיו על הסוהר .הוא מלמד על ההשפעות הכלל-מערכתיות של קונפליקט זה
על שב"ס ,ובתוך כך הוא עשוי להעמיק את ההבנה של תפקיד הסוהר ואת הבנת השינויים החלים
בדגשים המושמים ביעדי שב"ס מדי כמה שנים.
במאמרו של אברהם טננבוים ,מיפוי השיח על מטרות הענישה :והטעות בניסיון לבחור יעד ענישה
מרכזי ,מוצגות שתי מטרות :ראשית ,להתוות מעין מפה של חקר הענישה שתציג את האסכולות של
חקר הענישה לגוניהן ,ובכלל זה מטרותיהן ,מתודות המחקר ,השאלות הנחקרות ,נקודות ההתמקדות
והקשר בין כל אלו .שנית ,להראות על פי חקר המפה כי אי אפשר להסכים על מטרת ענישה עיקרית.
הניתוח מראה כי הענישה מורכבת ממטרות מנוגדות ,שאין מנוס מליישמן זו בצד זו למרות הסתירות
הפנימיות שבהכלתן יחדיו .בחירה בעיקרון-על אחד איננה סבירה מבחינה תיאורטית ,איננה יעילה
מבחינה אמפירית ,איננה צודקת מבחינה מוסרית ונזקיה רבים .בסוף המאמר דן המחבר בקצרה
בהשלכות מסקנותיו על המדיניות הציבורית כלפי הענישה ועל החקיקה הישראלית בתחום.
תחום שני
במאמרם של באדי חסייסי ,אפרת שהם ,דיויד וייסבורד ,נעם חביב וענת זליג ,פתח תקווה :ההשפעה
של "החבילה הטיפולית" בתכניות אלימות במשפחה בבתי סוהר על רצידיביזם :המקרה של "בית
התקווה" בכלא חרמון ,נבחנת ההשפעה של "החבילה הטיפולית" הניתנת ב"בית התקווה" על
רצידיביזם באופן כללי ועל עבירות אלימות בפרט .באמצעות השיטה "התאמת ציוני היתכנות"
( )Propensity score matchingערכו החוקרים השוואה בין קבוצת האסירים המטופלים לקבוצת
ההתאמה שנבחרה מתוך כל האסירים שהשתחררו בין השנים  2004ל .2012-הממצאים מעידים על
שיעור חזרה למאסר ולמעצר נמוך באופן מובהק בתקופת מעקב של עד ארבע שנים לאחר השחרור
בקרב האסירים שקיבלו את הטיפול המשולב ב"בית התקווה" .המסקנה שעולה מממצא זה היא כי
תכנית משולבת ,המורכבת ממנעד רחב וממגוון טיפולים והמתקיימת במסגרת ובסביבה שיקומית
תומכת ( ,)Supportive prison climateתביא לידי הצלחה ויעילות של התכנית.
מאמרם של אורי תימור ,רונית פלד-לסקוב ,ושני תשובה ,עשייה משקמת :הכשרה מקצועית
ותעסוקה בעיני אסירים מועסקים בישראל ,עוסק בתעסוקת אסירים במפעלים בתוך הכלא ובתוך כך
בהכשרתם למגוון מקצועות .במחקר רואיינו עשרים אסירים מארבעה בתי כלא פליליים .מהריאיונות
עלו שלוש תימות ראשיות ושמונה-עשרה תת-תימות המגדירות את עמדות האסירים בנושא .שתי
התימות הראשונות שעלו מדבריהם של רוב המרואיינים הן אלו :א .התעסוקה מספקת לאסיר טובות
הנאה ומקלה את מכאובי המאסר .ב .היא תורמת לשיקומו .את התימה השלישית העלו מרואיינים
מעטים :ג .התעסוקה היא פעילות נצלנית ובלתי תכליתית שמייצר שירות בתי הסוהר .המסקנה
הכללית העולה מהמחקר היא שהתעסוקה במפעלים בכלא נתפסת בדרך כלל על ידי המרואיינים
כפעילות חיובית ותורמת ,הן לצמצום נזקי המאסר והן לסיכויי האסירים להשתקם תעסוקתית
לאחר שחרורם ממאסר.
במאמרן של נורית מדיני לוי וריקי סויה ,מן הצד השני של הסורגים :ילדים לאבות אסירים  -הקשר בין
לכידות משפחתית למצב רגשי ולמצב תפקודי ,מוצגים ממצאי מחקר שבחן את הקשר בין הלכידות
המשפחתית לבין מצבם הרגשי ומצבם התפקודי של ילדים לאבות אסירים .המחקר בוצע בקרב
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 110ילדים שאבותיהם שוהים בכלא ובקרב קבוצת ביקורת שכללה  61ילדים שאבותיהם לא גרים
בבית מסיבות אחרות .במחקר נחשפה חשיבות הקשרים המשפחתיים בעת שהייתו של האב בכלא
מנקודת המבט של ילדיו .על פי הממצאים המרכזיים ,רמת הלכידות המשפחתית נמצאה קשורה
למצבם הרגשי של הילדים ,אך לא למצבם התפקודי .ממצאי המחקר עשויים לסייע בבניית תכניות
התערבות שנותנות ביטוי לקשרים המשפחתיים של ילדים לאבות אסירים עם אבותיהם ומשפחותיתם.
מאמרן של עדנה פכט ואיילת גינדי ,לא עוד המין החלש :העצמת בנות זוג של גברים אלימים
בהוסטל "מפתחות" ,מעריך את תרומתה של תכנית להעצמה של בנות זוג של גברים משתקמים
בהוסטל "מפתחות" .בד בבד עם תהליך השיקום שעברו הגברים בהוסטל ,השתתפו בנות הזוג
הנוכחיות בקבוצת העצמה שנועדה לתת להן כלים להתמודד עם המציאות המורכבת .מהתצפיות
של הכותבות עלו שש קטגוריות המלמדות על תהליכים של עימות ,שליטה ,מודעות ,התמודדות,
עצמיות ולקיחת אחריות .העצמת נשים כחלק משיקום גברים אלימים הנמצאים בזוגיות ,עשויה
לצמצם את דפוסי האלימות ולתרום להכחדת ההעברה הבין-דורית של אלימות במשפחה.
תחום שלישי
מאמרם של דויד א' כהן ומירב בוקשיצקי ,עברייניות מין :הערכת מסוכנות של נשים עברייניות מין
וטיפול בהן  -סקירת ספרות והצעות אופרטיביות ,מציע מודל אפשרי להעריך את מסוכנותן של
עברייניות המין ולתת להן מענה טיפולי ההולם את מצבן וצרכיהן .לטענת הכותבים ,הידע בתחום
עבריינות המין הנשית עדיין צר ודל יחסית ועדיין תופס אחוז קטן מעבריינות המין הכללית .עד כה
לא הצליחו חוקרים לבנות טיפולוגיה שאפשר להכלילה על אוכלוסיות מגוונות של עברייניות מין ,אין
עדיין כלי אקטוארי תקף או מהימן להערכת מסוכנות של עברייניות מין ,והידע לגבי מעגלי התקיפה,
מצבי סיכון והטיפול דל ומבוסס ברובו על ידע תיאורטי ולא על מחקר אמפירי .עקב המצב המתואר
מתקשים גורמי הטיפול והאבחון בבתי הסוהר ובקהילה לתת מענה הולם לשאלות הנוגעות להערכת
המסוכנות של עברייניות מין ולדרכי הטיפול בהן.
מאמרם של גדי רוזנברג ומזל רוקח ,אין אפוטרופוס לעריות :אחאים פוגעים מינית ,עוסק בפגיעה מינית
בקרב אחאים .ממצאי מחקרים עדכניים מלמדים על אפיונים ייחודיים של פוגעים באחאים ובכללם
גורמי סיכון ספציפיים ורמת סיכון מוגברת לביצוע פגיעות חוזרות (רצידיביזם) .מטרת מאמר עיוני
זה היא לבחון את ייחודיות התופעה של אחאים קטינים פוגעים מינית בהקשר של הערכת מסוכנות
לרצידיביזם מיני .לשם כך מוצגת במאמר סקירת ספרות מחקרית וקלינית בנושאים עבריינות מין
ומסוכנות מינית בקרב אחאים ,תוך שימת דגש באפיונים המבחינים אוכלוסיית פוגעים זו הן מעברייני
גילוי עריות בכללותם והן מעברייני מין קטינים שפגעו בקורבנות מחוץ למשפחה.
מאמרה של ברנדה גייגר ,להקשיב להם :הסברים של אסירים עברייני מין על עבירתם ,מסתייג מהמושג
"טיפול בעיוותי חשיבה" .רואיינו שתי קבוצות אסירים לפי סוג ההרשעה :א .מעשה מגונה בילד או
ילדה מתחת לגיל  ;14ב .בעילה אסורה של קטינה או אונס בדייט ( .)date rapeהמרואיינים בשתי
קבוצות הציגו את העבירה כחריגה מן מסגרת הנורמטיבית שאליה השתייכו לפני ביצוע העבירה
ולאחריה .המרואיינים בשתי הקבוצות הסבירו את עבירותיהם בדרכים שונות אלה מאלה .מסקנת
המחקר היא שיש להימנע מלשלול א-פריורית את ההסברים של עברייני מין ולא לראותם כעיוותי
חשיבה .מומלץ לנתח את הסבריהם כאמצעים לשוניים שבאמצעותם עברייני מין מנסים לשמור על
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זהותם החיובית ולגשר בין העולם הנורמטיבי שאליו הם משתייכים לבין המעשה שבו הואשמו .ראוי
שתכניות מניעה יכירו ויבינו את הכוחות הנסיבתיים והאינטראקטיביים אשר מגדילים את הסיכון
לקורבנות של ילדים ,בני נוער ואף בגירים.
מאמרו של משה אוחיון ,מאבק עד צום :שביתת רעב כאמצעי לחץ תקשורתי והסברתי בידי אסירים
ביטחוניים ,נוגע לפגיעה של שביתות הרעב בסדר היום-יומי בבתי הסוהר ,לפוטנציאל הנפיץ שיש
בהן לעורר מהומות ופיגועים בשטחים וברחבי המדינה ולאיום שבהן על התדמית הבינלאומית של
ישראל .הכותב מציע להתייחס לאירוע שביתת רעב כאל אירוע משברי המחייב קשב ארגוני ,לא רק
בהיבט המבצעי הטקטי אלא גם במישור התקשורתי.
מאמרם של נדיה בוברובסקי ,נתי רונאל ואורי תימור ,הליך השמגלנה :יישוב סכסוכים והשכנת שלום
בקהילת יוצאי אתיופיה בארץ ,בוחן את ההליך ליישוב סכסוכים בקהילת יוצאי אתיופיה  -השמגלנה.
ההליך מתואר מנקודות מבטם של בני הקהילה שהשתתפו בהליכים כאלה והמנחים שלהם -
השמגלוץ' .רבים מהתפקידים שמילאו השמגלוץ' באתיופיה לא נשתמרו ,וכך נותרו השמגלוץ' בארץ
עם תפקיד מרכזי אחד של מפייסים ומשכיני שלום .הממצאים מלמדים שלשמגלנה יש פוטנציאל
ליישב סכסוכים ולהיטיב את היחסים בין בני הקהילה.
במדור "מגמות בענישה ובשיקום" כותב נתנאל דגן על פסיקה המשמשת גורם המעכב עתירות
אסירים .במדור חדש" ,דעות" ,מציג השופט בדימוס ,הרן פינשטין ,עמדה ביקורתית כלפי הסדר
טיעון מקל ביותר עם עבריין תנועה.
		 קריאה מעשירה ומהנה,
		 פרופ' אורי תימור
		 גנ"מ אסף ליבראטי
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בין ביטחון
לטיפול

הקונפליקט הבסיסי בתפקידיהם של
אנשי שב"ס -
היבטים רגשיים ומערכתיים
1

יהושע וייס

מאז שהוקמו בתי הסוהר הראשונים במאה ה ,19-היו להם יעדים שונים במהותם
זה מזה ,אך את כולם הם נדרשו למלא .היעדים הם גמול ועונש לעבריין שפגע
בחברה ,הגנה על החברה מפני האסיר המסוכן ומניעת המשך עבריינותו ,וכן
שיקום האסיר כדי שלא יחזור על מעשיו העברייניים (לרנאו .)2016 ,הייעוד המרכזי
של בתי הסוהר משתנה מתקופה לתקופה ,הן בעולם והן בישראל ,ועובר כמטוטלת
מדגש ענישתי-הגנתי לכיוון שיקומי .מאמר קצר זה מתאר את הקונפליקט הזה ואת
השפעותיו על הסוהר .הוא מלמד על ההשפעות הכלל-מערכתיות של קונפליקט זה
על שב"ס ,ובכך עשוי להעמיק את ההבנה של תפקיד הסוהר ואת הבנת השינויים
החלים בדגשים המושמים ביעדי שב"ס מדי כמה שנים.
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ד"ר יהושע וייס  -גנ"מ (בדימוס) ,פסיכולוג קליני ,מנהל תוכנית בפסיכולוגיה משפטית במרכז הבינתחומי הרצליה.

בין ביטחון לטיפול

קונפליקטים רגשיים
בעבודה עם אסירים
אנשים העובדים עם עבריין מטולטלים בין רגשות
סותרים .מצד אחד ,הידיעה שהאדם פגע באחרים
מעוררת דחייה .עצם הדבר שעבריין הקהה את
רגשותיו ופגע באחרים ,בין שברכושם ובין שבגופם,
מלמדת על חוסר אמפתיה וחוסר אכפתיות כלפי
האחר .תגובה טבעית של הציבור היא הקשחה של
רגשותיו כלפי העבריין .אפשר להצדיק את הדחייה
ואת הגישה השיפוטית כלפי העבריין בהתבסס על
ההנחה שאנשים אינם באמת משתנים ,ועבריין תמיד
יהיה עבריין.
מצד אחר ,הציבור מבקש ודורש תנאים הומנים לאסירים
והשקעת מאמצים בשיקומם .כל מי שיש לו מכר או
קרוב משפחה אשר נכנס לכלא ,מכיר רגשות אלו של
פליאה וכעס על שפגע ,לצד תחושה כי העבריין "אינו
המפלצת שעשו ממנו" .אלה מצדדים בצורך לשקם
אותו מכר או קרוב ולסייע לו לצאת ממעגל הפשיעה.
תיאוריות פסיכולוגיות (למשל )Shapiro, 1965 ,מחזקות
גם תפיסות דטרמיניסטיות  -העבריין לא יוכל להשתנות,
הוא מסוכן במהותו  -לצד גישות שיקומיות .כלל ידוע
במדעי ההתנהגות בתחום הערכת מסוכנות הוא שהדרך
הטובה ביותר לנבא התנהגות אלימה עתידית היא
לבחון את התנהגות העבר (למשלQuinsey, Harris, Rice, ,
 .)& Cormier, 2005מכאן שהעבריין המסוכן ,אשר כבר
פגע בחברה ,מסוכן יותר ממי שמעולם לא פגע .הוא
בחזקת שור מועד שיש להרחיקו ,ולעולם מעשיו ילמדו
על מסוכנותו .התיאוריה הפסיכודינמית (Kernberg,
 )1995רואה ברוב העבריינים מי שסובלים מהפרעת
אישיות נרקסיסטית .הגדרה זו משמעה שהעבריין
דואג לעצמו על חשבון האחר .זו התפיסה הרווחת
של "נרקסיסט" .המונח "פסיכופת" נמצא בשימוש
רב יותר בשנים האחרונות במחקר הפסיכולוגי על
עבריינות ( .)Hare, 2003הפסיכופת הוא למעשה אדם
עם תכונות עברייניות רבות ובעלות משמעות .השימוש
במושג זה נושא עמו מטען רגשי רב :הפסיכופת נשמע
כאדם משוגע ומסוכן .עצם השימוש במושג מגביר
את הדחייה ממנו ואת החשש מפניו.

הגישה הדוחה והמתייגת את העבריין איננה תורמת
או מסייעת לעבודה המקצועית .לדבריו של טוך
(" ,)Toch, 1998הסינדרום הפסיכופתי מדגיש תכונות
אישיותיות ,אך אינו מאפשר לנו להבין אנשים אלו"
(שם ,עמ'  .)155תיוג מישהו כנרקסיסט או כפסיכופת
אינו עוזר להבין אותו .המשימה של איש מקצוע המנהל
אסירים היא להבין את אופיו של העבריין הספציפי,
וזאת לצורך ניהולו באופן נכון יותר וקבלת החלטות
מדויקות יותר לגביו ,כגון השתלבותו במאסר ,יכולתו
לעבוד ולהשתקם ורמת מסוכנותו .סוהר ,או כל איש
מקצוע ,הניגש לאסיר באופן מקצועי ,צריך להסתכל
מעבר להיסטוריה שהביאה אותו לבית הסוהר .יש
לנסות להתייחס אליו "באשר הוא שם" ,על יתרונותיו
וחסרונותיו .אם לא קבלה של אדם ,לפחות הבנתו.
הבנה מביאה עמה מידה של הזדהות ואמפתיה,
או לפחות מפחיתה את הדחייה הגמורה .הסוהר
המקצועי והמחושב ניגש לאסיר כדי להכירו ולהבינו.
קיים חשש שעם ההבנה והאמפתיה הנלווית לה ,הוא
יתעלם מההתנהגות של האסיר בעבר ומתכונותיו
הקשות והמסוכנות .מכאן שהסוהר מיטלטל בין קבלה
ואמפתיה לבין הכרה במציאות שעומד מולו אדם
אשר פגע באחרים בעבר ושעלול עוד לפגוע בעתיד.
אפשר לראות היטלטלות זו כתהליך של פיצול .הנטייה
הטבעית האנושית היא לדבוק בדעה אחת ,בקוטב
אחד ,ולחשוב שרק הוא הנכון ,ומי שאינו מסכים,
אינו תופס את המציאות כהלכה .מי שדבק בתפיסה
המתייגת עלול לראות את ה"מבינים" כאנשים בעלי
גישה רכה או רומנטית לאסירים ,גישה המנותקת מן
המציאות .מצד אחר ,סוהר המאמץ את הקוטב של
הבנת האסיר באשר הוא ,יכול לראות בגישה השנייה
נוקשות ,עודף שיפוטיות וגלישה לעמדה חסרת
אמפתיה ,הדומה מאוד לזו של העבריין.
שתי גישות סותרות אלו מקבילות ליעדים הסותרים של
גמול והגנת הציבור מצד אחד אל מול היעד השיקומי
מצד שני .המשימה של הסוהר היא לאמץ את שתי
הגישות האלו בו בזמן בעבודתו ,ולהכיל במחשבותיו
וברגשותיו את שתיהן ואת הסתירה המהותית הקיימת
ביניהן .בדרך זו אפשר לראות את האסיר באופן מפוכח
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ומחושב הן כאדם ייחודי בעל תכונות אנושיות והן
כאדם מסוכן אשר פגע בעבירותיו בחברה .כך יהיו
החלטות הסוהר ודרך התנהלותו ענייניות ומתאימות
יותר למציאות ,ולא נשלטות על ידי רגשות דחייה או
חמלה (.)Weiss, 1998

לחצים חברתיים
שעמם מתמודד הסוהר
הקונפליקט בין היעדים הסותרים מושפע במישרין
מדינמיקות ברמה הכלל-חברתית .הפסיכואנלטיקאי
האנגלי וויניקוט ( )Winnicott, 1984התייחס לרגשות
הרווחים בחברה המשפיעים על גורמי אכיפת החוק.
בהרצאה לשופטים בשנת  ,1946אמר את הדברים
האלה ,שיש להם משמעות גם היום .להלן ציטוט
מדבריו (עם מעט פרפרזות שלי לצורך הבהרות):
"מכיוון שכל כך חשוב לי השימוש בשיטות פסיכולוגיות
בחקירת מקרים משפטיים ובניהול של ילדים אנטי
סוציאליים ,אני רוצה לתקוף את אחד האיומים
הגדולים ביותר להתקדמות בנושא זה .האיום
מגיע מאימוץ של גישה סנטימנטלית לעבריינות...
בסנטימנטליות יש שנאה מודחקת או בלתי מודעת,
והדחקה זו אינה בריאה .במוקדם או במאוחר השנאה
תבוא לידי ביטוי.
עבריינות יוצרת רגשות נקם ציבוריים .נקם ציבורי
הוא רגש מסוכן שצריך לווסתו .נציגי החוק ואוכפיו,
ובראש ובראשונה השופטים בהליך המשפטי ,נותנים
לרגשות הנקם ביטוי מחושב ומשוקלל בהחלטותיהם.
רק אחר כך ,לאחר שהמערכת המשפטית ביטאה
באופן מווסת ומחושב את רגשות הנקם הציבוריים,
אפשר להניח את הבסיס לגישה הומנית כלפי העבריין.
אני מוצא שעשויה להיות הרבה תרעומת על רעיון
זה .הרבה אנשים נוטים לטעון שאינם רוצים להעניש
עבריינים ושהיו רוצים לראותם מטופלים ומשוקמים,
אבל דעתי היא שלא ייתכן שיתבצעו עבירות בלי
שאלו יתווספו למאגר הכללי של תחושות נקם
ציבוריות ,מודעות ולא מודעות .יש לחוק תפקיד
להגן על העבריין מפני התחושות הלא מודעות
וממילא העיוורות של נקם .החברה חשה תסכול
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אבל היא מאפשרת לעבריין להיות מטופל על ידי
החוק .כעבור זמן ,לאחר שמתקרר הלהט הנקמני ,יש
סיפוק מסוים כאשר העבריין מוענש והצדק נעשה.
מצד אחר ,ישנה סכנה אמיתית שמא אלו הרוצים
לראות עבריינים מטופלים כאנשים חולים (כפי
שהם באמת) ,יופתעו מנסיגה בגישה הטיפולית,
מכיוון שלא הביאו בחשבון את הפוטנציאל של רגשי
הנקם המודעים והלא מודעים של החברה .לדעתי
ישנה סכנה באימוץ מטרה טיפולית טהורה על
ספסלי המשפט".
מה שוויניקוט אומר הוא שהרגש הבסיסי של החברה
כלפי עבריינות הוא רצון עיוור לנקם ולענישה כגמול.
זו תגובה אינסטינקטיבית ורגשית .מעבר לתגובה
הרגשית ,ייתכן שיהיו דעות המצדדות בגישה
טיפולית ושיקומית ,של מי שרואים בעבריין אדם
חולה או בעבריינות תוצר של עוול חברתי-כלכלי.
וויניקוט טוען שיש להביא בחשבון את הרצון לנקם.
חוסר ההתייחסות לצורך בגמול עלול להניב תגובה
אנטי-טיפולית ואנטי-שיקומית מצד החברה המחפשת
נקם .אנשי אכיפת החוק צריכים לגלם וליישם צדדים
שיפוטיים של גמול וענישה בד בבד עם נקיטת גישה
טיפולית ושיקומית יותר.
במדינת ישראל אנו עדים לרגשות החברתיים האלו,
הניכרים באופן בולט באמצעי התקשורת .מצד אחד
ישנם דרישה לנקם ,לגמול ,להחמרת הענישה וצידוד
בעונשים של פגיעה גופנית וגרימת כאב ,ומצד שני
ישנן תביעות שמערכות אכיפת החוק ינהגו באופן
הומני וירסנו את הכוח הניתן להן .התקשורת מעלה
תכופות על נס עבריינים שהשתקמו ודורשת תנאי
כליאה טובים יותר.
מכאן ,מעבר לדילמה התוך-נפשית של הסוהר ולרגשות
הסותרים שאיתם הוא מתמודד בעבודתו המקצועית
מול האסיר ,הוא מתמודד גם עם ציפיות חברתיות
סותרות .אפשר לשער שלחצי החברה המשפיעים עליו
והדוחפים אותו לפעולות כאלו ואחרות מצמצמים
את חופש הפעולה והחשיבה שלו.
ישנן כמה השלכות אפשריות להבנת ההשפעה של
לחצי החברה על עבודת הסוהר .אפשר לא להסתפק

בין ביטחון לטיפול

בראיית תפקידם של אנשי אכיפת החוק רק פעולה
המורכבת משני קטבים ,כי אם גם להסביר לציבור
ששני הקטבים קיימים ונכונים .אפשר לנקוט עמדה
פעילה בתוך השיח הציבורי ,הנובעת מהסמכות
המוקנית בתוקף התפקיד שהחברה העניקה לאנשי
אכיפת החוק ,כולל אנשי שירות בתי הסוהר.
רגשות הציבור נובעים לא רק מתגובות ומדחפים
רגשיים עיוורים ולא מודעים .ישנן סיבות טובות
לרגשות המגוונים בציבור .בזמנים שבהם עולה הפשע
המאורגן למשל ,הציבור עשוי לדרוש שתינקט יד קשה
יותר ,ואילו בתקופה של רווחה ,הציבור עשוי לעודד
שילוב העבריין בשוק העבודה ובחברה .אנשי שירות
בתי הסוהר צריכים להביא בחשבון את המרכיבים
המעצבים את רגשות הציבור ולהיעזר גם בהם
בהתמודדות עם יעדי שב"ס.

סיכום
מאמר קצר זה סקר את הקונפליקט הקיים בקרב
אנשי שירות בתי הסוהר לגבי תפיסות של ענישה
ותפיסות של טיפול ושיקום .לתפקידים המגוונים
בשב"ס יש יעדים שאינם בהכרח עולים בקנה אחד
אלה עם אלה .במקרים רבים קיימת בקרב אנשי שב"ס
נטייה טבעית רגשית או תודעתית לקוטביות .באופן
מעשי ,מוטל על שב"ס להחיל את שני סוגי היעדים -
ענישה והגנה על הציבור מצד אחד וטיפול ושיקום
מצד שני .במילים אחרות ,עליו ליישם את היעדים
הן של הגישה הביטחונית הן של הגישה הטיפולית.
כולם שותפים להתנהלות מורכבת זו :סוהר הביטחון,
העובד הסוציאלי ,קצין המשמרת ,מפקד בית הסוהר
ואנשי המטה במחוז ובנציבות (ראו גם וייס.)2009 ,
הארגון צריך להחיל את המשתמע משתי הגישות
כדי שיוכל למלא נכון יותר את התפקידים שהחברה
מטילה עליו .מודעות רבה יותר לקונפליקטים
הנובעים הן מהרגשות האישיים העולים ממפגש
בלתי אמצעי עם האסיר והן מלחצים חברתיים,
עשויה לסייע לגבש עמדה מפוכחת ומציאותית
כלפי תפקידי שב"ס ולתת מענה הולם הן לצורכי
החברה והן לצורכי האסירים.
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מיפוי השיח על
מטרות הענישה
והטעות בניסיון לבחור
יעד ענישה מרכזי
1

אברהם טננבוים

ההגות המקובלת על מטרות הענישה נראית לעתים כדו-שיח של חירשים ,שבו כל
אחד מהצדדים מתחפר בעמדתו .האם ניתן לדבר על מטרות ענישה משותפות
לכל המתדיינים? או לפחות להסכים על דרך השיח והדיון? מטרותיי ברשימה זו הן
שתיים :ראשית ,להתוות מעין מפה של חקר הענישה שתציג את האסכולות בחקר
הענישה לגוניהן ,ובכלל זה מטרותיהן ,מתודות המחקר ,השאלות הנחקרות ,נקודות
ההתמקדות והקשר בין כל אלו .היתרון בניתוח מעין זה הוא ביכולת להבין מתי
יכולים הצדדים להסכים ביניהם ולהגיע להחלטה משותפת ,ומתי אין טעם אפילו
לנסות .שנית ,להראות על פי חקר המפה כי אי אפשר להסכים על מטרת ענישה
עיקרית .הניתוח מלמד כי הענישה מורכבת ממטרות מנוגדות ,שאין מנוס מליישמן
זו בצד זו למרות הסתירות הפנימיות שבהכלתן יחדיו .אשר על כן בחירה
בעיקרון-על אחד ,יהי אשר יהי ,איננה סבירה מבחינה תיאורטית ,איננה יעילה
מבחינה אמפירית ,איננה צודקת מבחינה מוסרית ,ונזקיה רבים בהרבה מתועלתה.
לבסוף אדון בקצרה בהשלכות מסקנות אלו על המדיניות הציבורית כלפי הענישה
ועל החקיקה הישראלית בתחום.
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ד"ר אברהם טננבוים  -שופט בדימוס של בית משפט השלום בירושלים .אבקש להודות לאסתר טפטה ,יוסי ריבלין ,משה
הכהן ,אורן אייל-גזל ולסוקרים מטעם "צוהר לבית הסוהר" על הערותיהם המועילות .האחריות היא כמובן שלי בלבד.

מיפוי השיח על מטרות הענישה

מבוא
מאמר זה נועד לתאר את מטרות הענישה המקובלות,
הקשר ביניהן לבין המתודות לחקירת הענישה,
וההשלכות על מדיניות חברתית ראויה .להשגת מטרה
זו אפשר לסרטט את חקר הענישה וחוקריה על גבי
מעין מפת-על .היתרון הגדול בהצגה זו הוא היכולת
לראות על המפה אילו חוקרים מדברים בסגנון דומה
ויכולים ללמוד זה מזה .על המפה נראים גם חוקרים
הנבדלים אלו מאלו באופן כה ברור ,עד שאין כל מכנה
משותף לעבודתם .ממילא ,ויכוח בין אלו איננו יכול
להביא להפריה הדדית אלא לחוסר הסכמה צורם.
מובן הוא שאין כל רע בחוסר הסכמה ,אלא שהסיווג
המוצע יכול לעזור לצדדים להבין מראש את ההבדלים
ביניהם .אחרי שתהיה בידינו מעין מפת-על כזו ,נוכל
לנסות ולשאול אם יש מקום לבחור במטרת ענישה
כלשהי מהמוצעות כמטרת ענישה מרכזית ,או לכל
הפחות ליתן לה חשיבות גדולה יותר מאחרות .אולם
קודם לכן מן הראוי להדגיש שתי נקודות .הראשונה
היא מרכזיותה ועתיקותה של הענישה בהיסטוריה
האנושית ,והשנייה היא השפעת המתודות שבידי
החוקר על התחום שבו הוא עוסק.

הבעיה של חיפוש מטרות הענישה
בדיעבד
הענישה הפלילית הייתה קיימת הרבה לפני שנולדו
הפילוסופים ,המשפטנים והסוציולוגים שניסו להצדיקה
ולהסבירה .לא ידוע לנו על עולם ללא ענישה ועל
שלטון שלא ניסה להעניש סוטים ופושעים ,אם רק
היה בכוחו לעשות כן ( .)Durkheim, 1982ולא זו בלבד,
אלא אין מיתוס ידוע של בני האדם שלא מופיעים
בו מוטיבים הקשורים לחטא ולעונש .כבר בסיפור
בריאת העולם למדנו כי כשאדם וחווה (בפיתוי
הנחש) חטאו באכילת פרי מעץ הדעת ,נענשו הם
מיידית (בראשית ,ג ,יד-יט) .למעשה ,כל המקרא
מלא בחוטאים שסטו מדרך הישר ונענשו בסופו של
דבר בדרך זו או אחרת .דוגמאות יש למכביר .אפילו
משה רבנו חטא ונענש על כך בכך שלא נכנס לארץ
המובטחת (במדבר ,כ ,יב) .ספר שופטים מציע

תפיסה היסטורית-פילוסופית שעל פיה העונש צמוד
למעשה אוטומטית ,ובכל מקום שבו סטו בני ישראל
מדרך הישר ועבדו אלילים אחרים ("החטא") ,מיד
נמסרו בידי אויביהם ("העונש") (שופטים ,ב ,יא-טו;
שופטים ,ג ,ז-ח; שופטים ,ג ,יב-יד; שופטים ,ד ,א-ב).
לא רק המקרא ,כל הספרות הקדומה (והלא קדומה)
מלאה בתיאורי עונשים שלעומתם עונשם של אדם
וחווה יכול להיראות "צמחוני" למדי .פרומתאוס נענש
על שגנב אש מהאלים ומסרה לבני האדם .נגזר עליו
להיות כבול לסלע כשנשר אוכל את כבדו (בעודו חי)
בשעות היום .במשך הלילה מתרפא כבדו של פרומתאוס
רק כדי שיתאפשר לנשר להמשיך לאוכלו למחרת .עם
זאת ,על פי אותו מיתוס עצמו שוחרר פרומתאוס על
ידי הרקולס והטרגדיה נסתיימה בסוף טוב (שוואב,
מר ִים רואים את אותו מבנה
 .)2007גם במיתוסים השּו ֵ
החוזר על עצמו .יש התנהגות המוגדרת כחטא ,ישנה
עבירה ,ובעקבותיה מגיע העונש .בעלילות גלגמש
למשל מופיעה גירסה של סיפור המבול ,אך שם היה
חטאם של בני האדם עשיית רעש והמולה שהפריעו
לאלים .בכל הסיפורים שהוזכרו בולט היעדרה של
מטרת ענישה מפורטת .בחלקם נראה כי המספרים
בטוחים שאין כל צורך להסביר ולתרץ את הענישה
ואת מטרותיה משום שאלו נתפסות כברורות מאליהן.
בחלקם אין כל הסבר ,ולעתים ישנם הסברים ,אך הם
נראים כהסברים שלאחר מעשה (גבאי ווייס.)2003 ,
עצם הדבר שהענישה נראית טבעית ,יכול לחזק את
הגישה שלפיה מקורה של הענישה הוא גנטי-אבולוציוני.
רבים סוברים כי חלק נכבד מההתנהגות האנושית ניתן
לביאור בדרך של פסיכולוגיה אבולוציונית (שבגלגולה
הקודם נקראה סוציו-ביולוגיה) .אין זה המקום המתאים
להיכנס למגוון התיאוריות והדעות העוסקות בכך,
אולם עלינו לזכור שתומכיה הסבירו באמצעותה
שלל של התנהגויות ותופעות .התוקפנות האנושית
לגווניה ,עבירות של רצח ואלימות ,השאיפה לנקמה,
יחסי אהבה בין בני המשפחה והתנהגויות רבות
אחרות ,הוסברו באמצעות פסיכולוגיה אבולוציונית.
אפילו התפתחותו של חוש צדק יכולה להיות
מוסברת במונחים אלו (חסון ;2003 ,ינאי;1981 ,
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.)Wilson,1975; Wilson & Daly, 1988
יש היגיון בטענה שענישה מקורה בהתפתחות
אבולוציונית טבעית .מנגנוני ענישה המתבססים על
גרימת סבל פיזי נצפו בחיות על ידי חוקרים .מכאן
שיהיה זה הגיוני להניח ,כי אסטרטגיה של ענישה
הוכיחה את עצמה ולכן עברה את מבחן האבולוציה.
כך למשל להקת זאבים שיכולה להעניש אחד מחבריה
המפריע לכולם (על ידי יללה המבריחה את הטרף)
זוכה ליתרון אבולוציוני .להקת לביאות המענישה
לביאה שאיננה תורמת לציד על ידי מניעת גישה לשלל
הטרף או גירושה מהלהקה ,מחזקת את שרידותה.
וכן הלאה .המלומדים יציינו שבמשפטים הפחות
מפותחים נהוג מאוד להשתמש בעונש של "עין תחת
עין"  -עונש שיתרונו האבולוציוני ברור .בעל חיים שלא
יגיב לתקיפה ,ייהפך מהר מאוד לטרף .אך אם יתקוף
יתר על המידה ,הוא מסתכן בכך שיריביו יחזירו לו
מנה אחת אפיים ,וכל המין יעמוד בסימן סכנה .עונש
"עין תחת עין" ,וליתר דיוק "מידה כנגד מידה" ,הוא
"אסטרטגיה יציבה" התורמת לשימורו ולקיומו של המין.
מחקרים על משחקי מחשב לימדו שתכנית הפועלת
בשיטה זו מגיעה לתוצאות הטובות ביותר (עמית,
.)Axelrod, 2006; Axelrod & Hamilton, 1981 ;1984
השערות כמובן אפשר לשער ,ורבים יקשו על הבסיס
האמפירי של הפסיכולוגיה האבולוציונית .אך על
עובדה אחת אין חולק :הענישה קמה על רגליה
הרבה לפני הניסיון להגדיר באופן מדוקדק ותכליתי
את מטרותיה .לכן ניסיון כעת לקבוע את מטרותיה,
2
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ההצדקות והסיבות לה ,הכרחי ככל שיהיה ,חשוד
במתן "הסברים בדיעבד" וקשה מאוד יהיה להצדיקו
ולהעדיפו על פני אחרים .אין משמעות הדבר כמובן
שהמשימה איננה אפשרית ,אלא הטענה היא כי יש
לגשת אליה בזהירות רבה.

אמור לי איך אתה חוקר -
ואומר לך איזו מטרת ענישה בחרת לך
משפטנים היו רוצים אולי להאמין כי הם החוקרים
החשובים ביותר של הענישה הפלילית ,אך המצב
אחר לגמרי .את הענישה חקרו וחוקרים מלומדים
מדיסציפלינות מגוונות :משפטנים ,פסיכולוגים,
רופאים ,כלכלנים ,קרימינולוגים ,אנשי חינוך ,אנשי
דת ,עובדים סוציאליים ,סוציולוגים ,פילוסופים,
סופרים ,אנשי מדעי המדינה ,אנשי מינהל ציבורי ועוד.
לכולם כמובן מקום של כבוד ואיש-איש תורם בתחום
ידיעתו ,אלא שקשה מאוד למצוא מכנה משותף לכל
המלומדים .לא רק זו אלא שלעתים מזומנות הם
משתמשים במונחים ובכלי חשיבה ייחודיים שאינם
מקובלים על מלומדים שהתמחותם בתחום ידע אחר
(שוהם ,שביט ,קאבאליון ועינת .)2009 ,קשה ,ואולי
בלתי אפשרי ,למצוא מכנה משותף שכל אלו יוכלו
להסכים עליו ,ואינני מתיימר לעשות כן ,כל שכן שלא
תמיד למלומדים האלו יש דעה טובה אלה על אלה.2
אלא שהבעיה קשה יותר .ידועה האמרה כי "מי
שמחזיק פטיש ביד ,כל בעיה נראית לו כמו מסמר"
( .)Maslow, 1966, p. 15כך גם בעניינו של מאמר זה.
רופאים הרגילים לחשוב ולפעול במונחים של מחלה

ראו לדוגמה דבריו של ממלא מקום נשיא בית-המשפט העליון (בדימוס) ,השופט חיים כהן ,על העוסקים בתיאוריה של
הענישה [פתח דבר לספרם של שוהם ושביט ( ,)1990עמ' " :]7אין לכם מדע ממדעי הרוח והמשפט שיש בו פער בין
ההלכה לבין המעשה כמו בתורת הענישה (הפנולוגיה) .מקצת מן הפער הזה מקורו בעובדה שבתורת הענישה עסקו
פילוסופים ...פילוסופים אלו  -כמותם כרוב הסוציולוגים שהצטרפו אליהם במאה השנים האחרונות  -לא ראו מימיהם לא
פושעים ולא סוהרים ,ועל כל פנים מימיהם לא חקרו פושע ,לא האשימו אותו או הגנו עליו או שפטו והענישו אותו .תורת
הענישה נולדה וגדלה כאילו בתוך אבוב סטרילי המוגן מפני חיידקים של פושעים חיים ...האסון הוא שבשבתם במרומי
הרוח הרחיקו עצמם ותורתם מחיי המציאות שבשוק השוקק  -וריחוקם בעליונים ביטל השפעתם בתחתונים".
יש לתמוה על בקורת קיצונית זו של השופט כהן ,אך הוא מביע את דעתם של כמה פרקטיקנים על בעלי התיאוריות .אעיר
שגם התיאורטיקנים ואנשי הרוח למיניהם מבקרים את אנשי המעשה ,ולא תמיד בלשון עדינה .כך למשל מתאר ג'ורג אורוול
את השופט האנגלי "זקן רע-עין זה שבאדרת ארגמן ובקפלט שער סוסים ,ששום דבר פרט לדינמיט לא יאלפו לדעת באיזה
מאה הוא חי" (אורוול ,1984 ,עמ'  .)42וכמובן בל נשכח את ביקורות הפוליטיקאים למיניהם כגון "על בית המשפט העליון
השתלטה קבוצת מיעוט שולית ...תוך שימוש בכח שהפקדנו בידה היא מכתיבה אג'נדה קיצונית" (לוין ,2010 ,עמ' .)11

מיפוי השיח על מטרות הענישה

ותרופה ,יראו בענישה תרופה שצריך לתת לחולה
אחרי שאובחן ככזה עד אשר יחלים ממנה .כמובן,
ללא הגבלת זמן .הדברים לא היו תיאורטיים בלבד:
המודל הרפואי שלט בארצות הברית שנים רבות,
מסוף המאה התשע-עשרה ועד שנות השבעים של
המאה העשרים .על רקע זה נשלחו אסירים למאסר
לפרקי זמן ממושכים ולא מוגדרים עד אשר ועדות
מעין רפואיות החליטו כי הם "בריאים" וכשירים לחזור
לחברה האנושית (לרנאו .)2016 ,שלא כמו רופאים,
פילוסופים הרגילים לחשוב במונחים תיאורטיים של
רע וטוב ,ימצאו לעצמם מטרת ענישה המתרכזת
בהגברת ה"צדק" שבתהליך .סוציולוגים החוקרים
מבני כוח נסתרים ינסו להראות כיצד מטרות הענישה
המוצהרות אינן זהות למטרות הענישה האמתיות.
מדעני החברה הרגילים לשיטות אמפיריות יטענו כי
מטרת הענישה היא להפחית פשיעה עתידית ויערכו
מדידות וניסויים אינספור.
בקצרה ,לטענתי יש לראות את ההשפעה
כדו-כיוונית .הגדרה של מטרת הענישה מחייבת בחירה
של המתודה שבה תיחקר התופעה .אולם הכיוון גם
הפוך .ברגע שישנן מתודות שמשתמשים בהן ,על
החוקר בהכרח להגדיר את המטרות באופן שיתאימו
למתודות .לפיכך חוקר אמפירי לא יוכל לדבר על
המטרה המוסרית של הענישה ,ומי שמנסה לחשוף
מבני כוח וכוונת נסתרות ,לא יוכל לטעון שמטרת
הענישה היא רדיפת צדק .אשר על כן מטרות הענישה
נובעות מהמתודות של חקר הענישה ולהיפך .ניסיון
להפריד ביניהן יהיה לא ריאלי.
כמובן ,עצם הדבר שחוקרים בקיאים יותר בדרכי
מחקר מסוימות איננה בהכרח פוסלת את טענתם לגבי
מרכזיותה של מטרת ענישה זו או אחרת .ייתכן שיש
אכן ליתן משקל יתר למטרת הענישה שהם טוענים
לה .אולם מאחר שהם אינם לגמרי אובייקטיביים ,מן
הראוי להתייחס במתינות ובזהירות יתרה לטענותיהם.
3

קלסיפיקציה של מטרות
ענישה ומתודות מחקר
לאחר שהזהרנו את עצמנו מפני הבעייתיות במתן
הסברים בדיעבד ומפני מגבלות המתודה על אופק
המחקר ,הגענו למפת חקר הענישה .אפשר לסווג את
מחקר הענישה בדרכים רבות .אפשר לחלק חלוקה
היסטורית לפי תקופות ,או לאמץ חלוקה גיאוגרפית,
חלוקה לפי מיקום או חוקרים ,חלוקה לפי תחום
העיסוק של החוקרים (משפטנים ,רופאים וכו') וכן
הלאה .לענייננו ,החלוקה היא על פי מטרות הענישה
 קרי ניסיון לסווג את מטרות הענישה ולבנות סביבןאת החלוקה .ומכאן לפרטים.
הקלסיפיקציה שבחרתי מבקשת להבחין בין ארבע
אסכולות לחקר הענישה .3הראשונה היא המסגרת
המוסרית או הפילוסופית העוסקת בעיקר במתן
הצדקה לענישה .ההנחה היא שענישה עצמה איננה
תופעה רצויה ,אך היא קיימת משום שמטרתה היא
להשיג "צדק" (וכמובן אין הסכמה על מהו צדק).
האסכולה השנייה היא המסגרת התועלתנית/
תוצאתית שעיקרה מניעת הפשע והדרכים להילחם
בו .זו מנסה להפחית את הפשיעה ולכן תתרכז בכך
בעיקר  -דהיינו ,איך הענישה יכולה או צריכה להוריד
את כמות הפשע .תומכיה ייקראו בעיקר "התועלתניים"
(ולעתים "התוצאתיים") (;Garland & Young, 1983
.)Garland, 1985; 1990; 1991
הגישה השלישית היא המסגרת הסוציולוגית-היסטורית
שעניינה בעיקר הסיבות מאחורי סוג עונש זה או אחר
והתפתחות דרכי הענישה .היא גם זו שבודקת את
ההבדלים בין מדיניות הענישה הרשמית למדיניות
הענישה בפועל .אחת הנקודות המעניינות בגישה
הסוציולוגית היא שהתשובות הניתנות במסגרתה
שונות פעמים רבות מהתשובות ה"רשמיות" .מסגרת
זו פופולרית פחות בין המשפטנים ,אך יש לה חשיבות
רבה בהסברה של התפתחות הענישה והקבוצות

הסיווג הוא של כותב המאמר ,אך הוא מושפע מאוד מדרכו של  ,David Garlandאחד מחשובי החוקרים בתחום הענישה
כיום Garland .סיווג אומנם את החוקרים באופן אחר במקצת ולא עמד מספיק לדעתי על היחס הברור שבין מתודות
החקירה לבחירה באסכולה ,אך יש לו זכות ראשונים לעצם רעיון הסיווג (ראו בעיקר .)Garland, 1990
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החברתיות שעליהן היא חלה .הואיל ומסגרת זו ידועה
פחות ,תוסבר היא בקצרה באמצעות דוגמה של
העונשים הפיזיים .אין חולק כי במאה וחמישים השנים
האחרונות חל שינוי מהותי בדרכי הענישה בעולם
המערבי .השימוש הגורף והעיקרי בעונשים גופניים
קשים (כולל עונש מוות) הומר בעונש עיקרי של מאסר
בבית סוהר תוך כדי ביטול מוחלט של עונשים גופניים.
לא הגישה המוסרית ולא הגישה התועלתנית יכולות
להסביר מהפך זה .הגישה הסוציולוגית מסבירה זאת
בשינוי כללי שחל בחברה והשפיע על דרכי הענישה.
לשינוי אין כל קשר להצדקת הענישה או ליעילותה,
והוא מוסבר ומובן על ידי תהליכים סוציולוגים כלליים.
אליאס למשל הסביר זאת על ידי שינוי של נורמות
ההתנהגות ונימוס ,ואילו פוקו הסביר זאת על ידי
השתכללות דרכי השליטה .תפיסותיהם והסבריהם
שונים מאוד מההסברים המשפטיים/קרימינולוגים
המקובלים (טננבוים ולויGarland & Young, ;2011 ,
.)1983; Garland, 1985; 1990; 1991
חוקרים מאסכולה זו יהיו גם אלו שיבדקו את מדיניות
הענישה הנוהגת בפועל (בניגוד למדיניות המוצהרת).
פעמים הבדיקה תהיה פשוטה .למשל ,האם עבריינים
מקבוצות מוחלשות יקבלו עונש חמור יותר? (גזל-אייל,
סוציליאנו-קינן ,עינב ושובאש .)2011 ,לפעמים יהיה
זה ניסיון מורכב יותר לשלב בין השחקנים הנראים
לשחקנים הלא נראים שממלאים תפקיד בהליך
השפיטה :אנשי תקשורת ,מתווי מדיניות ,לוביסטים
למיניהם ועוד (  .)Hutton, 2016לפעמים נשאלות
שאלות הנראות מוזרות ,כגון האם ניתנים עונשים
אחרים בשעות אחרות של היום ,בהתאם לעייפות
של מטילי העונש? (Danziger, Levav, & Avnaim-Pesso,
 .)2011אציין שוב כי הטענה המשותפת לאנשי הגישה
הסוציולוגית היא שיש הבדל בין מדיניות הענישה
המוצהרת ומטרותיה לבין המצב האמתי (הן תיאורטית
והן מעשית).
4

הגישה הרביעית ,שאפשר לראות בה המשך של הגישה
השלישית ,היא גישה רדיקלית קיצונית יותר .זו סוברת
כי מטרת הענישה היא להנציח מבנה חברתי בלתי
צודק וממילא היא פגומה ביסודה .בדרך כלל הבסיס
הוא רעיון מרקסיסטי כלשהו .כבר בשנות העשרים
של המאה הקודמת נטען ,כי מערכת ערכים בורגנית
עומדת מאחורי האידיאולוגיה של החוק הפלילי בחברה
קפיטליסטית .4אחרים טענו ,כי שוק העבודה ואינטרסים
כלכליים הם המשפיעים העיקריים על הענישה .גם
כיום יש לא מעטים הטוענים כי תפקידם האמתי של
המשטרה וזרועות החוק הוא לפקח ולשלוט לטובת
המעמד השולט בחברה (;Miller, 1999; Mitrani, 2013
.)Pashukanis, 2003; Rusche & Kirchheimer, 2003
בקליפת אגוז אפשר לסכם את ארבע הגישות או
"עקרונות-העל" ולומר ,כי על פי הגישה הראשונה
מטרת הענישה היא רדיפת צדק; על פי השנייה
מטרתה היא להרבות את הטוב הציבורי; לפי הגישה
השלישית (הסוציולוגית) מטרות הענישה מוסוות,
לא תמיד ברורות ומושפעות מגורמים חברתיים
שאינם קשורים כלל לענישה; לפי הגישה הרדיקלית
מטרותיה הן שימור השלטון הקיים וחיזוקו .וכמובן,
מהבדל מהותי זה משתלשלים ההבדלים בין המטרות.
הבדלים אלו מרוכזים בלוח מספר .1
אציין כי לא כל הגישות האלו מוכרות על ידי המשפטנים
למיניהם .באופן כללי ,הספרות המשפטית מתייחסת
לארבע מטרות ענישה שהן גמול ,הרתעה ,מניעה
ושיקום (גייגר ותימור ;2009 ,שוהם ועמיתיו.)2009 ,
בהתאם לסיווג זה ,הגמול הוא מטרה שתשתייך לגישה
הפילוסופית-מוסרית ,ואילו הרתעה ,מניעה ושיקום
ישתייכו לגישה האמפירית-ניסויית .שתי האסכולות
האחרות בחקר הענישה אינן מוכרות כמעט למשפטנים.
נקודה זו חשובה משום ששופטים הגוזרים את הדין
אינם רוצים ,וגם אינם יכולים ,להתייחס אליהן ,לפחות
לא באופן ברור .לכן הנימוקים שנמצא בפסקי הדין

נבחן ביטוי מקובל כלפי עבריין שריצה את עונשו .אנו נוהגים לומר כי הוא "שילם את חובו לחברה" .פשקוניס (Pashukanis,

 )2003שואל ,מה בדיוק שילם? הוא גרם נזק לחברה ,ובתגובה נגרם לו נזק .החברה לא יצאה נשכרת ,והעבריין ודאי לא
יצא מתוקן .להיפך ,החברה סבלה בעטיו ואף היו לה הוצאות להחזקתו .אם כן מאין הגיע הביטוי? לטענתו ,יש כאן "מבט
קפיטליסטי" הרואה בענישה עיסקת חליפין הוגנת .אנחנו מחליפים פעולה מזיקה אחת בפעולה מזיקה אחרת.
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מיפוי השיח על מטרות הענישה

לוח מספר  :1ההבדלים בין מטרות הענישה
גישה לחקר
הענישה

גישה I
מוסרית (זיקה
לגמול)

גישה II
תועלתנית חברתית (זיקה
להרתעה ,שיקום ומניעה)

גישה IV
גישה III
סוציולוגית-היסטורית רדיקלית-אידיאולוגית

מטרת
הענישה על פי
גישה זו

לעשות צדק

למנוע פשיעה

אין מטרה מוגדרת.
הענישה היא יותר
תוצאתית ומקרית

שמירה על מבני כוח
שאינם צודקים

עונה על
השאלות

האם הענישה
מוצדקת?
האם העונש
מגיע לעבריין?

איזו ענישה מפחיתה פשע
באופן מקסימלי?

למה מענישים כך
ולא אחרת?
איך התפתחו דרכי
הענישה?

מהם מבני הכוח
שעליהם היא מגנה?
איך הענישה עושה
זאת?

המתודות
שבשימושה

פילוסופיות-
מוסריות

אמפירית-ניסויית

היסטוריות-
סוציולוגיות בעיקר
השוואתיות

כל המתודות
האפשריות להוכחת
טענתה

מוקד עיקרי

צידוק לענישה

תוצאות הענישה

השוואת הענישה
הקיימת לאחרות
(בעבר או באזורים
גיאוגרפיים אחרים)

"חשיפת" חוסר
הצדק הקיים לדעתה

מבחינת הזמן,
צופה פני

עבר

עתיד

עבר והווה גם יחד

עבר והווה גם יחד

יהיו שייכים כמעט תמיד לשתי האסכולות הראשונות.
אין זה המקום להיכנס לעומקן של הגישות למיניהן
בחקר הענישה הפלילית .ייתכן כי מן הראוי לנסות
בכל זאת למצוא מכנה משותף לכל חוקרי הענישה,
אך שאלה מעניינת זו חורגת מעניינו של מאמר זה.
יודגש כי אין כל הסכמה בין חוקרי הגישות למיניהן,
ולעתים אין אפילו בסיס לדיון משותף .ממילא מסקנות
הגישות סותרות זו את זו ומוליכות למדיניות חברתית
אחרת לחלוטין (טננבאום.)2003 ,

ההשלכות על
מדיניות חברתית
ברור כי המטרות והמתודות למיניהן גוררות בעקבותיהן
אי הסכמות רבות .הגישות חלוקות בשאלות שבהן יש
להתרכז ,במתודות שבהן יש להשתמש ובזמן שבו יש

להתמקד .ממילא ההסתכלות תהיה נבדלת והתשובות
שתינתנה תהיינה אחרות .לא זו בלבד אלא שייתכן
מאוד שהצדדים לא יוכלו להסכים על דיון משותף
בשל השוני הרב .וכמובן ,יש לכך השלכות מעשיות
ברורות ומיידיות.
לדוגמה ,הגישה הפילוסופית-מוסרית מדגישה את
הצדק .ענישה אמורה להיות צודקת .בלי להיכנס
לשאלה הלא פשוטה של מהו צדק ,הרי על פניו הטלת
עונש אחיד על עבירה מסוימת נראית צודקת יותר
מאשר הטלת עונשים מגוונים בגין אותה עבירה (גם
כשמדובר על עבריינים אחרים) .אסכולה זו תדגיש
את אחידות הענישה על פני עקרונות אחרים .לעומת
זאת אלו הרואים את חזות הכול במניעת פשיעה ,יראו
כמובן מאליו את הצורך להתאים את העונש לעבריין.
סביר להניח שישנם כאלו שאפשר לשקמם ביתר קלות
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תוך שימוש בדרך אחת ,יש שעדיף לנסות לשקמם
בהליך אחר ,ויש כאלו שאי אפשר לשקמם כלל .אם
מטרת הענישה היא תועלתנית ,עזרה לחברה ,הרי
שעדיף לדבר על "העונש המתאים לעבריין" ולא על
"ענישה אחידה".
"עיקרון-העל" הקובע כי הענישה מטרתה עשיית צדק
רחב בהרבה מעיקרון הגמול .כך למשל ייתכן שיהיה
מי שיגדיר צדק כהחזרת המצב לקדמותו .ממילא
הענישה תהיה כזו שתתקן את המצב  -אם על ידי
השבה כספית ,אם על ידי חיוב העבריין בעבודה ואם
על ידי הטלת חובה על המדינה לפצות את הקורבן.
כך למשל מקובל לאחרונה לדבר על "צדק מאחה".
מדובר בהליך שבו נוטלים חלק הקורבן והפוגע גם
יחד מתוך מטרה למצוא פתרון מספק המקובל על
כל הצדדים .הדגש הוא על ה"צדק" שבתהליך (גל
ודנציג-רוזנברג ;2013 ,פרקש.)2002 ,
כשם שההוגים השייכים לגישה הפילוסופית-מוסרית
מנסים לעסוק בשאלות של צדק ,התועלתנים מנסים
לעסוק בשאלות של יעילות .לדוגמה ,בשאלת ההרתעה
כמטרת ענישה ישנן מחלוקות באשר לתנאים שבהן
יעילה ההרתעה ,אולם יש הסכמות על קיומה .הדוגלים
באסכולה הפילוסופית-מוסרית יראו בכך טעם לפגם.
אם מענישים את ראובן כדי להרתיע את שמעון,
למעשה משתמשים בראובן ככלי להרתעת שמעון
ולא מענישים אותו על העבירה שעבר .מעבר לכך,
אפשר לטעון שמבחינה תועלתנית כדאי להעניש
חמורות את ראובן בלי מידתיות לעבירה שעבר,
רק כדי להרתיע את שמעון ואחרים .האם זו ענישה
צודקת? זו למעשה הייתה טענתו של קנט שביקר
קשות את ההרתעה כמטרת ענישה ,והיו אחרים
שהלכו בעקבותיו (.)Kant & Ladd, 1999
הדוגלים בתועלתנות לא יראו כל רע בשימוש
5
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בהרתעה .להיפך ,מחקריהם יעסקו רבות ונמרצות
בשאלות אלו .אילו עונשים מרתיעים יותר? איזה רכיב
מרכיבי ההרתעה מרתיע יותר? כאן יש לציין את
אחד הממצאים הבולטים והחוזרים על עצמם כמעט
בכל מחקרי ההרתעה ,ולפיו ודאות הענישה חשובה
הרבה יותר מחומרת הענישה .דהיינו ,ככל שהסיכוי
להיתפס ולהיענש עולה ,גדל הסיכוי שהעבריין יירתע
מלבצע את העבירה .לעומת זאת החמרת הענישה
לא תמיד מועילה במקרה שהסיכון להיתפס נמוך.
זאת משום שהעבריין מתעלם מאפשרות התפיסה
ורואה בה אופציה שלא תתגשם .לתובנה זו יש כמובן
השלכה חשובה על המדיניות .באותו אופן עוסקים
התועלתנים במחקרי שיקום .הם שואלים אילו תכניות
שיקום יעילות ואילו לאו .היעילות מוגדרת בדרך כלל
כהורדת מספר העבריינים הנעצרים שוב והמגיעים
לסיבוב נוסף במערכת האכיפה (הועדה הציבורית
לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים דין
וחשבון[ 2015 ,דו"ח ועדת דורנר ,עמ' ;]22-18
.)Chalfin & McCrary, 2015; Martinson, 1974; Nagin, 2013
תומכי הגישה המוסרית ,כמוסבר ,עוסקים פחות
במחקרים מעין אלו.
לדעת התועלתנים למיניהם החשיבות העיקרית של
הענישה היא הפחתת הפשיעה ,וכל מטרה אחרת היא
שולית .בנוסף ,חלק משאלת היעילות של הענישה קשור
גם לשיקולים כלכליים ובעיקר לעלויות הכספיות של
הענישה .קרי ,השאלה היא לא "האם ועד כמה צודק
להעניש?" אלא "כמה הענישה עולה לנו?" .מדובר
בשאלות כלכליות אובייקטיביות חפות מכל שיפוט
מוסרי ,שהתועלתנים דנים בהן להצדקת עמדתם
(שלא כמו המוסרניים שכלל לא מתייחסים אליהן).
מגמה זו הגיעה גם לישראל (דו"ח ועדת דורנר,2015 ,
עמ'  ;29-27חרותי-סובר וגסול.)Aviram, 20155 ;2016 ,

אבירם טוענת ,כי שיח "כלכלי" זה הקשור לפשע ולענישה התעצם והתחזק בעקבות המשבר הכלכלי של שנת .2008
אבירם מראה לדוגמה כיצד אחד הטיעונים המרכזיים של תומכי לגליזציה של מריחואנה הוא רווח כלכלי לציבור .אזרחים
מהוגנים ,נשים וגברים ,הכריזו בטלוויזיה ובאמצעי תקשורת אחרים כי הם אינם מעשנים מריחואנה ואינם תומכים בכך,
אולם מדוע שבעל עסק זה של מיליוני דולרים לא ישלם מסים כחוק? ומדוע לא תפקח המדינה על טיב המוצר כדי למנוע
נזקים רפואים קשים ויקרים? המתנגדים ללגליזציה טענו מנגד ,כי התחזיות למסים הן גבוהות ולא ריאליות .בין כך ובין כך
הטיעונים לא היו פילוסופיים על זכות האזרח להחליט על חייו וגופו או על הנזקים בשימוש במריחואנה ,אלא שאלות כגון
"כמה זה עולה לנו?" ו"מה נרוויח מכך?".

מיפוי השיח על מטרות הענישה

לוח מספר  :2המדיניות החברתית באסכולות השונות
גישה I
מוסרית (זיקה
לגמול)

גישה II
תועלת חברתית (זיקה
להרתעה ,שיקום
ומניעה)

גישה III
סוציולוגית-
היסטורית

גישה IV
רדיקלית-
אידיאולוגית

האם הענישה
מידתית?

עיסוק מרכזי

עיסוק שולי

עיסוק לא קיים

עיסוק לצורך שאלה
אחרת

האם הענישה
אחידה?

עיסוק מרכזי

עיסוק שולי

עיסוק שולי

עיסוק לצורך שאלה
אחרת

איזו ענישה
מפחיתה פשיעה?

עיסוק שולי

עיסוק מרכזי

עיסוק שולי

עיסוק לצורך שאלה
אחרת

האם יש שינוי
בדרכי הענישה
ומדוע?

עיסוק שולי

עיסוק שולי

עיסוק מרכזי

עיסוק לצורך שאלה
אחרת

האם הענישה
מבטאת יחסי כוח
לא הוגנים בחברה
ושומרת עליהם?
איך להילחם בכך?

עיסוק לא קיים

גישה לחקר
הענישה

עיסוק לא קיים

ההתמקדות של כל אסכולה במחקרים המתאימים
לה נראית בבירור כשעוסקים אנו ברדיקלים .לדוגמה,
אחד מההוגים העכשוויים באסכולה זו הוא ג'פרי ריימן,
הטוען כי מערכת האכיפה והמשפט מוטית לרעה נגד
העניים והחלשים בחברה (וכמובן גם רבים אחרים
סוברים כך) .כותרת ספרו הפרובוקטיבית משהו,
"העשירים צוברים עושר והעניים צוברים שנות מאסר",
מדברת בעד עצמה (.)Reiman & Leighton, 2015
בלוח מספר  2אנסה לסכם בקצרה את דעתי
המובעת במאמר זה בדבר השאלות הקשורות למדיניות
חברתית שבהן עוסקות האסכולות למיניהן .הוגדרו
חמש אפשרויות של עיסוק בכל שאלה :עיסוק מרכזי,
עיסוק כלשהו ,עיסוק לצורך שאלה אחרת ,עיסוק שולי,
עיסוק לא קיים .יש בכך חזרה מסוימת על דברים
שנכתבו קודם ,אולם חשוב להדגיש את הרלוונטיות
ואת הקשר בין התיאוריה לשאלת המדיניות הציבורית.
אשר לשתי הטבלאות ,מדובר בהצגה סכמטית,

עיסוק כלשהו

עיסוק מרכזי

אך ברור כי בין הגישות קיימים קווי מפגש פה ושם
ואזורים משותפים .פעמים רבות יוצגו המטרות
והמתודות בערבובייה וללא הבחנה ברורה ביניהן.
לדוגמה ,צוין כי הגישה המוסרית מתמקדת פחות
בשאלות של יעילות הענישה וממילא משתמשת
פחות במתודות אמפיריות .אך ייתכן שכדי לבדוק
אם הענישה אחידה ,ישתמשו המוסרניים בשיטות
מחקר אמפיריות וכמותיות .באותו אופן ייתכן כי
התועלתניים יטענו שענישה אחידה ודאית יותר ולכן
גם מרתיעה יותר .תועלתניים יוכלו גם לטעון לענישה
צודקת ומידתית ולהיעזר בטיעונים מתחום המוסר
והפילוסופיה .הרדיקלים והאידיאולוגים למיניהם
ישתמשו מן הסתם בכל מתודה וטיעון שיוכלו לחזק
את האידיאולוגיה שלהם .ברור שפה ושם ידרכו אלו
בתחומם של אלו ,אלא שהכוונה הייתה להראות את
הכיוון הכללי שנוקטות בו הגישות ואת השאלות
המעשיות שמעסיקות אותן.
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הסתירה המובנית
בין המטרות:
הצורך הציבורי ברדיפת כולן וחוסר האפשרות
לבחור מטרת-על
יש סתירה מובנית בין המטרות ,ועקרונית אי אפשר
להשיגן יחדיו .אלו המדגישים מטרה אחת ,גם עוסקים
יותר בשאלות הנוגעות לה .ממילא הם מתעלמים
מהמטרות האחרות ומהשאלות המעשיות הנלוות
אליהן .אלו העוסקים בשאלות של צדק מתעלמים
משאלות של יעילות ועלות ,ולהיפך .בדומה לכך,
מי שמתרכז באחידות הענישה איננו עוסק בדרך
כלל בהערכת יעילותה .מבחינתו ,חוסר האחידות
בענישה הוא עצמו שלילי ,אף אם יתברר שהענישה
איננה אחידה בשל השוני באפשרויות השיקום של
העבריינים.
מבחינה חברתית ,למרות שתיאורטית ומעשית אין
זה אולי אפשרי ,נראה שהציבור מעוניין בהשלמת כל
המטרות ובטיפול בכל השאלות גם יחד .קיים עניין
בחברה שהענישה תהיה צודקת ,אך גם יעילה .יש
דרישה לענישה אחידה ,אך גם לענישה אינדיבידואלית.
הקהילה רוצה עונש מרתיע וגם תכניות שיקום
מוצלחות ( .)Paulin, Searle, & Knaggs, 2003וכמובן,
אנו מתנגדים לכל ענישה המשקפת מבנים חברתיים
מעוותים .לעתים הדרישות סותרות בבירור זו את
זו .כך למשל הראה המחקר כי נחקרים הנשאלים
באופן תיאורטי על מטרות הענישה בכללותה ,דוגלים
בהרתעה .אך כשמתארים להם פשעים ספציפיים ,הם
נוטים לתמוך יותר בעיקרון הגמול (Carlsmith, Darley,
 .)& Robinson, 2002כחברה אנו מעוניינים גם בזאת
וגם בזאת וגם בזאת .גם אם תיאורטית ומעשית אין
הדבר אפשרי כנראה.
מבחינה זו ,הדרישה הציבורית מהענישה זהה לדרישה
בתחומים אחרים .כך למשל ,כולנו מעוניינים בחירות,
בשוויון ובאחווה .אלא שבמציאות יש לבחור ביניהם.
חירות ושוויון הם ערכים העומדים בדרך כלל בסתירה
זה לזה .החירות כוללת את הזכות להיות לא שווה,
והשוויון בהכרח פוגע בחירות .אלא שהסתירה ביניהם
איננה מפריעה לציבור לדרוש גם חירות וגם שוויון.
22

שניהם טובים ורצויים ,גם אם קשה להם לשכון בכפיפה
אחת (טננבוים .)2010 ,כמובן ,דרישת הציבור איננה
מחייבת את המחוקקים ,אבל בדרך כלל אלו נוטים
לשקף את בחירתו.
אשר לענישה ,בכל מערכת ענישה מקובלת וידועה
משמשות מטרות ענישה סותרות בערבובייה .אפשר
לטעון שהדעה הציבורית משתנה לפי העבירה ,תנאי
החברה הכלליים ,תפיסת הציבור באותה שעה ועוד.
כך למשל ישנן עבירות שהציבור סולד מהן ורואה
בגמול את המטרה הראויה לגביהן (כגון פגיעה בזקנים,
פגיעה בחסרי ישע ומעשי אונס) .מאידך גיסא ,ישנן
עבירות רגולטריות כגון עבירות תנועה או עבירות על
חוקי תכנון ובנייה שבהן הציבור רואה את ההרתעה
כמטרה מתאימה יותר .לכל הפחות הוא מבקש כי
הענישה בהן תמנע עבריינות עתידית .וכמובן ,השאלות
המתבקשות קשורות במישרין למטרה הרלוונטית .יש
היגיון רב בטענות אלו ,אולם אם נסכים שהמטרות
שונות מעבירה לעבירה ,בהכרח נצטרך לקבוע שישנו
צורך באיזון כלשהו ,ואיזון כזה יצטרך השופט לקבוע
לאחר מעשה .בקצרה ,הטענה שישנן מטרות ענישה
שונות לעבירות שונות ,תביא אותנו בהכרח למסקנה
שלא נוכל לבחור מטרת ענישה אחת כמטרת-על .כל
אלו בלי לדון כלל בגישות הסוציולוגיות והרדיקליות
הטוענות שיש מטרות מוסוות לענישה .שילובן של
גישות אלו מקשה עוד יותר את הבחירה במטרת
הענישה הנכונה .בשל כל אלו ,ספק אם באמת אפשר
לנסות ולמצוא מראש מטרת ענישה ראויה אחת שכל
האחרות ישמשו רק כמשרתותיה.
הטענה איננה שלא תיתכן תיאורטית מטרת-על אחת
לענישה (תהיה זו גמול או יעילות או מטרה אחרת
שאולי אף איננו מכירים) .עצם הדבר שידועות מטרות
ענישה רבות וסותרות ,ושישנן מחלוקות עקובות
מדיו בין החוקרים ושהציבור דורש את כולן יחדיו
(מה שאיננו אפשרי) ,אינו מחייב שאין כזו .אך דומני
שכולנו נסכים שאין מטרת-על לענישה המקובלת על
כולם .לא סביר גם שתהיה כזו בעתיד .במילים בוטות
אולי ,אם יש מטרת ענישה טובה מכל האחרות ,הרי
לפחות כיום אין מי שמכירה.

מיפוי השיח על מטרות הענישה

המשפט העברי:
כדוגמה לשיטה משפטית שאינה מתיימרת
לטעון למטרת ענישה מרכזית
ישנן שיטות משפט שהשלימו עם המצב של ריבוי
מטרות ענישה לגיטימיות .זהו המצב במשפט העברי.
מגמות הענישה במשפט העברי לוקות בערפל .מלומדים
רבים ניסו לגלות את יעדי הענישה במשפט העברי,
וכמספר המלומדים כן המטרות שהצביעו עליהן.
התועלתנים מדברים על הרתעה ,מניעה ושיקום שכולן
מופיעות כמטרות ענישה .בעבֵרות אחדות התורה
עצמה קובעת שתכלית הענישה בהן היא הרתעת
עבריינים פוטנציאליים .כך בעניין זקן ממרא" :וכל
העם ישמעו ויר ָאו ולא יזידון עוד" (דברים ,יז ,יג) .וכן
בעניין עדים זוממים" :והנשארים ישמעו ויר ָאו ולא
י ֹספו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרּבֶך" (דברים,
יט ,כ) .לא זו אף זו :אף משנידון העבריין למוות,
בחלק מהעבירות יש לדחות את ביצוע גזר הדין עד
מועד העלייה לרגל ,כדי להמית אותו קבל עם ועדה
ולתת בכך משנ ֵה תוקף להרתעה (ר' משנה תורה,
ספר שופטים ,הלכות ממרים ,פרק ג' הלכה י"ב).
לצד ההרתעה ניכרת מרכזיותה של מגמת השיקום
במשפט העברי .המונח הנפוץ בעניין זה הוא התשובה.
הנביא יחזקאל קורא בקול גדול מפי ה'" :אם אחּפ ֹץ
במֹות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו" (יחזקאל,
לג ,א) .הדברים אף הגיעו לידי כך שלפעמים חובתו
המוסרית והמשפטית של הגזלן להשיב את הגזילה
לבעליה נדחית מפני תקנת השבין  -השאיפה להקל
על העבריין לשוב בתשובה ,כדברי התלמוד :מעשה
באדם אחד שביקש לעשות תשובה .אמרה לו אשתו:
ריקא ,אם אתה עושה תשובה ,אפילו אבנט שאתה
חוגר אינו שלך! [=כיוון שכל בגדיו היו גזולים בידו].
ונמנע ולא עשה תשובה .באותה שעה אמרו :הגזלנין
ומלווי בריבית שהחזירו [ממון שנטלו שלא כדין] ,אין
מקבלין מהן; והמקבל מהן ,אין רוח חכמים נוחה
הימנו (בבלי ,בבא קמא צד ע"ב) .הווי אומר :על אף
החובה הברורה שבדין ,ולפיה על הגזלן להשיב את
מה שגזל ,עודדו חכמים את קרבן העבירה לוותר
על זכותו ,אם הדבר מסייע לחזרת העבריין למוטב

ולשיקומו .ויש שהרצון לשקם את העבריין הביא לשינוי
בדין תורה .כך למשל ניתקנה תקנת מָריש ,ולפיה אין
לחייב את הגזלן אלא בפיצוי כספי כשהשבת הגזילה
אינה סבירה" :העיד רבי יוחנן בן גודגדה על ...המריש
[=קורה] הגזול שבנאו בבירה [=בניין גדול] שיטול
[הנגזל] את דמיו מפני תקנת השבים" (משנה ,גיטין
ה ,ה) .ישנן לכן דעות הטוענות כי מטרת הענישה
העיקרית בהלכה היא שיקום (פרישטיק.)1986 ,
אולם ישנן דעות הסוברות כי מטרת הענישה אחרת.
הנקמה נתפסת בימינו כמטרת ענישה לא-רצויה (ואפילו
פרימיטיבית) .בפועל ,מרבים לדבר על תורת הגמול,
צורה מעודנת יותר של תורת הנקמה .ההתנערות
מן העונש כנקמה מופיעה גם במקורותינו ,ועם זאת
היא נזכרת לעתים כאחת המטרות החשובות בתורת
הענישה .במשפט המקראי יש ביטוי מובהק לתורת
הגמול בדין "גואל הדם" ,שהתורה מצדיקה בו את
נקמת דמו של הנרצח על ידי אחד מקרוביו (במדבר,
לה ,ט-לד) .בתלמוד יש לכך התייחסות מפורשת .כך
שואל התלמוד" :אלא מעתה ,גדולה נקמה שנ ִתנה
בין שני שמות ,שנאמר :אל נקמות ה' [=האמנם
הנקמה רצויה ,הרי מילה זו מופיעה בין שני שמותיו
של הקב"ה ,וזוהי עדות לחשיבותה]?! אמר ליה :א ִין
[=אמר לו :כן] ,במילתה מיהא [=במקום שיש צורך
בה] ,גדולה היא" (בבלי ,ברכות לג ע"א) .הווי אומר:
לדעת בעל המאמר התלמודי ,קיימים מקרים שבהם
הנקמה רצויה וטובה .לעתים נאמרו דברים ברוח זו
בלשון מעודנת פחות .מזמור קלז בתהילים" ,על
נהרות בבל" ,זכה לפרסום בשל האימרה המרכזית
בו" :אם אשכחך ירושלים ,תשכח ימיני" .אך בהמשך
הפרק נאמר על בבל" :אשרי שיאחז ונ ִפץ את עולליך
אל הסלע" (פסוקים ח-ט) .מילים כדורבנות ,קשות
וחריפות ,שלא נוח להצדיקן ,ואפשר להסבירן רק על
רקע האמור בראש הפסוק" :בת בבל השדודה ,אשרי
שישלם לך את גמולך שגמלת לנו".
אחרים טוענים שמטרת הענישה הקבועה בתורה
היא דתית בעיקרה :היא באה נגד חילול השם שגרם
העבריין כשהֵפר את הצו האלוקי ,ולא כהגנה על
סדרי החברה .ויש הסוברים שמטרת החוק הפלילי
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העברי היא חינוכית בעיקרה .לדעתם ,על ידי
קביעת עונש חמור ,התורה מבטאת את סלידתה
מן המעשה וגורמת לאדם להתרחק ממנו (אנקר,
 ;1994קירשנבאום.6)1987 ,
כל אלו אינם אלא חלק ממטרות הענישה המופיעות
במשפט העברי .ברור שקשה לדבר על מטרות ענישה
מקובלות בו ,ובוודאי שלא על "מטרת ענישה" אחת
(טננבוים2001 ,ב) .אולם על הלכה אחת אין חולקין,
והיא סמכותו של בית דין להעניש שלא בהתאם לחוק
ושלא בהתאם לדיני הראיות אם מצא צורך בכך .כדברי
הרמב"ם" :יש לבית דין להלקות מי שאינו מחוייב
מלקות ,ולהרוג מי שאינו מחוייב מיתה ,לא לעבור על
דברי תורה ,אלא לעשות סייג לתורה .וכיון שרואין בית
דין שפרצו העם בדבר--יש להן לגדור ולחזק הדבר,
כפי מה שייראה להם :הכול הוראת שעה ,לא שיקבע
הלכה לדורות" (ר' משנה תורה ,ספר שופטים ,הלכות
סנהדרין והעונשים המסורים להם ,פרק כ"ד הלכה
י) .במילים פשוטות ,יש כאן הסכמה חד-משמעית
על כך שהמחוקק לעולם איננו יכול לדעת מראש איזו
ענישה תהיה המתאימה והנכונה .יש כאן השלמה עם
המציאות המורכבת של החטא והעונש והכרה בכך
שייתכן שהפתרון הנכון מנוגד חזיתית לחוק.
לא מוכרת לנו שיטה משפטית נוספת שיש בה הודאה
ברורה במגבלותיה והתרה מפורשת לענישה בדיעבד.
ברור מאליו שתפיסה זו פוגעת במישרין בכל העקרונות
המקובלים של המשפט .לא רק שהעונש איננו מפורש
בחוק אלא לעתים אף החוק עצמו נקבע רק לאחר
מעשה .אפשר כמובן להתווכח על עצם מתן אפשרות
זו במשפט גופו ,ומן הסתם רבים יחלקו על כך ,אולם
המטרה הייתה להדגיש את ההשקפה החולקת על
עצם הניסיון לקבוע מטרות ענישה מראש.
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המשפט הישראלי והקשיים
בתיקון  113לחוק העונשין
המשפט הישראלי בראשיתו היה מודע לבעייתיות של
קביעת מטרות ענישה .מבחינה מעשית ,הרי הייתה
לשון החוק עמומה בכל מה שקשור למטרות ענישה.
בתי המשפט יצקו בה תוכן לפי הנסיבות הספציפיות.
הפסיקה קבעה שוב ושוב שגזירת הענישה היא
מלאכה מורכבת ולא פשוטה .בגדרה צריך השופט
לבדוק את כלל הנסיבות ,לאזן בין אינטרסים מנוגדים
ולעיין בין טובת הכלל לצרכי הנאשם .לעתים ייקוב
הדין את ההר ולעתים החמלה תגבר ,עת לרחם
ועת להקשיח את לבנו וכן הלאה (בן-צבי ,כרמל,
ויינשל-מרגל וגלאון.)2014 ,
עמד על כך כב' השופט אנגלרד כשכתב:
״ענישתו של עבריין היא בעיה ערכית אוניברסאלית
ועתיקת יומין שעסקו בה גדולי הפילוסופים וחכמי
המשפט בכל הדורות .דומה כי היא בעיה נצחית
בשל הצורך להכריע בין ערכים מנוגדים או למצער
לאזן ביניהם .הערכים הופכים לתכליות של הענישה,
ולפי השקפת עולמו של הוגה הדעות הם מתגבשים
לתורות ענישה .הרעיון המטפיזי של גמול או כפרה
עומד מול עקרון התועלתנות על היבטיו השונים
(ביניהם :הרתעה כללית ,מניעה אישית ,שיקום)״
(ע״פ  3004/98מדינת ישראל נ׳ שבתאי בעמ׳
.)582-581
כב' הנשיאה בייניש סיכמה זאת בקצרה בקובעה
בתמציות:
"יסודו של מודל הענישה בארץ הוא מודל מעורב,
שבו חוברים יחד שיקולי הענישה השונים :הגמול,
ההרתעה ,השיקום והמניעה ,ובכל מקרה ומקרה
מוטלת על השופטים החובה לערוך את האיזון

כהערת אגב אעיר ,כי אלו המבקשים לראות בענישה במשפט העברי כלי חינוכי/דתי בלבד ,צריכים להתמודד עם שאלה
מעשית .כיצד ניתן לפי שיטתם להתמודד עם הפשיעה? אם ההלכות ברובן אינן ישימות ואינן מעשיות ,צריך מנגנון אחר
כלשהו .לשם כך מבקשים אנקר וקירשנבאום לטעון כי במקביל לדין תורה קיים מה שהם מכנים "משפט המלך" ,ולמלך
ישראל יש את סמכויות האכיפה המקובלות במשפט הפלילי (ראו מאמריהם המוזכרים למעלה) .אולם טענה זו בעייתית
משום שעצם הלגיטימיות של מוסד המלוכה בישראל איננו חד-משמעי (ויגודה ;2013 ,טננבוים.)2004 ,
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ביניהם" (ע"פ  4920/01פלוני נ' מ"י וערעור שכנגד
פ"ד נו( )1עמ' .7)601
להשקפת מחבר המאמר ,זו אכן הדרך היחידה והנכונה
להתמודד עם בעיה שאין לה פתרון ולא נראה שיהיה לה.
אולם המחוקק הישראלי לא חשב כך .בשנת  2012נפל
דבר וחוקק תיקון  113לחוק העונשין העוסק בהבניית
שיקול הדעת השיפוטי בענישה [חוק העונשין (תיקון
מס'  ,)113התשע"ב - 2012-הבניית שיקול הדעת
בענישה] .החוק ביקש לקבוע את מטרות הענישה
המועדפות והצהיר על כך מפורשות בסעיף 40א:.
"מטרתו של סימן זה לקבוע את העקרונות והשיקולים
המנחים בענישה ,המשקל שיש לתת להם והיחס
ביניהם ,כדי שבית המשפט יקבע את העונש המתאים
לנאשם בנסיבות העבירה".
החוק גם הצהיר על בחירת המחוקק בעיקרון הגמול
כעיקרון המרכזי בענישה .למילה "גמול" ישנה קונוטציה
שלילית מעט משום שהיא מתקשרת לנקמה שהיא
מטרת ענישה מעוררת ספקות .בדברי ההסבר
להצעת החוק נאמר בפירוש לגבי עיקרון ההלימות ,כי
"יחס זה מבטא את עיקרון הגמול" [הצ"ח הממשלה
מס'  )12.6.2006( 241עמ'  ,]446אך בחוק עצמו
השתמש המחוקק במילה "הלימה" הנשמעת מעט
"מתקדמת" יותר .למעשה "הלימה" איננה אלא גברת
הגמול באדרת אחרת (בן-צבי ועמיתיה ;2014 ,קנאי,
 .)1999וזו לשון המחוקק בסעיף 40ב:.
"העיקרון המנחה בענישה הוא קיומו של יחס הולם בין
חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של
הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו (בסימן
זה  -העיקרון המנחה)".
ניתוח התיקון בעזרת ההסבר שהובא קודם לכן יקל את
הבנת טיבו .כאמור ,האסכולה הפילוסופית-מוסרית
עוסקת בעיקר במידתיות ענישה ובאחידות ענישה.
את כל זה היא עושה בעיקר במבט לעבר מה שקרה
בעבר (מעשה הנאשם) ולא למה שיקרה בעתיד (למשל
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שיקולים של הרתעה ,שיקום ומניעה) .כך בדיוק פועל
תיקון [ 113חוק העונשין (תיקון  - 113הבניית שיקול
הדעת בענישה) ,התשע"ב ,2012-ספר החוקים 2330
ט"ו בטבת התשע"ב ,עמ'  ,102להלן "תיקון .]113
החוק מבקש מהשופטים לבנות "מתחם ענישה"
שיהלום את העבירה ושממנו לא יוכלו השופטים
לסור אלא בנסיבות מיוחדות .המטרה המרכזית של
תחימת המתחם היא כמובן הרצון לחזק את אחידות
הענישה ולמנוע פערי ענישה .בהתאם לאסכולה זו,
התיקון קובע כי המתחם ייקבע על סמך נסיבות של
העבירה ולא על סמך נסיבות אישיות של העבריין.
נכון הוא כי החוק מתיר בנסיבות מיוחדות לצאת
ממתחם הענישה .אפשר לצאת ממתחם הענישה
לקולא למטרת שיקום ,אך כאשר יש בעבירה חומרה
יתרה צריך נסיבות "מיוחדות ויוצאות דופן לכך".
אפשר גם לצאת מהמתחם ולהחמיר לצורך הגנת
הציבור ,אך אסורה "החמרה ניכרת" .באשר למטרת
ההרתעה ,הרי זו איננה מופיעה כלל כמטרת ענישה
לגיטימית ליציאה מהמתחם (סעיפים 40ד׳40-ה'
לחוק העונשין על פי תיקון  .)113כל אלו מעידים על
מגמת החוק המפורשת .גמול הוא המטרה הרשמית,
וכל האחרות אינן אלא שפחותיה.
מלומדים רבים עסקו בתיקון  113ובהשפעתו ואין זה
המקום להרחיב (ראו לדוגמה ,גזל-אייל ;2016 ,ואקי
ורבין ;2013 ,קובו .)2014 ,אולם מן הראוי לראות את
מה שאין בו .בהתאם למה שהוסבר בלוח מספר ,2
התיקון אינו מייחס חשיבות רבה למניעת הפשיעה על
ידי הענישה .השאלה פשוט איננה רלוונטית לתורת
הגמול שמתרכזת במעשי הנאשם בעבר ומתנכרת
למעשה מהשפעת הענישה על עתידו .שלא כמו בגישה
הסוציולוגית ,הרי אין לנו בתיקון כל התייחסות לסוגים
של דרכי ענישה .מבחינת תורת הגמול היחס הוא אחד
הן כשמדובר בעונש מוות והן כשמדובר בקנס כספי,
במלקות או במאסר .אנו שואלים את עצמנו רק אם

יושם לב כי הן כב' השופט אנגלרד והן כב' הנשיאה בייניש התייחסו רק לארבע מטרות הענישה המקובלות בין המשפטנים
(שיקום ,גמול ,הרתעה ומניעה) ,אלו הנובעות מהגישות המוסרית והתועלתנית ,ולא התייחסו כלל לגישות הסוציולוגיות
והרדיקליות .כפי שצוין קודם ,המשפטנים ,ובעיקר אלו העוסקים בשיפוט בפועל ,אינם מכירים בדרך כלל את הגישות
הסוציולוגיות והרדיקליות ואינם יכולים למעשה לעשות בהן שימוש.
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העונש מידתי למעשה ואם הוא אחיד לכל העוברים
את אותה עבירה .למותר לציין שאין כל התייחסות
ליחסי הכוח בחברה .כך למשל מרבית היושבים בבתי
הסוהר בישראל (כמו גם בעולם) ומרבית הנענשים
בכלל הם גברים צעירים מאוכלוסיות מוחלשות
(קריסטוף .)Harris, 2016 ;2016 ,האם הדבר מקרי?
או שהם נענשים באופן חמור יותר? מבחינת תורת
הגמול ,אישיותם ונסיבותיהם האישיות של העבריינים
אינם רלוונטיים .ואכן ,התיקון קובע כי כל אלו יכולים
אולי להשליך על העונש בתוך מתחם הענישה ,אך
אינם מספיקים כדי לצאת ממנו.
נראה שהתמקדות זאת במטרה אחת פוגעת רבות.
לדוגמה ,לגבי עבירות התעבורה שהוזכרו .רוב הציבור
יסכים שמטרת האכיפה של דיני התעבורה איננה גמול.
מטרת הענישה איננה "לגמול" למי שנוהג מהר או
ללא חגורת בטיחות .המטרה היא להענישו כך שהוא
ואחרים לא יחזרו על העבירה .העונשים הנכונים יהיו
אלו שיפחיתו את עבירות התנועה .אך מובן שגם דרישת
היעילות מוגבלת .מוסכם שאין מקום לעונש מאסר
על עבירה של נהיגה ללא חגורת בטיחות גם אם יוכח
שהעונש יעיל ומפחית עבירות .גם המידתיות בענישה
היא מטרה מוסכמת ,אך ברוב דיני התעבורה הדגש
מושם בעיקר ביעילות (כמו בתחומים רגולטוריים
אחרים כגון תכנון ובנייה ואיכות סביבה).
למען ההגינות ,חובה לציין כי כבר בזמן ההליכים
לחקיקת החוק נמתחה עליו ביקורת דומה למדי
לביקורת המוצגת כאן (שחר .)2010 ,אולם בכל זאת
התקבל החוק והבעייתיות שבו התגלתה במהירות.
כבר עכשיו ,זמן קצר יחסית לאחר התיקון (שהתקבל
כאמור ב ,)2012-הביקורת עליו רבה ומכיוונים רבים
(ליבאי ;2014 ,שהם.)2014 ,
כך למשל אחד העוגנים של החוק הוא שמתחם
הענישה איננו קשור לנסיבותיו האישיות של העבריין.
קרי ,קודם כל ייקבע מתחם הענישה על פי מעשיו,
ורק בתוך המתחם יש מקום לנסיבות האישיות.
עיקרון זה מוצדק לחלוטין ומתאים לגמרי לתיאוריה
הגמולית .העונש צריך להיות אחיד לעבריינים שביצעו
אותן עבירות .על פי הגישה הגמולית ,אם נתחיל
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להתחשב בנסיבות אישיות של עבריינים ,נפגע
בעיקרון היסוד של המידתיות ונפתח פתח מסוכן
לסטיות מאחידות הענישה.
אלא שבית המשפט העליון לא קיבל טענה זו בעניינו
של אורי לופוליאנסקי שהורשע בעבירה של שוחד .בית
המשפט המחוזי לא קיבל טענות על מצבו הרפואי
בטענה שהחוק איננו מאפשר זאת ,והעליון התעלם
למעשה מהחוק וקבע כי אפשר להתייחס למצב רפואי.
כב' השופט הנדל אף הגדיל לעשות וקבע כי אפשר
להתייחס לכך גם אם אין הדבר מופיע בחוק .כלשונו:
"אוסיף רק כי אף אם לא הייתה כל אפשרות לבסס
תוצאה זו במקרה הנדון (שבו רלוונטיות גם נסיבות
העבירה) ,על רקע המצב הרפואי של לופוליאנסקי,
כשלעצמי הייתי מוכן למנות בין השיקולים המצדיקים
תוצאה כזו גם את השיקול של הקלה בענישה מכוח
הגנה מן הצדק .לטעמי ,תוצאה השוללת נכונות לשקול
את המצב הרפואי של לופוליאנסקי ,על החומרה
שבו ,אף אינה מתיישבת עם חוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו" (עפ  4456/14אביגדור קלנר ואחרים נ'
מדינת ישראל עמ'  634לפסק הדין).
השאלה כיצד קובע בית המשפט העליון הלכה בניגוד
מפורש לחוק ,ולמעשה תוך כדי עקיפתו הבוטה,
אינה חלק מדיון זה .הדגש הוא בתופעה שבה ניסיון
לקבוע עיקרון-על אחד לענישה ייכשל בסופו של דבר
ויימצא לא מתאים .במקרה הישראלי ,ברור שברגע
שאפשר להתייחס למצבו הרפואי של הנאשם ,הרי
יתברר לנו לפתע שיש לאינספור נאשמים מצב רפואי
קשה .למעשה ,הוגשה הצעת חוק שבה מוצעים
שינויים לתיקון  ,113וסביר להניח שפסיקת העליון
הזו רק תעודד קבלתה על ידי הכנסת .על פי השינויים
המוצעים ,יוכל בית המשפט להתחשב בנסיבות
אישיות הכוללות מצב רפואי ,גיל ועוד [ר' הצעת חוק
הממשלה חוק העונשין (תיקון מס' ( )128הבניית
שיקול הדעת השיפוטי בענישה ,התשע"ו .])2016-כל
זה בניגוד גמור לעיקרון הגמול המוצהר .התיקונים
תוקנו משום שאין זו אלא יומרה לנסות לקבוע מראש
היררכיה בין מטרות הענישה.
מלכודת זו של ניסיון לקבוע מטרות ענישה ברורות,
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איננה ייחודית למשפט הישראלי .חלקם דומים אמנם
במקצת לנעשה בישראל ,אולם קיימים גם מקרים של
בחירה בעקרונות אחרים .לדוגמה ,העיקרון התיאורטי
המרכזי ברפורמת ענישה בחוק העונשין הצרפתי
שנעשתה בשלהי ( 2014טננבוים וסופר,)2015 ,
מנוגד לחלוטין לעיקרון הישראלי .הוא קובע כי הענישה
היא אישית ואמורה להיות מותאמת לנאשם .שמו
של תיקון  113הוא "הבניית שיקול הדעת השיפוטי
בענישה" ,ואילו החוק הצרפתי מדבר על "ביחס
לאינדיבידואליזציה של עונשים וחיזוק אפקטיבי של
הסנקציות הפליליות" .8החוק הצרפתי קובע במפורש
כי מטרתו היא הפחתה של הפשיעה ומספר האסירים
וזאת ייעשה בין השאר על ידי ענישה אינדיבידואלית.
יצוין שאחידות הענישה איננה נחשבת מטרה שיש
לשאוף אליה בדין הצרפתי ,בניגוד למוסכם למדי בין
המשפטנים הישראליים.9
אין כאן ניסיון להשוות בין הדין הישראלי לזה הצרפתי.
מדובר בשתי שיטות שכל אחת כבודה במקומה
מונח ואלו דברי משפטים חיים .אולם כל אחת מהן,
בבחירתה בכיוון מסוים ,ויתרה למעשה על מטרות
ויעדים שהציבור דוגל בהם .כפי שהוסבר ,הדין הצרפתי
ויתר על אחידות ענישה ואינו רואה בה תכלית חשובה
מדי .אולם גם הדין הישראלי התפשר רבות ,ולא ברור
שהציבור מסכים עם כך.
הן בארה"ב והן באנגליה נעשו תיקונים .בארה"ב
ניסה ה (MPC) Model Penal Code-לבנות מודל לדוגמה
לענישה שגם בו ישנו מתחם ענישה .באנגליה כלל

ה Act Courts and Crime-משנת  2013ניסיון להבניית
עונשים (דגן.)2015 ;2014 ,
התיקונים שנזכרו לעיל בארה"ב ,באנגליה ,בצרפת
ובישראל מלמדים כי בכל העולם המערבי שוררת
תחושה של אי נחת ולכן נעשים ניסיונות להשפיע על
הענישה .לדעתי שינויים אלה מתרחשים מאותן סיבות
הקשורות לחוסר האפשרות לבחור במטרת ענישה
מרכזית או למצוא את האיזון הראוי בין כמה מטרות.

סוף דבר
האם הגיעה העת לוותר על הניסיון הכושל
לדרג מראש מטרות ענישה?
שתי מטרות היו למאמר זה .הראשונה ,לנסות
ליצור מעין מפה של הגישות ,הנימוקים שמאחוריהן
והשלכותיהן על המדיניות הנגזרת מהן .זאת כדי
לדעת על מה לא קיימת הסכמה .המטרה השנייה,
העקרונית יותר ,היא להציג את הבעייתיות ברעיון
שאפשר לקבוע מראש וכללית את מטרת הענישה.
הענישה מעצם טבעה בנויה על קונפליקטים שאינם
ניתנים ליישוב .אנו מנסים להגן על החירות על ידי
שלילתה ,לתמוך בשוויון תוך פגיעה בו ,להפחית
סבל על ידי גרימת סבל ,לעשות טוב עתידי על ידי
עשיית רע בהווה ,לרדוף צדק כשאין הסכמה מהו
צדק ,לטעון לרציונליות ולהתחשב ברגשות ,להישען
על היגיון אך לא להתעלם מדעת הציבור ועוד כהנה
וכהנה (טננבוים2001 ,א).
בהתחשב באיכות "טרגית" זו של הליך הענישה ,נראה

8

שמו המלא של החוק בצרפתית הוא LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et
 .renforçant l'efficacité des sanctions pénalesנוסח מלא של החוק אפשר למצוא אצל טורנייר ( ,Tournier, 2015כרך שני,
עמ'  ,)183-179וכמובן באתר משרד המשפטים הצרפתי http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocu
 .ment=JORFDOLE000028050843&type=generalסיכום קצר אפשר למצוא בCe que va changer la réforme( Le Figaro-
.)pénale de Christiane Taubira, 2014
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המשפט הצרפתי ,כמו הדין הקונטיננטלי ,איננו מכיר בתקדים כהלכה מחייבת .יתרה מזו ,שופט המשתמש בתקדים
בפסק דינו מסתכן בכך שזה יבוטל בגלל הסתמכותו על מקרה קודם ,שכן הוא צריך להתבסס אך ורק על המקרה שלפניו
ועל לשון החוק .אחת הסיבות המרכזיות לכך היא שקבלת התקדים כמחייב תחייב את השופט לשקול במתן פסק הדין לא
רק את המקרה הספציפי שלפניו אלא גם את השלכות פסק דינו על העתיד ועל כלל המקרים שיגיעו לבתי המשפט .חיוב
עתידי זה ימנע ממנו למצוא פתרון צודק למקרה שלפניו .בכך הוא פוגע בזכויות הצדדים שרשאים לכך שפסק הדין ידון
בהם ורק בהם .ממילא באווירה משפטית זו קל הרבה יותר לדבר על עונש אינדיבידואלי המותאם לכל עבריין לפי נסיבותיו
האישיות (על המשפט הצרפתי בכלל ראו .)Bell, Boyron, & Whittaker, 2008
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כי אין כל אפשרות ריאלית לנסות ולבחור מטרה אחת
כעדיפה על פני אחרות .יתרה מזאת ,ייתכן לטעון כי
בסיומו של הליך ולאחר שהבנו את שאירע ואת אופי
הנשמות הפועלות ,אפשר אולי לדרג מטרות ענישה
במקרה הספציפי .אולם לקבוע ומראש כללים גורפים
למטרות ענישה ,זהו הליך שחשוד מראש לכישלון,
והחוק הישראלי יוכיח.
לדעתי ,אין מנוס מלחזור בנו מהיומרה שאפשר
לקבוע מטרות ענישה .לפחות על פי המצב כיום,
הדרך הצודקת והיעילה כאחד תהיה לתת אורך רוח
ומסגרת גמישה ככל האפשר לשופטים הגוזרים את
הדין (קנאי .)2010 ,רחוק ככל האפשר מהשיטה
הישראלית הקיימת .זאת כמובן תוך כדי דרישה
מהם לפעול למען כל מטרות הענישה הראויות
ולמצוא את האיזון המתאים בכל מקרה ומקרה .נכון,
דרך זו תביא לביקורת קשה על גזר דין זה או אחר,
ולפעמים בצדק רב .אולם בפרפרזה על דברי צ'רציל
על הדמוקרטיה ( )Churchill, 1947נכונים אנו לומר
"זוהי שיטת הענישה הגרועה ביותר ,חוץ מכל שאר
שיטות הענישה שנוסו".
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פתח תקווה

השפעה של "החבילה הטיפולית"
בתכניות אלימות במשפחה בבתי סוהר
על רצידיביזם :המקרה של
"בית התקווה" בכלא "חרמון"
באדי חסייסי ,1אפרת שהם ,2דיויד וייסבורד,3
5
נעם חביב ,4ענת זליג
אף על פי שקיימים מחקרי הערכה רבים בנוגע לשיקום של עברייני אלימות
במשפחה ,עדיין לא ברור מה משפיע יותר בתחום זה ,בעיקר בנוגע לתכניות
שמתנהלות בין כתלי הכלא .כיום מרבית המחקרים מלמדים שלתכניות המבוססות
על טיפול קוגניטיבי-התנהגותי ולתכניות המבוססות על המודל הפסיכו-חינוכי יש
אפקט חיובי קטן .עם זאת הספרות המחקרית עדיין חסרה בכל הנוגע להשפעה
של תכניות שיקום כוללניות בכלא ,אשר מונחות על ידי מספר גישות ומכילות
מגוון טיפולים .מחקר זה בוחן את ההשפעה של "החבילה הטיפולית" הניתנת
ב"בית התקווה"  -תכנית אינטגרטיבית המיועדת לעברייני אלימות במשפחה  -על
רצידיביזם באופן כללי ועל עבירות אלימות בפרט .באמצעות השיטה "התאמת
ציוני היתכנות" ( )Propensity score matchingערכנו השוואה בין קבוצת האסירים
המטופלים לקבוצת ההתאמה שנבחרה מתוך כל האסירים שהשתחררו בין השנים
 2004ל .2012-הממצאים מעידים על שיעור נמוך באופן מובהק של חזרה למאסר
ולמעצר בתקופת מעקב של עד ארבע שנים לאחר השחרור בקרב האסירים
שקיבלו את הטיפול המשולב ב"בית התקווה" .המסקנה העולה מממצא זה היא כי
תכנית משולבת ,המורכבת ממנעד רחב וממגוון טיפולים ,והמתקיימת במסגרת
ובסביבה שיקומית תומכת ( ,)Supportive prison climateתביא להצלחה וליעילות
של התכנית.
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פתח תקווה

מבוא
אלימות כלפי נשים במשפחה נחשבת לתופעה עם
השלכות אישיות וחברתיות שליליות .נשים הסובלות
מאלימות במשפחה נוטות לסבול מבעיות פסיכולוגיות
ומבעיות פיסיולוגיות רבות ,בהן כאב כרוני ,בעיות
פריון ,בעיות אכילה ,מחשבות אובדניות ,דיכאון,
חרדה ועוד (Haggård, Freij, Danielsson, Wenander,
& Langstrom, 2015; Howard, Oram, Galley, Trevillion,
& Feder, 2013; Sartin, Hansen, & Huss, 2006; Whitaker

 .)et al., 2006גם ילדים המגיעים מבית שקיימת בו
תופעת אלימות סובלים מתופעות שליליות רבות
כגון הזנחה ,נשירה מבית הספר ,התמכרות לסמים
ולאלכוהול ,דיכאון ,הפרעות אכילה ,תוקפנות
והתנהגות עבריינית (Moylan et al., 2010; Sousa et
.)al., 2011
המודעות הציבורית הגוברת לאלימות כלפי נשים
במשפחה לצד ההשלכות החמורות הרבות של תופעה
זו על הנפגעת ,משפחתה ועל החברה ,הפכה את
התופעה לבעיה חברתית המצריכה התערבות וטיפול
ממוסדים (.)Mankowski, Haaken, & Silvergleid, 2002
מדינות מערביות רבות החלו להשקיע מאמצים כדי
לפתח תכניות התערבות אשר תכליתן להפחית את
הסיכוי שפרטים יתקפו את בנות זוגם.
כיום אפשר למצוא מגוון שיטות טיפול המתמקדות
בעברייני אלימות כלפי נשים במשפחה ,ובהן הטיפול
הפסיכו-דינמי ( Montgomery, 2002; Robertson,
 ,)1999; Shedler, 2010טיפול חינוכי ( & Coulter
 ,)VandeWeerd, 2009טיפול פסיכו-חינוכי ( Lee,
 ,)Uken, & Sebold, 2014מודל דולות' (Taylor, Davis,
 )& Maxwell, 2001והטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי
(Coulter & VandeWeerd, 2009; Enosh, Buchbinder,
.)Smith, & Shafir, 2013
עד כה נערכו מחקרים רבים אשר תכליתם הייתה
להעריך את היעילות של תכניות לצמצום אלימות
כלפי נשים במשפחה או מניעתה ( & Arias, Arce,
Vilariño, 2013; Babcock, Green, & Robie, 2004; Babcock
& & Steiner, 1999; Bennett & Williams, 2001; Coulter
;VandeWeerd, 2009; Enosh, Buchbinder, & Shafir, 2014

;Feder & Wilson, 2005; Feder, Austin, & Wilson, 2008
; Gordon & Moriarty, 2003; Hamm & Kite, 1991

 .)Sartin et al., 2006; Shepard, 1992עם זאת אין עדיין
תשובה חד-משמעית בנוגע ליעילותן של תכניות אלו
(& Akoensi, Koehler, Losel, & Humphreys, 2013; Bennett
;Williams, 2001; Feder et al., 2008; Feder & Wilson, 2005

 .)Gordon & Moriarty, 2003; Sartin et al., 2006יתרה
מזו ,רק מחקרים מעטים בחנו את יעילות התכניות
למניעת אלימות במשפחה הפועלות בתוך הכלא
(Enosh et al., 2013; Ley, 2005; Pascual-Leone, Bierman,
.)Arnold, & Stasiak, 2011
בהתייחסות רחבה יותר לתכניות שיקום בכלא ,הספרות
מציעה כי לאקלים כלא תומך )(Supportive climate
) ,(Liebling & Arnold, 2004לסביבה תומכת ()Environment
ולהוויה טיפולית בכ לא ( )Theraputic milieu
(,)Gideon, Shoham, & Weisburd, 2010; Hunter, 1993
יש השפעה חיובית על תהליך השיקום של האסירים.
יש הטוענים כי שילוב של מספר טיפולים שנמצאו
יעילים בספרות ,יביאו לידי הפחתה רבה יותר בשיעור
הרצידיביזם (.)Day, Chung, O'leary, & Carson, 2009
אולם עד כה עדיין חסרות עדויות אמפיריות בדבר
ההשפעה של תכניות טיפול המשלבות טיפולים שונים
זה מזה והמושפעות מגישות טיפוליות כלפי עברייני
אלימות במשפחה (.)Gondolf, 2007
מחקר זה מבקש להתמקד בהערכת התכנית "בית
התקווה" המיועדת לעברייני אלימות במשפחה.
תכנית זו משלבת שלושה מרכיבים טיפוליים :הטיפול
הקוגניטיבי התנהגותי שנמצא כאמור יעיל במספר
מחקרים קודמים (,)Landenberger & Lipsey, 2005
הטיפול הפסיכו-דינמי והטיפול הפסיכו-חינוכי.
תכנית זו נמשכת שנה בערך ומתנהלת כמעין
קהילה טיפולית בסביבת כלא תומכת שיקום.
יתרה מזו ,למטופלים ב"בית התקווה" שיגרה יומית
מובנית שבה הם עובדים או לומדים .מחקר זה
נועד לבחון את השפעת התכנית "בית התקווה",
המתנהלת בין כתלי הכלא הישראלי ,על שיעורי
הרצידיביזם בעבירות אלימות במשפחה ובעבירות
אלימות בכלל.
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תכניות אלימות במשפחה בכלא
בעולם המערבי ישנם כיום סוגים רבים של תכניות
למניעת אלימות במשפחה ,שנהפכו לחלק חשוב
ואינטגרלי מהמערך השיקומי בבתי הסוהר (Babcock
& Steiner, 1999; Coulter & VandeWeerd, 2009; Day et al.,

 .)2009; Hamm & Kite, 1991; Shepard, 1992בין תכניות
אלו אפשר כאמור למצוא מגוון רחב של שיטות טיפול,
ובהן הטיפול הפסיכו-דינמי ,הטיפול הפסיכו-חינוכי
והטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (Coulter & VandeWeerd,
 .)2009מרבית התכניות כוללות בין השאר קבוצות
טיפוליות ( .)Enosh et al., 2013התכניות משתנות על
פי היעדים שהן מציבות ,וגם על פי הדגשים שבדרך
כלל מוכתבים על פי ההנחות והתפיסות של מפעילי
התכנית בנוגע לסיבות שמביאות את המטופלים לידי
אלימות (.)Day et al., 2009
טיפול פסיכו-חינוכי
רבים מעברייני האלימות כלפי נשים במשפחה סובלים
מכישורים קוגניטיביים-התנהגותיים ירודים ומחזיקים
במערך מעוות של אמונות וציפיות בכל הנוגע לתפקידי
בנות זוגם במערכת היחסים .על כן תכניות המשלבות
מודלים פסיכו-חינוכיים ,ובהם מודל דולות' ,מאמצות
גישה אשר מאתגרת את העיוותים וההנחות של התוקפים,
אשר מאמינים כי לגבר זכות לשלוט על בת זוגו (Feder
 .)& Wilson, 2007; Lee et al., 2014לפיכך בתי כלא רבים
מפעילים תכניות המשלבות את הטיפול הפסיכו-חינוכי
בתכנית השיקום המיועדת לעברייני אלימות במשפחה.
תכלית גישה זו היא לפתח ולהטמיע מודעות בקרב
התוקף בנוגע להתנהגותו האלימה ולהשלכותיה החמורות.
יתרה מזו ,גישה זו נועדה לסייע לתוקף לקחת אחריות
על התנהגותו האלימה ,ולגרום לו להבין את ההשלכות
השליליות של השליטה והכפייה שהוא מפעיל על בת
זוגו .טיפול זה מקנה לתוקף כלים המסייעים לו לשלוט
בכעסיו ,וכן דרכים מסגלות יותר להתמודד עם בעיות
שעולות בינו לבין בת הזוג.
טיפול פסיכו-דינמי
טיפול זה נשען על עקרונות הגישה הפסיכו-אנליטית
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אשר רואה בהפרעות האישיות תולדה של דחפים,
קונפליקטים ומצוקות הקשורים לעבר (Robertson,
 .)1999בהקשר של אלימות במשפחה ,הטיפול
הפסיכו-דינמי מניח כי השימוש של התוקף באלימות
מּונע מקונפליקטים פנימיים או מבעיות שלא הגיעו
לידי פתרון בי לדות ובהן היחסים עם ההורים,
הזנחה ,התעללות וכיוצא באלו .כחלק מהטיפול
הפסיכו-חינוכי ,המטפלים מסייעים לתוקף להביע את
הרגשות המודחקים המטרידים והמאיימים ,ובעיקר
אלה אשר יוצרים את הלחץ וההתנגדות (Shedler,
 .)2010טיפול זה מיועד להעלות את המודעות למקור
התוקפנות כלפי בת הזוג.
טיפול קוגניטיבי-התנהגותי
התערבויות טיפוליות חשובות נוספות הן כאלה
המבוססות על הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי .טיפול זה
שם דגש בהִשתנות בעמדות התוקף ,וכן בהתנהגותו
כלפי בת זוגו ( .)Coulter & VandeWeerd, 2009תכלית
הטיפול היא לשנות את התפיסות הקוגניטיביות של
התוקף ,את רגשותיו ואת הדרך שבה הוא מתמודד
עם קונפליקטים ומגיב להם .הטיפול מתמקד בזיהוי,
בהכרה ובשינוי של המחשבות השליליות של התוקף
(בהן כעס ,קנאה ועוינות) ,אשר עולות במהלך שיחות,
עימותים או אינטרקציות ,ומנסה להחליפן במחשבות
הגיוניות וחיוביות יותר .הטיפול מנסה לזהות מהר
ככל האפשר את מדדי האלימות כדי לספק לתוקף
טכניקות ואסטרטגיות של שליטה בכעס ובהתנהגות
התוקפנית שלו (.)Enosh et al., 2013
טיפול קבוצתי
מרבית תכניות השיקום המתמקדות בעברייני אלימות
במשפחה כוללות גם טיפול קבוצתי כלשהו (Enosh
 .)et al., 2013תחילה תכליתן של הקבוצות הטיפוליות
היא לפתח ביטחון ,אמון והסכמה בדבר מהות הטיפול
בין המטפל למטופלים .בקבוצות אלו המטופלים
משתפים חוויות טראומטיות עם הקבוצה .זהו שלב
מהותי בדרך לשינוי עתידי בהתנהגות התוקפים
( .)Mankowski et al., 2002אחד מהיתרונות הגדולים

פתח תקווה

בטיפול הקבוצתי הוא היכולת לדרוש מהמטופלים לקבל
אחריות על התנהגותם התוקפנית ועל השלכותיה על
הקרבן ( .)Enosh et al., 2013הטיפול הקבוצתי מעודד
את המשתתפים להביע את רגשותיהם ,להיפתח
ולתקשר זה עם זה כחלק משלב בעל משמעות שבו
הם יפתחו אמפתיה וגישה שאינה אלימה .לבסוף,
הקבוצה תעודד את משתתפיה לוותר על הגישות
השוביניסטיות ולאמץ תפקידים בזוגיות שאינם
כוללים פגיעה בבת הזוג (.)Mankowski et al., 2002
תהליכים אלו מסייעים להתמודד עם נושאים כגון
אלימות ,כוח ומין באמצעות הקניית דרכים אחרות
לתקשורת ,להתמודדות ולשליטה בכעסים (Coulter
.)& VandeWeerd, 2009; Day et al., 2009

בתכניות טיפול למניעת אלימות חוזרת במשפחה
(& Akoensi et al., 2013; Babcock et al., 2004; Buttell
Carney, 2004; Buttell & Pike, 2003; Dutton & Corvo,
2006; Feder & Wilson, 2005; Haggård, Freij, Danielsson,

 .)Wenander, & Långström, 2015אחד ממדדי התוצאה
המקובלים הוא שיעור הרצידיביזם (מעצרים או
מאסרים חוזרים) באופן כללי ,או ביחס לעבירות
אלימות כלפי קרוב משפחה מדרגה ראשונה (Arias
et al., 2013; Coulter & VandeWeerd, 2009; Haggård et

 .)al., 2015; Ley, 2005; Pascual-Leone et al., 2011רבים
מהמחקרים לא הצליחו להוכיח את יעילות התכנית
בהפחתת האלימות של התוקפים (Akoensi et al.,
2013; Arias et al., 2013; Bennett & Williams, 2001; Day
et al., 2009; Feder & Wilson, 2005; Gordon & Moriarty,

הדמיה של קהילה טיפולית בכלא

2003; Haggård et al., 2015; Morrel, Elliott, Murphy, & Taft,

בדרך כלל נהוג לדבר על קהילות טיפוליות בהקשר
של תכניות גמילה מסמים ומאלכוהול ,אלא שאפשר
להשאיל את הרעיון ,הטכניקה והיישום של קהילה
טיפולית לתכניות שיקום אחרות ()De Leon, 1997
ולתכניות שיקום של עברייני אלימות במשפחה ,כמו
במקרה שבו עסקינן  -תכנית "בית התקווה" .הקהילה
הטיפולית ,מאופיה ומטבעה ,מאפשרת לחברים בה
להשתנות לטובה ומלמדת אותם לחיות יחד .ישנם
ארבעה אלמנטים בסיסיים של קהילה טיפולית.1 :
קשר ( - )Contextנוגע ליחסים בין מטופלים למטופלים
אחרים ובין מטופלים לצוות בשגרה היומית .2 .ציפיות
( - )Expactationsציפיות מהפרט להיות חלק מהקהילה,
תוך הבנה שהשתתפותו והווייתו הן תנאי מקדים
לקיום הקהילה .3 .הערכה ( - )Assessmentהערכה
תמידית של הפרט את עצמו ,היכן הוא עומד ביחס
לציפיות ממנו .4 .תגובה ( - )Responsesכל הפעולות
שהפרט רואה בהן חלק מהערכת הציפיות שלו ,שבהן
עמד או לא עמד (.)De Leon, 1997

 .)2003גם במחקרים המעידים על יעילות התכנית
הטיפולית נמצאו אפקטים חיוביים מתונים בלבד
(& Akoensi et al., 2013; Babcock et al., 2004; Buttell
 .)Pike, 2003; Dutton & Corvo, 2006תכניות אלו ,אשר
נמצאו בהם סימנים חיוביים להצלחה ,הן בדרך
כלל כאלו אשר שילבו טיפול קוגניטיבי-התנהגותי או
טיפול פסיכו-חינוכי (Babcock et al., 2004; Haggård
 .)et al., 2015למשל ,בניתוח-על שנערך על ידי פדר,
אוסטין ווילסון ( ,)Feder et al., 2008נבחנה ההשפעה
של תכניות כפויות בצו בית משפט (מחוץ לכתלי
הכלא) ( ,)Court mandated interventionsאשר כללו
טיפול פסיכו-חינוכי ,טיפול קוגניטיבי-התנהגותי
או שני הטיפולים יחד .כאשר ניתחו את הנתונים
אשר התקבלו מדו"חות רשמיים ,נמצאה ירידה של
 20%-13%אחוזים בקורבנות חוזרת (ירידה מתונה,
כהגדרת המחברים) .בבקוק ושותפיו (Babcock et
 )al., 2004ערכו גם הם ניתוח-על ,שבו ניתחו את
הממצאים של  22מחקרי הערכה של תכניות למניעת
אלימות במשפחה .גודל האפקט הכללי ,שהורכב
הן מדו"חות המשטרה והן מדיווח קורבנות ,היה
 ,cohen's d=0.18דהיינו אפקט מתון בלבד.
אחת הבעיות המרכזיות שעלתה בקשר לממצאים
אלו היא שגם הממצאים החיוביים התקבלו כנראה

יעילותן של התכניות
בהפחתת רצידיביזם
מרבית מחקרי ההערכה בתחום האלימות במשפחה
בחנו את ההתנהגות של אסירים משוחררים שהשתתפו
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באמצעות שימוש במערכי מחקר שאינם חזקים דיים
( ,)Akoensi et al., 2013; Feder et al., 2008מערכים שכללו
בין השאר קבוצות השוואה שמורכבות מאנשים שנשרו
מהטיפול או כאלו שדחו אותו מלכתחילה ,כלומר
חסרי מוטיבציה לשינוי (.)Feder et al., 2008
כפי שציינו קודם לכן ,מרבית הספרות האמפירית
התמקדה בתכניות אלימות במשפחה מחוץ לכותלי
הכלא ,ועדיין חסרה ספרות הנוגעת ליעילות התכניות
למניעת אלימות במשפחה המתבצעת בתוך הכלא
(Enosh et al., 2013; Ley, 2005; Pascual-Leone et al.,
 .)2011למשל ,במחקרו של ליי ( )Ley, 2005נבחנה
תכנית טיפולית למניעת אלימות במשפחה בכלא,
המבוססת על השיטה הקוגניטיבית-התנהגותית ,אשר
כללה קבוצה טיפולית ונמשכה  26שבועות .ליי מצא,
כי השתתפות בתכנית תרמה לשיעור רצידיביזם נמוך
באופן מובהק לעומת קבוצת ההשוואה כשנה מסיום
התכנית .בקבוצת המטופלים עמד שיעור החזרה
על  18%לעומת שיעור חזרה של  30%בקרב קבוצת
ההשוואה .במחקר אחר דמוי-ניסויי ,אשר בחן תכנית
טיפולית המתמקדת ברגשות בתוך הכלא ,נמצאו
הבדלים סטטיסטיים מובהקים בין קבוצת הטיפול
לקבוצת ההשוואה שבעה חודשים ושמונה חודשים
לאחר השחרור .עם זאת לא נמצאו הבדלים מובהקים
בין הקבוצות תשעה חודשים ,שנה ,שנתיים ושלוש
שנים לאחר השחרור (.)Pascual-Leone et al., 2011

מה משפיע על
עברייני אלימות במשפחה?
בואן וגילכריסט ( )Bowen & Gilchrist, 2004הציעו לגבי
שיקום עברייני אלימות במשפחה ,כי כדי להבין טוב
יותר מה משפיע על מי ובאילו נסיבות ,יש להתייחס
למאפיינים הפסיכולוגיים של התוקפים ולמאפייני
הטיפול בגישה הוליסטית ורחבה יותר .יתרה מזו,
מחקרים מעידים שתוצאת הטיפול ()Responsivity
מושפעת מהרציונל ומהתאוריה שעומדים מאחורי
התכנית ,מאופן היישום שלה ומהיושרה ()integrity
שלה .תכנית בעלת יושרה מתנהלת לפי קווים מנחים
ברורים (בדרך כלל גם כתובים בפקודה או בספר
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הדרכה) ,המועברים בלוח זמנים ברור ועל ידי צוות
מיומן .היכולת להבחין בין סוגי התוקפים משפיעה
גם היא על תוצאת הטיפול (;Bowen & Gilchrist, 2004
 .)Hollin, 1995בהקשר זה ידוע ,כי קיימת הטרוגניות
רבה בקרב עברייני האלימות במשפחה (& Bowen
 ,)Gilchrist, 2004; Lindsay & Brady, 2002אשר מחדדת
את הקושי לסרטט להם פרופיל פסיכולוגי אחיד
(& Holtzworth-Munroe & Stuart, 1994; Kilmartin
 .)Allison, 2013זיהוי תת-הקטגוריה שאליה שייך התוקף
עשוי לסייע בייעול תוצאת הטיפול (,)Responsivity
משום שתוקפים נשכרים מטיפולים אחרים.

אקלים הכלא וטיפול משולב
ידוע כי הכלא אינו סביבה אידאלית לטיפול ,ובפני
המטפלים בכלא ניצבים אתגרים וקשיים רבים
( .)Toch, 1977; Zellerer, 2003המאפיינים הסוציאליים,
הארגוניים ,הפיסיים והרגשיים של הכלא נמצאו
כמאפיינים משפיעים על רצידיביזם באופן כללי ועל
הפוטנציאל השיקומי בפרט (Ross, Liebling, Diamond,
 .)& Saylor, 2007ליבלינג וארנולד (Liebling & Arnold,
 ,)2004בהתייחסם לאקלים כלא חיובי ,התייחסו גם
ליחסים שבין הצוות לאסירים ,לדרגת האמון ביניהם,
לתמיכת הצוות באסירים ,לתחושת ההוגנות ,לכבוד
ההדדי ,לאנושיות הקיימת במוסד ,לחשיבות בשמירה
על קשר עם בני משפחה מחוץ לכתלי הכלא ,לאיכות
החיים בכלא ,לאפשרויות הקיימות בהתפתחות
האישית של האסיר ,לסדר החברתי הקיים ולמשמעות
הנלווית לענישה (Gideon et al., 2010; Liebling & Arnold,
 .)2004גדעון ועמיתיו ( )2010מציעים במאמרם כי
ההווי ( )Milieuהטיפולי יכול לשפר את תהליך השיקום
ולהפחית את שיעור הרצידיביזם לאחר השחרור .סביבה
כזו מאפשרת לעתים ניעות ( )Mobilityרבה יותר של
האסירים ,מדיניות דלת פתוחה ()Open-door policy
אשר מאפשרת להשאיר את דלתות התאים פתוחות
במשך היום ויחסים טובים בין הצוות הטיפולי לאסירים.
ייתכן שאחד ההסברים להצלחה המוגבלת של תכניות
אלימות במשפחה נעוץ בחד-ממדיות של התכניות
הרווחות ,ואילו התוקף בדרך כלל "זקוק" לשילוב

פתח תקווה

של מענים הנותנים ביטוי למורכבותם של העבירה
והעבריינים .דיי ושותפיו ( )Day et al., 2009כבר הציעו
כי שילוב מספר שיטות טיפול שנמצאו יעילות ,יביא
לידי הגברת הסיכויים להצלחה ולהפחתת רצידיביזם.
גם החוקר זלרר ( )Zellerer, 2003טען ,כי יש לשלב
בתכניות טיפול-חינוך כדי להפחית הישנות של מקרי
אלימות במשפחה.

תכנית "בית התקווה"
בכלא "חרמון"
לפני שנפרט את תנאי הקבלה לתכנית ,נציין כי
האסירים מופנים ל"בית התקווה" על ידי ועדות המיון
של שב"ס או על ידי עובדים סוציאליים שממליצים
על אסירים על פי היכרות אישית עמם כאשר הם
סבורים שאלה יתאימו למסגרת של "בית התקווה".
קריטריונים לקבלה לתכנית
 .1אינדיקציות לאלימות במשפחה :האסירים
ב"בית התקווה" הם אסירים שנשפטו על עבירות
אלימות שביצעו כלפי בת זוג על פי חוק למניעת
אלימות במשפחה .לתכנית "בית התקווה" יכולים
להיכנס גם אסירים שלא הורשעו בעבירת אלימות
במשפחה בהרשעתם הנוכחית ,אך הם מוגדרים
כבעלי "פרופיל אלימות במשפחה" .אלה הם אסירים
אשר הורשעו בשלוש השנים האחרונות בעבירת
אלימות במשפחה ,או אסירים שיש עליהם מידע
מודיעיני שמעיד על מעורבות או על סיכון למעורבות
עתידית בעבירות אלימות במשפחה .בכל מקרה,
"פרופיל אלימות במשפחה" נקבע אך ורק על ידי
ועדה מיוחדת המכונה ועדת "אלימות במשפחה"
בשירות בתי הסוהר .ועדה זו ,המשותפת לשב"ס
ולמשרד הרווחה ,היא היחידה המוסמכת לקבוע
שאסיר הוא בעל פרופיל אלימות במשפחה .אסיר
פונה לוועדה על ידי עובדים סוציאליים בבתי הכלא,
לאחר שעברו על התיקים שלו או טיפלו בו ,ומצאו
אינדיקציה כלשהי לאלימות במשפחה ,כלפי בת
זוג או ילדים .ל"בית התקווה" מופנים במרבית
המקרים תוקפים שפגעו בבנות זוגם.

 .2יתרת המאסר המרבית היא שלוש שנים לכל
היותר ולפחות שנה אחת :יתרת המינימום נועדה
לאפשר סיום מלא של התכנית ,ויתרת המקסימום
נועדה למנוע מצב שסיום התכנית רחוק מאוד ממועד
השחרור מהכלא.
 .3הסכמה לעבור טיפול ומוטיבציה לקבלו:
בישראל אין מדיניות של טיפול בכפייה ,לפיכך כדי
להתקבל ל"בית התקווה" האסיר צריך להביע רצון
להשתתף בתכנית.
 .4גוף נקי מסמים או סיום טיפול גמילה מחומרים
ממכרים.
 .5היעדר מחלות נפש :למחלקה מתקבלים רק
אסירים ללא רקע פסיכיאטרי קשה ,כגון התקפים
פסיכוטיים או מחלות נפש שמצריכות טיפול פסיכיאטרי
אינטנסיבי .אפשר לקבל אדם עם רקע פסיכיאטרי
כל עוד הוא מאוזן תרופתית.
 .6יכולת להבין ולדבר עברית :הדרישה להבנת
השפה ולשיחה בעברית נועדה לאפשר לאסירים
המתקבלים להשתלב בטיפולים למיניהם .היכולת
לכתוב או לקרוא בעברית אינה תנאי קבלה.
 .7התאמה למקום מבחינה מודיעינית :חלק
ממערכי הסינון ל"בית התקווה" הם מודיעיניים.
במצבים אלו נבדקת רמת הסיכון של האסיר לבריחות
או אם תישקף סכנה לחייו עקב שהות ב"חרמון".
התכנית
התכנית המכונה "בית התקווה" ממוקמת באגף מיוחד
בכלא "חרמון" ותכליתה לטפל בעברייני אלימות
במשפחה אשר פגעו בנשותיהן .התכנית הוקמה
בשנת  ,2000בדרך כלל נמשכת כשנה ,ונועדה להביא
לירידה בהתנהגות האלימה כלפי בנות הזוג ,להטמיע
משמעות לקשר עם המשפחה ולחזקה ולהפחית
את הסיכוי לרצידיביזם לאחר השחרור .התכנית
והמטפלים בה מגדירים יעדים נוספים של התכנית
ובהם הפחתת העברה בין-דורית של אלימות ,שיפור
התפקוד כבן זוג וכהורה ושיפור באיכות החיים של
המשפחה .האגף מיועד ל 40-מטופלים (כך נקראים
התוקפים בפי הצוות) המחולקים לארבע קבוצות .כל
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קבוצה ממוקמת בחלק אחר בבניין וחיה ב"שרוול"
המכיל חמישה חדרי שינה .כל חדר שינה מיועד
לשני מטופלים ונועד להביא לחוויה טובה יותר של
חיים במחיצה אחת .החיים ב"שרוול" יוצרים מעין
תחושת משפחתיות ,וכל אחד מהמטופלים לוקח חלק
באחזקתו .הבניין עצמו מוקף בגינות מטופחות ,שגם
הן מתוחזקות על ידי המטופלים ב"בית התקווה".
באגף עצמו יש הרבה מרחבים ציבוריים וחדרים,
לובי גדול וחדר כביסה משותף .בדרך כלל נערכות
הקבוצות הטיפוליות בלובי הגדול ,המואר מאוד באור
טבעי שבוקע מהחלונות הגבוהים .כחלק ממדיניות
"הדלת הפתוחה" ,כל התאים נשארים פתוחים במשך
היום ,מלבד בשעה של ספירת המטופלים.
"בית התקווה" בכלא "חרמון" מתנהל כקהילה
טיפולית ()Semi-structured therapeutic community
ומשלב מספר רכיבים טיפוליים וקבוצות טיפוליות
(.)Goethals, Soyez, Melnick, Leon, & Broekaert, 2011
לפי הגישה של הקהילה הטיפולית ,ישנה שאיפה
שהמטופלים ישהו בתכנית שנה לכל הפחות וייקחו
חלק בכל פעילות שוטפת של המחלקה .כמו בקהילות
טיפוליות אחרות ,גם ב"בית התקווה" רווחת ההנחה
כי הפסקת ההתנהגות התוקפנית תלויה במספר
גורמים ,ובהם תהליך חיברות מחדש ()Resocialization
ושינויים מהותיים בזהות ,בעמדות ,בהתנהגות
ובאורח החיים של המטופל .על כן לקיחת חלק בכל
הפעילויות השגרתיות ושימת דגש בתעסוקה ,בחינוך
ובטיפול ,הם חלק מהאג'נדה של התכנית וחלק מהותי
בתהליך הטיפולי.
ב"בית התקווה" שיגרה עמוסה ומתמשכת ,אשר מתחילה
כבר בשעות הבוקר המוקדמות .לאחר ההשכמה,
ניקוי החדרים וסיום כל מטלות הבוקר ,מתכנסים כל
המטופלים לקבוצה שנקראת "הרגשת בוקר" .בקבוצה
זו משתפים המטופלים את תחושותיהם ואת מצב רוחם
באותו בוקר .מיד אחר כך הם מתפזרים לענייניהם,
חלקם לתעסוקה וחלקם לכיתות הלימוד .עם חזרת
המטופלים מפעילויות אלה ,הם נאספים לארוחת
הצהריים ולאחריה מושם דגש טיפולי יותר בהרבה.
כחלק משגרת היום הטיפולית ,כל מטופל
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ב"בית התקווה" מקבל טיפול פרטני עם עובד
סוציאלי ומשתתף במשך השבוע במספר קבוצות
טיפוליות .לכל קבוצה טיפולית תכלית אחרת וגישה
אחרת :הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית ,הגישה
הפסיכו-חינוכית והגישה הפסיכו-דינמית .חלק
מהקבוצות הן "קבוצות רכבת" ,אשר אין להן התחלה
או סיום ואפשר להצטרף אליהן בכל שלב ,ואילו קבוצות
אחרות הן קבוצות סגורות ,עם מספר מפגשים
מוגדר" .הקבוצה הגדולה" מתכנסת על בסיס שבועי
ומשמשת דוגמה טובה ל"קבוצת רכבת" .קבוצה
זו מבוססת על הגישה הפסיכו-דינמית ,אשר שמה
את הדגש בחיים בקהילה טיפולית ,בקונפליקטים
העולים בין המטופלים ובקשר בין דפוסי התנהגות
בקהילה לדפוסי התנהגות בעברם של המטופלים.
הקבוצות הסגורות יותר ממוקדות מטרה ,ובדרך
כלל אורכות  12שבועות .היעד הוא שכל מטופל
ייקח חלק בכל אחת מקבוצות אלה בעת שהותו
ב"בית התקווה" .בין הקבוצות הסגורות יש קבוצה
פסיכו-חינוכית לשליטה בכעסים ,קבוצה פסיכו-
חינוכית שמתמקדת בתקשורת לא אלימה ,קבוצה
פסיכו-דינמית להגברת המודעות העצמית וקבוצה
פסיכו-חינוכית שמתמקדת בסוגיית ההורות .מלבד
קבוצות אלה מתנהלת ב"בית התקווה" קבוצת
פסיכודרמה דינמית ,המתמקדת בחוויות ילדות
של המטופלים ,תוך הבנה שחלק מההתנהגויות
האלימות בהווה מקורן בחוויות ילדות קשות כגון
התעללות.
נראה כי שילוב מספר שיטות טיפול שנמצאו מוצלחות
(כגון טיפול קוגניטיבי-התנהגותי וטיפול פסיכו-דינמי)
עם הקניית חינוך ויכולות תעסוקתיות למטופלים,
יצליחו לענות על צרכיהם ( )Needsשל אסירים רבים
יותר בספקטרום הרחב של עברייני אלימות במשפחה.
כיוון שתכנית "בית התקווה" כוללת טיפול רב-ממדי,
אינטגרטיבי ,ומתנהלת בסביבה טיפולית תומכת,
ההשערה שלנו היא כי "חבילה טיפולית" הניתנת
ב"בית התקווה" מביאה לירידה בשיעורי העבריינות
החוזרת כלפי בת הזוג בפרט ובשיעורי העבריינות
האלימה בכלל בקרב המשתתפים בתכנית.

פתח תקווה

שיטה

בסיס הנתונים והמדגם
בחינת היעילות של התכנית למניעת אלימות במשפחה
ב"בית התקווה" הסתמכה על קובץ נתונים רחב,
המכיל את כלל האסירים הפליליים תושבי ישראל
ששהו במתקני שב"ס בשנים  ,2012-2004בסך הכול
 61,689אסירים שפוטים .הקובץ כולל מידע רב הנוגע
למאפיינים הסוציו-דמוגרפיים של האסירים ,להיסטוריה
הפלילית שלהם ולמאסר הנוכחי .כל המידע התקבל
ממערכת הנתונים של שב"ס (מערכת "צוהר").
במאגר יש נתונים גם על התנהלות האסירים בכלא,
ובכלל זה ביקורים ,חופשות ,דיונים משמעתיים,
חינוך ,תעסוקה ועוד.
לצורך הערכת התכנית ב"בית התקווה" הובאו בחשבון
אך ורק אסירים בעלי פרופיל של אלימות במשפחה
( .)20,737מתוכם הוצאו כל האסירים שלא עמדו
מראש בדרישות שב"ס לקבלה לתכנית ,ובכללם
אסירים שאינם תושבי ישראל ( 5,098אסירים),
אסירים שנשפטו לתקופת מאסר של פחות משנה
( 9,480אסירים) ,אסירים שלא נמצאה להם ועדת
אלימות במשפחה ( 1,302אסירים) ואסירים שזהות
הקורבן (אישה ,ילדים או שניהם) 6לא צוינה ברישומי
הוועדה במפורש ( 2,263אסירים) .לאחר הסינון נשארו
בקובץ  2,594אסירים 301 .מהם השתתפו בתכנית
"בית התקווה" ,מהם  279אסירים שנמצא להם
רישום של ועדת אלימות במשפחה .לשאר האסירים
( ,)2,315שהם קבוצת ההשוואה ,יש פרופיל של
אלימות במשפחה והם לא השתתפו בתכנית "בית
התקווה" בכלא "חרמון".7

6

7

8
9

משתנים
משתנים תלויים
מאסר חוזר :משתנה זה בוחן אם האסיר חזר למאסר
בכל שנה במשך חמש שנות המעקב או לא חזר
(כן= ,1לא=.)0
מעצר חוזר :משתנה זה בוחן אם האסיר חזר למעצר
בכל שנה במשך חמש שנות המעקב או לא חזר
(כן= ,1לא=.)0
משתנים בלתי תלויים (מפוקחים)
האם האסיר עולה חדש (כן= ,1לא= ,)0האם הוא
נשוי (כן= ,1לא= ,)0האם יהודי (כן= ,1לא=,)0
האם האסיר ערבי (כן= ,1לא= ,)0מספר שנות
הלימוד שלו (משתנה רציף) ,מספר הילדים שיש לו
(משתנה רציף) ,אינדקס סוציו-דמוגרפי( 8משתנה
רציף) ,מספר מאסרים קודמים (משתנה רציף),
גיל (משתנה רציף) ,אורך המאסר (משתנה רציף),
הואשם בעבירת אלימות במשפחה (כן= ,1לא=,)0
הואשם בעבירת מין (כן= ,1לא= ,)0הואשם בעבירת
רכוש (כן= ,1לא= ,)0הואשם בעבירת סמים (כן=,1
לא= ,)0הואשם בעבירת אלימות (כן= ,1לא= ,)0שנת
השחרור מהכלא (משתנה רציף) ,מספר מתוקנן של
חופשות האסיר (משתנה רציף) ,התמכרות לאלכוהול
(כן= ,1לא= ,)0מסוכנות( 9יש= ,1אין/לא ידוע=.)0

ניתוח הנתונים
כדי להתאים קבוצת השוואה לאסירים שהשתתפו
בתכנית "בית התקווה" ,נעשה שימוש בשיטת התאמה
שנקראת "השוואת ציוני היתכנות" (Propensity Score

קבוצת הטיפול ב"בית התקווה" כוללת רק אסירים שפגעו בבת זוג (ובכלל זה ארוסה ,גרושה וכיו"ב) או בילדים ,אך לא
בקורבנות אחרים כגון הורים ואחים.
בבתי סוהר אחרים פועלות תכניות אחרות למניעת אלימות במשפחה .לפיכך ייתכן כי קבוצת ההשוואה כוללת גם אסירים
אשר השתתפו בתכניות אחרות.
נבחן על פי המדד הסוציו-דמוגרפי של היישוב שממנו הגיע האסיר.
משתנה זה נשלף מתוך ועדות האלמ"ב .אם צוין כי קיימת מסוכנות ,קודד המשתנה כאחד ,ואם צוין כי האסיר אינו מסוכן
או שלא צוינה מסוכנותו ,קודד המשתנה כאפס.
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 Matchingובקיצור  .)PSMהבחירה בשיטה זו נועדה
למזער את ההטיה בהליך הבחירה של הנבדקים ,וכך
הנבדקים בקבוצת ההשוואה יהיו דומים לנבדקים
בקבוצת המשתתפים ,למעט היותם כלולים בקבוצת
המשתתפים (.)Jordan, 2012
השלב הראשון בחישוב ציון ההיתכנות היה בחירת
המשתנים שישמשו לחישוב הסיכוי להיכנס לתכנית
( .)PSMמשתנים אלו כללו מאפיינים סוציו-דמוגרפיים
של האסיר ,צריכת אלכוהול ,רמת מסוכנות של האסיר,
מאפייני המאסר ,הרקע העברייני של האסיר ,הפרופיל
שלו ומאפייניו במאסר .ציוני ההיתכנות האלו חושבו
בעזרת מודל סטטיסטי המנבא היתכנות באמצעות
מאפייני הרקע של הנבדקים .כל אסיר קיבל ערך
הנע בין  0ל :1-ציון  0מבטא הסתברות אפסית
להשתתף בתכנית ,וציון  1מבטא הסתברות בטוחה
להשתתף בתכנית.
לאחר שחושבה ההסתברות של כל אסיר להיכלל
בתכנית ,שודך כל אסיר שהשתתף בתכנית "בית
התקווה" לאסיר בעל הציון הדומה לו ביותר (ה"תאום"
שלו) מתוך קבוצת האסירים שלא השתתפו בתכנית.
מאחר שקבוצת האסירים שהשתתפו בתכנית הטיפול
גדולה די הצורך ,נעשה שימוש בשיטת התאמה שנקראת
"השכן הקרוב" ( ,)Nearest neighborהכוללת התאמה
של נבדק אחד בלבד מקבוצת ההשוואה לכל נבדק
מקבוצת המשתתפים ( .)single match approachלכל
נבדק מקבוצת המשתתפים בתכנית "בית התקווה"
נבחר אסיר בעל ציון ההיתכנות הקרוב ביותר מקבוצות
ההשוואה .לשם כך השתמשנו במרווח" ,רוחב פס"
( ,)caliperשל  0.01לצורך הבחירה .כלומר ,ההתאמה
התבצעה רק אם הציון של הנבדק מקבוצת ההשוואה
נמצא בטווח של ( 0.01עד אחוז אחד של הסתברות
להשתתפות) מציון הנבדק בקבוצת המשתתפים.
לאחר שהושלם תהליך ההתאמה ,נעשתה בדיקה
שנועדה להבטיח שהתאמת ציוני ההיתכנות אכן
סיפקה מדגמים מאוזנים ,כלומר לא נמצאו הבדלים
סטטיסטיים בין הקבוצות במשתנים ששימשו לתהליך
הבחירה ונזכרו לעיל.
בניתוח השווינו את הסיכון למועדות של אסירים
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שהשתתפו בתכנית למניעת אלימות במשפחה
ב"בית התקווה" עם הסיכון למועדות של אסירים
שלא השתתפו בתכנית זו ,הן בגין כלל העבירות הן
בגין עבירות אלימות בלבד .בהקשר זה נציין ,כי אי
אפשר היה לבחון את הסיכון למועדות בגין עבירות
אלימות במשפחה בלבד אלא רק בגין עבירת אלימות
באופן כללי .זאת בשל מיעוט האסירים שחזרו בגין
עבירה ספציפית זו מתוך כלל המדגם .הדבר הביא
לעוצמה סטטיסטית נמוכה .עם זאת ראוי לציין ,כי
מרבית המחקרים הבוחנים תכניות למניעת אלימות
במשפחה בוחנים אך ורק את שיעור המועדות הכללי,
ואילו מחקר זה בוחן גם את הסיכון למועדות בגין
עבירת אלימות בלבד.
בקבוצת האסירים שהשתתפו בתכנית "בית התקווה"
היו כאמור לפני ההתאמה  279אסירים עם "ציון
התאמה" ממוצע של SD=0.084, min=0.144,( 0.172
 .)max=0.472בקבוצת ההשוואה  -האסירים שלא
השתתפו בתכנית  -היו  2,315אסירים עם ציון
היתכנות ממוצע של SD=0.080, min=0.0008,( 0.099
 .)max=0.446לאחר ההתאמה היו בקבוצת ההתערבות
 277אסירים עם ציון היתכנות ממוצע של 0.169
( ;)SD=0.080, min=0.014, max=0.373בקבוצת ההשוואה
היו  277אסירים עם ציון היתכנות ממוצע של 0.170
(.)SD=0.080, min=0.014, max=0.370
בלוח  1מוצגת ההשוואה בין הקבוצות ,לפני ההתאמה
ואחריה ,בעזרת מבחן חי-בריבוע ( )χ2למשתנים שמיים
ומבחן  tלמשתנים רציפים.
מלוח  1אפשר ללמוד ,כי טרם התאמת הקבוצות
לפי שיטת  PSMהיו ביניהן הבדלים מובהקים ב11-
משתנים (עולה חדש ,לאום יהודי ,לאום ערבי ,מספר
שנות לימוד ,מספר מאסרים קודמים ,גיל כניסה
למאסר ,עבירת מין ,עבירת אלימות ,עבירת סמים,
מועד שחרור ,שימוש באלכוהול) ,ולאחר ההתאמה
לא נותרו הבדלים מובהקים כלל .כך נוצרו בעקבות
פעולת ההתאמה שתי קבוצות של אסירים הדומות
זו לזו במספר רב של מאפיינים.
לאחר שהוגדרו שתי הקבוצות (קבוצת ההתערבות
וקבוצת ההשוואה) ,נבחנה אפקטיביות התכנית

פתח תקווה

לוח  :1השוואה בין קבוצת ההתערבות לקבוצת ההשוואה לפני ההתאמה ואחריה,
על בסיס ציוני היתכנות
אחרי ההתאמה
()N=554

לפני ההתאמה
()N=2,594
קבוצת
התערבות
()n=279

קבוצת
השוואה
()n=2,315

קבוצת
התערבות
()n=277

קבוצת
השוואה
()n=277

משתנים סוציו-דמוגרפיים
עולה חדש

13.3%

***27.8%

13.3%

12.6%

נשוי

45.2%

45.4%

45.5%

42.2%

לאום (יהודי)

53.0%

***64.5%

53.4%

51.2%

לאום (ערבי)

44.8%

***30.7%

44.4%

47.2%

מספר שנות לימוד

8.18

*8.78

8.16

8.14

מספר ילדים

2.22

2.18

2.22

1.90

מדד חברתי-כלכלי

-0.09

-0.08

-0.1

-0.1

רקע עברייני
מספר מאסרים קודמים

0.18

*0.29

0.18

0.13

מאפייני המאסר
גיל כניסה למאסר

35.65

**37.48

35.74

34.40

אלמ"ב לפי חוק

96.7%

97.2%

96.8%

99.2%

אורך מאסר (בחודשים)

26.95

26.77

26.89

27.95

עבירת מין

11.5%

*7.8%

10.8%

11.9%

עבירת אלימות

95.3%

***83.0%

95.3%

93.5%

עבירת רכוש

27.6%

33.3%

27.8%

30.3%

עבירת סמים

4.3%

***18.8%

4.4%

4.7%

מועד שחרור (שנה)

***2009

***2008

2009

2009

מספר חופשות (מתוקנן)

0.0006

0.0007

0.0006

0.0004

מאפייני האסיר
שימוש באלכוהול

8.6%

***22.2%

8.7%

9.0%

מסוכנות

38.0%

40.6%

38.2%

35.0%

*p<0.05 **p<0.01 ***p< 0.001
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במדדים של עבריינות חוזרת .תקופת המעקב
אחרי האסירים המשוחררים החלה מיום שחרורו
של האסיר ועד חמש שנים מיום השחרור (או פחות,
במקרה של אסירים ששוחררו בשנים האחרונות).
נעשה שימוש בארבעה מדדים :מאסרים ומעצרים
חוזרים בגין כלל העבירות ,ומאסרים ומעצרים חוזרים
בגין עבירות אלימות בלבד .10לאחר מכן נערכה
השוואה בין שיעורי המועדות של האסירים בקבוצת
ההתערבות לבין שיעורי המועדות של האסירים
בקבוצת ההשוואה .במקרים שבהם נמצאו הבדלים
מובהקים סטטיסטית ,נעשה חישוב  Cohen's dכדי
לבחון את גודל האפקט .מדד זה מאפשר לבחון את
גודל ההבדלים בין קבוצת הטיפול לקבוצת ההשוואה
מעבר לשאלת המובהקות הסטטיסטית .גודל אפקט
 0.2נחשב קטן ,גודל אפקט  0.5נחשב בינוני וגודל
אפקט  0.8נחשב גבוה (.)Cohen, 1988

ממצאים
המדד המקובל ביותר להערכת יעילות של תכניות
התערבות בקרב אסירים ,חרף המגבלות המלוות

אותו (לתיאור המגבלות של מדד זה ראו בן צבי
וולק ,)2011 ,הוא כאמור מדד שיעורי העבריינות
החוזרת .במחקר זה נבחנה תכנית "בית התקווה"
באמצעות ארבעה מדדים :מאסר ומעצר חוזרים
בגין כלל העבירות ,וכן מאסר ומעצר חוזרים בגין
עבירת אלימות .תקופת המעקב הייתה עד חמש
שנים מהשחרור .כדי לבחון את ההבדלים בין
קבוצת הטיפול לקבוצת ההשוואה שהותאמה לה,
נעשה שימוש במבחן  .Chi-Squareגודל האפקט יוצג
באמצעות מדד .Cohen's d

מאסרים חוזרים  -מועדות כללית
בלוח  2מוצגים שיעורי המועדות של שתי הקבוצות.
אפשר לראות כי בארבע השנים הראשונות היו שיעורי
החזרה למאסר של קבוצת האסירים שהשתתפו
בתכנית נמוכים באופן מובהק סטטיסטית מהשיעורים
בקבוצת ההשוואה ,עם גודל אפקט בינוני לאורך
השנים .הסיכון לרצידיביזם בתום שנה מהשחרור
11
בקרב קבוצת המשתתפים בתכנית "בית התקווה"
פחת ב 61.0%-לעומת הסיכון בקבוצת ההשוואה.

לוח  :2שיעור המאסרים החוזרים בקרב האסירים שהשתתפו/לא השתתפו
בתכנית למניעת אלימות במשפחה
בתום שנה אחת

בתום שנתיים

בתום  3שנים

בתום  4שנים

בתום  5שנים

קבוצת התערבות

()N=247
6.9%

()N=204
13.7%

()N=147
18.4%

()N=101
22.8%

()N=53
30.2%

קבוצת השוואה

()N=240
17.9%

()N=195
26.1%

()N=143
35.7%

()N=98
37.8%

()N=63
39.7%

חי-בריבוע

***13.71

**9.69

**11.02

*5.30

1.13

Cohen's d

0.34

0.30

0.41

0.33

0.21

*p<0.05 **p<0.01 ***p< 0.001
 10עבירת אלימות הוגדרה לפי סעיפי עבירה כגון איומים ,תקיפה ,תקיפה והכשלה של שוטר ,תקיפה לשם גניבה ,חבלה
גופנית חמורה ,חטיפה/כפייה/מעצר שווא ואיומים .מדובר בעבירות אלימות ולאו דווקא בעבירות אלימות במשפחה ,בשל
חוסר ההבחנה בלשון החוק (מלבד במקרה של קטינים).
 11כדי לחשב בכמה קטן הסיכון לרצידיביזם השתמשנו בנוסחה זו :שיעור הרצידיביזם של קבוצת ההשוואה פחות שיעור
הרצידיביזם של אלו שהשתתפו בתכנית "בית התקווה" ,מחולק לשיעור הרצידיביזם של קבוצת ההשוואה.
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פתח תקווה

תרשים  :1שיעור המאסרים החוזרים בקרב האסירים שהשתתפו/לא השתתפו
בתכנית למניעת אלימות במשפחה ב"בית התקווה"

בתום שנתיים פחת הסיכון למאסר חוזר בקבוצת
המשתתפים ב 47.5%-לעומת הסיכון בקבוצת
ההשוואה .בתום שלוש שנים פחת הסיכון ב,48.5%-
בתום ארבע שנים פחת ב ,39.7%-ובתום חמש שנים
פחת הסיכון למאסר חוזר בקבוצת המשתתפים
ב 23.9%-לעומת קבוצת ההשוואה ,הפרש שאינו
מובהק סטטיסטית.

מעצרים חוזרים  -מועדות כללית
במדד של מעצרים חוזרים ,בדומה למדד המאסרים
החוזרים ,אפשר לראות פערים בארבע השנים
הראשונות שנבדקו ממועד השחרור .שיעורי החזרה
למאסר בקבוצת האסירים שהשתתפו בתכנית היו
נמוכים באופן מובהק סטטיסטית מהשיעורים בקבוצת
ההשוואה ,עם גודל אפקט בינוני לאורך השנים.

לוח  :3שיעור המעצרים החוזרים בקרב האסירים שהשתתפו/לא השתתפו
בתכנית למניעת אלימות במשפחה
בתום שנה אחת

בתום שנתיים

בתום  3שנים

בתום  4שנים בתום  5שנים

קבוצת התערבות

()N=247
14.2%

()N=204
25.5%

()N=147
29.2%

()N=101
35.6%

()N=53
43.4%

קבוצת השוואה

()N=247
27.1%

()N=195
46.1%

()N=143
56.6%

()N=98
58.2%

()N=63
60.3%

חי-בריבוע

***12.43

***18.57

***22.2

**10.13

3.30

Cohen's d

0.33

0.34

0.45

0.50

0.34
**p<0.01 ***p<0.001
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תרשים  :2שיעור המעצרים החוזרים בקרב האסירים שהשתתפו/לא השתתפו
בתכנית למניעת אלימות במשפחה

הסיכון לרצידיביזם בתום שנה מהשחרור בקרב
קבוצת המשתתפים בתכנית "בית התקווה" פחת
ב 47.6%-לעומת קבוצת ההשוואה .בתום שנתיים פחת
הסיכון לרצידיביזם בקבוצת המשתתפים ב44.8%-
לעומת קבוצת ההשוואה .בתום שלוש שנים פחת
הסיכון ב ,48.3%-בתום ארבע שנים פחת ב,38.7%-
ובתום חמש שנים פחת הסיכון לרצידיביזם בקבוצת
המשתתפים ב 28.0%-לעומת קבוצת ההשוואה,
הפרש שאינו מובהק סטטיסטית.

מאסרים חוזרים  -מועדות בגין
עבירות אלימות
בלוח  4מוצגים שיעורי החזרה למאסר בגין עבירות
אלימות של שתי הקבוצות .אפשר לראות כי בשלוש
השנים הראשונות שנבדקו ממועד השחרור ,שיעורי
החזרה למאסר בגין עבירת אלימות בקבוצת האסירים
שהשתתפו בתכנית היו נמוכים באופן מובהק
סטטיסטית מהשיעורים בקבוצת ההשוואה ,עם גודל
אפקט בינוני-נמוך לאורך השנים .הסיכון למאסר חוזר

לוח  :4שיעור המאסרים החוזרים בגין עבירת אלימות בקרב האסירים שהשתתפו/לא השתתפו
בתכנית למניעת אלימות ב"בית התקווה"
בתום שנה
אחת

בתום
שנתיים

בתום 3
שנים

בתום 4
שנים

בתום 5
שנים

קבוצת התערבות

()N=247
2.0%

()N=204
5.4%

()N=147
8.2%

()N=101
9.9%

()N=53
13.2%

קבוצת השוואה

()N=240
7.1%

()N=195
12.3%

()N=143
16.1%

()N=98
17.3%

()N=63
23.8%

חי-בריבוע

**7.22

*5.95

*4.28

2.35

2.10

Cohen's d

0.24

0.25

0.25

0.23

0.28
*p<0.05 **p<0.01
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פתח תקווה

תרשים  :3שיעור המאסרים החוזרים בגין עבירת אלימות
בקרב האסירים שהשתתפו/לא השתתפו בתכנית למניעת אלימות במשפחה ב"בית התקווה"

בגין עבירת אלימות בתום שנה מהשחרור בקרב
קבוצת המשתתפים בתכנית "בית התקווה" פחת
ב 71.8%-בהשוואה לקבוצת ההשוואה ,בתום שנתיים
פחת הסיכון ב ,56.1%-ובתום שלוש שנים פחת
הסיכון ב .49.1%-בתום ארבע שנים פחת הסיכון
ב ,42.8%-ובתום חמש שנים פחת הסיכון למאסר
חוזר בגין עברת אלימות בקרב קבוצת המשתתפים
ב 44.5%-לעומת קבוצת ההשוואה ,אולם ההבדל
אינו מובהק סטטיסטית.

מעצרים חוזרים  -מועדות בגין
עבירות אלימות
בלוח  5מוצגים שיעורי החזרה למעצר בגין עבירת
אלימות בלבד של שתי הקבוצות .אפשר לראות כי
בשלוש השנים הראשונות שנבדקו ממועד השחרור היו
שיעורי החזרה למעצר בגין עבירת אלימות בקבוצת
האסירים שהשתתפו בתכנית נמוכים באופן מובהק
סטטיסטית מהשיעורים בקבוצת ההשוואה ,עם גודל
אפקט בינוני-נמוך .הסיכון לרצידיביזם בגין מעצר על

לוח  :5שיעור המעצרים החוזרים בגין עבירת אלימות בקרב האסירים שהשתתפו/לא השתתפו
בתכנית למניעת אלימות במשפחה ב"בית התקווה"
בתום שנה אחת

בתום שנתיים

בתום  3שנים

בתום  4שנים

בתום  5שנים

קבוצת
התערבות

()N=247
3.2%

()N=204
5.9%

()N=147
8.8%

()N=101
9.9%

()N=53
13.2%

קבוצת השוואה

()N=240
8.8%

()N=195
14.9%

()N=143
19.6%

()N=98
18.4%

()N=63
25.4%

חי-בריבוע

**6.60

**8.73

**6.88

2.94

2.69

Cohen's d

0.25

0.29

0.32

0.23

0.31
**p<0.01
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תרשים  :4שיעור המעצרים החוזרים בגין עבירת אלימות
בקרב האסירים שהשתתפו/לא השתתפו בתכנית למניעת אלימות במשפחה ב"בית התקווה"

עבירת אלימות בתום שנה מהשחרור בקרב קבוצת
המשתתפים בתכנית "בית התקווה" פחת ב63.6%-
לעומת קבוצת ההשוואה .בתום שנתיים פחת הסיכון
ב ,60.4%-ובתום שלוש שנים פחת הסיכון ב.55.1%-
בתום ארבע שנים פחת הסיכון ב ,46.2%-ובתום חמש
שנים פחת הסיכון למעצר בגין עבירת אלימות בקבוצת
המשתתפים ב 48.0%-לעומת קבוצת ההשוואה ,אולם
ההבדלים אינם מובהקים סטטיסטית.

דיון
הספרות המחקרית בתחום האלימות במשפחה
מרמזת ,כי השילוב של מספר גישות התערבות עשוי
להוביל לירידה בשיעורי הרצידיביזם בקרב עברייני
אלימות במשפחה ( .)Day et al., 2009רוב המחקרים
שביקשו להעריך את האפקטיביות של תכניות אלימות
במשפחה ,עשו זאת בדרך כלל באמצעות ניתוח תכניות
המכילות מרכיב עיקרי אחד .יתרה מזו ,כמעט אי אפשר
למצוא בספרות צידוק משכנע או הערכה מחקרית
של תכנית אינטגרטיבית המכילה "חבילה טיפולית".
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מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך את היעילות
של התכניות המופעלות באגף "בית התקווה" בקרב
אסירים המוגדרים על ידי שירות בתי הסוהר כבעלי
פרופיל של אלימות במשפחה .הטענה העיקרית שלנו
במאמר זה ,היא כי במקרה של אלימות במשפחה,
"חבילה טיפולית" כמו זו הניתנת ב"בית התקווה"
היא המבטיחה ביותר בדרך לשיקום האסירים .הכוונה
לתכנית הנמשכת זמן רב (,)Feder & Wilson, 2005
המתנהלת בסביבה טיפולית תומכת עם "מדיניות דלת
פתוחה" והמכילה מגוון התערבויות אשר מתבססות
על גישות טיפוליות מגוונות.
ניתוחי המחקר מבוססים על השוואה של שיעורי
רצידיביזם (מאסרים ומעצרים חוזרים) לאחר השחרור
בין קבוצת המשתתפים בתכנית "בית התקווה"
לבין קבוצת השוואה התואמת לה במאפיינים רבים.
כחלק מהניתוח נבחנו שיעורי רצידיביזם כלליים
ושיעורי רצידיביזם בגין עבירות אלימות בלבד .בכל
הנוגע לשיעורי רצידיביזם כללי ,נמצא כי גם לאחר
ארבע שנים מהשחרור עדיין היו הבדלים סטטיסטיים

פתח תקווה

מובהקים ,כך שלאסירי קבוצת הטיפול ישנם שיעורי
רצידיביזם נמוכים יותר מאסירי קבוצת ההשוואה.
נמצא כי לאחר ארבע שנים מהשחרור ,לאסירי קבוצת
הטיפול יש סיכון נמוך ב 39.7%-לחזור למאסר ונמוך
ב 38.7%-לחזור למעצר בהשוואה לקבוצת ההשוואה.
ממצאים דומים נמצאו גם בנוגע לרצידיביזם בגין
עבירות אלימות ,שם נמצאו הבדלים סטטיסטיים
מובהקים שלוש שנים לאחר השחרור ,כך שלאסירי
קבוצת הטיפול היה שיעור רצידיביזם נמוך יותר.
במקרה זה נמצא ,כי בתום שלוש שנים מהשחרור
לאסירי קבוצת הטיפול סיכון נמוך ב 49%-לחזור
למאסר וסיכון נמוך ב 55%-לחזור למעצר לעומת
אסירי קבוצת ההשוואה.
כחלק מהניסיון להבין מה הביא להצלחה של תכנית
"בית התקווה" ,התקיימו ריאיונות עם מנהלי התכנית
בעבר ובהווה ועם מטפלים בתכנית .בהתבסס על
ריאיונות אלו ,זיהינו שני גורמים עיקריים שהם חלק מן
"החבילה הטיפולית" אשר הביאו להצלחת התכנית:
האחד ,שילוב מספר רכיבים טיפוליים ,ובהם טיפול
קוגניטיבי-התנהגותי ,טיפול פסיכו-חינוכי וטיפול
פסיכו-דינמי ,והאחר ,העברתם הן באמצעות קבוצות
טיפוליות והן כטיפול אישי .שני הגורמים יחד הצליחו
לענות על מגוון הצרכים הפסיכולוגיים שמאפיינים
את האסירים באופן כללי וכל אסיר בנפרד .שילוב
הגישות הטיפוליות מייצר מענה סינרגטי ,אשר משלים
ומעצים את נקודות החוזק של כל אחת מהגישות.
מענה סינגרטי זה ,שהוא "חבילה טיפולית" ,משקף
את אופיה ההטרוגני והמורכב של אוכלוסיית האסירים
המוגדרים כבעלי פרופיל של אלימות במשפחה ואת
האטיולוגיה העומדת בבסיסה של האלימות בתוך
התא המשפחתי.
כדי שהתערבות טיפולית בקרב אנשים בוגרים תביא
לידי שינוי תפיסתי והתנהגותי ,אין די בקיומה של
"חבילה טיפולית" שנועדה להביא לשינוי .יש לייצר
את התנאים החברתיים ,הרגשיים והפיזיים של סביבת
הטיפול .תנאים מעין אלו ,אשר באורח יום-יומי אינם
קיימים במסגרת בית הכלא ,כגון טיפול ממושך ,רמה
גבוהה של אינטנסיביות בהתערבות הטיפולית והאקלים

הטיפולי שבמסגרתו פועלות התכניות המשמשות
יחד מעין "חבילה טיפולית" ,מסייעים להביא לשינוי
המיוחל בקרב המשתתפים .כל אלו משתלבים היטב
עם המאפיינים האדריכליים אשר מדמים במידת מה
את הסביבה האקולוגית של האגף בכלא לסביבה
החיצונית ,כשהיא מוארת ,נעימה וירוקה.
ייחודו של מחקר זה ,המלמד על מגמות חיוביות
בהפחתת אלימות חוזרת בקרב אסירים משוחררים,
הוא בהתמקדות בתכנית סינרגטית לצמצום אלימות
כלפי בנות זוג ,המתקיימת בתוככי מערכת הכליאה.
כפי שעלה מתוך סקירת הספרות ,רובם של המחקרים
הבוחנים את התכניות לטיפול בעברייני אלמ"ב,
מתמקדים בתכניות הפועלות מחוץ לכלא .אנו
שותפים להנחה הכללית שלפיה כדי להשיג תוצאות
טיפוליות חיוביות יש להעדיף שיקום במסגרת הקהילה
ולא במסגרת בית הכלא (לתיאור ההנחה והתיאוריה
העומדת מאחוריה ראו דו"ח ועדת דורנר .)2015 ,עם
זאת ,התוצאות החיוביות של התכנית בכלא ,אשר
נבחנו בהליך מחקרי חזק ומוקפד ,עשויות לרמז כי
בסוגים מסוימים של עבירות הקשורות בתפיסה
עצמית ,חברתית ותרבותית מסוימת ,עשויה להיות
השפעה חיובית דווקא למסגרת הלא וולונטרית.
למרות זאת ,כפי שעלה מממצאי המחקר ,גודל
האפקט של "החבילה הטיפולית" הולך ודועך עם הזמן.
הממצא מרמז על הצורך ברצף טיפולי ובמציאת מענים
מלווים ,תומכים ומפקחים על התנהגותו של האסיר
גם לאחר שחרורו מהכלא וחזרתו לחיק משפחתו.
מחקר זה השתמש במתודולוגיה דמוי-ניסויית חזקה
ונשען על בסיס נתונים הנחשב גדול ומגוון ,ובכך
מגדיל את המהימנות של הניתוח והממצאים .עם
זאת ייתכן שישנן הטיות שלא הצלחנו למדוד ,ולכן
כדאי שמחקר עתידי יבחן שוב את הממצאים ,ותינתן
עדיפות למחקר ניסויי מלא.
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עשייה משקמת
הכשרה מקצועית ותעסוקה בעיני
אסירים מועסקים בישראל
3

אורי תימור ,1רונית פלד-לסקוב ,2שני תשובה

ישיבה במאסר היא בדרך כלל חוויה כואבת ,גופנית ונפשית ,שיש לה תכופות גם
השפעות שליליות על חייו של האסיר לאחר שחרורו מהכלא .בבתי סוהר בארצות
רבות ,ובהן ישראל ,פותחו תכניות ופעילויות שנועדו לצמצם השפעות אלה ,ואגב
כך להפחית את המועדות לאחר השחרור .תכנית מרכזית כזו היא מתן תעסוקה
במפעלים בתוך הכלא ,ובכללה הכשרת אסירים למגוון מקצועות .מטרת מחקר
איכותני זה היא לבחון את התפיסות והעמדות של אסירים המועסקים בבתי
כלא בנוגע לתעסוקה ולהשפעתה עליהם .רואיינו עשרים אסירים מארבעה בתי
כלא פליליים .מהריאיונות עלו שלוש תימות ראשיות ושמונה-עשרה תת-תימות
המגדירות את עמדות האסירים בנושא .שתי התימות הראשונות חיוביות בעיקרן,
ואלו הן :התעסוקה מספקת לאסיר טובות הנאה ומקלה את מכאובי המאסר;
התעסוקה תורמת לשיקום האסיר .התימה השלישית עלתה מדברי מרואיינים
אחדים והיא שלילית בעיקרה :התעסוקה היא פעילות נצלנית ובלתי תכליתית
שמייצר שירות בתי הסוהר .המסקנה הכללית העולה מהמחקר היא שהתעסוקה
במפעלים בכלא נתפסת בדרך כלל על ידי המרואיינים כפעילות חיובית ותורמת ,הן
לצמצום נזקי המאסר והן לסיכויי האסירים להשתקם מבחינה תעסוקתית לאחר
שחרורם מהמאסר.

1
2

3

פרופ' אורי תימור  -המחלקות לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון ובאוניברסיטת בר-אילן.
ד"ר רונית פלד-לסקוב  -מרצה בכירה במחלקה לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון ובמכללה האקדמית עמק
יזרעאל.
גב' שני תשובה  -סטודנטית לתואר שני במכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים.
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מבוא
השהות בכלא כרוכה בדרך כלל בסבל רב (Crewe,
 .)2011; Sykes, 1970; Toch, 1992סייקס כינה סבל זה
כ"מכאובי מאסר" ( .)pains of imprisonmentסייקס,
ואחריו טוך ,ממיינים סבל זה לסוגיו ,וכוללים בו את
אבדן החירות והאוטונומיה ,כפיפות לסגל משפיל
ופוגע ,חסכים חומריים ועוד .גופמן ()Goffman, 1961
מתאר את הכלא כמוסד כוללני בעל מאפיינים
שליליים כגון חיץ בין הסגל לחוסים ,השפלה ,אובדן
הזהות של החוסים ובלימה של תהליכים שיקומיים.
בשלושים השנים שעברו מאז פורסמו המחקרים
שפירטו את סוגי הסבל האלה ,התמקדו כמה
מחקרים בסבל פסיכולוגי  -בלחץ הנפשי שנמצאים
בו האסירים (למשלCrewe, 2011; DeVeaux, 2013; ,
 .)Haney, 2001קרו (  )Crewe, 2011לדוגמה מציין
שישנה אמנם בעשורים האחרונים הקלה מסוימת
בחלק מהמכאובים שציינו סייקס וטוך (;Sykes, 1970
 ,)Toch, 1992וזאת בשל רפורמות בחקיקה לגבי
עונש המאסר ובפרקטיקות האחזקה של האסירים
והטיפול בהם בבתי הסוהר ,אך ישנה החמרה בלחץ
הפסיכולוגי המוטל על אסירים ,אם בשל הצטמצמות
הטיפול השיקומי בהם בארצות רבות (,)Haney, 2001
אם בשל חוסר הוודאות לגבי עתידם בשל תקופות
מאסר בלתי קצובות ואם בשל החשש שלא יקבלו
שחרור מוקדם .אסירים רבים חשים שהדרישות
מהם אינן ברורות או אינן ניתנות להשגה (ראו גם
 .)Padfield, 2009סיבה נוספת להגברת הסבל היא
התפשטות הפרקטיקה של הערכות פסיכולוגיות של
האסירים ,כולל הערכות מסוכנות והערכות בריאות
נפש שנרשמות בתיקי האסירים .כתוצאה מהערכות
אלה מודבקות לאסירים תכופות הגדרות מפתח
קבועות כגון "אישיות אנטי סוציאלית" ,שבעקבותיהן
נחסמות בפניהם אפשרויות השיקום .הערכות כאלה,
שהן לעתים חד-פעמיות ,עשויות ללוות את האסיר
כל תקופת מאסרו ,ובמקרים רבים כל חייו ,גם לאחר
שחרורו מהכלא (.)Padfield, 2002
על רקע התכונות הבסיסיות הקשות האלה של המאסר,
ראוי לבחון מה נעשה בכלא בארץ כדי לצמצם את
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ההשפעות השליליות שלו ,למשל הכשרה מקצועית
ותעסוקתית של האסירים .מאמר זה מתמקד בהשפעתה
של התעסוקה בכלא על האסירים המועסקים ,כפי
שיפורט בהמשך.
הכלא הראשון בעולם ( ,)the penitentiaryשהוקם
בפילדלפיה בסוף המאה ה ,18-היה מבוסס על
התפיסה שהמאסר אמור להביא את האסירים
לחשבון נפש ,לחזרה בתשובה ולחיים נטולי פשע
( .)Lewis, 2009מאז המשיכו האחראים על ענישה זו
לחפש דרכים לשקם את האסירים ,שכן חלק גדול
מהם שב אל הפעילות העבריינית זמן קצר לאחר
השחרור (גולדברג ;2013 ,תימורTravis ;2011 ,
& Visher, 2005; Visher, Winterfield, & Coggeshall,

 .)2005עם שחרורם נאלצים האסירים להתחיל את
חייהם מחדש ,תכופות ללא אמצעי קיום מספקים,
ללא תמיכה חברתית וללא תעסוקה .רבים מהם
ניצבים בפני אתגרים כגון מציאת מקום מגורים,
מציאת מקום עבודה והשתלבות בסביבה חברתית
נורמטיבית (אמיר ,הורוביץ ושגיבTravis & & ;2005 ,
.)Visher, 2005; Visher et al., 2005
חוקרים רבים שהתמקדו בתעסוקה כגורם מפתח
לפרישה מהעבריינות ,הראו כיצד בעיות אובייקטיביות,
אשר לעתים היו קיימות לפני המאסר והחמירו
במהלכו ,מתעוררות מחדש לאחר השחרור .למשל:
השכלה דלה ,דימוי עצמי נמוך ,היעדרם של כישורי
עבודה וניסיון תעסוקתי מועט .בעיות אלה מקשות
עליהם להשתלב בעבודה לאחר שחרורם (דוידסקו
וולק ;2011 ,מילמן-סיווןPierson, Price, & ;2013 ,
.)Coleman, 2014
בשל מגוון הבעיות של האסירים ,חוששים חלק
מהמעסיקים להעסיק אסירים משוחררים (תימור
ושהם .)2014 ,כך נעשית מציאת העבודה קושי
מרכזי שנתקלים בו אסירים משוחררים .קושי זה
גורם תכופות לחזרתם לחיי פשע .למעשה ,בעיות
בתעסוקה וביכולת ההשתכרות עם היציאה מהכלא
נמצאו אצל אחוז גבוה מהאסירים המשוחררים (ביאלר
ובר סיני ;2003 ,בן צבי וולק ;2011 ,גולדברג;2013 ,
.)Duwe, 2015

עשייה משקמת

רצידיביזם ותעסוקה
התעסוקה בפני עצמה נתפסת על ידי החברה
המודרנית כבעלת ערך רב (למשל .)Gershuny, 2003
הימצאות במסגרת תעסוקתית קבועה מפחיתה על
פי הספרות הקרימינולוגית את הסיכוי לרצידיביזם
(למשל ,)Gillis & Nafekh, 2005; Sampson & Laub, 1993
ומחקרים שנעשו בקרב אסירים משוחררים מלמדים
כי תעסוקה קבועה היא גורם חשוב בתהליך השיקומי
ובהשתלבותו של האסיר בחיים הנורמטיביים (אמיר,
דיאמנט וקרנות ;2012 ,אפודי ;2014 ,שהם ,יהושע,
אפודי ודיאמנט ;2011 ,תימור ושהםBierens ;2014 ,
 .)& Carvalho, 2011מסיבה זו ,תכניות שמגמתן לשלב
אסירים בקהילה ,מתנות את ההשתתפות בהן בשילובו
של האסיר במסגרת תעסוקתית .למשל ,שחרור מוקדם
של אסירים בארץ מותנה במציאת תעסוקה קבועה
(אפודי ;2014 ,תימור.)2014 ,
הקשר בין תעסוקה לפשיעה מורכב ,ומושפע ממשתנים
רבים כגון גיל ,מגדר ,מצב משפחתי ,השכלה והכשרה
תעסוקתית .ניכרים בו הבדלים בין אוכלוסיות ובין
סוגי עבירות .מחקרים הראו שקשר זה מושפע גם
משלבים מסוימים במסלול החיים של הפרט .כך
לדוגמה נמצא בקרב קטינים ,כי דווקא נערים מועסקים
נוטים לבצע יותר עבירות מנערים שאינם מועסקים
(& Uggen & Wakefield, 2008; Verbruggen, Blokland,
.)Van der Geest, 2012
תיאוריות סוציולוגיות פונקציונליסטיות טוענות בין
השאר שככל שההון האישי והחברתי ,קרי המשאבים
החומריים והבלתי חומריים העומדים לרשות החברים,
גדול יותר ,כך יגבר החשש מפני אבדנם (למשל
 .)Lochner, 2006כך ,ככל שלאדם יש יותר יוקרה
חברתית או רכוש ,הוא יחשוש יותר לאבד אותם.
כשפרט מקבל שכר עבודה ראוי והערכה חיובית על
עבודתו בחברה הלגיטימית ,הוא לא יימשך לבצע
פשעים כדי שיספקו לו רווח כלכלי .על פי תיאוריות
אלו ,הבחירה הרציונלית היא תהליך מרכזי המבדיל
בין תעסוקה לגיטימית לפשיעה (Cornish & Clarke,
 .)2014מעבר לתמריץ הכלכלי ולהערכה החברתית
שמספקת עבודה חוקית ,היא עשויה להגדיל בעיני

העבריין את הסיכון שבביצוע הפשע .אפשרות המעצר
עשויה לשמש גורם מרתיע חזק יותר לאלו שיש להם
עבודה לעומת אלו שאינם עובדים ,מאחר שהמעצר
והעונש הבא בעקבותיו עלולים להביא לאובדן התעסוקה
הלגיטימית (.)Uggen & Wakefield, 2008
תיאוריות סוציולוגיות מסוימות העוסקות בחוסר
שוויון חברתי בנגישות למשאבים חברתיים וכלכליים,
מעמידות במרכז את הרווח היחסי המתקבל מהעיסוק
הלגיטימי לעומת העיסוק העברייני .כך למשל ,ככל
שיהיו לאסיר הזדמנויות רבות יותר להצליח בדרכים
לגיטימיות ,הוא יצמצם את ניסיונותיו להצליח בדרכים
בלתי לגיטימיות ,שכן התמורה מהפעילות הלגיטימית
גבוהה יותר מזו של הפעילות שאינה לגיטימית
( .)Cloward & Ohlin, 1960היות שהתעסוקה מעניקה
לאסיר הזדמנות להצליח בדרכים לגיטימיות ,סביר
להניח שלא יהיה לאסיר צורך למצוא פתרון עברייני
לבעיותיו כשישתחרר ממאסר .נקרית לו הזדמנות
להשתלב במסגרת של תעסוקה שאינה עבריינית,
ולפיכך יגדל הסיכוי שהזדמנות כזו תסייע לו ליצור
תפנית בחייו ולהתנתק ממעגל הפעילות העבריינית
(למשל.)Tripodi, Kim, & Bender, 2010 ,
השפעת התעסוקה על צמצום הפשיעה נובעת גם
מהיות התעסוקה אחד המקורות החשובים לפיקוח
חברתי ולפיתוח קשרים חברתיים בבגרות ,לפיכך
היא נעשית אחד המוסדות החברתיים החשובים
בקידום החדילה מן הפשיעה ( Laub & Sampson,
 .)2001המעסיק ,כדמות נורמטיבית שעם הזמן
עשויה להיתפס כדמות משמעותית בחיי האסיר
המשוחרר ,תורם לפיקוח הבלתי פורמלי עליו ומקדם
את מעורבותו בפעילות נורמטיבית ,את מחויבותו
לנורמות ואת אמונתו בהן ובחוק (& Peled-Laskov
.)Bialer, 2013; Uggen & Wakefield, 2008
התעסוקה משמשת מסגרת קולטת ,מפקחת ותומכת.
היות שלמסגרת זו אוריינטציה של קונפורמיות
לנורמות הלגיטימיות ,היא משמשת מעין מחסום
בפני כוחות קרימינוגנים ,וכך פוחתת ההסתברות
שהאסיר יחזור להתנהגות העבריינית .במסגרת זו
חי האדם ,ובה יש לו תפקיד חברתי מוגדר ,המשקף
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דפוס התנהגות מוכר לכל אחד מחברי הקבוצה,
מציב גבולות להתנהגות החברים בה וחיוני לקיומו
של המבנה החברתי .התפקיד החברתי נהפך להרגל
המסייע להשיג מטרות ולהגדיר מערכות יחסים.
המעסיק משמש מדריך התומך באסיר המשוחרר,
מחזק את ביטחונו העצמי ואת איכויותיו ,ומשמש גם
מנוף לשיקומו ברמות הרגשית ,הנפשית והכלכלית.
מקום העבודה הוא מקור לחיבור נורמטיבי-כלכלי,
להעלאת ההערכה העצמית ,לחיזוק הדימוי העצמי
ומעל הכול  -להסרת התיוג "אסיר לשעבר" (ביאלר
ופלד ;2011 ,גולדברג.)Duwe, 2015 ;2013 ,
לתעסוקה של הפרט יש השפעה מבנית על חיי היום-
יום שלו .היא מסיטה את תשומת הלב שלו מעברו
העברייני וממקדת אותו בהווה ,בפעילות לגיטימית
מתגמלת מבחינה כלכלית .במהלך פעילות שגרתית
זו מצטמצם העניין בפעילות עבריינית ומצטמצמות
ההזדמנויות .כך ,גם אם תהיה לעבריין מוטיבציה
מסוימת לשוב ולפשוע ,הוא יתקשה לעשות זאת
בהיעדרן של הזדמנויות ( Felson, 2013; Hirschi,
 .)1969התעסוקה עצמה מפחיתה פשיעה גם משום
שלעבריינים יש פחות זמן פנוי ופחות מוטיבציה לבצע
עבירות (.)Uggen & Wakefield, 2008
יש גישות העוסקות בקשר שלילי בין פשיעה לתעסוקה,
ואילו תיאוריות אחרות טוענות שלא קיים קשר כזה.
גוטפרדסון והירשי ( )Gottfredson & Hirschi, 1990למשל
טוענים שממצאים על קשר בין תעסוקה לפשיעה הם
תוצאה של הטיה הקשורה בבחירה .לטענתם ,מאפיינים
אישיים יציבים משפיעים על הסבירות להתנהגות
עבריינית ועל הסבירות להתנהגות נורמטיבית כגון
מציאת עבודה והתמדה בה .עבריינים ולא-עבריינים
נבדלים אלה מאלה בין השאר ברמת השליטה העצמית
שלהם .לעבריינים רמה נמוכה של שליטה עצמית
לעומת לא-עבריינים .אנשים המאופיינים בפיקוח עצמי
נמוך נוטים יותר להתנהגות פרועה ,לשתיית אלכוהול,
ללקיחת סיכונים ולהתנהגות עבריינית ( Arneklev,
,)Grasmick, & Bursik, 1999; Gottfredson & Hirschi, 1990
דבר המשפיע גם על היכולת הפחותה שלהם להשתלב
בעבודה ולהתמיד בה (למשל.)DeLisi & Vaughn, 2008 ,
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כאמור ,על הקשר בין תעסוקה לרצידיביזם אפשר
ללמוד מתוצאות של מחקרים ,המלמדות על
ההשפעה שיש לתעסוקה בכלא על שילובו של האסיר
המשוחרר בחברה הנורמטיבית (Rhodes, 2008; Seiter
 .)& Kadela, 2003בהתאם לכך מפעילות מדינות רבות,
ובכללן ישראל ,תכניות תעסוקה והכשרה מקצועית
לאסירים בפועל ולאסירים משוחררים .חלק מתכניות
התעסוקה מתקיימות בתוך הכלא בזמן המאסר ,חלקן
מתקיימות מחוץ לכלא בזמן המאסר (מכונות בדרך
כלל  )work releaseוחלקן תכניות תעסוקה של אסירים
משוחררים .מחקר זה מתמקד בתכניות תעסוקה של
אסירים בישראל בזמן המאסר בכלא .תכניות אלו הן
מרכיב חשוב בפעילות האסירים בבתי הסוהר בארץ.

תעסוקת אסירים בבתי הסוהר
תעסוקת אסירים בכלא היא פעילות התורמת הן
לניהול בתי הסוהר ,הן לאיכות חיי האסירים בתוך
הכלא והן להשתלבותם בחברה הנורמטיבית לאחר
השחרור (למשל ,דוידסקו וולק .)2011 ,ראשית,
מבחינת בית הסוהר יש לעבודה יעד ניהולי-ביטחוני.
היא מקלה את ניהול בית הסוהר ומגבירה את הביטחון
בו .התעסוקה מונעת בטלה וניצול שלילי של הזמן
הפנוי ,ומפיגה לחצים ומתחים בין האסירים .לממד
זה חשיבות רבה ,שעליו עמדו כבר בעבר כשהעבודה
בכלא שימשה אמצעי מרכזי להשלטת משמעת
(דוידסקו וולק ;2011 ,מילמן-סיווןPierson et ;2013 ,
 .)al., 2014שנית ,התעסוקה והשכר בצדה מאפשרים
לאסיר לשפר את תנאי החיים היום-יומיים על ידי
רכישת מוצרים בקנטינה ,רכישת כרטיסי טלכרט
ולעתים על ידי סיוע כלכלי למשפחתו .כמו כן היא
ממצבת אותו כאדם עובד התורם לחברה (דוידסקו
וולקCullen & Travis, 1984; Maguire, Flanagan, ;2011 ,
.)& Thornberry, 1988
התעסוקה גם תורמת לשיפור הדימוי העצמי של
האסיר .הוא מכיר ביכולתו לעשייה חיובית ,המנוגדת
להגדרתו השלילית ולתיוגו השלילי על ידי החברה
ובית המשפט .הוא מתחיל להאמין ביכולתו להביא
תועלת מבחינה כלכלית-חברתית ,מה שעשוי לתרום

עשייה משקמת

לכבודו העצמי ולהחזיר לו את תחושת השליטה
בחייו (.)Hunter & Boyce, 2009; Sampson & Laub, 1993
נוסף על אלה ,התעסוקה בכלא מכשירה את האסיר
מבחינה מקצועית ומעניקה לו ניסיון תעסוקתי,
העשוי לתרום להשתלבותו בשוק העבודה ובחברה
אחרי השחרור ,ובכך גם לתרום לשיקומו ולצמצום
הרצידיביזם (דוידסקו וולק ;2011 ,מילמן-סיוון;2013 ,
.)Pierson et al., 2014
בסקירת-על שפרסמה מחלקת החינוך של UCL
) (University-College-Londonנסקרו שבעה מחקרים
שבחנו תכניות תעסוקה בתקופת המאסר ולאחריו,
ועמדו בקריטריונים המתודולוגיים של הסקירה .שש
תכניות מתוך שבע לימדו על הבדלים סטטיסטיים
מובהקים וחיוביים בשיעורי התעסוקה לאחר המאסר
של האסירים שהשתתפו בתכנית לעומת אלו שלא
השתתפו בה (.)Hurry, Brazier, Parker, & Wilson, 2006

תעסוקה בבתי הסוהר בארץ
אסירים פליליים בבתי הכלא בארץ משולבים
בתעסוקה בכלא בשלושה "מדרגי העסקה" השונים
זה מזה הן בסוג העבודה והן בתנאי העבודה .כל
אסיר שנמצא כשיר לעבודה מתחיל בעבודה במדרג
הראשון ,ומתקדם למדרגים הבאים על פי כישוריו
ועל פי החלטת שירות בתי הסוהר (שב"ס) .שני
המדרגים הראשונים כוללים העסקה במסגרת המכונה
"שירותים ,תחזוקה ומטבחים" .תעסוקה יצרנית
מתקיימת במסגרת המדרג השלישי ,הכולל שלוש
מסגרות :מפעלי שב"ס הפועלים במסגרת פעילות
קבלנית; מפעלים של יזמים פרטיים במסגרת בתי
הכלא ,ועבודות חוץ שבהן עובד האסיר אצל מעסיקים
פרטיים מחוץ לכותלי בית הסוהר (דוידסקו וולק,
 ;2011מילמן-סיוון.)2013 ,
עבודות חוץ הן השלב המתקדם ביותר שהאסיר יכול
להגיע אליו ,ורק אסירים מעטים זוכים לכך .עבודות
אלה מתחלקות לשני סוגים :שיקום קבוצתי ושיקום
פרטני .במסגרת השיקום הקבוצתי ,קבוצת אסירים
יוצאת לעבודה מחוץ לכותלי בית הסוהר ומועסקת
כקבוצה במפעל כלשהו .השיקום הפרטני הוא השלב

המתקדם ביותר ,ובמסגרתו על האסיר לחפש עבודה
בכוחות עצמו ,ומשמצא ,הוא יוצא אליה מדי יום ביומו.
נובע מכך שרמת הפיקוח על אסירים במסגרות שיקום
פרטניות נמוכה בהרבה מרמת הפיקוח בשיקום
הקבוצתי (מילמן-סיוון.)2013 ,
מטרת מחקר זה היא לבדוק את תפיסותיהם
ועמדותיהם של אסירים המועסקים במפעלים
בכלא בנוגע לתעסוקה ,ולהסיק מהן על השפעת
התעסוקה על חיי אסירים בבית הסוהר ועל תרומתה
לקידום שיקומם .עד היום טרם נחקרו תכניות
לתעסוקה ולהכשרה מקצועית בכלא בישראל
מבחינת השפעותיהן על התנהגות האסירים ,על
איכות חייהם בבית הסוהר ,על תפיסותיהם ועל
הדימוי העצמי והחברתי שלהם .מעבר לכך ,לא
נבחנו מחקרית המרכיבים בתעסוקה המשפיעים
על האסירים ,כגון הדרישה להגיע לתעסוקה מדי
יום ,דרך קבע ובזמן נקוב ,קבלת שכר עבודה על פי
הספק וציות להוראות של מנהלי העבודה .החקירה
האיכותנית של נושאים אלה כאן ,עשויה להביא
להכרה של סוגי ההשפעות ולהבנתן ,ולתרום בכך
לתובנות חדשות בהקשר של תעסוקת אסירים
והכשרתם המקצועית בכלא.

שיטת המחקר
משתתפים

במחקר נטלו חלק עשרים אסירים המשתתפים
בפעילות תעסוקתית במפעלי שב"ס או במפעלים
של יזמים חיצוניים בארבעה בתי סוהר" :איילון",
"מעשיהו"" ,אשל" ו"רימונים" .המשתתפים בגיל
ממוצע של  38.05עם סטיית תקן  8.65שנים55% ,
מהם נשואים ואבות לי לדים .מספר המאסרים
הממוצע שלהם הוא  1.65עם סטיית תקן של .1.38
ראו מאפייני המרואיינים בלוח .1

כלי המחקר
כלי המחקר היה ריאיון חצי מובנה ,שהתבסס על
מדריך ריאיון .ריאיון כזה הוא אינטראקציה פנים אל
פנים בין מראיין למרואיין בנושא המחקר .בחרנו
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לוח  :1מאפייני המרואיינים במחקר
מס'

גיל

מצב משפחתי

שנות מאסר

1

42

נשוי  3 + 3 +נכדים

מאסר עולם

1

קבלן

מתפרה

2

36

נשוי 2 +

מאסר עולם

1

נגר

נגרייה

3

48

נשוי 3 +

 3שנים

4

עובד מוסך

טכנולוגיה

4

46

גרוש 4 +

 3שנים

1

טבח

ציציות

5

33

נשוי 2 +

 3.5שנים

1

מכונאי

נגרייה

6

38

נשוי

מאסר עולם

1

מובטל

מתפרה

7

25

רווק

מאסר עולם

1

חייל

נגרייה

8

45

נשוי 4 +

 8שנים

1

חשמלאי

נגרייה

9

53

נשוי 2 +

שנתיים

5

טבח

קרטוניה

10

24

רווק

 6שנים

1

לא עבד

נגרייה

11

26

רווק

 10שנים

1

עבודות מזדמנות

קרטוניה

12

31

רווק

 16שנים

1

עבודות מזדמנות

מתפרה

13

47

נשוי

מאסר עולם

1

נהג

מתפרה

14

35

נשוי

 16שנים

3

עבודות מזדמנות

מתפרה

15

37

אלמן

מאסר עולם

1

מנהל

מתפרה

16

30

רווק

 4שנים

1

עבודות מזדמנות

נגרייה

17

43

לא נשוי 2 +

 5שנים

5

עבודות מזדמנות

נגרייה

18

52

אלמן

מאסר עולם

1

יזם ,קבלן

מתפרה

19

32

נשוי 2 +

 5שנים

1

שונות

נגרייה

20

38

נשוי 2 +

 8שנים

1

עבודות בניין

נגרייה

בכלי זה היות שהוא נחשב יעיל במחקר שבו אין
לחוקר הזדמנות נוספת לפגוש את הנחקר ולראיין
אותו (  ,)Bernard, 2010וכן משום שהוא מאפשר
למראיין להיוודע היטב לנקודת המבט של המרואיין
ולברר נושאים שעלו מתוך דברי המרואיין ושאינם
מופיעים במדריך הריאיון (שקדיRitchie & ;2003 ,
 .)Lewis, 2003מדריך הריאיון כלל בעיקרו שאלות על
ניסיונם ועמדותיהם של המרואיינים לגבי תעסוקה
בבית הסוהר ,כגון "כיצד אתה מתייחס להכשרה
המקצועית ולתעסוקה בכלא?" וכן "איזו השפעה
יש לתעסוקה על עמדותיך ועל התנהגותך?" .כן כלל
מדריך הריאיון שאלות אינפורמטיביות קצרות לגבי
רקע אישי ,משפחתי ,תעסוקתי ועברייני.
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מספר
מאסרים

תעסוקה בעבר

תעסוקה בכלא

הליך
המחקר הוזמן על ידי ראשי מערך התעסוקה בשירות
בתי הסוהר והליכיו אושרו על ידם .המשתתפים בו
אותרו בדגימת נוחות בתוך המפעלים של מערך
התעסוקה בשב"ס תוך כדי הפסקות העבודה
במפעלים .האסירים שנכחו במפעלים שבהם ביקרנו
נשאלו אם הם מוכנים להתראיין לצורך מחקר.
לאסירים שהביעו הסכמה הובטח ,מלבד אנונימיות,
שפרטים מזהים לגביהם לא יפורסמו .ראיינו את
המשתתפים בהפסקות האוכל ובהפסקות המנוחה
בחצרות המפעלים מחוץ למבנים .לצורך הריאיונות
העמדנו שני כיסאות במקום מבודד כדי להתרחק
מאסירים אחרים וממנהלי העבודה .בכל הריאיונות
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השתתפו המרואיין והמראיין בלבד ,והם ארכו בממוצע
 20דקות .דברי המרואיינים נרשמו מילה במילה,
לאחר שהמרואיינים התבקשו להתאים את דבריהם
לקצב הכתיבה של המראיינים .מספר המשתתפים
נקבע לפי נקודת הרוויה ( .)saturation pointהוספנו
מרואיינים כל עוד היו בדבריהם חידושים .כשהתברר
שמרואיינים נוספים לא הוסיפו מידע רלוונטי חדש
בתחום הנחקר ,הפסקנו לגייסם.

ניתוח הנתונים
ניתוח הנתונים במחקר נעשה בארבעה שלבים:
ניתוח ראשוני ,ניתוח ממפה ,ניתוח ממוקד וניתוח
תיאורטי (ראו שקדי.)Strauss & Corbin, 1990 ;2003 ,
שלב הניתוח הראשוני כלל מיון ראשוני של עמדות
ותפיסות לצורך איתור תימות ובדיקה קפדנית של
הנתונים .הניתוח הממפה בשלב השני נועד למיין את
התימות שנמצאו ולהבחין ביניהן .הניתוח הממוקד
כלל התמקדות בתימות המרכזיות ובתתי התימות
המצטרפות לתיאור ממוקד ,עשיר ובעל משמעות,
המבוסס על שני השלבים הקודמים .הניתוח התיאורטי
נועד להציג הסברים מושגיים תיאורטיים של התופעות
הנחקרות ,והוא מבוסס על הנתונים שנמצאו ועל
ספרות מחקרית ותיאורטית העוסקת בתחום.
קביעת המהימנות והתקפות במחקר הנוכחי נעשתה
על ידי הצגה גלויה ושקיפות מלאה של התפיסות
והדעות שעלו מהמחקר מתחילת התהליך ועד סופו.
שקיפות זו מאפשרת לקוראים חיצוניים להתייחס
למחקר ולבחון אותו לפי ההקשר המושגי הייחודי
לו .המחקר מלווה בציטוטים מדברי המשתתפים,
המקלים את זיהוי התימות והתת-תימות ,והמבססים
את הדיון שלאחריו על קרקע עובדתית .לצורך זיהוי
של כל אחת מהתת-תימות ,התבססנו על דברי שני
מרואיינים לפחות.

ממצאים
מתוך דברי המרואיינים עולות שלוש תימות ראשיות
הנוגעות לפונקציות שממלאת התעסוקה בחיי
האסירים .כדלהלן:

 .1התעסוקה מספקת לאסיר טובות הנאה ומקלה
את מכאובי המאסר .לתימה זו נוגעות אחת-עשרה
תת-תימות.
 .2התעסוקה תורמת לשיקומו של האסיר .לתימה זו
נוגעות ארבע תת-תימות.
 .3התעסוקה היא פעילות מנצלת שמייצר שב"ס ואינה
תכליתית לאסיר .לתימה זו נוגעות שלוש תת-תימות.

תימה ראשונה
התעסוקה מספקת לאסיר טובות הנאה ומקלה
את מכאובי המאסר (ראו :)Sykes, 1970; Toch, 1992
ההשתלבות של אסירים בתעסוקה מקנה להם זכויות
ויתרונות לעומת אסירים שאינם מועסקים .היא
מפחיתה את הסבל הכרוך בישיבה בכלא ומצמצמת
במידה זו או אחרת את ההשפעות השליליות של
הכלא עליהם .תימה זו כוללת אחת-עשרה תימות
משנה המוצגות כאן על פי סדר השכיחות של הופעתן
בריאיונות .כדלהלן:
א .התעסוקה "מעבירה את הזמן" בכלא במהירות
יחסית ומונעת תחושת בטלה ושעמום .אומר מרואיין
" :7אני מתנתק מהאגף שש שעות .לא מרגיש איך עובר
היום .כאן הזמן עובר מהר" .מרואיין  9מוסיף" :אני
כאן בשביל להעסיק את עצמי ,כדי שלא אשתעמם".
מרואיין  18פותח בשאלה רטורית" :מה ,אני אשב כל
היום בתא?!" ,ובהמשך מציין" :כשאני בא לפה ,אני
שוכח שאני שפוט ...היום עובר לי טוב".
ב .השכר שמקבלים אסירים בשל עבודתם מאפשר
לחלקם לא להזדקק לעזרה כספית מצד המשפחות,
ובמקרים מסוימים אף לסייע כספית לבני משפחותיהם.
מספר מרואיין " :5מהכסף שאני מרוויח אני שומר
לחופשות ,למתנות ולבילויים עם הילדים ...לא זקוק
לעזרה כספית מהבית .כשעוד לא עבדתי ,הכניסו
לי כסף מהמשפחה" .מרואיין  6מפרט" :אני מרוויח
(בתעסוקה) בין  1,600ל 1,700-שקל ,ואני מסייע
לה (לאישתו) בשכר דירה .כשאני יוצא לחופש,
מבזבזים קצת ,ומה שנשאר נותנים לאישה" .מרואיין
 18מעביר את כל שכרו למשפחתו .הוא מספר" :את
כל הכסף שאני מקבל אני מעביר החוצה ,לילדים,
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לנכדים .אני מעביר להם  2,000שקל בכל חודש".
ג .התעסוקה מסלקת מחשבות שליליות ומשכיחה
את היותם במאסר .מספר מרואיין " :6עכשיו אחרי
החופש (קיבל חופשה של  24שעות) באתי לעבודה.
שחרר לי את הראש .כשאתה בעבודה ,יותר עסוק
בעבודה .לא חושב על המאסר ,מה עשיתי ,כמה
זמן נשאר" .מרואיין " :1כשאני נמצא פה ,אני שוכח
שאני אסיר ...מי שעובד בכלא ,רגוע יותר ,החיים
שלו נראים אחרת".
ד .השכר שמקבלים אסירים בעד עבודתם מאפשר
להם לקנות מוצרים בקנטינה ולשפר את מזונם
בכלא .מרואיין  9מסביר" :כל הכסף (שאני מרוויח
בתעסוקה) הולך לקנטינה ,האוכל פה מתחת לכל
ביקורת" .מרואיין  11מספר" :היום אני קונה אוכל
בקנטינה ומבשל בתא .עד שנתנו לי לעבוד במפעל
והרווחתי כסף ,ויתרתי הרבה פעמים על האוכל כאן".
מרואיין  14מפרט את הוצאותיו בקנטינה" :אני את
הכסף מוציא בקנטינה .קונה סיגריות ,קונה טלכרדים,
קולה וקצת אוכל לשפר את הטעם של הארוחות".
ה .התעסוקה מזכה את חלקם בהמלצות לחופשות
ולשחרור מוקדם ומהווה לעתים תנאי לפגישות
התייחדות .מסביר מרואיין " :13לא אכפת לי שבעל
הבית (של המפעל) מרוויח עליי ,שיהיה לו לבריאות.
גם לי יוצא משהו ,אני מקבל המלצות לחופשות".
מרואיין  19טוען" :בית הסוהר זה לא מקום בשבילי,
אז אני עושה (בתעסוקה) כל מה שאפשר כדי לזכות
בחופשות ,ויותר חשוב ,כדי להשתחרר בשני-שליש".
מרואיין  6מסביר שהשתלבותו בתעסוקה הייתה תנאי
לקבלת טובת הנאה" :אמרו לי 'תבוא לתעסוקה'.
אמרתי' ,מה פתאום ,נותנים פה גרושים .מה פתאום
שאני יעבוד בשביל שב"ס?!' .אז הייתה (מתוכננת)
לי פגישת התייחדות (עם בת זוגו) ואמרו לי שאם
אני לא יעבוד ,לא אקבל התייחדות .אז באתי לפה".
ו .התעסוקה תורמת לדימוי ולמעמד החברתי .אומר
מרואיין " :3העבודה נותנת לי הרגשה טובה ,שאני
בן אדם אמין .אם הם סומכים עליי ,צריך לתת להם
סיבה ,להיות ישר ,לכבד ,לא לריב" .מוסיף ומסביר
מרואיין " :2אנשים (בכלא) לא מכירים אותך ככה .אני
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רציתי שיכירו אותי במקום .שיידעו מי אני" .מרואיין
 6מפרט חלק מהתהליך" :בא קצין תעסוקה חדש
והביע בי אמון .אמר 'אני בונה עליך' .זה שחרר אותי...
המקום הזה ,תעסוקה מבריא .זה מקום הכי חיובי".
ז .היציאה לתעסוקה מרחיקה את האסיר מחברת
האסירים הבעייתיים וממריבות עמם .מסביר מרואיין :8
"כשנשארים באגף ,זה יוצר לחץ ואז קטטות וכל מיני.
כשיוצא מהאגף (לתעסוקה) יותר בריא ,הכול בסדר".
מרואיין  2מתמקד בהשפעה של מקום התעסוקה
והפעילות בו" :האנשים פה (בנגרייה) טובים וגם
יש פחות חיכוכים (בין האסירים) ,אז יש מעין שקט
תעשייתי .האסיר (המועסק) ,בגלל שהוא לא בתא
כל היום ,הוא לא נמצא בסיר לחץ שמשפיע עליו".
ח .בשל התעסוקה ההתנהגות משתנה לטובה וכך
גם היחס לסוהרים .מספר מרואיין " :10מאז שאני
בתעסוקה (נגרייה) ,אין לי שום בעיות משמעת .רגוע
יותר .מסתדר טוב אפילו עם הסוהרים" .מרואיין 3
מסביר" :בתעסוקה אתה לומד תרבות דיבור .מדברים
יפה ...לא מקללים .יודעים איך להתנהג אחד עם השני
ולהתנהג טוב" .מרואיין  4מסכם" :אסיר שעובד,
מתנהג יותר יפה".
ט .במקום התעסוקה פוגשים אנשים חיוביים והאווירה
נעימה .מספר מרואיין (" :5אני) פוגש אנשים חיוביים
שלא עושים לך שחור" .מרואיין  18מפרט יותר" :יש
יחס אישי פה (במתפרה) ,מתייחסים מאוד יפה
הסוהרים וההנהלה .יש איזשהו ניתוק מהחיים בכלא.
נעים פה ,האווירה טובה".
י .התעסוקה משפרת את הקשר עם המשפחה.
מסביר מרואיין " :10שבאתי לנגרייה התחילה גם
המשפחה לבוא לבקר ...אולי בגלל שהתחלתי לשלוח
להם כסף .עכשיו באים קבוע וזה טוב" .מרואיין 19
מתאר תהליך דומה" :ההורים מבקרים בעיקר אחרי
שנכנסתי לתעסוקה .רואים שאני עליתי על דרך נכונה.
מתחילים שוב לקוות שאני ישתקם".
יא .השכר שמקבלים אסירים בשל עבודתם מאפשר
לחלקם להחזיר חובות כספיים .מרואיין  2מסביר:
"אני מממן את עצמי .מוריד לחץ מהמשפחה ,כי אני
לא מבקש מהם .אני משלם קנסות וחובות שיש לי,
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וגם אם יש ,אני שולח כסף למשפחה בחוץ ,מנסה
לעזור להם קצת" .מרואיין  ,7השקוע בחובות כבדים,
מסביר" :עד עכשיו הכסף (שהרוויח בתעסוקה) הלך
לקנטינה ,אבל עכשיו החלטתי לא לקנות .לאכול
רק מה שנותנים מבית הסוהר .לשמור את הכסף
לפיצויים .יש לי חובות של  100,000לפיצויים ועוד
חובות מהצבא".
אפשר לסכם כללית תימה זו בשני ציטוטים מפי
אחד האסירים :אומר מרואיין " :1אדם שעובד פה
(בתעסוקה בכלא) יש לו הרבה יותר מה להפסיד
מאדם שלא עובד ,אז הוא יתנהג יפה יותר ,לא יתפרע,
שלא יפסיקו לו את העבודה" .ובנוסף" :יום שאני לא
עובד ,לא טוב לי!".

תימה שנייה
התעסוקה וההכשרה המקצועית תורמות לשיקומם
של אסירים :ההשתלבות בתעסוקה משנה בהדרגה
את התנהגותם ,את תפיסותיהם ואת מטרותיהם
של אסירים ,ומכשירה אותם במקרים רבים לתפקוד
קונסטרוקטיבי ובלתי עברייני לאחר השחרור .תימה
זו מתחלקת לארבע תימות משנה המוצגות כאן על
פי סדר השכיחות של הופעתן בריאיונות.
א .אסירים לומדים במסגרת התעסוקה מקצועות
שבהם יוכלו לעסוק ומהם יוכלו להתפרנס לאחר
השחרור .מסביר מרואיין  ,10שעובד שלוש שנים
בנגרייה בכלא" :קיבלתי תעודה של נגר ...עכשיו יש
לי מקצוע ואעבוד בזה ,אינשאללה ,בחוץ" .מוסיף
ומפרט מרואיין " :1אני מקבל פה הכשרה מלאה,
ואחרי שאני יוצא מפה אני יכול לעבוד בכל מקום שאני
רוצה עם המקצוע הזה .זה מצוין בשביל אדם שיושב
בכלא .הוא יודע שמחכה לו משהו בחוץ .יש לו למה
לצפות" .מסכם מרואיין " :18התקדמתי פה ,עשיתי
קורסים ,למדתי מקצוע ,קיבלתי תעודה .כשאני אצא
מפה אולי אפתח עסק קטן".
ב .התעסוקה משנה ומשפרת את הדימוי העצמי
ותורמת לביטחון אישי .אומר מרואיין " :20היום
אני כבר לא צריך טובות מאחרים .מרוויח 1,800
שקל ,ואפילו שומר כסף לאחרי השחרור .אני יכול

לעבוד בנגרות וגם הרבה דברים אחרים בלי לעשות
עבירות .לכאן אני לא חוזר!" .מרואיין  5עבר לדבריו
שינוי חיובי בכלא .הוא מתאר" :אני הרווחתי מזה
(משהותו בכלא) .לימדו אותנו דברים ששינו אותי.
אני היום משהו אחר ,כבר לא מגיב בתוקפנות וגם
יש לי מקצוע לעתיד".
ג .התעסוקה יוצרת הרגלים טובים והסתגלות לעבודה
במסגרת .מסביר מרואיין " :1יש סדר יום ,יש בשביל
מה לקום בבוקר .העבודה זה גם הרגל .אנשים פה
לא מוכנים לוותר על יום עבודה .אני רואה אנשים
שלא עבדו לפני המאסר והיום הם בעלי מקצוע
ולא צריכים את הפשע" .מספר מרואיין " :20לפני
המאסר לא רציתי שיגידו לי (בעבודה) מה לעשות.
כאן (בנגרייה) למדתי שיש יותר חכמים ממני ,שיש
חוקים ושיש סדר בעבודה ולא עושים מה בראש שלך.
היום קיבלתי תעודה של עובד מצטיין".
ד .מי שרכש מקצוע בכלא ויעבוד בו בחוץ ,לא
יחזור לכלא .אומר מרואיין " :3מי שהיה בתעסוקה,
ומשתחרר ויוצא לעבודה ומקבל טיפול גם בחוץ,
הם לא חוזרים לפה .הם לא רוצים לחזור .יש להם
הרבה מה להפסיד" .מרואיין  20מדבר על האסירים
שלא רוצים להשתלב בתעסוקה" :יש אסירים ,בעיקר
צעירים ,שלא הגיעו לשכל ולא רוצים לעבוד .הם
התרגלו לכסף קל .אלה כשייצאו (ישתחררו) ,יחזרו
מהר לכלא ,כי אין להם מקצוע ואין להם ניסיון ואין
להם גם רצון".
מסכם תימה זו מרואיין (" :5אחרי השחרור) אני אעבוד.
מה שלמדתי (בכלא) בנגרות יעזור לי .אני חושב היום
שטוב שהגעתי לבית סוהר .כאן הפכו אותי .היום אני
משהו אחר .בחוץ לא הייתי מגיע לזה".

תימה שלישית
התעסוקה היא פעילות מנצלת שמייצר שב"ס
ובלתי תכליתית לאסירים  -ביקורת על צדדים
בתעסוקה בכלא :תימה זו נחלקת לשלוש תימות
משנה .רק מעטים מהמרואיינים הביעו גם עמדות
ביקורתיות כלפי התעסוקה (ארבעה מתוך עשרים
המרואיינים) .אלו כללו ביקורת על גובה השכר
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שמקבלים האסירים המועסקים ,על סוגי התעסוקה
וההכשרה המקצועית בבתי הכלא ועל תרומת
התעסוקה וההכשרה המקצועית לסיכויים למצוא
תעסוקה אחרי השחרור.
א .האסירים מנוצלים על ידי שב"ס ובעלי המפעלים
הפרטיים ומקבלים שכר נמוך מדי תמורת תעסוקתם.
אומר מרואיין " :11אני עובד כי זה פחות גרוע
מלהישאר סגור בתא כל היום .אם היו משלמים יותר,
הייתי יכול לחסוך קצת כסף ,בשביל להתחיל משהו
בחוץ .כאן הפכתם אותי לעבד שלכם ,כמו עובד זר
סודני" .מרואיין  12רואה בתעסוקה אמצעי לניצול
האסירים .הוא אומר" :מדובר במשהו (בתעסוקה)
שהוא בין ניצול לעבדות .משלמים לנו פרוטות ועושים
עלינו קופה ,גם שב"ס וגם המפעלים".
ב .חלק מהתעסוקות שאליהן מכשיר שב"ס אינן
נדרשות בשוק העבודה .לעומת זאת לתעסוקות נדרשות
מסוימות לא מכשירים בבתי הסוהר .מספר מרואיין
" :9שיבצו אותי למפעל קרטונים .מה אפשר לעשות
עם זה בחוץ?! רציתי טבחות ,אבל לא נתנו לי קורס
טבחות בבית הסוהר" .גם מרואיין  14פסימי באשר
להכשרתו" :אני יודע שאין עבודה בזה בחוץ (תפירת
מכנסיים) ,אבל זה מה שנותנים לי לעשות כאן".
ג .התעסוקה וההכשרה המקצועית הן זריית חול בעיני
חלק מהאסירים המועסקים ,שכן בגלל עבירותיהם,
מעסיקים לא יסכימו להעסיקם .מרואיין " :9אני מאוד
פסימי .כשהשתחררתי במאסר הקודם הלכתי ללמוד
טבחות ב'תדמור' ,לא המשכתי בטבחות כי לא
רצו לקבל אותי לעבודה ,למרות שהייתה לי תעודה
מ'תדמור' .בגלל זה לא הייתה לי ברירה ופרצתי (לצורך
גניבה) .עכשיו אני מאוד פסימי .שוב לא יקבלו אותי
לעבודה .אני חושב שאני שוב אפרוץ" .גם מרואיין
 12חושש שלא ימצא תעסוקה בעתיד .לדבריו" :לא
מאמין שיקבלו אותי לעבודה אחרי השחרור בגלל
העבר שלי (עבירות מין)".

דיון
מטרת מחקר זה היא לבחון את תפיסותיהם ועמדותיהם
של אסירים המועסקים במפעלים בכלא בנוגע לתעסוקה,
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ולהסיק מהן על השפעת התעסוקה על חיי אסירים
בבית הסוהר ועל תרומתה לקידום שיקומם .מתוך
דברי המרואיינים עולות כמה תפיסות לגבי תפקידים
שממלאת התעסוקה בחייהם .התייחסויותיהם סווגו
לשלוש תימות עיקריות .שתיים משקפות עמדות חיוביות
כלפי התעסוקה ואחת משקפת עמדה שלילית .עמדות
אלה מלמדות שבעיני אסירים מועסקים ,התעסוקה
בכלא מצמצמת בדרך כלל באופן מהותי את הסבל
שכרוך במאסר ,ואף תורמת לדברי חלקם לשיקומם
לאחר השחרור.
כאמור ,השהות בכלא כרוכה ב"מכאובי מאסר" (Sykes,
 .)1970; Toch, 1992סייקס ,ואחריו טוך ,ממיינים סבל
זה לסוגים לפי תכונות בסיסיות של הכלא .על רקע
תכונות בסיסיות קשות אלה של הכלא בחנו מה הן
ההשפעות הספציפיות של התעסוקה בעיני אסירים
מועסקים.
התימה הראשונה העולה מדבריהם של המרואיינים
היא שהתעסוקה משחררת אותם ממגוון של מכאובים
הדומים לאלה שציינו סייקס וטוך (Sykes, 1970; Toch,
 .)1992התרומה העיקרית של התעסוקה על פי
המרואיינים היא שהתעסוקה "מעבירה את הזמן"
בכלא במהירות יחסית ,ויוצרת בכך תחושה שהשחרור
קרוב יותר .אפשר להבין את הבולטות של תרומה
זו על רקע השאיפה המרכזית של האסירים לסיים
מוקדם ככל האפשר את מאסרם ,ואגב כך לקצר את
הסבל הכרוך בו .דברים ברוח דומה אפשר למצוא
בעבודתו של פבריס ( ,)Fabrice, 2010אשר מאתגר
את התיאוריה של גופמן ( )Goffman, 1961וקלמר
( ,)Clemmer, 1958שתיארו בין השאר את ממד הזמן
בכלא באופן שלילי וחד-ממדי" :זמן שצריך לשרוף",
"זמן שנלקח"" ,זמן מבוזבז" .על בסיס ריאיונות עם
אסירים בבתי כלא בצרפת מסיק פבריס שהחוסים
אשר מצויים במסגרות תעסוקה חווים את הזמן
אחרת ,ותחושתם היא שעבודה מספקת משמעות
לזמן .לפיכך הוא עובר במהירות ובקלות.
תרומה חשובה נוספת שצוינה היא שלשכר הניתן להם
בעד תעסוקתם יש השפעות חיוביות על חייהם בכלא.
רוב המרואיינים ציינו את ההנאות החומריות שמקנה

עשייה משקמת

להם שכר העבודה שהם מקבלים .באמצעותו הם
יכולים לקנות בקנטינה שבכלא מגוון מוצרים ובהם
מוצרי מזון ,וכך לשפר את טעמו של המזון האחיד
המסופק להם ולהעשירו .בפני אסירים רבים שאינם
מועסקים ושאינם מקבלים שכר עבודה ,תכופות
אפשרות כזו איננה פתוחה כלל ,והם נאלצים להסתפק
במזון הסטנדרטי או למצוא דרכים עקיפות ,לעתים
אלימות ,כדי לשפרו (למשל .)Godderis, 2006 ,באשר
לקשרים שלהם עם בני משפחותיהם ,שכרם מאפשר
לחלקם לא להזדקק לעזרה כספית מהם ,ובמקרים
מסוימים אף לסייע כלכלית .תרומה זו למצבן הכלכלי
של משפחות האסירים המועסקים היא רבת ערך לא
רק בשל שיפור מצבן הכלכלי המעורער של רבות
ממשפחות האסירים (למשל ,פרוינדFarrington, ;1991 ,
 :)1995בזכות ההתנהלות התעסוקתית והכספית הזו
משתנה ומשתפר מעמדם של האסירים בעיני בני
משפחותיהם ,העשויים לראות בה סימן לשינוי חיובי
בתפיסותיהם ובהתנהגותם של קרוביהם היושבים בכלא.
כתוצאה משיפור זה במעמדם ,מתחדשים במקרים
רבים הקשרים בין המשפחות לאסירים ,וכן מתרבים
ביקורי המשפחות אצל האסירים (לדוגמה ,פריד,
תימור ,רונאל ובורוכובסקי .)2010 ,השכר שמקבלים
אסירים בשל עבודתם מאפשר לחלקם להחזיר חובות
כספיים .בהקשר זה יצוין שאחד הגורמים לפשיעה
חוזרת של אסירים משוחררים הוא החובות הכספיים
שלהם וחוסר יכולתם לכסותם בדרכים חוקיות (אפודי
ודהן.)Stringer, Kennedy, & Durrington, 1999 ;2015 ,
תרומה נוספת ,לדברי מספר מרואיינים ,היא שיפור
האיכות החברתית והבריאות הנפשית בכלא .ההימצאות
בתעסוקה מרחיקה אותם מאסירים שאינם מועסקים
ומצמצמת בכך מתח וסכסוכים בין סוגים מסוימים
של אסירים .הימצאות של אסירים רבים באגף 24
שעות ביממה ,ללא פעילות בעלת משמעות במשך
ימים וחודשים רבים ,משמשת מקור למתחים בין
אישיים ולמריבות (בן צבי וכרמלWooldredge, ;2013 ,
 .)1998האפשרות לאבד את התעסוקה משמשת אף
היא תמריץ להימנע מהסתבכות במריבות (& Laub
 ,)Sampson, 2001; Richmond, 2014ותחושת האחריות

שנרכשת בעבודה עוזרת להתרחק מצרות (Fabrice,

 .)2010; Laub & Sampson, 2001נוסף לכך ,התעסוקה
ממלאת חלק ניכר מזמנו של האסיר ומעייפת אותו,
לפיכך אין לו עוד כוח למריבות עם אסירים אחרים או
עניין בכך .על פי הירשי ( ,)Hirschi, 1969משאבי הזמן
והאנרגיה של האדם מוגבלים ,וכאשר הוא ממלא את
היום בפעילות קונסטרוקטיבית ,יקשה עליו להתפנות
גם לפעילויות בלתי קונסטרוקטיביות.
על פי דברי מרואיינים אחדים ,לתעסוקה יש השפעה
חיובית על הדימוי החברתי ועל הדימוי האישי שלהם.
ממצאים דומים נמצאו במחקרו של ריצ'מונד
( ,)Richmond, 2014אשר הראה שעם הזמן אסירים
הנמצאים בתעסוקה מפתחים מחדש תחושה של ערך
עצמי ,שסביר שנפגעה בעת כניסתם לכלא ,ויוצרים
קשרים חברתיים חיוביים עם אחרים .התעסוקה
מספקת לאסירים יעד מרכזי ( Laub & Sampson,
 ,)2001ועקב כך יש סבירות נמוכה יותר שיעסקו
בפעילות אלטרנטיבית שלילית בעת השהות בכלא.
היא מביאה גם לתחושה של עצמאות בסביבת הכלא,
שמטבעה מטפחת תלות .אסירים מועסקים מרגישים
יצרניים ,גבריים ,עצמאיים ובני אדם טובים יותר (שם,
 .)2001במפעלים שבהם מועסקים האסירים ,הם
פוגשים בעיקר מנהלי עבודה אזרחים ומעט סוהרים.
חבריהם לתעסוקה הם אסירים נבחרים בעלי השכלה
חיונית לתעסוקה ,כאלה שלמדו במרכזי החינוך וגילו
מוטיבציה לשיקום תעסוקתי .הפעילות היומיומית
המשותפת של אסירים אלה בסביבה נקייה מאלימות
ובאווירה נעימה ,מאפשרת להם לקיים קשרים
חברתיים חיוביים .יש כאלה החשים שמתפתחים
בעבודה קשרים בין אישיים קרובים כמו במשפחה
( ,)Richmond, 2014שהם זוכים בהערכה חברתית
שאינה קשורה בעבריינותם ,וכך מצליחים לשקם
במידת-מה גם את הדימוי העצמי שלהם (Zamble
 .)& Porporino, 2013התעסוקה במפעלים מביאה
לשינוי מהותי בפעילות השגרתית ומשמשת מעין
מקור מפלט ואחסון ל"אני" .האסירים מרגישים שוב
שהם בני אדם ולא חוסים (Fabrice, 2010; Richmond,
 .)2014בשל התעסוקה משתנים לטובה גם התנהגות
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האסירים והיחס לסוהרים ( .)Richmond, 2014נראה
כי מסגרת התעסוקה מספקת הזדמנות לצמצם את
הפער הקיים בין האסירים לסגל ולהפחית את העוינות
ההדדית (ראו  .)Goffman, 1961טובות הנאה נוספות
בזכות התעסוקה הן המלצות לחופשות ,לפגישות
התייחדות ואף לשחרור מוקדם.
בסך הכול ,על פי המרואיינים ,התעסוקה תורמת
לצמצום מכאובי המאסר הן מבחינה פיזית ,למשל
כששכר העבודה של האסירים המועסקים מאפשר
להם לרכוש מוצרים לשיפור מזונם ,הן מבחינה
חברתית ,למשל כשהם נפגשים עם מנהלי עבודה
אזרחים ועם אסירים בעלי מוטיבציה לשיקום ויוצרים
קשרים חברתיים עמם ,והן מבחינה פסיכולוגית,
למשל כשבשל התעסוקה הם זוכים לשיפור הדימוי
העצמי ולחיזוק התמיכה המשפחתית.
התימה השנייה נוגעת להכשרה המקצועית.
ההשתלבות בתעסוקה משנה בהדרגה את התנהגותם,
את תפיסותיהם ואת מטרותיהם של אסירים ,ובמקרים
רבים מכשירה אותם מבחינה מקצועית לתפקוד
קונסטרוקטיבי ובלתי עברייני לאחר השחרור .היא
מספקת להם ניסיון תעסוקתי העשוי לדעתם לתרום
להשתלבותם בשוק העבודה ובחברה לאחר שחרורם
מהכלא ,ובכך גם לתרום לצמצום הרצידיביזם שלהם
ולשיקומם (ראו גם דוידסקו וולק ;2011 ,מילמן-סיוון,
 .)Pierson et al., 2014 ;2013מספר מחקרים שבחנו
תכניות תעסוקה בתקופת המאסר ולאחריו הראו
הבדלים סטטיסטיים מובהקים וחיוביים בשיעורי
התעסוקה של אסירים שהשתתפו בתכניות תעסוקה
בכלא לעומת כאלה שלא השתתפו בהן (לדוגמה,
אמיר ועמיתיו .)Hurry et al., 2006 ;2012 ,אסירים
פליליים המועסקים במפעלים בכמה בתי כלא
בארץ לומדים במסגרת תעסוקתם מקצועות שיש
להם ביקוש בשוק העבודה ,כדי שיוכלו לעסוק בהם
ולהתפרנס מהם לאחר שחרורם .בחקיקת המשנה
 תקנות בתי הסוהר ,תקנה  - 15נקבע ,ש"עבודתהאסיר תכוון ככל האפשר לשיקומו" .תקנה זו משמשת

לדברי האחראי על התעסוקה בשירות בתי הסוהר
מטרה מרכזית של התעסוקה בבתי הסוהר (קשי,
קפלנסקי ולירן.)2015 ,
מעבר להכשרה במקצועות ספציפיים ,התעסוקה
מקנה לאסירים כלים לתפקוד חיובי .היא יוצרת
הרגלים טובים הנחוצים לתעסוקה כגון סדר יום קבוע,
חריצות והקפדה על כללי בטיחות ,ומכשירה אותם
לעבוד במסגרת שיש בה עובדים נוספים ודרישות
קפדניות .מסגרות התעסוקה בכלא משמשות בעיקר
כסוכני סוציאליזציה לחיי עבודה ופחות כ"בתי ספר
לעבריינים" (  .)Fabrice, 2010רבים מהמרואיינים
סוברים שמי שרכש מקצוע בכלא ויעבוד בו בחוץ,
לא יחזור לכלא .הערכה זו אמנם מוגזמת ,אך יש
בה גרעין של אמת .כפי שעולה ממחקרים רבים,4
רמת הרצידיביזם של אסירים שרכשו מקצוע בכלא,
עסקו בו והמשיכו לעסוק בו אחרי שחרורם ,נמוכה
בעשרה עד שמונה-עשר אחוזים מרמת הרצידיביזם
של אסירים שלא הוכשרו ולא הועסקו בכלא (קשי,
אברהם ואוסקרAos, Miller, & Drake, 2006; ;2006 ,
Bouffard, MacKenzie, & Hickman, 2000; Lattimore, Witte,

.)& Baker, 1990; Wilson, Gallagher, & MacKenzie, 2000
התימה השלישית נוגעת לביקורת של אסירים על
התעסוקה בכלא .אסירים מרואיינים מעטים ראו
את התעסוקה גם באור שלילי .לדעת שניים מהם זו
היא פעילות מנצלת שמייצר שב"ס ובלתי תכליתית
לאסירים .אסירים מקבלים לדעתם שכר נמוך מדי
תמורת תעסוקתם .על אותה עבודה מחוץ לבית
הסוהר הם היו מקבלים ,לדעתם ,הרבה יותר .תחושה
זאת עולה בקנה אחד עם הגישה הביקורתית של
חוקרים כגון פלטשר ( )Fletcher, 2011ווילקינסון ופיקט
( ,)Wilkinson & Pickett, 2010הטוענים כי הכלא הוא
כלי בידי המדינה לפתור בעיות חברתיות כגון אבטלה
וגידול אוכלוסין ,והוא משמש למעשה מקור לצבירה
קפיטליסטית שבו האסירים נתפסים כמשאב כלכלי.
סוגיית שכר העבודה של האסירים נדונה בעבר בבית
המשפט ,בשנת  ,1989בעקבות עתירות של אסירים

 4חלקם לוקים במגבלות מתודולוגיות ,במיוחד בהטיית בחירה (.)Bouffard et al., 2000
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עשייה משקמת

לבג"צ שיצווה לשלם לאסירים שכר שגובהו לפחות
כגובה שכר המינימום הקבוע בחוק (בג"ץ .)1163/98
בג"צ דחה את העתירות וקיבל את עמדת שירות בתי
הסוהר ,שלפיה "אין תחולה בתוך בית הסוהר ליחסי
עובד-מעביד" על כל המשמעות המשפטית של קביעה
זו .התעסוקה בבית הסוהר משמשת בעיני שב"ס
מכשיר לשיקום האסיר ,וזאת בין השאר באמצעות
מערך מפורט של תגמולים שמקבל האסיר בזכות
התעסוקה (ראו קשי ועמיתיו .)2015 ,למרות דחיית
העתירות קבע בית המשפט תבנית לשיקול הדעת
ולהפעלת הסמכות המוקנית בחוק לנציב בעניין
שיעורי התגמול.
טענה שנייה הייתה ששב"ס מכשיר לתעסוקות שחלקן
אינן נדרשות בשוק העבודה ,ולעומת זאת איננו מכשיר
לתעסוקות נדרשות מסוימות כגון טבחות .לפי
האחראים על התעסוקה בשב"ס ,תחומי ההכשרה
המקצועית בבתי הסוהר (קשי ועמיתיו)2015 ,
נבחרים בהסתמך על סקר של מקצועות נדרשים
בשוק העבודה ,שנעשה על ידי משרד העבודה והרווחה
מדי שנה .טענה דומה לגבי הכשרה לתעסוקות בלתי
נדרשות השמיעו משתתפים במחקרו של ריצ'מונד
( .)Richmond, 2014מדבריהם עולה שמעבר להיותם
מרוצים ממסגרת התעסוקה בכלא ומיתרונותיה ,הם
מתלוננים על חוסר קשר בין ההכשרה שהם מקבלים
בכלא לבין הזדמנויות התעסוקה בקהילה.
טענה נוספת הייתה שהפניית אסירים לתעסוקה
לצורך שיקום תעסוקתי היא הולכת שולל ,שכן
מעסיקים ,לדעת שני מרואיינים ,לא יקבלו מלכתחילה
לעסקיהם אסירים משוחררים .התעסוקה וההכשרה
המקצועית הן לדעתם זריית חול בעיני חלק מהאסירים
המועסקים .לטענה זו אין אישור אמפירי נרחב .במחקר
שנעשה לאחרונה בארץ (תימור ושהם )2014 ,נמצא
שמעסיקים שכבר העסיקו אסירים משוחררים הביעו
נכונות מילולית להעסיק אסירים משוחררים נוספים.
כמחצית משאר המעסיקים הביעו נכונות מילולית
לקלוט אסירים משוחררים ,אך זאת תוך הסתייגות
מהעסקת אסירים שישבו בכלא בגין עבירות מין.
למרות הנאמר לעיל ,בסך הכול מעידים ממצאי המחקר

שהתעסוקה במפעלים בכלא נתפסת בדרך כלל על
ידי המרואיינים כפעילות חיובית ,התורמת הן לצמצום
נזקי המאסר והן לסיכויי האסירים להשתקם מבחינה
תעסוקתית לאחר שחרורם מהמאסר .ממצאים אלה
עשויים לתרום לחיזוק ההכרה בפוטנציאל הטמון
בתעסוקה בכלא ,ואגב כך להרחבתה ולשיפורה.

המלצה
בהמשך למסקנות החיוביות העולות מדברי רוב
המרואיינים לגבי תעסוקת אסירים במפעלים והכשרה
מקצועית בהם ,נראה לנו ראוי ששב"ס ימצא דרכים
נוספות ,מלבד אלה הקיימות ,לעודד אסירים להתמיד
ולהתקדם בעבודתם במפעלים ,ולהגביר מוטיבציה בקרב
אסירים שמתאימים להכשרה מקצועית ולתעסוקה,
אך עדיין אינם מגיעים אליהן .אפשר לעודדם במגוון
דרכים ,כגון לתת לאסירים מועסקים המגלים יחס חיובי
והתמדה והמפתחים מקצועיות המלצות מנומקות
מטעם האחראים עליהם בתעסוקה לשחרור מוקדם,
וזאת נוסף על המלצות העובדים הסוציאליים ,קצינות
החינוך והמנהלים .דרך אפשרית נוספת לעודד אסירים
לתעסוקה תורמת ולהתרחקות מנורמות עברייניות
היא לרכז את האסירים המועסקים במפעלים באגפים
חיוביים ככל האפשר ,שאוכלוסיית האסירים בהם
נוטה יותר מאחרים להתנהגות נורמטיבית ובלתי
עבריינית ,ולהרחיקם אגב כך מהשפעות שליליות
שעלולות לחבל בסיכוייהם להשתקם.

הערות סיום
המחקר האיכותני הנוכחי מציג את עמדותיהם
והתנסויותיהם של אסירים המשולבים בתעסוקה .היכולת
להכליל מממצאי המחקר האיכותני מוגבלת יחסית.
כדי לצמצם מגבלה זו ריאיינו אסירים מארבעה בתי
סוהר ,וצירפנו מרואיינים למחקר כל עוד היו בדבריהם
חידושים כלשהם והתייחסויות ועמדות שלא הוצגו
על ידי המרואיינים שקדמו להם .כשהגענו לנקודת
הרוויה ( ,)saturation pointכשבדברי המרואיינים לא
היו עוד חידושים ,הפסקנו לגייס מרואיינים (ראו Guest,
.)Bunce, & Johnson, 2006
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מומלץ לערוך בעתיד מחקר כמותי מקביל ,שיוכל
לספק נתונים על השכיחות של התפיסות והעמדות
של האסירים בנושא התעסוקה .כמו כן ראוי לערוך
מחקר רטרוספקטיבי בקרב אסירים משוחררים לגבי
התעסוקה בכלא ולגבי מידת תרומתה לשילובם
מחדש בחברה ובתעסוקה בתוכה.
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מן הצד השני
של הסורגים
ילדים לאבות אסירים -
הקשר בין לכידות משפחתית
למצב רגשי ולמצב תפקודי
2

נורית מדיני לוי ,1ריקי סויה

במאמר זה מוצגים ממצאי מחקר שבחן את הקשר בין הלכידות המשפחתית לבין
מצבם הרגשי ומצבם התפקודי של ילדים לאבות אסירים .מאסר אב עלול ליצור
לחץ חריף אצל משפחתו בכלל וילדיו בפרט ,ולתת אותותיו במצבם הרגשי ובמצבם
התפקודי .השלכות אלו מצריכות את בני המשפחה להתמודד עם מורכבות בכל
הנוגע לקשר ביניהם כשהאב שוהה בכלא .בישראל אין כמעט מחקרים בתחום.
מחקר זה הוא בין המעטים שבחנו תפיסות של ילדים לאבות אסירים ,בין המעטים
שכלל קבוצת ביקורת ,והיחיד שבחן את הקשרים בין מצב הילדים לבין הלכידות
המשפחתית .המחקר בוצע בקרב  110ילדים שאבותיהם שוהים בכלא ובקרב
קבוצת ביקורת שכללה  61ילדים שאבותיהם לא גרים בבית מסיבות אחרות.
המחקר חשף את חשיבות הקשרים המשפחתיים בעת שהייתו של האב בכלא
מנקודת המבט של ילדיו .על פי הממצאים המרכזיים ,רמת הלכידות המשפחתית
נמצאה קשורה למצבם הרגשי של הילדים ,אך לא למצבם התפקודי .בנוסף נמצא
שהלכידות המשפחתית מיתנה את הקשר בין רמת הלחץ הנובעת מהיעדרות האב
לבין מצבם הרגשי ומצבם התפקודי של הילדים .נמצאו גם הבדלים בין הקבוצות
באשר לאפקט המיתון של הלכידות המשפחתית על הקשר בין תפיסת הילד את
רמת הלחץ מהיעדרות האב לבין תפקוד הילד .בשל היעדר תשומת לב לאוכלוסייה
זו ,ממצאי המחקר עשויים לסייע בבניית תכניות התערבות שנותנות ביטוי לקשרים
המשפחתיים של ילדים לאבות אסירים עם אבותיהם ומשפחותיהם.
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מן הצד השני של הסורגים

מבוא
מאמר זה מציג ממצאי מחקר שנערך בקרב אוכלוסייה
שרק לעתים רחוקות ניתנת עליה הדעת  -ילדים
לאבות אסירים .אותם ילדים הם למעשה קורבן של
עבירה שעשה אביהם ,ובעקבותיה הוטל עליו עונש
מאסר .מכלל ההשלכות האפשריות על חייהם נבחנה
משמעות הקשרים המשפחתיים בעבורם.

נעשה ניסיון להתגבר על בעיות שזוהו במחקרים
קודמים ,וניתן קול לאוכלוסיה של ילדים דוברי עברית
בגילים  13-7לאבות הנמצאים במאסר פלילי .המחקר
נועד לבחון את הקשר בין הלכידות המשפחתית על
פי תפיסתם לבין מצבם הרגשי ומצבם התפקודי.
הבחינה נעשתה באמצעות השוואה עם קבוצת
ילדים מאותו רקע ,שאבותיהם אינם מתגוררים עמם
בבתיהם ואינם שוהים במאסר.

סקירת ספרות
בעשורים האחרונים ,כחלק מעלייה חדה במספר
האנשים שנשלחים לרצות את עונשם בכלא ,חלה
עלייה במאסר של הורים ,אימהות ואבות ,ולכן חל
גם גידול חד במספר הילדים שאבותיהם אסירים
( Russell, Stewart, Rodgers, & Crocker, 2006; Travis,
 .)Mcbride, & Solomon, 2005על פי הערכת הרשות
לשיקום האסיר ,בישראל יש היום כ 9,000-ילדים
שהוריהם שוהים בכלא ,מרביתם אבות (דדון.)2016 ,
לאחרונה נערכים אמנם יותר מחקרים על ילדים לאבות
אסירים ,אולם חלק גדול מהם לוקה במגבלות .רובם
מתעלמים מנקודת המבט של הילדים (;Christian, 2009
.)Lengyel & Harris, 2003; Murray & Farrington, 2005
בחלקם חסרים פרטים דמוגרפיים של הנחקרים (Gabel,
 ,)1992; Lengyel & Harris, 2003חסרות קבוצות השוואה
(& Applied Behavioral Health Policy, 2004; Johnston
 ,)Gabel, 1995; Murray & Farrington, 2005או לא נעשה
שימוש במדדים סטנדרטים (.)Gabel, 1992
בישראל ,שלא כמו במקומות אחרים בעולם ,נעשו
רק מחקרים ספורים שבחנו ילדים לאבות אסירים
(ראו לבנשטיין ;1980 ,לובנשטיין ;1989 ,סדן.)1987 ,
מאחר שהכללת הממצאים ממחקרים שנעשו בעולם
בעייתית לעתים ,למשל בגלל הפריסה הגיאוגרפית
של בתי הכלא שם ,שיוצרת מרחק של מספר ימי
נסיעה בין האב לילדיו ובשל כך הם אינם בקשר עמו
כלל ,ידוע רק מעט על מצבם בישראל.
על רקע זה ,בספרות נהוג לכנות ילדים לאבות אסירים
כ"קורבנות נשכחים" (;Bakker, Morris, & Janus, 1978
 ,)Shlafer, 2013אשר סיפורם אינו מסופר מספיק
( .)Nesmith, Ruhland, & Krueger, 2006במחקר זה

מאסר אב כגורם לחץ
מאסר של אב עלול ליצור לחץ חריף ביותר אצל ילדיו
(Arditti, 2005; Johnston, 1995b; Murray & Farrington,
 .)2005; Sack, 1977המאסר מחולל במשפחה שרשרת
של אירועי לחץ (  ,)Arditti, 2005קשיים כלכליים
(לבנשטייןJohnston, 1995c; Mumola, 2000; ;1980 ,
 ,)Russell et al., 2006; Shlafer, 2013קשיים חברתיים
(Fritsch & Burkhead, 1981; Hariston, 2002; Mendez,
 )2001; Nesmith et al., 2006; Travis et al., 2005ושינויים
בדינמיקה המשפחתית (לבנשטייןHariston, ;1980 ,
 .)1998; Johnston, 1995a; Morris, 1965בדיקה של
גורמי הלחץ במחקר זה נעשתה באמצעות תפיסת
הילדים את מאסר/היעדרות האבות ואירועי החיים
שחוו בשנה האחרונה .בבדיקת הקשר בין הלחצים
שעלולים להיות לילדים בחייהם לבין מצבם הרגשי
ומצבם התפקודי ,ניתנה הבמה המרכזית במחקר זה
למשתנה הלכידות המשפחתית ותפקידו.
לכידות משפחתית
לכידות משפחתית ,על פי מודל הסירקומפלקס
( ,)Olson, 1988; 2000נוגעת לקשר הרגשי שחשים בני
משפחה זה כלפי זה ,ונמדדת במושגים כגון גבולות,
קואליציות ,זמן ,מרחב ,חברים ,קבלת החלטות,
אינטרסים ויצירה מחדש .בבחינתה נשאלת השאלה
כיצד משפחות מאזנות את ההיפרדות מחבריהן אל
מול הקירבה בין בני המשפחה .על פי המודל ,קיימות
ארבע רמות לכידות :שתיים קיצוניות (ניתוק וסביכות)
וגוררות קשיי תפקוד של משפחות ,ושתיים מאוזנות
(נפרדות ומחוברות) ומאפשרות תפקוד אופטימלי
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של משפחות (Enmeshed; Olson, 1988, 2000; Olson,

.)Russell, & Sprenkle, 1983
ממצאים מלמדים על הלכידות כמשאב בעבור
משפחות וחבריהן במצבי לחץ ( & Berry, Hurley,
 .)Worthington, 1990; Volker & Ozechowski, 2000באשר
למאסר ,נמצא כי לקשרים בין כל בני המשפחה יש
משמעות רבה הנוגעת להסתגלותו של הילד לאחר
מאסר האב ( Christian, 2009; Fritsch & Burkhead,
 .)1981; Nesmith et al., 2006; Shlafer, 2013לכן שוער
שקיים קשר בין תפיסות הילד את רמת הלכידות
המשפחתית לבין מצבו הרגשי ומצבו התפקודי,
ושוער שהלכידות המשפחתית תמתן את הקשר
בין חומרת הלחצים שחווה הילד לבין מצבו הרגשי
ומצבו התפקודי.
רבות מהמשפחות עושות מאמץ לשמור על הקשר
אלא שהן נתקלות בקשיים הנובעים ממגבלות המאסר,
ואימהות רבות מתארות מתח ביחסי המשפחה (Morris,
 .)1965הקשר בין האב האסיר לילדיו מאופיין לעתים
בחוסר יציבות בשל מגבלות כגון עלויות ביקור גבוהות
וסביבה בלתי ידידותית בביקור (Applied Behavioral
;Health Policy, 2004; Christian, 2009; Mumola, 2000

 .)Nesmith et al., 2006; Shlafer, 2013הקשר בין הילדים
לאם מאופיין גם הוא לעתים בקושי בשל הלחץ שלה
והיעדר פניות כתוצאה מהנטל הכבד והבלעדי הנופל
עליה בניהול הבית ( .)Johnston, 1995cלבסוף ,מרבית
הממצאים מלמדים על מתח בקשר בין האב לאם
(לבנשטייןHariston, 1995; Mendez, 2001; ;1980 ,
.)Morris, 1965; Robbers, 2005
כאמור ,מרבית הממצאים מתארים את הקשר בין
האב האסיר למשפחתו בארצות אחרות .מחקרה
של לבנשטיין ( )1980הוא היחיד שמלמד על לכידות
משפחתית בעת מאסר אב בישראל .במחקרה נמצא
קשר חיובי בין הקשרים בטרם המאסר לבין הקשרים
בעת המאסר .החוקרת מציינת ,כי לא בחנה את
הקשר בין האב לילדיו בשל היותו בלתי רציף או בשל
תיווך האם .תפיסות הילד לא נבחנו גם הן .במחקר
הנוכחי נבחנה הלכידות בנוגע לכל הקשרים כפי
שהילד תופס אותה.
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מצב רגשי ומצב תפקודי של ילדים לאחר
מאסר האב
על רקע ההתמודדות עם הקשיים שתוארו ,נבחנו
במחקר הנוכחי מצבם הרגשי ומצבם התפקודי של
הילדים .המצב הרגשי נבדק כאפקט חיובי וכאפקט
שלילי (Diener, 1984; Diener, Suh, Lucas, & Smith,
 .)1999האפקט החיובי מאופיין בעניין ,בפעילות
ובאנרגיה ,והאפקט השלילי הוא חלק ממצוקה
נפשית כללית הכוללת הפרעות כגון חרדה ודיכאון
( .)Diener et al., 1999תפקוד הילד נבחן במחקר
הנוכחי בהתבסס על שני מרכיבים :בעיות התנהגות
וכשרים חברתיים .בעיות ההתנהגות של הילד כוללות
מבנה כללי של פסיכופתולוגיה כללית ,מבנה דו-
גורמי של הפנמה והחצנה ומבנה רב-גורמי הכולל
למשל תוקפנות ,אובססיביות קומפולסיביות ,תלונות
סומטיות ,עבריינות ,פעילות יתר ,חוסר תקשורת
ונסיגה חברתית (.)Achenbach & Edelbrock, 1978
בתקופת בית הספר הילד מתחיל לבלות זמן רב יותר
בחברת בני גילו ,וכשריו החברתיים מקבלים תפקיד
חשוב בתהליך החיברות שלו (סולברג .)1994 ,לכן
נבחנו אלו במחקרנו ,כפי שהם מתבטאים בפעילויות
ובבית הספר.
סקירת הספרות הקיימת מעלה תמונה מורכבת על
אודות ההשפעות שיש למאסר אב על הסתגלות ילדיו,
שעשויות להיות להן ביטויים רגשיים (;Gabel, 1992
& Johnston, 1995a; Mazza, 2002; Morris, 1967; Murray
 )Farrington, 2005וביטויים תפקודיים (;Arditti, 2005
;Fritsch & Burkhead, 1981; Gabel, 1992; Hagan, 1999
Johnston, 1995a; Mazza, 2002; Murray, & Farrington,

 .)2005תחושות קשות כגון כאב ,פחד ,עצב ,כעס
ובדידות ,מלוות את הילדים (Fritsch & Burkhead,
1981; Johnston, 1995a; 1995b; Mendez, 2001; Russell

 ,)et al., 2006וככל שעובר הזמן הן עלולות להשפיע
על הדימוי העצמי שלהם (;Johnston, 1995a; 1995b
 .)1995c; Schneller, 1976הביטוי התפקודי כולל
במקרים רבים התנהגות אנטי חברתית (Johnston,
 )1995a; Murray & Farrington, 2005ובעיות שעל פי
רוב מתבטאות בבית הספר כגון התקשות בלמידה
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וקושי לבצע מטלות לימודיות (מי עמיApplied ;2004 ,
Behavioral Health Policy, 2004; Christian, 2009; Fritsch
;& Burkhead, 1981; Hagan, 1999; Johnston, 1995a, 1995b

 .)Mazza, 2002; Russell et al., 2006; Shlafer, 2013לכך
עלולות להתווסף בעיות התנהגות של החצנה כגון
חוסר משמעת (;Fritsch & Burkhead, 1981; Gabel, 1992
 ,)Johnston, 1995a; 1995b; Shlafer, 2013היפראקטיביות
()Johnston, 1995a; 1995b; Murray & Farrington, 2005
ותוקפנות (;Fritsch & Burkhead, 1981; Johnston, 1995a
 ,)1995bומנגד בעיות התנהגות של הפנמה כגון
הסתגרות ונסיגה ( ;Johnston, 1995b; Mazza, 2002
 .)Murray & Farrington, 2005; Shlafer, 2013עם התבגרות
הילדים ייתכן שבעיות ההתנהגות יימצאו ביטוי בגילויי
עבריינות (;Gabel, 1992; Glaze & Maruschak, 2008
;Johnston, 1995a; Nesmith et al., 2006; Shlafer, 2013

.)Travis et al., 2005
מרבית המחקרים מלמדים על ההשפעות השליליות
שתוארו (Arditti, 2005; Geller, Garfinkel, Cooper, & Mincy,
 .)2009; Murray & Farrington, 2005אימהות מדווחות
שבגיל בית הספר היסודי בולטות ההשפעות השליליות
(לבנשטיין .)1980 ,עם זאת ,קיימים ממצאים שבהם
מתוארות השפעות חיוביות בקרב הילדים כגון טיפוח
עמידות ונטילת אחריות בבית (Morris, 1967; Nesmith
.)et al., 2006
נשאלת השאלה עד כמה מושפע הקושי שעלול
להתבטא אצל הילדים מהיותם ילדים לאבות אסירים.
ממצאים מלמדים כי מצבם של ילדים שאביהם
נעדר מהבית ,מושפע מסיבת היעדרו .ככל שלסיבת
ההיעדרות יש סטיגמה שלילית יותר ,כך יהיה קשה
יותר מצבם הרגשי ומצבם התפקודי של הילדים
(רגב .)Balcom, 1998 ;1976 ,שלא כמו בהיעדר בן
משפחה מסיבות אחרות ,מאסר מעלה אמפטיה
מהסביבה רק לעתים רחוקות ,והדבר מאלץ את בני
המשפחה להתמודד עם סטיגמה חברתית שלילית.
לכן הם בוחרים לעתים במוטיב הסוד (לובנשטיין,
.)Arditti, 2005; Balcom, 1998; Schneller, 1975 ;1989
במחקר משווה ( )Murray & Farrington, 2005נמצא,
כי בקרב בוגרים שאבותיהם היו אסירים בילדותם

נמצאו יותר בעיות התנהגות ועבריינות לאורך החיים
ובבגרות מאשר בקרב בוגרים שגדלו עם שני הוריהם
ומאשר בקרב בוגרים שחיו עם הורה אחד בלבד (לא
בשל מאסר) .במחקר משווה נוסף (סדן,)1987 ,
שנערך בישראל ,נמצא כי לילדים של אסירים היה
דימוי עצמי נמוך יותר והיו בעיות התנהגות רבות
יותר מאלו שהיו לילדים שחיו עם שני הורים ולילדים
שאבותיהם נעדרו מהבתים בשל תפקיד (ימאי) .על
רקע זה שוער ,כי מצבם הרגשי ומצבם התפקודי של
ילדים לאבות אסירים יהיה קשה יותר ממצבם של
ילדי קבוצת הביקורת ,גם כאשר יהיו דומים במשתנה
הלכידות המשפחתית.

השערות
 .1קיים קשר בין תפיסת הילד את רמת הלכידות
המשפחתית לבין מצבו הרגשי ומצבו התפקודי .ככל
שהילד יתפוס את רמת הלכידות המשפחתית כגבוהה
יותר ,האפקט החיובי והכישורים החברתיים שלו יהיו
גבוהים יותר והאפקט השלילי ובעיות ההתנהגות שלו
יהיו נמוכים יותר ,ולהיפך.
 .2הקשר בין תפיסת הי לד את רמת הלכידות
המשפחתית לבין מצבו הרגשי ומצבו התפקודי בקרב
ילדי קבוצת המחקר יהיה שונה מזה שיימצא בקרב
ילדי קבוצת הביקורת .כלומר כאשר שתי הקבוצות
יהיו דומות זו לזו ברמות הלכידות המשפחתית ,מצבם
הרגשי ומצבם התפקודי של ילדי קבוצת המחקר יהיו
פחות טובים ממצביהם של ילדי קבוצת הביקורת.
 .3הלכידות המשפחתית תימצא כממתנת את הקשר
בין חומרת הלחצים שחווה הילד לבין מצבו הרגשי
ומצבו התפקודי.

שיטה

מדגם ודגימה

במחקר השתתפו  171ילדים ואימהותיהם110 :
ילדים לאבות אסירים (קבוצת המחקר) ו 61-ילדים
שאבותיהם אינם מתגוררים בבתים ואינם אסירים
(קבוצת הביקורת) .קבוצת המחקר כללה ילדים
דוברי עברית בגילים  13-7המתגוררים עם האימהות,
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שאבותיהם שהו בכלא בזמן איסוף הנתונים והם
יודעים על המאסר.
הילדים אותרו באמצעות הרשות לשיקום האסיר
(להלן רש"א) ,שמפעילה בשיתוף פרויקט פר"ח את
תכנית "פר"ח ילדי אסירים" .זאת לאחר אישור ועדת
מחקרים מטעם רש"א.
בשלב הראשון שימשה רשימת הילדים שהיו מועמדים
להשתתף בפרויקט בשנים תשס"ט-תש"ע מסגרת
דגימה לקבוצת המחקר .נציגי רש"א הכינו מתוך רשימה
זו רשימה של כל הילדים שעונים על הקריטריונים
של המחקר ,סה"כ  293ילדים .הם שלחו מכתב
לאימהות ,שבו הוצגו המחקר וחשיבותו .מעטפות
שהיו מיועדות ל 16-ילדים ואימהותיהם חזרו (הכתובת
הייתה שגויה) .אם לילד אחד מסרה שאינה מוכנה
להשתתף .לאחר מכן הועברו לצוות המחקר השמות
של  276הילדים הנותרים.
בשלב יצירת הקשר נעשה ניסיון להשיג כל אחת מן
האימהות כדי לגייס אותה להשתתף במחקר .בשלב
זה נודע כי  55ילדים אינם רלוונטיים למחקר (למשל,
האב השתחרר או אינם דוברי עברית) .מתוך 220
הילדים הנותרים לא אותרו אימהותיהם של  54ילדים.
סך הכול נוצר קשר עם  168משפחות רלוונטיות
למחקר .ב 56-מהן לא רואיינו הילדים בשל סירוב
(של האם ,הילד או האב) .מדובר ב 34%-סירוב .בסוף
התהליך נכללו במחקר  110ילדים של אבות אסירים
ואימהות ( 66%השתתפות במחקר).
בהתבסס על הרשימה הראשונית נבדקו הנתונים של
ילדי קבוצת המחקר והושוו לנתוני הילדים שסירבו או
לא אותרו .מבחני  tלמדגמים בלתי תלויים לא העלו
הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות מבחינת הגיל
( )t(234)=-.521, p>.05ומבחינת מספר הילדים (t(232)=-.27,
 .)p>.05מבחן  X2לא לימד על הבדל מובהק מבחינת
מין הילד ( .)X2 (1)=1.62, p>.05במרבית סוגי העבירות
לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות .לעומת זאת
בהשוואה לילדים שלא אותרו או סירבו ,בקרב קבוצת
הילדים שהשתתפו במחקר היו יותר ילדים שאבותיהם
הורשעו בגין עבירת הריגה ,ניסיון לרצח ,חבלה גופנית
חמורה והסעה או הלנה של עובדים לא חוקיים.
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קבוצת הביקורת כללה ילדים בגילים  ,13-7שאבותיהם
אינם אסירים ואינם גרים בבתי הילדים (בשל גירושין,
פרידה או מוות) .הגיוס כלל מספר פעולות :ראשית,
כל האימהות שהשתתפו במחקר משתי הקבוצות
התבקשו לחשוב על חבר של הילד ,שאביו אינו
מתגורר עמו והוא אינו אסיר ,ולבדוק עם האם את
הסכמתה להשתתף במחקר .אם כן ,נעשה ניסיון
לגייסה לקבוצת הביקורת .מחקרים קודמים השתמשו
בהצלחה בשיטה זו בקרב אוכלוסיות בעלות מאפיינים
דומים (למשל ,טייכמן ורהב ;2004 ,פלג-אורן,
 ,)2001אלא שבמחקר הנוכחי גויסו תשעה ילדים
בלבד באמצעות השיטה ,וייתכן שהיא לא מותאמת
לאוכלוסיית המחקר ומעוררת נושא רגיש.
לאחר שוועדת מחקרים בעיר במרכז הארץ אישרה
את הצעת המחקר ,עובדות סוציאליות ממספר
מחלקות לשירותים חברתיים העבירו רשימה של
אימהות לילדים שעונים על הקריטריונים והסכימו
להשתתף במחקר .כך גויסו לקבוצת הביקורת 39
ילדים נוספים .פעולת גיוס נוספת הייתה בשיטת
כדור שלג ,דהיינו בקשה ממכרים ,בעיקר אנשי מקצוע
שעובדים עם משפחות וילדים (עובדים סוציאליים,
מורים ומנהלי מועדוניות) ,לסייע בהעברת הפרטים
של אימהות הילדים שעונים על הקריטריונים .כך
השתתפו במחקר  13ילדים נוספים .בסוף התהליך
נכללו בקבוצת הביקורת  61ילדים לאבות שלא גרים
בבתי הילדים ולא שוהים במאסר.
מאפייני הרקע המרכזיים של קבוצת המחקר בהשוואה
לקבוצת הביקורת מוצגים בלוחות  1ו.2-
כפי שאפשר לראות בלוח  ,2השוואה במשתני הרקע
בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת לא העלתה
הבדלים בין הקבוצות במשתנים דת ,מצב כלכלי,
תיק בשירותי הרווחה ומספר שנות נישואין בין האם
לאב של הי לד .לעומת זאת ,בהשוואה לקבוצת
הביקורת ,בקבוצת המחקר היו יותר משפחות דתיות
ומסורתיות ופחות משפחות חילוניות ,פחות אימהות
שמקבלות קצבה ,ובקרב אלה שמקבלות  -יותר אימהות
שמקבלות קצבת הבטחת הכנסה .בקבוצת הביקורת
יותר אימהות מקבלות קצבת מזונות .בנוסף ,יותר
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לוח  :1מאפיינים דמוגרפיים ונתוני רקע של המשתתפים בשתי הקבוצות  -משתנים קטגוריאליים
משתנה וערכים
מצב משפחתי של האם
רווקה
נשואה
גרושה
אלמנה
חיה עם בן זוג קבוע
דת המשפחה
יהודית
מוסלמית
נוצרית
דרוזית
אורח החיים של המשפחה
חילוני
מסורתי
דתי
חרדי
אחוזי המשרה של האם
לא עובדת/עקרת בית
פחות מחצי משרה
חצי משרה
יותר מחצי משרה
משרה מלאה
מצב כלכלי של המשפחה
קשה ביותר
קשה
ממוצע
טוב
טוב מאוד
משפחה מוכרת לשירותי הרווחה
כן
לא
תמיכה של ביטוח לאומי
לא מקבלת קצבה
קצבת הבטחת הכנסה
קצבת מזונות
קצבת נכות

התפלגות ()%
קבוצת הביקורת
קבוצת המחקר
n=108

n=59

5.6
62.1
30.5
0
1.8

5.1
5.1
74.6
5.1
10.1

n=108

n=59

80.6
17.6
1.8
0

83.1
16.9
0
0

n=108

n=59

38.9
42.6
18.5
0

76.3
22
1.7
0

n=108

n=59

29.6
20.4
26.8
5.6
17.6

15.2
8.5
30.51
5.1
40.7

n=108

n=53

25.9
30.6
35.2
6.5
1.8

35.8
32.1
28.3
3.8
0

n=108

n=61

81.5
18.5

83.6
16.4

n=108

n=59

22.2
59.3
5.6
12.9

52.5
16.9
15.3
15.3

השוואה
df
4

2

2

4

4

1

3

X²
**56.58

1.13

**23.39

**14.65

3.18

1.21

**30.21

**p<.01
73

לוח  :2מאפיינים דמוגרפיים ונתוני רקע של המשתתפים בשתי הקבוצות  -משתנים רציפים
קבוצת הביקורת

קבוצת המחקר
N

M

SD

N

M

SD

T

מספר הילדים במשפחה

108

3.25

.97

59

2.75

1.47

**-2.65

שנות נישואין עם האב

108

12.71

4.96

53

7.55

4.73

-6.30

משתנה

**p<.01

אימהות מקבוצת המחקר לא עבדו ,עבדו כעקרות
בית או עבדו באחוזי משרה נמוכים יותר .עוד נמצא,
כי בקרב המשפחות מקבוצת המחקר יש יותר ילדים
לעומת המשפחות בקבוצת הביקורת .נמצא גם כי
בקרב אימהות בקבוצת המחקר היו יותר נשואות
ופחות גרושות.

כלי המחקר
למחקר היו שני מקורות מידע מרכזיים ,אימהות
וילדים ,והם השיבו על מספר שאלונים.
שאלון נתונים דמוגרפיים ושאלות רקע
השאלון הועבר לאימהות וכלל שאלות על פרטים אישיים
של האם (למשל ארץ לידה) ,של הילד המשתתף
במחקר (למשל מין" ,האם הילד/ה מקבל/ת טיפול?")
ושל המשפחה (למשל מספר ילדים) .בנוסף כלל
השאלון שאלות על האב ועל היעדרותו מהבית.
בקבוצת המחקר נסובו השאלות על מאסר האב
(למשל עבירת האב ,זמן ריצוי המאסר ומספר מאסר)
ובקבוצת הביקורת נסובו השאלות על היעדרות האב
(למשל ממתי לא שוהה בבית ומדוע).

חיים (Coddington, 1972a; 1972b; 1990; Monaghan,

 .)Robinson, & Dodge, 1979במחקר הנוכחי הוסרו
פריטים לא רלוונטיים לאוכלוסייה ,שנגעו לחברות
בכנסייה ולהיעדרות אב מהבית בשל עבודה .בנוסף,
שני פריטים שבחנו מאסר הורה לפי זמן המאסר
אוחדו לפריט אחד ,הבוחן מאסר אב ללא ציון זמן
המאסר .לבסוף הוספו לשאלון שני פריטים ,האחד
נוגע להיעדרות אב כאירוע חיים והשני נוגע למלחמה
(השאלון הועבר לאחר מבצע עופרת יצוקה).
במרוצת השנים הוצעו פיתוחים לדרך העברת השאלון
(ראו למשלBailey & Garralda, 1987; Coddington, ,
 .)1972b; Johnson, 1982ברבים מהמחקרים בישראל
השאלון בוחן לא רק אם האירוע התרחש בחיי הילד
אלא גם עד כמה השפיע עליו (ראו למשל ,פירסטטר,
 ;2000שוס .)1997 ,במחקר הנוכחי התבקש כל ילד
לציין אם חווה את האירועים בשנה האחרונה ,ולגבי
האירועים שחווה (רוז-פולק - )2001 ,אם היו חיוביים
או שליליים בעבורו ובאיזו מידה השפיעו עליו ,וזאת
על סולם בן חמש דרגות=1 :בכלל לא ו=5-במידה
רבה מאוד.
השאלון נמצא תקף במחקרים רבים ( & Bailey
Garralda, 1987; Coddington, 1972b; 1990; Garison,

שאלון אירועי חיים (The Life Event Scale for

Schoenbach, Schluchter, & Kaplan, 1987; Johnson,

השאלון הועבר לילדים כדי ללמוד על אירועי החיים
שחוו בשנה האחרונה (כולל מאסר/היעדרות אב)
ועד כמה השפיעו עליהם .השאלון פותח על ידי
קודינגטון ( ,)Coddington, 1972aוהגירסה בעברית
נלקחה מקליינמן (.)1993
השאלון כלל  36פריטים המייצגים טווח רחב של אירועי

 .)1982באשר למהימנות ,אי אפשר לחשב לשאלון
מהימנות כעקיבות פנימית ,כיוון שבהליך המתואר
כל נחקר מסמן אם הפריט חיובי או שלילי בעבורו,
ולפיכך פריט עשוי להיות פעם חיובי ופעם שלילי
(רוז-פולק .)2001 ,במחקר אורך השאלון נמצא מהימן
בבדיקות של מבחן  -מבחן חוזר ושל מהימנות בין
שופטים (.)Garison et al., 1987

)Children, LES-C
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במחקר הנוכחי חושבו לכל ילד שלושה ציונים)1( :
ציון "אירועי חיים חיוביים"  -מתקבל מחישוב ממוצע
של רמת ההשפעה של האירועים שהשפיעו על הילד
באופן חיובי .ככל שהציון גבוה יותר ,כך הילד חווה
בשנה האחרונה אירועי חיים חיוביים שהשפיעו עליו
יותר ,ולהיפך; ( )2ציון "אירועי חיים שליליים"  -מתקבל
מחישוב ממוצע של רמת ההשפעה של האירועים
שהשפיעו על הילד באופן שלילי .ככל שהציון גבוה
יותר ,כך חווה הילד אירועי חיים שליליים שהשפיעו
עליו יותר ,ולהיפך; ( )3ציון "רמת הלחץ מהיעדרות
האב"  -מתקבל מחישוב של ממוצע תשובותיהם של
כל הילדים בפריט שבחן היעדרות אב כאירוע חיים .אם
הילד סימן כי היעדרות האב הייתה שלילית בעבורו,
ככל שהציון שהתקבל היה גבוה יותר ,כך לתפיסתו
השפיעה עליו יותר היעדרות האב.
מדד לכידות משפחתית לפי תפיסת הילד -
טכניקת הפיסול המשפחתי של קוויבק (The
)Kvebaek Family Sculpture Technique, KFST

מבחן זה הועבר לילדי שתי הקבוצות כדי לבחון את
תפיסתם לגבי רמת הלכידות במשפחתם .קוויבק
( )Kvebaek, 1979פיתח הליך מיקום דמויות סימבולי
שנעשה בו שימוש במחקרים רבים ,והוא מושתת
על ההנחה בדבר כוחו של הפיסול בייצוג ובכימות
של קשרים משפחתיים במונחי מרחק-קרבה רגשיים
( .)Berry et al., 1990; Gardner, 1998הכלי נוח וזול לשימוש
ושיתוף הפעולה בו גבוה ,שכן שהוא מאיים פחות
מכלי מדידה ישירים ( )Berry et al., 1990ולכן מתאים
לשימוש בקרב ילדים (.)Gardner, 1998
המבחן מורכב מלוח מרובע של  1x1מטר המחולק
ל 100-משבצות ,ומבובות במגוון גדלים וצבעים
המייצגות את בני המשפחה .הנחקר מתבקש למקם
כל אחת מהדמויות על משבצת שמתארת כמה
קרוב הוא חש לכל אחד מבני המשפחה (Berry et
& al., 1990; Gardner, 1998; Russell, 1980; Vandvik

.)Eckbland, 1993
באשר לתוקף השאלון ,בכלי אין אמנם חלוקה לפי
רמות לכידות ,אולם במחקר שהשווה את ממצאיו

של שאלון זה לשאלון ה FACES III-נמצא ,כי הציונים
שסווגו לפי ארבע רמות הלכידות בכלי השני תאמו
לציונים בכלי הנוכחי ,שחולקו לפי רבעונים (Berry et al.,
 .)1990המבחן נמצא תקף ומהימן במחקרים קודמים
(& Berry et al., 1990; Gehring & Marti, 1993; Gehring
 .)Wyler, 1986; Olson & Maynand, 1987מכיוון שמדובר
במבחן עם ציון יחיד ,לא נערכו ניתוחי מהימנות
פנימית במחקר הנוכחי.
כל ציון מרחק במבחן מייצג את מספר המשבצות
בין דמות לדמות .מרחק בין משבצות שהונחו עליהן
שתי דמויות הוא מרחק דיאדי .ממוצע כל המרחקים
הדיאדיים שמיקם הנחקר בין הדמויות הוא ציון המרחק
המשפחתי (Berry et al., 1990; Vandvik & Eckbland,
 .)1993ככל שציון זה גבוה יותר ,כך הנחקר תופס
את המרחק בין בני המשפחה כגבוה יותר ,כלומר
רמת הלכידות המשפחתית נמוכה יותר ,ולהיפך
( .)Berry et al., 1990; Vandvik & Eckbland, 1993במחקר
הנוכחי חושבו שני ציונים נוספים .1 :ציון "לכידות
ילד-אב"  -מציין את המרחק הממוצע בין מיקום
הילד למיקום האב .ככל שהציון גבוה יותר ,הילד
תופס את הלכידות בינו לבין האב כנמוכה יותר,
ולהיפך;  .2ציון "לכידות ילד-אם"  -מציין את המרחק
הממוצע בין מיקום הילד למיקום האם .ככל שהציון
גבוה יותר ,הילד תופס את הלכידות בינו לבין האם
כנמוכה יותר ,ולהיפך.
מצב רגשי של הילד  -שאלון אפקט חיובי
ואפקט שלילי (Positive and Negative Affect
)Scale for children, PANAS-C

השאלון הועבר לי לדים .נעשה שימוש בשאלון
שהותאם לילדים על ידי לאורנט ואחרים (Laurent et

 ,)al., 1999בהתבסס על גישה המצדדת בהפרדה בין
סוגי האפקט ועל מדגם שכלל  707ילדים .במחקר
זה נעשה שימוש בגירסה העברית ממחקרה של
זיימן (.)2004
השאלון כולל  27פריטים 12 ,מייצגים אפקט חיובי
ו 15-מייצגים אפקט שלילי .הילדים ציינו על סולם בן
חמש דרגות עד כמה הם חשים כמתואר בכל פריט
75

76

בשבועות האחרונים (.)Laurent et al., 1999
השאלון נמצא תקף ומהימן במגוון בדיקות במחקרים
קודמים (Kovacs, 1985; Laurent et al., 1999; Spielberger,
 .)1973ניתוח הגורמים העלה כי הפריטים נחלקים
לשני תתי-סולמות ,כמשוער ( .)Kovacs, 1985במחקר
הנוכחי נמצאה לשאלון מהימנות פנימית של α
קרונבאך  72בפריטי האפקט החיובי ו 75-בפריטי
האפקט השלילי.
הציון בתתי-הסולמות חושב כסכום התשובות
לפריטים הכלולים בכל אחד מהם; ככל שהציון
באפקט השלילי גבוה יותר ,תחושות הנחקר שליליות
יותר ,ולהיפך.

שלושה ציונים על ידי סכום התשובות לפריטים
שנכללו בכל אחד מהסולמות" )1( :השתתפות
בפעילות"  -ככל שהציון נמוך יותר ,הילד השתתף
בפחות פעילויות ,ולהיפך; (" )2יכולת חברתית" -
ככל שהציון נמוך יותר ,יכולתו החברתית של הילד
הייתה נמוכה יותר ,ולהיפך; (" )3יכולת למידה בבית
הספר"  -ככל שהציון נמוך יותר ,יכולת הלמידה של
הילד הייתה נמוכה יותר ,ולהיפך .באשר ל"בעיות
התנהגות" ,לכל משתתף חושב ציון "בעיות התנהגות"
כסכום התשובות לכל  113הפריטים .ככל שהציון
גבוה יותר ,לילד היה שיעור גבוה יותר של בעיות
התנהגות ,ולהיפך.

מדד תפקודי של הילד  -שאלון התנהגות
לילדים ()Child Behavior Checklist, CBCL
השאלון הועבר לאימהות בשתי הקבוצות כדי ללמוד
על בעיות התנהגות ויכולות חברתיות של ילדיהן.
הוא פותח על ידי אכנבך ( .)Achenbach, 1978הגרסה
בעברית נלקחה ממחקרה של קליינמן (.)1993
השאלון כולל שני חלקים 20 )1( :פריטים הבוחנים
כשרים חברתיים וכוללים :א .השתתפות בפעילויות.
ב .יכולת חברתית .ג .יכולת למידה בבית ספר)2( .
 113פריטים הבוחנים בעיות התנהגות ומורכבים
משלושה גורמים :א .מוחצנות .ב .מופנמות .ג.
בעיות התנהגות אחרות .בחלק זה היה על האימהות
לדרג על סולם בן שלוש דרגות עד כמה המשפטים
מתארים את הילד באותו יום או בשנה האחרונה
(.)Achenbach, 1978
השאלון נמצא תקף ומהימן בבדיקות שנעשו במחקרים
קודמים (רוניAchenbach & Edelbrock, 1979; ;1983 ,
 .)Barkley, 1990; Zilber , Auerbach, & Lerner, 1994באשר
למחקר הנוכחי ,בעבור תת-הסולמות של כשרים
חברתיים אי אפשר לחשב מהימנות כעקיבות פנימית
מכיוון שמדובר בשאלות נפרדות בסולמות שונים
זה מזה .בעבור הסולם של בעיות התנהגות נמצאה
מהימנות פנימית של  αקרונבאך .0.95
בעבור הסולם של כשרים חברתיים ,לאחר היפוך
הפריטים על פי הוראות צינון ,חושבו לכל משתתף

הליך המחקר
הליך המחקר היה מורכב ומאתגר בשל אופי האוכלוסייה
שהשתתפה במחקר .כל ייעודו היה להצליח לגייס את
שיתוף הפעולה של המשתתפים במחקר ,האימהות
והילדים ,בדרך מכבדת ומאפשרת .הקשר הראשוני
נוצר בשיחת טלפון עם האימהות ,שבה הן התבקשו
להכין את ילדיהן לקראת המפגש .בסיום השיחה
נקבעו מועד ומיקום למפגש לפי בחירת האימהות.
הנתונים נאספו באמצעות ריאיונות שהתקיימו פנים
אל פנים .כל הריאיונות ,מלבד שניים שהתקיימו בבית
הסבים ,התקיימו בבתי האימהות .האימהות תוזכרו
יום לפני מועד המפגש.
המפגש החל בשיחה משותפת עם האם והילד או
הילדה ,ובמהלכה הוצגה מטרת המחקר והאימהות
התבקשו לחתום על טופס הסכמה מדעת .לאחר מכן
התבקשה האם לענות על השאלונים המיועדים לה.
לילד הועבר השאלון בחדר אחר או היכן שחש בנוח.
אם יותר מילד אחד במשפחה היה רלוונטי למחקר,
כל ילד רואיין בנפרד ,ולאם הוכן שאלון שבו ענתה
את תשובותיה לכל ילד בנפרד.
בסוף הריאיון נמסר למשפחות מכתב תודה ,ובו
מספר להתקשרות בעת הצורך ורשימת שירותים
רלוונטיים בקהילה .האימהות שהשתתפו במחקר
נשאלו בטלפון כשבוע לאחר מילוי השאלונים לשלומן
ולשלום ילדיהן.

מן הצד השני של הסורגים

ממצאים
בשלב הראשון הושוותה קבוצת המחקר לקבוצת
הביקורת (ראו לוח  )3במשתנה הלכידות המשפחתית,
ועלה כי ציון הלכידות המשפחתית בקרב קבוצת
המחקר היה נמוך יותר מזה שבקרב קבוצת הביקורת,
כלומר ילדי קבוצת המחקר תפסו את רמת הלכידות
המשפחתית כגבוהה יותר מתפיסתם זו של ילדי
קבוצת הביקורת.
בשלב השני נבחנה ההשערה לגבי הקשר בין לכידות
משפחתית לבין מצבו הרגשי ומצבו התפקודי של
הילד .בנוסף נבחנה השאלה אם קשר זה יהיה אחר
בקרב קבוצת המחקר ובקרב קבוצת הביקורת .לשם
כך נערכה סדרה של ניתוחי רגרסיה היררכית .בצעד
הראשון של הניתוחים הוכנסו משתנה הלכידות
המשפחתית ומשתנה השיוך לקבוצת המחקר (1
= קבוצת המחקר;  = -1קבוצת ביקורת) .צעד זה
אפשר לבחון אם הלכידות המשפחתית קשורה למצבו
הרגשי ולמצבו התפקודי של הילד בקרב כלל המדגם,
וכן אם ילדים לאבות אסירים נבדלים מילדי קבוצת
הביקורת במצבם הרגשי ובמצבם התפקודי .בצעד
השני של הניתוחים הוסף מדד האינטראקציה בין

הלכידות המשפחתית לשיוך לקבוצת המחקר .צעד זה
אפשר לבחון אם הקשר בין הלכידות המשפחתית לבין
מצבו הרגשי ומצבו התפקודי של הילד תלוי בקבוצת
המחקר .המשתנים המנובאים בניתוחים היו המצב
הרגשי והמצב התפקודי של הילדים .מקדמי רגרסיה
מתוקננים ( )βומידת מובהקותם מוצגים בלוח .4
ההשערה בדבר הקשר בין הלכידות המשפחתית
לבין מצבו הרגשי ומצבו התפקודי של הילד אוששה
בחלקה .לוח  4מלמד שכפי ששוער ,ככל שציון
הלכידות המשפחתית היה גבוה יותר ,כלומר מידת
הלכידות המשפחתית הייתה נמוכה יותר ,הילדים
דיווחו על אפקט חיובי נמוך יותר ועל אפקט שלילי
גבוה יותר .לעומת זאת בניגוד למשוער ,לא נמצאו
קשרים בין הלכידות המשפחתית לבין שיעור בעיות
ההתנהגות ,רמת ההשתתפות בפעילויות ,היכולת
החברתית ויכולת הלמידה של הילד בבית הספר.
מעבר לכך ,עלה כי הקשרים בין רמת הלכידות
המשפחתית מצד אחד לבין האפקט החיובי ,בעיות
ההתנהגות וההשתתפות בפעילויות של הילדים
מצד שני ,היו שונים בקרב קבוצת המחקר לעומת
קבוצת הביקורת (אינטראקציות מובהקות) .בנוסף,

לוח  :3השוואה בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת בממוצעי הלכידות המשפחתית

משתנה
לכידות משפחתית

הבדל

קבוצת המחקר

קבוצת הביקורת

M

SD

M

SD

t

3.02

1.80

3.70

2.00

*2.14
*p<.05

לוח  :4מקדמי רגרסיה מתוקננים ומידת מובהקותם לבחינת הניבוי של מצבם הרגשי
ומצבם התפקודי של הילדים באמצעות הלכידות המשפחתית והשיוך לקבוצת המחקר
אפקט
חיובי

אפקט
שלילי

בעיות
התנהגות

השתתפות
בפעילויות

יכולת
חברתית

יכולת למידה
בבית ספר

לכידות משפחתית

**-.42

*.16

-.01

.12

-.07

.09

קבוצת המחקר

*.17

.12

-.02

.14

.09

.07

קבוצת מחקר  Xלכידות
משפחתית

*.16

.05

***.32

*-.22

-.10

-.04

*p<.05 **p<.01 ***p<.001
77

בניגוד להשערה ,לא נמצאו אינטראקציות המעידות
על הבדל בין הקבוצות באופי הקשרים בין הלכידות
המשפחתית לבין האפקט השלילי של הילד ,היכולת
החברתית ויכולת הלמידה שלו בבית הספר.
הבדל ראשון מלמד כי בשתי הקבוצות ,ככל שציון
הלכידות המשפחתית היה גבוה יותר ,כלומר מידת
הלכידות המשפחתית הייתה נמוכה יותר ,כך היה
נמוך יותר האפקט החיובי של הילדים .אולם על אף
שקשר זה היה מובהק בשתי קבוצות המחקר ,הרי
שהוא היה חזק יותר בקרב ילדי קבוצת הביקורת
( )b=-4.59, p<.001בהשוואה לקבוצת המחקר (b=-2.03,
( )p=.005פירוק אינטראקציה נעשה על המקדמים
הלא מתוקננים בלבד).
הבדל שני מלמד כי בקרב קבוצת הביקורת ,ככל
שציון הלכידות המשפחתית היה גבוה יותר ,כלומר
מידת הלכידות המשפחתית הייתה נמוכה יותר,
שיעור בעיות ההתנהגות היה נמוך יותר (b=-9.66,
 ,)p=.013ואילו בקרב קבוצת המחקר ,ככל שציון
הלכידות המשפחתית היה גבוה יותר ,כלומר מידת
הלכידות המשפחתית הייתה נמוכה יותר ,כך שיעור
בעיות ההתנהגות היה גבוה יותר (.)b=8.91, p<.001
הבדל שלישי מלמד כי בקרב קבוצת הביקורת,
ככל שציון הלכידות המשפחתית היה גבוה יותר,
כלומר הלכידות המשפחתית הייתה נמוכה יותר,
ההשתתפות בפעילויות של הילד הייתה גבוהה יותר
( .)b=.64, p=.011לעומת זאת לא נמצא קשר מובהק
בין הלכידות המשפחתית להשתתפות בפעילויות
בקרב קבוצת המחקר (.)b=-.s16, p=.35
בהמשך נבחנה השערת המחקר שלפיה הלכידות
המשפחתית תמתן את הקשר בין רמת הלחצים
שחווה הי לד בשנה האחרונה לבין מצבו הרגשי
ומצבו התפקודי (אינטראקציות זוגיות בין הלכידות
המשפחתית לבין רמת הלחצים שחוו הילדים) .בנוסף
נבחנה השאלה אם קבוצת המחקר תמתן את הקשר
בין רמת הלחצים שחווה הילד לבין מצבו הרגשי ומצבו
התפקודי (אינטראקציות זוגיות בין קבוצת המחקר
לבין רמת הלחצים שחוו הילדים) .כמו כן נבחנה
השאלה אם הלכידות המשפחתית ,כתלות בקבוצת
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המחקר ,תמתן את הקשר בין רמת הלחצים שחוו
בשנה האחרונה לבין מצבם הרגשי ומצבם התפקודי
(אינטראקציה משולשת בין הלכידות המשפחתית,
קבוצת המחקר ורמת הלחצים שחוו) .לשם כך נערכה
סדרה של ניתוחי רגרסיה היררכית .בצעד הראשון
של הניתוחים הוכנסו משתנים באשר לגורמי הלחץ
שחווה הילד (מידת לחץ מהיעדרות האב ,אירועי
חיים חיוביים ואירועי חיים שליליים) ,משתנה הלכידות
המשפחתית ומשתנה השיוך לקבוצת המחקר (= 1
קבוצת מחקר;  = -1קבוצת ביקורת) .צעד זה אפשר
לבחון אם וכיצד קשורה הלכידות המשפחתית למצבם
הרגשי ולמצבם התפקודי של הילדים .בצעד השני
של הניתוחים הוספו מדדי האינטראקציה הזוגיים
בין המדדים (מדדי לחץ  Xלכידות משפחתית ,מדדי
לחץ  Xקבוצה ,לכידות משפחתית  Xקבוצה) .צעד זה
אפשר לבחון אם הקשר בין מדדי הלחץ לבין מצבו
הרגשי והתפקודי של הילד תלוי בקבוצת המחקר או
בלכידות המשפחתית או בשניהם .בצעד השלישי של
הניתוחים הוספו מדדי האינטראקציה המשולשת
בין משתני הלחץ ,משתנה השיוך לקבוצה ומשתנה
הלכידות המשפחתית .צעד זה אפשר לבחון אם
הקשר בין משתני הלחץ ומצבו של הילד  -הן הרגשי
הן התפקודי  -תלוי בו-בזמן בקבוצת המחקר ובלכידות
המשפחתית .המשתנים המנובאים בניתוחים היו
המצב הרגשי והמצב התפקודי של הילדים .מקדמי
רגרסיה מתוקננים ( )βומידת מובהקותם למודלים,
שכללו את מדד הלכידות המשפחתית כממתן,
מוצגים בלוח .5
כמצוין בלוח  5וכפי שנמצא בניתוחים קודמים ,ככל
שהציון בלכידות המשפחתית היה גבוה יותר ,כלומר
מידת הלכידות המשפחתית הייתה נמוכה יותר ,האפקט
החיובי של הילד היה נמוך יותר .הממצאים גם מלמדים
כי הלכידות המשפחתית מיתנה את הקשר בין רמת
הלחץ מהיעדרות האב לבין שיעור בעיות ההתנהגות
של הילדים ,אך ממצא זה היה מפתיע באופיו .בקרב
ילדים עם ציון לכידות משפחתית גבוה ,כלומר עם
רמת לכידות משפחתית נמוכה ,נמצא כי ככל שרמת
הלחץ מהיעדרות האב הייתה גבוהה יותר ,היה דווקא
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לוח  :5מקדמי רגרסיה מתוקננים ומידת מובהקותם לבחינת הניבוי של מצבם הרגשי ומצבם התפקודי
של הילדים באמצעות משתני הלכידות המשפחתית ,גורמי הלחץ שחווה הילד והשיוך לקבוצת המחקר
אפקט
חיובי

אפקט
שלילי

בעיות
התנהגות

השתתפות
בפעילויות

יכולת
חברתית

יכולת למידה
בבית ספר

***-.34

.07

-.03

.13

-.01

.07

קבוצה

.10

.05

-.04

*.20

.17

.12

מידת לחץ מהיעדרות האב

.02

-.11

-.09

-.18

-.15

-.20

אירועי חיים חיוביים

.07

.02

*-.23

.12

.18

.14

אירועי חיים שליליים

.09

.20

**.34

-.01

-.21

.08

קבוצה  Xמידת לחץ
מהיעדרות האב

.09

.02

.01

-.03

.02

-.05

קבוצה  Xאירועי חיים חיוביים

*.20

-.04

-.04

-.19

-.17

-.08

קבוצה  Xאירועי חיים שליליים

-.11

-.14

-.05

.14

.11

.18

קבוצה  Xלכידות משפחתית

*.19

.12

***.42

*-.22

-.17

-.08

לכידות משפחתית  Xמידת
לחץ מהיעדרות האב

.05

.01

*-.23

-.08

.07

-.05

לכידות משפחתית  Xאירועי
חיים חיוביים

.01

.13

-.04

-.04

-.06

.01

לכידות משפחתית  Xאירועי
חיים שליליים

-.08

.01

**.33

-.03

*-.21

.05

-.15

.01

*-.27

.13

.09

-.02

-.09

*-.23

-.10

-.04

.03

.09

.04

.01

.13

-.08

-.15

.05

לכידות משפחתית

קבוצה  Xלכידות משפחתית X

מידת לחץ מהיעדרות האב
קבוצה  Xלכידות משפחתית X

אירועי חיים חיוביים
קבוצה  Xלכידות משפחתית X

אירועי חיים שליליים

*p<.05 **p<.01 ***p<.001
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שיעור נמוך יותר של בעיות התנהגות.b=-10.23, p=.045 ,
לעומת זאת ,בקרב ילדים עם ציון לכידות משפחתית
נמוך ,כלומר עם מידת לכידות משפחתית גבוהה,
לא נמצא קשר מובהק בין מידת הלחץ מהיעדרות
האב לבעיות התנהגות.b=5.05, p=.28 ,
מהניתוחים עלה כי הלכידות המשפחתית מיתנה
גם את הקשר בין מידת השפעתם של אירועי החיים
השליליים שחוו הילדים לבין שיעור בעיות ההתנהגות
שלהם (ראו לוח  .)5נמצא כי בקרב ילדים עם ציון
לכידות משפחתית גבוה ,כלומר מידת לכידות
משפחתית נמוכה ,ככל שהשפעת אירועי החיים
השליליים הייתה גבוהה יותר ,היה שיעור גבוה יותר
של בעיות התנהגות .b=20.62, p<.001 ,לעומת זאת
בקרב ילדים עם ציון לכידות משפחתית נמוך ,כלומר
עם לכידות משפחתית גבוהה ,לא נמצא קשר מובהק
בין ההשפעה של אירועי חיים שליליים שחוו לבין
שיעור בעיות ההתנהגות.b=-2.27, p=.55 ,
נמצא כי הלכידות המשפחתית מיתנה גם את הקשר
בין ההשפעה של אירועי חיים שליליים לבין היכולת
החברתית של הילדים (ראו לוח  .)5נמצא כי בקרב
ילדים עם ציון לכידות משפחתית גבוה ,כלומר עם
מידת לכידות משפחתית נמוכה ,ככל שההשפעה

של אירועי החיים השליליים הייתה גבוהה יותר,
היכולת החברתית של הי לד הייתה נמוכה יותר
( ,)b=-1.01, p=.016ואילו בקרב ילדים עם ציון לכידות
משפחתית נמוך ,כלומר עם לכידות משפחתית גבוהה,
לא נמצא קשר מובהק בין אירועי חיים שליליים ליכולת
חברתית ( .)b=.10, p=.74
השיוך לקבוצת המחקר נמצא קשור גם הוא ללכידות
המשפחתית .הקשר בין מידת הלחץ מהיעדרות
האב לבעיות ההתנהגות של הילדים מותן לא רק
על ידי הלכידות המשפחתית אלא גם על ידי השיוך
לקבוצת המחקר (אינטראקציה משולשת) (ראו לוח
 .)5ממצא זה היה מפתיע :בקרב ילדי קבוצת המחקר
שציון הלכידות המשפחתית שלהם היה גבוה ,כלומר
דירגו את הלכידות המשפחתית כנמוכה ,ככל שהלחץ
מהיעדרות האב היה רב יותר ,שיעור בעיות ההתנהגות
היה נמוך יותר ,b=-18.92, p=.032 ,ואילו דווקא בקרב
ילדי קבוצת המחקר עם ציון לכידות משפחתית נמוך,
כלומר עם לכידות משפחתית גבוהה ,לא נמצא קשר
מובהק בין לחץ מהיעדרות האב לבין בעיות התנהגות
של הילד .b=14.44, p=.057 ,לעומת זאת בקרב קבוצת
הביקורת לא נמצא קשר מובהק בין לחץ מהיעדרות
האב לבין בעיות התנהגות.

לוח  :6מקדמי רגרסיה מתוקננים ומידת מובהקותם לבחינת הניבוי של מצבם הרגשי ומצבם
התפקודי של הילדים באמצעות מדד הלכידות ביחסים ילד-אב/ילד-אם ומדד השיוך
לקבוצת המחקר
אפקט
חיובי

אפקט
שלילי

בעיות
התנהגות

השתתפות
בפעילויות

יכולת
חברתית

יכולת למידה
בבית ספר

לכידות ילד-אב

***-.38

.13

.01

-.08

*-.19

-.02

לכידות ילד-אם

-.05

.01

.07

.04

*.17

-.10

קבוצת המחקר

**.21

.11

-.01

.12

.09

.07

.08

.06

.15

-.17

-.14

.03

קבוצת מחקר X

לכידות ילד-אב
קבוצת מחקר X

לכידות ילד-אם

.10

.01

.11

.02

.08

-.11

*p<.05. **p<.01. ***p<.001.
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האופן שבו תופס הילד את הלכידות המשפחתית
באשר לקשר בינו לבין אביו ובינו לבין אימו ,והקשר
ביניהם לבין מצבו הרגשי ומצבו התפקודי ,נבדקו
גם הם .לשם כך נערכה סדרה של ניתוחי רגרסיה
היררכית .בצעד הראשון של הניתוחים הוכנסו מדד
הלכידות (ילד-אב ,ילד-אם) ומדד השיוך לקבוצת
המחקר ( = 1קבוצת המחקר;  = -1קבוצת ביקורת).
צעד זה אפשר לבחון אם הלכידות ביחסים ילד-אב
והלכידות ביחסים ילד-אם קשורות למצבו הרגשי
ולמצבו התפקודי של הילד בקרב כלל המדגם ,וכן אם
ילדי קבוצת המחקר נבדלים מילדי קבוצת הביקורת
במצבם הרגשי ובמצבם התפקודי .בצעד השני של
הניתוחים הוסף מדד האינטראקציה בין הלכידות
ביחסים ילד-אב/ילד-אם לשיוך לקבוצת המחקר:
לכידות ילד-אב  Xשיוך לקבוצה ולכידות ילד-אם X
שיוך לקבוצה .צעד זה אפשר לבחון אם הקשר בין
הלכידות ביחסים ילד-אב/ילד-אם לבין מצבו הרגשי
ומצבו התפקודי של הילד תלוי בקבוצת המחקר.
המשתנים המנובאים בניתוחים היו המצב הרגשי
והמצב התפקודי של הילדים (אפקט חיובי ,אפקט

שלילי ,שיעור בעיות ההתנהגות ,רמת השתתפות
בפעילויות ,יכולת חברתית ויכולת הלמידה של הילד
בבית הספר) .מקדמי רגרסיה מתוקננים ( )βומידת
מובהקותם מוצגים בלוח .6
הממצאים המוצגים בלוח  6מלמדים כי ככל שציון
הלכידות ביחסי הילד והאב היה גבוה יותר ,כלומר
הלכידות ביחסי ילד-אב הייתה נמוכה יותר ,כך דיווחו
הילדים על אפקט חיובי נמוך יותר ועל יכולות חברתיות
נמוכות יותר .לעומת זאת ככל שציון הלכידות ביחסים
ילד-אם היה גבוה יותר ,כלומר הלכידות ביחסים
ילד-אם הייתה נמוכה יותר ,יכולתו החברתית הייתה
גבוהה יותר .שאר האפקטים לא נמצאו מובהקים
סטטיסטית .כמו כן לא נמצאה השפעה ייחודית של
קבוצת המחקר.

משתני רקע  ,מצב רגשי
ומצב תפקודי
כפי שדווח בפרק "שיטה" ,הקושי להגיע לאוכלוסיית
המחקר הנוכחית ולגייסה למחקר לא אפשר לשלוט
במשתני הרקע בשלב הדגימה ,ולכן נמצאו הבדלים בין

לוח  :7ממוצעים ,סטיות תקן ,ערכי סטטיסטי ומידת מובהקותם לבחינת ההבדלים בין
משפחות הנבדלות באחוזי המשרה של האם במשתנים מצב רגשי ומצב תפקודי

אפקט חיובי

M
SD

אפקט שלילי

M
SD

בעיות התנהגות

M
SD

השתתפות בפעילויות

M
SD

יכולת חברתית

M
SD

יכולת למידה בבית ספר

M
SD

לא עובדת

פחות מחצי
משרה

חצי
משרה

מעל חצי
משרה

משרה
מלאה

59.13
()6.41
32.40
()10.87
43.05
()29.48
3.20
()1.94
5.47
()2.22
4.59
()1.17

57.46
()8.29
33.62
()9.65
35.50
()23.49
3.13
()1.67
5.75
()1.84
4.00
()1.32

56.17
()8.38
37.08
()13.23
40.62
()29.57
2.87
()1.63
4.39
()1.74
4.33
()1.14

58.44
()6.35
31.61
()11.89
32.11
()25.44
3.22
()1.25
6.41
()1.54
4.53
()94.

56.33
()7.87
31.31
()9.97
34.33
()22.90
3.29
()1.62
5.83
()2.11
4.63
()1.28

(F(4, 158

1.03
1.72
.83
.39
**4.40
1.41
**p<.01
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שתי קבוצות המחקר במספר משתני רקע .כדי להבין
יותר משתנים אלו ,נערכו מבחנים לבדיקת הקשר ביניהם
לבין המשתנים מצב רגשי ומצב תפקודי של הילד.
כדי לבדוק אם אחוזי המשרה של האם היו קשורים למצבים
הרגשי והתפקודי של הילדים ,נערכה סדרה של ניתוחי
שונות חד-כיווניים שבהם המשתנה המנבא היה אחוזי
המשרה של האם ומשתני התוצאה היו המצב הרגשי
והמצב התפקודי של הילדים .ממוצעים ,סטיות תקן,
ערכי סטטיסטי ומידת מובהקותם לבחינת ההבדלים בין
משפחות על פי אחוזי המשרה של האם מוצגים בלוח .7
מהממצאים שמוצגים בלוח  7עולה ,כי ההבדל היחיד
שנמצא מובהק היה במשתנה יכולת חברתית .מבחני

המשך מסוג בונפרוני העלו ,כי ילדים למשפחות שבהן
האם עבדה חצי משרה אופיינו ביכולת חברתית נמוכה
יותר באופן מובהק לעומת משפחות שבהן האם עבדה
מעל חצי משרה ( ,)p=.055משרה מלאה ()p=.007
או פחות מחצי משרה ( .)p=.047שאר ההבדלים לא
היו מובהקים סטטיסטית.
בשלב הבא ,באמצעות סדרה של ניתוחי  tלמדגמים
בלתי-תלויים ,נבדקו המצב הרגשי והמצב התפקודי של
הילדים באשר למשתנים אורח החיים של המשפחה,
תמיכה מהמוסד לביטוח לאומי ,מצב משפחתי של
האם וא ִם המשפחה מוכרת ברווחה .ממוצעים וסטיות
תקן מוצגים בלוח  8וערכי סטטיסטי מוצגים בלוח .9

לוח  :8ממוצעים וסטיות תקן לבחינת ההבדלים בין משתני הרקע
במשתנים מצב רגשי ומצב תפקודי של הילדים

אורח חיים חילוני

אורח חיים לא חילוני
היעדר תמיכה מהמוסד
לביטוח לאומי
קבלת תמיכה מהמוסד
לביטוח לאומי
אם נשואה

אם לא נשואה

משפחה לא מוכרת ברווחה

משפחה מוכרת ברווחה
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אפקט
חיובי

אפקט
שלילי

בעיות
התנהגות

השתתפות יכולת יכולת למידה
בפעילויות חברתית בבית ספר

M

58.03

31.88

37.54

3.25

5.46

4.46

SD

()7.21

()10.68

()26.70

()1.67

()2.07

()1.22

M

54.00

40.87

41.48

2.53

4.90

4.29

SD

()8.85

()11.44

()27.15

()1.68

()1.92

()1.20

M

55.91

30.31

31.84

3.38

5.89

4.69

SD

()7.49

()10.06

()21.62

()1.62

()2.06

()1.11

M

57.95

35.22

41.47

2.99

5.10

4.30

SD

()7.73

()11.65

()28.51

()1.71

()2.00

()1.24

M

58.54

34.38

41.08

3.02

5.22

4.55

SD

()7.15

()11.77

()29.44

()1.70

()2.03

()1.16

M

56.34

33.01

36.24

3.19

5.45

4.34

SD

()7.97

()11.07

()24.56

()1.69

()2.07

()1.25

M

56.24

30.59

24.45

3.75

6.43

4.93

SD

()7.00

()9.79

()15.27

()1.52

()1.55

()95.

M

57.55

34.69

41.01

2.98

5.12

4.32

SD

()7.80

()12.83

()27.72

()1.70

()2.07

()1.24
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לוח  :9ערכי סטטיסטי ומידת מובהקותם לבחינת ההבדלים בין משתני הרקע
במדדים מצב רגשי ומצב תפקודי
אפקט
חיובי

אפקט
שלילי

בעיות
התנהגות

השתתפות
בפעילויות

יכולת
חברתית

יכולת למידה
בבית ספר

אורח חיים של
המשפחה

**2.68

***-4.16

-.74

*2.17

1.37

.71

קבלת תמיכה מהמוסד
לביטוח לאומי

-1.60

**-2.65

*-2.21

1.41

*2.38

*1.96

מצב משפחתי של האם

1.81

.76

1.15

-.64

-.71

1.08

האם המשפחה מוכרת
ברווחה

-.84

-1.62

***-4.54

*2.29

**3.29

**2.56

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

לוח  :10מקדמי מתאם פירסון ומידת מובהקותם לבחינת הקשרים
בין מספר הילדים בבית לבין המשתנים מצב רגשי ומצב תפקודי

מספר הילדים
בבית

אפקט
חיובי

אפקט
שלילי

בעיות
התנהגות

השתתפות
בפעילויות

יכולת
חברתית

יכולת למידה בבית
ספר

-.04

.01

-.08

-.04

-.10

-.13
*p<.05 **p<.01

מהממצאים המוצגים בלוחות  8ו 9-עולה ,כי בקרב
ילדים למשפחות חילוניות נמצאו אפקט חיובי גבוה
יותר ,אפקט שלילי נמוך יותר ורמה גבוהה יותר של
השתתפות בפעילויות לעומת ילדים ממשפחות לא
חילוניות .בקרב ילדים למשפחות שקיבלו תמיכה
מביטוח לאומי נמצאו אפקט שלילי גבוה יותר ,שיעור
בעיות התנהגות גבוה יותר ,יכולת חברתית נמוכה
יותר ויכולת למידה נמוכה יותר בבית הספר .בסדרת
הניתוחים שבוצעה לא נמצא אפקט למצב המשפחתי
של האם .באשר להתערבויות שקיבלו המשפחות,
בקרב ילדים למשפחות המוכרות ברווחה נמצאו
שיעור בעיות התנהגות גבוה יותר ,רמה נמוכה יותר
של השתתפות בפעילויות ,יכולת חברתית נמוכה
יותר ויכולת למידה נמוכה יותר בבית הספר לעומת
ילדים ממשפחות שלא היו מוכרות ברווחה.

בשלב האחרון נבחן הקשר בין המשתנה מספר
הילדים במשפחה לבין המשתנים מצב רגשי ומצב
תפקודי של הילדים .לשם כך נערכה סדרה של
ניתוחי מתאם מסוג פירסון .מקדמי המתאם ומידת
מובהקותם מוצגים בלוח .10
כפי שניתן לראות בלוח  ,10מהניתוחים עולה כי
לא נמצא קשר בין מספר הילדים בבית לבין מצבם
הרגשי ומצבם התפקודי של הילדים.

דיון
מחקר זה בחן איך תופסים ילדים לאבות אסירים את
הלכידות המשפחתית ואת תפקידה בהתמודדותם
עם גורמי לחץ ,וזאת בהשוואה לקבוצת ביקורת.
לממצא הראשון ,לפיו התפיסה של רמת הלכידות
המשפחתית הייתה גבוהה יותר אצל ילדי קבוצת המחקר
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לעומת ילדי קבוצת הביקורת ,יש משמעות רבה והוא
מהחשובים במחקר הנוכחי ,הואיל וקיים מחקר אחד
בלבד בישראל שבחן את הלכידות המשפחתית בעת
מאסר (לבנשטיין ,)1980 ,אך הוא לא התבסס על
תפיסות הילדים עצמם ולא כלל את הקשר בין האב
לילד .ייתכן שהממצא קשור לכך שבחלק מהמשפחות
בקבוצת המחקר מדובר בזוגיות פעילה בין האב
לאם ,שעשויה להעלות את תחושת הקשר שהילד
חש במשפחה .בנוסף ,אם האם משדרת לילד מסר
כי היא חשה קרובה לאביו ,או יש אווירה כזו בבית,
יש סיכוי גבוה שגם הוא יחוש קרוב לאביו .לנוכח זאת
יש גם סיכוי גבוה יותר שהילד ילך יותר לבקר את
אביו .עם זאת ,כלי המחקר שבו נעשה שימוש לא
נותן מידע לגבי השאלה אם מדובר ברמות לכידות
משפחתית קיצוניות ,שייתכן שמלמדות שבקרב קבוצת
המחקר קיימות יותר משפחות סבוכות ,שמכוונות
את האנרגיה לתוך המשפחה ובתוך כך מאפשרות
מעט נפרדות לבני המשפחה.
ממצאי המחקר עשויים להיות שונים מאלו שנעשו
בארצות אחרות ,גם בגלל נגישות יחסית לבתי הכלא.
בישראל בתי הכלא עשויים אמנם להיות מרוחקים
ממגורי המשפחה ,אך לא מדובר ביותר מכמה
שעות נסיעה .לעומת זאת בארצות אחרות האב יכול
לשהות בכלא המרוחק הרבה יותר ממקום מגוריה של
משפחתו .על רקע זה ייתכן שילדי קבוצת המחקר
מבקרים את אבותיהם לעתים קרובות יותר ,ולכן
חשים שבני המשפחה קרובים יותר זה לזה.
השערת המחקר ,לפיה ככל שרמת הלכידות המשפחתית
גבוהה יותר כך מצבו הרגשי ומצבו התפקודי של
הילד יהיו טובים יותר ,אוששה בחלקה .ההשערה
אוששה בנוגע לקשר בין הלכידות המשפחתית לבין
מצבו הרגשי של הילד ,אך הופרכה בנוגע לקשר בין
הלכידות המשפחתית לבין מצבו התפקודי.
פרשנות אחת לממצאים אלו קשורה לתפיסות הילדים
את מצבם הן באשר ללכידות המשפחתית והן באשר
למצבם הרגשי ,וזאת בניגוד למצבם התפקודי,
שנבחן באמצעות דיווח האימהות .ייתכן שההבדל
קשור למקורות הדיווח .בנוסף ,ייתכן שהלכידות
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המשפחתית מסייעת לילד לארגן את תחושותיו ולכן
נמצאה קשורה למצבו הרגשי ,אך לאו דווקא מצליחה
לסייע לו בתפקודו ולכן לא נמצאה קשורה לתפקודו.
כך למשל נבחן תפקוד הילדים באמצעות מגוון רחב
של ביטויים התנהגותיים בכלל המערכות בחייהם ולא
רק בבתיהם ,וייתכן שהלכידות שחשו במשפחותיהם
לא מספיקה כדי לארגן את התנהגויותיהם גם מחוץ
לבתיהם.
השערת המחקר ,לפיה אופי הקשרים בין הלכידות
המשפחתית לבין מצבם הרגשי ומצבם התפקודי
של ילדי קבוצת המחקר יהיה שונה מזה של ילדי
קבוצת הביקורת ,הופרכה .נמצאו הבדלים ,אולם
הם לא העידו שכאשר שתי הקבוצות יהיו דומות
ברמות הלכידות המשפחתית ,מצבם הרגשי ומצבם
התפקודי של ילדי קבוצת המחקר יהיה טוב פחות
ממצבם הרגשי וממצבם התפקודי של ילדי קבוצת
הביקורת .ממצאים אלו סותרים ממצאים קודמים
שמעידים על מצב רגשי ומצב תפקודי קשים יותר
בקרב ילדים של אבות אסירים (סדןMurray ;1987 ,
.)& Farrington, 2005
ייתכן שאפשר לפרש ממצאים אלו על פי מודל
סלוטוגני ,המשמש מסגרת התייחסות חיובית
לבחינת התמודדותם של אנשים עם נסיבות חיים
קשות ( .)Antonovsky, 1985; 1993על פי המודל ,בשעה
של התמודדות עם גורמי לחץ ,מרבית האנשים
שורדים בחלק ניכר מן הזמן ,ממשיכים לתפקד
ונשארים ברמת בריאות סבירה (Antonovsky, 1985,
 .)1993המחקר בתחום של ילדים בסיכון במסגרת
המשפחתית מתמקד ברובו בשאלות פתוגניות,
ומכאן גם בנזקים הנגרמים לילדים אלו (שגיא ודותן,
 .)2001אף כי הידע המחקרי המצטבר מדגיש את
הנזק ,רבים מילדים אלו מצליחים "לשרוד" ולתפקד
בהצלחה .השאלות הפתוגניות נוגעות לנזק הנגרם
מהפגיעה ואינן נוגעות לילדים השורדים ולמשאבי
ההתמודדות שלהם .בשני העשורים האחרונים
מסתמן שינוי בשאלה המחקרית בחקר הילדים
בסיכון ,הכולל מעבר מהשאלה על הנזק שנגרם
לילד הפגוע לאיתור של הילד העמיד ()resilient
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והמקורות ליכולת העמידות שלו .כיוון זה משתלב
במודל הסלוטוגני שהציע אנטונובסקי בתחום של
חקר הלחץ (שגיא ודותן .)2001 ,לפיכך ייתכן כי
ילדי קבוצת המחקר ,דווקא בשל ההתמודדות עם
המאסר וההשלכות שלו הקשורות לסטיגמה שלילית
ולחיים בצל סוד ,פיתחו עמידות וחוסן שמתבטאים
במצב רגשי ובמצב תפקודי לא פחות טובים מאלה
של ילדי קבוצת הביקורת .בהתאם לכך קיימים מספר
מחקרים שבהם מתוארות גם תגובות חיוביות בקרב
ילדים של אבות אסירים ,בהן עמידות (;Morris, 1967
.)Nesmith et al., 2006
הממצאים המלמדים על הבדל בין הקבוצות בקשר
בין לכידות משפחתית לבין שיעור בעיות ההתנהגות
של הילד מעניינים ביותר לדיון ,ונראה כי ההבדל קשור
ישירות לסיבת ההיעדרות של האב .כמשוער ,בקרב
קבוצת המחקר נמצא שככל שהלכידות המשפחתית
הייתה גבוהה יותר ,היו לילד פחות בעיות התנהגות.
ממצא זה עשוי לחדד את ההבנה עד כמה הקשרים
המשפחתיים הם גורם בעל משמעות לילד כאשר
אביו נאסר .למרות שהאב בכלא ,הילד חש שבני
המשפחה קרובים זה לזה ותחושה זו מסייעת לו
בתפקודו ,וזאת בניגוד לקבוצת הביקורת ,שם תחושה
של קשרים משפחתיים נמצאה קשורה דווקא ליותר
בעיות התנהגות ואף לפחות השתתפות בפעילויות.
הממצא מחזק את חשיבות הקשר בין ילדים של אבות
אסירים לבין משפחותיהם ,כולל האב .הממצא חשוב
ברמה הפרקטית ,שכן קשר בין אב אסיר לבין ילדיו
הוא קשר מוגבל .באשר לילדי קבוצת הביקורת,
נראה שהלכידות המשפחתית לא רק שלא מהווה
גורם מקדם ,אלא אף מהווה גורם סיכון לילדים.
ייתכן שילדים אלו ,שחשים קרובים לאב ,מתוסכלים
מהיעדרותו ולכן נפגע תפקודם .את תסכול הילדים
על רקע היעדרות האב אפשר להבין גם בהקשר שבו
נערך המחקר ,שכן החברה הישראלית מאופיינת
כחברה משפחתית ,כלומר חברה שבה המשפחה
היא גורם מרכזי בחיי הפרט והחברה (פוגל.)2003 ,
בנוסף ,ייתכן שמדובר על רמות לכידות משפחתית
(סבוכות) שבהן האימהות מעבירות מסרים של

התרכזות בתוך המשפחה ופחות פניות ליציאה
מחוצה לה .הסבר זה יכול להצטרף לממצא באשר
ללכידות הספציפית ביחסי הילד עם האם ,לפיו ככל
שהלכידות ביחסים ילד-אם הייתה גבוהה יותר ,יכולתו
החברתית הייתה נמוכה יותר.
ייתכן שהאב בקבוצת המחקר ,למרות היותו בכלא,
נשאר מעורב יותר במערכת המשפחתית ,בייחוד
אם להורים יש זוגיות פעילה ,וכך נוצר פחות תסכול.
ייתכן גם שילדי קבוצת הביקורת ,שחשים שהקשרים
המשפחתיים טובים למדי ,חשים על רקע היעדרות
האב שהאם עסוקה וטרודה ,שכן מרב הנטל ההורי
והכלכלי מוטל עליה והם מתוסכלים מכך .הדבר
מתבטא בקשיי תפקוד .ההסברים שמכוונים לחשיבות
האב בתוך המערכת המשפחתית למרות היעדרותו,
עולים בקנה אחד עם הממצא שלפיו ככל שהילד
תפס את הלכידות הספציפית ביחסים בינו לבין אביו
כגבוהה יותר ,כך היו האפקט החיובי שלו ויכולתו
החברתית גבוהים יותר.
על משמעותה הייחודית של הלכידות המשפחתית
לילד כשאביו נעדר אפשר ללמוד גם מהממצאים
על אודות אפקט המיתון של משתנה זה .ההשערה
שלפיה הלכידות המשפחתית תמתן את הקשר
בין רמת ההשפעה של אירועי החיים שחווה הילד
לבין מצבו הרגשי ומצבו התפקודי ,אוששה בחלקה.
הלכידות המשפחתית מיתנה את הקשר בין רמת
הלחץ מהיעדרות האב לבין שיעור בעיות ההתנהגות
של הילדים ,אך ממצא זה היה מפתיע .בקרב ילדים
עם רמת לכידות משפחתית נמוכה נמצא ,כי ככל
שרמת הלחץ מהיעדרות האב הייתה גבוהה יותר ,היה
דווקא שיעור נמוך יותר של בעיות התנהגות ,ולהיפך.
לעומת זאת בקרב ילדים עם לכידות משפחתית
גבוהה ,לא נמצא קשר בין רמת הלחץ מהיעדרות
האב לבעיות התנהגות.
ממצא זה יכול להיות מוסבר גם הוא בתסכול על רקע
היעדרות האב בקרב ילדים שדיווחו על רמות לכידות
גבוהות .ההסבר הזה יכול להיות רלוונטי לילדי שתי
הקבוצות ,למרות שכאמור ,בקרב קבוצת הביקורת
התסכול עלול להיות גבוה יותר .גם כאן אפשר להבין
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את התסכול על רקע היות המשפחה ערך מרכזי בחיי
הפרט בחברה הישראלית.
הסבר נוסף ,סלוטוגני ,יכול להיות קשור בהתגייסותם
של הילדים על רקע הקשיים המשפחתיים .ייתכן כי
דווקא במשפחות עם רמות לכידות נמוכות ,הילדים
חשים בקושי המשפחתי ובצורך שלהם להתגייס
לסייע לאם ,והם עושים מאמץ ונוטלים יותר אחריות
לנוכח הקושי הנובע מהיעדרות האב ,דבר שמתבטא
בפחות בעיות התנהגות.
בספרות מקובל במצבים כאלו השימוש במונח
"ילד הורי" .ההורה לא מסוגל או לא רוצה לתפקד
כדמות מטפלת ,והילד לוקח על עצמו מטלות הוריות
ברמה שעולה על הנורמות ההתפתחותיות בחברה
מסוימת (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973; Mayseless,
Bartholomew, Henderson, & Trinke, 2004; Minuchin,

 .)1974תפקוד זה של הילד לאו דווקא שלילי ,שכן
הוא עשוי לאפשר לו צמיחה רגשית ,לזכות אותו
בהכרה של הדמויות ההוריות ולאפשר לו ליצור את
הקשר עמן ( .)Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973עם
זאת ,הקשיים הרגשיים של ילדים אלו יבואו לידי
ביטוי נסתר בתלונות סומטיות ,בשתלטנות ,בקושי
להיחשף ובבקשת עזרה מאחרים .אם כן ייתכן שילד
שחש את הקושי בקשרים המשפחתיים על רקע
היעדרות האב ,לוקח על עצמו אחריות הורית ולכן
מצבו אדפטיבי .ממצאי המחקר האיכותני של נסמית'
ועמיתים ( )Nesmith et al, 2006מלמדים שקיימים
ילדים לאבות אסירים שמנסים להקל את תחושת
האם ואת קשייה באמצעות לקיחת אחריות הורית.
הסבר זה עשוי להתאים לממצא במחקר הנוכחי ,שכן
ייתכן שהילדים שעסוקים בסיוע במטלות ביתיות,
אינם פנויים לפעילויות מחוץ לבית.
הסבר נוסף לממצא זה עשוי להיות קשור למודל
הסירקומפלקס ולממד משפחתי נוסף ,והוא הסתגלנות
המשפחתית .סתגלנות היא יכולת של מערכת
משפחתית לשנות את המבנה ,התפקידים והקשרים
שלה בתגובה למצבי לחץ .כמו עם לכידות ,הונח
כי רמות האמצע של סתגלנות (מובנות וגמישות)
מסייעות יותר בתפקוד משפחתי ,ואילו הרמות
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הקיצוניות (נוקשות וכאוטיות) עלולות להיות בעייתיות
למשפחות ( .)Olson, 1988; Olson et al., 1983אם היינו
בוחנים את הסתגלנות עם הלכידות ,ייתכן שהיה
נמצא כי לסתגלנות יש כאן תפקיד .כלומר למשפחות
הייתה אמנם לכידות משפחתית נמוכה ,אולם רמות
מאוזנות של סתגלנות היו עשויות לקדם את מצב
הילד ,ומכאן השיעור הנמוך יותר של בעיות התנהגות.
הלכידות המשפחתית מיתנה גם את הקשר בין
רמת השפעתם של אירועי החיים השליליים שחוו
הילדים לבין שיעור בעיות ההתנהגות שלהם ויכולתם
החברתית .נמצא כי בקרב ילדים עם לכידות משפחתית
נמוכה ,ככל שההשפעה של אירועי החיים השליליים
הייתה גבוהה יותר ,היה שיעור גבוה יותר של בעיות
התנהגות .לעומת זאת בקרב ילדים עם לכידות
משפחתית גבוהה ,לא נמצא קשר בין השפעה של
אירועי חיים שליליים לבין בעיות התנהגות .כן נמצא
שבקרב ילדים עם לכידות משפחתית נמוכה ,ככל
שההשפעה של אירועי החיים השליליים הייתה גבוהה
יותר ,כך הייתה היכולת החברתית של הילד נמוכה
יותר ,ואילו בקרב ילדים עם לכידות משפחתית
גבוהה ,לא נמצא קשר בין אירועי חיים שליליים
ליכולת חברתית .ממצאים אלו מחזקים את ההשערה
כי הלכידות המשפחתית משמשת לילד משאב בשל
ההתמודדות עם היעדרות אביו.
נמצא שגם לקבוצת המחקר יש ביטוי בקשר ללכידות
המשפחתית .הקשר בין רמת הלחץ מהיעדרות האב
לבעיות ההתנהגות של הילדים מותן לא רק על ידי
הלכידות המשפחתית אלא גם על ידי השיוך לקבוצת
המחקר .ממצא זה היה מפתיע .בקרב ילדי קבוצת
המחקר שדירגו את הלכידות המשפחתית כנמוכה,
ככל שהלחץ מהיעדרות האב היה גבוה יותר ,שיעור
בעיות ההתנהגות היה נמוך יותר ,ואילו בקרב ילדי
קבוצת המחקר שדירגו את הלכידות המשפחתית
כגבוהה ,לא נמצא קשר בין רמת הלחץ מהיעדרות
האב לבין שיעור בעיות ההתנהגות .כך היה גם בקבוצת
הביקורת .ממצא זה סותר לכאורה ממצאים קודמים,
שמלמדים שלקשרים המשפחתיים יש השפעה רבה
ביותר על הסתגלותו של הילד לאחר מאסר אב והם

מן הצד השני של הסורגים

משמשים לו משאב (Fritsch & Burkhead, 1981; Nesmith

 .)et al., 2006עם זאת ,מאחר שהממצא נמצא רק
בקרב ילדים מקבוצת המחקר שדירגו את הלכידות
המשפחתית כנמוכה ,אפשר בעקיפין להבין את
חשיבות הקשרים המשפחתיים .כפי שכבר הוסבר,
ייתכן כי כאשר הילד חש שבני המשפחה רחוקים זה
מזה וקיים לחץ על רקע מאסר האב ,או שהילד חש
את הקושי של האם ,הוא מתגייס ונוטל אחריות על
עצמו ,והדבר מתבטא בשיעור נמוך יותר של בעיות
התנהגות .למצב זה עלולות להיות כאמור גם השלכות
שליליות לאורך זמן ,ומכאן שוב אפשר להסיק על
חשיבות השמירה על הקשרים המשפחתיים בקרב
ילדים לאבות אסירים.
מוטיב ציר הזמן עשוי גם הוא לספק הסבר לחלק
מהממצאים ,שכן נראה שגם הוא שחקן מרכזי בחיי
ילדים לאבות אסירים .מאסר ,גם אם הוא ממושך,
הוא מצב זמני ,ולכן ייתכן שחלק מהמשפחות
מתגייסות על רקע הציפייה והתקווה שכאשר המצב
יסתיים המשפחה תתאחד מחדש ורמת הלחץ תרד.
מוריס ( )Morris, 1965מציין שציפייה זו עלולה להיות
גם גורם סיכון ,שכן פעמים רבות שחרורו של האב
מצריך הסתגלות למצב חדש ,שכולל בין השאר קשיי
שיקום של האב .אותה תקווה משפחתית והתמונה
הוורודה שמצטיירת בעת המאסר ,לעתים מתנפצת
עם השחרור וגוררת עמה משבר משפחתי.

משתני רקע משפחתיים,
מצב רגשי ומצב תפקודי
יש לדון במשמעות הממצאים המרכזיים באשר לקשר
שנבחן בין מספר משתני רקע לבין מצבם הרגשי
ומצבם התפקודי של הילדים.
אחוזי המשרה של האם נמצאו קשורים למצבו הרגשי
ולמצבו התפקודי של הילד ,שכן נמצא כי דווקא
לילדים שאימותיהם עובדות בחצי משרה הייתה יכולת
חברתית נמוכה מזו של שאר הילדים .למרות שהיה
אפשר להניח שמצבם של הילדים שנמצאים בקצה
הרצף  -דהיינו משפחות שבהן האם אינה עובדת
ונמצאות במצוקה כלכלית או משפחות שבהן האם

עובדת במשרה מלאה ופחות פנויה לילדיה  -ייפגע
יותר ממצבם של אחרים ,הממצא חושף תמונה אחרת.
ייתכן כי דווקא במשפחות שבהן האם עובדת בחצי
משרה המצב הכלכלי הוא הקשה ביותר :אימהות
שאינן עובדות זכאיות לקצבה מהמוסד לביטוח לאומי
ולעתים אף ליותר מכך  -לעתים מסתייעות בשירותי
הרווחה; אימהות שעובדות ומתפרנסות יכולות
לממן לילדיהן יותר אפשרויות; אך אימהות שעובדות
בחצי משרה ,משכורתן נמוכה ,הן לא מקבלות סיוע
מהמדינה ,והילדים נפגעים מכך.
הסבר נוסף לממצא אפשר למצוא בספרות התיאורטית
הדנה בהורות העכשווית .הורים היום נאלצים להתמודד
עם קונפליקט תפקידי לנוכח הרחבת תפקידיהם גם
מחוץ לבית .למשל ,אימהות מצופות להיות אימהות
במשרה מלאה ובד בבד לעבוד בשוק העבודה בשכר
(עמית .)Chodorow, 1978; Hays, 1996 ;1997 ,עקב כך
אם עובדת מצויה בקונפליקט בין תפקיד האם לבין
תפקיד העובדת ,ומתמודדת עם השאלה כיצד לשלב
ביניהם (.)Chodorow, 1978; Hays, 1996; Presser, 1995
ייתכן שקונפליקט זה נותן אותותיו במצב הילדים.
ממצא אחר קשור לאורח החיים של המשפחות.
בקרב ילדים למשפחות חילוניות נמצאו אפקט חיובי
גבוה יותר ,אפקט שלילי נמוך יותר ורמת השתתפות
גבוהה יותר בפעילויות לעומת ילדים ממשפחות לא
חילוניות .אפשר לחשוב שממצא זה קשור למספר
הילדים במשפחה ,אולם משתנה זה לא נמצא קשור
למצבם של הילדים .ייתכן כי משפחות חילוניות פונות
יותר לגורמי סיוע חיצוניים ,כגון המוסד לביטוח לאומי
ופרויקט פר"ח .בקבוצת המחקר היו יותר משפחות
דתיות ,אך לא נמצאו אפקט חיובי נמוך יותר (ונמצא
אף להיפך) ,אפקט שלילי גבוה יותר ורמת השתתפות
נמוכה יותר בפעילויות.
משתני רקע חשובים אחרים הם גורמים חיצוניים שבהם
מסתייעות המשפחות .בקרב ילדים שמשפחותיהם
מקבלות תמיכה מהמוסד לביטוח לאומי נמצאו
מצב רגשי ומצב תפקודי פחות טובים מאלה של
ילדים שמשפחותיהם אינן מקבלות תמיכה זו .ייתכן
שמלכתחילה מצבן של המשפחות שמקבלות קצבה
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מהמוסד לביטוח לאומי ,ובכלל זה של הילדים ,פחות
טוב ממצבן של המשפחות שאינן מקבלות תמיכה
זו .בקרב קבוצת המחקר היו פחות אימהות שקיבלו
תמיכה מהמוסד לביטוח לאומי ,וייתכן כי נתון זה
מסביר במידת-מה את מצבם הרגשי הטוב יותר של
ילדי קבוצה זו לעומת ילדי קבוצת הביקורת .כן נמצא
כי ילדים ממשפחות שהיו מוכרות לשירותי הרווחה
היו במצב תפקודי פחות טוב מילדי משפחות שלא
היו מוכרות לשירותי הרווחה .אפשר לשער כי נקודת
הפתיחה מבחינת תפקודם של ילדים ממשפחות
שמוכרות לשירותי הרווחה הייתה פחות טובה מזו
של ילדים ממשפחות שלא מוכרות לשירותי הרווחה
ולכן נמצא ההבדל.
לסיכום ,הקשרים שנמצאו בין משתני הרקע לבין מצבו
הרגשי ומצבו התפקודי של הילד מחזקים ברובם את
הממצא שההבדל היחיד בין הקבוצות היה ברמת
האפקט החיובי ,באופן שלילדי קבוצת המחקר היה
אפקט חיובי גבוה יותר .מרבית משתני הרקע ,מלבד
המשתנה קבלת תמיכה מהמוסד לביטוח לאומי ,אינם
תורמים לממצא זה ולכן אי אפשר לטעון שדווקא הם
מסבירים אותו ולא השיוך לקבוצה.

סיכום והמלצות
חשיבות המחקר טמונה בהתמקדותו באוכלוסיית
הילדים לאבות אסירים .רוב רובם של המחקרים
הקיימים לא התמקדו באוכלוסייה זו באופן ספציפי,
אלא רק כחלק ממשפחת האסיר ,והדבר מתבטא
במחסור בידע תיאורטי באשר לתפיסות הילדים.
התרומה הייחודית של מחקר זה היא ההתמקדות
בתפיסות הסובייקטיביות של הילדים לגבי מצבם,
מכיוון שמחקרים מלמדים שפעמים רבות קיים
אצל הילד מידע על מצבו שלא נוכל לקבלו מאחרים
(פלג-אורן ;2001 ,שגיא ודותןSkivenes & ;2001 ,
.)Strandbu, 2006
התרומה המרכזית של המחקר היא הלמידה על אודות
תפיסת הילד את משמעות הקשרים המשפחתיים
בעת מאסר אביו .הממצאים מדגישים את חשיבות
השמירה על הקשרים המשפחתיים כאשר האב נאסר,
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שכן היא עשויה להיות גורם בעל משמעות שמשפיע
על מצב הילדים.
הדבקות במטרה להגיע לאוכלוסייה של ילדים לאבות
אסירים ולהתאים את הליך המחקר אליה העלתה
גם מגבלות :שימוש במדגם בלתי מייצג ,אי התאמה
מספרית ודמוגרפית מוחלטת בין שתי הקבוצות,
שימוש במבחן לכידות משפחתית שלא נותן חלוקה
לפי רמות לכידות ,שימוש בלעדי בדיווח עצמי ככלי
מדידה ושימוש במערך מחקר רוחבי .על רקע אלה יש
להתייחס בזהירות לממצאי המחקר שנתקבלו .עם
זאת ,ריסמן ורייס ( )Reesman & Brice, 2007מציינים כי
אמנם גיוס אוכלוסיות מסוימות למחקר עלול להעלות
בעיות מתודולוגיות ,אך אין לוותר על מחקרים אלו ,שכן
קיים לגביהם ידע מועט והם מהותיים לצבירת ידע.
ממצאי המחקר הנוכחי מובילים למספר כיווני מחקר
עתידיים :השוואה עם קבוצה מותאמת של ילדים
אשר מתגוררים עם שני הוריהם; התייחסות להרכב
הפנימי של הקבוצות (למשל ,השוואה בין בנים לבנות);
ביצוע מחקר אורך שיעקוב אחר הילדים שהשתתפו
במחקר זה בנקודות מהותיות בחייהם ,למשל כנערים,
כבוגרים ואף כהורים; בחינה של מקורות דיווח נוספים
שעשויים לשפוך אור על שאלות שעלו מתוך המחקר
הנוכחי (האב למשל) .כל מחקר נוסף שיתבצע בקרב
ילדים לאבות אסירים בישראל עשוי לתרום להעמקת
הידע ,כיוון שהמחקרים הקיימים ספורים.
ממצאי המחקר מובילים גם למספר הצעות
לפרקטיקה .ראשית ,חשוב ביותר שהתערבויות
יהיו מכוונות לחיזוק הקשר בין האב לילדיו ולחיזוק
תחושתם של הילדים שהאב עמם ,למרות היעדרותו
מהבית .הצורך בתכניות כאלו התחדד מאוד בקרב
ילדים לאבות אסירים .כיום ,המדיניות הקיימת יוצרת
מגבלות על הקשרים המשפחתיים (;Christian, 2009
 .)Russell et al., 2006בביקורים ,למשל ,יש ליצור סביבה
ידידותית יותר לילדים בתוך בתי הכלא (Nesmith
 ,)et al., 2006לאפשר פניות של איש מקצוע טיפולי
לצורכי המשפחה בעת הביקור (שם )2006 ,ולהגדיל
את תדירות הביקורים המותרת (.)Russell et al., 2006
בנוסף ,שמירת הקשר בין האב לילדיו מובילה גם
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להמלצה לשקול מחדש את מדיניות הענישה של
שירות בתי הסוהר ,שכן היא כוללת בין השאר שלילת
ביקורים מהאסיר .מדיניות זו אינה מידתית לילדים
עצמם ,ועל פי ממצאי המחקר עלולה להיות הרסנית
ביותר בעבורם.
חשוב לפתח וליישם תכניות המיועדות לאבות עצמם,
לחיזוק אבהותם ומסוגלותם ההורית ,בעבורם ובעבור
ילדיהם .מנגד ,אנשי מקצוע שעובדים בקהילה עם
משפחות צריכים להבין כי בעבור הילד ,אביו ,על אף
היותו עבריין (אפילו אם ביצע עבירות קשות) ,הוא
קודם כל אב .הידוק יחסי הגומלין בין אנשי מקצוע
משני צדי החומה עשוי להגדיל את הסיכוי ששיקום
האסירים ומשפחותיהם יצליח (לבנשטיין;1980 ,
.)Parke & Clarke-Stewart, 2002; Travis et al., 2005
במחקר התחדדה גם ההבנה כי לילד יש תפיסה
משלו לגבי מצבו ,וכי התערבויות המכוונות לסייע
לילדים צריכות לתת מקום גם לתפיסות אלו .סוגיה
חשובה נוספת שעלתה היא התגייסותם ההורית
של חלק מילדים אלו .על אנשי מקצוע לעבוד עם
ילדים אלו גם מתוך זווית סלוטוגנית ,להתחקות אחר
הכוחות שלהם ולהבין שברמה מסוימת האחריות
שהם לוקחים עשויה להטיב עמם .מצד שני ייתכן
שאפשר לסייע לי לדים אם ייעדו להם תכניות
שיאפשרו מסגרת מחוץ לבית ,שבה יוכלו להתחבר
גם למטלות ההתפתחותיות התואמות את גילם.
חשוב להתייחס למשפחה ולילדים גם מתוך ראייה
של ציר הזמן ,ולהכינם למשל לקראת השחרור כשזה
מתקרב ולפוגג ציפיות לא מציאותיות .לבסוף ,מומלץ
כי תיושם מדיניות שייעודה להעלות את המודעות
של אנשי המקצוע לקשיי המשפחות ולהעביר להם
ידע ומומחיות לגבי אופן הטיפול בהן.
לסיכום ,על החברה לנצל את השהות בכלא כהזדמנות
לשינוי ,שכן בעבור האסיר ,ילדיו ואבהותו הם נקודות
בעלות משמעות שעשויות לסייע בכך ולגייס אותו
לשיתוף פעולה לצורך שיקום ,שלו ושל ילדיו (שגם
הם מועדים לעבריינות) .הרווח בסופו של דבר עשוי
להיות אישי ,משפחתי וחברתי.
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לא עוד
המין החלש

העצמת בנות זוג של גברים אלימים
בהוסטל "מפתחות"
2

עדנה פכט ,1איילת גינדי

מטרת מחקר זה היא להעריך את תרומתה של תכנית להעצמה של בנות זוג של
גברים משתקמים בהוסטל "מפתחות" .במחקר השתתפו שלוש נשים הנמצאות
בזוגיות עם גברים שריצו מאסר בגין אלימות במשפחה (אלמ"ב) כלפי בנות זוג.3
בד בבד עם תהליך השיקום שעברו הגברים בהוסטל הייחודי ,השתתפו בנות
הזוג הנוכחיות בקבוצת העצמה שנועדה לתת להן כלים להתמודד עם המציאות
המורכבת .החוקרת הראשית שימשה מנחת הקבוצה בהתנדבות ,והשתמשה
ברשמיה מתצפיות בשבעת המפגשים כדי לבצע ניתוח איכותני של התהליכים
בעלי המשמעות בקבוצה .עלו שש קטגוריות המלמדות על תהליכים של עימות,
שליטה ,מודעות ,התמודדות ,עצמיות ולקיחת אחריות .הקטגוריות שעלו במחקר
הנוכחי תואמות את מרכיבי ההעצמה כפי שמופיעים בספרות ,ומעידות כי בנות
הזוג זקוקות למיומנויות שיסייעו להן לעבור ממצב של חוסר אונים למצב של יכולת
ושליטה .העצמת נשים כחלק משיקום גברים אלימים הנמצאים בזוגיות ,עשויה
לצמצם את דפוסי האלימות ולתרום להכחדת ההעברה הבין-דורית של אלימות
במשפחה.

1
2
3
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עדנה פכט  -בעלת תואר שני בקרימינולוגיה חברתית שיקומית ומנחת קבוצות בהוסטל "מפתחות".
איילת גינדי  -קרימינולוגית ומנהלת הוסטל "מפתחות".
מספרן הנמוך של המשתתפות נובע ממספר בנות הזוג שהשתתפו בקבוצה ראשונית ייחודית זו.
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מבוא
נשים החיות בזוגיות עם גבר אלים חושפות את
עצמן לחיים המתאפיינים במתח רב ולפגיעה פיזית
ונפשית בסבירות גבוהה .למרבה הצער ,תופעת
האלמ"ב ממשיכה להיות נוכחת במציאות העולמית
והישראלית .בין החודשים ינואר לאוקטובר  2015נפתחו
בישראל  14,288תיקים בגין תלונות נשים על אלימות
במשפחה בכל המגזרים (הכנסת .)2015 ,המאמר
הנוכחי מתמקד בנשים שבחרו בבן זוג העובר תהליך
שיקום מאלימות בהוסטל "מפתחות" .הוסטל זה הוא
מסגרת ייחודית לטיפול בגברים שריצו מאסר בגין
אלמ"ב ושיקומם .הנשים שהשתתפו במחקר הכירו
את בני זוגן לאחר מעשה האלימות שבגינו נשפטו ואינן
המושא של עבירות האלימות ,אלא שדפוסי אלימות
מאפיינים גם את הזוגיות הנוכחית ,ואיתם המציאות
המורכבת של קיום זוגיות בתנאי השיקום בהוסטל.
למרות שכיחותה והשלכותיה הנרחבות של תופעת
האלימות מצד גברים כלפי בנות זוגם ,כמעט לא
קיימת בספרות המקצועית התייחסות מערכתית למצב
מורכב זה .הספרות ברובה מכילה מחקרים המנסים
להתחקות אחרי המאפיינים של נשים הבוחרות בזוגיות
מסוג זה ואחרי הסיבות המרכזיות לבחירתן .על פי הידע
המחקרי מוצעות תכניות התערבות לקידום רווחתן
של נשים מוחלשות המוצאות את עצמן במערכות
יחסים הרסניות .אחד הכלים המרכזיים המשמשים
לתמיכה בנשים אלו הוא תהליך ההעצמה ,המוביל
ממצב של חוסר אונים לתחושת ביטחון ושליטה.
חשיבות ההעצמה הולידה בין השאר קבוצות תמיכה
אשר נועדו לחולל תהליך שינוי זה (Moore & Vasquez,
 .)1990מטרת המאמר היא להעלות את חשיבותן של
תכניות העצמה לנשים שמנהלות זוגיות בצל דפוסי
אלימות ,תוך התמקדות בתהליך הטיפול הקבוצתי.

נשים בזוגיות אלימה
הנשים שבמרכז מאמר זה חיות לצד גבר אלים שמעשיו
הביאו למאסרו ולתהליך שיקום ארוך ומורכב .חוקרים
בתחום עוסקים בהשלכות של בחירת נשים לחיות
עם בן זוג אלים ומחפשים הסברים לבחירה זו .מן

הספרות עולה כי בנות זוג של גברים היושבים בכלא
בגין אלימות במשפחה נמצאות לעתים קרובות במצב
של חוסר אונים .הן צריכות להתמודד עם קשיים בבית
ובחברה הקרובה והרחבה ,ובכלל זה טענות מצדן
של משפחתה של האישה ומשפחתו של בן הזוג.
בנוסף ,הן צריכות להתמודד עם קשיים כלכליים,
בעיקר משום שלרוב אין להן כישורי עבודה ויכולת
השתכרות ( .)Hoffmann, 2002נסיבות ייחודיות אלו
מצטרפות לאפיונים אישיותיים של אותן נשים הבוחרות
לחלוק את חייהן עם בני זוג אלימים .התעניינותם של
אנשי מקצוע באוכלוסייה של נשות מכורים לאלכוהול
בתחילת שנות החמישים של המאה הקודמת ,הביאה
להמשגות פסיכודינמיות כגון "האישה המזוכיסטית"
ו"תיאוריית האישיות המופרעת" .מושגים אלו הציגו
את נשות המכורים כנשים בעלות הפרעה רגשית
אשר הביאה אותן לבחור בבני זוג בעייתיים (Babcock
.)& McKay, 1995; Edwards, Harvey, & Whitehead, 1973
בניסיונותיו להבין טוב יותר את הבחירה להימצא
במערכת יחסים עם מאפיינים פתולוגיים ,ערך
אקשטיין ( )Eckstein, 2011מחקר אשר א ִפשר להציץ
לעולמם של קורבנות משני המינים המצויים בקשר
המערב התעללות .הוא מצא כי גברים ונשים מציינים
סיבות דומות לבחירתם להישאר בקשר זה .הסיבות
היו קשורות למסרים המכוונים אל העצמי או אל
הסביבה ,וכללו תקווה לגבי העתיד ,פחד ,רגשות
חיוביים כלפי בן הזוג או בת הזוג המתעללים ,ילדים,
חוסר במשאבים סביבתיים ומחילה לבן הזוג או לבת
הזוג .בסקירת ספרות נבחנו הסיבות להישארותן של
נשים במערכת יחסים שיש בה התעללות .נמצא כי
הגורם המרכזי הוא מחויבות והמשכיות .החוקרים
הסיקו כי הדרך הטובה ביותר לצמצם את מקרי
האלימות במשפחה היא לחנך את הנשים להימנע
מהילכדות בקשרים הכוללים התעללות ( Dare,
 .)Guadagno, & Muscanell, 2013התייחסות מורכבת
יותר לתופעה אפשר למצוא במחקר אשר ערכו סוואן
ואחרים ( )Swann & Predmore, 1985ובו עלה כי בני זוג
משמשים בידוד מפני השפעות חיצוניות על ההערכה
העצמית .על פי ממצאי המחקר ,אנשים נוטים לבחור
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לעצמם שותף לחיים שישמר את ההערכה העצמית
הקיימת שלהם ,בין שהיא חיובית ובין שהיא שלילית.
מחקר זה עשוי להסביר מדוע נשים בעלות הערכה
עצמית נמוכה בוחרות בני זוג המשמרים הערכה זו
על ידי התנהגות מדכאת ,ומדוע קשה כל כך להגיע
אל אותן נשים ולהוציא אותן מתוך מערכת היחסים
המאופיינת בהתעללות.

מושג ההעצמה
הגורמים להימצאותן של נשים בזוגיות המתאפיינת
בהתעללות מעלים את הצורך לצייד נשים אלו בכלים
מעצימים .במקור ,מושג ההעצמה ()Empowerment
קשור לתהליך שבו בני אדם ,ארגונים וקהילות מרוויחים
שליטה על עצמם ועל עסקיהם (.)Rappaport, 1997
במושג ההעצמה נקודת ההנחה הבסיסית היא שבני
אדם שואפים להגשמה ומסוגלים לעבור שינוי כדי
להגשים את עצמם (סדן .)1996 ,למעשה ,בתהליך
העצמה היחיד לוקח אחריות על חייו בתוך הקהילה תוך
כדי בחינת המציאות בסביבה (Perkins & Zimmerman,
.)1995; Zimmerman, Israel, Schulz, & Checkoway, 1992
התהליך מאפשר ליחיד להשיג שליטה על חייו במקומות
החשובים לו ,הוא מושפע מהסביבה שבה הוא מתנהל
וגם משפיע עליה (.)Czuba, 1999
ההכרה בחשיבות ההעצמה הולידה מסגרות וקבוצות
שנועדו לחולל תהליך העצמה בקרב אוכלוסיות
מגוונות .קבוצות העצמה הן מקור תמיכה לאדם בעל
קושי במסוגלות עצמית ,ודרכן יקבל כלים להגברת
תחושת השליטה על חייו (קלומל .)2004 ,מחקרים
בתחום ההעצמה מציעים מגוון התערבויות שנועדו
לחזק את היחיד כך שיוכל לממש את יכולתו לתפקד
בסביבתו באופן מיטבי .בין השאר פותחה שיטה
לכישורים חברתיים ,אשר הייתה בסיס לשיטת People
) .Empowering People (PEPשיטה זו מבוססת על הכוח
הטמון באדם ומעניקה לו הזדמנויות וכישורים תוך כדי
השגת שליטה על חייו ( .)Page & Czuba, 1999תכניות
העצמה מספקות ידע ,התנסויות חדשות וחיזוק
מיומנות לשם קידום ושיפור של מצבו של האינדיבידואל
בסביבתו ( .)Ford & Fottler, 1995ההתערבויות בתחום
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ההעצמה מראות כי אפשר לחזק את כוחותיו של
האינדיבידואל ובתוך כך לחזק גם קבוצות חברתיות
שלמות הזקוקות להעצמה שיטתית.

העצמת אוכלוסיות מוחלשות
תהליכי העצמה מיועדים להביא לשיפור באיכות
חייהם של בני אנוש מוחלשים הנמצאים במצב של
חוסר אונים .באחת ההגדרות להעצמה מתואר תהליך
מפורש של מעבר מתחושה של פחיתות ערך למצב
של שליטה ופרודוקטיביות (סדן .)1996 ,התערבויות
שנעשו לטובת אוכלוסיות מוחלשות מלמדות כי תהליך
ההעצמה עוסק בשינוי ובלמידה של אינדיבידואלים
וקבוצות נטולי כלים אפקטיביים כיצד להתמודד עם
המציאות הקשה של חייהם (מונק .)2005 ,מושג
ההעצמה החל להופיע בספרות בסוף שנות השבעים
של המאה הקודמת ,בהטבעתם של סולומון ואוקונל,
עובדים סוציאליים שעבדו עם אוכלוסיית מיעוטים
שחורים והציעו שיטה להעצמה של אוכלוסייה זו בשל
הקיפוח שממנו סבלה (סדן.)1996 ,
תכניות התערבות להעצמת אוכלוסיות מוחלשות
מונהגות גם בישראל בשנים האחרונות .בשנת 2000
הוקם פרויקט ייחודי בשכונות חרדיות ובשכונות
ערביות בירושלים בשם "קהילה מאמינה בחינוך",
שנועד ללמד תושבים לקחת אחריות על חייהם
ולהיות שותפים לקביעת מדיניות בתחום החינוך
ובתחום הקהילה בשכונתם .המשתתפים בפרויקט
העידו כי הכלים להעצמה שקיבלו השפיעו עליהם הן
ברמה האישית והן ברמה המשפחתית (חושן וקורח,
 .)2008אוכלוסיות נוספות בישראל שזכו להקצאת
משאבים לצורך העצמה קשורות לשיקום מעבריינות
ומהתמכרות .בשנת  2012נערך סקר בקרב אסירים
בבתי הכלא ברחבי מדינת ישראל ובו נבדק היקף
התופעה של התמכרות לסמים .נמצא כי שיעור
האסירות המכורות לסמים או לאלכוהול גבוה מזה
של הגברים .כמו כן עלה כי טיפול בנשים מכורות
צריך להתבסס על העצמה אישית תוך לקיחת
שליטה על חייהן לידיהן ,וזאת באמצעות הקניית
כישורי חיים והכשרה תעסוקתית (ולק ,בן צבי ,ספיבק
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וקון .)2014 ,ממצאים אלה מצטרפים להכרה הולכת
וגוברת בצורך להעצים אוכלוסיות מוחלשות ,ובכללן
נשים במגוון מצבי סיכון.

העצמת נשים
אחת האוכלוסיות המוחלשות בחברה ,הזקוקה
לתהליכי העצמה ,היא אוכלוסיית הנשים הנמצאות
במצבי סיכון .לנשים אלו ,בהן נשים החוות אלימות,
ביטחון עצמי והערכה עצמית ירודים והן נמצאות
במצב של חוסר אונים ,בושה ,בדידות ,לחץ ומצוקה.
חוסר האונים שנמצאת בו אישה החווה אלימות הוא
תוצר לוואי של האלימות עצמה .חולשתה הולכת
וגוברת ,ולכן אין לה כוחות נפשיים לבקש עזרה .כדי
להפיג תחושות קשות אלו צריך להבליט את העוצמות
הטמונות בנשים ולפתח בהן חוזקות ויכולת להתמודד
עם הרגשות המעורבים שלהן .אישה החווה אלימות
ורוצה לשנות את חייה זקוקה לשני ערוצי פעולה:
הקניית מיומנויות לשליטה על חייה והסטת הבעיות
המונעות השגת שליטה (חאג' יחיא וסדן .)2007 ,כדי
שאישה החווה אלימות תוכל לאפשר לעצמה הקנייה
של מיומנויות שליטה ,היא צריכה להתמקד בפיתוח
קריירה .כך תהיה עצמאית מבחינה כלכלית ובהמשך
תתאפשר התפתחות אישית ,נפשית ובריאותית
(.)Chronister, Harley, Aranda, Barr, & Luginbuhl, 2012
העצמת נשים היא תהליך חיוני משום שזהות נשית
מתבססת לרוב על קשר ואינטימיות עם האחר .אחד
התפקידים החשובים של קבוצת העצמה לנשים הוא
פיתוח מיומנויות של התמודדות עם קונפליקטים
והצבת מודלים של קבלת החלטות ראויה סביב
קונפליקטים (.)Moore & Vasquez, 1990
התערבות פסיכולוגית ששילבה כמה אסכולות נמצאה
אפקטיבית לרווחתן של נשים שנחשפו לאלימות מצד
בני זוג .רשמי המטפלים מעלים כי בעקבות ההתערבות
בחרו נשים בני זוג אחרים ואזרו כוחות כדי להבטיח
להן ולילדיהן עתיד טוב יותר ( .)Conway, 2016בנוסף,
מורכבותו של תהליך ההעצמה לנשים מוחלשות מצריכה
סיוע ממשי מהסביבה הקרובה ומהסביבה הרחבה.
נשים המבקשות לצאת ממציאות של חיים בצל אלימות

נדרשות לבצע שינויים רבים בכל תחומי חייהן .הן
יוכלו להרוויח מהצטרפות לקבוצות תמיכה והעצמה
שיספקו להן מקום להביע פחדים ותסכולים ,ובהן אף
יוכלו להקנות לעצמן כלים להתמודדות (Hoffmann,
 .)2002רוב הנשים אינן יוצאות מהמצב של חוסר
אונים כאינדיבידואל אלא בזכות השתייכותן לקבוצה
(חאג' יחיא וסדן .)2007 ,סקירה של תכניות העצמה
לנשים בעולם ובארץ מעלה כי במרבית המקרים אכן
התבצע תהליך השינוי במסגרת קבוצתית .התכניות
המגוונות מיועדות לאוכלוסיות של נשים הסובלות
מנסיבות חיים קשות מסיבה זו או אחרת .למרות
הידע והתכניות הקיימים והמודעות הגוברת לצורך
בהעצמת אוכלוסיות אלו ,עדיין לא דווח על תוצאות
מספקות בתחום זה .מחקרים מראים כי הקשר בין
אלימות נגד נשים לבין העצמת נשים מצריך עבודה
נוספת (.)Castro, Casique, & Brindis, 2008
מעבר לטיפוח של אוכלוסיית הנשים המוחלשת ,יש
לפתח מסגרות שיכוונו לעורר אצל הנשים מודעות
לעצם הצורך בשינוי .אפשר לציין כמה תכניות
התערבות בולטות שהופעלו בשנים האחרונות לטובת
צרכיהן של נשים במצבי אלימות .במחקר בין-לאומי
נמצא כי תכנית התערבות להעצמת נשים בנושאים
מגדריים וכלכליים תרמה להפחתת התופעה של
אלימות במשפחה .נשים בקבוצת ההתערבות דיווחו
על פחות מקרים של התעללות לעומת נשים בקבוצת
הביקורת ,ובנוסף הראו מוכנות נמוכה יותר לקבל
התנהגויות אלימות (.)Gupta et al., 2013
גם בישראל הופעלו כמה תכניות התערבות לנשים
במגוון מצבי סיכון .בשנת  2003הוקמו שני פרויקטים
להעצמת הנשים הבדואיות בעיר רהט בעקבות ההבנה
כי אוכלוסייה זו עוברת שינוי באורח החיים שלה.
הפרויקטים נועדו לצייד את הנשים בכלים של העצמה
אישית ,בכלים תעסוקתיים ובמיומנויות העשויות
להשפיע על כלל הקהילה (מונק .)2005 ,בהתערבות
אחרת הוקמה קבוצה לנשים יוצאות אתיופיה המוכרות
על ידי הביטוח הלאומי כזכאיות לשיקום עקב היותן
אלמנות או נכות כדי לקדמן בעולם התעסוקה דרך
העצמתן .הנשים האתיופיות באות מקהילה אשר אין
97

משתפים בה את האחר בבעיות ובדילמות ,אך קבוצה
הכוללת שיתוף וביטוי רגשות הביאה אותן לשוחח על
קשיים כגון היעדר תמיכה משפחתית ,היעדר מידע
לגבי זכויותיהן ופערים השכלתיים קשים .במקרה זה
רכישת האמון של המשתתפות במנחות הקבוצה
ארכה זמן ,והעצמתן של המשתתפות הייתה מינורית
(סולודר ופס .)2005 ,קבוצת נשים אחרת נועדה
לנשים אלמנות בחברה הדרוזית ,החיות בבדידות
לאחר מות בעליהן .עובדות סוציאליות קיבצו אלמנות
דרוזיות מצפון הארץ לסדנאות אריגה כדי שיעבדו עם
נשים אחרות וייהנו מחברתן .בקבוצת הנשים ניתנה
להן בפעם הראשונה ההזדמנות להתקבץ יחד ולקבל
הדרכה מעובדת סוציאלית  -מסגרת חדשנית לחברה
סגורה זו .דוגמה אחרת לפרויקט בישראל היא יוזמה
לנשים מדרום תל-אביב אשר סבלו אלימות מבני זוגן.
הנשים התארגנו והעלו בתיאטרון הקהילתי מחזה
בנושא האלימות שממנה סבלו ,ולאחר מאבק ברשות
המקומית אף העלו אותו בקהילה הרחבה (חאג' יחיא
וסדן .)2007 ,למרות קיומן של קבוצות מגוונות לנשים
שנועדו להעצים אוכלוסייה זו ,לא קיימים ממצאים
מפורשים לגבי תרומתן של הקבוצות לחייהן.

טיפול קבוצתי
תרומתה האפשרית של המסגרת הקבוצתית להעצמת
נשים עולה בקנה אחד עם הידע הקיים לגבי דרך
התערבות זו .קבוצה שהיא מקבץ אנשים מהווה
מרכיב עיקרי בתרבויות שונות תוך טקסי מעבר בין
נקודות בעלות משמעות בחיים .הטיפול בקבוצה
חשוב מכיוון שהאדם זקוק לחברה סביבו כדי לגדול,
להתפתח וללמוד התנהגויות חברתיות .אדם צריך
לחוש שייכות לקבוצה ,אחרת יחווה "מיתה" רגשית.
בנוסף ,הקבוצה מספקת ליחיד את הצורך בהשתקפות,
כלומר האחרים הם מעין מראה ליחיד המאפשרת
תהליך של הפנמה ,השוואה והזדהות .הקבוצה
מאפשרת ליחיד לחוש אינטימיות ,למצוא את רווחתו
הנפשית ולצמצם את תחושת הבדידות ,וכן מעניקה
לו תחושת לכידות ,הזדהות ותקווה (יאלום ולשץ',
 ;2006רז ;2005 ,שטרנברג-זמיר ומיטלמן.)2014 ,
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קבוצה טיפולית משחזרת את המפגש הראשון של
האדם עם קבוצת המשפחה .כאשר האינטראקציה
הראשונית עם המשפחה משתבשת מסיבה כלשהי,
המטופל יתקשה להביע אמון במטפלים ובחברי
הקבוצה ,ורכישת האמון של המטופלים בחברי הקבוצה
תימשך זמן-מה (יאלום ולשץ'.)2006 ,
קיימות עדויות מחקריות שהתהליכים התרפויטיים
במסגרת הקבוצתית מביאים לתוצאות רצויות בעבור
אוכלוסיות המאופיינות בקשיי התמודדות .במחקר
שערכו גילברט ופרוקטר ()Gilbert & Procter, 2006
נבדקה השפעתה של התערבות קבוצתית קצרת
מועד על נבדקים בעלי ביקורת עצמית גבוהה
ותחושת אשמה גבוהה .החוקרים מצאו כי התערבות
שהתבססה על אימון רגשי הפחיתה דיכאון ,חרדה,
ביקורת עצמית ותחושת אשמה .מסקנתם הייתה כי
טיפול קבוצתי מהסוג שיושם במחקר עשוי לתרום
לחייהם של אנשים עם רקע טראומטי המתקשים
למצוא נחמה.
הטיפול במסגרת קבוצתית משתנה בין השאר על פי
ההקשר התרבותי ומקבל משמעות מיוחדת בקבוצות
של ישראלים .על פי וינברג ( ,)1999היבטים ייחודיים
לחברה הישראלית ניכרים גם בתהליך קבוצתי.
ישראלים נוטים להגיב באגרסיביות במקום לדבר
על פגיעתם .מאפיין נוסף של ישראלים הוא פריצת
גבולות בין-אישיים ,תופעה המתבטאת בקבוצות
בחוסר מסוגלות לקבל פידבק ולהפגין אמפתיה.
קבוצות המיועדות לנשים מתקיימות בדרך כלל בשני
מישורים .האחד ,טיפול קבוצתי כללי המיועד לנשים
בתקופות משבר נקודתיות כגון גירושין ,מחלה קשה
ומשבר עם הילדים ,והשני ,טיפול קבוצתי אשר לרוב
משלים טיפול פרטני .טיפול קבוצתי עשוי לשמש
פלטפורמה לנשים הזקוקות להתערבות חיצונית
בעקבות דפוס חוזר ונשנה של חוסר תפקוד בחיים
(.)Moore & Vasquez, 1990

תהליך השיקום של אסירי אלמ"ב
מאמר זה מתמקד בבנות זוג של אסירים שנשפטו
בגין אלמ"ב .אלימות גברים נגד בנות זוגם היא

לא עוד המין החלש

התנהגות קבועה ושתלטנית אשר חוזרת על עצמה
באובססיביות כדי להקטין את בת הזוג ולשלוט
בה בכל דרך אפשרית (אברם-בוקובזה.)2012 ,
אלמ"ב מתאפיינת בכמה דרכים טיפוסיות של
אלימות :פיסית ,מינית ,פסיכולוגית ,רגשית ,מניעה/
הזנחה ,מעקבים ואלימות כלכלית .דפוסי אלימות
אלה מייצגים את מערכת היחסים הייחודית בתוך
המשפחה ומובדלים ממקרי אלימות בקונטקסט
הקהילתי (.)Hahn & Postmus, 2014; Kilpatrick, 2004
בשנת  1977נוסדה בארצות הברית שיטה לטיפול
בגברים אלימים ששמה  .Emerge groupהשיטה
נועדה ליישם טיפול פסיכולוגי-התנהגותי שיצמצם
את התנהגותם האלימה ,הכפייתית והשתלטנית
של גברים כלפי בנות זוגם .מייסדי התוכנית עבדו
במקלטים לנשים מוכות ,והיו מתוסכלים מהמעבר
השיטתי של גברים מכים מקשר אחד למשנהו תוך
שהם ממשיכים להתעלל בבנות הזוג .אחת התובנות
הראשונות שעלתה מקבוצות אלו הייתה כי גברים
אלימים אינם נוטים לתת היזון חוזר זה לזה או לדבר
על רגשותיהם באופן כללי .אופן ביטוי כזה אינו מצוי
באופן החשיבה שלהם ,ולכן בתכנית לימדו אותם
להביע רגשות ולשקף במסגרת הקבוצה (Adams,
 .)2000בישראל נוסדה בשנת " 1983הרשות לשיקום
האסיר" מתוך מחשבה ואידיאולוגיה ,כי לכל אדם
מגיעה הזדמנות נוספת .ההנחה היא כי כל אדם
שריצה מאסר יכול להגיע לשיקום ,וגם אם לא יסיים
את כל התהליך ,עדיין קיבל את ההזדמנות והכלים
להשתנות (.)Hoffmann, 2002
על פי מסמך שהוגש לאנשי מקצוע בישראל ,גברים
אלימים הנמצאים בתהליך שיקום ומקבלים תמיכה
מחברי הקבוצה ,יחושו בטוחים יותר להתמודד עם
הסביבה שממנה הם מגיעים ואשר תומכת באלימות.
אותם גברים שאלימות הייתה ההתנהגות הטבעית
שלהם ,עוברים שינוי ויחלו להרגיש רגשות אשם בקשר
להתנהגותם .הם ידברו על רגשות האשם שלהם ,ובכך
יקבלו את עצמם ויתחילו לחוש פחות אשמה .חברי
הקבוצה יתחילו למלא את הפונקציה של מענה לצרכים
הרגשיים וייהפכו להיות משמעותיים זה לזה ולתהליך

השינוי שיעברו (אינס-קניג .)2002 ,במחקרם של
איצקוביץ ואחרים שנעשה בישראל (Eiskovits, Edleson,
 ,)Guttman, & Sela-Amit, 1991נבחנו ההבדלים בין גברים
אלימים לבין גברים לא אלימים והגורמים המנבאים
התנהגות אלימה .נמצא כי הגורם המנבא המובהק
ביותר הוא עמדות שליליות של גברים אלימים כלפי
נשים .גורם אחר שנמצא הוא חשיבה לא רציונלית
בקרב גברים הנוטים להתנהגות אלימה .מסקנותיהם
של החוקרים לימדו על הצורך בהתערבות קוגניטיבית
לצד התייחסות מערכתית וסביבתית רחבה שתסייע
לשנות את העמדות והקוגניציות של גברים אלימים.

הוסטל "מפתחות"
תהליך שיקום ייחודי מתקיים בהוסטל "מפתחות"
הנמצא במרכז הארץ .הוסטל זה משתייך לרש"א -
הרשות לשיקום האסיר .זהו פרויקט ייחודי בעולם.
הוא מאפשר לטפל בקהילה בגברים שריצו מאסר
בגין אלמ"ב והשתתפו בתכנית טיפול בהיותם בכלא,
ולשקמם בקהילה .הדיירים בהוסטל "מפתחות"
הם אסירים ברישיון המגיעים בתנאים של שחרור
מוקדם על חשבון תקופת השליש .הדיירים הם
קבוצת "רכבת"  -מחויבים לעבוד ולחזור להוסטל
עד השעה .17:30
השלב הראשון של השהות בהוסטל נמשך תשעה
חודשים בערך ,שבהם הדייר עובר טיפול פרטני
אינטנסיבי המבוסס על טיפול התנהגותי-קוגניטיבי
משולב עם גישת  12הצעדים .בנוסף ,הדיירים עוברים
טיפול קבוצתי מדי יום .הקבוצה הראשונה מונחית על
ידי מטפל ומדריך ,והקבוצה השנייה מונחית על ידי
מדריך .דייר הנמצא בזוגיות בטרם הגעתו להוסטל,
יתחיל לאחר ארבעה חודשים טיפול זוגי אצל מטפלת
זוגית .בשלב השני הדייר עוזב את ההוסטל וחוזר
למשפחתו או שוכר דירה בקרבת ההוסטל .הוא ממשיך
את הטיפול הפרטני למשך שנה ,בתחילה מפגש של
פעם בשבוע ,ובהמשך פעם בשבועיים .בד בבד הוא
מצטרף לקבוצת בוגרים למשך שנה ,פעם בשבועיים.
בנוסף ,הדייר בוחר להשתתף בקבוצה מתוך הקבוצות
המתנהלות בהוסטל ומתחייב להגיע אליה פעם בשבוע
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למשך שלושה חודשים .דייר הנמצא בזוגיות ימשיך
את הטיפול הזוגי גם בשלב השני (הכנסת;2007 ,
המוסד לביטוח לאומי.)2009 ,
הוסטל "מפתחות" מאפשר לבחון היבטים הקשורים
לתופעת האלמ"ב .במחקר זה ההתמקדות היא
בחווייתן של בנות הזוג של הגברים העוברים תהליך
שיקום בהוסטל .בנות הזוג האלו הן אוכלוסייה
מוחלשת שכמעט אינה זוכה להתעניינות מחקרית
וטיפולית .זאת למרות עדויות על אפיונים ספציפיים
של אוכלוסייה זו ועל תרומתן של התערבויות ,בעיקר
קבוצתיות ,לרווחתן של הנשים ושל סביבתן .בהוסטל
"מפתחות" בנות הזוג עוברות טיפול קוגניטיבי-התנהגותי
קבוצתי בהנחיית החוקרת הראשית ,קרימינולוגית
חברתית ומנחת קבוצות .הטיפול נמשך שנתיים
בערך  -משך השלב הראשון והשלב השני שעובר בן
הזוג .הטיפול נועד לייצר לנשים מקום בטוח לשתף בו
את הדילמות העולות בחייהן בעקבות תהליך השינוי
שבן הזוג עובר ,המשפיע במישרין על הזוגיות .כיוון
שהקבוצה הייתה בגדר פיילוט ,עדיין לא נערך מעקב
אחרי בנות הזוג לטווח ארוך.
ספרות בתחום מעידה על גורמים מורכבים לבחירתן
של נשים בזוגיות שיש בה התעללות ,העשויים לקבל
מענה באמצעות תהליכי העצמה מתאימים .הנשים
במחקר הנוכחי אינן מושא העבירה ,אך הן מושפעות
מבחירתן בבן זוג משתקם והן חלק חשוב מתהליך
השיקום שלו והשתלבותו בחברה .לכן השאלה העומדת
במרכז מחקר זה היא כיצד תרמה תכנית להעצמה
של בנות זוג של גברים העוברים שיקום בהוסטל
"מפתחות".

שיטה
במחקר זה נעשה שימוש בשיטת המחקר האתנוגרפי,
שבה החוקר רוצה ללמוד התנהגות של קבוצה שלחבריה
תרבות משותפת ומנסה לתאר את התרבות שהוא
בוחן (צבר בן-יהושע ;1995 ,שקדי .)2010 ,החוקר
מתייחס בשדה המחקר למשתנים המאותרים בשדה
המחקר ,והוא עצמו משמש חלק מכלי החקירה
של תרבות הנבדקים (בר שלום .)2011 ,סוג זה
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של מחקר מתאים לבחינת ההעצמה של בנות זוג
מכיוון שכחוקרת מעורבת נדרשת מעורבות גבוהה
בשדה המחקר .בד בבד המחקר הוא לטווח קצר ,ואין
החוקר משתתף בפעילות ובתהליכים היום-יומיים של
הנבדקים (שקדי .)2010 ,הייתה לחוקרת הראשית
הזדמנות להיות חלק מקבוצת הנשים ולעקוב מקרוב
אחרי התהליכים המורכבים שהן עברו במפגשים.
בשל הנוכחות הממשית של החוקרת הראשית בשדה
שהוא קבוצת תמיכה לנשים ,היא משמשת במחקר זה
לא רק חוקרת אלא גם כלי מרכזי לאיסוף הנתונים.

משתתפות
הנשים בקבוצה הן בנות זוג של גברים בהוסטל
"מפתחות" ,אשר אינן מושא העבירה .שתיים מהנשים
החלו את ההתקשרות עם בן הזוג בעודו במאסר,
ואחת החלה את הקשר עם בן זוגה לפני המאסר
ולפני מתן גזר הדין .לנשים אלו יכולת נמוכה של
שיתוף פעולה ,והיה צריך לבנות את אמונן .לשלושתן
השכלה תיכונית ,הן משתייכות למעמד סוציו-אקונומי
בינוני-נמוך ומפרנסות את עצמן .לכל אחת מהן רקע
אחר הנוגע למערכת היחסים הנוכחית ,ולכן יתואר
הרקע של כל אחת מהן תוך שימוש בשמות בדויים.
אווה :בת ארבעים ושתיים ,אם חד-הורית לנער בן
 .13אווה מעולם לא הייתה נשואה ,ובתקופה הנידונה
גרה עם אימה במרכז הארץ .היא עובדת למחייתה
כמלצרית במסעדה והוציאה רישיון נהיגה בשנים
האחרונות .אווה היא אישה נאה ומטופחת ,בעלת
שפה טובה ,אך מקרינה חוסר ביטחון .היא הכירה את
בן זוגה כאשר היה בכלא ,דרך תכנית רדיו ,ובתחילה
לא ידעה כי הוא אסיר.
שרית :בת ארבעים וגרה עם אימה במרכז הארץ .היא
מעולם לא גרה מחוץ לבית הוריה ,לטענתה מטעמי
נוחות .שרית עובדת כמנהלת חשבונות ,מקרינה
ביטחון עצמי ,ורבלית מאוד ,וכאשר יש לה מה לומר,
אינה חוסכת מילים .לדבריה ,היו לה מערכות יחסים
רציניות בעבר ,אך לא מצאה את האדם המתאים.
היא הכירה את בן זוגה הנוכחי לפני המאסר ולפני
מתן גזר הדין .כאשר נכנס לכלא ,המשיכה את הקשר
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איתו ,ולאחר פרק זמן מסוים החליטה שהקשר אינו
מתאים לה ,ועזבה אותו .בן זוגה ביקש ממנה לחזור
אליו ,וכעבור מספר חודשים הם חזרו להיות זוג.
שרית תמכה בבן הזוג לאורך תקופת המאסר ,ואף
עודדה אותו לבוא לשיקום בהוסטל .בתקופת שהותו
בהוסטל שרית נכנסה להיריון.
כוכבה :בת  35וגרושה בעקבות אלימות שהפגין
כלפיה בעלה הקודם .לכוכבה שני ילדים מהנישואים
הקודמים .היא הכירה את בן זוגה דרך אתר היכרויות
ולא ידעה שעומדת נגדו תביעה על אלימות .כאשר
נאסר עברה משבר אשר התבטא בחוסר עניין להמשיך
את הקשר ,אך הדבר השתנה והם חזרו להיות זוג.
כוכבה אישה עצמאית ,עובדת כמנהלת פרויקטים
בחברת בנייה ,דעתנית ומעידה על עצמה כי היא
אישה חזקה ,שאוהבת מאוד את בן זוגה ותומכת בו.

כלי המחקר
מחקר זה התבסס על איסוף נתונים באמצעות תצפית.
תצפית משתתפת מתפרסת לאורך זמן בדרך כלל,
לעומת תצפית מעורבת המצריכה מעורבות גבוהה
מהחוקר אך נמשכת זמן קצר ואינה כוללת השתתפות
פעילה בחיי היום יום של הנבדקים (שקדי.)2010 ,
במחקר זה נערכה תצפית מעורבת ,שמשמעותה
ניסיון להבין את נקודת מבטן של המשתתפות מתוך
עמדה רגישה כדי למצוא את הקו שיחבר בין אמפתיה
לבין חשיבה ביקורתית .כחוקרת ,לא היה לחוקרת
הראשית קשר יום-יומי עם המשתתפות  -שלא התגוררו
בהוסטל ,אך מעורבותה בחייהן הייתה גבוהה .הדבר
התאפשר באמצעות הסיפורים והשיחות במפגשים,
ומתוך דיאלוג עם המטפלת הזוגית והמטפל של בני
הזוג .כמו כן היה ידוע מראש שהתהליך הקבוצתי
יהיה קצר ,ולכן הושקע מאמץ רב כדי לנסות להגיע
כמה שיותר מהר לשיתוף מצד המשתתפות .כלי
התצפית המעורבת התאים למחקר מכיוון שלא הייתה
דרך אחרת לקבל אינפורמציה רחבה ועמוקה .דרך
המפגשים נחשפו המשתתפות ושיתפו פעולה עם
החוקרת הראשית כמנחת הקבוצה ועם המשתתפות
האחרות .זה היה המקום היחיד שבו הן הרגישו בקבוצת

השווים .אם כן ,הנתונים ששימשו לצורך המחקר
היו רשמיה של החוקרת הראשית במהלך התצפיות
במפגשי הקבוצה .רשמים אלו שימשו בסיס לגיבוש
קטגוריות תוכן משותפות בהקשר של שאלת המחקר.

הליך
מחקר זה התאפשר בזכות היות החוקרת הראשית
מתנדבת בהוסטל "מפתחות" זה שש שנים מתוקף
מקצועה כקרימינולוגית חברתית שיקומית ומנחת
קבוצות .הצורך בקבוצה זו זוהה בעקבות פער
שנוצר בין בן הזוג המשתקם בהוסטל לבין בת הזוג
המתמודדת עם חיי היום-יום בקהילה .אוכלוסיית
הגברים הנמצאים בהוסטל עוברת טיפול אינטנסיבי
והם פוגשים את בנות הזוג בסופי שבוע ,לפיכך נראה
כי לאורך זמן הפער הלך וגדל .לבנות הזוג נהיה קשה
להתמודד עם "הגבר החדש" ,ולא תמיד ידעו כיצד
לנהוג .לכן הוחלט להקים קבוצת העצמה לאותן נשים
כדי להעניק להן מקום בטוח שבו יוכלו להביע את
העובר עליהן ולקבל כלים להתמודד עם מכשולים.
התקיימו מפגשים מעטים יחסית משום שהטיפול
הזוגי בהוסטל התעכב לעתים ומשום שגיבוש הרעיון
של קבוצת הנשים ורתימת בנות הזוג היה כרוך
בתהליך הבשלה ארוך.
אין עוד קבוצה דומה לקבוצה זו בשל ייחודיותם של
הוסטל "מפתחות" ושל הקבוצה המיועדת לבנות
הזוג .בנוסף ,החוקרת הראשית מצאה לנכון לנצל
את היותה חוקרת מעורבת ,המנחה את הקבוצה
בלי להכיר מראש את חברות הקבוצה וללא ציפיות
מוקדמות לגבי התהליך בשל ראשוניות הקבוצה
הייחודית .במפגשים ציינה החוקרת במחברת אמרות
ונקודות חשובות ,וסיכמה כל מפגש לאחר שהסתיים
תוך הסתמכות מהכתוב ומהזיכרון.
ניתוח הממצאים נעשה כניתוח תוכן קלסי שנועד לפרש
את הטקסט על ידי קידוד וקישור לתחום המחקר.
הרשמים ששימשו להפקת הנתונים מתבססים על
הערות שרשמה החוקרת בזמן המפגשים ולאחריהם.
רשמים אלה משקפים עניינים מרכזיים שהעלו בנות
הזוג בכל המפגשים .ניתוח תוכן שלהם נועד לזהות
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קטגוריות משותפות שיש בהן תשובה לשאלת המחקר.
בניתוח התוכן של רשמי התצפית נבדקה מהימנות
בין-שופטית .החוקרת השנייה עברה על שיוך הרשמים
לקטגוריות והושגה הסכמה ברמה גבוהה.

ממצאים
ניתוח הנתונים העלה שש קטגוריות הנותנות מענה
לשאלת המחקר לגבי תרומתה של ההתערבות הקבוצתית
להעצמת בנות הזוג של הגברים המשתקמים .במהלך
ניתוח הנתונים בחנה החוקרת הראשית לעומק את דברי
המשתתפות וקטלגה את האמירות לקטגוריות .נמצאו
שש אמירות המייצגות את עולמן ואת התמודדותן או
את קשייהן להתמודד עם המציאות .אלו הקטגוריות,
על פי גודלן :עימות ,שליטה ,התמודדות עם קושי,
מודעות ,עצמיות ולקיחת אחריות.

עימות
קטגוריה זו עניינה היכולת של בנות הזוג לעמוד
על שלהן מול הגברים או מול הצוות בהוסטל .חלק
מהרשמים מלמדים כי בנות הזוג יודעות להתעמת,
ואילו רשמים אחרים משקפים חוסר יכולת להתעמת.
חוסר היכולת להתעמת ניכר למשל במפגש השלישי
שבו שרית מביעה קושי הנוגע לחוסר התקשורת
שלה עם בן זוגה במהלך היום למרות רצונה לחלוק
ולשתף .במפגש הרביעי אווה מספרת כי היא עדיין
אוהבת מאוד את בן זוגה ,אך אינה מסוגלת להאמין
לו וגם אינה מסוגלת להביע את העובר עליה ,לכן היא
נותנת לו הזדמנות נוספת .אם כן ,אווה מודה שהיא
ממשיכה בקשר בגלל חוסר היכולת שלה להתעמת
עם בן הזוג ,ושרית חושפת שמעולם לא ידעה לעמוד
מול בני הזוג שלה כאשר אלה פגעו בה .מצד שני,
שרית היא זו שמעלה במפגש החמישי את חוסר
היכולת של אווה להתעמת עם בן הזוג ,ובתוך כך
אומרת שעליה להכריז כי תלך אם אינו מעריך אותה.
גם במפגש השישי עולה הקושי להתעמת עם בן הזוג:
שרית מבינה את המסר של המנחה-חוקרת ,והוא
לא לפחד להגיד "לא" .שרית מעידה כי לאחר ארבע
שנים עם בן הזוג נהגה לְר ַצות אותו כדי שלא יעזוב
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אותה .במפגש השביעי אווה משתפת את הקבוצה
כי גם היא מתקשה להתעמת עם בן הזוג ולהציב לו
גבולות בגלל הפחד שיעזוב .רשמים אלה מלמדים
על קושי להתעמת עם בן הזוג .במרוצת הזמן התוודו
המשתתפות יותר ויותר על מקומו של קושי זה בקשר.
לאורך המפגשים הופיעו גם סימנים ליכולת המתפתחת
של המשתתפות ליצור עימות עם הסביבה ,בעיקר עם
צוות ההוסטל ופחות עם בן הזוג .כך למשל במפגש
הראשון כוכבה מספרת כי היא מגיבה בתקיפות ,עד
שהיא ובן זוגה פותרים את הסוגיה .במפגש השלישי
שרית מותחת ביקורת על הצוות וטוענת שציפתה כי
יבואו לקראתה אלא שבמקום זה היא מרגישה שעליה
להילחם על זכויותיה כל פעם מחדש .שרית היא גם זו
שמתלוננת במפגש החמישי על שבן זוגה יכול לדבר
איתה רק רבע שעה בערב ,ואין יציאות בסופי שבוע
במסגרת "חשבון נפש" בהוסטל .לדבריה ,היא לא
מצפה לקבל יחס מיוחד בשל ההיריון ,אבל היא עדיין
מרגישה שהצוות אינו רגיש מספיק לצרכיה .בשלב
זה שרית יכולה יותר להביע את צרכיה ולעמוד על
שלה באופן ורבלי ומפורט יותר בהשוואה למפגשים
קודמים .באותו מפגש אווה מביעה לראשונה יכולת
להתעמת ,ומוחה על שתמכה בבן זוגה במשך השנים
שהיה בכלא ,ואילו הוא השפיל אותה ו"מעך" את
האמונה שלה בו .לדבריה ,היא לא סולחת לו .על פי
ההתרשמות של המנחה-חוקרת ,אמירה זו מבטאת
באופן חזק מאוד את היכולת שהתפתחה אצל אווה
לעמוד נגד בן הזוג הכוחני.

שליטה
בקטגוריה זו נכללים תהליכים של שליטה או חוסר
שליטה שאיתם מתמודדות הנשים בקשר המורכב
עם בני הזוג .באמצעות התמודדות מורכבת זו עלו
במפגשים סוגיות של יחסי הכוחות בין הצדדים
בקשר הזוגי ,ובעיקר סביב היכולת של הנשים לנהל
את עצמן בתוך הקשר.
כבר במפגש הראשון אווה מתארת את חוסר היכולת
שלה להציב גבולות לעצמה ולא להיכנס לתוך מערכת
יחסים עם בן זוג שהמעשה שבגינו הוא יושב בכלא
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הפחיד אותה .באותו מפגש כוכבה מעידה כי היא
מבינה את המורכבות במערכת יחסים עם גבר אלים
ומחליטה לסיים את הקשר עם בן זוגה ,אך לאחר
תקופה קצרה חשה כי א ִכזבה אותו ומחליטה לְר ַצות
אותו ולחזור למערכת היחסים איתו .במפגש החמישי
אווה משתפת כי היא מרגישה מושפלת בתוך מערכת
יחסים לא יציבה וחד-כיוונית ,וחווה חוסר אונים וחוסר
שליטה מול בן הזוג .שרית מחזקת את אווה במפגש
זה ושואלת אותה אם היא לא מרגישה מרומה .שרית
טוענת שבני הזוג מרשים לעצמם להתנהג כראות
עיניהם מתוך ידיעה שבנות הזוג תמיד ייכנעו להם.
רשמים אלה מראים כי הנשים בקבוצה מרגישות
מוחלשות מאוד בתוך הקשר עם בני הזוג האלימים.
בד בבד אפשר לראות בממצאים רשמים לגבי הרצון
והמוטיבציה של הנשים לבסס שליטה על חייהן
ועל המערכת הזוגית .במפגש הראשון אווה אומרת
שחשוב לה לעבוד קשה כדי להעניק תחושת ביטחון
לה ולבנה ,וכי בזכות מקור ההכנסה אינה מרגישה
חסרת אונים .במפגשים השני והשלישי אווה מדווחת
על מצב של שליטה ,ביטחון ואמונה במערכת היחסים.
גם שרית מביעה במפגש השלישי אמון במערכת
היחסים ,וטוענת כי נתנה לבן הזוג את כל כולה כדי
שלא יצטרך לחפש מערכת יחסים אחרת .במפגש
הרביעי אווה מספרת על אולטימטום שהציבה לבן
זוגה :עליו לספר למטפלת בהוסטל על הבגידה שלו,
או שהיא תספר על כך .בעקבות הצבת האולטימטום
אווה מרגישה בטוחה מאוד בעצמה וביכולתה לשלוט
בבן זוגה .במפגש החמישי היא טוענת כי בן הזוג נמצא
בהוסטל בזכותה ,ולכן לא תאפשר לו להתייחס אליה
בחוסר כבוד .במפגש השישי שרית מכריזה כי שלא
כמו בעבר ,בזוגיות הנוכחית אינה מוכנה להיתפס
כדבר מובן מאליו ,גם אם לעתים לא נוח לה לבקש
מבן זוגה שיתחשב בה .עדויות אלו מלמדות על
שליטה מסוימת שפיתחו הנשים על מערכת היחסים.

התמודדות
קטגוריה זו משקפת את המסוגלות או חוסר המסוגלות
של הנשים להתמודד עם מורכבותה של מערכת

היחסים .במפגש השני שרית מביעה את הקושי שלה
עם חייו הקודמים של בן הזוג שלה ,שאותם הסתיר
ממנה בהיותם בקשר .באותו מפגש אווה מפגינה
חוסר מסוגלות להתמודד עם הכאב על שבחודש
וחצי האחרונים היא ובן זוגה הפסיקו לקיים יחסי מין.
במפגש הרביעי כוכבה תומכת באווה על התמדתה
בקשר על אף שבן זוגה בגד בה .לדברי כוכבה ,אם
בן זוגה היה בוגד בה ,היא הייתה עוזבת אותו ולא
מתמודדת עם הקושי .רשמים אלה מהמחצית הראשונה
של מפגשי הקבוצה מראים שלמשתתפות קשיים
ממשיים בהתמודדות עם סוגיות מרכזיות בזוגיות.
מנגד אפשר לראות שהמשתתפות בקבוצה רוצות
להצליח להתמודד עם הקשיים המתעוררים בקשר
עם בן הזוג .במפגש השני אווה מדברת על הצורך
ללכת יד ביד בדרך השיקום ולתמוך בבן הזוג .באותו
מפגש כוכבה מפגינה יכולת להתמודד עם הצורך
לתת מרחב בזוגיות ומציינת כי אם בן זוגה היה
מבקש ממנה לבלות סוף שבוע בלעדיה ,לא הייתה לה
בעיה "לשחרר" אותו .במפגש החמישי אווה מחזקת
את שרית על השינוי הצפוי בעקבות הלידה ,מתוך
הנחה ששינוי זה ישפר את ההתמודדות שלה עם
מערכת היחסים .באופן כללי אפשר לומר כי הנשים
חושבות בעיקר על שיפור ההתמודדות ,אך הדרך
לשם עדיין ארוכה.

מודעות
קטגוריה זו משקפת את המודעות או חוסר המודעות
בקרב חברות הקבוצה לתהליכים פנימיים המניעים
אותן ואת בני זוגן .במפגש הראשון כוכבה מספרת
כי חשבה שהיא מכירה את בן זוגה היטב ,ולפיכך לא
האמינה שהוא אשם במעשה שבגינו הורשע ,אלא בת
זוגו הקודמת .במפגש הרביעי אווה מציינת כי בן זוגה
הבטיח להיות נאמן לה וכי נתנה לו הזדמנות אחרונה
בלבד .באותה נשימה היא מספרת שהוא עצמו מכנה
את חוסר הנאמנות שלו התמכרות ,וזו אפיינה את כל
מערכות היחסים שלו עם נשים בעבר .עדויותיהן של
כוכבה ואווה מלמדות על ניתוק מהבעיה העמוקה
שמשקפת התנהגות בני הזוג.
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בד בבד ,כבר במפגש הראשון כוכבה מנסה להבין
מה בני הזוג עוברים בטיפול וכך להגביר את מודעותה
לתהליך .במפגש השני אווה מדברת על השינוי שבן
זוגה עובר ,ומציינת כי ייתכן שהתהליך משפיע על
היחסים מכיוון שבעבר הרגישה נאהבת יותר .במפגש
השלישי שרית מנסה להבין את יחסי הכוח שמייצרים
את הבגידות של הגברים ,וזאת דרך דבריה של אווה,
שאומרת שהיא מודעת לבעיה של בן זוגה ועדיין לא
מאמינה לכל מה שהוא אומר .במפגש החמישי יש
לשרית תובנה מפתיעה ,והיא שואלת אם בעקבות
המצוקה של בני הזוג הם מרשים לעצמם לפגוע בהן.
היא גם תוהה מה מערכת יחסים כזו מלמדת על
הנשים .באותו מפגש היא מבינה כי כאשר בן זוגה
מבין שיש ביכולתה לעמוד מולו הוא נבהל ,ולכן היא
מקטינה את עצמה כדי שלא יעזוב אותה .במפגש
השישי שרית מספרת על ילדותה ותוהה אילו גורמים
הביאו אותה ואת בן זוגה לקשר הנוכחי .אפשר לראות
שאצל שרית מתפתחת מודעות לתהליכים פנימיים
כאשר היא מעידה על עצמה כי במערכת היחסים
הנוכחית היא לא מפחדת מבן זוגה .נראה ששרית
חושבת על המנגנונים שמניעים אותה מול בני זוג
ועל מערכת היחסים הנוכחית.

לקיחת אחריות

הרשמים ששויכו לקטגוריית העצמיות נוגעים ליכולת
של כל אחת מבנות הזוג למצוא לעצמה מקום
ולהבחין בין עצמה לבין מערכת היחסים שלה עם
הגבר המתאפיין ברצון עז בשליטה .במפגש השני
אווה מתוודה מפורשות כי היא לא מרגישה עצמאית
ועדיין תלויה מאוד בבן זוגה .באותו מפגש היא מציינת
כי היה לה חשוב להגיע למפגשים בהוסטל ולהיות
מעורבת במה שעובר על בן זוגה כדי לא להרגיש לבד.
החשיבות שמייחסת כוכבה לתחושה שאינה לבד
מלמדת על הקושי שלה לעמוד בפני עצמה .חוסר
העצמיות מתבטא גם במפגש החמישי ,כאשר אווה
מתארת כי בן זוגה דוחף אותה לממש את הפוטנציאל
שלה ולפתח את עצמה .עצם הדבר שבן הזוג לוחץ על
אווה לצאת לעצמאות מלמד עד כמה היא מתקשה

עניינה של הקטגוריה השישית והאחרונה הוא יכולתן
או אי יכולתן של המשתתפות לקחת אחריות על חייהן
ובעיקר על חלקן במערכת הזוגית .אותרו במפגשים
רק שני רישומים המבטאים יכולת של הנשים בקבוצה
לקחת אחריות על מצבן הזוגי .במפגש הרביעי אווה
אומרת כי היא מרגישה חזקה יותר והיא לוקחת על
עצמה אחריות במערכת היחסים .באותו מפגש
כוכבה אומרת כי היא חושבת שהיא לוקחת אחריות
על מערכת היחסים מכיוון שהיא מטופלת במרכז
למניעת אלימות במשפחה .מנגד ,הרשמים לגבי
חוסר לקיחת אחריות ניכרים כבר במפגש הראשון:
שרית אינה מוכנה להיות שותפה פעילה בקבוצה.
היא בוחרת לשבת ולשתוק ,ולמעשה אינה מקבלת
על עצמה השתתפות בתהליך מול בן זוגה .הימנעות
זו ממשיכה גם במפגש השני ,כאשר שרית ממשיכה
לשתוק ואינה לוקחת חלק בתהליך הקבוצתי מלבד

עצמיות
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לעשות זאת בעצמה .במפגש השביעי שרית מתוודה
כי היא מעולם לא הייתה טיפוס עצמאי ומעולם לא
העזה לעזוב את בית אימה.
רק שני רישומים של המשתתפות בכל המפגשים
ביטאו נטייה אינדיווידואליסטית .במפגש השני אווה
נתנה מקום לעצמה כאשר שאלה מדוע בן זוגה דוחה
אותה ולא מקשיב לה .זה היה רגע נדיר שבו עסקה
בתחושות ובצרכים שלה ולא בחוויה שעובר בן הזוג.
במפגש השביעי שרית מספרת כי ניסתה להיות
עצמאית ,ואף גרה מספר חודשים עם בן זוגה ,אך
ניסיון זה היה מוגבל לסופי שבוע בלבד ולא נמשך
זמן רב .אפשר לראות על פי קטגוריית העצמיות כי
המשתתפות אינן חשות שיש להן קיום משל עצמן,
וכי הן מעדיפות שיהיה בחייהן גבר אשר יעזור להן
בניהול העצמי שלהן .מעבר לכך ,הן נוטות לראות
בעיקר את צרכיו של בן הזוג ולא לתת לעצמן מקום
בתוך הזוגיות .מעניין לראות את הפער בין התפיסה
העצמית של הנשים בהקשר זה לבין מצבן לאשורו,
שכן למרות תחושת התלות בבן הזוג ,הן למעשה
מנהלות חיים עצמאיים למדי.

לא עוד המין החלש

התבטאות אחת לקראת סוף המפגש .היא גם מציינת
כי אינה מאמינה בטיפול ,ובכך פוטרת את עצמה
מההשתתפות בו .במפגש הרביעי אווה מספרת כי
אמרה לבן זוגה שהוא צריך לשים לעצמו גבולות -
משפט המעיד כי היא אינה לוקחת על עצמה את
התפקיד של הצבת גבולות ומצפה מבן זוגה שיעשה
זאת במקומה .במפגש החמישי היא מתארת את
הקשר כגורל ,תפיסה הפוטרת אותה מלקיחת אחריות
על הבחירה בזוגיות זו .במפגש זה שרית מחפשת
ביטחונות מההוסטל לגבי דרך הטיפול בבן זוגה ,וכך
היא מתנערת מהחלק שלה בתהליך השיקום של בן
זוגה .אפשר לראות כי בקטגוריה זו רוב הרשמים
מהתצפיות משקפים הימנעות מלקיחת אחריות על
ידי המשתתפות .בנות הזוג פוטרות את עצמן רוב
הזמן בדרכים כאלו ואחרות מחלקן בעצם הבחירה
בזוגיות הנוכחית ,במתרחש בתוכה ובתהליך השיקום
של בני הזוג.

דיון ומסקנות
מחקר זה נועד לבדוק כיצד תרמה תכנית להעצמה
של בנות זוג של גברים העוברים שיקום בהוסטל
"מפתחות" .מבין הקטגוריות שנמצאו במחקר ,הגדולה
ביותר מעידה על חשיבותה של היכולת להתעמת
עם בן הזוג ועם הצוות בהוסטל .נראה כי היכולת
להתעמת היא עניין מרכזי בחייהן של הנשים והיא
מופיעה באופן אינטנסיבי בכל מפגשי הקבוצה מלבד
אחד .אפשר לומר כי הרשמים מהתצפיות משקפים
את נטייתן של בנות הזוג לברוח מעימותים בד בבד
עם נטייתן להתעמת .במובן הזה מזכירה התנהגותן
דפוס פסיבי-אגרסיבי הנע בין כניעה לבין התקפה.
איתור דפוס זה סביב נושא העימות מתאים להמשגות
מקובלות בספרות המציגות נשים שבחרו בני זוג
אלכוהוליסטים כבעלות הפרעה רגשית אישיותית
( .)Babcock & McKay, 1995; Edwards et al., 1973עם
זאת ,מרכזיותה של היכולת להתעמת בחוויותיהן של
בנות הזוג מלמדת כפי הנראה בעיקר על אפיון כללי
של הנשים .ידוע כי הזהות הנשית מתאפיינת בצורך
בקשר ואינטימיות לצד רתיעה מכניסה לעימותים.

מסיבה זו קבוצות העצמה לנשים מתמקדות בין השאר
ביכולת לנהל קונפליקטים (.)Moore & Vasquez, 1990
במקרה של נשות הגברים האלימים במחקר הנוכחי,
ייתכן כי מפגשי הקבוצה סיפקו מרחב מאפשר שבו
עלו לעתים קרובות עניינים הקשורים לדילמה של
הנשים :להתעמת או לא להתעמת במסגרת הקשר
עם בן הזוג המשתקם.
מהקטגוריה השנייה עולה כי השליטה תפסה מקום
מרכזי מאוד בשיח של בנות הזוג ,ולרוב דובר דווקא
על תחושה של יכולת שליטה גבוהה .חברות הקבוצה
דיברו הרבה על השאיפה שלהן לבסס שליטה על חייהן
ועל הביטחון שהן מרגישות לגבי הזוגיות .עם זאת
העיסוק בשליטה חושף בעיקר את חוסר הוודאות
שקיים בחייהן של נשות המשתקמים .הסתירה בין
רצונן להשיג שליטה לבין החיים לצד בן זוג בעל דפוס
התנהגות פתולוגי ,מופיעה בספרות כמאפיין שכיח
של נשים שמנהלות זוגיות המייצרת תלות שיתופית
(זקס ופלד .)2005 ,על פי הידע הקיים בתחום ,חוסר
האונים המתפתח בגלל זוגיות שיש בה התעללות
מקבל מענה בתהליכים קבוצתיים המקנים לנשים
מיומנויות להשגת שליטה יציבה על חייהן (חאג' יחיא
וסדן .)2007 ,במחקר הנוכחי אי אפשר לעמוד באופן
חד-משמעי על עלייה ביכולת השליטה של המשתתפות,
אך אין ספק שהמסגרת הקבוצתית תרמה להעלאת
הנושא בדרך בטוחה ומלמדת.
הרשמים מקטגוריית ההתמודדות מראים כי הנשים
מתקשות להתמודד עם הזוגיות המאתגרת ,אם
כי הן רוצות להתקדם ביכולת זו .חברות הקבוצה
מבקשות להתמודד עם המכשולים בחייהן בהצלחה
רבה יותר ,אך הן לא תמיד מצליחות לממש שאיפה
זו .במפגשי הקבוצה ניתן מקום לרצונן של הנשים
להתמודד טוב יותר והוצעו להן כלים לשיפור
ההתמודדות .הקניית כלים להתמודד עם אתגרים
היא אחת המטרות הבסיסיות של הטיפול הקבוצתי
בזכות ההשראה והשיתוף של הקבוצה (יאלום ולשץ',
 .)2006אלא שהקניית הכלים אינה תהליך פשוט,
מכיוון שצריך לחזק את הנשים באופן מרחיק לכת
כדי שיוכלו לחולל שינוי של ממש במציאות הקיימת
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( .)Hoffmann, 2002ייתכן כי המשתתפות בקבוצת
ההעצמה בהוסטל "מפתחות" החלו בזכות התהליך
הקבוצתי דרך ארוכה לשיפור יכולת ההתמודדות
שלהן עם המורכבות בחייהן.
בממצאים של קטגוריית המודעות נראה לכאורה
כי רשמים רבים משקפים את היכולת של חברות
הקבוצה להבין מניעים שלהן ושל בני הזוג בתוך
ההתנהלות היום-יומית .אולם רשמים אלה מרמזים
בעיקר על השאיפה של המשתתפות לפתח מודעות
כדי לשפר את המציאות הקיימת .למרות הניסיונות
להגיע למודעות גבוהה ,בנות הזוג מפגינות הן חוסר
הבנה לגבי מצבן והן חסימה מסוימת בדרך לשינוי
של ממש .ממצא זה מתאים לעדויות קודמות,
שמהן עולה כי תהליך העצמה דורש לא רק ידע לגבי
המציאות ,אלא גם כלים שיאפשרו לשנותה (& Ford
 .)Fottler, 1995בנוסף ,עצם ההשתתפות בקבוצה
מעודד ניסיונות להגיע למודעות ,אך לא בהכרח
מעיד על שינוי אמתי בתפיסה של בנות הזוג .ידוע
כי הקבוצה מספקת תחושה של שייכות ,הזדהות
ותקווה (שטרנברג-זמיר ומיטלמן ,)2014 ,והדבר
מסביר את היכולת של המשתתפות להפגין מודעות
ללא כל קשר להתנהלות שלהן.
מקטגוריית העצמיות עולה כי המשתתפות אינן
חשות כי יש להן קיום בפני עצמן ולא תמיד הן יודעות
לזהות את צורכיהן ולתת להם מענה .החוסר בהכרה
עצמית עשוי להסביר את הזוגיות יוצאת הדופן שבחרו
הנשים ,ומתאים למחקרים על הקשר בין בחירה זו
לבין תפיסות כלפי העצמי וחוסר במשאבים נפשיים
וסביבתיים ( .)Eckstein, 2011נשים אלה נוטות לראות
את האחר יותר מאת עצמן ולהתחשב ברצונותיו
של בן הזוג יותר מאשר ברצונותיהן שלהן ,כלומר
מפגינות דפוס אלטרואיסטי-קורבני מאחר שאינן
מכירות בעצמי שלהן .למעשה ,אישה שאינה מסוגלת
לראות את עצמה ואת צרכיה ,מועדת לבחור בזוגיות
שמעורבת בה התעללות ולהתקשות לצאת מהדפוס
הבעייתי .במקרה כזה חשוב במיוחד לספק מסגרת
מעצימה ,שתאתר את היכולות הפנימיות הטמונות
בה (קלומל .)2004 ,בטיפול הקבוצתי שעברו בנות
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הזוג הועלתה המודעות לחשיבות של מקום העצמי,
אך פיתוח עצמיות בקרב נשים אלה מצריך תהליך
ממושך יותר.
בקטגוריה האחרונה ,לקיחת אחריות ,נמצא כי
המשתתפות מתאפיינות בעיקר בחוסר אחריות
ופוטרות את עצמן מלהשפיע על חייהן .נוכחותן של
חברות הקבוצה במפגשים מבטאת באופן בוטה
נטייה להתנער ממעורבות במערכת הזוגית ואפילו
בתהליך הקבוצתי עצמו .הן משקפות תפיסות
דטרמיניסטיות ופסיביות שלמעשה מלמדות על
חוסר יכולתן להתמודד עם המציאות .ממצאים אלו
יכולים להתקשר לעדויות לגבי הקשר בין הערכה
עצמית לבין בחירה בבן זוג (Swann & Predmore,
 .)1985אפשר לומר כי נשים בעלות הערכה עצמית
נמוכה אינן מאמינות ביכולתן לקחת אחריות על
חייהן ,וכך הן מוצאות את עצמן בתוך קשר המערב
התעללות ללא יכולת להיחלץ מהמציאות שהוא
יוצר .כדי לשנות את דפוס ההתנהגות הפסיבי ,יש
לצייד נשים כמו בנות הזוג במחקר זה במיומנויות
של לקיחת אחריות ופיתוח אישי ותעסוקתי (חאג'
יחיא וסדן .)Chronister et al., 2012 ;2007 ,במהלך
המפגשים תפסה הסוגיה של לקיחת אחריות מקום
חשוב ,אך בשל קוצר הזמן של התהליך הקבוצתי
לא התאפשר לבדוק את התקדמותן של משתתפות
הקבוצה מבחינת היכולת לקחת אחריות על חייהן.
למחקר זה תרומה חשובה בכל הנוגע למיגור תופעת
האלימות במשפחה .בנות הזוג הן חלק אינטגרלי
מתהליך השיקום של הגברים האלימים ,וללא קשר
לשיקומם ,שיפור מצבן האישי של הנשים יביא
להפחתת התופעה באופן עקיף .מחקר זה מאפשר
הצצה חד-פעמית לתוך עולמן של נשים הבוחרות
לחלוק את חייהן עם אדם שנאסר בשל אלימות
במשפחה .ההתערבות בקרב נשים אלו שירתה
את המטרה של הגברת המודעות בקרב חברות
הקבוצה והעלתה עניינים חשובים בדרך לשבירת
הדפוס הבעייתי .עם זאת נראה כי התהליך הקצר
אינו מספיק לצורך הקניית כלים ושינוי הרגלים לאורך
זמן באופן שבנות הזוג יוכלו לרתום את המודעות
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שנרכשה לטובת שיפור חייהן .מסקנה זו מלמדת
על הצורך להקדים את הטיפול הזוגי  -עם קליטת
המשתקם בהוסטל  -ואת ליוויו באמצעות קבוצת
נשים .יש לקוות כי תהליך ההעצמה שחוו הנשים
במהלך ההתערבות הקבוצתית ,ובכלל זה התייחסות
ליכולתן להתעמת ,לקיחת אחריות והתמודדות עם
המציאות ,יאפשר להן בעתיד לצאת ממקום מוחלש
של חוסר אונים ולהגיע למקום של שליטה.
לצד התרומה של מחקר זה יש לציין כמה מגבלות
אפשריות שלו .המגבלה הראשונה היא שהנתונים
משקפים רשמים של החוקרת הראשית ולא עדויות
ישירות של המשתתפות ,ולכן אינם נקיים מפרשנות
אישית .עם זאת המגבלה המתודולוגית הובאה בחשבון
כחלק מהמחקר האיכותי אתנוגרפי .המנחה-חוקרת
שימשה כלי מרכזי לאיסוף הנתונים וניתוחם ,ומעורבותה
הגבוהה עשויה דווקא להבטיח שיקוף נאמן של עולמן
של הנשים .בנוסף ,התגבשות הקבוצה כחלק מההוסטל
הייחודי הולידה מדגם מצומצם מאוד ותהליך קצר
יחסית המקשים את היכולת להכליל את הממצאים.
מגבלות המחקר הנוכחי מציפות את הצורך לבצע
מחקר המשך שיכלול מדגם גדול יותר ויעקוב אחר
אוכלוסיית הנשים לאורך זמן ,אולי אף תוך שימוש
בכלי הערכה נוספים .בעקבות ממצאי המחקר לגבי
הקשיים הממשיים שעמם מתמודדות בנות זוג של
גברים אלימים ,מתבקש להעמיק את הידע הקיים על
הגורמים המביאים לבחירה זו מלכתחילה .באמצעות
הבנה טובה יותר של הגורמים אפשר להגיע לנשים אלו
בשלב ראשוני יותר של חייהן וליישם מניעה ראשונית
של הכניסה למעגל האלימות .כמו כן מתבקש לבצע
מחקר שיעקוב אחרי הזוגיות ודפוסי האלימות שבה
בעקבות ההתערבות שחוו הגברים המשתקמים לצד
השתתפות הנשים בקבוצת העצמה .מחקר כזה
ילמד על הפוטנציאל הקיים בליווי תהליך השיקום של
גברים אלימים באמצעות קבוצת העצמה לנשותיהם.
העצמת הנשים היא חלק בלתי נפרד מתהליך השיקום
של גברים שהגיעו להוסטל טיפולי לאחר מאסר בשל
עבירות אלמ"ב .גברים אלה מקבלים כלים לשינוי
התנהגותי ,ואילו בנות הזוג המחכות להם מחוץ

להוסטל אינן עוברות תהליך דומה .למעשה ,גם הנשים
מחזיקות בדפוסים התנהגותיים בעייתיים וזקוקות לכלים
מעצימים שיתמכו בתהליך השיקום .בעיקר יש לתת
את הדעת לפערים הקיימים בין התפיסה העצמית של
הנשים לבין המציאות ,מכיוון שהם כפי הנראה המפתח
להבנת המנגנון המשמר את בחירתן בזוגיות הרסנית.
ההבנה כי העצמת נשים חייבת להיות חלק משיקום
גברים אלימים הנמצאים בזוגיות ,תקדם את ההכחדה
של ההעברה הבין-דורית של אלימות במשפחה .מיגור
הדפוסים האלימים בתוך התא המשפחתי המצומצם
ושינוי התנהגותם של הגבר האלים ושל בת זוגו ,יפחיתו
את הסיכוי שדפוסים אלה ימשיכו להתפשט בקהילה.
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עברייניות מין

הערכת מסוכנות של נשים
עברייניות מין וטיפול בהן :סקירת
ספרות והצעות אופרטיביות
2

ד"ר דויד א' כהן ,1מרב בוקשיצקי

רוב עבירות המין בארץ ובעולם מבוצעות על ידי גברים .לפיכך אפשר למצוא
בספרות המקצועית אלפי מאמרים המתארים דרכי אבחון ,הערכת מסוכנות וטיפול
בגברים עבריינים שביצעו עבירות מין מגוונות .לעומת זאת גוף הידע בתחום
עבריינות המין הנשית ,גם אם הוא מתרחב בשנים האחרונות ,עדיין צר ודל יחסית
ועדיין תופס אחוז קטן מעבריינות המין הכללית .עד כה לא הצליחו חוקרים לבנות
טיפולוגיה שאפשר להכלילה על מגוון אוכלוסיות של עברייניות מין ,אין עדיין כלי
אקטוארי תקף או מהימן להערכת מסוכנות של עברייניות מין ,והידע לגבי מעגלי
התקיפה ,מצבי הסיכון והטיפול דל ומבוסס ברובו על ידע תיאורטי ולא על מחקר
אמפירי .עקב המצב המתואר מתקשים גורמי הטיפול והאבחון בבתי הסוהר
ובקהילה לתת מענה הולם לשאלות הנוגעות להערכת מסוכנות של עברייניות
מין ולדרכי הטיפול בהן .מטרת מאמר זה היא להציע מודל אפשרי להעריך את
מסוכנותן של עברייניות המין ולתת להן מענה טיפולי ההולם את מצבן וצרכיהן על
בסיס ניתוח הידע הקיים בתחום זה.
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ד"ר דויד א' כהן ,קרימינולוג קליני בכיר ,חטיבה לפסיכיאטריה משפטית ,מרכז ברה"ן "באר יעקב-נס ציונה-מב"ן.
גב' מרב בוקשיצקי ,מ"א ,קרימינולוגית קלינית ראשית ,חטיבה לפסיכיאטריה משפטית ,מרכז ברה"ן "באר יעקב-נס ציונה-
מב"ן".

עברייניות מין

מטרת מאמר זה היא להציע מודל אפשרי להעריך
את מסוכנותן של עברייניות מין ולתת להן מענה
טיפולי ההולם את מצבן וצרכיהן על בסיס ניתוח
הידע הקיים בתחום .אפשר למצוא ספרות עשירה
במחקרים ובמאמרים הנוגעת לגברים עברייני מין,
אולם לא כך לגבי נשים המבצעות עבירות מין .על אף
שלאחרונה גוברת המודעות בעולם ובישראל לנשים
המבצעות עבירות מין ,ועל אף ההשלכות הקשות
וארוכות הטווח שיש לתקיפה מינית של אישה על
הקורבן (Saradijan, 2010; Tsopelas, Tsetsou, Ntounas,
 ,)& Douzenis, 2012ועל אף שהספרות מלמדת על
עלייה במספר עברייניות המין בשנים האחרונות,
הספרות הנוגעת לנשים עברייניות מין עדיין מצומצמת
(.)Gannon & Alleyne, 2013; Hayes & Carpenter, 2013
עברייניות מין הן רק חלק קטן מאוכלוסיית עברייני
המין .על פי נתוני ה ,FBI-בארה"ב מהוות הנשים
פחות משני אחוזים מכלל העצורים בגין עבירות אונס
ופחות משמונה אחוזים מכלל העצורים בעבירות
מין אחרות ( .)FBI 2000-2013על פי מידע שהתקבל
מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס ,התכתבות
אישית 25 ,ביולי ,)2016 ,בין השנים  2000ל2014-
היוו הנשים פחות מחצי אחוז ממבצעי עבירות האינוס
בישראל ובין חצי אחוז לאחוז מבין מבצעי עבירות
המין האחרות בישראל.
בספרות קיימות שתי עמדות דיכוטומיות באשר
לשכיחותן של נשים בקרב עברייני מין .על פי גישה
אחת ,קיים תת-דיווח של עבירות מין שמבצעות
נשים (Denov, 2003; Hetherton, 1999; Nathan & Ward,
 ,)2001aולפיכך ייתכן מאוד שהאלימות המינית הנשית
המדווחת היא רק קצה הקרחון ,בדומה לתת-דיווח
שקיים לגבי גברים .על פי הגישה השנייה ,הנתונים
לגבי הנשים מייצגים את המציאות במידה רבה,
ותיאוריית "קצה הקרחון" זורעת פחד בציבור יותר
משהיא תורמת לאיתור יעיל של קורבנות ופוגעות
( .)Peter, 2008דוגמה לגישה זו נשקפת במחקר דיווח
עצמי שהתפרסם באוגוסט  ,2008ולפיו  95%מתוך
 285,000ילדים שדיווחו על קורבנות מינית נפגעו
מגברים (.)Finkelhor, Hammer, & Sedlak, 2008

טיפולוגיות של
עברייניות מין
בניית טיפולוגיה היא צעד ראשוני ,תיאורי ,להבנת
תופעה שטרם נחקרה לעומק .טיפולוגיה עשויה
לשמש גם כלי עזר לחוקרים שמבקשים לבנות פרופיל
של עבריין מסוים.
המחקרים הראשונים בתחום הטיפולוגיה של
עברייניות מין ,כפי שיובאו בהמשך ,יצאו מתוך הנחה
שמאחר שמרבית עברייני המין הם גברים ,יש לצפות
שנשים עברייניות מין יהיו דומות לגברים ויאופיינו
בתכונות "גבריות" ( .)Pothast & Allen, 1994ההשערה
הייתה ש"תכונות גבריות" גורמות לדיכוי "התכונות
הנשיות" ,המונעות בדרך כלל ביצוע עבירות מין על
ידי נשים ,ולפיכך קיומן של תכונות אלה אצל נשים
הן מקדם מסוכנות רב-משמעות .להפתעתם של
החוקרים הם מצאו שבהשוואה לאוכלוסייה הכללית,
הן אצל עברייני מין והן אצל עברייניות מין ,התגלו
רמות גבוהות של "תכונות נשיות" ורמות נמוכות
של "תכונות גבריות" .ההסבר שניסו החוקרים
לתת לממצא זה היה ש"תכונות נשיות" קשורות
בדיס-אינהיביציה רגשית שניכרת ב"חריגה מהגבולות
המיניים" אצל נשים עם נטייה מוקדמת לניצול
מיני של ילדים .יצוין כי המחקר מתאפיין בליקויים
מתודולוגיים ,וכי החוקרים לא ביצעו מחקרי המשך
לאישוש השערותיהם .במרוצת השנים נעשו מספר
ניסיונות להגיע לטיפולוגיה ממצה של עברייניות מין
(;Faller, 1987; Grayston & De Luca, 1999; Margolin, 1991
Margolin & Craft,1989; Nathan & Ward, 2001b; Sandler
& & Freeman, 2007; Vandiver & Kercher, 2004; Vandiver

 ,)Walker, 2002אלא שהמחקרים התאפיינו בליקויים
מתודולוגיים ,בנבדקות מעטות ובהיעדר אחידות
בקריטריונים של המחקרים ובתוצאותיהם (לפירוט
ראו :אבולעפיה.)2010 ,
במטה אנליזה שהתפרסמה בשנת Colson,( 2013
 )Boyer, Baumstarck, & Loundou, 2013נסקרו  61מאמרים
שכללו יחד מדגם של כ 6,300-עברייניות מין .סקר
הספרות לא הוליד טיפולוגיה חדשה או אחידה לנשים
עברייניות מין ,אך נוסחו מספר מאפיינים כלליים של
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עברייניות המין )1 :כמחציתן ( )49.1%היו קורבנות
לתקיפה מינית וכ 55%-מהן נחשפו לאלימות או
לאי יציבות במשפחה;  )2כמחציתן ( )55.4%סבלו
ממחלה נפשית ,מדיכאון או מפיגור שכלי;  )3רובן
( )63.9%תקפו את ילדיהן שלהן או של קרובי משפחה
אחרים לפני שתרו אחר קורבנות מחוץ למשפחה; )4
כ 60%-מעברייניות המין פגעו בקורבנות ממין זכר;
 )5רוב עברייניות המין ( )66.7%פעלו לבד ,לפחות
בעבירת המין הראשונה;  )6רק ב 30%-מהמקרים היו
סמים ואלכוהול גורם מסייע לביצוע עבירות מין על ידי
הנשים;  )7כ 40%-מעברייניות המין ביצעו עבירת מין
ראשונה לאחר שהורשעו קודם לכן בעבירה אחרת.
במחקרים בתחום זה מודגש עד כמה הידע לגבי
נשים פוגעות מינית מצומצם ועד כמה הקבוצה
הטרוגנית .עם זאת אפשר ללמוד ממחקרים אלו כי
בדומה לגברים שפוגעים מינית ,יש נשים שמבצעות
עבירות מין כפועל יוצא של העדפה מינית סוטה,
ויש שמבצעות עבירות אלו כחלק מסגנון חיים אנטי
סוציאלי .קיימות קבוצות מגוונות ,שלכל אחת מהן
יש העדפה ברורה למין הקורבן ,לגילו או לשניהם.
ואולם אין עדיין מידע באשר לאטיולוגיה העומדת
בבסיס העבירות שנשים אלו מבצעות או באשר
לצרכים הטיפוליים הייחודיים לכל אחת מהקבוצות.

מעגל תקיפה
מעגל התקיפה הוא אחד התחומים המרכזיים בטיפול
בעברייני מין גברים ובהערכת מסוכנותם .הספרות
המקצועית תיארה מספר מעגלי תקיפה "סטנדרטיים"
שקיימים אצל עברייני מין גברים .מעגלי תקיפה אלו
כוללים שישה שלבים :שלב מוקדם ,הקשור לנתוני
רקע של העבריין; שלב התכנון ,סמוך לביצוע העבירה;
שלב שבו נוצר המגע או הקשר עם הקורבן; שלב של
קבלת ההחלטה הסופית לביצוע העבירה; שלב ביצוע
העבירה; שלב הערכת המצב לאחר ביצוע העבירה,
ובו קבלת החלטה עקרונית לחדול מלבצע עבירות מין
או להמשיך ולבצע עבירות נוספות (& Hudson, Ward,
 .)McCormack, 1999מודל זה ,המכונה מודל "הערוצים"
( ,)pathwaysתרם רבות להבנת האטיולוגיה העומדת
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בבסיס עבירות המין שמבצעים גברים עברייני מין
 אנסים ( ,)Polaschek & Hudson, 2004עברייני מיןשפגעו בילדים ( )Bickley & Beech, 2002ועברייני מין
מקוונים ( & Middleton, Elliot, Mandeville-Norden,
 .)Beech, 2006הבנת מעגל התקיפה ,על גורמי הסיכון
האינדיווידואליים של עבריין המין ,מסייעת להעריך
את המסוכנות ולזהות את הדגשים הטיפוליים .טיפול
יעיל בגורמי הסיכון מוכר בספרות כמפחית מסוכנות
מינית (.)Beech & Ward, 2004
צוות חוקרות אנגלי ()Gannon, Rose, & Ward, 2008
ניסה לתאר את מעגל התקיפה הכללי של נשים
עברייניות מין בהתבסס על המודל של הדסון ושות'
( .)Hudson et al., 1999המחקר שלהן בחן  20אסירות
עברייניות מין  -כמחצית מהאסירות עברייניות
המין באנגליה בתקופה שבה נערך המחקר  -ושתי
עברייניות נוספות שביצעו עבירות אחרות ,שלתפיסת
החוקרות היו בעלות "אופי מיני" .נשים אלו פגעו יחד
ב 38-קורבנות ,מתוכם  13זכרים ו 25-נקבות76% .
מהקורבנות היו ילדים ,כולם היו מוכרים לפוגעות
וכמחציתם היו בני משפחתן .חמש מהנשים ביצעו
עבירות מין בניגוד לרצונן וכפועל יוצא של כפייה
של בן הזוג (" ,)"male coercedלשש מהעברייניות
היה שותף גבר ,שש פעלו לבד וחמש ביצעו את
העבירות עם מספר נשים .החוקרות תיארו שלושה
שלבים עיקריים במעגל התקיפה :אירועי רקע (ילדות,
התבגרות ובגרות מוקדמת); תקופה של "לפני
העבירה" ,אירועים שהתרחשו בשנה שקדמה לביצוע
העבירה וממש טרם ביצועה; תקופת ביצוע העבירה
ומיד לאחריה .על פי המתואר ,היסטוריית חייהן של
הפוגעות התאפיינה ביחסים רעועים במשפחת
המוצא ,כשברקע התעללות מינית ,גופנית ורגשית.
רובן ( )91%היו גם קורבנות לאלימות במשפחה
מצד בן זוגן .החוקרות הניחו שאלימות זו הייתה
טריגר לעבירות המין שביצעו הנשים .לדעתן ,הרקע
הטראומטי יצר אצלן מועדות ורמת סיכון גבוהה לביצוע
עבירות מין ,מאחר שבתגובה להתעללות הן פיתחו
מנגנוני הגנה של בידוד ( ,)isolationיכולת התמודדות
לקויה ,אישיות פסיבית או תוקפנית או שתיהן גם יחד

עברייניות מין

ובעיות בתחום בריאות הנפש .האלימות מצד בן הזוג
הייתה "הקש ששבר את גב הגמל" וטריגר לביצוע
העבירות .החוקרות ייחסו חשיבות רבה גם לביצוע
העבירות עם שותף גבר .לדעתן ,חלק מהגברים
תרמו להתפתחות עיוותי חשיבה אצל הנשים,
תוך שכנוען שמגע מיני עם קטין אינו חמור או אינו
מזיק .חלק מהגברים תכננו את הפגיעה הראשונה,
ואחרים הרעיפו שבחים על הפוגעת בשל תפקודה
בעת ביצוע העבירה .בדרך זו החלו חלק מהנשים
להאמין שהתנהגות מינית פוגעת היא רכיב מרכזי
וחיוני באינטימיות עם גבר .לבסוף הציעו החוקרות
שבהערכת מסוכנות ובטיפול בעברייניות מין ,יש
להתמקד ברקע של הנשים הפוגעות ובהתעללות
שעברו ,הן במשפחות המוצא והן מצד בני זוגן .כן
הציעו לתת את הדעת למעגל התקיפה האישי של כל
אחת מנשים אלו .מחקר זה מתמקד בעברייניות מין
שפעלו עם גבר ובכך משלים את החסר ,וכן מציע
מודל מקיף להבנת מעגל התקיפה של עברייניות מין.
באופן דומה מצאו אליוט ושות' (Elliot, Eldridge, Ashfield,
 )& Beech, 2010שעברייניות המין שפעלו לבד סברו
שצרכיהן המיניים קודמים לצרכיו של הקורבן ,ואילו
אלו שפעלו בשיתוף עם גבר סברו שיש להתחשב
בצרכיו המיניים של הגבר ,שהיו בעיניהן חשובים
יותר מצרכיו של הקורבן .הנשים דיווחו על צורך
באינטימיות או על צורך בשליטה כטריגר לעבירות.
החוקרים הגיעו למסקנה שמערכת זוגית פתולוגית
פעלה כטריגר לעבירות המין שביצעו הנשים.
במחקר שהתפרסם לאחרונה נבדקו המסקנות
של גנון ושות' ( )Gannon et al., 2008ומסקנותיו היו
דומות לגבי מעגל התקיפה (DeCou, Cole, Rowland,
 .)Kaplan, & Lynch, 2015מחקר זה עסק בדיווח
עצמי של "פקטורים פנימיים וחיצוניים" הקשורים
לביצוע העבירה בקרב  24עברייניות מין בארה"ב.
החוקרים הגיעו לידי מסקנה שעבירות המין בוצעו
על רקע שלוש "מצוקות" (" )"adversitiesשחוו הנשים
בילדותן או במהלך חייהן ,והיו להן שלושה טריגרים.
ה"מצוקות" שזוהו היו התעללות לסוגיה ,מחלת נפש,
בעיות בין-אישיות ולחץ ממושך .עם הטריגרים נמנו

שימוש בסמים ,בעיות בוויסות ההתנהגות ועיוותי
חשיבה .נמצאו גם הבדלים בין עברייניות מין שביצעו
את העבירות עם שותף גבר לבין אלו שביצעו את
העבירה בלעדיו .גם חוקרים אלו הדגישו את הצורך
לזהות בעיות הנובעות מהתעללות בילדות ,בעיות
חיים ובעיות בסביבה בעת טיפול בעברייניות מין
והערכת מסוכנותן.

אישיות וקוגניציה

בשנים האחרונות נערכו מספר מחקרים (Christopher,
Lutz-Zois, & Reinhardt, 2007; Elliot et al., 2010; Gannon
& Alleyne, 2013; Gannon & Rose, 2008; Levenson,
Willis, & Prescott, 2015; Strickland, 2008; Turner, Miller,

 )& Henderson, 2008שנועדו לאפיין את אישיותן של
עברייניות המין .בסקר ספרות סיכמו גנון ורוז (Gannon

 )& Rose, 2008את שנכתב בספרות לגבי עברייניות
אלו .מתוך סקר זה עולה ,שרובן עברו התעללות על
ידי גבר בילדות ,בבגרות או הן בילדות הן בבגרות;
הן מאופיינות בקשיים ביכולת ליצור קשר בין-אישי
וביכולת לשמר מערכות יחסים אינטימיות לאורך זמן;
הן פוחדות מאינטימיות; מאופיינות באישיות בלתי
בשלה יחסית ,תלותית או הימנעותית ,ותפיסתן את
הגברים והילדים איננה בשלה ואף מופרעת  -תפיסה
שככל הנראה היא הגורם העיקרי בביצוע העבירות
שלהן .בדומה לעברייני מין גברים ,רמת פסיכופתיה
לא נמצאה כרכיב דומיננטי באישיות של נשים אלו
( .)Christopher et al., 2007; Strickland, 2008המסקנה
במחקרים אלו הייתה ,כי חומרת ההתעללות בילדות,
וההתעללות המינית בפרט ,היא מקדם מסוכנות מרכזי
בעבריינות המין של נשים .סטריקלנד (Strickland,
 )2008טענה גם שהשילוב של התעללות קשה בילדות,
עיוותי חשיבה וחוסר בשלות תרם לאטיולוגיה של
עבריינות המין והוא גורם סיכון ,שכן בשל חשיבתן
המעוותת בוחרות הנשים לבצע עבירות מין בניסיון
להחזיר לעצמן את השליטה על חייהן.
במחקר שהתפרסם לאחרונה ()Levenson et al., 2015
נמצא ,כי קורבנּות בילדות היא גורם סיכון לביצוע
עבירות מין אצל נשים .במדגם של  47עברייניות מין
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מארה"ב נמצא ש 50%-מהנשים דיווחו שהיו קורבנות
להתעללות מינית בילדות  -שכיחות שהיא פי שלושה
משכיחות התופעה בקרב נשים באוכלוסייה הכללית.
מעל  40%דיווחו שסבלו מארבעה סוגים לפחות של
התעללות בילדות לעומת כ 15%-בלבד באוכלוסייה
הכללית .במדגם זה ציונים גבוהים במבחן הACE-
) (Adverse Childhood Experiencesהיו קשורים באופן
מובהק לביצוע עבירות בקורבנות צעירות .קורבנּות מינית
בילדות ,התעללות רגשית ,התעללות מילולית ושימוש
בסמים בבית שבו גדלה האישה ,הם סוגי ההתעללות
שנמצאו קשורים לפגיעה בקורבנות צעירות .החוקרים
סברו ,כי קיים קשר בין התעללות בילדות להשפעות
של התעללות זאת על התפתחותן של עברייניות המין,
והציעו להתמקד באירועים הטראומטיים שהתרחשו
בילדותן בעת טיפול בעברייניות מין.
גם טרנר ושות' ( )Turner et al., 2008המליצו שכדי
להפחית מסוכנות עתידית באמצעות טיפול בעברייניות
מין יש לשים את הדגש בטיפול בפסיכופתולוגיה
האישיותית ולא בפנומנולוגיה של העבירות ,וזאת
בניגוד לפרקטיקה הנהוגה בטיפול בעברייני מין
גברים ,שם ההתמקדות היא בעיקר במודל של "מניעת
נפילה" (Hanson et al., 2002; Mpofu, Athanasou, Rafe,
.)& Belshaw, 2016; Yates, 2013
על אף הממצאים המעידים על הבדלים שבין עברייניות
מין לעברייני מין ,בתחום הקוגניציה ועיוותי החשיבה
לא נמצאו הבדלים בין המינים .אליוט ושות' (Elliot et
 )al., 2010מצאו ,כי עברייניות מין מגלות עיוותי חשיבה
דומים לאלו של עברייני מין בכל הקשור למגע מיני
עם ילדים וליכולת של הקורבן ליהנות ממגע מיני עם
גבר .כמו כן נמצאה בקרב הנשים בקבוצה זו רמה
גבוהה של קורבנות בילדות ,ובקרב אלו שפגעו יחד
עם גבר נמצאה שכיחות גבוהה של בן זוג מתעלל.
בסקר ספרות שהתפרסם לאחרונה נמצא שעברייניות
מין מגלות סכמות קוגניטיביות או עמדות כלליות
התומכות במגע מיני עם קטינים ,בדומה לעמדות
שנמצאו בקרב עברייני מין (.)Gannon & Alleyne, 2013
נמצא גם שעברייניות מין מגלות סכמות ספציפיות
הדומות לאלו המאפיינות עברייני מין :היעדר שליטה
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על עולמם ,התייחסות לעולם כאל מקום מסוכן,
ילדים כיצורים מיניים ,ו"מגיע לי" (.)entitlement
החוקרות ציינו ,כי הסכמות הקוגניטיביות שנמצאו
אצל עברייניות המין היו דומות באופן כללי לאלו
של גברים ,אך שונות מהן מבחינת התוכן .סכמת
"העולם כמקום מסוכן" התאפיינה אצל עברייניות
המין בחשיבה שגברים הם מסוכנים ,וסכמת ה"מגיע
לי" הייתה מכוונת לכך ש"מגיע להם"  -לגברים .הן
חשבו שפגיעה מינית שמבצע גבר פוגעת בילד ,אך
אין זה נכון לגבי מגע מיני של אישה עם ילד .כן האמינו
שלקורבן הספציפי שלהן היה יצר מיני למרות שלא כך
הם ילדים באופן כללי .עם זאת יצוין שמחקרים אלו
בדקו סכמות קוגניטיביות בקרב נשים שפגעו בשיתוף
עם גבר פוגע ,ולא בקרב נשים שפגעו בגפן .קיימת
עדות שסכמות אלו קיימות לצד סכמות נוספות:
" "subjugationאו "הכנעה" ,שהוגדרה כ"כניעת יתר
לשליטה של אחרים" ,ו "self-sacrifice"-או "הקרבה
עצמית" ,שהוגדרה כ"מילוי הצרכים של הזולת על
חשבון מילוי הצרכים העצמיים".
סקירת הספרות של גנון ואליין ()Gannon & Alleyne, 2013
מעלה ,כי קומץ מחקרים שבדק את ליקויי האמפתיה
בקרב עברייניות מין ,מצא שלעברייניות מין ליקויים
באמפתיה הדומים לליקויים שנמצאו בקרב עברייני מין.

רצידיביזם
והערכת מסוכנות
הערכת מסוכנות מינית מבוססת על שקלול פקטורים
סטטיים ופקטורים דינמיים .פקטורים סטטיים הם
גורמים הקשורים לעברו של אדם ולפנומנולוגיה של
עבירותיו והם אינם משתנים עם הזמן .פקטורים דינמיים
הם גורמים הקשורים לאישיותו של אדם ,לסביבתו,
לנטיות המיניות שלו וכדומה .הם עשויים להשתנות
בחלוף הזמן או בתגובה להתערבות טיפולית.
במרוצת השנים נערכו מחקרים רבים בנושא
הרצידיביזם של עברייני מין גברים (מאמרים אחרונים
לדוגמה של סקירת ספרותHarkins, Howard, Barnett, :
Wakeling, & Miles, 2015; Kim, Benekos, & Merlo,

.)2015; Singh, Fazel, Gueorguieva, & Buchanan, 2012
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מחקרים ספורים נערכו בנושא הרצידיביזם של
עברייניות מין .הכלי הנפוץ להערכת מסוכנות
מינית של עברייני מין ,סטאטיק (Static 99) 99
( ,)Harris, Phenix, Thornton, & Hanson, 2003וכן כלים
אחרים להערכת מסוכנות מינית ,נבנו מלכתחילה
לצורך הערכת מסוכנות של גברים בלבד ולא של
נשים ,ולא נערכו מחקרי תיקוף של כלים אלה על
אוכלוסיית הנשים .נכון להיום ,אין כלי אקטוארי תקף
ומהימן להערכת מסוכנות של עברייניות מין (Cortoni
.)& Gannon, 2013
על אף האמור ,מספר מחקרים לימדו על רמת רצידיביזם
נמוכה בקרב עברייניות מין :במחקר בהולנד נמצא
שהרצידיביזם המיני בקרב עברייניות מין הוא 0%
ושהרצידיביזם לאלימות הוא Muskins, Bogaerts,( 1.9%
 .)van Castern, & Labrijn, 2011בסקר ספרות שנעשה
בקנדה בשנת  )Cortoni & Hanson, 2005( 2005סוכמו
הממצאים בסוגיה זו .נמצא שרצידיביזם מיני בקרב
נשים הוא תופעה נדירה ביותר ,שנעה בין  0%ל2.3%-
במחקרים שנסקרו .בשל רצידיביזם נמוך בקרב עברייניות
המין ,לא התאפשר להגיע לידי מסקנות באשר לגורמי
סיכון סטטיים או דינמיים .בסקר חוזר ,מקיף יותר,
של חוקרים אלו ()Cortoni, Hanson, & Coache, 2010
נמצא שהרצידיביזם באוכלוסייה זו נע בין אחוז אחד
ל ,3%-לפי המחקר הספציפי .החוקרים הזהירו ,כי
אין להשתמש בכלים האקטואריים שפותחו להערכת
מסוכנות של עבריינות כללית ,וכי יש להתמקד בגורמי
סיכון שתוארו בספרות (כמתואר לעיל) בעת הערכת
המסוכנות .עם זאת ,הזהירו ,גורמי הסיכון הייחודיים
לעברייניות מין אינם ידועים ,וכי "…the risk factors must
be so blatant that they overcome the presumption of
low risk for sexual recidivism implied by the observed

).base rates" (p. 399
הספרות מתארת מספר משתנים שנמצאו קשורים
לרצידיביזם כללי בקרב נשים עברייניות :גיל (אצל
נשים עולה רמת הרצידיביזם עם הגיל ,ואילו אצל
גברים להיפך); ביצוע עבירות בזמן פיקוח או השגחה
של גורם סמכותי (בדומה לגברים); ביצוע עבירות
סמים או עבירות רכוש; גיל בעת מאסר ראשון (בדומה

לגברים  -רמת הרצידיביזם עולה ככל ש"הקריירה
העבריינית" החלה בגיל צעיר יותר); חוסר רצון
להשתחרר מהכלא ( .)Stuart & Brice-Baker, 2004עד
כה לא ידוע לנו על מחקר שבחן את יעילותם של
משתנים אלו בניבוי רצידיביזם של עברייניות מין.
פולס ( )Poels, 2007מנתה מספר כללים שמנחים את
שירותי התקון בניו-זילנד בהערכת מסוכנות של נשים
עברייניות ,והציעה להכליל אותם גם על נשים עברייניות
מין .בין שאר הכללים המנחים )1 :אין להשתמש בכלים
אקטואריים שתוקפו לשימוש בעבריינים גברים בלבד;
 )2יש להשתמש במחקר הקיים ,מוגבל ככל שיהיה,
כדי להרכיב רשימה של גורמי סיכון סטטיים וגורמי
סיכון דינמיים;  )3יש להימנע מלהסיק מסקנות על
בסיס דעות קדומות (למשל ,נשים הן קורבנות);
 )4יש להעריך את הצרכים הקרימינוגניים הטיפוליים
הייחודיים לכל אחת מהעברייניות ולטפל במכלול
הבעיות ,ולא להתמקד רק בבעיות הקשורות לכאורה
לעבירה הספציפית.
כללים מנחים אלו מועילים במידת-מה להערכת
מסוכנות ולזיהוי מוקדי טיפול ,אך יעילות השימוש
בהם רחוקה מלהשתוות לזו של הכלים הקיימים
בתחום הערכת המסוכנות של עברייני מין ,והם
אינם הולמים את הסטנדרטים המשפטיים הגבוהים
הדרושים בהערכת מסוכנות.
מחקר מקיף ראשוני בתחום הערכת מסוכנות של
עברייניות מין נערך בניו-יורק על ידי סנדלר ופרימן
( .)Sandler & Freeman, 2009במחקר נבדקו 1,146
עברייניות מין שביצעו מגוון רחב של עבירות מין.
נמצאו רמות רצידיביזם לעבריינות כללית (,)26.6%
לעבירות אלימות ( )5.2%ולעבריינות מינית ()1.8%
בתקופת מעקב של חמש שנים .פרק הזמן הממוצע
לביצוע עבירת מין חדשה היה  3.3שנים .המדד
לרצידיביזם היה מעצר חדש ולא הרשעה חדשה
(המדד שהחוקרים השתמשו בו קשור בדרך
כלל לרמת רצידיביזם גבוהה יחסית למחקרים
המשתמשים במדד של הרשעה חדשה) .החוקרים
בדקו "( odds ratioיחס הסיכויים"  -מדד המבוסס על
היחס בין הסיכוי להתרחשות אירוע במקרים שבהם
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מתקיים תנאי כלשהו לבין הסיכוי להתרחשות אותו
אירוע במקרים שבהם תנאי זה אינו מתקיים) של
מגוון משתנים בקשר לרצידיביזם מיני .הפקטורים
שנמצאו כמקדמי מסוכנות בעלי משמעות היו הרשעה
קודמת בעבירת סמים ועבירת פשע או עבירת עוון
( OR=7.8, 6.2, 4.0בהתאמה .)p<0.005 ,כמו כן נמצא
שרמת הרצידיביזם עלתה בהדרגה עד לקבוצת הגיל
 40-31והגיעה לשיאה בגילים אלו ,ופגיעה במספר
קורבנות בטרם ההרשעה הראשונה קשורה בעלייה
ברמת המסוכנות .היינו כל קורבן נוסף על הקורבן
הראשון ,קטין או קטינה ,בטרם ההרשעה הראשונה,
העלה את הסיכוי לרצידיביזם ב .144%-נמצא גם
שהרשעתן הראשונה של מרבית הנשים הרצידיביסטיות
הייתה בעבירות סרסרות של קטינות .מחקרים אלו
חשובים בזיהוי פקטורים סטטיים לעבריינות מין בקרב
נשים ,אך כפי שמדגיש וס ( ,)Vess, 2011בהתחשב
ברמות הרצידיביזם הנמוכות באופן כללי בקרב נשים,
אי אפשר ,על פי מחקר זה ,לזהות מי הן עברייניות
המין המעטות שמסוכנותן המינית גבוהה.
לאחרונה פותח כ לי ניסיוני ראשון מסוגו
להערכת מסוכנות של עברייניות מין
( )ISORA - Iowa Sex Offender Risk Assessment-8
( .)Prell, 2010בדיקה ראשונית של כלי זה נעשתה
במסגרת מחקר שלקחו בו חלק  23עברייניות מין
במדינת  .Iowaהציונים ב ROC -וב( AUC -מדדים
נפוצים למדידת מהימנות של כלים אקטואריים  -ככל
שערך המדד קרוב יותר ל ,1-המהימנות של הכלי
בדרך כלל גבוהה יותר) היו  0.795לרצידיביזם מיני
ו 0.819-לרצידיביזם כללי ,ציון גבוה יחסית לכלי מסוג
זה ,אך בהתחשב ברמת המסוכנות הנמוכה בקרב
הנשים במדגם ( 4.3%רצידיביזם מיני או בעל אופי
מיני) ובמיעוט הנבדקות במדגם ,הגדירו החוקרות
את הכלי כ"מבטיח" ( ,)promisingאך זקוק למחקר
נוסף .למרבה הצער ,ניסיון חוזר לתקף את הכלי בקרב
עברייניות מין לא עלה יפה ( .)McGinnis, 2015אמנם
רמת המהימנות של הכלי הייתה גבוהה (AUC=0.810
לרצידיביזם מיני) ,אך באופן יוצא דופן ציון זה לא היה
בעל משמעות מבחינה סטטיסטית משום שבמדגם של
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המחקר היו שתי עברייניות מין רצידיביסטיות בלבד.
על פי הכלי הוערכה רמת המסוכנות של שתי הנשים
האלו כ"בינונית" ,לעומת  33נשים לא רצידיביסטיות
שמסוכנותן לרצידיביזם הוערכה גם כן כבינונית .בשל
האמור ,להערכתנו יש להתייחס בספקנות למהימנותו
של כלי זה ככלי אקטוארי להערכת מסוכנות מינית
של עברייניות מין.
בסקר ספרות שהתפרסם לאחרונה (& Geraghty
 )Woodhams, 2015נבחנה היעילות של תשעה כלים
להערכת מסוכנות להתנהגות אלימה ולרצידיביזם
בקרב נשים עברייניות .מסקנת המחברות
הייתה שכלי ה(Level of Service Inventory) LSI-R-
(  ,)Andrews & Bonta, 1995אשר בוחן משתנים
אינדיווידואליים דינמיים ,ניבא רצידיביזם ברמה
גבוהה יותר מהכלים האחרים .לדעת המחברות,
הדבר מחזק את הגישה שלפיה בחינה של צרכים
טיפוליים וגורמי סיכון שהם ""gender responsive
(תלויי מגדר) יעילה בהערכת צרכים ומסוכנות של
נשים (עיינו למשל Van Voorhis, Wright, Salisbury,
 .)& Bauman, 2010סקר ספרות זה לא נגע באופן
ספציפי לעבריינות מין ,והמחברות לא בחנו כלים
ייעודיים להערכת מסוכנות מינית .עם זאת הממצאים
שהוצגו בו תואמים את הממצאים על אודות הבדלים
בין עברייני מין לעברייניות מין ,ומשום כך מחזקים
את הגישה שלפיה יש להתייחס לעברייניות מין כאל
קבוצה מובחנת מכלל עברייני המין הגברים ,ויש
לנסות להתייחס למשתנים הספציפיים הייחודיים
לעברייניות המין בעת הערכת מסוכנות וטיפול.

סיכום
על אף ההשלכות הקשות וארוכות הטווח על קורבן
שנפגע מתקיפה מינית של אישה ,ועל אף שבספרות
ניכרת עלייה במספר עברייניות המין בשנים האחרונות,
הספרות המקצועית בתחום עבריינות המין בקרב
נשים דלה עדיין יחסית לספרות המקצועית בתחום
עבריינות המין בקרב גברים ,בפרט בכל הקשור
להערכת מסוכנות .קיימות מספר טיפולוגיות של
עברייניות מין ,אך הן אינן אחידות ואינן עקביות,
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ולפיכך יעילותן מוגבלת מבחינה קלינית ומהבחינה
של הערכת המסוכנות של עברייניות המין.
עד כה לא פותח כלי אקטוארי תקף המשמש להערכת
מסוכנות של עברייניות מין ,לא בישראל ולא בעולם.
יתרה מזו ,יש להתייחס בספקנות ובזהירות למחקרים
הקיימים בתחום הערכת המסוכנות של עברייניות
מין מכיוון שהם מתבססים בדרך כלל על מדגמים
קטנים יחסית .זאת ועוד ,המדגמים במחקרים אלו,
שנערכו בארצות רבות אך לא במדינת ישראל ,כוללים
גם נשים שהורשעו או הואשמו בעבירה של סרסרות
לזנות המוגדרת במדינות אלו עבירת מין ,ואילו בישראל
עבירה זו איננה מוגדרת עבירת מין .המחקר מראה
שנשים המבצעות עבירות של סרסרות לזנות שונות
מאוד מנשים עברייניות מין אחרות .לנשים שביצעו
עבירות של סרסרות היה רקע פלילי הדומה לזה של
נשים בעלות רקע עברייני כללי .הן גילו יותר תכנים
אנטי סוציאליים אישיותיים מעברייניות מין "רגילות",
ורמת הרצידיביזם שלהן הייתה גבוהה באופן בולט
(.)Cortoni, Sandler, & Freeman, 2014
סקירת הספרות שהובאה במאמר זה מלמדת שנשים
עברייניות מין שונות באופן מהותי מגברים עברייני
מין ,ויש להביא בחשבון את הנתון המגדרי בעת ביצוע
הערכת מסוכנות וקביעת תכנית טיפולית לעברייניות
מין ( .)Henderson, 2015בשל האמור ,ובהתבסס על
הידע המחקרי שהובא במאמר זה ,אפשר להציע
מספר קווים מנחים שיש להתייחס אליהם בהערכת
מסוכנות של עברייניות מין ובטיפול בהן:
* אין להשתמש בכלים האקטוארים שפותחו להערכת
מסוכנות של גברים עברייני מין.
* יש להתייחס למספר פקטורים סטטיים בהערכת
מסוכנות של נשים עברייניות מין :המסוכנות עולה
עם הגיל; הרשעות קודמות בעבירות סמים ,פשע
או עוון; פגיעה במספר קורבנות בטרם ההרשעה
הראשונה.
* הפקטורים הדינמיים נמצאו יעילים ורלוונטיים יותר
להערכת מסוכנות של עברייניות מין ולטיפול בהן.
* בהערכת מסוכנות של עברייניות מין ובטיפול
בהן יש להתמקד ברקע שלהן ובההתעללות שעברו

בעצמן ,הן במשפחות המוצא והן מצד בני זוגן .גורם
התעללות לסוגיו שחוותה האישה בילדות ,בבגרות
או הן בילדות הן בבגרות ,תופס מקום מרכזי במעגל
התקיפה של עברייניות המין והוא פקטור קרימינוגני
חשוב בניבוי מסוכנותן .חומרת ההתעללות בילדות,
וההתעללות המינית בפרט ,היא מקדם מסוכנות
מרכזי בעבריינות המין של נשים.
* גורמים דינמיים שנמצאו בספרות כרלוונטיים הן
להערכת מסוכנות והן לטיפול בעברייניות מין הם עברה
של האישה; יכולת ההתמודדות שלה עם פקטורים
הקיימים בסביבתה ,למשל שימוש בסמים בבית שבו
גדלה; יכולתה ,המוגבלת בדרך כלל ,לכונן קשרים
בין-אישיים ויחסים אינטימיים ולשמור עליהם לאורך
זמן; פחד מאינטימיות; אישיות בלתי בשלה ,תלותית
או הימנעותית; תפיסה מעוותת של גברים וילדים.
* מומלץ להעביר מבחני  ACEלגילוי אירועים טראומטיים
בעבר ומבחן  LSI-Rלגילוי של פקטורים דינמיים
ספציפיים אחרים.
* לא נמצאה בספרות כל אינדיקציה לשילוב נשים
בקבוצות טיפוליות ייעודיות לעברייני מין .על הטיפול
בעברייניות מין להתמקד בפקטורים שזוהו בספרות
הנוגעת לנשים עברייניות מין כפקטורים מגבירי
מסוכנות ,שאינם זהים בהכרח לפקטורים שזוהו
כמגבירי מסוכנות אצל עברייני מין גברים.
לסיכום ,כל הספרות בתחום הערכת המסוכנות
של עברייניות מין מלמדת שרמת הרצידיביזם המיני
שלהן נמוכה ,ולפיכך בעת ביצוע הערכת מסוכנות
של עברייניות מין ואף בפיתוח כלי אקטוארי מהימן
ותקף ,יש לתת משקל הן למספר הפקטורים מנבאי
המסוכנות והן לאיכותם ולעוצמתם.

מקורות

אבולעפיה ,י' ( .)2010נשים עברייניות מין? מיתוס או
תופעה חברתית קיימת .בתוך מ' שחורי ,ש' בן דוד ומ'
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אין אפוטרופוס
לעריות
אחאים פוגעים מינית
3 ,2

גדי רוזנברג ,1מזל רוקח חי

פגיעה מינית בקרב אחאים היא אחת מהקטגוריות של עבריינות מין הזוכה בשנים
האחרונות לתשומת לב קלינית ומחקרית הולכת וגוברת .זאת בשל ממצאי מחקרים
עדכניים המלמדים על אפיונים ייחודיים לפוגעים באחאים ובכללם גורמי סיכון
ספציפיים ורמת סיכון מוגברת לביצוע פגיעות חוזרות (רצידיביזם) .עם זאת
המחקר הקיים בתחום עודנו מצומצם וכמעט אין התייחסות לתחום הערכת סיכון
של פוגעים באחאים .עיקר הידע הקיים בתחום זה מוקש ממחקרים שבהם נבחנו
סוגיות אלו בקרב עברייני מין מגלי עריות כקטגוריה כללית אחת או בקרב עברייני
מין קטינים .מטרת מאמר עיוני זה היא לבחון את ייחודיות התופעה של אחאים
קטינים פוגעים מינית בהקשר של הערכת מסוכנות לרצידיביזם מיני .לשם כך תוצג
סקירת ספרות מחקרית וקלינית בנושאים עבריינות מין ומסוכנות מינית בקרב
אחאים ,תוך שימת דגש באפיונים המבחינים אוכלוסיית פוגעים זו הן מעברייני גילוי
עריות בכללותם והן מעברייני מין קטינים שפגעו בקורבנות מחוץ למשפחה.

1
2
3

ד"ר גדי רוזנברג  -קרימינולוג קליני בכיר ,המכללה האקדמית אשקלון והחטיבה לפסיכיאטריה משפטית במב"ן.
ד"ר מזל רוקח חי  -קרימינולוגית קלינית ,מנהלת מרכז שיקום קהילתי.
חלקם של המחברים במאמר שווה.
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עבריינּות מין היא שם כולל לטווח רחב של עבירות מין
המבוצעות ממגוון מניעים על ידי פוגעים הנבדלים
ביניהם בהיסטוריה האישית והעבריינית שלהם כלפי
קורבנות .התופעה של עבריינות מין בקרב קטינים
זוכה בעשורים האחרונים להתייחסות הולכת וגוברת
מצד מערכות המשפט לבני-נוער ,מערכות בריאות
הנפש וגופים של מדיניות ציבורית (& Barbaree
 .)Marshall, 2006; Chaffin, 2008סקר לאומי שנערך
בארה"ב מלמד ,כי באחד מכל חמישה-שישה אירועי
פגיעה מינית מעורבים פוגעים קטינים שגילם מתחת
לשמונה-עשרה (  .)Snyder, 2008כמו כן נמצא כי
קורבן אחד מתוך כל שלושה קורבנות תקיפה מינית
גילו מתחת לשמונה-עשרה ( .)Snyder, 2001מוערך
כי במחצית ממקרי הפגיעה המינית בקרב קטינים
מעורב קורבן אח או אחות (Latzman, Viljoen, Scalora,
 .)& Ullman 2011; Shaw, 2009על אף השכיחות הגבוהה
של עבריינות מין בקרב אחאים ,תופעה זו לא זכתה
להתייחסות מובחנת במידה מספקת (& Ascherman
Safier, 1990; Ballantine, 2012; Haskins, 2003; Latzman

.)et al., 2011; Worling, 1995
ההגדרה של אחאים נוגעת לאח ואחות ,או לאחאים
בני אותו מין ,בעלי קירבה גנטית (מלאה או למחצה),
וכן לאחאים שאינם בעלי קרבת דם (אחאי חורג) אשר
חולקים את אותו הבית מרבית הזמן (& Naylor, Petch,
 .)Williams, 2011במחקרים רבים אין הבחנה בין קטינים
אשר פגעו מינית באחאים לבין קטינים שפגעו בקורבנות
שאינם אחאים ,וקיימת נטייה לשייך תת-קטגוריה
ייחודית זו (של פוגעים באחאים) לקטגוריה "קטינים
פוגעים מינית" כמקשה אחת (Lusignan & Marleau,
& 2007; Prentky, Li, Righthand, Schuler, Cavanaugh,

 .)Lee, 2010זאת על אף ממצאי מחקרים המלמדים
כי רב השוני על הדמיון בין שתי הקבוצות (Nisbet,
& Wilson, & Smallbone, 2004; Rayment-McHugh

 .)Nisbet, 2003מלבד סיווג התופעה של עבריינות מין
בקרב אחאים כתת-קטגוריה של עבריינות מין בקרב
קטינים ,מקובל לסווגה כתת-קטגוריה של עבירת
גילוי עריות (;Daly, Bouhours, Broadhurst, & Loh, 2011
.)Tidefors, Arvidsson, Ingevaldson, & Larsson, 2010
122

מחקרים מלמדים כי פגיעה מינית באחאים היא צורת
הפגיעה המינית הנפוצה ביותר בתוך המשפחה,
שכיחה פי שלושה עד חמישה מעבירת גילוי עריות
של אב כלפי בתו ( ;Caffaro & Conn-Caffaro 2005
& Canavan, Meyer, & Higgs, 1992; Cole, 1982; Smith
 )Israel, 1987ואף אלימה וממושכת יותר (Finkelhor,
.)Turner, & Ormrod, 2006; Rudd & Herzberger, 1999
חרף זאת עיקר המידע הקיים בתחום של עבירות
גילוי עריות מבוסס על ממצאי מחקרים אשר נבחנו
בהם אבות שפגעו מינית בבנותיהם ועל ממצאי
מחקרים שנעשתה בהם השוואה בין אבות ביולוגיים,
אבות מאמצים ואבות חורגים שפגעו בילדיהם לבין
פוגעים בקורבנות מחוץ למשפחה (Latzman et al.,
.)2011; Laviola, 1992
אחד ההסברים האפשריים לפער בין השכיחות הרבה
יחסית של פגיעות מיניות בקרב אחאים לבין המחקר
המועט הקיים בתחום הוא תפיסה מוטעית אשר רווחה
בעבר ולפיה מדובר בפוגענות קלה יותר מאלימות
מינית מסוגים אחרים (;Adler & Schutz, 1995; Cole, 1982
 .)Finkelhor, 1980; Haskins, 2003ככלל ,עבריינות מין
בקרב קטינים לא נתפסה בעבר כהתנהגות תוקפנית
אלא כהתנהגות תמימה לחקר והתנסות ,ולא פעם
המונח שנבחר לתאר את התופעה היה "משחק מיני"
( .)Barbaree & Marshall, 2006; Risin & Koss, 1987בדומה,
חוקרים בשנות השמונים גרסו כי גילוי עריות בקרב
אחאים הוא פחות פתולוגי מעבריינות מינית אחרת,
ואף הוסיפו כי ייתכן שמדובר בתופעה שאינה פוגענית
כלל ( .)Bank & Kahn, 1982; Courtois, 1988לטענתו של
פיטמן ( ,)Pittman, 1987גילוי עריות בין אח לאחות
לפני גיל ההתבגרות המינית ובמהלכו אינו תופעה
יוצאת-דופן; ואם מדובר באחאים בני אותו גיל בערך
 אין להתייחס לכך כבעיה (שם ,עמ'  .)304בדומהטענו סטיל ואלכסנדר (,)Steele & Alexander, 1981
כי גילוי עריות בין אח לאחות מדאיג פחות מאשר
גילוי עריות בין הורה לילד ,ואם הוא מתרחש "כחלק
טבעי מהסקרנות וההתנסות בילדות המוקדמת
ומתאפיין באווירה של הנאה הדדית ,הוא בלתי מזיק
באופן יחסי" (שם ,עמ'  .)228תפיסה זו מבוטאת
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גם בטרמינולוגיה השגורה בשפה באשר לעבירות
גילוי עריות .כאשר הפוגע הוא האב ,מקובל לומר כי
הפגיעה בוצעה כלפי בתו או בנו או ב )at(-בתו או
בנו .אולם כאשר הפוגע הוא אח או אחות ,המושג
הרווח הוא "התנסות מינית" ()Adler & Schutz, 1995
או פגיעה בין/בקרב ( )between or amongאחאים
( .)Finkelhor, 1980; Wiehe, 1990גם כיום יחס החברה
כלפי התופעה איננו עקבי .בשעה שקיים קונצנזוס
שמעשה מיני המבוצע בילד על ידי מבוגר הוא מעשה
פוגעני ,אין התפיסה כה חד-משמעית כאשר מדובר
באחאים (.)Haskins, 2003
על אף קיומו של גוף ידע רב-חשיבות ההולך ומתגבש
והמלמד כי מדובר בתופעה רחבת-היקף ,חמורה
ופוגענית שהשלכותיה טראומטיות וקשות למדי
(;Ballantine, 2012; Cyr, Wright, McDuff, & Perron, 2002
,)Finkelhor et al., 2006; Rudd & Herzberger, 1999
הספרות המקצועית טרם הדביקה את הפער .לא
רק בספרות ניתן למצוא פער בהתייחסות לתופעה
זו לעומת פגיעות מין אחרות .ביטוי נוסף אפשר
למצוא ביחס הרשויות לתופעה .קיימת נטייה עקבית
של הרשויות להימנע מהרשעה של פוגעים מינית
באחאים ( .)Flanagan & Hayman-White, 2000הואיל
ועל פי רוב מחקרים שנבחנת בהם שכיחות התופעה
מתבססים על סקירת הרשעות של המשתתפים ,אין
הם משקפים ככל הנראה את ממדי התופעה לאשורם.
כמו כן מחקרים מלמדים כי אחוז הדיווח על פגיעות
מיניות בקרב קטינים בכלל ובקרב אחאים בפרט
הוא הנמוך ביותר מבין כלל עבירות המין (Caffaro
& Conn-Caffaro, 2005; Finkelhor & Araji, 1986; Risin

 .)& Koss, 1987במרבית המקרים פגיעות מיניות
באחאים אינן מדווחות על ידי המשפחה והמעשה
נעטף במעטה סודיות (Ballantine, 2012; Canavan et
 .)al., 1992חיזוק לטענה זו ניתן למצוא במחקר של
אדלר ושוץ ( ,)Adler & Schutz, 1995שלימד כי ב58%-
מהמקרים של פגיעות מיניות באחאים שנבחנו,
ההתעללות התגלתה לבני המשפחה חודשים ואף
שנים לפני שהרשויות ידעו על כך .בדומה ,סקר ישן
שהשתתפו בו סטודנטים העלה כי  15%מהנשים

ו 10%-מהגברים עברו סוג של "התנסות מינית" עם
אחאים ,ואילו רק מיעוט מהם ( )12%שיתף בכך אדם
נוסף אי פעם (.)Finkelhor, 1980
טיטלמן ( )Titelman, 1998מסביר שתופעת ההסתרה
נובעת מחוסר רצון של הסביבה הקרובה של הפוגע
להסגיר קרובי משפחה אחרים או מתוך תפיסה
שההתנהגות המינית בין אחאים איננה חריגה ואף
נורמטיבית .אפשר לייחס תופעה זו ,במידה מסוימת,
גם לתהליכי סוציאליזציה וחינוך לתפקידי מגדר .לפי
הסבר זה ,בנים נמנעים מלחשוף התעללות מינית
שבוצעה בהם הואיל וחונכו להתנהג באיפוק" ,כמו
גברים" ,ולא להודות בתחושות של פגיעּות ,ואילו
בנות ,אשר חונכו להתנהגות פסיבית וצייתנית יחסית,
נמנעות מלחשוף את קורבנותן בשל רגשות אשם
ובושה מצד אחד ומפאת החשש לפגיעה במשפחה
כולה מצד שני (.)Canavan et al., 1992; Cyr et al., 2002

גילוי עריות בקרב אחאים -
פנומנולוגיה ואטיולוגיה
כשהייתי בן  13נאנסתי .לא על ידי זר בסמטה זרה,
אלא על ידי אח שלי ,בביתי שלי ,כשהוא שמר עליי
ועל אחיי הקטנים .הוא איים שיהרוג אותי ויגרום לזה
להיראות כמו תאונה אם אי פעם אספר להוריי .לא
סיפרתי ,ומאז הוא פגע בי וניצל אותי מינית בכל פעם
שרק התחשק לו (.)Wiehe, 1990, p. 1
גילוי עריות בקרב אחאים כולל טווח רחב של התנהגויות
מיניות מכוונות ,לא מותאמות או מתעללות ,החל
בגיפוף ,ליטוף ,התערטלות בפומבי ,אוננות וחשיפה
לפורנוגרפיה וכלה במין אוראלי ,מין אנאלי וחדירה
וגינאלית (Canavan et al., 1992; Haskins, 2003; Naylor et
 .)al., 2011; Wiehe, 1990בחינה פנומנולוגית של התופעה
( )Adler & Schutz, 1995מלמדת שהגיל הנפוץ של
פוגעים מינית באחאים נע בין  13ל ,19-גיל הקורבנות
נע בין  5ל 11-ומשך ההתעללות הממוצע הוא שנה.
במחקרים אחרים נמצא כי משך הפגיעה הממוצע נע
בין שנה לארבע שנים (Laviola, 1992; Rayment-McHugh
 .)& Nisbet, 2003בנות נפגעות בשכיחות רבה יותר
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מבנים ( .)Finkelhor & Araji, 1986במחקר מקיף שנערך
בארה"ב השוו קטינים הפוגעים מינית באחאים עם
קטינים הפוגעים מינית באוכלוסיות אחרות .נמצא
שגיל הקורבנות אשר סבלו מפגיעה מינית של אחאים
עמד על  7.7שנים ,ואילו בקבוצה השנייה היה הגיל
הממוצע  12.6שנים .פער הגילים בין הקורבן לפוגע
היה גבוה מאוד בקרב פוגעים באחאים בהשוואה
לפער הגילים בעבירות מין אחרות של קטינים (6.6
שנים לעומת  2.6שנים ,בהתאמה) .עוד נמצא ,כי
פוגעים באחאים נטו לבצע עבירות מתמשכות (64%
מהפוגעים באחאים ביצעו עבירות שנפרסו על פני
פרק זמן ממושך ,ואילו בקבוצה השנייה עמד הממוצע
על .)Daly & Wade, 2016( )23%
נתונים רשמיים של משרד הרווחה שהגיעו לידי עיתון
"הארץ" מלמדים כי  1,258ילדים עברו התעללות מינית
בידי אחיהם בשנת ( 2014ירון .)2015 ,נתון זה גבוה
כמעט פי שניים ממספר המקרים של פגיעה מינית
באחאים שדווחו בשנת  691( 2013ילדים) .בנוסף,
הממצאים מלמדים כי הגיל הממוצע של הנפגעים
בארץ הוא  9והגיל הממוצע של הפוגעים הוא .14
ב 96%-בערך מהמקרים התוקפים היו בנים .פילוח
הנפגעים העלה ש 67%-מהם היו בנות ו 33%-בנים
(ירון .)2015 ,רמת האלימות הכרוכה בפגיעה מינית
בקרב אחאים מוערכת כגבוהה מאוד .מחקר שנבחנה
בו חומרת האלימות ושכיחות הופעתה בקרב פוגעים
באחאים מלמד כי  80%מתוך  1,000מקרים שנבחנו
כללו אלימות פיזית ,מינית ומילולית קשה (ולשם
השוואה 2.3% :מתוך  1,000מקרים של אבות אשר
פגעו בילדיהם כללו אלימות קשה) (.)Hardy, 2001
בספרות המקצועית רווחת הבחנה בין שני סוגים עיקריים
של גילוי עריות בקרב אחאים :הסוג הראשון מכונה
"מכוון-טיפול" ( )nurturance-orientedונוגע למערכת
יחסים בעלת אופי מגונן בין אחאים המעניקים זה
לזה מפלט בטוח בתוך סביבה משפחתית מתעללת
או מזניחה .קיימות עדויות שמרבית הילדים שעברו
התעללות פיזית או נפשית הם בעלי התקשרות לא
בטוחה ( .)Smallbone & McCabe, 2003כאן המקום
להזכיר את הטיפולוגיה של סגנונות היקשרות שהציע
124

בולבי ( .)Bowlby, 1969הוא סיווג את מערכת ההיקשרות
של האדם שמתעצבת בילדות המוקדמת לשלושה
סגנונות :בטוח ,חרד-אמביוולנטי ונמנע .שני סגנונות
ההתקשרות הלא בטוחה מייצגים שני אופני התמודדות
פולאריים לגבי מצב של היעדר תחושת בסיס בטוח,
והם מקושרים עם בריאות נפשית פחותה ,עם בעיות
התנהגותיות ובמקרים מסוימים עם עבריינות בכלל
ועבריינות מין בפרט (;Mikulincer, Shaver, & Slav, 2006
.)Ward, Hudson, & Marshall, 1996
הסוג השני של גילוי עריות בקרב אחאים מכונה
"מכוון-כוח" ( )power-orientedונוגע למערכת יחסים
מתעללת בין אחאים הכוללת שימוש בכוח ובאיומים
על ידי האח הפוגע ( .)Bank & Kahn, 1982גילוי עריות
בקרב אחאים עשוי לכלול אלמנטים משני הסוגים
האלו (  .)Canavan et al., 1992קורטויס ( Courtois,
 )1988הציע טיפולוגיה המבחינה בין שלושה סוגים
של התנהגות פוגענית מצד אח כלפי אחות צעירה
ממנו .הסוג הראשון נוגע לאח שהגיע לבגרות מינית
ומנצל את אחותו הצעירה והנאיבית לצורך התנסות
מינית .הסוג השני נוגע לאח דחוי מבחינה חברתית
המשתמש באחותו כתחליף לבת גילו או כדי לקבל
ממנה חום ואהבה .הסוג השלישי נוגע לאח המבוגר
בהרבה מאחותו ,שהוא עצמו קורבן להתעללות מינית
וכופה עליה פעילות מינית באמצעות אלימות.
ההשלכות של התעללות מינית בקרב אחאים הן
חמורות (Ballantine, 2012; Canavan et al., 1992; Daly
 .)& Wade, 2016היכולת לבטוח באחר ולתת בו אמון
מתערערת ואף נכחדת .ההימצאות היומיומית
בקרבת הפוגע מגבירה את הסיכוי לפיתוח הפרעות
דיסוציאטיביות או מנגנוני הגנה מסיביים ,כגון פיצול,
כדרך להתמודד עם מציאות חיים בלתי נסבלת.
קורבנות שחוו פגיעה מינית מצד אחאים מדווחים
על אחד או יותר מהתסמינים האלה :אשמה ,בושה,
דימוי עצמי נמוך וערך עצמי ירוד ,קשיי הסתגלות,
הפרעות אכילה ,שימוש לרעה בחומרים ממכרים,
דיכאון ,הפרעות דיסוציאטיביות ,רה-ויקטימיזציה
(קורבנות חוזרת בגיל מבוגר יותר) ,קשיים בניהול
מערכות יחסים אינטימיות ושימורן ,דיספונקציה
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מינית ,מחשבות חודרניות ומטרידות סביב הפגיעה
המינית ,פלשבקים וסיוטי לילה (;Ballantine, 2012
;Becker, 1998; Canavan et al., 1992; Courtois, 1988
Daly & Wade, 2016; Laviola, 1992; Rudd & Herzberger,

 .)1999; Wiehe, 1990מחקרים מלמדים שהתסמינים
המזוהים ביותר עם קורבנות מינית בילדות הם דחק
פוסט-טראומטי והתנהגות מינית בלתי מותאמת
בבגרות (ראהKendall-Tackett, Williams, & Finkelhor, :
 .)1993זאת ועוד ,ישנן ראיות רבות שקורבנּות מינית
בילדות היא גורם שיש לו משמעות רבה למדי באטיולוגיה
של עבירות מין (;Boer, Hart, Kropp, & Webster, 1997
;Dhawan & Marshall, 1996; Seto & Lalumière, 2010

.)Smallbone & McCabe, 2003
פרויד הדגיש את כוחו האינטראפסיכי ,ההיסטורי
והסוציולוגי של הטאבו על משכב בין אחאים (Freud,
 .)1913הוא מתאר שמקורותיו בתקופות קדומות ,שבהן
היה האב בעל אוטוריטה מוחלטת על בני המשפחה
האחרים .מרות האב כללה גם זכות מינית מורחבת
על בתו וזכות להרחיק את בנותיו מבניו .בתגובה
למימוש "זכויות" אלו התקוממו הבנים נגד האב,
הרגו אותו ולקחו מרות על אחיותיהם .פרויד הניח
שהבן המנצח ביסס את הטאבו כדי להגן על עצמו
מפני התקוממות עתידית וכדי לשכך את תחושת
האשם שלו .על פי תיאוריה זו ,אינטראקציות מיניות
בין אחאים הן ניסיון לשבור את הטאבו.
מחקרים אשר בחנו את האטיולוגיה של עבירות מין
בקרב אחאים התמקדו בשני מישורים עיקריים של
גורמי סיכון :אישיים ומשפחתיים ( & Ascherman
Safier, 1990; Caffaro & Conn-Caffaro, 2005; Haskins,

 .)2003במישור האישי נמצא שקטינים אלו מאופיינים
בקשיים חברתיים ובכישורים בינאישיים דלים בשכיחות
ובחומרה רבות יותר מקטינים אחרים ( O’Brien,
 .)1991אדלר ושוץ ( )Adler & Schutz, 1995דיווחו כי
לאחוז גבוה מהפוגעים באחאים יש רקע פסיכיאטרי,
ויותר ממחציתם ( )58%לוקים בהפרעות התנהגות
( )conduct disorderובקשיי למידה .מיזוג נתונים אלו
יחדיו מלמד שפוגעים מינית באחאים מאופיינים ברמה
נמוכה של תפקוד חברתי בהשוואה לקטינים אחרים

שפוגעים מינית בקורבנות מחוץ למשפחה (Salazar,

.)Camp, DiClemente, & Wingood, 2005
גורם אטיולוגי חשוב נוסף במישור האישי הוא חשיפה
מוקדמת למין באמצעות צפייה בפורנוגרפיה או
באחרים מקיימים פעילות מינית ,או באמצעות קורבנּות
אישית לפגיעה מינית או שניהם גם יחד (Latzman et
al., 2011; O’Brien, 1991; Rayment-McHugh & Nisbet,

 .)2003; Seto & Lalumière, 2010; Worling, 1995כבר
במאה הקודמת הציג אלברט בנדורה את תיאוריית
הלמידה החברתית וגרס שרוב ההתנהגות האנושית
נלמדת דווקא באמצעות צפייה באחרים וחיקוי שלהם
ולא באמצעות התנסות אישית ( .)Bandura, 1969
תהליך הלמידה החברתית אינו תהליך סביל (פסיבי)
וטכני אלא תהליך פעיל ,שתהליכים קוגניטיביים של
הסקת מסקנות מעורבים בו ומתורגמים להתנהגות
בדרך חיקוי .בתהליכים אלה אנו לומדים כללים שאנו
מיישמים לא רק במצב ספציפי אלא מכלילים למצבים
אחרים .חשיפה מוקדמת למין או לפורנוגרפיה עלולה
אפוא להשפיע באופן שלילי על תפיסת המיניות של
האח הפוגע (וכן של האח הקורבן) ולהוות גורם סיכון
לביצוע עבירות מין.
באשר לגורמים אטיולוגיים במישור המשפחתי ,מושם דגש
מיוחד באקלים המשפחתי ובמאפייני התא המשפחתי
של פוגעים באחאים (.)Ballantine, 2012; Haskins, 2003
בבדיקת משתני רקע נמצא ,כי בהשוואה לעברייני
מין שפגעו בקורבנות מחוץ למשפחה ,במשפחות
של פוגעים מינית באחאים מספר הילדים במשפחה
גבוה באופן מובהק .בנוסף ,הפוגעים באחאים תופסים
את משפחתם כבעלת רמה נמוכה של לכידות ורמה
גבוהה של קונפליקטים ומתחים (גור-בוסתנאי ולזר,
 .)Cyr et al., 2002; Tidefors et al., 2010 ;2004גורמים
נוספים המאפיינים משפחות של פוגעים באחאים הם
גירושי הורים ,הורים אשר מרבים להיעדר  -פיזית או
רגשית או שניהם גם יחד ,הורים המתעלמים מפניות
ילדיהם לעזרה ,קונפליקטים משפחתיים מרובים,
העברת מסרים סותרים לילדים ,סגנון הורי רודני או
שימוש תכוף בענישה פיזית ,שימוש ההורים לרעה
בחומרים ממכרים ,חוסר היררכיה וגבולות רופפים
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( Hardy, 2001; Haskins, 2003; Laviola, 1992; O’Brien,
1991; O'Toole, & Jeglic, 2014; Salazar et al., 2005; Seto,
Babchishin, Pullman, & McPhail, 2015; Smith & Israel,

.)1987; Tidefors et al., 2010; Worling, 1995
מעבר לכך ,במקרים רבים נמצא כי משפחות של
אחאים פוגעים מינית מאופיינות באווירה מינית
ובהתנהגות מינית פרוצה ,הכוללת צפייה בפורנוגרפיה
מול ילדים ,הסתובבות בעירום ואף קיום יחסי מין
בנוכחותם (גור-בוסתנאי ולזרBallantine, 2012; ;2004 ,
 .)Tidefors et al., 2010בהקשר זה יש לציין את מחקרם
של לצמן ועמיתיו ( ,)Latzman et al., 2011אשר העלו
כי סביבה משפחתית דיספוקציונלית שהתבטאה
בחשיפה לאלימות במשפחה ובסביבה ביתית חסרת
גבולות מבחינה מינית ,היו שכיחות יותר בקרב פוגעים
באחאים בהשוואה לפוגעים בקורבנות מחוץ למשפחה.
בנוסף ,לעתים קרובות קיימת העברה בין-דורית של
גילוי עריות במשפחות של פוגעים באחאים .כך למשל
נמצא כי אימהות לקטינים שביצעו עבירת גילוי עריות
היו אף הן קורבנות לתקיפה מינית ולהתנהגות אלימה
(.)Adler & Schutz, 1995; Becker, 1998; Cyr et al., 2002
בדומה ,או'בריין ( )O’Brien, 1991מצא ששיעור גבוה
(כשני שלישים) מהפוגעים מינית באחאים היו בעצמם
קורבנות של פגיעה מינית מצד קרוב משפחה.
לסיכום ,במחקרים העוסקים בבחינת הגורמים
האטיולוגיים התורמים להיווצרות תנאים המאפשרים
פגיעה מינית באחאים מודגש השילוב בין ליקויים
אישיים ואישיותיים של הפוגע לבין קיומה של אווירה
משפחתית בעייתית ואף כאוטית .לסברתנו ,שילוב
זה אמור לשמש תשתית אטיולוגית להערכת מסוכנות
לרצידיביזם מיני מצד אחד ולהנחות את תהליך הבנייה
של תוכניות הטיפול והשיקום המיועדות לאוכלוסיית
פוגעים זו מצד אחר.

( .)Hanson, 2000הדפוס ההתנהגותי שלפיו עבריינים
מורשעים שבים לבצע עבירות מכונה רצידיביזם
(מּועדות) (בן צבי וולק .)2011 ,מסוכנות מינית
מוגדרת כאפשרות שאדם יבצע ,ינסה לבצע או
יאיים לבצע מעשה מיני באדם אשר אינו מסכים לכך
או אינו מסוגל להסכים ( .)Boer et al., 1997הערכת
מסוכנות מינית היא בדיקה רב-ממדית של הצרכים
הקרימינוגניים (מאפיינים נסיבתיים הקשורים
לביצוע העבירה והניתנים לשינוי באמצעות טיפול)
של עבריין המין והפרוגנוזה למועדותו (כהן.)2010 ,
שיעורי הרצידיביזם שנמצאו בקרב עברייני מין נמוכים
יחסית לאלו שנמצאו בקרב עבריינים פליליים אחרים
(בן צבי וולק .)2011 ,השונּות בשיעורי הרצידיביזם
המדווחים במחקרים מוסברת על ידי מגוון גורמים,
כגון הגדרות אחרות לרצידיביזם ,סיווג אחר של עבירות
מין ומשך תקופת המעקב (.)Hanson & Bussiere, 1998
שיעורי הרצידיביזם משתנים גם לפי המאפיינים של
הפוגע ,העבירה והקורבן ( ;Harris & Hanson, 2004
.)Parks & Bard, 2006
אפיונים מבחינים בקרב פוגעים באחאים
כאמור ,הואיל ומקרים רבים של פגיעות מיניות בקרב
קטינים אינם מסתיימים בהרשעה או במאסר ,קשה
למדוד רצידיביזם בקרב פוגעים באחאים (ובקרב עברייני
מין בכלל) .כמו כן הואיל ובמרבית המקרים הדיווח
הרשמי על הפגיעה נעשה שנים לאחר התרחשותה,
לעתים קרובות הנתונים הרשמיים ישנים או אינם
מהימנים ( ;Ballantine, 2012; Latzman et al., 2011
 .)Prentky, Harris, Frizzell, & Righthand, 2000ואכן,
סקירת ספרות מקיפה מעלה קומץ של מחקרים
אמפיריים אשר נבחנו בהם שיעורי רצידיביזם בקרב
קטינים אשר פגעו מינית באחאים (ראהLatzman et :
al., 2011; O’Brien, 1991; Rayment-McHugh & Nisbet,

רצידיביזם והערכת מסוכנות
מינית
המושג "מסוכנות" הוא דינמי וכולל יסודות רבים,
חלקם קשור לאופי המעשה האלים ,לחומרתו ולאפיוני
מבצעו ,וחלקם האחר קשור לסבירות הישנותו בעתיד
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 .)2003במחקרים השוותה תת-קבוצה ייחודית זו
(פוגעים מינית באחאים) עם אחת או יותר משתי
קבוצות השוואה :אבות שביצעו עבירת גילוי עריות
בילדיהם וקטינים שפגעו מינית בקורבנות מחוץ
למשפחה.

אין אפוטרופוס לעריות

ככלל ,מחקרים מלמדים שפוגעים מינית בתוך המשפחה
מאופיינים בגורמי סיכון פחותים ומּועדים פחות
לרצידיביזם בהשוואה לעברייני מין אחרים (Becker,
1998; Hanson & Bussiere, 1998; Quinsey, Rice, & Harris,

 .)1995עם זה ממצאי מחקרים מהשנים האחרונות
מורים כי הקטגוריה הספציפית של קטינים הפוגעים
מינית באחאים יוצאת-דופן מהכללה זו ומאופיינת
בגורמי סיכון רבים ובשיעורי רצידיביזם גבוהים יותר
( .)Latzman et al., 2011; Nisbet et al., 2004במחקר
רחב-היקף נמצא כי שיעור הרצידיביזם הממוצע
של כמה קבוצות גיל בקרב פוגעים בתוך המשפחה
עמד על  ,8.4%ואילו תת-קטגוריה של פוגעים בתוך
המשפחה ,אשר כללה ברובה פוגעים באחאים ,אופיינה
בשיעור גבוה למדי של רצידיביזם מיני ( 31% -שיעור
גבוה אף מזה שנמצא בקרב אנסים ובקרב מתעללים
בילדים מחוץ למשפחה ,הן באותה קבוצת גיל והן
בקבוצות גיל אחרות שנבחנו) ( .)Hanson, 2002על
סמך ממצאי מחקרו מדגיש הנסון (שם) כי צריך
להבחין בין קבוצה ייחודית זו של מגלי עריות (קרי,
פוגעים באחאים) לבין הקבוצה הטיפוסית יותר של
מגלי עריות  -אבות הפוגעים בבנותיהם .ממחקר
אחר ,אשר השוו בו שתי קבוצות של פוגעים מינית
בתוך המשפחה  -אח כלפי אחות לעומת אב ביולוגי/
מאמץ כלפי בתו  -עלה כי פוגעים באחאים היו בעלי
רקע של שימוש לרעה באלכוהול בשכיחות רבה יותר
( .)Cyr et al., 2002באותו מחקר נמצא כי בקרב קבוצת
הפוגעים באחאים הייתה שכיחות גבוהה יותר של
עבירות חדירה ( )70.8%לעומת קבוצת האבות שפגעו
בבנותיהם (.)27.3%
ממצאי מחקרים מלמדים שבקרב פוגעים מינית באחאים
אפשר לזהות גורמי סיכון רבים יותר לרצידיביזם מיני
גם בהשוואה לעברייני מין קטינים אחרים .למשל ,לצמן
ועמיתיו ( )Latzman et al., 2011השוו בין עברייני מין
קטינים אשר פגעו מינית באחאים לבין קטינים שפגעו
מינית בקורבנות אחרים .ההשוואה נעשתה באמצעות
ה ERASOR-הבוחן מדדים של מסוכנות מינית וצרכי
טיפול .בקרב פוגעים באחאים נמצאה שכיחות רבה
יותר של העבירות חדירה וגינאלית ( )42.6%וחדירה

אנאלית ( )42.6%בהשוואה לפוגעים בקורבנות
מחוץ למשפחה ( 30.8%ו ,24.6%-בהתאמה) .רמת
המסוכנות שנמצאה בקרב המשתתפים בשתי קבוצות
המחקר הייתה דומה ,אולם בקרב פוגעים באחאים
אותרו גורמי סיכון מובהקים המנבאים רצידיביזם,
בהם רקע של קורבנּות מינית וחשיפה מוקדמת
לאלימות ולפורנוגרפיה.
במחקר אחר השוו קטינים פוגעים מינית באחאים עם
עברייני מין קטינים אחרים באמצעות שימוש בכלי
) .J-SOAP-II (Rayment-McHugh & Nisbet, 2003ממצאי
המחקר מלמדים כי בקרב פוגעים באחאים בלטו
גורמי סיכון מובהקים רבים .לדוגמה ,בין המנבאים
הפנומנולוגיים נמצאו ממוצע גבוה יותר של מספר
הרשעות בגין ביצוע עבירות מין ומספר גבוה יותר של
קורבנות ,ובין המנבאים האנמנסטיים נמצאו קורבנּות
מינית ורקע של בעיות התנהגות .בדומה ,במחקר אשר
השוו בו פוגעים מינית באחאים עם שלוש קבוצות
אחרות של עברייני מין מתבגרים נמצא ,כי לפוגעים
באחאים היו היסטוריה ארוכה יותר של עבריינות מין
ונגישות רבה יותר לקורבנות פוטנציאליים ,והם ביצעו
יותר פגיעות מיניות שהתאפיינו באחוז גבוה יותר
של עבירות חדירה ובקורבנות צעירים יותר (O'Brien,
 .)1991עוד נמצא ,שפוגעים באחאים פגעו בקורבנות
צעירים יותר לעומת קבוצת ההשוואה ,שכללה פוגעים
בקורבנות מחוץ למשפחה (.)Worling, 1995
מממצאי מחקרם של טידפורס ועמיתיו (Tidefors et al.,
 )2010מצטיירת תמונה דומה לזו שעלתה במחקרים
שהוזכרו לעיל ,ולפיה ישנם מאפיינים רבים המבדילים
את הפוגעים מינית באחאים מהפוגעים בקורבנות
מחוץ למשפחה .בתוך כך נמצא שפוגעים מינית
באחאים מתחילים את פעילותם הפוגענית בגיל
צעיר יותר ,פוגעים במספר רב יותר של קורבנות,
בוחרים קורבנות צעירים יותר במידה ניכרת ומבצעים
פגיעות חוזרות ונשנות באותו קורבן (לעומת פגיעה
חד-פעמית) .במחקר אורך (מעקב ממושך) שערכו
ניסבט ועמיתיו ( )Nisbet et al., 2004נמצא ,כי מעבר
לגורמי סיכון רבים יותר בקרב פוגעים מינית באחאים
לעומת פוגעים מינית מחוץ למשפחה ,שיעורי
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הרצידיביזם המיני היו גבוהים יותר במידה ניכרת
בקרב הראשונים  -הן כקטינים והן כבגירים.
ממחקר מקיף אחר ,אשר נחקרו בו  10,172קטינים
פוגעים מינית על ידי חוקרי נוער בקנדה ,עולים
נתונים שלפיהם הפוגעים מינית באחאים נוטים
פחות להשתמש באלכוהול ( )1%מקטינים אחרים
שהואשמו בפגיעה מינית ( .)11%בנוסף נמצא ,כי
פוגעים באחאים זוכים לפחות תמיכה סוציאלית
במגוון תחומים .עוד עלה במחקר זה ,כי פגיעות
של אחאים מדווחות למשטרה בעיקר על ידי גורמי
רווחה וצוותים חינוכיים במסגרות חינוך ,ואילו פגיעות
אחרות של קטינים פוגעים מינית מדווחות בעיקר
על ידי המשטרה עצמה .החוקרים הציעו כי בשעת
חקירה של קטינים פוגעים מינית יש להתייחס אחרת
לצרכים ייחודיים של כל קבוצת פוגעים ,ובאופן ספציפי
הציעו כי פוגעים באחאים צריכים התייחסות מקיפה
יותר (.)Collin-Vézina et al., 2014
כלים אקטוארים ומובנים
להערכת מסוכנות מינית בקרב קטינים
בשנים האחרונות הולך וגובר הצורך של מעריכי
מסוכנות להיעזר בכלים מובנים להערכת מסוכנות
מינית בקרב קטינים (Prentky et al., 2010; Viljoen,
 .)Elkovitch, Scalora, & Ullman, 2009הכ לים
המרכזיים שנעשה בהם שימוש הם ה- ERASOR -
The Estimate of Risk of Adolescent Sexual
)Offense Recidivism ( Worling & Curwen, 2001
והJ-SOAP-II - The Juvenile Sex Offender Assessment-

) .Protocol (Prentky & Righthand, 2003בסקירת ספרות
מקיפה ביותר שערך ווטזל ( )Wetzel, 2008לוקטו 85
מחקרים (בוצעו בשנים  2008-1943וכללו 13,034
משתתפים) שנבחנו בהם שיעורי רצידיביזם מיני
בקרב קטינים אשר פגעו מינית .שקלול הממצאים
מלמד כי השיעור הממוצע של רצידיביזם מיני בקרב
קטינים פוגעים מינית הוא  ,7.73%שיעור הנמוך באופן
ניכר מזה שנמצא בקרב בגירים פוגעים מינית .חיזוק
לנתונים אלה אפשר למצוא במחקר מטה-אנליטי
של  63מחקרים (כללו יחד  11,219קטינים פוגעים
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מינית) .במחקר זה עלה כי שיעור הרצידיביזם המיני
על פני תקופה של חמש שנים הוא ( 7.08%שיעור
הרצידיביזם הכללי בקרב אוכלוסייה זו עומד על
.)Caldwell, 2012( )43.4%
על אף השונות הקיימת בתוך הקטגוריה הכללית של
קטינים פוגעים מינית בהקשר של גורמי סיכון וצרכי
טיפול ,אין הבחנה ברורה בתהליך ובכלים המשמשים
להערכת מסוכנות לרצידיביזם בקרב תת-הקטגוריה
של קטינים פוגעים מינית באחאים .כמו כן פקטור של
פגיעה מינית באחאים אינו נכלל כפריט נפרד וייחודי
בכלים מובנים להערכת מסוכנות בקרב קטינים.
מהספרות הקלינית והמחקרית עולה כאמור הצורך
להבחין בין תת-קבוצות של קטינים פוגעים מינית על
פי גורמי סיכון וצרכי הטיפול הייחודיים להם (Becker,
1998; Caffaro, 2013; Parks & Bard, 2006; Prentky et al.,

 .)2000פוגעים מינית באחאים הם תת-קבוצה של
קטינים פוגעים מינית .לפיכך עולה הצורך לראות בה
קבוצת סיווג נפרדת ,בעלת אפיונים ייחודיים הנוגעים
לגורמי סיכון ולצרכים קרימינוגניים ספציפיים.
הערכת מסוכנות בקרב אחאים קטינים
פוגעים מינית
כאמור ,על אף שממצאי מחקרים מהשנים האחרונות
מלמדים על גורמי סיכון רבים ורמת סיכון גבוהה יותר
לביצוע פגיעות חוזרות בקרב קטינים שפגעו מינית
באחאים ,בהקשר של הערכת מסוכנות עדיין רווחת
התייחסות לתת-קבוצה ייחודית זו כחלק אינטגרלי
ממבצעי עבירות אחרות של גילוי עריות (המאופיינים
בשיעורי רצידיביזם נמוכים יחסית) .מחקרים אשר
בחנו את האטיולוגיה המונחת בבסיס עבריינות מין
בקרב קטינים אחאים ,לימדו כאמור על שילוב בין
גורמים אישיים של הפוגע לבין גורמים סביבתיים
הקשורים למשפחת מוצאו ( Ascherman & Safier,
 .)1990; Tidefors et al., 2010; Worling, 1995ממצאים
אלו חשובים מאוד להתערבות אבחונית וטיפולית
הכוללת את כל בני המשפחה ,לא רק את הקטין
הפוגע (.)Haskins, 2003
גישת ה SafeCare -היא דוגמה למודל להערכת
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מסוכנות בקרב אחאים פוגעים מינית הדומה למודלים
של הערכת סיכון משפחתי ( & Grant, Thornton,
 .)Chamarette, 2006לפי גישה זו ,רמת המסוכנות
לרצידיביזם מיני של הקטין נקבעת בעיקר על פי
המסוגלות של משפחתו להגן על הקורבן ובד בבד
לתמוך באח הפוגע .על פי הגישה ,עם גורמי הסיכון
המובאים בחשבון בעת הערכת מסוכנות לרצידיביזם
נמנים גיל הפוגע  -התייחסות לגיל מנטלי ולגיל
התפתחותי ולקיומו של פער ביניהם ,המוטיבציה
של הפוגע להשתתף בטיפול ונכונותו לעשות שינוי,
זמן ההתעללות  -בעבר או בהווה ,חומרת הפגיעה
המינית ותדירותה  -למשל ,האם העבירה כללה מגע
או לא ,האם כללה חדירה ,האם נעשה שימוש בכוח
או במניפולציות על הקורבן ,האם הפגיעה הייתה
חד-פעמית או בעלת דפוס מתמשך ,גיל הקורבן,
רמת האיום והפחד שחש הקורבן ,גילם של קורבנות
פוטנציאליים אחרים במשפחה ומסוגלות הורית לפקח
על ילדיהם .כמו כן נבחנים גורמים נסיבתיים כגון
היכן וכיצד אירעה הפגיעה ויכולת ההורים לשנות את
הדפוס המשפחתי וללמוד התנהגות הורית חלופית
אשר תספק ביטחון לבני המשפחה.
לצד זאת מתבצעת הערכה אישית של הקטין הפוגע,
הכוללת ריאיון קליני ושימוש בסדרת מדידות פסיכומטריות
כדי להעריך את אישיותו ,קיומם וחומרתם של עיוותי
חשיבה ,ידע בתחום המיניות ,פסיכופתולוגיה ויחסיו עם
בני משפחתו ( .)Grant et al., 2008חלק ניכר בהתערבות
האבחונית והטיפולית בפוגעים באחאים על פי גישה
זו הוא סיוע להורים לקחת אחריות מלאה על צרכי
האח הקורבן כדי למנוע הישנות הפגיעה .בתוך כך
הם לומדים כיצד לצמצם הזדמנויות להתרחשות
התנהגות מינית לא מותאמת באמצעות סיפוק תנאים
חלופיים ופעילויות מתגמלות לילדיהם .מודעות ההורים
לנסיבות שבהן אירעה הפגיעה (מתי ואיך) מאפשרת
להם לקבוע מערך של כללים שייעודם למנוע פגיעה
עתידית .לדוגמה ,עליהם למנוע מהאח הפוגע לשהות
ביחידות עם אחיו הצעירים בחדר האמבטיה או בחדר
השינה או לא לאפשר לו לשמרטף עליהם (Grant et
.)al., 2006; Grant et al., 2008

סיכום והמלצות
חרף העלייה במודעות הקלינית והמחקרית לתופעה
של גילוי עריות ופגיעות מיניות בקרב אחאים ,עד כה
לא זכה נושא זה להתייחסות הראויה .למרבה הצער,
במקרים רבים ההתייחסות החברתית לכך עדיין
מסתכמת במזעור חומרת ההתנהגות הפוגענית
עד כדי התעלמות ואי מיצוי ההתערבות המשפטית,
האבחונית והטיפולית עם הפוגעים והנפגעים .סקירת
הספרות המקצועית בתחום של פוגעים מינית
בקרב אחאים מעלה כי חרף נפיצותה וחומרתה
הרבה של תופעה זו ,המחקר הקיים בתחום עודנו
בהיקף מצומצם ועוסק ברובו בסוגיות של אטיולוגיה
ואפידימיולוגיה (גור-בוסתנאי ולזרAscherman ;2004 ,
 ,)& Safier, 1990בבחינה של חומרת הפגיעה בקורבנות
ובחשיבות ההתאמה של טיפול ייחודי לפוגעים ולבני
משפחתם (& Ballantine, 2012; Becker, 1998; Caffaro
;Conn-Caffaro, 2005; Canavan et al., 1992; Haskins, 2003

 .)Salazar et al., 2005ברם ,באשר להיבט מהותי של
התופעה  -הערכת מסוכנות לרצידיביזם מיני ,כמעט
לא נערכו מחקרים כלל .בישראל לא בוצע כל מחקר
אמפירי או קליני בתחום זה .נתון זה מזמן אתגרים
מחקריים עתידיים.
ההתייחסות המחקרית לעבריינות מין בקרב אחאים
נוטה להיכרך שלא בצדק בקטגוריה הכללית של עבירות
גילוי עריות או בקטגוריה הרחבה של עבריינות מין
בקרב קטינים .במאמר זה הצגנו עדויות שפוגעים
מינית באחאים הם תת-קבוצה ספציפית של קטינים
פוגעים מינית .לפיכך יש לראות בה קבוצת סיווג
נפרדת ,בעלת אפיונים ייחודיים הנוגעים לגורמי סיכון
ולצרכים קרימינוגניים .נדרשים מחקרים נוספים
שיבדקו את רמות הדמיון והשוני בין קבוצת פוגעים
זו לבין קבוצות אחרות של עברייני מין ,כגון אנסים
ופוגעים מחוץ למשפחה .הבחנה זו חיונית ואף
הכרחית הן לצורך התערבות אבחונית של הערכת
מסוכנות והן כדי להתאים את הטיפול והשיקום
לצרכיהם הייחודיים של אוכלוסיית פוגעים זו .בנוסף,
על מחקרים עתידיים להשיב על השאלה האם פוגעים
מינית באחאים מסוכנים יותר מעברייני מין קטינים
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 נשאלת השאלה אם רמת הסיכון, זאת ועוד.אחרים
הנשקפת מפוגעים מינית באחאים גבוהה בעיקר
 או שהמסוכנות,בתוך התא המשפחתי המצומצם
.שלהם מתפרסת גם על קבוצות אחרות של קורבנות
מומלץ אפוא לבחון בהקשר זה אם קיימת זליגת סיכון
) לקבוצות סיכון אחרות מלבד קורבנותcross-over(
.בתוך המשפחה
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 בבואנו לבצע הערכת.בקרב קטינים פוגעים מינית
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 אנו תקווה שמאמר זה, לסיום.מאפייני משפחתו
יניב דיון נוסף ובחינה אמפירית וקלינית של תופעה
.חשובה וממאירה זו
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להקשיב להם

הסברים של אסירים עברייני מין
על עבירתם
לזכרו של פרופ' מנחם אמיר ז"ל

ברנדה גייגר ,1תומר אהרוניאן

2

המחקר נועד לחשוף את עולמם הפנימי של עשרה מתוך  22אסירים אשר הורשעו
בעבירת מין באדם מוכר להם והשתקמו במחלקה לשיקום ייעודי בעברייני מין
באחד מבתי הסוהר בארץ .המחקר מסתייג מהמושג "טיפול בעיוותי חשיבה"
המקביל לטיפול קוגניטיבי-התנהגותי .האסירים מויינו לשתי קבוצות ,לפי סוג
ההרשעה :קבוצה של אסירים שביצעו מעשה מגונה בילד או ילדה מתחת לגיל
 14וקבוצה של אסירים שהואשמו בבעילה אסורה של קטינה או באונס בדייט
( .)date rapeמשתתפי המחקר רואיינו בריאיון פרטני חצי מובנה .ניתוח התוכן
של הנרטיבים מלמד שהמרואיינים בשתי הקבוצות הציגו את העבירה כחריגה
מן המסגרת הנורמטיבית שאליה השתייכו לפני ביצוע העבירה ולאחריה .אסירים
אשר הורשעו במעשה מגונה בילד ,תיארו אוטו-ביוגרפיה למופת ועולם ערכים
נאור ומשוחרר .הם הסבירו את מעשיהם כתפנית בלתי צפויה בשרשרת האירועים
והאינטראקציות עם הילד .תפנית זו הביאה לגירוי מיני ולהתנהגות מינית
אימפולסיבית שלא תוכננה מראש ושלא היו אחראים לה .לעומתם מבצעי האונס
בדייט התמקדו בהסבר ערכי פטריארכלי שמרני ,אשר הזין את תפיסותיהם לגבי
המראה וההתנהגות הראויים של גבר "אמתי" ושל בחורה "טובה" בבילוי משותף.
הם קיבלו אחריות על המעשה אך המעיטו מחומרתו ,תוך האשמת הקורבן בלקיחת
חלק פעיל בשרשרת האינטראקציות ובמצבים שאליהם נקלעו ,דבר שהביא
לטענתם למעשה האונס .בכך ניסו לדחות את התג של "סוטה" ולשמור על זהותם
החיובית .מסקנת המחקר היא שיש להימנע מלשלול א-פריורית את ההסברים
שנותנים עברייני מין ,ולא לראותם כעיוותי חשיבה .מומלץ לנתח הסברים אלו
כאמצעים לשוניים ,שבאמצעותם מנסים עברייני מין לשמור על זהותם החיובית
ולגשר בין העולם הנורמטיבי שאליו הם משתייכים לבין הסטייה שבה הואשמו .ראוי
שתכניות מניעה יעלו את המודעות של המסגרות הנורמטיביות לעבירות מין כאלה,
תוך שימת דגש בהכרה ובהבנה של הכוחות הנסיבתיים והאינטראקטיביים אשר
מגדילים את הסיכון לקורבנות של ילדים ,בני נוער ואף בגירים.
1
2
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רקע :הסברים של אסירים
עברייני מין על עבירתם
מחקר איכותני זה בוחן איך אסירים המשתקמים
במחלקה לעברייני מין והעוברים טיפול ייעודי באחד
מבתי סוהר בארץ ,מסבירים את עבירת המין שבה
הורשעו ,ואגב כך דוחים את התוויות המכתימות
אותם כסוטי מין או כעברייני מין וכאנסים ,וכל זאת
כדי למנוע מעצמם זהות שלילית .מתן הסברים הוא
אמצעי לשוני העומד לרשות אנשים באינטראקציה
במסגרת נורמטיבית נתונה .אמצעי לשוני זה מאפשר
לגשר בין ההתנהגות החורגת או הסוטה מן הנורמות,
במקרה שלנו עבירת המין ,לבין ההתנהגות הנורמטיבית
המקובלת ,ובכך לנטרל את הגינוי המוסרי המכתים
את ההתנהגות (;Auburn, 2005; Auburn & Leah, 2003
.)Scott & Lyman, 1968; Wooffitt, 1992
צורותיהם הלשוניות של ההסברים גמישות ,ומשתנות
על פי הפרטים המשתתפים באינטראקציה והסיטואציה
שהם נמצאים בה .ההסבר מאורגן בדרך כלל כרצף
דינמי של אירועים ,הכוללים פעולות ואינטראקציות בין
אנשים נורמטיביים במצבים שגרתיים ,אשר התרחשו
לפני ההתנהגות הסוטה ולאחריה ,במקרה זה  -עבירת
מין .ההסבר נועד ליצור רושם של נורמטיביות,
וכך להדגיש את אופיים המוסרי של הדוברים ואת
זהותם החיובית (Mann & Hollin, 2007; Shruti, Ward,
.)& Gannon, 2008
ההסברים ניתנים במסגרת נורמטיבית ספציפית
בשני אופנים לשוניים ,תירוצים והצדקות ,שהוגדרו
על ידי סייקס ומצא ( )Sykes & Matza, 1957כטכניקות
נטרול .הם כוללים הכחשת האחריות ,הכחשת הנזק,
הכחשת הקורבנּות ,גינוי של אלה המגנים אותם ופנייה
לערכים נעלים יותר .בעת מתן תירוצים ,העבריין מכיר
בערך השלילי של מעשיו ,אך מכחיש את האחריות
להם לאחר ביצוע העבירה .לדוגמה ,מבצע מעשה
מגונה בילד או בילדה מודה בחומרת המעשה ,אך
מכחיש כל אחריות לכך בטענה שהתנהגותו היא
תוצאה של תפנית בלתי צפויה באירוע ,שלא ניתנה
לחיזוי מראש .תפנית בלתי שגרתית זו קשורה לדבריו
לשרשרת האירועים הדינמיים ולסיטואציות שבהן

הוא והקורבן פעלו בטרם ביצוע העבירה ,שהביאו
לגירוי מיני ולהתנהגות אימפולסיבית ,ללא כל תכנון
מראש של ביצוע מעשה מגונה בקורבן (& Auburn
Lea, 2003; O'Connor, 1995; Sacks, 1984 ;Weiner, Folkes,

.)Amirkham, & Verette, 1987
הפרט מכחיש או ממזער את הערך השלילי ואת
החומרה של מעשיו וטוען שהם מוצדקים או ראויים.
למשל ,עברייני מין המצדיקים את עבירותיהם ,מוכנים
לקחת אחריות על המעשה הסוטה אך ממזערים
את חומרתו ,את הנזק הנגרם לקורבן ואת אחריותם
למעשה ,וזאת תוך האשמת הקורבן וגינוי אלה המגנים
אותם (Auburn & Lea, 2003; Scott & Lyman, 1968; Shruti
.)et al., 2008; Sykes & Matza, 1957

תכנית שיקום לעברייני מין -
טיפול קבוצתי
אסירים אשר הורשעו בעבירת מין והודו באשמה,
יכולים להתקבל ,בתנאים מסוימים ,לטיפול במחלקת
שיקום עברייני מין ולעבור שיקום ייעודי המבוסס
בעיקר על טיפול קוגניטיבי-התנהגותי אינטנסיבי.
טיפול זה נעשה במסגרת קבוצתית ומתמקד בעימות
עם מעשה העבירה ,בזיהוי עיוותי החשיבה ותיקונם,
בפיתוח אמפתיה כלפי הקורבן ובקבלת אחריות על
הנזק שנגרם לקורבן (;Gannon & Polaschek, 2006
Lipsey, Landenberger, & Wilson, 2007; Shruti et al.,

.)2008; Ward, Hudson, Johnston, & Marshall, 1997
המושג "עיוותי חשיבה" הוא מושג כוללני ,הנוגע
לערכים ,לסכמות ולעמדות המאפשרים לפענח את
האירועים הקשורים לעבירה .באמצעות עיוותי החשיבה
עבריין המין מכחיש או ממזער את אחריותו למעשיו
ולנזק שנגרם לקורבן .עיוותי חשיבה כוללים תירוצים,
איבוד מדומה של הזיכרון ,המעטה מערכן של פנטזיות
מיניות ,המעטה מחומרת העבירה ומהאחריות לתקיפה,
ייחוס מיניות לקורבן והאשמתו ברצון לקיים יחסי מין
(.)Mann & Beech, 2003; Ward et al., 1997
חוקרים רבים מבקרים בחריפות את המושג
"עיוותי חשיבה" ואת התכניות לטיפול בעברייני
מין ולשיקומם ,המכוונות לתקן עיוותים אלה
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( & Dean, Mann, Milner, & Maruna, 2007; Gannon

 .)Polaschek, 2006; Shruti et al., 2008טענתם היא
שהקטגוריזציה הא-פריורית של כל ההסברים כעיוותי
חשיבה ,אינה מאפשרת למטפלים ולקלינאים לחשוף
מידע חיוני הכלול בהסברים שנתנו העבריינים .מידע
חיוני זה קשור לעולם הערכים של העבריין ,לגורמים
דינמיים ולמצביים באינטראקציות בינו לבין הקורבן,
אשר קידמו את ביצוע עבירת המין (;Dean et al., 2007
.)Gannon & Polaschek, 2006; Shruti et al., 2008
מחקרים רבים אשר נעשו על חיזור אלים או על אונס
בזמן דייט ( ,)date rapeמלמדים על עולם ערכים
פטריארכלי שמאמץ התוקף ,הכולל סכמות מגדריות
וסטריאוטיפים מיניים באשר לתפקידיהם של הגבר
והאישה בבילוי ,בחיזור ובמצבים אינטימים (Franiuk
.)& Shain, 2011; Freymeyer, 1997; King, 2009
סטייה מהסכמות ,מתסריטי הבילוי או מתסריטי
היציאה המסורתיים ,מביאה לעמדות המאשימות
את הקורבן ולמיתוסים של אונס שלפיהם הקורבן
נוטל חלק פעיל במעשה (;Anderson, 2007; Burt, 1980
 .)Byers, 1996; Geiger, Fischer, & Eshet, 2004בחורה
החורגת מקוד ההתנהגות המוכתב לבנות "טובות"
בחברה פטריארכלית מסורתית ומזמינה בחור
לבילוי ,מפלרטטת עמו ומתנהגת ומתלבשת באופן
פרובוקטיבי ,נתפסת כמעוניינת וככזו שמזרזת את
קורבנותה (;Bohner, Eyssel, Pina, Siebler, & Viki, 2009
Burt, 1980; Edwards, Turchik, Dardis, Reynolds, & Gidycz,

.)2011; Geiger, et al., 2004
סכמות וסטריאוטיפים מיניים באשר להתנהגות הגבר
ה"אמתי" במפגש אינטימי ,מזינים גם הם את עולמם
של בעלי הערכים הפטריארכליים המסורתיים .בין
הסטריאוטיפים שולטת התפיסה שהגבר ה"אמתי"
חזק דיו כדי להגן על עצמו מפני אפשרות של תקיפה
מינית ,ולכן אינו יכול להיאנס .לכן גבר כקורבן לתקיפה
מינית נושא מלכתחילה את האשמה על קורבנותו :הוא
לא הוכיח את עצמו כגבר "אמתי" ,הוא חלש מכדי
להגן על עצמו ,או שהוא סוטה המשתוקק להיאנס
ומזמין תקיפה מינית (Anderson, 2007; Geiger, Fischer,
.)& Eschet, 2009
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בשנות ה 50-וה 60-של המאה העשרים אימצו
ויקטימולוגים רבים עמדות דומות בדבר האשמת
הקורבן .במסגרת זו בחנו את תרומתו ואחריותו של
הקורבן בעיצוב הפשע ויצירתו"shaping and molding" ,
( .)Mendelson, 1976; von Hentig, 1948בנתחו מקרי
אונס ,מצא אמיר ( )Amir, 1967כי קורבנות האונס אינם
צופים תמימים וסבילים בתקיפה המינית .לטענתו,
תרומתם הפסיבית או האקטיבית הייתה רבה בגין
מעשים שעשו או חדלו לעשות ,ולכן הייתה להם
אחריות יחסית במעשה התקיפה המינית.
הפרספקטיבה האינטראקציוניסטית של תוקפנות
מבססת עמדה זו ,בטענה שאין לנתח מעשה תוקפני
כאירוע יחיד המבודד מן הקונטקסט האינטראקציוני
והדינמי שבו הוא מתרחש .לכן הבנתנו לגבי תקיפה
מינית ,ככל אקט תקיפה אחר ,חייבת למקם את המעשה
בקונטקסט שבו התוקף והקורבן פועלים ,ולהבין את
שרשרת האינטראקציות ביניהם ואת הגורמים המצביים
והדינמיים אשר הביאו לתקיפה או היו עלולים להביא
לתקיפה (.)Felson & Steadman, 1983; Zur, 1995
המחקר הנוכחי שם במרכאות את המושג "עיוותי
חשיבה" ,מושג שעברייני מין שטופלו באחת מן
המחלקות לשיקום לעברייני מין בשב"ס הכירו היטב.
במקום לשלול את כל ההסברים של אסירים המשתקמים
במחלקה לשיקום עברייני מין בבית הסוהר ולראות
בהם עיוותי חשיבה ,מטרת החוקרת הייתה לבחון
את עולמם הפנימי ועד כמה הם מסוגלים להתמודד
עם תג של סוטה ,לדחותו וליצור לעצמם זהות חיובית
בעת מתן הסברים על העבירה .מיותר להדגיש את
החשיבות הרבה בחשיפת העולם הערכי והגורמים
האינטראקטיביים והנסיבתיים הטמונים בהסברים
של עברייני מין ,וכן את חשיבות התכניות המכוונות
להעלות את המודעות לערכים ולגורמים אינטראקטיביים
ונסיבתיים אלו במניעת עבירות מין וקורבנות מינית.

שיטה

משתתפים
לאחר שהתקבל אישור משב"ס לביצוע המחקר ,גויסו
עשרה מתוך  22עברייני מין אשר השתקמו במחלקת
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שיקום עברייני מין באחד מבתי הכלא בצפון .מנהלת
התכנית (עו"ס) התבקשה לגייס אסירים אשר הורשעו
בביצוע עבירת מין במכר שאינו קרוב משפחה,
המשתקמים במחלקה ומסכימים להשתתף במחקר.
בתחילה הסכימו להתראיין רק ארבעה מן המשתקמים
שהתאימו לקריטריונים .שישה משתתפים נוספים
הצטרפו למחקר וגויסו בשיטת כדור השלג ,לאחר
שארבעת המשתתפים הראשונים סיפרו להם על
התוכן של הריאיון ,על החוקרת ועוזרי המחקר ועל
הרגשתם החיובית בזמן הריאיון.
כפי שנאמר ,כל משתתפי המחקר הורשעו בביצוע
עבירת מין במכר בדרגת היכרות כלשהי ,שכללה
חברים טובים של המשפחה ,בני זוג אינטימיים,
מורה פרטי ,מאמן כדור סל ,איש שיפוץ בניין ומבקר
באתרי היכרויות .המדגם חולק לשתי קטגוריות על פי
סוג העבירה :אונס בזמן דייט ומעשה מגונה בקטין
מתחת לגיל .16
ארבעה מן המשתתפים במחקר מויינו לקטגוריה
"אונס בזמן דייט" .גילם נע בין  15ל 22-בעת ביצוע
המעשה והשכלתם לא עלתה על  12שנות לימוד.
שלושה ממבצעי האונס בזמן דייט נידונו לשנתיים
עד חמש שנות מאסר בגין בעילת קטינה בגיל 16
עד  18שנים .הרביעי ,אשר היה בן  15בעת ביצוע
העבירה ,נדון לעשר שנות מאסר בגין אונס קבוצתי
בקורבן בת  .14כל הקורבנות היו בנות.
לקטגוריה השנייה" ,עבירות מין בילדים מתחת לגיל
 ,"16מויינו ששת המשתתפים האחרים .רובם הורשע
במעשה מגונה בקטינים .שלושה קורבנות היו בנים
בגילים  14עד  ,17ושלוש האחרות היו בנות בגילים 8
עד  .16מבצעי המעשה המגונה היו בטווח הגילים 35
עד  63ובעלי השכלה גבוהה ,ונידונו לעשרה חודשים
עד חמש שנות מאסר.
כל משתתפי המחקר נטלו חלק בתכנית שיקום ייעודי
במחלקה לשיקום עברייני מין .הטיפול היה קבוצתי
ומבוסס על אוריינטציה קוגניטיבית-התנהגותית ,וכלל
מרכיבים פסיכו-חינוכיים וייעודים .כלל המשתתפים
במחקר השתייכו לאותה קבוצה טיפולית ,שכן לא
הייתה קבוצה טיפולית אחרת .כולם הגיעו לשלב השני

בטיפול ,הכירו היטב את המושג "עיוותי חשיבה" ונחשפו
לפרטים רבים של עבירות המין של חבריהם לקבוצה.

כלי המחקר
ברונר ( )Bruner, 1990; 2004טען ,כי הנרטיב בריאיון
האישי נחשב לשיטת המחקר היעילה ביותר ,מכיוון
שבאפשרותו לספק למרואיין מרחב חופש ניכר,
לתת לו לספר על חוויותיו האישיות ולתאר את
העבירה ואת התהליכים אשר הביאו לביצועה במילים
ובפרספקטיבה שלו .על כן התבסס המחקר הנוכחי
על שיטת הריאיון האישי ,אשר התחיל כשיחה לא
פורמלית במשפט הפתיחה" :אנא ספר לי איך הגעת
לכאן (לבית סוהר)" .ככל שהתקדם הריאיון ,הוא
נהפך לריאיון חצי-מובנה ,אשר כלל שאלון עם שאלות
פתוחות על הנושאים האלה :רקע סוציו-דמוגרפי,
גיל התוקף וגיל הקורבן בעת ביצוע העבירה ורמת
ההיכרות ביניהם .שאלות נוספות נגעו לנסיבות
העבירה ,לאינטראקציה בין הקורבן לתוקף לפני
ביצוע עבירת המין ,בזמן ביצועה ולאחריה ,ולתרומת
הגורמים הדינמיים הנסיבתיים אשר הביאו לביצוע
העבירה .כמו כן נתבקשו המרואיינים לתת הסברים
על מעשה העבירה ,ולהתייחס לרמת האחריות ולרמת
האשְמה של העבריין ושל הקורבן.
יתרונו המרכזי של הריאיון החצי-מובנה טמון בהבטחה
שכלל המרואיינים יתייחסו לכל הנושאים שבשאלון .כמו
כן הוא מאפשר גמישות מרבית למרואיין מהבחינות
סדר הנושאים שהוא בוחר להתייחס אליהם ,הבעת
דעותיו ותיאור עולמו במילותיו .גמישות מרבית
ניתנת גם למראיין ,באמצעות היכולת לעבור מסגנון
ריאיון לא פורמלי לחלוטין (שיחה לא פורמלית)
לריאיון ממוקד ומעמיק באמצעות שימוש במילים
ובמשפטים כגון "תן לי דוגמה"" ,למה הכוונה?",
"מה קרה בדיוק?" .משפטים אלה ממקדים את
המרואיין בנושא החשוב לחוקר ,תוך שהמרואיין
מתבקש להבהיר את עמדותיו ואת רגשותיו .למרות
שלא הוקפד על סדר שאלת השאלות ,הקפיד
המראיין להסתיר את מאגר השאלות שלו (Bruner,
.)2004; Denzin, 1989; Patton, 2002
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הליך
הריאיונות התנהלו באחד ממשרדי העובדות הסוציאליות
בשעות אחר הצהרים ,ללא נוכחותן .כל ריאיון נמשך
בין שעה וחצי לשעתיים .מכיוון שמכשירי הקלטה
אסורים בבתי סוהר ,הגיעה החוקרת הראשית
למחלקה לשיקום עברייני מין בליווי עוזרת מחקר,
שעבדה בעברה כקלדנית בבתי משפט והקלידה את
כל דברי המרואיינים .בתחילת כל ריאיון הוסבר נושא
המחקר והובהר למרואיין שדבריו בריאיון אמורים
להינתן מרצונו החופשי ,ושמותר לו לענות או לא
לענות על שאלות על פי בחירתו .אנונימיות הובטחה
למרואיינים ,וכל פריט מזהה הושמט והוחלף .בכלל
זה נעשה שימוש בשמות בדויים בעת כתיבת הדו"ח
המחקרי .הפרטיות במשרד ,הבטחת אנונימיות ,הבעת
העניין הרב של החוקרת וההדגשה שאין היא קשורה
לגוף משקם ,למסגרת הרווחה והתקון או לשב"ס,
כל אלה הצליחו ליצור תחושות אמון וביטחון ,ולייצר
אווירה נוחה שבה יכול המרואיין לחשוף את עולמו.

ניתוח הממצאים
הניתוח של תוכן הריאיונות התבסס על השיטה
ההשוואתית של גלזר ושטראוס (Glaser & Srauss,
 )1967בחיפוש אחרי השונה והדומה בנרטיבים עשירי
התוכן שבריאיונות ,ובחיפוש אינדוקטיבי של תימות
מרכזיות אשר עלו מפיענוח המשמעות הסובייקטיבית
של אירועים בהקשר לעבירת המין ,כפי שהשתקפו
בעיני המרואיינים .חיפוש משמעות ופיענוח אירועים
אינם אישיים לחלוטין .הפירושים קשורים למסגרת
הנורמטיבית שאליה משתייך המרואיין ,המספקת לו
דפוסי חיים ,דרכי הערכה וידע ,כפי שהם משתקפים
בשפה באמצעות מערכת ההמשגה וההסברים שלו
( .)Bruner, 1990על כן בזמן הניתוח של תוכן הנרטיבים
שבריאיונות ,היה חשוב לגלות את הרקע הנורמטיבי כפי
שהוא עולה מדברי המרואיינים .במסגרת נורמטיבית
זו מתאפשרת קוהרנטיות בנרטיב של המרואיין .כדי
לבדוק את מהימנות הנתונים ולמנוע הטיה פוטנציאלית
הקשורה בפיענוח הנרטיבים על ידי חוקר אחד ,התבקש
חוקר נוסף לנתח את הנרטיב בארבעה ריאיונות .כל
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חוסר הסכמה בין החוקרים על תימה או על פיענוח
דברי המרואיינים ,נפתר על ידי התבוננות מחודשת
בנרטיב ,בחינתו החוזרת ומציאת קטגוריה חדשה
ומוסכמת על שני החוקרים (Denzin, 1989; Patton,
 .)2002בעת כתיבת דו"ח המחקר ,כל תימה שנגזרה
מהניתוח האינדוקטיבי נתמכה בציטוטים ישירים מן
הנרטיבים ,וכך ניכר קולו של המרואיין במילותיו שלו
בשעה שסיפק הסברים.

ממצאים

המסגרת הנורמטיבית
של המרואיין
כל המרואיינים אשר הורשעו בגין מעשה מגונה בילד,
הדגישו את האורח הנורמטיבי של חייהם ,את החינוך
הליברלי שקיבלו ואת התנהגותם המופתית בטרם
ביצוע העבירה .בנרטיב מתאר סבא רונן ,בן ,63
אשר ביצע מעשה מגונה בנכדת חברו בת העשר,
חיי משפחה למופת ,חיי נישואין של  40שנה והיותו
אב לשלושה ילדים וסב לשישה נכדים .הוא סיפר
שהקדיש את חייו לצה"ל ועל ההיכרות עם חברו
במסגרת זו .במילותיו:
"הייתי מג"ד בצבא קבע .הייתי המ"מ של הסבא שלה
בצבא .באתי למושב כדי לחלוק איתו את זיכרונות
יום הכיפורים .הקשרים הינם הדוקים ,והמפגש היה
תמיד סביב יום הכיפור".
שפי ,אשר ביצע מעשים מגונים בילדה בת שבע ,סיפר
על אהבתו לים ועל חוף נודיסטים שבו התגורר לאחר
שנפרד מאשתו .בנרטיב הוא מזכיר את הנורמטיביות
של התנהגותו בחוף הנודיסטי ואת תפיסותיו הליברליות
ואף המוסריות ,תוך שהוא משווה את עצמו להוריה
של הילדה שבה ביצע את המעשה המגונה ומגנה
את התנהגותם המינית ,החורגת מנורמות הטעם
הטוב בחוף זה .במילותיו:
"הכרתי את ההורים שנתיים-שלוש .היו להם נישואים
פתוחים חופשיים .האבא משוחח והאימא גומרת
עם מישהו אחר .היה מתח מיני עם אישתו [אימא
של הילדה] ,היא ניסתה לבדוק אותי בטיול .פעמיים
הלכתי רק לטיול ללא מגע .פעם התפרצתי בצורה לא
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מתאימה ,כשחבר שלו שוכב עם אישתו .מה אנחנו,
כלבים? רק כלב מתנהג כך .מין בלי גבול! אני מארח
עוד זוג ,ונדהמתי! הם מקיימים יחסי מין במשותף
עם החבר שלהם .הבעל היה רגיל לקיום יחסי מין של
אישתו .זה היה אופי החיים שלהם .נדהמתי! נסערתי
ואמרתי' ,כאן לא מתנהגים כך'".

עבירת המין כמעשה חד-פעמי
המרואיינים הדגישו את הנורמטיביות של מעשיהם
ושל הסיטואציה שבה פעלו בטרם ביצוע העבירה,
ובכך ניסו לחזק את טענתם שהם בעלי אופי נורמטיבי
לחלוטין ,ולהסביר כי ביצוע המעשה המגונה ,שהם
בעצמם מגנים ,היה אירוע חד-פעמי אשר נגרם מתפנית
בלתי צפויה בסיטואציה ובשרשרת האינטראקציות עם
הקורבן .סבא רונן מתאר את הסיטואציה הנורמטיבית
ואת הדמויות שאיתן פעל לפני ביצוע העבירה ,כאשר
לפתע הביאו אותו התנהגות הילדה ושרשרת האירועים
הלא צפויים לגירוי מיני ולזיקפה שעליה לא הייתה לו
כל שליטה .הוא מספר:
"המפגש עם הקורבן היה מקרי וראשוני .נסעתי
עם חברי לשטח ,וכשחזרנו התחלתי לשחק עם
הילדה ממש ממקום של 'משחקי ילדים' .נדהמתי
מהאינטלקטואליות של הילדה .אחר כך ישבנו אני
והסבא שלה בסלון לראות משחקי ילדים ,והילדה
התיישבה על הברכיים שלי ,על איבר המין שלי .אין
לי הסבר ,אך בסיטואציה הזאת בלבד נוצר גירוי מיני,
הרגשתי זיקפה ,והתחלתי ללטף אותה בגב והיה לה
נעים .אז הילדה הרימה חולצה כדי שאלטף לה את
בטנה ,וכל זה כשהסבא יושב לידינו .כל האקט של
הליטופים ארך  20דקות .אחר כך קמנו לארוחת ערב,
והילדה ישבה לידי ,שיחה רגילה וכו'."...
לאחר מכן נתבקשה הילדה ללכת לחדרה .הדובר
נענה לבקשתה ללוות אותה ,וניהל איתה שיחה כפי
שניהל עם ילדיו ונכדיו בנושא "איך מביאים ילדים
לעולם" .לדבריו:
"נתבקשתי ללוות אותה לחדר ,על ידי הילדה כמובן -
בכלל לא עניינה אותה הקלטת  -ומהר מאוד התחלתי
ללטף אותה בגב .תוך כדי ערכנו שיחה מאוד בוגרת

לעניין 'איך מביאים ילדים לעולם' .סיפרתי על זה
בעבר לנכדיי ולילדיי ,וגם אני קיבלתי חינוך מיני
מאוד פתוח .הילדה סיפרה שראתה את איבר מינו
של אביה במקלחת ,ושאלתי אותה אם היא רוצה גם
לראות את איבר המין שלי (בולבול) .היא ענתה שכן,
והראיתי לה אותו בחצי שכיבה ,והיא אפילו הסכימה
להחזיק אותו לשנייה ואז נבהלה ,אולי מעצם הזיקפה
שלי ,והתכרבלה בשמיכה .ושם זה נגמר .אמרתי לילה
טוב ונפרדנו".
שפי נזכר בפסטיבל שבו נפגש עם הילדה ,בת חבריו,
שאותם הכיר שלוש שנים  -מאז הייתה בת חמש .הוא
ראה אותה מתנדנדת באחד הערסלים בדוכן ,והיא
ביקשה ממנו את הטלפון הנייד כדי לצלצל להוריה.
מכיוון שהיה רעש ,הם עזבו את הדוכן .היא הלכה
לשבת על הכורכר ודיברה עם ההורים .במילותיו:
"אני מנסה לזהות מה עבר בראש! אני זוכר מעשים.
קשה לי להבין מה דחף אותי לעשות מה שעשיתי.
אולי בגלל המתח המיני שנוצר .נתתי לה את הנייד
שלי לשיחה .היא סיימה לדבר ועמדה על כורכר
זקופה .והיא חיבקה אותי מאחור ואמרה 'תודה!'.
הסתובבתי ,לקחתי לה את היד והוצאתי את איבר
המין ,והנחתי לה את היד .היא לא ברחה ,היא גילתה
התנגדות פסיבית .היא משכה את היד וברחה."...
בהסברים אשר כללו שרשרת של אירועים דינמיים
וגורמים אינטראקטיביים ומצביים ,ניסו המרואיינים
ליצור רושם שהמעשה המגונה שביצעו לא היה מתוכנן
מראש ,אלא היה תגובה אימפולסיבית וחד-פעמית,
שלא יכלו לחזותה מראש .סבא רונן מספר:
"קשה לתאר את העבירה שביצעתי כמשהו מתוכנן
מראש ,היות שזה קרה בספונטניות בביתם של זוג
חברים בני גילי .מדובר באירוע חד-פעמי .זה לא קרה
עם הנכדים או הילדים של חברים אחרים .מאוד קשה
לי עם העבירה .הייתי מאוד מבוהל ,וניסיתי להבין מה
היו המניעים שלי ומה גרם לי לבצע את המעשה".
שפי הגיב באופן דומה כאשר הסביר שמעשהו בלתי
מובן ובלתי מתוכנן .קודם לכן מעולם לא התקרב
לילדים .במילותיו:
"קשה להבין או לתאר את העבירה .לאוהל הרבה
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נשים היו מגיעות! היו תמיד נשים מסביב .לא באתי
לקרבת ילדים .הייתה תמיד אישה על ידי .הילדים
של החברה הכירו את הילדה .וגם הילדים שלי הכירו
אותה! החברה שלי יודעת בוודאות שלא פגעתי
בילדים שלה".
בהסבריהם תיארו המרואיינים אשר השתייכו לקטגוריית
האונס בזמן דייט את המסגרת הנורמטיבית השמרנית
שלהם ואת פעולותיהם השגרתיות בטרם ביצעו את
העבירה ,כגון משחק בכדור סל ובילוי עם חברים
במסיבה או בבר .את מעשה האונס ,שעליו לקחו
אחריות ,הם תלו במסגרת הנורמטיבית-פטריארכלית
מסורתית ,שמגדירה את תסריטי הבילוי והיציאה
ומכתיבה את ההתנהגות הראויה לבחורה "טובה"
ולגבר "אמתי" .שרשרת של אינטראקציות עם הקורבן,
היא אשר הביאה בנסיבות המקרה לעבירה .בכך הם
ראו את עצמם נבדלים מאחרים שביצעו מעשים
מגונים בקטינים אשר העידו על התנהגות נורמטיבית
ליברלית והכחישו כל אחריות להשתלשלות האירועים
אשר הביאו לגירוי המיני  -זיקפה.
מבצעי אונס בזמן דייט אשר רואיינו ,הצטערו על
שהמשיכו באקט המיני גם כשהקורבן התנגדה באמירת
"לא" .הם ראו בהתנהגות זו חריגה מן המסגרת
הנורמטיבית ,שלפיה גברים "אמתיים" אינם אונסים:
"יש לי אחריות .אני לא מאשים ולא זורק את האשמה
רק עליה .היה לי קשר איתה .פגשתי אותה במועדון,
היא רקדה .הזמנתי אותה להיפגש .שוב ניסיתי.
אני צריך לקחת אחריות! הייתי צריך לקחת אותה
הביתה" (שמעון).

הקורבן חרגה מהנורמות
המקובלות בדייט
בתארם את הקורבן ואת התנהגותה ,חשפו מבצעי
האונס בזמן דייט ערכים ואמונות סטריאוטיפיות
הקשורים להתנהגותו הראויה של גבר "אמתי"
ושל אישה "טובה" בזמן בילוי ובמצבים אינטימיים.
בסיטואציה הספציפית חרגה הקורבן בהתנהגותה
חריגה בוטה מן הנורמות .הם נדהמו מן המראה
הפרובוקטיבי של הקורבן ומשרשרת ההתנהגויות
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באינטראקציה ביניהם ,אשר באותן נסיבות הביאו
אותם לפרש התנהגויות אלה כהבעת עניין וכרצון
של הקורבן לקיים יחסי מין.
יוקי ,אשר היה בן  21בעת ביצוע העבירה ,הסביר כי
הקורבן הזמינה אותו לדייט .היא ביקשה את מספר
הנייד שלו ולא הפסיקה לצלצל אליו עד שהסכים
לצאת איתה .לדידו הייתה התנהגות זו חריגה מן
הגבולות הנורמטיביים ,הקובעים מי היא בחורה
"טובה" ,ומתסריטי היציאה המסורתיים שבהם הגבר
הוא זה שמזמין את האישה .לדבריו של יוקי:
"היא אמרה לי 'קח את הטלפון שלי' ,ואני אמרתי,
'אני לא רושם טלפון של בחורות .תרשמי את .אני
לא רגיל שבחורה מזמינה בחור' .אני תמיד זה שיוזם
ומתחיל עם בחורה .היא יזמה ,ולא הפסיקה להתקשר
אליי' .אתה בא היום?' באתי עם הג'יפ של האח שלי
ועם בקבוק יין".
מנקודת מבטו של המרואיין ,פרובוקציות ואירועים
שבהם נטלה הקורבן חלק פעיל ,הביאו לתוצאה הלוגית
ביותר  -קיום יחסי מין .לכן ישנה אחריות משותפת
של הקורבן והעבריין לאירוע .יוקי סיפר על הנשיקות
והמזמוזים כששניהם שיכורים וערומים בלילה בחוף
הים ,אשר הביאו לנקודת האל-חזור .במילותיו:
"שאלתי אותה אם היא רוצה לאכול ,לשתות ,היא
אמרה 'בוא לים ,אני מכירה חוף ים' .את מבינה
מה קרה כאשר היינו שנינו שיכורים? בכל זאת חוף
הים ,בקבוק יין ,אני בחור צעיר! קרה מה שקרה!
אני חושב שבזמן המעשה היא הייתה מוכנה לזה.
מוכנה .את מבינה?".
מראיינת" :אבל היא אמרה 'לא!' והמשכת״.
יוקי" :היא אמרה 'לא' רק בכאילו! אני לא גבר כזה!
את מבינה ,אני לא אנס .זה לא באישיות שלי .אני לא
חטפתי אותה .היא יזמה את הכול".
שמי תיאר סיטואציה דומה במסיבה:
"שתינו שתייה חריפה וכל הזמן התנשקנו .אחר כך היא
התחילה להקיא .שמתי אותה במיטה .ישבתי איתה.
שוב היא קמה ,כמעט נפלה ,אז שמתי אותה שוב
במיטה .התחלנו להתנשק .זרמה בנשיקות! חשבתי
שהיא זורמת והמשכתי .לא ידעתי שהיא לא רוצה.

להקשיב להם

הייתי צריך לקחת אותה הביתה ולא לשכב איתה".
נשר וחבריו ,אז בכיתה י' ,שיחקו בנבחרת כדור
סל .הם האשימו את הבחורה בת ה 15-אשר שכבה
עם כל אחד מחברי הקבוצה ,וטענו שהיא יזמה את
ההרפתקה המינית שסיבכה אותם .היא הזמינה אותם
הביתה כאשר הוריה לא היו בבית .הזמנה זו חרגה
מן הנורמות המקובלות ,האוסרות על בנות להזמין
בנים כאשר הן לבדן בבית .ההזמנה הייתה בעיניהם
מסר חד-משמעי ,שהיא מעוניינת לקיים יחסי מין עם
הבנים .במילותיו של נשר:
"לא היינו חברים .היא הייתה מוכנה למין .ההורים
שלה לא היו בבית .היא הזמינה אותי לבית שלה.
רציתי להראות לחברים שלי .הזמנתי גם אותם .היינו
הולכים אליה אחרי האימון בכדור סל".

"אילו ידעתי"
טכניקת נטרול זו שכיחה יותר בהסברים של מרואיינים
אשר ביצעו אונס בזמן דייט מאשר בקרב אלה שביצעו
מעשים מגונים בילדים .בהצטדקויות שלהם הם
טענו ,כי אילו היה להם פריט מידע נוסף ,שלא
הובא לידיעתם ,או אילו היו ערים יותר לפריטי מידע
מסוימים ,לא היו מסתבכים עם הקורבן והיו נמנעים
מביצוע העבירה.
יוקי הסביר שהקורבן אשר יזמה את כל ההרפתקה
רימתה ,והוליכה אותו שולל כאשר שיקרה לגבי הגיל
שלה .במילותיו:
"הייתי אז בן  24( 21בעת הריאיון) .היא צלצלה אליי.
היא יזמה את הכול .היא גם שיקרה לגבי הגיל שלה.
היא אמרה שהיא עומדת להתגייס .מתברר שהיא
הייתה בת  16שנה וקטינה .היא שיקרה לי".
מבצעי מעשים מגונים בקטינים שרואיינו ,השתמשו
בנימוק ה"אילו" כדי להפחית את אחריותם למעשיהם.
לטענתם ,אילו ידעו לזהות את הסימנים המקדימים
שגרמו להתנהגות האימפולסיבית שלהם ,היו נוהגים
אחרת .שפי סיפר על חלומות אירוטיים על הילדה,
והסביר שאילו היה ער להשפעת הפנטזיות והחלומות
האירוטיים שלו על התנהגותו העתידית ,היה הולך
לטיפול .במילותיו:

"שנתיים לפני האירוע חלמתי על הילדה .היה זה חלום
עם גוון מיני .נגעתי בה וחיבקתי אותה .התעוררתי
מינית .לא ייחסתי יותר מדי משמעות לחלום הזה.
אולי אילו הייתי מתייחס לחלומות אלה ברצינות ,הייתי
מבין שאני נמשך מינית לילדה .אולי היה נדלק בי אור
אדום והייתי מתעורר".

הפיתוי שבריגוש ובסכנה
צחי ,מאמן כדור סל שהיה בן  35בעת ביצוע העבירה,
סיפר שנפגש באינטרנט עם שני קטינים והציע להם
כסף בעבור קיום יחסי מין עמו .למרות שהכיר בחומרת
מעשיו ,הוא השתמש בטענה "אילו ידעתי" :אילו ידע
שחיפוש ריגוש וסכנה הם סימנים מקדימים של עבירות
מין ,היה מבין את הקשר בין הריגוש ,הסכנה ועבירת
המין ,ולא היה נכנע לפיתוי .במילותיו:
"אתה הולך על חוט דק ,על הקצה .מה שמניע אותך
הוא הריגוש שבכול ,והסכנה ,ובסוף אתה נופל .היום
אני מרגיש אחריות מוסרית כי הם היו קטנים".

השפעה לא רצויה
של סמים ואלכוהול
טכניקת נטרול נוספת שהשתמשו בה מרואיינים
רבים הייתה השפעתו הקיצונית של המשקה שניתן
להם בלי שידעו על הסיכון הכרוך בשתייתו (Laws,
 .)Hudson, & Ward, 2000; Mann & Hollin, 2007המשקה
טשטש את חושיהם ואת דרך החשיבה שלהם ,והביא
אותם לבצע את העבירות  -המעשה המגונה או
מעשה האונס .אילו הכירו את ההשפעה הקיצונית
של האלכוהול או של המשקה הספציפי שניתן להם,
לא היו נוגעים במשקה ולא היו מסתבכים .טיעון זה
איפשר למרואיינים לתרץ את התנהגותם ולדחות כל
אחריות על מעשיהם .לדבריו של שפי:
"השתכרתי .הם שמו סם במשקה שלי ,דבר שמנע
ממני להיות לגמרי מודע .שתיתי בירה ,ולאחר מכן
הברמן צחק ונתן לי משקה נוסף .שאלתי אותו' ,מה
אתה נותן לי לשתות?'' .משקה נמרים' ,הוא ענה,
'תערובת של ערק ווודקה' .כשסיימתי כוסית הוא נתן
לי עוד כוסית .התחלתי להרגיש רע מאוד".
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גם דני ,שאנס בזמן דייט ,טען:
"הייתי שיכור .היא רצתה מין .אני מאוד מצטער .אני
אחראי כי המשכתי כאשר היא אמרה 'לא!' .עשיתי
דבר נורא כי הייתי שיכור".

גינוי של המגנים
במתן ההסברים טענו רוב המרואיינים שאינם
מבינים מדוע נשלחו למאסר .הם בסך הכול אנשים
נורמטיביים ,ואף בעלי אופי מוסרי ,אשר נסחפו לרגע
וסטו מן הדרך הישרה ,ולכן מחו נגד חומרת העונש.
נשר ,אשר ביצע אונס עם חבריו בזמן דייט ,גינה את
השופטים שלדבריו התעמרו בו והרסו לו את החיים
בגלל שטות שעשה בהיותו נער .במילותיו:
"אני לא מנסה להפחית מחומרת העבירה ,אבל
אני לא מבין את חומרת העונש .אני יושב פה בגלל
שטויות של נעורים".
מרואיינים אשר הורשעו במעשים מגונים בילד או
בילדה ,גינו גם הם את המערכת הפלילית ואת
העונש שניתן להם .לטענתם ,הם שילמו מספיק
בבית המשפט בעת העימות עם הקורבן .לשמוע
את עדות הקורבן בבית המשפט ,לקבל צו הרחקה
מכל הילדים שאהובים עליהם במשפחה ובשכונה
ולאבד את אמון החברים ובני המשפחה ,כל אלה
עצמם היו עונשים ,לכן המאסר שהוטל עליהם לא
היה הוגן .במילותיו של רפי:
"בבית המשפט ביקשתי 'סליחה!' .היה לי קשה לעמוד
מולה! שאלו אותה ,את רוצה להוציא את התוקף מן
האולם? היא אמרה 'לא!' .זו הייתה נקמתה .רציתי
שהאדמה תבלע אותי! להגיד לך בפנים מה היא
חושבת עליך ,במילים שלה ,היא שמה את הכול על
השולחן!".
טענה אחרת הייתה שלא פגעו בקורבן ,ושהורי
הקורבנות לא רצו להתלונן .בקשת הסליחה והחרטה
האמתית הספיקו ,ההורים לא רצו שיישלחו למאסר.
לדבריהם של המרואיינים:
"הם באים ממגזר דתי ,ועוד לא לקחו אותם לרב
הקהילה שלהם .הם סירבו להתלונן .בקשת הסליחה
שלי הייתה מהורי הילדים יותר מאשר מהילדים עצמם.
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אני בעצמי הורה ,חד-הורה ליתר דיוק .אני יודע איזה
רגשות אשם וייסורי מצפון ...ההורים האלו בטח עברו
הרבה לילות לבנים בגללי" (צחי ,מאמן כדור סל).
"הילדה סיפרה הכול ממקום 'יפה' של 'היה לי
נעים'' ...הוא ליטף אותי'' ...החזקתי' וכו' .מהתמליל
של חקירתה הבנתי שהילדה אמרה שהיה לה נעים,
ושהיא מצטערת שסיפרה על זה ,כי הבטיחה לי שלא
לספר .הוריה פנו לבית משפט וביקשו שלא ישלחו
אותי למאסר ,ושמבחינתם מספיק רק שיטפלו בי"
(סבא רונן).

אסטרטגיה לנטרול התג "סוטה"
טענות הקשורות למצפון ולמוסר
הידיעה מהי התנהגות נורמטיבית ,היסחפות הדרגתית
להרחבת גבולות המותר עוד לפני ביצוע העבירה
והרגשת אשמה ונקיפות מצפון לאחר ביצועה ,כל
אלה היו טיעונים אשר נכללו בהסברים של המרואיינים
לחיזוק הרושם לגבי אופיים המוסרי .מיקום העבירה
במסגרת נורמטיבית אפשר למרואיינים לטעון שהם
יודעים להבדיל בין טוב לרע ושהתנהגותם העבריינית
נבעה מהיסחפות מקרית ,אשר הובילה לנקודת שבירה
שבה התעלמו מן הנורמות שאיתן הם מזדהים (Sykes
.)& Matza, 1957
רפי ,מורה פרטי למתמטיקה אשר הורשע במעשה
מגונה בתלמידתו בת השש-עשרה ,טען שחיבוקה
עקב הצלחתה במבחן היה נקודת השבירה ,וממנה
הכול התחיל להתדרדר .במילותיו:
"בהתחלה לא מדברים ,לא חושבים .היה אמון ,היה
אמון בינינו .היא אמרה' ,עד הבגרות תרשום אותי
לכל השיעורים!' היא הייתה בטוחה שתיכשל .כשהיא
הצליחה היא אמרה' ,אני רוצה לעבור אצלך הביתה!'
היא באה אליי הביתה ונישקה אותי .הייתה נשיקה.
כאן היה קו השבר מבחינתי".
מאז התחיל רפי להרחיב את גבולות הנורמטיבי .אחרי
הנשיקה על הלחי הוא החל לנשק את התלמידה
ליד הפה ,לאחר מכן הוא חיבק אותה וליטף אותה.
המשמעות המינית של מעשיו נודעה לתלמידה רק
כאשר המורה לקח את ידה ושם אותה על איבר מינו.
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מאותו רגע היא הפסיקה לבוא .רפי מספר:
"עובר סף ועוד סף ,עד שאתה מגיע לתהום! אתה מניח
יד .אתה נותן לטיפה ,ממזמז ,נוגע פה ושם ,נשיקה על
הלחי ,נשיקה על יד הפה .התנהגותי הייתה יותר ויותר
נועזת .היא הגיעה לשיעור .עברתי ניתוח  -לא יכולתי
לשבת על יד השולחן .כך היא באה למיטה להראות לי
את הקלסר .היא ישבה על ידי ,ואז הורדתי לה את היד
למטה .היד שלה הייתה על איבר המין שלי".
טענה נוספת בזכות האופי המוסרי של המרואיינים
הייתה רגשותיהם לאחר שביצעו את המעשה המגונה.
המרואיינים סיפרו על ההרגשה הרעה שהייתה להם
מיד אחרי ביצוע המעשה ,ועל הבהלה שתקפה אותם
כשהבינו שעברו את כל הגבולות .הם היו מודעים
שהמעשה שביצעו היה חמור מאוד והתחרטו על כך.
הבהלה ,ההרגשה הרעה ,נקיפות המצפון והחרטה,
שימשו להם הוכחה שהם בעלי מצפון ,אלא שהוא
הושתק לרגע בעת ביצוע המעשה .במילותיו של שפי:
"צריך להיות ערני מאוד .אם יש הרגשה רעה ומשהו
מזיק ומבזה שקורה ,אתה צריך להגיב להרגשה הזו.
כי זהו האור האדום המהבהב ומזהיר אותך".
גם סבא רונן סיפר על הבהלה והחרטה שהרגיש מיד
לאחר המעשה החמור שביצע ,במיוחד מאחר שביקש
מהילדה לשמור על המעשה בסוד .במילותיו:
"אחרי המעשה חזרנו לסלון .אני הייתי נורא מבוהל,
אבל הצלחתי להסתיר את שקרה והתכנסתי בתוך
עצמי .הבנתי את חומרת המעשה רק כשנזכרתי
שאמרתי לילדה לפני ה'לילה טוב' ' -שיישאר בינינו'.
ואז הבנתי שבעצם ניצלתי את תמימותה".
רפי ,המורה למתמטיקה ,תפס גם הוא את חומרת
עבירתו מיד לאחר ביצועה .במילותיו:
"מיד [אחרי ששם את ידה על איבר המין שלו] הבנתי
שחציתי את כל הקווים האדומים .אני מסתכל כל
הזמן שביצעתי את העבירה .פתיחת השערים ,הגעתי
לתהום .היא הפסיקה לבוא".
השוואה לעבריינים סוטים אחרים
המרואיינים בשתי הקטגוריות ניסו להפחית את חומרת
עבירתם תוך השוואת מעשיהם לאלה של עבריינים

אחרים במחלקה .המרואיינים אשר ביצעו אונס בזמן
דייט ,השוו את מעשיהם במונחים של התנהגות
ראויה לגבר "אמתי" .גבר כזה מקיים יחסי מין עם
נשים ,ולא מתעסק עם ילדים או ילדות במשפחה,
כפי שעשו הפדופילים או המורשעים בגילוי עריות
במחלקה .השוואה זו אפשרה להם לדחות גינוי או
ייחוס פגם מוסרי בעת ההסברים ,בטענה שהסוטים
האמתיים במחלקה הם אלה המבצעים עבירות
בילדים .שמי הסביר:
"יש כאן כל מיני טיפוסים :אב שוכב עם הבת שלו,
אח עם אחותו ואלה שאונסים ילדות .לדעתי הגרוע
ביותר הוא הגבר בן  60שהתעסק עם ילדה קטנה
בת שבע .ישנם דברים שאי אפשר להבין".
רפי ,אשר הורשע בביצוע מעשה מגונה בקטינה,
תלמידתו ,השווה את עצמו לעבריינים שלדעתו היו
הרבה יותר סוטים ממנו .במילותיו:
"להיות כאן עם גברים ,כל אחד עם האגו שלו24 ,
שעות לחיות במחלקה .אתה נמצא עם אחרים.
בקוסמוס של השכלה ושפה .מה מותר ומה אסור.
אצל הבדואים והדרוזים בחורה חייבת להיות בתולה
כשמתחתנים איתה! העמדות שלהם  -כמו לפני 40
שנה .יש כאלה שאנסו בנות ,ואב שהתעסק עם הבת
שלו .קשה לי לתקשר איתם .הרקע של העבירה חשוב".
טענה דומה הביא דני ,מנהל בית ספר אשר הורשע
בניסיון לאנוס אישה פיליפינית המטפלת באימו.
במילותיו:
"מתוך  27אסירים כיום במחלקה אני היחיד שמרצה
מאסר על ניסיון לאונס ולא על אונס .יש פה מגוון של
עבריינים ,גם על עבירות קלות כמו מעשים מגונים
וגם על קשות כמו גילוי עריות ופדופיליות .יש מקרים
חמורים שהייתי ממליץ להם לעבור טיפול כימי .יש לנו
מישהו במחלקה שמתפשט כל הזמן ,ומישהו שהוא גם
אונס וגם סדיסט .גם לו הייתי ממליץ על סירוס כימי".

המרואיין כקורבן
של המערכת הפלילית
הנורמטיביות של המרואיינים לפני ביצוע העבירה
ואחריה ובהשוואה לעברייני מין ,העונש המוגזם
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שקיבלו והתווית "עבריין מין" שהודבקה להם לצמיתות
ופוגעת בשמם הטוב ,גרמו למרואיינים לטעון שהם
הקורבנות האמתיים של המערכת הפלילית .על פי
דבריו של שפי:
"הכתם שנדבק בי! אולי לא אצליח לצאת מזה!
הסטיגמה! מה אעשה בחוץ? יש אנשים שבחרו
לנתק מגע ,אני מבין אותם .עם הכתם הזה! אני
מקווה מאוד שכשאני אצא מכאן אני אצליח לראות
את עצמי שלם לחלוטין!".
טענה דומה טען סבא רונן לגבי הנזקים שנגרמו לו
לאחר שהודבקה לו הסטיגמה של עבריין מין בילדים:
"אני ידוע לכולם עם הסטיגמה של סבא המתעלל
בילדים .לפני כחודשיים הייתה לי נקודת שבירה ,לא
הצלחתי להבין ממה נגרם כל הנזק ולמה זה הביא
אותי להפסד כל כך גדול ,הפסד בהוצאות בית
המשפט ,במשפחה ובחברים".

דיון
במחקר נבחנה תפיסת עולמם של עשרה מתוך עשרים
ושניים עברייני מין הכלואים במחלקה לשיקום עברייני
מין באחד מבתי הסוהר בצפון הארץ .אסירים אלו
השתתפו בטיפול ייעודי קבוצתי המבוסס על אורינטציה
קוגניטיבית-התנהגותית ,שעיקרה התמודדות עם
עיוותי חשיבה ,זיהויים ותיקונם.
בניתוח התוכן של הנרטיבים נחשפות תפיסת עולמם
של המרואיינים והמסגרת הנורמטיבית שבה הם פעלו
לפני ביצוע העבירה ולאחריה .במסגרת זו הסבירו
המרואיינים את מעשה העבירה כחריגה רגעית מן
הנורמות ,עקב תפנית בלתי צפויה בשרשרת האירועים
והאינטראקציות עם הקורבן .באמצעות התירוצים שסיפקו
מרבית המרואיינים אשר הורשעו במעשה מגונה בילד
או בילדה ,הדגישו את האקראיות בהתנהגותם ,שאותה
גינו וראו בה התנהגות חמורה ,ושעליה לא הייתה
להם לדידם כל אחריות .שלא כמוהם ,אנסים בזמן
דייט התמקדו בעולם ערכי פטריארכלי מסורתי ,אשר
הזין את עמדותיהם ואת התפיסות הסטריאוטיפיות
שלהם לגבי המראה וההתנהגות הראויים של גבר
"אמתי" ושל בחורה "טובה" בזמן בילוי .הם קיבלו
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אחריות על עבירת המין ,אך המעיטו מחומרתה ,תוך
האשמת הקורבן בתרומה לה ובלקיחת חלק פעיל
באירועים שגרמו לעבירה .הם הטילו אחריות משותפת
לעבירה על עצמם ועל הקורבן .הגורמים הדינמיים
הנסיבתיים הקשורים באינטראקציות ובפרובוקציות
של הקורבן ,מלמדים על האחריות המשותפת של
הקורבן והעבריין באונס בזמן דייט .כך יכלו מבצעי
האונס בזמן דייט לדחות את התג "סוטה" במסגרת
הנורמטיבית שבה התמקמו ,ולהגן על אופיים המוסרי
לפני ביצוע העבירה ולאחריה.
במקום לשלול על הסף את כל ההסברים שנותנים
עברייני מין ולראות בהם עיוותי חשיבה כנהוג בטיפול
קבוצתי ,ראוי לבצע ניתוח תוכן של הנרטיבים
ולבחון את הדרך והאופן שבהם משתמשים עברייני
מין באמצעים לשוניים מקובלים חברתית (& Scott
 )Lyman, 1968כדי לגשר בין המסגרת הנורמטיבית
שבה הם חיים לבין המעשה ה"סוטה" .הדבר נעשה
בעיקר תוך שימוש בטכניקות נטרול למיניהן (Sykes
 ,)& Matza, 1957אשר באמצעותן תתאפשר דחיית
האחריות למעשה או המעטתה ,ובד בבד יואשם
הקורבן ותופחת חומרת העבירה.
במתן ההסברים ,כלל המרואיינים ,משתי הקטגוריות,
מיקמו את עצמם מילולית במסגרת נורמטיבית,
ותיארו בפירוט את הפעולות ,האנשים והמצבים לפני
ביצוע העבירה ולאחריה .העבירה הוסברה כתפנית
בלתי צפויה מן הנורמות ומן הפעולות השגרתיות
שבהן עסקו ,כתוצאה משרשרת אינטראקציות חריגה
עם הקורבן ומגורמים דינמיים נסיבתיים אשר הביאו
למעשה העבירה .ממצאים דומים דווחו במחקרים
קודמים בתחום עבירות מין עם קטינים וקטינות
(.)Auburn & Lea, 2003; Shruti et al., 2008
עברייני מין אשר הורשעו במעשה מגונה בילד או
ילדה שגילם פחות משש-עשרה ,מיקמו את עצמם
במסגרת הנורמטיבית הליברלית שבה פעלו כאנשים
ראויים ,תוך הצגת ביוגרפיה למופת .כל אלה כדי
להעיד על אופיים המוסרי בטרם בוצעה העבירה.
ביצוע העבירה (מעשה מגונה) הוסבר כתפנית בלתי
צפויה ,אשר חרגה מן הפעולות ומן המצבים השגרתיים
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שבהם פעלו ושנגרמו משרשרת האינטראקציות עם
הקורבן .למרות הגינוי של העבירה כמעשה חמור
ביותר ,הם שללו כל אחריות על המעשה בטענה
שהתנהגותם נבעה מגירוי מיני שלא שלטו בו ,ואשר
נגרם כתוצאה מאירועים בלתי צפויים ,ובמובן זה
בלתי מתוכננים ,באינטראקציה עם הקורבן .נשיקה
או חיבוק הקורבן ,בקשה לליטוף ,חלומות אירוטיים
וריגוש  -כל אלה הביאו לגירוי מיני ולזיקפה ,ולבסוף
להתנהגות אימפולסיבית  -לקיחת יד של הילד או
הילדה כדי שייגעו באיבר המין שלהם.
בדומה למחקרים אחרים בתחום (;Mann & Hollin, 2007
,)Polaschek & Gannon, 2004; Stermac & Segal, 1989
עברייני מין אשר הורשעו במעשה מגונה בילד או
בילדה ,סיפרו על חלומות אירוטיים על אודות ילדים,
וטענו כי אילו ידעו על הקשר בין חלומותיהם לחיפוש
המתמיד אחרי ריגוש וסכנה ,היו הולכים לטיפול כדי
לרסן את דחפיהם המיניים .המחקר הנוכחי ,בדומה
למחקרים קודמים ,מלמד על חשיבותם של משתנים
כגון חלומות אירוטיים וחיפוש אחר ריגוש וסכנה
כסימנים מקדימים לביצוע עבירות מין בילדים (Laws
.)et al., 2000; Mann & Hollin, 2007
טענה שכיחה בקרב מבצעי מעשה מגונה בקטינים,
שנמצאה גם היא במחקר זה ,קשורה לרגשות החרטה
שחשו מיד לאחר ביצוע העבירה .מודעות לחומרת
המעשה ,בושה ,אשמה ,חרטה וייסורי מצפון שליוו
אותם מיד לאחר המעשה ,כל אלה העידו ,לדעתם,
על מצפונם ועל אופיים המוסרי .רגשות מוסריים אלה
שנחוו לאחר ביצוע העבירה והאופי הנורמיטבי שלהם,
מלמדים על סחף רגעי מההנורמות ,ומיד לאחר מכן
חזרה לדרך הישר ( .)Sykes & Matza, 1957באמצעות
הסברים אלה ,הם דחו כבלתי מוצדק וכבלתי הוגן
את התג המכתים אותם לצמיתות כעברייני מין
והמונע מהם את קרבת ילדיהם וקרבת ילדי יקיריהם.
לעומת ההסברים של המבצעים מעשים מגונים בילדים,
שתירצו את מעשיהם כדחף מיני בלתי נשלט שנגרם
עקב נסיבות בלתי צפויות שעליהם לא הייתה להם
כל שליטה ,ההסברים של המרואיינים אשר ביצעו
אונס בזמן דייט התבססו על הצדקות וטכניקות

נטרול נלוות ,שבעזרתן ניסו לבנות תדמית של "גבר
אמתי"" ,מאצ'ו" ,המוכן לקבל אחריות על מעשיו,
תוך הזדהות עם עולם ערכים מסורתי ופטריארכלי
שאליו השתייכו .עולם נורמטיבי זה הזין ,לדבריהם,
את אמונתם בסטריאוטיפים מגדריים ,לפיהם ישנם
מאפיינים ברורים לבחורה "טובה" במראה ובהתנהגות,
ובמיתוסים המצדיקים קיום יחסי מין במקרים של חריגה
מתסריטי יציאה מקובלים .מחקרים קודמים הדגישו
את הקשר בין אימוץ של עמדות סטריאוטיפיות בין
מגדריות ,תסריטי יציאה מסורתיים והאשמת הקורבן
באונס בזמן דייט (Auburn & Lea, 2003; Laws et al.,
.)2000; Muehlenhard & Linton, 1987; Shruti et al., 2008
בהצדקותיהם ובמזעור הנזק שנגרם לקורבן ,טענו
מבצעי אונס בזמן דייט שבניגוד למבצעי מעשים מגונים
בילדים ,שבעיניהם היו הסוטים ה"אמתיים" ,הם יכלו
לשלוט על יצרם ולא להתקרב לילדים .הרשעתם
בבעילה אסורה בקטינה ,מתחת לגיל  18שנה ,נבעה
מן השקרים של הקורבן לגבי גילה .אילו ידעו את גילה
האמתי של הבחורה שעמה נפגשו בפאב או במסיבה,
לא היו נוגעים בה .רדיפתה אחריהם ובקשות נשנות
מצדה להיפגש ולצאת לחוף הים בלילה ,וכאמור
השקר שלה לגבי גילה ,כל אלה הביאו לקיום יחסי
מין .בעזרת אסטרטגיות נטרול אלה ניסו מבצעי אונס
תוך כדי פגישה להפחית את אשמתם ,תוך הטלת
אחריות ואשמה גם על קורבן האונס.
ממצאי המחקר מלמדים כי מתן הסברים הוא
אמצעי לשוני גמיש ,המותאם למסגרת נורמטיבית
בסיטואציה ספציפית ובאינטראקציה .אלה שהורשעו
במעשים מגונים בילד או בילדה ,ציינו בעיקר תפנית
פתאומית באינטרקציות עם הקורבן ,אשר הובילה
לזיקפה ,וכתוצאה מכך למעשה המגונה ,אקט שלא
תוכנן מראש .משום כך טוענים המרואיינים לחוסר
אחריות על המעשה .לעומתם המורשעים בבעילת
קטינה ,אנסים בזמן דייט ,קיבלו אחריות על מעשיהם,
אך הדגישו את תרומתה הרבה של הקורבן לקיום
יחסי המין.
אי אפשר להתעלם מן התרומה האקטיבית וגם הפסיבית
של הקורבן לקורבנותה ,כפי שלימדו אמיר ()Amir, 1967
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וצור ( )Zur, 1995אחריו במחקריהם ,כשניתחו מקרי אונס.
המראה וההתנהגות הפרובוקטיבית של הקורבן עוזרים
לעבריין לייחס לקורבן אחריות משותפת למעשה ,ובכך
לנטרל במידת-מה את האופי הסוטה של מעשיו הוא.
המסקנה העולה מהמחקר היא שבמקום לשלול על
הסף את כל ההסברים של עברייני מין ולראות בהם
עיוות חשיבתי כנהוג במסגרת טיפולית-קלינית ,ראוי
לנתח את הנרטיבים שבהסברים אלה במונחים של
אירועים לפני העבירה ,במהלכה ולאחריה ,ואגב כך
להבין כי עבירת מין איננה אירוע מבודד ומנותק מן
הקונטקסט שבו היא מתרחשת .עבירת מין קשורה
במסגרת נורמטיבית ובסיטואציה ספציפית שבה
מתרחשת שרשרת דינמית של אינטראקציות בין
העבריין לקורבן בנסיבות מסוימות .ממצאים אלה
תואמים את הפרספקטיבה האינטראקטיבית של
תוקפנות ,המדגישה את תרומתם של הקורבן,
התוקף והאינטראקציה ביניהם בסיטואציה ספציפית
( .)Felson & Steadman, 1983תקיפה מינית ,ככל מעשה
תקיפה ,אינה אקט מנותק מן המסגרת הנורמטיבית
והאינטרקאטיבית שבה הקורבן והתוקף פועלים
בנסיבות מסוימות .כמו כן הכרה של עולם הערכים
של העבריין ושל המסגרת האינטראקטיבית שבה
בוצעה העבירה ,מאפשרת הבנה מעמיקה יותר
של עבירת המין במונחים של הגורמים המצביים
והאינטראקטיביים המקשרים בין הקורבן לעבריין
בקונטקסט שקדם לעבירה .התבוננות בגורמים אלה
לא נועדה לפטור את העבריין מאשמה ,אלא לאפשר
לנו להעמיק את הבנתנו לגבי מצבי הסיכון ולמנוע
קורבנות נוספת (;Amir, 1967; Felson & Steadman, 1983
.)von Hentig, 1948

מגבלות והצעות להרחבת המחקר
אחת המגבלות של המחקר קשורה לגודלו .רק עשרה
משתתפים שענו על הקריטריונים הסכימו להתראיין.
גודל מדגם זה מקובל במחקר איכותני ,אך לא היה
באפשרותנו לבחון אם הגענו לנקודת הרוויה (saturation
 .)pointבמחקר עתידי אפשר לבחון את נקודת הרוויה,
לאחר צירוף משתתפים נוספים ממחלקות נוספות
146

לטיפול בעברייני מין בשב"ס .מגבלה נוספת נוגעת
לבחירת מדגם מכוון ,אשר כלל אך ורק אסירים אשר
הורשעו בעבירת מין במכר שלא היה קרוב משפחה.
במחקר נוסף אפשר להרחיב את המדגם ולכלול
אסירים מבצעי גילוי עריות או אונס של זר ,ולבחון
אם המסורת הפטריארכלית והאמונה בסטריאוטיפים
מיניים בנוגע למראה ולהתנהגות של בחורה "טובה"
בתסריטי יציאה ,מצדיקים בעיני הנחקרים אונס
במקרה של חריגה מן הנורמות.
תכניות מניעה במסגרת החינוך המיני חייבות לעורר
מודעות ולהסב את תשומת לבם של בני נוער לעולם
הערכים הפטריארכלי המסורתי של גברים רבים
בחברה ,ולשרשרת הדינמית של הכוחות הנסיבתיים
והאינטראקטיביים ,אשר מגדילים את הסיכון לאונס
בזמן דייט .כמו כן תכנית למניעת תקיפות מיניות
בילדים תמשוך את תשומת לבם ואת ערנותם של
המבוגרים האחראים על הילדים בכל אינטראקציה
של ילד עם מבוגר ,שכן ,חבר או דוד .על פי תיאוריית
הפעולות השגרתיות של כהן ופלסון (Cohen & Felson,
 ,)1979הגברת ערנותם של השומרים המבוגרים
לסביבת הילד תהפוך את הקורבן הפוטנציאלי למטרה
זמינה פחות לעבריין מין האורב לקטינים ותפחית
את סיכוני התקיפה המינית.
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מאבק עד צום

שביתת רעב כאמצעי לחץ תקשורתי
והסברתי בידי אסירים ביטחוניים
1

משה אוחיון

במתקני הכליאה במדינת ישראל כלואים אסירים המוגדרים אסירים ביטחוניים
מאחר שהורשעו בעבירה שעל פי טיבה או נסיבותיה בוצעה מטעמים לאומניים
ונידונו למאסר .ההתמודדות עם אוכלוסייה זו היא אתגר לנוכח ריבוי של שחקנים,
קבוצות לחץ ואינטרסים המעורבים בקבלת ההחלטות בקשר אליהם .אחד הכלים
שנוקטת בהם אוכלוסיית האסירים הביטחוניים היא שביתת רעב .רוב שביתות
הרעב נועדו להביא לשיפור בתנאי המחיה בבתי הסוהר ,ומיעוטן נועדו לקדם
מהלכים ואינטרסים פוליטיים שמחוץ למתקני הכליאה ,ברחוב הפלסטיני ואף
ברמה הבינלאומית .באמצעות ניתוח תיאורטי ודוגמאות מעשיות ,מאמר זה מבקש
לבחון את הדרך שבה בחרו ארגון הכליאה הלאומי מצד אחד וארגוני הטרור ,ובהם
שובתי הרעב ,מצד שני להשתמש בתקשורת ככלי לעדכון ושכתוב של המציאות
הקיימת בבתי הסוהר בעת שביתת רעב ,ולעמוד על הניסיון של שני הצדדים
להשפיע על דעת הקהל תוך שיקוף הנרטיב מנקודת מבטם כדי להביא להישגים:
שירות בתי הסוהר  -לצמצם את גבולות שביתת הרעב עד כדי ביטולה; והאסירים -
לעמוד במטרות ובדרישות שהוגדרו על ידם בטרם השביתה.

1

גונדר משנה משה אוחיון  -עו"ד ,מפקד כלא "רימונים" ,לומד לתואר שלישי ביחסים בינלאומיים.
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"העיתונות היא הרבה יותר מאשר מפיץ של מידע
ודעות .אולי אין היא מצליחה ברוב הזמן לומר
לקוראיה מה לחשוב ,אך היא מצליחה להפליא
לומר להם על מה לחשוב" (.)Cohen, 2015, p. 13

מבוא
אחת מדרכי הפעולה שנוקטים בהן אסירים ביטחוניים
כדי להניע את שירות בתי הסוהר לשנות ממדיניותו
ולהביא לקידום מטרות צרות כגון שיפור תנאי המחיה,
או כדי להשיג מטרות רחבות ,שגבולותיהן חוצים את
כתלי הכלא ,היא שביתת רעב קבוצתית .אשר לקידום
מטרות רחבות ,שביתת רעב קבוצתית נועדה ליצור
לחץ על הדרג הפוליטי ברשות הפלסטינית לכלול
את האסירים ברשימת המשתחררים בעסקאות
חילופי שבויים ,או להוות זרז לחתימה על הסכם
שהתגבש כגון הסכמי אוסלו (ש' לוי ,ריאיון אישי,
 21באוגוסט.)2016 ,
בשביתת רעב האסירים נמנעים מלקבל מזון או שתייה
או שניהם ,כאסטרטגיה של התנגדות או מחאה נגד
קונפליקטים פוליטיים ,אתניים וחברתיים (Cullen,
 .)1984; Holton 1996שביתת רעב מוגדרת בספרות
כאמצעי מחאה בלתי אלים של אסיר באופן פרטני,
או של אסיר המשתייך לקבוצה מוגדרת ,המחליט
מרצונו החופשי להימנע מ"לאכול לחם חוקו" וכך
להביע את מחאתו ולהניע את הרשויות להיענות
לדרישותיו (פקודת נציבות ארה"ב  5562.04ופקודת
נציבות קנדה  ,825הוזכר אצל מלכא .)2004 ,הוועדה
הבינלאומית של הצלב האדום מגדירה שביתת רעב
כ"הימנעות מרצון מאכילה ,כדי להשיג מטרה מוגדרת".
הימנעות מאכילה ,שאינה מתוך רצון חופשי או שאינה
מכוונת להשיג מטרה ,אינה נחשבת ,על פי הגדרה
זו ,לשביתת רעב (.)Reyes, 1998
לאדם יש אוטונומיה מלאה על חייו ועל גופו ,אך אצל
האסיר מצב הדברים מורכב יותר .חלק מזכויותיו,
ובהן הזכות להחליט על שמירת חייו ובריאותו ,נפגעות
משום שאדם הנתון במשמורת חוקית ,הכלוא מכוח
החלטה שיפוטית או מנהלית ,נמצא באחריות ישירה
של שירות בתי הסוהר .שירות בתי הסוהר מחויב
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לשמור על חייו של המוחזק במתקניו ,על בריאותו
ועל רווחתו .צורכי ההגנה על ניהולו התקין של בית
הסוהר והבטחת שלומם של יושביו היא תכלית
העשויה להצדיק פגיעה בזכות האדם של אסיר (בג"ץ
 2245/06דוברין נ' שב"ס) .נציב בתי הסוהר מוסמך
לתת הוראות המקיפות את כל היבטי החיים של
האסירים ,ואלה מגבילות לא אחת את האוטונומיה
האישית של האסירים במגוון תחומים [מדינת ישראל
נ' קונטאר (.])1995
בהיסטוריה הארגונית של שב"ס ישראל נרשמו עד
כה  12אירועים של שביתות רעב קבוצתיות רחבות
היקף ועשרות רבות של שביתות רעב פרטניות
(מערכות מידע שב"ס) .שביתות הרעב הקבוצתיות
התאפיינו ביוזמה קולקטיבית של קבוצת אסירים
גדולה על בסיס שיוכם הארגוני ,ודרישותיהם נגעו
לכלל האסירים .שביתת רעב של אסיר יחיד מיועדת
לקבל מענה לצורך אישי או להישג פרטי .לעומתה
הסיבות והמניעים לרוב שביתות הרעב הקבוצתיות
נגעו ברובן ברצון להביא לשיפור בתנאי המחיה בבתי
הסוהר .לחלק קטן משביתות הרעב הקבוצתיות היו
מטרות רחבות ,הנוגעות לקידום מהלכים ואינטרסים
פוליטיים שמחוץ למתקני הכליאה ,ברחוב הפלסטיני,
ואף ברמה הבינלאומית.
רוני שקד ( )2013מציין ,כי שביתות רעב נתפסו לאורך
ההיסטוריה ,ובפרט מאז שנות השישים של המאה
הקודמת ,כנשק היעיל ביותר של האסירים הפלסטינים
במאבקם לשיפור תנאי כליאתם .חבר הפרלמנט
הפלסטיני פארס כדורה ,ששימש מנהיג השביתה
של שנת  ,1972הצהיר כי באמצעות השביתה הושגו
הישגים בלתי מבוטלים שהביאו לידי שינוי מהמעלה
השנייה בהתנהלותם של האסירים ובזכויותיהם (ריאיון
אישי 17 ,בספטמבר .)2016 ,כך למשל הושגו הכרה
במוסד הדובר אל מול רשויות הכלא ,חופש תנועה
של אסירים בין האגפים וקבלת מקלטי רדיו .מקלט
הרדיו יצר מהפכה בלתי צפויה ,הואיל והדבר חרג
מהמדיניות של שב"ס ,שדגל באותם הימים בניתוקם
של האסירים הביטחוניים מן החוץ .יתרה מזו ,ההטבה
לא עלתה כלל כדרישה של האסירים ,והייתה פרי
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החלטה עצמאית של שר המשטרה אז ,חיים בר-לב.
חלק מהאסירים שלקחו חלק בשביתות הרעב
המשיכו בסירובם לקבל מזון פרק זמן ארוך ,באופן
שיצר סכנה חמורה לחייהם או לבריאותם .בשביתת
רעב שתקיימה בשנת  1980אף מתו שני אסירים
ביטחוניים בשל סיבוכים רפואיים שנבעו מהניסיון
הכושל להזינם בכפייה באמצעות זונדה (מ' חלפון,
ריאיון אישי 12 ,בספטמבר .)2016 ,בתהליך הפקת
הלקחים חודדה ההבנה כי על שב"ס ,כארגון הכליאה
הלאומי ,לאמץ ולפתח דרכי התמודדות ,ובהן עקרונות
טיפוליים שימנעו שביתות רעב ,לאמץ מדיניות
טיפול שתסכל את שביתות הרעב בטרם יתלקחו ,או
להתמודד עם שביתת רעב שפרצה באופן שיצמצם
את היקפי השביתה במספר רמות :צמצום הפגיעה
באסירים למינימום ,קיצור השביתה והפחתת מספר
המעורבים בה מקרב האסירים הביטחוניים .מטרות
מדיניות אלה כוללות בין השאר מניעה או צמצום
של ההישגים שקבעו לעצמם האסירים השובתים.
רב גונדר בדימוס אורית אדטו ,אשר שימשה נציבת בתי
הסוהר בשנים  ,2003-2000הסבירה כי בהנהלת בתי
הסוהר רואים במניעת שביתות הרעב או בהפסקתן
חשיבות רבה" :זה כלי של אסירים ,לרוב של קבוצות
אסירים ,בשביל להביע תרעומת או בשביל לנסות
להפעיל לחץ שבו שני מרכיבים :פגיעה בסדר ובמשמעת
ופגיעה בסוברניות של הארגון ,באחריות של המדינה
על שלומם וביטחונם של האסירים .לכן ,אחד הדברים
החשובים במקרה כזה הוא לא לתת לאסירים להתדרדר
למצב של סכנת חיים" (פוקס.)2013 ,
קשה לקבוע באופן חד וברור מתי נחלה שביתת רעב
הצלחה ומתי נכשלה ,שכן קשה להתכנס להגדרה
מוסכמת .האגסיטר ( )Hagesæter, 2014טוען בחיבורו
כי באופן כללי אפשר לקבוע שבמקום שבו נסוגו
נציגי המדינה מתפיסתם הראשונית ערב השביתה
והתקרבו לתביעות האסירים או סיפקו אותן ,מדובר
בהצלחה מבחינתם של האסירים ,ובמקום שבו
הופסקה שביתת הרעב ביוזמת האסירים ,ללא משא
ומתן כלל ,השביתה נכשלה.
סקנלן ,סטול ולום ()Scanlan, Stoll, & Lumm, 2008

טוענים במחקרם כי שיעור ההצלחה של שביתות
רעב שנסקרו בעולם בין השנים  1906ל 2004-גבוה
מ ,75%-ובו בזמן הם תוהים באשר לקביעת ההגדרה
מתי תיחשב שביתת רעב להצלחה .תמונת המצב
במדינת ישראל מלמדת על שיעורי הצלחה דומים.
בתשע מתוך  12שביתות הרעב הקבוצתיות ()75%
הצליחו האסירים לקבל את מלוא דרישותיהם או
את חלקן.
אפשר לראות בשביתות הרעב רצפים של אינטראקציות
בין מתמודדים למתנגדים ( .)Biggs, 2002כל שביתת
רעב היא ביטוי לתגובה של הממשלה ,מחאה,
ותוצאותיה תלויות בשילוב בין מאפייני השביתה
הספציפית למתכונתה ולמענה הפוליטי שניתן לה.
מריאיונות שנערכו עם גורמי שירות בכירים בבתי
סוהר (י' גבאי ,ריאיון אישי 11 ,בספטמבר;2016 ,
א' גביזון ,ריאיון אישי 28 ,באוגוסט ;2016 ,מ' חלפון,
ריאיון אישי 12 ,בספטמבר ,)2016 ,אשר עמדו בחזית
הטיפול בשביתות הרעב של אסירים ביטחוניים ,עולה
כי היה אפשר לייתר את חלקן של השביתות באמצעות
פעולה מקדמית בטרם השביתה .לדוגמה ,בשביתת
הרעב של שנת  2013הסכימה המדינה לשלב 21
אסירים ביטחוניים אשר שהו זמן רב באגפי ההפרדה
באגפים שמורים .נקודת הפתיחה של האסירים באותה
השביתה הייתה דרישתם להוצאה מדורגת של אסירים
שלא נתקבל לחובתם מידע עדכני בדבר מעורבות
בהכוונת פח"ע .הוצאתם של האסירים מההפרדה
באופן מיידי וכחלק מההסכם להפסיק את שביתת
הרעב נתפסה כניצחון של האסירים ושימשה דלק
למאבק העתידי.
שביתות רעב ממושכות הזוכות לסיקור תקשורתי
מצליחות לא פעם לחולל שינויים חברתיים ופוליטיים.
דוגמאות לכך הם מהאטמה גאנדי ,אשר שבת רעב
למען עצמאותה של הודו בשעה שהוחזק בכלא,
ומותם של עשרה אסירים מהפלג הלוחמני של ה,IRA-
ששבתו רעב על רקע דרישתם להיחשב אסירים
פוליטיים (דעייף וזיו.)2013 ,
באמצעות ניתוח תיאורטי ודוגמאות מעשיות מהזירה
המקומית במדינת ישראל ,חיבור זה מבקש לבחון את
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הדרך שבה בחרו ארגון הכליאה הלאומי מצד אחד
וארגוני הטרור ,ובהם שובתי הרעב הכלואים במתקני
הכליאה ,מצד שני ,להשתמש בתקשורת ככלי לעדכון
ושכתוב של המציאות הקיימת בבתי הסוהר בעת
שביתת רעב ,ולעמוד על הניסיון של שני הצדדים
להשפיע על דעת הקהל ,בשיקוף הנרטיב מנקודת
מבטם כדי להביא להישגים :שירות בתי הסוהר -
לצמצם את גבולות שביתת הרעב עד כדי ביטולה;
והאסירים  -לעמוד במטרות ובדרישות שהוגדרו על
ידם בטרם השביתה.
דקל ופרלוב ( )2012מחזיקים בדעה כי שביתת הרעב,
בהיבט הפוליטי ,היא למעשה כלי נוסף בארגז הכלים
הפלסטיני נגד ישראל ,שאינו כולל מאבק אלים של
טרור ואלימות ,אלא הפעלת לחץ על ישראל בממד
התודעתי ,תוך התראה על אפשרות של אובדן שליטה
במצב אם אחד הכלואים ימות ברעב .מנקודת מבט
של שב"ס ,שביתת רעב פוגעת מעצם טיבה בסדר
היום בבתי הסוהר ,והיא אתגר מבצעי המחייב קשב
ארגוני והפניה של משאבים ,הדלילים ממילא ,לטיפול
באוכלוסיית השובתים ברמה הטקטית .שביתת רעב
של אסירים ביטחוניים טומנת בחובה ממד נוסף ונפיץ,
שהוא מרכיב בעל משמעות במאבק התדמיתי על
דעת הקהל .המאבק אינו מצטמצם למרחב הציבורי
בגזרה הישראלית והפלסטינית ,אלא מתרחב למעגלים
מרוחקים יותר  -דעת הקהל העולמית (Shenhav,
.)Sheafer, & Gabay, 2010
מחקרים רבים עוסקים במעורבותה של התקשורת
בניהול סדר היום הלאומי ובהשפעתה על אופן
קבלת ההחלטות .התחום נמצא בספרות במרחב
של הדיפלומטיה הציבורית .כפעולה ראשונית יש
להבחין תחילה בין הדיפלומטיה הציבורית לבין צורות
תקשורת אחרות כגון יחסי ציבור ,תעמולה ולוחמה
פסיכולוגית .הבחנה זו נוגעת בעיקרה לאופן השימוש
במידע ולמתכונת ההפצה של הרעיונות הפוליטיים:
"בדיפלומטיה ציבורית המידע גלוי ושקוף .ביחסי ציבור
המידע עובר סינון כדי להשיג דימוי חיובי; בלוחמה
פסיכולוגית יש שימוש שלילי במידע כדי להשפיע
על עמדות האויב ,ובתעמולה המידע משמש לשינוי
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עמדות בדעת הקהל במדינת האויב ואפילו במדינת
הבית" (שי ,2013 ,עמ' .)61

תקשורת בשדה הדיפלומטיה
הציבורית  -דעת קהל
המדיה התקשורתית על גוניה ואמצעיה היא חלק
אינטגרלי משגרת החיים .זו שינתה לבלי הכר את
מגוון הכלים המאפשרים להשפיע על דעת הקהל
הציבורית במדינת ישראל ובעולם ואת תמונת
היחסים הבינלאומיים ,הזמינות והנגישות של המידע.
בשל ההתפתחות הטכנולוגית המהירה של אמצעי
התקשורת ,המידע והמסר מגיעים לכל בית באופן
אקטיבי .מקומבס ושאו ()Mccombs & Shaw, 1972
ממצבים את הזירה התקשורתית בחברה המערבית
של תחילת שנות האלפיים כזירה המשפיעה ביותר על
עיצוב דעת הקהל הציבורי .לארד (אצל כספי)1995 ,
מאזכר בספרו קטע מהחיבור "הדעה והשיחה" ולפיו
עיתונים מכוונים את הדעה ומעצבים אותה כמעט
ככל העולה על רוחם.
הנדלר ( )2007מציינת כי אמצעי התקשורת התפתחו
כמוקד של עוצמה המעורב בתהליכים פוליטיים,
ולפיכך הם מרכיב רב-משמעות בעיצוב עמדות .מוסד
התקשורת מסוגל להשפיע על המוסד הפוליטי עד
כדי הכתבה של סדר היום ועיצוב נהלים והחלטות
(כספי .)2007 ,נחמן שי ,ששימש דובר צה"ל,
כתב בספרו "מלחמדיה :ישראל ,העולם והקרב
על התודעה" ,ש"דעת הקהל היא החוליה החשובה
ביותר בהנעת ממשלה לנקוט פעולה .בנסיבות אלה,
תפקיד התקשורת נעשה מורכב  -אין היא עוד בגדר
מתווך המעביר תמונות וחדשות מנקודה לנקודה,
אלא שחקן פעיל המעודד שינוי ומשפיע על סדר
העדיפויות" (שי ,2013 ,עמ'  .)94כספי ולימור ()1992
טוענים ,כי המציאות המשתקפת באמצעי התקשורת
איננה מראה של הסובב ,אלא היא מציאות מתּווכת,
תולדה של תהליכים של ליקוט מידע ,מיונו ,עיבודו
ועריכתו .אם כן ,כשיש ריבוי של אמצעי תקשורת
זמינים ,התקשורת אינה יכולה לתווך מידע המייצר
פער תהומי בין המסר שאותו רוצים להעביר לבין
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המציאות הקיימת (סדרינס .)2007 ,אפשר להסיק
כי התקשורת אינה יכולה להביא לפתרון של מדיניות
כושלת כבמטה קסם ,אבל יש ביכולתה להשפיע על
סדר היום הציבורי והפוליטי ובכך לשמש קטליזטור
לשינוי עמדות הקהל ודעותיו (סופר.)1996 ,
הנדלר ( )2007מזכירה במאמרה חלקים ממשנתו של
וולטר ליפמן ,אשר היה מהחלוצים בתחום .בספרו
"דעת הקהל" שפורסם לראשונה בשנת  ,1922נעשה
ניסיון ראשון לבחון באופן שיטתי את תפקידה של
העיתונות בהשפעה על דעת הקהל .ליפמן (אצל
הנדלר )2007 ,חשש שצרכני המידע זונחים יותר
ויותר את ידיעותיהם האישיות על המציאות סביבם,
נותנים משקל יתר למציאות המדומה המצטיירת
באמצעי התקשורת ,ומתייחסים למידע המשתקף
דרכה כאל חלק מהעולם האמתי .למעשה הציבור
נהפך למעין חברה של צופים פסיביים המביטים על
ההתרחשויות מן הצד ( ,)Mathiesen, 1997וכתוצאה
מכך ,גורסים כספי ולימור ( ,)1998הציבור מפתח
תלות במקור המידע.

תקשורת בשדה הלוחמה
הפסיכולוגי
טכניקות של לוחמה פסיכולוגית מכוונות להשפיע
על מערכת הערכים ,האמונות והרגשות של קהל
יעד .הלוחמה הפסיכולוגית נועדה להעצים את אי
הוודאות או לחזק עמדות והתנהגויות לטובת המטרות
של יוצרתה .מטרה נוספת ולא פחות חשובה היא
לפגוע במורל של היריב (;Chekinov & Bogdanov, 2013
.)Doob, 1949
בחיבורו "המדיום הוא המסר" כתב מקלוהאן (Mcluhan,
 :)1967כל ערוצי התקשורת עובדים עלינו באופן
טוטלי .השפעתם עלינו מהבחינות אישית ,פוליטית,
כלכלית ,אסתטית ,פסיכולוגית וחברתית היא כה
חזקה ,שהם לא מותירים שום חלק בנו כפי שהיה,
חף ממניפולציה .המדיום הוא המסר .אי אפשר להבין
שינויים חברתיים ותרבותיים בלי להכיר בתפקודם
של ערוצי התקשורת כסביבה (לביא.)2000 ,
משה ( )1999טוענת במאמרה כי "אמצעי התקשורת

מפסיקים להיות צינורות להעברת מסרים והופכים
להיות מהות עצמאית ובלתי תלויה" .לטענתה ,על פי
תיאוריית "המדיום הוא המסר" שכתב מקלוהן ,כלי
התקשורת הם מעצבי רעיונות כפי שאלה משתקפים
בעיניהם עצמם .לדעתה ,המצב כיום אף הקצין .הנדלר
( )2007מוסיפה על כך ואומרת ,כי אמצעי התקשורת
לא רק מעצבים רעיונות ,אלא מוחקים לחלוטין את
תהליך החשיבה ויכולת הניתוח ומעמידים במקומם
את החשיפה התקשורתית עצמה.

מנהיג שביתת הרעב של שנת  ,2004האסיר מרוואן
ברגותי ,אוכל בחשאי (צילום :ערוץ )1

פעילות מבצעית חשאית הגיעה לסיומה עם פרסום
תמונתו של ראש התנזים ,האסיר הביטחוני מרוואן
ברגותי ,אוכל לשובע במקום כלאו בבית הסוהר
"אוהלי קידר" בעיצומה של שביתת הרעב שזכתה
לשם הקוד "קיץ לוהט" [השב"ס פרסם תמונות בהן
שובר ברגותי שביתת הרעב ( 18באוגוסט.])2004 ,
אין זה נדיר ששביתת רעב קבוצתית נשברת כשאסיר
אחד מתוך הקבוצה חוזר לאכול .שבירת שביתת רעב
מסיבות כאלו ואחרות היא עניין שבשגרה .הפסקת
השביתה בדרך כלל אינה זוכה לתהודה .היא מקבלת
ביטוי ברישום סטטיסטי במערכות שירות בתי הסוהר,
כחלק מהליך המעקב והקטלוג .מקרה כזה ,של אסיר
שובת רעב שחוזר לאכול ,משמש כלי מרכזי בארסנל
הכלים הפסיכולוגיים שנועדו לפגוע בחוזק המנטלי
של שובתי הרעב ,הנחלשים ככל שנוקף הזמן .רן
בנימיני ,במאמרו שכותרתו "גם השב"ס מנצח"
(בנימיני ,)2004 ,מפרט מגוון פעילויות שבוצעו כדי
ליצור תנאים נוחים למלחמה הפסיכולוגית ולהעמיק
את הקרע בקרב האסירים הביטחוניים ,בכלל זה
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בידוד השובתים על ידי הוצאה של מכשירי הרדיו
והטלוויזיה מתאיהם ומניעת עיתונים .עיתונים עם
תמונות של ברגותי "נשכחו" פה ושם בבתי הכלא,
סוהרים שחררו "פליטות פה" בשיחות "אקראיות" ,וגם
עורכי-הדין שימשו מקור תמים לעדכן את לקוחותיהם
על ההתפתחויות.
אירוע זה לימד על מקומה של התקשורת ועל הרשמים
שהיא יוצרת .על רקע המחלוקת הקיימת בדבר
השפעתם של כלי התקשורת ,במקרה הזה מצלמה
אחת בלבד הביאה את הסיפור לידיעת העולם וחוללה
גל של תגובות בציבור ובקרב האסירים הביטחוניים.
על פי ההערכה ,תמונת מרוואן ברגותי אוכל ,מי שהיה
ממנהיגי השביתה וממוביליה ,העצימה את הישגי
ישראל וזרעה דמורליזציה בקרב שובתי הרעב בבתי
הסוהר .כמו כן התחדדו המחלוקות בקרב מעגלי
התמיכה שמחוץ לבתי הסוהר ,בכלל זה תמיכת
הרחוב במרוואן ברגותי כמנהיג ,מעמד אשר רק זמן
קצר קודם לכן שב לקונצנזוס ,והתבטא בעצרות
תמיכה ברחוב הפלסטיני ביהודה ושומרון ,הקוראות
למינויו כיו"ר הרשות הפלסטינית בבחירות הבאות
שיתקיימו .במבחן המציאות ,מרוואן ברגותי נמנע עד
היום מלקחת חלק פעיל בשביתות רעב.
המערכה התקשורתית והפעילות הגלויה אל מול
שביתת הרעב של שנת  2004החלה ביום שישי,
יומיים לפני שהחלה השביתה המתוכננת .עיתונאים
המסקרים את פעילות המשטרה ואת פעילות שירות
בתי הסוהר זומנו לתדרוך במשרד לביטחון פנים,
ובמסגרת זו קיבלו חומר רקע שהנפיקה מחלקת
הדוברות של שב"ס על אודות האסירים הביטחוניים.
מתוך הבנה שהתקשורת היא כלי להשפעה על
עמדות הציבור בארץ ובעולם ,אנו למדים כי החלטות
מתקבלות תוך התחשבות באופן שבו הדברים נראים
בתקשורת .בהתאם לכך נעשה שימוש לא פעם
באמצעי זה כדי להעביר מסרים אל החוץ באופן
שיסייע לגייס את הציבור ולזכות בתמיכתו בצעדים
שננקטים כדי להצר את צעדיהם של שובתי הרעב
ולהביא לצמצום ההטבות בתנאי מחייתם בכלא
ולהעמדתם על הקבוע בחוק בלבד.
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בשביתה זו העביר הדרג הפוליטי ,שר המשטרה צחי
הנגבי ,באמצעות נציב בתי הסוהר אז ,רב גונדר יעקב
גנות ,מסר חד וברור בדבר חוסנו של הארגון ויכולתו
להתמודד עם שביתת הרעב .השר הנגבי ,בתוארו אז,
הביע עמדה נחושה וקשוחה שעליה הצהיר בתקשורת
באומרו" :מצידי שישבתו רעב עד מוות" (וייס וחלפון,
 .)2014נציב בתי הסוהר אמר" :כניעה לדרישות
האסירים בשביתות קודמות רק חיזקה את מעמדם
של המחבלים" (בנימיני .)2004 ,הצהרות אלו סייעו
להעביר מסר לאסירים הביטחוניים שבניגוד לשביתות
קודמות ,בשביתה זו אין כוונה להיכנע לדרישותיהם.
שלא כנהוג בעבר ,שירות בתי הסוהר נקט בפתיחות
ואפשר לכלי תקשורת מהארץ ומהעולם ,כולל מדינות
ערביות ,לבוא בשערי הכלא ולסקר באופן בלתי אמצעי
את מהלך השביתה .ביקוריהם של הצלב האדום
ושל גורמים זרים אחרים תועדו ושודרו לתקשורת
העולמית ,והדבר תרם לחיזוק תחושת האמינות
והשקיפות של הארגון.

הסברה
קיימת תפיסה שפוליטיקאים ,מדינות וארגונים
בינלאומיים משתמשים בתקשורת כדי להשפיע על
מדיניות החוץ של מדינות כאלו ואחרות .אסכולה זו
גורסת שהסברה היא אחד מכלי "העוצמה הרכה"
שבהם מדינות משתמשות כדי להשפיע זו על
זו ( .)Nye, 2004אקצין ( )1984סבור ,כי מדיניות
הסברה איכותית יכולה לסייע בשיפור תדמית ,אך
אין ביכולתה להביא לפתרון של מדיניות כושלת.
למרות זאת ,היא יכולה להשפיע על עיצוב סדר
היום ובכך לשנות את עמדות הציבור כלפי מתכונת
הפעולה שננקטה .סדרינס ( ,)2007שחקר את סוגיית
ההסברה בעתות של עימות צבאי ,מזהה שינוי במיקוד
של הספרות הבינלאומית הקיימת בתחום ומזכיר
שינוי מגמה .הספרות החלה להפנות תשומת לב
לא רק להיבטים האישיים של מדיניות ההסברה,
כלומר מיקוד באוכלוסיית מקבלי ההחלטות בזירה
הבינלאומית ובזירה המקומית ,אלא החלה להתייחס
לקהל ולציבור בזירות אלו ,בין שבאמצעות השפעה

מאבק עד צום

על דעת הקהל ובין שבאמצעות השפעה ישירה על
מקבלי ההחלטות.
שב"ס ,כארגון האמון על שירותי הכליאה במדינת
ישראל ,פועל בעיקר בתוך מתקני הכליאה  -בתי
סוהר המוקפים בחומות ובגדרות .חומות הכלא ,הן
באופן פיזי והן באופן מטפורי ,יש בהן כדי לצמצם
את זרימת המידע .הדבר מתפרש לא פעם כצנזורה,
אשר מייצרת אפקט המלמד לכאורה על רצון להסתיר.
אי אפשר למנוע לחלוטין זליגה של מידע על שביתות
הרעב והתפתחותן .אינפורמציה מגיעה אל הציבור
הרחב באופן לא מבוקר ומגמתי ,באמצעות אנשי
ציבור אשר מבקרים את האסירים בכלא ובאמצעות
עורכי דין .כמו כן לעתים שובת רעב מפונה לבית
חולים ,שהוא מתקן ציבורי פתוח ,בשל הידרדרות
במצבו הרפואי ,שם האפשרות לשלוט במידע היוצא
נמוכה אף יותר והסיכוי לקבל תשומת לב תקשורתית
גבוה מאוד (.)Healy, 1982
פעילות ההסברה הישראלית העיקרית ,המתמקדת
בשביתות הרעב של האסירים הביטחוניים בבתי הכלא,
נועדה לתת מענה לביקורת הנשמעת נגדה ,בעיקר
בתקשורת הבינלאומית ועל ידי ארגוני זכויות אדם.
פעילות זו כוללת הצדקה של הלגיטימיות בכליאתם של
האסירים אשר היו מעורבים באירועי טרור בבתי הכלא,
הצגת המניעים שעמדו בבסיס הבחירה של האסירים
הביטחוניים לשבות רעב מנקודת מבט ישראלית,
וביסוס תדמית חיובית למדינת ישראל ולשירות בתי
הסוהר כארגון כליאה מתקדם ,נאור ומוסרי.
פעולות ההסברה של שובתי הרעב פורצות את גבולות
הכלא .האסירים ,באמצעות משרדי הסברה כגון משרד
ההסברה שהקימה ומנהלת אישתו של האסיר מרוואן
ברגותי ,מנסים להציג את שביתת הרעב כמלחמתם של
החלשים .האסירים ,כחלק מהאוכלוסייה הפלסטינית,
נלחמים על זכויותיהם הבסיסיות כבני אדם ,ושביתת
הרעב היא מקרה פרטי של מצב האוכלוסייה.

תעמולה
תעמולה מוגדרת כהעברת מסר ממוקד תוך כדי חזרה
עליו באופן תדיר .מוקד המסר וחידודו לאוכלוסייה

ספציפית נקבעים בשלב התכנון ,וניסוח המסר ואיתו
החזרה הם השלב העוקב ,אשר בכללו גם הפצת
מסרים וקביעת המדיה האפקטיבית ביותר .למותר
לציין כי גם רשויות המדינה המעורבות בשביתת
רעב ,ובכללן שב"ס ,וכן האסירים הביטחוניים ומעגלי
התמיכה שלהם מחוץ לבתי הסוהר ,נוקטים פעולות
של תעמולה לחיזוק הנרטיב שלהם והעברתו.
השר לביטחון פנים ,גלעד ארדן ,צוטט במאמרם
של הרטמן וג'רמי ()Hartman & Jeremy, 2015 para 12
שהתפרסם בג'רוסלם פוסט כמי שאמר" :הטרור לובש
פנים חדשות ,שובתי הרעב רואים את שביתת הרעב
כסוג חדש של מעשה התאבדות באמצעותו מבקשים
לאיים על מדינת ישראל" .הוא הוסיף ואמר" :מדינת
ישראל לא תאפשר לאף אחד לאיים עלינו ,ואנחנו
לא נאפשר לאסירים למות בבתי הכלא שלנו" .ברוח
דברים אלו ,ומתוך תובנה ששביתת הרעב היא פן
נוסף במלחמה של ארגוני הטרור ב"ישות הציונית",
אפשר להרחיב את קביעתם של קופרמן ודרל (,)1982
ולומר שגם שביתת רעב כמו "חילוץ אסירים ,הוצאות
להורג ,חטיפות ,חבלה ,טרור ומלחמת עצבים  -כל
אלה הן פעולות של תעמולה חמושה ...הסטת כלי
שיט מנתיבם ,תקיפת רכבות והשתלטות עליהן
על-ידי לוחמי גרילה  -גם פעולות אלה מיועדות אך
ורק למטרות תעמולה" (שם ,עמ'  .)268גישה זו של
קופרמן ודרל ,הרואים בטרור כלי בשירות התעמולה,
רואה את הדברים באופן מוגבל לטעמי .התעמולה
שבה נוקטים ארגוני הטרור בתקשורת ,נועדה להרחיב
את הגבולות של מעשי הטרור ולזרוע חשש ופחד
בקרב הציבור באופן שיתרום לשינוי בדרך החשיבה
של מקבלי ההחלטות ,ובהקשר של שביתות רעב יביא
להשגת מטרותיהם של האסירים שאותן הגדירו עם
פתיחת שביתת הרעב.
מרגרט תאצ'ר ,אשר שימשה ראש ממשלת בריטניה
בעת שביתת הרעב של ה ,IRA-ניסחה זאת בהערתה
המפורסמת" ,פרסום הוא החמצן של הטרור" (ליבס
ופרוש ,2006 ,עמ'  .)7ללא זרקורי התקשורת מאבד
הטרור את אחת מסיבות קיומו העיקריות .אמירה
זו נועדה לנסות ולקעקע את ארגוני הטרור ,ולקבע
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מסר כי ארגוני הטרור מנצלים את התקשורת כדי
לזרוע פחד בקרב הציבור .מיקוד השיח בדרך העברת
המסר ,הוא עצמו מסר תעמולתי שנועד לטשטש את
החשיפה לציבור של המטרה או העוול שנעשה לשובתי
הרעב ,ובכך למנוע את העלאתם לסדר היום הפוליטי.
לדברי ג'ראלד פוסט (אצל גנור ,)2007 ,הטרוריסטים
הצליחו להשיג "מונופול וירטואלי" על מצלמות הטלוויזיה
כנשק ולעשות מניפולציות על קהל היעד שלהם דרך
התקשורת .לטענת פוסט ,ארגוני הטרור הפגינו את
כוחם ואת חשיבותם באמצעות התקשורת והשתמשו
באמצעי זה להדגשת הלגיטימיות של מטרותיהם.
ההצטיירות של שביתת רעב כמאבק שאינו אלים,
מאפשרת לשובתי הרעב לייצר אצל הציבור בעולם
תחושות של אמפתיה והזדהות עם מאבקם ,ולעתים
אף מאפשרת לייצר נקודת מבט אוהדת לאסירים
אשר נקטו בדרך זו .האסירים הביטחוניים נחשבים
בקרב הציבור הפלסטיני לאידיאליסטים אשר לקחו
חלק פעיל בלחימה נגד הכובש ,לא כפושעים אשר
ביצעו מעשי רצח ואלימות אלא כיחידים אשר נלחמים
את מלחמתם ,ולכן מוצבים גבוה במעמד התדמיתי
וזוכים לתמיכה נרחבת בקרב הציבור הפלסטיני
(גולדברג.)2008 ,
שביתת רעב משמשת נדבך נוסף להנצחת סבלם
של האסירים .לדידם ,בחרו הם בשביתת הרעב
ככלי מחאה לגיטימי המופנה בראש ובראשונה כלפי
עצמם ,באופן הפוגע בבריאותם ,והדבר הופך את
אותם אסירים שובתי רעב ל"קדושים מעונים" אף
יותר ונותן לפעולתם ממד הרואי.
במסגרת ישיבה של ועדת הפנים של הכנסת (פרוטוקול
ישיבה מס'  26של ועדת הפנים והגנת הסביבה14 ,
ביולי ,)2015 ,אשר דנה בסוגיית שביתת הרעב של
האסירים הביטחוניים ,הציע השר לביטחון פנים ,גלעד
ארדן ,להקרין בתקשורת את אלו שנפגעו ממעשי
הטרור של אותם אסירים שובתי רעב ,המנסים לצייר
עצמם כחלשים ,כדי לייצר קשר לוגי בין האסירים
לבין מעשיהם .כך קיווה להשיג יתרון תדמיתי ותמיכה
של הציבור בקו הקשוח שאותו הציע כדי לטפל
בשובתי הרעב.
156

תדמית
מתוך מודעות לחשיבות של התדמית בזירה הבינלאומית
כמנוף להשגת מטרות מקומיות ,משקיעים הצדדים,
הישראלי והפלסטיני כאחד ,זמן ומשאבים חומריים
בשיפור תדמיתם (ירחי .)2015 ,מאבק זה על התדמית
המצטיירת ,שבמסגרתו עמל כל צד לשקף ולהצדיק
את רעיונותיו ,את אמונותיו ,את תפיסותיו ואת דרכי
פעולתו ,הוא חזית חשובה במאבק הכולל של הצדדים
בקונפליקט (.)Van Evera, 2006
המישור שבו מתנהלים היחסים הבינלאומיים כיום
מלמד על דינמיקה שמעבר לאינטראקציה בין מדינות
בלבד (ירחי .)2015 ,הנגישות לתקשורת הבינלאומית
מאפשרת לשחקנים פוליטיים רבים ,ובהם ארגוני
טרור ,להשמיע את קולם באופן בלתי אמצעי וגלוי
(.)Betz, 2008
סקירה של העיתונות הפלסטינית מלמדת ,כי זו נוטה
להשתמש בתיאורים עזים כדי להעניק לאירועים
המדווחים ממד רגשי ובכך להשפיע על דעת הקהל.
מדינת ישראל ומוסדותיה מתוארים כ"כוחות הכיבוש"
או כ"ישות ציונית" ,והסבל הפלסטיני מתואר במילים
כגון "טרגדיה" ו"קדושים מעונים" .אפשר לראות כי
ארגוני הטרור משתמשים בעיתונות כדי לקדם את
השקפותיהם ,להביע את עמדתם ולעצב את דעת
הקהל (דאג'אני  .)Jamal, 2005 ;2003גונן ()2013
סבור ,כי העיתונות הפלסטינית אמנם אינה משמשת
זרוע ארוכה של השלטון ,אך היא מאמצת את קווי
המדיניות שלו .עורכי העיתונים מודעים לעמדות של
הגורמים השלטוניים ולרגישויות הטמונות בדיווחים
ובכתבות ,ולרוב מעדכנים ומתאימים את גירסותיהם
למאוויי השלטון.

אסטרטגיית ארגוני הטרור
בזירה התקשורתית
חוקר הטרור בועז גנור ( )2007סבור שבין ארגוני
הטרור לבין אמצעי התקשורת מתקיימים יחסים של
תועלת הדדית .אמצעי התקשורת משמשים עורק
להפצת המסרים שארגוני הטרור מבקשים להעביר
לקהלי יעד :מצד אחד האדרה והעצמה של ארגון

מאבק עד צום

הטרור ופעולותיו בקרב קהל התומכים בו ,ומצד
שני סיקור של ארגוני הטרור ופעולותיהם באופן
המייצר להם בסיס לגיטימי ודעת קהל אוהדת בזירה
הבינלאומית ,הפוגעת בדימוי ובמעמד הבינלאומיים
של מדינת ישראל .מלבד אלה ,הטרוריסטים מעניקים
לאמצעי התקשורת מידע חדשותי ומעניין  -דרמה
הכרוכה בחיי אדם ,בסיס לפרשנויות פוליטיות ,סיפורי
צבע אישיים של הנפגעים ובני משפחותיהם ,סיפורי
רקע ועוד .באופן כללי ,הטרור מספק לתקשורת
עלילה מעניינת וסיפורי מתח ,ומכאן נובעת עלייה
ברייטינג .ארגוני הטרור אינם צריכים להתאמץ יתר
על המידה כדי למשוך אליהם את תשומת לבם של
אמצעי התקשורת .אלה מתמסרים בקלות יתרה ,בין
השאר בשל התחרות הקיימת בין ערוצי התקשורת
ושיקולי רווחיות כספית.
תרשים מספר  1מתאר וממפה את מתכונת
ההשפעה על קהלי המטרה בשלושה מעגלים בו
בזמן :אוכלוסיית המוצא ,אוכלוסיית היעד ודעת
הקהל הבינלאומי.
אוכלוסיית המוצא מתחלקת לשניים :מתקני הכליאה
והרחוב הפלסטיני.
מתקני הכליאה  -העברת מסרים בין האסירים לבין
עצמם :העברת מידע שתכליתו לחזק מורלית את

שובתי הרעב כדי שלא יזנחו וישברו את השביתה
ועמידתם תישאר איתנה; ניסיון לשכנע אסירים שטרם
החליטו בדבר השתלבותם בשביתת הרעב להיכנס
למעגל השובתים.
הרחוב הפלסטיני :עם אוכלוסייה זו נמנים פעילי
השטח שמטרתם לתת רוח גבית לשובתי הרעב,
ולסייע בידם לשמר את התהודה בתקשורת כמרכיב
של השפעה על דעת הקהל .במסגרת זו מועברים
מסרים לתמיכה ולהתגייסות פעילה של השטח
באמצעות עצרות תמיכה ,תהלוכות והפרות סדר.
אוכלוסיית היעד  -דעת הקהל בישראל .מסר הפוך
מועבר סימולטנית לקהל המטרה של הארגון  -לצוות
המשא ומתן ולקובעי המדיניות ,ובראשם הדרג הפוליטי
המתווה את מדיניות הפעולה לסיכול שביתת הרעב,
וכן לארגונים המבצעיים המעורבים  -שב"כ ושב"ס.
המסרים נועדו לנטוע את התחושה שלשובתי הרעב
אין כוונה לסגת מהשביתה עד להשגת המטרות שבגינן
פתחו בשביתת הרעב .ככל שנוקף הזמן עוצמת
המסרים מתחדדת ,ומודגשות הסכנה הממשית
לחייהם של שובתי הרעב וההשלכות הנובעות מכך.
דעת הקהל הבינלאומי :הקהל הבינלאומי הוא אותו
ציבור שאינו מעורב כלל בקונפליקט וצופה בהתרחשות
מן הצד .באמצעות שביתת הרעב האסירים מפנים

תרשים מס'  :1אסטרטגיית השפעה על קהלי היעד
ארגוני הטרור
אמצעי
תקשורת

מקבלי
החלטות

דעת קהל של אוכלוסיית המוצא -
תומכת
דעת קהל של אוכלוסיית היעד -
תושבי מדינת ישראל
דעת הקהל הבינלאומית
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את תשומת לבו של קהל זה לקונפליקט העומד
בבסיס השביתה ולסבל של האסירים הביטחוניים
כחלק מסבלו של העם הפלסטיני.
תרשים מספר  2מתאר את מעגל ההשפעה על
סדרי היום .סביבה תקשורתית פתוחה תורמת
לדיון תקשורתי על האירוע המתפתח במציאות
העכשווית  -שביתת רעב .זו משפיעה על קביעת נושאי
ההתעניינות ,היקף הסיקור העיתונאי ,ריבוי הקולות
וקביעת השיח הציבורי .הדרג הפוליטי מזהה את נטיית
הציבור ויוזם תהליכים המחדדים את ההבנה באשר
לאינטרס הציבורי כפי שהוא רואה אותו .פעולות אלו
זוכות לתהודה בתקשורת ומשפיעות על סדר היום
התקשורתי .למעשה ,הצתה של שביתת רעב היא
אירוע שמחולל השפעה מעגלית ,כלומר כל שלב
מאיץ ומזין את השלב העוקב .תחילתו בשביתת
רעב המתחוללת בין כתלי הכלא והמקבלת ביטוי
בתקשורת .ככל שלאירוע יש משמעות רבה יותר או
שהאירוע חריג יותר ,כך הוא זוכה לסיקור מוגבר ומכסה
מערך רחב יותר של קולות בציבור באופן שמקבע
את הנושא על סדר היום הציבורי .מצב זה מוביל את
הדרג הפוליטי לקבל החלטות שבחלקן נוגעות במישרין
לתנאי ההחזקה של האסירים הביטחוניים ובחלקן הן
הנחיות אופרטיביות ומסגור מתכונת הטיפול הנדרשת

בשביתת הרעב .החלטות אלו מביאות לעתים לאפקט
הפוך מהמצופה  -להעמקת השביתה ,וחוזר חלילה
(גולדברג.)2015 ,
הספרות המחקרית מלמדת כי סיקור תקשורתי
של נושאים מסוימים ,ולחלופין התעלמות
תקשורתית או אדישות ,משפיעים על צרכני
התקשורת מבחינת דירוג החשיבות של הנושא לציבור
( .)McCombs & Shaw, 1972בבסיס גישה זו עומדת
ההנחה ,כי נושאים הזוכים לסיקור תקשורתי נתפסים
כחשובים יותר מנושאים שאינם מסוקרים .פרמטר
נוסף שמשפיע על קביעת סדר היום הוא היקף
הסיקור התקשורתי .כלומר ,ככל שסוגיה מסוימת
זוכה להבלטה רבה יותר באמצעי התקשורת ,כך
היא תיתפס כחשובה יותר גם בעיני הציבור (אלבז
.)2013
משיחות עם אסירים ביטחוניים עולה ,כי הסיקור
התקשורתי הוא מרכיב חשוב בהערכת המצב של
שובתי הרעב .התקשורת משמשת נתיב להעברת
מסרים מבתי הסוהר אל החוץ .כאשר הסיקור
התקשורתי נוטה להיות שלילי או מועט ,אין הוא
מצליח להניע את גלגלי התמיכה בציבור ,ולפיכך
משבש את המאמצים להביא את קולם של האסירים
למקבלי ההחלטות.

תרשים מס'  :2מעגלי השפעה אירוע/תקשורת

אירוע  -שביתת רעב

סדר יום תקשורתי
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סדר יום פוליטי

סדר יום ציבורי

מאבק עד צום

מעורבות התקשורת
והשפעתה
להלן כמה דוגמאות מייצגות למעורבות התקשורת
ולהשפעתה על דעת הקהל.

שביתת רעב של עצורים מנהליים
משנת 2014
ב 24-באפריל  2014פתחו האסירים המנהליים המזוהים
עם ארגון החמא"ס בשביתת רעב שמטרתה המוצהרת
הייתה להפסיק את השימוש של המדינה במעצר
מנהלי ולשחרר את כל העצורים המנהליים השוהים
בבתי הסוהר .בשביתה היו בשיאה  317שובתים.
מתוכם אושפזו בבתי החולים  82עצורים מנהליים
אשר מצבם הרפואי חייב השגחה רפואית צמודה.
ב 13-ביוני  ,2014כעשרה ימים עובר להכרזה על
הפסקת השביתה ,נחטפו שלושה נערים בגדה אשר
המתינו לטרמפ בתחנת ההסעה .עוד טרם נודע והוכרז
בוודאות דבר חטיפתם וגורלם ,התקבעה ההנחה
שהנערים נחטפו על ידי ארגון החמא"ס והדבר הביא
לגל של גינויים .חטיפת הנערים התרחשה בעיצומה
של שביתת הרעב של העצורים המנהליים ,על רקע
מעצרם המנהלי ובתמיכתם הפעילה של פעילים
בארגוני הטרור הנמצאים בבתי הסוהר.
בחינה של התקשורת הפלסטינית באותה העת
מלמדת ,כי זו סקרה בהרחבה את חטיפת הנערים,
ושלא כמו התפיסה השלטת ,אמצעי התקשורת
ברשות הפלסטינית לא שימשו באותו מקרה שופר
של הארגון שעמו הם מזדהים .הסיקור נשען ברובו
על התקשורת הישראלית ולימד על מבוכה באמצעי
התקשורת הפלסטינים .נשמעו קולות אשר התנגדו
למעשה החטיפה ,בתואנה כי הוא שיחק לידיהם של
הישראלים והביא לפגיעה בעם הפלסטיני .התקשורת
הפלסטינית אף אימצה את הטרמינולוגיה הישראלית
והתייחסה למבצע "שובו בנים" שבמסגרתו נעשו
מאמצים להשיב את החטופים .בלטו בהיעדרם
מאמרי הדעה והפרשנות של בכירים מטעם הרשות
הפלסטינית ,וההתייחסות לשובתי הרעב המנהליים
הייתה מינורית.

בתרשים מספר  3מתוארת ההתפתחות של שביתת
הרעב מרגע שפרצה ועד שהתפוגגה עם פילוח זמנים
ומספר שובתי הרעב.
ניתוח של התפתחות שביתת הרעב של העצורים
המנהליים מרגע שפרצה ועד שהתפוגגה מלמד,
כי היו מספר אירועים אשר זכו להד תקשורתי נגד
הפלסטינים בכלל ונגד האסירים הביטחוניים בפרט.
האירוע הראשון היה מציאתה של מנהרה שנחפרה
באזור השירותים באגף הביטחוניים שבבית סוהר
"שיטה" הסמוך לגלבוע .מציאת המנהרה הביאה
למתח בתוך שירות בתי הסוהר ,שנדרש באותה העת
לפעילות מאומצת כדי לאבטח את שובתי הרעב
ב 13-בתי חולים .בעקבות מציאת המנהרה נדרש
שירות בתי הסוהר לבצע בדיקות מקיפות במתקני
הכליאה ,וכל ההתנהלות כלפי האסירים הביטחוניים
הייתה מוקפדת ,קשוחה וחשדנית והעכירה את אווירת
ההידברות .האירוע השני והחשוב יותר היה החטיפה
של שלושת הנערים .מאז התרחשה החטיפה נצפתה
ירידה נוספת בעוצמת השביתה ובמספר העצורים
שהשתתפו בשביתת הרעב.
על פי ניסיונם של גורמים מבצעיים בשירות בתי הסוהר,
ובהם מיכאל חלפון (ריאיון אישי 12 ,בספטמבר,
 )2016ואלברט לנקרי (ריאיון אישי 12 ,בספטמבר,
 )2016אשר התמודדו במרוצת השנים עם שביתות
רעב ,ככל שנוקף הזמן ישנה דעיכה בשביתת הרעב
שמתבטאת בנשירה במספר המשתתפים .על פי
תדריך משרד הבריאות לבתי חולים בעניין הטיפול
בשובתי רעב מאפריל  ,2012הנזק הגופני מתחיל
בחלוף  28ימים מתחילתה של השביתה .זו בדרך כלל
נקודת השבר .כדי לשמר את שביתת הרעב בעצימות
גבוהה ,נוקטים האסירים טקטיקה של סימון ומגייסים
לשביתה אסירים אחרים תחת אלו שפרשו.
בשביתת הרעב משנת  2014הייתה האפשרות
להחליף שובתים באחרים מצומצמת .השביתה
נסובה סביב המעצרים המנהליים ,ומי שלקח בה
חלק היו בעיקר אלו שנמנו עם אוכלוסיה זו .מכיוון
שהיה מספר נתון של עצורים מנהליים ,ואסירים
ביטחוניים אחרים לא לקחו בה חלק ,בחלוף הזמן
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תרשים מס'  :3מהלך שביתת הרעב והתפתחותה על בסיס זמנים

פרשו שובתי הרעב באופן טבעי ולא נכנסו אחרים
תחתם.
אילת ( )2012איבחן ,כי האסירים בוחרים לקיים את
השביתה כאשר מחוץ לבתי הסוהר לא מתקיים אירוע
הגוזל זמן ותשומת לב תקשורתית והעלול להכהות
את עוצמת השביתה.
במהלך השביתה היה אמון הכותב על החזקה של
ארבעה עצורים מנהליים בבית חולים "השרון" בפתח
תקווה .בשיחה עמם ציינו אלה כי מרגע שדעך הסיקור
התקשורתי ואת המקום תפסו כתבות הנוגעות לאירוע
החטיפה ,אלו הטו את דעת הקהל ופגעו בנכונות של
הרחוב היהודי לגלות סובלנות .מלבד זאת ,הלכידות
הלאומית והתמיכה של הרחוב הפלסטיני הקיימת
בדרך כלל בשובתי הרעב ,קיבלו מהלומה לאחר
שהתברר שהמניע לחטיפת שלושת הנערים היה
להביא לשחרורו של אחיו של אחד החוטפים  -לא
דרישה רחבה ולאומית אלא מקרה פרטי ואישי .מצב
דברים זה אפשר לנציגי המשא ומתן בצד הישראלי
להתבצר בעמדות הקשיחות ולדחות את דרישות
השובתים ,והם הבינו כי הישגיהם יהיו מינוריים עד
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אפסיים .לכן החליטו להפסיק את שביתת הרעב
לפי שעה ולדחותה.

שביתת הרעב משנת 2004
ב 15-באוגוסט  2004פתחו מעל  1,500אסירים
ביטחוניים בבתי הכלא "נפחא"" ,אשל"" ,אוהלי קידר"
ו"הדרים" בשביתת רעב במחאה על תנאי כליאתם.
כעבור מספר ימים הצטרפו אליהם אסירים ביטחוניים
מבתי סוהר אחרים ,עד שמספר המשתתפים עמד
בשיאו על  2,000אסירים .במכתבים שהעבירו הנהגות
האסירים למפקדי בתי הסוהר ,הודיעו כי כמחאה על
תנאי מחייתם הם יימנעו מלאכול .באשגרים (מסר
סמוי המועבר בכתב על גבי נייר מגולגל ומוחדר לכלא
כשהוא מוחבא בגוף או בציוד) שנתפסו אצל האסירים
לימדו כי השביתה נקבעה לחודש יוני באותה שנה.
כאשר גורמי ההערכה והמודיעין הבינו שהאסירים
הביטחוניים איתנים בדעתם לצאת לשביתת רעב
ונמצאים בנקודת האל-חזור ,שירות בתי הסוהר,
באמצעות הודעות מאורגנות לתקשורת ,הוביל
את האסירים לשביתה מאורגנת במועד שהיה נוח

מאבק עד צום

לארגון .תאריך היעד היה קיץ  ,2004שהתקיימה בו
האולימפיאדה ,והתקשורת בכללותה  -הישראלית,
הערבית והעולמית  -הייתה עסוקה בשידורי אולימפיאדה
ולא במתרחש בבתי הסוהר בישראל .למעשה ,את
מועד הפתיחה של השביתה קבע שירות בתי הסוהר,
ולא האסירים עצמם .התאריך פורסם באופן בולט
בעיתונות ,וגרר את האסירים לתאריך לא רצוי מבחינתם
(אילת .)2012 ,ואכן ,הסיקור התקשורתי של שביתת
הרעב נדחק לקרן פינה ולא זכה לתהודה המקּווה.
את הכותרות תפסו תוצאות המשחקים האולימפיים.
גורם נוסף ומכריע ששימש קבורת חמור לשביתה
היה פרסום שלילי שנקשר לאסירים הביטחוניים בכלל
ולשובתי הרעב בפרט .ביום השישה-עשר לשביתת
הרעב בוצע פיגוע משולב בעיר באר-שבע שגבה 16
הרוגים ומעל מאה פצועים .גדודי עז א-דין אל קסאם,
הזרוע הצבאית של החמא"ס ,קיבלה את האחריות
לפיגוע .בהודעת הארגון נאמר :הפיגוע הוא תגובה
לחיסולם של מנהיגי התנועה ,השייח אחמד יאסין וד"ר
עבד אל עזיז ראנטיסי ,וכן כהזדהות עם האסירים
הפלסטינים השובתים רעב (מ' חלפון ,ריאיון אישי,
 12בספטמבר.)2004 ,
בשביתת רעב זו ,שנמשכה שמונה-עשר ימים ,למד
שב"ס לראשונה על כוחה של לוחמה פסיכולוגית
ועל שימוש באמצעים של דיפלומטיה ציבורית.
מגוון הפעולות שנעשו אל מול התקשורת המקומית
והבינלאומית היו נקודת מפנה בתפיסת הפעולה
הארגונית בעת שביתות רעב .בין השאר תוארו
במסיבת עיתונאים תנאי המחיה של האסירים
הביטחוניים ,ופתיחת השערים של מתקני הכליאה
הביטחוניים הייתה מרכיב ליצירת אמון בין הארגון
לעיתונאים מכיוון שהיא אפשרה לעיתונאים לחזות
באופן בלתי אמצעי בתנאי הכליאה (צ' הנגבי ,ריאיון
אישי 2 ,באוקטובר.)2016 ,

שביתת רעב של העצור המנהלי
מוחמד עלאן
מוחמד עלאן ,תושב הכפר עינאבוס הסמוך לעיר שכם,
נעצר ב 6-בנובמבר  2014בצו מעצר מנהלי בעקבות

מידע מודיעיני שהצטבר באשר לפעילותו החבלנית.
נמצא שאי אפשר להעמידו לדין לנוכח חיסיונו של
המידע .ב 18-ביוני  2015פתח עלאן בשביתת רעב.
שביתה זו זכתה לסיקור תקשורתי נרחב בתקשורת
הישראלית ובעולם הערבי ,והביאה לדיון ציבורי
בנושא בשני מישורים עיקריים .המישור הראשון
הוא המקרה הפרטני של מוחמד עלאן .צוותי
טלוויזיה שהו סמוך לחדרו בבית החולים "ברזילי"
שבאשקלון ודיווחו על מצבו הרפואי ועל המאמצים
לשחרורו .דיווחים שוטפים אלו גרמו לתסיסה ברחוב
הפלסטיני והביאו לאמירות בעלות גוון מאיים כלפי
מדינת ישראל ומוסדותיה אם עלאן ,שמצבו הרפואי
על פי הדיווחים הידרדר ,ימות .מספר חברי כנסת
מ"הרשימה המשותפת" ,ובהם אחמד טיבי וחנין
זועבי ,הגיעו לבית החולים כדי לעמוד באופן בלתי
אמצעי על מצבו .בסיום הביקור הצהיר ח"כ טיבי
בפני אמצעי התקשורת ששהו במקום" :מי שמחליט
להמשיך להחזיק אותו במעצר מנהלי נושא באחריות
לחייו .אין שום הצדקה שאדם במצב כזה ,שלא מהווה
שום סכנה לשום אדם ,ימשיך להיות עצור מנהלית
בתוך חדר טיפול נמרץ" ,ח"כ טיבי הוסיף ,כי "אם
הוא ימות ,נתניהו (ראש ממשלת ישראל  -מ' א')
יהיה האחראי" (יגנה ואשכנזי ,2015 ,פיסקה .)8
הרשתות החברתיות ביטאו אף הן כעס רב .על רקע
דברים אלו ואחרים הגיעו עשרות מפגינים מקרב
ערביי ישראל לשטח בית החולים וסביבתו .המחאה
הידרדרה עד שנוצרה קטטה המונית בין המפגינים
לבין תושבי אשקלון היהודים.
מנהל מרכז האסירים למחקרים ,האסיר הביטחוני
לשעבר ראפת חמדונה ,ציין בערוץ התקשורת
הפלסטיני ( PNNمصلحة السجون تستنفر حتسب ًا خلطوات
من األسرى نصرة لعالن ,)2015 ,כי הנהגת הג'האד
האסלאמי בבתי הסוהר ,ארגון שבו היה שובת הרעב
חבר ,תגיב באופן מפתיע וכואב אם עלאן ימות (שם,
 .)2015בהתראיינו לערוץ הטלוויזיה "אלמיאדין" עדכן
מזכ"ל ארגון הג'יהאד האסלאמי ,כי אם עלאן שובת
הרעב ימות ,ההבנות שהושגו באשר להפסקת האש
לא יחייבו עוד את הצד הפלסטיני .באומרו כך התכוון
161

לאיום בדבר ירי טילים משטחי עזה לעבר מדינת
ישראל (עלי 27 ,בספטמבר.)2014 ,
המישור השני של הדיון הציבורי בשביתת הרעב של
עלאן היה סוגיית המעצרים המנהליים והפגיעה
בזכויות האדם לנוכח השמתו של אדם מאחורי סורג
ובריח בלי שנשפט לעונש בגין עבירה .לפי תפיסה
זו ,מוחמד עלאן לא שבת רעב כדי להשתחרר אלא
כדי שיועמד לדין ,ובתוך כך יוכל להיחשף לראיות
נגדו ולנסות להתגונן בכלים המשפטיים העומדים
לזכותו של כל אדם .על הפרק עלה גם הוויכוח האתי
בעניין חוק "הזנה בכפייה" שהובל על ידי הסתדרות
הרופאים בישראל .הרופאים סירבו לקחת חלק בהזנה
בכפייה וטענו שמדובר בעינוי על פי החוק הבינלאומי.
גם אם נניח ששביתת רעב היא אמצעי לגיטימי
להביע דעה ,נטילת חלק בה אינה נמנית עם הזכויות
המוקנות לאדם הכלוא בבית הסוהר .העלאת הנושא
בזירה התקשורתית נשאה פרי בסופו של יום .הוויכוח
הציבורי ,שהתבטא בכתבות רבות ,גלש לפעולות
מחאה ולהפגנות תמיכה ונגד ,אשר העלו את הנושא
לסדר היום הציבורי ולסדר היום הפוליטי .הדבר הביא
להגשת עתירה לבג"צ ,ובית המשפט אשר דן בעתירה
קבע כי בשל מצבו הרפואי האסיר לא מהווה איום
ביטחוני ולפיכך הוקפא צו המעצר.

היערכות תקשורתית
לשביתת רעב
המציאות מלמדת כי שביתות רעב בבתי הסוהר
מקבלות ביטוי מחוץ למתקני הכליאה .בחיבור זה
ביקשתי להראות פן אחד ממכלול המרכיבים שעליהם
יש לתת את הדעת בעת שביתות רעב של אסירים
ביטחוניים בבתי הסוהר  -התקשורת ומשקלה בהנעת
תהליכים.
הטיפול האתגרי בשביתות רעב של אסירים הנמצאים
מאחורי סורג ובריח במדינת ישראל אינו זר לארגוני
כליאה בעולם והוא חלק משגרת החיים בהם .לימוד
הנושא והתעמקות בו ,ובתוך כך הבנה של התהליכים
הגלויים והתהליכים הסמויים בקרב המעורבים ,יש
בהם כדי להאיר את נתיב קבלת ההחלטות בשביתות
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הרעב ולהקנות את היכולת להקיש מהמקרה היחיד
ברמה המקומית לתופעה הרחבה ברמה הבינלאומית.
נראה כי יש בכוחם של אמצעי התקשורת להשפיע
על המציאות .בעצם החשיפה התקשורתית והעברת
המידע לציבור יש כדי לאיים על השקט והיציבות
באזור באופן שעלול להביא לידי הפגנות הזדהות
ואף ליצור אירועי אלימות ולהגביר את הפיגועים .זאת
לצד הנעה של מהלכים דיפלומטיים שייעודם לייצר
לחץ על הממשלה לפעול להפסקת שביתת הרעב
ולסגת מהעמדה הקשיחה במשא ומתן עם האסירים.
שביתת רעב היא אירוע משברי המחייב קשב הן של
שב"ס כארגון ממלכתי הנמצא בחזית הטיפול באסירים
והן של האסירים שובתי הרעב .ההתייחסות של הצדדים
למאבק אינה מצומצמת להיבט המבצעי-טקטי ,אלא
מחויבת גם למישור התקשורתי ולהשפעתו על קבלת
ההחלטות ועל תוצאות השביתה.
בהתבסס על תרשים מספר  ,2הנוגע למרכיבי
ההשפעה על סדר היום בתחומים שהוצגו ולקשר הלוגי
ביניהם ,ההנחה האופרטיבית הנגזרת היא שניתוק
המרכיבים של מעגל ההשפעה זה מזה ,יש בו כדי לסייע
לצמצום ההיקפים של שביתת הרעב ואף לביטולה
כליל .דהיינו ,מנקודת המבט של שירות בתי הסוהר,
צמצום החשיפה התקשורתית או עצימות תקשורתית
נמוכה ולקונית של שביתת הרעב יש בהם כדי למנוע
את הפיכת השביתה למושא ההתעניינות ,ולמעשה
ישפיעו על סדר היום התקשורתי .ככל שהדיווחים
התקשורתיים יהיו מינוריים ,ההנחה האקדמית היא
ששביתת הרעב תזכה לאדישות רבה יותר בקרב
הציבור והתגובה של הדרג הפוליטי תהיה מועטה.
האינטרס הראשון במעלה של שובתי הרעב הפוך -
ליצור הד תקשורתי נרחב בציבור שיציג את עמדתם
וידחוף את מקבלי ההחלטות להיעתר לבקשותיהם.
מתוך ראייה עתידית ומתוך ההבנה שסיומה של שביתת
רעב הוא "תקן בסיס" לשביתה של מחר ,מן ההכרח,
לטעמי ,לאמץ את הרעיון המובע בקטע מפיוט של
תפילת יום השבת " -סוף מעשה במחשבה תחילה".
אימרה זו מבטאת את מתכונת הפעולה הראויה אל מול
האסירים הביטחוניים בכלל ובעת שביתת רעב בפרט.
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המשימה המרכזית שהוטלה על מערך הדוברות בעת
שביתות רעב הייתה הסברה של המדיניות ושל רציונל
הפעולה שננקט באירוע באמצעות העברת מידע
מבוסס מסרים לציבור ,באופן שישמר את החוסן
הלאומי .אני סבור כי על שב"ס ועל מדינת ישראל
לבחון את דרכם ואת מקצועיות החלטותיהם מהלך
שבשגרה .לעתים דרישותיהם של האסירים לשיפור
תנאי מחייתם בדין יסודן .הידברות יומיומית עמם
ובחינה עניינית של טענותיהם תמנע את הצורך
להיכנס למעגל קסמים של שביתות רעב.
חלק מהאסטרטגיה התקשורתית שננקטה במערך
הדוברות של שב"ס התכתב עם עולם יחסי הציבור.
בדיווחים לתקשורת השתמשו בביטויים "לבקשות
השובתים" להבדיל מ"דרישות השובתים" ,ואת
ההסכם שהתגבש דבררו כ"הישג ביטחוני" ולא
כ"כניעה לדרישות".
השיח בציבור הישראלי ,הגורס כי כל פשרה עם
האסירים והיענות לבקשותיהם מבטאות כניעה,
צריך לפוש מהעולם .התייחסות לצרכי האסיר כאדם,
במנותק ממעשיו הנפשעים ,הוא אינטרס חברתי של
חברה בריאה ומוסרית.
העקרונות המובילים בתחום התקשורת בשביתות
רעב נשענו על שני אדנים :פעילות "מגיבה" ואספקה
של אינפורמציה ונתונים יבשים כגון מספר השובתים.
לצד אלה הוכנה תכנית מגירה ובכללה עתודה של
מערך דוברים הבקיאים במדיניות הארגונית ובדרכי
הפעולה .רשימת דוברים זו גובשה והורכבה על ידי
מפקדים הנמצאים בקו הראשון בשטח כדי ללמד
התנהלות שקופה ,מקצועית ואמינה .המסר התקשורתי
חייב לנבוע מהמדיניות הלאומית שהותוותה לטיפול
בשביתת הרעב .שירות בתי הסוהר ,כארגון הכליאה
הלאומי ,נמצא אמנם בחזית הטיפול בשביתת הרעב,
אך האתגר הוא אתגר לאומי .אמינות אפשר לייצר על
ידי גיבוש של מסר אחיד בקרב הגופים המבצעיים
בהובלה של מטה ההסברה הלאומי .כל ניסיון לשלב
במאמץ זה את דוברות משרד הבריאות ודוברות בתי
המשפט עלול לפגוע באמינות של הגופים שאותם
הם מייצגים .עצמאות הגופים ואמינות דובריהם

חיונית להשגת תוצאה מיטבית הן במישור המעשי
והן במישור ההסברתי במדינה דמוקרטית.
השפעתם של אמצעי התקשורת ניכרת ביכולתם
להשפיע על מחשבותיהם של היחיד והחברה .לפיכך
האינטרס של הצדדים הוא להעמיק את הקשר עם כתבי
העיתונות כבסיס למה שיתרחש בעתיד .מלבד הפניית
קשב לכתבי המשטרה המכסים את תחום הכליאה ובתי
הסוהר ,על שב"ס להפנות קשב לכתבים לענייני ערבים,
אשר יכולים להוות משקל נגד ומקור למידע נוסף ואמין
על התקשורת המגויסת ברשות הפלסטינית .רתימתם
של הכתבים באמצעות תדרוכים מפורטים ,פתיחת
שערי הכלא בשיגרה וחשיפתם לאילוצים שבהם פועל
הארגון ,עשויות ללמדם את מתכונת הפעולה הארגונית
באירוע של שביתת רעב ,ובכך אולי להשפיע על סדר
היום התקשורתי בעת שפורצת שביתת רעב .מתכונת
פעולה זו לצד קשב לצרכי האסיר עשויים לסייע במיתון
האלימות ברחוב הפלסטיני ובייצור שינוי באווירה,
כדי שזו תביא לידי רגיעה מתמשכת בקרב האסירים
הביטחוניים השוהים במתקני הכליאה ואולי אף ליצירת
בסיס לגיבוש הסכם שלום עתידי.
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הליך השמגלנה
יישוב סכסוכים והשכנת שלום
בקהילת יוצאי אתיופיה בארץ
3

נדיה בוברובסקי ,1נתי רונאל ,2אורי תימור

מאמר זה בוחן את ההליך ליישוב סכסוכים בקהילת יוצאי אתיופיה  -השמגלנה,
אשר מזכיר במידת-מה הליכים מאחים אחרים כגון הליכי צדק מאחה והליכי סולחה
ונחשב סוג עתיק של צדק מאחה ( .)Braithwaite, 2002השמגלנה מתואר מנקודות
מבטם של בני הקהילה שהשתתפו בהליכים כאלה והמנחים שלהם  -השמגלוץ'.
ההליכים ,שמקורם בקהילות היהודיות באתיופיה ,והפעילות של המנחים אותם,
השמגלוץ' ,נועדו להגן על הקהילה ולשפר את איכות חייה .באתיופיה מילאו
השמגלוץ' גם תפקידים של בתי משפט ומשטרה ,והקנו לקהילות היהודיות
מנגנוני פיקוח חלופיים למנגנונים הרשמיים .לאחר העלייה ארצה ,לנוכח החלופות
הקיימות בארץ ,רבים מהתפקידים האלו לא נשתמרו ,וכך נותרו השמגלוץ' עם
תפקיד מרכזי אחד של מפייסים ומשכיני שלום .הממצאים מלמדים שלשמגלנה יש
פוטנציאל ליישב סכסוכים ולהיטיב את היחסים בין בני הקהילה .המאמר מתבסס
על מחקר איכותני קונסטרוקטיבי ,מהזרם הפנומנולוגי-פרשני .במחקר השתתפו
 13מרואיינים ,כולם נחשפו בדרך כזו או אחרת להליך השמגלנה.
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נדיה בוברובסקי  -בעלת תואר שני בקרימינולוגיה חברתית שיקומית.
פרופ נתי רונאל  -המחלקה לקרימינולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן.
פרופ' אורי תימור  -המחלקות לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון ובאוניברסיטת בר-אילן.

הליך השמגלנה

מבוא
ההליך המקובל על פי רוב ליישוב סכסוכים בתחום
הפלילי הוא ההליך המשפטי :הקורבן והעבריין הם
שחקנים משניים במערכה ,ואת התפקיד הראשי
ממלאים עורכי הדין והפרקליטים (;Braithwaite, 1999
 .)Johnstone & van Ness, 2007עקב כך קורה לעתים
שמערכות הצדק המקובלות מאכזבות את הנפגע,
את הפוגע ואת הקהילה .הפוגע איננו מקבל אחריות
על מעשיו ,הקהילה אינה מקבלת תחושת ביטחון,
והקורבן אינו זוכה לתחושת השבה ופיצוי (פרקש,
.)Corrado, Cohen & Odgers, 2003; Zehr, 1990 ;2002
בארבעים השנים האחרונות נעשים ניסיונות רבים
לייסד מודלים והליכים אלטרנטיבים להליך הפלילי
המקובל ,אשר רבים מהם מתבססים על אלמנטים
מתחום הצדק המאחה ( Daly, 2003; Johnstone,
 .)2013התפיסות שמנחות את פיתוחם של מודלים
אלו מבוססות על הממצאים האלה (פרקש;2002 ,
שחף-פרידמןJohnstone & van Ness, 2007; ;2009 ,
:)Strang & Sherman, 2003
 .1תהליכי צדק מאחה מועילים יותר מתהליכי הצדק
הקונבנציונלים במניעת רצידיביזם.
 .2תהליכי צדק מאחה מותירים את הקורבן מפויס
יותר ועם תחושת שותפות רבה יותר.
 .3הפוגעים חשים כי היחס כלפיהם הוגן יותר מאשר
במסגרת בתי המשפט ,והם מקבלים יותר אחריות
על מעשיהם.
 .4תהליכי צדק מאחה מגבירים פיקוח חברתי בלתי
פורמלי ומשמשים חלופה מועילה לענישה הפלילית.
תפיסות מסוג זה הן שהביאו לחיפוש אלטרנטיבות
קהילתיות לתהליכים הפליליים המקובלים ,ובכללן
כאלה שמקובלות בחברות מסורתיות למיניהן
(שחף-פרידמןBraithwaite, 1998; Strang & ;2009 ,
 .)Sherman, 2003הליך השמגלנה לפתרון בעיות,
שהוא ייחודי לבני הקהילה האתיופית ונשוא המחקר
הנוכחי ,נחקר לראשונה ובאופן חלקי על ידי חוקרים
מעטים (ראו נגט ;2006 ,קסן וקידר ;2006 ,שרעבי,
 .)2013המחקר הנוכחי מטרתו להכיר ולהבין את
העקרונות של הליך השמגלנה ,ולהתחקות אחריו

ואחרי חוויותיהם הסובייקטיביות של בני העדה אשר
התנסו בו .מטרה נוספת היא להעריך את תועלתו של
ההליך ואת משמעותו כפרקטיקה גישורית בקרב בני
העדה האתיופית בארץ .הבנה והערכה אלו חשובות
בשל התמורות שחלו בעדה עם המעבר לארץ ,שכלל
שינוי תרבותי בולט ומעבר מסביבה כפרית עם לכידות
גבוהה לסביבה עירונית יותר (סלמון.)2007 ,
לשם העמקת ההבנה באשר לאופי ההליך ומורכבותו,
המבוא יכלול ארבעה תתי-נושאים :פיקוח חברתי
בלתי פורמלי ,גישור קהילתי ,הקהילה האתיופית
ולבסוף  -הליך השמגלנה .כל נושא משמש הקדמה
לנושא שאחריו.

פיקוח חברתי בלתי פורמלי
הקהילה האתיופית המבוססת על לכידות חברתית,
מאופיינת במידה רבה בפיקוח חברתי בלתי פורמלי
מצד הפרטים בקהילה .כדי לשמור על החברה מפני
סטיות והפרות חוק ,צריך פיקוח חברתי מועיל (Hirschi,
 ,)1969שמותנה במספר מרכיבים (כגון התקשרות
ומחויבות) אשר ישמשו יחדיו בסיס לפיקוח זה .מנגנוני
הפיקוח יכולים להיות פורמליים ,כגון מערכת אכיפת
החוק ,או בלתי פורמליים ,כגון פעילות של סוכנים
חברתיים .הפיקוח החברתי מבוסס מצד אחד על
אינטרס האדם לציית לחוקי החברה בשל תחושת
הרווח שלו בשעה שהוא נהנה מהטוב שהחברה מציעה
לו ,ומצד שני מבוסס על התחושות פחד מעונש ,ביוש
ונידוי בעת שימאן לציית לכלליה ולכבדם (Bazemor,
 .)2001; Taylor, 1997גינוי המעשה וביוש הפרט הסורר
בקהילה נעשים על ידי חברי קהילה אחרים ,אשר
מכירים את צדדיו החיוביים ומעלותיו ,וקיימים ביניהם
יחסי כבוד הדדי ומחויבות הדדית אשר מאפשרים
תיקון וחזרה לקהילה (.)Braithwaite, 1989
בספרות המחקר הסוציולוגי יש התייחסות רחבה
לתהליכים חברתיים המתרחשים על רקע עיור
והגירה והקשורים במישרין לפיקוח הבלתי פורמלי.
כך למשל ,במחקר שנערך בשוודיה על ידי ויקסטורם
ודולמן ( ,)Wikstorm & Dolmen, 2001נבחן הקשר בין
אורבניזציה לוויקטימיזציה דרך המשתנים המתערבים
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פיקוח חברתי פורמלי לצד פיקוח חברתי בלתי
פורמלי ,לכידות חברתית ופחד מפשיעה .מממצאי
מחקרם עולה ,כי ככל שהאזור מעויר יותר ,הלכידות
החברתית והפיקוח החברתי פוחתים ,ואילו הפרות
הסדר ,תחושת הקורבנות והפחד מפשיעה ,גוברים.

גישור קהילתי
השמגלוץ' ,אשר מטבעם פועלים במסגרת קהילתית
מלוכדת ,חולקים מרכיבים משותפים עם הגישור
הקהילתי .ראשיתו של הגישור הקהילתי המודרני
בארה"ב ( .)Hedeen, 2003הגישור הקהילתי נולד
כדי להפחית את העומס הרב ששרר בבתי המשפט
ולהעניק לאזרחים דרך ידידותית ומהירה יותר לפתור
קונפליקטים .לשם כך הוקמו מרכזי צדק שכונתיים
שהופעלו בהן שיטות מגוונות ליישוב סכסוכים אזרחיים
(שם .)2003 ,במרכזים אלה ניתנים שירותי ייעוץ,
נולדות יוזמות למפגשי הידברות ופיוס ומוצעים לציבור
שירותי גישור נגישים .בהליכי גישור מתנהל בדרך
כלל משא ומתן וולונטרי בין שני צדדים מסוכסכים
או החלוקים בעמדותיהם ,וזאת כדי להגיע לפתרון
של הסכסוך או הוויכוח .ההליך מונחה על ידי מגשר
ניטרלי המסייע לשני הצדדים לתקשר ומדריכם
לקראת פתרון קונסטרוקטיבי מוסכם ( Kressel,
 .)2006בד בבד פועלים המרכזים למען ההסברה
וההטמעה של הגישור כפרקטיקה רווחת בקרב
מקבלי ההחלטות ,הגורמים המקצועיים והציבור.
כיום קיימים אלפי מרכזים ברחבי העולם  -ארצות
הברית ,קנדה ,אוסטרליה ,ניו זילנד ,אנגליה ,ישראל,
מדינות חבר העמים ועוד  -אשר מטפלים באופן
נרחב בכל סוגי הסכסוכים (לי-אוןLorig & ;2003 ,
 .)Bilick, 2015עד לפני כשני עשורים לקתה המודעות
לרגישות ולהבדלים תרבותיים בהליכים מסוג זה
בחסר .טינג-טומיי ( )Ting-Tomey, 1999הדגישה כבר
לפני יותר מ 15-שנים שלשם חתירה לתהליכי משא
ומתן בכלל ולהליכי גישור בפרט ,נדרשת תשומת
לב יתרה לתקשורת רגישה ,תרבותית ומגדרית.
לשם כך טינג-טומיי מציעה מספר הנחות מוצא,
אשר עשויות לסייע בהעמקת התקשורת בין צדדים
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ובהבנת מוטיבים תרבותיים כגון ההנחה שתקשורת
בין-תרבותית מבוססת על ההכרה בשונויות ובהבדלים
הזהותיים בין קבוצות התרבות ,וכן הכרת הניואנסים
הגלויים והניואסים הסמויים ,המדוברים והלא מדוברים,
שבאינטרקציה המשותפת.
בספרות המחקר מתוארות פרקטיקות יישוב סכסוכים
מסורתיות הדומות במידה זו או אחרת להליך השמגלנה
שיפורט בהמשך .לסולחה ,כפרקטיקה להשכנת שלום
המתקיימת בקרב קהילות ערביות בישראל ,יש מכנה
משותף רחב עם פרקטיקת השמגלנה ,המאפיינת
את הפיקוח החברתי הבלתי פורמלי בקהילת יוצאי
אתיופיה .הסולחה היא פרקטיקה חברתית מסורתית
בלתי פורמלית ליישוב סכסוכים בהסכמה .בין השאר
היא משמשת להשכנת שלום בין הצדדים ,מתוך מגמה
למנוע אלימות בין צדדים מסוכסכים או בין פוגעים
לנפגעים ,וזאת באמצעות הסדר אשר כולל את פיצוי
הקורבן .בהליך הסולחה מעורבים נכבדי הקהילה
המרכיבים את ועדת הסולחה .חברי הוועדה פונים
למשפחת הקורבן לצורך הטיפול בסכסוך ,וכשזה
משיב בחיוב ,מתקיים שלב ה"הודנא"  -הפסקת
הלחימה .כבר בשלב הפסקת הלחימה עשוי הנפגע
לקבל פיצוי לאות כבוד ,וזאת מלבד פיצוי שהוא
מקבל בסיום ההליך .להליך גיבוש הסולחה ולטקס
הסופי ישנה משמעות יתרה הן כלפי הנאשם ,הן כלפי
משפחתו ,הן כלפי הנפגע ומשפחתו והן לקהילה
כולה (חליחל .)2002 ,על אף שלסולחה אין תוקף
משפטי מחייב ,פעמים רבות נעשה בה שימוש על
ידי גורמים פורמליים ,כגון המשטרה ורשויות המדינה
כדי להשקיט סכסוכים פנימיים בקהילה המקומית
(אל-קרנאווי וטבו.)2002 ,

הקהילה האתיופית
בטרם עלייתם ארצה התגוררו יהודי אתיופיה בכפרים
קטנים ,כקומץ קטן יחסית בקרב שכניהם הלא
יהודים (סלמון .)2007 ,הדבר גרם להם פעמים רבות
להיבדלות אשר הניבה אורח חיים קהילתי ומסורתי
מפותח .עקב היבדלות זו נולדו פונקציות חברתיות
שנועדו לספק מענה לצרכיהם הדתיים והחברתיים

הליך השמגלנה

של בני הקהילה .פונקציות אלה התממשו בדמות
תפקידים מנהיגותיים קהילתיים אשר אוישו ברוב
המקרים על ידי זקני העדה וחכמיה .תפקידים
אלה היו מוכרים על ידי הרשויות .השלטונות נמנעו
מלהתערב בתחומים שבהם פעלה מנהיגות חברתית
פנימית ,ואפשרו לקהילות היהודיות לנהל את ענייניהן
הפנימיים בעצמן (בודובסקי ,דוד ,ברוך וערן;1994 ,
גורן.)2001 ,

הליך השמגלנה
השמגלוץ' שימשו מנהיגות חברתית באתיופיה.
למרות היותם שניים בחשיבותם לקייסים ,המנהיגים
הדתיים של העדה ,היו בידם כוח ועוצמה .תפקידיהם
נסובו סביב היחסים שבין אדם לחברו ,ענייני אישות,
סכסוכי משפחות ,דיני נפשות ,סכסוכי ממון ועוד.
החלטתם ופסיקתם הייתה מחייבת וזכתה להכרה
מצד השלטונות באתיופיה .מעמדם נקבע על פי
חכמתם וגילם ,ופעמים רבות גם על פי נכסיהם.
השמגלוץ' ,בדומה לקייסים ,זכו ליחס מכובד מצד
בני הקהילה ,אשר ניכר בקימה לכבודם עם כניסתם
לחדר ,בהרכנת ראש למראם ,בהענקת זכות ראשונים
לשאת דברים באסיפות ועוד (ברהני.)1990 ,
כאשר עלו לארץ הביאו עמם בני העדה האתיופית
חלק מהמבנים החברתיים ששימשו אותם באתיופיה,
ובכלל זה מוסד השמגלנה .חשיבותו של הליך השמגלנה
ניכר בתחום של דיני משפחה ,ויתרונו הבולט ביישומו
בארץ הוא שבירת מחסום השפה והתאמתו לתרבות
של בעלי הדין יוצאי אתיופיה .מעורבותם של השמגלוץ'
מתחילה כאשר בעלי הדין מביעים את רצונם ליישב
את סכסוכם ברוח השיטה המסורתית .לשם כך לעתים
קרובות פונים בעלי הדין אל השמגלוץ' באופן עצמאי,
ללא תיווך (נגט ,)2006 ,או מופנים אליהם על ידי
הרשויות .ההליך מתבצע באופן דיסקרטי ומשתתף
בו קומץ מצומצם של אנשים.
חקירת הסכסוך מתבצעת בשלבים .בשלב הראשון
הצדדים זוכים להדרכה באשר לפרוצדורה של
הדיון ולכללי ההתנהגות וההתנהלות בתוך הדיון.
השמגלוץ' מאפשרים להם להביע את רגשותיהם,

תחושותיהם וחששותיהם ולומר את כל אשר על
ליבם .בשלב השני השמגלוץ' מנסים לעמוד על
מקור הקונפליקט ועל הנסיבות אשר הובילו אליו,
וזאת לשם הבנת ההיקף של הסכסוך ולשם הערכת
האפשרויות לפתרונו .לבסוף ,השמגלוץ' ,בשיתוף
פעולה עם הצדדים ,חותרים יחד לפתרון הסכסוך
(נגט .)2006 ,את אסטרטגיית הניהול של הסכסוך
מלווים סיפורים וציטוטי פתגמים כמקובל בתרבות
האתיופית .בביצוע ההליך נוקטים השמגלוץ' מגוון
אמצעים ,בהם דרכי שכנוע ערמומיות ומתוחכמות.
אמצעים אלה הם חלק בלתי נפרד מייחודו של הליך
זה ,אך מעט מאוד נכתב עליו.
מטרת המחקר היא להבין לעומק את תועלתו של הליך
השמגלנה ואת משמעותו כפרקטיקה גישורית בקרב
בני העדה ,וכן לנסות להכיר ולהבין את עקרונותיה
של פרקטיקה זו ואת האפשרויות היישומיות הטמונות
בה .כמו כן נדונים התמורות והשינויים שחלו במוסד
זה ויחסן של הרשויות הפורמליות להליך.
מאמר זה הוא חלק ממחקר רחב יותר שנעשה
בנושא יישוב סכסוכים וקידום חיי קהילה תקינים
וקונסטרוקטיביים בקרב יוצאי אתיופיה בארץ,
וזאת במסגרת כתיבת חיבור (תזה) לתואר מוסמך
באוניברסיטת בר-אילן שברמת גן על ידי הכותבת
הראשונה (ירשוב .)2015 ,הכותבים הנוספים הם
שני המנחים בעבודת התזה ,שלקחו חלק פעיל גם
בכתיבת המאמר.

שיטה
מחקר זה הוא מחקר איכותני קונסטרוקטיבי מהזרם
הפנומנולוגי פרשני (שקדי .)2003 ,המחקר הפנומנולוגי
שואף לחשוף את התופעה האנושית מתוך התודעה
של האדם המתנסה .במוקד המחקר עומדת החוויה
האנושית ,כפי שזו נחווית ומובנת על ידי המשתתפים
במחקר .לפיכך על החוקר לשים את עצמו במקומו
של הנחקר ולהיחשף לחוויותיו כפי שהלה תופס וחווה
אותן ,בלי ליצור התאמות למציאות המוכרת לו כנהוג
במחקרים אמפיריים .המציאות הנגלית במחקר ,על
פי תפיסה זו ,היא סובייקטיבית ,ויחסית לאדם החווה
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אותה ( .)Higgins, 2009; Matza, 1969שיטת מחקר זו
נבחרה כדי לעמוד על טיבה של החוויה הסובייקטיבית
של בני העדה האתיופית ,אשר התנסו בהליכי שמגלנה
כאמצעי ליישוב סכסוכים.

משתתפים
במחקר זה רואיינו  13משתתפים בגילים 85-30
 מהם שבע נשים ושישה גברים .כל המרואייניםמלבד מרואיינת אחת הם בני הקהילה האתיופית.
כל המרואיינים היו עדים ,באופן ישיר או עקיף ,להליך
השמגלנה על שלל צורותיו :חמישה משתתפים הובילו
והנחו מספר הליכים כאלה (ארבעה כשמגלוץ' ואחד
כקייס) ,שלושה משתתפים היו צד בהליך ,ארבעה
בני הקהילה נחשפו להליך כקהל ,וחוקרת בכירה
אחת שאיננה בת הקהילה אך מעורה היטב בתחום
וחוקרת אותו באקדמיה.

כלי המחקר וההליך
איסוף הנתונים נעשה באמצעות ריאיונות עומק מובנים
למחצה .סוג זה של ריאיון מאפשר למרואיין לספר את
סיפורו באופן ספונטני וקולח כדי להבנות את חווייתו
במילותיו .לאחר שהשיח הספונטני ממוצה ,המראיין
נעזר בשאלות ממדריך הריאיון כדי להשלים את המידע
החסר .חקירת התופעה באופן זה מאפשרת למרואיין
לחשוף את חוויותיו ותחושותיו הסובייקטיביות של
המרואיין (תובל-משיח וספקטור-מרזלHiggins, ;2010 ,
 .)2009במחקר זה נעשה שימוש בשני מדריכי ריאיון:
האחד מותאם בשאלותיו לבני הקהילה אשר התנסו
בהליך כצד בסכסוך ,למשל "מה הוביל אותך לבחור
דווקא בשמגלוץ'?" ,והאחר מנוסח באופן כללי ומכוון
לכל אדם אשר בא במגע עם ההליך בלי שעבר אותו,
לדוגמה" ,האם שקלת להשתמש בהליך זה?" .רוב
הריאיונות נערכו באמצעות מדריך הריאיון השני.
השאלה שפתחה את הריאיון הייתה שאלה פתוחה
וכללית לגבי תיאור הליך השמגלנה ומשמעותו
בעבור המרואיין .דרך הריאיונות שיתפו המרואיינים
את המראיינת בסיפורים ובזיכרונות הקשורים
בשמגלוץ' .בכל ריאיון כמעט צוינו פונקציות נוספות
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שממלאים השמגלוץ' ,כאלה שלא צוינו בריאיונות
הקודמים ולפיכך היוו חידוש .במסגרת הריאיונות
נתבקשו המרואיינים להביא בפרוטרוט דוגמאות מן
השטח ,וזאת כדי להבהיר טוב יותר את המתרחש
בהליך .כמו כן נתבקשו המרואיינים לספר על הליך
אחד ספציפי שבו השתתפו כדי להבטיח את הבנת
ההתרחשות ואופיה.
הריאיונות ארכו בין חצי שעה לשעה בממוצע ,והתקיימו
במקום שבחר המרואיין .חלק מהמרואיינים העדיפו
סביבה שקטה ואינטימית (בית ,בית כנסת ,משרד),
וחלקם העדיפו מקום הומה יותר (בית קפה ,גינה
ציבורית) .רוב הריאיונות נערכו בשפה העברית ,למעט
שני ריאיונות שנערכו בשפה האמהרית ותורגמו על ידי
מתורגמן שנכח בריאיון .כל הריאיונות הוקלטו ותומללו.
איתור המרואיינים נעשה בשיטת "כדור שלג" .על
פי שיטה זו המדגם נבחר בעזרת קבוצה קטנה של
"מודיעים" ,שמהם מתקבלים שמות וכתובות של
אנשים נוספים השייכים לקבוצה הנחקרת .לאחר
פנייה של החוקר למעגל הראשון של הנדגמים ,הם
פונים לחבריהם ומפנים אותם לחוקר ,וכך הלאה.
שיטת דגימה זו מקובלת מאוד במחקרים על קבוצות
מיעוט ועל תופעות שאינן פומביות (.)Higgins, 2009
תהליך איתור המרואיינים היה כרוך בקשיים ,היות
שהמראיינת (הכותבת הראשונה) אינה בת הקהילה
ועניינה בנושא היה עשוי לעורר חשד .היות שמדובר
בנושא שעשוי להיות טעון ורגיש ,במיוחד למי שהיו צד
בהליך השמגלנה ,רואיינו ארבע מרואיינות בנפרד על
ידי עוזרת מחקר בת הקהילה ,ושניים מן הריאיונות
נערכו בסיוע מתורגמן.

ניתוח הנתונים
במחקר זה נעשה שימוש בניתוח קטגוריאלי .זהו ניתוח
רפלקטיבי ,פרשני ,סובייקטיבי ורב-שלבי .במסגרתו
הובהרה משמעות הנרטיבים בעבור המרואיינים תוך
חלוקת הנושאים לתמות פרשניות על פי התכנים
הבולטים שבסיפוריהם ועל ידי הצלבת המידע המשותף
להם .לאחר מכן נעשתה ספציפיקציה של התמות
שבנרטיבים ליחידות תוכן פרטניות יותר .בשלב זה
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זוהו האלמנטים החבויים והאלמנטים הגלויים שבחוויה
האישית של כל מרואיין בהליך השמגלנה (& Lincoln
.)Guba, 1985

מהימנות ותקפות
כדי לחתור לפרשנות אותנטית ,כזו שאיננה מושפעת
מדעותיו ומהשקפותיו של החוקר ,יש לצמצם ככל
האפשר את העדפותיו האישיות של החוקר ואת קולו
הסובייקטיבי (דושניק וצבר-בן יהושע ;2001 ,שקדי,
 .)2003היות שאיננו בני הקהילה ולא הכרנו בעבר
שמגלוץ' או הליכי שמגלנה ,וגם לא היה ברשותנו
ידע מקדים ,לא היו לנו דעות מוקדמות ומעורבות
רגשית בתכנים שעלו בריאיונות .כך יכולנו לגשת
אל הממצאים ללא הטיות סובייקטיביות .לחיזוק
המהימנות של הממצאים הצגנו באופן גלוי ושקוף
את התפיסות והדעות שעלו מהמחקר ,וכן תמכנו
בהן על ידי ציטוטים מפי המרואיינים .אמצעים אלה
מאפשרים לקוראים חיצוניים להתייחס למחקר ולבחון
אותו לפי ההקשר המושגי הייחודי לו .כמו כן ,כנהוג
במתודת המחקר האיכותני ,נעשה תיקוף עמיתים על
ידי מנחי המחקר במהלך ניתוח הריאיונות (דושניק
וצבר-בן יהושע .)Lincoln & Guba, 1985 ;2001 ,במסגרת
התיקוף הביעו המנחים את התרשמותם ,נתנו המלצות
לתיקונים וסיפקו עין בוחנת חיצונית לבחירה ברקע
התיאורטי ,לשיטת המחקר ,לממצאיו ולדיון בהם.

שיקולים אתיים
השתתפותם של המרואיינים במחקר זה הייתה על
בסיס התנדבותי ,ללא כל תגמול .המרואיינים לא חתמו
על טופס הסכמה מדעת כנהוג במחקרים איכותניים,
וזאת בשל שתי סיבות :האחת קשורה בקשיי השפה
שאפיינו חלק מהמרואיינים ,והשנייה נבעה מהחשש
שעצם בקשת החתימה ומילוי הפרטים יעוררו חשד
בקרב המרואיינים ,במיוחד שהנושא כה רגיש להם.
בשל כך בטרם החל הריאיון הוסברו לכל המרואיינים,
באופן סבלני ופשוט ,הפרטים הכתובים בטופס ריאיון
המחקר ,והם נתבקשו לאשר את הסכמתם בעל פה,
תוך וידוא שהדברים הובנו כהלכה .לכל המרואיינים

הובהר כי יוכלו להפסיק לענות על השאלות כל אימת
שיבחרו בכך ,וכי באפשרותם לשאול שאלות בכל
שלב וליצור קשר עם המראיינת גם בתום הריאיון.
לכל המרואיינים הובהר כי יוכלו לפרוש מן המחקר
בכל שלב שיחפצו .איש מהמרואיינים לא בחר לבטל
את השתתפותו .לכל המרואיינים הוסבר כי הריאיון
יוקלט ,יתומלל ויימחק לאחר מכן .כמו כן הוסברה
להם המטרה שבהקלטת הריאיון ,וכולם קיבלו זאת
בהבנה והסכימו לכך .לאורך המחקר נשמרה האנונימיות
של המשתתפים .שמותיהם שונו ,וכן פרטים מזהים
נוספים כגון שמות המעורבים בסכסוך .מספר
מרואיינים ביקשו לקבל תדפיס של תוצאות המחקר,
ואילו רוב המרואיינים לא יצרו קשר לאחר המחקר.

ממצאים
במחקר זה נחשפו פונקציות שממלאים השמגלוץ' לבני
הקהילה האתיופית .המשתתפים תיארו כיצד השמגלוץ'
באתיופיה הובילו סדר חברתי בשמשם סייענים קהילתיים
האחראים על הסדר הטוב במגוון תחומים :מתן חסות,
הגנה ותמיכה רגשית לכלות צעירות ,סיוע לקייסים
בנושאי דת וחברה ועוד .משעלו ארצה ,נגלתה בפני
בני הקהילה מערכת מודרנית ומסודרת אשר ממלאת
רבים מתפקידיהם של השמגלוץ' ,והדבר הביא אותם
לכוון את מאמציהם לצרכים ספציפיים יותר :השכנת
שלום בין פרטים בקהילה על רקע סכסוכים בין בני זוג
וסכסוכים נוספים ,סיוע בתהליך ההגירה וההיטמעות
בחברה הרחבה בארץ ועוד.
מפאת גילם ומעמדם זוכים השמגלוץ' לכבוד ולהערכה
בקרב בני הקהילה .המשתתפים פירטו את האמצעים
שבהם נוקטים השמגלוץ' ,את עקרונותיהם ואת
השקפת עולמם .אמצעים אלה הם גורמי היסוד
בהצלחתם של השמגלוץ' במשימתם .מעיון בתכני
הריאיונות אפשר ללמוד על מנגנון קהילתי יוצא דופן,
השומר על רבים ממאפייניו במשך דורות.
הממצאים העיקריים אשר עלו ממחקר זה נוגעים
לפונקציות השמגלוץ' בארץ ובאתיופיה ,לעקרונות
הייחודיים בשיטתם ,ליחסן של הרשויות אליהם
ולתמורות שעבר מוסד השמגלנה.
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דרכי פעילותם של השמגלוץ'
מדבריהם של המשתתפים אפשר להסיק על שיטות
הפעולה של השמגלוץ' .נראה כי העקרונות המנחים
את הפעילות אחידים ומשמשים את כל השמגלוץ'
למיניהם .השיטות גלויות וידועות לחברי הקהילה,
והדבר משרה אווירת ביטחון ואמון ומאפשר לשמגלוץ'
לעסוק בנושאים עדינים ורגישים .בין שיטותיהם של
השמגלוץ' אפשר להבחין במאמץ היצירתי המושקע
בפעילותם ,המכוונת להשכנת שלום ולשימור הסדר
הקיים .בריאיונות בלטו במיוחד המורכבות של ההליך
בעיניהם של בני הקהילה ,המחשבה והתכנון העומדים
מאחוריו.
בין העקרונות הרבים שבשיטות השמגלוץ' בולט
במיוחד עיקרון הסודיות .לסודיות האופפת את
תפקיד השכנת השלום יש מטרות רבות .בתפקיד כזה
נקבעים תכופות כללי סודיות כדי להגן על הצדדים
בסכסוך ולמנוע פרסום של פרטי המקרה .לעיקרון
זה מספר מטרות:
 .1חיסיון  -בני הקהילה אשר מגיעים להיוועצות עם
השמגלוץ' ,בטוחים כי המידע שהם מספקים לא
ידלוף החוצה ללא הסכמתם .כך מספר קייס ש':
"המטרה של החיסיון היא לשמור על הפרט .הזוג
הזה עכשיו עבר דברים קשים ,והם לא רוצים שכל
העולם יידע".
 .2מניעת תיוג  -ד"ר א' מסביר" :הדברים עלולים
לעבור מפה לאוזן או ברמיזות ,ואנשים יפרשו את
זה .לאנשים יש תכונה מאוד 'יפה'  -לשמוע משהו
ואז להוסיף עוד משהו ולהעביר את זה הלאה ,ואז
בכלי לא יהיה שימוש".
 .3מניעת התערבות של הרשויות  -מדבריהם של
המשתתפים אפשר ללמוד כי תחושתם היא שהרשויות
הפורמליות האמונות גם על טיפול בסכסוכים
ובמחלוקות עלולות להזיק יותר מאשר להועיל ,כפי
שאפשר ללמוד מדברי שמגלה ז'" :אני שומעת הרבה
פעמים שעובדת סוציאלית ,למשל בריב בעל ואישה,
עומדת עם האישה והורסת את הבית של הזוג".
 .4פעילות השמגלוץ' היא מאפיין תרבותי  -המרואיינים
במחקר הציגו תפיסה המאפיינת תרבות של שתיקה
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וסגירות .מסיבות אלה ואחרות נמנעים בני העדה
מלשתף אחרים בבעיותיהם או מלספר על היוועצותם
עם השמגלוץ' ,ומעדיפים להשאיר נושאים שבטיפול
השמגלוץ' חסויים" :אנשים פשוט שותקים ,זה גם
חלק מהעניין" (קייס ש').
מדברי המשתתפים אפשר להבין שהשמגלוץ' משקיעים
מאמצים בשימוש באמצעים במלאכת השכנת השלום,
ואינם מוותרים כשמדובר על יישור הדורים במצבים
של סכסוך .מתוך השיטות הספציפיות המנחות
את השמגלוץ' בעבודתם ,אפשר לראות כי מדובר
באסטרטגיות הדורשות מהם מאמץ רב ,יצירתיות,
התחשבות במספר גורמים בו בזמן ונקיטת זהירות
רבה .להלן שיטותיהם בקצרה:
 .1הקדשת זמן רב וליווי השמגלנה  -השמגלוץ' אינם
מוגבלים בזמן ,ובידיהם הבחירה באשר למשך ההליך ,אשר
פעמים רבות אורך שעות ארוכות ,ימים ושבועות .כך מספרת
שמגלה ה'" :נפגשים שוב לאחר שבועיים ,חודש ,שנה".
 .2ניסיונות חוזרים ונשנים  -הליך השמגלנה איננו חייב
להיות חד-פעמי .אם ההליך נכשל בפעם הראשונה,
לא ממהרים להרים ידיים או לפנות לשיטות אחרות:
"הרבה פעמים נפגשים ,לא רק פעם אחת ,אפילו
חמש או שש פעמים" (שמגלה ה').
 .3בחירת זמן מתאים  -הליך הגישור המסורתי
איננו נקבע באופן שרירותי .ההיכרות המוקדמת של
השמגלוץ' עם הצדדים מסייעת להם לבחור מועד
אשר ייטיב את הפיוס ויגדיל את הסיכויים לשלום:
"חשוב ללכת ולגשר כשהולך לקרות לבן אדם משהו
חשוב  -חתונה ,אישתו בהיריון ועומדת ללדת ,חגים
חשובים  -פסח ,ראש השנה ,כשהוא רוצה לצאת לטיול.
כשהאדם שמח .חשוב לבוא אליו לא סתם ,אלא בזמן
הנכון" (שמגלה ד').
 .4מיקום בסביבה הטבעית  -בניגוד לזירת הדין
המוכרת לנו ממערכת המשפט ,שבה בעלי הדין
מגיעים לחלל ניטרלי אפוף ביורוקרטיה ורשמיות,
השמגלוץ' מקיימים את ההליך בסביבתם הטבעית
והמוכרת של בעלי הדין ,כפי שאפשר ללמוד מדבריה
של ו'" :עושים את זה בדרך כלל בבית של האנשים
ובסביבה הטבעית שלהם".
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 .5התאמה מגדרית  -השמגלוץ' יודעים ומבינים כי ישנן
בעיות מסוימות שבהן נדרש תיווך של אישה" :באותה
קבוצה של שמגלוץ' הייתה אישה" (פרופסור ל').
 .6לא מחפשים אשמים  -השמגלוץ' מקפידים לא
להאשים את הצדדים כדי למנוע התגוננות יתר ולייצר
אווירה של פתיחות .שמגלה ד'" :לא באים לתקוף או
להאשים מישהו שהוא לא בסדר .באים בגישה שכולם
בסדר ,שהוא בסדר והוא בסדר".
 .7ריכוך הצדדים  -דרך טובה לעשות זאת היא על
ידי הפרדתם בשלב הראשוני ומתן הזדמנות לכל צד
לספר את סיפורו .השמגלוץ' דולים את הנושאים
הרלוונטים והמהותיים ביותר בסכסוך ,תוך ניסיון
למקד את הצדדים בעיקר ולהניח לתפל .באופן זה
נושאים שוליים ודברי סרה נדחקים הצדה ,ונותר
מקום לנושאים המרכזיים .כפי שמתאר ד"ר א':
"להביא אותם לנקודה מסוימת ,בנפרד ,אחר כך
להפגיש בין שניהם ולא ליצור עימות ,אלא אחרי
שהבינו את החומר ,ראו את שתי המשוואות ,הבינו
את הפער ואת הסיבות שמהם בנו הרי הרים של
מריבות ,והפריכו כמה וכמה מהסיבות האלה ונשארו
רק עם מעט מאוד מהדברים שהם מהותיים  -רק
אז מפגישים אותם".
 .8חיפוש פתרון מוסכם על הצדדים  -שלא כמו החלטת
בתי המשפט ,המחייבת את בעלי הדין לשאת בפסיקה,
פסיקתם של השמגלוץ' גמישה ,ומימושה תלוי ברצון
הצדדים" :ואם זה לא עולה יפה ולא הצליחו להשיג
את מה שרצו ,לא ממשיכים" ,מסביר קייס ר' .כמו
כן מספר שמגלה ד'" :למשל מישהו שהרביץ למישהו
אחר ...השמגלה הולך ומברר מה גרם לתוקף להתנהג
כך .ואז התוקף מספר לו 'אין לי עבודה ,אין לי פרנסה,
הרבה זמן שאין לי תעסוקה' ,ואז השמגלה מבין גם
את הצד שלו ומאיפה ההתנהגות הזו נובעת ,ואז יכול
להיות שמסכמים שהפוגע עוזר לנפגע".
 .9פתרון הסכסוך בטרם הסלמתו  -השמגלוץ' מאמינים
כי יש לטפל במקרי הסכסוך בראשיתם ,וזאת כדי למנוע
הסלמה" :תמיד עדיף להגיע במקרים הקטנים .כי
תמיד עדיף לטפל במקרה כשהוא עוד קטן ,כי המקרה
הקטן גדל וקורים מקרים לא טובים( "...שמגלה א').

תמורות במוסד השמגלנה
על רקע ההגירה
מניתוח הריאיונות ניכר באופן בולט הפער בין מעמדם
ונחיצותם של השמגלוץ' באתיופיה לעומת מעמדם
הרעוע במדינת ישראל .המרואיינים תיארו סביבה
משפחתית וקהילתית מלוכדת ומגובשת באתיופיה,
שהונהגה באופן כמעט בלעדי על ידי השמגלוץ'
והקייסים .מצב זה השתנה לאחר העלייה ארצה.
המציאות החדשה מעלה את סוגיית הרלוונטיות של
השמגלוץ' והצורך בהם במדינת ישראל.
פונקציות השמגלוץ' באתיופיה ובארץ
נחיצותם של השמגלוץ' באתיופיה בלטה במגוון עניינים
פנים קהילתיים וחוץ קהילתיים .אחד התפקידים
שמילאו באתיופיה היה שמירה על שלום עם הנוצרים
שאיתם חיו בשכנות צמודה ,דבר שבעטיו נוצרו לא
פעם סכסוכים על רכוש ושטח .כחברה חקלאית
עובדת כפיים ,רבים מן הסכסוכים עם הנוצרים
היו על חלקות אדמה וגבולות טריטוריה .אלה לא
הוגדרו באופן ברור והתבססו על סימנים והסכמות.
כפי שעולה מן הריאיונות ,במקרים רבים התערבו
השמגלוץ' והציעו רעיונות יצירתיים להשכנת שלום
ולמניעת התלקחות יצרים ומלחמה .כך משתף ד"ר
א' מזיכרונותיו" :אנחנו חקלאים ,ובתור חקלאים היו
לנו חלקות אדמה .חלקות האדמה האלה מופרדות
בגבולות צרים ...לרוב זה היה קורה בין יהודי לגוי.
שני האנשים היו מגיעים להסכמות האלה על ידי כל
מיני פתרונות  -אחד ייתן לשני יבול כפיצוי ,או עד
שנה הבאה חייבים להסכים על הגבולות".
כמו כן סיפקו השמגלוץ' מענה בנושאים פליליים
פנים קהילתיים ,ובהיעדר עורף משטרתי ובית משפט
יציבים ,זמינים ופעילים ,מילאו השמגלוץ' תפקידים
אלו .חלק מסמכותם של השמגלוץ' היה להתערב
בנושאים פליליים ,ובכלל זה ענישה אשר כללה הטלת
עונשים המוכרים לנו במדינת ישראל כגון קנס/פיצוי
כספי .המרואינים מעידים כי העונשים היו מקובלים
על הכלל ומיושמים ,וכך בעצם מימשו השמגלוץ' את
כוחם לצורך שמירה על הסדר החברתי והשבתו כאשר
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הופר .כך מספר שמגלה ד'" :באתיופיה למשל לא
הייתה משטרה זמינה כמו פה ,שני מטרים ממך ,נגיד
במקרים של רצח וכאלה .לכן באתיופיה הסמכויות
של השמגלוץ' היו נרחבות יותר וגם היה פיצוי כספי".
מוסיף קייס ס'" :באתיופיה ,בגלל שזה כפרים ,כמעט
ולא מגיעים לבית המשפט בגלל המרחק .גם אז הם
מתערבים מהר מאוד ,וכן יפסקו פיצוי וכו'" .כפי שעלה
מן הריאיונות ,ובמיוחד מצד המשתתפים הקייסים,
השמגלוץ' היו ועודם יד ימינם של הקייסים כמעט בכל
המובנים .בהיעדר קייסים לקחו השמגלוץ' על עצמם
את ענייני הדת ומילאו את מקומם על כל המשתמע
מכך :קיימו טקסים ,שמרו מפני התבוללות ,נתנו ייעוץ
דתי ועוד .שיתוף פעולה זה בין הקייסים לשמגלוץ' מצא
את ביטויו גם בתחומי אחריותם של השמגלוץ' ,תהליכי
השכנת שלום ,שבהם היו נוכחים ומשתתפים באופן
פעיל למדי גם הקייסים .הקייסים נמצאו שם פיזית,
מלווים את השמגלוץ' בשמגלנה ,מעניקים תמיכה
לצדדים ,מסייעים בפתרון הסוגיות ,ולבסוף נותנים
את ברכתם" :בתור קייס ,השמגלוץ' הם הכוח המוסף,
העוגן המשמעותי ביותר בשביל קייס .הקייס לא יכול
להתנהל בלי השמגלוץ' .מי שמביא הלכה למעשה
את דברי הקייס הם השמגלוץ' ...השמגלוץ' הם הגוף
שבדרך שלהם מביאים את הציבור לידי הביצוע של
ההלכה ושל הקביעה של הקייס .לכן השמגלוץ' הם
יד ימינם של הקייסים" (קייס ס').
בניגוד לתחומים הרחבים שעליהם חלשו השמגלוץ'
בעת שחיו באתיופיה ,בארץ הצטמצמו תחום סמכותם
ופעילותם בעיקר ליישוב סכסוכים ושמירה על שלום
הבית .צורך זה נוצר בעיקר אל מול העלייה הניכרת
באחוזי הגירושים בקרב בני הקהילה וההסלמה בסכסוכים
בין בני זוג ,שהגיעה במקרים מסוימים למצבי קיצון
של ביצוע רצח .נושא שלום הבית לא היה דומיננטי
באתיופיה ,ובני זוג לא מיהרו להתגרש .אפשר לייחס
את המתח שנוצר לא אחת בארץ ביחסים בין בני
זוג ממוצא אתיופי לקשיי ההגירה ולהבדל התרבותי
בין הנהוג באתיופיה למקובל בארץ (קסן וקידר,
 .)2006כך מספר קייס ר'" :היום יש יותר מחלוקות
בין בעל ואישה .רואים את זה גם על כמות הגירושים
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בישראל ...התרבויות משתנות ,אורח החיים משתנה
בארץ פה ,ואז יש פערים".
התרופפות הקשר לעדה בקרב הדור הצעיר
ראשית ,מדברי המרואיינים עלה כי בני הקהילה
הצעירים מתרחקים מתרבותם ונטמעים בחברה
הישראלית .במסגרת תהליך ההיטמעות ,סממנים
תרבותיים מרכזיים עשויים להיזנח ולהישכח .בהיעדר
היכרות עם אלו ,עלולים הצעירים לחוש נתק תרבותי
ובשל כך לאבד אלמנטים תרבותיים עתיקי יומין .כך
מספר בדאגה קייס ר'" :בכלל הדור הצעיר מנותק
רובו ,כמו שאנחנו רואים את זה היום ,ומחובר לתרבות
הישראלית".
שנית ,במקרים רבים בני הקהילה הצעירים אינם
דוברי השפה האמהרית .אי ידיעת השפה היא סיבה
מרכזית לנתק שנוצר בתקשורת בין השמגלוץ'
לצעירים .חוסר היכולת לתקשר מפחית את סיכויי
השמגלוץ' להתערב ,לייעץ ולסייע לצעירים בשעת
צרה" :אם הם היו מבינים ,הם היו מקבלים את זה,
אבל בגלל הפער הבין-דורי והשפה בין הדור הראשון,
לשני ולשלישי ,זה מאוד משמעותי" (שמגלה א').
שלישית ,מוסד השמגלנה זר לצעירי הקהילה במקרים
רבים ,והשימוש בו איננו נפוץ בקרבם .ישנם צעירים
שכלל לא שמעו על הפונקציה הזו ,וישנם צעירים
שרואים בו תהליך ארכאי ,מיושן ולא רלוונטי .כך
או כך ,בחלוף השנים נראה כי יש פיחות בשימוש
בשמגלנה .קייס ר' מספר" :הדור הצעיר פחות מחובר
ופחות מכיר את התופעה ...לא חשוף לתופעה הזו,
לא חשוף לזקני העדה ,לאנשים האלה".
בהיעדר דור צעיר אשר מכוונן להחלפת השמגלוץ'
ביום מן הימים ,ובהיותם אנשים מבוגרים מאוד,
נראה כי שאלת ההמשכיות של השמגלוץ' רלוונטית
מתמיד .שלא כמו הנהוג באתיופיה ,שם שמגלוץ'
היה מוכשר לתפקיד באופן הרמוני וטבעי ,לא נראה
כי תהליך זה מתרחש כיום בקהילה .הצעירים אינם
ששים להתחנך על ברכי השמגלוץ' ואינם חולמים
להיות כאלה בעתיד .בהיעדר דור המשך ,נראה כי
התפקיד יתמזג אט-אט עם תפקידיו של הקייס

הליך השמגלנה

וייהפך להיות מעין תת-תפקיד בשורת התפקידים
הארוכה שבתחום אחריותו" :לצערי זה באמת דבר
הולך ונעלם .השימוש בו הולך ומתמעט .הקייסים
נהיו השמגלוץ' הכי מובהקים .רק איפה שאין,
לוקחים את האנשים המבוגרים ומשתמשים בהם
בתור שמגלוץ' ...אבל לקייסים יש מנדט מיוחד,
בגלל התכונה שלהם הם יכולים להיות מגשרים
ושמגלוץ' .ככל שהקבוצה הזאת תגדל ,השימוש
לדבר הזה ימשיך להתקיים" (ד"ר א').
תמורות בענייני משפחה
מוסד השמגלנה היה חלק בלתי נפרד מהתרבות
המשפחתית האתיופית .השינויים המרכזיים שחלו
בענייני המשפחה לאחר העלייה ארצה הם דרסטיים
וקיצוניים .התנהלויות קהילתיות ומשפחתיות מוכרות
הוחלפו בדפוסים זרים ,ולעתים אף מנוגדים לתרבות
הקודמת .פעמים רבות הולידו התמורות הקיצוניות
בעיות פנים קהילתיות והובילו לערעור יסודות של
קהילות ,ובפרט יסודות של מוסד השמגלנה.
אחת התמורות הבולטות בקהילת יהודי אתיופיה
לאחר הגירתם לישראל היא מעמד האישה .הנשים,
שהיו באתיופיה משניות בחשיבותן לעומת הגבר,
קיבלו לאחר העלייה ארצה הזדמנות להשכלה,
להכשרה מקצועית ולעצמאות יתרה ,וזאת בתמיכה
של המדינה וארגוני הנשים .במקרים רבים נעשתה
האישה המפרנסת העיקרית בבית ,דבר אשר יצר
לעתים היפוך תפקידים ודיסוננס תרבותי" :נשים
הסתגלו מהר מאוד לחברה הישראלית ולמדו מהר
מאוד את המוסדות ,מצאו עבודה הרבה יותר בקלות
מהגברים ...הן מהר מאוד למדו שהממסד עוזר לנשים,
תומך בנשים ...הן היו מחובקות מכל עבר על ידי
ארגוני נשים למיניהם .לא היה ארגון נשים אחד שלא
טיפח אותן וטיפל בהן ועזר להן לצאת מהקיפוח רב
השנים שלהן" (פרופסור ל').
שלא כמו הנשים ,מעמד הגברים ועצמאותם נפגעו
מאוד .הגברים ,שהיו בכפרים באתיופיה בעלי הנחלה,
הממון והכוח ,עלו ארצה ולא הצליחו לשחזר את מעמדם.
לעתים קרובות חוסר היכולת לפרנס את משפחתם,

חוסר ההיכרות עם המנגנונים הביורוקרטיים ,התלות
הכמעט מוחלטת באישה ותחושת הכבוד שנפגעה,
הותירו את הגברים בתחושת אין אונות וחולשה
אל מול המערכת ונשותיהם .התחושות האלו גרמו
לקרעים בתחומים המשפחה והבית ,והביאו אותם
פעמים רבות לבחור באסטרטגיות קיצוניות ,למשל
לאסור על האישה לעבוד .שמגלה ה' מספרת" :אם
האישה הולכת לעבוד ,הוא חושב שהיא הולכת עם
מישהו ולא רוצה שהיא תעבוד".
אסטרטגיות ההתמודדות החדשות של הנשים הותירו
פעמים רבות את הגברים המומים ונכלמים אל מול
המערכת והמנגנונים אשר כה זרים להם ,עד כדי
פנייה לאלימות בהיעדר אסטרטגיה חלופית" :הם
הרגישו שיש קונספירציה נשית נגד גברים ,שגם אם
הם יכולים להתמודד מול הנשים שלהם ,אין להם
כוחות להתמודד נגד הקונספירציה החברתית הזו.
וזה מה שהוביל אותם להקצנה של האלימות .זאת
תחושת אין אונים מאוד מאוד קשה .נשים בהינף
יד יכלו להוציא אותם מהבית .מספיק שהן קראו
למשטרה" (פרופסור ל').
תמורה נוספת שעלתה מדברי המרואיינים היא היחלשות
התא המשפחתי והתא הקהילתי .באתיופיה כלל
הבסיס הקהילתי עקרונות של מתן כבוד למבוגרים,
לכידות קהילתית ושמירה על ערכי המסורת .עם
ההגירה פוזרה הקהילה בין ערי הארץ ,ומטבע הדברים
נפגע המגע הפיזי בין פרטי הקהילה .פיזור זה יצר
פירוד קהילתי מסוים ,כפי שאפשר ללמוד מדבריה
של ו'" :התרבות האתיופית ,קודם כל היא תרבות
שמתבססת על משפחתיות .התא המשפחתי הוא
מאוד מאוד חשוב אצלנו .חלק מהמשבר הוא שהתא
המשפחתי המורחב התפרק .למשל באתיופיה גרו
כל האחים באותה שכונה או אזור ,אז אותו אזור
היה של משפחה אחת .ואז גם אם היה חיכוך בתוך
המשפחה או יחסים לא נעימים בין השכנים ,זה היה
נפתר בתוך המשפחה".
בניגוד לרושם שנוצר בארץ ,האינטרקציה באתיופיה
בין הבעל לאישה וחלוקת התפקידים ביניהם הייתה
ברורה לכל ,וכן דרכי הפתרון במקרה של משבר
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ביחסים ,שהיה נדיר יחסית" :שם אם אנשים רבים,
לא הולכים רחוק .הם הולכים קודם כל למשפחה ,או
לאימא שלו או לאבא שלה ,הם אומרים למשפחה .אם
זה משהו קשה ,יש שמגלה ,וגם הקייס נכנס לזה...
לא היה הרבה מקרים כאלה ...שם היו פחות ריבים
ובעיות" (שמגלה ה').

יחס הרשויות למוסד השמגלנה
ממצא זה עוסק בתפיסה של גופים רשמיים בישראל
את השמגלוץ' ואת פעילותם וביחס של גופים אלה
אליהם .שני צדדים למטבע ,מצד אחד קיבל השמגלנה
יחס חיובי ,מקבל ומכיל ,ומצד שני יחס חשדני ,דחייה
והתעלמות .שתי המגמות המנוגדות האלו יוצרות
בלבול בקרב השמגלוץ' ובני הקהילה ,שכן באתיופיה
הייתה סמכותם מוכרת הן על ידי הקהילה והן על
ידי הממסד .השמגלוץ' ממשיכים בעבודתם בארץ,
אשר ללא ספק הייתה יכולה להיות מוצלחת יותר
אילו היו כל הגופים הפורמליים הרלוונטיים משתפים
עמם פעולה.
מספר מרואיינים במחקר העידו על יחס תומך מצד
הרשויות כלפי מוסד השמגלנה ועל הערכה למסורת
אשר משמשת בסיס לעבודת השמגלוץ' .התייחסות
חיובית זו מאפשרת במידה רבה לשמור על הרלוונטיות
של מוסד השמגלנה ולאפשר את המשך התנהלותו
הטבעית .כך למשל השמגלוץ' ,כמי שמעורים בנעשה
בקהילה ומכירים פרטי מקרים שבהם בני הקהילה
מבקשים לפתור את בעיותיהם בדרכים המסורתיות,
נוטים לכתוב חוות דעת לרשויות בתקווה שאלו
יאפשרו להם לטפל בבעיותיהם בדרך המסורתית,
ובכלל זה סכסוכים בתוכם .במקרים מסוימים,
מעידים המרואיינים ,הרשויות הפורמליות מתייחסות
להמלצותיהם ולפסיקותיהם ופועלות על פי עצתם
של השמגלוץ' מתוך הכרה ביכולתם לטפל בבעיות
ובסכסוכים .כך אפשר ללמוד מדבריה של שמגלה ה':
"גם אנחנו כותבים לבית המשפט ,לרבנות .לפעמים
רבנים מסכימים עם מה שאנחנו מחליטים ,הם
מקבלים את מה שאנחנו כותבים להם".
ביישובים מסוימים בארץ נעשו ניסיונות של גופים
רשמיים ובלתי רשמיים לאגד את השמגלוץ' באופן
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מסודר לשם הכשרתם בנהלים המקובלים וכדי להיעזר
בהם בפתרון סכסוכים המתגלעים בקהילה .הניסיונות
כללו הכשרה מעשית ,הכרת הנוהל המשפטי במדינת
ישראל ,הכרת החוק ,ייעוד מקום לפעילותם ,הפניית
מקרים לטיפולם וליווי תומך בפעילותם .בהקשר זה
קייס ס' מספר " :לפני עשר שנים הקמתי פה קבוצה
של שמגלוץ' ...ביקשתי לבחור אנשים שמקובלים על
כולם  -גם נשים וגם גברים ,גם ותיקים וגם חדשים...
הקבוצה הזו קיבלה גיבוי ממשרד העבודה והרווחה
שנתן הכשרה של חצי שנה .אותם שמגלוץ' יושבים
ברווחה עד היום ועושים עבודת קודש ...מתוכם
עשרה עד היום עובדים".
בנוסף ,עובדי רווחה בעיריות הפנו ביוזמתם ,באופן
לא פורמלי ,תיקים מסוימים לטיפול השמגלוץ' ,אם
ראו זאת לנכון" :במידה וזה משהו שאפשר לגשר בו
במקום לפתוח תיק ,אז מפנים אותם ואומרים להם
'לכו תתייעצו קודם עם השמגלה שלכם'" (שמגלה
ד') .אל מול גילויי התמיכה העידו המרואיינים גם על
התעלמות ואי הכרה בשמגלוץ' ,שנבע מחוסר ידע
ומחוסר מודעות ליכולותיהם ,או מחוסר רצון להכיר
ביכולותיהם ובסמכותם .המרואיינים הפגינו תחושות
תסכול וחוסר שביעות רצון באשר לפן הממסדי הבלתי
תומך בשמגלוץ'" :הרבה חשדות וחוסר אמון של
המערכת במוסד השמגלוץ' ...המערכת לא כל כך
מבינה בערך העבודה הזה" (קייס ס').
מסתבר כי פרקטיקות מסוימות ,במיוחד אלה השונות
מהנהוג בעולם המערבי ,אינן מתקבלות בקלות ואף
זוכות ליחס מבטל מתוך הקושי לקבל שיטה אחרת.
התייחסות כזו עלולה לגרום לאובדן של כלים חברתיים
ותרבותיים עתיקי יומין ,אשר שירתו ציבור שלם במשך
מאות שנים .כך מספר בדאגה ד"ר א'" :להפסיק לבטל
את אלה שבאים עם הכלים שבאים לפה .זה הנושא
של לקבל את השונה ,האחר .להעריך שיש לו ערכים,
כלים ,הוא ניהל אורח חיים קודם ,הוא יכול להתנהל
באורח חיים שלנו המודרני עם הכלים שהוא הכיר".
במקרים רבים מאוד ,הגורמים הפורמליים אינם מכירים
כלל פרקטיקה אלנטרנטיבית זו .בהיעדר מידע והכרה,
אין ביכולתם של אותם גורמים להיעזר בשמגלוץ',
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או אפילו להביא אפשרות זו בחשבון .מציאות זו לא
מאפשר לנצל את יכולותיהם של השמגלוץ' ואת מגוון
האופציות העומדות לרשותם בטיפול בסכסוכים .ו'
מספרת" :חלק מהמשרדים לא מכירים את הליך
הגישור החברתי המסורתי".
באופן כללי סמכותם של השמגלוץ' בארץ מעורערת
יחסית לסמכותם בעבר אל מול המוסדות הפורמליים
באתיופיה .שם היו השמגלוץ' מקובלים על השלטונות
ועל מערכת המשפט ועשיית הצדק ,וזאת בהיעדר בתי
משפט מסודרים וזמינים לצרכיהם של בני הקהילות
היהודיות .סמכותם הייתה מוכרת ומקובלת על
כלל האוכלוסיה ,ופסיקתם הייתה מחייבת במקרים
של סכסוכים בין יהודים ללא יהודים .כיום בארץ,
סמכות זו שייכת באופן בלעדי לבתי המשפט ולבתי
הדין ,ואלה פעמים רבות אינם רואים בעין יפה את
התערבות השמגלוץ' ,שעוסקים כביכול בעניינים לא
להם ,ואף חווים את התערבותם ככזו שמערערת את
סמכותם .כך מספר שמגלה א'" :מה שמפריע היום
זה המדינה ובתי הדין שהם בעצם היו מתערבים
כשהיו קוראים לשמגלוץ' ואומרים להם 'מי ביקש
מכם? מי אמר לכם להשכין שלום ולעשות שלום?
זה התפקיד שלנו' .זה לא כמו באתיופיה ,השפיטה
היא שונה .בתי הדין באים ואומרים שהשפיטה כמו
שהייתה באתיופיה לא מתאימה למדינה".
רלוונטיות לעידן המודרני
מתוך הריאיונות עלתה שאלת הרלוונטיות של מוסד
ארכאי זה .המרואיינים פירטו את הגורמים אשר
מחזקים את הרלוונטיות של השמלוץ' כפונקציה פנים
קהילתית .בין הגורמים הרלוונטים עלו מרכיבים כגון
חזרה לשורשים בקרב חלק מהצעירים ,אשר בשנים
האחרונות מביעים רצון לשמר את תרבות אבותיהם.
אמנם מדובר על תהליך ספורדי שחסרים לגביו נתונים
רשמיים ,אך מן הריאיונות עלה כי המרואיינים מעידים
על תהליך כזה ,אשר מוצא את ביטויו במגוון מישורים.
במסגרת ניסיונות לשמר את התרבות ,ייתכן כי גם
מעמדם של השמגלוץ' יזכה לעדנה והם ישמשו
בעתיד את צעירי הקהילה ,כפי שצופה קייס ר':

"היום דווקא יש תופעה של חזרה לשורשים ,לתרבות,
את רואה הרבה שרוצים להיות קייסים ,כמוני וכמו
אחרים .אם תהיה עכשיו את התופעה הזו גם בעניין
של השמגלוץ' ויתחילו להתחבר למסורת ,אני חושב
שיהיה אפשר להחזיר עטרה ליושנה".
מוסד השמגלנה עודנו רלוונטי לעולים המבוגרים,
אשר לעתים קרובות אינם דוברים עברית ומתקשים
לפנות למערכת המשפט .בעבורם השמגלוץ' הם
האופציה היחידה לפתרון בעיותיהם .הדבר מקבל
חיזוק על רקע עברם באתיופיה ,שם היו השמגלוץ'
בעלי מעמד מכובד ,מילאו תפקיד בכיר וחשוב
והצליחו בעבודתם .בהיות השמגלנה מנגנון מוכר
ומועיל בעבורם ,בני הקהילה המבוגרים זוכרים את
השמגלוץ' ,חולקים להם כבוד ונעזרים בהם ,ובתוך כך
מעלים את מעמדם בקרבם" :רוב הקהילה המבוגרת
משתמשת בזה .זה יכול להיות קשור גם לכך שככל
שהשפה דלה יותר הם הולכים לשמגלוץ' ,שם הם
יודעים לבטא את עצמם" (ד"ר א').
כדי להמשיך את קיומו והרלוונטיות שלו ,עבר מוסד
השמגלנה התאמות לעידן המודרני .התאמות אלה
שינו את מוסד השמגלנה לעומת מה שהיה נהוג
באתיופיה ,הן מבחינת התפקיד והמעמד הפורמלי
של השמגלוץ' והן מבחינת היחס אליהם ,אך נחיצותם
ברורה ומובנת .לדברי המרואיינים ,השמגלוץ' מבינים
היום היטב את גבולות אחריותם ותחומיה ,ומשתדלים
לעבוד בשיתוף פעולה עם גורמי הרווחה ,המשטרה
והמוסדות הרלוונטים" :הם פתאום קיבלו כלים
מודרניים ,כלים עכשוויים ,בהתנהלות שלהם .למשל,
לקבוע שעה מסוימת ,לקבוע תור .וגם לעשות שימוש
דואלי בכלים הקיימים במדינה יחד עם מה שהם עושים.
כשהם רואים מחסום מסוים והם לא פורצים אותו,
הם מעבירים את המידע לשירותי הרווחה ,לעובדים
הסוציאלים ,כדי שהם ימשיכו לטפל בפגיעות שהם
לא מצליחים לפתור" (ד"ר א').

דיון
אפשר לשייך את פרקטיקת השמגלנה למכלול
הפרקטיקות המאחות ,שהבולטת בהן בתקופתנו
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היא הצדק המאחה ( .)Goldstein, 2006הפרקטיקות
האלה מציעות דרכים להתמודד עם מקרי פגיעה ,עם
עבירות ועם מגוון מצבים חברתיים קונפליקטואלים.
יש להן מכנה משותף  -השאיפה להתמודד עם עוולות
ופגיעות בפרטים בחברה על ידי גינוי המעשה השלילי,
פיצוי הקורבן ,מתן הזדמנות לחרטה ותיקון ,ולבסוף
על ידי מתן הזדמנות להשתלב מחדש בקהילה כשווים
( Braithwaite, 1999, 2002; Raye & Warner-Roberts,
 .)2007למעשה ,הליכים דמויי צדק מאחה היו מנת
חלקן של חברות מסורתיות כמנגנון ליישוב סכסוכים
ופתרון מחלוקות ,עשיית צדק ,וכן להגדרת הגבולות
המוסריים של החברה ( .)Braithwaite, 1999; 2002
בארץ מוכר ההליך המאחה של הסולחה ,המקובל
בקהילות ערביות והמשמש אמצעי בלתי פורמלי
ליישוב סכסוכים ,ובהם כאלה שמערבים ביצוע
עבירות פליליות חמורות .להליך זה יש כללים ברורים
ובעלי תפקידים האחראים לניהולו .עם העלאת יהודי
אתיופיה לארץ ,התוודענו להליך המאפיין אותם ביישוב
סכסוכים ולדרכי הפעולה הייחודיים של השמגלוץ'
בטפלם בבעיות פנים קהילתיות ,בסכסוכים ,ובכלל
זה סכסוכים בתוך המשפחה.
ההליכים מגוונים וכוללים מאמצים רבים להשכנת
שלום .לצורך כך השמגלוץ' משקיעים מאמצים
רבים ,ובהם זיהוי אקטיבי של קונפליקטים ופתרונם
בטרם הסלמתם ,ניסיונות יצירתיים חוזרים ונשנים,
התחשבות בצרכי הצדדים על ידי התאמת הסביבה,
המגדר והזמן .ההסכם הסופי מחייב את הסכמתם
המלאה של הצדדים ,והשמגלוץ' ממשיכים ללוותם
כדי לוודא כי הדברים מתנהלים כפי שסוכם ולשביעות
רצונם .ההליך מתאפיין בסודיות מוחלטת לשם
מניעת תיוגם של הצדדים בקהילה ,שמירה על
חסיונם ,וכחלק ממאפיין תרבותי בולט בקהילה.
עקרונות ושיטות אלו מרחיבים את משמעותו של
הליך השמגלנה כפרקטיקה מאחה ומהווים חידוש
ביחס לפרקטיקות המוכרות .על פי איניוו (Enyew,
 ,)2014שעסק בדרכים המסורתיות לפתרון סכסוכים
באתיופיה כגון השמגלנה ,המכניזמים העתיקים
לפתרון סכסוכים ולעשיית צדק באתיופיה עשויים
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בהחלט לשמש בסיס לפיתוח של מנגנוני צדק מאחה
כפי שהם מוגדרים כיום ,תוך שמירת המנגנונים
הקיימים מצד אחד והתאמתם לחוק הפלילי ולנוהג
בעידן המודרני מצד שני.
באשר לפיקוח החברתי הבלתי פורמלי ,לכידות
חברתית בקהילה הומוגנית ,כמו במקרה של העולים
מאתיופיה ,עשויה להביא לפריחה של פיקוח מסוג זה
( .)Sampson, Raudenbush, & Earls, 1997מציאות כזו
אפיינה את יהודי אתיופיה בעבר  -הם חיו בקהילה
הומוגנית אשר הייתה מנוהלת באמצעי פיקוח בלתי
פורמליים ,ובראשם הקייסים והשמגלוץ' שפעילותם
שימשה מעין חלופה למערכת החוק והאכיפה (Goldstein,
 .)2006עם עלייתם לארץ הם חוו תהליך אורבניזציה
במסעם מהכפרים החקלאיים שבהם התגוררו לערים
המודרניות .מטבע הדברים נחלשו היבטים מסוימים
בפיקוח החברתי הבלתי פורמלי ,שהיה כמעט הפיקוח
הבלעדי באתיופיה .מאחר שהמעבר היה חד וקיצוני,
מובן שגם השינוי ברמת הפיקוח הבלתי פורמלי היה
רב .סמכויותיהם של השמגלוץ' הצטמצמו ,וההפחתה
ברמת הקולקטיביזם של בני הקהילה צמצמה את
ההזדקקות למנגנוני הפיקוח הבלתי פורמליים והביאה
לנטייה לבחור במנגנונים הפורמליים ,כפי שהעידו
חלק מהמשתתפים במחקרנו .כך נהפך מנגנון
מסורתי בלתי פורמלי זה לנדרש פחות ,ואת מקומו
תופסים תכופות מנגנוני פיקוח פורמליים (Goldstein,
 .)2006למרות הצטמצמות זו בתפקידי השמגלוץ'
בחלק מהשכונות וברחובות מסוימים ,עדיין קיימים
ריכוזים קהילתיים של יוצאי אתיופיה אשר מאפשרים
את עבודת השמגלוץ' ומונעים את היעלמותם.
תמורה בולטת אחרת שהועלתה בקשר לשינויים על
רקע ההגירה הייתה השינוי באופי היחסים במשפחה
ובהתנהגויות בתוכה .על פי קסן ושבתאי (,)2005
במרוצת השנים הייתה בארץ עלייה דרמטית בבקשות
לגירושין בקרב בני הקהילה ,ואת חלקן הגדול יזמו נשים.
מסוגלותה של האישה לנהל את חייה ואת משפחתה
ללא עזרת הגברים התחזקה באופן ניכר לעומת המצב
באתיופיה ,שם נזדקקה להגנת השמגלוץ' .למעשה,
הפרה של האיזון המשפחתי ושל יחסי הכוחות,
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הביאה במקרים רבים לעלייה ניכרת במקרי האלימות
במשפחה .במקרים אלה ,על פי דברי המרואיינים,
פנייה לשמגלוץ' נחשבת אפשרות טובה יותר מאשר
פנייה לשירותי הרווחה ,וזאת גם מכיוון שבמקרים
רבים העובדות הסוציאליות אינן מכירות את התרבות
וממהרות להציג אפשרויות לפירוק הזוגיות .תמורה
נוספת אשר התרחשה במבנה המשפחה נובעת
מהתרופפות הקשר לעדה בקרב בני הדור הצעיר.
אלה מאמצים את סממני התרבות הקולטת ,ובתוך
כך מזניחים מוטיבים תרבותיים הנתפסים בעיניהם
כארכאים ובלתי רלוונטים (ברהני.)1990 ,
מממצאי המחקר עולה ,כי רפרטואר התפקידים
שממלאים השמגלוץ' רחב ומשתנה על פי הזמן
והמקום .כך נמצא כי באתיופיה הייתה פעילותם
רחבה יותר מאשר יישוב סכסוכים בקרב בני הקהילה
וכללה מרכיבים הקשורים בדרך כלל לפיקוח הפורמלי.
בהיעדר חלופה רלוונטית ,מילאו השמגלוץ' את
התפקידים של המשטרה ובתי המשפט ,תפקידים
חברתיים ,וכן תפקידים מנהיגותיים קהילתיים שהיו
מוכרים על ידי הרשויות .הם גם שימשו מעין "שרי
חוץ" בכל הקשור לשלום עם השכנים הנוצרים,
בעיקר כשנתגלעו סכסוכי שכנות על רקע השימוש
בקרקעות .בהיעדר מערכת מסודרת ותקינה של בתי
משפט ,עמדו השמגלוץ' על המשמר והתערבו כל
אימת שנוצר סכסוך כזה .כך הם שמרו על הקהילה
היהודית מפני פורענויות וסכסוכים עקובים מדם
(בודובסקי ועמיתיו ;1994 ,גורן .)2001 ,משעלו ארצה,
לא נתקלו בני הקהילה בבעיות דומות ,ותפקידים
אלה של השמגלוץ' התבטלו מעצמם.
עם העלייה ארצה נוצרו צרכים חדשים ,וכך הותאמו
תפקידי השמגלוץ' למצב החדש ולפונקציות חדשות.
כך למשל מצאו את עצמם השמגלוץ' מטפלים
בבעיות רגישות חדשות שנוצרו ,כגון קשיי תקשורת
של רבים מהעולים עם המוסדות הקולטים וקשיי
הסתגלות למוסדות ולמסגרות בארץ בשנים הסמוכות
לעלייתם .כן החלו לטפל בבעיות חדשות שנוצרו
תכופות במסגרות משפחתיות  -ענייני שלום בית
(שרעבי .)2013 ,למרות השינוי וההתאמה שעברו

תפקידי השמגלוץ' ,עקרונות עבודתם המיוחדים,
וכן תורתם ,נשתמרו לאורך השנים והם אבני היסוד
בכל פעולתם.
יחס הרשויות לעבודת השמגלוץ' הוא אמביוולנטי .מצד
אחד קיימת יוזמה של עובדים מקצועיים ממוסדות
כגון בית המשפט לענייני משפחה ,מרכזים למניעת
אלימות ,מרכזי קליטה בערים ובית הדין הרבני ,אשר
מפנים את בני הקהילה האתיופית לשמגלוץ' במקרים
של סכסוכים חברתיים וסכסוכים בין-אישיים ,מתוך
הכרה בתועלת של הפרקטיקה הזו והבנה שהיא עדיפה
על הפנייתם למסגרות פורמליות מנוכרות .מצד שני
אין לשמגלוץ' סמכות לטפל בעניינים פליליים כפי
שהייתה קיימת בעבר ,ולפיכך בהיתקלם במקרים
חמורים ,מחובתם להעבירם לידי הרשויות הפורמליות
(שרעבי .)2013 ,כמו כן קיים יחס פטרוני ומסרס מצד
הרשויות לבני הקהילה האתיופית (הרצוג,)1998 ,
אשר מוצא את ביטויו בניסיונות להתערב בחייהם
האישיים של בני הקהילה ולשלוט בהם בדרכים
המקובלות על אותן רשויות .בשליטה זו מבטיחים
לעצמם הרשויות בכלל וגורמי הרווחה בפרט את
המונופול על הטיפול בבני הקהילה ובקונפליקטים
האישיים שלהם .לעתים עצם ההפניה לשמגלוץ' ,אשר
עוברת ניטור מצד גורמים בעלי סמכות ,שמסווגים
את המקרים ומחליטים אלו מהם מתאימים לשמגלוץ'
ואלו אינם מתאימים ,טומנת בחובה זלזול ופגיעה
בהליכים המקובלים על הקהילה.
בשל קיומם של מוסדות פורמליים האמונים על
עשיית דין וצדק ,נותרת בעינה שאלת הרלוונטיות של
השמגלוץ' .במחקר עדכני (שרעבי )2013 ,נמצא ,כי
חל שינוי מהותי באופן הפנייה לשמגלוץ' ובמעמדם
לעומת העבר .באין להם סמכות להטיל סנקציות
ובשל הצורך לקבל אישור של בית המשפט לפעילויות
מסוימות שלהם ,הצטמצם הטיפול של השמגלוץ'
לסכסוכים מינוריים .הדבר הביא לפגיעה במעמדם,
בערך פסיקותיהם ובסמכותם ככתובת עיקרית לבני
הקהילה .מצד אחר ,השמגלוץ' עדיין זוכים לכבוד
ולהערכה מצד בני הקהילה ,שלתפיסתם יש בידיהם
כלים תרבותיים ייחודיים ומועילים לעבודה ייעודית
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עם בני הקהילה (שם .)2013 ,לדעתם ,קיים בסיס
לשיתוף פעולה בין השמגלוץ' לרשויות .ממצאיה
של שרעבי ( )2013מתיישבים במידה רבה עם
ממצאי מחקר זה .מאחר שצרכני השמגלנה הם בני
הקהילה האתיופית ,חשובה ונחוצה מעורבתם של
ראשי הקהילה בפתרון סכסוכים פנים קהילתיים.
לעניות דעתנו ,שיתוף פעולה ותיאום בין הגורמים
הפורמליים  -מערכת המשפט ,הרווחה ובתי הדין
הרבניים  -לבין הקייסים והשמגלוץ' ,עשויים להשתלם
לשני הצדדים ולהעצים את הגורמים המעורבים.
כלומר הליך שמגלנה מסורתי ,שמעורבים בו נציגים
רלוונטים למקרה הספציפי ,כגון עובד סוציאלי,
קרימינולוג ורב ,יזכה להכוונה מקצועית ולגושפנקא
פורמלית מצד אחד ,ולשימור השיטות המסורתיות
המוכרות מצד שני.

מסקנות
סכסוכים ומחלוקות היו מאז ומתמיד מנת חלקם של
בני האדם ,ותרבויות סיגלו לעצמן מנגנונים ייעודים
להסדרת הסכסוכים האלו כחלק מעשיית צדק ,פיוס
בין פרטים ומניעת הסלמה .במאמר זה נבחן הליך
השמגלנה מנקודת מבטם של השמגלוץ' ומהנרטיבים
האישיים של אחדים מבני הקהילה שענייניהם טופלו
על ידי השמגלוץ' .נקודת המוצא של המחקר הייתה
שבתהליכים שמנחים השמגלוץ' יש פוטנציאל ליישב
סכסוכים ולהיטיב את היחסים בין בני הקהילה .המחקר
התמקד בחשיפת המרכיבים של התהליכים האלה
ושל תרומתם הספציפית לקהילה .בפועל התגלה כי
השמגלוץ' ,אשר אמונים על הליך השמגלנה ,מחזיקים
בתפקידים מגוונים ,שרובם ככולם נועדו להגן על
הקהילה ולשפר את איכות חייה .התפקידים האלו,
אשר הייתה להם משמעות רבה ביותר באתיופיה,
כללו שם פונקציות של בתי משפט ומשטרה והקנו
לקהילה מנגנוני פיקוח חלופיים .לאחר העלייה ארצה
רבים מהתפקידים האלו לא נשתמרו לנוכח החלופות
הקיימות כאן ,וכך נותרו השמגלוץ' עם תפקיד מרכזי
אחד של מפייסים ומשכיני שלום.
בחינה מעמיקה של העקרונות והיסודות שבבסיס
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הליך השמגלנה מלמדת שיש לו מכנים משותפים עם
הליכים מאחים המוכרים הן בחברות מסורתיות והן
בחברות מודרניות .כך נמצא כי פרקטיקת השמגלנה
ותורתם של השמגלוץ' חולקות מרכיבים משותפים
רבים עם הליכי הצדק המאחה על צורותיו .הדבר אינו
מפתיע ,שהרי ידוע בספרות המחקר כי היסודות של
תהליכי הצדק המאחה שאובים מתרבויות מסורתיות
וארכאיות .הדרך שבה השמגלוץ' ניגשים לפתרון
סכסוכים משוכללת ורבת פנים .הזמן שהם משקיעים
במפגש עם הצדדים ,המוכנות לחזור על ההליך פעמים
נוספות ,ההתחשבות בתחושת הנוחות של הצדדים,
ההתאמה המגדרית שנעשית בחשיבה מודעת  -כל
אלה מלמדים על התמקדות רגישה הן בצרכי הנפגע
והן בצרכי הפוגע .ההתאפקות מפני הפניית אצבע
מאשימה ,ההתערבות המוקדמת בטרם יסלים
הסכסוך ומציאת הפתרון האולטימטיבי אשר יגרום
לריצוי הצדדים ויכלול לקיחת אחריות מצד הפוגע
ופיצוי המותאם לצרכי הנפגע  -כל אלה מלמדים על
כלי ייחודי ,אותנטי ורב עוצמה ,שבאמצעותו אפשר
לטפל במשברים חברתיים ובסכסוכים בין אישיים
באופן מועיל ולהיטיב עם בני הקהילה אשר נתונים
בשעת משבר .באשר לתחושת צדק וסגירת מעגל,
שהם קריטריונים בולטים בתורת הצדק המאחה ,אפשר
להניח שאלה מתקיימים גם בהליך זה למרות שלא
נאמרו במפורש על ידי המרואיינים .הנחה זו מגובה
בקיומן של "נקודות יציאה" רבות בשלביו הרבים של
ההליך ,באפשרות לאלנטרנטיבה בדמות המנגנונים
הפורמליים ובהסכמה מפורשת על הפתרון ,כלומר
לנפגע יש שפע אפשרויות בחירה להשיג תחושת
צדק .עם זאת ,מומלץ לקיים מחקר עתידי בנושא
ספציפי זה ,שיהיה בכוחו להאיר על המושגים "צדק"
ו"סגירת מעגל" בתרבות האתיופית ומשמעותם
בעבור הצדדים בהליך.
הרלוונטיות של השמגלוץ' לעידן המודרני עומדת
היום בספק מאחר שהשמגלוץ' הולכים ומתמעטים
בד בבד עם הצטמצמות תפקידיהם .נראה לנו
שהכרת הכלים המועילים שהם פיתחו במשך דורות
והערכת הפוטנציאל הרב שיש בהם לפתרון סכסוכים
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בלא להזדקק לגורמי הפיקוח הפורמלי ,מביאים לידי
מסקנה שחשוב לשמר את המערכת הזו של השמגלוץ',
שתרמה לקהילה באתיופיה במשך מאות שנים,
ושיכולה לדעתנו להמשיך ולתרום לה ,גם אם לצורך
זה יתבקשו התאמות מסוימות למציאות הנוכחית
של בני הקהילה בארץ.
ראוי לדעתנו גם ללמוד מדרכי הפעולה של השמגלוץ'
ומניסיונם לצורך פיתוח הליכים מאחים בקהילות
נוספות בחברה הישראלית ,ואגב כך לחזק את הפיקוח
החברתי הבלתי פורמלי על חשבון הפיקוח הפורמלי.
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מדור :מגמות בענישה ובשיקום

מיצוי הליכים
בעתירות אסירים

מבט משווה למשפט האמריקני הפדרלי
1

נתנאל דגן

המאמר דן בדרישת מיצוי ההליכים בעתירות אסירים במשפט הישראלי.
המצע לדיון במאמר הוא תיקון בתקנות סדרי דין (עתירות אסירים) (תיקון),
התשע"ו ,2016-הקובע אפשרות לדחות עתירת אסיר ,בין השאר ,במקרים שבהם
"העותר לא מיצה את כל אפשרויות הפנייה בעניין זה לשירות בתי הסוהר".
לאחר סקירה של עיקרי הדין בישראל בנושא זה ,המאמר מתמקד בדרישת מיצוי
ההליכים בדיני בית הסוהר במשפט הפדרלי בארצות הברית  -דרישה העומדת
בלב החקיקה המסדירה את נושא עתירות האסירים מאז חוקק החוק בשיטה זו
בשנת  .1996לאחר דיון בעיקרי הדין הפדרלי בהקשר זה ,כפי שפורש בפסיקה
האמריקנית ,המאמר דן בביקורת שהובעה נגד דרישה זו ובהצעות החלופיות
שהוצעו בפסיקה ובספרות כדי להתמודד עמה .המאמר טוען כי התובנות העולות
מהניסיון האמריקני מלמדות על הצורך לנקוט גישה גמישה בנושא זה משיקולי
צדק ולשם הקפדה על עיקרון שלטון החוק בבית הסוהר .גישה כזו משתלבת
בחריגים הקבועים במשפט המנהלי הישראלי לדרישת מיצוי ההליכים ומשקפת את
התובנות והניסיון שנצבר במשפט האמריקני.

1

נתנאל דגן  -ד"ר למשפטים .עוזר משפטי בבית המשפט העליון .העמדות המובעות במאמר משקפות את עמדת המחבר
בלבד.
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מבוא
אסירים המוחזקים בבתי הסוהר במדינת ישראל
נתונים למרותו של שירות בתי הסוהר (להלן :שב"ס)
והגורמים הפועלים מטעמו .מדי שעה מתקבלות
בידי שב"ס ,כמוסד טוטלי המקיף את קיום האסיר
בכל היבטי קיומו ,החלטות רבות המשפיעות על חיי
האסירים במגוון מישורים .אחד האמצעים המרכזיים
לשמירה על זכויות האסיר הוא הקפדה על עקרון
שלטון החוק 2.האתגר והחשיבות בשמירה על שלטון
החוק בבית הסוהר בשל אופיו המיוחד של המאסר
הודגשו בדבריה של השופטת ארבל באחת הפרשות:
"למשך כל תקופת שהייתו של האסיר בין כתלי בית
הסוהר כפוף הוא למשטר המותווה על-ידי שימוש
בכוח המופעל עליו בנוגע כמעט לכל אחד ממרכיבי
חייו .בתקופת מאסרו ,עצמאותו של האסיר ניטלת
ממנו ,סדר יומו הקפדני מוכתב על-ידי שלטונות הכלא,
ונגישותו להגנות שמספק לו הדין מפני פגיעה בזכויותיו
עקיפה ומוגבלת" [בג"ץ  2605/05המרכז האקדמי
למשפט ועסקים ואח' נ' שר האוצר ואח' ,בפיסקה
 4לפסק דינה של השופטת ארבל (.])19.11.2009
זכות הגישה לערכאות שיפוטיות הוכרה במשפט
הישראלי כזכות יסוד .בעניינם של אסירים הדין קובע
זכות רחבה ומנגנון ייחודי ,המאפשר להם פנייה ישירה
לערכאה שיפוטית .מנגנון ביקורת זה מאפשר לבית
המשפט לפקח על גורמי הכליאה ולשמור על זכויות
המוחזקים בין כתלי בית הסוהר .לבתי המשפט יש
תפקיד חשוב בשמירה על זכויות אדם בבית הסוהר
במגוון רחב של נושאים ,כגון יציאה לחופשות ,תנאי
3
הכליאה ,קבלת טיפול רפואי ועוד (רוזנפלד.)2016 ,
בהקשר לכך נפסק כי האחריות לניהול בית הסוהר
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והדאגה לשלום האסירים מוטלת על נציב שירות בתי
הסוהר ,ועליו האחריות והחובה לקבוע נהלים אשר
יבטיחו ,מצד אחד ,את הביטחון ואורח החיים התקין
בין כתלי בית הכלא ,ומצד שני יגנו על זכויותיהם
הבסיסיות של האסירים ,תוך איזון ראוי במערכת
השיקולים הנוגדים .תחום ההתערבות של בית
המשפט בנוהלי נציב שירות בתי הסוהר הוא צר.
שיקול הדעת המקצועי בקביעת הנהלים להפעלת בתי
הסוהר ובאשר לאופן יישומם הפרטני ,נתון לגורמים
המקצועיים המופקדים על שירות בתי הסוהר .בית
המשפט לא יתערב בשיקול דעת זה ,אלא במקרים
חריגים שבהם קמה עילה לכך על פי כללי המשפט
הציבורי ,כגון במצבים של שרירות ,חוסר תום לב,
או אי-סבירות קיצונית [רע"ב  2416/05פלוני ז"ל נ'
שירות בתי הסוהר (.])16.08.2007
במשפט הישראלי אסיר רשאי לעתור נגד החלטות
של רשויות המדינה ואנשים הממלאים תפקידים על
פי דין בכל עניין הנוגע למאסרו או למעצרו .שב"ס,
ככל רשות מינהלית ,כפוף לביקורת שיפוטית על
ידי בתי המשפט ,בהתאם לכללי המשפט המינהלי.
ביקורת שיפוטית זו מבוצעת בין השאר במסגרת
עתירות אסירים ,המוגשות בהתאם להוראות פקודת
בתי הסוהר [נוסח חדש] ,התשל"ב( 1971-להלן:
הפקודה) ,והנחיות פרי פסיקת בית המשפט העליון,
הקובעות את אמות המידה להתערבותו של בית
המשפט בשיקול דעתן של רשויות בית הסוהר [סעיף
62א(א) לפקודה; שפירא.]2007 ,
עד שנת  1980היה כל אסיר רשאי לעתור לבית
המשפט העליון ,בשבתו כבית משפט גבוה לצדק,
נגד החלטת שב"ס .בשנת  1980תוקנה הפקודה,

2

על החשיבות של הביקורת השיפוטית בחיי בית הסוהר עמד בית המשפט האנגלי (הלורד ברידג') באחת הפרשות"the :
availability of judicial review as a means of questioning the legality of action purportedly taken in pursuance of the Prison
Rules is a beneficial and necessary jurisdiction which cannot properly be circumscribed by considerations of policy or
expediency in relation to prison administration” [R. v. Hague (1992), p. 155].

3

רוזנפלד ( )2016מצאה כי עתירת אסיר היא כלי משפטי אפקטיבי אשר מקדם בשכיחות גבוהה את האינטרס של האסיר
העותר .לפי ממצאיה ,האפקטיביות אינה מתבטאת רק בקבלת מלוא הסעד אלא קיימות גם תוצאות חיוביות נוספות
בדרכים אחרות ,לרבות תוצאה חיובית אחרת מזו שהתבקשה ,או המלצות שיפוטיות לקידום התוצאה המבוקשת ,אשר אם
יקוימו יסייעו לממש את התוצאה שהתבקשה בטווח הרחוק.

מיצוי הליכים בעתירות אסירים

ועתירת אסיר ,להוציא חריגים מסוימים ,תידון בבית
המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא בית הסוהר
4
שבו מוחזק האסיר.
מטרת רשימה זו היא לסקור היבט מסוים בעתירות
אסירים  -דרישת מיצוי ההליכים  -כתנאי מקדים
לבירור שיפוטי של עתירת אסיר ,וזאת על רקע הדין
הנוגע לדרישה זו במשפט הפדרלי האמריקני .הרקע
לדיון זה הוא בתיקון משמעותי שנערך לאחרונה ביחס
לעילות לדחיית עתירות אסירים בידי בית המשפט
המנהלי במסגרת תקנות סדרי דין (עתירות אסירים)
(תיקון) ,התשע"ו( 2016-ק"ת תשע"ו מס' ,7717
מיום ( )29.9.2016להלן :תקנות סדרי דין).
במאמר ארבעה חלקים עיקריים .בחלקו הראשון
אעמוד בתמצית על דרישת מיצוי ההליכים בעתירות
אסירים במשפט הישראלי .בחלקו השני אדון בדרישת
מיצוי ההליכים בעתירות אסירים במשפט האמריקני
הפדרלי .בחלקו השלישי אציג את הביקורת שהובעה
נגד ההסדר הפדרלי באשר לדרישת מיצוי ההליכים
הנהוגה שם והצעות חלופיות שהוצעו כדי להתמודד
עם ביקורת זו .בחלקו הרביעי אדון בתמצית בתובנות
אפשריות למשפט הישראלי מהנעשה במשפט
הפדרלי ואסכם את המאמר .כבר בשלב זה אציין כי
הנושא מורכב ,והדיון מסתעף ממנו לשאלות משנה
 משפטיות וקרימינולוגיות .לכן במסגרת זו אציג רקאת עיקרי הנושא מבלי להתיימר למצותו.

דרישת מיצוי ההליכים
בעתירות אסירים בישראל
כלל יסוד של המשפט המינהלי הישראלי הוא שעל
המלין על החלטה מינהלית (או היעדר החלטה
מינהלית) בעניינו לפנות לרשות המוסמכת שקיבלה
את ההחלטה (או אמורה לקבלה) בטרם יפנה לבית
המשפט לצורך עמידה על זכויותיו .בישראל מקור
הכלל בדבר מיצוי הליכים הוא בהלכה הפסוקה
4

של בית המשפט העליון ,ויש לו שורשים במשפט
האנגלו-אמריקני (שרגא ושחר.)2008 ,
כלל מיצוי ההליכים מיועד לאפשר לרשות לבחון את
הטענה ולהגיב עליה עוד לפני הפנייה לבית המשפט.
ישנן שלוש תכליות עיקריות לכלל זה :ראשית ,פנייה
לרשות המוסמכת עשויה להביא לפתרון הבעיה שהעלה
האסיר ,ולפיכך ייתכן שלא יהא כלל צורך לפנות לבית
המשפט .שנית ,קיום דרישת מיצוי ההליכים עשוי
למנוע את הגשתן של עתירות שעשויות להתברר
בדיעבד כי לא היה בהן צורך מלכתחילה .שלישית,
גם אם תשובתה של הרשות המינהלית לפנייה אליה
תהא שלילית ,הרי שעצם הפנייה והתגובה עשויות
למקד את המחלוקת בין הצדדים ולצמצם אותה ,וכך
לתרום לייעול ההליך [ראו :בג"ץ  7823/10תנועת יש
גבול נ' הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים
( ;)18.01.2011שרגא ושחר.]2008 ,
דרישת מיצוי ההליכים נועדה בראש ובראשונה לטייב
את החלטות הרשות המנהלית .המגמה היא כי האסיר
יבוא בדברים עם שב"ס לפני שהוא בא לפני בית
המשפט .ה"דילוג" על ההליך מול הרשות המינהלית ,כך
הוסבר ,עלול לפגוע גם בעקרון של הפרדת הרשויות,
מכיוון שהדיון המקצועי עובר להכרעה משפטית.
לבסוף הוסבר כי אי-מיצוי הליכים גורע מהמקצועיות
של ההחלטה המינהלית ועלול לגרום למתן החלטה
טרם זמנה .כלשונו של השופט סולברג:
"הפורמליזם בהקשר הזה של מיצוי ההליכים איננו
מילה גסה ,ולא ּכ ְסּות לאטימות .הקפדה על מיצוי
הליכים תשפר את התהליך ,תיטיב את התוצאה,
וגם מקומה של הביקורת השיפוטית לא ייפקד .אך
בית המשפט לא ימיר את שיקול דעתה של הרשות
המנהלית בשיקול דעתו-שלו ויידרש אל העניין רק
כשיהיה ּבשל לכך ,לאחר שהרשות הפכה בו על כל
צדדיו  -העובדתיים ,המקצועיים והמשפטיים  -ולא
כשהוא עודנו בוסר" (סולברג ,התשע"ד ,עמ' .)24

על פי דברי ההסבר להצעת החוק שביסוד תיקון זה" ,המציאות מלמדת ,שבית המשפט הגבוה לצדק מוצף בעתירות
כאלה ,שביניהן רבות בענינים של מה בכך  -ביקורים ,מכתבים ,אבדות קלות ערך ועניני משמעת שאין לבג"צ כל אפשרות
להתערב בהם ואין בידיו להתגבר על זרם העתירות הבלתי פוסק[ "...הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' ,)5
התש"ם ,1980-בעמ'  ;)04.01.1980( 98הוועדה לבדיקת המתכונת הראויה לבירור עתירות אסירים.])2011 ,
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בפסיקת בית המשפט העליון נקבע כי לדרישה של
מיצוי ההליכים יש יוצאים מן הכלל ,כך למשל במקרה
של עתירה דחופה בעלת חשיבות כללית בעניין שאינו
סובל דיחוי ,מקום בו פנייה קודמת לרשות המינהלית
עלולה להכשיל את ההליך ,או במקרים שבהם מדובר
בעתירה נגד פעולה מינהלית המנוגדת לדין באופן
ממשי .רשימת החריגים לכלל מיצוי ההליכים איננה
רשימה סגורה ,והדבר הוא "ענין שבשיקול דעת ...לא מן
הנמנע הוא שכאשר מתעוררת שאלה בעלת חשיבות
כללית ,והעותר מצליח להראות שעניינו אינו סובל דיחוי,
כך שפנייה קודמת עשוייה להכשיל את כל ההליך ,יאות
בית משפט זה להיזקק לעתירה שהוגשה לו" [בג"צ
 2285/95מנוף  -המרכז למידע יהודי ולהסברה נ' הועדה
המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו (;)12.04.1995
בג"ץ  7071/13ליברכט ואח' נ' מדינת ישראל ,פיסקה
(3ב) ( ;)21.10.2013שרגא ושחר.]2008 ,
בכל הנוגע לעתירות אסירים ,שרת המשפטים הורתה
לאחרונה ,בתאריך  29בספטמבר  ,2016על תיקון
תקנה  4לתקנות סדרי דין ,תוך הוספת סעיף (ג)
לתקנה .במסגרת התיקון ,בית המשפט שדן בעתירה
רשאי בין השאר למחוק עתירה או חלק ממנה על
הסף ,אם מצא כי העותר לא מיצה את כל אפשרויות
הפנייה לשב"ס לפי פקודת השירות ,כהגדרתן בפקודה.
מפאת חשיבות הדברים ,אביא את לשונה של תקנה
 4בחלקה הרלוונטי לענייננו ,כנוסחה:
"( .4א) העתירה תישמע במעמד העותר והמשיב או
באי כוחם ,במועד שקבע בית המשפט ,ורשאי בית
המשפט לצוות על המשיב להשיב תשובה בכתב,
בלווית תצהיר או בלעדיו תוך זמן שיורה בית המשפט...
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,רשאי בית
המשפט למחוק עתירה על הסף ,כולה או מקצתה,
לאחר עיון בכתב העתירה בלבד או לאחר שקיבל
תגובה מקדמית מהמשיב ,אם מצא כי התקיים
אחד מאלה:
( )1העותר לא מיצה את כל אפשרויות הפנייה בעניין
זה לשירות בתי הסוהר לפי פקודת השירות כהגדרתן
בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] ,התשל"ב,1971-
בטרם הגשת העתירה;
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( )2העתירה על פניה היא קנטרנית או טורדנית;
( )3העתירה לא גובתה בתצהיר כנדרש בתקנה (2ב);
( )4התקיימו שני אלה ,ובלבד שלא חל שינוי בנסיבות:
(א) עתירה קודמת של העותר בעניין זהה בעיקרו
נדחתה בהחלטה שיפוטית;
(ב) טרם חלף פרק זמן משמעותי ממועד מתן
ההחלטה השיפוטית האחרונה כאמור בפסקת
משנה (א) ובלבד שלא יעלה על שישה חודשים"
(ההדגשות לא במקור ,המחבר).
במועד כתיבת מאמר זה ,בית המשפט העליון טרם
פירש בפסיקתו את מהותו והיקפו של התיקון החדש.
יהיה אפוא מועיל להשוות תקנה זו ,כנוסחה היום,
לדרישת מיצוי ההליכים במשפט הפדרלי ,שם קיימת
דרישת מיצוי הליכים ספציפית ,מכוח חוק ,באשר
לעתירות אסירים כבר כ 20-שנים ,וכפי שנראה להלן,
היא שונה באופן מהותי מההסדר הקיים בישראל.
בכך יעסוק הפרק הבא.

דרישת מיצוי ההליכים
במשפט הפדרלי
בשנת  1988קבע בית המשפט הפדרלי באחת
הפרשות כך" :שופטים אינם מנהלי בית סוהר ,אך
עלינו כשופטים לפעול כמנהלי בתי סוהר במידה בה
תנאי בית הסוהר הבלתי חוקתיים מכריחים אותנו
להתערב ,כאשר אלו האחראים לתנאים אלו כושלים
לפעול" [ .]Harris v. Fleming (1988), par. 11חקיקת
ה Prison Litigation Reform Act, 42 U.S.C. § 1997-בשנת
( 1996להלן :החוק הפדרלי) נועדה בין השאר לשמש
תפיסת עולם חלופית ושמרנית לפילוסופיה שיפוטית
זו ,שהובעה בפסק דין  Harrisהנ"ל ובמקומות אחרים.
אמקד עתה את הדיון בחוק הפדרלי.
החוק הפדרלי נחקק כתגובת נגד לעלייה תלולה
בעתירות אסירים לבתי משפט פדרליים בשנות
ה 90-של המאה ה .20-אם בשנות ה 60-היו רק
כמה מאות עתירות אסירים במשפט הפדרלי ,הרי
שבשנת  1993עלה מספר העתירות ל33,000-
ובשנת  1994הוא כבר עלה ליותר מ .39,000-כך,
כ 15%-מכלל התיקים בבתי המשפט הפדרליים

מיצוי הליכים בעתירות אסירים

היו עתירות אסירים .החוק הפדרלי מבוסס על
עמדה שבה דגלו מחוקקי החוק ,ולפיה רוב עתירות
האסירים חסרות כל עילה .שיעורי הזכייה הנמוכים
ביותר של עתירות אסירים בשנים שלפני חקיקת
החוק הפדרלי (לפי הנטען ,כ )1%-שימשו הוכחה
לטענה זו מצד התומכים בחקיקתו ( & Calavita
 .)Jenness, 2014התכלית המוצהרת שעמדה ביסודה
של חקיקת חוק זה הייתה להפחית את מספרן של
עתירות האסיר ולהעלות את איכותן ,וכך לחסוך
משאבים שיפוטיים הכרוכים בניהול עתירות אלו.
העמדה הגלומה בחוק זה מבקשת לסייע לרשויות
בית הסוהר בניהול אוטונומי שוטף של בית הסוהר
ללא התערבות שיפוטית מכבידה ותכופה מדי
במשימה זו ( .)micro managingהחוק מניח שבירור
התלונה בתוך בית הסוהר עשוי לשפר את ניהולו ,ואף
לסייע ,לאחר שהנושא בורר עד תומו בידי רשויות
בית הסוהר בבירור הליך משפטי עצמו ,ככל שיתנהל
כזה (.)Palmer, 2015
החוק הפדרלי כולל מספר דרכים לצמצום עתירות
אסירים ,ובהן עיצוב שיקול הדעת השיפוטי ,הטלת
מגבלות על הגשת עתירות ,גובה האגרות וצמצום
אפשרויות הפיצוי במקרים שבהם לא נגרם לאסיר
נזק פיזי ,אך לא אדון בהן כאן ( .)Palmer, 2015החוק
הפדרלי קובע עוד כי בית המשפט לא ייתן סעד עתידי
בגין הפרת זכויות האסיר ,אלא אם כן הוא מוצא:
שהסעד שניתן על ידו מצומצם בהיקפו; הסעד איננו
רחב מהנדרש לתקן את הפרת הזכות ; והסעד שניתן
הוא האמצעי המינימלי לתקן את הפגיעה בזכותו של
האסיר [.])U.S.C. § 3626(a)(1)(A 18
גולת הכותרת של החוק הפדרלי בעיני תומכיו ,ואשר
בה אתמקד במסגרת זו ,היא הוראת מיצוי ההליכים
( .)exhaustionדרישת מיצוי ההליכים שבחוק הפדרלי
קובעת ,כי לא תובא בפני בית משפט פדרלי עתירה
בהקשר לתנאי המאסר לפי סעיף  1983לחוק זה ,או
לפי כל חוק פדרלי אחר ,על ידי אסיר המצוי בבית
סוהר ,או בכל מתקן כליאה אחר ,עד שהסעדים
המינהליים הזמינים לאסיר מוצו ,ובלשון הסעיף:
"No action shall be brought with respect to prison

conditions under section 1983 of this title, or any other
Federal law, by a prisoner confined in any jail, prison,
or other correctional facility until such administrative
§ remedies as are available are exhausted" [(42 U.S.C.
).]1997e(a) (2011

בצד זאת ,נטל ההוכחה להראות כי האסיר לא עמד
בדרישת מיצוי ההליכים מוטל על רשויות בית הסוהר
(.)Palmer, 2015
במסגרת עמידה בדרישת מיצוי ההליכים על האסיר
לפנות לגורמים הרלוונטיים בתוך בית הסוהר בניסיון
להגיע לפתרון הסוגיה תוך זמן קצר יחסית ממועד
האירוע העומד ביסוד התלונה  -תקופה של כשלושה
שבועות עבודה .אם האסיר סבור כי פנייתו הראשונית
לא טופלה כהלכה בידי רשויות בית הסוהר ,הוא רשאי
לפנות שוב ,הפעם למפקד בית הסוהר ,אשר ככלל
מחויב להשיב לפניית האסיר .על החלטת מפקד
בית הסוהר אפשר לערער למנהל האזורי של רשות
בתי הסוהר ,ועל החלטתו אפשר לערער בפני היועץ
המשפטי של רשות בתי הסוהר ,שהיא ערכאה עליונה
במסגרת ההליך הפנימי .רק לאחר שהאסיר מיצה
את ארבעת אפיקי הפעולה המנהליים האלו הוא
רשאי להגיש עתירה לבית המשפט (הוועדה לבדיקת
המתכונת הראויה לבירור עתירות אסירים.)2011 ,
בחלק ממדינות ארצות הברית המועד להגשת התלונה
בגין הפרת הזכות הוא  15ימי עבודה ,בחלק עשרה
ימי עבודה ,ובחלק רק שניים או שלושה ימי עבודה
[).]Woodford v. Ngo (2006
בית המשפט העליון של ארצות הברית פירש בפסיקתו
את הוראת מיצוי ההליכים באופן מחמיר .המושג
"תנאי המאסר" ( )prison conditionsהקבוע בהוראה
זו פורש כך שיכלול כל תלונה שאסיר מגיש בהקשר
לחיי הכלא במובנם הרחב ( ,)prison lifeבין שהם
כוללים מקרים פרטניים ובין שהם כוללים נושאים
כלליים [) .]Porter v. Nussle (2002נקבע כי גם כאשר
מנגנון בירור התלונות של בית הסוהר איננו מספק
את הסעד שבו מעוניין האסיר ,עדיין על האסיר למצות
את ההליך המנהלי הפנימי לפני הגשת עתירה נגד
רשויות בית הסוהר [).]Booth v. Churner (2001
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בשנת  2006דן בית המשפט העליון האמריקני
בשאלה האם אסיר עומד בדרישת מיצוי ההליכים
אם לא קיים כראוי את התנאים הפרוצדורליים של
הליכי התלונה לרשויות בית הסוהר בטרם עתר
לבית המשפט הפדרלי [).]Woodford v. Ngo (2006
בית המשפט פסק כי דרישת מיצוי ההליכים פורשה
ככוללת רכיב דיוני ,כך שאי מילוי דרישות פרוצדורליות
בהליך הגשת התלונה לרשויות בית הסוהר ,כגון אי
עמידה במועדים של הגשת התלונה ,עשוי לשמש
סיבה מספקת לדחיית העתירה .השופט אליטו (,)Alito
שהיה בדעת רוב באותה פרשה ,הסביר כי נדרשת
עמידה הולמת בדרישות הרשות ()proper exhaustion
באמצעות השלמת ההליכים שהרשות המנהלית ייעדה
לצורך זה .הדבר ,כך הסביר ,נדרש משיקולי יעילות
ואפקטיביות שיפוטית בבירור עתירות אסירים ,רצון
למנוע "דילוג" מעל הליכי הבירור של התלונה בבית
הסוהר ומגמה להימנע מהתערבות שיפוטית בלתי
רצויה בניהולם של בתי הסוהר.
השופט ברייר ( )Brayerהצטרף לדעת הרוב ,אך הוסיף
עמדה מרוככת יותר .לדעתו ,המשפט המנהלי מכיל
יוצאים מן הכלל לדרישת מיצוי ההליכים ,כגון מקרים
של טענות חוקתיות כלליות שמעלה האסיר ,חוסר
יכולת או קושי שלו למצות את ההליכים ,מקום בו
מדובר בהליכים מינהליים פנימיים חסרי בסיס חוקי
או במקרים שבהם אכיפה של דרישת מיצוי ההליכים
באופן קפדני תגרום לתוצאה לא צודקת 5.עמדתו
של השופט ברייר מאפשרת הגמשה של דרישת
מיצוי ההליכים באמצעות חריגים הקיימים במשפט
המינהלי בהקשרים אחרים.
דרישת מיצוי ההליכים שבחוק הפדרלי עוררה ביקורת
רבה משיקולים עיוניים ומעשיים .בכך אתמקד בפרק
הבא.
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הביקורת על דרישת מיצוי
ההליכים במשפט הפדרלי
ממצאים אמפיריים מראים כי החוק הפדרלי השיג
את מטרתו בהפחתת מספרם של הליכים משפטיים
בידי אסירים מאז שנת  .1996ירידה זו נמשכה ,אמנם
באופן מתון יותר בעשור שלאחר מכן ,תוך אי הלימה
לגידול היחסי בשיעור האסירים במשפט האמריקני.
מאז שנת  2007שיעור התיקים בהשוואה לאוכלוסיית
בית הסוהר נשאר יציב (.)Palmer, 2015; Schlanger, 2015
אפשר לסווג את הביקורות על דרישת מיצוי ההליכים
שבחוק הפדרלי לארבע ביקורות עיקריות ,החופפות
בחלקן זו את זו.
ראשית ,נטען כי עשויים להתרחש מחדלים חמורים
בבתי הסוהר ללא ביקורת שיפוטית ראויה עליהם רק
בגלל כשל פרוצדורלי-טכני בהגשת העתירה מצד
האסיר .הדברים מקבלים משנה תוקף במקרים
שמעורבים בהם אסירים קטינים או שקיים חשש
לפגיעה מינית או פיזית באסיר .השופט סטיבנס
( ,)Stevensבדעת מיעוט בפרשת  Woodfordשנזכרה
לעיל ,טען כי החוק הפדרלי ,כפי שפורש בדעת הרוב,
עלול למנוע דיון בעתירות אסירים ללא אבחנה אם
הן קלות ערך או ראויות לשבח .לגישתו ,דרישת
מיצוי ההליכים יוצרת סיכון כי עתירות כאלו לא
יתבררו אם האסיר לא יצלח את הליך התלונה
הפנימי בבית הסוהר בזמנים הקבועים לכך ,וזאת
למשל בשל פחד מפני נקמה של התוקף .במצב
זה דווקא אסירים עם טענות חזקות במיוחד ,כגון
מקרי אלימות במאסר ,יהיו אלו שאפשרותם למצות
הליכים תהיה המועטה ביותר (ראו גםCalavita & :
.)Jenness, 2014; Mikkor, 2014
שנית ,נטען כי החוק הפדרלי לא עמד ביעדיו המהותיים.
הציפייה שהירידה החדה בשיעור עתירות האסירים

לעמדה התומכת בדעת השופט ברייר ,לפחות עד לתיקון של החוק הפדרלי בהקשר לדרישת מיצוי ההליכים ,ראוShay, :
 .2012אציין כי שנה לאחר פסק הדין בעניין  ,Woodfordפסק בית המשפט העליון של ארצות הברית כי לא צריך למצות
את ההליכים במלואם ( )total exhaustionבמקרה של שילוב טענות שחלקן עמד בדרישת מיצוי ההליכים וחלקן לא עמד

בדרישה ,וכי יש לברר את הטענות שעומדות בדרישת מיצוי ההליכים .נקבע כי דחיית עתירה מעורבת כזו מנוגדת למגמת
החוק הפדרלי להפחית את מספר עתירות האסירים ולא להגדילן (באמצעות חשש מניהול הליכים מפוצלים בידי אסירים
במכוון רק כדי להימנע מדחיית העתירות שלהם) [).]Jones v. Bock (2007
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מאז חוקק החוק תוביל להגשת עתירות "איכותיות"
יותר ,וממילא תביא לשיעור הצלחה גבוה יותר של
קבלת עתירות אסירים ,לא נתממשה בפועל .דהיינו,
החוק הפדרלי לא רק הקשה את הגשת העתירות
אלא אף הפחית את שיעור ההצלחה בהן ,תוך דחייה
של עתירות רבות בשל אי עמידה בתנאיו הדיוניים
הנוקשים (.)Palmer, 2015; Schlanger, 2015
שלישית ,ביקורת רחבה יותר נגעה למיקום החוק
הפדרלי בהקשר חברתי כולל .במסגרת זו נטען כי
חוק זה משקף כשל מערכתי פוליטי-תרבותי בשיטה
האמריקנית ,אשר איננה מתחשבת כראוי בזכויות
האסירים ובשמירה ראויה עליהן ( .)O’Hear, 2012כך
למשל היו שטענו כי עניינים שעשויים להיראות קלי ערך
לאזרח חופשי ,ייתכן שיהיו בעלי חשיבות רבה לאסיר
המוגבל במגוון מישורים מעצם היותו נתון במאסר
( .)Hudson, 2007אסירים הם קבוצת מיעוט שאין לה
לובי ממשי הפועל לטובתם .פוליטיקאים נוטים לפנות
לדעת הקהל ולצבור פופולריות באמצעות רטוריקה
של יד קשה וחקיקה אקספרסיבית המצריכה טיפול
נוקשה באסירים ,תוך רצון לספק את דעת הקהל
(  .)Herman, 2012; Palmer, 2015במובן זה היה מי
שטען כי דרישת מיצוי ההליכים ,במשתמע ,מביעה
את התפיסה כי "ההליך הוא העונש" (the process
 ,)is the punishmentובכלל זה תנאי המאסר הקשים
והקושי לשמור על זכויות האסיר כחלק מהעונש
ההולם את חומרת העבירה .הדבר ,כך נטען ,איננו
עומד בצורך לקדם "צדק הליכי" המשקף הקפדה על
התהליך שבאמצעותו מתקבלת ההחלטה השיפוטית
(.)O’Hear, 2012
רביעית ,אחרים טענו כי החוק הפדרלי מעניק סמכות
רבת עוצמה לרשויות בית הסוהר לקבוע מי עומד
בדרישת מיצוי ההליכים .בכך הוא מעודד הליכים
פנימיים ברשויות בית הסוהר הממוקדים בסגירה
מהירה של התלונות במקום בפתרון בעיות .הדבר
עלול ליצור תמריץ ליצירת הליכים מסורבלים ודווקניים
של בירור תלונה המגבילים את הנגישות לצדק ,תוך
הטלת מגבלות דיוניות בלתי נדרשות בניהול הליכי
התלונה ,וזאת ללא קשר לאיכות המהותית של ניהול

הליכים אלו בידי רשויות בית הסוהר (& Calavita

.)Jenness, 2014; Mikkor, 2014
הביקורת שהובעה על דרישת מיצוי ההליכים שבחוק
הפדרלי הובילה להצעות לבטל דרישה זו כליל ,או
להגבילה .אעמוד כעת על כמה מההצעות האלו .היו
שהציעו להסתפק בהצגת טענת האסיר בפני רשויות
בית הסוהר לשם עמידה בדרישת מיצוי ההליכים ותוך
עמידה בסטנדרט של התיישנות בדומה לבירור תביעות
רגילות .בכללי לשכת עורכי הדין האמריקנית משנת
 2010הוצע לתת לבתי המשפט הפדרליים סמכות
להשהות עתירה לתקופה של  90יום כדי שהאסיר
ימצה את הליכי התלונה בבית הסוהר לפני דחייתה.
הוועדה שעסקה בהכנת החוק למניעת אלימות מינית
במאסר בבתי הסוהר האמריקניים משנת  2003הציעה
לשנות את דרישת מיצוי ההליכים במקרה של ניצול
מיני במאסר .ההצעה הייתה כי תלונה על ניצול מיני
תסווג כעומדת בדרישת מיצוי ההליכים מפרק הזמן
שבו סיימו רשויות בית הסוהר לחקור את המקרה ולכל
המאוחר תוך  90יום ממועד התלונה .עוד הומלץ,
כי תלונות מסוג זה יוכלו להישמע ממקורות נוספים
מלבד האסיר עצמו ,ובכלל זה בני משפחה ורשויות
אחרות ,וכי יתאפשר לקיים הליך חירום שבמסגרתו
בקשת הגנה דחופה של אסיר תיחשב כעומדת
בדרישת מיצוי ההליכים ל 48-שעות (.)Shay, 2012
לבסוף ,משרד המשפטים האמריקני הציע לקבוע
כי האסיר יוכל תוך  21ימים להגיש תלונה על ניצול
מיני ,ויינתנו לו  90ימים נוספים אם יוכיח כי הגשת
תלונה בפרק הזמן של  21יום לא הייתה מעשית בשל
מעבר בית סוהר ,טראומה שעבר או סיבה מוצדקת
אחרת (.)Shay, 2012

דיון וסיכום
המאמר דן בדרישת מיצוי ההליכים בטרם הוגשה
עתירת אסיר .ראינו כי במשפט הפדרלי דרישת
מיצוי ההליכים קודם להגשה של עתירת אסיר היא
מחמירה וקפדנית :היא נוגעת לחיים בבית הסוהר על
מגוון היבטיהם ומצריכה מנגנון השגה מורכב לצורך
מילויה .יש להקפיד עליה בדווקנות ,ואם היא איננה
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מתמלאת במלואה ,העתירה תידחה בלי שיתקיים בה
דיון לגופה .כפי שעולה מהביקורת שהועלתה בספרות
ובפסיקה האמריקנית ,קיים חשש כי הדבר יגרום לכך
שעתירות אסירים מוצדקות לא יתבררו ,רק בשל אי
עמידה בדרישות הפרוצדורליות המחמירות שנקבעו,
והכול תוך פגיעה בתחושת הצדק.
ומהנעשה בארצות הברית אשוב לישראל .בשנת
 2011הציעה הוועדה לבדיקת המתכונת הראויה
לבירור עתירות אסירים לבחון מינוי משפטנים אשר
ידונו בהשגות של אסירים על החלטת שב"ס שניתנה
בעניינם ,על פי מקום מאסרם ,באופן מהיר יחסית
ומקצועי ,עוד בטרם הפנייה לבית המשפט הדן בעתירה.
הוצע כי גורמי שב"ס יגיבו בתוך ארבעה-עשר ימים
להשגות שיוגשו ,ובתוך ארבעה-עשר ימים לאחר מכן
תינתן החלטה מנומקת בכתב ,שביכולתה לקבל את
ההשגה ,את חלקה ,או לדחותה בשלמותה .בדוח
הוועדה הוסבר ,כי מנגנון פנימי כזה יאפשר לייתר
חלק מהעתירות המוגשות לבתי המשפט (ראו :הוועדה
לבדיקת המתכונת הראויה לבירור עתירות אסירים,
 ,2011עמ'  .)47במבט משווה יצוין כי בהולנד ,מלבד
עתירות אסיר במסלול שיפוטי ,קיימות ועדות פיקוח
הפועלות לפי חוק .אסירים יכולים להגיש תלונות על
תנאי המאסר והטיפול בהם לוועדות תלונות ,שהן
ועדות המשנה לוועדות העוסקות בפיקוח על בתי
הסוהר .בראש הוועדה עומד לרוב עורך דין ,והוא מחליט
בכתב ,בדרך כלל לאחר שימוע בעל פה .החלטות
הוועדה נוגעות לדיני בית הסוהר ולנושאים משיקים
הקשורים לזכויות אדם .ההחלטות האלו מחייבות
במובן זה שהוועדה יכולה להנחות את מנהל בית
הסוהר לפעול לפיהן ,ואף לפסוק פיצוי לאסיר או
לתת סעד אחר .אפשר לערער על החלטה זו לוועדת
ערעור (.)van Zyl Smit, 2010
בלי להתיימר למצות את הדיון בנושא ,כמו גם
להעמיק בבחינת ההצעה שבדו"ח הוועדה לבדיקת
המתכונת הראויה לבירור עתירות אסירים (,)2011
נדמה כי הניסיון שנצבר מהמשפט הפדרלי מלמד ,כי
שמירה על עקרון שלטון החוק ועל זכויות היסוד של
האסירים אינה עולה בקנה אחד עם נעילת דלתם של
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בתי המשפט באמצעות הצבת דרישות פרוצדורליות
מחמירות על אסירים לפני הגשת עתירות .המשפט
הישראלי כיום מציע עמדה מרוככת יותר ,ברוח דעתו
של השופט ברייר בעניין  ,Woodfordאשר משתלבת
בעיקרה במצב הקיים במשפטנו .נדמה כי פרשנות
ראויה לתקנה (4ג) לתקנות סדרי דין ,הבוחנת את
השאלה אם האסיר "מיצה את כל אפשרויות הפנייה
בעניין זה לשירות בתי הסוהר" ,תשים לנגד עיניה
את החשיבות המיוחדת בשמירה על עקרון שלטון
החוק בבית הסוהר ,ואת הקושי בהקפדה דווקנית
מדי על דרישות פרוצדורליות לשם השגת בירור צודק
של עתירות אסירים.
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מדור :דעות

הסדר טיעון

בעקבות בג"ץ 681/12
גרינשפן נ' היועץ המשפטי לממשלה
1

הרן פינשטין

אקדמות מלין
בע"א  1303/09כתב השופט אליקים רובינשטיין את
השורות האלה ,הראויות להישמע ולהילמד על ידי כל
שופט בכל הערכאות:
"לזמן מה הנחתי מידיי את ספרי החוק ,את פסקי הדין
ואת כתבי בית הדין ,ושאלתי עצמי שאלה של בעל ניסיון
חיים  -מזה ,של עובד ציבור ושופט ...מזה ...וגם השכל
הישר לא נשכח מן הלבבות .שאלתי למה מצפה החולה
מן היישוב מן הרופא?" (שם ,עמ' .)97
בשינויים המחויבים ,חייב כל שופט לשאול את עצמו:
"למה מצפה ממני האדם מן היישוב?" .התשובה
המתבקשת היא זו :שכל ישר וצדק.
חוששני כי שני מרכיבים אלה לא באו לידי ביטוי ראוי
בהסדר הטיעון שאישר בית המשפט העליון בבג"ץ 681/12
גרינשפן נ' היוע"מ ואח' ,כפי שיפורט להלן .אקדים
בהסבר קצר על מהות המוסד המשפטי "הסדר טיעון".

על הסדר הטיעון
הסדר טיעון (עסקת טיעון בלשון לא פורמלית) הוא
הסכם בין התביעה מצד אחד לבין הנאשם לבדו או
1
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בצוותא עם סנגורו מצד שני .ההסכמות בין התביעה
לנאשם עשויות לנגוע בשני מרכיבים יחדיו או בכל
אחד מהם לבדו.
המרכיב הראשון הוא מחיקת סעיפי אישום והודאה
של נאשם בסעיפים אחרים או שונים מאלה שהסכימו
עליהם הצדדים לעסקה .לבית המשפט אין סמכות
לסטות מן המוסכם והוא אינו יכול להרשיע נאשם
בעבירות שנמחקו מכתב האישום .הסכמה זו מחייבת
את בית המשפט.
המרכיב השני הוא העונש שיושת על הנאשם .הצדדים
יכולים להציע לבית המשפט עונש מוסכם או טווח עונשים
שבגבולם יחליט בית המשפט על העונש ,כשם שיכולים
הם להודיע כי לא הגיעו לכל הסדר בעניין העונש .בין
כך ובין כך בית המשפט אינו מחויב לאמץ את תנאי
העסקה לגבי העונש ,וקביעת העונש לעולם מסורה
לשיקול דעתו הבלעדי של בית המשפט .במקרה של
היעדר הסכמה על עונש" ,הנאשם וסניגורו תמיד לוקחים
על עצמם סיכון  -לא שהתובע לא יקיים הבטחתו ,אלא
שבית המשפט לא יקל בעונש או לא יקל במידה שקיוו
לה או הסכימו עליה" (כהן ,1991 ,עמ' .)708

הרן פינשטין  -שופט בדימוס ,מרצה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר-אילן.

הסדר טיעון

יודגש כי לפני קביעת העונש מקבל בית המשפט
בדרך כלל תסקיר מקצין מבחן הכולל נתונים אישיים
ומשפחתיים של הנאשם ,שאותם הוא מביא בחשבון
לשבט או לחסד בעת גזירת הדין.
"שיקול הדעת שהמחוקק מעניק לשופט לעניין
מידת העונש ,אף שיקול דעת לעניין מטרות הענישה
במשמע .הלכה למעשה השופט שוקל ,במודע או
בתת מודע ,את כל המידות והאפשרויות ,כדי שיגיע
לגזר דין צודק" (כהן ,1991 ,עמ' ( )715ההדגשה
שלי ,ה' פ').
ראויות לציון הנקודות האלה:
 .1קיימת מחלוקת בין משפטנים לגבי זכות ההתערבות
של ערכאת הערעור לגבי הסדר טיעון שנחתם ואושר
על ידי בית משפט קמא .חלק מן השופטים סובר
כי כאשר בית משפט אישר את ההסדר ,אין מקום
להתערבות בשיקולו אלא במקרים חריגים ביותר.
 .2משפטנים אחרים סוברים ,כי המבחן להתערבות
בית משפט לערעורים בהסדרי טיעון הוא המבחן
העמום של "סבירות" החלטותיה של התביעה החותמת
על הסדר הטיעון .באמצעות מבחן זה מתערב בית
המשפט שמטפל בערעור בהסדר הטיעון למרות אי
הבהירות הטבועה בו.
המחלוקת הזו בין שתי הגישות מתחדדת כאשר בית
המשפט נדרש להכריע בדבר טיב עסקת הטיעון לאחר
הרשעה וגזירת העונש של הנאשם.
 .3למרות שמדובר בהסדר טיעון בעל אופי חוזי,
הרי שעל פי ההלכה המשפטית הנוהגת ,רשאים
הצדדים לחזור בהם לעתים .התביעה יכולה לחזור
בה מן ההסכם אף לאחר שנחתם על ידי הצדדים
ולאחר שהוגש לבית המשפט ,וזאת כאשר האינטרס
הציבורי מחייב זאת .הנאשם יכול לעשות זאת
אם נפגעו זכויותיו בהסדר (למשל ,לא הוסברו לו
השלכותיו היטב או שהוא גרוע באופן שאיננו צודק).
לחזרה מן ההסדר יש השלכה על המקרה שהדיון
בו יורחב להלן.
 .4מותר לצדדים להסדר החוזי של עסקת הטיעון
לערער על העונש שהוטל על נאשם על פי אותו הסדר,
אם כי בפועל סיכויי הערעור נמוכים.

שיקולים עיקריים
לקיום הסדרי טיעון
השיקול הראשון ,הטכני ,הוא שעסקת הטיעון חוסכת
מזמנו של בית המשפט ומזמנם של הצדדים .עם
אישור ההסדר אין עוד מקום לשמיעת ראיות .התיק
מסתיים בדרך כלל בישיבה אחת או שתיים.
השיקול השני ,המהותי ,הוא הבאת הנאשם לידי הודאה
בביצוע העבירות המיוחסות לו בכתב האישום  -כולן
או חלקן  -על פי התוכן של הסדר הטיעון .חשיבות
ההודאה היא בזה שהנאשם מבטא קבל עם ועדה
את הכרתו כי חטא ואת נכונותו לשאת בתוצאות
העונשיות עקב חטא זה .הדגשת ההכרה של הנאשם
במעשיו השליליים חשובה להליכים שהתפתחו בשנים
האחרונות במסגרת הצדק המאחה.
השיקול השלישי מעוגן בחוק זכויות נפגעי עבירה
תשס"א ,2001-המקנה זכות ומעמד לנפגע עבירה
להביע דעתו לפני תחילת ההליך הפלילי ,במהלכו
ואף לאחר סיומו .לענייננו ,סעיף  17לחוק מאפשר
לקרבן העבירה לתמוך בהסדר הטיעון המתגבש בין
התביעה לבין הנאשם או להתנגד לו.
השיקול הרביעי מקורו במנהג שהשתרש והתקבע.
היטיב לתאר זאת השופט חיים כהן כהאי לישנא:
"חוששני שהמנהג לכרות הסכמים ממין זה נפוץ
הוא אצלנו כבר עד כדי כך שניתן לדבר על "הילכתא
מדינה" ...בחינת אין הלכה נקבעת עד שיעשה מנהג;
ומשהשתרש המנהג ונעשה קבע ,אין טעם לבכות
עליו ולפסול אותו משיקולים מוסריים או אתיים
רצופים  -מה גם שיתרונותיהם של ההסכמים הללו
מן הבחינה המעשית שקולים כנגד מגרעותיהם מן
הבחינה הפילוסופית" [בג"ץ  532/71בחמוצקי נ'
מ' י' כ"ו (.]543 )1

שיקולים עיקריים
נגד הסדרי טיעון
הטיעון המרכזי נגד הסדרי הטיעון מושתת על עצם
הדבר שההסדר מאפשר לנאשם אשר חטא לחמוק
מאחריות פלילית ומעונש למרות שביצע עבירות
המיוחסות לו בכתב האישום .למעשה ,כאשר התביעה
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מוחקת סעיפי אישום מכתב האישום ,למרות שבידה
ראיות מוצקות להרשעת הנאשם ,היא פועלת בניגוד
לתפקידה על פי חוק  -העמדת עבריינים לדין כאשר
הנסיבות מראות כי בוצעה עבירה .תחושת הצדק
של כל אדם נפגעת כאשר הוא נוכח לדעת כי עבריין
יוצא פטור מעונש עקב הסדר טיעון.
רעה נוספת הניכרת בהסדר טיעון היא הודאת
נאשמים החותמים על הסדר טיעון בביצוע עבירות
אשר לא הם ביצעו .רצונם של הנאשם וסנגורו
"לנקות שולחן" מוליך אותם להכרה כי "משתלם"
לצרף תיקים תלויים ועומדים ,בין שהנאשם ביצע
את העבירות המיוחסות לו בהם ובין שלאו .צירוף
התיקים יחסוך לנאשם סיכון של ריצוי שנות מאסר
מרובות .תחושת הצדק של כל אדם נפגעת כאשר
הוא נוכח לדעת כי אדם יוצא חייב בדין עקב הסדר
טיעון למרות שבפועל הוא חף מפשע.
בספרו "הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם"
מכתיר בועז סנג'רו את הדיון בהסדרי טיעון בכותרת
הזו" :עסקות הטיעון  -הגולם שקם על יוצרו" (סנג'רו,
 .)2014יש אמת רבה בניסוח זה.
פסק הדין המקיף ביותר אשר סוכמו בו הטיעונים בעד
קיומו של הסדר טיעון מצד אחד והועלו בו הקשיים
שבהסדר זה מצד שני ניתן במסגרת ע"פ 1958/98
פלוני נ' מ' י' [נ"ז (.]577 )1

בג"ץ 681/12
גרינשפן ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה
ואח'
להלן העובדות בבג"ץ  681/12גרינשפן ואח' נ'
היועץ המשפטי לממשלה ואח' ,כפי שקבע בית
המשפט העליון .ואלו הן:
"שחר גרינשפן הייתה בת  12שנה עת נפגעה באורח
אנוש בתאונת דרכים .היא רתוקה לכיסא גלגלים
ותלויה לחלוטין בעזרת הזולת .נגד הנהג הדורס
הוגש כתב אישום ובו יוחסו לו עבירות של נהיגה
בשכרות ,נהיגה בקלות ראש וגרימת תאונה שבה
נפגע אדם חבלה של ממש ונגרם נזק".
כתב האישום הסתיים בהסדר טיעון שעל פיו הודה
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הנהג הפוגע בעבירות המיוחסות לו ונגזרו עליו קנס
כספי נמוך בסך אלף שקלים ,שעות שירות לתועלת
הציבור ,פסילה מלקבל רישיון נהיגה או מלהחזיק
בו למשך שש שנים ועונש מאסר על תנאי.
הסדר הטיעון הושג בלי שתישמע עמדת בני
המשפחה של שחר ,הם העותרים בבג"ץ זה.
כך נעשה למרות הפניות הרבות של המשפחה
למשטרה ולתביעה לשם קבלת עדכונים על אודות
כתב האישום ועל אודות הטיפול בתיק .בית משפט
לתעבורה בפתח-תקווה אישר את ההסדר במלואו.
נימוקי בית המשפט לתעבורה ,כפי שהובאו בפסק
הדין של בית המשפט העליון ,היו תסקיר שירות
המבחן ונסיבותיו האישיות הקשות של הנהג הדורס.
אי אפשר שלא לחלוק על נימוקים אלה כבסיס
להצדקת הענישה הקיצונית של הנהג השיכור אשר
עלה עם רכבו על אי תנועה שעליו עמדה שחר עם
חברותיה והמתינה לאור הירוק כדי לחצות את
הכביש .מאז חייה אינם חיים .היא אינה מסוגלת
לנוע .הפגיעה בשחר הייתה כה חזקה ,עד כי היא
מתקשרת עם הסביבה באמצעות מצמוצים בלבד
בעודה יושבת על כיסא גלגלים .ישאל השואל ,ובצדק,
עד כמה ישנו פער ,אם בכלל ,בין מות קורבן לבין
חיים לא חיים כמו אלה של שחר .הרבותא לשאלה
זו מעוגנת בסעיף  5לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח
משולב] התשמ"ב ,1982-הקובע כי "אין דנים אדם
על מעשה שזוכה או הורשע קודם לכן בשל עבירה
שבו ,אולם אם גרם המעשה למותו של אדם ,דנים
אותו על כך אף אם הורשע קודם לכן בשל עבירה
אחרת שבאותו מעשה" .היינו ,החוק מכיר בעיקרון כי
סופיות הדיון אינה סופית ,וכי בנסיבות קשות אפשר
להעמיד אדם לדין פעם נוספת בגין אותו מעשה.
איש לא יחלוק על הנסיבות הקשות של הנפגעת.
מתבקש מבית משפט לתעבורה לשים לנגד עיניו
את הטרגדיה הקשה של שחר ,להקיש בין לשון
סעיף  5הנ"ל לבין תנאי ההסדר שהוצגו בפניו,
ולקבוע כי ההסכם המוצע אינו בר אישור על ידי
בית המשפט.
בני המשפחה של שחר הגיעו לבית המשפט ביום
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הדיון ,אך התברר להם כי באופן בלתי מוסבר
הוקדמה שעת הדיון ולפיכך כאשר הגיעו לאולם
המשפטים הסתיים כבר הדיון .אחותה של שחר
פרסמה באינטרנט את פרטי המקרה ואת כעס
המשפחה על העונש הקל שהוטל על הנאשם .גם
פרקליט המדינה נכנס לעובי הקורה ,ולאחר בדיקה
כתב למשפחה" :הגם שברור לנו כי הסדר הטיעון
היה שגוי ביותר ,נראה כי בנסיבות העניין ועל פי
הדין כיום ,אין זה אפשרי ,לצערי ,להגיש ערעור על
גזר הדין״ (בג"ץ  681/12גרינשפן ואח' נ' היועץ
המשפטי לממשלה ואח' ,עמ'  .)828הפרקליט
הוסיף וציין במכתבו כי רועננו ההנחיות ונהלי
העבודה .פשיטא שהצהרה זו חסרת משמעות
היא לבני המשפחה.
כעשרה חודשים לאחר אישור הסדר הטיעון הוגשה
העתירה הנוכחית ,אשר נועדה להורות ליועץ
המשפטי ולפרקליט המדינה לנמק מדוע לא יבוטל
ההליך הפלילי ויוגש כתב אישום חדש על פי סעיפים
מחמירים בחוק העונשין .לחלופין ביקשו העותרים
להורות על ביטול גזר הדין שהוטל על הנהג ועל
פתיחה מחדש של שלב הטיעונים לעונש .העותרים
הדגישו בעתירתם כי הם הודרו מהטיפול בתיק
למרות פניותיהם המרובות לקבל מידע על התיק
ועל ניהולו .נציגי התביעה הודו כי העונש שהוטל על
הנהג קל ביותר ,אולם לטענתם אין מקום להתערב
בפסק הדין של בית משפט לתעבורה ,וזאת בשים
לב לנימוקים המשפטיים המבססים אפשרות של
חזרה מהסדר טיעון.
יוער בכל הכבוד ,כי בית משפט לתעבורה והפרקליטות
טעו טעות רבתי לא רק בתנאי ההסדר אלא גם
בהליכים שהתקיימו לאחר גזר הדין .מן הראוי היה
כי בית המשפט ,בתמיכת הפרקליטות ,יורה על
עיכוב ביצוע גזר הדין תוך זימון מחודש של הצדדים
כדי לאפשר לבני המשפחה להציג את עמדתם
לגבי עסקת הטיעון .בית המשפט העליון ,בהרכב
הנשיא א' גרוניס והשופטים א' חיות וע' פוגלמן,
דחה את העתירה של משפחת גרינשפן מהנימוקים
המצטברים שלהלן ואדון בהם כסדרם.

עקרון סופיות הדיון
עקרון סופיות הדיון משמעו הבטחה שיהא סוף פסוק
להתדיינות המשפטית ושתהא נקודה שבה רשאים
נאשמים להניח שחרב המשפט הפלילי אינה מונפת
עוד מעל ראשם .כפועל יוצא מכך יכול הנאשם שהורשע
בהליך פלילי לדעת שקיום גזר הדין ותשלום חובו
לחברה יאפשרו לו להמשיך את חייו באופן תקין.
בכל הכבוד ,גם אם נימוק זה נכון הוא באופן תיאורטי,
אין הוא ישים במקרה הנוכחי ,הואיל והנהג העבריין
נדון למאסר על תנאי בלבד ,הקנס שהוטל עליו
היה מזערי והוא הסכים בבית המשפט העליון כי
שלילת הרישיון שלו תהא לצמיתות במקום לשש
שנים בלבד.
בית המשפט העיר כי כאשר עיקרון סופיות הדיון
מתנגש עם אינטרס ממשי אחר ,אפשר לחרוג מעיקרון
זה ,אבל רק במקרים יוצאי דופן המצריכים נסיבות
מיוחדות .העובדות המצערות של שחר אינן בגדר
"נסיבות מיוחדות" .בכל הכבוד ,קשה לתאר נסיבות
מיוחדות וזועקות יותר מאלו שנחשפו בתיק הנוכחי.

היסוד החוזי של הסדרי הטיעון
הואיל ולעסקת טיעון יש גוון חוזי והיא סוג של
התחייבות שלטונית ,תהא התביעה רשאית לחזור
בה מההסדר רק אם טובת הציבור דורשת זאת.
הביטוי "טובת הציבור" ,אליבא דבית המשפט,
כולל בחובו את המרכיבים האלה :אמינות השלטון,
הגשמת המטרות של המשפט הפלילי והתחשבות
באינטרסים של הנאשם ובכללם אינטרס הציפייה
ואינטרס ההסתמכות .במקרה זה לא מתקיימים -
לדעת בית המשפט העליון  -התנאים המאפשרים
לתביעה לחזור בה מההסדר לאחר שנתקבל אישור
בית המשפט לתעבורה.
בכל הכבוד ,ברור לכול כי האישור שנתן בית המשפט
לתעבורה הוא שגוי .האם אפשר להסתמך על שגיאה
כה קרדינלית כדי להנציח עיוות דין?
בכל הכבוד ,העונשים שהוטלו על הנהג הדורס בטעות
ניתנו .על כן האם הם באמת מגשימים את מטרות
המשפט הפלילי?
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בכל הכבוד ,האם טובת הציבור אינה מחייבת התחשבות
גם באינטרסים של קרבן העבירה?
בכל הכבוד ,כיצד תיפגע אמינות השלטון כאשר הוא
פועל למען תיקון עוולה זועקת לשמים?

מניעות
השופט ע' פוגלמן סובר ,כי אין לאפשר חזרה מההסדר
מאחר שהנאשם נשא בחלק מהעונש.
בכל הכבוד ,לא ברור לאיזו ענישה ולאיזה מרכיב
מעונשו של הנהג התכוון השופט .סכום הקנס בטל
בשישים ,ואם צריך ,אפשר להחזירו בתוספת ריבית
והצמדה.
שלילת הרישיון? הוסכם על הצדדים כי השלילה
תהא לצמיתות.
מאסר על תנאי? עונש זה אינו גורר כל ריצוי ממשי.
עבודות שירות? הן המעט שבמעט שאפשר לדרוש
מהנאשם בתיק זה.

שיקולי צדק
השופטת א' חיות כותבת בפסק הדין כי הסדר
הטיעון עם הנהג פסול הוא ונוגד את טובת הציבור.
אבל השופטת מסתמכת על פסק דין קודם של
בית המשפט העליון ,שם נאמר בין השאר כך:
"...חלילה לשופט לעבור בקפיצה מעובדות אל הצדק,
כאילו אין דין חוצץ ביניהם .כבודו של הצדק מונח,
אך הוא חייב להיות מונח על תשתית של דין" (שם,
עמ' .)773-772
בכל הכבוד ,האם נשכח הכלל העברי "ייעשה צדק
וייחרב העולם"? (בנוסחו הלטיניFiat iustitia et ,
? )pereat mundusהרי משמעותו של הכלל היא כי
הצדק הוא הערך העליון בחברה ,ויש לקיימו אף אם
יגרור אחריו חורבן העולם! כאן אין מבוקש להחריב
עולם אלא רק להורות על ביטולו של פסק דין ,אשר
נתן תוקף ל"הסדר פסול הנוגד את תקנת הציבור הן
ברובד החוזי והן ברובד המנהלי" (שם ,עמ' ,)823
כלשון השופטת חיות.
זאת ועוד ,על פי ההלכה המשפטית הנוהגת ,כאשר
ניתן פסק דין בניגוד לחוק או בשוגג (;contra legem
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 ,)per in curiamאין לו תוקף מחייב .נקודת המוצא
היא כי המחוקק אינו מייחס לשופטים כוח לייתר את
חוקיו שלו (טדסקי .)1978 ,במקרה דנן ,פסק הדין של
בית המשפט לתעבורה ניתן בשוגג .מכאן ששופטי
בג"ץ רשאים היו לקבוע כי יש לבטל את פסק הדין
ולהורות לבית המשפט לתעבורה לשמוע את עמדת
המשפחה לפני גזירת העונש.

סיכום
להסדר הטיעון פנים לחיוב ולשלילה .הואיל והנושא רגיש
ונוגע לרבים בחברה ,מן הראוי כי המחוקק יאמר את
דברו ויגדיר בבירור את היקפו ואת תחולתו של הסדר
הטיעון .כיום התנאים לאישור הסדרי הטיעון נקבעים
רק על פי פסיקות בתי המשפט ,ללא התייחסות של
החוק .אם כן עסקינן במצב משפטי לקוי ,המבטא
פגיעה בעקרונות השוויון והוודאות המשפטית ,והגורם
לעתים לעיוות דין .החלטת בית משפט לתעבורה
משמשת דוגמה ראויה למצב פסול זה.
ראוי לציין כי הממשלה הגישה לכנסת הצעת חוק
מספר  536מיום  19ביולי  ,2010הנושאת את
הכותרת הזו" :הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון
מס' ()65הסדר טעון) ,התש"ע ."2010-במבוא של
דברי ההסבר להצעת חוק זו נכתב": :בהצעה זו
מוצע להסדיר בחקיקה את השימוש בהסדרי הטיעון
במערכת אכיפת החוק בישראל וזאת כדי לייצב אמות
מידה שקופות וברורות להפעלת הסדר זה" .ההצעה
טרם אושרה על ידי הכנסת כחוק.
לא זו אף זו" ,זכות הנאשם לדעת מה עונש צפוי לו
לא רק לפני המעשה ובשעת המעשה אלא גם אחרי
הרשעתו בדין" (כהן ,1991 ,עמ'  .)708כיום זכות
זו אינה מתממשת .פסקי הדין של בית המשפט
לתעבורה ובית המשפט העליון בעניינה של שחר
גרינשפן ,המאשרים את עסקת הטיעון הפסולה ,הם
לדעתי דוגמה טובה לשימוש לרעה בהליך פלילי-חוזי.
אכן ,מצד אחד אי אפשר בלעדיו ,אך מצד אחר קשה
לאמצו במתכונתו הנוכחית .על המחוקק לומר את
דברו ,ורצוי מהר ככל האפשר.
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סנג'רו ,ב' ( .)2014הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם.
תל אביב :רסלינג.

חוקים
חוק זכויות נפגעי עבירה תשס"א ,2001-סעיף .17
חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב,1982-
סעיף .5

פסקי דין
בג"ץ  532/71בחמוצקי נ' מ' י' כ"ו (.543 )1
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ס"ה (.164 )3
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The Shmaglotz - Peacemakers
and Conflict Resolvers in the
Community of Jews who Came
from Ethiopia
Nadia Bobrovski1, Natti Ronel2, Uri Timor3
The article deals with the ancient traditional

Jewish

mediation process of the Ethiopian community in

which replaced the formal control institutions. After

Israel (in Amharic - Shmaglena), which resemble

immigrating to Israel, the Shmaglotz retained their

other restorative practices (e.g. restorative justice,

role of peacemakers, working side by side with the

and “Sulha” in Arab communities). The Shmaglena

Israeli institutional alternatives. We found in this

is described from the viewpoint of the community

study that the Shmaglotz constitute a non-formal

members and the traditional mediators (in Amharic

authority whose roles resemble those of conflict

- Shmaglotz). The main objective of the Shmaglena

resolvers in other cultures.

and the Shmaglotz is to protect the community

The present research is a constructivist-qualitative

and improve the quality of life. Previously in

study. Thirteen respondents participated in the

Ethiopia, the Shmaglotz had also performed the

study; all of them were exposed to the Shmaglena

functions of the courts and the police, giving the

process.

1
2
3
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alternative

mechanisms,

Struggle Communication and
Propaganda as a Tool in Security
Prisoners' Hunger Strikes
Moshe Ohayon1
Prisoners defined as "security prisoners" are held in

situation as well as due to international concerns.

Israeli prisons due to the fact that they have been

By using theoretical analysis and practical examples,

convicted and ordered to spend time in prison

this article seeks to examine the way which prisons,

for committing offences essentially motivated by

on the one hand terror organizations and hunger

nationalistic reasons. Dealing with this population

strikers within them choose to make use of the

constitutes a significant challenge in light of the

media as a tool for updating and rewriting the

many implicated persons, pressure groups and

real situation in prison during a hunger strike, and

different interests involved in decision making in

on the other, to learn about both sides' attempt to

relation to them."

influence public opinion by reflecting the narrative

One of the tools used by the security prisoners'

from their viewpoint, in order to be able to reach

population are hunger strikes, most of which are

their goals: the IPS - to minimize the boundaries of

concerned with the wish to obtain improved living

hunger strikes to the point of their abolishment;

conditions while in prison, but some hunger strikes

and the prisoners - to reach the goals and demands

are related to political action and interests outside

they have defined before the hunger strike.

the prisons, for example, due to the Palestinian

1

Colonel, Moshe Ohayon, Attorney, commander of the Rimonim Prison, Studying for a PhD degree in International Relations.
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Sex Offenders Account for their
Offences
Brenda Geiger1, Tomer Aharonian2
This research examines the accounts of 10 out of 22

with the child, that resulted in an erection and

incarcerated sex offenders undergoing therapy in

consequent impulsive sexual behavior of which

one of the prison-based sex offender rehabilitation

they could not be held responsible. Offenders

units in Israel, and their ability to renegotiate reality

convicted

to reject stigmatization as well as maintaining a

responsibility for their action, yet minimised its

favorable identity. The research participants had

harm by attributing it to the dynamic chain of

been convicted either of child molestation or

interactions with the victim, whose behavior had

date/statutory rape against acquaintance person

deviated from the “good” girl or “macho” man on

who was known to them. This differentiation

a date scenario, and thus had precipitated the act.

was maintained when analyzing the individual

Rather than discounting sex offenders’ accounts as

interviews conducted in prison. Prior to the provision

cognitive distortions of a sick mind, prevention and

of accounts, to establish the soundness of their

education programs are to rely on such accounts

character, the interviewees re situated themselves

to increase youth and young adult awareness to

within a normative background in terms of setting,

traditional gender-role schemata and dating scripts

routine activities and interactions preceding and

espoused by Israeli “macho” men that facilitate

following the offence. Offenders convicted of child

date rape, and to the dynamics of interactional and

molestation attributed their behavior to a sudden

situational factors placing young children at risk of

unpredictable shift in the setting, and interactions

sexual victimisation.

1
2
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Sexual Offences among Siblings
Gadi Rozenberg1, Mazal Rokach-Chye2
Sexual offences among siblings, is one of the subjects

done among incest offenders or among sex offenders

in the sexual offences field that in recent years has

who were minors. The goal of this paper is to examine

received increasing attention among researchers

unique characteristics of sex offenders among siblings

and clinicians. There are new research findings

in connection to risk assessment of sexual recidivism.

that point to characteristics of offences towards

We submit a review of existing research and medical

siblings, including multiple risk factors and a high

literature on the subject of sexual offences, and risk

probability of repeated offences. All that been said,

evaluation among siblings who are minors, stressing

the existing research in this area is still limited and

special characteristics that distinguish this category of

very little attention is given to the risk assessment

offenders from other categories - incest offenders in

of these offences towards siblings. The main part of

general and other minors that are sex offenders.

knowledge in this area is taken from research that was

1
2

Dr. Gadi Rozenberg, Senior clinical criminologist, Ashkelon Academic College and The Division of Forensic Psychiatry, Maban.
Dr. Mazal Rokach-Chye, clinical criminologist, manager of community support and recovery center in the field of mental health 		
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Risk Assessment and Treatment
of Female Sex Offenders:
Literature Review and Practical
Suggestions
David A. Cohen1, Merav Bukshetzky2
Most sexual offences, in Israel and elsewhere, are

assessment and literature on the offence chains, risk

committed by men. Accordingly, the professional

factors and treatment of these offenders is sparse

literature contains literally thousands of papers

and based mostly on theory as opposed to empirical

concerning typologies and diagnosis, as well as the

research. As a result, the assessment and treatment of

treatment and risk assessment of male sex offenders.

female sex offenders poses a complicated problem

In contrast, the literature on female sex offenders, who

for professionals in prisons and in the community as

commit a small minority of all sex offences is relatively

a whole. The aim of this paper is to propose a working

sparse. There is no universal typology of female sex

model for assessment and treatment of female sex

offenders, there is no valid actuarial scale for risk

offenders, based on the existing literature.

1
2
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Empowerment of Female
Spouses of Abusive Partners in
"Hostel Maftechot" in Israel
Edna Pecht1, Ayelet Gindi2
The purpose of this research was to assess the

within the group. Six categories of processes were

contribution of a group of women in empowering the

addressed: confrontation, control, awareness, self-

spouses of men in rehabilitation at the "Maftechot"

handling and taking responsibility. The categories

hostel. Three women, who were in a relationship with

which were raised in the current research are

men serving time for domestic violence (DV) against

compatible with the empowerment component

former spouses, participated in this research. Parallel

described in other literature and shows that spouses

to the rehabilitation process, which said men went

require special skills, which will enable them to

through at this unique hostel, their respective current

evolve from a state of helplessness to control. The

spouses participated in a unique group intended at

understanding that empowering women must be

granting tools for dealing with complex situations.

a part of the rehabilitation process of violent men

The researcher served as the group's mentor (as a

who are in a relationship, might narrow the violent

volunteer) and used the notes gathered from seven

behavioural patterns and will be able to contribute to

sessions in order to conduct a thorough and high-

the extinction of family violence in future generations.

quality examination of the significant processes

1
2

Edna Pecht, M.A. in Social-Rehabilitation Criminology and Group Facilitation.
Ayelet Gindi, M.A in Clinical Criminology and Management - Executive director of "Maftechot" Hostel.
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“From the other side of the
bars": Children of Incarcerated
Fathers - The Correlation
Between Family Cohesion to
Emotional State and Function
Nurit Medini Levi1, Riki Savaya2
This study examined the association between

exposed the importance of family relationships when

perceived family cohesion and emotions and

the father is in prison from the viewpoint of their

functioning of children whose fathers were in prison.

children. According to major findings, an association

A father's imprisonment can cause major stress to his

was found between family cohesion and children's

family generally and for his children specifically, and

emotions, but no association was found between

can influence their emotions and how they function.

family cohesion and the children's functioning. Family

It forces families to cope with the complexity of their

cohesion was also found to moderate the association

relationships when the father is in prison. However,

between the stress of the father's absence with the

there is hardly any research on this subject in Israel.

emotions and functioning of the children. In addition

This study is among the few that examines the

to that, differences between the two groups were

perceptions of the children themselves, among the

found in the moderation effect of the association

few that have a control group, and the only one to

between the stress of the father's absence and the

examine the associations between their adjustment

functioning of the children. Considering the lack of

and family cohesion. The study was carried out on 110

attention to this population, the study findings should

children whose father was in prison, and a matched

be of help in constructing interventions that express

control group of 61 children whose father did not

the family relationships for children whose fathers are

live at home because of other reasons. The study

in prison, as well as for their fathers and families.

1
2
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Dr. Nurit Medini Levi, Lecturer, Ruppin Academic Center & The Academic College of Society and the Arts.
Prof. Riki Savaya, Tel Aviv University- Shapell School of Social Work.

Professional Training and
Employment as Viewed by
Employed Prisoners
Uri Timor1, Ronit Peled-Laskov2, Shani Tshuva3
Serving time is generally a painful experience, both

and its impacts. Three themes (categories) and

physically and mentally, and often has an adverse effect

eighteen sub-themes emerged from the interviews,

on the life of the prisoner, even after their release from

defining the positions of the prisoners in relation to: a)

prison. Programs and activities have been developed

Employment provides a number of perks and lessens

in prisons in a number of countries, including Israel,

the pains of imprisonment, b) It helps in rehabilitation,

to moderate this effect, including reduction of the

c) It is an act of purposeless exploitation on the part of

prisoner's predisposition to crime following their

the prison service (the last themewas raised by only

discharge. A key program is employment of the

a few prisoners). The overall conclusion arising from

prisoner in industries while in prison, accompanied

the research is that employment in prison industries

by training in various professions. In the present

is perceived almost always by the interviewees as a

qualitative research that took place, a total of twenty

positive activity that contributes both to reduction

prisoners employed in prison industries in four

of the damage caused by imprisonment and to the

prisons in Israel were interviewed in order to assess

prisoner's chances of occupational rehabilitation

their thoughts with respect to their employment

following their release from prison.
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Prof. Uri Timor, Criminology departments in Ashkelon Academic College and Bar Ilan University.
Dr. Ronit Peled-Laskov, Criminology department, Ashkelon Academic College.
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The “Care Package”,
Prison Domestic Violence
Programs and Recidivism:
A Quasi-Experimental Study
Badi Hasisi1, Efrat Shoham2, David Weisburd3, Noam Haviv4,
Anat Zelig5
Although there are many evaluation studies

an integrated program designed for domestic

concerning

rehabilitation

violence offenders on recidivism in general and

programs, it is still unclear as to "what works" in this

violent crimes in particular. In order to match the

field, particularly with regard to programs that take

prisoners who participated in "The House of Hope" to

place inside prisons. Today, most studies indicate that

a control group, a propensity score matching method

programs based on cognitive-behavioral therapy or

was used. The findings indicate that, for prisoners

those based on a psycho-educational model have a

who participated in the integrative domestic violence

small positive effect. However, there is still a gap in

program, the rates of reincarceration and rearrests

the literature regarding the effects of comprehensive

were significantly lower during a period of up to 4

rehabilitation programs in prison that use different

years after release, in comparison to the matched

approaches and which contain a variety of treatment

control group. We suggest that this success depends

methods. This study examines the impact of a "care

on the integrative effect caused by the use of different

package" given to prisoners in "The House of Hope",

treatments along with a supportive prison climate.

1
2
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Mapping the Discussion on the
Objectives of Punishment - And
the Error Made by Trying to
Choose a Single Main Type of
Punishment
Abraham Tennenbaum1
The conventional discussion about the reasons for

reach a common view, and when there is no point

punishment often seems like a dead-end dialogue

in trying. Second, to show that given the map we

where each side is unwilling to alter their position.

cannot agree on one main purpose of punishment.

However, is it possible to speak about 'punishment

The analysis shows that punishment consists of

purposes' that are accepted by all? Or at least, is it

conflicting purposes that have to be implemented

possible to agree on the direction of the discussion?

despite internal contradictions. Therefore, choosing

Our goals in this article are twofold: first, to introduce

one principle purpose is theoretically unreasonable,

a 'map' of punishment research school of thoughts,

empirically ineffective, morally wrong, and its damage

including

research

is greater than its benefits. Finally, we will discuss

questions and focus points, and the connections

briefly the consequences of these conclusions on

between them. The benefit of this analysis is to be

public policy concerning punishment and legislation

able to figure out when the sides can agree and

in Israel.

1

their

objectives,

methods,

Dr. Abraham Tennenbaum is a retired judge of the Jerusalem General Court.
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On the Conflict of Roles in
Correctional Work - Emotional
and Systemic Aspects
Joshua M. Weiss1

This article attempts to explore role conflict in

concomitantly creates a relationship with the inmate,

correctional work by studying the emotional

and not infrequently, a wish for rehabilitation.

experiences of the individual correctional guard, the

Prison systems have dual goals: punishment and

prison's goals as a system, and society's overreaching

rehabilitation. These goals represent society's

conflicting demands. The guard, as well as any

conflicting wishes, both for "getting tough" on

professional who works "hands on" with inmates,

criminals, and for "helping to make them better", or,

may initially have negative feelings towards inmates

at the very least, treating inmates humanely and with

but as they get to know them, an understanding of

dignity.

the inmate is ultimately constructed. Understanding

1
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