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הקדמה
מאמרים,  אסופת  מציג  הסוהר”  לבית  "צוהר 
הצועדים על הקו הדק והעדין שבין עשייה מקצועית 
הסוהר,  של  היום-יום  עבודת  בין  מדעי;  למחקר 
המפקד ואיש הטיפול - למגדל השן האקדמי. בכל 
גיליון נעשה מאמץ למצוא את האיזון, ולהשמיע את 

קולה של האקדמיה דווקא מבעד לחומות.
מאשרת  הסוהר  בתי  שירות  של  המחקרים  ועדת 
לתוך  להיכנס  האקדמיה  מוחות  למיטב  שנה  מדי 
את  להאיר  ולחקור,  להעמיק  הכליאה,  מתקני 
עבודת שב"ס מזווית חדשה ושונה. מחקרים כאלה 
על  ללמוד  הלאומית  הכליאה  לרשות  מאפשרים 
את  יותר  טוב  ולהכיר  להתייעל  להשתפר,  עצמה, 
הגורמים והתהליכים המשפיעים על כל אחד ואחד 

מאתנו.

מאמרים  מספר  מציג  במספר,  העשירי  זה,  גיליון 
מחקריים, המאירים פינות מוכרות בשב"ס מזווית 
חדשה ומרתקת. המחקרים משקפים את התמונה 
בעיית  הכלואים:  אוכלוסיית  האנושית המגוונת של 
האסירים המזדקנים, בעיה המטרידה שירותי כליאה 
ברחבי העולם, עוסק מאמרו של ד"ר ישראל דורון "גן 
עדן או גיהינום". ד"ר עמלה עינת וד"ר תומר עינת 
והפרעות  למידה  לקויות  של  שכיחותן  את  בדקו 
קשב-ריכוז בקרב אסירים בישראל, ואת הקשר בינן 
לראשונה  מגלם  מאמרם  עבריינית.  התנהגות  לבין 
במספרים בעיה כואבת שכל מי שעובד עם אסירים 
מודע לה, אך לא הוגדרה וסוכמה עד היום במילים 
אנושית  סיטואציה  של  המדעית  ההצגה  ובנתונים. 
ואמיתית כל כך יוצרת אפשרויות לתיקון ולשיקום, 

וחשוב יותר - מאפשרת את מניעתה בעתיד.
את מספרם ההולך וגדל של האסירים הביטחוניים 
עדנה  ופרופ'  ברקו  ענת  ד"ר  מדגישות  בשב"ס 
- מהפכה פמיניסטית  "נשים בטרור  ארז, במאמר 
פלסטינית או דיכוי מגדרי?”. ב-2004 שהו במתקני 
ביטחוניים; אסירים  כ-2,000  בישראל  הכליאה 
ה-10,000.  קו  את  מספרם  חצה  ב-2006 
ביטחונית  אוכלוסייה  עם  המקצועית  ההתמודדות 
שב"ס  לאנשי  המוכרת  מזו  מאוד  שונה  כלואה 
למידה  ודורשת  פליליים,  אסירים  עם  מעבודתם 
ומאפיינים.  מניעים  אישיות,  סוגי  של  מחודשת 

להדים  שזכתה  המתאבדות,  המחבלות  תופעת 
רבים בתקשורת, מוצגת כאן באור חדש, המעמת 

טענות מקובלות עם ממצאים מהשטח.
החינוך והטיפול באסירים בשירות בתי הסוהר זוכים 
מנקודת  הן  נרחבת,  להתייחסות  הנוכחי  בגיליון 
המבט המחקרית והן על ידי שיקוף הנעשה בשטח. 
שלבי השיקום מאפשרים לנצל את תקופת המאסר 
לעבודת  דוגמא  ומציגים  חדשה,  בדרך  לבחירה 
הנמלים המייחדת את הגוף ששם לעצמו למטרה 
ד"ר טליה אתגר  ושיקום.  טיפול  ביטחון עם  לשלב 
וקרן גנות-פרבר מכניסות אותנו אל עולמם הקשה 
של עברייני מין מתבגרים בבית סוהר אופק, במאמר 
מורכב עם הרבה תקווה: 92% מהמטופלים לא שבו 
כתבו  אלון  וחן  הריס  פיטר  טסלר,  איריס  למאסר. 
מאמר מרתק על תיאטרון אסירים וסטודנטים בבית 
החוג  חברי  של  ייחודי  לפרויקט  הצצה   - הסוהר 
איילון,  הכלא  מבתי  ואסירים  התיאטרון  לאמנות 
ואורלי  יהודה  בן  דנה  ולסיום,  ואשמורת.  מעשיהו 
שפיר מזמינות אותנו לבקר ב"בית התקווה" שבכלא 

חרמון, בקבוצה טיפולית לגברים אלימים.

הדיונים הרווחים בציבור אודות "שחיקה” ו"קריסה” 
של מערכת החינוך מעלים את השאלה הטבעית - 
האם פני הדברים חייבים להיות כאלה, ואם כן, האם 
מעצם  נובעת  השחיקה  האם  הסוהר?  בבית  גם 
תלויה  היא  שמא  או  ההוראה,  עבודת  של  טבעה 
זו מציג  במערכת? מענה מקורי ואופטימי לשאלה 
יגאל נחמן מכלא חרמון, במאמרו "שחיקת מורים: 

בתיכון ובבתי הסוהר”. 

תחומים  ארבעה  שלפנינו  הגיליון  סוקר  לבסוף, 
מחיי היום-יום של שירות בתי הסוהר: אלימות בין 
ובעולם, מערך  סיורים בבתי סוהר בארץ  אסירים, 
עושר  כי  מקווים  אנו  ההשכלה.  ומערך  התעסוקה 
המחודשת  וההתייחסות  הממצאים  הנתונים, 
לנושאים שהם לחם חוקם של עובדי שב"ס, יעניינו 
כליאה  שעיסוקן  המגוונות  לאוכלוסיות  ויסייעו 
ראיה  וזווית  נוסף  צוהר  בפניכם  ויפתחו  בישראל, 

אחרת לעולם המורכב שמאחורי החומות.

קריאה נעימה,
המערכת
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רקע וגישה תאורטית
מקומן של הנשים בטרור עלה על סדר היום בדיון 
בטרור הגלובלי ובשל החשיפה התקשורתית הרבה 
)בישראל,  נשים  מעורבות  בהם  פיגועים  זוכים  לה 
לאורך  וסרי-לנקה(.  תורכיה  צ'צניה,  עיראק,  ירדן, 
ההיסטוריה, נשים, לצד גברים, נטלו חלק במאבקים 
מדינות  בין  במלחמות  עצמאות,  להשגת  לאומיים 

וגם בפיגועי טרור.
מאז החל מצב הלוחמה עם הפלסטינים, המכונה 
אינתיפאדת אל-אקצה )ספט' 2000(, ניכרת עלייה 
טרור  בפעילות  שונים  בתחומים  נשים  בהפעלת 
פלסטיני. הכללת נשים בטרור בדרך כלל הינה בעלת 
בשעת  חשד  מעוררות  אינן  הנשים  שכן  רב,  ערך 
תנועה בשטח. שיתוף נשים בטרור מושך תשומת 
לב מרובה במיוחד מצד התקשורת. השימוש בנשים 
)וגם בילדים( לצורך פיגועי טרור, אפקטיבי מבחינה 
מאוד,  רב  תקשורתי  לסיקור  זוכה  ואף  אופרטיבית 
כפי שראינו לאחרונה בהקשר למחבלת המתאבדת, 
שבסופו של דבר לא התפוצצה בפיגועים ההמוניים 
שהיו בירדן )נוב' 2005(. השימוש בנשים גם מפגין 
עוצמת  ואת  הקונפליקט  של  וחשיבותו  עומקו  את 
של  הימצאותן  שעצם  האומרים  יש  ההתנגדות. 
בו  יש  צבאית,  בפעילות  או  לחימה  בזירת  הנשים 
לידי  ולהביא  מרץ  ביתר  לפעול  גברים  לדרבן  כדי 
ביטוי את היכולות הגבריות )יזרעאלי, 1999; בלום, 

.)2005
לאחרונה הועלתה גם הטענה, שעליית מספרן של 
הנשים בטרור מהווה עדות לקידמה בחברה אליה 
לתיאוריות  דומה  הטענה  נשים.  אותן  משתייכות 
העבר, שניסו להסביר את עליית מספרן של הנשים 

]דר' ענת ברקו1, פרופ' עדנה ארז2[

נשים בטרור:
מהפכה פמיניסטית פלסטינית

או דיכוי מגדרי?

דר' ענת ברקו, המכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור )ICT(, המרכז הבינתחומי הרצליה.  1

פרופ' עדנה ארז, אוניברסיטת המדינה של קנט, אוהיו, ארה"ב.  2

בחברה  הנשים  לשחרור  כמדד  הפשע  בעולם 
וצמצום הפער בין נשים לגברים, כולל שינוי בחלוקת 
התפקידים המסורתיים בין המינים )פרידה אדלר, 
1975; ריטה סימון, 1975(. כך גם היום, יש הטוענים 
בכלל,  בטרור  נשים  של  הגוברת  השתתפותן  כי 
ובפיגועי התאבדות בפרט, הינה עדות לשחרורן של 
הנשים ולנסיונן להשוות את מעמדן לזה של הגברים 

)בלום, 2005(.
תשומת הלב הופנתה לאחרונה לנושא זכויות האשה 
ומעמד האשה בחברה הפלסטינית )הערבית( עם 
חלק  ליטול  לנשים  והקריאה  הלאומנות,  התגברות 
הוזמנו  פלסטיניות  נשים  הכיבוש.  נגד  במאבק 
הציבורית,  בזירה  אקטיבית  בצורה  להשתתף 
"כאמהות,  כלאומניים:  שהוגדרו  תפקידים  במגוון 
)קנדיוטי,  כלוחמות"...  ואפילו  כעובדות  כמחנכות, 
1996, עמ' 9(,  ולהצטרף "לצבא השושנים שימגר 
ערפאת  של  כלשונו  הישראלים",  הטנקים  את 
לאומניות,  לתנועות  בעת,  בה   .)2003 )ויקטור, 
כולל זו הפלסטינית, ישנה נטייה לשמר ולקבע את 
לנשים  המותרות  וההתנהלות  ההתנהגות  גבולות 
בחברה, בהתאם לקודים התרבותיים )הדת כחלק 
אל  בחברה  הנשים  את  הממסמרים  מהתרבות( 
תפקידיהן המסורתיים. תנועות אלה מפעילות לחץ 
בגבולות  המגדרי  האינטרס  את  לבטא  הנשים,  על 

המוצבים על ידי שיח לאומני, דתי ושמרני. 
עודד  הפלסטיני  הלאומי  המאבק  גיסא,  מחד  כך, 
ולדיכוי  לכיבוש  התנגדותן  את  להשמיע  נשים 
זכה  אשר  החמאס,  ארגון  )אפילו  הפוליטי  במישור 
בבחירות לרשות הפלסטינית בינואר 2006, הצהיר 
כי שוריינו 20% מהמושבים לנשים(, אך מאידך גיסא, 
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החברה המשיכה להדגיש את חשיבות מקומה של 
ההבניה  את  לשמר  הצורך  ואת  במשפחה,  האשה 
לסיכום,  האשה.  נשיות  של  החברתית-מסורתית 
הנשים נקראו להילחם בכוחות הכיבוש אך באותה 
דבר  הפטריארכלית,  להגמוניה  לציית  נדרשו  עת 

שהעמידן במצב של קונפליקט )רובנברג, 2001(. 
באשר  הטענות  את  לבדוק  היא  זה  מחקר  מטרת 
לידי  הבאה  פמיניסטית-פלסטינית",  ל"מהפכה 
וכפי  לטענתנו,  בטרור.  נשים  של  בשילובן  ביטוי 
פלסטיניות  נשים  השתתפות  זה,  במחקר  שנראה 
בטרור הינה עוד סוג של דיכוי ושימוש ציני בנשים, 
ההופכות להיות כלי שרת, קורבנות בחברת הגברים 
הפלסטינית. תוצאות מחקרנו מציבות סימני שאלה 
מעורבות  כי  ההנחה  של  לתקפותה  ביחס  גדולים 
נשים בטרור הינה מדד לשחרור האשה, והממצאים 
מאששים כי שילובן של נשים בטרור מעניק היבט 
נתונה  בה  המגדריים  הדיכויים  למערכת  נוסף 

האישה הפלסטינית. 

נשים, מגדר וטרור בחברה 
הפלסטינית 

הקהילה והתרבות הפלסטינית, כמו חברות ערביות 
אחרות, מבוססות על עקרון הקולקטיביות, השבטיות 
אינה  וההומוגניות החברתית. החברה הפלסטינית 
שלומו  היחיד,  טובת  אינדיבידואליסטית;  חברה 
וביטחונו מובטחים על ידי קבוצת ההשתייכות שלו. 
הסדר החברתי בחברה הפלסטינית, כמו בחברות 
קולקטיביסטיות אחרות, הוא היררכי וקבוע. היחיד 
בסולם  מעליו  הנמצא  של  להוראותיו  לציית  חייב 
החברתי, ומקומו נקבע על פי ההשתייכות לקבוצת 
הן  הקולקטיביסטיות  החברות  רוב  והמין.  הגיל 
את  תופסים  הגברים  דהיינו,  פטריארכליות. 
ואילו  החברתית  בהיררכיה  ביותר  הגבוה  המקום 
נשים  הסולם.  של  בבסיסו  נמצאים  וילדים  נשים 
צעירות חייבות לציית לא רק לנשים מבוגרות מהן 
)שרעבי,  מהן  הצעירים  לגברים  גם  אלא  ולגברים, 
1975; ממרי, 2005(. חוסר ציות לאוטוריטה גברית 
מוסמכת מהווה הפרה חמורה של קוד ההתנהגות, 

ודורש תגובה ענישתית )קידר, 2006(.
בחיים  המרכזית  ליחידה  נחשבת  המשפחה 
משמשת  היא  והדתיים.  החברתיים  הכלכליים, 
מקור תמיכה ליחיד, בכל המובנים הנגזרים מקיום 
חברתי ואישי. האחדות והתמיכה ההדדית חשובות 
מקבלים  המשפחה  בני  הערבית.  בתרבות  מאוד 
אותם מעניקה בדרך  ושירותים,  עזרה  מהמשפחה 

כלל מדינה מודרנית - וכך מצפים ממנה - לאזרחיה. 
על  בהגנה  הילדים,  בגידול  הדדית  עזרה  למשל, 
מצפים  כך,  וכד'.  תעסוקה  כספית,  עזרה  היחיד, 
הגנת  של  לערך  מחויבים  להיות  המשפחה  מבני 
של  הטוב  שמה  על  וההגנה  הלכידות  המשפחה, 
מבני  דורשת  אלו  ערכים  על  השמירה  המשפחה. 
המשפחה לשים את טובת המשפחה מעל לטובתם 
הם, מעל לצורכיהם האישיים, שאיפותיהם, שלומם 

ועתידם )ברקת, 1985(. 
הקרבה  מדגישה  הקולקטיביסטית  האוריינטציה 
עצמית של יחידים בחברה למען טובת הכלל. עבור 
הנשים, פירושו של דבר לשים את טובת המשפחה 
והקרבה  נאמנות  ולהביע  לעצמן  ומעבר  מעל 
)ולבני  לבעל  המוצא,  למשפחת  מסויגים  בלתי 
גדול מהתחייבות הנשים  ולילדים. חלק  משפחתו( 
כרוך בשמירה על כבוד המשפחה, הקשור, במיוחד 
בחברה הערבית, להתנהגותה המינית של האשה. 
אם אשה מתנהגת באופן שאינו צנוע - היא ממיטה 
בושה על כל בני המשפחה. ההגבלות החברתיות 
הנוספות שחלות על הנשים כוללות בידוד מהחזית 
הציבורית, וצמצום חייה ופעילותה של האישה לזירה 

הביתית והמשפחתית. 
מדגישות  הערבית  החברה  של  המוסר  גדרות 
מודלים מסורתיים של אמהות, נשיות ותפקוד בחיי 
הנישואים; זהות האשה וערכה נמדדים על פי הציות 
שלה, ההסתגרות והצניעות, והבאת ילדים לעולם, 
רצוי ממין זכר )רובנברג, 2001; חסן, 1999(. כאשר 
מתגלה התנהגות בלתי נאותה של אשה או ילדה, 
הדבר נחשב לכישלון חינוכי ופיקוחי של המשפחה, 
אשר מעמיד בספק את כושר הפיקוח של הגברים 
מנת  על  פעולה  לנקוט  מצדם  ודורש  במשפחה 

לשקם את כוחם הגברי הפגוע. 
רקע חברתי-תרבותי זה עוזר להבנת הדרך בה נשים 
מגויסות לטרור, דפוסי פעילותן והתוצאות הנובעות 
דורשת מהנשים  הטרור  במעגל  מכך. ההשתלבות 
לצאת מהבית ומהשגחת אבי המשפחה )או האח 
מהבית  היציאה  גברים.  עם  ולהתרועע  הבכור( 
הפעילות  שכונתה  )כפי  צבאית"  "פעילות  לצורך 
כרוכה  המחקר(,  משתתפות  ידי  על  הטרוריסטית 
במסכת שקרים ותירוצים שעל האשה להמציא על 
מנת שתוכל לעזוב את פתח הבית מבלי שיחשדו 
בה. כך, החל מהגיוס, דרך האימונים וכלה במעשה 
בתירוצים  מתחפרות  הנשים   - עצמו  הטרור 
ובשקרים שאינם מאפשרים להן דרך חזרה הביתה 
לצורך  לא  אפילו  האב,  בעיקר  ההורים,  מבחינת 
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שם המאמר

קבלת עזרה. מצב זה הופך אותן לפגיעות במיוחד 
וחושף אותן לניצול על ידי פעילי הטרור.      

מחקר זה יראה כי האשה הפלסטינית המשתתפת 
בטרור אינה אשה משוחררת, אלא אשה אשר מערכת 
הדיכוי המגדרית המובנית מבחינה חברתית, דתית 
ותרבותית - פועלת עליה גם בתחום העיסוק בטרור 
ומנציחה את מקומה הנחות בהיררכיה החברתית, 

.no win situation-מצב המוגדר כ

מתודולוגיה
בראיונות  שנתיים  במשך  רואיינו  המחקר,  לצורך 
ביטחוניות,  אסירות   13 פעמיים(  )לפחות  עומק 
בגילאי 26-16. מלבד אחת, כולן היו רווקות. עשר 
מהן תושבות השטחים ושלוש הן ערביות ישראליות. 
להשתתף  הסכמתן  את  הביעו  אלו  אסירות 
עברית,  ערבית,  בשפות  נוהלו  הראיונות  במחקר. 
אנגלית או בשילובן, בהתאם לנוחיות המשתתפות 
אורח  על  נשאלו  הנשים  בשפה.  השליטה  ורמת 
לעתיד.  ושאיפותיהן  חלומותיהן  ילדותן,  על  חייהן, 
במהלך הראיונות פתחו המרואיינות את סגור ליבן 
והשיחה הפכה להיות שיחת נשים, במיוחד לאחר 
בשיחה  שהועלו  התכנים  כי  נוכחו  שהמשתתפות 
ביטחוניים.  לעניינים  קשורים  או  מאיימים  אינם 
)נשים  שונות  משרות  נושאי  גם  רואיינו  בנוסף, 
וגברים(, בעיקר במערכת החינוך הפלסטינית, הדת 

והרווחה.
הנתונים עובדו על פי שיטת ניתוח איכותנית )גלזר, 
הראיונות  תמלילי  כל  זו,  שיטה  פי  על   .)1992
נקראים, ומזוהים בהם נושאים משותפים וייחודיים 
הקווים המשותפים  זיהוי  לכלל משתתפי המחקר. 
את  המדרגות  מושגיות,  קטגוריות  גזירת  מאפשר 
גישה  בראיונות.  הופעתם  שכיחות  פי  על  התכנים 
כל  כאשר  זמניים,  ממצאים  הפקת  מאפשרת  זו 
לניסוח  מוביל  הזמני  הממצא  את  השולל  מקרה 
מחודש, המתאים יותר לממצא. משלא ניתן למצוא 
קטגוריות מושגיות נוספות והממצאים אינם דורשים 
שינוי כלשהו, ההנחה היא שהנתונים מוצו לחלוטין 

והושגה רוויה מבחינת הפקת הממצאים.

ממצאים
תפקידי נשים בטרור

בעולם הטרור, כמו בחברה הסובבת אותו, הנשים, 
אמנם  משניים.  תפקידים  ממלאות  כלל,  בדרך 
דוקרות,  או  מתאבדות  כרוצחות  משמשות  חלקן 
לטרוריסטים  כמסייעות  משמשות  מהן  רבות  אך 

)כולל  אינפורמציה  במתן  מתבטא  הסיוע  גברים. 
מאוכלסים  יעדים  בבחירת  האינטרנט(,  באמצעות 
ליווי  תצפיות,  עריכת  נפגעים,  רב  אירוע  להשגת 
חשד,  להסיר  מנת  על  הפיגוע  למקום  גברים 
מקום  מתן  לחימה,  אמצעי  של  והסתרה  העברה 
מסתור לנשים, פיתוי, התקנת חגורות נפץ על גוף 

המתאבדות ועוד.
הבאה  טרוריסטית  קריירה  כלל  בדרך  אין  לנשים 
לידי ביטוי במעורבות בפיגועי טרור לאורך ציר זמן 
ובהשתייכות ארגונית, והן אינן ניידות בתוך הארגון. 
בטרור  המעורבות  נשים  אצל  לגברים,  בניגוד 
משמעותית,  אינה  הארגונית  השייכות  הפלסטיני 
כיוון שאין מדובר בדרך כלל באישה עם היסטוריה 
של פעילות ארגונית ענפה, אלא בכזו שהארגון סיפח 
אותה אליו בסמוך לביצוע הפיגוע, לפניו או לאחריו. 
שככל  היא  הפלסטינית  בחברה  הרווחת  התפיסה 
שארגון טרור מפיק יותר פיגועים, הדבר מאדיר את 

שמו ומעצים את השפעתו.

הדרכים המובילות נשים לטרור   
שהתגלו  כפי  פלסטיניות,  נשים  לטרור  המניעים 
קרוב  מות  לנקום  רצונן  בין  בממצאים, מתחלקים 
אישית"  בעיה  "לפתור  וניסיון  אהוב/ארוס מחד,  או 
מאידך. ברקעה של התופעה מצויים הדת, התרבות, 
אישית,  לבעיה  דוגמאות  הלאומי.  והעניין  החברה 
משפחתית או חברתית הנן למשל יחסים רומנטיים 
ללא נישואין, כפיית נישואים, ניצול כספי של האשה 
)לדוגמה, שימוש מופרז בטלפון נייד שעשה פעיל 
טרור על חשבון האשה שהשאילה לו את הטלפון(, 
ניקוי מחשד לשיתוף פעולה עם האויב של האשה או 
על  להסכים  באב שסרב  נקמה  בן משפחתה,  של 
תשלומי מוהר ומנע את נישואי בתו ה'מבוגרת' )בת 
ה-25(. בנוסף, מהראיונות עלה רצון לחוות ריגושים 
בחורים,  עם  בהסתר  אסורים  ממפגשים  הנובעים 
האפשרות  לפיגוע,  ליווי  או  אימונים  לצורך  שנועדו 

להתלבש בלבוש נועז בדרך לפיגוע, ועוד.
יש נשים שנגררו לטרור כתוצאה מכך שניהלו צ'טים 
מה שהחל  הערבי.  מהעולם  גברים  עם  באינטרנט 
כתקשורת תמימה בין גבר לאשה, הפך לגיוס הנשים 
לפעילות טרור באמצעות מניפולציה רומנטית. כך, 
לעזרה  או  התאבדות  לפיגוע  נשים  גויסו  למשל, 
למבוקשים לאחר שהתכתבו ממושכות )כ-12 עד 
20 שעות ביום( בצ'ט עם גברים הפעילים בטרור. 
בין הנשים שרואיינו, רק אחת פעלה באופן אקטיבי 

ויזמה, תכננה ובצעה )בסיוע גברים( פיגוע רצח. 

נשים בטרור: מהפכה פמיניסטית פלסטינית או דיכוי מגדרי?
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לרוב  מועסקות  בטרור  נשים  כי  עולה  מהנתונים 
הממצאים  וסיוע.  הסוואה  לצורך  משנה  בתפקידי 
גם מראים כי בפיגועי טרור המבוצעים על ידי נשים 
תמיד,  כמעט  בתמונה,  ישנה  נשים,  בעזרת  או 
אישה נוספת המאפשרת מעטה מוסרי-חברתי של 
מראית עין מכובדת וכיסוי מושלם לפעילות הטרור. 
כלל  בדרך  הוא  בפועל  בחוטים  והמושך  המתכנן 
גבר, אשר לעיתים מוצא לו 'קבלנית משנה' לגיוס 
ולסיוע בביצוע הפיגוע, כאשר הנשים משולבות בצד 
האופרטיבי. דוגמאות לכך; סטודנטית באוניברסיטה 
התבקשה לספק דירת מסתור במעונות הסטודנטים 
לאישה שהייתה אמורה לבצע פיגוע התאבדות, או 
אישה שהתבקשה לשבת ברכב שהסיע טרוריסטית 
בדרך  כליווי  משמשות  הנשים  לעיתים  לאימונים. 
לביצוע פיגוע )לפעמים הן גם מלוות בילדים(, על 
מנת שהמפגעת לא תראה לבד עם גבר זר במכונית 

או בכדי שלא יחשדו במפגע.  

רווח והפסד של נשים בטרור
יש  טרוריסטית,  לפעילות  המגיעות  הנשים  בין 
משפחתית  או  אישית  בעיה  לפתור  המעוניינות 
ולזכות בתגמול ובהכרה חברתית וכלכלית כלוחמות 
בכיבוש הישראלי. יש הרואות בדרך הטרור אפשרות 
למחוק את עברן או אמצעי לפתרון בעייתן, ומעבר 
את  היתר,  בין  הכוללות,  ציפיותיהן,  למימוש  ישיר 

הבטחת גן העדן.  
להסיר  להן  תאפשר  עדן  בגן  המובטחת  השהייה 
האישה  על  החלים  ואיסורים  מגבלות  מעצמן 
זו מהווה אף  בעולם הזה, כולל קשר מיני. אמונתן 
היא תמריץ לפעילות טרור, שכן עבורן הבטחת גן 
האסירות,  אחת  ממש.  של  כמציאות  נתפסת  עדן 
כי  זה  בהקשר  אמרה  יהודי,  נער  של  רצח  שיזמה 
בגן עדן תיפגש גם עם דמויות מיתולוגיות גבריות 
אמרו  מהאסירות  חלק  המוסלמית.  מההיסטוריה 
ברמזים ובביישנות כי ... 'בגן עדן, גם נשים יקיימו 
גיבורי  עם  להתחתן  יוכלו  הן  עדן  בגן  מין'.  יחסי 
העבר, לא יתעייפו, יאכלו אוכל טעים ואף יהיו אחת 
גם  אמונתן,  פי  על  המראה.  יפות  הבתולות  מ-72 
מי שהייתה מכוערת בחייה, בהגיעה לגן עדן לאחר 
ביצוע מעשה טרור - תזכה ליופי נדיר. היו שהוסיפו 
שיראו את אללה, מוחמד וחבריו וגם את השהידים. 
של  המשפחה  בני  מ-70  יחסכו  כך,  על  נוסף 
הטרוריסטית, בעיקר אם מדובר בשהידה, מכאובי 
הקבר טרם עליית נשמת המת לשמיים כתגמול על 

פועלה. 

הפעילות הטרוריסטית, מטבעה, דורשת התרועעות 
עם גברים, שכן מדובר בארגונים גבריים )מבחינת 
וההתנהלות  החשיבה  דפוסי  הניהול,  הפעילים, 
לפעילות  שהגיעו  נשים  לפיכך,  האופרטיבית(. 
שהציעו  ב"מתנדבות"  מדובר  אם  בין  טרוריסטית, 
עצמן ובין אם אלה נשים שגויסו ע"י אחרים למשימה 
במעשיהן  שכן  אל-חזור,  לנקודת  מגיעות  כולן   -
הפרו קודים תרבותיים ומוסריים הקשורים לנורמות 
הפיקוח המשפחתי )דהיינו האב( על התנהגות הבת.  
כך למשל, בחורה שחיפשה ריגושים ויצאה מהבית 
המשמים לצורך אימונים עם ה'שבאב' )הבחורים(, 
שנעו  אחרות  או  טרור,  פיגוע  לבצע  כוונה  ללא 
בבגדים צמודים וחולצת בטן בדרך לפיגוע - ביצעו 
מעשים המטילים כתם מוסרי על כבוד המשפחה. 
מצב זה דוחק אותן לפינה, ומצריך השקעת אנרגיה 
רבה ב"שמירה על הסוד הכמוס" שאותו הן מנועות 
ולעיתים עם נפש חיה  מלחלוק עם בני המשפחה 

כלשהי )ברקו וארז; 2005(.
ידי  על  טרור  פיגוע  לבצע  שאולצה  אשה  בנוסף, 
חלק  ליטול  רק  היתה  שכוונתה  למרות  הארגון, 
באימונים, לצרכים חברתיים, לא יכולה היתה לבקש 
יגלה  שאביה  שחששה  כיוון  המשפחה  עזרת  את 
לפיכך  הייתה  טרור  לפיגוע  היציאה  מעלליה.  את 
הדרך היחידה לצאת ממצב של אין מוצא. ההורים 
גויסה לסייע או לבצע  לא היו מודעים לכך שבתם 
פיגועי טרור, שכן כאמור, עצם גיוסה מהווה פגיעה 
מהותית במעמדו של האב במשפחה, מתוקף כך 
ויכולת  ואישורו  ידיעתו  ללא  מידיו  הופקעה  שבתו 

שליטתו בה נשללה.
גובה  אותו  שהמחיר  כך  על  מצביעים  הנתונים 
הרווח  על  בהרבה  עולה  בטרור,  הנשים  מעורבות 
הרטוריקה  למרות  ראשית,  האלה.  הנשים  ציפו  לו 
וההצהרות  בטרור  חלק  שלוקחות  נשים  המכבדת 
על חשיבות התגייסות הנשים למאבק המזוין, בפועל 
אין לאמירות אלה כיסוי. ברמה האישית המשפחתית 
הטרור,  לדרך  שפנתה  האשה  של  קבלה  אי  ישנה 
שכן זו כשלה במילוי תפקידיה המסורתיים, דהיינו: 
ניהול משק בית, גידול ילדים ודאגה לכל צרכיו של 
הבעל. מעל הנשים שנטלו חלק בפעילות טרור תלוי 
אותן  שהובילו  הסיבות  לגבי  שאלה,  סימן  ועומד 
לבחור בדרך הטרור. הדבר משמעותי בעיקר לגבי 
אלה שנותרו בחיים, כפי שהסביר אחד המרואיינים, 
איש דת מוסלמי: "...אשה כזו היא לא מחונכת... גם 
לבן  נותן  הייתי  לא  אני  גיבורה,  שהיא  אומרים  אם 

שלי או לאח שלי להתחתן עם אשה כזו".
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שם המאמר

כמו כן, נשים פלסטיניות המעורבות בטרור מגיעות 
פי  על  עצמו.  במעשה  הגלום  הפסד,  של  למצב 
הערבית-פלסטינית,  בחברה  המקובלות  הנורמות 
 - רשות  ללא  גיל(  )בכל  הבית  את  עוזבת  בת  אם 
אין  לה דרך חזרה. גם אם ישנה לילה אחד מחוץ 
פי  ועל  הוכתם,  כבודה  הוריה,  ידיעת  בלא  לבית, 
המשפחה.  בני  שאר  של  כבודם  נגזר  הבת  כבוד 
אחת האסירות הביטחוניות שרואיינה, המשילה את 
הכבוד ל'ג'ארה' )כד חרס(, ש"אם הוא נשבר - אף 
פעם הוא לא יהיה אותו הדבר, גם אם ידביקו אותו" 
)ברקו, 2004(. נשים שנתפסו ונשלחו לכלא, חוות 
ביולוגי  השעון  שכן  האימהות,  מהחמצת  פחד  גם 

שלהן ממשיך לתקתק גם בכלא.  
בנוסף, נשים שפנו לטרור הופכות פגיעות במיוחד, 
עקב המלכוד בו הן נתונות מרגע שיצרו קשר עם 
פעילי טרור. פגיעות זו מקלה על ניצולן על ידי ארגון 
נוצלו  כי  נשים  דיווחו   מסוימים,  במקרים  הטרור. 
מינית לפני שנשלחו לפיגוע, ..."כי ממילא יתפוצצו 
נטלו  שהמשלחים  מקרים  היו  משנה...".  זה  ומה 
מהשהידות הפוטנציאליות את כל כספן: "...כי הרי 

בגן עדן לא צריך כסף...". 
הגישה הקלה של הצעירים היום לאינטרנט מאפשרת 
גיוס נשים לפעילות הטרור דרך צ'טים עם בחורים 
ערבים מכל העולם. טכנולוגיה זו, הרחוקה מהבנת 
לאשה  מאפשרת  המחשב,  ברזי  מצוי  שאינו  האב 
האב  של  מיכולתו  הרחק  פרטי,  לעולם  להיכנס 
להגביל ולפקח על בתו וקשריה עם גברים, כמקובל 

בחברה הערבית.  
מהראיונות עולה, כי למרות חריפות הביטוי המילולי 
של ההתנגדות לכיבוש והפעילות המיליטנטית של 
הטרוריסטיות  של  חלומותיהן  התמצו  המרואיינות, 
ברצון להינשא, להקים בית וללדת ילדים. רובן חלמו 
על מערכת יחסים וחלוקת תפקידים מסורתיות עם 
"...אני  אמרה:  אפילו  המשתתפות  אחת  הבעל. 
רוצה גבר שרירי ושיהיה חזק ושישלוט בי ולא שאני 

אשלוט בו". 
הביטחוניות  האסירות  כי  הסתבר  גם  מהראיונות 
לגבי  ורציונליזציות  נייטרליזציות  במערכת  שבויות 
מעשיהן )סייקס ומצא, 1957(. הנשים חשות צורך 
להוכיח את עצמן, לזכות להכרה כלשהי, ולכן מעלות 
מעשה.  לאחר  ולאומניים  פמיניסטיים  צידוקים 
תהליך זה מוזן גם על ידי האנרגיות הקבוצתיות של 

האסירות הביטחוניות. 

סיכום
כפול,  מדיכוי  סובלות  הפלסטינית  בחברה  הנשים 
האחד הוא דיכוי פוליטי והאחר הוא מגדרי. שניהם 
בטרור.  הנשים  של  במעורבותן  תפקיד  משמשים 
למעשה, ניתן להצביע על שני ארכיטיפים של נשים 
המשתתפות בפיגועי טרור: אלה שפעלו ממניעים 
רצון  או  לכיבוש  התנגדות  למשל  כמו  פוליטיים, 
לנקום מות קרובים, ונאלצו לתעל את פעילותן דרך 
המבנה המגדרי של החברה הערבית הפלסטינית, 
מחד; ומאידך, כאלה שניסו למרוד במבנה המגדרי 
והשתמשו  הפלסטינית,  האשה  את  המדכא 
ומכובדת  לגיטימית  ככסות  הפוליטי  בקונפליקט 
לביטוי מרי. החלוקה אינה דיכוטומית וחד-משמעית; 
בין הסיבה  נשים שאצלן נמצאה מידת חפיפה  יש 

ומתן הצידוק למעשה הטרוריסטי.
בה  המגדרי  הדיכוי  מערכת  כי  עולה  המחקר  מן 
הכוללת  הפלסטינית,  בחברה  הנשים  נתונות 
נישואים כפויים, ריבוי נשים, מגבלות תנועה וקשר 
מכונת  כאל  אליהן  והתייחסות  השני  המין  בני  עם 
נשים להתמרד. דבר  כדי להביא   יש בה   - הולדה 
זה מנוצל על ידי פעילי טרור לצורך גיוסן. המשאלה 
תחושת  להן  ולתת  ערכן  את  להעלות  הנשים,  של 
השתייכות ותרומה למאמץ הלאומי, למעשה אינה 
ניתנת להשגה, שכן נשים אלה, לפי אמות המידה 
של החברה בה הן חיות, אינן יכולות להיות בו-זמנית 

הן טרוריסטיות והן "נשים טובות". 
הן  בטרור  העוסקות  שנשים  לטענה  בניגוד 
כך  על  ומשוחררות, מצביעים הנתונים  מתקדמות 
שהנשים הללו שמרניות ביותר, מקובעות בנורמות 
משני  בטרור  ותפקידן  הפטריארכלי  המבנה  של 
ושולי. נראה שגם בטרור, כמו בחברה הפלסטינית 
המחוללת אותו, יש חלוקת תפקידים דיכוטומית בין 
לטרוריסטים- לציית  כשהנשים ממשיכות  המינים, 
הגברים המושכים בחוטים. הפנייה לטרור של האשה 
הפלסטינית הינה צעד שהפסד בצדו מראש, שכן 
תחושת החופש )בעיקר במגע עם בני המין השני(, 
זמנית.  היא  ידי השתתפותן בטרור,  על  חוות  שהן 
דפוס היחסים בין המינים בחברה הפלסטינית, של 
שולט ונשלטת, מועתק אל עולם הטרור, לפי המודל 

החברתי של העולם הערבי ממנו באו. 

נשים בטרור: מהפכה פמיניסטית פלסטינית או דיכוי מגדרי?
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מבוא וסקירת ספרות
אוכלוסיית האסירים בבתי הסוהר מזדקנת. למעשה, 
קבוצת האסירים הגדלה בקצב המהיר ביותר בבתי 
הזקנים  האסירים  קבוצת  היא  בארה"ב  הכלא 
)Kerbs, 2000(. בשנת 1998, אסירים זקנים מעל 
בתי  במערכת  האסירים  מכלל  כ-7%  היוו   50 גיל 
בתקופה  בארה"ב.  והמדינתיים  הפדרליים  הסוהר 
גיל 50  ל-1992, כמות האסירים מעל  שבין 1988 
ששהו בבתי כלא פדרליים ומדינתיים גדלה ב-50% 

]ד”ר ישראל דורון2[

גן עדן או גיהינום?
על זקנים והזדקנות

בבית המאסר מעשיהו1

המאמר המוצג להלן הינו תמצית של דו"ח מחקר נרחב בהרבה שהוגש לשירות בתי הסוהר. כדי לקבל את תמונת המחקר   1
בשלמותה, מוזמנים הקוראים לעיין בדו"ח השלם.

מרצה, החוג לגרונטולוגיה וביה"ס לע"ס אוניברסיטת חיפה. מחקר זה נעשה בשיתוף פעולה עם שירות בתי הסוהר, ותודתי   2

נתונה לאנשים שבזכותם מחקר זה התאפשר: ד"ר יהושע וייס, ראש תחום המחקר בשב"ס; תג"ד רמי עובדיה, מנהל כלא 
מעשיהו; ר"כ יוסי אריש, מפקד אגף הקשישים במעשיהו; ולכל האסירים הזקנים שלקחו חלק במחקר זה.

ל-1998,   1991 שבין  בתקופה   .)Aday, 1994(
הוכפלה: מ-34,845  הזקנים הללו  כמות האסירים 
ל-Kerbs, 2000( 83,667(. מצב הדברים הגיע לידי 
כך שמומחים שונים קראו לשנות את השם של בתי 
 Old Age Homes - "הסוהר ל"בתי אבות לעבריינים
)for the Felons (Zimbardo, 1994. מציאות זו איננה 
בארצות  גם  אותה  למצוא  וניתן  לארה"ב  ייחודית 
 Prison Reform( ואנגליה  קנדה  כדוגמת  אחרות, 
Trust, 2003(. בהתחשב בסיבות שהביאו למציאות 

כלל
האסירים

כל 
הגילאים

גידול
מ-2002

מעל 50-5555-6060-6565-7070
סה”כ 
קשישים

גידול
מ-2002

נכון ל-1.3.2003

6,842280125612528519סה”כ

ב-%
מסה”כ

4.1%1.8%0.9%0.4%0.4%8%

נכון ל-1.3.2006

8,38823%50222295664192678%סה”כ

ב-%
מסה”כ

6.0%2.6%1.1%0.8%0.5%11%

טבלה 1 - הזדקנות אוכלוסיית האסירים בישראל
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בשנים  תתגבר  רק  זו  שמגמה  היא  התחזית  זו, 
הקרובות.

אוכלוסיית  גם  המערבי,  בעולם  למתרחש  בדומה 
לראות  ניתן  בישראל  מזדקנת.  בישראל  האסירים 
הזקנים:  האסירים  במספר  משמעותית  עליה 
חלקם היחסי של אלה בשב"ס עלה בכמעט 40%:
מ-8% ל-11% מכלל האסירים בשב"ס; ובעוד שכלל 
הרי   ,2002 ב-23% משנת  גדלה  אוכלוסיית שב"ס 
יחסי  באופן  גדלה  הזקנים  האסירים  שאוכלוסיית 
אלה,  נתונים  ב-78%.  כלומר  שלוש,  מפי  ביותר 
עם  היטב  ומשתלבים  מפתיעים  אינם  כאמור, 
התמונה הכלל-עולמית ביחס להזדקנות אוכלוסיית 

בתי הכלא.
חשיפת תופעת ההזדקנות בקרב האסירים בישראל 
היא חדשה יחסית. עד שנות ה-70, בדומה לתחום 
האסירים  בסוגיית  המדעי  הדיון  בכללותו,  הזקנה 
הציבורי  בשיח  לביטוי  זכה  שלא  כמעט  הזקנים 
נעשו  אמנם  היום  ועד  מאז  בישראל.  המדעי  או 
מספר מחקרים בנושא, אך היקפם מצומצם ביותר 

וממצאיהם לא תמיד התיישבו זה עם זה.
המחקר החלוצי הראשון בתחום האסירים הזקנים 
עת  ה-70,  שנות  בראשית  התפרסם  בישראל 
בעבריינות  מסוימת  התעניינות  להיווצר  החלה 
על  נכתב  המאמר  זקנים.  עבריינים  של  ובענישה 
שהיו   ,)1973( ואמיר  ברגמן  הקרימינולוגים  ידי 
בשעתו פורצי הדרך ובחנו את הקשיים החברתיים 
 60 )בני  הקשישים  העבריינים  של  והתרבותיים 
הקשישים  העבריינים  מספר  לטענתם,  ומעלה(. 
סלחני  מיחס  נהנים  שאלה  משום  יחסית,  קטן 
ומתחשב של הרשות השופטת. בכל הנוגע לאסירים 
קשישים, ברגמן ואמיר שרטטו תמונה אשר באופן 
כללי שיקפה מציאות של חולשה ותלות. הם טענו 
הזקנים  האסירים  של  והמנטלי  הפיזי  המצב  כי 
מתדרדר במהירות בכלא. הם תיארו את האסירים 
שהם  הצעירים,  האסירים  לחסדי  כנתונים  הזקנים 
או משפילים  מאיימים  ומפחידים,  יותר  אגרסיביים 
פי  על  הזקנים,  האסירים  הזקנים.  האסירים  את 
שמספקים  בהגנה  ותלויים  מדוכאים  זה,  תיאור 
להם הסוהרים ושלטונות הכלא, ולבסוף אף סובלים 
סבירים.  מחייה  ותנאי  תעסוקה  חברים,  מהיעדר 
חוויית  את  שצבעה  ואמיר,  ברגמן  של  זו  תמונה 
המאסר בגיל הזקנה בצבעים קודרים, נתמכה על 
חוקרים אחרים באותה תקופה  ידי ממצאיהם של 
את  תיארו  אלה  גם   .)Gillespie & Galliher, 1972(
חווייתם של האסירים הזקנים כדפוס של מרירות, 

חוסר תקווה ודחייה. לבסוף, תיאור זה נתמך באופן 
סמיר,  של  יותר  מאוחר  מחקר  ידי  על  גם  מסוים 
פלסטינים  שאסירים  שמצאו  ואייד,  ראיה-לינה 
מבוגרים וזקנים חוו את חוויית המאסר כסבל קשה 
Samir, Raiya-( יותר  צעירים  אסירים  מאשר  יותר 

.)Leena & Eyad, 1997
המחקר הבא שנערך בנושא בישראל, היה מחקרם 
של סילפן ובן-דוד. המחקר התפרסם בשנת 1977 
 50+ בני  אסירים   15 עם  ראיונות  על  והתבסס 
)Silfen & Ben-David, 1977(. חוקרים אלה התמקדו 
לעונש  בישראל  זקנים  אסירים  של  בהסתגלות 
טענותיהם  את  סתרו  זה  מחקר  ממצאי  המאסר. 
ובן- סילפן  וברגמן.  אמיר  החוקרים  של  הקודמות 

דוד מצאו, כי רוב האסירים הזקנים הסתגלו היטב 
נראו  הזקנים  האסירים  מכך,  יתרה  בכלא.  לחיים 
בריאים יותר וצעירים יותר מגילם הכרונולוגי, ובניגוד 
לנטען על ידי אמיר וברגמן, הם לא סבלו מהשפלה 
או מפגיעתם של אסירים צעירים יותר, אלא להפך 
כאשר  מכך,  יתרה  מהם.  לסיוע  ואף  לכבוד  זכו   -
אסירים זקנים נתקלו בבעיות תפקודיות, שלטונות 
מתן  ידי  על  לקראתם  ובאו  גמישות  הפגינו  הכלא 
הקלות מסוימות. הדבר לא נעשה במסגרת מדיניות 
כוללת כלשהי, אלא מכוח הדינמיקה היומיומית של 
ידי ממצאיהם  על  חוזקו  אלה  חיי הכלא. ממצאים 
של ריד וגלמסר  )Reed & Glamser, 1979(, אשר 
מצאו כי מרבית האסירים הזקנים שרואיינו, חוו את 
ההרגשה  לרבות  חיובית,  בצורה  המאסר  חוויית 
שהם צעירים יותר בכלא וכי זכו לתנאי מאסר קלים 

יותר.
של  מחקרם  התפרסם  ה-80,  שנות  בראשית 
מגוונים  להיבטים  בנוגע   ,)1981( ופישמן  סורדו 
)שהוגדרו  זקנים  לעבריינים  החוק  התייחסות  של 
זה סקר  ומעלה(. מחקר כמותני  ידם כבני 55  על 
שונים  משתנים  נבדקים,   260 של  מדגם  מתוך 
כדוגמת גיל, רקע עברייני, תגובת מערכת המשפט, 
לרבות היבטים של חומרת ענישה והחלטה לסגור 
זה  מחקר  ממצאי  לדין.  העמדה  ללא  התיק  את 
הראו, כי הטענה של ברגמן ואמיר, לפיה היחס של 
הרשות השופטת לעוברי חוק קשישים הנו "סלחני 
הוא  כי  לומר  יותר  ונכון  איננה מדויקת,  ומתחשב" 
משורת  לפנים  של  יחס  איננו  וכלל  אחיד  "איננו 
משמעותי  היותר  הסימפטומטי  הממצא  הדין". 
היה, כי אף אחד מהקשישים העבריינים לא הועמד 
לפיקוח שירות המבחן - דבר שהצביע, לכאורה, על 
לצעירים  המיוחדת  זכות  הוא  הטיפול  כי  ההנחה 
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זה לא בחן את  ולא לקשישים. מכל מקום, מחקר 
כלל  ולא  לכלא  שנכנסו  לאחר  הזקנים  העבריינים 

היבטים כלשהם הכרוכים בריצוי עונש המאסר.
בשנות ה-90 נערכו שני מחקרים חשובים נוספים. 
 Barak,( 'בשנת 1995 פורסם מחקר של ברק ואח
התמקדו  אלה  חוקרים   .)Perry & Elizur, 1995
שזו  זקנים  עבריינים  של  הנפשי  מצבם  בניתוח 
את  ציינו  ממצאיהם  הראשונה.  ההרשעה  להם 
הממצא לפיו כמחצית מהעבריינים הזקנים נמצאו 
וכמחצית  נוירופסיכיאטרית,  מהפרעה  כסובלים 
מתוך קבוצה זו סבלה מדמנציה והפרעות אישיות. 
בשנת  פורסם  בתחום  הנוסף  החשוב  המחקר 
1996, במסגרת מאמר מקיף שנכתב על ידי מנהל 
ירושלמי, בנושא  כלא מעשיהו בשעתו, ד"ר מרדכי 
"העבריין הקשיש בכלא" )ירושלמי, 1996(. המחקר, 
שהיה תיאורי במהותו, התבסס על כלל אוכלוסיית 
בישראל  הסוהר  בבתי  שפוטים  שהיו  הקשישים 
של  התיאוריים  הממצאים   .1992-1994 בשנים 
מקיפה  תמונה  בישראל,  לראשונה  הציגו,  המחקר 
קשת  פי  על  הקשישים  האסירים  התפלגות  אודות 
של  בסופו  כי  מעניין  משתנים.  של  מגוונת  מאוד 
דבר, מחקר זה הסתפק בממצאים תיאוריים בלבד, 
ולמצוא  מלנסות  נמנע  הנרחב,  היקפו  ולמרות 

קשרים מחקריים מעבר לממדים התיאוריים.
מעבר למחקרים דלעיל, לא נעשו בישראל מחקרים 
שהנושא  הגם  הזקנים.  לאסירים  ביחס  נוספים 
זכה לסקירה בפורומים שונים - לדוגמא, במסגרת 
ראיון  פורסם  בו  המשטרה",  "מראות  ביטאון 
הזהב"  גיל  "עבריינות  על  אמיר  מנחם  פרופ'  עם 
במסגרת  פופולריות  רשימות  או   ,)2000 )שיוביץ, 
הביטאון "דורות" )דורון, 2005; בן שלמה וונטורה, 
2001( - לא נעשו מחקרים נוספים בנדון בישראל. 
באופן כללי, אם כך, חקר סוגיית האסירים הזקנים 
המדעית,  העשייה  בשולי  עדיין  נותר  בישראל 
המחקרים בנושא עדיין בודדים ביותר, ורובם ככולם 

מתמקדים בממד התיאורי ולא התיאורטי.

המחקר
לאור סקירת הספרות שתוארה לעיל, מטרת המחקר 
עולמם  את  ולהכיר  ללמוד  ולהבין,  לנסות  הייתה 
בבית  השוהים  העצמאיים  הזקנים  האסירים  של 
המאסר מעשיהו. הדבר נעשה בעזרת גישת מחקר 
איכותנית, הגורסת כי הבנת חיי החברה האנושית 
את  המפרשים  האנשים  חקר  באמצעות  אפשרית 

חיי השגרה שלהם ונותנים להם משמעות. 

מחקר  גישת  נבחרה  המחקר,  מטרות  לאור 
פוסט-פוזיטיביסטית,  גם  המכונה  איכותנית, 
קונסרוקטיביסטית, או בעברית - הבניתית )צבר-בן 
זו, המציאות נתפשת  גישה  פי  יהושע, 2001(. על 
התרבותיים  תנאיו  ידי  על  שמעוצב  אנושי  כמבנה 
בלעדיו.  קיימת  אינה  ואשר  הנחקר  של  והאישיים 
"לגלות"  אינה  לפיכך,  האיכותני,  המחקר  מטרת 
"אחת"  מציאות  אין  לשיטתו  שהרי  המציאות,  את 
פרשנויות  לחקור  היא  מטרתו  ונכונה.  מוחלטת 

שונות של אותה מציאות. 
המחקר  את  המשמש  העיקרי  המחקרי  הכלי 
האיכותני הוא החוקר עצמו. למרות הסתייעות בכלי 
איסוף רבים ומשלימים, עדיין משמשות התחושות, 
ככלי  החוקר  של  והתובנות  הרגשות  התפישות, 
עבודה ראשון במעלה. במחקר הנדון נעשה שימוש 
בראיונות עומק )indepth( חצי מובנים, המורכבים 
משיחה ידידותית המתבססת על יצירת אמון וקשר 
)צבר בן-יהושע, 1990(, והמנוהלת בעזרת שאלות 
שימש  אשר  הראיון,  מדריך  ופתוחות.  מנחות  יסוד 
הזקנים  האסירים  עם  הראיונות  לביצוע  כמסגרת 

שנטלו חלק במחקר, מצוי בדו"ח המלא.
שירות  עם  פעולה  בשיתוף  נעשה  המוצג  המחקר 
בתי הסוהר. הצעת המחקר הוצגה לשירות, נדונה 
שינויים.  ללא  כמעט  ואושרה  שלו  בוועדת המחקר 
לאחר אישור המחקר, נערכו פגישות מקדימות עם 
יו"ר ועדת המחקר וכן עם ראש הכלא, סגנו וראש 
הייתה  הפגישות  מטרת  במעשיהו.  הקשישים  אגף 
ואופן  המחקר  את מטרת  הכלא  לרשויות  להסביר 
ביצועו, זאת לשם יצירת אמון ושיתוף פעולה בביצוע 
המחקר, ולשם קבלת מידע רלבנטי לעיצוב המחקר. 
לפני תחילת המחקר, התקיימה פגישה של החוקר 
אליה  הראשי בתוך אגף הקשישים בכלא מעשיהו, 
הוזמנו כל האסירים הזקנים באגף. מטרת הפגישה 
הזקנים  האסירים  בפני  להציג  הייתה  הפתוחה 
אלה  את  ולהזמין  ומטרתו,  אופיו  את  את המחקר, 
שאינם  נושאים  לברר  או  להירשם  בכך,  המעונינים 
ברורים. המפגש היה פתוח וחופשי, רק מי שחפץ 
בעקבות  ותשובות.  לשאלות  זמן  וניתן  הגיע,  בכך 
הפגישה, מתוך כ-30 אסירים שהיו נוכחים בפגישה, 
רואיינו  בפועל,  להשתתפות במחקר.  נרשמו  כ-15 
במסגרת המחקר רק 12 אסירים, שכן במהלך ביצוע 
רואיינו  עוד בטרם  אסירים השתחררו  שני  המחקר 
התייחסות  אחר.  מאסר  לבית  הועבר  אחד  ואסיר 
לגודל המדגם קיימת במסגרת דיון אודות מגבלות 

המחקר בהמשך.

גן עדן או גיהינום? על זקנים והזזדקנות בבית המאסר מעשיהו
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המדגם
אוכלוסיית המחקר מתוארת בטבלה 1 להלן: 

)השמות בדויים, גילאי האסירים נכונים לשנת ביצוע המחקר - 2004(

כל המרואיינים היו עצמאים וצלולים. כל המרואיינים 
בבית  החולים  אגף  או  הקשישים  באגף  דיירים  היו 
במחקר  ההשתתפות  כאמור,  מעשיהו.  המאסר 
אלה  רק  רואיינו  בפועל,  אך  לכל,  פתוחה  הייתה 
שהסכימו וביקשו לקחת חלק במחקר. כפי שעולה 
מהטבלה, מדובר במדגם אשר ניתן לכנותו בדיעבד 
כמדגם וריאציה מקסימאלי. הוא הקיף למעשה קשת 
מאוד מגוונת, שכללה מגוון גדול ביותר של "סוגים" 
וטיפולוגיה של האסירים המבוגרים. מדגם זה אפשר 
לייצג את האוכלוסייה הנבדקת, וכך לתאר במידה 

מספקת את ההטרוגניות של האסירים הזקנים, על 
 Maxwell,( מנת שייכלל במחקר ייצוג לכל גוניהם

  .)1998

ממצאים ודיון 
המאסר  בבית  אפילו  טוטאלי.  מוסד  הוא  כלא 
ניסיון  נעשה  שבהן  מהמסגרות  אחת   - מעשיהו 
מרבי למתן ולהקל על ה"טוטאליות" של המערכת 
המוסדית - חוויית שלילת החירות והכפיפות למוסד 
היא חזקה. האתגר של מחקר זה היה לנסות ולזהות 

מס’
שנת 

לידה/גיל
מקום

לידה
משפחההשכלה

סוג עבירה בגינה 
יושב בכלא

מאסרים 
קודמים?

אורך מאסר

1
אבי

על תיכוניתישראל1944/60
נשוי + 2 ילדים + 
עוד שלושה אחים

מסים/כספים
כן,1,

בשנת 1997
11.5 חודשים

2
בני

גרוש + 2 + נכדעל יסודיתישראל1939/65
תרמית/הונאה, מס, 

בריחה ממשמורת
כן,1, תחילת
שנות ה-90

7 שנים

3
גדי

לאעבירות מיןבן יחיד; גרוש + 3על יסודיתרומניה1945/59
שנה ושלושה 

חודשים

4
דוד

1946/58
צפון 

אפריקה
יסודית

גרוש + 4 ילדים +
3 נכדות

לאעבירות מס
שנה ועשרה 

חודשים

5
הדר

ישראל1916/88
ללא השכלה 

פורמלית
נשוי + 4 ילדים +
4 נכדים + נינים

רצח
כן, בשנות 
הארבעים

מאסר עולם 
- 30 שנים

6
ולרי

יסודיתגרוזיה1937/67
נשוי + 3 ילדים +

12 נכדים
שנהכן, חמישה גניבה

7
זאב

ישראל1948/56
תיכונית-
מקצועית

נשוי )פעמים( + 
13 ילדים + נכדים

3.5 שניםכן, שנייםאלימות במשפחה

8
חזי

תוניסיה1929/75
ללא השכלה 

פורמלית
גרוש + ילד +

נכדים + 3 נינים
סמים )שימוש( + 

עבירות מין
7 וחצי שניםכן, רבים

9
טל

על תיכוניתארגנטינה1926/78
גרוש + 4 ילדים +

9 נכדים
4 שניםלאעבירות מין

10
יוני

עירק1940/64
ללא השכלה 

פורמלית
4 שניםכן, שנייםמרמה וזיוףנשוי + 3 ילדים

11
כהן

על תיכוניתרוסיה1949/55
נשוי + 2 ילדים + 

נכדה אחת
תאונת דרכים 

בשכרות
4 שניםלא

12
לוי

כןרצח + אונסגרוש + 3 ילדיםתיכוניתתימן1931/73
מאסר עולם 
- קצרו ל-34
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אוכלוסיית המחקר,  את  ייחד  אשר  "קול"  או  דפוס 
החוויה שלה והמשמעות של חוויותיה, כקבוצה של 

אסירים זקנים.
שתי תימות-על מרכזיות נחשפו במחקר זה: האחת 
- היות אגף הקשישים בבית המאסר מעשיהו אתר 
את   - והאחרת  מקלט";  "עיר  בבחינת  שהוא  פיזי 
ניתן  המקלט  בעיר  השוהה  הזקנים  אוכלוסיית 
לכנות "אסירים בשלים". שתי תימות-על אלה, "עיר 
להלן  וינותחו  יתוארו  בשלים",  ו"אסירים  מקלט" 
בהרחבה. יחד עם זאת, חשוב להדגיש כבר בשלב 
כי תימות-על אלה הן תימות מורכבות, שאינן  זה, 
מצומצמות לסטריאוטיפים הרווחים ביחס לאסירים 
זקנים השוהים בבית מאסר. אין מדובר באוכלוסייה 
חלשה ופגיעה, הנמצאת בסיוט מתמשך, אך גם אין 
מדובר באוכלוסייה הנמצאת במעין "בית הבראה" 
לעבריינים זקנים, הזוכה לטיפול רפואי ודיור ברמה 
התמונה  המסים.  משלמי  ציבור  חשבון  על  גבוהה 

מורכבת יותר.

אגף הקשישים בבית המאסר 
מעשיהו - "עיר מקלט"

שעלו  השונים  הממצאים  את  יחד  מאגדים  כאשר 
של  החיוביים  הממדים   - האסירים  עם  בראיונות 
השירותים  ומכלול  יחסית  הנוחים  הכליאה  תנאי 
החברתיים והתעסוקתיים הנמצאים בבית המאסר 
הטוב  והמקצועי  האנושי  היחס  עם  יחד  מעשיהו, 
מצד הסוהרים וההנהלה ויחס הכבוד מצד האסירים; 
ולכך מוסיפים את ה"חופש" שבבגרות ובזקנה וכן 
יצירת אגף ייחודי לאסירים בגילאים מבוגרים - ניתן 

בטעות לחשוב כי מדובר במעין "גן עדן".
כאילו אגף הקשישים במעשיהו  לגישה  בולט  ביטוי 
בהתבטאויות  כאמור  מצאנו  עדן",  "גן  מעין  הוא 
שונות של האסירים. התבטאות בולטת בהקשר זה 

ניתן למצוא בדבריו של בני:
אם שופט שהכניס אותי לכלא, שהכניס את כולנו 
ורואה  הצהרים  אחר  היום  לפה  בא  היה  לכלא, 
הדשא, משחקת  על  יושבת  ליצנים,  של  חבורה 
עם  ומשתזפים  ושח,  שש-בש  קלפים,  רמי, 
כי  הביתה,  כולנו  את  שולח  היה  שמש,  משקפי 
בחוץ לאלה, התנאים הרבה יותר קשים. )שורות 

)139-136

או כדברי ולרי:
. . אני בתור אסיר ותיק אני אומר לך,   . מרואיין: 

זה לא בית סוהר. 

מראיין: אז זה טוב או לא טוב, אני לא הבנתי?
מרואיין: יותר מדי טוב. )336-332(

ולבסוף, דבריו של חזי מדברים בעד עצמם:
. . . אין מה לדבר, גם אנשים בצבא לא לוקחים כל 
חודש לצאת לחופש. פה אנחנו כל חודש, אנחנו 
לצאת,  חודש  באותו  רוצים  שאנחנו  מתי  בזמן, 
אנחנו כותבים את הזמן, אף אחד לא קובע לנו 
פה,  עשר  פי  זקנים  מבית  טוב  יותר  הזמן,  את 
מה שאמת אמת, שלושה ארוחות חוץ משאנחנו 
מבשלים, וקנטינות יש הכל, אין מה לדבר על זה 
אין מה לדבר, על שירות בתי הסוהר, הם מטפלים 

בנו טוב מאוד.

ומנתחים  הראיונות  את  קוראים  כאשר  שני,  מצד 
את חווית המאסר ואת הסבל העובר על האסירים 
כתוצאה מהפגיעה הקשה הנעוצה בשלילת חירותם, 
בבגידת  המשולבת  האישית  התנסותם  עם  יחד 
לכך את הקושי החברתי  ומוסיפים  גופם המזדקן, 
והניתוק הפיזי ממעגלי התמיכה  של העדר חברה 
כי  לחשוב  בטעות  ניתן   - המשפחתיים  והאהבה 
מדובר במעין "גיהינום". כך לדוגמא, התבטא באופן 
את  שלו  הראיון  בסוף  תיאר  אשר  יוני,  ובוטה  ישיר 

עונש המאסר בגיל זקנה כך:
זה עונש כבד ועמוס. אי אפשר לתאר אותו, זה 
זה.  ועינויים. אי אפשר להמחיש לך את  ייסורים, 

עונש.

יחד עם זאת, דווקא השילוב והאינטגרציה של שתי 
המגמות המנוגדות הללו - חווית המאסר במעשיהו 
חווית  לצד  החירות(,  שלילת  )בשל  כגיהינום 
הפיזיים  התנאים  מכלול  )בשל  עדן  כגן  מעשיהו 
יוצרים את התובנה   - והיחסים(  ומערך השירותים 
"מדינת"  בתוככי  מקלט"  "עיר  מעשיהו  היות  של 
שירות בתי הסוהר. הדבר בא לידי ביטוי בדבריהם 
של המשתתפים במחקר עצמו. כך תיאר זאת בני:

יכול להיות שאני הרבה יותר רגוע כי אין לי דאגות 
שאני  מרגיש  שאני  קודם  לך  אמרתי  אני  קיום, 
בדיור מוגן, שאני בעצם אין לי בעיות קיום, אני 
יש לי, אני יש לי את כל הזמן שבעולם לעשות את 
מה שאני אוהב, אז אני, למרות הגיל המתקדם, 
לקבל  והולך  הסוהר  בבית  בבוקר  מהשינה  קם 
ממיין  ואני  בחוץ  הבוקר  של  הערב  עיתוני  את 
ללמוד  הולך  אני  כך  אחר  אותם,  ומחלק  אותם 
ואני  לנוח,  חוזר  אני  עשרה,  שתיים  עד  בחינוך 

גן עדן או גיהינום? על זקנים והזזדקנות בבית המאסר מעשיהו
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הסדרן של בית הסוהר, זאת אומרת יש לי דברים 
שאני ממלאים אותי בתוכן, אבל אני גם יש לי את 
הזמן שלי ואת הפינות שלי, את הדברים שלי, אין 
לי בזה את הקיום, זו עיר מקלט, אין לי את דאגת 

הקיום. )שורות 76-69(
 

אפוא  הוא  מעשיהו  המאסר  בבית  הקשישים  אגף 
איננו  וגם  עדן"  "גן  איננו  הוא  ייחודי:  כליאה  מתקן 
הוא  שניהם.  של  מרכיבים  בו  יש  אך  "גיהינום", 
אסירים  קבוצת  על  המגונן  ומפלט  מקלט  מהווה 
וחופשייה  מוגנת  מסגרת  עבורם  ויוצר  ייחודית, 
במתקני  למצוא  מסוגלים  היו  לא  אותה  יחסית, 
כליאה רגילים אחרים. ממצאי מחקר זה, מצביעים 
אם כך כי כל ניסיון לתאר את חווית הכליאה בגיל 
הזקנה באופן חד-ממדי, כ"גן-עדן" או כ"גיהינום" - 
ומשלבת  מורכבת  היא  המציאות  למציאות.  חוטא 
של  שילובם  יחד.  גם  המאפיינים  שני  של  היבטים 
כן  אם  יוצר  הזקנה,  בגיל  במיוחד  שני המאפיינים, 
חווית מאסר שהינה ייחודית לאסירים הזקנים, אשר 
זה,  במחקר  שהובאו  הקולות  במסגרת  נחשפה 
ומציגה את אגף הקשישים בבית המאסר מעשיהו 

כמתקן כליאה מיוחד במינו.

האסירים הזקנים באגף הקשישים 
במעשיהו -"אסירים בשלים" 

מי הם אותם אסירים המגיעים ל"עיר המקלט" של 
זכאים  הם  מדוע  מעשיהו?  בכלא  הקשישים  אגף 
אילו תכונות  "עיר המקלט"?  ליהנות מהגנתה של 
שיצליחו  מנת  על  לקיים  צריכים  או  מקיימים  הם 
לעניות  בה?  ולהיקלט  המקלט  בעיר  להשתלב 
על  המתוארות  החוויות  מתוך  על,  ממבט  דעתנו, 
ניתן   - במחקר  חלק  שנטלו  הזקנים  האסירים  ידי 
הגם  בשלים".  "אסירים  אסירים  אותם  את  לכנות 
שאין חפיפה או זהות בין הגיל הכרונולוגי להגדרת 
המיוחסות  תכונות  של  מכלול  יש   - הבשל  האסיר 
הפסיכולוגי  הביולוגי,  במובנה  ל"זקנה",  כלל  בדרך 
והחברתי, המאפיין את האסירים הבשלים. לפיכך, 
בדין, האסירים המגיעים לעיר המקלט הם מבוגרים 

או זקנים בגילם. 

אסירים בשלים הם אסירים בעלי מגוון של תכונות, 
הנורמטיבית  המסגרת  את  לתפיסתם  הנוגעות 
החברתי  האישי,  מצבם  ואת  נמצאים,  הם  בה 
והמשפחתי, ולאופן עיצוב ואימוץ דרכי התנהגותם 
ומול  מחד,  והסוהרים  המוסדית  המערכת  מול  אל 

האסירים עמם הם נמצאים, מאידך. מדובר באסירים 
ובהכרה  פרקטי  באופן  עצמם,  על  מקבלים  אשר 
כפתה  שהמערכת  המשחק"  "כללי  את  מלאה, 
עליהם, גם ביחסים עם המערכת וגם ביחסים עם 
לעצמם  שאימצו  אסירים  אלו  האסירים.  עמיתיהם 
להם  המאפשרת  פרגמטית,  הישרדות  אסטרטגית 
כתלי  בין  זקנה,  לעת  משמעות,  בעלי  חיים  לקיים 

הכלא.
הזקנים  האסירים  של  והמאפיינים  התכונות 
כ"אסירים בשלים", הגם שלא הוגדרו כך, נמצאים 
המאפיינים  אחרים,  מלומדים  של  במחקריהם  גם 
 - "פרגמטיים"  כאסירים  הזקנים  האסירים  את 
הרבה  שבורחים  עליהם,  לפקח  יותר  שקל  כאלה 
של  וההוראות  הכללים  את  מפרים  פחות  פחות, 
מפקדי הכלא, ופחות מעורבים בעבירות משמעת 
 Goetting, 1984; McShane & Williams, 1990;(
 Rubenstein, 1982, Wilson & Vito, 1986; Crawley
Sparks, 2005 & (. יחד עם זאת, אין כל כוונה ליפול 
לאסירים  המייחסים  לסטריאוטיפים  זה  בהקשר 
והאסטרטגיה  או הכנעה: הבשלות  הזקנים חולשה 
היומיום  בשגרת  מעניקות  דווקא  הפרגמטית, 
עם  ביחסיהם  הן   - הזקנים  לאסירים  וכוח  עוצמה 
הצעירים  האסירים  עם  ביחסיהם  והן  המערכת 
יותר. ננסה כעת להבין לעומק את משמעות המושג 

"אסיר בשל". 

מאפייני האסיר הבשל 
הממד המערכתי של האסיר הבשל

האסיר  המערכתי-המוסדי-הטוטאלי,  בקונטקסט 
המשחק  כללי  את  שקיבל  אסיר  הוא  ה"בשל" 
מסוימים,  ובמובנים  המערכת,  ידי  על  המוכתבים 
נכנע.  בהכרח  לא  אך  פרגמטיסט  גם  לכנותו  ניתן 
פשרה  בבחינת  חלקית,  היותר  לכל  היא  הכניעה 
בכוחות  הפיזיות,  במגבלות  והכרה  פונקציונלית, 
שאינם כשהיו. הפשרה נובעת מכך שהאסיר הבשל 
מבין שאינו מסוגל באמצעות כוח, לאיים או להשיג 
את אשר השיג בעבר; הוא גם מקבל ונכנע לתובנות 
נפשיות לגבי מידת היכולת להגשים את עצמו ואת 
רצונותיו בדרכים עברייניות או בדרכים של מאבק 
כוחני לא נורמטיבי כנגד מערך הענישה של המדינה; 
הוא מתפשר עם המערכת. בנכונותו לקבל את כללי 
המשחק הוא נכנע, במובן זה שהסכים לאמץ את 
אותם כללים, והביטוי לכך הוא מעין "הכרת תודה" 
כך  הסוהרים.  תפקיד  של  יותר  מפוקחת  ראיה  או 
לדוגמא, בכל הנוגע לקשרים עם הסוהרים, הגישה 
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ה"בשלה" היא פרגמטית וריאליסטית לחלוטין:
מראיין: באגף הזקנים, תגיד לי, אתה חושב שיש 
לך היום מעמד שונה, לעומת כשהיית, שלא היית 
זקן בכלא, זאת אומרת יש יחס אחר, או מתנהגים 

אליך אחרת?
מרואיין: ראשית, אם אני לא עושה רע לאף אחד, 
אף אחד לא עושה לי רע, אם אני לא רע אף אחד 
זה שאני אוהב אותם,  יתחיל אתי, לא בגלל  לא 
סליחה, אם אני לא עושה רע, צריך להיות גלוי, 
אם אתה גלוי שירות בתי הסוהר לא עושה לאף 
איתם, אם אתה  לא מתחיל  רע, אם אתה  אחד 
מתחיל איתם אז, אין להם ברירה, לא שהם רצו 

את זה. )שורות 267-272( 

תיאורו של אבי מראה כיצד ניתן לזהות אימוץ דפוס 
לו לשרוד, מתוך קבלת "כללי  התנהגות המאפשר 

המשחק":
מראיין: כן אבל אתה פה, אתה נמצא פה, היחס 
חושב,  אני  להגיד,  איך  יודע  לא  אני  אה,  אליך, 

מכבדים אותך? מתייחסים אליך?
לכבד  צריכים  לא  הם  כל,  קודם  אני  מרואיין: 
אותי, הם לא צריכים לכבד אותי, אני באתי  פה 
למשמורת, אני צריך להתנהג יפה, למלאות את 
רואים אותי  לי, הם לא  ותאמין  ההוראות שלהם, 
סוהר,  בבית  פה  הקונץ  זה  אותי,  שומעים  ולא 
ברגע שאתה בא ואתה נדבק ואתה מטריד אז יש 

לך בעיה עם אותו סוהר. )עמ' 16, שורה 538( 

הממד המשפחתי של האסיר הבשל 
הקשר החזק עם המשפחה, כפי שתואר על ידי כל 
המשתתפים, מקבל זווית מבט שונה בפרספקטיבה 
של ה"בשלות". המשפחה נותנת לאסירים הבשלים 
את המשמעות לחיים, ואת הכוח להמשיך ולתפקד 
 - יום. אבל בהקשר של תיאוריית ה"בשלות"  ביום 
הקשר עם המשפחה מקבל ממד נוסף. כפי שתיאר 

זאת אבי :
אם האסיר המבוגר יש לו בית חם, הוא לא מרגיש 
הולך  אתו  זורם  הזמן  כל  הבית  למה  כלום,  פה 
לו  שאין  מבוגר  אסיר  אם  אבל  מבין.  אתה  אתו, 
אף אחד בעולם, הוא בבעיה, זאת אומרת הוא כל 

הזמן ממורמר. )עמ' 11, שורה 356(

הקשר החם והתומך של המשפחה מקל על השהות 
הבשל  האסיר  אותה.  וממתן  הטוטאלית  במסגרת 
"מרוכך" בשל הקשר עם המשפחה, הוא מתמסר 

תומכת,  משפחתית  מערכת  יש  כאשר  אליה. 
יוצרת אצל  - היא בדרך כלל  מעודדת, "מנרמלת" 
האסיר כוח ומוטיבציה לחיות, לשרוד, להצדיק את 
ולקבל  ראש  להרכין  הנכונות  הכניעה, להסביר את 
את המרות והסבל הכרוך בשלילת החירות. הקשר 
ומעודד  מאפשר  ל"בשלות",  תורם  המשפחה  עם 

אותה.

הממד החברתי של הבשלות
בעיניים  במחקר  במשתתפים  מתבוננים  כאשר 
ההבנה  מתגלים  הכנועות,  הקונפורמיסטיות 
בין  הבין-אישיים  היחסים  הבניית  של  והמשמעות 
ההשלמה  האחרים.  לאסירים  הזקנים  האסירים 
גורמת  טוטאלית  כמערכת  המערכת  של  והקבלה 
ולא- אינסטרומנטלית  אגואיסטית,  מאוד  להבניה 

הם,  האחרים.  האסירים  עם  היחסים  של  אישית 
איתה  מהמערכת,  חלק  מהווים  דבר,  של  בסופו 
והקונפורמיסטים  הפרגמטיים  הבשלים,  האסירים 
היחידה  הדרך  יום.  יום  ולהתמודד  לחיות  צריכים 
ומנגנוני  ולהתמודד היא באמצעות אגואיזם  לשרוד 

הישרדות הגורמים לאי התקשרות:
מראיין: איך אתה מסביר את זה, כי נניח אני חושב 
כל הזמן על הצבא, וגם בצבא אנחנו לא נמצאים 
מתוך בחירה, ואנחנו בתקופות קצרות מאוד של 
שלושה חודשים, נניח קורסים, אתה מפתח יחסי 

חברים דבוקים בגלל ה... 
מרואיין: הביחד

מראיין: כן, אתה פה ביחד
אחד  כתמיכה  ביחד  לא  פה  אני  אבל  מרואיין: 
לשני, אני פה ביחד, למרות אולי שאנחנו, הספיקו 
לנו, כשאני בצבא בטירונות, או בקורס חבלה או 
בקורס קצינים, יש לנו משהו משותף ביודעין, יש 
לזה גם המשכיות, אנחנו יש לי חברים מהטירונות 
שלי  המ"כ  את  זוכר  אני  וחמש,  שישים  בן  ואני 
מנהל  הוא  בנק  סניף  איזה  יודע  אני  בטירונות, 

היום, אז זה משהו אחר לגמרי.
המהלך  בכל  אגואיזם,  איזשהו  גם  פה  יש  פה, 
דבר  של  בסופו  אחד  כל  הסוהר,  בבית  שקורה 
דואג לעצמו, אין עזרה הדדית, אין, ומי שיגיד לך 

אני לא יקבל את זה, אני לא. 
אין פה עזרה הדדית, יש פה אגואיזם, בלי לפגוע 
במישהו אחר אבל האגו שלי קודם לכל, אני שורד, 
אני מקבל את האדם. קודם כל להניח לי כי אם 
נותן  יחליט למי אני  אני רוצה אותו אחר כך אני 
ואני לא רוצה תמורה, זה הופך להיות אלטרואיזם, 
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כרגע אני כזה אני ובית תראה כולם עבריינים, אין 
חפים מפשע בבית הסוהר  

מראיין: אז אין חברים בין עבריינים
מרואיין: אני לא רוצה חברים עבריינים, אמרתי לך 
זאת החלטה הגיונית, אני לא רוצה, אני לא שמח 
הייתי  הסוהר,  לבית  כניסתי  של  מהסיטואציה 
תיאטרון  מנהל  כמעט  שאני  לך  שנשמע  אומר 
רוצה  לא  ואני  לי,  זה קשה  לא.  אני  אבל  החיים 
חברים היום, חברים הם אנשים מאוד נחמדים, 
361- )שורות  מאוד.  קטנה  המדינה  רוצה,  לא 
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הממד האישי, הפיזי והנפשי של האסיר הבשל: 
אסטרטגיה פרגמטית להישרדות

)ירידה  פיזית  התמתנות  חלה  האישי,  במעגל 
נפשית  התמתנות  עם  יחד  הפיזיות(  ביכולות 
)השלמה, המתנה למוות(. הדברים באים לידי ביטוי 
של  הפיזיים  למאפיינים  ביחס  האסירים  בקולות 
ההזדקנות. קמילת הגוף, ההכרה באובדן הכוחות 
"אובדן  של  והקבלה  ההשלמה  הפיזיות,  והיכולות 
הנעורים" – כל אלה, שוב, תורמים ומאפשרים את 
כתלי  בין  הפונקציונלית  בהתנהגות  ה"בשלות" 
הכלא. ההכרה בתהליכי ההזדקנות הפיזיים מביאה 
הכלא  שלטונות  עם  ביחסים  ל"נורמליזציה"  לרצון 
של  התוצאה  הכליאה.  ולאגף  לתא  העמיתים  ועם 
הבשלות הזו, של אימוץ גישה פרגמטית כאסטרטגיה 
של הישרדות בכלא, תוארה בדרכים מגוונות על ידי 

המשתתפים בראיון. כך לדוגמא בני:
אני מנסה לעשות לך רציונליזציה של מה שקורה: 
ולא  המסגרת  עם  זורם  אני  ואם  במסגרת  אני 

נגדה, אני מפיק תועלת. )שורות 11-115(

עם  "לזרום"  מנסים  המשתתפים  מרבית  ואכן, 
ולהפיק ממנה תועלת: הם עובדים, הם  המערכת 
משתתפים בקורסים, הם לומדים, הם מנסים לקיים 
חיים בעלי משמעות ופעילות, על אף העובדה שהם 
במערכת שלמעשה שוללת מהם את חירותם. "ניצול 
ההזדמנות" והמשך קיום חיים פעילים, למרות הגיל 
המבוגר ולמרות השהות במאסר, הוא למעשה עוד 

ביטוי לבשלותם של האסירים שהשתתפו במחקר.
לטענות  בניגוד  עומדים  אלה  ממצאים  כאן,  גם 
שנטענו על ידי חוקרים אחרים, לפיהן אסירים זקנים 
סובלים מדיכאון, עצבות, דימוי עצמי נמוך או חוסר 
במחקר  הבשל  האסיר  בפעילויות.  להשתתף  רצון 
במוות  אינו מתמקד  העבר,  על  רק  חושב  אינו  זה 

ואינו נמנע מלחשוב על העתיד. האסירים הבשלים 
מצליחים לאמץ - דווקא בשל "בשלותם" וקבלתם 
הישרדות,  אסטרטגיות   - שהיא  כפי  המציאות  את 
ויכולת  יום  היום  בחיי  משמעות  להם  המעניקות 

התבוננות קדימה, לעתיד.

סיכום והמלצות מדיניות
שילוב התובנות שתוארו בפרק הדיון, אודות ההכרה 
כי אגף הקשישים בכלא מעשיהו מהווה למעשה עיר 
יחד עם סקירת הספרות  מקלט לאסירים בשלים, 
הזדקנות  את  המתארת  המבוא,  בפרק  שהובאה 
ומכלול  הסוהר  בתי  בשירות  האסירים  אוכלוסיית 
מאפשרים   - בכך  הכרוכות  המדיניות  הדילמות 
בתחום  עיקרית  אחת  בהמלצה  זה  מחקר  לסיים 
ברורה  מדיניות  לפיתוח  הבשיל  הזמן  המדיניות: 
המחקר  ממצאי  בשלים".  "אסירים  כלפי  וייחודית 
שבמסגרת  בעובדה  להכיר  שיש  כך  על  מצביעים 
קטינים,  )כגון  בכלא  הייחודיות  האוכלוסיות  כלל 
חולי נפש(, ראוי להגדיר גם את אוכלוסיית האסירים 

שניתן לכנותם כ"אסירים בשלים". 
"האסירים  קבוצת  של  בקיומה  ההכרה  בעקבות 
הבשלים", יש לעצב ולהגדיר מדיניות ייחודית כלפי 
אוכלוסיית אסירים מבוגרים זו, אשר תעניק להם "סל 
חובות, זכויות ושירותים" במסגרת השהות בשב"ס. 
במסגרת זו יש להעלות את המודעות והידע בקרב 
באוכלוסיית  הפוטנציאלי  לגידול  שב"ס  הנהלת 
האסירים הבשלים ולהשלכות הסוציאליות, הפיזיות, 
יש  זו  במסגרת  כן,  כמו  לכך.  והאחרות  הכלכליות 
האסירים  לעניין  מיוחדת  שב"ס  פקודת  להכין 
הזכויות  מכלול  את  בחובה  תעגן  אשר  הבשלים, 

וההנחיות כלפי אוכלוסיית אסירים זו.
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מבוא
אלימות במשפחה היא בעיה חברתית בולטת ובעלת 
היקף נרחב. מדי יום מתפרסמים בכלי התקשורת 
אלימה  התנהגות  של  קשים  אירועים  על  דיווחים 
תשומת  את  ממקדת  זו  תופעה  המשפחה.  בתוך 
הלב הציבורית ואת תשומת לב השירותים השונים 

העוסקים בטיפול במשפחה.
פרדוקסלית:  כסוגיה  נתפסת  במשפחה  אלימות 
בהן  ביותר,  האינטימיות  היחסים  במערכות  פגיעה 
אנו מניחים שקיימים רגשי אהבה ונאמנות. הקשר בין 
גבר לאישה, בין הורה לילדו, בין ילדים להוריהם או 
בין אחים - יחסים אלו טומנים בחובם את הפוטנציאל 
גם  פרדוקסלי,  באופן  אך  עמוק,  לקשר  ביותר  הרב 

לאלימות )בוכבינדר, שרר, איזיקוביץ, 1997(.

גברים אלימים: רקע תיאורטי
גברים מכים רבים הם בעלי תפיסה עצמית נמוכה 
ניתן לקבוע  לא  זאת,  יחד עם  אגו חלשים.  וכוחות 
הנמוך,  העצמי  הדימוי  תוצאת  היא  האלימות  אם 
או לחלופין - הדימוי העצמי הנמוך הוא תוצאה של 
דיכאון  ניתן להגשימן, או של  נוקשות שלא  ציפיות 
ואיזיקוביץ,  )גולדבלט  באלימות  שמקורו  ובידוד 

.)1994
בשליטה  חזק  צורך  כבעלי  מתוארים  מכים  גברים 
עצמית, שליטה על אחרים וציפיה לזכויות מיוחדות 
בשל היותם גברים. כאשר הצורך לשלוט בזולת אינו 
כישלון  תחושת  המתוסכל  הגבר  מפתח  ממומש, 
נפגעת.  שלו  העצמית  וההערכה  בייאוש,  משולבת 
 Gondolp( התוצאה: אלימות כלפי מישהו קרוב אליו
 Dutton &( וסטרצ'ן  דטון  החוקרים   .),1985

בעלי  הם  מכים  שגברים  מצאו   )Strachan, 1987
אין  כאשר  באלימות  נוהגים  והם  לכוח,  חזק  צורך 
להם אמצעים חלופיים להשביע את הצורך לשלוט 
תסכול  של  כרוני  מצב  הינה  התוצאה  ולהשפיע. 
בנישואין ועלייה בפוטנציאל לאלימות כלפי האישה. 
להתלוות  יכולה  באחר  אחד  זוג  בן  של  לשליטה 
סוגי  כל  או  מינית  פסיכולוגית,  פיזית,  אלימות 
האלימות יחד. בנוסף, נמצא קשר בין יחסי שליטה 
או שמרנית, חשיפה  נוקשה  ובין חלוקת תפקידים 
נמוך  עצמי  ודימוי  גיל  החברתי,  בהקשר  לאלימות 

של שני בני הזוג )קסן, 2000(.
זוגות נשואים שיש ביניהם יחסים אלימים, מפתחים 
תלות הדדית מבחינה כלכלית, חברתית ופסיכולוגית 
כאשר  נוצרת  הכלכלית  התלות   .)Dutton,1996(
האלים  הזוג  שבן  או  עובד  אינו  הזוג  מבני  אחד 
מרכז בידיו את כל משאבי המשפחה, דבר המונע 
למרות  האלים,  בעלה  את  לעזוב  המוכה  מהאישה 
סבלה. התלות החברתית נובעת מרגשי האשמה של 
ולעיתים קרובות מהאיסור שמטיל הגבר  בני הזוג, 
התלות  אחרים.  עם  להתרועע  אשתו  על  האלים 
הרגשית של הגבר באשתו גורמת לקנאה בכל קשר 
הפסיכולוגית  התלות  יוצרת.  שהיא  חיצוני  חברתי 
לשם  באשתו  האלים  של  התלות  למעשה  היא 
הגדרת זהותו העצמית. העצמי מוגדר כ"משמעות 
זו, איום לעצמי  שנותן הפרט לקיומו". לפי הגדרה 
לתחושת ההמשכיות  להפריע  שיכול  דבר  כל  יהיה 
של משמעות זו, לשליטה בה. לפי קסן, גברים מכים 
יותר מכל פגיעה  מאוימים מפגיעה בעצמי שלהם 

אחרת )קסן, 2000(. 
מחקר שבדק פסיכופתולוגיה בקרב גברים אלימים, 

בית התקווה:
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המתעללת”.  "האישיות  של  לדמותה  קווים  מצייר 
בנטיות  מתאפיינים  אלימים  גברים  המחקר,  לפי 
נרקיסיסטיות, וחלקם מתמודדים בנוסף עם הפרעות 
הנרקיסיסטית  הנטייה  תלותיות.  או  דכאוניות 
מהנחקרים   39% שאפיינה  והאנטי-סוציאלית 
משקפת את תחושת ה"מגיע לי" שבהרבה מקרים 

.)Gondolf, 1999( מיוחסת לאלימים
סובלים  מכים  גברים  כי  עולה  שונים  ממחקרים 
מבעיות וקשיים בתקשורת הבין-אישית, ומתקשים 
את  מילולי  באופן  ולבטא  ישירה  תקשורת  לפתח 
בהשוואה  ורצונותיהם.  רגשותיהם  מחשבותיהם, 
בצורה  אסרטיביות  חסרי  הם  מכים,  לא  לגברים 
אסרטיביות  בין  להבדיל  מתקשים  ואף  בולטת, 
העדר   .)Ganley & Harris, 1978( תוקפנות  לבין 
הנטישה  לפחד  גם  בספרות  נקשר  האסרטיביות 
אצל  יגרום  שלו  ולפחד שהכעס  לגבר המכה,  שיש 

.)Sonkin, 1985( בת זוגו לדחייה ולכעס
הרגשות  את  להבין  אישיות  מיומנויות  חוסר  בשל 
ובשל  שונים,  רגשות  סוגי  בין  ולהבחין  העצמיים 
הרגשות  מתגברים   - אסרטיביים  בביטויים  קשיים 
נוספים  זו  לדינמיקה  הסלמה.  ונוצרת  השליליים 
קונפליקטים שמקורם בחוסר אמון; התלות באישה 
העצמי.  הניכור  תחושת  מתחזקת  ובכך  גוברת, 
בזיהוי  קשיים  ורגשיים,  קוגניטיביים  תפיסה  עיוותי 
רגשות ומיומנויות תקשורת לקויות, פועלים כמעגל 
קסמים שלילי, המגביר מאוד את סכנת האלימות. 
חרדות  בצד  וקנאה  כעס  שביטויים  שליטה  צרכי 
נטישה, מציבים את הגבר בעמדה נחותה בהשוואה 
בגלל  בודדים,  גברים  הם  מכים  גברים  זוגו.  לבת 
הנוחות  אי  ותחושת  בזולת  לבטוח  שלהם  הקושי 
של  היעדרן  בשל  אחרים.  במחיצת  להם  שיש 
מערכות תמיכה, אינטימיות ומימוש רגשות, הבידוד 
הבין- ביחסים  רבים  לגברים  שיש  והניכור  הרגשי 
שהזוג  לכך  גורמים  הזוגי,  לקשר  שמחוץ  אישיים 
התלות  את  מגביר  הבידוד  מבודדת:  ביחידה  חי 
של  התוצאות  אחת  הבידוד.  את  מגבירה  והתלות 
מערכת סגורה כזו היא הקנאה, כאשר כל מי שמחוץ 
למערכת נתפס כפולש וכמאיים. תפיסה מאיימת זו 
מגבירה את הסתגרות הגבר המכה, ואת הימנעותו 
מבניית מקורות תמיכה חוץ זוגיים. כאשר הוא חש 
שהתלות אינה הדדית, הוא מנסה לבודד את אשתו. 
אם נכשל הבידוד, מגיב הגבר בכעס, המגביר את 

 .)Sonkin, 1985( סכנת האלימות
יש השפעה על  לסוציאליזציה של תפקידי המינים 
 .)Gondolf, 1985( סגנון הביטוי הרגשי של הגברים

גברים לומדים ש"גברי" פירושו שתלטן, קשוח ולא 
"נשית".  תכונה  הוא  רגשות  ביטוי  רגשות.  מבטא 
אישה נועדה לזהות ולפרש את רגשותיו של הגבר, 
ובכך, למעשה, הגבר תלוי בה. תלות זו מתפרשת 
כנחיתות כוחנית. כאשר תחושת נחיתות זו נמצאת 
ביחסי גומלין עם צרכים של שליטה וכוח, מתגברים 
להתנהגות  להוביל  העלולים  והכעס,  התסכול 
של  ההתפתחות  בתהליך   .)Long, 1987( אלימה 
אינטימיות,  מפני  הגברית, מתפתח הפחד  הזהות 
לאובדן  וגורמת  מאיימת  כמסוכנת,  הנתפסת 
שליטה. האיום גורר תגובות של חרדה עזה וכעס, 
)גולדבלט  לאלימות  הפוטנציאל  את  שמגבירים 

ואיזיקוביץ, 1994(.

בית התקווה
יעילותו של הטיפול בגברים אלימים במסגרת בית 
על ההכרה בהתנהגות האלימה.  הסוהר מבוססת 
לעבור  עליהם  שנכפה  גברים  כי  עולה,  ממחקרים 
טיפול - נטו להפחית מאלימותם. גברים שיודעים כי 
דיווחיהם יאומתו, נוטים פחות לעוות או להכחיש את 
האלימות. בתוך בית הסוהר, כתב האישום וגזר הדין 
של המטופל גלויים וחשופים בפני הצוות הטיפולי. 
ייתכן שהטיפול מחדד אצל הגברים את ההתבוננות 
כמו  הטיפול.  בתחילת  אצלם  הנעדרת  העצמית, 
בקטגוריה  שונות  התנהגויות  שתיוג  אפשר  כן, 
מביא  הקבוצה,  מנחי  ידי  על  אלימות,  פעולות  של 
שרר  )בוכבינדר,  המטופלים  אצל  התפיסה  לשינוי 

ואיזקוביץ, 1997(. 
התקווה"  "בית  מחלקת  הוקמה   2000 באוגוסט 
בבית סוהר חרמון, כלא בעל אוריינטציה טיפולית, 
במטרה לנצל את תקופת המאסר לטיפול בגברים 
והמגורים  מהמשפחה  הפיזי  הניתוק  אלימים. 
יחסים  יוצרים קרקע פורייה להתהוות  המשותפים 
התכנים  עולים  שמתוכם  חדשים,  בין-אישיים 
הטיפוליים לעבודה בקבוצות. זוהי מסגרת קהילתית, 
המספקת אינטראקציות ומסגרת התייחסות רחבה 
עצמאית,  כמחלקה  בנוי  התקווה"  "בית  לטיפול. 
בעלת אפיונים ייחודיים של ניהול עצמאי. עם זאת, 
במהלך סדר היום - בארוחות, בלימודים, בעבודה 
- פוגשים דיירי המחלקה דיירים ממחלקות אחרות. 
הצוות הטיפולי של המחלקה כולל מנהלת מחלקה 
וקצינת  סוציאליים  עובדים  בהכשרתה(,  )עו"ס 
בהנחיית  עוסקים  הסוציאליים  העובדים  חינוך. 
ומנהלים  דיירי המחלקה,  של  פרטני  וליווי  קבוצות 
קשר עם הגורמים המטפלים בקהילה לשם יצירת 
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רצף טיפולי, לצורך שילובה של המשפחה בטיפול, 
וכהכנה לשחרור האסיר והמשך טיפול לאחר מכן. 
הטיפולית  התוכנית  בתכני  עוסקת  החינוך  קצינת 
את  מרכזת  וכן  והקהילתית,  הקבוצתית  ברמה 

פעילות ועדת התרבות.
שינוי  כולל  התקווה”  “בית  של  הטיפולי  המודל 
מגוון  התנהגותי.  ושינוי  רגשי  שינוי  חשיבה,  דפוסי 
אישית  התאמה  מאפשר  הטיפוליות  ההתערבויות 
זיהוי  הכולל  הטיפולי,  החומר  אל  מטופל  כל  של 
עמדות  הגמשת  ורגשיים,  קוגניטיביים  עיוותים 
מיומנויות  פיתוח  הרגשי,  הרפרטואר  והרחבת 
שליטה תוך הבנת מעגל האלימות, לקיחת אחריות 
להשלכות  המודעות  והעלאת  אלימה  להתנהגות 
מכוון  בנוסף,  המין.  יחסי  על  האלימה  ההתנהגות 
מיומנויות  אסרטיבית,  התנהגות  לפיתוח  הטיפול 
הוריות וניהול משא ומתן, מתוך תפיסה כי מיומנויות 
לפתרון בעיות ואסרטיביות - הם הכלים הבסיסיים 

ליצירת יחסים קרובים ואינטימיים.
התפיסה הטיפולית במחלקה רואה באלימות אבדן 
שליטה, אך לא התמכרות )בניגוד לסמים(. המסר 
המועבר למטופל הינו כי מרגע כניסתו לטיפול, עליו 
לקחת את השליטה בחזרה לידיו, כי הוא מסוגל לכך. 
התנהגות  בגין  מהמחלקה  מיידית  יורחק  מטופל 
אלימה, אחרת תינתן לגיטימציה טיפולית ומוסרית 
להיותו אלים. ההנחה הבסיסית היא כי במידה וגבול 
זה לא יהיה ברור וחד משמעי - גבולות המחלקה לא 
יתקיימו, המטופל לא ירגיש בטוח ולא יוכל להיכנס 
לתהליך הטיפולי. חשוב כי המטופל יחוש העצמה 

מכך שיש ביכולתו לחזור ולשלוט בחייו.
יום  התקווה”  ב“בית  מתקיים  שנה  לחצי  אחת 
משפחות. ביום זה נפגשות המשפחות עם הצוות 
הטיפולי ומסגרת בית הסוהר, ולוקחות חלק בתהליך 
השינוי שהמטופלים עוברים במחלקה. עבור הצוות 
הטיפולי מאפשר המפגש הכרות עם בני המשפחה, 
והמשפחתית  הזוגית  מהדינמיקה  התרשמות 
הזוג  בנות  חשיפת  כן,  כמו  הקשר.  טיב  ובחינת 
לתהליך הטיפולי שעובר בן הזוג במחלקה, מעודדת 

אותן להשתלב אף הן בטיפול בקהילה.
מסגרת טיפולית נוספת בתוך “בית התקווה” היא 
ובנות  מטופלים  משתתפים  בסדנה  זוגות.  סדנת 
הסדנה  אלימות.  גילו  שכלפיהן  אלה  אותן  זוגם, 
כוללת שלושה מפגשים בני יום אחד )כל מפגש אורך 
כחמש שעות(. ישנה התגייסות של הנשים להגעה 
רצופה לכל המפגשים, למרות קשיים אובייקטיביים 

כגון סידור לילדים, נסיעות וחופש מהעבודה. 

נמצאים  אינם  התקווה”  ב”בית  המטופלים  רוב 
המטופלים  מתוך  הקורבן.  הזוג  בת  עם  בקשר 
נבחרים  הקורבן,  הזוג  בת  עם  בקשר  שנמצאים 
חודשים  חמישה  מעל  ששוהים  מטופלים  לסדנה 
מהתהליך.  תועלת  מפיקים  הם  כי  ונראה  בטיפול 
המשתתפות בסדנה נמצאות כולן בקשר עם עו"ס 
הקהילה והביעו את רצונן להשתתף בתהליך. מטרת 
טיפולית  במסגרת  זוגי  מפגש  יצירת  היא  הסדנה 
וחוויה משותפת של בני הזוג עם תכנים טיפוליים 
ואנשי טיפול, חשיפת הנשים לתכנים ודרך העבודה 
ב”בית התקווה” וכן העלאת מודעותן ועידודן לקחת 
לקראת  הזוג,  בן  עם  יחד  הטיפול  בתהליך  חלק 

שחרורו. 

מדידה והערכה
הפעילות  עוררה  התקווה”,  “בית  של  הקמתו  מאז 
המחלקה  האקדמי.  בעולם  רב  עניין  בו  הייחודית 
לקרימינולוגיה במכללת עמק יזרעאל מקיימת מזה 
כשנה מחקר כמותי, הבודק האם הטיפול בגברים 
המכים מצליח לשנות את מיקוד הייחוס ואת הקשר 
פועלים  כולנו  אצל  הטיפול.  לתוצאות  השינוי  בין 
ייחוסים כדי לפרש את המצבים בהם אנו נתקלים. 
ועל  הרגשית  התגובה  על  משפיע  הייחוס  מיקוד 
האחריות  את  מייחסים  מכים  גברים  ההתנהגות. 
לקשיים הזוגיים ולאלימות לנשותיהם, כלומר עושים 
ייחוס חיצוני, הן לגבי הקושי והמכות והן לגבי פתרון 
המצב. כל עוד המטופל אינו משנה את הייחוסים 
שלו, הוא עלול להמשיך ולפגוע, ולכן חיוני שהתכניות 

יתמקדו בשינוי הייחוסים. 
בסוף  הטיפול,  בתחילת  שאלון  מציע  המחקר 
הטיפול, וכשנה לאחר השחרור. ראיון אישי לבדיקת 
בנוסף,  מטופל.  לכל  נערך  הפסיכופתיה  רמת 
מועברים שאלונים לבת הזוג ונערכת בדיקת תיקים 

במשטרה לאחר השחרור. 
פרופסור צבי איזיקוביץ וד"ר אלי בוכבינדר, שניהם 
מאוניברסיטת חיפה, עומדים לערוך במרכז מחקר 
התכנית  את  וללמוד  לחקור  שמטרתו  איכותני, 
עם  ראיונות  יכלול  המחקר  לעומקה.  הטיפולית 
מטופלים בשלבים שונים בטיפול, תצפיות בעבודת 
צוות, ראיונות עם אנשי הצוות וראיונות עם אסירים 
משוחררים. מאחר והעבודה ב“בית התקווה” ייחודית 
מאד, יש חשיבות רבה לכניסתם של אנשי מקצוע 
מומחים בתחום לחשיבה ובדיקה של התכנית - הן 
למטרת קידום הצוות והרחבת השירות והן למטרת 

תיעוד ופרסום הידע שנצבר עד כה בתחום.
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השתלמות  המרכז  צוות  יזם   2005 בספטמבר 
הסוהר.  בתי  בשירות  סוציאליים  לעובדים 
ההשתלמות כוללת 17 מפגשים העוסקים בנושאים 
נרקיסיזם,   - במשפחה  האלימות  מתחום  שונים 
ועוד.  מיניות  מגדר,  תוקפנות,  כעס,  דפוסי 
העובדה כי מנחות ההשתלמות הן עובדות שב"ס 
המתמחות בתחום, היא מקור לחוויה משמעותית 
של המשתתפים מחד, ולגאווה גדולה של צוות "בית 

התקווה" מאידך.

סיכום 
המורכב  צוות  של  והאינטנסיבי  היומיומי  המפגש 
פשוט.  אינו  אלימים,  גברים  עם  מנשים  רובו 
נוקשות,  עמדות  קשים,  תכנים  עם  ההתמודדות 
מיתוסים לגבי נשים וסטריאוטיפים, מפגישה אותנו 
התמודדות  ליחסים,  הקשורות  רבות  שאלות  עם 
בזוגיות, תוקפנות, קנאה ומיניות. בחרנו לסיים את 
המאמר בקטע הממחיש את החוויה של אדם בעל 

דפוסים אלימים: 
ומנוחה  שקט  חוסר  לעצמכם  לדמיין  "נסו 

תמידיים.
נסו לתאר לעצמכם מבטי פחד המופנים כלפיכם 

מכיוונם של האנשים שאתם הכי אוהבים.
נסו להבין איך זה לפחד מעצמך, באותם רגעים 
של כעס וחרדה המשתלטים על האיברים בגוף 

מבפנים…
יד  הרמת  חפץ,  נגמר בשבירת  ויכוח  כל  כמעט 
ואחר כך תמיד צער  וקללות,  או לפחות צעקות 
בלי  ותירוצים  מילים,  לה  שאין  חרטה  עמוק, 

סוף…
למדתי לשתף את הורי ואת חברי למרות שפעם 
שהכל  פנים  ומעמיד  עצמי  עם  מתבודד  הייתי 

בסדר.
היום הוכחתי לעצמי שאני מסוגל לשלוט בפחד 
להתפרץ  בלי  לעשות,  שנכון  מה  ולעשות  שלי 
ולהתמוטט, אבל אני אשקר אם לא אציין שהמחיר 
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מבוא
ביצועית במערכת  זרוע  בתי הסוהר מהווה  שירות 
אכיפת החוק של מדינת ישראל. ככזה, הינו שותף 
פעיל בשמירה על ביטחונה הלאומי ואיכות חייה של 
החברה הישראלית מפני הקמים עליה, מבית ומחוץ, 
אזרחיה  של  חייהם  באורחות  לפגוע  המבקשים 

ולשבש את פעילותם התקינה של מוסדותיה.
שירות בתי הסוהר נוטל חלק פעיל במאבק המתמיד 
השלכות  גם  יש  זה  למאבק  הפשיעה.  בתופעת 
במשק  הכלכלית  הפעילות  הצלחת   - כלכליות 
מותנית בקיום הסדר הציבורי והיציבות החברתית.

תנאים הכרחיים להצלחתה של הפעילות הכלכלית 
במשק הם קיומו של סדר ציבורי, יציבות חברתית 
במשטר  הנהוגים  משחק"  "כללי  על  ושמירה 
דמוקרטי. הפשיעה מערערת את הסדר הציבורי וכך 
גורמת לנזק גם בתחום הכלכלי. הניסיון המצטבר 
העבריינות  של  ישירים  נזקים  על  מצביע  בעולם 
לכלכלה בשיעור שלושה עד חמישה אחוזים מהיקף 
של  השפעתה  חמורה  כמה  עד  השנתי.  התמ"ג 
הפשיעה על הפעילות הכלכלית בישראל ניתן ללמוד 
מאומדן הנזק הישיר,  המגיע להיקף שנתי של כ-12 

מיליארד ₪ )לפי פרסומי המשרד לביטחון פנים(.
התעסוקה  מערך  את  להציג  נבקש  זה  במאמר 
בשירות בתי הסוהר בישראל, ולהדגיש את תרומתו 
לצמיחה  כמנוף  מקבילים:  תחומים  בשני  לחברה 
כלכלית מחד, וככלי שיקומי המפחית את תופעת 

הרצידיביזם )החזרה למאסר(, מאידך.

]נסים קשי2, אלי אברהם3, שרון אוסקר4[

תעסוקת אסירים 
בשב”ס

צמיחה1 ורצידיביזם

צמיחה -  תוספת הערך הריאלי לפעילות הכלכלית, הנמדדת ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מנוע צמיחה - גורם או   1

פעילות המשפיעים על הרחבת הפעילות הכלכלית במשק בשיטה הפיסיקאלית או המוניטארית.
ראש מערך תעסוקה ומנהל תעשיות שב"ס. בעל M.B.A במנהל עסקים.  2

ר"צ כספים במערך התעסוקה. בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים )B.A( ותואר שני בכלכלה )M.A( מאונ' בן-גוריון,   3

באר שבע.
תקציבן במערך התעסוקה. רואה חשבון )C.P.A( ובעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות )B.A( מאונ' בן-גוריון.    4

מערך התעסוקה בשב"ס
מצאה  האסירים  של תעסוקת  בחשיבותה  ההכרה 
של  מחדש  בארגון  למעשה,  הלכה  ביטוייה,  את 
מערך התעסוקה, אותו החל המשרד לביטחון פנים 
כיצירת  הוגדרה  מחדש  הארגון  מטרת  ב-1997. 
מסגרת מקצועית ומתקדמת, הנשענת על תשתית 
מודרנית, להפעלת מערך תעסוקת האסירים. זאת, 
המועסקים  מספר  את  בהתמדה  להגדיל  במטרה 
ברי-ההעסקה בעבודה יצרנית, תוך יצירת מקורות 
הזמן.  ברוח  ומגוונים  יציבים  חדשים,  תעסוקה 
בהשוואה  משמעותי  מפנה  לחולל  הייתה  הכוונה 
תעסוקת  את  ולהעמיד  אז,  עד  ששרר  למצב 
עם  אחת  בשורה  בישראל  הסוהר  בבתי  האסירים 
תוך  העולם,  בשאר  המפותחות  במדינות  המקובל 

צמצום התלות ב"קופה הציבורית".
מערך התעסוקה פועל במסגרת מודל כלכלי ייחודי, 
לפיו פעילותו השוטפת מותנית בהכנסות הנובעות 
טכסטיל,  מתכת,  )עץ,  מוצרים  ומכירת  מייצור 
הרכבות, דפוס( ומתן שירותי ייצור בקבלנות משנה. 
כיום מועסקים בשירות בתי הסוהר כ-2,000 אסירים, 
הן במרכזים יצרניים בבתי הסוהר במודל של פארק 
הפועלים  מאושרים  ייצור  במפעלי  והן  תעשייתי 
)יזמות פרטית, מפעלי   ISO לפי תקן 9001:2000 
אסירים  משנה(.  בקבלנות  הרכבה  מפעלי  שב"ס, 
קבוצתי,  שיקום  של  במסגרת  מועסקים,  נוספים 
במפעלי תעשייה מחוץ לכותלי בית הסוהר. בנוסף, 
מציע מערך התעסוקה הכשרה מקצועית בשיתוף 
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משרד התמ"ת למקצועות נדרשים במשק, בהיקף 
קורסים בשנה. מאז ראשיתו של הארגון  כ-25  של 
בשב"ס המועסקים  מספר  עלה  ב-1997,  מחדש 

ב-128%, כפי שניתן לראות בגרף מס' 1.
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גרף מס' 1 - מועסקים בתעסוקה יצרנית

מודל התעסוקה היצרנית בשב"ס מתקיים במספר 
יזמות פרטית )תעשייה פרטית(,  מסגרות: מפעלי 
מפעלי  שב"ס(,  )מפעלי  תעשייתיים  ייצור  מפעלי 
ויזמים  מפעלים  )עבור  משנה  בקבלנות  הרכבה 
מחוץ  תעשייה  )מפעלי  קבוצתי  ושיקום  פרטיים( 

לכותלי בית הסוהר(.

מפעלי יזמות פרטית
הנמצאים  מפעלים  הם  פרטית  יזמות  מפעלי 
אשר  השונים,  הסוהר  בתי  של  היצרניים  במרכזים 
מנוהלים ומופעלים על ידי יזמים פרטיים. במסגרת 
זו פועלים כיום כ-19 מפעלי יזמות פרטית במגוון 
תחומי עיסוק: "תעשייה אווירית" )חיווט למטוסים(, 
"טבע נאות" )הנעלה(, "K&F" )סכו"ם חד פעמי(, 
"רהיטי אטיאס" )ריהוט משרדי(, "רשת פוטון העיר" 
)ריהוט ביתי(, "ורדינון" )ייצור שטיחים(, "קונטקט" 
)אריזות קרטון( ועוד. מסגרת זו מאפשרת למפעלי 
השוטפת  לפעילותם  נוסף  ערך  לייצר  היזם 
מיליון  כ-200-150  של  מוערך  בהיקף  )מכירות(, 
ש"ח. ההכרה בתרומת המערכת היצרנית בשב"ס 
שמהווה  התעסוקתי,  במודל  להסתייע  והאפשרות 
אופציה משלימה לייצור ופיתוח התעשייה בישראל, 
קיבלה ביטוי ממשי באמנה לשיתוף פעולה שנחתמה 
עם התאחדות התעשיינים וזכתה לתמיכת הרשות 

לעסקים קטנים ובינוניים.
צמיחה  מנוע  יוצרת  בשב"ס  הייצור  פעילות 
למפעלים פרטיים הנדרשים לעבודה עתירת ידיים, 

וזמינות גבוהה של מועסקים. גורמים אלה מביאים 
ההתמודדות  כושר  ושיפור  ייצור  עלויות  להוזלת 
המטרה  הגדרת  תחת  זאת,  כל  תחרותי.  בשוק 
עבודה  נורמות  והקניית  האסיר  שיקום  העיקרית: 
ראויות. תהליך זה מאפשר המשך פעילות שוטפת 
פעילות  את  להעתיק  מבלי  בישראל,  החברות  של 
הייצור לשווקים בחו"ל, לשטחי הרשות הפלשתינית 

או לחילופין להידרש לעובדים זרים.

צרכי  על  העונה  מהירה  התקשרות  לאפשר  כדי 
התעסוקה  מערך  נערך  תחרותי,  במשק  הייצור 
בשב"ס לחשיפה ופרסום שיווני ליזמים פוטנציאליים 
באמצעות האינטרנט, תוך דגש על התקשרות בפרק 
השוטפת  בפעילות  עיכובים  מניעת  מינימלי,  זמן 
והצגת היכולת להיערכות וקליטת מפעלים. דוגמא 
פרטיים  ייצור  מפעלי  קליטת  הינה  לכך  מובהקת 
מאזור התעשייה "ארז” )"ורדינון”, "קונטקט”( בפרק 
בתהליך  רציפות  שאפשר  מצב  ביותר,  קצר  זמן 

הייצור בארץ ומניעת סגירתם של מפעלים אלה.
היזמים  אמון  הגברת  על  הושם  מיוחד  דגש 
תהליך  באמצעות  הפוטנציאליים,  והתעשיינים 
ומהיר, הקפדה על מנגנון  ברור  התקשרות פשוט, 
שיווני לבחירת יזמים בהתאם לקריטריונים ברורים, 
קבלת  לצורכי  ליזם  ומפורט  מקיף  מידע  מתן 
ופנייה  עסקית,  כדאיות  הערכת  וביצוע  החלטות 

ישירה ללא גורמי תיווך להתקשרות עם השב"ס.

מפעלי ייצור תעשייתיים 
הם  שב"ס(  )תעשיות  תעשייתיים  ייצור  מפעלי 
מפעלים הנמצאים בבעלות המדינה, אשר מנוהלים 
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גרף מס' 2 - מסגרת תעסוקה יצרנית
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ומופעלים על ידי מערך התעסוקה בשב"ס. המערך 
)כ-24 מפעלים(,  התעשייתי הפרוש בבתי הסוהר 
והדפוס  הטכסטיל  המתכת,  העץ,  בתחום  פועל 
התעסוקה.  מערך  סגל  ע"י  מקצועי  באופן  ומנוהל 
במסגרת זו מועסקים מאות אסירים, כאשר התגמול 

הכספי שמשולם להם נקבע על בסיס תפוקות.
פארקים  של  במודל  בנויים  היצרניים  המרכזים 
אסתטית  עבודה  סביבת  יצירת  תוך  תעשייתיים, 
בהתאם  ברובו  מתקיים  הייצור  תהליך  ובטוחה. 
לתקני איכות ISO 9001:2000. מאות אסירים זוכים 
העץ,  במקצועות  פורמלית  מקצועית  להכשרה 
המתכת, הטכסטיל והדפוס ורוכשים ניסיון מקצועי 
התעשייה.  לעולם  המותאמות  עבודה  ונורמות  רב 
שחרורם,  עם  ולמשק,  להם  ניתן  מכך  כתוצאה 
כוח עבודה מיומן, מנוסה ומקצועי, החוסך לקופה 
או  הסבה  לביצוע  נדרש  שהיה  רב  ממון  הציבורית 
להעסקת  לחלופין  או  לעובדים,  מקצועית  הכשרה 

עובדים זרים.
הפריסה הארצית של בתי הסוהר כוללת גם שבעה 
מרכזים יצרניים באזורי הפריפריה של מדינת ישראל 
)ארבעה בצפון ושלושה בדרום(. הפעילות היצרנית 
מאפשרת ליזמים להרחיב את פעילותם באמצעות 
מחלקות תומכות ייצור למפעלי האם, כגון תפירת 
נאות  בקיבוץ  נאות"  "טבע  חברת  עבור  נעליים 
בקרית   ”K&F" חברת  עבור  סכו"ם  אריזת  מרדכי, 
שמונה ובקיבוץ בית זרע, או הרכבות מוצרי פלסטיק 
שפעילויות  יודגש  שבע.  בבאר  גום"  "עוז  לחברת 
הרשות  בשטחי  בקבלנות משנה  בעבר  בוצעו  אלו 

הפלשתינית, בירדן ובמצרים.

הפעילות העסקית-יצרנית בשב"ס מהווה גרעין ועוגן 
לפעילות של מאות גופים וחברות עסקיות במשק 
הישראלי, המספקים שירותים, חו"ג, תשתית ייצור, 
הובלה והרכבה. פעילות זו יוצרת תשתית תומכת 

בצמיחה בארץ ומביאה לצמצום יבוא מתחרה.

גרף מס' 3 - אסירים מועסקים
לפי תחומי פעילות - סה"כ 1,892
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מפעלי הרכבה בקבלנות משנה
מפעלים  )עבור  משנה  בקבלנות  הרכבה  מפעלי 
להרכבת  ייצור  פסי  כוללים  פרטיים(,  ויזמים 
מוצרים ולאריזתם )כ-12 מפעלים( כדוגמת מוצרי 
אינסטלציה, פלסטיקה, חשמל, חיווט ואלקטרוניקה 
לכ-75 יצרנים ויזמים. פעילות זו משלימה לפעילות 
ייצור בתעשייה הישראלית הפועלת מחוץ לשב"ס, 
מוצרים  ייצור  ומאפשרת  ייצור  בעלויות  חוסכת 
של  מתחרה  יבוא  צמצום  תחרותיים,  במחירים 
מוצרים דומים, ובעיקר מאפשרת לחברות הפועלות 
במשק להמשיך ולייצר בישראל ולהתקיים בסביבה 

תחרותית בשוק גלובלי.

תעסוקת אסירים בשב"ס - צמיחה ורצידיביזם

גרף מס' 4: התפלגות לקוחות
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שיקום קבוצתי - מפעלי תעשייה מחוץ לכותלי 
בית הסוהר

לקראת  הנמצאים  לאסירים  מאפשרת  זו  מסגרת 
בית  לכותלי  מחוץ  בעבודה  להשתלב  שחרורם, 
הסוהר בכ-40 מפעלים, במגוון תחומי עיסוק, כגון: 
אפייה,  ייצור,  מפעלי  רכב,  מכונאות  בנייה,  מזון, 

תקשורת ואלקטרוניקה.
וההתקשרות  הפוטנציאליים  המעסיקים  איתור 
התעסוקה.  מערך  ידי  על  מבוצעים  עימם  החוזית 
מהלך זה מאפשר לאסיר מגע בלתי-אמצעי )כמעט( 
יצירת רצף  עם עולם העבודה שמחוץ לכלא, תוך 
תעסוקתי וסיכוי ממשי לקליטה מחודשת בחברה. 
תהליך זה מביא לשילובם של האסירים המשוחררים 
נורמטיביים, תוך  לחיים  והחזרתם  בעולם העבודה 
צמצום התלות בתשלומי העברה ובתקציבי מדינה.

לצמיחה  מנוף   - בשב"ס  אסירים  תעסוקת 
עסקית

הגורמים  אחד  הינו  בשב"ס  אסירים  תעסוקת 
התמ"ג  הישראלי.  במשק  התמ"ג  על  המשפיעים 
של  הכלכלי  הערך  את  כולל  גולמי(  מקומי  )תוצר 
כלל המוצרים והשירותים המיוצרים/ניתנים בשטחי 

המדינה. 
המודל המופעל בשב"ס לתעסוקת אסירים )פליליים 
בלבד(, מאפשר יצירת מנוף לצמיחה עסקית בשני 
באמצעות   - המאסר  בתקופת  עיקריים:  מסלולים 
הפעילות המתקיימת במסגרות התעסוקה היצרנית 
משרד  בשיתוף  מקצועית  וההכשרה  בשב"ס 
אדם  כוח  של  קליטתו   - המאסר  ובתום  התמ"ת, 

מקצועי ומיומן בשוק העבודה.

בעולם  המשוחרר  האסיר  של  השתלבותו  סיכויי 
העבודה נמוכים ומושפעים מגורמים רבים. הגדלת 
ניסיון  מיומנויות,  ידע,  של  פונקציה  היא  סיכויו 
שיפור  לצרכי המשק.  והכשרה מקצועית, בהתאם 
כישוריו והגברת ההון האנושי במהלך שהייתו בכלא, 
היצרנית  בפעילות  להשתלבותו  הודות  נעשים 
שהשתלבות  כך  על  חולק  אין  השונים.  במפעלים 
בשוק העבודה כגורם פרודוקטיבי תורמת להגברת 
האסיר  של  עצירתו  בנוסף,  הכלכלית.  הפעילות 
כספית  הוצאה  חוסכת  הפשע  לעולם  מחזרה 
הישיר  מהנזק  הנובעת  הציבורית,  לקופה  ניכרת 
שנגרם מפעילות עבריינית, מעלות החזקת האסיר 
במשמורת בין כתלי בית הסוהר )עלות שנתית של 
ההעברה  תשלומי  מעלות  לאסיר(,   ₪ אלף  כ-95 
ומעצירת  הסוהר  בבית  שהייתו  בעת  למשפחתו 
מעגל הפשיעה הבין-דורי )הורים-ילדים(. חסכון זה 
מחוללת  לפעילות  לאומיים  משאבים  לפנות  עשוי 

צמיחה בהמשך.

רצידיביזם 
האחריות לעצירת מעגל הפשע, או לפחות לצמצום 
במדינת  החוק  אכיפת  רשויות  על  מוטלת  נזקיו, 
בדין  הורשע  נשפט,  העבריין,  משנתפס  ישראל. 
ונשלח לרצות את עונשו בין כתלי בית הסוהר, הרי 
שבכך לא פסקה העבריינות. כאן מתחיל תפקידו 
של שב"ס, שמעבר למחויבותו לשמירה על חייהם 
נדרש  והנפשי,  הפיזי  שלומם  ועל  האסירים  של 

לפעול למניעת חזרתו של האסיר לעולם הפשע.
טיפול  כל,  קודם  מצריך,  העברייני  בגרעין  הטיפול 
מאמץ  שב"ס  משקיע  כך  לצורך  הבודד.  בפרט 

תמ”ג במשק הישראלי
הערך הכלכלי של כלל המוצרים והשירותים

המיוצרים/ניתנים בשטחי המדינה

שירותים
ומסחר

צמצום
האבטלה

השקעות
במשק

מנועי צמיחה 
נוספים: שיפור 

טכנולוגי, הסכמי 
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מדיניות

פיסקאלית 
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בתקופת  האסיר  של  שיקומו  בתהליך  מערכתי 
המאסר, בין השאר על מנת לבסס את האפשרות 
לתועלתו  רק  לא  בחברה.  תקין  לתפקוד  לחזרתו 
האישית כי אם לתועלת החברה בכלל. שיקומו של 
מצריכים  הנורמטיבי  החיים  למעגל  וכניסתו  אסיר 
במהלך  ורב-מערכתית  מקצועית  מוקדמת,  הכנה 
שהייתו בבית הסוהר. נדבך מרכזי בתהליך השיקום 

הינו ההשתלבות במסגרות התעסוקה היצרנית.
את  משקפים  אסירים,  של  למאסר  החזרה  נתוני 
הטיפול  של  ההצלחה  ומידת  ההרתעה  כושר 
במהלך שהותו של האסיר בבית הסוהר. ככל שאחוז 
החוזרים למאסר קטן יותר, כך גדל שיעור ההצלחה 
של מערכת אכיפת החוק. מקובל בעולם המערבי 
להעריך את שיעור הרצידיביזם בהיקף של כ-65%. 
ביטוי מוחשי להשפעתן המשמעותית של התעסוקה 
היצרנית וההכשרה המקצועית על סיכויי היקלטותו 
בעולם  והשתלבותו  בחברה  האסיר  של  המחודשת 
העבודה, מתקבל מהנתונים שנאספו לגבי כ-35,000 
אסירים שהשתחררו ממאסר בשב"ס בשנים -2000
הטבלה  נתוני  בחינת   .)5 מס’  גרף  )ראה   2005
בתעסוקה  שהועסקו  מהאסירים   24% כי  מראה 
יצרנית - חזרו למאסר בבתי הסוהר, שיעור העומד 

על 42% מכלל האסירים.

סיכום
הטיפול המערכתי שניתן בשב"ס לאחת האוכלוסיות 
הנחשלות בחברה הישראלית, הוא לעיתים תכופות 
את  לעזוב  לאסירים  האחרונה  ההזדמנות  בבחינת 
התעסוקה  של  המוכחת  התרומה  הפשע.  עולם 

היצרנית בשב"ס להפיכתו של האסיר לפרט תורם 
לצד השתלבותו המחודשת בשוק  ומועיל בחברה, 
העבודה ככוח אדם מקצועי ומיומן, מהוות תשתית 
וצמיחה  תומכת  סביבה  ביצירת  משמעותית 

במשק. 
הצדדים  חלק  נוטלים  בה  המשותפת  הפעילות 
הלכה  מממשת,  שב"ס-יזמים-אסירים,  השונים: 
בעולם  כיום  המקובלת  הגישה  את  למעשה, 
לכל  יותר  גבוה  מוסף  ערך  ליצירת  העסקים, 
 ,win-win situation-ה בגישת  מדובר  המשתתפים. 
המתמצתת בסלוגן השיווקי במערך תעסוקה: "יצרן 

איש עסקים, אתה מרוויח ואנחנו אסירי תודה”.
מערכת היחסים בין המגזר הפרטי למערך התעסוקה 
משרתת  האחרונות,  בשנים  שהתבססה  בשב"ס, 
חברות  מאות  של  הכלכלי-עסקי  האינטרס  את 
וגופים פרטיים, הנהנים מקיומה של מערכת ייצור 
צמיחה  ליצור  ניתן  באמצעותה  משלימה,  ותמיכה 
יציבה וממשית לפעילותם, במקביל למתן הזדמנות 

שנייה למי שפגעו בחברה וחוזרים אליה.
תעסוקת  את  לבחון  עלינו  כי  להדגיש,  הראוי  מן 
שבצדה  והעשייה  הנוכחית  במתכונתה  האסירים 
שעל  והאמצעים  השעה  שיקולי  של  לאורם  רק  לא 
המדינה להעמיד לטובת העניין. שכן בסופו של דבר, 
התועלת שצומחת לאסיר המשוקם ולמשפחתו, כמו 
גם לציבור בכלל, היא במובהק בעלת אופי חברתי, 
כלכלי ותרבותי, מאושיות החברה בישראל. פעילות 
שב"ס לצמצום הפשיעה חורגת מגבולות המדידה 
הכמותית; יש בה ערך כלכלי, הכרחי לקיום הסדר 
הציבורי והיציבות החברתית ותנאי לכלכלה איתנה.

תעסוקת אסירים בשב"ס - צמיחה ורצידיביזם

גרף מס’ 5 - נתוני הרצידיביזם בשב"ס בשנים 2000-2005* 

חזרושוחררוסוג אוכלוסיית אסירים
שיעור החזרה

למאסר 

34,97014,62642%שפוטים פליליים 

1,13121819%סיימו הכשרה מקצועית

10,3872,46324%עבדו במפעלי תעסוקה 

1,10021219%מקצוע- נגר

1,07316816%מקצוע- חייט/ תופר

4219924%מקצוע- מסגר

*הנתונים עובדו במערכות מידע בשב"ס
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טיפול קבוצתי
בעברייני מין מתבגרים - כלא אופק

דר' טליה אתגר, מנהלת המרכז למניעה ולטיפול באלימות מינית בקרב ילדים, עמותת על"ם.   1

ר"כ קרן גנות-פרגר, ר"ת עבודה סוציאלית, כלא אופק.    2

מבוא
מינית  התוקפים  נוער  בני  של  לתופעה  המודעות 
הולכת   - מהם  קטנים  ילדים  או  אחרים  נוער  בני 
ומתרחבת. התפיסה הרווחת כיום, המתבססת על 
מחקרים שונים שנעשו בתחום, מדגישה את חשיבות 
מתבגרים.  בהיותם  דווקא  מין  בעברייני  הטיפול 
תופעה  בכל  לטפל  שיש  הבסיסית  להנחה  מעבר 
לחשיבות  נוספות  סיבות  יש  מתגלה,  היא  כאשר 

ההתערבות הטיפולית כשהתוקף עדיין מתבגר.
מחקרים על עברייני מין מבוגרים הראו שחלק גדול 
מהם החל בתקיפה מינית בגיל ההתבגרות, ואפילו 
 Groth,( שמונה-תשע   - יותר  מוקדמים  בגילאים 
 Longo, & Mcfaden, ����; Johnson & Berry,
1989(. טיפול בשלב בו העבריין עדיין מתבגר יסייע 
אלא  העבריינות,  ממעגל  להוצאתו  רק  לא  אפוא 
ימנע קורבנות עתידיים. זאת במיוחד לאור העובדה 
בשיעור  עולה  מתבגרים  של  ההתעללות  שאחוז 
 .)Abel & Becker, 1984( בבגרותם  משמעותי 
מחקרים אחרים הראו כי ללא טיפול מוקדם, ניכרת 
 Longo & Groth,( העבירות  בחומרת  הסלמה 
1983(. התערבות בשלב מוקדם מביאה לתוצאות 
המנצלת ההתנהגות  דפוסי  שכן  יותר,  טובות 
ממבוגר  להבדיל  אצל מתבגר,  מופנמים  לא  עדיין 

.)Perry & Orchard, 1989; Bengis, 1986(
מין  בעברייני  לטיפול  המקובלות  השיטות  אחת 
 ;1996 )אתגר,  קבוצתית  עבודה  היא  מתבגרים 
 Cunningham & MacFarlane, 1991; Knopp,
לשימוש  מתייחסים  מהיתרונות  חלק   .)1987
בטכניקה זו באופן כללי, וחלק מדגיש את האוכלוסייה 
מדובר   .)1999 )אתגר,  מתבגרים  מין  עברייני  של 

בטיפול קבוצתי כפוי ביהביוריסטי-קוגניטיבי - שיטה 
המדגישה שילוב של נטילת אחריות ושל טיפול, וכן 
משלבת חינוך עם טיפול ושיקום. ההנחיה מתבצעת 
על ידי שני מנחים, גבר ואישה )אתגר, 1999; אתגר, 

.)Bengis, 1986 ;2000

ייחודיות הטיפול בכלא
נוער  לבני  היחיד  הכלא   ,)2003 )ניצן,  אופק  כלא 
במדינת ישראל, הוא בית סוהר טיפולי המופעל לפי 
בשיטות  ומנוהל  הוליסטית-אינטגרטיבית  תפיסה 
ההתייחסות  הנערים.  לצרכי  במיוחד  המותאמות 
לנוער הכלוא היא כוללנית ומשלבת מרחבים רבים 
שיקום  טיפול,  פעילויות  המקיפים  הנער,  בחיי 
כמקום  לכל  קודם  משמש  אופק  השכלה.  ורכישת 
ענישה; עם זאת, בית הסוהר מעמיד לרשות הנער 
ומיומנויות  כלים  לרכישת  הזדמנויות  ולבחירתו 
שיסייעו לו בעתיד. בבית הסוהר מופעלות תכניות 
ייחודיות, כגון: קבוצות  לטיפול בסמים, באלימות, 
טיפול באמצעות בעלי חיים ועוד. אחד הפרוייקטים 
המין,  בעברייני  הטיפול  פרויקט  הוא  המרכזיים 
את  ברציפות.  השמינית  השנה  זו  המתקיים 
בכלא,  הסוציאליים  העובדים  מנחים  הפרויקט 
בשיתוף עמותת על"ם - עמותה למען נוער במצבי 

סיכון ומצוקה.
ביצעו  שרובם   ,23-14 בני  נערים  כלואים  באופק 
או  עשיר  עברייני  רקע  לחלקם  חמורות.  עבירות 
הפרעות אישיות קשות. לרבים מהנערים גישה עוינת, 
המתבטאת  ואנטי-סוציאלית,  תוקפנית  הרסנית, 
הנערים  אוכלוסיית  מוחצנת.  עבריינית  בהתנהגות 
יוצאי  העמים,  חבר  יוצאי  הארץ,  מילידי  מורכבת 
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אתיופיה, שוהים בלתי חוקיים ובני מיעוטים, עצורים 
ושפוטים גם יחד, רובם בעלי השכלה נמוכה ובעלי 
המאסר  זהו  הנערים  לרוב  ירודה.  עצמית  הערכה 
העבירות  מרבית  חוזרים.  אסירים  חלקם  הראשון, 
אלימות  רכוש, סמים,  עבירות  הן  הנערים  שביצעו 
ואלימות מינית. כליאת הנערים היא האלטרנטיבה 
האחרונה - רק לאחר שניסיונות השיקום לא צלחו, 

יגיע הנער למאסר.
והפעלת פרויקט שיקומי  ייחודי,  לעבודה בכלא פן 
 )2000( אתגר  יחסית.  קשה  היא  זה  מסוג  טיפולי 

מציין מספר סיבות לכך:
# העדר גורם מרתיע, טיפול כפוי: הגורם המרתיע 

החשובים  העקרונות  אחד  הוא   )Or Else Factor(
העבריינים   .)1996 )אתגר,  הטיפולית  בשיטה 
להימצא  חייבים  הטיפולית  בקבוצה  המשתתפים 
מכוונות  בעלת  חוק  אכיפת  של מערכת  בפיקוחה 
אז..”  לא...  "אם  פירושו:  מרתיע  גורם  טיפולית. 
את  תקיים  לא  ו/או  לטיפול  תגיע  לא  אם  כלומר, 
סנקציה  נגדך  תינקט  בטיפול,  הנדרשים  התנאים 
הנמצא  נער  עבור  המרתיע  הגורם  יותר.  חמורה 
בטיפול בקהילה יכול להיות העברתו למסגרת מחוץ 
לבית. עבור מי שנמצא במעון, הגורם המרתיע יכול 
להיות מעון נעול. עבור השוהים במעון נעול, הגורם 
המרתיע יכול להיות העברה לכלא, אבל מהו הגורם 
גם  זו  לסוגיה  להתייחס  אפשר  בכלא?  המרתיע 
כבעיה מוסרית. דווקא מפני שמערכת הכלא כופה 
כל כך הרבה על הפרט, האם נכון להשתמש בגורמי 

כפייה נוספים? 
בדרך כלל, השתתפותם של עברייני מין מתבגרים 
ידי בית המשפט או על  בטיפול נכפית עליהם על 
ידי גורם סמכותי טיפולי אחר. במקרה של קבוצה 
טיפולית בכלא, העבריינים נשפטו ונגזר דינם לשבת 
בכלא, אך הם לא חויבו בטיפול. מחד גיסא, עולה 
מאידך  לטיפול.  להגיע  להם  לגרום  כיצד  השאלה 
גיסא, אם יסכימו להיות מטופלים, מרצון או לאחר 
שכנוע הגיוני - אזי יהיה זה "טיפול וולונטרי" ויעדר 
ממנו "גורם מרתיע". כלומר, כל מטופל בכלא יכול 
פתאום  ירגיש  אם  עת,  בכל  הטיפול  את  להפסיק 
ואין שום גורם  ש"נמאס לו" או ש"לא מתאים לו", 

שיכריח אותו להישאר בטיפול. 
אך  וולונטרית,  היא  בקבוצה  ההשתתפות  כיום, 
לכל  באים  המשתתפים  הנערים  זאת  למרות 
החלו  לאחרונה  מזאת,  יתרה  בקביעות.  הפגישות 
מין, לבקש מיוזמתם  נערים השפוטים על עבירות 

להשתתף בקבוצה. 

הערכת  לעבור  חייב  מין  עבירת  בגין  השפוט  נער 
מרכז  מטעם  מומחית  מאבחנת  ידי  על  מסוכנות 
לקבל  כדי  הסוהר,  בתי  שירות  של  הנפש  בריאות 
ולצורך  אורכה  לקביעת  לחופשה,  ליציאה  אישור 
גם  בחשבון  מביאה  המאבחנת  מוקדם.  שחרור 
כאשר  בקבוצה,  הנער  מידת ההשתתפות של  את 
כמעט  היחיד  הביטוי  את  כיום  מהווה  זו  עובדה 

להפעלת "גורם מרתיע”.
טיפולית:  תפיסה  לעומת  ביטחונית  תפיסה    #

ביטחונית.  היא  כלא  כל  של  הבסיסית  התפיסה 
למרות ששיקום העבריין מוגדר גם הוא כיעד, הרי 
מטרת המאסר הרשמית היא ענישה, מחד, והגנה 
על החברה על ידי הרחקת העבריין, מאידך. תפקידו 
המרכזי של בית הסוהר הוא לשמור שהכלואים בו 
פגעו  שבה  מהחברה  הרחק  ולבודדם  יברחו,  לא 

ושאת חוקיה הפרו.
בעיית הסטיגמה חריפה  ובעיית הסטיגמה:  האחר    #

מהנערים  חלק  בקהילה.  מאשר  בכלא  יותר  הרבה 
השפוטים בגין עבירות מין, מנסים להסתיר את הסיבה 
שבגינה הם נמצאים בכלא. לפיכך, עולה גם בעיה של 
שמירת סודיות, שכן עברייני המין פוחדים שחבריהם 
בכלא ישאלו שאלות כגון: 'איזו מין קבוצה זו', 'לאיזה 
מין  עברייני  מסוימים,  במקרים  הולכים'.  אתם  טיפול 

שפוטים תוקפים שוב מינית בין כותלי הכלא.
ניתן  אותן  הסנקציות  אודות  בדיון  #  סנקציות: 

לעברייני  הקבוצתי  הטיפול  סרבני  נגד  לנקוט 
של  הסנקציה  קשות.  מוסריות  שאלות  עולות  מין, 
ביטול ביקורים הינה בעייתית, עקב חשיבות הקשר 
איסור  הנער.  בחיי  נוספים  להיבטים  המשפחתי 
שבכלא  מכיוון  בעייתי,  הוא  אף  לחופשות  יציאות 
נמדדים היבטים התנהגותיים נוספים אשר בעזרתם 
"קונה" הנער את הזכות לחופשות. נראה כי במקום 
מקום   - כך  כל  צר  ביטוי  יש  האישית  לחירות  שבו 
שמנסה לשדר גבולות מחד, וביטחון וקבלה, מאידך 

- יש לפעול באופן שונה. 

הרכב הקבוצה
לצורך בנייה ראשונית של קבוצת הטיפול, אסף צוות 
העובדים הסוציאליים מידע מקדים על המועמדים. 
כל הנערים המועמדים לקבוצה נשפטו בגין עבירות 
מין )אונס, מעשים מגונים ועוד(, ורובם ככולם ענו 

על הקריטריונים הבאים:
פז"מ - רואיינו רק נערים שיש להם לפחות חצי   #

שנה לשהות במאסר. הטיפול בקבוצה נמשך בין 
שנה לשנה וחצי. 
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דוברי עברית - התקבלו לקבוצה רק נערים דוברי   #

עברית, גם כאלה שאינם דוברים עברית רהוטה, 
אך ידיעתם את השפה טובה מספיק לתקשורת 
שיעדיפו  נערים  יש  כי  מלמד,  הניסיון  בסיסית. 
כדי שלא  דוברים עברית,  למי שאינם  להתחזות 
יאלצו להשתתף בטיפול. בכדי להימנע מטעויות, 

נבדקה רמת השפה באמצעות צוות האגף. 
נערים שהורשעו בעבירות מין - יש בכלא נערים   #

מרצים  אך  מין,  בעבירות  מעורבים  היו  שאמנם 
בשלב  אלה,  נערים  אחרות.  עבירות  בגין  עונש 
מהנחות  אחת  רואיינו.  לא  לפחות,  ההתחלתי 
היסוד באבחון וטיפול בעברייני מין היא, שהאבחון 
או  בעבירה  שהודה  למי  רק  נעשים  והטיפול 
ששופט קבע את אשמתו. שכן, איש המקצוע אינו 
)אתגר,  שופט  אינו  והוא  אשמה  בהוכחת  עוסק 

.)1997
יריבויות - חברויות בין המועמדים, ובמיוחד אלה   #

שהנערים  מכיוון  קבוצתי.  אונס  על  השפוטים 
נמצאים יחד 24 שעות ביממה, היחסים ביניהם 
התחשבות.  המחייב  גורם  הם  לקבוצה  מחוץ 
השאלה אם להכניס לאותה קבוצה נערים יריבים 

שיש ביניהם מתח, נדונה בהתייעצות עם קמ"ן.

שענה  נער  כל  הקבוצה  מנחי  ראיינו  השני,  בשלב 
הובהרה  בראיון  הראשוניים.  הקריטריונים  על 
מטרת הקבוצה, והנער התבקש לתת את הסכמתו 

לטיפול.

מאפיינים ותכנים
מזכירים  אופק  בכלא  הטיפולית  הקבוצה  מאפייני 
את אלו של קבוצות טיפוליות אחרות בבתי סוהר, 
וכוללים הקפדה על setting קבוע וברור - הקבוצה 
ובאותו  שעה  באותה  בשבוע,  מסוים  ביום  נפגשת 
אינם  זאת,  לעומת  הקבוצה,  משתתפי  מקום. 
נערים  רכבת".  "קבוצת  היא  הקבוצה  קבועים: 
נסיבות חיצוניות  ועוזבים, בדרך כלל עקב  נכנסים 
)סיום תקופת מאסר, מעבר לבתי סוהר לבוגרים( 
ופחות בשל קריטריונים מקצועיים של סיום טיפול.
אחד התכנים הראשונים שנדונו בקבוצה היה רגש-
ביניהם,  ההבדל  על  עמדנו  והתנהגות.  מחשבה 
איך  ובעיקר  לא,  מה  ועל  שליטה  לנו  יש  מה  על 
שהעסיק  נושא  מחשבה.  ומהי  רגש  מהו  מזהים 
חלק מהנערים במשך זמן רב היה ההתמודדות עם 
"הבושה” ו"הסוד”, הן במסגרת הכלא והן ביציאות 
לחופשה, או לפני השחרור. איך מגיבים כששואלים 

בחוץ?  אומרים  מה  יושב"?  אתה  מה  "על  בכלא 
האם יש טעם להסתיר? למה רוצים להסתיר? מה 
שרוצים  האלה  המסוימות  העבירות  באופי  חבוי 
להסתיר אותן? ואיך הם, כמי שביצעו עבירות אלה, 

מרגישים בקשר לכך? 
הנערים דיברו על הנושא גם ביחס להורים, לקשר עם 
"כל פעם שיהיה  וכמובן לעתידם.  ושכנים,  חברים 
התפתח  מכאן  אלי?!”  תבוא  המשטרה  אז  אונס, 
טבעיות  תוצאות  האחריות,  לקיחת  בשאלת  דיון 
על  שמשלמים  "מחירים"  התנהגות,  של  והגיוניות 
התנהגות )"ישבתי בכלא, זה לא מספיק?”(, ובידוד 
הטיפול,  של  ליבו  לב  היא  אחריות  לקיחת  חברתי. 
ובמסגרת זו עלו אפילו התלבטויות לגבי מחיר אישי 
אחריות  מלקיחת  להמנע  כדי  לשלם,  כדאי  שאולי 

)"אפילו להיות סגור בבית משוגעים כל החיים”(.
לתחום  מין  עברייני  בקבוצת  מוקדש  רב  זמן 
חשיבה:  ולטעויות  לערכים  לעמדות,   - הקוגניטיבי 
"גבר  שלה”,  העבודה   זאת  כי  זונה  לאנוס  "מותר 
זלזלה  שהיא  והרגשתי  "חשבתי  לשלוט”,  צריך 
שלה  ההתנהגות  את  פירשתי  אני  בעצם  אבל  בי, 
כזלזול”. הוקדש זמן גם ללימוד הנושאים 'יחסי מין 
בהסכמה', 'שוויון בין נשים וגברים' ועמדות בנושא 

המגדר.
העיסוק בתכנים בקבוצה הטיפולית נעשה באמצעות 
טכניקות מתאימות. להלן יוצגו שתיים מהטכניקות 
השכיחות ביותר בהן משתמשים בקבוצות עברייני 

מין, ובעזרתן ייסקרו תכנים נוספים.
עצמו  את  מציג  מטופל  כל  זו  בטכניקה  הסבב:   #

בתורו ומתייחס לעבירה. המטרה היא להגיע להצהרה 
כל  מחומרתה.  להפחית  לנסות  מבלי  אמיתית, 
פגישה מתחילה בסבב, הנעשה יותר ויותר מפורט 
התפתחות  בתהליך  מתקדמת.  שהקבוצה  ככל 
להכחיש,  מניסיונות  ברור  מעבר  נראה  הקבוצה 
להמעיט בחומרת העבירה ולברוח מלקיחת אחריות 
)"השופט אומר שעשיתי משהו"(, להצהרה ברורה 
על אופי העבירה, כולל לקיחת אחריות: "אנסתי, או 
פגעתי מינית” )כשהדגש הוא על "עשיתי”(. הנושא 
הבא המודגש בסבב הוא הקורבן. האנשת הקורבן 
- מ"חפץ”, מ"כלי לסיפוק הצרכים”, כפי שהוא/היא 
היו בהתחלה - לאדם עם שם, גיל, רצונות, מחשבות 
גילו  בו  השלב  מהנערים,  גדול  חלק  אצל  ורגשות. 
יכולת להיות באמת אמפטיים לקורבן, ולראות אותו/
ה כבן אדם, היווה נקודת תפנית בטיפול. נושאים 
לעצמך  נתת  "איך  הם:  לסבב  הקשורים  נוספים 
רשות לעשות מה שעשית”? "איך ידעת לעשות מה 

טיפול קבוצתי בעברייני מין מתבגרים - כלא אופק
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שעשית”? "איך שמרת על שתיקת הקורבן”? "למה 
בחרת דווקא בקורבן זה”? ועוד.

# מעגל התקיפה - בטכניקה זו, הנושאים הקשורים 

מעמיק.  ודיון  לטיפול  זוכים  התקיפה  במעגל 
בזיהוי  הקשורים  תכנים  עולים  העבודה  במסגרת 
רגשות "מסוכנים" )אצל אחד השפלה, אצל האחר 
ומחשבות  בזיהוי טעויות חשיבה  נטישה(,  תחושת 
"מסוכנות", ובזיהוי מצבים "מסוכנים” )ללכת לבד 
תוך  מסוימים(,  נערים  של  בחברה  להיות  בחושך, 
שימת דגש על המצב המסוים של כל אחד. האירוע 
שנלווה  הרגש  את  לזהות  מסייע  לתקיפה  שקדם 
התכנון,  לתקנן,  ודרכים  חשיבה  טעויות  לאירוע, 
המעגל  את  להכיר  היא  המטרה  ועוד.  התחמון, 
להתנהגות  אלטרנטיביות  דרכים  ולחפש  הפרטי 
המחשבות  הרגשות,  זיהוי  באמצעות  פוגעת,  לא 

והמצבים המסוכנים לנער.

תהליכים בקבוצה
בדיקת גבולות, התמקמות בקבוצה והתנגדויות. 
בתחילת התהליך התבטאה ההתנגדות בחוסר רצון 
להשתתף בקבוצה, בחוסר נכונות לעמוד בדרישות 
להיכנס לתהליך  שנקבעו, בחוסר מוכנות אמיתית 
עבודה ובהתנגדות למנחים. "אתם אנשי חוק, אתם 
או:  חוק”,  כאנשי  אלא  כחברים  אלי  מדברים  לא 
אבל  שעשיתי,  סימן  פה,  יושב  אני  אם  "בשבילכם 
"אל תנסה  לא”,  או  יודע אם תקפתי  לא  אף אחד 
לתסבך אותי, לעצבן אותי”, "לא יודע!” וכן ניסיונות 
שיעור  לקבוצה”.  מתאים  לא  אני  "כלומר  כגון: 

ההתנגדות הקיף כמעט את כל המשתתפים.
עם הזמן, החלו הנערים לקבל על עצמם את דרישות 
הקבוצה ואת מטרותיה, ונוצרו אינטראקציות ישירות 
בין חברי הקבוצה. כן התפתחה היכולת לדבר על 
יותר. יתרה מזאת,  העבירה ולקחת אחריות גדולה 
ה"ותיקים” שידרו ל"חדשים” ש"אתה פשוט מפחד 
ככה  הייתי  בהתחלה  אני  "גם  אחריות”:  לקחת 

וחשבתי ככה”.
לאישיים  הנושאים  הפכו  הקבוצה  התקדמות  עם 
יותר, וחברי הקבוצה החלו לגעת בנושאים רגישים. 
על  דיבור  כדי  עד  ואמון,  ביטחון  אווירה של  נוצרה 
כלל  בדרך  מקובל  שאינו  מה  אינטימיים,  נושאים 

בקבוצה מסוג זה.
מצאו  להתמודדות,  יותר  קשה  הפך  התוכן  כאשר 
בטיעונים  להיאחז  נטו  הם  מילוט”:  "דרכי  הנערים 
של שכחה או "בעיות תקשורת” - אי הבנת השפה, 
אי הבנת המנחה וכדומה. "אני זוכר? כמעט שנתיים 

מתכוון”,  )המנחה(  אתה  מה  הבנתי  "לא  עברו”, 
"לא יודע איך להגיד את זה בעברית”, "אני לא מבין 
בעברית את המילה הזאת”, "אני יודע - אבל אני לא 
יודע איך להגיד", "אני לא יודע”, "אני לא זוכר”, "אף 

אחד לא יודע, אני בעצמי לא יודע”.
של  מרכזיים  מאפיינים  ובחומרתה.  הכרה בבעיה 
ניתן לראות  ומינימיזציה.  עבריין המין הם הכחשה 
ולהמעיט  להכחיש  מניסיון  מעבר  של  ברור  תהליך 
באופי העבירה - ללקיחת אחריות והכרה בחומרת 
ראשוניות,  התבטאויות  מצבם.  ובחומרת  המעשה 
"אני  יותר”,  יקרה  זה לא  "לי  "זה חד פעמי”,  כגון: 
זה  שקרה  שמה  חשבתי  "לא  הלקח”,  את  למדתי 
לא נורמלי”, "אני לא אנסתי, רק הרבצתי לילדים”, 
"לא יודע איך מרגיש אדם שעושה את זה”, "הרבצתי 
ונגעתי, לא אנסתי”, "לי אין בעיה להתמודד אתה, 
להצהרות  הזמן  עם  השתנו  להודות”,  במה  לי  אין 
ברוח: "על מה שעשינו מגיע לנו חמישים או שישים 
הוא  עשיתי  שאני  מה  שעושה  "מי  בכלא”,  שנה 
מניאק ומפלצת", "אני מתבייש”, "אני מרגיש אשם 

ואחראי".
מעבר מהתמקדות בקורבנות העצמית - לראיית 
"לא  אותי”,  דפקו  "אשכרה  כגון  אמירות  הקורבן. 
כלפיה  מרגיש  "לא  אותה",  ולזכור  לראות  רוצה 
כלום”, "היא שרמוטה - הולכת עם כל אחד”, "כועס 
ואני  מבלה  בחוץ  "היא  הלשינה”,  שהיא  זה  על 
לא  אולי  "זה  מושפלת”,  "היא  ל:  השתנו  בפנים”, 
יעבור לה כל החיים", "בטח הם )הקורבנות( רואים  
לו  בן אדם שאין  רע, מפלצת,  בן אדם  אותנו כמו 

רגש, מניאק, והם צודקים…”
תכנון  שלב  הוא  הנערים,  לכל  לליבון,  קשה  שלב 
מהווה  העבירה  בתכנון  ההודאה  התקיפה.  מעגל 
עבור חלק גדול מהנערים את "ההוכחה הקריטית" 
להיותם עברייני מין. התכנון לא מאפשר להיתלות 
ב"קרה לי במקרה", ומחייב לקיחת אחריות אמיתית 

לתקיפה. 

אפקטיביות ורצידיביזם
אופק  בכלא  הטיפולית  הקבוצה  של  הצלחתה 
נמדדה בשני אופנים: המשתתפים בקבוצה השיבו 
למטרות  שהתייחס  תקופתית,  הערכה  שאלון  על 
לעבירה.  הקשורות  ומטרות  קבוצתיות  אישיות, 
מול  עומתה  מטופל  כל  של  העצמית  ההערכה 
הערכת חבריו, משוב ששימש למנחים הן כנקודת 

מוצא לדיון קבוצתי והן כאמצעי למידה.
בקרב  החוזרת  העבריינות  נתוני  נבדקו  במקביל, 
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טיפול קבוצתי בעברייני מין מתבגרים - כלא אופק

המטופלים שסיימו את הטיפול ושוחררו. 38 עברייני 
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למאסר  חזרו  מכחישה(,  עמדה  והבעת  הטיפולית 
עבירת  בגין  ואחד  מין  עבירת  בגין  שניים   - נוסף 
לא חזרו,  אלימות. שאר המשתתפים שהשתחררו, 
נכון לרגע כתיבת שורות אלו, למאסר נוסף באופק 
ו/או בבתי הסוהר לבוגרים. במילים אחרות: כ-92% 

מהמטופלים לא חזרו לכלא.
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]יגאל נחמן1[

שחיקת מורים
בתיכון ובבתי סוהר

מבוא
בדיונים המתקיימים בארץ בנושא קריסת מערכת 
החינוך וההישגים הנמוכים של תלמידי בתי הספר 
בולטת,  והמתועש  בעולם המערבי  להישגים  ביחס 
בין הסיבות השונות, התופעה של שחיקת המורים. 
בארץ ובעולם נערכו מחקרים שונים בניסיון לעמוד 
ולפעול  להבינה  במטרה  לשחיקה,  הסיבות  על 
ולהפחתת הנזקים הנגרמים לעובדים,  להפחתתה 

למערכת ובעיקר לתלמידים.
ביטוי בתחושה  לידי  בקרב המורים באה השחיקה 
וממכלול  מעבודתם  מעצמם,   - סיפוק  חוסר  של 
והארגון,  המקצוע  כלפי  תסכול  ובתחושות  חייהם, 
כלפי  שליליות  בתגובות  ביטוי  לידי  באות  אשר 
התלמידים והעמיתים. בראיית המערכת, מתבטאת 
השחיקה באחוזי הפרישה מן המקצוע, בפיחות גובר 
ובירידה  היעדרויות  בריבוי  ובתוצאות,  בהשקעה 

בהזדהות ובמחויבות להוראה.  
מאמר זה מנתח את אופי השחיקה של מורים בשני 
מוסדות בעלי מאפיינים שונים: בית ספר תיכון ובתי 
בבית  ואילו  העיקר,  היא  ההוראה  בתיכון,  סוהר. 
האסיר  של  בשיקומו  מרכיב  היא  ההוראה  הסוהר 
בשחיקה  הבדלים  בודק  המאמר  שחרורו.  לקראת 
המחקר  כשהשערת  המורים,  אוכלוסיות  שתי  בין 
החינוך  מערך  במסגרת  העובדים  מורים  כי  היא 
בשב"ס, שחוקים פחות ממורים העובדים במסגרת 
משרד החינוך. ההשוואה בין המוסדות מחדדת את 
ואת היחס ביניהם. נבחן  הבנת הגורמים לשחיקה 
את נושא התשישות הנפשית והפיזית, את תחושת 
על  השפעותיהם  ואת  )דה-פרסונליזציה(  הניכור 

תחושת ההגשמה או אי ההגשמה העצמית.

שחיקת העובד
החוקר  ידי  על  לראשונה  הוגדר  "שחיקה”  המושג 
את  תיאר  פרוידנברגר   .1974 בשנת  פרוידנברגר 
העובד השחוק כנוקשה, עקשן ובלתי גמיש, שאפילו 
רב  עומס  לתחושת  לו  גורם  בעבודתו  קל  לחץ 
ממשיך  הקשות,  תחושותיו  למרות  זאת,  עם  מדי. 
העובד השחוק לדבוק בעבודתו ולעסוק במקצועו, 
לפעמים תוך השקעת זמן ומשאבים רבים מבעבר 
המושג  הוגדר  מאז   .)Freudenberger, 1974(
לראשונה, נערכו בנושא זה מחקרים רבים, שעסקו 
בהיבטים השונים של התופעה והסיבות להיווצרותה 
זה  ובכלל  שונים,  במקצועות  מקצוע  אנשי  בקרב 

מורים )פרידמן, 1992(.
מאסלאך וג'קסון )1981( תיארו את שחיקת העובד 
נפשית,  תשישות  של  תחושות  ממקבץ  כמורכבת 
עצמית.  הגשמה  אי  של  ותחושה  דה-פרסונליזציה 
הנחת  משקף  נפשית”  "תשישות  במושג  השימוש 
השחיקה  תסמונת  לפיה  ביותר,  חשובה  יסוד 
דורשת  שעבודתם  עובדים  בקרב  בעיקר  מופיעה 
על  השחיקה  מצביעה  זה  במקרה  רבה.  מעורבות 
כך שהעובד התחיל את עבודתו ברמה גבוהה של 
עניין ואכפתיות, תחושה המנוגדת לחלוטין לעייפות 
משעממות.  או  חדגוניות  לעבודות  האופיינית 
תחושת הדה-פרסונליזציה נתפסה כתגובה ללחץ, 
למקבלי השירות. תחושת  ביחס  ביטוי  לידי  הבאה 
אי ההגשמה העצמית היא הרגשה של היעדר הישג 
ממשי בעבודה, על אף מאמציו של העובד )פרידמן, 

.)1992
שאלון  וג'קסון  מאסלאך  בנו  זו,  תפיסה  בסיס  על 
 - המרכיבים  שלושת  את  המודד  עצמי,  לדיווח 

מדריך ספורט בכלא חרמון. BA בחינוך.  1
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של  ותחושה  דה-פרסונליזציה  נפשית,  תשישות 
נמדדו  בשאלון  פריט  כל  לגבי  עצמית.  הגשמה  אי 

שכיחות ואינטנסיביות. 

שחיקה בקרב מורים
על  מצביעים  מורים  שחיקת  בנושא  מחקרים 
פי  על  קבוצות.  לכמה  ביטויי השחיקה  של  חלוקה 
מחקריהם של פרידמן )1992( "השחיקה בהוראה: 
 )1984( ּומלאך-פינס  הייחודיים”  ורכיביו  המושג 
ההתמודדות ודרכי  מהותה  נפשית:  "שחיקה 
פי  על  נבדקה  המורים  בקרב  השחיקה   - עמה” 

הפרמטרים הבאים:  
ומיכולותיו,  מעצמו  המורה  של  סיפוק  חוסר   .1

בעבודתו ובחייו.
2. תחושות של תסכול מהארגון.

3. התנהגות בלתי תומכת כלפי תלמידים וייחוס 
תכונות שליליות לכלל התלמידים.

מבחינת הממסד, מאפייני השחיקה הם:
1. אחוז פרישה גבוה.

2. השקעה פחותה בעבודה.
3. ריבוי היעדרויות.

4. רמת מחויבות נמוכה.
לתחומים  נוגעים  המורים  של  לשחיקתם  הגורמים 
רבים: חלקם נובעים מאישיותו של המורה ותפקודו, 
ממשתני  וחלקם  שלו  הרקע  מאפיוני  חלקם 
גורמים  משפיעים  השחיקה  תהליך  על  הסביבה. 
שהמורה מביא עמו, בשילוב מה שהעבודה מספקת 
מורכבים  שקשרים  מנת  על  וכאדם.  כעובד  לו, 
המורה,  של  ומקצועית  אישית  לצמיחה  יביאו  אלה 
משימות  שתי  המערכת  של  כתפיה  על  מוטלות 
חשובות: מודעות לקשיים ולסיבותיהם מחד, וטיפוח 

אפשרויות חיוביות, מאידך. )פרידמן, 1992(.
במאמרו "שחיקת מורים - גורמי אישיות וסביבה”, 
בהתייחסותו   השלבים  את   )1997( מוטעי  מתאר 

של הפרט לעבודתו:
בתקוות  המאופיינת  תקופה   - "התלהבות”   .1

רבות, השקעת אנרגיה מרובה, יוזמה וציפיות.
לבו  תשומת  את  מפנה  העובד   - "קיפאון”   .2
המקצועית.  ולהתפתחותו  האישיים  לצרכיו 
בשלב מתקדם יותר הוא מתחיל להרגיש תסכול 
ולשאול את עצמו שאלות לגבי יעילותו, תפקודו, 
כל   - משקיע  שהוא  במאמצים  שיש  הטעם 
הישגים  להשגת  בדרך  המכשולים  לנוכח  זאת 
הבא,  לשלב  זה  משלב  במעבר  משמעותיים. 
לחזור לשלב של "התלהבות”  לעובד  לעזור  יש 

באמצעות תיעול מחדש של האנרגיה המושקעת 
בעבודה.

לפי מוטעי, השחיקה שחווה המורה כאיש מקצוע היא 
אחד ההיבטים השליליים הקשים בעבודתו. תחושת 
הדה-פרסונליזציה מתבטאת בהטחת אשמה כלפי 
נתפסות  המורה  על  המוטלות  המשימות  הארגון; 
 - האישית  והתועלת  לעולם,  מסתיימות  כבלתי 
במונחים של תחושת הישג, הכרה, קידום או הערכה 
- אינה מושגת. כל אלה מוליכים לתחושת השחיקה 
המקצועית והאישית, שבמקרים רבים מובילה לרצון 

לפרוש ממקצוע ההוראה.
שחיקה  תהליכי  הבולמים  החיוביים  הגורמים  בין 
עצמאות,  מורכבות,  גיוון,  מוטעי  לדעת  נמנים 
הגשמה  עצמי,  ביטוי  משוב,  הישגיות,  משמעות, 
החלטות,  קבלת  תהליכי  על  השפעה  עצמית, 
יחסים  לחץ,  בשעת  להשתחרר  אפשרות  הכרה, 
נוחה  סביבה  מסויגת,  בלתי  תמיכה  אישיים, 
לעבודה ותגמולים חומריים. גורם המפתח לבלימת 
מקצועית  מסוגלות  תחושת  טיפוח  הוא  השחיקה 
את  מקיפה  מקצועית  מסוגלות  פרופסיה.  כאיש 
הבין-אישיים  היחסים  תחום  את  המשימה,  תחום 

ואת תחום הארגון )מוטעי, 1997(.
מאסלאך וג'קסון מצאו כי בין הסיבות הספציפיות 
מצד  ואלימות  ונדליזם  נמצאים  מורים  לשחיקת 
התלמידים, העברות של מורים ממחוז למחוז ללא 
כתות  תובעניים,  הורים  עמם,  ותיאום  הסכמתם 
צפופות, הרבה ניירת, יותר מדי מבחנים, שכר נמוך, 
מקצועית  הכשרה  חוסר  בעבודה,  עכורה  אווירה 
הולמת וחוסר ליווי בקליטה ובעיות משמעת בכתה. 
עם זאת, החוקרים בדקו את השפעתה של סביבת 
עבודה בלתי תומכת על שחיקת מורים, ומצאו כי 
בגרימת  יותר  רב  משקל  האחרים  לגורמים  דווקא 

השחיקה.

שחיקת מורים בבית הספר 
ובשירות בתי הסוהר

מורים  לשחיקת  הגורמים  נבדקו  הנוכחי  במחקר 
לחלוטין  שונות  מסגרות  בשתי  ביניהם  וההבדלים 
עליה  ההנחה  הסוהר.  ובית  התיכון  הספר  בית   -
השוני  למרות  שאם,  היא,  המחקר  התבסס 
במסגרות, יימצאו גורם או גורמים משפיעים בולטים 
בשתיהן, הרי שלגורמים אלו ישנה השפעה מרכזית 

על שחיקת מורים.
שוות  מורים,  קבוצות  שתי  כללה  המחקר  קבוצת 
במספרן, מן המסגרות השונות: 30 מורי תיכון ו-30 
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מורים ממספר בתי סוהר בשב"ס. המורים בשתי 
גילאים  ומייצגים  אקראי  באופן  נבחרו  הקבוצות 
מקצועות  ומגוון  בהוראה  ותק  שנות  מגוון  שונים, 

ותפקידים בבית הספר.
שכלל  זהה,  שאלון  מלאו  הקבוצות  בשתי  המורים 
ותק  משפחתי,  מצב  גיל,  כגון  אישיים  רקע  נתוני 
בהוראה ועוד, וכן ענו על 14 שאלות בנושא מרכיבי 
ונפשית, דה-  השחיקה, אשר בדקו תשישות פיזית 

פרסונליזציה והגשמה עצמית.
באותו  ונאספו  חולקו השאלונים  בית הספר  למורי 
לבתי  בדואר  נשלחו  למורי שב"ס  היום. השאלונים 

הסוהר, והוחזרו בדואר לאחר מילויים.

דיון ומסקנות

המורים  שחיקת  כי  עולה,  המחקר  מתוצאות 
מורים  אצל  מאשר  יותר  גדולה  החינוך  במשרד 
העובדים במסגרת שב"ס. בין הגורמים המשפיעים 
על הפער בשחיקה, בלטו במיוחד ההבדלים בשעות 
העבודה, הצורך להתמודד עם בעיות משמעת, דה-

פרסונליזציה, תחושה של אי הגשמה עצמית והבדלי 
גיל בין האוכלוסיות. 

הבדלים בשעות העבודה
בבית ספר תיכון, עומס העבודה המוטל על המורה 
"להספיק  לאורך השנה, המורה מחויב  וגדל.  הולך 
את החומר" כדי לקצור תוצאות בעונת המבחנים. 
הלימודים  שנת  נחלקת  הסוהר,  בתי  בשירות 
למחזורי לימוד: מחזור לימודים נמשך 3 חודשים עם 
מאוד  המקלה  עובדה  למחזור,  מחזור  בין  חופשה 
יום העבודה של מורה  בנוסף,  על עומס העבודה. 
ב-12:00  ומסתיים   8:00 בשעה  מתחיל  בשב"ס 
מורה  של  אלו  לעומת  מצומצמות  עבודה  שעות   -

במשרד החינוך.

בעיות משמעת
החינוך  במערכת  המורה  של  העבודה  לעומס 
בעייתיים.  בתלמידים  לטפל  הקבוע  הצורך  נוסף 
בעיות  עם  ויותר  יותר  להתמודד  נאלצים  המורים 

גורמי שחיקה - שב”ס מול משרד החינוך
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שחיקת מורים בתיכון ובבתי הסוהר

בתי  בשירות  ולאחריו.  השיעור  בזמן  משמעת, 
הסוהר, ההתעסקות בבעיות משמעת היא מועטה: 
המורה אינו אחראי לענישה, ואילו התלמיד המבוגר 
בעיית  לכל  ותגובה  התייחסות  שישנה  לכך  מודע 

משמעת. 

דה-פרסונליזציה
פחות  חשים  שב"ס  במסגרת  העובדים  מורים 
מאופי  יוצא  פועל  התיכון,  ממורי  דה-פרסונליזציה 
העבודה: המורים בשב"ס מוצאים סיפוק רב בעבודה 
עם אוכלוסייה בוגרת, שלא הייתה במסגרת לימודית 
לשנות  ומוטיבציה  רצון  בהם  המעוררת  בעבר, 
המצטרפים  מורים  חדשים.  למידה  ערכי  ולהקנות 
רגילה,  חינוכית  במסגרת  שעבדו  לאחר  לשב"ס 
המורה  את  המאפיינת  השליחות  לתחושת  שבים 
בתלמיד  השינוי  בנוסף,  לשנות.  הרצון   - המתחיל 
למראה  ההישג  תחושת  יותר:  מהר  ניכר  המבוגר 

אסיר הלומד לקרוא ולכתוב לראשונה, מקץ שלושה 
חודשים של מאמץ, מספקת בהרבה מזו של מורה 
המחויב לתוכנית לימודים מורכבת, מוערך לעיתים 

נדירות וזוכה לתוצאות רק לאורך שנים.

הגשמה עצמית
החינוך  משרד  במסגרת  העובדים  ותיקים  מורים 
לצאת  רוצים  שהם  וחשים  שחוקים,  מרגישים 
הרוצה  מורה  חדש.  מקצוע  ולהתחיל  מהמערכת 
להתקדם אינו זוכה בדרך כלל לקידום מהיר, ונשאר 
אחד  סטנדרטי  בתפקיד  ארוכה  תקופה  לעיתים 
ההגשמה  חוסר  לתחושת  המוסיף  דבר  במערכת, 
מורים  בקרב  בולטת  הגשמה  אי  תחושת  העצמית. 
תחושת  בין  בפער  לראשונה  הנתקלים  חדשים, 
  .)2000 )תם,  הבית-ספרית  למציאות  השליחות 
ההגשמה  תחושת  הסוהר,  בתי  שירות  במסגרת 
עם  החינוך.  במערכת  מאשר  יותר  גבוהה  העצמית 

שחיקה מול גיל - משרד החינוך
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אי  תחושת  של  מסוימת  רמה  קיימת  עדיין  זאת, 
הגשמה. מורים בשב"ס הם לעיתים קרובות פליטי 
מערכת החינוך, לאו דווקא מרצונם. תנאי העסקתם 
בשב"ס אינם קלים: העבודה היא על בסיס שעות, ללא 
תנאים סוציאליים או קביעות. בנוסף, המורה בשב"ס 
אינו מרגיש כחלק מהמערכת: הוא אינו שותף פעיל 
בכל הפעילויות של סגל עובדי בית הסוהר, ובעיקר, 

הוא לובש בגדים אזרחיים ולא מדי שב"ס.

השפעת גיל הנבדקים על תחושת השחיקה
השחוקה  הקבוצה  כי  נמצא  שב"ס,  מורי  בקרב 
ביותר הייתה בגילאי 33-29. ככל שגיל המורים עלה 
זה  לממצא  אפשרי  הסבר  ירדה.  השחיקה  רמת   -
אינם  להתקדם,  השואפים  צעירים,  מורים  כי  הוא 
רואים בשירות בתי הסוהר מקום עבודה לאורך זמן. 
בנוסף, יש לציין שרוב סגל ההוראה בשב"ס מורכב 
מנשים, אשר בטווח הגילאים המצוין לרוב מקימות 
משפחה ויולדות ילדים, ומתקשות לחלק את זמנן בין 
העבודה לבית. תחושה זו גורמת לעלייה בתשישות 
הנפשית והפיזית של המורה ואף משפיעה על צורת 
הקבוצה  לעומתם,   .)2000 )תם,  שלו  ההוראה 
הייתה  החינוך  משרד  מורי  בקרב  ביותר  השחוקה 
ניתן  זו  שחיקה  ומעלה.   40 בגילאי  יותר,  מבוגרת 
מהוראה  לפרוש  רצון  מהמקצוע,  לעייפות  לייחס 
הגשמה  אי  תחושת  הגוררת  "תקיעות”  ותחושת 

גבוהה יותר.

סיכום והמלצות
ההוראה,  ממקצוע  נפרד  בלתי  חלק  היא  שחיקה 
בתי  בשירות  והן  החינוך  משרד  במסגרת  הן 
וטיפול  זאת, הבנת הגורמים לשחיקה  הסוהר. עם 
אותה.  למנוע  ואף  להפחית  יכולים  במקורותיה, 
מהשגרה,  יציאה  העבודה,  במקום  האווירה  שינוי 
פעילות חברתית - כל אלה עשויים לגוון את עולמו 
משובים  הסיפוק.  לתחושת  ולתרום  המורה  של 
חיוביים, הבעת התעניינות במורה ובנעשה בכיתה, 
הגשת סיוע וייעוץ למורה שנתקל בבעיות משמעת 
– כל אלה יסייעו למורה להרגיש מוערך וחיוני יותר 
טובה  תחושה  עובד.  הוא  בה  החינוכית  למערכת 
יותר של המורה תשפיע על דרך ההוראה ועל רמת 

המוטיבציה שלו בעבודתו הלא פשוטה.

כדי לעודד תחושה של הגשמה עצמית, יש לפעול 
חיזוק  המורה,  של  החברתי  הסטטוס  לשיפור 
תחושת השייכות לארגון ושיפור תנאי העבודה. אצל 
מורי משרד החינוך, יש צורך לשנות באופן אקטיבי 
יותר את הפעילויות השונות של המורה: אחריות על 
פרויקטים ייחודיים, גיוון בסוג התפקיד )מורה מחנך 
הלימודים,  תוכנית  שינוי  מקצועי(,  מורה  לעומת 

הוספת דרכי לימוד ועוד.
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]איריס טסלר1, פיטר הריס2 וחן אלון3[

תיאטרון אסירים
וסטודנטים בבתי הסוהר:
תהליך תיאטרוני וקבוצתי כטיפול עקיף

מבוא
ולנתח מודל עבודה  הנוכחי לתאר  מטרת המאמר 
המתקיים זה שש שנים בשירות בתי-הסוהר. בשנים 
בין  מפגש  שבמרכזו  תיאטרוני  מודל  התגבש  אלה 
משמש  בו  קבוע,  בסיס  על  לאסירים  סטודנטים 
התיאטרון זירה המאפשרת למשתתפים לבחון את 

עצמם כיחידים ואת קבוצתם כמייצגת ה"אחר". 
איריס טסלר, ראש תחום חינוך בכלא נווה תרצה, 
פיטר הריס, מרכז לימודי התיאטרון הקהילתי בחוג 
וחן  תל-אביב  באוניברסיטת  התיאטרון  לאומנות 
לאומנות  בחוג  פרויקטים  ומנחה  דוקטורנט  אלון, 
בשנים  עבדו   - תל-אביב  באוניברסיטת  התיאטרון 
אלה יחד ולחוד בפרויקטים שונים לפי המודל שיוצג 

בבתי-הסוהר איילון, מעשיהו ואשמורת. 
תיאטרון  בימאי  הכשרת  על  חשיבה  במסגרת 
קהילתי במערכת אקדמית, נולדה התובנה כי הדרך 
ל"אחר",  ורגישות  מודעות  ליצירת  ביותר  הטובה 
שבירת מוסכמות וסטריאוטיפים והבניית תפישות 
 - קהילה  עם  וחי  אמיתי  מפגש  על  המבוססות 
מחייבת יציאה מכותלי האוניברסיטה. מפגש בלתי 
אמצעי, ארוך טווח, בכלים תיאטרוניים עם קבוצה 
התנהגות  ודפוסי  נורמות  בעלי  אינדיבידואלים  של 
את  ולחוות  ללמוד  לסטודנטים  מאפשר  שונים, 
תהליך התיאטרון הקהילתי במלוא עוצמתו. יתר על 
נמצאו  הסטודנט  להכשרת  שהוגדרו  המטרות  כן, 
תקפות גם ביחס לאסיר ולעקרונות תהליך השיקום 

ר"כ איריס טסלר, ר"ת חינוך ב/ס נווה תרצה  1

פיטר הריס, מרכז לימודי תיאטרון קהילתי, החוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת תל אביב  2

חן אלון, דוקטורנט ומנחה פרויקטים בחוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת תל אביב  3

"בגנו של אבי היו שני כלובים, באחד חי אריה שעבדיו של אבי הביאו ממדבר נינווה, ובשני קיכלי.
כל בוקר היה הקיכלי קורא: בוקר טוב לך אדוני האסיר" )ג'ובראן חליל ג'ובראן(

שלו כפי שהוא מוגדר בשב"ס. בשני המקרים, תהליך 
ההעצמה מתאפשר כתוצאה מבחינה עצמית בראי 

ה"אחר", לעתים "האחר הסטריאוטיפי". 
לא היתה מקרית. מספר  הבחירה בשב"ס כשותף 
שב"ס  אוניברסיטה-  בשותפות  מתקיימים  יתרונות 
והתיאטרוני,  הקבוצתי  התהליכים,  לשני  המייצרים 
בעל  כארגון  ראשית,  אידיאליים.  מעבדה"  "תנאי 
ובעיקר   - תיאטרון  עם  בעבודה  שנים  של  ניסיון 
שפתיחותם,  בראשה,  והעומדים  חטו"ש  מערכת 
נסיונם ומיומנותם באו לידי ביטוי בהבנתם את צרכי 
אחד  לכל  השב"ס  העמיד   - מלכתחילה  הפרויקט 
בית- בתוך  תואמת  תמיכה  מערכת  מהפרויקטים 

ועובדים  חינוך  לקצינות  בנוסף  הרלבנטי.  הסוהר 
סוציאליים שהוקצו ישירות לפרויקטים, תרמה רבות 
אנוש  ומשאבי  תקציבים  להקצות  יש  כי  ההבנה 
מתאימים, ליצור מודעות קהילתית כללית בקרב כל 
מרכיבי סגל מתקן הכליאה, ולהקפיד על מעורבות 
תרמו  אלה  כל  השונות.  הפיקוד  מערכות  של 
מרכיב  הפרויקטים.  של  להרחבת מעגלי ההשפעה 
אחרון, בעל ערך לא מבוטל, מצאנו בנוחות וביעילות 
גיוס המשתתפים מתוך קהילת בית הסוהר, לעומת 
למשתתפים  יש  בו  בקהילה  יותר  שגרתי  פרויקט 
על  המשפיעים  חיצוניים  ואילוצים  גירויים  מגוון 
השתתפותם הסדירה. במפגש בין פיטר הריס לציפי 
וירצר, ראש מחלקת חינוך, טיפול ושיקום, הוחלט כי 

הפרויקט הראשון יתקיים בכלא איילון.
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מטרות הפרויקט מתייחסות לשלוש קבוצות, דהיינו 
קבוצת  נורמטיבית"(,  )ה"לא  האסירים  קבוצת   -
הסטודנטים )ה"נורמטיבית"( והקבוצה המשותפת 
המשותפת  לקבוצה  ביחס  המטרות  )ה"מליאה"(. 
הקבוצות  שתי  של  אלה  מתוך  כמובן  נגזרו 

ההומוגניות.

תפקידיו וגבולותיו של התיאטרון 
הקהילתי

ושל  בכלל  התיאטרון  של  היסוד  מהנחות  אחת 
שלתהליך  היא  בפרט  הקהילתי  התיאטרון 
התיאטרוני אפקט טיפולי. מושג ה"קתרזיס" הנודע 
הראשונית:  המילולית  במשמעותו  אריסטו,  של 
ומתמיד   מאז  זכה   - התרפאות  זיכוך,  טיהור, 
לפרשנויות פסיכולוגיות, לצד פרשנויות פילוסופיות 
משותפיו  מילר,  לואי  הפסיכיאטר  ואסתטיות. 
הראשונים של יוסי אלפי לייסוד התיאטרון הקהילתי 
בישראל, מגדיר את תפקידו הייחודי של התיאטרון 
הקהילתי המתגבש כפועל יוצא של אופייה הייחודי 
שנועד  החברתי  "התפקיד  בישראל:  החברה  של 
לתיאטרון הוא חיוני לישראל, שבה שינויים חברתיים 
לפיכך,  יתר.  במהירות  מתחוללים  ותרבותיים 
"אלפי  ביותר1.  הדחופים  הם  החברתיים  ענייניה 
זה שהחל לפעול בשנות השבעים,  ראה בתיאטרון 
להעצמה  חדש  ומודל  ואמנותי  חברתי  ביטוי  כלי 
משחק  הוא  בתיאטרון  "השימוש  מישורים:  בכמה 
המשחק  הבנת  לקראת  תרגיל  המהווה  אמנותי 
החברתי. הוא יכול להוות מכשיר להבנת יסודותיה 
יכול להיות תרגיל  והוא גם  ועקרונותיה של קהילה 
הקהילתי  התיאטרון  “מודל  שיתוף2.  חיי  ביצירת 
התיאטרון,  למקורות  שיבה  למעשה  מהווה  החדש 
שאופיינו מאז שנות השישים בחזרה אל התיאטרון 
הפולחני, הריטואלי, תיאטרון "החגיגה". באמצעות 
האירוע האומנותי בקהילה, הנחווה כחגיגה, בוחנת 
עם  פנימי  דיאלוג  ומפתחת  עצמה  את  הקהילה 
המוניציפלית  הסביבה  עם  וחיצוני  הקהילה,  אנשי 
רוב  על-פי  מתאפיינת  זו  מסיבה  והלאומית. 
ברב-תחומיות,  הקהילתי   התיאטרון  על  הכתיבה 
שכן האמנות מתגייסת לטובת מטרות סוציאליות, 

טיפוליות וחינוכיות גם יחד. 
האינדיבידואל,  את  מטפח  הקהילתי  התיאטרון 
את הקבוצה היוצרת ואת הקהילה שבקרבה נוצר. 

לואי מילר, "תאטרון וקהילה", במה 56 )חורף 1973(, עמ' 82.  4

יוסי אלפי, התאטרון הקהילתי, הוצאת דומינו, 1983, עמ' 7.  5

תיאטרון אסירים וסטודנטים בבית הסוהר: תהליך תיאטרוני וקבוצתי כטיפול עקיף

העיסוק בתיאטרון מאיץ תהליכים חברתיים מעצם 
עם  התמודדות  ומאפשר  פומבי  באופן  בחינתם 
קונפליקטים העולים בתהליכים אלה בדיון הציבורי 
בקהילה,  "תיאטרון"  המוסד  מעוררת.  שההצגה 
מסמל את החרות והיכולת של בני המקום לחוות 
פעולה  שיתוף  תוך  היוצרים  אדם  כבני  עצמם 
משהו בעל ערך. העיסוק בתהליכי ההפקה השונים 
משתתפים,  מאות  ולעתים  עשרות  המשלבים   -
בלחצים,  עמידה  המחייבת  אמנותית  במסגרת 
והצגת תוצאה בימתית המביאה כבוד וגאווה לעושה 

ולצופה גם יחד - נחווה כחוויה מעצימה. 
תיאטרון, ככל מוסד אמנותי, מקיים דיאלוג מתמיד 
באמצעות  ראשית,  מתקיים.  הוא  בה  החברה  עם 
היצירה האמנותית-אסתטית, המבוססת על צורה, 
הסוציולוגי  במישור  שנית,  מסרים.  והעברת  תוכן 
אנשי  ההצגה.  של  החברתית  ההשפעה  מעגלי   -
הצרכנים  מעגל  הם  השחקנים,  כלומר  הקהילה, 
הצופים  קהל  התיאטרון.  של  המועצם  הראשון 
הרחבה,  והקהילה  שני,  מעגל  מהווה  בהצגה 
המושפעת ומועצמת מעצם ההתקבצות והעשייה 
בקרבה, כמו גם מהשינוי שחל בדימוי העצמי של 
השלישי.  המעגל  היא   - השונים  הקהילה  מרכיבי 
)אסירים-סטודנטים(  שלהלן  התיאטרון  במודל 
מדובר בקהילת האסירים בקבוצת התיאטרון, אסירי 
בית הסוהר, סגל הכלא, סגל שב"ס, הנהלת שב"ס, 
מעסיקיהם של אסירי השיקום, משפחות האסירים; 
אנשי  אורחיהם,  הסטודנטים,  משפחות   - ומנגד 
אקדמיה ושאר מייצגי הקהילה אליה ייצאו האסירים 

בתום מאסרם.

על תהליך העבודה ועל שאלות 
שהפכו ל"מטרות"             

והוא  חודשים,  כתשעה  העבודה  תהליך  של  אורכו 
מורכב מסדנת תיאטרון המתקיימת פעם בשבוע. 
מיד  ורגשי,  גופני  קולי,  בחימום  נפתחת  הפעילות 
לאחריו תרגילי תיאטרון המבוססים בדרך-כלל על 
מעגל  ובסיומם  שונות,  אימפרוביזציה  טכניקות 
ועולים  צפים  התהליך  לאורך  )"שרינג"(.  שיתוף 
חומרים דרמטיים. הקונפליקטים של הקהילה ה"דו-
קהילתית" מתגבשים, נכתבים ומועלים על הבמה 
בהצגת סיום, המאפשרת לקבוצה ולקהל הצופה בה 

התמודדות עם שאלות היסוד שליוו את התהליך. 
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הוא,  ומלווה את העבודה  שליווה  העיקרון הבסיסי 
הן  התיאטרון  משמש  זה  ומורכב  עמוק  שבתהליך 
הדרמה  קבוצתיים.  לתהליכים  כראי  והן  כמאיץ 
המורכבת  המשותפת,  הקבוצה  את  המאפיינת 
היא  וסטודנטים(  )אסירים  נפרדות  קבוצות  משתי 
"דרמה של שלושה תהליכים קבוצתיים". מדי שבוע 
עבדו למעשה שלוש קבוצות: מפגש הכנה ותמיכה 
זהה של האסירים  בנפרד, מפגש  של הסטודנטים 

ומפגש של הקבוצה ה"דו-קהילתית" המשותפת.
דרמה "משולשת" זו מעלה שאלות רבות- טיפוליות, 
תיאטרוניות ופוליטיות. חלקן הוצבו בפני הקבוצה, 
עוד  עלו  השאלות  עצמה.  הקבוצה  הציבה  חלקן 
מטרת  מה  הקבוצה.  עם  העבודה  החלה  בטרם 
הפרויקט? האם לסטודנטים והסטודנטיות תפקיד 
זהה לזה של האסירים בפרויקט? מי רשאי להשתתף 
אילו  "מתקבלים",  עבירות  אילו  עם  בפרויקט? 
השאלות  מלהשתתף?  אסירים  "פוסלות"  עבירות 
ששאלנו את עצמו כמנחים, לפני ותוך כדי, הדהדו 

כמובן בקבוצה פנימה. 
חלק מהשאלות שעלו היו אתיות-מוסריות. שאלות 
של "שיקום" מול "ענישה" כגון האם על התיאטרון 
העברייניות  הגישות  את  לשנות  כמטרה  להציב 
המדד  יהיה  מה  הפעיל?  הפלילי  העבר  בעלי  של 

ל"הצלחה", אם בכלל?
מה  מקצועיות-תיאטרוניות:  שאלות  עלו  כן  כמו 
"ראוי"  מה  התהליך?  בסיום  ההצגה  משמעות 
להציג בסיום התהליך? למי אנו רוצים להציג בסיום 
ה"אמנותי"  בין  האופטימלי  היחס  מהו  התהליך? 

ל"טיפולי"? 
שאלה אחרונה זו מפנה אל הפסיכולוג קרל רוג'רס, 
העקיף.  הטיפול  אסכולת  של  המייסדים  מהאבות 
מודל  את  להגדיר  מאפשרת  רוג'רס  של  משנתו 
התיאטרון הקהילתי בבית-סוהר כטיפול עקיף, ובכך 
גורס  רוג'רס  השאלות.  מרבית  על  לענות  למעשה 
כי עצם המצאותו של אדם במסגרת אנושית, תוך 
תפישתו את עצמו כסובייקט מתפקד, כמרכיב דינמי 
במערכת יחסים בין-אישית, מקנה לו את האפשרות 
לדידו, כל  ושלמות עצמית.  לחוות מלאות עצמית 
מפגש אמיתי המתחולל בין שני סובייקטים הוא בעל 
אפקט טיפולי. בדיאלוג עם מרטין בובר, הוא מגדיר 
באופן  כמעט  לנו,  שמרשה  הטיפוליים  ביחסים 

רשמי, להיכנס ליחסים עמוקים וקרובים עם אדם, 
ולמעשה ללמוד אותו באופן מאוד עמוק. אני נזכר 
בחברי הפסיכיאטר, שאומר כי לעולם אינו חש אדם 
הטיפולית  הפגישה  עקרונות  את  כפי  ומלא,  שלם 
"אני חושב שיש משהו שהוא חש בראיונות טיפוליים. 

אני שותף לתחושה זו3". 
לאורך התהליכים, שרק מקצתם נתאר כאן, הודגשה 
החוויה אותה מתאר רוג'רס אף ביתר שאת משום 
ייחודית,  השפעה  בעל  מרכיב  הוא  שהתיאטרון 
המגביר ומעצים את אותה הרשאה להיכנס ל"יחסים 
עמוקים וקרובים" עליה מדבר רוג'רס. היות הבמה 
"שטח מפורז", חלל בו כל אחד יכול להיות כל דבר, 
מאפשר לכל משתתף לחוש "אדם שלם ומלא" כפי 

שמגדיר זאת רוג'רס, בכל רגע נתון.  

המטרות שהוגדרו לאסירים 
א. התמודדות עם מערכות יחסים: עבור האסירים 
הסטודנטים  קבוצת  עם  הפגישה  מאפשרת 
עם  יחסים  מערכת  של  ותחזוק  בנייה  תרגול, 
מהעולם  חלק  שאינם  "נורמטיביים"  שותפים 
את  מייצגת  הסטודנטים  קבוצת  העברייני. 
האסיר  במגע  בא  איתם  החברתיים  המעגלים 
במהלך  עבודה  במסגרות  חופשות,  במהלך 
המאסר, וכמובן בעת חזרתו המלאה לחברה עם 

שחרורו. 
ועם  העברייניים  הדפוסים  עם  ב. התמודדות 
מאפשר  הסטודנטים  עם  המפגש  העבירה: 
לאסיר לבחון את יחס הסביבה לעבירה. באמצעות 
לבחון  האסיר  יכול  התיאטרונית  האינטראקציה 

מחדש את העבירה ואת יחסו אליה. 
רוכש  האסיר  משימה:  לאור  קבוצתית  עבודה  ג. 
והדרישות  המטלות  עם  התמודדות  דרך  כלים 
יצירתית  עשייה  שבבסיסו  הפרויקט,  שמעמיד 
וקבוצתית שבסיומה הצגת תוצר תיאטרוני בפני 
כגון:  אופרטיביות  מטרות  מכך  נגזרות  קהל. 
עמידה בלוח זמנים, התמדה לאורך זמן, אחריות 
עמידה  רגשות,  ביטוי  אישית,  חשיפה  הדדית, 
בפני קהל, עבודה בצוות, הכנת מטלות אישיות 
לידי  תבוא  אלה  במשימות  עמידה  תרגול  ועוד. 
ביטוי בעתיד, בתחומי החיים שמחוץ לתיאטרון 

במהלך המאסר.

Carl Rogers, Martin Buber on Psychology and Psychotherapy, Essays, Letters, and Dialogue  3
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)מאנגלית: פיטר הריס, איריס טסלר וחן אלון(.  
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העצמה:  כתהליך  העצמיות  הציפיות  4. הרחבת 
בתוכו  לגלות  הזדמנות  בפרויקט  מקבל  האסיר 
כוחות יצירה ועשייה נורמטיבית. הוא מגלה שפה 
חדשה ובעקבות חוויית הצלחה וקבלת חיזוקים 

מהסביבה מתרחבות הציפיות שלו מעצמו.
הישראלית:  בחברה  שונים  לרבדים  5. חיבור 
קבוצת הסטודנטים מייצגת רבדים שונים בחברה 
ודתיים,  מחילוניים  מורכבת  בהיותה  הישראלית 
מאפשר  זה  מגוון  וכו'.  ו"דרומיים"  "צפוניים" 
הנוגעות  שונות  וסוגיות  דילמות  עם  התמודדות 
נוסף  מימד  המוסיף  מרכיב  הישראלית,  לחברה 
של חיבור והעמקת הקשר שבין האסיר והחברה.

המטרות שהוגדרו לסטודנטים
עבור הסטודנט מדובר בתהליך לימודי, ומשום כך 
מטרותיו הן בהקשר של מטרות לימודיו והכשרתו. 
יש לזכור כי חלק מהמטרות שהוגדרו לסטודנטים 

תקפות ביחס לאסירים, ולהיפך.
הבנת  בקהילה:  מעשית  בעבודה  יסוד  א. מושגי 
מורכבויותיה  על  "קהילה"  של  והרעיון  המושג 
ועמדות  תפיסות  עם  התמודדות  דורש 
והידע  התפיסה  לקהילה.  ביחס  סטריאוטיפיות 
רוב  על-פי  מביאים  בו/ה  שהוטמעו  המוקדם 
הישיר  העימות  המציאות.  עם  מחודש  לעימות 
מספק  הקהילה  עם  הפעיל  הפעולה  ושיתוף 
של  מחודשת  בחינה  המאלצות  חדשות  תובנות 

ידע קודם סטריאוטיפי.
ב. בחינת תפיסת העולם בשטח הלכה למעשה: 
לפרק  לבחון,  מאפשר  האסירים  עם  המפגש 
האישי.  הערכים  עולם  את  מחדש  ולהרכיב 
לשאול שאלות הנוגעות למוסר ואתיקה, להבחין 
ביחס  מוקדמות  בעמדות  אפורים,  בשטחים 
להתייחס  שניתן  הבנה  ובניית  ואי-צדק,  לצדק 
ל"אחר הסטריאוטיפי" באופנים שונים. התהליך 
הניגודיות  את  ולהפנים  להבין  מאפשר  החווייתי 
המתקיימת בין הבנה רציונאלית להבנה רגשית. 
מאפשרת  הדרמטית,  התיאטרונית,  הפעולה 
רגשיים  במושגים  ערכיים  קונפליקטים  לחוות 

בנוסף לאלה הקוגניטיביים.
רכישת הכלים התיאטרוניים ככלים חברתיים:  ג. 
להבין  לסטודנט  מאפשר  התיאטרוני  התהליך 
השלכתי  ככלי  בתיאטרון  הגלומה  העוצמה  את 
המעודד תהליכים יצירתיים,  המאיצים ומעמיקים 
בגיבוש קבוצה. באמצעות התמודדות  תהליכים 
תיאטרונית עם קונפליקטים המבטאים הן סכסוך 
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מתאפשר  רגשי,  סכסוך  והן  מוסרי-ערכי  פנימי 
מעבר לפי הצורך בין העולם הבדיוני לבין העולם 

המציאותי.
התיאטרון-  של  העיקרית  עוצמתו  עם  הכרות  ד. 
הרבע  במהלך  הקהל:  עם  והמפגש  ההצגה 
האחרון של התהליך יוצרת הקבוצה מחזה מקורי 
המשקף את התהליך הקבוצתי. ההצגה מאפשרת 
עימות ובדיקת תכני התהליך עם הקהל. דוגמא 
נמצא  התהליך  בסיום  ההצגה  של  למשמעותה 
"התיאטרון היה השחקן  )סטודנטית(:  ד'  בדברי 
הוא  מאומה,  היה  לא  שבלעדיו  בתהליך  הראשי 
הבלתי  הקשר  את  אפשר  המסגרת,  את  נתן 
אפשרי בין אסירים לסטודנטים, הוא הכתיב את 
החוקים, הוא נתן את הטון. הוא נתן פורקן של 
צחוק, הוא אפשר להגיד את הדברים הכי קשים 
ובה העת  להיות מישהו אחר  נתן  הוא  וכואבים, 
אנשים  בין  קירב  הוא  שיש.  אתה  הכי  להיות 
וחידד דברים, הוא היווה מטרה שגייסה את כולם 
את  הוציא  הוא  והעצמה.  מרץ  ועשייה,  ליצירה 
לחוות  יוכלו  נוספים  כדי שמעגלים  הכל החוצה 
את מה שאנחנו עברנו. בזכותו המסרים הועברו 
וחברים,  משפחות  הרעיד  הוא  הרגישו.  ואנשים 
אנשי שב"ס ומנהלים, הוא יצר תחושה של תקווה 

וטוב, של יכולות ושל שינוי".

התהליך הקבוצתי והתיאטרוני 
בקבוצה המשותפת

שהתהליך היא  לעבודה  נוספת  יסוד  הנחת 
יחסי  מקיימים  הקבוצתי  והתהליך  התיאטרוני 
גומלין מורכבים ומפרים ביניהם. כל שלב בתהליך 
התיאטרוני "מנוצל" ליצירת תנאים למצוי התהליך 
התפתחות  שלבי  ולהיפך.  המקביל  הקבוצתי 
בספרו  פוקס  ה.  ס.  אותם  שמגדיר  כפי  הקבוצה, 
 ”Introduction to Group-Analytic Psychotherapy“
תיאטרון  תרגילי  ליצירת  כחומר  לעתים  שמשו 
בתרגילי  דווקא  ביטוי  לידי  באו  ולעתים  ספציפיים 

התיאטרון.    
לדוגמא, באחת הפגישות הראשונות בשלב הראשון, 
בקשו  ההדבקות",  כ"שלב  פוקס  מגדיר  אותו 
המנחים להביא ליצירת מערכת כללים שתהווה מעין 
חוקה שעל-פיה תפעל הקבוצה. קולות ההתנגדות 
שעלו בקרב המשתתפים במעגל השתוף הלמו את 
פוקס מגדיר  זה.  ראשוני  לשלב  פוקס  הגדרתו של 
כתוצאה  להדבקות  המביא  המרכזי  הצורך  את 
להכחשת  המוליכה  המשתתפים  בקרב  חרדה  של 
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שיכחיש  נושא  תחפש  הקבוצה  ביניהם.  ההבדלים 
כעס  סביב  ותתאחד  חבריה  בין  ההבדלים  את 
נגד  זה  משותף על המנחה העמום. כעס משותף 
המנחה מאפשר לקבוצה להימנע מחשיפה אישית4. 
חברי  בדברי  נמצא  זה  שלב  להופעת  דוגמאות 

הקבוצה בעקבות הפעילות: 
 

י' )סטודנטית(: הכל מצוין חוץ מצוות ההנחיה... 
מעצמי  לתת  מנסה  נתמכת...  מספיק  לא  אני 
מכיר  לא  שהצוות  מקבלת,  שלא  מרגישה  אבל 

אותי... שאין לי הכוונה.
שאנחנו  בקבוצה  הסכמה  יש  )סטודנטית(:  ש' 
וזה  לומר  מה  יש  למישהו  ואם  חוקים  רוצים  לא 

חשוב לו, שיגיד לקבוצה. 
סדר  את  קבעתם  אתם  )למנחים(  )אסיר(:  ש' 

היום בכך שהחלטתם לדבר על הכללים. 
החוק  זה   – כמוך"  לרעך  "ואהבת  )אסיר(:  ד' 

החשוב.
האלה,  הדברים  את  יודע  אחד  כל  )אסיר(:  ע' 
חבל על הזמן להמשיך עם זה. כל אחד יודע מי 
הוא. אם יש לכם זמן מיותר תגידו לנו, כי אנחנו 

רוצים תיאטרון. 

מכך  נובע  הבא  לשלב  המעבר  כי  טוען  פוקס 
והכחשת  ולהגביל  לחנוק  מתחילה  שההדבקות 
רב,  לא  זמן  כעבור  ואכן,  להעיק.  מתחילה  השוני 
בהם  "שרינג"  וסבבי  תיאטרון  תרגילי  מספר 
ההכנה  במפגשי  להופיע  החלו  הפערים,  הוכחשו 
)של הקבוצות ההומוגניות(, משפטים שחשפו את 

מודעות המשתתפים להבדלים המוכחשים:

מחניק.  המשותפת  בקבוצה  )סטודנטית(:  ח' 
הסטודנטים  של  רק  שלנו,  הקטנה  בקבוצה 
צריכה  הייתי  כשיצאתי  נחמדה.  אוירה  בלבד, 

להזכיר לעצמי שהם אסירים.

אחרות,  זהות  התבטאויות  ומספר  זו  התבטאות 
אפשרו להמשיך לעבר השלב השני המשמש כבסיס 
בין  במפגש  החבוי  הדרמטי  הקונפליקט  לחשיפת 
שתי הקבוצות. את "שלב ההפרדות" מגדיר פוקס 
חברי  של  זכותם  את  בודקת  הקבוצה  בו  כשלב 
הקבוצה להיות שונים. נוצר מאבק על הזכות להיות 

שונה בתוך הקבוצה ולהדגיש את הזהות העצמית. 
הסכמות  ואי  ויכוחים  בכעסים,  שמלווה  שלב  זהו 

המובילים לנפרדות בקבוצה5.
לאחר  השתוף  בסבב  התבטאויות  מספר  להלן 
את  והחריפו  שחשפו  תיאטרון  תרגילי  של  סדרה 
העצמית  הזהות  את  המדגישים  הקונפליקטים 
המפרידה בין פרטים בקבוצה, ובין שתי הקבוצות 

ההומוגניות:
  

זה  מהקבוצה.  בלבול  קיבלתי  )סטודנטית(:  י' 
זורק אותי להמון מקומות... מוסר, צדק, יחסים... 
שלי.  המכשול  גם  וזה  הזו?  בתמונה  אני  איפה 
יותר  חוצה  אני  הזמן.  כל  נבדקים  הגבולות שלי 
מידי גבולות, אנשים לא שמים לב אבל זה אצלי 
בפנים. קשירת הקשרים כאן היא בעייתית, יש לי 
רצון ענק ואני צריכה לרסן את עצמי.  שוחחתי עם 
אמא שלי והיא אמרה לי "אל תשכחי, עם הרצון 
שלך להתקרב, האנשים האלה  לא ישרים, חסרי 
מוסר - שבגלל זה אתם כאן - ושרוב הפעמים הם 
בכולם  רואה  אני  שלי  ובפנטזיה  משתנים...  לא 

יושר... אני נאיבית ואני נקרעת מבפנים. 
וחוסר  ביטחון  לי  נתנה  הקבוצה  )אסיר(:  א' 
עם  יפה  עובדים  אנחנו  כי  ביטחון  ביטחון. 
כדי  ביחד...  מתערבבים  ואנחנו  הסטודנטים 
להגיע להשגים בתיאטרון. אבל חוסר ביטחון כי 
יש סטודנטים שרואים את המצב כמו אמא של י' 
)הסטודנטית(... "אני חושב שאתה אפס ותישאר 
אפס"... המבטים והחיוך, זה נורא צבוע ובשבילי 
יודע שאני אצטרך להתמודד  אני  כי  זה מעולה, 
להתמודד  בשיקום,  כאן,  יכול  אני  ואם  זה,  עם 
עם צבעים שונים ומסיכות שונות... זה רק מחזק 

אותי. 

סוגיית  עם  התמודדות  לראשונה  עולה  זה  בשלב 
העבירות. חשוב לציין כי בשלב מתקדם יחסית זה 
לתת  והרגשית  הקולית  הפיזית,  העבודה  מתחילה 
עבודת  כי  וידוע  מקובל  במשתתפים.  אותותיה 
השחקן בתיאטרון תובעת שחרור גופו ונפשו. ואולם, 
הסטיגמה ביחס לאסירים על-פי רוב היא שדרושה 
שחוסר  משום  זה,  בתחום  פחותה  עבודה  עמם 
הוא  מופרז"  "שחרור  של  רושם  המעורר  הגבולות, 
פול  הכלא.  אל  אותם  שהביאה  הסיבה  גם  לעתים 

Foulkes, S.H. Introduction to Group-Analytic Psychotherapy. London: Heinemann Medical Books, ����  4
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ריידר ריאן6, מחלוצי חוקרי התיאטרון בבתי-סוהר, 
כ"ספונטאניות  הזה  והשחרור  החופש  את  מגדיר 
מטרת  כי  טוען  ריידר-ריאן  ועוד,  זאת  אלימה". 
כנגד  לעבוד  היא  הטיפולית-תיאטרונית  העבודה 
ספונטאניות אלימה זו, וללמד את האסיר להקשיב, 
מרגיש  שהוא  מה  את  מילולית  ולבטא  להתבונן 
כי  גילינו  בבתי-הסוהר,  שלנו  בפרויקטים  ומתכוון. 
מטרת ה"וירבאליזציה" שריידר-ריאן מקדש מוגזמת, 
באמצעות  דווקא  עולות  מהתובנות  שרבות  משום 
ובעיקר  חזותיים,  אימאג'ים  בימתיות,  מטפורות 

באמצעות הגוף והקול ולאו דווקא באופן מילולי. 
במעשיהו  בתהליך  מתקדם  בשלב  אחד,  במקרה 
אחד האסירים, ש', חזר וטען שוב ושוב כעל מנטרה 
כי הוא חף-מפשע, וכי "הגעתי לכאן במקרה... אני 
נורמטיבי כמוכם, שנתפס במקרה על עבירה שניתן 
חבריו  של  הן  הניסיונות  כל  אחד".  כל  בה  להפיל 
האסירים והן של הסטודנטים והסטודנטיות לעמת 
הניסיונות  רוב  על-ידו.  נהדפו  העבירה,  עם  אותו 
הפגישות,  את  שחתמו  ה"שרינג"  בסבבי  התרחשו 
אולם תמיד מצא ש' צידוקים, הסברים ורציונליזציות. 
כי  התברר  )שבדיעבד  הגופניים  התרגילים  באחד 
"תקרית"  אירעה  בה  הפסקה  לאחר  מיד  התקיים 
הסטודנטיות(,  אחת  את  ש'  העליב  שבמהלכה 
נדרשו מספר משתתפים בהם ש', לחזור על מספר 
פעמים על ג'סטה ומשפט אחד הנובע ממנה. ש' 
התחננות  בג'סטת  ידיו  את  ופרס  ברכיו  על  כרע 
כלפיה, לכאורה באירוניה, אולם חזר שוב ושוב על 
התנועה והמשפט "למה עשיתי את זה?". התרגיל 
הביא לפריצת דרך רגשית עבורו. נסער מאוד, דיבר 
העברייני  הדפוס  ועל  העבירה  על מהות  לראשונה 

הכרוך בה.   
בקונפליקטים  פגישות  שעסקו  מספר  לאחר 
נשאבו  ממנו  ההפרדות",  ב"שלב  שעלו  השונים 
יותר  מאוחר  ששמשו  רבים  דרמטיים  חומרים 
עם  להתמודד  הקבוצה  נפנתה  המחזה,  לכתיבת 
ממאפייני  אחד  הזהות.  במרכיב  ספציפיות  סוגיות 
המעבר משלב ההפרדות לשלב הבא, אותו מכנה 

 Paul Ryan-Rider, "Theatre as Prison Therapy", T.D.R., vol. �0, No.�, P: ��-�� �

כל הדוגמאות המצוטטות להלן הן ממאמר זה.  
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שיטה אותה פיתח בואל מאז שנות השישם בעבודה תיאטרונית קהילתית. השיטה היא למעשה אימפרוביזציה המבוססת   8

על דימוי חזותי, המפתח לסצנריו בעל קונפליקט מרכזי, תוך מתן אפשרות לצופים להציע חלופות לפעולות שגויות של 
דמויות ואף החלפתן בזמן אמת על הבמה. הכוונה של בואל היא מתן קול וייצוג לקולות ולדמויות שאינם נשמעים על הבמה 

.The Teatre of the Oppressed ומושתקים בדרך כלל. עוד על השיטה זו ר’ בספרו
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והדיון  העיסוק  העמקת  הוא  השיתוף,  שלב  פוקס 
ומשמעותה  העבירה"  "סוג  והיא  העבירה  בסוגיית 
אוכלוסיה  עם  אסירים  של  במפגש  זהות.  כמרכיב 
זהות  מרכיב  מהווה  העבירה  סוג  "נורמטיבית" 
מהותי אולם באורח שונה מזה המקובל בין האסירים 
לבין עצמם. פוקס מתאר כי בשלב זה  יש הרגשה 
שאפשר להיות שונים בקבוצה. המשתתפים לוקחים 
אישיים  בדברים  משתפים  שהם  בכך  סיכון  יותר 

וברגשות. הדבר מוביל ליתר אינטימיות.7 
סוגיית חשיפת העבירה מהווה  כי  לאור התחושה 
מחסום עיקרי בשלב זה, נבחרה טכניקת "תיאטרון 
והוגה התיאטרון הברזילאי  פורום"8 שפיתח במאי 
למשתתפי  מאפשרת  שיטתו  בואל.  אוגוסטו 
הקבוצה להחליף שחקן השוגה בבחירתו ובפעולתו. 
דינמי,  תפקידים  משחק  הוא  פורום  תיאטרון 
לקשת  בפעולה  להגיב  הקבוצה  לחברי  המאפשר 
הדמויות והפעולות הדרמטיות הנוגעות לקונפליקט 
אחד שנבחר להיות נדון ומטופל. במקרה שלהלן, 
שלדעתם  נושאים  להעלות  הקבוצה  התבקשה 
המשותפת  הקבוצה  להעלות.  כה  עד  העזו  לא 
אחת  וקבוצה  קטנות,  עבודה  לקבוצות  התחלקה 
של שני אסירים ושבעה סטודנטים בחרה להתמודד 
עם השאלה "מה היית אומר אילו עמד מולך האדם 

או המשפחה שפגעת בה?"
לעצב  נתבקשו  בקבוצתם,  דיון  שקיימו  לאחר 
תמונה סטטית אותה הציגו בפני הקבוצה הגדולה. 
את  מחיה  כ"ג'וקר",  בואל  מכנה  אותו  המנחה 
באופנים  משתתפיה  הפעלת  על-ידי  התמונה 
הוא מבקש מכל אחת מהדמויות  שונים. בתחילה 
להוסיף טקסט ופעולה לתמונה הסטטית של הדמוי 
החזותי )אימאג'( ומאוחר יותר משפטי מפתח לכל 
דמות. לאחר דיון קצר בין משתתפי התמונה, היא 
מתפתחת לאמפרוביזציה חיה, וה"ג'וקר" מאפשר 
לעצור  ה"מליאה",  קבוצת  לחברי  כלומר  לצופים, 
ה"שוגות"  הדמויות  את  ו"לתקן"  ההתרחשות  את 
שהתפתחה  הסצינה  גם  כמו  האימאג',  בסצינה. 
בעיקבותיו, עסקו ברצח על כבוד המשפחה בחברה 
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בסוגיות  וטעון  מורכב  שהנושא  משום  הערבית. 
תרבותיות שונות, מצאנו לנכון לציין מאפייני זהות 

כדת, לאום וכ' של השחקנים המשתתפים.
האימאג' הסטטי נערך על הבימה באופן הבא: ח' 
)סטודנטיות  נשים  שתי  מת,  שוכב  ערבי(   )אסיר 
ללא  עליו  ומתאבלות  לידו  ברך  כורעות  יהודיות( 
ונשים  גברים  קבוצת  מתגודדת  מעליהם  מילים. 
המצדיקה את הרצח. הקבוצה בחרה להעניק קול 
ל"מצדיקי הרצח": "ככה אמר על אחותי? מגיע לו 
למות! ", "כל הכבוד שהרג אותו", "אמרו לו תתנצל 

אבל הוא המשיך ללכלך על אחותי".  
לאחר השלב בו הדמויות מתבקשות להוסיף משפט 
במצב הסטטי, מתבקשים המשתתפים לפתח את 
את  שביצע  האסיר  ח',  לאימפרוביזציה.  התמונה 
כי  בסצנה  להשתתף  שלא  ובוחר  קם  העבירה, 
אם רק לצפות בה. אחד הסטודנטים מחליף אותו 

בתפקיד הקורבן ומתפתח הדיאלוג הבא:

פוגע: "הגיע לך למות"
קורבן: "מה עשיתי?... לכלכתי עליה, זה נכון..."

היא  המשפחה,  כבוד  זה  איך  יודע  "אתה  פוגע: 
לא תתחתן יותר"

להרוג  אלות?  עם  זה  את  פתרתם  "אז  קורבן: 
אותי? אני בן 20!"

מזויות  לסיטואציה  מגיבים  בחדר  המשתתפים 
שונות, מביעים את דעותיהם הערכיות והאסתטיות 
ביחס לסצינה שהתפתחה. המנחה מגיב על אופן 
השימוש בתאטרון ומציין כי הקומפוזיציה הויזואלית 
היא הכנה מצוינת למונולוג של דמות הקורבן שגילם 
האסיר ח', ומציע לו לחזור למקומו. לאחר שהאסיר 
ח' נעתר הוא מתבקש על-ידי המנחה לדבר בקול 

רם את מחשבותיו:
שילם  הוא  שעשיתי.  הטעות  על  מצטער  ח': 
בחייו, ואני בגלל שטות ויתרתי על החיים שלי. לא 

הייתי צריך לשלם בחיי, לא רציתי להגיע לזה.
א' )סטודנט(: זה היה שווה?

ח': לא יכול לענות על זה. אין לי תשובה.
ש' ) אסיר יהודי(: זה לא משנה מה הוא חושב, 

הוא לא יכול לענות על זה במסגרת הזו.
ח': אני מקבל את המחיר, אני לא כועס, למרות 
כאן  הייתי  לא  הזו,  בחברה  גדל  הייתי  לא  שאם 

היום. 
שדורשת  הזו,  החברה  עם  ויכוח  לך  יש  מנחה: 

כאלה דברים?

אותך  שמים  המשפחה  כבוד  של  בנושאים  ח': 
בפינה.

אותך  שמה  כשהחברה  מכעיס  וזה  מנחה: 
בפינה?

ח': אני כועס שהגעתי למצב הזה.  
י' )אסיר ערבי(: בתרבות האיסלמית על שלושה 
דברים מותר להרוג, אם לוקחים לך את האדמה, 
בכבוד  או  שלך  המשפחה  בכבוד  פוגעים  אם 
לא  אם  דם.  נקמת  של  ובמקרה  שלך,  העצמי 
תהרוג תתבייש כל החיים. יש חמולות, ואם אדם 
לא מגיב, הכבוד שלו הרוס... לא יכול להתחתן, 

אין אופציה אחרת חוץ מלהרוג. 

הסצנריו שיצרה הקבוצה בטכניקת תיאטרון פורום 
אפשר להעלות בקבוצה המשותפת סוגיות אתיות, 
של  בקונפליקטים  ולדון  תיאטרוניות  תרבותיות, 
שהתעורר  הדיון  שונים.  מהיבטים  שבה  הזהויות 
מורכבת  שממנו  העשיר  האנושי  המגוון  את  ייצג 
שהקבוצה  לתרגיל  דוגמא  היא  זו  סצינה  הקבוצה. 
בסיום  שהוצג  במחזה  נכלל  ואף  לפתח,  בחרה 
והקונפליקטים  הנושאים  ממגוון  והורכב  התהליך 
שעלו. הקונפליקט המרכזי שסצנה זו העלתה הוגדר 
על-ידי הקבוצה כ"בחירה מול גורל" והוא חשף ועורר 
המשפחה  כבוד  על  הרצח  נוספים.  נושאים  מגוון 
גבולות  על  דיון  עורר  לקבוצה  ח'  ש"הביא" האסיר 
מוסריים, על האפשרות של האדם לבחור את גורלו, 
לכאורה  עקיפים  נושאים  עורר  אף  מפתיע  ובאופן 
הזדמנות  לתת  יש  האם  גמילה,  בסמים,  כשמוש 
להשתנות,  יכולים  אנשים  האם  לעבריינים,  שניה 

אמונות דתיות, הסכסוך הערבי-ישראלי ועוד. 
השלב הקבוצתי הבא הוא שלב ההתחדשות, שלב 
התיאטרוני,  התהליך  מבחינת  גם  יחסית  מתקדם 
מחזה.  לכדי  החומרים  גיבוש  שלב  מתחיל  שבו 
והקבוצתי,  התיאטרוני  אלה,  מקבילים  שלבים  שני 
ואינטנסיבי  ארוך  תיאטרוני  שלב  לאחר  מתרחשים 
המכונה שלב שאיבת החומרים. בשלב ההתחדשות, 
אינטגרציה  נעשית  הקבוצתי,  לתהליך  המשמעותי 
חווה  אותם  האישיות  והתובנות  התכנים  שבין 
והתובנות  מול התכנים  אל  האינדיבואל  המשתתף 
כפי  משתייך.  הוא  אליה  ההומוגנית  הקבוצה  של 
שמתאר זאת פוקס, הקבוצה עסוקה באישי לעומת 
הקודמים.  השלבים  את  שאפיין  בבין-אישי  העיסוק 
ישנו עירעור של שיווי משקל פנימי בשל גילוי דברים 
מתחיל  ומתוכו  הכרחי  דבר  הוא  הבלבול  חדשים. 
- בו המשתתף בונה תמונה  להיווצר ארגון מחדש 
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חדשה על עצמו - אך אין משמעותו ויתור על זהותו 
הקודמת9.

נקודת מפגש יזומה בין שלב ההתחדשות הקבוצתית 
לבין תחילת שלב גיבוש המחזה באה לידי ביטוי באחד 
וממחיש  התרגילים המשמעותיים בתהליך, המסמל 
את מאפייני הטיפול העקיף בקבוצה הדו-קהילתית. 
ואתם  עליכם  מסתכלים  "אנחנו  הנקרא  התרגיל 
קבוצת  את  ישיר  באופן  מעמת  עלינו",  מסתכלים 
הסטודנטים מול קבוצת האסירים ומחייב התבוננות 
עמוקה וחושפנית, תוך התמודדות עם שאלות, דעות, 

שיפוטים ורגשות שלא העזו להביע עד כה.
תפקידו של התרגיל לערער באמצעים תיאטרוניים 
את שווי המשקל "הנוח" שנוצר בקבוצה המשותפת 
תוך סימון גבול סמלי ברור של במה-קהל. הקבוצה 
מצבה  את  ב"טבעיות"  החשה  המשותפת 
ולעבוד בשתי  ה"הומוגני" החדש, מתבקשת לשוב 
קבוצות המקור ההומוגניות. החלוקה ה"רגרסיבית" 
לאסירים לחוד וסטודנטים לחוד, מעוררת התנגדות 
מיידית בנוסח "אבל אנחנו כבר לא שתי קבוצות". 
חזיתית  בשורה  אחת  קבוצה  מעמיד  התרגיל  
וחשופה על ה"במה", בעוד הקבוצה השנייה ישובה 
מספר  חוזרת  הבמה  שעל  הקבוצה  כקהל.  מולה 
פעמים על המשפט: "אתם מסתכלים עלינו ואנחנו 
מתבקשים  התרגיל  אורך  לכל  עליכם".  מסתכלים 
המשתתפים, הן "השחקנים" והן "הקהל",להתבונן 

אלה באלה. 
ו"הקהל"  "השחקנים"  מחליפים  בו  התרגיל  לאחר 
תפקידים מספר פעמים, פורשת כל קבוצה לחדר 

נפרד ומעלה על הכתב את תגובותיה לתרגיל: 
- כיצד אנחנו מרגישים כלפיהם?  

- מה אנחנו חושבים עליהם?  
- כיצד לדעתנו הם מרגישים כלפינו?  

- מה לדעתנו הם חושבים עלינו?   
לקבוצה  המנחים  על-ידי  מועברות  הרשימות 
תגובות  של  פרץ  מעוררת  והקריאה  השנייה, 
וכעס.  אכזבה  ועד  וחיבה  מצחוק  שונות,  רגשיות 
כל קבוצה מתבקשת לתרגם את התגובה הרגשית 
המשמעותית ביותר שלה ל"אימאג'" תיאטרלי שיוצג 

כתשובה לקביעותיה של הקבוצה השנייה.
מתפתחת  ושוב  במליאה  מוצגים  ה"אימאג'ים" 
הפעלת   - פורום  תיאטרון  בטכניקת  עבודה 
והחלפת הדמויות באימפרוביזציה, יצירת מונולוגים 

לתגובות שעלו  דוגמאות  ועוד. מספר  ספונטאניים 
מהקבוצות במהלך התרגיל: 

ובפעם  קבוצות  שתי  היינו  )סטודנטית(:  ש' 
קשה  לי  היה  בעיניים  לכם  להסתכל  הראשונה 

מאד, הרגשתי שאני רוצה לקום ולצאת.
ש' )אסיר(: הרגשתי חוסר אונים כשעמדתי מול, 
הרגשתי כמו נידון למוות, הרגשתי שאני נישפט 

על ידיכם וזה לא היה נוח.
שאחרי  חשבתי  חזק,  לי  דפק  הלב  )אסיר(:  א' 

התרגיל הזה אתם תעזבו אותנו.
י' ) אסיר(: אנחנו צריכים לבסס את ההצגה על 
המטען הזה, זה מיקרוקוסמוס של בעולם בחוץ.

סצינה זו משמשת לעתים כשלב הראשון בכתיבת 
המחזה. להלן דוגמא לדיאלוג שעלה בתרגיל בכלא 
איילון, ואף הופיע בהצגה בשנויים והשמטות קלות: 

אסיר: אני מסתכל עליכם ותוהה אם הייתם באים 
לפה אם זה לא היה חובה?

לי  ועולה  עליך  מסתכלת  אני  א':  סטודנטית 
שעשית,  ממה  בחילה  ממך,  בחילה  בחילה, 
בחילה מעצמי על האמפטיה והרחמים שמגיעים 

למישהו אחר ובטח לא לך.
לא  אני  עלי?  מסתכל  אתה  מה  ב':  סטודנטית 

אמרתי את זה.
מה  על  לא  עלי.  בבקשה,  עלי  תסתכלי  אסיר: 
מה  על  פה.  שאני  מאז  שאני  מה  על  שעשיתי. 

שיכולתי להיות אם לא הייתי פה...
מי  מפחד,  מת  ואני  עליך  מסתכל  אני  סטודנט: 
אומר לי שהמתג הזה שהתקלקל אצלך לא יכול 

להתקלקל אצלי?

סיכום
ניתן לראות את השלב הקבוצתי האחרון אליו מתייחס 
פוקס, שלב הפרידה, כשלב המסכם את התהליך 
אך בד בבד מגלם ומייצג אותו. שלב הפרידה הוא 
בנוסף  תיאטרון:  קבוצת  כל  בחיי  משמעותי  שלב 
לפרידה המתקרבת מלווה שלב זה בלחצים השונים 
מפני  והחרדה  החזרות  ההצגה,  על  העבודה  של 
שמגדיר  כפי  הפרידה,  בשלב  הקהל.  עם  המפגש 
זאת פוקס, לקבוצה יש עבר והווה משותפים אולם 

.Foulkes, S.H. Introduction to Group-Analytic Psychotherapy. London: Heinemann Medical Books, ����  9
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היא אינה חושבת ומדברת על העתיד. הקרבה אל 
הסוף מעוררת דפוסים רגרסיבים, שיכולים להוביל 
להתנהגות המזכירה את תקופת ראשית התהליך. 
בשלב הסיום מופיעות תגובות של הכחשת הפרידה 
ד- לבין  הקבוצה  של  אידיאליזציה  בין  מאבק  או 

אוואלואציה )חוסר ערך( לקבוצה. 
האחרונה  ההזדמנות  זה  שלב  של  להיותו  מעבר 
להגיד משהו משמעותי אלה לאלה, זו גם הזדמנות 
לקהל  כקבוצה  משהו  לומר  וחד-פעמית  אחרונה 
דינמיקה  מייצר  זה  מתח  ההצגה.  של  הספציפי 
בטוי  לידי  באות  שחלקן  תוצאות  המניבה  חדשה 
בהצגה וחלקן מלוות את המשתתפים לאחר תום 

הפרוייקט. כך כותבת הסטודנטית א' על שלב זה:

העבודה התיאטרלית עם האסירים היתה מפרכת 
אני  בהם  שהקטעים  הרגשתי  אמנם  וחשובה. 
ערך  בעלי  או  פחות  משמעותיים  היו  משתתפת 
בעלי  היו  אך  יותר בהצגה עצמה,  קטן  אומנותי 
ערך גבוה מאוד בתהליך העבודה עצמו. העבודה 
המשותפת עם האסירים היתה חלק בלתי נפרד 
הסופית...  מהתוצאה  בהרבה  מבחינתי  וחשוב 
החזק  הקשר  וזה  לכך  אפשרי  זמן  כל  ניצלתי 
שהיה לי עם האסירים, את הקשר הזה אני אקח 
איתי הלאה לעוד הרבה שנים, ואני חושבת שגם 
אולי תמצית  וזה  הייתי משמעותית  חלקם  עבור 

הפרויקט הזה מבחינתי.
איכותי  זמן  אפשר  זה  שלב   - ההפקה  שלב 
להכרות מעמיקה בקבוצה. אם לפני ההפקה לא 
של  בעשייה  חשוב  הזה  השלב  כמה  עד  ידעתי 
שאין  חושבת  אני  שהיום  הרי  קהילתי,  תיאטרון 
לו קיום ללא השלב הזה. ההפקה גרמה לאנשים 
הכי  האמת  את  מעצמם  ולהוציא  להשתחרר 

פשוטה שלהם... 
בצורה  זאת  חשתי  שבהם  הרגעים   - ההצגה 
כולם  ביחד  עמדנו  כאשר  היו  ביותר  החזקה 
תרגילי  את  וביצענו  ואסירים...  סטודנטיות 
כמו  אנשים  פתאום  הצגה.  כל  לפני  החימום 
כן  לפני  חודשים  שמספר  )האסירים(,  ק'  או  ש' 
קולות  הוצאת  של  תרגילים  לבצע  נבוכים  חשו 
עם  יחד  החימום  את  ביצעו  משונות-  ותנועות 
פעם  שהיו  גבולות  הסרנו  רבה...  ברצינות  כולם 
עברה  הזו  הפנימית  והתחושה  בולטים.  כך  כל 

כנראה גם לקהל... 

המרכיבים עליהם כותבת הסטודנטית א' ומגדירה 
גם בשיחות הסיכום עם  לידי בטוי  כהעצמה, באו 
תוצאה  היא  ההעצמה  הפרויקט.  בסיום  האסירים 
של הצטברותם של מרכיבי הטיפול העקיף כפי שבא 
ובראשונה  בראש  התיאטרוני,  בתהליך  ביטוי  לידי 
משום שהוא חווייתי ומחייב ממשתתפיו פעולה, גם 
ההעצמה  שינוי.  כל  מושתת  שעליה  דרמטית  אם 
"תהליך"  החדש  המושג  הקניית  בעצם  מתרחשת 
למרבית משתתפי הפרויקט. בשיחות הסיכום עלה 
התהליך  תנאי  בכל  ועמידה  ההשתתפות  עצם  כי 
הן תגמול מעצים ומספק. כמי שמורגלים במימוש 
סיפוקים מיידים, ובשאיפה לרווח ולתוצאה מהירים, 
לאורך  בהתמדה  הכרוכה  חיובית  תהליכית  חוויה 
זמן, נטענת עבור האסירים במשמעויות טיפוליות. 
שהתרחש  רגע  באמצעות  זאת  להמחיש  ניתן 
ניסה להסביר  י', בה  בשיחת הסיכום  עם האסיר 
למנחים, כיצד חווה הוא כאסיר וכנגמל, את עוצמת 
של  "הרגעים  הבמה:  על  ההופעה  של  החוויה 
מילים  מחפש  ובעודו  כמו..."  הם  עצמה  ההופעה 
להגדיר בהם את תחושותיו, חייך חיוך רחב וטפח 
עם כף היד הפתוחה על זרועו, בג'סטה תיאטרלית, 

כמסמל "סם לווריד בשביל נרקומן". 
כדי  גופנית-תיאטרונית  בג'סטה  י'  של  השימוש 
התיאטרוני  התהליך  ליכולות  מודעותו  את  להדגיש 
להקנות תחליפים לדפוסים השליליים מעברו, מגלם 
התהליכים,  שני  הפנמת  את  מילים  מאלפי  יותר 
עקיף  טיפולי  תהליך  לכדי  והקבוצתי,  התיאטרוני 

הנלווה לשניהם.         
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לקויות למידה
בקרב אסירים בישראל

מבוא
עבריינית  התנהגות  לבין  למידה  ליקויי  בין  הקשר 
או אנטי-חברתית עורר עניין במחקר החל מהמאה 
היום את אחד מתחומי המחקר  עד  ומהווה  ה-19 
 Lund, 1990;( במחלוקת  והשנויים  המורכבים 
קבוצה   .)Lindsay, 2002; Murphy et al. 2000
ליקויי  של  יתר  ייצוג  על  דיווחה  אחת של מחקרים 
עונשם  את  המרצים  עבריינים  בקרב  הן   - למידה 
בקרב  והן   ,)25%-63%( קהילתיות  במסגרות 
 Brown et al. 2003; Moodey; 30%-76%( אסירים
קבוצה   .)et al. 2000; Samuelsson et al. 2000
שניה של מחקרים, אשר התמקדה בבחינת הקשר 
בין לקויות למידה, הישגים לימודיים דלים, היעדרות 
רבה ו/או נשירה מבית-ספר לבין עבריינות, הסיקה 
לקיומו  בנוגע  בעיקר   - הנושא  מורכבות  שלמרות 
ולכיוונו של קשר סיבתי בין המשתנה הבלתי תלוי 
לבין המשתנים התלויים - קשורים האחרונים באופן 
 McCarthy ,1997( חד-משמעי להתנהגות עבריינית
 Hawkins et al., 1998; 1998, Klein; McCord et

.)al., 2000
בחקר  התמקדה  מחקרים  של  שלישית  קבוצה 
עצמי  דימוי  לבין  למידה  ליקויי  שבין  היחסים 
חוקרים  חברתית.  אנטי  או  עבריינית  והתנהגות 
לקויות  של  שגוי  שאבחון  הניחו  זה  בתחום  רבים 
בתמיכה  מלווה  שאינו  תקין  אבחון  או  למידה 
לקוי  התלמיד  את  מובילים  מספקת,  ו/או  ראויה 
לתהליך  התקינה,  השכלית  היכולת  בעל  הלמידה 
ועקב כך  ונשנים בבית-ספר,  של כישלונות חוזרים 
לחוויות של תסכול, כאב רב ותיוג )סטיגמטיזציה( 
שלילית  והישגיות  חברתית  אווירה  שלילי.  חברתי 

עשויות לרפות את ידיהם של תלמידים לקויי למידה 
מבית  וארוכות  רבות  להיעדרויות  ולהובילם  רבים, 
עברייני  באופן  לנהוג  לעודדם  לחילופין,  או,  הספר 
הנמוך  העצמי  הדימוי  עם  להתמודדות  כדרך   -
לצורך השגת הערכה חיובית על-ידי קבוצת השווים 
 Cawley et al.1989; Jensen et al. 1999; Riddick(
et al. 1999; Seeman, 1999(. בהתאם, התנהגות 
הסתגלות  חוסר  ו/או  בבית-ספר  אנטי-חברתית 
במידה  להוביל,  עשויים  הלימודית,  למסגרת 
עתידית עבריינית  להתנהגות  סבירות,  של  רבה 

.)Reid &Kirk, 2001(
בשלושת  של מחקרים התמקדה,  קבוצה מקבילה 
הפרעת  שבין  הקשר  בחקר  האחרונים,  העשורים 
קשב-ריכוז )AD/HD( לבין עבריינות. באופן עקרוני, 
הצביעו מחקרים אלו על סבירות גבוהה יותר בקרב 
התנהגות  לפתח  קשב-ריכוז  הפרעת  בעלי  יחידים 
יותר  גבוהים  בשיעורים  ולהיאסר,  עבריינית 
בהשוואה לקבוצת ביקורת שאינה לוקה בהפרעה זו

 Babinski et al. 1999; Barkley et al., 2004;(
 .)Goldstein, 1996; Satterfield et al., 1994

אשר  הרבה  המחקרית  הלב  תשומת  למרות 
למידה,  לקויות  שבין  הקשרים  לניתוח  הוקדשה 
שלושה  עבריינית,  והתנהגות  קשב-ריכוז  הפרעות 
תחומי מחקר זכו להתעלמות בוטה: )א( שכיחותן 
קשב-ריכוז  הפרעות  עם  ביחד  למידה  לקויות  של 
ליקויי  בין  הקשר  )ב(  אסירים;  אוכלוסיות  בקרב 
למידה ו/או הפרעות קשב-ריכוז לבין רמת ההשכלה 
ליקויי  שבין  הקשר  )ג(  אסירים;  של  הפורמאלית 
תחילת  גיל  לבין  קשב-ריכוז  הפרעות  ו/או  למידה 
עבריינות. למעשה, לא מצאנו ולו גם מחקר אמפירי 

דר’ עמלה עינת, המכללה האקדמית תל-חי  1

דר’ תומר עינת, המכללה האקדמית כנרת, עמק הירדן  2
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לקויות למידה בקרב אסירים בישראל

אחד הבוחן שלושה תחומים אלה באופן ישיר. עניינו 
של מחקר זה הוא, לפיכך, לבחון את שכיחותן של 
לקויות למידה והפרעת קשב-ריכוז )שתי הקטגוריות 
אסירים  של  מדגם  בקרב  בנפרד(  אחת  וכל  ביחד 
האפשרי  הקשר  על  ולעמוד  ישראל,  ילידי  יהודים 
לבין  קשב-ריכוז  הפרעות  ו/או  למידה  לקויות  שבין 
מבית-ספר(  נשירה  )גיל  פורמאלית  השכלה  רמת 

והתנהגות עבריינית. 

ליקויי למידה והפרעות
קשב-ריכוז: הגדרה 

נוירולוגי מולד או נרכש  ליקוי למידה הוא סינדרום 
חומרה  ברמות  המופיע  מחלה(  או  תאונה  )עקב 
הלמידה  מיומנויות  של  ברכישתן  ומפריע  שונות 
חשבון,  הבעה,  כתיבה,  קריאה,   - הבסיסיות 
התארגנות בזמן ובמרחב, מיקוד, קשב וריכוז ועוד. 
האינטליגנציה  לרמת  קשורות  אינן  אלה  הפרעות 
עקא,  דא  מהן.  הסובל  את  המאפיינת  הכללית 
חוסר השליטה במיומנויות היסוד הנובע מהן גורר 
 Einat,( בעקבותיו פיגור ריאלי בכל מקצועות הלמידה
Vogel, 1997 ;2001(. המושג "ליקוי למידה” מתאר 
מצב שבו "הישגי היחיד במבחנים סטנדרטיים של 
קריאה, כתיבה, הבעה בע"פ או בכתב ומתמטיקה 
על-פי  מהמצופה  משמעותית  במידה  נמוכים 
 Gough, 1996;( שלו”  ורמת המשכל  לימודיו  גילו, 
רב-ממדיים  ב"קשיים  מדובר   .)Hayes, 1997
החברתית  וההסתגלות  הלימודי  התפקוד  בתחומי 
מתייחס  זה  סינדרום   .)2000 )מרגלית,  והרגשית” 
בקשיים  המתבטאת  הטרוגנית,  הפרעות  לקבוצת 
משמעותיים ברכישה ובשימוש של הקשבה, דיבור, 

.)Snowling et al., 2000( קריאה, כתיבה והמשגה
למאפייניהם  המתייחס  המחקרי  העושר  למרות 
הסביבה  השפעת  שורשיהם,  הלמידה,  ליקויי  של 
החינוכית-לימודית על הסובלים מהם והשלכותיהם 
בנוגע  רב  בלבול  קיים  החברתית,  ההסתגלות  על 
מפתיע,  אינו  זה  בלבול   .)Lenz, 1999( להגדרתם 
שכן הפונקציות הפגועות המשפיעות על הישגיהם 
מסוג  בליקויים  הנחשדים  התלמידים  של  השונים 
זה עשויות לנבוע מצירוף של סיבות רבות, שחלקן 
הגדול משני ומהווה תולדה של הסיבה הנוירולוגית 
התנהלותו  על  השפעתו  זאת  ועם  הראשונית, 
התלמיד  של  והרגשית  ההתנהגותית  הלימודית, 
הראשונית.  הסיבה  של  מזו  פחותה  אינה  הלקוי 
בנוסף לצירוף מורכב זה, נובע חוסר בהירותו של 
לעצם  הקשורים  אחרים  מגורמים  גם  הסינדרום 

מהותו: בשונה מליקויים נוירולוגיים אחרים, ליקוי זה 
חסר כל סמן חיצוני. הלוקה בו נראה ומתפקד, על 
פניו, ברמה נורמטיבית, ולעתים אף למעלה ממנה, 
את  לייחס  אפשרות  כל  אין  הצד  מן  שלצופה  כך 

קשייו בלמידה לגורם פיזיולוגי אובייקטיבי כלשהו.
באשר להפרעות קשב-ריכוז, המאפיין הבסיסי של 
הפרעות אלה הוא דפוס קבוע של חוסר תשומת-

לב, מוסחות ו/או אימפולסיביות המופיעים בשכיחות 
יחידים  בקרב  מהממוצע  יותר  גבוהה  ובעוצמה 
סובלים  אינם  אשר  דומה  התפתחות  רמת  בעלי 
מהם. לעתים קרובות, מאופיינים יחידים שאובחנו 
לא  בהתנהגות  קשב-ריכוז  מהפרעות  כסובלים 
צפויה ולא עקבית כמו גם בתגובות רגשיות קיצוניות. 
הרבה,  לדבר  מוסחים,  להיות  נוטים  אלה  יחידים 
ונדרשים  להקשיב  לא  לשכוח,  לתורם,  להמתין  לא 
ובשכיחות  מיידי  באופן  משמעותיים  לתגמולים 
גבוהה, בהשוואה לאחרים שאינם סובלים מהליקוי 
)Barkley, 1998; McGowan, 2002(. סימפטומים 
את  הן  לעכב  עשויים  קשב-ריכוז  הפרעות  של 
את  והן  למידה  כישורי  של  התקינה  התפתחותם 
היכולת לפתח יחסים חברתיים נורמאליים, ולעצב 
ואישיות  נמוך  עצמי  דימוי  מהם  הסובלים  אצל 
חרדתית ו/או תופעות של התנהגות אנטי-חברתית 
 )Einat, �00�; Hawkins et al., 2000;( או עבריינית

.)Shaywitz et al., ����; Wender et al., ����

שכיחותם של ליקויי למידה 
והפרעות קשב-ריכוז

בקרב אוכלוסיות עברייניות
ובקרב אסירים

רבות  חוק  אכיפת  במערכות  שנערכו  מחקרים 
 Alm & Andersson,( שוודיה  בהן  המערבי,  בעולם 
 ,)1997; Jensen, 2000; Lindgren et al., 2000
 Bell,( נורבגיה )Rasmussen et al. 2001(, ארה"ב 
 Brown et( קנדה   ,)1990; Moodey et al., 2000
 Klein, 1998; Reid &Kirk,( בריטניה   ,)al., 2003
 Hayes,( ואוסטרליה )2001 Snowling et al., 2000
ייצוג  על  הצביעו   ,)1996, 1997; Rice, 1998
עברייניות  אוכלוסיות  בקרב  למידה  לקויי  של  יתר 
)62%-25%( ובקרב אסירים )76%-30%( בהשוואה 
נמצאה  כן  כמו   .)10%-15%( הכללית  לאוכלוסייה 
במחקרים רבים שכיחות גבוהה של הפרעות קשב-
ריכוז בקרב אוכלוסיות עברייניות ובקרב אוכלוסיות 
 Forehand et al; Lindqvist, אסירים בוגרים )1991 
ואח'  מנוזה   .)1993; Weiss &Hechtman, 1993
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 Barkley et( 'וברקלי ואח )Mannuzza et al., 1989(
al., 2004( מצאו שהסבירות לפיתוח אישיות אנטי-
חברתית או להתמכרות לסמים בגיל בוגר, גבוהות 
פי שבעה בקרב יחידים הסובלים מהפרעות קשב-
ריכוז בהשוואה לאוכלוסייה שאינה סובלת מבעיות 
יותר לגרימה  גבוהה  וכן שלראשונים סבירות  אלה, 

ולהיפגעות מתאונות דרכים.
נתונים אלה מצביעים על היותם של ליקויי הלמידה 
משמעותיים  סיכון  גורמי  שני  קשב-ריכוז  והפרעות 
קשר  של  קיומו  ועל  עתידית,  עבריינית  להתנהגות 
סיבתי אפשרי בין הראשונים לבין התנהגות מסוג זה.

שיטת המחקר
מדגם 

דוברי  בוגרים,  אסירים  ותשעה  שמונים  של  מדגם 
חוק  פי  על  חובה  חינוך  וחניכי  כשפת-אם  עברית 
חינוך חובה )כ-2.83% מסך 3,141 אסירים, אזרחי 
ישראל, דוברי עברית כשפת-אם, חניכי חינוך חובה; 
 )www.ips.gov.il/Prison/prisons.asp.2005
נבחר באופן אקראי למחקר זה. אסירים אלו הוקצו 
משבעה בתי-סוהר )מכלל עשרים ואחד בתי הסוהר 
הם,  גם  נדגמו,  אשר  שם(,  שם,  ישראל;  במדינת 
נדגמו   )N=48( מהנחקרים   53.9% אקראי.  באופן 
מרבית,  ביטחון  ברמת  סוהר  בתי  ארבעה  מתוך 
ביטחון  ברמת  סוהר  בתי  משני   )N=30(  33.7%
בינונית, ו-N=11( 12.4%( מבית סוהר אחד ברמת 

ביטחון מזערית.
שבעים ושמונה מהנחקרים היו גברים ואחת עשרה 
נשים )מכלל מאה וששים האסירות אשר ריצו את 
www.ips.gov.il/Data/ ;מאסרן בתקופה המקבילה
data.asp.2005(. כל הנחקרים קיבלו מידע מדויק 
האבחון  עריכת  טרם  ונהליו  המחקר  מטרות  לגבי 
לקחת  והחתומה,  הכתובה  הסכמתם,  את  והביעו 

בו חלק.

הליך המחקר
בשלב הראשון של המחקר פגשו החוקרים קבוצות 
תיארו  שנדגמו,  הכלא  בתי  בשבעת  אסירים  של 
וביקשו  המחקר  תכנית  של  אופייה  את  בפניהם 
השתתפות וולונטרית. בשלב השני של המחקר פגשו 
החוקרים וקבוצת מאבחנות מוסמכות לליקויי למידה 
כ-35%  של  אקראי  )מדגם  המחקר  משתתפי  את 
מכלל האסירים שהביעו נכונות לקחת חלק בתהליך 
המחקרי( בשבעה בתי כלא שונים, וערכו סדרה של 
אבחונים מתוקפים ומקובלים לליקויי קריאה וכתיבה 

בקבוצות גיל בוגרות )שלם ולחמן, 1998(, ולבעיות 
האבחונים  לעריכת  במקביל   .)DSM-IV( קשב-ריכוז 
לליקויי קריאה וכתיבה בקבוצות גיל בוגרות ולבעיות 
של  לגילם  בנוגע  מידע  החוקרים  אספו  קשב-ריכוז, 
שלהם  העבריינות  תחילת  לגיל  המחקר,  משתתפי 
ולרמת השכלתם  )קרי: פתיחת תיק פלילי ראשון(, 

)מספר שנות לימוד פורמאליות(.

כלי מחקר
החוקרים עשו שימוש בבטריה אבחונית מתוקפת 
וכתיבה  קריאה  לליקויי  המתייחסת  ומקובלת, 
לצורך  ולחמן, 1998(,  )שלם  בוגרות  גיל  בקבוצות 
הפונולוגיים  הכישורים  השפה,  יכולות  הערכת 
ואבחנה  פונולוגי  זיכרון  פונולוגית,  עוררות  )קרי: 
פונולוגית( והכישורים האורתוגרפיים/ויזואליים )קרי: 
של  קריאה(  ושטף  ויזואלי  זיכרון  אורתוגרפי,  זיהוי 
הנבדקים, ורמת הבנת הנקרא שלהם. בנוסף, נעזרו 
החוקרים בשני שאלונים דיאגנוסטיים, המתייחסים 
לבעיות קשב-ריכוז )DSM-IV(, לצורך הערכת בעיות 

בתחומים אלה.

ציינון האבחונים
 65 לאחוזון  ציון מצטבר מתחת  אסיר/ה שקיבל/ה 
המתייחסים  המבחנים  בשמונת   35 לאחוזון  ומעל 
ללקויות למידה - הוגדר/ה כסובל/ת מליקוי למידה 
קל; אסיר/ה שקיבל/ה ציון מצטבר מתחת לאחוזון 
מליקוי  כסובל/ת  הוגדר/ה   -  16 לאחוזון  ומעל   35
למידה בינוני; אסיר/ה שקיבל/ה ציון מצטבר מתחת 
כסובל/ת  הוגדר/ה   -  7 לאחוזון  ומעל   16 לאחוזון 
ההנחיה  לקווי  בהתאם  זאת  חמור.  למידה  מליקוי 
וכתיבה  קריאה  לליקויי  האבחונית  הבטריה  של 
בנוסף,   .)1998 ולחמן,  )שלם  העברית  בשפה 
אסיר/ה אשר השיב/ה בחיוב על לפחות 6 מתוך 9 
לשם  שימשו  אשר  אחד מהשאלונים  בכל  המדדים 
על  דיווח/ה  ואשר  וריכוז,  קשב  הפרעות  הערכת 
קיומם ]לפחות[ בששת החודשים שקדמו למחקר, 
זאת  קשב-ריכוז,  מהפרעות  כסובל/ת  הוגדר/ה 

.)1994( DSM-IV-בהתאם להנחיות ב

הליך האבחון
כל האבחונים נוהלו וצוינו על-ידי מאבחנות מוסמכות 
לליקויי למידה. כל אסיר אובחן באופן אישי, בד"כ 
הסבירה  אבחון  כל  בתחילת  כיתתית.  בסביבה 
ומטרותיו.  המחקר  הליך  את  לאסיר  המאבחנת 
בנוסף, הובטח לאסירים שתוצאות האבחון ו/או כל 
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מידע בנוגע למידת שיתוף הפעולה שלהם עם צוות 
המאבחנות, לא ייחשפו לעובדי שירות בתי הסוהר. 
כל אבחון ארך בין 40 ל-50 דקות. תוך שמירה על 
אופיו ההתנדבותי של המחקר, לא הוצע לאסירים כל 
תמריץ או הטבה עבור ההשתתפות. בשלב האחרון 
ונקבע  וסוכמו הממצאים  נותחו  האבחון  הליך  של 
מהפרעות  "סובל  ו/או  למידה”  "לקוי  הנחקר  אם 

קשב-ריכוז”, לפי התבחינים הקבועים באבחונים.

משתני הערכה
הערכה  לצורך  שימשו  משתנים  של  סדרות  שתי 
של מתאם אפשרי בין ליקויי למידה לבין התנהגות 

עבריינית:
הוגדר על פי מספר  זה  1. רמת השכלה: משתנה 
נחקר/ת,  כל  של  הפורמאליות  ההשכלה  שנות 
זה  משתנה  הפלילי.  בתיקו/ה  מופיע  שהוא  כפי 
לימוד, שנות   1-8 תת-קבוצות:  לשלוש  חולק 
9-11 שנות לימוד ו- +11 שנות לימוד. קטגוריזציה 

זו נקבעה בהתאם לחוק חינוך החובה בישראל, 
של  במינימום  ותלמידה  תלמיד  כל  חייבים  לפיו 

11 שנות לימוד.
זה נקבע על פי  גיל תחילת עבריינות: משתנה   .2
הראשונה,  עבירתו/ה  ביצוע  בזמן  הנחקר/ת  גיל 
כפי שנמסר מהאסירים עצמם על פי הצהרתם. 
משתנה זה חולק לשתי תת-קבוצות: גיל 17 ומטה 
וגיל 17 ומעלה )גם זאת בהסתמכות על החובה 
ישראל לשהות במסגרות  החוקית של כל אזרחי 

לימודיות עד גיל 17(.

ניתוח הנתונים
ניתוח הנתונים נעשה באמצעות מטריצת "פירסון 
כי-בריבוע )Χ2(", המיועדת לאתר יחסים קורלטיביים 
עיצוב  ספציפי,  באופן  קטגוריליים.  משתנים  בין 
המחקר איפשר בחינה של קורלציות בין המשתנים 
רמת  קשב-ריכוז,  הפרעות  למידה,  ליקויי  הבאים: 

השכלה וגיל תחילת עבריינות.
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ממצאי המחקר
הקשב-ריכוז:  והפרעות  הלמידה  ליקויי  שכיחות 
מאוכלוסיית   69.6%  ,1 מס'  בטבלה  שנראה  כפי 
 57.3% בנוסף,  למידה.  כלקויי  אובחנו  המחקר 
מהנחקרים אובחנו כסובלים מהפרעות קשב-ריכוז 
מאוכלוסיית  ש-30.3%  בעוד  למידה(,  ליקויי  )ללא 
והן  למידה  מליקויי  הן  כסובלים  אובחנו  המחקר 

ליקויי למידה, הפרעות קשב-ריכוז, וליקויי למידה + 
הפרעות קשב-ריכוז

)N( אחוזמספר מוחלט

4853.9%הפרעות פונולוגיות

5460.6%הפרעות ויזואליות/אורתוגרפיות

6269.6%הפרעות פונולוגיות + הפרעות אורתוגרפיות/ויזואליות

הפרעות קשב-ריכוז
)DH/DA(5157.3%

2730.3%ליקויי למידה + הפרעות קשב-ריכוז

מהפרעות קשב-ריכוז. ממצאים אלו גבוהים באופן 
משמעותי משכיחותם הממוצעת של ליקויי למידה 
הכללית,  האוכלוסייה  בקרב  קשב-ריכוז  והפרעות 
בהתאמה   4%-6% ועל   10%-15% על  העומדת 

.)Barkley, 1997(
למידה,  כלקויי  אובחנו  אשר  המחקר  אסירי  מכלל 
קלים,  למידה  מליקויי  כסובלים  אובחנו   17.7%
בינונית,  בחומרה  למידה  מליקויי  כסובלים   32.2%

ו-50% כסובלים מליקויי למידה חמורים.
חומרת ליקויי הלמידה: טבלה מספר 2 מתייחסת 
להתפלגות ליקויי הלמידה בקרב אוכלוסיית המחקר 

על-פי חומרת הליקוי.
 ,3 מס'  בטבלה  שמצוין  כפי  השכלה:  שנות 
שנות   8 בעלי  הם  הנחקרים  כל  מסך   19.1%
מליקויי  וסובלים  פחות,  או  פורמאלית  השכלה 

טבלה מס' 1 - התפלגות של ליקויי למידה, הפרעות קשב-ריכוז ולקויי למידה + הפרעות
קשב-ריכוז בקרב מדגם אקראי של אסירים ישראלים דוברי עברית כשפת-אם

אחוזמספר מוחלט )N(חומרת ליקויי הלמידה

1117.7%קל

2032.3%בינוני

3150%קשה

טבלה מס' 2 - התפלגות רמת החומרה של לקויות הלמידה בקרב מדגם אקראי של אסירים 
ישראלים דוברי עברית כשפת אם

למידה, מהפרעות קשב-ריכוז או משניהם; 49.4% 
שנות   9-11 בעלי  הם  המחקר  משתתפי  כל  מסך 
לימוד פורמאליות ואובחנו כלקויי למידה, כסובלים 
 1.12% ורק  משניהם,  או  קשב-ריכוז  מהפרעות 
לימוד  שנות   11+ בעלי  הם  המחקר  מאוכלוסיית 
על-תיכונית(  השכלה  )קרי:  יותר  או  פורמאליות 
 10.1% במקביל,  למידה.  מליקויי  וסובלים 

מהנחקרים הם בעלי 8 שנות השכלה פורמאליות או 
פחות ואינם סובלים מליקויי למידה ו/או מהפרעות 
השכלה  שנות   9-11 בעלי  הם   8.98% קשב-ריכוז, 
למידה  מליקויי  סובלים  כלא  ואובחנו  פורמאליות 
 12 בעלי  הם  ו-11.2%  קשב-ריכוז,  ו/או מהפרעות 
מליקויי  סובלים  ואינם  פורמאליות  השכלה  שנות 

למידה ו/או הפרעות קשב-ריכוז.
אסירים  לעומת  הלמידה  לקויי  האסירים  התפלגות 
קשב- הפרעות  בעלי  ואסירים  למידה  לקויי  שאינם 
ריכוז מול אסירים שאינם סובלים מהפרעות קשב-
ריכוז, בכל אחת משלוש רמות ההשכלה הפורמאליות 
)קרי: עד 8 שנות לימוד, 9-11 שנות לימוד, ו-+11 
כך על  מצביעים   )4 מס'  טבלה   - לימוד  שנות 
ש-65% ממשתתפי המחקר בעלי 8 שנות השכלה 
פורמאליות ומטה אובחנו כסובלים מליקויי למידה, 
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מהפרעות קשב-ריכוז או משניהם; 85% מאוכלוסיית 
המחקר בעלי 11-9 שנות לימוד פורמאליות אובחנו 
כסובלים מליקויי למידה, מהפרעות קשב-ריכוז או 
משניהם; ונבדק אחד בלבד בעל +11 שנות לימוד 

פורמאליות אובחן כלקוי למידה.

טבלה מס' 3 - התפלגות רמת ההשכלה בקרב אסירים לקויי למידה ואסירים הסובלים 
מהפרעות קשב-ריכוז VS. אסירים שאינם סובלים מליקויי למידה ומהפרעות קשב-ריכוז

שנות
השכלה

אסירים
לקויי למידה

אסירים הסובלים 
מהפרעת

קשב-ריכוז

אסירים הסובלים 
מליקויי

למידה + הפרעת
קשב-ריכוז

אסירים
שאינם לקויי למידה 

ואינם סובלים 
מהפרעת קשב-ריכוז

עד 8 שנות
השכלה

8
)8.98%(

1
)1.12%(

8
)8.98%(

9
)10.11%(

11-9 שנות
השכלה

21
)23.59%(

6
)6.74%(

17
)19.1%(

8
)8.98%(

11+ שנות
השכלה

1
)1.12%(

10
)11.23%(

מתאמים   ,5 מס'  בטבלה  שמצוין  כפי  מתאמים: 
משמעותיים נראים הן בין ליקויי למידה לבין מיעוט 
שנות השכלה פורמאליות )קרי: גיל נשירה מוקדם 
מבית-ספר(, והן בין ליקויי למידה לבין גיל מוקדם 
יחידים  אחרות:  במילים  עבריינות.  תחילת  של 

לאחר  מבית-ספר  נשרו  למידה  מליקויי  הסובלים 
תקופת לימודים יחסית קצרה והחלו את פעילותם 
העבריינית בגיל יחסית צעיר. מתאם דומה קיים בין 
גיל הנשירה מבית-ספר לבין גיל תחילת עבריינות, 
מבית-ספר  שהנושרים  כך  על  המצביע  ממצא 
פעילותם  את  גם  מוקדם  מתחילים  מוקדם  בגיל 

.VS טבלה מס' 4 - התפלגות אסירים לקויי למידה ובעלי הפרעות קשב-ריכוז
אסירים שאינם לקויי למידה וכאלו שאינם סובלים מהפרעות קשב-ריכוז,

לפי רמות של השכלה פורמאלית

עד 8 שנות השכלהאבחון/שנות השכלה
11-9 שנות 

השכלה
11+ שנות השכלה

אסירים לקויי למידה או הסובלים 
מהפרעת קשב-ריכוז

17 )65%(44 )85%(1 )9%(

אסירים שאינם לקויי למידה ואינם 
סובלים מהפרעת קשב-ריכוז

9 )35%(8 )15%(10 )91%(

קיומן  בין  נמצא מתאם משמעותי  לא  העבריינית. 
למידה(  ליקויי  )ללא  קשב-ריכוז  הפרעות  של 
השכלה  שנות  )קרי:  מבית-ספר  נשירה  גיל  לבין 
גיל  לבין  קשב-ריכוז  הפרעות  בין  או  פורמאליות( 

תחילת עבריינות.

טבלה מס' 5 - מתאם "פירסון כי-בריבוע )Χ2(" של משתני המחקר הקטגוריאליים

משתנה*2
הפרעת

קשב-ריכוז
ליקויי למידה

השכלה 
פורמאלית

גיל תחילת 
עבריינות

0הפרעת קשב-ריכוז 

83.0ליקויי למידה

26.00***3.16השכלה פורמאלית

7.630*8.66**3.10*גיל תחילת עבריינות

P       *< .05     **< .01     ***< .001
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דיון ומסקנות
המחקר הנוכחי בחן את שכיחותן של לקויות למידה 
אסירים  של  מדגם  בקרב  קשב-ריכוז  והפרעות 
בבתי הכלא בישראל, ואת הקשר האפשרי בינן לבין 
הבולטים של  אחד הממצאים  עבריינית.  התנהגות 
המחקר - בדומה למחקרים מקבילים שנערכו בשני 
- מתייחס  ובארה"ב  העשורים האחרונים באירופה 
 )69.6%( הלמידה  לקויות  של  הגבוהה  לשכיחותן 
של  מדגם  בקרב   )57.3%( הקשב-ריכוז  והפרעות 
אסירים ילידי הארץ, דוברי עברית כשפת-אם וחניכי 

מסגרת החינוך הנורמטיבית.
הסבר אפשרי למצב עגום זה קשור בתולדות עברם 
מכלל   98% לדוגמא,  כך,  הנחקרים.  של  הלימודי 
אסירי המדגם הסובלים מליקויי למידה ו/או הפרעות 
המדגם  אסירי  מכלל  ל-63%  בהשוואה  קשב-ריכוז, 
שאובחנו כלא לקויים וכלא סובלים מהפרעות קשב-
סיום  )לפני  צעיר  בגיל  בית-הספר  את  עזבו  ריכוז, 
ובכך  חובה(  חינוך  בחוק  הקבועה  השנים  מסגרת 
הגדילו, כמסתבר, את סיכוייהם לפנות להתנהגות 
 .)Simons et al., 1991( אנטי-חברתית או עבריינית
חסר באספקת סיוע חינוכי ולימודי ראוי, מעלה את 
ינשרו  למידה  מליקויי  הסובלים  שתלמידים  הסיכוי 
אנטי- התנהגות  יפגינו  צעיר,  בגיל  הספר  מבית 
הסוהר  לבתי  אחר,  או  זה  בשלב  ויגיעו,  חברתית 

.)Farrington, 1986; Hawkins et al., 1998(
ממצא משמעותי נוסף של מחקר זה מתייחס לקשר 
המשמעותי בין ליקויי למידה, רמת השכלה נמוכה 
בעלי  שיחידים  נראה  צעיר.  עבריינות  תחילת  וגיל 
אלו,  מליקויים  כתוצאה  נשרו,  אשר  למידה  ליקויי 
מבית ספר בגיל מוקדם - הם בעלי סבירות גבוהה 
צעיר,  בגיל  עבריינית  להתנהגות  פנייה  של  יותר 
לקויים  לא  או  למידה  לקויי  עם  ליחידים  בהשוואה 
נשרו מבית הספר. במילים אחרות: הכישלון  שלא 
באופן  להתמודד  בישראל  החינוך  מערכת  של 
את  לרפות  עשוי  למידה  לקויי  תלמידים  עם  ראוי 
ידיהם של האחרונים מלהגיע לבית הספר, ולעודד 
קרובות  לעתים  חלופיות.  "קריירות”  לחפש  אותם 
מתועלות "קריירות” אלה לתחום העברייני. ממצא 
זה מתיישב בעקביות עם ממצאי מחקרים אחרים, 
המצביעים על קשר סיבתי בין נשירה מבית הספר, 
עבריינית  והתנהגות  פורמאלית  בהשכלה  חסר 
 Cawley et al., 1989; Figueria-McDonough,(

.)1986; Winters, 1997
בהתאם לאמור לעיל, ניתן להניח שתמיכה חינוכית 
על  דגש  ושימת  למידה  לקויי  בתלמידים  מוצלחת 

באופן  להפחית  עשויים  מוקדמים,  וטיפול  אבחון 
משמעותי את שיעורי נשירתם מבית ספר ופנייתם 
אסירים  של  למצבם  באשר  עבריינית.  להתנהגות 
דרכי  את  לשדרג  שחשוב  נראה  למידה,  ליקויי  עם 
בתי  בשירות  הרלוונטיים  הגורמים  של  ההוראה 
הסוהר )קרי: מורים, מדריכים וצוותי החינוך בבתי 
הסוהר(, להתמודדות עם קשיי הלמידה של האסירים 
הלקויים בעזרת כלי אבחוני-טיפולי-שיקומי רלוונטי 
אשר יפותח עבורם, ויתרום לשילובם המוצלח יותר 

של האחרונים בחברה הנורמטיבית.

המלצות
גבוהה  שכיחות  על  מצביעים  זה  מחקר  ממצאי 
למרות  בישראל.  אסירים  בקרב  למידה  ליקויי  של 
שניתן לשער שכקבוצה, נחשפו אסירים אלו לאותם 
גורמי סיכון להם נחשפו חברי קבוצות השווים להם 
שאינם סובלים מליקויי למידה, נראה שטבעם של 
לאחראים  נוסף  אתגר  מייצג  המדוברים  הליקויים 
ועם  העבריינית  ההתנהגות  עם  ההתמודדות  על 

הניסיונות למניעתה.
להלן מספר המלצות עקרוניות:

ילדים  לזהות  בישראל  החינוך  מערכת  על   .1
הסובלים מליקויי למידה ולהפנות אותם, מוקדם 

ככל האפשר, לאבחון. 
תמיכה  לספק  חיוני  האבחון  לתוצאות  בהתאם   .2
שנות  כל  לאורך  אלה,  לתלמידים  אינטנסיבית 

לימודיהם, במטרה למנוע נשירה.
על שירות בתי הסוהר לפתח ולנהל תהליך מיון   .3
בנוסף,  למידה.  לקויי  אסירים  לזיהוי  והערכה 
ראוי לשדרג תוכניות חינוך והשכלה המותאמות 
להכשיר  זו,  אוכלוסייה  של  הייחודיים  לצרכים 
את העובדים הרלוונטיים ליישומן ולהפעלתן של 
ותוצאותיה  זו  פעילות  על  ולפקח  אלה,  תוכניות 

באמצעות אנשי מקצוע חיצוניים.
שאסירים  הגבוהה  הסבירות  נוכח  לבסוף,   .4
יחוו קשיים  משוחררים הסובלים מליקויי למידה 
לקהילה,  החוזרת  בהשתלבותם  יותר  רבים 
סובלת  שאינה  להם  השווים  לקבוצת  בהשוואה 
מליקויים אלה )Clare & Murphy ,1999(, מומלץ 
לספק לראשונים המשך שירותי תמיכה גם לאחר 
שחרורם מהכלא. לצורך זה, חשוב ליצור שיתוף 
מקצועיים  וגופים  עמותות  בין  שיטתי  פעולה 
המתמחים בהכשרה, בחינוך ובמציאת מקומות 
לבין  משוחררים,  לאסירים  אפשריים  עבודה 

המסגרות החינוכיות הרלוונטיות בבתי הכלא.
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]שרה ברקוביץ1[

אסירים לומדים
בכיתות ההשכלה בבתי הסוהר - סקירה

מבוא
החינוך  במרכזי  מבוגרים  להשכלת  כיתות 
ב-1984.  לפעול  החלו  הפליליים  הסוהר  בבתי 
ליודעי  זכות  היא  ההשכלה  בכיתות  ההשתתפות 
שולטים  שאינם  לאסירים  וחובה  וכתוב,  קרוא 
והבנת  כתיבה  קריאה,  של  הבסיסיות  במיומנויות 
בשב"ס  החינוך  מערכת  העברית.  בלשון  הנקרא 
ולא  פורמלי  השכלה  מערך  הפעלת  על  אחראית 

פורמלי. מאמר זה מתמקד בהשכלה הפורמלית.
סגל החינוך מנסה להגיע לכל אסיר הזקוק להשלמת 
תיכונית.  השכלה  השלמת  לרמת  עד  השכלתו, 
למדו   )2005-2004( תשס"ה  הלימודים  בשנת 
כיתות,  ב-139  אסירים   2,370 ההשכלה  בכיתות 
 835 כולל  )לא  תיכוניה  ועד  מתחילים  מרמת 

אסירים הלומדים ב-48 מסגרות לימוד נלוות(.
לאורך השנים חלו תמורות ושינויים במערך ההשכלה 
הצרכים  של  מתמדת  בדיקה  תוך  הסוהר,  בבתי 
והתמקצעות  האסירים  אוכלוסיית  של  האמיתיים 
"הזדמנות  מהוות  ההשכלה  כיתות  המורים.  צוותי 
שנייה" ולרוב, הלומדים עוברים מעין "חוויה מתקנת", 
המחזקת את בטחונם ואת הדימוי העצמי שלהם. 
את  מעליהם  להשיל  מצליחים  הלומדים  האסירים 
זכרונות העבר, הרוויים כשלונות במסגרות חינוכיות 
של כיתה או בית ספר, ולהחליף אותם בהתנסויות 
קטנות,  בכיתות  מתקיימת  הלמידה  חיוביות. 
ובאווירה  ואטרקטיביות  מגוונות  הוראה  בשיטות 
אמצעי  מהווה  הלמידה  תהליך  ומאתגרת.  תומכת 
מוחשי ואמיתי להתנסות ויישום הכלים והמיומנויות 
והעלאת  מעמיקה  אישית  היכרות  תוך  הנרכשים, 
המודעות העצמית של האסירים לדרכי התמודדות 
יצירת  היא  החינוך  מטרת  שונים.  במצבים  שלהם 

שינוי בדפוסי חשיבה ובנורמות התנהגות, תוך מתן 
באופן  מאסרו  תקופת  את  לנצל  לאסיר  הזדמנות 
חיובי לרכישת מיומנויות וכישורי חיים, כדי להגדיל 

את סיכוייו להשתלב בחזרה בחברה.  

מטרות מערך החינוך וההשכלה
תוכניות  יישום  בכלא:  "אנאלפביתיות  במאמרה 
סוהר  בבתי  כי   )1993( ניומן  מסבירה  ומדיניות", 
הרבה  החיים  וכתוב,  קרוא  יודעים  האסירים  בהם 
יותר נוחים לאסירים ולמחזיקיהם. האסירים מסוגלים 
לקרוא ולמלא טפסים שונים, לעיין בסיכומי ראיונות 
והחלטות. הביטחון והדימוי העצמיים שלהם עולים 
האגפים  את  האחרים.  האסירים  ובעיני  בעיניהם 
בהם אחוז האסירים הלומדים גבוה - קל יותר לנהל. 
השיקום  מתהליך  חלק  הוא  מתקן/משקם  חינוך 
האסירים  של  התנהגותי  בשינוי  המתמקד  הכולל, 
בסביבה  מתוכננת,  בלמידה  התנסות  באמצעות 
לפתח  שואף  החינוכי  התהליך  תומכת.  לימודית 
אסירים  של  וערכים  דעות  מיומנויות,  ידע,  ולחזק 
צעירים ובוגרים. למרות שידיעת הקריאה והכתיבה 
אי  לכלא,  מחוץ  יותר  טובים  חיים  מבטיחה  אינה 
מהירה,  חזרה  מבטיחה  והכתיבה  הקריאה  ידיעת 

באחוז גבוה, לכלא.
השפעת   - עצמי  ודימוי  חינוך  "מאסר,  במחקרם 
דימויים  על  הסוהר  בבתי  חינוך  במרכזי  לימודים 
אופנהיימר  מצאו   ,)2005( אסירים"  של  העצמי 
ותימור כי "באמצעות לימודי העברית באגפי החינוך 
ניתן להביא לידי שיפור הדימוי העצמי של אסירים, 
להשתחרר  סיכוייהם  את  לשפר  אולי  כך  ואגב 
נראה  ולהשתקם...  העבריינית  העצמית  מזהותם 
וכתיבה  קריאה  ליכולת  מאנאלפבתיות  שהמעבר 

רב-כלאי, רכזת ארצית להשכלת אסירים                                                                                          1
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בתוך  אסירים.  לגבי  ביותר  משמעותי  צעד  הינו 
מגדיל  האסיר  חודשים,  מספר  של  קצרה  תקופה 
בצורה משמעותית את פוטנציאל התפקוד שלו...".

בקרב  ההשכלה  שרמת  ככל  כי  מורים  מחקרים 
קטן.  למאסר  החוזרים  אחוז   - עולה  האסירים 
סטיבנס )1998(, במאמרו "לחנך עבריינים", אומר: 
"מאחר שזול יותר ללמד אסירים מאשר לאסור אותם 
מחדש, הפחתת הרצידיביזם צריכה להיות משימה 
גבוהים  ללימודים  ותוכניות  הקהילה המתקנת  של 

צריכות להיות חלק אינטגרלי של המשימה".
מטרות כלליות של מערך ההשכלה:

האסיר  של  ובכישוריו  בכוחותיו  ההכרה  פיתוח   -
כלומד מבוגר, למימוש היכולת הטמונה בו ושיפור 

תפקודו.
הקניית כלים ומיומנויות של לומד עצמאי, לקיחת   -
חיובית  גישה  טיפוח  תוך  המתרחש  על  אחריות 

ובונה.
הגברת מודעות והכרה בחשיבות הלמידה לאורך   -
ערכים  בעל  חוק  שומר  אזרח  טיפוח  החיים. 

אנושיים, מוסריים וחברתיים.

פי  על  מתנהלים  הסוהר  בבתי  בכתות  הלימודים 
של  מבוגרים  לחינוך  האגף  של  הלימודים  תוכניות 
ואפיוני  יסוד  הנחות  על  בהתבסס  החינוך,  משרד 
הלומדים. הנחות יסוד בסיסיות הן כי הלומד חווה 
כחוויה  הצלחה  לחוות  רוצה  הוא  בעבר,  כשלונות 
גבולות  בעלת  מכוונת  מסגרת  לו  נחוצה  מתקנת, 
הדרך  כל  לאורך  לחיזוקים  זקוק  הוא  ברורים, 
להזדמנות  קרקע  לו  משמשת  הלימוד  ומסגרת 
בשב"ס  החינוך  מערכת  של  "לקוחותיה"  לשינוי. 
מתאפיינים בקשיים או חוסר ידע בתחומים הבאים: 
כושר הכללה, כושר הפשטה, סילופי חשיבה, חשיבה 
לעיתים  וטפל.  עיקר  בין  באבחנה  קושי  אנלוגית, 
קרובות הם לקויי למידה, שבעי כשלונות ממסגרות 
חינוכיות, בעלי ידע וניסיון חיים. הם סובלים מקשיים 
ללמידה  התארגנות  וחזרה,  שינון  והתמדה,  בריכוז 
ביקורת.  השוואה,  מידע,  איסוף  החומר,  וארגון 
הדימוי העצמי שלהם נמוך, סף התסכול נמוך, הם 
בעלי מוטיבציה נמוכה, אגוצנטריים, נתונים למצבי 

רוח וזקוקים לתגמול מוחשי ומתמיד. 
סקר השכלה שנערך ב-1995 בקרב יותר ממחצית 
קלים:  לא  נתונים  על  מצביע  הפליליים,  האסירים 
במיומנויות  שולטים  אינם  האסירים  מכלל   23%
יודע  אינו  הגדול  וחלקם  השפה,  של  הבסיסיות 
וכתוב גם בשפת אמו )אנאלפבתיות(. 67%  קרוא 

כ- ורק  לימוד,  שנות  שמונה  עד  של  ברמה  היו 
10% נמצאו ברמה של מעל 8 שנות לימוד. מסקר 
מצומצם יותר, שנערך בשנת 2000, עולה כי 16% 
אינם   17% ועוד  אנאלפביתים  הם  מהאסירים 
יוצאי  רובם  העברית,  בשפה  וכתוב  קרוא  יודעים 
האנאלפביתים  אחוז  השוואה,  לשם  העמים.  חבר 
חמישה  בין  נע  הבוגרת  הנורמטיבית  באוכלוסייה 

לשמונה אחוזים.
לאורך  גדלו  הלימוד  ומסגרות  הלומדים  מספר 

השנים מהסיבות הבאות:
מספר בתי הסוהר גדל - עם פתיחת בתי סוהר  א. 

חדשים, שב"ס מקצה בהם כיתות לפי הצורך.
לנוער, מערך ההשכלה בב/ס  עם המעבר לב/ס  ב. 
"אופק" התרחב מחמש כיתות בשנת 2000 ל-25 

כיתות בשנת 2005.
כיתות אולפן מטעם משרד הקליטה - החל משנת  ג. 
מטעמו  מורים  הקליטה  משרד  הקצה   2001
לאוכלוסיית האסירים יוצאי מדינות חבר העמים 

ואתיופיה.

בשנת לימודים תשס"ה 2005, התפלגות הלומדים 
לפי רמות הלימוד היתה כדלקמן:

 ,25%  - ביניים   ,30%  - מתחילים   ,15%  - אולפן 
מתקדמים - 25%, תיכוניה - 5%.

בסיסית  ברמה  הם  מהלומדים   70% המשמעות: 
ורק 30% ברמת השלמת השכלת יסוד ומעלה.

חינוך בלב הביטחון
ביטחונית  מערכת  בתוך  חינוכית  מערכת  הפעלת 
המנחה  החינוכית  התפיסה  מאליה.  מובנת  אינה 
הינו  אדם  כל  כי  אומרת,  והשכלה  חינוך  ענף  את 
של  החינוכיות  יכולותיו  את  לחזק  יש  שינוי:  בר 
"החבויים"  כשרונותיו  בגילוי  לו  לסייע  האסיר, 
ולאפשר לו לממש את הפוטנציאל הטמון בו, תוך 
יצירתיות,  חשיבתיות,  לימודיות,  מיומנויות  טיפוח 
בשב"ס,  החינוך  מערך  וחברתיות.  התנהגותיות 
כגורם הפועל בלב מערכת ביטחונית, מושתת על 

העקרונות הבאים:
מערך החינוך וההשכלה פועל בתוך מערכת ביטחונית   -

שתפקידה העיקרי - אחזקת האסיר במשמורת.
מערך החינוך מהווה כלי ניהולי מתוך אלו העומדים   -
לרשותו של מפקד בית הסוהר, להפעלת השגרה 

וסדר היום.
מערך החינוך וההשכלה פועל בשילוב עם גורמים   -
מקצועיים בתוך בית הסוהר ובשיתוף פעולה עם 
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צוותי עבודה רב-מקצועיים.
יבחר  שבה  לדרך  באשר  באחריות  נושא  האסיר   -

לנצל את תקופת מאסרו.

בכללן,  ושב"ס  מבוגרים  בחינוך  לימוד  מסגרות 
מאופיינות בהטרוגניות רבה. פרופיל כתה בשב"ס 
מציג שונות ייחודית, מעבר לרמת היכולות והידיעות 
ומשך המאסר,  סוג העבירה, מספר  והגיל.  השונה 
לאום ודת, נקי מסמים או מכור פעיל או נגמל מסמים 
- כל אלה משפיעים על ניהול הלמידה והחברות בין 
המשתתפים. מסגרת ההפעלה של הכיתות נבנתה 
לאור התנאים והמגבלות של המערכת הביטחונית 
ואפיון הלומדים: בין שניים לארבעה מחזורי לימוד 

בשנה, בהתאם לצרכי בית הסוהר; 20 שעות לימוד 
טרום  אולפן,  מתחילים,   - שונות  ברמות  בשבוע, 
שנ"ל  10 יסוד,  השכלת  השלמת  יסוד,  השכלת 

ו-12 שנ"ל )תיכוניה(, תוך מעקב צמוד אחר הלומד; 
הקפדה  קיימת  משוב.  הערכה,  ועדות  קבלה,  ראיון 
כאמצעי  במחשב  ושימוש  מחשב  לימודי  שילוב  על 
ללמידה, תכנון מחזור הלימודים בשילוב פרויקטים 
וימים מיוחדים, והגשת לומדים למבחנים חיצוניים של 
האגף לחינוך מבוגרים. מחזורי הלימוד קצרים יחסית, 
מהוצאת  ולהימנע  מיידיות  תוצאות  לאפשר  כדי 

תלמידים מהכתות באמצע מחזור לימודים. 

ועדות הערכה
בכל בתי הסוהר מתקיימת "ועדת הערכה" ללומדים 
בכיתות ההשכלה. וועדת ההערכה מהווה כלי ניהולי 
בעל חשיבות רבה, המאפשר רב שיח עם ועל האסיר 
הלומד. בתהליך הלמידה נדרש האסיר להתייחס הן 
להישגיו הלימודיים והן לאופן התנהגותו והסתגלותו 
למסגרת. מטרת הוועדה לאפשר לצוות רב-מקצועי 
וכן  הלומד,  האסיר  על  דעתו  ולחוות  שותף  להיות 
משאלותיו,  את  להביע  הזדמנות  לאסיר  לתת 

השגותיו ורשמיו באשר לחוויית הלמידה הכוללת.
חינוך,  תחום  ראש  בראשות  מתכנסת  הוועדה 
ומשתתפים בה נציג ההנהלה, המורה, מפקד האגף, 
מחזור  לאמצע  נקבע  הוועדה  מועד  ועו"ס.  קח"א 
הלימודים, עיתוי המאפשר לשני הצדדים לשפר את 
ביצוע השינוי המומלץ.  ולעקוב אחר  הטעון שיפור 
על  מדווחים  בוועדה  שהשתתפו  לומדים  אסירים 
חווים מעצם קבלת תשומת  תחושת סיפוק שהם 
לב אישית מפורום רחב, והצוות מדווח אף הוא על 
את  לקדם  המסייעת  הוועדה  של  קיומה  חשיבות 
האסיר. הדיון בוועדה מתועד, כמובן, בתיקו החינוכי 

של האסיר.

סגל ההוראה - המורים
הכשרה  בעלי  מקצוע,  אנשי  הם  בשב"ס  המורים 
נעשית  מיוחד. העסקתם  ובחינוך  בחינוך מבוגרים 
ל"מתן  שב"ס  במכרז  שזכתה  חברה  באמצעות 
שירותי השכלה וחוגים בבתי הסוהר" החל מאוגוסט 

2005, חברת "אנקורי". 
מורכבת:  האסירים  עם  המורים  של  ההתמודדות 
עליהם להמשיך להיות מחנכים ובעלי יכולת הכלה, 
המורים  ופרטיות.  ברורים  גבולות  על  שמירה  תוך 
ללומדים  ולהתייחס  אסרטיביים  להיות  נדרשים 
או  לסלוח  חובה  הרגשת  ללא  העיניים",  "בגובה 
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לדעת מדוע הם נמצאים בבית הסוהר. 
ויוצר  ואינטנסיבי,  יומיומי  הוא  האסיר  עם  המפגש 
מערכת יחסים מיוחדת בה דרוש שיתוף פעולה מלא 
מצד האסירים הלומדים. הצוות ברובו ותיק, ומורים 
לשילובם  עד  אישי  וליווי  להדרכה  זוכים  חדשים 
בצוותים. ראשי תחום חינוך הם מנהלי בית הספר, 
שגרתי.  באופן  המורים  את  ומדריכים  המנחים 
המורים זוכים גם להדרכה מקצועית מטעם מנחה 
של חברת "אנקורי" וסגלי החינוך בגוש ובמטה של 
עיון  וימי  בהשתלמויות  המורים משתתפים  הענף. 
באופן קבוע, לפחות שלוש פעמים בשנה. התכנים 
נקבעים לפי אפיון צרכים מן השטח וסדר עדיפויות 
מלמדים  )"מורים  עמיתים  הדרכת  המטה.  של 
מורים"( הן ההשתלמויות הפופולריות ביותר בקרב 
על  שפותחו  נושא  או  לימודים  תוכנית  המורים: 
ידיהם מועברים לכלל המורים, בלוויית חומר-עזר. 

ליקויי למידה
ולהתמודד  הלמידה  לקויות  תחום  את  להבין  כדי 
מספר   בת  השתלמות  החינוך  מערך  תכנן  עמו, 
וקציני  ההוראה  לצוותי   )2000-1997( שנים 
החינוך, שמטרתה קבלת הכשרה בסיסית - מידע 
וידע להבנת הבעיה וכלים ללימוד קריאה, כתיבה, 
ההגדרות  את  למדו  הצוותים  ומתמטיקה.  הבנה 
תפיסה  מיומנויות  למידה,  ללקויות  המקובלות 
תפקודי  התפיסה,  בתהליכי  לליקויים  והסיבות 
מבחנים.  והתאמת  למידה  מיומנויות  וריכוז,  קשב 
שיטה מיוחדת שנלמדה היא שיטת הוראת הקריאה 
דרכי  כולל  וההבנה,  הקריאה  לביסוס  "תקו"ה" 

ההדרכה והמעקב אחר הלומד.
התקופה הקצרה בה נמצא אסיר בכיתות ההשכלה 
טווח  ארוכת  פעולה  תוכנית  בניית  מאפשרת  אינה 
לעיתים,  שלו.  הלמידה  ליקויי  עם  להתמודדות 
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חווה  הוא  אותם  בלמידה  כי הקשיים  הידיעה  עצם 
לרצון  קשר  ללא  למידה,  לקות  של  תוצאה  הם 
מאוד  ומקילה  עוזרת  שלו,  האישית  והמוטיבציה 
הכלים  בעזרת  המורים,  ההתמודדות.  להמשך 
כיצד  הלומד  את  ולהנחות  ללמד  מנסים  שרכשו, 
לעקוף את הקשיים. ברוב המקרים, בסופו של תהליך 

ובמאמץ משותף מצליח האסיר ללמוד לקרוא.

אסירים מורים
מועסקים  לכך,  מתאימים  הנמצאים  אסירים 
כמורים וכעוזרי הוראה בכיתות ההשכלה. בממוצע 
סוהר.  בתי  ב-12  אסירים-מורים   35 מועסקים 
ההוראה מאפשרת לאסירים להשתמש בכישוריהם 
הלומדים  האסירים  אחרים.  למען  ובידיעותיהם 
האסירים-מורים.  לעמיתיהם  רב  כבוד  רוחשים 
בעזרת עוזרי ההוראה ניתן לעבוד בקבוצות קטנות, 
המורים  לצורך.  בהתאם  הלומדים  את  ולתגבר 
האסירים זוכים לליווי מקצועי וצמוד של סגל החינוך 
תוכניות  של  והנחיה  הדרכה  כולל  אשר  וההוראה, 
דרכי  לגבי  והנחיה  והתכנים האקדמיים,  הלימודים 

ההוראה וגבולות התפקיד.

כיתות אולפן
במספר  משמעותי  גידול  חל  האחרונות  בשנים 
האסירים העולים. מאז 2002 החל משרד הקליטה 
העומדת  כאוכלוסייה  האסירים  באוכלוסיית  להכיר 
לאחר  זאת  השכלה,  שירותי  לקבלת  בקריטריונים 
במסגרת  הקליטה  משרד  עם  קשר  יצר  ששב"ס 
לראשונה  יזם  אותה  הקהילה,  עם  הקשרים  חיזוק 
הארגון.  מיעדי  כחלק  דרום  גוש  של  החינוך  סגל 
מטעם  אולפן  כיתות  נפתחו  מכך,  כתוצאה 
מענה  הנותנות  החינוך,  ומשרד  הקליטה  משרד 
שהם  אסירים  העולים,  האסירים  לצרכי  מקצועי 
למיומנויות  זקוקים  אך  גבוהה,  בעלי השכלה  לרוב 
התרבות  בהבנת  התמקדות  תוך  בסיסיות  שפה 

והמנטליות הישראליות.

כיתות מחשבים
ב-1997 נפתחה כיתת המחשבים הראשונה במרכז 
של  הנחייתו  לפי  מאז,  "איילון".  כלא  של  החינוך 
פועלות  וכיום  נוספות  כתות  נפתחו  הנציב,  סגן 
לימודי המחשב  בבתי הסוהר 14 כתות מחשבים. 
להם  המאפשר  לאסירים,  אמיתי  צוהר  פותחים 
להבין ולתקשר טוב יותר עם משפחותיהם, במיוחד 
לחומות.  שמחוץ  בעולם  ולהשתלב  ילדיהם,  עם 

מישורים:  במספר  מתבצעת  בכיתות  הלמידה 
לימוד  הפעלה,  תוכנת   - המחשב  הכרת  לימודי 
עיבוד  תוכנת  מחשב,  עם  בעבודה  בסיסיים  כלים 
תמלילים והכנת מצגות; לימוד באמצעות המחשב 
דעת  תחומי  ללמידת  הוראה  כאמצעי  המחשב   -
שונים באופן אינטראקטיבי ואטרקטיבי, כולל שימוש 
לאינטרנט(;  חיבור  )אין  מקומיים  מידע  במאגרי 
משחקי   - הפנאי  שעות  לבילוי  כאמצעי  והמחשב 
מחשב. אסירים בכיתות ההשכלה לומדים בכיתות 
שעות  ארבע  הלימודים,  מתוכנית  כחלק  מחשב 
בכיתות  מהשימוש  נהנים  אחרים  אסירים  בשבוע. 

במסגרת חוגי אחר הצהריים.

מבחנים חיצוניים של האגף 
לחינוך מבוגרים

ההשכלה  בכיתות  הלומדים  האסירים   ,2002 מאז 
יכולים לגשת למבחנים חיצוניים של האגף לחינוך 
ההשכלה  רמת  את  להעלות  במטרה  מבוגרים, 
 12 ועד  שנ"ל(   8( יסוד  השכלת  השלמת  מרמת 
לחינוך מבוגרים מציע תוכנית  לימוד. האגף  שנות 
נקודות  לצבור  הלומד  יכול  בה  מודולרית,  לימודים 
כמו  האסיר,  הלמידה.  מסלול  השלמת  עד  וציונים 
כל לומד במרכזי ההשכלה של האגף, ניגש למבחן 
ארצי/חיצוני וצובר עוד התנסות נורמטיבית. השגת 
תעודה של 10 שנות לימוד לפחות עשויה לפתוח 
בבית  מקצועית  הכשרה  בקורס  להשתתפות  דלת 

הסוהר או לאחר השחרור.
הסוהר  בבתי  פיילוט  נערך  התהליך  בתחילת 
והשנה 11 בתי סוהר מגישים  ו"איילון",  "מעשיהו" 
"צלמון",  "חרמון",  חיצוניים:  למבחנים  אסירים 
"שאטה", "כרמל", "אשמורת", "רימונים", "איילון", 
בבתי  ו"דקל".  קידר"  "אוהלי  "גבעון",  "מעשיהו", 
לומדים  אסירים  ניגשו  ו"אשל"  "אופק"  הסוהר 

למבחני בגרות.
ביטחונית,  מערכת  בתוך  חינוכית  כמערכת 
עושים מאמצים  אנו  מוגבלת,  גמישות  המאפשרת 
ולזכות  הלימודים  לסיים את  לאסירים  לעזור  רבים 
העברת  כגון:  קשיים  למרות  הרשמית,  בתעודה 
אסירים מהכלא במהלך הקורס ו/או תאריכי מבחנים 
שאינם מתאימים למשך המאסר. יש לציין כי בעת 
נוער(  מב/ס  )כולל  משוחררים  אסירים  הצורך, 

חוזרים לבית-הסוהר אך ורק לצורך ביצוע המבחן.
ששיעור  שההנחה  יתכן  כי  מראות,  התוצאות 
בתוכניות השכלה ברמה  האסירים אשר השתתפו 
נמוך  יהיה   - למאסר  וחוזרים  )תיכונית(,  גבוהה 
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אסירים לומדים בכיתות ההשכלה בבתי הסוהר - סקירה

האסירים  כלל  של  הרצידיביזם  לאחוז  בהשוואה 
בבית שלמדו  האסירים  מכלל   73.3% בארץ. 
סוהר "חרמון" בכיתות ברמת תיכונית, בין השנים 
2005-2002, השתחררו ולא חזרו למאסר. מתוכם, 

22% נמצאים בקהילה כבר יותר משלוש שנים. 
ללא  נקודתית,  מצב  תמונת  מתארים  הנתונים 

מספר  כגון:  משפיעים,  לפרמטרים  התייחסות 
מאסר, סך כל החודשים בהם שהה האסיר מחוץ 
אין  כן,  כמו  וכו'.  החזרה  סיבת  חזרתו,  עד  לכלא 
נוספות  חינוכיות-טיפוליות  לתוכניות  התייחסות 

בהן השתתף האסיר הלומד. 

בוגרי כיתות התיכוניה בכלא "חרמון"

מועד/מסלול 
לימודים

סה"כ 
לומדים

סה"כ 
השתחררו

סה"כ עדיין 
בב/ס

סה"כ 
השתחררו 

וחזרו 
למאסר

% המשתתפים המשוחררים

קיץ 2002
79% נמצאים בקהילה191504 12 שנ"ל

כשלוש שנים לפחות

חורף 2003
78.6% נמצאים בקהילה10141103 שנ"ל

כשנתיים וחצי לפחות

קיץ 2003
57% נמצאים בקהילה1114824 שנ"ל

כשנתיים לפחות

חורף 2004
75% נמצאים בקהילה1212921 שנ"ל

כשנה וחצי לפחות

קיץ 2004
72% נמצאים בקהילה11211434 שנ"ל

כשנה לפחות

חורף 2005
87.3% נמצאים בקהילה12151320 שנ"ל

כחצי שנה לפחות

95סה"כ
70

73.3%
16

16.8%
9

 9.5%

בתי סוהרציון ממוצעלומדיםכיתותהשנה

אופק, חרמון811475%תשס"ב/ג

אופק, חרמון, איילון+510275%תשס"ד/ה

13216סה"כ

כיתות ברמת תיכוניה - 12-10 שנות לימוד

כיתות ברמת השלמת יסוד - 8 שנות לימוד

בתי סוהרציון ממוצעלומדיםכיתותהשנה

איילון, מעשיהו, חרמון611585%תשס"ב/ג

2333585%תשס"ד/ה
איילון, צלמון, חרמון, 

שאטה, רימונים, השרון, 
אשל, אוה"ק, דקל

29450סה"כ
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פרויקטים ייחודיים
להיות  חייבת  הסוהר  בבתי  בכיתות  הלמידה 
משתמשים  המורים  וישימה.  מגוונת  אטרקטיבית, 
הסקרנות,  את  לעורר  כדי  שיא  וימי  בפרויקטים 
האכפתיות והאחריות של הלומדים. בין הפרויקטים 

המיוחדים: 
של  תחרות  במסגרת  אישית  עבודה   - אישי  נושא 
מובנית  מתכונת  המהווה  מבוגרים,  לחינוך  האגף 
וההבנה  הלמידה  מיומנויות  של  והפנמה  ליישום 
והפכה  הלימודים,  בקורס  הלומדים  רוכשים  אותן 
לחלק מתוכנית הלימודים. האסירים מקלידים את 
באמצעות  אותן  מציגים  ו/או  במחשב  עבודותיהם 

מצגות.
מתקיימת  "מעשיהו"  בב/ס   - חשיבה  קהילות 
לשאול  גירוי  ללומדים  המאפשרת  למידה,  מסגרת 
שאלות ולהתנסות באופן מתמיד במחקר ובלימוד 
עצמי, לפי המודל של מכון ברנקו וויס. כל הלומדים 
ברמות השונות משתתפים. הפעלת קהילת חשיבה 
נגזרות  ממנה  אשר  פורייה"  "שאלה  על  מושתתת 
לפי  נקבעים  והמיקוד  החקר  כיווני  תתי-שאלות. 
על  לשאלות,  התשובות  את  המשתתפים.  רצון 
מידע   מקורות  בעזרת  ולמצוא  לחפש  הלומדים 
שונים. התהליך הוא דינמי ודורש תשומת לב רבה 
מן המורים, המנחים והמשתתפים, כמו גם שיתוף, 

אכפתיות, עקביות והתמדה בתהליך. 
מרכז  לתלמידי  העשרה  תוכנית   - וידע  הפעל 
יום  מתקיימת  התוכנית  "חרמון".  בכלא  החינוך 
בשבוע, ומדגישה את שילוב האסיר בבחירת הנושא 
הנלמד ולמידה בקבוצות קטנות. כל לומד בוחר שני 
נושאים, אותם ילמד במשך שעתיים שבועיות לאורך 

מחזור הלימודים.

מגמות לעתיד
מערך ההשכלה בשירות בתי הסוהר אמון על הקניית 
לאסירים,  השכלה  לרכישת  בסיסיות  מיומנויות 

יישומית,  היא  הלמידה  נורמטיבי.  תפקוד  לצורך 
ויכולת  לעצמאות  האסיר  את  להביא  ומטרתה 
ללמוד, להבין ולתפקד ככל אדם. הלומד רוכש כלים 
כאזרח  בחברה  להשתלב  לו  שיעזרו  חיים,  וכישורי 
שומר חוק. השלמת השכלה ותעודת סיום פותחות 
דלתות להמשך הלמידה והקליטה בקהילה. שירות 
התמקצעות  תהליך  להמשך  שואף  הסוהר  בתי 
הלימודים  בתוכניות  והתמחות  ההוראה  צוותי 
החדשות של האגף לחינוך מבוגרים, המשך הגשת 
להגיע  שאיפה  תוך  החיצוניים,  למבחנים  הלומדים 
כיתות  מיסוד  לפחות,  לימוד  שנות  עשר  לרמת 
פיתוח  המשך  הקליטה,  משרד  באמצעות  האולפן 
והקמת כיתות מחשבים ושדרוג הכיתות הקיימות, 

וכן איסוף נתונים ומעקב אחר הבוגרים.
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מבוא
לקחת  זה  בכלא  למבקרים  שלי  החיים  על  "לספר 
בצורה  אותה  ולחלוק  מאוד,  רעה  רעה,  התנסות 
את  בארה"ב  בכלא  אסירה  מתארת  כך  חיובית", 
 Holly( הסוהר  בבית  מבקרים  עם  המגע  חווית 
מתקני  את  פקדו  ב-2005   .)& Brewster, 1996
הכליאה בישראל 11,211 מבקרים; במחצית השנה 
הראשונה של 2006 פקדו את בתי הסוהר 10,089 
מהי  בכלא?  הביקור  עליהם  איך השפיע  מבקרים. 
את  חוו  ואיך  המבקרים  הם  מי  הביקור?  מטרת 
ההתנסות הייחודית הזו, של הצצה מעבר לחומות? 
את  הסוהר,  בתי  שירות  את  הביקור  משרת  כיצד 
האסירים, את האוכלוסייה הרחבה? כמה מחשבה 

טמונה מאחורי כל ביקור כזה?
לביקורים  מתייחס  סוהר"  בבתי  "ביקורים  המונח 
במטרה  כליאה,  במתקני  אזרחים  של  מאורגנים 
הכליאה  ממתקני  אמצעי  בלתי  באופן  להתרשם 
או  אסירים  סוהרים,  עם  מפגש  ולחוות  מבפנים 
שניהם. אין הכוונה לביקורים של אנשי מקצוע, כגון 
סוציאלית.  לעבודה  סטודנטים  או  צבאי  כלא  סגל 
כמו כן, אין המאמר מתייחס לביקורים פרטיים של 
משפחות הכלואים, חוקרים או עיתונאים. קבוצות 
את  המתאמות  מאורגנות,  קבוצות  הן  מבקרים 
הביקור וההדרכה עם שירות בתי הסוהר. בשירות 
באמצעות  התיאום  מתבצע  בישראל  הסוהר  בתי 
מחלקת הדוברות וההסברה, ואילו במדינות אחרות, 
ישירות מול מתקן  נעשה  למשל בארה"ב, התיאום 

הכליאה.

]איאן דומיניץ1[

מתבוננים מבחוץ:
ביקורים בבתי סוהר בישראל ובעולם

סג"ד, עורך דין. רע"ן קשרים בינלאומיים בשירות בתי הסוהר.  1

המבקרים
ההתבוננות בקבוצת מבקרים במתקן כליאה מעלה 
מאוד:  מגוונות  המבקרות  הקבוצות  רבות.  שאלות 
מאנשי צבא ועד פנסיונרים. רשות בתי הסוהר בכל 
מדינה ניצבת בפני החלטות רבות, המעצבות את 
צביון הביקור בכלא: אלו גבולות יש להציב לאוכלוסיה 
המבקרת בבתי הסוהר? האם ביקורים של קטינים 
הם רלוונטיים? האם ביקורי קורבנות ומשפחותיהם 
נתרמות  קבוצות  אלו  מהצדדים?  לאחד  יתרמו 
באמת מן הביקור בכלא, ואלו יוצאות ידי חובה? אלו 
מבקרים תורמים לשב"ס – כשגרירים של רצון טוב 
בחברה, ככוח אדם לגיוס פוטנציאלי, ואלו מבקרים 

עלולים להזיק לו?
בשב"ס בישראל לא מבקרים קטינים רבים, למעט 
תיאום  אחרי  זאת  וגם  י"א-י"ב,  כיתות  תלמידי 
ביקורי  שב"ס.  עם  החינוכי  המוסד  של  ובדיקה 
קטינים אינם מאושרים באותה קלות בה מאושרים 
ביקורי מבוגרים, מתוך מודעות לרגישויות ולהשפעה 
צעירים.  נערים  על  כזה  ביקור  של  האפשרית 
ההחלטה שלא לאפשר לקטינים לבקר בכלא, מונעת 
מאחורי  למתרחש  החשיפה  את  הרחב  מהציבור 
זה  אין  המוקדם.  לכל  הצבא  לשלב  עד  החומות 
המצב בכל המדינות: בטנסי, למשל, מותר הביקור 
אחרות  במדינות  ומעלה.   14 מגיל  הסוהר  בבתי 
בארה"ב, הגיל המינימלי לביקור בבית סוהר הוא 16 
ומעלה. המטרה העומדת מאחורי ההחלטה לאפשר, 
חינוכית.  היא  בכלא,  נוער  ביקורי  לעודד,  ואפילו 
החלטות  לקבלת  כ"מכשיר  משמש  בכלא  הביקור 
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נכונות", במסגרתו מבקר בכלא נוער בעייתי, הזוכה 
יקרה לך אם תסטה מדרך  להתנסות בסגנון "מה 
המפרטים  אסירים  עם  נפגש  הנוער  הישר...". 
והמאסר, ברוח  באופן בוטה את דרכם אל הפשע 
הפגישות המוכרות לנו ממערכת החינוך הישראלית 
עם "מכור נקי", במסגרת מסעות הסברה הנערכים 
למניעת שימוש בסמים. הרעיון הוא פשוט: לחשוף 
את הנוער לתסריט הגרוע ביותר וכך ליצור הרתעה, 
יותר.  וזהירה  נכונה  חיים  בדרך  לבחירה  שתוביל 
נוער  ולביקורי  בכלל  לביקורים  הגישה  באירופה, 

בפרט, מצומצמת, וקרובה יותר לזו הישראלית.
אחת הקבוצות בציבור שיש לה נגיעה משמעותית 
משפחות  של  זו  דווקא  היא  בכלא,  למתרחש 
במתקן  הקורבנות  משפחות  ביקורי  הקורבנות. 
התפתחות  מסמלים  העבריין,  כלוא  בו  הכליאה 
הקרימינולוגית  המשפטית,  בחשיבה  מעניינת 
והאזרחית בעשור האחרון. גישה זו תופסת תאוצה 
בארה"ב, בעיקר לאור התבססותו של מודל הצדק. 
חשיבה  צורות  לשתי  לייחס  ניתן  זו  התפתחות 
המאחה,  והצדק  הגישור  גישת   - האחת  מנוגדות: 

והשנייה - גישת השכר והעונש.
משפחתו  או  עצמו  הקורבן  כי  הגורסת  העמדה 
שנותרה אחריו, זכאים לצפות בשידור חי בפעולתן 
חלקי,  כי  אם  ביטוי,  לידי  באה  הצדק,  טחנות  של 
זכאי  בישראל  הפלילי  הישראלי. בתהליך  בחוק  גם 
הקורבן, לדוגמא, לעיין בכתב האישום של הפוגע, 
לכל  במתרחש  ולהתעדכן  במשפט,  נוכח  להיות 
אורך הליך הענישה ובעיקר לקראת שחרור העבריין 
הוא צעד  ומשפחתו בכלא  ביקור הקורבן  מהכלא. 
נוסף ברצף החשיבה הזה, צעד שעדיין לא מבוצע 
מעורבות  את  לייחס  ניתן  כאמור,  מנגד,  בישראל. 
ביקור משפחת  ואת  בכלל,  הקורבן בהליך הפלילי 
מאחה  צדק  של  לתהליך  בפרט,  בכלא  הקורבן 
הנפגע  בין  אמיתית  היכרות  קצוות,  בין  מפגש   -
לפוגע, התורמת גם לצד המקרבן בכך שהיא מביאה 
את האסיר להתוודעות לנזק שגרם ולאנושיות הצד 

השני, ומסייעת בשיקומו.
במדינות מסוימות בארה"ב נפוצה השיטה של ביקור 
משפחת הקורבן אצל הפוגע במסגרת תכנית לפיצוי 
להפריש  האסירים  מחויבים  במסגרתה  קורבנות, 
חלק ממשכורתם למשפחת הקורבן. בטקסס תוכנן 
מנגנון בו משפחת הקורבן לוקחת חלק בכל תהליך 
מיוחדים  סיורים  עבורה  ונערכים  החוק,  אכיפת 
המציגים את המציאות בבית הסוהר. בשנת 2004 
היו בטקסס שלושה סיורים כאלה, בהם לקחו חלק 

38 מבקרים. הסיורים כללו ביקור בשני בתי סוהר 
)נתוני  להורג  הוצאה  במתקן  ואף  אגפיהם  כל  על 

.)www.tennessee.gov :שירות בתי הסוהר, טנסי

חוויית הביקור בכלא
במאמרו "סיורים בבתי סוהר: החוויה של האסירים, 
 Brewster,( ברוסטר  דניס  בחן  והמבקרים"  הסגל 
לעדשת  מבעד  בכלא  הביקור  חוויית  את   )2000
ההבניה החברתית. ברוסטר מדגיש, כי כל אחד מן 
משמעות  מייחס  בביקור  המעורבים  ה"שחקנים" 
בעוד  בכלא;  סיור  של  המקרית  לסיטואציה  שונה 
שחוויית הביקור יוצרת אצל האסירים תגובות כגון 
שידוכים,  שירות  הצגה/הופעה,  תחושת  אדישות, 
הטרדות מיניות והזדמנות לביטוי עצמי, הרי שחוויית 
גיוס  ציבור,  ליחסי  אפשרות  לסגל  מזמנת  הביקור 
ומניעת פשיעה. אצל המבקרים, חוויית הסיור בכלא 
יוצרת תחושות של חינוך, עבודה סוציאלית, מוסריות 
המשתתפים  השחקנים  כלל  ואקסהיביציוניזם. 
חוויית   - אחת  משמעות  סביב  מתאגדים  בביקור 

 .)Zoo( הסיור בכלא כגן-חיות
ההתייחסות אל הביקור בכלא כאל ביקור בגן חיות 
עשויה להפתיע, אך יש בה יסודות דומים המושרשים 
באופיו של הביקור. המבקרים מתארים את הכלא 
כגן-חיות אנושי: הצצה לתאים, התבוננות באסירים 
בעבודה ובזמנם הפנוי, הפרעה לשגרת יומם ובדרך 
עבור  האסיר.  בפרטיות  מסוימת  פגיעה  גם  כלל 
עשויה  לפרטיות  החדירה  חוויית  אם  גם  האסיר, 
להיות חיובית דווקא )שיחה עם אדם מבחוץ, מפגש 
נעים(, הרי שעצם המפגש בין אדם הנתון מאחורי 
במדים,  סגל  בהנחיית  חופשי,  לאדם  ובריח  סוגר 
לסגל,  גם  בכלוב.  חיים  בבעל  התבוננות  מזכיר 
העובד עם האסירים בחיי היומיום, המפגש הזה אינו 
תמיד מובן מאליו. הוא דורש ממדריך הסיור לתפקד 
תחת שני כובעים: כמייצג את מערכת שירות בתי 
הסוהר ואחראי לאסירים ולשלומם מחד, וכמתבונן 
המבקרים  של  מבטם  נקודת  את  המבין  מבחוץ 
לראשונה בכלא, מאידך. לפיכך, מן הראוי שתישקל 
יהיה  האם   - בכלא  הסיור  מדריך  של  זהותו  היטב 
זה איש סגל, מי מאנשי הסגל ואיזו הכשרה עליו/ה 

לקבל.

מטרות הביקור - המסר
נכנסים  במסגרתו  מפעל  בכלא,  הסיורים  שגרת 
אלפי אזרחים אל מתקני הכליאה מדי שנה, חזקה 
רוטינה מסוימת.  ובעלת  עליה שתהפוך לשבלונית 
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מתבוננים מבחוץ: ביקורים בבתי סוהר בישראל ובעולם

ביקור קבוצת אזרחים במתקן כליאה כרוך בנהלים 
רבים, בטחוניים וארגוניים, שאינם משאירים לעיתים 
זמן פנוי למחשבה על המטרה העומדת מאחורי כל 

ביקור.
סיור בכלא לעולם אינו דומה למשנהו, מעצם היותו 
מפגש אנושי. יחד עם זאת, למארגני הסיור מקרב 
והיכולת  הכוח  את  יש  הסוהר  בתי  שירות  אנשי 
להפוך את הביקור בכלא מסיור בן שעה - לחוויה 
המבקר  אדם  כל  עולם.  ותפיסת  חיים  המשנה 
בכלא יכול לצאת ממנו אזרח טוב יותר, אדם רחב 
מזו  גבוהה  מודעות  בעל  נער  או  יותר,  אופקים 
שהיתה לו טרם עבר את שער הכלא. יצירת חוויה 
הביקור  מטרות  של  ברורה  בהגדרה  מותנית  כזו 
הביקור  את  המנהל  הגוף  שמבקש  במסר  בכלא, 
המטרות  של  אופטימלית  ובהתאמה  להעביר, 
והמסר למבקר הספציפי. אין דין ביקור של תלמידי 
של  ביקור  כדין  לקרימינולוגיה  סטודנטים  או  תיכון 
אנשי משטרה או שופטים, למשל. הפקת הלקחים 
האפשרית של כל אחת מן הקבוצות מן הביקור היא 
אדירה, אך האמצעים להשיגה עשויים להיות שונים 

בתכלית.
את  מעלה  למבקר  מותאם  מסר  על  ההקפדה 
שאלת האיכות מול הכמות. מה חשוב יותר - מספר 
המבקרים בבתי הכלא מדי שנה או המסר המלווה 
אותם בצאתם? הביקור בכלא הוא חוויה עוצמתית 
החמצה  משום  שיש  האנשים,  רוב  עבור  כך  כל 
המתעורר  לרגש  מגמה  להצמיד  שלא  בבחירה 
שליטה  הסוהר  בתי  לשירות  הביקור.  בעקבות 
רבה על המסר שהרגש עשוי להטמיע במבקר, ויש 
לנצלה בתבונה. האם מטרתו של שירות בתי הסוהר 
בפתיחת דלתותיו לציבור מסתכמת בשיפור תדמיתו 
- או שמא  בלבד - מטרה אזרחית שאין לזלזל בה 
לחינוך  הביקור  את  "לנצל"  האחריות  עליו  מוטלת 

הציבור לאזרחות טובה יותר ולמניעת פשיעה?
רק  לא  כי  מדגיש   )Brewster, 2000( ברוסטר 
גם עצם  חוויית הביקור של השחקנים שונה, אלא 
האינטרס  עיקר  לתפיסתו,  לביקור.  המוטיבציה 
מהציבור,  נובעים  הביקור  לקיום  והמוטיבציה 
בתי  לחומות  מעבר  להציץ  בהזדמנות  המעוניין 
אינטרס  יש  סגל שב"ס,  לצד המארח,  גם  הסוהר. 
מעמדו  את  לשפר  חיובית,  תדמית  להציג  מסוים: 
כשגרירים  המבקרים  באזרחים  ולהשתמש  בציבור 
של רצון טוב. לגורם השלישי - האסירים - אין, לפי 
ברוסטר, יכולת לבחור אם ייערכו הביקורים אם לאו, 
אך גם ביניהם יש בעלי אינטרסים לכאן ולכאן. חלק 

מהאסירים חש כי הוא מפיק תועלת מהביקור, בעוד 
חלק מהם היה מעדיף להימנע מהחוויה. 

לא  אם  דומה,  לכלא  הראשונית  הכניסה  חוויית 
זוהי  למעשה,  הכליאה.  ממתקני  אחד  בכל  זהה, 
תעודות  מסירת  ביטחוני:  לעולם  כניסה  של  חוויה 
- הליך  ונשק  ניידים  זהות, הפקדת מכשירי טלפון 
ביטחוני שגרתי המשדר מסר אחיד למבקר. מכאן 
ואילך, חוויית הביקור לעולם אינה דומה; היא תלויה 
בכלא,  המלווה,  הסגל  באיש  במדריך,  בקבוצה, 
הביקור  ביום  במדינה  במצב  ואפילו  באסירים 
המסוים. כיוון שנקודת המוצא היא חוויה שונה לכל 
לשלוט  ורצוי  ניתן  האם   - השאלה  נשאלת  מבקר, 
במסר העובר למבקר, באילו אמצעים ולאיזו מטרה. 
האם נבחר לחשוף קבוצת סטודנטים לקרימינולוגיה 
המבקרת בכלא לצד הטיפולי, למערך החינוך, ואילו 
לנערים עם בעיות התנהגות נערוך "ביקור הרתעה" 
שיציג בפניהם דווקא את הפנים הקשות והחמורות 
על  ההחלטה  מתוך  לחומות?  מעבר  היומיום  של 
הקשורות  טכניות  החלטות  כמובן  ייגזרו  המסר, 
הכלא  התנהלות  על  ישירה  השלכה  שלהן  לביקור, 
הביקור,  ייערך  מתקנים  באילו  המבקרים:  סביב 
כמה מבקרים יהיו בכל קבוצה, מי יערוך את הסיור, 

מה יהיה משך זמן הביקור ועוד.
האסירים,  עם  המפגש  יעוצב  איך  להחליט  חשוב 
כמה זמן יימשך ומה יכלול. לבחירות אלו, הנעשות 
שאין  וטכניים  ביטחוניים  אילוצים  תחת  לפעמים 
ביניהם לבין מסר הביקור דבר, יש משמעות רחבה 

המשפיעה רבות על תוכן הביקור.
מיוחד  פרויקט  גובש  שבארה"ב  טנסי  במדינת 
- "לשמור את זה אמיתי".   ”Keeping it real" בשם 
בבתי  נוער  קבוצות  מבקרות  הפרויקט,  במסגרת 
במטרה  אסירים,  עם  ונפגשות  במדינה  הסוהר 
לקבל  מהם  ולמנוע  התלמידים  חשיבת  את  לעצב 
להידרדרותם.  להוביל  העלולות  שגויות  החלטות 
אסירים, המספרים  נפגשים עם שישה  התלמידים 
אותם  שהובילה  והבחירות  ההחלטות  מערכת  על 
למאסר, ולומדים באמצעות השיחה כי "להחלטות 
טובות  החלטות  רעות.  תוצאות  תמיד  יש   - רעות 
- מסייעות לנו להתקדם לעבר מטרותינו ולהשפיע 
 Northen Correctional הסוהר  בבית  אחרים".  על 
תלמידי   25 עד  של  קבוצות  מעודדים   Complex
ולהיפגש עם קבוצת אסירים שנבחרה  לבוא  תיכון 
בקפידה, ולשוחח עם האסירים על דרכם אל הפשע, 
החלטות שגויות שקיבלו בעבר והלקח שלמדו. בבית 
 Southerastern Tenessee State Regional הסוהר 
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מיוחדת,  תכנית  מייעדים   Correctional Facility
לנוער   - עלי"  "הסתכלו   -  "Look at me" הנקראת 
מגיעים  הנוער  בני  בלבד.  התנהגות  בעיות  עם 
לכלא ועורכים דיון עם אסירים ומתנדבים, במטרה 
למניעת  היום,  התנהגותם  את  לשנות  מפורשת 

הידרדרותם בעתיד.
בתי הסוהר בטנסי, המטרה מקדשת  במקרה של 
אחרות  שבמדינות  תיכון,  תלמידי  האמצעים:  את 
לא יורשו להיכנס למתקני כליאה, נכנסים אל בית 
הסוהר ומשוחחים עם האסירים, בתקווה שהמפגש 

יגרום להרתעה וימנע פשיעה בעתיד.   
ידיעותיו  את  הממוצע  האזרח  שאב  עברו,  בשנים 
מדמיונו  בעיקר  החומות  מאחורי  המתרחש  אודות 
הפרוע. פעמים רבות, לא היה לרבים מהמבקרים 
לראשונה בכלא דימוי מגובש על הכליאה והאנשים 
במציאות  היום.  המצב  הוא  כך  לא  לה.  האחראים 
הן  "זינזאנה"  או  "אוז"  כגון  טלוויזיה  סדרות  בה 
מקור חשוב לדימוי הנעשה בכלא - יחד עם סרטים 
תיעודיים וחשיפה תקשורתית, לאו דווקא חיובית - 
מגיע המבקר הממוצע אל הכלא כשבאמתחתו דעה 
מגובשת על האסירים והסוהרים. בהנחה שהדימוי 

הזה קיים ממילא, האם שב"ס צריך לשנות אותו? 
על  לדעת  צריך  הרחב  הציבור  כמה  עד  למעשה, 
שירות בתי הסוהר? שאלות כאלו ואחרות מעסיקות 
בשב"ס,  הביקורים  מדיניות  לעיצוב  האחראים  את 
יום.  בכל  המבקרים  את  הפוגש  הסגל  את  גם  אך 
חשיבה משותפת והצבה תמידית של סימני שאלה, 
שכל  עוצמתית,  לחוויה  הביקור  את  להפוך  יסייעו 

הצדדים יהיו שותפים לה.
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מבוא
המאמר הנוכחי הוא דו"ח מחקרי על אלימות בקרב 
אסירים פליליים בשירות בתי הסוהר בין החודשים 
ינואר ועד אפריל )כולל(, בשנת 2003. המחקר היה 
אנוש  משאבי  פיתוח  מחלקת  של  משותפת  יוזמה 
ומחלקת המודיעין, מתוך רצון לקבל תמונה ראשונית 
על מספר האירועים האלימים בבתי הסוהר השונים 
האלימות  נושא  חשיבות  בשל  זאת,  להם.  והרקע 
הביטחון,  הסוהר:  בבתי  העבודה  מסגרות  בכל 
הטיפול, המשאב האנושי ומעל לכל - ניהול היחידה. 
וכן במצגות  הממצאים הוצגו בזמנו בדו"ח מחקרי 
את  לפרסם  החלטנו  בשב"ס.  ההחלטות  למקבלי 
דו"ח הממצאים כיום, מכיוון שהנתונים היו איכותיים 
מודיעיניות(  )ידיעות  מקורם  בזכות  במיוחד 
וההקפדה על ניתוחם ואיסופם )כל ידיעה נבחנה על 
מנת לוודא שאין כפילות - שאין שתי ידיעות על אירוע 
וניתן לקבל מהם תמונה על מצב האלימות  אחד(, 
בבתי הסוהר בזמן המחקר. התחום ממשיך להיות 
את  לאפשר  החלטנו  היום.  גם  וחשוב  רלוונטי 
בניתוחים  מלווה  איננו  אם  גם  הממצאים  פרסום 
סטטיסטיים, ללא השוואת הממצאים למצב בעולם 
החשיבות  ראיית  מתוך  ביבליוגרפית,  רשימה  וללא 
אנו  הציבור.  כלל  לידיעת  הנתונים  הבאת  שבעצם 
לפיתוח  אלו  בנתונים  ישתמשו  שחוקרים  תקווה 

מחקרי המשך ולהעמקה רבה יותר.

]דר’ יהושע וייס1, גבי יהודה2[

אלימות
בקרב אסירים פליליים בבתי הסוהר

האקדמית   במכללה  לקרימינולוגיה  מחלקה  סגל  וחבר  מש"א  פיתוח  מח'  והערכה,  מחקר  רע"ן  סג"ד,  וייס,  יהושע  דר’   1

אשקלון ובאוניברסיטת בר-אילן.
גבי יהודה, סג"ד, רע"ן מחקר מודיעין.  2

דו"ח המחקר ממאי 2003
גורמים לאלימות  ולאתר  זה מבקש למפות  מחקר 
יחידות  בהתמודדות  לסייע  כדי  הסוהר,  בבתי 
יש  במחקר,  הצורך  להבנת  התופעה.  עם  שב"ס 
לעמוד על מספר תופעות דמוגרפיות משמעותיות 
שגרמה  האינתיפאדה,  הסוהר:  בתי  בשירות  שקרו 
הסוהר,  בבתי  רבים  בטחוניים  אסירים  לקליטת 
השערת  העמים.  חבר  אסירי  במספר  והעלייה 
המחקר היא שתופעות אלו משפיעות על האלימות 

בדרכים שונות.
גידול  חל  אקצה"  "אל  אינתיפאדת  תחילת  מאז 
משמעותי במספרם של הכלואים הבטחוניים בבתי 
באוקטובר  שמנתה  זו,  אוכלוסייה  בשב"ס.  הכלא 
2000 כ-850 כלואים, מנתה בעת עריכת המחקר 
האסירים  אכלוס  בעקבות  אסירים.   6,000 מעל 
הבטחוניים בבתי הסוהר נוצרה צפיפות רבה, אשר 

פגעה בתנאי המחייה של האוכלוסייה הפלילית.
אחת  הנה  )חב"מ(  העמים  חבר  אסירי  קבוצת 
- בשב"ס  ביותר  הגדולות  האתניות  הקבוצות 

אסירי  הכלא.  בבתי  הפליליים  מהאסירים  כ-16% 
במחיצת  ושוהים  הכלא  בבתי  מפוזרים  חב"מ 
אסירים ממוצא אתני אחר, עובדה המחייבת אותם 
להשתלב בחיי החברה ולקשור קשרים יומיומיים עם 
אסירי הקבוצות האחרות. לאחרונה, מפגינה קבוצה 
אתניות  קבוצות  כלפי  הן   - ושליטה  כוחניות  זו 
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אלו  שינויים  הכלא.  בתי  הנהלות  כלפי  והן  אחרות 
סיבה  להוות  יכולים  האסירים  אוכלוסיית  בהרכב 

לאירועים אלימים בבתי הסוהר.

מטרת המחקר
מטרת המחקר היא לבחון את המגמות העיקריות 
בתחום האלימות בין אסירים פליליים בבתי הסוהר, 
פעילות  את  לגבש  המדיניות  לקובעי  לאפשר  כדי 
בסיס  למסד  היא  המשנה  מטרת  בעתיד.  שב"ס 

נתונים  אחידים להשוואה בעתיד לצורכי מחקר.

שיטה
אוכלוסיית הנבדקים

אלימות  אירועי  לגבי  ידיעות  על  התבסס  המחקר 
בקרב אסירים פליליים. אירועים אלו חלו רק בתוך 
כותלי בית הסוהר והתרחשו בין האסירים. בשל כך, 
בבתי  הבטחוניים  האסירים  נכללו  לא  זה  במחקר 
הנתונים  ו"שקמה".  "נפחא"  הבטחוניים  הסוהר 
מאגפי  הם  אלו  סוהר  מבתי  המופיעים  הבודדים 

אסירי העבודה. 
מספרי האסירים המצוינים במחקר נלקחו ממסמך 
האסירים  "מצבת  תוא"ר:  מחלקת  ידי  על  שהופץ 
לפי סטטוס, בחלוקה לפי גושים ובתי סוהר". נלקח 
סטטוס האסירים מ-1.1.2003 ומ-1.4.2003 ובוצע 
שוב,  לציין  חשוב  אלו.  סטטוסים  שני  של  ממוצע 

שבמחקר נספרו רק האסירים הפליליים.

מקור הנתונים ודרכי איסופם
נתוני המחקר נלקחו ממערכת המודיעין, מהידיעות 
של  מקטגוריה  המודיעין(,  )קציני  הקמ"נים  של 
אסירים  כלפי  אלימות  בנושא  פליליות  ידיעות 
בחוצץ ראשי ומשני. בסך הכל אותרו 702 ידיעות, 
אשר צוינו רק כאשר האירוע נחשב ל"אירוע אלים". 
ידיעות  או  הקמ"ן  פעולות  את  תיארו  אשר  ידיעות 
סביב האירוע  נחשבו כידיעות בלבד ולא כ"אירוע". 
הוקפד שאירוע אחד לא יופיע פעמיים. כל אירוע סווג 
לאחת משתי קטגוריות: 1. בית הסוהר 2. "הגורם 
נקבעה  הסוהר  בית  קטגורית  לאלימות.  העיקרי" 
על פי בית הסוהר שבו התרחש האירוע. קטגוריית 
"הגורם העיקרי" נקבעה על סמך ניתוח תוכנה של 
הידיעה. הניתוחים מסתמכים על הנסיון המצטבר 
של הקמ"נים בבתי הסוהר, בגושים ובמטה. טרם 
ההחלטה מהו "הגורם העיקרי" בכל אירוע ואירוע, 
הגוש  מודיעין(  )קצין  קמ"ן  עם  התייעצות  נערכה 

ולעתים עם קמ"ן בית הסוהר. 

הגדרת המונח "אלימות"
בהגדרה  להשתמש  בחרנו  הנוכחי,  לצורך המחקר 
מצומצמת של אלימות: כל מעשה אשר כוון לפגוע 
לפגוע  נסיון  גם  נכלל  זו  בהגדרה  אחר.  של  בגופו 
וגם  פגע(  לא  אם  גם  אחר  על  חפץ  זריקת  )כגון: 
פגיעה פיזית. בחרנו בהגדרה זו של אלימות, מכיוון 
ביותר  והמטרידים  החמורים  הם  אלו  שאירועים 

בתוך בית הסוהר.

הגורם העיקרי לאלימות
קריאת  לאחר  נקבע  לאלימות  העיקרי  הגורם 
קריאת  כדי  תוך  שלהן.  ראשוני  ומיון  הידיעות 
משותף.  גורם  לפי  לקטגוריות  קובצו  הן  הידיעות, 
עלו  הידיעות  מתוך  מראש.  נבחרו  לא  הקטגוריות 
11 קטגוריות, שהסבירו 96% מהאירועים האלימים. 
ולכן  לקטגוריות  התאימו  לא  מהאירועים  כ-4% 
עיקריים  גורמים  מספר  כשאותרו  כ"אחר".  סווגו 
אפשריים, רק גורם עיקרי אחד נבחר, בתיאום עם 
השונות  הקטגוריות  פירוט  להלן  המדווח.  הקמ"ן 
של "הגורם העיקרי". כל קטגוריה מלווה בהגדרה, 

ובידיעה טיפוסית כדוגמא להמחשה.
אחר,  אסיר  כלפי  אסיר  של  אלימות  שליטה:   -
האסיר  על  לשלוט  כדי  לחץ  להפעיל  שנועדה 
בכוחניות  הנוהג  "אסיר  לדוגמא:  המותקף. 

ובאלימות כלפי אסירים חלשים".
שהובילו  אסירים  בין  יריבות  ויכוח,  סכסוך:   -
להפעלת אלימות. לדוגמא: "אלימות בין אסירים 

על רקע סכסוך עסקי - החזרת חוב".
סמים: כל אירוע אלימות על רקע סמים. לדוגמא:   -

"פגיעה באסיר בגין חוב סמים".
פגיעה  רקע  על  אסירים  תקיפת  מחיה:  תנאי   -
בתנאי המחיה. לדוגמא: "תקיפת אסיר בגין ויכוח 

על מיטה".
האסיר  כי  חשד  בגלל  תקיפה  בשת"פ:  חשוד   -
גורמי שב"ס/ משטרה/שב"כ  עם  פעולה  משתף 
שמועות  בסיס  על  הינה  האלימות  לעתים  וכו'. 
חשדות  בשל  אסיר  "הכאת  לדוגמא:  בלבד. 

לשת"פ".
מין: בקטגוריה זו נכללים כל האירועים הקשורים   -
אחר  למלא  סירב  שאסיר  או  מינית  לאלימות 
דרישות אסיר או שהואשם על רקע עבירות מין. 

לדוגמא: "אסיר המכנה אסיר אנס - הוכה".
רקע  על  אסירים  תקיפת  פסיכיאטרי:  רקע   -
נפשית  בעיה  עם  "אסיר  לדוגמא:  פסיכיאטרי. 

תקף אחר ללא סיבה".
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אלימות בקרב אסירים פליליים בבתי הסוהר

בטלפון.  לשימוש  הקשורה  אלימות  טלפון:   -
האלימות מתרחשת בד"כ בעת ההמתנה בתור 
לשימוש בטלפון. לדוגמא: "תקיפת אסיר לאחר 

ויכוח על זמן שימוש בטלפון".
הגורם האתני: אלימות הנובעת מחריגה מכללי   -
ההתנהגות על רקע אתני. מרבית האירועים הם 
ע"י  אסיר  "הכאת  לדוגמא:  חב"מ.  אסירי  בקרב 
אסירי חב"מ מכיוון שלא נהג לפי אמות המידה 

המקובלות" .
גניבה: הכאת אסיר על רקע גניבה או חשד לגניבה.   -

לדוגמא: "פגיעה באסיר שגנב סיגריות מאסיר".
לאומני: אירועי אלימות שבוצעו במכוון על רקע   -
שהוביל  פוליטי  "ויכוח  לדוגמא:  בלבד.  לאומני 

לאלימות" .

או  קודם  רקע  ללא  אלימות שבוצע  אירוע  אחר:   -
לדוגמא:  הנ"ל.  מהקטגוריות  באחת  נכלל  שלא 

משחק בין אסירים שהוביל לאלימות.

ממצאים
במערכת המודיעין התקבלו 702 ידיעות על אירועי 
החודשים  במשך  פליליים  אסירים  בקרב  אלימות 
ידיעות אלו הוגדרו 403  ינואר-אפריל 2003. מתוך 
אירועים כאירועים אלימים שונים שהתרחשו בפועל. 
אירועים אלו סווגו לפי בתי הסוהר בהם התרחשו 
ולפי הגורם העיקרי שהוביל להם. טבלה 1 מסכמת 
סוהר  בתי  לפי  האלימים  והאירועים  הידיעות  את 
והגורם העיקרי. מתוך טבלה זו נגזרו רוב הטבלאות 

בהמשך.

מיןסמיםגניבהאירועיםידיעותכלא
רקע 
פסיכי

לאומניטלפון
תנאי 
מחיה

גורם 
אתני

אחרסכסוךשליטהחשת"פ

671351--8249210311אוה"ק

6045624-1-419576הדרים

8343-5272-623763ניצן

-7636284-1-73164צלמון

4228-32-11730533השרון

-5827-64-2-2-337איילון

2-37101---3327-13מעשיהו

4923-41-1-6-1361שטה

-4-255---5123-34אשל

-21-22--3022-12-3כרמל

--342011-3421-17חרמון

-57--2---1--2715אופק

--------151311-11מגן

-312---1311-11-3קישון

--4-11----139-3דמון

--1-11----96-3אשמורת

-2---11-----64נ. תרצה

-1-1--------82נפחא

------------40שקמה

------------9אחרים

70240312632925164491636716715סה"כ

טבלה 1 - ידיעות ואירועים בנושא אלימות כלפי אסירים, ינואר-אפריל 2003
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לפי  קבוצות,  לשלוש  הסוהר  בתי  את  לחלק  ניתן 
מספר האירועים האלימים: בתי המעצר )"אוה"ק", 
באופן  גבוה  אירועים  עם מספר  ו"ניצן"(  "הדרים" 
אגף  "מגן",  )"אופק",  הקטנים  הסוהר  בתי  יחסי, 
עם  תרצה"(  ו"נווה  "אשמורת"  "דמון",  "קישון", 

 - האמצעית  וברמה  יחסית,  נמוך  אירועים  מספר 
את מספר  מציג  גרף מספר 1  הסוהר.  בתי  שאר 
בתקופה  השונים  הסוהר  בבתי  שאירעו  האירועים 

הנדונה. 

חשוב להעריך את מספר האירועים האלימים ביחס 
לגודל בית הסוהר. לשם כך נבנה מדד, המשווה בין 
האירועים.  למספר  הסוהר  בבית  האסירים  מספר 
גרף מספר 2 מתאר את היחס בין מספר האסירים 

בכל בית סוהר למספר האירועים. מספר האסירים 
הוערך ע"י ממוצע מספר האסירים בתקופה הנדונה 

בכל בית סוהר. 

גרף 1 - אירועים בבתי הסוהר, ינואר-אפריל 2003
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גרף 2 - יחס אסירים/אירועים לפי בתי סוהר
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למספר  ביחס  האלימות  רמת  המחשת  לצורך 
היחס  את  באחוזים  מדד המשווה  נבנה  האסירים, 
בראש  האירועים.  למספר  האסירים  מספר  בין 
בין מס'  "אופק", כאשר היחס  ב/ס  נמצא  הטבלה 
מספר   .15.78% הוא  האירועים  למס'  האסירים 
למספר  לחלק   ,15 האירועים,  ממספר  נובע  זה 

כי  זו  להבין מדוגמא  ניתן  באחוזים.   ,95 האסירים, 
אלימות.  באירועי  מעורבים  מהאסירים   15.78%
רק  שהמדד  מכיוון  מדויקת,  אינה  זו  הבנה  אולם, 
האירועים,  כמות  מול  האסירים  כמות  על  מצביע 
בכל  שהשתתפו  האסירים  מספר  של  בחינה  ללא 
אירוע. יתכן כי מספר מצומצם של אסירים אחראי 
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אלימות בקרב אסירים פליליים בבתי הסוהר

לכל האירועים. יחד עם זאת, המדד של יחס אסירים 
לאירועים באחוזים הוא מדד המאפשר המחשה של 

רמת האלימות בבית הסוהר ביחס לגודלו.

לאירועי  הגורמים  שכיחות  את  מתאר   3 גרף 
האלימות.

דיון
ניתוח מגמות לפי בתי סוהר ובחינת היחס בין 

בתי סוהר
בתי  בין  הבדלים  יש  כי  עולה,  הנתונים  מניתוח 
הסוהר השונים במאפייני אוכלוסיית האסירים, אופי 
את  יסקור  זה  פרק  נוספים.  וגורמים  הסוהר  בית 
המאפיינים של בתי הסוהר, תוך הדגשת ההבדלים 

ביניהם.
אירועים.   15 היו  הנדונה  בתקופה  "אופק":  כלא 
 12 במקום  ומדורג  יחסית,   נמוך  הוא  זה  מספר 
זאת,  לעומת  הפליליים.  הסוהר  בתי   17 מתוך 
הוא  האירועים  למספר  האסירים  מספר  בין  היחס 
בהשוואה  "אופק"  כלא  של  המיקום   .15.78%
לבתי סוהר אחרים, לפי מדד זה, הוא גבוה ביותר. 
העובדה שמספר האירועים נמוך אינה משקפת את 
מידת האלימות בתוך בית הסוהר, מכיוון שזהו בית 
סוהר בעל אוכלוסייה קטנה מאוד. היחס בין מספר 
מידת  את  משקף  האירועים  למספר  האסירים 

האלימות הגבוהה. 
הסבר אפשרי למידת אלימות גבוהה זו הוא שבבית 
סוהר זה כלואים נערים, והם אלימים יותר ומתפרצים 
באופן תכוף יותר, בהשוואה לאסירים בוגרים. יתכן 
והעובדה שבית סוהר "אופק" הוא קטן משפיעה על 
הטובה  היכולת  בשל  המדווחים,  האירועים  מספר 
יחסית להתמקד ולטפל בכל אירוע אלים. בבחינת 
 15 מתוך   12 כי  עולה,  לאלימות  העיקרי  הגורם 
לציין  יש  וסכסוכים.  האירועים היו על רקע שליטה 
כי נתונים אלו באים לאחר שינוי מהותי ביחס שירות 
בתי הסוהר לאסירים צעירים, שינוי שבא לידי ביטוי 

בפתיחת בית הסוהר "אופק" המיועד לנוער בלבד. 
פתיחת בית הסוהר הביאה לירידה ברמת האלימות 

בקרב האסירים, לפי דיווחים שונים.
בתי מעצר: בחודשים ינואר-אפריל 2003 היו 148 
אירועי אלימות בבתי המעצר, כ- 37% מכלל אירועי 
המעצר  בתי  אוכלוסיית  הסוהר.  בבתי  האלימות 
האסירים  של  המשפטי  שמעמדם  בכך  מאופיינת 
אינו ברור. בבתי המעצר שוהים עצורים ושפוטים, 
העצורים  משפטיים.  בהליכים  נמצאים  ומרביתם 
נמצאים במתח, משפטם נדון עדיין בערכאות והם 
יוצאים וחוזרים מבתי המשפט. הם חווים תחושות 
של חוסר בהירות וחוסר היכרות עם הכלא, היוצרות 

קושי בבניית נורמות ודפוסי התנהגות.
לעומתם, לאסירים שנגזר עונשם יש מסגרת ברורה 
ולהתנהג  יותר  זהירים  יותר, עליהם להיות  ומובנת 
חריגה  שכל  מכיוון  הסוהר,  בית  לכללי  בהתאם 
בעתיד.  בהם  לפגוע  עלולה  אלימה  והתנהגות 
העצורים הנמצאים בבתי המעצר נוטים לבסס את 
בעלי  אסירים  של  תדמית  סביבם  וליצור  מעמדם 
השימוש  לכן,  לו.  מחוצה  וגם  בכלא  וכוח,  עוצמה 
כדי  האסיר  עבור  עזר  כלי  לשמש  יכול  באלימות 

להפגין כוח ולהרתעה.
כלא "מגן": בתקופה הנדונה היו 13 אירועים בב/ס 
"מגן", והוא דורג במקום ה-13 מתוך 17 בתי סוהר. 
הוא  האירועים  למספר  האסירים  מספר  בין  היחס 
כלא  דורג  אחרים,  סוהר  לבתי  בהשוואה   .5.53%
הגורם  בבחינת   .17 מתוך  השביעי  במקום  "מגן" 
אירועים   13 מתוך   11 אלימות,  לאירועי  העיקרי 
בוצעו על רקע פסיכיאטרי. לפי קמ"נית הגוש, בבית 

גרף 3 - שכיחות הגורמים העיקריים לאלימות, באחוזים
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סוהר "מגן" שהו בממוצע 235 אסירים המוגדרים 
והתנהגותיות  נפשיות  בעיות  בעלת  כאוכלוסייה 
קבוע  בגרעין  מאופיין  הסוהר  בית  משמעותיות. 
של  גבוהה  ובתחלופה  כרוניים,  חולים  אסירים  של 
אסירים מטופלים. התנאים במקום הם טובים ואין 
לינה על הרצפה. נתון זה יכול להסביר את העובדה 
רקע  על   בעיקר  הייתה  האלימה  ההתרחשות  כי 

פסיכיאטרי.
"נווה  "דמון",  )"אשמורת",  קטנים  סוהר  בתי 
ברמת  התאפיינו  קטנים  סוהר  בתי  תרצה"(: 
אלימות נמוכה מאוד באופן יחסי. במהלך התקופה 
המהווים  אלימות,  אירועי   19 על  דווח  הנסקרת 
והעובדה  ייתכן  האלימות.  אירועי  מכלל  כ-5%  רק 
טובה  שליטה  מאפשרת  קטן  הוא  הסוהר  שבית 
יותר במתרחש. יחד עם זאת, ב/ס "אופק", בימ"ר 
"קישון" וב/ס "מגן" חורגים מאוד מנתוני בתי הסוהר 
האלימות  ברמת  המובילים  בין  אף  והם  הקטנים, 
ההסברים  ואחד  ייתכן  האסירים.  למספר  היחסית 
אחד  כל  של  הייחודי  לאופי  קשור  לכך  האפשריים 
מהם. הסבר נוסף יכול להיות קשור לחוסר אחידות 

בדיווחים.
 28 היו  הנסקרת  בתקופה  "השרון":  סוהר  בית 
גבוה  זה  מספר  "השרון".  בב/ס  אלימות  אירועי 
מתוך  חמישי  במקום  מדורג  הסוהר  ובית  יחסית 
17 בתי סוהר. היחס בין מספר האסירים למספר 
האירועים הוא 7.5%. המיקום בהשוואה לבתי סוהר 
העיקרי  הגורם  בבחינת   .17 מתוך   3 הוא  אחרים 
המחיה"  "תנאי  של  הגורם  כי  עולה  אלים,  לאירוע 
יחסית  קטן  "השרון"  סוהר  בית  גבוה.  יחסית  היה 
ומאכלס בממוצע כ-370 אסירים, אך רמת האלימות 
בו גבוהה מאוד. לכאורה, ניתן היה לצפות כי רמת 
האסירים  למספר  ביחס  נמוכה  תהיה  האלימות 

ולגודלו של בית הסוהר.
 36 היו  הנסקרת  בתקופה  "צלמון":  סוהר  בית 
במקום  דורג  והוא  "צלמון",  בכלא  אלימות  אירועי 
רביעי מתוך 17 בתי סוהר. היחס בין מספר האסירים 
למספר האירועים היה 3.99%, והמיקום בהשוואה 
לבתי סוהר אחרים היה שמיני מתוך 17. בבחינת 
סמים,  הם  העיקריים  הגורמים  כי  עולה  הגורמים 
תנאי מחיה ושליטה. יש לציין כי כלא "צלמון" הוא 
כלא גדול יחסית, המאכלס כ-902 אסירים פליליים 

בממוצע. 
 22 היו  הנסקרת  בתקופה  "כרמל":  סוהר  בית 
במקום  דורג  והוא  "כרמל",  בכלא  אלימות  אירועי 
מספר  בין  היחס  סוהר.  בתי   17 מתוך  העשירי 

המיקום   .3.96% היה  האירועים  למספר  האסירים 
בהשוואה לבתי סוהר אחרים הוא תשיעי מתוך 17. 
והבולט  העיקרי  הגורם  כי  עולה  הגורמים  בבחינת 
הוא סמים: מתוך 22 האירועים, 12 אירעו על רקע 

סמים.
 27 היו  הנסקרת  בתקופה  "איילון":  סוהר  בית 
במקום  דורג  והוא  "איילון",  בכלא  אלימות  אירועי 
שישי מתוך 17 בתי סוהר. היחס בין מספר האסירים 
בהשוואה  המיקום   .3.75% הוא  האירועים  למספר 
לבתי סוהר אחרים היה עשירי מתוך 17. בבחינת 
הגורמים  הם  וסמים  סכסוכים  כי  עולה,  הגורמים 
חריגים  אינם  אלו  ממצאים  לאלימות.  העיקריים 

בהשוואה לבתי סוהר אחרים.
בתקופה  טיפולי.  סוהר  בית  "חרמון":  סוהר  בית 
"חרמון"  בכלא  אלימות  אירועי   20 היו  הנסקרת 
דורג במקום 11 מתוך 17 בתי סוהר. היחס  והוא 
בין מספר האסירים למספר האירועים באחוזים היה 
3.64%. המיקום בהשוואה לבתי סוהר אחרים היה 
11 מתוך 17. בבחינת הגורמים עולה כי שליטה היא 
הגורם העיקרי. ממצא זה אינו חריג בהשוואה לבתי 

סוהר אחרים.
בית סוהר "שטה": בתקופה הנדונה היו 23 אירועים 
בכלא "שטה", והוא דורג במקום שמיני מתוך 17 בתי 
סוהר. היחס בין מספר האסירים למספר האירועים 
היה 3.40%. המיקום בהשוואה לבתי סוהר אחרים 
אותרו  לא  הגורמים  בבחינת   .17 מתוך   12 נמוך, 
גורמים החריגים מהגורמים בשאר בתי הסוהר. יש 
לציין כי כלא "שטה" גדול יחסית, ומספר האירועים 

הקטן אינו ברור.
 27 היו  הנסקרת  בתקופה  בית סוהר "מעשיהו": 
אירועי אלימות בכלא "מעשיהו", והוא דורג במקום 
מספר  בין  היחס  סוהר.  בתי   17 מתוך  שביעי 
האסירים למספר האירועים  היה 2.98%. המיקום 
 .17 מתוך   13 היה  אחרים  סוהר  לבתי  בהשוואה 
היו  ושליטה  סכסוכים  כי  עולה  הגורמים  בבחינת 
יותר  גבוה  הסכסוכים  וגורם  העיקריים,  הגורמים 

מאשר בבתי סוהר אחרים.
בית סוהר "אשל": בתקופה הנדונה היו 23 אירועי 
אלימות בכלא "אשל". מספר זה נמוך יחסית, והוא 
דורג במקום תשיעי מתוך 17 בתי סוהר. היחס בין 
 .2.47% היה  האירועים  למספר  האסירים  מספר 
 15 נמוך,  אחרים  סוהר  לבתי  בהשוואה  המיקום 
כי  עולה  הגורמים  בבחינת  סוהר.  בתי   17 מתוך 
שליטה וסכסוכים היו הגורמים העיקריים לאלימות. 
אסירים   920  - יחסית  גדול  "אשל"  הסוהר  בית 
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אלימות בקרב אסירים פליליים בבתי הסוהר

פליליים בממוצע. לכאורה, בבית סוהר בסדר גודל 
תהיה  האלימות  רמת  כי  להניח  היה  סביר  כזה 
 ,1:40 של  יחס  על  מצביעים  הנתונים  אך  גבוהה, 
כלומר על כל 40 אסירים - התרחש אירוע אלימות 

אחד, בתקופה של ארבעה חודשים. 

ניתוח מגמות לפי גורם האלימות
בחודשים ינואר-אפריל 2003 התרחשו 403 אירועי 
מניתוח  הסוהר.  בבתי  האסירים  בין  אלימות 
יש  הגורמים לאלימות עולה, כי למרבית האירועים 
סיבות ברורות וניתן להצביע עליהן באופן מובהק, 
ולשייכן לקטגוריות שנבחרו לסווג האירועים. מניתוח 
הידיעות עולות 11 קטגוריות לסיווג האירועים, ואילו 
בסעיף "אחר" נכללו האירועים הבודדים שלא סווגו 

לפי אף אחת מהקטגוריות.
מניתוח אירועי האלימות עולה, כי 201 אירועים )כ- 
50%( התרחשו על רקע שליטה )17.6%(, סכסוכים 
מצביעים  הנתונים   .)15.6%( וסמים   )16.6%(
בבתי  השליטה  בנושא  כוח  מאבקי  של  קיומם  על 
ומרצון  מסכסוכים  הנובעת  אלימות  עם  הסוהר, 
לשלוט. בנוסף, האלימות  קשורה למאבקים  בנושא 

סמים בין כתלי בית הסוהר.
מהווים  האסירים  בין  והסכסוכים  השליטה  מאבקי 
אינו  זה  ממצא  לאלימות.  הגורמים  מכלל  כ-34% 
מפתיע, מכיוון שהוא עולה בקנה אחד עם התרבות 
של  האופי  בגלל  הפשע.  עולם  ועם  העבריינית 
לגורם  אותם  לאחד  שניתן  נראה  הללו  הגורמים 
שלהם  בשכיחות  הבדל  כמעט  אין  כן,  כמו  אחד. 
כגורמים לאלימות בבתי הסוהר. רמת האלימות על 
יותר בבית המעצר  גבוהה  וסכסוכים  רקע שליטה 
"אוהלי קידר" ובכלא "מעשיהו", בהם התרחשו 35 
)כ-25%( מתוך 138 אירועים. ב"אוהלי קידר" נושא 
השליטה בולט במיוחד, כנראה על רקע אוכלוסיית 

האסירים ומאבקי הסמים, כפי שפורט לעיל.
אלימות על רקע סמים בולטת במספר בתי סוהר, 
ו"איילון".  "צלמון"  קידר",  "אוהלי  "כרמל",  בהם 
נושא  סביב  האלימות  רמת  הסוהר  בתי  בשאר 

הסמים הייתה נמוכה יחסית.
עיקרי  גורם  מהווה  מחיה  תנאי  רקע  על  סכסוך 
לאלימות - 12% מכלל הגורמים, ומתקרב לגורמים 
כי  נראה  וסמים.  סכסוכים  שליטה,  של  העיקריים 
גורם זה הוא המושפע ביותר מהקליטה המאסיבית 
של אסירים בטחוניים. אסירים אלו אינם מעורבים 
עם  מעורים  ואינם  כלל,  בדרך  סמים  בהחדרת 
האסירים הפליליים. מכאן, שההשפעה המיידית של 

קליטתם בבתי הסוהר היא בירידה בתנאי המחיה 
של האסירים הפליליים. סביר להניח שיש קשר בין 
מאבקים על רקע תנאי מחיה לבין מאבקים על רקע 

שליטה וסכסוכים.
על  האלימות  אירועי   36 פעולה:  לשיתוף  חשד 
האלימים.  האירועים  מכלל  כ-9%  מהווים  זה  רקע 
הממצאים הבליטו את העובדה כי מרבית האירועים 
אירועים,  36 מתוך   22 המעצר.  בבתי  התרחשו 

כ-61%, התרחשו בארבעת בתי המעצר. יש להדגיש 
כי האלימות כלפי אסירים החשודים בשיתוף פעולה 
שמועות  בסיס  על  קרובות,  לעיתים  מתבצעת, 

וחשדות בלבד.
אירעו  על  29 מכלל האירועים, המהווים כ-7.2%, 
רקע מיני. אלימות זו מתייחסת לאירועים בהם נודע 
לאסירים כי האסיר נאשם בעבירות מין, דבר שאינו 
מקובל עליהם וחורג מנורמות האסירים. סוג נוסף 
לקיים  סירובו של האסיר  רקע  על  בא  אלימות  של 

משכבי זכר. 
רק 25 אירועים )6.2%( מתייחסים לאירועים על רקע 
פסיכיאטרי  רקע  בעלי  אסירים  בהם  פסיכיאטרי, 
מאופיינים  אלו  אירועים  באלימות.  השתמשו 
באלימות כלפי אסירים ללא הצדקה וללא כל סיבה. 
"מגן"  הסוהר  בבית  ברובם  התרחשו  האירועים 
)11 מתוך 25 אירועים(, בקרב אסירים עם בעיות 
פסיכיאטריות. גם בבית המעצר "ניצן" היו יחסית 

הרבה אירועים על רקע זה )שבעה מתוך 25(. 
רקע  אתני,  רקע  טלפון,  על  סכסוך  בגלל  אלימות 
פחות אחד  כל  מהווים  ו"אחר",  גניבה  לאומני, 

יתרחשו  כי  לשער  היה  ניתן  האירועים.  של  מ-4% 
יותר אירועים על רקע לאומני ואתני, בגלל ההחמרה 
במצב הבטחוני ובגלל העלייה באוכלוסיית האסירים 
זאת, אפשר  יחד עם  מחבר העמים בבתי הסוהר. 
אתניות  קבוצות  בין  שהתרחשו  רבים  שאירועים 
נרשמו כבעיה בתחום השליטה, סכסוכים או סמים 
ולא על רקע אתני. הגורם האתני בלט במיוחד בבית 
גדולה  אוכלוסייה  בו  שיש  קידר",  "אוהלי  המעצר 
של  גבוהה  רמה  צוינה  גם  ושם  העמים,  מחבר 

אלימות על רקע שליטה וסמים.

מסקנות והמלצות
המחקר הנוכחי ממפה את תופעת האלימות בעזרת 
וההמלצות  והמסקנות  ייתכן  מודיעיניות.  ידיעות 
זאת, המחקר  עם  יחד  אך  ואף מטופלות,  מוכרות 
נותן תמונת מצב בעזרת כלי מחקר ומבליט ומחדד 
נושאים בתחום האלימות. ההמלצות הן טנטטיביות, 
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ועולות במישרין מהנתונים. 
הגבוהות  האלימות  רמות  את  מדגיש  המחקר 
ובתי  ייחודיות  באוכלוסיות  המאופיינות  ביחידות 
אוכלוסיית  קבוצות:  לשלוש  אלו מתחלקות  מעצר. 
הפסיכיאטרית.  והאוכלוסייה  מעצר  בתי  הנוער, 
היא  אך  מפתיעה,  אינה  זו  מצב  תמונת  כי  ייתכן 
ומתאימה  נכונה  בהערכות  הצורך  את  מבליטה 
מצריכה  זו  תופעה  התופעה.  עם  להתמודד  כדי 
הכשרת סגל מתאים לאוכלוסיות ייחודיות. כמו כן 
מומלץ לחפש דרכים להתמודד עם קשיי האסירים 
בבתי מעצר. אלימות בבתי המעצר נגרמת לעיתים 
קרובות על רקע חשד בשת"פ, ועל הקמ"נים להיות 

מודעים לתופעה זו במהלך עבודתם. 
מיפוי הגורמים העיקריים לאלימות מלמד כי שליטה, 
כגורמים  מובילים  המחיה  ותנאי  סמים  סכסוכים, 
דומיננטיים. מהנתונים עולה ההשערה, כי האלימות 
על רקע שליטה וסכסוכים קשורה לתנאי המחיה של 
אינו  כי הגורם הלאומני  האסירים. המחקר מבליט 
משפיע באופן משמעותי על האלימות. אף כי הגורם 
בתוך  נכלל  שהוא  נראה  בלט,  לא  אתני  רקע  של 
סכסוכים  שליטה,  רקע  על  אלימות  על  הדיווחים 
וסמים. כדי להתמודד עם האלימות בקרב אסירים, 
בדרכים  לאלימות  הגורמים  עם  להתמודד  חשוב 
שליליים  דומיננטיים  אסירים  מיפוי  כגון:  שונות, 
לחימה  המשך  הסוהר,  בתי  בין  לעת  מעת  וניודם 
תנאי  את  לשפר  נסיונות  והמשך  הסמים  בנגע 

המחיה של האסירים.
רמת  של  במיפוי  ברורים  שאינם  ממצאים  ישנם 
מהמחקר  נראה  השונים.  הסוהר  בבתי  האלימות 
ברמות  מאופיינים  גדולים  סוהר  בתי  שככלל, 
ו"אשל",  "שטה"  כי  נמצא  יותר.  גבוהות  אלימות 

בדיווחים  מאופיינים  ומורכבים,  גדולים  סוהר  בתי 
כלא  מנגד,  אלימים.  אירועים  על  יחסית  מעטים 
"השרון", בית סוהר קטן יחסית, מאופיין בדיווחים 
רבים על אירועים אלימים. המחקר לא הצליח לתת 
הסבר לתופעה זו. הממצאים הוצגו בפני  הקמ"נים 
חשוב  מפתיע.  הממצא  לדעתם  גם  אך  הגושיים, 
הבדלים  יש  כמה  עד  ולבדוק  התופעה  את  לבחון 
זה  נושא  השונים.  הסוהר  בתי  בין  הדיווח  ברמות 
חשוב לבדיקה גם מעבר לממצאים החריגים הללו, 
והוא נוגע לעצם ההגדרה של אלימות בין אסירים, 

הנקבעת לפי דיווח קמ"ן בשטח.
מחקר זה פותח צוהר להרחבת המחקרים בתחום 
חשיבותם  את  לבחון  מומלץ  סוהר.  בבתי  אלימות 
של המחקרים המוצעים )וכן מחקרים נוספים שלא 

מוזכרים( ולהעמיק ברלוונטיים ביותר: 
ממקורות  נתונים  עם  המודיעין  נתוני  השוואת   .1
אחרים, במטרה ליצור תמונה כוללת ולהבין את 

ההבדלים בהבנת תופעת האלימות. 
חשוב  האלימות.  גורמי  של  יותר  מעמיק  ניתוח   .2
לאלימות,  שונים  גורמים  בין  הקשר  את  לבחון 
בסכסוכי  האתני  המוצא  גורם  מעורבות  כגון: 

שליטה ועל רקע סמים.
הסגל  כלפי  אסירים  של  אלימות  בנושא  מחקר   .3
ונגד אזרחים )בזמן חופשות(. בתחום זה חשוב 
לחקור את תחום המעורבות של אסירים בטחוניים 

באלימות כלפי סגל.
מחקר בנושא ההשלכות של אלימות האסירים על   .4
יכול  כזה  בית הסוהר. מחקר  ועל תפקוד  הסגל 
להמליץ על דרכי התמודדות שונות עם השפעות 

האלימות על סוהר.
ביצוע מחקר השוואתי בעתיד.  .5


