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פתיחה  -נציב בתי הסוהר
שנת  2012שהסתיימה לאחרונה היתה בעבור שב"ס שנה של בחינת תהליכים
ומיסודם .הצפת הדילמות המרכזיות בעבודתנו והצבת סימני שאלה באשר
למשימות ,לפקודות ולנהלים נועדו לשרת שלוש מטרות :למידה ,שיפור והתייעלות.
במציאות המשתנה במהירות ,בעידן שבו חידושי האתמול הם ההיסטוריה של
היום ,אל לנו לקבל דברים כמובנים מאליהם ,ועלינו לשאוף להיות מובילים ולא
מובלים .עמדה זו נוגעת לעולם האקדמיה והמחקר ,שהוא נדבך חשוב ביצירת
כישורי למידה ,בפיתוח היכולת להציג שאלות ובניתוח התוצרים כדי להפיק מהם
כלים מיטביים להמשך העשייה.
כתב העת "צוהר לבית הסוהר" ,במתכונתו ככתב עת מדעי ושפיט ,הוא גורם
אקדמי משמעותי ,בהיותו היחיד העוסק בתחום הפשיעה .שיתוף הפעולה המוצלח
של ראשי המערכת ,בראשותו של פרופ' משה אדד ,מביא לידי עיסוק במגוון תחומי
עניין ,ובאופן בלעדי כמעט מאפשר לגורמים מבחוץ להביט פנימה ,אל העולם
שבין החומות .הפנִ יות הרבות של אנשי מחקר וקרימינולוגים ,המבקשים לפרסם
את מאמריהם ותוצרתם באסופה השנתית ,משמשות לדידנו עדות נוספת לכך,
ואנו מברכים עליה.
מלווה כתב העת את עבודת אנשי השטח בבתי הסוהר ,ומשלב באופן
שנים רבות ַ
מרתק בין התיאוריה למעשה .אלא שהצוהר שאנו פותחים אינו מיועד רק לאנשי
האקדמיה ולאנשי המחקר שבחוץ .הוא חשוב גם לנו ,אנשי המדים ,להפריה הדדית,
לבחינה משותפת של תחומי עניין ולניסיון אמיתי לבנות מודלים שישפרו את
תהליכי הניהול שלנו בבתי הסוהר .אני מברך על שילובם של המפקדים בכתיבת
המאמרים ,וקורא גם למפקדים אחרים לתרום מניסיונם ומכישרונם.
מגוון הנושאים הממלא את הגיליון שלפניכם מעיד על קשת רחבה של תחומים
שבהם עוסקים אנשי שב"ס :החל בביטחון ,דרך ניהול של אסירים וסגל וכלה
בשיקום ופיקוח לאחר המאסר .כל אלה ימשיכו גם בעתיד להיות מרכיבי הליבה
של עבודתנו ,והצלחתנו תלויה ביישומם.
קריאה מהנה.
בברכה,
אהרון פרנקו ,רב גונדר
נציב בתי הסוהר
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דבר העורך הראשי
ביום ג' ,כ' בכסלו תשע"ג ,במלאת שנתיים לאסון השריפה בכרמל ,התקיים טכס
לזכרם של  44הנספים ובהם  38צוערים ,מטובי בניה של משפחת שב"ס .לפני
כמה חודשים פרסם כב' השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס את הדו"ח החמור
והכואב בעניין השריפה הקשה בכרמל ( ,)2012שהוא לדבריו הדו"ח החמור ביותר
שפרסםִ .עיינו בזמנו בדו"ח בדמעה ובתפילה ,ופיללנו שמי ייתן ולעולם לא תשוב
להתגשם שגגה כזו ,שאחריותנו עליה היא כדברי המבקר "מיוחדת" .מותם של
הנופלים הותיר בכולנו צלקות שלא יגלידו לעולם ,ונשמותיהם יישארו חקוקות
בליבותינו לעד .חשוב שהמסקנות יוטמעו במלואן ,שנאמץ מחשבה מעמיקה
לטווח ארוך כדי למנוע מכשלות פוטנציאליות בתחומים אלו ואחרים ,ושנמחק
הליכים פסולים כגון ה"סמוך עלינו" הישראלי וה"מה שלא בוער לא עושים",
השכיחים בנוף החברתי שלנו.
עניין חשוב נוסף לפנינו ,והוא עתידה של העבריינות ,ששכיחותה תלויה
בכישלונותינו בתחום הטיפול בנוער .אנו עדים לעליית מדרגה של עבריינות הנוער
בשנים האחרונות .היא מלווה בניסיונות לרצח וברצח גופא ,היא מופנית כלפי
האחר או כלפי הפרט עצמו ,ונועדה להוכיח עוצמה אישית ומוכנות לקחת סיכון
מקסימלי ,בין השאר על ידי שתיית אלכוהול ושימוש בסמים מסוכנים .האלימות
המאיימת על הווייתנו ,מקורה ברעב הנפשי להעצמה אישית חיצונית בעולמנו
המוחצן .כאשר יהיה לו ,לנוער האלים ,בשביל מה ובשביל מי לפעול ולעשות,
הוא יתגבר על "הריק הקיומי" המצוי בו ופעילותו השלילית תפחת" .היש הקיומי"
החיובי שייווצר בו יעצים אותו וינווט אותו להתנהגות חיובית.
כל בני הנוער שלנו ,גם אלה המוגדרים כנוער בסיכון או כנוער שוליים ,זקוקים
לחוויות של גדילה ,של צמיחה ,של ייחודיות ושל כבוד ,ואף של התעלות מתמדת.
לעתים קרובות התנאים שיאפשרו להם להגשים זאת אינם קיימים ,או שהם אינם
יודעים כיצד לפעול ולעשות להגשמת שאיפותיהם.
סוד הקיום החיובי טמון ביכולתו של הנער להיקשר אל האחרים המשמעותיים .כך
יוכל לחוות תחושות של השתייכות וחיוניות ,של להיות אהוב ,חשוב ונחוץ למישהו,
וכן להיות מאוחד עם האחרים המבקשים את קירבתו .לצערנו ,לעתים תכופות
האחרים המשמעותיים המאפשרים לו חיבור כזה הם דמויות שליליות ,המטות
אותו לכיוונים שליליים .עלול להיווצר בנער "יש קיומי" שלילי שיחפש להגשים את
עצמו ,ומכאן הדרך להגשמת העבריינות הקשה קצרה ,והפנומן העברייני יתעצם.
במיצר הקיומי השלילי יהיה חייב האדם ללמוד דרכים ברוכות להשתחרר מכבלי
הגוף והנפש ולהלביש את חוויותיו הקשות ב"מנגינות" .ניגונים אלה ,במילות
פרוזה או שירה ,יהיו אולי מעין תפילות שיתגלגלו עד ל"כיסא הכבוד" .הניגונים
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יכולים לצאת מפיהם של צדיקים ,מפיהם של תמימים או מפיהם של אלו שפשעו.
הם נועדו להעניק לאדם נחת ונועם ,אך מבטאים גם בקשה לגאולתה של הנפש
הכלואה באדם .השירה מסוגלת להבריא את נפשו הכואבת ,המבולבלת והנבוכה
של האדם.
הנפש המבולבלת ,המפוזרת והלא מיושבת ,המשועבדת והכלואה ,מסוגלת
להשתחרר ולהתנתק באמצעות "ממד הרוח" .ממד הרוח ,שהוא מתנת האלוקים
לכל בני האדם ,מבוסס על היכולת הפוטנציאלית הקיימת בכולנו ללמוד לתת
ולהעניק לאדם ולטבע .לחיות פירושו לתת .הנתינה מעניקה את תחושת החיים
לאדם .אפשר ללמוד לתת .חייב אדם להרגיל את עצמו לתת ,וכך הנתינה תיהפך
לטבע שני הנרכש על ידו .האדם החווה בהווייתו את הנתינה הישירה והעקיפה
שהוא מקבל מבורא עולם ,יחקה את אלוקיו ואף הוא ייתן מעצמו ,ובזכות זאת יחווה
את החיים ,ואולי אף יזכה לחיים בעלי משמעות.
נראה לי שאנו חייבים להאיר את עיני האסירים המשועממים בתאיהם ,כי בכל
אחד מהם קיים ממד הרוח ,וכל אחד מהם יכול להגשימו באמצעות נתינה לזולת,
לסביבה ולעצמו .אכן כן ,הנתינה מעניקה חיים ,והחיים פירושם נתינה.
העבודה לפנינו ,ומי ייתן שתשרה השכינה בנו לעשות ולהגשים את הטוב.
בברכות ובהוקרה לכל העוסקים במלאכת מחשבת החשובה הזו של מחקר ועשייה.
שלכם,
פרופ' משה אדד
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דבר המערכת
העולם העברייני ,ובכללו זה שמאחורי החומות ,על כל צורותיו ,עורר מאז ומעולם
סקרנות .זהו מקור בלתי נדלה למחקרים קרימינולוגיים ,סוציולוגיים ,פסיכולוגיים
ואחרים .אלא שמאחורי הנתונים היבשים ,המחקרים ,המספרים והתיאוריות,
מסתתרים פעמים רבות אנשים אומללים ,עם סיפור חיים שובר לב ומעורר
מחשבה .בעבור חלקם ,התיאוריה המתפתחת מתוך הסיפור שלהם עצמם היא
קרן אור באפלה ,קרש הצלה ותקווה לעתיד טוב יותר .תיאוריה כזו עשויה להשפיע
עליהם ,על הטיפול בהם ,על תהליך השיקום שלהם ועל החברה הישראלית כולה,
שכן היא מיושמת בטיפול בעבריינים הן בשטח והן בין חומות בתי הסוהר.
למאמרים אמפיריים לא מעטים שהתפרסמו ב"צוהר לבית הסוהר" בחמש השנים
האחרונות היו משמעויות פרקטיות ,שעל בסיסן אפשר לקדם את הטיפול באסירים
בפרט ובעבריינים בכלל .בהתאם להן אפשר לערוך שינויים במסגרות ובתוכניות
קיימות בבית הסוהר ומחוצה לו ,וכן לפתח תוכניות חדשות.
בגיליון הנוכחי מופיעים שלושה מאמרים בהקשר זה.
מאמרה של אלינה פרנצמן ,זוגיות בצל הסורגים :מושג העצמי ,זוגיות ואהבה
בקרב נשות אסירים בישראל ,מלמד על כוחן של נשות אסירים .בניגוד למצופה,
נשות האסירים שהשתתפו במחקר לא ראו בעצמן נשים תלותיות וחלשות
המוותרות על עצמיותן ,אלא נשים חזקות ולוחמות ,הקשורות רגשית לבני זוגן
והמחויבות להם ,אשר אינן מתביישות בקשר שלהן עם בני זוג אסירים .ממצא
זה מלמד על הפוטנציאל השיקומי הטמון בגיוס נשים אלה לתוכניות שיקום של
בני זוגן האסירים .עשויה לצמוח תועלת משילוב הנשים בתוכניות שיקום מסוגים
שונים ,כגון שיקום גברים המשתמשים באלימות במשפחתם ,כפי שאכן נעשה כבר
חלקית בתוכנית בהוסטל "מפתחות" ובמספר תוכניות בתוך בתי הסוהר.
מאמרם של קתרין בן צבי ותומר כרמל ,אלימות כלואה :הקשר בין רמת הצפיפות
בבתי סוהר פליליים בישראל לרמת האלימות הפיזית ,עוסק בקשר בין רמת
הצפיפות בבית הסוהר לבין רמת האלימות בו .החוקרים בחנו שני מודלים של
צפיפות בבתי סוהר :צפיפות חברתית וצפיפות מרחבית .הם לא מצאו תמיכה
אמפירית למודל הצפיפות החברתית .לעומת זאת תומכים הממצאים במודל
הצפיפות המרחבית .מסתבר מהמחקר שככל שהשטח האפקטיבי העומד לרשות
האסירים קטן יותר ,כך עולה מספר אירועי האלימות באגף .אחת המסקנות
המשתמעת ממחקר זה היא שבאגפים שיש בהם אלימות תכופה יחסית ,ראוי
להעמיד לרשות האסירים שטחים אפקטיביים נרחבים יותר .אפשר למשל להרחיב
את שטח התא העומד לרשות האסיר (על ידי צמצום מספר האסירים בתאים
לדוגמה) ,או להרחיב את השטחים הציבוריים שבהם רשאים האסירים להשתמש,
או להקצות לאסירים באגף שעות טיול רבות יותר ביום.
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מאמרם של נתי רונאל ועדי ענבר ,החלמה בקהילה טיפולית :חקר מקרה יחיד
של מתבגר שהידרדר לעבריינות ולשימוש בסמים ,מציג מצד אחד ניתוח
רטרוספקטיבי מעמיק של סחרור עברייני בחייו של נער מתבגר והידרדרות
לעבריינות ולהתמכרות לסמים ,ומצד שני את חוויית ההחלמה שלו בקהילה
הטיפולית "מלכישוע" .הנער היה אסיר בכלא נוער ,הגיע בצו שופט לקהילה
הטיפולית כחלופה למאסר ,עבר בה שינוי ניכר ויצא לחיים חדשים ובלתי עברייניים.
ההסתכלות שלו על התהליך שעבר שם והערכתו לאחר כעשר שנים ,מאפשרות
להבין לעומק את החוויה האישית שלו ואת התהליכים שעבר עד שחדל לבצע
עבירות .ממצאי המחקר מלמדים על הפוטנציאל השיקומי הניכר של הקהילה
הטיפולית כשיטת התערבות לשיקום עבריינים ,שבעזרת יישום של עקרונות
הקרימינולוגיה החיובית מצליחה ליצור שינוי חיובי מהותי בהתנהגות ובתפיסת
העולם של המטופלים.
מאמרים נוספים בגיליון הנוכחי מקנים לקוראים ידע במגוון נושאים ומעלים
רעיונות לשיפורים במערכות הענישה והשיקום.
מאמרם של נתנאל דגן ,אורי תימור ונתי רונאל ,מתיר אסורים :מטרות חוק שחרור
על תנאי ממאסר בעיני ראשי ועדת השחרורים ושיקול הדעת ביישומו ,בוחן
כיצד ראשי ועדות השחרורים תופסים את מטרות החוק לשחרור על תנאי ממאסר.
המסקנות העיקריות העולות ממחקר זה הן כי יושבי ראש הוועדה מבססים את
מדיניות השחרור המוקדם שלהם על שני יעדים עיקריים :שיקום ופיקוח מניעתי.
יעדים אלה ומימושם עולים בקנה אחד עם מדיניות השיקום המקובלת היום
במדינות מפותחות בעולם המערבי ,המבוססת על מחקר מתקדם .בנוסף מגלה
המאמר תפיסות סותרות בקרב ראשי הוועדות באשר למטרה ההרתעתית שבסעיף
(10א) לחוק ,שלפיו במקרים מסוימים רשאית הוועדה שלא להתייחס לשני היעדים
העיקריים ,ולא לשחרר אסיר בשל חשש מפגיעה חמורה באמון הציבור במערכת
המשפט ובשל חשש מפגיעה בהרתעת הרבים .מסקנת המחקר היא שיש מקום
לנסח מחדש סעיף זה בחוק או ליזום פסיקה מכוונת של בית המשפט העליון
בעניין זה.
מאמרה של אילי גולדברג ,מניעת עישון בבתי הכלא בישראל ,מסביר מדוע ראוי
לאסור עישון בבתי סוהר בארץ .המאמר מתבסס על ההכרה בנזקי עישון לבריאות
האדם בכלל ולבריאות האסירים בפרט ,וכן על מחקרים וניסיון שהצטברו בארצות
שונות.
מאמרו של דקר אילת ,צעדים ראשונים בפיקוד :מנהיגות וניהול בשירות בתי
הסוהר ,עוסק בשינויים בכלי הניהול ,בכישורי הפיקוד ובתרבות הארגונית,
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שהתחייבו מהגידול הן במספר הסוהרים והן במספר האסירים בשירות בתי
הסוהר ומהרחבת מגוון תפקידי הארגון .המאמר מנסה להגדיר את תפיסת הפיקוד
הארגונית ,את התהליך המומלץ לכניסה לתפקידי פיקוד בכלל ולתפקידי פיקוד
בבתי כלא בפרט ,ואת הדרך להעצמת התהליך הפיקודי/מנהיגותי לנוכח השינויים
שחלו בשב"ס.
מאמרו של משה אדד ,עבריינות במצבים של דעת מעומעמת ,מתמקד בעבריינות
אכזרית ובלתי צפויה של בני נוער וצעירים שזהות ה"אני" שלהם אינה מגובשת.
פועלם העברייני ,הלא צפוי והאכזרי ,אינו ברור לחוקרי מדעי החברה .מדובר
בפרטים מאוכלוסיה נורמטיבית ,שהחינוך שלהם כלל את כל היסודות ואת כל
התהליכים שלא מאפשרים לנבא התנהגות אלימה עד כדי רצח ,ואף לא התנהגות
לא ראויה ובזויה שאינה תואמת "בני טובים" .המחבר מנתח מצבים כאלה ,מציע
דרכים להבנת התופעות הקשות ,וכן מציע הליכים למניעת התהוותן.
במאמרן של אירית בסטר משולם וחגית כהן מדינה" ,צור" ישועתי :ניתוח
רצידיביזם בקרב עברייני מין המפוקחים על ידי יחידת צור  -סיכום חמש שנות
פעילות ,נבחנת הפעילות של יחידת "צור" ,שהוקמה על ידי שב"ס במסגרת חוק
ההגנה על הציבור מפני עברייני מין ,בתום חמש שנים מיום הקמתה .במאמר
מוצגים נתונים סטטיסטיים על היקף אוכלוסייה זו ומאפיינים מסוימים שלה.
כשליש מהמפוקחים מתוך מדגם של  630מפוקחים נמצאו כבעלי מסוכנות
גבוהה ומעלה לבצע עבירות מין נוספות .כשליש מהם ביצעו את העבירה על רקע
של סטייה מינית ,ומרביתם פגעו בקטינים .מבחינת שיעור הרצידיביזם ,במדגם
של  934עברייני מין מפוקחים (בעבר ובהווה) ,נמצא שיעור רצידיביזם נמוך של
כ .3%-מרביתם בעלי מסוכנות גבוהה ומעלה ,כשני שלישים מהם ביצעו עבירה
על רקע סטייה מינית ,ומרביתם לא נטלו חלק בתוכנית טיפולית כלשהי .לשיעור
הרצידיביזם בקרב עברייני מין השפעות בעלות משמעות על ענישת עברייני מין ועל
קביעת מדיניות הטיפול בהם.
מאמרן של יעל אידיסיס ורננה צ'יקו ,הן מפחדות :פחד מקורבנּות לרצח ,לאונס
ולשוד כפונקציה של איום רטרוספקטיבי ואיום פרוספקטיבי בקרב נשים ,בוחן
את רמת הפחד בקרב נשים להיות קורבנות של שלוש עבירות הנתפסות כחמורות
ביותר  -רצח ,אונס ושוד  -כפונקציה של שני מקורות איום :איום רטרוספקטיבי
ואיום פרוספקטיבי .האיום הרטרוספקטיבי כלל מידע על מספר האירועים
שהתרחשו בעבר באזור המגורים ,והאיום הפרוספקטיבי כלל מידע על ההסתברות
להיות קורבן בעתיד .נמצאו רמות גבוהות של פחד מאונס ומרצח ורמה נמוכה
יותר של פחד משוד .כמו כן נמצא ,כי ככל שעלו הערכים של האיום הפרוספקטיבי
והאיום הרטרוספקטיבי ,כך עלתה באופן מובהק רמת הפחד מכל העבירות .עוד
נמצא ,כי רמת הפחד של הנבדקות הושפעה יותר מאיום רטרוספקטיבי לעומת
איום פרוספקטיבי.
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"סּבּו",
מאמרו של גבריאל קאבאליון ,הכלא הרוקד :הרהורים תיאורטיים על כלא ֶ
עוסק בפרויקט ייחודי המתנהל בכלא "סבו" שבפיליפינים .מוסד זה התפרסם
בתקשורת העולמית ,ובעיקר ברשת האינטרנט ,בזכות קליפים מוזיקליים איכותיים,
שבהם מופיעים מאות אסירים בריקודים מגוונים .המאמר מתמקד בנקודות דיון
אחדות ,ובהן הפוטנציאל שקיים ברפורמה המהותית במתקן זה המבוצעת בכלי
אומנותי ,שיטות הפיקוח על גופם ונפשם של האסירים בעידן של גלובליזציה
ותקשורת המונית ,וכן דן בשאלת הפיקוח הגלובלי על קהל הצופים.
אנשי אקדמיה ומחקר עוסקים לעתים שנים ארוכות בבחינת התנהגויות והנחות
תיאורטיות ,בדרך אל מסקנות בעלות משמעות הנוגעות לעבריינים ,הן אלה שבין
החומות הן אלה שמחוץ להן .בעבור אנשים רבים מדובר הלכה למעשה בשליחות.
קשר הדוק ותמידי בין אנשי אקדמיה וחוקרים לאנשי שירות בתי הסוהר יעשיר את
שני הצדדים ,ויאפשר בסופו של דבר להתקדם לחברה אזרחית טובה יותר.
קריאה מהנה ומועילה,
ד"ר אורי תימור
ר/כ ניקול אנגלנדר
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זוגיות בצל הסורגים
מושג העצמי ,זוגיות ואהבה
בקרב נשות אסירים בישראל
[אלינה פרנצמן]1
מחקר זה עוסק בחיבור שבין מושג העצמי לבין אהבה וזוגיות בקרב נשות אסירים
בישראל .זיהוי המערכת המורכבת הזאת חשוב לא רק משום שאוכלוסייה זו לא
נחקרה מספיק עד כה ,אלא בעיקר בשל האיכויות התיאורטיות הטמונות בחקר
מושג העצמי ,זוגיות ואהבה בקרב אוכלוסייה זו .חקר המקרה המוצע במחקר זה
מאפשר לדון בקונטקסט ייחודי לכינון עצמי ,שבו האחר המשמעותי (בן הזוג הכלוא)
אינו נוכח פיזית בחיי היומיום של האישה.
המחקר מתבסס על שלושה נושאים מרכזיים :כינון העצמי בחיי היומיום ,אהבה
ואינטימיות ,וזוגיות וחליפין חברתי .כדי לענות על שאלות המחקר נערכו ראיונות
עומק עם  12נשות אסירים .ניתוח של ממצאי המחקר מלמד על שלושה ממצאים
מרכזיים )1 :היעדרותו הפיזית של בן הזוג מכוננת רפלקסיביות מיוחדת בקרב
המרואיינות ,המאופיינת בריבוי של שיחות פנימיות בין העצמי לעצמי ,בדמיּון הן
של תגובת האחר המשמעותי הנעדר מן הבית והן של קולו (ועצמיותו) ,בכתיבת
תזכורות ותזכירים ובהתכוננות לקראת השיחות עם בן הזוג )2 .מרואיינות המחקר
מתארות אהבה במונחים של שלושה תסריטים תרבותיים על אודות האהבה,
כאשר התסריט הדתי ,המתאפיין בנאמנות ,במחויבות ובדאגה לצרכי בני הזוג ,הוא
התסריט המרכזי .בנוסף ,המרואיינות אינן רואות עצמן כנשים תלותיות אלא כנשים
עצמאיות ,חזקות ולוחמות )3 .בקרב הנשים נעדרים רגשות אשמה ובושה ונעדר
עיסוק פנומנולוגי מהותי באי התאמתן לציפיות הנורמטיביות של החברה הכללית
ולסטיגמה שלהן .העיסוק הפנומנולוגי המרכזי הוא חשיבות הקשר למושג העצמי,
תחזוק הזוגיות ושמירה על יחסי האהבה בין בני הזוג .ההישענות של הנשים על
התסריט הקולקטיבי-דתי כבסיס להבנת עצמיותן ,ניהול העצמי על רקע החוויה
של היעדר קיומי של בן הזוג והעיסוק המסיבי בהנכחתו ,מכוננים חוויה מיוחדת של
עצמי ,אשר אינו מרבה לעסוק בעצמו אלא באחר המשמעותי.
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אלינה פרנצמן  -בעלת תואר שני .המאמר מבוסס על עבודת התיזה שלה ,בהנחייתו של ד״ר אבי שושנה מהמחלקה
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן.

זוגיות בצל הסורגים

עצמי ,אהבה וזוגיות

מחקר זה עוסק בחיבור שבין מושג העצמי לאהבה
ולזוגיות בקרב נשות אסירים בישראל.
תיאוריית האינטראקציוניזם הסימבולי (Blumer,
 )1969; Mead, 1934מתארת את מושג העצמי
כתוצר של אינטראקציה חברתית ולקיחת תפקיד
האחר ( .)taking the role of the otherבמילים
אחרות ,מופנמת הפרספקטיבה של האחר
(משמעותי או מוכלל) ,אשר מכוננת בתורה
רפלקסיביות המגדירה את מושג העצמי .ספרות
המחקר הרווחת מתארת מחקרים העוסקים
בהפנמה של אחר משמעותי הנוכח פיזית בחיי
היומיום של הפרט .מחקר זה מאפשר לדון
בקונטקסט ייחודי לכינון עצמי ,שבו האחר
המשמעותי (בן הזוג השוהה בכלא) אינו נוכח
פיזית בחיי היומיום של האישה .המשמעות
התיאורטית היא שנוכחותו של האחר המשמעותי
מדומיינת .במחקר נבחן מה מאפיין את מושג
העצמי המנוהל כאשר האחר המשמעותי (בן זוג)
אינו נוכח פיזית בבית .נבחנה גם הרפלקסיביות
היומיומית הנדרשת לתחזוקו של עצמי מסוג זה.
מחקרים עדכניים מראים ,כי ישנה עלייה במספר
האנשים השוהים בכלא .לפיכך יש עלייה מקבילה
במספר בני הזוג והילדים של אותם אסירים
( 96 .)Comfort, 2008אחוז מהאסירים בישראל הם
גברים לעומת שני אחוזים מהנשים (נתן.)2010 ,
למרות נתונים אלה ,מחקרים מעטים בלבד נכתבו
על נשות אסירים.
כאשר אדם נכלא ,מושפעים מכך בן/בת הזוג,
הילדים והאחרים המשמעותיים .משפחות האסירים
נתקלות בטווח רחב של בעיות פסיכולוגיות,
רגשיות ותפקודיות ,וכן בנידוי חברתי (Comfort,
 .)2008; Tulloch, 1998המשפחה צריכה להתמודד
עם רגשות רבים ,כגון בידוד ,פחד מפני אות קלון,
חרדה ,אובדן וחוסר אונים (.)Hong Chui, 2009
בנוסף מוטלים על בני משפחות האסירים לחצים
וקשיים כלכליים הנובעים מהיעדרותו של בן הזוג
ומההוצאות הכרוכות בכך ,כגון שיחות טלפון,
נסיעות וביקורים (.)Arditti et al., 2003

לכליאה ישנה גם השפעה תפקודית על בני הזוג .לרוב
בנות הזוג של האסירים אין ניסיון תעסוקתי קודם,
ולכן הן תלויות בבעליהן מבחינת הכנסה ותחזוק
משק הבית .ברוב המקרים ,כליאת המפרנס הראשי
של המשפחה מולידה לחץ תפקודי משמעותי אצל
בת הזוג .בנוסף ,הפרידה הפתאומית מבן הזוג
גורמת בדרך כלל ללחץ בנישואים .ישנן נשים אשר
טוענות שהן מתחזקות מערכת יחסים טובה עם
בעליהן ,וישנן כאלה אשר מדווחות על התפתחות
בעיות רגשיות ,כגון רגשות אשם ,כעס ,הכחשה
ובלבול (.)Hong Chui, 2009
מחקרים מראים ,כי נשים נוטות יותר מגברים לחוש
רגשות של בושה ואשמה והן מפגינות ביטחון עצמי
נמוך יותר (Lutwak, Panish, Ferrari, & Razzino,
 .)2001; McOuid & Bursik, 2005בושה מוגדרת
כרגש מתיש ובלתי נעים ,המלווה בהתפתחות
שלילית של העצמי ,והמתאפיין בספקנות ובהענשה
עצמית חריפה (;Kubany & Watson, 2003
 .)Tangney, 1996תחושת אשמה מוגדרת כתחושה
פנימית ושיפוט עצמי על התנהגות מסוימת
(.)Parker & Thomas, 2009
הונג צ'יו ( )Hong Chui, 2009הראה במחקרו כי
בנות זוג אשר חשפו את כליאתו של בן זוגן נתקלו
בתגובות מגוונות מצד המשפחה .היו כאלה שקיבלו
תגובות תומכות והיו כאלה שנתקלו בתגובות של
לעג וביוש .בנות זוג וילדי אסירים רבים לא היו
מעוניינים לחשוף את מאסר בעליהן או אבותיהם,
למרות הלחצים הכלכליים והפסיכולוגיים ,כדי לא
לחוות רגשות בידוד ואפליה.
למרות זאת משבחות נשים רבות את בן זוגן האסיר
ומשתמשות בטווח רחב של תכונות סטריאוטיפיות
נשיות ,כגון תקשורת מרוכזת ,קשב/ערנות למערכות
יחסים וביטוי רגשות .הן מאמינות שבן זוגן מסוגל
לפתח תכונות אלה .יתר על כן קשר המתקיים בצל
הסורגים משנה עד מאוד את החיים האינטימיים
והחברתיים של בנות הזוג .נשות האסירים חוות סוג
של כליאה שניונית ,אם כי פחות מוחלטת ,אך עדיין
חזקה בעוצמתה ,עקב כליאתו של בן זוגן .הכליאה
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השניונית ניכרת בחיי הנשים בכך שהן מּונעות על
ידי אהבה ,רחמים ודאגה .הן מקריבות את עצמן
כדי להקל על בן הזוג ולספק את המחסורים
המאפיינים כליאה בבית הסוהר .הן עושות זאת
בדרכים מגוונות ,הכוללות כתיבת מכתבים ,שליחת
חבילות ,שיחות טלפוניות וביקורים .הן נוהגות כך
גם אם הדבר כרוך בוויתור על פרטיותן האישית,
בזבוז המשאבים המעטים שיש להן וסיכון הרווחה
הרגשית שלהן .בדרך זו יוצרים לעצמם שני בני הזוג
תחושה של ִקרבה וקולקטיביות למרות הפרידה
והבידוד (.)Comfort, 2008
הסוגיה השנייה אשר בבסיס מחקר זה עוסקת
במושג האהבה .אהבה היא רגש מורכב ,השוזר
סיפורים ,דימויים ומטאפורות ותורות עממיות .בני
אדם מבינים את התנסויותיהם הרומנטיות לאור
סמלים ומשמעויות משותפים (אילוז.)2002 ,
הספרות הפסיכולוגית מציעה דיונים רחבים על
אודות סגנונות האהבה .במחקר זה נעשה שימוש
בגישתו של סטרנברג ( ,)Sternberg, 1986אשר
פיתח תיאוריה המכונה "מודל המשולש של
האהבה" .גישה תיאורטית זו חשובה להסבר
תופעת האהבה במערכות יחסים .סטרנברג
( )1986טען ,כי את פניה הרבות והמגוונות של
האהבה אפשר להבין כשילוב של שלושה מרכיבים -
אינטימיות ,תשוקה ומחויבות ,אשר מהווים קצוות
של משולש .האינטימיות מייצגת את המרכיב הרגשי
בקרבה ,בתלות ובקשר לזולת .ביטויים
ומתבטאת ִ
בולטים של מרכיב זה הם שיתוף פעולה ,תקשורת
ותמיכה הדדית ,וכן רצון להיחשף בפני הזולת
ולשתפו בעניינים אישיים .תשוקה מייצגת את
מרכיב ההנעה .היא מתבטאת ברצון עז להימצא
במחיצת בן הזוג ומלווה במשיכה גופנית חזקה.
מחויבות מייצגת את המרכיב ההכרתי .המרכיב
מהווה את ההחלטה להישאר יחד ואת הרגשת
החובה לשמור על קשר עם הזולת .המחויבות
רציונלית ואינה תלויה בהכרח בטיב היחסים
מהבחינה הרגשית או ההנעתית (סטרנברג;2003 ,
שורצולדDiessner, Frost, & Smith, 2004; ;1996 ,
Hendrick & Hendrick, 1989; Hendrick & Hendrick,
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.)2000 in Synder & Lopes, 2002; Neto, 2007
סוידלר ( )Swidler, 2001עסקה בתרבות האהבה.
היא בחנה את הדרכים שבהן קבוצה של אמריקאים
חושבים על אהבה ומדברים עליה .השאלה
המרכזית במחקרה היא מה היא משמעות האהבה
בעבור אנשים .ההנחה היא ,שעל אף שאהבה
מבוססת על ניסיון אישי ופרטי ,היא גם תרבותית
וחברתית ,שכן התרבות מספקת רפרטואר של
משמעויות .לטענתה ,חקר האהבה עשוי ללמדנו על
האופן שבו משתמשים אנשים בתרבות כדי לארגן
פעולות ,רגשות והחלטות בשם האהבה .בנוסף,
היא הדגישה את הגישה התרפויטית של אהבה,
אשר לפיה נישואים מוערכים על פי רמת מילוי
הצרכים של הפרטנרים כאינדיבידואלים .על פי
תפיסה זו ,אדם צריך ללמוד לבטא את רגשותיו כדי
שיוכל לאהוב מישהו אחר .מחויבות זו להתפתחות
עצמית מתוארת כתומכת בנישואים יציבים.
במחקרה הדגישה סוידלר ( )Swidler, 2001קיומם
של שלושה תסריטים תרבותיים על אודות אהבה,
אשר מסייעים לנו להגדיר ולתחזק אהבה בחיי
היומיום (.)Bellah et al., 1985; Swidler, 2001
התסריט הראשון הוא התסריט הדתי ,שעל פיו
האהבה אינה כרוכה בתועלות האינטרסנטיות של
מע ֶבר לבחירה החופשית .תסריט
פרטים ,וככזו היא ֵ
זה מדגיש את חשיבותם של ערכים כגון מחויבות
ונאמנות לשם זוגיות ממושכת .התסריט השני
של אהבה הוא הפסיכולוגי-תרפויטי ,והוא מושפע
מן האתוס הליברלי-קפיטליסטי .התסריט מתאר
אהבה במונחים של בחירה חופשית ,אינטרסים
אישיים והחלפת תועלות בין בני זוג .תסריט זה
מציע איכויות פרוזאיות-ריאליסטיות של אהבה,
דהיינו הצורך של פרטים למצוא את עצמם בזוגיות,
לעבוד קשה על זוגיותם ולפתח מיומנויות תקשורת
מיוחדות .התסריט השלישי הוא הרומנטי  -האהבה
היא בחירה של האדם הנכון ,עם משיכה פיזית
ורומנטיקה ,דהיינו אהבה מיתית (.)Swidler, 2001
על רקע התסריטים התרבותיים שהוצגו לעיל,
המחקר הנוכחי בוחן כיצד נשות אסירים חוות אהבה,
מגדירות אותה ומבטאות אותה בחיי היומיום .כמו

זוגיות בצל הסורגים

כן נבדק בבסיס המחקר על איזה תסריט תרבותי הן
מעגנות את מושגי האהבה שלהן.
חקר המקרה המוצע כאן עשוי להרחיב את הבנתנו
התיאורטית והאמפירית על אודות מושג הזוגיות
ומושג הנישואין .אחת ההנחות הרווחות בספרות
המחקר היא ,כי אנו נמשכים לאנשים שדומים לנו
ולא לאלה ששונים מאיתנו (מלאך-פיינס.)2003 ,
כמו כן אנשים חושפים עצמם באופן סלקטיבי
למצבים אשר גורמים להם לחוות אושר והנאה .לכן
הם עשויים להעדיף אנשים שגורמים להם להרגיש
טוב (.)Beall & Sternberg, 1995
אחת התיאוריות המרכזיות לתיאור של מערכות
יחסים ,אינטימיות וזוגיות היא "תיאוריית החליפין
החברתי" (שורצולד.)Sprecher, 1992 ;1996 ,
גישה זו מניחה כי ההתקשרויות הרומנטיות שלנו
אינן עיוורות ,וכי פרטים בעלי רקע דומה נוטים
להתאהב .ההסבר הרווח לממצאים אלה הוא
שמשאבים דומים ,אשר בני הזוג מביאים עמם
לתוך המערכת הזוגית ,מכוננים בתורם איזון
ביחסים אשר אינו מאיים על יציבות הזוגיות.
זאת ועוד ,אנשים נוטים לבחור פרטים שאיתם,
כך הם מאמינים ,יוכלו לבנות בקלות מערכת
יחסים רומנטית .אומדן סלקטיבי זה של שותפים
פוטנציאליים עשוי ליצור את רגשות האהבה .תמיכה
לכך אפשר לראות במחקרים אשר מצאו שנשים
בעלות קריירה מפותחת ומעמד חברתי גבוה מאוד
מעדיפות בני זוג ברמה דומה לשלהן ואף גבוהה
יותר (.)Townsend & Levy, 1990
גורם נוסף אשר עשוי להשפיע על רגשותיו של הפרט
כלפי בן/בת הזוג הוא קרוביו .בני המשפחה עשויים
לעודד התנהגות רומנטית כלפי אדם מסוים (Fazio,
 .)1987כאשר משפחות מספקות תמיכה לבן/בת
הזוג הרומנטי ,האהבה נחוות בעוצמה רבה יותר
ונמשכת זמן רב יותר ( .)Parks et al., 1983ההשפעה
של סביבתו החברתית של הפרט מסבירה מדוע
אנשים נוטים להתחתן עם אחרים בעלי רקע סוציו-
אקונומי ותרבותי דומה (.)Peplau & Gordon, 1985
חקר נשות אסירים מרתק באופן מיוחד בהקשר
זה ,משום שישנו פער במשאבים שבני הזוג מביאים

למערכת היחסים .במילים אחרות ,ישנה היררכיה
של יוקרת המשאבים .בן זוג השוהה בכלא מוגדר
כקרימינל ,ואילו זוגתו מוגדרת כנורמטיבית מן
הבחינה החברתית .מעניין לבדוק מאפייני זוגיות
אשר קיימת בה היררכיה חברתית ואשר יש בה
איומים פוטנציאלים לחוסר צדק ומכאן לאי יציבות.

מערך המחקר

מחקר זה נערך לפי שיטת המחקר האיכותני,
המייצגת מערכת שלמה של הנחות פילוסופיות,
אתיות ,פוליטיות ומתודולוגיות על אודות העולם
החברתי והתנהלות הפרטים .עניינו של חיבור זה
הוא הדרכים שבהן מפרשות נשות אסירים בישראל
את הזוגיות ,האהבה ומושג העצמי שלהן .בבסיס
המחקר מספר אסטרטגיות מחקריות וארבע
סוגיות מתודולוגיות :המדגם ,כלי המחקר ,מהלך
הראיון וניתוח הראיונות.

המדגם

אוכלוסיית המחקר כללה  12נשות אסירים .שיטת
הדגימה אשר בבסיס מחקר זה היא כדור שלג (snow-
 )ball samplingוחיפוש אקטיבי של מרואיינות.

כלי המחקר

במחקר זה נעשה שימוש מרכזי בראיון עומק חצי
מובנה .ראיון עומק הוא שיחה או אינטראקציה
פנים אל פנים בין מראיין למרואיין בעניין סוגיות
המחקר ,והוא נועד להבין את חוויית המרואיינים
ואת המשמעות שהם מייחסים לה (שקדי.)2003 ,
ראיון זה משוקע בהנחות ,כי זירה בלתי פורמלית
כזאת עשויה ללמדנו על כינון סובייקטיבי של
העולם ,ושאלות שאינן מתוכננות מראש מאפשרות
חופש אשר עשוי לסייע לזהות מבני עומק (Denzin,
 .)2000רעיון עומק חצי מובנה מבוסס על סדרה
של שאלות שהוכנו מראש ,אבל במהלך הראיון
רשאי החוקר לשנות את סדר השאלות ,את ניסוחן
ואף להוסיף שאלות חדשות (שקדי .)2003 ,הראיון
במחקר זה נמשך שעה וחצי .שבעה חלקים עיקריים
הנחו אותו:
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ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

הצגת המחקר בפני המרואיינות.
המרואיינות התבקשו לתאר את סיפור חייהן.
מושג העצמי  -חלק זה כלל שאלות על האופן
שבו הנשים מגדירות את זהותן הנוכחית.
מושג האהבה ,אינטימיות וזוגיות  -חלק זה
התמקד בקשר הנוכחי של הנשים.
שאלות ישירות על סביבתן החברתית של הנשים.
ביקורים בבית הסוהר  -תדירות ותוכן הביקורים.
שאלות ישירות על אהבה וחיי זוגיות.

גיוס המרואיינות ומהלך הראיון

גיוס המרואיינות היה תהליך ארוך ומורכב ,ולכן
נבחרה שיטת הדגימה של כדור השלג .תחילה היה
קשה מאוד לחדור לשדה המחקר ,כיוון שמדובר
בקבוצה סגורה המוגנת על ידי הסביבה החברתית,
שבה "לא מדברים על זה" ,ועל ידי גורמים מקצועיים.
ספרדלי ( )Spradley, 1979טען ,שאחד התהליכים
בראיון עומק הוא בנייה של יחסי  ,Rapportדהיינו יחסי
כבוד ואמון הדדי .המפגש בין החוקר לבין המרואיין
מתחיל בחשש ,וכך החל גם המפגש עם המרואיינות.
רוב הנשים היו חשדניות בשיחה המקדימה לראיון,
והיה צריך לחזר אחריהן באינטנסיביות כדי לעורר
את בטחונן ולעודדן להסכים להתראיין .משום כך
מונה המדגם  12מרואיינות .לאחר השיחה הראשונה
ותיאום הציפיות בינינו ביקשו המרואיינות להיוועץ
בבעליהן בעניין הראיון .לאחר הסכמת הבעל הן
ביקשו להבין שוב את נושא המחקר ,משמעות
הראיון וכיצד הוא נוגע לחייהן.
בתום הפגישות חל שינוי ניכר בגישתן .בתום כל
ראיון הודיתי לכל אחת מהמרואיינות על שיתוף
הפעולה ,ובתגובה הן הודו לי על שהענקתי להן
הזדמנות לבחון את חייהן במבט על ועל ַהקשבתי.

ניתוח הראיון:
אסטרטגיה מחקרית

במחקר זה נעשה שימוש ברציונל ובשיטות
העבודה שמציעה מתודת הGrounded Theory-
( )Glaser & Strauss, 1967לניתוח הנתונים ולכינון
ההסברים התיאורטיים .מתודה זו מציעה לא
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להתחייב מראש להשערות ,לנתונים ולהסברים,
אלא להתחיל את המסע עם שאלות כלליות אשר
יגובשו במהלך המחקר ( .)data drivenהרציונל
בבחירת המתודה הוא שזיהוי הבניות חברתיות
של משמעות וסובייקטיביות יטופל טוב יותר
בשיטות המחקר האיכותניות .על רקע זה מציעה
האסטרטגיה המחקרית מספר שיטות עבודה:
זיהוי דפוסים וחזרות ,חיפוש זהיר ושיטתי אחר
הקשרים ומבנים ואיתור תמות מרכזיות העולות
מן הנתונים ( .)Strauss, 1978במילים אחרות ,לפי
גישה זו החוקרים אוספים את הנתונים ,מקדדים
ומנתחים אותם ,מבררים קטגוריות ומבצעים
השוואות ,לקראת חשיפת השערות (על בסיס
הקטגוריות) וביסוס הדיון התיאורטי .אוכלוסיית
המחקר המוצעת כאן טרם נבדקה ,ועל כן הגילוי
האינדוקטיבי של התהליכים שמציעה מתודת
ה Grounded Theory-נראה הולם.
הראיונות נותחו בשלבים הבאים :קריאה ראשונה
 התרשמות ראשונית ורישום הערות; קריאהשנייה  -ניתוח קפדני יותר של הראיון ,אבחון של
כל חלק בו וציון טענות מרכזיות אשר הציגה כל
מרואיינת; קריאה שלישית  -זיהוי תמות מרכזיות
אשר חוזרות על עצמן בהתאם לכל חלק בראיון;
קריאה רביעית  -ארגון התמות המרכזיות וקריאת
הראיונות לאור האבחון .בקריאה זו נבדק האופן
שבו שזורות התמות בחלקים אחרים בראיון ,נבדק
הקשר של תמות אלה לתמות אחרות ,נבדק מקומה
של תמה זו או אחרת לגבי אירועים מהחיים שיוצגו
במהלך הראיון ועוד .שלבי קריאה אלה תואמים
את התהליכים המתודולוגיים המרכזיים שמציע
שטראוס ( ,)Strauss, 1978ואלה הם" :שלב הקידוד
הפתוח"  -איתור הקטגוריות הראשוניות .השלב
כולל איתור וקידוד של תמות החוזרות על עצמן;
"שלב הקידוד הצירי"  -קידוד לאורך צירים .בשלב זה
מנותחות התמות אשר זוהו בשלב הראשון" .שלב
הקידוד הסלקטיבי"  -החוקר ממקד את נתוניו סביב
הקטגוריות ובוחן אותם שוב; ארגון הנתונים למבנה
תיאורטי באמצעות הקטגוריות  -קישור הממצאים
לספרות הרווחת.

זוגיות בצל הסורגים

ממצאים

אוכלוסיית המחקר כללה  12נשים אשר בעליהן
אסירים בבתי כליאה .גיל הנחקרות נע בין 24
ל ,51-שבע מהן מזרחיות וחמש אשכנזיות ,כולן
מתגוררות בפריפריה .מבחינת תעסוקה ,שבע
מהנשים אשר השתתפו במחקר עובדות וחמש אינן
עובדות .מבחינת הסטטוס החברתי ,שמונה נשים
נשואות ,שלוש נשים גרושות ואחת אינה נשואה.
ניתוח מעמיק של הראיונות העלה מספר תמות
מרכזיות.

סיפור חיים ,מושג העצמי ורגשות

נקודת הפתיחה של סיפור החיים
נקודת הפתיחה של סיפור החיים שהציגו
המרואיינות היתה שונה במקצת ממרואיינת אחת
לאחרת .ארבע מרואיינות פתחו את סיפור חייהן
בתיאור הרקע האישי שלהן ומצבן הזוגי כיום.
"סיפור החיים שלי ...אני בת  ,32באה מבית
מסורתי ,אנחנו  12אחים ואחיות ,אני העשירית...
סיימתי  12שנות לימוד ,יש לי תעודה של מטפלת
מוסמכת ,תעודה של מזכירה ,עבדתי בסוכנות
ביטוח ובבית ספר .מעולם לא חשבתי על נישואים,
אבל אף פעם לא רציתי לוותר על ילדים"...
מרואיינת אחת פתחה את סיפור חייה בתיאור
ההיכרות עם בן זוגה ,תיאור הקשר שלהם
והשתלשלות האירועים עד הרגע שבו נכלא בבית
הסוהר .שבע מרואיינות פתחו את סיפור חייהן
בתיאור הרקע האישי והילדות מנקודת מבטן
האישית:
"החיים שלי זה לא סיפור סינדרלה .אני בת ,27
היתה לי ילדות רגילה ,למדתי בבית ספר דתי ,אני
שומרת מסורת ובעלי דתי מאוד .סיימתי  12שנות
לימוד ,ההורים עובדים ,נותנים מוסר עבודה .תמיד
היה לי מוסר עבודה .אני לא באה ממשפחת פשע,
ולא היו לי חברים שהיו בעולם הפשע ולא שום דבר
כזה .את יודעת ,החיים זה הבחירות שאת עושה"...
למרות ההבדלים בנקודות הפתיחה של סיפורי
החיים שהציגו המרואיינות ,אף לא אחת מהן בחרה
להתחיל את סיפור חייה בתיאור הזוגיות בצל

הסורגים והקשיים המלווים אותה בחיים עם בן זוג
בעל עבר פלילי.
תפיסת העצמי
תפיסת העצמי של המרואיינות ניכרת בסיפורי
החיים במספר אופנים .שבע מרואיינות תיארו
את עצמן כמניעות שינויים ומובילות את חייהן
בכל הרמות  -ברמת ההתפתחות האישית וברמת
הזוגיות והמשפחה  -לכל אורך חייהן.
"הייתי ילדה פרפר ,הייתי אוהבת לצאת ,הייתי
אוהבת לבלות ,וזה פשוט השתנה מקצה לקצה!
הייתי איתו תקופה של חצי שנה ואז הוא נכנס
לבית סוהר ואז נטו חיכיתי לו ,אני חיכיתי לו שמונה
שנים ...התחתנו עוד שהוא היה בפנים"...
"...התחתנתי באולם ,עשיתי הכול .השופטת אישרה
חופש ,אני עשיתי הכול ,הייתי בהיריון חודש שביעי,
עשיתי את כל החתונה לבד"...
כל הנשים מתארות את עצמן בראיונות כנשים
אסרטיביות ,בעלות עצמי חזק ,שורדות ,נחושות,
נאמנות ,כנות ,ישרות ומלאות באהבה ונתינה.
"אני חושבת שאני אדם מאוד חזק ...אני נאמנה ,כנה
וישרה ,אני משתדלת לא לאכזב אם אני מבטיחה
משהו ,זהו ...ובסך הכול אני חושבת שאני אדם חם
ואוהב"...
מניתוח הראיונות עלה ,כי המרואיינות תופסות את
עצמן כנשים אסרטיביות ,חזקות ומניעות שינויים
בחייהן .עם זה תפיסות ודיווחים אלה אינם עדות
לכך שהמרואיינות אינן חשות כאב .אפשר לשער
שתיאור זה של עצמי חזק ונטול כאב ,הניכר
בראיונות ,נעשה מבחירה אישית ומרצון לא להביע
את הכאב בפני המראיינת.
אחרים משמעותיים ומושג העצמי
המרואיינות תיארו את המשפחה הקרובה ,דהיינו
הוריהן ,בני הזוג והילדים ,כאחרים משמעותיים
בעבורן .עשר מרואיינות דיווחו על אביהן כדמות
המשמעותית ביותר בחייהן.
"הדמות המשמעותית בחיים שלי הוא אבא שלי.
תראי ,הוא השפיע עליי כי אהבתי את הכוחות שהיו
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לו ,את הטוב שהיה לו ,כל דבר הוא ידע לסדר ,הוא
אף פעם לא החסיר .יש בעיה  -אבא יסדר אותה.
כל בעיה שהיתה בחיים ,כולם היו באים לאבא
שלי .תמיד הערצתי אותו ,כל הזמן חלמתי להיות
כמוהו"...
על אף שרוב סיפורי החיים אשר מציגות המרואיינות
מדגישים את מרכזיות המשפחה ,מיקומן של
הנשים בסיפור משתנה .שבע מרואיינות מציגות
את מרכזיות בן הזוג והילדים בחייהן ,וגם חוות
עצמן באמצעות האחרים המשמעותיים ,ובכך
העצמי שלהן הופך להיות משני .מהראיונות עולה,
כי העצמי של שבע נשים מביא בחשבון את העצמי
של בן זוגן בקביעות בחיי היומיום שלהן ,דהיינו
אותן נשים מביאות בחשבון את ההשפעות שיש
למעשיהן על בן זוגן ,ולהיפך :מעשיו של בן הזוג או
עברו הפלילי נעשו חלק מחייהן ומשגרת יומן.
"תראי ,זה לא פשוט לחיות עם מכור נקי .זה ממש
לא פשוט כל הזמן להתמודד עם העבר ,כאילו זה
איזה ענן שחור מעלינו שכל הזמן מאיים בגשם חזק.
זה ממש לא פשוט ,זה בכל מקום ,זה איתך כל
הזמן .לפעמים אני מרגישה לחץ ,שאני לא יכולה
יותר לסבול את זה ,את התגובות של המשפחה
שלי ,את היחסים הקרים האלה ,מאוד קשה .יוסי
יודע שזה שובר אותי ,שאני קשורה אליהם והמצב
הזה הורג אותי ,אבל מה אני יכולה לעשות ,אני
נשואה לאדם שאני אוהבת ואני בהריון ...אני מקווה
שיוסי לא יאכזב אותי .זה הפחד המתמיד שלי ,שהוא
ייפול ואין לזה ביטוח ,תאמיני לי ,אין .ואז אני יודעת
שהפסדתי הכול ,אבל אני מקווה שזה לא יקרה ,ואני
מקווה שהוא לא ישים אותנו על כף המאזניים ויוותר
עלינו בגלל סמים ופשע"...
אף על פי שחמש המרואיינות הנותרות מדגישות
את מרכזיות האחרים המשמעותיים בחייהן ,הן אינן
מוותרות על צרכיהן ולפיכך אינן נטמעות בדמותו
של בן הזוג.
"היום אני אימא בת  42לארבעה ילדים .זה עבודה
במשרה מלאה .ו...גם הייתי אישה לאסיר ,וזה גם
חיים לא פשוטים ...מה שהכי מעניין אותי ועניין
אותי בחיים זה טבחות .רכשתי ידע ,אני טבחית
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מוסמכת ...המטבח מרגיע אותי ,גם לא רציתי
שהילדים שלי ילכו לבית ספר וישאלו אותם מה
אימא שלכם עושה ,אז הם יגידו עקרת בית .אז תמיד
רציתי שיהיה לי איזשהו מקצוע ,וזה מה שבחרתי,
בזה אני הכי ,הכי טובה"...
כל המרואיינות מתעסקות בקביעות עם מושג
העצמי של בן זוגן ודואגות לצרכיו האישיים בלי שהן
מוותרות על הצרכים שלהן .מדברי הנשים נראה כי
בן הזוג תופס מקום מרכזי בעצמי שלהן.
"אני עושה בשבילו סידורים ,משלמת חשבונות,
מסדרת ניירת ,כל מה שהיה צריך ארגנתי ,ואני
דואגת לו"...
לסיכום ,נראה כי רוב המרואיינות מגדירות את
מושג העצמי שלהן באמצעות מושג העצמי של בן
זוגן ,למרות שהן תופסות עצמן כנשים אסרטיביות,
חזקות ומניעות שינויים בחייהן ,כאמור בסעיף
הקודם.
אירועים ביוגרפיים חשובים
האירוע המשמעותי הרווח ביותר בקרב המרואיינות
הוא הולדת בת/בן בחייהן .כל המרואיינות מתארות
את האימהות ואת הקמת המשפחה כחוויה
המשמעותית ביותר בחייהן.
"האירוע המשמעותי בחיי הוא כשידעתי שאני
בהיריון עם הבת שלי"...
הנורמטיביות של סיפור החיים האישי
המרואיינות מציגות מגוון סיפורים .שש מרואיינות
רואות בסיפור חייהן סיפור נורמטיבי שאינו נבדל
מזה של נשים אחרות .מרואיינות אלה מתייגות
עצמן כנורמטיביות מבחינה חברתית ,מגיל הילדות
ועד גיל הבגרות .הן מכוונות את חייהן לפי נורמות
חברתיות והליכה בתלם ,למרות שבן זוגן מוגדר
כקרימינל או כמי שסטה מן הנורמה החברתית.
לעומתן מציגות שש מרואיינות אחרות סיפור חיים
שונה ,סיפור עצוב ,מלא כאב וצער ,ועם זה הן
רואות עצמן כנשים נורמטיביות מבחינה חברתית,
שאירועים מסוימים בחייהן התרחשו בעל כורחן.
מרואיינות אלה נבדלות מהמרואיינות האחרות

זוגיות בצל הסורגים

באופן שבו הן חוות את התקופות השונות בחייהן
ולא באופן שבו הן תופסות וחוות את עצמן.
סיפורי החיים שעולים מהראיונות מצטיירים
כסיפורים נורמטיביים .נראה כי גם הנשים אשר
מספרות סיפור עצוב וכואב בוחרות להציגו
כנורמטיבי ,אך מדגישות את הסיבה לעצב ,לסבל
ולכאב בחייהן.

זה מודגשים ערכים כגון מחויבות ,נאמנות ונתינה
הדדית לשם זוגיות ממושכת (.)Swidler, 2001
"קשה לי להגדיר מה זאת אהבה ,אבל אני מרגישה
שאהבה זה לתת אחד לשני ,להיות מחויבים לקשר,
למשפחה ולבית .אהבה זה להיות שם בשבילו,
וכמובן שהוא יהיה שם בשבילי .זה הערכה אחד של
השני ונאמנות אחד לשני"...

מושג העצמי וחקר רגשות
בניגוד למקובל בספרות ,המחקר מראה כי
המרואיינות אינן חשות בושה ,אשמה או פחד מנידוי
חברתי ,למרות שבן זוגן סטה מהנורמות המקובלות
בחברה ולמרות שהסביבה החברתית אינה מקבלת
את הזוגיות שלהן .יתר על כן ,מהראיונות עולה כי
הנשים דוחות את הניסיון לייחס רגשות של בושה
ואשמה למושג העצמי שלהן.
"אני עושה מה שטוב לי .גם אם אני עושה טעויות,
אם אני מרגישה לנכון לעשות משהו אז אני אעשה
אותו ...אני לא מתביישת בזה ...אני לא מסתירה את
זה ,וגם אם זה יתגלה ,זה אני וזה מה שבחרתי וזה
מה שטוב לי ,זה שבעלי בכלא זה לא שאני לא בסדר.
אם לא הייתי רוצה להישאר איתו לא הייתי נשארת
איתו .אני כן רוצה להישאר איתו ואני לא מתביישת
בזה"...

תסריט פסיכולוגי/תרפויטי
התסריט הפסיכולוגי/תרפויטי משתקף מדבריהן של
שלוש מהמרואיינות ,והוא מתאר אהבה במונחים
של בחירה חופשית ,אינטרסים אישיים והחלפת
תועלות בין בני זוג .מתוארת זוגיות המתפקדת
בזכות האהבה ,ואם זו לא היתה קיימת ,הזוגיות
היתה מתפרקת .בתסריט זה מודגש הצורך של
הפרטים למצוא את עצמם בזוגיות ,לעבוד עליה
ולפתח מיומנויות תקשורת מיוחדות (Swidler,
.)2001
"אהבה זה להרגיש שלמות ,זהו הרצון לתת ולהעניק
לצד השני ,הרצון להיות ביחד ...חשוב לי שיהיה
כבוד הדדי ,תמיכה ,שזה יהיה משהו רציף ,שיהיה
אפשר לשמור על המצב הקיים ,את יודעת ,לא
להיכנס לשגרה ...אני חושבת שאהבה זה החלק
הגדול ביותר שמחזיק אותי בזוגיות ,משם הכול
מסתעף ,את מבינה ,אם לא היתה האהבה ,לא
הייתי נלחמת ולא הייתי ממשיכה לחיות איתו ,כי
הלחץ מהמשפחה גובר"...

מושג האהבה

תסריטים של אהבה
המחקר הסוציולוגי והפסיכולוגי-חברתי על אודות
אהבה מדגיש את קיומם של שלושה תסריטים
תרבותיים אשר מסייעים לנו להגדיר ולתחזק
אהבה בחיי היומיום ( .)Swidler, 2001ניתוח
דברי המרואיינות על אהבה מאפשר לזהות את
שלושת תסריטי האהבה :התסריט הדתי ,התסריט
הפסיכולוגי/תרפויטי והתסריט הרומנטי.
תסריט דתי
התסריט הדתי ניכר בדבריהן של שש מרואיינות ,ועל
פיו האהבה אינה כרוכה בתועלות האינטרסנטיות
מע ֶבר לבחירה חופשית .בתסריט
של הפרטים והיא ֵ

תסריט רומנטי
התסריט הרומנטי ניכר בדבריהן של שלוש
מרואיינות .בתסריט זה מתבטאת האהבה במונחים
של משיכה פיזית ,רומנטיקה ובחירת האדם הנכון
לחיות איתו ,דהיינו אהבה מיתית (.)Swidler, 2001
"אהבה זהו רגש טהור שאנחנו מעניקים לאדם
שבחרנו לחיות איתו ...תשמעי ,אם לא היה את
הרגש הזה בזוגיות שלנו ,אני חושבת שהקשר כבר
מזמן היה מתפרק .לא חסר משברים ,את יודעת"...
מדברי המרואיינות נעדר המרכיב העיקרי של
התסריט הרומנטי .הן אינן מדברות במונחים של
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תשוקה עזה ודרמה גדולה כפי שמתואר בספרות
( .)Swidler, 2001עם זה הן מדגישות את ההיבט
הרומנטי ואת בחירת האדם הנכון למערכת יחסים
זוגית.
לסיכום תסריטי האהבה ,התסריט הדתי הופיע
בדבריהן של מרבית המרואיינות .כמו כן נראה
שהחלוקה לשלושת התסריטים אינה חד-משמעית,
ואפשר להבחין בשילוב של שני תסריטים בחלק
מהראיונות.
אינטימיות ,תשוקה ומחויבות
ניתוח של דברי המרואיינות מאפשר לזהות שלושה
מרכיבים בולטים בהגדרתן את האהבה בחייהן
ובאופן שבו הן חווות אותה.
המרכיב הראשון הוא אינטימיות ,והוא ניכר בדבריהן
של כל המרואיינות .הן הגדירו אינטימיות כרגש ייחודי
שאפשר לחוש רק בסביבת אדם קרוב במיוחד .הן
דיברו במונחים של שיתוף במחשבות ובתחושות
הפנימיותִ ,קרבה נפשית ,דאגה לרווחתו של האהוב,
רגישות לצרכיו ולרגשותיו ,שמחה מעצם נוכחותו,
יכולת לסמוך עליו ולתת בו אמון ,רצון לחלוק איתו
דברים ברמה הנפשית ,קבלה והענקה של עזרה
ותמיכה רגשית ונפשית ,וכמובן תקשורת הדדית.
המרכיב השני ,הניכר בדבריהן של חמש מרואיינות,
הוא מרכיב התשוקה אשר מייצג את מרכיב ההנעה.
התשוקה ניכרת ברצון עז להימצא במחיצת בן הזוג
ומלווה במשיכה גופנית חזקה (סטרנברג;2003 ,
שורצולדNeto, 2007; Synder & Lopes, ;1996 ,
.)2002
"אהבה זה גם משיכה והרצון להיות יחד ...הרצון
להיות איתו ,את יודעת ,אני לא מרגישה שאני צריכה
סוג של ספייס ממנו ,אני מרגישה רצון להיות איתו
כל יום בערב כשאנחנו נפגשים לזמן המשותף
שלנו"...
מחויבות הוא המרכיב השלישי ,אשר מהווה את
ההחלטה להישאר יחד והרגשת החובה לשמור על
קשר עם הזולת .המחויבות היא רציונלית ואינה
תלויה בהכרח בטיב היחסים מהבחינה הרגשית
או ההנעתית (סטרנברג ;2003 ,שורצולד;1996 ,
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 .)Neto, 2007; Synder & Lopes, 2002מרכיב זה
משתקף בדבריהן של כל המרואיינות.

זוגיות

פרקטיקות לביטוי האהבה ולקיום הזוגיות
בכל הראיונות מצטייר בן הזוג כאדם אמין ,בעל
לב טוב ,נאמן ,דואג ,מעניק כבוד ומפרנס אחראי.
הדבר מלמד שהנשים נמשכות לבן זוגן בשל
האיכויות הרבות אשר טמונות באישיותו ,והן אינן
חשות הבדלים במשאבים של כל אחד מבני הזוג או
חוסר איזון במערכת היחסים למרות שבן זוגן סטה
מהנורמות החברתיות.
"הוא גבר אמין ,הוא לא ישקר ,מבחינת בחורות
אני בטוחה ,הוא לא בן אדם כזה שבוגד ,זה דברים
שיאמר לזכותו ,שזה מאוד חשוב במערכות יחסים
ובחיי הנישואים וזה מאוד חשוב לי"...
תחזוק העצמי בהיעדרו של האחר המשמעותי
תיאוריית האינטראקציוניזם הסימבולי ,כפי
שנזכר לעיל ,מתארת את מושג העצמי כתוצר
של אינטראקציה חברתית ,לקיחת תפקיד האחר
והפנמה של אחר משמעותי הנוכח פיזית בחיי
הפרט מדי יום .במחקר זה האחר המשמעותי נעדר
פיזית ,אבל עדיין נוכח בחיי המרואיינות.
קריאה קפדנית של הראיונות מלמדת על ארבע
אסטרטגיות לתחזוק העצמי בהיעדרו של בן הזוג:
שיחות פנימיות בין העצמי לעצמי ,הנכחת האחר
המשמעותי שאינו נוכח פיזית ,כתיבת תזכירים
ורשימות ותכנון השיחות עם בן הזוג הנעדר.
האסטרטגיה הראשונה לתחזוק העצמי ניכרת
בשיחות פנימיות המתנהלות בראשן של המרואיינות
בזמן שבן הזוג נמצא בבית הסוהר .השיחות מלוות
במחשבות ובהרהורים רבים על זוגיות ועל החיים
בעתיד לאחר שבן הזוג ישתחרר.
"לפעמים הייתי יושבת לבד עם עצמי וחושבת ,מה
יהיה כשהוא ישתחרר ,איך נמשיך לחיות ככה ,הייתי
מהרהרת המון ...הייתי מסדרת לי בראש את כל מה
שאני רוצה להגיד לו כשהוא יתקשר אליי ומדמיינת
את השיחה בינינו"...

זוגיות בצל הסורגים

האסטרטגיה השנייה היא הנכחת האחר המשמעותי
הנעדר מן הבית ,דהיינו דמיּון תגובתו ושמיעת קולו
(ועצמיותו) של בן הזוג החסר ,במיוחד בלילות.
"מאחר שאנחנו לא היינו נפגשים לעתים קרובות
ומשוחחים בחופשיות ,אני הייתי נאלצת בלילות
לחשוב פעמיים ,את מחשבותיי ואת מחשבותיו...
הייתי מדמיינת את התגובות שלו לפחדים
והחששות שלי"...
האסטרטגיה השלישית אשר עלתה מדברי
המרואיינות היא כתיבת תזכירים ורשימות לקראת
השיחות הטלפוניות עם בן הזוג .תזכירים אלה
מסייעים בהפגת המתח והפחד שמא עניינים
חשובים ישתכחו מהשיחה .יתרה מזו ,כליאתו של
בן הזוג גורמת לריחוק ופוגעת בשיח ובתקשורת,
ואולם רשימות ותזכירים מסייעים למרואיינות לפרוק
את המתחים ולשחרר את הרגשות והמחשבות על
גבי דף נייר.
האסטרטגיה האחרונה ,אשר מתלכדת עם
האסטרטגיה הקודמת לתחזוק העצמי ,היא תכנון
קפדני של שיחות הטלפון .המרואיינות מארגנות
את המחשבות ובוחנות מה עיקר ומה טפל כדי
לא לגזול זמן יקר .הן בוחנות היטב את חשיבות
הדברים שעליהן לומר לבן הזוג.
"כן ,כן ,הייתי כותבת רשימה מה להגיד לו שאני
לא אשכח ,הייתי יושבת בלילה ,רואה את הסרטים,
נזכרת בו ,חושבת לעצמי שאני אגיד לו את זה מחר,
מעדכנת אותו ומספרת לו דברים שקרו"...
החלוקה לארבע אסטרטגיות היא מלאכותית ,כיוון
שברוב המקרים הן שזורות זו בזו ,והמרואיינות
משתמשות במספר אסטרטגיות בו בזמן.
ביקורים של בן הזוג בבית הסוהר הם משאב לתחזוק
העצמי בהיעדרו של האחר המשמעותי .הביקורים
הם מקור שממנו שואבות הנשים כוח להמשיך
ולהתמודד עם הפרידה שנכפתה עליהן ,מקור
לעידוד ולנחמה .הן מצפות ומתכוננות לביקורים,
ובמהלכם דואגות להיראות במיטבן כדי להשרות
אווירה חיובית ונינוחה .מדברי המרואיינות עולה ,כי
הביקורים מאפשרים להן ולבן זוגן לבלות זמן איכות
ולחלוק את רגשותיהם ,לנהל שיח בעניינים הקשורים

לבית ולמשפחה ,לתכנן את חייהם לאחר השחרור
מבית הסוהר ולבטא את האהבה והגעגועים העזים
הפוקדים אותם בזמן הכליאה.
"כשאני הולכת אליו אני מתלבשת יפה ומטפחת
את עצמי לפני הביקור ...אנחנו מדברים הרבה
על הילדה ...הוא אומר שהוא אוהב אותי ומתגעגע
אליי ...כשאני באה אז הוא מחבק אותי ומראה לי
שהוא התגעגע"...

דיון ומסקנות

המחקר הנוכחי עוסק בחיבור שבין מושג העצמי
לבין אהבה וזוגיות בקרב נשות אסירים בישראל.
האחר המשמעותי ,בן זוגן של נשות האסירים ,אינו
נוכח פיזית בחייהן יומיום .המרואיינות מדווחות
על מספר אסטרטגיות להנכחת בן זוגן החסר
( ,)the presence of absenceהאחר המשמעותי
שלהן .הפרשנות התיאורטית של אסטרטגיות אלה
היא שנוכחותו של האחר המשמעותי בחיי היומיום
של המרואיינות מדומיינת בעיקרה .אפשר להסיק ,כי
בקרב הנשים מתקיים תהליך קוגניטיבי של לקיחת
התפקיד של האחר המשמעותי ( :)Role Takingהן
מדמיינות את מחשבותיו ,רגשותיו ונקודת מבטו של
בן הזוג ( .)Schwalbe, 1988הן כותבות תזכירים
ורשימות ,כגון יומן ואוטוביוגרפיה .הכתיבה היא
פעולה רפלקסיבית ,המעודדת חשיבה על האחר
ומחשבות על נקודות המבט הפנומנולוגיות שלו.
כתיבת התזכירים והרשימות מנכיחים את קולו של
בן הזוג ועצמיותו בקרב הנשים.
ממצאי הראיונות מלמדים בנוסף ,כי העיסוק
העיקרי של הנשים הוא תכנון דרך קבע של
הפגישות והשיחות עם בן זוגן .עיסוק זה מנכיח
את העצמי (גם את המדומיין) של נשות האסירים
באופן דרמטי.
סוגיה אחרת אשר עלתה מניתוח קפדני של
הראיונות נוגעת לתפיסת העצמי .חוקרים טוענים
שגברים יותר מנשים מחונכים לעצמאות נפשית
וכלכלית ,ואילו נשים מחונכות לתלות .התסריטים
התרבותיים הרווחים מתירים לנשים להיתלות
בבן זוגן ואף מעודדים זאת (מעוז וניב.)2011 ,
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יתר על כן ,הספרות הפסיכולוגית והסוציולוגית
( ,)Irvine, 2000בעיקר זו העוסקת בתלות הדדית
( ,)Codependencyעשויה לתאר את העיסוק
המרובה של הנשים בעצמי של בן זוגן כפתולוגי.
ממצאי מחקר זה מלמדים ,כי השימוש בשיח
הפסיכולוגי וייחוס פתולוגיה למרואיינות משום
יחסי תלות ( )Codependencyאינם ראויים כאן.
המרואיינות אינן מביעות כעס על השתלשלות
האירועים בחייהן .להיפך ,הן חוות את עצמן כנשים
נורמטיביות ,אסרטיביות ,חזקות ומניעות שינויים
בחייהן .בד בבד העצמי שלהן ממוקד בבן הזוג,
אך הן אינן רואות זאת כתלות פתולוגית ומתנגדות
לאבחונים הפסיכולוגיים אשר מגדירים אותן כנשים
שפיתחו תלות בבן זוגן.
התוצאה של הממצאים בהקשר זה היא פער
פוטנציאלי בין מה שאנתרופולוגים מכנים גישת
ה emic-לגישת ה .etic-הגישה הראשונה מתייחסת
לפרשנות של המרואיין או האינפורמנט ,והגישה
השנייה  -לפרספקטיבה של החוקר (שקדי.)2003 ,
מחקר זה מציע לא למהר לייחס למרואיינות
פתולוגיה .יש להקשיב להן ולברר מה המשמעות
של הפרשנות השונה שהן מעניקות לחייהן .הנשים
במחקר זה אכן ממקמות את העצמי של בן זוגן
במרכז חייהן .הראיונות עמן מלמדים ,כי השיח על
מושג העצמי של הנשים בנפרד ממושג העצמי של
בן זוגן ,לא רווח .במילים אחרות ,מושג העצמי של
המרואיינות קשור קשר הדוק למושג העצמי של
בן הזוג .יתרה מזאת ,השיח על העצמי האישי של
המרואיינות התבטא באמצעות השיח על המעשים,
המחשבות והעיסוק בעצמי של בן הזוג ובאיכות
חייו.
אציע שני הסברים לחוויה זו של העצמי בקרב
המרואיינות .על פי ההסבר הראשון ,התסריט
הקולקטיבי-דתי (כפי שתואר אצל הסוציולוג אמיל
דורקהיים) משפיע על כינון העצמי של המרואיינות.
התסריט הקולקטיבי מציע עצמי קולקטיבי הקשור
במערכות יחסים ,בעיקר עם משפחה ואחרים
משמעותיים (ארון .)1993 ,עצמי קולקטיבי זה עשוי
להקל את כינון העצמי המחובר בעצמי של בן הזוג,
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כפי שתיארו המרואיינות .ההסבר השני קשור הן
לאופיו של סיפור החיים של נשות אסירים והן לחיים
לצד בן זוג שאינו נוכח פיזית בבית .סיפור חיים
זה מתואר כסיפור "גדול מהחיים" ,שמחייב עיסוק
מתמיד בו .על רקע זה ייתכן שהנשים מתקשות
לחוות את עצמיותן כמרכזית ,או חוות את עצמן לא
"גדולות" כמו סיפור החיים או כמו העצמי של בן
זוגן .במובן זה מזכיר העצמי של נשות האסירים את
מבנה העצמי של סובייקטים ופרטים אשר שכלו את
יקיריהם ואשר עסוקים בפעולות של הנכחת האחר
(הרקוביץ-אמיר.)2008 ,
סוגיית הפרשנות של הראיונות על ידי החוקר מופיעה
גם באשר לממצא אחר העולה מהמחקר .מחקרים
קודמים מבחינים בין שני תהליכים רגשיים דומים
אך לא זהים ,אשר מתעוררים כאשר פרטים סוטים
מהנורמות החברתיות המקובלות  -בושה ואשמה
(.)Lutwak, Panish, Ferrari, & Razziono, 2001
ניתוח מעמיק של הראיונות לימד ,כי שלא כמו
במחקרים הקודמים שהוצגו לעיל ,רוב המרואיינות
נטולות רגשות בושה ,אשמה ופחד מנידוי חברתי,
למרות שבן זוגן סטה מהנורמות המקובלות בחברה
ולמרות שהסביבה הנורמטיבית הקרובה שלהן אינה
מקבלת את הזוגיות שלהן .בחלק מהראיונות ניכר
שבני המשפחה אף התנגדו בכל תוקף לקשר ודחו
אותו על הסף ,כך שהמרואיינות נאלצו להתמודד
עם לחצים רבים :מצד אחד ,הפרידה מבן הזוג
כתוצאה מהכליאה ,ומצד שני ,ההתנגדות מצד בני
המשפחה.
מחקרים מראים שאנשים אשר חווים רגשות
בושה נוטים לראות בעצמם חסרי ערך ,מי שאינם
מסוגלים לעשות שינויים בסביבתם או בעצמם
( .)Parker & Thomas, 2009בניגוד לטיעונים אלה,
מהמחקר ניכר כי המרואיינות תופסות את עצמן
כנשים אסרטיביות ,חזקות ומניעות שינויים בחייהן,
והן דוחות את הניסיון של החברה לייחס רגשות של
בושה ואשמה למושג העצמי שלהן.
הסבר אחד לממצא זה עשוי להעיד על החיבור בין
הגיאוגרפיה לזהות .המחקר נעשה בקרב מרואיינות
אשר מתגוררות בפריפריה .אפשר לשער כי המגורים
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בעיר קטנה מקשים את ההסתרה ואת השמירה על
סודות ,ולפיכך סביר להניח שהסיפורים שהציגו
המרואיינות מוכרים בסביבתן.
מודל טכניקות הנטרול (Techniques of
 ,)neutralizationאשר פותח על ידי סייקס ומצה
( ,)Sykes & matza, 1957מספק הסבר נוסף
לממצא של היעדר בושה ואשמה .באמצעות מודל
זה אפשר להסביר כיצד נשים מנהלות מערכת
יחסים רומנטית עם אסיר ( .)Comfort, 2008הן
משתמשות בטכניקות כגון הכחשת הנזק ,הכחשה
של קיום הקורבן ,הרשעה של המרשיע ונאמנות
גבוהה מאוד לבן הזוג .טכניקות אלו מצדיקות את
התנהגות הפרט ומגנות עליו מפני רגשות אשם.
בנות זוגן של האסירים נעות בין שני עולמות:
העולם "בפנים" והעולם "בחוץ" .הן מחנכות את
עצמן ואת הסובבים אותן לסגל תפיסה יומיומית
התואמת את משטר בית הסוהר .מצד שני הן
שייכות עדיין למערכת הנורמטיבית והדומיננטית
של העולם מחוץ לבית הסוהר ,כך שהן חיות
למעשה בסמיכות לשני עולמות שונים :הן חופשיות
ובו בזמן אסירות .הן מונעות על ידי אהבה רומנטית,
ועל כן מקריבות את עצמן ומצדיקות את הבחירה
שלהן בבן הזוג הכלוא בבית הסוהר .נשות אסירים
מתנערות מרגשות אשמה ובושה ,ומצדיקות כביכול
את מערכת היחסים הבלתי רצויה מבחינה חברתית
שהן מנהלות (.)Sykes & Matza, 1957
עניין נוסף אשר עלה מניתוח הראיונות הוא
הדומיננטיות של התסריט הדתי לכינון של אהבה,
התאהבות וזוגיות בקרב המרואיינות .סוידלר
( )Swidler, 2001דיווחה על דומיננטיות של
התסריט התרפוטי-פסיכולוגי לתחזוק האהבה של
אנשים מן המעמד הבינוני-גבוה בארה"ב .בתסריט
זה מודגשים עבודה קשה ,רכישה של מיומנויות
תקשורת ועיסוק בצורכיהם של הפרטים .בעיקר
מתוארים בתסריט פרטים העובדים קשה לתחזוק
אהבתם וזוגיותם .המרואיינות במחקר זה אומנם
מדווחות על עבודה קשה על אהבתן ,אבל לא
במונחים של השיח הפסיכולוגי אלא דווקא במונחים
של השיח הדתי ,אשר תואר אף הוא אצל סוידלר

( .)Swidler, 2001על פי התסריט הדתי ,אהבה
אינה כרוכה בתועלות אינטרסנטיות .היא נכרכת
במערכת יחסים שמעבר לבחירה החופשית.
בתסריט זה מודגשת חשיבותם של ערכים כגון
מחויבות ונאמנות לשם זוגיות ממושכת ,ויש לו
מקום מרכזי בדבריהן של המרואיינות ,אשר אינן
חוות את הזוגיות שלהן כבעייתית אלא להיפך.
הן "מנרמלות" אותה כשהן נסמכות על האיכויות
הרבות הטמונות במערכת היחסים הזוגית שלהן.
המרואיינות אינן מדברות במונחים של רומנטיקה
או סיפור דרמתי גדול .הן מציגות ,בדומה לטענותיו
של פהר ( ,)Fehr, 1988את המרכיבים הרגשיים
החיוביים ,כגון תחושת אושר ,מחשבות על בן הזוג
והתנהגויות המשותפות לשניהם .בכל הראיונות
מצטייר בן הזוג על ידי הנשים כאדם אמין ,בעל
לב טוב ,נאמן ,דואג ,מעניק כבוד ומפרנס אחראי.
הדבר מלמד שהן נמשכות לבן זוגן בגלל האיכויות
הרבות הטמונות באישיותו ,שאותן הן מדגישות
למרות שסטה מהנורמות החברתיות.
על רקע זה אפשר לומר כי התסריט הדתי ,כמערכת
של משמעויות חברתיות וסובייקטיביות ,מהווה
אלטרנטיבה לתסריט הפסיכולוגי-חילוני .במובן זה
מזכירים ממצאי המחקר את מאמרו של אינגלהרט
( )Inglehart, 2010על אודות הקשר שבין מצב
כלכלי לבין אמונה ואושר .בסדרה של מחקרים
כמותיים המבוססים על מדגמים גדולים ,נמצא
כי מדינות דרום אמריקה ,אשר מאופיינות ברמות
נמוכות של עושר כלכלי ,מדווחות על רמות גבוהות
ביותר של אושר ,גם לעומת מדינות צפון אמריקה
ומערב אירופה ,המאופיינות ברמות גבוהות של
עושר כלכלי .ההסבר של החוקר הוא כי דת ומצב
כלכלי הם מסלולים אלטרנטיביים לחוויית האושר.
לטענתו ,המודרניזציה מולידה הכנסה גבוהה,
חופש פוליטי וחופש אישי ,אשר מגבירים דיווחים על
אושר סובייקטיבי .אנשים דתיים מדווחים אף הם
על רמה גבוהה של אושר סובייקטיבי ,וכך מדווח גם
בתרבויות דתיות .לפיכך מתוארת הדת כבעלת כוח
לפצות על עוני ולהעניק משמעויות לחיי היומיום.
באופן דומה נראה ,כי התסריט הדתי מסביר את
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דברי המרואיינות :הוא מסייע להן "לנרמל" את
בחירתן בבן זוג הכלוא בבית הסוהר ,להעניק
משמעויות לאהבתן ,ואולי אף להימנע מרגשות
בושה ואשמה .הבחירה בבן הזוג מתוארת על ידן
בערכים "גבוהים" יותר מיצר אישי ,כגון מחויבות,
נאמנות" ,נפש תאומה" וזוגיות חזקה.
לבסוף ,המרואיינות במחקר זה מנהלות זוגיות עם
פוטנציאל לחוסר איזון והיררכיה .לפי ההיגיון של
"גישת החליפין החברתי" ( ,)Sprecher, 1992כל צד
מביא למערכת היחסים משאבים בעלי דירוג יוקרתי
שונה ,ומכאן האיום על האיזון .הבעל ,אשר שוהה
או שהה בכלא ,מוגדר על ידי החברה הנורמטיבית
כסוטה מבחינה חברתית או כקרימינל ,ואילו האישה
מתוארת כנורמטיבית מבחינה זו.
נראה כי המרואיינות אינן חשות בהבדלים במשאבים
או בחוסר האיזון במערכת היחסים .להיפך ,הן
רואות ומדגישות איכויות רבות באישיותו של בן
הזוג .יתרה מזו ,למרות ההתנגדות החזקה של
החברה ,הן לא מוכנות להיכנע ללחץ ,לעזוב ולמצוא
בן זוג אשר נתפס ראוי יותר מבחינת החברה .ניכרת
סתירה בין התפיסה החברתית של זוגיות מסוג
זה לבין התפיסה הסובייקטיבית של המרואיינות,
המתיישבת עם מודל טכניקות הנטרול הנזכר לעיל.
בעיני חלק מהמרואיינות מצטייר בן זוגן כאישיות
יוצאת דופן ,אשר מסוגלת להתגבר על משברים
גדולים בחיים .אחת מהן הדגישה ,כי אנשים מעטים
בלבד מסוגלים להתמודד ולהשתקם לאחר אירועים
מהסוג שחווה בן זוגה .מדבריה אפשר להסיק,
כי היא איננה רואה בו אישיות סוטה מהנורמה
החברתית כפי שמגדירה אותו החברה .הוא נתפס
בעיניה כאישיות בעלת יכולות גבוהות ,הנבדלת
משאר בני האדם ,ואף מעין גיבור .מבחינתה בן זוגה
התמודד עם המשברים בחייו בדרך הרואית ,אשר
ראויה להערכה ולא לאות קלון ,כפי שהחברה נוהגת
לעשות כלפי אנשים אשר סטו מהנורמה החברתית
ומוגדרים כקרימינלים .אחת המרואיינות השתמשה
בביטוי "מגירות הנפש שלי עמוסות" כדי לתאר את
יחסה לתפיסת החברה את הזוגיות שלה .ניכר כי אין
מקום בנפשה להכיל את דעתם של אנשים סביבה,
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והיא איננה מייחסת חשיבות לדעות השונות .היא
מתמקדת אך ורק באושר האישי שלה.
מהראיונות משתקף גם עניין הדעות הקדומות,
דהיינו הרגש השלילי כלפי אנשים המשתייכים
לקבוצה מסוימת .בדרך כלל דעות קדומות
מלוות בסטריאוטיפים ,כלומר אמונות משותפות
על מאפיינים של קבוצת אנשים מסוימת (גונט,
 .)2000המרואיינות מתייחסות לדעות הקדומות
ולסטריאוטיפים שבהם מחזיקים רוב בני האדם כלפי
אנשים בעלי עבר פלילי .אחת המרואיינות דיברה
במונחים של הזדמנות .היא הדגישה שאין לפסול
אדם בגלל טעות שעשה בעברו .מדבריה ניכר ,כי
היחס המנוכר והשלילי של החברה כלפי אנשים
אשר עברו על החוק בעבר ומעוניינים להשתקם,
עלול להשיג תוצאה הפוכה ולהוביל לחזרתם לעולם
הפשע ,דהיינו נבואה שמגשימה את עצמה .נבואה
שמגשימה את עצמה או אפקט הפיגמליון הם
תופעה שהגדיר הסוציולוג רוברט מרטון בשנת
 .1948כשאנחנו תופסים אנשים כקרימינלים או
כעבריינים בשל אישיותם או עברם הפלילי ,אנחנו
למעשה מצפים מהם להתנהג כמו אנשים בעלי
רקע פלילי .ציפיות אלה מעודדות אותם להתנהג
בדרך זו .במילים אחרות ,אנשים נוטים להתנהג
כמצופה מהם .ביכולתם של אנשים לעצב אנשים
אחרים לטוב ולרע באמצעות התנהגותם (מלאך-
פיינס ;2003 ,מעוז וניב.)2011 ,
המחקר מאתגר את התפיסה השלילית הרווחת
הנוגעת לאסירים ולבת זוגם ,ועם זה יש לו מספר
חולשות .חולשה אחת נובעת מגודל המדגם.
אוכלוסיית המחקר מנתה  12מרואיינות .הרחבת
אוכלוסיית המחקר עשויה להאיר את הממצאים
באור חדש ולהעלות סוגיות נוספות הקשורות
לאהבה ,לזוגיות ולמושג העצמי בקרב נשות אסירים.
החולשה השנייה נובעת מהמיקום הגיאוגרפי שבו
נערך המחקר .המרואיינות מתגוררות בפריפריה
ובצפון הארץ בלבד ,וכולן יהודיות  -אוכלוסיה
שכלל אינה מייצגת את נשות האסירים בישראל.
ראוי לערוך מחקר דומה בקרב מרואיינות אשר
מתגוררות במרכז הארץ .ייתכן שמגורים במרחבים
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אחרים ישקפו שיח אחר המשפיע על כינון העצמי
של נשות האסירים.
חולשה נוספת של המחקר קשורה לספרות המחקר
הדלה מאוד בתחום של נשות אסירים .הדבר הקשה
מאוד על ניתוח הראיונות .כדי לבחון את ממצאי
המחקר אפשר להסתייע במחקר אורך ,אשר יבחן
את המרואיינות בפרקי זמן שונים בחייהן.
שאלות נוספות עולות מהמחקר הנוכחי וראויות
לבחינה במחקרי המשך .כיצד משפיעים כליאתו או
עברו הפלילי של בן הזוג על הילדים מבחינה רגשית
וחברתית? האם יש קשר בין הפרעות התנהגות
ודפוסי עבריינות המתפתחים בקרב ילדים ובני נוער
לבין עברו הפלילי של אביהם? כמו כן אפשר לבחון
את גישתם של האחרים המשמעותיים לאישה
(משפחה וחברים) כדי להבין את יחסם לקשר
הזוגי .לבסוף ,אפשר לזהות פרקטיקות/אסטרטגיות
נוספות של הנכחת האחר המשמעותי החסר בחיי
היומיום של אשת האסיר הכלוא.
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אלימות כלואה

זוגיות בצל הסורגים

הקשר בין רמת הצפיפות
בבתי סוהר פליליים בישראל
לרמת האלימות הפיזית
3 2

[קתרין בן צבי 1ותומר כרמל ]

בספרות מתוארים שני מודלים של צפיפות שעשויים להסביר את הקשר
בין צפיפות לאלימות בבתי סוהר .על פי מודל הצפיפות החברתית,
האלימות גואה ככל שמספר האסירים שמוחזקים יחד ביחידה נמדדת גדל.
לעומת זאת על פי מודל הצפיפות המרחבית ,האלימות קשורה בצמצום המרחב
הפיזי שבו שוהה האסיר .המחקר הנוכחי בחן את שני המודלים ואת התאמתם
לניבוי אלימות בבתי סוהר פליליים בישראל .נוסף על כך מציג המחקר
שיטת מדידה חדשה למדידת צפיפות מרחבית ,המביאה בחשבון את פרק הזמן
שבו שוהים האסירים בכל שטחי האגף .המחקר עקב אחר האירועים האלימים
שהתרחשו בשנים  2010-2009ב 70-אגפים פליליים מכל רחבי הארץ
בשל הצפיפות החברתית והצפיפות המרחבית שהיו בבתי הכלא באותו פרק זמן.
לא נמצאה תמיכה אמפירית למודל הצפיפות החברתית ,ולעומת זאת הממצאים
תומכים במודל הצפיפות המרחבית על פי שיטת המדידה החדשה.
ממצאי המחקר מלמדים ,כי ככל שהשטח האפקטיבי של האסיר קטן,
כך עולה מספר אירועי האלימות באגף.

1
2
3
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ר/כ קתרין בן צבי  -קצינת מחקר ביחידת המחקר בשירות בתי הסוהר ,בעלת תואר שני בקרימינולוגיה.
ר/כ תומר כרמל  -קצין מחקר ביחידת המחקר בשירות בתי הסוהר ,בעל תואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית.
חלקם של שני המחברים במאמר שווה.

אלימות כלואה

מבוא

מחקרים ראשונים ,בעיקר משנות ה 50-עד שנות
ה 70-במאה הקודמת ,בדקו אם צפיפות גוררת
התנהגות שלילית של בני אדם .מלבד כמה מחקרים
יוצאי דופן (,)Freedman, Heshka, & Levy, 1975
הממצאים מלמדים שלצפיפות השפעה שלילית
על בני אדם (Baum & Epstein, 1978; Cox et al.,
.)1982; Paulus, 1980; Sundstrom, 1978
אפשר לחלק את השפעותיה השליליות של
הצפיפות לשלוש קבוצות :השפעות פיזיות
(מחלות ,זיהום וכדומה) ,השפעות פסיכולוגיות
(מחלות נפש ,התמכרות לסמים ,אגרסיביות,
ירידה בתקשורת בינאישית) והשפעות חברתיות
(פשיעה ,מהומות ,שירותים חברתיים ובריאותיים
ירודים ( .)Zlutnick & Altman, 1971המתודולוגיה
המשותפת למרבית המחקרים שבדקו את
ההשפעות האלו היתה בחינת הקשר בין צפיפות
אוכלוסין לבין מגוון תופעות אבנורמליות .לדוגמה,
שמיד ( )Schmid, 1960מצא קשר בין צפיפות
אוכלוסין גבוהה לבין שיעורי פשיעה גבוהים
בשכונות גטו ובשכונות במרכזי ערים .לממצא זה
נמצא תימוכין במחקרים נוספים משנות השלושים
עד שנות החמישים .חוקר אחר ()Schmitt, 1957
מצא קשר חיובי חזק בין צפיפות אוכלוסין לבין
עבריינות נוער ושיעור כליאה באוכלוסייה .במחקרו
בנה שמיט שני מדדים :הראשון ,מספר אנשים
לקמ"ר ,והשני ,מספר אנשים ליחידות דיור.
ממצאיו מלמדים שהמדד הראשון לבדו קשור
למחלות נפש ,למחלות מין ,לשחפת ולפשיעה.
קומברט (Chombart de lauwe, 1959, cited
 )in Zlutnick & Altman, 1971מצאה ,כי הסף
לתחושת צפיפות נע בין  2ל 2.5-אנשים בחדר.
כאשר הצפיפות גדלה ,היתה עלייה בשכיחות של
אירועים אגרסיביים ושל התנהגות אנטי-סוציאלית.
פריס ודאנהם ( )Faris & Dunham, 1965מצאו
שהשכיחות של מחלות נפש הולכת וקטנה ככל
שמתרחקים ממרכזי הערים אל עבר הפרברים.
סמית ועמיתיו ()Smith, Form, & Stone, 1954
מצאו שחלה ירידה הדרגתית בקשרים בין אישיים,

הן בתכיפות ההתרועעות הן באינטימיות ,ככל
שהאוכלוסייה היתה צפופה יותר (מהפריפריה
לשכונות במרכז העיר).
הקשר בין צפיפות למדדי תחלואה בכלל ולסטייה
חברתית בפרט נמצא במחקרים הנסקרים לעיל.
עם זה קשר נסיבתי זה לא מלמד בהכרח על
השפעת הצפיפות על סטייה חברתית ,שכן ייתכנו
הסברים אחרים לממצא.

מחקרי צפיפות בבתי כלא

במסגרת גל מחקרים נוסף ,שהחל בשנות ה70-
ונמשך עד היום ,נבדק הקשר בין צפיפות לאלימות
בקרב אסירים בבתי כלא .את המחקר הראשון
בתחום זה ביצעה החוקרת מגארגי (Megargee,
 .)1974החוקרת בחנה את הפרות המשמעת
בבתי כלא פדרליים בעלי רמת ביטחון בינונית
בארה"ב ,ומצאה כי צפיפות והפרות משמעת
קשורים באופן חיובי ומובהק (שם).
מחקר זה היווה יריית פתיחה לארבעה עשורים של
מחקרים בתחום ,שנועדו לחשוף את טיב הקשר
בין צפיפות לאלימות בתוככי הכלא .מחקרים
אלה שונים מאוד אלה מאלה ,החל בהגדרות של
המשתנים הנחקרים וכלה באופן המדידה .על
ההבחנה בהגדרת משתני הצפיפות עמד סטוקולס
( )Stokols, 1972כשהחל גל המחקרים בתחום.
הוא הבחין בין צפיפות מרחבית אובייקטיבית
( )densityלבין תחושת צפיפות (;)crowding
האחד בודק את המצב הפיזי ,היינו את הגבלות
המרחב ,והשני בודק את המצב הנפשי של היחיד
כתגובה למצב הפיזי (שם).
המחקרים הקרימינולוגים שבדקו את הקשר בין
אלימות לצפיפות בכלא עד שנת  ,1990נעדרו
כמעט מסגרת תיאורטית המתמודדת עם הסיבה
לקיום קשר בין משתנים אלו (.)Gaes, 1994
עד לאותן שנים הציעו חוקרי סוציולוגיה כי
המשתנים האלו פועלים בשני מנגנונים :האחד
פסיכולוגי והאחר סוציולוגי .על פי המנגנון
הפסיכולוגי ,צפיפות גורמת למתח ,מעלה את
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"רמת הגירוי" של האסירים ולפיכך מגבירה את
הסיכוי להתרחשות התנהגות שלילית .בנוסף,
בשטח קטן גוברת האינטראקציה הלא רצויה ,ועם
הזמן גובר המתח אצל היחיד .במסגרת המנגנון
הסוציולוגי ,תיאורטיקנים של תיאוריית "הפיקוח
החברתי" ()Eckland-Olson, 1986; Ellis, 1984
טענו שצפיפות מולידה אי-ודאות מבחינת השליטה
על הסביבה בשל הארעיות ,החיבור החלש
בין הצוות לאסירים והירידה בוודאות הענישה.
אליס ( )Ellis, 1984טענה ,כי יש חפיפה בין שני
המנגנונים .אקלד-אולסון ()Eckland-Olson, 1986
טענה ,כי המנגנון הסוציולוגי עשוי להסביר אלימות
חמורה (כגון רצח) ,ואילו שילוב המנגנונים עשוי
להסביר הפרות משמעת ואלימות שאינה חמורה.

צפיפות והתנהגות
שלילית של אסירים

אקלנד-אולסון ,באריק וכהן
 )Barrick, & Cohen, 1983מצאו ,כי הצפיפות
איננה מנבאת התנהגות שלילית בכלא .לעומתם
גאס ומקגוויאר ( )Gaes & McGuire, 1985מצאו
שכיחות גבוהה של אלימות בין אסירים ואלימות
של אסירים כלפי אנשי סגל בבתי כלא שהצפיפות
בהם היתה גבוהה .עם זה במאמר מאוחר יותר
שלו טען גאס ( ,)Gaes, 1994כי פרמטרים
אחרים ,כגון קלסיפיקציה של בתי הכלא ,שימוש
בסמים ויחס בין הסגל הטיפולי לאסירים ,הם אלה
שמנבאים אלימות ,ולא הצפיפות .בונטה וג'נדריו
( ,)Bonta & Gendreau, 1994אף הם לא מצאו
שהצפיפות מנבאת התנהגות אלימה.
צבר מחקרים אחר מצא כי צפיפות מנבאת
במובהק התנהגות שלילית ואלימות בבתי הכלא.
רובק וקאר ( )Ruback & Carr, 1993בדקו את
ההשתנות של מצבת האסירים בפרקי זמן של
חודש ,ומצאו כי כאשר עלתה מצבת האסירים,
השכיחות של אירועי האלימות היתה גבוהה.
לעומתם מצאו שני חוקרים אחרים קשרים שליליים
בין צפיפות להתנהגות אלימה בכלא :וולטרס
( )Walters, 1998מצא קשר שלילי בין הצפיפות
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(Eckland-Olson,

החודשית לבין מספר אירועי האלימות ,וטרטרו
( ,)Tartaro, 2002במחקר שהקיף  646בתי כלא,
מצא קשר שלילי בין צפיפות מרחבית לבין אלימות
אסירים .ממצאיו מלמדים ,כי ככל שעלה אחוז
התפוסה בכלא ,כך ירד מספר אירועי האלימות
בין האסירים .טרטרו הגדיר צפיפות מרחבית לפי
אחוז התפוסה בכלא .הסברו לממצא המפתיע,
בדומה להסברו של וולטרס ( ,)Walters, 1998הוא
שהנהלת הכלא נוקטת אמצעים מפצים כאשר
הצפיפות עולה ,כגון הוספת תוכניות טיפול,
שמורידים את השכיחות של אירועי האלימות.
המחקרים שנסקרו לעיל מייצגים רק חלק מאסופה
גדולה של מחקרים בתחום ,ולהם מגוון רחב של
ממצאים ,חלקם מאששים וחלקם מפריכים את
הקשר בין צפיפות לאלימות בבתי הכלא .כדי
להתמודד עם שפע המחקרים והממצאים ,נערכים
מחקרי-על ( ,)meta-analysisשבהם מרכזים
מחקרים רבים בעלי דמיון ומסיקים מסקנה אחת.
להלן ארבעה מחקרי-על שנערכו בשנים האחרונות:
בונטה וג'נדריו ( )Bonta & Gendreau, 1990ערכו
מטה-אנליזה שבה נכללו  26מחקרים אמפיריים.
נמצא כי אופן מדידת הצפיפות שונה מאוד בין
המחקרים ,ובכל זאת הסיקו החוקרים כי אסירים
ייטו לחוות יותר מתחים פיסיים ופסיכולוגיים
בבתי כלא צפופים .עם זה הממצאים על אודות
השפעות הצפיפות ,כגון התנהגות אלימה ,אינם
חד-משמעיים ,והאפקט חלש .כלומר יש לצפיפות
השפעות שליליות על האסירים ,אך היא לא בהכרח
באה לידי ביטוי בהתנהגות אלימה.
ג'נדריו ,גוגין ולאו (Gendreau, Goggin, & Law,
 )1997ערכו מטה-אנליזה וכללו בה  39מחקרים
שניסו לאתר גורמים שונים המשפיעים על אלימות
אסירים .לצפיפות נמצאה השפעה מובהקת ,אך
קטנה .מסקנתם היתה ,כי צפיפות משפיעה ככל
הנראה על אלימות ,אך היא מתווכת על ידי קיומם
או היעדרם של תנאים נוספים בכלא.
פרנקלין ,פרנקלין ופראט (Franklin, Franklin,
 )& Pratt, 2006ערכו מטה-אנליזה שכללה
 16מחקרים שפורסמו בין השנים 1980
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ל 2002-בעניין הקשר בין צפיפות בבתי הכלא
לאלימות אסירים .המאמרים שנסקרו חולקו
לשלושה חלקים לפי ממצאיהם :בחלק הראשון,
שכלל מחקרים מעטים שרובם ישנים ,נמצא
כי לצפיפות קשר חיובי עם אלימות ,כלומר
צפיפות גבוהה מגבירה את השכיחות של אירועי
האלימות (Gaes & McGuire, 1985; Megargee,
;1977; Nacci, Teitelbaum, & Prather, 1977
 .)Wooldredge, Griffin, & Pratt, 2001החלק השני
כלל מחקרים שנמצא בהם קשר הפוך ,כלומר
צפיפות גבוהה מורידה את שיעור אירועי האלימות
( .)Tartaro, 2002; Walters, 1998בחלק השלישי
נכללו מחקרים שלא נמצא בהם קשר מובהק בין
שני הפרמטרים (Camp, Gaes, Langan, & Saylor,
;2003; Eckland-Olson, Barrick, & Cohen, 1986

 .)McCorkle, Miethe, & Drass, 1995המסקנה
ממחקר-העל היא ,כי צפיפות אינה משפיעה
על רמת האלימות במתקני הכליאה .הממצאים
מבססים טענה אחרת ,שלפיה ניהול המתקן על
ידי סגל חסר מיומנויות הוא שמשפיע על רמת
האלימות והפרות המשמעת במתקן.
סטיינר ווולדרדג' (Steiner & Wooldredge,
 )2009סקרו את המחקרים שפורסמו לאחר שנת
 .1990סקירתם התמקדה בצפיפות מרחבית
( ,)spatial densityהיינו השטח היחסי של האסיר
בתאו ,ובצפיפות חברתית ( ,)social densityהיינו
כמה אסירים שוכנים באותה יחידה נמדדת .גם
בסקירה זו נחשף שוני רב בממצאים ,וגם היא
התאפיינה בהיעדר עקביות מבחינת מדידת
המשתנים .הדבר מקשה מאוד על הכללה של כל
הממצאים והסקת מסקנה אחת .הכישלון לחשוף
אפקט ישיר ומובהק של צפיפות על אלימות ,מעבר
לפרמטרים כגון שיטת ההפעלה של בית הסוהר,
הביא מספר חוקרים לידי המסקנה כי צפיפות
אינה רלוונטית כמשתנה מנבא (Camp et al.,
.)2003; McCorkle et al., 1995
מחקרי-העל ,כמו מחקרים רגילים ,אינם אחידים
במסקנתם על אודות הקשר בין צפיפות לאלימות
בין כותלי הכלא .הקושי העיקרי להסיק מסקנה על

אודות קשר זה נובע מהשונות הרבה בין המחקרים
בתחום .המחקרים שונים זה מזה לא רק באיכות
ביצועם אלא גם באופן המדידה של יחידות הניתוח
העיקריות  -צפיפות ואלימות.
אשר למושג הצפיפות ,השפה העברית אינה
מבחינה בין תחושת צפיפות ( )crowdingלבין
צפיפות אובייקטיבית ( .)densityלעומתה השפה
האנגלית מבחינה בין הביטויים ,אך מרבית
החוקרים מתעלמים מהבחנה זו .בעודם חוקרים
ומודדים צפיפות אובייקטיבית ,הם נוטים לדווח
על תחושת הצפיפות .כל מחקרי-העל שנעשו על
הקשר בין אלימות לצפיפות בכלא מציינים את
היעדרה של הבחנה זו.
אשר להתנהגות שלילית ( )misconductשל
אסירים ,זו מיוחסת לקשת רחבה מאוד של
התנהגויות ,החל באינדיקציה ספציפית של אלימות
(;Harer & Steffensmeier, 1996; Reising, 2002
 )Ruback & Carr, 1993; Tartaro, 2002ומהומות
( ,)Useem & Reising, 1999דרך עבריינות אסירים
כגון סחר בסמים (,)Harer & Steffensmeier, 1996
וכלה במדד כללי ביותר של הפרת כללים של מתקן
הכליאה (Megargee, 1974; Wooldredge et al.,
.)2001
אופן המדידה של הצפיפות האובייקטיבית גם
הוא אינו עקבי לאורך המחקרים .שלושת המדדים
האופרציונליים השכיחים ביותר הם אלה:
 .1יחס בין תקן למצבת האסירים בפועל או לאחוזי
התפוסה (Camp et al., 2003; McCorkle et al.,
;1995; Ruback & Carr, 1993; Tartaro, 2002
.)Walters, 1998; Wooldredge et al., 2001
לעתים המדידות משקפות ערכים ברגע נתון,
ולעתים הערכים משקפים ממוצע שנתי .ישנם
מחקרי-אורך מעטים מאוד המדווחים על נתוני
צפיפות באינטרוול של חודש (Ruback & Carr,
.)1993; Walters, 1998
 .2צפיפות חברתית ,היינו מספר האנשים ביחידה
נמדדת .היחידה יכולה להיות תא ,אגף או
המתקן כולו (;Cox, Paulus, & McCain, 1984
.)Tartaro, 2002; Tartaro & Levy, 2007
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 .3צפיפות מרחבית ,היינו השטח היחסי הממוצע
שיש לכל אסיר בתאו (Cox, Paulus, & McCain,
.)1984; Gaes, 1982

מודלים מתחרים להסברת
התנהגות אסירים

שלושה מודלים מרכזיים מציעים הסברים
להתנהגותם של אסירים בכלא .הראשון מתמקד
במאפייני האסיר ,השני מתמקד במאפייני המתקן,
והשלישי מתמקד במאפייני הסיטואציה .המודלים
האלו מנסים להסביר שלל התנהגויות של האסיר,
כגון הסתגלות למאסר ,ועל פי רוב מתרכזים
החברות עם
בהתנהגויות שליליות ,כגון העמקת ִ
תרבות קרימינלית ,פריזונליזציה ,וכמובן הפרות
משמעת ,שימוש וסחר בסמים בכלא והתנהגות
אלימה .להלן שלושת המודלים:
מודל היבוא ( :)Importation Modelהמודל מבוסס
על התיאוריה של אירווין וקרייסי (Irwin & Cressey,
 ,)1962המניחים כי התנהגות האסירים בכלא
מוסברת באופן הטוב ביותר באמצעות מאפייניהם,
המיובאים מן החוץ אל תוך מתקן הכליאה.
המאפיינים הם אמונות האסירים ,ערכיהם ,גילם,
לאום או אתניות והתנהגות מחוץ לכלא .מאפיינים
אלה משפיעים על ההסתגלות למאסר ועל אימוץ
התנהגות מקובלת בכלא (.)Berg & DeLisi, 2006
מודל המחסור ( :)Depravation Modelמודל זה
מבוסס על תיאוריית "כאבי המאסר" של סייקס
( ,)Sykes, 1958המתייחסת לאובדן של העצמאות
וחופש התנועה של האסיר .האסיר חווה מחסור
ביחסים אישיים ,ביחסים מיניים ,בבעלות על רכוש
ובקבלת שירותים .בנוסף נעדר מן האסיר הביטחון
האישי ,שממנו נהנה על פי רוב מחוץ לכלא.
חסכים אלו משולבים בפגיעה בעלת משמעות
בערך העצמי ,שהיא תוצר של סטטוס חברתי
נמוך הכרוך בכניסה למאסר .מודל המחסור מניח,
כי התנהגות אסירים ,ובכללה הפרת משמעת
והתנהגות אלימה ,היא בעיקרה תוצר של כאבי
המאסר שצוינו לעיל ,המתעצמים בשל מאפייניו
המדכאים של מתקן הכליאה .מודל זה עומד
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בבסיסו של מאמר זה ,המתאר את הצפיפות בבתי
הכלא ואת הקשר לאירועי אלימות.
המודל המצבי ( :)Situational Modelהמודל
המצבי או מודל ההזדמנויות הסביבתיות מתמקד
במסוגלות של סביבה מסוימת לבלום או לעודד
עבריינות אסירים (Steinke, 1991; Wooldredge
 .)1998; Wooldredge et al., 2001מאפייני
הסביבה עשויים להיות עונות השנה ,אינטראקציה
בין האסירים לבין עצמם ואינטראקציה בין אסירים
לסגל (.)Flanagan, 1983
רק לאחר שנת  1990סווגו מחקרים שבדקו
אלימות אסירים לשלושת המודלים האלו :היבוא,
המחסור והמצבי .מודל היבוא ,שהתמקד
במאפייני אסירים ,עשוי להסביר מעט ,אם בכלל,
את הקשר בין צפיפות לאלימות .מודל המחסור
טוען ,כי הכלא הוא סביבה קרימינוגנית המטפחת
אלימות ( ,)Berg & DeLisi, 2006וכליאה בצפיפות
עשויה להיחשב ככזו שיוצרת דחק ,ולפיכך עלולה
להכשיל את האסיר בעת הסתגלותו למאסר
(.)Camp et al., 2003; McCorkle et al., 1995
המודל המצבי מסביר ,כי צפיפות עשויה ליצור
הזדמנויות לעבריינות אסירים ,משום שהיא
מקשה על הסגל לפקח על הנעשה .בנוסף ,בשל
הצפיפות ,חלק מהאסירים מנועים מלהשתתף
בתוכניות טיפול ,וגישתם לאנשי הסגל הטיפולי
פוחתת ככל שמספר האסירים במתקן עולה.
על כן פוחתת האפשרות להשתמש במשאבים
חיוביים כדי להבנות התנהגות חיובית ,וגוברת
החשיפה לסיטואציות שבסבירות גבוהה יובילו
לאלימות (.)Steiner & Wooldredge, 2009

זמן השהייה מחוץ לתא

המחקרים שהוצגו לעיל לא התייחסו כלל לתנועת
האסירים בתוך בתי הכלא .גם המתקן בעל רמת
הביטחון הגבוהה ביותר (סופר-מקס בארה"ב
ובתי כלא ברמת ביטחון מרבית בישראל) מאפשר
תנועת אסירים בתוך האגף ומחוצה לו ,בשטחי
החצר.
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תקנות בתי הסוהר (תנאי מאסר) ,תש"ע,2010-
מגדירות בסעיף  6את "הזכות להליכה יומית" .תת
סעיף (א)" :אסיר זכאי במשך שעה ,מדי יום ביומו,
בשעות היום ,להליכה באוויר הפתוח במקום
המאסר ."...תקנה זו מתייחסת לכל האסירים
המוחזקים בשב"ס .לעצורים בתקנות סדר הדין
הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים) (תנאי החזקה
במעצר) ,תשנ"ז ,1997-קיימת התייחסות נפרדת
בסעיף " ,9זכות להליכה יומית במקום המעצר",
ובתת סעיף (א)" :עצור זכאי במשך שעה ,מדי
יום ביומו ,בשעות היום ,להליכה באוויר הפתוח
במקום המעצר."...
נוהל שב"ס מאפשר לכל מנהל בית סוהר להגדיר
את שעות הטיול באגפים הנמצאים באחריותו ,לפי
מדרג אגפי שהוא מגדיר .אפשר לחלק את האגפים
הפליליים בשב"ס באופן גס לשתי קבוצות לפי
שיטת ההפעלה שלהם :אגפים פתוחים או חצי
פתוחים ואגפים סגורים .על פי רוב האסירים
באגפים הסגורים נהנים משעות מעטות מחוץ
לתא ,ואילו האסירים באגפים הפתוחים נהנים
משעות רבות מחוץ לתא.
התנועה באגף משנה את תפיסת הצפיפות של
האסיר ואת הצפיפות האובייקטיבית ,שכן לאסיר
מוענק שטח נרחב יותר להתנועע בו לפחות בחלק
משעות היממה .לפיכך השוואה בין שני אגפים
זהים בגודלם אך שונים בתפיסת ההפעלה שלהם
(פתוחה או סגורה) ובתנועת האסירים בהם ,תניב
שיעורים שונים של אירועי אלימות .שיטת ההפעלה
של האגף ,פתוחה או סגורה ,משפיעה על הסביבה
החברתית שאליה נחשף האסיר .באגפים פתוחים
פוגשים זה את זה כל אסירי האגף ,כך שהסביבה
החברתית המרכזית של כל אסיר היא שוכני האגף
כולו .מנגד ,באגפים הסגורים נמצאים האסירים
רוב היום בחברת שותפיהם לתא ,ואלה מהווים
את הסביבה החברתית המרכזית שלהם .אם כן,
בבואנו למדוד את הצפיפות החברתית ,עלינו
להתייחס לשיטת ההפעלה.
לא מן הנמנע כי התעלמות משני המשתנים
שיטת הפעלה ותנועה באגף הביאה לידי ממצאים

סותרים במשך השנים .קשה למדוד משתנים אלה.
הם מחייבים חקירה לעומק של תפיסת הניהול
באגף ומאפייני האגף ,מדידה קפדנית של השטח
הציבורי בכל אגף והתחשבות במספר השעות
שבהן מותר לאסירים לנוע בכל אגף .מאמר זה
מנסה למלא לקונה מחקרית זו ,ולבדוק אם
לתפיסת ההפעלה ,לגודל המרחב הציבורי באגף
ולזמן השהייה באותו מרחב יש השפעה על מספר
אירועי האלימות באגף.

השערות המחקר

השערות המחקר המוצגות להלן נגזרות מסקירת
הספרות ,אך נוספו להן המדדים הייחודיים למחקר
זה.
צפיפות חברתית :שני מדדים עיקריים של צפיפות
חברתית נמדדו במחקרים בתחום זה :מספר
האסירים בתא ומספר האסירים באגף .במחקר זה
נמדדו המשתנים הקלסיים האלו ,אולם הם נבדקו
גם לפי תפיסת ההפעלה של האגף  -שיטת הפעלה
פתוחה או שיטת הפעלה סגורה .בשיטת הפעלה
פתוחה המוקד החברתי הוא כל אסירי האגף,
ואילו בשיטת הפעלה סגורה המוקד החברתי הוא
אסירי התא בלבד .מכאן נגזרות שתי השערות,
האחת מתייחסת למספר האסירים בתא ,והשנייה
מתייחסת למספרם באגף .מספר האסירים בתא
יסביר אירועי אלימות רק באגפים סגורים ,כך שככל
שמספר האסירים בתא באגפים סגורים יהיה
גדול יותר ,כך ירבו אירועי האלימות באגף .מספר
האסירים באגף יסביר אירועי אלימות רק באגפים
פתוחים ,כך שככל שמספר האסירים באגפים
פתוחים יהיה גדול יותר ,כך ירבו אירועי האלימות
באגף.
צפיפות מרחבית :בספרות נמדד מדד אחד
עיקרי של צפיפות מרחבית ,והוא שטח התא של
האסיר .במחקר הנוכחי נמדד מדד מקובל זה,
ובנוסף נמדדה הצפיפות המרחבית באמצעות
מדד משוכלל יותר ,שיצרנו כדי למדוד את השטח
האפקטיבי שיש לאסיר בתאו (הסבר מפורט על
שיטת החישוב מופיע בפרק השיטה להלן) .שתי
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השערות מתייחסות לצפיפות המרחבית .האחת
מתייחסת לשטח התא וטוענת כי ככל ששטח התא
של האסיר יהיה קטן יותר ,כך ירבו מספר אירועי
האלימות באגף .ההשערה השנייה מתייחסת למדד
החדש ,המכונה השטח האפקטיבי של האסיר
באגף ,וטוענת כי שטח אפקטיבי זה יסביר אירועי
אלימות באגף טוב יותר מהמדד המקורי .לפיכך
ככל שהשטח האפקטיבי של האסיר באגף יהיה
קטן ,כך ירבו אירועים אלימים באגף.

שיטת המחקר

יחידת הניתוח במחקר זה היא האגף הפלילי
בשב"ס .המחקר כלל  98אגפים פליליים בשירות
בתי הסוהר ,המאכלסים אסירים שפוטים ועצורים.
אגפים ייחודיים כגון אגפי ענישה ,אגפי בידוד ואגפי
הפרדה ,לא נכללו במחקר .נאספו שני בסיסי מידע:
אירועי אלימות והפרות משמעת ,ומידע על אודות
צפיפות האגף .בסיסי המידע יפורטו להלן .אגפים
שהמידע לגביהם היה חסר הוצאו מהמחקר,
ולפיכך הניתוחים המוצגים כאן מתייחסים ל70-
אגפים.

אירועי אלימות

בכל אגף נבדק כמה אירועי אלימות התרחשו
בשטחו במשך השנים .הנתונים על אירועי
האלימות נלקחו מהמערכת לדיווח אירועים של
שירות בתי הסוהר ועברו עיבוד ,שייעודו העיקרי
הוא להבדיל בין אירועים שכללו תוקפנות פיזית של
ממש (מכות ,פציעה) לבין אירועים שכללו אלימות
מילולית ואלימות פיזית קלה ביותר (איומים,
דחיפות) .מאחר שלאירועי האלימות הפיזית יש
השפעות מהותיות ,הדיווח עליהם מהימן יותר,
ולפיכך התייחסנו לצורך המחקר הנוכחי לאירועים
מסוג זה בלבד .כדי לקבוע אם האירוע כלל פגיעה
פיזית ,נקראו תיאורי האירועים וסווגו על ידי עוזר
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מחקר .הסיווג נבחן מדגמית על ידי אחד החוקרים
(דגימה של כ 10%-מהאירועים) ,כדי לעמוד על
המהימנות שלו .אם נתגלה חוסר הסכמה בין עוזר
המחקר לחוקר ,קבעה דעתו של החוקר.

מדדי צפיפות

כדי לשמור על מדידה אחידה עם מחקרים קודמים,
נבדק משתנה הצפיפות בכמה אופנים:
מודל ראשון  -צפיפות חברתית (.)social density
הצפיפות החברתית כוללת שני מדדים :מספר
האסירים בתא ומספר האסירים באגף .מדד זה
מתייחס לתקן המיטות בכל אגף או בכל תא.
במחקר זה נכללו רק אגפים שהיו מאוכלסים
במשך כל זמן המדידה .לא נמדד היחס בין מצבת
האסירים בפועל לתקן הקיים ,משום שמצבת
האסירים נשארה יציבה במשך כל המדידה,
והתנודות בה היו מינוריות .יתרה מזו ,היחס בפועל
בין מצבת האסירים לתקן נמצא גבוה מאוד ,ועבר
את הרף של  92%בממוצע בתקופת המדידה.
מודל שני  -צפיפות מרחבית (.)spatial density
הצפיפות המרחבית כוללת שני מדדים :שטח
האסיר בתא ,שנמדד באמצעות חלוקת שטח
התא 4במספר האסירים שמאכלסים אותו ,והשטח
האפקטיבי של האסיר באגף .משתנה זה חושב
באופן הבא:
 .1שטח התאים ( :)Scellבכל אגף נמדדו התאים
ללא שירותים ומקלחות.
 .2שטחים ציבוריים ( :)Spublicבכל אגף נמדדו
שטחם ,אורכם ורוחבם של האזורים הציבוריים
(בעיקר החצר ומסדרון האגף).
 .3זמן מחוץ לתא ( :)tבכל אגף נספרו שעות
הטיול היומיות המוקצות לאסירים בשטחים
הציבוריים.
 .4שטח אפקטיבי באגף ( :)Seffectiveהשטח
האפקטיבי חּושב באמצעות שכלול של שטחי

כדי להשוות בין כל האגפים בשב"ס ,שטח התא חושב ללא שטח השירותים והמקלחת ,שכן באגפים רבים השירותים
והמקלחות נמצאים מחוץ לתאים ומשותפים לכל האגף.

אלימות כלואה

התאים ,השטחים הציבוריים ומספר שעות
הטיול המוקצות לאסירים ביום .להלן אופן
החישוב:

 .5השטח האפקטיבי של האסיר באגף
( :)Seffective, inmateשטח זה חושב לפי חלוקת
השטח האפקטיבי של האגף במספר האסירים
באגף .להלן אופן החישוב:

ממצאים

שני המודלים המוצגים לעיל נבדקו באמצעות
מדדים שונים .כדי לבחון את השפעת הצפיפות
החברתית על אלימות באגפים ,בחנו את הקשר
בין מספר האסירים הממוצע בתא ובאגף לבין
מספר האירועים האלימים שנרשמו בתקופת
המחקר ,וכדי לבחון את הצפיפות המרחבית,
נבדק הקשר בין השטח הממוצע של האסיר בתא
והשטח האפקטיבי הממוצע לבין אירועי האלימות.
אירועי אלימות מתרחשים בין אסירים דרך קבע.
סביר להניח שמספר אירועי האלימות קשור
קשר הדוק למספר האסירים ביחידת הניתוח.
למשל ,מספר האירועים באגף גדול ,המכיל 120
אסירים ,יהיה רב יותר ממספר האירועים באגף
בינוני ,המכיל  80אסירים ,גם אם מאפייני האגפים
זהים ,ולו רק משום שאגף אחד מחזיק אסירים
רבים יותר ,שעשויים לייצר אינטראקציות אלימות
רבות יותר .כדי להתמודד עם בעיית הגודל ,מספר
אירועי האלימות תוקנן לגודל של אגף טיפוסי,
שמחזיק  100אסירים .דהיינו ,מספר האירועים
בכל אגף חּולק במספר האסירים המתאכלסים
באגף ,והוכפל ב .100-שיעור מתוקן זה הוא המדד
היחיד שבו השתמשנו בניתוח במחקר הנוכחי.
נאספו נתונים על  98אגפים פליליים בשב"ס
הפרוסים ברחבי הארץ .על  20אגפים נאספו
נתונים חלקיים בלבד ,ולכן הם הוסרו מהניתוח.
שני אגפים נוספים נמצאו חריגים מבחינת רמת

האלימות הנצפית ( 31.5ו 35.8-אירועים ל100-
אסירים ,שהם יותר משלוש סטיות תקן מעל
שכיחות האירועים המתוקננת הממוצעת .סטיית
התקן היא  ,)7.1וגם הם הוסרו מהניתוח .המבנה
של אחד מבתי הסוהר ושיטת ההפעלה שלו היו
שונים מהותית מאלה של שאר בתי הסוהר בארץ,
ועל כן ששת אגפיו הוסרו אף הם מהניתוח .בסך
הכול נעשה שימוש בנתוניהם של  70אגפים.
נוהל היציאה מהתאים בכל אחד מהאגפים שנחקרו
תאם אחת משלוש קבוצות מדיניות :אגפים סגורים,
שבהם אסירים מתאים שונים אינם מורשים לנוע
בחופשיות בשטח האגף בזמן שאסירים מתאים
אחרים נמצאים בשטחים הציבוריים; אגפים
פתוחים ,שבהם האסירים מורשים לנוע בשטח
האגף וליצור מגע עם אסירים מתאים אחרים
בחופשיות; ואגפים חצי-פתוחים ,שהמדיניות בהם
נעה בין הקלת התנאים המחמירים של מדיניות
האגף הסגור לבין הקשחת המדיניות של האגף
הפתוח .כפי שאפשר לראות בתרשים  ,1האגפים
הסגורים מובחנים בנקל מהאגפים הפתוחים.
אפשר לשייך את האגפים החצי-פתוחים לאחת
מקבוצות המדיניות העיקריות ,אגפים פתוחים
או אגפים סגורים ,על פי זמן השהייה מחוץ לתא
ביום .לפיכך חולקו האגפים לשתי קטגוריות של
מדיניות הפעלה :אגפים סגורים ואגפים פתוחים.
החלוקה התבצעה על פי זמן השהייה מחוץ לתא
ביום .באגפים סגורים ניתן לאסירים לשהות מחוץ
לתא עד שש שעות ביום ,ואילו באגפים הפתוחים
התאפשר להם לשהות מחוץ לתאיהם תשע שעות
ומעלה ביום.
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תרשים  :1מדיניות היציאה מהתאים לעומת מספר שעות השהייה מחוץ לתא

מדיניות ההפעלה של האגף מגוללת מאפיינים  ,]p=0.11אולם פערים אלה לא נמצאו מובהקים,
מחוץ לתא
שהייה
שעות ה
מהתאים
ושלת היציאה
מדיניו
רשים :0
במספר האסירים
גדולה
שונות
מספר עקב
לעומתכנראה
האסירים
אוכלוסיית
האגף
נוספיםת של
השוהים בו .סידורי הביטחון באגפים הפתוחים באגפים בתוך כל קבוצה (ראה לוח .)1
מחמירים פחות ,ולכן הם מאכלסים אסירים שרמת שטח התא של האסיר אף הוא לא היה שונה
מסוכנותם נמוכה יחסית .להבדל זה יש משמעות
במובהק בין שני סוגי האגפים [t(68)=-1.06,
נכבדה בבואנו להשוות את רמת האלימות בין  .]p=0.29לעומת זאת נמצא הבדל מובהק בין
האגפים ,לכן נוספה מדיניות ההפעלה של האגף שני סוגי האגפים מבחינת מספר השעות שבהן
כמשתנה ממתן בכל הניתוחים שיוצגו להלן.
הותר לאסירים לנוע מחוץ לתאיהם .האסירים
במבחן  tלא נמצאו הבדלים מובהקים בין אגפים באגפים הפתוחים נעו בחופשיות שעות רבות
פתוחים לאגפים סגורים מבחינת המשתנים
יותר מהאסירים באגפים הסגורים [t(68)=34.1,
שהוצבו במודל הרגרסיה (יוצג להלן) ,היינו מספר  .]p<0.001נמצא גם כי השכיחות המתוקנת של
האסירים באגף ומספר האסירים בתא .האגפים אירועי האלימות מושפעת באופן מובהק משיטת
הסגורים החזיקו אסירים רבים יותר הן בכל תא ההפעלה [.]t(69)=2.8, p<0.01
[ ]t(68)=1.09, p=0.28הן באגף כולו [t(69)=1.60,
לוח  :1הבדלים בממוצעים (ובסטיות תקן) של משתני המחקר ,לפי סוג האגף

תרשים 2א :אירועי אלימות ל 011-אסירים
בתא) אגפים פתוחים
spatial
density
מרחבית (
אסירים
ממוצע של
צפיפותהמספר ה
לפי
n=42
אסירים באגף

5
6
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)27.6( 94.4

אסירים בתא

55.7

שטח ממוצע לאסיר בתא

)0.8( 2.9

מספר שעות מחוץ לתא

)1.4( 14.2

השטח האפקטיבי של האסיר באגף

)1.9( 6.4

אירועים אלימים ל 100-אסירים

)4.8( 7.1

()2.8

מספר האסירים בתאים באגפים פתוחים נע בין  2ל.10-
מספר האסירים בתאים באגפים סגורים נע בין  2ל.12-

תרשים 2ב :אירועי אלימות ל 011-אסירים
סגוריםמספר האסיריםtבאגף
אגפים לפי
()df=68
n=28
1.60
)30.7( 105.6
1.09
)2.9( 66.4
-1.06
)0.7( 2.7
**34.1
)1.2( 3.1
**8.9
)1.0( 3.2
*3.0 30
)6.6( 11.5
* p<0.01
** 25
p<0.001
20

15
5

-
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צפיפות חברתית

צפיפות חברתית ( )social densityהוגדרה
כמספר האנשים ביחידה נמדדת (;Tartaro, 2002
 .)Tartaro & Levy, 2007היחידה הרלוונטית
מושפעת ממדיניות היציאה מהתאים :אסירים
השוהים באגפים הסגורים נמצאים מרבית שעות
היממה בחברת עמיתיהם לתא בלבד ,ולכן היחידה
החברתית הרלוונטית בעבורם היא אסירי התא.
לעומתם האסירים באגפים הפתוחים רשאים
לבוא במגע עם כל האסירים באגף ,ולכן היחידה
החברתית הרלוונטית בעבורם היא אסירי האגף
כולו .בניתוח זה התייחסנו אל התפוסה המרבית
כאל מספר האסירים באגפים ,כמתואר בפרק
השיטה.
בשלב הראשון ערכנו רגרסיה לינארית שבה שני
משתנים מנבאים :מספר האסירים הממוצע
בתא ומספר האסירים באגף .המשתנה המוסבר
היה מספר אירועי האלימות המתוקנן באגף .סוג
האגף ,פתוח או סגור ,והאינטראקציות בין סוג
האגף לבין שני המשתנים הבלתי תלויים (מספר

האסירים הממוצע בתא ומספרם באגף) נוספו גם
הם כמשתנים מנבאים.
בדיקה של התפלגות הסטיות מקו הניבוי לימדה
על סטייה חיובית משמעותית מהתפלגות נורמלית
של מספר האירועים באגף .שונות הסטיות מקו
הניבוי גדלה ככל שהערך המנובא היה גדול יותר.
לכן השתמשנו בניתוח של כל הרגרסיות בשורש
הריבועי של מספר האירועים כמשתנה המוסבר
 טרנספורמציה מקובלת לתיקון בעיות מסוג זה( ,)Kutner, Nachtsheim, Neter, & Li, 2005שאף
נמצאה יעילה לתיקון הנטייה במחקר זה.
נמצא שמספר האסירים באגף לא תורם באופן
מובהק לניבוי המספר של אירועי האלימות
( ,)p=0.09וכך גם מספר האסירים בתא (.)p=0.28
כן נמצא שהאפקט העיקרי של סוג האגף מובהק
( .)p<0.05בניגוד להשערה ,באינטראקציה בין סוג
האגף למספר האסירים באגף ,וכן באינטראקציה
בין סוג האגף לבין מספר האסירים הממוצע
בתא ,לא נמצאה מובהקות (p=0.41, p=0.84
בהתאמה).

לוח  :2מודל רגרסיה לינארית ,צפיפות חברתית ומספר אירועי אלימות באגף

ß

t

מספר אסירים באגף

0.24

0.75

<0.09

מספר אסירים בתא

0.14

1.09

0.28

סוג האגף (פתוח=)1

-0.27

-2.30

>0.05

סוג אגף  xמספר אסירים באגף

0.03

0.20

0.84

סוג אגף  xמספר אסירים בתא

0.11

0.83

0.41

()df=64

p

Adjusted R2=0.118

השערותינו באשר להשפעת הצפיפות החברתית
היו חד-כיווניות והתייחסו לשני מדדים .ערכנו
השוואות מתוכננות ,הכוללות שתי רגרסיות
פשוטות :האחת ,בין מספר האסירים באגף
באגפים הפתוחים לבין שורש שכיחות האירועים
המתוקננת באגף; השנייה ,בין מספר האסירים
הממוצע בתא באגפים הסגורים לבין שורש שכיחות

האירועים המתוקננת באגף (ראה תרשימים 2א
ו2-ב) .לא נמצא קשר מובהק בין מספר האסירים
באגף באגפים הפתוחים לשכיחות האירועים
[ ,]ß=0.27, t(40)=1.79, p=0.08ולא נמצא
קשר מובהק בין מספר האסירים הממוצע בתא
באגפים הסגורים לשכיחות האירועים [ß=0.11,
.]t(26)=0.55, p=0.59
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צפיפות מרחבית ( )spatial densityנמדדה בעבר נמצא ששטח התא הממוצע של האסיר לא מנבא
על פי שטח הרצפה של האסיר בתאו ( Cox,באופן מובהק את שכיחות אירועי האלימות
 .)Paulus, & McCain, 1984; Gaes, 1982כאמור ,p=0.68( ,ראה לוח  ,)3ואף באינטראקציה בין
מדדנו את הצפיפות המרחבית כשטח התא ללא שטח התא של האסיר לבין סוג האגף לא נמצאה
השירותים והמקלחת .השתמשנו ברגרסיה לינארית מובהקות ( .)p=0.40גם בניתוח זה נמצא
צפיפות30 :3
(p<0.001
האגף מובהק
שהאפקט של
שטח).אפקטיבי
אסירים 1לפי
אלימותסוגל011-
אירועי
כדי לעמוד על הקשר בין מדד זה שלתרשים
כפי שהוצג בלוח  ,1חלק ניכר מהאסירים באגפים
מרחבית לבין שכיחות האלימות המתוקנת .גם 25
הפליליים בבתי הסוהר בישראל חופשיים לנוע
בניתוח זה השתמשנו בסוג האגף ובאינטראקציה 20
בשטחים הציבוריים של האגף שעות רבות ביום,
בינו לבין שטח התא של האסיר כמשתנה ממתן15 .
כלומר השטח האפקטיבי הזמין לאסיר גדול יותר
בניתוח זה ,כמו בניתוח הקודם ,השתמשנו בשורש 10
הריבועי של שכיחות אירועי האלימות כדי לתקן את משטח התא לבדו .לפיכך בנינו את מדד השטח
5
האפקטיבי של האסיר (אופן החישוב מופיע בפרק
התפלגות הסטיות מהניבוי.
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השיטה לעיל) .כדי לבחון שטח זה השתמשנו האגף ושל האינטראקציה בין סוג האגף לשטח
לתא
שהייה מחוץ
שעות ה
מהתאים לעומת
לרגרסיההיציאה
זההמדיניות
רשים :0
ו,p=0.91-
המתוארת לעיל,
ברגרסיה תלינארית
(p=0.87
מובהקים
מספרלא היו
האפקטיבי
אך המשתנה המסביר הוא תוצאה של חישוב בהתאמה) .על פי השונות המוסברת בכל אחד
השטח האפקטיבי .נמצא שיכולת הניבוי של מהמודלים (לוח  ,)3אפשר לראות כי המודל החדש
השטח האפקטיבי של האסיר מובהקת ( p<0.05,טוב יותר בניבוי אירועי אלימות באגף ,וכי הוא
ראה לוח  3ותרשים  ,)3ואילו האפקטים של סוג מגלם את שיטת ניהול האגף.
לוח  :3ניבוי מספר אירועי אלימות באגף על פי שתי שיטות למדידת צפיפות מרחבית

מודל
מרחבי
פשוט

Adjusted
R2 Change

ß

t

שטח התא הממוצע של האסיר

0.024

-0.15

-1.16

0.25

סוג אגף (פתוח=)1

0.062

-0.31

-2.56

>0.05

-0.06

-0.45

0.65

השטח האפקטיבי של האסיר באגף

0.178

-0.45

-2.23

>0.05

סוג אגף  xשטח התא של האסיר
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סוג אגף (פתוח=)1
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()df=65

p
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0.11
 011אסירים
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 :0.02אירועי
 >0.001תרשים 2ב
0.17אסירים0.87
0.03
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ל
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דיון ומסקנות

מחקר זה בחן את תקפותם של שני מודלים,
צפיפות חברתית וצפיפות מרחבית ,בהסברת
אלימות פיזית באגפים פליליים בבתי הכלא
בישראל .לצורך בחינת המודלים אספנו נתוני
צפיפות על  70אגפים פליליים בכל הארץ ונתונים
על אירועי האלימות שהתרחשו בשנים  2009עד
 2010באותם אגפים .מצאנו שמדדי הצפיפות
החברתית ,דהיינו מספר האסירים הממוצע בתא
ומספר האסירים באגף ,לא היו קשורים באופן
מובהק לאלימות .ב 28-אגפים מתוך  70שנכללו
במחקר שהו האסירים בתאיהם רוב רובה של
היממה ,וב 42-האגפים האחרים הורשו האסירים
להסתובב שעות ארוכות ביום בכל שטחי האגף.
שיערנו כי הבדלים אלה בהגבלת התנועה של
האסירים ישפיעו על מסגרת הייחוס החברתית
שלהם .על כן באגפים הסגורים התנהגות
האסירים תושפע בעיקר ממספר האסירים בתא,
שאיתם הם נמצאים בחיכוך מתמיד ,ובאגפים
הפתוחים תושפע התנהגותם ממספר האסירים
באגף ,מכיוון שרוב שעות היום יכולים האסירים
להתרועע עם אסירים אחרים באגף .הנתונים
שבידינו לא תמכו בהשערות האלו.
למרות שמספר לא מבוטל של מחקרים עסק
בסוגיית הצפיפות החברתית ,רק מיעוטם התייחס
למספר האסירים ביחידה נמדדת (;Tartaro, 2002
 .)Tartaro & Levi, 2007חוקרים רבים השוו את
אחוז התפוסה בבית הסוהר לתפוסה המתוכננת
שלו כמדד לצפיפות .מדד זה אכן נמצא במתאם
עם תחושת הצפיפות הסובייקטיבית של אסירים
(Walters, 1998; Wooldredge, Griffin, & Pratt,
 ,)2001וגם נמצא כמנבא מובהק של שכיחות
האלימות בבתי סוהר .מחקרים אלו נערכו במתקני
הכליאה בארצות הברית ,שבה מספר האסירים
גדל בהתמדה זה מספר עשורים ,ואיתו אחוזי
התפוסה .בשנים הרלוונטיות למחקר זה
( )2010-2009לא סבלו בתי הכלא בישראל
מעלייה ניכרת בשיעורי הכליאה ,וגם שיעור
התפוסה נותר יציב למדי .בהיעדר שונות
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מספיקה ,אין ביכולתנו לבדוק את ההשפעה של
שיעור התפוסה.
בניגוד למחקר הנוכחי ,מספר מחקרים שמדדו
צפיפות חברתית על פי מספר האסירים בתא
מצאו מתאם חיובי בין הצפיפות בתא לאירועי
אלימות במתקן .ייתכן שהסתירה לכאורה בין
המסקנות של מחקרים אלו לתוצאות המחקר
הנוכחי נובעת מהמספר המרבי הנמוך של אסירים
בתא בישראל ( 12אסירים בתא) לעומת מספר
האסירים בתא בבתי סוהר אמריקניים ( 70אסירים
ואף יותר ,על פי  .)Cox et al., 1984כאשר בתא
שוהים אסירים רבים ,לסגל בית הסוהר קשה יותר
לפקח על הנעשה בו ולהגיב בעת הצורך .ייתכן
שכאן נעוץ ההבדל בין התוצאות של מחקר זה,
שבחן תאים קטנים יחסית ,לתוצאות של מחקרים
קודמים ,שבחנו בין השאר תאים גדולים יותר.
שיטת הפיקוח בישראל ,שמאופיינת בקשר ישיר
בין הסוהר לאסיר כל שעות היום ,אף היא עשויה
למתן את השפעת הצפיפות החברתית .במתקנים
רבים בארצות הברית הפיקוח נעשה מרחוק.
ייתכן שהשפעת הצפיפות החברתית במחקרים
האמריקניים נבעה מהתרופפות הפיקוח על
האסירים בתאים הגדולים ,ולא היתה זו השפעה
ישירה של הצפיפות על התנהגות האסירים.
על פי מודל הצפיפות המרחבית ,כאשר מספר
האסירים ביחידת שטח גדל ,קטן המרחב האישי
הקרבה היתרה לאסירים אחרים מעלה
של האסירִ .
את המתח ומעודדת התנהגות אלימה .משום כך
מנבא מודל זה שעלייה בצפיפות תתיישב עם
עלייה בשכיחות האירועים האלימים .מדדנו את
הצפיפות המרחבית על פי המקובל בספרות,
כלומר חישבנו את השטח הממוצע של האסיר
בתאו .נמצא שהצפיפות המרחבית שנמדדה לא
מנבאת את שכיחות האלימות.
ב 60%-מהאגפים מתאפשר לאסירים להסתובב
בשטח האגף שעות רבות ביום ,כך שהאסירים
נהנים ממרחב אישי גדול פרק זמן ממושך .הצענו
במחקר זה לשקלל את השטח של השטחים
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הציבוריים באגף ,על פי זמן השהייה מחוץ לתא,
בחישוב השטח האפקטיבי של האסיר .היות שמדד
זה משקף טוב יותר את שגרת יומם של האסירים
מהמדד הנהוג בספרות ,המתייחס לשטח התא
בלבד ,שיערנו שהוא יהיה רגיש יותר וינבא טוב
יותר את שכיחות האירועים האלימים .ואכן ,מצאנו
שהשטח האפקטיבי של האסיר מנבא את שכיחות
האירועים האלימים באופן מובהק.
כאשר נכללו במודל שיטת ההפעלה של האגף
והאינטראקציה בינה לבין השטח האפקטיבי
של האסיר ,אשר שניהם לא היו מובהקים ,גם
אז הוסיף מדד זה להיות מנבא מובהק לאירועי
אלימות באגף .עם זה מודל הצפיפות המרחבית
החדש מסביר רק כ 18%-מהשונות ,כלומר 82%
ממנה לא מוסברים עדיין ,וקיימים גורמים נוספים
בעלי משמעות העשויים לנבא אלימות.

מגבלות המחקר

ליטל ( )Little, 1968מצא ,כי המרחב האישי הנחוץ
לאנשים ממדינות מערב אירופה וארצות הברית גדול
יותר מהמרחב האישי הנחוץ לאנשים ממדינות הים
התיכון .הבדל זה מתבטא הלכה למעשה בתפעול
בתי סוהר בישראל לעומת תפעולם בקנדה .על פי
הפקודה הנהוגה ברשות הכליאה הלאומית הקנדית
( ,)Correctional Service Canada, 2001תפוסה
של אסיר יחיד בתא נחשבת לאופן הכליאה הרצוי
והנאות ביותר .לעומת זאת בשירות בתי הסוהר
בישראל ,החזקת אסיר יחיד בתא נחשבת לענישה
או להפרדה מטעמי ביטחון (פקנ"צ .)04.03.00
החזקה בנפרד נתפסת בעיני האסירים בישראל
כענישה חמורה ,ולכן מדגישה פקודת הנציבות כי
כאשר הפרדה מטעמי ביטחון היא כורח ,היא אינה
"...מהווה אמצעי מנע ואינה מהווה עונש" .כאשר
ההפרדה נעשית לפרק זמן ארוך ,נדרש אף אישורו
של בית המשפט מפעם לפעם .מכאן ,ייתכן
שההשפעה של הצפיפות המרחבית והצפיפות
החברתית בישראל על אירועי האלימות שונה,
לפחות כמותית ,מהשפעת הצפיפות בתרבויות
אחרות.

השטח האפקטיבי המחושב של האסיר משקף את
שגרת יומם של האסירים טוב יותר משטח התא
עצמו ,ואף על פי כן הוא לא מביא בחשבון את
פעילויות התקון שבהן משתתפים אסירים רבים,
שמתנהלים מחוץ לאגף .למעשה ,מספר לא
מבוטל של אסירים שוהה מדי יום שעות ארוכות
מחוץ לשטח האגף כדי להשתתף בפעילות
תקונית :עבודה ,הכשרה מקצועית או חינוך.
תנועה זו נכללה במניין השעות מחוץ לתא ,אך
בחישוב השטח האפקטיבי לא נכללו השטחים
במרכזי החינוך והתעסוקה ,ואף לא הובאו בחשבון
ההיבטים התרפויטיים של לימוד ועבודה בחללים
אלה.
רוב האסירים שעוזבים את שטח האגף במשך היום
הם מהאגפים הפתוחים .הדבר היה אמור לבוא לידי
ביטוי בהשפעת סוג האגף  -גורם ממתן בניתוח
במחקר זה .נמצא שסוג האגף ,ואף האינטראקציה
בין סוג האגף לשטח האפקטיבי של האסיר ,לא
מתואמים באופן מובהק עם שכיחות האלימות.
לכן גם אם סביר להניח שאי שכלול התנועות מחוץ
לאגף בניתוח השפיע על דיוק הניבוי ,נראה שאין
בו כדי לפגוע קשה מדי בחוזקו של המודל .בעתיד
יש לתת את הדעת להוצאת האסירים מהאגפים
כדי לשפר את דיוק הניבוי של המודל .יש מקום
להמשיך ולבחון את השפעת יציאתם של אסירים
למרכזי החינוך והתעסוקה על הופעתם של אירועי
אלימות ,הן מהבחינה של הפחתת הצפיפות והן
מבחינת החינוך להתמודד עם תסכולים.
כאמור בפרק השיטה ,ניתוח הממצאים התייחס
למספר המיטות באגפים ובתאים בתפוסה מרבית,
ולא למספר האסירים בפועל .מספר האסירים
באגף משתנה במשך השנה וקשה לעקוב אחריו.
השינויים גם מקשים על קשירת מספר האירועים
האלימים למספר האסירים באגף .מצד אחר,
מצבת האסירים המרבית לא השתנתה באגפים
הנבדקים בתקופת המדידה ,והתפוסה היתה
יציבה למדי .אמנם קיימת מגבלה באשר לדיוק
של נתוני הצפיפות ,אך אנו סבורים שאין בה כדי
לשנות את התמונה של ממצאי המחקר.
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מקורות

 "החזקת אסירים04.03.00 פקודת נציבות
.)2009 , ביולי28 בהפרדה" (תיקון מיום
.2010- תש"ע,)תקנות בתי הסוהר (תנאי מאסר
- תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה
.1997- תשנ"ז,)מעצרים) (תנאי החזקה במעצר
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החלמה בקהילה טיפולית
חקר מקרה יחיד של מתבגר
שהידרדר לעבריינות ולשימוש בסמים
[נתי רונאל 1ועדי ענבר]2
מאמר זה מציג ניתוח רטרוספקטיבי מעמיק של הידרדרות לעבריינות
ולהתמכרות ושל חוויית ההחלמה בקהילה הטיפולית "מלכישוע".
ההידרדרות וההחלמה הן התרחשויות בחייו של מתבגר שהתפתח אצלו סחרור
עברייני כרוני לצד שימוש התמכרותי בסמים .הוא היה אסיר בכלא נוער,
הגיע לאחר מכן לקהילה טיפולית בצו שופט כחלופה למאסר ,עבר בה שינוי מהותי,
יצא לחיים חדשים ובחן לאחר כעשר שנים את התהליך שעבר שם.
המחקר הוא מסוג חקר מקרה יחיד עם השקפה פנומנולוגית-פרשנית.
שיטת המחקר מאפשרת להבין לעומק הן את החוויה האישית של צעיר שעסק
בפלילים והשתמש בסמים בהיותו נער מתבגר והן את תהליך ההחלמה
כפי שחווה אותו כמטופל צעיר בקהילה טיפולית וגם לאחר שנים ,כאדם מבוגר.
חדשנותו של מחקר זה היא בבחינת ההחלמה מנקודת מבט רטרוספקטיבית ארוכת
שנים ,שמאפשרת להבין את ההשפעות ארוכות הטווח של טיפול בקהילה טיפולית.
ממצאי המחקר מלמדים על הקהילה כשיטת התערבות המצליחה ליצור שינוי
אצל המטופלים תוך יישום של עקרונות הקרימינולוגיה החיובית.

1

2

פרופ' נתי רונאל  -מרצה וחוקר במחלקה לקרימינולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן; קרימינולוג קליני עם פרקטיקה פרטית;
מפתח של יישום תוכנית הצעדים בטיפול מקצועי ושל הקרימינולוגיה החיובית.
עדי ענבר  -מסיימת תואר שני בקרימינולוגיה שיקומית-חברתית באוניברסיטת בר-אילן .נושא התיזה :החוויה העצמית
של נשים שהוגדרו כסובלות מהפרעת אישיות גבולית; עובדת בחסות הנוער כמדריכה חינוכית.
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מבוא

במאמרו סולל הדרך של אורפורד
 ,)2008שבו ניתח את המחקר על יעילות הטיפול
בהתמכרויות ואפיין את מגבלותיו ,הוא הציע שינוי
מתבקש :התמקדות במחקר באיתור גורמים
מעודדי שינוי אישי ,הן כאלו שהם מרכיב בטיפול
עצמו והן כאלו שמופיעים מעבר לטיפול ,תוך
הדגשת התפיסה הסובייקטיבית של התהליך על
ידי המטופלים .גישה דומה הציעו מארונה ולבל
( ,)Maruna & LeBel, 2010שקראו להתערבות
ולמחקר שמתמקדים באנשים ולא בתוכניות.
התמקדות באנשים יכולה להסתמך בין השאר על
הבנה מעמיקה של החלמה של מקרה יחיד (רונאל
ואברמסון .)2002 ,ברוח זו ,מטרת המחקר המתואר
כאן היא להביא ניתוח רטרוספקטיבי מעמיק של
הידרדרות לעבריינות והתמכרות ,ואת החוויה
הסובייקטיבית של ההחלמה בקהילה הטיפולית
"מלכישוע" .ההידרדרות וההחלמה הן התרחשויות
בחייו של צעיר ,שכמתבגר היה אסיר בכלא נוער,
הגיע לאחר מכן לקהילה טיפולית בצו שופט
כחלופה למאסר ,עבר בה שינוי מהותי ,יצא לחיים
חדשים ,וכאדם בוגר בחן את התהליך שעבר .ראייה
רטרוספקטיבית כזאת מציגה את תהליכי ההחלמה
בקהילה מזווית פחות שכיחה מבחינה מחקרית.
קהילה טיפולית היא שיטה ארוכת טווח לטיפול
בהתמכרויות .הטיפול אינטנסיבי ומתקיים במסגרת
של פנימייה ,ונועד לטפל במכורים להתנהגויות
שונות ,בעיקר מכורים לחומרים פסיכו-אקטיביים
(להלן ,חפ"א) ,ולשקמם .הקהילה הטיפולית היא
מסגרת סגורה ונקייה מחפ"א ,אשר נועדה להביא
לשינוי בסגנון חייהם של המכורים ולתמוך באורח
חיים ללא חפ"א ועבריינות (בנבנישתי ועמרם,
 .)1995קהילה טיפולית מציעה החלמה המוגדרת
כשינוי בזהותו ובסגנון חייו של המכור (De Leon,
 .)2010העיקרון המרכזי הוא שהקהילה עצמה היא
הגורם הטיפולי העיקרי שמביא להחלמה (De Leon,
 .)2000מחקרים שבהם נבחנה ההשפעה שיש
למשך הזמן בקהילה הטיפולית על אחוזי ההחלמה,
הראו בעקיבות כי ככל שמטופל נשאר בטיפול
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(Orford,

בקהילה זמן ארוך יותר ,כך עלו סיכויי ההחלמה
שלו .ההחלמה הוגדרה בשיעורים נמוכים של
שימוש בחפ"א והתנהגות עבריינית ,וכן בשיעורים
גבוהים של מציאת תעסוקה והשלמת לימודים
(Condelli & Hubbard, 1994; Melnick, De Leon,
.)Hawke, Jainchill, & Kressel, 1997
קהילות טיפוליות חולקות מספר יסודות אופייניים,
כגון שימת דגש על המבנה הכללי וההיררכיה
שבקהילה ,הצורך לבודד את המכור מהעולם החיצון
במהלך הטיפול ,טיפול ממושך ואינטנסיבי ונורמות
ברורות באשר לאחריות אישית והתנהגות ,המהוות
את לב הטיפול בקהילה ( .)De Leon, 2000הטיפול
בקהילה נעשה תוך הדגשה של תהליכי עזרה
עצמית ,השתתפות פעילה של המכורים ועמידתם
המשותפת בדרישות הקהילה .טענת הדוגלים
בגישת הקהילות הטיפוליות היא ששינוי אצל הפרט
יתאפשר רק על ידי עזרה עצמית במסגרת קהילתית,
וזאת כדי לשנות דפוסי התנהגות חברתיים ואישיים
פוגעניים.
קהילות טיפוליות הוכחו בדרך כלל כשיטה יעילה
לטיפול במכורים (Best et al., 2010; De Leon,
 ,)2010על אף האחוז הגבוה של נשירת מטופלים
מהטיפול ,ובמיוחד נשירה של נוער (ראה למשל
רונאל ,חן ,תימור ואלישע .)2011 ,על פי הגישה
המנחה של הקהילות הטיפוליות ,למכורים יש
היסטוריה ארוכה של בעיות פסיכו-סוציאליות
רחבות הדורשות התייחסות בקהילה .זוהי גישה
הוליסטית ,הרואה באדם מכלול של רבדים ,ובעזרת
כמה התערבויות קבוצתיות וקהילתיות היא מנסה
לטפל במגוון נושאים כגון משפחה וחינוך .כמו כן
נעשים טיפולים התנהגותיים ,פסיכולוגים ורפואיים.
תהליך ההחלמה כולל ,מלבד ההפסקה המתבקשת
בשימוש בחפ"א ,השגת מטרות פסיכולוגיות,
שינויים קוגניטיביים ,אימוץ עמדות פרו-חברתיות,
התגברות על קשיים ביחסים בין-אישיים ופתרון
בעיות התנהגות ( .)White & Kurtz, 2005נראה
שהקהילה הטיפולית משתמשת בגישה יחידה
במינה ,שמאחדת במקום אחד טיפולים ממגוון

החלמה בקהילה טיפולית

היבטים ( .)De Leon, 1985, 2000החלמה תוכרע
כאשר המטופלים בקהילה הטיפולית יוכלו בסופו
של דבר להשתלב בקהילה הרחבה כאנשים עובדים,
החיים במסגרות חברתיות-נורמטיביות ואינם
משתמשים בחפ"א (בנבנישתי ועמרם.)1995 ,
הקהילה הטיפולית מאפשרת למכּור לחיות
בסביבה לא מתייגת ,שבה חיים אנשים התומכים
אלה באלה הן כחלק מחיי הקהילה והן באמצעות
הטיפול הקבוצתי (רונאל ואחרים .)2011 ,בכך
מהווה קבוצת המכורים הנקיים מקור תמיכה חשוב
ביותר במהלך הטיפול בקהילה .המעגל החברתי
שנוצר בקהילה יכול ללוות את המכור הנקי שנים
רבות לאחר סיום הטיפול בקהילה .ללא התמיכה
החברתית והיכולת לפתח קשרים בין-אישיים,
קיימת סבירות רבה שהישגי הטיפול לא יימשכו
מחוץ לקהילה (סלע.)2002 ,
מטרת המאמר הנוכחי היא לתאר כיצד נתפס תהליך
ההחלמה בקהילה על ידי בוגר הקהילה הטיפולית
"מלכישוע" ,אשר נכנס לקהילה הטיפולית בהיותו
נער ,בצו שופט .בקהילה זו הוקמה בשנת 1995
יחידה לטיפול בבני נוער ,מתוך הבנה כי אוכלוסייה
זו שונה מאוכלוסיית הבוגרים .ביחידה מטופלים
כ 40-בני נוער שהתמכרו לסמים ,ועקב כך חלקם
הידרדרו למצוקות קשות ,ובהן פשע וזנות .בדומה
לאוכלוסייה הבוגרת ,גם אצל נוער מנבא משך
השהות בקהילה אחוזי הצלחה .באשר לשימוש
במריחואנה ובאלכוהול ,שיעורי ההצלחה גבוהים
יותר בקרב נוער לעומת בוגרים ,אך משך הזמן
המינימלי לניבוי הצלחה אצל נוער גבוה ממשך הזמן
הדרוש לניבויה אצל בוגרים.
ממצא מעניין הנוגע לאוכלוסיית הנוער המכור קשור
למוטיבציה הראשונית הדרושה לו כדי להתחיל
טיפול בקהילה .לעתים קרובות ,בקרב אוכלוסייה
בוגרת של מכורים ,אשר לרוב חוותה את ההשפעות
ההרסניות של ההתמכרות ,מתעוררת מוטיבציה
מסוימת לשנות את הדרך .אוכלוסיית הנוער ,בהיותה
צעירה ,לא הספיקה לחוות את ההשפעות האלו
ועל כן כניסתה לקהילה מונעת לרוב ממוטיבציה
חיצונית ,קרי צו בית משפט או לחץ משפחתי

(רונאל ואחרים.)Melnick et al., 1997 ;2011 ,
גם בוגר "מלכישוע" אשר יוצג להלן נכנס לקהילה
הטיפולית עקב צו בית משפט ,קרי מוטיבציה
חיצונית .ההחלמה בקהילה ,כפי שתתואר בהמשך,
היוותה בעבורו חוויה מכוננת להמשך חייו .מטרתנו
כאן היא להציג את התפיסה הרטרוספקטיבית שלו,
את מגוון מנגנוני השינוי שפעלו בקהילה הטיפולית
ואשר אפשרו לו לשנות את סגנון החיים העברייני
ואת ההשפעות של שינוי זה על חייו כעשר שנים
לאחר מכן.

שיטה

המחקר נערך על פי שיטת לימוד מקרה יחיד
( )single case study) (Stake, 1995ומתוך
ההשקפה של הפנומנולוגיה הפרשנית (Aspers,
 .)2004; Polkinghorne, 1989נערך לימוד מסוג
מקרה פנימי ( ,)intrinsic case studyאשר מיועד
להיכרות מעמיקה עם המקרה כדי לזהות את מהותו,
בלי כוונה מוצהרת להכליל ממקרה זה על מקרים
אחרים .הפנומנולוגיה הפרשנית מציעה לחפש את
המהות של החוויה האנושית ,חיפוש המתאפשר
לנוכח חקירת התופעה ( ,)phenomenonכדי
להבין את משמעותה (.)Van Menen, 1997
תיאור התופעה כולל זיכרונות ,תפיסות ,קוגניציות
ודימויים .במחקרים פנומנולוגיים מתמקדים
החוקרים בהבנת המשמעויות של מושאי המחקר,
כאשר הפרט ועולמו אינם נפרדים אלא מובנים
יחד ,והמחקר מציע פרשנות למשמעות שמתגלה
(שקדי.)2003 ,
מאמר זה יציג את סיפור חייו של שמעון (שם בדוי),
בחור בן  ,28בעל תואר במדעי החברה ,שבעת
הריאיון עמו למד לימודי טיפול בעזרת פעילות
שטח ועבד עם נוער בסיכון .שמעון הוא הבן הצעיר
במשפחה בת ארבע נפשות ,שבה האב לא חי בבית
עוד מהימים ששמעון היה ילד קטן .בסקירת חייו
של שמעון נראה להלן כיצד נקודות מפנה בעלות
משמעות בחייו גרמו לו לפתח התנהגות עבריינית.
שמעון הסכים להתראיין למחקר בהיותו מודע
לקיומו של ריאיון חודרני ,הפולש לחייו הפרטיים.
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הריאיון חולק לשניים :החלק הראשון התקיים בביתו
של שמעון ונוהל על ידי החוקרת השנייה ,אשר יש לה
היכרות קודמת עם שמעון .הריאיון הוקלט ותומלל
על ידה .החלק השני נוהל בעיקר על ידי החוקר
הראשון ,אשר לא היתה לו כל היכרות קודמת עם
שמעון ,והוא התקיים בקליניקה שלו בהשתתפות
החוקרת השנייה ,שרשמה את הנאמר .חלק זה
היה ממוקד יותר .הוא נועד להשלמת פרטים שהיו
חסרים בחלקו הראשון של הריאיון ולהוספת מבט
מהצד על סיפורו של שמעון .אנונימיות מלאה
הובטחה לשמעון מראש ,והנתונים והפרשנויות
המופיעים במאמר אושרו על ידו בתום הכתיבה.
בריאיונות הוצגו שאלות פתוחות וגמישות (לדוגמה,
מה זה היה? איך הרגשת שם?) ,שאלות הבהרה על
מונחים אשר לא היו מוכרים לכותבי המאמר ושאלות
חקרניות של ירידה לשורש העניין .בפרק הממצאים
יוצגו קטעים מקוריים מהריאיון ,בלשונו של שמעון,
ולצדם פרשנות ברוח הגישה הפנומנולוגית.
כדי לנתח את דבריו של המרואיין השתמשנו
בשיטת הניתוח הנושאי ( ,)thematic analysisתוך
התמקדות בדברי המשתתף .להלן נתייחס למילים
ולתיאורים של המרואיין כמשקפים את רגשותיו,
מחשבותיו ואמונותיו .בנוסף נציג את סיפורו של
המרואיין תוך שימוש בקטעי טקסט כיחידת ניתוח
(שקדי .)2003 ,הסיפור של שמעון יוצג באופן
כרונולוגי ,כשהחלוקה לפרקי זמן נעשתה לפי
המוטיב השולט בהם.
למחקר מספר מגבלות :ראשית ,היכרותה האישית
של אחת החוקרות עם שמעון עלולה להטות את
הצגת המקרה .כדי להתגבר על מגבלה זו התקיים
כאמור ריאיון נוסף ,אשר הועבר על ידי החוקר
הראשון ,אשר לא היתה לו היכרות קודמת עם
שמעון .שנית ,הריאיון נערך באופן רטרוספקטיבי,
כך שפרשנותו של שמעון למתרחש עשויה לשים
דגש על תפיסתו העכשווית ,המשקפת את מצבו
כיום ,ולא את מצבו בעת שהותו בקהילה הטיפולית.
לבסוף ,שמעון מייצג מקרה יחיד שאי אפשר להכליל
ממנו אלא רק ללמוד על מהותו ,אך הוא מייצג
אפשרות של החלמה בדרך אחת מני מגוון דרכים.
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ממצאים

בפרק הממצאים להלן נציג את סיפורו של שמעון
באופן כרונולוגי ,תוך יצירת חלוקה בין פרקי זמן
בעלי משמעות ,כמתברר מסיפורו .ראשית ,נציג
את סיפור ילדותו ואת גיל ההתבגרות שלו עם דגש
על הידרדרותו לחיי פשע; שנית ,נתאר את השינוי
הממשי שלקח על עצמו עם הכניסה ל"מלכישוע";
שלישית ,נפרט על כמה מאמצעי ההחלמה
הקבוצתיים המשמשים את הקהילה ונתאר את
תפיסתו הרטרוספקטיבית כלפיהם; ולבסוף נביא
את סיפור חייו המשוקמים לאחר שיצא מ"מלכישוע"
ועד לקיום הריאיון עמו ,תוך בחינת סוגיות מרכזיות
מעניינות בתפיסת השיקום שלו.

הידרדרות  -מסחרור עברייני
להתמכרות

מעורבותו של שמעון בפשיעה החלה עם גילויי
התנהגות עבריינית ,עוד בטרם החל להשתמש
בסמים .כאשר נשאל שמעון מתי ואיך החל לעסוק
בהתנהגות עבריינית ,ענה:
"קודם התחילה פשיעה .אבא עזב את הבית בגיל
 .10כבר אז התחלתי לגנוב דברים קטנים".
ביוזמתו ,ובלי שנשאל על קשר כזה ,קשר שמעון
בין התנהגותו העבריינית לבין עזיבת האב את
הבית .מקובלת ההנחה בקרימינולוגיה שהתנהגות
עבריינית של נער ,הקשורה ביחסים בתוך
המשפחה ,עשויה להוות התקה המייצגת דבר אחר
מהנראה לעין (שוהם ,אדד ורהב .)2004 ,ניתן לשער
כי שמעון חש נטוש עקב עזיבת אביו את הבית,
דבר אשר הפר את האיזון הרגשי שלו וגרר אותו,
באמצעות תהליך ההתקה ,להתנהגות עבריינית
ואלימה .כך התיק שמעון את העוינות שהופנתה
כלפי אביו אל אחרים .בנוסף ,ייתכן שהתנהגותו
העבריינית נועדה להשיג את תשומת הלב של אביו
ולכפות עליו לחזק את הקשר עמו ,או שהיא נועדה
למלא את החלל שנוצר בחייו עם עזיבת האב (אדד,
ויגננסקי וחימי.)2008 ,
לאחר שגנב "דברים קטנים" החל שמעון לגנוב
דברים יקרים יותר כגון אופניים ותיקים ,ואף פרץ

החלמה בקהילה טיפולית

למכוניות .מעשים אלו נתגלו על ידי המשטרה
וצעדים נגדו ננקטו בהתאם :פתיחת תיקים
פליליים ,משפטים ומעצרים ,כפי שתיאר שמעון:
"בינתיים בגיל  13באו אליי חיפוש הביתה ,מצאו
אצלי מלא דברים ,מלא גניבות .ואז תפסו אותי עוד
כמה פעמים גונב ,בכל מיני מקומות ,ואז קיבלתי
משפט ,היה לי משפט ,ונתנו לי עבודות שירות .זה
היה בגיל  14וחצי ...בינתיים עצרו אותי ...עצרו אותי
פעם אחת על 'חארטה' ,לחמישה ימים ,על משהו
שלא עשיתי וניסו לדחוף לי את זה ,איזה משהו
מטורף ,זהו .ומאז היו כל מיני מעצרים  -מעצר יום,
מעצר שישי-שבת".
מדברים אלו ניתן להסיק כי שמעון נקלע ל"סחרור
עברייני" .סחרור עברייני הוא מושג מרכזי בתיאוריה
פנומנולוגית בעלת אותו שם ,אשר עניינה התנהגות
עם משך עברייני .על פיה סט של התנהגויות
קטנות ופורעות חוק יוצרות קריירה עבריינית ,כך
שהתנהגות אחת מוליכה אל האחרת ,כמאמר בן
עזאי..." :ועבירה גוררת עבירה" (פרקי אבות ,ד ,עמ'
ב) וכמאמר הגמרא" :דאמר רב הונא :כיוון שעבר
אדם עבירה ושנה בה  -הותרה לו .הותרה לו סלקא
דעתך? אלא אימא :נעשית לו כהיתר" (יומא ,דף
פו ,עמ' ב) .סחרור עברייני בהגדרתו הוא אירוע,
או סט של אירועים ,שמייצר תהליך של החרפה
בהתנהגות העבריינית .אפשר להבחין בסחרור
כאשר ישנה החרפה מהירה או הדרגתית של
ההתנהגות העבריינית ,כפי התרחש בסיפורו של
שמעון .בתהליך נוצרת מעין שרשרת של אירועים
שקשורים זה בזה ,עד שנראה כי לתהליך יש תנופה
עצמית ,כמו בגלגל תנופה ,קרי העבריין מאבד
שליטה ,באופן חלקי או מלא ,על מעשיו ועל תהליך
ההידרדרות (Bensimon & Ronel, in print; Ronel,
.)2011
בפרק זמן זה של התנהגות עבריינית החל שמעון
להשתמש בסמים .כדבריו:
"...ואז בגיל  15וחצי חבר בא אליי ,חבר שהיינו גונבים
ביחד ,הכיר את ה"באנג" .3ואז הייתי ילד היפראקטיבי,
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מאוד ,רעשן מאוד ,מוחצן מאוד ,וזה איפשהו נתן לי
רגיעה כזאת ,הרגיע אותי בצורה רצינית .לא שרציתי,
זה בא לי כזה מתוך שעמום .סיגריות לא עישנתי וגם
לא רציתי לעשן ,זה לא משך אותי ,זה בא בקטע של
שעמום וחברתי .אמרתי' ,יאללה'".
מנקודת מבטו הרטרוספקטיבית הצליח שמעון
להבין מדוע הסכים להשתמש בסמים .הוא גם
מצא לנכון להסביר ,בלי שנשאל ,מדוע בחר לעשן
סמים ולא סיגריות ,על אף שהאחרונות נחשבות
נורמטיביות ומותרות על פי חוק .גם חבריו של
שמעון ,כמותו ,היו עבריינים צעירים .אפשר לראות
כיצד חברות זו גרמה לו לבצע עבירות נוספות,
שכן לפני הפגישה הנזכרת שמעון לא השתמש
בסמים .מודל הסחרור העברייני מתאר כיצד סחרור
שמתרחש בקבוצה מוסיף על סחרור היחיד (Ronel,
 ,)2011כפי שמתאר שמעון .עוד עולה מדבריו של
שמעון ,שהשימוש בסמים תרם לו לרגיעה ,שחסרה
לו באותו פרק זמן בחייו ,וכך היווה השימוש בסמים
מעין טיפול עצמי.
התנסות ראשונית זו עם הסמים לא נפסקה באותו
אירוע אלא הפכה לדבר שבשגרה ,כמו הפריצות
והגניבות שנהג לבצע באותה תקופה .נראה כי
הסחרור העברייני שאליו נקלע המשיך בתנועתו ואף
החריף .שמעון תיאר כיצד שימוש בגראס וחשיש
הפך לשימוש בסמים שנחשבים קשים יותר:
"...התחלתי לעשן בגיל  15וחצי וכאילו בינתיים
אספתי עוד תיקים וזה ,ואז בגיל  16לקחתי את
ה LSD-הראשון שלי ,חצי הופמן .עפתי באוויר ,ואז
לקחתי עוד כמה פעמים ,וזה ,ואז בגיל משהו כמו ,16
 16וחודש-חודשיים עצרו אותי על פריצה למכוניות
וזה ,הייתי במעצר בית על צו של שופט ,לא סתם
מעצר בית ,כבר הייתי כמה ימים במעצרי בית של
שבוע ,של שבועיים ,אבל הפעם נתנו לי צו מלא ,עד
תום ההליכים ,בבית ...הייתי איזה חודשיים-שלושה
במעצר בית ,והייתי מפר אותו חופשי ,כאילו ,התחלתי
לקלוט מתי שוטרים באים והפרתי אותו חופשי ואז
תפסו אותי מוכר 'אקסטה' לסמוי בשנקין"...

בקבוק עם מבחנה שמעשנים דרכו חשיש או גראס.
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אפשר לומר ששמעון ,בעודו נער מתבגר ,בחן את
גבולותיו שלו ואת גבולותיה של מערכת החוק ללא
הרף .במודל הסחרור העברייני הנזכר לעיל ישנו
מוטיב שמחזק את הסחרור ,והוא תחושת "אני יכול"
( )Ronel, 2011שמשלבת בין לגיטימציה עצמית
לתחושת מסוגלות להמשיך עם ההתנהגות בכיוון
שמתווה הסחרור .נראה שאצל שמעון מרכיב זה
חיזק את הסחרור ,וכך המשיך לעבריינות מוגברת
אשר תוצאותיה לא איחרו לבוא .לאחר שנתפס
כשהוא סוחר בסמים בעודו במעצר בית בצו של
שופט ,נכנס שמעון למעצר באבו-כביר לשלושה
שבועות .בשל הצטברות תיקים החליט השופט
לגזור עליו חודשיים מאסר בכלא "תל-מונד" 4וחצי
שנה במעון נעול של חסות הנוער.
בהמשך תהליך ההידרדרות נעצר שמעון פעם
נוספת כאשר היה בחופשה מהמעון עקב סחר
בסמים .במילים שלו:
"...זה היה כאילו מכירה חברתית ,זה לא היה בשביל
לעשות כסף ,זה היה להביא לאנשים ,לשבת איתם
לעשן ,וכאילו מגניב".
נראה כי הרצון לרצות את חבריו ,כמו גם הדחף
להשתמש בסמים ,נתפסו על ידו כרווחיים מספיק
כדי לעשותם בזמן שהוא נתון תחת עינה הבוחנת
של מערכת אכיפת החוק .במילים אחרות ,לא היה
בעונשים שניתנו לו די כוח להרתיעו ולגרום לו
לשנות את אורח חייו העברייני.
נקודת המפנה הבאה בסיפור חייו התרחשה בעת
שהתנהל המשפט נגדו על סחר בסמים .היה נדמה
כי שמעון יקבל גזר דין שכולל מאסר ממושך ,אך
הוא ניצל ממנו בזכות עורכת דינו .כדבריו:
"כאילו שיחקו על הקטע הזה שיש לי בעיית סמים,
ואז הלכתי לוועדת קבלה ב'מלכישוע' ...בית
המשפט הסכים."...
מדברים אלו ניתן להסיק ששמעון לא היה מודע אז
לבעיית הסמים שלו ,אבל ניצל את הרקע שלו עם
הסמים כדי להגיע למקום נוח יותר מהכלא .בכך
ביטא שמעון את המוטיבציה האינסטרומנטלית
4
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כיום כלא "אופק" לנוער.

לטיפול ,שאופיינית לנוער מכור .ניתוח המקרה של
שמעון ,בדומה לממצאי מחקר אחר (רונאל ואחרים,
 )2011עם היבט רטרוספקטיבי קצר יותר ,מלמד
על כוחה של מוטיבציה כזו לעורר תהליך של שינוי.

שינוי  -המעבר ל"מלכישוע"

למרות שעבר כמעט עשור מאז סיים שמעון את
טיפולו בקהילה ,הוא סיפר על מבנה הקהילה ועל
חוויות שחווה שם בפרוטרוט ודייק בפרטים .נראה
שזו היתה חוויה מכוננת בהיסטוריה האישית שלו,
נקודת המפנה החשובה בחייו הצעירים.
לאחר חמישה חודשים בכלא נכנס שמעון לקהילת
"מלכישוע" .עקב החוויות הקשות שחווה בעת
שהותו במאסר ,הכוללות בין השאר אלימות וכניסה
לבידוד ,חווה שמעון את המעבר לקהילה הטיפולית
באופן חיובי .כדבריו:
"...אין סורגים ,אין זה ,אין סוהרים .אז זהו ,אז אני
באתי מהמקום הזה ,מקום שלא רוצה לחזור לשם,
זה נותן לך הרבה כוח ...נותן לך כוח לא לוותר כי
אתה אומר שיש פה איזושהי חרב".
נראה כי בסופו של דבר מערכת אכיפת החוק
הצליחה ליצור אצל שמעון הרתעה שעצרה ,ולו
זמנית ,את הסחרור העברייני שלו .המסגרת
החיצונית שנוצרה ,כלומר הידיעה שהחלופה
לקהילה הטיפולית היא מאסר ממושך בכלא,
הצליחה לזעזע אותו ,ובהמשך אף חשפה אצלו
כוחות פנימיים שהניעו אותו להתחיל לעבוד על
שינוי בדפוסי התנהגותו .שמעון תיאר כוחות אלו
מנקודת מבט רטרוספקטיבית ,אך בפועל לוותה
חשיפת הכוחות בתהליך ארוך ,כמתואר בהמשך.
בן  17וחצי היה כאשר נכנס לקהילה ,ועל כן שובץ
בקהילת הנוער ,שמופרדת לחלוטין מקהילת
הבוגרים .בעת כניסתו לקהילה נחשב ל"גוזל" .וכך
הסביר:
"...כי את צריכה לפתוח את הפה .צריך להאכיל
אותך ,כאילו כל הזמן את לומדת וקולטת ,ויש אח
בוגר .גם לי היה אח בוגר".

החלמה בקהילה טיפולית

בתחילת דרכו בקהילה שמעון לא נמצא בגפו .היה
מישהו שהשגיח עליו והיה יכול לתת מענה לצרכיו
בכל עת .המסגרת החברתית הכוללת של הקהילה
(מטופלים ואנשי סגל) יצרה היררכיה ברורה,
ששמעון נתקל בה מלמטה ,כגוזל .בחווייתו הקהילה
היתה מרחב של עזרה עצמית ,שבו "הנערים שמה
מנהלים את הקהילה" .בהמשך הדרך היו מטופלים,
עמיתים בקהילה שנמצאו בשלבים מתקדמים יותר
של טיפול ,אשר היוו בעבורו מודל לחיקוי:
"יש לאן לשאוף .אתה רואה אנשים שם שעושים
טיפול ,ואתה רוצה גם .הכול שם זה טיפול ,מהבוקר
עד הערב".
שמעון זיהה בהצלחה את אחת המטרות של
הקהילה הטיפולית  -שחברים ותיקים ישמשו מודל
בעבור חברים אחרים ,במיוחד חברים חדשים ,כדי
לשקף להם את תהליך השינוי (.)De Leon, 2000
הוא הדגיש וחיזק את הנחיצות של מטרה זו.
למרות הנקודות החיוביות ששמעון ציין ,הוא הודה
שלקח לו זמן רב לשנות את דרכו ואת דפוסי
התנהגותו ולקבל את מה שהקהילה הציעה לו.
לדבריו ,שלב ההתנגדות היה שלב ראשוני שאפיין
את כל הנערים שנכנסו לקהילה .אם התנגדות זו
לא הסתיימה לאחר מספר חודשים ,הקהילה היתה
רשאית להעזיב את הנער .לשמעון לקח הרבה זמן
להסיר את ההתנגדות שלו ,למרות שידע שבמקרה
של אי-הסתגלות למערכת הוא יועבר למאסר בכלא.
וכך ציין:
"אני לקחתי את ההחלטה לשנות דרך אחרי חמישה
חודשים ,שכאילו ,שלא הייתי בהתנגדות היסטרית,
אבל כאילו הלכתי בין הטיפות .לא עשיתי טיפול.
מבינה ,להיות במקום ,לזרום ,להעביר בסבבה".
לשאלה אם שמו לב להתנגדות שהפגין ,ענה:
"שמו לב .את יודעת איזה עונשים קיבלתי שם...
ההתנגדות הראשונה שלי היתה כשקיבלתי צוללת5
על איזה משהו ...זה היה אחרי איזה חודש וחצי
5
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שהייתי שם ,כבר הייתי שלב א' מתחיל ,אוקיי? ואז
באתי להוא מהחממה ,שהוא גם מדריך טיפולי...
הוא אמר לי "קח טוריה ,תוריד פה את כל הקוצים",
אמרתי לו' ,הא ,כן?' הורדתי את הסינר 6ואמרתי
לו 'לך ת----ן' .הלכתי .חזרתי לקהילה ,למבנה
המרכזי' ,תעמוד בקיר' .טוב ,עומד בקיר ,כולי
בהתנגדות ,עושה פרצופים וזה ,אומרים לי 'טוב,
עכשיו אתה ,קבל עונש מיוחד  -צוללת סלעים .בוא'.
באתי איתם' ...תנו לי ,אני אעשה את זה .לא רואה
את זה ולא רואה אתכם ויאללה תביאו לי."'...
תשעה ימים היה שמעון ב"צוללת" ,כל יום מ6-
בבוקר עד חצות .בכל הימים האלו לא יצרו עמו
כל קשר והוא היה מבודד מהקהילה כדי להוריד את
ההתנגדות שלו .עולה מדבריו ,שכאשר נער מראה
התנגדות ,קשה ככל שתהיה ,הקהילה לא מוותרת
עליו אלא דוחקת בו להמשיך בטיפול .נקודה זו עשויה
להוות בעבור הנער ,אשר ויתרו עליו פעמים רבות
בעברו ,הוכחה שמקום זה באמת רוצה בטובתו ,אך
עליו לשתף פעולה כדי להצליח בטיפול.
הצוללת ,מבחינת שמעון ,לא היתה עונש אלא גורם
חיובי לשינוי:
"יש המון דברים טובים .אתה עם עצמך ,אתה
חושב ,אתה מתמקד המון-המון בעצמך ,זה תרגיל
מעולה ...לא מסתכלים על זה כעונש כי צריכים
להבין שזה תוצאה של משהו .זה בעצם נותן לנערים
להבין שזה לא בא אליהם משום מקום .זה תוצאה
של דברים ,עניין של לקיחת אחריות .הם צריכים
ללמוד שיש אחריות למעשים שלהם .אם הם עושים,
מתנהגים  Xיש תוצאה  .Yשגם בחיים זה ככה ,אם
אתה עושה ככה יש תוצאות לדברים כאילו .ממש
מכינים אותך לחיים".
הקהילה הטיפולית מנסה לדמות למטופליה
מצבים מחיי היום-יום ,כשלאנשים אין לעתים
שליטה עליהם ,אך הם מחויבים לשאת בתוצאות
ההתנהגות שלהם .כדי להמחיש לנער מצבים אלו

צוללת היא עונש ,אך בקהילה לא משתמשים במונח זה אלא במונח תוצאה .הכוונה היא להראות לנער שלכל מעשה יש
תוצאה .הצוללת היא תוצאה מיוחדת שמחייבת "נוהל שקוף" ,כלומר לאף אחד אסור לדבר עם המטופל ,למעט איש
הקשר שלו .הנער מבצע את הצוללת כשהוא מבודד (פיזית) מהקהילה .הצוללת היא סימולציה למשתמש.
כאשר מישהו בנוהל צוללת הוא מחויב ללבוש סינר כדי להבדילו מאחרים ובכך "לסמן" אותו.
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וכדי שילמד לסגל דרכי התמודדות יעילים ,ישנן
תוצאות שמטרתן נסתרת ,אך האפקט הטיפולי,
לדברי שמעון ,יעיל ביותר .כך תיאר תוצאה שלדבריו
"אינה הגיונית" (כגון לנקות שוב ושוב אותו מקום
למרות שהוא כבר מבריק מניקיון) ,והסביר מה הוא
האפקט החיובי הנסתר:
"...קיצור ,נותנים לך תוצאות שהן נטו לשם התסכול.
וזה טוב ,שתהיי מתוסכלת ומתוך התסכול הזה
תגדלי .מבינה? זה טוב .זו שיטה טובה ...צריך
להתמודד עם דברים בחיים".
בהמשך תיאר שמעון והדגים מצבים לא צודקים,
שאף על פי כן צריך להתמודד עמם ביעילות ,והדגיש
את היכולת שרכש בקהילה להתמודד עם תסכול:
"עכשיו גם צריך להתמודד עם חארטות ,נכון?
לפעמים יש דברים שנופלים עלייך ...אז שם
מלמדים אותך לאכול את החארטה הזאת ,בסבבה,
ללמוד להתמודד איתה .מבינה ,אז גם להתמודד,
הרבה להתמודד שם ,זה כל הזמן עובד איתך
על התמודדות .כל הזמן התמודדות ,ולדבר על
הדברים .את מבינה ,כאילו מותחים את הרף של
התמודדות של ...וזה טוב ,זה טוב ,כי הנערים שם
באמת צריכים להתמודד ,זה נערים שהרבה פעמים
לא התמודדו ,וברחו ,הרבה פעמים ברחו לסמים.
והם צריכים את ההתמודדות הזאת".
שמעון החל לדבר על תוצאות שאינן הגיוניות,
שמטרתן נסתרת ,והמשיך לדבר על התהליך
הטיפולי האינטנסיבי שהוא ועמיתיו עברו כדי
לשנות את אורח חייהם .יש להניח שדברים אלו
נאמרים בהשלמה ובהבנה מכיוון שנקודת המבט
רטרוספקטיבית ,של אדם בוגר ,ושנים לאחר
שהשלים את הטיפול ,אולם יש מטופלים בקהילות
טיפוליות שמתארים דברים דומים גם בעת שהותם
בקהילה (.)Ronel, Elisha, Timor, & Chen, in print

ההחלמה בקבוצות טיפוליות

מטרתה העיקרית של הקהילה הטיפולית היא
לאפשר גדילה והתפתחות אישית .המטרה
7
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בדיקת נוכחות על ידי המטופלים עצמם.

מושגת על ידי שינוי סגנון החיים באמצעות
קהילה של אנשים החיים יחדיו במעין קומונה
ומעוניינים לעזור לעצמם ולאחרים תוך מתן
עזרה וסיוע הדדי .למעשה ,מודעותו של
הפרט לבעיותיו האישיות מתגבשת באמצעות
אינטראקציה קבוצתית ובין אישית ,והתפתחותו
נמדדת בהקשר של הקהילה ,אל מול ציפיות
הקהילה מהפרט (סלע.)2002 ,
כפי ששמעון ציין ,הטיפול בקהילה נעשה מהבוקר
עד הלילה .כל מטופל השתתף בטיפול פרטני
ובמגוון טיפולים קבוצתיים .הטיפול הפרטני,
להבדיל מהטיפולים הקבוצתיים ,התרחש פעם
אחת בשבוע עם עובדת סוציאלית .שמעון ציין כי
התהליך לא היה מנותק מהמתרחש בקהילה אלא
הטיפול היווה חלק מהאינטראקציה המתמשכת של
הפרט עם הקהילה .לדבריו ,הטיפולים הפרטניים,
שלהם חיכה בקוצר רוח מדי שבוע ,תרמו רבות
להחלמתו ולהתפתחותו .היה גם טיפול משפחתי,
אך כל מה ששמעון בחר לספר עליו היה שאביו לא
השתתף בו .הוא עבר נושא בלי להרחיב.
המרכיב המרכזי של התהליך הטיפולי בקהילה
היה מגוון של קבוצות טיפוליות ,חלקן מובנות
וכל חברי הקהילה נטלו בהן חלק ,וחלקן ייחודיות,
ולפיכך הותאמו לסוגים שונים של מטופלים .אלו היו
הקבוצות המובנות:
קבוצת בוקר :לאחר שהתרחשה רכזות בודקת,7
שבמהלכה אחד הנערים מקריא בקול את שמות
דיירי ביתו ,ולאחר שכל מטופל סיים את סידורי
הבוקר ,התנהלה קבוצת בוקר הכוללת "סבב
הרגשה" .למיטב זיכרונו של שמעון ,זו היתה קבוצה
מובנית מאוד שהתנהלה כדלקמן:
"'בוקר טוב! עוד בוקר בלי סמים!' אוקיי? זה בוקר
טוב' .שמעון מכור ,בוקר טוב'' .אוהבים אותך,
שמעון ,בוקר טוב'' .היה לי לילה טוב ,ישנתי
טוב ,הבוקר אני קצת ...היום אני סבבה .הבוקר
התעוררתי טוב ,שיהיה לכם אחלה בוקר'' .אוהבים
אותך ,שמעון'".

החלמה בקהילה טיפולית

לתפיסת שמעון ,מילים אלו לא היו ריקות מתוכן.
כאשר אחד המטופלים אמר שאינו חש בטוב,
הקבוצה התייחסה לכך ואפשרה לו לפרוק את
רגשותיו .בסיום הפגישה הקבוצתית אמרו כולם
יחד את תפילת השלווה .למרות ההודאה האישית
בהתמכרות וסגנון הדיבור שמזכיר את אן-איי ,כולל
האמירה המשותפת של תפילת השלווה (רונאל,
 ,)1995הקבוצה לא התנהלה לפי תוכנית 12
הצעדים .שמעון ציין שלמיטב זיכרונו אף קבוצה לא
התנהלה לפי תוכנית הצעדים.
קבוצת קומבינה :בקבוצה הזו היו "פותחים
קומבינות" ,כלומר חשפו אותן .קומבינה נחשבה כל
דבר שחרג מהנורמה של החיים בקהילה .הקבוצה
הזאת נועדה "בשביל שתתנקה מהקומבינות
ותפתח דף חדש" .הואיל והמטופלים היו רגילים
להשתמש בקומבינות כדי להשיג את מבוקשם ,ניתן
לומר שנטייה זו מאפיינת את אורח החיים שממנו
הם מנסיים להחלים .כדברי שמעון:
"...כי לפעמים זה קטע שאתה מקומבן ואז זה
מתגלגל ...הקומבינה מושכת קומבינה שמושכת
קומבינה שמושכת קומבינה ...כשאתה פותח את
זה אתה בעצם נותן לך  cleanלהתנקות מזה,
וכאילו ,אתה גם שם קו אדום לאנשים שעשו איתך
את הקומבינה כי אתה פתחת את זה .עכשיו אם
כמה פעמים תעשה את אותה קומבינה ויראו את
זה בתיעוד ,בסוף תקבל גם תוצאה".
דבריו של שמעון מלמדים שהקומבינה היתה מביאה
אותו לידי סחרור עברייני ,וכפי שצוין לעיל ,אחד
האפיונים של סחרור עברייני הוא שהוא מקבל חיים
משל עצמו .הקבוצה נועדה למנוע את הקומבינה
ההתחלתית ובכך למנוע את היווצרות הסחרור.
בקבוצה זו המטופלים אמורים ללמוד שכאשר
הם משתמשים בקומבינות הם אולי משיגים את
מבוקשם בטווח הקצר ,אך בטווח הארוך הם
עלולים להסתבך .כדי ללמד את הנערים שיש
תוצאות למעשיהם ,כמו גם למעשי חבריהם,
השתתפה כל הקהילה בקבוצת קומבינה .הנוהל
היה שעד שמי שעמד מאחורי הקומבינה הודה
והתוודה ,כל הקהילה עמדה שעה ,התיישבה לחמש

דקות ואז נעמדה שוב ,כך שעות רבות ואף ימים.
כמו כן התקיים נוהל שתיקה :אף אחד לא תקשר
עם אחרים ,כל אחד היה לעצמו .בדרך זו ניסו
ללמד את המטופלים שכולם סובלים על חשבון
מעשיהם ,כלומר הודגש להם שהם לא מנותקים
מהעולם ומהסביבה .בנוסף היה יסוד של דוגמה
לחיקוי בקבוצת הקומבינה ,הן מבחינת המטופלים,
שחשפו זה את הקומבינה של האחר ובכך סיפקו
דוגמה הדדית ,והן מבחינת המדריכים ,שנשאו
באותו נטל קבוצתי עד שהקבוצה פתרה את העניין
ובכך סיפקו דוגמה אישית:
"...קיצור ,נחזור לקבוצת קומבינה .שעה את
עומדת 5 ,דקות יש לך לשבת .נוהל שתיקה ,אף
אחד לא מתקשר עם אף אחד ,חושב .חוזרים .זה
יכול להימשך ככה גם  8שעות .אם יודעים שיש
קומבינות ולא פותחים אותם' ,תעמדו!' .והמדריכים
גם עומדים ,לא רואים בעיניים .כאילו זה לא זה
שהמדריך יושב ,המדריך עומד .כולם עומדים".
קבוצת אגרסיות :בקהילה הטיפולית היתה הבנה
כי מתבגרים צריכים לפרוק תוקפנות מצטברת,
להשתחרר .כדבריו של שמעון:
"יש לך קבוצת אגרסיות ,שזה בחושך ,ואת יודעת,
שמים לך מוזיקה ,וזה ...ולהשתחרר ולצעוק וזה...
ולקלל וזה ...ולרקוד טראנס .ויש לך קטע של מנוחה,
קבוצת אגרסיות ,להתפרק מאגרסיות .משהו
קטלני".
מדברי שמעון משתמע שזו אמנם לא היתה קבוצה
טיפולית במלוא מובן המילה ,אך היא הועילה
לטיפול הרחב שהתבצע בקהילה ,שכן היוותה מעין
אתנחתא מהטיפולים הנפשיים.
קבוצות לשבירת תסביכים :בקבוצה זו הוטל על
המשתתפים לעשות דברים בעלי קושי תפקודי
בעבורם  -תסביך בלשון הקהילה:
"נותנים לך לעשות את הדברים שהם הכי כאילו תסביך,
שהם הכי ...לא רוצה לעשות אותם .למה? שתשברי
תסביך .אחלה ,זה טוב לשבור תסביכים ,להיכנס
בקושי .אמממ ...אז גם שברתי הרבה תסביכים".
המטרה היתה לאפשר למשתתפים להתמודד עם
מכשול אישי  -עם דבר מסוים שהם לא רצו לעשות
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כי לא רצו להתעמת עם עצמם  -וזאת בסביבה
תומכת שמסייעת להתגבר על התסביך.
קבוצת סימולציה :בקבוצה זו היו מעבירים
למשתתפים סימולציה מהחיים ,וכך לימדו אותם
לנקוט אסטרטגיות התמודדות יעילות .שמעון תיאר
סימולציה של ריאיון עבודה שהשתתף בה:
"...סימולציה לעבודה למשל ,ממש מדמים לך
סימולציה של עבודה ,של ריאיון עבודה וזה ,מה
תגיד ,מה תעשה ,איך תבוא ,איך תלך וזה ,ואם לא
קיבלו אותך ואם זה ...אז בסדר .ואפילו לקחו אותי
לריאיון עבודה ,סתם ,כסימולציה ...ישבתי שם מול
הבוס ודיברתי איתו .סתם להתנסות בריאיון עבודה.
לא באמת שנכנסתי לעבוד שם ,אבל הוא אמר:
'התקבלת'".
שמעון הדגיש את התרומה החיובית של שתי
הקבוצות האחרונות להמשך חייו:
"הם נותנים לך שם חוויות שנורא בונות אותך,
תחושת הערך העצמי שמה מאוד מועצמת ,כי
נותנים לך שם דברים שאת אומרת 'וואי ,זה על גבול
הבלתי אפשרי' ,ואת עושה אותם ,ואת מגלה שיש
לך כוח לעשות דברים".
שמעון מדגיש זאת ,היות שהוא ,כמו עמיתיו ,ספג
בעבר הערות רבות בסגנון "אתה לא יכול" .לפי
תיאוריית התיוג ,הביקורת השלילית הופנמה על ידו
והוא התנהג בהתאם ( .)Matsueda, 2000מטרה
מודגשת של הקהילה הטיפולית היא אימוץ סגנון
חיים חיובי ,ובמקרה של שמעון היא הושגה ,בין
השאר על ידי העצמת מושג האחריות העצמית
וחיזוק הערך העצמי ,כאשר נוכח שלמעשיו יש
תוצאות חיוביות ושהוא יכול להשיג משהו שרצה בו
גם בדרכי נועם ולהיות מתוגמל בהתאם.
מלבד קבוצות אלו תיאר שמעון מגוון קבוצות
טיפוליות ,כגון קבוצת סוף-שבוע שבה סוכם
השבוע שחלף ,קבוצות ערב ,קבוצות קהילתיות
בעלות תוכן מסוים ,קבוצות לפי בית וקבוצות לפי
שלבים .מלבד הקבוצות היה מגוון של חוגים שכללו
היבטים טיפוליים .אלו היו קבוצות ייחודיות ,לא
מובנות ,אשר ההשתתפות בהן היתה וולונטרית,
ְ
כגון קבוצת הטיי-צ'י ,קבוצת החממה ,קבוצת ריפוי
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בעיסוק ,קבוצת גננות וקבוצת בייסבול.
שמעון הצטרף לקבוצת הטיי-צ'י וציין שהיא אחת
משיטות הטיפול שיותר עזרו לו:
"...גם הטיי-צ'י ...מאוד עזר .זה אחד הדברים שאני
יותר נותן לזה את הפלוס כי מתוך כל הטיפול וזה,
פתאום בא מישהו שהוא גם מבין בקטע הטיפולי...
המון דברים שממש טובים לנפש .פתאום בין כל
הבלגאן של 'מלכישוע' ,פתאום שיבוא לך איזה
מישהו ,שהוא גם מדבר איתך בשפה טיפולית ,אבל
הוא לא ממש טיפולי כאילו ...באמת את רואה איך
את יכולה מעבר לגבול הסיבולת שלך".
מדבריו עולה שההתמודדות הפיזית תרמה גם
להתמודדות הנפשית ,קרי לבד מהטיפול הנפשי
התמידי שהתקיים בקהילה ,הטיפול הפיזי לכאורה
הוסיף נדבך לאפקט הטיפולי.
פעילות חשובה אשר עזרה למטופלים לפתח
תחושת עצמאות ,אחריות אישית והערכה עצמית
גבוהה יותר היתה הפעילות בטבע ,בשטח .פעם
בתקופה היו יוצאים לטיולים ,כאשר כל טיול הוגדר
טיול טיפולי .שם ,בטבע ,היו מדברים על רגשותיהם
ועל דרכי ההתמודדות שלהם .שמעון סיפר על
תחושותיו כאשר נתנו לו לנווט את מסלול הטיול:
"גם יצא לי לנווט טיול אחד ,את מבינה ,נותנים
הרבה אחריות".
כמו הממשק שנוצר בין הגוף לנפש בטיי-צ'י ,כך
היה גם בטיולים:
"בטיולים את רואה כמה הכוח שלך הוא כאילו חזק
ממה שחשבת".
שמעון דיבר רבות על החוזק הנפשי שגילה בתוכו
בתקופה ששהה ב"מלכישוע"  -דרך הטיי-צ'י,
הטיולים או בקבוצת הסימולציה .זו היתה חוויה
רבת משמעות בעבורו ,שסימנה את השינוי שעבר.
אחת השיטות המעניינות שהקהילה הפעילה כדי
לחבר את היחיד לקבוצה נקראת "סיפור חיים".
בסוף שלב ב' של הטיפול (על שלבי הטיפול ראה
למשל אצל סלע )2002 ,התבקשו כל המטופלים
לכתוב ,במשך חודשיים לפחות ,את סיפור חייהם.
את הסיפור הזה היו חושפים בפני כל הקהילה .כך
נזכר שמעון:

החלמה בקהילה טיפולית

"את הסיפור חיים את גם צריכה לספר ,מול כל
הקהילה ,מול כל העו"סים ,מול כל המדריכים .כולם
באים לשמוע את הסיפור חיים שלך .אחרי שאת
שם כבר שנה וחצי ואת כבר חלק מהקהילה ,את
מספרת אותו בסבבה".
מדבריו עולה בבירור ,שתחושת הלכידות
הקהילתית ,שאותה חש בעוצמה רבה לאחר שהייה
ממושכת במקום ,תרמה לו להיפתח מול קהל גדול
ולספר את סיפורו בפרוטרוט .תחושת הקהילתיות
הזו שמזכיר שמעון היתה אחת ממטרות הטיפול
בקהילה ,ואכן נראה שהיא ,ורבות אחרות ,הושגה
אצלו בהצלחה.

חייו של שמעון לאחר "מלכישוע"

יחידת הנוער בקהילה הטיפולית "מלכישוע" שמה
דגש על קבוצת השווים ,כך שהמתבגר נעשה
חלק מקבוצה שנאבקת יחד במחלת ההתמכרות
האישית .ראינו שהחברות של שמעון בקהילה
היתה אקטיבית  -הוא פעל בסביבה וגם הפעיל
אותה .להתנהגות היחיד היתה השפעה על פעילות
החברים בקהילה ,ולכל מטופל היה תפקיד או מגוון
תפקידים אשר שירתו אותו ואת הקהילה כולה.
בנוסף הושם דגש על למידת כללי אחריות ,חברות,
משמעת עצמית ובניית אמון ושיתוף .למידה זו
נועדה להקנות כלים להתמודדות מיטיבה ,קרי כלים
אלטרנטיביים לסגנון ההתמודדות שהמטופל היה
רגיל אליו בטרם הגיע לקהילה (כגון שימוש בסמים
ובאלכוהול) .שמעון למד בקהילה לאמץ סגנון חיים
שאינו כולל שימוש בחפ"א ,וגם למד לשנות את
התנהגותו האנטי-סוציאלית להתנהגות סתגלנית
וחיובית ,אשר מושתתת על ערכים ונורמות של
כנות ולקיחת אחריות (סלע.)2002 ,
שמעון שהה ביחידת הנוער כשנתיים ,מגיל  17וחצי
עד  19וחצי .בעת עריכת הריאיונות עמו ,בהיותו כבן
 ,28עבד בהוסטל לשיקום נוער עבריין ולמד טיפול
בעזרת פעילות שטח .אין לדעת מה היה קורה לולא
הטיפול ב"מלכישוע" .מדבריו משתמע ששנתיים אלו
היוו בעבורו תפנית בעלת משמעות .לדוגמה ,במהלך
הטיפול בקהילה שמעון למד לאהוב את הטבע:

"...לא למדתי לאהוב אותו ,כמו שלמדתי לאהוב אותו
באמת ב'מלכישוע' .לאהוב להסתכל על הדברים,
להתבונן בהם ,את מבינה ,כל מיני דברים ש ...שגם
בטיי-צ'י 'תשב ,תסתכל על עצמך '...נפתחים לך
אפיקים אחרים בראש ,מבינה? זה משהו אחר".
הוא המשיך ותיאר בנימה מלאת אנרגיה ,מלאת
חיים ,כיצד אהב את קבוצות הטיי-צ'י שהתקיימו
מדי פעם בחיק הטבע:
"...לפעמים הוא גם מוציא אותך שם לטבע ,מחוץ
לקהילה ,ועושה לך שמה את הסשן ,ב 6-בבוקר,
באוויר הקר ...כאילו בטבע ,אשכרה בטבע! ואת
כאילו לא בתוך הקהילה אפילו ,יצאנו מהקהילה.
קטעים טובים ,קטע טוב .יש שמה הרבה אור
בקהילה .חוויה טובה .חוויה טובה".
הרבה פעמים אמר שמעון בריאיון שהטיפול
בקהילה היה חוויה טובה בעבורו:
"זו חוויה שווה ,חוויה שווה .כי גם גרמו לי שם לנתק
קשר עם ממש מלא חברים ,כל ההבנה הזאת שזה
לא חברים אמיתיים ...ואנשים שעברו איתי את
הקהילה הזאת זה חברים שאני סומך עליהם ,ואלה
שהיו איתי בקהילה ובגדו כאילו ,והיינו איזה אחד
הבריז לי עם כסף ,אלה האנשים שמבחינתי הכי
זרקו ...כי כזה מקום מאוד מנקה את זה".
שמעון למד להבחין בין אנשים שמיטיבים עמו
ומועילים לו לבין אנשים שמרעים לו ,ולמד להתרחק
מהאחרונים ולנתק עמם קשר .זוהי למידה חשובה
ומועילה להמשך החיים ,בעיקר משום שלפני החיים
בקהילה שמעון התרועע עם חברים שהקשרים עמם
הזיקו לו .הוא גם למד לקחת את הטוב מהמקום,
לנצל את האפשרויות שניתנו לו ולסגל לעצמו אורח
חיים חיובי.
כזכור ,שמעון נכנס לטיפול בקהילה עקב צו בית
משפט ,לאחר שורה של מעצרים ואף מאסר בכלא.
הכניסה ל"מלכישוע" היוותה חלופת מאסר בעבורו,
שכן עורכת דינו טענה שהוא מכור לסמים .אולם
בלבו שמעון לא הסכים עם טענה זו .הוא נכנס
לקהילה וגם יצא ממנה בידיעה שיחזור להשתמש
בסמים .לדבריו ,לא חלפה שעה מהרגע שסיים
את טיפולו בקהילה והגיע הביתה עד שחזר לעשן.
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על השאלות מדוע עישן ברגע שחזר ומדוע המשיך
להתנהל כך עד מועד הריאיון ,השיב:
"שמעי ,הטיפול ב'מלכישוע' הוא טיפול ...הוא
כן אמור לגעת בדבר אחד  -בהתמכרות .אבל
התמכרות זה הרבה פעמים תוצאה של המון
דברים לפני ,ושמה את מטפלת בהמון דברים.
אלה שהשתמשו בהרואין ,לרוב הם האנשים
שיותר מחזיקים בלא-להשתמש ,לא לגעת ,או-קי?
...לפחות לא לגעת בהרואין ,שזה מבחינתם
להשתמש .אם מבחינתי להשתמש זה לעשן ,אני
לא תפסתי את זה ככה כי אני תמיד אמרתי שאני
אוהב אסיד ושאני אחזור לאסיד ,ואמרתי את זה גם
בטיפולים ...שאני רואה את עצמי מנסה את זה שוב.
בטיפול הפרטני .אני הרגשתי שם שהטיפול נגע בי
בהמון אספקטים שהם לא סמים .כאילו לקחתי
את הטיפול הזה באמת להתבגרות ולשינוי פנימי
יסודי ,של המון דברים שהיו לי כמו חוסר ביטחון,
כמו חוסר אמון ,כמו אלימות שנובעת מהחוסר
ביטחון .חוסר ביטחון ,חוסר הערכה עצמית ,דימוי
עצמי שלילי .המון תסביכים ,המון תסביכים .כל
מיני תסביכי 'אל תגיד לי מה לעשות' ,תסביכי כבוד,
שנבעו מהערכה עצמית נמוכה".
נראה שהטיפול לא הצליח לגמרי לפי הגדרת
ההצלחה של הקהילה ,שכן שמעון המשיך לצרוך
סמים ,אך עם זאת הוא עבר כברת דרך בקהילה,
אשר תרמה לו לחדול מההתנהגות העבריינית
שאפיינה אותו בטרם נכנס אליה .דברים אלו נאמרו
בעוצמה בריאיונות  -כיצד המקום הפרה אותו
למרות שהוא עדיין צורך סמים .הוא חזר והדגיש:
"למרות השימוש ,למרות שמבחינתם אני נחשב
משתמש ,מבחינתי יש לי חוויית הצלחה מאוד-מאוד
גדולה .קיבלתי משמה המון .גם מעלים בך את עניין
השאיפות בחיים ,מטרות ,סדר יום ...כאילו הכול
מלמדים אותך על להציב מטרות ולעמוד בהם.
לשים יעדים קטנים ואחרי זה יעדים יותר גדולים".
לפי תפיסתו הסובייקטיבית והשקפת עולמו ,נראה
ששמעון רואה בהתנסותו בקהילה חוויה מכוננת,
אשר הטיפול בה הצליח בעבורו ברמה מספקת ואף
יותר מכך .במבחן התוצאה ,קרי חייו כיום ,נראה כי
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התנהגותו העבריינית נשארה במקום שבו השאיר
אותה בפעם האחרונה בחייו ,בשערי "מלכישוע",
בעודו נער צעיר .לדבריו ,עוד כששהה בקהילה ידע
כי לא יחזור לעולם העברייני .הוא תיאר את הכוח
שאפשר לו לעמוד בכך:
"...ההבנה באמת של  -פגעת באנשים ,עשית
לאנשים ,וזאת לא דרך ,לא ככה אנשים מתנהגים...
כאילו באמת להבין ,להבשיל עם הדברים".
שמעון הבין כי התנהגותו העבריינית ,אף שהזיקה
לעצמו הזיקה לסביבה ,וזה כנראה מה שאפשר
לו לא לחזור לעולם העברייני .בכך תיאר מודעות
מוסרית שהתפתחה במהלך ההחלמה בקהילה
והפכה למשאב שסייע לו להימנע מהתנהגות
עבריינית.
בריאיונות שמעון לא דיבר על היותו מכור אף
לא פעם אחת ,למרות שבמשך שנתיים טופל
בקהילה טיפולית לגמילה מסמים .לדבריו ,לכל
אורך הטיפול הפרטני הצהיר כי בצאתו מהקהילה
יחזור להשתמש .לפיכך ניתן להניח כי בעת שהותו
בקהילה לא פיתח מוטיבציה פנימית לשינוי של
דפוסי השימוש בסמים .מוטיבציה כזו לא התפתחה
גם שנים לאחר מכן ,על אף שנראה שהשימוש
בסמים משפיע לרעה על התנהלות חייו גם בהווה,
כפי שציין בעצמו:
"...ללימודים זה כן מפריע ...הריכוז לא היה שם כמו
שצריך .להיות שם ולשבת ולתת את הזמן".
לטענתו ,השימוש בסמים לא הפריע לו לעמוד
בהתחייבויות כגון הגשת מטלות בלימודים
ובעבודה ,והסיבה לכך נעוצה במסגרת החיצונית
אשר "מכריחה" אותו לעמוד במטלות .להערכתנו,
שמעון מודע רק חלקית להשפעה הקבועה של
השימוש בסמים על חייו:
"אני גם סטלן ...אם הייתי מרכז את כל התשומת
לב שלי ,אם הכול היה מרוכז ,אז הייתי מספיק גם
את הכול .בגלל זה שאני מעשן אז עוד ,תופס לי
עוד פלח מהיום ...אני גם לפעמים הולך לעבודה
שאני מעושן ,אבל אני דואג לשתות איזה קפה
ולהיראות."...
נראה כי הוא פיתח הסברים והצדקות לנטייה שלו
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לדחות ביצוע מטלות ,והוא אף מודע לתירוצים
הרבים שסיפק לעצמו כדי להמשיך להשתמש
למרות ההשפעות השליליות הנראות לעין .זוהתה
אצלו גם אמביוולנטיות :מצד אחד אמר שהשימוש
בסמים לא פגע בעבודתו ,ומצד שני הודה כי הגיע
לפרקים לעבודה כאשר הוא בהשפעת סמים.
נקודה מעניינת נוספת הראויה לאזכור היא הפער בין
המוטיבציה כיום לזו שהיתה לשמעון בעת שהותו
ב"מלכישוע" .כאמור ,אחת הקבוצות ששמעון
תיאר כבעלת השפעה חיובית מרבית על תהליך
החלמתו בקהילה היא קבוצת הטיי-צ'י .היסודות
המשמעותיים בקבוצה זו היו השקט ,המאפשר
התבוננות פנימית ,והאתגר:
"האתגר של עמידות הסטטיות זה היה מטורף ,וגם
ה...חוזק שאתה מקבל מזה".
משתמע ששמעון עמד באתגרי הטיי-צ'י ללא
לאות בהיותו בקהילה .עם זה מחוץ לקהילה ,באין
מסגרת חיצונית שהכתיבה לו את אורח חייו ,הוא
מצליח פחות לעמוד באתגרים מסוג זה ובאתגרים
אחרים .הוא מודע לכך ,חלקית אומנם ,והסיבה היא
לדידו היותו "סטלן".

דיון

חדילה מפשיעה היא תהליך שלאחרונה זוכה ליותר
ויותר מחקר ,עם הדגשה שסיפור החיים האישי
וההצהרות של החדלים מפשיעה מרכזיים להבנת
התהליך ( .)Maruna, 2001, 2004סיפור החיים
של שמעון ,כפי שהוצג כאן ,הראה תמורה בדרך
החיים שהתרחשה בעת שהייתו בקהילה הטיפולית
"מלכישוע" .אם כאשר נכנס לקהילה היה בשיאו
של סחרור עברייני והתמכרות ,כאשר יצא ממנה
כעבור שנתיים היה לשמעון כיוון חיים אחר ,שכולל
בין השאר חדילה מלאה מפשיעה ,ואשר נמשך עד
היום.
תחום החדילה מפשיעה מייצג השקפה
חדשה בקרימינולוגיה ,זו של הקרימינולוגיה
החיובית ( ,)Ronel & Elisha, 2011שממשיכה
החיובית
הפסיכולוגיה
של
דרכה
את
.)Seligman & Csikszentmihalyi,
(2000

הקרימינולוגיה החיובית היא פרספקטיבה שכוללת
מגוון של תיאוריות ומודלים של שינוי ,שאחד מהם
הוא מודל ההחלמה (Best et al., 2010; White,
 .)2008הקרימינולוגיה החיובית טוענת שאמצעים
"רגילים" לאכיפת חוק יכולים ,בתנאים מסוימים
בלבד ,לסייע בעצירת הסחרור העברייני ,ואילו כדי
לייצר תהליך של החלמה ,שכולל חדילה מפשיעה,
נדרשת התערבות שונה במהותה ,שאותה מציעה
הקרימינולוגיה החיובית ( .)Ronel, in printסיפורו
של שמעון ,כפי שהוצג כאן ,מדגים זאת .להתערבות
של מערכת אכיפת החוק לא היתה השפעה מרובה
בשלבים השונים של התפתחות הסחרור העברייני
אצלו ,וייתכן ,כפי שנטען בתיאוריית התיוג (שוהם,
אדד ורהב ,)2004 ,שהיא אף תרמה לחיזוקו
של סחרור זה כאשר צמצמה את האפשרויות
הנורמטיביות שהיו לו .ככל שהסחרור התקדם ,כך
התחזקו האמצעים שהפעילה מערכת אכיפת החוק
כדי לעצור אותו ,עד שלבסוף הופעל אמצעי חזק
וקיצוני בעבור נער צעיר :מאסר עם איום למאסר
ארוך יותר .אמצעי זה הצליח ליצור הפוגה זמנית
בסחרור .ניתן לשער שלולא היתה התערבות
אחרת ,ההפוגה היתה חולפת וייתכן שהסחרור
אף היה מתחזק יותר .כלומר ,לו היה שמעון נכנס
לכלא למאסר ארוך ,קיים סיכוי שהסחרור העברייני
היה מתחזק אצלו ,לפחות לתקופת-מה ,ותהליך
החדילה מפשיעה היה מתעכב או שמא לא היה
מתרחש .אבל לשמעון הוצעה אפשרות אחרת,
שלתפיסתנו מבטאת היטב את הקרימינולוגיה
החיובית :האפשרות להגיע לקהילה טיפולית.
קהילה טיפולית ,על אף היותה ממסד בעל
מסגרת נוקשה ותובענית למדי ,מצליחה לייצג את
הקרימינולוגיה החיובית ,שכן היא כוללת את היסודות
שמרכיבים פרספקטיבה זו (.)Ronel et al., in print
נדגים זאת בסיפורו של שמעון .הקרימינולוגיה
החיובית מדגישה ,בהמשך לפסיכולוגיה החיובית,
את כוחם המרפא של חוויות חיוביות ,של רגשות
חיוביים ושל חשיפת כוחות חיוביים (למשל:
.)Fredrickson, 2001; Sheldon & King, 2001
לכל אלו נחשף שמעון ב"מלכישוע" ופעולתם עליו
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היתה חיובית ,כפי שהתבטא כשתיאר את הקבוצות
שבהן השתתף .אבל הקרימינולוגיה החיובית
מתקדמת צעד נוסף ,שאינו קיים בפסיכולוגיה
החיובית ,והוא הדגשת החדילה מפשיעה (Ronel
 .)& Elisha, 2011הקהילה הטיפולית הדגישה גם
היא תהליך של שינוי הוליסטי ,שכלל חדילה ממגוון
התנהגויות והרגלים של עבריינות והתמכרות ,וכמו
כן שינוי במערכות היחסים החברתיות .תהליך זה
נתפס לעתים כנוקשה ,אך הנוקשות כוללת חוויה
חיובית .כמו מטופלים אחרים בקהילה טיפולית
( ,)Ronel et al., in printגם שמעון תיאר את
המסגרת בעלת הגבולות כהכרח בעבורו וכחוויה
חיובית .תיאור זה מבטא הבנה רטרוספקטיבית
של שמעון ,שהגבולות הברורים היו חיוניים לעצירת
הסחרור העברייני ,ושהנוקשות מלווה בקבלה
חברתית בלתי-מותנית ()Bogdan & Taylor, 1987
ובאכפתיות של הקהילה כולה מהיחיד .ניתן לטעון
אפוא שחוויית הקהילה של שמעון נעה בעקיבות בין
האסרטיביות של הקהילה ,שניכרת בהצבת גבולות
ועימות ,לבין הכלה ואמפתיה ,ותּועלה לבסוף
לחוויה חיובית ולהצבת דרך ברורה של חדילה
מפשיעה.
לבסוף ,הקרימינולוגיה החיובית מתבטאת בהדגשת
וקטור של איחוד בשלוש רמות :חברתית ,אישית
ורוחנית ( .)Ronel, Frid, & Timor, 2011מרגע שהגיע
שמעון ל"מלכישוע" ,עוד בתקופה שגילה התנגדות
עזה לנוהלי המקום ולתהליך ההחלמה המוצע,
הפעילה הקהילה מגוון שיטות וכלים כדי לחבר אותו
לקבוצת השייכות .שמעון הצליח לחוש בכך ,ובשלב
מסוים הוסרה התנגדותו והוא נעשה חלק מקבוצה
של החלמה שהיא בעלת לכידות גבוהה .בד בבד
העיון בסיפור חייו מראה כיצד השהייה בקהילה
טיפולית תרמה להעצמת האחריות האישית שלו,
ההערכה העצמית והרצון לאמץ אורח חיים יעיל
ומסתגל .ניתן להסיק שהטיפול הכולל בקהילה יצר
תהליך של עצירת ה"בלגאן" שאפיין את שמעון לפני
כן ( ,)Timor, 2001ופיתח אצלו מרכז אישיותי שיכול
להחזיק את ההתנהגות ולעמוד בפיתויי הרגע .מרכז
זה כולל השקפה מוסרית חדשה שאין בה מקום
58

לעבריינות אלא לנתינה לאחר ,כפי ששמעון מייצג
בקריירה שבה בחר .אמנם אין בסיפורו ביטוי
לאיחוד הרוחני שמציעה הקרימינולוגיה החיובית,
אולם התחזקות המרכז האישיותי האידיאי עם
התפיסה המוסרית עשויה ללמד על תחילתה של
התפתחות כזו.
נקודה נוספת ראויה לציון היא המשך השימוש
בסמים ,שנראה במבט מן החוץ כשימוש לרעה.
במחקרים שעניינם קהילות טיפוליות נמדדת
ההחלמה בדרך כלל על פי הפסקת המעורבות
בעבריינות ,הפסקת השימוש בסמים והצלחה
בעולם התעסוקתי (סלע.)De Leon, 1985 ;2002 ,
הגישה של שמעון מאתגרת את התפיסה הרגילה
של יעילות הטיפול .הוא טוען להצלחה מלאה
של הטיפול בקהילה בשל הצלחתו בשני מדדים,
עבריינות ותעסוקה ,על אף שהטיפול נכשל לכאורה
במשתנה מרכזי ביותר  -השימוש בסמים .הואיל
ואי אפשר להתעלם מתהליך ההחלמה שעבר
שמעון ,שכולל לא רק חדילה מפשיעה אלא גם
צעידה במסלול חיים נורמטיבי מוערך ,הרי שקיימת
אפשרות חדשה :תהליך מוצלח של החלמה על אף
המשך השימוש בסמים .ההחלמה החברתית מלאה
וההחלמה האישית חלקית ,אולם היא יציבה ובעלת
גבולות ברורים .גישה זו מקבלת תמיכה מסוימת
בסקירת מחקרים של סבה וארנפלד (,)1988
שלפיה היחס בין עבריינות לשימוש בסמים מורכב.
לעתים הראשון מוביל לשני ,לעתים להיפך ,ולעתים
אין קשר בין השניים .סיפורו של שמעון קשור
לעבריינות ולשימוש בסמים ,ואילו סיפור ההחלמה
שלו מציג את יכולתו לנתק קשר זה .הואיל ושימוש
בסמים "קלים" ,כגון אלו שהשתמש בהם שמעון
בעת עריכת המחקר ,נחשב נורמטיבי בקבוצות
מסוימות מכל המעמדות החברתיים ,עם מגמת
עלייה בשיעורי השימוש בקנביס בקרב מבוגרים
בעשור שעבר (בר-המבורגר ,אזרחי ,רוזינר וניראל,
 ,)2009הרי שסיפור ההחלמה של שמעון מדגים
חזרה מוצלחת לחברה הנורמטיבית ,תוך סיגול
מנהגים כגון שימוש בסמים שנחשבים נורמטיביים
לפחות בחלקים מהאוכלוסייה .נקודה זו ,הנוגעת
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לנורמליזציה-לכאורה של דפוס שימוש בסמים,
מחייבת בדיקה מעמיקה יותר במחקרי המשך.
האם קיים תהליך כזה גם אצל מכורים אחרים בעלי
רקע עברייני ואנטי-חברתי?
לסיכום ,ניתוח מעמיק של סיפור רטרוספקטיבי
סובייקטיבי של החלמה בקהילה טיפולית ,הראה
כיצד השהות בקהילה מביאה לידי שינוי מעמיק
בחיי היחיד .שיטת הקהילה והאמצעים המופעלים
בה משקפים לדעתנו את הפרספקטיבה של
הקרימינולוגיה החיובית ,ונראה שיש בכוחם להביא
לידי ביטול הסחרור העברייני ולידי תהליך כולל של
חדילה מפשיעה והחלמה במכלול תחומי חיים.
הואיל והשימוש בסמים ,שהוא לרוב עניין מרכזי
בקהילות טיפוליות ,קיבל משמעות פחות מרכזית
בסיפור ההחלמה שהוצג כאן ,הממצאים מלמדים
על אפשרות חדשה ,של התמקדות בהחלמה
מעבריינות .להחלמה כזו יסודות זהים לאלה של
החלמה מהתמכרות ,ולכן אנו מציעים להקים
קהילה טיפולית הפועלת על פי אותם מאפיינים ,אך
מטרתה הראשונית תהה חדילה מפשיעה ושינוי של
אורח החיים העברייני.

רשימת מקורות

אדד ,מ' ,ויגננסקי ,א' וחימי ,ח' ( .)2008היש ,האין,
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מתיר אסורים

טיפולית
החלמה
בקהילה הסורגים
זוגיות בצל

מטרות חוק שחרור על תנאי ממאסר
בעיני ראשי ועדת השחרורים
ושיקול הדעת ביישומו
[נתנאל דגן ,1אורי תימור 2ונתי רונאל]3
ועדת השחרורים היא גוף מעין שיפוטי המופקד על ניהול ההליך לשחרור על תנאי
ממאסר .הוועדה פוגשת באסיר בדרך כלל לקראת חלוף שני שלישים מריצוי תקופת
מאסרו .היא אמורה להחליט אם יש מקום לשחרר על תנאי את האסיר בטרם ריצה
את כל העונש הקבוע בגזר הדין ובאילו תנאים לעשות כן .בנוסף ,היא עוקבת אחר
מילוי של תנאי השחרור ועשויה אף לבטל את רישיון השחרור כליל במקרה של
הפרת התנאים .החוק מפרט מגוון רחב של נתונים ושיקולים הנוגעים לאסיר או
לעבירה שביצע ,שבהם רשאית הוועדה להשתמש לצורך החלטתה .מחקר זה נערך
באמצעות ריאיונות פתוחים עם שבעה שופטים שהם ראשי ועדות שחרורים וכן
באמצעות תצפיות ביותר ממאה דיונים של ועדות שחרורים.
המסקנות העיקריות העולות ממחקר זה הן כי יושבי ראש הוועדות מבססים את
מדיניות השחרור המוקדם שלהם על שני יעדים עיקריים ,שיקום ופיקוח מניעתי,
בהתאם ליעדים המופיעים בחוק .בין השופטים קיימים הבדלים בפרשנות באשר
לסעיף (10א) לחוק ,המאפשר לוועדה לשקול במקרים "בעלי חומרה" ו"בנסיבות
מיוחדות" גם שיקולי גמול ,וזאת בשל חשש מפגיעה באמון הציבור במערכת
המשפט ובאכיפת החוק וכן בשל הצורך בהרתעת הרבים .הבדלים אלו עשויים
להביא לעתים לידי ביטול החלטות הוועדות על ידי בית המשפט המנהלי ,המשמש
גם כערכאת ערעור על החלטות הוועדות .מציאות זו מביאה למסקנה ,כי נדרש שינוי
בסעיף זה ,אם בהגדרתו מחדש ואם על ידי פסיקה מנחה ,שתבהיר באילו מקרים
ובאילו נסיבות רשאית הוועדה לחרוג ממדיניות השיקום והמניעה.

1
2
3
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נתנאל דגן  -עו"ד ,תלמיד לתואר שלישי בפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר אילן.
ד"ר אורי תימור  -מרצה וחוקר במחלקות לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון ובאוניברסיטת בר-אילן.
פרופ' נתי רונאל  -מרצה וחוקר במחלקה לקרימינולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן.

מתיר אסורים

מבוא

ועדת השחרורים היא גוף מעין שיפוטי המופקד
על ניהול ההליך לשחרור על תנאי ממאסר
(להלן :הוועדה .)4הוועדה פוגשת באסיר בדרך
כלל לקראת חלוף שני שלישים מריצוי תקופת
מאסרו .5היא אמורה להחליט אם יש מקום לשחרר
על תנאי את האסיר בטרם ריצה את כל העונש
הקבוע בגזר הדין ובאילו תנאים לעשות כן .בנוסף,
היא עוקבת אחר ביצוע תנאי השחרור ועשויה
אף לבטל את רישיון השחרור כליל במקרה של
הפרת התנאים (שרון .)2003 ,המסגרת החוקית
שבה פועלת הוועדה היא חוק שחרור על תנאי
ממאסר (תשס"א( )2001-להלן :החוק) ,המגדיר
את סמכויותיה ,שיקוליה וסדרי עבודתה .החוק
מתייחס להליך רב משמעות מבחינה עיונית
ומבחינה מעשית.
מבחינה עיונית ,ההליך כרוך בשינוי משמעותו
המעשית של גזר דין חלוט שהוטל בבית המשפט
( .)Reitz, 2004; Rhine & Smith, 1991בידי הוועדה
מצויה סמכות בלתי מבוטלת המוקנית לה בחוק,
לקבוע את משך המאסר המדויק שירוצה בין כתלי
בית הסוהר .לפיכך היא שותפה מהותית למלאכת
עיצוב העונש ולקביעת מדיניות הענישה הכוללת
(.)Robinson & Spellman, 2005; O’Hear, 2011
החוק קובע הסדר שאינו מובן מאליו .שופט בבית
המשפט הטיל עונש מאסר מסוים ,אולם בפועל
עשוי האסיר להשתחרר בטרם ריצה את מלוא
עונשו .כך גם נוצר פער בין העונש המוטל בגזר
הדין על ידי השופט לבין העונש המרוצה בפועל.
ואכן ,דיון בהסדר זה כרוך בסוגיות היסוד של
4

5

מערכת הענישה ,באשר ליחס בין שיקול הדעת
השיפוטי לשיקול הדעת המנהלי בענישה ,וכן
בסוגיות הנוגעות ליחס בין מטרות הענישה
המקובלות  -גמול ,שיקום ,מניעה והרתעה -
והגשמתן באמצעות הליך השחרור על תנאי (סבה,
.)Petersilia, 1999; Reitz, 2004 ;1986
מבחינה מעשית ,ההליך משפיע על הצפיפות
בבתי הסוהר ,על התנהגות האסיר בזמן המאסר
ועל רמת ודאותו באשר לעתידו .כמו כן החלטות
על שחרור מוקדם עלולות לעתים לפגוע בתחושת
הצדק הציבורית ,באמון הציבור במערכת המשפט
ובאכיפת החוק ,וכן בביטחונם האישי של האזרחים
בכלל ובקורבנות עבירה בפרט (טלגם.)1985 ,
ראוי להדגיש כי תקופת המאסר נקבעת בגזר הדין
בדרך כלל לאחר השקעה של זמן שיפוטי ממושך
ומשאבים כלכליים ניכרים ,תוך עמידה ברף ראייתי
ודיוני גבוה ,ואילו הדיון בהליך השחרור המוקדם
קצר ותמציתי ביותר .לרוב פוגשים חברי הוועדה
את האסיר פעם אחת בלבד ,והראיות המוצגות
בפניה אינן מקיפות ומבוססות כמו אלו המוצגות
בבית המשפט .הדבר נובע ,בין השאר ,מהיותו
של הליך השחרור המוקדם הליך מנהלי ,אשר
אינו מתנהל לפי פקודת הראיות (נוסח חדש)
(תשל"א .)1971-גם הביקורת השיפוטית עליו
מצומצמת להחלטת הוועדה בלבד ,ומאפשרת
לוועדה טווח רחב של שיקול דעת (שרון.)2003 ,
מטרת מאמר זה היא להציג את נקודת מבטם של
שופטים ,שהם יושבי ראש בוועדות שחרורים ,על
היבטים שונים בעבודת הוועדה ,ולעמוד על היחס

תודתנו לכב' נשיאת בית המשפט העליון (כתוארה אז) ,דורית בייניש ,על אישורה למחקר; להנהלת בתי המשפט
ולמנהל בתי המשפט (כתוארו אז) ,כב' השופט משה גל; למנהלת ועדות השחרורים ,הגב' חגית אוסטר; ולמחלקת
המחקר של שב"ס .תודה מיוחדת לשופטים האנונימיים ,יושבי ראש הוועדה ,וכן לנציגי היועץ המשפטי לממשלה
שהסכימו להשתתף במחקר בלב גלוי ובנפש חפצה .המאמר מבוסס על תמצית פרק מעבודת מוסמך של נתנאל דגן
במסגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ,שנושאה הליך קבלת ההחלטות בוועדות השחרורים בישראל,
בהנחיית פרופ' רות קנאי ופרופ' נתי רונאל (דגן.)2010 ,
במקרה הרגיל דנה הוועדה באסירים שנידונו לתקופה של יותר משישה חודשי מאסר ,וכן בשחרור מוקדם מטעמים
רפואיים לפי הוראות ס'  7לחוק .בחוק מוכרות שלוש ועדות נוספות לעניינים ספציפיים :ועדה מיוחדת לאסירי
עולם; ועדה לנוער העוסקת בשחרור מוקדם ממעון נעול לפי הוראות חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול),
תשל"א ,1971-והוועדה לעיון בעונש ,שהיא ועדה צבאית הדנה בעונשי מאסר שהוטלו על ידי גורם שיפוט צבאי לפי
הוראות ס'  509לחוק השיפוט הצבאי ,תשט"ו( 1955-בנדור ;2000 ,שרון.)2003 ,1998 ,
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שבין תפיסותיהם אלו לבין ההגדרות הקבועות
בחוק .הואיל ותפיסותיהם הסובייקטיביות מנחות
את עבודתם ומשפיעות על יישום החוק ,חשוב
לדעתנו להציגן.

שחרור על תנאי ממאסר
בישראל :עיקרי השיטה

המקור ההיסטורי לשחרור המוקדם הנהוג בישראל
מצוי בפקודה המנדטורית .הוראותיה נקלטו
לתוך המשפט הישראלי באמצעות פקודת סדרי
השלטון והמשפט (תש"ח .)1948-ברבות השנים
הן הוחלפו בתיקוני חקיקה שונים ,ובכללם פקודת
בתי הסוהר (נוסח חדש) (תשל"ב( )1971-תימור,
 .)Eaton, 1964 ;2009החל בשנת  2001מוסדר
שחרור על תנאי בחוק נפרד המיוחד לעניין זה.
החוק קובע ,כי מי שנידון לעונש מאסר בפועל
אמור לרצות את מלוא תקופת מאסרו הקבועה
בגזר הדין ,בלי שעומדת לו הזכות לקיצור עונשו.
אולם לצד כלל זה נקבע בסעיפים  4-2לחוק ,כי
ניתן לשחרר אסיר על תנאי ,בין השאר במקרים
הבאים :שחרור מנהלי לפרקי זמן קצרים יחסית
 מצוי בסמכות נציב שירות בתי הסוהר ,מטעמיצפיפות ולפי תפוסת המקום בבתי הסוהר;
שחרור על תנאי בסמכות נציב שירות בתי הסוהר
לאסירים שנדונו לשלושה עד שישה חודשי מאסר;
ושחרור על תנאי המצוי בסמכות הוועדה ,בדרך
כלל לתקופה של עד שליש מתקופת המאסר
שנקבעה בגזר הדין .על החלטות הוועדה אפשר
לעתור בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית
המשפט לעניינים מנהליים (להלן :בית המשפט
המנהלי) (שרון .)2003 ,פסיקה עקיבה שבה
והדגישה ,כי לוועדה טווח שיקולים נרחב לצורך
גיבוש החלטתה .כן נקבע כי רשימת הנתונים
שבחוק אינה סגורה ואינה ממצה את כלל הנתונים
שהוועדה יכולה לשקול (שרון .)2003 ,בעניין זה
נקבעה ההלכה בעע"א  2/83ועדת השחרורים
נ' אסיאס ,פ"ד לז ( ,)1983( 694 ,688 )2שעל
6
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פיה רשאית הוועדה לאמץ לעצמה "כל מדיניות
פנולוגית הנראית לה ,אפילו שונה היא ממדיניותו
הפנולוגית של בית המשפט הגבוה לצדק" ,ובכלל
זה מדיניות שאינה שיקומית בהכרח .כלומר
הפסיקה ,בעקבות החוק ,הפקידה בידי הוועדה
שיקול דעת רחב ,ובית המשפט המנהלי יתערב
בהחלטותיה רק במקרים חריגים.
הוועדה מסּווגת כגוף מעין שיפוטי הכפוף לכללי
המשפט המנהלי ולדרישות של סבירות ושוויון
(שרון .)2003 ,היא מורכבת בדרך כלל מארבעה
חברים :שופט שהוא יושב ראש הוועדה ,שני
אנשים בעלי ניסיון טיפולי (בדרך כלל קרימינולוג,
פסיכולוג ,איש חינוך או עובד סוציאלי) וקצין
שב"ס ,הרשאי להשתתף בדיוני הוועדה בלא זכות
הצבעה (וגשל .)2001 ,הוועדה מתנהלת כמעין
שומר סף המחלק את האסירים לשתי קבוצות
עיקריות :אלו הראויים לשחרור מוקדם ואלו שיש
להשאירם בבית הסוהר עד לריצוי יתרת עונש
המאסר שנקבע להם בגזר הדין (טלגם.)1985 ,
שיקול דעת המופעל בידי הוועדה נקבע על סמך
תהליך הדומה לניבוי קליני .הניבוי הקליני מדגיש
את ייחודו של הפרט ואת הצורך לטפל בו כיחידה
שלמה (נפשית ,פיזית ,משפחתית וחברתית).
מודל זה מבוסס על המטרה השיקומית בענישה,
ובבסיסו ההנחה כי יש סיכוי גבוה להשיג יעדים
טיפוליים אם מתבססים על מידע קונקרטי חיובי
מקדים ,וכי ניתן לצפות מראש מסוכנות של אדם
באמצעות מידע מקדים על אודותיו( 6חסין;1984 ,
.)Andrews, Bonta, & Wormith, 2011

מטרותיו של חוק
שחרור על תנאי ממאסר,
תשס"א2001-

בשנת  2001הוסדרו שיקולי הוועדה בחוק .החוק
מפרט מגוון רחב של נתונים ושיקולים הנוגעים
לאסיר או לעבירה שביצע ,שבהם רשאית הוועדה
להשתמש לצורך החלטתה .ניתן ללמוד ,בעיקר

על מודלים שונים של שיקום הנובעים מהדגשים שונים בהערכה הקלינית ,ובכללם ביקורת על מוגבלות הערכת
המסוכנות ,ראו .Ward & Maruna, 2007
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מסעיפים  9 ,5-3ו(10-א) לחוק ,על שתי מטרות
עיקריות שלו( :א) שיקום ומניעה :שיקומו של
האסיר (בהסתמך על חוֹות דעת המעידות על
מוטיבציה לשיקום ,השתלבות בעבודה ובתוכניות
טיפול ,חינוך ושיקום ,גמילה מסמים ונתונים
נוספים המפורטים בחוק); (ב) התנהגות טובה
בתקופת המאסר :השחרור המוקדם מיועד
להמריץ את האסיר להתנהגות טובה במהלך
המאסר .בד בבד מפרט החוק שתי מטרות נוספות,
שהן למעשה סייגים לשחרור מוקדם :א .הוועדה
מעריכה שהאסיר המשוחרר יסכן את שלום הציבור
(בהסתמך על חוֹות דעת ונתונים אישיים המעידים
על מסוכנות האסיר) וכאשר אין אפשרות מעשית
לפקח עליו ביעילות באמצעות תנאי הרישיון; ב.
במקרים "בעלי חומרה" ו"בנסיבות מיוחדות" (לשון
החוק) הוועדה עשויה להחליט ששחרור מוקדם
עלול לפגוע באמון הציבור במערכת המשפט
ובאכיפת החוק ,וכן לפגוע בהרתעת הרבים ,וזאת
בשל חוסר הלימה שייווצר בין חומרת העבירה
והעונש שנגזר לבין העונש שירצה האסיר בפועל
אם ישוחרר על תנאי .הוועדה רשאית לשקול גם
שיקולים אלו ,החריגים לחוק .מלבד בחינת פגיעה
בערכים אלו ,השיקולים כוללים הוראת פיחות,
שלפיה משקלם של שיקולים אלו יפחת ככל שגדל
חלק המאסר שנשא האסיר .7הפסיקה הדגישה,
כי הוועדה צריכה לנקוט מדיניות מצמצמת .כך
למשל נאמר בעע"א (ת"א)  2073/03גרסיה נ'
ועדת השחרורים (טרם פורסם:)15.9.2003 ,
"לא אחת הזדמן לנו לציין כי אי אפשר לנופף
בסעיף (10א) לחוק ולהעלותו באופן שגרתי ,שכן
הדבר יפגע בתכליתו ובמהותו .מדובר בסעיף
שיש להשתמש בו במקרים חריגים ביותר ,כאשר
הדברים אמורים בעיקר באנשים שיש להם מעמד
7

ציבורי וכאשר הפגיעה בציבור היא אכן פגיעה
ברורה ומוחלטת ,שאם לא תאמר כך  -אין לך מקרה
של עבירה חמורה שלא ניתן להישען על סעיף זה".
ואכן ,על פי הפסיקה מטרות החוק הן בדרך כלל
לכוון לתכליות תועלתניות של מניעה ושיקום .כך
למשל ציין בית המשפט העליון ברע"ב 10349/08
מדינת ישראל נ' גנאמה (טרם פורסם ,מיום
" :)20.7.2009מקובלנו זה שנים רבות ,כי על
שניים אלה תיתן ועדת השחרורים את דעתה :על
תקנת הכלל ועל תקנת הפרט .על הסכנה הצפויה
לציבור אם ישוחרר האסיר מכלאו מזה ,ועל סיכויי
שיקומו של האסיר מזה" .על אף שאלו מטרותיו
המקובלות של ההליך ,ניתן למצוא בפסיקת בית
המשפט העליון התייחסות למטרות נוספות כגון
עשיית חסד ורחמים במקרים מיוחדים .כך הם
דברי השופט ברק (כתוארו אז) בעע"א 4730/95
קליינברג נ' ועדת השחרורים ,תק-על )1(96
 ,)1996( 194 ,192בעת דיון על שחרור אסיר
מטעמי חולניות מתמדת .הוא ציין:
"חברה דמוקרטית ,נאורה והומנית ,אינה אוחזת
בציפורניה באסיר ואינה ממצה עמו את הדין עד
תום .היא מתחשבת בנסיבותיו האישיות ,אם
כשיקול בגזירת הדין ואם כשיקול בשחרור מוקדם,
לאחר גזירת הדין .כמובן ,משנגזר הדין יש לרצותו,
אך תמיד קיים פתח התקווה של השחרור .בסוף
המנהרה של כל אסיר מצוי אור השחרור".
ברע"ב  1502/06טפלר נ' מדינת ישראל (טרם
פורסם ,)3.4.2006 ,ציין השופט רובינשטיין ,כי
"אנו עוסקים בשחרור על תנאי ,קרן האור שקבע
המחוקק לפתח לאסירים ...מרכיב החסד בא
לפתוח לחוטא שהתחרט על חטאו פתח תיקון".
מטרות של הרתעה וגמול ,הנדירות יחסית ,הודגשו
במיוחד בפסיקה לגבי ביטול רישיון שחרור בשל

במאמר זה לא נעמיק על היקף השימוש במטרות אלו ובסייגים להן ,ואף לא ביישומם ובהצדקה לקיומם (בפרט באשר
לתכליותיו הגמוליות וההרתעתיות של ההסדר) במסגרת ההליך .עניין זה ראוי לדיון נפרד .יצוין ,כי במחקר אמפירי
שנערך בקרב  351חברי  Parole Boardsבארצות הברית ,שבחן את תפיסות מטרות השחרור המוקדם בעיני חבריהן,
נמצא כי הנחקרים דירגו את מטרות ההסדר בסדר החשיבות הבא ,מהחשוב יותר לחשוב פחות :רה אינטגרציה של
האסיר בחברה; שיקום האסיר; אפשרות לפקח על אסירים שאחרת היו משוחררים ללא כל פיקוח; הרשאה לרשויות
הכלא לגמול על התנהגות טובה; הפחתת שונות בלתי מוצדקת בענישה בנסיבות דומות; הפחתת הצפיפות בבתי
הכלא (.)Burns et al., 1999
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עבירה נוספת .כך למשל ,ברע"ב  427/05וליד
נ' מדינת ישראל ,בפס'  18לפסק הדין (טרם
פורסם ,)30.3.2005 ,פירשה השופטת ארבל
את ס' (20ד) לחוק ,העוסק בתוצאות של ביטול
שחרור על תנאי בגין עבירה נוספת ,כך" :הסעיף
מבקש להשיג מספר תכליות ,ובהן גם התכלית של
חובת פירעון ושל גמול ...התכלית ההרתעתית היא
לטעמי התכלית המרכזית שמבקש הסעיף להשיג,
כשהתכליות הנוספות שהוזכרו ניצבות לצדה".
המטרה להפחית את הצפיפות בבתי הסוהר אינה
ממטרות החוק ,כפי שראה אותן המחוקק .כך
למשל הודגש בעניין אסיאס ,כי "ועדת השחרורים
לא נועדה כדי להקל באופן זמני על הצפיפות
בבתי הסוהר" (בעמ'  .)700לשם כך יועד ההסדר
לשחרור מנהלי לפי סעיף 68ב לפקודת בתי
הסוהר (תשל"ב ,)1971-הקובע את מספר ימי
השחרור המוקדם לפי אורך המאסר ובהתחשב
בתקן הכליאה .כלומר שחרור מנהלי אינו מתקיים
בהכרח .הוא תלוי במספר מקומות המאסר
הפנויים הקיימים ,וייתכן שהוא לא יתקיים כאשר
התפוסה היא מתחת לתקן הכליאה.
בתמצית ,עיקרי החוק מלמדים ,כי לוועדה טווח
מטרות רחב בהליך השחרור על תנאי .חלקן
מטרות מניעתיות ושיקומיות שהן המועדפות,
כאשר החריג שבחריג לשיקול דעתה של הוועדה
הוא מטרות של גמול ,הרתעת הרבים ושיקולים
הקשורים באמון הציבור .אלו שמורים למקרים
"בעלי חומרה" ול"נסיבות מיוחדות" (אבירם,
 ;2000בנדור ;2000 ,שרון.)2003 ,

המסגרת
התיאורטית של מטרות
השחרור המוקדם
ממאסר

מטרות הוועדה המשתמעות מלשון החוק יכולות
להשתלב הן בתפיסות התיאורטיות שעליהן
מתבססת מערכת אכיפת החוק באשר לאסירים
ולשחרורם והן בתפיסות של בעלי התפקידים
בוועדה .מתוך אותן גישות תיאורטיות נציג בקצרה
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שלוש תפיסות שעומדות מבחינה מסורתית
בבסיס השחרור המוקדם( :א) גישת הפיקוח על
הפשיעה; (ב) גישת הגמול; (ג) גישת השילוב
מחדש בחברה .בהמשך נדון בזיקה שבין גישות
אלו לתפיסות החוק על ידי השופטים.
(א) גישת הפיקוח על הפשיעה (crime control
 )modelרואה באסיר המשוחרר ממאסרו
איום פוטנציאלי על החברה (;Packer, 1968
 .)Schmalleger, 1999הפשע שביצע האסיר
המשוחרר בעברו משמש הוכחה לסיכון הטמון
בהתנהגותו הצפויה .לרשות התומכים בגישת
הפיקוח על הפשיעה יש לא מעט ראיות להוכחת
יעילותה של דרך זו בהתמודדות עם פשיעה
(לדוגמה .)Sherman, 1992 ,על כן מערכת אכיפת
החוק מסמנת מראש אסיר משוחרר כעבריין
פוטנציאלי ומגבילה את אופציות ההתנהגות שלו
בדרכים מגוונות ,כגון פיקוח צמוד על התנהגותו
ומעצרים חוזרים ונשנים .גישה זו מתייחסת באמון
רב לממצאי חקירות משטרתיות ,והיא מועדפת על
ידי רשויות אכיפת החוק .היא משתמשת בתנאי
השחרור ככלי לניטור האסיר המשוחרר כדי לפקח
עליו ביעילות.
(ב) גישת הגמול ( )Just desertקנתה לה
תומכים רבים בארצות הברית בשליש האחרון של
המאה העשרים וזכתה לביטוי חקיקתי במדינות
רבות .גישה זו מבטאת את האכזבה מהשימוש
במודל הרפואי בקרימינולוגיה (ראו ;Gurr, 1981
 )Von Hirsch, 1976ומדגישה בעיקר את חומרת
העבירה ואת האשם המלווה אותה .הגמול
הגברת
ָּ
משמעו עונש הולם לחומרת העבירה,
האמת והשוויון בענישה והפחתה מהערך המיוחס
לנסיבותיו האישיות של העבריין .עם התמיכה
בגישת הגמול חלה התפתחות ביחס לאסיר
המשוחרר .הפגנת נוקשות כלפי פשיעה ומפרי
חוק (" )"get tough on crimeהשפיעה על התוכניות
לטיפול באסירים ועל היחס לאסירים הנמצאים
בשחרור על תנאי או בשחרור מלא .לא הוחזרו
להם זכויות אזרחיות שנשללו מהם עוד במאסר,
מקצועות שונים נחסמו בפניהם ומעסיקים לא נטו
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להעסיקם ( .)Petersilia, 2001לפיכך חזר רובם
הגדול לבתי הסוהר ( .)Zimring, 20018הגישה
הגמולית ראתה בשחרור המוקדם ,לפחות בחלק
מנוסחיו ,פעולה המנוגדת לצורך בעונש הולם
לחומרת העבירה .אף על פי כן מודלים גמוליים
מורכבים נתנו לשחרור המוקדם מקום במסגרת
"גמול מוגבל" ,שבה בטווח הגמולי ההולם תקבע
הוועדה את העונש על בסיס תועלתני של מניעה,
שיקום והרתעה (.)Reitz, 2004
(ג) גישת השילוב מחדש ( )reentryהתפתחה
בד בבד עם גישת "הגמול הצודק" .היא מתמקדת
בשילוב האסיר המשוחרר בקהילה מתוך הבנה
שכמעט כל האסירים משתחררים מהמאסר
בשלב זה או אחר .גישת השילוב מחדש צמחה
בשנות השמונים כתשובה למודל הרפואי וכניסיון
להחליפו .המודל הרפואי מניח ,כי העבריינות היא
תוצר של קונפליקטים או בעיות תוך אישיות ,ועל
כן יש לחפש שיטות טיפול שיאפשרו "להבריא"
את העבריין .לעומתו מניחה גישת "השילוב
מחדש" ,כי הדרך לצמצום עבריינות חוזרת היא
מיון וזיהוי של הקשיים המרכזיים המעכבים את
שילובו של האסיר המשוחרר בקהילה ,וגיוס
משאבים ואמצעים רשמיים ובלתי רשמיים
אשר יסייעו להתמודד עם קשיים אלו (ראו:
Petersilia, 2003; Taxman, 2004; Taxman et
 .)al., 2002; Travis, 2002; Uggen, 2000גישה
זו מקבלת תמיכה מגישת ה"חדילה מפשיעה"
( )desistance from crimeאשר השפעתה עלתה
בשני העשורים האחרונים ,ואשר שואפת לחזק את
הגורמים המשפיעים על תהליך החדילה מפשיעה,

8

9

ובהם השילוב מחדש (;Maruna & LeBel, 2010

.)McNeill, 2006
נשוב לגישות אלו בהמשך הדברים ,בפרק הדיון.
שם נבחן כיצד מטרותיו של החוק ,כפי שהן
נתפסות על ידי יושבי ראש הוועדה ,משתלבות
במסגרת הפנולוגית התיאורטית הקיימת .הדיון
במאמר זה מתמקד בפרספקטיבה אחת מתוך
רבות אחרות המתייחסות להליך שחרור על תנאי
ממאסר (דגן .)2010 ,במסגרת המאמר נעמוד
על מטרות החוק ושיקוליו מנקודת המבט של
יושבי ראש הוועדה בישראל (שופטים בפועל או
בדימוס) (להלן :השופטים או המשתתפים.)9
המסגרת התיאורטית שבה בוצע המחקר כפולה:
קרימינולוגית-הבנייתית פרשנית (איכותנית),
ומשפטית-ריאליסטית.
במסגרת ההבנייתית-פרשנית נתמקד בתפיסה
האישית הסובייקטיבית של המעשה בעיני
המשתתף (שקדי ,)2003 ,במקרה זה  -השופט
העומד בראש הוועדה .זאת כדי להבין כיצד הוא
עצמו תופס את מטרות התהליך שבו הוא נוטל
חלק מרכזי .הבנה של תפיסת מטרות ההליך על
ידי אלו המופקדים על יישומו חשובה להבנת שיקול
דעתם והבנתם הסובייקטיבית את ההליך שלו הם
שותפים .הדברים תקפים בפרט בהליך הכולל
איזון מורכב בין מגוון מטרות לשיקולי ענישה,
תחום שיש בו תפיסות ,משמעויות ופרשנויות
מגוונות והוא מתנהל בשיקול דעת רחב.
במסגרת המשפטית-ריאליסטית נבחן את היחס
בין מטרותיו של השחרור המוקדם כפי שהן מובעות
בחוק לבין תפיסות מטרותיו על ידי המופקדים על

על פי גישה זו פותחו במדינות שונות בארצות הברית מדיניות גמולית של אפס סובלנות ( )zero toleranceומדיניות
מניעתית של "שלוש פסילות ויצאת מן המשחק" ( ,)three strikes and you are outלפיה עבריין המורשע בשלישית
ייענש במאסר ממושך עד כדי מאסר עולם (.)Austin et. Al., 1999
דיון תיאורטי עקרוני על תכליותיו הראויות של השחרור המוקדם ממאסר חורגות מתחומי מאמר זה .הנושא מצדיק מחקר
תיאורטי נפרד ,המבחין בין סוג ההסדר המקנה שחרור מוקדם (מנהלי ,שיפוטי או מעין שיפוטי) ,אופי המאסר שממנו
משוחרר האסיר (קצוב או בלתי קצוב) ,מודל הענישה הכללי ,הצדקותיו ומטרותיו (מעורב או מבוסס גמול ,תועלתני או
דאונטולוגי) ,האופי וההיקף של הנחיית העבודה של גזירת הדין בכלל ושל הוועדה בפרט (בידי החוק ,הפסיקה או ועדות
ענישה) ועוד .מטרתנו כאן צנועה יותר ,והיא להתמקד בפן אחד של הנושא :תפיסת מטרות ההסדר ושיקוליו בעיני יושבי
ראש הוועדה.
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יישומו .המשפט ,לפי הגישה הריאליסטית ,אינו
אוטונומי מוסדי אלא תוצר של יחסי גומלין בין הפרט
לחברה .כל זאת עקב התפיסה התיאורטית ,שלפיה
"The rational application of legal reasons
does not sufficiently explain the decisions
of judges and that psychological, political,
"and social factors influence judicial rulings

( .)Edmundson et al., 200510תפיסה זו מתרכזת
בתפקודם של שחקנים היוצרים משפט ובפערים
בין החוק עלי ספר ובין החוק כפי שהוא מיושם בידי
הסמכויות המופקדות על יישומו .בפרספקטיבה
ריאליסטית מקבל העניין משנה תוקף ,מקום בו
מדובר ביושבי ראש הוועדה  -שהיא גוף סטטוטורי
מעין שיפוטי  -שבידם סמכות נרחבת הנוגעת
לחירותו של אדם ולהגבלתה .בין שתי המסגרות
התיאורטיות ,המשפטית-ריאליסטית וההבנייתית-
פרשנית ,קיימת זיקה פנימית משותפת :שתיהן
חותרות להבנת מלוא המשמעות של תפקודם של
שחקנים במערכת המשפט (Nourse & Shaffer,
.)2009, pp. 75-76

שיטת המחקר

המשתתפים במחקר :שבעה שופטים שהם יושבי
ראש של ועדות שחרורים או מילאו תפקיד זה
בעבר .הקבוצה היא חלק ניכר מכלל יושבי ראש
הוועדה הקיימים .חבריה הם שישה גברים ואישה
אחת .לכולם ניסיון שיפוטי של שנים ארוכות בבית
המשפט .שניים מהמשתתפים היו שופטים בבית
המשפט המחוזי והשאר בבית משפט השלום.
הוותק שלהם בוועדה נע בין שנתיים (שופטים 2
ו )3-לשמונה שנים (שופט .)5
כלי המחקר :זהו מחקר גישוש הבנייתי-פרשני,
שנועד לבדוק את תפיסותיהם האישיות של ראשי
הוועדה כלפי מטרות פעולתם .תוך התייחסות
10

לגודל קבוצת המחקר ולנושאו המורכב ,נבחרה
פרספקטיבה הבנייתית-פרשנית לביצועו .המחקר
בוצע בין השאר באמצעות תצפית משתתפת
ביותר ממאה דיונים של ועדות שחרורים .התצפיות
תועדו על ידי החוקר הראשון שהשתתף בדיונים.
התיעוד כולל תופעות ,קשרים ודפוסי פעולה שעלו
בישיבות הוועדה .התיעוד והמסקנות העולות
ממנו ניכרים ,בגלוי ובסמוי ,במחקר זה.
הכלי העיקרי ששימש במחקר איכותני זה הוא ריאיון
פתוח עם ראשי ועדות שחרורים .שיטת מחקר זו
נקשרת לזרם הפנומנולוגי .הגישה הפנומנולוגית
מנסה להציג את התופעה האנושית מתוך נקודת
מבטו הסובייקטיבית של האדם המתנסה ,כפי
שהוא מבין וחווה אותה .ייחודו של ריאיון כזה הוא
בהותירו את מרחב שיקול הדעת בידי המרואיין
המשתתף ,כדי שהלה יספק חומר גלם עשיר ככל
האפשר בנתונים ,בדוגמאות ובפרטים על תפיסת
עולמו (שקדי.)2003 ,
הליך המחקר :המחקר החל עם קבלת אישור
מתאים מנשיאת בית המשפט העליון (כתוארה
אז) ,השופטת ד' בייניש ,לפי כללי האתיקה
לשופטים .לאחר מכן ,ובהתאם להנחיות הנהלת
בתי המשפט ,פנינו לשופטים דרך הנהלת בתי
המשפט .לאחר שהתקבלה הסכמתם של שבעה
יושבי ראש של ועדות שחרורים  -שופטים בפועל
או בדימוס  -להשתתף במחקר ,נערכו עמם
ראיונות עומק חצי מובנים .הראיונות בוצעו
על פי רוב במקום מושב הוועדה בבתי הסוהר
השונים .לצורך הראיונות נבנה מדריך ריאיון,
בהתבסס על מטרת המחקר ועל סמך הספרות
המשפטית והקרימינולוגית בתחום .מדריך
הריאיון שימש רק בסיס לראיונות ,ובמהלכם
ניתנה לשופטים האפשרות לדבר בחופשיות גם
על תחומים אחרים שבחרו להעלותם מיוזמתם.

דוגמה לפער ריאליסטי כזה בהקשר של שחרור מוקדם בישראל נמצא במחקר אמפירי שבחן את השפעותיהם של גורמים
חיצוניים (רעב ועייפות למשל) על החלטות הוועדה (( )Danziger et. Al., 2011, p. 6889ראו גם :)Tamanaha, 2010
"Realism refers to an awareness of the flaws, limitations, and openness of law, an awareness that judges
must sometimes make choices, that they can manipulate legal rules and precedents, and that they can be
influenced by their political and moral views and by their personal biases" (p. 1258).
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מתיר אסורים

הראיונות הוקלטו ותומללו בידיעתם המלאה של
השופטים כדי לאפשר להם להתייחס לכל הדברים
שנאמרו ולאפשר דיון מקיף בהם .לכל אורך
המחקר הודגשה השמירה על העקרונות האתיים
המקובלים במחקר הבנייתי-פרשני .בד בבד
נצפו יותר מ 100-דיונים בוועדה במגוון הליכים:
דיון ראשון ,דיון מעקב אחרי שחרור ודיון בביטול
רישיון שחרור ("הפקעת שליש") .התצפיות
והראיונות התקיימו בבתי הסוהר "איילון"" ,השרון"
ו"מעשיהו" ,ונּוהל יומן המתעד בתמצית את מהות
הדיון ואופיו .הראיונות והתצפיות נותחו על פי
כללי השיטה הפנומנולוגית-פרשנית .בוצע ניתוח
תוכן של משמעות הראיונות באמצעות יצירת
קטגוריות מובחנות של טקסט לפי תמות (צבר בן
יהושע.)Pogrebin, 2003 ;1990 ,
תיקוף :כוחו של מחקר זה ,ככל מחקר איכותני,
הוא גם חולשתו .המחקר מציג את פרשנותם
הסובייקטיבית של השופטים לחוק שחרור על
תנאי ולמטרותיו .ואלו גם גבולות המחקר .משכך,
המחקר אינו מתיימר לקבוע מסקנות מעבר
לתפיסת השופטים שרואיינו ,והסקת המסקנות
מחייבת משנה זהירות ושימת לב למהלך
הפרשני שננקט .בשל היותו הבנייתי-פרשני,
המחקר ממוקד בחיפוש אחר התפיסה וההבנה
האישית של המשתתפים .הכוונה היא לנתח
את הממצאים העולים מדברי הנשאלים ולאתר
תמות של משמעות בראיונות .לשם כך ,וכן כדי
להגביר את הוודאות שהממצאים אכן משקפים
את תפיסותיהם של המשתתפים ואינם אקראיים,
נקרא כל החומר על ידי שני חוקרים נוספים.
בנוסף תוקפו הממצאים שנמצאו באמצעות
הצלבת מקורות מן הספרות ,הפסיקה ,החלטות
הוועדה ,התצפיות ופרוטוקולי הראיונות עצמם,
כדי להבטיח את מהימנותם .חיזוק נוסף לממצאים
הושג עם אישורם על ידי חלק ממשתתפי המחקר.
בשלב הניתוח הסופי נעשה ניסיון לספק תיאור
גדוש ( )thick descriptionככל האפשר ,אשר יבהיר
את התהליכים שעמדו בבסיס הממצאים (שקדי,
.)Miller & Dingwall, 1997 ;2003

אתיקה :מטרות המחקר והליכיו הובהרו
למשתתפים .הם השתתפו בו מתוך רצון והבנה
של מאפייני המחקר .הובטחו להם שמירה על
פרטיות וסודיות מלאה במחקר ובפרסום התוצאות
(כל שופט צוין באמצעות מספר) .המשתתפים
קיבלו חופש מלא לענות או לסרב לענות על חלק
מהשאלות או על כולן ,וחלקם אף עשה כן.

ממצאים

מתוך הממצאים עלו שלוש תמות עיקריות :א.
מטרות החוק לשחרור מוקדם ,ובכללן תת תמה
מרכזית ותת תמה משנית :מטרות משולבות של
שיקום ומניעה ומטרות מערכתיות של הפחתת
צפיפות בבתי הסוהר ותמריץ להתנהגות טובה
במאסר ,בהתאמה; ב .התייחסות לשיקולי אינטרס
הציבור במסגרת סעיף (10א) לחוק; ג .השפעת
שיקולים אלו על עבודת הוועדה בכלל ועל מערכת
היחסים שלה עם בית המשפט המנהלי בפרט.

שיקום ומניעה

מדברי השופטים עולה ,כי המטרה השיקומית,
דהיינו שילובו של האסיר המשוחרר בחברה
הנורמטיבית כשומר חוק ,היא המטרה החשובה
ביותר של החוק ,ולצדה מטרה משלימה והיא
פיקוח על האסיר המשתחרר .השופטים הביעו
עמדה חיובית כלפי הסדר החוק הקיים .יוצאת
דופן היא עמדתו של שופט  ,1אשר שלל את החוק
מעיקרו .לשיטתו השחרור המוקדם אינו מוצדק
ברמה המעשית והאידיאולוגית ונוגד את אינטרס
הציבור מעצם טיבו:
"אני חושב שכל השליש הזה לגמרי צריך לפסול
אותו .גם חופשות .אנחנו לא מענישים פה
בארץ .עושים צחוק .אנשים מקבלים פה עונשים,
בהכללה מוחלטת ,שזה לדעתי בדיחה ...אני לא
מאושר בכלל מכל הסידור ...העניין הזה של השליש
המובנה הזה ,למעשה מביא לכך שכל אדם שדנים
אותו לתקופה מינימלית ,הוא יודע קודם כל שדנו
אותו לשליש פחות ...לו זה היה תלוי בי ,הייתי הולך
הרבה יותר אחורנית ,יכול להיות שאת כל החוק
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הזה בכלל ואת כל השליש הייתי מבטל .מה יש
בשליש? אתה רוצה לדון אותו לשש שנים ושליש
במקום עשר? תדון אותו לכך וגמרנו ...מבחינת
האינטרס הציבורי זה דבר שלא יעלה על הדעת!
אמון הציבור במערכת המשפט ...באופן אידיאולוגי
אני חושב שכל הנושא הזה לא צריך להיות".
את הביקורת העולה מדברי שופט  ,1הקוראת
מפורשות לביטול השחרור המוקדם ,ניתן לתמצת
בארבע טענות :ראשית ,פגיעה ברף הענישה
הראוי ("אנחנו לא מענישים פה בארץ"); שנית,
פגיעה באמינות השופטים ("אתה רוצה לדון אותו
לשש שנים ושליש במקום עשר? תדון אותו לכך
וגמרנו"); שלישית ,פגיעה בהרתעתם של עבריינים
בכוח ("כל אדם שדנים אותו לתקופה מינימלית,
הוא יודע קודם כל שדנו אותו לשליש פחות");
ורביעית ,פגיעה באמון הציבור במערכת המשפט
("מבחינת האינטרס הציבורי זה דבר שלא יעלה
על הדעת").
יחד עם זאת ,ובמידת-מה תוך סתירה פנימית
לעמדתו ,אמר שופט  1כי השיקול היחיד ,אם
בכלל ,למתן שחרור מוקדם הוא השיקול השיקומי.
כדבריו:
"אדם זכאי לחזור למוטב ,ולכן נותנים לו את
השליש מתוך הנחה שהוא ריצה את עונשו ...זה
רק העניין של השיקום ...אין ספק שיש אנשים שגם
חזרו למוטב .זו תופעה מקובלת בציבור ,שאדם
חוטא ולומד את הלקח ולא חוזר אף פעם לפשע".
עמדה זו סויגה על ידו כמתאימה רק לחלק
מהאסירים .המטרה השיקומית ,שהיא לדבריו
ההצדקה היחידה לחוק זה ,אינה חלה על כלל
האסירים .יש לבחון כל מקרה לגופו .כך למשל
יוצאים מן הכלל לדעתו עבריינים החוזרים לבצע
עבירות חמורות ,שאותם לא ניתן לשקם בגלל
אופיים הרצידיביסטי הבולט ,וכמוהם עברייני
סמים בדרגת חומרה גבוהה .באותם מקרים,
לדבריו ,אין מקום לשחרור מוקדם:
"אני לא יודע איך אפשר לגמול סוחר סמים.
בעיקר בפשע שפוגע באנשים אחרים ...אם הוא
סוחר סמים ,אז הוא פוגע בכל אלו שהוא מוכר
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להם סמים ...אני יודע שהיו מקרים ,כמו אדם
שמרצה עונש רציני על עבירה חד פעמית ,ואחרי
שמשתחרר מחליף את שמו ,מקום מגורים ,ועכשיו
הוא בן אדם לגמרי אחר".
שאר השופטים הביעו עמדות שיקומיות פחות
מסויגות בווריאציות מגוונות .שופט  5למשל
שילב בין המטרה השיקומית למטרה הפיקוחית.
לדבריו" ,תפקידה של הוועדה ,בדומה לParole-
האמריקאי ,הוא בעל ערך שיקומי גדול מאוד .תחת
טיפול סמכותי שוט הוועדה מונף מעל האסיר."...
בעיניו ,לשחרור המוקדם בפיקוח יש פוטנציאל
שיקומי גבוה .הוא ממשיך ומסביר" :אדם ש...קיבל
טיפול בכלא ושוחרר בוועדה ,והמשיך את השיקום
בהוסטל (של הרשות לשיקום האסיר) 5% ,מהם
חוזרים לכלא ,וזה קשה מאוד להגיע לאחוזים
כאלו" .להצלחה זו תורם לדבריו גם הפיקוח של
הוועדה:
"התייצבות האסיר בוועדה היא חשובה ...עצם
זה שהוא יודע שהוא צריך להתייצב בפני הוועדה
במעקב שחרור .בין אם אתה טופח לו על השכם או
מזהיר אותו ,זהו כלי ממדרגה ראשונה ...הבסיס של
ההצלחה תלוי בהמשך הקשר עם האסיר ,במעקב
(אחר תפקודו) ,וזהו כלי (יעיל) ממדרגה ראשונה...
במאזן הכללי ,אנחנו הרבה יותר מצליחים בשחרור
המוקדם מאשר נכשלים".
שופט  5דיבר על שני מרכיבים המאפשרים את
הצלחת השחרור המוקדם במונחי שיקום ומניעה:
מסגרת הפיקוח האישי היומיומי שבה נמצא האסיר
המשוחרר והמעקב של ועדת השחרורים אחר
התנהגותו לאחר שחרורו ("שוט הוועדה מונף מעל
האסיר") .שילוב של שני הגורמים יוצר ,לתפיסתו,
אמצעי שיקומי ומניעתי יעיל ,בעל סיכויי הצלחה
גבוהים .לדברי שופט  ,5מעקב ועדת השחרור אחר
תפקודו של האסיר המשוחרר הוא כלי שמשרת לא
רק את האסיר אלא גם את השופטים עצמם .הוא
מאשר את יעילות עבודתם וחשיבותה:
"ישבתי פעם בוועדה ,והיה יום עם תיקים
בלי תוחלת ,ודחינו את כל הבקשות של כולם
ולא שחררנו אף אחד .ובסוף היום באו עשרה
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תיקים למעקב שחרור .וכל עשרת התיקים היו
סיפור הצלחה .כאשר יצאתי עמדו כל העשרה
המשוחררים ודיברו ביניהם .הם בירכו אותי ,ואז
ניגשתי אליהם ואמרתי להם' :תודה לכם ,היה
לנו יום בו לא שחררנו אף אחד והרגשנו רע .אתם
נתתם לנו אמון והרגשה טובה ושיפרתם לנו את
מצב הרוח' .וזה נכון".
שופטת  3הדגישה את מרכיב השילוב מחדש
בחברה שומרת חוק .לדעתה השחרור המוקדם
משמש כקביים ונועד לסייע לאסיר להשתלב בקלות
בחברה במסגרת תקופת מעבר והסתגלות:
"כדאי לאפשר לאסירים בתנאים מסוימים לצאת
ולהשתלב בחברה ,ועדיין בתוך תקופת מעבר,
כשהם אסירים ברישיון .לבחון את ההשתלבות
שלהם או לתת להם ,מה שאני קוראת באופן אישי,
'קביים' ...אסיר שעבר עבירה ,זה איזה שבר אצלו.
הוא צריך גם כן 'זוג קביים' ,שיאפשרו לו להתנהל
שוב בחיים בצורה נורמטיבית".
חלק מהשופטים ציינו כאמור גם את המרכיב
הפיקוחי הגלום בתנאי השחרור .הם ראו בין
מטרות החוק את האפשרות להאריך את תקופת
הפיקוח על האסיר גם לאחר שחרורו מהכלא.
שופט  2טען ,כי "לפעמים אנחנו נותנים לו תנאים
יותר קשים מאשר בכלא .כשאומרים לו ,אתה
צריך לשהות במקום מסוים( ...לצורך) גמילה".
שופטת  3הציגה את תקופת הפיקוח כתקופת
מבחן" :לא רק הסתגלות ,גם בחינה .הוא עומד
באותה תקופה תחת זכוכית מגדלת כזו או אחרת:
פיקוח ,התייצבות ,עבודה ,איזוק אלקטרוני ,שיחות
פרטניות ,שיחות קבוצתיות ,בדיקות שתן" .שופט
 1תיאר זאת בדומה לתקופת מבחן הרתעתית" :לא
נכון שלאחר שהוא משוחרר הוא לגמרי חופשי .הוא
משוחרר על תנאי ,יש עליו איזה חרב מתהפכת,
שאם הוא יעבור עבירה הוא יחזור לכלא ,וחוץ מזה
יקבל עונש על העבירה הנוספת".
בעניין זה מלמדות התצפיות שנערכו על עבודת
הוועדה ,כי כמעט כל החלטותיה היו מבוססות על
מטרות של שיקום ופיקוח מניעתי כלשון החוק .רק
במקרה אחד נצפתה החלטה שהתבססה על טיב

ההתנהגות במאסר .לא נצפו החלטות המבוססות
על שיקולים של הרתעת הרבים או גמול .בתחום
השיקום דרשה הוועדה תוכניות שיקום המאושרות
על ידי הרשות לשיקום האסיר ,או על ידי גופים
אחרים שקיבלו על עצמם לטפל בשיקומם של
האסירים ולפקח על תפקודם ,ובכללן מכתבי
הסכמה של מעסיקים .אשר לפיקוח המניעתי,
מלבד מקרים ספורים לא שוחררו אסירים ללא
איזוק אלקטרוני מעבר לשעות העבודה .כן נדרשו
האסירים להתחייב לבדיקות שתן כדי לגלות
שימוש בסמים ולהתייצב במועדים קבועים
בתחנות משטרה כל תקופת השליש ,וניתנה
להם האפשרות לבקש מהוועדה שינויים בתנאים
אלו בחלוף הזמן .בדרך כלל קבעה הוועדה
לאסירים תנאי שחרור זהים ,שלא הותאמו לצרכים
הספציפיים של האסירים שזכו לשחרור מוקדם.

מטרות מערכתיות

חלק מהשופטים ראו בחוק כמגשים מטרות
מערכתיות ,כלומר הוא מכּוון לדעתם לעידוד
האסירים לשמירה על התנהגות טובה בזמן
המאסר ,ובכך מאפשר ניהול יעיל ותקין של בתי
הסוהר והפחתת הצפיפות בהם .בעניין זה הבחין
שופט  2בין הענישה המוטלת על ידי השופט בגזר
הדין לבין ריצוי העונש .לטענתו ,השחרור המוקדם
ממוקד בהתנהגותו של האסיר בעת ריצוי המאסר
בפועל .לפיכך מטרתו העיקרית היא לתרום
להתנהגות טובה של אסירים ,בתקווה שיזכו
בזכותה לשחרור מוקדם:
"העונש שמטיל השופט מיועד לתקופה של
המשפט ,ואילו התקופה שמבלה האסיר בבית
הסוהר היא תקופה אחרת .שיקולים אחרים שלא
נוגעים לעונש או למידת העונש הראויה אלא נוגעים
להסדר שמבטיח או מנסה להבטיח שהאסירים
יתנהגו יפה ,לא יקלקלו ,מתוך תקווה שבבוא היום
הם ישוחררו שחרור מוקדם .כי אם לאסיר אין
תקווה והוא צריך לסיים את כל השנה שלו או כל
העונש שנקצב לו ,מה אכפת לו איך יתנהג? כמובן
אכפת לו לא להתנהג בצורה פלילית שלא יוסיפו לו
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שנים ,אבל מה אכפת לו אם כן יקום או לא יקום.
אתה צריך לתת לו מוטיבציה להתנהג יפה ,ובתור
שכזאת ,מהניסיון שלי ,זה מצליח ,לפחות עם חלק
של האסירים .יש אסירים ,שאתה לא היית מצפה
מהם שיתנהגו יפה ,לולא התקווה הזו שביום
שתשב הוועדה ישוחררו בשחרור מוקדם".
שופט  5טען כי המטרה כפולה..." :גם מטרה
שיקומית וגם לתת להם פרס .אסיר שמתנהג
כראוי ובנוסף לזה הוא ראוי מבחינת פרס ,אז הוא
ראוי לשחרור מוקדם ."...שופט  5הוסיף מטרה של
צמצום הצפיפות בבתי הכלא ,וציין" :חס וחלילה
אם היו מבטלים לגמרי את הוועדות ,כי שב"ס
היה קורס ,אין אצלנו (בבתי הסוהר) אפילו מקום
(לעבריינים שביצעו) עבירות ...קלות של 9 ,8 ,10
חודשים".
דברים אלו של שופט  5מוסיפים למטרה
השיקומית את המטרות המערכתיות  -התנהגות
טובה שתאפשר ניהול יעיל ושקט של בתי הסוהר
וכן צמצום הצפיפות בהם ,וזאת למרות ההחלטה
השיפוטית בעניין אסיאס ,שעל פיה ועדת השחרורים
לא נועדה להקל את הצפיפות בבתי הסוהר.

שיקולי אינטרס הציבור -
סעיף (10א) לחוק

כל השופטים שרואיינו נשאלו על מקומם של
שיקולי אינטרס הציבור בעבודת הוועדה .שיקולי
הוועדה נוגעים כאמור בעיקר לשיקום ומניעה,11
אולם במקרים מיוחדים מאפשר החוק לוועדה
לשקול שיקולים המכונים בפסיקה "שיקולי אינטרס
הציבור" (שרון .)2003 ,סעיף (10א) לחוק,
המפרט את שיקולי אינטרס הציבור ,מאפשר
לוועדה לשקול במקרים "בעלי חומרה" ו"בנסיבות
מיוחדות" גם שיקולי גמול (היחס בין העונש שנגזר
על האסיר בבית המשפט לבין העונש שיישא
בפועל לו ישוחרר) ,שיקולים של פגיעה באמון
הציבור במערכת המשפט ובאכיפת החוק והצורך
בהרתעת הרבים .משקל שיקולים אלו פוחת
11
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בהתאם לתקופת המאסר שנושא האסיר ,והם
חריגים בדיוני הוועדה .שיקולי הוועדה הם לרוב
האסיר עצמו ,נסיבותיו האישיות והסבירות שלא
יחזור לפגוע בציבור ,ולא סוגיות כלליות ,החורגות
מעניינו של האסיר.
המשתתפים אמנם ראו בסעיף (10א) לחוק
סעיף שחשיבותו רבה ,אך סברו שיש להגבילו
למקרים חמורים בלבד ,כמצוות המחוקק .היו
שהביעו עמדה מורכבת :יישום מצמצם של החוק
כהוראת המחוקק ,אך תחושה כי ראוי להרחיבו.
כך למשל אמרה שופטת  ,3שהיתה רוצה להרבות
להשתמש בו ,אך אינה עושה כן בשל הסייגים
שבסעיף זה" :אני דווקא חושבת שזה סעיף בעל
חשיבות עצומה ,ודווקא אני מצטערת שאי אפשר
להשתמש בו יותר ...אני לא מרבה להשתמש בו ,כי
אני מבינה שאי אפשר שהוא יהפוך לשיקול העיקרי
על פני סעיף ."9
שופט  1ציין ,כי "סעיף (10א) הוא לא נושא של
דברים שבשגרה ...יש פה הרבה אלמנטים שנותנים
לוועדה סמכויות אדירות" .הוא מסביר מה הקשיים
שמעורר סעיף זה ומדוע יש להמעיט בשימוש בו:
"הסעיף הפשוט הוא סעיף  ,9וסעיף (10א) הוא
הבעייתי ...אתה פה מנהל שיקולים ,שלכאורה הם
לא צריכים להיות שיקולים של הוועדה .זה כאילו
ערעור ...סעיף (10א) בעצם נותן לוועדה סמכות,
אם לא פורמלית אז בפועל להיות ערעור על בית
המשפט המחוזי ,ולכן היו קונפליקטים בהחלטות.
צריך להימנע מהנושא הזה של להיות ערעור על
בית משפט ,זה ממש לא פונקציה של הוועדה.
הוועדה מקבלת חומר גולמי ,יש פה בן אדם שבית
המשפט חשב שמגיע לו עונש של שלוש שנות
מאסר ,השיקול שלנו ,אחרי שנתיים ושליש מגיע לו
לקבל את השליש .אלא אם לא ממלא את סעיף ...9
יש לנו בעיה עם סעיף (10א)".
שופט  5הציג תפיסה אישית קיצונית ,השוללת
לחלוטין כמעט את השימוש בסעיף זה .לדבריו,
"סעיף (10א) הוא רק בעבירות מאוד חמורות,

אלו מצוינים במסגרת סעיפים 7 ,5 ,4 ,3ג11 ,9 ,א19 ,12 ,א ו21-ג לחוק.
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ואני גם לא מאמין בהרתעה בכלל ,ולכן זה קל
לי יותר" .כלומר שופט  ,5שכדבריו "לא מאמין
בהרתעה בכלל" ,מוצא בלשונו המצמצמת של
החוק התאמה לתפיסת עולמו הפנולוגית האישית.

אינטרס הציבור :עמדת הוועדה
ועמדת בית המשפט המנהלי

שופט  5תיאר את המתח שנוצר לעתים בין
החלטות הוועדה לבין החלטות בית המשפט
המנהלי באשר למינוחים "בעלי חומרה" ו"נסיבות
מיוחדות" המצוינים בסעיף (10א) .מתח זה נוצר
לתפיסתו בשל הקושי להגדיר את אותם מקרים
"בעלי חומרה" ,אשר אליהם התכוון המחוקק
כאשר קבע סעיף זה .הקושי בהגדרה מביא לעתים
להבדלי פרשנות בין הוועדה לבין בית המשפט
המנהלי כתוצאה מתפיסת עולם שיפוטית .המצב
יוצר מתח בין הגופים .לדברי שופט :5
"...בכל פעם שקובעים בבית המשפט המחוזי
(הכוונה לבית המשפט המנהלי ,נ' ד') שעבירה
שהוועדה קבעה שהיא חמורה ,שהיא לא חמורה,
ואני חושב שיש עבירות שהן כן חמורות .זו השקפת
עולם ...אם אדם עבר עבירה מסלידה ,למשל
עבירות אלימות במשפחה בנסיבות מסלידות,
הייתי רוצה לראות את סעיף (10א) כשיקול
במקרה זה ,למרות שההלכה היא שלא משתמשים
בו במקרה של אלימות במשפחה".
השופטים העלו שלושה הסברים אפשריים
להבדלים בין החלטות הוועדה להחלטות בית
המשפט המנהלי לגבי עתירות על החלטות
הוועדה הנוגעות לשיקולי סעיף (10א) לחוק.
לפי ההסבר ראשון ,ההבדל נובע מהשוני בין
אופי הדיון ,אופי התיקים ותחום הדיון בוועדת
השחרורים לבין אופיים ותחומם בבית המשפט
המנהלי ,שבו נדונה העתירה על החלטותיה .כך
אמר שופט :1
"...הסיבה לכך היא שאתה יושב פה ,אתה בשונה
מבית משפט רגיל ,רואה גם את הבן אדם ולא רק
את הספר .ויש באופן טבעי עניין של התרשמויות...
פה יש בן אדם ...שאתה מתרשם ממנו ...לדעתי

בית המשפט לערעורים (הכוונה להליך של עתירה
מנהלית ,נ' ד') ,לא רק בתחום הזה ,בהכללה,
הרבה מאוד פעמים טועה בשיקולים שלו ,מפני
שהוא לא רואה את האנשים .זאת הסיבה לכך
שהוא טועה בשיקולים שלו".
לגישתו ,שלא כמו הוועדה שרואה באופן בלתי
אמצעי את האסיר לפניה ,בית המשפט המנהלי
הדן בעתירה אינו מתרשם מן האסיר עצמו אלא
נסמך בעיקר על מסמכים ודוחות כתובים .לפי
הסבר זה ,בית המשפט המנהלי ממעט להשתמש
בשיקולי סעיף (10א) לחוק ,שכן אינו יכול ,כמו
הוועדה ,להתרשם באופן מיטבי מן האסיר או
מהיחס הציבורי לעבירה .המרחק שיוצרת הסביבה
השיפוטית מן האסיר במסגרת עתירה מנהלית
גורם לתפיסה שונה של הליך השחרור המוקדם.
שופט  5הציג עמדה דומה במידת-מה ,ובתוך
כך הסביר כי ההבדל בין הוועדה לבין בית
המשפט המנהלי נובע מהשוני בפרספקטיבות.
לדבריו ,הוועדה עוסקת בסוג אחד של תיקים,
כאלה שבהם מרצה האסיר מאסר בפועל .בית
המשפט המנהלי ,לעומת זאת ,מטפל במגוון
רחב ביותר של תיקים :פליליים ,מנהליים,
אזרחיים ובקשות ביניים מסוגים שונים ובהיקף
אחר .ריבוי התיקים וריבוי הסוגים מונע מבית
המשפט לקבל אותה פרספקטיבה ייחודית שיש
לוועדה ,הנובעת מעיסוק קבוע ומתמשך באותו
עניין ומפיתוח מומחיות בלבדית לתחום זה.
לדבריו ,בנסיבות אלו בית המשפט המנהלי אינו
מהווה גורם מקצועי מתאים ביותר להחלת סעיף
(10א) לחוק:
"בוועדה אתה יושב עם הסלתה והשמנה של
הפושעים .רק עם אסירים כל הזמן .אז אתה מפתח
אמות מידה אחרות .אתה קורא מאות פסקי דין של
שופטים בכל תיק ,ואז אתה מקבל תמונה כללית.
אני יושב במקביל בשש ועדות ,בצפון ,מרכז ודרום.
אתה מקבל תמונה כללית ,גם לפעמים מזדעזע
מהחומרה ,וגם תופס מהי משמעות העבירה ,וזה
יש פחות בבית המשפט המחוזי .אחוז המאסרים
אצל שופט רגיל הוא לא גדול ,שם שופט יושב גם
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בתיקים אזרחיים ,גם בערעורים .בוועדה ישנם 30
החלטות ביום ,זה עניין של פרספקטיבה ומומחיות.
עם כל הכבוד לחברי בית המשפט המחוזי,
הפרספקטיבה של יושב ראש הוועדה שיושב כמה
שנים בוועדות היא אחרת".
שופט  2עמד על השוני המהותי בין התחום
שבו עוסקת הוועדה לבין התחום שבו עוסק
בית המשפט המנהלי .לדבריו ,בית המשפט
עוסק במשפט ,ואילו הוועדה עוסקת גם בדברים
סובייקטיביים ,שהם מעבר למשפט ולשורת
הדין" :אבל ועדת שחרורים ...היא שונה ,היא דנה
בדברים שהם מעבר למשפט כביכול ,מעבר לדין".
לפי ההסבר שני ,הוועדה משתמשת בסעיף
(10א) למגוון מקרים .היא מנצלת לשם כך את אי
בהירותו ורואה בו סעיף סל  -בעל רקמה פתוחה.
כך הסבירה שופטת :3
"בעצם הפכו ועדות השחרורים את סעיף (10א)
לסעיף העוללות ,כאילו סעיף סל כזה ,הכניסו את
הכול לסעיף (10א) .תמיד אפשר להשתמש בסעיף
(10א) ,בכל תיק כמעט אפשר להגיד סעיף .10
אז אני חושבת שזאת אולי הסיבה ,כדי להפוך את
סעיף  10לשימוש חריג בנוסף ליתר השיקולים".
שופט  1תלה עמימות זו בנוסח לשון החוק
ובהיעדרה של פסיקה מנחה המגדירה היכן ומתי
יש להפעיל את סעיף (10א) .לדבריו" :הבעיה
הגדולה היא באמת סעיף (10א) .סעיף (10א)
אומר' :במקרים בעלי חומרה'  -לא כתוב מה זה".
בדומה לדברים אלו ,שופט  5תלה את הקושי הקיים
בהיעדרה של הכוונה מתאימה בחוק לפרשנותו
הראויה" :יש עבירות שבהחלט אפשר לראות אותן
כחמורות ביותר .והייתי מציע שהמחוקק יגדיר
אותן .הפירוש של (בית המשפט ,נ' ד') העליון
מרוקן את הסעיף מתוכנו .חבל ,הוא מצמצם אותו
לעבירות בודדות" .ואמנם ,שופט  5הציע לתחום
את היקף שיקול הדעת של הוועדה באשר להפעלת
סעיף (10א) לחוק "בהגדרה המבוססת על מכלול
הנסיבות" .הגדרה זו תתחשב בין השאר בחומרת
העבירה  -לא כשיקול בלבדי אלא כחלק ממכלול
שלם של שיקולים.
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לפי ההסבר השלישי ,סעיף (10א) לחוק מאפשר
מידת-מה של שיקול דעת הדומה לשיקול דעת
של ערכאת ערעור .שופט  1תלה את ההבדלים
ביחס לסעיף (10א) לחוק בשוני התפיסתי של
סעיף זה  -תפיסת הוועדה לעומת תפיסת בית
המשפט המנהלי .לדעתו ,סעיף (10א) לחוק
מאפשר התערבות בשיקולי בית המשפט שגזר
את הדין ,ולמעשה דומה בכך לערכאת ערעור.
הדברים מתייחסים בעיקר למקרים שבהם סברה
הוועדה כי ענישת האסיר היתה קלה במיוחד ,והיא
הסתייעה בסעיף (10א) כדי להטיל עליו עונש
ההולם את חומרת מעשיו:
"זו ערכאת ערעור אם מביאים בחשבון את הנושא
של סעיף (10א) ...לפי דעתי ,זאת גם בעייתיות
מסוימת של הסעיף ,כי פה אתה עושה שיקול
לכאורה לא של ועדת שחרורים אלא של ערעור על
החלטה של אותו בית משפט שדן את האיש .אם
הוא מצא לנכון לדון מישהו לעשר שנות מאסר על
עבירה זו וזו ,והוא גמר את שני השלישים ואתה
לא משחרר אותו בגלל אפשרות חמורה של פגיעה
באמון הציבור ,זאת אומרת שאתה חושב שהעונש
שהטילו עליו לא היה ראוי והיה צריך להטיל הרבה
יותר ...בוא נאמר שסעיף (10א) הוא הרי נגד
האסיר ,זה לא שהם (שופטי בית המשפט המחוזי
שדנים בערעורים על החלטות הוועדה) אהבו את
האסירים ,הם לא אהבו שהוועדה עושה שימוש
בסעיף (10א) ,כי זה נראה כאילו הוא ערעור".
עמדה יחידה זו לא זכתה לקולות נוספים .להיפך,
לא פעם הודגש בראיונות ,כמתואר בדבריהם של
שופטים  2ו ,4-כי הוועדה אינה רואה בעבודתה
מעין ערעור על גזר דינו של בית המשפט .כך
למשל טען שופט " :4אני מדגיש את זה תמיד,
שוועדת שחרורים לא באה כערכאת ערעור על
החלטות בית משפט .בשום אופן לא".
לסיכום ,לשופטים יש מספר הסברים לכך
שלעתים בית המשפט המנהלי מקבל עתירות
על החלטות הוועדה לעניין יישום שיקולי אינטרס
הציבור .ההסברים מתייחסים להבדלים המהותיים
בין הוועדה לבית המשפט המנהלי וליתרון היחסי

מתיר אסורים

של הראשונה ,הנובע מהתרשמות אישית ,מניסיון
מצטבר וממומחיות ספציפית בתחום מורכב
זה .ההסברים נוגעים גם לעמימות של סעיף
(10א) לחוק ולתפיסת השופטים את הסעיף הזה
כמאפשר ברמה העקרונית ,למעשה גם אם לא
להלכה ,שיקול דעת שיפוטי ,הדומה במאפייניו
להליך ערעור על חומרת העונש שנגזר בבית
המשפט.

דיון

ניתוח הממצאים מלמד כי השופטים ,על פי
החלטותיהם ,מאמצים שלוש גישות תיאורטיות
עיקריות שנזכרו לעיל :גישת השילוב מחדש וגישת
הפיקוח על הפשיעה ,ובמקרים חמורים ובנסיבות
מיוחדות גישת הגמול וההרתעה .מבחינה
תיאורטית ,שתי הגישות הראשונות מייצגות
את המתח הקיים גם בין מוקדים שונים של
התערבות :התערבות המתמקדת במזעור הסיכון
מצד אחד ,וכזו המתמקדת בחדילה מפשיעה
דרך חיזוק מאפייני שיקום חיוביים מצד אחר
(.)Ward & Maruna, 2007
(א) גישת השילוב מחדש משמעה קידום שילובו
של האסיר המשוחרר בחברה הנורמטיבית.
אמירות שונות של שופטים בוועדה ,שצוטטו
קודם ,מבהירות שמטרת השחרור המוקדם היא
בעיניהם בראש ובראשונה סיוע לרה-אינטגרציה
של האסיר המשוחרר בקהילה .התנהגותו הטובה
במאסר והמלצות העובדים הסוציאליים ושאר
המומחים מביאות אותם לידי המסקנה ,שאפשר
לשקם את האסיר וראוי לעשות כן מוקדם ככל
האפשר ,עוד בתקופת השליש האחרון של מאסרו.
הכלים שעומדים לרשות הגופים המטפלים
באסירים משוחררים לצורך זה מבטיחים בעיניהם
סיכוי טוב לשיקום .בולטות בדברי השופטים
ההערכה לפעולותיה של הרשות לשיקום האסיר
בתחום זה והנכונות לאמץ תוכניות שיקום שהוכנו
על ידה .לא אחת מביעים ראשי הוועדות צער על
היכולת המוגבלת של הרשות להציע תוכניות
שיקום מתאימות בשל תקציבה הדל .לא פיקוח על

אסירים המשתחררים מבית הסוהר אלא שיקומם,
הוא מטרתה העיקרית של הרשות לשיקום האסיר,
כפי שמצוין בסעיף  3לחוק הרשות לשיקום האסיר
(תשמ"ג .)1983-הרשות אמורה להשיג מטרה
זו באמצעים מגוונים ,כגון גיבוש מדיניות שיקום
אסירים ,הכנת תוכניות שיקום לאסירים לקראת
שחרורם ,פעילות לקליטתם ולשיקומם בקהילה,
לרבות הכשרתם לתעסוקה מתאימה ושילובם
במקומות עבודה.
לעתים מבוססת ההערכה של יושבי ראש הוועדה
על תחושות סובייקטיביות יותר מעל נתונים
מוכחים .כך למשל טען שופט  ,5כי החלטות
הוועדה מבוססות על הערכות נכונות ,ורק
 5%מהאסירים המשוחררים השוהים בהוסטל
מוחזרים למאסר בגין עבירות נוספות .אמירה
זו אינה מתיישבת עם ממצאי מחקר שנעשה
בישראל ,שלפיהם כ 20%-מהשוהים בהוסטל של
הרשות לשיקום האסיר ומסיימים את התוכנית בו
שבים למאסר (אמיר ודרובני .)1993 ,מחקרם של
אמיר ודרובני ( )1993נעשה לפני זמן רב ,ומאז
התרחשו שינויים חברתיים .ממצאים חדשים
יותר מלמדים ,כי שיעור הרצידיביזם אצל אסירים
ששוחררו שחרור מוקדם בידי הוועדה עומד על
( 33.1%מרכז מחקר ומידע של הכנסת,)2011 ,
ואחוז האסירים המשוחררים באיזוק אלקטרוני
המבצעים עבירות עוד בתקופת השחרור על תנאי
עומד על ( 10.3%שהם ואח'.)2011 ,
(ב) גישת הפיקוח על הפשיעה .אסיר המועמד
לשחרור מוקדם מעורר חשש בקרב חברי הוועדה
שינצל את תקופת השחרור המוקדם כדי לחזור
לבצע עבירות .תקופת השחרור ברישיון מאפשרת,
לתפיסתם של חברי ועדת שחרורים ,לבחון אם
הוא כבר בשל לחיים בחברה הנורמטיבית .בחינה
זו נעשית באמצעות מנגנוני הפיקוח של הרשות
לשיקום האסיר ,ובהם בדיקות שתן ,דיווחים של
מעסיקיו ופיקוח על זמנו החופשי של האסיר
באמצעות איזוק אלקטרוני .כל הפרה של התנאים
שקבעה הוועדה עלולה לגרום להפסקת ההליך
ולהחזרתו לריצוי תקופת התנאי .רצונו של האסיר
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בשחרור מוקדם והחשש שלו מפני הפקעת השליש
והחזרתו למאסר ,משמשים לדעת חברי הוועדה
תמריץ למילוי הנחיותיה ולהתנהגות על פי החוק.
בחלק נרחב מההחלטות שנצפו ,תנאי השחרור
היו בעלי אופי אחיד .באותם המקרים ,בבסיס
ההחלטה היה קיים מלכתחילה "טקסט מוצא"
המוכן מראש בפרוטוקול הממוחשב .אותו טקסט
משמש בסיס להחלטות הוועדה ,ובו התייחסות
לאישור הרשות לשיקום האסיר על הנכונות לפקח
על האסיר המשוחרר ,לערוך לו בדיקות שתן ,לקבל
אישור ממעסיק שמביע נכונות להעסיקו ,לשעות
האיזוק האלקטרוני ולמעצר הבית הלילי הקבוע
לעתים בתנאי השחרור .במילים אחרות ,הביטויים
של גישת הפיקוח על הפשיעה נעשו חלק אינטגרלי
מהחלטות הוועדה ,וחלק אוטומטי כמעט מהליך
קבלת ההחלטות בה .ראוי לבחון אם הדבר עולה
בקנה אחד עם מדיניות פיקוח אינדיבידואלית ועם
שיקול דעת פרטני ,ואם תנאי השחרור מאוזנים
מבחינת מסוכנות עתידית ,היקפם והקושי
לעמוד בהם .בקשר לפיקוח מקיף זה ,מחקרים
שנערכו בארצות שונות מצאו שפיקוח מקיף על
אסירים בתקופת מבחן יעיל יחסית ומצמצם
חזרה לפשיעה .לעומת זאת ,פיקוח אינטנסיבי
והדוק מדי גורם להפרות רבות של תנאי השחרור
על תנאי ,להגברת החזרה לבתי הסוהר ולעלייה
דרמטית בשיעור האסירים (Lipsey & Cullen,
2007; Petersilia, 1993; Travis & Christiansen,
.)2006
השילוב של שתי הגישות ,גישת השילוב מחדש
וגישת הפיקוח על הפשיעה ,המאפיין את רובן
הגדול של החלטות הוועדות ,עולה בקנה אחד עם
הידע העדכני בארצות הברית ,באירופה ובישראל,
על שיקום מיטבי של אסירים משוחררים ,וכן עולה
בקנה אחד עם המדיניות המאפיינת את התוכניות
היעילות יחסית בשיקום האסירים המשוחררים
(למשל ,תימור ושהםGideon, 2011; ;2013 ,
.)Martinez, 2010; Mellow & Christian 2008
מבחינה זו תואמות החלטות הוועדות לא רק
את סעיפי החוק ,אלא על פי הידע המחקרי
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הנוכחי הן המתאימות ביותר לשיקומם של
אסירים משוחררים ולצמצום מועדותם .ממצאי
המחקרים שהוצגו לעיל וממצאי המחקר הנוכחי
תומכים בפרספקטיבה החדשה של הקרימינולוגיה
החיובית ,המדגישה את האינטגרציה מחדש של
עבריינים בחברה הנורמטיבית כאמצעי שמאפשר
שיקום וחדילה מפשיעה (;Braithwaite, 2006
 .)Ronel & Elisha, 2011הוועדה יכולה ליישם
בפועל את עקרונות הקרימינולוגיה החיובית ובכך
לסייע בתהליך השיקום.
כפי שמלמדים הממצאים ,ישנם ראשי ועדות
הרואים בהפחתת הצפיפות בבתי הכלא מטרה
נוספת לקיומו של ההסדר .גישה זו אינה מתיישבת
עם הוראת הפסיקה ,שקבעה בעניין אסיאס
שוועדת השחרורים לא אמורה להתחשב בשיקוליה
בצורך לצמצם את הצפיפות בבתי הסוהר.
תפיסה פרגמטית כזו של ההסדר עשויה להביא
לשחרור מוקדם רק בשל צרכים מערכתיים ,ואינה
מתיישבת עם העקרונות השיקומיים-מניעתיים
שבחוק.
(ג) גישת הגמול .הממצאים מלמדים כי השופטים
מכירים בחשיבותם ,ובה בעת בחריגותם ,של
שיקולי אינטרס הציבור ,ויש לכך ביטוי בנוף שיקולי
הוועדה .שיקולים אלו הם אתגר לוועדה .השופטים
דיברו על קשיי פרשנות ,תיחום ומתח-סמכויות
עם בית המשפט המנהלי באשר ליישומם .הדבר
משתלב עם המתח העקרוני הקיים בין גישת
הגמול לגישת השיקום והמניעה .גישת הגמול,
המאופיינת בשיקול דעת תחום ,שמה דגש על יחס
מידתי בין חומרת העבירה לחומרת העונש .גישה
זו אינה עולה בהכרח בקנה אחד עם גישת השיקום
והמניעה ,הניכרת בעבודת הוועדה והמאופיינת
בשיקול דעת רחב .ואכן ,שיקולי אינטרס הציבור
יוצרים חריג עקרוני בהליך :במקום שיקול הדעת
הרחב של הוועדה במקרה המצוי ,נדרש ממנה
צמצום רב בהחלת שיקולי אינטרס הציבור .במקום
שיקול דעת שיקומי-מניעתי הנדרש ממנה במקרה
המצוי ,נדרש ממנה שיקול דעת גמולי-הרתעתי.
כזכור ,הוועדה כוללת לצד השופט שני אנשי מקצוע

מתיר אסורים

מתחומי הטיפול ,החינוך והשיקום .מומחיות
הוועדה היא בהערכת סיכויי שיקום ומסוכנות ,ולא
בקבלת החלטות על מדיניות ענישה או בהכרעות
הכרוכות בסיווגים ערכיים-נורמטיביים .תובנה
זו הודגשה בהצעה של טיוטת הקוד הפלילי
האמריקני לדוגמה (American Law Institute,
 ,)2011שמתייחסת בספקנות רבה להענקת
שיקול דעת גמולי ל Parole Board-באשר ליישום
שיקולי מידתיות בענישה ולהעברת מסר מגנה
כלפי העבריין .עמד על כך בול (:)2011
"A parole board is good at evaluating risk, but
no one would argue that parole boards have
great moral legitimacy, or are somehow skilled
at policymaking. Parole boards are selected
on the basis of expertise about criminal risk
and rehabilitation… A parole board making up
"policies about desert does not have legitimacy
(pp. 405, 409).

ואכן ,התפקיד של אשרור תוקף הנורמה שהופרה
והבעת מסר מגנה באמצעות העונש ,מופקד ,ולא
בכדי ,בידי בית המשפט שהטיל את גזר הדין ,אשר
נהנה מהערכה ומאמון ציבורי (קנאי ,תשנ"א) .לא
רק לוועדה ,גם לבית המשפט יש ניסיון בהתמודדות
ובהערכה של עבירות חמורות ,הנדונות בדרך כלל
בהרכב שופטים בהליך גזירת הדין ,ובהפעלת
שיקולים של מידתיות (השוו :קרפ.)1991 ,
הקושי ליישם את שיקולי אינטרס הציבור בשלב
השחרור המוקדם מוביל לעמדה מורכבת
המשתקפת בדברי השופטים .כך למשל היו
שופטים שעל אף שסברו באופן אישי כי יש
להרחיב את השימוש בשיקולים אלו כדי להביע
גינוי גמולי כלפי עבירות חמורות ,הם הודו כי הם
נאלצים ליישם אותם בצמצום בעבודתם כהוראת
המחוקק .ניתן להבין את הקושי לצמצם את שיקול
הדעת ולנהוג באיפוק אצל מי שהיה שופט שנים
ארוכות ויישם שיקול דעת גמולי בעת גזירת הדין.
לעומתו היה מי שתפיסת עולמו ,השוללת שיקולי
הרתעת הרבים ,תאמה את לשונו המצמצמת של
החוק.

הממצאים מלמדים על מתח-פרשני בין הדרישות
המצמצמות עד מאוד של המחוקק והפסיקה,
המגבילות ל"מקרים בעלי חומרה" ול"נסיבות
מיוחדות" ,לבין המשמעות של שיקולי אינטרס
הציבור .אלו מתייחסים לנתונים רחבים ביותר,
הקשים להגדרה ,וחלקם אף על גבול המופשט:
החל בהערכה של חומרת העבירה במקרים חמורים
והתייחסות לעונש הראוי ,דרך למידת הפגיעה
בהרתעת הרבים וכלה בבחינת דרגת הפגיעה
באמון הציבור במערכת המשפט ובאכיפת החוק.
הרכיב האחרון לפחות מתייחס לנתון הקרוב להיות
פיקציה משפטית ,וספק אם אפשר בכלל להגדירו
(כהן ,2002 ,עמ'  .)15מכלול הנתונים האלו יוצר
סעיף בעל רקמה פרשנית פתוחה ,המאפשרת
ליצוק לתוכו משמעויות מגוונות .בתמצית ,מאופן
ניסוחו הנוכחי של סעיף (10א) לחוק נובע קושי,
כאשר מצד אחד יש להשתמש בו בצמצום ומצד
שני הוא מתייחס לנושאים רחבי היקף ,וכל זאת
כאשר באופן מסורתי מעניקה הפסיקה לוועדה
שיקול דעת רחב ,שאינו ַתחום במסגרת הנתונים
והמטרות שמצוינים בחוק.
הממצאים מלמדים עוד ,כי ייתכן שקיימים הבדלי
פרשנות באשר להיקפו הרצוי של סעיף (10א)
לחוק בין הוועדה לבין בית המשפט המנהלי .ברי
כי מצב כגון זה ,שבו ערכאות שונות והוועדות
עצמן מפרשות באופן שונה זו מזו את היקפו
של סעיף זה ,אינו רצוי במסגרת מדיניות ענישה
קוהרנטית .ואכן ,נדמה כי שילובו של סעיף
(10א) לחוק בעבודת הוועדה יוצר מתח בין
הוועדה לבין בית המשפט המנהלי .ייתכן שהדרך
לצמצום המתח בעניין זה טמונה ,מעבר לחזרה
לשלב של טרום חקיקת סעיף (10א) לחוק,
בהגדרה ברורה של המקרים שעליהם יוחל סעיף
(10א) לחוק על סמך מכלול נסיבות המקרה.
החוק והפסיקה הנוכחית אינם מגדירים במפורש
מה הם אותם מקרים "בעלי חומרה" או אותן
"נסיבות מיוחדות" שבהם יש להחיל שיקולים של
גמול והרתעת הרבים .לפיכך מוצע כי המחוקק
או הפסיקה יקבעו מבחנים סדורים ומוגדרים
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להיקף תחולתו של סעיף (10א) לחוק ,וזאת
מתוך מודעות לכך ששיקולי אינטרס הציבור
מצריכים יחס חריג ומאופק במסגרת שיקול
הדעת הרחב של הוועדה ,ולא יותירו את הסוגיות
הכרוכות בשיקולי אינטרס הציבור לפרשנותם
האישית של חברי הוועדה הקונקרטית ,שדנה
בשחרורו המוקדם של האסיר.
לבסוף ,השופטים תיארו מתח בין הוועדה לבין
בית המשפט המנהלי באשר ליחסם לשיקולי
אינטרס הציבור .השופטים הסבירו כי לתפיסתם,
לוועדה יש יתרון על בית המשפט המנהלי באשר
לשיקולים אלו ,וזאת משתי סיבות עיקריות :בשל
הפגישה האישית והבלתי אמצעית עם האסיר,
ובשל המומחיות המצטברת של הוועדה וניסיונה
הרב במקרים של שחרור מוקדם .אלו מקנים לה
פרספקטיבה כללית על תחום השחרור המוקדם,
שהוא תחום ייחודי ,המצוי מעבר לדין הפורמלי
והכרוך במקצועיות מיוחדת .למתח זה ,לשיטתם,
שני מקורות .1 :אופיים הפנימי של שיקולים אלה,
שהם במהותם שיקולי ערכאת ערעור ,בו בזמן
שהשופטים מתנגדים בעקיבות לראות בעבודת
הוועדה ערכאת ערעור על פסק הדין;  .2הבדלים
בהשקפת העולם בין הוועדה לבין בית המשפט
המנהלי כלפי אופי היישום של שיקולים אלה .מכאן
ניתן ללמוד ,כי אופיים המיוחד של שיקולי אינטרס
הציבור והיקף פרשנותם הרחב משפיעים לא רק
על אופי יישומם בוועדה ,אלא אף על מערכת
היחסים המוסדית שבין הוועדה לבין בית המשפט
המנהלי .מצב זה מוביל להיעדר ודאות שיפוטית
סבירה בעת יישום שיקולים אלו בעבודת הוועדה,
וזאת בשל החשש שבית המשפט המנהלי יתערב
בשיקול דעתה במסגרת עתירה שתוגש לו.

סיכום ומסקנות

המחקר עסק בתפיסות של שופטים ,שהם ראשי
ועדות שחרורים ,כלפי מטרותיו של חוק שחרור
על תנאי ממאסר .הוא נעשה בשיטה הבנייתית-
פרשנית ,והתבסס הן על ראיונות עם שופטים
העומדים בראשי הוועדות והן על תצפיות על
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ישיבות הוועדה .המסקנות העיקריות העולות
ממחקר זה הן כי יושבי ראש הוועדות מבססים
את מדיניות השחרור המוקדם שלהם על שתי
מטרות עיקריות  -שיקום ופיקוח מניעתי  -בהתאם
למטרות החוק .מטרות אלה ויישומן עולים בקנה
אחד עם מדיניות השיקום של אסירים משוחררים
בקהילה ,המבוססת על מחקר מתקדם והמקובלת
היום במדינות מפותחות רבות בעולם המערבי.
מטרות אלה ויישומן תואמים גם את עקרונות
הקרימינולוגיה החיובית ,שמתמקדת באינטגרציה
מחדש בחברה ובחדילה מפשיעה.
בנוסף נמצאו קשיי הגדרה ופרשנות ,שבחלקם
משקפים שאיפות שונות והבדלי תפיסה באשר
לסעיף (10א) לחוק .הבדלים אלו עשויים להביא
לעתים לידי ביטול החלטות הוועדה על ידי בית
המשפט המנהלי .מציאות זו מביאה לידי המסקנה,
כי נדרש שינוי בסעיף זה ,אם בהגדרה מחודשת
על ידי המחוקק ואם בליוויו על ידי פסיקה מנחה,
שתבהיר באילו מקרים ובאילו נסיבות רשאית
הוועדה לחרוג ממדיניות השיקום והמניעה .כך
תוקל עבודתה ויוגבר האמון ההדדי בינה לבין בין
בית המשפט המנהלי .כן מוצע להרחיב את בסיס
הנתונים הקיים לגבי פעילות הוועדה בישראל
במחקרי המשך ,שירחיבו את המידע בעניין מזוויות
אמפיריות ותיאורטיות אחרות .אלו יפרטו יותר את
המשקל של כל אחד מהנתונים שנשקלים על ידי
הוועדה לעיצוב החלטותיה ואת היחס ביניהם.
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מניעת עישון בבתי
הכלא בישראל
[ד"ר אילי גולדברג]1
בעשור האחרון התגבשה ההבנה שיש למנוע עישון בבתי הסוהר.
מגמה זאת התפתחה על רקע ההכרה בנזקי עישון לבריאות האדם,
בפרט בקרב אוכלוסיית האסירים ,שמאופיינת בשיעור חולי גבוה יותר מהאוכלוסייה
הכללית ,וכן בשל תביעות של מעשנים פסיביים בבתי הסוהר בגין נזקי עישון.
ברוב בתי הסוהר בארה"ב ובקנדה חל איסור גורף לעשן ,ואילו בבתי הסוהר באירופה
קיימות מגבלות חלקיות ,אשר רמת האכיפה שלהן נמוכה .התפיסה במדינת ישראל
דומה לזו שבאירופה .מאמר זה דן בסוגיה של מניעת עישון בבתי הסוהר,
ובסופו המסקנה שיש למנוע עישון בבתי הסוהר בישראל.

1
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ד"ר אילי גולדברג  -קרימינולוגית ,מרצה לקרימינולוגיה במכללה האקדמית בית ברל .שירתה בשירות בתי הסוהר
ושימשה בין השאר מפקדת כלא הנוער "אופק" וכלא "מגן".

מניעת עישון בבתי הכלא בישראל

מבוא

סוגיית העישון מעסיקה את החברה המערבית
בכלל ואת הממונים על בתי הסוהר בפרט ,שכן
ברור לכול שהעישון גורם לנזקים בריאותיים קשים.
נמצא שהעישון הוא גורם מוות מספר אחד בעולם
(בן עמי .)2006 ,מעריכים שכ 1.9-מיליארד בני
אדם בעולם מעשנים טבק (.)Hartwig et al., 2008
העישון במדינות המערב אסור בשנים האחרונות,
בעיקר במקומות ציבוריים ,אך עדיין אין איסור
גורף על עישון בקהילה הרחבה.
שימוש בטבק גורם במקרים רבים להתמכרות
בגלל הסם (הניקוטין) הנמצא בסיגריות .הוא
פועל על המוח ,מפעיל את מרכזי ההנאה והסיפוק
וגורם להתמכרות (דו"ח שר הבריאות;2012 ,
 .)Hartwig et al., 2008המכור לסיגריות מקשר את
העישון עם הקלה פנימית ורגיעה שמאפשרים את
תפקודו .העישון קשור גם בהתנהגות חברתית.
בני הנוער ,על פי רוב ,מתחילים לעשן בקבוצת
השווים מתוך סקרנות וכדי להיחשב בחברה
"גזעיים" .הם מאמצים מודלים להזדהות שמוצגים
בסרטים ,בפרסומות ובאמצעי התקשורת השונים,
שמדגישים את הרווח האישי והחברתי מעישון
סיגריות (בן עמי .)2005 ,כל אלה מלמדים על
הקושי הרב הכרוך במאמצים להביא לצמצום
העישון ואף להפסקתו.
בעשור האחרון התגבשו במקומות שונים בעולם
חוקים האוסרים לעשן במקומות ציבוריים .העיר
ניו יורק לדוגמה הצליחה ,בשל אכיפה מוצלחת של
האיסור לעשן ,לצמצם מהותית את מספר החולים
בה כתוצאה מעישון (בן עמי.)2008 ,
העישון בבתי סוהר הוא חלק משגרת החיים ,שכן
שיעור גבוה של האסירים מגיע למאסר עם בעיית
התמכרות לעישון ,אשר עונה על צרכיהם הפיזיים
והנפשיים ( .)Hartwig et al., 2008ולמרות זאת,
בשנים האחרונות גיבשו מדינות רבות במערב
מדיניות של מניעה מוחלטת או מניעה חלקית
של עישון בבתי הסוהר .ממחצית שנות התשעים
חלה עלייה בשיעור בתי הכלא בארה"ב שבהם
מונעים עישון באופן גורף .כיום  60%מבתי הסוהר

בארה"ב אוסרים לעשן ,ו 27%-קבעו אזורי עישון.
באירופה ,מרבית מדינות האיחוד האירופי (ובהן
מונקו ושווייץ) מדווחות על הגבלות עישון בבתי
הסוהר שלהן ,וזאת בעיקר בשל העלייה במספר
התביעות המשפטיות בגין נזקי עישון בבתי
הסוהר (;Blitstein, 2008; Hartwig et al., 2008
.)Kauffman et al., 2007
בישראל החלו בשנתיים האחרונות לאסור לעשן
באזורים ציבוריים בתוך בתי הסוהר ,וסומנו תאים
ללא עישון .עם זה לא נקבעה עדיין מדיניות ברורה
והחלטית באשר למדיניות העישון בבתי הסוהר.
במאמר זה מוצגת סוגיית העישון בבתי הסוהר
בישראל .מתוארות הדילמות הקשורות בהחלטה
על הפסקת העישון בבתי הסוהר ,ולבסוף מוצגות
מסקנות המחברת והמלצות לרשויות בישראל.

רקע

נזקי העישון לפרט ולחברה הביאו בשנים האחרונות
ארגונים רבים בחברה המערבית להילחם בעישון,
בעיקר לנוכח פגיעתם של נזקי עישון במעשנים
פסיביים .בארצות הברית מתים בכל שנה יותר
ויותר מעשנים פסיביים ממחלת הסרטן ,וניכרת
עלייה בסיכון לחלות במחלות לב (;Blitstein, 2008
 .)Kauffman et al., 2007כדי לצמצם עישון הומצאו
חידושים המסייעים בהפסקת עישון כגון מדבקות
ניקוטין ,שאכן עזרו להפחתה של כ 20%-במספר
המעשנים באוכלוסייה בארה"ב (.)Blitstein, 2008
שיעור המעשנים בבתי הסוהר גבוה משיעורם
באוכלוסייה ,שכן העישון מהווה מפלט פסיכולוגי
למצוקות נפשיות ,וההתמכרות לטבק מגבירה
את הקושי להפסיק לעשן .הנתונים מראים
ש 80%-מהאסירים בבתי הסוהר ו 40%-מאנשי
הסגל מעשנים ,וזאת לעומת  15%מעשנים בקרב
האוכלוסייה הכללית באוסטרליה ,כ 25%-מעשנים
באוכלוסיה הכללית בישראל וכ 30%-במדינות
אירופה (דו"ח שר הבריאותSingleton, ;2012 ,
.)1999; Cork, 2012; Belcher et al., 2006
הטיפול במניעת עישון בבתי הסוהר כרוך בהוצאה
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כספית גבוהה .באנגליה לדוגמה השקיעו  1.5מיליון
פאונד בתוכניות לשכנוע אסירים להפסיק לעשן,
כולל אספקת מדבקות חינם (.)Travis, 2005
חרף ההוצאה הכספית הגבוהה בחרו מדינות
רבות בארה"ב להתמודד עם הבעיה בתוך בתי
הכלא ,בסיוע כספי של ארגון הבריאות האמריקאי,
שמקדם את המדיניות של הפסקת העישון בבתי
הסוהר (.)Manget, 2009
הצלחה במניעת עישון היא משימה קשה,
בייחוד בבתי הסוהר ,שכן החיים במוסד סגור
קשים ומורכבים בשל החסכים הרבים שיש
לאדם כתוצאה מהכליאה ומההרחקה מהחברה.
במחקר שבדק את האפקטיביות של טיפול
במניעת עישון בכלא נשים ,נמצא שהטיפול היה
יעיל לעומת קבוצת הביקורת ,שכללה אסירות
שהמתינו לקחת חלק בטיפול המניעתי18% :
הפסיקו לעשן בסיום הטיפול 17% ,הפסיקו לעשן
בשלושת החודשים שאחרי הטיפול 12% ,הפסיקו
לעשן בששת החודשים שלאחר הטיפול ,ו12%-
הפסיקו לעשן בתוך שנה מסיום הטיפול (ממצאים
דומים לאלה בקהילה) .אחת המסקנות מהמחקר
היתה ,שאסירות רבות רוצות להפסיק לעשן ,דבר
שמצדיק מאמץ למנוע עישון (.)Cropsey, 2008
נתונים מכל העולם מלמדים שבאוסטרליה,
 52%מהאסירים ניסו בעבר להפסיק לעשן58% ,
תכננו להפסיק לעשן בזמן המאסר ,ו 21%-מהם
תכננו לעשות זאת בשלושה חודשים במהלך
המאסר ( .)Belcher et al., 2006באנגליה80% ,
מהאסירים מעשנים ו 30%-מהם ניסו להפסיק
לעשן בזמן המאסר ( .)MacAskill, 2005במחקר
שנעשה בפולין נמצא ש 81%-מהאסירים מעשנים,
 75%מהם ניסו להפסיק לעשן בעבר ,ו40%-
מצהירים שהפסקת עישון היא מטרה ראויה.
הסיבות שבגינן רוצים האסירים בפולין להפסיק
לעשן הן אלו 46% :דואגים לבריאותם28% ,
רוצים להילחם בחולשתם 24% ,מעוניינים לחסוך
כסף ו 21%-רוצים זאת משום שהגישה לסיגריות
בכלא מוגבלת .החוקרים הסיקו שאסירים רוצים
להפסיק לעשן וכי על מערכת בתי הסוהר לעודד
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זאת ( .)Sieminska & Krzysztof, 2006באנגליה
נמצא ש 41%-מהאסירים הפסיקו לעשן במסגרת
התוכנית הטיפולית להפסקת עישון בבתי הסוהר,
וזאת בתוך ארבעה שבועות 59% .מהאסירים
שהשתתפו בתוכניות קבוצתיות הפסיקו לעשן.
החוקרים קבעו שהפסקת העישון בבית הסוהר
היא אפקטיבית ( .)MacAskill, 2005עם זאת נמצא
ש 97%-מהאסירים המשוחררים ששהו בבתי סוהר
שבהם חויבו להפסיק לעשן ,חזרו לעשן בתוך שישה
חודשים לאחר השחרור (.)Tuthill et al., 2002
שיעור גבוה של האסירים מעשן ,אך מהאמור
לעיל אפשר להסיק שרבים מהם רוצים להפסיק
לעשן .קיימת מגמה של מניעת עישון בבתי
הסוהר במדינות מערביות ,בעיקר בשל הנזקים
הבריאותיים שכרוכים בעישון ותביעות הנזיקין
הכרוכות בו .המדינות מעדיפות להשקיע כסף
בתוכניות למניעת עישון בתוך בתי הסוהר ,למרות
ששיעור גבוה של האסירים חוזר לעשן לאחר
השחרור מהכלא.
ניהול בית סוהר הוא משימה מורכבת .בבתי
הסוהר שוהים עבריינים ואנשי סגל בתוך מערכת
חברתית ,כאשר האינטראקציה ביניהם רוויה
מתחים (גופמן .)1973 ,מנהלי בתי הסוהר
שואפים לנהל את המוסד ללא בעיות משמעת,
אלימות ושימוש בסמים ,ואילו האסירים שואפים
להיטיב את תנאי המחיה ו"להעביר" את הזמן
בכלא עד שחרורם בנוחות ובתחושת שליטה.
העישון בכלא משפיע מצד אחד על השקט הנפשי
של האסיר המעשן ,אך מצד אחר עלול להוות גורם
מלחיץ שכן מחסור בסיגריות יוצר אי שקט בקרב
המעשנים .מלבד זאת הוא מעמיק את המסחר
הלא חוקי בתוך הכלא (.)Kauffman et al., 2007
בבתי הסוהר בישראל מותר לאסירים לעשן .רק
בשנים האחרונות התחילו ליישם את החוק המונע
עישון במקומות ציבוריים גם בבתי הכלא " -חוק
הגבלת העישון במקומות ציבוריים ,תשמ"ג."1983-
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בעד ונגד
הפסקת עישון בבתי כלא

בדיון המתנהל על הפסקת עישון סיגריות בבתי
הסוהר עולים נימוקים בעד הפסקת העישון
ונימוקים נגד הפסקתו .המתנגדים להפסקת
העישון טוענים שלאסיר ,כאדם וכאזרח במדינה
מתוקנת ,יש זכויות ,והעישון הוא אחת מהן .יתרה
מזאת ,לא מוצדק למנוע עישון בכלא באופן גורף כל
עוד לא מונעים זאת בקהילה .עוד נטען ,שבחברה
הכללית רשאי אדם לעשן בביתו ,ומאחר שהכלא
הוא ביתו של האסיר לפרק זמן קצוב ,מותר לו
לעשן שם .יש המחמירים וטוענים שהאיסור לעשן
הוא ענישה נוספת על עונש המאסר .לבסוף ,יש
הטוענים שככלל קשה להפסיק לעשן ,אך בכלא
קשה פי כמה ,ויש להתחשב באסירים שהעישון
הוא ההנאה היחידה שנותרה להם בכלא ,שכן
נשללו מהם גורמי הנאה אחרים בשל הכליאה
והבידוד מהחברה ,והם ממילא סובלים מ"כאבי
מאסר" (.)Sykes, 1965
התומכים באיסור לעשן בכלא מדגישים שאחוז
המעשנים בבתי הסוהר בישראל (כ )80%-גבוה
לעומת אחוז המעשנים באוכלוסייה הכללית
(ב 25%-בערך) .הדבר מלמד על קיומה של בעיה
ומצדיק מדיניות של מניעה או הפחתה של העישון.
בזמן המאסר אחראית המדינה לספק לאסירים
טיפול רפואי שעלותו גבוהה ביותר .באריזונה למשל
מוציאים  87מיליון דולר בשנה על טיפול רפואי
באסירים ( .)Manget, 2009בארצות הברית הטיפול
הרפואי באסירים שיעורו כ 11%-מתקציב התקון
( ,)Blitstein, 2008והתביעות המשפטיות בגין
נזקי עישון מגדילות את ההוצאה הכספית הכרוכה
בעישון .בנוסף ,העישון בכלא יוצר אוויר מזוהם
בגלל האזור הסגור ,ולפיכך הוא מזיק הן למעשנים
והן למעשנים הפסיביים (סגל ואסירים כאחד).
נמצא שריכוז הניקוטין בשטחים בכלא גבוה פי 12
מריכוזו בביתו של המעשן הממוצע ועלול להוביל
למוות (.)Blitstein, 2008; Kauffman et al., 2007
כמו כן מדווח בארצות הברית שרוב האסירים
מעשנים סיגריות בלי פילטר ,דבר שמעלה את

הסיכון לבריאותם ומגביר בעיות בריאות הקשורות
ללב ולמחלות ריאה ,כבד וסוכרת .עוד טוענים
התומכים באיסור ,שהעישון משפיע על התנהגות
האסירים ,שכן הניקוטין ,השולט ברמות הסרוטונין,
מגביר את הדיכאון ומצמצם את השליטה בדחפים
( .)Blitstein, 2008המחקרים מלמדים שמעשנים
הם אנשים אימפולסיביים יותר מאלה שלא מעשנים
( .)Mitchell,2004מניעת עישון בכלא מביאה
לצמצום הוצאות משמעותי לאסיר ולמשפחתו ,שכן
חלק ניכר מהתקציב החודשי שעומד לזכות האסיר
המעשן מוקצה לרכישת סיגריות .כמו כן הפחתת
העישון מצמצמת את תשלומי הביטוח של בתי
הסוהר ,בין השאר בזכות הירידה הניכרת שחלה
במספר השריפות בבתי הסוהר שהעישון נאסר
בהם ( .)Kauffman et al., 2007יש גם מי שמקווים
שהאיסור לעשן בכלא יגביר את המוטיבציה להימנע
ממאסר.
מניעת עישון בכלא מספקת את האינטרס של
בריאות הציבור ( .)Cropsey, 2008בטווח הרחוק
היא חוסכת טיפול רפואי בכלל וטיפול רפואי בבתי
הסוהר בפרט שעלותם גבוהה ,ומספקת לסוכני
בריאות הציבור הזדמנות להתערב במניעת עישון
בקרב האוכלוסייה החלשה במדינה ,שאינה יודעת
להניע מהלכי שינוי כאלה בעצמה.
ממצא מעניין מלמד על הקשר בין רמות עישון
גבוהות לבין עוני ( :)Hartwig et al., 2008אנשים
ממעמד סוציו אקונומי נמוך מתים יותר מנזקי
עישון מאנשים ממעמדות גבוהים יותר .ההסבר
לכך הוא שהסיגריות "מסייעות" להם להתמודד
רגשית עם מצוקות ,אך באופן פרדוקסלי פוגעות
בהם יותר (בן עמי.)2008 ,
נראה כי הטיעונים בעד הפסקת עישון בבתי
הכלא משמעותיים הן מבחינת האסיר והן מבחינת
הארגון .הפסקת העישון בכלא עשויה להביא
לשיפור איכות החיים בתוכו ולצמצם את הוצאותיו
הכספיות .אם אכן יש בכוחה של הפסקת העישון
להביא לתועלות אלה ,מדוע נמנעים ארגוני הכליאה
בארצות רבות ,ובהן ישראל ,ממימוש מדיניות של
הפסקת עישון בקרבם?
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בבתי הכלא שוהים עבריינים הפועלים על פי "קוד
האסיר" במסגרת תת תרבות של אסירים ,שחלקם
מכורים לסמים .אלה מגיעים למאסר עם בעיית
התמכרות המשפיעה על דרך הסתגלותם למאסר
(גולדברג .)2003 ,רבים מהאסירים פועלים בדרכים
המוכרות להם עוד בטרם נאסרו ,המאפיינות תת
תרבות עבריינית .הם מגיעים לעבריינות תכופות
מתוך מצוקה ,כדרך להתמודד עם קשיים ובגלל
בעיות התנהגותיות או בעיות רגשיות ,ומתקשים
להתמודד עם מחויבויות חברתיות מקובלות.
מאחר שהעישון ממכר (,)Hartwig et al., 2008
הוא מספק מענה לבעיית ההתמכרות ומהווה
אמצעי לרגיעה ולהשגת הקלה .תכופות אפשר
לשמוע בקרב מעשנים את המשפט "אני הולך
לעשן כדי להירגע".
ראשי ארגוני כליאה חוששים שהפסקת העישון
תביא להתפרצות מהומות בבתי הכלא ,משום
שסף הלחץ יירד בהיעדר סיגריות "מרגיעות".
מנגד יעלה מספר האירועים האלימים בכלא
באופנים שונים ,כגון הפרות סדר ,תקיפות סגל
ואלימות בין אסירים .חשש נוסף הוא שיתפתח שוק
שחור למסחר בסיגריות מוברחות ,אשר ישפיע על
ההתנהגות של בעלי הכוח בכלא .בד בבד קיים
השיקול הכלכלי של עלות הפסקת העישון בכלא,
שכן הטיפול בהתמכרות לסיגריות כרוך בהוצאות
כספיות גבוהות ובהכלה של תסמונות הגמילה
בעת הפסקת העישון.
סוג אחר של קושי הוא התנגדויות צפויות של גופים
שונים בתוך בתי הסוהר ומחוץ להם להחלטה
על הפסקת העישון .צפויה התנגדות של ארגוני
זכויות האסירים ,שטוענים שמדובר בפגיעה לא
הגיונית בזכויות האסירים ,יתנגדו גורמים ציבוריים
הגורסים שהעלות הגבוהה של הפעלת תוכניות
להפסקת העישון בבתי הכלא (הטיפול ,מתן
תחליפים וכדומה) פוסלת מראש תוכניות כאלה,
גם אם בטווח הרחוק יהיה בהן חיסכון רב .כמו
כן יתנגדו אנשי הסגל המעשנים (ובהם מפקדים
וראשי ארגוני כליאה מעשנים) ,אשר יראו בכך
פגיעה בתנאי עבודתם.
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האם החששות מוצדקים? להלן תיאור המצב
במדינות שבהן נאסר העישון בבתי הסוהר.

שלילת עישון
בבתי כלא בעולם

מדינות מערביות מדווחות על מימוש מדיניות
של איסור להשתמש בסמים בכלא באופן מלא
או חלקי ,ועל כך שאכיפת איסור גורף לעשן
בתחומי בית הכלא אינה גוררת אירועים אלימים
(.)Kauffman et al., 2007
בכל מדינות האיחוד האירופי (Hartwig et al.,
 )2008קיימים איסורים הקשורים בעישון70% .
מהמדינות דיווחו שמותר לאסירים לעשן רק
בתאים שלהם 52% ,קבעו אזורי עישון ,ו60%-
דיווחו על תאים ללא עישון על פי בקשת האסירים.
בבתי כלא לנוער נאסרה כליל מכירת סיגריות.
 50%מהמדינות דיווחו שלסגל מותר לעשן בתחום
הכלא גם באזורים המוגדרים "אזור ללא עישון"
לאסירים 38% ,דיווחו על אזורי עישון נפרדים
לסגל ,וב 25%-מהמדינות אסור לסגל לעשן כלל.
בקנדה ( )Conroy, 2010אסור לעשן בתוך בתי
סוהר פדרליים ומחוצה להם ,כולל אזורי הביקורים
והחצרות .תחילה היה האיסור חלקי ,אך הוא נכשל
כי רוב בתי הסוהר התעלמו מההוראות .כתוצאה
מהכישלון הוחל איסור עישון גורף לכלל האסירים
והסגל ,ומדיניות זו הצליחה .בטרם הפעילו את
האיסור ,הן האסירים והן הסגל עברו הדרכה וקיבלו
אמצעים להפסקת עישון .לא היו אירועים חריגים
מצד אסירים .העיתונות בקנדה מציינת שהושגה
תמיכה מהאסירים יותר מהצפוי ,וברוב הפעמים
הפתיע האופן השקט שבו התנהל התהליך .היו
אמנם תלונות ורטינות ,אך לא ברמה קיצונית.
במדינת מישיגן שבארה"ב ( )Hakala, 2009חל
איסור גורף לעשן בבתי הסוהר .האיסור הופעל
לאחר פרק זמן של שנה ,שכלל תוכניות להפסקת
עישון והסברה .שלטונות הכלא מדווחים שסיגריות
נעשו עוד מוצר מוברח לכלא .הם קבעו סנקציות
חמורות בגין עישון ,כולל שלילת שחרור ממאסר.
במדינת אילינוי שבארה"ב ()Erickson, 2008
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נקבע איסור גורף לעשן ,שחל על  28בתי סוהר
שבהם  45,000אסירים .לסגל נקבעו אזורי עישון
בכניסה לכלא .האיסור הופעל ללא בעיות ,למעט
אירועים של הפרת הוראה .אחרי שנה של הפסקת
העישון לא היו דיווחים על אירועים משמעותיים.
אנשי הסגל הסתגלו למצב החדש וטענו שהם
למעשה מרוויחים מהחלטה זו .נמצא שיש פחות
סיבוכים של חולי אסטמה ,אין תלונות של אסירים
שלא מעשנים ,לא היו מרידות ולא היו התפטרויות
המוניות של אנשי סגל.
בוושינגטון שבארה"ב ( )Zoroya, 2004הוחלט
על איסור גורף לעשן בתחומי בתי הכלא .בשבוע
הראשון חלק מהאסירים היו קצת רגזנים ,אך לא
באופן משמעותי .האסירים התארגנו והסתגלו
לשינוי .דווח שטבק נעשה מוצר מועדף בשוק
השחור בכלא ,אך צוין שעדיף לרדוף אחרי סיגריות
מאשר אחרי סמים .לבסוף נטען" :זה הדבר הנכון
לעשות והדבר החכם לעשות".2
כאשר נבדקו הסיבות להחלטה על מדיניות של
איסור גורף לעשן בבתי סוהר ,נמצא ש 69.4%-רצו
להשיג ביטחון ,למשל מניעת שריפות שעלולות
לפגוע באסירים ובסגל 36.7% ,רצו להפחית את
מספר התלונות והתביעות בגין נזקי עישון34.7% ,
מילאו אחר הוראות החוק 26.5% ,ניסו להפחית
הוצאות ו 10.2%-דיווחו שבדרך זו ניסו להפחית
הברחות לכלא (.)Kauffman et al., 2007
נראה שהמדיניות במדינות שונות בארצות הברית
מתקדמת והחלטית הרבה יותר מהמדיניות
במדינות האיחוד האירופי .במדינות ארה"ב המגמה
הברורה היא מניעת עישון מוחלטת בבתי הסוהר
( .)Kauffman et al., 2007לעומת זאת הגישה
של המדינות באירופה הססנית ונעדרת מדיניות
ברורה ותוכניות יישום ממשיות (Hartwig et al.,
.)2008
מה הדרך הנכונה לממש מדיניות של איסור לעשן
בבתי הסוהר?
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דרכים להפסקת עישון
בבתי כלא

אפשר לסייע לאסירים להפסיק לעשן באמצעות
טיפול .תוכניות להפסקת עישון בחברה,
שמתבצעות בקהילות בארצות שונות בעולם
המערבי ,לרבות מדינת ישראל ,מתאימות ליישום
גם בתחומי הכלא .מדובר בתוכניות מגוונות
להפסקת עישון :טיפול קבוצתי ( 12-10מפגשים),
טיפול פרטני ,קבוצות עבודה ,מומחה זמין על פי
צורכי האסיר ,שילוב תחליפי ניקוטין כגון מדבקות
וסוכריות ,התאמת תוכנית טיפול לבית הסוהר
ולאוכלוסייה שבו ,שימוש באמצעי הסברה ושכנוע
(טלוויזיה במעגל סגור וכדומה) ,וכן שיתוף פעולה
עם גורמים ממשלתיים (משרד הבריאות) ואגודות
(אגודה למלחמה בסרטן) בפעילות שנועדה
להשיג את המטרה ,כולל ניתוב משאבים לתוכנית
והסתייעות במומחים העוסקים בהפסקת עישון
בקהילה.
האיסור לעשן בבתי הכלא יכול להתממש באמצעות
מודל השלבים ,כמפורט להלן:
שלב א'  -הכנת תוכנית להפסקת עישון :הודעה
על עצירה של מכירת הסיגריות בתחומי הכלא,
הכנת תוכניות טיפול מגוונות ,הסברה ,דרכי
פיקוח ומעקב ,כל זאת בשיתוף עם גורמים מחוץ
לכלא כגון משרדי ממשלה ,מומחים וכדומה.
שלב ב'  -הכשרת סגל מתוך בתי הסוהר שיפעיל
את התוכנית :זאת תהיה משימתו.
שלב ג'  -הודעה לאסירים ולסגל על מועד החלת
האיסור :נדרשת התראה מבעוד מועד על ביצוע
השינוי הצפוי כדי לאפשר תקופת הסתגלות
ותקופת היערכות מספקות .בתקופת ההסתגלות
יבוצעו פעולות כגון הכנת הסגל ,המשך ההסברה,
הכנת המפקדים והסברה לקבוצות גדולות
בשיטות שונות כגון סרטי הסברה בטלוויזיה
הפנימית (כבלים).

אפשר למצוא דיווחים רבים על האיסור לעשן בבתי הסוהר במדינות ארה"ב ובמדינות אירופה.
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שלב ד'  -הפעלת התוכנית בהדרגה:
 .1צמצום מכירת סיגריות עד מניעה מוחלטת.
 .2גיוס משתתפים לתוכניות.
 .3הקפדה על מניעת עישון של הסגל ,שמהווה
סוכן משמעותי למימוש השינוי ואשר יכול
לקדם את התהליך או להקשות על ביצועו.
 .4הסתייעות בתחליפי ניקוטין במקרים של קושי
בהפסקת העישון :במקומות מסוימים מקבלים
אסירים סוכריות ללא סוכר אחרי ארוחות כדי
להתמודד עם הדחף לעשן (.)Erickson, 2008
שלב ה'  -קביעת מועד שבו חלה ההוראה
האוסרת על כולם לעשן.
יש להימנע מיישום הססני של התוכנית ,שכן עלול
להיווצר מצב שמפקדים ואנשי סגל מעשנים לא
יירתמו למשימה ברצינות ואף יתנגדו לה .בעת
בניית התוכנית חשוב להתאימה לסוג האוכלוסייה,
לסוג בית הסוהר ,לרמת המעורבות של המפקדים
והסגל במדיניות האיסור לעשן ולתמיכתם בה.
במדינת ישראל מתקיימת הסברה מקיפה הקשורה
בנזקי העישון ובאיסור לעשן במקומות ציבוריים
(דו"ח שר הבריאות .)2012 ,החלת האיסור לעשן
במקומות ציבוריים מתקיימת ברמה מסוימת גם
בבתי הסוהר בישראל ,אלא שעדיין אין אכיפה
מלאה של חוק זה .כמו כן בבתי הכלא במדינת
ישראל נקבעו בכל אגף תאים ללא עישון ומשובצים
בהם אסירים על פי בקשתם .מבחינה זו דומה
מדינת ישראל לאירופה.
חלק ניכר מהאסירים שוהה בכלא בשל הקושי
שלו להתמודד עם החיים מחוץ לכלא .חלקם
מתפקדים טוב יותר בכלא בשל הגבולות שמציבה
בפניהם המערכת הסגורה ,ודווקא בכלא הם
מצליחים לתפקד וללמוד (גולדברג;2003 ,
 .)Howeton, burnett, & Campbell, 2009יתרה
מזאת ,אסירים רבים ביטאו את רצונם להפסיק
לעשן ,וחלק מהאסירים דיווחו שדווקא בזמן
המאסר הצליחו בכך ,כפי שהצליחו להפסיק
התמכרויות אחרות כגון סמים ,אלכוהול ,הימורים
וכדומה (.)Kauffman et al., 2007
כאמור ,במדינות שבהן הוחלט על מניעת עישון
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גורפת לא היו מהומות של אסירים או אירועים
אלימים משמעותיים ,ויש דיווחים על שיפור במצב
בריאותם של האסירים .נראה שהאסירים ישלימו
עם החלטת רשויות בתי הסוהר לאסור עישון
סיגריות בין כותלי הכלא כמו שהם משלימים
עם החלטות רבות אחרות של רשויות הכלא.
מלבד זאת ,אם עבריינים יידעו שהאיסור לעשן
מוחל בבתי הסוהר ,הם יכינו עצמם לכך לפני
המאסר ,כך שבעת מעצרם יהיו מוכנים נפשית
להפסקת העישון ,כפי שהמכור לאלכוהול לומד
להסתדר בדרך כלל במאסר ללא אלכוהול .אמנם
בבתי סוהר שונים שבהם אסור לעשן עלה מספר
ניסיונות ההברחה של טבק לכלא וגדל המסחר בו
בשוק השחור בכלא ( ,)Kauffman et al., 2007אך
מנגנוני הביטחון והחיפוש יודעים להתמודד עם
ההברחות.

סיכום

אין מחלוקת על הנזק שגורם העישון לפרט
ולחברה ,למעשנים ולמעשנים הפסיביים .בעולם
מתנהלת מלחמה נגד עישון ,וכך גם בבתי הסוהר.
מניעת עישון בבתי סוהר מציבה אתגרים מורכבים,
שמחייבים קביעת מדיניות ברורה כמו זו הנדרשת
בחברה הכללית הנלחמת בעישון .נדרשים
מקורות למימון הפרויקט ומודלים להפעלת
תוכניות למניעת עישון בבתי הכלא ,נדרשת
גישה תומכת של מקבלי ההחלטות במדינה ,כגון
משרד הבריאות ,המשרד לבטחון פנים ומשרד
הרווחה ,ונדרש שיתוף פעולה בין הגורמים השונים
(.)Butler & Stevens, 2011
ההחלטה להפסיק את העישון בבתי הסוהר היא
מהלך משמעותי אשר מחייב תוכנית הסברה
להתערבות מקיפה ,וכן מחייב סובלנות מערכתית
ונחישות ,תעוזה ואומץ של מקבלי ההחלטות.
סביר להניח שחלק מהסגל ומהאסירים יתנגדו
לכך ,שכן בתקופת המעבר צפויים האסירים
והסגל המעשן לחוות תהליך של גמילה ,שהוא
כלל אינו קל ,בעיקר כאשר הוא נכפה מבחוץ .עם
זה יש עדויות לרצונם של רוב המעשנים להפסיק
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לעשן ,ולכן סביר להניח שיתפתח יחס אמביוולנטי
כלפי ההחלטה .אם הארגון יפגין נחישות בביצוע
ההחלטה וינקוט צעדים משמעתיים לאכיפתה,
בתוך פרק זמן קצר ישלימו להערכתי האסירים
והסגל עם ההחלטה ,ואף יברכו עליה.
מדינות שונות בארצות הברית ובקנדה קבעו
מדיניות של הפסקת עישון גורפת בבתי הסוהר,
בעיקר בשל תביעות נזיקין .הניסיון במדינות אלו
מלמד שהתהליך מתקבל על ידי האסירים ללא
בעיות דרמטיות ,וכי יישום חלקי נתפס על ידי
האסירים והסגל כהססנות של הארגון ,יוצר בעיות
ביישום המדיניות ופוגם בתוצאה המצופה .בתי
סוהר במדינות אירופה החלו להתמודד עם הסוגיה
רק בשנת  .2006חלקן הטילו מגבלות על העישון
בבתי הכלא ,והן מתמודדות עם בעיות רבות
של אכיפה .התפיסה בישראל דומה לזו הנהוגה
באירופה.
בבתי הסוהר יש אוכלוסיה מיוחדת .אמנם היא
חלק מהאוכלוסייה הכללית ,אך יש לה בעיות
בריאות מורכבות ,ובהן בעיות התמכרות .מניעת
עישון בבתי הסוהר מתוך שיקולים של רווח לטווח
ארוך מאפשרת לשפר את המצב הבריאותי של
אוכלוסיית שוליים זו .הניסיון מלמד שהאיסור
לעשן בבתי הסוהר הופך לחלק אינטגרלי מהחיים
בו ומתקבל כחלק מהכללים המחייבים בתוך
בית הסוהר .המגמות הברורות בעולם המערבי,
המקדמות איסור גורף לעשן במוסדות כליאה,
מתחילות לאפיין גם את מדינת ישראל .המידע
והניסיון העומדים לרשותנו מראים שראוי לנקוט
מדיניות של מניעת עישון מוחלטת בבתי הסוהר
בישראל.
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צעדים ראשונים
בפיקוד

מנהיגות וניהול בשירות בתי הסוהר
[דקר אילת]1
שירות בתי הסוהר היה עד שנת  2005ארגון קטן .כאשר הועברה לידיו האחריות
על מתקני הכליאה ,גדל הארגון מהותית וחייב שינוי בתפיסות הניהול.
העברת האחריות לידיו ייצרה גידול הן במספר הסוהרים והאסירים והן במגוון
התפקידים בארגון .כמו כן נדרשו שינויים בכלי הניהול ,בכישורי הפיקוד של המפקדים,
וכן הבנה כי התרבות הארגונית בדרג הפיקוד משתנה עקב כניסת מפקדים רבים
מארגונים ביטחוניים בעלי נורמות אחרות .שירות בתי הסוהר התמודד עם הגידול
ובתוך כך עם המשימות הרבות בהצלחה יתרה ,אולם הארגון לא עצר כדי להתמודד
עם האתגר המערכתי של השינוי עקב עומס המשימות .מאמר זה מנתח את הסביבה
הארגונית ,את רמות הפיקוד בארגון ,את תפיסת הפיקוד הנגזרת מהשינוי המערכתי
ואת תהליך ההתנעה הנדרש להכשרת מפקדים .בתוך כך נעשה ניסיון לברר מה
המשמעויות של פיתוח מנהיגות ומצוינות בארגון מגן ,שנמדד בעיקר באמצעות מניעת
תקלות ולא בייצור הצלחות.

1
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גנ"מ דקר אילת ,מפקד בימ"ר "הדרים".

צעדים ראשונים בפיקוד

מבוא

שירות בתי הסוהר העסיק עד שנות האלפיים
כ 3,500-סוהרים .היו בו  11,000אסירים ,רובם
אסירים פליליים ,והוא הכיל ִ 18מתקנים (ויקיפדיה,
 .)2012עקב הסכמי אוסלו שוחררו מרבית האסירים
הביטחוניים ונשארו כ 800-מהם בלבד .כשהחלה
האינתיפאדה השנייה בשנת  2000החלה גם
קליטה מסיבית של אסירים ביטחוניים .הדבר חייב
שינוי בתפיסת הפעולה של הארגון .רוב האסירים
הביטחוניים נשארו עד שנת  2003במתקני כליאה
צבאיים ,ורק הבכירים שבהם הועברו למתקני
כליאה של שירות בתי הסוהר .בשנת  2005פעל רב
גונדר גנות ,נציב שירות בתי הסוהר אז ,להעברת
האחריות על מתקני הכליאה ,הן של צבא הגנה
לישראל הן של משטרת ישראל ,לידי שירות בתי
הסוהר .לתפיסת רב גונדר בדימוס יעקב גנות ,כל
האסירים צריכים להיות בפיקוח של ארגון אחד,
שזהו תפקידו העיקרי.
להעברת אחריות זו היו שלוש השפעות :ראשית,
גידול במספר הסוהרים מ 3,500-ליותר מ9,000-
סוהרים .שנית ,גידול אדיר במספר האסירים ושינוי
מהותי של הרכב האוכלוסייה :מ 11,000-אסירים
שרובם שפוטים ליותר מ 25,000-אסירים ,ובהם
שפוטים פליליים ,ביטחוניים ,עצורים עד תום
ההליכים ,עצורים לימים וכדומה .שלישית ,מגוון
תפקידי הארגון הורחב :במקום אחריות על הנעשה
בתוך החומות עם הסתמכות מהותית על ארגונים
אחרים (משטרה בהפרות סדר וכדומה) ,אחריות
כוללת בתוך חומות בתי הכלא ,ואחריות על פעולות
מחוץ לחומות (ליוויים ביטחוניים ,מעצר אסירים
בבריחה ,פיקוח על עברייני מין ,תגובה לאירועים
מחוץ לחומות וכדומה) (שירות בתי הסוהר.)2012 ,
גידול בסדר גודל כזה מחייב היערכות מתאימה.
ראשית ,מתחייב שינוי בכלי הניהול עקב המעבר
מארגון קטן עם מוטת שליטה קצרה לארגון
גדול עם מוטת שליטה רחבה .שנית ,נדרש שינוי
בכישורי הפיקוד של מפקדים עקב מעבר מארגון
ביטחוני-חברתי הפועל בתוך בתי הכלא בלבד
לארגון ביטחוני-חברתי הפועל גם מחוץ לחומות.

ושלישית ,נדרש שינוי בתרבות הארגונית של דרג
הפיקוד (ממפקדי משמרות עד נציב השירות) עקב
כניסתם של מפקדים רבים מארגונים שונים לשירות
בתי הסוהר.
כדי להתמודד עם שינויים אלו שונה המבנה הארגוני
מלמעלה למטה ,ובתוך כך שונה מבנה השטח
מארבעה גושים לשלושה מחוזות והוקם האגף
לטיפול באסיר .עם זה לא נעשו שינויים מהותיים
בתהליך ההכשרה ארוכת הטווח של מפקדים בארגון
או בשדרוג יכולת השליטה שלהם בשל התרחבות
הארגון .כמו כן לא גובשה שפה ארגונית ולא
הואצלו סמכויות לדרג הטקטי עקב הגידול במוטת
השליטה .למעשה מחייבים השינויים הנזכרים לעיל
הגדרה מחדש של הדרישות ממפקדים ומנהלים
בארגון ,פיתוח כלי פיקוד ,התאמה של הניהול ואופי
המנהיגות לשינויים ,ויותר מכל בניית שפה ארגונית
מוסכמת בין כלל דרגי הפיקוד.
במאמר זה נטען כי הדרך ליצירת השינוי
המתבקש מחייבת פיתוח של יכולות המפקדים
בארגון והתאמתן לדרישות הפיקודיות הנדרשות
מהם .המאמר מנסה להגדיר את תפיסת הפיקוד
הארגונית ,את תהליך הכניסה לתפקיד המומלץ -
למפקדים בכלל ולמפקדי בתי כלא בפרט  -ואת
הדרך להעצמת התהליך הפיקודי/מנהיגותי לנוכח
השינויים הנזכרים לעיל.

מנהיגות בארגון הפועל
בתבנית של קרב הגנה

ארגונים ביטחוניים פועלים בסביבה שבה הם
חייבים להגדיר את רמות הפיקוד האסטרטגיות,
האופרטיביות ,הטקטיות והמיקרו-טקטיות ,וזאת
כדי לייצר תהליך שבו כל דרג פועל לפי רמת
הפעילות שלו .בדיון על פירמידת הפיקוד האידיאלית
אפשר להניח ,כי הנציב וראשי האגפים הם הגורמים
האסטרטגיים הקובעים מדיניות (הארגון לאן).
מפקדי המחוזות ,ראשי החטיבות והמנהלים הם
הגורמים האופרטיביים שבידיהם מרוכזות רוב
הסמכויות ,והם שקובעים בפועל את הקווים
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תרשים מספר  :1גורמים המשפיעים
על אופן התפקוד באירוע חירום

המנחים להפעלת הכוח (מה עושים) .מפקדי בתי
הכלא וראשי המחלקות הם הגורמים הטקטיים
המיישמים את התפיסה של הפעלת הכוח (איך
עושים) ,ומפקדי המשמרות וראשי הענפים/מדורים
הם הגורמים המיקרו-טקטיים (המבצעים בפועל).
שירות בתי הסוהר פועל בתבנית של קרב הגנה.
לקרב הגנה יש ארבע מטרות עיקריות :להגן על
שטחים חיוניים שהוגדרו על ידי הפיקוד ,למנוע
מהיריב לפרוץ את גבולות המערכת ,לשחוק
את יכולות האויב ואת המוטיבציה שלו ,ולאחר
התרחשות לשאוף להחזיר את המצב לקדמותו
במהירות האפשרית (הרכבי.)1990 ,
תפיסת הגנה ,מעצם מהותה ,נבנית בתנאים של
תרשים מספר  :1מערכת ההשפעה על אופן התפקוד באירוע חירום
אי-ודאות ,ומשמעותה שקו ההגנה לעולם ייפרץ .לפני שמפתחים את הנכס האסטרטגי ,כלומר
כדי להתמודד עם פריצת קו ההגנה יש לאתר הכשרת מפקדים לתפקד בשטח ,יש להגדיר את
את נקודות התורפה ,והמפקדים בשטח חייבים תכונות המנהיג שיוכל להכשיר את מפקדי השטח.
לספק מענה קודם להתרחשות הן ברמה הפיסית מנהיגות מוגדרת על ידי היכולת להניע ציבור
ויתורן
המצריכה ון מ
מסוימת,יהול באר
לפיקוד ו
עקרו ות
פעולה
הן ברמה המבצעית .המענה הפיקודי בשטח הוא אנשים למען
הנכס האסטרטגי שיכריע את האירוע (הכהן • ,על נוחות למען מטרה שאינה מוחשית עדיין .כדי
להיות בעל מספר
להגיע ליכולת הזאת על המנהיג
.)2011
•
•
לארגון הפועל בתפיסת הגנה יש שלוש בעיות תכונות :לדעת מה המטרה ולהאמין בצדקתה,
יסודיות :ראשית ,אין לדעת מתי יתרחש האירוע שכן • לספק דוגמה אישית ,לגלות תכונות• של חקרנות
מועד ביצועו נתון להחלטת התוקף .שנית ,התוקף ולמידה עצמית ,ליצור תנאים ללמידה ולשינוי
ישאף לייצר הפתעה וישקיע זמן ומאמצים בהונאה • מתמיד בקרב המונהגים ולהיות בעל יכולת רטורית
•
טקטית ומערכתית .שלישית ,המגן תמיד יופתע .גבוהה (סנה.)2000 ,
נגזר אם כן כי תוכנית ההגנה צריכה לתת מענה • טיב הפיקוד והתפקוד נקבע על סמך תפקוד בעת
אירוע .בשירות בתי הסוהר מייחסים •חשיבות רבה
מבצעי מהיר בתנאים של אי-ודאות (שם.)2011 ,
•
כדי להתכונן לפעולה בתנאים של אי-ודאות נדרשות לתפקודו של המפקד במצבי לחץ .לפיכך בוחנים
הכנות למערכה מגננתית (ראה תרשים מספר זאת באופן מסיבי בהליכי המיון ,וקורסי הפיקוד
 .)1ראשית ,יש לנתח את דפוסי הפעולה של היריב כוללים הכנה לפעולה בעת אירוע ,שבסופה זוכה
1
שלנוון מ ן
העבודהבאר
לפיקוד ו יהול
לציון.עקרו
מספר :2
ישרשים
בשגרה ולאתר את דרכי פעולתו בחירום .שנית ,ת
עוברים
ות רוב חיי
בפועל,
הלומד
להתוות את יכולות הפיקוד הטקטי ,שאמור לספק בשגרה סיזיפית .יכולתם של מפקדים לשמור על
תגובה מיידית ,ושלישית ,לגבש תוכניות מגירה יחידה מגובשת ,ממושמעת ואפקטיבית בשגרה,
ובניין כוח ,ולהפעיל כוח שתורגל למשימה .תנאים קשה מהותית מיכולתם לשמור על אותם תנאים
יסודיים למוכנות הכוח למערכה מגננתית ברמה ביחידה הפועלת בתנאי קרב .הצלחה ,במיוחד
המערכתית וברמה הטקטית הם גמישות ופעולה בארגון כגון שירות בתי הסוהר ,שנחשב ובצדק
מהירה שתתאים לדפוס הפעולה שבו נקט היריב ,לארגון משפחתי ,תושג דרך האנשים ולא דרך
המשימה .פעולתו העיקרית של המפקד היא
כלומר התוקף (הכהן.)2011 ,
להטמיע תהליכים בסגל מתוך אמונה ולא להרתיע
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עקב פחד .לתפקוד בשגרה יש להתייחס כשלב
עיקרי וכשלב הכנה לתפקוד בעת אירוע חירום ,ובד
בבד להכין את הסגל לתפקוד בלחץ (אהרון .)2012

בניין הכוח

מבחינת בניין הכוח עלינו להתרכז בארבעה
תחומים :מנהיגות ,קבלת החלטות ,יחסים בתוך
הצוות ושינויים.
מנהיגות :יש לפתח מנהיגות המתבססת על
אישיות ולא על כוחנות .בעת אירוע חירום אנשים
נוטים ללכת עם מי שנוטל את האחריות ורץ
קדימה .לאי-ביצוע הנחיה באירוע חירום אין
מקום והוא אף גובל בבגידה .לעומת זאת בשגרה
המחיצות נופלות ,וקל יותר לראות את חולשותיו
ובעיותיו של המפקד .הפוליטיקה הארגונית חזקה
מאוד בימי שגרה .יחידות שאין בהן ִשגרת מבצעים
נוטות ליפול למלכודת אי-העשייה ולחפש דרכים
להפגת השגרה.
קבלת החלטות :יש להתמקד בקבלת החלטות
רציונלית ובשיקול דעת פיקודי בשגרה ובחירום,
ולהתבסס על עקרונות פעולה ברורים ומעטים ולא
על מאות נהלים ופקודות .בעת קבלת ההחלטות
בשגרה יש לפרוס את כל החלופות לפתרון הבעיה
ולבחור בטובה ביותר או בגרועה פחות .תהליך זה
מעודד תקשורת אפקטיבית בין המפקד לאנשי
הצוות ,התייעצות ,הבעת דעות לכאן ולכאן על כל
חלופה ,בניית יחסי אמון ארוכי טווח עם הצוות
וסיעור מוחות בין כל המשתתפים .תהליך כזה
יוצר אמון במפקד בעת חירום ומקל את קבלת
ההחלטות וביצוען.
יחסים בתוך הצוות :יש לפתח יחסי צוות בריאים.
בזמן שגרה נראה על פני השטח כי היחסים בין
חברי הצוות מתנהלים על מי מנוחות ,אך למעשה
הם הרבה יותר סוערים משנדמה .אחת הסיבות
לכך היא קיומו של זמן פנוי המוקדש לפוליטיקה
פנים צוותית הנרקמת בשיחות מסדרון ולתקשורת
בין-אישית המתקיימת לאחר שעות העבודה.
שינויים :יש ליצור אצל הפקודים תחושה של
דחיפות ,ואפילו מדומיינת ,באשר לצורך בשינוי.

אנשים נוטים להתנגד לשינויים בעת שגרה הרבה
יותר מבעת חירום ,משום שבעת חירום אפשר
להציג את השינוי בבחינת "להיות או לחדול" ,אך
בעת שגרה העובדים אינם חשים בצורך לשנות
ומעדיפים את המוכר והידוע (אהרון.)2012 ,
תפיסת פיקוד
מאחר ששירות בתי הסוהר הוא ארגון מגן ,ולפיכך
תמיד יהיה הצד שיופתע ,יכולתו לספק הערכת
מצב מהירה ולקבל החלטות מתאימות היא קריטית.
תפיסת הפיקוד בשירות בתי הסוהר היא ריכוזית הן
בתכנון הן בביצוע .מרבית הסמכויות שמורות לדרג
האסטרטגי ולדרג האופרטיבי ,והאחריות מוטלת על
הדרג הטקטי והדרג המיקרו-טקטי .מצב זה ניכר
גם בעת אירוע ועלול לבוא לידי ביטוי בחוסר קבלת
החלטות באירוע חדש.
כדי לתת מענה לפער הזה יש להביא לידי תפיסת
פיקוד ריכוזית בתכנון ותפיסת פיקוד ביזורית
בביצוע .כלומר תכנון הפקודות והנהלים מונהג
ומוכתב מלמעלה ,על ידי מפקדי מחוזות ,ראשי
אגפים ,ראשי חטיבות וכדומה ,וההחלטות
מתקבלות על ידי מפקדי בתי כלא ,ראשי מחלקות
וכדומה ,בהתאם לעקרונות פעולה ברורים ,בלי
שיהיה עליהם לקבל אישור לכל פעולה מהדרג
הפיקודי הבכיר .קבלת החלטות בשגרה תגרום
למפקדים לקבל החלטות גם בחירום.
לאור האמור נחוץ להקנות למפקדים כמה יכולות
עיקריות .בשגרה  -התמודדות עם שגרה שוחקת,
הנעת פקודים גם ללא תמריצים ברורים תוך מתן
דוגמה אישית והקפדה על אכיפת נהלים וביצועם.
בחירום  -הערכת מצב מיידית של מפקד הכלא/
מפקד המשמרת ,קבלת החלטות תוך הכלה
מהירה של האירוע והחזרת המצב לשגרה מהר ככל
האפשר עם מינימום נזקים .על כל מפקד להכין
את פקודיו לשני מצבים אלה של תפיסת פיקוד עם
כניסתו לתפקיד ועד פרישתו ממנו.
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כניסה לתפקיד חדש

לתפקוד של מפקד בית סוהר שני היבטים .תחילה
אתאר את התהליך המדורג של כניסה לתפקיד
ובניית תוכנית פעולה לטווח קצר ולטווח ארוך

(כפי שמופיע בתרשים מספר  ,)2ולאחר מכן אדון
בעקרונות שאמורים ללוות את המפקד מכניסתו
לתפקיד ועד סיום תפקידו.

תרשים מספר  :2תהליך מדורג של כניסה לתפקיד מפקד בית סוהר (כלא גלבוע)2008 ,
•

איתור הצרכים והבעיות
המרכזיים ביחידה

•

הצפת הצרכים והבעיות של
היחידה ויצירת הבנה של הסגל
לצורך בשינוי

•

איתור כל התחומים
המשפיעים על הסגל

•

בניית יעדי שינוי לטווח
קצר ולטווח ארוך עם מפקדי
היחידה

•

יצירת שינויים בעלי השפעה
מיידית על הסוהר

•

ביצוע פעילויות בכל התחומים
בו בזמן

שלב
ראשון

שלב
שני

שלב
שלישי

•

•

•

שלבי העשייה במדורג

שלב
רביעי

שלב
חמישי

שלב
שישי

שלב ההכנה  -לפני כניסתו לתפקיד של מפקד או
מנהל חדש :כניסה לתפקיד היא תהליך מתמשך
ולא חד-פעמי .הוא כרוך בשינוי ועל כן מעורר
חששות ,אך בד בבד מכיל פוטנציאל להצלחה
ולמימוש של הפרט והארגון .חשוב להיכנס לתפקיד
באופן שקול ולאחר תכנון כדי להגביר את סיכויי
ההצלחה בהמשך .בשלב זה יש להעמיק את
הלמידה על התפקיד והיחידה ,להכיר את הארגון
וסביבתו ,ועם זה לחשוב על אופן מילוי התפקיד
ולגבש תפיסת תפקיד .תפיסת תפקיד היא מערכת
העקרונות והקווים אשר מנחים את המפקד.
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•

ניצול טעויות של
סגל הפיקוד ללמידה
ולהפקת לקחים
אימון המפקדים
להנאה מהפיקוד
ומהמנהיגות
תהליכים
יצירת הבנה כי
המתבצעים
שיפור יחול רק
בו בזמן
בעת פעולה בכל
התחומים
בקרה ומשוב בכל
תחומי הביצוע

היא משמשת מעין מצפן המכוון את ההחלטות
והפעולות (שוכנדלר.)2010 ,
שלב ראשון  -כניסת המפקד החדש ואיתור
צרכים וסוגיות מרכזיים ביחידה :מפקד/מנהל
הנכנס לתפקיד חדש חש תחושות מגוונות .תחילה
צפים מתחים ,חששות וחרדות הקשורים לציפיות
של המפקד מעצמו ולציפיות הארגון ממנו ,ובכללו
כפיפים ,מנהלים וקולגות (רצבי .)2011 ,שלב
זה הוא קריטי להמשך דרכו של המפקד החדש,
בבחינת אין הזדמנות שנייה לבניית רושם ראשוני.
הרושם הראשוני הוא אינטואיטיבי ונשען על קריאת

צעדים ראשונים בפיקוד

שפת הגוף של האדם (להב .)2011 ,יש מפקדים
שפעולתם מּונעת בשלב זה על ידי הסמכות
הפורמלית שהוענקה להם עקב דרגתם .זוהי
"סמכות מלמעלה" .הם לרוב מפגינים סמכותיות,
מראים שהם נוכחים .התנהלות כגון זו יוצרת פחד
שמוביל להסתגרות (שמאלי ואלון .)1999 ,מפקדים
אחרים פועלים מתוך "סמכות מבפנים" .כאשר
מפקד בטוח מאוד בעצמו הוא פועל ומשפיע על
סביבתו ללא מורא .הוא מקשיב ,רושם את כל
שנדרש לעשות ,ונותן תחושה מיטבית לפקודיו כי
הוא רואה במקום מקום איכותי .בשלב זה עליו
לתצפת על הסביבה (אנשים ומקום) ולאתר ככל
היותר אינטראקציות בין אנשים ומוקדי השפעה
אמיתיים וסמויים (שם .)1999 ,בשלב זה אין לפעול
אלא לאתר כמה שיותר דילמות ולתחקר אנשים על
צרכיהם בלי להביע דעה .לאחר גיבוש של החוזקות
היחידתיות ,הבעיות והצרכים המרכזיים ,מומלץ
למפקד להעביר סקר אקלים ארגוני שייבנה עם
קציני המטה הבכירים ועם הקצינים הזוטרים ויופץ
להערות ,כדי ליצור מחויבות לתהליך .המפקדים
שקדמו לו הגיעו להישגים שיש לטפחם ,אך בד בבד
יש לפתח הישגים אחרים .אסור למפקד להיראות
כמי שמזלזל בפיקוד שקדם לו או כמי שלא מכבדו.
שלב שני  -הצפת הצרכים ויצירת הבנה באשר
לצורך בשינוי :לאחר שזוקקו החוזקות ,הצרכים
והבעיות שיש ביחידה והוחלט על כיוון פעולה,
יש לייצר דחיפות בקרב הפקודים לצורך בשינוי
המבוקש .כדי לחולל שינוי נדרשים שיתוף פעולה
רחב היקף ,מחויבות ,יוזמה ונכונות להקרבה מצד
הפקודים .יש למנוע שאננות ,הגורמת לכל יוזמה
או שינוי לגווע ,ולהחדיר תחושת דחיפות בקרב
רבים .כדי להעלות את רף הדחיפות יש לנקוט
צעדים נועזים ואף מסוכנים ,כגון חילול משבר
כדי לעורר את הצוות ,קביעת אמות מידה חדשות
ויעדים איכותיים ,שינוי של שיטות מדידה פנימיות
המתמקדות במדדים פחות רלוונטיים ,הגדלה
ניכרת של מספר המשובים מגורמים חיצוניים,
תגמול על גילויי לב בישיבות ותגמול של אנשים
שמוכנים להתמודד עם בעיות (קוטר.)2009 ,

האידיאל הוא להטמיע במרבית הפקודים הרגשת
מחויבות ערכית לתהליך שאותו מוביל המפקד,
שתחליף את ההרגשה שהעשייה היא חובה
שהונחתה עליהם מלמעלה (וייסנר.)2008 ,
שתי תובנות חשובות בשלב זה .ראשית ,אין להניח
שכולם יהיו מחויבים .הנחה זו מוטעית ואף עלולה
לגרום לבלבול אצל המפקד ,אשר יאמין כי אם אין
מרמור כולם איתו .שנית ,שינוי הוא תהליך ולא
אירוע חד-פעמי ,ולפיכך הוא יוצר עימותים ובעיות
ניהוליות .התהליך עלול להיות הרסני ועשוי להיות
בונה .הדבר תלוי במפקד ובדרך שבה הוא מוביל
את אנשיו (אדיג'ס.)2012 ,
בסקר שנערך בכלא "גלבוע" ,ואשר תוצאותיו
מופיעות בטבלה מספר  ,1נראה כי חל שינוי
בהבנת התהליך ביחידה ובהרגשת הפקודים
מ"חייב" ל"מחויב".
טבלה מספר  :1תוצאות סקר שבחן מחויבות
לתהליך שינוי בכלא "גלבוע" (כלא גלבוע)2010 ,

נושא

2009

2010

אדישות

16.5%

0%

חייב לציית

66%

32.5%

מחויב לתהליך

17.3%

67.5%

שלב שלישי  -איתור כל התחומים המשפיעים על
היחידה:
שינוי ממעלה ראשונה משמעו ביצוע פעולות ללא
פגיעה בהנחות היסוד הקיימות .שינויים ממעלה
ראשונה הם קריטיים להנעת התהליך וליצירת
תוצרים מיידים (שחף ,כ"ץ ,יעקובזון ופישר,
 .)2006במהלכם נחוץ להבין מה משפיע על אנשי
היחידה ומה עשוי לגרום לשיפור .בעת חיפוש
שינויים ממעלה ראשונה ,יש לבחון מה ישפיע על
יעילות העבודה וייצר תפוקה מהירה ולפיכך יוכיח
לעובדים שהמפקד מכיר בבעיות ויכול לפעול
לפתרונן .התפוקות המהירות חייבות להשפיע על
יעילות העבודה ועל שביעות רצונם של העובדים
מהתהליכים .עובדים לא רואים בשלב זה תהליכים
ארוכי טווח אלא אומדים את פעילות המפקד
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( .)Mescitrlli, 2006שינויים אפשריים בבית כלא
הם שיפור סביבת העבודה והמגורים של הסוהר,
מודעות לבטיחות בסביבת העבודה ושיפור היכולת
המבצעית של הסוהרים כפרט וכקבוצה.
שינוי ממעלה שנייה משמעו ביצוע פעולות מתוך
שינוי בהנחת היסוד ובתפיסת העולם .שלב זה קריטי
לשינוי עמוק בדפוסי האמונה של אנשים (שחף,
כ"ץ ,יעקובזון ופישר .)2006 ,בארגונים ביטחוניים,
תפיסת ההנהגה מּונעת מכוח ערכים .כדי לחולל
שינוי ממעלה שנייה יש לבחון את התרבות הארגונית
ואת המנהיגות בארגון .המונח "תרבות ארגונית"
מתייחס לכלל הערכים ,האמונות ,הנחות היסוד
והפילוסופיה הניהולית ברמה המודעת וברמה הלא
מודעת ,המשותפים לכל חברי הארגון .כדי לחולל
שינוי יש לאפיין את ההתנהגות הנראית לעין של
חברי הארגון ולאתר את הערכים המנחים אותם
ואת הנחות היסוד באשר לאופי הארגון .העוצמה
של התרבות הארגונית נמדדת בגודל הפערים בין
הנחות היסוד לערכים המוצהרים של הארגון (גונן,
 .)1999שינויים אפשריים בבית כלא הם פיתוח
ערכי ליבה ,פיתוח תכונות של מנהיגות ומצוינות,
חינוך לתחקירי אמת ויצירת אווירה של פתיחות
כלפי מפקדים.
שלב רביעי  -בניית תוכנית עם יעדים לטווח קצר
ולטווח ארוך עם מפקדי היחידה :בניית מטרות
להצלחת יחידה היא תהליך ארגוני שבו נוצרת שפה
משותפת בין הדרג מקבל ההחלטות לדרג המיישם.
כאשר השפה המשותפת ברורה וכללי הפעולה
שקופים לכל המשתתפים ,קל יותר לכולם להבין
את ההחלטות ,את תהליך היישום ואת התוצאות.
לפיכך קל יותר לפרגן להצלחות ולהפנים תקלות
(אדיג'ס .)2012 ,שלב זה מחייב הן חשיבה קצרת
טווח לייצור הצלחה מיידית והן חשיבה ארוכת טווח
להצלחה עתידית .כדי שהדבר יקרה ,צוות הפיקוד
צריך לגלות בגרות נפשית ותכונות משלימות .כל
אדם השותף לתהליך של הגדרת מטרות ויעדים
רוצה לקדם תחומים הנראים לו חשובים או
מהותיים .ניגוד בין אנשים בתהליך מהותי ייצור
מטבע הדברים עימותים .יצירת שפה משותפת
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בשלב זה תצמצם עימותים עתידיים (שם.)2012 ,
מהאמור לעיל נובע ,כי יש לבנות תוכנית רב
שנתית .תוכנית זו חשובה בשל מספר סיבות :גיוס
כל הדרג המבצע להבנת החזון העתידי ,שיפור
למידה ויכולות ארגוניות ,שידור סדרי העדיפות
של הפיקוד לעובדים ,יצירת יציבות ארגונית
באשר לעתיד ומעבר מציות לפעילות כוללת
(.)Center For Governance Excellence, 2010
שלב חמישי  -ביצוע שינויים מיידיים :יש להקדיש
תשומת לב להישגים בטווח הקצר שירפו את ידי
המתנגדים ויספקו משוב מוחשי באשר לתקפות
החזון ,ובכך יעזרו למובילי השינוי .תוצאות כאלה
יבטיחו שמנהלים בכירים ימשיכו לתמוך במאמצי
השינוי ויסייעו ליצור תנופה הדרושה להמשך.
תוצאות בטווח קצר צריכות להיות נראות לעין ,חד-
משמעיות וקשורות למאמץ השינוי .כדי להבטיח
הישגים בטווח קצר יש להשקיע בהם למרות
העומס שהם יוצרים על מערכת שנמצאת בלחץ
בלאו הכי .לחץ בטווח הקצר מועיל לשמירה על
רמת הדחיפות (קוטר .)2009 ,שינוי כזה יושג
במיטבו דרך סביבת העבודה של הסוהר (מגורי
סגל ,עמדות זקיפות וחדר אוכל) .הוא חייב להיות
בהלימה מוחלטת עם סקרים שבוצעו ביחידה.
שלב שישי  -ביצוע כל הפעולות בו בזמן :ההתנגדות
לשינוי לעולם אינה נעלמת כליל .יש ללוות את
הטמעת השינוי גם בשלבים מתקדמים כדי לא לאבד
תנופה .תלות הדדית ברמה גבוהה בין חלקי הארגון
השונים תקשה על מאמצי השינוי של הארגון .ביטול
התלות ייצר תהליך ארוך יותר עד לשינוי ,אולם יקל
את התהליך בסופו של דבר .בשלב זה מתקיימים בו
בזמן מיזמי שינוי רבים ,וכדי לנהלם בהצלחה צריכים
מנהלים בכירים להתמקד במשימות ניהול כוללות
ולהטיל אחריות על דרגים נמוכים יותר (שם.)2003 ,
על המפקד להניע את אנשיו לייצר מאמץ חזיתי
ורחב בכל התחומים שבהם החליט על שינוי .על
המפקד המוביל לדעת מה הן יכולותיו ,ועליו לעבוד
רק בתחומים שאותם הוא יכול להניע בו בזמן .מרגע
ששלב זה יצא לדרך הוא הופך באחת לעיקרון שנע
לאורך כל הדרך עד לסיום תפקידו.

צעדים ראשונים בפיקוד

עקרונות פעולה
בעת מילוי התפקיד

עקרון  :1ניצול טעויות ללמידה ולהסקת מסקנות
כל בעיה עשויה לשמש הזדמנות וכל שינוי יוצר
בעיות (ראה תרשים מספר  .)3הבעיות הן מהות
תהליך הניהול ,שמחייב החלטה ויישומה .כל שינוי
עלול לייצר כישלון ,ולכן מפקדים נמנעים מקבלת
החלטות (אדיג'ס.)2012 ,
תרשים מספר  :3תהליך מתגלגל
של שינויים והחלטות

תהליך מתגלגל של שינויים והחלטות
שינוי
בעיות
ניהול

התקלה .ניצול טעויות ותקלות כדי להפיק לקחים
וביצוע תחקירי עומק ללא חיפוש אשמים יעודדו
את הפקודים לאמירת אמת ,וכן יתרמו לבניית אמון
במפקד כמחפש אמת וכמגבה .הפקודים יסמכו
עליו ויאמינו בו.
בחינה כמותית של ועדות החקירה והקצינים
הבודקים שמונו בארגון בין השנים  2004ל2009-
והשוואתה למספר התחקירים שבוצעו מלמדת,
כי ישנם תחקירים מעטים מאוד באופן מדאיג.
לפקודים יש חוסר אמון מהותי בתחקירים ,והם
חוששים לטעות ופוחדים לעשות .כפי שמוצג
בטבלה מספר  ,2אומנם חלה עלייה במספר
התחקירים במשך השנים ,המלמדת על תחילתו של
תהליך חיובי ,אולם מספרם אמור להיות גבוה פי
כמה וכמה ממספרם של ועדות החקירה והקצינים
הבודקים.
טבלה מספר  :2נתונים כמותיים
על ועדות חקירה/קצין בודק לעומת תחקירים
(פוליצ'ק ואון)2011 ,

החלטה

יישום

תהליך הבקרה על ההחלטה דרך
בחינת היישום

שים מספר  : 4מערכת ניהול הזדמנויות

1

2004

מספר ועדות
חקירה  +קצין בודק
119

מספר
תחקירים
11

2005

122

6

2006

122

2

2007

139

31

2008

217

54

2009

189

87

שנים

F0

פחד או כישלון אינן מילים גסות ,אבל מפקדים נוטים
להתייחס אליהן ככאלה .הם יוצאים מגדרם כדי
להסתיר את חששותיהם להסביר את כישלונותיהם
במקום להתעמת עם רגשותיהם וללמוד מכישלונם.
חשוב לראות בכישלון אתגר ,הזדמנות להתפתח,
ונכון להסביר לפקודים כי עדיף שיטעו במקום שבו
המפקד בודק אותם ,במיוחד כאשר כוונתו ללמד
(.)Myatt, 2010
במבחן המציאות הארגונית הדבר אינו קורה.
במקרה של תקלה מפקדים ממהרים למנות
ועדת חקירה או קצין בודק כדי לאתר את האשם
בתקלה .תחקיר לעומתו נועד לגלות מה היתה

על פיקוד שירות בתי הסוהר לגרום לסוהרים לא
לחשוש מלדווח דיווחי אמת .הדבר ייצור אמון
במערכת ויוביל לעשייה איכותית יותר .אמון מושג
בבתי כלא באמצעות תרגול של תחקירים מיידיים,
כאשר רמת החרדה מעונש נמוכה .תרגולי-תחקיר
כאלה ,שבהם התקלות ברורות ושקופות ,יקלו
את בניית האמון בארגון  -הן את אמון הסוהרים
במערכת והן את אמון הפיקוד בדיווחי האמת של
הסוהרים.
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עקרון  :2אימון המפקדים להנאה מהפיקוד
ומהמנהיגות
לאחר שהפקודים ייווכחו לדעת כי לבעיותיהם
המיידיות ניתן מענה ,הם יאפשרו למפקדם
להתרכז בתהליכים עמוקים יותר ומורכבים יותר.
להיות מפקד משמעו להרהיב עוז ,להחליט ,לקחת
אחריות ,לשנות ,להוביל ,להסתכן ,להלהיב ,להראות
את הדרך ולהיות הראשון שצועד בה ,להיות אדם
מוסרי ,להפגין דוגמה אישית ,להפיח תקווה ולספק
משמעות לעשייה ולקיום האישי ,הפיזי והנפשי
(גונן .)2000 ,על המפקד לגרום למפקדי המשנה
שלו להבין כי פיקוד הוא הנאה ולא מטלה קשה
המחויבת ביצוע .כשיבינו זאת ישתפר תפקודם
ויהיה איכותי יותר וקל בהרבה.
עקרון  :3הבנה כי שיפור יחול
רק בפעילות רחבת היקף
כאשר מנהלים תהליך בתוך יחידה ,העובדים צריכים
להרגיש כי השינוי מנוהל על ידי המנהל/המפקד
ומושקע .המשמעות היא שעל התהליך להיות רחב,
להקיף את כל התחומים ,לעמוד בתוכניות ולהתנהל
לצדן .ללא פעולה רחבת היקף יחושו הפקודים
בהיעדרה של השקעה רצינית מצד הדרג המנהל.
פעולה רחבת היקף הכוללת את כל הגורמים
המשפיעים מייצרת תנופה וגורמת לכל הגורמים
להתחבר לתהליך .כך נוצרת מחויבות המסייעת
להתרחשותו .זהו תהליך ארוך טווח שלעולם אינו
נפסק (.)Susman, Jansen, & Michae, 2006
עקרון  :4ביצוע פעילות תוך כדי פיקוח ,בקרה,
משוב ומתן דוגמה אישית
בשלב זה מתחיל למעשה ביצועו של התהליך.
כל הפעולות המבוצעות חייבות להיות בביקורת
צמודה ואינטנסיבית .הביקורת הפנימית היא כלי
בסיסי בעבודת המנהל .הבעיה העיקרית במימוש
תהליכים היא היכולת ליישמם .כאשר המנהל
לא מכיר את יכולתו האמיתית לבצע תהליכים
רבים ,לבקר אותם ולפקח עליהם ,לא משנה כמה
החלטות התקבלו ,הן לא יבוצעו .בלי תוכנית
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מקפת ,אמיתית ורציפה של ביצוע ,פיקוח ובקרה,
הפקודים יראו באמירות המנהל מלל ריק מתוכן.
ככל שהמנהל יאציל מסמכויותיו ,כך יוכל לפקח על
ביצוע תהליכים ,לחבר יותר אנשים למטרות של
הארגון והתהליך ,ויעלה את רמת האכפתיות של
גורמי הניהול הבכירים (אדיג'ס.)2012 ,
אפשר להבדיל בין שני סוגים של כלי ביקורת .כלים
סובייקטיביים  -נסמכים על תחושות של פקודים,
סקרים וכדומה ,כגון סקרים שמבוצעים ברצף
זמן ובוחנים תפיסת עמדות כלפי תחומים שונים
ושיחות חתך עם העובדים המתנהלות בעקיבות
וברציפות .כלים אובייקטיבים  -כלי ביקורת שמדד
הביצוע שלהם הוא חד-ערכי .לדוגמה ,סטטוס
חודשי להצגת יעדים ומדדים .בסטטוס זה מועלות
כל תוכניות העבודה של קציני המטה הבכירים
בשיתוף ראשי התחומים .כל קצין מטה בכיר
מציג סטטוס נתונים על התקדמותו ועל הפערים
שעומדים בדרכו ,אם יש כאלה .דוגמה אחרת היא
מעקב אחר החלטות .כל החלטה שמתקבלת
חייבת להיות בבקרה.
הדרך המומלצת לחיבור אנשים לתהליכים היא
שימוש בתוכנית לפיתוח מנהיגות .התוכנית
מייצרת מיידית סוכני שינוי לתהליך .כך מפחיתים
התנגדויות לתהליכי הפעולה ביחידה.

תוכנית לפיתוח מנהיגות
ככלי ממנף שינויים

מרבית הסמכויות הקיימות היום הן בדרג הבכיר
(הוצאת ליווי לאסיר ביטחוני  -בסמכות מפקד
מחוז; פתיחת דלת תא בלילה  -בסמכות מפקד
כלא וכדומה) .לדרג הזוטר יש סמכויות מעטות.
באירוע חירום ,המפקד בשטח הוא זה שחייב לקבל
החלטות ,שעלולות לסתור את נוהלי שירות בתי
הסוהר ,בבחינת "צל"ש או טר"ש" .כלומר חייבת
להתקבל החלטה ערכית במהותה ,ולא נוהלית.
לדוגמה ,פתיחת תא בלילה מחייבת אישור של
מפקד יחידה ,אבל כאשר אסיר מקבל התקף לב
בלילה ,האם לפתוח את תאו או שמא מדובר בניסיון
להטעות ולחטוף סוהר? דוגמה אחרת :כאשר אסיר
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ביטחוני מפונה בדחיפות לבית חולים ולא מצליחים
ליצור קשר עם מפקד המחוז או סגנו .האם מפנים
אותו או ממתינים? האם מפנים אסירים שבתאם
פרצה שריפה למקום לא מאובטח שבו הם יכולים
לברוח? מה קודם למה? סיכון חיי האסיר או
משמורת בטוחה? כארגון שבסיסו ערכי ,אנחנו
חייבים לפתח את היכולות של המפקדים בשטח
כדי שיוכלו לקבל החלטות מיידיות המבוססות על
יכולות מבצעיות ,פיקודיות וערכיות שרמתן גבוהה.
כדי להשיג יכולת להנהיג אצל המפקדים הזוטרים
בשטח ,יש לפתח כמה מוטיבים עיקריים:
א .מנהיגות כהשפעה :יש להכשיר את המפקד
הזוטר למנהיג מתוך ההבנה שמנהיגות משמעה
בראש ובראשונה השפעה על המוטיבציה של
אנשים .קשה לדעת אם מונהגים מצייתים למרותו
של מפקד מכוח סמכותו הרשמית ויכולתו להעניש
( )RULERSHIPאו עקב כושר המנהיגות שלו ורצונם
ללכת בעקבותיו ( .)LEADERSHIPאולם אין ספק
כי המוטיבציה מושפעת מהמנהיגות והיא הגורם
החשוב .כאשר עבודה מאומצת שאין שכר בצדה
נעשית ללא פיקוח ישיר בזכות יכולת ההשפעה של
פלוני ולא עקב סמכות ,עשיית המונהגים תהיה
רבה ומאומצת (מיכה.)1999 ,
ב .מנהיגות וערכים :יצירת קשר ברור בין מנהיגות
לערכים .המנהיגות היא תופעה חברתית שבה יחיד
משפיע על קבוצה .מחקרים מראים שלוש קבוצות
בסיסיות של ערכים בארגונים ביטחוניים :ערכים
שמבליטים היבטים מחייבים כגון גבורה ,אומץ לב
ודבקות במשימה; ערכים שמבליטים היבטים מגבילי
התנהגות ובהם הימנעות מפגיעה בחפים מפשע,
שמירה על חיי אדם וטוהר הנשק; וערכים שמבליטים
היבטים ארגוניים והנובעים מעצם ההשתייכות
הארגונית ,כגון נאמנות ,אחריות ומקצועיות .בארגונים
ביטחוניים ,ערכים משלוש הקבוצות האלה מעוצבים
בדרך כלל עקב אירועים מבצעיים שידע הארגון מיום
שהוקם .ערכים אלה יוצרים את נורמות ההתנהגות
המצופות מכל אחד מחברי ארגון והמהוות את
"המצפן ההתנהגותי" של הארגון .נורמות אלו
מועברות בדרך של תורה שבעל פה (גונן.)1999 ,

ג .מנהיגות ומצוינות :מצוינות היא היכולת של
אינדיבידואל למצות את מלוא יכולתו האישית.
להבדיל מהצטיינות ,שמשווה בין ביצועי האדם
לביצועיהם של אחרים ,המצוינות בוחנת את
ביצועי האדם לעומת הפוטנציאל שלו .מפקדים
צריכים לשאוף למצוינות ולבדוק אם הם ממצים
את יכולותיהם .הם צריכים לבנות למפקדי המשנה
שלהם מדדי ביצוע אישיים ,ורק לאחר מכן מדדי
ביצוע יחידתיים ,ולהשוותם לביצועים הקודמים
שלהם ושל יחידתם ,אך לא להשוותם לאחרים.
בלי מדדי ביצוע אישיים לא יתקיימו מדדי ביצוע
יחידתיים.
בחינה של תחום המצוינות מלמדת שמפקדים
מצוינים מביאים את פקודיהם ליכולות ולביצועים
שאליהם לא היו מגיעים בכוחות עצמם .רמת
המצוינות של מפקדים מושתתת על מספר
מרכיבים:
 .1שאיפה להישגים גבוהים :מפקדים מצוינים
מייחסים חשיבות רבה להישגים ולרצון ללמוד
מתוך התנסות יום יומית.
 .2דימוי המקצוען :פקודים מעריכים מאוד
מקצועיות של מפקדים ,ועל כן על המפקד
לפתח יכולות מקצועיות ולא לוותר לעצמו או
לפקודיו.
 .3התייחסות רצינית :מפקד מצטיין מתייחס לכל
דבר שהוא עושה ברצינות וביסודיות ,מפגין
בקיאות ואורך רוח ,מקפיד על נימת דיבורו ,על
פרטים ,הכנה וביצוע ,מפיק לקחים ועוד.
 .4השקעה מרובה בעבודה יום יומית :מפקדים
משקיעים זמן ואנרגיה רבים בכל מטלה
בעקיבות וברציפות.
 .5דרישה למצוינות מהפקודים :מפקד מצטיין
מציב סטנדרטים גבוהים גם לפקודיו .הדרישה
מוצאת את ביטויה במגע יום יומי ,בעבודה
משותפת ,בתרגול ובביצוע עקיבים.
 .6מחויבות למסגרת :למפקד חייבת להיות
מחויבות מוחלטת למסגרת שעליה הוא
מופקד .המחויבות מתבטאת בין השאר
בהשגת תקציבים ,בהוצאת פקודים לקורסים
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ובקבלת משימות איכותיות שמחייבות אותו
לעתים להתעמת עם מפקדיו.
 .7מתן דוגמה אישית :מפקד ישמש תמיד דוגמה
ומופת לאנשיו בכל תחום.
 .8ביקורת עצמית ופתיחות ללמידה :התבוננות
עצמית של מפקד שבוחן ומנתח את התנהגותו,
התנהלותו וביצועיו באופן מעמיק ואמיתי,
תוביל לאיתור בעיות ולשיפור יכולות.
 .9התייחסות אישית ופרטנית :מפקד לא יכול
להנהיג בלי להכיר את צרכיהם האישיים
של פקודיו .היכרות עם בעיות הפרט ומתן
פתרון מהיר ויעיל לתנאי השירות ולרווחת
הפקודים מייצרים אמונה בלתי מתפשרת
במפקד.
 .10סדר ,ארגון ומשמעת :בלי יכולת ניהול (ובכללה
היכרות עם מגבלות של משאבים ,תקציב ,זמן
וכוח אדם) ובלי הקפדה על משמעת (משמעת
מבצעית ומשמעת מנהלתית) לא יכולים
הפקודים להתנהל באופן ברור ,והמפקד לא
יוכל להפעילם .הדבר יקשה עליו ככל שתתרחב
מוטת השליטה שלו (זכאי.)1999 ,
בשירות בתי הסוהר ,שעבר כאמור גידול מסיבי
וקלט עשרות קצינים מארגונים שונים בשנים
האחרונות ,נדרשות בנייה והבניה של ערכים ,לא רק
כ"מסמך מגבש" אלא בעיקר כדי ליצור שפה אחת
משותפת ואחידה לכל מפקדי הארגון ולהטמיע
את הערכים בכל הארגון .הדרך ליצירת הטמעה זו
מחייבת שיתוף פעולה ורתימה של כל המפקדים,
לא רק המפקדים במטה .המטה הוא אמנם המוח,
אולם בלי מפקדים שייקחו חלק בתהליך ,לא תהיה
הטמעה אמיתית .אחת הדרכים להטמעה היא
תוכנית לפיתוח מנהיגות בבתי הכלא ,העשויה
לשמש את המפקד למינוף עצמו כמנהיג ולמינוף
פקודיו כמפקדים.

תוכנית לפיתוח מנהיגות
בבתי סוהר

ההנחה העומדת בבסיס התהליך לפיתוח מנהיגות
היא כי אדם ניחן ביכולות מנהיגות ברמה כזו או
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אחרת ובהנעה עצמית להנהיג ,להוביל ולהשפיע.
כלומר צריך שיהיו לאדם יכולות בסיסיות ורצון
לפקד ולהנהיג .שני תהליכים משפיעים על פיתוח
מנהיגות :התנסות לא ממוסדת בחיי האדם
(למידה לא מודעת דרך פעולות של מפקדים
בעבר וכדומה) ותהליכי עבודה פורמליים שנועדו
לסייע למפקד/מנהל לממש את מלוא הפוטנציאל
שלו באמצעות התמודדות עם מכשולים ואירועים.
ניתן לומר בהכללה ,כי אחד האפקטים החשובים
ביותר בפיתוח מנהיגות הוא המודעות של הפרט
להתמודד עם האתגרים העומדים בפניו (רוזנשטיין,
חן ופרבורגר.)1999 ,
רוזנשטיין ,חן ופרבורגר טענו ,כי בתהליך ממוסד של
פיתוח מנהיגות אפשר להבחין בארבעה מאפיינים
של למידה :התנסות ,סדנאות לפיתוח מנהיגות,
חניכה ותצפית .התנסות :לספק למפקדים מטלות
הכרוכות בהנעת אנשים לביצוע משימות; סדנאות
לפיתוח מנהיגות :מרחב פעולה המאפשר למפקד
להעביר את משנתו באופן בלתי אמצעי ובה בעת
ליצור שפה משותפת עם פקודיו; חניכה :תהליך
שבו המפקד מלווה את הלומד ,צופה בו בהיותו
בשטח ,מלווה אותו בתהליך אישי של הפקת לקחים
ומספק לו משוב אישי ,ישיר ומיידי; תצפית :שימוש
יזום בחיקוי של מנהיגים ומפקדים היכולים להוות
מודל למצוינות בתחום המנהיגות.
היעד העיקרי בתוכנית לפיתוח מנהיגות הוא להניע
את משתתפיה לאמץ מסר מנהיגותי כקו מנחה
לעבודתם בעתיד כמפקדים .המסר יאומץ בתהליך
ביקורתי ,אשר במהלכו יעמתו המשתתפים את המסר
עם הנחות היסוד שלהם ,אמונותיהם ותפיסותיהם
(שם .)1999 ,תוכנית המנהיגות שהוכנה בבית
הסוהר "גלבוע" יכולה לשמש דוגמה לתוכנית
לפיתוח מנהיגות .התוכנית מבוססת על המרכיבים
האישיותיים שצוינו לעיל כבסיס לאיתור מפקדים
עתידיים ביחידה ,חניכתם והכשרתם כמפקדי העתיד,
וכן ככלי ליצירת שפה משותפת בקרב מפקדי היחידה
בשלב הראשון ובקרב סוהרי היחידה בהמשך .מרכיב
מהותי בתוכנית הוא ראיית זקיף האגף כבעל תפקיד
הליבה ביחידה (כלא גלבוע.)2010 ,
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תוכנית זו נבנתה בשלושה מאמצים עיקריים:
עצמי אצל פקודים ,החל במפקדי היחידה ,דרך
מאותרות
א .מוצא :בשלב הראשון של התהליך
מפקדי המשנה וכלה בסוהרים הזוטרים .כדי לפתח
היכולות של המפקדים המכהנים ונבדקים הגדרות שאיפה למצוינות ואיתה רצון לפיתוח עצמי ,יש לייצר
התפקיד ותהליכי העבודה ביחידה.
יכולת שיפור עצמית ,שמגיעה דרך קבלת שינויים
ב .הווה :בשלב השני מוטמעים תהליכים ביצועיים והבנה כי שינוי אינו דבר רע אלא להיפך ,והוא תורם
אופרטיביים שמשדרגים את רמות הביצוע של להתפתחות הארגון והתקדמותו .כדי להגיע לשם על
מפקדים בשגרת היחידה .תהליך זה הוא רב-שנתי הפקודים להיות שבעי 3רצון ממרכיבי העבודה שלהם.
תרשים מספר  : 4מערכת יהול הזדמ ויות
ונמשך לכל אורך התהליך.
למעשה זהו מעגל פעולה רציף ,שמחזק את עצמו
ג .עתיד :בשלב השלישי נבנה תהליך הפיתוח של בתהליך כמוצג בתרשים מספר .4
בעלי התפקיד השונים ביחידה לפי דירוג של צרכי
תרשים מספר  :4מעגל הפעולה
היחידה וצרכים אישיים (כלא גלבוע.)2012 ,
בתהליך עבודה הישגי
כדי לייצר תהליך כולל ,העובר דרך תהליכי העבודה
והתפיסה של מפקדים ועובדים ,צריך להקנות
להם את ההבנה כי התהליך מנוהג (קוטר.)2009 ,
כלומר קציני היחידה וסוהריה צריכים להפנים כי
מפקד היחידה מוביל תוכנית ממוקדת וברורה.
כדי שהתוכנית תצליח יש להבהיר לפקודים מספר
הבהרות .ראשית ,התוכנית נועדה לפתח את דור
העתיד של מפקדים ביחידה ,וכדי להתקדם בארגון
יש לעבור את התוכנית כחניך .הימנעות מהשקעה
משמעה אי-רצון להתקדם .שנית ,משתתפי
התוכנית יאותרו באופן שקוף וגלוי בשיתוף עם
פיקוד היחידה .תהליך זה נועד להקנות לקציני
היחידה תחושה שהם שותפים מלאים לתהליך
תרשים מספר  :5מע ל הפעולה בתהליך עבודה היש י
קבלת ההחלטות ביחידה ,וכן נועד להקנות לסוהרים מפקדי הארגון מבינים כי חיוני לפתח מנהיגות
(נבחרים ולא נבחרים) תחושה שהבחירה נעשית על בקרב הפיקוד הזוטר .הם סבורים כי בארגון ישנם
3
מאגדת
פי שיקולים ענייניים בלבד .שלישית ,התוכנית
.0080/88008
,
מעצבים רבים ',אולם אין תפיסה ן
מפקדיםיהול מודר י,
(,)8008
תהיה'
מקיפה ,מהותית בדרישותיה ,קשה ברמה מנטלית ,של הכשרת מפקדים .להיעדרה 1של תפיסה מאגדת
מחייבת השקעה מרובה ,בעלת מעוף וייחודיות ,בשירות בתי הסוהר יש מספר סיבות :ראשית,
ובמסגרתה המפקד יהיה נוכח ,מוביל ומתווה דרך הגידול העצום שחל בארגון שינה את יכולת
השליטה .שנית ,לארגון הצטרפו מפקדים רבים
(כלא גלבוע.)2012 ,
מארגונים אחרים בעלי נורמות אחרות .ושלישית,
נדרש שינוי בתפיסת ההתנהלות של הארגון ,מארגון
פיתוח מנהיגות חיוני להתנהלות של ארגון הנע על מומחה תוכן בכליאת שפוטים במתקני כליאה
רצף של שיפור והתקדמות .ככל שהארגון סטטי כך לארגון בעל מומחיות בתחומים שונים :כליאת
הוא פגיע יותר להתקפה (בריחה ,תקיפת סגל ועוד) ,עצורים ,הובלת אסירים ,תחומי לחימה שונים מחוץ
ודווקא בארגון כזה פיתוח מנהיגות קריטי להישרדות למתקני הכליאה ,פיקוח על עברייני מין ,יכולות
הן בחירום הן בשגרה .הדרך לפיתוח מנהיגות התקפיות שונות ועוד .אומנם בהנחיית פיקוד
מתחילה בפיתוח של שאיפה למצוינות ורצון לפיתוח הארגון נכתבו תורות ארגוניות שאמורות להתוות

סיכום
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את הדרך הארגונית ,אולם הן לא עברו לשטח עדיין
ולא הופנמו.
האתגר הארגוני הבא של שירות בתי הסוהר הוא
לפתח שפה ארגונית ,המשלבת בין מפקדי הארגון
הוותיקים ,בעלי הניסיון ,למפקדי הארגון שהגיעו
מארגונים אחרים .תהליך זה יאפשר לפתח לא רק
תורות ונהלים אלא גם נוהג ארגוני שעל פיו תיבנה
השפה הארגונית ,שהיא חזקה יותר מכל נוהל או
פקודה .זהו היעד של שירות בתי הסוהר .לפיכך יש

להסכים על פיתוח נוהג ארגוני במספר תחומים:
ראשית ,תפיסת הפיקוד  -תכנון ריכוזי וביצוע ביזורי.
שנית ,שב"ס הוא ארגון מגן ,ולפיכך יש לתפיסת
ההגנה משמעויות ייחודיות .שלישית ,כל דרג
בפירמידת קבלת ההחלטות יפעל ברמה שאליה
הוא שייך .רביעית ,יוגדרו תכונות המנהיג ותפקידי
המפקד בשירות בתי הסוהר (ראה טבלה מספר .)3
וחמישית ,ייקבעו ערכי פעולה ועקרונותיה בשגרה
ובחירום (ראה טבלה מספר .)4

תרשים מספר  :5פירמידת קבלת ההחלטות בארגון אסטרטגי

נציב/ראשי אגפים  -הארגון לאן?
אסטרטגי
ממ"ז/ראשי חטיבות  -הפעלת כוח
(מה עושים)
מפקדי כלא/ראשי מחלקות/ראשי
ענפים  -היישום (איך עושים)
מפקדי משמרות/ראשי צוותים
(ביצוע)

אופרטיבי

טקטי

מיקרו-טקטי

טבלה מספר  :3תכונות המנהיג ותפקידי המפקד
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תכונות המנהיג

תפקידי המפקד

ידיעת המטרה ואמונה בצדקתה

הובלת תהליכים

מתן דוגמה אישית תוך צניעות

קבלת החלטות

חקרנות ולמידה עצמית

בקרה ופיקוח

יצירת תנאים ללמידה מתמדת

לקיחת אחריות

יכולת רטורית גבוהה

חניכת פקודים והעצמתם

צעדים ראשונים בפיקוד

טבלה מספר  :4ערכי פעולה ועקרונות פעולה בשגרה ובחירום

שגרה

חירום

אמינות ופתיחות

נטרול יריב מסכן חיים

כבוד האדם

חילוץ אנשים מסכנת חיים

נאמנות למדינה ולארגון

משמורת בטוחה

מקצועיות

נטרול גורמים מסיחים

רעות

-

לאור כל האמור לעיל ,יצירת נוהג ארגוני היא תנאי
בסיסי וצורך מהותי של הארגון .חמשת העקרונות
הנזכרים לעיל ליצירת נוהג ארגוני הם הנדבך
המרכזי ליצירת שפה ארגונית משותפת ,שסביבה
יכול להתייצב כל עקרון הדרכתי ,נוהלי ותפיסתי,
ובכללם חיבור כל אנשי הארגון לתהליך אחד סדור.
היעדר ההבנה כי הנוהג הארגוני חזק הרבה יותר

מכל פקודה ,נוהל או הנחיה ,עלול לגרום לפיקוד
הארגון להיות בטוח שהנחיותיו מבוצעות כלשונן,
ואילו בפועל יהיה פער גדול בינו לבין רצפת הייצור
שלו ,כלומר הדרג המיקרו-טקטי .בלי בניית תפיסה
כזו הארגון אולי יצליח במשימותיו הנוכחיות ,אולם
לא יפתח יכולות להתמודד עם אתגרים עתידיים.
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מניעת עישון בבתי הכלא בישראל

עבריינות במצבים
של דעת מעומעמת
[פרופ' משה אדד]1
פנים שונות ומגוונות לו לפנומן העברייני .במאמר זה אתמקד בעבריינות
אכזרית ובלתי צפויה של בני נוער וצעירים ,שזהות ה"אני" שלהם אינה מגובשת.
פועלם העברייני ,הלא צפוי והאכזרי לכאורה ,אינו ברור לנו .מדובר בפרטים
המשתייכים לאוכלוסיה נורמטיבית ,שהחינוך שלהם כלל את כל היסודות ואת
כל התהליכים שלא מאפשרים לנבא התנהגות אלימה עד כדי רצח ,או התנהגות
לא ראויה ובזויה שאינה תואמת "בני טובים".
במאמר זה מנותחים מצבים כגון אלה ,מובאים רעיונות להבנתן
של תופעות קשות אלו ,וכן מוצעת הבהרה של התהליכים למניעת התהוותם.

1
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פרופ' משה אדד  -פרופ' אמריטוס בקרימינולוגיה ,חתן פרס ישראל בקרימינולוגיה ועורך ראשי של "צוהר לבית הסוהר".
ניהל את המחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר-אילן במשך  11שנים.

עבריינות במצבים של דעת מעומעמת

הדעת כ"מקדש מעט"
המופנם באדם

הדעת אינה רק ביטוי ליכולת הקוגניטיבית המצויה
באדם .היא גם מעניקה לאדם את יכולתו לחוות
משמעות פנימית ורגשית לכל מה שהוא קולט.
הדעת משמשת מסוגלות אפשרית הקיימת באדם,
המבטאת את הקשר הפנימי והאינטימי שבין הידיעה
לבין משמעותה לאדם .במובנה הרחב מאפשרת
הדעת לאדם לבנות ולמסד את מצפונו ,שינתב את
התנהגותו המוסרית והערכית .עמעומה של הדעת
על ידי חומרים כימיים (אלכוהול ,סמים ועוד) תמנע
מהאדם לקלוט את גירויי הסביבה החיצונית כראוי,
ולפיכך יימנעו הדדוקציות הפנימיות שינתבו את
התנהגות האדם מבחינה מוסרית.
מורי ורבי פרופ' ישעיהו ליבוביץ סבר ואף כתב
ב"מצוות מעשיות" (ליבוביץ ,תשכ"ו) ,ש"את
השחרור מכבלי השעבוד לטבע האדם מבצעת רק
דת המצוות ,ואין ביכולתו של כיבוש היצר מתוך
גורמים רעיוניים או מוסריים חילוניים לעשות כדבר
הזה" .דברים אלה מעצימים את חשיבות ההפנמה
וההזדהות עם אותו "בית מקדש" המוחדר באופן
אינטימי לתאי מוחו של האדם ,כי רק הוא ,אם לא
יעומעם על ידי חומרים כימיים או על ידי תהליכים
נפשיים מנטרלים ,יוכל להוות מחסום מפני התנהלות
והתנהגות שליליות או אלימות.
התנהגותו המוסרית של אדם מותנית בהכרעתו
המודעת ,כאשר הוא מקבל עליו או מסרב לקבל עליו
אותו עול מוסרי דתי של מלכות שמים ,תורה ומצוות
(ליבוביץ ,2000 ,עמ'  .)917בדומה לכך ,הפסיכולוג
ג'יימס ( ,1984עמ'  ,)299-282תיאולוג ופילוסוף
נוצרי שחי לפני כמאה ועשר שנים ,הכיר ביכולתו של
האדם להתחבר עם כוח עליון ,כוח אידיאלי שאינו
שכלי בלבד ,היוצר באדם התרוממות רוח עצומה
ומעניק לו חירות רבה לכפות על עצמו גבולות
ומגבלות שיילחמו באנוכיותו ,שתיחלש ותיעלם .אז
יוכל האדם להתעלות להגשמתם של ערכים כגון
אהבה ,חיבה וידידות לכל בני האדם האחרים ,וליצור
בעצמו יכולת להגשים קדושה באמצעות פרישות,
גבורת נפש ,טהרה ורחמים .הגבולות האנוכיים

נמוגים ונעלמים .ובלשוננו" ,המקדש מעט" שבאדם
יתעצם ,וינהל ויכוון את האדם להגשמת הטוב
(רוזנסון ,תשע"ב ,עמ'  ;150-135אדר.)1969 ,
"מקדש מעט" יכול להתפתח בהווייתו של כל
אדם המוכן לפתוח את פנימיותו .חשוב שהאווירה
הסובבת את האדם תיצור נתיבים שיעודדו אותו
לפתוח את פנימיותו ,כדי שיוכל לספוג מסרים
ליצירת אותו "מקדש מעט" ,שיהווה נכס נפשי ורוחני,
שינווט את האדם לאמפתיה כלפי הזולת ולמחויבות
מוסרית וערכית כלפי העולם.
יוסף שכטר ,בספר "רוח ונפש" ( ,)1992מלמדנו כי
"יש בתוכנו רבים שמכבידים את ליבם וסוגרים את
פנימיותם ,שלא יחדור לתוכה משהו מן האלוהי ,וכך
הם מסיחים את דעתם בכוונה מן התחום העיקרי
שבחיים הפנימיים של האדם" .הם מקימים לעצמם
שיטות עיוניות ,מטריאליסטיות או פרוידיאניות או
פסיכולוגיסטיות ,כדי להגן על עצמם מפני האלוהי.
ֵאילו הן מחיצות הברזל המבדילות בין האדם כבעל
חיים בהּול וטרוד לבין האדם כבעל חיים השואף
לנעלה? אנשים מהסוג הראשון מתנגדים לאנשי
הדת ,לרבנים ,לכמרים ולמעשיהם ,ולהתנגדות זו
נימוקים אידיאליסטים טהורים .אבל הם מגיעים
אחר כך לאבסורד הגדול :להפוך את האדם ללא
אדם ולהמיר את האלוקי באפס .שוכחים הם שאם
אין אלוהים קיים ,אין גם כל קיום לאנושי ,ולא כדאי
לחיות ולפעול בעולם ,ואין אפוא כל טעם לשאר
מחשבותיהם ומעשיהם .הם כמתביישים להודות
בערכם ,ושוכחים שכל שאיפותיהם מבוססות על
ערכים .אם אין האלוקים קיים ,אין יסוד לשאוף
לשוויון ולצדק ,ואין טעם לדאוג לפרנסתם של העניים
ולשחרורם של הנדכאים .אם אין האלוקי קיים,
האדם הוא כבהמה וכחיה ,ואין יסוד לגנות את אלה
ובקדמה ,אנו בוחרים
האומרים "אין אנו רוצים ברמה ִ
בחיי הוללות ובטלה" ,וגם אין יסוד לגנות את אלה
האומרים "אנו בוחרים בחיים של רציחה ואכזריות".
האנשים האלה אינם שמים לב לריקנות (=ריק קיומי)
שנוצרת בנפש אחרי סילוק השכינה.
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"מקדש המעט" ,אם הוא נוצר בדרך ההפנמה
מכוון להתנהגותו
וההזדהות ,הרי שהוא הופך לנכס ַ
של האדם ,אלא אם כן יפעל האדם במודע או במודעות
חלקית לעמעם אותו ,או יפעל בדרכים שונות לנטרל
אותו ,אם בדרך של רציונליזציה כטכניקה (=מודע)
ואם כמכניזם להגנת העצמי (באופן לא מודע).
דרכי החינוך יכולות לסייע בהעצמה של אותו
"מקדש מעט" שהתהווה באדם ,ובכך יסייעו לאדם
להתגבר על דחפיו ועל יצריו ולהתנהג באופן מוסרי
(גוסטאפסון ;1980 ,אדד - 1978 ,על מוגבלותנו
בכל הקשור לאוכלוסיית הפסיכופתים) .ההעצמה
של אותו "מקדש מעט" שיהיה מופנם באדם ,חשוב
שתיעשה באמצעות חיזוקים חיוביים ,על בסיס
הוויות אמת ,ולאו דווקא על בסיס הפחד שעם הזמן
וההתבגרות הוא יפחת ואף ידעך .דמויות מנחות
ואוהבות יכולות להעצים ולחזק את אותו "מקדש
מעט" ,שבאופן אמוני יבסס את מצפונו של האדם
(עיינו גם בטלהיים ,1980 ,עמ' .)97-79

האלימות נרכשת כשפה

"אשרי אדם המפחד תמיד" (משלי כח ,)14 ,כך לימד
אותנו המלך שלמה .הפחד הוא אכן מולד ,והוא מעניק
לנו הגנה המזהירה אותנו ושומרת עלינו .באמיגדלה
שבמוח מצוי מרכז המעניק לנו ,במולד ,את תחושת
הפחד במצבים העלולים להביא אותנו לאובדן משען
או כאשר נשמע רעש פתאומי וחזק .שאר המצבים
המולידים בנו פחד הם פועל יוצא של התניה אישית
או חברתית .מצבים שאנו חווים כפוגעים ביוקרתנו
בעיני הבריות החשובות לנו ,מולידים בנו תחושת
בושה ופחד .בכלל ,כל מצב שמפחית את היותנו
חביבים על החברה מוליד בנו תחושה של אי נוחות
ופחד ,המיישרת והמכוונת אותנו להתנהג כהלכה.
תחושת הפחד מנווטת אותנו לפעול להגנת עצמנו
ושומרת עלינו מפני היזק פיזי או נפשי.
פגיעה במרכז הפחד ,המצוי באמיגדלה שבמוח,
יוצרת מצב מסוכן של היעדר תחושה של פחד וסכנה
להיפגע ממציאות מזיקה (נחשים ,עקרבים ,כביש
סואן וכדומה) .לעזרתם של פגועי האמיגדלה יכולים
לבוא האינטליגנציה של האדם ,הזיכרון והשפה.
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כשהם תקינים הם יוצרים זיכרון כימי הווייתי ,המלמד
את האדם ממה עליו להיזהר ,ועוזרים לו להסיק
מסקנות שיכוונו את התנהגותו .במקרים נדירים
מדובר במחלה המונעת מהחולה חוויות של פחד.
הפחד הוא חיוני ,והוא מכוון את התנהגותנו ,וכשאנו
מפנימים אותו בזיכרוננו הוא נעשה חלק מ"אבי
המצפון" שלנו.
כאשר "עוצמת האני" אינה גבוהה ,היא מונעת תחושה
שאפשר להתגבר על גורם הפחד .אנו מתקינים
סורגים ,חלונות ודלתות כטכניקות המעצימות אותנו
והמגנות עלינו מפני גנבים העלולים לפרוץ ולחדור
לבית שלנו .אם ילד יימצא בסביבה אלימה" ,האני"
שלו יסייע לו למצוא דרכים של הגנה ,עד כדי בריחה,
שיחזירו לו את בטחונו ביכולתו להגן על עצמו (עיינו,
לורנץ ;1973 ,ליינג .)1978 ,הבעיה קשה יותר אם
האלימות המאיימת עליו היא מתוך ביתו ,אלימות
בין הורית .אנו יודעים ,כי כ 300,000-ילדים סובלים
בישראל מחשיפה לאלימות בין הורית ,ולעתים
קרובות אלימות זו מופנית ישירות כלפי הילדים.
אחד מכל עשרה ילדים הוא במצב זה ,כלומר חווה
אלימות פיזית ונפשית שהופנתה כלפיו מצד ההורה.
ילדים אלו ,החווים את האלימות בין ההורים ,חווים
אותה גם כשהיא מופנית אליהם .בהמשך מופנמת
בהם האלימות כשפה ,ומשמשת אותם כ"שפה"
בהתנהלותם כלפי זולתם .לפנינו מעגל קסמים של
אלימות הווייתית ,שקשה מאוד להיפרד ולהשתרר
ממנה .האדם מתרגל לשפת האלימות ,והיא תמשיך
ללוות אותו כמעט תמיד ,אלא אם כן יעבור האדם
טיפול ויסגל לעצמו שפה אחרת.
האחריות לאלימות חלה על התוקף .בת הזוג ,האישה
או הילד הם הקורבן הפסיבי שלה ,ולעתים הקורבן
האקטיבי .העימותים האלימים בין ההורים קשים
לכולם וטראומתיים לכל בני המשפחה ,וההרס שהם
יוצרים ילווה שלילית את כל הנפשות המעורבות
בסיטואציות אלו .אווירה אלימה עלולה לא רק ליצור
מעגל קסמים המגשים והמרחיב את עצמו ,אלא
שהיא עלולה להוליד "התמכרות לאלימות" .כאשר
ההוויה סובלת מ"ריק קיומי" ,עלולה האלימות למלא
חלל זה ולדחוף את האדם לחפש אלימות כדי למלא

עבריינות במצבים של דעת מעומעמת

את הריק הקיומי שבו .נסיבות אלו דומות ל"רעב
לסם" במצב של "ריק מסם" .האלימות עלולה
להיעשות דרך חיים וליצור אוריינטציה של "מפת
דרכים" המונהגת והמנוהלת על ידה .מכאן תהיה
הדרך קצרה לתגרות קשות ,לפציעות אנושות ואף
לרצח (השוו עם כהן.)1967 ,

ריק קיומי והוויה שלילית

במצב של "ריק קיומי" האדם נתון לאי שקט ,והוא
מחפש שעשועים כדי למלא את הריק :משחקי חרבות
(דו-קרב) ,מלחמות שוורים ,מלחמות אלימות בין
כלבים ועוד .ה"ריק הקיומי" יכול להוביל להתמכרות
לאלכוהול או לסמים ,למלחמות אלימות בין קבוצות
או למלחמות של כנופיות זו בזו על הגשמת שליטה
לסוגיה השונים.
השעמום במצב של "ריק קיומי" מניע את האדם,
ובמיוחד את הנערים ,למעשים הרסניים המולידים
נזקים רבים .תופעות אלו אפשר לצמצם ,ואולי
אף להפחית את שכיחותן עד מאוד .כולנו מודעים
לתופעה הקשה שהיתה במדינתנו בראשית המאה
ה" .21-הסחר בנשים" היכה בנו .נשים זרות נמכרו
כשפחות ונוצלו לזנות .ב 2006-התקבלה החלטת
ְ
ממשלה להיאבק בתופעה מכל כיוון אפשרי ,והשנה
( )2012דירגה מחלקת המדינה של ארצות הברית
את ישראל במקום הראשון בעולם במלחמה בתופעה
קשה זו (קליין 16 ,ביולי.)2012 ,
אפשר למגר תופעה כאשר כל מערכת החינוך,
הסיעוד והאכיפה חוברות יחדיו .נראה שאפשר
לצמצם את תופעת האלימות המשפחתית ,הבית-
ספרית ,וכן זו שבמרחב החברתי ובמרחב הציבורי
(בתי חולים וכדומה) אם רק נתאגד להילחם בה.
לא מעט מובטלים יסכימו לקבל הכשרה מתאימה
ולהצטרף ל"המשמר האזרחי" שיופקד על איכות
החיים הציבורית .חשיבה לאומית איכותית יכולה
לעזור לנו להעניק חיוניות לאדם שנסיבות החיים
שלו הובילו אותו להיות מובטל ,ובו בזמן להעניק לו
תפקיד במשמרות המעצימות את האיכות החברתית
ואת הביטחון החברתי.

דוגמאות
לאירועים קשים

 )1איתי בן-דרור רצח בקור רוח ( )2010בארצנו את
שלושת ילדיו ,בני  8 ,9ו 5-שנים ,בין השאר בשל
שנאתו לגרושתו .השנאה מעוורת ומעמעמת
את תודעתו של אדם ,ומתווה תהליך של "מנוס
ממחויבות ערכית ומוסרית".
 )2שני נערים ,בני  14שנים ו 15-שנים ,התעמתו
( )2010עם לאנס וולף בן ה ,60-שסירב לתת
להם סיגריה .הם חבטו בראשו וגרמו לו פגיעה
קשה שהובילה למותו .הנערים היו שיכורים,
ותגובתם האימפולסיבית הפכה אותם לרוצחי
אדם .האלכוהול עמעם את תודעתם ומנע מהם
לפתח מחסום מפני תגובה אלימה ,סתמית
ואכזרית .מדוע השתכרו? לאיזה צורך? שמא כדי
לעמעם את עצמם ולהשתחרר מהפיקוח המוסרי
הפנימי שהורו להם לפעול על פיו?
 )3משה פרנקנטל ,רווק בן  65שנים ,נכה צה"ל
והלום קרב ,נמצא ( )2011מוטל מת על רצפת
הבניין המשותף שבו התגורר בחדרה .אייל דמסה
בן ה ,21-שהיה אחד משכניו ,ביקש ממנו סיגריה,
ומשסירב להיענות לו הפיל אותו על רצפת הבניין,
היכהו באגרופיו ודקר אותו למוות .שתיית אלכוהול
עמעמה את תודעתו של אייל ,סירובו של הנרצח
לתת לו סיגריה הצית את חרונו ,והסוף המזעזע
הוגשם .מאסר עולם שהוטל על אייל דמסה אינו
מהווה נחמה.
 )4רושל אבדרחיינרב בן ה 69-נלחם על חייו במרכז
הרפואי איכילוב בת"א ( 28ביוני  .)2012שני
נערים שיכורים בני  15ו 16-היכוהו ודקרו אותו
סמוך לביתו בדרום ת"א .כאשר ביקשו ממנו
סיגריות השיב להם שאין לו ,ואז ביקשו ממנו כסף
למונית .כשאמר שוב שאין לו תקפו אותו ,הפילו
אותו ארצה ,בעטו בו בכל חלקי גופו ,דקרו אותו
פעמיים בגבו ,עקרו את עינו ושברו את אפו .האיש
הובל לבית החולים במצב אנוש ,שם עבר סדרת
ניתוחים .המשטרה שתפסה את הנערים טענה
שבחקירתם הם לא סיפקו שום תשובה הגיונית
לפועלם האכזרי והקשה ביותר.
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גם כאן נראה שהאלכוהול עמעם את הכרתם
ואת תודעתם של הנעריםִ ,ואפשר להם "מנוס
ממחויבויות" שעליהן גדלו אולי ,וכן ִאפשר להם
להגשים את דחפיהם האלימים ,הקשים מנשוא.
ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים ,שם הזדעזעו
ממפגן האלימות ,העידו כי הם נתקלים באלימות
דומה לזו בשכיחות גבוהה .לסברתם מתקיים
תהליך של "זלזול בחיים" של בני אדם ,והם
חוששים מהבאות .הם שאלו כיצד נערים "משלנו"
מסוגלים לכך.
 )5ארה"ב מתעמתת עם מקרים דומים ,קשים מנשוא.
הרוצח וויד מייקל פייג' ,ניאו נאצי ,רצח שישה חפים
מפשע במקדש הסיקי בעיירה אוק-קריק בוויסקונסין
בשל שנאת זרים ( .)2012האידיאולוגיה הרצחנית
עמעמה את החשיבה הרציונלית שלו והביאה אותו
להגשים את הרצח המזעזע.
 )6בחודש יולי  2011רצח אנדרס ברינג בריוויק
מנורווגיה  77בני אדם .בזמן מתן גזר הדין חייך
הנאשם והודיע שהוא לא מכיר בסמכותו של בית
הדין ,ולכן לא יערער על פסק הדין .הנאשם נבדק
על ידי פסיכיאטרים ונמצא כשיר לעמוד לדין .הוא
ביקש סליחה מתומכיו הסוברים כמותו ,ש"הרג
הלאומיות הנורווגית" הוא אסון ,והתנצל על שלא
הצליח לרצוח אנשים רבים יותר.
אנדרס ברינג בריוויק בן ה 33-שנים יצא למסע של
הרג והרס בפיצוץ מטען נפץ ענק בפתח בנייני
קרית הממשלה הנורווגית באוסלו ,והמשיך בטבח
מחריד של עשרות בני נוער באי אוטויה הנורווגי,
המצוי במרחק עשרות קילומטרים בלבד מהבירה
הנורווגית .ההכנות של הנאשם להרס ולהרג זה החלו
ב 2002-ונמשכו באימונים צבאיים עד ל.2005-
האידיאולוגיה הנאצית האגוצנטרית של הנאשם
מנעה ממנו כל אפשרות לפתח רמה סוציונומית
כלפי החברה ,וכיוונה אותו להתמקדות גבוהה
באגוצנטריות האידיאולוגית הנאצית שלו ,שבה הוא
היה נתון .הנאשם היה מרוצה כאשר ההרכב של
חמשת השופטים קבע שהוא שפוי .כאמור ,הוא נימק
את מעשיו בתפיסת עולמו הקיצונית ובהתנגדותו
לנוכחות זרים בארצו.
112

אידיאולוגיה קיצונית אכן חוסמת ומונעת את המעבר
מחשיבה ומשפיטה אגוצנטרית לחשיבה ולשפיטה
סוציונומית .בכך מתעמעמת החשיבה ונמנעת
התפתחות של תפיסה אנושית ,הומאנית ,ערכית
ומוסרית (עיינו ,סדן .)1987 ,הנאשם נחסם בתוך
חשיבתו האגוצנטרית ,שהובילה אותו לראות רק רע
ורוע מסביבו ,ודחפה אותו להרוס ולהשחית כל מה
שאינו תואם ומגשים את האוריינטציה האגוצנטרית
שלו (עיינו קניסטון ,1980 ,וכן בחמש מסות בחינוך
המוסרי ,גוסטאפסון ואחרים .)1980 ,אכן כן" ,בדרך
שאדם רוצה לילך מוליכין אותו" (מסכת מכות
י' ע"ב) ,והנאשם ,בשל האוריינטציה ההרסנית
והאגוצנטרית שלו ,בחר ללכת בדרך של רצח והרס.
חמשת הפסיכיאטרים שבדקו אותו קבעו פה אחד,
אחרי מבחנים שעשו לו ,שלא מצבו הנפשי כפה עליו
התנהגות זו ,כי אם בחירתו החופשית (עיינו ,הלכות
תשובה ,הרמב"ם ,פ"ה ,א-ג).
 )7בלינץ' שאירע בדיזנגוף סנטר בת"א (אוגוסט,
 ,)2012בדומה ללינץ' שהתרחש בכיכר ציון
בירושלים באותו חודש ,עשרה בני נוער בני 15-
 14תקפו נער ונערה והיכו אותם עד זוב דם ,וכל
זאת על כי הנער העז להחזיר לעצמו את כובעו,
שנחטף ממנו על ידי התוקפים .הנער והנערה
הנתקפים פונו לבית חולים איכילוב בת"א כשהם
סובלים מחבלות בפנים ובראש .כשלושים נערים
עמדו מסביב וצפו באירוע הקשה ,ועודדו את
המכים התוקפים את הקורבנות .האירוע התרחש
בקומה השלישית של המרכז ,ליד חנות "למטייל",
צמוד לחנויות המזון המהיר (מעריב 27 ,באוגוסט,
 .)2012המשטרה שהוזעקה הצילה את הנתקפים,
אך התוקפים הצליחו להימלט דרך החניון העליון.
האירוע התרחש בשעה תשע בלילה .המאבטחים
לא התערבו כנראה .כולנו נותרנו נדהמים .האם
כסדום היינו לעמורה דמינו?
הפחד הוא "אבי המצפון" ,בתנאי שהמצפון קיים
ואינו מעומעם או מנוטרל .ושמא הוא מוכחש בשל
אותה חשיבה אגוצנטרית המתגברת על הווייתו של
התוקף ,ובמיוחד כאשר הוא מוקף בנערים בגילו
ושכמותו? האפשר לשנות מצב זה?
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בעולמנו ,שהוא המשכו של "גן העדן" ,קיימים עוולות
כאלו ועיוותים המקשים על הווייתנו ,הדורשת את
תיקונם .וכשקצרה ידנו אנו מנסים להושיע את עצמנו
בדרך רוחנית-נפשית של תפילות ו"תיקוני חצות",
באמירת פרקי תהילים ובאמירת קינות ובקשות ,כי
"אם יכולים לקלקל ,הרי שיכולים גם לתקן" (ליקוטי
מוהר"ן ,תניי נא ,קי"ב) .הניתן לכוון את חשיבתנו
לכיוונים נוספים בחיפושנו אחרי הבהרות למצבים
קשים וייחודיים אלו? (עיינו גם לורנץ ;1973 ,ליינג,
 ;1978ליינג ואסתרסון ;1977 ,לסטר ;1962 ,פייבל,
.)1965
 )8ג'יימס הולמס בן ה ,24-סטודנט מצטיין בלימודי
רפואה ,תכנן והגשים בדנבר רצח של חפים
מפשע ( .)2012הוא הגיע לבית הקולנוע ,נעמד
מול קהל הצופים וירה בהם עשרות כדורים .הוא
כשמלכד את דירתו בחומר נפץ,
ִ
הגדיל לעשות
הדליק בה מוסיקה בקולי קולות ,וציפה ליצור
אסון נוסף כשהמשטרה תבוא לביתו להפסיק את
הרעש .במזל ובשל תושייה ניצלו השוטרים.
מצב של "ריק קיומי" יוצר כאמור אי שקט באדם.
רש"י מלמד אותנו ,כי כאשר האחים של יוסף הצדיק
זרקו אותו לבור ,היה זה בור ריק ללא מים .מאחר
שמים לא היו בו ,הרי ש"נחשים ועקרבים היו בו"
(בראשית לז ,כד) .על כך ייאמר גם "באין חזון ייפרע
עם" (משלי כט .)18 ,באין "מצוות עשה ולא תעשה"
בחזונו של אדם ,הוא יאבד את משמעויות חייו,
וייווצר בו "ריק קיומי" שיעורר בו את עולמות השנאה
והדחפים האלימים וההרסניים (פראנקל;2001 ,
;Addad, 1980; Addad & Benezech, 1986/1987
Bandura & Walters, 1963; Bandura & Kupers,
.)1964; Camus, 1962
הולמס (ידיעות אחרונות 23 ,ביולי  ,)2012בן
למשפחה מהמעמד הבינוני מסן דייגו ,אביו מנהל
ואימו אחות ,זכה לבית יציב מכל הבחינות .הוא היה
מופנם מבחינה אישית וחברתית ,הצטיין בלימודיו
וסיים לימודי  .B.Aבתחום המוח בהצטיינות .הוא
השתייך לקבוצה של מצטיינים בלימודי המשך
לדוקטורט ,אך החליט לנטוש אותה ולתכנן את מסע
הקטל שלו .נראה כי מופנמותו בודדה אותו בתוך

עצמו והותירה אותו ממוקד בתוככי האגוצנטריות
הקוגניטיבית והרגשית כאחד ( .)centrationעל
פי רובין ( ,)Rubin, 1973נוצר בו מוקד של ִמרכוז
שמנע ממנו להתפתח בכיוון של מוכנות להשקפה
סוציוצנטרית (;Elkind, 1967/68; Elkind, 1976
 .)Inhelder & Piaget, 1958הולמס התבטא
באגוצנטריות תקשורתית ,בדיבור אגוצנטרי
ובאגוצנטריות רגשית (ראו Deutsch, 1974; Rubin,
.)1973; Sullivan & Hunt, 1967; Stuart, 1967
האגוצנטריות יכולה להשתלט גם על השקפתו
וגם על אמונתו של האדם ,ולהביאו לחשוב שגם
האחרים חייבים להתנהג על פי האוריינטציה שלו
(.)Elkind & Bowen, 1979
ייתכן שהמתבודד המופנם יוצר עם הזולת הדמיוני
שלו דיאדה שבמסגרתה נבלע האחר בתוכו ,מופנם
בו והופך לחלק ממנו .לוינס ( )1986דיבר על דרך
שבה יכול האדם לפגוש את הזולת ולכבוש אותו
אל תוך המוכר והזהה לו ,ובכך לספק לעצמו את
שאיפתו להשתלט על האחר ואף להשתלט על
העולם .בדרך זו הוא משעבד את הזולת ,ואולי אף
מצליח לאיין אותו ,וכך "רוצח" את עצמיותו הנפרדת
(עיינו גם במיי .)1985 ,על פי המידע שנאסף על
ג'יימס הולמס ,הוא נערך היטב למבצע החיסול
האכזרי שתכנן .שכניו מספרים שהוא היה טיפוס
מתבודד ,שמעולם לא ראו אותו מסתובב בחברת
אנשים נוספים ,וציינו שמדי פעם כיסה את חלונות
דירתו בעיתונים .כשהוא נתפס ,שערותיו וכל גופו היו
צבועים כתום .התגלה גם כי ארבע שנים קודם לכן
עבד הולמס כיועץ במחנה קיץ שנוהל על ידי הארגון
היהודי "אח ואחות יהודיים של לוס אנג'לס" ,שם היה
אחראי לרווחתם של כעשרה ילדים (העולם היום23 ,
ביולי .)2012

"בית המקדש"
שבנפשו של אדם

"יראת ה' היא אוצרו" (ישעיהו לג ,ו) .יראת ה'
יכולה לשמש מצפונו של אדם ,וכן לשמש להכוונת
התנהגותו ,אם לטוב אם לרע .השגרות הוריות,
משפחתיות ,חברתיות וכן אלו המתגשמות בתהליכי
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החינוך ,כשהן יציבות ומתקיימות מתוך אהבה
וחיבה ,יעצימו את מצפונו של האדם וינווטו אותו
בכיוון נורמטיבי.
יראת האלוקים היא מצוות יסוד ביהדות" :ועתה
ישראל ,מה ה' אלוקיך שואל מעמך  -כי אם ליראה את
ה' אלוקיך" (דברים י ,יב) .מצוות היראה היא כנראה
מצוות על ,ושמא משום כך מסיים בה שלמה המלך
את ספר קהלת" :סוף דבר הכול נשמע ,את האלוקים
ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם" (קהלת יב).
היראה היא עיקר בהנהגתו הנורמטיבית של האדם.
היא כנראה המרכיב החשוב בהתוויית התנהגותו
הנורמטיבית של האדם בעל הבחירה החופשית.
היראה מנתבת את התנהגותו של האדם ומפעילה
את קליפת המוח לבלום את ההתנהגות האסורה.
במעשה המלך אבימלך ,הלוקח לעצמו את שרה
אשת אברהם ,מנמק אברהם את "אמירת השקר"
שלו לכאורה" ,אחותי היא"" ,כי אמרתי רק אין
יראת אלוקים במקום הזה ,והרגוני על דבר אשתי"
(בראשית כ ,יא) .בהמשך ,בספר שמות (א ,טז),
המיילדות העבריות ,המצּוות על ידי המלך פרעה
המצרי להמית את הבנים המולדים על ידן ,נמנעות
מלעשות כן" :ותחיין את הילדים" (שמות א ,טו-כב).
המנהיג נחמיה מּונה על ידי המלך הפרסי ,בימי
שיבת ציון ,לנציב המלך על היהודים בארץ ישראל,
ונמנע מלנצל את העם היהודי (נחמיה ה ,טו) .נימוקו:
"והפחות הראשונים אשר לפני הכבידו על העם,
ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף שקלים ארבעים .גם
נעריהם שלטו על העם ואני לא עשיתי כן מפני יראת
אלוקים" (עיינו גם מירון .)2006 ,מצפון שמצויד
ביראת אלוקים יצעיד את האדם לעמוד ולהתגבר,
גם כאשר חשיבתו ושפיטתו האגוצנטרית מבקשות
לנטרל את חשיבתו המוסרית.
בשאילתא ל"ו של רב אחאי וכן בבא בתרא (פ"ח,
ע"א) ,מובא הסיפור על רב ספרא ,שביקש למכור
את חמורו .לקוח הגיע אל הרב לקנות את החמור ,אך
הרב היה באמצע "קריאת שמע" ,שאסור בה לדבר
ואין עושים הפסקה בעת אמירתה .הקונה הפנה
את הצעתו לרב ,אך הרב לא השיבו כי היה באמצע
התפילה .הקונה שראה שהרב לא משיב להצעתו,
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העלה פעם ועוד פעם את המחיר ,והרב לא השיב.
בתום תפילתו אמר רב ספרא לקונה שהוא מוכר לו
במחיר הצעתו הראשונה ,כי כבר אז נראה לו המחיר
שהוצע הגון" ,כי יראת ה' היא אוצרו" (ישעיהו לג,
ו) .יראת האלוקים שימשה מפתח מכוון לקליפת
המוח ,שכיוונה את שפיטתו של הרב למוסריות ולא
לאגוצנטריות" .האני העליון" אשר על המוסר כיוון את
החלטתו של הרב (עיינו ,אדד.)1985 ,
שלום רוזנברג ,במאמרו "מקדש שבלב" (מקור
ראשון 27 ,ביולי  ,)2012עוסק בחשיבותו של "בית
המקדש" שבנפשו של האדם  -הנוכחות האלוקית
שבנפש .מדובר בממד הרוחני והערכי ,שהוא הממד
המוסרי בנפשו של האדם .כל עוד ממד זה חי וקיים
בנפשו וברוחו ,נצפה להתנהגות ערכית ,ובמיוחד
בכל הקשור בזולת ,באהבה ובדאגה לאחר ולכל
החי והצומח .מותו של "המקדש" יוצר את העצמת
האגוצנטריות ואת הרס האמפתיות כלפי האחרים,
ויכול לגרור את האלימות הרצחנית .מות "המקדש
האלוהי" יוצר את הקיבעון האגוצנטרי ,המשתלט על
האדם והופך אותו למסוכן לזולתו.
חשיבה זו ריחפה במחשבתו של ניטשה (Nietzsche,
 ,)1980ומאוחר יותר הופיעה בדברי רוזנברג על לוינס
(שם ,)2012 ,שהגותו מבטאת את החוויה שהאדם
זקוק לאלוקים ,ובהיעדרו של האלוקים בו מאבד
האדם את יכולתו להגשים את האוטונומיה הערכית
מוסרית ,הייחודית לו ,המבדילה אותו מכל בעלי
החיים .האדם התברך ב"דעת" ,שהיא לדברי רוזנברג
הרבה יותר מאשר ידיעה קוגניטיבית .כך חשב גם
רבי נחמן מברסלב ,שהתבסס על דברי רבי אלעזר
(ברכות לג ,ע"א)" :כל אדם שיש בו דעה ,כאילו נבנה
בית המקדש בימיו"" .דעת" בעברית ,אומר רוזנברג,
מציינת את הקשר האינטימי ביותר ,ובמקרה זה את
הקשר עם הקדוש ברוך הוא ,את "בית המקדש"
שבתוך תוכו של האדם ,שאותו מצווים אנו לשמור
(עיינו גם רוזן וטאובר.)1987 ,
היום אנו עדים לכך שאותם פרטים שלא בנו בתוכם
את אותו "בית מקדש" ,או הרסו אותו ,או נטרלו אותו,
הרי שהם הרסו את יכולת הדעת שבהווייתם והפכו
בכך לאלימים עד כדי רצח .הרס הדעת מלווה בהרס
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היכולת לחוות באופן אינטואיטיבי את עוצמת נזקה
של האלימות המופעלת על ידי האדם ,והמונעת ממנו
להפעיל את קליפת מוחו כדי לעכב את התנהגותו
ההרסנית.
אמירתו האופטימית של רבי נחמן מברסלב (ליקוטי
מוהר"ן ,תנייינא קי"ב)" ,אם אתה מאמין שיכולים
לקלקל ,תאמין שיכולים לתקן" ,איני בטוח שיכולה
כאן להתגשם .נזדקק לשם כך לטיפול ארוך טווח,
כי נראה לי שהתהליך שיוצר את המצב ההרסני
נעוץ בין השאר בראשית התפתחותו של האדם,
המלווה בחינוך פירודי ,ובסביבה פירודית שאפשרה
התמקדות אגוצנטרית ואינדיבידואלית ,המונחית על
ידי סביבה משפחתית וחברתית ,דומיננטית בכיוון זה
(עיינו גם פרנקנשטיין ;1947 ,לסטר .)1962 ,גאולת
האדם היא בבניית "בית מקדש" בתוכו על בסיס דתי
או חילוני ,והעיקר שהמשפחה והסביבה החברתית
ידאגו ליצירתו של מקדש זה ,כי רק אז יצליח האדם
להתפתח ולהיות אדם ערכי ,עם אגו סוציאלי ,מלווה
ביכולות רוחניות ,שיביאו אותו לאהוב את זולתו ,וכן
לדאוג לו ולכל הסובבים אותו (פאברי ;1983 ,פייבל,
.)1965
ניר ארנון (מעריב 3 ,בספטמבר )2012 ,דיווח על
עשרה נערים מראש העין החשודים שפרצו לדירתה
של מורה מבית ספרם בעת שנעדרה מהארץ,
ובמשך מספר ימים עשו את צרכיהם ברחבי הבית
ובחצר .הם "גיהצו" את כרטיס האשראי שלה באלפי
שקלים ,התעללו בכלבה ,השתכרו במשקאות
אלכוהוליים ,חיטטו במגירות ,לקחו תמונות אישיות
של המורה והפיצו אותן בין החברים ,קיימו שיחות
אירוטיות על חשבון כרטיס האשראי שלה והזמינו
פיצות .הם שברו חפצים בבית והשאירו נזק עצום.
המשטרה סבורה שהם פרצו לבית והתנהגו באופן
מוזר ,כנראה משום שהיו שיכורים .אחד השכנים,
שידע על היעדרה של המורה ושמע רעש ,הזעיק
את המשטרה ,שמצאה בבית עשרה נערים שיכורים
בני  .15עורך דינם של הנערים הגדיר אותם "ילדים
ממשפחות נורמטיביות"" .קשה לנו מול תופעה זו
של נערים נורמטיביים" ,אמר הסנגור.
נראה כי תהליכי ההפנמה וההזדהות שעברו הילדים

הותירו חללים ב"אני העליון" שלהם (אדד,1989 ,
עמ'  .)192-191חללים אלו מנעו מהנערים לבנות
לעצמם מחסומי דעת שימנעו מהם לחלל את כבודה
של מורה מבית ספרם ,או שמא מורתם .נראה כי
השכרות היא טכניקה המקלה על נערים כגון אלו
ִ
לבצע את ההתנהגות האסורה (כהן.)1975 ,
אפשר להניח שנורמות שלא הופנמו כערכיות,
ושהפרט לא הזדהה עמן כחלק מהווייתו האישית
והפנימית ,לא יהוו מחסום תמידי מפני הגשמת
האסור .נורמות שהופנמו כציוויים חיצוניים לא
יעמדו לו לאדם ולא ימנעו ממנו להגשים את האסור,
ובמיוחד כאשר יחליט להשתמש בחומרים כימיים
המטשטשים את מודעותו (אדד;1976 ;1970 ,
.)1988 ;1987 ;1985 ;1981 ;1980 ;1979
לאחרונה (אוגוסט  )2012השתכר הנסיך הארי מבית
המלוכה האנגלי והסתובב עירום מסביב לבריכה
ובחדרו בלאס וגאס .האלכוהול השפיע עליו ,והוא
השתעשע עם תשע בנות שנבחרו בעבורו בקפידה.
תמונותיו בעירום הופצו ברבים והכלימו את בית
המלוכה הבריטי .החינוך ההתנייתי של בית המלוכה
הבריטי לא יכול היה להוות מחסום להתנהגות
הלא ראויה והאסורה ,וההשתכרות טשטשה את
מודעותו של הנסיך ִואפשרה לו להגשים את האסור.
החינוך ההתנייתי לא הספיק כדי להפנים בו "מקדש
מעט" נפשי ורוחני ,שישמש מחסום מפני הגשמה
של התנהגות לא ראויה .סביר להניח ,שאם היה
קיים "מקדש מעט" כזה בתודעתו של הנסיך ,הרי
שהאלכוהול לא היה מעמעם אותו מהר כל כך ולא
היה מאפשר לו לנהוג כך ,והוא היה מתעשת ונוהג
כיאה למעמדו.
סביר להניח ,כי רק הפנמה של מודלים ערכיים ואף
אמוניים והזדהות עמם ,יוכלו לשחרר את האדם
מעולמות היצר המצויים בו ,כי באמצעות דחפים
יצריים אלה הוא חווה את עצמו משוחרר מכבלי
התרבות והמסורת שלו .קיומו של "מקדש מעט" ערכי
ואמוני יוכל לרומם את האדם מעל היצרים הטבעיים
(=שבמערכת הלימבית) המולדים בו ,ולאפשר לו
להגשים מהם אוטונומיה (ראו Cloward & Ohlin,
.)1961; Coleman, 1956
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השגרות חיוביות נחרטות במוחו של האדם (בחלק
התחתון של אונת המצח השמאלית כנראה) על ידי
מודלים ערכיים אוהבים ותומכים ומעצימות אותו.
בהמשך הן הופכות לחלק אינטגרלי מהווייתו ,כך
שבחירותיו בעתיד יהיו בסבירות גבוהה ערכיות
וחיוביות (ראו Bowlby, 1951; Bull, 1969; Camus,
.)1962

האחריות הפלילית

שלמה המלך ,בספר משלי (פרק ט ,יב) ,לימד
אותנו ש"אם חכמת ,חכמת לך ,ואם לצת  -לבדך
תישא" .אנו חייבים להחדיר את המחויבות לאחריות
המוסרית והפלילית להווייתו של כל אדם .חשוב
לשגר בגיל הרך הנחיות של הערכה וחיזוק להתנהגות
הראויה של הפרט ,ולהעביר לילד מסרים המולידים
תחושה שלילית לא פוגענית להתנהגותו הלא ראויה.
ככל שנרבה בהשגרות חיוביות להתנהגות הראויה,
תתחזק עצמיותו של הפרט והוא יבחר בה וישייך
אותה לעצמו (ראו .)Shoham, 1974; 1979
בנדורה (& Bandura & Kupers, 1964; Bandura
 )McDonald, 1963מתייחס אל השימוש בהתניה
אינסטרומנטלית ,או אופרנטית ,כתהליך "מעייף
ובלתי יעיל" ,וזאת לגבי רוב הלמידה האנושית.
התגבור לבדו לא יכול להספיק כדי להוליד מוכנות
לשייך לפרט (לעצמו) תחושת אחריות על התנהגותו.
עניין זה יכול להילמד תוך צפייה במודל מוערך ,כגון
הורים או מורים אהובים התומכים בילד ,ובהמשך
בנער המתבגר ,וכן במבוגר שהמשפחה והקהילה
חשובים לו .תהליך ההתבגרות המוביל את הפרט
להיות מסוגל להגשים עצמיות חיובית ,שהיא
אוטונומית ממערכת הדחפים והיצרים שלו ,יאפשר
לו לבנות מערכת ערכים שתחייב אותו להגשים
את הראוי ואת הרצוי ,והוא יחווה תחושות חיוביות
המעצימות והמאזנות אותו .פרט זה לא ינסה לעמעם
את מודעותו כדי להגשים את יצריו ואת דחפיו.
חשוב מאוד שוועדות אקדמיות אינטרדיסציפלינריות
יבחנו אפשרות להוריד את גיל האחריות המוסרית
והפלילית ,וכך תוקדם ותועמק המוכנות של הילד
ושל הסביבה להגשמת האחריות של הפרט על
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עצמו ,על זולתו ועל סביבתו .סביר להניח ,שמגיל 9
שנים מסוגל הילד להתמודד עם האחריות המוסרית
והחברתית הנדרשת ממנו .בגיל זה הוא כבר מסוגל
לפתור בעיות של חיי היום יום ,והוא כבר חושב על
ההוויה שמסביבו באופן התואם את כללי המציאות.
אין ספק שההמחשה חשובה לחשיבתו ,לשיקוליו
ולמסקנותיו .כללי חשיבתו זקוקים לפעילותו ,ואכן
זהו זמן הפעולות המוחשיות הקונקרטיות .בהמשך
יתעצמו יכולותיו ואחריותו תוסיף ותתבסס ,אך נראה
כי כבר מגיל  9שנים יש לחייבו לעמוד מול המציאות,
שהיא חלק מעולמו הנפשי והרוחני.
סביבה משפחתית וחברתית האחראית כלפי חבריה
תשגר מסרים ערכיים מחייבים לפרטים החיים
בתוכה .פרט הרוצה להשתייך למשפחה ולחברה
יפנים את המחויבות לאחריות ויזדהה עמה ,כי רק
כך יחווה את עצמו כחלק מאותה משפחה ומאותה
חברה ,ולכן ינהג כהלכה בשכיחות גבוהה .סביר
להניח ,כי השכיחות העבריינית בחברה כזו תהיה
נמוכה.

סיכום

העבריינות היא פועל יוצא של מעשי ידיו של האדם,
ופנים רבות ומגוונות לה .מאחר שיש חשיבות
לראייה הדיפרנציאלית ,בעבודה זו ניתנה תשומת לב
מיוחדת להבנת הייחודיות של הפנומן העברייני ,שאין
אנו מצפים להגשמתו ולהופעתו ,והוא מותיר אותנו
המומים ולא מאמינים למראה עינינו .אנו מייחלים
להבין פנומן זה ולדעת לצמצם ככל האפשר את
שכיחותו.
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ניתוח רצידיביזם בקרב עברייני מין
המפוקחים על ידי יחידת "צור"  -סיכום
חמש שנות פעילות
[אירית בסטר משולם ,1חגית כהן מדינה ]

3 2

במחקר הנוכחי נבחנה פעילות יחידת "צור" בתום חמש שנים להקמתה.
הוגדרו שתי מטרות :הראשונה ,לבחון את המאפיינים הקשורים לעבירה ולעברייני
מין מפוקחים בקרב  630מפוקחים שהיה נגדם צו פיקוח תקף ופעיל בשנת .2011
המטרה השנייה היתה לבחון את שיעור הרצידיביזם בעבירת מין ואת מאפייני
הרצידיביסטים בקרב  934עברייני מין מפוקחים ,שהנתונים עליהם נאספו
בשנות פעילותה של יחידה "צור" ,מ 2006-עד  .2011נמצא כי כשליש מהמפוקחים
שהיה נגדם צו פיקוח פעיל הם בעלי רמת מסוכנות גבוהה ומעלה,
כשליש ביצעו את העבירה על רקע של סטייה מינית ומרביתם פגעו בקטינים.
בנוסף נמצא שיעור רצידיביזם נמוך של כ .3%-מרבית הרצידיביסטים שרמת
המסוכנות שלהם גבוהה ומעלה  -כשני שלישים מהם  -ביצעו עבירה על רקע
סטייה מינית .חלקם הגדול לא נטלו חלק בתוכנית טיפולית.
ממצאי המחקר מלמדים על שיעור רצידיביזם נמוך בקרב המפוקחים
לעומת מחקרים אחרים ,כנראה בזכות פעילותה של יחידת "צור".
ממצא אחר של המחקר הנוכחי מלמד כי הרקע של המפוקחים הלא רצידיביסטים
נראה נורמטיבי לכאורה :מרביתם שירתו בצבא ,נישאו ועובדים בעבודה קבועה.
ממצא חדש זה דורש מחקר מעמיק.
הממצאים מוסיפים לידע הקיים בתחום עבריינות המין וליישום עבודת הפיקוח
והמעקב של יחידת "צור" .לשיעור הרצידיביזם בקרב עברייני מין תוצאות בעלות
משמעות לענישת עברייני מין ,קביעת המדיניות והטיפול בהם.

1
2

3

אירית בסטר משולם  -קרימינולוגית קלינית ,קרימינולוגית היחידה לפיקוח ומעקב על עברייני מין בשב"ס.
ד"ר חגית כהן מדינה  -מרצה לקרימינולוגיה ,קרימינולוגית חברתית-שיקומית .מרצה במרכז האוניברסיטאי אריאל
ובמכללת בית ברל.
תודה לסג"ד יורם עדי ,מפקד יחידת "צור" הנוכחי ,לגנ"מ רונית זר ולגנ"מ שלי הרפז גרינברג ,מפקדות יחידת "צור"
בעבר ,על התמיכה באיסוף הנתונים וניתוחם ועל הבנת הצורך בקיומו של מחקר זה.
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כחלק מהפתרונות הכוללים המוצעים להתמודדות
עם מסוכנותו של עבריין המין ,חוקק בישראל חוק הגנה
על הציבור מפני ביצוע עבירות מין ,תשס"ו.2006-
חוק זה הוא חלק ממדיניות הcommunity protection-
(הגנה על הציבור) הקיימת במדינות מערביות
שונות .בעשורים האחרונים גוברת ההתעניינות
המחקרית ביעילות הפיקוח ,ומחקרים רבים נעשים
בתחום (Minnesota Dept of Corrections, U.S,
.)2000; Nobles, 2005; Salmon, 2011
עבריינות מין כוללת מגוון רחב של התנהגויות
מיניות ,בין שהן סוטות ובין שלאו ,המהוות עבירה
על החוק .סיווגם של עברייני המין אינו ברור וחד-
משמעי .טווח הגילים רחב ,הרקע החברתי-כלכלי
מגוון ,רמת ההיכרות עם הקורבן משתנה ,וכך גם
גיל הקורבן ודפוסי העוררות המינית (Marshal,
 .)1996עם זה קיימים מאפיינים משותפים לעברייני
מין ,ובהם התנהגות מינית מתעללת ,חוסר ויסות
של דחפים ורגשות ,דימוי עצמי נמוך ,עיוותי
חשיבה קוגניטיביים והפרעות קוגניטיביות שונות
(Hanson & Harris, 2000; Hanson & Harris,
 .)2003; Marshall, 1996מחקרים מסוימים מצאו,
כי עברייני מין מבצעים עבירות מין ממניעים שונים
ומשונים ,אך בשל ריבוי של תת קבוצות קשה
להציג את מגוון הפרופילים הקיימים (Cohen,
Nikiforov, Watras-Gans, Poznansky, McGeoch,
Weaver, Gertmenian-King, Cullen, & Galynker,
2002; Cohen, McGeoch, Watras-Gans, Acker,
;Poznansky, Cullen, Itskovich, & Galynker, 2002

.)Beier, 1998
בעשור האחרון נעשו ניסיונות שונים לסווג את
עברייני המין .בסקירתם של רוברטיליו וטרי
( )Robertiello & Terry, 2007מוצגת הטיפולוגיה
הקלסית שמבחינה בין קבוצת האנסים לקבוצת
העבריינים שפוגעים מינית ()sexual molesters
בקורבנות שונים :ילדים ,בני נוער ,גברים ונשים
( .)Terry, 2006הטיפולוגיה מתבססת על האגרסיה
כמניע לביצוע העבירה ועל קיומה של התנהגות
אנטיסוציאלית ( .)Groth, 1979על פי סיווג זה ,קבוצת
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האנסים מתאפיינת במניעים שונים :מניע מיני ,מניע
מיני-סדיסטי ,מניע על בסיס כעס ,שנאה ,זעם ,זדון,
מניע על בסיס שליטה וכוח ומניע על בסיס תכנון
או אימפולס (מזדמן) (;Knight & Prentky, 1990
.)Barbaree, Seto, Serin, Amos, & Preston, 1994
העבריינים שפוגעים מינית בילדים ()child molesters
מסווגים על פי סוג הסטייה המינית .הסטייה המינית
העיקרית היא מסוג פדופיליה ,והיא השכיחה
יותר .אבחון סטייה מינית פדופילית מתבסס על
הAmerican Psychiatric Association( DSM-IV-
 )2000וכולל את הפרמטרים הבאים :א .פנטזיות
מיניות על ילד עד גיל  13הנמשכות שישה חודשים
לפחות .ב .מצוקה קלינית בשל מחשבות סוטות אלו.
ג .הפרט בן  16לפחות והפרש הגילים בינו לבין הילד
הוא חמש שנים לפחות .פדופילים מנהלים חיים
נורמטיביים לכאורה .הם נישאים ומביאים ילדים,
ובשל כך נמצאים בקונפליקט מתמיד עם משיכתם
לקטינים (Baxter, Marshall, Barbaree, Davidson,
.)& Malcolm, 1984
מלבד הטיפולוגיה הקלסית ,יש סיווג המבחין בין
עבריין מין מקובע (אקסקלוסיבי) לעבריין מין נסוג
(רגרסיבי) .העבריין המקובע הוא מי שמשיכתו המינית
היא כלפי ילדים בלבד ומאופיינת בקומפולסיביות.
אלו מאובחנים לרוב בעזרת ה-הDSM-IV-
( )American Psychiatric Association 2000כבעלי
סטייה מינית פדופילית מהסוג האקסקלוסיבי.
עוד נמצא ,כי מרבית ה"מקובעים" אינם פוגעים
בקורבנות מוכרים ,ומשיכתם המינית לקטינים
החלה עוד בהיותם מתבגרים (.)Finkelhor, 1984
הפדופיל הנסוג (רגרסיבי) הוא מי שמשיכתו המינית
הראשונית היא לבגירים/בגירות ,אך בשעת לחץ
ומשבר מפנה את צרכיו המיניים כלפי ילדים (Groth
& Birnbaum, 1978; Groth, Hobson, & Gary,
.)1982; Danni & Hampe, 2002
לא כל מי שפוגע בילדים מוגדר כפדופיל (Murray,
 .)2000; Lanning, 2010ישנם מי שמבצעים עבירות
על רקע אישיותי ולא על רקע של סטייה מינית
( .)Finkelhor, 1984; Knight & Prentky, 1990בנוסף
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מוזכרת בספרות המקצועית הבפיליה (,)Hebephilia
שמוגדרת כמשיכה מינית לילדים בגיל ההתבגרות,
מגיל  13עד  .16התנהגות זו טרם אושרה רשמית
כסטייה מינית על פי התאחדות הפסיכיאטרים
האמריקאית (,)American Psychiatric Association
אך קיימת המלצה להכניס אותה ב DSM-הבא
(.)Barbaree, 2005
הספרות מציינת גם סטיות מיניות שונות אשר לא
קשורות לסיווג הקלסי הנזכר לעיל ,אך שכיחותן
בקרב עברייני מין גבוהה .אחת מהן היא סטייה
מינית מסוג אקסהיביציוניזם (התערטלות בפומבי
  ,)Exhibitionismהמוגדרת על פי הDSM-IV-( )American Psychiatric Association, 2000כנטייה
חוזרת או מתמדת לחשוף את איבר המין בפומבי.
חשיפה זו מלווה בעוררות מינית .האקסהיביציוניסטים
מואשמים במעשה מגונה בפומבי (חוק העונשין,
 ,1977סעיף  .)349קיימות סטיות מיניות נוספות
כגון וויוריזם (מציצנות  - )Voyeurism -עברייני מין
המואשמים בהסגת גבול ,פרוטוריזם (התחככות -
 - )frotteurismעברייני מין המואשמים במעשה מגונה,
פטישיזם (שימוש בחפצים דוממים )Fetishism -
 סטייה שאינה מהווה עבירה אלא אם נגנב חפץ,וסטיות אחרות ששכיחותן נמוכה יותר .קיומן של
סטיות מיניות אצל עברייני המין הוא אחד הרכיבים
העיקריים בהערכת מסוכנותם .בעשור האחרון החלו
רשויות החוק להעריך את רמת המסוכנות של עברייני
המין כחלק מקבלת החלטות הנוגעות להם (חוק
הגנה על הציבור.)2006 ,

הערכת מסוכנות

להערכות מסוכנות תפקיד חשוב מהבחינות
ענישה ,שילוב עבריין המין בטיפול והתנהלותו לאחר
שחרורו ממאסר וחזרתו לקהילה .בשנים האחרונות
החלו לפתח כלים ספציפיים להערכת המסוכנות
של עברייני מין .מסוכנות מינית מוגדרת כ"חישוב
ההסתברות שהתנהגות מזיקה תתבצע" ,והיא
כוללת "הערכה לגבי שכיחות ההתנהגות המזיקה,
מידת השפעתה ומי ייפגע ממנה" (כהן.)2010 ,
הכלים שפותחו להערכת המסוכנות של עברייני מין

נבנו על בסיס שתי אסטרטגיות עיקריות :קלינית
ואקטוארית (.)Richardson & Huebner, 2006
האסטרטגיה הקלינית מתבססת על ראיונות
מובנים אשר דרכם אפשר לקבל אינדיקציה להערכת
המסוכנות והם נמצאו מהימנים (& Hanson
 .)Morton-Bourgon, 2007מנגד ישנם חוקרים אשר
טענו כי שיטה זו אינה אובייקטיבית ,סובלת מחוסר
עקיבות ולכן אינה יעילה (Hanson, 2009; Harrise
 .)& Rise, 2003האסטרטגיה האקטוארית מבוססת
על כלים אקטוארים אשר נבנו על בסיס הבנה
סטטיסטית והסתברותית וקשרים בין פקטורים
(משתנים) דינמיים ,כגון רישום פלילי קודם ,עבירות
מין קודמות ,רמת ההיכרות בין עבריין המין לקורבן,
גיל הקורבן ומינו .פקטורים אלו משתקללים בסופו
של דבר לניקוד ,ויוצרים סולם למדידת הסבירות
שעבריין מין יבצע עבירת מין נוספת .בספרות
ישנם כלים אקטוארים רבים אשר לא תוקפו
בארץ .לדוגמה :ה,)Hanson, 1997( RRASOR-
הQuinsey, Harris, Rice, & Corimer,( SORAG-
 ,)1998הEpperson, Kaul, Huot,( MnSOSR-R-
,)Hesselton, Alexander, & Goldman, 1998
ה .)Hanson & Thornton, 1999( STATIC-99-כל
פקטור (מרכיב) קשור לרמת רצידיביזם כזאת או
אחרת ,כפי שיפורט בפרק הבא.

רצידיביזם

המונח רצידיביזם (מועדות) מוגדר בספרות
המחקרית כעבריינות חוזרת לאחר הרשעה ראשונה
ושחרור ממאסר אל הקהילה בפרק זמן נתון
( .)Beech, Fisher, & Thornton, 2003ממצאי
מחקרים קודמים הראו ,כי אחוז הרצידיביזם
בקרב עברייני מין נמוך לעומת אחוזו בקרב
עבריינים אחרים .עם זה עבירות מין רבות אינן
מדווחות ,ולפיכך ייתכן שהערכות אלו אינן מדויקות
(Falshaw, Bates, Patel, Corbett, & Friendship,
 .)2003; Harris & Hanson, 2004המחקר הנוכחי
מתמקד בממצאי המעקב אחר מאפייני העבירות
ומאפייני האישיות של עברייני מין מפוקחים ,ובפרט
עברייני מין רצידיביסטים.
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מחקרים רבים נעשו בתחום הרצידיביזם בקרב
עברייני מין .על פי הספרות המחקרית5.3% ,
מעברייני המין נעצרו שוב בגין עבירת מין בשלוש
השנים הראשונות לאחר שחרורם ,ואילו 3.5%
מהם הורשעו (Hanson & Morton-Bourgon,
 .)2005בסקירה שהתבססה על  95מחקרים
שונים בעולם ,שבדקו רצידיביזם שש שנים לאחר
השחרור ,נמצא שיעור רצידיביזם מצטבר של
כ.)Hanson & Morton-Bourgon, 2004( 13.7%-
באופן דומה ,נתונים עדכניים מארה"ב מלמדים כי
שיעור הרצידיביזם בקרב מפוקחים הוא  10%עד
 15%כחמש שנים מיום שחרורם (.)Nadesu, 2011
ממצאי מחקר נוסף ,שנערך בקנדה ,מלמדים שככל
שהמעקב ממושך יותר (עד  15שנה) ,כך עולה שיעור
הרצידיביזם ומצטבר עד Harris & Hanson,( 24%
 .)2004לעומת זאת ,במחקר אשר עקב אחרי עברייני
מין בפיקוח במשך חמש שנים ועשר שנים נמצא ,כי
אחוז הרצידיביזם עומד על  3.21%ו 3.38%-בהתאמה
בלבד (California Department of Corrections and
 .)Rehabilitation, 2008בישראל נמצא כי המדד
הנמוך ביותר של רצידיביזם בעבירות שונות הוא
בקרב עברייני מין לא מפוקחים  19.3% -כחמש
שנים מיום שחרורם (שוחררו בטרם נחקק חוק הגנה
על הציבור) (וולק ובן צבי .)2011 ,מטרת המחקר
הנוכחי היא בין השאר לבחון את רמת הרצידיביזם
בקרב עברייני מין מפוקחים בישראל.

פיקוח על עברייני מין

מהספרות המחקרית עולה ,כי בשל לחץ ציבורי
ופוליטי בשנות ה ,90-החלו מדינות שונות בעולם
המערבי בהליכי חקיקה אשר כללו את אופן הטיפול
בעברייני מין בקהילה ואופן הפיקוח עליהם (Nieto,
 .)2004; Lieb, 2000; Shute, 2004החקיקה החלה
במדינת וושינגטון (the community protection act,
 ,)1990ולפיה נקבע כי ייערך רישום של עברייני
מין .בנוסף נקבעה החובה לדווח על עברייני מין
הנמצאים בקהילה לפי רמת המסוכנות הנשקפת
מהם לציבור .בשנת  1996נחקק במדינת ניו ג'רסי
חוק מייגן הפדרלי ( ,)Megan's lowשקבע כי על
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הרשויות למסור מידע רלוונטי הנחוץ להגנת הציבור
מפני עברייני מין מורשעים ( .)Lieb, 2000במחקר
עדכני משנת  2010הוערך שבארה"ב יש יותר
מ 265,000-עברייני מין מורשעים ,וכמחצית מהם
נמצאים בפיקוח בקהילה  -במאסר על תנאי או לאחר
שחרור ממאסר (.)Bishop, 2010
מאחר שעברייני המין שבפיקוח אמורים להשתלב
בקהילה ,נוספו הגבלות ייחודיות להם :איסור ליצור
קשר עם הקורבן או עם קטינים ,אישור עבודה
מאת קצין פיקוח ועוד (Cumming & McGrath,
;2000, 2005; English, Pullen, & Jones 1996
English, Jones, & Patrick 2003; Heinz & Ryan,
 .)1997; Scott, 1997בנוסף ,על המפוקח לעמוד
בקריטריונים כגון מציאת עבודה או מעצר בית .עקב
השונות בין הפיקוח על עברייני מין לבין הפיקוח
על עבריינים אחרים ,הוחל בהכשרה של קציני
מבחן ייעודיים לפיקוח על אוכלוסיית עברייני מין
(Cumming & McGrath, 2000, 2005; English et al.,
.)1996; Scott, 1997
בארה"ב הפיקוח הוא על כלל העבריינים ולאו דווקא
על עברייני מין (Court Services and Offender
Supervision Agency for the District of Columbia,
 .)2012; DeMichele, 2007לצד הפיקוח משולבים
עברייני המין בתוכניות טיפוליות ,מתוך הכרה
כי טיפול ופיקוח מביאים לירידה ברצידיביזם
(Hanson, Gordon, Harris, Marques, Murphy,
Quinsey, & Seto, 2002; Lösel & Schmucker,
;2005; Aos, Phipps, Barnoski, & Lieb, 2006

 .)Reitzel & Carbonell, 2006תפקיד קצין
הפיקוח (בארה"ב  -קצין מבחן) לעזור למפוקח
ליצור ולנהל מערכת תמיכה קהילתית ,הכוללת
משפחה ,חברים ומעסיקים .כמו כן עליו לבצע
ביקורי פתע בביתו ובמקום עבודתו של עבריין המין
(Cumming & McGrath, 2005; English et al.,
.)1996, 2003
במספר מדינות בארצות הברית ,מלבד קצין פיקוח יש
קצין מעקב ,אשר כל תפקידו לבצע תצפיות ומעקבים
על עברייני מין בפיקוח .רוב פעילויות הפיקוח ניכרות
במעקבים ובתצפיות של קציני המעקב ,העובדים

"צור" ישועתי

בשיתוף פעולה עם קציני הפיקוח .לקציני המעקב
ישנה גישה לטכנולוגיות מתקדמות בעבודת שטח
ומעקב (Hunter & Longo, 2004; Mann, Webster,
& Schofield, & Marshall, 2004; Thakker, Ward,
 .)Tidmarsh, 2006שיטת הפיקוח השכיחה ביותר
היא ה( G.P.S-ניתור על ידי לוויין) ,המוכרת בארץ
כ"איזוק אלקטרוני" (Brown, McCabe, & Wellford,
2007; Crowe, Sydney, Bancroft, & Lawrence,
 .)2002; Tewey, 2005; Gies et al., 2012השיטה
משלבת מעקב( "crime-mapping" ,מפת פשע),
ויוצרת מאגר מידע התורם לקצין הפיקוח בעבודתו
( .)Bishop, 2010אמצעי פיקוח נוסף הוא בדיקת
פוליגרף ,אשר מספקת מידע על התנהגותו של עבריין
המין בתנאי הפיקוח והתקדמותו בטיפול (Nieto,
2004; Krueger, 2009; Colby, 2004; English et
 .)al., 2000אמצעי אחר הוא הפלטיסמוגרף ,המודד
עוררות מינית בזמן גירוי על ידי בדיקת קצב הזרימה
של הדם מהאזור הגניטלי ( .)Kercber, 1993אמצעי
הבודק אותו דבר אך באופן פולשני פחות הוא
מבחן באמצעות מחשב ,הנקרא Able Screen Test
( .)Nieto, 2004מלבד אלה קיימים במדינות שונות
בעולם סוגים שונים של פיקוח על עברייני מין ,אשר
נגזרו מהחוקים שהוצגו למעלה.
אחת מתוכניות הפיקוח הזוכה להכרה היא
תוכנית הפיקוח של מדינת מינסוטה שבארה"ב
(;Minnesota Dept of Corrections, U.S, 2000
 .)Nobles, 2005על פי תוכנית זו ,עברייני המין
מאובחנים על פי רמת מסוכנותם לאחת משלוש
רמות :פיקוח אינטנסיבי ,פיקוח על ידי קצין מבחן
המתמחה בעברייני מין ופיקוח על ידי קצין מבחן
רגיל ( .)Nobles, 2005ברמת הפיקוח האינטנסיבי
העיקרון המנחה הוא שכדי לפקח מקרוב על עבריין
המין צריך להוריד במספר המפוקחים .על פי
החוק נקבע ,כי היחס יהיה  1:15לכל קצין פיקוח,
וזאת בשל התדירות הגבוהה של הפיקוח .עבריין
מין מסוכן המשתחרר מבית הסוהר יהיה בפיקוח
אינטנסיבי שנה .אם יעמוד בקריטריונים ,תרד רמת
האינטנסיביות והוא יקוטלג באופן אחר (מרמה א',
הקפדנית ביותר ,עד רמה ד' ,הכי פחות קפדנית).

בדרך כלל בשנה זו נמצאים המפוקחים במעקב 24
שעות ביממה ,ונמדד רצידיביזם של  .2%דווח כי ככל
שהוגבר הפיקוח כך גברה יכולת ההתערבות של
קצין הפיקוח בטרם בוצעה העבירה .ברמת הפיקוח
על ידי קצין מבחן המתמחה בעברייני מין ,צוין כי
ב 2004-היו רק  45מפוקחים עברייני מין לכל קצין
מבחן .ברמת הפיקוח על ידי קצין מבחן רגיל ,היו
ב 2004-לכל קצין מבחן בין  40ל 170-מפוקחים,
תלוי ברמת המסוכנות שלהם .תפקידו של קצין
המבחן הוא לשאול את עבריין המין המשוחרר על
התקדמותו בטיפול ועל אופן הסתגלותו בחברה,
אך אין לו דרך לאמת את תשובותיו של המפוקח
(.)Salmon, 2011

יחידת הפיקוח
והמעקב בישראל  -יחידת "צור"

הפיקוח על עברייני מין בארץ התבסס על ניסיון
שהצטבר במדינות מערביות שונות בעולם ,ובסופו
של דבר התגבש לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע
עבירות מין ,תשס"ו .2006-לחוק שלושה חלקים:
הערכת מסוכנות ,פיקוח ומעקב ושיקום מונע
(השיקום המונע חוקק רק באוגוסט  2011וטרם
יושם)" .צור" ,יחידת פיקוח ומעקב על עברייני מין,
הפועלת במסגרת ארגון הכליאה הלאומי (שב"ס),
כפופה למשרד לבטחון פנים ,וייעודה להגן על הציבור
מפני ביצוע עבירת מין נוספת על ידי עבריין המין.
ליחידה ארבעה תפקידים המצוינים בחוק )1( :לפקח
על עברייני מין ולעקוב אחריהם; ( )2להמליץ לבית
המשפט ,על פי הערכת המסוכנות של עבריין המין,
על תנאי הפיקוח והמעקב; ( )3להתעדכן בפרטיהם
של עברייני המין המצויים בפיקוח ומעקב; ( )4לנהל
רישום של כלל עברייני המין (חוק הגנה על הציבור
מפני ביצוע עבירות מין ,תשס"ו ,2006-סעיף .)11
יחידת "צור" היא יחידה מבצעית ,הכוללת מלבד
קציני פיקוח הפרוסים בכל הארץ מספר גורמים
מקצועיים :קרימינולוג קליני ,אשר תפקידו לנתח את
הערכות המסוכנות של המפוקחים ולטפל בהפניית
המפוקח לגורמי טיפול בקהילה לפי הצורך; יועץ
משפטי ,אשר מגיש את ההמלצות לצו פיקוח לבית
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המשפט (באמצעות הפרקליטות); וקצין מודיעין
וקישור למשטרת ישראל ,אשר בודק מידע מודיעיני
רלוונטי ומהווה איש קשר עם משטרת ישראל.
היחידה מקבלת הערכות מסוכנות 4של עברייני מין
אשר הורשעו בגין עבירת מין (אשר מרצים מאסר
בפועל או מרצים עונשם בקהילה/בעבודות שירות
או מי שבסעיף נפשי הוחלט לא להעמידו לדין) .אם
מסוכנותו המוערכת של עבריין המין היא יותר מרמה
נמוכה ,פועלת היחידה להוצאת צו פיקוח .המלצות
לצווי הפיקוח נכתבות בשיתוף ולאחר התייעצות של
שלושת הגורמים (קרימינולוג קליני ,יועץ משפטי
וקצין המודיעין) ,באישור מפקד היחידה.
המלצת היחידה לצו הפיקוח נעשית על סמך הרקע
האישי של עבריין המין ,תנאי הפיקוח ,סמכויות
קצין הפיקוח 5ומשך תקופת הפיקוח .תנאי הפיקוח
נשקלים לכל עבריין מין בנפרד (שיתוף הפעולה
עם קצין הפיקוח יתבקש בכל מקרה כחלק מתנאי
החובה המצויים בחוק) ואינם ניתנים באופן גורף .על
פי החוק ,על תנאי הפיקוח להיות מידתיים ורלוונטיים
למאפייני העבירה ,לאישיותו ולסטייתו המינית של
עבריין המין ,אם קיימת .הסמכות לקביעת התנאים
נתונה כאמור בידי בית המשפט .גם הסמכויות של
קצין הפיקוח אינן ניתנות לו באופן גורף אלא בהלימה
לתנאי הפיקוח המבוקשים ,כדי לאפשר לו לבצע
את תפקידו .לדוגמה ,כאשר על מפוקח חל איסור
לגלוש לאתרים פורנוגרפיים באינטרנט ,צו הפיקוח
יכלול סמכות לחפש במחשב ,ואם עבריין המין פגע
בקטינים בביתו ,צו הפיקוח יכלול סמכות כניסה
לביתו וסמכות חיפוש בבית (חיפוש קטינים).
תוקפו של צו הפיקוח לא יעלה על חמש שנים .בתום
התקופה מוערכת שוב מסוכנותו המינית של העבריין
המפוקח ,ואם היא גבוהה אפשר להאריך את משך
הצו .פרק הזמן המרבי לצו פיקוח ומעקב לעבריין
מין הוא עשרים שנה .צו הפיקוח יוארך רק לאחר
שתתקבל הערכת מסוכנות עדכנית (חוק הגנה על
הציבור ,2006 ,סעיף [ 14ג]).
4
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מאחר שאין עבריין מין אחד דומה למשנהו הן
מבחינת סוג העבירה ומאפייניה והן מבחינת מאפייני
אישיותו או סטייתו ,אין פיקוח אחד דומה למשנהו.
מדיניות הפיקוח של היחידה היא התאמה של אופי
הפיקוח לכל מפוקח באופן פרטני (.)case by case
לשם כך "נתפרת" לכל מפוקח "חליפת פיקוח"
ייחודית ,ובה המלצות על אופי הפיקוח והתנהלותו
על בסיס פרמטרים שונים הנגזרים מגורמי סיכון של
המפוקח .על "חליפת הפיקוח" להיות רב הערכתית,
אינטראקטיבית ונתונה לשינויים .אם גורמי הסיכון
הדינמיים משתנים (שיתוף פעולה ,מניפולטיביות,
ִקרבה לקורבנות פוטנציאלים ועוד) ,על קצין הפיקוח
לבחון מחדש את אופן הפיקוח (A Project of the
U.S. Department of Justice, Office of Justice

 .)Programs, 2008; Lockley, 2011בדומה
למודלים שצוינו לעיל ,גם ביחידת "צור" ישנה חלוקה
לרמות שונות של פיקוח ומעקב (;Nieto, 2004
 .)Maccarone, 2007במסגרת הפיקוח מתקיימים
ביקורי בית וביקורים במקום העבודה ,בני המשפחה
ואנשים בסביבה הקרובה מתושאלים ,נעשים
תצפיות ומעקבים (בלי לחשוף את היותו עבריין מין
הנמצא בפיקוח ומעקב) ,נעשה שימוש באמצעים
מבצעיים ועוד .ככלל ,הפיקוח נעשה הן באופן גלוי
והן באופן סמוי ,כדי לוודא כי עבריין המין המשוחרר
אינו מפר את מגבלות צו הפיקוח.
ל"חליפת הפיקוח" חשיבות מרובה ,שכן ככל
שההתאמה בין אופן הפיקוח למאפייני המפוקח
רבה יותר ,כך יפחת הסיכוי לרצידיביזם .כאשר אופי
הפיקוח אינו תואם את הערכת המסוכנות ואינו
מתייחס לגורמי הסיכון הרלוונטיים ,עלול להתגבר
הרצידיביזם (& Andrews & Bonta, 2007; Cullen
Gendreau, 2000; Goggin, Cullen, & Andrews,

 .)2001חומרת ההפרה של תנאי הפיקוח נתונה
לשיקול הדעת של יחידת "צור" ,ועל פיו יינקטו
אמצעי ענישה נגד העבריין.

הערכות המסוכנות נכתבות על ידי מעריכי מסוכנות אשר הוסמכו על ידי שר הבריאות ושר הרווחה כמצוין בחוק הגנה
על הציבור מפני ביצוע עברות מין ,תשס"ו ,2006-סעיף  .5הגופים האמונים על פי חוק על מתן הערכות מסוכנות
לבית המשפט הם מב"ן (לעברייני מין אסירים) או המרכז להערכת מסוכנות (לעברייני מין שאינם אסירים).
תנאי הפיקוח וסמכויות קצין הפיקוח הם רשימה סגורה ,המופיעה בחוק הגנה על הציבור ,2006 ,סעיפים  13ו.15-
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על פי החוק ,העונש הצפוי בגין הפרת תנאי פיקוח
הוא עד שנתיים מאסר בפועל .ליחידת הפיקוח ניתן
כאמור שיקול הדעת להחליט אם ההפרה מהותית
אם לאו .אם נמצא ביחידה כי ההפרה מהותית,
תישקל הגשה של כתב אישום בגין הפרת תנאי
פיקוח (חוק הגנה על הציבור ,2006 ,סעיף [22א]
לחוק) ,ואם נמצא כי ההפרה קלה ,תפעל היחידה
על פי תקנותיה .למשל ,למפוקח מופיע בצו הפיקוח
תנאי של אישור עבודה מאת קצין הפיקוח ,אך
המפוקח החל לעבוד במפעל ללא האישור .הדבר
ייחשב להפרת תנאי קלה .אולם אם למפוקח יש תנאי
של איסור התחברות עם קטינים דרך האינטרנט והוא
ייתפס על ידי קצין הפיקוח כשהוא מפר תנאי זה,
הדבר ייחשב להפרת תנאי מהותית ,וייתכן שאף
תוגש נגדו תלונה במשטרת ישראל בגין הפרת צו
פיקוח.
יחידת "צור" מפקחת כיום על  720עברייני מין
בפועל 50 .עברייני מין נוספים ,אשר הוצא נגדם
צו פיקוח ,נמצאים בבית הסוהר בשל מאסר/מעצר
חוזר בגין עבירות שונות ,בין השאר עבירות מין .6על
פי נתוני שב"ס ,כ 300-עברייני מין משתחררים מדי
שנה מבית הסוהר בחמש השנים האחרונות .7מיום
שהוקמה היחידה (אוקטובר )2006 ,התקבלו בה
תיקיהם של  1,900עברייני מין ,מתוכם  460תיקים
נסגרו מפאת מסוכנות מינית נמוכה ,כאשר על פי
החוק אי אפשר להוציא צו פיקוח 313 ,תיקים נסגרו
מסיבות שונות (קטין ,שוהה בלתי חוקי וכדומה),
ונגד  934עברייני מין הוצא צו פיקוח .מתוכם 171
צווי פיקוח לא הוארכו ונסגרו (על פי המלצת היחידה
או בשל מסוכנות מינית עדכנית שהוערכה ברמה
נמוכה) .השאר ,כ 220-עברייני מין ,עומדים בפני
הוצאת צו פיקוח.
המחקר הנוכחי נערך כדי לבחון את המאפיינים
הקשורים לעבירה ולאישיות של עברייני המין ,שעמד
נגדם צו פיקוח פעיל ותקף בשנת  .2011כמו כן
המחקר בוחן את שיעור הרצידיביזם ואת מאפייניו
6
7

בקרב עברייני מין שהיו בפיקוח או שעדיין מפוקחים
בתום חמש שנים להקמת יחידת "צור" (דהיינו,
בשנים .)2011-2006

שיטה

משתתפים והליך

בפעילות המעקב השוטפת של יחידת "צור" ,מאז
הוקמה באוקטובר  2006ועד יולי  ,2012הוצאו
צווי פיקוח ומעקב נגד  934עברייני מין גברים,
שמסוכנותם מוערכת ביותר מרמה נמוכה .מאחר
שחלק מתיקי העבריינים נסגר (בשל תום תקופת
הפיקוח ,ירידה ברמת המסוכנות וכדומה) ולא היה
זמין לניתוח ,עובדו הממצאים של  630עברייני מין
בלבד ,אשר צו הפיקוח נגדם היה פעיל ותקף בשנת
 ,2011כדי לבדוק את המטרה הראשונה (בחינת
המאפיינים הקשורים לעבירה ולאישיות העבריין).
בשל הגודל של קבוצת המפוקחים שעליהם נאספו
הנתונים ועל בסיס היכרות של החוקרות עם הנתונים,
אפשר להתייחס למדגם זה כמייצג את האוכלוסייה
של עברייני המין שמסוכנותם מוערכת ביותר מרמה
נמוכה .עם זה קבוצת מחקר זו אינה מהווה מדגם
מייצג של האוכלוסיה הכללית של עברייני המין (על פי
בדיקה ממוחשבת של תיקי עברייני המין המורשעים,
מסוכנותם המינית של שליש בערך מהמשתחררים
מבית הסוהר מוגדרת ברמה נמוכה).
כדי לבחון את המטרה השנייה במחקר (מאפייני
הרצידיביזם בקרב עברייני המין שמסוכנותם מוגדרת
יותר מרמה נמוכה) ,נבחנו הערכות המסוכנות
ודו"חות הפיקוח של העבריינים שחזרו לבצע
עבירת מין והורשעו בעת שהיה נגדם צו פיקוח
תקף ( .)N=27כדי לתקף הגדרה זו נבדק המידע
גם במערכת הממוחשבת של יחידת "צור" .עבריין
שחזר למאסר בזמן שהיה נגדו צו בתוקף ,בגין עבירה
שאינה עבירת מין או בגין הפרת תנאי פיקוח ,לא
נכלל בקבוצת מחקר זו.

כפי שעולה מבדיקה במערכת הממוחשבת של יחידת "צור" ביולי .2012
כפי שעולה מבדיקת המערכת הממוחשבת של שב"ס ביולי .2012
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כלים

הערכות מסוכנות וגזרי דין :נותחו הערכות מסוכנות
וגזרי דין של עברייני מין שהיה נגדם צו פיקוח
ומעקב .הערכות אלו ניתנות על ידי מעריכי מסוכנות,
שהוסמכו לכך על פי חוק ההגנה על הציבור מפני
ביצוע עבירות מין ,2006 ,סעיף  .5מעריכי המסוכנות
עובדים במרכז לבריאות נפש (מב"ן) בבית סוהר
"ניצן" ומעריכים את מסוכנותם של אסירים עברייני
מין .מסוכנותם של עברייני מין שאינם אסירים
מוערכת על ידי מעריכי מסוכנות העובדים במרכז
להערכת מסוכנות (בי"ח "באר יעקב") .ההערכות
מבוססות על ריאיון קליני של העבריין ,תוך התייחסות
לגזר הדין שקיבל ,לכתב האישום ,לרישומים פליליים
קודמים ולחוֹות דעת קודמות על העבריין  -אם ניתנו.
מדידת מאפייני הרצידיביזם :עבריין שהורשע בגין
עבירת מין בעת שהיה בפיקוח הוגדר במחקר
הנוכחי כרצידיביסט .המאפיינים שנבדקו במחקר
היו :סטטוס משפחתי ,שירות צבאי ,תעסוקה ,רמת
מסוכנות ,רקע לביצוע העבירה ,השתתפות בטיפול,
הקרבה לקורבן (נתונים אלו
גיל הקורבנות ,רמת ִ
יוצגו לעומת נתונים של קבוצת עברייני מין מפוקחים
בלוח  7בפרק התוצאות).

תוצאות

מאפיינים הקשורים לעבירה
ולאישיות של עברייני מין
מפוקחים

כדי לבחון את המטרה הראשונה במחקר נבחנו
מאפייניהם של עברייני המין המפוקחים ,אשר עמד
נגדם צו פיקוח תקף בשנת  .2011ההתפלגות של
הערכות המסוכנות מוצגת בלוח מס' .1

8

9
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לוח מס'  :1התפלגות המפוקחים
על פי רמת ההערכה של המסוכנות ()N=630

הערכת המסוכנות

אחוזים

נמוכה-בינונית

14%

בינונית

34%

בינונית-גבוהה

22%

גבוהה

28%

גבוהה מאוד

2%

לוח  1מלמד ,כי שליש בערך מהמפוקחים הנמצאים
בפיקוח ומעקב הם בעלי מסוכנות ברמה גבוהה
ומעלה 22% .מהמפוקחים נמצאים ברמת מסוכנות
בינונית-גבוהה .כלומר ,יותר ממחצית מעברייני
המין המפוקחים מוערכים ביחידת הפיקוח ברמת
מסוכנות בינונית-גבוהה ומעלה.
מאפיין נוסף שנבחן היה הרקע לביצוע העבירה
בקרב המפוקחים .בלוח מס'  2מוצגים הממצאים
המתאימים.
לוח מס'  :2התפלגות המפוקחים
על פי הרקע לביצוע העבירה

רקע לביצוע העבירה

סטיות
מיניות

אחוזים

פדופיליה או חשד
לגרעין פדופילי8

28%

אקסהיביציוניזם

3%

וויוריזם

0.6%

פרוטוריזם

0.6%

סטיות אחרות

1%

משיכה מינית הבפילית
או חשד לגרעין הבפילי

7.5%

רקע אישיותי

38%

אחר (שתיית אלכוהול,
מחלת נפש ,9פיגור)

17%

לא צוין הרקע לביצוע העבירה

7.2%

בשל הקושי לאבחן סטייה מינית מסוג פדופיליה ,מאחר שהיא מסתמכת בעיקר על דיווח עצמי ,לעתים מתרשם מעריך
המסוכנות שקיים רקע פדופילי על פי הפמנולוגיה של העבירה ,או שהוא מתרשם כי לא ניתן לשלול גרעין פדופילי
(ולפיכך גם הבפיליה) בשל חוסר שיתוף פעולה בהליך הבדיקה.
על פי חוק הגנה על הציבור ,2006 ,סעיף ( 12ד) ,אפשר להוציא צו פיקוח גם למי שהוצא נגדו צו אשפוז על פי חוק
טיפול בחולי נפש ,תשנ"א.1991-

"צור" ישועתי

לוח מס'  2מלמד ,כי יותר משליש מהעבריינים
המפוקחים ביצעו את העבירה על רקע אישיותי.
כשליש ביצעו את העבירה על רקע סטייה מינית,
ובעיקר בשל פדופיליה או חשד לפדופיליה ,ומיעוט
העבריינים ביצע את העבירה על רקע משיכה מינית
הבפילית .שאר עברייני המין ביצעו עבירות מין על
רקע של שתיית אלכוהול ,שימוש בסמים ,מחלת נפש
ופיגור .אמנם הספרות המקצועית בתחום מציינת כי
בקרב חלק מעברייני המין הרקע לביצוע העבירה הוא
שילוב של גורמים (Raymond, Coleman, Ohlerking,
 ,)Christenson, & Miner, 1999אך במחקר הנוכחי

התייחסנו לגורם העיקרי שצוין בהערכת המסוכנות.
כפי שמראה לוח  ,3רוב נפגעי העבירה הם ממין
נקבה .בתרשים  1מוצגת התפלגות הקורבנות על
פי גילם.
לוח מס'  :3התפלגות נפגעי העבירה
של המפוקחים על פי מין

מין הנפגע

אחוזים

נקבה

76%

זכר

20%

שני המינים

4%

43.00%

מספר המפוקחים א שר פגעו ()%

תרשים מס'  :1התפלגות נפגעי העבירה של המפוקחים על פי גילם
30.00%

פגעו()%
אשר פגעו
המפוקחים א שר
מספר
()%
המפוקחים
מספר

עד 12

43.00%
43.00%

גיל נפגע העבירה

22.00%

30.00%
30.00%
5.00%

13-16

22.00%
22.00%

16-18

גיל נפגע העבירה

ומעלה 18

גיל נפגע העבירה

5.00%
5.00%

תרשים מס  : 1התפלגות נפגעי העבירה של המפוקחים על פי גיל הקורבנות
12
עד
עד 12

16-13
13-16

18-16
16-18

ומעלה
18
ומעלה 18

נפגע העבירה
גיל נפגע
העבירה
גיל

תרשים מס  : 1התפלגות נפגעי העבירה של המפוקחים על פי גיל הקורבנות
85%

תרשים 25
מס'  1מראה ,כי רוב נפגעי העבירה הם
קטינים 20
מתחת לגיל  ,)73%( 16כאשר  43%מתוכם
הם עד גיל .1215חלק קטן מנפגעי העבירה הם קטינים
10
5
0

בגילים  ,18-16ואחוז הנפגעים הבגירים הוא .22
בלוח ( 4מופיע בעמוד הבא) מוצגת התפלגות
נפגעי העבירה על פי היכרותם עם הפוגע.

%7.4 3.7%
%3.7 85%
25
20
15
10
%7.4 3.7%
5
0

%3.7
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תרשים מס  :2התפלגות רצידיביזם על פי רמת המסוכנות

לוח מס'  :4התפלגות נפגעי העבירה
על פי היכרותם עם המפוקח

בתוך המשפחה

סה"כ

מחוץ למשפחה

אב-בת/בן

אחים

בן משפחה
אחר

היכרות
מוקדמת

היכרות
שטחית

ללא
היכרות כלל

קורבן מוכר
וקורבן לא מוכר

8.3%

3.2%

12.1%

25%

4.6%

41.8%

5%

כפי שמראה לוח מס'  ,4ל 23.6%-מהנפגעים יש
קשר משפחתי עם הפוגע והפגיעות נעשו בתוך
המשפחה 41.8% .מכלל נפגעי העבירה כלל לא
הכירו את הפוגע.

במחקר זה נבדק משתנה נוסף  -מספר המפוקחים
אשר השתתפו בתוכנית טיפולית בזמן המאסר או
בזמן ההליך הפלילי .הנתונים מוצגים בלוח .5

לוח מס'  :5התפלגות המפוקחים על פי סוגי טיפול (נתוני יחידת הפיקוח ,שב"ס )2011

סה"כ
לא עברו
טיפול

טיפול
ייעודי
לעברייני
מין במב"ן

טיפול ייעודי
לעברייני מין
בשב"ס

77.68%

6.8%

2.3%

טיפול קבוצתי טיפול מטעם
פסיכו-חינוכי שירות מבחן
(טרם מאסרו
בשב"ס או
או לאחר
גמילה
שחרורו
ממאסר)
6.6%

מהנתונים עולה כי פחות מרבע מכלל המפוקחים
( )22.32%נטלו חלק בתוכנית טיפולית במרוצת
המאסר או בזמן ההליך הפלילי שהתקיים נגדם .כמו
כן  9.1%מהמפוקחים עברו טיפול ייעודי לעברייני מין
בבית סוהר ו 6.6%-מהמפוקחים השתתפו בקבוצה
פסיכו-חינוכית .רק מיעוט קטן מהמפוקחים נטלו
טיפול הורמונלי להורדת הדחף המיני מסוג דקפפטיל
במרוצת מאסרם .הסבר בדבר ההבדלים בין תוכניות
הטיפול השונות יובא בדיון.
לסיכום ,ניתוח הנתונים של מאפייני העבירה
והאישיות של עברייני מין מפוקחים מלמד ,כי רוב
העבריינים המפוקחים ,שהיה נגדם צו פיקוח תקף
בשנת  ,2011היו בעלי רמת מסוכנות בינונית-גבוהה
ומעלה .חלק ניכר מהם ביצע את העבירה על רקע
אישיותי או סטייה מינית וכ 9%-מהם עברו טיפול
ייעודי לעברייני מין .אשר לנפגעי העבירה ,מרבית
המפוקחים פגעו בקורבנות ממין נקבה ,חלק ניכר
מהנפגעים היו קטינים מתחת לגיל  ,16ולמרבית
התוקפים היתה היכרות מוקדמת עם הקורבנות.
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2.4%

טיפול
בדקפפטיל
(טיפול
תרופתי)

טיפול אחר
(גמילה ,טיפול
פרטי וטיפול
תרופתי
פסיכיאטרי
אחר)

1.02%

3.2%

ניתוח רצידיביזם

מטרת המחקר השנייה היתה לבחון את מאפייני
הרצידיביזם בקרב עברייני מין שמסוכנותם מוגדרת
יותר מרמה נמוכה ,ואשר היו במעקב ופיקוח של
יחידת "צור" בשנים  .)N=934( 2011-2006בלוח
 6מוצגת התפלגות הרצידיביזם בקרבם .רק 8%
מקרב עברייני המין המפוקחים הורשעו שוב .חלקם
הורשעו בשל עבירת מין נוספת וחלקם בשל עבירה
אחרת .לנוכח הנתונים ,הניתוחים הבאים כוללים רק
 27עברייני מין רצידיביסטים ,המהווים כ 3%-בלבד
משיעור עברייני המין המפוקחים על ידי יחידת "צור".
לוח מס'  :6התפלגות רצידיביזם
על פי סוג העבירה ()N=73
N

באחוזים

הורשעו בגין עבירת מין נוספת

27

3%

הורשעו בגין עבירה אחרת

37

4%

הורשעו בגין הפרת תנאי פיקוח

9

1%

ר המפוקחים א שר פגעו ()%

ם א שר פגעו ()%

22.00%

30.00%
22.00%

גיל נפגע העבירה

גיל נפגע העבירה

"צור" ישועתי

5.00%

5.00% 13-16

עד 12

ומעלה 18

16-18

מאוד ( ,)N=23ואילו מסוכנותם של שאר המפוקחים
המסוכנות
בתרשים מס'  2מוצגת התפלגות של רמת
נפגע העבירה
גיל
הרצידיביסטים ( )N =4הוגדרה כבינונית-גבוהה
התרשים
מפוקחים.
רצידיביסטים
בקרב עברייני מין
ומעלה 18
16-18
13-16
עד 12
העבירהמין
עבירת
לבצע
מלמד ,כי רוב המפוקחים אשר חזרו
נפגעי ומטה.
נפגע
תרשים מס  : 1גיל
העבירה של המפוקחים על פי גיל הקורבנות
לגות
התפ
בתקופת הפיקוח הם בעלי מסוכנות גבוהה וגבוהה

תרשים מס  : 1התפלגות נפגעי העבירה של המפוקחים על פי גיל הקורבנות
תרשים מס'  :2התפלגות רצידיביזם על פי רמת המסוכנות
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תרשים מס  :2התפלגות רצידיביזם על פי רמת המסוכנות

(אקסהיביציוניזם ופדופיליה) ועל רקע של משיכה
מינית לנערים או לנערות.

בתרשים  3מוצגת התפלגות הרקע האישי של
הרצידיביסטים .רוב המפוקחים הרצידיביסטים
על פי רמת המסוכנות
תרשים מס  :2התפלגות רצידיביזם
ביצעו את העבירה החוזרת על רקע של סטייה מינית

תרשים מס'  :3התפלגות רצידיביזם על פי רקע אישי
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תרשים מס  :3התפלגות רצידיביזם על פי רקע אישי לביצוע עבירה חוזרת
תרשים מס  :3התפלגות רצידיביזם על פי רקע אישי לביצוע עבירה חוזרת

בתרשים מס'  4מוצגת התפלגות הרצידיביסטים
על פי השתתפותם בתוכנית טיפולית .רק
מפוקחים רצידיביסטים מעטים השתתפו בתוכנית

טיפולית ( ,)N=4ואילו  22עברייני מין מקרב כלל
הרצידיביסטים לא לקחו1חלק בהליך טיפולי כלשהו.
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תרשים מס'  :4התפלגות רצידיביזם על פי לקיחת חלק בתוכנית טיפולית
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טופלו בעבר
בדקפפטיל

לא סיימו קבוצה
ייעודית במב"ן

3.7%

0

סיימו בהצלחה
קבוצה ייעודית
במב"ן

לא טופלו כלל

בקרב עברייני המין הרצידיביסטים נבחנו גם התפלגות המידע הדמוגרפי בלוח  7בהשוואה
בתוכנית
לנתוניםחלק
המין"פ לקיחת
רצידיביזם ע
תרשים מס 4
טיפולית עברייני המין
של קבוצת
דמוגרפיים
התפלגות את עברייני
הדמוגרפיים :.כדי לאפיין
הנתונים
הרצידיביסטים על פי הנתונים הדמוגרפים ,מוצגת המפוקחים שהיה נגדם צו פיקוח פעיל בשנת .2011
לוח מס'  :7השוואה בין עברייני מין רצידיביסטים לעברייני מין מפוקחים
לא רצידיביסטים מבחינת התפלגות של נתוני הרקע

רצידיביסטים

עבודה

מצב משפחתי

צבא

השכלה
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עברייני מין שאינם
רצידיביסטים
30%

לא עבד מעולם

3.6%

עבד באופן לא קבוע

89%

18%

עבד בקביעות

3.7%

45%

תלמיד ישיבה שאינו עובד

3.7%

7%

רווק

78%

43%

גרוש

17.5%

26%

נשוי

3.7%

31%

מלא

12%

38%

חלקי

14.8%

15%

לא גויס

74%

47%

עשר שנות לימוד ומטה

52%

43%

 11שנות לימוד

0

16%

 12שנות לימוד

45%

33%

יותר מ 12-שנות לימוד

3.7%

8%

"צור" ישועתי

התבוננות בנתוני הרקע מלמדת ,שחלק ניכר
מעברייני המין הרצידיביסטים עובדים באופן לא
קבוע ורק למיעוטם יש עבודה קבועה ,שלא כמו
עברייני מין שאינם רצידיביסטים ,שמחציתם כמעט
עובדים בעבודה קבועה .בנוסף ,רוב הרצידיביסטים
אינם נשואים (רווקים או גרושים) לעומת עברייני מין
מפוקחים שאינם רצידיביסטים ,שאחוז גבוה יותר
מהם נשואים .רוב הרצידיביסטים לא שירתו שירות
צבאי מלא או חלקי ,לעומת  50%כמעט מעברייני
המין שאינם רצידיביסטים .באשר לנתוני ההשכלה,
אין הבדלים ניכרים בין שתי הקבוצות ,אם כי בקרב
עברייני מין שאינם רצידיביסטים אחוז בעלי ההשכלה
העל תיכונית מעט גבוה יותר.

דיון

בתום חמש שנות פעילות ליחידת הפיקוח והמעקב
של שב"ס" ,צור" ,נעשה ניסיון ראשון להציג ולנתח
מאפיינים שונים של עברייני מין בעלי צו פיקוח
ומעקב .בנוסף ,במחקר זה הוצג ניתוח ראשוני של
הנתונים של עברייני מין שחזרו לבצע עבירת מין
בתקופת הפיקוח ולפיכך הוגדרו כרצידיביסטים .כדי
לבחון את המטרה הראשונה ,אספה יחידת "צור"
נתונים על מפוקחים בעלי צו פיקוח פעיל ותקף
בשנת  ,2011אשר מסוכנותם הוערכה ברמה יותר
מנמוכה ( .)N=630כדי לבחון את המטרה השנייה
נאספו נתונים של יחידת "צור" על כל המפוקחים
בעבר ובהווה שמסוכנותם מוגדרת יותר מנמוכה
(.)N=934
ניתוח של נתוני העבריינים שנגדם עמד צו פיקוח
פעיל ב 2011-מלמד ,כי רובם היו ברמת מסוכנות
בינונית-גבוהה ומעלה .בניתוח של ממצאי קבוצה זו
מבחינת נפגעי העבירה נמצא ,כי מרבית המפוקחים
פגעו בקורבנות ממין נקבה ,חלק ניכר מהקורבנות
היו קטינים מתחת לגיל  ,16ולמרבית התוקפים היתה
היכרות מוקדמת עם הקורבנות .מאחר שנתונים אלו
נאספו משני שלישים כמעט מקבוצת עברייני המין
שהיו בפיקוח בשנים  ,2011-2006אפשר להניח
שהם משקפים את קבוצת המפוקחים הכללית של
יחידת "צור".

הממצא שקבע שמרבית הקורבנות בעבירות מין
הם צעירים ,דומה לממצאים במחקרים קודמים
(.)Schober et al., 2005; Abel & Harlow, 2007
הסבר אפשרי לכך הוא שאוכלוסייה זו פגיעה וחלשה,
ובמרבית המקרים אינה יכולה להגן על עצמה (אלישע,
אידיסיס ורונאל ,)2011 ,או שעבריין המין היה בעת
משבר ולחץ ,והשליך את הדחפים המיניים שלו על
הקורבן הזמין והחלש ,שאינו יכול להתנגד ,בדרך כלל
קטין (.)Danni & Hampe, 2002; Lanning, 2010
בספרות המחקרית קיימים ממצאים דומים על
ההיכרות עם הקורבן .ב 70-60-אחוזים מהמקרים
של פגיעה מינית הפוגע מכיר את הקורבן ,וב27%-
מהם נפגעו בני משפחה (Snyder, 2000; Murray,
 .)2000; Cohen et al., 2002הסבר לכך נמצא
במחקרים שונים :עברייני מין מנצלים ,ולעתים
יוצרים ,סיטואציות שבהן הזמינות של קורבנותיהם
גבוהה .לדוגמה ,קשרי משפחה ,שכנים ,בייביסיטר,
מורה ,מדריך וכדומה .הם יוצרים עמם קשר ובונים
אמון ,ולעתים אף רוכשים את אמון הוריהם .העבירות
מתבצעות תוך ניצול מעמדם של העבריינים:
שליטה בקורבן ,ניצול נגישות לקורבן הפוטנציאלי
וזמינותו הטבעית (אלישע ,אידיסיס ורונאל;2011 ,
 .)Danni & Hampe, 2002בספרות מודגש כי
והקרבה המשפחתית קשורות
ההיכרות המוקדמת ִ
להערכת המסוכנות של העבריין (Danni & Hampe,
;2002; Hanson & Morton-Bourgon, 2007
.)Hanson & Thornton, 2000
באשר למניע לביצוע העבירה ,סקירת הספרות
לימדה כי למרבית עברייני המין יש מספר מניעים
לביצוע העבירות או שהמניע הוא מאפיין אישיות
( .)Cohen, McGeoch et al., 2002במחקר הנוכחי
נמצא ,כי יותר מ 33%-מהמפוקחים שעמד נגדם צו
פיקוח פעיל בשנת  ,2011ביצעו עבירות מין על רקע
קיומה של סטייה מינית פדופילית או משיכה מינית
הבפילית (או חשד לפדופיליה/הבפיליה) ,ו 38%-ביצעו
את העבירה על רקע אישיותי .ממצאים ממחקרים
אחרים בעולם הראו אף הם כי עברייני מין מבצעים
עבירות על רקע מניעים שונים (Hanson & Thornton,
 .)2000, 2003; Ducro & Pham, 2006גם בקרב
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קבוצת הרצידיביסטים כ 60%-ביצעו את העבירה
החוזרת על רקע של סטייה מינית וכ 18%-על רקע
אישיותי .מחקרים בתחום לימדו על קשר בין המניע
לעבירה ובין רמת המסוכנות .נמצא כי סטייה מינית
מעלה את רמת המסוכנות (Thornton, 2002; Boer,
 .)Hart, Kropp, & Webster, 1997במחקרים שונים
אף צוין כי מרבית עברייני המין שפגעו בילדים סבלו
ממאפיינים של הפרעת אישיות או מהפרעת אישיות
מלבד הפרעה פסיכיאטרית כלשהי (& Hanson
.)Thornton, 2000, 2003; Ducro & Pham, 2006
ל 934-עברייני המין המפוקחים ,שהוצאו נגדם צווי
פיקוח מיום הקמת יחידת "צור" לפני כחמש שנים,
שיעור רצידיביזם נמוך .זהו חידוש לעומת מחקרים
אחרים בעולם שבדקו רצידיביזם בטווח של 5-3
שנים ,ואף לעומת מחקרים קודמים שנערכו בישראל.
רק כשלושה אחוז מהמפוקחים הורשעו בעבירת מין
חוזרת ,ואילו ברוב המחקרים שנסקרו נע שיעור
הרצידיביזם בין  10%ל 15%-בטווח של חמש-שש
שנים מיום שחרור העבריין מהכלא (& Hanson
Morton-Bourgon, 2004, 2005; Harris & Hanson,
 .)2004; Nadesu, 2011מחקר עדכני שפורסם
בישראל הראה רצידיביזם של  19.3%בקרב עברייני
מין לא מפוקחים לאחר חמש שנות מעקב (וולק
ובן צבי .)2011 ,נתונים לא סופיים של משרד
התקון והשיקום של מדינת קליפורניה על עברייני
מין מפוקחים מלמדים על אחוז רצידיביזם דומה
לזה שבמחקר הנוכחי (California Department of
 .)Corrections and Rehabilitation, 2008לפיכך
ייתכן שהממצא קשור ליעילותה של יחידת "צור"
וליעילות הפיקוח המונע ביצוע עבירות מין חוזרות.
הכשרתו של קצין הפיקוח והמעקב ,שלא כמו במדינות
שונות בארה"ב ,מתמקדת בלמידה תיאורטית ,קלינית
ומבצעית( 10מעקבים ,תצפיות ושימוש באמצעים)
ייחודית לעברייני מין (Nobles, 2005; Maccarone,
 .)2007נראה כי קצין המעקב והפיקוח משמש סוכן
שינוי בחייו של המפוקח ובחיי משפחתו .הוא מעורה
10
11
12
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בחייו של המפוקח ,מכיר את המעגלים החברתיים
הסובבים אותו ,ואף נמצא בקשר עמם .עם זה יש
להמשיך לבחון את תפקידו ומקומו של קצין המעקב
והפיקוח בחיי עבריין המין הנמצא בפיקוחו.
הסבר נוסף לממצא הוא מדיניות הפיקוח של יחידת
"צור" ,הקובעת שאין עבריין מין אחד דומה למשנהו,
ולפיכך לכל מפוקח מותאמת "חליפת פיקוח".
"חליפת הפיקוח" דינמית ומשתנה לפי השינויים
החלים בחיי המפוקח ,ובכך מסייעת לגורמים
המקצועיים במטה היחידה להיות מעורבים בפיקוח
ולהשיג שליטה ובקרה על אופן הפיקוח .הסבר אפשרי
נוסף הוא השונות בהגדרות שניתנו לרצידיביזם
ולעבירות מין במחקרים השונים (& Hanson, Scott,
Steffy, 1995; Song & Lieb, 1995; Prentky, Lee,
 .)Knight, & Cerce, 1997ממצאי המחקר הנוכחי
מעלים את הצורך להמשיך ולהעמיק את המחקר
ולבחון את אחוז הרצידיביזם בעתיד.
 )N=23( 85%מתוך המפוקחים הרצידיביסטים
הוערכו כבעלי רמת מסוכנות גבוהה ומעלה ,ועל
פי הספרות קיים אצלם גם סיכוי גבוה יותר לעבירה
חוזרת (Hanson & Morton-Bourgon, 2004,
 15% .)2005הנותרים הם בעלי מסוכנות שהוגדרה
כבינונית-גבוהה ומטה ( .)N=4בנוסף ,השוואה בין
נתוני הרקע של הרצידיביסטים לבין אלה של עברייני
מין מפוקחים שאינם רצידיביסטים ,לימדה על שילוב
חברתי נמוך של הרצידיביסטים :רובם לא שירתו
בצבא או לא סיימו את שירותם ,רובם לא נישאו ואף
לא השתלבו בעבודה קבועה .ממצאים אלו מהווים
חידוש מאחר שטרם נחקרו בספרות בארץ.

טיפול בעברייני מין מפוקחים
למניעת רצידיביזם

מנתוני המפוקחים שעמד נגדם צו פיקוח פעיל
ב 2011-עולה ,כי אחוז המפוקחים אשר השתתפו
בתוכנית טיפולית כלשהי וסיימו את ההליך הטיפולי
עד תום 11הוא ( 1222%לוח  .)5הטיפול הייעודי

סילבוס קורס הסמכה של קציני פיקוח ,כפי שמופיע במחלקת הדרכה ,שב"ס.
מטופלים אשר נפלטו מהקבוצה מסיבות שונות לא נמנו עם משתתפי הטיפול.
מספר זה אינו מעיד על אחוז המשתתפים בטיפול אלא רק על מי שהוצא נגדו צו פיקוח והשתתף בטיפול .יחידת "צור" מפקחת
על מי שמסוכנותו הוגדרה ברמה של יותר מנמוכה ,ואין לה כל מידע על עברייני מין שמסוכנותם המוערכת היא ברמה זו.

"צור" ישועתי

לעברייני מין אשר ניתן בשב"ס ובמב"ן ואשר
השתתפו בו כ 9.1%-מהמפוקחים ,נבנה על פי מודל
ה ,relapse prevention-כלומר "מניעת הישנות" של
פגיעה מינית .הטיפול נועד ללמד את עבריין המין
להתמודד עם סיטואציות שבהן הוא עלול לחזור
ולפגוע (אבולעפיה ,להמן ובוקשיצקי .)2010 ,קיים
פער בין מספר המשתתפים בטיפול הייעודי במב"ן,
 ,136.8%לבין מספר המשתתפים בטיפול הייעודי
של שב"ס ,כ .2.3%-הסבר לכך הוא כי התוכנית
הטיפולית הייעודית לעברייני מין בשב"ס 14היא
תוכנית חדשה ,אשר החלה בשנת  .2007בנוסף,
משב"ס דווח כי קיימים קשיים בתקינה ובהכשרה
של מטפלים ייעודיים לעברייני מין (אלישע ,רונאל
ואידיסיס.)2011 ,
הטיפול הייעודי נבדל מהטיפול בקבוצה הפסיכו-
חינוכית הן בתכנים והן במשך הזמן .הטיפול הייעודי
מתמקד בביצוע עבירת המין ובתכנים ספציפיים
הקשורים לעבריינות מין ,והטיפול הפסיכו-חינוכי
נסוב סביב תכנים כלליים יותר ,כגון מודולות של
כישורי חיים ,פיתוח אמפתיה ,שליטה בכעסים
ומיניות בריאה ( .)Maarshall, 1999כמו כן הטיפול
הייעודי נמשך שנה וחצי בערך ,לעומת מספר
חודשים ( 6-3חודשים) במודולות פסיכו-חינוכיות.
ממצא נוסף הקשור לטיפול הוא אחוז נמוך ( )1%של
מפוקחים אשר נטלו תרופה מסוג דקפפטיל להורדת
הדחף המיני .על פי הספרות המחקרית ,נמצא קשר
בין דקפפטיל להורדת הדחף המיני בקרב בעלי סטייה
מינית ( .)Rösler & Witztum, 1998דקפפטיל 15הוא
תרופה המדכאת פעולות הורמונליות חיוניות לא רק
בתחום המיני אלא גם פעולות גופניות אחרות ,ולכן
השימוש בה מועט .16כמו כן חשוב לשלב בין הטיפול
התרופתי לבין טיפול פסיכו-תרפויטי ייעודי (Cohen
& Galynker, 2002; Maletzky & Steinhauser,
.)2002; Stone, Winslade, & Klugman, 2000
המענה הטיפולי כיום במדינת ישראל לעברייני מין
הוא דל .עם חקיקת החלק השלישי והאחרון בחוק
13
14
15
16

ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (חוק
הגנה על הציבור ,)2006 ,הנקרא "שיקום מונע",
אפשר לצפות כי יטופל אחוז גבוה יותר של עברייני
מין (החלק בחוק שנוגע למי שמסוכנותו הוערכה
פחות מרמה גבוהה ייכנס לתוקף באוגוסט ,2013
והחלק שנוגע למי שרמת מסוכנותו גבוהה ומעלה
ייכנס לתוקף באוגוסט  .)2014עם זה ,עברייני מין
אינם בעלי מוטיבציה אמיתית להשתתף בתוכנית
טיפולית כזאת או אחרת ,ומרביתם פונים לטיפול
רק לאחר שנתפסו בביצוע עבירה או לצורך רווחים
משניים (American Psychiatric Association,
.)2000
נבדקה השתתפותם בטיפול גם של הרצידיביסטים.
תרשים  4מראה שרובם לא נטלו חלק בתוכנית
טיפולית או בהליך טיפולי ( .)81.5%בהתאם לכך
נמצא במחקרים קודמים שעברייני מין אשר נטלו
חלק בטיפול לטווח ארוך נמנעו מעבירות מין
חוזרות (;Hanson & Morton-Bourgon, 2005
;Langton, Barbaree, Harkins, & Peacock, 2006
 .)McConaghy, 2001עוד נמצא במחקרים אחרים,
כי טיפול פרמקולוגי לצד טיפול פסיכו-תרפויטי-
קוגניטיבי-התנהגותי מספק תוצאות טובות במניעת
עבירות חוזרות נגד ילדים (Cohen & Galynker,
2002; Maletzky & Steinhauser, 2002; Stone et al.,
.)2000
המחקרים בספרות מעידים על רמות אפקטיביות
שונות של טיפולים לטווח ארוך במניעת עבירות מין
חוזרות .נמצא כי עברייני מין אשר שולבו במערך
טיפולי שכלל פסיכותרפיה וטיפול תרופתי דיווחו על
ירידה בדחפים המיניים וירידה בשכיחות האוננות,
אך הם המשיכו להביע עניין בילדים ולפנטז עליהם.
נראה כי אפשר לשלוט ברמת הדחפים ,אך אי אפשר
לשלוט ברמת המשיכה המינית של עבריין המין
(.)Quayle & Taylor, 2001; Schober et al., 2005
לסיכום ,במחקר הנוכחי אופיינה לראשונה אוכלוסיית
עברייני המין ,הנתונה לצו פיקוח ומעקב פעיל

מספר המקומות במב"ן מוגבל :עד  14מטופלים בקבוצה.
קבוצה טיפולית אשר הוקמה בבית סוהר "מעשיהו".
הדקפפטיל אינו הטיפול היחיד הקיים להורדת הדחף המיני .ידוע כי תרופות מסוג  SSRIמורידות את החשק מיני.
מתוך נייר עמדה של מב"ן שעניינו "מדיניות הטיפול בדקפפטיל" מיום  4בדצמבר .2011
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בישראל בשנת  .2011כמו כן נבחנו לראשונה אחוזי
הרצידיביזם ומאפייני הרצידיביזם של עברייני מין
מפוקחים מיום הקמתה של יחידת "צור" (2006
עד  ,)2011נבחנו מאפיינים של נתוני רקע והושוו
לאלה של קבוצת המפוקחים שאינם רצידיביסטים.
העבודה של יחידת הפיקוח והמעקב בישראל מעולם
לא נבדקה ולא קיבלה כל התייחסות מחקרית.
מממצאי המחקר ,המלמדים על אחוז רצידיביזם נמוך
בקרב המפוקחים ,אפשר להסיק על חשיבות עבודת
הפיקוח והמעקב בהגנה על הציבור מפני עבירות
מין חוזרות על ידי מי שהורשע בעבירת מין .אפשר
להגדיר חלק ממאפייני הרקע של הרצידיביסטים
(שירות צבאי ,מצב משפחתי ועבודה) כמגבירי
מסוכנות .מכאן אפשר להסיק איזה עבריין מין מועד
לעבירה חוזרת וראוי שיחידת הפיקוח תגביר את
המעקב עליו להגברת המניעה.
לממצאי המחקר עשויות להיות השפעות על העבודה
של יחידת "צור" בכלל ועל יישום העבודה של קצין
המעקב והפיקוח בפרט .ככל שהפיקוח יהיה יעיל
יותר כך תהיה ירידה גדולה יותר באחוזי הרצידיביזם
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בקרב עברייני המין .מכאן שממצאי המחקר מעשירים
את הידע הקיים ומעלים את הצורך במחקרי המשך,
אשר יבדקו את הקשר בין הפיקוח והטיפול לבין
שיעורי הרצידיביזם.
למחקר הנוכחי מספר מגבלות .קבוצת עברייני
המין המפוקחים שנתוניהם הוצגו במחקר זה אינה
מייצגת את כלל אוכלוסיית עברייני המין אלא רק את
מי שנמצא בפיקוח ,דהיינו מי שמסוכנותו המינית
הוגדרה ברמה שהיא יותר מנמוכה .יש בכך כדי
לפגום ביכולת ההכללה של ממצאי המחקר על כלל
אוכלוסיית עברייני המין .מגבלה נוספת היא משך
המעקב  -חמש שנים בלבד (מיום הקמת היחידה
ועד איסוף הנתונים בשנים  ,2011-2006כאשר חלק
מהמפוקחים לא נמצאו בפיקוח כל התקופה ,שכן
העבירה והפיקוח אירעו לאחר הקמת היחידה) .פרק
זמן זה אינו מספק כדי ללמוד על תופעת הרצידיביזם
לאורך זמן .לפיכך מומלץ לערוך מחקר חוזר על
מאפייני המפוקחים ומאפייני הרצידיביסטים לאחר
מספר שנות מעקב נוספות ,כדי לקבל תמונה מלאה
יותר של יעילות הפיקוח ומניעת הרצידיביזם.
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הן מפחדות

פחד מקורבנּות לרצח ,לאונס ולשוד
כפונקציה של איום רטרוספקטיבי ואיום
פרוספקטיבי בקרב נשים
[יעל אידיסיס 1ורננה צ'יקו]2
המחקר הנוכחי ביקש לבחון את מידת הפחד של נשים מלהיות
קורבנות של שלוש עבירות הנתפסות כחמורות ביותר  -רצח ,אונס ושוד.
דרגת הפחד נמדדה כפונקציה של שני מקורות איום :איום רטרוספקטיבי
ואיום פרוספקטיבי .במחקר השתתפו  39נשים בטווח הגילים  63-23שנים.
כל משתתפת נחשפה ל 16-תרחישים מכל סוג פשע ,שנוצרו מהשילובים
של שני סוגי האיום :האיום הרטרוספקטיבי כלל מידע על מספר האירועים
שהתרחשו בעבר באזור המגורים של המשתתפת (מקרה אחד ,שני מקרים ,ארבעה
או שמונה מקרים) ,והאיום הפרוספקטיבי כלל מידע על ההסתברות
להיות קורבן בעתיד ( 8% ,4% ,2%ו .)16%-בסך הכול הוצגו  48אירועים.
כל משתתפת דירגה על פני סולם בן  20דרגות את הפחד שחשה באשר
לכל אחד מהתרחישים שהוצגו בפניה .נמצאו רמות פחד גבוהות מאונס
ומרצח ורמת פחד נמוכה יותר משוד .כמשוער ,נמצא כי ככל שעלו הערכים
של האיום הפרוספקטיבי והאיום הרטרוספקטיבי ,כך עלתה דרגת הפחד
מכל העבירות ובאופן מובהק .עוד נמצא ,כי פחדן של הנבדקות הושפע יותר
ממידע על איום רטרוספקטיבי מאשר מאיום פרוספקטיבי ,כפי שהתבטא
במשקל היחסי שהקנו המשתתפות לכל סוג של איום .אפשר להסביר
ממצא זה בסגנון קוגניטיבי של "תלות בשדה" ,המאפיין נשים יותר מגברים.
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ד"ר יעל אידיסיס  -קרימינולוגית קלינית ,המחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן ,מנהלת קלינית ,עמותת שלום
בניך פתח תקווה.
רננה צ'יקו  -קרימינולוגית קלינית ,היחידה לאבחון ומיון עצורים ,שירות בתי הסוהר.

הן מפחדות

מבוא

חקר של פחד מפשע ( )Fear of crimeנעשה תחום
שההתעניינות המחקרית והציבורית בו רבה .הפחד
כולל חשש מפני עבירות מגוונות וחשש מפני
קורבנּות של האדם עצמו או של אחרים משמעותיים
לו .מבין כלל העבירות ,נמצא כי רצח ,תקיפה
מינית ושוד הם העבירות שהציבור פוחד מפניהן
יותר מכול .מטרת המחקר הנוכחי היא לבדוק את
הפחד של נשים מקורבנּות כפונקציה של שלושה
סוגי פשיעה אלה וכפונקציה של שני מקורות איום -
איום רטרוספקטיבי (המציג מידע מוחשי על אירועים
שהתרחשו בעבר) ואיום פרוספקטיבי (המציג מידע
מופשט על רמת ההסתברות לקורבנּות בעתיד).

פחד מפשע

חקר הפחד מפשע החל בשנות השבעים
המוקדמות ( .)Ute & Werner, 2003ניכר כי
ישנה עלייה בהתעניינות בתחום מחקר זה הן
מצד אנשי האקדמיה והן מצד קובעי המדיניות
( .)Farrall, Bannister, Ditton & Gilchrist, 1997על
אף שפחד הוא רגש טבעי ושגרתי ,ובנסיבות רבות
הוא חיוני ואף מציל חיים ,בנסיבות לא רצויות עלול
רגש הפחד להכתיב התנהגות לא נחוצה ,להגביל את
חופש הפרט ואת הזדמנויותיו ולאיים על יסודות של
קהילות ( .)Warr, 2000היחס הכלל עולמי לפשע הוא
כאל בעיה חברתית .הפשע והפחד ממנו הם נושאים
בעלי משמעות ,אשר חברות מתעמתות ומתמודדות
עמם ,והם מובילים לירידה באיכות החיים .אחת
מהסיבות המיוחסות לעלייה בפשיעה ובפחד ממנה
היא הגדילה האורבנית המהירה בשנים האחרונות,
שגרמה למגוון אתגרים הגנתיים ,סביבתיים
וחברתיים (Marzbali, Abdullah, Razak & Tilaki,
 .)2011נראה כי פחד מפשע הוא נחלתו של אחוז
גבוה מהאוכלוסייה במדינות שונות (Farrall, et al.,
 ,)1997ונמצא כי מאפיינים דמוגרפיים ,כגון מגדר,
גזע ,השכלה והון חברתי ,מקושרים באופן מובהק עם
פחד מפשע ( .)Gainey, Alper & Chappell, 2011עוד
נמצא ,כי פחד מפשע מושפע בין השאר מקורבנּות
ישירה ,כלומר התנסות אישית כקורבן ,ומקורבנּות

בלתי ישירה ( ,)indirect victimizationשהיא היכרות
עם אנשים שהיו קורבנות (Tseloni & Zarafonitou,
.)2008; Gainey, Alper & Chappell, 2011
לאורך השנים הושווה פחד מפשע עם מגוון מצבים
רגשיים ,עמדות ותפיסות ,ובהם חוסר ביטחון
באחרים ,פחד מזרים ,חרדה ,דאגה באשר להידרדרות
במקום המגורים וירידה במוסר הלאומי .למרות
עשורים של מחקר ודיון בתחום ,טרם יושבה הגדרה
אחת לפחד מפשע .משוער כי הפחד אינו מבטא את
תפיסת הסיכון אלא את המסקנות הנובעות מקיומו
( .)Warr, 2000תמיכה להשערה זו מובאת בחלקה
השני של הגדרה ראשונית לפחד ,שנתנו פררו ולה
גראנג' ( .)Ferraro & LaGrange, 1987לפיה פחד
הוא תגובה רגשית שלילית הנוצרת בשל פשע או בשל
סימבולים המקושרים לו .על אף חוסר האחדות באשר
להגדרת המושג ומתוך שימת דגש מחקרי על מדדים
רגשיים אלו ,נראה כי ישנה הסכמה כי לפחד מפשע
יש השפעה על הרגש ,הקוגניציה והתנהגות הפרט
(לדוגמהPhelan, Sanchez & Broccoli, 2010; ,
Jackson, 2004; Wilcox, Jordan & Pritchard,
.)2007
פחד מפשע נמדד במחקרים רבים באמצעות
שאלות או ריאיונות חצי מובנים או על ידי תיאורי מצב
הממחישים אירועי עבירה ומקרי קורבנּות (למשל:
ק ו מ ר י נ צ ק י D i t t o n , C h a d e e , ;2 0 0 3 ,
;F a r r a l l , G i l c h r i s t & B a n n i s t e r , 2 0 0 4
 .)Otis , 2007; Wesely & Gaarder, 2004אחת
הדרכים לבחון פחד מפשע היא על ידי שאילת שאלות
הבודקות את הביטחון במצבים מסוימים ,כגון
הישארות לבד בבית לאחר החשיכה או הסתובבות
באזור המגורים לבד לאחר רדת החשיכה
( .)Tseloni & Zarafonitou, 2008דרך נוספת למדוד
פחד מעבירה מסוימת היא באמצעות מתן מידע לנבדק
על אירועים דומים שהתרחשו בעבר ועל ההסתברות
להתרחשותם בעתיד (איום רטרוספקטיבי ואיום
פרוספקטיבי ,בהתאמה) (למשל ,גולדשטיין-מעיין,
 ;2001חי.)2007 ,
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הבדלי מגדר בפחד מפשיעה

סקירה בספרות של ההבדלים המגדריים בפחד מפשע
מלמדת על פער מהותי בין המינים (ראהFerraro, :
1996; Haynie, 1998; Schafer, Huebner & Bynum,
 .)2006; Weinrath & Gartrell, 1996באופן עקיב
נמצא ,כי נשים מדווחות על רמות גבוהות יותר של
פחד מאשר גברים (;Ferguson & Mindel, 2007
;Hale, 1996; Mesch, 2000; Sacco, 1990
 .)Smith, Torstensson & Johansson, 2000הן
מעריכות את סיכוייהן להיפגע ולהיות קורבנות
לפשע ,לרבות פשעים לא אלימים ועבירות רכוש,
יותר מגברים (Ferraro, 1995; Fetchenhauer
& Buunk, 2005; Fisher & Sloan, 2003; Pain,
;2001; Schafer, Huebner & Bynum, 2006
.)Smith & Torstensson, 1997; Warr, 1985
ממצאי מחקרים מלמדים ,כי נשים נוטות לדווח
על רמות גבוהות יותר של פחד מאשר גברים,
על אף היותן מּועדות פחות מהם לקורבנּות
בפועל (Ferraro, 1996; Hale, 1996; Rountree,
;1998; Schafer, Huebner & Bynum, 2006
 .)Smith & Torstensson, 1997; Warr, 1984פררו
( )Ferraro, 1996מצא כי נשים ,באופן גורף ,דיווחו
על רמות פחד גבוהות יותר מאשר גברים ,הן לעניין
עבירות כלפי אדם והן לעניין עבירות כלפי רכוש.
מגמה זו מבטאת את "פרדוקס הפחד המגדרי"
( ,)Fear Gender Paradoxשהוצעו לו הסברים רבים
(;Ferraro, 1996; Madriz, 1997; Mesch, 2000
.)Scott, 2003; Schafer, Huebner & Bynum, 2006
אחד ההסברים נשען על תהליכי ִחברּות שונים בקרב
המינים (Fetchenhauer & Buunk, 2005; Gilchrist,
;Bannister, Ditton & Farrall, 1998; Pain, 2001
;Smith & Torstensson, 1997; Sacco, 1990
 .)Sutton & Farrall, 2005מדובר בתופעה סוציולוגית
הנובעת מתפיסה סטריאוטיפית ,שלפיה בתהליך
החברות לתפקידי מגדר לומדות בנות להעריך את
ִ
עצמן כפגיעות יותר מגברים ,וכחסרות ישע התלויות
בגברים לשם בטחונן האישי .בתוך כך הן מקבלות
עידוד להחצין ולבטא רגשות .ואילו בנים מחונכים
"להיות גברים"  -להתנהג באיפוק ולהימנע מביטויי
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רגש (Gordon & Riger, 1989; Sutton & Farrall,

.)2005
מגמה דומה מסתמנת בהסבר לפער מגדרי בפחד
מפשע ,הנגזר מטכניקות של נטרול פחד בקרב גברים
(;Agnew, 1985; Smith & Torstensson, 1997
 .)Stanko & Hobdell, 1993לפי הסבר זה ,גברים
נוטים להאמין שהם חסינים מפני פגיעה ,ועקב כך
הם מדחיקים ומכחישים את סיכוייהם להיות קורבנות
לפשע .הסיבה לכך נעוצה ככל הנראה בתהליכי ִחברות
של תפקיד המין הזכרי .נראה כי הקושי של הגברים
להודות באי יכולתם להגן על עצמם במקרים מסוימים,
מוביל לנטייה לדווח על רמות נמוכות של פחד לעומת
נשים (.)Smith, Torstensson & Johansson, 2000
מבחינה אבולוציונית ,הימנעותם של גברים מביטויי
רגשות ,שליליים בעיקר ,כגון פחד ,היתה חיונית
בחברות הציידים הפרימיטיביות ,כדי לנטוע בנשים
תחושת ביטחון ולהבטיח את נכונּותן ללדת ילדים
ולגדלם .לעומת זאת בקרב נשים התפתחה היכולת
לזהות ולהביע רגשות בקלות ,בעיקר שליליים ,בשל
חולשתן הפיזית (יחסית לגברים) ובשל הצורך להתגונן
ולהישמר מפני סכנות (Basow, 1992; Brody & Hall,
.)1993; Fetchenhauer & Buunk, 2005
על פי וואר ( ,)Warr, 1984, 1990נשים חשות
פגיעות יותר מבחינה פיזית מאשר גברים .ואכן,
סמית' ועמיתיו (Smith, Torstensson & Johansson,
 )2000גילו במחקרם כי נשים יותר מגברים דיווחו
באופן כללי הן על רמות גבוהות של פחד מפשע והן
על רמות גבוהות של סיכון נתפס להיות קורבנות.
בנוסף נמצא ,כי נשים וגברים חשים פגיעּות לגורמים
שונים ,המשפיעים על תפיסת הפחד מפשע (נשים
מושפעות יותר מההקשר החברתי וממאפייני הסביבה
המיידית שלהן ,ואילו גברים מושפעים יותר מגורמים
דמוגרפיים ,כגון גיל ,רמת השכלה וסטטוס חברתי).
מסגרת תיאורטית אחרת ,אשר הוצעה להסבר הפער
המגדרי בפחד מפשע ,מייחסת את הרמות הגבוהות
יותר של פחד מפשע (על סוגיו) בקרב נשים לפחדן
מפני תקיפה מינית (ראהFisher & Sloan, 2003; :
& Gordon & Riger, 1989; Schafer, Huebner
 .)Bynum, 2006; Warr, 1984וואר (Warr, 1984,

הן מפחדות

 )1990טוען ,כי בעבור נשים ,המושגים "פחד
מפשע" ו"פחד מאונס" הם מונחים נרדפים .לטענתו,
אונס הוא "עבירת מפתח" המטילה את ִצלּה על
עבירות אחרות .טענה זו ,המכונה בספרות "השערת
אפקט ההצללה" (" ,)"Shadow hypothesisזכתה
לתימוכין אמפירי נרחב (;Ferraro, 1995, 1996
;Fisher & Sloan, 2003; Madriz, 1997; May, 2001
.)Reitz, 2000; Schafer, Huebner & Bynum, 2006
נטען כי ביכולתה להסביר את פרדוקס הפער המגדרי
בפחד מפשע (.)Ferraro, 1996

פחד מפשע ספציפי

גימשי ( )2009מסכם במאמרו שני סקרים אשר בדקו
מגמות בתחושת הביטחון האישי בישראל .האחד
נעשה בשנים  ,2007-2005והשני בדצמבר ,2008
ורואיינו בו  500בוגרים ובוגרות ישראליים המהווים
מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל.
הסקרים מלמדים כי רצח ,שוד ועבירות מין נתפסים
על ידי הציבור הרחב כעבירות חמורות המעוררות
פחד רב .פריצה לבתים או גניבה מהם דורגה כעבירה
בעלת הפגיעה החמורה ביותר באיכות החיים (על ידי
 54%מהמשיבים והמשיבות) ,ולאחריה דורגו עבירות
אלימות ,בהן רצח (על ידי  48%מהמשיבים) וכן אונס
ותקיפה מינית (על ידי  28%מהמשיבים).
התפיסות באשר לשיפוט חומרת העבירות
משתקפות בחשיבה החוקתית ובספר החוקים,
המבטאים את עמדת הציבור .בגנזך של מדינת
ישראל למשל ,המהווה הארכיון הלאומי והפועל
מתוקף חוק ,כותרתן של העבירות רצח ,שוד ואונס
היא "פשעים חמורים" (הארכיון הממלכתי של מדינת
ישראל .)2009 ,בנוסף ,יחסו של החוק לעבירות אלו
ניכר בחומרת הענישה המרבית המופיעה בחוק
בגינן .שנות המאסר בגין שוד ,אונס ורצח עומדות
על  14שנה 16 ,שנה ומאסר עולם ,בהתאמה (דלומי
וכהן.)2010 ,
פחד מרצח .רצח הוא עבירה הנכללת בקטגוריה
של פשעים אלימים ( .)Dowler, 2004בארץ לא
נמצאו מחקרים שעניינם פחד מרצח .עם זאת
מלמדים מחקרים שונים שנעשו בארצות הברית

ובקנדה ,כי אף על פי שיש אוכלוסיות בעלות סבירות
גבוהה להיות קורבנות לרצח [כגון גברים אפרו-
אמריקאים או היספנים לעומת לבנים בארה"ב
( ,)Jones-Webb & Wall, 2008או נשים החשופות
לאלימות מבית ( )Domestic violenceמצד בני זוגן
( ,)Zarbock, 2008ובמיוחד אלה העוזבות את בני
זוגן המתעללים ( ,])Wilson &, Daly, 1993הפחד
מפני עבירה זו מושפע מגורמים סטטיסטיים .כיוון
שכך ,אנשים המביעים פחד מפני רצח אינם בהכרח
האנשים בעלי הסבירות הגבוהה ביותר להיות
קורבן לעבירה זו .לדוגמה ,מחקרו של אנדרסקו
( )Andreescu, 2010מלמד ,כי הפחד ברומניה
מפני קורבנּות גבוה הרבה יותר מהפחד מקורבנּות
בהונגריה ,למרות ששיעור הפשיעה הכולל בהונגריה
גבוה הרבה יותר מזה שברומניה .בדומה לכך ,קנדים
מביעים פחד רב יותר מרצח מאשר אמריקאים,
למרות אחוזי קורבנות ופשיעה נמוכים מהותית
בקרב הראשונים .אחד הגורמים לכך הוא אמצעי
התקשורת ,שנעשו גורם מרכזי בהפקה ובסינון של
מושגי פשע .הדבר ניכר עד מאוד ב"טבע הסלקטיבי"
של חדשות הפשע ,שבהם מושם דגש על פשעים
אלימים (בהם רצח) וסנסציוניים בעיקרם,
המשפיעים על רמת הפחד והיוצרים עולם מעוות
של פשיעה (.)Dowler, Fleming & Muzzatti, 2006
גורם נוסף המשפיע על תחושת פחד מפני רצח הוא
מגדר ( .)Ferarro, 1996כאמור לעיל ,על אף שגברים
ככלל ,יותר מנשים ,מועדים להפוך לקורבנות של
פשע (Hughes, Sherrill, Myers, Rowe & Marshall,
 ,)2003מחקרים מלמדים כי נשים ,יותר מגברים,
מביעות פחד רב מפשעים הכרוכים באלימות ובפגיעה
פיסית .זאת שלא כמו פשעי רכוש ,שבהם לא נמצא
הבדל מגדרי ( .)Moore & Shepherd, 2007תמיכה
לכך מתקבלת גם ממחקרו של אנטוניו ( ,)2008אשר
לפיו נשים ששימשו מושבעות במשפטי רצח ,דיווחו על
פחד כללי וסבלו מסימפטומים גופניים ונפשיים רבים
יותר מגברים ששימשו מושבעים במשפטים כאלה.
פחד מפגיעה מינית .תקיפה מינית ,שלא כמו
פשעים אחרים ,נמנית עם העבירות שלנשים יש
סיכוי גבוה הרבה יותר מגברים להיות קורבנות
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שלהן (לב-ויזל ,אמיר ואוחיון ;2003 ,שפירא-
ברמןLane, Grover & Dahod, 2009; ;2003 ,
 .)Sudderth, Leisring & Bronson, 2010עם
זאת כאמור לעיל ,נשים יותר מגברים מדווחות
בעקיבות על פחד רב יותר מפשיעה בכלל (חי,
 .)Schafer, Huebner & Bynum, 2006 ;2007פררו
( )Ferraro, 1996מסביר פער זה על ידי שימוש
במונח "השערת ההצללה" או "השערת הצללה של
התקיפה המינית" .)Ferraro, 1996( .כמצוין לעיל,
ההשערה היא כי פחדן של נשים מפני תקיפה מינית
מטיל צל על פחדן מסוגי פשע אחרים ,במיוחד פשעי
אלימות ,בשל החשש כי כל פשיעה ,כגון שוד ,גניבה
או פריצה ,עלולה בסופו של דבר להסתיים בתקיפה
מינית (.)Lane, Grover & Dahod, 2009
פחד משוד .שוד מוגדר כלקיחה ,או כניסיון לקיחה,
של דבר מה בעל ערך באמצעות כוח ואלימות או
איום בשימוש בהם ,ומשום כך הוא כולל לא רק
אובדן של רכוש אלא גם מרכיב של שימוש בכוח.
שוד הוא עבירה המתרחשת במגוון מסגרות .הוא
עשוי להתרחש ברחוב ,בבית ,במקומות ציבוריים,
בתחבורה ציבורית או בבתי עסק כגון בנק ,חנויות
ותחנות דלק .מבין עבירות האלימות ,שוד הוא
העבירה בעלת השכיחות הגבוהה ביותר לביצוע על
ידי מספר עבריינים (.)OVC, 2010
כבר במחקר שנערך לפני כעשור וחצי ואשר בדק
תפיסות סיכון ופחד מפני פשע ,נמצאו שלושה
מנבאים סוציו דמוגרפיים ברמת היחיד שהיתה להם
השפעה ניכרת על פחד מפני שוד .המנבא הראשון,
גיל ,נמצא ביחס שלילי עם פחד מפני שוד ,וכך על כל
עלייה ביחידת גיל ,ירדו הסיכויים לחוות פחד מפני שוד
ב 3%-בקירוב .במנבא השני ,גזע ,נמצא כי נבדקים
לא לבנים הפגינו פחות פחד משוד מנבדקים לבנים,
וסיכוייהם לחוות פחד מפני שוד היו נמוכים ב5%-
בערך מסיכוייהם של האחרונים .מגדר נמצא כמנבא
השלישי בעל השפעה ניכרת על פחד מפני שוד ,ולפיו
נשים מביעות פחד רב יותר מפני שוד מאשר גברים.
עוד נמצא במחקר זה ,כי קורבנּות של עבירת שוד
היא מנבא לעלייה ברמת הפחד מפריצה לבית לעומת
היעדר קורבנות ( .)Wilcox & Land, 1996מבחינת
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מגדר וגיל ,ממצאי מחקר זה עולים בקנה אחד עם
ממצאיהם של מחקרים חדשים יותר ,המלמדים
על המאפיינים העיקריים של האוכלוסייה השכיחה,
המביעה פחד מפני פשעים באופן כללי (לדוגמה:
.)Hilinski, 2009; Moore & Shepherd, 2007
ממצא מעניין באשר לפחד מפני שוד בקרב נשים
מלמד ,כי במנוגד לאינטואיציה ,עבודה בשעות
הלילה בקרב אוכלוסיה זו מפחיתה מאוד את פחדן
מפני שוד .ההנחה היתה כי נשים שעובדות בשעות
הלילה חשופות ומועדות יותר להיות קורבן ,ולפיכך
יביעו רמות פחד גבוהות יותר .עם זאת אפשר כי
עבודה בשעות הלילה מספקת לנשים תחושת
ביטחון בשל היכרותן הטובה עם סביבתן .לפי הסבר
נוסף ,נשים העובדות בשעות הלילה מפוחדות
פחות באופן כללי מנשים שאינן עובדות בשעות
כאלה ( .)Lane, Gover & Dahod, 2009יצוין ,כי
עיקר הממצאים המוצגים לעיל על פחד מפני שוד
זוהו בארצות שונות בארצות הברית ,בהן סיאטל
( )Wilocx & Land, 1996ווושינגטון (.)OVC, 2010
לצד ריבוי המחקרים בעניין זה בארצות שונות ,לא
נמצאו בישראל מחקרים העוסקים בתחום.

דירוג חומרת העבירות

המחקר ,שבדק את חומרת העבירות ,מנסה לדרג
אותן על פי חומרתן ,מהחמורה אל הקלה או להיפך.
על אף הבעייתיות בניסיון ליצור הגדרה מספרית
להתנהגות אנושית ,קיימים פרסומים המציגים
חומרה של עבירה מסוימת לעומת חומרה של עבירות
אחרות .ה FBI-בארצות הברית למשל מפרסם סיכום
של שבעה סוגים של "עבירות אינדקס" ,המהוות
מדד לרמת הפשע והכוללות את העבירות החמורות
ביותר באופן הבא :רצח ,הריגה ,אונס ,שוד ,חבלה
גופנית חמורה ,התפרצות וגניבות חפצים בשווי
של יותר מ 50-דולרים (שוהם ,אדד ורהב.)2004 ,
מלבד הריגה ,העבירות רצח ,אונס ושוד ,הממוקמות
בתחילת המדד ,נחשבות לעבירות החמורות ביותר.
למחקרם של קלינארד וקוויני (Clinard & Quinney,
 ,)1967שעניינו סיווג עבריינים וכותרתו "אלימות
אישית" ,נכנסו בין השאר העבירות רצח ואונס.

הן מפחדות

התמיכה החברתית בעבירות אלה מועטה ,אם
בכלל קיימת ,והקשר בין ההתנהגות העבריינית
להתנהגות לגיטימית נתפס כנמוך .ביצוע העבירה
הוא הפרה של נורמות יסודיות בחברה ,ועל כן
התגובה החברתית חמורה ומבוטאת בענישה
קשה של עונש מוות ומאסר ממושך .בעבירת שוד
דווקא נמצא כי ההתנהגות נתמכת על ידי נורמות
חברתיות ,והקשר בין שוד לבין התנהגות לגיטימית
מונחה על ידי מטרות של הצלחה כלכלית .עם זאת
ביצוע עבירה זו סותר את העקרונות של קדושת
הרכוש הפרטי ומאפיין את גיל ההתבגרות .כמו
לרצח ולאונס ,התגובה החברתית לשוד חמורה
וכוללת עונשים חמורים כגון מאסר .יצוין כי על
אף שהמחקר פורסם לפני יותר מארבעה עשורים,
נראה כי הוא משקף את הראייה המקובלת בימינו
בכל הנוגע לסיווג עבירות התקיפה כעבירות
חמורות ולמידת הענישה בגינן.
אשר לחומרת העבירות ,שוהם ,אדד ורהב ()2004
מיינו מדגם של עבירות על פני מפה ,שממד
אחד שלה הוגדר על ידי האקטוס ראוס (משתנים
המתארים את מעשה העבירה) והממד השני שלה
הוגדר על ידי המנס ראה (הכוונה הפלילית לכל
רמותיה) .הפריטים שהגדירו את האקטוס ראוס היו
שיעור הנזק ומשך הפגיעה .שני פריטים אלה יצרו
סולם בן חמש דרגות ,החל בחוסר נזק ,דרך נזק
חלקי לזמן קצר או ארוך וכלה בנזק תמידי  -חלקי או
מלא .על פי דירוג זה אפשר להסיק כי שלוש העבירות
 רצח ,אונס ושוד  -מדורגות גבוה בסולם שנוצר,כאשר רצח הוא העבירה בעלת שיעור הנזק הרב
ביותר  -נזק מלא לצמיתות ,ואונס ושוד ,בעיקר אלים,
נעים בסולם בין נזק חלקי וממושך לבין נזק חלקי או
מלא לצמיתות.

פחד מפשע  -היבטים פונקציונליים

התיאוריה הפונקציונלית של קוגניציה (Anderson,
 )1996מציעה פרדיגמה מתאימה לחקר תפיסת
האלימות בחיי היומיום ,ומאפשרת לחשוף אדם
המשתתף במחקר ניסויי למגוון עדויות ולהיבטים
שונים של אירוע נשפט .מתוך הנחה שמערכת ידע

חברתי-מוסרי מאורגנת בסכמות אשמה אישיות,
מציע אנדרסון סכמת האשמה המיוצגת על ידי
משוואה (:)1
( )1האשמה = אחריות

תוצאות

האשמה היא השתקפות של ארגון הידע על מעשים
שתוצאותיהם לא רצויות או עלולות להיות כאלה.
האשמה במשוואה היא פונקציה של שני מקורות
מידע .האחד ,אחריות ,מייצג את האופן שבו תופס
הצופה את אחריותו של הפוגע להימנע מגרימת נזק.
המרכיב השני ,תוצאות ,מייצג תפיסה של חומרת
מייצג פונקציה של
המעשה הפוגעני .הסימון
מיזוג מידע ,שאפשר לבטאה במונחים אלגבריים
פשוטים (בתחום הנדון כאן מדובר במיצוע) .תוכנית
מחקר שמיישמת משוואה זו דורשת מהמשתתף
לשפוט סדרת תיאורים של התנהגות עבריינית .על
סמך מכלול השיפוטים אפשר לשחזר את המשקל
שמקנה המשתתף ליסודות השונים שכלולים
באחריות ובתוצאות ,כגון כוונה ונזק ,בהתאמה,
ואפשר לאתר כלל שבאמצעותו מתבצע מיזוג
ייצוגיהם הסובייקטיביים של העדויות דלעיל (שהוא
כאמור מיצוע) (.)Anderson, 1996
ממצאי מחקרים (ראה סקירה אצל ;Wolf, 2001
 )2002מלמדים ,כי לסכמה זו תחולה רחבה ,מעבר
לתהליכים קוגניטיביים ספציפיים שבהם התמקדה
ההמשגה המקורית .נמצאו סכמות שונות בהתאם
לתופעה הנשפטת .לדוגמה ,אלימות במשחקי
כדורגל אינטראקטיביים (ראה למשל :אידיסיס,
 ;2002שימקיןLaskov-Peled & Wolf, ;1998 ,
 )2002הוערכה על ידי המעורבים בדבר על בסיס
סכמת ניבוי ( )2כך:
( )2אלימות מנובאת = תוקפנות וקורבנות
תוקפנות וקורבנות
של פוגע פוטנציאלי
של קורבן פוטנציאלי
אנגרסט ( )2003בחנה את השפעות הטרור של
שנות התשעים על קורבנות פוטנציאלים .ברוח
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טרור זה נעשו פיגועי התאבדות שנועדו לפגוע
באזרחים רבים ככל האפשר .על בסיס מחקר מקדים
מצאה אנגרסט סכמה של חשש מאירוע טרור
בקרב קורבנות פוטנציאלים על בסיס שני יסודות:
מקור היפותטי ומופשט לחשש ופחד מהיפגעות,
היינו הסתברות משוערת לפיגוע ולהיפגעות (איום
פרוספקטיבי) ,ומקור קונקרטי מוחשי  -מספר
הפיגועים שהתרחשו לאחרונה באזור שבו שוהה
האדם (איום רטרוספקטיבי) .במשוואה ( )3מובא
ייצוג פורמלי של סכמת חשש זו:
( )3חשש מטרור = הסתברות
פיגועים בפועל
היפותטית
ממצאי מחקרה של אנגרסט ( )2003מחזקים את
התאמתה של הפרדיגמה הפונקציונלית לחקירת
שיפוט מוסרי של קורבנות פוטנציאליים לפשיעה .חי
( )2007הסתייעה בסכמה זו כשחקרה הבדלי מגדר
בפחד מאונס כפונקציה של שני סוגי האיום שצוינו
לעיל ,כפי שנראה במשוואה (:)4
( )4חשש מאונס = איום
איום רטרוספקטיבי
פרוספקטיבי
כאמור ,איום רטרוספקטיבי מספק מידע מוחשי על
עבירות שהתרחשו בעבר ,ואילו איום פרוספקטיבי
מספק מידע מופשט על ההסתברות להיות קורבן
בעתיד .מחקרה של חי ( )2007לימד ,כי נשים וגברים
הושפעו משני סוגי האיום .עם זאת ,שלא כמו גברים,
נשים הושפעו יותר ממידע על איום רטרוספקטיבי
מאשר ממידע על איום פרוספקטיבי ,והדבר השתקף
במשקל היחסי שהוקנה לשני סוגי האיום .הסבר
אפשרי לכך הוא הסגנון הקוגניטיבי של "תלות או
אי תלות בשדה" (.)Witkin & Googenough, 1977
וויתקין וגודאנף ()Witkin & Googenough, 1977
מצאו הבדלים תפיסתיים חזותיים בין נשים לגברים,
המשפיעים על האופן שבו מנתחים המינים סיטואציות
דומות .על פי גישתם ,לנשים יש נטייה לסגנון של
"תלות בשדה" ( .)Kimball, 1989תלויים בשדה
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מאופיינים באמוציונליות גבוהה ובקושי רב יחסית
לנתק דמויות מהרקע שלהן .הם קונקרטיים במהותם
ומושפעים עד מאוד מהסביבה המיידית שלהם .לכן
אפשר לשער שנשים יושפעו מגורמים קונקרטיים
(כגון מספר אירועים) יותר מגברים המאופיינים
כבעלי סגנון קוגניטיבי של "אי תלות בשדה".
המחקר הנוכחי מסתייע במתודה של המדידה
הפונקציונלית ,הנגזרת מהתיאוריה הפונקציונלית
של קוגניציה ( ,)Anderson, 1996ובוחן את הסכמה
שהוצעה לפחד מטרור (שהוא מקרה פרטי של
פשיעה) ולפחד מאונס ,ביחס לשלושה סוגי פשע:
רצח ,שוד ואונס.

מטרת המחקר והשערות

מטרת המחקר היתה לבחון את רמת הפחד של
נשים מלהיות קורבן לרצח ,לשוד ולפגיעה מינית,
באמצעות חשיפה של הנבדקות לשני מקורות איום:
איום רטרוספקטיבי המספק מידע מוחשי על אירועים
שהתרחשו בעבר ואיום פרוספקטיבי המספק מידע
מופשט על שיעור ההסתברות לקורבנּות בעתיד.
נבחרו נבדקות-נשים בשל התפיסה כי בעבירות
בכלל ובעבירות מין בפרט נתפסים גברים כתוקפים
פוטנציאלים ונשים  -כקורבנות .שוער כי:
 .1המשתתפות יביעו רמת פחד יורדת ,כאשר האיום
להיות קורבן לרצח יהיה הגבוה ביותר ,לאחריו
האיום להיות קורבן לאונס ,ולבסוף האיום להיות
קורבן לשוד.
 .2מידת הפחד תעלה כפונקציה של העלייה בערכי
האיום הרטרוספקטיבי והאיום הפרוספקטיבי.
 .3מידת הפחד של המשתתפות תושפע יותר
ממידע על איום רטרוספקטיבי מאשר מידע על
איום פרוספקטיבי.

שיטה

משתתפות

במחקר השתתפו בהסכמה ובהתנדבות  39נשים
בוגרות .חלק מהנשים הגיעו אליו באמצעות מכרים
של הנסיינית ,וחלקן הגיעו עקב פנייה של הנסיינית
ליישובים קהילתיים באמצעות הפצת מיילים

הן מפחדות

פנימיים על אודות המחקר ובהם הזמנה להשתתף
בו .ארבע נשים נוספות התנגדו להשתתף במחקר
כשנושאו הוצג להן ובטרם התחיל ,ונימקו את סירובן
בכך שמעורבות במחקר כזה עלולה להעלות את
רמת הפחד שלהן .אישה אחת ביקשה להפסיק
את השתתפותה במהלך הניסוי .טווח הגילים של
הנבדקות הוא  ,63-23הגיל הממוצע  31.95 -וסטיית
תקן של .7.07

 - )8 ,4 ,2ואיום פרוספקטיבי  -מידע על ההסתברות
להיות קורבן אונס ( ,8% ,4% ,2%או  .)16%מערך
זה יצר  48זיווגים אפשריים ( .)3x4x4המשתנה
התלוי במחקר הוא רמת הפחד ,הנמדדת בסולם
בן  20דרגות .פרדיגמה ניסויית זו תּוקפה במחקרים
קודמים (ראה לדוגמה :אנגרסט ;2003 ,מונוסזון,
 ;2006משה ;2003 ,קומרניצקי ;2003 ,חי.)2007 ,
בלוח  2מוצג מערך המחקר.

לוח  :1פרטים דמוגרפיים של הנבדקות ()N=39

לוח  :2מערך המחקר

מספר אירועי הפשע
(רצח/שוד/אונס)
שהתרחשו
בעבר באזור
המגורים
ההסתברות
להירצח /להישדד/
להיאנס

משתנה

מספר נבדקות

לאום
יהודייה
מוסלמית
נוצרייה

36
2
1

דתיות
חילונית
דתית
מסורתית

18
14
7

מצב משפחתי
נשואה עם ילדים
רווקה
נשואה
גרושה
אלמנה

18
9
9
2
1

אזור מגורים
עיר
יישוב

28
11

16%

שנות לימוד
12
14-13
( 16-15תואר ראשון)
( 18-17תואר שני)
22-19

2
18
12
5
2

דוגמה לתיאור תרחיש שהוצג לנבדקות:
"דמייני לעצמך מצב בו הנך נמצאת בסביבה קרובה
למקום בו התרחש בעבר מעשה רצח (או שוד או
אונס) אחד (או שניים ,ארבעה ,שמונה) והסבירות
שלך להיות קורבן רצח (או שוד או אונס) הנה של 2%
(או  8% ,4%או  .)16%דרגי בבקשה על גבי סולם בן
 20דרגות את רמת הפחד שאת חשה כעת ,כאשר
 1מציין את הדרגה הנמוכה ביותר בסולם ,ו 20-את
הדרגה הגבוהה ביותר".
כיוון שהשתתפות במחקר היתה עלולה לגרום אי
נוחות לנבדקות שחוו פשע בעברן ולנשים בעלות
רמות גבוהות של פחד ממנו ,נחשף הנושא הנחקר
בשלב הראשוני של המחקר ,בטרם ההשתתפות.

כפי שמראה הלוח ,מרב הנבדקות הן יהודיות
חילוניות נשואות עם ילדים .מרביתן גרות בעיר
ובעלות השכלה אקדמית.

כלים והליך

המחקר התבסס על מערך ניסויי תלת-גורמי שכלל
סוג ספציפי של פשע (רצח ,אונס או שוד) ,איום
רטרוספקטיבי  -מידע על מספר הפעמים שבהן
התרחש פשע בעבר באזור המגורים של הנבדקת (,1

1

2

4

8

2%
4%
8%
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לנבדקות הפוטנציאליות הוסבר ,כי במחקר נבדקות
רמות הפחד מלהיות קורבן לשלוש עבירות .כל
משתתפת שהביעה הסכמתה להשתתף במחקר
התבקשה לחתום על טופס הסכמה מדעת
להשתתפות בו .לאחר מכן מילאה כל נבדקת שאלון
פרטים אישיים ,שכלל נתונים דמוגרפיים תוך שמירת
אנונימיות .בהמשך התבקשה כל אחת מהנבדקות
לדמיין סולם פחד בן  20דרגות ,כאשר  1מייצג את
דרגת הפחד הנמוכה ביותר ו 20-מייצג את דרגת
הפחד הגבוהה ביותר .כדי להבהיר לנבדקות את
המשמעות של דרגות הסולם וליצור שימוש במלוא
טווח התגובה ,התבקשה כל נבדקת לתאר בקצרה
אירוע הקשור לפשיעה שקרה לה בעבר ,או שהיא
מפחדת שיקרה לה בעתיד ,אשר מייצג בעבורה את
דרגת הפחד המקסימלית ( 20בסולם) .כך נעשה
גם באשר לדרגת הפחד המינימלית ( 1בסולם).
לאחר מכן הוצגו בפני כל נבדקת ,בזה אחר זה16 ,

תרחישים לכל עבירה .משנסתיימה הצגתם של 16
תרחישי הרצח הוצגו  16תרחישי השוד ,ולבסוף הוצגו
תרחישי האונס .סך הכול הוצגו  48אירועים (16x3
סוגי פשע) .כל נבדקת התבקשה לדמיין את האירוע,
ולאחר מכן לדרג את הפחד שחשה ביחס לכל אחד
מהתרחישים שהוצגו בפניה על סולם בן  20דרגות.
לפי הצורך התבקשו הנבדקות להסביר מילולית את
שיפוטיהן כדי להעשיר את המידע הכמותי שהתקבל
בהנמקות המילוליות.

ממצאים

בלוחות  4 ,3ו 5-מוצגים ממוצעים וסטיות תקן
של הנבדקות ביחס לפחד מרצח ,שוד ואונס,
בהתאמה .בשיפוטי הפחד של סוגי הפשע השונים
כפונקציה של שני סוגי האיום ניכרת מגמה דומה:
עלייה בפחד כפונקציה של עלייה בערכי האיומים -
הרטרוספקטיבי והפרוספקטיבי.

לוח  :3ממוצעים וסטיות תקן של שיפוטי הנבדקות ביחס לפחד מפני רצח

מספר אירועי רצח שהתרחשו
בעבר באזור המגורים

1

2

4

8

הסתברות להירצח
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2%

7.31
()5.42

8.51
()5.56

10.20
()5.47

12.70
()5.07

4%

8.23
()5.56

9.74
()5.24

11.80
()5.22

13.80
()4.53

8%

9.59
()5.21

11.40
()4.95

12.50
()4.75

14.90
()4.16

16%

11.60
()5.34

12.70
()5.00

14.00
()4.66

16.30
()4.12

הן מפחדות

תרשים  :1ממוצעים של דירוגי הפחד מרצח כפונקציה של איום רטרוספקטיבי ואיום פרוספקטיבי

עבירת רצח
עבירת רצח

הפחד
הפחד
הפחד
מידתמידת
מידת

20
20
18
18
20
16
16
18
14
14
16
12
12
14
10
10
12
8
8
10
6
6
8
4
4
6
2
2
4
0
0
2
0

עבירת רצח

1
1
2
2
1
4
4
2
8
8
4
8
2%
2%
2%

8%
4%
8%
4%
איום פרוספקטיבי
פרוספקטיבי
איום
8%
4%

16%
16%
16%

איום פרוספקטיבי

הפחדהפחד
הפחד
מידתמידת
מידת
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תרשים  :1ממוצעי דירוגי הפחד מרצח כפונקציה של איום רטרוספקטיבי ואיום פרוספקטיבי
איוםכפי
דומה,
איוםנצפתה מגמה
מאונס
באשר לפחד
ותרשים ,1
שמלמדים :לוח 3
פרוספקטיבי
רטרוספקטיבי ו
כפונקציה של
הפחדישמרצח
ממוצעי דירוגי
כמשוער ,וכפי תרשים 1
עלייה ברמת הפחד מפני רצח כפונקציה של עלייה שמשקפים לוח  4ותרשים  .2רמת הפחד עולה
באיום הרטרוספקטיבי (הממוצעים השוליים של כפונקציה של העלייה במספר האירועים שהתרחשו
עבירת אונס
רמת הפחד כשמדובר באירוע אחד ,בשני אירועים,
בעבר (ממוצעים של  13.50 ,11.60 ,10.10ו15.70-
עבירת אונס
בארבעה או בשמונה אירועים הם  ,10.60 ,9.18לאירוע אחד ,לשני אירועים ,לארבעה ולשמונה אירועים,
עבירת אונס
20
 12.10ו,14.40-
בהתאמה) .בדומה לכך ,רמת הפחד בהתאמה) וכפונקציה של ההסתברות להתרחשות
20
עולה כפונקציה של 18
העלייה באיום הפרוספקטיבי אירוע כזה בעתיד (ממוצעים של ,11.90 ,11.00
18
20
(ממוצעי רמת הפחד 16
בהסתברות של  13.00 8% ,4% ,2%ו ,15.00-ל 8% ,4% ,2%-ו ,16%-בהתאמה).
16
18
ו 16%-הם 14,10.90 ,9.69
בהתאמה).
ו,13.70-
12.10
1
14
1
16
12
2
12
14
2
10מוצעים וסטיות תקן של שיפוטי הנבדקות ביחס לפחד 1
מפני אונס
לוח 10:4
4
12
8
4
2
8
8
10
שהתרחשו
האונס
אירועי
מספר
6
8
4
6
המגורים
באזור
בעבר
8
4
2
1
4
4
8
הסתברות להיאנס
6
2
2
4
11.60
9.85
8.49
2%
0
0
()4.57
)4.77( 16%)7.76( 8%
2
4%
2%
4%
2%
0
12.90
10.30 16% 9.23 8%
4%
איום פרוספקטיבי
()4.27
()4.70( 16%)4.75
פרוספקטיבי
איום
8%
4%
2%
13.50
12.10
איום פרוספקטיבי10.30
8%
()3.73
()4.32
()4.61

16%

8
14.10
()3.98
15.20
()4.02
16.00
()3.65

רטרוספקטיבי ו17.70
15.90
כפונקציה של14.20
תרשים  :2ממוצעי דירוגי הפחד מאונס 12.3
איום פרוספקטיבי
איום
איום פרוספקטיבי
רטרוספקטיבי ו
איום
כפונקציה של
()3.16
()3.83
()4.61
תרשים  :2ממוצעי דירוגי הפחד מאונס ()4.87

תרשים  :2ממוצעי דירוגי הפחד מאונס כפונקציה של איום רטרוספקטיבי ואיום פרוספקטיבי
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0

2%
2%

16%

8%
4%
פרוספקטיבי
איום פרוספקטיבי
איום
8%
4%

16%

פרוספקטיבי
איום
פרוספקטיבי
איום פרוספקטיבי
רטרוספקטיבי וואיום
איום רטרוספקטיבי
של איום
כפונקציה של
מרצח כפונקציה
הפחד מרצח
דירוגי הפחד
ממוצעי דירוגי
תרשים  ::11ממוצעי
תרשים

תרשים  :1ממוצעי דירוגי הפחד מרצח כפונקציה של איום רטרוספקטיבי ואיום פרוספקטיבי
תרשים  :2ממוצעים של דירוגי הפחד מאונס כפונקציה של איום רטרוספקטיבי ואיום פרוספקטיבי

אונס
עבירת אונס
עבירת

הפחדהפחד
מידת
מידתהפחד
מידת

20
20
18
18
20
16
16
18
14
14
16
12
12
14
10
10
12
8
8
10
6
6
8
4
4
6
2
2
4
0
0
2
0

עבירת אונס

1
1
2
2
1
4
4
2
8
8
4
8
2%
2%
2%

16%
16%

8%
4%
8%
4%
פרוספקטיבי
איום פרוספקטיבי
איום
8%
4%

16%

איום פרוספקטיבי

 ,2%ו8% ,4%
של עם הסתברות של
 8.40 ,7.15ו9.65-
מלמדים על
תרשים :25ותרשים 3
אשר לפחד משוד ,לוח
פרוספקטיבי
איום פרוספקטיבי
רטרוספקטיבי ואיום
איום רטרוספקטיבי
כפונקציה של איום
מאונס כפונקציה
הפחד מאונס
דירוגי הפחד
ממוצעי דירוגי
תרשים  :2ממוצעי
מגמה זהה לזו המשתקפת בתגובות של הנבדקות ו 16%-שהעבירה תתרחש בעתיד ,בהתאמה.
להלןפרוספקטיבי
ומוצגתאיום
רטרוספקטיבי ו
איום
כפונקציה של
כפונקציה מאונס
דירוגי הפחד
ממוצעי
תרשים 2
מסוג הפשע
הושפעה
רמת הפחד
הפחד
עלייה :ברמת
לפחד מרצח ומאונס:
של העלייה באיומים הרטרוספקטיבי והפרוספקטיבי :בסדר יורד :אונס עם ממוצע של  12.70וסטיית תקן
ממוצעים של  8.45 ,6.84 ,5.64ו 10.40-לאירוע של  ,5.00רצח עם ממוצע של  11.70וסטיית תקן
אחד ,לשני אירועים ,לארבעה ולשמונה אירועים של  6.53ושוד עם ממוצע של  7.83וסטיית תקן של
שהתרחשו בעבר ,בהתאמה ,וממוצעים של .4.50 ,6.12

11

לוח  :5ממוצעים וסטיות תקן של שיפוטי הנבדקות ביחס לפחד מפני שוד

מספר אירועי השוד שהתרחשו
בעבר באזור המגורים

1

2

4

8

2%

4.10
()3.15

4.95
()3.37

6.62
()3.53

8.82
()4.04

4%

5.03
()3.30

6.15
()3.65

7.69
()3.61

9.72
()4.22

8%

6.18
()3.79

7.41
()4.08

9.08
()4.05

10.9
()4.54

16%

7.26
()4.21

8.85
()4.37

10.40
()4.39

12.10
()4.45

הסתברות להישדד
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1

הן מפחדות

תרשים  :3ממוצעים של דירוגי הפחד משוד כפונקציה של איום רטרוספקטיבי ואיום פרוספקטיבי

עבירת שוד
עבירת שוד

הפחדהפחד
מידת
מידתהפחד
מידת

20
20
18
18
16
20
16
14
18
14
12
16
12
10
14
10
8
12
8
6
10
6
4
8
4
2
6
2
0
4
0
2
0

עבירת שוד
1
1
2
2
1
4
4
2
8
8
4
8
2%
2%
2%

8%
4%
8%
4%
איום פרוספקטיבי
פרוספקטיבי
איום
8%
4%

16%
16%
16%

פרוספקטיבי
תרשים  :3ממוצעי דירוגיאיום
כפונקציה של איום רטרוספקטיבי ואיום פרוספקטיבי
הפחד משוד
תרשים  :3ממוצעי דירוגי הפחד משוד כפונקציה של איום רטרוספקטיבי ואיום פרוספקטיבי
לבחינת השערות המחקר מבחינה היקשית שימשה בהערכת הפחד .התבנית הדו-גורמית (ארבעה ערכי
פרוספקטיבי
רטרוספקטיביאיום
איוםכפונקציה של
תוך משוד
שונותהפחד
"ניתוחדירוגי
ממוצעי
תרשים :3
איוםאיום
רטרוספקטיבי וערכי
המזווגים עם ארבעה
מסוג
פרוצדורה סטטיסטית
נבדקי  -מדידות חוזרות" ( )Repeated Measuresפרוספקטיבי) מאפשרת לגזור מדד המתאר את
של דרגת הפחד ביחס לכל עבירה וביחס לשני סוגי המשקל היחסי הניתן לכל אחד מהגורמים בנפרד.
האיום .כדי לזהות אינטראקציה משולשת ,נערך ניתוח בתוך כך מחושבים המשקל הניתן למרכיב האיום
שונות ( )GLMתלת כיווני (סוג העבירה  xאחוזי הפרוספקטיבי (או למרכיב האיום הרטרוספקטיבי)
הסתברות  xמספר מקרי הפשע;  ,4x4x3בהתאמה) .יחסית למשקל הכולל הניתן לשני מרכיבי האיום
ניתוח השונות הראה כי יחסי הגומלין המשולשים יחד על דרגת הפחד (המשתנה המוסבר) .למשל,
עבירת שוד
עבירת אונס
עבירת רצח
מייצג מצב של משקל שווה
מובהקים בין
עבירת שוד
 0.50אונס
משקל יחסי של עבירת
גומלין רצח
אינם מובהקים .נמצאו יחסי עבירת
שני סוגי האיום [ .]F(9,342) = 2.02; p<.05כמו כן לשני מרכיבי האיום ,ואילו משקל יחסי של  1מקנה
עבירת שוד
עבירת אונס
עבירת רצח
נמצאו תוצאים ראשיים מובהקים הן בעבור איום חשיבות בלעדית לאחד מהם.
המשקלים היחסיים
רטרוספקטיבי בלוח  6ובתרשים  4מוצגים
)]F(3,114
רטרוספקטיבי [= 164.54; p>.000
איום רטרוספקטיבי
איום
איוםרטרוספקטיבי
איום
רטרוספקטיבי
איום
איום פרוספקטיבי
פרוספקטיביהפרוספקטיבי
ולאיום
הרטרוספקטיבי
לאיום
שניתנו
F
)(3,114
=
והן בעבור איום פרוספקטיבי [;93.07
איום פרוספקטיבי
איום פרוספקטיבי
רטרוספקטיביהפשע .הלוח
רטרוספקטיבי בהערכת הפחד משלושת איום סוגי
 .]p<.000נמצא תוצא עיקרי בעבור סוג איוםהפשע:
פרוספקטיבי שניתן לאיום
איום היחסי
פרוספקטיבי והתרשים מלמדים ,כי המשקל
 .F(2,76) = 38.18; p<.000פחד מרצח ופחדאיוםמאונס
לא נמצאו שונים בעוצמתם ,אולם הפחד משני סוגי הרטרוספקטיבי בכל סוגי העבירות היה גבוה מזה
הפחדכי הוא
הפרוספקטיבי ,אם
סוגלאיום
שניתן
ממצאים
מפני שוד.
פשע אלה גבוה מהותית מהפחד
קרובהפשיעה
היהסוגי
משלושת
האיום על הערכת
היחסי של
המשקל
תרשים :4
תרשים  :4המשקל היחסי של סוג האיום על הערכת הפחד משלושת סוגי הפשיעה
לאיזון .נמצא הבדל מובהק כפונקציה של סוג האיום
אלו מאוששים את השערות המחקר.
עבירת אונס
לא נמצאו
).F(1,4
על =
419.333
<.000
שני סוגי
השונות של
להשפעות
משקל יחסי .מעבר
הבדליםהפשיעה
משלושת סוגי
הפחד
הערכת
סוגpהאיום
היחסי של
המשקל
תרשים :4
עבירת אונס
מקורבנּות לרצח ,לשוד או מובהקים בין המשקלים היחסיים כפונקציה של סוג
הפחד שוד
האיום על דירוגיעבירת
ת אונס
עביר
עבירת
שוד שתופסים גורמים אלה העבירה.
היחסי
לאונס ,נבחן המשקל
עבירת רצח
עבירת שוד
רצח
איום רטרוספקטיבי
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עבירת רצח
רטרוספקטיבי
איום
איום פרוספקטיבי
רטרוספקטיבי
איום פרוספקטיבי

6
4
2
0

8

6
4
2
0
2%

1

8% 16% 4% 8% 2% 4%

8

16%

איום פרוספקטיבי
איום פרוספקטיבי

2

לוח  :6משקלם היחסי של האיום הרטרוספקטיבי והאיום הפרוספקטיבי בשלושת סוגי הפשע

4

איום פרוספקטיבי
פרוספקטיבי
רטרוספקטיבי ו
איום ואיום
רטרוספקטיבי
כפונקציה של
משודאיום
כפונקציה של
דירוגי הפחד
ממוצעימשוד
דירוגי הפחד
תרשים :3
תרשים  :3ממוצעי
8

8%

4

16%

איום רטרוספקטיבי

איום פרוספקטיבי

רצח

.566

.434

שוד

.574

.426

אונס

.583

.417

פרוספקטיבי
תרשים  :4משקלו היחסי של סוג האיום על הערכת הפחד משלושת סוגי הפשע

חד משוד כפונקציה של איום רטרוספקטיבי ואיום פרוספקטיבי
עבירת רצח

עבירת רצח

עבירת אונס

עבירת אונס

עבירת ש

עבירת שוד

איום רטרוספקטיבי

איום רטרוספקטיבי

איום רטרוספקטיבי

איום רטרוספקטיבי

איום רטרוספקטיבי

איום פרוספקטיבי

איום פרוספקטיבי

איום פרוספקטיבי

איום פרוספקטיבי

איום פרוספקטיבי

עבירת שוד

עבירת אונס

משלושת סוגי הפשיעה
הפחדהפשיעה
משלושת סוגי
על הערכת
הפחד
האיום
הערכת
של סוג
היחסי על
המשקל האיום
היחסי של סוג
תרשים :4
תרשים  :4המשקל
עבירת אונס

עבירת אונס

רטרוספקטיבישוד
עבירת שוד איוםעבירת

רוספקטיבי

איום רטרוספקטיבי

איום פרוספקטיבי

רוספקטיבי

עבירת רצח

איום פרוספקטיבי

עבירת רצח

איום רטרוספקטיבי
איום רטרוספקטיבי

פרוספקטיבי
פרוספקטיבי הפשיעה
איוםמשלושת סוגי
הפחד
איום הערכת
היחסי של סוג האיום על
בדיקה של השפעת משתנים דמוגרפיים על פחד
מפשע לימדה ,כי מקום המגורים והסטטוס המשפחתי
משפיעים מאוד על דרגת הפחד .תושבות העיר הביעו
פחד רב יותר ביחס לכל העבירות מתושבות יישוב.
ההבדל נמצא מובהק בעבירות רצח ושוד.

אשר לסטטוס המשפחתי ,נמצא כי נשואות ,נשואות
עם ילדים וגרושות מביעות פחד מפני פשע יותר
מרווקות ,באופן מגמתי וביחס לכל העבירות.
ההבדלים ביניהן באשר לעבירות רצח ושוד כמעט
מובהקים.

לוח  :7ממוצעים של דירוגי הפחד לפי מקום מגורים
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פחד מרצח

פחד מאונס

פחד משוד

תושבות עיר

10.63

12.33

6.99

תושבות יישוב

14.52

13.74

9.96

ערך הt-

*-2.62

-1.04

*-2.52

2

*p<.05

2

הן מפחדות

לוח  :8ממוצעי פחד על פי סטטוס משפחתי

פחד מרצח

פחד מאונס

פחד משוד

רווקה

9.28

12.15

5.90

לא רווקה

12.46

12.90

8.40

ערך הt-

*-1.93

-0.51

*-1.93
*p<.06

הנמקה מילולית
()Verbal reasoning

במהלך המחקר התבקשו הנבדקות להביע יחס
מילולי בשני שלבים .בשלב הראשון של ההליך הניסויי
התבקשה כל נבדקת לציין בפני המראיינת שני
תרחישים הקשורים לפשיעה :האחד מייצג בעבורה
פחד מקסימלי (דרגה  20בסולם) ,והאחר מייצג
בעבורה פחד מינימלי (דרגה  1בסולם) 20 .מהנשים
שהשתתפו במחקר ציינו כי התרחיש המפחיד ביותר
בעבורן הוא אונס .דוגמאות להתבטאויותיהן:
"הפחד הכי גדול זה להיות קורבן לאונס ולשרוד את
זה .אם היה מעורב בזה מוות שלי זה היה מבחינתי
קל יותר" (נבדקת .)1
"מידת פחד  20זה אונס .פחד מחוסר אונים .כניסה
לתחום הפרטיות והאינטימיות שלי בלי רשות ואי
יכולת להחזיר מענה" (נבדקת .)3
"אונס הוא מידת פחד  .20שלא נותנים לי לזוז ועושים
לי דברים בניגוד לרצוני ...שאין מי ששומע" (נבדקת
.)27
"אונס .מפחיד אותי חוסר אונים ,שמישהו אחר
יעשה בי מה שהוא רוצה .ישחית לי את הגוף( ,את)
הנשמה ...בלילה .ביום תמיד יש לי תחושה שישמעו
אותי( ...מפחיד אותי אונס) ברחוב שגוררים אותי,
מישהו זר .לא מישהו מוכר ,לא בבית שלי ולא ליד
אנשים .כשאני לבד" (נבדקת .)38
תרחיש הפשע המפחיד ביותר (דרגה  )20השני
מבחינת שכיחותו בקרב הנשים שהשתתפו במחקר
הוא רצח 13 .נבדקות ציינו כי פחדן מרצח תואם
דרגה של  20בסולם הפחד .לדוגמה:
"רצח .בירי .מישהו שולף את האקדח ומתחיל לירות
בי .מכל מיני סיבות  -אישה ,ערבייה או שניהם יחד.

אם אני לא מצפה לזה ...זה ללא משהו מקדים ,זה
מרתיע אותי" (נבדקת .)18
"שמישהו ינסה לרצוח אותי בכל שעה ביום .לא
משנה אם זה מישהו זר או מכר ,זה הפחד הכי גדול
שלי" (נבדקת .)22
התרחיש השלישי המפחיד ביותר בסדר השכיחויות
הוא פגיעה באחר משמעותי בעבור הנבדקת .שש
נשים התייחסו לכך .ארבע נשים ציינו פגיעה מינית
בילדיהן כתרחיש המפחיד ביותר בעבורן:
"שמישהו יפגע בבנות שלי .יתקוף אותן מינית.
שמישהו יפגוש אותן בחדר מדרגות ...ויעשה להן
משהו נורא" (נבדקת .)34
נבדקת אחת ציינה רצח של ילדיה ,ונבדקת אחרת
ציינה פגיעה מינית באחותה הקטנה כתרחיש
המפחיד ביותר:
"קורבן אונס מפחיד אותי יותר מפגיעה פיסית
אחרת כמו אלימות או אלימות עם נשק ...הרבה יותר
מפחיד שמשהו כזה יקרה לאחותי הקטנה .מפחיד
יותר אפילו מלהיות קורבן לרצח" (נבדקת .)9
חלק מהנשים שבעבורן רצח הוא העבירה המייצגת
את דרגת הפחד הגבוהה ביותר לא ראו בה עבירה
מפחידה הרבה יותר מאונס .לדוגמה:
"רצח זה הכי מפחיד אותי ,אבל פה (בעבירת האונס)
כאלו רוצחים אותך ומקימים אותך מחדש .לא יודעת
מה יותר גרוע" (נבדקת .)37
"רצח זה הדבר הכי מפחיד ,אם כי אונס לא נמצא
הרבה מאחוריו .רצח זה הכי גבוה ( ,)20ואונס הייתי
מדרגת ( "19.5נבדקת .)16
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אשר לתרחיש הפשע המייצג את דרגת הפחד
הנמוכה ביותר (דרגה  ,)1היתה שונּות רבה יותר
בתגובות הנשים שהשתתפו במחקר .התרחיש
השכיח ביותר שצוין היה של גניבה .חמש-עשרה
מהנבדקות התייחסו לגניבה כתרחיש המייצג בעבורן
דרגת פחד  .1לדוגמה:
"שמישהו יגנוב ממני משהו בלי שאשים לב ,באוטובוס
או משהו כזה" (נבדקת .)24
"אני משאירה את החפצים בשירותים בחוץ ,וכשאני
יוצאת 'שלום לתיק' .לא משהו שקורה כשזה עליי או
בא במגע איתי" (נבדקת .)23
ִכיוס היתה העבירה השנייה השכיחה בדרגת הפחד
הנמוכה ,והיא צוינה על ידי שמונה מהנבדקות .לדוגמה:
"שמישהו יכייס אותי ואני מגלה את זה אחר כך ...זה
קורה לאור יום תוך כדי סידורים" (נבדקת .)22
ארבע מהנבדקות דירגו תרחיש פריצה כפשע המייצג
דרגת פחד נמוכה ,ואלימות מילולית הוצגה ככזו על
ידי שלוש מהנבדקות .עבירות נוספות המייצגות
דרגת פחד נמוכה בסולם היו בין השאר עבירת
תנועה ופריצה לשכנים.
בשלב השני של המחקר ,לאחר הצגת התרחישים
בפני כל נבדקת ,הן נתבקשו לנמק את שיפוטיהן
מילולית .היות שהנבדקות התייחסו לסוגי פשע
ולפחדן מהם כבר בשלב הראשון של המחקר,
בשלב זה התייחסו הנבדקות לשני סוגי האיום (איום
רטרוספקטיבי ואיום פרוספקטיבי) שהוצגו בפניהן.
האיום הרטרוספקטיבי נחווה על ידי המשתתפות
כבעל השפעה גבוהה יותר ביחס לכל העבירות בעת
דירוג הפחד 25 .נשים ייחסו חומרה גבוהה יותר
לאיום רטרוספקטיבי בעבירת רצח לעומת עשר
נשים שייחסו משקל רב יותר לאיום פרוספקטיבי
וארבע נשים שהקנו משקל שווה לשני סוגי האיום.
בעבירת אונס ובעבירת שוד 24 ,נשים ייחסו משקל
רב יותר לאיום רטרוספקטיבי 13 ,נשים הקנו משקל
רב יותר לאיום פרוספקטיבי ושתיים הקנו משקל
שווה לשני סוגי האיום .הנה חלק מהנימוקים לכך:
"כמות המקרים משפיעה עליי יותר מהאחוזים .זה
יותר מוחשי לי .קרו כבר  Xמקרים ,מה אכפת לי
האחוזים?" (נבדקת .)8
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"ברגע שיש מקרה אונס אחד ,כמעט לא משנה
ההסתברות .הפחד הוא אותו פחד ...בעלייה של
המקרים" (נבדקת .)13
"זה יותר מפחיד שקרו מקרים ולא ההסתברות ,כי יש
לך הוכחה מעשית שזה קרה" (נבדקת .)9
'אני פשוט יודעת שבמידה וקרו כבר שמונה מקרים,
מבחינתי זה הכי מפחיד ,מבלי להתייחס להסתברות.
אני מנסה לתאר לעצמי איך אני מגיבה למשפט שאת
אומרת אם הייתי שומעת אותו בחדשות" (נבדקת .)2
הנבדקות התייחסו גם להשלכות של אירועים
פוטנציאליים כאלה על התנהלותן .לדוגמה,
בעבירות של רצח ואונס ,כאשר הערך של האיום
הרטרוספקטיבי היה הגבוה ביותר ( )8וערכי האיום
הפרוספקטיבי עלו ,אמרה אחת הנבדקות:
"מה שהייתי עושה זה לעבור דירה" (נבדקת .)6
בדומה לכך אמרה נבדקת אחרת ,בתגובה לתרחיש
המייצג צירוף של שני הערכים הגבוהים של איום
רטרוספקטיבי ( )8ואיום פרוספקטיבי (:)16%
"הייתי עוברת עיר" (נבדקת .)13

דיון

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את רמת הפחד
של נשים מקורבנּות אפשרית שלהן לעבירות רצח,
אונס ושוד ,כפונקציה של שני מקורות איום  -איום
רטרוספקטיבי ואיום פרוספקטיבי .הבחירה בשלוש
העבירות האלו התבססה על מחקרים קודמים,
שהראו כי עבירות אלו נחשבות בקרב הציבור
הרחב לעבירות החמורות ביותר (שוהם ,אדד
ורהב ;2004 ,גימשי ,)2009 ,המעוררות פחד רב
וגינוי חברתי ,ועמדת החוק כלפיהן כוללת עונשים
חמורים כגון מאסרים ממושכים (דלומי וכהן,
 ;2010הארכיון הממלכתי של מדינת ישראל;2009 ,
.)Clinard & Quinney, 1967
פחד מקורבנות כפונקציה של סוג העבירה .השערת
המחקר הראשונה היתה כי רמת הפחד הגבוהה ביותר
שיבטאו נשים תהיה כלפי רצח ,אחריה כלפי אונס ולבסוף
כלפי שוד .השערה זו התבססה על מחקרם של שוהם
ועמיתיו ( ,)2004שלפיו עבירת רצח נחשבת חמורה
ביותר כיוון שהנזק שלה מלא והפגיעה היא לצמיתות.

הן מפחדות

השערה זו אוששה חלקית :שוד נתפס על ידי
הנבדקות כמעורר פחד הרבה פחות מאונס ומרצח.
כיוון ששוד כולל טווח נרחב ומגוון של עבירות (החל
בשוד מזוין ואלים וכלה בכיוס לאור יום) ,התבקשו
הנשים לתאר את מקרה השוד שהן מדמיינות.
מרבית הנבדקות תיארו סיטואציה שבה נגנב מהן
משהו חומרי (כגון תיק ,ארנק) ,לעתים ללא ידיעתן,
כשעיקר הנזק הוא אובדן של חפץ או כסף .תרחישים
אלו עשויים להסביר את ההבדלים הניכרים שהתגלו
במחקר הנוכחי בעוצמת הפחד מפני שוד לעומת
עוצמת הפחד מרצח ומאונס.
מלבד זאת לימדו ממצאי המחקר כי רצח ואונס
נתפסו על ידי המשתתפות כעבירות המעוררות
פחד רב .אין זה מפתיע ששתי עבירות אלו נתפסו
כמעוררות את הפחד הרב ביותר .רצח ,הנכלל
בקטגוריה של פשעים אלימים (,)Dowler, 2004
נתפס על ידי הציבור כהפרה של נורמות יסודיות
בחברה ,מבצעו ראוי לענישה חמורה כגון עונש מוות
ומאסרים ארוכים ,והוא מוביל לתמיכה חברתית
מועטה ולפחד רב ( .)Clinard & Quinney, 1967כל
זאת בלי להתחשב לעתים בסיכון הכרוך בביצועו .לא
נמצא הבדל מהותי בין פחד מרצח לפחד מאונס,
אך באופן מגמתי נחווה אונס כמפחיד יותר .סביר כי
הדבר נובע מכך שתקיפה מינית נמנית עם העבירות
שבהן יש לנשים סיכוי גבוה במידה ניכרת להיות
קורבנות לעומת גברים (לב-ויזל ,אמיר ואוחיון;2003 ,
שפירא-ברמןLane, Grover & Dahod, 2009; ;2003 ,
 .)Sudderth, Leisring & Bronson, 2010ועוד זאת,
פשיעה זו פוגעת לא רק בגופו של הפרט אלא אף
בנפשו ,וכפי שהתבטאה אחת הנבדקות במחקר,
זהו מעין רצח ,אלא שהקורבן ממשיך לחיות וצריך
להתמודד עם המעשה יום אחרי יום ("כאילו רוצחים
אותך ומקימים אותך מחדש") .על רקע חשש זה
אפשר להבין את ההשערה בדבר הצללת התקיפה
המינית ()The shadow of sexual assault thesis
( ,)Ferraro, 1996שלפיה הסיבה שנשים מדווחות
בעקיבות על פחד רב מכלל העבירות לעומת גברים,
על אף שסיכוייהן בפועל להיות קורבנות של תקיפה
מינית גדולים יותר (Schafer, Huebner & Bynum,

 ,)2006קשורה לפחדן מפני תקיפה מינית ,המטיל
צל על פחד מפני עבירות אחרות .בנוסף ,מתיאורי
התרחישים שמסרו הנבדקות ,המעוררים את פחדן
יותר מכול ,ובמיוחד התרחישים אונס ותקיפה מינית,
ניכר כי מרבית הנבדקות התייחסו לאירוע היפותטי
כפשע המתרחש במקום ציבורי ,לרוב חשוך ומבודד,
על ידי אדם זר ומפחיד .הדבר עולה בקנה אחד עם
התפיסה הציבורית ,השמה דגש על בטחונו של
הפרט מחוץ למרחב האישי והמתייחסת בעיקר
לאלימות המתרחשת במקומות ציבוריים ועל ידי
זרים ( ,)Mesch, 2000גם אם יש סבירות גבוהה יותר
שעבירות כאלה כלפי נשים יתבצעו על ידי מכרים,
חברים ובני זוג (.)Garrett, 2010; Stanko, 1988
פחד מפשע ומשתנים דמוגרפיים .לצד האמור לעיל
בדבר יחסן של הנבדקות לפשע היפותטי המייצג את
התפיסה הרווחת ,עלו מספר התבטאויות שתמכו
דווקא בדבריו של סטאנקו ( )Stanko, 1988באשר
לפחד מאדם קרוב ולהתרחשות במקום לא צפוי (כגון
בית ומקום עבודה)  -סיטואציה שבה הנבדקת לא
חשה צורך להיות דרוכה או קשובה לסימני אזהרה.
ממצאי המחקר מראים ,כי מקום המגורים השפיע
על דירוג הפחד של הנבדקות בכל העבירות .לעומת
נבדקות המתגוררות בעיר ,נבדקות הגרות ביישוב
הביעו פחד רב יותר מפני כל העבירות ,ובאופן
מובהק בעבירות רצח ושוד .אפשר לְ קשר ממצא זה
לכך שמרבית הנבדקות המתגוררות ביישוב נמנות
עם המגזר הדתי-לאומי ,וסמוך לעריכת המחקר
אירע רצח על רקע לאומני של בני משפחה אחת,
בהם ילדים ותינוקת ,בזמן שישנו .למקרה היה הד
תקשורתי רב ,והוא עורר שיח ציבורי באשר להיעדר
המוסר של הפוגעים ולעונש הראוי בגין עבירה
כה חמורה .אפשר שההשפעה של התקשורת
שסקרה את האירוע תואמת לתפיסתם של חוקרים
( ,)Hughes, et al., 2003המציעים כי פחד מרצח
מושפע מסקירת המדיה ,שמייצרת יחס סנסציוני
לפשע כזה תוך עיוות של מציאות הפשיעה (לדוגמה:
.)Dowler, et al., 2006
עוד נמצא ,כי לסטטוס המשפחתי היתה השפעה
על דירוג הפחד :רווקות הביעו פחות פחד מאשר
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לא רווקות ,וביחס לכל העבירות .בעבירות רצח
ושוד ,ההבדלים היו קרובים למובהקות .ממצא זה
אפשר לקשר לתחושת האחריות שיש לנשים כלפי
משפחותיהן ולפחדן כלפי אחרים משמעותיים.
תמיכה לכך נמצאה בדבריהן של מספר נבדקות,
שנימקו מילולית את פחדן מפני רצח בכך שבני
משפחתם יישארו לבד ,וכן הצהירו על דאגה ישירה
לשלומם של אחרים משמעותיים ועל חשש מפני
פגיעה בהם.
מעניין כי למשתנים הדמוגרפיים האלו לא היתה
השפעה על דירוג הפחד מאונס .היעדר הבדל זה
מחזק ומדגיש את הממצא שלפיו אונס נתפס
כעבירה המפחידה ביותר ,ובשל כך הפחד ממנו אינו
מושפע מגורמים דמוגרפיים כגון אלה ואחרים.
פחד מקורבנּות כפונקציה של סוג האיום ועוצמתו.
השערת המחקר השנייה היתה כי דרגת הפחד תעלה
כפונקציה של עלייה בערכי האיומים הרטרוספקטיבי
והפרוספקטיבי .כמשוער ,ככל שעלו האיומים
הרטרוספקטיבי והפרוספקטיבי ,כן עלה הפחד מכל
העבירות .ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם ממצאי
מחקריהן של ארנגסט ( )2003וחי (.)2007
ההשערה השלישית והאחרונה היתה כי רמת הפחד
של המשתתפות תושפע יותר מאיום רטרוספקטיבי
מאשר מאיום פרוספקטיבי .גם השערה זו אוששה
במלואה בכל העבירות .בהתבסס על ההנחה בדבר
הקשר בין רמת הפחד לסגנון קוגניטיבי של "תלות או
אי תלות בשדה" (,)Witkin & Googenough, 1977
ובשל ממצאים המלמדים כי לנשים יש נטייה לסגנון
של "תלות בשדה" ,היה אפשר לשער כי נשים יושפעו
בעיקר מגורמים קונקרטיים (כגון מספר אירועים).
ממצאי המחקר הנוכחי עולים בקנה אחד עם
ממצאים שהראו הבדל מגדרי בהשפעה שיש לכל
איום על כל מגדר :אצל אנגרסט ( )2003נמצא ,כי
נשים הושפעו מאיום רטרוספקטיבי יותר מאיום
פרוספקטיבי .הממצא חזר על עצמו במחקרה של חי
( .)2007במחקר נוסף שבדק פחד מפני שוד בקרב
נשים היו ממצאים דומים (.)Wilcox & Land, 1996
ניכר כי הנבדקות התייחסו אל הפוגע הפוטנציאלי
כאל גבר ,למרות שהשאלות נוסחו באופן ניטראלי
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מבחינת מין הפוגע .ממצא זה עולה בקנה אחד
עם התפיסה הרווחת ,שלפיה גברים הם תוקפים
פוטנציאלים ונשים הן קורבנות ,ותואם את
הסטריאוטיפ הקיים באשר לתפקיד המגדרי בסוגיות
של תוקפנות וקורבנות.

היבטים מתודולוגיים

ממצאי המחקר הנוכחי מלמדים ,כי למניפולציה
המחקרית שננקטה כחלק מהמערך הניסויי היתה
השפעה מהותית על דירוגי הפחד ,והדבר התבטא הן
בהערכה הכמותית והן בהנמקה המילולית של דירוגי
הפחד .הממצאים תומכים בתקפות של הפרדיגמה
הניסויית לעניין הפחד מפשע בכלל ובתקפות של
ממצאי המחקר הנוכחי בפרט .עם זאת התעוררו
מספר בעיות מתודולוגיות במהלך ביצוע המחקר,
כפי שיפורט להלן.
סוגיה מתודולוגית נוגעת לאמצעי המדידה שננקטו
במחקר הנוכחי .הנבדקות התבקשו כאמור לדרג
את הפחד שחשו ביחס לכל אחד מ 48-תרחישים
המתארים רצח ,אונס ושוד ,על פני סולם בן עשרים
דרגות סגור משני קצותיו ובעל גבול עליון ברור.
היות ש 16-התרחישים מכל סוג של פשע הוצגו
לנבדקות רנדומלית ולא לפי סדר עולה ברמת האיום
הרטרוספקטיבי או ברמת האיום הפרוספקטיבי,
לעתים נאלצו הנבדקות לשנות את דירוג הפחד
שחשו כאשר התברר להן שישנן דרגות איום גבוהות
יותר .לפיכך ייתכן איום מסוג "אפקט תקרה" על
תוקף המדידה של המשתנה התלוי ,לאמור רמת
הפחד מקורבנּות לרצח ,לאונס או לשוד .כדי להתגבר
על איום זה ננקטו מספר הליכים .ראשית ,סולם
הדירוג כלל טווח רחב של  20דרגות .כמו כן כדי
ליצור שימוש במלוא טווח התגובה ולהקנות תחושה
ברורה יותר של דרגות הסולם ,התבקשה כל נבדקת
לתאר בקצרה שני אירועים הקשורים לפשיעה שקרו
לה בעבר או שהיא מפחדת שיקרו לה בעתיד ,כאשר
אחד מהם מייצג בעבורה את הפחד המקסימלי
(דרגה  )20והאחר מייצג את הפחד המינימלי (דרגה
 .)1אירועים אלה שימשו גירויי עגינה .פרט להערכה
הכמותית כאמור ,הערכה איכותנית של דירוגי הפחד

הן מפחדות

תרמה להבנה מלאה יותר של הממצאים.
כיוון שאחת ממטרות המחקר היתה לבחון את דירוג
העבירות על פי דרגת הפחד מהן 16 ,התרחישים,
המשלבים איום רטרוספקטיבי ואיום פרוספקטיבי,
הוצגו לכל נבדקת שלוש פעמים  -בכל סוג של פשע.
כדי להקל את קשיי הריכוז והעייפות ,ניתנה הפסקה
בין כל סט של תרחישים ולפי צרכי הנבדקת.
אחת המגבלות שהעלה מחקר זה היא ההתנגדות
הפוטנציאלית של נבדקות להשתתף במחקר בשל
רגישות הנושא ,תחושות לא נעימות שהוא עלול
לעורר והאפשרות שחלקן היו קורבנות פשע .כדי
להתגבר על מגבלה זו הוצג נושא המחקר לנבדקות
בטרם השתתפותן בו .כמצופה ,חלק מהנבדקות
הפוטנציאליות התנגדו להשתתף במחקר ,בעיקר
מתוך חשש ותחושות של חוסר נוחות שהובעו כלפי
הנושא .עם זאת מלבד נבדקת אחת (שהיתה בהיריון
מתקדם) ,כל הנבדקות שהחלו את המחקר סיימו אותו,
ונראה כי ההכנה המילולית באשר למשמעות המחקר
בטרם תחילתו אפשרה להתגבר על המכשול הקיים.

הצעות למחקרים נוספים

מחקר המשך למחקר הנוכחי יכול לבחון את רמת
הפחד מהעבירות רצח ,שוד ואונס בקרב גברים.
במחקר הנוכחי ,שבוצע בקרב נשים ,נמצא יחס רב
משמעות לאונס ,הן מבחינת ההסתברות להיות
קורבן לעבירה והן מבחינת השערת אפקט ההצללה,
המטיל צל על פחד מעבירות נוספות .מעניין לבחון
כיצד ידרגו גברים את הפחד שלהם מלהיות קורבנות
של כל אחד משלושת סוגי הפשע האלה .מעניין
לבחון גם את ההשערה בדבר הקשר בין סגנונות
קוגניטיביים שונים בקרב גברים ונשים לבין הפחד
מפשע ואת ההשפעה הדיפרנציאלית של משתנה זה
על פחד מפשע.
כיוון חקירה נוסף יכול להיות של פחד אלטרואיסטי
מפשיעה ,שבו נבדק הפחד ביחס לאחר משמעותי
כקורבן .ניצני מידע בעניין זה סופקו במחקר הנוכחי
בהנמקה המילולית של מספר נבדקות ,שבה תיארו
כי רצח הוא עבירה חמורה יותר לקרוביו של הנרצח
בשל סוג הפגיעה (מלאה ולצמיתות) .מעניין לבדוק

דירוגי פחד של נבדקים ביחס לסוגי הפשיעה
האלו כלפי אחרים משמעותיים ,וכן את ההשלכות
לקרבה בין הקורבן לנבדק ולרמת ההזדהות
שיש ִ
והאמפתיה כלפיו.
בהמשך ,ובהתבסס על מידע שעלה עקב פחדן של
מספר נבדקות במחקר הנוכחי מפשע כלפי ילדים,
אפשר לחשוב על מחקר שיבחן הבדלים בין גברים
לבין נשים ביחס לפחד אלטרואיסטי ,במיוחד כלפי
אחרים משמעותיים כגון ילדים.

השלכות יישומיות

המחקר הנוכחי בחן את רמת הפחד של נשים מלהיות
קורבנות של שלוש עבירות הנתפסות כחמורות
ביותר :רצח ,שוד ואונס .על אף שעל פי הספרות
תופס הציבור שלוש עבירות אלה כמפחידות ביותר,
לא נעשה דירוג פנימי של פחד מהן .המחקר בחן
גם את רמת הפחד מלהיות קורבן לפשע .לשם כך
נמדד הפחד כפונקציה של שני מקורות איום :האחד
מוחשי (איום רטרוספקטיבי) והאחר מופשט (איום
פרוספקטיבי) .יצוין כי עדיין לא בוצע מחקר על
שלוש העבירות האלו כפונקציה של שני סוגי האיום
הנזכרים.
את הגילויים של המחקר הנוכחי אפשר ליישם
באופנים הבאים:
כדי לצמצם את תחושת הפחד בקרב נשים מפני
פשיעה חשוב לחשוף אותן לנתונים המתבססים על
עובדות וסטטיסטיקות על סיכוייהן להיות קורבנות
לעבירות מגוונות .כאמור ,נשים מביעות פחד רב
יותר מגברים מפני פשיעה ביחס לכל העבירות,
ואילו סיכוייהן בפועל להיות קורבנות נמוך מזה של
הגברים בכל העבירות ,למעט עבירות מין .ייתכן
שידע על ההסתברות להיות קורבן יכול להקנות
ביטחון ותחושת שליטה ,דבר שיש לו השפעה על
תחושת הפחד.
בהמשך יש לתת את הדעת על משמעות החשיפה
במדיה של אירועי פשע קיצוניים ,כגון רצח ואונס ,ועל
ההתמקדות בהם באופן לא פרופורציונלי למציאות.
חשוב לפרסם נתונים גם על אירועים חיוביים ועל
מקרים שבהם נכשל התוקף בשל התערבות
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המשטרה ,בריחת התוקף או הצלחת הקורבן
להשתלט עליו ולהניאו ממעשיו.
כדי להתגבר על תחושת הנחיתות הפיסית שחוות
נשים אפשר להקנות להן ביטחון ברמה המערכתית,
באמצעות מערכות החינוך ושיטור עירוני .לדוגמה:
בקרב מגע במסגרות
שיעורים בסיסיים ויעילים ְ
החינוך ,אחזקה קבועה של אמצעי הגנה כגון גז
מדמיע והתקנת לחצני מצוקה המחוברים למוקד
העירייה .גם חוקי עזר עירוניים באשר להדלקת
התאורה ברחובות יכולים להקנות תחושת ביטחון
רבה יותר .החשיבה על טיפול בפחד מפני פשע
יכולה להיפתח לנתיב נוסף ,של מניעת פשע ,בד
בבד עם הטיפול במי שכבר היו קורבנות.
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הכלא הרוקד
הרהורים תיאורטיים
"סּבּו"
על כלא ֶ
[גבריאל קאבאליון]1
"סּבּו" שבפיליפינים.
מאמר זה עוסק בפרויקט ייחודי המתנהל בכלא ֶ
מוסד זה התפרסם בתקשורת העולמית ,ובעיקר ברשת האינטרנט,
בזכות קליפים מוזיקליים איכותיים ,שבהם מופיעים
מאות אסירים בריקודים מגוונים.
אחרי תיאור התופעה מתמקד המאמר בנקודות דיון אחדות:
הפוטנציאל שקיים ברפורמה מהותית במתקן זה ,רפורמה המבוצעת
בכלי אומנותי ,שיטות פיקוח על גופם ונפשם של האסירים בעידן
של גלובליזציה ותקשורת המונית ,ושאלת הפיקוח הגלובלי על קהל הצופים.
המאמר תיאורי ,עיוני ופרשני בתחום האמנותי-חזותי .סרטוני וידאו,
סרטים ותצלומים משמשים מסמכי מחקר ממשיים בתחום החקירה האיכותנית
(באואר ;2011 ,לויצוס ;2011 ,רוז.)2011 ,

1

ד"ר גבריאל קאבאליון  -מרצה בכיר בבית הספר לעבודה סוציאלית ובמחלקה לקרימינולוגיה במכללה האקדמית
אשקלון.
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שיטת המחקר

"סּבּו" ,המוכר
עבודה זו מתמקדת במתקן הכליאה ֶ
גם בראשי התיבות Cebu Provincial( CPDRC
 .2)Detention and Rehabilitation Centerהעבודה
איכותנית ומתבססת על צפייה בעשרים סרטונים
שהופצו ביו-טיוב ( )youtubeבאינטרנט 3ובסרט
תיעודי מלא .4הסרטונים נבחרו הן לפי סדר עלייתם
לאתר יו-טיוב והן על סמך מספר הצפיות בהם.
אחרי סקירה של מאפייני הפרויקט ותולדותיו ,אעמוד
על נקודות הראויות לדיון ,בעיקר על סמך ניתוח
סרטוני וידאו .הסרטונים הם מסמך תיעודי בעל אופי
מוגבל אך רב-עוצמה של פעולות ואירועים אותנטיים
בזמן אמת (לויצוס ,2011 ,עמ'  ;109רוז ,2011 ,עמ'
.)279

"סּבּו"
הפרויקט של כלא ֶ

בית המאסר במחוז ֶסּבּו ( ,)Cebuעל שם אי
שבפיליפינים ,התפרסם בזכות הפצת סרטי
וידיאו באתר יו-טיוב באינטרנט .לצופים ששהו
בעת הצילומים בחצר הכלא (מבקרים ,משפחות
האסירים) ולגולשי האינטרנט שצפו בפרסומים אלה
 שבהם חצר הכלא נראית כבמה  -נגלתה תמונהשונה מזו שנחרתה בדמיונם על המצב הקשה בבתי
הכלא בעולם השלישי בכלל ובמדינה זו בפרט ,דהיינו
מתקני כליאה רעועים ,אלימות ,שימוש בסמים,
שחיתות ,שוחד ופגיעה בזכויות האדם ובזכויות
האסיר.5
את רעיון ההפקה האורקולית הראשונה הגה מנהל
ביטחון הכלא ,ביירון גרסיה ( ,)Byron Garciaשמונה
לתפקיד על ידי אחותו ,גווין גרסיה ,מושלת מחוז
האי ֶסּבּו .תחילה חשב גרסיה על תרגול גופני מהנה,
שנועד לשמור על גוף ונפש בריאים ,בעיקר בקרב
אסירים מכורים לסמים .המוזיקה ברמקולים נוספה
לאחר מכן כדי לעורר בקרב האסירים מוטיבציה
2

3
4
5

166

על הסיפור המלא של המתקן אפשר לקרוא למשל בכתובת

להתנועע .גרסיה סבר שהמוזיקה היא "השפה של
הנשמה" ,וגם יכולה לשמש כלי לניפוץ האלימות
והמתחים בין כנופיות בכלא.
ראשית העלו את ביצועי האסירים לאינטרנט
משיקולים של פרסום ,ובעיקר כדי לעודד בתי כלא
נוספים בפיליפינים להצטרף לפרויקט .כדי להפיק
"סּבּו" ,נעזרו
את הפרויקטים האומנותיים בכלא ֶ
במדריכים מעטים בלבד .בסרט הדוקומנטרי נפגשים
עם מדריכה כוריאוגרפית צנומה ,שעומדת על במה
מאולתרת ומדריכה את האסירים .וכך תיארה:
"בהתחלה חששתי מהתפקיד הזה ,עד שאסיר ניגש
אלי ואמר לי' :גברת ,על כל דבר שתצטרכי רק פני
אליי' .הקושי העיקרי הוא ליצור קואורדינציה ,במיוחד
עם מוזיקה חדשה".6
במוקד העשייה עומדות טכניקות של תרגול,
משמעת עצמית ,פיתוח עצמי או חיפוש תוכן לא
מילולי אלא סמלי ויצירתי ,תוך הבעה עצמית או
"החייאה עצמית" ,ושילוב בין מוזיקה לתנועה .כל
זאת בלי לשבור את התדמית המאצ'ואיסטית של
האסירים הקשוחים .כפי שאומר מנהל הפרויקט:
"!.7"macho people dance
התוצאות הושגו .מינואר  2010ואילך אימץ ראש
שירות בתי הסוהר של הפיליפינים את הפרויקט
של ביירון גרסיה ויישם אותו במתקנים נוספים,
והוא קיבל את הכותרת "טיפול באמצעות מוזיקה".
פרויקט זה גובש כאשר גרסיה קּודם לתפקיד חדש
כראש הפרויקט ,וכאשר זכה לשיתוף פעולה עם
"סּבּו" ,שהביעו נכונות
אסירים לשעבר ,בוגרי כלא ֶ
לכוון ,להדריך ולהנחות אסירים בבתי כלא נוספים.
"ס ּבּו",
ההפקה האומנותית הראשונה של כלא ֶ
שהועלתה באפריל  ,2007עיבוד של המחזה
"ת'רילר" ,Thriller ,מאת מייקל ג'קסון ,הפכה במהרה
ללהיט באינטרנט (Netburn, n.a., MacKinnon,

http://en.wikipedia.org/wiki/Cebu_Provincial_Detention_and_Rehabilitation_Center
דוגמה לסרט שנצפהhttp://www.youtube.com/watch?v=hMnk7lh9M3o :
הסרט התיעודיhttp://www.ycoutube.com/watch?v=wAjItY7X0Y :
ר' למשל דוח אמנסטי משנת  2009באתר http://report2009.amnesty.org/en/regions/asia-pacific/philippines
6
http://www.youtube.com/watch?v=wAjItY7X0Yc
7
http://www.youtube.com/watch?v=wAjItY7X0Yc
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 .)2007זה לא היה רק ביטוי הוקרה עממית לדמותו
של מייקל ג'קסון אחרי מותו (The Daily Telegraph,
 .)2009סרטון זה ,שאורכו ארבע דקות וחצי ,הופק
בצילום רצוף באמצעות מצלמת חובבים .גרסיה
הסריט אותו ללא חצובה ,עם עריכה מינימלית וללא
אפקטים מיוחדים .ניכר שימוש בצבעי פסטל ,כנראה
כדי לטשטש את פני הרוקדים .סרטון זה מראה
 1,500אסירים ,המחקים בדייקנות את התנועות של
מייקל ג'קסון ולהקתו ,וממחיזים את אחת היצירות
המוזיקליות המפורסמות בכל הזמנים .מספר
הצפיות בסרטון ביו-טיוב ( )youtubeבדצמבר 2011
היה בקירוב חמישים מיליון!
גרסיה לא חזה מראש את העוצמה של העולם
הווירטואלי .הקליפ הראשון ,שהיה פרודיה על הקליפ
"ת'רילר" ,הפך לנושא החם בעולם האינטרנט.
בתוך ארבעים ושמונה שעות מהעלאת הסרטון
ליו-טיוב הוא נצפה מאתיים שישים ושישה אלף
פעמים .כעבור שבוע גדל המספר למיליון ,כעבור
שבועיים כבר צפו בו שלושה מיליון צופים ,וכעבור
שבוע הכפיל המספר את עצמו והגיע לשישה מיליון
צופים .בתקופת השיא נכנסו לכתובת הקליפ באתר
כשלוש מאות אלף גולשים מדי יום .8המגזין "טיים"
קבע שהסרטון נמצא בין עשרת הקליפים הנצפים
ביותר באותה השנה ( ,)2007ועד ינואר  2008היו לו
חמישה-עשר מיליון צפיות.
בין המבקרים באתר ,שעל פי רוב אינם תושבי
הפיליפינים ,היו שהביעו תגובה אוהדת לפרויקט
בכלל ולאיכות הביצוע ולסרטון בפרט .היו שדיברו אף
על איכות אומנותית ( .)accuracy of the parodyנכון
להיום ,יותר ממאה אלף הצביעו ""( "likeאהבתי").
הן בסרטון הראשון והן בשאר הסרטונים הריקוד
קולקטיבי ,ומזכיר בחלקו תרגילי סדר צבאיים ,מצעד
מסודר ,סינכרוני ,אחיד וקצבי .הריקודים בסרטונים
האחרים משלבים ביצועים של אלילי פופ ואלילי רוק,
כגון פרדי מרקיורי ולהקת קווין ,ג'ון טרבולטה ,פינק
פלויד ואלביס פרסלי .בכל הריקודים אין מקום לביטוי
אישי ,להוציא רקדנים ראשיים מעטים (ב"ת'רילר"

למשל רקדן אחד מחופש לאישה ,ואחר הוא איש
מגודל ,שוטר לשעבר) .בריקודים אין כל מגע בין
המשתתפים .תנועות הגפיים מבוצעות בעוצמה
רבה ,במקצב נוקשה ,במרחב מצומצם ,בשורות או
במעגלים סימטריים ,כיאה לתנועה במגרש צפוף של
בית סוהר .בכל הסרטונים לובשים האסירים חולצת
טי עם כתובית של הכלא ומכנסי כותנה .הצבע של
מדי בית הסוהר כתום ,ובסרטונים החדשים יותר
הוא לעתים שחור .בחזית החולצה מודפסת הכתובת
 ,CPDRCובגב החולצה ועל המכנסיים הארוכים
מודפסת האות  .)Prisoner( Pכל האסירים נועלים
נעלי התעמלות זהות ,עשויות מבד כהה.
משנת  2007הפך מתקן הכליאה למקום עלייה לרגל
של מבקרים מערביים ולאתר צילומים של תוכנית
ריאליטי מקומית בנוסח "האח הגדול" .במקום
נפתחה חנות מזכרות .סלבריטאים ,פוליטיקאים
ואנשי דת מקומיים מבקרים בו ,ורקדנים אורחים
מדרום קוריאה ויפן הופיעו לפני האסירים .בזכות כל
אלה הוקמה קרן לרווחת האסיר.
הביקורים במקום הניבו הפקות חדשות ,כגון
הופעתם של שני רקדנים בעלי שם עולמי ,הקנדי
דניאל סלברי ( )Daniel Celebreוהאמריקני דריס
רייד ( ,)Dres Reidשהפיקו סרטון עם טובי
הרקדנים מקרב האסירים .עד דצמבר  2011זכה
הסרטון (" )"This is itלשמונה עשרה מיליון צפיות
נכון לספטמבר  .92012בסרטונים שהופצו בשנת
 2011מתחילים לראות מגמות של ריקוד חופשי
יותר ,הכולל הופעה של נשים ,רקדניות מקצועיות,
פעלולים ותרגילים לולייניים .מעניינת במיוחד
מעורבות האסירות10.
רשתות טלוויזיה זרות ,ובהן BBC, USA Today
ו Channel 4-הבריטית ,סקרו את הפרויקט בכלא
"סּבּו" והוסיפו זוויות ראייה חדשות ופרשנות עיתונאית
ֶ
חיובית ואוהדת .עיתונים כגון Daily Telegraph,
 The Guardian, L.A. Timesגילו אף הם עניין בנעשה
בכלא (.)Netburn, n.a., MacKinnon, 2007

http://en.wikipedia.org/wiki/Thriller_%28viral_video%29
http://www.youtube.com/watch?v=mKtdTJP_GUI&feature=grec_index
http://www.youtube.com/watch?v=uTMUZ39UHgo&feature=related

8
9
10

167

תהליך ההתפתחות ספירלי .העולם החיצון מתעניין
בהפקה ,סלבריטאים ורשתות תקשורת המונית
מבקרים בכלא ,ועקב כך נוצרות הפקות חדשות כדי
לשווק תוצרים חדשים באיכות משופרת .בשפה של
מישל פוקו ,הוגה הדעות הצרפתי וחוקר תולדות
"סּבּו" הפך לתוצר וליצרן של
המאסר המודרני ,כלא ֶ
תרבות באמצעות משטור שונה של גוף האסירים
(על כך דיון בהמשך) ,התבוננות שונה ()gaze
בגופם ,ובאופן מסוים השפעה על טעמו של הצופה.
בסרט תיעודי של רשת הפקה עצמאית
( ,)Journeyman Picturesשאורכו עשרים דקות,
מגדיר התחקירן את הניסוי כהבטחה לרפורמה.
סרט זה מופץ הן ברשת האינטרנט והן ברשתות
התקשורת הלוויינית העולמית .הוא מתחיל בסגנון
דרמתי" :זה כלא שיושבים בו אסירים מסוכנים עם
עבר של עבירות חמורות ...אבל עכשיו( "...מופיעה
תמונה חדשה שרואים בה אסירים רוקדים בליווי
השיר .11)YMCA

הרהורים על הפרויקט

גופמן וטקס הבית הפתוח

פרק פחות מוכר בספרו של ארווינג גופמן (,)2006
"על מאפייני המוסדות הטוטליים" ,עוסק בטקסים
מוסדיים ,במצבים שנוצרים בהם אירועים של
חציית גבול ,אשר "באמצעותם מתקרבים הסגל
והחוסים די הצורך על מנת לקבל תדמית חיובית
על האחר ולהזדהות באופן אוהד עם מצבו.
המנהגים האלה מפגינים את האחדות ,הסולידריות
והמחויבות המשותפת יותר מאשר את ההבדלים
בין שתי הרמות ...זהו שחרור מרשמיות ...ריכוכה
של שרשרת הפיקוד הרגילה ...לעומת התפקידים
הרגילים הפעילויות האלה מייצגות שחרור תפקידי
(( ")role releasesגופמן ,2006 ,עמ' .)102
גופמן מציין שחציית גבול עשויה להתרחש גם כלפי
החומות החיצוניות של המוסד ,למשל טקס "הבית
הפתוח" ,שעשוי לכלול הצגה או ביקור של קרובי
משפחה .חגים דתיים או הצגות חובבים אומנותיות

מספקים הזדמנות לפרוץ  -ולו לשעות אחדות  -את
הגבולות שמאפיינים מוסד כוללני .בשעות האלה
או במהלך האירועים האלה מוזמנים קרוביהם של
האנשים השוהים במוסד ,ואף הציבור כולו ,לביקור
בשטח המוסד" :בית פתוח הוא פוטנציאל שלרוב
הופך להצלחה מכיוון שהוא מתרחש בהקשר של
הצגה מוסדית" (גופמן ,2006 ,עמ' .)107
ההצגה מכוונת לעתים גם למבקרים באופן כללי,
כשהיא יוצרת בפניהם את "התדמית הראויה" של
המוסד" :תדמית שחושבה כך שתרגיע את חששם
המעורפל (של המבקרים) מפני מוסדות לא
התנדבותיים" (גופמן ,2006 ,עמ'  .)108במסווה של
סיור במוסד ובמתקניו השונים ,נחשפים המבקרים
לאותם חוסים שיוצרים רושם טוב ומשתפים פעולה.
פסיכודרמה או ריפוי בריקוד יכולים למלא תפקיד
מיוחד בהקשר זה ,כשחוסים מפתחים יכולת להופיע
בפני זרים .יכולת זו מתפתחת עקב תרגול וחזרות.
גופמן מדגיש שאירועים אלה מוגבלים בזמן ובמקום,
ואחרי החגיגה נאלצים החוסים לשוב במהרה לשגרה
הקשה של המוסד .הם נענשים אם חלילה הפרו את
הכללים של המוסד תוך ניצול האווירה החופשית
יותר.
"סּבּו" הוא תופעה של טקס בית פתוח בממדים
כלא ֶ
גלובליים .האסירים לא חוזרים לשגרה אלא המופעים
הופכים למרכז השגרה (אימונים של  4שעות ביום,
חזרות ,הפקות חדשות וכדומה).
כשביירון גרסיה מצהיר באתר האינטרנט ש"זהו
הסרטון שאמריקה ציפתה לראות כבר הרבה
זמן" ,הוא מתכוון בוודאי לחלק האומנותי ולאיכות
הפרודיות המעובדות על ידי האסירים .12אבל מי
שעוסק בפנולוגיה (תורת הענישה) יכול לפרש
אימרה זו בהקשר אחר .אסביר את דבריי :ארצות
הברית עדה להתרחבות הענישה מסוג בידוד
והרחקה ( .)Young, 1994( )exclusionעשרות אלפי
אסירים מוחזקים בבידוד מוחלט (,)super-max
ובתי כלא בעלי סיווג בטחוני מרבי אחראים לכלכלה
עצומה ולפרנסה הן של קבלנים פרטיים והן של

http://www.youtube.com/watch?v=wAjItY7X0Yc
http://www.youtube.com/user/byronfgarcia?blend=2&ob=5#p/a/f/1/wAjItY7X0Yc
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תושבים באזורים שונים בארצות הברית .הרטוריקה
הפוליטית דוגלת יותר ויותר בגישה של החמרת
עונש מאסר ( )populist punitivismובאידיאולוגיות
של הגנת הציבור .ביטחון בכלא ,נטילת כושר ,ריסוק
כנופיות ושינוי התנהגות הם בסיס המטרות של בתי
"סּבּו" שונה מהם
כלא אלה ( .)Shalev, 2009כלא ֶ
לגמרי .הטיפול נעשה בחצר ולא בתאי בידוד ,והקהל
המקומי וכל הקהל הגלובלי מוזמן למעין פעולה
"סּבּו" קיימת
אינטראקטיבית ווירטואלית .בכלא ֶ
מגמה של הכללה (.)inclusion

לרצות עונש מאסר ()doing time
באופן מועיל

הכלא המודרני ,כמוסד טוטלי ,נפתח לעתים קרובות
בפני אמנים ,משוררים ,סופרים ,שחקנים ורקדנים,
שהתגייסו ,על פי רוב בהתנדבות ,כדי להעניק מהידע
ומהכישורים שלהם לאוכלוסיית האסירים .מגמה זו
נועדה גם לתת למשתכנים כלי נוסף לגילוי יצירתיות
ולביטוי עצמי ,ומספקת דרך נוספת של "פעילות
הבעתית לא עוינת" (גופמן ,2006 ,עמ'  .)61קורה
לעתים שמטפלים מביאים לתודעת הקרימינולוגים
נקודות למחשבה כגון טיפוח מודעות עצמית ,פיתוח
כישורים תקשורתיים וכבוד לזולת ,או מעוררים אצלם
מודעות לתהליכים קבוצתיים שמאפיינים שיטות
טיפול בהבעה (פז.)2007 ,
אסירים עשויים למצוא כך משהו להאמין בו ודרך
לבטא את כבודם העצמי ,גם אם רמתם האמנותית
לא גבוהה .כך טוענים החוקרים עינת ועינת:
"התפתחותם של כישורי הבעה אמנותית במצבים
ייחודיים ,שאינם מוגבלים רק לסופרים ,למשוררים
ולאמנים פלסטיים מקצועיים ,דחף חזק לפורקן
רגשי ,אפשרות למתן פירוש חדש ומשמעות חדשה
לעובדות חיים קונקרטיות ויכולת ההכוונה של
אירועים ודמויות בדיוניות  -ניתן להבין את פנייתם של
אסירים ואסירות רבים לכתיבה ולציור" (עינת ועינת,
 ,2009עמ'  .)20סגל הכלא נוטה לראות בביטויים
אלה דרך זולה לשיפור תנאי האסיר ,שמירה על קשר

עם הקהילה והתעלות מעל המציאות הקשה של
המאסר ,השגרה והשעמום.
לעתים ערים חוקרים מתחום הקרימינולוגיה
לתהליכים הפנימיים שעוברים האסיר והקבוצה
עם הזמן ,תוך התנסות זורמת או תרגול אומנותי
ממוקד ,דבקות במטרה ושיתוף פעולה ,כדי להתגבר
על השעמום ,בזבוז הזמן ( ,)doing timeהשגרה
השוחקת ומצוקות היומיום (Milliken, 2002, p.
 .)204פעילויות של יצירה נועדו להפחית את מכאובי
המאסר האוניברסליים של אובדן חופש ,עצמאות,
אוטונומיה ,צמצום מותרות חיצוניות ואיום על
גופו ,מיניותו ובטחונו של האסיר (.)Sykes, 1958
שעמום "הוא מאפיין מרכזי נוסף של חיי בית הסוהר,
שמשפיע על דפוסי ההתנהגות של חוסיו ומאיים
על שלומם הפיזי והנפשי" (שוהם ואח'  ,2009עמ'
.)262
התחושה של חיים מבוזבזים ,של "זמן מת" בחייו של
החוסה ,מביאה למה שאפשר לכנות פעילויות הזחה
(" - )removal activitiesפעילויות התנדבותיות ולא
רציניות המעסיקות והמרגשות די הצורך את החוסה על
מנת להרחיקו מעצמו ולאפשר לו להתעלם ,לעת עתה,
ממצבו הממשי .אם הפעילויות השגרתיות במוסדות
טוטליים מענות את הזמן ,הרי פעילויות ההזחה מבצעות
בו המתת חסד" (גופמן ,2006 ,עמ' .)79
בבית הסוהר כל יום זהה לקודמו (שוהם ואח'
 ,2009עמ'  .)263לאחר זמן מה במאסר ,מקצת
מהאסירים אינם מסוגלים עוד לנצל את זמנם
בעשייה משמעותית ומתמקדים בחיפוש כפייתי
אחר פתרונות לשעמום ולתחושת הריקנות והחרדות
הנובעות ממנו ,ומתעלמים מבעיות אחרות .תהליך
זה מוביל לא אחת למשברים נפשיים ,המתבטאים
בבידוד עצמי ולחלופין בתוקפנות ובהתנהגות אלימה.
"סּבּו",
בהקשר זה מדגיש אבי הפרויקט של כלא ֶ
באתר האישי של גרסיה באינטרנט (ובבלוגים
נוספים) ,13את הדברים הבאים:
"מתקני כליאה במדינה הפכו לגיהינום עלי אדמות,
ִ
מכיוון שמומחים בענייני ענישה ושיקום איבדו את

http://radiantview.com/blog/byron-garcia-is-honored-at-the-2nd-annual-disruptive-innovation-awardat-the-tribeca-film-festival/
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מידת הרחמים ...אנחנו עסוקים יותר מדי בענישה
במקום לשקם את האסיר ולהפוך אותו לאדם
כפי שהוא במהותו ...סדר יום של ריקוד ומוזיקה
נועד להחזיר את הכבוד העצמי לאנשים שסובלים
מסטיגמה ,ולהשיב את התחושה של ערך עצמי אחרי
שהורחקו מהחברה .ריקוד ומוזיקה נועדו גם לעזור
לאסירים להתמודד עם דיכאון וחרדה ,לשפר את
תחושת הרווחה האישית ולהתגבר על שלבי המעבר
לקראת שילובם בקהילה ...תורות הענישה הפכו
את המאסר לגיהינום עלי אדמות ,והמגמה שלהן
היא לגדל דור שני של מפלצות שטניות ()devils
מרגע השחרור .ואולם אם האסירים נרפאים במהלך
המאסר ,אנחנו הופכים אותם לאנשים טובים יותר,
וכאשר הם משתחררים הם מתרחקים מהפשע".
אם כן ,מוזיקה וריקוד מעבירים את הזמן ביעילות
ואף מועילים ,כי  -כלשונו של גרסיה עצמו " -מוזיקה
היא שפת הנשמה".
הנה ציטוטים מתוך הסרט הדוקומנטרי
 14Jailhouse Rockמתוצרת .Journeyman Pictures
בכתבה זו אפשרו לתחקירן להסתובב באגפים שונים
בכלא בחופשיות ולפגוש אסירים ללא מחיצת סורגים.
ביירון גרסיה" :הם חוזרים על תנועות הריקוד כל
שעות היום וסופרים אחת-שתים-שלוש-ארבע (תוך
כדי דיבור הוא מצביע על אסירים שחוזרים על
התנועות בשעת הפסקה ומצולמים ללא ידיעתם
בטלוויזיה במעגל סגור)".
אסירים(" :כתוצאה מאימון וריקוד) אין לנו זמן
לחשוב על הסיבות שהביאו אותנו לכאן"; "לפני כן
היה משעמם והיית רואה את אותם הפרצופים";
"האסירים אפילו חולמים על הריקודים בלילות";
"כולם הפכו לחברים"; "זהו אושר אמיתי"; "תחושה
חדשה של גאווה"; "אנחנו רוצים להראות לעולם שלא
מאוחר לאדם להשתנות".
באמירות אלו אפשר לזהות ביטוי למה שגופמן מכנה
תהליך של "קולוניזציה" ,כאשר החוסים תופסים את
דוגמת העולם שבחוץ ,כפי שהמוסד מספק להם,
ובמקרה שלפנינו  -סוגים מסוימים של מוזיקה,
אימון וריקוד  -ועל פי הדוגמה הזאת בונים קיום יציב

ומשביע רצון ,תוך ניצול מקסימלי של המשאבים
הניתנים להם .אזי המתח הרגיל בין שני העולמות,
של החוסים ושל הסגל (וגם הפנים והחוץ) ,מופחת
מאוד ומונע את היווצרותו של מערך מניעים המבוסס
על אי-התאמה ומאבק.
כעדות לאהדתם לתוכנית ,אימצו חלק מן האסירים
את גרסיה ,האחראי על בטחון הכלא ,כמנהיגם
הנערץ ,ודמותו המקועקעת מופיעה על גופם.
עדויות אלו עשויות ללמד על שינוי ערכי מהותי בקרב
האסירים ,ועל רפורמה של ממש באמצעים דלים
בכלא בעל סיווג בטחוני מרבי בעולם השלישי .לפי
החוקרים (שוהם ואזואלי-צייכנר ,2008 ,עמ' ,)59
"יש לקעקוע ייחוד נוסף .פרט לקודים התרבותיים
הוא מסמל מרידה בקיים ושבירת מוסכמות .יש
בקעקוע אמירה מתריסה של היחיד שקעקע את גופו
כאקט המכוון כנגד החברה" .אם כן ,קעקוע דמותו
של גרסיה שובר קודים אלה .קעקועים של גרסיה הם
טשטוש מוחלט של הגבולות בין חוסים לבין הסגל,
ולמעשה חוצים את הגבול בין שני המחנות ,דבר שאי
אפשר להתעלם ממנו או להעלימו .אימוץ קעקוע
מסוג זה יש בו משום הפרה של קודים אוניברסליים
של האסירים ,שבמרכזם הנאמנות לאסירים וציות
לצווים כגון "היה נאמן לאסירים כקבוצה" או "אל
תשתף פעולה עם סגל בית הסוהר" (שוהם ואח',
 ,2009עמ' .)253-252

דה-פרופסיונליזציה

בפרויקט זה אפשר לזהות פוטנציאל בשיטות
התערבות עם קבוצות גדולות ,ללא מעורבות של
מומחים ,כלומר אנשי מקצוע בתחומים חינוך,
רפואה ,בריאות הנפש או עבודה סוציאלית (דה-
פרופסיונליזציה ובפרט דה-מדיקליזציה).
הויפאסנה ,עוד בשורה מהמזרח ,גם היא פרויקט
של דה-פרופסיונליזציה ,אבל יש הבדל בינה לבין
"סּבּו" .תרגול ויפאסנה ממשטר את
פרויקט כלא ֶ
הגוף באמצעות מסר רוחני ,שתיקה מוחלטת כל ימי
התרגול ,סוגים שונים של נשימה והתבוננות בנשימה
ובגוף .הוא ממשטר את האסיר באמצעות קיבוע הגוף
http://www.youtube.com/watch?v=wAjItY7X0Yc
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והתבוננות אל הנשמה פנימה (פריד ואח'.)2010 ,
"סּבּו" ,וכמותו פרויקטים
לעומתו הפרויקט של כלא ֶ
דומים בהיקף קטן יותר ,כגון לימוד יוגה בבתי
סוהר בסין וכיתות ג'ז במתקנים לעבריינים צעירים
בקליפורניה ,ממשטרים את הגוף באמצעות תנועה
רציפה ,מכוונת ומסונכרנת ( .)Ross, 2004בעוד
שפרויקט ויפאסנה מכוון את המבט האינדיווידואלי
"סּבּו" ודומיו מציעים פעילות
פנימה ,הרי שכלא ֶ
קבוצתית סינרגטית ויצירת תקשורת בלתי-אמצעית
עם המתבונן מהצד .במילים אחרות ,ויפאסנה היא
פרקטיקה של משטור אינטרוברטי ,מופנם ,לעומת
ריקוד שהוא אקסטרוברטי ,מוחצן ,מכוון לפעולה
מוחצנת (.)performance

ביטוי של רפורמה?

"סּבּו" לבין
אפשר לראות דמיון בין פרויקט זה בכלא ֶ
מה שמוּכר בפרויקטים דומים כארגון מחדש או
כרפורמה של מוסד כוללני תוך ריכוך חלק ממאפייניו
( .)Murton, 1976אם המאפיינים המרכזיים של מוסד
כוללני הם ,בין השאר" ,המתת האני" ,משטור הזמן,
הגבלת המרחב של הדייר/המשתכן/החוסה והפרדתו
מהמרחב של הסגל ,שליטה על המותרות הנכנסות
למוסד והיוצאות ממנו וחומה שמפרידה בין הפנים
לבין הקהילה בחוץ (גופמן ,)2006 ,נראה שהפרויקט
"סּבּו" מרכך מאפיינים אלה ומשמש דוגמה
בכלא ֶ
ראויה לציון של רפורמה זולה ,יעילה וכדאית .כהגדרה
של רפורמה במאסר נאמץ את דבריו של ג' הוקינס,
שאומר כי רפורמה מהותית יכולה להיווצר כאשר יש
הכרה בכישלון השיטות הקיימות ,מנותק הקשר עם
גורמים פוליטיים ,והבטחותיהם של בעלי השררה הן
מס שפתיים ,שכן הם דואגים לשמור על הסדר הקיים
תוך שימוש באידיאולוגיה השחוקה של "שיקום" ותוך
נטרול הכוח הטיפולי של אנשי המקצוע או צמצום
התערבותם הבלתי יעילה בקרב החוסים (ריסוק
האינדיווידואליזציה של הטיפול ברוח הפוזיטיביזם ,ר'
.)Hawkins, 1976, pp. 330-332
בדומה להוקינס ,גם לפי ת'ומס מורטון ()1976
צריכה רפורמה אמיתית לקבל את קיומם העכשווי

והעתידי של בתי הכלא ,ומתוך מציאות זו יש "לעבוד
למען הדיירים" (עמ'  ,)163להביא חידושים ללא
התנגדות מצד הדיירים (עמ'  ,)164לדחות את
המודל הרפואי (עמ'  ,)166לנפץ את יחסי העימות
בין הדיירים לבין הסגל ,ליצור אווירה של עבודה
משותפת לטובתו של האסיר תוך קבלת החלטות
משותפות (עמ'  ,)167ולהביא את האסיר להיות
"סוכן השינוי" של עצמו (עמ'  .)180רק בדרך
זו אפשר לשנות את מהות המאסר .הפרויקט של
מורטון עצמו ,בכלא "ארקנסו" ,נועד בנוסף לנפץ
את המחסום בין הכלא לבין העולם שבחוץ ,מחסום
שהוא "קיצוץ הכנפיים הראשון של העצמי" (גופמן,
 ,2006עמ' .)40
התנהגות אנטי-חברתית המשתקפת במטפורות
תנועתיות ("לדבר עם הידיים")  -התנהגות כגון
פעולות אימפולסיביות ,אובדן שליטה ,התנהגות
נסגנית  -יכולה לקבל ניתוב להתנהגויות ותגובות
חדשות ולחזק נטיות מעודנות חדשות דומות מצד
הקבוצה ( .)Milliken, 2002, p. 206זה לא אומר
שבריקוד בכלא מתמוטטת השליטה על האדם.
אפשר עדיין להשגיח על האסירים .תפקידו של הסגל,
או של שליחיו (במקרה שלנו מעין חניכים תורנים
והמורה לכוריאוגרפיה) ,הוא לדאוג שכל אחד יבצע
את הפעולה שהוא חויב לבצעה .בתנאים אלה,
כשאדם אחד שובר את הכללים ,הוא בולט במופגן
יותר מהאחרים ש"צייתנותם הנתונה לבחינה
מתמדת נראית לעין" (גופמן ,2006 ,עמ' .)34
אחד האסירים ,שהיה לעוזרו של מנהל הפרויקט,
אומר שהריכוך החזיר תחושה של כבוד עצמי
לאסירים ,דבר שתואם את אמונתם הנוצרית" :לא
צריכים להתנהג כאן כמו חיות".
חלק מההפקות הן תרגום מעודן של התרבות
האלימה .כך למשל את הסרטון של מייקל
ג'קסון "מסוכן" ( )Dangerousמפיקים האסירים
המסוכנים ביותר בפיליפינים ,תוך שילוב לוליינות
ואקרובטיקה.15
לאבות הרפורמות ,למן אלכסנדר מכונוקי
( ,)Machonochieת'ומס מוט אוסבורן (,)Osborne

http://www.youtube.com/watch?v=ibsm_k8akyE&feature=grec_index
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הווארד גיל ( )Gillותומס מורטון ( ,)Murtonלא היתה
קריירה קודמת בשירות בתי הסוהר .אשתמש במונח
אקטואלי ואומר כי רפורמטורים אלה לא "הוצנחו
מלמעלה" ולא היו מומחים בטיפול (לסקירה ר'
 .)Murton, 1976, p. 194-213הדבר העניק להם
יתרון ,מאחר שלא התקבעו בקריירה ובהיררכיה
ממוסדת ,ואף לא בפרדיגמות טיפוליות מדיקליסטיות
שמרניות .הם הקפידו על חשיבה עצמאית ויציאה
ממסגרת של חשיבה נדושה.
מעניין יותר שאחד מצעדיהם הראשונים של אבות
הרפורמה היה יצירה של טקס הבית הפתוח ,שהיה
בעל אופי אמנותי ואף חגיגי .למשל ,עם קבלת תפקיד
מנהל הכלא הכריז מכוניקי על אירועים חגיגיים:
"השערים נפתחו ,והאסירים השתחררו והצטרפו
לבילויים שונים ...הם שתו לבריאותם ולחייהם
של המלכה ושל מכוניקי ...חידשו את הפעילויות
הספורטיביות וצפו בהצגה תיאטרלית .הצגות,
בגדים ,מוזיקה ושירים תרמו לבידור החגיגה ...עד
סופה לא היתה כל תאונה" (Barry cited in Murton,
 .)1976, p. 199מוטיבים של מסיבות ותחרויות
ספורט בקהילה ,הלקוחים מהניסוי של אוסבורן ושל
מורטון ,שימשו רקע לתסריט של הסרט ברובייקר
( ,)Brubakerבשנת .1980

זילות הענישה?

לא מפתיע ש 85,000-גולשים הגיבו מילולית לקליפ
הראשון" ,ת'רילר" ( .)shareהערותיהם כוללות
התפעלות מהביצוע האומנותי האיכותי ומערכו
התרבותי ,וכן שאלות כלליות על מאסר ,עונש,
רפורמה ,שיקום ויעילות "מתיחת הגבולות" של
מוסד טוטלי.
על אף ההצלחה האומנותית ,איכות הפרודיות והיקף
ההפקה ,נשמעת לעתים גם ביקורת .בין הגולשים היו
שטענו שהניסוי מאלץ את האסירים לבצע תרגילים
מתוך כפייה ,ולכן "ריקוד" מסוג זה הוא עונש אכזרי
ובלתי סביר ,המנוגד לתיקון החוקה האמריקנית.
הם טענו שמופע זה הוא לא יותר מהצגה ,ובוודאי

מזויפת .מדי פעם בפעם נשמעות הערות גזעניות.
מאחר שמדובר ב"תוצרת" מהמזרח הרחוק ,הרי
שהחומר דומה ,בעיני המתבונן מהמערב ,לתוצרת
סין או טייוואן ,המופקת מעבודה המונית ,זולה ובלתי
מיומנת .נשמעות הערות גם באשר לקלות הבלתי
נסבלת של עונש המאסר ,שמבדר ,משעשע ומקל
את חייהם של רוצחים ואנסים.
להאשמות שהריקוד נעשה בכפייה ,הגיבו האסירים
שאמנות זו היא חלק מן התרבות הפיליפינית .ריקוד
הוא דבר טבעי ,ו"לא הכירו אף אדם שמסוגל לרקוד
מתוך כפייה" .אחד מיוזמי הפרויקטים אמר בריאיון
לרשת  ,ABC Newsשריקוד וענישה לא הולכים יחד.16

כלא פנאופטי

מישל פוקו ראה בכוח ( )powerהחברתי מעין רשת
בעלת נימים זעירים (,)capillary-like network
המפעילה פיקוח בלתי נראה על האזרח (Foucault,
 .)1980מדובר במערכות אין סופיות ,בעלות
טכניקות וטקטיקות שמנוצלות בידי מנגנונים כלליים
וגלובליים .כיום מפעיל הכוח החברתי פיקוח שיכול
לבוא לידי ביטוי באמצעים של יצרנות או יצירתיות,
ולא בדרך של איסור ודיכוי .במילים אחרות ,יחסי
הגומלין בין אנשים לאינטראקציות היומיומיות
בכל מקום ,הם שיוצרים את תחושת הסובייקט,
את המערכת הכלכלית ,את החוקים ,ובאופן כללי
יותר  -את המציאות החברתית והשינויים שבה
(.)Markula & Pringle, 2006
במערכות הפיקוח בימינו ,הגוף המודרני נאלץ
לבצע טקסים ,לבטא סימנים ולייצר באופן מאורגן.
השליטה בגוף עצמו יכולה להיות רכה ובלתי נראית,
ולאו דווקא באמצעות דיכוי בהפחדה ,נשק או טרור.
ארגון מחדש של הזמן ושל המרחב ,תרגול הדרגתי,
חזרתי ושיטתי ,עוזרים ליצור גוף צייתן ויצרני .לא
שממשטר את הגוף
ֵ
פעם התגמול החיובי הוא זה
בימינו (.)Foucault, 1978, p. 180
בכך הגדיר פוקו מחדש את המושג הקלאסי
"פנאופטיקון" .בעבר היתה זו הצעתו של ג'רמי

http://abcnews.go.com/International/Story?id=3415920&page=1
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הכלא הרוקד

בנת'הם ,אבי התועלתנות המודרנית .מדובר במבנה
אדריכלי חסכוני ,שבו שומרים מעטים צופים מתוך
מגדל מרכזי על הנעשה בכל מקום .המבנה נועד
למקסם שליטה יעילה באסירים .הצפייה התמידית
של הסמכות הבלתי נראית (,)omnipresent gaze
המצויה במגדל המרכזי ,נועדה למשטר את הדיירים
וללמדם לפקח על התנהגותם מתוך צייתנות רכה
( ,)docile bodiesכך שהם יהפכו למפקחים של
עצמם .לחלוקת המרחב ( )partitioningולהפרדה
בין אנשים בפעילותם היומיומית יש תרומה מרכזית
בעיני פוקו לפיקוח הכללי (Foucault, 1978, p.
 ,)145לא רק בתוך הכלא.
"סּבּו" כל המשתתפים חייבים
בריקוד בכלא ֶ
לציית לכוריאוגרפיה ולמקצב המוזיקה ,לחזור
על התרגילים ולפעול בקצב אחיד עם האסירים
האחרים ,עד כדי יצירה של סינרגיה מתוזמנת
היטב .המרחב שהוקצב לכל אסיר מצומצם מאוד,
ועליו להימנע מהתנגשות .כפי שנאמר בסרט
הדוקומנטרי" ,אם אתה רוקד אתה הולך בעקבות
הכוריאוגרף ,וזו ההתחלה" .המדריכים נותנים
הנחיות מדויקות ומתומצתות .לפי פוקו ,נועדו
הנחיות אלו לשימוש נכון בגוף ,שמאפשר "ניצול
נכון של זמן .דבר לא נשאר בטל או חסר שימוש:
כל דבר צריך להתגייס כדי לבצע את הפעולה
הנדרשת" (.)Foucault, 1978, p. 152
תלבושת אחידה ,הימנעות מישיבה והקפדה על
המרחב המצומצם במגרש האימונים הם רק חלק
מהמשטור של גוף האסיר .בעת אימון בריקוד "הגוף
חייב להיות מוכן וערני ,משוחרר מתאוות ומצרכיו
הפיזיולוגיים המיידיים ,מוכן להתפרץ לתוך פעילות
פיזית" ( .)Ross, 2004, p. 169תנועה חוזרת ,צעידה
ותנועה קצבית הן דרך נוספת של הנפש לפקח על
הגוף בעידן המודרני (.)McNeill, 1995
גוף רוקד חייב לציית להדגמה של המורה ולתקן את
עצמו בהתאם ,לשפר תנועות ולזכור את ההנחיות גם
בשעות היום הנותרות .במילים אחרות ,אימון בריקוד
הוא דרך של "איסוף עצמי" ( ,)self-assemblingשל
17

ארגון מחדש כדי להפיק ולבצע את המיטב (Ross,

.)2004, p. 174-175
הרעיון הוא גם פנימי .כל רקדן/אסיר חייב לפקח על גופו,
לתרגל ולמשטר אותו במשך ארבע שעות אימון מדי יום.
בנוסף ,חבריו ,שכניו והאסירים האחראים על ההפקה
הופכים למפקדים בתוך קהילת האסירים .הגוף של
הפרט והקבוצה כ"גוף אחד" לפי רמת ביצועיה ,הם הן
תוצר והן יצרן של תרבות .במילים אחרות ,מייקל ג'קסון
(ואומנים אחרים) ,הסמל ,הדמות ,המוזיקה והתנועות
המיוחדות שלו חודרים לתוך מציאות הכלא ,נוכחים בה
שעות רבות של הכנה ,חזרות ,תרגול פרטני ,קבוצתי
ומוסדי ,עוברים שינוי ,התאמה וליטוש גם לנוכח תנאי
הכלא ,ומוחזרים כחומר מעובד למרכול הגלובלי,
כאירוע תרבותי לכל דבר.
בחברה האזרחית אדם מאמץ את הסטנדרטים
המקובלים מבחינה חברתית להופעתו ברוב
פעילויותיו .הוא רשאי להתקדם בקצב שלו ,והוא לא
נדרש להסתכל אחורה בקביעּות כדי לשמור על עצמו
מפני ביקורת וסנקציות .לעומת זה "הכלכלה האישית
של פעולה" מציבה דרישות לחוסה במוסד טוטלי,
ומאלצת אותו להיות כפוף לשיטור ולשיפוט שלו
עצמו ,של חבריו ושל הצוות .במצב כזה "האוטונומיה
של הפעולה מחּוללת" (גופמן ,2006 ,עמ' .)57

יצירה תרבותית היברידית

גם בלי פרסומים של רשתות זרות עשתה
הפצת הקליפ הראשון את עיקר העבודה .השפה
התקשורתית מגדירה פרסום והפצה של סוג זה של
אומנות באמצעות האינטרנט כ"וידיאו ויראלי" :נפיץ,
נגיש ,זול ,קל לצפייה ,מתפזר ללא שליטה ומדבק
מאוד17.
קליפ מסוג זה הוא סוגה חדשה בכלכלת הבידור.
המוצר זול ונגיש לכל .המוצר מעורב ,היברידי .דרים
בו בכפיפה אחת התסריט ,המוזיקה והריקוד ,והם
משתלבים עם הוקרה לאומני רוק ופופ ,ומספקים
הזדמנות להציץ לתוך חצר הכלא ולפגוש דמויות
אנונימיות אך בלתי מזיקות מעולם רחוק ומנוכר (ר'

על המושג  viral videoכסממן תרבותי פוסט-מודרני וגלובלי עיין בכתובת .http://en.wikipedia.org/wiki/Viral_video
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משמעות המושג hybrid object of consumption

לפי  .)Bryman, 2004, p. 57הדמויות אמורות להיות
מפחידות  -אנסים ורוצחים  -אך בניגוד לתוויות
שהודבקו להן ריקודן מלוטש .ההיברידיּות מתאפיינת
גם בדמות העמומה של הרקדן הראשי (אסיר מבוגר)
בתחפושת אישה בסרטון "ת'רילר" ,דבר שעורר
תגובות אמביוולנטיות בקרב חלק מהצופים .לפי
גופמן ,היברידיות היא מקרה שכיח באירועי תרבות
במוסדות כוללניים ,ונועדה "למתוח את הגבולות"
(המגדריים והמיניים) ולהכניס הומור והקלה מסוימת
במשמעת (גופמן ,2006 ,עמ'  .)106נוכחות של
אסירות ורקדניות מקצועיות בקליפים האחרונים היא
מתיחה נוספת של הגבולות .היברידיות מתבטאת
גם באימוץ ,בעיבוד ובהפקה חוזרת של אחד
הסמלים של התרבות המערבית ,מייקל ג'קסון ,על
ידי תת-תרבות של אסירים ממדינה בעולם השלישי
שבמזרח הרחוק.

חברה פנאופטיסטית
בעידן האינטרנט

לפי אורי רם ,בהקדמתו לתרגום ספרו של גופמן
לעברית (רם ,)2006 ,אפשר היום לקרוא את "על
מאפייני המוסדות הטוטליים" כמטפורה של החברה
בכלל ולא של חברה טוטליטרית בלבד" .גופמן מראה
כיצד בעבור הצוותים במוסדות הטוטליים הופכים
בני האדם לאובייקטים של ניהול .במובן הזה ,אפילו
מוסד האזרחות המודרני ,אותו מבצר של זכויות
אוניברסליות ,מקבל משמעות דכאנית" (רם,2006 ,
עמ'  .)25מכאן ,לפי רם ,קצרה הדרך בין גופמן לבין
פוקו ,שסבור שכל אדם הופך לאובייקט של ידע
וכוח ,של פוליטיקה מסועפת של ניהול אוכלוסיות
וממשלתיּות ,של משטור בלתי נראה  -בעיקר דרך
גופו .הכלא הפנאופטי הופך אפוא למטפורה של
החברה המודרנית .בכלא ,בחברת היי-טק ,במרכזי
קניות או במכוני כושר  -בכולם הופך הפיקוח
לכלל חברתי .בעידן הגלובלי של תקשורת לוויינית,
דיגיטלית ,אינטרנטית וכדומה ,ובעידן של תרבות
צרכנית והמונית ,כל גולש הוא צופה וגם נצפה ללא
ידיעתו (פייסבוק ,רשתות חברתיות אחרות ,מצלמות
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במעגל סגור ,מאגרי מידע ,וכדומה) (.)Lyon, 1994
גם אנחנו כצופים "משאירים סימנים" ,והמסך
( )monitorהוא אמצעי לעקוב אחרי פעילויותינו
( ,)monitoringרצונותינו ותשוקותינו .זה הלקח
שאנחנו לומדים במציאות של  ,GPSשל פרסומות
שקופצות באינטרנט ( )pop upsושל בלוגים
ופייסבוק עוצמתיים שמשפיעים על זהותנו ,על
טעמנו ,רצונותינו ועל תרבות הצריכה והצרכנות.
אנו לומדים זאת מהגלישה ההמונית לתוך העולם
הווירטואלי של פורנוגרפיה ,שהופכת לאזור המבוקר
ביותר ברשת .הפורנוגרפיה היא זו שמסמלת את
העולם האמיתי ( ,)signifier of the real worldעולם
הפנטזיות ,הרצונות והתשוקות (.)Foucault, 1981
הגוף הממושמע של האסירים ( )docile bodyהופך
לאובייקט שנתון למבט חיצוני ( ,)gazeגם שלנו
כגולשים באינטרנט .כפי שציין גופמן ( ,2006עמ'
 ,)48החוסה לעולם אינו לגמרי לבד .הוא תמיד בטווח
ראייה ,ולעתים קרובות בטווח שמיעה של מישהו ,גם
אם הוא רק חוסה אחר .תאי המאסר ,שבהם סורגי
מתכת משמשים קירות ,הם הגשמה מוחלטת של
חשיפה כזאת .אף אנחנו ,כצופים בעולם אינטרנטי,
יכולים להביט באסיר ולראות את ביצועיו בכל רגע,
גם אם לא בזמן אמת.

מגבלות המחקר וסיכום

כצופים ומתבוננים מרחוק ,אין באפשרותנו לקבוע
את רמת השיקום והיקף ההצלחה של פרויקט זה.
למעשה ,לא ידוע לנו מה נעשה מאחורי הקלעים ,מה
צפוי לאסירים עם שחרורם מהכלא ,מה עוד עומד
על סדר היום של הנהלת המתקן ,ועד כמה מסננת
התקשורת ההמונית ,שמחפשת סקופ בלעדי,
עובדות באשר לפרויקט שמתקיים במחוז מרוחק כל
כך .כמו כן כאנשי המערב איננו יכולים להבין את
הקונטקסט התרבותי של הפיליפינים ואת עוצמת
הקשר בין ריקוד לייצוגי תרבות אחרים.
בנוסף ,נשאלת השאלה על התנגדות או חבלה
( )Cohen & Taylor,1993מצד קבוצות של אסירים.
בצילומים איננו רואים את אלה שלא רוקדים ,ולא רק
מפאת גילם או מצבם הבריאותי .ברמה המתודולוגית

הכלא הרוקד

אפשר להסכים שאומנות חזותית אינה נטולת בעיות,
אינה חסינה מפני מניפולציות ולעולם אינה יותר
מאשר ייצוג של "פעולות מורכבות יותר שהתרחשו
בעבר .כיוון שהאירועים בעולם האמיתי הם תלת-
ממדיים ,ואילו אמצעי התקשורת החזותיים מציגים
מסר דו-ממדי ,רשומות כאלו הן בהכרח פישוטים
משניים ,נגזרים ובקנה-מידה מצומצם של המציאויות
שהולידו אותם" (לויצוס ,2011 ,עמ' .)110
עם כל זה ,הקליפים המגוונים שמופיעים באינטרנט,
ההתפתחות שחלה בהם בשלוש השנים האחרונות
ואחוזי הצפייה החריגים בקרב גולשים  -אחוזים
שחוצים תרבויות  -משמשים לנו קרקע פורייה לדיון
אקדמי ראשוני בכיוונים שונים וברמות מגוונות:
א .פוטנציאל מסוג חדש של שיקום גופני/נפשי.
ב .רפורמה ארגונית של המאסר.
ג .הגדרה מחדש של פיקוח חברתי פורמלי ובלתי
פורמלי בעידן גלובלי ,לווייני ודיגיטלי.
ד .תהליך שבו האובייקט והסובייקט של ההתבוננות
מעורבבים זה בזה.
כמובן ,מחקרים נוספים שמשתמשים במתודולוגיה
אחרת יכולים להאיר מזוויות חדשות פרויקט ייחודי
זה .אין ספק ,מחקר אתנוגרפי in situ ,ופנומנולוגיה,
המבוסס על ראיות נוספות מהשטח ברוח
ה grounded theory-תוך נוכחות פיזית של הבודק או
של אינפורמנטים ,תצפיות וראיונות במתקן עצמו  -כל
אלה היו מאירים באור אחר את הנעשה בפרויקט זה.
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עבודות פרך
או שיקום חברתי
תעסוקת אסירים בראי החוק
[עו"ד נוח לירן]1

מבוא

מאז הוקמו בתי הסוהר נדרשו אסירים לעבוד הן כדי
למלא את זמנם והן כדי לנצלם לעבודות פרך .כחלק
מההתקדמות ,הפיתוח והתעצמות הדמוקרטיה
במדינות רבות ,נעלם בהן השימוש בעבודת פרך
והתעצמה הדאגה הציבורית לזכויות האדם ובהן
זכויות האסיר.
עבודות ומחקרים רבים נכתבו על הקשר בין
עבודה/תעסוקה של אדם לבין מרכיבים שונים
בנפשו ובאישיותו ,וכן על מרכיבי אישיותו של אסיר
בעת ריצוי מאסרו .בין השאר נמצא ,כי לתפקוד
התעסוקתי של האסיר יש ממד מנבא ,חלקית
לפחות ,באשר להצלחת שיקומו כאזרח נורמטיבי
ולהיוותרותו מחוץ לעולם הפשע ולבית הכלא.
ברבות ממדינות העולם המערבי אּומץ מודל שעל
פיו התעסוקה היא חלק משיקום האסיר ,ועל פיו
אף מתקיימים מפעלים של תעסוקה יצרנית פעילה,
בתבנית של פעילות מסחרית או כמעט מסחרית.

המודל המשפטי

בישראל אומץ המודל התעסוקתי המשקם ,ובחוק
נקבעו הוראות לשלב את תעסוקת האסירים
בתפקודם השוטף של בתי הכלא .ההוראה
הבסיסית ,בסעיף  48לחוק העונשין ,מחייבת
להעסיק את האסיר כחלק מנורמות המשמעת
שלו בעת ריצוי מאסרו ,ומחייבת את האסיר למלא
1

הוראה זו .אלא שאין בהוראה זו הגדרה ל"תעסוקה",
למשכה או לסטטוס של האסיר המועסק ,ולפיכך
היא אינה שלמה.
לנוכח חוסר זה וכדי להבחין בין תעסוקה לענישה,
קבע המחוקק הוראה הקוראת לחקיקת תקנות,
מכוח פקודת בתי הסוהר ,שיעסקו בשכר (תגמול)
שישולם לאסיר המועסק ובתנאי התעסוקה
מחוץ לשטח בית הסוהר .הוראות נוספות עניינן
תנאים לשחרור האסיר מחובת עבודתו והסדרת
האפשרות והתנאים להעסקת אסיר בידי גורמים
חוץ ממשלתיים.
ואכן נחקקו מספר הוראות חוק ותקנות המסדירות
את תעסוקת האסירים במסגרת פקודת בתי
הסוהר ,שהיא החוק המסדיר את כלל העניינים
הקשורים לפעילות הארגונית של שירות בתי הסוהר
כארגון הכליאה הלאומי .בין השאר נקבעו הוראה
המפנה להסדר סעיף  48לחוק העונשין כנזכר לעיל,
והוראת סעיף  ,25שקובעת כי תעסוקת אסירים
היא בפיקוחו של מנהל בית הסוהר ,ולמעשה חוזרת
משגרת בית הסוהר.
על הקביעה כי היא חלק ִ
בחקיקת משנה נחקקו תקנות שגם הן מסדירות
עניינים הקשורים לתעסוקת אסירים:
• תקנה  13קובעת מסגרת שעות תעסוקה תוך
אימוץ ההסדר שנקבע בחוק שעות עבודה
ומנוחה.

עו"ד נוח לירן  -יועץ משפטי ,מערך תעסוקה שב"ס.
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•
•

•

•

•

תקנה  14קובעת ,כי אסירים יופנו לסוגי תעסוקה
על פי המלצה רפואית בלבד ובהתאם לה.
תקנה  15קובעת" :עבודת אסיר תכוון ככל
האפשר לשיקומו" .התקנה היא "אבן הראשה"
לכל מפעל המעסיק אסירים ,מאחר שהיא מטווה
את מטרת המפעל כולו .ראוי היה לה לנורמה
זו שתמצא את מקומה בהוראת חוק יסודית
הממסדת את תעסוקת האסירים והמספקת את
הבסיס החוקי הראוי.
תקנה  16קובעת ,כי האסיר יקבל תגמול
בעד ביצוע העבודה שאליה הופנה במסגרת
התעסוקה .הגורם המוסמך לקביעת אופן
התגמול וגובהו הוא נציב שב"ס .חשיבות התקנה
היא במסקנה המוסקת ממנה ,כי למעשה
למרבית חוקי העבודה אין תחולה בתוך בתי
הסוהר ואין מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין
שב"ס לאסירים המופנים לתעסוקה במסגרתו.
קביעות אלו אושררו על ידי בית המשפט העליון,
שאימץ את המודל המשפטי שהוצג לעיל ,כפי
שיפורט בהמשך.
בתקנה  17קיימת הבחנה בין אסירים שנשפטו
בגין עבירות פליליות לבין עצורים ואסירים
אזרחיים ,וחשיבותה בהדגשה כי תעסוקת
אסירים נעשית אך ורק על בסיס הוראת חוק
מפורשת ,המתירה העסקת אסירים בעת ריצוי
מאסרם כחובה .זאת להבדיל מסוגים אחרים של
כלואים ,הנמצאים במשמורת ,שהעסקתם היא
תולדה של רצון והסכמה.
תקנות  54-52עניינן הסדרה של תעסוקת
אסירים במפעלים אזרחיים ,מחוץ למתקני
שב"ס ,כחלק משיקומם ושילובם סמוך למועד
שחרורם .הסדר זה עוסק בתהליך ,באישורים
ובפיקוח ,המאפשרים תעסוקה זו.

קו פרשת המים,
הלכת שדות

בשלהי שנות ה 90-עתרו מספר אסירים לבג"ץ
וביקשו מבית המשפט סעד שיצווה על שב"ס לשלם
לכל אחד מהם תגמול בגין עבודתו בגובה שכר
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מינימום ,כפי שנקבע בחוק שכר מינימום .לצורך
הדיון המשפטי פרס שב"ס בפני בית המשפט את
כלל ההסדרים ואופן הניהול של מפעל התעסוקה
בשב"ס ,תוך הגנה על עמדתו העקרונית ,כי אסיר
אינו "עובד" כלשון החוק ,ואין תחולה ליחסי
עובד-מעביד על כל המשמעות המשפטית של
קביעה זו ,והתעסוקה משמשת מכשיר לשיקום
האסיר ,בין השאר באמצעות מערך מפורט של
תגמולים שמקבל האסיר בעד התעסוקה.
בפסק דין מקיף ומפורט ,הלכת שדות ,קיבל בג"ץ
את עמדת שב"ס ,דחה את העתירות ,ואשרר
למעשה את התפיסה ,ההסדרים ועקרונות הפעולה
שעל פיהם מפעיל שב"ס את מפעל התעסוקה.
בפסק הדין הכולל קבע בית המשפט קביעות
הנוגעות לסוגיות נוספות .בג"ץ מצא לנכון להמליץ
על קיומו של הסדר חקיקתי כולל של כל הנורמות
המשפטיות הדרושות להפעלת מפעל התעסוקה.
טוב היה ,כך המליץ ,כי עניינים אלו יוסדרו בחקיקה
ראשית ומעודכנת .מנגד ,למרות דחיית העתירות,
מצא לנכון בית המשפט לקבוע תבנית לשיקול
הדעת של הנציב להפעיל את הסמכות המוקנית
לו בחוק בעניין שיעורי התגמול .בית המשפט סיפק
בהרחבה רשימת שיקולים שיש להביאם בחשבון
בעת מתן החלטה מנהלית באשר לשיעור התגמול
המשולם לאסירים על פי סוג התעסוקה.
כל האמור לעיל ,אין פירושו כי מדובר באקס
טריטוריה משפטית בנושא התעסוקה .תחום
תעסוקת האסירים נותק משפטית ומושגית משוק
העובדים במשק ,למרות הדמיון ביניהם .ואף על פי
כן מחיל שב"ס את כל החקיקה בתחום הבטיחות
למשל ,ובכללה אמצעי בטיחות והגנה על חייו
ובריאותו של האסיר המועסק ,בדיוק כפי שנעשה
לגבי עובדים בישראל.

יישום המודל המשפטי -
סוגי תעסוקה בשב"ס

המודל התעסוקתי המופעל בשב"ס שֹם לבו כאמור
לשיקומו האישי והתעסוקתי של האסיר הנמצא
במשמורת .כדי להגשים מטרה זו חולקה התעסוקה
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לשתי תת קבוצות הבנויות באופן אנכי ובאופן
שכבתי.
שת"מ (שירותים ,תחזוקה ,מטבחים) היא תת
הקבוצה הראשונה והבסיסית ,קבוצת התעסוקות
התחזוקתיות .קבוצה זו מזכירה במהותה את
תורנויות התחזוקה של חיילים במקום שירותם,
המתקן ואת מקום
ונועדה לשרת ולתחזק את ִ
השהייה המיידי של האסיר .לתעסוקה זו יש
מרכיב התנהגותי מדיד הקשור לתהליך ההשלמה
והנורמטיביות של האסיר ולהשתלבותו במשמורת,
וכן לקבלת המסגרת המשמעתית שהוא נמצא בה.
לפיכך מיד כאשר הדבר מתאפשר ,מצּווָ ת האסיר
לתעסוקת תחזוקה בסביבת שהייתו המיידית.
תת קבוצה זו כוללת מספר סוגי תעסוקה המסודרים
על פי מדרג והמייצגים התקדמות ,מאחר שיש בהם
צורך הן בהתמחות והן בהתמקצעות .בתחתית
המדרג שירותים וניקיונות ,לאחר מכן עבודות
מטבח שונות ,ולבסוף עבודות הדורשות מקצוענות
כגון שרברבות ,שיפוצים וגננות.
תעסוקה יצרנית היא תעסוקה בשלב הגבוה של
תהליך השיקום התפקודי של האסיר .התעסוקה
היצרנית מחייבת הכשרה מקצועית ,המביאה
את האסיר לרכוש יכולות מקצועיות וטכנולוגיות
שמרבית האסירים לא נחשפו אליהן.
כדי לקיים תעסוקה זו בחר שב"ס מספר תחומים
הניתנים לביצוע ולהפעלה תוך שמירה קפדנית על
הביטחון והנהלים המופעלים בבתי הסוהר .נבחרו
התחומים עץ ,מתכת ,דפוס ,קרטונג' וטקסטיל.
לרשימה זו אפשר לצרף תחומים נוספים ,בכפוף
לעמידתם בדרישות הביטחון והבטיחות הקפדניות
שעל פיהן פועל שב"ס .במסגרת זו קיימת חלוקה
תפעולית בין תהליכי ייצור המופעלים בלעדית על
ידי שב"ס לבין תהליכי ייצור המופעלים או היזומים
על ידי יזמים אזרחיים ,המתקשרים עם שב"ס לצורך
זה .כל הפעילות היצרנית היא כלכלית ,ולפיכך
נמכר המוצר הסופי תמורת תשלום לרוכש חיצוני.

מפעלי שב"ס

המודל שמפעיל שב"ס הוא תהליך יצרני מלא .ביסודו
מערך הנדסה תכנוני .במרכזו מפעל תעשייתי יצרני
המנוהל במלואו על ידי שב"ס באמצעות בעלי
מקצוע שהם למעשה סוהרים ,ואלה מפעילים,
מנחים ומדריכים קבוצות אסירים המשתלבים
בייצור .סיומו במערך של הובלות והרכבות ,ככל
שהדבר נדרש ,אצל הלקוח .המערך מלווה בצוות
ייצור והנדסה אשר מנחה את תהליך הייצור ,מפקח
עליו ומספק חומרי גלם ומיכון תעשייתי.
בתחום העץ למשל מפעיל שב"ס תהליכי ייצור
של ריהוט משרדי ,הכוללים את כל השלבים :החל
בשולחן התכנון והשרטוט וכלה בייצור ובהרכבה
במקום המזמין .בתחום המתכת מפעיל שב"ס
מסגריות העוסקות בין השאר בייצור של ציוד
ומוצרים הנדרשים להפעלת בתי הסוהר ,כגון
סורגים ,דלתות ביטחון ומיטות מתכת.

פעילות יזמים פרטיים
כמקור לתעסוקה יצרנית

כדי לקיים תעסוקה יצרנית רחבה ,שתספק
תעסוקה לאסירים רבים ככל האפשר ,מתקשר
שב"ס עם יזמים אזרחיים .אלה מעסיקים את
האסירים המופנים אליהם משב"ס בתהליכי הייצור
של עסקיהם .כל תהליכי הייצור נעשים בתוך בתי
הסוהר ,במרכזי תעסוקה שיועדו לכך ,נבנו וצוידו
כמבנים המותאמים לתעשייה.
שב"ס מאפשר ליזם לבחור מבין מספר פעילויות
את זו הנוחה והמתאימה לצרכיו.
מפעל יזם בבית הסוהר :ליזם מוקצה שטח
תפעולי במרכז היצרני בתוך הכלא ,ובתוכו הוא
מתקין קו עבודה הכולל מכונות ייצור .כל תהליכי
הייצור מנוהלים באמצעות מנהלים מקצועיים
ועובדים מיומנים המועסקים על ידי היזם .קבוצות
אסירים שמופנות ליזם עוברות הכשרות מקצועיות,
כדי שישתלבו בתחנות העבודה לפי צרכי המפעל
ובהתאם להפניה של מנהלי העבודה המקצועיים
לביצוע תהליכי הייצור .רמת הפיקוח של היזם על
המפעל ,צוות העובדים והמיכון ,וכן הקשר ביניהם,
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הם תוצאה הסכמית .הפרטים מגובשים בהסכם
שנחתם בין היזם לשב"ס.
מפעלי עבודה קבלנית הם החלופה העדיפה על
מרבית היזמים .במסגרת זו היזם מעביר קווי ייצור -
כולם או חלקם  -לתוך בית הסוהר ומתווה את הצד
התכנוני ,את תהליכי העבודה וכל שנדרש כדי לקיים
את ייצור המוצרים .שב"ס מספק גיבוי מקצועי
באמצעות סוהרים שהם מנהלי עבודה מקצועיים
בתחום הייצור ,והם מנהלים את כל תהליכי הייצור
שסוכמו ומפקחים עליהם עד להעברת המוצר ליזם.
אסירים המשולבים בפעילות היצרנית נהנים
מהכנסות המאפשרות להם רווחה כלכלית
מסוימת ,רכישת מוצרים בעת ריצוי מאסרם ואף
תמיכה כלכלית בבני משפחתם שמחוץ לחומות.

השוק הפרטי
ותעסוקת אסירים

מרבית הפעילות התעסוקתית של האסירים
נעשית כאמור באמצעות הפעילות היצרנית
שמביאים היזמים הפרטיים ,או באמצעות הזמנות
המתקבלות ממשרדי הממשלה וזרועותיה .יתרה
מזו ,הגשמת היעד להרחיב ולהגדיל למקסימום
את מעגל תעסוקת האסירים תלויה בהרחבת
מעגל היזמים הפרטיים .לפיכך צריך לפתח קשרים
כלכליים ברורים עם יזמי השוק הפרטי ,כאלה
שיתרמו לפעילות יצרנית רחבה ,שתהווה מעגל
הולך וגדל של תעסוקה לאסירים.
תעסוקת האסירים בשב"ס קשורה קשר הדוק
לפעילות הכלכלית במשק .תהליכים של מיתון
כלכלי במשק מצד אחד ופעילות כלכלית מתרחבת
וצומחת מצד שני ,משפיעים ישירות על מספר
ה"משרות" ששב"ס יכול להציע לאסירים.

שילוב היזם הפרטי
בתעסוקת אסירים

כדי להפעיל באופן מתוכנן ויעיל את מערך תעסוקת
האסירים ואת הפעילות עם יזמים פרטיים ,מפעיל
שב"ס מערכת פעילות שיווקית ומשפטית ,בדומה
לפעילות הכלכלית-אזרחית בשוק הפרטי .לאחר
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שהוא יוצר קשר עם אנשי השיווק ,בוחר היזם את
האופציה המתאימה לו מבין האופציות המוצגות
לפניו .הפעילות המוסכמת והפרטים הטכניים
מתגבשים להסכם משפטי ,שבסופו של תהליך
נחתם הן על ידי היזם והן על ידי שב"ס באמצעות
מורשי החתימה על פי חוק .לאחר החתימה על
ההסכם מתחיל היזם לארגן פיזית את המיקום
ותהליכי העבודה .לבסוף מועברת התוצרת
הנדרשת אל מחוץ לחומות הכלא ,ליעדי היזם.
כל הפעילות מתרכזת בידי גוף ייעודי לכך בשב"ס,
הנקרא מערך תעסוקה .גוף זה ,בפיקוד ובהנחיה
של ראש מערך תעסוקה ,מפעיל מספר מחלקות
המיועדות לתת מענה ייחודי לכל הפעילויות
שתוארו כאן .במשך כל הפעילות מופקדת על
הקשר עם היזמים קבוצה של אנשי שיווק ,שמטפלת
גם במערך הזמנות הייצור המופעל על ידי שב"ס
במפעליו.
הואיל וכל הפעילות בתעסוקת אסירים מיוסדת
כלכלית  -העברות כספיות בתמורה למוצרים
ותשלום תגמולים לאסירים ,מופעלת מחלקה
העוסקת בפעילות כספית של הכנסות והוצאות,
במקצועיות ועל פי כללי חשבונאות מקובלים.
מחלקה חשובה נוספת היא מחלקת הייצור,
המלווה את תהליכי הייצור במפעלי שב"ס ,ובכללם
מיכון ,חידוש ,תחזוקה וכל מה שדרוש לשם כך .לכל
אלה נלווה ייעוץ משפטי צמוד ,שיּוחד לטפל בארגון
ובסידור של כל ההתקשרויות החוזיות עם היזמים
הפרטיים ,עוקב אחריהן ,וכן מטפל בהליכי הרכש
של מיכון ואחזקה ,כפי שמתחייב בחוק.

סיכום

מאחר שהבסיס לתעסוקת אסירים הוא הוראות
חוק ,נוצר הצורך לקיים רוויזיה כוללת בחקיקה
הקיימת ,כדי לספק כללי פעילות נורמטיביים .לשם
כך מונחת על שולחן הכנסת הצעת חוק מקיפה,
ובכללה כל המרכיבים של מערך תעסוקת האסירים
בשב"ס במתכונת של ההסדרים שהוצגו לעיל.
שב"ס ,באמצעות מערך התעסוקה ,מתפעל את
אחד מכלי השיקום העיקריים בבתי הסוהר בישראל,
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אשר נועד להביא לניצול מושכל של תקופת המאסר
ולשיקום אישי ומקצועי של האסיר ,עד לחזרתו
לקהילה כאזרח נורמטיבי .השימוש בתעסוקה לניצול
זמנו היומי של האסיר באמצעות ביצוע עבודות
שונות נעשה על בסיס הוראות חוק ותוך הנפת

דגל השיקום והטיפול באסיר במשך הפעילות .ברור
מכל האמור לעיל ,כי תעסוקת אסירים בישראל
איננה בכל צורה שהיא "עבודת פרך" או ענישה אלא
כלי טיפולי שיקומי המפותח לרווחת האסיר.
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רוחניות כתחליף לריקנות

ביקורת על הספר "חולף עם הרוח -
טיפול לפי תוכנית שנים-עשר הצעדים"
בעריכת פרופ' נתי רונאל1
[משה בן סימון]2
מסופר על דייג עני שישב ביום קיץ חם על שפת
הים ודג למחייתו בחכה פשוטה .בכל יום היה דג
חמישה דגים ,הולך לשוק ,מוכר שלושה ,ובכסף
שקיבל היה קונה מצרכי יסוד ושב לביתו .בכל יום
חלף על פניו אדם בעת הליכת בוקר ,ובסיומה
היה נוהג לצפות בדייג .יום אחד שאל את הדייג:
אמור לי ,מדוע אתה מסיים את הדיג ברגע שדגת
חמישה דגים? אמר לו הדייג :וכי למה לי יותר
דגים? ענה האיש :אם תדוג יותר דגים תוכל לחסוך
כסף ולקנות רשת שאיתה תוכל לדוג בשפע .שאלו
הדייג :ולשם מה אעשה זאת? ענה לו האיש :כדי
שתוכל עם הזמן לקנות סירת מנוע ,שאיתה תוכל
להפליג ללב ים .שם ,בעומק הים ,תמצא את הדגים
הגדולים באמת! עם הזמן תוכל לרכוש כמה סירות,
להעסיק פועלים ,ולאחר כמה שנים תוכל לשבת
במשרד ממוזג ,כפי שאני עושה כיום ,וכסף יכניס
כסף .שאלו הדייג :ואז ?...ענה לו האיש :ואז תוכל,
בזמנך הפנוי ,לשבת ולדוג להנאתך .השיב הדייג :וכי
מה אני עושה עכשיו?
אנו חיים בעידן שבו רבים מנסים להשיג אושר
באמצעות חומר .יש הנוטים לחשוב שלוּ רק היה
להם העושר החומרי הדרוש ,הם היו האנשים
המאושרים עלי אדמות .אולם מחקרים מלמדים
שעם העלייה בשפע החומרי עלתה גם רמת
הדיכאון .הדור שלנו אמנם עשיר מקודמיו ,אך עושר

1
2
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חומרי כשלעצמו ,כמטרה ,אינו מוביל למשמעות
בחיים ולאושר .לדוגמה ,שיעור הדיכאון בארה"ב
גבוה כיום פי עשרה משהיה בשנות ה ,60-והגיל
הממוצע לתחילת הדיכאון הוא  14.5לעומת 29
בשנת  .1960באופן דומה ,הצמיחה המהירה כיום
של כלכלת סין מלווה בעלייה מהירה ומדאיגה של
שיעורי המבוגרים והילדים החווים חרדה ודיכאון
(.)Ben-Shahar, 2007
ויקטור פרנקל ()Frankl, 1969, 1984, 1997
טען שמלבד הממד הגופני והממד הנפשי ,קיים
באדם ממד רוחני .לדידו עלינו להתחשב בשלושת
הממדים אם ברצוננו להבין את עצמנו הבנה
מלאה .הממד הרוחני מכיל תכונות שונות כגון
כמיהה למשמעות ,קביעת יעדים ,רעיונות וחזונות,
יצירתיות ,דמיון ,אמונה ,אהבה שמעבר לסיפוק
צרכים פיזיים ,מחויבות מוסרית וחופש בחירה.
ממד הרוח שבאדם מקיף שתי סגולות ייחודיות למין
האנושי ,אשר מקנות לו חופש לבחור את יחסו לכל
מצב שאליו הוא נקלע :א .היכולת להתעלות מעל
עצמו ,הכוללת התעלות למען אדם אחר ,למשל
באמצעות אהבה או עזרה לזולת ,והתעלות מעל
עצמו למען משמעות או מצפון; ב .היכולת להינתק
מעצמו  -בעזרתה יכול האדם להתמודד עם מצבים
קשים ,למשל כאשר הוא משקיף על עצמו ועל
מצבו מנקודת ראות אובייקטיבית או הומוריסטית.

פרופ' נתי רונאל ( .)2012חולף עם הרוח  -טיפול לפי תוכנית שנים-עשר הצעדים .הוצאת אוניברסיטת בר-אילן.
ד"ר משה בן סימון  -חוקר ומרצה במחלקה לקרימינולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן.
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בעניין זה מציין פרנקל את "כוח ההתרסה של
האדם" ,שמאפשר לו להתנגד ללחצי הסביבה וכן
לאינסטינקט שלו ,ולהתעלות מעל כל מצב שאליו
הוא נקלע.
על פי תפיסת הספר "חולף עם הרוח" ,כוח התרסה
חלש עלול לבוא לידי ביטוי בהתמכרות כמחלה
רוחנית .תוכנית שנים-עשר הצעדים מספקת תנאים
לשינוי באמצעות "התעוררות רוחנית" וקשרים
חברתיים עם האחרים והסביבה .תוכנית שנים-
עשר הצעדים מעניקה ,נוסף על הכלים המעשיים,
אמונה ומשמעות רוחנית לחיים ,אשר נראה כי הם
הריק בנפשו של המכור .ריק
מצליחים למלא את ִ
זה ,שמולא עד כה בסמים למשל ,זקוק למילוי חלופי
כלשהו .תוכנית שנים-עשר הצעדים מסייעת למלא
ריק זה באמצעות מכלול חדש של ערכים ,נורמות,
התנהגויות ,דרכי חשיבה ומשמעויות ,אשר מבנֶ ה
דרך חיים חדשה.
הספר מדגים יישומים מקוריים וחדשניים של
תוכנית שנים-עשר הצעדים באמצעות מגוון פרקים
שנכתבו על ידי חוקרים צעירים ומצטיינים ,אשר
חברו לאנשי פרקטיקה מנוסים העובדים עם מכורים
וקבוצות נוספות .ההתמכרות נתפסת בספר
כמחלה הפועלת בשלושה מישורים :פיזי ,נפשי
ורוחני ,והתוכנית מספקת מענה מתאים לשלושתם.
התוכנית מבוססת על דוגמה אישית ומתייחסת אל
בני אדם כאל שווים .הקבלה העצמית היא נדבך
מרכזי נוסף בתוכנית ,המנחה את המטופלים לקבל
בשלווה מה שאי-אפשר לשנות ,תוך שינוי של מה
שאפשר לשנות.
הספר מחולק לשני שערים :הראשון עוסק באימוץ
התוכנית על ידי אנשי מקצוע באופן כללי ,והשני
מדגים את אימוץ התוכנית בעבודה עם אוכלוסיות
ספציפיות .בפרק הראשון מציגה גילה חן ממצאי
מחקר ייחודי ,המשווה בין שינויים אישיותיים
ורגשיים שחלו בקרב אסירים שהחלימו מהתמכרות
לסמים והשתתפו הן במפגשי  NAוהן בסדנה של
תוכנית שנים-עשר הצעדים ,לבין שינויים שחלו
בקרב אסירים שהחלימו מהתמכרות לסמים
לאחר שהשתתפו במפגשי  NAבלבד .ממצאי

המחקר מלמדים באופן מובהק על שינויים חיוביים
יותר שחלו עקב השתתפות בתוכנית שנים-עשר
הצעדים.
לאחר ביסוס היעילות של תוכנית הצעדים ,מספקים
בפרק השני הלה גולן-שמוחה ,פרנסואז הופמן ובני
יעקב תמונת מבט כוללת באשר לתהליך ההטמעה
של תוכנית שנים-עשר הצעדים בישראל ,תוך שימת
דגש על התמודדות עם התמכרות לסמים .הפרק
מתאר את תוכנית הצעדים ,יעילותה והתרחבותה
ברבות השנים ,וכיצד תפסה לה אחיזה בקרב
אוכלוסיות טיפוליות שונות.
לירון מאור ,אירה גורוחובסקי ובני אברג'יל עוסקים
בפרק השלישי בקבוצת הדרכה למטפלים שעברו
הכשרה מתאימה ומיישמים את התוכנית בעבודתם
עם בני נוער מנותקים .בעניין זה מרגש במיוחד
היה לקרוא את הציטוט מפי איש טיפול ,שתיאר
את התמודדותו עם חוסר אונים באמצעות תפילת
השלווה..." :אני משתדל לא להיבהל מההתנהגות;
נער יכול להגיע לפגישה ולהשתולל ,לקלל ולעשות
רעש ,ואני ,במקום להגיב ,מתפלל תפילת השלווה
ומתחבר לחוסר האונים .זה מאוד עוזר לנער להירגע,
וגם לי להמשיך להאמין בדרך ובנער" (עמ' .)71
אורלי שמש-גולדברג ורחל לנגמנטל-פרנס חותמות
את השער הראשון במסמך אישי חושפני של חוויה
אישית של מטפלת שבחרה להטמיע בעבודתה את
התוכנית .המטפלת מתארת כיצד יישום התוכנית
סייע לה להתמודד עם תחושות חוסר האונים שלה
במסגרת התהליך הטיפולי .המילים הבאות הן רק
חלק קטן מדבריה..." :משהו השתנה בחיי הפרטיים
והמקצועיים ...אין לי ספק שהתוכנית עזרה לי
להיהפך לאדם טוב יותר כלפי עצמי וכלפי הסובבים
אותי ,וכמובן כאשת מקצוע".
השער השני מדגים ,כאמור ,את אימוץ תוכנית שנים-
עשר הצעדים בעבודה עם אוכלוסיות ספציפיות.
השער נפתח במאמרם של אתי אלישע ואורלי
אנקונינה ,המתארות כיצד נעשתה התוכנית בשנים
האחרונות למרכיב בלתי נפרד מתוכניות הגמילה
והשיקום של שירות בתי הסוהר .הפרק מתאר
את אופן יישומה של התוכנית במסגרת שב"ס על
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שלבי התפתחותה והשתרשותה ,וזאת בשילוב עם
תוכנית נפרדת ,אך משלימה ,הנקראת פגישות .NA
ההכרה בחשיבות תוכנית הצעדים כחלק בלתי
נפרד מסל הטיפול המוצע כיום לאסיר המבקש
להיגמל בכלא ,באה לידי ביטוי גם במספרים600 :
אסירים בממוצע שנתי נגמלים בעזרת התוכנית!
ולא זו בלבד אלא שהצלחה מרשימה זו הושגה
באמצעות יישום של שלושת הצעדים הראשונים
בלבד ,שכן הצעדים הבאים אינם נכללים בתוכנית
הנלמדת בשב"ס בשל הקושי ליישמם בתוך הכלא.
אוכלוסייה ספציפית נוספת שבה עוסק הספר
היא דרי רחוב שרובם עולים חדשים .תופעת
דרוּת הרחוב משולבת פעמים רבות עם התמכרות
לסמים ולאלכוהול .שילוב התופעות מציב אתגרים
רבים לאנשי מקצוע המבקשים להתמודד עימן
ומצריך שיטות התערבות גמישות .מאיה בן אהרון
וששי שאבי מציגים בפרק זה התאמה של תוכנית
שנים-עשר הצעדים לאוכלוסייה זו במסגרת המרכז
"מישהו לרוץ איתו" .מרכז זה מטפל באוכלוסייה
שמלבד קשייה הפיזיים הכרוכים בחיי רחוב,
מתאפיינת בתחושות של חוסר אונים ,שיתוק ,פחד,
חוסר אמון ,ייאוש ובדידות עזה .העובדים במרכז
הפיקו יתרונות רבים מההתערבות ברוח הצעדים,
וניכר כי שפת הצעדים וערכיהם אכן התאימו
לתוכנית הטיפול בדרי הרחוב ובצרכיהם המיוחדים.
בפרק הבא מציגים גיל-לי קובו והרב איתן אקשטיין
את העבודה הרוחנית לפי תוכנית שנים-עשר
הצעדים עם אוכלוסייה של מכורים דתיים ברטורנו
 מסגרת המהווה קהילה טיפולית לשיקום מכוריםמסוגים שונים .השימוש בתוכנית הצעדים ברטורנו
נועד לחבר את האדם הדתי לחלק הרוחני שבדת
ולמצוא מחדש אמונה באלוקים .בעניין זה היטיב אחד
המטופלים להגדיר את חייו בטרם הטיפול במילים
הבאות..." :אדם משתמש הוא לא אדם דתי ,הוא
מסכה של דתי ...היה לי רק אלוקים אחד,
אדם עם ֵ
וזה האלכוהול" (עמ'  .)141במסגרת הטיפול נעשה
ניסיון לעזור למכורים מרקע דתי לחבר את התפקוד
היומיומי בדת לעולם רוחני .ההצלחות הרבות של
רטורנו בשיקום מכורים מלמדות שתרגול הצעדים
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עשוי להוביל לשינוי מהותי בתפיסת ההשגחה
העליונה ,ושינוי זה מאפשר למטופל להיקשר באופן
כן וחופשי יותר אל אלוקים.
קבוצה נוספת הנתרמת מיישום תוכנית הצעדים
היא אוכלוסיית מכורים הסובלת מתחלואה כפולה:
התמכרות ומחלות נפש .בפרק זה מתארות זהבית
קינברג ואלנה כנעני-קליין את התנהלותה של קבוצה
ברוח תוכנית הצעדים במרכז רפואי לבריאות הנפש
במסגרת פרויקט "רק להיום" .כמו כן מוצגים בפרק
עקרונות הטיפול ,הישגיו והשפעותיו על תפקודם
של המטופלים ועל אופן השתלבותם בקהילה עם
צאתם מבית החולים.
שלושת הפרקים הבאים מלמדים על התרחבות
וצמיחה של תוכנית הצעדים לאפיקים ולמישורים
חדשים .קרן גואטה ,יהלי אברמסון ,ניר כספי ,מרים
אדלסון ונתי רונאל מתארים ניסיון מקורי וייחודי
ליישם את תוכנית הצעדים במרפאת מתדון .בפרק
נסקרים הפערים המרכזיים בין שיטת הטיפול
של המרפאה לשיטת הצעדים ,ומוצעים נתיבים
תיאורטיים ויישומיים אפשריים לגישור ביניהן.
במוקד הפרק מתוארות שלוש קבוצות שנים-עשר
צעדים שטופלו במרפאת אדלסון בתל-אביב ,תוך
ניתוח סוגיות טיפוליות שהתעוררו בעת הפעלת
התוכנית האינטגרטיבית ודיון בפוטנציאל הטיפולי
הגלום בהתערבות טיפולית חדשנית זו.
הפרק של חגית אברם-בוקובזה מציג יישום של
תוכנית הצעדים כשיטת התערבות עם אוכלוסייה
שאינה מכורה לסמים דווקא .גברים שמתנהגים
באלימות כלפי בנות זוגם מטופלים במרכז לטיפול
ולמניעת אלימות במשפחה בירושלים .גישת
הצעדים ,המשלבת יחד תהליכים של תמיכה
הדדית ועזרה עצמית עם אמונה רוחנית ,משמשת
מורה דרך להחלמה .הפרק מציג את המרכז ואת
יעדיו תוך שימת דגש על יישומה ושילובה של שיטת
הצעדים בטיפול בגברים אלימים.
נתי רונאל ולירון מאור מציעים בפרק האחרון
הרחבה נוספת של תוכנית הצעדים ,וזאת באמצעות
גישה רוחנית חדשנית הקרויה "תרפיית החסד",
המבוססת ברובה על תוכנית הצעדים לטיפול
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באנשים המחלימים מפגיעה ומקורבנוּת .תרפיית
החסד היא מודל שבבסיסו אמונה רוחנית אך לא
דתית .מודל זה נועד לתמוך בקורבנות ולהנחותם
להשגת חיים רוחניים מלאי משמעות המתייחסים
לכוח העליון ,כפי שכל אחד מבין אותו.
לבסוף אזכיר את "אחרית דבר" ,שכתב פרופ' משה
אדד .דבריו עוסקים במהות ההתערבות והסיוע
למטופלים תוך התעלות האדם מעל עצמו ומציאת
משמעות חיובית לחיים ,כפעולה רוחנית התורמת
לחוויה של חיים מספקים מעבר למצוקות הרגע.
לסיכום ,ספר זה ,ראשון מסוגו ,מציג מסע מרתק
אל דרכי התערבות טיפוליות מגוונות עם אוכלוסיות
יעד מאתגרות ,ומשלב סיפורים אישיים וידע אקדמי
ומקצועי .ספר יסוד זה מתאפיין בחיבור חזק אל
הפרקטיקה והתיאוריה ומכיל תיאורים אנושיים
מרגשים .הכתיבה אקדמית משובחת  -ברורה,
קולחת ונהירה .אין ספק שיש בספר כדי לתרום
רבות לאנשי מחקר ,לאנשי שדה ,לסטודנטים ולכל
מי שחפץ להעשיר את ממד הרוח בחייו .עם זאת,
כפי שמצוין בספר ,אין בקריאתו כדי להביא את
הקורא להבנה שלמה ומלאה של הגישה ,שכן "השוני
[של גישת הצעדים] מגישות טיפוליות אחרות טמון
בחוויה הרוחנית שמלווה את התוכנית ,שמרגישים
אותה ,שקשה למצוא לה מילים ,ושצריך לחוות
אותה כדי לעזור למישהו אחר לחוותה" (עמ' .)85
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יש תקווה להרתעה
ביקורת על הספר

When brute force fails: how to have less
crime and less punishment

כשהשימוש בכוח נכשל :כיצד להפחית את הפשיעה
ואת הענישה  -מאת מארק קליימן1
[כותב הסקירה ;2Kristofer Bret Bucklen :מתרגם ועורך הסקירה :דרור ולק]3
הרתעה היא אחד העקרונות הוותיקים ביותר
בתחום הצדק הפלילי .על פי עיקרון זה ,רמת
הפשיעה תרד ככל שהענישה תהיה ודאית ,העונש
יהיה חמור והתגובה לעבירה תהיה מהירה .את
עקרון ההרתעה התווה לראשונה צ'זארה בקאריה
( ,)Cesare Beccariaהפילוסוף הפוליטי האיטלקי
בן המאה ה ,18-הנחשב לאבי תורת הקרימינולוגיה.
מאז ימיו של בקאריה התקיימו מחקרים רבים שבחנו
את דרגת ההשפעה של עקרון ההרתעה על היקף
הפשיעה ועל התנהגות פלילית .עם השנים חדל
עקרון ההרתעה לשמש כוח מניע במערכת מניעת
העבריינות האמריקנית ,בשל תוצאות מחקרים שלא
הצדיקו ענישה מחמירה אלא גישות שיקום על פני
ענישה ,וכן בשל הדאגה לעלויות ההולכות וגדלות
של מערכת הענישה.
מחקרים מלמדים שעקרון ההרתעה עשוי להיות
אמצעי יעיל בהפחתת התנהגות פלילית ,בתנאי
שנעשה בו שימוש נאות והוא מכוון לסוג מתאים של
עבריינים .הספרות המקצועית העוסקת בשיקום
עבריינים מלמדת שתוכניות טיפול עשויות בתנאים
מסוימים להפחית בהרבה את הנטייה לעבריינות
חוזרת .למרות שהידע המקצועי העכשווי העוסק
בהרתעה יושם בהצלחה במסגרת אסטרטגיות
שיטור חדשניות ,השפעת ההרתעה על המדיניות
הקיימת בתחום התקון מועטה.
על רקע זה יצא ספרו של מארק קליימן ,כשהשימוש

בכוח נכשל .בספר שב עקרון ההרתעה לחיים כדי
"להציל את תחום מניעת העבריינות בקהילה"
(כפי שתיאר זאת אחד ממבקרי הספר) .מצד אחד,
הרעיונות המובעים בספרו של קליימן לא מחדשים
דבר .מצד אחר ,הם מייצגים סדר יום מהפכני ,שיש
בכוחו לעצב מחדש את הדרך למניעת עבריינות.
ספרו של קליימן מתחיל בסקירה היסטורית של
תחום הפשיעה והענישה בארצות הברית .הוא
מתאר כיצד שיעורי הפשיעה עלו דרמטית משנות
ה 60-ועד לאמצע שנות ה ,90-וכיצד שיעורי הכליאה
עלו באותה עת לרמות גבוהות יותר מאשר בכל
מדינה אחרת .על אף ששיעורי הפשיעה נמצאים
בירידה מאז אמצע שנות ה ,90-והגיעו כעת לרמה
הנמוכה ביותר זה כמה עשורים ,עדיין מדובר ברמה
גבוהה לעומת דורות קודמים ומדינות אחרות .על
פי הערכות ,הנזק השנתי הכולל הנגרם לארצות
הברית בשל פשיעה מגיע ל 10%-מן התוצר
המקומי הגולמי .יוצא אפוא שבאמריקה יש פשיעה
רבה מדי וענישה רבה מדי ,הרבה יותר מכפי שהיה
לפני חצי מאה .קליימן ממשיך ומתאר את המלכוד
בתפיסה הנוכחית של הצדק הפלילי ,תפיסה
של "או  -או" ,דהיינו בחירה בין פשיעה לענישה.
תפיסה זו התחזקה עקב הירידה בשיעורי הפשיעה
לצד העלייה המתמדת בשיעורי הכליאה .קל אפוא
להתפתות ולהאמין כי ניאלץ לחיות עם אחד מן
השניים :עם שיעורי כליאה גבוהים או עם שיעורי

Kleiman, M. A. R. (2009). When brute force fails: How to have less crime and less punishment.
Princeton, NJ: Princeton University Press
Kristofer B. Bucklen, Office of Planning, Research & Statistics, Department of Corrections,
Pennsylvania, USA
186

3

גנ"מ ד"ר דרור ולק ,ראש יחידת המחקר ,שירות בתי הסוהר.

1

2

יש תקווה להרתעה

פשיעה גבוהים .קליימן מסרב לקבל את ההנחה
הזאת .בספרו הוא מתאר כיצד אפשר להפחית
הן את הפשיעה הן את הענישה .הוא מציג תחזית
נועזת ,שלפיה יישום בקנה מידה נרחב של הרעיונות
המובאים בספרו עשוי להביא לידי קיצוץ בחצי של
שיעורי הפשיעה ושיעורי הכליאה בתוך עשר שנים.
הנחת היסוד המרכזית בספר היא שרמת הוודאות
בענישה ומהירות הפעלתה ,ולא חומרתה ,הם
הגורמים החשובים ביותר בהפחתת הפשיעה .נראה
כי יש יחס הפוך בין חומרת הענישה לבין ודאות
הענישה ומהירות הפעלתה .כלומר ודאות הענישה
ומהירות הפעלתה יורדות ככל שחומרת הענישה
עולה .לדוגמה ,עונש מוות הוא העונש החמור ביותר
העומד לרשות מערכת הצדק הפלילי האמריקנית,
אולם דרגת הוודאות שלו ומהירות יישומו נמוכות,
מאחר שנדרשת זהירות רבה וערכאות הערעור
רבות .נראה כי קל יותר לקבל ענישה ודאית ומהירה
כשדרגת החומרה שלה נמוכה.
כדי לתמוך במסקנתו ,שוודאות הענישה ומהירות
הפעלתה הם הגורמים היעילים ביותר לצמצום
פשיעה ,קליימן מסתמך על מחקרים עדכניים
בתחום ההרתעה .הוא מציין כי יישום של אסטרטגיה
נרחבת להגברת ודאות הענישה ומהירות הפעלתה
ימתח את מערכת האכיפה אל מעבר ליכולות שלה
היום ,ויצריך חדירה ניכרת לפרטיות כדי להגביר
את הפעולות הנדרשות לניטור וזיהוי של התנהגות
פלילית .יתרה מזו ,יש לחשוש משיטור-יתר
( )over-policingשל אזרחים לא עבריינים .קליימן
מוצא שהתחום של הפרות טכניות של תקופת
מבחן או שחרור על תנאי הוא התחום שבו כדאי
להגביר את ודאות הענישה ומהירות הפעלתה .כיוון
שריכוז מאמצי אכיפה כבדים ,שיכסו את כל תקופת
המבחן או השחרור על תנאי ,יהיה בלתי יעיל ויצריך
משאבים רבים ,מציע קליימן להתמקד בתת-מערכת
של תקופת מבחן או שחרור על תנאי בסיכון גבוה,
העשויה לשמש "נקודת מפנה" .כשתושג נקודת
המפנה ,יידרשו משאבי אכיפה מצומצמים בלבד כדי
לפקח על ההתנהגות הטובה בכל תקופת המבחן
או השחרור על תנאי .קליימן מכנה זאת גישת

"ההרתעה הממוקדת" ( )focused deterrenceאו
"ההתמקדות הדינמית" (.)dynamic concentration
הרעיון העומד ביסוד הדברים הוא שכשהמסר יגיע
אל העבריינים ה"רעים" ,הוא יחלחל כלפי מטה
ויגרום לציות התנהגותי נרחב .המטרה היא לטפל
בפשיעה באמצעות הפעלה מינימלית של ענישה,
הניתנת מיידית ובעקיבות כדי לאכוף ציות.
לדעתו של קליימן ,הבעיה בהפעלת אכיפה על
הפרות של תנאי תקופת מבחן או שחרור על תנאי
היא שהענישה בגין התנהגות בלתי הולמת מופעלת
כמעט באקראי .ההתנהגות כלפי העבריין סלחנית,
עד שבסופו של דבר נמאס למערכת ואז היא "דופקת
על השולחן" ומחזירה אותו למאסר ממושך בכלא.
קליימן מציין כי לעולם לא היינו משתמשים בדרך
זו כדי לחנך ילד או גור של בעל חיים .עבריינים הם
אימפולסיביים ,ממוקדים בגמול מיידי ,ובדרך כלל
אינם מוטרדים מענישה דחויה או מענישה שאינה
ודאית .אם כן ,האסטרטגיה של קליימן היא להפעיל
אכיפה מהירה ועקיבה כלפי אנשים המפרים תנאים
של תקופת מבחן או של שחרור על תנאי ,ובתוך כך
לנקוט ענישה מינימלית.
שלושת הרכיבים של המודל של קליימן הם
אלה )1( :הסבר מראש של דרישות ההתנהגות;
( )2מעקב תדיר וצמוד אחר ההתנהגות בפועל;
( )3ענישה עקיבה בגין הפרות .משטרת בוסטון
ומשטרת העיר ניו יורק ניסו גישות דומות .בבוסטון
נוסתה תוכנית לצמצום מקרי רצח של צעירים
( ,)The Boston Gun Projectובניו יורק הופעלה גישת
החלונות השבורים (.)Broken Windows policing
בשני המקומות רמת ההצלחה בהורדת שיעורי
הפשע היתה גבוהה.
עד כאן הסתמך קליימן בעיקר על תאוריה .מלבד
דוגמאות ספורות של הצלחת יישומה בקרב גורמי
משטרה ,כיצד נדע שאסטרטגיה זו יכולה לעבוד?
שאלה זו מובילה אותנו לחלק נוסף בספרו של
קליימן ,שהוא המלהיב והשימושי ביותר .קליימן
מדווח על ניסוי שנעשה בהוואי במסגרת פרויקט
Hawaii’s Opportunity Probation with( HOPE
 ,)Enforcementשבו נבחנה גישתו בקרב קבוצה
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של עבריינים המרצים תקופת מבחן .יוזם הניסוי
היה השופט סטיבן אלם ( ,)Steven Almשופט בעל
גישה מתקדמת ,שעייף מלפגוש שוב ושוב את אותם
מפרי תקופת מבחן שהובאו לפניו לדיון על ביטול
שחרורם על תנאי .השופט אלם החליט לבחון את
התאוריה של קליימן .הוא התחיל בקבוצה קטנה של
עבריינים שהיו בסיכון גבוה להפרה חוזרת ונשנית
של תקופת המבחן .רובם היו מכורים לסמים .הוא
כינס את העבריינים והסביר להם כי מעתה ואילך
הם ייענשו מיידית ובעקיבות על כל הפרה .הוא
הודיע כי על כל הפרה הם ייאלצו בוודאות לשהות
בכלא לכל הפחות למשך סוף שבוע .כדי לפקח
עליהם מקרוב ,העבריינים שהשתתפו בניסוי היו
חייבים להתקשר ללשכת קצין המבחן מדי יום.
נאמר להם כי תתבצע בדיקת סמים אחת לפחות
בכל שבוע ,ואם שמם ייבחר באקראי ,יהיה עליהם
להתייצב בתוך  24שעות לבדיקת סמים .השופט
ציפה לעומס רב של דיונים על ביטול שחרור על
תנאי ,אולם למרבה ההפתעה מספר הדיונים החל
לצנוח במהירות .מתברר שהעבריינים המשוחררים
על תנאי הבינו את המסר .בסופו של דבר ,פרויקט
 HOPEזכה להצלחה כה גדולה עד ששופטים אחרים
בהוואי אימצו אותו והוא הופעל בקנה מידה נרחב.
כאמור ,תוצאות פרויקט  HOPEהיו מרשימות.
בניסוי שנערך ,מחצית מהעבריינים בתקופת מבחן
הוקצו לפרויקט באקראי ,והשאר נותרו בפיקוח
רגיל .נמצא כי שיעור מקרי הכליאה החוזרת של
משתתפי הפרויקט היה  21%לעומת  47%בקרב
העבריינים שבפיקוח רגיל .הממוצע של ימי המאסר
של משתתפי הפרויקט היה  138ימים לעומת
 267ימים בקבוצת הפיקוח הרגיל .שיעור בדיקות
הסמים שנמצא חיובי בקרב משתתפי הפרויקט
היה  13%לעומת  46%בקרב העבריינים שבפיקוח
רגיל .יתר על כן ,הירידה בנטייה לעבריינות חוזרת
בקרב משתתפי הפרויקט הושגה בלי תוכניות
טיפול מיוחדות .וכך ,אף שרוב העבריינים
שהשתתפו בפרויקט היו מכורים לסמים ,רק 20%
מהם השתתפו בטיפול כלשהו ,וברוב המקרים לא
היה צורך בטיפול.
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הספר מדגים כיצד הרתעה יכולה להביא לידי
הפחתה ממשית בפשיעה ,ומוצעות בו תובנות
נוספות .ראשית ,המחקר של קליימן מוכיח כי
אפשר לצמצם ממשית את הנטייה לעבריינות
חוזרת בקרב מפרי תקופת מבחן או מפרי שחרור
על תנאי .הממצא מועיל ,משום שהמפרים תורמים
מאוד לשיעורי הכליאה הגבוהים במדינות רבות.
שנית ,ספרו של קליימן מלמד שהסתמכות יתר על
תוכניות טיפול עשויה להתגלות כניצול לא יעיל של
משאבים בעבור רבים מאוכלוסיית המפרים ,שכן
אפשר להשיג ציות התנהגותי בלי להסתמך על
טיפול .שלישית ,ספרו של קליימן מלמד על הצורך
לאמץ מערך של כלים וטכנולוגיות (למשל ,מעקב
באמצעות  )GPSלמעקב מדויק אחר עבריינים
בתקופת מבחן או בשחרור על תנאי ,כדי לאפשר
זיהוי הפרה ולהפעיל ענישה בעקיבות.
ספרו של קליימן מעניין ומרתק .הוא זכה לתשומת
לב רבה של מעצבי מדיניות ,אנשי מקצוע ואנשי
אקדמיה ותקשורת ,ובוודאי ימשיך לעורר עניין בשנים
הקרובות .הודות לירידה הגדולה בשיעורי הפשיעה
ובמספר האסירים בפרויקט  ,HOPEאין סיבה
שגישתו של קליימן לא תיבחן במקומות נוספים.
גישה זו עולה בקנה אחד עם תנועה רחבה יותר
בתחום הצדק הפלילי ,הגורסת "טיפול חכם בפשיעה"
(  )smart on crimeוהיונקת מגישת "מדיניות
מבוססת ראיות" ( .)Evidence Based Policing
זוהי תנועת נגד לזו של "לחימה קשוחה בפשיעה"
(  ,)tough on crimeשמשלה בכיפה בעשורים
האחרונים ועד לפני שנים אחדות .כיום ,כאשר תחום
הענישה בקהילה קופא על שמריו ,כשאין רעיונות
חדשים להפחתת העבריינות החוזרת ,ספרו של
קליימן הוא בבחינת יין ישן בקנקן חדש בהיותו דרך
יישום מרעננת לרעיון מוכר.

מקור
Bucklen, K. B. (2010). Review of the book When
brute force fails: how to have less crime and less
punishment, by M. A. R. Kleiman. Pennsylvania
department of corrections research in review,
13(1), 2-5.
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Theoretical Reflections
on the Cebu
Dancing Prison
[Gabi Cavaglion17]
Abstract
This article deals with a unique ongoing
project at the Cebu Prison in the Philippines.
This institution has been hailed globally in the
media and especially on the Internet, after a
number of musical clips featuring hundreds of
prisoners performing a variety of dances were
recently aired.
This article is theoretical and interpretive and
deals with visual art on a very specific stage,
i.e. the prison courtyard; for a unique audience
- internet surfers. It analyzes twenty clips that
were disseminated by the prison’s authorities
on YouTube, and one documentary movie.
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This paper discusses several theoretical topics
related to the potential for effective reform that
exists at this facility and questions methods of
control over deviancy in an age of globalization
and mass communication. We hope that a
study such as this, that addresses the reality of
the lives of Cebu inmates as they themselves
have shaped it, will shed authentic and
unbiased light on their inner world and hopes.

Dr. Gavriel Cavalion is a researcher and a lecturer in criminology at The Academic College of Ashkelon

Fear of Murder, Robbery
and Rape as a Function
of Retrospective Threat
and Prospective Threat
among Women
[Yael Idisis15 & Renana Chiko16]
Abstract
This study examines the perception of fear
of murder, rape and robbery victimization
among 39 women aged from 23 to 63. Each
participant ranked on a scale (1-20) the level
of fear she felt with regard to each of 16
scenarios for each of the three offences. The
scenarios included two types of information:
the number of times that rapes occurred in
the past in their neighborhood (retrospective
threat) and the probability of becoming rape

victims (prospective threat). As expected,
findings indicate that the levels of fear of
murder and rape victimization are higher
than robbery victimization. Furthermore,
the participants are more influenced by
information about retrospective threat than
by information about prospective threat. The
impact of cognitive patterns, coping styles and
socialization processes on the differential fears
of victimization are discussed.

15

Yael Idisis, PhD. Clinical criminologist, Clinical Director, NGO Shalom Banayich, an organization for the assessment and
treatment of sex offenders in the Haredi Community in Israel.
16
Renana Chico, Clinical Criminologist, Assessment and placement branch. Israeli Prison Service.
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Analysis of Recidivism
among Sex Offenders
Supervised
by Tsur Unit – 5-Year
Activity Summary
[Irit Bester-Meshulam13, Hagit Cohen-Medina14]
Abstract
The current research which examined the
activity of the Tsur Unit for 5 years since it
was founded has 2 goals: The first is to look
at the characteristics of the offense and of
the 630 supervised sex offenders (with active
supervision orders held against them during
2011). The second goal is to study the recidivism
rate for sex offenses and the characteristics
of the recidivists among the 934 supervisees
(for whom data was collected between 2006
and 2011). It is evident from the results that
approximately one-third of the supervisees
against whom an active supervision order
was held were given a dangerousness level of
High or above. One-third of these supervisees
committed crimes of sexual perversion and
most of them assaulted minors. In addition,
the results show an actual recidivism rate as
low as 3%. Most of the recidivists were given
a dangerousness level of High or above; about

13
14
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two-thirds of them committed crimes of sexual
perversion and it is shown that most of them
didn't participate in any therapeutic programs.
The research findings point at a low recidivism
rate among the supervisees compared to other
studies, probably due to Tsur Unit's activity.
Another innovative idea that arises from the
findings in this research and requires in-depth
research is that the background of the nonrecidivist supervisees is seemingly normal.
Most of them served in the army, got married
and work in a stable job.
These findings add to the body of knowledge
that exists in the field of sex crime and is
implemented by the tracking and supervision
tasks performed at Tsur Unit. Recidivism rates
among sex offenders have strong implications
for setting policies for sex offenders'
penalization and treatment.

Irit Bester-Meshulam, Clinical Criminologist, sex offender supervision and surveillance unit criminologist.
Dr. Hagit Cohen-Medina, Dept. of Criminology, Ariel University Center and Beit Berl College.

Delinquency under
Conditions of Vague
Consciousness
[Moshe Addad 12]
The phenomenon of delinquency is
multidisciplinary. We will focus on the
unexpected, cruel delinquent acts committed
by adolescents and youngsters whose ego
identity is unconsolidated. Their behavior is
seemingly unexplainable. They constitute a
normative population whose education entails
the foundation and processes that would not

12

have enabled us to predict violent behavior,
including murder, or despicable behavior that
is unbecoming of persons from good families.
This paper analyzes these conditions,
suggests ideas for understanding these
difficult phenomena and proposes preventive
measures.

Moshe Addad is a professor emeritus in Criminology. He won the Israel Prize for 2010, and was the head of the Criminology
Department in Bar-Ilan University.
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Leadership and
Management in Prisons First Steps in Command
[Dakar Eilat 11]
Summary
The Israeli Prison Service was a small
organization until 2005. Since responsibility
for the Prison Service correctional facilities
was transferred, the organization has grown
substantially and has changed its management
concepts. Transfer of this responsibility
has increased the number of guards and
prisoners and has expanded the scope of the
organization's activities.
Significance of this growth:
a. New management tools
b. Commanders must acquire new command
skills
c. Understanding that accepting commanders
from many different organizations results in
a new organizational culture.

11
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Colonel Dakar Eilat is the Hadarim Prison Warden.

The Prison Service dealt with many tasks as a
result of their growth, but did not deal with the
systemic challenge of change.
The purpose of this paper is to analyze the
organizational environment and the levels of
command in the organization. We will analyze
how the concept of command evolved as the
process of training commanders accordingly
was initiated. We will attempt to understand
the implications of developing leadership
and excellence in a defense organization that
is measured mainly by its ability to prevent
problems and less by its own successes.

Smoking Ban
in Israeli Prisons
[Dr. Ili Goldberg10]
Abstract
In the last decade many have come to believe
that smoking in prisons should be forbidden.
This approach has become prevalent due
to the widely acknowledged negative health
effects of smoking, especially among inmates
who typically exhibit higher morbidity rates
compared to the general population. The
process of abolishing smoking in prisons
has also been influenced by law-suits filed by
inmates who were passive smokers. Indeed,

10

smoking has been completely prohibited in
most U.S. and Canadian prisons. However
in Europe, not only do most prisons apply
only partial limitations on smoking but these
limitations are poorly enforced. The situation
in Israel is similar to European. This paper
addresses the issue of limiting smoking in
prisons, and argues that smoking in Israeli
prisons should be prohibited.

Dr. Ili Goldberg is a criminologist. She was the manager of some prisons including the youth prison – “Ofek”, and is now a
lecturer in the Beit Berl Academic College.
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How the Israeli Parole
Board Chairmen Perceive
the Justifications and
the Objectives of the
Israeli Parole Act, 2001
[N. Dagan7, U. Timor 8 and N. Ronel9]
Abstract
Drawing from qualitative research with IPC,
this article examines how IPC perceives the
justifications for and the objectives of the
Israeli Parole Act, 2001. Analysis revealed
that the IPC based their paroling policy on
incapacitation (supervision during the license
period) and offender rehabilitation. In addition,

7
8
9
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the study finds incoherent attitudes towards
just desertion and general deterrence factors
(s. 10(a)). Our discussion led to the conclusion
that the current s. 10(a) needs further
clarification and guidance by the legislature
or based on Supreme Court precedents for
severe and serious crimes.

Mr. Netanel Dagan is a lawyer and a doctoral student at Bar-Ilan University Law School.
Dr. Uri Timor is a researcher and a lecturer on criminology at The Academic College of Ashkelon and Bar-Ilan University.
Prof. Natti Ronel is a researcher and a lecturer on criminology at Bar-Ilan University.

Recovery in a
Therapeutic Community:
Single Case Study
[Natti Ronel5 & Adi Inbar 6]
Abstract
This paper presents a deep retrospective
analysis of deterioration to addiction and
criminality and the experience of recovery in the
Malkishua therapeutic community. This study
describes the experience of an adolescent
who developed a chronic criminal spin as well
as addictive drug abuse, became a prisoner
in a juvenile prison, entered the therapeutic
community by court order as an alternative for
re-imprisonment, went through a significant
transformation, emerged into a new life and
looks back at this process ten years later.
The paper is based on a phenomenological,
hermeneutic, single case study. This research
method enables deep understanding of the

5
6

experience of an adolescent who was involved
in criminal and addictive drug activities and
of his perception of the recovery process
based on his experiences in the therapeutic
community and as an adult, several years
later. This study is innovative in that it
presents a long retrospective perspective
of the recovery process that supports an
understanding of long lasting impacts of the
therapeutic community. The findings identify
the therapeutic community as a method of
intervention that applies positive criminology
principles and thus succeeds in facilitating a
change in its clients.

Prof. Natti Ronel is a researcher and a lecturer in criminology at Bar-Ilan University.
Ms. Adi Inbar is a student for a masters degree in criminology.
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Density and Physical
Violence in Israeli
Criminal Prisons
[Ben-Zvi Kathrine 2 & Carmel Tomer 3] 4
The literature describes two distinct models
that explain the relationship between inmate
population density and prison violence.
According to the Social Density model, the
larger the number of inmates in a unit, the more
violent these inmates are. The Spatial Density
model suggests that inmate violence is related
to a decrease in the physical space inhabited
by the inmate. The current study tests Whether
these models fit the data concerning violent
events in Israeli criminal prisons. In addition, we
propose a novel measure of spatial density that

2
3
4
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takes the wing’s public area into consideration.
This study followed every violent event that
occurred in 70 criminal wings, between the
years 2009 - 2010, and recorded the social
and spatial density during that period. The
results of this study do not support the Social
Density model, and suggest that the Spatial
Density model is more appropriate. We also
found the novel measure of spatial density
to be the most effective measure used in this
study in predicting violent events.

Ben-Zvi Kathrine, Mjr., officer in the IPS Research Unit, M.A. in Criminology.
Carmel Tomer, Mjr., officer in the IPS Research Unit, M.A. in Cognitive Psychology.
Both authors equally contributed to this work.

prisoner and his "normative" spouse) is
managed and maintained on a daily basis
when each partner has different resources?
In order to achieve our research goals, 12
in-depth interviews of prisoners' wives were
conducted. All of the women came from
normative backgrounds and did not have
criminal pasts. The interviews were conducted
using the snowball sampling method.
Analysis of the material gathered by this
research produced three central findings:
1) An imagined significant-other or the
imagining the presence of the absent
partner. The physical absence of the
partner establishes a unique reflexivity with
the women interviewed. This reflexivity is
characterized by a multiplicity of "internal
conversations", imagining the responses
of the absent significant-other and hearing
his voice and his identity, writing notes and
reminders and making preparations for
conversations with their partner.
2) The women interviewed describe love using
the terms from the three cultural scripts
about love. However, the central script is the
religious one including terms such as loyalty,
commitment and caring for the needs of
one's spouse. Furthermore, the women
interviewed do not perceive themselves
as "dependant", "self-deprecating" or
"pathological", as the psychological
therapeutic discourse tends to describe
them, but rather as "independent", "strong"
and "fighters".
3) Lack of feelings of guilt and shame:
contrary to assumptions made in research
literature, the women interviewed do not
report feelings of shame or guilt. They also
do not report being significantly concerned
with the phenomenology of not meeting the

normative expectations of society, or with
the stigma of their relationships with their
partners. Their main phenomenological
concern focuses on the importance of
their relationship to their self-perception,
maintaining their relationships with their
partners and maintaining the love between
them.
The dependence of these women on the
collective-religious script as a basis for
understanding their own identities, handling
their identities with the constant absence
of the significant other and their intensive
preoccupation with the effort to make
the absent present, establishes a unique
experience of self-perception that does not
tend to focus on one's self but rather on the
relationship with the significant other.
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Self-perception,
Relationships and Love
among Spouses
of Prisoners in Israel
[Alina Frantsman1]
This study deals with the connection between
self-perception, love and relationships among
spouses of prisoners in Israel. Understanding
the complexities of the connections between
these issues is important not only because this
group has not been sufficiently researched, but
first and foremost because of the theoretical
underlying insights that can be obtained from
this research group regarding their self-image,
love and relationships. Widely accepted social
psychology literature on the construction of
self-perception (symbolic interaction theory),
primarily describes the internalization of the
significant other to the extent of that person
being physically present in the everyday life
of the individual (the partner or a parent). The
case study presented in this study gives us
the opportunity to examine the construction
of a woman's self-perception under the unique
circumstances in which the significant other
(the jailed husband) is not present in her
everyday life.

1
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The following three questions will be the basis
for this research:
1) Understanding self-perception in everyday
life – how do spouses of prisoners
experience themselves, define themselves
and act in order to maintain their identity?
What characterizes self-perception that is
established while the significant other is
not physically present? What is the daily
reflexivity needed in order to maintain a
person's concept of self?
2) Love and intimacy – How do spouses of
prisoners experience love and intimate
relationships with their partner? What is the
common cultural script that they rely upon
in order to maintain their definitions of love?
3) Intimate relationship and social exchange
– the social exchange approach argues
that individuals who have similar personal
and cultural assets will tend to marry each
other or become partners. It is interesting
to find out how a relationship (between the

Ms. Alina Frantsman has a master degree in sociology and anthropology. This research is based on her thesis work which
was written under the supervision of Ph.D Avi Shoshana, Department of Sociology and Anthropology, Bar-Ilan University
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