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"צוהר לבית הסוהר" הוא כתב עת שפיט, היוצא לאור על ידי דוברות שירות בתי 
הסוהר בשיתוף עם המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן. ייעודו העיקרי - 
מתן ביטוי לקו התפר המחבר בין עולם האקדמיה והמחקר לבין עבודת השטח של 

שירות בתי הסוהר. 

הגיליון השניים-עשר ייתן ביטוי למתכונת החדשה של אסופת מאמרים זו ככתב-עת 
אקדמי שפיט, שיופיע כאמור מעתה תחת כותרת חדשה. מטרתה של מתכונת זו 
היא לתת במה ולהעצים את התפתחותה של הכתיבה האקדמית העברית בתחומי 

מאסר, ענישה וקרימינולוגיה בכלל.
 

שעיסוקם  ואנשים  חוקרים  הסוהר"  לבית  "צוהר  מערכת  מזמינה  זו,  במסגרת 
הוא בתחום הקרימינולוגי על היבטיו השונים, לשלוח לכתב העת מאמרים ברמה 
ענישה, מאסר,  החוק,  אכיפת  בתחומי  העוסקים  בנושאים  באקדמיה  המקובלת 
מעצר, שיקום ורצידיביזם. הנושאים ייבחנו מבחינה אקדמית, משפטית, חברתית 
וניהולית, תוך הקפדה על עקרונות המחקר ועל התרומה היישומית לעבודתו של 
חברי המערכת,  ידי  על  וייבחנו  ומיון  סיווג  יעברו  הסוהר. המאמרים  בתי  שירות 

קוראים-שופטים באופן אנונימי. 

את כתב היד יש לשלוח בפורמט של קובץ וורד )גופן David, גודל 12( ובהתאם 
ניקול  לידי   )ips.nicole@int.gov.il( אלקטרוני  בדואר   ,)5 )גרסה   APA-ה להנחיות 
יש  כן,  אנגלנדר-אלמליח, קצינת ההסברה הארצית של שירות בתי הסוהר. כמו 
לצרף למאמר תקצירים בעברית ובאנגלית. המערכת לא תקבל לפרסום מאמרים 
לפרסום  נמסר  המאמר  אם  העברית.  בשפה  אחר  בכתב-עת  כבר  שפורסמו 
בלועזית, יש ליידע את המערכת על כך ולקבל את הסכמת עורכי כתב העת או 

הספר הלועזי.
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דבר נציב בתי הסוהר

קוראים יקרים,

שירות בתי הסוהר עבר בשנים האחרונות תמורות ושינויים שהפכו אותו מארגון 
אחזקתם  על  בלעדי  באופן  המופקד  הלאומי,  הכליאה  לארגון  ו"אנונימי"  קטן 

וליוויים של אסירים ועצורים בישראל.

ובמאמרים  במחקרים  השטח  עבודת  את  האקדמיה  ליוותה  השנים,  במהלך 
רבים, שפרסומם אף הביא לעיתים לשינוי ולייעול עבודת הארגון.

כתב העת "צוהר לבית הסוהר" במתכונתו החדשה, וההחלטה להופכו לכתב-
זירת  היותו  עצם  על  בנוסף  האקדמית,  משמעותו  את  מחזקים  שפיט,  עת 

ההסברה היחידה המחברת בין תיאוריה לבין יישומה בפועל.

מחקר  מזמין  ואף  המברך  פתוח,  ארגון  לומד,  ארגון  הוא  הסוהר  בתי  שירות 
הכיוונים,  לשני  הצוהר,  ופתיחת  ההדדית  ההפריה  עיסוקו.  בתחומי  וביקורת 

יחזקו את הקשר בין הארגון לעולם האקדמי ובכך יחזקו את הארגון.

אני מבקש לברך את כל העוסקים במלאכת הפקת כתב העת, בראשם ידידי 
פרופ' משה אדד וחברי המערכת.

אני תקווה כי כתב העת יהפוך מקור למחקר וידע וישמש קרקע פוריה להמשך 
שיתוף-פעולה בעתיד.

בברכה,   

בני קניאק, רב-גונדר   
נציב בתי הסוהר   
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דבר העורך הראשי

האדם הוא יצור פרדוקסלי, וקיימת בו שניות. הוא אכן רב-פרצופי ולעיתים הוא מייצג את 
אינם  והם  ימיו  כל  אותו  מלווים  והיצרים שלו  ידי מסכות מתחלפות. הדחפים  על  עצמו 

נוטשים אותו כי אם במותו. 

אכן, על בריאת האדם נאמר בספר בראשית )ב', ז'(: "וייצר ה' אלוהים את האדם עפר מן 
האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה". "וייצר" - בשני יו"דים, ועל כך כתב 
רש"י שהאדם אכן מהווה שתי יצירות. האדם עם ההוויה הכפולה חווה קונפליקט המלווה 
אם  קונפורמית,  שאינה  בהתנהגות  לבחור  אותו  להביא  היכול  בתסכול,  קרובות  לעיתים 

בדרך החטא ואם בדרך הלא מוסרית והלא הומאנית ואף ההרסנית.

החברה מגנה על עצמה גם בדרך הענישה ולעיתים קרובות על ידי הרחקתו מתוכה לתוככי 
מוסדות טוטליים וגם בדרכי השיקום השונות, שמטרתן לפתוח צוהר מחודש לסוציאליזציה 

של אותו אסיר המעוניין והבשל לכך. 

חשוב שהאדם, באשר הוא, יחווה את עצמו כיחידה אחדותית, לוגופסיכופיזית. האדם הוא 
מהות אחת והוא אינו משתנה התלוי באותם מרכזים מוחיים או אחרים הנטועים בו. הוא 
חייב ללמוד שהוא ב"אניותו" חייב לנווט ולהוביל את עצמו. הוא השולט בדחפיו וביצריו והוא 
היכול לפתח יכולות נפשיות ורוחניות, שיאפשרו לו להתחבר לחברה שהוא מבקש להיות 

חלק ממנה.

ולהתוות דרך אקדמית, בתקווה להיות לעזר לכל אלה  צוהר לבית הסוהר מבקש לחקור 
שיחפצו להאיר את עיניהם באמצעותו. החוקרים יציגו שאלות והמחקר יציע תשובות, ובכך 
תיווצר הפריה הדדית - באמצעות אנשי האקדמיה באוניברסיטאות ואלה המצויים גם בשדה 

המחקר האמפירי בבתי הסוהר, וכן אלו העוסקים בפועל בתוככי בית הסוהר. 

ההגיונית  שבחשיבתם  החוקרים,  בידי  המחקר  לאובייקט  מעתה  יהפכו  הסוהר  בתי 
ובשיטות המתודולוגיות האוניברסליות ימצאו תשובות לאותן שאלות משמעותיות. החוקר 
נעזר  הוא  ולכן  המשמעותיות,  לשאלותיו  תשובות  יודע  אינו  שהוא  יודע  האוניברסיטאי 

בחשיבתו ההגיונית כדי לפתח את הכלים שבאמצעותם הוא יחפש תשובות לשאלותיו. 

צוהר לבית הסוהר כפוף מעתה לעימות של אובייקט-סובייקט, והמאמרים שיפורסמו בו 
יהיו אלה שיעמדו באמות המידה האקדמיות הנדרשות בכל במה אקדמית ראויה. חוברת זו 

תכלול מחקרים עדכניים, כפי שיפורט בהמשך.

חשוב לי לברך את אנשי שב"ס ואת מערכת "צוהר לבית הסוהר" שהתגדלו לראות בצורך 
ובחיוניות של קיומה של במה אקדמית זו.

יבואו על הברכה כותבי המאמרים, שופטי המאמרים וכל חברי המערכת המייעצת שהביעו 
את הסכמתם ואת מוכנותם לתת יד לבמה אקדמית חיונית זו. 

פרופ’ משה אדד
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במה לחוקרים ולאנשי-שטח כאחד 

גיליון מספר 12 של "צוהר לבית הסוהר" יוצא השנה במתכונת שונה מן העבר, המתבטאת 
בהפיכתו של כתב העת לאקדמי ושפיט.

מקורו של שינוי מבורך זה טמון במספר גורמים. ראשית, מדי שנה נערכים בבתי הסוהר 
האחרונים  אלו  של  ממצאיהם  מגוונים.  בתחומים  אקדמיים  מחקרים  בישראל  השונים 
ומיעוטם  נוספות,  ובארצות  בארה"ב  רובם  שונים,  בכתבי-עת  רוב  פי  על  מתפרסמים 
נותר ברובו  בארץ. לפיכך, מרבית המידע העולה מהמחקרים השונים הנערכים בישראל 
עלום בפני אלו המעוניינים בו, בין אם הם נמנים עם אנשי שירות בתי הסוהר, בין אם הם 
אנשי אקדמיה העוסקים בתחום ובין אם מדובר על הציבור הרחב, המגלה גם הוא עניין 

בנושאים חשובים אלה.  

מעבר לכך, בעת האחרונה שותפים הסקטור האקדמי והציבור הרחב בארץ לרצון לעמוד 
על טיבם של בתי הסוהר ולהיות מעורבים ובקיאים יותר בכל הקשור בתחום הקרימינולוגי. 
סקרנות זו מתגלה בין השאר בפניות המרובות של אנשי אקדמיה וסטודנטים לשירות בתי 
הסוהר, כמו גם של פרטים רבים באוכלוסיה המבקשים לקבל סוגים שונים של מידע על 

בתי הסוהר, ואפילו לבקר בהם. 

זאת ועוד, עם השנים גדל שירות בתי הסוהר כארגון והפך לגוף מקצועי וממוקד, המשקיע 
מאמצים רבים בגיוס אנשי מקצוע - חלקם הגדול בעלי תארים אקדמיים. ברור, אם כן, 
וראוי לבמה מקצועית, מעניינת וחדשנית, ככלי ביטוי וכמקור למידע  מדוע זקוק הציבור 

מדעי בתחומים הקרובים לו. 

הקשורות  בסוגיות  להתמקד  היא  החדשה  במתכונתו  הסוהר"  לבית  "צוהר  של  מטרתו 
בכליאה ובבתי הסוהר, כמו גם לשמש במה מדעית ומקצועית למאמרים העוסקים בסוגי 
ענישה נוספים וכן במאמרים תיאורטיים שעניינם בתורת הענישה. במה מקצועית זו פונה, 
אנו מזמינים  לפיכך,  ואנשי-שטח כאחד.  - אקדמאים  אלו העוסקים בתחום  לכל  כאמור, 
הענישה  בנושא  מאמריהם  את  זו  בבמה  לפרסם  ואנשי-שדה  האקדמיה  מעולם  חוקרים 

ובתי הסוהר. 

בברכת קריאה מושכלת ומהנה,

העורכים:   
ד”ר אורי תימור   

ר/כ ניקול אנגלנדר-אלמליח   
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]אורי תימור2[

"האתוס הישראלי מעודד יחס לאסירים וטיפול בהם בסטנדרטים גבוהים יותר 
מהמקובל בארצות אחרות" )איטון, 1965: 18(. 

"טיבה של חברה נמדד בטיב בתי הסוהר שלה. אופייה של חברה נאורה נבחן 
באופן שבו היא מתייחסת לאסיריה. שכן זאת יש לדעת : האסיר פשע ועל כך 

נענש כדין. חירותו נשללה ממנו, אך צלם האדם לא נלקח ממנו" 
)השופט אהרון ברק בפתיחת כלא צלמון, 30.1.1996(

הקדמה
כתיבתו של מאמר זה התבקשה מאליה, מאחר שעד 
כה לא היתה בנמצא סקירה מבוססת ומפורטת על 
תולדות שירות בתי הסוהר. לצורך כתיבת המאמר, 
חלקיים  מקורות  של  רב  מספר  על  התבססתי 
טיוטות  שב"ס,  של  שנתיים  דוחות  כמו  ומשניים, 
ראשוניות וחלקיות של סקירות היסטוריות, שנעשו 
במסגרות שונות בשב"ס ומסמכים שונים מתקופות 
ושפורסמו  הסוהר  לבתי  נגיעה  להם  שיש  שונות, 
במידע  פערים  השלמת  לצורך  שונות.  במסגרות 
וכן  לשעבר  נציבים  ראיינתי  לרשותי,  הזמין, שעמד 
לכל  ובהווה.  בעבר  בשב"ס  שונים  תפקידים  בעלי 
לי, אם בהפנייתי למקורות מתאימים  אלה שסייעו 

ואם בנכונות להתראיין, נתונה תודתי3. 

פתיחה
ואת  בישראל  הסוהר  בתי  שירות  של  דמותו  את 
תכונותיו ההומאניות יחסית של המאסר בארץ ניתן 
להסביר על רקע מספר נתוני יסוד שקבעו במידה 
לקיום  הראשונות  בשנים  כבר  אפיוניהם  את  רבה 

המדינה. 
הפעלת בתי הסוהר לאחר הקמת המדינה והמדיניות 
הנהלים  פי  על  הייתה  בתחילה  בהם  ששלטה 
של  הסוהר  בתי  שירות  את  ששימשו  והדפוסים 
המנדט הבריטי ועל פי הפקודות שפורסמו על ידיו. 
מרכיבים  ונוספו  כוח  של  סממנים  בוטלו  בהדרגה 
חופשות  כמו  לאסירים  זכויות  שהוסיפו  חדשים 
ושחרור מוקדם. גם הטיפול באסירים שופר, כשבין 
מאסרם  תחילת  עם  ומיון  אבחון  עברו  הם  השאר 

בתי הסוהר בישראל1
התפתחות

המאמר נלקח מהספר "סוגיות בתורת הענישה בישראל" בהוצאת "אח", 2009, ברשותו האדיבה של פרופ' שלמה גיורא   1

שוהם.
ד"ר אורי תימור הוא מרצה וחוקר במחלקות לקרימינולוגיה במכללת אשקלון ובאוניברסיטת בר-אילן.  2

אנגלנדר-אלמליח,  ניקול  לגב'  ובמיוחד  שב"ס  לדוברות  לשעבר,  מורשת  קצינת  פרץ,  אני  לגב'  חב  אני  מיוחדות  תודות   3

שסייעה לי באיתור חומרים ובעידוד בעלי תפקידים בשב"ס לשתף עמי פעולה, וכן לד"ר יהושע וייס, איש שב"ס ואקדמיה, 
שסייע לי בידע ובעצה טובה. 
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לצורכיהם.  בהתאם  סוציאלי  לטיפול  כך  אחר  וזכו 
באסירים  הטיפול  הפך  ספורות,  שנים  תוך  כך, 

 .)Shavit,199�( בארץ לאחד המתקדמים בעולם
החזון הציוני, כפי שעמד לעיני המנהיגות, כלל קיבוץ 
נידחי ישראל מכל קצווי העולם לארץ ובניית חברה 
ומעברם  ממעשיהם  התעלמות  תוך  בה,  חדשה 
הספציפי בארצות מוצאם4. יתר על כן, הייתה הנחה 
תהיה  בישראל  שתקום  היהודית  שהחברה  נאיבית 
משוחררת מתחלואי היהודים בארצות הגולה ותהיה 
ומוסרית  יותר  יציבה  יותר,  בריאה  לדוגמה,  חברה 
יותר. חברה כזו לא תזדקק לענישה מרובה ותוכל 
להסתפק בכלא אחד לאסירים המועטים שיהיו בה 
)Shavit,199� ;10(. תפיסה זו תרמה בין השאר לכך 
שלא נבנו כלל בתי סוהר חדשים בעשרים השנים 
הצרכים  בלחץ  ורק  המדינה  לקיום  הראשונות 
מתאימים  בלתי  מבנים  ועוד  עוד  ויועדו  אולתרו 

לצורך זה, לשמש כבתי סוהר5.
לגישה ההומאנית יחסית, שהונהגה בבתי הסוהר6, 
מפלגות  של  הסוציאליסטית  האוריינטציה  תרמה 
תוצר  בעיקרה  היא  הפשיעה  פיה  שעל  השלטון, 
של עוני ומצוקה וכי על המדינה לסייע לאוכלוסייה 
שבמצוקה במידת יכולתה )איטון, 1965: 6-2(, וכן 
התפיסה המבוססת על המסורת היהודית, הרואה 
ערך  בחברה  מחדש  ובקליטתו  העבריין  בשיקום 
לגישה  תשובה(7.  הלכות  הרמב"ם,  )למשל  מרכזי 
מהעולים  שרבים  העובדה,  גם  תרמה  ההומאנית 
כליאה  מסגרות  בעברם  חוו  למדינה  החדשים 
מסוגים שונים, כמו מחנות ריכוז ומחנות מעצר, וכן 
שרבים ממנהיגי המפלגות הציוניות ישבו טרם קום 

המדינה בכלא )איטון, 1965: 6-5(. 

תפקיד חשוב בקביעת אופי הומאני ייחודי זה היה 
בשנת  כהן.  חיים  דאז,  לממשלה  המשפטי  ליועץ 
1952 מונה בהשפעתו לשמש כנציב של שירות בתי 
הסוהר ד”ר צבי חרמון, קצין מבחן ועובד סוציאלי 
נכבד  וחלק   ,)Shavit,199�( ליברליות  גישות  בעל 

מהעקרונות ומההסדרים שקבע תקפים עד היום.
עם הקמת מדינת ישראל פירסמה מועצת המדינה 
והמשפט  השלטון  סדרי  פקודת  את  הזמנית 
עד  קיים  שהיה  המשפט  שלפיה  תש"ח-1948, 

לעמוד  כאמור,  יוסיף,  המדינה  הקמת  ליום 
למאסר,  בהתייחס  בשינויים המתבקשים.  בתוקפו 
הסוהר- בתי  שפקודת  הייתה  זו  קביעה  משמעות 

1946, שפורסמה על ידי שלטונות המנדט הבריטי 
ב-1946, המשיכה להיות בתוקף גם במדינת ישראל 
הסוהר  בתי  פקודת  כשפורסמה   ,1971 לשנת  עד 

]נוסח חדש[ תשל"ב-1971.

טרם קום המדינה
בתקופת המנדט לא בנו הבריטים מבנים חדשים 
בית  את  להפעיל  המשיכו  הם  בארץ.  סוהר  לבתי 
ידי העותומנים במבצר הצלבני  הסוהר, ששוכן על 
הרוסים  במגרש  סוהר  בית  פתחו  הם  בעכו. 
כאכסניה  לכן  קודם  ששימש  במבנה  בירושלים, 
לעולי רגל וכן שיכנו במבנה שכור ברחוב ג'בל דאוד 
ולעצירות.  לאסירות  שיוחד  סוהר  בית  לחם  בבית 
לקראת סוף תקופת המנדט, הם הפכו את המבצר 
הישן בשכם לבית סוהר. בשל המספר המוגבל של 
מקומות כליאה בבתי סוהר אלה, הקימו הבריטים 
לאסירים פלוגות עבודה במבנים ארעיים או במחנות 
כבישים  בסלילת  הועסקו  אלה  אסירים  מעצר. 
ומסילות ברזל, בבניית גשרים ובעבודה במחצבות. 
במזרעה,  בעתלית,  מעצר  במחנות  שוכנו  עצירים 

בלטרון ובסרפנד )כספי, 1984(. 
מבדיקת התפלגות העבריינים, על פי סוג העבירות 
והמוצא הדתי, עולה שהיהודים אופיינו בתקופה זו 
בעיקר בעבירות תעבורה, ואילו המוסלמים אופיינו 
בעבירות  וכן  אדם  של  גופו  נגד  בעבירות  בעיקר 
רכוש. לדוגמה, בשנים 1937 עד 1942, כשיהודים 
היוו כ-30% מהאוכלוסייה בארץ, הם ביצעו כ-56% 
מעבירות התעבורה ואילו המוסלמים, שהיוו כ-61%, 
ביצעו כ-90% מהעבירות נגד גוף וכ-80% מעבירות 
הרכוש )בריל, 1944(. נתונים אלה מסבירים מדוע 
מוסלמי  היה  האסירים  אוכלוסיית  של  רובה  רוב 
ורק מיעוט קטן, כ-5% עד 10%, היה יהודי )כספי, 

.)1984
בבתי הסוהר ובבתי המעצר היו בין השנים 1932 
ל-1945, בממוצע יומי בין 2,000 ל-4,000 אסירים 
בתקופה,  האחרונות  השנים  בשלוש  ועצורים. 
יהודים  של  חוקית  הבלתי  העלייה  כשהתגברה 

חוק השבות קובע את זכותו של כל יהודי לעלות ארצה.  4

המבנה הראשון בארץ, שנבנה במטרה מוגדרת מראש לשמש כמתקן כליאה, הוקם בבאר שבע ונפתח בשנת 1970.  5

כפי שבאה למשל לידי ביטוי בחופשות אסירים, בביקורים ובשחרור מוקדם.  6

בשלב מסוים בהיסטוריה היהודית הקלו בענישה, כדי לעודד חזרה בתשובה )ראה "תקנת השבים", תלמוד בבלי, גטין, נ"ה,   7

ע"א(.
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התפתחות בתי הסוהר בישראל

לארץ, עלה אחוז האסירים והעצורים בגין פעילות 
מחתרתית ועליה בלתי חוקית )כספי, 1984(. עם 
תום המנדט, שוחררו אסירי המחתרות ורק מספר 
היהודים  השוטרים  לידי  הועברו  פליליים  אסירים 
והוחזקו  ששירתו בתחנת המשטרה בפתח תקווה 

שם עד הקמת שירות בתי הסוהר הישראלי )שם(.
שפרסמו  הראשונות,  הסוהר  בתי  פקודות  שתי 
הבריטים בשנים 1921 ו-1940, עסקו בסדרי ניהול 
כבתי  ועל מחנות  על מבנים  ובהכרזות  אדם  וכוח 
סוהר, בקליטת אסירים ובשחרורם ובסדרי משמעת 

בבתי הסוהר.

שנותרה  השלישית,  הפקודה  פורסמה  ב-1946 
לשנת  עד  המדינה  קום  לאחר  גם  בתוקף  ברובה 
1971. פקודה זו קבעה, שמבחינה מנהלית שירות 
בתי הסוהר הוא יחידה נפרדת במשרד המשטרה. 
כמו כן היא קבעה, שיש להפריד בין אסירים ואסירות, 
שיש  ומבוגרים,  צעירים  בין  ועצורים,  אסירים  בין 
להעסיק את האסירים בעבודה, שיש לתת לאסירים 
זכויות מסוימות כמו קבלה ומשלוח של מכתבים, 
ולטיפול  אנושי  ליחס  זכות  דתית,  לפעילות  זכות 
רפואי ראוי )גדעון, 1960(. לא הייתה בפקודה זו כל 
ולשיקומם  באסירים  סוציאלי  לטיפול  ההתייחסות 
וגם לא אזכור של פעילויות חינוך והכשרה מקצועית. 
ניתן להבין את ההתעלמות הזו בטבעה של משטרת 
המנדט. היא ייצגה גוף קולוניאלי, שמטרתו הסופית 
הייתה להבטיח את קיומו של הממשל הבריטי ולאו 
כפי  האסירים,  וזכויות  החוק  עליונות  את  דווקא 
אירופה  במערב  אלה  בשנים  מקובלות  היו  שכבר 
הסוהר  בתי   .)1972 )פראג,  הברית  ובארצות 
התמקדו באחזקת האסירים ביד קשה, כדי למנוע 
הענישה  אמצעי  לדוגמה,  בריחות.  או  התפרעויות 
כללו גם הלקאת אסירים בשוט בחצר בית הסוהר 
לנוכח כל שאר האסירים כדי להרתיעם מלהפר את 

כללי המשמעת )כספי, 1984(. 
שיפור  חל  המנדט,  לשלטון  האחרונות  בשנים 
של  מאבקים  בעקבות  לאסירים  ביחס  מסוים 
מוסדות  של  לחץ  בעקבות  וכן  היהודים  האסירים 
לשבוע  אחת  גילוח  במקום  כך,  העברי.  היישוב 
מ-1945,  החל  יומיים.  מדי  גילוח  ב-1939  הותר 
הותר עישון סיגריות. בשלהי 1947, לאחר שאסירים 
החלטת  בעקבות  יהודים  אסירים  התקיפו  ערבים 
הערבים,  מן  היהודים  האסירים  הופרדו  החלוקה, 
סוהרים  כ-30  הסוהר  בתי  לשירות  גויסו  ובמקביל 

יהודים לטיפול באסירים היהודים )כספי, 1984(. 

הפרדה בין המשטרה ושב"ס
בין  ההפרדה  זמנית  בוטלה  המדינה,  הקמת  עם 
שירות בתי הסוהר והמשטרה, אם בשל קשיי תקציב 
וארגון ואם מחשש של שר המשטרה, בכור שטרית, 
זו  בתקופה  השירות  מסמכותו.  תגרע  שההפרדה 
 .)9-11  :2004 )שב"ס,  הארצי  במטה  כאגף  פעל 
היות שביטול ההפרדה נגד את פקודת בתי הסוהר 
משנת 1946, נדרש פתרון חוקי לביטול ההפרדה. 
משרד המשפטים הציע פתרון, שלא יצריך חקיקה 
חדשה, וזאת באמצעות מינוי אדם אחד שיכהן בשני 
תפקידים, הן כמנכ"ל משרד המשטרה והן כממונה 
באשר  ויכוחים  עוררה  ההצעה  הסוהר.  בתי  על 
לחוקיות ההסדר, שכן הכפפה של שני התפקידים 
הפקודה.  כוונת  את  כנוגדת  נראתה  אחד  לאדם 
שעדיף  המשטרה,  שר  השתכנע  דבר,  של  בסופו 
להפריד בין המשטרה ושב"ס והודיע למפכ"ל, שיש 
מ-1.1.1949  החל  לשב"ס  המשטרה  בין  להפריד 
)שב"ס, 2004(. ב-2.1.1949 מונה גירי גרא, כממלא 
מקום מנהל שירות בתי הסוהר. תוארו היה נציב, על 

פי הכתוב בפקודה מ-1946. 
במהלך השנים, הועלה נושא ההפרדה מחדש לסדר 
היום עוד מספר פעמים. ב-1953 העלה אותו פנחס 
לקיצוצים  ממשלתית  ועדה  בראש  שעמד  לבון, 
שביטול  הנחה  מתוך  הממשלתי,  במנגנון  ולחיסכון 
החליטה,  הוועדה  כלכלי.  לחיסכון  יביא  ההפרדה 
בשנת  כזו.  הצעה  להגיש  שלא  דבר,  של  בסופו 
מכלא  ההמונית  והבריחה  המרד  בעקבות   ,1958
שאטה, הועלתה מחדש הצעה כזו בדיון בממשלה, 
הפעם מתוך היבט ביטחוני. על סמך חוות דעתו של 
מפכ"ל המשטרה והמלצת שר המשטרה, החליטה 
אז הממשלה שבהתחשב בתפקידיו המיוחדים של 
כיחידה  להתקיים  יוסיף  הוא  הסוהר,  בתי  שירות 
הנושא  עלה   1960 בשנת  המשטרה.  של  נפרדת 
לחיסכון  הוועדה  של  הדיונים  במסגרת  מחדש 
לבדיקת  ועדה  במסגרת   ,1966 ובשנת  וקימוצים 
מאיחוד  הצפויה  והמנהלתית  הארגונית  התועלת 
שב"ס עם משטרת ישראל. הוועדות התלבטו בשאלה 
המערכת  את  לייעל  עשוי  הרשויות  שתי  איחוד  אם 
ולחסוך משאבים. כן התלבטו הוועדות בשאלות, מה 
ייעשה עם הסוהרים שתפקידיהם יבוטלו עם המיזוג. 
בסופו של דבר, לא בוטלה ההפרדה )שב"ס 2004: 
15(. חלק מהבעייתיות שבאיחוד שירות בתי הסוהר 
עם המשטרה ניתן להדגמה בהתייחס לנושא הטיפול 
באסירים ושיקומם. הגדרת תפקידי המשטרה על פי 
פקודת המשטרה משנת 1946 מתייחסת למניעת 
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וכן  למשפט  פושעים  ולהבאת  לגילויים  פשעים, 
הפרט  ביטחון  ולהבטחת  הציבורי  הסדר  לקיום 
ורכושו. תפקידים אלה אינם עולים בקנה אחד עם 
פעילות של שיקום אסירים האמורה להתבצע בתוך 
בתי הסוהר. המשטרה שעצרה אותם, הביאה אותם 
שהאסירים  לצפות  יכולה  אינה  אותם,  וכלאה  לדין 
יתנו בה אמון. כמו כן, השוטרים גם חסרי כישורים 

לטיפול שיקומי )שם(.

מועצה מייעצת כ"מטרד מיותר"
בתי  שירות  של  והתובענית  המורכבת  המערכת 
בלי  המדינה,  קום  לאחר  להתפתח  החלה  הסוהר 
ובלי  נאותים  כלכליים  משאבים  לרשותה  שעמדו 
לסיוע  נזקקה  היא  בתחום.  קודמים  וניסיון  ידע 
הסעד,  משרד  כמו  ממשלתיים  משרדים  מצד  הן 
משרד הבריאות ומשרד המשפטים והן מצד גופים 
מסגרות  כמו  פרטיים,  ואנשים  ממשלתיים  חוץ 
בהקשר  ורבנים.  רופאים  דין,  עורכי  מוניציפליות, 
להקים  שיש  למסקנה,  המשטרה  שר  הגיע  זה, 
במגוון  לשר  לייעץ  יהיה  מייעצת, שתפקידה  ועדה 
במקביל   .)31  :2004 )שב"ס,  נושאים  של  רחב 
מועצה  להקים  של המשטרה  הארצי  הציע המטה 
זכות  כולל  יותר,  נרחבות  סמכויות  בעלת  ציבורית 
יומיומית לתיקון פגמים בפעילות בתי  להתערבות 
בתי  פתיחת  על  בהחלטות  חלק  נטילת  הסוהר, 
סוהר חדשים ועל קבלת עובדים חדשים או פיטורי 

עובדים )שם(. 
ישיבה  המשטרה  משרד  מנכ"ל  זימן  ב-3.2.1949 
נציגים  לצדו  בה  השתתפו  המועצה.  של  ראשונה 
הבריאות  משרד  האוצר,  משרד  הסעד,  ממשרד 
ומשרד המשפטים, וכן נציגי ציבור ממרכז הסתדרות 
לשיקום  מארגונים  הדין,  עורכי  מאגודת  המורים, 
מאגודות  לנשים,  זכויות  לשוויון  מארגון  אסירים, 
החדשה  המועצה  הרופאים.  וארגון  העיתונאים 
ועדת  מנגנון,  ועדת  ועדות משנה:  הקימה מתוכה 
ועדת  טיפול(,  חינוך,  )תעסוקה,  רוחנית  היגיינה 
בניינים וועדת שיקום. אלא, שפעילות המועצה לא 
מליאת   .1950 באוגוסט  והסתיימה  רב  זמן  ארכה 
זומנו.  לא  והוועדות  כונסה  שלא  כמעט  המועצה 
נוח  היה  הסוהר  בתי  ולשירות  למשטרה  למעשה 
ובלי  מעורבותה  בלי  ולפעול  מהמועצה  להתעלם 
תקנון  פירסם  לא  גם  המשטרה  שר  שירותיה. 
לפעילות המועצה, אף על פי שהוא יזם את הקמתה. 
גורם מרכזי בתהליך, שהביא בסופו של דבר לפיזור 
המועצה, היה היועץ המשפטי של משרד המשטרה. 

שונות  סמכויות  ממתן  הן  הסתייגויות  העלה  הוא 
למועצה והן מבעלי תפקידים שונים בתוכה. המניע 
את  לעקר  רצון  כנראה,  היה,  להסתייגויותיו  החבוי 

המועצה מסמכויות )שב"ס, 2004: 28(. 
לממשלה  המשפטי  היועץ  העביר  ב-16.11.1950 
לפיה  המשטרה,  משרד  על  לממונה  דעת  חוות 
פקודת  ביצוע  לשם  נדרשת  אינה  המועצה  הקמת 
בתי הסוהר-1946. הוא המליץ לתת לוועדה סמכות 
החקירה.  ועדות  פקודת  סמך  על  חקירה  כוועדת 
המשטרה  משרד  על  הממונה  כתב  ב-31.1.1951 
במועצה.  צורך  לדעתו  שאין  המשטרה,  לשר 
בעיות  בתי הסוהר מתמודד עם  "בשעה, ששירות 
יכול  אינו  הוא  וחוסר משאבים,  צפיפות  קשות של 
תעסוקה  תכנית  או  כלשהי  טיפול  שיטת  להפעיל 
לאסירים, לכן גם אין במה להעסיק את המועצה", 
הוא מביע במכתבו הסתייגות  כן,  נאמר שם. כמו 
מהמשתתפים  חלק  ומשמות  הגופים  מרשימת 
במועצה )שב"ס, 2004: 29(. ב-10.12.1952 הודיע 
המדינה:  לפרקליט  המשטרה  משרד  על  הממונה 
"ברצוני להודיעך כי המועצה המייעצת לענייני בתי 

הסוהר... החליטה להתפזר" )שב"ס, 2004: 30(. 
בשנת 1999 מינה עמוס עזאני הנציב דאז, מועצה 
המועצה  כינון  כתב  סמך  על  חדשה  מייעצת 
שנחתם  הסוהר,  בתי  שרות  נציב  שליד  המייעצת 
על ידי השר לביטחון פנים ביום 4.10.99. מאז ועד 
פי  על  שונים  בהרכבים  המועצה  מתכנסת  היום 
בתקופת  כאשר  השונים,  הנציבים  של  גחמותיהם 

הנציבה אורית אדטו היא לא כונסה כלל.

בעיות התקציב - מחסור כרוני 
הסוהר  בתי  שירות  את  העסיקה  לידתו  מרגע 
התקציב  מבקשת  מספק.  בלתי  תקצוב  של  בעיה 
הראשונה של שב"ס, שהוגשה בראשית 1949, אישר 
משרד האוצר רק כשליש, תוך התעלמות מצרכים 
כבתי  לשימוש  מבנים  התאמת  כמו  דחופים 
בתי  ופתיחת  לאסירים  רפואי  טיפול  פיתוח  סוהר, 
מלאכה לאסירים. רק לאחר העלאת הנושא בכנסת 
והתערבות אישית של ראש הממשלה, קיבל השירות 
פעילות  שאפשרו  מסוימות,  תקציביות  תוספות 
הכרחית מינימלית. התנהלות כזו נמשכה גם בשנים 
הבאות, כששירות בתי הסוהר דרש הגדלת תקציבים 
מסיבות כמו עלייה במספר האסירים, הצורך לגייס 
סוהרים נוספים וההשקעות הנדרשות לפיתוח בתי 
סוהר. משרד האוצר לא רק נמנע מלאשר דרישות 
תקציביות כאלה, אלא אף תבע קיצוצים בתקציבים 
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שבתי  הייתה,  התוצאה  קודמות.  לשנים  בהשוואה 
עובדים  סוהרים  לתקן,  מעל  הרבה  מלאים  סוהר 
בתי  בהכשרת  רב  פיגור  ויש  מופרז  שעות  מספר 
סוהר חדשים. בשונה מהמשטרה, שתקציבה תוכנן 
להגיש  הסוהר  בתי  שירות  נדרש  אחת,  כמקשה 
לממונה על התקציבים במשרד האוצר פירוט מלא 
של הדרישות הכספיות בכל אחד מסעיפי התקציב 
המשטרה  תקציב  שהצעת  בעוד  לדוגמה,  המוצע. 
לשנת הכספים 1957/58 בסך 30 מיליון ל"י תפסה 
שני עמודים בספר הצעת התקציב שהוגש לכנסת, 
הרי שהצעת תקציב שב"ס לשנה זו בסך של קצת 
שלושה  פני  על  השתרעה  ל"י  מיליון  משני  יותר 
עשר עמודים באותו ספר, כשהיא מפורטת לסעיפי 
האוצר  התערב  כך   .)200  :2004 )שב"ס,  סעיפים 
מתוך  בתקציביהם,  וקיצץ  ספציפיים  בתחומים 
ככל האפשר,  יותר לצמצם בתקציב  מגמה רחבה 
האמיתיים  מהצרכים  התעלמות  כדי  תוך  תכופות 
של המערכת. הדיונים בנושא התקציב התנהלו תוך 
בין אגף התקציבים במשרד האוצר  ויכוחים קשים 
נציג  היה  האחרון  והפוסק  הסוהר,  בתי  ושירות 
האוצר. באחד ממכתביו של הנציב אל הממונה על 
התקציבים במשרד האוצר, הוא מבקש בינואר 1955 
"לעזור לשב"ס בטיפולו בעבריינים ולהביאו לאותה 
רמה בה מצויים השירותים האחרים בארצנו". ואגב 
יחסית  הוא מציין ששב"ס קופח באופן עקבי,  כך, 
מדי   .)206  ,194  :2004 )שב"ס,  למוסדות אחרים 
שנה היה נציב שב"ס פונה לשר המשטרה ואחר כך 
לשר הפנים ולשר לביטחון פנים בבקשה, שיתערב 
אישית וישפיע על האוצר להגדיל את תקציבי שב"ס 
בהתאם לצרכים. לקראת תקציב 1954/55, למשל, 
פנה הנציב אל שר המשטרה וביקש ממנו לפעול לכך, 
"שגם אני אוכל להשמיע דבריי בוועדת התקציבים 
ולהציג את דעתי בעניין כה קריטי לעבודת שב"ס" 

)שב"ס, 2004: 194, 206(. 
אי  בשל  מתאימים,  בתקציבים  הכרוני  למחסור 
של  האמיתיים  לצרכים  האוצר  משרד  היענות 
מהן  אחת  שונות.  שליליות  תוצאות  היו  שב"ס, 
הייתה, ששב"ס הפנה תקציבים מסעיפים מסוימים 
לסעיפים אחרים חיוניים יותר. תוצאה אחרת: חריגה 

ניכרת מהתקציב ויצירת גירעונות.
בשיקולים  האוצר  להתערבות  דוגמאות  שתי  להלן 
ה-50  בשנות  הסוהר  בתי  שירות  של  ספציפיים 
 52,000 שב"ס  ביקש   1958 בשנת  ה-60.  ובשנות 
למשרד  הציע  הוא  דמון.  כלא  אחזקת  לצורכי  ל"י 
האוצר לאשר סכום זה תמורת ויתור על משרותיהם 

של ארבעה סוהרים. אגף התקציבים במשרד האוצר, 
רק  זו  בבקשה  לדון  הסכים  מ-18.7.58,  במכתב 
בתמורה לוויתור על שבעה-שמונה סוהרים. בהצעת 
התקציב לשנת 1963/64, ביקש השב"ס סכום של 
68,250 ל"י לתשלום שכר עבודה לאסירים, אך משרד 
הנציב  בתגובת  בלבד.  ל"י   55,000 אישר  האוצר 
להחלטת משרד האוצר, הוא כותב לשר המשטרה: 
לאסיר  פרוטות   18 תשלום  לנו  יאפשר  זה  "סכום 
ליום עבודה. הוא אינו מספיק כדי לרכוש בו אפילו 
קופסת סיגריות אחת. האם בדרך זו נעודד אסירים 
לעבוד, או נאפשר להם לחסוך סכום כלשהו לקראת 
מבקש  בהמשך   .)197  ,2004 )שב"ס,  השחרור?" 
מ-14.12.1962,  במכתב  המשטרה,  משר  הנציב 

להגיב ל"גישתו העוינת" של האוצר )שם(.
הבאות.  בשנים  גם  נמשכה  התקציבית  המצוקה 
ועדת קנת, הוועדה שמונתה בינואר 1979 לחקירת 
ביטוי  שלה  בדו"ח  נותנת  הסוהר,  בבתי  המצב 
למצוקה הכלכלית של שב"ס, שאינה מאפשרת לו 
לתפקד כהלכה. היא מצטטת את נציב שירות בתי 
הסוהר בתקופת הדו"ח, גונדר חיים לוי, הכותב לשר 
הפנים באפריל 1978: "בתנאים הקיימים - בלא כוח 
אדם מתאים, אמצעים ומשאבים וצפיפות יתר, אין 
כל אפשרות להפעיל את המערכת )לטיפול ושיקום 
פועלת..."  ואינה  כמעט  היום  כבר  אשר  אסירים(, 
ברמה  מצויים  הסגל  ורמת  הפיזיים  "התנאים  וכן: 
כה ירודה, עד כי קשה לשאת באחריות לניהול תקין 
ל-1000  בדחיפות  זקוקים  אנו  הסוהר...  בתי  של 
בתכנון  דיחוי  ללא  להתחיל  יש  כליאה...  מקומות 
ואח',  )קנת  סוהר חדשים"  5 בתי  עד   4 ובהקמת 

.)18-17 :1981
ההיענות המוגבלת לצרכים התקציביים של שירות בתי 
הסוהר נמשכה, למעשה, עד תחילת שנות התשעים. 
הנציבים נאלצו לחזר על פתחי האוצר שוב ושוב כדי 
בפנייה  זאת  עשו  הם  מינימליים.  תקציבים  לקבל 
ישירה לשר האוצר בגיבוי או בליווי של שר המשטרה 
ולעתים אף השתמשו באמצעים יצירתיים, כמו ניצול 
בריחת אסירים לדרישה לתוספת תקציב. כך מסביר 
זאת הנציב בדימוס, אריה ביבי: "היו בריחות. חלקם 
עשו לנו טוב. יכולנו לבוא לאוצר לדרוש תקציבים"; או 
כמו הזמנת נשיא בית המשפט העליון על ידי הנציב 
שאול לוי לביקור באגפים הקשים בכלא רמלה. הנשיא, 
שהזדעזע ממה שראה, הורה לפרקליטי המחוזות וכן 
התגייס  בהשפעתם,  הסוהר.  בבתי  לבקר  לשופטים 
לתת  האוצר  משרד  על  ללחוץ  המשפטים  שר  גם 
דיווחי  במקביל  הסוהר.  בתי  לשירות  משאבים  יותר 
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הביקורים,  את  שסיקרה  הטלוויזיה,  כולל  התקשורת 
הביאו לתמיכה של חברי הכנסת בהגדלת התקציב 
ואילך  )לוי, 2007(. מאמצע שנות השמונים  לשב"ס 
יותר  רבה  התחשבות  לגלות  האוצר  משרד  החל 
החמרת  תקציבו.  את  והגדיל  שב"ס  של  בצרכים 
האסירים  באוכלוסיית  והגידול  גיסא  מחד  הפשיעה 
הביטחוניים מאידך גיסא, עוררו את אמצעי התקשורת 
לעסוק בנעשה בתוך בתי הסוהר ולהעלות את הנושא 
במחצית  2007ב(.  )לוי,  הציבורי  היום  סדר  על 
הראשונה של שנות ה-90, תקצב האוצר הקמת שני 
בתי סוהר חדשים ובית מעצר. בשנות האלפיים עד 
2007, הוא תקצב בנייה והכשרה של עוד כעשרה בתי 

סוהר פליליים וביטחוניים. 

מדיניות - שינויים תכופים 
במקביל לחילופי הנציבים

למציאות  כמענה  התפתח  הסוהר  בתי  שירות 
ודרישותיה. הבעיות המרכזיות של החברה הישראלית, 
המאסר  נושא  של  והנחיתות  המוגבלים  המשאבים 
בסדר העדיפות הלאומי גרמו לדחיקת נושא המאסר 
לקרן זווית )לדוגמה: Nir, 1970(. לא היה כל ניסיון 
ברמה הלאומית להתוות לבתי הסוהר מדיניות לטווח 
ארוך, אלא רק היענות לצורכי השעה הדחופים ביותר. 
גם החקיקה, כולל פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ 
תשל"ב-1971, לא נתנה דעתה למטרות שבהשמת 
בהגדרת  והסתפקה  הסוהר  בתי  בתוך  עבריינים 
לסמכויות  לאחזקתם,  סוהר,  בתי  להקמת  הדרכים 
הסוהרים ולזכויותיהם ולחובותיהם, לטיפול באסירים 
וכו'. למעשה, הארגון עצמו קבע את מטרותיו, בדרך 
אותן  שינה  והוא  הנציבים  לתפיסות  בהתאם  כלל 
מתקופה לתקופה. כך בתקופות מסוימות, הודגשה 
המטרה   - ובאחרות  והשיקום  הטיפול  מטרת  יותר 
או  השיקום  למטרת  ביחס  הבדלים  הביטחונית. 
לא רק בתקופותיהם של שני  היו  למטרת הביטחון 
מאוחרות  בתקופות  גם  אלא  הראשונים,  הנציבים 
עדיפות  נתן  לוי,   ,1981-1976 בשנים  הנציב  יותר. 
באופן  כך  על  הצהיר  הוא  הביטחוני.  לנושא  ברורה 
חד משמעי: "אני לא מאמין בשיקום. לא ניתן לשקם 
רפי  לעומתו,  2007א(.  )לוי,  סוהר"  בבתי  אסירים 
בטיפול  ראה   ,1986-1985 בשנים  הנציב  סוויסה, 
)סוויסה,  תפקידו  עיקר  את  ובשיקומם  באסירים 
בתקופת  והשתנה  חזר  העדיפויות  סדר   .)2007
הנציב שאול לוי, כפי שהוא אומר: "לא ראיתי בשיקום 
יכולתי  לא  הביטחון,  במצוקת  עליונה.  עדיפות 
ניתן  לדעתו  2007ב(.  )לוי,  לזה"  להפנות משאבים 

עליו  בתפקידו,  להצליח  כדי  אך  אסירים,  לשקם 
אנשים,   20 עוד  אקבל  "אם  הביטחון:  את  להעדיף 
לי.  יברחו  שלא  לשמור  המגדלים  על  אותם  אשים 
העיתונות באה אליי בשאלות, למה ברחו, ולא, למה 
לא שיקמת. למרות שאני מאמין שאפשר לשקם חלק 
מהאסירים" )שם(. השוני בתפיסות של הנציבים בא 
לידי ביטוי גם בטרמינולוגיה של שב"ס, שהשתנתה 
בתקופות של נציבים שונים. כך בתקופתו של הנציב 
לטפל  )שיש  כדיירים  האסירים  הוגדרו  סוויסה,  רפי 
בהם(, ואילו בתקופתו של הנציב יעקב גנות הוגדרו 
אויבים, שיש  הסוהרים כלוחמים )משתמע שיש גם 

להילחם בהם( )גליק, 2007(. 
היא  במדיניות  התכופים  לשינויים  מרכזית  סיבה 
למעשה,  למערכת שב"ס.  נציבים מחוץ  של  המינוי 
כל הנציבים של שב"ס הגיעו למערכת ללא השכלה 
בניהול  ידע פרקטי  וללא  ספציפית בתחום המאסר 
לוי מספר:  הנציב  לדוגמה,  סוהר.  בתי  של  מערכת 
"זה נפל עלי כמו בלוק. ניסיתי להשתמט, אך השר 
לחץ" )לוי,  2007א(, ומוסיפה ועדת קנת: "גונדר לוי 
העיד בפנינו בכנות גמורה, שנכנס לתפקידו לאחר 
היסוסים רבים, ללא שום הכשרה למלא אותו, ללא 
שבוע  במשך  להסתובב  לו  ניתן  המערכת...  הכרת 
אחד בבתי הסוהר. את הבעיות למד תוך כדי עבודתו" 
)קנת ואח', 1981: 26(. לא זו בלבד, שנציבים חדשים 
הגיעו למערכת ללא ידע קודם בתחום בתי הסוהר, 
הם גם הביאו עמם סגנים ועוזרים חסרי ידע וניסיון 
בבתי סוהר מקרב חבריהם בעבודתם הקודמת, תוך 
ובקיאים  מנוסים  תפקידים  בעלי  מרחיקים  שהם 
זו בקביעה  לסוגיה  ועדת קנת מתייחסת  במערכת. 
מטובי  כמה  השירות  מאבד  זו  "...בדרך  הבאה: 
מפקדיו, כאשר במקומם מתמנים 'אנשי שלומו' של 
הנציב החדש, שלרוב הם אנשים שהובאו לשירות על 
ידי הנציב החדש ומעורים בנעשה עוד פחות ממנו" 
)קנת ואח', 1981: 27(. כדי להתמודד עם בעיה זו, 
ממליצה הוועדה למנות סגן לנציב, "שיובא בחשבון 
יוכל לסייע לנציב  כמועמד לנציב הבא, או שלפחות 
לתפקידו"  כניסתו  עם  לשירות,  מחוץ  הבא  החדש, 

)שם, 29(.
כמעט כל הנציבים הובאו למערכת אחרי, שמילאו 
שונות,  ביטחוניות  במסגרות  בכירים  תפקידים 
בשל  וזאת  ובצה"ל,  הגבול  במשמר  במשטרה, 
החלטה עתיקת ימים של הממשלה בעקבות המרד 
עם  אדם  רק  לנציב  יתמנה  שלפיה  שאטה,  בכלא 
את  מסבירה  זו  עובדה  אולי  הולם8.  ביטחוני  רקע 
השנים  במהלך  שב"ס  שנתן  היחסית,  העדיפות 
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התפתחות בתי הסוהר בישראל

זה  בנושא  והשיקום.  הטיפול  חשבון  על  לביטחון 
יהיה דמות מחנכת,  ועדת קנת, שהנציב  ממליצה 
מערכות  מתחום  דווקא  לבוא  חייבת  שאינה 
הנציבים  רוב   .)28  :1981 ואח',  )קנת  הביטחון 
הנציבים  של  למדיניות  מחויבים  עצמם  ראו  לא 
הקודמים להם, וכך, תוך לימוד התפקיד המורכב, 
לא פעם  עיצבו מדיניות שהתאימה לתפיסותיהם. 
תכניות  משמעותית  בצורה  שינו  או  נציבים  ביטלו 
לתפקיד.  קודמיהם  שיזמו  ומושקעות  מפורטות 
לדוגמה, בנושא הטיפול באסירים מכורים לסמים, 
בית סוהר "השרון" הפך בתקופת הנציב אריה ביבי 
למרכז לגמילה מסמים ומאלכוהול. לצורך זה, גויסו 
עשרות בעלי מקצוע בתחום, קרימינולוגים קליניים 
ובעונה אחת בכשלוש- ופסיכולוגים, שטיפלו בעת 
מאות אסירים וצברו ניסיון רב בתחום. לאחר שבא 
נציב חדש, עמוס עזאני, הוחלט להעביר את מרכז 
הגמילה  מרכז  בגליל.  חרמון  לכלא  הזה  הגמילה 
ב"השרון" נסגר ב-7.1998 ואסירים מתוכו הועברו 
למרכז הגמילה החדש בכלא חרמון בגליל, שנפתח 
המטפלים  שרוב  הייתה,  התוצאה  ב-10.1998. 
המקצועיים פרשו, איכות הטיפול נפגעה וגוייס צוות 
טיפולי אלטרנטיבי חסר ניסיון, בלי שנעשה במעבר 
מהשרון לחרמון שום תהליך של למידה או הפקת 

הדוח  סמך  )על  השרון  בכלא  מהתכנית  לקחים 
הסופי בוייסבורד ואח', 2005(. 

המועצה  את  מבטלים  היו  לא  שאילו  להניח,  ניתן 
)בשנות החמישים(,  הציבורית המייעצת לצד הנציב 
נותנים לה סמכויות מתאימות ומבטלים את תלותה 
המוחלטת בנציב )בשנות האלפיים(, הייתה מתגבשת 
בשירות בתי הסוהר מדיניות ארוכת טווח נכונה ויעילה 
יותר, שהייתה מצמצמת את השינויים והמשברים עם 

התחלפות הנציבים, והייתה מקדמת את השירות. 
על  שהקשו  הכרוניות,  בבעיות  העיסוק  לאחר 
תפקודו של שירות בתי הסוהר לאורך שנות קיומו, 
תיאור התפתחותו של השירות במהלך  להלן  יובא 

שנות קיומו. 

גידול באוכלוסיית האסירים 
ובצפיפות בשנים הראשונות

בשנים  האסירים  באוכלוסיית  המהיר  הגידול 
הראשונות לאחר קום המדינה גרם לצפיפות רבה 
תוך  סוהר  בתי  שבעה  בדחיפות  לפתוח  ולצורך 
התאימו  שלא  במבנים  כלל  בדרך  שנים9,  חמש 
לצורך זה. רק באמצע שנות ה-50 נרגעה המערכת, 
לאחר שנעצר זמנית הגידול במספר האסירים, כפי 

שניתן לראות מטבלה מס' 1. 
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ועדת קנת ממליצה לבטל החלטת ממשלה זו )קנת ואח', 1981: 29(.  8

ששניים מהם, יפו וחיפה, נסגרו ב-1954.  9

טבלה מס' 1 - מצבת האסירים והעצורים בסוף השנה, בשנים הראשונות לקיום המדינה 
ושיעורם ל-100,000 תושבים )שמאלץ וזלצמן, 1962, 193; איטון, 1965: 19(
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תלולה  עלייה  חלה  מהטבלה,  לראות  שניתן  כפי 
ל-100,000  בשיעורם  והן  האסירים  במספר  הן 
ל-1953. בחמש השנים הבאות,  בין השנים 1949 
ירידה  ובמקביל  האסירים  במספר  התייצבות  חלה 
נדרש  לא  זו,  מציאות  בשל  ל-100,000.  בשיעורם 
שב"ס לפתוח בתי סוהר חדשים במחצית השנייה 

של שנות ה-1050.

התפתחות ראשונית של מערכת 
כליאה - פתיחת בתי סוהר בין 

1948 ל-1954
בית  הקמת  על  הוחלט  המדינה,  הקמת  לאחר 
ששימש  במבנה  תל-מונד,  ליד  אחד  מרכזי  סוהר 
בתי  הבריטית.  הרוכבים  משטרת  את  לכן  קודם 
הסוהר ששימשו בתקופת המנדט, נסגרו אם בשל 
לאחזקת  ראויים  כמבנים  לשמש  התאמתם  חוסר 
המדינה  לקום  שקודם  העובדה  בשל  ואם  אסירים 
הוחזקו שם אסירים לוחמי מחתרות ואף נתלו בהם 

)איטון, 1965: 14(. 
 ,1949 בתחילת  המרכזי  הכלא  של  פתיחתו  עם 
אז  כלואים  שהיו  האסירים   87 כל  אליו  הוכנסו 
במדינה, אלא שתוך חודש, ב-11.2.49, ניתנה חנינה 
כללית לאסירים, פרט לקשים ביותר, כך שנותרו בו 
רק 29 אסירים )שוהם ושביט, 1990: 214(. מספר 
נותר מקום בבית  וכשלא  האסירים עלה במהירות 
סוהר זה, לא נותרה ברירה אלא לפתוח מחדש את 
בית הסוהר ביפו, שגם הוא התמלא במהירות ולא 
נותר בו מקום לעצורים. הצפיפות הרבה והמחסור 
לאסירים  להעניק  האפשרות  את  מנעו  באמצעים 
טיפול ראוי, חינוך והכשרה מקצועית. מרשמי ביקור 
של שופטי שלום מתל אביב בבית הסוהר בתל-מונד 
ב-8.8.1949 עולה, שלא היה בו טיפול רפואי הולם, 
שלא הייתה תעסוקה לכלל האסירים ושלא היו בו 

לימודים ראויים וספרייה )שב"ס 2004: 68(.

בתי  בשני  האסירים  מספר  עמד   1950 בתחילת 
שישה  תוך  אך   ,357 על  ויפו,  תל-מונד  הסוהר, 
חודשים הוא עלה ל-554 על אף שתכולת הקליטה 
בשני בתי סוהר אלה עמדה על 355 )שב"ס 2004: 
68(. הצפיפות הקשה מנעה אפשרות למיין ולהפריד 
ולא אפשרה מתן  החוק,  פי  על  סוגי האסירים  בין 
הקשה  המצב  לאסירים.  מינימליים  מחייה  תנאי 
לעכב  למשטרה  שב"ס  מצד  לבקשות  הביא 

בתחנות  ולהשאירם  הסוהר  לבתי  אסירים  העברת 
לו. התאימו  ולא  זה  לצורך  נועדו  שלא  המשטרה, 

לסרב  למנהלים  הורו  הסוהר  בתי  שרופאי  לאחר 
שוב  פנתה  שב"ס  ומנהלת  נוספים  אסירים  לקבל 
המצב,  חומרת  על  והתריעה  לשר המשטרה  ושוב 
לראש  לממשלה  המשפטי  היועץ   1951 ביוני  פנה 
את  וביקש  הסוהר  בתי  מצוקת  בנושא  הממשלה 
ברמלה  מרכזי  סוהר  בית  בניית  לזירוז  התערבותו 
בית המעצר  הוכשר  בינתיים   .)69  :2004 )שב"ס, 
בחיפה לשמש כבית סוהר, הוא קלט אסירים לתוכו 
מאמצע 1951 ועד לאמצע שנת 1954, ונסגר לאחר 
שהתווספו מקומות כליאה בכלא החדש ברמלה11. 
הסוהר  בית   1952 בנובמבר  הוקם  במקביל 
"מעשיהו" במתכונת של מחנה צבאי מוקף בגדר-

ברמת  לאסירים  נועד  זה  סוהר  בית  סמלית.  תיל 
רובם  שיברחו,  חשש  היה  שלא  נמוכה,  ביטחון 
שפוטים למאסר ראשון. הודגשו בו הטיפול והשיקום 
של  וקלה  מהירה  השתלבות  הייתה  והמטרה 
האסירים המשוחררים בחברה. האסירים זכו למידה 
אסירים  בקליטת  למשל  עצמי,  ניהול  של  מסוימת 
חדשים. היו בו ועדות שונות של אסירים כמו ועדת 
קליטה, שהדריכה אסירים חדשים בסדרי המחנה; 
מתאימות  לעבודות  אותם  שסיווגה  עבודה,  ועדת 
ללימודים,  אסירים  שסיווגה  תרבות,  ועדת  להם; 

לפעילות ספורט וכו' )גבעתי, 2007(. 

עד להשלמת בית הסוהר ברמלה והכנסת אסירים 
האסירים  אוכלוסיית  מנתה   ,1953 בסוף  לתוכו 
כאשר  וזאת,  אסירים.  כ-1100  כבר  הסוהר  בבתי 
בשל  בלבד.   710 היה  שלהם  הקליטה  פוטנציאל 
על  מהאסירים  ניכר  חלק  ישן  הרבה  הצפיפות 
הוחזקו  נוספים  ואסירים  ובמסדרונות  הרצפה 
במתקני המשטרה, משום שלא היה מקום בעבורם 
בבתי הסוהר. על מצוקת המקומות הפנויים והקושי 
שבתחילת  העובדה,  תעיד  חדשים  אסירים  לקלוט 
יותר  שנת 1953 נאלץ שירות בתי הסוהר לשחרר 
עונשם  את  לרצות  סיימו  שטרם  אסירים,  ממאה 

)שב"ס, 2005: 42(.
נדונה  ברמלה  מרכזי  סוהר  בית  להקמת  התכנית 
שנערכו  שהשיפוצים  ברור  כשהיה  ב-1950,  כבר 
בבתי הסוהר בתל-מונד וביפו מספקים פתרון זמני 
במספר  המתמדת  העלייה  לנוכח  בייחוד  בלבד, 
האסירים. על פי התכנית, אמור היה מבנה הטיגרט, 

10 בית הסוהר הבא, אשמורת, הוקם רק ב-1962.

11 בית הסוהר ביפו, ששכן במרכז של שכונה אזרחית במבנה ישן ובלתי ראוי, נסגר אף הוא באמצע 1954.
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אחת מהמצודות שהוקמו על ידי הבריטים בתקופת 
יסודי  שיפוץ  לעבור  לרמלה  מזרחית  המנדט, 
עבור  סוהר  כבית  ראשון  בשלב  לשמש  והכשרה 

כ-450 אסירים, כולל בית חולים ובתי מלאכה.
על פי התכנית אמורים היו להתקיים בו העקרונות 

הבאים: 
בנייה מודרנית.  .1

התאמה  לצורך  הרחבה  המאפשר  מבנה   .2
לתנאים משתנים. 

תעסוקה  למתקני  ותשתית  מקום  הקצאת   .3
לאסירים. 

הקמת אגפים מתאימים למיון אסירים, לסיווגם   .4
וכן לבידוד אסירים.

ייחוד שטח אדמה בסמוך לבית הסוהר לצורך   .5
חווה חקלאית ומחנה עבודה. 

תשומת לב לצרכים הדתיים של האסירים בני   .6
כל הדתות.

חינוכית,  לפעילות  ומתקנים  חדרים  ייחוד   .7
תרבותית וספורט.

בית  להקמת  התכנית  שעברה  החתחתים,  דרך 
שליוו  הקשיים  מגוון  את  ברמלה, משקפת  הסוהר 
מכן.  לאחר  ואף  הראשונות  בשנותיו  שב"ס  את 
מרגע ההחלטה על הקמת בית הסוהר ברמלה ועד 
להפעלתו, עברו קרוב לארבע שנים. במהלך תקופה 
זו נעצרה בניית בית הסוהר שוב ושוב, בעיקר בשל 
עלייה בעלויות הבנייה ומחסור בתקציבים וכן בשל 
הסוהר  בית  בניין.  ובפועלי  בנייה  בחמרי  מחסור 

החדש אוכלס לבסוף בדצמבר 1953.
נפרד  אגף  בו  יוחד  הזה,  הסוהר  בית  פתיחת  עם 
זה היה  לאגף  לנשים שקלט בתחילה 12 אסירות. 
אחראי מנהל "מעשיהו". עד 1960 עלתה תפוסת 
הכליאה  מקום  היותו  בשל  אסירות.  ל-46  האגף 
ובשל  המוגבל  בשל מספר התאים  לנשים,  היחידי 
בעיותיהן המיוחדות והקשות של מרבית האסירות, 
לווה תפקוד האגף בקשיים מרובים. קשה מאוד היה 
להפריד בתוכו בין מכורות לסמים קשים לבין נקיות, 
בין  לעצורות,  אסירות  בין  לצעירות,  מבוגרות  בין 
אסירות "צווארון לבן" לבין אסירות רגילות. מציאות 
זו גרמה לחיכוכים ומריבות בין האסירות ובינן לבין 

הסגל )גרינברג, 1982(. 
בשל הצפיפות הגדולה בבתי הסוהר בתל-מונד וביפו 
עסק שב"ס באיתור מתקנים נוספים ובהתאמתם 

שאטה  כלא  נפתח  ב-1952  סוהר.  כבתי  לשמש 
למרגלות הגלבוע, במבנה טיגרט ששימש בעבר את 
ביטחוניים,  אסירים  בו  שוכנו  הבריטית.  המשטרה 
רובם ערבים שהסתננו לארץ. סדרי הביטחון בכלא 
במקום  שפרץ  למרד  תרמו  רופפים,  שהיו  זה, 

ב-1958, כפי שיפורט בהמשך.
בדרום  דמון  הסוהר  בית  נפתח   1953 בפברואר 
הר הכרמל במבנים, ששימשו בעבר חווה חקלאית 
מתאים,  תקציב  חוסר  בשל  טבק.  ומחסן  ערבית 
הרעועים.  המבנים  את  בעצמם  האסירים  שיפצו 
מבעיות  הסוהר  בית  סבל  הבאות  השנים  במהלך 
תחזוקה קשות ומבריחות רבות של אסירים )שב"ס, 

 .)45 :2005
באמצע שנות ה-50 הוקם בכלא המרכזי תל-מונד 
אגף מיוחד לאסירים צעירים עד גיל 21, שבו הושם 
בשיתוף  נוספות  חינוך  ובפעילויות  בלימודים  דגש 
משרד החינוך, כולל פתיחת חוג לדרמה, שהעמיד 
וכן  הסוהר  לבתי  מחוץ  גם  עמן  והופיע  הצגות 

הכשרה מקצועית בסיוע מפעלים מבחוץ. 
ב-1958 הונהגה באגף כלכלת אסימונים, כאמצעי 
לעידוד תפקוד חיובי בלימודים ובעבודה והתנהגות 

טובה12 )גבעתי, 2007; שב"ס, 2005: 37(.

המרד בכלא שאטה - השלטת 
התפיסה הביטחונית

שאטה.  בכלא  אסירים  מרד  פרץ  ב-31.7.1958 
לו  ומחוצה  בית הסוהר  בקרב עם המורדים בתוך 
נהרגו שני סוהרים ו-11 אסירים. 66 אסירים ערבים 
שהוקמה  החקירה,  ועדת  לירדן.  לברוח  הצליחו 
הביאו  קשים  תנאים  שלא  קבעה  המרד,  בעקבות 
למרד, אלא האדישות בכלא זה לגבי כללי הביטחון 

האלמנטרים ביותר )איטון, 1965: 34(. 
חרמון  צבי  ד"ר  הנציב  הודח  המרד,  בעקבות 
ובמקומו מונה קצין משטרה בכיר, אריה ניר, שעמד 
שינוי  לידי  הביא  זה  אירוע  שנים.   17 בראש שב"ס 
בשינוי  שהתבטא  הסוהר,  בתי  שירות  במדיניות 
סדר העדיפויות. הטיפול באסירים ושיקומם הורדו 
הביטחון  נושא  הפך  ולעומתם  החשיבות  בסדר 
להיות מרכזי )שוהם ושביט, 1990: 215(. הדגשת 
נושא הביטחון התבטאה בהפניית תקציבים לחיזוק 
החומות בבתי הסוהר, להקמת מגדלי שמירה וחדרי 
וכן למינוי אנשי ביטחון מקצועיים לתפקידי  בקרה 

מפתח בשב"ס )שב"ס, 2005: 147(.

התפתחות בתי הסוהר בישראל

12 ב-1985 הפך אגף הנוער ליחידה עצמאית מיוחדת לטיפול בעברייני נוער.
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ההתפתחויות בשב"ס בעקבות 
מלחמת ששת הימים - קליטת 

אסירי השטחים ואסירים 
ביטחוניים, הזנחת הטיפול 

ופתיחת כלא הנשים - נווה תרצה 
בהדרגה  צה"ל  עצר  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר 
מחבלים.  לארגוני  בהשתייכות  חשודים  אלפי 
בעבורם  להכשיר  התבקש  הסוהר  בתי  שירות 
אסירים  לצד  אותם  ולקלוט  בשטחים  סוהר  בתי 
פליליים מהשטחים. שב"ס הכשיר בתחילה לצורך 
בתקופת  סוהר  כבתי  ששימשו  מבנים  שלושה  זה 
וכלא  טול-כרם  כלא  שכם,  כלא   - הירדני  השלטון 
חברון, וכן את בית הכלא בעזה. בתי הסוהר נפתחו 
לצורך זה ביוני 1967. בהמשך נפתחו עוד בתי סוהר 
לאסירים ביטחוניים ברמאללה ובג'נין. בתוך תחומי 
הקו הירוק, הוכשר לקליטת אסירים ביטחוניים בית 

סוהר כפר יונה. 
לקליטת  באשקלון  סוהר  בית  גם  הוכשר  ב-1969 
הוקם  השישים  שנות  בסוף  ביטחוניים.  אסירים 
באר  לכלא  שנועדו  החומות,  בין  טרומי  מבנה 
שבע, שבו הוחזקו כ-500 אסירים ביטחוניים, וזאת 
הסוהר  בבתי  הצפיפות  לבעיית  תשובה  לתת  כדי 
)יוחאי, 1992; שב"ס,  שהחזיקו אסירים ביטחוניים 
לא  בשטחים  הסוהר  בתי  הפעלת   .)24  :2005
נוסף,  אדם  כוח  לגיוס  בתקצוב  בתחילתה  לוותה 
מהמתקנים  אדם  כוח  להפנות  שב"ס  נאלץ  וכך 
בארץ למתקנים שבשטחים ולדלל אגב כך את כוח 
האדם במתקניו. רק במסגרת הצעת התקציב לשנת 
360 משרות  לשב"ס  אושרו   ,1967/1968 העבודה 
חדשות. בשל הצורך הדחוף בכוח אדם נוסף, גויסו 
גם מועמדים חסרי כישורים מתאימים לגיוס )שם(. 
להתווספות אוכלוסיית האסירים הביטחוניים הייתה 
השפעה רבה על תפקודו של שירות בתי הסוהר. היה 
גדולה  באוכלוסייה  לטיפול  להפנות משאבים  צורך 
חדשה ובלתי מוכרת ולהתמודד עם בעיות ביטחון 
שהיא יצרה. מטלות אלה השפיעו גם על הנעשה בבתי 
ההדגשה  הישראלים.  הפליליים  לאסירים  הסוהר 
הביטחונית, עקב הריבוי באסירים ביטחוניים, גרמה 
להתמקדות יתר בבעיות ביטחונית ולהזנחת תחומי 
הרווחה, הטיפול והשיקום של האסירים הישראלים 
)שוהם ושביט, 1980(. מבקר המדינה מתח בדו"ח 
השנתי של שנת 1972 ביקורת קשה על הזנחה זו 

)מבקר המדינה, 1973: 464-459(13. 
הועברו  תרצה.  נווה  הנשים  כלא  נפתח  ב-1968 

אליו כל האסירות והעצורות, שהוחזקו עד אז בכלא 
רמלה. כלא מיוחד זה מטפל באוריינטציה טיפולית 
באוכלוסייה בעלת בעיות קשות ומיוחדות: אסירות, 
אסירות  מינית;  להתעללות  קרבנות  בילדותן  שהיו 
בהריון ואסירות אימהות לתינוקות שחיות אתן בבית 
הסוהר עד גיל שנתיים. העובדה, שזהו הכלא היחיד 
במקום.  הטיפול  על  מאוד  מקשה  לנשים  בארץ 
להפרדה  די מקום  בו  היה  לא  הראשונות  בשנותיו 
בין  הפרדה  כמו  שונות,  מאוכלוסיות  אסירות  בין 
למבוגרות  קטינות  ובין  נקיות  ובין  לסמים  מכורות 
והטיפול בהן היה קשה ביותר. )שב"ס, 2004: 88(.

שנות השבעים - קשיים בניהול 
בתי הסוהר, סגל ברמה נמוכה, 

ועדת חקירה 
סוהר  בתי  שני  הוקמו  השבעים  שנות  במהלך 
תנאי  את  לשפר  כדי  די  בהם  היה  שלא  חדשים, 
 1970 בשנת  והעצורים.  האסירים  של  החיים 
הושלמה בנייתו של בית הסוהר "אשל" בבאר שבע. 
הגדול הראשון בארץ, שנבנה  בית הסוהר  היה  זה 
במטרה מוגדרת מראש לשמש כמתקן כליאה. הוא 
יועד לאכלס כ-900 אסירים ברמת ביטחון מרבית 
ובתקופות  וביטחוניים,  פליליים  באסירים  ואוכלס 
ושוהים  מהשטחים  ועצורים  באסירים  גם  שונות 

בלתי חוקיים )שב"ס, 1990/91, 1998, 2002(. 
וקלט  ברמלה  החדש  המעצר  בית  נפתח  ב-1978 
לתוכו כ-300 עצורים, שהוחזקו עד אז בבית המעצר 
)קנת  אנושיים  ובלתי  חמורים  בתנאים  יונה  כפר 
המיון  אליו תחנת  הועברה  כן   .)222  :1981 ואח', 
והאבחון, שפעלה גם היא קודם לכן בתנאים קשים 
ביותר במבנה קטן וצפוף בכלא מעשיהו )שם: 83(. 
ב-1981 הוסב שמו ל"ניצן" על שם מפקדו רוני ניצן, 
הרצל  הבורח,  ידי האסיר  על  שנה  באותה  שנרצח 

אביטן.
הקשיים היומיומיים בניהול בתי הסוהר במבנים בלתי 
כרוני  תקציבי  ובגירעון  רבה  בצפיפות  מתאימים, 
לטיפול  להתפנות  הסוהר  בתי  שלטונות  על  הקשו 
בנושאים חשובים אחרים כמו גיוס והכשרה של סגל 
השיקומי  הטיפול  שיפור  או  טובה,  ברמה  מקצועי 
למשל,  מעיד,  הזה  הקשה  המצב  על  והרחבתו. 
המצוטט  הפנים,  לשר  לוי  חיים  הנציב  של  מכתבו 
בתי  של  הפיזיים  "התנאים  החקירה:  ועדת  בדו"ח 
הסוהר מחד ורמת הסגל מאידך, מצויים ברמה כה 
ירודה, עד כי קשה לשאת באחריות לניהול התקין של 

13 ראו גם מבקר המדינה, 1975: 479-477.
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בתי הסוהר" )קנת ואח', 1981: 17(. בראיון עימו, 
סיפר גונדר בדימוס חיים לוי, שנכנס לתפקיד הנציב 
ב-1976: "קיבלתי בתי סוהר מזמן הטורקים, הייתה 
בהם צפיפות נוראה. כל הביטחוניים ישנו על הארץ. 
גם הרבה מהאסירים הפליליים, אפילו בכלא החדש 
יחסית בבאר שבע ישנו הרבה אסירים על הרצפה" 
אמר:  הסוהרים,  לרמת  2007א(.בהתייחס  )לוי, 
נמוכה.  מאוד  הפנים,  על  הייתה  הסוהרים  "רמת 
רובם לא עברו הכשרה וקורסים. מנהלי בתי הסוהר 

גדלו כולם מטוראי ולא עברו קורסים" )שם(.
הצפיפות  ובעיקר  הסוהר  בבתי  הקשים  התנאים 
הרבה גרמו לעלייה באלימות בבתי הסוהר, לבריחות 
של אסירים ואפילו ללקיחת סוהר כבן ערובה )שב"ס, 
1976(. שתי כתבות טלוויזיה חשפו את המציאות 
תגובות  ועוררו  הציבור  בפני  הסוהר  בבתי  הקשה 
רבות. בעקבות תגובות אלה, החליטה הממשלה על 
הקמת ועדה לחקירת המצב בבתי הסוהר )שב"ס, 

.)150 :2005
ב-31.1.1979 מינה נשיא בית המשפט העליון את 
חברי הוועדה, בראשה הועמד שופט ביהמ"ש העליון 
בדימוס, מקס קנת, ושני חבריה הנוספים היו פרופ' 
דוד ליבאי, ראש המכון לקרימינולוגיה באוניברסיטת 
תל אביב ופרופ' רינה שפירא, ראש ביה"ס לחינוך 

באוניברסיטת תל אביב. 
ובו  ראשון  דו"ח  הוועדה  הגישה   1981 במאי 
הממצאים, שעלו מהמחקר היסודי שהיא ערכה על 
התנהלות שירות בתי הסוהר וכן המלצות מפורטות 
הוועדה  לדו"ח  בפתיחה  בעתיד.  ההתנהלות  לגבי 
מתאים  מוסד  אינו  הסוהר  בית  שאמנם  קובעת, 
לשיקום אסירים, אך אין גם לראותו כמוסד ביטחוני 
גזרו  המשפט  שבתי  אדם  בני  על  השומר  בלבד, 
עליהם עונשי מאסר. המאסר, על פי דו"ח הוועדה, 
"הוא מושג משפטי, המבטא סופו של תהליך האוכף 
את החוק, שמטרתו לחנך לאזרחות טובה ולערכים 
המושתתים על יסודות המוסר והצדק המקובלים על 
רוב בני החברה" )קנת ואח', 1981: 8(. בגוף הדו"ח 
שמצאה  החמורים  לליקויים  הביקורת  התייחסה 
בתחומים  הסוהר  בתי  שירות  בהתנהלות  הוועדה 
והכישורים הנדרשים  כגון תפקודי הנציבים  שונים, 
וההכשרה המקצועית בתוכו,  הגיוס לשב"ס  מהם, 
המיון והסיווג של האסירים, ועבודת האסירים )קנת 
ואח', 81: 29-25, 47-43, 56-47, 91-78, 101-97(. 
מוצג  החקירה  ועדת  ומהמלצות  מהביקורת  חלק 

בפרקים השונים כאן. 

הממשלה אימצה את המלצות הדו"ח הראשון של 
הוועדה, אך למעשה רק חלק מהמלצות אלה הגיעו 
לידי ביטוי מעשי בשטח. ביטוי אחד כזה היה הקמת 
האדם,  כוח  נושא  את  שריכז  ומטה,  ארגון  ִמִנהל 
שב"ס,   ;2007 )גליק,  בשב"ס  וההדרכה  התכנון 
2005: 152(. היות, שהוועדה לא סיימה מעולם את 
פעילותה ולא פרסמה דו"ח סופי, כפי שהתחייבה 
)קנת ואח', 1981(14, לא נערכו כלל דיונים על גיבוש 
וגם המלצות  מדיניות חדשה לשירות בתי הסוהר, 
המתאימה.  להתייחסות  זכו  לא  הראשון  הדו"ח 
לדוגמה, ההמלצה לגבי המועמדים לתפקיד הנציב 
בפועל  שנעשה  מה  כל  ולמעשה  כלל  בוצעה  לא 
)גליק,  הוועדה  להמלצות  בניגוד  היה  זה  בתחום 

 .)2007

שנות השמונים - קידום החינוך, 
קידום השכלת הסוהרים, צפיפות, 

סמים ושינויים מבניים
שני חידושים משמעותיים ביותר לשב"ס חלו במחצית 
הראשונה של שנות השמונים, האחד - הקמת מרכזי 
חינוך בבתי הסוהר, והשני - הפעלת תכנית רחבת 
היקף להעלאת רמת ההשכלה של הסוהרים. החידוש 
הראשון עלה בקנה אחד עם קביעתה של ועדת קנת, 
כבית  בין השאר,  לראות עצמו,  בית הסוהר  ש"על 
חינוך... שיש תפקיד מרכזי לקצין החינוך וההדרכה 
ולקצין התעסוקה של בית הסוהר. אלה הם עמודי 
ואח',  )קנת  הסוהר"  בית  עומד  עליהם  התווך 
ביזמת  הוקם  הראשון  החינוך  מרכז   .)100  :1981
)איילון(  רמלה  בכלא  ורטהיימר  מרדכי  ד"ר   הנציב 
השכלה  של  מקרית  בדיקה  בעקבות  ב-1984 
ל-70%  שמעל  שהעלתה  אסירים,  של  בקבוצה 
)שב"ס,  אנאלפביתים  הם  שנבדקו  מהאסירים 
2005: 26(. במהלך שנות השמונים, הוקמו מרכזים 
)גליק,  האחרים  הפליליים  הסוהר  בבתי  דומים 

 .)2007
והפעלה של תכנית לקידום  החידוש השני, פיתוח 
השכלת הסוהרים, הביא במהלך השנים הבאות לידי 
ניכרת ברמת  ולעלייה  ביטול הבערות בקרב הסגל 
ההשכלה של כלל הסוהרים וכתוצאה מכך, לתפקוד 
של  בדימוי  ולעלייה  שב"ס  כל מערכת  של  משופר 
הארגון ושל הסוהרים. על פי דו"ח ועדת החקירה, 
נמוכה  הייתה  ב-1980  הסגל  של  ההשכלה  רמת 
יחסית: לשני שלישים מהסוהרים הייתה רק השכלה 
היא  מסוימות  ומבחינות  תת-עממית,  או  עממית 

התפתחות בתי הסוהר בישראל

14 מכתב הוועדה לראש הממשלה בראש הדוח.
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שנה
השכלה

 19802000

אחוזמספראחוזמספר

1034.0תת עממית

160862.72827.5עממית

58022.677720.5על עממית

1194.6181047.8תיכונית

562.22827.5על תיכונית

1003.963316.7אקדמאית

25661003784100סך הכול

טבלה מס' 2 - התפלגות אנשי הסגל לפי רמת ההשכלה ב-1980 וב-2000 
)קנת, 1981: 41-40; שב"ס, 2000: 83( 

דמתה לאוכלוסיית האסירים )קנת ואח', 1981: 42(. 
לגבי הכשרת סוהרים סבר הנציב מרדכי ורטהיימר, 
שהסגל שהביא את שב"ס עד לתקופת הדו"ח חייב 
להמשיך ולהוביל אותו גם בעתיד, ולכן יש להתמקד 
יזם, בעזרת משרד  וכישוריו. הוא  בקידום השכלתו 
רחבת  פתיחה  מטעמו,  מורים  ובעזרת  החינוך 
בבית  אם  השכלה,  להשלמת  כיתות  של  מימדים 
ותיקים  סגל  אנשי  ביחידות השונות.  ואם  ניר  ספר 
להשלמת  ללמוד  נדרשו  נמוכות  השכלה  ברמות 
בכיתות  יסודיים  על  ללימודים  וכן  יסוד,  השכלת 

שנפתחו ביחידות השונות )מלכה, 2007(. 
ברמת ההשכלה של הסוהרים  הקיצוני  השינוי  את 
ניתן לראות בהשוואת התפלגויות אנשי הסגל בשני 
תכנית  הפעלת  ב-1980,לפני  א.  שונים:  מועדים 
לאחר  מספר  שנים  ב-2000,  ב.  ההשכלה;  קידום 
שתכנית קידום ההשכלה מיצתה את עצמה )שב"ס, 

.)85 :2000
בעלי  היו  מהסגל  אחוזים  כ-11  רק  ב-1980  אם 
 72 היו  ב-2000  הרי  ומעלה,  תיכונית  השכלה 
אחוזים מאנשי הסגל בעלי השכלה תיכונית ומעלה. 
ההבדלים הקיצוניים ברמות ההשכלה של הסגל בין 
שתי תקופות אלה יכולים להסביר במידה רבה את 
ההתפתחות הרבה, שחלה במערכת שב"ס בשנות 

התשעים והאלפיים.
בשנות  הסוהר  בתי  שירות  של  המרכזי  האפיון 
בשל  ברובו  שנגרם  יציבות,  חוסר  היה  השמונים 
שנים  עשר  במהלך  נציבים.  של  תכופים  חילופים 

אלו היו לשב"ס חמישה נציבים שונים בתפיסותיהם 
ובכישוריהם ובעלי סדרי עדיפויות שונים. כל הנציבים 
של  מוקדמת  היכרות  מבלי  לתפקיד  נכנסו  האלה 
כדי  תוך  אותה  להכיר  ללמוד  ונאלצו  המערכת, 
תקופת כהונתם. רובם גם לא קיימו תקופת חפיפה 

עם קודמיהם או עם מחליפיהם. 
בשנים  שב"ס  נציב  שהיה  סוויסה,  רפי  מספר 
1986-1985: "אף אחד לא העביר לי את התפקיד. 
ורטהיימר הזמין אותי ללשכה לשעה שעתיים, סיפר 
משהו וזהו. כשעזבתי, הגיע מימון. הלכתי אתו לשני 
מקומות, אמר תודה והמשיך לבד" )סוויסה, 2007(. 
חלק מהנציבים האלה כיהן תקופה קצרה מדי מכדי 
להכיר היטב את המערכת ולעצב לעצמם מדיניות 
לבקרים  חדשות  נדרש  הסוהר  בתי  סגל  ברורה. 
להסתגל מחדש לשינויים במדיניות ובנהלים ונותר 
מבולבל ומתוסכל )שוהם ושביט, 1990: 220-221(.  
שב"ס סבל בתקופה זו מדימוי ציבורי שלילי. סוהרים 
התביישו ללבוש את מדיהם מחוץ לבתי הסוהר ולא 
היו די מועמדים ראויים לגיוס. לדברי הנציב בדימוס, 
מדים.  עם  ללכת  התביישו  "סוהרים  סוויסה:  רפי 
)סוויסה,  מדים"  עם  בעצמי  והלכתי  דוגמה  נתתי 

.)2007
המצב שופר במידה מסוימת לקראת סוף העשור, 
תנאי  ושופרו  מתאימים  תקציבים  ניתנו  כאשר 
מעבודת  עברו  והם  הביטחון  סוהרי  של  העבודה 
משמרות של 24 שעות בעבודה ו-24 שעות בבית, 
לעבודה במשמרות של 24 שעות בעבודה ו-48 שעות 
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בבית. כך הם יכלו להתפנות יותר גם לחיי משפחה. 
תרומה נוספת לשיפור הדימוי של הסוהרים הייתה 
במעבר ממדים אפורים למדים כחולים בדומה למדי 
היה  מנהלתית  מבחינה  2007ב(.  )לוי,  השוטרים 
קושי רב בניהול ריכוזי של מערכת בתי הסוהר, עם 
מספר גדל והולך של אסירים, כאשר מנהלי 21 בתי 
סוהר, כולל שישה בערים פלסטיניות בגדה ובעזה, 
הקשה  זה  מצב  לנציב.  ישירות  כולם  כפופים  היו 
מאוד הן תפקודם של הנציבים והן על תפקודם של 
מנהלי בתי הסוהר15. פתרון לבעיה נמצא ב-1987, 
בתי  של  גושים  שלושה  ובהקמת  סמכויות  בביזור 
למפקד  כפופים  גוש  בכל  כשהמנהלים  סוהר16, 

הגוש ומפקדי הגושים כפופים לנציב. 
מסביר הנציב בדימוס שאול לוי: "החלטתי להקים 
לניסיון מפקדה למספר בתי סוהר ולמנות את אחד 
צפון  גוש  את  הקמנו  כך  גוש.  למפקד  המנהלים 
גוש  ואחר כך כשהניסיון נראה מוצלח, הקמנו את 
איוש מפקדות  לצורך  דרום.  גוש  את  ואח"כ  מרכז 
היה  אפשר  ואז  הנציבות  את  דיללתי  הגושים, 
להקמת  במקביל  2007ב(.  )לוי,  לעבוד"  להתחיל 
סגן  משרת  גם  לראשונה  נוספה  הגושים  שלושת 

נציב )שב"ס, 2005: 26(. 
שתי בעיות מרכזיות המשיכו להעסיק את שירות בתי 
והתפשטות  הרבה  הצפיפות  אלה:  בשנים  הסוהר 

השימוש בסמים קשים.

צפיפות 
עלה  ל-1990   1981 השנים  בין  האסירים  מספר 
תוך   69% של  עלייה  כלומר  ל-9532,  מ-5643 
סוהר  בתי  בהקמת  לוותה  לא  זו  עלייה  שנים.   10
כלא  )היום  עתלית  לכלא  פרט  חדשים,  פליליים 
במחנה   1985 בשנת  זמני  ככלא  שהוקם  כרמל( 
ה-80  בשנות  לאסיר  הממוצע  השטח  אוהלים17. 
היה 2.8 מ"ר )דו"ח מבקר המדינה, 1986(, בעוד 
 .)Morgan, �000( התקן הבינלאומי עמד על 6 מ"ר
צפיפות זו הקשתה מאוד על הניהול השוטף של בתי 
של  יסוד  בזכויות  פגיעה  לידי  הביאה  היא  הסוהר. 
אסירים, לדוגמה, לאסירים רבים לא היו כלל מיטות 
והם ישנו על הרצפה. הצפיפות פגעה גם בסוהרים, 

הקשתה על עבודתם והוסיפה לתסכוליהם )שב"ס, 
.)75-79 :2004

ב-1990 מצא שב"ס אמצעי חדש להקלת הצפיפות 
וזאת באמצעות שחרור ִמנהלי של אסירים18, שיתרת 
מאסרם קצרה. כך שוחררו במהלך עשרה חודשים, 
)שב"ס,  אסירים   1347  ,1990 מאוגוסט  החל 

.)3 :1990/91

בעיית הסמים 
בעיה זו הגיעה לשיא בשנות השמונים. לפי אומדנים 
בסמים  השתמשו  האסירים  למחצית  מעל  שונים, 
ירושלמי,   ;219  :1990 ושביט,  )שוהם  קשים 
השהייה  למעשה,   .)104  :1997 שב"ס,   ;1994
במאסר מדרדרת לשימוש בסמים גם אסירים שלא 
ושביט,  )שוהם  למאסרם  קודם  בסמים  השתמשו 

 .)219-220 :1990
תנאי הצפיפות, ששררו בבתי הסוהר בשנים אלה, 
ניסו  הסוהר  בתי  שלטונות  התופעה.  את  החמירו 
בתי  לתוך  הסמים  הברחת  תופעת  עם  להתמודד 
ביצוע  הייתה  מהן  אחת  שונות.  בדרכים  הסוהר 
בדיקת חוקן לאסירים ששבו מחופשה, או לעצורים 
רקע  על  לכלא.  סמים  להבריח  בניסיון  שנחשדו 
מדיניות זו, רצח מאוחר יותר, בדצמבר 1981, האסיר 
הנמלט הרצל אביטן את מנהל בית המעצר ברמלה, 
)יוחאי, 1992(. קודם לכן, ב-4.10.1980,  ניצן  רוני 
אסר בית המשפט העליון לבצע חוקן בעצירים כדי 
לגלות סמים מוברחים וקבע, בין השאר, ש"אין שום 
רשות לחדור אל תוך גופו של אדם אך לשם חיפוש 
בלבד, כדי לברר אם נעברה עבירה אם לאו" )בג"ץ 

.)391/79, 373/79 ,355/79

שנות ה-90 - התחלת מודרניזציה 
וקידום הטיפול השיקומי

אחרי שנים רבות של אי הקצאת משאבים מספיקים 
תקופה  נפתחה  ולניהולם  הסוהר  בתי  לאחזקת 
תקציבים19,  לראשונה  ניתנו  זו  בתקופה  חדשה. 
חדשים  סוהר  בתי  שני  של  הקמתם  את  שאפשרו 
חדיש  מעצר  בית  וכן  וחרמון,  צלמון  ומודרניים, 
חדשים  אגפים  נבנו  במקביל,  הדרים.   - ומשוכלל 

התפתחות בתי הסוהר בישראל

15 על רקע זה התפטר ב-1987 דוד מימון מתפקידו כנציב )לוי, 2007ב(.

16 גוש רביעי נוסף ב-2002, וב-2006 צומצם מספר הגושים לשלושה.

17 רק בשנת 1991 הועברו האסירים למבני קבע.

18 על פי חוק שחרור מנהלי )הוראת שעה( התש"ן-1990.

19 בהשתדלות שר המשטרה דאז, משה שחל, הוקצה תקציב מיוחד של 400 מיליון שקל לבניית בתי סוהר חדשים )גליק, 2007(.
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בבתי סוהר קיימים. ב-1992-1991 נפתחו אגפים 
סוהר  בבתי  נ"ס(  )אגפי  מסמים  נקיים  לאסירים 
גם  הוקל  הסוהר  בתי  שירות  על  העומס  שונים. 
בעקבות ההסכם עם הרשות הפלסטינית בספטמבר 
מספר  נסגרו  שבעקבותיו  אוסלו(,  )הסכם   1993
הרשות  לידי  נמסרו  ואחרים  בשטחים  סוהר  בתי 
מכך,  כתוצאה   .)54  :2005 )שב"ס,  הפלסטינית 
צומצם מספר האסירים, ירדו מעט ממדי הצפיפות 
בבתי הסוהר, גדל מעט מרחב המחייה של האסירים 
וניתן היה להפריד ביתר קלות בין אסירים מסוגים 
שונים ולפתח בעבורם תכניות שיקום )גליק, 2007; 

שב"ס 1994: 50(, כפי שיפורט להלן.
מטעם  בפרס  זכתה  חרמון  בכלא  התקווה"  “בית 
הארגון הבין-לאומי לכליאה ותקון - ICPA, שהתכנס 
בשנת   .)2003 )שב"ס,  בהולנד   2002 באוקטובר 
2003 נפתח בכלא זה אגף לגמילה מאלכוהול, ובו 

מקום לטיפול ב-40 אסירים )שב"ס, 2007(.
ב-1996 פיתח שב"ס, תוך שיתוף פעולה עם הרשות 
ייעוצי  הפסיכולוגי  השירות  ועם  בסמים  למלחמה 
במשרד החינוך )שפ"י(, תכנית ייחודית דו תכליתית 
למלחמה בסמים - "שלהבת". מחד גיסא, התכנית 
משמשת כלי טיפולי לחיזוק ולקידום אסירים מכורים 
הנקיים מסמים מעל 15 חודשים, ושוהים בתכנית 
בני  בקרב  להעלות  מטרתה  גיסא,  ומאידך  גמילה 
שבשימוש  לסכנות  המודעות  את  נורמטיביים  נוער 
ספר  לבתי  מגיעים  התכנית,  במסגרת  בסמים. 
נקיים, שהוכשרו לכך במיוחד, הם  אסירים מכורים 
מספרים  יב',  עד  י'  כיתות  תלמידי  בפני  מופיעים 
לשאלות  ומשיבים  האישיים  סיפוריהם  את  להם 
מוכשרים  שנה  מדי   .)1997 )שגיא,  התלמידים 
לתכנית מספר עשרות של אסירים מהמרכז לגמילה 
נוספים  סוהר  בבתי  גמילה  וממרכזי  חרמון  בכלא 
 ,2001 בשנת  תלמידים.  אלפי  בפני  מופיעים  והם 
לדוגמה, הוכשרו 40 אסירים לצורך זה, נערכו 133 
מפגשים עם כיתות בבתי ספר והשתתפו בהן 9254 

תלמידים )שב"ס, 2005: 106-105(. 
במהלך השנים הלכה והצטברה ביקורת מצד גופים 
מוסמכים על ליקויים שונים במערכת בתי הסוהר. 
הביקורת השתמעה מהחלטות בית המשפט העליון 
המדינה,  מבקר  של  מביקורות  כבג"ץ,  בשבתו 
מבקרים  של  מדו"חות  קנת,  ועדת  ממסקנות 
הציבורית.  ומהסנגוריה  הסוהר  בבתי  רשמיים 
במערכת  שונים  שיפורים  חלו  הביקורת  בעקבות 

זו, לדוגמה, בעקבות עתירות לבג"ץ והמלצות של 
הופעלה  הקרימינולוגיה  מתחום  מומחים  ועדת 
ב-1997 מסגרת של מפגשי התייחדות של אסירים 
ואסירות עם בנות או בני זוגם. במסגרת זו, אסירים 
שאינם יוצאים לחופשות, זכאים לפגישות התייחדות 

כאלה אחת לחודש20. 
ב-1998, בתקופת כהונתו של הנציב עמוס עזאני, 
בתולדותיו  לראשונה  הסוהר  בתי  שירות  התפנה 
לתכנון אסטרטגי לקביעת מטרותיו ומדיניותו לטווח 
ארוך. בכירי שב"ס בסיוע של נציגים מכלל הארגון 
האקדמיה  ונציגי  חיצוניים  יועצים  עם  ובשיתוף 
בהם  וגיבשו  עבודה  צוותי  בחמישה  התקבצו 
לארגון,  משמעותיים  בתחומים  ותכניות  תפיסות 
הארגונית  והתרבות  אסירים  כלפי  מדיניות  כגון 
שנתקבלו  מההחלטות  חלק  1988א(.  )שב"ס, 
גובש  זה  בהליך  שב"ס.  מדיניות  את  מאז  מנחים 
על  היום  עד  שמשפיע  האסטרטגי,  המשפט 
הארגון ומדגיש את הייעוד החברתי יחד עם הייעוד 
תקופת  הייתה  "זו  עזאני:  עמוס  מתאר  הביטחוני. 
אנשים מכל  בדיונים האסטרטגיים  הארה. שיתפנו 
בהם  השתתפו  דרגות.  פערי  בלי  השב"ס  תחומי 

אפילו סוהרים" )עזאני, 2007(. 
מפקדי  ובמיוחד  הסוהר  בבתי  והקצינים  המפקדים 
ולתוספת  להעצמה  זו  בתקופה  זכו  האגפים 
קציני  לשב"ס,  "כשבאתי  עזאני:  מסביר  סמכויות. 
המטה הכתיבו הוראות למפקדי בתי הסוהר, לקציני 
הביטחון, לקציני הניהול וכו'. סברתי כי לא יכול להיות 
ולא  מצב כזה. הפיקוד בשטח התנהל על פי התקן 
על פי הגדרות מפקדים ונורמות מפקדים. הרובד הכי 
חשוב, מפקדי האגפים, היה הכי פגוע. הגדרנו מחדש 
מפקדי  רובד  את  מחדש  ובנינו  מפקדים  סמכויות 
האגפים. בדקנו התאמתם לתפקיד, החלפנו את אלה 
דאגנו  השתלמות.  קורס  לכולם  ונתנו  התאימו  שלא 
נוספות  סמכויות  להם  נתנו  יוקרתם,  להעלאת  גם 

ושיפצנו את חדרי מפקדי האגפים” )עזאני, 2007(. 
 

שנות האלפיים )עד 2007( - 
תקופת בנייה והתרחבות

תנופת הבנייה של בתי סוהר חדשים נמשכה ואף 
פליליים חדשים:  סוהר  בתי  נבנו חמישה  הוגברה. 
מגן, נפתח ב-2001; דקל ואופק, נפתחו ב-2003; 
וגבעון, נפתחו ב-2004. שניים מתוך בתי  רימונים 
כן  ובפעילותם.  באוכלוסייתם  מיוחדים  אלה  סוהר 

20 פקודת נציבות 4.47.00.
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כלא  ביטחוניים,  לאסירים  חדש  סוהר  בית  נבנה 
ייחודי, המחזיק ומטפל  “רמון“. כלא מגן הוא כלא 
בעיות  עם  ואסירים  טיפוח  טעוני  אסירים  בכ-300 
נפשיות. ריכוז אוכלוסיות אסירים אלה במקום אחד 
מאפשר, מצד אחד, להגן על שתי אוכלוסיות חלשות 
אלה מפני אוכלוסיית האסירים הכללית ומצד אחר 
לצרכים  ומענה  מקצועי  טיפול  לאסירים  לתת 
המיוחדים שלהם )קון, 2005; שב"ס, 2007(. חשוב 
זה,  בכלא  המוגבל  המקומות  מספר  שבשל  לציין, 
יש עדיין מאות רבות של אסירים טעוני טיפוח בבתי 

הסוהר הפליליים הרגילים. 
ל-200  המיועד  טיפולי  סוהר  בית  הוא  אופק  כלא 
הועבר  הוא   .)21 גיל  עד  אסירים  בו  )יש  קטינים 
מגוון  המאפשר  ומודרני,  חדש  למבנה  ב-2003 
סגל  השכלה.  ורכישת  שיקום  טיפול,  תכניות  של 
תפיסה  מתוך  לפעילות  מכוון  באופק  הסוהרים 

תיקונית )שב"ס, 2007(. 
גנות ראה חשיבות רבה בהעברת כל  יעקב  הנציב 
לאסירים  מתקנים  כולל  לשב"ס,  הכליאה  מתקני 
ביטחוניים, המוחזקים על ידי צה"ל וכן בתי המעצר 
על שב"ס  פי תפישתו,  על  לעצורים.  המשטרתיים 

להפוך לרשות כליאה לאומית.
בשנים  הועברו  ביטחוניים  סוהר  בתי  שלושה 
2006-2005 מרשות צה"ל לידי שירות בתי הסוהר:
כלא מגידו ב-2005, ובתי הסוהר קציעות ועופר ב-
2006. בכך הועבר כל הטיפול באוכלוסיית האסירים 
המשמעות  הסוהר.  בתי  שירות  לידי  הביטחוניים 
התקציבית של העברת מתקנים אלה מצה"ל לשב"ס 
אדם  כוח  תקני  של  משמעותית  הוספה  הייתה 
לשב"ס במקום החיילים הסדירים שהחזיקו עד אז 
את מתקני הכליאה הצבאיים לאסירים ביטחוניים. 
על מנת להתמודד עם בעיה זו התקבל בכנסת ב-
המסמיך  ביטחון,  שירות  לחוק  תיקון   14.2.2005
של  חובה  שירות  על  להורות  הביטחון  שר  את 
חיילים בתפקידי אבטחה בבתי סוהר ביטחוניים21. 
בעקבות התיקון, גויסו כבר ב-2005 לשירות חובה 
העברת  עם  2005א(.  )שב"ס,  חובה  סוהרי   210
בתי  שירות  לידי  נוספים  ביטחוניים  סוהר  בתי 
הסוהר, גויסו ומגויסים סוהרי חובה רבים נוספים22. 
בידי  שהיו  מעצר,  בתי  גם  הועברו  השירות  לידי 
ובית מעצר  המשטרה: בית מעצר קישון ב-2005, 
המעצר  בתי  שאר  ב-2007.  כביר(  )אבו  אביב  תל 

המשטרתיים הועברו אף הם לידי שירות בתי הסוהר 
בשנת 2008. עם העברת האסירים הביטחוניים וכן 
הכולל  המספר  הסוהר,  בתי  שירות  לידי  העצורים 
ועצורים  ביטחוניים  אסירים  פליליים,  אסירים  של 

הגיע בספטמבר 2008 ליותר מ-25000 איש. 
הסוהר  בתי  שירות  את  שמלווה  הצפיפות,  בעיית 
מאז הקמתו, נותרה עדיין בעינה: השטח הממוצע 
)שב"ס,  בלבד  מ"ר   3.2 הוא  ב-2007  לאסיר 
בעיה  הבינלאומי.  מהתקן  כמחצית  2007א(, 
נוספת, שממשיכה ללוות את השירות, היא הבעיה 
של אחזקת חלק מהאסירים במבנים בלתי ראויים. 
שנה  חצי  להיסגר  היה  שאמור  למשל,  כרמל,  כלא 
 20 מעל  כבר  להתקיים  ממשיך  הקמתו,  לאחר 
התאים  ורוב  לקויים  בו  מהמבנים  רבים  שנה. 
בכלא  גם  רבה.  בצפיפות  אסירים   20 מאכלסים 
אשמורת התנאים הפיזיים קשים: המבנים עתיקים 
חלונות  חסרי  תאים  גם  בהם  ויש  ומתפוררים 
שהוגדר  דמון,  כלא  ומחניקים.  חשוכים  חיצוניים 
אדם,  למגורי  לשמש  ראוי  כבלתי  שנים  לפני  כבר 
ונסגר בשל כך בשנת 2000, נפתח מחדש ב-2001 
למרות היותו בלתי ראוי ומשמש היום לאחזקת 500 
כלא  עבודה.  ואסירי  חוקיים  בלתי  שוהים  אסירים, 
ששימשו  במבנים,  ב-2004  בחיפזון  הוקם  גבעון 
הוא  שב"ס.  של  המרכזיים  כמחסנים  לכן  קודם 
מכיל היום כ-500 אסירים ואינו עומד בסטנדרטים 
מינימאליים של בית סוהר תקין. ב-2004 בעקבות 
דיון ציבורי נוקב, קיבלה הכנסת חוק בדבר הפרטה 
של בתי סוהר בארץ. הכלא המופרט הראשון מיועד 
הולך  והוא  בינונית  ביטחון  ברמת  אסירים  ל-800 

ונבנה בסמוך לבתי הכלא בבאר שבע.

תיקונים בפקודת בתי הסוהר 
)נוסח חדש( תשל"ב-1971 

ובתקנות בתי הסהר, תשל"ח-
1978 בתחום זכויות אסירים

בשינויים  בתוקפה,  עמדה   1971 לשנת  עד 
מסוימים, פקודת בתי הסוהר השלישית מתקופת 
זכויות  נוספו  החדשה,  בפקודה   .)1946( המנדט 
מסוימות לאסירים ונוספו אמצעים שנועדו להבטיח 
נוספה  החוק,  פי  על  אליהם:  הוגנת  התייחסות 
הזכות של אסירים לשחרור מוקדם אחרי שהשלימו 
שני שלישים מתקופת מאסרם23. נוספה הזכות של 

התפתחות בתי הסוהר בישראל

21 תיקון לחוק שירות ביטחון-1986, סעיפים 24 )א(, 24 )ב( ]1,2,3[, 24 )ג( ]א,ב[.

22 ב-2007 הגיע מספרם לכ-1,000 )דוברות שב"ס(. לאחרונה מפנה צה”ל לשב"ס מספר מועט מדי של מגויסים וברמה 

נמוכה מכדי שיוכלו לשמש כסוהרי חובה בבתי כלא ביטחוניים )גליק, 2007(.
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 96 על  יעלו  שלא  חופשות,  ולקבל  לבקש  אסירים 
שעות24. נוספה הזכות של אסירים להגיש עתירות 
תפקידים  הממלאים  ואנשים  המדינה  רשויות  נגד 
על פי דין, בכל עניין הנוגע למאסרם או למעצרם25. 
בבתי  רשמיים  מבקרים  של  המינוי  חובת  נוספה 
הסוהר, שרשאים להיכנס בכל עת לכל בית סוהר, 
יתר על  ולשוחח עם כל אסיר26.  לכל מקום בתוכו 
תיקן  הסוהר  בתי  שירות  על  הממונה  השר  כן, 
זכויות  המסדירות  שונות  תקנות  השנים  במהלך 
תשל"ח- הסוהר  בתי  בתקנות  אסירים.  של  שונות 
כאמור  תוקן  שחלקן  תקנות,  פורסמו   ,1978
קרובים  של  ביקורים  המסדירות  לכן,  קודם  כבר 
לטיפול  הנוגעות  תקנות  אסירים27,  אצל  וחברים 
אסירים29,  ולחינוך  להשכלה  ולשיקומם28,  באסירים 
שכר  ולתשלום  להכשרתם המקצועית  להעסקתם, 

תמורת עבודתם30. 
לטפל  מאפשרות  התקנות  משקם,  טיפול  לגבי 
באסירים על מנת לעזור בשיקומם; לתת לאסירים, 
לימודים  או  שיקום  עבודות  טובה,  שהתנהגותם 
צמודה  השגחה  וללא  הסוהר  בתי  לשטח  מחוץ 
במהלך 18 החודשים האחרונים של מאסרם. כמו כן 
רשאי הנציב לתת היתר לצאת לעבודה מחוץ לבית 
הסוהר ובהשגחה צמודה לאסירים ב-42 החודשים 

שלפני תום שני שלישים ממאסרם.
בכל  לימודים  תכנית  כוללות  התקנות  חינוך,  לגבי 
בית סוהר, שתדגיש לימודי קריאה וכתיבה לאסירים 
ההשכלה  הרחבת  וכן  וכתוב  קרוא  יודעים  שאינם 
התקנות,  קובעות  כן  כמו  האסירים.  לשאר  והידע 
של  לשימושם  ספרייה  תהיה  סוהר  בית  שבכל 

האסירים. 
התקנות  קובעות  אסירים,  לעבודת  בהתייחס 
וכן  שעבודת אסירים תכוון ככל האפשר לשיקומם 
על  נוסף  עבודתו.  תמורת  שכר  יקבל  אסיר  שכל 
התקנות הנציב קובע עקרונות וסדרים ספציפיים, 
במסגרת הוראות שירות בתי הסוהר ופקודות נציבות 
בתי הסוהר31. אלה אמורים להבטיח פעילות סדירה 

ובתחומים  כאן  שצוינו  הפעילות  בתחומי  ותקינה 
נוספים של פעילות שירות בתי הסוהר. 

גיוס סוהרים והכשרתם - 
מאחזקת אסירים לסוהרות 

מקצועית
בעלי  אנשים  בה  נמצאו  לא  המדינה,  הקמת  עם 
ניסיון בתפעול בתי סוהר. בשנים האחרונות לשלטון 
מספר  ההגנה,  ביזמת  אמנם,  התגייסו  הבריטי 
יהודים לתפקידי סוהרים כדי לטפל ביהודים אסירי 
המחתרות, אך אלה לא ראו את עתידם בשירות בתי 

הסוהר )איטון, 1965: 2(. 
הוכשרו  המדינה,  קום  לאחר  הראשונות  בשנים 
ההכשרה  בבסיס  המשטרה  של  בטירונות  סוהרים 
לא  אחרים  חדשים  סוהרים  בשפרעם.  המשטרתי 
כדי  תוך  תפקידיהם  את  ולמדו  כלל  בהכשרה  זכו 
להכשרה  נשלחו  או  הסוהר,  בתי  בתוך  פעילותם 
למעשה,  הסוהר.  בתי  בתוך  עבדו  שכבר  אחרי 
פרט לבריאות תקינה וכושר גופני, לא היו דרישות 
וחברתיים  אינטלקטואליים  ספציפיים  לכישורים 
לתפקיד של סוהר. בקיץ 1956 נפתח בבית הסוהר 
הסוהרים  קורס  לסוהרים.  ההכשרה  מרכז  רמלה 
מרכז  פעילות  חודשים.  כשלושה  נמשך  הראשון 
תקציביות,  בעיות  בשל  תכופות  נפגעה  ההכשרה 
מחסור בכוח אדם מתאים להדרכה ומועמדים בלתי 
מתאימים להכשרה לסוהרות. בשל חוסר הדרישה 
לכישורי ידע והשכלה, גויסו גם כאלה שאינם דוברי 

עברית ואפילו אנאלפביתים. 
יונה ליד  ב-1965 הועבר בסיס הדרכה לכלא כפר 
בהכשרת  הן  התמקדה  פעילותו  ליד.  בית  צומת 
סוהרים והן בהוראת עברית. במהלך הזמן, פותחו 
ומערכי  לימוד  תכניות  וגובשו  הדרכה  שיטות  בו 
שיעורים. נפתחו בו גם קורסים חדשים כמו קורס 
קורס  גם  השבעים  שנות  ובתחילת  ייעודי  סמלים 
לקצונה  סוהרים  קודמו  בשב"ס,  לראשונה  קצינים. 

רק אחרי שהוכשרו לכך באופן מקצועי. 

23 סעיף 28, תיקון: תשמ"ט.

24 סעיף 36א, תיקון: תשמ"ט.

25 סעיף 62א, תיקון: תש"ם.

26 סעיפים 71, 72, 73, תיקון: תשל"ד.

27 תקנות בתי הסוהר, תשל"ח-1978, סעיפים 25, 26, 27.

28 סעיפים 50 עד 60.

29 סעיפים 47 עד 49.

30 סעיפים 13 עד 16.

31 פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ תשל"ב-1971, סעיף 80א.
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ב-1973 הועבר בסיס ההדרכה לבסיס משמר הגבול 
שליד קיבוץ אייל )שב"ס, 2005: 120-116(.

השבעים,  בשנות  לשב"ס  שהתגייס  האדם,  כוח 
המקצועית.  והכשרתו  השכלתו  מבחינת  ירוד  היה 
יסודי  ספר  בית  סיימו  לא  מהמתגייסים  כמחצית 
שיעורי  מלא.  שירות  בצבא  שירתו  לא  וכמחציתם 
ממתגייסי  כרבע  רק  מאוד.  גבוהים  היו  העזיבה 
 1975 וממתגייסי  ב-1977  בשב"ס  נותרו   1971
ממחצית  פחות  וחצי  שנה  אחרי  בשירות  נשארו 

)שמיר ודרורי, 1978(.
ועדת קנת לחקירת המצב בבתי הסוהר, שמונתה 
ב-1979 על ידי נשיא בית המשפט העליון, פירסמה 
בדו"ח שלה משנת 1981, ביקורת נוקבת על הגיוס 
הכשרתו.  ועל  הסוהר  בתי  לשירות  אדם  כוח  של 
הדו"ח מדווח על סף הגיוס הנמוך לשב"ס, שאינו 
עונה על הדרישות לצורך מילוי תפקיד הסוהרות, על 
וראיונות אישיים למועמדים,  אי עריכת מבחני מיון 
על נשירה של כ-50% מקרב המגויסים ועל סלקציה 
שלילית, שלפיה בעלי השכלה גבוהה יותר וצעירים 
יותר פורשים משב"ס בשיעור גבוה יותר מאשר בעלי 
השכלה נמוכה יותר ומבוגרים יותר. הוועדה מדווחת, 
שבשנת 1980 רק ל-16 מתוך 2201 סוהרים הייתה 
השכלה אקדמית )0.7%(, והשכלה תיכונית הייתה 
ל-121 סוהרים בלבד )5.5%(. לעומת זאת, 103 היו 
סוהרים בעלי השכלה תת-יסודית )4.7%(, ו-1463 

סוהרים בעלי השכלה יסודית בלבד )66.5%(. 
הוועדה מסיקה, ש"הרקע ההשכלתי והחברתי של 
הסגל נמוך יחסית וכי ישנה קירבה רבה בין השכבה 
החברתית הנמוכה ממנה באים אנשי סגל הכלא וזו 
מזהירה  הוועדה  עצמם".  האסירים  באים  שממנה 
ושאיפות,  נורמות  ערכים,  עמדות,  "שיתוף  מפני 
העשוי ליצור תחושת קירבה בין שתי האוכלוסיות זו 
של הסוהרים וזו של האסירים" )קנת ואח', 1981: 

 .)46-40
בעקבות הדו"ח אורגנו מחדש נושאי הגיוס והכשרת 
הגיוס,  לגבי  חדשים  קריטריונים  נקבעו  הסוהרים. 
בעברית.  וידע  לימוד  שנות   12 של  השכלה  כמו 
פסיכולוגיה  של  ענף  בשב"ס  נפתח   2000 בשנת 
מבחני  הטמיע  אשר  תעסוקתית,  ארגונית 
מיון  לצורך  כללי  ותפקוד  אישיות  אינטליגנציה,  
מועמדים מתאימים לגיוס לתפקידי קצונה וקצונה 

הכשרת  לגבי   .)2007 שגיא   ;2007 )וייס,  בכירה 
לקידום  נרחבת  תכנית  לפתח  הוחלט  סוהרים, 
וליד  ניר  ספר  בבית  נפתחו  וכישוריהם.  השכלתם 
בתי הסוהר השונים כיתות להשלמת השכלה. אנשי 
סגל ותיקים ברמות השכלה נמוכות נדרשו ללמוד 
יסודיים  על  ללימודים  וכן  יסוד,  השכלת  להשלמת 
בכיתות שנפתחו ביחידות השונות )מלכה, 2007(. 
בית ספר הארצי לסוהרים באייל התמקד בשיפור 
עבודה  שיטות  הועתקו  ותכניה.  הלמידה  דרכי 
מצה"ל והוכנו מערכי שיעורים מפורטים ומקצועיים 
לקורסים השונים. נוספו קורסים בנושאים שונים32, 
את  התאים  הספר  בית  )שם(.  פו"מ  קורס  כולל 
בו  נבנה  בין השאר  הסוהר.  בבתי  למציאות  עצמו 
בפועל  לחוות  הסוהרים  יכלו  שבו  אגף",  "מדמה 

בעיות אפשריות בתוך בתי הסוהר.
סוהרים ותיקים, שלא הוכשרו בעבר, זומנו לקורסים 
שהכשירו אותם בדיעבד ובאופן פורמלי לתפקידיהם. 
ב-1982, לדוגמה, זומנו אנשי סגל מבוגרים יחסית 
חודשים  ארבעה  שארך  משקי"ם,  לקורס  וותיקים 

)שב"ס, 86; שב"ס, 88/87; שב"ס, 2005: 120(. 
של  ההדרכה  מחלקת  צורפה  השנים,  במהלך 
שב"ס לבית הספר והופרדה ממנו מספר פעמים, 
השתלמויות  גם  מסוימות  בתקופות  בו  נערכו  כך 
וכן לימודים  מקצועיות לבעלי תפקידים ספציפיים 
להשלמת השכלה, סדנאות אינטגרטיביות, מטווחים 

וכו' )שב"ס, 2004: 222(.
במרץ 1997 נסגר בית הספר הארצי לסוהרים באייל 
והועבר למבנה חדש ליד כלא איילון, שהוסב לשמש 
כבית ספר, ניר, לאחר שנועד במקור לשמש כהוסטל 
בו  התקיימו  התשעים  בשנות  בשיקום.  לאסירים 
מדי שנה כ-30 קורסים לכ-600 סוהרים, מש"קים 

וקצינים )שב"ס, 1994: 36; 1998: 61(.
של  המואצת  ההתרחבות  בשל  האלפיים,  בשנות 
הארגון והגידול ההדרגתי במספר הסוהרים בשב"ס 
וגוונו  שופרו  הלומדים33,  מספר  גם  בהדרגה  גדל 
נוספו  המדריכים.  מספר  וגדל  ההדרכה  אמצעי 
קורסים, ביניהם קורסים בסיסיים להכשרת סוהרי 
קורס  הם  הספר  בבית  הליבה  קורסי  חובה34. 
הסוהרים, קורס המש"קים וקורס הקצינים. נוסף על 
כך יש קורס קצינים ייעודי למפקדי אגפים ומפקדי 
משמרות, קורס קצינים מנהלי, קורס קצינים בסיסי 

התפתחות בתי הסוהר בישראל

זה )מבקר המדינה  נדרשו לעבור קורס  32 למשל, ב-1986 נפתח לראשונה קורס קציני מודיעין. קציני המודיעין הוותיקים 

.)1986
33 ב-2005, לדוגמה, השתתפו בקורסים השונים 1239 סוהרים )שב"ס, 2005א(.

34 מ-2006 שולבו סוהרי החובה בקורס הבסיסי של הסוהרים )בר, 2006(.
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להכשרת קציני חינוך וכן קורס פו"מ, שנערך אחת 
לקידום  המיועדים  בכירים,  מפקדים  ל-25  לשנה 
גם  קיימת  הספר  בבית  כלא.  מפקד  של  לתפקיד 
)בר,  לשב"ס  שעברו  צבא  לקציני  שב"ס  השלמת 
קורס  הוא  בביה"ס  ביותר  הבכיר  הקורס   .)2006
ניהול בכיר, שמיועד לדרג מפקדי בתי סוהר ומנהלי 
מחלקות )גונדרי משנה(. מבנה בית הספר )שהיה 
בו  ויש  חניכים  למגורי  כולו  הוסב  להוסטל(  מיועד 
במבנה  מתבצעת  הלמידה  לינה.  מקומות   220
ומרכז  משרדים  כיתות,   14 יש  שבו  חדש,  סמוך 
לאסירים  כלא  מדמה  אגף  הכולל  חדיש,  אימונים 
פליליים.  לאסירים  כלא  מדמה  ואגף  ביטחוניים 
כיום בכיתות מחשב,  גדול מהלמידה מבוצע  חלק 
באמצעות לומדות שפותחו על ידי צוות בית הספר 

)שגיא, 2007(.

אבחון ומיון אסירים - שיבוץ 
דיפרנציאלי על פי צורכי המערכת 

וצורכי האסיר 
למסגרת האבחון והמיון בשב"ס יש חשיבות מיוחדת. 
היא הפוגשת ראשונה את האסיר, היא מייצגת לגביו 
את המסגרת שבה יירצה את ענשו ובה הוא מגבש 
במידה זו או אחרת את גישתו כלפי שב"ס. היא גם 
זו שתקבע במידה רבה את אופי מאסרו, את סיכוייו 
לתנאי מאסר נוחים יותר או פחות, להשתלבות או 
אי השתלבות בעבודה מתאימה או בתכניות גמילה 
קרובי  של  נדירים  או  תכופים  לביקורים  וטיפול, 
לבתיהם  הכלא  שבין  למרחק  בהתאם  משפחה 

ועוד. 
שני סוגים של שיקולים מאפיינים את המיון: השיקול 
והשיקול  גיסא,  מחד  המערכת  וצורכי  הביטחוני 
נכון  מיון  גיסא.  מאידך  והטיפולי,  ההומאני  האישי 

מתחשב בשני סוגי השיקולים.
באופן מסורתי, לשיקול הטיפולי האישי ניתן מקום 
נכבד באבחון ובמיון בשב"ס. מי שיזם גישה זו היה 
הנציב הראשון, הד"ר לעבודה סוציאלית צבי חרמון. 
הוא גם העמיד את עצמו בראש ועדת המיון ועסק 
האבחון  מרכז  היה  השנים  לאורך  בפועל.  במיון 
והמיון כפוף לִמִנהל הטיפול והשיקום או למחלקת 
אוריינטציה  בעלי  אנשים  עמדו  ובראשו  האסיר 

טיפולית )וייס, 2007(. 
מאז 1956 החלו לשלוח את כל האסירים החדשים, 
למרכז  ומעלה  מאסר  חודשי  לשלושה  שנידונו 

)איטון,  ברמלה  הסוהר  בבית  ומיון  הסתכלות 
1965: 14(. המרכז מנה מספר עובדים סוציאליים 
מיון,  ועדת  בפני  הופיע  חדש  אסיר  כל  ופסיכולוג. 
בנציבות,  מחלקות  מראשי  מורכבת  שהייתה 
לאן  קבעה  זו  ועדה  עצמו.  הנציב  כאמור  ובראשם 
יישלח כל אסיר וכן הוראות מדוקדקות לגבי המטרות 

והדרכים לטיפול בו )שביט, 1992(. 
ב-1960 הועברה תחנת האבחון והמיון לכלא תל-

הייתה  מאסרם  שתקופת  אסירים  בה  מוינו  מונד, 
ארוכה מחצי שנה. האסירים, שנבדקו נשלחו לבתי 
הסוהר על סמך בדיקות פיסיות וסוציאליות ובמקרי 
גורמים  סמך  על  וכן  פסיכיאטריות  גם  הצורך 
העבירה,  סוג  המאסר,  תקופת  אורך  כמו  נוספים, 
רקע עברייני קודם ואזור המגורים. ב-1962 הועברה 
התחנה למחנה מעשיהו ושוכנה במבנה של ארבעה 
עד  כ-70  שונות  בתקופות  שהו  במבנה  תאים. 
אפשרו  שלא  קשים,  צפיפות  בתנאי  אסירים,   100
הליכי מיון נאותים )קנת ואח', 1981: 63(. ב-1967 
יונה  כפר  לכלא  והמיון  האבחון  תחנת  הועברה 
אובחנו  אסירים.   50 לקלוט  שיכול  במבנה  ושוכנה 
ומוינו בה אסירים, שאורך תקופות מאסרם נע בין 
לתקופות  אסירים  שנים.  לחמש  חודשים  שלושה 
אבחון  ללא  נשלחו  חודשים  משלושה  פחות  של 
ומיון למעשיהו, ואסירים לתקופות של יותר מחמש 
גיל 20( נשלחו  - לכלא רמלה35. נערים )עד  שנים 
ישירות  נשלחו  ונשים  לתל-מונד  ישירות  מיון  ללא 

לנווה תרצה )שב"ס, 1967: 148(.
ושוכנה  למעשיהו,  שוב  התחנה  הועברה  ב-1969 
 48 היו  שבו  לייעודו,  מתאים  ובלתי  זמני  במבנה 
מהאסירים  חלק  רק  אליו  הועברו  לכן  מקומות, 
ומוינו  הסוהר  לבתי  ישירות  הופנו  החדשים. השאר 
תחנת  הועברה  ב-1980   .)70/71 )שב"ס,  בהם 
האבחון והמיון לבית המעצר המרכזי )ניצן(. בתקופה 
הראשונה שהו אסירים בתחנת המיון מספר שבועות. 
ועדת החקירה לבדיקת המצב בבתי הסוהר ביקרה 
השהות  ואת  המיון  של  האיטית  ההתנהלות  את 
והמליצה לקצר אותה, תוך ביצוע  הארוכה בתחנה 
המיון במידת האפשר כבר בתקופת המעצר )קנת 
גם על מקרים  הוועדה הצביעה   .)90 ואח', 1981: 
של מיון שטחי, על שליחת אסירים לבתי סוהר שלא 
בהתאם למיון ולסיווג, וכן על מקרים של זלזול מצד 
מנהלי בתי סוהר בחברי ועדת המיון ובהמלצותיהם 

)קנת ואח', 1981: 88-87(. 

35 אחרי פתיחת מרכז האבחון והמיון בניצן בוטל נוהל זה וגם אסירים לחמש שנים ומעלה נשלחו לאבחון ולמיון.
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36 הרישום מתייחס לפרטים הרלוונטיים בתיק ובגזר הדין של האסיר.

ב-1987, בעקבות הקמת שלושת הגושים בשב"ס 
והכלכלית  הטכנית  מהמעמסה  להימנע  וכדי 
לבית  והמיון  האבחון  לצורך  אסירים  שבהעברת 
בצפון  גם  ומיון  אבחון  מרכזי  נפתחו  ניצן,  מעצר 

ובדרום. 
דוח מבקר המדינה 1991 קבע, שהמחסור במקומות 
לכך  גורמים  בהם  והצפיפות  הסוהר  בבתי  כליאה 
שעשרות אסירים ממתינים תקופות ארוכות באגפי 
המיון גם לאחר שאובחנו ומוינו, כתוצאה מכך נפגע 
והמיון )מבקר המדינה,  תפקודם של בתי המעצר 

.)1991
בניצן  מחדש  האבחון  פעילות  רוכזה  ב-1994 
)כולל  בפסיכולוגים  בפסיכיאטר,  ותוגברה 
פסיכולוגית תעסוקתית(, בנרקולוגית, במאבחן דת 

ובעובדים סוציאליים ובקציני מודיעין נוספים.
באמצע שנות התשעים, מוחשב המרכז בניצן ובכך 
המידע  כל  אותה.  וקיצר  המיון  עבודת  על  הקל 
הרלוונטי, שהצטבר לגבי כל אסיר וכן המידע לגבי 
עמד  הסוהר,  בבתי  הפנויים  המקומות  מספרי 
הראשונות  בשנים  המיון.  ועדת  לרשות  מיידית 
עדיין  חסר  הממוחשבת  המערכת  של  לפעילותה 
הסוהר  בבתי  הפנויים  המקומות  סוגי  לגבי  מידע 
השונים, וכך קרה תכופות, שאסירים נשלחו לאגפים 
באותם  מקום  חוסר  בשל  אך  מסוימים,  מסוגים 
אגפים, הם שובצו באגפים אחרים בלתי מתאימים 
להם. בהמשך נפתרה בעיה זו, כשהמידע הרלוונטי 

והמפורט הועמד לרשות ועדת המיון. 
המעצר  בבית  ומיון  לאבחון  המרכז  שוכן  ב-2007 
הדרים  המעצר  בבתי  נמצאות  שלו  ושלוחות  ניצן 
וקישון וכן בבתי הסוהר אוהלי קידר, דקל, רימונים 
העצורים  את  ולמיין  לאבחן  היא  המגמה  ושיקמה. 
שלהם.  המעצר  במקומות  שנשפטו,  לאחר  מיד 
לצורך זה, יש בכל תחנת אבחון ומיון צוות בסיסי 
ועובדים  ועדת המיון, עובדי רפואה  יושב ראש  של 
סוציאליים וכן קצין מודיעין ופקידת רישום36, אליהם 
ספציפי  מיון  ולצורך  הצרכים  פי  על  מצטרפים 

פסיכיאטר, נרקולוג ומאבחן דתי מהמרכז.
כמעט כל האסירים הפליליים עוברים אבחון ומיון. 
יוצאים מכלל זה הם נוער ונשים וכן אסירים טעוני 
הגנה, הנשלחים ישירות לאגפים לטעוני הגנה בבתי 
עד  של  קצרות  לתקופות  אסירים  מסוימים.  סוהר 
בסמים  משתמשים  ושלא  ראשון  במאסר  שנה, 
עשויים להישלח ישירות למעשיהו על סמך החלטה 

של מחלקת האסיר )וייס, 2007(. מספר האבחונים 
האסירים  במספר  לעלייה  במקביל  עלה  והמיונים 
ומוינו  אובחנו   1991 בשנת  לדוגמה,  הפליליים, 
3409 אסירים )שב"ס, 1990/91: 24(, בשנת 2001 
- 4426 אסירים )שב"ס, 2001: 37(, ובשנת 2006 
- 7160 אסירים )שב"ס, 2007א(. השהייה בתחנת 
ימים  כחמישה  ב-2007  נמשכה  והמיון  האבחון 

בממוצע )וייס, 2007(. 

הגישה הטיפולית והתפתחות 
העבודה הסוציאלית - אסירים 

כבני אדם
שב"ס.  לנציב  חרמון  צבי  ד"ר  מונה  ב-25.9.1952 
במקצועו  מבחן  וקצין  טיפול  איש  כאמור,  בהיותו, 
טיפולית  גישה  הסוהר  בבתי  וקידם  פיתח  הוא 
סוהר  בבתי  מתקדמות  טיפול  שיטות  בהשראת 
שונים בעולם המערבי )שוהם ושביט, 1990; איטון, 
1965(. בשנים אלה הייתה מקובלת בארצות אלה 
אינה  העבריינות  שלפיה  הרפואי,  המודל  גישת 
אלא  ונורמלית,  רציונאלית  אישית  מבחירה  נובעת 
מפתולוגיה אישית או מהפרעה נפשית, ועל כן עיקר 
הטיפול בה אמור להתמקד בפסיכותרפיה ולהינתן 
פסיכולוגים  ובהנחיית  סוציאליים  עובדים  ידי  על 
 .)Conrad & Schneider, 19�0( ופסיכיאטרים 
בארץ  הסוהר  בבתי  בוטלו  זו,  תפיסה  בהשפעת 
כמו  המנדט,  מתקופת  שנותרו  כוחניים  מרכיבים 
נשיאת אלה על ידי הסוהרים ופותחו כלים טיפוליים 
שונים, שהפכו את בתי הסוהר למסגרות הומאניות 

יחסית )שוהם ושביט, 1990(. 
בנובמבר 1952 אישר שר המשטרה הקמת מחלקה 
הסוהר.  בתי  בשירות  אינדיווידואלי  ולטיפול  למיון 

תפקידיה הוגדרו כך:
לצורך  חדשים  אסירים  של  סוציאלית  חקירה   .1
להבין  כדי  אודותיהם,  רלוונטי  מידע  איסוף 

מניעים וסיבות לעבריינותם ולקשייהם.
אישיים  קשיים  על  להתגבר  לאסיר  סיוע   .2
סוציאלית  עבודה  של  שיטות  באמצעות 
מתקדמת וקשר עם בני משפחתו, הקלה עליו 
ותקין בחיי  ושילוב מחודש  בכך לאחר שחרורו 

החברה.
שיתוף פעולה עם מוסדות ממשלתיים וציבוריים   .3
 :2004 )שב"ס,  עבריינים  בשיקום  העוסקים 

 .)124
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במשך שנתיים נעשו ניסיונות להפעיל את המחלקה 
ללא הצלחה רבה. רק לאחר שהוקמה ב-1954 ועדת 
תקן לשירות בתי הסוהר, שתפקידה היה לגבש תקן 
ולמטרות,  ביטוי למגמות  בו  "שיהיה  כללי לשב"ס, 
העתיד"  ראיית  ותוך  בעולם  מקובלות  שהן  כפי 
לביצוע  מקצועי  גוף  הוקם   ,)137  :2004 )שב"ס 
תפקידי החינוך, הטיפול והשיקום. בתחום הטיפול 
קבע התקן ב-1954 ארבעה-עשר עובדים סוציאליים 
בלבד. על פי תקן זה ועל פי מספר האסירים באותה 
שנה, היה צריך להיות יחס של עובד סוציאלי אחד 
ל-60 אסירים לכל היותר. יחס זה לא התקיים בפועל 
של  ליחס  מסביב  התייצב  הוא  השנים  ובמרוצת 
התמלא  לא  שנקבע,  המקורי,  התקן   .1/100-1/80
בשל מחסור בפונים מתאימים לתפקיד. לכן החליט 
שב"ס לשלוח קבוצה של אנשי שב"ס ללמוד במשך 
לעובדים  הספר  בבית  סוציאלית  עבודה  שנתיים 
הם  לימודיהם,  סיום  עם  בתל-אביב.  סוציאליים 
)שב"ס,  הסוהר  בבתי  סוציאליים  כעובדים  שובצו 

 .)Hermon, 1955 ;136-135 ,2004
סוציאלי  עובד  סוהר  בית  בכל  מונה  ב-1959 
 ,1962 עד  בו.  הסוציאליים  העובדים  על  כאחראי 
גדל בהדרגה  אוכלוסיית האסירים,  לגידול  במקביל 
גם מספרם של העובדים הסוציאליים ל-22, כמו כן 
ופסיכולוג.  הופעלו בבתי הסוהר שני פסיכיאטרים 
כל אלה ענו על חלק מהדרישות הטיפוליות )איטון, 
1965(. מגבלות תקציביות מנעו התמקצעות מלאה 

של המערכת )שם(.
במהלך השנים, היו תקופות של חוסר בהירות ואף 
של אי הסכמה לגבי תפקידי העובדים הסוציאליים 
בין  מהמתח  בעיקר  נבעו  הבעיות  הסוהר,  בבתי 
טיפוליים  לצרכים  מענה  במתן  העיקרי  תפקידם 
ושיקומיים של אסירים, ובין האספקטים הביטחוניים 

של העבודה עם אסירים בבתי סוהר. 

בשנת 1958, לאחר הבריחה ההמונית של אסירים 
מכלא שאטה, הואשמה הגישה הטיפולית באחריות 
להתרופפות בהסדרי הביטחון בשב"ס )אף על פי 
שבכלא זה לא היו כלל עובדים סוציאליים(. הנציב, 
חדש  בנציב  הוחלף  הטיפולית,  האוריינטציה  בעל 
זה לא צמצם  גישה ביטחונית. על אף שנציב  בעל 
את טיפול ולא פגע בו, ואף הצהיר שחשיבותם של 
הטיפול והשיקום מרובה, הוא השליט למעשה את 
התפיסה שהביטחון הוא העיקר והטיפול הוא משני. 
של  לזה  שווה  למעמד  הטיפול  עוד  זכה  לא  מאז 

 .)Shavitt, 1998: 277( הביטחון

טוענת  הסוהר  בבתי  המצב  לחקירת  הוועדה 
שישנו   ,)162  :1981 ואח',  )קנת  שלה  בדו"ח 
קונפליקט מתמיד בין הסגל הביטחוני ובין העובדים 
הסוציאליים, בלי שנעשה ניסיון ממשי לפתור אותו. 
בתוך  הסוציאלי  הטיפול  של  הבעייתי  מעמדו  על 
היחס  להעיד  יכול  היום,  עד  הסוהר  בתי  שירות 
המספרי שבין עובדים סוציאליים לאסירים, שכאמור 
נע סביב עובד סוציאלי אחד לכל 80 עד 100 אסירים 
)שב"ס, 1990/91: 29; הכנסת, 2002(. יחס זה אינו 
מאפשר טיפול סוציאלי פרטני משמעותי באסירים 
אסירים  של  השיקום  סיכויי  את  מראש  ומצמצם 
בין  גדול הפער  להבין עד כמה  כדי  )שב"ס, שם(. 
הצרכים האמיתיים בטיפול והיכולת להעניקו בפועל 
בשב"ס  הסוציאלי  שהעובד  הנתון  את  להוסיף  יש 
במילוי  מזמנו  שלישים  שני  להשקיע  בפועל  נדרש 
כך  שונות,  ובוועדות  בישיבות  להשתתף  דוחות, 
שנותר לו רק שליש מזמנו להשקעה בטיפול באסירים 
)ראו מבקר המדינה, 1990(. מבקר המדינה מסכם 
את המצב בתחום זה כך: "השירות הסוציאלי הניתן 
העובדים  על  העומס  בגלל  בחסר  לוקה  לאסירים 
את  להקדיש  להם  אינו מאפשר  אשר  הסוציאליים, 

מלוא תשומת הלב לכל אסיר נזקק" )שם(.
ועדת קנת המליצה כבר ב-1981 להגדיל את צוות 
העובדים הסוציאליים, תוך שהיא קובעת כי: "שום 
על  יהיה  אם  רצינית,  תהיה  לא  סוציאלית  עבודה 
עובד סוציאלי אחד לטפל באופן שוטף ביותר מ-35 
אסירים ובני משפחותיהם בעת ובעונה אחת" )קנת 

ואח', 1981: 165(.

בתקופות שונות, לאורך שנות השבעים והשמונים, 
והסגל  הביטחוני  הסגל  בין  גרועים  יחסים  שררו 
מדים  ללבוש  נדרשו  שלא  הטיפול,  אנשי  הטיפולי. 
נתפסו   ,)Hermon, 1955( שב"ס  הקמת  מאז 
הסגל  עבודת  על  ומקשים  האסירים  על  כמגוננים 
בעצמם  ראו  הטיפולי  הסגל  ואילו  הביטחוני, 
מטפלים בלבד מבלי לאמץ ראייה מערכתית לגבי 
המערכת כולה ומכלול קשייה. החל מ-1994 נדרש 
גם הסגל הטיפולי והחינוכי ללבוש מדים והמתח בין 

אנשי הסגל משני הסוגים פחת )בלן, 2007(. 
במידה  תלוי  היה  הסוציאלי  הטיפול  של  מעמדו 
השונים,  הנציבים  של  האישיות  רבה בתפיסותיהם 
אם כי באופן מעשי לא הייתה פגיעה בטיפול עצמו 
טיפולית.  באוריינטציה  הנציב הראשון, שפעל  מאז 
בתקופת כהונתה של הנציבה אורית אדטו, ב-2001, 
הומרו 25 תקני ביטחון לתקנים טיפוליים )שב"ס, 
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2001: 5(, צעד זה היה בעיקרו הצהרתי. הוא הציג 
את חשיבותו של הטיפול באסיר בעיניה. לעומתה, 
הנציב שבא אחריה, יעקב גנות, דאג להבליט מחדש 
את מרכזיות הביטחון ולהמעיט בחשיבות הטיפול. 
לדוגמה, הוא בנה יחידה מבצעית - קרבית, ומאידך 
ועובדי  סוציאליים  מעובדים  קצונה  דרגות  שלל 
חנוך רבים. כמו כן הוא החזיר את האלות, שנפסלו 
אותן  והפך  הראשון,  הנציב  בתקופת  עוד  לשימוש 

לחלק מהחגור של סוהר הביטחון. 
הקונפליקט בין הסגל הביטחוני לבין הסגל הטיפולי 
משקף במידה זו או אחרת את הוויכוח החוזר ונשנה 
שירות  מסגרת  בתוך  והן  הרחב  הציבור  בקרב  הן 
בתי הסוהר לגבי יעדיהם הביטחוניים או השיקומיים 
בין היעדים  נכלל  של בתי הסוהר. עד שנת 1998 
המוצהרים של השירות גם "טיפול באסיר במגמה 
לסייע לו להשתלב בחברה בתום תקופת המאסר", 
אסטרטגי",  "משפט  השירות  אימץ  מ-1998  ואילו 
שנותן עדיפות חד משמעית ליעד הביטחוני )עזאני, 
2007(. היעד המשני,  השיקומי, צומצם ל"הקניית 
לכך"  המתאימים  האסירים  לכל  מתקנים  כלים 
כללית  במטרה  עוד  מדובר  אין  1998א(.  )שב"ס, 
אלא  בחברה,  משוחררים  אסירים  השתלבות  של 
הסתפקות בהכשרה מסוימת של חלק מאוכלוסיית 
השינוי  עם  אחד  בקנה  עולה  זה  שינוי  האסירים. 
ובארצות  הברית  בארצות  השולטות  בתפיסות 
נידונים  נוספות שלפיהן מאמצי השיקום  מערביות 
בדרך כלל לכישלון ועל כן יש להעדיף מדיניות של 
)למשל  והרתעה  הרחקה  תגמול,  למטרות  ענישה 
Von Hirsch, A. 1976; Allen, 1981(. למעשה, כבר 
המאסר  שמטרת  החקירה  ועדת  קבעה  ב-1981 
היא עונש והרתעה ולא שיקום אך יחד עם זאת, יש 
להעניק סיוע מתאים לאסירים המבקשים להשתקם 

)קנת ואח', 1981: 7(.

שינוי מה באופיו של הטיפול באסירים חל ב-1984, 
עם הקמתה של הרשות לשיקום האסיר ועם כניסת 
עם  לפגישות  הסוהר  בתי  לתוך  הרשות  מפקחי 
אסירים לקראת שחרורם לצורך הכנת תכניות שיקום 
אישיות )ראו לדוגמה: הופמן, 1989; שב"ס, 2004: 
151-148; הכנסת, 2006(. הטיפול החל להתמקד 
יותר בתכניות שיקום לקראת שחרורם של האסירים 
ולצורך זה פותחו תכניות מיוחדות, בחלקן בשיתוף 
עם הרשות לשיקום האסיר, כפי שיפורט בהמשך. 
בשנה הראשונה לפעולת הרשות לשיקום האסיר - 
1984, פנו כ-250 אסירים למפקחי הרשות בבקשות 

לסיוע לאחר השחרור, ואילו בשנה השנייה פנו כבר 
כ-2500 אסירים לצורך זה )שב"ס, 2004: 148(.

הסוציאליים  העובדים  פיתחו  השנים  במהלך 
שונים  מסוגים  לאסירים  מיוחדות  טיפול  מסגרות 
כמו  ספציפיים,  טיפול  בסוגי  התמחו  ובמקביל 
בהתמכרות לסמים ולאלכוהול, באלימות במשפחה, 
בעבריינות מין וכו', כמו כן הורחבו מסגרות העבודה 

הקבוצתית )לדוגמה: שב"ס, 2005א: 33(. 
חשוב לציין, שלכל אורך תקופת קיומו לא השכילו 
בתי  בשירות  השיקום  ועל  טיפול  על  האחראים 
מומחים  קרימינולוגים,  למסגרתו  לגייס  הסוהר 
לנושא הטיפול באסירים ושיקומם. הטיפול בכל סוגי 
ואסירים  לסמים  מכורים  לאסירים  פרט  האסירים, 
חולי נפש, הופקד בידי עובדים סוציאליים, שחסרים 
אסירים  באוכלוסיות  לטיפול  ספציפית  הכשרה 

מיוחדות ולשיקומם.

חינוך אסירים - ניצול חיובי 
ומושכל של תקופת המאסר

התנאים  הקשו  שב"ס,  לקיום  הראשונות  בשנים 
הפיזיים בבתי הסוהר, הצפיפות והמחסור בחדרים 
ולימודים  חינוכיות  פעילויות  קיום  על  מתאימים, 
ללימוד  בקורסים  צורך  היה  במיוחד  סדירים. 
של  הרב  מספרם  בשל  וזאת  העברית  השפה 
מעשיהו  בכלא  האסירים.  בקרב  החדשים  העולים 
הקים הִמִנהל העצמי של האסירים, שנבחר על ידי 
בכלא.  היומיום  חיי  את  שניהלו  ועדות  האסירים, 
שיעורי  השאר  בין  ארגנה  והתרבות  הרווחה  ועדת 
לימוד עברית, שניתנו על ידי אסירים. היא הוציאה 
 Hermon,( הספרייה  את  וניהלה  חודשי  עיתון  גם 
19��a(. בבתי הסוהר האחרים היו שלושה מורים, 
אחד באגף הנוער בכלא המרכזי )בית ליד(, שלימד 
בעיקר קרוא וכתוב, ושניים נוספים במשרה חלקית 
לימדו עברית בשני בתי סוהר נוספים. בשאר בתי 
עברית  ללמד  משכילים  אסירים  נבחרו  הסוהר 

 .)Hermon, 19��(

פעלו  החמישים,  שנות  של  השנייה  במחצית 
בהן  לימדו  סוהר.  בתי  במספר  לימוד  מסגרות 
שבועיות,  שעות   4 של  בהיקף  בשבוע,  פעמיים 
קריאה וכתיבה בעברית וכן חשבון ברמת בית ספר 
יסודי. המורים קיבלו את שכרם משלושה מקורות: 
 ,60% - להנחלת הלשון במשרד החינוך  המחלקה 
הרשויות המקומיות שבתחומן נמצאו בתי הסוהר - 
באגף   .)132  ,2004 )שב"ס   20%  - ושב"ס   ,20%

התפתחות בתי הסוהר בישראל
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חמש  לימודים  התקיימו  תל-מונד  בכלא  הצעירים 
בבתי  הלימודים  לתכנית  במקביל  בשבוע  פעמים 

הספר לנערים עובדים37.
בשנות ה-70 היה כבר בכל כלא פלילי קצין חינוך. 
כמו  תרבותיים,  לצדדים  לדאוג  היה  תפקידו 
ואפילו  והקרנת סרטים לאסירים  אספקת עיתונים 
לצד  קניית מצרכים בקנטינה בשליחות האסירים. 
קציני החינוך פעלו מדריכים חברתיים שסייעו להם 
לא  ויצירתיות.  תרבותיות  חברתיות,  בפעילויות 
הייתה תכנית חינוכית מתוכננת לטווח ארוך, ופרט 
לאגף הנוער בכלא השרון, גם לא היו כיתות לימוד 

ולימודים פורמליים.
בבתי הסוהר מבקר  לבדיקת המצב  הוועדה  דו"ח 
מציין  הוא  החינוכי.  בתחום  הפעילות  את  קשות 
הממונים  כראוי...  מאורגן  אינו  החינוך  ש"תחום 
כיתות  בהיעדר  תקציביים...  בקשיים  נתקלים 
לימוד... ואין מיצוי של האפשרויות אפילו במסגרת 

התנאים הקיימים" )קנת ואח', 1981: 99(. 
הסוהר  בבתי  החינוכית  בפעילות  חדש  פרק 
ב-1984,  ורטהיימר  מרדכי  הנציב  ביזמת  נפתח 
כאשר הוקם המרכז החינוך הראשון בכלא רמלה. 
דומים  מרכזים  הבאות  בשנים  הוקמו  בעקבותיו 
נוספים בכל בתי הסוהר הפליליים )שב"ס, 2005: 
חינוך  תחום  ראש  להיות  הפך  החינוך  קצין   .)26
קציני  נהיו  החברתיים  והמדריכים  הסוהר,  בבית 
החינוך  מרכז  מחדש.  הוגדרו  ותפקידיהם  חינוך 
ממוקם במבנה של כיתות בחצר בית הסוהר, מבודד 
מהמבנה המרכזי של בית הסוהר. בשל כך נוצרת 
בתוכו מציאות תרבותית חינוכית שונה מזו של בית 
לרכישת  לניצול תקופת המאסר  הסוהר, שמכוונת 
השכלה ולהרחבת ידע. מרכז החינוך משמש בראש 
ובראשונה ללימודים פורמליים, להקניית מיומנויות 
יסודיות של קריאה וכתיבה, ללימוד חשבון ולרכישת 
השכלה יסודית, וכן ללימודים להשלמת השכלה של 
הלימודים  תיכונית.  ולהשכלה  לימוד  שנות  שמונה 

ובמחזורי  הבוקר  בשעות  מתקיימים  הפורמליים 
לימוד של שלושה חודשים. עם גמר מחזור לימודים 
מקבלים התלמידים המסיימים תעודות גמר. בשעות 
אחר הצהריים עוסק המרכז בלימוד בלתי פורמלי, 
האינטלקטואליים  והכישורים  הידע  עולם  בהרחבת 
וכן  שונים  בתחומים  וחוגים  קורסים  באמצעות 

בפעילות יצירתית )וירצר, 1992(. 
ראש  ידי  על  מנוהלת  החינוך  במרכזי  הפעילות 
אחראים  והם  החינוך,  וקציני  בכלא  החינוך  תחום 
בית  של  השונים  באגפים  חינוכיות  לפעילויות  גם 
משתתפים  שאינם  לאסירים  המכוונות  הסוהר, 
הפורמליים  הלימודים  החינוך.  במרכז  בפעילויות 
והלימודים  שכירות,  מורות  ידי  על  מועברים 
כמו  מתנדבים  ידי  על  מועברים  פורמליים  הבלתי 
מומחים  ידי  על  וכן  לקרימינולוגיה,  סטודנטיות 

בתחומים ספציפיים כמו אמנים ובמאים. 
במסגרת  החינוך  במרכזי  למדו   2005 בשנת 
הפורמלית 4286 אסירים ב-216 כיתות. במסגרת 
הבלתי פורמלית כמו הרחבת ידע, אמנות וספורט 
סך  2005א(.  )שב"ס,  אסירים   1893 השתתפו 
האסירים, שהשתתפו בפעילות חינוכית, הגיע בערך 
למחצית מאוכלוסיית האסירים הפליליים בשנה זו. 
בשב"ס  החינוך  מרכזי  של  הרבה  החשיבות 
לאסירים  יסוד  השכלת  שהענקת  בעובדה,  טמונה 
בדימוי  לשינוי  להביא  בכוחה  יש  אנאלפביתים, 
גם  מכך  וכתוצאה  שלהם  והעצמי  החברתי 
קרוא  יודע  שאסיר  העובדה,  עבריינותם.  להפסקת 
אותו  מצרפת  יסודיות  חשבון  ופעולות  וכתוב 
בפניו  ופותחת  האוכלוסייה  למרבית  תודעתית 
חסומות  שהיו  ותעסוקתיות  חברתיות  אפשרויות 
העתיד  בכלא.  החינוך  במרכז  שלמד  לפני  בפניו 
כבר אינו צופן בחובו רק אפשרות בודדת אחת של 
המשך בפעילות עבריינית. גם הרחבת עולם הידע 
לתרום  כדי  בהם  יש  האינטלקטואליים  והכישורים 

לשיקומם של עבריינים38. 

37 רשת חינוכית, שפעלה כמדור מיוחד במשרד החינוך,לשם הקניית השכלה יסודית ולעתים אף על-יסודית לנערים שעבדו 

במהלך היום ולמדו בשעות הערב.
בני אדם חסרי השכלה   .)Fitts & Hamner, 1969( נמוך  דימוי עצמי  היא  לעבריינות  להידרדרות  38 אחת הסיבות העיקריות 

ובעיקר החסרים במיומנויות יסוד כמו קריאה וכתיבה זוכים להערכה חברתית שלילית ומאמצים אגב כך דימוי עצמי שלילי. 
אימוץ דרך חיים עבריינית הוא במידה רבה הגשמה של הדימוי העצמי השלילי )Brownfield & Thompson, 2005(. קניית 
ובעקבותיו  והרחבת שכלה עשויות להביא לשיפור הדימוי החברתי  אינטלקטואליות בסיסיות  רכישת מיומנויות  השכלה, 
לשיפור הדימוי העצמי, ואגב כך להביא לידי הפסקת ההתנהגות העבריינית )שם(. ממחקר, שנערך בקרב 156 אסירים 
בכלא אוהלי קידר בשנים 1998-2000, עולה שדימויים העצמי של אסירים חסרי כישורי קריאה וכתיבה עלה בכ-40% לאחר 
שהם השלימו לימודים בכיתות היסוד )אופנהיים ותימור, 2005(. על פי תוצאות המחקרים, יש סבירות גבוהה, ששינוי זה 

בדימוי העצמי יתרום בעתיד להפחתה בעבריינותם. 
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שיקום אסירים - יצירת קשר 
לעולם הנורמטיבי

תקנות בתי הסוהר תשכ"ז-1966 הסמיכו את נציב 
מחוץ  לעבוד  אסירים  יציאות  לאשר  הסוהר  בתי 
לאסירים  ניתנה  מ-1971  החל  הסוהר39.  לבתי 
ליווי  ללא  לצאת  רשות  לכך,  מתאימים  שנמצאו 
לעבודה מחוץ לבית הסוהר בשלהי תקופת מאסרם 
)שוהם ושביט, 1990: 216(. על פי הדו"ח השנתי 
סוף  עד  שיקום  לעבודות  יצאו  שב"ס-1974-5  של 
התנהגו  לא  מהם   10% רק  אסירים,   160  1975
כשורה ואיבדו בשל כך את זכותם לצאת לעבודות 

אלה )שב"ס, 1976(. 
אגף   - שיקום  בית  מעשיהו  בכלא  נפתח  ב-1974 
למגורי  המשמש  האגפים  משאר  מנותק  מיוחד 
לבית  מחוץ  שיקום  לעבודות  היוצאים  אסירים 
הסוהר )שב"ס, 1976(. בהמשך הותקנו גם בבתי 
ואשל  תרצה  נווה  תל-מונד,  כמו  נוספים  סוהר 

מבנים מיוחדים לצורך זה. 
לדעת קרימינולוגים, עבודת השיקום הייתה החידוש 
מאז  הישראליים  הסוהר  בבתי  הראשון  המשמעותי 
נלמד   .)216 ושביט, 1990:  )שוהם  שנות החמישים 
ממנו, שניתן להחזיק אסירים לא מעטים כמעט ללא 
שמירה, מבלי שייפגע שלום הציבור, ושביכולתם של 
)שם(.  שחרורם  לקראת  אסירים  להכין  הסוהר  בתי 
ב-1990  נוספה  השיקום  עבודות  הצלחת  בעקבות 
שיטת עבודות החוץ )שב"ס, 1990/91: 30(. על פי 
בקבוצות  הסוהר  מבתי  יוצאים  האסירים  זו,  שיטה 
המטרה  שונים.  במפעלים  לעבודה  סוהרים  בליווי 
מקומות  סיפוק  אלא  שיקום,  דווקא  אינה  העיקרית 
עבודה )שוהם ושביט, 1990: 216(. הוועדה לחקירת 
להרחיב  המליצה  קנת(  )ועדת  הסוהר  בבתי  המצב 
מאוד בהוצאת אסירים לעבודה מחוץ לבתי הסוהר, 
יהיה להוציא לעבודות  לתקן את החוק כדי שאפשר 
לכלא אסירים בכל שלב של תקופת מאסרם  מחוץ 
הדרכים  אחת  היא  זאת   .)101  :1981 ואח',  )קנת 
נציבות  של  ביותר  הגדול  "הכישלון  עם  להתמודדות 
בנגע  להילחם  שלה  האונים  חוסר   - הסוהר  בתי 
האבטלה בבתי הסוהר" )שם: 99(. מספר האסירים, 
לעבוד  ויצאו  השונות  השיקום  במסגרות  שנמצאו 
מחוץ לבתי הסוהר הלך וגדל מ-81 בשנת 1990 ל-

506 בשנת 2000, והוא התייצב על ממוצע של כ-500 
בשנים הבאות )שב"ס, 1990/91, 2000, ו-2002(. 

שיקום דתי - הבניית מציאות 
שיקומית בתוך בית הסוהר

שנות  בתחילת  לפעול  החלו  סוהר  בתי  במספר 
השמונים תכניות מקומיות שונות לאסירים חוזרים 
של  בהשראתו  פותחו  אלה  תכניות  בתשובה. 
הרב  הסוהר,  בתי  ולשירות  למשטרה  הראשי  הרב 
רבני  של  מקומיות  יוזמות  ובעקבות  חזן,  אברהם 
אלה.  סוהר  בתי  ממנהלי  גיבוי  שקיבלו  סוהר  בתי 
התכניות זכו עד מהרה להערכות חיוביות. בזכותן 
הסיקו שלטונות בתי הסוהר, שלתכניות הדתיות יש 
ולכן הוקמו בסוף שנות  גבוה40,  פוטנציאל שיקומי 
)לש"מ(  דתי  לשיקום  מיוחדים  אגפים  השמונים 
ובאוהלי  במעשיהו  באיילון,  סוהר,  בתי  בשלושה 
תורניות  מדרשות  בהדרגה  הוקמו  כן  כמו  קידר. 
בכל בתי הסוהר הפליליים, ואלה פועלות במתכונת 
)ראו  החינוך  הלימוד במרכזי  כיתות  לזו של  דומה 

שב"ס, 2005: 168(. 
שעל  נתונים,  הסוהר  בתי  שירות  פרסם  ב-1994 
פיהם "מתוך 417 אסירים, ששוחררו מבית הסוהר 
ישיבות  במסגרת  ונקלטו   1980-1992 השנים  בין 
לחוזרים בתשובה, רק 33 חזרו לכלא, שהם כ-8%, 
האסירים  כלל  מתוך  לכלא  החזרה  שיעור  בעוד 
נתונים   .)1994 )פלד,   "67% הוא  המשתחררים 
אלה חיזקו את ההערכה, שאכן יש לתכנית השיקום 
להרחבת  ותרמו  גבוה,  שיקומי  פוטנציאל  הדתי 
לדברי  הסוהר41.  בתי  ולביסוסה במסגרת  התכנית 
הנציב באמצע שנות התשעים, אריה ביבי: "כמעט 
לעבריינות.  חוזר  אינו  דתי,  לשיקום  שנכנס  מי  כל 
רובם נכנסים לחממות של הישיבות, עסוקים בקיום 
מצוות ואין להם זמן לפשע. זה הביא אותנו למסקנה, 
שזה שיקום טוב, ולכן טיפחנו אותו" )ביבי, 2007(. 
בעיה מיוחדת, שמלווה את אגפי לש"מ, היא האחוז 
בתוכה.  מין  עברייני  אסירים  של  יחסית  הגבוה 
מסתבר שלא מעט אסירים כאלה חוזרים בתשובה, 
מההצקות  להימלט  כדי  חיצונית,  מבחינה  לפחות 
הכלליים  באגפים  כלפיהם  המופנית  ומהאלימות 
באגפים  מהאסירים  כשליש   .)2002 קרא,  )ראה 
הדתיים, אלה שקיימו אורח חיים דתי לפני שנאסרו, 
ממרכז  ישירות  לש"מ  לאגפי  כלל  בדרך  מופנים 
מאסרם.  של  הראשונים  בשלבים  והמיון  האבחון 
שלמדו  לאחר  אליהם  מועברים  אחרים  אסירים 
במדרשות התורניות וגילו התמדה וחריצות, ובתנאי 

התפתחות בתי הסוהר בישראל

39 סעיפים 64-54. ראו גם תקנות בתי הסוהר, תשל"ח-1978, 60-52.

40 ראו, למשל, דברי שר המשטרה חיים בר-לב, בכנסת, 11.3.85.
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שאינם משתמשים בסמים ותפקודם תקין )למשל 
התשעים,  בשנות   .)38-37  :1991/1990 שב"ס, 
בממוצע  התורניות  במדרשות  בפעילות  השתתפו 
כ-200 אסירים, ובאגפי לש"מ שהו כ-150 אסירים. 
השתתפו  האלפיים  שנות  של  הראשונה  במחצית 
כ-400  בממוצע  התורניות  במדרשות  בפעילות 
אסירים, ובאגפי לש"מ שהו כ-200 אסירים )לדוגמה, 

שב"ס, 1994, 2002(.

תעסוקה והכשרה מקצועית של 
אסירים - תנאי יסוד לשיקום 

בעתיד
שירות בתי הסוהר חויב מיום היווסדו להעסיק את 
בפקודת  נקבע  המנדט  בתקופת  עוד  האסירים. 
בתי הסוהר 421946, שבתי הסוהר חייבים להעסיק 
חדש(  )נוסח  הסוהר  בתי  בפקודת  האסירים.  את 
לעבוד  חייבים  שאסירים  נקבע  התשל"ב-1971 
המאפשרים  אלמנטריים  תנאים  שנתמלאו  ובלבד 
זאת. סירוב לעבוד ייחשב כעבירת משמעת הגוררת 

בעקבותיה ענישה43. 
בשנות ה-50, בשל הצפיפות ובשל המבנים הבלתי 
של  הגדול  לרוב  תעסוקה  הייתה  לא  מתאימים, 
האסירים. רק מספר קטן יחסית של אסירים עבד 
האסירים  ומטבח.  ניקיון  כמו  חיוניים,  בשירותים 
ושהם  לריק  מתבזבז  שזמנם  התלוננו  עצמם 
מתרגלים לחיי בטלה )שב"ס, 2004: 67(. במספר 
תעסוקה  תכניות  בהדרגה  התפתחו  סוהר  בתי 
והכשרה מקצועית. במחנה מעשיהו הועסקו בשנות 
ה-50 אסירים בעבודה חקלאית בשטח סמוך למחנה, 
 .)Hermon, 19��a( בהדרכת מדריך חקלאי מוסמך
בשנות ה-60 גידלו בשטח זה פרחים למכירה. בשנים 
במעשיהו  מהאסירים  כמחצית  כבר  קיבלו  אלה 
בתל-מונד   .)15  :1965 )איטון,  מקצועית  הכשרה 
גידלו אסירים ב-1955 ירקות לתצרוכת בית הסוהר 
לאחר  חיצוני44.  לשיווק  בוטנים  מכן  לאחר  ושנה 
שנות  באמצע  בו  נפתחו  לצעירים,  האגף  הקמת 
החמישים קורסים מקצועיים בעזרתם של מפעלים 
מבחוץ כמו מקורות, חמת והארגז )שב"ס, 2005: 
36(. בכלא דמון הועסקו אסירים בבנייה ובשיפוצים 
של הכלא מרגע פתיחתו ב-1953. בהמשך עסקו בו 
וכן התקיימו בו קורסים  אסירים בעבודה חקלאית 

מקצועיים )איטון, 1965: 17(. בסך הכול התקיימו 
בכל בתי הסוהר בתחילת שנות הששים 12 קורסים 

להכשרה מקצועית )איטון, 1965: 15(.
בשל הקשיים באחזקת בתי הסוהר ובניהולם בעקבות 
האסירים  במספר  והגידול  הימים  ששת  מלחמת 
מטרות  ארוכה  תקופה  למשך  נזנחו  הביטחוניים, 
בתחום הטיפול והשיקום של האסירים )שוהם ושביט, 
1980(. ביקורת על הזנחה זו נמתחה, כאמור, על ידי 
מבקר המדינה )מבקר המדינה, 1973: 477-479(. 
סקר פנימי, שביצע שב"ס ב-1978, העלה שכשליש 
מאוכלוסיית האסירים הועסק בעבודות שלא מקנות 
מקצוע - בניקיון ובעבודות עזר במטבחים. רק 7% 
משרד  שלדעת  במקצועות,  הועסקו  מהאסירים 
מכלל   6% ורק  למשק,  ויידרשו  נדרשים  העבודה 
האסירים למדו בקורסי הכשרה של משרד העבודה. 
שלישים  שני  בשב"ס,  המקצועיים  המדריכים  לגבי 
מהם היו בעלי השכלה יסודית בלבד, ולא היה בכל 
שירות בתי הסוהר אף מדריך מקצועי שעבר קורס 
מדריכים מטעם משרד העבודה. המסקנה של עורכי 
המדריכים  של  בעבודתם  שהדגש  הייתה,  הסקר 
ובהכשרה  בהדרכה  ולא  בפיקוח  הוא  המקצועיים 

מקצועית )שב"ס, 1978: 59-58(. 
האסירים  שרוב  ב-1981,  מציין  קנת  ועדת  דוח 
הגדול  והכישלון  היום,  שעות  רוב  במשך  מובטלים 
האונים  חוסר  הוא  הסוהר  בתי  נציבות  של  ביותר 
)קנת  הסוהר  בבתי  האבטלה  בנגע  להיאבק  שלה 

ואח', 1981: 99-98(.
של  הראשונה  ובמחצית  השמונים  שנות  במהלך 
חצרות  בתוך  בהדרגה,  התפתחו,  התשעים  שנות 
בתי הסוהר מפעלים של יזמים חיצוניים, שהעסיקו 
אסירים בייצור שוטף על פי דרישות לתפוקה, איכות 
ועמידה בלו"ז כמקובל במשק. כמו כן נפתחו מפעלי 
בעיקר בהרכבת  הרכבה בקבלנות משנה, שעסקו 
האסירים  של  הגדול  רובם  ובאריזתם.  מוצרים 
וכן  ושירותים  ניקיון  בעבודות  התרכז  המועסקים 
בתחזוקת בתי הסוהר ובתפעול מטבחים, מחסנים 
אסירים   1319 הועסקו  לדוגמה,  ב-1991,  וכו'. 
ואילו  ותפעול מתקנים,  בניקיון, שירותים, תחזוקה 
בתחומי הייצור הועסקו רק 589 אסירים, מהם 242 
במפעלי יזמים, 191 במפעלי קבלנות משנה ו-156 

במפעלי יצור עבור שב"ס )שב"ס, 1990/91(. 

.)Timor, 199�( 41 על השפעתו של השיקום הדתי באגפים דתיים בבתי הסוהר ראו תימור

42  סעיף 68)1(.

43  ראו סימן ד', 25.

44 תוך שנתיים הגיע יבול הבוטנים בשדה לצד בית הסוהר ל-550 ק"ג לדונם, כפול מהממוצע הארצי )גבעתי, 2007(. 
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דוח מבקר המדינה לשנת 1995 מתייחס לתעסוקת 
הסוהר.  בתי  לשירות  המוקדש  בפרק  האסירים 
בתחום  בולטים  מחדלים  מספר  מציין  המבקר 

התעסוקה בשב"ס, ביניהם:
מפקודות  כמתחייב  תעסוקתי,  אבחון  היעדר   .1
כישורי  לגבי  מידע  חוסר   - וכתוצאה  הנציבות, 

העבודה של האסירים ונטיותיהם האישיות. 
כשליש מכלל האסירים הפליליים לא שובצו כלל   .2
בהתעלם  וזאת  הבדיקה,  בתקופת  בתעסוקה 

מהחוק המחייב העסקת האסירים. 
מועסקים  האסירים  אין  העבודות  במרבית   .3
בהיקף מלא. במפעלי היזמים הפרטיים המספר 
הממוצע של שעות העבודה לחודש היה בעת 

הבדיקה 100 שעות בלבד.

בשב"ס  התעסוקה  מערך  מחדש  אורגן  ב-1997 
מתקדמת  מקצועית  מסגרת  ליצור  מטרה  מתוך 
בהתמדה  שתגדיל  מודרנית,  על תשתית  הנשענת 
יצרנית  בעבודה  המועסקים  האסירים  מספר  את 
)קשי ואחרים, 2006(. פעילותו השוטפת של מערך 
מייצור  הנובעות  בהכנסות  הותנתה  התעסוקה 
גדל  מחדש  הארגון  בעקבות  מוצרים.  וממכירת 
בעבודה  המועסקים  האסירים  מספר  בהתמדה 
יצרנית ב-128% תוך שמונה שנים, מ-831 מועסקים 

בשנת 1997, ל-1892 בשנת 2005 )שם(. 
מצומצמת  הייתה  בשב"ס  המקצועית  ההכשרה 
שנות  במהלך  ה-90.  שנות  לתחילת  עד  יחסית 
אסירים שהשתתפו  גדל בהדרגה מספר  התשעים 
בקורסים מטעם משרד העבודה או בפיקוחו, מ-124 
בשנת  ול-481   ,1994 בשנת  ל-362   ,1991 בשנת 
האלפיים.  שנות  אמצע  עד  זו  ברמה  ונותר   ,1997
אלה שהשתתפו בהכשרה  עד 80% מתוך  כ-75% 
המקצועית סיימו את הקורסים בהצלחה )אברהם, 

2003; שב"ס, 2005(. 
שלצד  היא,  הסוהר  בבתי  המקובלת  התפיסה 
הכשרה מקצועית ממוקדת ניתן לרכוש ידע מקצועי 
ומיומנות גם תוך כדי עבודה45 )אברהם, 2003(. על 
פי תפיסה זו, הגידול במספר האסירים המועסקים 
יותר  של  לסיכוייהם  לתרום  יכול  יצרנית  בעבודה 
ויותר אסירים למצוא עבודה לאחר שחרורם ולפרוש 
מעבריינות. מחקרים רבים מצביעים על כך, שרמת 
בתכניות  בכלא  שהשתתפו  אסירים  של  המועדות 
להכשרה מקצועית לעבודה ולחינוך נמוכה ב-20% 
עד 60% מרמת המועדות של אסירים משוחררים 

)לדוגמה:  כאלה  בתכניות  חלק  נטלו  שלא 
.)Bushway, 2003

סיכום
של  ההתפתחות  את  ליוו  רבות  ילדות  מחלות 
מערכת בתי הסוהר בישראל מאז הקמת המדינה. 
בלתי  במתקנים  הסוהר  בתי  שוכנו  מראשיתם, 
של  ותקנות  פקודות  פי  על  והופעלו  מתאימים 
ישות זרה - המנדט הבריטי. הן הציבור והן מוסדות 
ובאסירים  הסוהר  בבתי  רב  עניין  גילו  לא  השלטון 
שבתוכם. מונו להם נציבים שהובאו מחוץ למערכת 
ושחסרו ידע בסיסי בתחום הכליאה. מערכת הכליאה 
קופחה במשך כארבעים שנה בתקציבים דלים, שלא 
אפשרו פיתוח פיזי ראוי של בתי הסוהר וטיפול הולם 
ונוצרה  והתרבו  האסירים  הלכו  במקביל  באסירים. 
צפיפות קשה. לצפיפות זו תרמה גם התוספת של 
ביטחוניים  אסירים  של  ובעייתית  חדשה  אוכלוסייה 
וכן לאחר סיפוח בתי  לאחר מלחמת ששת הימים 
התמודדות  שחייבו  הצבאיים,  הביטחוניים  הכלא 
המרובים,  הקשיים  קשות.  ביטחוניות  בעיות  עם 
רמת  ביוקרתה.  פגעו  עמם,  התמודדה  שהמערכת 
ולא  נמוכה  הייתה  אליה  המתגייסים  של  ההשכלה 

תאמה את הצרכים של המערכת.
המערכת  כלפי  הופנתה  השבעים,  משנות  החל 
 ביקורת נוקבת, חוזרת ונשנית, מצד מבקר המדינה. 
ועדת  של  הקשה  הביקורת  עליה  נוספה  ב-1981 
קנת, כולל המלצות לתיקון הליקויים. כן הצטברה 
המבקרים  מצד  ביקורת  הבאות  השנים  במהלך 
הציבורית  הסנגוריה  המערכת,  של  הרשמיים 
התחילה  הביקורת,  בעקבות  התקשורת.  ואמצעי 
המערכת להתמודד אט אט חזיתית עם תחלואיה. 
והותאמו  והתקנות  הפקודות  תוקנו  הזמן,  במהלך 
בה.  המקובלות  ולתפיסות  הישראלית  למציאות 
להשתפר  החלה  הסוהרים  של  ההשכלה  רמת 
ותדמיתם  המקצועית  הכשרתם  רמת  גם  ועימה 
לקידום  גם  החברתית. המערכת החלה להתפנות 
שיקום  תכניות  בפתיחת  באסירים  בטיפול  מסוים 
בעבורם ובקידום השכלתם. עניין הציבור במערכת 
נבחרי  של  עניינם  גם  ועימו  עלה,  הסוהר  בתי 
הציבור. לקראת סוף שנות השמונים, התחיל האוצר 
להפנות תקציבים לבניית בתי סוהר חדשים וראויים 
קיימים.  סוהר  בבתי  חלקי  לשיפוץ  וכן  לייעודם 
יותר,  גבוהה  ברמה  אדם  כוח  קלטה  המערכת 

והלכה והתמקצעה. 

התפתחות בתי הסוהר בישראל

O.J.T = On the Job Training  45
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קלטה  האלפיים  שנות  של  הראשון  העשור  באמצע 
המערכת לתוכה עצורים מבתי המעצר המשטרתיים 
ואסירים ביטחוניים מידי צה"ל, תוך שאיפה להיהפך 
ברמת  השיפורים  למרות  בלעדית.  כליאה  לרשות 
הכליאה, בכוח האדם ובטיפול באסירים עדיין נותרו 
במערכת ליקויים רבים הדורשים תיקון. בתי סוהר 
ממשיכים לשכון במבנים לקויים ובלתי ראויים לשמש 
למגורי אדם. רמת הצפיפות הממוצעת בבתי הסוהר 
בארץ גבוהה והשטח הממוצע לאסיר הוא כמחצית 
מועסק  אינו  מהאסירים  חלק  הבין-לאומי.  מהתקן 
או  מקצועית  להכשרה  זוכה  ואינו  יצרנית  בעבודה 
ורק  מאוד  מצומצמות  השיקום  מסגרות  להשכלה. 

מאות בודדות של אסירים נוטלים בהן חלק.
מושכלת  לאומית,  כליאה  מדיניות  גובשה  לא  עדיין 
צורכי  בין  נכון  איזון  על  שתתבסס  טווח,  וארוכת 
וכך  באסירים,  הטיפול  וצורכי  המדינה  של  הביטחון 
גם לא נקבעו למערכת מטרות ברורות ובנות ביצוע. 
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מבוא
חברתית  כבעיה  בעולם  נתפסת  נוער  עבריינות 
 Greenwood, Model, Rydell & Chiesa, 1996;(
 Hill, Howell, Hawkins& Battin-Pearson, 1999;
 .)Spergel, 1995; Thomas ,Holzer, & Wal ,2003
בגרמניה יש עליה בפשיעת בני נוער. בפינלנד רוב 
עבירות  יותר  ביצעו  ממאסר  ששוחררו  הצעירים, 
לאחר שחרורם. באנגליה - 85% מהנערים ששוחררו 
 Stevens &( שנתיים  בתוך  שוב  נעצרו  ממאסר 
Gladstone, 2002(, ובארה"ב עלה מספר עבירות 
 Parent, Leiter,( חומרתן  ועלתה  הנוער  בני 
 .)Kennedy, Livens, Wentworth & Wilcox, 1994

אלימות  באירועי  השכיחות  עלתה  בישראל  גם 

]אילי גולדברג1[

מאמר זה מתאר את הסביבה החברתית בבית סוהר לנוער "אופק" בשנים 
2005-2001, כפי שהיא נתפסת על ידי האסירים. באמצעות שאלון אנונימי, 

שהועבר בשלוש נקודות זמן זוהו המדדים המרכזיים  הקשורים בתפיסה חיובית 
של האסירים את הסביבה החברתית בכלא, ובא לידי ביטוי השינוי שעבר בית 

הסוהר במהלך השנים. המדדים המרכזיים, שקשורים בסביבה חברתית חיובית 
על פי תפיסת האסירים, הם: התנאים הפיזיים בכלא, יחס גורמי האכיפה ומידת 

השיקום. ככל שגורמי האכיפה, גורמי הרווחה וגורמי החינוך בכלא נתפסים על ידי 
האסירים כטובים יותר, כך תפיסתם את בית הסוהר היא חיובית יותר; וככל שבית 

הסוהר נתפס כגורם שמסייע בשיקומם, כך עולה שביעות הרצון של האסירים 
במאסר. למחקר שתי מסקנות מרכזיות: 1. סביבה חברתית חיובית בכלא בנויה 
על מידת השיקום בו ועל יחס גורמים  האכיפה, הרווחה והחינוך. 2. לשינויים 

ארגוניים השפעה מכרעת על תהליכים בתוך בית הסוהר לנוער. מאחר, שמדובר 
במחקר ראשון שנעשה בארץ על בית הסוהר לנוער, ראוי להמשיך ולחקור אותו.

הסביבה החברתית בכלא על פי תפיסת 
האסירים בין השנים 2005-2001

בית סוהר לנוער "אופק" 

ד”ר )לקרימינולוגיה( אילי גולדברג הקימה את בית הסוהר ושימשה כמפקדת הראשונה בשנים 2005-2001.  1

 .)2008 ולאופר,  )שחורי  ובחומרתם  נוער  בני  של 
ידי  14.4% מכלל הפשיעה  בישראל מתבצעת על 
נוער )נתוני משטרת ישראל, 2005(, ו-8% מעברייני 
הנוער בישראל ביצעו 68% מכלל העבירות )בן ברוך, 
שאופיינו  הנוער  מבני   20% מזאת,  יתרה   .)2003
בבגרותם  זו  בפעילות  המשיכו  פלילית,  בפעילות 
כיום, 56% מהקטינים הפליליים   .)2003 )שיוביץ, 
הכלואים בישראל מרצים מאסר שני ומעלה )מאגר 
של  לשיעור  בדומה   ,)15.9.2008 שב"ס,  נתוני 
56.6% מהנוער הכלוא בארה"ב )לא כולל עצורים( 

.)Langan, 2002(
בשנת 2001 הוקם בישראל בית סוהר לנוער "אופק", 
בישראל  נוער  עבריינות  עם  מהתמודדות  כחלק 
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וכיעד חברתי של שירות בתי הסוהר, ובעקבות ריבוי 
אירועים אלימים באגפי הנוער שהיו בחלק מבית סוהר 
החיים  סביבת  מוצגת  הנוכחי  במאמר  למבוגרים. 
האסירים  ידי  על  נתפסת  שהיא  כפי  לנוער,  בכלא 
בבית סוהר לנוער בין השנים 2005-2001. עבריינות 
הנבדלת,  עבריינית  תרבות  כתת  מתוארת  נוער 
)אלפסי,  הכללית  מהתרבות  ומנותקת  מנוגדת 
2006(. תת תרבות זו מספקת לנוער צרכים נפשיים  
ודרך להתמודד עם לחץ חברתי, ניכור ותיוג חברתי 
 ;2008 ולאופר,  שחורי   ;1987 ואדד,  רהב  )שוהם, 
מאפשרת  היא   ,)Espin, 1998 ;Brake, 1985
 Fleisher, 1995;( המציאות  את  לשרוד  להם 
מצבי  על  ולמחות  Venkatesh, 1997(,למרוד 
זה  נוער   .)Bourgois, 1996( והשפלה  דיכוי  ניצול, 
החברה  של  וחוקים  מגבלות  מנורמות,  מתעלם 
)Brake, 1980; Hazani, 1989(. אורח חיים עברייני 
מהווה בעבורו מקור להערכה עצמית, לביטוי אישי 
עברייני  שאיפות במסלול  בהגשמת  להצלחה  ודרך 

)אלפסי, 2006(. 
באמצעות  בחלקה,  מוסברת,  נוער  עבריינות 
בתהליך  משברים  ההתבגרות:  גיל  של  תסמינים 
התרחקות   ,)1988 )אריקסון,  האישית  הזהות 
מההורים )מוס, 1988(, השפעה שלילית של קבוצת 
עבריינית  לקבוצה  להצטרפות  הדוחפת  השווים 
)Vigil, 1988(, תהליך אינדיבידואציה )מוס, 1988(, 
הליכה לקיצוניות, מרדנות, התנהגות בלתי צפויה, 
אי קבלת סמכות, תוקפנות וירידה ביכולת המתבגר 
לרסן דחפים מיניים ותוקפניים )אשד-פלק, 1996(, 
חוסר אמון, ציניות, חרדה אישיותית ורגש  נחיתות 
עצמית  הערכה  השכלה,  חוסר   ,)2002 )אדד, 
נמוכה, תחושות נטישה, בדידות וחוסר יכולת ליצור 
מבוגרים,  של  פיקוח  העדר  משמעותיים,  קשרים 
עבריין  לנוער  התחברות  עקבית,  במשמעת  חוסר 
 Chamberlain, 1996;( נמוכים  לימודיים  והישגים 

.)Ried, 1993; Reid & Eddy, 1997
בספרות  ויכוח  קיים  האחרונות  השנים  במאה 
עבריינות  עם  ההתמודדות  בסוגיית  המקצועית 
המעדיפה  הענישתית  בגישה  התומכים  בין  נוער 
את טובת הציבור והענשת העבריין, לבין התומכים 
 Caeti,( בגישה השיקומית הרואה את טובת העבריין
הגישה   .)Memmens, Cullen, & Burton, 2003

נוער,  בני  יותר  של  למאסרם  הביאה  הענישתית 
החלו לשפוט קטינים בבתי משפט למבוגרים ויצרו 
תוכניות טיפול מיוחדות לנוער בעל עבירות חמורות 
במיוחד. בארצות הברית, במדינות שתומכות בגישה 
הענישתית, כמו דקוטה וניו מכסיקו, חילקו את הנוער 
לשלוש קבוצות במטרה ליצור מדיניות דיפרנציאלית: 
נוער עבריין )delinquent offenders(, נוער שנשפט 
כבוגרים )youthful offenders(ונוער שמבצע עבירות 
 )serious youthful offenders( במיוחד  חמורות 
 Torbet, Gabel, Hurst, Montgomery, Szynanski(
אחרות  מדינות  זאת,  לעומת   .)& Thomas, 1996
כמו אלבאמה, קונטיקט ופלורידה, המשיכו בגישה 
את  הרחיבו  בנוער,  לטיפול  המסורתית  השיקומית 
המימד השיקומי טיפולי חינוכי, הגבירו את הטיפול 
למאסר  אלטרנטיבות  והוסיפו  הקהילה  במסגרת 
)Krisberg & Hawkins, 1995(. הדרך האפקטיבית 
ביותר להתמודד עם התופעה היא שילוב בין הגישה 
 .)Caeti et al, 2003( השיקומית והגישה הענישתית
בפרט  ובארה"ב  בכלל  בעולם  התמיכה  למרות 
כלפי  נוקשה  במדיניות  התומך  הצדק",  ב"מודל 
עבריינים, נמצא שבמוסדות לנוער עבריין בארה"ב 
שיקומית  באוריינטציה  ולפעול  לתמוך  המשיכו 
כאשר אחת המטרות המוצהרות בטיפול בנוער הוא 

.)Caeti et al, 2003( צמצום הרצידיביזם
הרצידיביזם  תופעת  המחקרית  הספרות  פי  על 
קשורה בצרכים וצרכי  התחברות אנטי סוציאליים 
 Rice & Harris,1995; Zamble & Proporino, 1990(
Gendreau,1996 ;Gendreau et al, 1996(2. מנבאי 
עבריינית  קריירה  הם:  ביותר  היעילים  הרצידיביזם 
 Zamble & Porporino, 1990;( וצרכים קרימינוגניים
ניתן   .)Gendreau, 1995, Gendreau et al, 1996;
באמצעות  הרצידיביזם  משיעור   40% עד  להוריד 
היעילה   ההתערבות  עקרונות  על  שנבנה  טיפול, 
 Chamberlain & Reid, 1998; Lipsey, Wilson &(
על  נשענת  יעילה  התערבות   .)Cothern, 2000
ופיתוח  פרטני  יעוץ  על  קרימינוגניים,  צרכים  זיהוי 
והשכלה  חינוך  תוכניות  על  אישיות,  מיומנויות 
 .)Lipsey, 1999( והקהילה  המשפחה  שיתוף  ועל 
נמצאה הצלחה בטיפול, כאשר הסביבה הטיפולית 
מולטי-דסיפלינרית  בגישה  ומאופיינת  בטוחה  היא 
קשר  רפואי,  טיפול  אישיות,  תוכניות  וכוללת 

אנטי  בהתנהגות  בשימוש לרעה בסמים,  עבריינים,  בעמדות פרו-עבריינות, בחברים  מתבטאים  קרימינוגניים  צרכים   2

חברתית, לקויים לפתרון בעיות, בעוינות ובכעס. צרכי התחברות אנטי סוציאלית מתבטאים בהתנגדות לסמכות, ביחסים 
בין אישיים לקויים, באופי פעילויות פנאי, בקשר עם בני אותו גיל, באישיות פסיכופטית באי שפיות, בנסיבות חברתיות 

ובחוסר כישורי התמודדות.

בית הסוהר לנוער “אופק” - הסביבה החברתית בכלא על פי תפיסת האסירים
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ולקהילה  השווים  לקבוצת  התייחסות  למשפחה, 
 .)Brendtro & Cunningham, 1998; Rose, 2002(

המוסדית  במסגרת  ביותר  התוכניות האפקטיביות 
)יותר  טווח  ארוכות  מערכתיות,  רב  תוכניות  הן 
ומתנהלות  הנערים  כל  את  שכוללות  משנתיים(, 
 Lipsey et al, 2000; Borduin( במרחב טיפולי חינוכי
 .)et al, 1995; Henggeler, Melton & Smith, 1992
מדובר בתוכניות קבוצתיות, שמספקות מיומנויות 
בינאישיות ובנויות על בסיס קהילתי ומשפחתי תוך 
עברייני,  חיים  סגנון  כמו  נושאים  עם  התמודדות 
 .)Lipsey et al, 2000( האימפולסיביות  והפחתת 
התערבות  תוכניות  לבנות  שכדי  לציין,  חשוב 
בשל  הן  אסטרטגי  תכנון  נדרש  לנוער  אפקטיביות 
הקשר בין המבנה הכללי של התוכנית )ארגון, ציוות 
בשל  והן  הרצידיביזם  רמת  לבין  ואדמיניסטרציה( 
התוכנית  של  הקונספציה  בין  בהתאמה  חשיבות 

 .)Lipsey et al, 2000( ועמדות הארגון
עבריין,  לנוער  כליאה  מתקני   984 שבדק  במחקר, 
הן:  לנוער  סוהר  בבתי  המרכזיות  שהבעיות  מצאו 
ופיקוח על התנהגויות  מרחב מחייה, טיפול רפואי 
 Parent, Leiter, Kennedy, Livens,( אובדניות 
סוהר  בית  הקמת   .)Wentworth & Wilcox, 1994
התפיסה  מביטויי  חלק  מהווה  בישראל  לנוער 
השיקומית  בהתמודדות עם עבריינות נוער בישראל 

בכלל ובשירות בתי הסוהר בפרט.

בית הסוהר לנוער "אופק"
ובשלב  הארץ  במרכז  נמצא  "אופק"  סוהר  בית 
מקומות   120 מתוך  אסירים,   86 בו  שהו  ההקמה 
ו-54 אנשי סגל. בניית המסגרת המוסדית  כליאה, 
התנהגות  את  לשנות  נועדה  לנוער  הנפרדת 
האסירים, ליצור אווירה בטוחה, לבנות דרכי תקשורת 
רב  גישה  ולבסס  הסביבה  חזות  את  לשפר  בכלא, 
הצוות  עבודת  כללי  גובשו  זו  בתקופה  מקצועית. 
בדגש  החינוכית-טיפולית  התפיסה  גובשו  האגפי, 
על התערבות יעילה ומרכז השכלה בשיתוף פעולה 
עם משרד החינוך. בתקופה זו ניתנה הכשרה לסגל, 
במטרה לספק ידע על חוקי הנוער בארץ, להקנות 
מיומנויות טיפול והתמודדות עם נוער עבריין בכלל 
ונוער כלוא בפרט ונכתבה תורת הפעלה. הסוהרים 
ונכתבה  רצונם  על בסיס  הנוער  לעבוד עם  שובצו 
בכלא  נזקקים  נוער  בבני  לטיפול  הסגל  של  אמנה 

)נספח 1(.
אשר  חדש,  למתקן  הכלא  עבר   ,2003 בדצמבר 
 240 וסיפק  לנערים  המחייה  מרחב  את  שיפר 

 )94( גדל  הסגל  אנשי  מספר  כליאה.  מקומות 
ושולבו בו סוהרים, שטרם הוכשרו לעבודה עם נוער 
בו  ושולבו  האסירים  אוכלוסיה  השתנתה  עבריין. 
אסירים צעירים )מגיל 21-18(, שהגיעו מבתי סוהר 
בכלא.  החברתית  בסביבה  שינוי  ויצרו  למבוגרים 
אסירים אלה הביאו נורמות התנהגות, שמאפיינות 
עבריינים בוגרים ורובם לא שולבו במרכז ההשכלה 
המשיך  במקביל  החינוך.  משרד  ומימון  שבפיקוח 
מספר  עלה  להתפתח:  החינוכי-טיפולי  המרחב 
הועמק  בכלא,  בגרות  בחינות  שסיימו  האסירים 
הקשר עם הקהילה, הוקם בכלא שבט צופים, העמיק 
שיתוף הפעולה עם קבוצת הכדורגל שפעלה בתוך 
והטיפולי.   לפעול המרחב הקהילתי  והמשיך  הכלא 
בתקופה זו חלו שינויים נוספים, שחייבו שינוי בחלק 
מתוכניות ההתערבות הטיפוליות. בעקבות העלייה 
המשפט  בתי  החלו  ובחומרתה  הנוער  בפשיעת 
נשלחו  נערים  ויותר  הנוער  בני  בענישת  להחמיר 
למאסר, שונה יעוד שירות בתי הסוהר שהפך לארגון 
לקלוט  החלו   2005 שנת  ובמחצית  לאומי  כליאה 
עצורים לימים, דבר  שהביא לתנועת אסירים גדולה 

בכלא ושינוי במאזן בין עצורים ושפוטים. 
בשנת 2001 הורכבה אוכלוסיית האסירים מ-61% 
בני  היו  מהאסירים   16% עצורים,  ו-39%  אסירים 
דמוגרפית  מבחינה   .18-16 בני  היו  ו-84%   16-14
נמצאו בכלא 35% בני מיעוטים ו-65% יהודים.  65% 
מהכלואים היו במאסרם הראשון, 35% במאסר שני 
ומעלה. התפלגות אסירים לפי סוג העבירה היתה: 
רכוש,  עבירות  בגין  במאסר  שהו  מהאסירים   43%
ו- והריגה(  רצח  )כולל  אלימות  עבירות  בגין   26%

18% בגין עבירות מין ורק 3% היו עבירות אחרות 
)כולל סמים( )וירצר, 2000(.  

בכלא  האוכלוסייה  הרכב  השתנה  השנים  במהלך 
ו- 43.6%  בו 56.4% עצורים  ובשנת 2008 שוהים 
מ-66.6%  מורכבת  בכלא  האוכלוסייה  שפוטים. 
יהודים ו-34.4% בני מיעוטים, שמהם 16.8% אסירים 
עד גיל 16, 74.8% בין גיל 16-18, ו-10.4% אסירים 
מעל גיל 18. בהתייחס להתפלגות המועדות, שוהים 
שני  מאסר   56.5% ראשון,  במאסר   43.5% בכלא 
ומעלה. התפלגות על פי סוג עבירה מראה 34.8% 
בגין אלימות )כולל רצח והריגה(, 17% בגין עבירות 
מין, 12.3% בגין עבירות רכוש ו-35.9% בגין עבירות 
השוהים  פלסטינים  אסירים  כ-30%  )מהם  אחרות 
נתוני  )מאגר  חוקית(  בלתי  שהייה  בגין  במאסר 

שב"ס, 15.9.2008(. 
תפיסת ניהול הכלא מתבססת על שילוב בין ביטחון 
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בית הסוהר לנוער “אופק” - הסביבה החברתית בכלא על פי תפיסת האסירים

מרבי, סדר ומשמעת לבין הקשבה, אמפטיה ומענה 
עלולה  המאסר  חווית  לדוגמה,  הייחודיים.  לצרכים 
אובדניים  וניסיונות  נפשיים  משברים  לקטין  לגרום 
והמענה  התמיכה  בין  השילוב   ,)1997 )קידר, 
להשתמש  עשוי  הסגורה  המסגרת  לבין  הטיפולי 
במשבר כמנוף לשינוי ולגרום להקטין, אולי לראשונה 
בחייו, להתמודד עם המציאות ולהכיר בצורך בשינוי 

ובקבלת עזרה. 
בנויה  בנוער בשירות בתי הסוהר  מדיניות הטיפול 
על התפיסה, שבית סוהר לנוער הוא מוסד כוללני, 
התפיסה  ביטחונית.  במסגרת  שפועל  שיקומי, 
כבסיס  הנערים  טובת  את  מציבה  השיקומית 
הן:  זו  למדיניות  היסוד  והנחות  ההחלטות  לקבלת 
לרכוש  להזדמנות  וזכאי  שינוי  בר  הוא  נער  שכל 
כלים, מיומנויות וכישורי חיים כדי להשתלב מחדש 
הנער  של  חייו  ברצף  תחנה  הוא  המאסר  בחברה; 
שותפים  משפחה,  כולל  בקהילה,  הגורמים  ולכן 
לתהליך שעובר הנער בכלא; הסגל בכלא הוא חלק 

מהקהילייה המקצועית המתמחה בטיפול בנוער.
התפיסה החינוכית-הטיפולית נשענת על התיאוריה 
האקולוגית, שגורסת ששינוי אצל נוער עבריין מחייב 
שינוי בסביבה שבה הוא חי, שאינה בהכרח הסביבה 
)נוהלי הפעלה,  הפיזית, אלא היחסים הבינאישיים 
לאפשר  חשוב  בקטינים,  ומדובר  מאחר   .)2004
למרדנות,  ביטוי  לתת  יוכלו  בו  מרחב  בכלא  להם 
וחשוב  למרדנות  סובלני  אינו  סוהר,  שבית  למרות 
לאפשר מרחב של שונות, שבו יבוא לידי ביטוי גיבוש 
כלל  בדרך  הסוהר  שבבית  למרות  עצמית,  הזהות 
)גופמן,  האסיר  של  האישית  הזהות  מטושטשת 
טיפולי,  כלי  מהווה  הסוהר  בית  ולבסוף,   .)1973

באמצעות הגבולות הברורים שהוא מציב לאסירים 
ובאמצעות תוכניות הטיפול וההזדמנות לשינוי שהוא 
מספק להם. המרחב המרכזי הוא מרכז ההשכלה 
והקונספציה היא של "בית ספר בתוך בית סוהר" 

)נוהל הפעלה, 2004(.  
שמבוסס  מודל  פי  על  נבנתה  החברתית  הסביבה 

על חמישה מרכיבים )נוהל הפעלה, 2004(: 
סביבה חינוכית: כל המרחבים הם חלק מהשלם   .1

ומהווים סביבה חברתית חינוכית. 
מסגרת קהילתית: המודל מתבסס על עקרונות   .2
הטיפול הקהילתי במטרה לתרגל בזמן המאסר 
עם  אינטראקציה  כדי  תוך  בקהילה,  חיים 

הקהילה מחוץ לכלא.
על  פועלת  החברתית  הסביבה  מובנה:  מודל   .3
כלל  וברורה, שמחייבת את  תוכנית קבועה  פי 
ליצור  במטרה  וסגל(,  )אסירים  משתתפיה 

אחידות, קביעות וצמצום אי הוודאות. 
מבנה מודולארי: לאוכלוסיה הטרוגנית בצרכיה   .4
דיפרנציאליים,  צרכים  פי  על  מענה  נדרש 
לכל  אישית  תוכנית  בבניית  גמישות  שמאפשר 

נער.  
בנוער  בטיפול  יתמחו  הסגל  אנשי  התמחות:   .5

בכלל ובתחומים ייחודיים בפרט.
המודל הטיפולי ממחיש את התהליך שעובר הנער 
שחרורו  ועד  השתלבותו  דרך  בכלא,  מקליטתו 
לקהילה חזרה. המודל מציג שלושה מוקדי פעולה 
השילוב  אשר  והקהילה  הקבוצה  האסיר,  מרכזיים: 
מחודשת  לקליטה  הנער  של  להכנה  מביא  ביניהם 

בקהילה עם שחרורו.

קליטה

תרשים מספר 1: המודל הטיפולי - חינוכי של בית סוהר לנוער בישראל )נוהל הפעלה, 2004(

השתלבות

קהילה
)השתלבות בקהילה(

קבוצה
)יחסים בין אישיים(

אסיר
)זהות אישית(

שחרור/מעבר
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בחקר אקלים חברתי בבתי ספר, מתייחסים לקשר 
בהישגים  שיפור  לבין  חיובי  חברתי  אקלים  בין 
ובהתפתחות חיובית של הפרט )צדקיהו, 1986; גל 
להניח, שגם  ניתן  1990(. מכאן  וייזר,   ;1988 אור, 
חברתית  סביבה  חברתי,  כמוסד  הסוהר,  בבית 
חיובית תביא להישגים גבוהים ולהתפתחות האישית 

של האסירים. 
את   האסירים  תפיסת  בין  מובהק  קשר  נמצא 
האווירה בכלא לבין הסתגלותם, שכן אסירים שחשו 
עצמם  להתאים  נטו  בכלא  הסגל  מצד  בתמיכה 
היטב למסגרת הכלא לעומת אחרים, שחשו חוסר 
התנהגות  בבעיות  אופיינה  והתנהגותם  תמיכה 
מכאן   .)Wright, 1991( חוזרות  משמעת  והפרות 
הכלא  את  תופסים  אסירים  שכאשר  להניח,  ניתן 
כגורם שמסייע לשיקומם, באווירה שנתפסת כפחות 
אלימה, נוצרת אווירה חיובית יותר שמאפשרת שינוי 

ושיקום.
המרכזיים  המרכיבים  את  לזהות  המחקר:  מטרת 
בסביבת החיים בכלא ולבחון את התהליכים שעבר 
ועד   2001 בשנת  מהקמתו  "אופק"  סוהר  בית 

.2005
נבדקו  בכלא,  החברתית  הסביבה  את  ללמוד  כדי 

באמצעות שאלון, שתי שאלות: 
החיים  סביבת  על  המשפיעים  המדדים  מהם   .1
פי  על  ביניהם,  והקשר  בישראל  לנוער  בכלא 

תפיסת האסירים? 
מהם ההבדלים בתפיסת האסירים את הסביבה   .2

החברתית בכלא בין השנים 2005-2001?

השיטה
משתתפי המחקר

שאלון אנונימי הועבר לכלואים )עצורים ושפוטים(, 
דוברי עברית ויודעי קרוא וכתוב בבית סוהר "אופק". 
 45% שהם  כלואים,   40 השתתפו   2001 בשנת 
מהאוכלוסייה שמנתה 89. ביוני 2003 השתתפו 59 
 113 שמנתה  מהאוכלוסייה   52.2% שהיוו  כלואים 
כלואים. באוגוסט 2005 השתתפו 82 כלואים, שהם 
בגילאי   צעירים  )חלקם   אסירים   197 מתוך   41%
נבדקים,   181 השתתפו  הכול  בסך   .)21 עד   18
כלואים,   383 שמנתה  מאוכלוסייה,   47.2% שהם  
ששהו בכלא בעת העברת השאלונים. ייתכן, שחלק 
המועדים  בשלושת  השאלון  על  ענו  מהאסירים 
השונים, כמו כן לא נעשה פילוח של הנבדקים על 
פי מרכיבים דמוגראפיים, סוציו אקונומיים ונתונים 

פליליים. 

כלים 
את  האסירים  שתפיסת  בהנחה,  נבנה  השאלון 
התפיסה  את  משקפת  בכלא  החברתית  הסביבה 
הטיפולית-חינוכית והשפעתה. השאלון כלל מדדים 
 Parent( ממחקרים, שבדקו סביבה חברתית בכלא
et al, 1994(, ובהתייחס לאקלים חברתי במסגרות 
וייזר,   ;1988 גל-אור,   ;1986 )צדקיהו,  חינוכיות 
שככל  הוא,  השאלון  בחיבור  הרציונאל   .)1990
חיובית  כסביבה  הכלא  את  תופסים  שאסירים 
כך  ושיקום,  למידה  ומאפשרת  עזרה  שמספקת 
הסיכוי גבוה יותר לשינוי. ולכן יש לבדוק את הסביבה 
ולנתח  האסירים  תפיסת  פי  על  בכלא,  החברתית 

את הגורמים שמשפיעים עליה. 
כעשרים  של  בחינתם  את  עבר  שהשאלון  לאחר 
אנשי סגל מכלא "אופק", קצינים  וסוהרים מתחום 
מורים  חינוך,  קציני  סוציאליים,  עובדים  הביטחון, 
בארה"ב  שינויים.  בו  בוצעו  אחרים,  מטה  וקציני 
ארבעים  באמצעות  לנוער,  כליאה  מתקני  נבדקו 
 .1 מדדים:  לארבעה  שנחלקו  קריטריונים,  ושישה 
צרכים בסיסיים )מרחב מחייה, טיפול רפואי, מזון, 
וביטחון  סדר   .2 מגורים(.  ותנאי  והיגיינה  ביגוד 
ומצבי  אובדנית  התנהגות  על  פיקוח  )אבטחה, 
וטיפול(.  ופנאי  בידור  )חינוך,  תוכניות   .3 חירום(. 
חוקים  לקהילה,  )גישה  העבריין  הקטין  זכויות   .4
 .)Parent el al, 1994( )ומגבלות של התנהגות סגל
שחולקו  שאלות   38 כלל  הנוכחי  במחקר  השאלון 
לעשרה מדדים. 12 השאלות הראשונות בדקו את 
התנאים  הבאים:  המדדים  לגבי  האסירים  תפיסת 
לאסירים  בכלא  הגורמים  יחס  בכלא,  הפיזיים 
התבקשו  הנבדקים  והטיפול.  החינוך  ופעילויות 
 '1' הסיפרה  שבו  במדרג,  עמדותיהם  את  לסמן 
'5' משקפת  וסיפרה  ביותר"  "הגרוע  את  משקפת 
על  מעיד  הערכים  של  גבוה  ממוצע  מאוד".  "טוב 

עמדות חיוביות של המשתתפים )נספח 2(. 
לגבי  האסירים  תפיסת  את  בדקו  שאלות   26
המדדים הבאים: אווירת האלימות בכלא, יחס גורמי 
רווחה, היכולת לבקש עזרה, תפיסת האסירים את 
בכלא.  הרצון  ושביעות  המשמעת  השיקום,  מידת 
במדרג,  עמדותיהם  את  לסמן  התבקשו  הנבדקים 
"בכלל  האומרת  עמדה  משקפת   '1' הספרה  שבו 
"נכון   - הסכמה  משקפת    '5' והסיפרה  נכון"  לא 
מאוד". ממוצע גבוה במדד אווירת האלימות בכלא 
מצביע על אווירה של אלימות. ממוצע ערכים גבוה 
במדדים האחרים מצביע על תפיסה חיובית )יכולת 
האכיפה,  גורמי  יחס  השיקום,  מידת  עזרה,  לקבל 
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הסביבה  בכלא(.  הרצון  שביעות  המשמעת,  רמת 
גורמי  יחס  כאשר  כחיובית,  נתפסת  החברתית 
ידי  על  נתפסו  בכלא  והחינוך  הרווחה  האכיפה, 
נתפסה  האלימות  רמת  כאשר  כטובים;  האסירים 
לפנות  היכולת  על  דיווחו  אסירים  כאשר  כנמוכה; 
את  תפיסתם  על  בכלא  מגורמים  עזרה  לקבלת 
מידת שיקום כגבוהה ועל שביעות הרצון  מהחיים 
כל  של  התשובות  כממוצע  חושב  מדד  כל  בכלא. 

הפריטים שהופיעו בשאלון. 

המדדים שנבדקו הם:
הסביבה הפיזית )α =0.62(3 - )חמישה פריטים:   .1

איכות מזון, כמות ורמת ניקיון באגף ובתא(;
יחס גורמי אכיפה )α =0.64( - )חמישה פריטים:   .2

יחס הנהלה, יחס סוהרים, אלימות סגל(;
יחס גורמי החינוך )α = 0.71( - )שלושה פריטים:   .3
ותוכנית   החינוך  פעילות  רמת  מורים,  יחס 

הלימודים(;
אווירת אלימות )α =0.63( - )חמישה פריטים:   .4
ללא  ציוד  לקיחת  קטטות,  בכלא, מספר  פחד 
וכמות  עצמית  להגנה  דוקרן  אחזקת  רשות, 

הקללות(;
יחס גורמי הרווחה )α = 0.57( - )שני פריטים:   .5
לעובד  לפנות  היכולת  סוציאלי,  עובד  טיפול 

סוציאלי לעזרה(;
משפחה  מבני  עזרה  לבקש  מוכנות   .6
ופניה  מעורבות  פריטים:  )שני   -  )α  =  0.50(

לעזרת המשפחה(
 )α  =0.63( כללי  באופן  עזרה  לבקש  מוכנות   .7
לעובדים  לסוהרים,  פניה  פריטים:  )ארבעה 

סוציאליים, לאסיר אחר, או לראשון שמזדמן(;
פריטים:  )שני   -  )α  =0.67( המשמעת  רמת   .8

רמת המשמעת ורמת הדרישות בכלא(;
 -  )α  =  0.78( בכלא  השיקום  מידת  תפיסת   .9
התנהגותו  את  מתקן  אסיר  פריטים:  )חמישה 
לי,  לעזור  יכולים  בכלא  משתקם,  אני  בכלא, 

הכלא משקם(.
 )α = 0.61( מידת שביעות הרצון מהשהות בכלא  .10
בכלא",  להיות  נורא  "לא  פריטים:  )ארבעה   -
"מרוצה ממה שקורה בכלא", "מתייחסים אלי 

כבן אדם", "מקשיבים לי בכלא"(. 
כן ענו האסירים על שאלה שהתייחסה לתפיסתם את 
מטרת בית הסוהר: להעניש, להרתיע, לחנך או לתקן.  

3  מדד α )אלפא של קונבך( מצביע על מידת מהימנות פנימית של פריטי השאלון.

מהימנות  נמצאה  מהמדדים  שבחלק  לציין,  חשוב 
המחייב  דבר   ,)α מ-0.60=  )פחות  נמוכה  פנימית 

המשך בדיקת כלי מדידה זה במחקרי המשך.

הליך
של  פנימיים  לצרכים  נועד  מלכתחילה,  השאלון, 
שמטרת  לאסירים,  הוסבר  הסוהר.  בית  הנהלת 
השאלון להכיר את עמדותיהם לגבי המאסר על מנת 
לשפר את הטיפול בהם. השאלון הועבר על ידי קציני 
הלימוד  שעות  במהלך  סוציאליים  ועובדים  חינוך 
לא  אסירים  בחצר.  הפנאי  שעות  ובמהלך  בכיתות 
חויבו לענות על השאלון. אלה שהסכימו, לא קיבלו 
הטבות ולא התבקשו לחתום על הסכמה להשתתף 
האגף  )כולל  האגפים  מכל  היו  הנבדקים  במחקר. 

הסגור(. 
וממצאיו   2001 במאי  השאלון  הועבר  לראשונה 
לגבי  מצב  תמונת  הסוהר  בית  להנהלת  סיפקו 
תפיסת האסירים את סביבת החיים בכלא, במטרה 
הסוהר.  בית  מטרות  את  שיקדמו  יעדים  לקבוע 
השאלון הועבר בשנית, ביוני 2003 וממצאיו שיקפו 
השאלון  שנתיים.  במהלך  בכלא  שחל  השינוי  את 
הועבר בשלישית באוגוסט 2005 וממצאיו משקפים 
את התהליכים, כפי שהם נתפסו על ידי האסירים, 

לאחר המעבר למתקן החדש. 

ממצאים
השאלה הראשונה בדקה, באמצעות מתאמי פירסון 
החברתית  הסביבה  על  המשפיעים  המדדים  את 
ביניהם.  והקשר  האסירים  תפיסת  פי  על  בכלא 
כל  המדדים מתשובותיהם  בין  נבדקו המתאמים 
של כל הנבדקים בשלושת המועדים. מתאמי פירסון 

מוצגים להלן בלוח מס' 1. 

נמצאו, אפוא, מתאמים חיוביים מובהקים בין מדדי 
יחס גורמי האכיפה, פעילות גורמי חינוך, יחס גורמי 
הרווחה, תנאים פיסיים ותפיסת מידת השיקום. כמו 
הרצון  שביעות  בין  מובהקים  מתאמים  נמצאו  כן, 
ותפיסת  האכיפה  גורמי  יחס  פיסיים,  תנאים  לבין 
האכיפה,  גורמי  של  שהיחס  ככל  השיקום:  מידת 
תפיסת  כך  יותר,  כטוב  נתפס  והחינוך  הרווחה 
השיקום גבוהה יותר; ככל שהתנאים הפיזיים טובים 
יותר ויחס גורמי האכיפה והרווחה גבוהים יותר, כך 

עלתה מידת שביעות הרצון בכלא. 
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המדד
יחס 

גורמי 
האכיפה

פעילות 
גורמי 
החינוך

אווירת 
אלימות

יחס 
גורמי 
הרווחה

נטייה 
לבקש 
עזרה 
באופן 

כללי

פנייה 
לעזרה 
מבני 

משפחה

רמת 
משמעת

מידת 
שיקום

שביעות 
רצון

**0.31*0.310.090.07-0.17**0.02-0.21*0.19**0.38תנאים פיסיים

יחס גורמי 
**0.34**0.070.03-0.29*0.15**0.040.27*0.19--האכיפה

פעילות גורמי 
0.05**0.100.01-0.090.22**0.06-0.22--החינוך

0.04-0.14-0.05**0.25**0.07-0.27--אווירת אלימות

יחס גורמי 
0.06*0.070.06-0.18**0.59--הרווחה

נטייה לבקש 
0.02-0.090.04**0.20--עזרה באופן כללי

פנייה לעזרה 
-0.080.020.05--מבני משפחה

0.070.04--רמת משמעת

**0.36--מידת השיקום

לוח מס' 1 : מתאמי פירסון בין מדדי סביבת החיים בכלא

p<0.01** ,p<0.0�*

נטייה  בין  מובהקים  חיוביים  מתאמים  נמצאו  כן 
לבקש עזרה באופן כללי לבין אווירת אלימות, יחס 
נמצאו  עוד  הרווחה;  גורמי  ויחס  האכיפה  גורמי 
מתאמים חיוביים מובהקים בין פנייה לעזרה מבני 
עזרה  לבקש  ונטייה  אלימות  אווירת  לבין  משפחה 
באופן כללי. עמדת הנבדקים לגבי רמת המשמעת 

בכלא לא נמצאה קשורה לאף מדד אחר. 
מכאן, שהמדדים הקשורים במידת שביעות הרצון 
של האסירים ממערך החיים בכלא קשורים בתנאים 
ובמידת  האכיפה  גורמי  ביחס  בכלא,  הפיזיים 
פיזיים,  בתנאים  קשורה  השיקום  מידת  השיקום; 
ויחס  החינוך  גורמי  פעילות  האכיפה,  גורמי  יחס 

גורמי הרווחה.
נמצאה  האכיפה  גורמי  יחס  את  האסירים  תפיסת 
הרצון  שביעות  למידת  גם  מובהק,  באופן  קשורה, 
של האסירים, גם לתפיסתם את מידת השיקום וגם 

מידת  מדד  החינוך.  ופעילות  הרווחה  גורמי  ליחס 
עם  מובהק  באופן  קשור  נמצא  בכלא  האלימות 
משפחה  ומבני  כללי  באופן  עזרה  לבקש  היכולת 
נמצא קשור למידת שביעות הרצון  לא  בפרט, אך 
בכלא או ליחס גורמי האכיפה. לא נמצא קשר בין 
רמת המשמעת בבית סוהר לבין המדדים האחרים. 
הכלואים  הקטינים  של  הרצון  שביעות  ולבסוף, 
קשור במובהק לתנאים הפיזיים בכלא, ליחס גורמי 

האכיפה ולמידת השיקום.
בתפיסת  ההבדלים  את  בדקה  השניה  השאלה 
האסירים את הסביבה החברתית בכלא בין השנים 
מדדי  בין  השוואה  נערכה  זה  ולצורך   ,2005-2001
הסביבה החברתית בכלא בין השנים 2001, 2003 
)קונטרסטים(  מתוכננות  השוואות  בוצעו  ו-2005. 
 2 מס'  בלוח  שמוצגים  הממדים  ממוצעי  בין 

ובתרשים מס' 1.

השוואה ביןשנההמדד
2001 ל-2003

השוואה בין
2003 ל-2005

2001
)N = 40(

2003
)N = 59(

2005
)N = 82(

dftdft

3.08תנאים פיסיים
)0.83(

3.16
)0.75(

3.17
)0.67(1780.511780.09

יחס גורמי 
האכיפה

2.73
)0.89(

3.40
)0.74(

2.70
)0.91(1783.88**1784.83**

פעילות גורמי 
החינוך

2.58
)1.59(

4.21
)0.77(

3.52
)1.22(1786.71**1783.39**

3.03אווירת אלימות
)0.84(

2.64
)0.86(

2.22
)0.82(1772.25*1772.91**

יחס גורמי 
הרווחה

2.29
)1.13(

3.44
)1.20(

3.09
)1.20(1784.76**1781.76

נטייה לבקש 
עזרה באופן כללי

2.08
)0.89(

2.22
)0.85(

2.22
)0.98(1770.791770.02

פנייה לעזרה 
מבני משפחה

2.55
)1.55(

2.83
)1.76(

2.44
)1.47(1770.851771.43

3.06רמת משמעת
)1.49(

3.50
)1.29(

3.57
)1.10(1771.701770.35

2.65מידת השיקום
)1.27(

3.31
)1.16(

3.54
)0.97(1782.94**1781.22

2.39שביעות רצון
)1.03(

2.58
)1.13(

2.43
)0.87(1770.981770.93

לוח מס' 2 : ממוצעים של מדדי הסביבה החברתית בכלא בשנים 2001, 2003 ו-2005 
ותוצאות ההשוואות

p<0.01** ,p<0.0�*
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ידי  על  נתפסו   2001 בשנת  הפיזיים  התנאים 
שהם  דיווחו  האסירים  רוב  כבינוניים,  האסירים 
לומדים להיות עבריינים בכלא. נמצא קשר חיובי בין 
יחס גורמי האכיפה והנהלת בית סוהר לבין האווירה 
הביטחון  תחושת  בין  קשר  ונמצא  בכלא  החיובית 

לבין האמונה ביכולת להשתקם.
בתפיסת  מובהק  שיפור  על  מצביעים  הממצאים 
האסירים את יחס גורמי האכיפה בין השנים 2001 
 2003 השנים  בין  מובהקת  ירידה  לעומת  ו-2003 
ו-2005. על פי תפיסתם, חל שיפור מובהק בפעילות 
בין  אולם  ו-2003,   2001 השנים  בין  החינוך  גורמי 
משמעותית.  ירידה  חלה  ו-2005   2003 השנים 
חלה  בכלא  האלימות  שבאווירת  דווחו  האסירים 

השוואה ביןשנההמדד
2001 ל-2003

השוואה בין
2003 ל-2005

2001
)N = 40(

2003
)N = 59(

2005
)N = 82(

dftdft

3.08תנאים פיסיים
)0.83(

3.16
)0.75(

3.17
)0.67(1780.511780.09

יחס גורמי 
האכיפה

2.73
)0.89(

3.40
)0.74(

2.70
)0.91(1783.88**1784.83**

פעילות גורמי 
החינוך

2.58
)1.59(

4.21
)0.77(

3.52
)1.22(1786.71**1783.39**

3.03אווירת אלימות
)0.84(

2.64
)0.86(

2.22
)0.82(1772.25*1772.91**

יחס גורמי 
הרווחה

2.29
)1.13(

3.44
)1.20(

3.09
)1.20(1784.76**1781.76

נטייה לבקש 
עזרה באופן כללי

2.08
)0.89(

2.22
)0.85(

2.22
)0.98(1770.791770.02

פנייה לעזרה 
מבני משפחה

2.55
)1.55(

2.83
)1.76(

2.44
)1.47(1770.851771.43

3.06רמת משמעת
)1.49(

3.50
)1.29(

3.57
)1.10(1771.701770.35

2.65מידת השיקום
)1.27(

3.31
)1.16(

3.54
)0.97(1782.94**1781.22

2.39שביעות רצון
)1.03(

2.58
)1.13(

2.43
)0.87(1770.981770.93

לוח מס' 2 : ממוצעים של מדדי הסביבה החברתית בכלא בשנים 2001, 2003 ו-2005 
ותוצאות ההשוואות

p<0.01** ,p<0.0�*

ירידה מובהקת בין השנים 2001 ו-2003 וכן ירידה 
מובהקת נוספת בין השנים 2003 ו-2005. צוין עוד, 
בין  הרווחה  גורמי  בפעילות  מובהק  שיפור  שחל 
השנים 2001 ו-2003 וכי חל שיפור מובהק בתפיסת 
חלו  לא  ו-2003.   2001 השנים  בין  השיקום  מידת 
שינויים מובהקים בין השנים במדדי תנאים פיסיים, 
נטייה לבקש עזרה באופן כללי, פנייה לעזרה מבני 

משפחה, רמת משמעת ושביעות הרצון.
בית  תפקיד  את  האסירים  תפיסות  הושוו  כן  כמו 
בין  לתקן,  או  לחנך  להרתיע,  להעניש,  הסוהר: 
מבחני  באמצעות  ו-2005   2003  ,2001 השנים 
χ2. בשנת 2001, בעת פתיחת בית הסוהר, נתפס 

תפקיד בית הסוהר על ידי האסירים כגורם מרתיע, 
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באופן מובהק )χ2)2( = 7.70 ,0.05>p( יותר מאשר 
בשנים 2003 ו-2005. לא נמצאו הבדלים מובהקים 

בתפיסת תפקידי הכלא הבאים:
 ,χ2)2( = 0.97 ,ns ,חינוך ,χ2)2( = 0.75 ,ns ,הענשה

χ2)2( = 2.20 ,ns ,ותיקון
נמצא שיפור משמעותי בהפעלת בית סוהר "אופק" 
מיום הקמתו במאי 2001 ועד אוגוסט  2005, שבא 
לידי ביטוי בתפיסת האסירים את הסביבה החברתית 
בקרב  כחשובים  הנתפסים,  המדדים  בכלא. 
האכיפה  גורמי  יחס  השיקום,  מידת  היו:  האסירים 
ויחס גורמי הרווחה וכן מדדים הקשורים בשביעות 
השיקום  מידת  פיזיים,  )תנאים  אסירים  של  רצון 
ויחס גורמי האכיפה(. באותה עת חלה ירידה ברמת 
ורמת  המשמעת  ברמת  ועליה  בכלא  האלימות 
הדרישות. לעומת עליה משמעותית בשלב הראשון 
של ההקמה, חלה ירידה - בין שנת 2003 לבין שנת 
האכיפה,  גורמי  יחס  המרכזיים:  במדדים   -  2005
יחס גורמי הרווחה ופעילות החינוך. במידת תפיסת 

השיקום ומידת שביעות הרצון לא נמצאו שינויים. 

דיון
מחקר  פי  על  בישראל,  לנוער  סוהר  בבית  אסירים 
זה, תופסים את התנאים הפיזיים בכלא, יחס גורמי 

תרשים מספר 2: ממוצעים של מדדי המחקר בשנים 2001, 2003 ו-2005

- כגורמים המרכזיים  ואת מידת השיקום  האכיפה 
בסביבה החברתית בכלא. נמצא גם, שככל שגורמי 
ידי  על  נתפסים  בכלא  והחינוך  הרווחה  האכיפה, 
בית  את  תפיסתם  כך  יותר,  כטובים  האסירים 
הסוהר היא חיובית יותר; וככל שבית הסוהר נתפס 
כגורם שמסייע בשיקומם, כך עולה שביעות רצונם 
האסירים  שתפיסת  מכאן,  במאסר.  האסירים  של 
ביותר  המשמעותי  הגורם  היא  השיקום  מידת  את 

בהערכתם את הסביבה החברתית בכלא.
רמת השיקום, על פי תפיסת האסירים, קשורה ליחס 
לסגל  שיש  המרכזי  התפקיד  בשל  כנראה,  הסגל, 
אנשי  אישיותם.  בעיצוב  ביותר  הקריטית  בתקופה 
ומייצגים  הסגל מהווים בעבורם תחליף למשפחה 
יציב  קשר  הנערים.  בשביל  המבוגרים  דמויות  את 
ובטוח עם גורמי האכיפה בכלא )סוהרים והנהלה( 
קרובות  לעיתים  ביטחון,  תחושת  לנערים  מספק 
בניגוד לתחושת חוסר הביטחון מהדמויות ההוריות 
משלב  משמעותית,  כדמות  הסוהר,  הביולוגיות. 
רגשית.  ותמיכה  אמפטיה  הגנה,  עם  וכוח  סמכות 
וחשוב שהכוח שיש  הוא עשוי להוות דמות לחיקוי 
ומגן. הקשר  חיובי  ככוח  ידי הנערים  על  ייתפס  לו 
החיובי עם גורמי הרווחה בכלא )עובדים סוציאליים( 
מאפשר לנערים ללמוד לפנות לעזרה בעת הצורך, 
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כדי  פנימיים  כוחות  ולגייס  הבעיות  את  להגדיר 
חוויה  בעבורם  מספק  הדבר  איתם.  להתמודד 
מהממסד.  מסייעים  גורמים  עם  בקשר  מתקנת 
גורמי החינוך )קציני חינוך  לבסוף: קשר חיובי עם 
ומורים(  מאפשר למידה, ניהול שעות פנאי בצורה 
אפקטיבית וגילוי כישורים ויכולות פנימיים, שבדרך 
כלל הנער בכלא לא ער לקיומם בו, בשל דימוי עצמי 

נמוך.
סביבה חברתית חיובית בכלא מאפשרת סימולציה 
של חברת נוער נורמטיבית. כאשר בני הנוער בכלא 
פיקוח  מתגבש  נורמטיביים,  בתחומים  עוסקים 
הדדית  השפעה  ומתרחשת  נורמטיבי  החברתי 
חיובית המביאה למניעת אירועים שליליים ופיתוח 
דרכי איפוק, תמיכה וחברות. לדוגמה, הפעלת שבט 
צופים בכלא משפיעה על היווצרות סביבה חברתית 
ודרכי  חדשים  מושגים  הכנסת  באמצעות  חיובית 
המפגש  ובאמצעות  לכלא  נורמטיביים  התנהגות 

הבלתי אמצעי עם בני נוער נורמטיביים.  
המשמעת  רמת  בין  משמעותי  קשר  נמצא  לא 
לבין  בו  הגבוהה  הדרישות  ורמת  בכלא  הגבוהה 
יראו  שהאסירים  מצופה,  היה  אחרים.  מדדים 
לסביבה   שמפריע  נטל  רבות  ובדרישות  במשמעת 
על  שישפיע  יתרון  בהן  יראו  שמא   או  החברתית 
נובע,  הקשר  העדר  בכלא.  השיקום  את  תפיסתם 
כנראה, מכך שהאסירים תופסים מדדים אלה כדבר 

המובנה במהותו של מוסד בית הסוהר וייעודו. 
השוואה בתפיסת האסירים את הסביבה החברתית 
שיישום  מראה   2005-2001 השנים  בין  בכלא 
התפיסה החדשה הביא לשיפור משמעותי בתפיסת 
האסירים את השיקום בכלא. בשנת 2003 השתפרה 
תפיסת האסירים את סביבת החיים בכלא, בעיקר 
לאסירים  האכיפה  גורמי  של  ביחסם  בשל השיפור 
בירידה   גם  שהתבטאה  הרווחה,  החינוך  וגורמי 
משמעותית באירועי האלימות בכלא בשנים אלה4. 
תוכנית  פי  על  הסוהר  בית  התנהל  זו,  בתקופה 
מובנית ושיטתית )תורת הפעלה(, תוך התמקדות 
בערכים )כתיבת אמנה(, בפיתוח המשאב האנושי 
על  מודל  פי  על  ובעבודה  סגל(  ופיתוח  )הכשרה 
ליווי  תוך  זאת,  כל  ומהעולם.  מהארץ  ידע  בסיס 

וגיבוי של ראשי הארגון )צוות היגוי(.

על פי נתוני שב"ס, היו בשנת 2000,לפני פתיחת בית סוהר אופק 276 אירועים שליליים )תקיפות, פגיעות עצמיות וכדו'(.   4

בשנת 2001 היו 212 אירועם שליליים. בשנת 2002 נרשמה ירידה ל-38 אירועים שליליים ובשנת 2003 היו רק 20 אירועים 
שליליים. מאחר שבשנת 2004 עבר בית סוהר למתקן החדש ומספר האסירים הוכפל וכלל אסירים צעירים מגיל  18 ועד 

21, לא ניתן להשוות את מספר האירועים בשנים 2005-2004.  

הרצון,  שביעות  במידת  ירידה  חלה   2005 בשנת 
האכיפה   גורמי  יחס  את  האסירים  בתפיסת 
כתוצאה  כנראה,  וזאת  בכלא,  החינוך  ובפעילות 
מהשינויים הארגוניים בעקבות המעבר למתקן חדש. 
ששהו  לאחר  הסוהר  בבית  צעירים  אסירים  שילוב 
הסביבה  על  לרעה  השפיע  למבוגרים  סוהר  בבתי 
החברתית. הם לא השתלבו במרכז החינוך ונדרשה 
היערכות ביטחונית שונה שהסיטה חלק מתשומת 
הלב של הנהלת בית סוהר מהקטינים אל הצעירים. 
אך למרות השינוי הארגוני, דווחו האסירים על ירידה 
נוספת ברמת האלימות בכלא ועל עליה בתפיסתם 
המשיך  סוהר  שבית  ללמדנו,  השיקום.  מידת  את 
המשיכו  והאסירים  שיקומית  באוריינטציה  לפעול 

לראות את תפקיד בית הסוהר כגורם משקם.
רמת  את  האסירים  לתפיסת  שיש  המרכזיות, 
לאוריינטציה  שיש  על החשיבות  השיקום, מצביעה 
בשנת  בתחילה,  לנוער.  סוהר  בבית  השיקומית 
באופן  מרתיע,  כגורם  סוהר  בית  נתפס   ,2001
הוא  האחרים  הבדיקה  שבמועדי  בשעה  מובהק, 
נתפס כגורם שמסייע בשיקום, תיקון וחינוך. מכאן, 
ייעודו  את  האסירים  בתפיסת  לטובה  שינוי  שחל 
של בית הסוהר וניתן להניח, שבעקבות תפיסה זו 
הציפייה לשיקום תביא לרמת שיתוף פעולה גבוהה 

יותר במטרה להשיג את השיקום. 
אפקטיביות,  תוכניות  הופעלו  "אופק"  סוהר  בבית 
של  לכלא  החזרה  בצמצום  התבטאה  שהצלחתם 
 2000 משנת  לדוגמה,  בהם.  שהשתתפו  אסירים 
 101 "אופק"  סוהר  בבית  בגרות  לבחינות  נגשו 
המבחנים,  את  בהצלחה  עברו  מהם   95% נערים. 
29 נערים עדיין במאסר. מאלה שהשתחררו, 76% 
לא חזרו למאסר. כמו כן לא חזרו למאסר אסירים, 
שהשתתפו בקבוצה לטיפול בעברייני מין מתבגרים 

)נתונים מדווחי בית סוהר ביולי  2008(. 
חשוב לציין, שבכלא נמצא גרעין של אסירים קטינים 
אלימים ביותר עם יכולת ההסתגלות נמוכה במיוחד. 
מאופיינים  קשר,  ביצירת  מתקשים  אלה  אסירים 
לרוב,  זו,  קבוצה  ובניכור.  לסביבה  עמוקה  בעוינות 
נדרשת  ולכן  בכלא  השליליים  באירועים  מעורבת 
למרות  מתאימות,  ותוכניות  מיוחדת  התארגנות 

שלעיתים, הסיכוי לשינוי נמוך.  

בית הסוהר לנוער “אופק” - הסביבה החברתית בכלא על פי תפיסת האסירים
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אלטרנטיבה  להיות  צריך  שמאסר  לציין,  חשוב 
אחרונה לטיפול במתבגרים עוברי חוק. שכן, למאסר 
יש נזקים, בעיקר כאלה המאיצים קריירה עבריינית. 
נמצא  משקמת,  כמסגרת  הסוהר,  בית  כן  כמו 
אפקטיביות  תוכניות  ובניית  דרכו  בתחילת  בארץ 
והתמקצעות בתחום הנוער העבריין השוהה במאסר 

דורשת למידה והתנסות אינטנסיביות. 

מגבלות מתודולוגיות 
בית  בתוך  שנעשה  מסוגו,  ראשון  בשאלון  מדובר 
סוהר לנוער, נבנה לצרכים פנימיים והועבר בשלוש 
לא  הדמוגראפיים,  הנתונים  נבדקו  לא  זמן.  נקודות 
נבנה מדגם מייצג על פי כללי המחקר הנדרשים ולא 
שמאחר  לציין,  חשוב  עוד  ביקורת.  קבוצת  נקבעה 
ידי  על  לאסירים  שהועבר  אנונימי  בשאלון  ומדובר 
הנובעות  הטיות  בו  שיש  להניח,  ניתן   - סגל  אנשי 
כן  כמו  האסירים.  לבין  הסגל  בין  הסמכות  מיחסי 
גיל  כמו  בודדו,  שלא  באוכלוסייה,  הבדלים  קיימים 
 )18-21 בני  גם  נבדקו   2005 )בשנת  המשתתפים 
לציין,  חשוב  הממצאים.  על  השפעתם  נבחנה  ולא 
גבוהה  לא  המהימנות  רמת  מהמדדים  שבחלק 
המדידה  כלי  את  ולשפר  להמשיך  יש  ולכן  מספיק 
הזה. לאור המגבלות המתודולוגיות של המחקר, יש 
להתייחס לממצאים כמגמות שראוי להמשיך ולבחון.

סיכום והמלצות
גישה שיקומית  שירות בתי הסוהר בישראל מיישם 
שמתבטאת  בכלא,  עבריין  נוער  עם  בהתמודדות 
בהקמת בית סוהר ייחודי לנוער. למחקר הנוכחי יש 
שתי מסקנות מרכזיות: הראשונה היא, שהמרכיבים 
הם  בכלא  חיובית  חברתית  סביבה  של  המרכזיים 
הרווחה  האכיפה,  גורמי  ויחס  בו  השיקום  מידת 
והחינוך. המסקנה השנייה היא, שלשינויים ארגוניים 
הסוהר  בית  בתוך  תהליכים  על  מכרעת  השפעה 

לנוער. 
על מנת שבית הסוהר יוכל לפעול באופן עקבי ולמסד 
בין  מקצועי  שילוב   נדרש  יעילות,  טיפול  תוכניות 
גורמי הביטחון והאכיפה לבין גורמי החינוך והטיפול. 
אלא, שתנאי זה לא מספיק, שכן בעידן של מציאות 
מקבלי  לגישת  ביותר  רבה  חשיבות  יש  משתנה, 
ההחלטות בארגון. נדרשת תשומת לב למינוי הנהלה 
מתאימים  אישיותיים  מאפיינים  ובעלת  מתאימה 
 Caeti et al, 2003; Jurik, 1985; Whitehead &(
ארגונית  מדיניות  נדרשת  וכן   )Lindquist, 1989
תנאים  ומתן  שיקומית  גישה  ביישום  התומכת 

 .)Van Voorish et al, 1991( למימושה  הולמים 
לאור זאת, מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:

בתפיסת  מובנה  כחלק  השיקום  את  להגדיר   .1
ההפעלה ובתוכניות ההתערבות הטיפולית.

הכישורים  מבחינת  מתאימה  הנהלה  למנות   .2
ולשבץ   והערכיים  האישיותיים  המקצועית, 
סוהרים מתאימים על פי קריטריונים מקצועיים, 
במטרה  רציפה  והכשרה  הסמכה  מתן  תוך 
ליצור אקלים ארגוני של למידה, תמיכה ומניעת 

שחיקה. 
לסגל  רציפה  והדרכה  הכשרה  תוכנית  לקיים   .3

בית הסוהר. 
למסד תוכניות חינוך וטיפול במרכז העשייה של   .4
בית סוהר, בזיקה לידע מצטבר מהארץ ומהעולם, 
מטרה  מהווה  למאסר  החזרה  צמצום  כאשר 
טיפולית  החינוכית  שהתוכנית  חשוב,  מרכזית. 
תתייחס למנבאי החזרה למאסר, כמו: תפיסת 
להתמכרות,  הנטייה  החברתית,  ההשתייכות 
דחק  בתסמונת  וטיפול  רגשי  התמודדות  סגנון 

חבלתית )P.T.S.D( )גולדברג, 2003( .
ראוי לבנות תוכניות טיפול מודולאריות, על מנת   .5

שכל נער ישתלב בתוכנית מתאימה לצרכיו.
יש לחלק את הנערים לתת קבוצות, כאשר בעלי   .6
מאחרים  יופרדו  הקשים  העבריינות  מאפייני 
ייחודית  טיפולית  תוכנית  במסגרת  וישולבו 
בעולם  רבות  במדינות  שקורה  כפי  מתאימה, 

 .)Torbet et al, 1996(
ולכן  לאקולוגיה הסביבתית השפעה על האדם   .7
יש להקפיד על תנאי אחזקה, שמהווים תשתית 
לכל תהליך שינוי, למרות שאין זה תנאי להצלחת 

תהליך שיקום.
טיפוליות,  התערבות  תוכניות  לבנות  חשוב   .8
חינוכיות וקהילתיות בשיתוף עם הקהילה ועם 
מנת  על  זאת  וכל  לכלא,  מחוץ  הטיפול  גורמי 

לשמור על רצף טיפולי גם לאחר השחרור.
תיבנה  בכלא  ההשכלה  מסגרות  שלצד  ראוי,    .9
תאפשר  אשר  מקצועית,  הכשרה  של  מסגרת 

לנערים לרכוש מקצוע במהלך המאסר.
חשוב, שיהיה צוות גדול ורב מקצועי, תוך שילוב   .10

טכניקות של ליווי ותמיכה אישית. 
ולבסוף, ניתן לקוות שבמסגרת העמקת המימד   .11
השיקומי בכלא, ניתן יהיה להוציא את הנערים 
לכלא,  מחוץ  החינוך  במסגרות  ללימודים 
בתי  בשירות  הנהוגים  השיקום  בתי  במתכונת 

הסוהר לאסירים בוגרים.
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החברתית  הסביבה  את  ולבדוק  להמשיך  יש   .12
באופן שיטתי, בפרקי זמן שייקבעו, לשפר את 
סוהר  בית  להנהלת  שיסייע  מנת  על  השאלון 
בקביעת יעדים. כמו כן, יש למדוד אפקטיביות 
בטיפול ושיקום ברמה פרטנית לאורך התהליך 

ובסופו.
בישראל  לנוער  מיוחד  סוהר  בית  הקמת  לסיכום, 
הכלוא.  בנוער  בטיפול  מהפכה  בעקבותיה  הביאה 
לשנות  הזדמנות  אלה  לנערים  מספק  הסוהר  בית 
חדשות  יכולות  עם  לחברה  לחזור  דרכיהם,  את 

להשתלב ולהפוך לאזרח  מועיל. 
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אמנה של סגל בית סוהר "אופק"
זו קובעת את המחויבות האישית והקולקטיבית של סגל בית סוהר אופק כלפי הנערים הכלואים,  אמנה 
מתבססת על האמנה בדבר זכויות הילד, על הקוד האתי של שירות בתי הסוהר ועל עקרונות הפעלת בית 

סוהר "אופק" כמתקן ייחודי לנוער. 
אנו מכירים בזכויות הנער כאדם וכאסיר בעל צרכים ייחודיים, הנובעים מהיותו מפר חוק בגיל ההתבגרות 

ואנו מאמינים, שכל נער זכאי להזדמנות לשינוי.

אנו מתחייבים:
לשמור על קדושת חייו של הנער, גופו, נפשו וכבודו.  �

לפעול מתוך יושר, טוהר מידות, אמינות ומתן דוגמה אישית.  �

להתייחס לכל נער באופן שווה ללא הבדלי דת, מין וסוג עבירה בגינה הוא כלוא.  �

לספק את  הצרכים  הבסיסיים כמו מזון, טיפול רפואי, ולספק ביטחון אישי.  �

לטפל בנער מתוך התחשבות, התייחסות אנושית, כבוד והקשבה.  �

לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו להגן על הנער מפני אלימות גופנית, נפשית, מינית, אכזריות   �
או ניצול.

לספק, בהתאם למדיניות שב"ס, מענה חינוכי טיפולי הכולל תעסוקה, השכלה, כישורי חיים, ניצול שעות   �
פנאי, טיפול סוציאלי, טיפול פסיכולוגי וכדו'.

לפעול למניעת תופעות אנטי חברתיות כמו סמים, אלימות ופעילות עבריינית בתוך הכלא.  �

במסגרת  בחירה  מרחב  לו  ולאפשר  ורגשותיו  מחשבותיו  דעותיו,  עמדותיו,  את  לבטא  לנער  לאפשר   �
החיים בתוך בית הסוהר, בכפוף למגבלות הנובעות מהיותו אסיר.

מחודשת  להשתלבות  לנער  לסייע  העשויים  כלים  הסוהר,  בתי  שרות  אפשרויות  במסגרת  להקנות,   �
בחברה.

אנו מכירים בצורך של הסגל בבית סוהר "אופק" להתמקצע ולהתמחות בתחום זה, תוך שיתוף פעולה עם 
הגורמים השונים העוסקים בטיפול בנוער עובר חוק בקהילה.

כלואים  "אופק"  סוהר  ידיעה שבבית  זו מתוך  אמנה  על  חותמים  "אופק",  סוהר  בבית  אני הסגל  אנחנו, 
קטינים התלויים בנו וזקוקים להבנה, תמיכה, הנחיה, כיוון והזדמנות יחד עם שמירה על גבולות ומסגרת 

של כללים וחוקים.

ולראיה באנו על החתום:

נספח 1

טוב מאודמס"ד
5

טוב
4

בינוני
3

גרוע
2

גרוע ביותר
1

  איכות האוכל בב/ס היא
 כמות האוכל היא

 הגיוון באוכל הוא33
 הנקיון בתא הוא

 הנקיון באגף הוא13.5
 הטיפול בבעיות שלי הוא14.6
 יחס הנהלת ב/ס אל האסירים15.7
 יחס הסוהרים אל האסירים הוא16.8
 יחס המורים לאסירים הוא17.9

 הטיפול של העו"סים לאסירים הוא18.10
  פעילות קציני החינוך היא19.11
  אם אתה לומד: תוכנית הלימודים היא20.12

  אני מפחד בכלא13
 בכלא יש הרבה קטטות14
  אסירים אחרים לוקחים לי ציוד שלא בהסכמתי15
אני חייב להחזיק דוקרן להגנתי16

כשיש לי בעיה באגף אני פונה לסוהרים17
בבקשת עזרה

 
 

כשיש לי בעיה באגף אני פונה לעו"סים18
בבקשת עזרה

כשיש לי בעיה באגף אני פונה לאסירים19
  אחרים לעזרה

סוהרים מכים את האסירים20
כשיש לי בעיה אני פונה ראשון למי שמזדמן לי21
 בכלא כל הזמן יש קללות22
  כשיש לי בעיה אני פונה למשפחה שלי23
  אני לומד להיות יותר עבריין בכלא24
  אני מתקן את ההתנהגות שלי25
  אני משתקם בכלא26
  אני מאמין שהסוהרים רוצים בטובתי27

 אני חושב שבכלא יכולים לעזור לי בבעיות שלי28
 

 
 

 אני חושב שהמשמעת בכלא קשה מאוד29
 

 
 

 אני חושב שדורשים מהאסירים יותר מדי30
 

 
 

 אני חושב שבכלא אפשר להשתקם31

 אני חושב שצריך יותר פעילויות חברתיות בכלא32
 

 
 

 אני חושב שלהיות בכלא זה לא כל כך נורא33
 

  אני מרוצה ממה שקורה בכלא34
 מתייחסים אליי כמו בן אדם בכלא35
  מקשיבים לי בכלא ואני משתף אותם36

אני רוצה שהמשפחה של תהיה יותר מעורבת 37
  בחיים שלי בכלא
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]גילה חן ותומר עינת1[

מטרת המחקר הייתה לבדוק את הקשר בין התמכרות לסמים לבין פשיעה 
נוספת בקרב אסירות מכורות "נקיות" מסמים. אוכלוסיית המחקר כללה 54 

אסירות מכורות "נקיות" מסמים, מכלא נווה תרצה. ממצאי המחקר מלמדים, 
שרוב המשתתפות התחילו להשתמש בסמים לפני שהיו מעורבות בפשיעה, 

רובן הורשעו בגין עבירות סמים וכמחציתן עברו התעללות מינית. משתתפות, 
שעברו התעללות מינית, נבדלות ממשתתפות אחרות ברקע המשפחתי, בדפוסי 

ההתמכרות לסמים ובדפוסי הפשיעה הנוספת. לא נמצאו הבדלים בין משתתפות 
שעברו התעללות מינית לעומת האחרות במרכיבי האישיות )תחושת הקוהרנטיות 

והחרדה התכונתית( ובעוצמת הרגשות השליליים )חרדה מצבית ועוינות(. 
תרומתו של מחקר זה היא בזיהוי המאפיינים והצרכים הייחודים של אסירות אלה. 
לזיהוי מאפיינים וצרכים ייחודים אלה יש השלכות יישומיות בתכנון טיפולי גמילה 

המתאימים לאוכלוסיית האסירות.

דפוסי פשיעה והתמכרות לסמים

בקרב אסירות

מחקרים מצביעים על עלייה חדה בשיעורי הכליאה 
 Belenko,(. האחרונות  השנים  בעשרים  נשים  של 
  )Usdansky, & Foster, 1998; Covington, 2001
של  עליה  הייתה   1990 משנת  למשל,  בארה"ב, 
של  עבירות  בגין  שנכלאו  הנשים,  במספר   48%
 .)Staton, Leukefeld, & Webster, 2003( סמים 
מספר  עלה   2006-1995 השנים  בין  בישראל, 
לשנת  שב"ס  נתוני  )על-פי  ב-34%  האסירות 
לעליה  ההסברים  אחד   .)www.ips.gov.il  2006
בשיעורי הפשיעה בקרב נשים הוא העליה הניכרת 
במדיניות  וההחמרה  לסמים  ההתמכרות  בשיעורי 
Covington: �000 Chesney-( כלפיהן  הענישה 
וההשפעה  הסמים  במימון  הצורך   .)Lind, 1998

הפארמקולוגית של הסמים גורמים למעורבות רבה 
 Kouri,( לסמים  המכורות  נשים  בקרב  בפשיעה 
 Powell, Oliva, & Campbell, 199�; Nunes- ,Pope
Dinis & Weisner, 1997(. כך, לדוגמה, במחקרים 
רבים נמצא שנשים מכורות לסמים מעורבות יותר 
לנשים  בהשוואה  זנות,  ובעבירות  רכוש  בעבירות 
 Blount & Danner,( עברייניות שאינן מכורות לסמים

.)1991; Chong, 1998

על  הצביעו  נשים,  בפשיעת  שעסקו  מחקרים, 
התמכרות לסמים כאחד מגורמי הסיכון העיקריים 
למעורבותן בפשיעה. הספרות המחקרית מצביעה 
על גורמי סיכון נוספים הכוללים: רקע משפחתי של 

ד”ר גילה חן - מרצה לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון  1

ד”ר תומר עינת - מרצה לקרימינולוגיה באונ’ בר-אילן ומרצה בכיר במכללת כנרת  2
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התעללות  של  רקע  לסמים,  והתמכרות  עבריינות 
מינית, התנסות מוקדמת בשימוש בסמים ושימוש 

במגוון סמים. 
באות  לסמים  מכורות  נשים   - משפחתי  רקע 
ממשפחות, שבהן יש התמכרות לסמים ועבריינות 
 Covington, �001; Westermeyer & Boedicker,(
�Widom, Schuck, & White, �00 ;�000,(. מערכת 
לקוי,  בתפקוד  מאופיינת  אלה  היחסים במשפחות 
 Hanlon, O'Grady,(. ובאלימות  קונפליקט  ביחסי 
 Bennett-Sears, & Callaman, �00�; Pelissier
על  מדווחות  נשים  זה,  רקע  על   )& Jones, �00�
דיכאון  חרדה,  בידוד,  אונים,  חוסר  של  תחושות 
השאר,  בין  הגורמים,  נמוכה  עצמית  והערכה 
 Finkelstein & Piedade,( לסמים  להתמכרותן 
Langan & Pelissier, �001 ;�199(. רוב המחקרים 
מצביעים על כך, שלנשים המכורות לסמים לעומת 
זוג  ובני  משפחה  קרובי  יותר  יש  מכורים,  גברים 
 Chermack, Stoltenberg, Fuller,( המכורים לסמים

.)& Blow, �000; Langan & Pelissier, �001
נשים המכורות לסמים מדווחות, שהתחלת השימוש 
לסמים,  המכורים  זוגן  מבני  מושפעת  בסמים 
 Covington, �001;(.הסמים את  להם  המספקים 

.)Grella & Joshi, 1999
מצאו,   (�00�)  Grella, Scott, Foss and Dennis
גמילה  טיפולי  שעברו  לסמים,  מכורות  שנשים 
והפשיעה  הסמים  למעגל  חזרו  מהתמכרות, 

בהשפעת בני זוג המכורים לסמים. 

התעללות מינית - התעללות מינית בילדות היא גורם 
סיכון נוסף להתמכרות בסמים ולמעורבות בפשיעה 
נוספת. מחקרים רבים מדווחים על שיעורים גבוהים 
לסמים  המכורות  נשים  בקרב  מינית  התעללות  של 
 Brems, Johnson, Neal, & Freemon, �00�;(
במחקרים  ההערכה   .)Langan & Pelssier, �001
מהנשים  שליש  לשני  מחצית  בין  כי  הנה,  הרבים 
נשים  מינית.  התעללות  עוברת  לסמים  המכורות 
משתמשות בסמים כאסטרטגיה של התמודדות עם 
רגשות שליליים )דיכאון וחרדה(, מעין "ריפוי עצמי" 
 Haseltine, �000; Langan &(  ]self-medication[
Pelssier, �001(. עם זאת, הסמים משמשים הקלה 
זמנית בלבד ובמשך הזמן ההשפעות הפתולוגיות של 
ההתמכרות לסמים מחריפות והופכות לעיקר הבעיה. 
"ניקיון מסמים" חושף את קורבן ההתעללות המינית 
למכלול של זיכרונות כואבים ומשאיר אותו חסר הגנה 
בפני הכאב הבלתי נסבל. מצב זה יכול לגרום למעידה 

ולחזרה לשימוש בסמים.)�Wilke, �00( נשים, שעברו 
התעללות מינית, מאופיינות ברמה גבוהה של רגשות 
 Widom,( המינית  הטראומה  בגלל  הן  שליליים 
�Schuck, & White, �00( והן כתוצאה מהתמכרותן 

.)McClellan, Farabee, & Crouch, 199�(
גבוהים  שיעורים  על  מצביעים  שונים  מחקרים 
המכורות  נשים  בקרב  פסיכיאטריות  הפרעות  של 
לסמים הכוללות דיכאון, חרדה והפרעת דחק פוסט 
 Grella & Joshi, 1999; Pelissier &( טראומטית 
�Jones, �00(. במחקרים רבים נמצא, שבקרב נשים 
 Brady,( גבוהה  הרגשות השליליים  עוצמת  מכורות 
 )Grice, Dustan, & Randall, 199�; Wilke, �00�
גברים  של  מזו  נמוכה  שלהן  הקוהרנטיות  ותחושת 
 sense of חן ותימור, 2006(. תחושת הקוהרנטיות(
המוגדרת  אישיות  תכונת  היא   )SOC -  coherence)
גלובלית המבטאת את המידה, שבה  כ"אוריינטציה 
ביטחון,  ומתמשכת של  דינאמית  לפרט תחושה  יש 
ושיש  לניבוי  ניתנות  והחיצונית  הפנימית  שסביבתו 
הסתברות גבוהה שהדברים יסתדרו כפי שניתן לצפות 
הקוהרנטיות  תחושת   .)Antonovsky, 19�9, p.1��(
ביכולתו  הפרט  של  הביטחון  תחושת  את  מבטאת 
למשאבי  דומה  והיא  החיים  תביעות  עם  להתמודד 
מחקרים  לחץ.  במצבי  אחרים  אישיים  התמודדות 
מצביעים על מתאם שלילי בין תחושת הקוהרנטיות 
 Adams &( באלכוהול  ושימוש  דיכאון  חרדה,  לבין 
Bezner, �000(. במחקר אורך, שנערך בקרב אסירים 
מכורים לסמים שנגמלו מסמים והשתתפו בתכנית 
וירידה  הקוהרנטיות  בתחושת  עליה  נמצאה   ,NA-ה

בעצמת הרגשות השליליים שלהם )חן, 2001(.

התנסות מוקדמת בשימוש בסמים - נשים, שעברו 
בסמים  להשתמש  מתחילות  מינית,  התעללות 
 Hyman, Garcia, & Sinha,( צעיר  בגיל  כבר 
��00(. מחקרים מצביעים על גיל תחילת השימוש 
בין  בקשר  החשובים  המשתנים  כאחד  בסמים, 
 Brook, Whiteman,( פשיעה  לבין  בסמים  שימוש 
 Zhang המודל של .)& Finch, 199�; Nurco, 199�
של  ההשפעה  את  מדגיש   )1997(  & Wieczorek
ומצביע  פשיעה  על  בסמים  שימוש  תחילת  גיל 
חוקיים  בחומרים  משימוש  התפתחותי  תהליך  על 
)אלכוהול וסיגריות( לשימוש בחומרים בלתי חוקיים 

ולמעורבות בפשיעה. 

של  מוקדמת  התנסות   - סמים  במגוון  שימוש 
שימוש בסמים קשורה גם לדפוס של שימוש במגוון 

דפוסי פשיעה והתמכרות לסמים בקרב אסירות
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חוקרים  לדעת   .)multiple drugs( סמים  של  רב 
משימוש  מעבר  של  התפתחותי  רצף  קיים  שונים, 
סמים סוגי  במגוון  לשימוש  סם  של  אחד  בסוג 

 Kandel & Logan, 19��; Kandel & Yamaguchi,(
מעבר  על  נשים  אצל  מדווחים  מחקרים   .)�00�
משימוש בחומרים חוקיים כמו אלכוהול, סמי שינה 
וסמי הרגעה לשימוש בחומרים בלתי חוקיים ולדפוס 
 Hyman, Garcia, & Sinhha,( של שימוש במגוון סמים

.)�00�; Kerr, 199�; Staton-Tindall et al. �00�

לסמים,  מכורות  בנשים  שעסקו  המחקרים,  רוב 
נערכו באוכלוסייה הכללית ולא באוכלוסיית אסירות. 
מוגבלת  הינה  אלה  מחקרים  של  ההכללה  יכולת 
מאפיינים  בעלת  שהיא  האסירות,  אוכלוסיית  לגבי 
ובישראל  בעולם  האסירות  רוב  ייחודיים.  וצרכים 
הן אימהות חד הוריות המטופלות בילדים מתחת 
במחקרים   .)Langan & Pelissier, �001(  18 לגיל 
שונים נמצא, ששבע מתוך עשר אסירות הן אימהות 
 Green, Miranda,( צעירים  בילדים  המטופלות 
שהן  אסירות,   .)Daroowalla, & Siddique, �00�
רגשות  של  גבוהה  עוצמה  חוות  לילדים,  אימהות 
וזאת  ילדיהם  מהזנחת  כתוצאה  ודיכאון  חרדה 
בנוסף לכאבי המאסר הנובעים מהחסכים הרגילים 
כאבי  של  שורה  מנתה  פיית   .)Faith, 199�(
חברתית,  תיוג  הכוללות  חוות  שאסירות  מאסר, 
כתוצאה  ונפשיות  פיזיות  בעיות  קלסטרופוביה, 

מהגמילה והפרידה מילדיהן .

במעורבות  עיקרי  גורם  מהווה  לסמים  התמכרות 
נובעת  מכאן  נוספת.  בפשיעה  אסירות  של 
והצרכים  המאפיינים  בזיהוי  הרבה  הנחיצות 
יעיל  ובתכנון  האסירות  אוכלוסיית  של  הייחודים 
שיעורי  להפחתת  כאמצעי  טיפוליות  תוכניות  של 
 Dowden &( העבריינות והרצידיביזם בקרב אסירות

 .)Blanchette, �00�

מטרת מחקר זה היא לבחון את המאפיינים והצרכים 
הייחודים של אוכלוסיית אסירות מכורות ה"נקיות" 
התמכרותן  בין  הקשר  בחינת  באמצעות  מסמים, 

לסמים לבין פשיעה נוספת. 

שיערנו כי: )1( יימצא קשר בין התעללות מינית לבין 
התמכרות לסמים ומעורבות בפשיעה נוספת.

יותר,  נמוכה  תהיה  הקוהרנטיות  תחושת   )2(
השליליים  הרגשות  ועוצמת  התכונתית  החרדה 
יהיו גבוהים יותר - בקרב אסירות שעברו התעללות 

מינית לעומת אחרות.

שיטת המחקר
הנבדקות

זה השתתפו 54 אסירות שנגמלו מסמים  במחקר 
הארץ  ילידות   )75.5%( רובן  תרצה.  נווה  מכלא 
והשאר  לשעבר  בריה"מ  ילידות   )17%( ומיעוטן 
)כ-48%(  האסירות  רוב  אחרות.  ארצות  ילידות 
מהן  וכ-15%  גרושות  היו  מהן  כ-37%  רווקות,  היו 
היו נשואות. הגיל הממוצע היה 35 )ס"ת1 8.95(. 
 10 של  השכלה  בעלות  ילדים.  היו   )64%( לרובן 
מהאסירות  כ-60%   .)2.08 )ס"ת  בממוצע  שנים 
נכלאו בעבר, כארבע פעמים בממוצע )ס"ת 3.14(. 
היו  במחקר  המשתתפות  של  המוצא  משפחות 
ומנו בממוצע )ס"ת 3.13( חמישה  ילדים  מרובות 
ילדים. שיעורי העבריינות במשפחות המוצא(,בעיקר 
בקרב האחים(, היו 50% ושיעור ההתמכרות לסמים 
בקרב משפחות המוצא )בעיקר בקרב האחים( היה 

כ-65%.

כלי המחקר
במהלך המחקר הועברו ארבעה שאלונים: 

שאלון פרטים אישיים
שאלון לדיווח עצמי, שכלל שאלות סוציו-דמוגרפיות 
משפחותיהם(  ולבני  המחקר  למשתתפי  ביחס 
סוציו-אקונומי  מצב  משפחתי,  מצב  מוצא,  גיל, 
עברייניים  התנהגות  דפוסי  על  שאלות  והשכלה(; 
של מושאי המחקר ובני משפחותיהם (סוגי עבירות,  
מאסרים קודמים( ושאלות על מאפייני ההתמכרות 
משפחותיהם  ובני  המחקר  משתתפי  של  לסמים 
גמילה  ניסיונות  שימוש,  תחילת  גיל  סמים,  )סוגי 

ומשך הניקיון מסמים(.

שאלון למדידת תחושת הקוהרנטיות 
 sense of coherence,( שאלון תחושת הקוהרנטיות
 Antonovsky,( אנטונובסקי  ידי  על  חובר   )SOC
��19( . במענה לשאלון, מבטא הנבדק את מה שהוא 
חושב, מרגיש ועושה ביחס לגירויים שונים, במונחים 
של מובנות, של משמעות ושל נהילות, שהם רכיבי 
למובנות:  דוגמה  קוהרנטיות".  "תחושת  המושג 

סטיית תקן.  1
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הרגשה  לך  יש  האם  אנשים,  עם  מדבר  "כשאת/ה 
שהם לא מבינים אותך?"; דוגמה למשמעות: "האם 
יש לך הרגשה שאין הרבה משמעות לדברים, שבהם 
לנהילות:  דוגמה  היומיום?";  בחיי  מעורב/ת  את/ה 
)השלם(".  אז...  קשה  בעיה  בפני  עומד  "כשאת/ה 
בשאלון המקוצר יש 13 פריטים לעומת 29 פריטים 
בשאלון המקורי, הבנויים על סולם ליקרט בן חמש 
דרגות, שנע מ-1 )תחושת קוהרנטיות נמוכה( עד 
גבוה  גבוהה. ככל שהציון  - תחושת קוהרנטיות   5
יותר. מהימנות  גבוהה  יותר, תחושת הקוהרנטיות 
במחקרים  נבדקה  קרונבאך(  של   χ )ערכי  הכלי 
שונים ונעה בין 90. - 68. במחקר הנוכחי העקיבות 

הפנימית )ערכי χ של קרונבאך( הייתה 65.

שאלון למדידת חרדה 
 Spielberger,( חובר על ידי שפילברגר )STAI( שאלון
חרדה  שאלון  חלקים:  שני  כולל  השאלון   .)19��
ושאלון חרדה מצבית )שח"מ(.  תכונתית( שח"ת( 
הראשון,  בשאלון  משפטים.   20 כולל  שאלון  כל 
)מצב(,  רגע  באותו  להרגשתו  הנבדק  מתייחס 
לדוגמה: "אני מרגיש/ה רגוע/ה", ואילו בשאלון השני 
הוא מתייחס להרגשתו בדרך כלל )תכונה(, לדוגמה: 
הנבדק  בדעתי".  ומיושב/ת  רגוע/ה  שקט/ה  "אני 
מתבקש לדרג את מצבו על ידי בחירה באחת מתוך 
ארבע אפשרויות המדורגות: )4( מאוד, )3( במידה 
הציונים  טווח  לא.  כלל   )1( במקצת,   )2( בינונית, 
ציון  ועד   20 של  מינימלי  מציון  אפוא  נע  האפשרי 
מקסימלי של 80. ציון גבוה פירושו, רמה גבוהה של 
חרדה. השאלון תורגם ועובד לעברית על ידי טייכמן 
 χ )ערכי  פנימית  עקיבות  ונמצאה   )1979( ומלניק 
חרדה  ושל   .91 מצבית  חרדה  של  קרונבאך(  של 
הפנימית  העקיבות  הנוכחי  במחקר   .90 תכונתית 
החרדה  ושל   .89 הייתה  המצבית  החרדה  של 

התכונתית הייתה 83.

שאלון למדידת עוינות
 Buss( ודרקי  בס  ידי  על  חובר   )BDHI( השאלון 
הבנוי  עצמי  לדיווח  שאלון  זהו   .)& Durkee, 19��
משמונה תתי-סולמות, הכוללים ביטויים שונים של 
עוינות. לדוגמה: "מדי פעם אינני יכול להתאפק שלא 
שאלה  כל  על  לענות  הנבדק  על  לאחרים".  להזיק 
"נכון" או "לא נכון". המרכיב הקוגניטיבי מיוצג על ידי 
תת-סולם של 'חשד' והמרכיב האפקטיבי מיוצג על 
ידי תת-סולם של 'טינה', 'דחייה' ו'רגזנות'. המרכיב 
תתי-סולמות,  ארבעה  ידי  על  מוערך  ההתנהגותי 

)תקיפה  עוינות  לביטויי  שונות  צורות  המייצגים 
ישירה, תקיפה עקיפה, תקיפה מילולית ושוללנות(. 
ציון  קבלת  המאפשרים  פריטים   75 מכיל  השאלון 
כללי לשאלון ולכל אחד מן הסולמות. היות שמספר 
נעשתה  זהה,  איננו  הפריטים בכל אחד מהמדדים 
שטווח  ,כך  לאחוזים  הציונים  של  טרנספורמציה 
אפשרי של כל ציון הוא מ-0 עד 100 - ככל שהציון 

גבוה יותר העוינות גבוהה יותר. 
 .82 היא  'אשמה'(  סולם  )ללא  השאלון  מהימנות 
עד   .46 בין  נעו  נעו  השונים  הסולמות  מהימנויות 
על  בישראל  תוקף  השאלון   .)Buss, 19�1(  .78
העקיבות  הנוכחי  במחקר   .)1972( רבינוביץ  ידי 
הסולם  כלל  של  קרונבאך(  של   χ )ערכי  הפנימית 

הייתה 87.

הליך המחקר
רשימת האסירות מכלא נווה תרצה הועברה לידינו 
 54 כללה  הרשימה  הסוציאליים.  העובדים  ידי  על 
אלה  אסירות  מסמים.  ה"נקיות"  מכורות  אסירות 
עברו בדיקות שתן בדרך שגרה על מנת לוודא את 
"ניקיונן" מסמים. כל האסירות למעט שתיים, הביעו 
נכונות להשתתף במחקר וחתמו על טופס הסכמה 
לגבי  אסיר  )הצהרת  בתי-הסוהר  שירות  מטעם 

השתתפות במחקר(. 
נועדו  שהשאלונים  הובהר,  במחקר  למשתתפות 
אנונימיים  הינם  ושהשאלונים  בלבד  מחקר  לצורכי 
לחלוטין. הנתונים נאספו מפברואר 2006 ועד יולי 
2006. שאלוני המחקר הועברו לאסירות פעם אחת 
כשעה  היה  השאלונים  למילוי  שנדרש  הזמן  בלבד. 

ורבע בממוצע.

ממצאים
דפוסי פשיעה ושימוש בסמים 

עבירות  סוגי  של  התפלגות  המציג   ,1 מלוח 
)הרשעות( בקרב האסירות, ניתן לראות שכולן היו 
מעורבות בעבירות של שימוש בסמים. כ-43% מהן 
כ-33%  בסמים,  סחר  של  בעבירות  מעורבות  היו 
ובעבירות  גניבה  של  בעבירות  מעורבות  היו  מהן 
נוספות המעורבות הרבה בעבירות סמים באה לידי 
ביטוי גם בקשר שבין פשיעה לבין שימוש בסמים.  

מלוח 2, המציג התפלגות של פשיעה ושימוש סמים, 
)כ-65%( התחילו את  ניתן לראות שרוב האסירות 
בפשיעה,  מעורבות  שהיו  לפני  בסמים  השימוש 
ובשימוש  בפשיעה  זמנית  בו  מעורבות  היו  כ-22% 

דפוסי פשיעה והתמכרות לסמים בקרב אסירות
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אסירות
)N=54(

%N

שימוש בסמים10054

סחר בסמים42.623

רכוש9.35

גניבה33.318

פריצות22.212

אלימות במשפחה7.44

שוד22.212

רצח11.16

סיוע לרצח/הריגה11.16

הונאה וזיוף18.510

עבירות מין1.91

זנות7.44

של  סוגים  במספר  מעורבות  היו  המשתתפות  הערה: 
עבירות.

אסירות
)N=54(

%N

פשיעה לפני שימוש בסמים13.77

פשיעה וסמים בו- זמנית21.611

שימוש בסמים לפני פשיעה64.733

אסירות
)N=54(

%N

אלכוהול35.219

חשיש/מריחואנה66.736

ל.ס.ד/אקסטזי59.332

כדורי שינה46.325

כדורי מרץ/אדולן42.623

הרואין/אופיום72.239

קוקאין/קראק74.140

תערובת31.517

כדורי  הרגעה ושינה38.921

מספר סוגי סמים בשימוש:

9.351

11.162

11.163

25.9144

11.165

9.356

14.887

7.448

לוח 1
התפלגות  סוגי עבירות )הרשעות(

לוח 2
התפלגות פשיעה ושימוש בסמים

לוח 3
התפלגות של סוגי החומרים בשימוש ושל 

מספר סוגי סמים בשימוש
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לפני  בפשיעה  מעורבות  היו  כ-13%  ורק  בסמים 
תחילת השימוש בסמים. 

מלוח 3, המציג התפלגות של סוגי הסמים ושל דפוסי 
)כ-74%(  האסירות  שרוב  לראות  ניתן  השימוש, 
השתמשו  כ-72%  ובקראק.  בקוקאין  השתמשו 
בהרואין ובאופיום וכ-67% השתמשו בקאנביס. כמו 
כ-26%, השתמשו  לראות, שרוב האסירות  ניתן  כן 
בארבעה סוגים שונים של סמים וכ-15% השתמשו 

בשבעה סוגים שונים של סמים. 

התעללות מינית
כ-43% מהאסירות עברו התעללות מינית. כ-37% 
נפגעו  מהן  כ-16%  מהאבות,  מינית  נפגעו  מהן 
וקרובים  משפחה  מבני  כ-5%  מהאחים,  מינית 

אחרים וכ-42% מהן נפגעו מינית ממכרים.
מרובה  שונות  וניתוחי   T מבחני   ,Z מבחני  נערכו 
)מנובה( על מנת לבדוק הבדלים ברקע המשפחתי, 
בגיל  השליליים,  וברגשות  האישיות  במרכיבי 
ההתמכרות לסמים, בשימוש במגוון סמים ובדפוסי 
התעללות  שעברו  אסירות  בין  בהשוואה  הפשיעה, 

מינית לבין אסירות שלא עברו התעללות מינית.

הבדלים ברקע המשפחתי
בין  המוצא  במשפחות  מובהקים  הבדלים  נמצאו 
אחרות.  לעומת  מינית,  התעללות  שעברו  אסירות, 
התעללות  שעברו  אסירות,  של  המוצא  משפחות 
בפשיעה  במעורבות  יותר  מאופיינות  היו  מינית 
בעיקר   )z=2.41, P<.05( לסמים  ובהתמכרות 

 )z=2.46, P<.05(. בקרב האחים

וברגשות  האישיות  במרכיבי  הבדלים 
השליליים

מנת  על  נערכו   )Manova( מרובה  שונות  ניתוחי 
לבחון את ההבדלים בין האסירות שעברו התעללות 
מינית לעומת האחרות. לא נמצאו הבדלים במרכיבי 
תכונתית(,  וחרדה  קוהרנטיות  )תחושת  האישיות 
מצבית  חרדה  השליליים(  הרגשות  ובעוצמת 
ועוינות( בין אסירות, שעברו התעללות מינית לעומת 
האחרות. בבדיקת המתאמים בין משתני הרקע לבין 
מרכיבי האישיות ועוצמת הרגשות השליליים, נמצא 
מתאם שלילי בין השכלה לבין חרדה תכונתית. כמו 
כן נמצאו מתאמים בין שימוש במגוון סמים לבין גיל 
וגיל כליאה מוקדמים..בנוסף,  פשיעה, גיל הרשעה 
של  משפחתי  הסטאטוס  בין  ההבדלים  בבדיקת 

האסירות לבין מרכיבי האישיות והרגשות השליליים 
לא נמצאו הבדלים בין אסירות שהיו נשואות, גרושות 
במרכיבי  הבדלים  נמצאו  לא  כן  כמו  רווקות.  או 
בין  עוינות(  )למעט  השליליים  וברגשות  האישיות 
אסירות אימהות ובין אסירות שאינן אימהות. כלומר, 
בקרב  יותר  גבוהה  הייתה  העוינות  שרמת  נמצא 

אסירות שהן אימהות.

הבדלים בגיל התמכרות לסמים
הבדלים בגיל ההתמכרות לסמים נבדקו באמצעות 
מבחן .T-test נמצא הבדל מובהק בגיל ההתמכרות 
לבין  מינית  התעללות  שעברו  אסירות  בין  לסמים 
 t(��)=�.0�,( מינית  התעללות  עברו  שלא  אסירות 
מינית  התעללות  שעברו  אסירות  כלומר,   )P<.0�

התמכרו לסמים בגיל מוקדם יותר.

הבדלים בשימוש במגוון סמים
באמצעות  נבדקו  סמים  במגוון  בשימוש  הבדלים 
בשימוש  מובהקים  הבדלים  T-test נמצאו  מבחן 
מינית  בין אסירות שעברו התעללות  במגוון סמים 
נמצאו  וכן   )t(�9)=�.��, P<.0�( אחרות  לעומת 
הבדלים מובהקים בשימוש בכדורי הרגעה ובכדורי 
שעברו  אסירות  כלומר,   .)z=�.1�, P<.0�( שינה 
סמים  של  רב  במגוון  השתמשו  מינית  התעללות 
בהשוואה  הרגעה  וכדורי  שינה  כדורי  יותר  וצרכו 

לאחרות. 

מלוח 4, המציג ממוצעים וסטיות תקן של פשיעה 
ניתן  והתמכרות לסמים לפי שימוש במגוון סמים, 
לראות הבדלים מובהקים בגיל תחילת שימוש בסמים 
 t(��)=�.��,( בגיל התמכרות   .)t(�1)=�.��, P<.0�(
 )t(��)=�.1�, P<.0�( �P<.0(. בגיל תחילת פשיעה 
הכליאה  ובגיל   )t(�9)=�.�1, P<.0�( הרשעה  בגיל 
)�t(�1)=�.1�, P<.0(. בין אסירות שהשתמשו במגוון 
שהשתמשו  לכאלה  ומעלה(  סוגים  )שישה  סמים 
אסירות  כלומר,  סוגי סמים,   )עד חמישה  בפחות 
בסמים  להשתמש  החלו  מינית(  שעברו התעללות 
בגיל צעיר יותר, התמכרו בגיל צעיר יותר, השתמשו 
יותר  צעיר  בגיל  בעבריינות  התחילו  סמים,  במגוון 

והורשעו ונכלאו בגיל צעיר יותר.
לבחון  על מנת  לוגיסטית  רגרסיה  ניתוח של  נערך 
סמים  במגוון  שימוש  מנבאים  משתנים  אילו 
)משתנה תלוי דיכוטומי 0= עד חמישה סוגי סמים, 
הבלתי  המשתנים  ומעלה(.  סמים  סוגי  שישה   =1
וגיל תחילת שימוש  תלויים כללו: התעללות מינית 

דפוסי פשיעה והתמכרות לסמים בקרב אסירות
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שימוש במגוון סמים 
)שישה סוגי סמים 

ומעלה(

שימוש  במגוון 
סמים )עד חמישה 

סוגי סמים(

SDMNSDMN

גיל תחילת שימוש4.3914.9175.7018.536

גיל תחילת שימוש 6.9619.06175.1920.9631
בסמים "קשים"

גיל התמכרות3.2314.19168.2919.4732

משך "ניקיון" מסמים27.9919.531748.3628.5535

גיל פשיעה5.0618.06176.9722.1533

גיל הרשעה4.4220.94167.6125.8935

גיל כליאה5.0323.24178.5228.0036

מספר מאסרים3.063.8993.323.6721

מספר חודשי מאסר50.8732.71629.2229.9132

לוח 4 - ממוצעים וסטיות תקן של פשיעה ושימוש בסמים לפי שימוש במגוון סמים

התבסס  אלה  משתנים  בבחירת  )הרציונל  בסמים 
 Kandle & Yamaguchi,( המחקרית  הספרות  על 
זה המצביעים על קשר  ועל ממצאי מחקר   )�00�
של  מוקדמת  התחלה  לבין  מינית  התעללות  בין 
מתאמים  נמצאו  לא  זה  במחקר  בסמים(.  שימוש 
)בטווח בין 12-.-0.5( בין שימוש במגוון סמים לבין 
תחושת קוהרנטיות, חרדה תכונתית, חרדה מצבית 

ועוינות. 

מלוח 5, המציג רגרסיה לוגיסטית של שימוש במגוון 
שימוש  תחילת  וגיל  מינית  התעללות  לפי  סמים 
בסמים, ניתן לראות כי התעללות מינית וגיל תחילת 
שימוש בסמים מנבאים באופן מובהק שימוש במגוון 
סמים )R�=.�� )2χ(�)=1�.��, p<.01 לגבי התעללות 
תחילת  גיל  ולגבי   )B=1.��, p<.0�( נמצא  מינית 
כלומר,   .)B=-0.��, p<.0�( נמצא  בסמים  שימוש 
בקרב  עולה  סמים  של  רב  במגוון  לשימוש  הסיכוי 
אסירות שעברו התעללות מינית ושהחלו להשתמש 

בסמים בגיל צעיר. 

דיון
מחקר זה בדק את הקשר בין התמכרות לסמים לבין 
מכורות  אסירות  בקרב  נוספת  בפשיעה  מעורבות 

ה"נקיות" מסמים.  
בין  הדוק  קשר  על  מצביעים  המחקר  ממצאי 
נוספת  בפשיעה  מעורבות  לבין  לסמים  התמכרות 
התחילו  )כ-65%(  האסירות  רוב  אסירות.  בקרב 
להשתמש בסמים לפני שהיו מעורבות בפשיעה ורק 
כ-13% היו מעורבות בפשיעה לפני שימוש בסמים. 
לעומת זאת, אצל אסירים )גברים( נמצאה מעורבות 
)חן,  בסמים  שימוש  לפני  בפשיעה  יותר  גבוהה 
2004(. אחד ההסברים האפשריים למעורבות הרבה 
הוא  נוספת  בפשיעה  לסמים  המכורות  נשים  של 
באמצעות מודל ההתמכרות. לפי המודל, התמכרות 
מעורבות  מחזקת  או  לפשיעה  גורמת  לסמים 
בפשיעה בגלל שתי סיבות: השפעה פרמקולוגית של 
הסם על המשתמש והשפעת הגורם הכלכלי דהיינו, 
 Ball) & Ross, 1991; Best, הסמים  במימון  הצורך 
Sidwell, Gossop, Harris, & Strang, �001( לעומת 

Exp(B) Se(B) B

4.20 .71  1.43* התעללות מינית

0.77 .12 -0.26* גיל תחילת שימוש בסמים

p<.0�*

לוח 5 - רגרסיה לוגיסטית של שימוש במגוון סמים לפי התעללות מינית בילדות וגיל 
)n=50( תחילת שימוש בסמים
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לסמים  מכורים  אסירים  של  המעורבות  את  זאת, 
באמצעות  בעיקר,  להסביר  ניתן  נוספת  בפשיעה 
מודל תת-התרבות או מודל סגנון החיים. לפי מודל 
תת-התרבות, פשיעה מובילה לשימוש בסמים היות 
שהיא קשורה לתת-תרבות עבריינית ושימוש בסמים 
 Taylor,( זו  תת-תרבות  של  מהמאפיינים  אחד  הוא 

 .)Malone, Iacono, & McGue, �00�
לפי מודל סגנון החיים, פשיעה ושימוש בסמים הם 
חלק מדפוסי התנהגות המאפיינים סטייה חברתית. 
משפיעים  לזה,  זה  קשורים  אלה  התנהגות  דפוסי 
הדדית ומתרחשים במקביל ללא קשר סיבתי ביניהם 
)חן, 2004(. אכן, במחקרם של חן ותימור )2006( 
בפשיעה  מעורבים  היו  מהאסירים  ש-60%  נמצא, 
ובשימוש בסמים כחלק מתת-תרבות עבריינית או 

כחלק מסגנון חיים עברייני.
בהתאם למשוער, ממצאי המחקר הצביעו על שיעור 
גבוה )כ-43%( של אסירות שעברו התעללות מינית. 
ממצאים אלה אינם מפתיעים: מחקרים רבים תיעדו 
את השיעורים הגבוהים של התעללות מינית בקרב 
 Brems, Johnson, Neal, &( נשים מכורות לסמים
Freemon, �00�; Langan & Pelssier, �001(. הקושי 
הנפשי של קורבנות ההתעללות המינית להתמודד 
עם הטראומה, עם החרדות ועם הדיכאונות גורמת 
להם להתמכר לסמים כאסטרטגיה של התמודדות 
 Zlupko, Kauffman, Dore,(.עם הרגשות השליליים

.)& Morrison, 199�
בתחושת  הבדלים  נמצאו  לא  למשוער,  בניגוד 
הקוהרנטיות, בחרדה התכונתית ובעוצמת הרגשות 
השליליים )חרדה מצבית ועוינות( בין אסירות שעברו 
ההסברים  אחד  האסירות.  לשאר  מינית  התעללות 
המכורות  האסירות  שאוכלוסיית  לכך,  האפשריים 
לסמים מאופיינת ברמות גבוהות של חרדה ודיכאון 
 Pelissier & Jones,( הקשורות להתמכרות לסמים
 .)�00�; McClellan, Farabee, & Crouch, 199�
 .)Faith, 199�( מילדיהן  ולפרידה  מאסר  לכאבי 
לסמים,  להתמכר  לנשים  גורמת  מינית  התעללות 
כאמצעי התמודדות עם עוצמת הרגשות השליליים 
 Pelissier & Jones,( הנגרמים מהטראומה הנפשית
של  החמורות  ההשפעות  הזמן,  במשך   .)�00�
הרגשות  רמת  את  מעצימות  לסמים  התמכרות 
השליליים )חרדה ודיכאון( גם בקרב נשים מכורות 
 Grella et al.( מינית  לסמים שלא עברו התעללות 

.)�00�; Pelissier & Jones, �00�
בהתאם למשוער, ממצאי מחקר זה מראים שאסירות 
האסירות  מיתר  שונות  מינית  התעללות  שעברו 

הפשיעה  ובדפוסי  לסמים  ההתמכרות  במאפייני 
הנוספת. אסירות אלה התמכרו לסמים בגיל צעיר 
שישה  )מעל  רב של סמים  במגוון  והשתמשו  יותר 
לשימוש  שהסיכוי  נמצא,  זה  במחקר  סמים(.  סוגי 
במגוון סמים עולה בקרב אסירות שעברו התעללות 
בגיל  בסמים  להשתמש  ושהחלו  בילדותן  מינית 
אחד  הוא  בסמים  שימוש  תחילת  גיל  יותר.  צעיר 
לבין  סמים  בין  בקשר  החשובים  מהמשתנים 
 Krohn, Thornberry, Rivera, & LeBlanc,( פשיעה 
בשימוש  מוקדמת  התנסות   )�001; Nurco, 199�
בסמים קשורה גם לדפוס של שימוש במגוון רב של 
סמים )�Kandel & Yamaguchi, �00( המגביר את 
להתאבדויות  יתר,  ממנת  כתוצאה  למוות  הסיכון 

 )Hubbard, 1990(. ולהתנהגות אלימה
שאוכלוסיית  כך  על  מצביעים  המחקר  ממצאי 
האסירות איננה הומוגנית. קיימים הבדלים בדפוסי 
ההתמכרות לסמים ובדפוסי הפשיעה הנוספת בין 
אחרות.  לעומת  מינית  התעללות  שעברו  אסירות 
וצרכים  מאפיינים  על  מצביעים  אלה  הבדלים 
התעללות  שעברו  אסירות  של  ייחודים  פסיכולוגיים 
נבדלת.  טיפולית  התערבות  ומחייבים  מינית 
של  החמורות  ההשלכות  על  מצביעים  הממצאים 
התעללות מינית על התמכרות לסמים ועל מעורבות 
לסמים  התמכרות  נשים.  בקרב  נוספת  בפשיעה 
היא מנגנון של התמודדות עם הטראומה הנפשית 
הנגרמת בגין ההתעללות המינית. חוסר היכולת של 
נשים להתמודד עם הטראומה הנפשית, עם החרדות 
והדיכאונות הנגרמות כתוצאה מההתעללות המינית 
להשתמש  צעיר,  בגיל  לסמים  להתמכר  להן  גורם 
במגוון סמים ולהיות מעורבות בפשיעה נוספת )חן, 
2004(. אולם, הסמים משמשים הקלה זמנית בלבד 
ובמשך הזמן ההשפעות הפתולוגיות של ההתמכרות 
ההשפעות  הבעיה.  לעיקר  והופכות  מחריפות 
החמורות של ההתמכרות לסמים באות לידי ביטוי 
ובירידה בתחושת  והעוינות  בעלייה ברמת החרדה 
השליליים  הרגשות  בעוצמת  העלייה  הקוהרנטיות. 
קשורה אם כך, גם להתמכרות לסמים ולהשלכותיה 
על חייהן של המכורות לסמים. במחקרים שונים אכן 
ברמות  מאופיינות  לסמים  המכורות  שנשים  נמצא 
התמכרותן  רקע  על  ודיכאון  חרדה  של  גבוהות 
)�Grella et al. �00�; Pelissier & Jones, �00( ועל 

.)Faith, 199�( רקע הניתוק מילדיהן
לממצאי מחקר זה יש השלכות יישומיות. ההבדלים 
הקיימים באוכלוסיית האסירות מצביעים על כך שיש 
לתכנן טיפולים נבדלים שיתאימו לצרכים הייחודים 

דפוסי פשיעה והתמכרות לסמים בקרב אסירות
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של האסירות. התמכרות לסמים היא תכופות מנגנון 
התמודדות עם הכאב הנגרם כתוצאה מהתעללות 
הטראומות  את  מעלה  מסמים  "התנקות"  מינית. 
)חן  ומחייבת התייחסות טיפולית מידית  הנפשיות 
באסירות  בטיפול  הדגש  לפיכך,   .)2006 ותימור, 
שעברו התעללות מינית צריך להתמקד בטראומה 
ואילו  המינית  מההתעללות  כתוצאה  הנגרמת 
בהשגת  להתמקד  צריך  אחרות  באסירות  הטיפול 
עבריינות  להפחתת  כאמצעי  מסמים  "ניקיון" 

.)Langan & Pelissier, �001( ורצידיביזם
חשיבות  קיימת  ומניעה  התערבות  שיטות  לתכנון 
נוספת הקשורה להשפעה הבין-דורית של מעורבות 
בסמים ובפשיעה. ממצאי המחקר מלמדים שלרוב 
האסירות )64%( יש ילדים ורובן אמהות חד הוריות 
ובחינוכם.  ילדיהן  בחיי  מרכזי  תפקיד  הממלאות 
מהישגים  רגשיות,  ממצוקות  סובלים  אלה  ילדים 
אובדן  אלימות.  ומהתנהגויות  ספר  בבית  נמוכים 
מאסר  לכאבי  לאסירה  גורם  הילדים  עם  הקשר 
גברים  אסירים  של  מאלו  בעוצמתם  הקשים 
לאמהות  ילדים   .)Datesman & Cales, 19��(
ייחשפו  בפשיעה  ומעורבות  לסמים  שמכורות 
 Mumola,( לאותם דפוסי התנהגות בלתי מסתגלים
טיפולית  התערבות  ללא   .)�000; Nolan, �00�
מוקדמת קשה להניח שילדים אלה לא ישחזרו את 
ההתנסויות של אמותיהם ובכך ינציחו את ההשפעה 
הבין דורית של הורות לקויה, של שימוש בסמים ושל 

מעורבות בפשיעה. 
התפתחו  סוהר  בבתי  שהשירותים  לזכור  יש 
לאוכלוסיית  ולא  האסירים  לאוכלוסיית  והותאמו 
האסירות. הגידול המשמעותי שחל בשנים האחרונות 
בשיעורי הנשים שנכלאות מחייב מתן מענה הולם 
מסמים,  גמילה  טיפולי  הכוללים  האסירות  לצרכי 
גילוי עריות, רכישת  התמודדות עם הטראומה של 
כישורי הורות, רכישת מיומנויות חברתיות הכוללות 
 Green, Miranda,( כישורים חיים ויחסים בין אישיים
�Daroowalla, & Siddique, �00(. בשנים האחרונות 
אמנם, קיימת מודעות רבה יותר לצרכים הייחודים 
של אסירות בכלא. עם זאת, עדיין יש ללמוד ולאסוף 
מידע על המאפיינים הייחודיים של אסירות בכלא. 
מידע זה יכול לסייע בבניית תוכניות טיפול יעילות 
והצרכים הייחודים של נשים  שיענו על המאפיינים 

בכלא.
מחקר  מהיותו  נובעות  זה  מחקר  מגבלות 
של  עצמי  דיווח  על  המבוסס  רטרוספקטיבי 
ייחודית  באוכלוסייה  נערך  המחקר  האסירות. 

בהתייחס  יחסית  מוגבלת  שלו  הכללה  יכולת  לכן, 
לסמים  מכורות  נשים  של  אחרות  לאוכלוסיות 
שאינן כלואות. ניתן להניח במידה רבה של סבירות 
של  הייחודים  וצורכיהן  מצוקותיהן  שמאפייניהן, 
אוכלוסיית האסירות )קרי" "כאבי המאסר"( מובילים 
אותן לחוות עוצמות גבוהות של רגשי חרדה ודיכאון 
של  אחרת  אוכלוסיה  על-ידי  הנחוות  מאלו  בהרבה 
"מכורות לסמים" שאינן כלואות. מצוקות קיצוניות 
וההתנהגות  החשיבה  דפוסי  על  והשלכותיהן  אלו 
יכולת  על  מקשה  לסמים,  "מכורות"  אסירות  של 
ההכללה של ממצאי המחקר. לפיכך מומלץ לערוך 
נשים  של  באוכלוסיה  )רפליקציה(  דומה  מחקר 
מכורות לסמים שאינן כלואות ובאוכלוסיה של נשים 
על  לסמים  מכורות  ואינן  מינית  התעללות  שעברו 
מנת לבחון את השפעת "כאבי המאסר" על עוצמת 
בנוסף,  האישיות.  מרכיבי  ועל  השליליים  הרגשות 
מחקרים מצביעים על קשר בין שימוש במגוון סמים 
לבין מעורבות באלימות )חן, 2004(. לפיכך מומלץ 
אלימות  של  בעבירות  עלייה  חלה  אכן  אם  לבדוק 
במגוון  שמשתמשות  לסמים  מכורות  נשים  בקרב 
סמים. מידע זה יכול לסייע בבניית תוכנית למניעה 
המעבר  ובמניעת  סמים  של  בשימוש  מוקדמת 
רב  במגוון  לשימוש  סמים  של  אחד  בסוג  משימוש 

של סמים והשלכותיה על פשיעה אלימה. 
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]משה אדד, אפרת ויגננסקי וחנה חימי*[

מאמר זה הינו מאמר הגות מבוסס על תיאוריות ועל ממצאים מחקריים ומטרתו 
לקדם הבנה של התהוות עבריינות בתחום המין, כתוצר של אינטראקציה בין 

התפתחות רגשית, תהליכים קוגנטיביים ואינטליגנציה רגשית. המאמר מנסה להציג 
מסגרת הבנה אינטגרטיבית המשלבת תיאוריות פילוסופיות, הגות יהודית ומידע 

ביולוגי תוך הצגת מקרים מעולם המשפט של עבריינים שונים מתחום המין. הנחות 
 Damasio,1990,1994,2003: Stott,1950 :היסוד במאמר זה מבוססות על כתביהם של

Eysenck, 1976,1977: רחמימוב )2004( ואדד )1989,2008( באשר להיבטים 
המולדים ולתפקודים הקוגנטיביים והתפקודים הרגשיים במוח האדם, כבסיס 

להתהוות התנהגויות היחיד. בהמשך מתרחב מעגל ההתייחסות למשמעות הסביבה 
ההורית, משפחתית והסביבה החברתית המודרנית בעולם המערבי, כמעצבות 
ותורמות להתפתחות התנהגותו של הפרט )אדד, 1989,2008; ויניקוט, 1995; 

שוהם, Fukyama, 1991,1999 ;1977,1982( וגם כמעצימה אינדווידואליזם הרסני 
ודחף לסיפוק צרכים מיידי ללא התייחסות והתחשבות ב'אחר'.

קוגניציה, רגש,
אינטליגנציה רגשית ועבריינות

בתחום המין

ניצולו או אינוסו של האחר להגשמת דחפים ויצרים 
של האדם, ואף להלבנת פניו והעלבתו, הביאו את 
נפש1. המשמעות  כרוצח  לראות את החוטא  חז"ל 
והרלוונטיות של ענישה כלפי עבריינים אלו מחייבת 
דיון מעמיק, באשר לאיזון העדין בין שיקולי הענישה 
ההרתעה,  אינטרס  השיקום,  )אינטרס  השונים 

אינטרס הגמול ואינטרס המניעה וההרחקה.
הדין, שהובאו במאמר, מדגימים את  מכלול פסקי 
כלפי  הרווחות במערכת המשפטית  היסוד  הנחות 

שיח ועבודה משותפת )לפי הא"ב(: פרופ' אמריטוס משה אדד - המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן;   *
ד”ר אפרת ויגננסקי, מכללת "כנרת" בעמק הירדן, צמח. ד"ר חנה חימי - ראש מסלול טיפול וקידום נוער, ומרצה בחוג 

לקרימינולוגיה ואכיפת החוק ,מכללת "בית ברל", כפר-סבא. 
"כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים" )בבא מציעא, נח ע"ב(; "כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלושה שיורדין   1

ואין עולין ואלו הן ... המלבין פני חברו ברבים ..." )שם, שם( ועוד.

העונשי  הקו  אף  על  כי  נראה,  אך  המין.  עברייני 
הברור הנחזה בפסיקה בעשורים האחרונים, כמו גם 
חוקים שונים שנחקקו בשנים אחרונות, ניתן לומר 
בזהירות ראויה כי מדינת ישראל נכשלה בנסיונותיה 

למיגור התופעה.
יש לפתח  ענישה מחמירה,  ולכן, להערכתינו, לצד 
גיסא  מחד  התופעה  בצמצום  שיעזרו  מודלים 
והעבריינים,  המין  עבירות  של  מוקדמת  ולחשיפה 
מאידך גיסא. האיתור ייעשה בתא המשפחתי, בשלב 
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מוקדם, על מנת שהפגיעה בקורבן תהיה מינימלית, 
ולא עיצב עדיין  גיבש  לא  וכל עוד התוקף העבריין 
שיצמצם  באופן,  וסוטים  חריגים  התנהגות  דפוסי 

את אפקטיביות הטיפול והשיקום.
לחוות  היכולת  בזכות  מתהווה  החיים  משמעות 
לאהוב  שלך  ביכולת  הוא  הקיום  טעם  ולהרגיש. 
ומחיים, שיש  ליהנות מיופי  ולהיות אהוב, ביכולתך 
בהם צדק ומוסר; מהאמת של חייך; מהכבוד, שאתה 
זוכה לו ואתה מסוגל להעניק לזולתך. פרט הפגוע 
לגירויים  מתן משמעות  המאפשר  אזור   ,18 באזור 
יהיה חסר יכולת לחוש, להרגיש ולתת משמעות ועל 

כן הוא בבחינת " עיוור נפש".  
ולסביבתו.  לפרט  בעיה  הם  מעצורים  ללא  רגשות 
באמצעות  רגשותיו  את  לווסת  לומד  האדם 
מסורת, תרבות, חוקים ומרכיבי אישיותו. המערכת 
מהווה  המוח,  בקליפת  הממוקמת  הקוגניטיבית 
לווסת  לו  ומסייעת  האדם  של  המרכזי  כבלם 
 ;2004 רחמימוב,   ;1981 )שמידט,  רגשותיו  את 
 .)Eysenck 1953, 1969, 1976, 1977, 1985
האיזון הזה, שבין הרגש לשכל, הוא הביטוי החשוב 

של האינטליגנציה הרגשית.
תכונות  מוגדרת,כמערך   )2EI( רגשית  אינטליגנציה 
הפנימיים  והמצבים  האמונות  הרגשות,  לניטור 
שימושי  מידע  לספק  מנת  על  ואחרים  עצמך  של 
מודעות  הינן:  המערך  תכונות  ולפעולה.  לחשיבה 
עצמית, ניהול רגשות, מוטיבציה עצמית, אמפתיה 
בתוך   1995 ,Golman( יחסים  מערכות  וניהול 

.)Sosik & Megerian, 1999
במערכת  שמקורה  הרגשית,  האינטליגנציה 

הלימבית, מתייחסת לארבע פונקציות חשובות: 
היכולת של האדם לזהות מצב רגשי, שהוא חווה   .1
וכן מצב רגשי, שזולתו חווה או מקרין כלפיו או 

כלפי זולתו.
הקשור  בכל  דעת  שיקול  להפעיל  המסוגלות   .2

לרגשותינו או לרגשות של אחרים 
במצבים  רגשותינו  עם  להתמודד  היכולת   .3

השונים של החיים ועם הרגשות של אחרים 
ההשתלשלות  את  להבין  והמסוגלות  היכולת   .4
- שרייבר  )עיין:  שלנו  הרגשות  של  הטבעית 

סרוואן, 2004(. 
חייו של  לניהול  ביותר  רגשית חשובה  אינטליגנציה 
האדם. באמצעותה, מתייחס הוא לעצמו ולסביבתו 
הקרובה והרחוקה. האינטליגנציה הרגשית מסייעת 

Emotion IQ  �

לאדם להתמודד עם דרישות החיים על התסכולים 
שהוא חווה וכן היא מאפשרת לו לשתף פעולה עם 

הסביבה.
עולם הרגשות יונק את עצמו מהמוח ה"פרימיטיבי", 
הלימבית(,  המערכת  כאמור,  )שהוא,  הראשוני, 
מהמוח  עצמו  את  היונק  הקוגניציה,  מעולם  וכן 
הרציונאלי, מקליפת המוח. רופא אמריקני ממוצא 
הסבר  Antonio Damasio, ,סיפק  בשם  פורטוגלי 
הנ"ל  המוחות  שני  בין  התמידי  למתח  נוירולוגי 
 Damasio AR & Tranel & Damasio H. 1990;(

 )Damasio AR, 199�: Damasio AR, �00�

תפקידי מוחות אלו הם רבים ומגוונים:

והלא  המודעת  החוויה  אלא  אינם  רגשותינו,  אכן, 
מודעת של מכלול רחב של התגובות הפיזיולוגיות 
של  פעילותן  את  הזמן  כל  והמכוונות  המפקחות 

המוח הרציונאלי המוח הרגשי

)1(  מודע.)1(  לא מודע.

)2(  מופנה לעולם )2(  עסוק בהישרדות. 
החיצון. 

)3(  אחראי על הקשב ועל )3(  מחובר לצורכי הגוף. 
הריכוז.

)4(  הנוירונים שבו 
מופיעים במצבורים, 

לכן עיבוד המידע הוא 
פרימיטיבי. 

)4(  מעכב את הדחפים, 
מארגן לנו קשרים 

חברתיים, אחראי על 
ההתנהגות המוסרית.

 )5( תגובותיו מהירות, 
שואף לדאוג להגנה 

ולהישרדות. 

)5(  אחראי על תוכניותינו 
לעתיד, על מחשבה, על 

שמע, על ראיה, על טעם 
ועוד.

)6(  מפקח על הנשימה, 
על לחץ דם, על קצב 
הלב, על תיאבון, על 
שינה, על יצר המין 

)הליבידו(, על הורמונים, 
על המערכת החיסונית.

 

)7( אחראי על 
הומיאוסטזיס

)המושג נטבע ע"י 
 Claude Bernard,

  )1813-1878
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לדרישות  בהתאם  בגוף,  הביולוגיות  המערכות 
עולה שהמוח  מכאן  והחיצונית.  הפנימית  הסביבה 
קרוב  משהוא  האדם  לגוף  יותר  קרוב  הרגשי 
יותר להגיע  לרוב קל  זו,  למוח הקוגניטיבי. מסיבה 
לרגשות באמצעות הגוף מאשר באמצעות הדיבור 
)שרייבר-סרוואן, 2004(. שני המוחות שבנו, הרגשי 
בו  מהסביבה  המידע  את  קולטים  והקוגניטיבי, 
ואם  מנוגד  באופן  אם  מתואם,  באופן  אם  זמנית, 

באופן משלים.
)הרגשי  המוחות  כאשר  טוב,  מרגישים  אנו 
הרגשי  המוח  זה.  את  זה  )משלימים  והקוגניטיבי 
הקוגניטיבי  והמוח  מסויימת  תחושה  לנו  משדר 
מכוון אותנו לפעול באופן חכם, כי אז אנו מרגישים 
בטוב. מצב זה של השלמה בין שני המוחות זקוק 
בהכוונה,  מלווים  שיהיו  הרך,  מגיל  חינוך  לתהליכי 
אט  אט  ובהזדהות.  בהפנמה  בהתניה,  בהרגלה, 

ייבנו המסלולים המשלימים. 
לאמור,   - הרגשי  שהמוח  לדעת  עלינו  מאידך, 
והוא  בכוננות מתמדת  מצוי   - הלימבית  המערכת 
הקוגניטיבי.  המוח  את  לנטרל  או  לשתק  מסוגל 
המערכת הלימבית ערה לכל המתרחש בסביבתנו, 
)אדד,  שלנו.  ההישרדות  על  אחראית  היא  ולכן 
 ;2008 אדד,   ;1994 ואחרים,  שוהם   ;1989

.)Eysenck, 1953, 1969, 1976, 1977, 1985
מקרה קולינס )המובא על ידי Stot, 1950 והמנותח 
 ,Stot של  באמירתו  נזכר   ,)1989 אדד,  ידי  על 
את  גוררות  חרדה,  המעוררות  ריגושיות  שחוויות 
האדם, ובמיוחד את הילד, למצב ריגושי שקשה יהיה 

לו מאוד לעמוד בו. 
ככל ש"אניותו הקוגנטיבית" של האדם חלשה יותר, 
הבלימה  מנגנוני  את  להפעיל  האדם  על  יקשה  כך 
את  לחוות אחרת  כדי  והרציונאליים,  הקוגניטיביים 
הגירויים והאירועים אליהם נחשף, או להגיב כלפיהם 
נתונה.  בסיטואציה  יותר  ומקובל  מותאם  באופן 
להערכתנו, ילד שמקנן בליבו החשש שאין אוהבים 
אותו, הוא ילד שהמערכת הלימבית בו פעילה מאוד 
ומותירה בו חרדות המזעיקות אותו לברוח ולהגן על 
עצמו. ילד, החושש להינטש על ידי הוריו - אם בשל 
מחלתם האמיתית או הדמיונית ואם בשל המריבות 
התמידיות שביניהם המלווים באיומי נטישה - נולדות 
בו תחושות חרדה. הוא חווה אי יציבות פנימית, אי 
שקט שאינו מעניק לו מנוח. )אריקסון, 1960; אדד, 

ויגננסקי וחימי, 2008(.
יש השגרות הוריות המועברות אל הילד, מערערות 
השונים  המסרים  הן  השגרות  אותו.  ומחלישות 

מופנמות   הילד, ההשגרות  אל  שהסביבה משלחת 
להתנהג  וכיצד  להיות  כיצד  לפרט  והמכתיבות 
ואף לעיתים, כיצד לחוש. השגרות אלו, אינן תמיד 
הטמונות  לפוטנציות  לא  ואף  ליכולתנו  מותאמות 

בנו. 
כל השגרה שלילית שכזו, נקלטת על ידי המערכת 
הלימבית ומותירה בילד תחושה של איום אמיתי על 
קיומו )עיין גם: שוהם ואדד, "ריק ללא שובע", 2004, 
עמ' 9-12(. הילד חווה את עצמו מאוים והתחושה 
אי- מולידה  היא  ולכן  פנימית  היא  הזו,  השלילית 

שקט. מצבים מערערים אלו זקוקים לסביבה יציבה, 
ואם  במעט  אם  אותם,  לנטרל  כדי  ואוהבת,  חמה 
בהרבה. לא נוח לו לאדם - ובמיוחד לילד - להודות 
בחרדה, שהוא חווה ואף אין בו הכוח הנפשי לבדוק 
 .)self awareness( לעצמו  מודעותו  את  ולבחון 
מעצמו  חוסך  הוא  וכך  זכרונו  את  מאפיל  והוא  יש 
שיצר  האירוע,  של  הזיכרון  מול  לעמוד  הצורך  את 
אצלו את התחושה השלילית. מצבים מערערים אלו 
דוחפים את הפרט לפעול באופן לא שקול ולעתים 
אף באופן אימפולסיבי. אי השקט הפנימי דוחף את 
הפרט לברוח מעצמו וכך לחוות אילוזיה של ביטחון 
הישרדותי. המתח האצור בפרט לא נותן לו מנוח ויש 

והוא נדחף להתרכז בעצמו על בסיס אגוצנטרי.
מצב נפשי משברי זה, היונק את עצמו מתחושות 
מצטברות של המוח הרגשי )המערכת הלימבית(, 
יכול להתנטרל במידה מסוימת באמצעות פעילות 
גופנית )ספורט, ריקוד, עבודה פיזית וכדו'(, וזאת 
עקב היות המוח הרגשי קשור עם הגוף. יש ושינוי 
תזונה על ידי מומחה לכך, או הסדרת שעות השינה 
אקופונקטורה  באמצעות  טיפול  אף  או  הפרט  של 
)דיקור(, יכולים להקל ולהשקיט במעט את סבלו של 
האדם. במצבים של "חסך סביבתי וכלכלי", יחפש 
הפרט מפלט בהרפתקנות שלילית, כמו התגוששות, 
התעמתות, גניבת מכוניות, התפרצויות לבתים או 
לחנויות, לגני ילדים ולבתי ספר או לפעילויות המלוות 
)המערכת  הריגושי  המוח  אלימה.  בהתנהגות 
הלימבית( הוא בעל סף גרייה נמוך. כאשר הפרט 
מרגיש באי יציבות, הרי שהמוח הריגושי שלו, המצוי 
הוא  כך,  ובשל  לפעולה  מתעורר  מתמדת,  בגרייה 
הרציונאלי  המוח  של  פעילותו  יכולת  את  מבטל 
והקוגניטיבי )הקורטקס(. פעילותו של המוח הריגושי 
תתקיים בכל מצב של תחושת סכנה, אם פנימית 
ואם חיצונית. תנאי סביבה המספקים גירויים יצריים 
והפרט  הלימבית  למערכת  מתח  יוסיפו  למיניהם 

יגיב בתגובות אימפולסיביות ולא יציבות.  
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קולינס )עיין: אדד, 1989( עם עברו הטראומטי, יצר 
בתוכו "הר געש" אמוציונאלי שלילי, שהפך את מוחו 
הריגושי למעורער. מוח ריגושי ופגוע זה, הוליך אותו 
הסכנה  התנהגות מתנגשת. תחושת  של  לנתיבות 
הנתפסת  והסכנה  יש  פנימית.  היתה  קולינס  של 
נחשוב,  חיצונית..הבה  היא  הריגושי  המוח  ידי  על 
על מצב של נהיגה, כשהמוח הריגושי מאפשר לנו 
שאנו  אף  פוטנציאליות,  בסכנות  ולחוש  לתפוס 
או  לרדיו  בהקשבה  גם  עסוקים  נתון  רגע  באותו 
בשיחה עם היושב לצידנו. מתברר )שרייבר -סרוואן, 
2004(, שיש ביכולתו של המוח הריגושי לנתק את 
האיזור הקדם מצחי של קליפת המוח )הקורטקס 
אז  או  הקוגניטיבי(.  במוח  ביותר  הקדמי  החלק   -
האיזור הקדם מצחי של קליפת המוח אינו מגיב עוד 
והוא מאבד מיכולתו להנחות ולכוון את ההתנהגות 
יותר  יגיב  האדם  שכזה,  במצב  הרציונאלי.  בכיוון 

באופן רפלקסיבי ואימפולסיבי.
כאשר הפרט לחוץ, דחוק ונתון למערכת מצטברת 
בעיקר  תושפע  התנהגותו  נפשיות,  מועקות  של 
עלול  האדם  כך,  משום  והוא,  הריגושי  מהמוח 
להתנגש עם העולם הנורמטיבי עמו ובתוכו הוא חי. 
יתר,  רגישויות  המעוררים  טראומתיים,  מצבים 
מלוות בתגובות לא נורמטיביות ומתנגשות. בדומה, 
או  מינית  רגשית,  בהתעללות  המלווים  מצבים 
אסונות )רעידת אדמה, שריפה, תאונת דרכים וכו'(, 
הריגושי  המוח  של  תגובתו  את  באדם  מעוררים 

וגוררים את הפרט להגיב שלא באופן רציונאלי.

האדם מול מחסומי החיים 
וחסימות  מגבלות  האדם  חווה  לבקרים  חדשות 
תחושות  בו  מותירות  והן  וסביבתיות  טבעיות 
שליליות ואף לחצים נפשיים הדוחקים )stress( בו 
יש ותחושותיו של האדם, הקשורות  ומקשים עליו. 
של  שליליות  תחושות  בו  מותירות  בעצמיותו, 
ציין,   )Giddens, 199�( גידנס  הסוציולוג  נחיתות. 
שורשים,  ללא  אנשים  גדלים  האחרונים,  שבדורות 
משפחתיים  מבנים  ללא  הדורות,  מסורת  ללא 
מחויבויות.  ושל  חובות  של  תרבות  ללא  מחייבים, 
הופכים  הם  כך,  ובשל  בעצמם  מרוכזים  אנשים 
להיפר-אקטיביים וכן להיפר-רפלקסיים במונחיו של 

שטרנברג )2005(.

שאיפת האדם בעולם המודרני - המבקש להשתחרר 
ומהמסורת  מהדת  החברה,  וממטלות  ממצוות 
התרבותית-חברתית - היא להגשים אינדיבידואליות 
קיצונית, המלווה ברצון עז לבעלות מוחלטת על חייו. 
האדם המודרני רוצה לשייך לעצמו את מה שנראה 
לו. הבסיס לבחירתו היא האקראיות, בדרך ההיפר-
רפלקסיבית ובכיוון האופנה השלטת ברחוב. תחושתו 
של הפרט היא, שהוא נולד כחסר הוויה והוא מצווה 
לא  להורים בהם  נולד  הוא  עצמו.  הווית  את  ליצור 
בחר, בתוך סביבה נתונה, לתוך שפה ותרבות שהוא 
לא קבע, ובתוך סביבה זו הוא חייב ליצור את עצמו 
 Foucault, :בעצמו )לשם הרחבה עיין בכתביהם של

.)19�1,19��; Bollas, 19�9; Eigen, 199�
החירות הבלתי מוגבלת והבלתי מכוונת - אופיינית 
בעידן  והחברתית  התרבותית  לסביבה  ושכיחה 
הנוכחי, בעיקר בחברה המערבית - תורמת למגמה 
לפיה כל פרט חופשי לבחור ולעצב את התנהגותו, 
האחרים  כלפי  אחריותו  וגבולות  עדיפויותיו  סדרי 
העדר  עד  מעורפלים  גבולות  למאוויו.  בהתאם 
'ברירת  של  למצב  הפרט  את  חושפים  גבולות 
בפני  העומדות  בחירות  בעודף  המאופיין  היתר', 
והעדר  בלבול  של  לחוויות  לעיתים  וגורמות  היחיד 
החלטיות . מצב זה טומן בחובו פוטנציאל בעייתי. 
לו  שיסייעו  חיצוניים,  לגבולות  זקוק  הפרט  שכן, 
בהגדרת העצמי. החיפוש אחר העצמיות המושלמת 
ה"עולם  ידי  על  משוגרת  שהיא   - והמלאכותית 
ידי  על  הנתפסות  דמויות  אותן  ידי  על  המחליט", 
הפרט המסויים כ"דמויות על" - מולידה באדם את 
נמצאת  הריגושית  "חוסר המנוחה". האינטליגנציה 
מעוררת ומעורערת והאדם הופך לבעל "סף ריגושי" 
נמוך ותגובותיו לכל גירוי הנראה כפוגע בו, מביאה 

אותו להגיב באלימות.
בעל  אמר  שלי!"  המכונית  על  תיזהר  באלק!  "דיר 
ידו ביפו, הלה הוציא  מכונית לזה שבא לחנות על 
יולי   10 אחרונות,  )ידיעות  למוות  אותו  ודקר  סכין 
מיידי את  באופן  עוררה  31999(. אמירת האזהרה, 
הבא לחנות את מכוניתו. הוא חש, כי כבודו נפגע. 
הלימבית  המערכת  נמוך,  היה  שלו  הגרייה  סף 

עוררה אותו לתגובה מהירה וקטלנית. 
האינדיבידואליות  את  מקדש  המודרני  העולם  אכן, 
ממנו  מונע  זה  דבר  ומבודד.  בודד  נעשה  והאדם 

גיל מיטשל ז"ל נדקר למוות על ידי חליל חדד בעקבות ויכוח על מעבר בכביש.   3

נ )1( עמ' 609 קבע כבוד השופט טיקרל "חיי אדם הם ערך מקודש  נ' מדינת ישראל פ"ד  בע"פ 1456/01 חליל חדד   
בחברתינו המעשה שעשה המערער הוא ביטוי קיצוני של זלזול בערך זה. עליו ועל עוברי עבירה כמותו לשאת בעונש המירבי 

הקבוע בחוק אלא אם כן נמצא צד זכות המצדיק הקלה בעונש, שכזה לא נמצא למערער". 

קוגניציה, רגש, אינטליגנציה רגשית ועבריינות בתחום המין
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הפכה  האינדיבידואליות  זולתו.  עם  לחיות  ללמוד 
לשאוף  האדם  את  מוביל  אשר  הרסני,  לאידיאל 
דמות  באחר  לראות  ולא  עצמו  עם  בודד  להיות 
משמעותית בעבורו. האדם המבודד סובל מחרדה 
או/ו מתיק  והוא משליך  לו  קיומית, שהיא הרסנית 
אותה על זולתו ואף נוטה להרוס את האחר. עוינותו 
לעבר האחר. מספיקה הערה  כלפי עצמו מותקת 
שולית מצידו של האחר, כדי לגרור את ההתפרצות 

העוינת וההורסת.
וחשוב  חיוני  עצמו  את  חווה  אינו  הבודד  האדם 
 )Fukuyama, 1999( פוקויאמה  לעצמו.  לא  ואפילו 
לקידוש  הדוחפת  העולמית  שהתרבות  סבר, 
את  תוביל  ההדדיות,  ולהרס  האינדיבידואליות 
תיהרס  התרבות  לסברתו,  ההתנוונות.  אל  האדם 
והכל יקרוס תחתיו וכפי שאבדו תרבויות יוון ורומא 
להיעלם.  המודרנית  עלולה התרבות המערבית  כך 
שוהם ואדד )2004( בספרם "ריק ללא שובע" אודות 
לסמים  בהתמכרות  אקזיסטנציאלי  וטיפול  מחקר 
פי  על  האישיות  לתורת  היסוד  הנחות  את  מציגים 
בסיסיים:  וקטורים  שני  קיימים  לפיה  תפישתם, 
"איחוד" ו"הפרדה". איחוד מציין הזדהותו של האדם 
עם ישויות חיצוניות, אנשים, אובייקטים או תבניות 
סמליות ואת מאמצי האגו לאבד את זהותו הנפרדת 
היא  הפרדה  אלו.  ישויות  עם  התמזגות  באמצעות 
עם  בשילוב  אלו,  וקטורים  שני  ההפוך,  הווקטור 
שלושת השלבים העיקריים בתהליך ההתפתחות, או 
ההפרדה, יוצרים את הציר המרכזי בתורת אישיות 
והמאוחרת  המוקדמת  הינקות  בתקופת  איחודיות 
התקינה.  הנפשית  להתפתחות  תנאי  היא  כאחד, 
בהיעדר אם )או תחליפה( מלטפת ומשייכת יחווה 
אותו  המערערת  רגשית,  חסר  תחושת  התינוק 
ומפעילה את פעילותה ההישרדותית של המערכת 

הלימבית )עיין בהרחבה בפרק 1(. 
על כן ההנחה היא, שהצלת החברה והפרטים שבה 
תהיה בחיזוק כוח )וקטור( האיחודיות )שוהם ואדד, 
2004( הטבוע באדם והזקוק להגשמת עצמו. זאת 
שתשוב  האיחודיות,  האוריינטציה  של  באמצעותה 
ותשוגר על ידי החברה עד שתשוב ותופנם בפרט 
ובהוויה החברתית הכללית. פיתוח האגו הקולקטיבי, 
יעניק  הפרט,  של  האינטגראלית  מעצמיותו  כחלק 
הצמיחה  המערבית  המודרניות  חיוני.  עיצוב  לו 
את  העצימה  היא  בפרט.  שלילית  אוריינטציה 
הדרישה של היחיד לזכויותיו האישיות והגדילה את 
עוינותו של הפרט כלפי האחר, העלול לפי תפיסת 
ולזכויותיו.   לחירותו  להזיק  האגוצנטרית  עולמו 

ויותר  ביותר  כיום  מאופיינת  החברתית  הסביבה 
פרטים הזועקים "מגיע לי" ומתעלמים מחובותיהם 

ומאחריותם כלפי האחרים. 
שחזר  היהודי  הפילוסוף   )19�� ,Levinas( לוינאס 
ממחנות ההשמדה ושאב את משנתו הפילוסופית 
מהתלמוד,  ראה את תיקונו של עולם ביצירת קשר 
כלפי  זולתו,  כלפי  בתוכנו  פרט  מכל  אחריות  של 
כמי  לזולתו,  כאח  הנוהג  זה  הוא  אחראי  האחר. 
האחר.  של  טובתו,  את  להגשים  לדאוג  שאחראי 
)ויניקוט, 1995 , ע"מ 26( בספרו "משחק ומציאות"  
להתפתחות  הסביבה  של  חשיבותה  את  מבהיר 
היא  שהאם  "כשם  כי  באומרו,  הפרט  והתנהלות 
מרחב  יתקיים  לתינוקה  שבינה  כך  על  האחראית 
של  תפקידה  זהו  חייה.  בהמשך  כך  פוטנציאלי, 
ללוות  ממשיכה  השונים  בגלגוליה  אשר  הסביבה, 
חייו. לסביבה שכזו, אם היא  כל  לאורך  את האדם 
אימהית במהותה, קרא ויניקוט 'סביבה מאפשרת' 
המנוסח  מונח  עוד   ,)facilitating environment(
על  חמור  היגד  שמאחוריו  ממעיטה  בצניעות 
אחריותה העמוקה של הסביבה כלפי הפרטים בה. 
מדובר בסביבה התובעת מן היחיד להתפתח דרך 
הסתגלות אליה. אין בה אותו רוחב נדיב, שהוא תנאי 
הכרחי להיווצרות חלומו הטרנסצנדנטי של היחיד, 
 ,)false self( כוזב  עצמי  להתפתחות  הגורם  והיא 
החי מתוך תגובתיות למציאות ולא מתוך יצירה של 
העולם. לעומתה, רק סביבה המחזיקה את האיכות 
המחזיקה של האם , מבטיחה את ההקשר השומר 

על קיומו של היחיד כחיים של ערך ומשמעות". 

הרס וכרסום גבולות 
זו,  בעבודתנו  להתמקד,  אותנו  מוביל  האמור  כל 
בהרס הגבולות ובכרסומם על ידי החברה. החברה 
המערבית, המקדשת גם את הגוף, העניקה היתר 
הפרוץ,  הלבוש  לפרהסיה.  אותו  להחצין  רבתי 
בבחינת 'כל דכפין ייתי ויחזה’, שהפכה לשגרת חיינו 
ללא  בני האדם,  גופיהם החשופים של  היומיומית. 
בושה וללא עכבות, ללא בלימה וללא מעצורים, הם 
מחזות נפרצים ברחובותינו. תהליך זה, של החזרת 
את  מצמצם  הטבע,  אל  למקוטעין,  העירום  הגוף 
הפרטיות, את העדנה וגם את המחויבות של כיבוד 

האחר.
הצורך  ואת  המיני  הדחף  את  מעצים  זה  תהליך 
השפה  )העיניים,  החושים  באמצעות  לכבוש 
האחר.  את  ועוד(  מילולית  והבלתי  המילולית 
המרכזים  כל  על  הלימבית,  המוחית  המערכת 
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שבאמיגדלה, מגורה ומעוררת; והאפשרות לתגובות 
אימפולסיביות, עולה ועלולה לסכן את האחר. 

החברה המערבית, המקדשת את החומרנות ואת 
מכינה"  "קרקע  להיות  עלולה  הערכית,  האדישות 
לפיתוחה של אוריינטציית הכיבוש של האחר,  אם 
מפתחת  החברה  מיני.  באופן  ואם  כוחני  באופן 
גם  ומיניים.  כוחניים  והתנהגות  דיבור  סגנונות 
ראיית האחר מקבלת, כאמור, תפנית בכיוון כוחני 
כוח  בשל  החבאה,  של  כאקט  הצניעות  ומיני. 
שבחדירה  העונג  הגשמת  ובשל  הרומס  הכיבוש 
של  לתחומו  הראייה(  חוש  )באמצעות  העקיפה 
האחר, הופך את ההצצה לנוהג מותר וכשר בעיני 
הגופנית  החשיפה  והליברלית.  הפתוחה  החברה 
ולהגשמת,  לדחפים  היתר  של  גושפנקה  מעניקה 
עקיף  באופן  אם  יצרי",  ו"יש  ודמיונות  מחשבות 
ואם באופן ישיר. הרגישות הנפשית נשחקת, בשל 
כוחו של הכיבוש המנצל - בדמיון או בפועל - את 
האחר. האחר, המושפע מהאוריינטציה הכללית של 
המתירנות, מפתח אף הוא שפה השוחקת גבולות 
)'אני-את'(  הדיאדה  של  המילולית  והפרשנות 
לובשת פנים, שלעתים קרובות, רחוקה מהמציאות 

הנשאפת.
 - יכולה לעמוד בפניך" )מעריב)8/12/06(  "אני לא 
כך נטען, שאמרה המתלוננת לשר חיים רמון. עדים 
חיים  נ'  ישראל  מדינת  של  בפס"ד  זאת.  אישרו 
כי  ופסק,  הנאשם  את  בית המשפט  הרשיע  רמון4 
דבר  למתלוננת  הנאשם  בין  שקוימה  בשיחה  "אין 
המתלוננת  נהגה  בה  הדרך  פלירטוט.  שיחת  עם 
כלל.  בדרך  התנהלותה  את  מאפיינת  הנאשם  עם 
אולי  'השר  וכן  בפניך'  עומדת  לא  'אני  המשפט 
בהם  ואין  מהקשרם  הוצאו  ריקה'  לקוסטה  תבוא 
כדי לרמוז על הלך רוח של חיזור מצד המתלוננת. 
ניתן לפרש את  נוכח הנסיבות האובייקטיביות, לא 
באירוע  מדובר  כהסכמה.  המתלוננת  התנהגות 
מהיר, שלא היה סיפק בו לאפשר למתלוננת להגיב 
טרם התרחשותו. מהרגע הראשון, היתה המתלוננת 
בסערת רגשות ויש במצב נפשי של קרבן עבירת מין 
נפשי  לזעזוע  ברור  ביטוי  יש  אם  סיוע,  לשמש  כדי 

עמוק".  

ראה )ת"א( ת"פ 5461/06, 31 ינואר 2007, עמ' 1.    4

ראה )ת"א ( ת"פ 5461/06, 31 ינואר 2007, עמ' 2-1.  5

בתיק פלילי )ת"א( 5461/06, מדינת ישראל נ' חיים רמון, עמ' 35, יש תיאור שמדגים סיטואציה זו: "הנאשם כרך בעדותו   6

את ההגנה בדבר טעות במצב דברים לשורה של התרחשויות, אמירות ופרטים, הקשורים כולם להתנהלותה ולהתנהגותה 
של המתלוננת ואשר גרמו לו להבין, כנראה מתוך טעות ושגגה, כי המתלוננת מחזרת אחריו ומעוניינת בקרבתו וכי הנשיקה 

מקובלת עליה".

וחד  ברורה  התייחסות  בחוק  יש  זאת,  עם  יחד 
משמעית לאפשרות של פרשנות לא נכונה ובמונחי 
החוק "טעות בעובדה", ובדיון במשפט של מדינת 
ממוקדת  התייחסות  יש  רמון,  חיים  נ'  ישראל 
לרלווטיות של ההגנה באמצעות הטענה של "טעות 

בעובדה"5. 
נ' חיים רמון  ישראל  בתיק פלילי 5461/06 מדינת 
נדונה בהרחבה התייחסות לטעות במצב הדברים. 
טעות במצב דברים - עבירה של עשיית מעשה מגונה 
ללא הסכמת הקורבן. היסוד הנפשי הנדרש להוכחה 
הוא מודעות להיעדר הסכמה. אולם די בקיום פזיזות 
כלפי רכיבי היסוד הפיסי של העבירה ואין בהוכחת 
המחוקק  הסכמה.  היעדר  לגבי  ממשית  'ידיעה' 
הכיר בסייג לאחריות הפלילית של הנאשם בעבירות 
בהם  במקרים  פלילית  מחשבה  הוכחת  הדורשות 
טעה הנאשם לגבי מצב הדברים העובדתי. הנאשם 
של  ואמירות  התנהגויות  סדרת  על  טעותו  משליך 
בקביעת  בחשבון  להביא  יש  לעולם  המתלוננת. 
המקום  הזמן,  נסיבות  את  גם  "הקשר"  סבירות 
ונסיבות אישיות של המעורבים. במיוחד כאשר מדובר 
תהומיים.  ביניהם  שהפערים  ובמתלוננת,  בנאשם 
נסיבות אלה, כמכלול, בצירוף הממצא כי הנאשם 
ביצע את הנשיקה במפתיע תוך החדרת לשונו לפי 
המתלוננת, מרחיקות את האפשרות שהנאשם טעה 
לנשיקה  המתלוננת  להסכמת  ביחס  כנה  טעות 
קיימת  אם  לשאלה  אדיש  היה  שהנאשם  ומורה, 
הסכמה אם לאו. הוא לא הקדיש לה מחשבה ונטל 
סיכון מחושב, כי ההסכמה אינה נתונה. מכאן, שאין 

לקבל את טענת טעות בעובדה".
בנוגע  המתהווה  הפער  את  מדגים  לעיל  המתואר 
ובנוגע להתנהגות  והסביבה  לנורמות של התרבות 
תקשורת  לדפוסי  באשר  גם  כמו  המין,  בתחום 
האחרים.  כלפי  סמכות  בעלי  מצד  ולפרשנות 
החברה המודרנית משגרת לחבריה את הצו לבנות 
כוח  שיעוררו  ככאלה  פיתוי,  ככוח  עצמיותם  את 
תאווה באחר. בני אדם החלו להיקלט בעיני האחר 
כחלקים ולא כשלם )הוא "חתיך" והיא "חתיכה"(. 
ואף  מושך  אובייקט  להיות  באדם  נפשי  צורך  נוצר 

אובייקט היוצר באחר דמיונות של פנטזיה6.

קוגניציה, רגש, אינטליגנציה רגשית ועבריינות בתחום המין
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בעולמנו המודרני, עצמיותו של הפרט היא מינימלית, 
חסרת דימוי עצמי עשיר ומגובש, רגשותיו של הפרט 
דיפוזיים, הוא סובל מצורך לדקונסטרוקציה של ההוויה, 
להגשים  הצורך  מאיבוד  מדיסאורינטציה,  מבלבול, 
דת,  ושל  תרבות  של  ודתית  מסורתית  המשכיות 
מהיעדר זכות להתבגר ולהזדקן, ממחויבות לתדמית 
פיזית ומינית צעירה. הוא מחייב את עצמו לשמור על 
גוף פיזי ללא פגם וללא היסטוריה. הלחץ הזה על המין 
הנשי חזק שבעתיים: כל גופה ואיבריה של של האישה 
המעידים  סימנים  כל  נטול  וחלק,  מתוח  להיות  חייב 
כרונולוגי. הדימוי העצמי בעולמנו  או  אימהי  על עבר 
אי  ויוצר  התחומים  ובכל  האחרים  מהצלחות  מאויים 
שקט נפשי, עד להתפתחות של חרדות אישיותיות. אנו 
חיים בעולם של פיתויים ושל גירוי דחפים בתחומים 
רבים ומגוונים. האדם המפותה חווה לעתים תחושות 
הדגשת  של  במובן  עצמי",  "עילוי  עצמי".  "עילוי  של 
באמצעות  העצמי  והסיפוק  הייחודיות  תחושת 
המערכת  כי  שוכחים,  הכול  אלה.  לגירויים  היענות 
והיצרים,  הדחפים  מערכת  את  המפעילה  הלימבית 
בלמים.  חסרת  והיא  אימפולסיבית,  במהותה  היא 
כך, שהתפתחות של הקשרים הבין אישיים, בעולמנו 
ולחריגות התנהגותיות  להתנגשויות  לגרום  יכולה  זה, 
לכיבושים  מתורגמים  הבינמיניים  היחסים  מסוכנות. 
נצלנות חד צדדית,  ועם הרבה  הדדיים, ללא אהבה, 
דו צדדית או רב צדדית, בתקווה לחוות חוויות-קצה 

)Foucault 19�1, 19�1( מיניות, כלשונו של פוקו

מיניות ראשונית 
הבחין   )Lemert ,1971  ,1974( למרט  החוקר 
עבירות  בתוכה  המאגדת   - ראשונית  עבריינות  בין 
שכיחות, שהן הפרות נורמטיביות שהחברה מוכנה, 
בשעות  כביש,  )כחציית  מהן  עין  להעלים  לעתים, 
לילה מאוחרות, שלא במעבר חציה,  נסיעה חורגת 
בטלפון  שימוש  מהמותר,  אחדים  בקילומטרים 
עבריינות  לבין   - ועוד(  פרטיים  לצרכים  המשרד 
)כגניבות,  לסבול  מוכנה  אינה  שהחברה  שניונית, 
אונס, ניצול קטינים, רמאויות וכדו'(, והיא נלחמת בהן 

באמצעות הכלים הפנולוגיים העומדים לרשותה. 

הניתנת  הלא-כתובה  שהגושפנקא  לנו,  נראה 
בעקבותיה  גררה  הראשונית  המין  לעבריינות 
מין  עבריינות  של  אירועים  אחריה  לגרור  וממשיכה 
לסדר  עליהם  לעבור  מוכנה  החברה  שאין  חמורה, 

היום. 
התביעה של גב' א' כלפי הנשיא לשעבר קצב, אינה 
מייצגת מקרה יחיד. התובעות הנוספות, שהצטרפו, 
לכאורה,  )חזרתיות(,  לרצידיביזם  על חשד  הצביעו 

של קצב.
שר  כנגד  הוכחה,  ובחלקה  שהוגשה  התביעה, 
הביטחון לשעבר, מרדכי, הדליקה אור אדום ביחס 
הסוג  מן  מין  עבירות  כלפי  החברתית  לסובלנות 
בדבר  התרשמות  בתחילה,  המקבלות  הראשוני, 
שהידרדרו  חברתית,  וקירבה  הדדיות  של  קשרים 
מצב  מתהווה  פושעת.  עבריינות  להיות  אט-אט 
הגורר בעקבותיו פגיעה חמורה  גבולות,  של חוסר 
כי  א',  אמרה  פלילי7  בערעור  האחר   באינטימיות 
בבית  ובעדות  כקרימינל8  אצלה  נתפס  לא  האלוף 
המשפט הוסיפה: "זה שלא התייחסתי לאלוף כאל 
נכון. לא ראיתי אותו פושע, לא ראיתי בו  קרימינל 
אנס שמתנפל עלי ברחוב ומבקש לעשות בי פשע... 
כן ראיתי אדם, שמנצל את סמכותו כדי להביא אותי 
למצבים שאני לא יכולה להימנע מהם בדיוק בגלל 

הבדלי המעמדות"9. 
את  מדגימים  א',  של  בעדותה  נוספים,  חלקים 
הבלבול והקונפליקטים המתהווים בשל הסובלנות 
של  ואבחנה  להגדרה  באשר  והספק  הראשונית 
המשפט  בבית  מין.  כעבירות  מסוימים  מעשים 
אמרה א' את הדברים הבאים: "זה אולי נשמע לא 
הגיוני להגיד את זה, אבל יש לי המון סימפטיה כלפי 
את  מלקה  אני  מזוכיזם,  איזשהו  כאילו  וזה  האיש. 
עצמי, מה אני עושה כאן. אבל הוא היה מאוד יקר 
לליבי. אני ראיתי אותו נפגע. אני ראיתי אותו שמח. 
עצובות.  בשעות  יפות,  בשעות  אותו  ראיתי  אני 
ילדים  ראיתי אותו מלווה משפחות שכולות, עוטף 
בחמימות. ראיתי איש טוב ולא שנאתי אותו ולו רגע 
קט. גם לא באירועים האלה. גם אחרי, אני לא רוצה 

לפגוע באלוף, גם לא עכשיו"...

מדינת ישראל נ' יצחק מרדכי בתפ )י-ם( 3185/00. ביום 21.3.2001 הרשיע בית המשפט את הנאשם במעשים מגונים   7

בשני אישומים וזיכהו ממעשים מגונים באישום השלישי. לאחר גזר הדין הוגשו לבית המשפט המחוזי שני ערעורים: ערעור 
נתן בית  וערעור המדינה על קולת העונש) ע"פ 2206/01, ע"פ 2303/01(. בתאריך 28.10.2001  הנאשם על הרשעתו 
ואילו שאר  נדחה פה אחד  ובו דחה את שני הערעורים. הערעור על ההרשעה באישום השני  דין  המשפט המחוזי פסק 

הסוגיות שהועלו בערעורים זכו לדעת רוב ומיעוט.
שם, עמ' 94.  8

שם, עמ' 131.  9
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אפוא  תורמים  בחברתנו,  השונים  השינוי  סוכני 
ללגאליזציה העקיפה של ההחצנה הפיזית. במסעדת 
הארוחות,  את  מגישות  )ארה"ב(,  באריזונה  גריל 
פרובוקטיביים,  אחיות  במדי  הלבושות  מלצריות 
להגשמת פנטזיות גבריות. תביעתן של האחיות נגד 
מסעדה יוקרתית זו, זכתה לתמיכת משרד התובע 
המסעדה,  בעל  הודיע  ובצידה  המדינה  של  הכללי 
"ההמולה  רווחיו:  את  העצימה  האחיות  תביעת  כי 
עשתה לי רק טוב. הפרסום והרעש שעשו האחיות, 
רק הגבירו את ההתעניינות ויגרמו שאלפי מסעדות 
)מעריב,  ארה"ב"  ברחבי  יקומו  שלנו  מהסוג 

.)11.12.2006
מין  בסמלי  כיום  מתמקדות  חברתיות  במות 
על  לחיקוי,  למודלים  ההופכות  דמויות,  ומכתירות 
ידי בני נוער. ההשגרות החברתיות - המונחות על 
הנוער,  בני  בעיני  המשמעותיים  השינוי  סוכני  ידי 
 )in group( ובעיני אלו המבקשים לחוות תחושות של
אינטגראליות עם עולמם של צעירים ושל ליברליים 
ומתקדמים - מלמדות, בתהליך איטי ומדורג, כיצד 
להיראות וכיצד להיחשף בעיני האחר. כתוצאה מכך, 
מתהווה באדם מערכת קליטה ועיבוד, הפנמות ואף 
את  מחקה  הפרט  הסביבה.  השגרות  עם  הזדהות 
לחיזוקים  זוכה  הוא  השינוי,  סוכני  ידי  על  הנדרש 
הוא  להערצה,וכך  אפילו  לעתים  אותו,  מהסובבים 
 ,)self esteem( העצמי  הדימוי  את  לעצמו  מסגל 
מחוזק,  עצמו  את  חווה  והוא  חשיפה  המגשים 

מקובל ומוערך גבוה בעיני עצמו.
בנדורה )��Bandura, 19( הדגיש את חשיבותו של 
בקשר  ההתנהגותית,  להתהוות  הלמידה  תהליך 
האדם.  על  המשפיעות  והקבוצות  המודלים  עם 
המתאימה  החיצונית,  החזות  של  באמצעותה 
 self( עצמי  עילוי  חווה האדם  לסביבה המשפיעה, 
evaluation( המוליד בו מוכנות להתנהגות המוכתבת 
מזין  השווים,  קבוצות  עם  הקשר  הסביבה.  ידי  על 
לאמץ  אותו  מובילה  וזו  הפרט  על  ההשפעה  את 
מילולית,  ולא  מילולית  שפה  של  מיוחדים  סגנונות 
לבוש, מוסיקה, סגנונות לבילויים מועדפים, חיפוש 
מתמיד אחר התנסויות-קצה וחוויות עונג הכוללות 

Gateway Theory  10

11 5612/92 מדינת ישראל נ' אופיר בארי. ראה פסקי- דין, כרך מח, חלק ראשון, תשנ"ד-תשנ"ה, 1994.

12 האונס בקיבוץ שמרת: מעשי האונס התרחשו בין 10 ל-14 באוגוסט 1988. הנאנסת, שהיתה ילדת חוץ בקיבוץ, קיימה יחסי 

מין עם אחד הנערים המבוגרים ממנה בקיבוץ. במהלך הימים הבאים היא הועברה בין הנערים האחרים שאף הם קיימו 
עימה יחסי מין. הנערים, בני השכבה הבוגרת, היו בני 16 וחצי עד 17 וחצי. ארבעת הנערים הואשמו בבית משפט המחוזי 
באינוס, בניסיון לאונס, בתקיפה מינית ובסחיטה באיומים, עבירות לפי סעיפים 345 )ב( )1( ו-)5( )בעבירות הניסיון יחד 

עם סעיף 32(, 348 )ב( ו-428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
13 הכוונה לבית המשפט המחוזי בחיפה, ע"פ 5612/92, פ"ד מח )1( 2002, עמ' 334.

 Blos, 19��;(. בסמים  ושימוש  ומיני  אינטימי  מגע 
 )O’Malley & Mugford, 199�

 )Kandel, 19��( קנדל  של  השערים10  תיאוריית 
מהתנהגויות  המתבגר  הפרט  עובר  כיצד  מתארת 
של שימוש בסם קל לסיגול עצמו לשימוש בסמים 
קשים יותר. נראה לי, כי גם בתחום המיני, מתהווה 
)הסתכלות(  להבטה  מהרשאה  מדורג  תהליך 
לגיפופים,  ועד  חברי  פיזי,  מגע  של  בכיוון  הדדית, 
בפועל,  ובהמשך  )ובפנטזיה(  בדמיון  שיובילו 
לרצייתו  מנוגדות  מהיותן  אסורות,  להתנהגויות 
)'אני- בדיאדה  אחר  או  זה  פרט  של  החופשית 

מהווה  ההדדי  החברי  המגע  האנושית.  את/אתה'( 
פורצת  התנהגות  בפני  'שער'  הפותחת  התנהגות 
גדר וגבול ושהיא מוגדרת, כניסיון לנצל מינית את 
הזולת, אם בשל הלחץ החברתי בקבוצה, אם בשל 
סמכות )התפקיד( שממלא המנצל את זולתו מינית 
ואם בשל האינטרס העתידי )הטבות סטאטוס וכו'(, 
שניתן יהיה להשיג ולהגשים בניצול המיני המסויים.  
השימוש בסמים, ששכיחותו עולה, יש בו כדי להוריד 
את "סף הבלימה" ולהעצים את התופעה של ניצול 
מיני. החברה המתירנית )הפרמיסיווית(, שבה אנו 
השימוש  את  ובמישרין  בעקיפין  מעודדת  חיים, 
בסמים הקלים )אלכוהול, חשיש, וכדו'(. בסיטואציה 
ובמועדונים(,  בבתים  חברים  )כמפגשי  מתאימה 
מתגשם לעתים הניצול המיני. בסיטואציות ובאתרים 
מסיבות  שישי-שבת;  של  נוער  )כמועדוני  ייחודיים 
טרנס; דיסקוטקים( ובליווי אלכוהול, סמים, מוסיקה 
ושירותי גברים ונשים משותפים - מתרבים המגעים 
ה"שערים"  ופתיחת  והישירים  העקיפים  הפיזיים 
מוחלט,  באופן  ואף  לשיעורין  המדורגים מתגשמת 
עד כדי 'אינוס מצבי' או אינוס אלים וחמור )להב, 

1995; עלי, 2002; סלע-שיוביץ, 2003(.
בערעור פלילי בבית משפט העליון11, במקרה האונס 
ומעמיקה  ברורה  התייחסות  יש  שומרת12,  בקיבוץ 
לנושא הפרשנות של התנהגויות מיניות. בית משפט 
" גם קיומו  וציין כי  המחוזי בחיפה13 התייחס לכך 
של גרעין אמת בעדותה של המתלוננת אינו מספיק 
הסתירות,  את  לבטל  או  למחוק  בכוחו  ואין  דיו 

קוגניציה, רגש, אינטליגנציה רגשית ועבריינות בתחום המין
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בהכרעת  בהרחבה  שציינתי  והתמיהות  התהיות 
הדין זו ואשר כרסמו בגרסת המתלוננת. בהתחשב 
באמינות  כרסום'  'נקודת  של  המצטבר  במשקל 
הגרסה המפלילה ובהיעדר תמיכה של ממש בעדות 
המתלוננת, נראה לי, כי מחובתי לפסוק שעל סמך 
חומר הראיות המונח לפני, לא ניתן לקבוע במידת 
הנאשמים  כי  הפלילי,  במשפט  הדרושה  הוודאות 
האישום.  בכתב  להם  שיוחסו  בעבירות  אשמים 
המתלוננת  כלפי  הפעיל  משפט  שבית  חוששני, 
קנה  החבורה  וכלפי  בוגרת,  אישה  של  קנה-מידה 
נקלה  על  מנוסים, הטועים  בלתי  נערים  מידה של 
בכל הנוגע להתנהגות הקטינה שבפניהם, בו בזמן 
שבין הנערים הללו היו שניים בני 18 וגם השאר היו 

בוגרים בהרבה )שנתיים לפחות( מקורבנם".
חריגים,  התנהגותיים  ביטויים  מדגים  זה  מקרה 
היחסים  מערכות  בתוך  המתפתחים  בליקויים 
מתבגרים  בקרב  בפרט  האחר,  עם  היחיד  של 
ומקורותיהם נעוצים בהתפתחות האישיות משלבים 

מוקדמים ביותר. 

הקשר המחייב והחטיפה הלא 
מחייבת

וקטור האיחודיות )שוהם, 1977( הינו מולד.  העובר 
בליטוף  אמו,  ברחם  מחייו  חודשים  תשעה  המצוי 
מאוחד  עצמו  את  חווה  האמניון,  מי  של  תמידי 
הגשמה  שהיא  הלידה,  עם  אמו.  עם  בנינוחות 
לחוות  התינוק  זקוק  מהאם,  ניתוק  ושל  פירוד  של 
חוסר  ומיידית.  אינטנסיבית  ואיחודיות  התקשרות 
נולד,  אך  שזה  התינוק,  מצוי  בו  הגמור  האונים 
הזועק  הלידה"(  )"טראומת  נפשי  קרע  בו  יוצר 
הליטופים  ידי  על  המחודשת  האיחודיות  להגשמת 
או  הזמניים  תחליפיה  ועם  האם  עם  העור  ומגע 
הנפשי  האם,,החום  שנותנת  הליטוף,  הקבועים. 
לתינוק,  מעניקה  שהיא  המשביעה  התזונה  והפיזי, 
של  )רגיעה  מהתינוק  לתגמולים  אותה  מזכה 
התינוק מבכיו, חיוך, התפתחות תקינה של התינוק, 
נינוחותו(, המחזקים את האם הממשיכה גם בשל 
זו,  מערכת  ביניהם.  האיחודיות  את  להעצים  כך, 
של תלות ותגמולים הדדיים בין התינוק לבין האם, 
קשר  להתפתחות  במהירות,  אך  בהדרגה,  מוליכה 

רגשי הדוק בין התינוק לבין האם. 
היסודי  הצורך  להגשמת  זוכים  שאינם  תינוקות, 
מפתחים  וכדו'(,  )ליטופים  לאיחודיות  הזה 
למצבים  המתפתחים  ואישיותיות  נפשיות  בעיות 
לפסיכופתיה,  להרס,  )כדחף  קשים  התנהגותיים 

בתקופת  הברוכה,  האיחודיות  לרצח(.  לפירומניה, 
תנאי  היא  כאחד,  והמאוחרת  המוקדמת  הינקות 

להתפתחות הנפשית התקינה. 
מכרסם  הפירודיות  השגרותיו  על  המודרני  העולם 
באינטנסיביות הנחוצה של ההגשמה ההתקשרותית-

איחודית, שהתינוק זקוק לה. התינוק הסובל, משום 
את  ממקד  ובאהבה,  בחום  בליטופים,  מחסך  כך, 
ועלולה  עצמו  של  הרפויים  לגבולות  מסביב  עצמו 
להתפתח אצלו בעתיד העצמה של האגואיזם ושל 
האגוצנטריות הקיצונית. חסך זה, אם יודחק, יגרום 
בעתיד, את מה שפירברן )��Fairbairn, 19( מכנה 
שינסו  בני-אדם,  אותם  של  הפנימי"  "החבלן  בשם 
לנצל או להרוס את האחר על ידי דרכי השתלטות 
באי  במחטף,  לכאורה,  קשר  של  יצירה  למיניהן. 
זאת,על  המתיר  בעולם  בשני,  האחד  של  מוסריות 
בסיס נצלנות הדדית, קיים בשכיחות גבוהה בחברה 
מוסדות  מקימה  המערבית  החברה  המודרנית. 
מפגש למיניהן, המאפשרים לחוות איחודיות זמנית 
היא  בהן  הקשר  כשמטרת  אמיתית,  לא  ושטחית, 
ניצול מדורג והדדי ולעתים חד צדדי, של האחד את 

האחר. 
העולם  תפיסת  כי  סבור,   )2006( מקינטאייר 
בחלק נכבד של עולמנו המודרני, שואבת ממשנתו 
 ,)Weber, 190�, 19��( וובר  של  הסוציולוגית 
לבין  הנורמטיביות  המערכות  בין  הפרדה  העושה 
הופכות  והחברתיות  החוקתיות  הנורמות  המוסר. 
למובילות ולקובעות את התנהגות האדם, גם כאשר 
הן אינן מוסריות. העצמי המודרני, משום כך, משקע 
את עצמו בהתנהגויות המקובלות בחברה, כי הוא 
חלק מהחברה והוא מוכרח לאמץ לעצמו את הנוהג 

החברתי.
מצווה  והוא  פרוץ  הוא  החברתי  הנוהג  לנו,  כידוע 
על קידוש האינטרסנטיות האגוצנטרית ומכאן הדרך 
של  במחיר  מיני,  ניצול  כולל  האחר,  לניצול  קצרה 
הצורך  רגעי.  אף  ולעתים  זמני,  עונג  ושל  איחודיות 
היסודי בתחושה של השתייכות ובשל הדחף והצורך 
ליבראלית  גם  שהיא  בחברה,  לשליטה  הנוסף 
הדורש  הליבראלי,  האינדיווידואליזם  את  ומקדשת 
את החירות ואת האוטונומיה של האדם. וזאת תוך 
ניצול  ואת  שהיא )החברה( מעודדת את האדישות 
גוררת להתהוותו של "הקשר הפרפרי",  וכן  הזולת 
המאפשר  האחר,  עם  לכאורה"  "הקשר  של 
וללא  מחויבות  ללא  הזה,  הצורך  של  הגשמה 
אחריות כלפי אותו אחר. הקשר המחייב, האחראי, 
האוהב, מתמעט והולך, והופך לנחלתם של אותם 
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תקינה  הייתה  האיחודית  שהתפתחותם  מעטים 
ושאורינטציית החיים שלהם אינה וובריאנית, כי אם 
רוחנית  חיים  במשמעות  ומלווה  אמונה  מבוססת 
פאברי,   ;1985 א;   1982 )פראנקל,  )נואוגנית( 

.)1983
ואת  האינטרסנטיות  את  המקדש  בעולם 
לאיחודיות  הרגשית  הכמיהה  האינדיווידואליות, 
מאוד.   מצטמצמת  האהבה,  באמצעות  מטמיעה 
בהיעדר "יש קיומי" מגובש ועשיר, מתקשה האדם 
מאויים  האגו  עמו.  ולהתאחד  האחר  עם  להזדהות 
מהאחר, מתעצם באותו "יש קיומי חלול", מבולבל 
פירוד  ולהגשים  להיסוג  והצורך  עצמי  ערך  וחסר 
ובכך  האחר  את  לנצל  דחף  תוך  מתעורר,  ובידוד 
המיניות  לכאורה.  ואיחודיות  כוח  שליטה,  לחוות 
המגרה את המוח הלימבי יוצרת את הדחף הנפשי 
איחודיות  של  מצבים  ולנצל  הזדמנויות  לחטוף 
לכאורה, המותירה את הפרט, אחרי הגשמת הדחף,  
בתחושה של "ריק קיומי" הזועק זעקה אילמת של 
חוסר סיפוק ודוחף את הפרט להרפתקה החדשה. 
ינסה  שהפרט  וככל  תגבר  ה"כיבושים"  כפייתיות 
שאין  הנפשי  הרעב  בו  ייוותר  עצמו,  את  להשביע 
תשביע  לא  אינסטרומנטלית,  מיניות  שובעה.  לו 
את נפש האדם, והיא תותיר אותו מעורער נפשית 
ולא רגוע נפשית. יקשה מאוד לטפל בפרטים אלו, 
ששכיחותם רבה בחברה המודרנית. היא )החברה( 
דורשת  אכן  המצומצמת  והווייתם  אותם  יצרה 

טיפול.
החברה המודרנית, בהשגרותיה לפרט ולכלל, יוצרת 
החסרה".  "העצמיות  את  הדלה"  "העצמיות  את 
העני,  הקיומי",  ה"יש  בעל  האדם  את  לאמור, 
עשיר  קיומי"  "יש  ללא  בחללים.  והמלא  המדולדל 
אמיתית,  אהבה  להגשים  האדם  יוכל  לא  ומגובש, 
שתכבד את האחר המשמעותי, ותתאחד עמו: "והיו 

לבשר אחד" כדברי ה' בספר בראשית )ב', כד(.
עשירה  העצמיות  כאשר  להתגשם,  יכולה  האהבה 
המחיצות  המסת  תתאפשר  אז  כי  ומגובשת, 
של  המכבד  הרגשי  האיחוד  ויתהווה  היחידים  בין 
איתן  קיומי"  "יש  יחידים בעלי  הנשמות, של אותם 
ועשיר. מצב זה של דיאדה בין בעלי "יש קיומי" עשיר, 
יאפשר להם ליצור קשר שייתן להם להיטמע זה בזה 
ולחוות התרחבות של עצמיותם, תוך כדי הגשמת 
 .)1977 ואסתרסון,  לאינג   ,1982 )שוהם,  אהבתם 
נראה, כי האיחודיות תאיים על אותם פרטים בעלי 
עצמיות דלה, עם "יש קיומי" רעוע ומחורר )"חללים 
בעצמיותם"( והם יחששו "להיבלע" )לאינג, 1978( 

הקיימת  השלילית  והאלטרנטיבה  האחר.  ידי  על 
מצבים  לנצל  הזדמנויות,  לחטוף  תהיה  בעבורם 
אותו,  לאנוס  ואף  האחר  את  ולכבוש  עמומים 
במישרין ובאלימות או בעקיפין, עם סם זה או אחר 

)כ"סם האונס"(. 

עבריינות המין הראשונית:
"לפתח חטאת רובץ" )בראשית, ד, ז(

לאמור,  הראשונית,  המין  עבריינות  של  שכיחותה 
להגשים חריגות בגבולות המותר, בחברה ללא חינוך 
אינטנסיבי לכיבוד האחר ,למחויבות כלפיו, לאחריות 
מחייבת ביחס אליו - מביאה רבים להידרדר במדרון 
הגירוי המיני ההדדי, המוליד פנטזיות מיניות וחיפוש 

הדרכים להגשמתן. 
עבריינות האינססט, למשל, שהיא אסורה בתכלית 
מוחלטת,  כעבירה  ונחשבת  בימינו  החברות  בכל 
מקבלת מימד מדאיג בחברות המודרניות,והמלחמה 
מנסה,  החברה  השתיקה".  "קשר  בשל  קשה,  בה 
המזעזעת  בתופעה  להילחם  חוקיה,  באמצעות 
וכן  הוריהם  ידי  על  ילדים  של  מיני  ניצול  של  הזו 
ידי אחים בוגרים. אך ההצלחה, בינתיים, הינה  על 

מזערית. 
ערמה  בדרכי  אביהן,  ידי  על  המנוצלות  הבנות 
עד  הפחדה  של  סוד,  מילות  של  נועם,  מילות  של 
כדי השלמה עם הניצול המיני האינססטי, עוברות 
החורג  ההורה,  ביותר.  קשות  נפשיות  טראומות 
במדרון  עצמו  את  מדרדר  המותר,  מגבולות 
אסורה  שהיא  להגשמתו,  עד  ההדדי  המיני  הגירוי 
לנו  והשתיקה,מזכירים  ההשלמה  הסיוט,  בהחלט. 
אגממון  בפני  היוונית  איפיגניה  של  תחנוניה  את 
איפיגניה מוקרבת לתפארת הקבוצה. הבת  אביה. 
מוקרבת  הנרקציסטיים,  המיניים  ביחסים  בימינו, 
לעיתים קרובות למען שלומה של המשפחה ולמען 
לאיפיגניה.  בדומה  אביה,  של  האגואיסטים  צרכיו 
"אך  לאביה,  כדבריה  דמעות,  רק  נותרו  לאיפיגניה 
יש לי רק דמעות, ראה הבאתין!" והיא מוסיפה: "אני 
מחבקת את ברכיך, אני מתחננת בפנייך עתה, אני 
ילדתך שלך, אמי ילדתני לך. הו, אל תהרגני בטרם 
עת )=ואונס הרי הוא רצח(, ראשונה הייתי זו שישבה 
על ברכיך, ראשונה לקרוא לך אבי"... אך לבסוף, היא 
משלימה עם גורלה. וכך רוב הבנות הנאנסות על ידי 
עמ'   1982 שוהם,  )עיין:  החורג  או  הביולוגי  אביהן 

.)161-162
צמצום האגו לאיחודיות ולאגוצנטריות עם עצמו, יש 

קוגניציה, רגש, אינטליגנציה רגשית ועבריינות בתחום המין
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בו כדי להפוך את הפרט להומואגוצנטרי, המופעל 
בכיוון  הלימבית,  המוחית  המערכת  ידי  על  יותר 
הגשמת צרכיו ודחפיו. האדם ההומואגוצנטרי, חווה 
והוא  ובדחפיו,  בצרכיו  התלוי  כמשתנה  זולתו  את 
הופך את הזולת למכשיר להגשמת דחפיו האלימים 
כאדם  ידו,  על  נחווית  אינה  האישה  והמיניים.  
השווה לו וכבעלת זכויות של יחס לכבוד, להערכה,  
לעדנה ולאהבה. היא הופכת )יחד עם החלש ועם 
סיפוקים.  להגשמת  לאובייקט  והשכל(  הנפש  נכה 
האובייקטפיקציה של האחר, הופכת אותו למועמד 
להרס  ודחפים  אינססטואליים  דחפים  להגשמת 

האחר, לכיבושו, להכנעתו וכן לאיונו )מלשון אין(.

בעלי  שהינם  המודרני,  בעולמנו  הרבים,  הפרטים 
ערכיים  חללים  )=בעלי  וחלולה"  דלה  "עצמיות 
ותוכניים בעצמיותם(, חסרים את היכולת להפעיל 
קליפת  )=את  הקוגניטיבי-רציונאלי  המוח  את 
אנשים  התנהגותי.  וניתוב  בלימה  לצורכי  המוח(, 
הם  הוא.  באשר  אחר,  לכל  מסוכנים  הינם  אלו, 
מדריך  ומכל  וממוריהם  מהוריהם  "יתומים"  גם 
רוחני כלשהו. הם לא הפנימו דמויות משמעותיות 
של  הציווי  על  ויתרו  הם  התנהגותם.  את  שינתבו 
"והיו עיניך רואות את מוריך". הם מרוכזים בעצמם 
צרכים  להגשים  מנותבים  הם  מבולבלים.  והם 
מיידיות.  של  בדחף  אפשר  ואם  עונג  של  ודחפים 
עוד  אלכוהול,  לשתות  נוהגים  הדיסקוטקים'  'נערי 
בטרם הם מגיעים למועדונים. הם מזדרזים להכין 
את עצמם לקראת הגעתם לאותם מקומות, שבהם 
בהגיעם  שלהם,  הגרייה"  "סף  עונג.  להגשים  יוכלו 
"קלי הצתה",  ביותר. הם  נמוך  הינו  לדיסקוטקים, 
אליו. הם  לקראת ה"טרף" שהם הכינו את עצמם 
והעצמה  הנאה  להם  שיספק  ל"פיתיון",  מצפים 
חולפת. אם הם יחוו "סכנה", למשל, פגיעה לכאורה 

בכבודם, הרי שהם יגיבו באופן מיידי. 
מגייסת  שלהם,  הסובייקטיבית  ה"סכנה"  תחושת 
מייד את האורגאניזם להתקפה או לכיבוש ולעיתים 
ואם בהגשמה  אף להרס האחר, אם בדרך אלימה 
בעלי  הגברים  כלל,  בדרך  שתלטנית.  מינית 
את  ההרפתקה,  את  מחפשים  הדלה"  "העצמיות 
התחרות עם בני מינם, את העונג, את הניצול ואת 
מיד,  יצריהם  את  להגשים  זקוקים  הם  כי  הכיבוש, 
בלא דחיית סיפוק. כל שהם תאבים לו, הם רוצים 
לקבל ומשום כך הסכנה מהם רבה. במיוחד, כי הם 
מצויים בכל מקום בחברה וקשה לזהותם ולהבדילם 

מזולתם )שוהם, אדד ואח', 1999(.

העצמי כאובייקט והאיון המתפתח
בספרו של הרב סולובייצ'יק זצ"ל, "האדם ועולמו" 
את  הנושא  הספר,  שבשלהי  ובמאמרו  )תשנ"ח( 
כי  לנו,  ומבהיר  המחבר  מתעכב  השם,  אותו 
כאובייקט.  האדם  בראיית  דגש  ניתן  בתקופתנו 
נפרד  בלתי  חלק  קוסמית, המהווה  כישות  האדם, 
עם  מאוחד  הוא  כאשר  הקוסמית,  המערכת  מן 
בו,  שיש  מה  כל  ועם  הטבע  עם  לאמור,  היקום, 
עצמו  את  המרגיל  כאובייקט  עצמו  את  חווה  הוא 
שסביבתו  כפי  להיראות  מסביבתו  מושפע  להיות 
חושיו  באמצעות  ומעכל  "מסדיר  האדם  חפצה. 
וכליו האינטלקטואליים העצמיים... את כל חוויותיו 

הקיומיות" )שם, עמ' 285(.
קשרים  יוצר  זצ"ל,  הרב  מציין  כאובייקט,  האדם 
כשאר  האדם,  הסביבה.  עם  הדדיות  של  וזיקות 
הזה,  בעולם  ממשיים  גופים  שהינם  האובייקטים, 
הינם חלק ממערכת שלמה והם כאילו שרויים בסדר 
קוסמי מסויים, שאין אפשרות להשתחרר ממנו. אין 
אובייקט, שהוא קיים כיחיד ונשאר בעינו תמיד, אלא 

משתנה כחלק וכפרט של הדרמה הקוסמית. 
פנימי.  אישי  תוכן  חסר  כאובייקט,  האדם  לכאורה, 
של  יוצא  פועל  היא  האדם,  של  הפנימית  תודעתו 
והטעם  הריח  והשמיעה,  הראייה  תודעת  חושיו: 
בו. הרב  וכל אשר  יחסיו ההדדיים עם העולם  ושל 
זו  ואף  ה-19  המאה  של  הספרות  כי  מציין,  זצ"ל, 
הנחשבת כקלאסית, מעצימה את האדם כאובייקט 
זו היא  ומציגה אותו כשהוא פרוץ לעולם ופריצותו 
אינטימיים.  שיהיו  ראוי  שהיה  התחומים  בכל  גם 
מופלגת  חשיפה  של  בדרך  מתוארים  האדם  חיי 
ופתיחות מופרזת. סופרי התקופה )המאות ה-18 
וה-19( חודרים עמוק אל תוך הספירות הפרטיות 
והאינטימיות ביותר שלו ואין האדם המודרני מתרגש 
מזה. לא איכפת לו כלל מהדברים האלה, מפני שהוא 
בהצנעת  המתבטאת  הצניעות  מידת  נעדר  עצמו 
רואה  והסתרתם. האדם המודרני  חייו האינטימיים 
אצל  המתרחש  כל  בעלמא.  כאובייקט  עצמו  את 
האדם המודרני, הוא חסר תוכן פנימי, כאילו הכול 
צף על פני השטח, כאילו אין אצלו תחום של פרטיות. 
למשל עניין הפורנוגרפיה: תופעה זו מצויה באנושות 
מימי עולם ואף הניסיונות הרבים לרסנה באמצעות 
המודרני  האדם  נושן.  ישן  בבחינת  הם  חקיקה, 
חותר, למעשה, להנהיג מתירנות יתירה בדבר הזה. 
גישה  כלשהי.  ובהחבאה  בהעלמה  מעוניין  הוא  אין 
זו נובעת, ללא ספק, מכך שהאדם רואה את עצמו 
כאובייקט הדומה לשאר האובייקטים שביקום, אשר 
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עמ'  )שם,  כל.  לעין  וחשופים  גלויים  להיות  דרכם 
.)288-287

עיתונות היומיום, מגלה לנו, כי ההקצנה בחשיפת 
מתרחבת  הנטוראליסטית-נודיסטית,  בדרך  הגוף, 
וזאת,   )12 עמ'   1.1.07 )מעריב,  המערבי  בעולם 
בנוסף לחשיפה החלקית שהפכה לחלק אינטגראלי, 
הופך  האדם  המודרני.  האדם  של  היומיומי  בלבוש 
והוא מזמין את ההסתכלות  לאובייקט להסתכלות 
בו, על ידי הקישוטים השונים שהוא מקעקע בעורו 
לייצור,  הופך  האדם  ונוספות.  מגוונות  ובדרכים 

שחיצוניותו מודגשת ופנימיותו דועכת ונחלשת.
נשחק  והרוחנית,  התוכנית  פנימיותו  על  האדם, 
אם  האישית-פיזית,  חיצוניותו  העצמת  למען 
בית  )מכונית,  האביזרים  דרך  ואם  גופו  באמצעות 
וכד'( המלווים אותו. האדם יראה לעיניים, ולכן הוא 
בהתאם  הזולת  את  דג  והוא  עיניו  מראה  אחר  תר 
בסיס  על  היצרית,  המשיכה  ויצריו.  ליבו  למשיכת 
 - לרדות  לשלוט,  לכבוש,  אותו  המניעים   - דחפיו 
גוררים אותו להתנהג באופן עקיף וישיר, כדי להגשים 
את צרכיו.  באין פנימיות שורשית של מסורת, של 
מבנים משפחתיים מחייבים, של תרבות ומחויבות 
לאחריות כלפי האחר, של דת ושל חוק, הופך האדם 
למתנהג באופן אימפולסיבי ורפלקסיבי והוא משייך 
לעצמו את מה שנראה לו, כמגיע לו. יש והוא מפעיל 
לנטרל  כדי  עצמו,  להגנת  ומכניזמים  טכניקות 
חייו  בשנות  בו  נוצר  שאולי  המצפוניות  מיעוט  את 
הראשונות ובכך הוא מצעיד את עצמו, ללא בלמים, 

לעבר הגשמת מטרתו בניצול אינטימי של האחר.
נוספים,   ואמונה  הגות  וזרמי  שהיהדות  האחר, 
רואים בו כבעל ערך עליון, שאין רשות לפגוע בו או 
האלוקים,  בצלם  כנברא  ייחודיותו  בשל  אותו  לנצל 
מנוצל לרעה ולעתים קרובות, הוא אף נמכר בכסף 
מלא כדי לשמש קורבן לאותו זולת דומיננטי )למשל, 
העובדות הזרות המובאות ארצה ונמכרות לזנות(. 
חז"ל, במסכת סנהדרין )לז, עמוד א(, מדגישים כי 
האדם נברא יחידי, ללמדך ש"כל המאבד נפש אחת 
מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא 
וכל המקיים נפש... מעלה עליו הכתוב כאילו קיים 
ניצולו או אינוסו של האחר, להגשמת  עולם מלא". 
פניו  להלבנת  רק  ואף  האדם,  של  ויצרים  דחפים 
והעלבתו, הביאו את חז"ל לראות את החוטא כרוצח 

נפש.

14 דוד כהן, פסיכותרפיסט מומחה בטיפול בעברייני מין. 

15 מתוך: בע"פ 115/00 טייב נ' מדינת ישראל, פ"ד נד )3( 289 ומתוך: ע"פ 4187/04, יורי גנטשקה נ. מדינת ישראל.

16 מתוך: ע"פ 8048/05, פלוני נ. מדינת ישראל.

כהן14  דוד  מר  עם   )26/12/06( שקיימתי  בשיחה, 
נאמר לי מפיו, כי הוא מצא בהם את מידת הגאווה 
דומיננטיים  כמאפיינים  האחר,  כלפי  והשליטה 
כי  בטוח,  הוא  הרי  הגאווה,  בעל  בהתנהגותם. 
ומה  האחר  של  אלו  על  עולים  וזכויותיו  שלו  ערכו 
יכל  הוא  כך,  ומשום  האחר  על  אסור  לו,  שמותר 
נתון  או  ונחות ממנו  לפגוע בכל אחר, שהוא שפל 
תחת חסותו. בעל הגאווה ושליטת היתר, מתמקד 
בצרכים ובאינטרסים האישיים שלו, והוא יעשה הכל 
ואת  כדי להגשים את זממו, את צרכיו, את דחפיו 

תאוותיו. 
את  לעצמו  לסגל  אדם  מכל  חז"ל  דרשו  בכדי,  לא 
מידת הענווה, המעוררת את החשיבה ואת המצפון 
,גם  הגאווה  עבירה.  מלעשות  האדם  את  ובולמת 
בתחומים  וחומר  וקל  פסולה  היא  תורה,  בדברי 
אחרים של חומר או של סטאטוס. בילקוט שמעוני 
שהמתייהר  עקיבא  רבי  מדגיש  תקס"ד(,  )משלי, 
שבדברי  כך,  בשוק.  לנבילה  דומה  תורה,  בדברי 
המטפל המנוסה והוותיק, מר דוד כהן, יש בגו. סביר 
להניח שהיהירות, הגאווה, הצורך בכיבוש ובשליטה, 
ולהתנהגות  נילוזים  למעשים  האדם  את  גוררים 
חוכמתו  הוא  חכם  אם   - המתייהר  "כל  נפשעת. 
נבואתו מסתלקת  נביא הוא  ואם  מסתלקת ממנו; 

ממנו" )פסחים, 10, ע"ב(.
מביאה  קורבנם  כלפי  המין  סוטי  של  ההתייחסות 
אותם להתייחס אליו כאובייקט, שבא לשרת אותם 
מפתחים  אינם  המין  סוטי  ידם.  על  מנוצל  ולהיות 
אובייקט  הוא  בעבורם  קורבנם.  עם  גומלין  יחסי 
משפט  בית  כי  מדגיש  כהן  תאוותם.  להגשמת 
העליון הביע עמדתו בנושא זה בפסיקה המתארת 
האישה  בהפיכת  האינוס  עבירת  של  חומרתה  את 
והפחד  האימה  האישה,  "מבחינת  לאובייקט15: 
הגלומים במצב האונס אינם נובעים בהכרח מעצם 
החדירה הפיסית, אלא ממקור עמוק יותר, מרמיסת 
ההתייחסות  ומדרך  שלה  הבסיסיות  האדם  זכויות 
לסיפוק  'כלי'  כאל  בלבד,  מיני  אובייקט  כאל  אליה 

תשוקתו של הגבר".
ביטוי  העליון  משפט  בית  נתן  נוספים  דין  בפסקי 
נוטה  המין,  עבריין  התוקף,  לפיה  זו  לעמדה 
אדם.  בן  כאל  ולא  כאובייקט  לקורבנו  להתייחס 
לדוגמה16: "המשיב המבוגר מהקטינה ב-19 שנים, 
הפך אותה תחילה לשק חבטות ובשלב מסוים ראה 

קוגניציה, רגש, אינטליגנציה רגשית ועבריינות בתחום המין
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או  המיניות".  תאוותיו  את  בו  לספק  אובייקט  בה 
"המערער עשה בגופה של המתלוננת כבתוך שלו, 
ונראה, כי ראה בה חפץ חסר נשמה שנועד לספק 
את יצריו ולפרוק עליו את זעמו". ועוד: הקורבן "חיה 
במשטר של דיכוי ושלטון ללא מצרים של הנאשם-
בעלה, שרצה בה ללא הרף, השליט עליה את רצונו 
באלימות, התייחס אליה כאל רכושו, כאל חפץ וכלי 
רצונו  צרכיו,  לספק  אלא  נועדה  שלא  בידיו,  שרת 

גחמותיו ותאוותו"...
עיון בפסיקת בית משפט העליון מגלה דיון מתמיד 
ומורכב באשר למתח, שבין שיקולי הענישה השונים 
עמדת  בפרט.  מין  עברייני  של  וענישתם  בכלל, 
הפסיקה, כפי שבאה לידי ביטוי בפסקי דין שיובאו 
להלן, משלבת ביטוי של עמדות ותפישות חברתיות 

בנוגע למאפייני העבריין ומניעיו ומהות העבירות.
בהם  האמצעים  אחד  את  מהווה  הענישה  ככלל, 
לשנות  או  לבלום  כדי  אדם  כלפי  החברה  נוקטת 
חברה.  אותה  בעיני  מקובלת  שאינה  התנהגות, 
החברה  שבוחרת  השלילי,  החיזוק  היא  הענישה 
הנורמטיביים,  כלליה  את  המפר  לאדם  להעניק 
זאת בתקווה להביא את הפרט לשמור ולעשות את 
חוקי החברה ובתנאי שהוא מסוגל להגשים בחירה 

חופשית בין אלטרנטיבות של התנהגויות".
פסיכולוגיות  "השלכות  על  במאמרו   ,)2008( אדד 
של הענישה", מתייחס לקורלציה שבין הכוח הפנימי 
לא  בחברה  הסבירות שהפרטים  לבין  הנורמה  של 
יש  גיסא,  מחד  לקיימה.  ויקפידו  הנורמה  את  יפרו 
להטות  וכדי  להרתיע  כדי  הסנקציה  של  בכוחה 
את האזרחים לקבל על עצמם את הנורמה ולמנוע 
מעצמם להפר את האסור. מכאן, שככל שהסנקציה 
תהיה מחמירה יותר וככל שתוחל בצמידות להפרה, 
מעורבות  יותר.  גבוה  מופנמת  להיות  סיכויה  יהיו 
ה'אני' בהפנמתה של הנורמה הינה בעלת חשיבות 
הנורמה, אשר מנתב  נוכח הכוח הפנימי של  רבה 
את האדם אל "דרך האמת" ואל הגשמת" הטוב". 
נראה, כי בקרב אוכלוסיית עברייני מין, המשתמשים 
הסבירות  צרכים,  לסיפוק  כאובייקט  בקורבן 
בעוצמת  ומותנית  קלושה  זה  תהליך  של  לקיומו 

הפתולוגיה.
בית  בפסיקת  שנדונו  מקרים,  מספר  יובאו  להלן 
בדבר  ברורות  עמדות  המדגימים  העליון,  משפט 
היסוד  להנחות  התייחסויות  תוך  הענישה,  חומרת 
והאיזון בין האינטרסים השונים: איזון בין האינטרס 
על  הקפדה  המחייב  עושה"העבירה,  של  הפרטני 
לבין  ולשיקום  להגנה  העבריין  של  זכויותיו  מיצוי 

צרכי הקורבן עצמו והכול אל מול האינטרס הציבורי 
המחייב הרתעה.

במסגרת )בע"פ 7657/00(  ערעור וערעור שכנגד 
בחיפה  המחוזי  המשפט  בית  של  דינו  פסק  על 
שנות   15 המערער  על  נגזרו   ,)25999/00 )ת"פ 
בגין  תנאי,  על  מאסר  שנות  ושלוש  בפועל  מאסר 
במועדים  ידו  על  שבוצעו  מין,  עבירות  של  שורה 
שונים ובקורבנות שונים בין השנים 1999 ו-2000. 
כתב האישום כנגד המערער הוגש ביולי 1999 בגין 
עבירת ניסיון אינוס של טרמפיסטית, תוך איום על 
המערער  חבלות.  וגרימת  אבן  באמצעות  הקורבן 
ובערר,  נגדו  המשפטיים  ההליכים  תום  עד  נעצר 
בית  למעצר  שוחרר  העליון,  משפט  לבית  שהוגש 
חלקי בשעות הלילה. בעת שהותו בחלופת מעצר, 
כאמור, ביצע המערער שלושה מעשי אינוס נוספים 
שהיוו בסיס לכתב אישום נוסף שהוגש נגדו ]ת"פ 
)מחוזי -חיפה( 204/00[. המדינה ערערה על קולת 
הערעור  את  קיבל  העליון  המשפט  ובית  העונש 
המערער  "מעשי  המערער:  של  בעונשו  והחמיר 
המתאפיינים בעבירות מין שונות המלוות באלימות 
קשה, המתפרשות על פני תקופה של זמן ומקיפות 
דרכו  על  מקרה  בדרך  נקרו  אשר  קורבנות  מספר 
הוא  כאשר  מתבצע  חלקן  בעוד  המערער,  של 
הקורבנות  כול   ( נסיבות  שילוב  בערובה...  שוחרר 
צעירות ואחת קטינה(  זה מצדיק, לטענת המדינה, 
עונש מרתיע אשר ישקף באורח ראוי את חומרתם 
המופלגת של מעשי העבירה שבוצעו על ידי המערער. 
מכלול הנסיבות מצדיק החמרה בעונשו של המערער 
במשולב.  וההרתעה  הגמול  מטרות  השגת  לצורך 
לא  שהחברה  הוא,  זו  מהחמרה  המתבקש  המסר 
ובנפשן של קורבנות  תסכין לפגיעה חמורה בגופן 
עבירות מין ואלימות ותוקיע מעשים אלה, בין היתר, 
באמצעות עונשים חמורים אשר יבודדו את עבריין 
המין לתקופה ארוכה מחייו מן החברה החופשית. 
במקום  וכמה  כמה  אחת  על  נדרשת  כזו  החמרה 
שמדובר בעבריין מין מועד המבצע עבירות כעניין 
שבשיטה וגורם במעשיו לפגיעה קשה בקורבנותיו, 
נוכח  השלכותיה.  כל  את  להעריך  כיום  ניתן  שלא 
דברים אלה, באנו לידי מסקנה כי ענישה העומדת 
על 15 שנות מאסר בפועל אינה תואמת את אמת 
המידה העונשית הראויה ויש להחמיר בה ולהעמיד 

את עונש המאסר בפועל על 18 שנות מאסר"...
פסק דין נוסף מדגים התייחסות הפסיקה לעבירות 
מין, שמבוצעות על ידי קבוצת עבריינים כלפי קורבן 
ישראל,  מדינת  נ'  פלונים   ,5703/03 בע"פ  אחד. 



��

משפט  בית  דן   ,2003 לאוגוסט   18 ביום  שניתן 
פליליים,  לערעורים  משפט  כבית  בשבתו  העליון, 
מורשעים   חמישה  של  העונש  חומרת  על  בערעור 
בשורת עבירות מין שבוצעו, בצוותא חדא, בקטינה, 
היא  המערערים17.  אחד  של  חברתו  הייתה  אשר 
הובאה על-ידו, בתיאום עם יתר המערערים, למצבים 
שבהם לא הייתה בידה ברירה אלא להיכנע לכוחם 
באכזריות  בה  נהגו  אשר  המערערים,  של  העדיף 
וניסיונות  סדום  מעשי  מגונים,  מעשים  בה  וביצעו 
ההלכות  כי  פסק,  העליון  המשפט  בית  אינוס. 
העוסקות בענישה אינדיווידואלית, קרי מתן משקל 
ונשקלים  לנסיבותיו האישיות של העבריין, נמדדים 
לאור מהותה ואופייה של העבירה וכי במקרה, כגון 
המקרה הנדון, נדחקות אל מול יתר שיקולי הענישה. 
בפסק דין זה, הדגיש בית המשפט את הקונטקסט 
עבירת  התבצעה  שבסביבתו  והתרבותי,  החברתי 
המין, המגזר החרדי, וגם את עוצמת הפגיעה בכבוד 
של  בהשתתפותם  העבירה  של  "ביצועה  האדם: 
כמה עבריינים מעצימה את הפגיעה בכבוד האדם 
ומדגישה את השפלתו ברבים"  של קורבן המעשה 
מבין  ארבעה  של  ערעורם  את  דחה  המשפט  בית 
חמשת המערערים וקיבל את ערעורו של אחד מהם 
)ע"פ 3897/03(, היות התחשבות "בעברו הנקי של 

המשיב, בהודאתו ובחרטתו"18.
ומהותה  העבירה  טיב  כלפי  משפט  בית  עמדת 
הנאשם  של  ותפקידו  מעמדו  בין  העונשי  והקשר 
בחברה לבין ביצוע העבירה הודגמה במשפטו של 
חיים רמון19. בפסק דין שניתן ביום 29 למרץ 2007 
מין  בעבירת  מדובר  שהיה  "הגם  השופטים:  אמרו 
ברף נמוך של חומרה "בכל הנוגע לנסיבות המקרה, 
מוסכם עמנו, כי האירוע היה נקודתי וחד פעמי, שאין 
בו כדי להעיד שעסקינן בעבריין מין או מי שדבק בו 
דפוס עברייני, המעשה עצמו אינו מצוי ברף העליון 
שמדובר  היא  והתרשמותינו  זה  מסוג  עבירות  של 
ובטוחים,  סמוכים  אנו  מתוכנן.  בלתי  באירוע  
שהלקח נלמד וכי הנאשם ייזהר מכאן ולהבא בקלה 
כבחמורה". ועם זאת בית המשפט עמד על חומרת 
ממעמדו  בעיקר,  הנובעת,  העבירה  ביצוע  נסיבות 
הרם של עושה העבירה: "הגם שלא היו יחסי מרות 
שקיים  מוצאים  אנו  המתלוננת,  לבין  הנאשם  בין 

17 מנגד ערערה המדינה על קולת העונשים שנגזרו על חמישה מהמורשים.

18 נימוקים מפורטים בע"פ 3897/03 עמ' 191-181.

19 מתוך ת"פ )ת"א( 5461/06 עמ' 5-4. 

20 ערעור על פסק דינו של בית משפט המחוזי בת"א מיום 7.12.2005 בת.פ.ח. 1090/04 שניתן ע"י כבוד השופטים ס' רוטלוי, 

א' טל, ע' סלומון צ'רניאקי.

קשר ישיר בין מעמדו הרם של הנאשם והימצאותו 
במקום מתוקף תפקידו לבין החירות שנטל לעצמו 
היא  שאף  במדים,  קצינה  המתלוננת,  את  לנשק 

הייתה במקום מתוקף תפקידה". 
מין,  בעבריינות  העוסקת  מהפסיקה,  נכבד  חלק 
עניינה עבירות מין שבוצעו בחיק המשפחה. פסיקה 
שיקולי  שבין  הדילמה  את  בולט  באופן  מציבה  זו 
בחיק  שבוצעו  בעבירות  שכן  השונים,  הענישה 
של  הרגילים  הענישה  לשיקולי  פרט  המשפחה, 
גמול, הרתעה ושיקום ישנו פרמטר נוסף והוא הרצון 
והצורך להגן על שלמות התא המשפחתי. פסיקת 
בית המשפט מלמדת, כי לאור חומרת עבירות המין 
האישי  האינטרס  משמעית,  חד  בהרתעה  והצורך 
נדחק את מול יתר שיקולי הענישה וכך ישנה זניחה 
המשפחתי  התא  שלמות  בשמירת  האינטרס  של 

הפרטי, של העבריין הספציפי.
בתוך  מין  לעבירות  המשפט  בתי  התייחסות 
דין  ובמסריה. בפסק  בחריפותה  ברורה  המשפחה 
של בית המשפט העליון )ע"פ 701/06(, שניתן ביום 
וחומרת  כנגד ההרשעה  נדון ערעור  ביולי 2007   4
מין  עבירת  בביצוע  שהורשע  מערער  של  הענישה 
שנים,  מספר  ובמשך  קטינה  הייתה  עת  בבתו, 
שבעטיין נידון, בין היתר, ל-24 שנות מאסר20. בית 
המשפט דחה את הערעור, תוך עמידה על חומרת 
"המערער,  המשפחה:  בחיק  בעיקר  המין,  עבירות 
שאט  ומעוררת  רחמים  חסרת  מרושעת,  בדרך 
את  ממנה  גזל  בתו,  של  ילדותה  את  עשק  נפש, 
נעוריה וגזר עליה חיים מיוסרים אשר ילוו אותה עוד 
שנים רבות. עבירות מין באישה הן עבירות קשות, 
גם  אלא  בהן,  גלומה  פיסית  פגיעה  רק  לא  באשר 
כאדם.  הקורבן  של  כבודה  ורמיסת  נפשית  פגיעה 
קשות שבעתיים הן עבירות מין המתבצעות בתוך 
בשר  בבתו,  אב מבצען  כאשר  ובמיוחד  המשפחה 
מבשרו. המערער, שבוי ביצרו ותאוותו, ראה בילדתו 
אובייקט מיני זול ונגיש בו עשה ככל העולה על רוחו, 
מקומו  זה  מערער  נשמה.  נטול  גוף  הייתה  משל 
מאחורי סורג ובריח והואיל ונדמה, כי בעבירות מסוג 
זה חוטאים לא מעטים, ראוי כי רמת הענישה תהיה 

כזו שתהווה גם מסר ברור וחד משמעי לרבים"...
העליון  המשפט  בית  של  נוסף  דין  בפסק 

קוגניציה, רגש, אינטליגנציה רגשית ועבריינות בתחום המין
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21 ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, תפ"ח 1238/02, שניתן ב-14.11.2004 ע"י כב' השופטים אופיר- 

תום, ת' שפירא ומ' סוקולוב.
22 עפ 10673/04 עמוד 18.

נדון   2008 ליוני  ב-1  שניתן   )10673/04 )ע"פ 
ערעור21 על הרשעתו של המערער בעבירות אינוס, 
אשר  העונש  חומרת  ועל  הקטינה  בביתו  שבוצעו 
בית  בפועל.  מאסר  שנות   20 על  היתר,  בין  עמד, 
המשפט העליון דחה את הערעור על ההרשעה וקיבל 
מהטעמים  הדין  גזר  על  הערעור  את  דעות  ברוב 
המערער  הורשע  בהן  אלה  מעין  "עבירות  הבאים: 
הן מהבזויות שבעלי ספר החוקים שלנו. ראויות הן 
למענה שיפוטי מחמיר, חד משמעי וברור, המעמיד 
במרכזו את הפגיעה בקורבן צעיר וחסר אונים מידיו 
את  גילו,  את  לרעה  המנצל  קרוב  משפחה  בן  של 
הקטין  בו  שנתן  האמון  ואת  המשפחתית  הקירבה 
התמים. על העונש לשקף את סלידתה של החברה 
ממעשים אלה ולשדר מסר מרתיע לעבריינים בכוח. 
ברי, כי על המעשים עליהם נתן המערער כבר את 
הדין ואין לחייבו בעונש פעם נוספת. יחד עם זאת, 
המציאות  תמונת  של  אינטגרלי  חלק  הם  מהווים 
וצובעים אותה  בה בוצעו עבירות המין במתלוננת 
בצבעים קודרים. לפיכך, על אף שיש מקום להקלה 
מסוימת בעונש, יש להשית על המערער עונש של 
15 שנות מאסר לריצוי בפועל, כאשר רכיבי המאסר 
קרי,  בעינם",  יעמדו  למתלוננת  והפיצוי  המותנה 
הגם שניתנה הקלה עונשית המדובר בענישה קשה 

וחד משמעית.
כי היא מסכימה  א' פרוקצ'יה מציינת22,  השופטת 
לפסק הדין ומבקשת להוסיף את הדברים הבאים: 
"כבר נאמר לא אחת, כי גזירת דינו של נאשם היא 
בצד  השיפוטי.  שבמעשה  והמורכבת  הקשה  מן 
היא  העבירה,  לקרבן  הנזק  של  ועוצמתו  היקפו 
מחייבת התייחסות לנסיבותיו האישיות של הנאשם, 
לעברו,ולסיכויי שיקומו. היא מצריכה ראייה פרטנית 
בצד  לדיון  העומד  הספציפי  ההליך  נסיבות  של 
ראייה רחבה הרבה יותר של מדיניות ענישה כוללת, 
מדיניות  להגשים  המבקש  כללי  מסר  בה  שנדרש 
ויעדים חברתיים חשובים באמצעות אכיפת נורמה 
עונשית שיש בה מן ההרתעה, מן הגמול ומתפיסת 
נדרש  הענישה,  מעשה  של  בגדרו  כאחד.  השיקום 
איזון פנימי ראוי בין מכלול שיקולי הענישה שיש לתת 
לכל אחד מהם את משקלו היחסי - ובהם - חומרת 
המעשה,  על  הראוי  הגמול  טיבה,  פי  על  העבירה 
הרתעה מפני ביצוע עבירות נוספות, וסיכויי שיקום. 
בצד האיזון הפנימי הנדרש, יש צורך באיזון חיצוני 

משקל  שיווי  של  קיומו  היא  שמשמעותו  בענישה, 
ראוי בין הענישה בהליך העומד לדיון, ביחסו לענישה 
ובסיטואציות  דומים,  בנושאים  אחרים  בהליכים 
השוני  מנקודות  נלמד  זה  יחס  במהותן.  קרובות 
והשוויון בין הליכים שונים בתחום דומה ומהנורמה 
רחבה  ענישה  במדיניות  המקובלת  העונשית 
בקטגוריות השונות של העבירות הפליליות על פי 
החיצוני  האיזון  או  הפנימי  האיזון  הפרת  נושאיהן. 
ראוי,  משקל  שווי  חוסר  ליצור  עלולה  בענישה 
צודקת  בלתי  עונשית  תוצאה  אחריו  לגרור  העלול 
בין לקולא בין לחומרה. כדי למנוע תוצאה כזו, אנו 
מלאכה  האיזון,  במלאכת  יתירה  בהקפדה  מצווים 
ונתונים אובייקטיביים  שמעורבים בה הגיון, חושים 
איזון  מצריכה  הדין  גזירת  השיפוטית.  העשייה  מן 
דוגמת  השונים,  הענישה  שיקולי  בין  ועדין  רגיש 
אינטרס השיקום, אינטרס ההרתעה של היחיד ושל 
הרבים, אינטרס הגמול, אינטרס המניעה וההרחקה 
מן החברה. גם השיקולים השונים הרלוונטיים לצורך 
גזירת הדין מורכבים אף הם... תוכנם ומהותם של 
מהיקפם  המעשים,  מאופי  נגזר  הענישה  שיקולי 
ומשכם, מאופי הנזק שנגרם לקורבן, מזהות הקורבן 
הדין  גזירת  עצם  ועוד...  העבריין  עם  יחסיו  ומטיב 
אותם  שרואה  כפי  ואיזונים,  התרשמות  פרי  היא 
מן  גם  מושפעת  היא  המקרה.  בנסיבות  השופט 
סוג  באותו  ראויה  ענישה  מדיניות  לקבוע  הצורך 
עבירות ומן הצורך המתעורר בהעלאת רף הענישה 
או בהקלה בו, בשל שינויי העתים והתרחשותן של 

תמורות חברתיות או אחרות רחבות יותר"...
מכלול פסקי הדין, שהובאו לעיל, שהינם אך מדגם 
מייצג, מדגימים תפישות והנחות יסוד חד משמעיות 
של  השפעתו  את  שמגדילות  מין,  עברייני  כלפי 
תוך  הענישה  שיקולי  על  הציבורי-חברתי  האינטרס 
כן בשנים האחרונות  דחיקת האינטרס האישי. כמו 
קורבן  אינטרס  של  כוחו  בהגברת  להבחין  ניתן 
העבירה, שזכה לתנופה משמעותית עם כניסת חוק 
זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001. איזון זה נוגע 
העבריין,  של  בהתמודדות  הכרוך  על  גם  ומשליך 
עונש  ריצוי  במסגרת  אלה  שיקולים  עם  שהורשע 
המאסר, קרי: שימת דגש על אינטרס שיקום העבריין, 

אך לא כאינטרס אישי, אלא כאינטרס חברתי.
חוקים שונים, שנחקקו בשנים האחרונות, מבטאים 
היום  הנוהגת  הענישה  של  ביכולתה  הספק  את 
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למנוע  כדי  ממושכת,  בכליאה  כמו  במחוזותינו, 
הדגש  את  ושמים  המורשע  העבריין  של  רצדביזם 
בשאלת  יעבור  בל  כתנאי  טיפולי  שיקום  הליך  על 

השחרור ממאסר.
למנוע  שנועדו  חוקים   ,2001 מאז  נחקקו  בארץ, 
שוב  ולפגוע  לחזור  מין,  בעבירת  שהורשע  מאדם 
בקורבן, ביניהם חוק זכויות נפגעי עבירה התשס"א -
2001, החוק למניעת העסקה של עבריין מין במוסד 
המכוון למתן שירותם לקטינים התשס"א - 2001, 
חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע 
עבירה,התשס"ה-2004  וחוק הגנה על הציבור מפני 
עבריין מין התשס"ו - 2006. נראה, כי חוקים אלה 
מהווים אמצעי להמשך תפישת ההרחקה, המניעה 
וההגבלה שמאפיינים את מסגרת הכליאה ובמהותם 
משקפים, ספק ביכולת  הממשית למנוע  עבירות 
מין חוזרות ונישנות על ידי מי שהוגדר כעבריין מין. 
 ,1993 משנת  החל  הברית,  בארצות  לדוגמה,  כך 
עברייני  לכלוא  העליון הפדראלי  בית משפט  התיר 
מין לאחר תום מאסרם בבתי חולים לחולי נפש, ועד 
היו כבר 47 מדינות בארה"ב שחוקקו  שנת 1995 
חוקים בדבר חובת רישום עברייני מין ויידוע הציבור 

על עבריין מין המתגורר בקרבו )לוי, 2008(.

סוף דבר 
במסכת חגיגה )יב,א( מגדיר רב את האדם הראשון 
כאדם השלם )"אדם ראשון מסוף העולם ועד סופו 
היה"...(. האדם הראשון, בשלב הראשון לשהותו בגן 
בעונג  חי  האסור,  המעשה  הגשמת  בטרם  העדן, 
השלם והיה חופשי מתאווה מינית. האדם הראשון, 
בהמשגה של שוהם )1982, שם עמ' 79( היה במצב 
החטא  הקוסמוס.  כל  עם  איחודית  כוללנות  של 
הקדמון, ההפרה הנורמטיבית של אדם ושל רעייתו, 
הקוסמוס.  עם  האיחודיות,  של  ערעורה  את  יצר 
והוגשמה  פסקה  בנינוחות  האדם  חי  בה  השלמות 

המחפש  הקונפליקטואלי  המתח  ועמה  הפירודיות 
להתאזן, באמצעות הדחפים והיצרים, הדוחפים את 
של  קיומה  המיני.  היצר  ובתוכם  להגשימם  האדם 
"העצמיות המגובשת" היא התנאי לצמצום ולניטרול 

הדחפים האימפולסיביים של המערכת הלימבית.
העצמיות העשירה תוביל את האדם לנטרל דחפים, 
רציונאלי,  באופן  לאדם  ותאפשר  וצרכים  יצרים 
החברה.  לנורמות  בהתאם  עצמו  את  ולכוון  לנתב 
חיוניות הגשמתו של היצר בדרך המותר היא ברורה 
קבעו,  כבר  )יח,א(  רבה  בבראשית  חז"ל  וברוכה. 
נשא  ולא  בית  אדם  בנה  לא  הרע,  יצר  "שאילולא 
אישה ולא הוליד ולא נשא ונתן" ובמסכת עבודה זרה 
"בואו  מגדולי האמוראים:  לקיש,  ריש  הוסיף  )ה,א( 
חטאו,  לא  הם  שאלמלא  לאבותינו,  טובה  ונחזיק 
אנו לא באנו לעולם". העצמיות העשירה, במסורת 
אבות, במצוות מופנמות להישמע לחוקים, תבטיח 
את צמצום העבריינות הראשונית ההורסת גבולות 
האלימות  בתחום  התנהגותיות  הפרות  וגוררת 
של  ופחדה  מוראה  שתתקיים  חשוב,  והמין. 
המערכת הפנולוגית )שופטים ושוטרים( על האדם, 
שכיחותה  את  האפשר  ככל  ולצמצם  להרתיע  כדי 
נורמאטיבית23. חברה חייבת  של החריגה ההופכת 
להביע את רצונה בחיזוק מקסימלי של ההישמעות 
לנורמה )הכוח הפנימי של הנורמה( ואת התנגדותה 
אלה.  בתחומים  נורמאטיבית  הפרה  לכל  הברורה 
היצר,הדוחק  כוח  מול  להתעצם  חייב  החוק,  כוח 
באדם להגשים עוולות בדרך המין והאלימות ולעצור 

את שכיחותה של תופעה קשה זו.
במאמר  שהובאו  הדין,  וגזרי  הדין  בפסקי  עיון 
והעמדות  היסוד  הנחות  את  ומבהיר  מדגים  זה, 
המקצועיות שבהן אוחזת מערכת המשפט כלפי כל 
של  הממשי  התרגום  ואת  חריגה  מינית  התנהגות 
תפישות מיקצועיות אלה לעונשים ראויים לעוברים 

על החוק.

23 ראה ת"פ )י-ם 3185/00( מדינת ישראל נגד יצחק מרדכי, עמוד 84: "עמדת המאשימה היא שיש להטיל על הנאשם עונש 

מאסר בפועל שלא בעבודות שירות ולקבוע כי בעבירות יש קלון, על מנת שחברותו בכנסת תופסק בהתאם להוראת סעיף 
42 א' לחוק יסוד: הכנסת. ב"כ המאשימה פירט הנסיבות לחומרא: העבירות החמורות בהן הורשע הנאשם, ניצול הדרגה 
הפגיעה  פעמי,  חד  במעשה  מדובר  אין  המתלוננות,  על  פתאומית  התנפלות  הנאשם,  של  ההתנהגות  דפוס  והתפקיד, 
והזלזול בהן. ב"כ המאשימה לא התעלם מהנסיבות המשמעותיות לקולא, אך לעמדתו, נסיבות אלה צריכות  בקורבנות 
להילקח בחשבון רק באשר למשך תקופת המאסר בפועל, והדגיש את הגישה המחמירה של הפסיקה בעניין עברייני מין, 
במיוחד כאשר מדובר במספר עבירות, ואת הצורך בהרתעת הרבים”. בע"מ 85, סעיף 4' מוסיפים השופטים ומדגישים 
כי "ככלל, שיקולי הענישה העיקריים הם גמול, הרחקת סכנה מהחברה, הרתעת העבריין, הרתעת הרבים, שיקום ונסיבות 
אישיות, דעת מיעוט , השופטת ר' פרידמן-פלדמן, הדגישה את היבט ההרתעה )ע"מ 89( באומרה "במאסר על תנאי אין 
די מבחינת מסר שעל בית המשפט להעביר. ניתן לומר כי האינטרס הציבורי גובר במקרה הזה על ההתחשבות בנסיבותיו 
האישיות של הנאשם. אינטרס זה מכתיב ענישה משמעותית ...לפיכך הייתי גוזרת על הנאשם מאסר בפועל, ולא בעבודות 
שירות למשך 4 חודשים, ומאסר על תנאי למשך 12 חודשים, אותם לא ירצה הנאשם אלא אם יעבור תוך 3 שנים מיום 

שחרורו מהמאסר כל עבירה לפי פרק ו' סימן ה' לחוק העונשין התשל"ז - 1977."

קוגניציה, רגש, אינטליגנציה רגשית ועבריינות בתחום המין
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לא  איתה. אם  מיני  לפני מגע  ולוודא את הסכמתה המפורשת של האשה  על הגבר לחפש  כי חובה  נאמר  הדין  24 בפסק 

ניתן אישור כזה, קבעו השופטים, מדובר באונס. וכך כתב השופט מישאל חשין: "גבר היוזם מגע אישות עם אישה, עליו 
הנטל לבקש הסכמתה של האשה, ועליו הנטל לקבל הסכמתה. ורק במקום בו הסכימה האישה - באחת מדרכי ההסכמה 
המקובלות: בין מקובלות על בני אדם בכלל ובין מקובלות על הגבר והאשה המיוחדים- ניתן לומר כי מעשה האישות נעשה 
בהסכמתה של האשה. ואם לא נתנה האשה הסכמתה - הסכמה מפורשת או הסכמה במשתמע - יהיה מעשה האישות 
שלא בהסכמה. במקום בו עולה ספק אם הסכימה האשה למעשה אישות - או אם לא הסכימה - המסקנה חייבת להיות 

מעשה האישות היה שלא בהסכמה.

מדינת ישראל עברה ועדיין עוברת שינויים בתחום 
הטיפול בעבריינות מין, החל מפרשת האונס בקיבוץ 
שומרת, לאחריה שונו בשנת 1993 חוקי המדינה, 
החוק  לביטול  והביאו  הדברים  רוח  את  לשקף  כדי 
הבריטי  המנדט  מתקופת  בתוקף  שנשאר  הישן 
שניתן   ,)5612/92 )ע"פ  זה  במשפט  הדין  ופסק 
ביום 9 בדצמבר 1993 ושנחשב ציון דרך משמעותי 
בפסיקה24 - ועד חיקוק חוקים שונים, החל משנת 
טיפול  העבירה,  קורבן  על  הגנה  שעניינם   ,2001
בעבריין המין המורשע והגנת החברה מפניו והכול 
בית המשפט, בפן  יד קשה, בפסיקת  נקיטת  תוך 
העונשי, באופן עקבי ונחרץ, בניסיון למגר עבריינות 
פוטנציאלית עתידית אצל העבריין המורשע ובעיקר 
לא  שעדיין  פוטנציאליים  עבריינים  אותם  אצל 

חטאו.
הנחזה  הברור  העונשי  הקו  אף  ועל   - זאת  עם 
שמדינת  נראה,   - האחרונים  בעשורים  בפסיקה 
שכן  התופעה,  למיגור  בניסיונותיה  נכשלה  ישראל 
בגין  התלונות  במספר  לגידול  עדים  אנו  שנה  בכל 
לאותה  ממשי  אפקט  שאין  ונראה,  המין  עבירות 

הרתעה שנחרטה על דגל הפסיקה.
יעילים לאיתור וטיפול  בישראל 2008 אין מנגנונים 
זממם  מימוש  בטרם  פוטנציאליים,  מין  בעברייני 
ולאור ריבוי המקרים מדי שנה מסתמן, שאין דווקא 
כדי  ביותר,  חמורים  ואף  חמורים  עונשים  בנקיטת 
לצד  המדינה,  על  שומה  מין,וכי  עברייני  להרתיע 
לצמצום  שיעזרו  מודלים  לפתח  מחמירה,  ענישה 
בתא  בעיקר  המין,  עבירות  ולחשיפת  התופעה  
המשפחתי בשלב מוקדם, שלב בו הפגיעה בקורבן 
העבירה הינה מינימאלית ושלב בו העבריין עדיין לא 
סיכויי  את  שיגדיל  באופן  דפוסי התנהגות,  השריש 

השיקום.
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]יהושע וייס*[

אלימות בתוכנו: מחשבות בנושא

המאמר נכתב בעקבות יום עיון בנושא "האלימות בתוכנו", אשר נערך על ידי מלי סולן וגליה שיפמן מארגון "אפק" )האגודה   1

הישראלית ללימוד תהליכים קבוצתיים וארגוניים( ואשר השתתפו בו באופן פעיל סוהרים משירות בתי הסוהר.
הכותב משרת בשירות בתי הסוהר בתפקיד רע"ן אבחון ומיון, ד”ר לפסיכולוגיה וחבר סגל במחלקה לקרימינולוגיה במכללה   *

האקדמית אשקלון ובאוניברסיטת בר-אילן.

אלימות ובתי סוהר�

ההתמודדות עם אלימות היא חלק מרכזי בתפקידם של סוהרים. הציפייה של 
החברה משירות בתי הסוהר היא להחזיק אסירים ב"משמורת נאותה", לשמור 
על שלומם הנפשי והגופני ולהוציאם לקהילה כאנשים פחות אלימים )שב"ס 

2006( אשר מוכנים להתחבר מחדש לחברה בדרכים נורמטיביות. ההתמודדות 
עם אלימות היא נחלתם של כלל העובדים בשירות בתי הסוהר וכולם - מנהלים, 

סוהרים ונותני שירות, שותפים בהתמודדות של הארגון עם התופעות החברתיות 
של עבריינות ואלימות. העובדים בשירות בתי הסוהר חייבים להתמחות הן 
בהערכה לגבי הסיכוי לאלימות )Webster, Douglas, Eaves & Hart, 1997(, והן 

 Seiter &( במציאת דרכים להפחית מהאלימות, בזמן המאסר וביציאה לקהילה
Kadela, 2003(. על כן, ניתן לראות במנהלים ובעובדים של השירות, כמומחים 

 .)Safran & Tartaglini, 1996( בהתמודדות עם אלימות וסיכון
מאמר קצר זה מנתח את הדרכים השונות בהן עובדי שב"ס צריכים להתמודד עם 
אלימות. המאמר משתמש במושג "האלימות בתוכנו", ככלי לחשיבה אסוציאטיבית 

על דרכי ההתמודדות השונות של סוהרים עם אלימות. תחילה יתוארו הדרכים 
השונות, שבהן עובדי שב"ס נחשפים לאלימות והמקורות המגוונים של האלימות: 

האסירים עצמם, הארגון כסמל המכיל את האלימות בעבור החברה והחברה 
עצמה המטילה על סוהרים תפקיד אלים של כליאת אנשים. בהמשך, יתוארו 

דרכים שבאמצעותן הארגון למד להתמודד עם האלימות, ושכללו הצבת גבולות 
ברורים ונוקשים בשילוב אכפתיות וחמלה. ההבנה, שאלימות היא לא מנת חלקם 
של עבריינים ו"מפלצות" בלבד, כי אם תופעה אנושית הקיימת בכל אדם, חשובה 

להתמודדות יעילה עם אלימות. אנשי שב"ס הנם "מומחי תוכן" להתמודדות 
ולהפחתת אלימות בדרכים שהן גם אתיות-ערכיות וגם יעילות ויש לארגון מה 

לתרום לחברה, אשר מחפשת דרכים להתמודד עם תופעת האלימות.
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מפגש בלתי אמצעי עם אנשים 
אלימים

כסוהרים, האלימות היא "בתוכנו" במובן הקונקרטי 
ביותר  אנו מחזיקים את האנשים האלימים  ביותר. 
כפי  הסוהר  בתי  שירות  של  תפקידו  זהו  בחברה. 
האסטרטגי  במשפט  היתר,  בין  מופיע,  שהוא 
בטוחה  במשמרת  ועצורים  אסירים  "החזקת  שלו: 
ונאותה" )שב"ס, 2006(. הסוהרים נפגשים באופן 
רוצחי  ביותר:  האלימה  האוכלוסייה  עם  יומיומי 
שכירים,  רוצחים  נשים,  ורוצחי  אנסים  ילדים, 
מחבלים, ראשי ארגוני פשיעה, ועוד ועוד. במובן זה 
הם, האנשים האלימים, ב"תוכנו", בתוך בתי סוהר. 
המשמעות של המגע הזה אינה פשוטה. נשיא בית 
המשפט העליון בעבר הבהיר, שהענישה מסתיימת 
שגיא,  וראה   1996 )ברק,  הסוהר  בית  בשערי 
2007(. הכוונה של השופט היתה, שאין תפקידו של 
שירות בתי הסוהר להעניש מעבר לעצם המאסר. 
אחזקת אנשים אלימים בתוכנו היא משימתנו ועלינו 
גישה  מתוך  שלא  בעיותיהם  ואל  אליהם  להתייחס 
שישראל  בינלאומיות,  אמנות  פי  על  גם  ענישתית. 
העובדה  מעצם  עונש  הוא  המאסר  להן,  מחויבת 
שהוא שולל את חירותו של האסיר ועל בתי הסוהר 
זה  במצב  הכרוך  הסבל  על  מלהוסיף  להימנע 

)האו"ם, 1955(.
חשיפתם של הסוהרים לאלימות היא חשיפה ישירה 

ואינטנסיבית )וייס ויהודה, 2006(. 
שלושת  את  מתארות   )1991(  Frawley & Davies
של  בתפיסתם  ומציל,  קורבן  תוקפן,  התפקידים: 
הקבלה  לראות  ניתן  מינית.  אלימות  של  קורבנות 
ולעיתים  האסירים  בעיני  הסוהרים  של  בתפיסתם 
כתוקפן  להיתפס  עלול  הסוהר  החברה.  בעיני  גם 
מתוקף  באלימות  להשתמש  נדרש  שהוא  בכך, 
עלול  גם  הוא  בהמשך.  עוד  שיפורט  כפי  תפקידו, 
אלימות  אסירים:  של  לאלימות  כקורבן  להיתפס 
והתנשאות  זלזול  של  מילולית  ואלימות  פיזית 
"אנחנו  בסוהרים:  מטיחים  אסירים  פעם  )לא 
הסוהר  בכלא"(.  פה  נשאר  אתה  אך  משתחררים 
מאלימות,  אחרים  המציל  כאיש  להיתפס  יכול  גם 
כאשר הוא מסייע לאסירים חלשים המותקפים על 
ידי אחרים ולאסירים אלימים בעצם הכליאה שלהם 

המונעת המשך התנהגות אלימה. 
או  זה  עבריין  פגשנו  האם  נשאלים,  אנו  פעם  לא 
פשעיו  בשל  בכלי התקשורת  אשר התפרסם  אחר 
החמורים. סקרנות השואלים מכילה בתוכה רגשות 
שונים כלפי העבריין והסוהר. ניכרת התעניינות עם 

מידה של התפעמות מהעבריין, אשר ביצע מעשים 
בתוך  מתחולל  מה  להבין  רצון  וזוועתיים;  חריגים 
עם  למגע  מהאפשרות  וחלחלה  רתיעה  וגם  ראשו 
אנו  זו,  שאלה  נשאלים  אנו  כאשר  שכזה.  עבריין 
מודעים לחוסר האפשרות לענות תשובה אמיתית. 
במתן  שיש  והאתיות  הביטחוניות  למגבלות  מעבר 
תשובה, לא ניתן לצאת "נקיים" משאלה כזו. ברור, 
שהשואל רוצה לדעת משהו מעבר לעצם המפגש 
השאלה  וכי  לנו,  היה  שלא  או  שהיה  האסיר,  עם 
של  בתפיסה  כי  נראה  רתיעה.  של  במידה  מהולה 
והעבודה  אלימים  לאנשים  החשיפה  עצם  הציבור, 
הציבורית,  בפנטזיה  עלינו.  משהו  אומרת  עמם, 
אנשי  באלימות.  אותנו  מדביקה  כביכול  החשיפה 
השירות מודעים לכך, שזוהי השלכה של מי שאינו 

מכיר את עבודתם. 
בתי הסוהר הם חומות ובניינים. לכל חומה - שער, 
לכל בניין - דלת. מי שהופך את בית הסוהר למקום 
המפתחות  את  המחזיקים  הסוהרים,  הם  כליאה 
ומחליטים מי ייצא בסוף יום ומי יישאר בתוכו שנים 
והגבולות.  החומות  אנחנו  הסוהרים.  אנחנו  רבות. 
מכאן  האלימות.  ואת  האלימים  את  מכילים  אנחנו 

שהאלימות היא "בתוכנו", הסוהרים. 

יותר לדבר על כך שהמבנים הפיזיים  ייתכן, שנוח 
אך  האסירים,  את  המחזיקים  הם  הסוהר  בתי  של 
בפועל, מי שמחזיק את האסירים הינו כל מי שעובד 
בשירות בתי הסוהר. הארגון מצא דרכים יעילות כדי 
יחזיק  מזוהה,  סוהר  אחד,  אדם  שלא  לכך  להביא 
את המפתח לחופש. ישנם שערים רבים, אמצעים 
אלקטרוניים ומעגלי אבטחה וביטחון שונים ורבים. 
הפעולה  חופש  את  המגבילים  ונהלים  פקודות  יש 
ובעלי  שונות  ברמות  מפקדים  ישנם  הסוהר,  של 
סמכויות שונות; מתקיימים ביקורות ומעקבים. כל 
אלו מגבילים את התחושה שאדם מסוים, מזוהה, 
המערכת  פעולות  כל  סך  האסיר.  לכליאת  אחראי 
לחמוק  ניתן  לא  לכן,  אנשים.  כליאת  לצורך  הן 
מהאחריות האישית שיש, בסופו של דבר, לכל אדם 
המשרת בשירות בתי הסוהר. הוא החומה ותפקידו 
זו  חשיבה  עצם  החברה.  של  האלימות  את  להכיל 
הזהות  על  מתקפה  של  לתחושה  להביא  עלולה 
לא  מעדיפים  אשר  בשב"ס,  משרתים  של  האישית 
לראות את עצמם כאנשים הכולאים אחרים. אולם 
המציאות היא, שיש לכל אחד מאנשי שב"ס אחריות, 
האלימים,  האנשים  בהחזקת  תפקיד  אחד  ולכל 

ובאחזקת האלימות עבור החברה.
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מחשבות בנושא אלימות ובתי סוהר

בתי סוהר כמיכלים סמליים של 
האלימות

הסוהר,  בתי  בתוך  "בתוכנו",  נמצאת  האלימות 
אנו   .)Saunders, �001 )ראה:  סמלית  בצורה  גם 
אותה  מחזיקים  החברה,  של  האלימות  את  מכילים 
לבל תתפרץ. החברה מגנה את האלימות ומבקשת 
את  שולחת  החברה  אותה.  להרחיק  אותה,  לנדות 
האלימות לבתי סוהר על מנת שתוחזק שם, כדי שלא 
הוא המיכל  בתי הסוהר  שירות  בחוץ.  לחברה  תזיק 
מצפה  החברה  למעשה,  האלימות.  את  המחזיק 
משב"ס להתמודד עם האלימות, כדי שהיא לא תדבק 
האלימות  את  להעביר  מעוניינת  החברה  בחברה. 
שהיא,  מנת  על  ממנה,  ולשכוח  הסוהר  בתי  לתוך 
החברה, תוכל להמשיך בחייה ללא הפרעה. הרעיון, 
שלשירות בתי הסוהר תפקיד להכיל את האלימות של 
החברה, הוא למעשה פנטזיה של החברה, ורק בחלקו 
תואם את המציאות. בפועל, יש הרבה יותר אלימות 
בתי  הסוהר.  בבית  מאשר  יומיומי,  באופן  בחברה, 
הסוהר מהווים - פוטנציאלית - מקום, שאליו יישלח 
"מקום  הוא  הסוהר  שבית  זו,  תפיסה  שאלים.  מי 
האלימות", באה לידי ביטוי ברתיעה שיש מהמאסר. 
החשש של אסירים רבים בתחילת מאסרם הוא מפני 
אסירים אחרים; הבקשה שלהם היא "לא להיות עם 
אסירים  גם  שבדבר.  האירוניה  כל  עם  עבריינים", 
לא  מבקשים  שונות  אלימות  עבירות  על  השפוטים 
בתי  בניית  אלימים.  אסירים  עם  להימצא  לא  פעם 
החברה  של  דרך  היא  לאלימות  כ"מיכלים"  הסוהר 
להתמודד עם האלימות ולהרתיע מפניה, גם אם לא 
ברור לחברה בדיוק כיצד על בתי הסוהר והסוהרים 
להתמודד עם המשימה ולהכיל בפועל את האלימות.

כליאה היא פעולה אלימה
רצונם  נגד  בכלא  אנשים  באחזקת  לראות  ניתן 
בכליאה, מעשה "אלים". למילים "האלימות בתוכנו" 
יש משמעות הקשורה לעצם הגדרת תפקיד הסוהר 
מעשה  לבצע  מאתנו  מבקשת  החברה  ואופיו. 
אנו  אלימים.  אנשים  אחזקת  לצורך  כליאה   - אלים 
צריכים לבצע מעשה אלים כדי למלא את תפקידנו. 

האלימות בתוכנו והיא חלק מהגדרת התפקיד. 
בשל הצורך בשימוש בכוח לביצוע תפקיד הכליאה, 
יש בשב"ס נהלים וכללים ברורים. הארגון מאפשר 
"שימוש בכוח לצורך מילוי תפקידו" כל עוד מדובר 
אינו  בכוח  שימוש  כאשר  סביר".  בכוח  ב"שימוש 
הכרחי למילוי התפקיד וכשאינו סביר, הוא מגונה על 
ידי הארגון וזוכה לתגובה חמורה בדיונים משמעתיים 

ומשפטיים בעלי השלכות קשות. למניעת השימוש 
מתאימה,  בהדרכה  השב"ס  עוסק  מופרז,  בכוח 
המפקדים  את  ומעודד  בדילמות  דיונים  מקיים 
להוות דוגמה אישית בנושא. בעצם התפקיד המוטל 
אלים  מעשה  של  אלמנט  אפוא,  יש,  הסוהרים  על 
ואם האסיר אינו מכבד את הסמכות של הסוהרים 
לבצע מעשה אלים, שהוא הכליאה עצמה ומתמרד 
נגדה בפועל, הוא מסתכן שירוסן, בין היתר, על ידי 
וסיפורים  סרטים  טלוויזיה,  תוכניות  בכוח.  שימוש 
מטפחים פנטזיה של מצב תמידי של אלימות בבתי 
הסוהר ומתארים התרחשויות אלימות רבות בתוך 
בית הסוהר. במציאות, בית הסוהר מעבר לכליאת 
האסירים, אינו אלים במובן הפיזי. השגרה מתנהלת 
כל  ידי  על  המציאות  קבלת  תוך  הסוהר  בבית 

הצדדים, שחיים בכפיפה אחת.
הציבור  בקרב  ופליאה  סקרנות  מעורר  תפקידנו 
השואל כיצד אנו מתנהלים באלימות שכזו )הנמצאת 
בפנטזיה של השואל( ונשארים מי שאנחנו. כיצד אנו, 
התופת,  את  שורדים  שפויים,  כאנשים  הנתפסים 
כביכול. השאלה היא לא רק של אחרים, היא גם של 
עצמנו. אולם השאלה, שאנו שואלים את עצמנו, אינה 
ביחס  אם  כי  פרועה,  אלימות  של  לפנטזיה  ביחס 
התפקיד  הגדרת  שבעצם  מוחצנת  הלא  לאלימות 
שלנו  הגאווה  אחרים.  של  הכליאה  בעצם  שלנו, 
בתפקידנו כסוהרים נובעת מהעובדה, שאנו מצליחים 
במקצועיות  ואלים  קשה  תפקיד  עם  להתמודד 

וביעילות, מבלי לוותר על אנושיות ורגישות.

שילוב של גבולות ואנושיות כדרך 
מקצועית להתמודד אם אלימות

של  תפקיד  בהטלת  אלים  מעשה  עושה  החברה 
עצם  בתוכה.  מסוימים  חברים  על  אנשים  כליאת 
הטלת התפקיד של כליאת אנשים על הסוהרים הוא 
 - היא בתוכנו  אלים של החברה. האלימות  מעשה 

אנו משמשים כמושאה של אלימות החברה. 
במאסר  רואה  החברה  פשוט.  אינו  הסוהר  תפקיד 
נרתעים  רבים  אך  לענישה,  הומאנית  אפשרות 
מלקחת את התפקיד על עצמם. החברה מחפשת 
קשה  תפקיד  שייקחו  מי  שיהיו  לוודא  כדי  דרכים, 
ותובעני זה על עצמם. בעצם הטלת תפקיד כזה על 

חברים בתוכה, גם החברה אחראית על התפקיד.
עלינו, כסוהרים, להתמודד עם העובדה, שהחברה 
מטילה עלינו תפקיד אלים. אך החברה אמביוולנטית 
האלים  התפקיד  בהטלת  שלה  האלימות  לגבי 
)�Matthews and Francis 199(. לעתים היא חוזרת 
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בה מרעיון המאסר ודורשת עונשים פיזיים )כמו סירוס 
או עונש מוות(, כדרך לענישה. ולעתים ההפך: היא 
ושיקום  גמילה  ותוכניות  למאסר  חלופות  מעודדת 
במקום מאסר. החברה גם אמביוולנטית לגבי הדרך, 
שבה עלינו למלא את התפקיד שהיא הטילה עלינו. 
היא יכולה, מצד אחד, לבקר את "התנאים הטובים" 
לטעון  ואח"כ  מקבלים  שאסירים  קיץ"(,  )"מחנות 
ריכוז"(.  הומאנים")"מחנות  הלא  "התנאים  נגד 
לביצוע  סמוך  כבדה  ענישה  לבקש  יכולה  החברה 
גישה   לשנות  כלשהי,  תקופה  לאחר  ואילו  הפשע 
ולדרוש מתן חנינה לפושעים אלה מתוך פרץ של 
רגשות רחמים. החברה מבקשת מאתנו, הסוהרים, 
לא רק להוות גורם ענישה ולכלוא, כי אם גם להבין, 
לחנך ולשקם. כתגובה לציפיות אלו, נכתב בשב"ס 
המשפט האסטרטגי )שב"ס 2006(, המתמקד לא 
רק בייעוד הביטחוני ובמשמורת, כי אם גם ב"ייעוד 
מנת  על  אסירים  ושיקום  חינוך  טיפול,  החברתי": 
לתפקוד  יותר  טובים  כלים  עם  לחברה  שיחזרו 
הסוהר  מבית  מבקשת  החברה  בנוסף,  נורמטיבי. 
ועל  החלשים  האסירים  על  החברה,  על  להגן:  גם 
על  הגדרת התפקיד  ומייאושם.  האסירים מעצמם 
ידי החברה היא דו- ערכית ומלאה סתירות. אין זה 
קל או פשוט למלא תפקיד, שמצד אחד מחייב מידה 
של תקיפות על גבול התוקפנות ומאידך - אנושיות. 
רק  נובעת  איננה  הסוהר  בתפקיד  הזו  המורכבות 
מתוך אמביוולנטיות של החברה. שילוב מורכב זה, 
למעשה  הוא  הומאניות,  ושל  נוקשה  תקיפות  של 
הדרך הנכונה ביותר להכיל אנשים אלימים. אנשים 
אלימים הם, לעתים קרובות, תוצרי אלימות שהם 
רק  כלפיהם  אלימות  המשך   .)Bach, 199�( חוו 
יוסיף אלימות מצדם. הכלה נכונה של האלימות ע"י 
)ראה:  האסירים  מצד  אלימות  תפחית  הסוהרים, 
עם  להתמודד  עלינו   .)Dignam & Fagan, 199�
האסירים  של  האלימות  ועם  שבתפקיד  האלימות 
רגישות  לאבד  ומבלי  הגבולות  על  שמירה  תוך 
אנושית. זוהי הדרך הנכונה למלא את התפקיד והיא 
גם החובה של התפקיד. אנו לומדים כיצד להחזיק 
אלימות  התפרצויות  ללא  מאוד  אלימים  אנשים 
לשמור  ללמוד  אותנו  מחייב  תפקידנו  מצדם. 
לתקווה.  מקום  פתיחת  לצד  ברורים  גבולות  על 
האלימות היא בתוכנו ומכיוון שכך, עלינו ללמוד כל 

יום מחדש כיצד להכיל אותה. 
ויניקוט  של  כתביו  עם  אחד  בקנה  עולה  זו  גישה 
מצד  זקוק,  ילד  כל  להערכתו,   .)Winnicott, 19��(
אחד, לחום ול"מתיקות" שדמות האם מייצרת בעבורו 

והחמורים  צורך בגבולות הברורים  לו  יש  ומצד שני, 
לו  שאין  ילד  לדבריו,  עבורו.  מציבה  האב  שדמות 
בחוץ.  אותם  מחפש  בבית,  אותו  המרסנים  גבולות 
ללא גבולות הילד מאבד קשר עם המציאות, מלבד 
מציאות של אלימות. אם לא יימצאו גבולות במשפחה 
בעתיד  אותם  למצוא  עלול  הוא  מסביבו,  בחברה  או 
רק בדמות ארבעת הקירות של תא הכלא )שם, עמוד 
119(. מכאן, שתפקידנו הוא מצד אחד להציב גבולות 
לאסיר  שנהפך  המעצורים,  חסר  ילד  לאותו  ברורים 
הלב  תשומת  ההכלה,  את  לו  לספק  ומאידך,  בוגר 

והאכפתיות להם הוא זקוק במידה לא פחותה.

תפיסת אסירים אלימים כבני אדם  
מתוקף תפקידנו, אנו פוגשים יומיום אנשים אלימים. 
העבירות  את  שביצעו   האנשים,  את  שכשפוגשים 
הקשות ביותר, מתברר שהם אנשים רגילים, כמונו. 
המגע הזה אתם, המלמד אותנו, שאנשים אלימים 
הם בני אדם רגילים, מראה לנו כי האלימות היא גם 

בנו, בכל אחד מאתנו. האלימות היא גם "בתוכנו".
את  מוצאים  אנו  ומזעזע.  קשה  לעיתים  זה  גילוי 
עצמינו משוחחים עם אנשים שעשו דברים נוראים, 
גם  ההסתייגויות,  כל  עם  ואולי,  אותם  מכירים 
האלימים,  שהאנשים  מגלים  אנו  אותם.  מחבבים 
"המפלצות' הללו, יכולים להתנהג גם באופן אנושי. 
העובדים  שאנשים  הטוען'  נפוץ  סטריאוטיפ  ישנו 
הם  כי  אליה  נמשכים  מסוימת  אוכלוסייה  עם 
הפסיכיאטרים  את  רואה  זה  סטריאוטיפ  כמותם. 
)"פסיכים"(  בנפשם  כלוקים  הפסיכולוגים'  ואת 
אכיפת  בשירות  אחרים  עובדים  או  וקרימינולוגים 
הוא,  נוסף  סטריאוטיפ  כ"קרימינלים".  החוק 
את  מדביקה  מסוימת  אוכלוסייה  עם  שעבודה 
דמיונות  פנטזיות,  אלו  בתכונותיה.  עמה  העובדים 
והשלכות. המציאות היא, שהעובדים עם חולי נפש 
מגלים, שחולי הנפש שפויים יותר ממה שניתן היה 
להכיר  שמעוניינים  ואלו   ,)Searles, 19�9( לחשוב 
ולהבין עבריינים מגלים עד כמה הם דומים לאנשים 
הוא  זה  גילוי   .)Toch, 199�( הסוהר  בבית  שאינם 
אסיר  בין  מהותי  הבדל  שיש  האשליה  כי  קשה, 
ומתברר, שבנסיבות  לבין אדם מהיישוב מתנפצת 
מסוימות, ייתכן שכל אחד עלול להגיע לבית סוהר. 

האלימות היא גם בתוכנו. 
היכולת שלנו להכיר בכך, שהאלימות היא גם בנו, 
לצניעות  מובילה  האסיר,  אצל  רק  ולא  "בתוכנו" 
ושיפוטית  מתנשאת  פחות  ולגישה  יותר  רבה 
להכיר  לאסיר  לעזור  יכולה  זו  גישה  אסירים.  כלפי 
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ולנצל את  גם באלימות שלו, לקחת אחריות עליה 
את  יותר  ופתוחה  כנה  בצורה  לבחון  כדי  המאסר 

 .)Weiss, 199�( התנהגותו

מחשבות מסכמות
ייתכן, שהצורך בגישה מלאת הניגודים בהתמודדות 
שירות  עובדי  של  העיקרי  המסר  היא  אלימות  עם 
להוביל  יכולים  אנחנו  דווקא  לחברה.  הסוהר  בתי 
לעבור  כך  כל  מתורגלים  שאנו  מכיוון  זו,  לגישה 
כמו  אדם  כל  לקבל  אחד,  מצד  הקצוות:  שני  בין 
בפוטנציאל  להכיר  ומאידך,  שיפוטיות  ללא  שהוא, 
אנו  עמם  האנשים  בקרב  שקיים  וההרסני  האלים 
עובדים. עלינו להתמודד עם האסירים בשילוב של 
גבולות ברורים ונוקשים יחד עם חמלה ואכפתיות. 
התפקיד שלנו הוא תפקיד מקצועי ומורכב. מבחינה 
זו אנו "מומחי תוכן", בעלי ידע כיצד להתמודד עם 
אלימות בצורה יעילה ואנושית. תחושת המומחיות 
האלים  תפקיד  עם  ולהזדהות  להתמודד  עוזרת 
אכן  אנו  עלינו.  הטילה  שהחברה  הכליאה,  של 
מבצעים תפקיד שהוא אלים, כליאת אנשים, אולם 
אנו מסמלים  החברה.  עבור  מאוד  חשוב  התפקיד 
עבור החברה "מיכל של האלימות" ומבצעים זאת 
במקצועיות, על אף המורכבות שבו וזאת באמצעות 
שילוב של גבולות ברורים ונוקשים, אכפתיות וקבלת 
האחר תוך הבנה וקבלה שהאלימות נמצאת במידה 

מסוימת גם בתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו. 
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]דוד וייסבורד, תומר עינת, מאט קוואלסקי*[

במאמר זה, מוצגים ממצאי מחקר ניסויי ביחס לתוכנית חדשנית לאכיפת קנסות, 
 ,)AOC( אשר פותחה על-ידי המשרד האדמיניסטרטיבי של בתי המשפט בניו ג'רסי

והמכונה פרויקט MUST Earn Restitution( MUSTER( - חובה להשיג השבה. ה-AOC של 
ניו ג'רסי יזם את הפרויקט, כמענה אפשרי לחששות אנשי שירות המבחן, לפיהן שיעור 
נמוך של משוחררים על תנאי משלם את העונשים הכספיים שהוטלו עליהם.  התכנית 

שאפה להעלות את שיעור משלמי העונשים הכספיים בקרב המשוחררים על תנאי 
המשתמטים מחובת תשלומם באופן קבוע ובהתאם, לחזק את יעילותם של העונשים 

הכספיים ואת מידת האמון בהם. פרויקט MUSTER שילב בין פיקוח הדוק הדוק 
בקהילה לבין איום במאסר או בעונש קהילתי בגין אי-עמידה בתנאי התשלום. נמצא 

 ,MUSTER שאחוז המשלמים מקרב אוכלוסיית המשוחררים על תנאי, שנשפטו לפרויקט
היה גבוה באופן ניכר בהשוואה לקבוצת הביקורת שכללה משוחררים על-תנאי שפוקחו 

באופן סטנדרטי על-ידי שירות המבחן. עם זאת, שיעור המשלמים מקרב קבוצה 
שלישית של משוחררים על תנאי שלא זכו לפיקוח קהילתי הדוק, אך אוימו בשליחה 
 .MUSTER לכלא בגין אי-עמידה בתנאי התשלום, היו דומים לאלו שנשלחו לפרויקט
ממצאי המחקר מלמדים, שהגורם העיקרי לתשלום קנסות היה האיום ההרתעתי 

במאסר אפשרי, המכונה לעתים קרובות "נס התאים". 

האיום במאסר כאמצעי יעיל
לאכיפת עונשים כספיים

האם הרתעה בכל 
זאת עובדת?

השלכות על מדיניות
משמעותי  תשלום  להשיג  ניתן  כי  מראה,  מחקרנו 
יותר של חובות כספיים עליהם הורה בית המשפט, 
וכי תשלום כאמור ניתן להשיג באמצעות התערבות 
פשוטה יחסית וישירה של מערכת המשפט הפלילי.  

וייסבורד - האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת מרילנד/קולג' פארק; ד”ר תומר עינת - אוניברסיטת בר-אילן; פרופ’ דוד   *
מאט קוואלסקי - המשרד האדמיניסטרטיבי של בתי המשפט בניו ג'רסי.  

)State Justice Institute( למשרד האדמיניסטרטיבי של בתי  על-ידי מענק מהמכון המשפטי של המדינה  זה מומן  מחקר   
הערותיהם  בעבור  אנונימיים,  בודקים  ולשלושה  פוגארסקי  גרג  הילסמן,  לסאלי  להודות  ברצוננו  ג'רסי.  בניו  המשפט 

המעמיקות, וכן לרושל שנור וג'וש הינקל עבור סיועם בהכנת המאמר.

כלי  הינם  השחרור  תנאי  הפרת  אודות  איומים 
אפקטיבי לשם השגת תשלומים של חובות כספיים. 
כחלופה  כספיים  בקנסות  הגובר  העניין  בשל 
חשיבות  בעלי  הינם  הללו  הממצאים  למאסר, 

ייחודית למדיניות. 
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האם הרתעה בכל זאת עובדת?

החלו  האחרונים  העשורים  שלושת  במהלך 
המערבי  בעולם  רבות  חוק  אכיפת  מערכות 
 Einat, �00�; Klein,( למאסר  חלופות  אחר  לחפש 
החיפוש,  במסגרת   .)199�; Junger-Tas, 199�
הקנס  ועונש  בכלל,   - הכספיים  העונשים  תפסו 
 Ruback &( וחדשני  חשוב  מקום  בפרט   - הפלילי 
 Bergstrom, �00�; Mackenzie & Brame, �001;
�Einat, 1999; Waldfogel, 199(. במקביל, הסכימו 
מרבית החוקרים ומעצבי מדיניות הענישה בתחום 
שהסתמכות נרחבת על עונשים פיננסיים מחייבת 
וגבייה  אכיפה  טכניקות  ב-  ושימוש  של-  פיתוח 
 Ruback, �00�; Vera Institute of Justice,( יעילות
 199�; Walker & Padfield, 199�; Young, 1999;
Blumstein, 1991(. בין אם מדובר בפיתוח וביישום 
 McDonald et al.,( למאסר  חלופיים  עונשים  של 
 199�; Greene, 19��; Blumstein, 1991; Hillsman,
��19(, ובין אם באימוץ קשת רחבה של סנקציות 
 Walker & Padfield, 199�;( שיקומי  אופי  בעלות 
ברור,   )Tonry & Hatlestad, 199�; Lewis, 19��
כספיים  עונשים  על  המבוססת  ענישה  ששיטת 
צריכה להיות מגובה על-ידי מערכת המבטיחה את 

תשלומם. 
למרות קיומו של צורך זה נראה שמרבית מערכות 
האכיפה נכשלות ביישומו. מחקרים שנוהלו בארה"ב 
ובמדינות אירופאיות רבות במהלך שלושת העשורים 
 Einat, �00�; Moxon et al., 1990; Morris( האחרונים
הנאשמים  שמרבית  מצאו,   )& Gelsthorpe, 1990
המוטלים  הכספיים  העונשים  את  משלמים  אינם 
בלבד  קטן  אחוז  וכי  המשפט,  בתי  על-ידי  עליהם 
 Landerville, 199�;( מהקנסות המוטלים אכן נגבה
זה  כישלון   .)Zamist, 19��; Hillsman et al., 19��
נדמה, כמשמעותי ביותר באותן מערכות אכיפת חוק 
בהן אי-תשלום העונש הכספי עלול להוביל למאסר 
וזאת, נוכח הפגיעה באחת ממטרותיו המרכזיות - 

היותו חלופה ברת-קיימא לעונש המאסר.
ניסויי  מחקר  ממצאי  להציג  זה  מאמר  של  עניינו 
אודות תוכנית חדשנית לאכיפת קנסות, שפותחה 
על-ידי המשרד האדמיניסטרטיבי של בתי המשפט 
 MUSTER פרויקט  ומכונה   ,)AOC( ג'רסי  בניו 
MUST Earn Restitution(( )חובה להשיג תשלום(. 
יזם את הפרויקט, כמענה  ג'רסי  ניו  - של   AOC-ה
לאחוז  בנוגע  המבחן  שירות  אנשי  של  לחששות 
הנאשמים המועט המשלם את העונשים הכספיים 
התכנית  של  המרכזית  מטרתה  עליהם.  שהוטלו 
הייתה להעלות את שיעור משלמי העונשים הכספיים 

מקרב אוכלוסיית עבריינים משוחררים על תנאי בעלי 
יכולות כספיות מספקות הנוהגים להפר את חובות 
התשלום באופן שכיח )N.J. AOC, 1988(. הפרויקט 
קהילתי  פיקוח  בין  שילוב  על  הסתמך   MUSTER
הדוק ואיומים בדיווח על אי-עמידה בתנאי השחרור 
לבתי המשפט ובכליאה אפשרית בגינה. במובן זה, 
פרויקט MUSTER שילב בין טכניקות מרתיעות לבין 
טכניקות שיקומיות לשם הפעלת לחץ על עבריינים 
משוחררים על תנאי לעמוד בתנאי התשלום שנגזרו 

עליהם.

עניינו הרב של המשרד האדמיניסטרטיבי של בתי 
פרויקט  של  מתוכנן-היטב  מחקרי  בליווי  המשפט 
השופטים  מצד  הפעולה  ושיתוף   MUSTER
במסגרתו,  הכספיים  העונשים  בהטלת  המעורבים 
לבחינת  ]רנדומאלי[  אקראי  מחקר  עריכת  איפשרו 
כהלכה,  מיושמת  אם  זו,  מחקר  שיטת  התכנית. 
מקובלת כטובה ביותר להערכת תכניות או נוהגים 
 Boruch et al., �000; Campbell למשל:  )ראו, 
 & Boruch, 19��; Cook & Campbell, 19�9;
 Farrington, 19��; Feder & Boruch., �000;
�Shadish et al., �00�; Weisburd, �00(. כפי שיידון 
בהמשך המאמר, למשרד האדמיניסטרטיבי של בתי 
המחקר  את  לבצע  התאפשר  בניו-ג'רזי  המשפט 
נאשמים.  של  יחסית  רב  למספר  ביחס  כהלכה 
אחרים  רנדומאליים  למחקרים  בניגוד  מכך,  יותר 
על-ידי  עונשים  של  אקראית  הטלה  על  שהתבססו 
חוסר  ו/או  קשה  בהתנגדות  נתקלו  ואשר  שופטים 
הבנה של האחרונים בדבר חשיבות ההליך האקראי 
 )Ross & Blumenthal, 19��; 19�� ,למשל )ראו, 
השופטים שהיו מעורבים בפרויקט MUSTER יישמו 

את עקרונות הרנדומאליות בקפידה.
של  האכיפה  בעיית  של  בסקירה  פותח  המאמר 
עונשים כספיים ובתיאור תכנית MUSTER. בהמשך, 
מתוארת המסגרת הניסויית של הפרויקט ומאפייני 
המדגמים שנבדקו. לבסוף, מוצגים ממצאי המחקר 
ונידונים השלכותיהם על הבנת תהליך האכיפה של 
עונשים כספיים והקשר בין תהליך זה לבין מדיניות 

השימוש בעונשים אלו. 
כבר  המרכזיים  המחקר  ממצאי  תמצות  להלן 
בשלב זה של המאמר: נמצא, שהסבירות לתשלום 
עונשים כספיים בקרב נבחנים אשר הוקצו אקראית 
לפרויקט MUSTER גבוהה יותר, באופן משמעותי, 
בהשוואה לנבחנים שהוקצו לקבוצת הביקורת. עם 
זאת, קבוצה אקראית שלישית של נבחנים, שזכתה 
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למרכיב טיפולי אחד של פרויקט MUSTER - איום 
בענישה ]בלבד[ בגין הפרה של תנאי השחרור על 
תנאי - הציגה שיעורי תשלום גבוהים של העונשים 
הכספיים, דבר המלמד על היות האיום ההרתעתי 
בעונש מאסר גורם עיקרי לתשלום עונשים כספיים. 
גורם זה מכונה לעתים שכיחות בשם "נס התאים" 

 .]The miracles of the cells[

עונשים כספיים ואכיפתם
עונשים כספיים הפכו לחלופת ענישה חשובה עבור 
ובווילס  בתי משפט רבים ברחבי העולם. באנגליה 
מהתיקים  אחוזים  ב-77  פליליים  קנסות  מוטלים 
 Moxon, Sutton and המשפט  בתי  עוסקים  בהם 
דומים של  גבוהים  )1990(. שיעורים   Hedderman
אירופאיות  במדינות  גם  מדווחים  קנסות  הטלת 
בארצות   .)Van Kalmthout & Tak, 19��( אחרות 
אחוזים  ב-86  פליליים  קנסות  מוטלים  הברית 
בבתי  הנידונים  יחיד(  או  נוסף  )כעונש  מהתיקים 
אחוזים  וב-42  מוגבלת,  סמכות  בעלי  משפט 
מהתיקים )כעונש נוסף או יחיד( בבתי משפט בעלי 

 .)Hillsman, 1992( סמכות כללית
לא  מחקרים  נערכו  האחרונים  העשורים  בשלושת 
מעטים הנוגעים לשיטות האכיפה של עונש הקנס 
 Softley,  ;2002 )עינת,  הברית  ובארצות  באירופה 
 19��; Morgan & Bowels, 19�1; Softley & Moxon,
 19��; Mcdonald, Greene & Worzella, 199�;
 Moxon, Sutton & Hedderman, 1990; Hillsman
אלו  מחקרים   .)& Casale, 19��; Gillespie, 19�0
דרכי  שבין  המשולש  הקשר  חשיבות  על  מצביעים 
שלו  האכיפה  שיטות  הקנס,  עונש  של  ההטלה 
וחלוקת האחריות בין גופים הממונים על אכיפתו, 

לצורך השימוש היעיל בו.
תהליך  שהנו  הקנס,  עונש  של  האכיפה  תהליך 
מינהלי בעיקרו, עשוי להיות בעייתי משום כפיפותו, 
פעמים רבות, לאחריות בית המשפט, כאשר בשעת 
מימושו שלאחר מתן גזר הדין, הנאשם אינו נמצא 
 ;2002 )עינת,  זה  מוסד  של  פיקוחו  תחת  עוד 
יעילותו של תהליך אכיפת  למידת   .)Lewis, 1988
הקנס עשויות להיות השלכות חשובות על העבריין, 
הנאשם  )א(  הקהילה:  ועל  המשפט  מערכת  על 
עשוי  הוא  עליו  נאכף  הקנס  אין  בהם  במקרים   -
 Moxon., Sutton &( "להסיק ש"ניצח את המערכת
Hedderman, 1990(; )ב( מערכת המשפט - משום 
שהחלטות השופטים לעשות שימוש בעונש הקנס 
 ,)Lewis, 19��( תלויות, בין השאר, ביעילות אכיפתו

הסוברים  או  המבחינים  ששופטים  סבירות  קיימת 
יעדיפו להפחית  שהקנסות שהוטלו אינם נאכפים, 
את השימוש בהם )Hillsman, 1990(; )ג( הקהילה 
- העשויה להסיק מבעיות האכיפה של עונש הקנס, 
מסקנות בדבר חוסר יעילותה של מערכת המשפט, 
קשות  ענישה  שיטות  של  פיתוח  בהתאם  ולדרוש 
 Hillsman &( יותר להתמודדות עם בעיית הפשיעה
הקנס  שאי-תשלום  לפיכך,  ברור,   .)Greene, 199�
מונע מעונש זה לממש את מכלול מטרותיו והופך 
בו היה  יעיל  רלוונטיות, כאשר שימוש  אותן לבלתי 
חייב להתבסס על אכיפה אפקטיבית )עינת, 2002; 
 Greene, 199�; McDonald., Greene & Worzella,

 .)199�; Albrecht & Johnson, 19�0
כי שומה  לאור האמור לעיל, נטען לעתים קרובות 
על בתי המשפט להרחיב את יכולתם לעקוב אחר 
נקנסים, להפציר בהם לשלם במהירות האפשרית 
ובמסגרת הזמן שנקבע לכך, וליישם מגוון רחב של 
אמצעי אכיפה אפקטיביים כנגד משתמטי תשלום. 
"המפתח  מנוסה,  אמריקאי  עורך-דין  שציין  כפי 
טמון  לממשלה,  המגיע  כסף  בגביית  להצלחה 
 Sichel,( "בתגובה מיידית ובקשר הדוק עם החייב

.)19��, p. 1�

אכיפת עונשים פיננסיים
למגוון  מתייחס  כספיים"  עונשים  "אכיפת  המונח 
השיטות הננקטות על-ידי מערכות המשפט לצורך 
כפיית תשלום הקנס במקרים בהם הוא לא שולם 
במלואו עד תום מועד התשלום המקורי שנקבע לו 
)��Hillsman, 19(. חוקרים שונים הצביעו על נושא 
האכיפה של עונש הקנס הפלילי כבעיה המרכזית 
 The Prison Reform Trust,( בו  השימוש  בתהליך 
 1990; Hillsman & Casale, 19��; Morgan &
מחקריהם  על-פי   .)Bowels, 19��; Rinaldi, 19��
 25% בין  משתנים,  השתמטות  שיעורי  נמצאו 
 Epstein, 199�;( הפלילי  הקנס  מתשלום  ל-70%, 
 Lewis, 19��; Heinz, 19�9; Landerville, 199�;
 Casale & Hillsman, 19��; Hillsman., Sichel &
��Mahoney, 19(, הן במערכות הענישה באירופה 

והן בקנדה ובארה"ב. 
הדנה  המחקרית  הספרות  של  מדוקדקת  בחינה 
עונש הקנס הפלילי  בנושא ההשתמטות מתשלום 
להשתמטות  מרכזיים  גורמים  מספר  על  מצביעה 

מתשלום עונש זה.
מצבו הפיננסי של העבריין וחוסר יכולתו לשלם   .1

.)Moss, 1990( את הקנס הפלילי
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לבין  העבריין  של  הכלכלי  מצבו  בין  הקשר   .2
מאפיינים אישיים כגון מין, רקע עבריני, 

וגיל  מקצועי  סטטוס  משפחתי,  סטטוס   
 Hillsman & Casale, 19��; Whittaker &(

.)Mackie, 199�
חוסר הבנה ובלבול בתהליך האכיפה של עונש   .3

  .)Carlen & Cook, 19�9( הקנס הפלילי
לפני  אזכור  למכתבי  מצפה  מהעבריינים  חלק   
את  מבין  אינו  מהם  חלק  התשלום;  תחילת 
בית  על-ידי  אליו  נשלחת  אשר  בניירת  הכתוב 
אינו  אחר  וחלק  ממנה,  מתעלם  ולכן  המשפט 
כתובות  בלבול  בגלל  כלל  הניירת  את  מקבל 

.)Crow & Simon, 19��(
סירוב לשלם את עונש הקנס הפלילי אם מתוך   .4
פיגורים  ריבית  עיקרון, אם מתוך סירוב לשלם 
העבירה  ביצוע  לעצם  התכחשות  מתוך  ואם 

.)Whittaker & Mackie, 199�(
חוסר הנוחות ואי-הנעימות המאפיינים, לעתים   .5
הקנס  עונש  של  האכיפה  תהליך  את  רבות, 
הפלילי )��Hillsman, 19(. תחושות אלו זוכות 
של  הצלחתו  כי  העובדה  נוכח  תוקף  למשנה 
וביכולת  במוטיבציה  מותנה  האכיפה  תהליך 
החוק,  אכיפת  מערכת  נציגי  של  ההתמדה 
האחראים על שליחת מכתבי אזכור, על ביצוע 
צווי  הנפקת  ועל  מעקב  לצורך  טלפון  שיחות 

מאסר בגין השתמטות מתשלום )שם; שם(.
חוסר קיומה של רשות מרכזית אחת האחראית   .6
על  והן  העונש  של  האכיפה  פעולות  על  הן 
פעולות האיסוף שלו. מחסור זה מהווה מכשול 
זה,  בעונש  היעיל  השימוש  בהבטחת  אמיתי 
הפלילי  הקנס  של  המעמד  על  לרעה  ומשפיע 
ובעיני  בכלל   - החוק  אכיפת  מערכת  בעיני 
בית המשפט - בפרט, כחלופה עונשית ראויה 

.)Vera Institute of Justice, 199�( ומרכזית

מאפשרות  המערבי  בעולם  הענישה  מערכות  רוב 
של  אכיפה  לצורך  המאסר  בעונש  שימוש  לעשות 
במלואו  אותו  שילם  שלא  עבריין  על  הקנס  עונש 
 Einat,( המשפט  בית  ידי  על  שנקבע  ובמועד 
 �00�; Einat, �001; Van Kalmthout & Tak, 19��;

.)Hillsman & Mahoney, 19��
 Moxon, Sutton & Hedderman (1990) and Morris
 ,1989 בשנת  כי  מצאו,   )1990(  & Gelsthorpe
6,800 עבריינים נאסרו באנגליה )21 אחוזים מכל 
קנסות.   אי-תשלום  בגין  שנה(  באותה  האסירים 

מספר זה עלה בשנת 1999 ל-16,659 )24.7 אחוזים 
מכל העבריינים עליהם הוטל קנס(, וליותר מ-25% 
אחוזים מהאסירים בבתי הסוהר באנגליה ב-1994 
הברית  בארצות  מחקרים   .)Nicholson, 1994(
)קרי,  שונות  אירופאיות  במדינות  גם  כמו  וקנדה, 
אנגליה, וולס, דנמרק ושבדיה( מעלים, כי שופטים 
אינם מוכנים לשלוח עברייני תשלום לבית המעצר 
או למאסר, אלא אם הם מאמינים שיש ברשותם די 
כסף על-מנת לשלם קנסות וכי אי-התשלום מצדם 
 McDonald et al., 199�; Hillsman &( מכוון  היה 
��Mahoney, 19(. בתיקים בהם המצב הכספי של 
העבריין ו/או משפחתו, מונע ממנו לשלם את החיוב 
ידי בית המשפט, תשלומים או  הכספי שהוטל על 
 Hillsman( מתן ארכה לתשלום, מועדפים בדרך כלל

.)& Mahoney, 19��
עבודה  הן  הקנס  עונש  של  אחרות  אכיפה  שיטות 
 Einat, �00�; Hillsman &( לתשלום  כתחליף 
שירות   ,)Mahoney, 19��; Hillsman et al., 19��
ועיקול,   ,)Greene, 19��( תשלום  במקום  קהילתי 
 Mair, �00�; Moxon et al.,( חילוט ומכירה של רכוש

.)1990; Clark, 199�

MUSTER פרויקט
MUSTER כלל ארבעה מרכיבים בסיסיים,  פרויקט 
שנתפסו כמשפיעים על התנהגותם של משוחררים 
הכספיים  העונשים  אי-תשלום   - האחד  תנאי.  על 
במועד שנקבע על-ידי בית המשפט הוביל להגשת 
 .)VOP( תנאי  על  השחרור  תנאי  הפרת  בגין  דוח 
בלבד   רחוקות  לעתים  נשלחו  זה  מסוג  הודעות 
ניו ג'רסי, עד מועד  למשוחררים על תנאי במדינת 
שדוחות  הייתה  החוקרים  הנחת  המחקר.  עריכת 
את  יזעזעו  המוקדם  השחרור  תנאי  הפרת  בגין 
התשלומים  מוסר  את  וישפרו  התשלום  משתמטי 
של  עונש  בהטלת  -איום  השני  שלהם.  העתידי 
משוחררים  על  הציבור[  לתועלת  ]שירות  של"צ 
חובם  את  משלמים  ו/או  עובדים  שאינם  תנאי  על 
מתשלום  השתמטות  ו/או  תעסוקה  חוסר  הכספי. 
 15 של  להטלה  הובילו  הפרויקט  משתתפי  מצד 
וכל  הראשון,  השבוע  במהלך  כנגדם  של"צ  שעות 
השתמטות נוספת הובילה להטלה של שעות של"צ 
- למשתתפי  העוקבים. השלישי  נוספות בשבועות 
הקהילה  במסגרת  אינטנסיבי  סיוע  ניתן  התוכנית 
לצורך מציאת מקום עבודה ו/או הכשרה מקצועית. 
משוחררים על-תנאי שהיו מחוסרי עבודה נדרשו - 
לבצע   - מבחן  קצין  של  וסיוע  הדוק  פיקוח  תחת 
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חמישה חיפושי עבודה במהלך השבוע. חיפושים אלו 
נערכו במקביל לביצוע עבודות של שירות לתועלת 
הציבור על-ידי משתתפים אחרים בתוכנית שבחרו 
שנמנעו  או  עליהם  שנגזר  מהתשלום  להשתמט 
מלחפש עבודה. בנוסף, תוכנית MUSTER הקנתה 
מקצועית.  והכשרה  עבודה  לחיפוש  מיומנויות 
לבסוף, אי-תשלום החובות הכספיים בפרק זמן של 
לשימוע  הוביל  התוכנית  מתחילת  שבועות  שישה 
שני ולסילוקו של המשוחרר על-תנאי ממנה. למרות 
שלא נקבע קריטריון מדוייק לגבי גובה החוב הכספי 
שיש לסלק בכל שבוע על-מנת להימנע מקבל דוח 
בגין הפרה של תנאי השחרור או מסילוק מהתוכנית 
הוברר למשתתפים, עם כניסתם לתוכנית, שקיימים 
תנאי השתתפות ברורים, ושאי-עמידה בהם תוביל 
היה   MUSTER פרויקט  הנ"ל.  החמורות  לתוצאות 
אמור להוות "הסיכוי האחרון" של המשתתפים בו 
ואי-עמידה בתנאי התשלום הוביל לסילוק מהתוכנית 

ולהמלצה על עונש של מאסר. 
התוכנית,  בתנאי  אי-עמידה  בגין  דוח  של  השילוב 
בגין השתמטות מתשלום,  שירות לתועלת הציבור 
מקצועית  והכשרה  עבודה  מקומות  בחיפוש  סיוע 
מתשלום,  עקבית  השתמטות  בגין  במאסר  ואיום 
מספקים  ותמיכתיים  הרתעתיים  ככלים  נתפסו 
אוכלוסיית  מקרב  המשלמים  שיעור  העלאת  לשם 
המשוחררים על תנאי. משוחררים על תנאי שעמדו 
במשך  עקבי  באופן  הכספיים  חובותיהם  בתשלום 
להשתחרר  אמורים  היו  רצופים,  חודשים  שלושה 
מהתוכנית בהצלחה )N.J. AOC, 1989(. עם זאת, 
כל תיקי MUSTER הוארכו, בסופו של דבר, לתקופת 
נוכח  זאת  חודשים.  ששה  של  מינימאלית  טיפול 
טענותיהם של קציני המבחן לפיהן שלושה חודשים 
של  הגיבוש  להבטחת  ראוי  זמן  פרק  מהווים  אינם 
התוכנית  משתתפי  בקרב  קבוע  תשלומים  דפוס 

"המוצלחים".

דרישות קבלה
על  משוחררים  עבור  תוכנן   MUSTER פרויקט 
מתשלום  שנמנעו  נמוך,  רמת-סיכון  בעלי  תנאי 
על- עליהם  הוטלו  אשר  כספיים  ועונשים  קנסות 
יכולתם  אף  על  עקבי,  באופן  המשפט  בית  ידי 
האובייקטיבית לעמוד בהם. התנאי הבסיסי הראשון 

לקבלה לתוכנית היה השתמטות עקבית מתשלום 
עונשים כספיים שהוטלו על-ידי בית המשפט.  של 
משוחררים על תנאי שלא שילמו את חובם הכספי 
במשך שלושה חודשים לפחות או שהיו בפיגור של 
זכאים  היו  חובם1,  בהחזר  יותר  או  אחוזים  ששים 
שזוהו  תנאי  על  משוחררים  בתוכנית.  חלק  לקחת 
כמכורים לסמים או לאלכוהול או כעבריינים בסיכון 
גבוה2 לא נכללו בפרויקט. זאת, מתוך הנחה שיסבלו 
 - מוצלח  באופן  התכנית  בהשלמת  רבים  מקשיים 
הן בהיבט המשפטי והן בהיבט התעסוקתי. בנוסף, 
אגף שירותי המבחן של המשרד האדמיניסטרטיבי 
את  פסל  ניו-ג'רזי  במדינת  המשפט  בתי  של 
השתתפותם של משוחררים על-תנאי שנאסרו בעבר 
בגין פשעים אלימים או עבירות מין, או שלקחו חלק, 

בזמן אמת, בטיפול פנימייתי בהתמכרות לסמים. 
משתתפי  של  ליכולתם  ראשונה  כאינדיקציה 
הכספי  העונש  את  לשלם  )ובכך  לעבוד  התוכנית 
המשרד  משפט(,  בית  ידי  על  עליהם  שהוטל 
האדמיניסטרטיבי של בתי המשפט במדינת ניו-ג'רזי 
עבודה  היסטוריית  של  פשוט  בקריטריון  השתמש 
המוגבלים  הכספיים  המשאבים  בהינתן  קודמת. 
בעלי  על תנאי  הוחלט שמשוחררים  של הפרויקט, 
בעיות/צרכים מיוחדים אשר יקשו על העסקתם, לא 
יהיו זכאים לקחת חלק בתכנית. לפיכך, משוחררים 
על תנאי הסובלים מנכות פיזית או נפשית קשה, לא 
הורשו להשתתף בפרויקט. אחרים, שלא גרו במגורי 
קבע, הוצאו אף הם מהתוכנית, הן משום שמגורים 
זמניים נתפסו כמכשול אפשרי בהעסקה והן מכיוון 
כקשה  נתפס  המחקר  במהלך  אחריהם  שהמעקב 

יותר עבור קציני המבחן.
לבסוף, נקבעו שני תנאי קבלה נוספים: )א( יתרה 
של שנים-עשר חודשי פיקוח על-ידי שירות המבחן 
לאחר תום התוכנית; )ב( אי-לקיחת חלק בתוכניות 
יעיל  מעקב  לשם  זאת  מקבילות.  על-תנאי  שחרור 
מהשפעות  והימנעות  המחקר  משתתפי  אחר 

"מלכלכות" מבחינה סטטיסטית. 

תכנון ההערכה
אגף שירותי המבחן של המשרד האדמיניסטרטיבי של 
בתי המשפט בניו ג'רסי, החליט, על בסיס המלצת 
מעריך חיצוני, לתמוך וליישם מערך מחקר ניסויי של 

פיגור שהיה שווה-ערך לשלושה חודשי חוב או יותר.  1

סמית'  רנדל  פרופסור  ידי  על  המשפט  בתי  של  האדמיניסטרטיבי  המשרד  עבור  שפותח  הערכה  בכלי  שימוש  עשינו   2

מאוניברסיטת רוטג'רס. הכלי חילק משוחררי על תנאי לפי דרגת הפיקוח שתידרש על-ידי שירות המבחן, בין שלוש קבוצות: 
מקסימום, בינונית ומינימום. משוחררים על תנאי בקבוצת המקסימום לא הורשו להיכלל בתכנית.
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מבוססת  הייתה  זאת  המלצה   .MUSTER פרויקט 
על העובדה שהפיקוח על מיון העבריינים לקבוצות 
של  הבלבדית  באחריותו  הייתה  והביקורת  הניסוי 
עבריין  על  להטיל  אם  בה-בעת, ההחלטה  החוקר. 
חובת השתתפות בפרויקט MUSTER הייתה נתונה 

לאחריותו הבלעדית של שופט.  
איום בלתי צפוי על שלמות המחקר הגיע ממשרד 
הסנגור הציבורי. בעוד סגל הפרויקט סבר שסנגורים 
יגלו אהדה כלפי פרויקט MUSTER - מאחר שכלל 
סיוע למשוחררים על-תנאי בחיפוש עבודה ובהשמה 
במספר   - למאסר  משליחה  והימנעות  מקצועית 
תיקים סברו האחרונים שיש להימנע מהטלת עונש 
ה-MUSTER. הבעיה הייתה אקוטית במיוחד באחד 
באופן  וקיבל,  ביקש  הציבורי  הסנגור  בו  המחוזות 
לישיבות  מועדים  לקביעת  הן  זמן  הארכות  עקבי, 
בית המשפט והן להטלה של VOP. בעיה זו הובילה 
מסיימי  אחר  ]המחקרית[  תקופת המעקב  לקיצור 
חודשים.  לשישה  חודשים  עשר  משנים  הפרויקט 
שהופנו  על-תנאי  משוחררים  ארבעה  בנוסף, 
בפרויקט.  חלק  לקחו  לא  זה,  במחוז   MUSTER-ל

בעיה זאת לא צצה במחוזות אחרים.
מוקצים  המחקר  משתתפי  ניסויי,  מחקר  במערך 
השתתפות  ]קרי:  הניסוי  לקבוצת  אקראי  באופן 
מרכיבי  רגיל[.  ]פיקוח  והביקורת   ]MUSTER-ב
הוגדרו   MUSTER בפרויקט  והענישה  הטיפול 
האגף  על-ידי  שהוגשה  המחקר  בהצעת  בבירור 
של  האדמיניסטרטיבי  המשרד  של  מבחן  לשירותי 
 State( למכון המשפטי של המדינה  בתי המשפט 
Justice Institute(. עם זאת, מידה רבה של עמימות 
קציני  הביקורת.  קבוצת  של  איכותה  סביב  הייתה 
VOP על  יידעו את סגל הפרויקט שהטלת  המבחן 
משוחררים על-תנאי בעקבות השתמטות מתשלום 
חובות כספיים היא תופעה נדירה. בהתאם, נקבעו 
תנאים של "שחרור על תנאי רגיל" לפיהם לא ניתן 
להטיל VOP על משוחררים על-תנאי בגין אי-תשלום 
קנסות או חובות כספיים במהלך המחקר. למרות 
זאת, הטלת VOP על משוחררים על-תנאי במהלך 
המחקר התאפשרה כנגד משתמטי-תשלום עקביים 
מצב  בוטה.  באופן  השחרור  תנאי  את  המפרים 
נוספת  מחקר  קבוצת  של  להיווצרותה  הוביל  זה 
]מעבר לקבוצת הניסוי ולקבוצת הביקורת[ שכללה 
משוחררים על-תנאי אשר נענשו ב-VOP על-ידי בית 
בתוכנית  חלק  לקחת  זכאים  היו  לא  אך  המשפט 
איפשרה  זו  מחקר  קבוצת  של  קיומה   .MUSTER
לחוקרים להבחין בין השפעות האיום של VOP על 

מוסר התשלומים של משוחררים על-תנאי לבין אלו 
של הפיקוח הקהילתי האינטנסיבי והשירות לתועלת 

.MUSTER הציבור הרלוונטיים לתכנית
ג'רסי  ניו  במדינת  מחוזות  נלקח משלושה  המדגם 
את  כמייצגים  המבחן,  שירותי  אגף  על-ידי  שזוהו, 
המדינה.  של  המגוונים  הדמוגראפיים  המאפיינים 
הכפריים  השטחים  מתוך  נבחר  המחוזות  אחד 
במרכז  הפרברי  מהאזור   - השני  המדינה,  בדרום 
המדינה, והשלישי, מהאזור העירוני במרכז המדינה. 
סגל הפרויקט התייחס גם למספרם הגדול הצפוי 
של המשוחררים על תנאי במדינת ניו-ג'רזי ולזמינות 
המקצועית  ההכשרה  ותכניות  התעסוקה  מקומות 
הרלוונטיות. בעוד שלסגל הפרויקט הובטח מספר 
בשלושת  על-תנאי  משוחררים  של  וזמין  גדול 
מהאוכלוסייה  קטן  חלק  רק  שנדגמו,  המחוזות 
לשם  שנקבעו  הזכאות  תנאי  בכל  עמד  הרלוונטית 

השתתפות בניסוי.
הפער הגדול יחסית בין מספר המשתתפים שהיה 
חלק  בו  שלקח  זה  לבין  במחקר  חלק  לקחת  צפוי 
למשל,  )ראו,  ניסויים  מחקר  במערכי  ידוע  בפועל 
ונלקח בחשבון בתכנון המחקר   ,)Petersilia, 19�9
 MUSTER המקורי. מסיבה זו, נאמר לרכזי פרויקט
מספר  לסקור  המחקר,  של  התכנון  שלבי  במהלך 
מספר  דגימת  לשם  זאת,  פליליים.  תיקים  של  רב 
אקראי,  באופן  חלוקתם,  ואפשרות  תיקים  של  רב 
ההתאמה  חוסר  דרגת  השונות.  המחקר  לקבוצות 
על-תנאי  המשוחררים  של  המשפטי  הסטטוס  בין 
שילמו/ )קרי:  הפליליים  בתיקיהם  שהופיע  כפי 
מצבם  לבין  הכספיים(  חובותיהם  את  שילמו  לא 
- הפתיעה את סגל הפרויקט והצביעה על  בפועל 
נתונים  ואיסוף  מעקב  מערכות  בפיתוח  הצורך 
מקוונות ומדויקות בנוגע לתשלומי עונשים כספיים. 
של  ורטרואקטיבית  קפדנית  בבחינה  למשל,  כך, 
אחד המחוזות שלקחו חלק במחקר, נמצא ששליש 
מהרשומים כמשתמטי תשלום לא הפרו בפועל את 
הממוחשבים  הרישומים  כמו-כן,  התשלום.  תנאי 
כללו גם מספר תיקים סגורים. בנוסף, עונשי שירות 
מהצפוי  גדול  מספר  כנגד  הוטלו  הציבור  לתועלת 

של משוחררים על-תנאי.
לרשות  עמדו  לעיל,  האמורות  הבעיות  כל  נוכח 
חלוקה  לצורך  פליליים  תיקים   228 החוקרים 
פחות   75 המחקר,  קבוצות  לשלוש  רנדומאלית 
מהיעד שנקבע בתכנון המקורי. החלוקה האקראית 
של התיקים נעשתה בשני פרקי זמן נפרדים ובהפרש 
של חודש אחד, כאשר 147 תיקים חולקו אקראית 

האם הרתעה בכל זאת עובדת?
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ו-81  הראשון,  במקבץ  המחקר  קבוצות  לשלוש 
תיקים במקבץ השני. 51 תיקים השתייכו למחוז 1, 

102 תיקים למחוז 2 ו-75 תיקים למחוז 3.
במחולל  שימוש  תוך  נעשתה  האקראית  החלוקה 
של  שווה  מספר  עם   ,RAS אקראיים  מספרים 
משלוש  אחת  לכל  שהוקצה  תנאי  על  משוחררים 
בתהליך  שימוש  במחקר  נעשה  בנוסף,  הקבוצות. 
 ]Block Randomization Procedure[ חסימה אקראית
של  מבלבלת  אפשרית  בהשפעה  התחשבות  לשם 
 Lipsey, 1990; Weisburd, שונות בין המחוזות )ראה
Weisburd & Taxman, �000 ;�000(. בעוד שהחלוקה 
האקראית של המשוחררים על-תנאי הבטיחה שיוויון 
לאחר  התברר,  המחקר,  קבוצות  שלוש  של  בגודלן 
זכאים  אינם  מהמשתתפים  ש-30  המחקר,  תחילת 
נדגמו  אלו  שמשתתפים  מאחר  חלק3.  בו  לקחת 
כלא-זכאים  נמצאו  אך  והולם  למחקר באופן אקראי 

לקחת בו חלק, הם הוצאו מהמחקר4. 
198 משתתפים  נותרו  הנ"ל  כל התהליכים  לאחר 
במחקר ההערכה של פרויקט MUSTER. הם כללו 
 ,MUSTER בפרויקט  משתתפים  ושלושה  שישים 
בקבוצת  תנאי  על  משוחררים  ושישה  שישים 
על  משוחררים  ותשעה  ושישים   ,VOP הביקורת 
ראוי  הרגיל.  תנאי  על  השחרור  בקבוצת  תנאי 
לא  המחקר  של  הסטטיסטית  שעוצמתו  להדגיש 
)ראו  בו  המשתתפים  מספר  הקטנת  בגין  פחתה 
 .)Cohen, 1988; Weisburd and Britt, 2003
בהנחה שהשפעת התוכנית על משתתפיה מתונה, 
עוצמתה הסטטיסטית הייתה גבוהה מ-5.80. מצב 
זה הצביע על כך, שהשפעה מתונה או גדולה יותר 
של התוכנית על אוכלוסיית המחקר תזוהה על-ידי 

.MUSTER פרויקט
מתאם  הרכיב  המחקר  ממשתתפי  אחד  כל  עבור 
המחקר ]Research coordinator[ בכל מחוז פרופיל 
סוציו-דמוגרפיים  ממשתנים  המורכב  משתתף 

הללו כללו 14 משוחררי על תנאי ששילמו חיובים כספיים אך לא נרשמו ככאלה שעשו כן, וכן חמישה שהיו בטיפול פנימייתי.    3

בחלק מהתיקים הללו, הסטאטוס של העבריינים השתנה במהלך תקופת השבועיים בין הצגת רשימת משוחררי העל תנאי 
המקורית לסגל הפרויקט, לבין המצאת הקצאות הארגון בסדר אקראי לקציני המבחן. שלושה עשר מתוך אותם משוחררי 

על תנאי היו מקבוצת MUSTER, 10 מקבוצת הבקרה VOP, ושבעה מקבוצת השחרור על תנאי הרגילה.
במובן זה, אנו הנחנו כי אין יחס ספציפי בין ההקצאה האקראית לאחת משלוש קבוצות המחקר לבין מאפייני העבריינים.    4

מדובר בהנחה סבירה במקרה זה, מכיוון שהקצאת התיקים הבלתי זכאים הייתה עצמה מבוססת על הקצאה אקראית.  
הדבר נובע מהעובדה, שכל התיקים הזכאים למחקר הוקצו לאחת משלוש הקבוצות באופן אקראי.

הערכה זאת לקוחת מתוך Cohen (��19(. עקבנו אחר אסטרטגיית הניתוח שלנו )ראה להלן(, והשווינו קבוצות טיפול ובקרה   5

במבחן הבדלי יחס, בו הנחנו סף מובהקות דו-זנבי בשיעור 05. עבור כל השוואה, ההבדל בין הקבוצות הועמד על 40. מול 
.65

על מנת להעריך זאת, רואיינו קציני מבחן ומפקחים בכל אחד משלושת המחוזות. כמו כן, סגל הפרויקט הדגיש למפקחים   6

.VOP-המחוזיים את החשיבות של אי-התערבויות מיוחדות בקבוצות השחרור על תנאי הרגיל או ה

אחראי  גם  היה  המתאם  פלילי.  עבר  ומשתני 
בתשלומים  עמידה/אי-עמידה  אחר  מעקב  לביצוע 
ביצוע  על  האחראי  מבחן  קצין  משתתף.  כל  של 
על  ביצע את המעקב  בכל מחוז  מעקב תשלומים 
תנאי  על  השחרור  מקבוצות  על-תנאי  משוחררים 
הרגיל וה-VOP. כמו-כן נאסף מידע ביחס להפרות 
קשורים  שאינם  מאסרים  או  העונש  של  טכניות 
בת  הייתה  במחקר  המעקב  תקופת  באי-תשלום. 
ששה חודשים. למרות שתקופה זאת הייתה קצרה 
בהשוואה לזו שהועלתה בהצעת המחקר המקורית 
במחוזות,   VOPs-ה ביישום  עיכובים  )בעקבות 
היותה  על  תוצאות המחקר מצביעות  לעיל(,  ראה 
על  התוכנית  השפעות  של  זיהוין  לשם  מספקת 

מוסר התשלומים של אוכלוסיית המחקר. 
רבות  מחקר  תוכניות  של  בכישלונן  ההכרה 
של  קפדני  לניטור  הובילה  בפועל  אי-יישומן  עקב 
המחקר  משאבי  למרות  המחקר.  קבוצות  שלוש 
בכל אחד  ביקורים  שני  ערכו החוקרים  המוגבלים, 
מהמחוזות שנדגמו במהלך המחקר. בנוסף, מתאם 
בתי  של  האדמיניסטרטיבי  במשרד   MUSTER-ה
עם  שוטף  קשר  קיים  ניו-ג'רזי  במדינת  המשפט 
כל אחד מרכזי ה-MUSTER המחוזיים. הניטור של 
אחת  בכל  במקצת  שונה  היה  המחקר  משתתפי 
משלוש קבוצות המחקר. המעקב אחר המשוחררים 
היה  הרגילה  תנאי  על  השחרור  בקבוצת  על-תנאי 
מתשלום  אי-השתמטות  של  וידוא  וכלל  סטנדרטי 
היותם  נוכח  מיוחדת  לב  תשומת  קבלת  וחוסר 
חלק מהמחקר.6 עבור קבוצת הביקורת VOP, סגל 
של  הפרה  בגין  דוחות  הגשת  אחר  עקב  הפרויקט 
הייתה   MUSTER שתוכנית  מכיוון  השחרור.  תנאי 
היחידה שכללה מעורבות והשגחה של קציני מבחן, 
נדרשו האחרונים להגיש דוחות התקדמות חודשיים 
ביחס למוסר התשלומים של המשתתפים, לשעות 
השירות לתועלת הציבור שבוצעו, למספר החיפושים 

19% נקבה81% זכרמגדר1

57% לבן; 31% שחור; 11% גזע2
היספאני; 11% אסייתי

גיל ממוצעגיל )שנים(3
גיל חציוני

28 שנים
27 שנים

55% מעולם לא נישאו;מצב משפחתי4
16% נשואים; 16% בקשר של 

ידועים בציבור; 9% פרודים;
12% גרושים; 2% אלמנים

השכלה 69% בעלי דיפלומת תיכון5

יציבות בשכירות 6
במהלך השנה 

הקודמת

71% ללא שינוי; 24% שינוי אחד; 
4% שני שינויים או יותר

48% משרה מלאה;תעסוקה7 
9% משרה חלקית; 3% עונתית;

12% ספוראדית; 22% מובטלים;
3% אחר

הכנסה שבועית 8
בעבודה 
האחרונה

  חציון = 227$ממוצע = 265$
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שבוצעו  הפניות  ולמספר  תעסוקה  מקורות  אחר 
המחוזיים   MUSTER-ה מתאמי  אלו.  למקורות 
שיתפו פעולה באופן כללי עם נציגי הפרויקט ונענו 

בחיוב לבקשותיהם. 

פרופיל המדגם הניסויי
זכרים  היו  שנדגמו  על-תנאי  המשוחררים  מרבית 
מתחת לגיל 30 )ראו טבלה 1(. בהתאם לתבחיני 
אוכלוסיית   ,MUSTER-ב להשתתפות  הזכאות 
ומועמדת  יותר  יציבה  בכלליותה  הייתה  המחקר 
בהשוואה  להעסקה  יותר  טובה  פוטנציאלית 
לאוכלוסיית העבריינים הכללית שהופיעה במדגמים 
משני  יותר  למשל,  כך,  תנאי.7  על  משוחררים  של 
שלקחו  תנאי  על  המשוחררים  מ-198  שלישים 
חלק בניסוי היו בעלי תעודת סיום תיכון או תעודה 
הנוכחית  בדירתם  התגוררו  זהה  מספר  מקבילה. 
המשוחררים  כל  כמעט  לפחות.  אחת  שנה  במשך 
על תנאי דווחו על ידי קציני המבחן כבעלי בריאות 

פיזית ונפשית מצוינת.8 

טבלה 1: מאפייני המדגם

שלקחו  תנאי  על  המשוחררים  מרבית  זה,  לצד 
או  מקצועיים  בלתי  בעיסוקים  עבדו  במחקר  חלק 
מקצועיים למחצה, ויותר ממחציתם הרוויחו פחות 
ממאה וחמישים דולר לשבוע בעבודתם האחרונה.  
בעת  עבדו  תנאי  על  המשוחררים  שרוב  למרות 
רק  למחקר,  מיון  לצורך  עימם  הראיונות  ביצוע 
מתוך  שמונה  מלאה.  במשרה  החזיקו  מחציתם 
נכסים.  ברשותם  שאין  דיווחו  משתתפים  עשרה 
מכלל  כספיות.  התחייבויות  ללא  היו  זהה  מספר 
בעלי הנכסים, הערך החציוני של נכסיהם עמד על 
1,000$ בלבד. בניגוד, החוב החציוני של אלו אשר 
דיווחו לקציני המבחן על היותם בעלי רכוש מסוים 

עמד על 2,000$.
המחקר  משתתפי  מכלל  אחוזים  ושבעה  שישים 
טרם  כבגירים  לפחות  אחד  מעצר  על  דיווחו 
תנאי  על  ושחרורם  הנוכחית  בעבירה  הרשעתם 
)ראו טבלה 2(. עם זאת, רק 22 אחוזים מהם ריצו 
ממחצית  למעלה  בקרב  בפועל.  מאסר  תקופת 
משתתפי המחקר הייתה עבירת הסמים החמורה 
ביותר שבוצעה בעבר. למספר מועט של משוחררים 
על תנאי שלקחו חלק במחקר היו מעצרים קודמים 
ביותר  השכיחות  העבירות  אלימות.  עבירות  עקב 
אחוזים(   15( גניבות  היו  המחקר  משתתפי  בקרב 
עשרה  מכל  תשעה  כמעט  אחוזים(.   11( ושוד 
על  שחרור  של  תקופות  ריצו  במחקר  משתתפים 
אחוזים  וארבעים  משנתיים,  למעלה  בנות  תנאי 
מכלל אוכלוסיית המחקר ריצו תקופות של שחרור 

על תנאי בנות 60 חודשים או יותר.

טבלה 2: עבר פלילי של המדגם

אין ביכולתנו להשוות בין משתתפי MUSTER לאוכלוסיית משוחררי העל תנאי הכללית באופן ישיר, שכן הנתונים הללו לא   7

עמדו לרשות אגף שירותי המבחן בעת המחקר.
מידע פרופילי נאסף מרישומי תיקים רשמיים, כמו גם מראיונות עם משוחררי על תנאי וקרובי משפחה על ידי סגל מחלקת   8

המבחן.

19% נקבה81% זכרמגדר1

57% לבן; 31% שחור; 11% גזע2
היספאני; 11% אסייתי

גיל ממוצעגיל )שנים(3
גיל חציוני

28 שנים
27 שנים

55% מעולם לא נישאו;מצב משפחתי4
16% נשואים; 16% בקשר של 

ידועים בציבור; 9% פרודים;
12% גרושים; 2% אלמנים

השכלה 69% בעלי דיפלומת תיכון5

יציבות בשכירות 6
במהלך השנה 

הקודמת

71% ללא שינוי; 24% שינוי אחד; 
4% שני שינויים או יותר

48% משרה מלאה;תעסוקה7 
9% משרה חלקית; 3% עונתית;

12% ספוראדית; 22% מובטלים;
3% אחר

הכנסה שבועית 8
בעבודה 
האחרונה

  חציון = 227$ממוצע = 265$

מעצרים 
קודמים

33% ללא; 15% אחד; 31% 2-4; 16% 
13-35 5% ;5-10

הרשעות 
קודמות

54% ללא; 19% אחת; 19% 2-4; 6% 
13-35 2% ;5-10

מאסרים 
קודמים

7% ללא; 13% אחד; 6% 2-4; 3% 5-8

שחרורי 
על תנאי 
קודמים

50% ללא; 22% אחד; 19% 2-4; 9% 
5-15

האם הרתעה בכל זאת עובדת?
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השכיח   ]Financial obligation[ הכספי  החוב 
בית  על-ידי  המחקר  משתתפי  על  שהוטל  ביותר 
האדמיניסטרטיבי  ידי המשרד  על  הוגדר  המשפט, 
 financial[ של בתי המשפט בניו ג'רסי כעונש כספי
המשולמים  פליליים  לקנסות  בניגוד   .]penalty
 financial[ כספיים  עונשים  המדינה,  לאוצר 
penalties[ נגבים למטרה ייחודית הנקבעת על ידי 
תשעים  סמים(.  בנושא  חינוך  )כגון  המשפט  בית 
שלקחו  תנאי  על  מהמשוחררים  אחוזים  ושלושה 
כאשר  כספיים,  עונשים  לשלם  חויבו  חלק במחקר 
העונש הכספי החציוני שהוטל בעת מתן גדר הדין 
עמד על 400$ )ראו טבלה 3(. קנסות ופיצויים היוו 
בית  ידי  על  שהוטלו  הכספיים  החיובים  יתרת  את 
מאוכלוסיית  אחוזים  ושניים  ארבעים  על  המשפט. 
המדגם הוטלו קנסות, ועל שלושים ושניים אחוזים 
הקנס  פיצוי.  עונשי  הוטלו  המחקר  ממשתתפי 
על  עמד  המחקר  משתתפי  על  שהוטל  החציוני 
בעוד   .1,921$ על  עמד  החציוני  והפיצוי   ,750$

Nמקסימוםסכום חציוניסכום ממוצע% ממדגם

18493$645$400$4,100עונשים

8342$1,092$750$10,000קנסות

6432$3,982$1,921$35,930השבה

198100$2,344$1,080$38,080חיוב כספי כולל

טבלה 3: חיובים כספיים עליהם הורה בית המשפט

החיוב הכספי החציוני עבור כלל אוכלוסיית המחקר 
עמד על 1,080$, החיוב הממוצע עמד על 2,344$. 
הסנקציה הכספית הגבוהה ביותר עמדה על מעט 

פחות מ-36,000$. 

זהות  מבטיח  אינו  ניסויי-אקראי  מחקר  עיצוב 
מוחלטת בין כל חברי קבוצת הניסוי לבין אלו של 
קבוצת הביקורת. עם-זאת, מערך מחקר זה מבטיח 
אקראיים  יהיו  הקבוצות  מאפייני  בין  שההבדלים 
ויילקחו בחשבון במסגרת הסתברות ההתפלגויות 
שלוש  בין  דמוגרפית  השוואה  ממנו.  העולות 
הקבוצות שלקחו חלק במחקר מצביעה על הבדלים 
כללו  הקבוצות  שלוש  כל  לדוגמא:  יחסית מעטים. 
טבלה  )ראו  מיעוטים  ובני  נשים  של  דומה  מספר 
4(. הגיל הממוצע של המשתתפים דמה אף הוא. 
הבדלים גדולים יותר נמצאו ביחס למספר מחזיקי 
הקודמים,  ולמספר המעצרים  תיכון  סיום  תעודות 

אך הם נמצאו כחסרי סיגניפיקנטיות סטטיסטית.

MUSTER
)N = 63(

VOP
)N = 66(

שחרור על תנאי רגיל
)N = 69(

79%84% %81% זכר

5258%56% %% לבן

282829גיל ממוצע )שנים(

61%68%77%השכלה )דיפלומת תיכון(

68%73%73%יציבות במגורים )ללא שינוי(

%59%67%74% מעצרים קודמים

%44%42%52% הרשעות קודמות

טבלה 4: השוואות בין מאפייני משוחררי על תנאי נבחרים בחתך של הקבוצות בניסוי

N הקצאה
שגויה

 VOP 
נמשכה 

טרם ישיבת 
בית משפט 

)%(

MUSTER630)41.3( 26

VOP
 661)31.8( 21

שחרור על 
690N/Aתנאי רגיל
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.)Hirschel, Hutchinson & Dean, 199�( :לדיון אודות הבעיות התיאורטיות והסטטיסטיות הכרוכות בבחירה זו ראו  9

ביצוע המחקר
השאלה הבסיסית הראשונה שחייבת להישאל בנוגע 
לביצוע המחקר היא האם משתתפי המחקר חולקו 
בין קבוצות המחקר בהתאם לדרישות המקוריות. 
לציונים  זוכה  נראה שהמחקר  זו  בהתייחס לשאלה 
עבריין  רק  שובץ  ההקצאה  בתהליך  שכן  גבוהים, 
 .)5 )ראו טבלה  שגוי  באופן  אחד לאחת הקבוצות 
 - תנאי  על  משוחרר  שפט  השופט  זה,  במקרה 
 -  VOP-ה לקבוצת  מוקצה  להיות  אמור  היה  אשר 
ל-MUSTER, וציין שעשה זאת משום שחשב שהוא 
מועמד טוב לתכנית. בנוגע לניתוח הנתונים, עבריין 

9.VOP זה נותר בתנאי הבקרה של
לשיבוץ  זה  במחקר  מועטה  עדות  שקיימת  למרות 
המחקר  לקבוצות  תנאי  על  משוחררים  של  מוטעה 
את  הפרו  משתתפיו  כל  שלא  לציין  הכרחי  השונות, 
תנאי השחרור. כפי שעולה מטבלה 5, הדוח בגין הפרה 
של תנאי שחרור בוטל לשליש מהמשוחררים על תנאי 
אחוזים  ול-41   ,VOP של  הביקורת  לקבוצת  שהופנו 
מאלה שהוקצו לפרויקט MUSTER טרם הבאתם לבית 
משוחררים  ושישה  עשרים  כנגד  ספציפית,  המשפט. 
לפרויקט  שהופנו  ושלושה  השישים  מתוך  תנאי  על 
MUSTER לא הוגש מעולם דוח בגין הפרה של תנאי 
לקבוצת  הופנו  לא  הם  ומשום-כך,   ]VOP[ השחרור 
הניסוי. ביחס לקבוצת הביקורת VOP, כנגד 21 מתוך 

.VOP 66 המשוחררים על-תנאי לא הוגש

טבלה 5: הקצאה וטיפול

חשוב להדגיש, שמקרים אלו אינם משקפים כשלון 
במתן טיפול אלא השפעה הרתעתית בלתי צפויה 
של האיום ב-VOP. בתחילת התכנית עידכנו קציני 
החיצוני  המעריך  ואת  הפרויקט  סגל  את  המבחן 
שהמשוחררים על-תנאי לא חוששים מקבלת דוחות 

N הקצאה
שגויה

 VOP 
נמשכה 

טרם ישיבת 
בית משפט 

)%(

MUSTER630)41.3( 26

VOP
 661)31.8( 21

שחרור על 
690N/Aתנאי רגיל

למעשה,   .]VOP[ שחרור  תנאי  של  הפרה  בגין 
 MUSTER הניסיון שנצבר במהלך הערכת פרויקט 
הצביע על ההפך הגמור. בכל המקרים בהם הוגשו 
VOPs כנגד משוחררים על תנאי שטרם הובאו בפני 
נכון  חובם  כל  את  האחרונים  שילמו  משפט,  בית 
לאותו מועד מתוך ציפייה לשימוע בבית המשפט, 
או ששילמו סכום קטן מחובם אך מספק על-מנת 
לשכנע את בית המשפט בטיב כוונותיהם ובהתאם, 
הוטל  לא  אלו  במקרים  בהתאם,   .VOP-ה בביטול 
על  משוחררים  על  בהטלתו  שהאיום  משום   VOP
תנאי השפיע באופן משמעותי בהרבה מזה שנצפה 
בתחילה. ממצא זה הוא אחד המרכזיים במחקר זה 

וזוכה לתשומת לב ראויה בניתוח המסכם.
תנאי  העל  המשוחררים   33 מתוך  וששה  עשרים 
ב-MUSTER שהיו אמורים להיענש בשירות לתועלת 
היכנסם  טרם  קנסותיהם  את  שילמו  )לא  הציבור 
לתכנית(, אכן נענשו בעונש זה. שלושה עשר מהם 
ביצעו את 15 שעות השירות לתועלת הציבור - כפי 
למעלה  ביצעו  ותשעה  התוכנית,  בעיצוב  שהומלץ 
מעניין  הציבור.  לתועלת  שירות  של  שעות  מ-15 
לציין שמספר משוחררים על-תנאי דיווחו על הנאה 
המשיכו  ואף  הציבור,  לתועלת  השירות  מביצוע 
לתרום מזמנם לאחר תשלום חובותיהם הכספיים. 
2 הסיבות המרכזיות שהובילו משוחררים על-תנאי 
מסוימים לבצע פחות מ-15 שעות שירות לתועלת 
הציבור היו קשיים במציאת מקום לריצוי העונש ו/או 
שבעת  מכלל  הכספיים.  העונשים  תשלום  תחילת 
המשוחררים על-תנאי שכלל לא ביצעו שעות שירות 
לתועלת הציבור, חמישה לא שילמו או ששילמו מעט 
מהחוב הכספי שהוטל עליהם על-ידי בית המשפט, 

 .VOP וכנגדם הוגש או עמד להיות מוגש
מכלל משתתפי פרויקט MUSTER רק שבעה נזקקו 
לסיוע במציאת עבודה. שבעה נוספים הופנו על-ידי 
קציני המבחן לתוכניות להכשרה מקצועית. ממצאים 
רבים  לעיל,  שצוין  כפי  שכן,  מפתיעים  אינם  אלו 
מהמשתתפים היו מועסקים בעת שיבוצם לתכנית. 

מספר מועט ביותר של משוחררים הועסקו ב- או 
פחות  להם  ששילמו  תעסוקה  מקורות  ל-  הופנו 
הכספיות.  בחובותיהם  לעמוד  על-מנת  מהנדרש 
הביקורת  בקבוצת  מהמשתתפים  אחד  לא  אף 
העונש.  תנאי  של  מהפרה  כתוצאה  נאסר   ,VOP
פשע  בביצוע  הורשעו  המחקר  ממשתתפי  שבעה 
אחד  רק  אולם  המחקר,  תקופת  במהלך  חדש 

האם הרתעה בכל זאת עובדת?
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נאסר   )MUSTER-הניסוי בקבוצת  )משתתף  מהם 
כתוצאה מכך. ארבעה משתתפים מקבוצת הניסוי 
מקבוצת  משתתפים  שני  גם  כמו   ,MUSTER
המשוחררים על תנאי הרגיל ומשתתף אחד מקבוצת 
אחד  לא  אף  מהמחקר.  התחמקו   VOP הביקורת 
מהמשתתפים ששובצו לקבוצת השחרור על תנאי 
עם  המחקר.  תקופת  במהלך   VOP קיבל  הרגיל 
זאת, ובכפוף לתנאי הפרויקט, ארבעה משתתפים 
כישלון  עקב   VOP ב-  נענשו   MUSTER בתכנית 

בתכנית. כולם נשפטו לעונשי מאסר כלשהם. 

תוצאות המחקר
הייתה   MUSTER פרויקט  של  העיקרית  המטרה 
בעונשים  לעמוד  תנאי  על  למשוחררים  לגרום 
המשפט.  בית  ידי  על  עליהם  שהוטלו  הכספיים 
תקופת  לאורך  נבחנה  אלו  בתשלומים  עמידה 
בשלב  החלה  אשר  חודשים,  ששה  של  מעקב 
השחרור  לקבוצות  המחקר  משתתפי  של  השיבוץ 
על תנאי הרגיל ולקבוצת הביקורת-VOP, ועידכונם 
ביחס להטלת VOP בגין אי-עמידה בתנאי התשלום. 
תקופת מעקב זהה חלה ביחס למשתתפי פרויקט

MUSTER והחלה עם רישומם הפעיל לתכנית.
כפי שנדון לעיל, הייתה שונות רבה בסכומי החיובים 
הכספיים שהוטלו על המשוחררים על תנאי בשלוש 
קבוצות המחקר, כך שאצל חלקם היו חיובים גבוהים 
בהרבה מאשר אצל אחרים. מצב זה הביא לכך שכל 
ששולמו  הספציפיים  הכסף  לסכומי  ביחס  ניתוח 
על-ידי כל אחד ממשתתפי המחקר הושפע באופן 
כנתון  נתפס  ולפיכך,  היחסי  מגובהם  הולם  בלתי 
בספק. בהתאם, הניתוחים הרלוונטיים מתבססים 
על שיעור כולל של החיובים הפיננסיים ששולמו על-

ידי כל אחד מהמשוחררים על-תנאי.
חלק ממשתתפי המחקר שעמדו  לעיל,  שצוין  כפי 
הכספיים  חובותיהם  את  שילמו   ,VOP ב-  להיענש 
בתכנית  הפעילה  השתתפותם  טרם  במלואם 
MUSTER או מיד לאחר הגשת צו ה-VOP. בהתאם, 
המשוחררים  שיעור  את  בוחן  הראשון  הניתוח 
הכספי.  מחובם  אחוזים   100 ששילמו  תנאי  על 
גדולים  הבדלים  קיימים   ,6 מטבלה  שעולה  כפי 
קבוצת  לבין   MUSTER-קבוצת בין  ומשמעותיים 
על- מהמשוחררים  בלבד  אחוזים   13 הביקורת. 
הכספי  חובם  את  שילמו  הביקורת  בקבוצת  תנאי 

ממשתתפי  משליש  ליותר  בהשוואה  במלואו 
מבחינה  גם  ניכרים  ההבדלים   .MUSTER קבוצת 
סטטיסטית )p < .01(, בהתבסס על מבחני t בהם 
את  בחשבון  שייקחו  כך  הותאמו  החופש  דרגות 
 Block randomization[ האקראי  החסימה  תהליך 
ממצאים  במחקר.10  שימוש  נעשה  בו   ]procedure
דומים עולים גם ביחס למשתתפי המחקר ששילמו 
אחוזים   61 הכספיים:  מחובותיהם  אחוזים   50
מקבוצת MUSTER עמדו בקריטריון האמור בניגוד 
שוב,  הביקורת.  מקבוצת  בלבד  אחוזים  ל-35 

  .)p < .01( ההבדלים הינם משמעותיים ביותר

טבלה 6: השוואה בין תנאי MUSTER לתנאי 
שחרור על תנאי רגיל

 

במסקנה  תומכות  אלו  שתוצאות  שנדמה  למרות 
שפרויקט MUSTER היווה תמריץ משמעותי לתשלום 
חיובים כספיים המוטלים על ידי בית המשפט, השוואה 
לבין   MUSTER קבוצת  בקרב  המשלמים  שיעור  בין 
השפעתו  על  מצביעה   VOP-הביקורת בקבוצת  אלו 
המרכזית של מרכיב ה-VOP בהיענות לתשלום. כפי 
משתתפי- של  דומה  אחוז  נמצא   ,7 מטבלה  שעולה 
 VOP-מחקר ששילמו את חובם הכספי בקרב קבוצת ה
בהשוואה לקבוצת ה-MUSTER ]שלושים ותשעה אחוז 
בהתייחס  בהתאמה[.  אחוז  וארבעה  שלושים  לעומת 
הכספיים  החיובים  מחצית  שולמו  בהם  למקרים 
שהוטלו על-ידי בית המשפט, 61% מחברי קבוצת ה-
חובותיהם בהשוואה לחמישים  MUSTER שילמו את 
ושישה אחוזים מחברי קבוצת הביקורת-VOP. הבדלים 

אלו נמצאו כחסרי סיגיניפקנטיות סטטיסטית. 

10 הדבר נעשה מכיוון שפרוצדורת הבלוק לארגון בסדר אקראי מגבילה את הארגון בסדר אקראי הכללי בכך שהינה ממקסמת 

את ההקבלה בין תנאי טיפול לתנאי בקרה בכל קבוצה לגבי מאפיין ספציפי - במקרה זה, מחוז.

% המשלמים 
100%

% המשלמים 
50%

קבוצת
 MUSTER
)N = 63(

3461

קבוצת שחרור 
על תנאי רגיל

)N = 69(
1335

df128128

t-value2.933.07

sig. )p <(0.010.01

אחוז המשלמים 
100%

אחוז המשלמים 
50%

קבוצת
 MUSTER
)N = 63)

3461

קבוצת שחרור 
על תנאי רגיל

)N = 69(
3956

df125125

t-value-0.590.57

sig. )p <(NSNS
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 MUSTER תנאי  בין  השוואה   :7 טבלה 
VOP-ו

דיון
ההשפעות  על  מצביעים  זה  מחקר  ממצאי 
המשמעותיות שעשויות להיות למחלקות האחראיות 
 ]Probation Departments[ תנאי  על  השחרור  על 
בתי  ידי  על  המוטלים  כספיים  חיובים  תשלום  על 
על  רב  דגש  ששם   ,MUSTER פרויקט  המשפט. 
שחרור לקהילה בתנאי פיקוח אינטנסיביים, איומים 
ושירות  השחרור  בתנאי  אי-עמידה  בגין  במאסר 
בהיענות  ניכרת  לעלייה  הוביל  הציבור,  לתועלת 
לתשלום חובות כספיים שהוטלו על-ידי בתי המשפט 
העונשים  בסכומי  משמעותית  לעלייה  ובהתאם, 
הכספיים שנגבו. עם זאת, בחינת מוסר התשלומים 
בקרב חברי קבוצת הביקורת - שכללה את מרכיב ה  
 ,)MUSTER בלבד, )אחד מכלל מרכיבי תכנית VOP
אי- בגין   VOP שבהטלת  האיום  היות  על  מצביעה 
בניגוד  לתשלומם.  מרכזי  גורם  בתשלומים  עמידה 
לדברים שנאמרו לסגל הפרויקט על ידי קציני מבחן 
שופט  בפני  שהופעה  נראה  המחקר,  בתחילת 
אוכלוסיית  על  ניכר  באופן  השפיעו  במאסר  ואיום 

המשוחררים על תנאי.
מספרם  את  רבה,  במידה  מסבירה,  זאת  מסקנה 

הגדול של המשוחררים על-תנאי בקבוצות 
הכספי  חובם  את  ששילמו   VOP-וה  MUSTER-ה
טרם יישום ה-VOP בפועל. משוחררים אלו התייחסו 
ברצינות לאיום שבמאסר בגין הפרת תנאי השחרור. 
השימוע  תהליך  במסגרת  שנשמע  במאסר  האיום 
זה  שבשלב  מכיוון  יותר,  משמעותי  אף  היה  עצמו 
מתשלום  שהימנעות  על-תנאי  המשוחררים  הבינו 
משפטית.  סנקציה  של  להטלה  בפועל  תוביל 

אחוז המשלמים 
100%

אחוז המשלמים 
50%

קבוצת
 MUSTER
)N = 63)

3461

קבוצת שחרור 
על תנאי רגיל

)N = 69(
3956

df125125

t-value-0.590.57

sig. )p <(NSNS

אינני  "ככלל,  המבחן:  מקציני  אחד  שציין  כפי 
הציבור  לתועלת  שירות  בהטלת  שהאיום  מרגיש 
לתשלום  אותם  מוביל  על-תנאי  משוחררים  על 
 .VOP-מ להימנע  על-מנת  הכספיים  חובותיהם 

המאסר הוא האיום האמיתי...".
בהתיחס  הן  במיוחד  מעניינים  זה  מחקר  ממצאי 
קרימינולוגים  בקרב  הקיימת  הרבה  לסקפטיות 
ביחס לחוסר השפעתו המרתיעה של עונש המאסר 
)למשל, Lab, 1988(, והן ביחס למחקרים קודמים 
 Bartell & Winfree, 19��;( אלו  הנחות  שאיששו 
 Beck & Hoffman, 19��; Cohen et al., 1991;
 Hopkins, 19��; Spohn, �00�; Wesiburd et al.,
שבהטלת  האיום  משפיע  אם-כך,  מדוע,   .)199�
על- משוחררים  של  התנהגותם  על  ומאסר   VOP

תנאי, באופן כה מובהק?
ההסבר הפשוט לשאלה זו הוא שמחקר זה לא בחן 
השפעות  להכיל  העשויות   - המאסר  חוויות  את 
 Tonry &( מרתיעות  או  משקמות  קרימינוגניות, 
 VOP-שב האיום  את  אלא   -  )Petersilia, 1999
אין  אחרות,  במילים  בעתיד.  המאסר  ובסנקציית 
מדובר באיום אמורפי של הטלת סנקציות פליליות 
בעקבות תפיסה  הכללית(  )כפי שמורה ההרתעה 
והרשעה, אלא באיום ממשי המוצג למשוחררים על-

תנאי באופן ישיר על ידי קציני מבחן. מבחינת קציני 
המבחן, הימנעות מהטלת-VOP על משוחררים על-

תנאי מחייבת תשלום מלא של החובות הכספיים 
של האחרונים. במובן זה, ההתנהגויות ששונו על ידי 
בנוסף,  ותחומות.  ספציפיות   VOP בהטלת  האיום 
של  למניעתן  ביחס  תובנות  מעלה  אינו  זה  מחקר 
אלא,  אחרות  שכיחות  פליליות  התנהגויות  מגוון 
של  לתשלום  ההיענות  תהליך  של  פשוטה  הצגה 
חובות כספיים שהוטלו על-ידי בתי המשפט. איומים 
להיות  עשויים  זה,  מצומצם  בהקשר  מרתיעים, 

.)Pogarsky, 2007 חשובים במיוחד )ראו גם
הראשון  לנו,  הידוע  ככל  הוא,  זה  שמחקר  בעוד 
הצגת  לשם  ניסויי  מחקר  בנתוני  שימוש  שעושה 
 )VOP ידי  השפעת האיום בעונש )כפי שמיוצג על 
לתשלום  על-תנאי  משוחררים  של  היענותם  על 
עונשיהם הכספיים, ממצאיו עולים בקנה אחד עם 
ממצאי מחקרים לא-ניסויים אחרים באשר לאכיפת 
עונשים כספיים. לחילופין, העקביות הרבה בממצאי 
הסטטיסטיות[  מגבלותיהם  ]למרות  האחרונים 
 Campbell & Boruch, 19��; Farrington, 19��;
תורמת   ,)Shadish et al, �00�; Weisburd, �00�
ממצאי  של  ההכללה  ליכולת  באשר  לבטחוננו 

האם הרתעה בכל זאת עובדת?
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מקבילות  שפיטה  מערכות  על  הנוכחי  המחקר 
מחקרים  לדוגמא,  כך,  אחרים.  שיפוט  בתחומי 
ובאירופה מצביעים על ההשפעה  בארצות הברית 
ההרתעתית הרבה שיש לאיום במאסר מיידי כנגד 
תופעה  לשלם,  היענותם  על  תשלום  משתמטי 
  )Klein, 1998; 1987( התאים"  "נס  בשם  הידועה 
 Unglow, 199�, Hillsman & Casale,(  Chandler
��19(. חיזק ממצאים אלו במחקרו אשר מצא שכלל 
השופטים שלקחו בו חלק סברו שהטלת עונש של 
מאסר כנגד משתמטי תשלום רבים בגין אי-תשלום 
עונשם, מהווה סנקציה הרתעתית יעילה ולפיכך, יש 
לשמור עליה כאפשרות ענישתית ריאלית. זאת, על 

אף מיעוט השימוש בה בנסיבות אלו.
ברוח זו, שני סקרים שבחנו קבוצה של משתמטי-
משתמטי  ושל   )Chandler, 19��( קנס  תשלום 
 Moxon & Whittaker,( תשלום קנס שנאסרו בשל כך
משתמטים,  עשרה  מתוך  ששמונה  מצאו   ,)199�
קנסותיהם  את  שילמו  מאסר,  לעונשי  שנידונו 
טרם הילקחם למאסר. אחד הסקרים אף התייחס 
הקנסות  אכיפת  מקציני  מחצית  של  לעדויותיהם 
לפיהם "משתמטים רבים משלמים את קנסותיהם 
בין מועד ההופעה בפני בית המשפט לבין ההגעה 

.)Redman, �00�, p. 1�( "לבית הסוהר
Hillsman & Casale )1986( הגיעו למסקנה דומה 
פליליים  קנסות  אכיפת  בתחום  שערכו  ממחקר 
ואיכותני  כמותני  ניתוח  על  בהתבסס  באנגליה. 
נתונים מארבעה בתי משפט הסיקו החוקרים  של 
שהטכניקה היעילה ביותר לאילוץ משתמטי תשלום 
טכניקה  במאסר.  איום  היא  קנסותיהם  את  לשלם 
ממשתמטי   25%-65% כנגד  כיעילה  נמצאה  זו 
 Hillsman &( המשפט  בתי  בארבעת  התשלום 

 .)Casale, 19��
באופן  תומכים  הנוכחי  המחקר  שממצאי  למרות 
ובמאסר   VOP-ב האיום  לפיו  ברעיון  מובהק 
פוטנציאלי מהווה כלי משמעותי לאילוץ משתמטי 
שהוטלו  הכספיים  העונשים  את  לשלם  תשלום 
להעיד  כדי  בהם  אין  המשפט,  בית  על-ידי  עליהם 
על יעילותה מבחינה כספית עבור מערכת המשפט 
הפלילי. במהלך המחקר התברר שתהליך איתורם 
יקר  נגדם   VOP והגשת  התשלום  משתמטי  של 
למדי בהתייחס למשאבים העומדים לרשות שירות 
קטן  במספר  התמקד  שהפרויקט  למרות  המבחן. 

המטופלים  העבריינים  מכלל  עבריינים  של  מאוד 
על-ידי שירות המבחן, נראה היה שקיימת מתיחות 
רבה בקרב קציני המבחן ביחס ליישומו. זאת, מאחר 
ביחס  רב  רלוונטי  מידע  לאסוף  התבקשו  שחלקם 
ניירת הכרחית  ולבצע עבודת  למשתמטי התשלום 
התייחסות  ותוך  בהתאם,   .VOP הגשת  לשם 
למשאביו המוגבלים של שירות המבחן, לא ברורה 
יכולתו של גוף זה ליישם תכנית אכיפה רחבה היקף 
ביחס למשתמטי תשלום. בנוסף, ממצאי מחקר זה 
אינם מאפשרים להסיק אם התכנית עשויה "לשלם 
תשלום  של  הממוצעת  התוספת  עצמה".  בעד 
בקבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת נמוכה 
ממאה דולר עבור כל משוחרר על תנאי. ויותר מכך: 
אילו תהליך ההגשה של ה-VOP היה מנוהל באופן 
עלות  את  מקזזות  היו  לא  אלו  תוספות  יעיל,  לא 

"שעות העבודה" של שירות המבחן.
מאסר  עונשי  של  שאי-הטלה  להניח  ניתן  ועוד: 
בפועל בגין אי-עמידה בתנאי ה -VOP יפגע במהרה 
מאידך-גיסא,  זה.11  עונש  של  המרתיעה  ביעילותו 
אימוץ מדיניות ענישה נרחבת השמה דגש על "נס 
עלותה  לפיו  אירוני  למצב  להוביל  עשויה  התאים" 
הכספי  הרווח  על  תעלה  התוכנית  של  הכספית 
שיופק ממנה. עונש המאסר הינו יקר והשימוש בו 
פשעים  שביצעו  נמוך,  סיכון  בעלי  עבריינים  כנגד 
בתחום  הן  רבות,  תהיות  מעלה  חמורים,  פחות 

היעילות והן בתחום המוסר. 
לפרספקטיבה  התייחסות  ותוך  דבר,  של  בסופו 
מחקר  לתחומי  מעבר  הגולשת  רחבה  ענישתית 
למסקנות  להגיע  מדי  שמוקדם  נדמה  זה,  ייחודי 
ביחס למידת יעילותן של תוכניות שיקום המבוססות 
ייעוץ  על שחרור על תנאי תחת פיקוח אינטנסיבי, 
תעסוקתי ותשלום חיובים כספיים ]בדומה לפרויקט 
מרתיע  איום  היווה  זה,  במחקר   MUSTER .]VOP
בעוצמות גבוהות בהרבה מאלו שנצפו מראש על ידי 
יוזמי התכנית. בהתאם, עבור רבים מהמשוחררים 
נדרשה  לא   ,MUSTER לתנאי  שנשפטו  תנאי  על 
תוכנית  לחילופין,  נוספת.  ענישתית  התערבות 
MUSTER נראית כיעילה יותר כנגד משוחררים על 
ייתכן  בנוסף,   .VOP-ה בתנאי  עומדים  שלא  תנאי 
שלשיטות גבייה ]בניגוד לשיטות אכיפה[ זולות יותר 
לאלו  דומות  הרתעתיות  השפעות  להיות  עשויות 

  .)Hillsman, 1992( VOP-שבאיום ה

11 המחקר שלנו אינו מציע כל הנחיה ברורה בקשר לנושא זה. בעוד שבקבוצת MUSTER, ארבעה משוחררי על תנאי נשלחו 

למאסר בסופו של דבר, מכיוון שלא קיימו את חובותיהם, אף אחד ממשוחררי העל תנאי בקבוצת ה-VOP לא נשלח למאסר 
.VOP בגין הפרה. קציני מבחן לרוב דנו בסבירות המאסר בבואם להגיש
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שלקחה  העבריינים  שאוכלוסיית  בכך  להכיר  חשוב 
חלק במחקר זה ייחודית ביותר. אוכלוסייה זו כוללת 
ומרביתם,  עבודה  יכולות  בעלי  או  עובדים  אנשים 
בעלי אמצעים כספיים לתשלום חובותיהם הכספיים. 
בנוסף, מדובר בעבריינים בעלי סיכון נמוך שהסבירות 
שיבצעו עבירות נוספות - בגינן יוטלו עליהם עונשים 
ייתכן שהשפעתו  - נמוכה. לפיכך,  כספיים נוספים 
אוכלוסיית  המרתיעה המשמעותית של ה-VOP על 
המחקר תהיה בעוצמות פחותות ביחס לעבריינים 
ליחידים  עתידית,  לפשיעה  יותר  גבוה  סיכון  בעלי 
למחוסרי תעסוקה.  ו/או  יותר  דלים  בעלי משאבים 
יעיל  יושפעו באופן  ייתכן שהאחרונים  מאידך-גיסא, 
במחקרינו  אשר  שיקומי  אופי  בעלי  מעונשים  יותר 

הוכחו כלא משרתים דבר מעבר לאיום הרתעתי.

מסקנות
ההשפעה  על  ממצביעים  זה  מחקר  ממצאי 
הפוטנציאלית הרבה שיש לשירות המבחן על תשלום 
חיובים כספיים שנפסקו על-ידי בית המשפט. פרויקט 
MUSTER, המשלב שחרור עבריינים על-תנאי תחת 
בענישה  איום  המבחן,  שירות  של  אינטנסיבי  פיקוח 
הציבור,  לתועלת  ושירות  שחרור  תנאי  הפרת  בגין 
הוביל לעלייה משמעותית בשיעור תשלומי הקנסות 
והקנסות הגבוהים בהשוואה לאלו המשולמים תחת 
תוכניות פיקוח סטנדרטיות של שירות המבחן. עם 
שבה  שנייה  ניסוי  קבוצת  של  בחשבון  לקיחה  זאת, 
ההתערבות היחידה הייתה VOP )המהווה חלק אחד 
 ,)MUSTER בתכנית  שנכללו  ההתערבויות  מכלל 
במוסר  לעלייה  העיקרי  שהגורם  כך  על  מצביע 
אי- בגין  מאסר  שבהטלת  האיום  היה  התשלומים 

עמידה בתנאי השחרור. ממצאים אלו נראים כבעלי 
נוכח  הענישה,  מדיניות  בתחום  מיוחדת  חשיבות 
העניין הגובר של מערכות אכיפת חוק רבות בשימוש 

בעונשים כספיים כחלופה מרכזית לעונש המאסר. 
ביחס  וחשובים  ברורים  ממצאים  מציג  זה  מחקר 
אכיפת  במערכת  כספיים  ועונשיים  קנסות  לגביית 
פשוטה  ויחסית  ישירה  התערבות  לדידו,  החוק. 
באופן  להעלות  עשויה  החוק  אכיפת  מערכת  של 
משמעותי את שיעור העונשים הכספיים המשולמים 
של  ההרתעתי  שהערך  נראה  בה-בעת  במלואם. 
VOP קשור באיום הפוטנציאלי הטמון בהטלה של 
התאים"  "נס  על  זאת  הסתמכות  המאסר.  עונש 

ביחס  חשובות  ואתיות  מעשיות  שאלות  מעלה 
משתמטי  כנגד  עונשיים  באיומים  השימוש  להיקף 

תשלום מסוג קנס.

רלוונטיות המחקר למדיניות 
הענישה במדינת ישראל

השאיפה לצמצם את אוכלוסיית האסירים בכלא אם 
מתוך שיקולים כלכליים ואם מתוך חיפוש אחר דרכי 
 ,)Walker & Padfield, 199�( יותר  ענישה מוצלחות 
הפכה את השימוש בחלופות לעונש המאסר בכלל, 
הענישה  במערכת  למרכזי  בפרט,  הקנס  עונש  ואת 
במדינת ישראל )עינת, Einat, 2004 ;2001(.12 הצלחתו 
גמול,   - הענישה  מטרות  בהשגת  הקנס  עונש  של 
 ,)Uglow, 199�; Hillsman, 199�( והרתעה  שיקום 
ותפיסתו כעונש הומני שאינו מכיל את את הרכיבים 
הקשורים  והמזיקים  השליליים  הלוואי  תופעות  ואת 
בעונש המאסר )��Lewis, 19(, הופכים אותו לאחד 
העונשים המתאימים לפילוסופיית הענישה במדינת 
להניח  ניתן  זה  רקע  על   .)Einat, �00�( ישראל 
בית  בפסיקות  שמובאת  כפי   - המחוקק  שעמדת 
של  עמדותיהם  כמו-גם   - והמחוזי  העליון  המשפט 
יותר  רב  לשימוש  ביחס  אוהדות  יהיו  רבים  שופטים 
בעונש זה ושיפור יכולת האכיפה שלו )עינת, 2002, 

 .)2001
הנחה זו מגובה גם במחקרים אמפיריים המוצאים 
קשר בין שיפור מערכות האכיפה והגבייה של עונש 
ביחס  שופטים  של  חיוביות  עמדות  ובין  הקנס, 
בו  לעשות  המוטיבציה  למידת  ובהתאם  ליעילותו, 

 .)Landerville, 199�( שימוש נרחב
שמרבית  נראה  לעיל,  הנאמר  לכל  שבניגוד  אלא 
העליון  המשפט  בית  של  הרלוונטיות  הפסיקות 
והמחוזי תומכות בהטלה של קנסות פליליים חמורים 
בעבירות  בלבד.  כלכלי  אופי  בעלות  עבירות  כנגד 
מסוג זה, סובר בית המשפט כי אין לסבול שעבריין 
הדרך  וכי  ידו,  על  שבוצעה  מהעבירה  נהנה  יישאר 
היא הטלה של  כזאת,  למנוע ממנו הנאה  המרכזית 
עונש קנס. שיקול זה מוצא את ביטויו במספר רב של 
ובניגוד  במקביל,  העונשין.13  בחוק  והוראות  פסיקות 
המוצאות  המערבי  בעולם  רבות  משפט  למערכות 
רבות  קבוצות  כנגד  ומרכזי  עיקרי  כעונש  הקנס  את 
 Whittaker &( של עבירות שאינן בעלות אופי כלכלי 
�Mackie, 199�; Walker & Padfield, 199(, מערכת 

12 כך, למשל, הטילו בתי משפט השלום בשנים 2005 ו-2006 קנסות פליליים ב-42.9% וב-46.6% מהתיקים הפליליים ]בהתאמה[. 

.)http://www.cbs.gov.il/shnaton �9/st11_0�.pdf( עם-זאת, רק בכ-11% מהמקרים, הוטלו הקנסות כעונשים בלבדיים
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המשפט בישראל אינה נוטה לראות בעונש זה סנקציה 
ראויה והולמת כנגד מרביתן של אלה )עינת, 2001(. 
סכנה  שיש  ולעבריינים  חמורות,  לעבירות  בהתייחס 
שיחזרו ויפגעו בציבור, מדגיש בית המשפט שהשיקול 
המרכזי חייב להיות הגנה על שלום הציבור והרתעה. 
וסחר בסמים,  מין  אלימות,  בעבירות  לכן כשמדובר 
להרחקת  המקרים  במרבית  המשפט  בית  פועל 
ונמנע  ארוכה,  לתקופה  בכלא  וכליאתם  העבריינים 

מהטלת עונש קנס )שם; שם, 107(. 
בישראל  המשפט  בתי  שופטי  מרבית  מכך:  יותר 
ביחס  מרכזיות  שוללניות  תפיסות  בשתי  מחזיקים 
)עינת,  הקנס  עונש  של  והגבייה  האכיפה  לנושא 
שלו  והגבייה  האכיפה  כי  הסוברת  האחת,   :)2001
תוביל  לא  חלופית  שיטה  שכל  אלא  בעייתיות,  הן 
לשיפור משמעותי בתחום, ומשום כך אין כל צורך 
בשינוי המצב הקיים. תפיסה זו והידע האובייקטיבי 
תהליכי  אודות  על  הן  לשופטים,  שיש  המצומצם 
האכיפה והגבייה של עונש הקנס והן ביחס לטכניקות 
הניתנות לשימוש על ידי מערכת אכיפת החוק לצורך 
שיפורם, מובילים להפחתת האמון והביטחון שלהם 
בעונש ולחוסר רצון לעשות בו שימוש רחב כחלופה 
עונשית. כתוצאה מכך נוטה הקנס להפוך בעיניהם, 
לעונש משני ומוטל, כנגד מרבית העבירות, כתוספת 
מאד  נמוכים  ובסכומים  אחרים  לעונשים  ]שולית[ 

 .)Einat, �00� ;2001 ,עינת(

13 דוגמאות בולטות כוללות את פסקי הדין הבאים: )א( בע"פ 2576/93, מדינת ישראל נגד שמואל בן אשר רוזנבלום, קובע 

כבוד השופט גבריאל בך: "בבואו לדון בשאלת גזר הדין, מן הדין להתייחס בחומרה אל עבירה מסוג זה )סעיף 52 ד' לחוק 
ניירות הערך(, שכן פוגעת היא באמון הציבור בבורסה ובטוהר העסקאות הקשורות ברכישת ניירות ערך ומכירתם, ועלולה 
עבירה כלכלית במהותה, רצוי בעיקר לקנוס את העבריין בחומרה,  היא להסב נזק משמעותי לשוק ההון. מאחר שזו 
באופן אשר יהפוך עבירה כזו לבלתי כדאית" )הדגש של כותב העבודה(. )ב( ת"פ 719/84, מדינת ישראל נגד י. שטורם 
חברה ליצוא בע"מ, דן בשורה של עבירות כלכליות חמורות ובהן הונאה של שלטונות מס-הכנסה ומס-ערך מוסף בסכומי 
עתק, שהגיעו לידי סך של כרבע מיליארד שקלים )עבירות על סעיפים 415, 418 ו-420 לחוק העונשין תשל"ז; סעיפים 
220)1(, 220)4(, 220)5( וסעיף 224 לפקודת מס-הכנסה; סעיפים 117)א()3(, 117)ב(, 117)ב(4, 119, וסעיפים 38 
ו-69 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו(. בנימוקי גזר הדין ציינה השופטת ש. ברמן כי: "רמת התחכום, הנחישות, התכנון, עזות 
הרוח הקלוקלת, תאוות הבצע והחוצפה של הנאשם עוברים מעבר לבינתו של האדם הסביר. ברור שהחברה צריכה להביע 
ובריח. אולם בהתחשב  זו, היא בשימת הנאשם מאחורי סורג  סלידתה כלפי אדם כזה. הביטוי המקובל להבעת סלידה 
בנסיבות האמורות בהן נעברו העבירות לא די יהיה בשלילת חירותו של הנאשם לתקופה קצובה אלא צריך שגם יפגע כיסו 
של הנאשם וצריך שיחוש בכיסו ואולי אף בצלחתו את אשר עשה לכיסה ולקופתה של המדינה". )ג( בע"פ 173/75 
ו-174/75, מדינת ישראל נגד יהושוע בן-ציון, מטעים השופט לנדוי ואומר: "העבירות שבהן הורשע המערער )גניבה על-ידי 
מנהל - סעיף 275 של פקודת החוק הפלילי, מרמה - סעיף 2 ורישומים כוזבים - סעיף 9א' לחוק לתיקון דיני העונשין 
ועבירות על סעיף 14ב )א( לפקודת הבנקאות, 1941 ועל תקנות 4ג )1( )א( ו-)ב( ו-6 )2ג( לתקנות ההגנה )כספים( 1941( 
נסבו על פעילות פיננסית, ומבחינה זו הוספת עונש כספי )על מאסר( היא בוודאי סנקציה הולמת". )ד( בת"פ 319/86, 
מדינת ישראל נגד ישעיהו מטרני, מצטטת השופטת סירוטה את שופט בית המשפט העליון דב לוין וטוענת כי "בתיקים של 
עברייני מס - ]ה[עוסקים באנשים מן היישוב, הזהיר בית המשפט העליון לא אחת, כי יש להחמיר בעבירות אלה ולהטיל 
עליהם עונשי קנס חמורים בנוסף לעונשי המאסר". )ה( "הציר המרכזי המאפיין את העבירה )"הרצת מניות"( הינו רדיפת 
בצע כסף על-ידי הנאשמים ושאיפתם להתעשרות קלה, על חשבון הציבור כולו. חלק מהנאשמים בא ממשפחות אמידות 
כולם, בצד  הימנעות מהטלת קנסות משמעותיים על הנאשמים  כי  כיס…בנסיבות שכאלה, סבורני  ולא סבל מחסרון 
עונשי המאסר שיושתו עליהם, תחטיא לחלוטין את מטרות ההרתעה והענישה ויהיה בה משום מסר שלילי, בבחינת 
יצא חוטא נשכר…אשר על כן נכון אני להטיל על הנאשמים קנסות בשיעור כפל טובת ההנאה לערך, לה זכה כל אחד מהם 

עקב ביצוע העבירה" )ת"פ 207/95, מדינת ישראל נגד עופר בן-עמי הלדשטיין(.

לראשונה  מנוגד  באופן  מניחה  השניה,  התפיסה 
אינם  הקנס  עונש  של  והגבייה  האכיפה  נושאי  כי 
בעייתיים, ומשום כך אין כל מקום לשיפור בתחום. 
המידע  כי  סוברים  זו  בדעה  המחזיקים  שופטים 
הערכת  לצורך  כיום  ברשותם  הקיימים  והכלים 
גובה  וקביעת  הנאשם  של  הפיננסיים  האמצעים 
והגבייה  האכיפה  דרכי  גם  כמו  ההולם,  הקנס 
וראויים  מספקים  הנם  מימושו,  לצורך  הנדרשות 

)עינת, 2001(. 
ללא הגדלת מידת האמון שיש לשופטים בעונש זה 
מקיפה  בחינה  לאחר  וזאת  שלו,  האכיפה  וביכולת 
ויעילה של יכולותיו הכספיות של העבריין והתאמה 
וללא  הקנס,  גובה  ולבין  העבירה  חומרת  לבין  בינן 
שיפור משמעותי במוסר התשלומים של משתמטי 
להפוך  הקנס  עונש  של  סיכוייו  קטנים  תשלום, 
ברוח  בישראל.  הענישה  במערכת  מרכזי  לעונש 
רבים  שופטים  יובילו  זה  מחקר  שממצאי  ייתכן  זו 
אם   - הקנס  בעונש  ומושכל  שכיח  שימוש  לעשות 
כעונש בלבדי ואם כעונש נלווה - וזאת תוך שימוש 
בטכניקות ענישתיות אפשריות שונות וביניהן, האיום 
הדברים  במצב  משתמטי-תשלום.  כנגד  במאסר 
שכספי  מניחים  רבים  שופטים  כאשר  כעת  הקיים 
הקנס אינם נאכפים ונגבים, או שהם מובילים את 
הנקנס, באופן אבסורדי, לפשוע על-מנת לשלמם, 
או  העונשי  ערכו  מרבית  את  הקנס  עונש  מאבד 
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ההרתעתי, האמון והעניין בו פוחתים והוא מהווה, 
לכל היותר, חלופה לא יעילה לעונש המאסר.
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]שגית יהושע2[

הטרור הינו אחד האיומים המסכנים כיום את העולם כולו. ממשלות שונות וגופים 
ביטחוניים רבים משקיעים משאבים רבים על מנת למנוע את פעולות הטרור 
ולהגן על האזרחים. אך בבחינת דרכי ההתמודדות עם הטרור, חסרים עדיין 
 .)Borum, 2004( היסודות האמפיריים והקונספטואליים להבנת הטרוריסטים

מחסור זה גורם לכך, שקובעי המדיניות מפתחים אסטרטגיות להתמודדות עם 
הטרור מבלי שיהיו בידיהם עובדות וממצאי מחקרים. לעיתים אסטרטגיות אלו 

מתבססות רק על השערות באשר לטרוריסטים ולטרור בכלל. מכאן עולה הצורך 
במחקר שיבחון את הפסיכולוגיה של הטרור, תוך התמקדות במנהיגי ארגוני 

הטרור, זאת מאחר שהמנהיגים הם שמעצבים את פעולות הטרור ומובילים את 
.)Victoroff, 2005( ארגוני הטרור לביצוע פעולות קיצוניות

מאפייני אישיות של

מנהיגי טרור 
בכלא�

הטרוריסטים  של  הפסיכולוגיים  המאפיינים  הבנת 
יעילים  למציאת פתרונות  לסייע  ומנהיגיהם עשויה 
 Wardlaw 19�9; Clayton,( .להתמודדות עם הטרור
זאת  עם  יחד   .)Barlow, & Ballif-Spanvill, 199�
בשל חוסר הנגישות של אוכלוסיית המחקר וחוסר 
בבתי  הכלואים  הטרוריסטים  של  הפעולה  שיתוף 
עד   ,)Arena & Arrigo, �00�( החוקרים  עם  סוהר 
בתחום.  מדעיים  מחקרים  נעשו  ולא  כמעט  היום 
מאמר זה מציג ממצאים ראשוניים ממחקר מקיף, 
הטרור  ארגוני  של  מנהיגים  אפיון  היא  שמטרתו 

אני רוצה להודות בזאת לשירות בתי הסוהר על שיתוף הפעולה ההדוק לאורך כל מהלך המחקר, בפרט למחלקת המודיעין   1

ולקמנ"ר שב"ס )בדימוס(, תת גונדר בטי להט; לרע"ן פח"ע ומחקר, סגן גונדר גבי יהודה, ולד”ר יהושע וייס, ראש ענף אבחון 
ומיון - על שיתוף הפעולה הפורה, האמון בי וביכולתי להצליח בביצוע המחקר. כמו כן הנני אסירת תודה לקמ"ן בית סוהר 
הדרים, רב כלאי חאתם עאזם ולעוזרו כלאי רביב אנג'ל, על הסיוע הרב שהגישו לי בשלבי המחקר השונים ואפשרו לי לבצע 
את הראיונות. תודה מיוחדת לפרופ' שרה בן דוד שסייעה בעדי בכתיבת המאמר. המאמר מוקדש לפרופ' ג'רלד קרומר ז"ל, 

אשר הנחה אותי במסירות ובמקצועיות במהלך עבודת המחקר ונפטר בטרם עת.
סטודנטית לתואר דוקטור בקרימינולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. המאמר מבוסס על עבודת הגמר שלה לתואר שני בהדרכתו   2

של פרופ' ג'רלד קרומר ז"ל.

המרכזיים שכלואים בבתי הכלא בישראל - חמאס, 
פתח וג'יהאד אסלאמי. 

מנהיגות של אסירים פוליטיים/
ביטחוניים בישראל

 Merton,( פושע פוליטי, על פי הגדרתו של מרטון
 ,)Nonconformist( קונפורמי  בלתי  הוא   ,)19��
לוחם למען ערכים שאינם מקובלים בחברתו וקורא 
פושע  החברתיות.  הנורמות  לגיטימיות  על  תיגר 
כזה שונה מהפושע הפלילי, בכך שאינו מסתיר את 



10�

מעשיו. גם אם יש סיכון לעונש או אף למוות, הוא 
המטרה  למען  עצמו  ומקריב  מעשיו  את  מפרסם 

 .)Merton, 19��(
אסיר  הסוהר,  בתי  שירות  הגדרת  פי  על  בישראל, 
פוליטי הוא אסיר ביטחוני אשר הורשע ונידון למאסר 
לביצוע  שהמניע  או  ביטחונית,  עבירה  ביצוע  בגין 
העבירה נבע מטעמים לאומניים )שב"ס - דוברות, 

.)2007
כיום כ-10,000 אסירים ביטחוניים מוחזקים בבתי 
כלא שונים בישראל בגין עבירות נגד ביטחון המדינה 
משויכים,  אלו  אסירים  עוינות.  חבלה  ופעילויות 
ברובם, לארגונים, כגון הפת"ח, הג'יהאד האסלאמי, 
החמאס והם ביצעו את עבירותיהם במצוות הארגון 

בו הם חברים )שב"ס - דוברות, 2007(.
הנהלת הכלא, נתפסת בעיני האסירים הביטחוניים, 
לאויב  ועקב כך  כנציגתו החוקית של האויב הציוני 
להשפילם,  ומנסה  מולם  בחזית  שניצב  העיקרי, 
לפגוע בכבודם לערער את המוראל הפנימי ולגרום 
על  מקפידים  הם  זו,  תפיסה  בסיס  על  לפילוגם. 
מאמץ  תוך  היומיום,  חיי  של  ופנימי  עצמאי  ניהול 
למנוע התערבות הנהלת הכלא, וניהול מאבק על כך 
שמנהיגיהם יוכרו רשמית על ידי שירות בתי הסוהר 
)שב"ס - דוברות, 2007(. למטרה זו הם מתארגנים 
ביחד ומצביעים בכך על התנגדותם לשלילת החופש 
ולהשפלה שבכליאתם בית הסוהר. הם הופכים את 
הכלא למרחב חברתי המצוי בשליטה מלאה שלהם 
שונים  פנימיים  פוליטיים  מהלכים  שם  ומקיימים 

.)Hammond, 199�(
במהלך השנים גיבשו האסירים הביטחוניים מסגרת 
ארגונית היררכית, נוקשה וקפדנית בכפוף לעקרונות 
ולכללי הפעולה של הארגונים בחוץ, תוך התאמה 
לתנאי הכלא. במסגרת זו הם מקיימים ועדות שונות, 
כגון  הכלא,  בחיי  שונים  בנושאים  לטפל  שתפקידן 
ביטחון, כספים,  חוץ,  נושאי מאבק, עבודה, קשרי 
עליונה  לוועדה  כפופות  אלו  ועדות  ותרבות.  חינוך 
בה חברים נציגים מכל הארגונים )שב"ס - מחלקת 

מודיעין, 2003(. 
בכלא,  לומדים  הם  הפליליים,  מהאסירים  בשונה 
החל מלימודים בסיסיים של קרוא וכתוב ובהמשך 
כלואים  הם  בה  המדינה  של  הפוליטיקה  לימודי 
האסירים  לכך,  בנוסף   .)Hammond, 199�(
גבוהה,  פנימית  משמעת  מקיימים  הביטחוניים 
הרגלי ניקיון, סדר ונורמות מוסר. הם מקיימים גם 
ההנהגה  את  המשמשים  ומודיעין,  ביטחון  מנגנוני 
בשיתוף  חשודים  של  וענישה  חקירות  למעקב, 

בעבירות  או  האידיאולוגי  מהקו  בסטייה  פעולה, 
פיקוח  שליטה,  להבטיח  מנת  על  זאת  כל  מוסר. 
בכללי  עומד  אינו  אשר  אסיר,  פנימית.  ומשמעת 
המשמעת, נענש ולעיתים אף נזרק מהארגון. מטרת 
מסגרת התארגנות זו של האסירים הביטחוניים היא 
בתי  הנהלות  ממעורבות  האפשר,  ככל  להתנתק, 
של  מעמד  להשיג  ממאבקם  חלק  גם  כמו  הסוהר 

שבויי מלחמה )שב"ס - מחלקת מודיעין, 2003(. 
במטרה לשפר את עמדותיהם ואת יכולות המאבק 
להשגת  לפעול  אלו  אסירים  ממשיכים  שלהם, 
מטרותיהם גם בכלא ורואים עצמם כלוחמים למען 
השגת מדינה עצמאית פלסטינית. במסגרת פעילות 
זו, הם ממשיכים לשמור על קשר רצוף עם מטות 
מהם  מקבלים  הם  ובחו"ל.  בארץ  הטרור  ארגוני 
הוראות ועדכונים ומדווחים להם על המתרחש בבתי 
הכלא, כולל ידיעות אודות נחקרים וחשודים, לקחים 
ותחקירים של פעילות חבלנית עוינת, החלפת מידע 

ועוד )גנור, 1991(. 
בתחילת שנות השבעים, בעקבות שביתת האסירים 
הראשונה, החלה להתפתח הנהגה בקרב האסירים 
במהלכו  בכלא  דמוקרטיזציה  של  תהליך  החל  וכן 
עם  הקשר  מתנהל  באמצעותם  אשר  המנהיגים 
ידי  על  דמוקרטי  באופן  נבחרים  הכלא,  הנהלת 
הכנסת  גם  שנה.  לחצי  אחת  מסודרות  בחירות 
הטלוויזיה הישראלית לכלא, בשנת 1974, השפיעה 
תרבותיים,  תכנים  בהכניסה  זה  תהליך  על 
)אלדר,  האסירים  לחיי  ודמוקרטיים  מנטאליים 
2005(. הקריטריונים לבחירת מנהיג ודובר הם ותק 
בכלא, כריזמטיות, מעמד ברחוב הפלסטיני, ניסיון 
שליטה  ההנהלה,  מול  במאבק  אסירים  בהנהגת 
בשפה העברית ויכולת לנהל משא ומתן מול גורמים 

בכירים )שב"ס- מחלקת מודיעין, 2003(.
תהליך נוסף שניתן להבחין בו, הוא שינוי תרבותי, 
אלו,  אסירים  בקרב  אידיאולוגי  ואף  מנטאלי 
בעקבות השהיה בבתי הסהר הישראליים וכתוצאה 
בעברית  ספרים  קריאת  ההשכלה,  מרכישת 
ההתערות  היהודי,  העם  של  ההיסטוריה  ולמידת 
שינוי  הכלא.  במסגרת  היהודים  עם  וההתקשרות 
זה בא לידי ביטוי בכך, שההנהגה הפלסטינית אשר 
התגבשה בבתי הכלא התפתחה ועברה תהליך של 
כאלה  גם  יש  זאת,  עם  יחד  בדעותיה.  התמתנות 
שחרורם  ועם  עמדותיהם  את  שהקצינו  ביניהם, 
אלה  נתונים   .)2005 )אלדר,  טרור  לפעילות  חזרו 
לגבי התמתנות או הקצנה של מנהיגים בכלא אינם 
ניתנים לכימות כיוון שלא נעשו כלל מחקרים בנושא 

מאפייני אישיות של מנהיגי ארגוני טרור בכלא
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גורמים העוסקים בתחום  ידי  על  רק  ניתן  והמידע 
הסוהר  בתי  בשירות  מודיעין  גורמי  עיתונות,  כגון: 

וכד'. 
מחקר  של  ראשוניים  ממצאים  מסכם  זה  מאמר 
מקיף, באשר למאפיינים של מנהיגי ארגוני הטרור 
הראשוני  המחקר  מטרת  בישראל.  הכלא  בבתי 
הינה לבחון האם למנהיגים אלו יש מאפייני אישיות 

עבריינים. 

אישיות עבריינית
כפי  סוציאלית,  אנטי  אישיות  או  עבריינית  אישיות 
נטייה  בעלת  אישיות  הינה   ,DSM-IV-ב שמוגדרת 
חזקה לביצוע מעשים שליליים והרסניים החל מגיל 
לכדי  עד  החוק,  על  העוברים  מעשים  כולל  צעיר, 
מאסר. קריטריון נוסף הינו חוסר אחריות, המתבטא 
או  זמן  לאורך  בעבודה  להחזיק  חוזרים  בכישלונות 
לעמוד בהתחייבויות כספיות שונות. כמו כן אישיות 
עבריינית מאופיינת בחוסר אמפטיה, הערכה עצמית 
צעיר  מגיל  כבר  עבריינות  מלאכותיות,  נמוכה, 
והמשך מאסרים חוזרים במהלך החיים, אגרסיביות, 
אימפולסיביות וחוסר חרטה על מעשים. מכאן ניתן 
הכלא  בבתי  היושבים  האסירים  מרבית  כי  לומר, 
מתאימים לפרופיל, הנזכר לעיל, של אישיות עבריינית 

 .)American Psychiatric Association, 199�(
 DSM-IV-מצא חלופה לאבחון ה ,)Hare, 199�( הר
על  המתבסס  עבריינית,  אישיות  לאבחון  כלי  ויצר 
המאובחן  של  אישיים  תיקים  ובדיקת  ראיונות 
)PCLR(. לטענתו בדרך זו האבחנה יותר מדויקת, 
מחדש  הוא  אין  הטיפול  ודרך  הפרוגנוזה  לגבי  אך 
יעילה בתופעה. כלי זה  ומסכים כי אין דרך טיפול 
בודק כ-20 מאפייני אישיות שונים, אשר מאפיינים 
תחושת  מלאכותי,  שטחי  קסם  עבריינית:  אישיות 
שקרנות  בגירוי,  צורך  גרנדיוזית,  עצמי  ערך 
בחרטה  חוסר  רמאות/מניפולטיביות,  פתולוגית, 
חוסר אמפטיה/אכזריות,  או אשמה, אפקט שטוח, 
לקויים,  התנהגותיים  מעצורים  טפילי,  חיים  אורח 
מגיל  התנהגות  בעיות  מופקרת,  מינית  התנהגות 
טווח,  ארוכות  מציאותיות  מטרות  העדר  צעיר, 
לקחת  יכולת  חוסר  אחריות,  חוסר  אימפולסיביות, 
אחריות על מעשים, קשרי נישואין רבים קצרי טווח, 
ועבריינות  שחרור  תנאי  של  הפרה  נוער,  עבריינות 
תוקף  וכן  טובה  ניבוי  יכולת  בעל  כלי  זהו  מגוונת. 

 .)Hare,1991( ומהימנות גבוהים
נוצר  יותר,  ומתומצת  קצר  לכלי  דרישה  לאור 
 PsychopathyChecklist:)  PCL-SV הנוסף  הכלי 

החלקים  מ-12  בנוי  אשר   ,)Screening Version
הבסיסיים של ה-PSL-R, והינו גרסה מקוצרת וקלה 
יותר של ה-PCL-R אך בעל תוקף ומהימנות זהים. 

.)Hare, 1991(

תכונות אישיות של טרוריסטים
פרופיל  לאפיין  ניסיונות  מספר  נעשו  בעבר 
אישיות  תכונות  ולאתר  טרוריסטים  של  אישיותי 
 Ferracuti & Bruno, 19�1,( להם  המשותפות 
��Russel & Bowman, 19(. המחקרים נעשו לרוב 
ממסמכים  מהעיתונות,  חומר  של  סקירה  ידי  על 
ובמקרים  שפורסמו  וממחקרים,  ממשלתיים 
מועטים נעשו ראיונות בבתי חולים פסיכיאטריים או 
בבתי הכלא בהם היו כלואים אסירים שביצעו מעשי 

טרור והסכימו לשתף פעולה.  
של  האישיות  מאפייני  לגבי  המחקרים  ממצאי 
הטרוריסטים, סותרים זה את זה ואינם מאפשרים 
טענה  קיימת  מחד,  אחת.  למסקנה  להגיע 
שמאפייני האישיות ותכונות האופי של הטרוריסטים 
לבין  ביניהם  הבדלים  נמצאו  ולא  מגוונים  הינם 
 )Post, 19��; Hudson, 1999( האוכלוסייה הרגילה
ותכונות  ומאידך, מחקרים איתרו מספר מאפיינים 
במספר  הטרוריסטים.  את  שמאפיינים  אישיות 
מצומצם של מחקרים נבדקה אישיותם של מנהיגי 
 Bohm & Alison, �001; Hacker,( טרור  ארגוני 
מיעוט  Kellen,19�9 & Levine, 1999 ;��19(. בשל 
ניתן  על תכונות האישיות של המנהיגים,  מחקרים 
הטרוריסטים  על  קיימים  ממחקרים  ללמוד  לנסות 
מן השורה ולבחון מידת ההתאמה לגבי המנהיגים. 
פרקוטי וברונו )Ferracuti & Bruno, 19�1(, מנו תשע 
תכונות פסיכולוגיות המתאימות לכלל הטרוריסטים 
תובנות  לסמכות,  בהקשר  אמביוולנטיות  שחקרו: 
ניתוק  שגרתיים,  בדפוסים  דבקות  ופגומות,  דלות 
בזהות  הפרעה  שלהם,  המעשים  מתוצאות  רגשי 
המינית, בעלי חשיבה מאגית וסטריאוטיפית, בעלי 
יצר הרסנות, בעלי השכלה נמוכה, דבקים בנורמות 
פטיש.  כאל  לנשק  מתייחסים  ומכאן  אלימות  של 
במחקרים נוספים נמצא, כי טרוריסטים מאופיינים 
כאנשים עצבניים המעורבים בפעילות אלימה, על 
 Knustone, 19�1; Sullwold( זו מנת לספק תכונה 
�at Ross, 199(. יחד עם זאת, לא נמצא אצלם כל 
 Jager, Schmidtchen &( דפוס בולט של אגרסיביות

 .)Sullwold at Victoroff, �00�
ריגושים  וחיפוש  הרפתקנות  כי  נמצא,  בנוסף 
לפעילות  כקשורות  שנמצאו  מהתכונות  אחת  הם 
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הם,  טרור  פעולות  וביצוע  תכנון  שכן,  טרוריסטית. 
ריגוש.  של  גבוה  מרכיב  בעלות  פעולות  ספק,  ללא 
פעולות אלה נמצאו, כמספקות את הצורך בגירויים 
סיכון  של  גבוהה  רמה  בעלי  במצבים  והימצאות 
 .)Hacker, 19��; Kellen, 19�9 & Levine, 1999(
נמצא, שמרבית הטרוריסטים הכלואים בבתי סוהר, 
תארו את הנאתם ממעורבותם בפעולות הטרור בשל 

 .)Juergensmeyer, �000( היותן פעולות מרגשות
במספר מחקרים נעשה ניסיון לבחון גם את הקשר 
בין ביצוע פעולות טרור לבין הפרעות אישיות שונות, 
נמצא,  סותרים.  ממצאים  העלו  אלו  מחקרים  אך 
האישיות  מהפרעת  סובלים  מהטרוריסטים  שחלק 
 Berkowitz, 19��; Cooper, 19��;( האנטי סוציאלית
�Hudson, 1999; Martens, 199( ו/או נרקיסיסטית 
זאת,  עם  יחד   .)Beck, �00�; Pearlstein, 1991(
רבים  טרוריסטים  בקרב  כי  שנמצא  לציין  ניתן 
אישיות  הפרעת  שמאפיינות  התכונות  רוב  קיימות 
אנטי סוציאלית, נרקיסיסטית ואף פרנואידית אך לא 
ההפרעה  של  הקלינית  להגדרה  ברמה שמתאימה 

.)Silke, 199�(
התכונות  את  מונה   )Martens, �00�( מרטנז 
אישיות  הפרעת  ולבעלי  לטרוריסטים  המשותפות 
שנפלטו  )אנשים  סוציאלי  ניכור  סוציאלית:  אנטי 
אגרסיביות,  פגומים,  חיברות  תהליכי  מהחברה(, 
מכוונות מטרה, אלימות מתפרצת כתוצאה מכעס 
ועוינות,  אימפולסיביות  נרקיסיסטית,  ופגיעה  רב 
גישה מתגוננת,  בביטחון העצמי,  מוקדמת  פגיעה 
פחד  בושה,  כגון  פרימיטיביות,  בהגנות  שימוש 
מעצמאות, נושאים אדיפאליים לא פתורים, הכחשה 
אומניפוטנטית, בעלי היסטוריה של אירועים חריגים, 
לסבול  יכולת  אי  המשטרה,  עם  עימותים  בייחוד 
בצדקת  אמונה  ובוז,  גאוותנות  תחושת  ביקורת, 
ביקורת  חוסר  אחרים,  בצדקת  ולא  בלבד  דרכו 
סבל  האלימות,  למעשי  הצדקות  ומציאת  עצמית 
מטראומה קשה בעבר והתנתקות מוסרית, על ידי 

דמוניזציה של הקורבנות. 
תכונה נוספת, שמקשרת בין הפרעת אישיות אנטי 
לחרטה.  היכולת  העדר  היא  לטרוריזם,  סוציאלית 
במספר מחקרים נמצא, כי הטרוריסטים מאופיינים 
בחוסר יכולת לחרטה )��Taylor, 19(. זאת בעיקר 
בכל הקשור למעשיהם החבלניים. רובם אף הביעו 
תחושות חזקות של גאווה וצדק במעשיהם ואמונה 
בלגיטימיות המעשים, שנעשו בשם המאבק למימוש 
באשר  היא  שחשו  היחידה,  החרטה  מטרתם. 

 .)Post, Sprinzak & Danny, �00�( ללכידתם

התיאוריה המקשרת בין טרוריזם לנרקיסיזם טוענת, 
הפסיכופטים,  מלהיות  רחוקים  טרוריסטים  כי 
בעלי  אלו  לעיתים,  הציבור,  שבדמיון  האגרסיביים 
מפגיעה  בילדותם  שסבלו  פגומה,  התפתחות 
אלה  כל  ההורים.  מצד  ודחייה  העצמי  בביטחון 
הזהות  התפתחות  של  לעצירה  או  לעיכוב  הובילו 
ומשמעות  סיפוק  של  מתמיד  ולחיפוש  הבוגרת 
לכך  בדומה   .)Hubbard, 19�1; El Sarraj, �00�(
עצמית  להערכה  תגובה  הוא  שטרוריזם  נמצא, 
ומצפה,  מטרה  למען  נלחם  הטרוריסט  נמוכה. 

 .)Kaplan, 19�1( שכתוצאה יזכה לכבוד עצמי
טרוריסטים  כי  מוסיף,   )Hudson, 1999( הדסון 
סובלים  שהם  ומכאן  בסיכון  מאוכלוסיות  מגיעים 
המתקשרת  העצמי,  בביטחונם  מוקדמת  מפגיעה 
יתר  הנרקיסיסטית.  האישיות  להפרעת  היא  אף 
בתכונות  מאופיינים  מהם  שרבים  נמצא  כן,  על 
גבוהה,  עצמית  חשיבות  כגון  נרקיסיסטיות 
וקנאה.  זעם  כעס,  אמפטיה,  חוסר  אגוצנטריות, 
גישה  ובעלי  האחר  בזכויות  התחשבות  חסרי  הם 
 Kernberg, 199�;( צרכיהם  להשגת  מניפולטיבית 

.)Martens,199�

מאפיינים נוספים של טרוריסטים נמצאו במחקרם 
 .)Russell & Bowman, 19��( ובאומן  רסל  של 
כקורבנות  עצמם  תופסים  טרוריסטים  כי  נמצא, 
למטרתם  נאמנים  הם  להם.  שנעשה  לעוול 
האידיאולוגית או הדתית ולא תופסים את פעילותם 
האלימה כפשיעה. בנוסף נמצא במחקר זה, כי הם  
פיקחים, מוכשרים, בעלי יוזמה וחסרי רחמים. הם 
נחנו  והם  או חרטה  כל פחד, חמלה  אינם מראים 

ביכולת הסתגלות מיוחדת לסביבתם.
ארגוני  מנהיגי  לגבי  שנעשו  המועטים,  במחקרים 
הטרור בעלי סממנים להפרעת אישיות נרקסיסטית, 
נמצא שהם משוכנעים בסמכותם ובצדקת דבריהם, 
ותופסים  עצמם מעל החוק. הם מאופיינים ברמות 
ויכולת  אישית  תובנה  תפיסה,  יכולת  של  גבוהות 
שיפוט. בשל תכונותיהם אלו, הם לרוב כריזמטיים 
הבלתי  ביטחונם  בעזרת  תומכים  לגייס  ומסוגלים 
סוג  זהו  למטרה.  המידבקת  וקנאותם  מעורער 
לציית  ויצפו מתומכיהם  המנהיגים, שייתנו פקודה 

  .)Miller, �00�( לה ללא ספקות
בפעילויות  בעיקר  מעורבים  יהיו  אלה  מנהיגים 
תשומת  לעיקר  יזכו  ובניהול,  בתכנון  החשובות, 
המלוכלכת"  "העבודה  את  וישאירו  וההאדרה  הלב 
לאחרים. כמו כן, נמצא שהם פזיזים, אימפולסיביים 
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מעשי  וביצוע  שתכנון  ומכאן,  ריגושים  ומחפשי 
לספק  עשויות  מרגשות  פעולות  שהם  הטרור, 
 Hacker,( ובסיכונים  בגירויים  הצורך  את  עבורם 
Kellen, 19�9 & Levine, 1999 ;��19(. יחד עם זאת, 
מספיק  והם   עצמית  להקרבה  מוכנים  אינם  הם 
ידי כך  כדי להימנע מסכנות מיותרות, על  חכמים 
שהם מציבים את עצמם בדרגות בכירות הפטורות 

 .)Martens, 199�( מלקיחת סיכונים

מאפיינים  כי  טוען,   )Post,  199�  ,�00�( פוסט 
ומנגנון  ואגרסיבית  אישיות פרנואידית חשדנית  של 
זרז  מהווים  הרע  והאחר  הטוב  אני  של  חזק  פיצול 
חסכים  לספק  מנת  על  טרור  לארגון  להצטרפות 
אישיות  בעל  טרור,  ארגון  מנהיג  אישיותיים. 
במנהיגי  מהמסוכנים  להיות  עלול  פרנואידית, 
ארגוני הטרור. זאת מאחר שבעלי אישיות כזו נוטים 
המופנים  האיומים  של  קיצונית  תפיסה  לפתח 
ובשל  ארגונם  של  הקדושה  המשימה  ושל  לארגון 
כך, הם גם מוצאים צידוק לכל מעשה של אלימות 
בשם משימה זו )Bohm & Alison , �001(. בנוסף 
המנהיגים המאופיינים באישיות פרנואידית חשדנית 
דעותיהם.  את  לשנות  נוטים  אינם  ואגרסיבית 
אפקט  מקבלות  אף  דעותיהם  קיצוניים,  במצבים 
או  הגיונית  מחשבה  בפני  נאטמים  והם  דלוזיונאלי 
לוותר  יעדיפו להתאבד מאשר  איום. אנשים כאלה 
האויב  בידי  בתפיסתם  יראו  עקרונותיהם,  על 
העצמית  להקרבה  הוכחה  במותם  או  במאסרם 
שלהם ולהיותם קדושים מעונים, מה שיקשיח עוד 

 .)Miller, �00�( את התנגדותם

מאפיינים  נמצאו  השונים  במחקרים  לסיכום, 
אישיותיים של טרוריסטים ושל מנהיגי ארגוני טרור. 
מאד  דל  הוא  המנהיגים  בנושא  המחקר  זאת,  עם 
ועוסק במנהיגים בארצות אחרות בעולם. מחקר זה 
יעמוד על מאפייניהם של מנהיגי ארגוני הטרור בבתי 
הכלא בישראל, תוך בחינת מאפייני אישיות עבריינים 
הינם  כי מעשיהם  לעובדה,  זאת בהתאם  בקרבם. 
בניגוד לחוק ודינם הוא מאסר ממושך כדין פושעים 
עבריינית  באישיות  ברובם  המאופיינים  פליליים 

ברמות שונות.

שיטת המחקר
מחקר זה הוא מחקר-גישוש, שמטרתו לאסוף מידע 
זו  מיוחדת  אוכלוסיה  עם  היכרות  שיאפשר  ראשוני 
של מנהיגי ארגוני טרור בכלא. המחקר בוצע בעבור 

מחלקת המודיעין של שירות בתי הסוהר בעקבות 
שירות  של  המחקרים  לוועדת  החוקרת  פניית 
לביצוע  המתאימים  האישורים  וקבלת  הסוהר  בתי 

המחקר. 
האיכותנית,  הפרדיגמה  פי  על  בוצע  המחקר 
בהם  בארץ,  כלא  בבתי  עומק,  ראיונות  באמצעות 
המסורתית  השיטה  ביטחוניים.  אסירים  מוחזקים 
לניתוח המשמעות של המסרים בראיונות השונים, 
שיטתית  הפקה  היא  זו  טכניקה  תוכן.  ניתוח  היא 
של מסקנות מתוך טקסט כלשהו, מסקנות בעלות 
פועלת  הטכניקה  עליהן.  לחזור  שניתן  תוקף 
באמצעות יצירת קטגוריות אשר דרכן ניתן להתייחס 
תדירות  מידת  את  לכמת  ובהמשך  המוצג  לחומר 
הופעת הפריט המסוים. ההנחה היא, שהצטברות 
תוכן תחת אחת הקטגוריות היא האינדיקטור היעיל 

ביותר של משמעות )צבר בן יהושע ,1990(.

שני  שכלל  לראיון,  מדריך  נבנה  הראיונות  לצורך 
עברו  לגבי  שאלות  כלל  הראשון  החלק  חלקים. 
שני  החלק  שלו.  החברתי  והרקע  המרואיין  של 
של  האישיות  מאפייני  לבחינת  הוקדש  הראיון  של 
המרואיינים ונבנה על בסיס הכלי לבדיקת מאפייני 
 PCL:SV-ה )Hare,1991( אישיות עבריינית של הייר

.)Psychopathy Checklist: Screening Version)
עוסק  חלק  כל  חלקים.  מ-12  בנוי   PCL:SV-ה
במאפיין אישיות עברייני אחר ולבסוף נעשה סיכום 
של כל המאפיינים יחד וניתן לאבחן אם האדם בעל 
אישיות עבריינית או לא. זהו כלי בעל מהימנות ותוקף 
טובים והוא משמש לאבחון במוסדות פסיכיאטריים 
נעשית  הבדיקה   .)Hare, 1991( שונים  ועבריינים 
לא  אך  עבריינית  אוכלוסיות:  של  סוגים  שני  לגבי 

פסיכיאטרית או לא עבריינית ולא פסיכיאטרית. 
ידי  על  נעשה   PCL:SV-ה פי  על  חישוב הממצאים 
סיכום של הציונים שנעים בין 0 ל-2, כאשר 0 מייצג 
חוסר התאמה לעומת 2, אשר מיצג התאמה מלאה 
הוא  המקסימלי  הציונים  סיכום  האישיות.  לתכונת 
24. סיכום זה של הציונים יש להשוות לאחת משתי 
סקאלות שחושבו על ידי הייר )Hare, 1991(. האחת, 
פסיכיאטרית.  לא  עבריינית  לאוכלוסייה  מתייחסת 
על פי סקאלה זו, אדם שסך כל ציוניו הם מ- 15, 
עובר את סף ה-51% ומאופיין בסממנים אישיותיים 
לאוכלוסייה  עבריינים. הסקאלה השנייה מתייחסת 
ציון  שקיבל  אדם,  פסיכיאטרית.  ולא  עבריינית  לא 
אישות  בסממני  כמאופיין  נחשב  ומעלה  מ-2 

עבריינית.  
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הינם:   PCL-SV-ה ידי  על  שנבדקו  המאפיינים,   12
ערך  תחושת  מלאכותי;  שטחי  קסם  דיבור,  שטף 
עצמי גרנדיוזית; מניפולטיביות, רמאות; חוסר חרטה 
אחריות  קבלת  חוסר  אמפטיה,  חוסר  אשמה,  או 
התנהגותיים  מעצורים  אימפולסיביות,  למעשים, 
טווח,  ארוכות  מציאותיות  מטרות  העדר  לקויים, 
בילדות  אנטיסוציאליות  בעיות  אחריות,  חוסר 

ובעיות אנטיסוציאליות בבגרות. 

ובמהלך  לראיונות  בסיס  רק  שימש  הראיון  מדריך 
הראיון, ניתנה למשתתפים האפשרות לדבר באופן 
להעלות.  שבחרו  נוספים  תחומים  על  גם  חופשי, 
לציין,  הראוי  מן  העברית.  בשפה  נערכו  הראיונות 
פעם  ומדי  הערבית  בשפה  שולטת  שהחוקרת 
נוחיותם  פי  על  זו  בשפה  בראיונות  שימוש  נעשה 
בנוכחות  נערכו  הראיונות  המשתתפים.  של 
או איש  נוכחות של סוהר  החוקרת בלבד, ללא כל 
צוות אחר של בית הסוהר והתנהלו באווירה נוחה, 
הראיונות,  במהלך  אזוקים.  אינם  כשהמרואיינים 
היה שיתוף פעולה מלא מצד המרואיינים והורגשה 

פתיחות רבה בדבריהם. 

על  שמירה  על  דגש  הושם  המחקר  כל  לאורך 
איכותני.  במחקר  המקובלים  האתיים  העקרונות 
למרואיינים,  הובהרו  המחקר  והליכי  מטרות 
הובטחה להם שמירה על פרטיות וסודיות במחקר, 
כולל בפרסום התוצאות. כן ניתן למרואיינים החופש 
על  או  חלק מהשאלות  על  לענות  לסרב  או  לענות 

כולן. 

אוכלוסיית המחקר 
קצין  באמצעות  נעשתה  המרואיינים  אל  הפניה 
המודיעין של הכלא והראיונות התקיימו רק במידה 

שהסכימו להתראיין. 
מארגוני  מנהיגים   18 רואיינו  הנוכחי,  במחקר 
וג'יהאד אסלאמי.  הטרור המרכזיים: חמאס, פתח 
כדוברים  המשמשים  מנהיגים  שמונה  מתוכם, 
בבתי הכלא - מתווכים בין הנהלת בית הסוהר לבין 
בארגונים  בפועל  מנהיגים  הינם  ועשרה  האסירים 
השונים. מתוך עשרת המנהיגים, ארבעה משתייכים 
לג'יהאד  אחד  ומנהיג  לפתח  חמישה  לחמאס, 
האסלאמי. מתוך שמונת הדוברים, ששה משמשים 
כדוברים לפתח, אחד לחמאס ואחד מתוך הדוברים 
שרואיינו הוא דובר כללי של כל האסירים הביטחוניים 

ואינו משתייך לאף אחד מהארגונים.

במחקר  המשתתפים  התפלגות   -  1 לוח 
תפקידם  פי  ועל  הארגוני  השיוך  פי  על 

בכלא

ממצאים
יוצגו  ראשית,  אופנים.  בשני  יוצגו  הממצאים 
 ,)Hare, 1991( המאפיינים על פי הסקאלה של הייר

ובחלק השני יוצגו  הממצאים האיכותניים.
פי  על   - הראיון  ממצאי  את  מסכם   2 מס.  לוח 
הסקאלה של הייר ה-Hare, 1991( PCL:SV(. מלוח 
זה ניתן לראות, כי שמונה מבין המנהיגים קיבלו את 
הציון 0 ו-1. ציון זה  ביחס לאוכלוסייה לא עבריינית 
ולא פסיכיאטרית מציין מקום נמוך ביותר מבחינת 
 2 הציון  את  קיבל  אחד  מנהיג  עבריינית.  אישיות 
ותשעה קיבלו ציונים מעל 2 - על פי הסקאלה של 
אוכלוסיה לא עבריינית ולא פסיכיאטרית ולכן ניתן 
לומר, כי באישיותם יש סממנים לאישיות עבריינית 

ברמות שונות.

מבחינת אישיות עבריינית ולא פסיכיאטרית, הציונים 
של כל המרואיינים הם מתחת ל-15 ציון הסף על פי 
הסקאלה של הייר )Hare, 1991( באוכלוסיה זו - ולכן 
בעלי סממנים  בין המרואיינים  לומר שיש  ניתן  לא 

של אישיות עבריינית ברמות מעל הממוצע.   

ג'יהאד פת"חחמאס
איסלאמי

לא משתייך 
סה"כלשום ארגון

45110מנהיגים

16דוברים
דובר כל 
האסירים 
הביטחוניים

8

לא 
משתייך 
לשום 
ארגון

ג'יהאד 
חמאספת"חאיסלאמי
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413
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ממצאים איכותניים
לתכונות,  בהתייחס  יוצגו  האיכותניים  הממצאים 
מחקרים  ממצאי  פי  על  לטרוריסטים  שיוחסו 

קודמים.

הראיונות  בניתוח  ריגושים:  וחיפוש  הרפתקנות 
עולה, כי מרבית המרואיינים לא בטאו הרפתקנות או 
חיפוש ריגושים בראיונות. רק משתתף אחד, מספר 
10, חשף צורך בהרפתקנות וחיפוש ריגושים: "כל 
יום לצאת לעבוד ולחזור הביתה, כל כך הרבה שנים 
יש  איך אפשר? צריך לצאת לטייל, לא רק לעבוד, 
לנו בעיה בחברה, שאנשים לא מתקדמים. לא עולה 
הביתה,  ואחזור  ואעבוד  מחר  שאתחתן  דעתי,  על 
היו  שלי  ההרפתקאות  כל  הרפתקן...  להיות  צריך 
לי את הדעה בראש,  זה בישל  בהתנגדות לכיבוש, 

היום כבר יש פחות פחד". 
המרואיינים  מבין  מעטים  להרפתקנות,  בהקשר 
העידו על עצמם כי הינם הרפתקנים או פעלתנים, 
כאלה שמתקשים להחזיק בעבודה קבועה ופועלים 
בכמה כיוונים במקביל. מרואיין מספר 7 - בהתייחס 
לשאלה, האם הייתה לך עבודה קבועה או שהחלפת 
הספר,  מבית  "כשיצאתי  השיב:  עבודות,  הרבה 
עבדתי בהרבה עבודות, כמו: צבע, חממות, בניין. 
אבל המצב לא אפשר לי להישאר בעבודה אחת... לא 
הייתה לי סבלנות הרבה להישאר באותה העבודה, 
עברתי מעבודה לעבודה, פעם אפילו מכרתי גלידה".  
לשמה,  הרפתקנות  בדבריו  לראות  אין  אמנם 
שבהתנהגות  התזזיות  את  לזהות  אולי  ניתן  אבל 

הרפתקנית. 
כי  טענו,  מהמשתתפים  חלק  מניפולטיביות: 
ישתמשו בתחבולות ובמניפולציות על מנת להשיג 
את מבוקשם וחלק אחר מהם אמרו שלא ישתמשו 
בשום דרך שאינה ישרה ושום תחבולה לא מקובלת 
עליהם. כפי שניתן לראות בדברי משתתף מס' 9: 
"תלוי מי עומד מולי - אם עומד מולי אויב, אשתמש 
בתחבולות ובכל אמצעי על מנת להציל את עצמי, 
ואסורות כמו לצלם אותו  חוץ משיטות לא דתיות 
במצבים לא טובים וכאלה. אך אם אני צריך לברר 
כדי  הכול  אעשה  טוב,  לא  הוא  אם  אדם  הבן  על 
לגלות זאת. גם אם אצטרך להשתמש בתחבולות, 
אגלה את הפדיחות שלו ואעשה כול מאמץ לגלות 
זאת". מצד שני, ניתן לראות דוגמה הפוכה מדברי 
בתחבולות,  משתמש  לא  "אני   :6 מס'  משתתף 
אשקר  לא  פעם  אף  אני  מחיר.  בכל  לא  דבר  שום 
מה  ואומר  בכנות  מדבר  תמיד  משהו,  להשיג  כדי 

שחושב, גם אם זה לא ימצא חן בעיני אחרים". 
בהמשך לכך, חלק מהמשתתפים טען כי הינם בעלי 
אדם  כל  לשכנע  המסוגלים  חזקה,  שכנוע  יכולת 
בצדקת טענותיהם או לגרום לו לפעול בהתאם לכך. 
הטיב להמחיש זאת בדבריו, משתתף מס' 1: "הייתי 
אדמות  ומוכרי  מכוניות  גנבי  סמים,  סוחרי  תופס 
ליהודים והייתי ממש טוב בזה, כי הצלחתי לשכנע 
כל  יכול לשכנע  אני  לי מה שרציתי...  אנשים לתת 
אדם לעשות מה שאבקש אפילו להרוג אדם אחר. 
אני טוב בלשכנע אנשים... הגעתי למצב, שיכולתי 
אם  גם  רוצה,  שאני  מה  לעשות  אדם  כל  לשכנע 
מדובר בלגרום למישהו להרוג או להכות אדם אחר. 

אין אצלי לא יכול, חייב לעשות מאמץ עד הסוף". 
ספקות  הביע  מהמשתתפים  חלק  זאת,  לעומת 
לגבי יכולותיהם לשכנע אחרים והתנו זאת בגורמים 
הסיטואציה  לשכנע,  שצריך  האישיות  כגון:  שונים, 
לי  ויש  להסביר  יכולת  לי  "יש  וכו'.  בפניו  העומדת 
יכולת לסדר את הדברים אצלי ולהגיד אותם בצורה 
הגיונית, אני יכול לעשות דיאלוג 20 שעות. זה תלוי 
ופתוח  דיאלוג  רוצה  הוא  אם  מולי.  באדם, שעומד 
לא  שאני  דברים,  יש  אותו.  אשכנע  אז  להשתכנע, 
יכול לשכנע, כמו שאני לא יכול לשכנע אותך שמה 
להשתכנע,  רוצה  ולא  בא  אדם  אם  נכון.  שעשיתי 
אותו  לשכנע  אצליח  לא  בעיות,  לעשות  רק  אלא 
אחרת, אין לי בעיה לשכנע... אני חושב, שבדיאלוג 
לא צריך לשכנע. המשימה הראשונה היא לדעת מה 
חושב האדם מולי ולהגיד לו מה אני חושב ואחר כך 

לשכנע" )משתתף מס' 9(.
הינם  כי  טען,  מהמשתתפים  גדול  חלק  אחריות: 
מה  ולכל  אישי  באופן  למעשיהם  מאוד  אחראים 
בדבריו  לראות  שניתן  כפי  שלהם,  באגף  שקורה 
אדם  שאתה  חושב  ")אתה   ,8 מס'  משתתף  של 
אני  משהו,  על  אחריות  לי  יש  אם  ...כן,  אחראי?( 
אהיה אחראי עליו. עברתי דברים קשים בבית הכלא, 
כמו השביתה והייתי אחראי מאוד". וכן בדבריו של 
משתתף מס' 6: "אני אדם מאוד אחראי וזה מוטבע 
יודעת שאני אחראי, אפילו  חיי. החברה שלי  בדרך 
אני  כי ברגע האמת  אני עושה שטויות,  שלפעמים 

אהיה שם ואקבל החלטות נכונות".
לגבי שימוש בסמים ובאלכוהול - התנהגות, שנחשבת 
בארגונים  פעילים  לגבי  במיוחד  אחראית  כבלתי 
מחתרתיים, מספר משתתפים אמרו כי מעולם לא 
ראו סמים או אלכוהול: ")האם השתמשת בסמים או 
באלכוהול בחיים שלך?( לא, מה פתאום, אפילו לא 
ראיתי את זה. זה אסור. מאז שאנחנו בכיתה 1 אמרו 
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יגיע לגהינום" )משתתף  לנו שמי שישתה אלכוהול 
פעם  אף  כי  העידו,  מהמשתתפים  מרבית   .)16
הם  באלכוהול.  או  בסמים  השתמשו  לא  בחייהם 
אומנם היו במצבים שהיו בקרבת סמים או אלכוהול, 
אך לא התפתו, כפי שפירט משתתף מס' 11: ")אני 
האם  אבל  שלך,  בחברה  מקובל  לא  שזה  יודעת 
השתמשת בסמים או באלכוהול?( לא. עבדתי בתל 
אביב תקופה וזה היה קרוב אלי, אבל אף פעם לא 
בכלל.  התקרבתי  לא  לאלכוהול  גם  סמים,  ניסיתי 
נגעתי בבקבוק והרחתי אותו, אבל זרקתי. לא הייתי 
המשתתפים  מן  מיעוט  לעומתם,  לטעום".  מסוגל 
באלכוהול,  או  בסמים  בחייהם  כי השתמשו  העידו 
אך הבהירו כי היה זה בכמות קטנה, לתקופה קצרה 

ובלי לסכן אף אחד.
מן  חלק  העידו  בנשק,  אחראי  לא  שימוש  לגבי 
כי כלל לא השתמשו בנשק בחייהם,  המשתתפים 
"בחיים לא נגעתי בנשק ואני לא יודע עד עכשיו איך 

מפעילים אותו... )משתתף מס' 15(.
רק משתתף אחד העיד על שימוש לא אחראי בנשק: 
מצבים  היו  האם  בנשק,  שלך  השימוש  עם  ")מה 
קרוב  במישהו  לפגוע  או  להיפגע  בטעות  שיכולת 
אליך עם הנשק שלך?( ...פעם ניקיתי את הנשק שלי 
בנשק  כדור  היה  אבל  בצד,  ושמתי את המחסנית 
והוא יצא ופגע בתקרה. הראש שלי היה ממש קרוב 
לקנה. זרקתי את הנשק הצידה ונבהלתי. המשפחה 
נכנסה לחדר בפחד, חשבו שרציתי להתאבד  שלי 
גם  פעם  מבוהל.  הייתי  כי  לענות  יכולתי  לא  ואני 
לי  ונשרפו  לידי  עישן  ואחד  תבערה  בקבוק  עשיתי 
וכיביתי  החול  על  נשכבתי  מהר  אני  המכנסיים. 
לי  )מראה  לי  נשרפה  היד  אחת  פעם  וגם  אותם. 
את הכוויות שיש לו על הידיים(. פעם גם בצחוק, 
הוא  התיק.  על  לו  אירה  שאני  שלי  לחבר  אמרתי 
לא האמין לי, אז התעצבנתי, הוצאתי את האקדח 
ויריתי לו בתיק. הוא נבהל ומאז לא רצה ללכת איתי 

הביתה מבית הספר" )מרואיין מספר 16(. 
השתמשו  כי  טענו  המשתתפים  מרבית  לעומתו, 
בנשק בצורה אחראית והקפידו שאף אחד לא ייפגע, 
כפי שמפרט משתתף מס' 12: "הייתי משתדל לא 
לקחת נשק הביתה, אבל אם הייתי מביא נשק הביתה, 
אז הייתי נועל אותו בארון ושומר את המפתח, לא 
נותן אותו לאף אחד, כדי שלא יגיע לאחים הקטנים". 
ומשתתף 9 אף מחזק: "לגבי כלי נשק, הייתי עושה 
לפני  פעמים  כמה  אפילו  שצריך  הבדיקות  כל  את 
שהייתי מוציא נשק או מכניס אותו הביתה, גם בבית 
נשק...  חייב  והייתי  מבוקש  הייתי  כי  נשק,  לי  היה 

כל הדברים שעשיתי והחיים שלי, השקעתי לטובת 
הסביבה שלי. אני שילמתי את חיי לטובתם, אז אני 

לא אעשה כלום שיפגע בהם, אני זהיר מאוד". 
של  הגדול  חלקם  ואשמה:  לחרטה  היכולת 
אירועים  או  מצבים  יש  כי  העידו,  המשתתפים 
להם  הייתה  ואם  עליהם  בחייהם שהם מתחרטים 
אפשרות הם היו נוהגים אחרת. ניתן לראות, כי חלק 
באחרים.   ופגעו  שעשו  מעשים  על  מצטערים  קטן 
 :14 מס'  בדברי משתתף  לראות  ניתן  לכך  דוגמה 
בחייך?(  עליהם  דברים שאתה מצטער  יש  ")האם 
...עשיתי דברים שהצטערתי עליהם. הרבצתי לאשתי 
פעמיים בחיי ואני מאוד מצטער על זה, חשבתי על 
זה.  על  איתה  לדבר  ורציתי  בכלא  כשישבתי  זה, 
הרבה  לי  יש  מדי.  מאוחר  לי  נראה  זה  עכשיו  אבל 
תמונות של המשפחה, כל לילה אני מסתכל עליהן 
ואני מדבר אליהם, מתי אני אחזור הביתה? אני גם 
מצטער, שעזבתי את אימא שלי כי היא הכי קרובה 
המשתתפים  של  הגדול  חלקם  לעומתם,  אליי". 
הצטערו על מעשים שעשו ופגעו בכך בעצמם, כפי 
שהפסקתי  לי  "כואב   :11 מספר  שמעיד משתתף 
את הלימודים. אני אוכל את עצמי. החיים הולכים 
יודע  לא  אני  אשתחרר,  כשאני  למשל,  אחר.  לכיוון 
כלום על מחשבים ואינטרנט. )היו עוד דברים פרט 
מגובש  הייתי  לא  עליהם?(  שהצטערת  ללימודים 
לי  שתגיד  פוליטית  עמדה  לי  הייתה  לא  פוליטית, 
הכי  בצורה  דברים  לעשות  איך  טוב,  ומה  רע  מה 

טובה, או שלא לעשות בכלל". 
מיעוט מהמשתתפים העידו, כי אין שום דבר שהם 
 :13 מס'  משתתף  שטוען  כפי  עליו,  מצטערים 
")במהלך הדרך היו דברים הצטערת עליהם?( לא. 
)כלום?( לא". או כפי שמוסיף משתתף מספר 16, 
לא, אף  ")היו דברים שהתחרטת עליהם בחיים?( 
גם  שעשיתי,  דבר  שום  על  מצטער  לא  אני  פעם. 
בבית המשפט לא הצטערתי על מה שעשיתי, כי זה 
אומר שאני צריך לרדת מעצמי. אבל פה זה אחרת, 
גם  איתו  אני אעמוד  לאסיר,  פה אם עשיתי טעות 

מול 140 אסירים ואגיד לו שאני מצטער".
לגבי חרטה על המעשים החבלניים, הנרטיב שחזר 
על עצמו היה, שהמשתתפים לא הביעו שום חרטה 
להצטער  וסירבו  שביצעו  החבלניים  המעשים  על 
על כך. ניתן לראות זאת בבירור בדברי משתתפים 
5 ו-6: "אני לא מצטער על שום דבר שעשיתי. אני 
ולהעפת  היום  שלנו  לניצחון  תרם  שזה  מאמין, 
אלא  נפש,  מחלת  מתוך  זאת  עשיתי  לא  הכיבוש. 
יכול להיאסר או  מתוך אמונה. ידעתי מראש, שאני 

מאפייני אישיות של מנהיגי ארגוני טרור בכלא
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זאת בחשבון". )משתתף מס'  לקחתי  אבל  למות, 
אמות.  אני  אז  אצטער,  שאני  למצב,  אגיע  אם   .)5
הרצח לא בוצע סתם, יש לזה סיבה ואם אני אגיד 
שאני מצטער, זה יפגע במשפחתו של הנרצח. אם 
הדבר  אותו  את  עושה  הייתי  אחורה,  חוזר  הייתי 

באותם התנאים" )משתתף מספר 6(. 
חלק קטן מהמשתתפים הביעו חרטה על מעשיהם 
שמעיד  כפי  אחרת,  נוהגים  היו  היום  כי  וטענו, 
משתתף מספר 15: "היום הייתי עושה אחרת לגמרי, 
בעיתונות,  כותב  הייתי  בנשק.  למאבק  נכנס  לא 
תלוי במצב.  זה  הכול,  או שעוזב  לאגודות  מצטרף 
אני לא היחיד בעם שלי, שצריך לשלם. זה גם תלוי 
בגיל, אני עשיתי את שלי. יש דברים שצריך לשנות, 
כזה.  דבר  לעשות  אסור  זה  מפשע  בחפים  לפגוע 
שלו,  בצבא  תפגע  בכיבוש  לפגוע  רוצה  אתה  אם 
ובצורה המועילה לעם  וגם בזמן הנכון  בסמל שלו 

שלי. צריך לשנות את הנשק ואת השיטה". 
הערכה עצמית: חלק מהמשתתפים נמצאו כבעלי 
הערכה עצמית גבוהה, אשר תופסים עצמם כבעלי 
וביכולותיהם.  בעצמם  המאמינים  חיובית,  אישיות 
כפי שניתן לראות מדברי משתתף מס' 3: "אני יכול 
ומאמין במה שיש לי. משוכנע במה שיש לי ועושה 
שומע  קורא,  לומד,  הזמן  כל  עצמי.  לשיפור  תמיד 
ומכין  עצמי  את  בונה  בפוליטיקה,  מתעניין  רדיו, 
עצמי מכל הבחינות. )המשתתף לא הסכים בשום 
גאווה מבחינתו(.  זה  אופן להעיד על תכונות שלו, 
אני  בעקבותיו...  ללכת  שצריך  כמנהיג  מרגיש  אני 
מאמין שאצליח, אני מאמין בעצמי וביכולת שלי ויש 

לי הוכחות". 
בצורה  עצמם  את  העריכו  מהמשתתפים  חלק 
יכולותיהם  את  בתפיסתם  צנועים  הם  בינונית. 
זאת מעידים גם על הצלחות  באופן כללי, אך עם 
ניתן  לכך  דוגמה  בהם.  שקיימות  טובות  ותכונות 
לראות בדבריו של משתתף מס' 5, אשר התקשה 
מאוד להעיד על עצמו ולא מוכן לדבר, אבל לאחר 
מעיד  אני  עקשן,  "אני  לומר:  הסכים  שוב,  שנשאל 
על עצמי שכל דבר שאשקיע בו מאמץ, אני ממש 
יכול,  עושה כמה שאני  אני  אותו.  ואפתור  אתאמץ 
הם  ככה  אצליח,  שלא  להיות  יכול  לפעמים  אבל 

החיים". 
רק משתתף אחד נמצא, כבעל הערכה עצמית נמוכה 
מאוד ואף חושב, שהוא כישלון מוחלט. הוא מייחס 
את תחושתו גם באופן אישי וגם כלפי הסביבה, כפי 
שניתן לראות מדבריו: "אני טוב בלקרוא, אני אוהב 
עיקרי...  הכי  מבחינתי  זה  לשקר.  ולא  צדיק  להיות 

אני  לך?  אגיד  אני  מה  עצמי  על  לדבר  לי  קשה 
מרגיש, שיש בי דברים לא טובים, אני מרגיש שאני 
כישלון, שעד עכשיו לא הזזתי שום דבר ולא הצלחתי 
מבחינה  כישלון  אני  להיות.  רוצה  שאני  מה  להיות 
משפחתית, שלא נתתי להם מה שאני צריך לתת. 
מבחינה חברתית, לא התקדמתי )אבל לקחת זאת 
בחשבון לא?(... כן. אבל עדיין לא רציתי שזה יקרה. 
קחי את פרס לדוגמה, הוא עשה לעם שלו פי 1000 
ממני, אני לא הצלחתי להיות הבן אדם שאני רוצה 
להיות. אם אני מגדיר את עצמי, אז התוצאה היא 

כישלון" )משתתף מס' 9(.

דיון
במטרה  שנערך  גישוש,  מחקר  הוא  זה  מחקר 
להכיר את מנהיגי ארגוני הטרור ולבחון את מאפייני 
לבחון  הייתה  משנית  מטרה  שלהם.  האישיות 
אישיות  של  בסממנים  מאופיינים  אלו  אנשים  אם 
עבריינית. הספרות אינה עשירה במחקרים, שבחנו 
את מאפייני האישיות של טרוריסטים מהשורה, והיא 
דלה אף יותר בהתייחס למנהיגי ארגוני הטרור. כך, 
שבעצם ביצוע מחקר זה יש תרומה חשובה לתחום 
בהעשרת הידע לגבי מנהיגי ארגוני טרור וליתר דיוק, 
העשרת הידע לגבי מנהיגי ארגוני טרור פלסטיניים 

בישראל. 
היא  זה  מחקר  לביצוע  שנבחרה  המחקר,  שיטת 
הולמת  אשר  שיטה  האיכותנית,  הפרדיגמה  פי  על 
במיוחד סוג זה של מחקרים בהם אין ידע רב קודם. 
18 מנהיגי ארגוני טרור רואיינו בבתי הסוהר השונים 
התבסס  הראיון  מדריך  מובנה.  חצי  ראיון  בארץ, 
לבדיקת  כלי  שהינו   ,PCL:SV-ה על  גם  בחלקו 
הייר  ידי  על  שחובר  עבריינים,  אישיות  מאפייני 

 .)Hare, 1991(
הטרור  ארגוני  מנהיגי  המחקר,  ממצאי  פי  על 
שהשתתפו במחקר אינם מאופיינים בתכונות אישיות 
אנטי סוציאליות, זאת בניגוד לממצאי מחקרים אחרים 
טרוריסטים  כמאפיינות  אלו  תכונות  נמצאו  בהם 
 Berkowitz, 19��; Cooper, 19��; Hudson 1999;(
�Martens, 199�; Martens, �00(. לדוגמה, על פי 
אחד  הוא  אחריות  חוסר   ,)APA, 199�(  DSM-ה
המאפיינים של אישיות אנטי סוציאלית. תכונה זו גם 
 Martens,( נמצאה כמאפיינת טרוריסטים מהשורה
במחקר  המרואיינים  מרבית  זאת,  לעומת   .)�00�
ניכר,  מדבריהם  מאוד.  כאחראיים  נמצאו  הנוכחי 
שהם חשים אחריות לעצמם ולמשפחתם. יתר על 
כן, בהיותם במאסר, הם נוטלים על עצמם אחריות 
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לדבריהם,  אמונים.  הם  עליו  באגף  המתרחש  לכל 
הקפידו  הם  הטרור,  בארגוני  פעילים  בהיותם  גם 
שלא לסכן את סביבתם על ידי שימוש בנשק בצורה 
לא אחראית. ניתן לשער, שלפחות חלק מההבדלים 
נובע  קודמים,  למחקרים  זה  מחקר  ממצאי  בין 
במחקרים  בעוד  המחקר.  באוכלוסיות  מההבדל 
מהשורה,  טרוריסטים  הייתה  האוכלוסייה  קודמים, 
במחקר זה המשתתפים הם מנהיגים אשר מתוקף 

תפקידם מוטלת עליהם אחריות רבה. 
את  מאפיינת  הספרות  פי  שעל  נוספת,  תכונה 
של  במחקריו  ונמצאה  סוציאלית,  האנטי  האישיות 
בקרב  כדומיננטית   ,)Martens, �00�( מרטנז 
חלק  אמנם  מניפולטיביות.  היא  טרוריסטים 
כי  עצמם,  על  העידו  זה  במחקר  מהמשתתפים 
ישתמשו בתחבולות ובמניפולציות על מנת להשיג 
סיפרו  מהם,  רבים  זאת,  עם  יחד  מבוקשם.  את 
לגרום  ומסוגלים  טובה  שכנוע  יכולת  בעלי  שהם 
לאנשים לבצע כל דבר אשר יחפצו בו. כך, שלמרות 
לא  זה,  מחקר  למשתתפי  זרה  אינה  זו  שתכונה 
ניכרת אצלם נטייה חזקה למניפולטיביות ותככנות. 
ניתן לשער, כי מאחר ומדובר במנהיגים שמאופיינים 
באישיות כריזמטית, הם לא נדרשו למניפולטיביות 
בנוסף  מטרותיהם.  את  להשיג  כדי  לתככנות  או 
לכך, כנראה שנות המאסר הרבות וניסיונם העשיר 
בתפקידי מנהיגות, עצבו את אישיותם והקנו להם 
וקידום  מטרותיהם  להשגת  יותר  יעילות  דרכים 

צרכיהם.
חוסר חרטה ואשמה, במחקר  באשר לתכונות של 
אישיות,  להפרעות  טרוריזם  בין  הקשר  נבדק  בו 
בחוסר  המאופיינת  אישיות  לטרוריסטים  כי  נמצא 
כי  לציין,  מעניין   .)Taylor, 19��( לחרטה  יכולת 
מבחינים  שהטרוריסטים  נמצא,  הנוכחי  במחקר 
מעשיהם  לבין  אדם  כבני  האישיים  מעשיהם  בין 
מרבית  החבלניים,  למעשים  בהקשר  החבלניים. 
מנהיגי ארגוני הטרור שרואיינו, אינם מתחרטים כלל 
על מעשיהם אלה ומאמינים בצדקת דרכם ובצורך 
בביצוע מעשי הטרור. יחד עם זאת, היו גם מספר 
משתתפים שהביעו חרטה על מעשים אלו וטענו כי 

היום הם היו נוהגים אחרת.  
לעומת זאת, באשר לחרטה באופן כללי, ללא קשר 
לגבי  חרטה  הביעו  המרואיינים  מרבית  לטרור, 
מעשים שעשו בחייהם. רק מעטים מהם טענו, כי 
בחייהם  על שום מעשה שעשו  אין הם מתחרטים 
יכולת  בחוסר  מאופיינים  שהם  לטעון  ניתן  ולכן 
לחרטה. באופן כללי לפי ממצאי מחקר זה, נמצא 

יכולת להתחרט  כי מנהיגי ארגוני טרור הינם בעלי 
מטעויותיהם  ללמוד  ומסוגלים  מעשיהם  על 
כאשר  זאת  ויעילה.  טובה  בצורה  איתן  ולהתמודד 
לגבי  בחייהם הפרטיים. את חוסר החרטה  מדובר 
ניתן להסביר בכך שחרטה  פעולות הטרור שלהם, 
על מעשים אלו יש בה כדי לערער את כל המהות 
של קיומם ואת אמונתם ולכן אין הם יכולים להרשות 
זאת לעצמם. לעומת זאת, בחייהם הפרטיים, הם 
יכולים להתמודד באופן אישי עם טעויות ועם חרטה 
של  והתוצאות  ההשלכות  ועם  שגויים  מעשים  על 

הכרה זו.
עם  אחד  בקנה  עולה  שאינו  נוסף,  מעניין  ממצא 
באשר  הוא  בתחום,  אחרים  מחקרים  ממצאי 
למאפיין של הרפתקנות וחיפוש ריגושים. מחקרים 
פעילות  בין  לקשר  ניתן  כי  כאמור,  טענו,  קודמים 
וחיפוש  הרפתקנות  של  המאפיין  לבין  טרוריסטית 
הם  הטרור,  מעשי  וביצוע  שתכנון  כיוון  ריגושים. 
לבטח פעולות מרגשות, אשר מספקות את הצורך 
 Hacker, 19��;( סיכון  של  גבוהה  וברמה  בגירויים 
נמצא  בנוסף,   .)Kellen, 19�9 & Levine, 1999
שמרבית הטרוריסטים הכלואים בבתי הסוהר, תארו 
אליהן  הטרור  בפעולות  ממעורבותם  הנאתם  את 
 Juergensmeyer,( מרגשות  כפעולות  התייחסו, 
הנכחי  במחקר  אלו,  ממחקרים  בשונה   .)�000
בקרב מנהיגי ארגוני טרור בכלא, נמצא רק מרואיין 
ריגושים  המחפש  כהרפתקן  התאפיין  אשר  אחד 
וייתכן וניתן להסביר לפחות חלק ממעורבות מנהיג 
מרבית  זו.  מתכונה  היתר,  בין  כנובע,  בטרור  זה 
המנהיגים תלו זאת בעובדה, כי אופי החיים אליהם 
של  לתחושות  להתפנות  להם  אפשר  לא  נקלעו 
חיפוש ריגושים והם ניתבו את כל האנרגיות שלהם 

להתמודדות עם המצב.
טרוריזם  כי  במחקרו,  טוען   )Kaplan, 19�1( קפלן 
לדבריו,  נמוכה.  עצמית  להערכה  תגובה  הוא 
ידי  שעל  ומצפה  מטרה  למען  נלחם  הטרוריסט 
 )Hudson, 1999( כך יזכה לכבוד עצמי. גם הדסון
כי טרוריסטים מגיעים מאוכלוסיות בסיכון  מוסיף, 
ומכאן שהם סובלים מפגיעה מוקדמת בביטחונם 
האישיות  להפרעת  היא  אף  המתקשרת  העצמי, 
הנרקיסיסטית. שוב, ממצאי מחקר זה אינם עולים 
זה  במחקר  הקודמים.  המחקרים  עם  אחד  בקנה 
בינונית  אופיינו בהערכה עצמית  רוב המשתתפים 
וביכולותיהם.  בעצמם  וכמאמינים  גבוהה  עד 
תכונה זאת בוודאי יכולה להתקשר לעובדת היותם 
מנהיגים, אשר זוכים ליחס של כבוד מצד חבריהם 

מאפייני אישיות של מנהיגי ארגוני טרור בכלא
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כך,  עקב  והאדרה  מסוגלות  ולתחושת  בארגון 
לטרוריסטים  התייחסו  הקודמים  המחקרים  בעוד 

מהשורה. 
על פי התמות המרכזיות ניתן לומר, כי מנהיגי ארגוני 
הטרור בכלא, אחראים מאוד למעשיהם ולסביבתם 
אינם  הם  שאיפותיהם.  להצלחת  רבות  ומשקיעים 
הרפתקנות  של  סממנים  בעלי  או   אישיות  בעלי 
לחרטה,  היכולת  חוסר  לגבי  ריגושים.  וחיפוש 
מעשיהם  על  מתחרטים  אינם  הם  כי  לראות  ניתן 
החבלניים, אך אין זה מאפיין באישיותם, כיוון שהם 
בחייהם.  אחרים  דברים  על  חרטה  לחוש  מסוגלים 
כמו כן, לא נמצאו סממנים ברורים למניפולטיביות 
ותככנות בקרב המרואיינים, זאת לעומת ממצאים 
גבוהה  עד  בינונית  עצמית  הערכה  של  ברורים 
אינם  הם  כי  לכך,  בנוסף  לציין  חשוב  בקרבם. 
על  מעידים  ואף  ובאלכוהול,  בסמים  משתמשים 
עצמם כי גם בעבר לא השתמשו בסמים ובאלכוהול 

ולא סיכנו בכך את סביבתם.

סיכום
מנהיגי  של  האישיות  מאפייני  את  בחן  זה  מחקר 
ארגוני טרור בבתי כלא בישראל, תוך שימת דגש על 
אבחון פרופיל אישיות עבריינית בקרב אוכלוסייה זו. 
הבסיס התיאורטי במחקר זה וההתייחסות לתכונות 
של  מאפיינים  שבחנו  ממחקרים,  נלקחו  האישיות 

טרוריסטים.
כי  הטענה,  את  מחזקים  הנוכחי  המחקר  ממצאי 
של  הפסיכולוגיה  להבנת  רבה  חשיבות  קיימת 
הטרור )�Victoroff, �00(. הטענה נובעת מההבנה, 
כי הטרור קיים מזה מאות שנים, אשר במהלכן ניתן 
לראות כי טבע האדם לא השתנה, לעומת הטרור 
איום  ברמת  מתבטא  השינוי  במהותו.  שהשתנה 
כמתחרה  פונדמנטליזם  של  גבוהה  עלייה  גוברת, 
אגרסיבי לדמוקרטיה ולמודרניזציה וריבוי האפשרויות 
והיכולות של הפרט להשגת נשק להשמדה המונית, 
המעמידה את גורל האנושות בידי קבוצות קטנות 
 Hoffman, 199�; Laqueur, 1999;( יחידים  ואף 
 Roberts,( רוברטס   .(Enders & Sandler, �000
19�9( טען, כי הסיבה לכישלון המערב במלחמתו 
את  ולהגדיר  להבין  יכולתו  חוסר  היא  הטרור  נגד 
וקונספטואלית  אינטלקטואלית  מבחינה  הטרור 
נכון  לאפיין  מסוגל  שאינו  מכך,  משותק  הוא  וכי 
דרכי  למצוא  כך  ידי  ועל  עצמם  הטרוריסטים  את 

התמודדות יעילות נגדם.
מחקרים אף מצאו, כי בבחינה פסיכולוגית קל יותר 

ולטרוריסטים  פתולוגית  כבעיה  לטרור  להתייחס 
דה- ניתנת  זה  שבאופן  משום  נפשית,  כמופרעים 

למעשים,  למצוא  שניתן  הצדקה  לכל  לגיטימציה 
למבצעם.  ומועברת  האישית  האחריות  נזרקת 
ולא  כמשוגעים  יוגדרו   שהטרוריסטים  כך,  ידי  על 
צפויים, תופחת באופן משמעותי היכולת להתמודד 
והטרוריסטים  במידה  בעדם.  לעצור  ואף  איתם 
מכוון,  רציונאלי,  באופן  ומסוגלים  נפש  חולי  אינם 
ובתחושת הצדקה עצמית מלאה לבצע מעשי  קר 
להתמודדות,  וקשה  בעייתי  יותר  אף  המצב  טרור, 
כיוון שיש צורך למצוא את מקור הבעיה, אשר ייתכן 
 .)Miller, �00�( עצמית  להסתכלות  מכוון  הוא  כי 
ולפחות  המצב  זה  אכן  כי  התברר,  זה  במחקר 
בהפרעות  מאופיינים  אינם  טרור  ארגוני  מנהיגי 
אישיות  בתכונות, שמאפיינות הפרעות  או  נפשיות 
אנטיסוציאלית. ייתכן שבכך, ניתן להסביר, בין היתר, 
את הקשיים בהתמודדות עם הטרור שמנהיגיו הם 
אנשים שקולים כריזמטיים ובעלי יכולת השפעה על 

זולתם.

הצעות למחקר המשך
מחקר זה בדק מאפייני אישיות עבריינית של מנהיגי 
ארגוני טרור. על פי הממצאים המעניינים שנמצאו, יש 
מקום לבצע מחקר איכותני פנומנולוגי ללא התמקדות 
בפן מסוים של האישיות, כך יתאפשר לגלות תחומים 

נוספים ונרחבים הנוגעים לאוכלוסיה זו. 
כמו כן, מרבית המחקרים שנעשו בתחום טוענים, 
כי בדיקת תכונות האישיות של טרוריסטים, לבדה, 
אינה מספיקה על מנת לאפשר הסבר של התנהגות 
נוספים,  גורמים  עימה  יש מקום לשלב  וכי  אלימה 
לאידיאולוגיה  ומחויבות  קבוצתית  סולידאריות  כגון 
סוציאליים  תנאים   ,)Crenshaw, �001( משותפת 
של  שילוב  או   ,)Bandura, 1990( משמעותיים 
האדם  אישיות  כאשר  ומצביים,  אישיותיים  גורמים 
היא חלק אחד במשוואה. ההצטרפות לטרור הינה 
למצב  הרקע  האדם,  נמצא  בו  המצב  של  תוצר 
 Borum, Fein, Vossekuil( הפוטנציאלית  והמטרה 
כגון  נוספים,  גורמים  כן  Berglund, 1999 &(. כמו 
תמיכה או דחייה של חברים ומשפחה לאידיאולוגיה 
להגיע  היכולת  לאלימות,  הצדקות  הקיצונית, 
למטרה, היכולת לגרום לעוינות כלפי המטרה ועוד. 
כל אלו יכולים להשפיע על החלטה של האדם לפני 

.)Borum, �00�( ביצוע מעשה טרור
על  גם  אלה,  נוספים  גורמים  לבדוק  מקום  יש 

אוכלוסיית המנהיגים של ארגוני הטרור בכלא.
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] יהודה בר שלום, דורית דרור1[

"זכרון השואה עשוי ללמדנו כיצד ציוויליזציה נבנית. טרם שקלנו לעומק את 
ההשלכות האפשריות של מחשבה על אודות השואה - מחשבה מפוכחת ועם 

זאת חדורת תקווה - על חיינו ועל עיצוב החברה שלנו. תוכן החלום הנאצי היה 
יצירת אדם חדש וטבעי, שיהיה נטול חיבור אוניברסלי עם הזולת. המחשבות, 

שאותן נפתח כאן, עוסקות בשאלה מהם תנאי האפשרות לבריאת קהילה איתנה, 
שהציוויליזציה חקוקה בלבה"

)מאיר, 2006(

מבוא
כמו  שב"ס(,  )להלן:  בישראל  הסוהר  בתי  שירות 
דרכים  מחפש  העולם,  ברחבי  מקבילים  מוסדות 
פורמליות ולא פורמליות להשפיע על האסירים, הן 
מבחינת נורמות התנהגותיות והן מבחינת חיברות 
הלא  בהקשר  נורמטיביים.  לחיים  )סוציאליזציה( 
מרתקים  ניסיונות  ובעולם  בארץ  נעשים  פורמלי, 
בגישות אלטרנטיביות המיועדות להשפיע על אסירים 

ואף לשנות דפוסי חשיבה והתנהגות בקרבם.
ויפאסנה לבתי כלא  דוגמה לכך, הכנסת מדיטציית 
בהודו )Khurana &. Dhar 2000(, שנוסתה בהצלחה 
גם בארה"ב ולאחרונה גם בישראל. מודל ניסויי נוסף 
הפועל בהצלחה זה שנים רבות הוא תיאטרון האסירים 
והסטודנטים בנווה תרצה המחולל העצמה, במיוחד 
בכל הקשור בהבנה לעומק של המושג "תהליך שינוי" 

בעבור מרבית משתתפי הפרויקט. 
המשותף לשתי הדוגמאות האלה הוא, שהן שייכות 
חינוכית'  'יזמות  נכנה  אותה  החשיבה,  לסוגת 

החינוכית  היזמות   .)Bar Shalom et al, 2007(
מאופיינת בחשיבה מחוץ ל"קופסה". כלומר, יזמים 
חינוכיים שואפים להשפיע על החברה באופן חיובי 
בצורה חדשנית, בין השאר על ידי חיבור בין מוסדות 
בעלי עולמות תוכן שונים, ובכך לגרום לרווח עבור 
כל הצדדים על ידי הסינרגיה הנוצרת על ידי המיזם 
המשותף. הפרויקט שיתואר במאמר זה פועל בדיוק 
מעצר  בבית  נבנה  שהפרויקט  לאחר  הזה.  באופן 
הדרים במשך שלושה חודשים, חבר שב"ס למוזיאון 
נבנה  וביחד  הגטאות,  לוחמי  בקיבוץ  השואה 
זה  פרויקט  הראשון.  על  המבוסס  משותף  מיזם 
מעצים אסירים על ידי מפגש אקטיבי עם עולמות 
הוא מאפשר  בפניהם.  אז חסומים  עד  תוכן, שהיו 
לאסירים את מה, שהוגות כמו חנה ארנדט ומקסין 
דיון  לקיים  היכולת  כפיתוח  ממשיגות,  )כנ"ל(  גרין 
להשתמש  יכולת  ולפתח  חמלה  לפתח  עמוק, 
בדמיון כמשאב לפעולה חיובית מול אתגרי החיים 

.)Waghid, 2005(

פרויקט

"ניצחון הרוח"

ד”ר יהודה בר שלום הוא ראש לימודי החינוך במכללת דוד ילין ושותף ברשת ליזמות חינוכית חברתית ולמרכז לקיימות   1

הפועל במכללה. ר/כ דורית דרור, ראש תחום חינוך, בית מעצר הדרים.
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חשיבות זכרון השואה
מהזיכרון  נפרד  בלתי  חלק  הינו  השואה  זכרון 
לקח  גם  מהווה  והוא  והישראלי  היהודי  הקולקטיבי 
אנושי אוניברסלי חשוב ביותר.  הוראת ההיסטוריה 
עיסוק  מזמנות  בפרט  השואה  והוראת  בכלל 
מעבר  הנלמדים,  הנושאים  של  הערכיים  בהיבטים 
להקניית ידע באשר לעובדות ההיסטוריות. הכוונה 
למסקנות,  להגיע  ניתן  הידע  שבאמצעות  היא, 
התנהגות  ונורמות  אוניברסליים  ערכים  להפנים 
בחינה  ללומדים  מאפשר  השואה  לימוד  חדשות. 
פדגוגית של נושאים מוסריים והתנהגות אנושית וכן 
מעורר דיון נוקב באחת השאלות המטרידות מדינות 
בסיס  על  טובה. זאת,  אזרחות  מהי   - דמוקרטיות 
ההנחות וההבנות, שמוסדות דמוקרטיים יש לא רק 
שהתעלמות  ולקיימם,  לתחזקם  גם  אלא  להקים, 
בחברה  פוגעת  דבר  של  בסופו  הזולת  מסבל 
כולה וכי השואה לא הייתה מקרית או גזירת גורל, 
וארגונים  יחידים  מוסדות,  בחירת  של  תוצר  אלא 
האחר  של  ולהדרתו  לשנאה  לגיטימציה   שנתנו 
.)United States Holocaust Memorial Museum, 2001(

במלים אחרות, בחינת צלם האדם בצל המוות ובצל 
העובדות ההיסטוריות המעידות על הזוועות שחוללו 
הנאצים, מעלה שאלות קשות ביותר בדבר התהומות 
אליהן יכולה להידרדר ההתנהגות האנושית. אך עם 
זאת, "תחתית זוועות המלחמה מאירה בעצם את 
פסגות הרוח האנושית ומצביעה על יכולות נפשיות 
אדירות, אליהן הגיעו אלה שחיו בעולם ללא מוסר 

ויכלו לו" )בן ששון, 2006, פראנקל, 1981(.

מדוע ללמד אסירים בכלא את נושא 
השואה?

בעל יעוד  בטחוני  ארגון  הנו  הסוהר  בתי  שרות 
חברתי, המשתייך למערכת אכיפת החוק. תמצית 
תפקידו, החזקת אסירים במשמורת בטוחה ונאותה, 
הבסיסיים  צרכיהם  מילוי  כבודם,  על  שמירה  תוך 
המתאימים  האסירים  לכל  מתקנים  כלים  והקניית 
להיקלט בחברה  יכולתם  על מנת לשפר את  לכך, 
גורמים  עם  שיתוף פעולה  תוך  זאת  עם שחרורם. 
החינוכיים פורמליים והבלתי פורמליים )שירות בתי 

הסוהר, 1998(.
הפעלת  על  אחראי  בשב"ס  והשכלה  חינוך  ענף 
מערך חינוכי לאסירים בכל בתי הסוהר הפליליים 
בארץ. מערך החינוך אמון על העשייה החינוכית 
יצירת   - מטרתו  פורמלית.  והבלתי  הפורמלית 
תהליכי שינוי בדפוסי חשיבה ובנורמות התנהגות, 

לאסיר  יסייעו  אשר  חיים  וכישורי  כלים  הקניית 
לחיים"  ספר  ל"בית  המאסר  תקופת  את  להפוך 
התפיסה  בחברה.  להשתלב  סיכוייו  ולהגדיל 
החינוכית המנחה את ענף החינוך מאמינה כי כל 
יכולותיו  את  לחזק  יש  לכן,  שינוי.  בר  הינו  אדם 
וצפונותיו  כישרונותיו  בגילוי  לו  לסייע  החינוכיות, 
הפוטנציאל  את  לממש  לו  ולאפשר  החבויים 
הטמון בו, תוך טיפוח הרגלים חיוביים ומיומנויות 
התנהגותיות  יצירתיות,  חשיבתיות,  לימודיות, 
וחברתיות )שירות בתי הסוהר, 2008(. הפרויקט 
שנבעה  חינוכית,  יוזמה  הוא  כאמור,  הנוכחי, 

מהרציונל המתואר לעיל .
מחקר הציות של Milgram( 1963( הראה, שאנשים 
רגילים לא יתנגדו לסמכות ויעשו דברים שבדרך כלל 
הם מסתייגים מהם. בכך ניתן אולי להסביר, חלקית, 
היהודים  מרבית  של  המינורית  ההתנגדות  את 

בתקופת השואה למסע ההשמדה של הנאצים.
שנאה תהומית לקבוצה היא אחת התופעות הקשות 
האנושי.  המין  בתולדות  הרסניות  השלכות  ובעלת 
ומלווה  מעוותת  חשיבה  ידי  על  מונעת  השנאה 
ודעות קדומות כלפי הקבוצה  בהערכות מסולפות 

השנואה, שסופן מעשי טבח מפלצתיים. 
ארנדט מעלה בספרה "אייכמן בירושלים" )2000( 
של  למשפטו  הקשורות  משקל,  כבדות  שאלות 
במשטר  מדינה  פקיד  אותו  אייכמן,  האם  אייכמן: 
הנאצית"  "המפלצת  אכן  היה  מודרני,  טוטאליטרי 
אותה  של  טיבה  מהו  להציג?  ניסתה  שהתביעה 
"מפלצת" ומהו טיבו של הרוע? האם ניתן לשפוט 
של  המקובלות  בקטגוריות  אייכמן  של  פשעו  את 
אייכמן  של  פשעו  האם  ואשמה?  אחריות  פשיעה, 
הוא פשע נגד העם היהודי, או פשע נגד האנושות 
שבוצע בגופו של העם היהודי? ארנדט )שם( מעולם 
השואה.  של  ההיסטוריה  את  לכתוב  התיימרה  לא 
של  תקדים  חסר  משפטי  להליך  עדה  הייתה  היא 
אותו.  ולהסביר  להבין  וניסתה  תקדים  חסר  פשע 
שאלותיה מעוררות מחשבות לא רק על העבר, אלא 
גם על ההווה. שהרי גם כיום אנו עוסקים בשאלות 
ודילמות על מוסר, על גבולות הציות והאחריות, על 

צדק ועשייתו וכיו"ב.
טבעו,  מעצם  מחייב,  הסוהר  בבית  החיים  משטר 
החופשי.  האדם  נהנה  מהן  רבות  בחירויות  פגיעה 
מצבים  לעתים,  מזמנים,  שוויוניים  לא  כוח  יחסי 
מורכבים ביותר. העיסוק בשואה הוביל את סגל בית 
האסירים  כלפי  חדשות  ותובנות  לרגישות  הסוהר 
החיים תחת אחריותם ומרותם. מבחינת האסירים, 

פרויקט ”ניצחון הרוח”
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אדם  בני  כיצד  בשאלות  בדיון  לובנה  הסוגיה 
מסוגלים בתנאים מסוימים לאבד צלם אנוש ומהם 
הדברים שאדם חייב לעמוד בהם על מנת לשמור 
כי המפגש  היתה,  האנוש שבו. ההשערה  צלם  על 
עם עולמות התוכן של השואה עשוי להשפיע לחיוב 
על האסירים בכל הקשור לטיפוח הרגלים חיוביים 

מהבחינה ההתנהגותית, הריגושית והקוגניטיבית. 

תיאור הפרויקט 
הזיכרון הוא החוליה המקשרת בין הידיעה וההבנה 
העתיד.  לגבי  לקחים  הפקת  לבין  האירוע  של 
צוות  במהלך שלושה חודשים בשנת 2007, הוביל 
"ניצחון  בשם:  מיזם  הדרים   המעצר  בבית  חינוך 
הרוח" בנושא השואה. נקודת ההנחה הייתה, שאת 
ההיסטוריה, קורות העבר, לומדים בהווה, על מנת 
ולקחי  ניסיון  על  המבוסס  יותר  טוב  עתיד  לבנות 
העם  את  למחוק  הייתה  הנאצים  מטרת  העבר. 
היהודי ואת צלם האדם. למרות מעשיהם האכזריים 
לשבור את רוח האדם, היו יהודים רבים שהמשיכו 

ליצור ולתת משמעות לחייהם בתוך התופת. 
שם הפרויקט "ניצחון הרוח" נבחר לאחר ביקור של 
צוות חינוך "הדרים" בתערוכה,שהוצגה במוזיאון יד 
ושם - "גירוש מונפרנאס - סופה של אסכולת פריז". 
רוב האמנים היהודים שהשתייכו לקבוצה שכונתה 
‘אסכולת פריז' לא שרדו את השואה. הם נרצחו לא 
ואמנותם  הושתקה  מורשתם  גם  אלא  בגופם,  רק 
שרד  ומורשתם  מיצירתם  חלק  נבזזה.  או  נשרפה 

ומהווה את ניצחון רוח האדם.

המטרות החינוכיות
הרחבת והעמקת הידע בתחום השואה כלקח  	•

אוניברסלי; 
יסודי  כערך  האדם  כבוד  ערך  הבנת משמעות  	•

בסיסי ומהותי; 
בתחום  התמקדות  כדי  תוך  הנושא  למידת  	•

היצירה; 
למידת נושא השואה תוך רגישות לאסירים שאינם 
בני העם היהודי, תוך הדגשת לקחי המוסר הכלל 

אנושי.

הסדנאות שנלמדו במהלך הפרויקט 
אמנות בשואה דרך תיעוד - אמנות השואה נוצרה 
המשטר  תחת  שחיו  יהודים,  אמנים  בידי  ברובה 
הנאצי בגטאות ובמחנות הריכוז. היצירות, בחלקן, 
לא נועדו להיות אלא מסמכי תיעוד. בעקבות הסדנה, 

נוצרה תערוכה אשר התבססה על הציירים שמואל 
בק, אלפרד קנטור וצילומים מאלבום אושוויץ. 

תרפיה באמנות - הטיפול באמנות הינו טיפול רגשי 
המאפשר לעבד חוויות שקשה מאוד לתמלל אותן, 

כגון חוויות השואה. 
המוני,  כמדיום  הקולנוע,   - הקולנוע  בראי  השואה 
ותודעה.  וליצירת תגובות  ידע  משמש כלי להפצת 
הקורבנות  כלפי  אנושית  אהדה  מעוררים  הסרטים 

השואה. 
השואה בספרות - שימוש ביצירות ספרותיות מסיט 
את העיסוק בזוועות השואה אל התחושות האישיות 
בפרט,  התמקדות  הקורבנות.  של  והמחשבות 

ביחיד.

שלבים בפרויקט
הפרויקט התחיל בבית מעצר הדרים, כשבמשך 
המעצר  בית  אסירי  נחשפו  חודשים  ארבעה 
מערך  חבר  מכן,  לאחר  החינוכיות.  לתוכניות 
את  והמשיך  הגטאות  לוחמי  לבית  החינוך 
הצלחתו,  בשל  עימו.  פעולה  בשיתוף  הפרויקט 
הורחב הפרויקט לבתי הסוהר השונים . שיאו היה 
בבית  עיון  ליום  אסירים  כ-1,000  של  ביציאתם 
לוחמי הגטאות. הפרויקט ממשיך להתקיים כיום 
היה  הפרויקט  של  התוצרים  אחד  צפון.  במחוז 
ולאחר  הגטאות  לוחמי  בבית  שהוצגה  תערוכה, 
התערוכה  בירושלים.  ילין  דוד  במכללת  מכן 
הדגימה כיצד האסירים רואים, מבינים, מתעדים 

ומפרשים את השואה. 

עדויות מן השדה
מעורבים  שהיו  אנשים,  של  קולות  כמה  להלן 

בפרויקט: 
גונדר נזים סביתי, מפקד מחוז מרכז: "שואת  העם 
על  הראיה  זווית  שממנה  ציון,  נקודת  היא  היהודי 
סביתי,  אחר".  באור  מוארת  תחום  ובכל  נושא  כל 
השואה  הנצחת  דגל  את  נושא  הדרוזית,  העדה  בן 
השואה  לימוד  בין  קשר  שיש  מאמין,  הוא  בשב"ס. 
לוחמי  של  במוזיאון  הביקור  על  האסיר.  לשיקום 
הגטאות אמר: "אני רוצה, שלכל אסיר תהיה חוויה 
חיובית של אזרח כאשר הוא מבקר בתערוכה. שביום 
הזה יאמר לעצמו - זה העם שלי, זו ההיסטוריה שלי 
יום אחד".  ואני לא רק אסיר, אני אזרח שישתחרר 
לסביתי, כבן מיעוטים, חשוב לשלב בפרויקט כמה 
שיותר בני מיעוטים ולתת תוקף למבט האוניברסאלי 

של לקחי השואה. 
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רון כהן, מנהל חטיבת הפיתוח, בית לוחמי הגטאות: 
מקסימים,  אנשים  מצאנו  הסוהר  בתי  "בשירות 
מפקדים ערכיים ואנשי חינוך הפועלים ללא ליאות 
כדי לאפשר לאסירים לחולל שינוי במעגלי חייהם. 
הרשים אותנו מאוד רצונם העז של האנשים איתם 
שתתרום  ייחודית,  חינוכית  פעילות  ליצור  נפגשנו 
עם  אותם  ותפגיש  ערכית  אנושית  חוויה  לאסירים 

תובנות חדשות, בלתי מוכרות בחייהם.
הרוח  חייבת  כשמו,  אך  מורכב,  מאוד  "הפרויקט 
לבית  שהגיעו  האסירים,  מאות  היה.  וכך   - לנצח 
לוחמי הגטאות, בחולצות לבנות עם הכיתוב "ניצחון 
למדו  בפעילות. שאלו,  אקטיבית  הרוח", השתתפו 
ומהדברים שאמרו בשעת הסיכום, ניתן היה ללמוד 
על חיוניותו הרבה ועל ההשפעה החיובית שהיתה 

על האסירים".
היווה  הגטאות  לוחמי  בית  של  החינוכי  לצוות  גם 
הפרויקט שיעור חוויתי חשוב לחיים. מדריכי המוזיאון, 
כחוויה משמעותית מאוד  סיכמו את המפגש  כולם, 
אחת  כותבת  המדינה.  וכאזרחי  אדם  כבני  בחייהם 
יום  היה  זה  כמדריכה,  מבחינתי,  "גם  המדריכות: 
יצאתי בהרגשה, שיום העבודה שלי  מיוחד. בהחלט 
היה משמעותי. האפשרות להגיע אל האנשים הייתה 
בי את  והתגובות שלהם חיזקו  מאוד מרגשת עבורי 
של  בערכים  אדם,  בחיי  עוסקים  שאנחנו  ההרגשה, 
בזולת,  והתחשבות  חמלה  תקווה,  אישית,  אחריות 
עיצוב חברה שהאדם הוא במרכז'.... ניר, מדריך ותיק 
במוזיאון, סיכם את היום במכתב: "כמי שהדריך בעבר 
כמה פעמים בהתנדבות בכלא שאטה ועכשיו פעמיים 
בפרויקט האסירים כאן, אני רוצה להגיד, שהיה מאוד 
מעניין וחשוב בעבורי לראות, שאני יכול לעזור להם, 

להראות להם שהם אנשים ככל האנשים".

בדבריו של רון אנו מוצאים את עוצמתו של הפרויקט, 
אשר מאחד שני מוסדות ובמסגרת זו גם את היכולות 
ומוסד. מעבר ללמידה המשמעותית  של כל מוסד 
הלמידה  חשובה  מהאסירים,  אחד  כל  חווה  אותה 
האסירים  עם  המפגש  עצמם.   על  המדריכים  של 
עמוקה  בצורה  להרהר  ולמדריכים  למדריכות  גורם 
כבני  תפקידם  ועל  בפרט  כמחנכים  תפקידם  על 

אדם בחברה דמוקרטית בכלל.

הערכות של הפרויקט על ידי אנשי 
שב"ס מתחום החינוך

נווה  ב/ס  חינוך  תחום  ראש  גוטמן,  ורד  כלאי 
במסגרת  להעביר  שבחרנו  העיקרי,  המסר  תרצה: 

פרויקט "ניצחון הרוח" בביה"ס נווה תרצה הוא, כי 
רוחו.  ביותר שיש לאדם היא  והחזק  הדבר החשוב 
בני  עלולים  אותם  ביותר,  העצומים  בקשיים  גם 
והאמונה,  הרוח  שם  תימצא  תמיד  לחוות,  האדם 
‘ניצחון  פרויקט  ולנצח.  לשרוד  יתאפשר  שבזכותם 
נווה תרצה במסגרת סדנא  הרוח' הופעל בביה"ס 
קבוצות  לארבע  שהועברו  מפגשים,  שישה  בת 
שלישית  הלימוד,  כיתות  במסגרת  שתיים   - שונות 
לאסירות  והאחרונה,  העובדות  לאסירות  יועדה 
פתח  המשתתפות  מצאו  הפרויקט,  דרך  השיקום. 
לשתף בקשיים ובעומס הרגשי הרב של החיים בין 
הפיח  הרוח  בניצחון  העיסוק  זאת,  לצד  החומות. 
בחלקן תחושה של מסוגלות ואמונה כי הן, כמו כל 
אדם, יכולות לעמוד במבחנים קשים - גם כשהדבר 

נראה בלתי אפשרי.
לגישת  הד  מוצאים  אנו  גוטמן,  כלאי  של  בדבריה 
ניצחון  דהיינו,   .)1981( פרנקל  של  הלוגותרפיה 
כמוראות  אפשריים,  בלתי  קשיים  מול  אל  הרוח 
עומס  היוצרים  הכלא,  חומות  בין  החיים  השואה. 
רגשי רב, לא שוללים את היכולת של הרוח האנושית 

להתחזק ולהתבגר.
מעשיהו:  ב/ס  חינוך  תחום  ראש  רוזין,  שירלי  ר/כ 
"נושא השואה בכלל, וניצחון הרוח בפרט - על היבטיו 
מבחינה   רבה,  חשיבות  ובעל  מהותי  הוא  השונים, 
ומתמעטים  הולכים  אט  אט  שכן  ערכית,  חינוכית 
הם  היום  דורנו  בני  ודווקא  שם  שהיו  האנשים  רוב 
השואה  זיכרון  את  ולקדם  להוביל  שצריכים  אלה 

למען עצמנו כבני אדם ולמען הדורות הבאים.
ההשתתפות  כי  היה  ניכר  האסירים,  דברי  מתוך 
הגטאות'  ב'לוחמי  והסיור  הסוהר  בבית  בהרצאות 
גרמו להם להיחשף לחומרים קשים, ללמוד ולחוות 
ערכים  לאותם  הקשורות  ערכיות-חינוכיות  דילמות 
כל  של  בבסיסה  לעמוד  שאמורים  אוניברסאליים 

חברה אנושית מתוקנת.
היוותה  הפרויקט  במסגרת  זה  לנושא  ההיחשפות 
נושא  למרבית האסירים מפגש ראשון בחייהם עם 

השואה."

"זכרון  הדרים:  חינוך  תחום  ראש  דרור,  דורית  ר/כ 
השואה אינו יכול לעצב רק את העבר, הוא גם נועד 
הוטבע הפשע  הזוועות  בבסיס  העתיד.  את  לעצב 
נגד רוח האדם, שעיקרו בצד השמדת בני אדם גם 
הכחדתם של הערכים שהחברה האנושית קידשה. 
הזיכרון הוא החוליה המקשרת בין הידיעה וההבנה 
של האירוע לבין הפקת לקחים לגבי העתיד. אנחנו 
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מהי  שואלים  שם,  היינו  שלא  שאחרי,  הדורות  בני 
השפעת השואה על חיינו שלנו? אין ספק, שפרויקט 
מסוג זה עשוי לסייע בידינו למקם את יחסנו האישי 
ועל  עלינו  והשפעותיו  השואה  לזיכרון  והקולקטיבי 

סביבתנו".
הילה וורבל, ראש תחום חינוך ב/ס השרון: "להעביר 
הדתות  כל  ובני  בכלל  לאסירים  הכלא  כותלי  בין 
בנושא  סדנא  בפרט,  ונוצרים(  ערבים  )יהודים, 
‘שואה' - היה נראה לי, לפני שלוש שנים, דבר הזוי 
ולא מציאותי. המחשבה שלי הייתה, כי אסירים גם 
ככה טרודים בבעיותיהם, מי מהם ירצה ללמוד על 
תקופה כל כך חשוכה, על אסון שקרה ליהודים. גם 
בעבורי, הטיפול בנושא היה קשה רגשית, חששתי 
לעסוק בו עד אז. פרויקט ניצחון הרוח גילה לי, שזה 
והאסירים  ונחוץ  חשוב  זה  מאפשרי,  יותר  הרבה 
צמאים לידע הזה ויוצאים עם תובנות משמעותיות 
לגבי חייהם ודרכי ההתמודדות שלהם בחיי היומיום. 
בשיא  בקיצוניותו,  האדם  טבע  את  גילתה  השואה 
האנושית  הרוח  ובעוצמת  מחד  והאכזריות  הרוע 
החינוכי,  המסר  מאידך.  הטוב,  ובגילויה  בשיאה 
בבית  הביקור  דרך   - חווייתית  ברמה  גם  שמועבר 
לוחמי הגטאות ובשמיעת העדויות - הוא, שבחירה 
בטוב אפשרית גם בתופת הגדולה ביותר. הפרויקט 
השאיר את האסיר בתחושה של תקווה, העצמה ועם 
מהפרויקטים  אחד  זהו  בעיניי,  היסטורי.  ידע  יותר 

החינוכיים החשובים ביותר".
הד  מוצאים  אנו  אלה,  שב"ס  נציגות  של  בדבריהן 
ללימוד  להשגת המטרות החינוכיות של הפרויקט, 
וגם  אוניברסליות  ערכיות  דילמות  של  ולחוויה 
התחושה  לטיפוח  הריגושית,  מהבחינה  להעצמה 
בכלל  החיים  קשיי  מול  התמודדות  יכולת  של 
ייחודי,  אירוע  היא  השואה  בפרט.  בכלא  והחיים 
שטומן  האנושית,  ההיסטוריה  במסגרת  שהתחולל 
בחובו משמעויות חינוכיות ואשר חובה עלינו ללמוד 

ולהורות אותו ככזה .

מדברי אסירים, שהשתתפו 
בפרויקט

זה מציין את המצב הקיים. בדרך כלל  "עבורי  	•
עדיין  לאיפור  מתחת  אבל  וצוחק,  מחייך  אני 

ישנה דרגה של חוסר וודאות".
הרכבת  מאמין.  לא  אני  בהלם,  עומד  "אני  	•
נוסעת, עזבו אותי באמצע, במקום לא מוכר לי. 
חושך בעיניים. נשארתי לבד במקום הזה. אפילו 

פרח צבעוני אין לראות".

שגורש  בשואה  היהודי  העם  את  לי  "מזכיר  	•
מהבתים, על עצמי שעזבתי הכל ואני לא יודע 

לאן אני הולך ומה אעשה אחרי הכל".
שלב  שבכל  שלי,  לרגשות  מתאימה  "התמונה  	•
דרכים  שתי  ויש  במציאות  נמצאים  אנו  בחיים 
ושני  צבעוני.  או  וכואב  אפור  אותה,  לראות 

המצבים קיימים בו זמנית".
בא  בתמונה  החיבור  המנהרה.  בקצה  "אור  	•
עדיין  בחושך,  קיים  עדיין  חשוך.'האני'  ממקום 
אני קיים. את הכל אפשר לקחת ממני אבל את 
‘האני' אי אפשר לקחת ממני. ושתמיד יש אור 
בקצה המנהרה ואין להתייאש. ועדיין ידיי פרושות 

לבקש עזרה ולקבל את מה שביכולתי".
אין  אהבה,  אין  שנאה,  אין  גרוע  הכי  "במקום  	•
הכל  מכוער,  ואין  יפה  אין  עצב.  ואין  שמחה 

נעלם, נשארת רק ההישרדות".
"ההומאניות לא יכולה לבוא לידי ביטוי. בתופת  	•
לעצמו.  דואג  כל אחד  זאב.  לאדם  כזאת אדם 

ג'ונג'ל".
"החירות שלי היא איך אני בוחר להתמודד עם  	•

הקושי והמצוקה".
נורא  הכי  במקום  משמעות  על  "כשמדברים  	•
משמעות  למצוא  צריכים  אנחנו  גם  בעולם, 

בחיים שלנו בכלא".

סיכום: תרומת לימודי השואה 
בכלא

בעזרת  )ריפוי  הלוגותראפיה  תיאוריית  פי  על 
משמעות(, ההתמקדות במשמעות החיים, השמירה 
על ניצוץ התקווה לעתיד והאחיזה בכל נקודת אור 
וסבל  קשיים  על  להתגבר  לנפש  מסייעות  בהווה, 

נפשי ופיזי שכמעט בל ייאמנו )פרנקל, 1981(. 
חייו,  דפוסי  את  לאדם  קובעת  שהשפה  מכיוון, 
 Sapir,( ובכל שפה טבועה השקפת עולם ספציפית
1951(, אזי גם שינויה של השפה אצל האדם עשוי 
לגרום לשינוי דפוסי התנהגות, תגובות ואף דפוסי 
חשיבה. ניתן להניח, כי שינוי השפה עשוי להוות דרך 
מועדפת לשיקומם של עבריינים.  בשינוי השפה לא 
מתרחש רק שינוי לשוני, מבעי או התנהגותי. שינוי 
האדם  של  הראיה  אופני  לשינוי  אף  מוביל  השפה 
ובכך משנה את המשמעות של חייו. אין זו שאלה של 
מוכנותו של האדם לקבל דבר מה או להביע בו עניין, 
כי אם התמקדות בדבר החשוב לאדם מכל ומשום 
כך מקנה לו את משמעות חייו. ויקטור פרנקל מציין, 
כי "אם יש איזה ‘למה' שלמענו תחיה, תוכל לשאת 
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ומתבטא  מתוך  נובע  ‘למה'  אותו  ‘איך'".  כל  גם 
את  יוצרת  השפה  האדם.  ידי  על  הנקוטה  בשפה 
מדדי העיקר והטפל ומאירה את הערכים המרכזיים 
בחיי האדם. דומה, כי פרויקט הוראת השואה בבית 
הסוהר מצליח, ולו במידה מסוימת, להעניק לאסיר 
מסייע  הפרויקט  לחיות.  יש  שלמענו  ה"למה"  את 
לאסיר  עוזר  הפרויקט  ה"איך".  את  לשאת  להם 
המאפיינת  הדה-פרסונאליזציה  עם  להתמודד 
האמנות,   .)1961 )גופמן,  כוללניים  מוסדות 
ומאפשרות  חדשה  זהות  מבנות  והספרות  היצירה 
לאסיר להציג את כישוריו בביצועים שונים. הביצוע 
)אסירים מציירים שואה במקרה הזה( מגלם את מה 
לפתח  אסירים  ומעודדת  והשתרש;  נרכש  שנלמד, 
עוזר,  זה  האישי.   הביטוי  באמצעות  בעצמם  אמון 
גם לאנשי הצוות בשרות, לראות את האסירים באור 
שונה וגם מסייע למדריכים החיצוניים לפתח הבנה 

מורחבת על תפקידם כמחנכים וכאזרחים . 

אסיר.  לשקם  שניתן  מאמינים,  אינם  וטובים  רבים 
לטענתם, לאדם ישנה האחריות הבלעדית למעשיו 
וכך גם לשיקומו. אך ישנם המאמינים, כי זהו אחד 
וזו אף חובתנו  והתפקידים שלנו כחברה  הייעודים 
ושילם על כך מחיר  המוסרית לאפשר למי שחטא 
חוק.  שומר  כאדם  בחברה  ולהשתלב  לחזור  כבד, 
למנהגיו  ישוב  הוא  כך,  נעשה  לא  אם  לטענתם, 

הקודמים וישוב להוות נטל על החברה.

חברתיים  חומריים,  שירותים  מתן  פירושו  שיקום 
או  בעייתי  חלש,  לאדם  לסייע  כדי  ופסיכולוגיים, 
הנכון  מקומו  את  לתפוס  שיוכל  מנת  על  נכשל, 
בחברה. שירותים אלה מתבטאים במתן עזרה, ייעוץ, 
הדרכה והכוונה על ידי עובדים סוציאליים, מפקחי 
התעסוקה  לשכות  נציגי  האסיר,  לשיקום  הרשות 
והרווחה ומתנדבים. אך חשוב לזכור, שאין אפשרות 
לשקם אדם, אלא רק להגיש לו עזרה כדי שהוא יוכל 
לשקם את עצמו. למוטיבציה של האסיר המשוחרר 
יש חשיבות מרכזית בדרך לשיקום מוצלח )שביט, 
1989(. נדמה לנו, שפרויקט ניצחון הרוח הוא חלק 
שהוא  בכך,  שיקומיים  כלים  של  ממערכת  חשוב 
מאפשר לאסיר למצוא בתוכו כוחות מתוך מקום של 
חיפוש אחר משמעות. יש לקוות, שמשהו מהלקחים 
של הפרויקט, אותו ה"למה" שפרנקל מציע, יהפוך 
לכלי להתגבר על הקשיים של ה"איך", גם בין חומות 
הכלא וגם מול אתגרי החזרה לחברה הנורמטיבית 
בעת השחרור המיוחל. לא תמיד ממתינה החברה 

בזרועות פתוחות לאסיר, בעיקר בשל התיוג השלילי 
והקושי לפגוש את החלש ואת המודר, קושי שמוביל, 
במקרים קיצוניים כמו השואה, לתופעות הרות אסון. 
האחר  של  לסבלו  ואדישות  האדם  בזכויות  פגיעה 
מסכנות את עצם קיומה של החברה. השואה היא, 
קרוב לוודאי, שיאה של פגיעה מעין זו, אם לא הכשל 
שידע המין האנושי. העיסוק  ביותר  הגדול  המוסרי 

בשואה נוגע בכבוד האדם באשר הוא אדם.

ביבליוגרפיה
על  דוח   - בירושלים  אייכמן   )2000( .ח.  ארדנט 

הבנאליות של הרוע. תל אביב: בבל. 

חינוך  מאסר,   ,)2006( א.,  ותימור  מ.  אופנהיים, 
החינוך  במרכזי  הלימודים  השפעת   - עצמי  ודימוי 
מפגש  אסירים,  של  עצמי  דימוי  על  הסוהר  בבתי 

לעבודה חינוכית סוציאלית, 21, -57 73.

הצוות",  בצל  האדם  "צלם   ,)2006( ח,  ששון,  בן 
יד ושם. נקרא ב 15  עיתון מקוון להוראת השואה, 
http://www1.yadvashem.org/ :ביולי, 2008, באתר
education/newsletter/hebrew/sixth/rational.htm

גופמן, י, )1961(, "מאפיינים של מוסדות כוללניים", 
בתוך: דניאלה רוט הלר וניסן נווה )עורכים( היחיד 

והסדר החברתי, תל אביב: עם עובד. 

בין  שנאה  של  פסיכולוגיה   ,)2007( ע,  הלפרין, 
קבלת  לשם  חיבור  פוליטיות.  במערכות  קבוצות 

דוקטור לפילוסופיה, חיפה: אוניברסיטת חיפה.

אדם  חברה,   - זיכרון  מעשה   ,)2006( א,  מאיר, 
ואלוהים לאחר אושוויץ. תל אביב: הוצאת רסלינג.

משמעות,  מחפש  האדם   ,)1981( ו,  פראנקל, 
מבוא ללוגותרפיה. תל אביב: עם עובד.

שביט, ג, )1989(, שיקום אסירים בקהילה עבריינות 
ענישה ושיקום, עיוניים בקרימינולוגיה, 4, 22-16. 

שירות בתי הסוהר, )1998(, מדיניות כלפי האסיר 
בשב"ס - המשפט האסטרטגי, רמלה: שב"ס.

שירות בתי הסוהר, )2008(, חינוך טיפול ושיקום 
בשב"ס, רמלה: מערך הסברה, דוברות שב"ס.

Bar Shalom, Y, Bloch, E & Glaser, Y., (2007), 
"Educators As Social Entrepreneurs: A Different 
Approach to Teacher Training", The International 
Journal of Learning, 14(7)

Khurana, A, Dhar, P.L., (2000), "Effect of 
Vipassana Meditation on Quality of life, 

פרויקט ”ניצחון הרוח”



124

Subjective well-being, and Criminal Propensity 
among inmates of Tihar jail, Delhi", Final report 
submitted to Vipassana Research Institute, 
Retrieved July 20 from: http://www.vri.dhamma.
org/research/tihar/tihar.html

Sapir, E., (1951), The Study of Language as 
Science, In D. G. Mandelbaum, Selected 
Writings of E. Sapir, CA, Berkeley: University 
of California Press.

United States Holocaust Memorial Museum, 
(2001), Teaching about the Holocaust: A 
Resource book for Educators, United States 
Holocaust Memorial Museum,Washington, D.C., 
Retrieved, July 25 from: http://www.ushmm.org/
education/foreducators/teachabo/teaching_
holcaust.pdf

Waghid, Y., (2005)., "Action as an Educational 
Virtue: Toward a Different Understanding of 
Democratic Citizenship Education", Educational 
Theory, 55 (3) 



125

סג"ד רונית זר - מפקדת יחידת הפיקוח על עברייני מין בשב"ס.  1

כלאי אירית בסטר - קרימינולוגית ביחידת הפיקוח על עברייני מין בשב"ס.  

] רונית זר ואירית בסטר1 [

מבוא  
נכנס  מין  עברייני  מפני  הציבור  על  הגנה  חוק 
הגנה  מטרתו,  תשס"ו.    2006 באוקטובר  לתוקפו 
חוק  חוזרות.  מין  עבירות  ביצוע  מפני  הציבור  על 
זה החל כהצעת חוק פרטית, אשר הוגשה לכנסת 

בשנת 2002.
תהליך החקיקה ארך מספר שנים ומעיד על הקושי 
והלבטים בחקיקת חוק זה. מחד, הפגיעה ושלילת 
עונשו  לרצות  סיים  אשר  המין,  עבריין  של  חירותו 
המותירה  בקורבנות  הקשה  הפגיעה  ומאידך, 
סממניה על יכולת התפקוד וההשתלבות של הקורבן 

לאורך שנות חייו ובמישורים השונים בחייו.   
ניתן לאפיין את החוק, כחוק בעל אופי חברתי, אשר 
רקע  על  וזאת  שונים  וארגונים  גופים  ידי  על  הונע 
השלמה  שהאיצו  בחברה,  והתפתחויות  אירועים 
וסיום תהליך החקיקה. המחוקק מבהיר, כי חוק זה 
אינו ענישתי ומטרתו הגנה על הציבור מפני הישנות 
מסוכנות  כבעלי  שאובחנו  מאלו  מין  עבירות  של 
במידה  תהא  והפעלתו  נמוכה  שאינה  מינית, 

הנדרשת כדי למלא מטרה זו. 
ישום החוק נקבע באופן הדרגתי באוקטובר 2006 - 
חל על עברייני מין, שסיימו לרצות מאסרם המלא. 
שהורשע  מי  על  גם  החוק  חל   -  2007 באוקטובר 
קטין.  הינו  העבירה  נפגע  בה  מין  עבירת  בביצוע 
עברייני  כלל  על  החוק  ייושם   -  2011 באוקטובר 

המין. 
יחידת הפיקוח, שהינה הזרוע המבצעית של החוק 
הוקמה בשירות בתי הסוהר באוקטובר 2006 עם 

כניסת החוק לתוקף.

סקירה תיאורטית לגבי הנעשה בחו"ל  
במדינות רבות במערב נחקקו חוקים שונים לטיפול 
ופיקוח על עברייני מין. חוקים אלה עוסקים בעבריין 
המין, הערכת מסוכנות, אופן הטיפול בעבריין המין 
אבחנה  ישנה  המדינות  ברוב  בקהילה.  והפיקוח 
לבין  תנאי  על  המשוחררים  אסירים  בין  ברורה 

אסירים המשוחררים בשחרור מלא. 
מדינות רבות בארצות-הברית אימצו גישה של הגנה 
 ,)community protection approach( הקהילה  על 
המתבטאת בין השאר בפיקוח מוגבר על עברייני מין 
 Petrunik,( חוזרות  עבירות  למנוע  שנועד  ובטיפול 

 .)2003
כיום כל המדינות בארצות הברית דורשות מעברייני 
מין מורשעים להירשם עם שחרורם ממאסר במאגרי 
לקהילה  לדווח  מחויבים  אף  חלקם  מיוחדים.  מידע 
)community notification( על עברייני מין, שהשתחררו 

מהכלא ואשר מוערכים כמסוכנים לציבור. 
יש לציין, כי החקיקה בכל הקשור לדיווח לקהילה היא 
שנויה במחלוקת. מבקריה טוענים, בין השאר, כי נזקה 
רב על תועלתה, שכן היא מערימה קשיים על עבריין 
תקין  חיים  אורח  ולנהל  להשתקם  המנסה  משוחרר 
ובכך היא יוצרת זעם ותסכול, שעלולים בסופו של דבר 
 .)Lieb, 2000( להתפרץ ולהיות מופנים נגד החברה

יחידת הפיקוח - מבנה ואופן 
העבודה )מול הגורמים השונים(

יחידת הפיקוח פועלת בשני מישורים: מטה מקצועי 
ומטה  הפיקוח  צו  בהוצאת  הטיפול  על  האחראי 

מבצעי הפועל ליישום צו הפיקוח.

פיקוח
על עברייני מין בקהילה
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במטה - מפקדת היחידה וגורמים מקצועיים הכוללים 
את תחום המודיעין, הייעוץ המשפטי והקליני.
בשטח - קציני פיקוח הפרושים ברחבי הארץ.

המודיעין - אחראי על התיאום מול המשטרה בנוגע 
לצווי הפיקוח, העברת מידע רלוונטי ומתן הדרכה 

והנחייה מקצועית לקציני הפיקוח.
הייעוץ המשפטי - אחראי על תהליכי העבודה מול 
ומתן הנחייה  ובתי המשפט  הפרקליטויות השונות 

וליווי משפטי לקציני הפיקוח במהלך הפיקוח.

גרף 1: נתונים השוואתיים: גדילת מפוקחים בשנת 2007 לעומת 2008.

אוקטובר 08
אוקטובר 07

אוקטובר 07
90

אוקטובר 08
232

הערכות  ניתוח  על  אחראי   - הקליני  התחום 
שונים  וסיוע  רווחה  גורמי  בין  תיאום  המסוכנות, 

הפועלים בקהילה. 
מקום  בכל  פיקוח  פעולות  מבצעים  פיקוח  קציני 

בארץ. על קציני הפיקוח לעמוד בקריטריונים 
לביטחון  השר  שהוציא  בתקנות,  הקבועים 

הפנים.
יש לציין, כי בכל שנה גדלה היחידה בקציני פיקוח 
נוספים וזאת לאור הגדילה במספר צווי הפיקוח.

טיפול בהוצאת צו הפיקוח   
איתור/הפנייה של עברייני מין לטיפול יחידת הפיקוח 

הינו באמצעות הגורמים הבאים:
בתום  מהכלא  המשתחררים  מין  עברייני   .1

מאסרם. 
שחרורים  ועדת  ידי  על  המופנים  מין  עברייני   .2

לאחר שהומלצו לשחרור מוקדם.
עברייני מין המופנים על ידי בית המשפט לאחר   .3

שהורשעו ונגזר דינם.
עם קבלת הערכת המסוכנות מגבשת יחידת הפיקוח 
את ההמלצות להגבלות ותנאי הפיקוח, בהסתמכה 
על הערכת המסוכנות וחומר נוסף רלוונטי. במידת 
הצורך, פונה היחידה  לגורמים שונים כגון עו"ס בית 
פרטים  לקבלת  בקהילה  רווחה  גורמי  או  הסוהר, 
ותוך  הקורבן  או  אודות משפחת המפוקח  נוספים 

התייחסות לחומר מודיעיני.

חשיבה  תהליך  של  תוצר  הינה  היחידה  המלצת 
המקצועיים  הגורמים  מכלול  של  אינטגרטיבי 
ומידתיות  מקצועיות  על  הקפדה  תוך  ביחידה, 
קובע  ובהתאם למגבלות המפורטות בחוק. החוק 
מפורשות, שאין להורות על תנאי/הגבלה, אם ניתן 
אחר  תנאי  באמצעות  הפיקוח  מטרת  את  להשיג 

שמידת פגיעתו בעבריין המין פחותה. 
הרשאה  לקבל  המשפט  מבית  מבקשת  היחידה 
לשימוש בסמכויות הנדרשות ליישום ההגבלות, כפי 
שקבע המחוקק. הסמכויות מותאמות באופן ישיר 
אל מגבלות המבוקשות בצו הפיקוח והשימוש בהם 
הינו במידה הדרושה, כדי למלא אחר תנאי הפיקוח 
והמעקב. יחידת הפיקוח  ממליצה על משך תקופת 
כמו  שונים,  בפרמטרים  התחשבות  תוך  הפיקוח, 
בהערכת  )כמופיע  קליני  אבחון  העבירה,  אופי 

המסוכנות( ומידת המסוכנות. 

פיקוח כמות עבור משך צו פיקוח מול הערכת מסוכנות

עד חמש שניםעד ארבע שנים עד שלוש שניםעד שנתייםעד שנה

37561214314כל רמות הסיכון

24421לא מוגדר

1נמוכה

1ללא החלטה

2631נמוך - בינוני

1130605בינונית

8924113בינוני - גבוה

127302410גבוהה
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טיפול והגשת הבקשה לבית המשפט. במקרה בו 
נקבעה הערכת מסוכנות נמוכה, לא תוגש בקשה 
לצו פיקוח. בתום ההליך בבית משפט, מתקבל 
הפיקוח  קצין  ליחידה.  המועבר  הפיקוח  צו 

גרף 2 : רמת הערכות מסוכנות מול משך הצו

פיקוח כמות עבור משך צו פיקוח מול הערכת מסוכנות

עד חמש שניםעד ארבע שנים עד שלוש שניםעד שנתייםעד שנה

37561214314כל רמות הסיכון

24421לא מוגדר

1נמוכה

1ללא החלטה

2631נמוך - בינוני

1130605בינונית

8924113בינוני - גבוה

127302410גבוהה

של  מסוכנותם  הערכת  מידת  את  מציג   2 גרף 
המפוקחים מול משך תקופת הצו, כפי שהתקבלה 

בבית המשפט.   
המשך  לצורך  לפרקליטות  מועברת  ההמלצה 

פיקוח על עברייני מין בקהילה
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המיועד נבחר מבעוד מועד על-פי כתובת מגוריו 
נבנית  הפיקוח,  צו  קבלת  עם  המפוקח.  של 
ניתנות הנחיות קציני המטה  תוכנית פעולה בה 
ומצו  ודגשים מהערכת המסוכנות  לדרכי פעולה 

הפיקוח.  

תהליך הפיקוח
הליך הפיקוח מתקיים מרגע קבלת הצו.

1. עבריין המין חייב להתייצב בפני קצין הפיקוח, 
תוך שבעה ימים מיום מתן הצו. המפגש הראשון 
אינפורמציה  נאספת  בו  ראשוני  ראיון  כולל 



128

מגוריו,  מקום  הנוכחי,  מצבו  לגבי  רלוונטית 
קשריו החברתיים, מקום תעסוקתו ועוד. ניתן 
ומשמעותו  הפיקוח  צו  אודות  מפורט  הסבר 
קצין  וסמכויות  הפיקוח  תנאי  לו  ומוסברים 
הפיקוח, כפי שקבע בית המשפט. עבריין המין 
תוכן  את  ומבין  קרא  הוא  כי  חותם,  המפוקח 

הצו, מגבלותיו וסמכויות קצין הפיקוח.
2. עבריין המין חייב לשתף פעולה עם קצין הפיקוח 
קצין    שיקבע  כפי  לעת,  מעת  עימו  ולהיפגש 

הפיקוח.

תחת פיקוח או היותו עבריין מין כמתבקש מהחוק(. 
והן באופן  גלוי  פעילות  הפיקוח נעשית הן באופן 
סמוי, תוך שימוש באמצעים שונים. הפיקוח נעשה 
לנסיבות  בהתאם  שונים  ובמועדים  שונות  בשעות 

המפוקח והתנאים שניתנו בצו הפיקוח.
קצין הפיקוח פועל על-פי הסמכויות שניתנו לו בידי 
המגבלות  אל  ישיר  באופן  המותאמות  בית משפט, 
שקבע בית המשפט בצו הפיקוח . לדוגמה, מפוקח 
שימוש  או  אלכוהול  שתיית  על  מגבלה  לו  אשר 
בסמים, יבקש בית המשפט לאפשר לקצין הפיקוח 
סמים/בדיקת  לגילוי  שתן  בדיקת  לעריכת  סמכות 
נשיפה לאיתור אלכוהול. דוגמה נוספת, מפוקח אשר 
לו מגבלה על החזקת חומר המיועד לעוררות מינית 

תתבקש הסמכות לחיפוש בבית המפוקח ובכליו. 

טבלה 3 : התפלגות תנאי הפיקוח בקרב המפקחים

מגבלה 
על רכישה 

פריטים 
מסוימים

מגבלה על 
קיום כל 
קשר עם 
עברייני 

מין

מגבלה 
על צריכת 
אלכוהול 
או סמים

מגבלה 
על פגישה 
עם נפגע 
העבירה

מגבלה על 
עבודה

מגבלה על 
התחברות 

עם 
קטינים

מגבלה 
על יציאה 

מחוץ 
לבית

מגבלה על 
הימצאות 
במקומות 
מסוימים

איסור 
החזקת 
חומר 

פורנוגרפי

מגבלה 
בשימוש 
באינטרנט

מגבלה 
במגורים 
או עבודה

חובת 
שיתוף 
פעולה 

עם קצין 
הפיקוח

אחר

כל רמות 
126713233149464151011826412הסיכון

18593132לא מוגדר

1111נמוכה

ללא 
1111החלטה

נמוכה- 
47223116122בינונית

1121661464225548101בינונית

בינונית- 
11628529125130531גבוהה

24216444244334836גבוהה

3. עבריין המין חייב לקיים התנאים הקבועים בצו 
הפיקוח.

אופן התפלגות תנאי הפיקוח  3 מראה את  טבלה 
בקרב המפוקחים.  

פעילות  מתחילה  הראשונית  ההתייצבות  לאחר 
הפיקוח בפועל. אופן הפיקוח כולל מפגשים בבית 
מעקבים,  תצפיות,  עבודתו,  במקום  המפוקח, 
זרים  גורמים  תשאול  ואף  משפחה  בני  תשאול 
תוך  רבה,  ברגישות  נעשה  )הדבר  הצורך  במידת 
היותו  חשיפת  ואי  המפוקח  של  פרטיותו  שמירת 

המין  עבריין  של  בביתו  מבקרים  הפיקוח  קציני 
מפקחים  משפחתו,  בני  עם  נפגשים  המפוקח, 
שוהה.  בהם  הבילוי  ובמקומות  עבודתו  במקום 
לעיתים תתבצע תצפית ומעקב אחר המפוקח אף 
ללא מפגש עימו. קציני הפיקוח מתמודדים במצבים 
מורכבים ונדרשים לשיקול דעת והתמודדות ייחודית. 
לפגוע  שלא  ברגישות,  לפעול  הפיקוח  קצין  על 
בכבודו של עבריין המין, להתחשב ברגשותיהם של 
הסובבים, בני במשפחה, קורבנות העבירה )במידה 
ישנם  העבריין(.  של  מגוריו  מסביבת  חלק  והינם 
ייחודית בה נדרשת  מפוקחים המתגוררים בסביבה 
היערכות מקדימה טרם הכניסה הן מהחשש לפגיעה 
בקצין הפיקוח והן מהצורך בהטמעות והכרת הרקע 

התרבותי/חברתי של סביבה זו . 
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הפרות צו
בזמן פעילות הפיקוח, נתקלים קציני הפיקוח בהפרות 
תנאי הפיקוח. כל הפרת תנאי מדווחת ונדונה ביחידת 
הפיקוח. למרות, שדין הפרת תנאי הינו עד שנתיים 
להפעיל  האפשרות  הפיקוח  ליחידת  נתונה  מאסר, 

שיקול דעת באשר לתגובה אודות ההפרה.
ניתן לטפל בה במסגרת  במקרה של הפרה קלה, 
או  העבריין  של  אזהרתו  ידי  על  הפיקוח  יחידת 
תפנה  חמורה,  ההפרה  כאשר  אחרת.  בפעולה 
יחידת הפיקוח לפרקליטות על מנת לבקש עיון חוזר 
בגין  אישום  כתב  להגיש  לחילופין  או  הפיקוח  בצו 
הפרת צו הפיקוח. חשוב לציין, כי אין מקרה אחד 

דומה לאחר - כל הפרת תנאי נבדקת לגופה. 
 

סיכום ודיון
בתום שנתיים לפעילות יחידת הפיקוח, ניתן לציין 
כי  חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין הוטמע 
ניכר  הדבר  המחוקק.  והתכוון  שקבע  כפי  ומיושם 
בתי  ובעמדת  הפיקוח  צווי  של  וגדל  העולה  בקצב 
ברוב  ובצווים.  בהחלטות  המתבטאת  המשפט 
המקרים, העמדה הינה שהתנאים וההגבלות הינם 
על  בהגנה  החוק  ישום  לצורך  ונדרשים  מידתיים 
הציבור מפני עבריין המין המוגדר כמסוכן. הפגיעה 
המינית חמורה במיוחד, מערערת ופוגעת בביטחון 

החברה ומותירה אחריה קורבן, שהפגיעה בו תלווה 
אותו שנים ארוכות. מערכת האכיפה רואה בפעולת 
היחידה גורם המסייע ומקדם מניעת ביצוע עבירות  
אכיפה  במערך  מרכיב  הינה  הפיקוח  מין.יחידת 
הפיקוח  המין.יחידת  עבירות  למניעת  הפועל  רחב 
ממוקדת ופועלת מול אוכלוסיית עברייני המין, אשר 

הורשעו ואובחנו כבעלי מסוכנות מינית. 

חוק הפיקוח מהווה  חלק ממערך רחב העתיד לפעול 
להגנה על הציבור מפני עברייני המין ולטיפול בעברייני 
המין על מנת למנוע הישנות עבירות מין בעתיד. חלקו 
הושלם.  טרם  בטיפול,  העוסק  החוק,  של  השלישי 
בניית  יאפשרו  הטיפול  ויישום  החקיקה  השלמת 

מסגרת הולמת ונדרשת לטיפול בעברייני המין. 

מקורות:
Lieb, R (2000), Social Policy and Sexual 
Offenders: Contrasting United States' and 
European Policies, European Journal on 
Criminal Policy and Research 8, 430.
Petrunik, M, (2003),"The Hare and the Tortoise: 
Dangerousness and Sex Offender Policy in the 
United States and Canada", Canadian Journal 
of Criminology and Criminal Justice, 45(1), 1.
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התפתחות בתי הסוהר בישראל

מליקוי למידה

לסטייה ועבריינות
ביקורת על הספר "כתב אישום - ליקויי למידה, נשירה 

ועבריינות" מאת עמלה ותומר עינת )מחברים(

שבין  בקשר  עוסק  עינת  ותומר  עמלה  של  ספרם 
בתחילת  עבריינית.  והתנהגות  למידה  ליקויי 
התיזה  את  ומאששים  המחברים  חוזרים  דבריהם, 
מוזנח  תחום  הוא  הלמידה  ליקויי  נושא  כי  שלהם, 
שהואיל  ספק,  בלבם  אין  וכי  הקרימינולוגי  בחקר 
וליקויי הלמידה עלולים לגרום לנשירה מבתי הספר 
ולקשיים בהשתלבות במערכות לגיטימיות, הרי שיש 

לראות בהם גורם קרימינולוגי ממדרגה ראשונה.
כגורמים  למידה,  ליקויי  של  לחשיבותם  הבסיס 
קרימינולוגיים, לקוח מתורות סוציולוגיות, כמו תורת 
ועבריינית  חברתית  התפתחות  העצמי,  הפיקוח 
כסגנון חיים רב-גילי. תורות אלו גורסות, שאם ליקויי 
החברתיות  מהמסגרות  לניתוק  גורמים  הלמידה 
העיקריות כמו בית הספר, מסגרות העשרה וחינוך 
מיוחד, הרי שיש סבירות רבה להשתלבות במערכי 

סטייה ועבריינות.  

בישראל,  מסוגו  ראשון  מחקר  ערכו  המחברים 
העוסק בחמישה תחומים עיקריים:

אוכלוסיית  בקרב  למידה  ליקויי  של  שכיחותם  )א( 
האסירים.

הקשר שבין ליקויי למידה והפרעות קשב לרמת  )ב( 
ההשכלה של האסירים.

הקשר שבין ליקויי הלמידה והפרעות קשב לבין  )ג( 
הגיל שבו התחילה העבריינות.

הלמידה  לקויי  האסירים  של  התייחסותם  )ד( 
לליקוייהם.

הקשר בין ליקויי הלמידה והפרעות הקשב לבין  )ה( 
כניסה לעבריינות.

]פרופ' שלמה גיורא שוהם1[

הכותב הוא זוכה פרס ישראל בקרימינולוגיה ופרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב  1

המאפיין את ליקויי הלמידה והפרעות הקשב הוא, 
שאין להם סימן חיצוני והצופה מתקשה לייחס את 
ליקויי  כלשהו.  פיזיולוגי  לגורם  בלימודים  הקשיים 
ולא  מסוימות  במיומנות  לפגוע  עלולים  הלמידה 
באחרות. כלומר, אפשר שתהיה לסובל מההפרעה 
יכולת  או  בכתיבה,  לא  אך  בקריאה  שליטה  רמת 
לקויה בלימוד מקצועות מסוימים, כמו מתמטיקה. 
בבית הספר  אלה להתקבל  עלולים קשיים  לפיכך, 
וכעצלות.  השקעה  כחוסר  מוטיבציה,  כחוסר 
עלולה  האחרונים  אלו  כלפי  המוסדית  התגובה 
לגרום לילד לנשור מהמסגרת הפורמאלית ולהגדיל 

את הסיכויים להשתלבותו בסטייה ובעבריינות.
 89 של  אקראי  מדגם  כללה  המחקר  אוכלוסיית 
בבתי  הכלואים  עברית,  דוברי  בוגרים,  אסירים 
אבחון  בכלי  השתמשו  החוקרים  בישראל.  הסוהר 
האסירים,  בקרב  לקויות  לאבחן  כדי  מקובלים 
לפי  הממצאים.  את  וסיכמו  ניתחו  מכן  ולאחר 
אובחנו  מהנחקרים   57.3% הראשונית,  התוצאה 
מהנחקרים  ו-30.3%  קשב  מהפרעת  כסובלים 
מהפרעת  והן  למידה  מליקויי  הן  כסובלים  אובחנו 
קשב. ממצאים אלו מצביעים על כך, ששכיחותן של 
הפרעות לימוד וקשב בקרב האסירים גבוהה באופן 

ניכר באוכלוסיה הכללית. 
כדי לגבש את מסקנות המחקר, הפעילו החוקרים 
ואיכותניות, שמהן הסיקו  שיטות מחקר כמותיות 
גורפת מצד הממסד הבית  והזנחה  אדישות  שיש 
של  המתמשך  הלימודי  לכישלונם  בנוגע  ספרי 
הנחקרים. כתוצאה מכך, לנחקרים הייתה תחושה 
של עזובה, שגרמה להם לברוח מבית הספר ואילו 
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מבית  אותם  סילק  בתגובה,  החינוכי,  המוסד 
הספר. יתרה מכך, נמצא קשר ברור בין כישלונם 
הלימודי המתמשך של הנחקרים לבין התדרדרותם 
לפשע. הייאוש הפנימי העמוק וסילוקם מהמסגרת 
המרכזיות  מהסיבות  שתיים  אכן,  הם,  החינוכית 

להתדרדרות חייהם אל מסלול מעוות. 
כדי למנוע את ההתדרדרות לפשע, מציעים המחברים 
ליישם תהליכי מניעה בגיל צעיר ביותר, שימנעו את 
התפתחותם  על  הליקויים  של  ההרסנית  השפעתם 
של ילדים ובני נוער. יש לפתח מסגרות תמיכה בתוך 
דימוי  לפתח  מהילדים  למנוע  כדי  החינוך,  מערכות 
עצמי שלילי, שעלול כאמור לדרדר את הילדים הצעירים 
לסטייה ולעברייניות. במקרים של ליקויי למידה ברמה 
לתלמיד  שיוענק  מציעים  המחברים  ומעלה,  בינונית 

ליווי מקצועי במהלך כל תקופת לימודיו. 

הוא  עינת  ותומר  עמלה  של  מחקרם  לסיכום, 
בעל חשיבות עליונה בתחום הקרימינולוגי, משום 
מוחלטת  כמעט  התעלמות  יש  ישראל  שבמדינת 
מההשלכות הקריטיות של ליקויי הלמידה והקשב 
על התפתחות של סטייה ועבריינית בקרב ילדים. 
הכישלון  תהליך  מתפתח  כיצד  מראה  המחקר 
הלמידה  מליקויי  שנובע  המתמשך,  הלימודי 
והפרעות הקשב שלא אותרו כהלכה ושלא טופלו 
מוזנחת  תופעה  האיר  השניים  של  בזמן. מחקרם 
יש  כך  ועל  הישראלי  החינוך  במערכת  והרסנית 
לברכם. זאת ועוד, ראוי לדאוג לכך שמחקרם יובא 
במדינת  והטיפוליות  החינוכיות  הרשויות  לידיעת 
התיקון  שירותי  הסוהר,  בתי  שירות  כולל  ישראל, 
החוק  ובאכיפת  עבריינות  במניעת  העוסקים  וכל 

בישראל.

מליקוי למידה לסטייה ועבריינות
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מול אכיפת החוק בעולם הגלובלי
עשיית צדק
 ביקורת על הספר "מערכת הצדק בפלילים"

מאת ד"ר דני גימשי )מחבר(

לעימותים  למתיחות,  עדים  היינו  האחרונה  בשנה 
במערכת  השונים  הגורמים  בקרב  דעות  ולחילוקי 
המשפטי  היועץ  כמו  בישראל,  החוק  אכיפת 
לממשלה, המשטרה, הפרקליטות, שר המשפטים 
הצדק  "מערכת  בספר  העליון.  המשפט  ובית 
אלו  למאבקים  הסבר  למצוא  ניתן  בפלילים" 
הלא-מערכתיים  מהגורמים  היתר,  בין  הנובעים, 
המובנים במערכת. דבר זה יוצר, כאמור, עימותים 
ייחודי  בספר  ומוסברות  המתוארות  ומתיחויות 
יסוד,  ספר  זהו  העברית.  בשפה  שנכתב  זה, 
ומעמיק  רחב  ידע  לקורא  המציע  וכוללני,  מקיף 
המעוגן  החוק,  אכיפת  מערכת  של  פעילותה  על 
ורב תחומית. המחבר מציע את  בראיה מערכתית 
נתיב הצדק בפלילים כחלופה למערכת הממוקדת 
בכל  שזור  זה  במודל  הדיון  כאשר  החוק,  באכיפת 

אחד מ-20 פרקי הספר.
מחבר הספר הוא תת ניצב בדימוס, ד"ר דני גימשי, 
המשלב בדמותו עשרות שנים של עבודת משטרה 
אקדמי  ניסיון  עם  יחד  ביותר  בכירים  בתפקידים 
עשיר, תוך התמחות בתחום פעילותה של מערכת 
אכיפת החוק - היא מערכת הצדק בפלילים. שילוב 
ויסודי  מקיף  ראשוני  בספר  ביטויו  את  מוצא  זה 
בחברה  החוק  אכיפת  על  בישראל  שנכתב  ביותר, 
בהיבטים  וביסודיות  בעומק  דן  הספר  דמוקרטית. 
של  והתפקודיים  הארגוניים  הקונספטואליים, 
מערכת  במסגרת  הפועלים  העיקריים  הארגונים 
בתי  התביעה,  מערך  המשטרה,  החוק:  אכיפת 
המשפט ובתי הסוהר. בנוסף לדיון בכל ארגון, מקיים 
המחבר דיון רב מימדי ב"היבטים המערכתיים" של 
בצורה  לעתים  אכיפת החוק, המשפיעים,  מערכת 

מכריעה, על איכות תפקודה של המערכת.

]פרופ' מנחם אמיר1[

הצדק בפלילים
בפלילים"  "צדק  במושג  שימוש  עושה  המחבר 
)Criminal Justice(, בטענו כי ראוי שמערכת אכיפת 
החוק תתפקד כמערכת צדק בפלילים, שתכליתה 
להסתפק  ולא  הפלילי  בהליך  צדק"  "ליצור  הוא 
באכיפת החוק. בכל אחד מפרקי הספר, מתקיים 
בשיטור,  בפלילים,  הצדק  למשמעות  באשר  דיון 
המבחן  ובשירותי  במאסר  במשפט,  בתביעה, 
והתיקון. לדוגמה, הקפדה על שמירת זכויות האדם 
ועל ההליך התקין בפלילים )Du Process(, צריכים, 
הצדק  של  היסוד  אבני  להיות  המחבר,  לדעת 

בפלילים בכל מרכיב של הליך אכיפת החוק. 
ערכיים,  עימותים  בתוכה  כוללת  החוק  אכיפת 
וגם  ארגון  בכל  המתקיימים  וארגוניים,  תפקודיים 
בסיסית,  התנגדות  קיימת  המערכתית.  ברמה 
באכיפת  הצורך  בין  באיזון  ביטויה  את  המוצאת 
החוק ובשמירה על הביטחון האישי, לבין השמירה על 
זכויות האדם. עימותים אלו נדונים בספר בכל אחד 
פתרונות  מציע  המחבר  הפלילי.  ההליך  ממרכיבי 
כך  אלו,  לעימותים  ותפקודיים  ארגוניים  ערכיים, 
שהמערכת תעוצב כמערכת צדק בפלילים: "הצדק 
אכיפת  מערכת  של  ההיתוך  בכור  נוצר  בפלילים 
ובכל  הפלילי...  ההליך  נתיב  לאורך  בעיקר  החוק, 
בה  החוק,  אכיפת  מערכת  עם  האזרח  של  מפגש 
באדם..."  הפוגעת  חוקית  סמכות  בדרך  מופעלת 

)עמ' 740 בספר(. 
ד"ר גימשי טוען, כי המרכיבים העיקריים הסוללים 
הליך  הוגנות,  כוללים:  בפלילים  הצדק  נתיב  את 
תקין במשפט, שמירה על זכויות האדם, מקצועיות, 
מידות של השוטר,  וטוהר  אדם  לכל  צדק  תחושת 

השופט, התובע והסוהר.

הכותב הוא זוכה פרס ישראל בקרימינולוגיה, ראש התכנית לקרימינולוגיה ואכיפת החוק במסלול האקדמי, המכללה למנהל,   1

תל אביב. פרופסור אמריטוס, האוניברסיטה העברית. 
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מודל האחריות האישית
האישית"  "האחריות  של  שהעיקרון  מציע,  המחבר 
ישמש כבסיס עיקרי לעשיית צדק בפלילים. התגובה 
להפרת החוק הפלילי תתבסס על עיקרון האחריות 
באחריות   - החוק  עובר  נושא  במסגרתה  האישית, 
חדשנית  תפיסה  במסגרת  למעשיו.  כוללנית  אישית 
זו, יש להקנות פחות חשיבות לסיבות החברתיות או 
העבירה  את  לבצע  לעבריין  הגורמות  האישיותיות, 
ולתת משקל רב יותר לנשיאה באחריות אישית למעשיו 
של האדם. מחד, גישות שיקומיות-רווחתיות,ומאידך, 

שילוב עם חינוך ועיצוב אחריות אישית.
ביותר  רחבה  משמעות  האישית  האחריות  למודל 
פשיעה  ולמניעת  החוק  לאכיפת  הקשור  בכל 
חינוכית  למשמעות  מתייחס  המודל  ועבריינות. 
המורה  לאחריות  חשיבות  המקנה  ביותר,  רחבה 
והתלמיד להצלחות, כמו גם לכישלונות. וזאת מול 
בעיקר  המחפשות  רווחתיות-פסיכולוגיות,  גישות 
של  בעברו  הנעוצות  בהווה  להתנהגויות  סיבות 
בין  המדגישות,  הפרוידיאניות  הגישות  כמו  האדם, 
ואביו  והילד עם אמו  יחסיו של התינוק  היתר, את 

והשפעתם על התנהגות בהווה.
המתייחס  רב-תחומי,  ספר  הוא  גימשי  של  ספרו 
ערכיים,  היסטוריים,  להיבטים  משולבת  בצורה 
מוסריים, סוציולוגיים, פסיכולוגיים, ארגוניים וניהוליים 
הצדק  מערכת  של  פעילותה  ושל  החוק  אכיפת  של 
בפלילים. בספר נדונים בהרחבה היבטים שונים, כגון: 
של  היבטים  החוק,  לאכיפת  דמוקרטיה  בין  הזיקה 
הזיקה  בישראל,  הפשיעה  תיאור  ועבריינות,  פשיעה 
הפלילי  המשפט  ותיאור  המדינה  ושלטון  משפט  בין 
השונים  ההיבטים  בהרחבה  נידונים  בספר  בישראל. 
של עבודת המשטרה, התביעה, מערכת בתי המשפט, 
ותהליך  ובעולם  בישראל  הסוהר  בבתי  ריצוי המאסר 

התיקון ופעילותם של שירותי המבחן בישראל.

גלובליזציה של הפשיעה ואכיפת החוק
הדיון בגלובליזציה ובהיבטים בינלאומיים של אכיפת 
מכיוון  ומיוחד,  חדשני  הוא  בספר  המתקיים  החוק 
שמדובר בהליך עכשווי המתפתח בימים אלו בעולם. 
הטיעון המרכזי של המחבר הוא, שיש צורך בשינוי 
פרדיגמה חשיבתית ביחס לאכיפת החוק והתמודדות 
עם פשיעה ועבריינות. יש להבין, שהפשיעה ואכיפת 
- שהיו במשך אלפי שנים תופעות מקומיות  החוק 
ברמת רחוב, שכונה, עיר או מדינה - הופכות לתופעות 
גלובליות, שאינן מכירות בגבולות של מדינות. הטיפול 
באסיר רוזנשטיין, ולאחרונה אולי גם באחים אברג'ל, 

לגלובליזציה של אכיפת החוק, הנדונה  דוגמה  הוא 
התפתחות  מתוארת  זו  במסגרת  בספר.  בהרחבה 
החוק וההליך המשפטי בעולם, תוך דיון באסכולות 
משפטיות שונות, כמו השיטה האדוורסרית, השיטה 
כמו  המוסלמי.  הפלילי  והמשפט  האינקוויזיטורית 
כן, מתקיים בספר דיון מעמיק במודלים שונים של 
ובמשמעותם  העולם,  במדינות  שהתפתחו  שיטור, 
של אלו האחרונים לאכיפת החוק במסגרת מערכת 
המאפיינים  את  מציג  גימשי  בפלילים.  הצדק 
העיקריים של גלובליזציה של הפשיעה, תוך הדגשת 
של  הגלובלית  ופעילותה  האנושות  נגד  הפשעים 
הפשיעה המאורגנת. המחבר דן בהרחבה בהיבטים 
ובמאמצים  הבינלאומי  הפלילי  שונים של המשפט 
ארגונים  לאכוף את החוק באמצעות  הבינלאומיים 
על-מדינתיים, כמו בית המשפט הפלילי הבינלאומי, 

האינטרפול והיורופול הפועל באירופה.

נתיב הצדק בפלילים
נתיב הצדק בפלילים, לדעת ד"ר גימשי, הינו החלופה 
הראויה למודל הנוכחי של מערכת אכיפת החוק, והוא 
מתמקד בעשיית הצדק מול אכיפת החוק. עיצובה של 
מערכת צדק הוא קשה ומורכב, בעיקר עקב העימותים 
של  וקיומם  החוק  אכיפת  בהליך  המובנים  הרבים 
הסתירות  ומלאי  המורכבים  הסבוכים  הגומלין  "קשרי 
המתקיימים בין הארגונים השונים הפועלים במערכת 
הפועלת  מורכבת  במערכת  מדובר  החוק...  אכיפת 
בסביבה דינמית ובלתי צפויה... בה אין בהכרח קשר בין 
סיבה לתוצאה" )עמ' 568(. על מערכת צדק בפלילים - 
לדעת המחבר - להיות בגדר שאיפה, המעוגנת במושגי 
טוהר  אדם,  זכויות  ואישית,  כאחריות  מרכזיים,  יסוד 
תחושות  יצירת  מקצועיות,  מקצועית,  אתיקה  מידות, 

של צדק לכל אדם וענישה מוסרית.
לסיכום, הספר המקורי והחדשני הזה מהווה מקור 
החוק,  באכיפת  העוסק  ולכל  למתעניין  נרחב  ידע 
אתגר  המהווים  רבים  שאלה  סימני  הצבת  תוך 
הספר  בישראל.  כיום  הקיים  למצב  אינטלקטואלי 
מהווה אתגר חשוב לכל איש מקצוע בתחום אכיפת 
החוק, לחוקרים מתחום האקדמיה ולקובעי מדיניות, 
שאינם מוכנים לקבל בהכרח מציאות קיימת, אלא 
חדשניות  חלופית  על  לחשוב  ומסוגלים  מוכנים 

ויצירתיות וליישם אותן.
וכך מסיים גימשי את ספרו: 

"נתיב הצדק בפלילים היא מציאות אפשרית, כאשר 
היא מושתתת על ראיית האדם כתכלית קיומה של 

המערכת וכנושא באחריות אישית לכל מעשיו".

עשיית צדק מול אכיפת החוק בעולם הגלובלי
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מדף ספרי המקור המדעיים בעברית, שמתמקדים 
בהתמכרות לסמים ובטיפול בה, אינו עמוס לעייפה. 
כמות הספרים העוסקים בהתמכרות  הוא,  נהפוך 
המקומי,  הקהל  בעבור  בישראל  שנכתבו  לסמים, 
כל  לפיכך,  מדי.  מצומצמת  למדי,  מצומצמת  היא 
ספר חדש מעורר בנו שמחה וגם ציפייה לקוראו. על 
אחת כמה, כאשר מדובר בספר, שהוא פרי עבודתם 
המשותפת של שניים מבכירי הקרימינולוגיה בארץ, 
מעבודותיהם  להשכיל  זוכים  אנו  שנים  שמזה 
שוהם  המחברים,  שני  לחוד.  אחד  מכל  וגם  ביחד 
ואדד, צרפו בספר את משנותיהם ואת התנסותם 
במפגש עם מכורים לסמים, והם מגישים לקוראים 
האישיות  מאפייני  על  תיאורטית  מסה  העבריים 
את  המדגימה  פרקטיקה  תיאור  בצד  המתמכרת 

יישום התיאוריה. 

בטרם אציג את הספר, ברצוני להתייחס לכותרתו: 
ביותר,  קולעת  כותרת  זוהי  שובע".  ללא  "ריק 
הספר  נושא  את  בלתי-אמצעי  באופן  המדגימה 
ואת מסריו. שם הספר מבטא את החוויה הקיומית 
של מתמכרים באשר הם: ריק טובעני, אשר תובע 
 - הספר  של  האתגר  לעולם.  מתמלא  ואינו  סיפוק 
להראות כיצד, בכל זאת, ניתן לנסות ולהתמודד עם 

ריק ללא שובע זה ולמלא אותו בכלים ובתוכן.

הכוחות הפועלים בנפש האדם
של  אישיות  תיאוריית  בהצגת  נפתח  הספר  גוף 
הדינמית,  התיאוריה  על  המבוססת  מתמכרים 

מבטם  מנקודת  קליין(,  מלאני  )של  קלייניאנית 
תיאורטית מעט  גישה  מציג  של המחברים. הספר 
מרכזי,  ציר  בקצרה:  לפשטה  ואנסה  מורכבת 
בתפישת המחברים, הוא תיאור הכוחות הפועלים 
בתוך נפש האדם כשני ווקטורים בסיסיים והופכיים 
הללו,  הכוחות  שני  ו"הפרדה".  "איחוד"  לזה:  זה 
ההתפתחות,  שלבי  לאורך  ומשתלבים  הפועלים 
ופועלים  אוניברסליים  המחברים,  לתפישת  הינם, 

לכל אורך חיינו. 

הווקטור המפריד מכוון אותנו אל עצמאות העתיד 
להחזירנו  שואף  כמו  האיחוד,  וקטור  השני,  ואילו 
רק  התקיים  אם  גם  לטוב,  שזכור  הרמוני  עבר  אל 
אדם  של  וחייו  אישיותו  שכאשר  מכאן,  כפנטזיה. 
שאיפה  בין  נע  האדם  אלו,  כוחות  ידי  על  נשלטים 
מושלכת אל העתיד לבין התרפקות על העבר, אך אינו 
"נמצא" בהווה. במלים אחרות, שליטת הווקטורים 
הללו על חיינו עלולה להביאנו למצב של קיום לא-

אותנטי, שהתכוונותו איננה להווה. בכך ניתן לראות, 
בעלת  היא  האישיות  של  זו  דינמית  תפישה  כיצד 
היגד אקזיסטנציאליסטי )קיומי(, שמתאר את קיומנו 
שאינן  נוגדות,  שאיפות  שתי  בין  מתסכל  כמאבק 
בנות מימוש. מאבק זה, לדעת המחברים, משותף 
לכולנו. אולם בתהליך התפתחות מוקדמת לקוי, בו 
נוצר קיבעון נפשי, מתקבל לעתים מצב קיצוני אותו 
מכנים המחברים "חור שחור". חור שחור פנימי זה 
שואף ללא הרף להתמלא על ידי חלופות חיצוניות. 

הסמים, לכאורה, משרתים היטב מטרה זו.

הכותב הוא קרימינולוג קליני. מרצה בכיר במחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן.  1

] ד"ר נתי רונאל1 [

"החור השחור"
והעצמי האותנטי

ביקורת על הספר "ריק ללא שובע -
טיפול אקזיסטנציאליסטי בהתמכרות לסמים"
מאת שלמה גיורא שוהם ומשה אדד )מחברים(
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השחרור מהצורך לקבל אישורו 
של הזולת

הפרק השני בגוף הספר מציג בהרחבה את המשנה 
האקזיסטנציאליסטית של המחברים, תוך דגש על 
מצב בלתי-בריא של "אקסידיה", קרי: אדישות קיומית 
מנוכרת או נתק של האדם מערכיו. האקסידיה היא 
מספרי  לנו  המוכרת  מהנסגנות  יותר  קיצוני  מצב 
הקרימינולוגיה. בעוד, שהאחרונה מתייחסת למעין 
הנורמטיבי  המאבק,  ונטישת  האדם  של  כניעה 
ההתקדמות  את  המאפשר  והבלתי-נורמטיבי, 
בחיים, האקסידיה היא נתק מערכי הטוב והרע גם 
יחד, נתק המלווה בייאוש תהומי של אטימות. זהו 
קיום סובל תמידית, הזוכה להקלה-לכאורה זמנית 

על ידי שימוש בסמים.

מציעים  טיפול,  הנתק באמצעות  על  להתגבר  כדי 
המחברים מודל אקזיסטנציאליסטי, השואף להביא 
אותנטיות גדולה אל חיי המתמכר. בעוד, שחיים על 
פי ציפיות האחרים, נחווים כחוסר אותנטיות, דגם 
הטיפול האקזיסטנציאליסטי המוצע מחפש להעריך 
את התחושה הקיומית הפנימית של האדם, להחיל 
במציאת  לסייע  חיצוניים,  איומים  על  זו  תחושה 
לחצים  עם  ולהתמודד  לחיים  אותנטית  משמעות 
כיוון  זה,  בטיפול  לאחרים.  הסתגלות  של  חיצוניים 
השחרור  על  הדגש  הוא  כאחד  ומבטיח  מפתיע 
מהצורך לזכות באישורו של הזולת, בתהליך היצירה 
באופן  אקזיסטנציאליסטית.  עצמית  הערכה  של 
טבעי, גישה כזו מאפשרת לאדם השתתפות פעילה 
לו  בכל שלבי הטיפול, כולל סיוע לאחרים הדומים 

כחלק מהריפוי העצמי.

לחדור מבעד לשריון ההתמכרות 
והבדידות

בהמשך הספר, מציגים המחברים את אופן הביצוע 
התיאורטית.  מתפישתם  הנגזרת  הפרקטיקה  של 
היות והדיאלוג האותנטי, הבוברי )לפי מרטין בובר(, 
טיפול  הספר  מציע   - בטיפול  מרכזי  מרכיב  הוא 
ליצור  השואפת  קבוצה  של  במסגרת  בלתי-כפייתי 
נורמה של שיח קרוב, פתוח ואינטנסיבי. אופן ניהול 
 N.A-ו  A.A העזרה-עצמית  מארגוני  שואל  הקבוצה 
"דלת  מתמכרים.  של  הדדית  עזרה  על  ומתבסס 
הכניסה" למחוזו הפרטי של המטופל היא ההכרה 
המטופל  יכול  זו,  הכרה  בעקבות  הקיומי.  בסבלו 
הפנימי  עולמו  אל  והקבוצה  המטפל  את  להזמין 
בקצב המתאים לו. באמצעות ההזדהות עם חברי 

לגלות  כיצד  חבריה  לומדים  בסבלם,  הקבוצה 
הקבוצה  של  כוחה  שלהם.  האותנטי  העצמי  את 
מתבטא ביכולתה לחדור מבעד לשריון ההתמכרות 

והבדידות האופיינית לה ולגעת בעצמי האותנטי.

סיפורי חיים של חברי הקבוצה
רב,  בפירוט  המחברים,  מביאים  הספר  בהמשך 
מספר סיפורי חיים של חברי הקבוצה, המדגימים 
משתרעים  אלו  חיים  סיפורי  כה.  עד  האמור  את 
בפנינו  פורסים  והם  הספר  פרקי  מרבית  פני  על 
החל  המטופלים  של  האישית  ההיסטוריה  את 
בהערכת  וכלה  ההתמכרות  סבל  דרך  מילדותם, 
הללו  הנראטיבים  כל  ניתוח  להחלמה.  הסיכויים 
כך,  שהוצגו  התיאורטיים,  המרכיבים  פי  על  נעשה 
יישומם  מידת  על  לעמוד  יכולים  הקוראים  שאנו 
דומה  שבאופן  אציין,  מוסגר  במאמר  והתאמתם. 
להתעלם  ניתן  לא  הנראטיביים,  הניתוחים  לכלל 
ממידת הסובייקטיביות של הניתוח. כלומר, הניתוח 
נעשה מבעד למשקפי המנתח עצמו. היות ומטרת 
הספר היא להציג את "משקפי המנתח", קרי: את 
הגישה המסוימת, הרי שסובייקטיביות הניתוח רק 

תורמת ומעשירה הצגה זו.

מסיבות השמורות עמם, בחרו המחברים להביא את 
סיפורי המטופלים בכל פעם איש-איש לעצמו. אולם 
עצמה.  הקבוצתית  הדינאמיקה  של  מקומה  נפקד 
הסבל  עם  הזדהות  ליצור  הקבוצה  מצליחה  כיצד 
של האחר? כיצד מעבירה הקבוצה ליחיד את מסר 
השינוי? איך מתבטאת המעורבות האישית בתהליך 
ההדדית  העזרה  מתבטאת  אופן  ובאיזה  הטיפול 
החשובות  אלו,  שאלות  הקבוצה?  מפגשי  במהלך 
ייתכן, שקצרה  ללא מענה.  עדיין  נותרו  למטפלים, 
היריעה, בספר זה, מלהביאן וכל שנותר הוא לקוות 

שהמחברים יחזרו אליהן במועד מאוחר יותר.

ציפייה להמשך
ספר,  הישראלי  לקורא  שמוצע  הרי  לסכם,  אם 
לסמים,  בהתמכרות  טיפול  שיטת  הוא  שנושאו 
אולם הספר מכיל הרבה יותר, שכן הוא מציג גישות 
האישיות  למבנה  הנוגעות  פילוסופיות-פסיכולוגיות 
בכלל ולהתפתחות האדם באשר הוא. גם ההמלצות 
האקזיסטנציאליסטיות של המחברים אינן מוגבלות 
לתחום ההתמכרות לסמים בלבד, וניתן להקיש מהן 
זה של  יתרון  אולם  ובעיה אחרים.  על תחומי חיים 
כוללת,  פילוסופית-פסיכולוגית  היותו מסה  הספר, 

”החור השחור” והעצמי האותנטי
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שכן,  דעתי.  לעניות  שלו,  התורפה  נקודת  גם  הוא 
ואפילו  מדי  רחבה  הקורא  בפני  הנפרשת  היריעה 
התיאורטי.  בחלק  במיוחד  לעתים,  מדי  דחוסה 
מתקבל הרושם שהמחברים, מתוך נדיבות שאיפתם 
להרחיב ולהעמיק את הבסיס העיוני, חיברו רעיונות 
אומנם מקורית  לכלל מקשה אחת,  ומגוונים  רבים 
ומעניינת מחד, אולם מאידך אינה מתחברת בקלות 
ודורשת יתר פירוט. ייתכן, שמוטב היה לו דילגו על 
מספר מרכיבים בתיאוריה, או לחילופין הרחיבו מעט 
יותר את החלק התיאורטי. נקודה נוספת לביקורת, 
הקשורה לזו הקודמת וגם קרובה לשדה התמחותי, 
 A.A העזרה-עצמית  ארגוני  של  ההצגה  אופן  היא 

ו-N.A. על פי דברי המחברים עצמם, ארגונים אלו 
ואופן פעולתם, המתבסס על תוכנית 12 הצעדים, 

קרובים לשיטה המוצעת בספר. 

 12 ותוכנית  אלו  ארגונים  של  מרכזיותם  אף  על 
לסמים  התמכרות  עם  בהתמודדות  הצעדים 
והן במרכזי  עצמית  עזרה  באופן של  הן  ואלכוהול, 
טיפול מקצועיים ועל אף הקשרם לשיטה המוצעת, 
מפאת  כנראה  עליהם,  מפרט  ואינו  כמעט  הספר 
קוצר היריעה ומשאיר את הקורא בציפייה להמשך. 
בעתיד  תענה  המחברים  של  פוריותם  כי  תקוותי, 

הקרוב על ציפייה זו.
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This study focuses on the issue of personality 
characterization of Palestinian terrorist-
organization leaders in Israeli prisons. The 
main goal of the study is to examine whether a 
delinquent personality profile exists among the 
terrorist-organization leaders, who are in prison 
for long periods of time, or if their personality 
is identical to any other person – who has not 
been sentenced to imprisonment, and who 
has no unique or out-of-the-ordinary personal 
characteristics. The study is a qualitative study, 
which was conducted based on the method 
of in-depth interviews in prisons around the 
country where political  / security prisoners 
are kept.  The interviews were conducted 
according to Hare's psychopathy checklist: 
screening version (PCL-SV). In addition to the 
qualitative study, the results were analyzed 
based on Hare's scale (hare, 1991) for the 
examination of delinquent personality among 
the interviewees.
The eighteenth prisoners, who were interviewed 
for the study, are leaders of major Palestinian 
terrorist organizations in prison, such as Fatah, 
Hamas and the Islamic Jihad.  
Eight of the interviewees are the spokespeople 
of the organizations and the different wings in 
prison, and the other ten are leaders in the 
organizations themselves. Their identities 
are confidential, as absolute anonymity was 
guaranteed, and they participated in the 

Personality Characterization of 
Palestinian Terrorist-
Organization Leaders 

in Israeli Prisons
 [ Yehoshua Sagit ]

interviews on their own free wills. The Findings 
of this study indeed substantiate that it is 
impossible to profile personality, not even 
delinquent personality, among terrorist-
organization leaders in the prisons since they do 
not have delinquent personality. However, unlike 
other studies, which characterized terrorists 
as lacking responsibility, this study found that 
the leaders in the prisons are very responsible 
for their actions and their surroundings and 
invest a great deal of  themselves in order to 
promote their aspirations and their goals and in 
order to provide the needs of the organization 
members for which they are responsible. 
This study did not even find them to have 
manipulative personality, no traits were found 
among them of the search for stimulation and 
Most of the interviewees are of medium to high 
self-esteem. This study partially supported the 
different studies that described the terrorists' 
lack of ability to show remorse. The findings 
shows that they do not regret their destructive, 
terrorist actions, but it is not a characteristic 
in their personality, for they can feel regret for 
other things in their lives.  
An analysis of the findings based on Hare's 
scale (Hare, 1991) enforce the findings of the 
study concerning the delinquent personality 
among terrorist-organization leaders in prison 
as they do not point out any clear characteristics 
of delinquent personality.
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Research Summary
In this paper we present findings from an 
experimental study of an innovative program 
in fine enforcement developed by the 
Administrative Office of the Courts of New 
Jersey (AOC), termed Project MUSTER (MUST 
Earn Restitution). The project was initiated 
by the New Jersey AOC as a response to 
concerns among probation personnel that 
there was little compliance among defendants 
sentenced to monetary penalties. The program 
sought to increase payment of court ordered 
financial obligations among probationers 
who are seriously delinquent in paying fines, 
penalties, and restitution, and was designed to 
“strengthen the effectiveness of restitution and 
fine sanctions by forcing those offenders who 
have the ability to make regular payments to do 
so”. Project MUSTER relied upon a combination 
of intensive probation, threats of violation 
to court and incarceration, and community 
service. We find that probationers sentenced 
to Project MUSTER were significantly more 

Does deterrence work 
after all?

The threat of incarceration as a means 
of increasing payment of court ordered 

financial obligations 

 [ Weisburd David, Einat Tomer and Kowalski Matt ]

likely to pay court ordered financial obligations 
than those who experienced regular probation 
supervision. However, probationers sentenced 
to a second treatment group, in which the only 
intervention was violation of probation (one 
part of the MUSTER program), had similar 
outcomes to the MUSTER condition.  These 
findings suggest that the main cause of fine 
payment was a deterrent threat of possible 
incarceration, often termed the “miracle of the 
cells.” 

Policy Implications
Our study shows that it is possible to gain 
greater compliance with court ordered financial 
obligations, and such compliance may be gained 
with a relatively simple and straightforward 
criminal justice intervention.  Threats of violation 
of probation are an effective tool for gaining 
compliance with financial obligations.  Given 
the growing interest in monetary penalties as 
an alternative to incarceration, these findings 
have particular policy importance. 
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Dealing with violence is a main theme in 
correctional work. Society expects the prison 
system to "work" and somehow not only 
segregated violent people but to reduce their 
inherent violence. Correctional staff need to 
confront violence in it's different forms: actual 
physical and verbal violence, the violent act of 
incarcerating someone against their will, as 
well as projections of society onto correctional 
staff as being violent themselves by the fact 
that they chose to work in prisons ('the other 

Violence within us:
Some Reflections on Violence and prisons

 [ Weiss Joshua ]

side of the coin"). This paper reflects on 
the different ways staff needs to deal with 
violence while realizing and owning violent 
elements within. It is suggested that the way 
prisons reduce violence is by restraining 
impulsive and destructive behavior together 
with encouraging hope. Containment and 
caring are ways of integrating different needs 
of violent people, and humane and effectual 
prison staff inherently use these elements in 
their daily work.
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Abstract
The following is a contemplative article based on 
theories and research findings and is intended 
to promote understanding of the formation of 
sexual offences, as a result of the interaction 
between emotional development, cognitive 
processes and emotional intelligence. The article 
attempts to introduce an integrative framework 
of understanding that combines philosophical 
theories, Jewish contemplation and biological 
data while addressing sex offenders' law 
cases. 

The basic assumptions in this article are based 
on the works of Damasio, Stott, Eysenck, 
Rachamimov and Addad as they relate to inborn 
aspects, as well as cognitive and emotional 
functioning in the human brain, as the base 
for the formation of individual behavior. Later 
on, the approach widens and refers to the 
significance of family and parental environment 
and the modern social environment in the 
western world that shapes and contributes 
to the development of ones behavior (Addad 
,Fukyama, Winnicott, Shoham),. It also serves 
as a destructive individualistic enhancer to the 
immediate satisfaction of needs and desires 
while overlooking "the other".

The exploitation and violation of "the other", to 
satisfy man's needs and desires, has led our 

Cognition, Emotion, 
Emotional Intelligence

and Sexual Offences 

 [ Addad Moshe, Vignanski Efrat and Hanna Himi ]

Sages of Blessed Memory to view the sinner 
as a "soul murderer". The significance and 
relevance of punishing these offenders calls for a 
thorough debate over the fine balance between 
punishment considerations (e.g. rehabilitation 
interest, deterrence interest, retaliation interest 
and the prevention and exclusion interest). 

All the sentences in the article demonstrate 
the common basic assumptions in the judicial 
system against sex offenders. It seems that 
despite the distinct line of punishment we have 
seen during the last decades, as well as rulings 
that have been legislated during the last years; 
we can cautiously say that the State of Israel has 
failed to defeat the phenomenon. 

Therefore, according to our assessment, aside 
severe punishment, there is a need to develop 
models that, on the one hand, will assist in 
minimizing the phenomenon and on the other, 
will preliminary detect sex offenders and sexual 
offences.

Detection must be done in the basic family unit 
at a very early stage in order to minimize the 
victim's trauma, and as long as the predator 
has yet to form and design behavioral patterns 
that are abnormal and deviant, in a way that 
reduces the effectiveness of the treatment and 
rehabilitation.
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The current study examined the relationship 
between drug addiction and crime involvement 
among Israeli female inmates. Fifty-four ex-
addict female inmates participated in this 
study. Main research findings indicated that: 
(a) the majority began using drugs prior to their 
involvement in crime; (b) most were convicted of 
drug-related crimes; (c) almost half had a history 
of sexual abuse, and; (d) female inmates who 

Patterns of Crime 
and Substance Abuse 

among Female Inmates
[ Chen Gila and Einat Tomer ] 

were sexually abused differ from those who were 
not in family background, as well as patterns of 
drug-addiction crime characteristics.
The main contribution of this study relates 
to its ability to explore the unique needs and 
characteristics of ex-addict female inmates. 
The implications of these findings for substance 
abuse treatment are discussed.
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Service absorbed a better educated level of 
personnel, and progressed in the direction of 
greater professionalism.

In the middle of the first decade of the 21st 
century, the Prison Service accepted prisoners 
from police lockups, and security prisoners 
from the Israel Defense Forces, in the hope that 
it would become the sole body for imprisonment 
in the country.  Despite the improvements in the 
conditions of imprisonment, in personnel, and 
in treatment of prisoners, the Prison Service 
still has many defects and dysfunctions which 
demand repair.  Several prisons are still housed 

in faulty structures inappropriate for their 
function.  The average degree of crowdedness 
in Israeli prisons is high, and the average 
area per inmate is approximately 50% of the 
international standard.  A portion of the prison 
population is not engaged in creative work, and 
is not involved in educational advancement or in 
occupational training.

A considered, long-term national imprisonment 
policy has yet to be enunciated; one based on 
a balance between the country's security needs 
and the prisoners' treatment needs. Clear, 
attainable goals have yet to be set.

This paper describes the social environment 
in the "Ofek" juvenile prison in Israel, during 
the years 2001-2005, as perceived by the 
prisoners themselves. Using an anonymous 
questionnaire, implemented on three separate 
occasions, the main parameters effecting the 
prisoners' positive perception where identified. 
Through these parameters, the positive 
change the prisoners' perception was noted, 
and thus reflected the changes in the prison 
over time. The research found that there are 
three main parameters regarding the positive 
prisoner perception: The physical conditions, 
the relationship with the prison authorities 
and the level of rehabilitation. The higher the 

"Ofek" Juvenile Prison 
in Israel –

The Social Environment in the Prison, 
According to the Prisoners Perception, 

During the Years 2001- 2005

 [ Goldberg Ili ]

prisoners evaluated the prison authorities, 
their satisfaction and positive approach lifted 
accordingly. Similarly, the higher they thought 
of the rehabilitation process the more they 
reported positive attitudes. This research has 
come to two main conclusions: 1. The social 
environment in the prison is built on the level of 
rehabilitation and the attitude the staff presents, 
whether educational staff or prison authorities. 
2. Organizational changes have crucial effects 
on the education and rehabilitation processes 
within the prison. Yet since this is the first 
research of the kind conducted in juvenile 
prisons, more research in the field is still 
required. 
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The Development of 
Prisons in Israel

[ Timor Uri ] 

Since the founding of the State of Israel, 
its prison system has suffered from many 
of the growing pains of early development.  
Israel's first prisons were housed in facilities 
which were never planned or built for such 
a purpose, and were operated according to 
the procedures determined by a foreign entity 
– the British Mandatory Authority.  Neither the 
public nor the governmental bodies at the time 
showed much interest in the prisons or in the 
prisoners held inside.  Commanding officers 
were appointed from without the system.  
They lacked the most basic knowledge of the 
field of incarceration.  The prison system was 
neglected over the first 40 years of the State, 
with bare bones budgets which allowed neither 
for the physical development of the system nor 
for the development of appropriate means of 
treating the prison population.  During those 
same 40 years the number of prisoners grew, 
and they were held in ever increasingly crowded 
conditions.  

After the Six-Day War, in 1967, the prisons' 
already overcrowded situation became even 
more overcrowded with the addition of the new, 
multi-problem population of security prisoners, 
as well as the addition to the system of the 
military security prisons.  All these demanded 
confrontation with difficult security problems.  
The system's prestige suffered as a result of the 
many difficulties it was required to manage. This 
led to a reduced educational level among those 
enlisting in the Prison Service, with a growing 

gap between the system's increasingly complex 
needs and the staff's ability to meet them.

Starting with the 1970's, the State Comptroller's 
annual reports included repeated, scathing 
criticism of the Prison Service.  The Kent 
Commission, in 1981, added additional, harsh 
criticism, together with recommendations for 
correcting the system's faults.  The Prison 
Service's internal comptroller, the Public Defender, 
and the communications media added their own 
criticisms to those of the State Comptroller.

In response to the mounting criticism, the 
system slowly began to attack the sources of 
dysfunction.  As time went by, procedures and 
standing orders were amended and made to 
fit the Israeli reality and concepts accepted 
therein.  The educational level of the staff began 
to rise, and as a result came an improvement 
in the level of professional staff training, as well 
as in the degree of social prestige of prison 
staff.  The system began to turn its attention to 
some extent to the matter of treating prisoners.  
Rehabilitation and educational programs were 
introduced for them.  The public's interest in the 
prison system grew, as did that of the country's 
elected officials.  

Toward the end of the 1980's, the Treasury 
began to free funds for the construction of 
new prisons which were designed for their 
designated function, as well as for the partial 
renovation of existing prisons.  The Prison 
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