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  הקדמה

  

 נהלראשונה תוצג. את ההתנהגות ההתמכרותית כהסבר לחזרה למאסרמציג  הספר

מתוארים  בספר ;לסגנון חיים עברייני ולסוג עבירה מסויים, ת למאסריוהתמכרו

התייחס דרכי ההסתגלות למאסר ב ;החיים במאסר והדרישות החברתיות מהאסיר

ודרכי  ;)'בואימודל הי'(אשר עוצבו לפני המאסר  ,הכלוא לתכונות האישיות של

כתת מתוארת בספר חברת האסירים . )'מודל החסך'( 'כאבי המאסר'התמודדות עם 

  .1)2003, גולדברג( תת תרבות של מכוריםכתרבות של עבריינים ו

  

ול איומים גדולים שמירה על ביטחונה מעם ה מדינת ישראלמאז הקמתה מתמודדת 

מקובל להתייחס בעיקר לאיומים חיצוניים  ,בבואנו לדון בביטחון הלאומי .ומשתנים

מדינת בכלל ושל אלא שהביטחון הלאומי , )האלוכיוצא בפגיעת טילים בעורף , גבולות(

 םהחוסן החברתי מבוסס על מרכיבי.  החברהעל חוסנה של  גם בפרט נשען ישראל

גם על כמו ; עודו מצב כלכלי, חברתית ריותאדיסול, ערכים: חברה הישראלית כמוב

ותחושת הביטחון ) ומהקבוצות חברתיות עוינות וכד, פשיעה(פנים הביטחון רמת 

  . האישי של האזרחים

  

חברה הישראלית בו ,חברהכל פשיעה פלילית מהווה גורם מרכזי המכרסם באושיות 

ומשאבים להפנות תשומת לב תה מחייב או של ישראל וליטישכן מצבה הגיאופ, בפרט

המדינה  עדר חוסן לאומי תתקשהיבה. ול אויביה החיצונייםמ הבטחת קיומה ל

עומדים בדרכה במציאות ה -ביטחוניים ומדיניים  - להתמודד עם הקשיים הרבים

  .המשתנה

  

לידי  ומביאות חברההאת חולשת המערכת הערכית של  ותמבטא פשיעהעבריינות ו

, יהודים- בני מיעוטים, חילוניים-חרדים(הקיימים בה הרבים ביטוי את השסעים 

שהם , ארד שקליםימיל 14.4-נאמדה עלות הפשיעה בישראל ב 2011בשנת ). ומהוכד

לצד הפגיעה בקורבנות כל זאת . פגיעה משמעותית בכלכלת המדינה - ג"מהתמ 1.7%

  .הפשיעה

                                                           
כתבה המחברת ש "ורצידביזם למאסר הסתגלות" דוקטורטהמתבסס על עבודת  ספרה 1

   .דוד- שרה בן' של פרופ הנחייתהב אילן-בר באוניברסיטת



  
  

  

  

מטרה להביא ביטחון ב ,כחלק ממערכת אכיפת החוק הנלחמת בפשיעה -  בתי הסוהר

כך להעלות את רמת וב ,נועדו בעיקר להרחיק את הפושעים מהחברה - לאזרחים

 19,657בישראל  כלואים ,על פי נתוני שירות בתי הסוהר מהשנה האחרונה. הביטחון

כלואים פעם שנייה  73%- כמהם  ,)ביטחוניים ופליליים, ושפוטיםעצורים (אסירים 

  . 2ומעלה

  

 .מדינת ישראל לרבותמניעת החזרה למאסר מהווה יעד  מרכזי במדינות רבות 

מביאה אשר  ,על אשמיםעונשי מאסר  בהטלתה משמעותית יעליניכרת  ,במקביל

סוהר בישראל  יתר בבעלות החזקת אסי .לעליה במספר האסיריםבעקבותיה גם 

נמצא  במסגרת  והיא עולה כמעט במחצית כאשר אסיר  ,לשנה₪ 95,000-עומדת על כ

  .  טיפולית בתוך הכלא

הן בביטחון  ,שבצמצום החזרה למאסר יש תרומה גבוהה לחוסן הלאומי ,מכאן

  . החברה והן בתחום הכלכלי

  

ההתמכרות היא תופעת  ,ובחוסנה בביטחונה ,בעיה חברתית נוספת הפוגעת בחברה

בדרך , נמצאה -  כאשר אדם התמכרות באה לידי ביטוי  .שהפכה למגיפה בינלאומית

שימוש , הימורים( או יותרמתמקד בסוג התנהגות אחד  –כלל במצב רגשי קשה 

מגיע למצב בו הוא זונח את כל א וה .ללא יכולת להפסיק ,)ומהמין וכד, קניות, בסמים

מבני הנוער  50%-60%כיום . גם מסתבך עם החוקרך כלל מעגלי החיים האחרים ובד

). 2005, המבורגר(כלוסייה משתמשים בסמים מכלל האו 10%- ו ,אלכוהול צורכים

: שיש סוגי התמכרויות נוספים אשר פוגעים בתפקודם של המכורים ,חשוב לציין

 1%-4%- ולהימורים  גם מכורים ,לסמים מקרב בני הנוער המכורים 20%( הימורים

 0.3%-3.3%( 3התמכרות לאכילת התקפית, )מהמהמרים יהפכו למכורים להימורים

מבני הנוער  17%- וב, מכורים 6.8%(התמכרות לאינטרנט , )ה הכלליתמהאוכלוסיי

  ).התגלו סימנים של התמכרות

                                                           
השפוטים בלבד בישראל ששוחררו  מכלל האסירים 43.5%במחקר חדש מדווח על שיעור חזרה למאסר  2

  .)2011, בן צבי( 2004בשנת 
הפרעת אכילה המתייחסת לאנשים : )B.E.D. – Binge Eating Disorder(הפרעת אכילה התקפית   3

כגון הקאה או שימוש , 'מטהרות'שאינה מלווה בהתנהגויות  ,הסובלים מתכיפות גבוהה של אכילה
  .המשקל לשם הורדתבמשלשלים 



  
  

  

  

מוצגים . נסיבות החזרה למאסרבבספר זה מוצגת תופעת ההתמכרות כמרכיב מרכזי 

של ואשר ניתח את המאפיינים  ,)2003, גולדברג(בישראל  רךממצאי מחקר שנעבו 

ים בישראל הם מהאסיר 70%. אליוסתגלותם החוזרים למאסר באמצעות דרך ה

 תהתמכרותיה באה לידי ביטוי בהתנהגותלמאסר  םהסתגלותשדרך  ,נמצא .מכורים

) 32.1%(יה יבקבוצה שנ; מכורים למאסר) 10.7%(קבוצה אחת של אסירים . שלהם

  ;מכורים לסוג העבירה) 4.5%(ובקבוצה השלישית  ;מכורים לסגנון חיים עברייני

  .תגלים למאסר בדרך לא התמכרותימסת 52.7%

  

וצמצום במסגרת הקהילה בתופעת ההתמכרות טיפול , מלחמה בפשיעה ,לסיכום

הם האמצעים שיש בהם כדי לחזק את החברה ולתמוך בחוסן החברתי החזרה למאסר 

  .ובחוסן הלאומי של מדינת ישראל
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  מבוא

  

להתמודד עם  כדיהן , מהחברה לתקופות קצובות עברייניםו להרחיק בתי הכלא נועד

. נזקי הפשיעה ניתן אתהלצמצם ככל על מנת  ,זאת .םלהרתיעהן כדי ותופעת הפשיעה 

דן אוממ בין היתר נובעתאשר , נודעת חשיבות רבהבריינים מביצוע עבירות ע תהרתעל

 Maxfield(חברה הן עבור הקורבנות והן עבור ה ,יעההמחיר הכלכלי הגבוה של נזקי הפש

and Babbie ,2010 ;McOiilster et al. ,2008 .(מציאות מצביעה על כך האלא ש

; Cohen ,1985; 1989, חסין; Ritchie 2011 ;,Wu 2005,(מרתיע  שהמאסר אינו

Greenberg ,1979( ,ושיעור האסירים שחוזרים למאסר הוא גבוה )Wong ,2011  ;

Wartna ,2010 ;Austin ,2010.(    

  

חלק קבעו בארצות הברית , לדוגמה. ניסיונות מגוונים נעשים על מנת להילחם בפשיעה

כל אדם שעבר ): The Three Strike Law( 'חוק שלוש המכות'מהמדינות את מדיניות 

; 2009, יחזקאלי(אסר לכל חייו יי, ימות ונשלח למאסר בפעם השלישיתעבירות מסו

Stolzenberg and D'Alessio, 2008 .(  

; Zamble and Porporino ,1990(תי הסוהר בתרון יצר צפיפות גבוהה בהמאסר כפאף ש

Blumstein ,2011 ;1986 ;Garry ,1984( , גברה תופעת החזרה למאסר)מועדות, 

אינה החזרה לכלא , האסירים המשוחרריםמנראה כי לתפיסתם של חלק  ).רצדיביזם

  .  דה או קשהמפחי, מאיימת

  

שמדובר בסיטואציה של מניעת אף , לחזור למאסרהאסירים מה גורם לחלק מ ,אם כן

  ?ציה קשהאשנתפסת בדרך כלל  כסיטו ,חופש וצמצום זכויות

  

 חופשההאדם על מוותר למצבים בהם ) 1977(אריך פרום מתייחס  "מנוס מחופש"בספרו 

 ,של מנוס מחופשפנימיים ג מנגנונים מציהוא . בניסיון להתגבר על בדידותו ועל חרדתו

 בדומה. נסיגה גמורה מכל תחומי החיים ואחידות אוטומטית, הרסנות, סמכותיות :מוכ

מחוץ חברתיים וכלכליים , קשיים פסיכולוגייםמ 'בריחה'ניתן לראות בחזרה לכלא , לכך

  . שמספק המאסר פסיכולוגייםהרווחים לזכות ב כדי, לכלא



  אילי גולדברג
----------------------------------------------------------------------------------- 
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אסירים ת הוא הפרעת האישיות הסוציופתית שמאפיינת המועדּוהסבר מקובל לתופעת 

 ,אולם .)1995 ,'ואח אליצור(חוסר יכולת למידה מניסיון אחד מסממניה הוא ש, רבים

של החברה העבריינית שהם לומדים היטב את הנורמות  הסבר זה עומד בסתירה לעובדה

  . ןדבקים בהו

  

לסגנון חיים עברייני , למאסר יתהיא להציג את ההתנהגות הההתמכרותמטרת הספר 

יתוארו החיים במאסר והדרישות  .כהסבר לחזרה למאסר ולסוג עבירה מסוים

 הכלואדרכי ההסתגלות למאסר בהתייחס לתכונות האישיות של  ;החברתיות מהאסיר

מודל '( 'י המאסרכאב'ודרכי התמודדות עם  ;)'בואימודל הי'(עוצבו לפני המאסר ש

 חברת האסירים כתת תתואר. צגו דרכים של הסתגלות למאסריו ,כמו כן). 'החסך

  .)2003, גולדברג( תרבות של מכורים תרבות של עבריינים ותת

באמצעות  תופעת המועדות בישראל שבדק לראשונה את  ,מחקרהספר מתבסס על 

וכן את הקשר בין המאפיינים שלהם , הבוגריםאסירים האוכלוסיית של ניתוח נתונים 

נבדקה הסתגלות למאסר כחלק מתהליך . אליולבין דרכי הסתגלותם  מאסרהטרום 

נתוני ). 2003, גולדברג(סוציאליזציה וכחלק מצורותיה של ההתנהגות ההתמכרותית 

חזרה  60%- שיעור של כמדווח על  שנים האחרונות ב .עדיין גבוהים מאודהחזרה למאסר 

בישראל  ).Wong ,2010 ;Wartna et al. ,2010 ;Austin ,2010 ;Payne ,2007(למאסר 

  ).2011, בן צבי וולק( 43.5%מדווח על שיעור של  

, Wong(כיעד  )רצידביזם(מועדות הציבו את צמצום ה ,ישראל וביניהן, מדינות רבות

2011 ;Payne ,2007 .( החזרה למאסר באמצעות הקשר בין הגורמים של  מעגלהבנת

כגורם משפיע על החזרה  תמכרותהה ושל למאסר ההסתגלות דרכי של, טרום מאסר

 וגם למאסר החזרה לצמצום שיביאו, מתאימות טיפול תכניות לבניית כוונתמ ,למאסר

  .כניסה למאסראת הלמנוע מלכתחילה  בניסיוןתכניות טיפול בקהילה  לבניית
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 החיים במאסר
  

  'קוד האסיר'ו מאפייני החיים במאסר

  
האסיר לוגיים והסוציולוגיים להתנהגות מקורות הפסיכוה, בתי הסוהר כתופעה חברתית

של המאה בשנות השישים והשבעים  נחקרו בעיקרכל אלה  – המאסר השפעותו בכלא

 Abbot ,1981; Alpert, 1979 ; Speer ,1977 ;Pell ,1972 ;Manocchio and(הקודמת 

Dunn, 1970 ;Wheeler ,1961 ;Clemmer ,1958( ,רק מעט מאוד מחקרים  אולם

; Higgs ;Clear et al. ,2011, 2012(יותר חום זה בשנים מאוחרות התבצעו בת

2011,Bondeson ;Bonta ,1996 ;Gendreau et al. ,1996 ;Toch ,1992 ;Bonta and 

Gendreau ,1990 ;Zamble and Porporino ,1990.(  

  

מערכת חברתית שמהווה  סגור וכוללני, ייחודיתיאר את בית סוהר כמוסד ) 1973(גופמן 

וקובעת  ,ליאכמעט טוטבאופן מחזיקה בסמכות הבה קבוצה שלטת ו, מהחברהמבודדת 

 :הוא מנה מספר מאפיינים למוסד זה. לגבי הקבוצה הנשלטת

  ;ו אופןקבוצה גדולה באותבפעילויות היומיות מתנהלות ה •

 יכים לגוףששי ,הממונים לפי סדר יום קבוע מראש על ידימאורגנות  הפעילויות •

  ;דרישותיהם מועברות באמצעות הוראות אדמיניסטרטיביות .חבירוקרטי מפק

  ;הפעילויות מכוונות להשגת מטרות המוסד •

  ;וממשפחתו בפרט האסיר מופרד מהחברה בכלל •

  . עוינותביניהם ושוררת , בין האסיריםלקיימת הפרדה ברורה בין הסוהרים  •

   

לא ועל התנהגותם השפעה על אופייה של המערכת החברתית בתוך הכ יש למאפיינים אלו

 לעתיםבספרות מוצגת המערכת החברתית בכלא באופנים שונים ו. של הפרטים בתוכה

רוף של פרטים הבאים ירואה בחברת האסירים צ) Clemmer ,1958(קלמר . סותרים

קיים אם  .ללא מטרות חברתיות משותפותו אינטראקציה ללא מערך חברתי מובנהב

 ,לעומת זאת ,סבור) Durkheim ,1949(דורקהיים . שיתוף פעולה הוא סימביוטי באופיו
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. ומערכת של תלות פונקציונלית בין האסירים תכי קיימת בכלא סולידריות אורגני

  .שהמערכת החברתית מבוססת על קולקטיביות) Sykes ,1965(מוסיף לכך סייקס 

  

שנגזרת מתרבות עבריינית ונבדלת  ,תרבות המערכת החברתית בכלא מוגדרת כתת

חוקים ב, מעמדותחברת האסירים מאופיינת ב ).Bowker ,1977(חברה הכללית מה

 מיוחדת תפקידים ושפה  ,עמדות, נורמותויש בה , כללי התנהגות חברתייםבו ייםלכלכ

 Bowker ,1977 ;Garabedian ,1963 ;Morris and Morris ,1963;Irwin; 2005, עינת(

and Cressey ,1962 ;Sykes and Messinger ,1960 ;Clemmer ,1958 ;Sykes ,

1965 ;Scharge ,1954 .(על ידי  ולמערכת זו יש קובץ של נורמות וכללי התנהגות שאומצ

אסירים  של הגותנורמות התנ). Williams and Fish ,1974(האסירים במטרה לשרוד 

הגדרת ). Clemmer ,1958( קוד האסירשנקרא  ,אסיריםבכלא בנויות על קוד מחייב ל

מסירה , התנהגות בכלא מספקת לאסיר מסגרת התייחסות ברורה וצפויה מראשכללי 

מעניקה סביבה בטוחה , מצמצמת חרדות הקשורות בכניסה למאסר, חוסר ודאות

שהפרט יכול  ,ות ונותנת משמעות לקבוצה החברתיתלפעילויות כלכליות לא חוקי

, Sykes and Messinger(להזדהות איתה ולקבל ממנה תמיכה במאבק נגד הממונים 

, משמעות, באמצעותו מקבל האסיר חיזוקש ,קוד האסיר מספק לקבוצה כוח). 1960

, Ricciardelli(סייקס ומסנינגר . המקלה עליו במאסר ,תחושת סולידריותו שייכות

2012 ;Higgs ,2012 ;Sykes and Messinger ,1960 (כאבי 'רואים בקוד זה תרופה ל

הפנמה , במידה כזו או אחרת, טוען שכל אסיר עובר) Clemmer ,1958(קלמר . 'המאסר

  . של נורמות אלה

 .אותו םשיקיי מייקבל שמגדיר הטבות גם קוד האסיר , ככל מערכת נורמטיבית אחרת

מלווה בפיקוח חברתי לא פורמלי ונוקשה ומגדיר את הסנקציות הכרוכות בהפרתו הוא 

 ,תרבות האסירים סיר מווסת את תתקוד הא). Morris and Morris ,1963; 2005, עינת(

  . ומבטיח את רציפות קיומהשולט בה 
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  : כפי שהן מתוארות בספרות הן קוד האסירהנורמות של 

 ;)Thomas ,1977 ;Garabedian ,1963 ;Sykes ,1965(התנגדות למוסד  •

, Thomas et al. ,1978 ;Tittle and Tittle(דריות עם אסירים אחרים יסול •

1964 ;Sykes and Messinger ,1960(; 

 ;)Thomas et al. ,1978(מניפולציות על סוהרים  •

 ;)Ohlin ,1956(ל אסירים אחרים וצינעל איסור  •

כמו בריחה  ,לאסירים אחרים בפעילויות אסורות על הפרעה איסור •

)Scharge ,1954(;  

 ).Merklin ,1974 ;Sykes and Messinger ,1960( הלשנה לעאיסור  •
  

, התמכרותשהבליט את בעיית ה ,התפשט השימוש בסמים ובאלכוהול בשנים האחרונות

תרבות  חברי תת ). Amir ,1980; 1989, טייכמן( תרבות של סמים והביא להיווצרות תת

כפויים , )Cloward and Ohlin ,1960(זו תופסים עצמם כמנותקים חברתית ותרבותית 

 ,כמו כן). Goldfarb ,1975(י פקוד חברתי לקוהמביא לת דבר -לסדר יום שבמרכזו הסם 

לקניות , למין, התמכרות להימורים: נחשפו התנהגויות התמכרותיות נוספות כמו

הגדיר את השילוב בין התמכרות ) Goldfarb ,1975(גולדפרב ). Peele ,1985(וכדומה 

  .'תרבות של עבריינים מכורים תת'לבין עבריינות כ

  

 ;1994, הרשירות בתי הסו(ירים מכורים של אס) 70%- כ(בישראל נמצא שיעור גבוה 

רבים . תרבות של סמים עם תתהשתלבה רבות של אסירים ת תת ונראה כי, )2000

רבות עבריינית וניסיון ת מעורבות בתת, כלא עם רקע עבריינימהאסירים מגיעים ל

 הנטייה לעבריינות קיימת ,ברוב המקרים). 1990, 'ברנע ואח(מוקדם בשימוש בסמים 

  .לסמים מגבירה את המעורבות בעבריינותוההתמכרות  ,דם להתמכרותקו עוד

  

האסירים מתמודדים גם . שרדותיאופיו של הכלא מחייב את האסירים למצוא דרכי ה

עם  קרי, וגם עם המערכת הלא פורמלית השולטת בסביבה ,עם המערכת הפורמלית

 מכורח החיים כלאלמסתגלים  האסירים. חברת האסירים ששולטת בסביבה החברתית

בספרות המחקרית מתאר המושג . כל אחד בדרכו, ומסגלים לעצמם דרכי התמודדות
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תהליך ההסתגלות שעוברים האסירים בחייהם בכלא את  )'פריזוניזציה'( 'התכלאות'

)Clemmer ,1958.(  

  

  )Prisonization - פריזוניזציה(התכלאות 

בשמו  בקרב אנשי המקצוע ר יותרהוא מוכ, 'התכלאות' - שם עברי  יש מושג זהשללמרות 

  . 'פריזוניזציה'הלועזי 

  

, אסירים סביבה החברתית גורם חשוב בעיצוב התנהגותראה ב) Clemmer ,1958(קלמר 

 פורמלית הלא החברהשל נורמות ה אימוץתהליך של : 'פריזוניזציה'הוטבע את מושג 

 ; Sykes ,1965( וב מהשהייה נובעותש לבעיות הייחודיות קולקטיבי כפתרון, בכלא

Morris and Morris ,1963 ;Irwin and Cressey ,1962 ;Clemmer ,1958.(  

מושג זה הכניס ממד חדש להבנת החיים בבית הסוהר וחיזק את המשמעות של 

  . האינטראקציה בין האדם לבין סביבתו החברתית

ם כאבי המאסר ולהסתגל לחייעם נשלח לכלא נאלץ להתמודד עם מחסור או האדם 

  : מתוארות שתי דרכים עיקריות להתמודדות כזוהמקצועית בספרות . בכלא

  

התמודדות עם מצבי כאב באמצעות נסיגה פיזית או  - בידואליתיהדרך האינד

כאבי המאסר  על הזה אינו מספיק כדי להקלכאשר המנגנון הפסיכולוגי . פסיכולוגית

)Sykes,1965 ( , הרס עצמי ונסיגה , בסמיםהאסירים משיגים הקלה באמצעות שימוש

)Merklin ,1974( ,כלא כדיהפרת כללי ה, קהילת הכלאמהתבודדות מקהילת האסירים ו 

  .התאבדויות וכדומה, מחלות, לחוש משמעות קיומית

מאפשרים  קוד האסירעות הקבוצה וציות להתמודדות באמצ - הדרך הקולקטיבית 

שמירה על קוד האסיר מסייעת . ותחושת סולידריות כוח ,לאסיר לקבל משמעות קיומית

  .לשמר את כוחה של חברת האסירים

  

 הטמעה נורמטיבית: כיבים עיקרייםרמת הפריזוניזציה נחקרה באמצעות שני מר

 החברתי והסתגלות לתפקיד, המשקפת את דרגת הקבלה של עקרונות קוד האסיר

-Hofer ,1988 ;Barak(העמדה שהאסיר רוכש בתוך חברת האסירים  על מצביעהש
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Glantz ,1983 ;Zingraff and Zingraff ,1980 ;Zingraff ,1980 ;Thomas ,1977 ;

Thomas and Foster ,1972.(  תומס)Thomas ,1973 (משפיעים על שגורמים מצא שה

השתתפות בפעילות הו חברתי של משפחת המוצאהמעמד הם ה פריזוניזציהרמת ה

של אסיר סיר ממעמד נמוך גבוהה משל ארמת הפריזוניזציה . מאסרהטרום  עבריינית

בעל רמת הוא אסיר שביצע את עבירתו הראשונה בגיל צעיר  ,כמו כן. מעמד גבוהמ

, ככל שהקשר עם החברה החיצוניתש ,עוד נמצא. אחריםמשל פריזוניזציה גבוהה יותר 

כך רמת הפריזוניזציה  ,ל שהציפיות מהשחרור גבוהות יותרוככחזק יותר ו ,הנורמטיבית

או  ינית בכלאיעברהתרבות ה תתאת רוב האסירים מקבלים אמנם . ה יותרנמוכ

. רמה גבוהה של פריזוניזציהנמצאו כבעלי ) 32.6%(שליש מהם רק אך , אליה מסתגלים

  . רמת פריזוניזציה גבוההקשור לבידוד מהחברה החיצונית תה שימסקנתו העיקרית הי

  

  : שני מודליםתהליך הפריזוניזציה מוסבר באמצעות 

 ).Sykes ,1965( 'המודל הפונקציונלי'שנקרא גם ) 'Deprivation Model'( 'מודל החסך'

  ). Importation Model'( )Thomas and Peterson ,1977'( 'יבואימודל ה'

  

   מודל החסך

: 'כאבי המאסר'ממקד את חיי האסיר בחמישה חסכים המכונים ) Sykes ,1965(סייקס 

ההתמודדות עם . באוטונומיה ובביטחון, סקסואלייםהטרו ביחסים, ברכוש, חסך בחופש

החסכים נעשית בעיקר באמצעות נטייה לקולקטיביות ובאמצעות התחברות עם אסירים 

 Thomas( המאסר פוחתים כאבי ,עולה בין אסירים מת הסולידריותרשככל . אחרים

and Foster ,1972 ;Clemmer ,1958 ;Sykes ,1965 .( קבלת קוד מקשר בין  זהמודל

הסתגלות אישית ללחץ ולחסכים  לבין ,האסיר והסטטוס החברתי בחברת האסירים

 תולדה של אהפריזוניזציה על פי מודל זה הי). Barak-Glantz ,1983( בית הסוהר שבחיי

בהשפעות  תהמלוו ,כניסה לכלאהפרסונליזציה והשפעות סטיגמתיות של תהליך -דה

  ). Thomas ,1977(בניסיונם להפעיל פיקוח חברתי  שלטונות הכלאל ידי מופעל עשכוח ה

 אובדן שליטהומצאו שקיים ית הסוהר מודל זה אושש במחקרים שבדקו את החיים בב

, עצמית הערכה אובדן, )Hofer ,1988 ;Goodstein et al ,1984(של הפרט על חייו 

 ,בנוסף ).Hofer ,1988( אובדן זהות עצמיתו צמצום פעילויות ,אישייםין אובדן יחסים ב
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, Cordilia(מבוגרים  של םיתפקידים קונבנציונלי לבצע יכולת חוסרנמצא במאסר 

 בדן ערך עצמיוא ,)Flanagan ,1982( אישייםן בי ביחסים םיליקויקיימים , )1983

)Toch ,1979(, עבודה בעלת משמעותאובדן פרטיות ו, זהות אישית )Guenther ,1978 .(   

 מחדשהאסיר מקבל לפני השחרור דל הפונקציונלי משום שמודל החסך נקרא גם המו

סתגלות זמנית של דבר שמבטא ה ,)Wheeler ,1961( תפקידים וערכים קונבנציונליים

 באווירה המאיימת של הכלאהאסיר הישרדות  את משרתיםה ,סוציאליים-ערכים אנטי

)Hofer ,1988 .( את המודל ים ללושה חוקריםיש , אושש מחקריתהחסך למרות שמודל

   ). Bondeson ,1989( בואיהיבטענה שפריזוניזציה קשורה במודל 

  

  בוא ימודל הי

ו מאסרטרום סוציאליזציה שעבר מאדם במאסר נובעת ההתנהגות , בואיעל פי מודל הי

)Hofer ,1988 ;Thomas and Peterson ,1977 ;Irwin and Cressey ,1962( 

; Barak-Glantz ,1983(עבריינים של ה הנגד תרבותל ,בטרם נאסר, ומהשתייכותו

Zingraff ,1975 ;Thomas and Foster ,1972.(  הבדלי לשממצאים מצביעים על כך

 תרבות בכלאהמרכיבי אשר למהאסיר השפעה חזקה יותר על התנהגות  ישתרבות וגזע 

)Johnson ,1976.( פחות מוטרדים , סגנון חיים עבריינילפני המאסר בחיו אשר נשים א

, Slosar(לפני המאסר בפעילות עבריינית  מעורביםלא היו ש המאלרבות בכלא מהת

1978 .(  

  



  הסתגלות למאסר ומועדות בקרב אסירים בישראל, התמכרות
-----------------------------------------------------------------------------------  

  
  

  19

 
  :מאסר אשר נמצאו קשורים לפריזוניזציה גורמי טרום

אקונומי - תעסוקה ורקע סוציו, השכלה, גזע, גיל :היסטוריה חברתית כללית כמו •

)Alpert ,1979 ;Jensen and Jones ,1976 ;Thomas ,1977 ;Schwartz ,1971(; 

; Zingraff ,1980 ;Alpert ,1979( הרשעות קודמות ואורך המאסר הקודם פרמס •

Wellford ,1967(; 

; Zingraff ,1980( מערכת החוקכלפי הזדהות עם ערכים ועמדות עברייניות  •

Thomas and Poole ,1975(; 

, Hepburn and Stratton ,1977 ;Faine ,1973 ;Tittle( דימוי עצמי של הפרט •

1972(; 

, Irwin ,1980 ;Jacobs( ודתית, גזענית, פוליטית ,אולוגיות חברתיתיהזדהות עם איד •

1976.( 
  

. בוא ואת מודל החסךישמשלב את מודל הי ,אינטגרטיביהיש חוקרים שתומכים במודל 

מאסר ה טרום שלגורמים לתנאי המאסר וגם לגם הסתגלות למאסר קשורה , לטענתם

)Zingraff ,1980 ;Alpert, 1979 ;Thomas ,1977 ;Thomas and Peterson ,1977 ;

Jensen and Jones ,1976 ;Akers et al. ,1974 ;Dhami et al., 2007.(  

  

 בעלי רמת פריזוניזציהאסירים שכן , בין פריזוניזציה לבין מועדותשקשר גם האושש 

גון לארשל הסתגלות ברמה נמוכה ומאופיינים  'קוד האסיר'מחויבים לה - ,גבוהה

 בעלי רמת פריזוניזציה נמוכהבהשוואה ל נמצאו כבעלי סיכוי נמוך למועדות - הפורמלי

)Miller and Dinitz ,1973 ;Jaman ,1971 ;Kassebaum et al. ,1971.( לכך  יםחיזוק

דחו את ש ,אסירים מרדניים לפיו ,)Goodstein ,1979(בממצא של גודשטיין מתגלים 

ובממצא של דריסקול  ;לקהילה תםחזרב יותר הצליחו ,בכלא ארגון הפורמליהכללי 

)Driscoll ,1952(, דומים במרכיבי שאסירים בעלי רמת פריזוניזציה גבוהה  המראה

  . מחוץ לכלאאנשים שאישיות שונים ל
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ק להבנת דרכי ההסתגלות מהווה הסבר מספלכשעצמה אינה פריזוניזציה  ,לסיכום

רמת עשויים להשפיע על הקשר בין ש ספיםצורך בבחינה של גורמים נוויש , למאסר

להבין את התנהגות הפרט בכלא  כדי, יתר על כן. הסתגלות למאסרהיה לבין זוניצזפריה

שפעות ראוי לבחון את ה, ואת ההבדלים בין האסירים בתהליכי ההסתגלות למאסר

  .הבנת המועדות לעגם ולהסיק מכך , המאסר על האדם הכלוא

  

  השפעות המאסר על האדם

התנהגויות  שליותר גבוה  מאופיינים בשיעוראסירים , השוואה לאוכלוסייה הכלליתב

, Topp ,1979 ;Ross and McKay( התאבדויות: כגון, סוטות בתחום בריאות הנפש

1979 ;Austin and Unkovic ,1977 ;Sylvester et al. ,1977( ,פגיעות עצמיות )Toch  ,

1975b( ,ופיזיות רגשיות בעיות )Heather ,1977 ;Jones ,1976(, כאבי , בעיות שינה

 ;1995, ביטורסקי( חרדה גבוהה רמתו )D`Atri ,1981( פחד והתמוטטות עצבים, ראש

Spielberger et al. ,1970.(  

  

 שלפחות מחצית מהאסירים מתייחסים באופן חיובי לשהותם בכלא ,נמצא, יחד עם זאת

)Bondeson ,1989( :  

 37%, "טוב"ענו  18% "?מה אתה חושב על שהותך בכלא" גריםבו אסירים 178כשנשאלו 

לא טוב " 36%, "טוב"ענו  39% :נערים 88מתוך  ."רע"אמרו  45%- ו, "לא טוב ולא רע"

  .רע ענו 13% -ו, "ולא רע

ממצאים . "רע"ענו  50%-ו "לא טוב ולא רע" ענו 35% ,"טוב" ענו 16% אסירות 58 מתוך

חיוביות של אסירים עמדות מצוקה בכלא לבין היטויי אלו מצביעים על סתירה בין ב

  . כלפי המאסר

  

משמעית  מלאה וחד לא נמצאה תמיכה ולמרות זאת, בכלא מורכבים מאודהחיים 

, Gearing( מאסרה במהלךהתנהגותי וקוגניטיבי  שינוי עוברים שהאסירים להשערה

 אוניברסיטתפסיכולוגים מ קבוצת ידי נעשה על המפורסם ביותר המחקר). 1979

Durham הקוגניטיביות של  דרדרות בפונקציותינמצאה ה לא כיווחו יד אשר ,באנגליה
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, .Bolton et al. ,1976;Heskin et al.  1974 ;Heskin et al( המאסר האסירים במהלך

1973 ;Banister et al. ,1973.(  

בעיות  מדווחים על פחות ,מאסר לפחות שש שנות שריצו ,אסיריםנמצא ש

אסירים בתחילתם של גבוהה יותר מ ערכה עצמיתעל הו רדה ודיכאוןח ,יכוסומטיותפס

אסירים ). Zamble ,1992 ;McKenzie and Goodstein ,1985( רוכיםאמאסרים 

וחוסר  דיכאון, חרדה של יותר על רמה גבוהה שפוטים לתקופות קצרות מדווחיםש

דומים נמצאו בארצות  ממצאים. ארוכות שפוטים לתקופותשמאשר אסירים  תקווה

). Sapsford ,1978(ובאנגליה  )Rasch ,1977(בגרמניה , )Zamble et al. ,1984(הברית 

 הבעיותשינוי בסוג סירים לא נמצא בקרב שיעור גבוה של א, במהלך המאסר, לכך בנוסף

נמצא כי הכלא , יתר על כן). Zamble and Porporino ,1990( כלפי המאסר תועמדבו

את שהותם במוסד על ידי  לפני שחרורם מאריכיםוחלק מהאסירים  ,'תבי'להופך 

) Out Acting בפסיכולוגיהקרויה (המבטאת קונפליקטים רגשיים  ,יליתהתנהגות של

)Barton ,1959.(  

  

אסירים בתחילת מאסרם רגשי וקוגניטיבי של לא נמצאו הבדלים במצב בישראל  גם

שיפור ) Wormith ,1984(מצא וורמיט  קנדהב ).1999, סתר(ארוכה  תקופת מאסר ולאחר

בארצות הברית . אסיריםשל  אישיותבמרכיבי ו עמדותב פתולוגיים-פסיכו במרכיבים

שפוטים ה אסיריםכי  ,)McKenzie and Goodstein ,1985(מצאו מקנזי וגודשטיין 

 ,חרדהאופיינו ברמה נמוכה יותר של  ,בממוצעשנים  10.3לתקופות מאסר ארוכות של 

בהשוואה לאלו ששפוטים לתקופת  ,סימפטומים פסיכוסומטייםפחות בו דיכאוןו חדפ

אסירים ששפוטים לתקופות מאסר , יתר על כן. שנים בממוצע 1.3מאסר קצרה של 

. השפוטים לתקופות מאסר קצרותעלי הערכה עצמית גבוהה יותר מארוכות נמצאו כב

  . ק מהשפעות המאסרנסיגה בתפקודים פסיכולוגיים אינה חלמסקנתם היא ש

  

שהופיעו בעיקר  ,של המאסרהשפעות מינימליות נצפו רוב המדדים ההתנהגותיים ב

; Bonta and Gendreau ,1990 ;Flanagan ,1981 ;Wormith ,1984(בראשיתו 

Zamble et al. ,1984 ;Walker ,1983 ;Rasch ,1981 ;.Bolton et al ,1976 ;Cohen 

and Taylor ,1972 ;Morris and Morris ,1962 ;Tylor ,1961.(  
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האסירים למצבים  התגובה שלעל כי למאסר אין השפעה על דרכי החשיבה וגם נמצא 

שטרום  חלק מהאסירים. היא קצרה וחולפתהרי ש ,השפעה כזוקיימת  ואם ,ולנסיבות

 ,אולם .מאסרם מאמץ לנצל אותו לשיפור עצמי ראשיתביעשו  ,מאסרם חיו ללא מטרה

, Zamble and Porporino(זר וחהקודם תקופה קצרה והדפוס  לאחרעלם ניצוץ זה נ

1990 .(  

לטענה בדבר השפעות שליליות משמעית וכוללת  מחקרית חד לא נמצאה הוכחה, לסיכום

 Gendreau( מאסרמהאסיר ה מפיקש 'רווחים'סימנים לנמצאו  ,לעומת זאת. של המאסר

and Bonta ,1984 ;Suedfeld et al. ,1982 .( ם חסדמעשה ע המאסרהעידו שאסירים ,

 שגרתווחו על השתלבות טובה ביחלק מהם ד. מצבם חמור יותר וציינו שמחוץ לכלא

, Zamble and Porporino( םמאסר את תקופתארו באופן חיובי יות, החיים בכלא

1990 ;Manocchio and Dunn ,1970 .( שיעור גבוה של האסירים הביע רצון לשיפור

  ).Zamble and Porporino ,1990(מאסר הזדמנות לכך ב עצמי וראה

שהחיים  שערכו מצאו במחקר רחב) Zamble and Porporino ,1990(זמבל ופורפרינו 

 .מעטים נתונים להחלטתם של האסיריםורק תחומים  ,ברורים וקבועים, בכלא מובנים

 אולם, תרמאסר הלחץ הרגשי גבוה יואמנם בתחילת ה. החיים בכלא קלים עבורם, לכן

 הןמאלי נותמובכהמגבלות נתפסות , מתרגלים למקום חר מספר שבועות בכלאלא

  . לחלק משגרת החיים והבעיות הופכות

והצורך  ההנהלהבשל דרישות , וקים ועובדים יותר מאשר בחוץעס בכלאהאסירים 

עם מעדיפים להתחבר ו הם עוסקים יותר בספורט ובתחביבים ,בנוסף לכך. בקנטינה

גרת ש. שלהם בכלא גבוהה יותר מאשר לפני המאסררמת הסוציאליזציה  ,לכן .אחרים

 ,ן הפורמלי להשתתף בפעילויותרגוסדר היום הקבוע מראש ודרישת הא, החיים בכלא

על פי מחקר , ת שיש לאסיריםהתלונו. אסירים מסגרת חיים הומוגניתבקרב ה יוצרים

) Zamble and Porporino ,1990(זמבל ופרפרינו . תנאי המחיהלבעיקר  נוגעות, זה

 המאסר אין שינוי בבעיות הכרוניותוכי במהלך , קצב משלהםיש שלחיים בכלא  ,הסיקו

קיפאון 'כ חוקרים אלו הגדירו את חיי האסירים. שתוארו על ידי האסירים בטרם נאסרו

ו שהמאסר מחזק התנהגויות שהאסירים וטענ, )'Behavioral Freezing'( 'התנהגותי

 ,מוסיף) Toch ,1992(טוך  ).Zamble and Porporino ,1990(ם איתם לכלא מביאי

  . ם שלוישהפרט מגייס את המבנה החברתי של בית הסוהר לסיפוק הצרכים הפסיכולוגי
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  )דביזםירצ(מועדות  

  

מוגדרת כהרשעה פלילית במהלך תקופת צו בית המשפט או במהלך פרק הזמן  'מועדות'

, עדן(כהרשעה פלילית נוספת ללא קשר לסוג העונש  ,)McIvor ,1992(שהוגדר מראש 

 Maxfield andביצוע עבירות חוזרות בתקופת הטיפול או בפרק זמן שיוגדר כ, )1989

Babbie ,2008 ;Morgan ,1993( או באמצעות חזרה למאסר )LoBuglio ,2006 ;Clark 

et al.. ,1993 ;Zamble and Porporino ,1990 ;Boudouris, (1984.  

  

; 2011, צבי-בן(קיימת הסכמה כללית כי יש למדוד מועדות בטווח של חמש שנים לפחות 

Cohen et al.. ,1991 ;Romero and Williams ,1985( ,ככל שתקופת הבדיקה  שכן

  ). McIvor ,1992(עבריינות החוזרת המשמעותית  עולהכך , ארוכה יותר

  

ר החוזרים למאסר הוא יציב לאורך שיעו, למרות כאבי המאסר והתנאים הקשים בכלא

ולתקופת המאסר ) סגור או פתוח(ללא קשר לסוג בית הסוהר , 70%- שנים ועומד על כ

  ). Bondeson ,1989) (ארוכה או קצרה(

  

  ? לאסירים לחזור למאסר ,אפוא, מה גורם

 כמו אישיותיים םמרכיבישיש בו  ,מועדות תהליך התפתחותימקובל לראות ב

, Boudouris ,1984 ;Buikhuisen and Meijs ,1983 ;Gray( מצפוןו אימפולסיביות

1976 ;Gough ,1965( ,התחברות ,סוציאליזציה :מרכיבים חברתיים כגון 

סטטוס  )Andrews and Bonta ,1994 ;Cressey ,1965( למידה חברתית, דיפרנציאלית

; Piehl ,1994(ים כלכליוצרכים  )Gendreau et al. ,1996 ;Cohen ,1955( חברתי

Ehrlich ,1973 ;Becker ,1968 .( משאבים עם ב מחסורל הקשורנתפסת גם כהמועדות

 ,)Meyers ,1984 ;Hind ,1982( ותהשתכרבעיות בתעסוקה וביכולת ל ,היציאה מהכלא

 Eisenberg ,1985 ;Buikhuisen( היסטוריה תעסוקתית לא יציבהל, ההשכל חוסרל

and Meijs ,1983 (חברתית לאחר השחרוררמת הסביבה הלו )Gottfredson and 

Taylor ,1985.( ניסיון חסרי ,נמוכה בעלי השכלה בקרבנמצא  מועדות  של גבוה שיעור 
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 מאסריםה מספראלה שבקרב ו בעלי הכנסה נמוכה, למיעוט חברתי שייכיםשבעבודה 

 Maguire, Pastor and Flanagan ,1995 ;Chung; 2003, ביאלר ובר סיני( גבוהשלהם 

et al. ,1991.( שימוש לרעה ו נמצא קשר משמעותי בין התמכרות כל אלה לע בנוסף

; Monahan ,1981 ;Martin et al. ,1978; 1999, סתר( מועדות  לבין אלכוהולבבסמים ו

Irish ,1976 ;Landis et al. ,1969.(  

  

בם ורו, מאופיינים בקביעות נמוכה בסוג העבירות ,המרצים מאסרים רבים ,אסירים

בקרב ). Chaiken Chaiken and Petersonl ,1982(שפוטים בגין עבירות מגוונות 

 לעומתמועדות  של גבוה יותר לשיעורנמצאה נטייה  עבירות רכושגין המורשעים ב

, Vito ,1976 ;Irish ,1976 ;Davis ,1964 ;England( אדם נגד המורשעים בעבירות

 ,עבירההסוג לחזרה למאסר קשורה  מיןעברייני נמצא כי בקרב  בנוסף לכך). 1955

 סוציאלית ולמספר הרשעות קודמות-להפרעת אישיות אנטי, לסגנון חיים עברייני

)Henson and Bussiere ,1996.(  

רכי צרכים קרימינוגניים וצ הם הגורמים שקשורים במובהק למועדות ,על פי הספרות

  . סוציאלית התחברות אנטי

בשימוש , בחברים עבריינים, ותיעבריינ-עמדות פרוב מתבטאים צרכים קרימינוגניים

 בעוינות ,בעיות בכישורים לקויים לפתרון ,חברתית בהתנהגות אנטי, לרעה בסמים

   ). Gendreau et al. ,1996( כעסבו

אישיים ן ביחסים בי, התנגדות לסמכותמתבטאים ב סוציאלית רכי התחברות אנטיצ

; Gendreau et al. ,1996(  עם בני אותו גיל בקשר, פנאיהפעילויות  באופי ,לקויים

Gendreau ,1996(, אישיות פסיכופטיתב )Rice and Harris ,1995(, אי שפיותב 

)Bieber et al. ,1988( ,ישורי התמודדות חוסר כבו נסיבות חברתיותב)Zamble and 

Proporino ,1990 .(ם וצרכי עבריינית קריירה םמנבאי המועדות היעילים ביותר ה

, .Gendreau et al( קריירה עברייניתהוא מתוכם המנבא הטוב ביותר  .קרימינוגניים

1996 ;Gendreau ,1995 ;Zamble and Proporino ,1990 .( סוג , גיליש שמציינים

לטווח  מועדותכמנבאי ) מבנה משפחהו הוריםעבריינות (עבירה ומשתנים משפחתיים 

ים ימשתנים קוגניטיב ).Andrews and Bonta ,1998 ;Hanson ,1998( הארוך
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 עתידלעדר יחס לעבר או יה, עדר כבוד למערכת החוקיה: מועדות הם מנבאיםש

 ההסתגלות תובכלא ומצור תנהגויותהחלק מהגם  .התחברות עם אסירים אחרים בכלאו

כי  שמוכיחים יש מחקריםמאחר ש. )Zamble and Proporino ,1990( מועדות מנבא

מסיקים החוקרים שהמועדות תלויה , )Mander et al. ,1996(ות טיפול מצמצם מועד

  .פיוני אישיות לבין אפקטיביות בטיפולבין א באינטראקציה

  

  : מועדות מוסברת באמצעות גישות תיאורטיות שונות

בעל אדם בו , תהליך קרימינוגני מעגלימציגה את המועדות כ 'תיאוריית ההתמודדות'

אסיר . למאסרנשלח ולקשיים שלו עבירות כפתרון יכולת התמודדות נמוכה מבצע 

שלו אינה בזמן המאסר יכולת ההתמודדות שמאחר  ,משוחרר שב לבצע עבירות

ליקויים בכישורי יש לאסיר המשוחרר ). Zamble et al. ,1984( וחוזר חלילה, משתפרת

צורת . נמוכה חברתיים וכלכליים, עם קשיים רגשיים שלו תמודדותהחיים ויכולת ה

נשמר המעגל שכך  ,ההתמודדות עם המאסר דומה לצורת ההתמודדות טרום המאסר

אסירים מגיבים לקשיי החיים בכלא באופן דומה , על פי תיאוריה זו. הקרימינוגני

 התנאים לא ,כןל ,)Zamble and Proporino ,1990(לתגובתם לחיים מחוץ לכלא 

  . ות שלודהתמודה קובעים את תגובת האדם אלא יכולת הסביבתיים

  

אסירים שמאובחנים כבעלי לבעיקר מתאים שהסבר  המציג 'התיאוריה הפסיכודינמית'

האסיר עם  המשך לקשרים שלמהווה המאסר  ).Hofer ,1988( סוציאלית-אישיות אנטי

 ואת הצורך שלו יועם אב את יחסיו כיםוסגל הביטחון ממשיית סוהר מנהל ב וכך, הוריו

שימור הדמויות ל ידי סוציאלית ע-זהות אנטיוג סיפוק משיהאסיר . לחם בסמכותילה

מכילה את שמהווה סביבה בית סוהר . התמרדות נגדםההמשך על ידי הסמכותיות ו

 שהן הסגל והן ,נורמות חברתיותוסמכות באמצעות המרדנות האינפנטילית שלו 

 - חברתית  באישיות האנטי הפיצול הצד השני שלגם קיים  .האסירים מצפים להן

שמעניקה  ,)Winnicott ,1965( 'הסביבה המכילה'מספקת את  האם. יאימההרכיב מה

עשוי לספק  מאסרה. צרכי אהבה ואמפטיה, סיפוק צרכים פיזיים, תמיכה, הגנה פיזית

מחוץ  לחוסר ההגנהבניגוד . לאסיר בילדותו ותשהיו חסררבות פונקציות אימהיות 

 וידוע מראש קבוע לוח פעילויות, עותארוחות קבו :ביטחון לאסיר מספקהכלא , לכלא

אספקטים בסביבת מתייחס ל )Hofer ,1988(הופר  .נתון בכל זמן רפואית יחסותיהתו
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ובאופן יוצא  ,כלאה לאחלק מהאסירים חזרה שמושך  ,מד פסיכולוגימכבעלי המאסר 

  .דופן מחזק מנגנוני הגנה לא מודעים והפרעות אישיות

  

בתיוג החברתי ואי קבלת האסיר חזרה  'מועדות'המסבירה את  'תיאוריית התיוג'

בקבלו את נורמות  ,קלוןשהטביעה עליו אות  ,ין דוחה את החברההעברי. לקהילה

מסדרון 'תהליך החזרה לביצוע עבירות באמצעות תיוג מכונה . הקבוצה העבריינית

השהייה בכלא מאיצה את . מוביל לחברות מלאה בחברה העברייניתוהוא  ,'הסטייה

נתקל בקשיים  הואמהכלא כשהאסיר משתחרר ו, ליך הבידוד מן החברה הרחבהתה

, הוא נתקל גם בקשיים כלכליים ,כלפיוחוסר קבלה בשל עוינות  חשהוא   ,סיכולוגייםפ

לבצע עבירות על מנת לכלכל את עצמו  'נאלץ'הוא מתקשה למצוא עבודה בשל עברו ו

  ).1981, אדד; 1987, 'שוהם ואח(

  

. התמודדות במאסרהקודמים ליכולת המאסרים הפוך מובהק בין מספר נמצא מתאם ה

עבריינים המ 49%. ראשון ההתמודדות טובה יותר מאשר במאסרים חוזריםהבמאסר 

מאלה שהיו לפחות  24%ראשון מאופיינים בכישורי התמודדות טובים לעומת הבמאסר 

החוזר מגיע  האסיר ).Zamble and Proporino ,1990(חודשים במאסר קודם  24

ובמהלך המאסר אין , למאסר נוסף עם אותם קשיי הסתגלות שהיו לו במאסרו הראשון

שלא תהליך למידה הוא  ,מכאן. למידה שתורמת להסתגלות טובה יותר במאסר חוזר

אלא גורמים אחרים שקשורים באדם עצמו ובמטען אשר , חזרה למאסרהשמשפיע על 

 התגברותופת המאסר מעלה את ההסתברות לטוענת שתק) 1989(חסין . הביא למאסר

טוען שלאחר ) Shannon ,1982(ושנון , העבריינית של המשוחררים מהכלא הפעילות

תופעה זו מוסברת בעליית . ה בשכיחות העבירותיהטלת סנקציות חמורות יש עלי

ההפסדים  על  'לכסות'על מנת , בעיקר בקרב עברייני רכוש יבציה לפשיעההמוט

 ,כמו כן. ידת טכניקות חדשות במאסרובשל למ, וצאה מהמאסרהכלכליים כת

, הם מוכרים למשטרהמאחר ש, קרובות יותר לעתיםר נתפסים המשוחררים מהמאס

  ).1989, חסין( מסומנים כיעד מודיעיני ומועמדים לדין בתכיפות גבוהה יותר

  

נאסר  קשורה בעיקר ליכולות המאפיינות את האדם בטרם 'מועדות'תופעת ה, לסיכום

  של מאפשרת ניבויההסתגלות למאסר  ,כמו כן. ובאות לידי ביטוי בהסתגלותו למאסר

  ).Zamble and Proporino ,1990( 'מועדות'
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 הסתגלות אסירים למאסר 
  גישות תיאורטיות להסתגלות למאסר

, שושן-אבן(מוגדרת כהתאמת האדם את עצמו לתנאים שבהם הוא נתון  'הסתגלות'

חברתית ואת ההסתגלות המציין את הסולידריות ) Durkheim, 1949( דורקהיים). 1990

, של האדם לקביעות שאיפתו, לדבריו. למערכת הערכית הנורמטיבית כציווי חברתי

מחייבת  ,באמצעות השתייכות קבוצתית ובחסות מוסדות חברתיים לביטחון ולסדר

עות מחריגה כהימנ 'הסתגלות'הגדירו ) 1987( 'שוהם ואח. אותו לקונפורמיות

עצמם  את בני אדם מסתגלים ומתאימים. התנהגותית מערכים מרכזיים של החברה

שמהווה בסיס חדש להשוואה  והמצב החדש הופך לנורמה, לשינויים סביבתיים

)Helson, 1964 .(  

  

והסביבה החדשה מתקבלת  ,זמן קצרתוך פרק  אסירים מסתגלים למצבם החדש בכלא

יב למידה מהירה לצד המעבר החד לחיים בכלא מחי .'יתנורמל'כ אצלם באופן מפתיע

נמצא שככל שאסירים שוהים . בזמן המאסר של הסתגלות ושינוי תהליך מתמשך

ולא חל שינוי בהגדרה שלהם , יותר בהווהתקופות ארוכות יותר בכלא הם מתמקדים 

, יותרככל שהמאסר ארוך  ,כמו כן). Zamble and Proporino ,1990( בעיות הכרוניותל

כחלק מתהליך ההסתגלות וללא קשר לשינויים בהערכת המצב  חלה ירידה בלחץ הנפשי

אך ככל שאסירים מסתגלים למאסרם הלחץ , בתחילת המאסר קיים לחץ נפשי. בכלא

 םהשפעה ישירה על נכונותיש לממד הזמן ). Bukstel and Kilman ,1980(הולך ונעלם 

על מחשבותיהם לגבי הצורך בשליטה השפעה ושל אסירים לקחת חלק בתכניות טיפול 

  .קשר ישיר לרמת הסתגלותם למאסר לחיים לפני המאסר ישכמו כן . על החיים
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 תיאוריות המסבירות הסתגלות למאסר
  

על פי תיאוריה זו : )('Exchange of Resources' 'החלפת משאבים תיאוריית'

כסף , מידע, שירותים, טוססט, אהבה: שה משאבים עיקרייםיבין שה מתבצעת החלפ

, נוחות חוסר גורמת משאב לקיחת ואילו, רווח הרגשתלמקבל  מתן משאב מספק. וטובין

ככל שאדם ו, יותר משאבים הוא חושש יותר לאבד אותם לאדם יששככל . והפסד אובדן

 אדם שיש לו מעט או. וחושש לאבד את המעט שיש לויותר מאוים  הוא מרגיש חלש יותר

' אין לי מה להפסיד'בשל התחושה שיכול להגיע לכדי התאבדות , חסורמחש  שהוא

)1970 ,Foa .( בכלא מאגר המשאבים הזמינים מוגבל)יש  ,אך יחד עם זאת ,)ךמודל החס

מודל (לכלא  הביא עימואשר  ,בעיקר פסיכולוגיים וחברתיים, מאגר משאבים אסירל

  ).Foa and Foa ,1974() בואיהי

  

 .מספקת חיזוק לתפקיד האסיר כקורבן) 1989 ,דוד-בן( 'ריירהתיאוריית קורבן ק'

מחזקת בו ו פקת לו קבוצת התייחסות והשתייכותמסש ,קורבן של זהותפתח מ האסיר

, דוד-בן(התמודדות  ויכולת זמהוי, זהות עצמית, עצמית הערכה, תלות תכונות כמו

  ).Schur ,1971 ;Cressey and Ward ,1969; 1976, רוטנברג ; 1989

). מדים ומספר(יך המספק לו זהות של אסיר הוא עובר תהל, בכלאנקלט  האסירכאשר 

 העמידה לספיר כמו ,פעילות טקסית החוזרת על עצמהיב לבזהות החדשה הוא מחו

. בזמן קבוע ובקבוצה גדולה, יםום לפחות וקבלת ארוחות במקום מסושלוש פעמים בי

 מהתחייבויות חרורש: כמו הנאה טובותמקבל בזהותו החדשה  'קורבן קריירה'

). Gross et al. ,1979 ;Lomborn ,1970( ותמיכה כלכלית עזרה רפואית, חברתיות

שלו לחזק את הקושי , )1976, רוטנברג(לשמר את מצבו לו  גורמותטובות הנאה אלה 

  פטליסטיתולהגביר את הגישה ה את ביטחונו העצמי אבדל, להתמודד עם בעיות

Levens) ,1976( .ותויבנגם מחזקות את התנהגותו ומעודדות אותו להמשיך בקור הן. 

זהות של קורבן מסייעת לאסיר להסתגל למערכת החברתית בכלא ולהפיק ממנה רווחים 

  .פסיכולוגיים

  

באמצעות מסבירה הסתגלות למאסר  )'Coping Theory'( 'ית ההתמודדותיאורית'

 Lazarus and Folkman,1984  ;1980 ;Lazarus(סביבתו ל האדם בין ראקציהטהאינ
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and Launier ,1978 ;Lazarus et al. ,1970 ;Lazarus ,1966( . תגובת האדם לסביבה

, Lazarus and Folkman( והרגשי הקוגניטיבי משקלה יוויש להפרת לעתיםגורמת 

1984 ;Pearlin and Schooler ,1978 ;Lazarus ,1966 .(את  ףהתמודדות משקסגנון ה

 להימנע מפגיעהשל האדם  ונומרצ הסתגלות נובעתו, הסביבהאת  אדם מביןשההדרך 

)Pearlin and Schooler ,1978.(  קשורה במשמעות שמייחס האדםהתמודדות יכולת 

 Antonovsky( האישיים באופן מציאותי ואמין את משאביו להעריך עיה וביכולתולב

and Sagy ,1986 ;Avrill ,1973.(  

, מבנה, ביטחון, פרטיות: הם ת תפיסת הסביבה על ידי האסיריםגורמים שמאפיינים א

אות קשורים ההבדלים בין האסירים בתפיסת המצי. פעילות וחופש, משוב רגשי, תמיכה

ניסיון עברייני ותקופה מצטברת של , אורך תקופת המאסר כמו ,למאפיינים אישיים

בעוד , סרההבדלים בתפיסת הסביבה קשורים לדרך ההסתגלות למא. מאסרים

ההסתגלות קשורה ליכולת התמודדות שמבוססת על תפיסת המציאות של האדם ש

)Toch ,1979 ;1975b.(  

את הסביבה מדגישים שהאדם תופס ) Folkman and Lazarus ,1985(פולקמן ולזרוס 

בפתרון אי מסייעות התנהגותית תגובה וקוגניטיבית  התגוב. בצורה סובייקטיבית

באמצעות להסתגל למצבים שונים בחייו האדם לומד  .ן סביבתוביל ין האדםהתאמה בה

וריה זו מתייחסת לסגנון תיא ).Dussich and Jacobsen ,1981( עם בעיות אינטראקציה

ומשפיעה על אופי ההסתגלות  משתנהשאינה  ,יציבה אישיות תכונתכ התמודדות

)Rappaport ,1967 .( תמבנה באישיו תתיש שרואים בסגנון התמודדות )Endler and 

Parker ,1990;Scheier and Weintraub ,1989 ;1967, שנן.(  

 טיבייתמודדות קוגנסגנון ה :קרייםיונות התמודדות ענשני סגזוהו  המקצועית ספרותב

  . התמודדות רגשיוסגנון 

מנסה בה ש ,ישירה ואקטיבית תמודדותקוגניטיבי מתייחס להההתמודדות הסגנון 

ניהם בי את אי ההתאמה ולפתור לבין הסביבה בינו חסיםהי אדם לשלוט במערכתה

)Lazarus and Folkman ,1984.(  שינויל נתוניםמצבים שונים כאדם כזה תופס .

אנשים  מאפייןזה סגנון . נתונים לפיקוח יעיל של האגו םסיפוקם לדרכיהושלו דחפים ה

משתמשים ה ,)1979, ברודסקי( בטוח ובריאות נפשית גבוהה דפוס תקשורתי בעלי
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 הגנה במנגנונייעיל שימוש  תוך ,רגשי יסותובמשאבים חברתיים וקוגניטיביים לו

)Kobasa, Salvatore and Kahn ,1982.(   

ושולט  מתחיםבה אדם מפיג ש ,התמודדות הימנעותיתמתייחס ל ודדות רגשיסגנון התמ

 'הבריח'רוש לא ריאלי של המציאות או על ידי יפבאמצעות על רגשות מעיקים 

שולטים על שלו דחפים ה .לשינויהסביבה כבלתי ניתנת אדם כזה תופס את . פסיכולוגית

 Parker and(ובחוסר אונים נוכח מתח מתמיד  ללא מאמץ רצוני, סיפוק ללא פיקוחדרכי 

Endler ,1992 .( התמודדות רגשי מחזק את חוסר היכולת להתמודדסגנון )Bhagat et 

al. ,1991( קה נפשית גבוהה המצויים במצורדתיים מאפיין אנשים חו)1979, ברודסקי.(  

 ,רגשיתהתמודדות התמודדות קוגניטיבית ו המשלבשלישי  סגנוןיש הטוענים לקיומו של 

 Pearlin(על פי הסיטואציה ועל פי מצבו הנפשי התמודדות שכן האדם משתמש בסגנון 

and Schooler ,1978 ;Lazarus and Folkman ,1984.(   

סגנון התמודדות מנבא כאשר , שר מובהק בין סגנון התמודדות לבין הסתגלותנמצא ק

הסתגלות  יכולתלבמובהק  קשור קוגניטיבי התמודדות סגנון. )1987, וטר( סתגלותה

; Bhagat et al. ,1991 ;Endler and Parker ,1990 ;Vitaliano et al. ,1990( טובה

Compas et al. ,1988 ;Mitchell et al. ,1983 ;Billings and Moos ,1981.(  

; Edward and Trimble ,1992( לקויה הסתגלותקשור במובהק להתמודדות רגשי סגנון 

Endler and Parker ,1990 ;Forsyth and Compas ,1987 ;Mitchell et al. ,1983.( 

 ,מצאו שהתמודדות קוגניטיבית מורידה לחץ) Bhagat et al. ,1991(בהגאט ואחרים 

  .התמודדות רגשית מחזקת את חוסר היכולת להתמודדו אילו

חברתיים  משאבים בעיקר, אדםהבין משאבי לקשר בין סגנון התמודדות נמצא 

המשאבים החברתיים ). Pearlin and Schooler ,1978 ;Rogers ,1974( ופסיכולוגיים

חברים לעבודה , בית ספר, חברים, משפחה: חברתיתהקשורים בפוטנציאל התמיכה 

המשאבים הפסיכולוגיים משתקפים במאפיינים האישיותיים  ,לעומת זאת. וארגונים

, שליטה מוחלטת, זלזול בעצמי, אסרטיביות, הערכה עצמית, תפיסה עצמית: כמו

  ). Pearlin and Schooler ,1978( אינטלגנציה וכדומה

  

ל שנויות חסרים מיומרובם נמצא ש, בבדיקת דרכי הסתגלות של עבריינים בכלל

 ר בעיותופתללוקים ביכולת  ,)Little and Kendall ,1979( אישיות ת ביןיוהתמודדו
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)Spivack et al. ,1976(, תפיסה חברתית אגוצנטריתעלי ב )Jurkovic and Prentic ,

1977 ;Chandler ,1973( לא רציונלית אמונות במערכתמאופיינים ו )Yochelson and 

Samenov ,1976( ווהנטציה להיאוריבו )Blanchard et al. ,1977 ;Gleck and 

Glueck ,1950 .( נמצא שהבעיות הכרוניות העיקריות של האסירים טרום מאסר דומות

מריבות עם בת  :הן ינו על ידםעיות הנפוצות שצוהב .לבעיות של אחרים בחברה הרחבה

ה יחוסר סיפוק מסגנון החיים ובע, קונפליקטים עם חברים, בעיות כלכליות, הזוג

, Zamble and Porporino( חקירה המשטרתיתלכללי השחרור המוקדם ולקשורה ש

1990.(  

כל שהקריירה העבריינית מצאו שכ) Zamble and Porporino ,1990(זמבל ופורפורינו 

קיים קשר בין סגנון חיים עברייני לבין שו, כולת ההתמודדותפוחתת י ,ארוכה יותר

ים נוטים להתמודד עם בעיות בדרך רגשית אסיר. קריירה מוקדמת של עבריינות

הם נוטים להפחית . ללא ארגון או התייחסות לעתיד, ללא תכנון, ללא עקביות ,גתיתינס

והם חסרי תובנה לאי יכולתם , כמו שימוש בסמים ,חלופיעל ידי אירוע מספק  לחץ רגשי

ר יכולת ההתמודדות של האסירים בכלא טובה יותר מאש, יתרה מזאת. להתמודד

  .בקהילה

 Wills(שלוש דרכים המוסבר ב, לבין שימוש בסמים התמודדותהבין סגנון קשר נמצא 

and Hirky ,1996:(  

 Cappell( כמו הפחתת מתח מצבים רגשיים ובשינוי רגשי ויסותוהסמים מסייעים ב •

and Greeley ,1987( והפחתת רגשות שליליים )Labouvie ,1986 ;Wills and 

Shiffman ,1985 .(  

ומתחושות עצמיות לא  מבעיותבאופן זמני דעת את ההשימוש בסמים מסיח  •

 Steele and Josephs ,1990 ;Hull and Bond ,1986 ;Alexander and( נעימות

Hadaway ,1982 .(  

 Grobe( ביצוע ומספק לאדם תחושה פסיכולוגית של שיפוראת יכולת המשפר הוא  •

et al. ,1991 ;Revell, Warburton and Wesenes ,1985.( 
, נמצא קשר בין שימוש בסמים לבין סגנון התמודדות רגשי הימנעותי, יתרה מזאת

אינו מתמודד המתמכר לסמים . מנבא פוטנציאל לשימוש בסמיםזה סגנון ובאופן מעגלי 
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 לא מתחושות ובריחה הכחשהל ידי ע דרכים להשגת איזון אלא מחפש ,יועם בעיות

 Hirschman, Leventhal and Glynn ,1984 ;Kaplan, Martin, Johnson, and( נעימות

Robbins ,1986 ;Shiffman ,1985 ;Rohade et al.  ,1990.(  

 
ות להחמרת הבעישגורם  ,וצר מעגל של בריחה מהתמודדותהתמודדות רגשי יסגנון 

)Wills and Clearyl ,1995 .( נמצא במתאם גבוה עם חוסר אונים וכעסהוא )Wills et 

al. ,1992( עם התפרצויות רגשיות ובמתאם גבוה )Wills and Clearyl ,1995 ;Russell 

et al. ,1992 ;Labouvie et al. ,1990;Moos et al. ,1990 ;Rohade et al. ,

1990;Swaim et al.  ,1989 ;McKirnan and Peterson ,1988; Timmer et al. ,1985.(  

  

 שהוא חי בההמכור להסתגל למציאות מאפשר לאסיר  בבית הכלאבהשימוש בסמים 

  .יצירת אשליה של התמודדות עם כאבי המאסר כדי תוך
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  דרכי ההסתגלות

  

מתוארת הסתגלות למאסר כטלטלה שעובר האסיר בין הארגון  המקצועית בספרות

שהוא משתמש בהם  האמצעיםומתוארים  ,הפורמלי בכלא לבין הארגון הבלתי פורמלי

  :עיקריות למאסרנמצאו שלוש דרכי הסתגלות . משקל וקיום בכלאלשמור על שיווי  כדי

  ;מאסרהים שקשורים לרקע האישי טרום הסתגלות באמצעות גורמ •

לארגון הפורמלי או הסתגלות באמצעות תפקידים חברתיים שמשקפים קונפורמיות  •

  ;לארגון הלא פורמלי

 . הסתגלות באמצעות תפקידים חברתיים בחברת האסירים •
  

יה דורשת צייתנות באמצעות כפיה ,זו מערכת פורמלית של הממסדלצד ו עלות זבכלא פו

 ,כת לא פורמלית של העולם העברייניומער; הסמכות הקבועה לה בחוק מתוקף

שימוש בסנקציות חברתיות  תוך )1973, גופמן(לים שמאופיינת בפיקוח חברתי קשה וא

אחת מהן ולתמרן כל עם האסיר נדרש לשתף פעולה . מערכת פנימית של נורמותבו

 . ביניהן
יש להם  כשבכל אחת, משפחה וחברים, אדם חיים במסגרות חיים שונות כמו עבודהני ב

תפקיד חברתי הוא צורה של פעולה שמצביעה על מצבו של . תפקידים חברתיים שונים

ומסייעת בהבנת הבדלים בהתנהגותם של אנשים  ,)Linton ,1936(הפרט ועל מעמדו 

התפקיד החברתי משקף דפוס התנהגות מוגדר שמוכר לכל ). Lindgren ,1973(שונים 

וחיוני לקיום המבנה  מגדיר גבולות להתנהגות החברים בה, אחד מחברי הקבוצה

התפקיד הופך להרגל שמסייע בהשגת מטרות ובהגדרת מערכות יחסים . החברתי

)Linton ,1936 .( מילר)Miller ,1963 ( רגם ערכים לצורות החברתי מתטוען שהתפקיד

שבדק תפקידים  )Schrag ,1961(שראג . מגדיר ציפיות הדדיות ודרכי הפעולהו פעולה

 מסייע לפרט להסתגל לחברת האסיריםטוען שתפקיד חברתי , חברתיים בקרב אסירים

  .על איזון חברתיבה ולשמור 
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  :רים אר מספר תפקידים חברתיים אופייניים בחברת אסיית) Schrag ,1961(שראג 

ומהווה דמות מפתח בעולם  מתנהג על פי קוד האסיר )'right guy'(' בחור טוב' •

   ;העברייני

 ;בסיס נאמנות מוחלטת לקוד האסיריםמסתגל על  )'out Law'( 'עבריין' •

פועל על פי נורמות ו ,משתף פעולה עם השלטונות )'square john'( 'מרובע' •

 ;קונבנציונליות ודוחה את קוד האסירים

 . ומתמרן בעולם הלא פורמלי שבכלא עובר פריזוניזציה) 'politician'(' ליטיקאיפו' •
  

בין לבתוך הכלא  'תפקיד'בין הגדרת הטיפוס כהמקצועית קיימת מחלוקת בספרות 

, )Schrag ,1961(המערך החברתי על פי שראג כיוון ש, זאת. 'טיפוס חברתי'הגדרתו כ

של תנאי הכלא  איננו רק פונקציה) Garabedian ,1963(וגארבדיאן ) Glaser ,1964(גלזר 

אלא הוא קשור גם לגורמים , כמערכת הסתגלותיתבו תרבות האסירים נחשבת  תתש

גורמי רקע קודמים של אסירים כמו ניתוח התפקידים בכלא קשור ל, ם כךא. חיצוניים

ו עברייני א, ייני בחוץ והסטטוס החברתי שלהםשייכות לעולם העבר, סוג עבריינות

  ).1981, סלונימסקי(מחוץ לכלא  ,נורמטיבי

  

  :הבחינו בשלוש קבוצות של אסירים) Zamble and Porporino ,1990(זמבל ופורפורינו 

עבריינים מנוסים עם רקע של  :יד לשגרת החיים בכלאיאסירים שמסתגלים מ •

הם  - 'doing time'- אר אותם כית) Irwin ,1970(ארווין . עבירות אלימות קשות

  .ורוצים להעביר את תקופת זמן המאסר ללא בעיות בלים את משטר המוסדמק

פי מבטאים עמדות חיוביות כל :אסירים שמתייחסים באופטימיות למאסרם •

אסירים בקבוצה זו טוענים . צפים שחייהם ישתפרו כתוצאה ממנומאסרם ומ

 ם את איכות חייהם בכלאמעריכי, שהמאסר שובר את מעגל ההתנהגות הלא רצויה

. וטוענים שהכל לטובה ביקורתיים כלפי התנאים בכלא אינם שיפוטיים או ,כגבוהה

  . קון שוניםירבים מהם הופכים לדתיים או נותנים אמון בגורמי ת

מתנגדים ש אסירים: ומרירים באשר למאסרם ביקורתיים, אסירים מתנגדים •

הם  ,אתעם ז יחד. וחשים מרירות בשל מאסרם ביקורתיים כלפיהם, לתנאי הכלא
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. ומאמינים בסיכוייהם לשינוי ולהצלחה לאחר השחרור אופטימיים לגבי עתידם

 .כעברייניםעצמם את רבים מהם אינם תופסים 
  

תרבות  את תתהמאמצת  ,מתאר קבוצה נוספת של אסירים) Barton ,1959(ברטון 

 'פסיכוזה של הכלא'הוא מכנה מצב זה . המוסד הסתגלות יתר לדרישות תומפתח םשלה

)'prison psychosis' .( הופך את , של בית הסוהרמבט המאמץ את נקודת כזה אסיר

   .בריחה לפני שחרורל ידי או עacting out  ל ידימאריך את זמנו במוסד ע, הכלא לבית

למרות שתיאור תפקידים זה מדגיש את המשמעויות של התפקיד בתוך חברת האסירים 

לגורמים שקשורים להבדלים בין אינו מתייחס חסרונו הוא בכך ש, להסתגלותותרומתה 

  .אסירים בקבוצות שונות

  

  הסתגלות באמצעות מאפייני רקע אישיים של טרום מאסר

  

משפיעים על  ות כלפי המאסר וראיית החיים בכלאעמד, רקע עברייני, אפיינים אישייםמ

 )חלקים ממנודחיית  אוו דחיית, המאסר קבלת( דרך ההסתגלות לתנאי המאסר

)Heffernan, 1972.(  

ניתח ) Merton ,1957(מרטון . בספרות התיאורטית מתוארות דרכים שונות של הסתגלות

הוא . חברתיות לבין האמצעים להשגתןהחסו לקשר שבין המטרות ידרכי הסתגלות בהתי

  : אר חמש דרכים של הסתגלותית

  ;וץ מטרות חברתיות ואמצעים להשגתןאימ :קונפורמיות •

 ;ל הנורמות אך לא של האמצעיםאימוץ ש :חדשנות •

  ;דחיית הנורמות וקבלת האמצעים :ריטואליות •

  ;דחיית הנורמות והאמצעים :נסיגה •

 . אמצעים ובחירת אחרים במקומםהנורמות והדחיית  :מרדנות •
  

בין הפרט ויכולותיו  אינטראקציהאל התייחס להסתגלות כ) Goffman ,1961(גופמן גם 

: לוגיה של הסתגלות שבנויה על תהליכי חשיפה והשפלההציג טיפוהוא . לבין הסביבה

 Lindesmith and(דונהיים ולינדסמיט . קולוניזציה והמרה, מרדנות, נסיגה מצבית
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Dunham ,1941 (כאשר בקצה אחד של , מיינו עבריינים על רצף של התייחסות חברתית

עבריין 'ה. 'עבריין הבודד'ובקצה השני את ה 'עבריין החברתי'הרצף הם מיקמו את ה

 ולט ערכים ונורמות שלה ודוחה את נורמותקש ייניתתרבות עבר הוא חבר בתת 'החברתי

מבצע עבירות לבדו על רקע של דחפים  'עבריין הבודד'ה ,לעומתו. החברה הרחבה

 Clinard(קלינרד וקוויני . ובעבריינותו אין משום אורח חיים, פנימיים ופתולוגיה אישית

and Quinney ,1967( ים קשור ,קבעו כי הבדלים בין עבריינים ודרך הסתגלותם למאסר

 ,מנקודת מבט זו. צעויולא רק לסוג העבירות שבבאופן בולט לרקע החברתי שלהם 

התחברות אל חברה עבריינית או אל חברה שומרת חוק קובעת את מטען הנורמות של 

   .את דרך הסתגלותוגם וכפועל יוצא , האדם

  

המאסר  רקע לפנימצאו קשר בין ה) Heffernan ,1972(והפרנן ) Cavan ,1962(קאוואן 

, סוג העבירה ,הם מיינו אסירים על פי דרכי הסתגלות למאסר. למאסרהסתגלות הלבין 

הן . ומידת קבלת ערכים ועמדות של התרבות העבריינית תודעמ, תהליכים התנהגותיים

בוצות שתוארו על ידי שראג אשר שתיים מהן דומות לק ,מתארות שלוש קבוצות אסירים

)Scharg ,1961(, גם הן אינן מספקות הסבר להבדלים בין הקבוצותו .  

  : שלוש הקבוצות הן

מקבלים את נורמות החברה ש )'non criminal'( 'לא עברייניםאסירים ' •

סוציאליזציה  יםברהם עו .עבירות בשל לחץ הנסיבותומבצעים הקונבנציונלית 

א ניסיון לחיות בצורה דומה מאסר והסתגלותם לכלא הילים מהלם הסוב, לארגון

רצח ותקיפה   , לקבוצה זו שייכים עברייני צווארון לבן. נורמטיביים בחוץהלחיים 

)" square the".(  

עצמם כשייכים את שתופסים  )criminal' 'professional( 'מקצועניםאסירים ' •

. ינם סובלים במאסרוא מקצועיסיכון מאסר כמקבלים את ה, חברה עברייניתל

  .)"the cool"(לקבוצה זו שייכים עברייני שוד ופריצה 

פועלים מתוך התמכרות או ש ,)'habitual criminal'( 'הרגלייםאסירים ' •

חיים בכלא עצמם מחברה קונבנציונלית ואת מרחיקים , התנהגות לא מאורגנת

חשוב  תפקידיש למוסד ו ים למאסר באמצעות השלמה איתוהם מסתגל .גרהכש
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חוזרים למאסר בתדירות הם . קבוצת התייחסות בוהם רואים שכן , הםבחיי

  ). 'the life'הסתגלן (לקבוצה זו שייכים עברייני רכוש וסמים . גבוהה

  

קרובים שיש להם העידו  'הרגלייםה'אסירים המ 45%- מצאה ש) Cavan ,1962(קאוואן 

 'הרגליים'לאסירים . 'ברייניםהלא ע'מהאסירים  5%לעומת  ,וחברים עם רקע של מאסר

לא 'האסירים ה. עם אסירים משוחררים מאשר לקבוצות האחרותרבים יותר קשרים יש 

לעומת  .אשר לא בהכרח חוזרים כתוצאה ממצביםעבירות  בדרך כלל מבצעים 'עבריינים

עבריינים 'מהאסירים שהם  60%. שוב ושוב למאסרחוזרים  'הרגליים'אסירים  ,זאת

אינם 'ם שמאסירי 75% .חלק מהמקצוע ובורואים  מוטרדים מהמאסראינם  'מקצועיים

חיים בכלא הסתגלו לו עברו סוציאליזציה לארגון ,המאסר בערכו שלהמעיטו  'עבריינים

שכן ניכר , מורכבת יותר 'םיהרגלי'של אסירים למאסר התגובה . בדרך קונבנציונלית

התייחסו  אך רבים ,דת המאסרלעובהתייחסו בשלילה  22%רק  .ערכי יחס דואצלם 

אינם  'הרגליים'אסירים . יחס וכדומהל, תנאי חייםלכמו  חלקים מהמאסרבשלילה ל

למרט . גורמים מצבייםעקבות אלא ב, של הצורך להפר את החוקבעבירות מבצעים 

)Lemert ,1967 (שהסטייה הראשונית  עודב, אסירים אלה בסטייה שניונית מאפיין

 ,מוסיף) Irwin ,1970(ארווין . אלכוהול או עבריינות נוער, יםהיא שימוש בסמשלהם 

   .מאורגנים סביב הסטייה עצמה םוזהותשהחיים של אסירים כאלה 

  

ההתנהגות האנושית בה דומה להתנהגות  ,ולמרות זאת, ייחודית ביבת הכלא היאס

 ,להם בטרם נאסרוהמוכרות  התנהגותדרכי באמצעות . האנושית בחברה שמחוץ לכלא

, .Zamble et al(בכלא  ולתנאי החיים לסביבה החדשה עצמםאת מתאימים אסירים 

בעיות ההסתגלות למאסר הן  ,יבת הכלאמציין שבסב) Toch ,1992 ;a1975(טוך  .)1984

אסירים ש הוא טוען כמו כן. צות אנשים רגישים במיוחדבקרב קבו נדירות ומצויות

  . דומות שורדים במאסר בדרך דומהבקבוצות 

  

, באמצעות תפקידים חברתיים המקצועית דרכי ההסתגלות למאסר מתוארות בספרות

. ובאמצעות הרקע לפני המאסר הארגון הפורמלי או הבלתי פורמלי מידת קבלת נורמותב

לו גורמים משפיעים על יוא וע מסתגל אסיר בדרך כזו ולא אחרתמד הוא איננו מסביראך 
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סתגלות למאסר מתעוררת שאלה ס לדרכי הבהתייח, יתרה מזאת. דרך הסתגלות זו

  ?גלות לבין החזרה למאסרהסתהמהו הקשר בין דרכי  -נוספת 

השתייכות : הםשמסבירים את דרכי ההסתגלות למאסר בקרב אסירים  הגורמים

, )Co dependency( השיתופית התלות תכונתו התמכרות ,קריירה עבריינית, ברתיתח

  .בהתמכרות שקשורה
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  הסתגלות למאסרבאסר הקשורים טרום מ גורמי 

  
  תפיסת ההשתייכות החברתית

  

, משפחה, תרבות, חברה, דינהמ: במעגלים חברתיים שונים כמומשתתף האדם בחברה 

השתייכות חברתית מגדירה לאדם דרכי התנהגות שמצופות ממנו . מעמד חברתיו עבודה

אדם הוא יצור המאחר ש). 1974, ברזניץ(ואת התפקידים המוטלים עליו , בכל מעגל

  . )1975, ברגר(השתייכותו החברתית מהווה מרכיב בהוויתו ובזהותו האישית , חברתי

  

 לתתחלקן ו כלליתתרבות הל קשורותחלקן ש ,בקבוצות חברתיות שונותאדם משתתף 

דרכי , התנהגויות מערכת היא תרבות .)Clark et al. ,1966(להן שייך  שהוא רבויותת

ואילו  ,)Kluckhohn and Kelley ,1962(ים כלליים בחברה חשיבה ודפוסים סימבולי

תרבות מהווה פתרון קולקטיבי  תת .תרבות היא קבוצה ייחודית בתוך תרבות האם תת

החיפוש הקולקטיבי אחר זהות משרתת את ה, )Brake ,1985(לבעיות מבניות מעמדיות 

השתייכות אלא גם היא הופכת לא רק לקבוצת  ,בכך). Klapp ,1966(אישית וקבוצתית 

 'תרבות הנגד'תרבויות מסוימות שמכונות  תת). 1992, צבי- בן(לקבוצת התייחסות 

כנגד מערך , חסך בזהות אישית וקבוצתיתעקב שמתעוררת  צורך במחאהנוצרות מתוך ה

 באמצעות עבור חבריהאגו  תרבות מהווה תחליף לסופר תת לעתים .ערכים מסוים

 ; Clarke ,1982 ;Brake ,1980(דדות עם העולם החיצון חוקים פנימיים ותמיכה בהתמו

Ungerleider and Wellisch ,1979.(  

תרבות ה מציג את הבעיה שהביאה להתגבשות תתה, סגנון חיים ייחודי תרבות לכל תת

  ).Levine and Stumf ,1983 ;Clarke ,1982 ;Brake ,1980; 1992, צבי-בן(

   

שמתפתחת כסטייה מן הסדר  ,'תרבות הנגד'את  תרבות עבריינית מייצגת במובהק תת

 תת ).Yinger ,1960(וביסודה קונפליקט עם הערכים של החברה הרחבה  ,החברתי

, כדרך לפתור בעיות התאמה חברתית) Cohen ,1964(תרבות זו מתוארת על ידי כהן 

תרבות  תת. חבהוכתפיסה שונה של כללי המותר והאסור מזו המקובלת בחברה הר

משמשת לפתרון סתירות , עבור חבריה ית מהווה קבוצת התייחסות אלטרנטיביתעבריינ

 תרבות עבריינית תתהם חלק מ אסירים. במבנה החברתי ופותרת בעיות סטטוס
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)Bowker ,1977(, ה ובדרכי פעולה דומות בדרכי חשיב, שכן הם מאופיינים בהתנהגויות

, Young and Mack ,1959 ;Mercer; 1973, גופמן(תרבות עבריינית  לאלו של תת

1958 .(  

מודל (כתגובה לסבל שבמאסר  נוצרת ,)Bowker ,1977(תרבות אסירים על פי באוקר  תת

). יבואימודל ה(סירים לכלא ובהשפעת ערכים ונורמות התנהגות שמביאים הא )החסך

, פי הגילאשר משתנות בעיקר על  ,תרבות אסירים קיימות קבוצות בקרב תת ,לדבריו

ין הקבוצות תרבות אסירים בנויה על יחסי גומלין ב תת. אתני שלהםהוהמוצא המין 

 Onojehorho and( באו ממנו האסיריםודפוסי הסתגלות שונים בהתאם לרקע ש

Bloom ,1986 .(  

  :תרבויות בכלא מתארים שלוש תת )Irwin and Cressey ,1962(אירווין וקריסי 

ואים את עצמם שייכים לעולם ם אסירים שרתרבות זו שייכי לתת: תרבות של גנבים תת

 הם מחפשים סטטוס בעולם העברייני .חלק מסגנון חיים זהכ את הכלאו העברייני

תרבות עבריינית  הם חברים בתת. ומכוונת לצרכיהם והתנהגותם בכלא רציונלית

את תקופת המאסר  לעבורהם מעדיפים  .נים כלפי העולם התחתון מחוץ לכלאומכוו

   .ולהמשיך

תרבות זו שייכים אסירים שרואים באסירים אחרים את  לתת :תרבות אסירים תת

תרבות זו בנויה על  תת. ן הם חוזרים פעמים רבות לכלאולכ, קבוצת ההתייחסות שלהם

סטטוס במהלך לסימום כוח וקמל, ם אסירים אחרים לצרכי רווח אישימניפולציות ע

  .המאסר

אסירים אלה משתלבים בכלא באמצעים : תרבות קונבנציונלית או לגיטימית תת

, קבוצת ההתייחסות שלהם היא החברה הנורמטיבית. כפי שעשו מחוץ לכלא, לגיטימיים

  .והם מביאים לכלא את התרבות הלגיטימית

  

 המאסר פנילסוציאליזציה שעבר לאדם במאסר ההתנהגות בוא מייחס את ימודל הי

, Hofer ,1988 ;Barak-Glantz( אסרבטרם נ עברייניםשל ה הנגד תרבותל ומהשתייכותו

1983 ;Thomas and Peterson ,1977 ;Zingraff ,1975 ;Thomas and Foster ,1972 ;

Irwin and Cressey ,1962.(  
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שרמת  נמצא). Thomas ,1977(על ידי פריזוניזציה , כאמור, הסתגלות למאסר נמדדת

ת לפני קשורה לעבריינו ,של נורמות עברייניות הטמעה דהיינו, פריזוניזציה גבוהה

יש כמו כן נמצא שלאסירים  .המאסר יותר מאשר להטמעת הנורמות במאסר הנוכחי

, Bowker(תרבות של אסירים  תרבות עבריינית מאשר לתת יותר לתת נטציה חזקהיאורי

חברתי של המעמד והחברתי של משפחת המוצא המעמד הגם , יתרה מזאת). 1977

ממצאים  ).Thomas ,1973( יזציה של האסיר ועל רמתהפריזונמשפיעים על האסיר ה

עבריינית ההתנהגות את האת תפקיד תפיסת ההשתייכות החברתית ו אלה מדגישים

  .תפקיד שיש לנורמות התנהגות עברייניות בזמן המאסראת היותר מאשר  ,טרום מאסר

  

  תכונת התלות השיתופית 
  

של ים ובראשית שנות השמונים הוגדרה לראשונה בסוף שנות השבע 'תלות שיתופית'

מאמצע . בהתייחס למשפחות ולבני זוג של מכורים לסמים ולאלכוהול, המאה הקודמת

רות שכשם כולל לתכונה של התפ "התלות השיתופית"שנות השמונים ועד היום משמשת 

 ,Westermeyer(המסייעת בהתפתחות יחסים של התמכרות , עם צרכי בן המשפחה

היא שבן משפחה נעשה חולה ) Co dependency(תלות שיתופית המשמעות של ). 1999

  ). Brandis ,1996(המכור  'עם'או  'כמו'

  

 Beattie ,1987 ;Bepko( שיתופיתהתלות תכונת הב גדלה ההתעניינות האחרון בעשור

and Krestan ,1985 ;Wegscheider-Cruss ,1985 ;Woititz ,1983( , עדיין אין אך

או של בני  אנשים בעייתייםשל במצב או בתגובה נורמלית , לההסכמה אם מדובר במח

  ). Beattie, 1989(משפחה של מכורים 

  

מאופיינת בתגובת יתר של ש ,תלות שיתופית מתוארת כצורת חיים דיספונקציונלית

היא מוגדרת כמערכת של התנהגויות פתולוגיות  .מתרחשים מסביבושהאדם לדברים 

במשפחה שחווה כאב רגשי  ידי חברי המשפחה כדי לשרודעל וקומפולסיביות שנלמדות 

 ). Wegscheider-Cruss ,1985(ולחץ גדול 
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מתפתח כתוצאה ש, פסיכולוגי והתנהגותי ,מצב רגשיתלות שיתופית מוגדרת גם כ

של מונעים ביטוי גלוי של רגש וה ,מחשיפה ממושכת של אדם למערכת חוקי דיכוי

 נלמדת על ידי בניש יתיותיערכת התנהגויות כפמדובר במ). Subby ,1984( פתיחות

 ).Beattie ,1989( כאב רגשי ומצוקה משפחה כדי לשרוד במצבי
תחושת תכלית באמצעות קשרים  להשיגבעל תכונת תלות שיתופית מנסה ם אד

, Fischer and Crawford ,1992 ;Spann and Fischer( עם הזולת ופתולוגים כפייתיים

1990 .(  

עם  קוי ביחסי גומליןיטוען כי תלות שיתופית היא תסמונת של ל) Cermak ,1986(סרמק 

פיתוח קשרים כפייתיים עם ו מקדות קיצונית של אדם מחוץ לעצמוויש בה הת ,הזולת

  .יעדר רגשות והיעדר משמעות אישיתהשגוררים  ,הזולת

האדם מפתח . כמו כל התמכרות אחרת שת כתהליך התמכרותיתלות שיתופית מתפר

ות תל. הערכה עצמיתו זהות, מאחרים במטרה להשיג ביטחוןות בקבלת אישור תל

בעיקר , תומרחיקה את האדם מנטילת אחריו שיתופית מרכזת מאמצים בסובבים

להוביל להתמכרויות  היא עלולה, תלות שיתופית אינה מטופלתאם . על עצמו, רגשית

בודה ובזבוז קומפולסיבי התמכרות לע, התמכרות לחומרים, אחרות כמו הפרעות אכילה

)Westermeyer ,1999.(  

, Black ,1987 ;Beattie( לקוי םתפקודבני משפחה אשר מאפיינת בדרך כלל תכונה זו 

1987 ;Young ,1987 ;Woititz ,1983 ;Haley ,1980 ;Fischer ,1980.( עשה נבמחקר ש

, מיכאל(שקיימת תכונת תלות שיתופית בקרב נשות מכורים  ,למשל, נמצא ישראלב

2006.(  

, Wegscheider-Cruss( משפיעים אחד על השני כדי להביא לאיזוןכזו בני משפחה 

וקשורה במאמץ לא  חת בדרך כלל לאחר התעללות בילדותתלות שיתופית מתפת). 1976

צגת משפחה מושלמת במטרה לשמור על ההיא מאפשרת . מודע לשמור על כאב מודחק

חסים חשיבות יאינם מיובוהה של תלות שיתופית המאופיינים ברמה גאלה . ליכודה

דיכאון אשמה , חרדה, הם בדרך כלל מלאי פחד –גשותיהם בעיני עצמם ובעיני אחרים לר

  ).Wegscheider-Cruss ,1976(ובושה 

פיינת בהכחשת המציאות מאו ,שמפתחת תלות בהתמכרות אחד מבני המשפחה ,משפחה

הגברת הסובלנות כלפי כדי תוך ) ר עצמוכמו המכו(ובמאבק על שליטה  ההתמכרותית
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, )הזנחת הילדים וכדומה, שקרים, מופיעים התעללות(המערכת הערכית נשברת . המכור

בזבוז כספים ל, מיןל, אוכלל, לתרופות(חות התמכרויות נוספות ומקבילות מתפת

להתמכרות על מנת ' זקוקה'משפחת המכור . ומתחזקות הבושה וההסוואה) עבודהלו

  ). Stanton, 1977(על האיזון הפנימי לשמור 

 מתפתחיםש ,פונקציונלייםספתרון בעיות דימחיים ומדרך התלות השיתופית נובעת 

 בעקבות). Wegscheider-Cruss, 1976( משפחתיים בהשפעת תהליכיםבמהלך הילדות 

 .והוריב בושה של רגשות מתעוררים בו, אצל אחד מהילדים במשפחה בגבולות בעיה

 'התקפות אשמה'ב בבגרותונחשפים ו 'גרעין האשמה'לאצל הילד  הופכיםה רגשות אל

)Mellody et al. ,1989.(  תוצאה של קורבנות בילדותבתלות שיתופית  רואיםאחרים, 

מאופיינים בתלות אלו ש. או לא הוגנים הורים חסרי סבלנותה על ידי מתבטאת בהשפלש

 ,יותר מאשר אחראים על עצמם חהעצמם כקורבנות של חיי המשפאת שיתופית רואים 

   ).Kaminer ,1992(אוטונומיה עצמית  שלרות שמאמינים באפאינם ו

  

המתאפיינים ברמה גבוהה מי ששבקרב מצאו  )Spann and Fischer ,1990(ספן ופישר 

ורמות גבוהות של , נמוכות ואינטימיות הערכה עצמיתמתגלות  ,תלות שיתופית של 

נמצאו קשרים משמעותיים בין תלות  ,כמו כן. חיצוני הבמיקוד שליטצורך חרדה ו

שביעות , תמיכה, שיתופית לבין תפקוד לקוי של משפחת המוצא במונחים של שליטה

, מוצא, הכנסה, לא נמצא קשר משמעותי בין תלות שיתופית לבין גיל. רצון ותקשורת

פיינים בתלות מבוגרים שמאו ).Fischer et al. ,1991( תעסוקה ושלמות משפחת המוצא

, שיתופית הם בעלי נטייה להיות מעורבים במערכות יחסים עם אנשים לא אמינים

לספק את מערכות היחסים מבלי במנסים לשלוט הם . רגשית או נזקקיםאטומים 

גם כאשר . והם מכוונים לחוסר הגשמה עצמית מתמשך, הדחפים שלהםאת הצרכים או 

על והוא פ, גבולות בריאיםבעל אדם קשר עם נמצא ב ,מאופיין בתלות שיתופיתש ,אדם

אנשים עלי תלות שיתופית אינם נוטים למעורבות עם אלא שב .בתוך המערכת של עצמו

מעורבים עם אינם בעלי תלות שיתופית אם . מעגליותנוצרת וכך , גבולות בריאיםבעלי 

ם יחסיהמערכת הבעיות ממשיכות לתוך , התמודדות גבולות בריאים ויכולותבעלי 

  ). Brandis ,1996( התלות שיתופית גם ב ונוצרת החדשה
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פועל יוצא של  אשתכונת התלות השיתופית הי ,במחקרו למסקנהמגיע ) 2006(מיכאל 

דהיינו שילוב של דפוסי , מצבי -מרכיב אישיותי תכונתי המשולב במרכיב אינטראקציוני 

  .אישיות ויחסים בינאישיים

  

 של יחסים'כומתוארת ות ויהתמכריס כל התכונת תלות שיתופית נמצאת בבס

תלות נמצא כי  ).A relationship of addiction') (Bradshaw ,1988'( 'התמכרות

 ,Wegscheider-Cruss( התמכרותםמכורים לפני תה אופיינית ליהי שיתופית גדולה

, Yablonsky; 1994, בשה(מכורים בקהילות טיפוליות בקרב היא שכיחה ו, )1976

1967.(  

, 'ברנע ואח(רוב האסירים מגיעים לכלא עם ניסיון מוקדם של שימוש בסמים מאחר ש

מהאסירים משתמשים בהם  70%- כמכיוון שו )1999 ,סתר; 1988, סבה וארנפלד; 1990

ניתן לשער כי תכונה זו נמצאת גם בקרב אסירים , )2000, בתי הסוהר שירות(במאסר 

  . אלו

  

 .ואובייקט ההתמכרות אינו חשוב מכורהכולה  קיימת טענה כוללנית יותר שהחברה

ה מכוונת והסביב, מקשה על האדם לא להיות בעל תלות שיתופיתשהחברה יוצרת דפוס 

  ). Brandis ,1996(וכוח סמים , מין, אותנו להתמכר למשהו כמו אוכל

. יש בספרות המקצועית עדויות לקיומה ,למרות שתכונה זו לא נבדקה בקרב אסירים

החברתית בכלא כאוסף של בודדים מתאר את המערכת ) Clemmer, 1958( קלמר

 מערכת יחסים סימביוטית היאגם  .סימביוטי ,הוא קייםאם , פעולה ביניהםהשיתוף ש

, Wegscheider-Cruss ,1976 ;Beattie(משפחת המכור המאפיינים העיקריים של מ

בנויה על ש ,לנית וסגורהכולכמערכת כלא בהחיים הציג את מערכת ) 1973(גופמן ). 1989

יסוד המערכת החברתית ביה נמצאו ייחסי כפ. ה בין הסגל לבין החוסיםייחסי כפי

). Wegscheider-Cruss ,1976(מסייעת להיווצרות תלות שיתופית שבמשפחת המכור 

לגבי משולש  )Karpman ,1968(קרפמן  מוצג על ידישמודל ל התייחסניתן ל זה בהקשר

למערכת היחסים גם מתאים מודל זה . מוציא לפועלמממושיע ו, בןשמורכב מקוריחסים 

  .בכלא וגם למערכת היחסים במשפחת המכור
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ת וממוקדת במערכות יחסים בין בני האדם המושתת תכונת התלות השיתופית, לסיכום

תכונה זו . על התנהגויות כפייתיותעל מצוקה ו, על תלות ,על פתולוגיה במערכות יחסים

עשויה להוות בסיס להבנת התנהגות  היא, לכן .להתמכרויות השונות מוצגת כבסיס

את משפחת המכור ונמצאה בשיעור גבוה , כאמור, התכונה מאפיינת. האסירים בכלא

המשפחה נתפסות בקרב גם קהילה הטיפולית וגם ה. בקרב מכורים בקהילות טיפוליות

. )1989, טייכמן( ןם שבהחוקרים כמערכות חברתיות בעלות השפעה ניכרת על חיי הפרטי

, Bowker(משפיעה על חיי האסירים מהווה מערכת חברתית ש כלאגם ה, לכך בדומה

המכורים כי  הוכחמאחר שו ,חלק גדול מהאסירים מכורים לסמיםמאחר ש, זאת ).1977

כמו כן  .)Wegscheider-Cruss, 1976;  1994, בשה(לסמים מאופיינים בתלות שיתופית 

ניתן לצפות כי ו) 2003, גולדברג(וה מקרב האסירים מאופיין בתכונה זו נמצא ששיעור גב

חלמה של המכור ההמשפחה מהווה גורם מעכב בתהליך ה. היא תשפיע על חייהם בכלא

באמצעות  בהתמכרות חייב להתבצעהטיפול  ,לכן. בשל מאפייני התלות השיתופית

, Leite ,1980 ;Yablonsky(הינתקות מהקשר הפתולוגי עם המערכת המשפחתית 

שהות ממושכת במאסר והשפעת הסביבה על שימור התנהגות  ,בדומה לכך ).1967

תלות מאחר ש .כדי לשקם את האסיר "המשפחה בכלא"ת תהליך של ניתוק מומחייב

בין תכונה קשר ימצא יניתן לשער ש ,מסייעת בשימור מערכת יחסים פתולוגיתשיתופית 

  . מועדותמצא גם קשר בין תלות שיתופית ליותה יובאמצע, לדרך ההסתגלות למאסרזו 

  

  קריירה עבריינית 
  

. קריירה עבריינית מהווה נדבך מרכזי בחקר ההתנהגות העבריינית מהיבטים שונים

הבנת הרצף של ההתנהגות העבריינית על גווניה השונים מסייעת למערכת הענישה 

סייעת בחקר ההתנהגות ומ, בקביעת דרכי ההתייחסות הנכונות להתנהגות עבריינית

במטרה למצוא  ,זאתכל . מקורותיה הפסיכולוגיים והחברתייםהעבריינית האנושית על 

  . למצוא דרכי מניעה אפקטיביות -אף יותר וחשוב  ,דרכי טיפול מתאימות

היא מוגדרת . מתייחסת למשלח יד בו עוסק האדם הקריירה ,בחברה הלגיטימית

מלווה בתגמולים ו, מתוך בחירה אישית עיתהתקדמות לקראת מטרה מקצו כמסלול

, מתאימה לאדם בעל מוטיבציההיא . הצלחות מקצועיות ורווחים, הישגים, כבוד: כמו

  ).1987, חסין(תנאים חברתיים מתאימים ב ישרון ומותניתכישורים וכ, שאפתנות



  אילי גולדברג
----------------------------------------------------------------------------------- 

  
  

  46

   :למשל. יש מספר הגדרות מנקודות מבט שונות 'קריירה עבריינית'מושג ל

היסטוריה של אירועים פליליים חוזרים כ תמוגדרקריירה עבריינית  ,שפטימההיבט המ

 ). 1989, חסין(לגביהם יש תגובה רשמית של מערכת אכיפת החוק ש, ונשנים לאורך זמן
עמדות , סטטוסים, מערכת תפקידיםכקריירה עבריינית מוגדרת  ,סוציולוגיהבט יההמ

  . )1982, לזר( והתנהגות בפרספקטיבה של זמן

  

תפתחות האו כתהליך התפתחותי על רקע  קריירה עבריינית נתפסת כאורח חיים

נשארים בשלבים נמוכים של שיש . רגון כמו המאפיהלעבריינות או על רקע של א

כיה עבריינית רריה בהנמצאים במקום גבושקריירה חלקית ויש בעלי יש , רהיהקרי

כפי שהיא מוגדרת בחברה , יתבעלי קריירה עבריינ ,)1987(פי חסין ל). 1987, חסין(

ים באופן אישי בפעילות עוסקאינם הם  .אורח חיים קונבנציונלי מנהלים ,הלגיטימית

מדובר בעיקר בעבריינים שהגיעו לצמרת  .סיכון לתפיסתםהכדי לצמצם את  עבריינית

זוכים לתגמולים כספיים  ,ררכיה של ארגונםינהנים ממעמד גבוה בהש, הפשע המאורגן

  .ונהנים מסיפוק אישי ממעמדם גבוהים וחברתיים

  

עבריינים שאינם בפסגת הקריירה המקצועית  בעיקר םמאסראת בבתי הסוהר מרצים 

שבין רצף הנמצאים על אלה שאלא , )1987(כפי שתוארו על ידי חסין , העבריינית

  . עבריינות כאורח חיים לבין עיסוק בעבריינות כמקצוע

 שמאופיין בפעילות סוטה אקראית ומגוונת כמצב תאת הקריירה העבריינירואים הש י

)Hirschi ,1969 ;Cohen ,1955 ;Briar and Piliavin ,1965(,  התמחות רואים בה היש

ואילו אחרים  ,)Gibbons ,1968 ;Cloward and Ohlin ,1960( בצורות פשע שונות

 Robins( חמוריםפשעים התפתחות שמאופיינת בשינוי העבירות מפשעים קלים לרואים 

and Wish ,1977.(   

  

הצלחה בהסתגלות למוסדות פורמליים וליחסים "מגדיר קריירה כ )Hall ,1948( הול

ומדגיש את יסוד ההסתגלות ולא את האופי הדינמי של , "בלתי פורמליים בתוכם

מגבש זהות שמתאר אדם ש ,'קורבן קריירה'הציגה את מושג ) 1989( דוד-בן. הקריירה

מערכת , קבוצת התייחסות והשתייכותלאסיר מספקת זהות זו . ייםקורבנית כדרך ח

 - בן(התמודדות  זמה ויכולתוי, זהות עצמית, הערכה עצמית, ערכים ותכונות כמו תלות
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פעילות ריטואלית לזהותו החדשה האסיר מאמץ , כאות לתהליך ההסתגלות .)1989 ,דוד

  .)1976, רוטנברג(

  

 .סת בדרך כלל לעברייני רכושיירה עבריינית מתייחמציין שקר )Reckless ,1973( רקלס

משך (ובהתמדה ) סוג עבריינות(ומאופיינת בבלעדיות  מופעלת מכוח הרצון לרווחהיא 

 Wolfgang et( וולפגנג. כאשר רמת המקצועיות מסווגת את מסלולי הקריירה, )ינותיעבר

al. ,1972 ( עבירות זהות ונות או שעבריין יבצע עבירות שהסתברות דומה לכך טוען שיש

   .במשך יחידת זמן קבועה

  

העבירות לגבי אך  ,טוען שבעבירות של גניבה אין בלעדיות )Roedbuck ,1967( דבוקור

שהחלו את הקריירה העבריינית שלהם  ,עבריינים צעירים. בלעדיותהאחרות קיימת 

  .נטו להתמיד בסוג זה כמבוגרים ,בעבירות רכוש

  

מטרות רווח  ,מקצועיות, התמדה, מקצועית הזדהותהם  ניתהקריירה העבריי מרכיבי

)Reckless ,1973(, מחויבות לדרך העבריינית )Becker ,1953(,  ובלעדיות בתחום

מנבא קריירה כופיע גיל מ). Miller and Ritzer ,1977 ;Ritzer ,1972( העיסוק

וע העבירה רוב הכותבים בתחום טוענים לקשר הפוך מובהק בין גיל ביצ. עבריינית

 ;1982, לזר; West ,1987; 1989, חסין(הראשונה לבין התפתחות הקריירה העבריינית 

Tittle ,1980; Hamparian et al. ,1978 ;West and Farrington ,1977 ;Wolfgang et 

al.  ,1972  .(  

  

 תתייכות להשת הקובעת ,התחברות דיפרנציאליתהוא קריירה עבריינית חשוב בגורם 

התעלמות ממחויבויות , גיבוש זהות ציבורית, עבריינית בעלת אידיאולוגיה משלהתרבות 

, Becker( 'מקצועית'קבלת זהות ופיתוח מוטיבציות ועניינים סוטים , קונבנציונליות

1953 .(  

  

; Gendreau et al. ,1996( מועדות  לבין עבריינית קריירה שר ביןקמעצם ההגדרה קיים 

Gendreau ,1995 ;Zamble and Porporino ,1990.(  השהות הממוצעת בכלא נמצא כי
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הפעילות העבריינית של אסירים משוחררים ו ,מגיעה לשליש ממשך הקריירה העבריינית

  ). 1989, חסין(עבריינים שלא היו במאסר לבהשוואה רבה 

  

 סוגים ארבעהמקובל לחלק את העבריינים ל ,מבט של הקריירה העברייניתהמנקודת 

; Inciardi ,1975 ;Thomas ,1973 ;Reckless ,1973 ;Sutherland ,1973; 1987, חסין(

Heffernan ,1972 ;Cavan ,1962:(   

  

ת תוך יומפתח פילוסופיה עבריינ ,על ידי המשטרהנלכד  איננושכמעט ' עבריין מקצועי'

והוא תוצר , עבריין מקצועי פועל באופן מושכל. קבלת תגמולים מחבריו העברייניםכדי 

, ברייניםחייו סובבים סביב החיים הע. מעודדות עבריינותשל סיטואציות חברתיות ש

עבריין זה מתפרנס . ודרכיו מקובלות בעולם העברייני הוא נתפס כמומחה בתחומו

נוטה להתמחות בסוג אחד של הוא בעל כישורים מתאימים ו, ממעשים עברייניים

  .על עבריינים אחריםוהוא מקובל  ,חייו מאורגנים סביב הפשע .עבירות

  

מובילה למספר רב של ש, הוא בעל נטייה כרונית להתנהגות עבריינית 'עבריין מועד'

עבריינותו מאופיינת בהמשכיות הפשיעה ובדגש . 'הדלת המסתובבת'מאסרים בשיטת 

אוואן קעבריין מועד מוגדר על ידי ). 1987, חסין(על אינטנסיביות בביצוע העבירות 

)Cavan ,1962 (עבריין כרוני'כ' )'chronic offender'(, קרמר  על ידי)1982, Kramer (

עבריין 'כ )Haffernan ,1972( הפרנןועל ידי ) 'habitual offender'( 'עבריין הרגלי'כ

מגעים : אין הגדרה מוסכמת באשר למשתנה הקריטי לפיו מוגדר עבריין מועד. 'מכור

עבריין זה מלווים חייו של . ו מאסריםגזרי דין א, מספר תיקים, מעצרים, עם משטרה

סובבים במעגליות סביב ההליך  שכן הם, אינו מסופק בחייוהוא . הפסדיםבו כישלונותב

מאכלס את בתי הסוהר ומהווה אובייקט לתכניות , זה בודדהעבריין לרוב ה. משפטי

עבריינים הפעילות הפלילית של קרובות  לעתים). Greenwood ,1980(שיקום שונות 

סוגי אצל מאשר ובאינטנסיביות כפולה  ,מהכלאיד עם שחרורם יממתחילה דים עומ

תוצאה של יחסים  אהי התנהגותם של עבריינים מועדים). 1989 ,חסין(עבריינים אחרים 

אוואן ק. ריינית חוזרתבלהתנהגות עים בתוך המשפחה ומובילשהתגבשו  ,חברתיים

)Cavan ,1962 ( מספק הקלה ממצב של חוסר יכולתשמתארת את החיים בכלא כהרגל .

  . לשינוי ההרגל פועל אינו מחפש תרופה למצבו ולא , עבריין זה חי עם ההרגל
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מושג . )1987, חסין(ית ונפשית באדם אחר מבצע עבירות הפוגעות גופנ 'עבריין מסוכן'

, .Miller et al(קון או פיקוחו יאולוגיות תימעורפל ומשתנה בהתאם לאיד 'מסוכנות'ה

, Shah ,1977 ;Monahan(עבריינים אלה זיהוי גבי ל קיימות מחלוקות ,לכן ).1982

1975 ;Bottoms ,1972 .( הצורך בזיהוי העבריין המסוכן קשור בעיקר במניעת

מגדירים )  Foud and Young,1982(יאנג ופוד  .ית שמסכנת אחריםעבריינהתנהגות 

לסביבה או לביטחון , רם לאדם אחרנגשנפשי העל פי מידת הנזק הגופני או  'מסוכנות'

 ,תישנכהתנהגות מאיימת חוזרת ונ אותהמגדיר  )Conrad ,1982( קונראד. המדינה

. שודתקיפה ו, אונס, רצח: אחת מארבע העבירות החמורות התנהגות תוקפנית או ביצוע

לעומת ביטוי (רסיבי פלאלימות שביטויה אקס חלק מהגדרות המסוכנות קשורות

 קשה יותר לזהותה ,לכן .)אצל העבריין המקצועי ואצל העבריין המועד אינסטרומנטלי

)Radzinowicz and Hood ,1981 .(  

  

שכן מדובר , פעמי באופן מזדמן וחד, של צירוף מקריםמבצע עבירות ב' לא עבריין'

עצמו את תופס ין מקבוצה זו עברי ).Cavan ,1962(בעבריין ללא קריירה עבריינית 

כאלה אשר  יש עבריינים :ת בחברהם אורח חיים על פי נורמות מקובלוכנורמטיבי ומקיי

הימנעות  ,עבירות עירוניות :כמו ,הפרות החוק שלהם קטנות ולא מזיקות לאחרים

פעמית כמו  שביצע עבירה קשה חד יכול להיות עבריין. מתשלום עבור חנייה וכדומה

 ייתכן. הגבולותורג מאירוע שמתחיל ביחסים רומנטיים וח -אונס על רקע חברתי 

עבריין זה  ,בדרך כלל. פעמי ומעל בכסף בשל חוב וכדומה באופן חד התפתהשפקיד בנק 

עבריינים ל אינו מתחבר, ת החברתית המקובלתמנהל אורח חיים מאורגן בתוך המערכ

אלה כלל לא העבריינים החלק מ. אחרים ולא מכיר נורמות התנהגות עברייניות

אינם נאסרים בגיל צעיר  את עצמם כעבריינים ובדרך כללים הם אינם תופס .יםנתפס

)Clinard ,1944.( קבוצה זו נמצא כאלה אשר ביצעו עבירות חמורות ב)תקיפה , רצח

מדובר באפיזודה חד  ,למעשה .נסיבותהבשל לחץ ממוקד ובשל על פי רוב  ,)וכדומה

  . פעמית

  

, כמו עברייני קריירה -מושגים  ,משמעיות של מסוכנות חד לאבשל קשיי זיהוי והגדרות 

עבריינים כרוניים ועבריינים , עבריינים אלימים, עבריינים מועדים, עבריינים מסוכנים

לגבי המשתנה  עדיין אין הסכמה). 1987, חסין(משמשים בערבוביה  - רצידביטים
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מספר , מספר תיקים, מספר מעצרים: ומגדיר אותה קריירה עבריינית הקריטי המודד

  . וכדומה הרשעות

  

  : מספר מדדיםלסוגיה על פי הקריירה העבריינית מקובל לכמת את 

 ;)1989, חסין( אינטנסיביות העבריינות
  ;)1982, לזר; 1989, חסין) (התמדה(משך העבריינות 

 ;)1989, חסין) (כליאה (יניתיחברתית בניסיון להכחדתה של הקריירה העברההתגובה 

) בלעדיות( תוך הדגשת סוג עבירה אחת) Frum ,1958 ;Roedbuck ,1967(סוג העבירות 

  ).1982, לזר(לעומת עבירות מגוונות 

  

לא נמצא קשר בין ו, לא נמצא קשר בין משך העבריינות לבין סוג העבירותשוב לציין כי ח

  ). 1982, לזר(בלבדיות העבירה לבין מידת ההתמדה 

; 1975, רהב וסגל, שוהם(ם בישראל לא נמצאו דפוסי קריירה עבריינית בקרב עברייני

האסירים שנבדקה את אוכלוסיית  התמדה ובלעדיות אינן מאפיינות ,כמו כן). 1982 ,לזר

מהאסירים עסקו באותו סוג עבירות במשך כל הקריירה שלהם  17% ובה, )1982, לזר(

בישראל לא הסתגלו למסגרות נורמטיביות אסירים ממצא נוסף הוא שרוב ה). 1982, לזר(

מאופיינים בשיעור גבוה של התמדה ) 8%(והמעט שהשתלבו במסגרות  ,נאסרובטרם 

חסרים יציבות במסגרות חברתיות מי שש ,)1982(מכאן הסיק לזר . בעבריינות

  .הם גם חסרי יציבות בעבריינות ,נורמטיביות

  

) 80%(והגיעה למסקנה שמרביתם  ,'מועדים'שהוגדרו  ,בדקה עבריינים) 1989( חסין

לא חל שינוי . עבירות רכושבבעיקר ווק בעבריינות אינסטרומנטלית ומזדמנת נוטים לעס

 Hassin and( יה בחומרת העבירותיוגם לא נמצאה על שלהם איכותי בדפוסי העבריינות

Haviv ,1989.( משך הקריירה את ניתן לנבא אינטנסיביות של עבריינות ו ,עם זאת

נמצא שהדור הראשון בישראל ). 1989, חסין(העבריינית על פי גיל תחילת העבריינות 

 קשור ביחס הפוך מובהק לאינטנסיביות) גם שירות חלקי(ל "להגירה ושירות בצה

או לבצע  ,סיכוייו של צעיר להמשיך בקריירה פלילית תקופה ארוכה. אורכולו המאסר

, Tittle(מדינות שונות בארצות הברית לדומה בישראל , העבירות באינטנסיביות רב
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1980; Wolfgang et al. ,1972 ;Hamparian et al. ,1978(  ובלונדון)West ,1987 ;

West and Parrington ,1977.(  

  

עבריינים שנחשבו עבריינים בדקו דפוסי קריירה עבריינית בקרב מרבית החוקרים 

יירה אצל נבדקו דפוסי קרלא אך , הוגדרו עברייני קריירההם . מצליחים ומקצועיים

' קריירה'מושג ההאם חילוקי דעות לגבי השאלה  קיימים, בנוסף לכך .ליםעבריינים רגי

מאחר  .)1982 ,לזר( מיםאו רק לגבי עבריינים מסוי ,העבריינים בר שימוש לגבי כלהוא 

. לא ניתן להכליל את ממצאיהם ,ימת של עברייניםשרוב המחקרים נעשו על קבוצה מסו

הם לא בדקו אך  ,בדקו מדגמים גדולים) Gleuck and Gleuck ,1940( אמנם גלוק וגלוק

על פי מד הבלעדיות ולא התייחסו לדפוסים דיפרנציאליים בקריירות עבריינות את מ

  . סוגי עבירות

  

קשורים בהסתגלות שנמצא קשר בין קריירה עבריינית לבין פרמטרים אחרים , לסיכום

עבריינות בגיל ביל רמת פריזוניזציה גבוהה אצל מי שהתח ונמצא. למאסר ובחזרה אליו

, Gendreau(הטוב ביותר של  מועדות  אוקריירה עבריינית כמנב ;)Thomas ,1973( צעיר

1995 ;Zamble and Porporino ,1990; Gendreau et al. ,1996.(  

  

  התמכרות 
  

ח "דו(ה תלולה במספר האסירים המכורים לסמים יעליתחילת שנות האלפיים אובחנה ב

ההתנהגות האסירים  אצל שיעור גבוה שלש ,מכאן .)2000, הרבתי הסו שירות ,שנתי

ראוי להכיר את  ,לאור זאת. קשורה בהתמכרות בכלל ובהתמכרות לסמים בפרט

  .קשורה לדרך ההסתגלות למאסר לבדוק כיצד היאו להבין אותה, התופעה

מבוסס שומי יוכמצב ק) 1990, שושן- אבן(התמכרות מוגדרת כלהיטות יתרה אחרי משהו 

ועל דחף לא נשלט לביצוע פעולה לא רציונלית , ל צורך פסיכולוגי קומפולסיביע

)Webster Dictionary ,1983.(  התמכרותהלועזית המתארת המילה, 'addiction' ,באה 

טובה או רעה  ,מתייחס לנטייה חזקה לכל סוג התנהגותש 'addicere'השורש הלטיני מ

)Warburton ,1985.( את  1877בשנת תיאר לראשונה ש ,שטייןהרופא הגרמני לווינ

, תאוות בצעל, הימוריםל, ראה בה תאווה אנושית בדומה לעישון ,ההתמכרות לאופיום
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 ,עד סוף המאה התשע עשרה). Berridge and Edward ,1987(מיניות יתרה וכדומה ל

). Isbell, 1958(הרגל או פגם מוסרי , בהתמכרות תאווה חולניתראו רוב הרופאים 

משמעות חדשה של מחלה בלתי נשלטת  'התמכרות'לה יה העשרים העניקה למהמא

)Levin ,1978 .(  

ומבטאת  הבנויה על התניות ,לייםנהתמכרות היא מערכת מווסתים קוגנטיביים ואמוציו

 בדרך של, ה בכאבהקלכמו ביטחון ו, לצרכים פנימיים וחיצוניים מאמץ של פרט להסתגל

; Khantzian ,1985 ;1980( סתגלנית התנהגות דפוסב מדובר). Peele ,1985(חוויה 

Gold ,1980( סגנון התמודדות קבועמייצג ש )Peele ,1985( , נטייה גנטית לוקשור גם

 ,התנהגותיהמודל העל פי . )1989, טייכמן(מופעלת בעקבות התנסות שתורשתית 

ת סיפוק נותנוה ,מבוססת על התנהגויות חוזרותשלמידת הרגלים ל ההתמכרות קשורה

התמכרות היא התנהגות . מנגנון התמודדות חלשעל מצבי לחץ ועל ומקלות  מיידי

 Marlatt and(מסגרת של התניות קלסיות וסגורה ב ,בנויה על נטייה להרס עצמיש

Gordon ,1985.(  

  

וג לכל ס. מתמכר לחוויה ללא קשר לאמצעים להשגתה טוען כי האדם) Peele ,1985(פיל 

תגובות גמילה המכור חש  ,זו עדר חוויהיבה .להיות התמכרותשל חוויה יכולה 

חלק שהיא  ,דיספונקציונלית ומזיקה, קיצונית מדובר בהתנהגות. טראומטיות

   .עליה אינו יכול לוותרהפרט והוא  מהאקולוגיה של

  

, Peele( מכורשהוא יד על עצמו מעהוא , כמכור כאשר הוא מתנהג אדם מוגדר כמכור

1985 ;Primm ,1977 ;Glaser ,1974 ;Gay et al. ,1973 (התנהגותו ב ואינו יכול לשלוט

אם אדם הוא הקריטריונים לקביעה ). Marlatt and Gordon ,1985(ההתמכרותית 

תפיסת  ועל, מידת הנזק שנגרם לפרטעל , תנהגותהלהתבסס על סוג ה יםחייב ,מכור

יעה על המערכת החברתית ושהימנעות ממנה משפ, הפרט שהתנהגות זו חיונית לתפקודו

   ).Peele ,1981 ;Peele and Brodsky ,1975( ופסיכולוגית ופיזיולוגית של
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  ):Peele ,1985;  1989, טייכמן(תהליך ההתמכרות לסמים מתפתח בשלושה שלבים 

  .פסיכואקטיביקשורה בהתנהגות או בחומר השחוויה ל חשיפה •

משמש כחיזוק חיובי ומביא ש ,לוגיבדגש על רווח פסיכו ,למידה של דפוס התנהגות •

  .ה להתנהגות על בסיס התניה והרגלאת האדם חזר

המתח והחרדה עולים  ,עדר החוויהיבה. היווצרות יחסי תלות עם התנהגות או חומר •

 כדיאחר חוויה זו והמכור מחפש  ,םימתבטאים בתהליכים גופניים ופסיכולוגיו

  .הקלהברווח ולזכות ב

  

, טייכמן(מורכבת מגורמים רבים תופעה ה אלא ,ממדית דאינה תופעה חהתמכרות 

  ):1987, 'שוהם ואח; 1989

; Vailant ,1983 ;Glassner and Berg ,1980 ;Epstein ,1977( תרבותייםגורמים  •

Blum and Blum ,1969 ;Blum ,1969 ;Bales ,1946(;  

; Clark ,1982 ;Kandel ,1978 ;Jessor and Jessor ,1977( חברתייםגורמים  •

Cahalan and Room ,1974 ;Schachter and Singer ,1962 ;Becker ,1953(;   

 Falk et al. ,1983 ;Tang et al. ,1982 ;Johanson and( מצבייםגורמים  •

Uhlenhuth ,1981 ;Robins et al. ,1975 ;Robins et al. ,1974(; 

 ;)Solomon ,1977 ;Jarvik ,1973 ;Jarvik et al. ,1970( סייםקטגורמים  •

 Peele ,1983 ;O'Donnell et al. ,1976;Cahalan and( התפתחותייםגורמים  •

Room, 1974 (; 

; Lang ,1983 ;Peele ,1983 ;Spotts and Shontz ,1982( אישיותייםגורמים  •

Robins et al. ,1980 ;Wishnie ,1977 ;Peele and Brrodsky ,1975 ;Cahalan 

and Room ,1974 ;Chein et al. ,1964 ;Kolb ,1962(; 

 Heather et al. ,1983 ;Marlatt ,1982; Rollnick and( קוגניטיבייםגורמים  •

Heatrer ,1982 ;Zinberg ,1974 ;Marlatt, Demming and Reid ,1973 ;Engle 

and Williams ,1972 ;Lennard et al. ,1971 ;Lindesmith ,1968 ;Schachter 

and Singe ,1962.( 
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בעוצמתה וגם ביכולת של  ,קציה בין הגורמים השונים קשורה בסוג ההתמכרותאינטרא

גורמים אישיותיים המצטרפים ל ,גורמים חברתיים, למשל. הפרט להתמודד עם התופעה

לציין שגורמים אלה  ראוי. להתמכרות מביאים את האדם בסופו של דבר, ומצביים

  . ינות לבין התמכרות לסמיםוקיים קשר בין עברי, בעיית העבריינותקשורים גם ל

  

  :בין עבריינות לבין סמיםשקיימות שלוש תפיסות עיקריות בחקירת הקשר 

   .עבריינות גוררת שימוש בסמים

  .שימוש בסמים גורר עבריינות

  ). Chamber ,1974(שתי התופעות נובעות מגורם שלישי 

  

גבירים את והסמים מ ,יא שעבריינות קודמת לשימוש בסמיםעה הרווחת כיום ההד

; 1968, פרידמן ופאר; 1988, סבה וארנפלד; 1990, יהודה בן; 1989, טייכמן(העבריינות 

  ).Hammersley et al. ,1989 ;Miller and Wiersema ,1985; 1986 ,יהודה-בן

  

 הם יאומצו ,לכן .התנהגויות סוטות שימוש בסמים מייצגיםגם עבריינות וגם  ,עם זאת

  ). Johnston et al.  ,1978(יחד על ידי מי שיש לו נטייה לסטייה  כל אחד בנפרד או שניהם

  

לעבריינות ולהתמכרות לסמים  מזהים גורמים אטיולוגיים משותפיםרבים חוקרים 

)Haggertly et al. ,1989 ;Hammersley et al. ,1978 ;Spott and Schonts ,1976 .(

 ,ן בתקופות של שימוש פעילבקרב מכורים להירואישיעור גבוה של עבריינות נמצא 

, .Johnson et al. ,1985 ;Ball et al( לעומת שיעור נמוך בתקופות של אי שימוש בסם זה

 כך עולה רמת הפשיעה ,ככל שעולה שיעור המשתמשים בסמיםש ,הוכח ).1983

)Inciardi et al. ,1994 ;Datesman ,1981.(  

חלק עוסקים בכך כש ,לילייםבקרב אסירים פמוקדת ממעורבות בסמים , יתר על כן

דומים לנתוני פשיעה בארצות ש, על פי נתונים ממשטרת ישראל. מאורח חיים עברייני

, שפוטים בגין סחר בסמים 50%: העבריינים שמכורים לסמים מחולקים כך ,הברית

  .)1983, עדה הבין משרדיתוהו(זנות בשל  40%-ו ינות רכושעבריבגלל  40%
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ה בשיעור יהביאה לעלי ,של המאה הקודמת שנות השבעיםב ,מגיפת הסמיםהתפשטות 

בתחום עבירות הרכוש ה בשיעור הפשיעה יולעלי, להם המשתמשים בסמים והמכורים

 בגין עבירות סמיםמאסר ריצו מהאסירים  16% 1988בשנת ). 1989, טייכמן( והסמים

שנתי שירות בתי  ח"דו( 1999בשנת  45.6%לעומת  ,)1988 ,שנתי שירות בתי הסוהר ח"דו(

מרביתם ו, האסירים בישראל משתמש בסמיםשיעור גבוה מקרב  .1)2000, הסוהר

ה ישיעור זה גבוה ביחס לאוכלוסי .)2000, שירות בתי הסוהר( מוגדרים כמכורים לסמים

ווחו על צריכת ילמעלה ממחצית מהאסירים ד ,יתר על כן ).1990, 'ברנע ואח(הכללית 

בדומה למצב , )1990, 'ברנע ואח; 2000, שירות בתי הסוהר(אלכוהול בשכיחות גבוהה 

 58%הממצא המדאיג ביותר הוא כי ). Peters et al. ,1998(בבתי הכלא בארצות הברית 

שירות בתי ( אלכוהולשימוש בדווחו על  מקרב אלה שאינם משתמשים בסמים כלל

  ). 2000, הסוהר

ית של מכורים לסמים ולהתנהגויות נמצאת אוכלוסייה ייחודשבכלא  ,ניתן להסיק מכאן

פי שניים מאשר בשכיחות גבוהה  תחלואהמאובחנים בה, )מין ועוד, הימורים(אחרות 

 שיוקל 'פתרון'מהווה  תועבריינה). Brochu et al. ,1999(באוכלוסייה הכללית 

עם רגשות אשם ועם הצורך  ,)1987 ,'ואחשוהם ; 1989 ,אדד( עם בעיותבהתמודדות 

ינית של קלהאבחנה ה ).1920, פרויד; 1987, 'ואחשוהם ;  1972, ייכהורןא(להיענש 

אישיות אנטי חברתית , אישיות גבולית: הפרעות אישיות כמו העבריינים היא על פי רוב

בעיות רגשיות ל 'פתרון'מהווה  תמכרותגם ה ,בדומה לעבריינות. סטריוניתיאישיות הו

 בחנה הקלינית של המכורים לסמיםהאגם . )1989, טייכמן(קושי בהתמודדות ולקשות 

 חומריםלתמכרות וה אישיות תלותית היא על פי רוב הפרעת אישיות כמו

  .DSM IV ,2000(2(פסיכואקטיביים 

  

 בעל אישיות שמאופיינת, דהיינו ,'מועדות להתמכרות'מתמכר הוא מי שמאופיין ב

 אישיות). Gendreau and Gendreau ,1970( גבוה להתמכרות בעלות פוטנציאל בתכונות

 Kaplan( ובסף תסכול נמוך בפסיביות, בכניעות, בחוסר עצמאות ,מאופיינת בתלותזו 

and Sadock ,1981 ;Barnes ,1977 ;Fenichel ,1945.(  

                                                           
  .האחרונות בשנים דומה סקר ביצע לא הסוהר בתי רותיש    1
2 DSM IV : את קהיליית הפסיכיאטרים ייבותהמחמפרט אבחנות פסיכיאטריות הספר 

  .פסיכולוגיםוה
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זוהי . קבלהלביטחון ול, סיפוק מהווים אמצעי להשגת שימוש בסמים או חוויה אחרת

משמשת אמצעי ה ,)Khantzian et al. ,1974( עם הקשיים בחיים התמודדות דרך

   .)1989, טייכמן( "טיפול עצמי"ל

  

בטווח מספקת תגמול חיובי שבה חוויה  ,נובעת מלמידה חברתית דינמית התמכרות

משמשת זו יה חוו. בטווח הארוך מזיקה ליכולת התמודדות תקינההיא אך  ,הקצר

כמו בהתמכרות  למיןבהתמכרות  ,לדוגמה .)Peele ,1985( למכור הוכחה לקיומו

מנסה הוא  .כדי להגיע לסיפוק ולהרגיש נורמליהמכור זקוק לפעולה המינית , לחומרים

לא מדובר  בהתמכרות לאוכל. שלוןיייאוש בעקבות כחש לשלוט בהתנהגותו החוזרת ו

   .באיבוד שליטה ובהתמודדות עם מצבי רוחאלא , ברעב

  

שמתבטאת  ,תסמונת גמילההמכור עובר , גורמת לועדר החוויה ולמרות הנזק שהיא יבה

מצב בבשינויים בהתנהגות ו, ה בכמות האוכליבעלי ,בכאבי ראש, בחוסר שקט נפשי

 :כמו ,אחרותהתמכרויות כך קורה גם ב. התנהגויות אחרותבמקצועי או ה, חברתיה

 Illinois Istitute for Addiction(ועוד  אינטרנטהתמכרות ל, קניותהתמכרות ל

Recovery ,2000(.   

  

 פתרון לכאורה התנהגות התמכרותית מספקת, יסטיתמנקודת מבט אקזיסטנציאל

, או בהתמכרות מתבטאת בדיכאוןשלריקנות פנימית , לתסכול קיומי, לחוסר המשמעות

  ).1988, לוקאס(פשע לא אבחנה ויחסי מין ל ,למשל

אחרת אינה ניתנת להשגה בדרך ש,  'being'תחושה שלהמכור מחפש חוויה הנותנת לו 

מאחר ). Peele ,1985( את עצמוהמשמר  'מעגל החוויה' נוצרכך  .הופכת להכרחו

 ,ה לחוויה מפריעה להתמודדות תקינההחזר ,מדובר בהתנהגות דיספונקציונליתש

 Peele(תפיסה העצמית מוקד ללההתמכרות הופכת האמצעי היחיד לשליטה על רגשות וו

and Brodsky ,1975 .(עדרהייה וסובל בההמכור רודף אחר החוו )Rollnick and 

Heather ,1982 ;Marlatt ,1978 ;Peele and Brodsky ,1975 ;Herman and Polivy ,

1975 .(  
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למערכת שמשמרת את הסביבה המיידית של המתמכר הופכת , בתגובותיה להתמכרות

תו פוגמת התהדקות היחסים בין המכור והתמכרו. ההתמכרות ומזינה את המשכה

יחסי תלות בין מתחילים להיווצר . בה הוא חיש המערכת החברתיתעם תמכר ביחסי המ

וצרים נ. קווששומר על הסטטוס  'תפקיד'יש כל אחד במערכת ול, החוויהלבין מערכת זו 

משפיעים על הסביבה החברתית של המכור ש) Co dependency(יחסים של התמכרות 

)Beattie ,1989 ;Bradshaw ,1988 ;Wegscheider-Cruss ,1976.(  
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  מאפייני האסירים בישראל 

   

 השתייכות חברתית 
  

עצורים ( אסירים פליליים 64%מהם , אסירים 19,657היו כלואים בישראל  2012בשנת 

. )עצורים ושפוטים( בגין עבירות נגד ביטחון המדינה אסירים שנשפטו 36%-ו ) ושפוטים

מאסר שני ב ,73.2%, והשאר שפוטים לראשונה 26.8% ,מקרב האסירים הפליליים

   ). 28.6.2012, ירות בתי הסוהרנתוני ש) (מועדות( מזה מעלהלו

בסקירת הספרות נמצא שתפיסת השתייכות חברתית היא גורם משמעותי בהתנהגות 

 Gendreau et al. ,1996 ;Zamble and Porporino ,1990 ;Onojehorho and( אסירים

Bloom ,1986 ;Bowker ,1977 ;Thomas ,1973 ;Irwin and Cressey ,1962 ;Cavan ,

1962 ;Haffernan ,1972 .(ינטציה של האסירים בכלא יהיא משקפת את האור

)Bowker ,1977 ;Thomas ,1973 ;Heffernan ,1972 ;Cavan ,1962(  ומקובלת

  ).Haffernan ,1972 ;Cavan ,1962(כבסיס למיון אסירים לקבוצות 

  

וכמחצית תופסים את  'כנורמטיביים'תופסים את עצמם  כמחצית מהאסירים בישראל

' נורמטיביים'עצמם כאת רים שתופסים יהאס). 2003, גולדברג( 'כעבריינים'עצמם 

תגלותם למאסר הס. וברמת פריזוניזציה נמוכה, פריזוניזציה מסוג חסךמאופיינים ב

אסירים . תיניוובהטמעה נמוכה של נורמות עברי )מודל החסך( ממוקדת בחסכי המאסר

ונית ומאופיינת במספר גבריינית שלהם היא חדהקריירה העו אלה פחות עבריינים

הם מאופיינים בתלות , 'עבריינים'לאלה התופסים עצמם כ בהשוואה. מאסרים נמוך

השתייכות ). 2003, גולדברג(שיתופית נמוכה ובסגנון התמודדות קוגניטיבי גבוה יותר 

כללי המערכת של קבלת , כלומר, ית קונפורמיתנורמטיבית משקפת התנהגות חברת

המאסר הוא חוויה  ,אלהעבור אסירים . הנורמות הנהוגות בהשל חוקיה ו של ,הפורמלית

בשל  ,יחד עם זאת. חיים שבשליטתםהקשה בשל המסגרת הכוללנית וצמצום תחומי 

א הם מצוידים בכלים שמאפשרים להם להשתלב ולמצו ,סגנון ההתמודדות הקוגניטיבי

 ,המראהחיזוק למסקנה זו יש בממצא . דרכים אפקטיביות לפתרון בעיותיהם בכלא

   .נמוך עצמיותהפגיעות האובדניים והניסיונות השבקבוצה זו שיעור 
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ערכים עם הגיעם לכלא הם נפגשים עם . רייניללא רקע עב אסירים אלה הם לרוב

 ינה קבוצת התייחסותא החברה העבריינית. עבריינים השונים ממערכת הערכים שלהם

 . האסירים לחברתביחס  מאשר יותר הסוהר בית סגלפי לכ אוריינטציה להם ויש, עבורם

במטרה , בדרך כלל אסירים אלה נמנעים מיצירת קשרי חברות עם אסירים אחרים

תחושת הנתק מהחברה , אהם בודדים יותר בכל ,לכן. לסיים את המאסר ולא להסתבך

האסירים שקבוצת התייחסות  קשה יותר לעומתשלהם  והחסך החברתי יותר חזקה

להתארגן על פי רוב מצליחים  האסירים האלה ,ובכל זאת. העבריינים שלהם היא

  .למציאות החדשה ללא משברים קשים

  

מאופיינים בקריירה עבריינית  'עבריינים'כעצמם את אסירים שתופסים ה ,לעומת זאת

. בואיפריזוניזציה מסוג יזוניזציה גבוהה ובברמת פרי, גבוהמספר מאסרים ב, וניתרבג

הסתגלותם של אסירים אלה למאסר ממוקדת בנורמות העברייניות שרכשו בטרם 

, גולדברג(תרבות עבריינית  דות של תתוהשתייכותם העבריינית משקפת עמ, ונאסר

2003 .(  

  

, )Bowker ,1977( ומהווה חלק ממנהתרבות עבריינית  תרבות אסירים ניזונה מתת תת

 ם את הפנמת נורמות ההתנהגות בכלאתרבות זו מקלה עליה השתייכות לתת ,לכן

רמות התנהגויות ונו, ערכים עבריינים. ומאפשרת השתלבות קלה יותר בחברת האסירים

המשך  המהווים ,נובעים מצרכים פסיכולוגיים הם. בכלא הם חלק מסגנון החיים

לרוב ו ,חברים עברייניםיש רים אלה לאסי. מאסרהטרום  השהחל תהתנהגות עברייניל

, ככל שהנתק מהחברה גדול יותר. מנותקים מהחברה החיצונית הרגילה מחוץ לכלא הם

 ,מבחינה חברתית). Thomas ,1973(פריזוניזציה שלהם גבוהה יותר רמת התהיה כך 

  ). Slosar ,1978(הסתגלותם בכלא היא טובה 

  

בשל  נות בכלא וקיימת מתיחות ביניהןשוותיים בין הקבוצות המהקיימים הבדלים 

 הקבוצותמתקיימת בין חברי  ,למרות זאת .יינטציות שונות כלפי הממסדאור

שמהווה מכנה משותף  ,וג חסךאינטראקציה פונקציונלית באמצעות פריזוניזציה מס

 רים השונים של המערך החברתי בכלאההסבר לתיאו כנראה זהו. לכלל האסירים

או כמערכת ) Clemmer ,1958(כמערכת חברתית סימביוטית , כמערכת של בודדים
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ההבדלים בתיאורים נובעים . )Durkheim ,1947(חברתית בעלת סולידריות גבוהה 

  .על פי הקבוצות השונות, מנקודות התייחסות אחרות למציאות בכלא

של תת תרבות 'שייכים לו בואימאופיינים בפריזוניזציה גבוהה מסוג י 'עבריינים'אסירים 

מאופיינים  'נורמטיביים'אסירים  ,לעומת זאת. 'תת תרבות אסירים'ול 'גנבים

ולא  לגיטימיתותרבות קונבנציונלית  לתתשייכים  הם. פריזוניזציה גבוהה מסוג חסךב

 Irwin and; 2003, גולדברג(הטמיעו את ערכי החברה העבריינית בהיותם בכלא 

Cressey ,1962.(  

  

  תלות שיתופיתהתמכרות ו
  

נתון , תכונת התלות השיתופיתשל  בינונית וגבוהה הרמבישראל נמצאה בקרב אסירים 

 בספרות). 2003, גולדברג(בקרב אסירים בישראל בעיית התמכרות המצביע על 

בקרב מכורים לסמים לפני התמכרותם גבוהה המחקרית נמצאה תלות שיתופית 

)Wegscheider-Cruss ,1976 (יפוליות ובקרב מטופלים בקהילות ט)אולם). 1994, בשה, 

מצאותה יה, מהווה בסיס לקיומה של התמכרות ת התלות השיתופיתמאחר שתכונ

שקיים  ,תמיכה לכך יש בעובדה. מצביעה על התמכרותבקרב אסירים  בשכיחות גבוהה

, שירות בתי הסוהר(או לאלכוהול בקרב האסירים /שיעור גבוה של מכורים לסמים ו

1994; 2000(.   

  

היא מבחינה באופן ו, תלות שיתופית נמצאה אצל למעלה ממחצית מהאסירים תתכונ

עבריינים 'רמה גבוהה ביותר של תלות שיתופית מאפיינת . בין קבוצות האסירים מובהק

, גולדברג( 'לא עבריינים'רמה הנמוכה ביותר מאפיינת את קבוצת ההבעוד ש ,'מועדים

2003 .(  

  

בדיוק , )Bowker ,1977(חיי האסירים שחיים בה המערכת החברתית בכלא משפיעה על 

תכונת התלות השיתופית משמשת ). 1989, טייכמן(קהילה כמו שמשפיעות המשפחה וה

לצורת חיים דיספונקציונלית שבנויה מהתנהגויות פתולוגיות  'דבק חברתי'בכלא כ

  ). Wegscheider-Cruss ,1985(במטרה לשרוד  ,וקומפולסיביות
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). Peele ,1985(גוניים והשגרתיים סים והחיים החדבעקבות הטק מתחזקתההתמכרות 

ונית של בית שחיי האסירים מושפעים מהשילוב בין מסגרת החיים המונוטנובע מכאן 

, 'ואחדר (ודיספונקציונלית  לבין התנהגות התמכרותית חוזרת )1973, גופמן(הסוהר 

  . שבבסיס קיומה של תלות שיתופית )2002

  

מלמדת על  )2003, גולדברג(אצל כל האסירים  יה גבוהה מסוג חסךרמת פריזוניזצ

 מתחזקת התלות השיתופית בכלל ,החסךבשל . הקושי והסבל הכרוך בחסכי המאסר

 צום משאבים חומריים ורגשיים מביאצמ. ומתחזקת התלות בחוויה הממכרת בפרט

 ,א מצבכך נוצר בכל. חוש ביטחוןומתחזק הצורך בתמיכה כדי ל, לתלות באחרים

בנויות על הן . ות בין אישיות בתוך מסגרת מוסדיתיוצרת מערכבו התלות השיתופית ש

  .ומחזקות את התלות בחוויה הממכרת ,על צמצום מרחבים אישייםה ויכפי

  

  סגנון התמודדות

   

יוצר מובחנות בין קבוצות , ובעיקר סגנון התמודדות קוגניטיבי ,סגנון התמודדות

רמה ם במהאסירים מאופייני 56%- נמצא ש. וג הפריזוניזציהוהוא קשור לס האסירים

סגנון  ברמה גבוהה של מהאסירים מאופיינים 69%- ו, סגנון התמודדות רגשיגבוהה של 

  ). 2003, גולדברג(התמודדות קוגניטיבי 

  

שמתפתחת באמצעות תהליכי התפתחות  ,סגנון התמודדות הוא תכונה אישיותית

ראוי להיעזר בגורם זה להבנת התנהגות  ,לכן .הסביבהשיותיים ואינטראקציה עם אי

  . טיפול מתאימות תכניותבכלא ולבניית 

  

אלא , מאופיינים בסגנון התמודדות רגשי' עבריינים מסוכנים'ו 'עבריינים מועדים'

ניתן . ההתמודדות הקוגניטיבי קטן שהפער בין רמת סגנון ההתמודדות הרגשי לבין סגנון

לעומת . וטים להתמודד גם בסגנון קוגניטיבי וגם בסגנון רגשילהסיק שאסירים אלה נ

, סגנון קוגניטיבירמה גבוהה של מאופיינים ב 'לא עבריינים'ו 'עבריינים מקצועיים' ,זאת

לסגנון אצל אסירים אלה יש ש ,מכאן. גדול הוא בין שני הסגנונות אצלם הפערו

הסתגלות העל תגלות בכלל וקוגניטיבי השפעה גדולה על קביעת דרך ההסההתמודדות ה

  . למאסר בפרט
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, 'לא עבריינים'למעט , האסיריםרוב ניתן להניח ש )2003 גולדברג( המחקרפי ממצאי  על

בדומה למסקנות מחקרם , מגיעים לכלא בשל קשיי התמודדות עם המציאות מחוץ לכלא

, תמכרותה, מצא קשר בין סגנון התמודדות רגשישם נ, רחב ההיקף של זמבל ופורפורינו

אסירים ). Zamble and Porporino ,1990(התנהגות עבריינית וסגנון חיים עברייני 

עם בעיותיהם בדרכים לא  המאופיינים בסגנון התמודדות רגשי מתמודדים

דפוסי להם את מכתיב בבית הסוהר שאופי ההתנהלות  אלא, גם בכלא תליואפונקציונ

אלה האסירים התפקוד  ,כתוצאה מכך .רהאינו מותיר בידם כמעט אפשרות בחיו, חייםה

  הםכי יכולת ההתמודדות של ורה נדמהולכא, טוב יותר בכלא מאשר מחוצה לו

מבנה , אסירים אלה נעזרים בגורמים חיצוניים בפתרון הבעיותמאחר ש. משתפרת

ם כפי שהשימוש בסמי, גורם מסייע בארגון הפנימי של חייהםלעבורם הופך החיים בכלא 

 וכפי שעושות התנהגויות אחרות כמו הרס עצמי רים להתמודד עם בעיותמסייע לאח

  ).פגיעות עצמיות או ניסיונות אובדניים(

  

  סוג פריזוניזציה
  

, 'חסך'כל האסירים סובלים מחסכי מאסר ומאופיינים בפריזוניזציה גבוהה מסוג 

, גולדברג( 'בואיי'חלק מהאסירים מאופיינים גם בפריזוניזציה גבוהה מסוג ובנוסף לכך 

2003.(   

  

שכן כל האסירים אופיינו בפריזוניזציה גבוהה , מודל החסך אינו מבחין בין הקבוצות

, או סובלים בגללו מאסר כאביכל האסירים חשים  ,כלומר ).2003, גולדברג(מסוג חסך 

לכל  ).Williams and Fish ,1974 ;Suttler ,1968( 'עוני של אי'הוא  הכלאשכן 

אותם להתארגנות  יםהשלמת חסרים שמחייבבצורך בסיפוק צרכים והאסירים יש 

ואחרים , ומהכדולימודים  ,עבודהחלקם מוצאים פתרונות יעילים כמו  .מתאימה

   .סמים והתמכרויות אחרות פתרונות לא יעילים כמו

  

אסירים שהם ). 2003, גולדברג(מבחין בין קבוצות האסירים  יבואימודל ה ,לעומת זאת

 ,בואימאופיינים בפריזוניזציה גבוהה מסוג י 'עבריינים מסוכנים'ו 'ם מקצועייםעברייני'

שמאופיינים בפריזוניזציה נמוכה יותר מסוג  'עבריינים מועדים'ו 'לא עבריינים'לעומת 
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מאחר שהוא , בהשפעתו על ההסתגלות למאסריבוא הוא הדומיננטי ימודל ה. בואיי

מודל זה מייחס השפעה על התנהגות . ותבחנה בין דרכי ההסתגלות השונאמאפשר 

עמדות , ות חברתיתכמו תפיסת השתייכ ,מאסרהבמאסר לגורמים שנרכשו טרום 

תלות שיתופית וסגנון ונורמות שקשורות לסוציאליזציה ומאפיינים אישיותיים כמו 

  .התמודדות

  

זציה והה לעומת פריזוניגבה ,רמת פריזוניזציה מסוג חסך 'נורמטיביים'בקרב אסירים 

עדות לקשיים הגדולים יותר בהתמודדות עם מאפייני המוסד  משמשת ,בואימסוג י

בוא מהווה אמצעי יפריזוניזציה מסוג י ,'עבריינים'אסירים בקרב . והניתוק מהקהילה

  .לחיים בכלא ותהסתגלוהיא משמשת אותם ב ,ודדות עם המאסרלהתמ

  

  רמת הפריזוניזציה
  

פריזוניזציה על אך נמצאו הבדלים ברמת ה, וניזציהיזכל האסירים עוברים תהליך של פר

  . ועל פי חלוקה לקבוצות אסירים ות חברתיתפי השתייכ

  

שכן תפיסה עבריינית , אסיריםההשתייכות חברתית מהווה גורם חשוב בהתנהגות 

עצמם את אסירים שתופסים . ואורח חיים עברייני מתבטאים ברמת פריזוניזציה גבוהה

מאופיינים ברמת פריזוניזציה גבוהה , 'עבריינים מקצועיים'יקר ובע "עבריינים"כ

ממצא זה מנוגד למסקנות . )2003, גולדברג( בהשוואה לבעלי תפיסה חברתית נורמטיבית

ללא  ,ציה דומה לכלל אוכלוסיית האסיריםת רמת פריזוניזושמייחס ,בספרות המחקרית

  . קשר להשתייכות החברתית שלהם טרום המאסר

  

לעומת  'עבריינים מסוכנים'ניין במיוחד הוא רמת פריזוניזציה גבוהה בקרב ממצא מע

העבריינים '). 2003, גולדברג( 'עבריינים מועדים'רמת פריזוניזציה נמוכה בקרב 

אסירים אלה  .הם כאלה שהתפיסה החברתית שלהם היא נורמטיבית 'המסוכנים

שקיימת כנראה  ,עם זאתיחד  .לממסדיה שלהם ינטצימסתגלים טוב למאסר בשל האור

  . אצלם גם קבלה של כללי העולם העברייני

חרף תפיסת השתייכות  מתקשים להסתגל למאסר 'מועדים'אסירים , לעומתם

בדיוק כפי  הם מתקשים בכך ,שלהם נמוכהההתמודדות הבשל יכולת  .העבריינית שלהם



  הסתגלות למאסר ומועדות בקרב אסירים בישראל, התמכרות
-----------------------------------------------------------------------------------  

  
  

  65

פגיעות משתקפת בריבוי שלהם נמוכה ההסתגלות הרמת . מחוץ לכלא הם מתקשיםש

ובשיעור גבוה של מכורים בקבוצה זו בהשוואה  בריבוי ניסיונות אובדניים, עצמיות

  . לקבוצות אחרות

כבר  ם מיומנים באורח חיים עבריינישכן ה ,מסתגלים טוב למאסר 'עבריינים מקצועיים'

 ובמישור הסמוי ילאבמישור הגלוי מול הארגון הפורמ והם מצליחים לפעול, מחוץ לכלא

  . אסירים אלה יודעים לחיות בכלא. יהם העברייניםעם חבר

ונמצאה רמה גבוהה , במספר מחקרים נבדקה רמת פריזוניזציה בשלבי המאסר השונים

לעומת ). Wheeler, 1961 ;Clemmer, 1958; 1981, סלונימסקי(בשלב השני של המאסר 

בי מאסר לא נמצאו הבדלים בעמדות כלפי בית הסוהר בין אסירים בשלבישראל  ,זאת

  ). 1981 ,סלונימסקי( שונים
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  הסתגלות למאסרהמיון אסירים לקבוצות על פי  

   

ובחינת  כמו הבנה והמשגה תיאורטית  ,יש מטרות תיאורטיותלמיון אסירים לקבוצות 

 כמו הגדרה ומדידה של ,ומטרות מעשיות  ,למניעת מועדות דרכים למניעת עבריינות או

דרכים ומשאבים לסיפוק צרכים אלה בכלא באופן אפקטיבי כדי למצוא  רכי האסיריםצ

)Toch ,1992 .(  

  

, דרך הסתגלות דומה יש טוען שלאסירים בקבוצות דומות) Toch ,1992 ;1975a(טוך 

בעיות ההסתגלות למאסר הן נדירות , לדבריו. והם שורדים את המאסר באותה דרך

 .ומצויות רק בקבוצות של אנשים רגישים במיוחד

 
עבריין : קבוצות על פי הקריירה העברייניתהבמיון אסירים לארבע שנבדקה קבוצה כל 

; Inciard ,1975; 1987, חסין( 'לא עבריין', 'עבריין מסוכן', 'עבריין מקצועי', "מועד

Thomas ,1973 ;Heffernan ,1972 ;Reckless ,1937 ;Sutherland ,1937 ;Cavan ,

של חבריה למאסר שמסבירה את גורמי החזרה  המאופיינת בדרך הסתגלות שונ, )1962

לו משקפת שילוב אחר של ההסתגלות הלכל אחת מדרכי . מועדות ואף מאפשרת ניבוי

   .מאסר ובתקופת המאסרהפרמטרים טרום 

  

בהסתגלות נים שהם אסירים שמאופיי 'מועדיםנים עבריי': 'קבוצה א

  התמכרותית עם  מועדות 

  

תים החוזרים למאסר לע' מכורים' ,'הרגליים', 'מועדים ניםעבריי'נמצאים זו בקבוצה 

  . בשל בעיות התמכרות הם חסרי יכולת התמודדות בעיקר. קרובות

, הם מאופיינים בסגנון התמודדות רגשי .'עבריינים'עצמם כ אסירים אלה תופסים

 .על מספר גבוה של חברים עברייניםמעדיפים להיות בחברת עבריינים אחרים ומדווחים 

חווים מספר רב של מאסרים בהשוואה לקבוצות , ב של עבירותמורשעים במגוון רחהם 

  . הממושכת ביותרותקופת המאסר המצטברת שלהם היא  אחרות
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של  יעור גבוה ביותרשוב ה ביותרגבוהיינים בתלות שיתופית מאופ אסירים בקבוצה זו

הם מתחילה לפני ההתנהגות התמכרותית של). 91.7%(לסמים בעיקר , )95.7%(מכורים 

ומהווה פרידיספוזיציה  )1999, סתר; 1988, סבה וארנפלד; 1990, 'ואחברנע (המאסר 

  .שמשפיעה על דרך ההסתגלות למאסר

 הרבמספר המאסרים בשל תרבות עבריינית ו לתת םהשתייכות ה היא שבגלליהציפי 

תיע על באופן מפ הממצאים מצביעיםאולם  ,יהיו רגילים לחסכים במאסרהם  ,בעברם

. מסוג חסךהגבוהה ביותר פריזוניזציה בהשוואה לקבוצות אחרות הם מאופיינים בכך ש

  .בניגוד למצופה, פריזוניזציה שלהם היא הנמוכה ביותררמת ה ,עם זאת

  

  :פיונים יחודיים לקבוצה זואלה מצביעים על מספר אנתונים 

כלא מחסכים ם בהם סובלי, למרות תפיסת ההשתייכות הכללית העבריינית שלהם

זה פיון א. כנראה מאחר שהם חסרי כישורים וחסרי יכולת התמודדות, ומכאבי המאסר

. אשר ציר חייה נע סביב ההתמכרות, מציב אותם בתוך הכלא כקבוצה החלשה ביותר

 על  חייהם בכלא ומקשה לעיף סבל מוס, החסך בסמים מצטרף לחסכים האחרים

 . הסתגלותם
שלמרות השתייכותם העבריינית דה בעל העוצביעה מ רמת פריזוניזציה נמוכה 

באופן מפתיע מקשיי הסתגלות למאסר  הם סובלים, ריירה העבריינית שלהםוהק

עברייניות  אסירים אלה אינם נעזרים בנורמות. התנהגות עברייניותמההיבט של נורמות 

ההתמכרות בשל ובעיקר  בשל התנהגות התמכרותית כנראה, כדי להסתגל למאסר

 כשםהם אינם מתייחסים לנורמות העברייניות , בשל  היותם מכורים לסמים. יםלסמ

אסירים המוותרים  ,סמיםהשיג על מנת ל. שאינם מתייחסים לנורמות לגיטימיות

מוקד הופכת להיות  םסהדאגה לו ,על כל העקרונות החברתיים והאישיים יםמכורה

  . חייהם

  

כולת התמודדות דוחפים את האסיר עדר ייוהעדר סמים יה, הגבוהתלות שיתופית 

, והקלה מהקשיים בחיים בכלל ובמאסר בפרט בחוויה שמספקת ביטחוןהמכור להיאחז 

, ה ודיכוייבתוך מסגרת חברתית שבנויה על כפי תלות שיתופית. גם אם הקלה זו מדומה

 לאבכהמשאבים . יוצרת רשת של מערכות יחסים פתולוגיות שמשמרות את עצמן

חיכוך והבדרך כלל גבוהה  הצפיפות, טנים וסגוריםתאים קה, לים נוקשיםהכל, מוגבלים

בין שבנויות על יחסי תלות מערכות יחסים בתנאים אלה מתפתחות . אנשים גבוההבין 
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חברתיים , ייםלמשאבים כלכחילופין של תלות באים לידי ביטוי בהיחסי . האסירים

עד כדי התפתחות יחסים של  יההדחקת רגשות והתמודדות עם כאב ודחי תוך ,ורגשיים

. 'המשפח'והאסירים האחרים הם ה 'בית קבוע'הכלא הוא אסירים אלה ל. התמכרות

שחרור או , וזהות אישית 'פנים ותחסר'הדמויות מאחר שוקשר רגשי ל חוסר בש

אלה התלות היחסי . הללותחושות ההצטרפות אסירים חדשים אינם משפיעים על 

שהופכת את השהייה בכלא לחוויה , העוצמה פנימית חזק יה קיומית בעלתמספקים חוו

כל אלה יוצרים את ההתמכרות למאסר . מצוקות אישיותמהקלה ושחרור  המספקת

  .בקרב האסירים בקבוצה זו

  

שמגדיר בכל חלק  ,היא מורכבת מסדר יום אינטנסיבי, החוויה בכלא היא טוטלית

גלים ופעולות טקסיות שחוזרות היא כוללת הר .את האסיר ת מהיממה פעילות שמחייב

כמו , היא מושפעת מהשעון הביולוגי שמתכוון בהתאם לסדר היום ולטקסים .על עצמן

 ,אסירים בקבוצה זועבור ה . עם האסירים האחריםוגם מהחיכוך המתמשך עם הסגל 

. בחייהם יהוא הופך להיות מרכז ,לכן .המקום היחיד שבו הם מתקבלים הוא הכלא 

משוחררים חוזרים למאסר כדי לברוח מהבדידות שלהם אסירים טוען ש) 1963(חובב 

ותפיסת  ,הסתגלותם למאסר מבוססת על ההקלה שבשהייה בכלא .מחוץ לכלא

כל אלה משמרים ומחזקים את התלות . ההשתייכות החברתית נעשית לא רלוונטית

  . את ההתמכרות למאסרגם  ,ולכן ,שלהם בכלא

  

, שיעור גבוה של מכורים לסמים, תמודדות רגשיסגנון ה ממצאים כמובעקבות 

ניתן להניח , פריזוניזציה גבוהה ביותר מסוג חסך ובעיקר רמת פריזוניזציה נמוכה

לה ששיתפו פעולה עם כא, 'טעוני הגנה'מצאו אסירים שמוגדרים יי קבוצה זובש

הם שיעור גבוה מ. וקיים צורך להגן עליהם השלטונות או הסתכסכו עם אסירים אחרים

מצד שהרי , 'יושבים על הגדר'אסירים אלה ). 1994, שירות בתי הסוהר(מכורים לסמים 

בגדו בקוד ההתנהגות המקובל על מאחר ש ,ם בחברה העברייניתמקובליאינם אחד 

שירות בתי (ובלים בחברה הנורמטיבית בהיותם עבריינים אינם מקומצד שני , סיריםא

זו מפתחת תלות במקום היחיד שמספק להם  קבוצה). 1991, גולדברג ;1994, הסוהר

התמכרות לחוויית והתפתחות ותכונת התלות השיתופית מאפשרת  ,הגנה וביטחון

  . המאסר
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ניתן לדמות ש רצון, מנם רוצים להשתחרר מהמאסרכים לקבוצה זו איששיהאסירים 

רצונות אלו הם בגדר פנטזיה בלתי אך  ,סמים שמבקש להיגמל מהתמכרותולמכור ל

יחזור למאסר וימשיך כך גם אסיר כזה  ,בדומה למכור שחוזר להשתמש בסמים. שגתמו

לקיים אורח  משבשת את יכולתושהחזרה למאסר  הידיעהלמרות , בהתנהגות המזיקה

לא ותחושת ההשתייכות בדידותו של האסיר המכור מחוץ לכ .חיים נורמלי מחוץ לכלא

הבדידות מהקלה מהמצוקה ו ה לחושבמטר, יוצרות אצלו משיכה חזרה אל הכלא, בכלא

  . בחוץחווה  שהוא 

  

א והליך ההסתגלות למאסר בקבוצה זו המשפיע על תשהגורם הדומיננטי ש ,נראה

 מסוגים עבירות ומבצע רבים למאסרים חוזר למאסר המכור. התלות השיתופיתתכונת 

 ההתנהגות את מבטאת למאסר החזרהכאשר , מיםבס הצורך רקע על שונים

  . התנהגות התמכרותית ומשמרת המכור את המאפיינת לסיביתהקומפו

  

הכלא מספק שמאחר ש ,כבר נאמר. בצעים עבירות כדי לחזור למאסראסירים אלה מ

 את המוסד כגורם המארגן את אישיותםהמכורים חווים מאחר שו, את מחסורם

ל החזרה למאסר היא פוע. הם מתפקדים בו טוב יותר, בחייהם להשליט סדרומצליח 

תחנה במעגל חייהם הכלא הוא  .מעגל הקרימינוגני המשולב במעגל החוויהיוצא של ה

החוזרים למאסר , )Zamble and Porporino ,1990 ;Hefernan ,1972(של אסירים אלה 

  .בשל התמכרותם לחוויית המאסר

  

בהסתגלות מאופיינים שהם אסירים ש 'עבריינים מקצועיים': 'קבוצה ב

  עברייני עם  מועדותי סגנון חיים על פ

  

 'תרבות הנגד'אידיאולוגיה של שמזדהים עם ה 'עבריינים מקצועיים'קבוצה זו ב

התמודדות סגנון ב מנםא מאופייניםהם . ומנהלים אורח חיים עברייני, העבריינית

עבריינית או  כתוצאה מסוציאליזציה מעוותותתבניות החשיבה שלהם אולם  ,קוגניטיבי

חשיבה מדובר ב. נרקיסיזם וכדומה, אגוצנטריות, פסיכופתיות מהפרעות אישיות כמו

 מסקנותלהמוביל  ,היגיון פנימינויה על שבחשיבה . 'היגיון של עבריינים'שפועלת על פי 

מתבססות  המסקנות ך למעשהא ,מציאות חברתיתעל על היגיון ו לכאורה מבוססותש
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, בה משנית לוגיתבמקום חשי. פרשנויות סוטות מהנורמה החברתית המקובלתעל 

במרחב בצורה , מתאפיינת בחוסר התחשבות בזמןש ,חשיבה ראשוניתאצלם  המופיע

. בחשיבה מושגית מופשטתמתקשים במנגנוני התקה והם מרבים להשתמש . ובנסיבות

. פתגמיםבשאלות וב, קשים ובדימוייםיבה, בהסקת מסקנות, בהכללותניתן לראות זאת 

שהיא מנותקת מהקשרים מציאותיים ונשמעת  עד תכה מופשטשלהם  החשיבה ,לעתים

אסירים אלה אף חושבים שהתנהגותם  .)1995, 'ואחאליצור ( כפסיאודו פילוסופיה

 את ויש להם, 'הנורמטיביים'ולא של  יהם נכונים וצודקים במונחים שלהםועמדות

  . ההצדקות הפנימיות לחיות נגד חוקי החברה הרחבה

  

א עבריינית הוא בין אישיות עבריינית לבין אישיות ל יןחאצל חברי קבוצה זו המב

תו כשהוא מבסס את חשיב, רואה עצמו נישא מעל הזולת העבריין. התחום הקוגניטיבי

עבריינים כאלה משתמשים . עליון חוש רות לו לשמאפש, על תפיסות לא הגיוניות

בעל חוש  העבריין יכול להיות ,קרובות לעתים. במכניזם של הכחשה בשכיחות גבוהה

ולא לבחון  ,עמוד על טיבםלו פשר לו להבחין בין בני אדם שוניםהמא הסתגלות מצוין

בעל תפיסה סלקטיבית של  הוא העבריין) 1989, אדד(את עצמו ולבקר את עצמו 

אף  ,גם מערכת הערכים שלו לקויה ופגומה שלו לקוי 'האני'כיוון שמבנה מ .המציאות

  ). 1989, אדד(ו המיוחדת ל 'מערכת ערכים'שיש לו 

  

יבוא יפריזוניזציה גבוהה מסוג מאסר ממוקדת בלאסירים מקבוצה זו הסתגלותם של 

, והסתגלותם טובה א הם ממשיכים באורח חיים עברייניבכל. וברמת פריזוניזציה גבוהה

אופיינים הם מ. אלא שגם הם חשים בחסכים ובכאבים שמציב המוסד הסגור והטוטלי

משתלבת עם העובדה ששיעור גבוה המצביעה על התמכרות ו ,תבתלות שיתופית בינוני

הסיבה  היוכנראה שז. ומדווחים על התמכרות לסמים, מהם מגדירים עצמם כמכורים

, חסין(בניגוד לתיאורם בספרות , ולמספר המאסרים הגבוה לקריירה עבריינית מגוונת

1987 ;Cavan ,1962.(  

  

שכן השימוש בסמים היה מחוץ לתחום , שניםברו שינוי במשך הע 'עבריינים מקצועיים'

מאחר . קודמת אצלם לשימוש בסמים בספרות נמצא שהתנהגות עבריינית .בקבוצה זו

ית יניתן לשער שחוו, ממצאי המחקר מצביעים על יסוד התמכרותי בקבוצהש

 התנהגות. קשורה לאורח חיים עברייני שמלווה במתח ובריגוש גבוהה בקרבההתמכרות 
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, אדד(חרדה ה תעקיפלדרך עבורם משמשת ו צרכים פסיכולוגייםלהם מספקת עבריינית 

סכולים תעם הקלה בהתמודדות עם קשיים חברתיים וגם  מעניקה יאה. )1989

מדובר בהתמכרות להתנהגות עבריינית ולחוויה יתכן שי ,לכן .ם לא מסופקיםיפסיכולוגי

  . המלווה אורח חיים זה

גם  לחדול ממנו דקות לאורח חיים עברייני ומתקשיםצמוצאים ה 'עבריינים מקצועיים'

 ודורשת ינית בנויה על פיקוח חברתי נוקשהתרבות עברי ידוע שתת. כשהם רוצים

החומריים המשאבים , כל משאבי האדםשל העבריין אורח חיים המחייב גיוס מ

, הפסקת עבריינות היא משימה קשה וכמעט בלתי אפשרית. יםיהפסיכולוגהמשאבים ו

בשל המחויבות החברתית התובענית  הןבשל הרווחים הפסיכולוגיים שיש לעבריין ו הן

שמונעת או , בינם לבין עצמם, קיימת מגמה חברתית של עבריינים. 'לא משחררת'וה

 עליו ,כדי שעבריין ישתקם. מפריעה לשחרר עבריינים ממחויבותם אחד כלפי השני

יכולת . לפעילות עבריינית אותו ישיבולהדוף את חבריו העבריינים על מנת שלא 

רבים מהעבריינים לא  ,לכן .ההתנגדות של עבריין כלפי חבריו היא נמוכה ביותר

התנהגות זו דומה להתנהגות משפחת המכור שמפריעה לו . מצליחים לחזור למוטב

  ).Beattie ,1989 ;Wegscheider-Cruss ,1976(להיגמל 

   

לשימוש אותם  מובילהעבריינים לסמים  ה שלרבה יתריניתן לשער שק ,בנוסף לכך

תלות שיתופית ברמה בינונית . תלותלאשר בסופו של דבר עלול להתפתח , הםמזדמן ב

ממלאת  תכופותלעתים . ת בקרב אסירים בקבוצה זומצביעה על מועדות להתמכרו

בקרב הדבר בולט במיוחד  .את תפקיד ההתמכרות לעבריינותהתמכרות לסמים ה

יווחו על אסירים שחזרו למאסר ד. אך המשיכו בעבריינותמהם נגמלו מכורים לסמים ש

 יכה לחזור לחיים המאפיינים את תתהמש ועל, פסיק את אורח החיים העברייניקושי לה

  . עברייניתהתרבות ה

  

ביצוע וב תאובדניהתנהגות קבוצה זו מאופיינת ב ,לציין שעל פי ממצאי המחקר חשוב

התנהגות זו . )2003, גולדברג( סית לקבוצות האחרותפגיעות עצמיות באופן גבוה יח

. מד הרגשילבין המ ,המאפיין אסירים אלהמד הקוגניטיבי פער בין המאת המבטאת 

מחייהם  מסתכמות בשלישהתקופות ממושכות בכלא  יםחי 'יםהעבריינים המקצועי'

חסכי  עםבהתמודדות  מסייע להםאינו קוגניטיבי התמודדות סגנון הה .לפחות הבוגרים

אלה פותרים את האסירים ה ,מחוץ לכלא. המאסר בשל הנורמות העברייניות שלהם
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זה אינו יעיל והם חסרים יכולת  'כלי'בכלא אבל , באמצעות עבריינותבעיותיהם 

סיונות ימצוקתם זו באה לידי ביטוי בריבוי נ. התמודדות אפקטיבית עם חסכי המאסר

  . עצמיותבפגיעות אובדניים ו

  

מספר הגבוה מזה של , במספר גבוה יחסית של מאסרים בקבוצה זו מאופיינתהמועדות 

. 'מועדיםהעבריינים 'הונמוך יותר ממספר המאסרים של קבוצת ' לא עבריינים'

סגנון החיים מחוזרים למאסר כפועל יוצא  'עבריינים מקצועיים'האסירים שהם 

 ,לחוויית העבריינות ם בשל התמכרותוכנראה ג, תרבות עבריינית ההשתייכות לתתומ

   .חזרה למאסר כחלק מהסיכונים המקצועיים שתוצאותיה הן

  

בהסתגלות  ניםשהם אסירים שמאופיי 'עבריינים מסוכנים': 'קבוצה ג

  נורמטיבית עם  מועדות

  

שהרקע שלהם לביצוע העבירות הוא 'ניםמסוכנים עבריי'בקבוצה זו נמצאים 

מרקע  אסירים אלה באים על פי רוב). Radzinowicz and Hood ,1981(אקספרסיבי 

הם אינם מסוגלים לפתור ת שוביצוע העבירה בא לפתור להם בעיות רגשיו, נורמטיבי

כביטוי לאורח  עבודהיציבות במסגרות לימוד ומאופיינים ב הם. בדרכים נורמטיביות

   .חיים נורמטיבי מחוץ לכלא

  

הקריירה . יתופית בינוניתתלות שרמת שמתבטא ב ,יסוד התמכרותיקיים בקבוצה זו 

אך בשל מספר קטן במדגם לא ניתן היה לבדוק את סוג , גונית העבריינית שלהם היא חד

נמצא כי קבוצה זו מאחר ש, עם זאת. )2003, גולדברג( את הקבוצההעבירה המאפיין 

ולא לסגנון  לשער שהתמכרות קשורה לעצם העבירהניתן  ,מאופיינת בסוג עבירה אחד

המשך חקירת . קבוצות עבריינים אחרותב ני או לצורך לחזור לכלא כמוייחיים עבר

ראוי . תכונה זו בקרב עברייני מין תסייע להבנת מרכיב ההתמכרות בקרב אסירים אלה

  ). 1997, אתגר(לציין שכבר נאמר שעבריינות מין נובעת מהתנהגות התמכרותית 

  

המודלים ונמצאה מידה ההסתגלות למאסר של אסירים בקבוצה זו משלבת את שני 

נראה שאסירים אלה . יבואידומה של פריזוניזציה מסוג חסך ושל פריזוניזציה מסוג 

) יבואימודל ה(טרם מאסרם בהם עבריינים שהיו אפיינים סתגלים למאסר גם בשל ממ
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 ,ההם מאופיינים ברמת פריזוניזציה גבוה. )מודל החסך(המאסר  וגם סובלים מחסכי

קשורה בחיים בעלי  'העבריין המסוכן'אסירים מסוג לות של מכאן נראה שההסתגו

קיימת הפנמה של  ,ורמטיביתלמרות תפיסת ההשתייכות החברתית הנ .כפילות ערכית

הה אסירים בקבוצה זו מאופיינים ברמת פריזוניזציה גבו. אסיריםהתרבות  ערכי תת

נמוכה לעומת יזציה ברמת פריזונו ,'עבריינים מועדים'ו 'לא עבריינים'לעומת קבוצות 

ניגוד לממצאי ממצאים אלה עומדים ב. )2003, גולדברג( 'מקצועייםהעבריינים ה'קבוצת 

אופיינו ברמת , 'עבריינים מסוכנים'שהם  שבו עברייני מין) 1981(לונימסקי מחקר של סה

הבדלים אלה ניתן . 'עבריינים מקצועיים'שהם  יותר מאשר שודדיםפריזוניזציה גבוהה 

אז במהלך השנים שחלפו מ בשינויים שחלו בבתי הסוהר ובתרבות האסירים להסביר

    .ה של סלונימסקימחקר

  

טוען שאסירים בעלי רמת פריזוניזציה גבוהה דומים ) Driscoll ,1952(דריסקול 

שמדובר באוכלוסיית נראה . לאוכלוסייה הנורמטיבית מחוץ לכלאבמרכיבי אישיותם 

תכן שכפילות זו קשורה יי. וגם בעלת מאפיינים עבריינים 'נורמטיבית'אסירים שהיא גם 

. בעת המאסר משפיעים על הפנמת קוד האסירו שגרמו לביצוע עבירה, נפשיים לגורמים

ת שלהם לתפקד בתוך על רקע היכול כנראה, לה מצליחים לתפקד טוב במאסראסירים א

גדרה של התנהגותו ן היש הבדל בי, 'מסוכן'שעל פי תפיסת האסיר ה תכן גםיי. מסגרת

של  םגלות למאסר תוך הפנמתלבין ההסת) לא עברייןכעצמי את אני תופס (מחוץ לכלא 

אין להם , משאר האסיריםעל פי רוב אסירים אלה מבודדים . תרבות אסירים ערכי תת

קרובות הם נדחים  לעתיםנוח בחברת האסירים ובהם אינם מרגישים , חברים עבריינים

 הכפילות. להמשיך ולחקור נקודה זו ראוי, לכן .ם בגלל סוג העבירהדי אסירים אחריעל י

חוזרת על עצמה גם  ,יחד עם הגדרה עצמית לא עבריינית ,שמתבטאת בביצוע עבירות

שיתוף פעולה עם השלטונות  של - הם מנהלים אורח חיים כפול ,כאסירים. בכלא

הם מתקשים  ,ד עם זאתיח. מצד שני שיתוף פעולה עם האסיריםו, מצד אחד הפורמליים

ובשיעור , עובדה שמתבטאת בשיעור גבוה ביותר של ניסיונות אובדניים, לחיות בכלא

  . ת עצמיותה של פגיעוגבו

  

במספר בינוני של מאסרים ביחס לקבוצות , כמצופה, תבקבוצה זו מתבטא מועדותה

ם במאסר ראשון וגם במאסרישיעור האסירים מקבוצה זו נשאר יציב גם . האחרות

  .הופכים למועדים בשל התמכרות לסוג עבירהאסירים אלה  ,כלומר .חוזרים
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אל יש להתייחס למאפייני קבוצה זו רק כ, בשל מיעוט הנבדקיםראוי לשוב לציין ש

  .כיווני חקירה חדשים

  

שהם אסירים שמאופיינים בהסתגלות  'לא עבריינים': 'קבוצה ד

  נורמטיבית ללא  מועדות 

 
וביצוע , שמאופיינים בנורמות התנהגות נורמטיביות 'לא עבריינים'בקבוצה זו אסירים 

). 1989, חסין(פעמיות  אפיזודה חולפת או תוצאה של נסיבות חד העבירה לגביהם הוא

תכן שחלק יי. דובר בקבוצה גדולה שלמעלה ממחצית חבריה שפוטים למאסר ראשוןמ

 אך ,ו מאסרם הראשוןשכן זה, חייהםבשלב זה של  עצמם כנורמטיביםמהם תופסים 

חברתית  השילוב בין תפיסה. למאסרים נוספיםיחזרו תפיסה זו עשויה להשתנות אם 

בין סגנון התמודדות קוגניטיבי מספק לאסירים אלה את היכולת לראות לנורמטיבית 

רמת . חיפוש כלים מתאימים כדי תוך אשר ניתן להתמודד איתה ,סגרת חדשהבמאסר מ

בהשוואה לקבוצות  .מהווה חיזוק ליכולותיהםו, )2003, ולדברגג(גבוהה שלהם ההשכלה 

  . ה ביותר בעבודה מסודרת טרום המאסרביציבות רבגם מאופיינים  הםהאחרות 

  

יכולת טובה להשתלב במסגרות נורמטיביות ולתפקד אסירים אלה  גילו ,בטרם נאסרו

ני מאסר קשורה טוען שהשתלבות במסגרות נורמטיביות לפ) 1982(לזר . באופן מקובל

ית באופן ד גונבקריירה עבריינית ח, פהכמצו, מאופיינתקבוצה זו . בסוג אחד של עבירה

ויחד עם זאת אין סוג מסוים של עבירה שמאפיין את , האחרות מובהק לעומת הקבוצות

 קבוצות אחרותאשר בבאופן מובהק מ תלות שיתופית נמוכהב הם מאופיינים. חבריה

, כולת טובה ביצירת יחסים בין אישיים ללא תלותש יסירים אלה ילא. )2003, גולדברג(

התנגדות לפיקוח החברתי הלא פורמלי  כדי תוך הינתקות מחברת האסיריםויכולת 

  . והנוקשה

  

הסתגלות למאסר בקבוצה זו מאופיינת ברמת פריזוניזציה נמוכה ביותר בהשוואה 

רמת פריזוניזציה  אצלם לעומתרמת פריזוניזציה מסוג חסך גבוהה . לקבוצות האחרות

התמקדות היא הו, קיימת אצלם הפנמה נמוכה של קוד האסיר ,כלומר, יבואימסוג 

ם קבוצה זו נמצא שיעור מתמכריניתן להוסיף לכך את העובדה שב. בחסכים של המאסר

הם מגייסים עדות לכך ש, )2003, גולדברג( שאר הקבוצותאשר בנמוך באופן מובהק מ
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תגלות נורמטיבית ובהבנה הם מאופיינים בהס. להתמודדות עם המאסר כוחות פנימיים

  . שראוי להתמודד עם מרכיבה ולחזור בהקדם לחברה ניתא מסגרת זמשהמאסר הו

  

ושיעור האסירים בקבוצה , בהשוואה לקבוצות אחרות מועדות נמוכה הבקבוצה זו נמצא

שרוב  ,מכאן. ראשוןהלעומת שיעורם במאסר  שני ומעלה נמוך משמעותיתהזו במאסר 

ויפתחו למאסר  ישובויתכן גם שאם י. האסירים בקבוצה זו אינם חוזרים למאסר

הם ישתייכו לקבוצה אחרת של ישתנו אצלם פרמטרים חשובים ו, קריירה עברייניתב

שינוי בהגדרה מ, שינוי כזה יכול לנבוע משינוי בתפיסת ההשתייכות החברתית. אסירים

 ,כמו כן. התנהגות התמכרותיתהקריירה העבריינית או ממהעמקת , העצמית כמכור

חזרה האשר עשויים להשפיע על , שלא נבדקו במחקר זה יתכן שיש גורמים נוספיםי

  . למאסר

  

וא התלות השיתופית ראוי לציין שקבוצה זו מובחנת מקבוצות אחרות במרכיב מרכזי וה

הגדירו עצמם  'עבריינים לא'מקרב  47% שרקלכך ניתן לראות בעובדה  ביטוי. הנמוכה

זו  שקבוצה ייתכן. פסיכואקטיביים לחומרים התמכרות על דיווחו 39.8%-כמכורים ו

, 'עברייניםלא ' אכן שהם, עבריינים של אחתקבוצה : מורכבת משתי קבוצות משנה

של עבריינים מועדים שזהו מאסרם הראשון יה ישנוקבוצה  ;חד פעמית אהי ועבירתם

ומקומם ישתנה עם , הם יחזרו למאסר .של קריירה עברייניתלתה למעשה מדובר בתחיו

  . הזמן ויהיה בקבוצות האחרות
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  הסתגלות למאסרהדרכי  

  

; Heffernan ,1972(בספרות הקרימינולוגית דרכי ההסתגלות למאסר נחקרו ותוארו 

Irwin ,1970 ;Glaser ,1964 ;Garabedian ,1963 ;Cavan ,1962  ;Schrag ,1961 ;

Barton ,1959( ,שמביאים את האסיר לבחור כמעט שלא נבחנו הגורמים  אולם עד כה

  . אחרת בדרך מסוימת ולא בדרך הסתגלות

  

באינטראקציה מתמדת עם הסביבה שמשפיעה על בני האדם כיצורים חברתיים נמצאים 

על התנהגותו של אדם ועל דרכי אף הם מאפייני אישיות משפיעים . התנהגותם

קשורה  והסתגלות ,כתוצאה מכך. ת שלומאפייני הסביבה החברתימודדותו עם הת

. ליזציה שעברסוציאהלנתוניו האישיים שהתגבשו במהלך התפתחות אישיותו ובמהלך 

 ולהסתגלשמגייסים את המשאבים הפנימיים שלהם כדי להתמודד  כך גם לגבי האסירים

משמש  לעתיםו ,ךתכופות לזמן ממוש ,שמהווה לגביהם את הסביבה החברתית ,למאסר

  . לחלק מהם בית

  

בקרב למעלה מרבע ): 2003, גולדברג(למאסר  ותלהסתגלעיקריות נמצאו שתי דרכים 

לא ' הסתגלות נורמטיבית שמאפיינת אסיריםממשתתפי המדגם נמצאה  )27.7%(

והסתגלות התמכרותית שמאפיינת אסירים  ;פעמית חד היא שעבירתם 'עבריינים

שעבירותיהם חוזרות  ,'עבריינים מסוכנים'ו 'עבריינים מקצועיים', 'עבריינים מועדים'

  .אוכלוסיית המדגםמ) 68.3%(למעלה ממחצית ומאפיינת מקיפה , ונשנות

  

  הסתגלות התמכרותית

  

מגיעים לכלא בעקבות התנהגות עבריינית שמאופיינים בדרך הסתגלות זו אסירים 

מערכות אלו . ישיותית שלהםההתנהגותית והא, החברתית, שנובעת מהמערכת הערכית

  . במהלך שהותם במאסרגם אותם  משמשות

  

שירות בתי ; 2003; 1998, גולדברג(נמצא שיעור גבוה של מכורים בקרב האסירים 

. שכיחה בקרב אסיריםתופעה על צביע על התמכרות כיתן להנ ,לכן. )2000; 1994, הסוהר
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שטוען שהאסירים מגייסים את המבנה החברתי של בית ) Toch ,1992(ך בעקבות טו

יש לבחון כיצד האסירים מגייסים את המבנה , סוהר לסיפוק הצרכים הפסיכולוגייםה

החברתי של בית הסוהר כדי לספק את צרכי ההתמכרות הפיזיולוגית והפסיכולוגית 

   .שלהם

  

 , )Peele ,1985( שמאופיינת בהרס עצמי ,התנהגות אנושית כפייתית היאההתמכרות 

אישיים , שמורכב מאלמנטים תרבותיים למידה חברתיתשל תהליך  והיא תולדה של

, Peele( התמכרותיתכל התנהגות אנושית יכולה להפוך  ,למעשה. )Peele ,1980(ומצביים 

התנהגויות  להחיל במסגרת ההגדרה שלבעשור האחרון רווחת הנטייה ו, )1985

ולא רק התמכרויות לחומרים  ,צפייה בטלוויזיהו מו קניותגם התנהגויות כ התמכרותיות

 Peele ,1985  ;Illinois Institute for(אחרות  מסוכנים או להתנהגויות הרסניות

Addiction Recovery ,2000.(   

  

שבנוי על קיצוניות , הסתגלות בעלת סגנון קבוע של התמודדות דרךהתמכרות היא 

מדובר בהסתגלות חברתית . )Peele ,1985(פתולוגית הרסנית לפרט ולסביבתו 

הנובעות מחסכים  ,את בעיותיו האישיותיות של המכורלכאורה  פסיכולוגית שפותרת

ההתמכרות מסייעת למכור לשמר את ). Rado ,1993(כמו חסך באהבת אם  פסיכולוגיים

, Chein et al. ,1964 ;Winick(תקופת הילדות ולהימנע מקונפליקטים של מבוגרים 

ומוכר  משמשים תחליף קבועש רת לו לעקוף חרדות באמצעות טקסיםהיא מאפש, )1962

, .Falk et al. ,1983 ;Zinberg et al(כמו שליטה עצמית , שחסרים לו לכוחות פנימיים

אדם הנוטה להתמכרות זקוק לחוויה הממכרת כדי . עבורו והופכת להכרח קיומי, )1977

  ).Peele ,1985(להשגתה  ימצא את הדרך, למלא את הריק בתוכו

  

רוח המרכזי בבחירת החוויה הממכרת הוא עוצמתה והשפעתה על שינוי במצב  מרכיב

שכן אנשים , החוויה הממכרת אינה מקרית). Peele ,1985(ובתחושותיו של המכור 

המכור לאכילה , למשל. לבעיות ספציפיות מתאיםמספקות מענה שמתמכרים לחוויות 

המכור לסמים יתמכר ו ;מתחלהמהמר זקוק לאינטנסיביות ו; יגזקוק לפיצוי פסיכולו

משפיעים על שהגורמים . על פי הצורך שלו בהתעוררות או ברגיעה ,לסוג סם מסוים
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תרבותיים ואתניים , משפחתיים, בחירת אובייקט ההתמכרות הם גורמים חברתיים

)Peele ,1985( .ין וענה היה זמשם הסם , םאויטנוים התמכרו לסמים בחיילים אמריקנ

אחרים  .השימוש בסם הפסיקו אתחלקם , חזרו לארצםכש .לצרכים הפסיכולוגים שלהם

; Robins et al. ,1980(ההתמכרות בהתנהגות התמכרותית אחרת  החליפו את חווית

Robins et al. ,1975.(  

. לחוויה ממכרת אחרת מעבר מחוויה ממכרת אחתהוא  ,שחשוב להזכירו מרכיב נוסף

לריצה או לכל , לאכילה, רואין ולאלכוהול עשויים לעבור להתמכרות למתדוןלה מכורים

אדם יכול להיות מכור לכמה התנהגויות בו , יתרה מזאת. אחרת התמכרותיתהתנהגות 

ים בהתמכרות לרשתות יש שהחליפו התמכרות לסמ). Robins et al. ,1975(זמנית 

, Waldorf ,1983 ;Wille(אחרים  ארגוניםבהצטרפות לקבוצות דתיות או ב ,חברתיות

1983 ;Tuhfeld ,1983.(  

  

הם מאופיינים בהפרעות . אבחנה קלינית דומה יש למכורים ולעבריינים ,על פי הספרות

כאשר , סוציאלית ואישיות היסטוריונית-אישיות אנטי, אישיות גבולית כמואישיות 

). DSM IV ,2000; 1995, 'ואחאליצור (אצל מכורים נמצאה גם הפרעת אישיות תלותית 

מתפתחת שכזו  ,נמצאת בחיכוך עם החוקשבשתי הקבוצות מדובר באישיות רב בעייתית 

  ). DSM IV ,2000(בעיות התפתחות של האישיות ויחסי אובייקט לקויים  עקב

, 'ואחשוהם ;  1989, אדד(לקושי להתמודד עם בעיות חיים  'פתרון'עבריינות מהווה 

-העל פי הגדרות ). 1989, טייכמן(לקשיי החיים  'ריפוי עצמי'ה והתמכרות מהוו, )1987

DSM IV )2000( 74%  הם בעלי הפרעות תלות מהאסירים)Peters et al. ,1998 .(

חוויה  נמצאת ההתנהגות של כל אחת מהןשביסוד , שונות שלוש קבוצותקיימות 

   :)2003, גולדברג(התמכרותית שונה 

  ;'עבריינים מועדים'הם אסירים שההתמכרות למאסר אצל  •

  ;'עבריינים מקצועיים'אסירים שהם התמכרות לעבריינות אצל  •

 .'עבריינים מסוכנים'אסירים שהם התמכרות לעבירה ספציפית אצל  •
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   'עבריינים מועדים'אסירים שהם התמכרות למאסר אצל 

  

, כמו שימוש בסמים שיעור גבוה של אסירים מגיע למאסר עם בעיית התמכרות

, כלומר ).Heffernan ,1972 ;Cavan ,1962(רות להימורים או להתנהגויות אחרות התמכ

כדי להתמודד , הסתייעו בהתנהגות התמכרותית מחוץ לכלאש אלומדובר ב מלכתחילה

, Falk et al. ,1983 ;Zinberg et al. ,1977 ;Becker( האישיות בעיותיהםעם ו עם חרדות

תפיסת השתייכות ב, עבריינית מגוונת 'ריירהק'אלה מאופיינים בהאסירים ה). 1953

מספר מאסרים ב, התלות שיתופית רבב, סגנון התמודדות רגשיב, חברתית עבריינית

  . תקופת מאסר מצטברת ארוכה ביותרבגבוה ו

  

DSM IV )2000 (כשהיא , אקטיביים-ות בהתייחס לתלות בחומרים פסיכומגדיר התמכר

תסמיני גמילה , סבילות .במהלך שנה שבעה לפחות שלושה סימפטומים מתוך מחייבת

דרה קלינית בין הג בהשוואה ). 2002, 'ואחדר (ותלות פיזית אינם קריטריונים הכרחיים 

כמעט נמצאו , לבין הסימפטומים המופיעים בהתמכרות למאסר של התמכרות לחומרים

שלפי ך מכנובע . )1 'לוח מס ורא( )למעט אחד אשר לא נבדק מחקרית( סימפטומיםכל ה

התמכרות כהגדרתה אל ניתן להתייחס להתמכרות למאסר כ )DSM IV )2000-ה הגדרת

  .הקלינית
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  DSM IV-אבחנת התמכרות למאסר על פי הגדרת התמכרות ב: 1 'לוח מס

)DSM IV ,2000(  
  

  תלות בחומרים מקורותוהפירוט הסימפטומים 

  )1989, חסין(עבריינות עם השחרור ההגברת  •

, Hefernan ,1972 ;1962 Cavan(אסרים מספר גבוה של מ •
  )  2003, גולדברג

  )2003, גולדברג, 1989, חסין(מאסר מצטבר ארוך   •

  סבילות 
  )לא הכרחי(
  
 

מציין שקיימת תסמונת גמילה גם ) Peele ,1985(פיל  •
 להימורים והתנהגויות התמכרותיות אחרות , בהתמכרות למין

 )1963, חובב(תחושת בדידות לאחר השחרור  •

  תופעות גמילה 
 )לא הכרחי(

 )1999, סתר(יש מחייהם הבוגרים שוהים במאסר של •
 )1987; 1989, חסין(עוסקים בעבריינות   •
  עם שחרורם עוסקים בפעילות שמחזירה אותם למאסר •

הקדשת זמן  
רב לפעילות 
  התמכרותית

  ה
  ת
  נ
  ה
  ג
  ו
  ת
  
  
  כ
  פ
  י
  י
  ת
  י
 ת

 רור הםולאחר השח, שהייה בכלא מונעת עיסוקים אחרים •
  מבצעים עבירות וחוזרים לכלא

מבוגרים  של םיתפקידים קונבנציונלי לבצע יכולתי חסרהם  •
)Cordilia ,1983(   

 Zamble and(הם חסרי יכולת למלא תפקידים חברתיים  •
Porporino ,1990(  

   ויתור או 
צמצום  

פעילויות 
  אחרות

  אסרייודע שיהוא עבריין ממשיך לעסוק בעבריינות למרות שה •
  )1989, חסין( 

חוזרים למאסר למרות שיודעים שזה מזיק לחייהם  •
)Hefernan ,1972 ;Cavan ,1962( 

המשך  
שימוש 
למרות 

הידיעה 
שהשימוש 

  מזיק

 בשכיחות גבוהה אסירים משוחררים עוסקים בעבריינות •
 )1989, חסין(

 )1982, לזר( פקודי אין רצף ת •

אי יכולת למלא 
 מחויבויות 

גורמי משפט עם עם גורמי האכיפה ויוצר חיכוך ביצוע עבירות  •
 )1987, 1989, חסין(בסופו של דבר מוביל למאסר ו

הסתבכות עם 
  החוק

שיעור החוזרים למאסר גבוה למרות הבעיות הכלכליות  •
  משפחתיות ואישיות שהמאסר מביא בעקבותיו

המשך שימוש 
למרות בעיות 

  חברתיות ואישיות

  ).1963, חובב(למאסר  לאחר השחרור יש געגוע •

 הנושא לא נבדק מחקרית •
  תשוקה לחומר
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האסיר . שמשפיעה על האסיר בכל תחומי חייו ,השהייה במאסר היא חוויה בעלת עוצמה

מעקב אינטנסיבי של נמצא תחת שליטה מוחלטת של המסגרת המוסדית ונתון ל

ת כל ייחודית בכלא מגייסת אהאווירה ה. המערכת החברתית הפורמלית והלא פורמלית

 )וכדומה הכריז, טריקת דלתות, מפתחות(רעשים ייחודיים , ריחות: רחושיו של האסי

את עצמו למעגל השעון הביולוגי של האסיר מתאים . ומראות אופיינים לסביבת הכלא

). מודל החסך(נובעים מחסכי המאסר שולצרכים פסיכולוגים נוספים  החיים הייחודי

כוח על , חמת קיום מול אסירים אחרים על מעמדבשל מלמתגברות החשדנות והדריכות 

ששולט מכוח  בשל מלחמת קיום מול סגלו )כולל אספקת סמים(על צרכים חומריים ו

  . סמכות מוסדית ומכוח צרכיו האישיים של הסוהר

  

ות שיתופית וחוסר יכולת תל, התמכרותלמגיעים למאסר עם פרידיספוזציה שאסירים 

במפגש עם , כבר במאסר הראשון. שתספק להם הקלה מחפשים בכלא חוויה התמודדות

ת לבעיית ההתמכרו 'תרופה'המאסר מספק להם . למועדותנוצר הבסיס , חווית המאסר

או , בכלא מקבלים האסירים טיפול תרופתי או טיפול נפשי לגמילה מסמים(לסמים 

 לבעיה הראשונית אשר בגינה "תרופה"וגם  ,)סמים מביא לגמילה זמניתהעדר ישה

החיים בכלא . הקושי להתמודד עם החיים מחוץ לכלא -התחילו להשתמש בסמים 

שפועלת באופן שיטתי ים לאסירים מסגרת מאורגנת ביותר במסגרת טוטלית מספק

בזמנים קבועים מספר  ספירה: כמו יי שגרה המלווים בטקסים ייחודייםח; וידוע מראש

רוב ; כדומהזמני טיול ו, לפוןזמן קבוע לט, ארוחות בזמנים קבועים, פעמים ביום

החיים בכלא . והם מקבלים את צרכיהם באופן סדיר וקבוע ההחלטות נעשות בעבורם

בדיוק כמו החוויה שסיפקו להם , מהחיים שמחוץ לחומות 'בריחה'מאפשרים להם 

המכורים הם חסרי גבולות ומוקד  ,בנוסף לכך. מנוס מהחופש, הסמים מחוץ לכלא

והשליטה המוחלטת בכל תחומי החיים , )Marlatt ,1978; 1995, ינגסטירל(שליטה פנימי 

  . בכלא מהווה בסיס מובהק לקשר בין הצורך של המכור לבין בחירת החוויה הממכרת

  

שכן הם חיים , חסרי קשרים חברתיים מחוץ לכלא, בדרך כלל עבריינים אלה הם בודדים

המסגרת החברתית בכלא . םתקופות ממושכות בניתוק מהחברה ורוב חבריהם עברייני

שיעור גבוה מהם שזאת הסיבה לכך ש נראה. שהם פיאותם כ מקבלת) אסירים וסוהרים(

, Zamble and Porporino ,1990 ;Bondeson(עמדות חיוביות כלפי המאסר  מבטא

גבוהה  מתנהלת בצפיפותששילוב בין מערכת חברתית סגורה  ,יחד עם זאת ).1989
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מביא להתפתחות יחסי תלות , הגבוהתכונת תלות שיתופית לבין  ובמשטר של דיכוי

את האסירים המועדים ברשת סבוכה של קשרים  'לוכדת'חברת האסירים . פתולוגיים

שמשפחת המכור לסמים מפריעה לו  פיבדיוק כ, חברתיים ומפריעה ליציאתם ממנה

  ).Westermeyer ,1999 ;Wegscheider-Cruss ,1985 ;1976(בתהליך גמילה 

 
, חסין; 1999, סתר(הבוגרים  ובכלא כשליש מחיי המאחר שחלק ניכר מהאסירים שוה

ם בכלא דומים החיי. המערכת החברתית בכלא למסגרת חיים קבועההופכת , )1989

דומה לדיכוי והדיכוי בכלא  )Kupers ,1976; 1973, גופמן( לחיים במשפחת המכור

 דיכאון ואשמה ואיתה גם, חרדה ,פחד, אבהדחקת כ. )Subby ,1984(במשפחת המכור 

דומים לתיאור החיים  ,)Wegscheider-Cruss ,1976(חיים מאורגנים במשפחת המכור 

, משיג תחושת תכלית באמצעות תלותגם האסיר , כמו המכור. )Kupers ,1976(בכלא 

 Fischer and Crawford ,1992 ;Fischer et(קשרים כפייתיים ופתולוגיים בדרך של 

al. ,1992 ;Spann and Fischer ,1990( .  

  

כמו : השלכות החיים במאסר על האסיר דומות להשלכות הסם על המכור, יתרה מזאת

הוא ). Hofer ,1988 ;Goodstein et al. ,1984(על חייו  שליטהמאבד גם האסיר , המכור

, Hofer( עצמיתהזהות את הומאבד  צמצם פעילויותמ, עצמיתההערכה את המאבד 

1988 ;Toch ,1979 .( ם של מבוגריםיתפקידים קונבנציונליהוא חסר יכולת לבצע 

)Cordilia ,1983( ,עבודה בעלת אובדן ו, פרטיותאובדן , זהות אישיתבדן וחווה א

   ).Flanagan ,1982( אישייםן ביחסים ביומתקשה , )Guenther ,1978( משמעות

  

אומה בילדות לבין התמכרות למאסר הוזכרה כבר במחקר שבדק את הקשר בין טר

, ווחו על קורבנות בילדותילמעלה ממחצית מהאסירים ד. התנהגות עבריינית בבגרות

אסירים שהיו . )1998, גולדברג(ווחו על סימפטומים פוסט טראומתיים יורוב האסירים ד

מי . קורבנות בילדות חוזרים למאסר כחלק מהשפעות הטראומה המתמשכת בילדות

ומחפש סיטואציות רוויות מתח וגירויים על מנת  גשי מהסביבההיה קורבן חש ניתוק רש

 קורבן בילדותוהחיים בכלא מספקים למי שהיה . להשיב לעצמו את התחושות שאיבד

. חזור של הטראומהוהחזרה למאסר משמשת עבורו ש, יםרמה גבוהה של גירוי
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לבין , )1989 ,דוד-בן(ההתמכרות למאסר נשענת על שילוב בין האסיר כקורבן קריירה 

, Barnard et al. ,1992 ;Boehnlein; 1994, שלו; Glover ,1995(התמכרות לטראומה 

כך מגייס האסיר המכור את מבנה החיים בבית הסוהר לצרכיו הפסיכולוגיים ). 1989

  . והופך את חווית השהייה בבית הסוהר לחוויה מממכרת

  

   'ייםעבריינים מקצוע'אסירים שהם התמכרות לעבריינות אצל 

  
מגיעים למאסר כחלק מסגנון חיים עברייני וכחלק  'עבריינים מקצועיים'אסירים שהם 

והפעילות העבריינית , עבריינים אלה חיים בצל החוק. מהסיכון הכרוך באורח חיים זה

אינם  הם. משמשת להם כאמצעי להתמודד עם הקשיים שיש להם בחברה הנורמטיבית

והעבריינות מסייעת להם לעקוף , ת קונבנציונליותמצליחים להשתלב במסגרות חברתיו

זה בעל  בעיקר, יןהעברי). Stott ,1950; 1989, אדד(חרדות ולספק צרכים פסיכולוגיים 

ל ידי דחפים הדורשים מופעל ע, סוציאלית חסר התחשבות ואמפטיה-האישיות האנטי

בחוסר ו בקרירות רגשית, מאופיין בהתפרצויות זעם ואלימות הוא. פורקן מיידי

מרגשות אשמה  והוא אינו סובל ,להאשים את הסביבה נטייה קיימת בו. אחריות

, באמצעות העבריינות את הביטחון העצמי שלוזה מעלה כעבריין ). 1995, 'ואחאליצור (

- ונותן ביטוי לדחפיו ולהתנהגותו האנטי, תמודדותמקבל תחושה של כוח ויכולת ה

  ).1989, אדד(מנגנון הגנה עבורו העבריינות מהווה . סוציאלית

הקלינית של התמכרות גם לגבי ההתמכרות לעבריינות נערכה השוואה עם ההגדרה 

ניתן לראות כי מרבית  ).2 'לוח מס ורא) (DSM IV )2000-הלחומרים על פי 

התמכרות ב מופיעים ,של התנהגות התמכרותית על פי ההגדרה הקליניתסימפטומים ה

  . על פי הגדרה זו תנהגות התמכרותיתהאל ייחס להתנהגות זו כהתניתן ל ,לכן .לעבריינות
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מס התמכרות : 2 'לוח  אבחנת  פי  על  ינות  לעברי   התמכרות 

  )DSM IV )2000- ב

   
  תלות בחומרים מקורותוהפירוט הסימפטומים 

 )1989, חסין( עבריינות עם השחרור ההגברת   •
  )Hefernan ,1972 ;Cavan ,1962(מספר גבוה של מאסרים   •
זמן מוקדש לפעילות עבריינית גם אם רוה העל פי דיווחים רשמיים   •

  )1989, חסין(לא כולם מגיעים להכרעת בית המשפט 

  סבילות
 ) לא הכרחי(

מציין שקיימת תסמונת גמילה גם ,  )Peele ,1985(פיל  •
 להימורים והתנהגויות התמכרותיות אחרות, בהתמכרות למין

ת כאשר יקנוושי וראסירים מבטאים ק: ות אישיתמעד •
 מופסקת הפעילות העבריינית

 הנושא לא נבדק •

  תסמונת גמילה
 )לא הכרחי(

הקדשת זמן   )1987; 1989, חסין(עוסקים תקופות ארוכות בעבריינות  •
רב לפעילות 
  התמכרותית

  ה
  ת
  נ
  ה
  ג
  ו

  ת 
  
  
  כ
  פ
  י
  י
  ת
  י
 ת

 מבוגרים של םיתפקידים קונבנציונלי לבצע יכולת חוסר •
)Cordilia ,1983(   

הוא אינו בדרך כלל  שכן, העבריין מצמצם פעילויות אחרות •
ן הוא מבלה עם חברים ועסוק בתכנו .עובד באופן מסודר

 ביצועןבהתנהגויות עברייניות או 
 Zamble(מתקשה להתמודד עם בעיות חברתיות מקובלות   •

and Porporino ,1990 ( 

או  ויתור 
צמצום 

פעילויות 
  אחרות

 אסר ייודע שיהוא עסוק בעבריינות למרות שעבריין ממשיך לה •
 ) 1989, חסין(

ההתנהגות העבריינית מתבצעת למרות הנזק הכרוך בה  •
 )1995, קול(לעבריין ולסביבה 

המשך  
שימוש 
למרות 

הידיעה 
שהשימוש 

  מזיק

, חסין(אסירים משוחררים עוסקים בשכיחות גבוהה בעבריינות  •
1989( 

 )1982, לזר(פקודי אין רצף ת  •
 עיסוק העברייני מונע פעילויות אחרותה •

אי יכולת למלא 
  מחויבויות

גורמי משפט עם ביצוע עבירות יוצר חיכוך עם גורמי האכיפה ו •
 ). 1987, 1989, חסין(

יתרה מזאת , המכור לעבריינות נמצא בחיכוך מתמיד עם החוק •
, חסין(אולוגיה יהוא במלחמה עם אנשי החוק כחלק מאיד

1989( 

 קשר להסתבכות
  עם החוק



  אילי גולדברג
----------------------------------------------------------------------------------- 

  
  

  86

 )1989, חסין( מאדשיעור החוזרים לבצע עבירות גבוה  •
למרות  ,שיעור החוזרים למאסר בקרב אסירים אלה גבוה •

 ותמשפחתיות ואישיות שנובעה ,הבעיות הכלכליות
  מהתנהגויות אלה

רציפות של פעילות עבריינית גורר בעיות חברתיות ואישיות  •
 )1995, קול(

המשך שימוש 
למרות בעיות 

  יות ואישיותחברת

אסר קיים געגוע לפעילות עבריינית בזמן המ -מועדות אישית  •
  הנושא לא נבדק

בזמן שהותם במאסר מתגעגעים לפעילות שיש אסירים  •
ומתכננים את הפעילות העבריינית , העבריינית מחוץ לכלא

 ). Barak-Glantz, ,1983; 1995, קול(שלאחר השחרור 

  תשוקה לחומר

  

ובמחקר הנוכחי תמיכה לתופעת ) DSM-IV )2000-שקיימת במכאן ניתן להסיק 

  . וראוי להמשיך ולחקור זאת, ההתמכרות לעבריינות

  

שחבריה תלויים , המהווה רשת חברתית ,תרבות עבריינית עבריינים אלה חיים בתוך תת

, Barak-Glantz(כתלי הכלא  על פי רוב ביןנמשכת העבריינית  והפעילות, אחד בשני

ן להניח שתכונת התלות השיתופית מהווה בסיס למנגנון הקושר את מערכות נית). 1983

בנויות על קודים מערכות היחסים . הדיספונקציונליות בין העבריינים היחסים

חזקים תוך ניצול החלשים השבו שולטים  ,תחתוןהעולם ההתנהגותיים נוקשים של 

עבריין העל  ריינים מקשהעבהמערכת חברתית זו בין . ת חברתית סגורהומקיימים מערכ

   .מהחיים העברינייםלפרוש 

  

רמת פריזוניזציה גבוהה מבטאת את מעורבותם הגבוהה במערכת החברתית העבריינית 

יבוא מעידה על הרצף בין התנהגות מחוץ לכלא לבין יופריזוניזציה גבוהה מסוג , בכלא

. פסיכולוגייםרכיהם ההגות העבריינית ממשיכה לספק את צההתנ. התנהגותו בתוכו

הם עסוקים ו ,)Slosar ,1978(אסירים אלה מוטרדים פחות מהחיים במאסר  ,לכן

נחושים בדעתם להמשיך להתנהג בדרכים הרסניות  הם. בחסכי המאסר כמו האחרים

. י עונשלהם שהם עומדים בפנגם כשברור , נוטים להישאר במעגל העבריינותו, לעצמם

  ). 1995, קול(בלי להמשיך בהתנהגותם העבריינית  הם חשים שלא יוכלו להמשיך בחייהם

  

לשינוי בדפוסי התנהגות שהיו  ההביא, שכיחות השימוש בסמים בקרב עבריינים

לשינוי בסוג העבירות ולשינויים , )Ben David and Silfen ,1989( םמקובלים בחברת
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קודם היו מעורבים בעבריינות אסירים בקבוצה זו החלק מ. מאסרלבדרך ההסתגלות 

ותם לעבריינות את הוסיפו להתמכרו, )1988, סבה וארנפלד(להתמכרותם לסמים 

). Miller and Wiersema ,1985(לאורח חיים עברייני  תיכנלוו ההתמכרות לסמים

לשינוי בחברה העבריינית מחוץ לכלא לא רק  ,העיסוק בסמים וההתמכרות להם גרמו

  .ברייניםאלא הפכו את הסם למרכז עולמם של ע, ובתוכו

  

  הסתגלות התמכרותית

  

סובבת סביב  'עבריינים מסוכנים'עבריינותם של אסירים שהם  לפיה, ניתן לזהות מגמה

אמנם במחקר זה לא ניתן היה להגדיר את סוג . )2003, גולדברג( עבירה מסוג אחד בלבד

מדובר בעיקר בעבירות מין על הספרות המחקרית ניתן להניח כי בהסתמך אך , העבירה

המוצגת כאן בזהירות חס למסקנה יעדר תמיכה מחקרית יש להתייבשל ה. )1987, חסין(

   . וכבסיס למחקרים נוספים

  

הן ו, )Radzinowicz and Hood ,1981(עבירות המין מבוצעות על רקע אקספרסיבי 

הפרעות התפתחותיות והפרעות , מספקות צרכים פסיכולוגיים בשל הפרעות אישיות

לו  מעניק, יצוע העבירה מחזק את הביטחון העצמי של העברייןב. רגשיות אחרות

קובעת ) Ellis ,1979(אליס  .)Perry and Orchard ,1989(משמעות ומגן עליו מפני חרדה 

משמעות הממצאים  ,יתרה מזאת. בביצוע העבירה תלותשקיימת אצל עברייני מין 

. התנהגות התמכרותיתשעבריינות המין היא ) 1997(מהווה חיזוק לטענתה של אתגר 

, התנהגויות מיניות סוטות כמו אונסראוי לציין שלאחרונה קיימת התייחסות רחבה ל

 Carnes ,1998 ;Illinois(כהפרעה התמכרות למין ולעצם ה, כהתנהגויות התמכרותיות

Institute for Addiction Recovery ,2000.(   
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מס ימת : 3 'לוח  מסו לעבירה  ןעב(התמכרות  מי אבחנת ) ירת  י  פ על 

ב   )DSM IV )2000- התמכרות 

  
  תלות בחומרים מקורותוהפירוט הסימפטומים 

ווחים רשמיים זמן רב מוקדש לפעילות עבריינית גם יעל פי ד •
 )1989, חסין(להכרעת בית המשפט  אם לא כולם מגיעים

, Perry and Orchard(זמן רב מוקדש לביצוע עבירות המין  •
1989( 

 לא נתפס ברוב המקרים העבריין •
 Abel and( קיימת הסלמה בכמות התקיפות של עבריין המין •

Becker ,1984 ;Knopp ,1987.(   

  סבילות
 ) לא הכרחי(

  תסמונת גמילה ).Peele ,1985(תסמונת גמילה מופיעה בהתמכרות למין  •
 )לא הכרחי(

 Perry(ביצוע עבירות לעברייני מין מקדישים זמן רב לתכנון ו •
and Orchard  ,1989 ( 

זמן רב  הקדשת
לפעילות 

  התמכרותית

  ה
  ת
  נ
  ה
  ג
  ו

  ת 
  
  כ
  פ
  י
  י
  ת
  י
 ת

או פעילויות חברתיות ותעסוקתיות  על עבריין מין מוותר •
,  Perry and Orchard(בשל העיסוק בעבירה מצמצם אותן 

1989 (  

ויתור או  
צמצום 

פעילויות 
  אחרות

הוא , וק הנלווה אלינזללמרות שהעבריין מודע למעשה האסור ו •
 )Perry and Orchard  ,1989( כפוי לבצע אותו

המשך שימוש  
למרות הידיעה 

שהשימוש 
  מזיק

ווח על ירידה יויש ד ין מין אינו יכול למלא מחויבויותעברי •
 )Stickord and Wallace ,1992(בתפקוד 

אי יכולת למלא 
  מחויבויות

 Perry and(ביצוע עבירות מין מביא להסתבכות עם החוק  •
Orchard  ,1989 ;Knopp ,1987(  

קשר להסתבכות עם 
  החוק

המשך שימוש למרות  )Peele ,1985(מדובר בדפוס התנהגות חוזר  •
בעיות חברתיות 

  ואישיות

בקרב עברייני מין קיים דחף שמבטא את ההשתוקקות לחוויה  •
 ) 1997, אתגר(

  תשוקה לחומר
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) DSM IV )2000-על פי הם גדרה הקלינית של התמכרות לחומריהה בהשוואה של

נמצאו סימפטומים המתאימים , סימפטומים המופיעים בהתמכרות לעבירת המיןל

כמייצגת את תופעת ההתמכרות (מכאן שקיימת התמכרות לעבירת המין  .לאבחנה

  ). לעבירה מסוימת

  

, תפיסת השתייכות חברתית נורמטיביתנמצאה  'עבריינים מסוכנים'בקרב קבוצה זו של 

של עבריינים אלה מחוץ אורח החיים . ם התמידו במסגרות חברתיות לפני המאסרשכן ה

  : בשני מישורים לכלא מתנהל על פי רוב

המעשה  שכן ,התמכרותיתביצוע העבירות מאופיין כהתנהגות : עברייניהמישור ה •

 . מסייע להם להתמודד עם בעיות רגשיות קשות

והם , במסגרות עבודה ולימודים האסירים תפקדו על פי רוב :נורמטיביהמישור ה •

  .עצמם כבעלי תפיסת השתייכות חברתית נורמטיביתאת מגדירים 

  

ינטציה לארגון הפורמלי וגם יהם מאופיינים גם באורשם , כפילות זו ממשיכה גם בכלא

וכמעט  בכלא צד אחד הם מתפקדים היטבמ. מפנימים את נורמות התנהגות האסירים

 ,יינים גם ברמת פריזוניזציה גבוההמצד שני הם מאופאך , אין להם בעיות משמעתש

  . המצביעה על הטמעת נורמות קוד התנהגות עברייני בכלא

  

קשורה לעובדה שרוב עברייני המין  תגלות ההתמכרותית בכלא בקבוצה זושההס ,תכןיי

; Becker ,1988 ;Friedrich et al. ,1986(היו קורבנות להתעללות מינית בילדותם 

Burgess et al. ,1986 ;Ressler et al. ,1986 .(יש משקל ש במחקר שנעשה בישראל נמצא

   ממוקד ברגש ולחוויות טראומטיות בילדותשדות דהתמוסגנון בניבוי התמכרות ל

הטראומה מהווה את הבסיס ההתמכרותי בדרך ההסתגלות שלהם  ).2009, נחמני(

של קבוצה זו בשל מיעוט  יש להתייחס בזהירות רבה לממצאים ,יחד עם זאת. למאסר

  .משתנה מובחןעל הקושי להצביע על עבירת המין כבשל מספר הנבדקים ו
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  הסתגלות נורמטיבית

  

שכן תפקודם  ,מגיעים למאסר עם יכולות תפקודיות טובות 'לא עבריינים'אסירים שהם 

והם מסוגלים להשתמש בכישוריהם למציאת פתרונות יעילים  ,מחוץ למאסר היה תקין

אינם , אסירים אלה שומרים על זהות נורמטיבית בזמן המאסר. תקופת המאסרב

, עוברים סוציאליזציה למוסד הסגור, תמטמיעים את כללי ההתנהגות העברייני

. ולגייס כוחות וניסיון מוקדם כדי להסתגל וגלים לראות במאסר אפיזודה חולפתמס

, מסגרת אחרת בחייהםשהייה בכל דומה במהותה ל בכלא שהייתם של אסירים אלה

צעות גיוס תובנות אסירים אלה מתגברים על מצוקותיהם באמ. מילואים כמו

  . המציאות החדשההמאפשירות קבלה של 

הם . בית הסוהרל, קרי, אסירים אלה עוברים תהליך של סוציאליזציה לארגון

לבם ת את תשומת אשר באופן הגיוני ממקד, פריזוניזציה מסוג חסךמאופיינים בעיקר ב

ניתוק , הגבלת תנועה, צמצום טובות הנאה(ים שנובעים מהמאסר כסלהתמודדות עם הח

אסירים אלה בדרך כלל ימצאו עצמם במהלך המאסר במסגרות ). מהבית וכדומה

או ילמדו ויעברו את תקופת המאסר תוך ניצול /יעבדו ו, הפתוחות בתוך בית הסוהר

תכנון של עתידם לאחר העם  במשולב, המשאבים הקיימים באישיותם ובסביבה

  . המאסר

  

הסתגלות התמכרותית היא צורת ההסתגלות הממצאים מצביעים על כך ש, סיכוםל

דומה ) 68.3%(בקבוצה זו כאשר שיעור האסירים , השכיחה ביותר בקרב עבריינים

קשר בין הסתגלות  ע עלממצאים אלו עשויים להצבי). 70%-כ(מועדות השכיח לשיעור ה

ולהציע בכך הסבר לתופעת החזרה למאסר כחלק , מאסר לבין מועדותהתמכרותית ל

  .מהתנהגות התמכרותית
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  מעגל החזרה למאסר 

  

מתחיל עוד בתקופה של טרום מאסר בתפיסת ) 1 'תרשים מס ורא(מעגל החזרה למאסר 

עובר לתקופת המאסר באמצעות , ההשתייכות החברתית וסגנון ההתמודדות הרגשי

ועד  העבריינית הקריירה והמשךמהמאסר  השחרורדרך , בואיפריזוניזציה מסוג י

ניתוח הנתיבים מצביע על כך שתפיסת השתייכות חברתית עבריינית . החזרה לכלא

  . )2003, גולדברג( לסגנון התמודדות רגשי חזרה למאסר וקשורההתהליך מתחילה את 

  

  מעגל החזרה למאסר: 1 'תרשים מס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 מעגל הרצידביזם

תפיסת 
השתייכות 
חברתית 
 עבריינית

סגנון 
התמודדות 

 רגשי
 

 קריירה 
 עבריינית 
 רב גונית
 

וניזציהזפרי  
 מסוג ייבוא

 

 רצידביזם גבוה
 

 משוחרר אסיר

 אסיר
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, Lindgren(שלו  'אני'תפיסה עצמית משקפת את התייחסות האדם לעצמו ואת זהות ה

אדם על עצמו ההתנהגות נובעת מהמחשבות של ה, על פי התיאוריה הקוגניטיבית). 1973

עבריינים נמצאו ). Beck and Weishaar ,1989 ;Burns ,1980 ;Beck ,1976(ומרגשותיו 

 Zamble and(חסרי יכולת התמודדות ,  )Toch ,1979( כבעלי הערכה עצמית נמוכה

Porporino ,1990( ,בעיות  חסרי יכולת לפתור)Spivak et al. ,1976 ( בעלי תפיסה

מערכת אמונות לא , )Jurkovic and Prentic ,1977 ;Chandler ,1973(אגוצנטרית 

ומחשבה וסגנון התנהגות  )Yochelson and Samenov ,1976(רציונלית ומופרעת 

; Jurkovic and Prentic ,1977(ינטציה להווה יקונקרטיים ואור, אימפולסיביים

Chandler ,1973 .( דרך ההתמודדות שלהם מתוארת כבלתי יעילה)Zamble and 

Porporino ,1990( סגנון התמודדות רגשים מבוססת על התנהגותו )Zamble and 

Porporino ,1990( .  

  

שכן אין בקרב אסירים , בואיפיע על פריזוניזציה גבוהה מסוג יסגנון התמודדות רגשי מש

והם מצויים במעין קיפאון התנהגותי , אלה כל שינוי בתפיסתם העצמית ובהתנהגותם

)Zamble and Porporino ,1990( .תחנה בחייו של מי שהוא בעל לא רק מהווה  הכלא

לומדים  םאסיריה .מתרחשת למידה עברייניתאלא גם מקום בו , תפיסה עבריינית

ממצא ). Ritchie ,2011( ומרחיבים את מגוון העבירות שלאחר השחרור שיטות נוספות

מייד לאחר השחרור שאסירים משוחררים מגבירים  ,)1987(ווחה של חסין יזה תומך בד

  . את מגוון העבירות ואת חומרתן, את פעילותם העבריינית

  

בין  ;עדותמו יבוא לביןיזוניזציה מסוג בין פרי נמצאו מתאמים חיוביים ,בנוסף לכך

רגשי לבין רמת בין סגנון התמודדות  ;מועדות נית לביןקריירה עבריינית רבגו

 ,מכאן). 2003, גולדברג(ת מועדו ובין רמת פריזוניזציה גבוהה לבין ;פריזוניזציה גבוהה

דרך התנהגות הנובעת , מועדות מתחיל בתפיסת האדם את עצמו כעברייןשמעגל ה

, רגשות של חוסר אונים, רגשות של האדם כלפי עצמוהמתפיסה זו ומופעלת מכוח 

 Parker and Endler ,1992 ;Bhagat(חוסר יכולת התמודדות , קושי לשאת מתח, חרדה

et al. ,1991( ,עד החזרה למאסר וחוזר חלילה.  



  הסתגלות למאסר ומועדות בקרב אסירים בישראל, התמכרות
-----------------------------------------------------------------------------------  

  
  

  93

  ) : 2003, גולדברג(ניתן לנבא  מועדות בשתי דרכים 

שיוכו של אסיר לאחת את ניתן לנבא : קבוצות האסיריםניבוי באמצעות , האחת

דבר , מארבע הקבוצות באמצעות תפיסת השתייכות חברתית וסגנון התמודדות

דרך ההסתגלות למאסר מאפשרת את . המאפשר את ניבוי דרך ההסתגלות למאסר

 . מאסרהבטרם  ההיתרון בדרך ניבוי זו הוא שניתן לבצע. ניבוי המועדות
שכן אסירים , באמצעות התמכרות היא מועדות ניתן לנבא ההדרך השנייה ב

 . המעידים על עצמם כמכורים הם בעלי מספר המאסרים הרב ביותר
  

חברתית מודדות ותפיסת ההשתייכות התחזרה למאסר מתרחש כאשר סגנון ההתהליך 

באמצעות תכונת . שבאמצעותם ניתן לנבא חזרה למאסר ,גורמים משמעותיים הם

 ורא(לסגנון חיים עברייני ולסוג עבירה , למאסר פית ניתן לנבא התמכרותתלות השיתוה

  ). 2 'תרשים מס

  

. מרכזי בהסתגלות למאסר בקרב שיעור גבוה מהאסיריםגורם ההתמכרות היא 

שחוזרת על עצמה מתוקף , הרגלית ומזיקה, התנהגות כפייתיתהיא מטבעה  התמכרות

אובחנו שלוש התנהגויות . יק אותההרווחים הפסיכולוגיים ומתוקף הקושי להפס

אסירים שמכורים , אסירים שמכורים למאסר: התמכרותיות בקרב אסירים בכלא

שמסתגלים על בסיס  ,מועדות אצל האסיריםה. יינות ואסירים שמכורים לעבירהלעבר

אסירים נעים . )2003, גולדברג( 'מעגל החוויה'בעיקר באמצעות  תמוסבר ,התמכרותי

, Peele(עדרה יוש אחר החוויה הממכרת והימנעות מהסבל הכרוך בהבמעגליות בחיפ

1985.(   

  

קופת מאופיינים בתיהיו ו ,למאסר יבצעו עבירות במטרה לחזור לכלא יםשמכור יםאסיר

   .מאסרים הגבוה ביותרהובמספר  המאסר המצטברת הארוכה ביותר

יהיו חיים עברייני ו יבצעו עבירות כחלק מהתמכרות לסגנון עבריינותמכורים להאסירים 

  . התקופת מאסר מצטברת ארוכבו מאופיינים במספר מאסרים גבוה
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קריירה , תהליך החזרה למאסר על פי השתייכות חברתית: 2 'תרשים מס

  תלות שיתופית וסוג פריזוניזציה  ,סגנון התמודדות, עבריינית

  

  

  

  

  

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 השתייכות עבריינית השתייכות נורמטיבית

 קריירה עבריינית

 סגנון קוגניטיבי
 

 סגנון קוגניטיבי סגנון רגשי

תלות 
 שיתופית

)מכרותהת(  
 

 פגיעה עצמית
ניסיונות 
 אובדניים

 שימוש בסמים

פריזוניזציה מסוג 
 ייבוא

  ללא רצדיביזם   רצידביזם

 דיביזם נמוךצר

  הסתגלות נורמטיבית
  'לא עבריינים'

 
הסתגלות התמכרותית  

'עבריינים מועדים'  
 

     הסתגלות 

  התמכרותית

 הסתגלות התמכרותית
'יינים מסוכניםעבר'  
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שמכורים לסוג עבירה מסוים יבצעו עבירות עם שחרורם כחלק מרווחים  אסירים

ויהיו מאופיינים בתקופת מאסר ארוכה , פסיכולוגיים שמספקת ההתנהגות הסוטה

  . ובמספר מאסרים גבוה

  

עם מעגל ) Zamble et al. ,1984(המעגל הקרימינוגני , אצל המכורים, משתלב, בנוסף לכך

מתבטא  ובטרם נאסר 'עבריינים מקצועיים'ים שהם סירסגנון חיים של הא. החוויה

, )Barak-Glantz ,1983(בזמן המאסר שנמשכות , תובעמדות ובהתנהגות אנטי חברתי

, ללא שינוי במצבם, משתחררים 'עבריינים מסוכנים'גם . ומכאן הדרך חזרה למאסר

את  ללויסהם וכך אלה ישובו לבצע עבירות , שבהםדחפים הבשל התמכרותם לעבירה ו

   .למאסרה חזרדרכם 

  

מסלול אחד של : האסירים שני מסלולים עיקרייםניתן לראות בקרב  מכל האמור לעיל

ומסלול שני  ;מאופיינים בהתמכרות וחוזרים למאסרה ,בעלי תפיסת השתייכות חברתית

שמבצעים  ,של בעלי תפיסת השתייכות חברתית נורמטיבית וסגנון התמודדות קוגניטיבי

  . או לכל היותר חוזרים בשל מעידה חוזרת, ופן חד פעמיעבירה בא

  

שקיים מעגל מובהק של חזרה למאסר הכורך בתוכו את דרכי  ,מכאן ניתן לסכם

תפיסת ההשתייכות : הם כשהגורמים המשפיעים בו ביותר, מאסרההסתגלות ל

  . סגנון ההתמודדות וההתמכרות, החברתית
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  הסתגלות למאסר ומועדות בקרב אסירים בישראל, התמכרות
-----------------------------------------------------------------------------------  

  
  

  97

  סיכום

  

.  באמצעות תופעת ההתמכרות) מועדות(החזרה למאסר  להסביר את תהימטרת הספר הי

תרבות של  על תתהצביעו על המערכת החברתית בכלא כ) 2003, גולדברג(ממצאי המחקר 

ניתן למיין את האסירים על פי דרך הסתגלותם . תרבות של מכורים עבריינים ותת

 .אליו פעה מובהקת על מעגל החזרהלמאסר ולזהות גורמים של טרום מאסר בעלי הש

עבריינית או (החידוש בספר מצביע על מאפיינים של תפיסת ההשתייכות החברתית 

קשורים כ, גשי או קוגנטיבי ותכונת התלות השיתופיתסגנון התמודדות ר, )נורמטיבית

  .  למעגל החזרה למאסרולהסתגלות למאסר 

  

  :מהמחקר העוליםהחידושים העיקריים 

ם בישראל נמצאה תכונת התלות האסירים הבוגרישיעור גבוה של קרב ב •

 .השיתופית ברמה גבוהה  ובינונית

תגלות השכיחה בקרב אסירים ההסתגלות ההתמכרותית היא דרך ההס •

 .בישראל

ת יבוגרים בישראל נובעת מהתמכרות לחוויהחזרה למאסר של אסירים  •

 .)עברייני מין(התמכרות לסגנון חיים עברייני והתמכרות לעבירה , המאסר
  

, )Wheeler, 1961 ;Clemmer, 1958(סתגלות למאסר כתהליך אחיד הרו את הרבים תיא

עם זאת נמצאו דרכי הסתגלות שונות הקשורות במאפיינים השונים של האסירים ו

  . כעבריינים

  

גורמים חברתיים ואישיותיים של טרום מאסר יש מקום מרכזי בקביעת דרך ל

קבוצות להסביר את ההבדלים בין  לו מאפשרלהגורמים ההשילוב בין . אליוההסתגלות 

קריירה , תפיסת ההשתייכות החברתית ,יתר על כן. בדרך ההסתגלות למאסר האסירים

דרך מאפשרים ניבוי של  ,שיתופיתהתלות בעיקר הסגנון ההתמודדות ו, עבריינית

  . ההסתגלות
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ך נטציה הכללית של הפרט בתויהשתייכות חברתית וסגנון התמודדות יוצרים את האורי

הם  .עסוקים בהתמודדות עם חסכי המאסר מבין האסירים 'נורמטיביים'ה. בית הסוהר

כלפי  ינטציה העיקרית שלהם היאיוהאור, תרבות העברייניתה אינם נוטים להסתגל לתת

 מתמקדת יותר בתת, שבין האסירים 'עבריינים'קבוצת ה ,לעומת זאת. הארגון הפורמלי

  . היא לארגון הבלתי פורמלי בכלא עיקרית שלהינטציה הכאשר האורי ,שלהםתרבות ה

  

שימוש בסמים מבטא ה. סגנון ההתמודדות משרת את האסיר בהתמודדות עם המאסר

מציאות מבטאת יכולת קוגניטיבית  בעוד שבחירת דרכי תגובה תואמות, ותבעיות רגשי

רך ההתמודדות שלו עם נטציה החברתית של האסיר ודיהבנת האורי ,עם זאת. טובה

שיתופית התכונת התלות . ך ההסתגלותק לבחירת דרהסבר מספ מציאות אינן מספקותה

ומאפשרת הסברים שראוי להמשיך , פותחת חלון חדש בחקר החיים בכלא שנבדקה כאן

  . באוכלוסייה בכלל ובתוך בית הסוהר בפרט ,ולחקור

  

רות בדגש על יחסים של התמכ, האסירים מאופיין בתלות שיתופיתשיעור גבוה של 

)Bradshaw, 1988 .(ויחסי  ,ונה זו משפיעה על המכור במעגלים חברתיים רחביםתכ

השפעת . האסיר עם סביבתו הופכים להיות ציר מרכזי בתוך רשת צפופה של יחסים

בשל היותו , ה במיוחד בכלאהמכור באה לידי ביטוי בעוצמה חזקתכונה זו על חייו של 

     . סגור ומאופיין בחסכים רבים

  

עובדה זו מטילה צל . או שלוש קבוצות של אסירים על בסיס התנהגות התמכרותיתנמצ

להתייחסות  ומכוונת, כבד על כל תכניות הטיפול המקובלות היום בתוך בתי הסוהר

אך השלב , א משימה קשההטיפול בהתמכרות הו ,מנםא .רבה יותר לתופעת ההתמכרות

  . קיומהה ביפול בבעיה היא הגדרתה והודאהראשון ההכרחי בט

  

התמכרות : קשורה לבעיית ההתמכרות, רספכפי שהיא מתוארת ב, החזרה למאסר

התמכרות לחוויית המאסר אצל  ;'עבריינים מקצועיים'לסגנון חיים עברייני אצל 

עבריינים 'והתמכרות לסוג עבירה מסוים או התנהגות מסוימת אצל  ;'עבריינים מועדים'

של בריחה מהתמודדות ושל , מעגלים של חוויההחזרה למאסר מתוארת ב. 'מסוכנים

     . והיציאה ממעגלים אלה אינה קלה, קרימינוגניות
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אסירים משפרים את יכולת  ,במהלך הטיפולאך , מערך הטיפול בתוך בתי הסוהר מגוון

אסירים . ולא בהכרח את יכולת ההסתגלות לחברה הרחבה בכלאשלהם התפקוד 

שנשפטו מי קרב בשיעור החוזרים למאסר גבוה סר ומבטאים עמדות חיוביות כלפי המא

ר בין אסירים מעניין לציין כי לא נמצאו הבדלים בחזרה למאס .למאסרים קצרים

שיעור החזרה למאסר ). 2003, סיני-ביאלר ובר(ואלה שלא פנו לטיפול  שפונים לטיפול

, תרה מזאתי). 1963, חובב(שקיבלו טיפול אינטנסיבי במהלך מאסרם  מיגבוה גם בקרב 

 ,בעל אוריינטציה שיקומית טיפוליתל הנחשב ,"מעשיהו"רים מבית סוהר בקרב אסי

שלא פנו לטיפול  מאשר בקרב אלה שיעור החוזרים למאסר גבוה יותר בין הפונים לטיפול

  ). 2003, ביאלר ובר סיני(

  

בבואנו להתמודד עם האסיר בכלא במטרה לספק לו כלים מתאימים שיסייעו לו לא 

  :עלינו להתייחס לממצאים ולשים דגש על המרכיבים הבאים, השחרור לאחר ובלש

 נעמיקככל ש. אסירים מתמודדים עם בעיותיהם בכלא טוב יותר מאשר מחוץ לכלא •

 קבוצתיות וכדומה ,פרטניות, קהילתיות כפי שהוא ניתן כיום בשיטות - את הטיפול 

את  נגדילו ,כולחה בתוית ההצבכלא ואת חווי הסתגלותםתהליך את  כך נחזק -

 .אליומחוץ  ביחס ליכולת ההתמודדות הנמוכה שלהםהפער 

המגבירה את  ,בקרב חלק מהאסירים קיימת בכלא למידה של התנהגות עבריינית  •

  .הפעילות העבריינית ואת גווניה

  : כמפורט להלן מאפיינים אישיותיים ורגשיים החיים בכלא מחזקים •

 .'כקורבן קריירה'שמזינים את זהותם  ,ם במאסרלאסירים יש רווחים פסיכולוגיי
המושיע והמוציא , ק ממשולש אנושי שנוצר בין הקורבןאסירים אלה הופכים לחל

 ).Weeks) and Johnson ,1968צוברים כוח מתוך תחושת קורבנותם  הם. לפועל
ם לסביבה החברתית בכלא ההוריאסירים מעתיקים את יחסיהם עם , זאת ועוד

)Hofer, 1988 .( 

, Hofer(הכלא הוא סביבה שמאפשרת לאסירים להרגיש בטוחים ומוגנים , כמו כן

1988.( 
האחיזה של  כןל .ת האסירים מדאגה לצרכים הבסיסייםהחיים בכלא משחררים א

  .מתחזקת האסיר במאסר
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חלק מכורים  ;מכורים לעבריינות םחלק .וב האסירים לוקים בבעיית התמכרותר  •

תכניות הטיפול  ,לכן .מסוימותלהתנהגויות ולעבירות  םואחרים מכורי ;למאסר

 .חייבות להתייחס לבעיית ההתמכרות במטרה לטפל בה

עשויים לקדם את  ,מועדות וניבוי ר בין דרך ההסתגלות לבין המועדותהבנת הקש  •

 במהלך המאסר, זיהוי נכון של הבעיות וטיפול מתאים לפני המאסר. המניעת

ממצאי המחקר , יתר על כן. מצם את המועדותעשויים לצ ,ולאחר השחרור

ראוי שיבנו  ,לכן. ים את ההתנהגות הרצידביזטיתמצביעים על מוקדים שמשמר

כמו למשל טיפול , תכניות טיפול אשר ינתקו את המעגליות שתוארה בחזרה למאסר

  ).1994, בשה(בדומה לטיפול בקהילות טיפוליות  תופיתבהורדת רמת התלות השי

ועבירתם היא  'לא עבריינים'לאסירים שהם  בהכרח מזיקה ר אינהתקופת המאס •

שעוד לפני מאסרם הראשון קיימת הסתברות עבריינים  ,לעומת זאת. פעמית חד

ראוי שלא , הקבוצות שהתנהגותן מבוססת על התמכרות יכללו באחת משלוששי

רים אסי. שימוש הראשון בסםלכניסה ראשונה יש השלכות כמו ל שהרי, לכלאיגיעו 

כדאי לטפל בבעיית ההתמכרות בעודם . כנסו למעגל שהיציאה ממנו קשהיכאלה י

כפועל יוצא גם את ו, התמכרות למאסראת הלמנוע  ,בכך .מחוץ לבית הסוהר

  .שנים ארוכותרוכות באחזקת אסירים בבתי הסוהר במשך גדולות הכההוצאות ה

אפשר הבנה טובה מ ,מיקום אסיר בקבוצה על פי טיפולוגיה של סוג ההתמכרות •

יה לתרום הבנה זו עשו. יובתקופת המאסר ולאחר, יותר של התנהגותו לפני המאסר

ייחס למרכיבים בניית תכניות טיפול בהת כמו לדוגמה, לבניית התייחסות מתאימה

התמודדות מעמיקה . תלות שיתופית ,תפיסת השתייכות חברתית: שניתנים לשינוי

  . בעלי מכנה משותף באגפים מתאימים ועוד הצבת אסירים, עם בעיית ההתמכרות

  

. התנהגות התמכרותית מסבירה את התנהגות הפרט בתוך הכלא ואת דרכו חזרה

רמת ; כמחצית מהאסירים בישראל מאופיינים בתפיסת השתייכות חברתית עבריינית

מעל מחצית מהאסירים ; גבוהה אצל מרבית האסירים הפריזוניזציה מסוג חסך

תלות שיתופית גבוהה מהממוצע הקשורה ברמת פריזוניזציה גבוהה  רמתמאופיינים ב

לסמים  שיעור גבוה של האסירים מכור ,כמו כן. יבואיה מסוג ובפריזוניזציה גבוה

  . יות ממכרות אחרותוולחו
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תרבות של  את פניה לתתתרבות אסירים שינתה  מנקודת מבט סוציולוגית נראה שתת

גדול מהאסירים מושתתת על תכונת התלות חלק בקרב מערכת היחסים . מכורים

הן  ,תערבות מתאימות להתמודד עם התופעהקבעו דרכי היראוי שי ,לכן .השיתופית

הבנות אלה עשויות . ברמת מדיניות ניהול בתי הסוהר והן בבחירת דרכי טיפול בפרט

ועל בחירת ) בתי המשפט וכדומה(להשפיע גם על מדיניות גורמי החברה מחוץ לכלא 

  . בטרם נשלחו למאסר או לאחר שחרורם ,י הטיפול באזרחיםדרכ

  

וחשוב לעזור להם , בין הקהילה לבין הכלאשחלק גדול מהאסירים חיים על ציר מעגלי 

  : ץ את המעגל בכל אחת מהתחנות בחייהםלפרו

  

ומכאן , יכנס למאסריניתן לנבא לאיזו קבוצה ישתייך העבריין כש :בשלב טרום המאסר

בשלב זה ראוי להתמקד בטיפול בתפיסת השתייכות . זרה למאסראת דרכו חגם 

במטרה למנוע את  ,ובתלות שיתופית בקריירה עבריינית, גנון התמודדותבס, חברתית

ולשמר את ההתנהגות  רתיע את המסתגלים בדרך נורמטיביתמאסר יכול לה. המועדות

  . מאופיינים בהסתגלות התמכרותיתהאלה בקרב העבריינית 

  

ראוי לבנות דרכי טיפול מתאימות במטרה למקד את השיפור  :המאסר מהלךב

ולשפר את , פקוד מחוץ לכלאר לכיוונים התורמים גם לשיפור התבהסתגלות למאס

תכן שעל הרשויות המטפלות באסירים יי. יכולת ההתמודדות של האסיר בחברה הרחבה

כדי רות תוך ולמקד את הטיפול בבעיית ההתמכ, לבדוק מחדש את השיבוץ באגפים

  . התייחסות להשלכות התלות השיתופית

  

 ,ראוי שגורמי הטיפול והרווחה יבנו דרכי טיפול מתאימות :לאחר השחרור מהמאסר

לא רק בתוך  ,במטרה לנתק את האסיר מהכלא ולמנוע את השלכות התלות השיתופית

    .המשפחה

בריינית בכלל ועל הבנה שההתמכרות מהווה גורם בעל השפעה מרכזית על התנהגות העה

עיית ההתמודדות עם ב עלהשלכות  יש לה. חדשההיא  ,השהייה בבית הסוהר בפרט

   .מועדותבעיית ה םהעבריינות וע
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תהליך החזרה למאסר קושר בין משתנים של טרום מאסר לבין משתנים , יתר על כן

א החזרה למאסר הי. אליום את החזרה ואלה מנבאי, המשקפים התנהגות בזמן המאסר

סגנון  ,תפיסת השתייכות חברתית הבנויה מגורמים כמו ,תנועה מעגליתחלק מ

יבות החזרה מספק הסבר מקיף גם לנס בספרהמודל שהוצג . והתמכרות התמודדות

, הסוהר יתכמעט ללא הבדל בסוג ב הוא גבוה בכל העולם, כאמור, למאסר אשר

, צרכים פנימיים של האסירהחזרה למאסר מוצגת כפועל יוצא של . במדינה אובמדיניות 

 המודלמעמיק  ,כמו כן. עבורו אמצעי לסיפוק צרכיו הפסיכולוגיים ההסוהר מהווכשבית 

, Heffernan( המקצועית מופיע בספרותהוא י שפאסירים לקבוצות כהאת הבנת מיון 

1972 ;Cavan ,1962.(  

  
בעיית  חזרה למאסר בעקבותבו תיתאסירים מאופיינים בהסתגלות התמכרוהמ רבים

התמכרות ל. לעבירהולסגנון חיים עברייני , ית המאסריהתמכרות לחוו: ההתמכרות

  .  התנהגות עבריינית ועל השהייה בבית הסוהרההשפעה מרכזית על  נודעת

  

יחד  .ים למאסר באותם כלים אשר שימשו אותם בקהילה בטרם נאסרולאסירים מסתג

פעילות העבריינית על מגבירה את הש תרחשת למידה של התנהגות עברייניתמ ,עם זאת

התכניות העוסקות במניעת  ,רוב האסירים לוקים בבעיית התמכרותמאחר ש. גווניה

ן דרך ההסתגלות למאסר לבין הבנת הקשר בי. ם חייבות להתייחס לבעיה זוזירצידב

במהלך המאסר , לקדם זיהוי נכון של בעיות לפני המאסר עשויה, זם וניבויוהרצידבי

  .זםיולבנות תכניות טיפול מתאימות אשר עשויות לצמצם רצידב ,ורחרולאחר הש

  

בקרב עבריינים בכלל ובקרב ראוי להמשיך ולחקור את הההתנהגות ההתמכרותית 

יבחנו מחדש את מערך הטיפול בתוך בתי  ראוי שקובעי המדיניות ,כמו כן. אסירים בפרט

יים שעשויים להביא במגמה לחזק את תחומי הטיפול הדיפרנציאל, זאת. הסוהר

טיפול בבעיית ההתמכרות על  קרי, החזרה למאסר צמצוםות יותר בלתוצאות טוב

  .התמכרות לסגנון חיים עברייני והתמכרות לעבירה, התמכרות למאסר: גווניה
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  מקורות

  
  .קריית ספר :ירושלים, המלון החדש ,)1990( 'שושן א-אבן

  
, עבריינות וסטייה חברתית, וות העצמיתהשפעת התיוג בתהליך ההתה  ,)1981( 'מ  אדד
  .88-79 'עמ ',ב
  

  .אור עם :רמת גן, העבריין בהתהוותו ,)1989( 'מ  אדד
  

 'ש :ירושלים ,הפסיכואנליזה בטיפול החינוכי סוציאלי: נוער עזוב ,)1972( 'א  אייכהורן
  .זק

  
תל , כיאטריהפרקים נבחרים בפסי ,)1995( 'מ  נוימן, 'ח  מוניץ, 'ש טיאנו, 'א אליצור
  .פפירוס: אביב

  
עבודת גמר לקבלת תואר , מגדר ופריזוניזציה בקרב אסירות בישראל, )2001( 'מ  ל'אנג

  .המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן: רמת גן ,מוסמך
  

 ,2, שיחות, בחינת היבט ההתמכרות בעבריינות מין בקרב מתבגרים ,)1997( 'ט  אתגר
  .   115-107 'עמ

  
מועדות וטיפול  ,תמונת מצב: 1997-1996 משוחררי מעשיהו, )2003( 'סיני נ-בר, 'אלר גבי

  .57-42' עמ, ינואר גיליון, צוהר לבית סוהר, בקהילה
  

 ,הקשר בין אשמה וחרדה לבין עבריינות ושימוש בסמים ,)1995( 'דביר ח- ביטורסקי
המחלקה  ,אילן- אוניברסיטת בר :רמת גן, עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך

  .לקרימינולוגיה
  
' עמ ,ז"י, יה חברתיתיעבריינות וסט ,גורמים ותהליך: קורבן קריירה ,)1989( 'ש  דוד-בן

16-5                    .  
  
 ?, תופעה מתפשטת או סטטית, היקף השימוש לרעה בסמים בישראל ,)1986( 'יהודה נ-בן

         .         86-75 'עמ ,ז"י, יה חברתיתיעבריינות וסט
  
  .             51-49 'עמ ,31, פוליטיקה,  מלחמה באושר מדומה ,)1990( 'יהודה נ-בן
  
עבודת גמר לקבלת , גוונים של תת תרבות: נוער דתי לאומי בישראל ,)1992( 'ע צבי-בן

  .מחלקה לסוציולוגיהה, אילן-אוניברסיטת בר: רמת גןתואר מוסמך 
  
, בישראל 2004של אסירים פליליים משוחררי  מועדותחוזרים למאסר  ,)2011( 'ק צבי-בן

  .28-10' עמ, 14ליון יג, סוהר לבית צוהר, ויישום תיאוריה, בישראל ועונשים עבירות
  

עם : תל אביב ,הזמנה לפגישה עם סוציולוגיה  :בתוך, 'חברה באדם' ,)1975( 'ל' פ ברגר
  . עובד
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דדות ובריאות נפשית במסגרת  סגנונות התמו, רותדפוסי התקש ,)1979(' ברודסקי א
-אוניברסיטת בר: רמת גן, עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך ,סוציאליזציה אירגונית

  .מחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיהה ,אילן
  

  .עם עובד :תל אביב, פסיכולוגיה חברתית ,)1974( 'ש ברזניץ
  

ראל בקרב תושבי שימוש בסמים ובאלכוהול ביש ,)1990( 'ג רהב, 'מ טייכמן, 'צ עברנ
  .מ"מחקרי דעת קהל לישראל בע, יפור :תל אביב ,ישראל מחקר אפידמיולוגי מדינת 

 
התפיסה של מאפיינים של מוסדות כוללניים והשפעתה על  ,)1979( 'פ ברנשטיין

אוניברסיטה ה :ירושלים ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה ,סוציאליזציה
  .עבריתה
  

 שינויים במהלך: ותפיסת המשפחה בקרב מתמכרים Codependents ,)1994( 'בשה א
אוניברסיטת תל  :תל אביב ,גמר לקבלת תואר מוסמךעבודת  ,השהות בקהילה טיפולית

  .אביב
  

                     .            33-29 'עמ,  1 גיליון ,צוהר לבית סוהר, אסירים טעוני הגנה ,)1991( 'א גולדברג
  

הקשר בין קורבנות בילדות לבין עבריינות , 'אסירים של ילדותם' ,)1998( 'א גולדברג
אוניברסיטת  :רמת גן, עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, ותסמונת דחק בתר חבלתית

  .מחלקה לקרימינולוגיהה , אילן-בר
  

 'מ חובב: בתוך ,טיפול ושיקום של נפגעי סמים בבתי סוהר בישראל ,)2002( 'גולדברג א
  .247-233 'עמ ,קובריר'צ :תל אביב ,פול ושיקום של נפגעי סמים בישראלטי, )עורך(
  

אוניברסיטת : רמת גן, עבודת דוקטורט, הסתגלות למאסר ומועדות) 2003( 'א גולדברג
  .בר אילן

  
סוגיות  ,)עורך( 'מ ליסק: בתוך ,מאפיינים של מוסדות כוללניים). 1973( 'י גופמן

   .עם עובד :תל אביב ,בסוציולוגיה
  
' חובב מ: בתוך. 'מונח שעבר זמנו: התמכרות לסמים') 2002( 'לונטל א, 'ח פרנק', ר דר

  .279-292' עמ, ריקובר'צ: תל אביב, טיפול ושיקום של נפגעי סמים בישראל, )עורך(
  

  .עם עובד :תל אביב, טראומה והחלמה  ,)1992( 'ג הרמן
  

, 1958ת סוהר תל מונד בשנת אסירים ששוחררו מבי 101מעקב אחר  ,)1963( 'מ חובב
  .        26-13 'עמ ,12, עלון האגודה הישראלית לקרימינולוגיה

  
 ,העבריין המסוכן והעבריין בעל הקריירה הפלילית, העבריין המועד ,)1987( 'חסין י

    .18-5' עמ, 2-1 ,עבריינות וסטייה חברתית
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עבריינות וסטייה  ,רייניתגיל תחילת העבריינות ודפוסי קריירה עב ,)1989(' י חסין
  .61-39 'עמ ,ז"י, חברתית

  
  .אוניברסיטת תל אביב, רמות :תל אביב, לחיות בעולם אחר  ,)1989( 'מ טייכמן

  
.                         31-28 'עמ ,228גיליון  ,מראות המשטרה ,לשנות את כללי המשחק, )2009( 'פ יחזקאלי

  
  .דביר :תל אביב, ותייםחיים משמע ,)1988(' לוקאס א

  
בית  :חיפה ,עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך ,דפוסי קריירה עבריינית ,)1982( 'לזר א

  .אוניברסיטת חיפה, ספר לעבודה סוציאליתה
  

 למכור ונישואין מכורה מוצא משפחתהשפעת  -  השיתופית התלות ,)2006( 'א מיכאל
: חיפה, דוקטור לפילוסופיה חיבור לשם קבלת, זוג בנות בקרב שיתופית תלות על

  .ספר לעבודה סוציאליתהבית , ת חיפהיטאוניברס
  

 מאפיין או לסמים יחודי: התמכרות של סוציאלי פסיכו פרופיל ,)2009( 'נחמני ש
דוקטור "חיבור לשם קבלת התואר  ,התקפית אכילה והפרעות פתולוגיים הימורים

  .לעבודה סוציאליתבית הספר , אוניברסיטת חיפה: חיפה, "לפילוסופיה
  

  .אוניברסיטה העבריתה :ירושלים, גמילה כעונש ,)1988(' ר ארנפלד', ל 'א סבה
  

 ,ט"בק א, 'ווליאמס ג, 'מרק ג, 'ג קוטס: תוךב ,'צרכני סמים' ,)1995( 'מ סטירלינג
  . אח :תל אביב, תרפיה  קוגניטיבית עקרונות והדגמה

  
תל , סירים כפי שמתבטאת בעמדותיהםבית סוהר על א השפעת, )1981( 'ר סלונימסקי

  .אוניברסיטת תל אביב, עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך :אביב
  

 :מדינת ישראל, אבחון ומיון אסירים בשירות בתי הסוהר בישראל ,)1999( 'ד סתר
  .המשרד לביטחון פנים לשכת המדען הראשי

  
  .שוקן :רושליםי,  הכלא כותלי בין והמילים החיים, אסורה שפה ,)2005( 'ת עינת

  
עבודת גמר  ,השפעת מבחן לעומת מאסר על מניעת עבריינות חוזרת ,)1989(' ר עדן

  .אוניברסיטת חיפה: חיפה, לקבלת תואר מוסמך
  

השתקפות הבעיה בקרב זונות : התמכרות לסמים משכרים ,)1968( 'פאר א, 'פרידמן א
: תל אביב, עהמינריונית במסגרת סמינריון של פשיעבודה ס ,וסרסורים בארץ

  .המחלקה למחקר, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
  

  .דביר :תל אביב, ומסות אחרות מעבר לעקרון העונג ,)1988( 'פרויד ז
  

   .דביר: תל אביב, מנוס מחופש ,)1977( 'א פרום
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תרפיה  , ט"בק א', ווליאמס ג', מרק ג', סקוט ג: בתוך 'עבריינים', )1995( 'א קול
  . אח: תל אביב, טיבית עקרונות והדגמהקוגני

  
  

דימוי , כפונקציה של דפוס מוטיבציה, ל'הסתגלות לתפקידי לחימה בצה ,)1987( 'י רוט
 :רמת גן ,עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך ,סגנון התמודדות ואינטליגנציה, עצמי

 .אילן-אוניברסיטת בר, מחלקה לפסיכולוגיה
  

 ,ממצאים פרילימינריים בקרב חולי נפש: תיוג עצמיאוריה של ית ,)1976( 'מ רוטנברג
  .                         466-449 'עמ ,22, מגמות

  
 :תל אביב, בעיות הטיפול בעבריינות: תוךב ,'בעיות בעבריינות חוזרת', )1959( 'ד רייפן

                         .47-45' עמ ,הקריה
  

  .ריקובר'צ :תל אביב, יחסים אסורים במשפחה ,)1985( 'י רימרמן
  

  .שוקן :ירושלים ,קרימינולוגיה  ,)1987( 'אדד א, 'ג רהב, 'שוהם ג
  

' ג, עבריינות וסטיה חברתית ,ווג אסירים בישראליס ,)1975(' אדד א', רהב ג', שוהם ג
  . 43-33 'עמ ,)1(
   

        .101-85 'עמ ,2, שיחות, מונת פוסט טראומתיתגישה רב ממדית לתס ,)1994( 'א שלו
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