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 תקציר

 

, להציג את השפעותיו של עונש המאסר על העבריין והחברה הייתהעבודה מטרת ה

אל מול אלו אפשרות של הרחבת התגובה החברתית להתמודדות עם עבריינות ולהציב 

 ופשיעה חוזרת בדרך של מודל ענישה חלופי בקהילה. 

 

 ך כך חולקה העבודה לשלושה חלקים:לצור

 

את הדרך ו ,המסבירות את שורשי העבריינותהוצגו התיאוריות  בחלק הראשון

והסכמה באשר  םתמימות דעיבהן  ן כי איההתמודדות עימה לפי דרכן. בלטה העובדה 

שתי תיאוריות עיקריות  על מודלים של ענישה, הנשעניםשל הענישה. הובאו  יהלמטרות

התועלתנית, הדוגלת בהרתעה,  התיאוריה התועלתנית. והתיאוריה הגמול תיאורית -

 עבודה זו.הבסיס לושיקום, היא  והרחקה, טיפול מניעה, הגבלה

נותח הקשר בין תיאוריות והסברים לפשע . התפתחות המאסר כעונשלאחר מכן נבחנה 

 ה על  המאסר.וצגו שלוש אסכולות של חשיבהו ,ולעבריינות לבין עיצוב מדיניות הכליאה

 על הקיים והחסר בה. –מערכת הענישה בישראל נסקרה  בחלק השני

חלק השלישי נותחו שני מקרי בוחן של מודלים אלטרנטיביים לענישה בקהילה ב

 מארצות הברית ואנגליה. 

ישימותם במערכת הענישה , ונבחנה המודלים שהוצגו למציאות הישראלית הושוו בדיון

 בישראל.

 

מתן דגש גדול יותר היא  ,"כלא או קהילה?", הלשאלשנותנת העבודה בה התשו, סיכוםל

 אנשים. ובזהירות במשורה בו להשתמש ענישה קשה שיש אמצעי הם כלא קהילה! בתיל

חלק ניכר מהעבריינים,  לגבי בכלא. להיות צריכים חמורים פשעים שביצעו מסוכנים

. בקהילה ענישה מובהק אופןב להעדיף יש שבמידה רבה הם תוצר של הזנחה חברתית, 

 .השיקום לאפשרות, למשפחה, לקהילה, לנאשם הרסנית פחות הרבה היא
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  כאשר הציפור בכלוב, פעם אחת "

 "? ולתמיד, לשם מה תרצה לשיר   

 לאו שה סופר ומחזאי סיני

 

 

 מבוא

 

 כיצד ניתן להפוך את מערכת הענישה ליעילה, ואולי אף לצודקת יותר ?  כלא או קהילה?

יב , ולהצלהציג את השפעותיו של עונש המאסר על העבריין והחברהעניינה של עבודה זו 

אל מול אלו אפשרות של הרחבת התגובה החברתית להתמודדות עם עבריינות ופשיעה 

 חוזרת בדרך של מודל ענישה חלופי בקהילה. 

 

ענישה פלילית הינה מכשיר הכרחי בכל חברה אלא שעל מטרותיה, היקפיה והדרכים 

של  הראויות ליישמה קיימות מחלוקות רבות ועמוקות. מעת לעת אנו עדים להתפתחותו

את ופשיעה במטרה להשיב הצורך להילחם בתופעות של עבריינות אודות ציבורי דיון 

החברה הישראלית, החלוקה  .(2113)שלהב,  למרחב הציבורי האישי תחושת הביטחון

בדעותיה בסוגיות רבות, מלוכדת בסלידתה כלפי עבריינים, על רקע זה חברי הכנסת 

ישה בתקווה שיהיה בכך להרתיע את מרבים להציע חוקים שנועדו להחמיר בענ

 (. 2111 ,העבריינים )סבה

 

בשיח הציבורי נתפסים תפקוד לקוי של מערכת אכיפת החוק כמו גם נטייתם של 

 1שופטים להקל בעונשם של עבריינים כסיבות מרכזיות לגידול בשיעורי הפשיעה.

חוזרים על שחקנים נוספים במערכת הציבורית ובהם התקשורת וגורמי אכיפת החוק, 

החמרת הענישה באמצעות שליחתם של עוברי חוק למאסר והרחקתם מהחברה הטענה ש

הלכי רוח  אלו, של פחד מפשיעה, הפכו את  2תיצור הרתעה ותוריד את שיעורי הפשיעה.

לברירת מחדל תוך שהם מסרסים דיון  במיוחד עבור עבריינים חוזרים,עונש המאסר, 

 ותו  והנזקים הכרוכים בו.ביקורתי אודות השפעותיו, יעיל

 

                                                 
   סקר שנתי של "המכון לחקר ביטחון הקהילה" מראה כי בשנים האחרונות הולכת ופוחתת תחושת הביטחון האישי 1

 מאז תחילת  נתוני משטרת ישראל מצביעים דווקא על ירידה עקבית בשיעורי הפשיעה המדווחתזאת  למרות ש   
 . 25גיליון  2119כרמל, שלוש פסילות ואתה בחוץ,  רואים שב"ס  . ראה וולק דרור,  תומרהאלפיים  שנות    
 נערך  ששולחן עגול  במסגרתראש אגף חקירות ומודיעין משטרת ישראל להרחבה ראה דברי ניצב סגלוביץ יואב  2

 "."מחפשים היגיון במערכת הענישהוכותרתו   1.1.2111מכון  הישראלי לדמוקרטיה בתאריך ב   
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בשני העשורים האחרונים חלה עליה דרמטית באוכלוסיית האסירים ברב המדינות 

המתועשות. לתופעה זו קשר ישיר לאחד העקרונות המבוססים ביותר של מדיניות 

  .(1 ;2119ספרא,ו חמרה עם עבריינים חוזרים )בר ניבה -הענישה בחקיקה ובפסיקה 

 

ליאה, בעיקר בארצות הברית, "שיאנית" העולם במספר האסירים העלייה בשיעורי הכ

מעוררת ביקורת מכיוונים שונים: לצד טענות פילוסופיות על פגיעה  3ובשיעורי הכליאה,

בעקרונות הצדק, נשמעים טיעונים של ארגונים חברתיים כנגד מערכת הענישה על כך 

כמו כן, מתגברים  4חלשות.שהיא מפלה באופן מובנה מיעוטים אתניים ואוכלוסיות מו

המציבים סימני שאלה על אפקטיביות של מדיניות ענישה העושה  םקולות פרגמאטיי

שימוש מרכזי בעונשי מאסר כאמצעי להפחתת פשיעה חוזרת, ובתוך כך על המחירים 

 שהיא גובה. 5החברתיים והעלויות הכספיות

 

הענישה בתחום  נראה כי הצלחתו של המאסר לממש את מטרות 6במבחן התוצאה

הרתעת העבריין או שיקומו אינה כה מרשימה ולכל היותר הוא נמצא יעיל במניעת 

יכולתו של עובר החוק לפגוע בחברה בתקופה בה הוא שוהה מאחרי סורג ובריח )מטרה 

 ראויה כשלעצמה(. 

 

תפיסות אידיאולוגיות באשר לאחריותה של החברה לתופעות של עבריינות, ביחד עם 

כליאה הולכות וגדלות משולבות עם תועלות מצטמצמות, הובילו למגמה עולמית עלויות 

. בשנים האחרונות מדינות בעולם ענישה בקהילהשל חיפוש חלופות למאסר בדרך של 

המערבי מיישמות מודלים חדשים לשליטה וענישה של עבריינים. מודלים אלו, מנסים 

ר, ללא הנזקים והעלויות הכרוכות לייצר בקהילה אפקט ענישה דומה לזה הקיים במאס

 בו, לצד התמודדות רב מערכתית עם הגורמים לעבריינות.  

                                                 
 עלה שיעור הכליאה )נמדד במספר אסירים על כל מאה אלף תושבים( בארצות הברית מרמה   וריםארבעה עש תוךב 3

 אסירים לכל מאה אלף  111-לרמה הגבוהה מ 11 -אסירים לכל מאה אלף תושבים באמצע שנות ה    91 -של    
 , נתון    1,111,111 –יע לכ.   בשנה זו מספרם הכולל של האסירים הכלואים בארצות הברית הג2111תושבים  בשנת    
 Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2010, U.S. Department ofהאסירים בעולם.   תהמבטא כרבע מאוכלוסיי   

  ontent/pub/pdf/p10.pdfhttp://bjs.ojp.usdoj.gov/c: at Justice (2011), available                              
     לכל מאה אלף תושבים, שיעור הכליאה  311,1שיעור הגברים השחורים שהיו כלואים בארצות הברית הגיע ל  2111בשנת  4

   אה אלף למ אסירים 1,111נים היה אההיספור שיעמאה אלף תושבים, לכל  111של  אסירים גברים לבנים עמד על    
                                           .                                                                                                                            13.1%בעוד ששיעורם באוכלוסיה היה  39.1%הגיע ל  2119אחוז האסירים השחורים בבתי הכלא בשנת  .ושביםת

Bureau of Justice Statistics Prison Inmates At Midyear 2009 - Statistical Tables U.S. Department of Justice   
  d=2200http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&ii at: available (2010)     
 מיליארד דולר, עלות שנתית ממוצעת עומדת                         9.1הייתה   2111, לדוגמא, ההוצאה הכוללת על הכליאה בשנת בקליפורניה 5

  ( 1,111$לאסיר )לשם השוואה עלות סטודנט  $ 11,111על     

 https://en.wikipedia.org/wiki/Incarceration_in_the_United_States 
 2111ליש"ט, נכון לשנת  11,111  –באנגליה וולייס  עלות ממוצעת של אחזקת אסיר לשנה   
 וני מינהל תכנון שירות  , נת2112לשנת לשנה , נכון 111,111 –בישראל עלות ממוצעת של אחזקת אסיר לשנה עומדת על כ    
 בתי הסוהר.  
 , הינם גבוהים ומחקרים יבארץ ובעולם, באופן פרדוקסאלהרצידיביזם שעונש המאסר מתואר כחוויה קשה, שיעורי  למרות 6

 (151;2111 מהאסירים חוזרים למאסר )אדד, 11%מצביעים על כך שבממוצע    

http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/p10.pdf
http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=2200
https://en.wikipedia.org/wiki/Incarceration_in_the_United_States
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לוסיית העבריינים. יודגש כבר כעת כי בכוונתי לעסוק בשאלות אלו בהקשר של כל אוכ

ועבריינים המבצעים פשעים חמורים קיימת הסכמה רחבה  פסיכופתים דומני כי לגבי

 פשרי.באשר למאסר כעונש היחידי הא

להבנתי, האתגר המונח בפני מערכת הענישה הפלילית בכל הקשור לעבריינים חוזרים 

הוא  –הנשפטים לתקופות קצרות יחסית בגין ביצוע עבירות בחומרה נמוכה ובינונית 

משמעותי ביותר. עבריינים אלו ממלאים את בתי הסוהר באופן שאלו מתקשים לעמוד 

 נת לחזור ולבצע עבירות.בו ועוזבים את בתי הסוהר רק על מ

מתן מענה לאוכלוסייה זו בצורת אימוץ מודלים של ענישה בקהילה זו יביא לחסכון 

 7בהוצאה הציבורית ויש בו פוטנציאל לצמצום פשיעה חוזרת.

 

באמצעות חקר של שני מקרים בהם נעשה שימוש במודל  של ענישה בקהילה, הראשון 

"בתי  -והשני מארצות הברית  IAC  (Intensive Alternative to custody)מאנגליה 

יבחנו  הסוגיות     (Problem Solving Courts), משפט קהילתיים לפתרון בעיות"

 הבאות  :

אלו אלמנטים מרכזיים צריכה לכלול הענישה בקהילה ומה התשתיות הנחוצות  .א

 להפעלת מודלים אלו. 

 ביותר. לאיזה סוג עבריינים צורת הענישה בקהילה תהיה המתאימה .ב

 מהם יתרונותיה  וחולשותיה של שיטת ענישה זו ואלו סיכונים היא מקפלת בתוכה. .ג

  -לבסוף, יעשה שימוש  בכל אלו לבחינת אפשרות ישימותה של ענישה קהילתית בישראל 

 האם ראוי  לאמצה,  ואם כן באלו תנאים.

 

 ת:בחלקה הראשון של העבודה תוצג סקירה ספרותית שתתייחס לסוגיות הבאו

תיאוריות המסבירות את שורשי העבריינות וכיצד אלו תופסות את הדרך להתמודד 

 עימה.

ההתפתחות  -פרק נוסף יעסוק באופן בו התיאוריות השונות מתייחסות לענישה 

יה. בתוך כך אתייחס והסכמה באשר למטרות םתמימות דעי ן ההיסטורית מראה כי אי

 התיאוריה התועלתנית. והתיאוריה הגמול תיאורית על למודלים  של ענישה, הנשענים

                                                 
  ריינים הבוגרים הנשפטים לתקופות קצרות של עד שנה, מורשעים מהעב %59כמעט ים מאנגליה מצביעים על כך שנתונ 7

     .  Prison Reform Trust Bromley Briefings Prison Fact file, June 2011, ראהפעם נוספת תוך שנה ממועד שחרורם מהמאסר  

 הרצידיביזם היו גבוהים יותר     שיעורי  –במחקר שנערך על ידי יחידת המחקר של שירות בתי הסוהר נמצא כי גם בישראל     

   בקרב עבריינים חוזרים, שנשפטו לתקופות קצרות יחסית בגין עבירות בחומרה נמוכה ובינונית )רכוש וכיוב'( ;להרחבה   

 2111ראה וולק ד' , בן צבי  ק' , חוזרים למאסר,   
 

 



8 

 

ושיקום, היא נדבך חשוב  והרחקה, טיפול התועלתנית, הדוגלת בהרתעה, מניעה, הגבלה

 בעבודה זו.

נותח הקשר בין תיאוריות והסברים לפשע פרק נוסף יוקדש להתפתחות המאסר כעונש, י

 ל חשיבה על  המאסר.ויוצגו  שלוש אסכולות ש ולעבריינות לבין עיצוב מדיניות הכליאה

 על הקיים והחסר בה. –חלקה השני של העבודה יעסוק במערכת הענישה בישראל 

ינותחו שני מקרי בוחן של מודלים אלטרנטיביים לענישה בקהילה   –החלק השלישי 

 מארצות הברית ואנגליה. 

 פרק הדיון יעסוק בהשוואה בין המודלים שהוצגו לבין המציאות הישראלית תוך בחינת

 ישימותם במערכת הענישה בישראל.
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 :רקע תיאורטי -ראשון  חלק

 :תיאוריות המסבירות את שורשי העבריינות .א

 

לא ניתן להבין את התפתחות מערכת הענישה הפלילית ואת המטרות שזו הציבה לעצמה  

מבלי להבין כיצד תיאוריות שונות מסבירות את תופעת העבריינות וכיצד הן השפיעו על 

 גובה החברתית להתנהגות זו.עיצוב הת

 

 :התיאוריות הקלאסיות .0.א

 ,אורטיקן איטלקייתBeccaria   (1111 )  ,11-התפתחה במאה האוריה הקלאסית יתה 

, יצא כנגד שיטת הענישה שהייתה מקובלת "עבירות ועונשים" שייצג גישה זו,  בספרו

לחזור לסורו תוך  והציע שיטה אחרת לפיה תכלית העונש אינה עינוי אלא מניעת העבריין

נועד לאפשר לקהילה לחיות ולקיים את חייה הרתעת אחרים מלבצע פשע  באופן ש

להשגה על  וניתנת  על ענישה פשיעה עדיפה   כי מניעת    סבר   Beccaria באורח תקין. 

 .וודאות, פומביות ובהירות של החוק, וכן על ידי מערכת חינוך נאורה וטובה ידי

 -הקלאסית של המאה ה שהייתה חלק מהפרדיגמה, Benthamת של גם תורת התועלתנו 

ו תתועלת ולכן חומר -ושוקל את מעשיו על בסיס עלות , סברה כי האדם הוא רציונאלי11

  דאי. הפשע מפסיק להיות כ ממנה העונש צריכה לשקף את הנקודה של

הרתיע ת בעיקר בתגובה לפשע ובשאלות של ענישה, כיצד לועוסק ות הקלאסיותגישה

 עבריינים, איזה עונש הינו היעיל והצודק ביותר. 

 

 :תהגישות הפוזיטיביסטיו .2.א

במדע ובהשפעת במקביל להתפתחות דרמטית תשע עשרה ה גישות אלו התפתחו במאה

(. במאה זו, עלה קרנו של המדע והאמונה ביכולתו לפתור 32;2111הדרוויניזם )שוהם, 

ים העבירו את תשומת הלב מן העבירה, בה בעיות חברתיות. הרעיונות הפוזיטיביסטי

התמקדה התיאוריה הקלאסית, לעבריין.  הפרספקטיבה הפוזיטיביסטית מתייחסת 

לעבריינות כביטוי לפתולוגיה של הפרט שהגורמים לה יכולים להיות ביולוגים, 

פסיכולוגים או חברתיים. בבסיסה של התפיסה מונח הרעיון כי בפרטים מסוימים טמונה 

ות אינהרנטית, הניתנת לצפייה, מדידה ואבחון והמטרה הינה ביסוס ניבוי מדעי מסוכנ

עבריין כמעט ואינו שולט של מסוכנות הפרט לחברה. גישה זו מאופיינת בדטרמיניזם: ה

אינו  ניתן להרתעה, כפי שטענו הגישות במעשיו, אין לו בחירה חופשית אמיתית ולכן 

ו לחלופין להרחיקו מן החברה כאשר מאמצי הצורך לטפל בו א -הקלאסיות, ומכאן 
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הטיפול כשלו. הגישה הפוזיטיביסטית השפיעה על מדיניות אכיפת החוק עד שנות 

השבעים של המאה העשרים. התרחבות הפשיעה שאפיינה תקופה זו העמידה את הגישה 

הפוזיטיביסטית בפני קושי בולט להסביר תופעה זו וכתוצאה מכך חלה שחיקה 

קלאסית שהתמקדה שוב  -מעמדה והחלה מגמה של חזרה לגישה ניאומשמעותית ב

(  אולם היו בה "מובלעות" פוזיטיביסטיות בכל הקשור 19; 2111בעבירה ובהרתעה )רגב,

 לחריגים בהן לא ניתן להסביר את העבריינות במונחים של שיקולי  תועלת.  

חדישות הגישה בשנים האחרונות בעקבות פיתוח תחום מדעי המוח וטכנולוגיות 

 הפוזיטיביסטית זוכה לעדנה וישנו עיסוק מחודש בקשר בין פיזיולוגיה לפשיעה. 

 

ניתן לראות כי הפרדיגמות בתחום הקרימינולוגיה הן תוצאה של מטוטלת הרעיונות 

באשר לדימויו של הפושע כפי שהוא מופיע במאה השנים האחרונות: האדם המוסרי 

ומת הפושע שהתנהגותו מוכתבת על ידי כוחות שאינם הבוחר בפשע מבחירה חופשית, לע

בשליטתו. מטוטלת רעיונית זו מערבת לכאורה תיאוריות המשתנות על פני זמן, אך הן 

למעשה תמונת מראה האחת של רעותה, באותה מידה בה התיאוריות הן חזרה על 

 (.21;  2111רעיונות מהעבר )רגב,  

 

 :תיאוריות סוציולוגיות .2.א

של המאה   31 -וציולוגיות המסבירות עבריינות החלו להתפתח בשנות ההתיאוריות הס

העשרים והן מפנות את הזרקור מהפרט עצמו אל הסביבה ואל ההקשר החברתי בו הוא 

הפתולוגיה  מצוי כמסבירים את ההתנהגות העבריינית. לשיטתה של אסכולת שיקאגו

מיקום ופרופיל שכונת גיאוגרפי ) -במרחב הפיזי  המולידה את העבריינות טמונה

ככל  -המגורים( ובמרחב החברתי )מערכות יחסים עם משפחה, קבוצת השווים והממסד( 

שהתנאים בשני מרחבים אלו יותר פתולוגיים כך גדל הסיכוי שהפרט יאמץ אורח חיים 

. משום כך הרבה מן החוקרים בשנות   (Einstadter & Henry,2006;121)עברייני

חקר תופעות עבריינות בקרב המעמדות הסוציו אקונומיים העשרים שמו דגש על 

 הנמוכים. 

תיאוריות סוציולוגיות ביקורתיות השמות דגש על אפליה וחוסר שוויון של אוכלוסיות 

חלשות כגורמים לפשיעה אינן מוצאות תועלת בהכוונת מדיניות אכיפת חוק המתייחסת 

 לפרט עצמו מבלי לטפל בבעיות השורש החברתיות. 



11 

 

 נישה ומדיניות אכיפת חוק ע .ב

 

אמצעי בו נוקטת כל חברה על מנת לבלום או לשנות התנהגות שאינה לא  – ענישה

רצויה, היא חיזוק שלילי הניתן מהחברה לאדם המפר את כלליה הנורמטיביים, בתקווה 

; 2111לגרום לו לעמוד בהם ובתנאי שהוא מסוגל לבחור בין חלופות של התנהגות )אדד, 

111 .) 

 

( ישנן שלוש דרכים באמצעותן ניתן לבחון את סוגיית 1991  ;115- 115)  Garlandעל פי 

הראשונה היא הפילוסופיה של הענישה ומקובל למקמה במסגרת  –הענישה ומטרותיה 

תורת המוסר, השנייה הינה השמירה על הסדר החברתי והשלישית, חדשה באופן יחסי, 

 היא הסוציולוגיה של הענישה.

 

 המוסר )הצדקת הענישה(תורת  .0.ב
לפי נקודת מבט זו, הענישה אינה דבר חיובי או מותר, לכן יש הכרח למצוא לה צידוק.  

כעקרון, הענישה היא הליך שמטרתו רדיפת צדק ומעקרון זה נובעות השאלות בהן 

עוסקת הפילוסופיה של הענישה: מהי הענישה? על מי  מוצדק להטילה? ומהו העונש 

; 2115רכז הכובד של גישה זו הינו היחס בין הענישה לצדק )טננבוים הצודק?  מכאן שמ

(. המתודות בהן משתמשים להצדקת הענישה הינן פילוסופיות ובמסגרתן מנסחים  511

 עקרונות מופשטים, מתווכחים על רעיונות ונסמכים על אינטואיציות.

 

 שמירה על הסדר החברתי: .2.ב
זו, הינו לחימה בפשיעה וצמצומה ככל הניתן,  עניינה של הענישה הפלילית, על פי גישה 

זאת מתוך אמונה כי באמצעות העונש שלומו של הציבור הרחב יהיה מובטח.  גישה זו 

והיא עוסקות בשאלות של יעילות:  11 -היא מורשתה של הגישה הקלאסית מהמאה ה

וכיצד  אלו עונשים ימנעו מהפרט לעבור עבירות? אילו עונשים ירתיעו עבריינים? והאם

 ניתן לשקם עוברי חוק?

 

גישה זו של שמירה על הסדר החברתי משתמשת במתודות אמפיריות מתוך ניסיון 

. יש לה עניין בהבנת השפעת הענישה םלמצוא את הענישה שתפחית את הפשיעה למינימו

 (.111 – 115;  2113על עבריינות עתידית, על הפרט העבריין והחברה בכלל )טננבאום, 
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רתעה שמספקת הענישה, הן על העבריין הספציפי והן על החברה בכללותה, רעיון הה

נחשב לאחד מהיסודות החשובים של המלחמה בפשיעה ושמירה על הסדר החברתי. 

מנגד, עצם הגדרת ההרתעה כמטרה של הענישה  מעוררת ביקורת חריפה מצד פילוסופים 

 טרה להרתיע אחרים. הסבורים כי אין זה צודק או מוסרי להעניש פרט מסוים במ

 

 The -מהאמור עולה כי לענישה מטרות שונות המבוססות על תיאורית הגמול 

retributive theory of punishment  השייכת לתחום המוסר(, ועל התיאוריה(

)השייכת לתחום הסדר החברתי  The utilitarian theory of punishmentהתועלתנית 

 ינות מערביות רבות. והמלחמה בפשיעה( והן דומות במד

 

בספרות מקובל לדבר ארבע קטגוריות של שיקולים בענישה הפלילית: הקטגוריה 

, כנגזרת של תיאורית הגמול. בעוד ששלוש Retributionהראשונה הינה תגמול 

, מניעה ושמירה על שלום Deterrenceהקטגוריות הנוספות: הרתעה 

נגזרות מהתיאוריה התועלתנית )קנאי,   Rehabilitation ושיקום   Icapacitationהציבור

 (.1; 2111; בן דוד, פישמן, צדוק 39תשנ"ג; 

 

בבסיס מודל זה ההנחה כי העבריין צריך לקבל את העונש  –מודל הענישה התגמולי 

המגיע לו בהתאם לעבירה, חומרתה, היקפיה ותוצאותיה ואלו מובאים בחשבון בגזר 

ממוקד בעבר, אינו צופה פני עתיד ומבוסס על (. מודל ענישה זה 1991הדין )קנאי,

העקרונות הבאים: קביעת הגמול על פי מידת הגינוי החברתי, הלימה בין חומרת העבירה 

 לעונש, ואחידות הענישה  תוך הגבלת שיקול הדעת של השופט בגזר הדין.

הגמול מהווה את מטרת הענישה הוותיקה ביותר, מטרה זו הייתה מקובלת גם בעידן 

 תלאסי של הקרימינולוגיה, אולם בעקבות עלייתן של תיאוריות פוזיטיביסטיוהק

. סימני 21 -והמודל הרפואי התערער מעמדו בשנות החמישים והשישים של המאה ה

 Rothman, 1980; 45 119 ;1991 השאלה שהתעוררו סביב המודל הרפואי )שוהם,שביט

אסר כפי שבאה לידי ביטוי בדו"ח ( כמו גם האכזבה מיעילותן של תוכניות השיקום במ,

של המאה ה  11 -מחודשת במודל זה בשנות ה ת( הביאו להתעניינו22-55;1911מרטינסון )

 –( מודל המבוסס על עקרון הגמול הצודק 1911. בהמשך פותח על ידי ועדת פון הירש )21-

Just desertלשיטתו של פון הירש העונש צריך לבטא את הגינוי שהחברה רוחשת , 

הגינוי גובר ככל שהעבירה חמורה יותר. בהתאם  נקבעו מדריכי שפיטה  -לעבירה

 (.2119שהמליצו על ענישה ספציפית בהתאם לעבירה )שוהם, שביט, קאבאליון, עינת,  
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שיטת ענישה המבוססת על שיקולים של הרתעת הרבים )כללית(  - מודל ענישה הרתעתי

ביצוע עבירות בשל החשש מעונש, ושיקולים המכוונת להרתיע עבריינים פוטנציאלים מ

של הרתעת היחיד )ספציפית( המכוונת כלפי עבריין עצמו. שורשיו של המודל יונקים 

( המודל מניח כי עובר החוק הוא 2119; תימור וגייגר 1991מהתיאוריה הקלאסית )קנאי,

בים רציונאלי, משום כך עקרונות של ודאות העונש והכרת העבריין את העונש חשו

להרתעה. המודל מכתיב שימוש בעונשי מינימום המגבילים את שיקול דעתו של השופט 

מחקרים מראים כי החמרה  (.  1991במטרה להביא לוודאות ומכאן להרתעה )קנאי, 

בעונשי מאסר אינה מקדמת הרתעה כללית, להבדיל מהסיכוי להיתפס, וככל שהיא 

דפוסי עבריינות שנגרמת משהות מסייעת להרתעה אישית זו מתקזזת עם הפנמת 

 ( 91; 2112ממשוכת בכלא )גזל,

 

במהותו מכוון למנוע מהעבריין מלעבור עבירות, לכן הוא מעמיד  – מודל ענישה מניעתי

;  1991במרכז שיקולים של טובת הציבור והרחקת העבריין המסוכן מהחברה )קנאי, 

ניבוי והערכת מסוכנתו של העבריין ( . עונשו של העבריין נקבע על פי 2119תימור וגייגר, 

לחברה בדגש על פעולות שיביאו לנטרול העבריין ויגבילו אותו מלהסב נזק לחברה 

(. המודל מעורר סוגיות מוסריות ואחרות: ענישה 2119)שוהם, שביט, קאבאליון, עינת, 

האם ראוי לאסור אדם לתקופה ארוכה בשל מה שהוא עתיד לעשות?   -כפולה ועתידית 

מידת יעילותו נתונה  סר שיוניות בענישה, קושי בניבוי והערכת מסוכנות. כמן כן,חו

 (.2119בספק )תימור וגייגר, 

 

במרכזו של המודל עומד השיקול לשיקום העבריין ולשילובו  – מודל ענישה שיקומי

בחברה כאזרח שומר חוק. הדגש בהטלת העונש הינו על התאמתו לעבריין ולא לעבירה, 

ק לשופט שיקול דעת רחב בקביעת העונש החורג מתחומי הידע המשפטי וצריך הוא מעני

להישען על  תיאוריות על גורמי עבריינות ודרכי שיקום. המודל השיקומי צופה פני עתיד, 

 (.1991יוצר אינדיוידואליזציה  וחוסר שיווניות בענישה )קנאי 

התנהגותיות  -גניטיביותמודל הענישה השיקומי הושפע מהגישות הפוזיטיביסטיות, קו

( לפיהן העבריינות היא תוצאה של 2119וחברתיות )שוהם, שביט קאבאליון, עינת 

השיקום הפך למטרה  21-של המאה ה  11 -וה  51 -פתולוגיה הדורשת טיפול. בשנות ה 

(.  בשנים האחרונות, כתוצאה מהגידול המהיר 2119מרכזית בענישה )תימור גייגר 

ים בעולם המערבי בעקבות שימוש במודלים גמוליים של ענישה, ניתן באוכלוסיית האסיר

 (.2119לזהות חזרה לשימוש במודלים שיקומיים ובמודל הרפואי )תימור, גייגר ,

 



14 

 

 : הגישות הסוציולוגיות .2.ב
גישות אלו שונות מהגישה השלטת המדגישה צדק או/ו יעילות בענישה והן רואה בתופעת 

מימדית. גישות אלו פותחו על ידי סוציולוגים,  -ת רבהענישה הפלילית תופעה חברתי

 בשונה מהגישות שצוינו לעיל שהובלו על ידי פילוסופים ומשפטנים.

 

הסוציולוגיה של הענישה עוסקת בחקר הסוגיות של חברה וענישה והזיקה בניהם. היא 

ש מנסה ללמוד כיצד הוסברו עונשים בתוך המסגרת הרעיונית של חברה נתונה, והאם י

קשר בין המבנה החברתי לענישה? האם העובדה שרב הנענשים שייכים למעמד נמוך 

 (.111; 2113הינה מקרית? )טננבאום ,

 

המתודות בהן עושים שימוש חוקרים מקרב גישה זו הינן של השוואה ובדיקת מוסדות 

הענישה ואופניה בין החברות השונות. תחת הפרספקטיבה  הסוציולוגית לחקר הענישה 

 תן לראות מגוון של דעות וגישות, אציין שלוש מרכזיות:ני

  

( התייחס לענישה כאל תהליך חברתי שמטרתו לשמור את 1911 -1151) אמיל  דורקהיים

הערכים המשותפים ואת המוסכמות החברתיות שכל חברה מבוססת עליהם. לשיטתו, 

פקד בצורה טובה מוסר הוא עניין פונקציונאלי וייחודי לכל חברה כזה המסייע לה לת

יותר. חברות מגבשות סביב ערכי המוסר שלהם "סנטימנט קולקטיבי" וחומרת הענישה 

 ביחס לחומרה בה נפגע הערך החברתי.  תהיא ליניארי

דורקהיים לא האמין כי הענישה מרתיעה עבריינים מאחר ואלו נעדרים את הבסיס 

נותיו של דורקהיים המוסרי הדרוש, כן הוא לא האמין  בשיקומם. חדשנות רעיו

מתבטאת בהצבעתו על הפרדוקס הקשור בענישה, מצד אחד מדוע קיימת תמיד, ובכל 

חברה פשיעה וצורך בענישה, ומצד אחר מדוע אין סיכוי שענישה זו תצליח למנוע אותה 

 (.111 – 111; 2113)טננבאום, 

 ההנחה –רואות בענישה פלילית ככלי במלחמת המעמדות  גישות מרקסיסטיות

הבסיסית של המרקסיזם הינה כי מוסדות ענישה בכללותם הם אחד הכלים שהמעמד 

השולט משתמש בהם על מנת להנציח את כוחו. הענישה, כמו כל תופעה בחברה מושפעת 

, 31-, במחקר משנות  ה  Otto Kirchheimer –ו   Gerge Ruscheמאינטרסים כלכליים. 

שה הפלילית.  לדבריהם שוק העבודה השפיע על טענו כי  קיים קשר בין שוק העבודה לעני

הענישה בשלושה כיוונים: היצע וביקוש, תנאים במוסדות ענישה ואידיאולוגיה של 

מסתכלת על הליך  תעבודה. חוקרים אחרים סברו כי מערכת המשפט הקפיטליסטי

 -העבריין גרם לחברה נזק ובתמורה החברה גרמה לו נזק  –הענישה כעל עסקת חליפין 

 סתכלות זו מתעלמת מבעיות של עוני, אי שיווין וניצול.  ה
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תיאוריה פרובוקטיבית, התפתחה בסקנדינביה ומערב  – הגישה האבוליסיוניסטית

. בחרתי להפנות זרקור לגישה 21 -של המאה ה  11 -אירופה בסוף שנות ה

האבוליסיוניסטית מאחר שהיא מאתגרת את החשיבה המקובלת ופותחת אופקים 

שונות של התבוננות על מוסדות חברתיים. חשיבותה של גישה זו , הגם  תוזוויו חדשים

שהיא נתפסת כנאיבית ולא מציאותית, בכך שהיא מונעת קיפאון, מנתחת מחדש מושגי 

 יסוד כגון עונש, חוק פלילי ופשיעה ומאפשרת חשיבה יצירתית אודות פתרונות חלופיים.

 

ובלות של הענישה הפלילית לפיהן ניתן לצמצם גישה זו חותרת תחת הנחות היסוד המק

פשיעה על ידי נקיטת פעולות כלפי פרטים שביצעו או יבצעו פשעים בעתיד. טיעונם 

המרכזי של האבוליסיוניסטים הינו  כנגד הענישה הפלילית שבתצורתה הנוכחית יוצרת 

 יותר בעיות חברתיות מאלו מאשר היא פותרת.  

שה זרמים: הראשון קורא לביטול עונש המוות במקומות לתנועה האבוליסיונסטית שלו

קיצוני במיוחד,  –בהם הוא קיים, הזרם השני  דורש את ביטול  עונשי המאסר והשלישי 

הדורש  את פירוקה של  מערכת הענישה המודרנית על כל רכיביה )טננבוים , תשס"א ; 

211.) 

לדידו זהו מונח  סמנטי  –  הזרם המרכזי של גישה זו קורא תגר על עצם המונח "פשע"

המשרת את המערכת המקובלת לצורך מטרותיה. זאת ועוד, זרם זה אינו מקבל את 

התפיסה כי "פשע" הינו אירוע הגורם סבל מיוחד, ישנם אירועים רבים הגורמים לסבל 

אישי מתמשך ובדרגות חומרה גבוהות מאלו של אלו המוגדרים פשעים. במקום השימוש 

ם מעדיפים את המושג "קונפליקט". האבוליסיוניסטים מציגים מספר במונח "פשע" ה

 נימוקים כנגד הענישה הפלילית: 

התערבות המדינה בקונפליקטים בין פרטים, באופן המפקיע מהצדדים את הבעלות על  

 הקונפליקטים, פוגעת ביכולת להביאם לפתרון. 

, בעל רצון חופשי ירציונאל הנחותיו של החוק הפלילי לעניין טבעו של ה"פושע" כיצור 

ושליטה עצמית, אינן תואמות את המציאות, מתעלמות מגורמים היכולים להסביר את 

התנהגותו של הפרט וממילא פוגעות ביכולות לרדת לשורש העניין ולפתור את 

 הקונפליקט.

העונש  לא רק שהוא בבחינת   -הסתמכותה של המערכת הפלילית על העונש ככלי עיקרי 

של גרימת סבל לעבריין שיתרונותיו, ככל שיש כאלו, אינם שווים לחסרונותיו אלא הליך 

הוא פוגע באופן פרדוקסאלי גם בקורבן בכך שנשללת ממנו הזכות להיות צד בהליך כלפי 

 מי שפגע בו. 

 

הזרם הקיצוני של גישה זו מתנגד לחלופות למאסר, מבחינתו זו הצעה לשיפור של 

כליל. הזרמים המתונים מכירים בעובדה כי במקרים קיצונים  מערכת שיש לפעול לבטלה
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אין מנוס משימוש בהרחקה מהחברה, אולם יש לעשות כן בדרכים שיניבו תוצאות 

 חיוביות כדוגמא "צדק מאחה".   

 

 המאסר כאמצעי ענישה מרכזי: .ג

 

 מקורות הכליאה המודרנית .0.ג

ם זהו העונש המרכזי קשה לתאר את הענישה הפלילית בימנו ללא עונש המאסר, כיו

והמכשיר המקובל ביותר שבאמצעותו מבטא החוק הפלילי את חומרתן היחסית של 

(  משום כך מפתיע לגלות כי הוא דפוס ענישה חדש יחסית 251; 2111עבירות )סנג'רו, 

קודם לכך,  8(.111; 1991שנה )שוהם,שביט,  םשהוחל לעשות בו שימוש רק לפני כמאתיי

ו כלפי עברי חוק התבססו על הוצאות להורג, עונשי גוף, הגליה, צורות ענישה שננקט

קנסות ועבודות פרך תוך שהנאשמים הוחזקו בבתי עצורים עד לביצוע העונש עצמו. ניתן 

לראות שלבים שונים בהתפתחות המאסר ואת הזיקה של הגישות התיאורטיות לאופן בו 

 עוצב מוסד המאסר לאורך ההיסטוריה.

 

והשנים המוקדמות  11 -לרפורמה בכליאה באנגליה של סוף המאה ה הכוחות שדחפו  

  . היו הקווייקריזם והגישה התועלתנית 19-של המאה ה

בנת'ם הציע לתרגם את הרעיונות התועלתניים שעמדו ביסוד תפיסתו למודל  ארכיטקטי   

 את החברה, הבנוי על ולמשֵטר . מבנה, שתפקידו לארגןPanopticonאותו הוא כינה 

הרחקה מההשפעה השלילית של הסביבה ועל  עקרון הפעולה של בידוד כל אסיר ומעקב 

. הקווייקרים, עיצבו עקרונות כליאה Cooper,1981) (677;מתמיד אחריו על ידי הסוהר 

שהושפעו מהאמונה הדתית בצורך לתיקון מוסרי של העבריין והבאתו למצב של חרטה 

 9(. iaryPenitent–וכפרה )באמצעות בתי כפרה 

הענישה כפי שבאה לידי ביטוי בעקרונות הכליאה של התיאוריה הקלאסית נועדה להשיג 

של עוברי החוק.  לתכלית זו פותחו שיטות כליאה שונות:  תיקון מוסריכמו גם  הרתעה

אלו הופעלו במשך יובל עד לביטולן  11ובהמשך "השיטה השקטה", 10"שיטת ההפרדה"

 . (Jones, 1965)נזקים הכרוכים בהן, בעקבות מחקרים שהצביעו על ה

                                                 
 ואילך. 119ת ועונשים מבוא לפנולוגיה   ע"מ להרחבה על התפתחות המאסר המודרני ראה שוהם ש' ג', שביט ג', עבירו 8
Journal of the . "Jeremy Bentham, Elizabeth Fry, and English Prison Reform", , (1981)Cooper, R ראה  9

History of Ideas Vol. 42, pp. 675-690. 
 קורת עליהן הייתה שהן מובילות בשיטות שהבישיטה בו שהו האסירים בבידוד מוחלט על מנת להביאם לתיקון מוסרי   10
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 :המודל הרפואי –מתיקון והרתעה לטיפול  .2.ג

 19-חידוש משמעותי ששם דגש על שיקומו של עובר החוק וצבר תאוצה מסוף המאה ה

לא סתר את עקרונות האסכולה הקלאסית, שאחזה בגמול והרתעה  21-ובמאה ה

לייתן של תיאוריות של המאסר, אלא נוסף עליהם. עם ע תכמטרותיו העיקריו

ביולוגי וחברתי. מתוך  הוחלף עיקרון הרצון החופשי בדטרמיניזם  תפוזיטיביסטיו

במסגרתו הוצב הטיפול בעובר החוק בראש מטרות   -תפיסה זו צמח המודל הרפואי 

(. קרימינולוגים ואנשי מקצוע נוספים הופקדו על 119; 1991הענישה )שוהם, שביט, 

לול הגורמים שהניעו את העבריין לפשוע ועל התאמת הטיפול ביצוע דיאגנוזה של מכ

 Gendreau, 1996;1- 23) .  (שירפא אותו מנטיות עברייניות

הפוזיטיביזם והתפתחותו של העולם המערבי לכיוון ליברליזציה והתעניינות באדם 

הובילו לשינוי בתפיסה של מטרות המאסר מהסבת סבל לעובר החוק )לצורך גמול 

 לרצון להיטיב עם העבריין ולסייע לו בהתמודדות עם חוליו.והרתעה( 

התפתח בארצות הברית קונסנזוס ביחס לחשיבות המודל הרפואי  21 -בתחילת המאה ה

. השפעת המודל הייתה מהירה והביאה (Rothman, 1980 ; 35)  בטיפול בעבריינות

 ;Garland, 1990).בנוסף לשינוי שחל בעולם הכליאה גם להתפתחותן של  דרכי  ענישה 

תוצאה נוספת ומרחיקת לכת של המודל הרפואי הייתה הנהגתו של המאסר  (135-136

(. שיקול הדעת שהוענק לסוכני 119;  1991בארצות הברית )שוהם, שביט,  12הבלתי קצוב

אכיפת החוק היה גדול משמעותית מזה שהיה נהוג בשיטת הענישה שעמדה בבסיסה של 

י הענישה שהתפתחו כתוצאה ממודל זה אפשרו לשלטונות החשיבה הקלאסית, וסוג

 .(Rothman ,1981;46) הכלא להעמיק את השליטה על אוכלוסיית עוברי החוק 

החלה להתגבש ביקורת קשה מצד קרימינולוגים,  11-ובשנות ה 11-בסוף שנות ה

של תקפות הנחותיו משפטנים וגופים בעלי עניין על המודל הרפואי. ביקורת זו נגעה ל

שנבעו מחוסר הצדק שבהפעלת שיטת המאסר הגמיש, סוגיות מוסריות המודל, ל

של שיטות הטיפול והשיקום במניעת עבריינות עתידית. מחקרים הצביעו על  יעילותןול

ההשפעה השלילית שיש לבית הסוהר על יושביו ועל הנזקים הכרוכים במאסר. בנוסף, 

ול שננקטו מוכיחות כי הרעיון המרכזי של תוכניות הטיפ התוצאות הממשיותנמצא כי 

                                                                                                                                                    
 Jones, H. , 1965 , Crime  and Panel System, London University Tutorial להרחבה ראההומניזציה.  -לדה 

Press pp 157 
 כליאה  משותפת  של    –שיטה שהאידיאולוגיה שלה לא הייתה שונה משיטת ההפרדה ואשר הונהגה משיקולים של יעילות  11

 שנגעו   בין השיטות  חילוקי הדעות על . ניהםימגע ב על ידי  איסור קיום כל  עליהם  והשגת שליטה מוחלטתים אסיר    
 ואילך. 151, ראה שם ע"מ יהולי ונ רפואי, כלכלילארבעה מימדים : דתי,    
 ר המדויק  נקבע על בהתאם לשיטה זו, בית המשפט קובע את גבול הגזרה המרבי והמזערי של המאסר אולם מועד השחרו  12

 ( שייעודה לבחון את  תהליך התקדמותו וריפויו של האסיר. Paroleידי ועדה מקצועית  בבית סוהר  )    
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נכשל.  במבחן התוצאה הסתבר כי מדיניות  –של המאסר ככלי לשיקום  עבריינים 

המאסר הגמיש הביאה להארכה משמעותית של תקופות המאסר, ולעלייה דרמטית 

   13במספר האסירים ובשיעורי הכליאה.

  : הביקורת על  בית סוהר כאמצעי לשיקום .2.ג

יצאו בביקורת נוקבת  21 -ולוגים שנערכו במחצית השנייה של המאה  ההמחקרים הסוצי

נגד עונשי המאסר והדגישו את חוסר יכולתם של מוסדות אלו להוות מסגרות טיפוליות. 

לשיטתם, לא זו בלבד שמהאסר אינו משיג את המטרה השיקומית ואף לא את המטרה 

פתח יחס אנטי חברתי. לפיכך, ההרתעתית הוא מחזק נטיות קרימינאליות וגורם לאדם ל

תהליך ההסתגלות של אסירים עם שחרורם יכול להיות אך ורק שלילי עם תוצאה 

 חזרה לפשע.  –אפשרית אחת 

לשינוי הגדול ביותר ביחס לתפקיד בתי הסוהר על פי המודל הרפואי גרמו מחקרי  

יבה של הערכה. כניסתם של חוקרים לתוך בתי הסוהר סיפקו תובנות חדשות לגבי ט

אוכלוסיית האסירים כמו גם על טיבו של מוסד המאסר. מקור נוסף לביקורת קשור 

לקריאת התגר על  כוחו של הממסד, כפי שבא לידי ביטוי בגישת האבולוסיונסטית 

 ובתיאוריית התיוג. 

 :קהילת האסירים כתת תרבות 

עמדות החוקרים הראשונים מצאו כי אוכלוסיית האסירים מתקיימת כקהילה בעלת 

ונורמות התנהגות השונים מאלו של החברה הכללית,  שהערך המנחה אותן הינו עוינות 

(  זיהה  תהליך הגורם לאדם 1911) Clemmerכלפי מוסד הכליאה ומה שהוא מייצג. 

לפתח עמדות אנטי חברתיות כחלק מהצורך להיטמע באוכלוסיית בית הסוהר תוך 

 ."פריזוניזציה"ה אותו בשם וכינ –אימוץ דפוסי התנהגות עבריינים 

Sykes Gresham   (1951 טען כי התפתחות של ערכים ונורמות אנטי חברתיות במהלך  )

המאסר הינה פונקציונאלית ומשמשת את האסיר כמנגנון המאפשר לו להתמודד עם 

"מכאובי מאסר" אלו מביאים את האסיר  14שורה של מכאובים וחסכים הנגרמים ממנו.

ודים של התנהגות של דחייה כלפי אלו הדוחים אותם )שוהם , שביט , להתגונן לאמץ ק

1991 ;193- 191 .) 

                                                 
 מספרם 1911מלמדים כי בשנת   May 2000 ,Justice Policy Institute מתוך  נתונים אודות הכליאה בארצות הברית 13

 1921 אסירים לכל מאה אלף נפש בעוד שבשנת  211ים ושיעור הכליאה היה  אסיר 212,911 –האסירים עמד על כ הכולל של 

 . 111,199אסירים לכל  מאה אלף נפש ומספרם הכולל היה   113.1שיעור הכליאה עמד על 
  מאסר כרוך באובדן חירות,דחייה חברתית, ניתוק מהמשפחה,חסכים חומריים במחקר  מרכזי כי סייקס זיהה   14

 .  Sykes G, The Society of Captives, 1958דן ביטחון אישי, אבדן האוטונומיה אב מיניים,     
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Jaman, Dickover, and Bennett   (1912  ) ,מציינים כי אסיר שריצה זמן רב יותר בכלא

יותר סביר שהוא יחזור לפשע מאשר אסיר  –חיזק את נטיותיו העברייניות ולפיכך 

 .שריצה פחות זמן

ים חלקו על עמדתם סייקס וקלאמר באשר למקור היווצרותה של תת חוקרים אחר

תרבות האסירים. הם אמנם לא התכחשו לכך שמרכיבים מסוימים של תת תרבות 

המאסר אולם בשונה מהם, סברו כי עיקר תוכנה  תהאסירים הינם תגובתיים לסיטואציי

ת העבריינית  של תת תרבות זו "מיובא" מחוץ לכותלי בית הסוהר כחלק מתת התרבו

Irwin and Cressey,1964; 142-155) (. 

 בית הסוהר כמוסד טוטאלי 

מצא כי  –( שחקר מוסדות כוללניים ובתוכם בתי סוהר 1911הסוציולוג אירווינג גופמן ) 

המכנה המשותף למוסדות אלו הוא שחיות בהן שתי אוכלוסיות: אנשי סגל ודיירים 

לים. המרחק בין שתי אוכלוסיות אלו הוא שמעמדם בהתאמה הינו של מנהלים ומנוה

מישורי החיים של הדייר  כל(.  במוסדות אלו 195; 1991עצום ובלתי עביר )שוהם, שביט  

 מתקיימים תחת קורת גג אחת ונקבעים מראש על ידי אנשי הסגל המנהלים את המוסד. 

 -המוסד  הנחת העבודה שככל שהדיירים חסרי יחוד ואנונימיים כך גוברת יעילותו של

. תהליך זה, של "המתת האני", פוגע יהולידה תהליך של הפשטה מכל סממן ייחוד

 באפשרות הטיפול וההחלמה. 

זאת ועוד, המשטר במוסד טוטאלי אינו מאפשרים לדיירים לקבל החלטות בתחומים 

שגרתיים בכך מועצמים התלות ואובדן העצמאות של החוסים ויכולתם לתפקד כהלכה 

 נחלשת. 

 NOTING WORK" "– דו"ח  מרטינסון  

חל מפנה כלפי  15של המאה  העשרים בעקבות דו"ח מרטינסון 11 -באמצע שנות ה  

. הדו"ח זעזע את  הממסד התפיסה של עונש המאסר כמסגרת טיפולית ושיקומית

 והציבור ועורר ויכוח בקרב אנשי המקצוע העוסקים בתחום. 

עובד" זכה לתמיכה וגיבוי משני קצוות הקשת  מעניין כי דווקא רעיון זה של "כלום לא 

כמו גם הדו"ח  1913 -ל 1913הדרמטית בשיעורי הפשיעה בעשור שבין  ההפוליטית. העליי

שימשו צידוק לדרישתם של השמרנים להחמרת הענישה, צמצום תוכניות הטיפול, 

                                                 
                  . 1911עד  1915על הערכת תוכניות טיפול בכלא שנעשו משנת  מחקרים מדעיים 231 -מרטינסון ואחרים סקרו כ  15

  זאת   21-ביותר במחצית האחרונה של המאה ה המשפיע למחקר הקרימינולוגי פוליטי הוא פרסם דו"ח שהפך 1911בשנת      
  בשל הקביעה התמציתית לאחר שמצא כי אף לא אחת מהתוכניות שנבדקו הצליחה להשיג הפחתה במועדות עבריינית ו     
 - ?Martinson, R. Spring 1974, "What Works".  להרחבה nothing works"   -שקיבלה כותרתו בתקשורת      

Questions and Answers About Prison Reform", The Public Interest, pp. 22-54     
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  Van Der Haag(  ו1915)   Wilsonחוקרים ובהם והפניית המשאבים לאכיפה מוגברת.

( טענו כי  אם כלום לא עובד צריך להרתיע יותר ולשלול יותר חופש דרך עונשי 1915)

 מאסר חמורים יותר ושימוש בעונש מוות.

מנגד, הליברלים היו מודאגים מהעוולות שנגרמו כתוצאה ממדינות המאסר הלא קצוב 

וכניות בפועל מעולם לא הונהג שיקום בבתי הכלא האמריקניים. לשיטתם, ת כי וטענו

היו עשירות ברטוריקה ועניות בשירותים. חוקרים מגישת  ןהשיקום שתויגו ככישלו

התיוג השתמשו בדו"ח מרטינסון לאושש את טענתם באשר לחוסר יכולתו של בית הכלא 

על בתי סוהר למבוגרים  מצא כי  1911-מ Randמחקר של  לשמש מסגרת טיפולית. 

באופן תלול לאחר כל מאסר והגיע למסקנה כי  שיעור המועדות עלה ו"זמן הרחוב" ירד

 כלומר יוצרים את אותו הדבר שהם מנסים למנוע. –בתי כלא הם בעלי אפקט קרימוגני 

דו"ח מרטינסון עורר ויכוח נוסף סביב הסוגיות מה נחשב להצלחה ומהו כישלון? וכיצד  

ים כמדד אלו נמדדים? האם יש להשתמש במדדים הפשוטים של מאסר או הרשעה חוזר

לכישלון? או שמא, כפי שהציעו מחקרים מאוחרים, יש לבחון את שיעורי הפשיעה כמדד 

?  ראוי לזכור כי מדידת שיעורי הפשיעה  לכשעצמה הינה עניין מורכב ונראה כי ןלכישלו

למרות שמועדות נחשבת למדד טוב, הרי שאין היא מהווה מדד אמיתי להתנהגות 

 16עבריינית אינדיבידואלית.

 ביקורת על דו"ח מרטינסוןה: 

צוץ מחקרים ל חלובשני העשורים הבאים הבניגוד לקביעתו הנחרצת של דו"ח מרטינסון, 

 & Gendreau)  רבות של תוכניות טיפול שיקומיותהחיוביות השתעדו את השפעות 

Ross,1987; Cullen & Gendreau,1989 ;Lab & Whitehead,1988 ;Andrews et al, 

1990  ;Lab & Whitehead 1990.)  חקרים המשכנעים ביותר היו אלו שנקטו המ

תוצאותיהם לסכם ניסו . מחקרים אלה (Meta-Analsys)על   -במתודולוגיה של ניתוחי

ולזהות את המשתנים הקריטיים להצלחתן של מספר גדול של מחקרי הערכה קודמים 

מחקרים  211ו ,    חוקרים קנדיים,  סקרGendreau & Rossשל תוכניות שיקום. 

מסקנתם הייתה חד  17על תוכניות לשיקום עבריינים. 1911-1911שנערכו בין השנים 

משמעית וקבעה כי במחקרים מבוססים היטב נמצא ששיקום מוצלח של עבריינים משיג 

. זאת ועוד, הם מצאו כי תכניות יעילות בוצעו במגוון 11%ירידה במועדות אפילו עד כדי 

                                                 
 עם מערכת הצדק ולהיות מתויג  לדוגמא, חיים בקהילה בעלת שכיחות עבריינית גבוהה מגבירים את הסיכוי לבוא במגע  16

 במהלך התבגרותם. בקרב כעבריין. קיימים אזורים  בארצות הברית שמחצית מבני הנוער מופיעים בבית משפט לנוער     
 .11% –אוכלוסיית השחורים במקומות מסוימים, הסיכוי להיאסר לפחות פעם אחת מגיע ל     
  .נעשה שימוש בשיטות ניתוח סטטיסטיות שלא היו קיימות במחקרים קודמים מהמחקרים  בחלק 17
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שמו באוכלוסיות טרום עברייניות, עברייני נוער, ועבריינים בוגרים של מערכי קהילה, ויו

כולל מכורים לסמים. המחקר הצביע על כך כי תוכניות טיפול המותאמות לצרכי 

העבריין, אשר חלקן התבצעו בקהילה ולא בבית הסוהר, הראו צמצום בשיעור המועדות 

תרעו על תחום רחב של התוכניות שנבחנו הש ביחס להתערבות שמטרתה ענישה בלבד.

טיפולים, חלקם היה מכוון לשיקום ואחרים להקניית כשרים קיומיים ומקצועות, חלקם 

 & Gendreau).  יועד לשיקום מלכתחילה ואילו באחרים השיקום היה תוצאת לוואי

Ross,1987;349) הראה שכאשר יצרו מגוון של טיפולים  סמחקר אחר שנערך במסצ'וסט

תה ירידה בשיעור המועדות בקרב עבריינים צעירים. כאשר מגוון היי 18מבוססי קהילה

כזה לא הוצע, המועדות נשארה בעינה או אף עלתה. כלומר לא מדובר בנוסחת פלא אחת 

המתאימה לכל האנשים בכל המצבים. ההצלחה היא דווקא בעירוב של מודלים שהחוט 

ות הללו היו זולות יותר המקשר בניהם הוא קשרים לקהילה.  המעניין הוא שרוב החלופ

. בהקשר זה (Coates, Miller, Ohlin , 1978)מחסות במוסדות  לשיקום עבריינים  

, מרטינסון עצמו חזר בו מהטיעון המקורי כי "דבר 1919ראויה לציון העובדה כי בשנת 

נראה כי הן נשאו תוצאות  מותאמותאינו עובד" והראה כי כאשר הופעלו תוכניות טיפול 

 (Martinson, 1979; 244)תחיוביו

 :המנהליתהגידול באוכלוסיית האסירים ועלייתה של הפנולוגיה  .5.ג

, ולמרות תוצאות של ממסקנותיו הראשוניותלמרות מאמציו של מרטינסון לחזור בו  

רוב דיוני , של גישות שיקומיותמחקרים רבים אחרים שהראו בבירור את התועלת 

 -אודות תקון וכליאה לוו בסנטימנט  "אנטי 11-המדיניות שהתקיימו במהלך שנות ה 

 טיפולי" חזק. 

לכאורה השבר האידיאולוגי של המודל הרפואי שתמך בכליאה כאמצעי לטיפול  בצירוף 

ממצאי  המחקרים שתוארו לעיל היה אמור להביא לצמצום בתי הסוהר ולעלייתן של 

נוגנים המחמירים, אלטרנטיבות קהילתיות. מהעת שבתי הסוהר נתפסו כגורמים קרימי

או לפחות לא מפחיתים, את העבריינות היה זה אך טבעי לצפות כי מאחר והצידוק 

עם שורשיה של  להתמודד המוסרי לעונשי המאסר נשמט תתפתח מדיניות שמטרתה

 העבריינות באמצעות שיטות המערבות את הקהילה.

ותיה ברב מדינות חלה בארצות הברית, ובעקב 11 –למרבה הפלא, החל  מאמצע שנות ה 

המערב, עלייה תלולה ומתמשכת במספרם הכולל של האסירים ובשיעורי המאסרים. 

                                                 
 ות, דרך פתרונות של הכשרה ותעסוקה, מגוונות החל מניווטים בטבע,חיים עצמאים תחת פיקוח, משפחות אומנ תוכניות 18

 תרפיה משפחתית וטיפול פרטני.    
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אוכלוסיית בתי הסוהר גדלה, גידול אשר הכביד על ההוצאה הציבורית ועל הענקת 

 תנאים הולמים להחזקת אסירים. 

י העיסוק בכליאה עבר מהמישור הרעיונ 91 -וה 11-החל משנים אלו ולאורך שנות ה 

( 1992פיילי וסימון )  למישור הפרקטי העוסק במודלים של ניהול יעיל של בתי כלא.

,    managerialismהפנולוגיה המנהלית, , או החדשה מייצגים את גישת הפנולוגיה

ובמידה רבה כלכליות -בראש ובראשונה על תפישות תועלתניות גישות אלו, זו נסמכות

מטרת הענישה העיקרית .  הן קובעות  את וע פשיעה"נואשו" מן השיקום ומן היכולת למנ

סיכוני הפשיעה באופן מיטבי: השקעת משאבים יעילה תדרג את העבריינים כ"ניהול" 

לפי מידת מסוכנותם ותרחיק את המסוכנים ביותר שבהם, שלא ניתן לשקמם, מן 

צום עוד מניעת הפשיעה או צמאינו המידה להצלחת הענישה -קנה. מכאן נובע, שהחברה

הפערים החברתיים, כבעבר, אלא קריטריון פנימי של ניהול יעיל. במובנים רבים, תפישה 

לבחינת ענישתו מן הדיון,  ותהמידה המוסרי-אמותזו מעלימה את הפושע ואת 

 .ומתמקדת בשליטה באוכלוסיית הפושעים שתבטיח לאזרחים חיים נסבלים ככל הניתן

החדה במספר  המדינות המתועשות: עלייהמציאות שפקדה את רב מערכות הענישה ב

 ולחץ להגדיל את כושר הקיבול שלהם  צפיפות יתר בהרבה מבתי הסוהר ,האסירים

סוגיה . (5-9; 2111)פלד,  הרקע עליו צמחה התופעה של הפרטת בתי הסוהרמהווה את 

 חשובה בהתפתחות עונש המאסר, שלא תפורט במסגרת עבודה זו.

 

 :ולות של חשיבהשלוש אסכ -השפעות המאסר  .3.ג

 

לאחר שנסקרו התחנות המרכזיות בהתפתחות הכליאה המודרנית והביקורת על מכשיר 

הענישה הנפוץ ביותר בעולם המערבי, אסכם בהצגה של שלוש מסגרות חשיבתיות על 

. תהראשונה מאמינה ביכולתו של בית הכלא לדכא התנהגות עברייני השפעות המאסר.

עמדה הפוכה לגמרי וטוענת כי לא זו בלבד שהכליאה נקודת המבט השנייה, אוחזת ב

אינה מפחיתה את העבריינות, היא אף מעצימה את מימדיה. בהתאם לגישה השלישית 

השפעותיו של הכלא על העבריין, למעט יוצאים מן הכלל, הינן מינימאליות. אסקור 

ת את בקצרה את ההנחות העומדות ביסודה של כל גישה, תוך הצגת ההוכחות המבססו

 עמדותיהן כמו גם את הביקורת עליהן.

 בתי הכלא כעונש: 
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שורשיה של הגישה הגורסת כי חווית המאסר פועלת כגורם מרתיע נעוצים בתיאורית  

. תיאוריה זו מספקת (Andenaes, 1968, pp 76-93)הפשוטה של ההרתעה הספציפית 

פעתה של התנהגות ניבוי לפיו ככל שפרטים חווים סנקציה חמורה יותר הסבירות להו

עבריינית בעתיד פוחתת. מודל זה הובל ונתמך  בעיקר על ידי חוקרים מהתחום 

. הטיעון המרכזי  (Von Hirsch, Bottoms, Burney, & Wikström, 1999)הכלכלי

המונח בבסיסו גורס כי עונש המאסר משית על העבריין עלויות ישירות ועקיפות כדוגמא 

לפיכך,  האדם הרציונאלי    (Nagin, 1998 ; 1- 42)וכד' אובדן הכנסה, תיוג חברתי 

המודע להשלכות הצפויות של הכליאה או שחווה בעבר את ההפסד הכרוך במאסר ייבחר 

הומניזציה  -שלא להיות מעורב בהתנהגות עבריינית. בנוסף, יש הרואים בהשפלה ובדה

כוללים להתנהגות של החיים בכלא "עלות" פסיכולוגית הנלקחת בחשבון בשיקולים ה

העבריינית. מחקרים מראים כי עבריינים והציבור הרחב תופסים את עונש המאסר 

 ,Doob,Sprott, Marinos)כעונש החמור והאפקטיבי ביותר על התנהגות עבריינית  

&Varma,1998)המאסר כעונש זמין  . גם בקרב מעצבי מדיניות ומקבלי החלטות נתפס

.   הנתונים (Wood & Grasmick,1999; 19-50) לייצר הרתעה ואקטיבי שבכוחו

שתמכו בהשערה של אפקטיביות המאסר כעונש נשענו על מחקרים אקולוגים שהתבססו 

  Fabeloעל תוצאות מצרפיות )שיעורים או ממוצעים(. אחד המחקרים הידועים היה של 

ת במקביל מדינות בארצות הברי 51בשיעורי הכליאה ב  31%שדיווח על עלייה של  (1995)

שנים. כמובן שנתונים אלו תורגמו  1בשיעורי הפשיעה על פני תקופה של  5%לירידה של 

מיידית כהוכחה ליעילותו של המאסר כאמצעי ענישה. חשוב בהקשר זה להעיר כי יש 

סכנה בהטיה חמורה אם מנסים להקיש ממחקרים המבוססים על נתונים מצרפיים על 

זו, לא פעם נמצא כי קיים פער משמעותי בין מחקרים התנהגות של פרט מסוים. יתרה מ

המבוססים על נתונים מצרפיים לבין מחקרים הבוחנים באופן פרטני את התנהגותו של 

הפרט. זאת ועוד, קיים קושי לבודד את השפעתו של המאסר כסיבה בלעדית לירידה 

כגון,  מצב  בשיעור פשיעה מאחר וקיימים משתנים נוספים המשפיעים על שיעור הפשיעה

 כלכלי , שיעורי אבטלה וגורמים דמוגרפיים. 

טענו  כי ככל   ששיעורי הכליאה עלו    Nagin   ) (1998 ;1-42מבקרי תפיסה זו כגון 

ונעשה שימוש רב בעונשי מאסר, כך  פחתה הסטיגמה החברתית שהתלוותה להם  

רים אחרים ומממלא הדבר הוביל לשחיקה בהרתעתו של המאסר ככלי לענישה. חוק

סברו כי קיימים סוגים שונים של עבריינים ועונש המאסר מרתיע סוג מסוים של 

כגון אלו בעלי זיקה טובה לחברה )דהיינו, בעלי סיכון נמוך( בעוד שעל אחרים  – םעברייני

. עם הזמן נשמעו ספקות באשר ליכולתם של בתי   (DeJong, 1997;561)השפעתו שונה 
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להרתיע עבריינים לשיטתם של אלו, רק בתי סוהר קשים  הסוהר ה"נוחים" יחסית

 Johnson, Bennett (יכולים להרתיע ולכן יש לעשות בהם שימוש רק כאשר הדבר נדרש 

& Flanagan, 1997 ; 24 (. 

 בתי סוהר כבתי ספר לפשיעה 

הכתיבה  המוקדמת בסוגיה זו הייתה של בנת'ם  ודה טוקוייל, אשר ראו בבתי הסוהר 

( סיכמו את העניין באופן  1912  ;1)   Jaman, Dickover,& Bennettל לפשיעה.  בית גידו

תמציתי בטענה כי ככל שמשך המאסר התארך נטייתו של האסיר לעבריינות גברה ולכן 

גבוה יותר.  תפיסה זו של בתי סוהר כבתי גידול לפשע קנתה אחיזה  םהסיכוי לרצידיביז

משפטנים, וקובעי מדיניות. היבטים תרבותיים בקרב הציבור הרחב, קרימינולוגים, 

, בכלל זה הקולנוע, מחזקים את ההכרה בבית הסוהר כמוסד מכניסטי, םפופולאריי

המעודדת פשיעה. קיימת ספרות מקצועית ענפה, מבוססת בעיקר  תוכסביבה  ברוטאלי

ית על מחקר איכותני ופנומנולוגי, המוכיחה כיצד תהליך הכליאה פוגע ברווחתם הרגש

. בניגוד לעמדה של (Bonta & Gendreau, 1990; 347-366)והפסיכולוגית של דרי הכלא 

התומכים במאסר כעונש, אלו הסבורים כי בתי הסוהר הינם בתי ספר לפשע מציעים 

להסתכל על חצי הכוס המלאה. לשיטתם, אם רווחתו הפסיכולוגית והרגשית של האסיר 

וץ לכלא ומכאן עד לפשע הדרך קצרה. תיאור נפגעת, הוא יתקשה להשתלב בחברה שמח

מפורט של המכניזם המביא להתגברות הפשיעה כתוצאה ממאסר מספקים לנו מחקרים 

מתחום הניתוח ההתנהגותי. אלו אינם מתמקדים בתהליכים הפסיכולוגיים המתרחשים 

בנבכי נפשו של האסיר אלא בוחרים לשאול אלו אמונות, עמדות וההתנהגויות מקבלות 

טענו כי קבוצת  Bukstel & Kilmann  (1980 ;472)יזוק או מוכחדות במהלך המאסר. ח

השווים בכלא הינה משתנה מכריע בחיזוק של התנהגויות אנטי חברתיות. הדבר אף מגיע 

לידי כך שצוות בית הסוהר יוצר אינטראקציה עם האסירים באופן המעודד התנהגויות 

 קרימינליות. -פרו

מקצועית בסוגיה זו דלילה, קיימים מחקרים שמצאו מתאם בין למרות שהספרות ה

השינויים הפסיכולוגיים שעברו עבריינים בכלא לבין שיעור החזרה שלהם לכלא. חשוב 

 לציין כי ממצאי מחקרים לא תמיד תומכים בתיאוריה שבתי הכלא הינם בתי ספר לפשע.

 הגישה המינימאליסטית: 

התפתחותה של גישה זו.  ראשית, קיים מחקר ענף מסגרות שונות של התייחסות תרמו ל

מאד בנוגע לסוגיה אילו אירועים עונשיים הינם האפקטיביים  ביותר להכחדת  

. לציין כי חיים בבית סוהר  (Matson & DiLorenzo, 1984)התנהגויות לא רצויות 
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ם אינם נמנים בתוכם. בנוסף, נמצאו מספר קריטריונים חיוניים שחייבים לעשות בה

צפוי  שימוש על מנת למקסם את התועלת מהעונש, על פי אלו גירוי הענישה חייב להיות

ככל האפשר, ואיתות לכך שחיזוק אינו זמין כתגובה לעונש. בהתחשב בכך, נראה  ומיידי

 ,Gendreau)כי בלתי אפשרי לעמוד בקריטריונים אלו בעולם האמיתי של העבריינים

קשורה  –חשובה מאד הנוגעת לטבעם של עונשים נקודה  . זאת ועוד,  (129;1996

, ואינם מכוונים אותו להתנהגות הלא הרצויהלעובדה כי אלו מכוונים את האדם 

אם אנו מענישים על התנהגות לא רצויה ,  –הרצויה. במקרים של עבריינים  תלהתנהגו

ית סוציאל –איזו התנהגות תחליף אותה בכלא ? ככל הנראה זו תהיה התנהגות אנטי 

אחרת. זו הסיבה לטענה כי הדרך היעילה לעיצוב התנהגות אינה רק דיכויי של 

התנהגויות לא רצויות אלא לימוד של התנהגויות רצויות. כמו כן, רק חלק קטן מאלו 

שעוברים עבירות נשפטים למאסר באופן מיידי, והמידע  שיש לעבריינים על הסנקציות 

 להיות מדויק.הצפויות, למרות שהוא מפורסם, רחוק מ

סוגיה נוספת הינה: כלפי מי מכוונת מערכת הצדק את הענישה? נראה כי המערכת 

מעוניינת לכוון את הענישה כלפי העבריינים ה"כבדים" על מנת להביא לשינוי 

בעמדותיהם והתנהגותם, עבריינים אלו לרב הינם אנטגוניסטים כלפי חינוך, תעסוקה 

בצורה קיצונית,  םותם הם יכולים להיות אגוצנטרייויחסים בינאישיים תומכים. באישי

מניפולטיביים ואימפולסיביים.לעיתים קרובות הם נוטים לקבל החלטות מוטות על ידי 

הערכת יתר של התועלת שתצמח להם מביצוע התנהגות אנטי  סוציאלית אל מול עלות 

היות תחת , חלקם עלולים ל  (Gendreau, Little,&Goggin,1996 ; 575-607)מאסר 

השפעה של חומרים פסיכו אקטיביים המשבשים את שיקול דעתם. ניתן להניח כי ישנם 

 .Andrews & Bonta, 1998; 171-173) (עבריינים שפיתחו עמידות לעונשי מאסר 

כאשר משקללים את כל האמור מעלה באים לידי מסקנה  כי ההשפעות של הכליאה 

ינימאלית ומותנית )למעט חריגים היוצאים מן בבתי סוהר על עבריינים בדרך כלל היא מ

הכלל(. על פי רוב, חוקרים ממחנה זה הגיעו לתחום עם ציפייה לאושש את הטענה שבתי 

פסיכולוגיים  –סוהר הם בתי ספר לפשיעה אולם הגיעו למסקנה כי בתי סוהר "מקפיאים 

-  (Zamble & Porporino, 1988)   "psychological deep freezes. ב, ההתנהגות לר

שנצפתה במהלך המאסר הייתה דומה לזו שהייתה טרם לו. מחקרי אורך שנעשו על בתי 

סוהר בעלי מאפייני שונים, באורכי מאסר משתנים אף מצאו כי למאסר השפעות 

. נמצא כי עבריינים שגילו במהלך (Bonta & Gendreau, 1990)פסיכולוגיות שליליות 

היו אלו בעלי הסיכון הגבוה לחזור לכלא             המאסר התנהגות אנטי סוציאלית 

(Gendreau, Goggin, & Law, 1997;414-420)  .                                                    
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חוקרים שעסקו בשאלה של השפעת המאסר על    למרות המגמה הכללית המוצגת,   

(  מצאו כי עבריינים עם  (Bonta & Gendreau, 1990; 366סוגים שונים של עבריינים

מועדות גבוהה התנהגו בצורה הכי פחות טובה בבית הסוהר והיו בעלי סיכוי גבוה לחזור 

לכלא. לעומתם, עבריינים בעלי מועדות נמוכה הושפעו באופן השלילי ביותר מהמאסר. 

מחקרים נוספים על רצדיבזם בקנדה הראו כי אסירים בעלי מועדות נמוכה הושפעו 

אופן שלילי מקבוצת האסירים בעלי המועדות גבוהה. אסירים בעלי מועדות גבוהה ב

 הושפעו, אך במעט מהמאסר. 

שלושת הגישות בחשיבה על המאסר מנבאות באופן שונה את השפעת המאסר על  

 רצידיבזם:

רצדיבזם, השפעה זו   מפחיתמאסר   - המאסר  כעונשבהתאם לגישה התופסת את 

נת על ידי גורמים פרטניים ומצביים. עבריינים בעלי מועדות נמוכה עשויה להיות ממות

עשויים לייצר  –עשויים להיות מורתעים יותר ממאסר, בתי סוהר עם תנאי קשים יותר 

 תוצאות טובות יותר בהפחתה של שיעורי רצדיבזם, אורך המאסר הוא גורם משפיע.

גדיל את שיעור הרצדיבזם המאסר מ - מאסר כבית ספר לפשיעהעל פי הגישה הרואה ב

 לכל סוגי העבריינים.

גורסת כי האפקט שיש למאסר על רצדיבזם ,  - הגישה המינימליסטית/מעורבת ואילו 

. תיתכן השפעה שלילית על חלק מהאסירים בעלי יככל שהוא קיים, הוא מינימאל

 מועדות נמוכה.

 

 : עבירות בחומרה נמוכה .1.ג

, אולם מאחר ל כלל אוכלוסיית העברייניםעד כה עסקנו בהרחבה בהשלכות המאסר ע

שטענת המחקר גורסת כי לשינוי בתפיסת הענישה  תהיה השפעה חיובית בכיוון של 

הפחתה בעלויות והפחתה בפשיעה חוזרת על אוכלוסיה מובחנת מן הראוי לבחון את  

 השפעת המאסר על קבוצה זו.

עורי פשיעה חוזרת וגילה מחקר שנערך באנגליה בדק את המתאם בין אורך המאסר לשי 

חודשים מעלה את שיעורי עבירות הרכוש באותו איזור,   31שענישה ממוצעת של פחות  מ 

חודשים מקטינה את שיעורי  הפשיעה החוזרת.  31 –ואילו ענישה ממוצעת הגדולה מ 

ההסבר המוצע לכך הינו  כי למרות שמאסרים ארוכים חושפים את העבריינים לנזקים 

הסיכוי שיש להם , משום יליות למשך זמן רב יותר, השפעה זו מתמתנתוהשלכות של

 טיפול שיקומי הכולל סיוע במציאת עבודה ופגישות קבועות עם קצין מבחן. מ תליהנו

 , בגין עבירות בחומרה נמוכה, דווקא אלו היושבים בכלא תקופה קצרה בלבד לעומתם, 

ם יותר עם צאתם מהכלא. לכן, אינם זוכים לאותה התמיכה ונתקלים בקשיים גדולי

לא רק  –לכלא לתקופות קצרות עבריינים המבצעים עבירות בחומרה נמוכה שליחתם של 
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חיים תקינים פוגעת ביכולתם של עבריינים להשתלב בשהיא   אלא  ,שהיא אינה מרתיעה

 . אותם לשוב למעגל העבריינות" מעודדת"מעגל העבודה ווב

בהבחנה  בין עבריינים שביצעו עבירות יש טעם   מסקנת המחקר כי  במונחי תועלת

, לבין עבריינים שביצעו חמורות וראוי שירצו את עונשם בין כתלי בית הסוהר , לבין

 וראוי שיופנו להליך של ענישה בקהילה.ורצוי  בחומרה נמוכהעבירות 

 

 :חלופות למאסר .ד

ות את התשובה לשאלה מדוע להשתמש בחלופות מאסר נעוצה בדילמות המאפיינ

 החברות המערביות בהתמודדותן עם תופעת העבריינות.

מצד אחד, בחברות הללו ניתן לזהות מגמה של החמרה בענישה שמובילה לגידול 

באוכלוסיית האסירים. הסיבות למגמה זו נובעות בעיקר מעלייה בשיעורי הפשיעה 

לא , ואולם לעיתים ההחרפה בענישה אינה נסמכת על בסיס עובדתי א19וחומרתה

משקפת פאניקה מוסרית של הציבור כלפי עבירות מסוימות או אירוע חמור. זאת ועוד, 

חברתי, המאפיינות חלק מהחברות  -גישות שמרניות בתחום הפוליטי והמוסרי

המערביות, הביאו בעקבותיהן חוסר סובלנות כלפי תופעות של סטייה חברתית וצמצום 

 בהקצאת משאבים לשירותים חברתיים.

 

זה; בתי הסוהר צפופים ועמוסים, ריבוי אסירים החוזרים לסורם, וגידול בהוצאות כנגד 

 לצורך בניית מתקני כליאה חדשים ואחזקתם.

חוקרים הובילו  21והזדמנות הדיפרנציאלית 20תיאוריות התיוגאלו, ביחד עם עלייתן של 

המטרה אחר חלופות ותחומי ענישה חדשים המיועדים להשיג את וקובעי מדיניות לחפש 

 (.212 -221; 1991שאליה התכוון עונש המאסר, זאת, ללא נזקיו )שוהם, שביט 

Gianey, Payane & 0'tool  (2000;734)  מטרות עיקריות לחלופות כליאה:  1מגדירים

( למנוע מעבריינים בתחילת דרכם או מעבריינים המבצעים עבירות בחומרה נמוכה את 1)

( שיקום 1להעניש את העבריין על התנהגותו )( 3השפעותיו המזיקות של המאסר )

 העבריין.

 

                                                 
 חלק מהמחקרים שבדקו  –יוער כי אין תמימות דעים בסוגיית השפעת שיעורי הפשיעה על גודל אוכלוסיית האסירים   19

 191-99ע"מ  1991זאת לא מצאו מתאם עקבי בין משתנים אלו. להרחבה ראה שוהם ושביט,      
 כאשר חברה , באמצעות מערכת המשפט והענישה, מתייגת פרט  - אורית התיוג עוסקת בהתייחסות החברה לעברייןתי 20

 .כסוטה הוא נוטה לאמץ את ההערכה השלילית ולהעמיק את הפעילות העבריינית    
  ל שלעבריין בכוח יהיו תיאוריה שפותחה על ידי קלוארד ואוהלין ומניחה מצב של חלופיות בין שני סוגי הזדמנויות: ככ 21

 . שם תכך  יקטנו הסיכויים שינצל הזדמנויות לא לגיטימיו –כלכלי  –יותר הזדמנויות לגיטימיות לשפר את מצבו החברתי     
 211ע"מ     
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לשתי  (correction)בספרות המקצועית נהוג למיין את המודלים השונים בתחום התקון 

 (Duffee 1984) .  מימדים -קבוצות עיקריות: מודלים חד מימדים ומודלים דו

הנע בין שני  המודלים החד מימדים מנסים לאפיין את מערכות התקון על פני רצף אחד

; טיפול ושקום  (control)פיקוח  –ומהצד השני  (care)קצוות : מן הצד האחד טיפול 

ענישה על פני שני מימדים בוחרים לבחון את מדיניות המול הרתעה וענישה; הגנה על 

האחד  בנוי על רצף של שתי גישות קוטביות והמימד השני בנוי מרצף הנע בין "גבוה"     

 (.131-131; 2113ס, ל"נמוך" )ויי

 

 

 : מודלים שונים של מדיניות ענישה:1טבלה 

ו מעוצבות חלופות המאסר מושפע מהתפיסות באותה חברה )לעיתים קרובות , האופן ב

 אין תפיסה שלטת אחת ותתי מערכות של אותה חברה פועלים בהתאם לתפיסות שונות(. 

 

יש המכלילים במסגרת האלטרנטיבות למאסר את כל מכלול העונשים שיכול בית 

חלופות  -  פיצוי הקורבן, )על סוגיו השונים(קנס  מאסר על תנאי, המשפט להטיל:

ההולמות מטרות ענישה של תיקון.  בחרתי להתרכז בחלופות המתייחסות לאוכלוסיה , 

)מופעל במספר  מבחןשבהיעדרן, קיימת סבירות גבוהה שאותה קבוצה תישלח  למאסר:  

 . פיקוח אלקטרוני)השבה לקהילה(,  עבודות שירות   דגמים(, 

 

 :מבחן .0.ד

התפתח בהשפעת הגישה הפוזיטיביסטית,  –הנהוגה בישראל(  )השיטה  המבחן הקלאסי

אינו במרכזו עומד שיקול שיקום העבריין והיסוד המרכזי בו הוא טיפולי. עובר החוק 

 דגש  על הקהילה 

 גבוה נמוך

                               

  

 

דגש על 

 העבריין

התמקדות בעבריין  -שיקום טיפולי גבוה

, קיים עיסוק  בוובגורמים לעבריינות הטמונים 

בדרישות של הקהילה מהעבריין אולם לא 

 נויות שהקהילה יכולה להציע  לו.בהזדמ

נדרש שינוי  -שיקום השתלבותי

בהתנהגות הפרט אולם מושם דגש דומה על שינוי 

ביחס הקהילה והיא נדרשת לספק הזדמנויות , 

לגלות סובלנות כלפי העבריין שאינו מסכן את 

שלומה ולהכיר בהסדרים חברתיים התומכים 

 בחלש.

ת לעבריין או אין מייחסים חשיבו -הגבלה  נמוך

לקהילה, התמקדות בהווה ובביות של ארגון 

 וקיום תקין של המערכות העונשות.

 

מודגשים אינטרסים של הקהילה ,אך  -תיקון 

אלו מוגבלים לטווח הקצר של חסכון בעלויות 

הציבור . העבריין סביל ומופעל עליו סט   ובטחון

 של הטבות/עונשים כדי לכפות התנהגות רצויה.
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מקצין המבחן שבפיקוחו  טיפוללאחר שהוכחה אשמתו ובמקום זאת הוא מקבל  נענש

ינה תלויה בעבירה הוא עומד. הגורמים בגינם ניתנת ההחלטה להעמדה  לתקופת מבחן א

אלא בעבריין, התנאים שהנבחן צריך למלא מכוונים למטרות הטיפול ואין מדובר 

(. ישראל בשונה מעונש חלופי)נתפס חלופה לעונש  בתנאים עונשים. המבחן הקלאסי

היא אחת הארצות הקיצוניות ביותר בתפיסה הטיפולית של המבחן, תפיסה הנמשכת עד 

 (. 351-351; 2111כו בה שינוי )קנאי, היום למרות שרב הארצות ער

חל שינוי בתצורתו של המבחן הקלאסי  מכזה שהעמיד את  – 21 -לקראת סוף המאה ה 

השם דגש על רכיב הפיקוח, עם תכליות של הרתעה  -למבחן אינטנסיבי הטיפול במוקד 

ה נבע ספציפית ומניעה, ונלווים אליו תנאים מגבילים את חירותו של העבריין.  שינוי ז

מצירוף של מספר גורמים ובהם צפיפות בבתי הסוהר,  אכזבה מהמבחן הטיפולי, חזרה 

לתפיסה המעמידה את הגמול כשיקול מרכזי בענישה ודרישה שהעונש יהלום את 

העבירה. הצורך במציאת עונשי ביניים שהם קלים מהמאסר וקשים מהמבחן הטיפולי 

לענישה בקהילה. המבחן האינטנסיבי הוליד את המבחן האינטנסיבי כאחת הדרכים 

מוערך בציבור כסוג של ענישה ולכן התאפשר לפתחו כחלופה ברת קיימא למאסר )קנאי, 

(. במחקרים שנעשו בארצות הברית נבדקה הערכת חומרת המבחן אל 311 -311; 2111

הסתבר כי מספר רב של עבריינים מעדיפים תקופת מאסר בפועל על פני  –מול המאסר 

. אכיפה קפדנית של צווי מבחן מגבירה את אימון השופטים 22שתנאיו מכבידיםמבחן 

וגורמי התביעה  בכלי זה ונכונותם לתת מבחן גם בעבירות חמורות. אכיפה מעין זו 

שומרת על אימון הציבור במערכת המשפטית, בעוד שענישה שאינה נאכפת יוצרת זלזול 

 במערכת.

נטנסיבי הינה איטית בעיקר בשל התנגדות בישראל ההתפתחות לכיוון של מבחן אי

 אידיאולוגית של שירות המבחן להוספת תנאים מגבילים והגברת רכיב הפיקוח.

  רותיעבודות ש .2.ד
 ומאז םמתחילת שנות השבעי למאסר מקובלת בבריטניה כאלטרנטיבהמסגרת זו 

שמת מיוה חלופה לריצוי מאסרים קצריםם המערבי. זוהי במדינות רבות באירופה ובעול

מחוץ לכותלי בית   בעבודה במוסדות לתועלת הציבורלמאסר באמצעות העסקת נידונים 

ברב הארצות נעשה  .ללא שכר או תמורה  הסוהר, ברצף ימים ושעות בהתאם לחוק

שימוש בחלופה זו כסנקציה העומדת בפני עצמה. פרקטיקנים המאמינים בגישת הצדק 

שר יש זיקה בין סוג העבודה לבין הפגיעה המאחה סבורים עבודות שירות הן יעילות ק

ענישה זו מבטאת איזון בין  השגת מטרותיו   .Patchin & Keveles) (2004 ,בחברה 

                                                 
לעבריינים אלו יש  –שמדובר בעבריינים ששהו בכלא ואינם נשואים, הם תופסים את המבחן כקשה יותר מהשהות בכלא   22

ומכרים בכלא בעוד שהמבחן משית עליהם איסורים והגבלות המונעים מהם מגע עם חברים ישנים והתנהגויות חברה 
 Petersilia "When Probation Becomes More Dreaded Than Prison" 54 Federalמוכרות. להרחבה ראה  

Probation;23  
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העונשיות של המאסר לבין יכולתו של העבריין להמשיך ולקיים חיי כמעט סדירים ללא 

ם השפעותיו המזיקות של המאסר באופן שתורם לקהילה, תוך חסכון בעלויות וצמצו

מספר מחקרים שבדקו את הקשר בין עבודות שירות לפשיעה  הצפיפות בבתי הכלא. 

חוזרת מצאו שיש מתאם  חיובי בין עבודות שירות לבין הפחתה בפשיעה חוזרת                 

Bonta, Wallace & Roony, 2002; 319-338).) 

אחריות שירות  המצויה תחת 1911בישראל, עבודות שירות היא חלופת מאסר מאז שנת 

, היא כוללת רכיב  חודשים 1משפט לתקופה מירבית של על ידי בית  ת בתי הסוהר, ניתנ

פיקוחי וברב המקרים לא נלווה לו רכיב טיפולי. יש להבחין בין עבודות שירות לבין 

שירות לתועלת הציבור )של"צ(, מסגרת שאינה נחשבת מאסר , הפרט מחויב במתן 

ובשעותיו הפנויות בהתאם למספר השעות שנקבע על ידי בת  שירות לציבור ללא שכר

 המשפט. בארץ, מנוהלת באמצעות שירות המבחן.

מחד, חלק מהציבור רואה בה צורה של ענישה   -הביקורת על שיטה זו ממספר כיוונים

מקלה. מצד שני , קיים חשש שהיא מופעלת יותר על חשבון המבחן יותר מאשר על 

 .(211; 199שביט, חשבון המאסר )שוהם, 

 

 פיקוח אלקטרוני .2.ד
בשנים האחרונות גובר בעולם השימוש באמצעים אלקטרונים לפיקוח המאפשר מעקב 

אחר תנועתם ושהייתם של מפוקחים. בעולם נעשה שימוש נרחב בפיקוח אלקטרוני  

שלוש מטרות  מרכזיות לפיקוח  כאמצעי לענישה בקהילה וכאופציה שיפוטית.

 אינטגרציה. -( רה3( טיפול  )2שה והרתעה  )( עני1האלטרוני: )

יתרונותיו של הפיקוח האלקטרוני הם בכך שהוא מאפשר לעבריינים שאינם מסוכנים 

להישאר במעגל חברתי שאיננו עברייני, הוא מצמצם את הפגיעה בתא המשפחתי של 

ת י, ומסייע בהתמודדות עם בעי23המפוקח, עלותו נמוכה מעלות אחזקה במתקן כליאה

מחקרים מצביעים על כך שהשימוש בפיקוח אלקטרוני יעיל צפיפות בבתי הסוהר. ה

 .Patchin & Keveles) (7 ; 2004 ,בעיקר כחלופה למעצר 

עיקרי הביקורת נגד הפיקוח האלקטרוני )מבלי להתייחס לצדדים הטכנולוגים( הם:  

הפרט בשל שהוא עלול ליצור הכבדה על התא המשפחתי, כרוכה בו הפרה של  זכויות 

הנטייה להמעיט בערך ההגבלה והיסחבות ההליכים המשפטיים, באמצעותו רשויות 

המדינה משתחררת מאחריותה לספק שירותי שיקום, רווחה או בריאות לעבריין, יעילות 

הפיקוח מוגבלת וחושפת את הציבור לסיכון. לבסוף, נטען כי הוא עלול להביא לתופעה 

                                                 
 במשמורת רגילה ₪ 231לעומת ₪ 12 –עלות יומית של מפוקח באיזוק אלקטרוני  2111נכון לסוף שנת  23
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לא יבוא כחלופה למעצר/מאסר  אלא ישמש אמצעי  דהיינו, הוא – הרחבת הרשתשל 

 להגבלה עבור כאלו שללא אפשרות זו לא היו מקבלים עונש מאסר. 

והוא משמש כחלופה למעצר או  31-בארצות הברית הפיקוח האלקטרוני קיים כ 

זילנד הפיקוח האלקטרוני מיועד  -להרשעה במגוון עבירות. בקנדה, אוסטרליה וניו

אסירים בשחרור מוקדם. משך זמן של הפיקוח, ברב המדינות , עד חצי כחלופה למעצר ול

שנה. באנגליה קיימים מספר מסלולים של פיקוח אלקטרוני ומשך זמן הפיקוח קבוע 

 .24בהתאם לכל מסלול

, המערך נמצא באחריות שירות 2115בישראל נעשה שימוש בפיקוח אלקטרוני מאז שנת 

ת משפט, ולצורך שחרור מוקדם לאחר בתי הסוהר כחלופה למעצר בהחלטת בי

 . 25שהמפוקח מתחייב לעמוד במשטר הפיקוח עליו הוחלט

 

לסיכום, על אף ההבדלים בין החלופות השונות שהוצגו ניתן למצוא בהם יתרונות 

 משותפים:  

כל החלופות זולות באופן משמעותי מאחזקה ישירה במאסר ומשחררות את הרשויות  .א

 קת השירותים להם נזקקים האסירים.מהנטל הכלכלי הכרוך באספ

הן מאפשרות ברב המקרים תנאי קיום הולמים )דבר שנמנע במצב של שימוש במאסר   .ב

 במציאות של מתקנים צפופים(.

 הן מונעות תהליך של "פריזוניזציה" של העבריין ותלות אפשרית במסגרת המאסר .  .ג

הדגיש כי חלופות מצומצמת יותר, אם כי ראוי ל -הפגיעה במשפחתו של העבריין .ד

 מסוימות עלולות להכביד על המשפחה.

 

נראה כי במונחים של יעילות כלכלית )עלות אחזקה ישירה במאסר( קיימת תמימות 

חום כי החלופות משיגות את מטרתן.  ואולם הדעות תדעים בקרב חוקרים והעוסקים ב

אפקטיביות  (2) יעילותן בהשגת הגנה על הציבור (1)הבאות: סוגיות חלוקות באשר ל

אם הן )עמדותיו של הציבור כלפי החלופות השונות  ( 3) הפחתת פשיעהבמונחים של 

 (.מצליחות לענוש באופן שיבטא בצורה טובה את הפגיעה בחברה

 

באופן כללי נמצא כי חלופות שיש בהן רק רכיבי פיקוח ושאינן כוללות מרכיב טיפולי 

 -    ילות פחות במונחים של פשיעה חוזריע –שמסייע להתמודד עם הסיבות לעבריינות 

בשיעורי הפשיעה החוזרת  11%מחקרים מצאו כי כאשר שולב טיפול הייתה הפחתה של 

                                                 
  "פיקוח אלקטרוני בעולם" למידע נוסף ראה אתר המשרד לביטחון הפנים   24
-עצורים ו 1,111איש, ומהם  1,121  - 1/2112עד  2115מערך משנת פוקחו באמצעות ה – 2112בישראל נכון לתחילת ינואר  25

 ביום. 151ממוצע מפוקחים  קטינים. 11% –גברים ,ו  91%בשחרור מוקדם, אסירים  111
 http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02993.pdfאתר הכנסת  מתוך 

http://www.mops.gov.il/Documents/Publications/InformationCenter/SkirotMikzoiyot/Electronicp
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02993.pdf
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כמו כן נמצא כי יש   .Patchin & Keveles) (10; 2004 ,אל מול תוכניות ללא טיפול 

אחד המחקרים מצא כי  – חשיבות להתאמתן של חלופות הכליאה לצרכיו של העבריין

תוכניות אינטנסיביות מדי לעבריינים בסיכון נמוך, עלולות, למעשה , להגדיל את שיעורי 

 Patchin & Keveles) (11; 2004 ,הפשיעה החוזרת  
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 :הענישה בישראל -שני  חלק

 

כמערכת אחת אחידה, בעלת  –מערכת אכיפת חוק בשני אופנים על כל ניתן  להתבונן 

עות או כמערכת המורכבת מתת מערכות מטרה משותפת המחולקת למספר זרו

שפעולותיהן אינן מתואמות, והן פועלות, לעיתים, על יסוד אידיאולוגיות ואינטרסים 

 .(11; 1991שונים )שוהם, שביט, 

על מנת להשיב על השאלות את מי החברה הישראלית מענישה, באילו דרכים וכיצד היא  

המערכות שמרכיבות -תתיפת החוק על ראוי לבחון את מערכת אכי  - מטפלת בעברייניה

  ועל אלו המשפיעות עליה. ,אותה

 

דומה כי בראש וראשונה התשובות לשאלות שצוינו לעיל נקבעות על ידי המחוקק 

ומשרדי הממשלה )באמצעות חקיקה ראשית ומשנית( אולם שותפים להם מערכות 

י שירות בת בתי המשפט,הפרקליטות, הציבור והתקשורת, המשטרה,  ובהם נוספות

 הסוהר ושירותי התקון בכללותם. 

 

חלק זה של העבודה לא יעסוק בתיאור כל מרכיבי מערכת אכיפת החוק ויתרכז במערכת 

ת מבלי להפחית בחשיבות של החוק, הציבור ובהצגת תמונת הענישה במדינת ישראל )זא

 .(בישראל עיצובה של מערכת הענישהבפרקליטות המשטרה ו

 

 :מערכת המחוקקתהחוק הישראלי וה .א

דיניות בדבר  מקיקה המנחה את מערכת השיפוט חלא הייתה   2112,26עד ינואר בישראל, 

ענישה כוללת. הכנסת נמנעה  מלקבוע הנחיות כלשהן באשר למטרות המרכזיות של 

)גמול; הרתעה; שמירה על שלום הציבור ומניעה;  ןהענישה או בדבר היחס ביניה

.   יוצא אפוא, 27המחוקק כל הנחיה באשר לחומרת העונשכמו כן,  לא קבע  .ושיקום(

 להם וטווח שיקול דעת רחב ש מערכת בתי המשפטשקביעת העונש הייתה מסורה לידי 

  (.3;2111היה רחב מאד )בן דוד, פישמן, צדוק, 

 

למדרג בין מטרות לשיקולים לקביעת עונשים ו היעדר מדיניות ברורה של המחוקק ביחס

, דבר קושי בהכרעה בין שיקולים מנוגדים וחוסר אחידות בענישה (1: )הענישה, יצר

( חוסר עקביות ביחס 2)  (39קנאי, תשנ"ג; ) ל לפגוע באמון הציבור בבית המשפטשעלו

                                                 
 (113עבר בכנסת חוק העונשין )תיקון מספר   2112בינואר   26

 .למעט עונשי מקסימום ובמספר עבירות מצומצם נקבעו עונשי מינימום   27
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להצעות חוק פופוליסטיות של החמרה בענישה כדרך (3) לתהליכי חקיקה בתחום

 אכיפת החוק. לחוסר תיאום של כלל גופי(1)  28להתמודד עם כל בעיה חברתית

 

, וועדה 1991במטרה להתמודד עם הקשיים החוקיים שעלו ממצב זה הוקמה, בשנת 

רב חבריה המליצו לקבוע בחקיקה רציונאל וקריטריונים ברורים יותר  29גולדברג,

, התייחס לחלק  2112לחוק העונשין, שהתקבל בתחילת שנת  113לענישה.  תיקון 

הראשון של ההמלצות ולראשונה נקבע בחוק דירוג בין שיקולי הענישה השונים.  בהתאם 

מה בין חומרת העבירה ובין סוג ב העיקרון המנחה המוביל  בענישה הינו הלי 11לסעיף 

שיקום )לעיתים יכול  להחליף  –ומידת העונש המוטל עליה. השיקול השני בעדיפות הינו 

הרחקה מן הציבור. ההרתעה  –לפעמים את ההלימה כשיקול מרכזי( ובמקום השלישי 

 ומאפיינים אישיים של העבריין נדחקו למקום נמוך יותר. 

 

כנימוק  ההרתעהלהשתמש בשיקולי בישראל   בתי המשפט  זו נטו עד לקביעהיודגש כי 

על דמותה של הענישה   מרכזי להחמרה בענישה. השאלה כיצד ישפיעו הוראות החוק

 (11-93; 2112בישראל תוכל להיבחן רק  בחלוף השנים )גזל, 

 

תופעה נוספת הקשורה להליכי חקיקה וקביעת מדיניות אכיפת חוק בישראל, כפי 

דין וחשבון של הסנגוריה הציבורית, היא היעדרה  של תרבות שלטונית שמצביע עליה 

  –  30. (Evidence Based Policy)" מדיניות מבוססת ממצאיםהפועלת בהתאם ל"

מחקרי מדיניות שנעשים בישראל בנושא פשיעה אינם רבים, קיים חוסר במחקרי אורך 

ומעטים מאד המחקרים ועומק, אין איסוף שיטתי אודות מגמות והיקף העבריינות, 

הבוחנים את מידת היעילות של הפניית משאבים לתוכניות שמטרתן להתמודד עם 

על בסיס מוביל לקביעת מדיניות אכיפת החוק זה  םמצב ענייני  31פשיעה ועבריינות.

 היזון חוזר של תוצאות רפורמות שונות בחקיקה.נתונים חלקי וללא 

 

 ,מתוך כוונה להתמודד סוגיות אלו בצורה כוללת ,2111באוקטובר כאן המקום לציין כי  

ועדה ציבורית, בראשות השופטת  , בהמלצת השר לביטחון הפנים,מינתה ממשלת ישראל

בדימוס דליה דורנר, אשר מטרתה לבחון את מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים 

                                                 
 11-11ע"מ  לרשימה של הצעות החוק להחמרה בענישה ראה מסמך הסנגוריה הציבורית שם   28
  ל שיקול הדעת השיפוטי בגזירת הדין בראשות שופט בית ראה דין וחשבון הוועדה לבחינת דרכי ההבניה ש   29

 משפט העליון, אליעזר גולדברג, ירושלים התשנ"ח.      
  ללא בסיס אמפירי ובהתעלם מנתונים  –ראה מסמך הסנגוריה הציבורית אודות החמרה בענישה ועלייה בשיעורי הכליאה  30

 2270628D7531/8818/hachmara.pdf-B19F-41D0-95E7-http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/F67FF012  ל ירידה בפשיעה     
  יית משאבים למגוון גדול , לאחר עשרות שנים של הפנ2112דוגמא הממחישה היטב מציאות זו היא העובדה שרק בשנת  31

 , וביוזמת הארגון, הוחלט על מחקר מדעי  חמש שנתי במהלכו יבחנו בין כתלי בית הסוהר של  תוכניות שיקום      
 בשב"ס. תוכניות שיקום 31תוצאותיהן של      

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/F67FF012-95E7-41D0-B19F-2270628D7531/8818/hachmara.pdf
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שכים )דיוני הועדה נמבהיבטים הקשורים הן לחקיקה והן  למדיניות הרשות המבצעת 

 32גם כיום(.

 הציבור .ב

על עיצובה של מערכת הענישה  גדולהלציבור השפעה מערכת, כל שניתן להגדיר אותו ככ 

ראשית,  חלק גדול מהפשיעה מדווחת למשטרה  והוא ממלא תפקיד בה מספר תפקידים. 

הסטטיסטיקה הפלילית אינה מהווה תמונה סבילה של הפעילות  -על ידי הציבור

בת מהפעילות ההדדית של העבריין, הציבור ושל תגובת המשטרה הפלילית אלא מורכ

על  השפעה  פי מעשים מסוימיםעמדות הציבור כלל שנית, (. 11; 1991)שוהם, שביט, 

לעיתים, קבוצות או  יתר גורמי האכיפה.פעילות  , ועל מחוקקים )הפוליטיקאים(ה

ברה ועל על אינטרסים יחידים, מגדירים מקרים מסוימים ככאלו המאיימים על ערכי הח

המערבת את התקשורת ,   ה. סביב מקרים אלו נוצרת דינאמיקחבריה למשותפים ש

 החברתית לסטייה ביחס הציבורית תפיסההציבור והפוליטיקאים במטרה להבנות  את 

  .(Cohen, 1972/2002)  "מוסרית פאניקהתופעה זו מכונה " - "כדור שלג" אפקט וליצור

 

 ישה בישראלהענתמונת מצב של  .ג

בהורדת שיעורי הפשיעה, בין אם באמצעות שיקום ובין אם  ווכישלונו חרף נזקיהמאסר, 

 .העונש המרכזי בישראלנותר   - באמצעות הרתעה

מעלים כי שיעור הכליאה בישראל   33(ICPS) נתוני המרכז הבינלאומי למחקרי כליאה

שיעור כליאה דומה לזה של  תושבים, זהו 111,111אסירים פליליים על כל  151 -מגיע ל

ניו זילנד ואנגליה, אך גבוה מרב המדינות המערביות. לשם השוואה,  המדינות בהן 

שיעור הכליאה גבוה מזה של ישראל הינן פולין, רומניה, לטביה, דרום אפריקה, רוסיה  

-למעלה מ כליאה של  שיעור  וארצות הברית, הממשיכה להוביל את טבלת הכליאה עם

 תושבים. 111,111ירים לכל  אס  111

 

 

                                                 
 p://www.pmo.gov.il/Secretary/sederyom/Documents/662.pdfhttלהרחבה  32

, לציין כי מספר האסירים המצוין 2111והם נכונים ליולי  ICPS הנתונים אודות שיעור המאסרים בעולם נלקחו מאתר ה 33
  בסקירה כולל אסירים בטחוניים , לצורך ההשוואה ונושא העבודה  ההתייחסות הינה רק לאוכלוסיה הפלילית

http://www.prisonstudies.org/images/news_events/wppl9.pdf 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/sederyom/Documents/662.pdf
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המורחקים מהחברה   פלילייםאסירים   12,311 -  בשירות בתי הסוהר מוחזקים כיום 

מצו החוק ומרצים עונשים בגין מגוון עבירות ושפוטים לתקופות מאסר קצרות ועד 

 .למאסרי עולם

 

ירות חלקם של האסירים המוחזקים בבתי הסוהר בגין עבירות רכוש, סדר ציבורי, עב

אחוז האסירים  .בנוסף,מכלל האסירים הפליליים 35%  -סמים  ועבירות, כלפי המוסר

 %21.1.34 –המוחזקים בבתי הסוהר בגין עבירות אלימות 

 

)ברובם  51.3% –, לא יהודים  19.3%יהודים  –אחוז האסירים הפלילים לפי מגזר 

 .ערבים(

 2111 -2112:מצבת אסירים פליליים השוואה שנים 2טבלה מספר 

 
 2111 -2112השוואה שנים עובדי שירות   :3טבלה מספר 

 

                                                 
 ממערכות המידע של שירות בתי הסוהר . יודגש לגבי עבירות אלימות אין פילוח של דרגות  2113הנתונים נכונים ליולי  34

 החומרה.    
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, כפי שהוצג על פי מודל שפותח במשרד  2125צפי מקומות כליאה נדרשים עד שנת 

מאסר  דין גזרי במספר חדה עלייה הקרובות צפויה פנים מעלה כי בשנים ןלביטחו

 .אלף-15-16 לכ שנה מדי יןד גזרי אלפי  11-13 -כ המשפט, מכמות של  בתי י"ע שיוטלו

והאסירים הפליליים באופן  העצורים במצבת גידול משמעותי צפוי הנ"ל משינוי כתוצאה

, בהמשך צפויה 2113 – 2119פליליים בין השנים  ואסירים עצורים 600 הבא גידול של

 של פתרון . 2125אסירים ועצורים מדי שנה עד  511 -התמתנות בגידול זה לרמה של כ

 כ מעל של עתק תקציבי יחייב הקצאת מסורתית במתכונת חדשים מתקני כליאה הקמת

  2125.35שנת  עד חדשים מתקנים והפעלת בהקמת ₪ מיליארדי 7-

 

 

 

 

                                                 
 מות כליאה , עדכון צפי מקומות להרחבה ראה דף מידע של אגף תכנון, תקצוב ובקרה המשרד לביטחון פנים, פיתוח מקו 35
 .2119,  2125כליאה נדרשים עד    

http://mops.gov.il/DetentionAndRehabilitation/Documents/prisonPlaceForecast.pdf 

http://mops.gov.il/DetentionAndRehabilitation/Documents/prisonPlaceForecast.pdf
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 ענישה בקהילה:  -שלישי  חלק 
 

בחלקה הראשון של העבודה דנתי בהרחבה בהשלכות שיש לעונש המאסר ובביקורת 

על כך שהעיסוק בענישה בקהילה צובר תאוצה  עליו, לאור כל אלו, לא ניתן להתפלא

 בעולם בשנים האחרונות. 

יש הטוענים כי ראשיתה של מגמה זו בתפיסות אידיאולוגיות בדבר אחריותה של החברה 

למצבן של אוכלוסיות חלשות בקירבה, ואולם אין ספק כי האכזבה מהיותו של המאסר 

מרכזי בחיפוש אחר פתרונות עונש מרתיע ועלויות העתק הכרוכות משחקים תפקיד 

 זולים ויעילים לענישת עבריינים בקהילה במקום בבתי הסוהר.

  

 בחרתי להציג בחלק זה של העבודה שני מודלים של ענישה בקהילה: 

   תוכנית ניסיונית לענישה אינטנסיבית בקהילה באנגליה  ובוולס :  -הראשון  

Alternative to Custody  - (IAC)  Intensive                                                                                                                                                 

, מקורו  Problem Solving Court -הדגם הנוסף, בתי משפט קהילתיים לפתרון בעיות 

 בארצות הברית.

ניתן להניח כי במדינות  -י ארצות אלו אינה מקרית הבחירה להציג מודלים משת

דמוקרטים אפשר למצוא בנקל דגמים  -סקנדינביה המאופיינות במשטרים סוציאל

מוצלחים של ענישה בקהילה, ואולם נראה כי הלימוד מניסיונם של מדינות בעלות 

 הדומה לזו שבישראל עשוי להועיל יותר.   36כלכלית –השקפה חברתית 

 

 Intensive Alternative to -ינטנסיבית בקהילהענישה הא .א

)Custody  (IAC37 

המודל המוצג כאן הינו ייחודי בכך  שהוא החל  כיוזמה ניסיונית חדשנית במימון 

, בעקבות קיצוצים בתקציב הממשלה המימון לתוכנית 2111ממשלתי מלא, אולם בשנת 

פרויקטים משגשגים  הופסק. חרף הפסקת המימון ממשיכה התוכנית לפעול  כסט של

 בבעלות מקומית. 

                                                 
במידה לא מבוטלת גם אנגליה הן , וארצות הברית  -שמדיניות ענישה אינה מנותקת מההוויה בחברה הנחת המוצא הינה  36

 .כלכלית נאו ליברלית, בעלת העדפה  לכלכלת שוק ונטייה להפרטה-מדינות בעלות השקפה חברתית
   - הנתונים מתוך מחקר הערכה של משרד המשפטים האנגלי 37

Evaluation of the Intensive Alternatives to Custody pilots Edited by Sarah Hansbury  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/162332/intensive-alt-custody-

research-summary.pdf.pdf 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/162332/intensive-alt-custody-research-summary.pdf.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/162332/intensive-alt-custody-research-summary.pdf.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/162332/intensive-alt-custody-research-summary.pdf.pdf
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 הרקע והרציונאל להפעלת התוכנית: .0.א

 
, אוכלוסיית האסירים בבתי הכלא באנגליה ובווילס גדלה 2112לשנת  1993בין השנים 

(, שיעור הגידול השנתי 91%אסירים ) 11,111אסירים לרמה של   11,111 -מרמה של כ

. הגידול באוכלוסיית 1% -ל  2.5%בין באוכלוסיית האסירים עמד על ממוצע שנתי הנע 

האסירים היה תוצאה של החמרה במדיניות הענישה, בתי משפט שלחו כל שנה יותר 

ויותר אנשים לבתי סוהר לתקופות ארוכות יותר. זאת ועוד, נמצא כי שינויי חקיקה  

 הובילו לאורכי מאסר ממושכים בעבירות מסוימות. 

 

-ה מיוחדת על הגידול באוכלוסיית האסירים קבוצות העבירות שהייתה להן השפע

קבוצת האסירים השפוטים עבירות אלימות, רכוש, סמים, ומין. כמו כן נמצא כי 

חודשים( מהווים אתגר משמעותי  12)אלו שנדונו למאסרים של עד  לתקופות קצרות

נדונו   -מאלו שנשפטו למאסר באנגליה 15% 2119בשנת   -למערכת המשפט הפלילי 

  38חודשים. 02ה שלא עלתה על לתקופ

 

( אצל מבוגרים ששוחררו ממאסרים Reconvictionזאת ועוד, שיעורי הרשעה חוזרים )

חודשים בשנת  12מהאסירים ששוחררו ממאסרים של עד  59% -קצרים היו גבוהים 

מהאוכלוסייה  19% -, הורשעו מחדש תוך מהלך שנה ממועד שחרורם )בהשוואה ל2119

ממאסר(. דבר המשקף באופן חלקי את פרופיל העבריינות של קבוצה  הכוללת ששוחררה

 39זו.

 

 אוכלוסיית היעד ומטרת התוכנית: .2.א

,  היוו את הקרקע 2111נתונים אלו ומשבר שפקד את מערכת הכליאה באנגליה בשנת 

להחלטת הממשלה לבחון דרכים שמטרתן לצמצם את אוכלוסיית האסירים ובמיוחד 

של אסירים חוזרים )תופעת ה"דלת המסתובבת"( השפוטים  להתמקד באוכלוסיית יעד

 חודשים, בגין עבירות בחומרה נמוכה.  02לתקופות קצרות של עד 

 

לספק חלופה אפקטיבית לעונשי מאסר הוגדרה באופן הבא:    IAC-מטרת תוכנית ה 

בעלות נמוכה, כזו שתשפיע בכיוון של הפחתת פשיעה חוזרת באמצעות שיקומם של 

 נים. העבריי

                                                 
38 Ministry of Justice statistics bulletin (October 2010) Sentencing Statistics: England and Wales 2009. 
39 Ministry of Justice statistics bulletin (March 2011)Adult re-convictions: results from the 2009 cohort 
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כשיקול דומיננטי בענישה ולצד זאת  גמולבבסיסו של המודל ניתן לזהות שתי תכליות : 

,  רכיב פיקוחי הדוקצווי הענישה בקהילה כללו  IAC    –העבריין. בתוכנית ה  שיקום

 באופן לא רשמי "מאסרכונתה  היאמחמירות וקפדניות, עד כדי כך שת ענישה ומסגרו

 מינוס".

   :של הענישה בקהילההתשתית החוקית  .2.א

באנגליה מיושמת השיטה כחלק מרפורמה המחליפה את כל סוגי הצווים לענישת 

המעניק לבית  טווח רחב של אפשרויותבעל  בחוק אחדמבוגרים במסגרת הקהילה 

המשפט  גמישות לעצב את גזר הדין באופן שיהווה תגובה הולמת לעבירה אולם גם יסייע 

לה. בסמכותו של השופט לבנות "סל" דרישות מהמורשע להתמודד עם סיבות השורש ש

 הכולל אחד או יותר מהרכיבים הבאים:

 עבודות שירות Work  Compulsory Unpaid כמנגנון של פיצוי והשבה , Payback   

  ;לקהילה 

 תעסוקתיות;כשרות או בה השתתפות בפעילויות חינוכיות 

 נית;שינוי ההתנהגות העבריי השתתפות בתכניות שמטרתן 

 מסוימות; איסור השתתפות בפעילויות 

 שעות.  2-12חודשים ובין  1עד  אלקטרוני( למשך פרק זמן של עוצר )לעיתים בפיקוח 

 בפיקוח; מעורבות של קציני המבחן במקרה שנקבע עוצר בלבד אין

 פיקוח אלקטרוני( לפרק  מסוימים )בדרך כלל באמצעות איסור להתקרב למקומות

 ם;חודשי 21של עד  זמן

 חודשים; 31לפרק זמן של עד  -המגורים  דרישות בנושא מקום 

 חודשים;31עד  1של  המורשע( לפרק זמן טיפול נפשי )כפוף להסכמת 

 חודשים; 31עד  1)כפוף להסכמה( במשך  טיפול בהתמכרויות סמים 

 חודשים; 31עד  1)כפוף להסכמה(  טיפול בהתמכרות לאלכוהול 

  חודשים; 31עד  1י המבחן, לפרק זמן של קצינ פגישות עיתיות עם –פיקוח 

 .חובת התייצבות  

 

על בית המשפט לקבל חוות דעת של קצין מבחן  המיועדת לסייע לו לקבוע את אופן 

 ההתמודדות הראויה עם העבריין בבואו לקבוע את צו הענישה.
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אסור לבית המשפט לצוות על ענישה קהילתית, אלא אם הביע דעתו כי העבירה שביצע 

ריין הייתה חמורה דיה להצדיק את הצו האמור. בית המשפט צריך להצהיר על כך העב

שצירוף ההגבלות/צווים עליו הוחלט הוא המתאים ביותר לעבריין. קיימות עבירות שלא 

 ניתן לגזור בהן ענישה קהילתית.

הסנקציות המוטלות על עבריין המפר את צו הענישה בקהילה כוללות הבאתו לבית 

ת עונש חמור יותר, בחלק מהמקרים המשמעות הינו גזירת הדין מחדש המשפט לקבל

 וריצוי עונש מאסר.

 תיאור המודל: .5.א

להפעלת התוכנית משרד המשפטים האנגלי בחר באמצעות מכרז קרנות מבחן שיהיו 

עקרונות התוכנית גובשו ברמה הארצית,  40מחוזות. 1אחראים על הוצאתה לפועל ב 

חופש משמעותיות בקביעת אוכלוסיית היעד בה הוא בוחר  אולם לכל מחוז ניתנו דרגות

להתמקד ובהתאם גם בבחירת חלק מתוכניות הטיפול )בהתבסס על נתוני הפשיעה(. 

הושם דגש על אספקת חבילת התערבויות הולמת, תובענית, ותכליתית המשולבת עם 

 עבודות שירות. 

 

ינים לענישה אינטנסיבית עברי 1151בתי משפט שלחו   – 2111עד מרץ  2111מאפריל 

חודשים )היו מקרים של צווים עד  12בקהילה: צו  טיפוסי לענישה בקהילה עמד על  

דרישות לכל עבריין; כמעט כל הצווים כללו עבודות  3.1שנתיים( ונכללו בו בממוצע 

שירות, פיקוח אינטנסיבי, השתתפות בפעילות טיפולית. באזורים מסוימים צווי הענישה 

 צר לילה לכל העבריינים, אמצעי שהיה פחות נפוץ באזורים אחרים. כללו מע

כל הצווים היו כפופים לפיקוחו של בית המשפט, דבר אשר אפשר מעקב שלהם אחר 

התקדמות העבריין תוך ביצוע התאמות בדרישות. ברב האזורים נעשה שימוש בחונכים 

 ( לתמוך בפיקוח של צווי הענישה. MENTORSאישיים ) 

                                                 
 דרבישייר, מערב יורקשייר, דרום ווילס, מנצסטר, מרסיסייד והמברסייד -המחוזות שנבחרו   40
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 ינים עיקריים של אוכלוסיה:מאפי

 

בהתחשב בכך שהייתה שונות בין המחוזות השונים בקהל היעד של התוכנית ניתן 

 לשרטט מאפיינים משותפים  :

סגנון החיים של רב העבריינים שקיבלו  צווי ענישה אינטנסיביים בקהילה אופיין בניהול 

וי. רב העבריינים בתוכנית אורח חיים כאוטי, ריבוי צרכים, מאסרים קודמים ורצון לשינ

באופן  -היו מעורבים בביצוע עבירות רכוש )גניבות והתפרצויות( ואלימות ברמה נמוכה 

מסך כל קטגוריות  11% -עקבי ומתמשך עבירות רכוש ואלימות ברמה נמוכה היוו כ

 העבירות.

נמצא כי התוכנית פחות מתאימה לעבריינים בעלי מספר נמוך של צרכים. היה קושי 

שלב בתוכנית מועמדים שעבדו במשרה מלאה ובעלי מחויבות שלא אפשרה עמידה ל

בדרישות של מעצר בית או עבודות ללא שכר. כמו כן, נמצא קושי לשלב מועמדים 

 מאזורים כפריים בשל קשיים בנגישות לתחבורה ולשירותים.

 

 עלויות כספיות של התוכנית:

  41ליש"ט בשנה. 1115עמדה  על   IAC –עלות ממוצעת של משתתף ב 

  אפקטיביות של התוכנית: .3.א

 
 %11 -ב,  %33צווים בתקופה הנתונה  בוטלו   1151מתוך  - 42עמידה בתוכנית והפרות

 . מהמקרים בהם התבצעה הפרה נשלח העבריין חזרה למאסר

עדויות שנאספו בתהליך ההערכה של התוכנית מצביעות על כך שכאשר הייתה מחויבות 

בשלמותו )על כל הדרישות שנכללו בו( , הסיכוי לביטולו או לחזרה  גבוהה לצו הענישה

 לבית משפט היה נמוך. 

 

כאמור, עלות ממוצעת של  אפקטיביות במונחים של עלות אל מול חלופת המאסר:

ליש"ט בשנה. לשם השוואה, ההוצאה הממוצעת  5,111עמדה על     IAC –משתתף ב 

"ט. השוואה בין צווי ענישה בקהילה אל מול ליש 11,111 –לאסיר פר שנה מוערכת בכ 

מאסרים קצרים, בהינתן הפרש העלויות בין שתי החלופות, מעלה  כי צווי ענישה 

                                                 
 ליש"ט והושפעה מתוכניות ההתערבות  1111 –ליש"ט ל  1111קיימת שונות בעלויות בין המחוזות השונים זו נעה בין   41

 .ארגונים שותפיםהשונות שנקבעו לעבריינים ומהתקשרויות עם      
 הפרה של התוכנית נחשבה ככזו, כאשר עבריינים לא מילאו את דרישות הצווים או היו מעורבים בביצוע עבירה נוספת.   42

 הדרישות הנפוצות ביותר לגביהן התבצעו הפרות היו: מעצר בית, עבודות שירות. 
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בקהילה יעילים יותר מבחינת עלויות  )במונחים של עלות כל גזר דין כמו גם העלויות 

  .םהצפויות מפשיעה חוזרת( , ולכל הפחות כמו מאסרים קצרים בשיקום עברייני

 

אפקטיביות במונחים של פשיעה חוזרת: ניתוח ראשוני שנעשה במספר אזורים והתבסס 

על נתוני מערכות המידע של המשטרה הראה כי שיעורי הפשיעה החוזרת בקרב משתתפי 

התוכנית זהים לאלו של אסירים ששוחררו  ממאסרים קצרים. יוער כי קיימת בעיה 

 חד עם זאת לא ניתן להתעלם מנתון זה.מתודולוגית באופן בו נאספו הנתונים, י

 

במחקרים איכותניים שבדקו עמדות של גורמים שונים כלפי התוכנית מצאו כי  שופטים, 

ורואים בה צוותי טיפול ומבחן ושותפים נוספים גילו עמדות חיוביות כלפי התוכנית 

ו הייתה  ולאופן שבו נוהל  IAC –חלופה ברת קיימא למאסר . רובם האמינו כי לצווי ה 

 השפעה חיובית על העבריינים והפוטנציאל להפחית פשיעה חוזרת.

עמדותיהם של רבים מהעבריינים שהשתתפו בתוכנית כלפיה היו חיוביות, הם ציינו את 

האינטנסיביות שלה, אולם לצד זאת גם את העובדה שהיא סיפקה להם סדר ויציבות 

העבריינים ציינו כי התוכנית אינה ואפשרה להם להתרחק מאורח החיים עברייני. חלק מ

 יכולה לתמוך בצורה משמעותית בצרכים שלהם. 

 עקרונות מפתח של המודל: .1.א

 
 התוכניות במחוזות השונים תוכננו סביב מחויבות ללוקליזם: 

מעצבי המדיניות ברמה הארצית )במשרד המשפטים( יצרו אמנם סט רחב של פרמטרים, 

ת אפשרו לכל מחוז גמישות רבה בקביעת אולם כבר בשלב המכרז להפעלת התוכני

ניסיון העבר לימד כי  .  (Bowen, 2012)אוכלוסיית היעד והדרכים להשגת התוצאות 

מספר תוכניות קודמות בתחומי הענישה שהוכתבו מלמעלה נכשלו מאחר שהן לא לקחו 

בחשבון את הצרכים והנסיבות המקומיות. באופן דומה, תוכניות שפותחו באזור מסוים 

 גם הן לא נחלו הצלחה.   –ושוכפלו למקומות אחרים מבלי להבין את הקשרן המקומי 

היתרון שיש לפיתוחן של תוכניות בשיטה של מ"למטה למעלה"  אינו מסתכם רק בהבנה 

עמוקה של הצרכים המקומיים אלא  יש בו כדי לייצר  תחושה של בעלות על התוכנית 

של תוכניות אלו תרם לשרידותן גם לאחר  ומחויבות גדולה יותר ) החוסן הלוקאלי

 שהמימון הממשלתי הופסק(.
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 :שיווק מוצלח של המודל כמסגרת ענישה 

הציבור הרחב  -למרות שמדובר בתוכנית ששיקום הוא חלק אינטגראלי ממנה 

והקורבנות חייבים להשתכנע כי היא חלופה עונשית יעילה, ואינה בהכרח "רכה"  כפי 

נית שמופעלת במנצ'סטר היא דוגמא  טובה לכך, לצד התערבויות התוכשהיא מצטיירת.  

טיפוליות המחייבות את העבריין להתעמת עם בעיות השורש שהובילו אותו להתנהגות 

העבריינית, כוללת התוכנית רכיבי פיקוח תובענים והדוקים מאד עד כדי כך שחלק 

הסוהר פשוטה יותר, מהמשתתפים בתוכנית מעידים כי במובנים מסוימים השהות בבית 

  במיוחד כאשר מדובר בתקופות קצרות של מספר חודשים קטן.

בתוכניות ענישה בקהילה באים לידי יישום פתרונות טכנולוגיים מתקדמים דוגמת פיקוח 

 אלקטרוני כדרך להגבלת חופש התנועה והיכולת לבצע עבירות ללא צורך בכלי המאסר.

כנית כמסגרת ענישה הינו מערכת המשפט.    יעד נוסף וחשוב לשיווק מוצלח של התו

ברור כי המפתח להצלחת התוכנית טמון בשכנועם של השופטים כי היא  מהווה חלופה 

אמינה למאסר. מנהלי התוכניות באזורים השונים לא ראו בשופטים לקוחות פאסיביים  

ות ודאגו לשתפם באופן אקטיבי בכל הנוגע לעיצוב הצווים. בחלק מהמקומות מעורב

 השופטים נגעה לא רק להחלטות ברמה האסטרטגית אלא גם ברמה האופרטיבית. 

  

 התמודדות עם גורמי העבריינות : 

משך השהות תחת צו הענישה בקהילה צריך להיות מנוצל לצורך התמודדות עם גורמי 

המפתח לעבריינות במטרה לסייע לעבריין לנוע לחיים יציבים, פרודוקטיביים ונטולי 

יש חשיבות רבה  להתאמת תוכנית ההתערבות להתנהגותו, צרכיו ונסיבותיו של פשיעה. 

 העבריין.

 

 :שותפות אפקטיבית בין מגוון רחב של סוכנויות בקהילה 

חשוב לפתח תפיסה במסגרתה העבריין נמצא במוקד ההתערבות. הסוכנויות צריכות 

לחלוק מידע, ולהסיר  לעבוד ביחד על בסיס תוכנית אינטגרטיבית שנקבעה עבור העבריין,

 חסמים כל אימתי שזה מתאפשר. 

 ישנה חשיבות לשיתוף פעולה עם המשטרה המקומית.

הממשלה צריכה לעודד גופים וולונטריים ואת המגזר העסקי לפתח גישות חדשניות כלפי 

הענישה בקהילה ולאפשר להם חופש לבנות תוכניות ה"תפורות" לצרכי הפרט. הדרך 

היא הגברת התחרות מול השירות הממשלתי ומתן אפשרות ליזמים שנבחרה להשיג זאת 

חברתיים להשתלב בתחומים רחבים יותר של העשייה באמצעות תשלום בהתאם 

 לתוצאות.
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  בקרה עצמית כערך ליבה ושימוש בנתונים כבסיס לביצוע הערכה והתאמות

 נדרשות:

דרך להשתפר תוכניות ומיזמים חדשניים צריכים לעסוק בבקרה עצמית מתמדת כ

 ולשרוד.

 

 חולשות המודל: .2.א

 
  לא נמצאו הוכחות בספרות ובמחקרים כי המודל אפקטיבי במונחים של הפחתת

 הפשיעה החוזרת.

  בתי   –קיימת סכנה שייעשה שימוש בתוכניות הענישה בקהילה להרחבת הרשת

משפט עשויים להשתמש בחלופה זאת עבור אוכלוסיות שאלמלא קיומה של התוכנית 

 גזרים עליהם עונשים פחותים.היו נ

  עלולה להיווצר דינאמיקה  –באם לא תהיה הקפדה על "עוגת" ענישה נתונה

במסגרתה  המקומות שהתפנו בבתי הכלא באמצעות חלופה זו יתמלאו באסירים 

 אחרים .

  אין נגישות לתוכנית לכל האוכלוסייה העונה על הקריטריונים  מאחר ומדובר

 אוגרפי .בתוכנית תלוית מיקום גי

  תוכניות לענישה בקהילה עושות שימוש בעבודות שירות כאמצעי של פיצוי והשבה

לקהילה, יחד עם זאת ייתכן שיש מקום לעשות שימוש נרחב יותר בקנסות ופיצוי 

 ישיר לקורבנות )צדק מאחה(.

 

 :Solving problem court   -בתי משפט לפתרון בעיות  .ב

 

צות הברית דגם חדש של מערכת בתי משפט בשני העשורים האחרונים פותח באר

 ביותר והיצירתיות החשובות התופעות כאחת ומשפטנים חוקרים ידי כיום על המוגדר

   (James L. & Nolan Jr. 2009 p 8) .הפלילי  המודרני  המשפט בתולדות

Harrell  (2003) חוקר מתחום המדיניות הציבורית, הגדיר את הופעתם של בתי   ,

 למהפכה רון בעיות כשינוי פרדיגמה במערכת המשפט האמריקאית וכביטויהמשפט לפת

 הפלילית. המשפט מערכת של תפקידיה החברתיים בתפיסת
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הגישה של בתי משפט לפתרון בעיות היא גישה חדשנית המכוונת לעיצוב מחדש של 

של המאה  הולדתם של בתי המשפט לפתרון בעיות בשנות השמוניםתהליך עשיית הצדק. 

מערכת הענישה הפלילית אינה מספקת  . גורמים במערכת המשפטית זיהו כיעשריםה

לצד הסיכון החברתי הכרוך בה, יוצרת תי הולם לתופעת העבריינות החוזרת, שמענה חבר

 . 43(2113, דניאלה קשיים ממסדיים ועומס רב על כל מערכת אכיפת החוק )בייניש

 

 –זהו שם כולל ל   – Problem Solving Courts )   (  בעיות" לפתרון המשפט "בתי

, לכל  תבתי משפט שהוקמו בשנים האחרונות בארצות הברית סביב בעיות ייחודיו 3211

הדגם ג האוכלוסייה, העבירות והמיקום )בית משפט מאפיינים משלו הנובעים מסו

המוכר ביותר הוא בית משפט לסמים, אך כמוהו ניתן למנות גם בתי משפט לעבירות 

 ות במשפחה, בתי משפט קהילתיים, בתי משפט למבצעי עבירות פגועי נפש(. אלימ

 מקיף שמטרתם לתת פתרון ראשונה, ערכאה של משפט בתי : כולם כל אלו המשותף ל

 פשיעה.  של יחסית גבוה מרף וקהילות הסובלות עבירה קורבנות נאשמים, של לבעיות

 

והוכחת אשמה, אלא לטיפול  דגם זה של בתי משפט אינו מכוון רק לאכיפת החוק

חלק לא מבוטל מהעבירות הפליליות, במיוחד מהעבירות  בבעיות העולות מן התיק.

אקונומיות. מודל זה נועד להוות מסגרת רב  -הקלות, מתבצעות על רקע של בעיות סוציו

 מערכתית לטיפול בבעיות אלו.  –

 

וטית המכוונת לטפל בשורש הרעיון המארגן העומד בבסיס המודל הינו יצירת סביבה שיפ

הבעיה ולא רק בסימפטומים. פתרונות אלו, משיגים מטרה כפולה, מחד, צמצום 

 הרצדיבזם, ומאידך, העצמה של נאשמים ותושבים הסובלים מהזנחה סביבתית ופשיעה.

 

המעמידה לעבריינים  - טיפולית מעורבת –מסגרת שיפוטית בתי  אלו פועלים ליצור 

גות, בשל איום  סנקציית המאסר ברקע והמעקב השוטף אחר תמריץ לשינוי התנה

התקדמות הליך השינוי. במרבית בתי המשפט מתנהלים תהליכים לא אדברסיבים 

הכוללים תוכניות טיפול והוכחת אשמה( )כלומר, הם אינם עוסקים רק בהבאת ראיות 

פט תוכניות המפוקחות באורח צמוד על ידי בתי המשה  בקהילה כתחליף למאסר.

  .בשיתוף עם  רשויות וארגונים קהילתיים

 

                                                 
הציגה ד"ר דניאלה בייניש את מודל בתי    2113ן ממרץבמהלך כתיבת העבודה עיינתי בפרוטוקולים של ועדת דורנר . בדיו 43

במשפט לפתרון בעיות בפני הועדה . עוד יצוין כי ג'וינט ישראל ביחד עם ד"ר בייניש בוחנים ייתכנות להקמת בתי משפט 
 , חלק מהכתוב כאן מבוסס גם על שני מקורות אלו.2113כאלו בארץ  ומפרטים את ההערכות לכך במסמך ממרץ 
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 בתי של המטרות בהשגת גבוהים הצלחה אחוזי על מצביעים מחקרים ראשוניים

 השתתפות אחוזי ,ברצידיביזם ירידה על מראים הנתונים .בעיות לפתרון המשפט

 האמון הגברת ,בעבודה והשמה מסמים גמילה כגון ,טיפוליות בתוכניות יחסית גבוהים

 .פועלים הם בה לקהילה והמשטרה המשפט בתי של וקירוב הפלילית האכיפה כתבמער

 

Berman and Feinblatt (2005; pp 5-7)    מציינים חמישה אלמנטים משותפים לכל

סוגי בתי המשפט לפתרון בעיות המאפיינים ומבחינים בינם לבין מערכת בתי המשפט 

 :םהקונבנציונליי

ו"תפורה" לנסיבות   אינדיבידואלי מת באופןההתערבות של בתי המשפט  מותא (1)

 של העבריין, הקורבן והקהילה. תהייחודיו

שותפויות בין מערכת המשפט לבין סוכנויות של שירותים בנייה וטיפוח של  (2)

במטרה להרחיב את טווח  –, כולל כאלו מהמגזר השלישי חברתיים וקהילתיים

 מון בין בתי המשפט לקהילה.הפתרונות שהמערכת יכולה להציע ולבסס אמון יחסי א

על העבריין, הסביבה  –  מידע משותף רחבקבלת החלטות שיפוטיות המבוססות על  (3)

 כך ההחלטה שתתקבל תהיה הוליסטית ונכונה יותר.  -והקרבן 

המושגת על ידי פיקוח ומעקב מקרוב של בית   (Accountability)  אחריותיות (1)

 כל ההליך .המשפט אחר שיתוף הפעולה של הנאשם לאורך 

בית משפט בודק את מידת האפקטיביות של החלטותיו   - התמקדות בתוצאות (5)

והשפעת ההליכים על כלל הגורמים )שיקום העבריין, בטיחות הקרבן, שביעות רצון 

 הקהילה(

 

 :בתי המשפט הקהילתיים  .0.ב

 הינם אחד הסוגים של בתי משפט  לפתרון בעיות ואולי הסוג המורכב ביותר מביניהם. 

י משפט אלו נבנו להתמודד עם בעיות היום יום של שכונות וקהילות הסובלות מאחוזי בת

 פשיעה גבוהים ומהשפעת הפשיעה על אורח חייהן. 

 

אלו הם בתי משפט שאפתניים אשר אינם מסתפקים בשינוי האינטראקציה בין 

השופטים לבין התובעים והסנגורים בתוך אולמות בית המשפט, אלא מבקשים את 

מכוונים לשיפור את  אלורבותם של האזרחים בתהליך עשיית הצדק. בתי המשפט מעו

 והקהילה היא מרכיב מרכזי בפעולתם. איכות החיים של הקהילות שבתוכן הם פועלים
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 תושבים, חיי איכות על המשפיעות יחסית קלות עוסקים בעבירות קהילתיים משפט בתי

( quality of life offenses) ,  ,ש  בסמים, ונדליזם, זנות , עבירות רכוש , שימו בהן

  . בתי המשפט מותאמים לצרכי הקהילה בה הם ממוקמים.ומטרד, וכיוצא באל

 

 של ולמטרות הקהילה לצרכי הננקטת בבתי משפט אלו מותאמת הענישה מדיניות

 לקהילה השבה ברור של מרכיב  , וכולליםמיידים העונשים גמול והרתעה.  לצד העצמה

במקביל ,   .חיים הם בה הקהילה כלפי עבריינים של אחריותיות וחיזוק הנפגעת

משולבים בהם אלמנטים טיפוליים שמטרתם לסייע בהתמודדות עם גורמי העבריינות  

 )גמילה מסמים, הכשרה מקצועית, חינוך ומגוון נוסף של סדנאות לטיפול(. 

  .קצרים כליאה לעונשי תחליף רבות פעמים מהוויםעונשים אלו 

 

יורק , נעשית עבודה עם  –ברוקלין, ניו  Red Hookבבית המשפט הקהילתי ברד הוק 

ארגונים מקומיים, ועד השכונה . גופים אלו מסייעים ביישום גזרי הדין, בשילוב 

העבריינים במסגרות קהילתיות. פורום משותף לארונים אלו , לבית המשפט ו מערכת 

וגיבוש מדיניות כוללת. במקביל צוות בית  אכיפת החוק מתכנס לצורך איתור בעיות

 (.2113המשפט מעורב בפעילות קהילתית מקומית )בייניש דניאלה , 

הוק פועל בשני  צירים עיקריים: טיפול בעבירות קלות וטיפול  -בית המשפט ברד

 בעבירות חמורות יחסית.

 לפתיחת פשרהא ככל קרוב במועד דיון קביעת  -המנחה בטיפול בעבירות קלות  ןהעיקרו

 ובהקשר העבירה ביצוע למקום בסמוך תבוצע שניתן, אשר ככל מיידית וענישה התיק

 אליה.

 משפט בית בכל להליך דומים הראשונים ההליכים -הטיפול בעבירות חמורות יחסית 

כל נאשם  .בכך יבחר אם לטיפול פוטנציאלי מועמד נאשם הוא כל זאת,  עם יחד .אחר

ו תוכנית טיפול  בהתאם לצרכיו )פרק הזמן משתנה ועשוי לנוע מופנה לאבחון, נקבעת ל

בטווח של חצי שנה עד שנתיים וחצי(,  במהלך התוכנית התיק הפלילי נותר פתוח 

 והעבריין מוזמן מדי מספר שבועות לבית המשפט לצורך פיקוח והסרת  מכשולים.

 הערכת תוצאות : .2.ב
 

דש והידע אודות הפרקטיקות השונות הרעיון של בתי משפט לפתרון בעיות הוא יחסית ח

משתנה ומתפתח על בסיס יומי. מספר מחקרי הערכה מראים כי  בתוכניות של בתי 

משפט לסמים הושגו תוצאות טובות בהיבט של הפחתה בתלות הכימית ובשיעורי 

 רצדיביזם.  
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למרות הקושי בהמחשת הצלחתם של בתי משפט קהילתיים בשל הבעייתיות  לכמת  

כות כגון עמדות הציבור, הרתעה, ושיפור בתנאים חברתיים. למרות זאת , מדדי אי

מחקרים מראים שיפור בכמה קטגוריות משמעותיות בהשוואה לבתי המשפט 

נמדדו  פעילות כלכלית   ,מעבר לפתרון הבעיה בהליך המשפטי ,לאורך זמןהמסורתיים. 

תועלת של בתי  –חקרי עלות זאת ועוד, משיעור מופחת של פעילות פלילית.   מוגברת וכן

משפט לסמים באורגון הוכיחו תוצאות טובות וכי קיים חסכון משמעותי למשלם 

  .(Carey and Finigan 2003)המיסים 

 :םתופעות מפתח  בהצלחת בתי משפט קהילתיי .2.ב
  

על מנת לחתור תחת המבנים החברתיים    -  (Hot spots) שיפוט מכוון גיאוגרפית

ם לחזור ולבצע עבירות בחומרה קלה ובינונית, בתי משפט קהילתיים הגורמים לעברייני

 קרבתם של בתי המשפט .מוקמו באופן אסטרטגי בקהילות בעלי שיעורי פשיעה גבוהים

לאזורים אלו אפשרה להם להגיע למטרות רבות של פתרון בעיות: ענישה מיידית, שיעורי 

 אסר ותמיכה.היענות משופרים,מ שימוש בסנקציות אלטרנטיביות למ

 

ובעלי אוריינטאציה  םייעודיי –שופטים, תובעים וסנגורים  –צוותי  בתי המשפט 

צוותים אלו  הוקצו לאזורים אלו לטווח ארוך , נכחו בקהילה והתערו בחייה  –לקהילה 

 של הקהילה. םלקבל החלטות המותאמות לצרכים הייחודייבאופן שאפשר להם 

יה של הקהילה כך הוא הצליח להתוודע לעבריינים ככל שהצוות היה נטוע יותר בהוו

ולמקד את השירותים באופן שישבש בצורה היעילה ביותר את הגורמים להתנהגות 

 העבריינית.

 

תושבי הקהילה הינם חלק בלתי נפרד מהצלחת המודל. הם   - שותפויות בקהילה

אפשרויות   , נוטלים חלק בסיעור מוחות לגבימשתפים במידע אודות הנקודות החמות 

. בתי המשפט הקהילתיים מעודדים פיתוח של ארגונים מקומיים ללא סנקציות ותמיכה

 כוונת רווח  על מנת שאלו יקדמו חלופות שיקומיות לעבריינים ולקהילה.

בתי המשפט עושים שימוש במגוון של טכניקות להביא למעורבות של אישי ציבור, בעלי 

 .בקהילה ענייןעסקים ובעלי 

 

קהילתיים מוגדרים ככאלו המתמקדים תביעה ושיטור   - ושיטור קהילתיים תביעה

באזורי יעד וכרוכים בהם שותפויות יזומות ארוכות טווח בין התביעה, גורמי אכיפת 

של כל  תחוק, הקהילה, הציבור וארגונים פרטיים. יש לציין כי עדיין אחריותו העיקרי

ים שיקול דעת רחב וגמישות המאפשרת תובע קהילתי היא לענוש את העבריין, אך קי
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להם לתפור אסטרטגיות למניעה וצמצום פשיעה לכל שכונה בהתאם למאפיינים 

 הייחודיים לה.

 

תוצאה משמעותית של מגוון השותפויות עליהן דובר, הינה השימוש   -עונשים חלופיים

 שעושה בית המשפט בחלופות עונשיות  מכוונות לפתרון בעיות.

 

עבירות   - Evidence Based Practice   -המבוססות על נתונים   שיטות עבודה

. מאחר שבתי משפט בחומרה נמוכה ובינונית נפוצות יותר מעבירות של פשיעה חמורה 

קהילתיים מכוונים לסוג עבירות זה, הרבה יותר קל לאסוף מסה קריטית של נתונים על 

 עבירות אלו על מנת לבצע הערכה של תוכניות.

 

 : רת על בתי המשפט לפתרון בעיותהביקו .5.ב

Quinn    (2119)  הצגת בתי משפט לפתרון בעיות כרפורמה  חדשנית  היא טוען כי

הטעייה וכי מבחינה קונספטואלית כבר לפני למעלה ממאה שנים השופטת אנה 

מוסקוביץ, שהיגרה מרוסיה, הקדישה את הקריירה המשפטית שלה לשפוט בדרכים 

 ל עביקורת ת כיום בבתי משפט לפתרון בעיות. הוא המשיך ומתח מקבילות לאלו הנהוגו

נאשמים   – המשפטי הוגנות ההליךבסוגיות הנוגעות לבתי המשפט לפתרון בעיות 

 המשתתפים בתוכנית נאלצים לוותר על זכויות חוקתיות.

משתתפי התוכנית  עלולים  להימצא תקופות ארוכות בפיקוח מאשר אילו היו בהליך של 

גבלה על אורך המנדט שיש לבתי משפט שפט קונבנציונאליים, זאת  בשל חוסר המבתי מ

 לפתרון בעיות.

פעמים רבות ההחלטות   -בתי המשפט לפתרון בעיות יוצרים טשטוש בין טיפול לענישה  

שלא שמקבלים בתי משפט לפתרון בעיות אינן כוללות מרכיב ענישה ברור ובכך מתאפשר 

 שגרמו לחברה.לקבל אחריות על הפגיעה 
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 :דיון -רביעי  חלק 
 

, להציג את השפעותיו של עונש המאסר על העבריין והחברה הייתהעבודה מטרת ה

אל מול אלו אפשרות של הרחבת התגובה החברתית להתמודדות עם עבריינות ולהציב 

 ופשיעה חוזרת בדרך של מודל ענישה חלופי בקהילה. 

 

את הדרך ההתמודדות עימה ו ,ורשי העבריינותהמסבירות את שלצורך כך התיאוריות 

 תיאורית -שתי תיאוריות עיקריות  על מודלים של ענישה, הנשעניםלפי דרכן; והובאו 

התפתחות כן נבחנה  עבודה זו., שמהווה את הבסיס להתועלתנית והתיאוריה הגמול

ב נותח הקשר בין תיאוריות והסברים לפשע ולעבריינות לבין עיצו. המאסר כעונש

לאחר מכן, נסקרה  וצגו שלוש אסכולות של חשיבה על  המאסר.הו ,מדיניות הכליאה

על מנת לבחון את ישימות התיאוריה  על הקיים והחסר בה. –מערכת הענישה בישראל 

נותחו שני מקרי בוחן של מודלים אלטרנטיביים לענישה בקהילה למציאות הישראלית, 

 מארצות הברית ואנגליה. 

 

של שלאורך שנים רבות אמצו מדיניות  44 ,מדינות כמו ארצות הברית ואנגליהשל ניסיונן 

עם סיבות  ביעילותלהתמודד שימוש מרכזי בעונש המאסר מבלי החמרה בענישה ו

כי  המוכיחמראה כי זה כנראה איננו הפתרון. התוצאה  ,השורש לתופעת העבריינות

כלפי  תופעות של פשיעה    קשת התגובות החברתיותהרחבת אין מנוס מדבר בסופו של 

  ועבריינות.

 

 היא ם של עבריינים מאחרי סורג ובריחשכליאתלכך מחקריות  קיימות עדויות 

אולם,  .של הרחקה מן הציבור ומניעת פשיעה ברמה המיידית מטרההאפקטיבית בהשגת 

ואף מחזקת דפוסי התנהגות  מלחזור ולבצע עבירותאינה מצליחה להרתיעם היא 

 . ואת סטיגמה החברתית השלילית עבריינים 

אסירים השפוטים לתקופות הדברים נכונים שבעתיים כאשר מדובר באוכלוסיית ה

וההסתברות למאסרים נוספים  גבוהים במיוחד, שיעורי המועדות אצלם,  –קצרות 

בישראל, בדומה למדינות אחרות,  חלקה של קבוצה זו   .עם כל מאסרהולכת וגדלה 

 %11.45מתקרב ל  השפוטים  אסיריםה תבקרב אוכלוסיי

 

                                                 
 נות מערביות בעלות  שיעורי כליאה גבוהים .מדי  44
  3,311שפוטים למאסר עד שנתיים –ולקוחים מתוך מערכות המידע של שירות בתי הסוהר  2113הנתונים נכונים ליולי  45

 )לא כולל עצורים פליליים ושפוטים למאסר בגין עבירות ביטחוניות( 1,911מתוך סך אוכלוסיית השפוטים      
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 כלכליות מרחיקותמשמעויות נושאת עימה  , שלה השלכות אישיות וחברתיות,כליאהה

יש לזכור כי בתקציב נתון    .הון עתק מושקע בבנייה ואחזקה של מתקני כליאה - לכת

 אלו היכולת להקצות משאביםמחליפה את יותר משאבים לכליאה  הפנייתם של 

פתרון של בעיות חברתיות יש בהם אולי להביא לתחומים ש .תיים אחריםתחומים חברל

עניינים זה הראשונות  במצב  .מסוגים מסוימיםהמהוות קרקע להתפתחות של עבריינות 

לצורך בניית אפיקים זקוקות למשאבים הקהילות ואוכלוסיות חלשות,  להיפגע הינן 

  ותכניות לשילובם בחברה.

 

, גוף בטחוני בעל יעוד חברתי וארגון התקון הגדול ביותר ()שב"ס שירות בתי הסוהר

מיליון שקלים במגוון תוכניות טיפול  251 -במדינה, משקיע מתקציבו השנתי סכום של כ 

מאסר, לצמצם ככל האפשר את נזקיו,  חווית השמטרתן לסייע לאסירים להתמודד עם 

 ולהעניק להם כלים מתקנים לצורך שיקומם. 

)כגון גמילה מסמים, טיפול באלימות משפחה,  המופעלות בשב"ס םשיקוהתוכניות 

הכשרה מקצועית וכיוב'(, מחייבות פרק זמן מינימאלי של שהות בתוכנית ומכוונות 

 יבאופן פרדוקסאל כילאסירים השפוטים לתקופות ממושכות יחסית. יוצא אפוא, 

ים ליהנות אסירים "קלים" יחסית המבצעים עבירות בחומרה נמוכה אינם יכול

 כאמצעי ענישה.מהתועלת של מאסר ככלי שיקומי ואינם מורתעים ממנו 

, מלבד כל ערךזה, וכלפי אוכלוסיית אסירים זו, מאבדת הענישה באמצעות מאסר באופן  

המשיך ולהוות האופציה היחידה לתגובה כליאה צריכה ליש להדגיש כי  ונקמה. גמול

נראה . יתר על כן סכנים את שלומו של הציבורטים המחברתית עבור עבירות חמורות ופר

באמצעות מאסר להמשיך ולהתעקש לענוש עבריינים קלים יותר שאין כל הגיון כלכלי 

 ., כאשר זה אופן הענישה היקר ביותרבלבד

 

 .ענישה בקהילה מאנגליה ומארצות הברית לשבחלק השלישי של העבודה נסקרו מודלים 

המרכזית להחלטה הסיבה מדינות אלו היווה את המשבר במערכת הכליאה בנראה כי 

, ואולם אין אסירים השפוטים לתקופות קצרותלגבי ענישה בקהילה  לאמץ גישה של

  חלק בכך.  ישספק כי גם לעלייתן של תפיסות אידיאולוגית בדבר צדק חברתי 

 

לאפקטיביות של הענישה יחס ב מספר מסקנות להסיק מהמודלים שנסקרו ניתן 

 )רצידיבזם( לא ניתן לפסוק בהחלטיות כי במושגים של צמצום מועדות( 1): בקהילה

בייחוד במקרה של  , בצורה משמעותית ביחס לחלופת המאסר אפקטיבית ענישה בקהילה

ענישה בקהילה במונחי עלויות עדיפה בכל ניתן לקבוע בוודאות כי  ( 2המודל האנגלי )

מפני נזק שיגרם טח בצורה סבירה מוב שלומו של הציבור( 3מקרה על פני כליאה )
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הנלווים לתוכניות של ענישה בקהילה יעילים  רכיבי פיקוח  -כתוצאה מענישה בקהילה 

להמשך פגיעה בציבור. בהקשר זה ראוי לציין כי  "מגדרים" את הסיכון והפוטנציאל 

  (1) כאשר מדובר במאסרים קצרים למאסר אין יתרון בולט על פני ענישה בקהילה.

בתי משפט, בעלי עניין צוותי ובהם  של ענישה בקהילה תוותפים לתוכנין כללי,  שבאופ

ה ומאמינים ביכולתמגלים עמדות חיוביות   - ועבריינים , תושבים בקהילה, אנשי מקצוע

 להעצים את העבריין ואת הקהילה. של דרך זו 

 

מות הכליאה שלא הגענו לרהגם  ,משנה לשנהגדלה במדינת ישראל אוכלוסיית האסירים 

 2125הנהוגות בארצות הברית, תחזיות שנערכו במשרד לביטחון פנים מראות כי עד שנת 

שיחייב בניית מתקנים חדשים מקומות כליאה כל שנה, דבר  511יהיה צורך בתוספת של 

הלחץ שימוש בחלופות מאסר יכול להקל את  מכך.על המשמעויות הכלכליות הנובעות 

. השימוש הנעשה כיום  בחלופות הכליאה בישראל הוא מוגבלעל מערכת הכליאה. אולם 

( עבודות שירות )המכוונות למאסרים 1כיום, השימוש העיקרי הינו בשלוש אופציות : )

( צווי מבחן )הנתפשים 3( פיקוח אלקטרוני )המהווה חלופה למעצר(; )2של עד חצי שנה(; )

ן של החלופות ביכולתזה אין כחלופה "רכה" ושאינה "עונשית" דיה(. במצב עניינים 

שנתיים(  -לעבריינים השפוטים למאסרים הקצרים )שנההולם פתרון לספק הקיימות 

, לגרום לצפיפות ,אלו ממשיכים לגדוש את בתי הכלא. בגין עבירות בחומרה נמוכה

 . וליכולת שיקום מזערית להביא לגידול בהוצאה הציבורית

  

בשירות בתי הסוהר   46אסיריםשל   רצידיבזםממצאי מחקר עדכני אודות זאת ועוד, 

שבקרב אסירים השפוטים לתקופות של שנה עד שנתיים שיעור מצביעים על כך 

זם בסוג העבירות שלגביהם נמדד שיעור רצידי,  ( 51.1%הרצידיבזם הוא הגבוה ביותר )

( וכי אסירים ששוחררו ממאסרם הרביעי 51.1%) היה עבירות רכוש –הגבוה ביותר 

)המשתנה המנבא  הראשון מאלו אשר שוחררו ממאסרם 2.1לה חוזרים למאסר פי ומע

אלו פני הדברים לא ירחק היום . אם כליאתו של אדם הינו אם ריצה מאסרים בעבר(

ורק אז  במשבר כליאה אליו הגיעה  אנגליה ומדינת ישראל עלולה למצוא את עצמה

 . לנסות ולחולל שינוי כלשהו

 

תפיסת כבר כיום לאמץ דינת ישראל אלו חסמים מונעים ממלברר ראוי וכדאי אם כך, 

אלו   -יתחולל אכן  ענישה בקהילהשל בהנחה ששינוי לכיוון ו ענישה שונה מהקיימת?

 הסיכונים הכרוכים בו?הדילמות ו מהות להפעלתו, תשתיות נדרשו

                                                 
ים למאסר" נערך על ידי ד"ר וולק דרור ובן צבי קתרין מיחידת המחקר של שירות בתי הסוהר ועקב אחר המחקר "חוזר 46

חמש שנים מיום שחרורם. ראה  2111אסירים ששוחררו מהכלא בשנת  1111דפוסי רצידיבזם של  כמעט 
8329F70A0419/0/zohar.pdf-B734-44D4-E302-http://www.shabas.gov.il/NR/rdonlyres/5F71E301 

http://www.shabas.gov.il/NR/rdonlyres/5F71E301-E302-44D4-B734-8329F70A0419/0/zohar.pdf
http://www.shabas.gov.il/NR/rdonlyres/5F71E301-E302-44D4-B734-8329F70A0419/0/zohar.pdf
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שה בהיעדר מדיניות כוללת של עניניתן להניח כי התשובה לשאלה הראשונה נעוצה 

מדיניות המיועדת לכוון לא רק את המערכת השיפוטית ביחס  וטיפול בעבריינים.

למטרות הרצויות של הענישה אלא תביא לידי ביטוי תפיסה קוהרנטית של החברה 

. זו, נחוצה לתיאום וסנכרון ביחס לתגובה שיש לנקוט כלפי עבריינותהישראלית 

וות כי החלטת הממשלה מאוקטובר יש לקהפעילות של שלל המערכות העוסקות בתחום. 

שותפים אשר למנות ועדה שתעסוק בגיבוש מדיניות לענישה וטיפול של עבריינים  2111

לסייע בגיבוש מדיניות תוכל  –מדיסציפלינות שונות  וארגונים מגוונים בה חברים 

 כוללת.

 

מושפע והענישה הדיון הציבורי אודות הפשיעה   –חסם נוסף קשור לדעת הקהל 

ולא תמיד מבוסס עובדות. ניתן לזהות "גלים" שיוצרים דרישה  קשורת פופוליסטיתמת

להחמרה בענישה )פאניקה מוסרית( ולא תמיד הדבר נתמך במחקר יסודי של אנשי 

שיש להשתמש כסנקציה קשה  סבשנים האחרונות הפסיק עונש המאסר להיתפ מקצוע.

אדם למאסר יש בה כדי לבטא  תו שלחוהתפיסה הרווחת כי אי שליבה כאמצעי אחרון 

 החברה.זלזול בערכים מוגנים של 

מהמודל האנגלי מוכיח כי כאשר הציבור מקבל אינפורמציה מבוססת וכן  ןהניסיו 

משוכנע במרכיבי הפיקוח של ענישה בקהילה הוא פתוח יותר ומגלה עמדות חיוביות 

הגמולית )על ידי השתת הענישה בקהילה על הגישה  יותר כלפי חלופות מהסוג הזה. 

הוספת תנאים מכבידים והגברת הפיקוח מבלי לוותר על המימד הטיפולי( תואמת את 

 הזרם המרכזי של מדיניות הענישה כיום, לכן ניתן להציגה כחלופה ברת קיימא למאסר.

 

חברתיות -פוליטיות תאידיאולוגיוענישה בחברה נתונה משקפת במידה רבה מדיניות 

בשנים האחרונות אנו עדים למגמות שיש למדינה על אזרחיה.  לאחריותביחס רחבות 

ליברליות ובתוך כך להתפרקות של מדינת הרווחה. תפיסות  -חברתיות נאו -כלכליות 

ולמען הקצאת  בבעיות חברתיותשורש אלו מחלישות את המניעים לפעול למען טיפול 

דד עם חסם זה ייתכן שהדרך להתמומשאבים לפיתוח חלופות "שיקומיות" למאסר.  

 -היא שכנוע בצורך לרפורמה במערכת הענישה, כזו שתביא ליעילות בהיבטים של עלות

 תועלת.

 

להתמודד מלבד המאסר בהנחה שקובעי המדיניות ישתכנעו בצורך לפתח דרכים נוספות 

בחינת התשתיות הקיימות ולבצע התאמות ברמה נמוכה ובינונית יש צורך בעם עבריינות 

  נדרשות.
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את התשתית הנדרשת חוק העונשין בצורתו הנוכחית אינו מספק   – תית חוקיתתש

מעמיד לרשות המערכת המשפטית  ( אמנםדרכי ענישה)פרק ו'  .להפעלת ענישה בקהילה

אינן מאפשרות את הגמישות ו מצומצמות בהיקפן אלומספר חלופות למאסר, אולם 

 " לצד רכיבי פיקוח "קשים". חלופת ענישה הכוללת מרכיבים טיפולים "רכיםלבניית 

ענישה בקהילה  תיגזר על עבריין נדרשת קביעה של המחוקק המדגישה כי יתר על כן, 

. באופן זה ניתן לבסס אמצעי זה כחלופה רק במידה ולא נמצאו דרכי טיפול אחרות

  למאסר ולא כחלופה לחלופות אחרות.

איחוד כל חלופות  –גיית זו לאמץ את הדרך בה בחר החוק האנגלי לתת מענה לסומומלץ 

המאסר תחת חוק אחד באופן המאפשר לבית המשפט לצרף מספר חלופות ול"תפור" 

 ההולמת את העבירה ואת צרכיו האישיים.לכל עבריין "חליפת ענישה" 

 

במדינת ישראל, שלא כמו במספר ארצות מערביות, שירות המבחן   -תשתית ארגונית

י ממשלה שונים )משרד הרווחה והמשרד לביטחון ושירות בתי הסוהר כפופים למשרד

להוציא אל הפועל חלופות בעלי פנים, בהתאמה(.  בעוד ששירות בתי הסוהר אחראי 

מרכיבי פיקוח וענישה, שירות מבחן אחראי על החלופות הטיפולית.  על מנת להפעיל 

פערים  בצורה אפקטיבית מודל ענישה בקהילה יש למצוא פתרונות ארגוניים שיגשרו על

 אלו.

 

ענישה בקהילה לאחד המפתחות להצלחתם של מודלים  –חברתיות לוקאליות תשתיות 

בקהילות הסובלות משיעורי פשיעה גבוהים חשוב  היותן בעלות מאפיינים לוקאלים.הוא 

מבחינה  למפות את הצרכים ולפעול ליצירת מענים שיעצימו את העבריין והקהילה.

המקומיות גורם מכריע חלוקת בדבר היותן של הרשויות מאין קונספטואלית, נראה כי 

בכל תוכנית של ענישה בקהילה. יחד עם זאת, די להציץ ברשימת היישובים ה"מספקים" 

לפתחם של אלו  שיהיו כדי להבין את האתגר המונח  ולשירות בתי הסוהר את לקוחותי

ח של אוכלוסיית אמונים על עיצובן של תוכניות לענישה בקהילה. לשם ההדגמה, פילו

מאוכלוסיית האסירים  51%האסירים הפליליים לפי מגזר מצביע על כך שלמעלה מ 

)נתון ששווה מחקר נפרד על הסוגיה את מי החברה  47היא ערביתהפלילית בישראל 

, כמו גם רשויות .  רשויות מקומיות ערביות ובערים מעורבות הישראלית בוחרת להעניש(

 . ת כבר כעת עם עומס משימות ומיעוט משאביםומתמודד יהודיות חלשות בפריפריה,

יכולת שלהם המוטיבציה ועל הסימן שאלה גדול במצב עניינים זה, יש בו כדי להעמיד 

אוכלוסיית העבריינים במסגרת ענישה בקהילה. ברור שללא הפניית ל"הכיל" את 

 תי לתוכנית.אין ערך אמי –משאבים מתאימים לפיתוח שירותים מסוגים שונים בקהילה 

                                                 
 הנתונים שאובים ממערכות המידע של  –אינם יהודים )רובם ככולם ערבים(  1,211 –אסירים פליליים  12,331מתוך   47

 .2113שירות בתי הסוהר ונכונים ליולי      
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 םעם ארגונים וולונטארייפתרון חלקי לסוגיה זו יכולים לספק שותפויות של המדינה 

דהיינו  –עסקית  -המודל האנגלי מאמץ גישה של פיתוח יזמות חברתית 48והמגזר העסקי.

 חברות עסקיות יפתחו תוכניות מקומיות לענישה בקהילה ויתוגמלו על בסיס תוצאות.

 

מתן דגש גדול יותר היא  ",כלא או קהילה?ת העבודה, "אלהתשובה לשלסיכום, 

 אנשים. ובזהירות במשורה בו להשתמש ענישה קשה שיש אמצעי הם כלא קהילה! בתיל

חלק ניכר מהעבריינים,  לגבי בכלא. להיות צריכים חמורים פשעים שביצעו מסוכנים

. בקהילה נישהע מובהק באופן להעדיף יש שבמידה רבה הם תוצר של הזנחה חברתית, 

 .השיקום לאפשרות, למשפחה, לקהילה, לנאשם הרסנית פחות הרבה היא

לענישה במסגרת הקהילה יש תפקיד חשוב במפגש של ציפיות הציבור, וציפיות  

הקורבנות לצדק אפקטיבי תוך השגת ערך רב יותר לכסף המושקע בה לעומת חלופת 

בקהילה של ענישה אים שתוכניות אפשרי רק בתנ בתפיסת הענישה יהיה שינוי  המאסר.

יהיו  בעלות סטנדרטים קפדניים ותצלחנה  להוכיח יעילות , כמו גם בהבנה ברורה של 

 הציבור מה היכולות של תוכניות אלו והאם ניתן לסמוך עליהן.

 

אין טעם בתוכניות רוויות ברטוריקה עשירה אולם דלילות  –חשוב לא לשגות בדמיונות 

וכנית של ענישה בקהילה תצליח היא צריכה לעמוד בסטנדרטים על מנת שת .במשאבים

.  בתשתיות חברתיות ואחרות בקהילה נדרשת השקעה כספית משמעותיתקפדניים ולכך 

אבל האם האלטרנטיבה של בתי סוהר צפופים, הנמצאים לא אחת על סף נקודת 

 ?לשנה לכל אסיר היא טובה יותר ₪ 111,111 -הרתיחה, בעלות המתקרבת ל כ

 

כראוי וישלבו בתוכם מרכיבים של  וינוהל דגמים של ענישה בקהילהנראה כי אם 

אחריות עובר החוק להתנהגותו העבריינית ביחד עם אלמנטים של אחריות הקהילה כלפי 

ובה בעת מספר האסירים בבתי הסוהר קיים פוטנציאל להפחתת  –חבריהכל רווחתם של 

 מטרות נוספות של ענישה. לקידום 

 

 

                                                 
 אשלים לבחינת אפשרות להקמת בתי משפט קהילתיים –כבר היום ידוע על יוזמה של ג'וינט ישראל   48
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 מקורותשימת ר
 

הילכו יחדיו? מטרות הענישה במשפט הפלילי,  –חינוך וענישה (, 2111אדד, מ' )

של החינוך ככלי לפיתוח המחויבות של היחיד לפעול  השלכותיה הפסיכולוגיות ומעמדו

, גיליון ויישום עבירות ועונשים בישראל תיאוריה -צוהר לבית סוהר, בהתאם לנורמות

 , הוצאה לאור שב"ס.11

 –הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה (, 2111בן דוד, ל', פישמן, א', צדוק, ד' )

 , מוגשת לועדת החוקה החוק ומשפט, מחלקת מידע ומחקר הכנסת. סקירה משווה

רצידיביזם של אסירים פליליים משוחררי  –חוזרים למאסר (, "2111בן צבי,ק', וולק,ד' )

, גיליון רות ועונשים בישראל תיאוריה ויישוםעבי -צוהר לבית סוהר" , בישראל 2111

 , הוצאה לאור שירות בתי הסוהר.11

בהחמרה עם  יעילות הבניית שיקול הדעת השיפוטי( "2119ניב, מ', ספרא, צ', ) -בר

 , לשכת עורכי הדין.ספר דיוויד ויינר : על משפט פלילי ואתיקה", עבריינים חוזרים

 11י הדין בישראל , כלשכת עור ןביטאו, עורך הדין" , (, "תג מחיר העונשים2112גזל א', )

(11-93) 

אדד מ' ( "הגישה הסוציולוגית היסטורית לענישה הפלילית" בתוך: 2113טננבוים, א' )

-וניברסיטת בר, הוצ' אתיאוריה ויישום –עבריינות וסטייה חברתית , (עורכים)ווולף י' 

 (213-113) אילן

האם הגיעה העת לבטל את  –"הגישה האבוליסיוניסטית   )תמוז תשס"א(  וים, א',טננב

 211-211( עמ' 3ב) שערי משפט,  הענישה הפלילית?"

-515( עמ' 3)אדר תשנ"ה( כ"ד) משפטים , "על האחידות בענישה" (2115וים, א' ,)טננב

511  

ות המבחן למבוגרים", בתוך חובב, מ', ר( "מודל המבחן המאפיין את שי2113וייס , ע', )

, הוצאת המכון לקרימינולוגיה מגמות בקרימינולוגיה, ל' , אמיר מ',  )עורכים(, סבה

 והפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית.

העונשין  מי מעוניין במאסרים מרובים וממושכים יותר? על הצעת חוק  (,2111) סנג'רו, ב'

 .211-213ה, , עלי משפט( 2115-תיקון: הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה, תשס"ה)

"הפשע משתלם: מה ניתן ללמוד מהניסיון האמריקאי בהפרטת בתי (, 2111),פלד, י' 

 9-5עמ'   82 ,  הסניגור,  " ?סוהר
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קביעת מסגרות משפטיות להדרכת שיקול הדעת של השופט (, "1991קנאי, ר', )

 " חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר אילן. בענישה

מחקרי י, ר', )תשנ"ג(, "היחס בין מטרות הענישה ושיקולי הענישה בקביעת העונש" , קנא

 י' )תשנ"ג( משפט

תשנ"ה(, "הנחיות לקביעת גזר הדין בפסיקת בית משפט העליון",  -קנאי, ר', )תשנ"ד

  תשנ"ה( –כד' )תשנ"ד  משפטים

 .353-311, 11, י משפטמחקרמחלופה לעונש  לעונש חלופי",   -( "צו מבחן 2111קנאי, ר', )

 , הוצאת שוקן"קרימינולוגיה"( , 2111שוהם ש' ג' , אדד  מ', רהב  )

, הוצאת עם עובד , תל  מבוא לפנולוגיה –עבירות ועונשים (, 1991שוהם, ש' ג' ושביט, ג' )

 אביב.

יה עבירות ועונשים: מבוא לפנולוג(, 2119שוהם, ש' ג' , שביט, ג', קאבאליון, ג', עינת, ת' )

 , הוצאת אח, קריית ביאליק. על הענישה והשיקום, מניעת פשע ואכיפת חוק –

, מגזין גליליאו, ?"החמרת ענישה מצמצמת פשיעה(,"2113שלהב רפאל )

http://galileo.allmag.co.il/page/102865 

הצדקות הפילוסופיות והמוסריות להענשת עבריינים בתוך: ה (2119)תימור, א' וגייגר,ב' 

 .23 – 11. עמ' סוגיות בתורת הענישה בישראל. (עורכים)שוהם וא' תימור  ש' ג'
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