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מילות תודה והערכה

מחקר זה הנו פרי של עבודה אינטנסיבית ורצופה באתגרים ,אשר לימדו אותי כי אין דבר העומד בפני הרצון.
ראשית ,ברצוני להודות מקרב לב לפרופ' מרים שיף ,אשר ליוותה אותי במשך תקופה ארוכה בה התמודדתי
עם חוסר וודאות לגבי היתכנות המחקר .תודה על המקצועיות ,המסירות והאכפתיות אשר היו חלק בלתי
נפרד מתהליך המחקר וכתיבתו ,על הצבת הסטנדרטים הגבוהים ועל חווית למידה משמעותית ומאתגרת.
אין לי ספק כי כל אלו ימשיכו ללוות אותי בדרכי המקצועית.
תודה לוועדת המחקרים של שב"ס אשר אפשרה לי לבצע את המחקר ,ובייחוד לקצין מחקר ,רב-כלאי יוחנן
ועקנין ,אשר סייע לי בתהליך מול גורמי שב"ס והיה זמין תמיד בעת הצורך .תודה לצוות העו"סים בכלא
מעשיהו וצלמון על שיתוף הפעולה ,ותודה מיוחדת לעו"ס יעל כהן מכלא מעשיהו על האכפתיות הרבה,
והרצון לסייע למרות האתגרים שעמדו בפנינו.
תודה לעמיתיי ברשות לשיקום האסיר ובייחוד למר ווליד קעאדן ,אשר סייע בתרגום השאלונים לשפה
הערבית.
לבסוף ,ברצוני להודות למשפחתי היקרה על הסבלנות הרבה ,העידוד ,הדאגה והפרגון ועל כך שהייתם
בשבילי עוגן ותמיכה לאורך כל הדרך.
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תקציר
המחקר הנוכחי ,בחן לראשונה בישראל ,את הקשר שבין תסמינים פוסט-טראומתיים בקרב אוכלוסיית
האסירים ,לבין תפקודם בין כותלי בית הסוהר .התפקוד נבחן בהיבטים של השתלבות בתכניות שיקום
בכלא ,התנהגות בכלא ,והתאמה לתכניות שיקום המשך בקהילה ,בפיקוח הרשות לשיקום האסיר.
המחקר התבסס על מודל הוויסות הרגשי ( .)Gross, 2002ויסות רגשי מוגדר כתהליך בקרה מתמשך על
עוצמה או משך הופעת רגשות רצויים או לא רצויים ) .)Gross & Thompson, 2007הפיקוח נעשה דרך
הפחתה או הגברה של עוררות פסיכו-פיזיולוגית הבאה לידי ביטוי במצבי חרדה ולחץ .האופן בו אנו מווסתים
את רגשותינו קשור לרווחה נפשית וליכולת שלנו להתפתח .אירועי חיים שליליים עלולים לפגום ,על פי
המודל ,ביכולת הוויסות הרגשי ובכך גם להוביל לקשיים תפקודיים ( )Gross, 2002לרבות התנהגויות סיכון
כמו שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים ומעורבות בהתנהגויות סיכון אחרות ( Frewen & Lanius, 2006,
.)Laws & Crewe, 2015, Pat-Horenczyk, et al., 2015
במחקר הנוכחי ,בחנתי תחילה מהו שיעור האסירים הסובלים מתסמונת פוסט-טראומתית והאם קושי
בוויסות הרגשי מתווך בין תסמינים פוסט טראומטיים לבין תפקוד של אסירים בכלא .נבחן גם הקשר הישיר
בין תסמינים פוסט טראומטיים לבין בעיות תפקוד בכלא.
השערות המחקר:
 .1מה שיעור האסירים בכלא הסובלים מתסמינים ומתסמונת פוסט-טראומתית?
 .2ככל שרמת התסמינים הפוסט טראומטיים תהיה גבוהה יותר ,כך תפקודו של האסיר בכלא יהיה ירוד
יותר.
 .3ויסות רגשי שלילי יתווך את הקשר שבין רמת התסמינים פוסט-טראומתיים לבין ממדים שונים של
תפקוד האסיר בכלא.
שיטת המחקר
אוכלוסיית המחקר ומדגם -אסירים בגירים המרצים מאסר בגין ביצוע עבירות פליליות ומוחזקים בשני
מתקני כליאה של שירות בתי הסוהר ('שב"ס') :כלא מעשיהו הממוקם במרכז הארץ ובו שוהים כ1,000 -
אסירים בזמן נתון ,וכלא צלמון הממוקם בצפון הארץ ובו שוהים כ  1,000אסירים בזמן נתון .אוכלוסיית
המחקר לא כללה נשים אסירות ונערים אסירים בשל ייצוגם הנמוך וייחודיותם בקרב אוכלוסיית האסירים.
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במחקר השתתפו  76אסירים פליליים .בכלא מעשיהו נדגמו  53אסירים ובכלא צלמון נדגמו  23אסירים .בתי
הכלא והאסירים שהשתתפו במחקר נבחרו בדגימת נוחות.
מערך המחקר -סקר .חלקו רטרוספקטיבי -שואל על התפקוד בכלא ועל אירועים טראומטיים בעברו של
האסיר ,וחלקו -סקר רוחב -בוחן רמת תסמונת פוסט טראומטית ורמת הוויסות הרגשי כיום.
כלי המדידה:
משתנים בלתי תלויים
אירועים טראומתיים (אירועי חיים שליליים) -נמדדו על פי הכלי LEC-5- life events checklist
).)Weathers, et al., 2013
תסמונת ותסמינים פוסט טראומתיים -נמדדו על פי הכלי ( PSS-SR-5פואה ,נקש ,האמברי ורוטבאום,
 )2014המודד את התסמונת והתסמינים הפוסט טראומטיים על פי הקריטריונים של  ,DSM-Vהמדריך
לאבחון וסטטיסטיקה של הפרעות נפשיות (.)American Psychiatric Association, 2013
משתנה מתווך
ויסות רגשי -נמדד על פי הכלי (cognitive emotion regulation questionnaire -(CERQ-short
).)Garnefski & Kraaij, 2006
משתנה תלוי:
תפקוד בכלא
נמדד על פי שלושה ממדים:
 .1התנהגות בעת השהות בכלא -נמדדה על פי קיומם או אי קיומם של עבירות משמעת .מדד זה נלקח מתוך
הקובץ האדמיניסטרטיבי של שב"ס.
 .2השתלבות בתכניות שיקום בכלא -השתלבות בטיפול ,השתלבות בתעסוקה ,השתלבות בהכשרה
מקצועית ,השתלבות בחינוך ובחונכות .מדד זה נלקח מהדו"חות של העובדות הסוציאליות (עו"ס) של
שב"ס.
 .3הערכת התאמה לתכניות שיקום בקהילה -נמדדה לפי ההמלצה של נציג הרשות לשיקום האסיר
('רש"א') ,המופיעה בחוות הדעת לוועדת השחרורים .זו כוללת שתי קטגוריות :מתאים/לא מתאים
לתכנית שיקום .ההמלצה מסתמכת על אינטגרציה בין ההיבטים השונים של התפקוד והפעלת שיקול
דעת מקצועי במסגרת הערכה פסיכו-סוציאלית של האסיר .מדד זה נלקח ממאגרי המידע של רש"א.
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שיטת איסוף הנתונים
נערכו שתי שיטות איסוף נתונים .האחת כללה שאלון למילוי עצמי בו האסירים דיווחו על סוג האירועים
הטראומתיים שעברו במהלך חייהם ,ועל הסימפטומים הפוסט טראומטיים שלהם .השנייה כללה איסוף
נתונים מתוך מסמכים של שירות בתי הסוהר .המחקר זכה לאישור וועדת המחקר של שב"ס ושל וועדת
האתיקה של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.
לכל שאלון ניתן מספר זיהוי על ידי שב"ס ,כך שמספר האסיר ו/או פרטיו לא הופיעו על גבי השאלון.
השאלונים הוחזרו אליי ללא פרטי זיהוי ,כך שלא ניתן היה לקשר בין נתוני האסיר לבין הערכת ההתאמה
של נציג רש"א אודותיו .מספר הזיהוי אפשר לענף המחקר בשב"ס לחבר בין נתוני השאלון לבין הערכת
ההתאמה לתכנית שיקום בקהילה של נציגי רש"א בכלא ולשאר המדדים של התפקוד בכלא .נתונים על זהות
האסירים אשר השיבו על השאלונים -נמצאים אצל ענף מחקר שב"ס בלבד .כאמור ,אני קיבלתי קובץ
נתונים מאוחד הכולל את פרטי השאלון שכל אסיר מילא ואת המידע מנתונים אדמיניסטרטיביים ללא
זיהוי.
ניתוח נתונים
ניתוח הנתונים התבצע בשלושה שלבים .בשלב הראשון נעשה ניתוח תיאורי אשר כלל התפלגויות של
המשתנים הבלתי תלויים (אירועים טראומתיים ,ויסות רגשי והיקף תסמינים פוסט-טראומתיים) והתלויים
(השתלבות בתכניות שיקום בכלא ,התנהגות בכלא ,התאמת האסיר לתכניות שיקום בקהילה) הן בכלל
משתתפי המחקר והן על פי משתני רקע אישיים של השכלה ,דת/לאום ,מצב משפחתי ,רקע התמכרותי
לסמים וסוג העבירה .בשלב השני ,בוצעו מספר ניתוחים לבחינת השערות המחקר:
 .1לבחינת שיעור הנבדקים הסובלים מתסמונת פוסט-טראומתית ,נעשה ניתוח שכלל הן את התפלגות
התסמינים הפוסט-טראומתיים בכלל הנבדקים והן את מידת חומרתן (חישוב מדדי התסמונת על פי
הכלי .)PSS-SR-5
 .2בכדי לבחון אם קיימים קשרים מובהקים בין המשתנה הבלתי תלוי -תסמונת פוסט-טראומתית ,לבין
המשתנה התלוי על שלושת מדדיו נערכו מבחני מתאם פירסון.
בשלב האחרון של הניתוח נערכו מבחני רגרסיה ולאחריהם מבחן סובלPreacher & Hayes, ( sobel test -
 )2004הבוחן האם רמת הוויסות הרגשי מתווכת את הקשר בין רמת התסמינים הפוסט טראומטיים של
האסיר לבין כל אחד משלושת ממדי התפקוד שלו בכלא.
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ממצאים מרכזיים
מנתוני המחקר עולה כי רוב האסירים סובלים מתסמונת פוסט-טראומתית (סבירות likelihood ,שכן לא
נערכה הערכה פסיכיאטרית) 47 :אסירים נמצאו עם תסמונת פוסט-טראומתית ,המהווים 63.5%
מאוכלוסיית המדגם .בניגוד להשערות המחקר ,לא נמצא קשר שלילי מובהק בין הימצאותם של תסמינים
פוסט-טראומתיים לבין תפקוד ירוד של האסיר בכלא ,על שלושת מדדיו .כמו כן ,לא נמצא כי ויסות רגשי
שלילי הנו משתנה מתווך בין רמת התסמינים הפוסט-טראומתיים לבין תפקוד ירוד של האסיר בכלא .יחד
עם זאת ,נמצא קשר חיובי מובהק בין הימצאותם של תסמינים פוסט טראומתיים לבין ויסות רגשי שלילי
כלומר ,הפרעה בוויסות הרגשי ,וכן נמצא קשר חיובי מובהק בין ויסות רגשי שלילי ובין ביצוע עבירות
משמעת -אחד ממדדי התפקוד של האסיר בכלא.
מגבלות המחקר
למחקר מספר מגבלות כשהעיקרי שבהם הוא המדגם הקטן והקושי להגיע לדגימה מקרית בתוך שני בתי
הכלא שנבחרו .שלב איסוף הנתונים היה ממושך ,מאתגר וקשה במיוחד .קושי מרכזי היה באיתור אסירים
מתאימים למחקר על ידי עו"ס שב"ס והשגת שיתוף פעולה מהם להשתתף במחקר .כמו כן ,ייתכן כי
האסירים שהסכימו להשתתף במחקר היוו מלכתחילה אוכלוסייה מתפקדת וקואופרטיבית יותר מאסירים
בעלי תפקוד נמוך יותר ,אשר לא נכללו במחקר .ולבסוף ,מחקר אורך הבוחן את תפקוד האסיר לאורך זמן
ולא רק רטרוספקטיבית ,היה נותן תמונה מקיפה יותר על תפקודו של האסיר בכלא ,וייתכן גם על הקשר
בין רמת הסימפטומים הפוסט טראומטיים לבין תפקודו בכלא.
תרומת המחקר והשלכות לשדה
המחקר אישש את ההשערה בגין הימצאותה של תסמונת פוסט-טראומתית בקרב אסירים בכלא בשכיחות
גבוהה  ,ובכך הוסיף למחקרים קיימים בספרות באשר לשיעור גבוה של התסמונת בקרב אסירים בהשוואה
לשיעור תסמונת זו באוכלוסייה הכללית .ממצאי המחקר מעלים את השאלה באשר לאי אישוש ההשערות
הנוספות ,זאת למרות שנמצא כי רוב הנחקרים סובלים מתסמינים פוסט-טראומתיים ברמות חומרה שונות,
וכי אלה קשורים לקושי בוויסות הרגשי .אחד מההסברים האפשריים לממצאים ,הוא כי אסירים מאמצים
לעצמם 'מסיכת כלא' ברמה הרגשית וההתנהגותית ) )Sapsford, 1978, Jose-Kampfner, 1990כדי להסתגל
לחיים הנוקשים והאבסולוטיים בכלא .עולה החשש כי דווקא אוכלוסייה זו ,הנחשבת לשקטה ובעלת
הסתגלות חיובית ,גוררת בעיות רגשיות ונפשיות אשר לא מזוהות בדרך כלל בגלל תפקודה התקין ,וכי רק
לאחר השחרור מהכלא ,עלולה להידרדר לתפקוד שלילי ( .)haney, 2001לפיכך ,מחקרי המשך צריכים לעקוב
לאורך זמן אחר האסירים החל מהשהות בכלא ועד מספר שנים לאחר השחרור .מחקרים אלה יוכלו להשיב
7

לשאלה האם אסירים אשר סבלו מתסמינים פוסט-טראומתיים במהלך שהותם בכלא ותפקדו באופן תקין,
ממשיכים לתפקד באופן חיובי בחברה ,גם לאחר שחרורם.
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מבוא
אירועי חיים טראומתיים נחווים במהלך הילדות והבגרות ,ומחקרים אפידמיולוגיים מעריכים כי רוב
האנשים נחשפים במהלך חייהם לפחות לאירוע אחד שיש בו פוטנציאל לטראומה נפשית ( Breslau, 2009,
 .)Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes & Nelson, 1995, Martz, Birks & Blackwell, 2005טראומה
נפשית מתבטאת בתחושת חרדה אינטנסיבית ,חוסר אונים מוחלט ואובדן שליטה ( ,)Peichl, 2007הנגרמים
כתוצאה מאירוע קשה ומכאיב ,נפשי או פיסי ) ,)Corsini, 2002אשר נשקפת בו סכנת חיים ,והתרחש באופן
חד פעמי כמו שכול ,פגיעּות בריאותית (מחלה ופציעה) ,מלחמה וטרור ,או שהתרחש באופן חוזר ונשנה כמו
קורבנות להתעללות פיסית ,מינית ונפשית (שמוטקין.)Shmotkin & Litwin, 2009) ,2008 ,
בעוד שעור החשיפה לאירוע טראומתי אחד לפחות בקרב גברים באוכלוסייה הכללית נע בטווח של -92%
 ,)Breslau, 2009( 43%הרי שיעור החשיפה לאירועים טראומטיים בקרב גברים אסירים נע בטווח של -93%
 .)Wilson, et al., 2013, Wolff, et al., 2014) 62%אומדן החשיפה לטראומות ילדות כמו התעללות פיסית
ונפשית בקרב אסירים בולט אף הוא ומגיע עד (Wolff Carlson & Shafer, 2010 (Teplin et al., 2005, 70%
 .& Shi, 2009,עם זאת ,בישראל לא נעשה ,לפי מיטב ידיעתי מחקר אשר בחן את שיעור האירועים
הטראומטיים בקרב אוכלוסיית אסירים.
אירועים טראומתיים קשורים לעיתים לקיומה של תסמונת פוסט טראומטית ( ,)PTSDהמתבטאת
בתחושות של חודרנות ,הימנעות ,עוררות יתר וקוגניציות שליליות שחווה נפגע הטראומה ,ופגיעה בתפקוד
מרכזי אחד לפחות ,אשר מספרם ודרגות חומרתם עונים לקריטריונים של  PTSDכפי שנקבע על ידי המדריך
הסטטיסטי האבחוני של הפרעות נפשיות ( .)(American Psychiatric Association , 2013שיעור התסמינים
הפוסט-טראומתיים גבוה גם כן באופן משמעותי בקרב אסירים בהשוואה לאוכלוסייה הכללית ונע בטווח
של  60%-30%לעומת  6%-3%בקרב גברים באוכלוסייה הכללית).) Akyüz et al., 2007, Wolff, et al., 2014
גם בנושא זה ,טרם נעשה מחקר בישראל אשר בחן את שיעור האסירים הסובלים מתסמונת פוסט
טראומטית.
תסמונת פוסט טראומטית נקשרת

לקושי בוויסות רגשי פוסט טראומטי Posttraumatic Self-

 ,)Frewen & Lanius, 2006( Dysregulationהכולל קושי בהפחתה של עוררות ,וקושי בהגברה של עוררות
במקרים אחרים והשלכותיו עלולות להיות שימוש בסמים כאמצעי לוויסות ,שימוש באלימות מתוך קושי
לשלוט במצבי עוררות ,או כניסה למצבי סיכון אחרים ( .)Pat-Horenczyk, et al., 2015קושי או הפרעה
בוויסות רגשי ,קרי ,פגיעה ביכולת לאזן רגשות בהתאם למצב נתון ,שכיח בקרב אסירים Stewart & Rowe,
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) ,)2000ועוד יותר בקרב האסירים הפוסט טראומטיים ( )Ardino, 2012ולכך עשויות להיות השלכות
שליליות על מצבם הרגשי ועל תפקודם בזמן השהות בכלא ולאחריה.
תפקוד חיובי של אסיר בכלא והגדרתו כ'אסיר טוב' הראוי לשחרור מוקדם מהכלא ) (Nathan, 2012כולל
פרמטרים של התנהגות טובה והתקדמות בתהליכי שיקום המוצעים לאסיר במסגרת הכלא בו הוא מרצה
את מאסרו ( .)Sabol, Rosich & Kane, 2002בעיות התנהגות ,אי הסכמה לקחת חלק בתכניות שיקום
מובנות בכלא ,ואי התאמה לתכניות שיקום בקהילה המתגבשות על פי רוב על ידי רש"א( ,אמיר ,הורוביץ
ושגיב ,2005 ,שוהם ,יהושע ,אפודי ודיאמנט )2010 ,מהווים פרמטרים לתפקוד שלילי בכלא ועלולים
להפחית באופן משמעותי את סיכויו של האסיר הפוסט-טראומתי לקבל טיפול ייעודי ומותאם לבעיותיו.
זאת ,הן אם במסגרת הכלא ,או במסגרת הקהילה ,כחלק מתכניות שיקום בתנאי רישיון הניתנות לאחר
שחרור מוקדם (בן-יהודה .)Blomberg, & Lucken, 2010 ,2017 ,תסמונת פוסט טראומטית או רמה גבוהה
של תסמינים פוסט טראומטיים עשויה להיות קשורה לבעיות תפקוד בכלא ,הן ישירות ,והן דרך קושי
בוויסות הרגשי .עם זאת ,הדבר טרם נחקר.
המחקר הנוכחי בא לעמוד תחילה על שיעור האסירים בכלא הסובלים מתסמונת פוסט טראומטית ומרמה
גבוהה של תסמינים פוסט טראומטיים ,וכן לבחון את הקשר בין זו לבין בעיות תפקוד בכלא .כמו כן המחקר
בחן האם קושי בוויסות הרגשי מתווך את הקשר שבין הימצאותה של תסמונת פוסט-טראומתית לבין
תפקוד האסיר בכלא.
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סקירת ספרות
אירועי חיים טראומתיים בקרב אסירים
אירוע או אירועים טראומתיים הם אירועים הגורמים לסכנה ברורה לחייו ,לשלמותו או לבריאותו הפיזית
או הנפשית של האדם או של מישהו הקרוב אליו ,או נתפסים על ידו כחוויות מסכנות חיים(Van der Kolk, .
 .et al., 1996אירועים טראומתיים מסווגים לפגיעות ממוקדות עצמי כמו :התעללות פיזית ,מינית ונפשית,
ובשלבי חיים מאוחרים יותר ,תאונות דרכים ,מלחמות ,פיגועי טרור ואירועים מסכני חיים נוספים ,לבין
פגיעות ממוקדות באחר כמו :אובדן טראומתי של מישהו קרוב ,טראומות המוניות כמו פיגועי טרור,
וחשיפה לאירועים אלימים המתבצעים כלפי אחר (שרירא.)2013 ,
שיעור החשיפה לאירועים טראומתי טראומטיים בקרב אסירים גבוה בהרבה משיעור החשיפה לאירועים
אלה בקרב האוכלוסייה הכללית ( .)Breslau, 2009; Wolff, et al., 2014כך למשל ,במדגם ארצי מייצג של
אוכלוסיית אפרו-אמריקאית בארה"ב ( )Anderson, Geier, & Cahill, 2016נמצא כי אנשים שהיו בתקופות
כלשהן בחייהן במאסר נחשפו ל  5.15אירועים טראומתיים בממוצע ,בעוד אנשים שלא היו במאסר נחשפו ל
 3.26אירועים טראומתיים בחייהם .חלקם נחוו בילדות ,וחלקם בבגרות כולל במהלך השהות בכלא
( .)Carlson & Shafer, 2010; Wolff et al., 2014מחקר נוסף שנעשה בקרב  667אסירים בגירים בארה"ב
מצא כי מעל  70%מהם דיווחו על חשיפה ללפחות אירוע טראומטי אחד מבין  31אירועים טראומטיים
בילדות או בבגרות אשר הוצגו בפניהם ). (Courtney & Maschi, 2012
אסירים גם סבלו וסובלים יותר מהאוכלוסייה הכללית מהתעללות פיזית ומינית הן בילדות והן בבגרות
) .)Carlson & Shafer, 2010כך ,במדגם ארצי מייצג בארצות הברית של כ  984,000אסירים מכל קבוצות
הגיל ,נמצא כי אסיר אחד מתוך חמישה דיווח כי היה קורבן לאלימות פיזית או מינית מספר פעמים במהלך
חייו ,וכן דיווח על התעללות במהלך הילדות או גיל ההתבגרות בשיעורים גבוהים יותר מאשר בבגרות
) .(James & Glaze, 2006במחקר אחר נמצא כי  11%דיווחו על טראומה מינית בילדות ו  5%דיווחו על
טראומה מינית בבגרות ) .)Wolff & Shi, 2012שיעור החוויות הטראומתיות עולה באופן ניכר כאשר סוגים
אחרים של טראומות כלולים במחקרים .מחקרים על ריבוי טראומות העלו כי בין  95%-68%מהאסירים,
דיווחו על אירוע טראומתי אחד לפחות ,כולל היותם עדים לגרימת נזק טראומתי לאחרים (Pettus-Davis,
 .2014עם זאת ,ככל הידוע לי לא נעשה מחקר בישראל אשר בוחן את שיעור החשיפה לאירועים טראומטיים
בקרב אסירים באופן כללי ,או את שיעור החשיפה שלהם לפגיעה פיסית או מינית בילדות.
לחשיפה לאירועים טראומתיים עלולות להיות השלכות על הבריאות הנפשית של אסירים .כך למשל במחקר
שנעשה בארה"ב נמצא כי למעלה מ  65%מאסירים סובלים מהפרעות נפשיות העלולות להיות קשורות
11

לחשיפתם לטראומה מוקדמת בחייהם .)(Elder, 2003, Pearlin, Schieman, Fazio & Meersman., 2005
אחת ההשלכות שתיבחן במחקר הנוכחי היא קיומה של תסמונת פוסט טראומטית ורמה גבוהה של
סימפטומים פוסט טראומטיים גם בהיעדרה של אבחנה ברורה של הפרעה זו.
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השלכות החשיפה לאירועי חיים טראומתיים
תסמינים ותסמונת פוסט-טראומתית
תסמונת פוסט טראומטית

( , (Post Traumatic Stress Disorder-PTSDמתבטאת

בקיומם של

סימפטומטיים מסוגים שונים המתפתחים בעקבות חשיפה לאירוע או למספר אירועים טראומטייםPat-( .
 .)Horenczyk, Rabinowitz, Rice & Tucker-Levin, 2009המאפיינים אלה כוללים חודרנות -זיכרונות
חוזרים ,סיוטים ,פלאשבקים ,הימנעות( -מגירויים הקשורים לטראומה) ,שינויים שליליים בקוגניציות
ובמצב הרוח ,ועוררות יתר ,למשל :התנהגות תוקפנית ,נטילת סיכונים ,קשיי ריכוז ושינה ,דריכות מתמדת.
( .)American Psychiatric Association, 2013בנוסף ,הפרעת תפקוד בלפחות אחד מתחומי החיים הבאים:
תפקוד משפחתי ,חברתי ,תעסוקתי ,מערכות יחסים עם אחרים ,או אזורי תפקוד חשובים אחרים.
מחקרים שנעשו בשנים האחרונות בארה"ב מצביעים על כך שבין  60%-30%מהאסירים הגברים סובלים
מתסמונת פוסט טראומטית בעוד  3-10%בלבד מהאוכלוסייה הכללית סובלים מתסמונת זו Wolff,
 .)Huening, Shi, & Frueh, 2014,על אף השכיחות הגבוהה ,נמצא רק מספר מועט של מחקרים שנעשו
בארה"ב הבוחנים תסמונת פוסט טראומטית והשלכותיה בקרב אסירים ( & Goff, Rose, E., (Rose, S.
 Purves, 2007ובישראל נושא זה טרם נבדק .בספרות הקלינית ניתן ביטוי לדאגה לטבע המחזורי של
קורבנות ואלימות ועם זאת ,מעט מאוד תשומת לב ניתנה להשלכות של התעללות בילדות על התפתחות של
הפרעת דחק פוסט-טראומתית בקרב מבצעי העבירות עצמם ( .)Akyuz, Kugu Sar & Dogan, 2007סקירת
ספרות שיטתית מקיפה של פאזל ודאנש בשנת ( 2002בתוך ,)Goff et al., 2007 :כללה  62מחקרים שנעשו
על  23,000אסירים ,והעלו ממצאים על המצאות מחלה פסיכוטית או דיכאון עמוק בקרב אסיר אחד מתוך
שבעה אסירים במדינות המערב ,והפרעת אישיות אנטי -סוציאלית לחצי מהם .תסמונת פוסט-טראומתית
לא הוזכרה ,רמז לכך כי אבחון ההפרעה לא היה אינטרס בתוך מערכת הכליאה ,אם כי קיימות ראיות לכך
שרבים מהאסירים היו קורבנות להתעללות גופנית והזנחה כילדים .המחסור בראיות על תסמונת פוסט
טראומטית מפתיע ,במיוחד בהתחשב בכך שלאסירים פרופיל בריאותי המעיד על כך שלפחות חמישית מהם
סובלים מבעיות נפשיות ( .)Wolff, Huening, Shi & Frueh, 2014עוד נמצא כי תסמונת פוסט טראומטית
לא מטופלת קשורה לירידה במצב הבריאותי וברווחה הנפשית שלהם ( .)Courtney & Maschi, 2012
מחקרים שנעשו בארה"ב מצאו קשר בין קיומה של תסמונת פוסט טראומטית לבין מועדות ,כלומר ,חזרה
לכלא .כך למשל ,נמצא כי לאסירים מכורים אשר גם סובלים מתסמונת פוסט טראומטית שיעור מועדות
גבוה בהרבה מזה של אסירים מכורים ללא תסמונת פוסט טראומטית ( Kubiak, 2004, Ardino, 2012,
 .) Courtney & Maschi, 2012מועדות פחות נחקרה בקרב אסירים שאינם מכורים .ניתן להסיק מהיעדר
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התייחסות הולמת לנושא של פוסט טראומה בקרב אסירים ולהשלכותיה על תפקוד בכלא כי אסירים
הסובלים מההפרעה זו עדיין לא קיבלו הכרה מלאה למצבם .הם נתפסים באופן נרחב כמבצעי פשעים
מחוללי טראומות בקרב נפגעי העבירות ,אך לעתים רחוקות הם נחשבים לקורבנות לאירועים טראומתיים
בעצמם ) .)Sindicich, et al., 2014בישראל המצב חמור עוד יותר ,שכן ככל הידוע לא נעשה כלל מחקר
באשר לטראומות שחוו אסירים אלה והקשר בינן לבין רמת התסמונת הפוסט טראומטית שלהם .זאת ועוד,
חשיפה חוזרת ומתמשכת לאירועים טראומתיים קשורה לא רק לתסמינים פוסט-טראומתיים ,אלא גם
לתסמינים נוספים של הפרעות בוויסות הרגשי ,הבאים לידי ביטוי בקשיים כמו ,קושי בשליטה בכעסים,
התנהגויות תוקפניות וחסרות שליטה או לחילופין ,דיכוי התגובה הרגשית ( Cloitre, Stolbach & Herman,
 )2009המתבטא בנוקשות מחשבתית והתנהגותית ,כפי שיפורט בפרק הבא.
מודל הוויסות הרגשי בהקשר לפוסט-טראומה
המונח ויסות רגשי מתייחס לאופן שבו אנו מנסים להשפיע על הרגשות שיש לנו ,כאשר הם מתעוררים בנו,
וכיצד אנו חווים ומבטאים רגשות אלה ( .)Gross, 2010רגשות מתעוררים בנו כאשר משהו חשוב לנו
מתרחש .במקרים מסוימים רגשות מופעלים באופן אוטומטי -במצב של איום על חיינו עולים רגשות של
פחד -ובמקרים אחרים ,רגשות מתעוררים רק לאחר ניתוח המצב ,למשל ,אנו כועסים לאחר ששמענו הערה
של זלזול כלפינו או כלפי אחר משמעותי לנו ) .)Frijda, 1986אמנם רגשות לא מכריחים אותנו להגיב בדרכים
מסוימות ,אך מעלים את הסבירות שנעשה זאת .כשאנו פוחדים ,אנחנו עשויים לברוח ,אך לא תמיד נעשה
זאת .כשאנו כועסים ,אנו עלולים להגיב באלימות ,אך לא בהכרח נוהגים כך .וכאשר אנו חשים משועשעים
אנו עשויים לצחוק ,אך לא תמיד נצחק .כך ,ויסות רגשי תלוי באופן בו אדם בוחר לחלק את תשומת ליבו
להיבטים מסוימים של המצב בו הוא נמצא ( .)Pat-Horenczyk, et al., 2015ניתן לצפות כי תגובות רגשיות
יתאימו היטב לדרישות של נסיבות החיים המשתנות שלנו ,ובהלימה עם הנורמות המקובלות בסביבתנו ,כך
שהן ישרתו אותנו היטב ( .)Tooby & Cosmides, 1990עם זאת ,תגובות רגשיות עלולות גם להטעות אותנו,
במקרים בהם הן אינן מותאמות למצבים שונים (.)Gross, 2002
על פי מודל ויסות-רגשות שהציג גרוס ( ,(Gross & John, 2003אנשים נבדלים זה מזה באסטרטגיות בהם
הם משתמשים במטרה להפחית ,להעצים או לשמר רגשות .שימוש באסטרטגיות של ויסות רגשי שלילי כולל
ויסות חסר או העדר ויסות ) ,)Dysregulationוויסות מדכא ) .)Regulation Suppressiveבהעדר ויסות,
הרגשות פורצים ללא שליטה וללא יכולת ריסון עצמי .סגנון זה של ויסות נובע מחוסר יכולת של הפרט להכיל
את הרגש ולהתמודד עמו .לעומתו ,ויסות מדכא הינו ניסיון לשלוט ברגשות ,לדכא אותם ואת ביטויים או
להימנע מהחוויה הרגשית .אסטרטגיה זו מלווה בתחושה פנימית של כפייה והיעדר לגיטימציה להרגיש או

14

להביע רגשות שליליים ,ומתבטאת בנוקשות מחשבתית והתנהגותית ( (Gross & Levenson, 1993, Gross,
.2002, Gross, 2013
במהותם ,אירועים טראומתיים מאתגרים את מערכות הוויסות בגוף ולכן ,לאנשים עם תסמונת פוסט-
טראומתית קושי מתמיד בוויסות באופן שאינו בהכרח מודע על ידי מי שחווה אותן ( & Larsen
 .)Berenbaum, 2015אירועי עבר ספציפיים כמו חסך והתעללות בתקופת הילדות ,קשורים לעוררות יתר
כרונית -אחד מתסמיני הפוסט-טראומה ,ופוגעים ביכולת לווסת מצבים של ריגוש חזק ( Pat-Horenczyk,
 .)et al. 2015כך ,ככל שהאירוע הטראומתי יתרחש מוקדם יותר ובאופן מתמשך ,היכולת העצבית לוויסות
עוררות גבוהה עלולה להיות בסכנה והסובלים מעוררות יתר כרונית ,יתקשו בהפחתת עוררות שלילית
המתבטאת בתגובות של לחץ ומצוקה ) .(Frewen & Lanius, 2006חוסר היכולת לווסת תחושות של פחד
ומצוקה כתוצאה מחשיפה לאירועים טראומתיים מוביל גם לתגובות קיצוניות של כעס ,אשמה כבדה ,בושה,
התפתחות של כאב פיזי כרוני ) )Van Der Kolk, et al.,, 2005דיכאון וחרדה ,וההשלכות עלולות להיות בין
השאר ,שימוש בסמים כאמצעי לוויסות ,שימוש באלימות מתוך קושי לשלוט במצבי עוררות וכניסה למצבי
סיכון אחרים (.)Pat-Horenczyk et al., 2015
הסתגלות מוצלחת למערכת הכליאה ,תלויה רבות ביכולותיהם של האסירים לעשות שימוש באסטרטגיות
התמודדות של וויסות רגשי .הניסיון לווסת רגשות נפגע לעתים קרובות על ידי האתגרים הייחודיים של
החיים בכלא ( )Laws & Crewe, 2015אשר מאלצים את האסירים לחיות תחת תנאים שמגבילים את יכולת
השליטה שלהם על חייהם ,תוך פגיעה בזכויותיהם (גולדברג (2013 ,כך שהמאסר ,עלול להחמיר עוד יותר
את הוויסות הרגשי שככל הנראה היה לקוי עוד קודם לכן .למרות קיומו של סדר יום מובנה וכללים ברורים
בכלא ,הסביבה החברתית היא דינאמית ,מושפעת ממצבי הרוח של האנשים בה ומהחלטות המערכת
ששואפת לשליטה מוחלטת על האסירים על מנת שלא יהיו הפרעות בסדר היום ,כך שתמיד קיים סיכון
לפגיעה או לשינוי אשר מחייב את האסיר לדריכות גבוהה (גולדברג )2015 ,אשר מגבירה עוד יותר את עוררות
היתר שלו .במצב של דריכות תמידית ועוררות יתר ,ניתן להניח כי הקושי בוויסות (העדר וויסות) יהיה קשור
להתנהגות שלילית בכלא כמו התפרצויות זעם ,איומים כלפי אסירים וסוהרים ,התפרעויות וקטטות
(.)Rocheleau, 2014
כאמור ,ויסות רגשי שלילי עשוי להתאפיין גם בדיכוי של האדם את רגשותיו ובחוסר יכולת להגביר את רמת
העוררות ,תופעה הדומה לקהות חושים ,emotional numbing -הקשורה למידה פחותה לחוש רגשות שונים
( .)Frewen & Lanius, 2006ויסות מדכא גובה מחירים פסיכולוגיים גבוהים ,מאחר והתנהגות גלויה אשר
אינה הולמת את החוויה הפנימית האותנטית עלולה להוביל לניתוק רגשי ,חוסר יכולת לשפר את מצב הרוח,
פגיעה ביצירת קשרים מספקים עם אחרים ) ,)Gross, 2002ולהיות קשורה באופנים שונים לרווחה נפשית
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לא בריאה ,פסיכופתולוגיה ( )Ryan, Deci, Grolnick, & La Guardia 2006ולמגוון של תוצאות בריאותיות
שליליות ,העלולות להזיק במיוחד בטווח הארוך ( .)Laws, 2018ויסות מדכא יאפיין יותר אסירים אשר
ינקטו באסטרטגיות של הימנעות ,אחד מתסמיני פוסט-טראומה .התסמינים בקבוצה זו כוללים מאמצים
להימנע ממצבים או מאנשים המזכירים אירועים טראומתיים מהעבר ,אובדן עניין בפעילויות ,תחושת
ניתוק מאחרים וקושי להרגיש רגשות ,כך שניתן להניח כי אסירים אלה ,יהיו פחות מעורבים ,אם בכלל,
בהתנהגות שלילית כמו ביצוע עבירות משמעת ,אלימות ואובדן שליטה ,ויותר יסתגרו בעצמם וימנעו
מתקשורת עם אחרים.
לאור האמור לעיל ,ניתן להניח כי לוויסות רגשי שלילי ,בעיקר העדר וויסות ,עשוי להיות קשר לתפקוד שלילי
של אסירים במהלך מאסרם .אסירים בעלי רקע טראומתי מתמשך הסובלים מתסמונת פוסט טראומטית
עשויים ,על פי מודל הוויסות הרגשי ,לסבול מהעדר וויסות ,ויהיו פגיעים יותר לפתח בעיות רגשיות
והתנהגותיות אשר עשויים להתבטא בביצוע עבירות משמעת ובהתנהגות אגרסיבית .(Garofalo, Velotti
 )& Zavattini, 2018בעוד העדר ויסות רגשי ,עשוי לאפיין אסירים המעורבים בהתנהגויות שליליות בכלא,
ויסות רגשי מדכא ,עשוי להיות אופייני יותר לאסירים אשר יהיו מעורבים פחות בהתנהגות שלילית בכלא,
אם בכלל ,ימנעו מפעילויות ומקשרים עם אחרים ,או שדווקא יצליחו לתפקד משימתית באופן חיובי
(ישתלבו בתכניות שיקום בכלא) באמצעות דיכוי רגשות והתעלמות מהם באופן קבוע ).) Ryan, et al., 2006
אמנם סגנון זה יכול לשרת דפוסי תגובה אדפטיביים לטווח הקצר אך לטווח הארוך ,אסטרטגיה זו גובה
מחירים רגשיים ,התנהגותיים ,קוגניטיביים ואפילו בריאותיים (Ryan & Deci, 2006, Benita, Levkovitz
.)& Roth, 2017
בפרק הבא תוצג מערכת הקשרים בין משתני המחקר אשר נבחנו כמשתנים מנבאים בלתי תלויים :אירועים
טראומתיים ,תסמונת פוסט-טראומתית ,ויסות רגשי שלילי ,לבין המשתנים התלויים :תפקוד אסירים
בכלא על שלושת מדדיו.
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מדדי תפקוד האסיר בכלא
תפקוד האסיר בכלא במחקר זה ,הנו משתנה רב ממדי אשר כולל ההתנהגות עצמה (התנהגות חיובית או
ביצוע עבירות משמעת) ,השתלבות בתכניות שיקום בכלא (טיפול ,חינוך ,תעסוקה ,הכשרה מקצועית ,חונכות
של אחר) והתאמה או אי התאמה לתכניות שיקום בקהילה בפיקוח רש"א .כל אחד ממדים אלו נבחן בנפרד.
התנהגות בכלא
אחד הפרמטרים המרכזיים אשר יגדירו את תפקודו של האסיר בכלא כחיובי או כשלילי הוא מהלך
התנהגותו בכלא .התנהגות פסולה ,בלתי הולמת או שלילית בין כותלי בית הסוהר ,כמו ביטויי אלימות
מילולית ופיסית כלפי אחרים בכלא ,מהווה בעיה אוניברסלית בעולם ,ומהווה מושא למחקר בבתי כלא
ברחבי ארה"ב ) .)Berk, Kriegler, & Baek, 2006, Byrne & Hummer, 2007כללים ונהלים פורמליים
קובעים ומסדירים התנהגות בתוך בתי הסוהר ,כחלק משמירה על מערך הבטיחות והסדר ,כך שביצוע
עבירות משמעת ,קרי ,חריגה מהכללים הנהוגים הנתפסת כהתנהגות שלילית ,מבטאת פגיעה בנהלי בכלא
(.(DiIulio, 1987, Eichenthal & Jacobs, 1991, Irwin, 2005, Wooldredge, 1994
התנהגות שלילית בין כותלי בית הסוהר נמצאת על רצף ,ועשויה לנוע בין אירועי משמעת קלים ( Berk,
 )Kriegler, & Baek, 2006ועד לביצוע עבירות פליליות של ממש לרבות שימוש פעיל בחומרים ממכרים וסחר
בסמים ( ,)MacDonald, 2005בריחה ,החזקת נשק ,סחיטה ,התפרעויות וקטטות ,ואיומי פגיעה בצוות או
באסירים אחרים ( .(Rocheleau, 2014התנהגות שלילית בכלא ,אשר מערבת ביצוע עבירות חמורות ,הנה
שכיחה .כך למשל ,שליש מהאסירים מדווחים על ביצוע אלימות פיזית במהלך המאסר & (Byrne
 ,)Hummer, 2007ומספר האסירים המשתמשים בסמים נמצא בטווח של (Lader, singleton & 48%-78%
.)Meltzer,2000, Fazel, Bains, & Doll, 2006
הספרות המחקרית הקיימת ,הצביעה במהלך השנים על מאפיינים שונים של אסירים וסביבתם ,כגורמים
המסבירים התנהגות שלילית בכלא .ביניהם ,גורמים מבניים קיימים בבתי כלא כמו צפיפות יתר ( Ekland,
 ,)Olson, Barrick & Cohen, 1983, Smith, 1988, Anson & Hancock, 1992הרכב אוכלוסיית האסירים,
הרכב עובדי הכלא ורמת הביטחון בכלא וכן גורמים מצביים ואינטראקטיביים כקשורים להתנהגות שלילית
בכלא וביטויי אלימות ( .(Camp, Gaes, Langan, & Saylor, 2003עם זאת ,מפליא שלא הייתה התייחסות
לקשיי ויסות של אסירים ולתסמונת פוסט טראומטית שלהם כאחד הגורמים לבעיות התנהגות בכלא.
במחקר הנוכחי נבחנה ההתנהגות של האסירים לפי מעורבותם בביצוע עבירות משמעת בכלא ,נתון אשר
נלקח מהדו"חות האדמיניסטרטיביים שב"ס.
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מודל הוויסות הרגשי תורם להבנת המקורות האפשריים להתנהגות שלילית של אסירים בכלא .יכולת
נמוכה של ויסות רגשי מתאפיינת ברמת עוררות גבוהה וזו מתבטאת בחוסר שליטה וחוסר התאמה בין
הדחפים למצב ,העדר דחיית סיפוקים וביטוי ישיר ומידי של רגש מוקצן .אסטרטגיה זו משותפת לתסמינים
פוסט -טראומתיים בממד של עוררות יתר ,שביטוייו כוללים גם תוקפנות ,חוסר שליטה והרס עצמי (כפי
שהוצג בפרק על תסמונת פוסט-טראומתית) .ניתן להניח כי שימוש באסטרטגיה זו קשור להתנהגות שלילית
בכלא כמו התפרצויות זעם ,איומים ,התפרעויות וקטטות ( )Rocheleau, 2014וקשורים גם לקושי
להשתלבות בתכניות שיקום בכלא.
יחד עם זאת יש לציין ,כי התנהגויות שליליות או חיוביות בכלא ,אינן מעידות בהכרח על דפוס התנהלות
שיימשך לאורך זמן ,גם אחרי השחרור מהכלא .כך נטען למשל ,כי התנהגות חיובית בכלא מרמזת על ציות
בלבד ואינה יכול לנבא מועדות עתידית להתנהגות שלילית (,)Jacobs, 1982, Haney, 2001, Banks, 2017
ולכן מדד תפקודי זה צריך להיבחן לאורך זמן.
השתלבות בתכניות שיקום בכלא
הממד השני של בעיות תפקוד שנבחן במחקר הנוכחי הוא מידת ההשתלבות של האסיר בתכניות שיקום
בכלא .היעדר השתתפות פירושה בעיית תפקוד בכלא .במדינות רבות בעולם הושתתו חוקים שנועדו לעודד
תפקוד חיובי והתנהגות טובה בכלא ,כאחד מהתנאים הבסיסיים לשחרור מוקדם של אסירים (O'hear,
 )2014ועשרות מדינות בעולם אימצו חוקים שנועדו להפחית מתקופת מאסרו של האסיר בצורה משמעותית,
כדי להכיר ולעודד התנהגות טובה והתקדמות בתהליכי שיקום של אסירים בכלא & (Sabol & Rosich
 .)Kane, 2002תכניות השיקום בכלא כוללות התערבויות טיפוליות וחינוכיות המכוונות לשינוי קוגניטיבי-
התנהגותי  ,במטרה ללמד את האסירים לאמץ יותר עמדות פרו-חברתיות ,אמונות ,שיתוף פעולה ,גמישות
והבנה של השלכות התנהגותם ) ,)Lester & VanVoorhis, 2004תכניות חינוך והכשרה מקצועית ,וטיפול
קבוצתי ייעודי כמו התמכרויות ,עבריינות מין ועוד (Aos, Phipps, Barnoski & Lieb, 2001, Coylewright,
 .)2004, Lintonen, 2011, Toole, 2015מחקרים שנעשו בתחום בעשור האחרון ,מצביעים על כך כי בעיות
התנהגות ואי הסכמה לקחת חלק בתכניות טיפול מובנות בכלא ,מפחיתים באופן משמעותי את סיכויו של
האסיר להשתחרר מוקדם מהכלא ( .)Blomberg, & Lucken, 2010בניו יורק למשל ,יאבד את אסיר את
הקרדיט על התנהגות טובה ,אם נכשל במילוי חובות נוספים כמו השתלבות בתעסוקה או בתכניות לימודית
או טיפוליות (.)O'hear, 2014
בישראל ,שירות בתי הסוהר פועל להקניית כלים מתקנים-משקמים עבור אסירים באמצעות מחלקת חינוך
טיפול ושיקום בחטיבת התקון ה כוללת שני ענפים :ענף חינוך והשכלה וענף טיפול ושיקום .ענף טיפול
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ושיקום נמצא באחריות השירות הסוציאלי של שב"ס ומסייע לאסירים באמצעות טיפול מותאם והקניית
כלים מתקנים על פי צרכיו ויכולותיו .תחום הטיפול נקבע לפי מצבו של האסיר ולפי העברה שבגינה הורשע,
כמו לדוגמה התמכרויות לסמים ולאלכוהול ,אלימות במשפחה ,עבריינות מין וכישורי חיים .ענף חינוך
אחראי להפעלה של מערך חינוכי לאסירים ,ומטרתו יצירת תהליכים לשינוי בדפוסי חשיבה ובנורמות
התנהגות ,והקניית כלים וכישורי חיים שיסייעו לאסירים להגדיל את סיכוייהם להשתלב בחברה .מחלקת
תעסוקה אחראית לתעסוקת האסירים ולהכשרתם המקצועית תוך הקניית הרגלי עבודה .כמו כן אחראית
המחלקה לתפעול מערך המפעלים בבתי הסוהר (מתוך :דו"ח מבקר המדינה ,היבטים בשיקום אסירים,
התשע"ד .)2014
כאמור ,השתלבות בתכניות השיקום שהוצגו מהוות את אחד המדדים לתפקודו התקין של האסיר בכלא
במחקר זה .יחד עם זאת ,יש לציין כי כמו התנהגות בכלא ,גם השתלבות בתכניות שיקום בכלא ,אינה מעידה
בהכרח כי השיקום הצליח או היה יעיל ,וכל עוד לא קיימות הגדרות אופרטיביות לשיקום יעיל בליווי מחקרי
הערכה ,לא ידוע אם השתלבות בתכניות שיקום בכלא אכן משיגה את מטרות השיקום לאורך זמן
(Demleitner, 2009, Travis, & Western & Redburn, 2014, United Nations Office on Drugs and
.)Crime, 2017
בתת הפרק הקודם הוצגו גישות שונות להתנהגות שלילית בכלא ,אחת מהן היא ויסות רגשי לקוי (העדר
ויסות) אשר יכול לספק הסבר משותף הן לביצוע עבירות משמעת והן לאי השתלבותם של אסירים בתכניות
השיקום המוצעות להם בכלא .בנוסף ,אי השתלבות בתכניות שיקום בכלא אינה מעידה רק על מצב של העדר
ויסות או תת-שליטה המובילה להתנהגות שלילית של אסירים ,אלא עשויה להעיד גם על דיכוי רגשי.
במצבים של ויסות רגשי נשלט ומדכא (  )Funder, Block & Block, 1983קיימת שליטה מוגזמת ( over
 )controlהמתאפיינת בגבולות שאינם חדירים המתבטאים בדיכוי רגשי והתנהגותי ,דחיית סיפוקים,
שמירת מרחק מהסחות סביבתיות ,ואף דיכאון וחרדה .שימוש באסטרטגיה שלילית זו עשויה להסביר
התנהגות נמנעת של אסירים ,הכוללת צמצום בפעילויות הכלא וקשרים עם אחרים ,כמו שכן ,השתלבות
בתכניות השיקום בכלא .שימוש באסטרטגיה שלילית של דיכוי הרגש ,מהווה גם חלק מביטויי התסמינים
הפוסט-טראומתיים בסולם ההימנעות (כפי שהוצג בפרק על תסמונת פוסט-טראומתית) .תת הפרק הבא
יידון בממד השלישי והאחרון של תפקוד האסיר בכלא ,והקשר שלו לשני הממדים הקודמים.
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התאמה לתכניות שיקום בקהילה
שיקום האסיר לאחר שחרורו מהכלא ,עולה בספרות המקצועית כתחום בעל חשיבות רבה ,בייחוד שמירה
על רצף טיפולי ,תעסוקה ,השכלה וטיפול במשפחת האסיר ) ,(Walsh, 2006אך קיימת שונות בדרכי השיקום
הקיימים ובדרכי הפיקוח ,המתבצעים בעיקר על ידי שירות בתי הסוהר ,שירות המבחן או פיקוח קהילתי
).(Griffith, Hiller, Knight & Simpson, 1999, Johansson, 2010
בישראל ,רש"א אשר פועלת מתוקף חוק (חוק הרשות לשיקום האסיר )1983 ,אחראית לגיבוש מדיניות
ארצית לשיקום אסירים ופועלת לגיבוש תכניות שיקום לאסירים העומדים לקראת תום תקופות מאסרם-
לקראת סיום שני שליש מתקופת מאסרם ,או לקראת שחרורם המלא מהכלא -תוך בדיקת התאמתם
לתכניות ספציפיות ונכונותם להשתתף בהן .במסגרת ביצוע הערכה פסיכו-סוציאלית של האסיר ע"י נציג
רש"א בכלא ,השתלבות האסיר בתכניות טיפול ,חינוך ,הכשרה מקצועית ותעסוקה ,כמו גם שמירה על כללי
התנהגות ומשמעת ,מהווים חלק מההחלטה בדבר התאמתו לתכנית שיקום בפיקוח בקהילה .רש"א מפעילה
תכניות שיקום שונות לאסירים משוחררים אשר נועדו לסייע להם להשתלב בחברה הכוללות טיפול ושיקום
בקהילה ,הכשרה מקצועית וליווי תעסוקתי (אמיר ,הורוביץ ושגיב .)2005 ,עבור אסירים שנמצאו לא
מתאימים לתכנית שיקום מתגבשת חוות דעת בדבר אי התאמתם לתכנית שיקום בתנאי רישיון (שוהם,
יהושע ,אפודי ודיאמנט .)2010 ,הסעיפים הרלוונטיים לוועדות השחרורים הדנות בשחרורו המוקדם של
האסיר ,כוללים את תהליך שיקומו והתנהגותו בכלא ,וכן את חוות דעת רש"א לעניין התאמתו לתכנית
שיקום( .בן יהודה .)2017 ,ההנחה היא שגם אם הצלחת השילוב מחדש של האסיר המשוחרר בקהילה הינה
במידה רבה פועל יוצא של מאפייניו והתנהגותו של האסיר עצמו ,ללא מערכת תמיכה וסיוע צמודה בקהילה,
סיכוייו של האסיר המשוחרר להצליח פוחתים באופן מהותי ).)Peresilia & Travis, 2004
במערך השיקולים הקיים לגבי תפקודו של האסיר בכלא ,בעוד שהפוסט טראומה של האסיר אינה נלקחת
בחשבון הואיל ואינה ידועה ,הרי הקושי בוויסות רגשות נלקח בחשבון באופן עקיף  -על ידי ביטוייו
ההתנהגותיים במהלך השהות בכלא .לפיכך ,לא מצופה ששלושת ממדי בעיות התפקוד בכלא הנבחנים
במחקר הנוכחי יהיו בלתי תלויים זה בזה .אולם ,הם משקפים היבטים שונים דיים על מנת להיבדק כל אחד
בנפרד.
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סיכום המסגרת המושגית והשערות המחקר
מחקרים שנעשו בעולם המערבי מצאו כי אסירים נחשפו לטראומות רבות ובכללן פגיעה פיסית ומינית וכי
הם סובלים מתסמונת פוסט טראומטית הרבה יותר מאשר האוכלוסייה הרחבה .בישראל נושא זה טרם
נחקר .כמו כן הקשר בין תסמונת פוסט טראומטית לבין ויסות רגשי והשלכותיו על התנהגות האסיר בכלא
טרם נחקר הן בישראל והן בעולם המערבי .במחקר הנוכחי נבדק שיעור האסירים הפוסט-טראומתיים בשני
בתי כלא ,וכן נבדק הקשר בין קיומה של תסמונת פוסט-טראומתית לבין תפקוד שלילי של אסירים בכלא
על פי שלושה מדדי תפקוד ,כאשר הוויסות הרגשי נבחן כמשתנה מתווך.
השערות המחקר:
 .1מה שיעור הסובלים מתסמונת פוסט-טראומתית בקרב אסירים?
 .2ככל שרמת התסמינים הפוסט-טראומתיים תהיה גבוהה יותר ,כך תפקודו של האסיר בכלא יהיה ירוד
יותר.
 .3ויסות רגשי שלילי יתווך את הקשר שבין רמת התסמינים הפוסט טראומטיים לבין מדדים שונים של
תפקוד האסיר בכלא :רמה גבוהה של תסמינים פוסט טראומטיים תהיה קשורה לרמה גבוהה של ויסות
רגשי שלילי וזו בתמורה תהיה קשורה לבאים :א .בעיות התנהגות רבות יותר ב .השתלבות נמוכה יותר
בתכניות שיקום בכלא ג .פחות התאמה לתכניות שיקום בקהילה.
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שיטת המחקר
אוכלוסיית המחקר
כ  2,000אסירים בגירים המרצים מאסר בזמן נתון ,בגין ביצוע עבירות פליליות ומוחזקים בשני מתקני
כליאה של שב"ס :האחד -כלא מעשיהו הממוקם במרכז הארץ ובו שוהים עד כ 1000 -אסירים בזמן נתון,
והשני -כלא צלמון הממוקם בצפון הארץ ובו שוהים עד כ 1000 -אסירים בזמן נתון .שני בתי הכלא נבחרו
בדגימת נוחות .אוכלוסיית המחקר לא כללה נשים אסירות ונערים אסירים בשל ייצוגם הנמוך וייחודיותם
בקרב אוכלוסיית האסירים :מספר האסירות עומד על  146המהווה  1.28%מכלל האסירים הפליליים
השפוטים למאסר בכל שב"ס( ,יכימוביץ-כהן ,)2017 ,ומספר הנערים השפוטים למאסר עומד על  ,53המהווה
 0.46%מכלל האסירים הפליליים בשב"ס (אבגר.)2016 ,
מדגם ודגימה
המדגם כלל  76אסירים פליליים בגירים 53 ,אסירים מכלא מעשיהו ו  23אסירים מכלא צלמון.
שיטת הדגימה הייתה דגימת נוחות .נבחרו אסירים אשר בפרק הזמן של ביצוע המחקר ,הופגשו עם נציגי
רש"א לצורך הערכת התאמתם לתכניות שיקום (מתאים/לא מתאים) המובאת במסגרת חוות דעת מקצועית
המועברת לוועדות השחרורים .המדובר באסירים אשר ריצו קרוב לשני-שליש מתקופת מאסרם ועתידים
לעלות לוועדת השחרורים הדנה בבקשות לשחרור מוקדם בתנאי רישיון .הימצאותה של תכנית שיקום
בפיקוח רש"א ,מהווה חלק ממכלול השיקולים לשחרורו המוקדם של האסיר (חוק שחרור על-תנאי ממאסר,
התשס"א.)2001-
מערך המחקר ואיסוף נתונים
מערך של סקר .חלקו סקר רוחב -שואל על הימצאותם של תסמינים פוסט-טראומתיים ורמת הוויסות
הרגשי כיום וחלקו רטרוספקטיבי -בוחן את תפקודו של האסיר בכלא ,וכן שואל את האסיר על החיים בכלא
ועל אירועים טראומטיים מעברו של האסיר.
נערכו שתי שיטות איסוף נתונים .האחת -נתונים קיימים .דיווח שב"ס על נתוני הרקע האישיים של האסיר
והערכת ההתאמה לתכנית שיקום של נציג רש"א הנסמכת על הדיווחים אודות התנהגות האסיר והשתלבותו
בתכניות השיקום בכלא ,ועל ביצוע הערכה פסיכו-סוציאלית של הנציג עצמו ,בסופה מתקבלת החלטה בדבר
התאמתו או אי התאמתו של האסיר לתכנית שיקום בפיקוח רש"א .השנייה -שאלון למילוי עצמי אשר ניתן
לאסיר ובו התבקש לדווח על הטראומות שחווה במהלך חייו ,רמת התסמינים הפוסט טראומטיים ומידת
הויסות הרגשי שלו .מהלך מילוי השאלונים נעשה בשני שלבים .בשלב הראשון ,נעשתה פנייה על ידי עו"ס
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שב"ס לאסירים העומדים לקראת ריצוי של שני-שליש ממאסרם .אלו אשר החליטו לשתף פעולה והביעו את
הסכמתם להשתתף במחקר ,חתמו בפני עו"ס שב"ס על טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר .בשלב
השני ,הופגשה החוקרת בכלא עם האסירים אשר הסכימו לקחת חלק במחקר .לאור רגישות המחקר,
החוקרת או עו"ס שב"ס היו נוכחים בעת מילוי השאלונים וסיפקו הסברים נוספים להנחיות למילוי השאלון
וכן תמיכה בשעת הצורך .הוסבר למשתתפים כי חשוב לענות על השאלון בפתיחות ובכנות ,ובמקרים בהם
ממלא השאלון הגיב רגשית או התקשה בהבנת השאלות ,נעשה מאמץ ליצירת אווירה תומכת ומאפשרת
למילוי השאלון עד תומו.
שמירה על כללי אתיקה
לאורך כל המחקר הייתה הקפדה על כללי האתיקה הנהוגים ,במיוחד לאור הרגישות לאוכלוסיית המחקר-
אוכלוסייה של אסירים העשויה לחוש חובה להשתתף במחקרים כחלק מהוכחה של נכונות להשתקם.
המחקר זכה לאישורה של וועדת המחקרים של השב"ס וכן לאישורה של וועדת האתיקה של האוניברסיטה
העברית  -בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית .כדי לשמור על שלומם ורווחתם ,הובהר
למשתתפי המחקר כי ההשתתפות היא וולונטרית ולכל אחד הזכות לסרב להשתתף במחקר בכל שלב ללא
כל השלכות על דרך הטיפול בהם בכלא או על ידי רש"א .כמו כן ,הפנייה לאסירים נעשתה רק אחרי שהופגשו
עם נציגי רש"א לצורך הערכת התאמתם לתכניות שיקום והם כבר עודכנו על ההחלטה בעניינם .זאת כדי
למנוע מצב של רצייה ,כלומר ,מצב לפיו אסירים יסכימו להשתתף במחקר רק כדי שהערכת ההתאמה שלהם
לתכניות שיקום בקהילה תהיה חיובית ,כתוצאה משיתוף הפעולה שלהם.
כל שאלון קודד במספר זיהוי סידורי ללא פרטים מזהים של האסיר ,ותאם למספר טופס הסכמה מדעת
אשר היה נגיש לעו"ס שב"ס בלבד ,ובו נתונים מזהים של האסיר (שם ומספר האסיר) .בתום מילויים ,רוכזו
השאלונים במעטפה אטומה אשר הועברה לידי החוקרת .אגף המחקר בשב"ס חיבר את נתוני האסיר
המתבקשים במחקר למספר השאלון והעבירם לחוקרת ,כך שתוכל לבצע הצלבה בין פרטי הרקע האישיים,
הערכת ההתאמה לתכנית שיקום והתשובות לשאלונים .הנתונים המזהים אודות האסירים -נמצאים אצל
ענף מחקר שב"ס בלבד.
קושי מרכזי בו נתקלתי היה סירוב של אסירים להשתתף במחקר .בעוד התכנון המקורי היה להגיע לסדר
גודל של  250משתתפים ,הרי לאחר ארבעה חודשים של איסוף נתונים ,הצלחתי להגיע ל  76משתתפים בלבד.
בחודש מרץ  2019שלחתי לקצין המחקר של שב"ס קובץ אקסל אשר כלל את תשובות משתתפי המחקר על
שאלון המחקר ,וכן את מספר הזיהוי של השאלון ,מספר אשר ניתן על ידי מחלקת המחקר של השב"ס והיה
מחובר ,אצלם בלבד ,לשם ולמספר האסיר .בחודש יוני  2019החזיר ענף המחקר בשב"ס קובץ מאוחד אשר
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כלל ,לצד נתוני השאלון של כל משתתף ,גם את נתוני הרקע האישיים שלו ,וכן את הערכת התאמתו לתכנית
שיקום -מתאים/לא מתאים ,זאת ,ללא זיהוי ,כך שלא תהיה לי כל דרך לזהות את משתתפי המחקר .שיטה
זו חשובה במיוחד במחקר הנוכחי הואיל ואני עובדת ברש"א ויש לי גישה למספר האסיר .רשימת הקודים
של משתתפי המחקר שמורה בשב"ס על מנת שניתן יהיה ,בהמשך ,לעקוב אחר התנהלותם של האסירים
לאורך זמן ,ולבדוק קשרים בין תסמונת פוסט-טראומתית לבין רצידיביזם (מועדות) ,תפקוד כללי (גם אם
לא חזרו לכלא) והיענות לטיפול.
משתנים וכלי המחקר
המשתנה התלוי
תפקוד האסיר בכלא הנו משתנה המורכב משלושה מדדים אשר נבחנו כל אחד בנפרד.
 .1השתלבות בתכניות שיקום בכלא -מדד זה כלל חמישה פריטים אשר נלקחו מהדו"חות הסוציאליים של
שב"ס.
 1.1השתלבות בטיפול :פריט זה כולל את כל סוגי קבוצות הטיפול המוצעות בבתי הכלא מעשיהו וצלמון,
בהן האסיר לקח חלק במהלך מאסרו .הפריט נמדד לפי אחת משתי קטגוריות :כן ( )1לא (.)0
 1.2השתלבות בתעסוקה :פריט זה כולל את כל סוגי התעסוקה בהן האסיר לקח חלק ונמדד לפי אחת משתי
קטגוריות :כן ( )1לא (.)0
 1.3השתלבות בהכשרה מקצועית :פריט זה כולל את כל סוגי ההכשרה המקצועית בהן האסיר לקח חלק,
ונמדד לפי אחת משתי קטגוריות :כן ( )1לא (.)0
 1.4השתלבות בחינוך :פריט זה כולל את כל סוגי תכניות החינוך בהן האסיר לקח חלק ,ונמדד לפי אחת
משתי קטגוריות :כן ( )1לא (.)0
 1.5חונכות של אסיר אחר :פריט זה כולל את שילוב האסיר בתפקיד של חונך לאסיר אחר ,ונבדק לפי מדד
מסכם אשר הופיע בקובץ האדמיניסטרטיבי :כן ( )1לא (.)0
כל חמשת ההיגדים אוחדו לכדי מדד אחד של תפקוד חיובי בכלא אשר כלל סכימה של כל חמשת ההיגדים
ויכול על כן לנוע בין  0ל .5
 .2התנהגות האסיר בכלא -פריט זה נמדד על פי עבירות משמעת :האם לאסיר נרשמו עבירות משמעת או
לאו :לא ( )1כן ( .)0פריט זה מופיע בנתונים אדמיניסטרטיביים הנאספים דרך קבע על ידי שב"ס.
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 .3התאמה/אי התאמת האסיר לתכנית שיקום בקהילה -פריט זה נמדד לפי אחת משתי קטגוריות :מתאים
( )1או לא מתאים ( )0בהתאם לשיפוט קליני של נציג רש"א במסגרת החוות דעת שלו ,ומועבר לוועדות
השחרורים .מדד זה מסתמך על דיווח השב"ס על כל אחד מההיבטים המופיעים בסעיפים  1ו  ,2תוך הפעלת
שיקול דעת מקצועי של נציג רש"א במסגרת הערכה פסיכו-סוציאלית של האסיר.
המשתנים הבלתי תלויים
 .1אירועים טראומתיים -משתנה זה נמדד על פי הכלי  LEC- Life Events Checklistכלי לדיווח עצמי
( )Weathers, et al, 2013אשר פותח לשימוש על ידי אנשי מקצוע וחוקרים מוסמכים בתחום בריאות הנפש.
הכלי מודד חשיפה ל 16 -אירועים טראומטיים כגון :פציעות ,תקיפות ,התעללות בילדות ,אובדן טראומתי
ועוד ,הידועים על פי הספרות ,כגורמים פוטנציאליים להתפתחות של פוסט-טראומה ,ועליהם המשיב מסמן
"כן/לא" .כלי זה פותח במקביל לשינויים שחלו באבחון של תסמונת פוסט-טראומתית ותקף ל DSM-5-
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersהמדריך לאבחון וסטטיסטיקה של הפרעות
נפשיות ) ,(American Psychiatric Association, 2013נבדק בהקשרים שונים במהלך השנים ותוקף ככלי
העומד בפני עצמו בהערכת רמות משתנות של חשיפה לאירועים טראומתיים פוטנציאליים .לכלי זה נוספו
עוד מספר פריטים הלקוחים מהכלי  LSCR- Life Stressor Checklist - Revisedוקשורים לרקע
המשפחתי ממנו הגיע המשיב כגון :גירושי הורים ,בעיות נפשיות או רגשיות של מישהו מהמשפחה) .כלי זה
תוקף במחקרים קודמים (Wolfe & Kimerling, 1997, Norris & Hamblen, 2004, Humphreys ,et al,
 .)2011לכל משתתף נספרו האירועים הטראומטיים אותם ציין שעבר .במחקר הנוכחי הציון נע בין  0ל .14
ממוצע האירועים הטראומטיים היה  4.54וסטיית התקן הייתה  .2.59נמצאה מהימנות פנימית על פי אלפא
קרונבך של  ,0.53מהימנות נמוכה כפי שניתן לצפות ,שכן לא מצופה מהאסיר לחוות את כל אירועי החיים
השליליים ברשימה.
 .2תסמונת ותסמינים פוסט טראומתיים -נבדקו על פי הכלי ( PSS-SR-5פואה ואחרים )2014 ,המודד את
רמת התסמינים הפוסט טראומטיים ואת הסבירות ( )likelihoodלתסמונת פוסט טראומטית (האבחנה
עצמה ניתנת על פי אבחון פסיכיאטרי) .התסמינים הפוסט טראומטיים הנמדדים בכלי מותאמים
לקריטריונים המופיעים ב  .(Bovin, et al, 2015) DSM-5הכלי כולל  20פריטים המורכבים מארבע סולמות:
חודרנות (חוויה מחדש של הטראומה) ,הימנעות ,שינויים שליליים בקוגניציות ובמצב הרוח ועוררות
מוגברת .כל פריט נמדד על פני סולם הנע בין ( 0כלל לא) לבין  6( 4פעמים ומעלה/במידה קיצונית) .חישוב
רמת הסימפטומים הפוסט טראומטיים נקבעת על פי סכימה של הציונים שניתנו על כל אחד מהפריטים .על
כן כל משיב יכול לקבל את הציונים ( 0אין תסמינים פוסט-טראומתיים) עד ( 80מקסימום תסמינים פוסט-
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טראומתיים) .סולם  PSS-SR-5הנו גרסה מעודכנת לכלי PSS-SR :אשר הוכח כבעל תוקף ומהמנות גבוהה
והשימוש בו נפוץ ביותר בקליניקות טיפוליות ובמחקר ברחבי העולם (Foa, 1993, Mirzamani,
 .)Mohammadi, Mahmoudi-Gharaei, Mirzamani, 2007הכלי הנוכחי הותאם לקריטריונים של
המהדורה הנוכחית  DSM-5וכאשר נעשה בו שימוש ככלי לראיון  ,PSSI-5עבר תיקוף ומהימנות ונעשה בו
שימוש במחקרים במהלך השנים האחרונות (Vasiliauskaite, 2015, Foa & Capaldi 2013, Weathers, et
 .)al., 2018, Andrew & Alexander, 2018במחקר הנוכחי ,נמצאה מהימנות פנימית על פי אלפא קרונבך
של  0.87על הפריטים המרכיבים את סולם חודרנות 0.70 ,על הפריטים המרכיבים את סולם הימנעות0.83 ,
על הפריטים המרכיבים את סולם שינויים שליליים בקוגניציות ובמצב הרוח ,ו 0.76 -על הפריטים
המרכיבים את סולם עוררות מוגברת .על כל  20הפריטים התקבלה מהימנות פנימית כללית על פי אלפא
קרונבך של  .0.90ממוצע התסמינים הפוסט-טראומתיים היה ( 28.08הערכים שהתקבלו הם  )0-64וסטיית
תקן .17.88
 .3ויסות רגשי -נמדד על פי הכלי CERQ- Cognitive Emotion Regulation questionnaire (Garnefski
 )and Kraaij, 2006הכלי המקורי אשר כלל  36פריטים פותח לראשונה בשנת (Garnefski, Kraaij, & 1999
 )Spinhoven, 2001, Garnefski, Kraaij, & Spinhoven, 2002ונכלל במחקרים שונים בעולם המתמקדים
בקשר בין תהליכים קוגניטיביים לבין בריאות נפשית .הוא פותח לגרסה קצרה יותר אשר עברה תיקוף
ונעשה בה שימוש בקליניקות ובמחקרים ברחבי העולם (Jermann, Linden, & Zermatten, 2006, Cakmak,
 )& cevik, 2010, Dominguez-Lara & Merino-Soto, 2017וכולל  18פריטים הבודקים תשע אסטרטגיות
קוגניטיביות מובחנות לוויסות רגשי לאחר חשיפה לאירוע מאיים או מלחיץ .האסטרטגיות חולקו לשני
סולמות :שימוש באסטרטגיות קוגניטיביות חיוביות (ויסות רגשי גבוה/חיובי) ושימוש באסטרטגיות
קוגניטיביות שליליות (ויסות רגשי נמוך/שלילי) הנמצאים קשורים באופן עקבי עם רגשות שליליים כמו
דיכאון ,חרדה ,מתח וכעס .המשתתפים התבקשו לסמן את מידת השימוש בכל אחת מהאסטרטגיות
(פריטים) על גבי סולם הנע בין ( 1כמעט אף פעם) לבין ( 5כמעט תמיד) .האסטרטגיות השליליות מתחלקות
לסולמות הבאים :האשמה עצמית ,הרהורים/התמקדות במחשבות הקשורות לאירוע השלילי ,חשיבה
קטסטרופלית והאשמת האחר .ככל שהציון בסקאלה זו גבוה יותר -כך יש לאדם יכולת ויסות רגשי שלילי
יותר .במחקר הנוכחי נבחנו האסטרטגיות השליליות בלבד (בהתאם להשערת המחקר) כאשר הממוצע שלהן
היה  3.11וסטיית התקן הייתה  .0.912נמצאה מהימנות פנימית על פי אלפא קרונבך של  0.68על הפריטים
המרכיבים את סולם ויסות רגשי שלילי.
משתני רקע אישיים
בוצע ניתוח תיאורי של התפלגויות על פי משתני רקע אישיים של משתתפי המחקר:
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 .1השכלה :הדיווח כלל את שנות הלימוד של האסיר .אלה סווגו לשתי קטגוריות על פי החציון אשר נמצא
ב  11שנות לימוד 0-11 .שנות לימוד סווגו כהשכלה נמוכה 12 .שנות לימוד ומעלה סווגו כהשכלה גבוהה.
 .2מצב משפחתי :כלל את הקטגוריות -נשוי ,גרוש ,אלמן ,רווק ,אשר אוחדו לצורך הניתוחים לשתי
קטגוריות :נשוי -נמצא בזוגיות ,ולא נשוי -לא נמצא בזוגיות.
 .3דת/לאום :יהודי או אינו יהודי.
 .4רקע התמכרותי :יש רקע או אין רקע (סמים ,אלכוהול והימורים).
 .5סוג העבירה -נמדד על פי קטגוריות העבירה שבגינן האסיר נושא את מאסרו (ברמן וולק ,)2015 ,אשר
נלקחו מהדיווח האדמיניסטרטיבי של שב"ס .רשימת העבירות כללה תחילה  13קטגוריות ,אשר איחדתי
אותם כך שבסופו של דבר ,סווגו לשלוש קטגוריות מרכזיות :עבירות אלימות (כוללות עבירות כלפי גוף וחיי
אדם ,מין ,שוד ,ואלימות במשפחה) ,עבירות רכוש ומרמה (כוללות עבירות גניבות ופריצות ,מרמה
וכלכליות) ,ועבירות סחר בסמים ונשק (כוללות עבירות שימוש ואחזקת סמים ונשק ,וסחר בסמים ובנשק).
אופן ניתוח הנתונים
ניתוח הנתונים התבצע בשלושה שלבים .בשלב הראשון נעשה ניתוח תיאורי אשר כלל התפלגויות של
המשתנים הבלתי תלויים (אירועים הטראומתיים ,ויסות רגשי והיקף תסמינים פוסט-טראומתיים)
והתלויים בכלל המשתנים ועל פי משתני רקע אישיים .בשלב השני ,בוצעו מספר ניתוחים לבחינת השערות
המחקר :נבדקה שכיחות התסמונת הפוסט טראומטית ורמת התסמינים .נעשה ניתוח שונות חד גורמי ( One
 ) Way ANOVAכדי לבחון את הקשר בין סוג העבירה (אלימות ,רכוש ומרמה ,תעבורה ,סחר בנשק וסמים)
לבין רמת התסמינים הפוסט טראומטיים.
בכדי לבחון אם קיימים קשרים מובהקים בין תסמונת פוסט-טראומתית לבין תפקוד האסיר בכלא על
שלושת ממדיו (השתלבות בתכניות שיקום בכלא ,אי ביצוע עבירות משמעת והתאמה לתכניות שיקום
בקהילה) ,נערכו מבחני פירסון .בשלב האחרון של הניתוח נערכו מבחני רגרסיה ולאחריהם מבחן סובל-
 )Preacher & Hayes, 2004) sobel testכדי לבחון האם הוויסות הרגשי מתווך את הקשר בין רמת
התסמינים הפוסט טראומטיים לבין שלושת ממדי תפקוד האסיר בכלא.
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ממצאים
בפרק זה יוצגו ממצאי המחקר .בחלק הראשון יוצג הניתוח התיאורי ,התפלגויות כלל משתני המחקר בקרב
כלל המשתתפים ועל פי משתני רקע אישיים -השכלה ,מצב משפחתי ,דת/לאום ,רקע התמכרותי וסוג
העבירה .בחלק השני ,יוצגו ממצאי ניתוח הקשרים בין כל אחד מהמשתנים הבלתי תלויים לבין המשתנה
התלוי -תפקוד בכלא ותוצאות מבחן הוויסות הרגשי כגורם מתווך בין רמת התסמינים הפוסט טראומטיים
לבין תפקוד האסיר בכלא .בחלק השלישי יוצגו ממצאים נוספים מעניינים אשר לגביהם לא הייתה לי
השערה אפריורית ,אך הם נמצאו קשורים למשתנה התלוי.
פרק א' :ניתוח תיאורי של משתני המחקר בכלל המדגם ועל-פי משתני רקע אישיים
אירועים טראומתיים
לוח  1מציג את התפלגות תשובות משתתפי המחקר על  19אירועים טראומטיים שונים .ניתן לראות על פיו
כי כל משתתפי המחקר נחשפו לאירוע טראומתי אחד לפחות ,וכי מרביתם נחשפו למספר אירועים
טראומטיים .האירועים השכיחים ביותר אליהם נחשפו למעלה ממחצית משתתפי המחקר היו :עדות
לתקיפה פיסית של מישהו אחר ( 57%השיבו כי היו עדים לכך) ,מוות של קרוב משפחה ( ,)51.3%ופציעה או
מחלה חמורה מסכנת חיים (.)51.3%
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לוח  .1התפלגות אירועים טראומתיים בכלל משתתפי המחקר )(N=76

N

%

שם הפריט
חשיפה לאירוע טראומתי אחד לפחות

76

100

היית עד (כלומר ראית) שתקפו מישהו אחר

43

56.6

פציעה או מחלה חמורה ומסכנת חיים (התקף לב וכדומה)

39

51.3

קרוב משפחה או אחר שהיית קשור אליו נפטר או נהרג באופן פתאומי

39

51.3

תאונה (פגיעה חמורה או מוות בתאונת דרכים וכדומה)

34

44.7

עבירות אלימות אשר בוצעו על ידך

28

36.8

תקיפה פיזית (תקיפה בנשק ,פגיעות חמורות וכדומה) לפני המאסר

27

35.5

למישהו במשפחה הייתה בעיה של שימוש בסמים או באלכוהול

25

33.3

אחד ההורים (או שניהם) או האחים הסתבך עם החוק/המשטרה

24

31.6

ההורים שלך התגרשו כשהיית ילד

17

22.4

קרבות בזמן מלחמה או שהייה באזור קרבות

16

21.1

תקיפה פיזית (תקיפה בנשק ,פגיעות חמורות וכדומה) במהלך המאסר

15

19.7

התעללות בילדות (הכאה קשה ,התעללות נפשית או מילולית)

13

17.1

הייתה לך אימא חורגת או אב חורג

11

14.5

מישהו מההורים שלך נפטר כשהיית ילד

11

14.5

למישהו במשפחה הייתה בעיה נפשית או רגשית

10

13.2

אסון טבע (רעידת אדמה ,שיטפונות ,הוריקן ,וכדומה)

5

6.6

תקיפה מינית לפני גיל ( 18אונס ,ניסיון לאונס וכדומה)

4

5.3

תקיפה מינית אחרי גיל ( 18אונס ,ניסיון לאונס וכדומה)

1

1.3

אירועים טראומתיים על פי משתני רקע אישיים
החשיפה לאירועים טראומתיים על פי משתני רקע אישיים נבדקה על פי חשיפה נמוכה וגבוהה -מעל
ומתחת לממוצע ( .)Mean=4.53הממצאים מוצגים בלוח  .2ניתן לראות על פיו כי שיעור הערבים אשר
נחשפו למספר רב יותר של אירועים טראומטיים היה קצת יותר גבוה מזה של שיעור היהודים שנחשפו
למספר זה של אירועים ( 50%לעומת  43%בהתאמה) אם כי ההבדלים אינם מובהקים .שיעור בעלי
השכלה נמוכה אשר נחשפו לאירועים טראומטיים רבים הינו קצת יותר גבוה משיעור בעלי השכלה גבוהה
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אשר נחשפו למספר זה של אירועים ( 50%לעומת  42%בהתאמה) אולם גם הבדלים אלה אינם מובהקים.
לא נמצאו הבדלים בהיקף החשיפה לאירועים טראומטיים על פי משתני הרקע האישיים של השכלה ,מצב
משפחתי ,דת/לאום ,רקע התמכרותי וסוג העבירה.
לוח  .2ההבדלים בשכיחות החשיפה לאירועים טראומטיים בין יהודים לערבים ,מצב משפחתי ,בעלי השכלה נמוכה
לגבוהה ,רקע התמכרותי ,וסוג העבירה

המשתנה

ערכים

חשיפה גבוהה

חשיפה נמוכה

מבחן סטטיסטי

לאירועים טראומתיים לאירועים טראומתיים
(טווח )4.53-14

(טווח )0-4.53
(n)%

)n)%

דת/לאום

יהודים

(24) 57.1

)18) 42.9

)%(n

ערבים

(16) 50

(16) 50

מצב משפחתי

רווקים

(30) 55.6

)24) 44.4

)%(n

נשואים

(10) 50

)10) 50

השכלה

השכלה נמוכה

(19) 50

(19) 50

)%(n

השכלה גבוהה

(18) 58.1

(13) 41.9

התמכרות

ללא רקע

(22) 53.7

(19) 46.3

)%(n

התמכרותי
עם רקע

(15) 45.5

(18) 54.5

x2 (df)=value

x2=0.37

x2 (1)=0.18

x2(1)=0.45

x2 (1)=0.01

התמכרותי
עבירות

אלימות

)%(n

רכוש ומרמה
סחר בסמים

(13) 50

(13) 50

(9) 45

)11) 55

(11) 64.7

(6) 35.3

x2 (2)=1.53

ובנשק

תסמינים פוסט-טראומתיים
שכיחות התסמינים הפוסט טראומטיים מוצגת בלוח  .3התפלגות התשובות מופיעה בכל אחת מארבעת
ממדי התסמונת :חודרנות (חוויה מחדש של הטראומה) ,הימנעות ,שינויים שליליים בקוגניציות ובמצב
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הרוח ועוררות מוגברת .ניתן לראות על פי הלוח כי מרבית משתתפי המחקר השיבו בחיוב על שאלות אשר
בדקו הימצאותן של תסמינים פוסט-טראומתיים בדרגות חומרה שונות .בסולם החודרנות 50%
מהמשתתפים דיווחו על כך שהם חווים  -זיכרונות מטרידים ובלתי רצויים של הטראומה -בחומרה
בינונית (פעמיים-שלוש בשבוע) עד גבוהה מאוד (כל השבוע) בסולם ההימנעות  51.45%מהמשתתפים
דיווחו על ניסיון להימנע ממחשבות או מרגשות הקשורות לטראומה בחומרה בינונית עד גבוהה מאוד,
בסולם שינויים שליליים בקוגניציות ובמצב הרוח  52.8%מהמשתתפים דיווחו על רגשות שליליים
חזקים ,כמו :פחד אימה ,כעס ,אשמה או בושה בחומרה בינונית עד גבוהה מאוד ,ובסולם עוררות מוגברת
 63.5%דיווחו על קשיים בריכוז ו  56.8%דיווחו קשיים בהרדמות ובשינה בחומרה בינונית עד גבוהה
מאוד.
לוח  .3התפלגות שכיחות הסימפטומים הפוסט טראומתיים בקרב כלל המשתתפים
שם הפריט

0

1

בכלל לא

2

פעם בשבוע

)n) %

4

3

פעמיים שלוש  4-5פעמים

או פחות

בשבוע

(n) %

)n) %

בשבוע
)n) %

 6פעמים או
כל השבוע
(n) %

חודרנות (חוויה מחדש של הטראומה)
זיכרונות מטרידים ובלתי רצויים של הטראומה (18) 24.3

(15) 20.3

(4) 5.4

(30) 40.5

(22) 29.7

(9) 12.2

(2) 2.7

(11) 14.9

חוויה מחדש של האירוע הטראומתי או הרגשה (34) 44.6

(24) 32.9

(3) 4.1

(3) 4.1

(9) 12.3

חלומות רעים או סיוטים הקשורים לטראומה

(19) 25.7

(18) 24.3

כאילו היא מתרחשת שוב כעת
חוויה של מצוקה רגשית כשנזכרים בטראומה

(24) 32.9

(22) 30.1

)8) 11

חוויה של מצוקה פיזית כשנזכרים בטראומה

(33) 44.6

(19) 25.7

(12) 16.2

(6) 8.2
(4) 5.4

(13) 17.8
(6) 8.1

(למשל הזעה ,דפיקות לב)

הימנעות
ניסיון להימנע ממחשבות או מרגשות

(16) 21.6

(20) 27

(12) 16.2

(3) 4.1

(23) 31.1

הקשורות לטראומה
ניסיון להימנע מפעילויות ,ממצבים או

(35) 47.3

(11) 14.9

ממקומות המזכירים לך את הטראומה,
או הנחווים מסוכנים יותר מאז הטראומה

שינויים שליליים בקוגניציות ובמצב הרוח
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(4) 5.4

(5) 6.8

(19) 25.7

חוסר יכולת להיזכר בחלקים חשובים של

(7) 9.5

(55) 74.3

(6) 8.1

(1) 1.4

(5) 6.8

הטראומה
מסתכל בצורה שלילית יותר על עצמך ,על

(14) 18.9

(30) 40.5

(14) 18.9

(4) 5.4

(12) 16.2

אחרים או על העולם (למשל" :אני לא יכול
לסמוך על בני אדם"" ,אני אדם חלש")
מאשים את עצמך או אחרים (מלבד האדם

(16) 21.6

(27) 36.5

(9) 12.2

(2) 2.7

(20) 27

שפגע בכם) במה שארע
מרגיש רגשות שליליים חזקים ,כמו :פחד,

)27( 20

)20.3( 15

)12.2( 9

)12.2( 9

)28.4( 21

אימה ,כעס ,אשמה ,או בושה

מאבד עניין או מפסיק את השתתפותך

(35) 47.3

(18) 24.3

(8) 10.8

(1) 1.4

(12) 16.2

בפעילויות שנהגת לעסוק בהן
מרגיש מרוחק או מנותק מאחרים

(31) 41.9

(9) 12.2

(19) 25.7

(1) 1.4

(14) 18.9

קושי לחוות רגשות חיוביים

(25) 33.8

(18) 24.3

(16) 21.6

(2) 2.7

(13) 17.6

עוררות מוגברת
כועס יותר או תוקפני יותר לאחרים

(41) 55.4

(13) 17.6

(9) 12.2

(3) 4.1

(8) 10.8

מסתכן יותר או עושה פעולות העשויות

(53) 71.6

(9) 12.2

(3) 4.1

(2) 2.7

(7) 9.5

להזיק לך או לאחרים (למשל ,לנהוג
ברכב בחוסר זהירות ,ליטול סמים)
כל הזמן דרוך ,עומד על המשמר (למשל,

(27) 36.5

(12) 16.2

(11) 14.5

(5) 6.8

(19) 25.7

לבחון מי נמצא בסביבתכם ,להרגיש אי
נוחות בהפניית הגב לדלת)
מגיב בבהלה יתרה (למשל ,כאשר מישהו

(39) 52.7

(14) 18.9

(6) 8.1

(2) 2.7

(13) 17.6

הולך בעקבותיך)
יש לי קשיים בריכוז

(18) 24.3

(9) 12.2

(14) 18.9

(12) 16.2

(21) 28.4

קשיים בהרדמות או בשינה

(22) 29.7

(10) 13.5

(15) 20.3

(9) 12.2

(18) 24.3

תסמונת פוסט-טראומתית על פי משתני רקע אישיים
תסמונת פוסט-טראומתית על פי משתני רקע אישיים נבדקה לפי הימצאות תסמונת פוסט-טראומתית
(יש/אין) .הממצאים מוצגים בלוח  .4ניתן לראות על פיו כי לא נמצאו קשרים מובהקים בין תסמונת
פוסט-טראומתית לבין חמשת משתני הרקע האישיים :דת/לאום ,השכלה ,התמכרות ,מצב משפחתי וסוג
העבירה.
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לוח  .4ההבדל בשכיחות קיומה של תסמונת פוסט טראומטית על פי משתני רקע אישיים

המשתנה

ערכים

דת/לאום

יהודים

(15) 37.5

)%(n

ערבים

(11) 34.4

(21) 65.6

השכלה

השכלה נמוכה

(12) 32.4

(25) 67.6

)%(n

השכלה גבוהה

(11) 36.7

(19) 63.3

התמכרות

ללא רקע

(17) 42.5

(23) 57.5

)%(n

התמכרותי
עם רקע

אין תסמונת

יש תסמונת

מבחן סטטיסטי

(n) %

(n) %

x2 (df)=value

(25) 62.5
x2 (1)=0.75
x2(1)=0.13
x2 (1)=1.59
(23) 71.9

(9) 28.1

התמכרותי
מצב משפחתי

רווקים

(18) 34.6

(34) 65.4

)%(n

נשואים

(8) 40

(12) 60

סוג עבירה

אלימות

(10) 40

(15) 60

)%(n

רכוש ומרמה

(4) 20

(16) 80

סחר בסמים

(7) 43.8

(9) 56.3

x2(1)=0.18
x2 (2)=2.80

ובנשק

ויסות רגשי שלילי
לוח  5מציג את התפלגות תשובות המשתתפים על  8פריטים לבחינת הוויסות הרגשי השלילי .ניתן לראות
על פיו כי  46.6%ממשתתפי המחקר מרגישים אחראים לאירוע השלילי שקרה להם כמעט תמיד 39.2% ,
ממשתתפי המחקר חושבים לעיתים קרובות על מה שהרגישו ביחס לאירוע שעברו כמעט תמיד ,ו 38.4%
ממשתתפי המחקר ממשיכים לחשוב כמה איום האירוע שקרה להם כמעט תמיד.
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לוח  .5התפלגות שכיחות השימוש בוויסות רגשי שלילי בקרב כלל המשתתפים
שם הפריט

2

1
כמעט אף פעם
(n) %

לעיתים קרובות אני חושב על מה

(9) 12.2

לפעמים
(n) %

(14) 18.9

3
מידי פעם
(n) %

(16) 21.6

4

5

לעיתים קרובות כמעט תמיד
(n) %

(6) 8.1

(n) %

(29) 39.2

שהרגשתי ביחס לאירוע שעברתי
אני מרגיש שאני אחראי למה שקרה לי

(12) 16.4

(10) 13.7

(9) 12.3

(8) 11

(34) 46.6

אני טרוד בשל המחשבות והרגשות

(16) 21.9

(7) 9.6

(16) 21.9

(10) 13.7

(24) 32.9

שהאירוע עורר בי
אני ממשיך לחשוב כמה איום האירוע

(12) 16.4

(16) 21.9

(8) 11

(9) 12.3

(28) 38.4

שקרה לי
אני חושב שאחרים הם האחראים

(28) 38.9

(12) 16.7

(11) 15.3

(3) 4.2

(18) 25

למה שקרה
אני חושב שהסיבה לאירוע היא

(23) 31.9

(9) 12.5

(14) 19.4

(4) 5.6

(22) 30.6

בגללי
אני כל הזמן חושב לעצמי כמה איום

(7) 9.6

(10) 13.7

(17) 23.3

(13) 17.8

(26) 35.6

היה האירוע שקרה
אני חושב שבאופן בסיסי הסיבות

(31) 42.5

(18) 24.7

(11) 15.1

(5) 6.8

(8) 11

לדברים שקורים לי הן בגלל אחרים

ויסות רגשי שלילי על פי משתני רקע אישיים
וויסות רגשי שלילי על פי משתני רקע אישיים נבדק לפי ציון נמוך וגבוה מעל ומתחת לממוצע
( .(Mean=3.1הממצאים מוצגים בלוח  .6ניתן לראות על פי הלוח כי נמצא קשר מובהק בין משתנה
השכלה לבין ויסות רגשי שלילי .x2(1)=8.06, p< 0.01 :כלומר ,אסירים בעלי השכלה נמוכה משתמשים
באסטרטגיות שליליות של ויסות רגשי יותר מאשר אסירים בעלי השכלה גבוהה .לא נמצאו קשרים
מובהקים בין ויסות רגשי שלילי לבין ארבעת משתני הרקע האישיים האחרים.

34

לוח  .6ההבדלים בשכיחות השימוש באסטרטגיה של ויסות רגשי שלילי על פי משתני רקע
המשתנה

ערכים

דת/לאום

יהודים

ויסות רגשי

ויסות רגשי

מבחן סטטיסטי

שלילי נמוך

שלילי גבוה

x2 (df)=value

(טווח )1-3.1

(טווח )3.1-5

(n) %

(n) %

(22) 55

(18) 45
x2 (1)=1.47

)%(n
ערבים

(13) 40.6

(19) 59.4

השכלה

השכלה נמוכה

(13) 35.1

(24) 64.9

)%(n

השכלה גבוהה

(21) 70

(9) 30

התמכרות

ללא רקע

(20) 50

(20) 50

)%(n

התמכרותי
עם רקע

**x2(1)=8.06
x2 (1)=0.069

(17) 53.1

(15) 46.9

התמכרותי
מצב משפחתי

רווקים

(27) 51.9

(25) 48.1

)%(n

נשואים

(8) 40

(12) 60

עבירות

אלימות

(10) 40

(15) 60

)%(n

רכוש ומרמה

(11) 55

(9) 45

סחר בסמי ונשק

(9) 56.3

(7) 43.8

x2(1)=0.82
x2 (2)=0.68

**p< 0.01

תפקוד האסיר בכלא
התפלגות תפקוד האסיר בכלא על שלושת מדדיו מוצגת בלוח  .7ניתן לראות על פי הלוח כי 58%
ממשתתפי המחקר השתלבו בתכניות חינוך ,לעומת תכניות שיקום אחרות בהן שיעור המשתלבים היה
נמוך יותר .רק  35.6%ממשתתפי המחקר סיימו את הטיפול בהצלחה (כפי שמוצג בלוח) 41.9% ,נמצאו
מתאימים לתכניות שיקום בקהילה ,ורובם ללא התנהגות שלילית בכלא.
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לוח  .7התפלגות תפקוד האסיר בכלא על שלושת ממדיו

המשתנה התלוי-תפקוד האסיר בכלא

%

n

 .1השתלבות בתכניות שיקום בכלא
* 1.1טיפול

26

35.6

 1.2חינוך

43

58.1

 1.3תעסוקה

29

39.7

 1.4הכשרה מקצועית

14

19.2

 1.5חונכות של אחר (תומך)

7

9.6

 .2התנהגות שלילית בכלא

11

15.3

 .3התאמה לתכנית שיקום בקהילה

31

41.9

* סוגי הטיפול בהם השתלבו משתתפי המחקר' :שליטה בכעסים' ) ,(n=2שינוי דפוסים' ) ,(n=10תאונות
דרכים/עבירות תעבורה )' ,(n=4טיפול בהתמכרויות' )' ,(n=8אלימות ועבריינות כללית' )' ,(n=3שימוש
לרעה באלכוהול' )' ,(n=1עבריינות מרמה' )' ,(n=5עבריינות מין' ) ,(n=1מעקב פסיכיאטרי ) .(n=2מתוך
 36נדגמים שהשתלבו בטיפול 26 ,סיימו אותו בהצלחה .תכנית טיפולית ייעודית לפוסט-טראומה לא
נמצאה במסגרת התכניות המוצעות בשני בתי הכלא.
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פרק ב' :בחינת השערות המחקר
בפרק זה יוצגו ממצאי השערות המחקר ,וכן קשרים נוספים שנמצאו בין משתני המחקר ,ולגביהם לא
היו השערות.
השערת המחקר הראשונה :תסמונת פוסט-טראומתית ,נמדדה עפ"י הימצאותם של תסמינים פוסט-
טראומתיים בקרב משתתפי המחקר .שיעור הסובלים מסבירות לתסמונת פוסט-טראומתית הנו .63.5%
כאמור ,לא נמצאו הבדלים בין תסמונת פוסט-טראומתית לבין חמשת משתני הרקע האישיים :דת/לאום,
השכלה ,התמכרות ,מצב משפחתי וסוג העבירה.
קשר בין תסמינים פוסט טראומטיים לבין תפקוד האסיר בכלא:
בכדי לבחון את השערת המחקר השנייה לפיה יהיו קשרים בין רמת התסמינים הפוסט טראומטיים לבין
כל אחד ממדדי התפקוד בכלא נבדקו מתאמים (על פי מבחני פירסון) .הממצאים מוצגים בלוח  .9ניתן
לראות על פיו כי בניגוד למשוער ,לא נמצאו קשרים מובהקים בין תסמינים פוסט-טראומתיים לבין
שלושת ממדי התפקוד של האסיר בכלא .ניתן לראות כי קיימים קשרים אחרים אשר לא שוערו מראש:
השתלבות בתכניות שיקום בכלא נמצאה קשורה להתאמה לתכניות שיקום בקהילה ,כלומר ,ככל
שההשתלבות של משתתפי המחקר בתכניות שיקום בכלא הייתה גבוהה יותר ,כך התאמתם לתכניות
שיקום בקהילה -גברה .נמצא קשר שלילי מובהק בין ביצוע עבירות משמעת בכלא לבין התאמה לתכניות
שיקום בקהילה ,כלומר ,ככל שדווחו יותר עבירות משמעת של הנבדקים כך הם נמצאו מתאימים פחות
לתכניות שיקום בקהילה.
לוח  .8מטריצת מבחני פירסון של שלושת מדדי התפקוד בכלא ותסמונת פוסט-טראומתית
2

מס’

שם המשתנה

1

1

תסמינים פוסט-טראומתיים

-

2

השתלבות בתוכניות שיקום

-0.1

3

4

-

בכלא
3

התאמה לתוכניות שיקום

0.01

בקהילה
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***0.6

-

2

4

עבירות משמעת

-0.06

0.11

*-0.27

-

*p< 0.05 , **p< 0.01, ***p< 0.001
תפקידו של הוויסות הרגשי בקשר בין תסמינים פוסט-טראומתיים לבין תפקוד של אסירים בכלא:
על מנת לבחון את ההשערה השלישית של המחקר ,ויסות רגשי שלילי כמשתנה מתווך לקשר בין
תסמינים פוסט-טראומתיים לבין שלושת ממדי תפקוד האסיר בכלא ,נערכו שלושה מבחני רגרסיה
ולאחריהן נערך מבחן סובל .להלן תוצאות המבחנים שהתקבלו:
ויסות רגשי כמשתנה מתווך לקשר שבין תסמינים פוסט-טראומתיים לבין השתלבות בתכניות שיקום
בכלא
תחילה נערכה רגרסיה לינארית פשוטה ,אשר בחנה את יכולת הניבוי של תסמינים פוסט-טראומתיים
על השתלבות בתכניות שיקום בכלא תפקוד בכלא ,בהתעלם ממשתנה הוויסות הרגשי השלילי .מניתוח
התוצאות עולה כי מודל הרגרסיה לא נמצא מובהקF (1,71)= 0.64, p > 0.05, b= -0.007, SE=0.008 :
כלומר ,תסמינים פוסט-טראומתיים לא היוותה גורם מנבא מובהק עבור מדד התאמה לתכניות שיקום
בכלא.
בשלב השני נערכה רגרסיה לינארית פשוטה שבחנה את יכולת הניבוי של תסמינים פוסט-טראומתיים
על ויסות רגשי שלילי .מניתוח התוצאות עולה כי מודל הרגרסיה נמצא מובהקF(1,72)=31.57, :
 ,p<0.001, b=0.028, SE=0.005כלומר ,תסמינים פוסט-טראומתיים היוותה גורם מנבא מובהק עבור
הוויסות הרגשי השלילי.
בשלב השלישי נערכה רגרסיה לינארית מרובה אשר בחנה את הקשרים בין ויסות רגשי שלילי ותסמינים
פוסט-טראומתיים בו זמנית ,לבין השתלבות בתכניות שיקום בכלא .מודל הרגרסיה נמצא לא מובהק:
 .F(2, 70)=0.61, P>0.05הוויסות הרגשי השלילי לא נמצא גורם מנבא מובהק עבור השתלבות בתכניות
שיקום בכלא ,בנוכחות תסמינים פוסט-טראומתיים .b=0.162, SE=0.196, p>0.05 :כמו כן נמצא
שתסמינים פוסט-טראומתיים אינם מהווים גורם מנבא מובהק עבור השתלבות בתכניות שיקום בכלא
בנוכחות ויסות רגשי שלילי.b=-0.011, SE=0.01, P>0.05 :
בשלב האחרון נערך מבחן סובל שמצא כי הוויסות הרגשי השלילי לא היווה גורם מתווך לקשר שבין
תסמינים פוסט-טראומתיים לבין השתלבות בתכניות שיקום בכלאZ=0.817, p>0.05 :
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ויסות רגשי כמשתנה מתווך לקשר שבין תסמינים פוסט-טראומתיים לבין ביצוע עבירות משמעת
תחילה נערכה רגרסיה לוגיסטית בינארית אשר בחנה את יכולת הניבוי של תסמינים פוסט-טראומתיים
על עבירות משמעת (כן/לא) ,בהתעלם ממשתנה הוויסות הרגשי השלילי .מניתוח התוצאות עולה כי מודל
הרגרסיה לא נמצא מובהק ,b=0.008, SE=0.18, p>0.05 :כלומר תסמינים פוסט-טראומתיים לא היוו
גורם מנבא מובהק עבור ביצוע עבירות משמעת בכלא.
בשלב השני נערכה רגרסיה לינארית פשוטה אשר בחנה את יכולת הניבוי של תסמינים פוסט-טראומתיים
על ויסות רגשי שלילי .מניתוח התוצאות עולה כי מודל הרגרסיה נמצא מובהקF(1,72)=31.57, :
 ,P<0.001, b=0.028, SE=0.005כלומר ,תסמינים פוסט-טראומתיים היוו גורם מנבא מובהק עבור
הוויסות הרגשי השלילי.
בשלב השלישי נערכה רגרסיה לוגיסטית בינארית אשר בחנה את הקשרים בין ויסות רגשי שלילי
ותסמינים פוסט-טראומתיים בו זמנית ,לבין ביצוע עבירות משמעת .מניתוח התוצאות עולה כי הוויסות
הרגשי השלילי נמצא כגורם מנבא מובהק עבור ביצוע עבירות משמעת בנוכחות תסמינים פוסט-
טראומתיים .b=1.12, SE=0.477, P<0.05 :לעומת זאת ,נמצא שתסמינים פוסט-טראומתיים אינם
מהווים גורם מנבא מובהק לביצוע עבירות משמעת בנוכחות ויסות רגשי שליליb=-0.019, SE=0.021, :
.P>0.0
בשלב האחרון נערך מבחן סובל לבחינת ויסות רגשי שלילי כגורם מתווך חלקי לקשר שבין תסמינים
פוסט-טראומתיים לבין ביצוע עבירות משמעת .Z= 2.165, P<0.05:למרות שמבחן סובל מעיד על
מובהקות ,מכיוון שהתנאי הראשון לא התקיים בדבר קשר מובהק בין תסמינים פוסט-טראומתיים
(המשתנה הבלתי תלוי) לבין עבירות משמעת (המשתנה התלוי) לא ניתן לטעון לתיווך.
ויסות רגשי כמשתנה מתווך לקשר שבין תסמינים פוסט-טראומתיים לבין התאמה לתכניות שיקום
בקהילה
תחילה נערכה רגרסיה לוגיסטית בינארית ,אשר בחנה את יכולת הניבוי של תסמינים פוסט-טראומתיים
להתאמה לתכניות שיקום בקהילה ,בהתעלם ממשתנה הוויסות הרגשי השלילי .מניתוח התוצאות עולה
כי מודל הרגרסיה לא נמצא מובהק ,b=0.001, SE=0.013, P>0.05 :כלומר תסמינים פוסט-טראומתיים
לא היוו גורם מנבא מובהק עבור התאמה לתכניות שיקום בקהילה.
בשלב השני נערכה רגרסיה לינארית פשוטה אשר בחנה את יכולת הניבוי של תסמינים פוסט-טראומתיים
על ויסות רגשי שלילי .מניתוח התוצאות עולה כי מודל הרגרסיה נמצא מובהקF(1,72)=31.57, :
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 ,P<0.001, b=0.028, SE=0.005כלומר ,תסמינים פוסט-טראומתיים היוו גורם מנבא מובהק עבור
הוויסות הרגשי השלילי.
בשלב השלישי נערכה רגרסיה לוגיסטית בינארית אשר בחנה את הקשר בין ויסות רגשי שלילי ותסמינים
פוסט-טראומתיים בו זמנית ,לבין התאמה לתכניות שיקום בקהילה .מניתוח התוצאות עולה כי הוויסות
הרגשי השלילי לא נמצא גורם מנבא מובהק עבור התאמה לתכניות שיקום בקהילה ,בנוכחות תסמינים
פוסט-טראומתיים .b=-0.49, SE=0.334, P>0.05 :כמו כן ,נמצא כי תסמינים פוסט-טראומתיים לא
היוו גורם מנבא מובהק להתאמה לתכניות שיקום בקהילה ,בנוכחות ויסות רגשי שליליb=0.013, :
SE=0.017, p>0.05
בשלב האחרון נערך מבחן סובל שמצא כי הוויסות הרגשי השלילי לא היווה גורם מתווך לקשר שבין
תסמינים פוסט-טראומתיים לבין התאמה לתכניות שיקום בקהילהZ=-1.419, p>0.05 :
פרק ג' :ניתוחים נוספים לקשרים בין משתני המחקר
בחינת קשרים בין תסמינים פוסט-טראומתיים ,ויסות רגשי שלילי ,אירועים טראומתיים ועבירות
משמעת
בכדי לבחון האם קיימים קשרים מובהקים בין תסמינים פוסט-טראומתיים ,ויסות רגשי שלילי,
אירועים טראומתיים ועבירות משמעת ,נערכה מטריצה של מבחני פירסון .N=74 ,הממצאים מוצגים
בלוח  .9ניתן לראות על פי הלוח כי נמצא קשר חיובי מובהק ( )r=0.56, p<0.001בין תסמינים פוסט-
טראומתיים לבין וויסות רגשי השלילי .כלומר ,ככל שהמשתתפים דיווחו על רמה גבוה יותר של
תסמינים פוסט-טראומתיים ,כך נטו לעשות שימוש רב יותר באסטרטגיה שלילית של ויסות רגשי .כמו
כן ,כצפוי ,נמצא קשר חיובי מובהק ) (r=0.3, p<0.01בין אירועים טראומתיים לבין תסמונת פוסט-
טראומתית ,כלומר ,ככל שהנבדקים דיווחו על מספר רב יותר של אירועים טראומתיים ,כך הם דיווחו
על רמה גבוהה יותר של תסמינים פוסט-טראומתיים .בנוסף ,נמצא קשר חיובי מובהק ()r=0.26, p<0.05
בין אירועים טראומתיים לבין ויסות רגשי שלילי ,כלומר ,ככל שהמשתתפים דיווחו על רמה גבוהה יותר
של אירועים טראומתיים ,כך הם נטו לעשות שימוש רב יותר באסטרטגיה שלילית של ויסות שלילי.
לבסוף ,נמצא קשר חיובי מובהק  )(r=0.27, p<0.05בין ויסות רגשי שלילי לבין ביצוע עבירות משמעת,
כלומר ,ככל שהנבדקים עשו שימוש מוגבר בוויסות רגשי שלילי ,כך ביצעו יותר עבירות משמעת בכלא.
לא נמצאו קשרים חיוביים מובהקים בין תסמונת פוסט-טראומתית ואירועים טראומתיים לבין ביצוע
עבירות משמעת.
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לוח  .9מטריצת מבחני פירסון בין ארבעת משתני המחקר
שם המשתנה

1

1

אירועים טראומתיים

-

2

תסמינים פוסט-טראומתיים

**0.30

3

וויסות רגשי שלילי

*0.26

**0.56
*

4

עבירות משמעת

-0.01

0.06

מס’

2

3

4

*0.27

-

*p< 0.05 , **p< 0.01, ***p< 0.001
בחינת ההבדלים בהשתלבות בתכניות שיקום בכלא לפי רקע התמכרותי
במסגרת חלק זה ,נבחנו הקשרים בין שלושת מדדי התפקוד בכלא לבין רקע התמכרותי .להלן יוצג הקשר
המובהק בין ממד הה שתלבות בתכנית שיקום בכלא לבין רקע התמכרותי .בכדי לבחון האם ישנו הבדל
במידת ההשתלבות בתכנית שיקום בכלא בין אסירים בעלי רקע התמכרותי לבין אסירים ללא רקע
התמכרותי ,נערך מבחן  tלמדגמים בלתי תלויים .ההבדלים נמצאו מובהקים .)(t (72)=2.75, p<0.05
כאשר מידת ההשתלבות בתכנית שיקום בכלא בקרב משתתפי מחקר ללא רקע התמכרותי (M=1.95,
) SD=1.28הייתה גבוהה יותר מזו של משתתפי המחקר בעלי רקע התמכרותי ).(M=1.18, SD=1.07
בחינת הקשר בין דת/לאום לבין ביצוע עבירות משמעת
כ  )60.7%( 60%מהיהודים ורק פחות מ  40%מהערבים ( )39.3%לא ביצעו עבירות משמעת בעת המאסר.
ההבדלים מובהקים ( .( x2 (1)=4.21, p<0.05ככלומר ,אסירים ערבים ביצעו יותר עבירות משמעת
בהשוואה לאסירים יהודים ולפיכך ,תפקודם במדד ההתנהגות בכלא היה פחות טוב באופן משמעותי.
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דיון
מטרותיו של המחקר הנוכחי היו לבחון את שיעור האסירים הסובלים מתסמונת פוסט-טראומתית ,את
הקשר בין התסמונת ורמת הסימפטומים הפוסט טראומטיים לבין בעיות התנהגות בכלא וכן את המידה
בה ויסות רגשי מתווך בין השניים.
תפקוד בכלא הוגדר על פי שלושה ממדים ,שניים מהם חיוביים ואחד שלילי .הממדים החיוביים שהוגדרו
היו התאמתו של האסיר לתכנית שיקום בקהילה באמצעות שחרור מוקדם ברישיון ,מה שמכונה לעתים
בספרות כ'אסיר טוב' הראוי לשחרור מוקדם מהכלא ( ,)Nathan, 2012וכן השתלבות האסיר בתהליכי
שיקום במסגרת הכלא בו הוא מרצה את מאסרו ) .)Sabol, Rosich & Kane, 2002הממד השלילי שנבחן
היה מעורבות בעבירות משמעת בכלא ,בדומה למחקרים אחרים אשר בחנו התנהגות שלילית בכלא על
פני רצף של אירועי משמעת קלים ועד לביצוע עבירות פליליות של ממש ( MacDonald, 2005, Berk,
 )Kriegler & Baek, 2006, Rocheleau, 2014אשר בכוחן ,להפחית משמעותית את סיכויו של האסיר
להשתחרר מוקדם מהכלא (.)Blomberg, & Lucken, 2010
בעוד מחקרים בעולם הצביעו על שיעור גבוה של פוסט טראומה בקרב אסירים אשר נע בין  20%לבין
 ,(Courtney & Maschi, 2012, Sun, 2014 ,Wolff, 2014) 60%המחקר הנוכחי אשר הנו ככל הידוע
הראשון שבחן נושא זה בישראל ,הצביע על מ שיעור של  63.5%אסירים הסובלים מפוסט טראומה ,או
לפחות סבירות לפוסט טראומה (שכן זו נמדדה על פי דיווח עצמי ולא על פי הערכה פסיכיאטרית) .שיעור
זה מעט יותר גבוה מזה שנמצא בעולם וגבוה בהרבה מהשיעורים שנמצאו באוכלוסייה הכללית בעולם
המערבי ,הנעים בין  3%ל  ,)Akyüz et al., 2007, Wolff, et al., 2014, Sun, 2014( 12%כאשר נשים
נמצאות ברף העליון של הטווח לעומת גברים ).)Charak, et al., 2014, Christiansen & Hansen 2015
שיעורים אלה דומים לנתונים הקיימים בישראל ) ,(Levinson, et al., 2007, Koenen, 2017ומצביעים על
כך שאסירים הם אוכלוסייה פגיעה הסובלת ממצוקות נפשיות כמו פוסט טראומה (Goff et al., 2007,
.)Carlson, 2010, Wolff, 2014
השערת המחקר השנייה הייתה כי יימצא קשר בין תסמונת ורמת תסמינים פוסט-טראומתיים לבין
תפקודו של האסיר בכלא ,כך שככל שרמת התסמינים הפוסט טראומטיים תהיה גבוהה יותר ,כך תפקודו
של האסיר בכלא יהיה ירוד יותר .השערה זו לא אוששה  .לא נמצא קשר בין אף לא אחד משלושת ממדי
תפקוד האסיר בכלא -הן הממדים החיוביים והן הממד השלילי ,לבין רמת התסמינים הפוסט
טראומטיים.
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ממצאים אלה ,אשר מחד מצביעים על שיעור גבוה של אסירים הסובלים מתסמונת פוסט-טראומטית,
ואולם מאידך אינם מזהים את התסמינים החיצוניים המצופים לסובלים מתסמונת זאת – כגון תפקוד
והתנהגות ,מעניינים ומובילים למספר הסברים תיאורטיים :
ראשית ,ניתן להניח כי ייתכן והמדדים שנבחרו לא היו מספיק רגישים על מנת לבחון את ההבדלים
בהתנ הלות היומיומית של האסיר .כזכור ,המדדים בחנו את מידת ההשתלבות בתכניות שיקום בכלא,
התנהגות והתאמה לתכניות המשך בקהילה .שני המדדים הראשונים זהים למדדים הקיימים בעולם
( )Demleitner, 2009, United Nations Office on Drugs and Crime, 2017כאשר מטרת ההשתלבות
בתכניות שיקום בכלא ,היא בעיקר יצירת שינוי ברמה הקוגניטיבית וההתנהגותית של האסיר .יחד עם
זאת ,הספרות מצביעה על כך כי קיימת שונות באופן בו מעריכים את מידת ההצלחה של תכניות שיקום
בהן שולבו אסירים בכלא ,ולא קיימים מספיק מחקרי הערכה כדי לבחון האם בהכרח הושגו יעדי
השיקום (מזרחי וטל (Nations Office on Drugs and Crime, 2017, 2010, ,כך שהמדדים לתפקוד חיובי
בכלא משתנים ממדינה למדינה .זאת ועוד ,במחקר הנוכחי מדדי התפקוד לא בחנו היבטים נוספים
לתפקוד חיובי כמו השונות בהתנהלותם היומיומית של האסירים בכלא ,פרט לעצם השתלבותם בתכניות
השיקום בכלא ,התנהגותם ביחס לכללי הכלא ומידת התאמתם לתכניות שיקום בקהילה .ניתן לייחס
זאת ,בין השאר ,לכך שטרם פותחו מדדים נוספים לתפקודו של האסיר בכלא ,כמו אמות מידה להצלחת
תכניות שיקום של אסירים (מתוך :היבטים בשיקום אסירים ,דוח מבקר המדינה )2014 ,ולכן קשה היה
לבחון היבטים נוספים של תפקוד פרט לאלו שנבחנו .גם הספרות הקיימת בעולם מעלה ביקורות על כך
כי תפקוד שנחשב חיובי בכלא ,אינו מעיד בהכרח כי השיקום הצליח או היה יעיל .כך נטען למשל ,כי
התנהגות חיובית בכלא מרמזת על ציות בלבד ואינה יכול לנבא מועדות עתידית להתנהגות שלילית
( )Jacobs, 1982ועל כן לא ברור אם השתלבות בתכניות שיקום בכלא אכן משיגה את מטרות השיקום
לאורך זמן ) .)Demleitner, 2009בנוסף ,נטען כי תכניות התעסוקה מנותקות פעמים רבות משוק העבודה
שמחוץ לבית הסוהר ואינן מכינות את האסיר לשוק העבודה האמיתי ,וזאת בהתייחס להיעדר הגדרת
יעדים ומדדי תפקוד בתחום התעסוקה ).)Crook, 2007
הסבר שני לממצאים ניתן ליחס לשיטת המדידה במחקר הנוכחי (סקר רטרוספקטיבי וסקר רוחב) ,אשר
סיפקה מידע מוגבל על תפקוד האסיר בכלא בנקודת זמן אחת .יתכן ומחקר אורך היה בוחן את תפקוד
האסיר לאורך זמן ,החל מעת כניסתו למאסר ואף לאחר שחרורו מהכלא ועונה לשאלה האם קיימים
הבדלים בתפקוד האסיר הפוסט-טראומתי בכלא לעומת הקהילה.
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לפי ההסבר השלישי המוצע ,אסירים  -כאוכלוסייה שבויה ,יצליחו פעמים רבות לתפקד במסגרת כופה
בעלת גבולות ברורים כמו בית כלא ,אך יתקשו בכך מחוץ לחומות ,לאחר שחרורם אז יאלצו להתמודד
עם לחצים ובעיות שמזמן להם העולם החופשי ) .(O'Hear, 2014הסבר זה מוכר בספרות כתהליך
ה'התמסדות' שעוברים אסירים בכלא .הכוונה לתהליך שבאמצעותו חייהם של אנשים מעוצבים
ומשתנים על ידי הסביבות המוסדיות בהן הם חיים ,ובקרב אסירים המונח' :פריזוניזציה'
( )prisonizationאותו טבע קלמר ( ,)Clemmer, 1958מתאר תהליך לפיו שילוב נורמות חיי הכלא בהרגלי
המחשבה ,ההרגשה וההתנהגות של האסירים ,הוא התאמה שהם מבצעים בתגובה לחיים כואבים ונטולי
חירות ,אשר תחומים מעטים נתונים להחלטתם (Sykes & Messinger, 1960, Zamble and Porporino,
 .)1988תהליך הפריזוניזציה לימד רבים מהם להסתיר ולהדחיק את מצבם הפנימי ,ולא לחשוף באופן
גלוי רגשות או תגובות אינטימיות .אסירים מתרגלים בהדרגה למגבלות שהחיים המוסדיים מטילים
עליהם ,ומשתמשים במנגנונים פסיכולוגיים בכדי להתאים את עצמם לסביבת הכלא ולשמירה על שליטה
עצמית ,כך ש המראה החיצוני של נורמליות ותפקוד תקין ,עשוי להסוות מגוון של בעיות חמורות עם
חזרתם לחברה ( .)haney, 2001עם הזמן ,הם הופכים לתלויים יותר ויותר במסגרת המוסדית שמקבלת
עבורם החלטות ומסתמכת על מבנה ולוח זמנים לארגון שגרת החיים ,עד כי החזרה לחברה והחופש
בצידה ,עלולה להוות עבורם בעיה של ממש ) .)Bukstel and Kilman,1980מחקרים שעסקו בתסמונת
פוסט-טראומתית מושהית ,העלו כי בנסיבות מסוימות ,תסמינים חריפים של פוסט טראומה עשויים
להתפרץ גם שנים רבות לאחר החשיפה לחוויות הטראומתיות & (Andrews, Brewin, Philpott
 .)Stewart, 2007, Gray, Bolton & Litz, 2004ככל הנראה מדובר באנשים שהצליחו להכיל את מצוקתם
האינדיבידואלית לא רק בגלל הכוחות הפנימיים ,אלא מעצם היותם בסביבה המציבה גבולות ברורים
ונוקשים אשר עשויה לשמר התנהגות חיובית גם בקרב הפוסט טראומטיים .קיומה של צורה מעוכבת זו
של תסמונת פוסט-טראומתית מדגישה אם כן ,כיצד חוויות טראומטיות מודחקות רק כדי להתבטא
בנקודה עתידית כלשהי ) .)Andrews, et al., 2007, McFarlane, 2010יש לציין כי מאחר וקיים טווח
רחב לתסמונת המעוכבת ומחקרים מגדירים ומודדים אותה באופן שונה ,אין ,ככל הידוע לי ,כלי המתקף
אותה ( .)Andrews, et al., 2007, Frueh, Grubaugh, Yeager & Magruder, 2009יחד עם זאת ,יש
להניח כי אסירים אשר נמצאה אצלם עדות לקיומה של תסמונת פוסט-טראומתית וחרף העובדה שלא
נמצא לכך ביטוי במישור התפקודי בכלא ,עשויים לפתח דפוסי מצוקה לאורך זמן ,ולסבול מתסמינים
בדרגות חומרה גבוהות יותר ,אשר עשויים להופיע רק לאחר שחרורם ממאסר .לאור האמור ,ניתן להניח
כי אופי החיים הטוטאלי בכלא מייצר 'אפקט מושהה' של טראומה לא מטופלת ,כך שתפקודם התקין של
אסירים פוסט-טראומתיים לא בהכרח ייפגע במהלך המאסר ,אלא לאחריו .מכאן ,שהיעדר קשר גלוי בין
תסמונת פוסט-טראומתית לבין תפקוד – שלילי או חיובי ,של אסירים בכלא ,עשוי להיות קשור דווקא
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לתנאי החיים הטוטאליים שבכלא ,המאלצים אותם להדחיק רגשות ולא לאפשר להם לפרוץ ללא יכולת
ריסון עצמי ( ,(Gross & Levenson, 1993, Gross, 2002, Gross, 2013על-כן ,קיימת חשיבות יתרה
להמשיך ולחקור קבוצת אוכלוסייה זו לאורך זמן ,ולבחון את תפקודם לאחר עם יציאתם מהכלא.
הואיל ואירועים טראומתיים מאתגרים את מערכות הוויסות בגוף ,ואנשים עם תסמונת פוסט-
טראומתית מתאפיינים בקושי בוויסות רגשי ( ,)Larsen & Berenbaum, 2015השערת המחקר השלישית
בחנה גם המידה בה משתנה הוויסות הרגשי השלילי מתווך את הקשר שבין תסמונת פוסט-טראומתית
לבין ממדי תפקוד האסיר בכלא .ההשערה לא אוששה ,וויסות רגשי לא נמצא גורם מתווך לקשר שבין
שני המשתנים .ואולם ,בעוד שלא נמצא קשר בין פוסט-טראומה לבין תפקוד שלילי בכלא וויסות רגשי
לא נמצא גורם מתווך ביניהם ,הרי שנמצאו קשרים חיוביים מובהקים בין תסמינים פוסט-טראומתיים
לבין שימוש באסטרטגיות שליליות של ויסות רגשי  -כלומר ,ככל שדווח על רמה גבוהה יותר של תסמינים
פוסט-טראומתיים כך נטו משתתפי המחקר לעשות שימוש רב יותר באסטרטגיה שלילית של ויסות רגשי.
ממצא זה נתמך אף הוא בספרות הכללית המצביעה על כך שקושי בוויסות רגשי קיים בשכיחות גבוהה
בקרב אסירים ועוד יותר בקרב האסירים הפוסט-טראומתיים ,ועשוי להיות קשור להתנהגות עבריינית
לאורך החיים ( Stewart & Rowe, 2000, Frewen & Lanius, 2006, Pat-Horenczyk, et al., 2015, Fox,
.)Perez, Cass, Baglivio, & Epps, 2015, Larsen & Berenbaum, 2015, Facer-Irwin, et al., 2019
ממצא זה מחזק גם את התיאוריה של גרוס לפיה ויסות רגשי לקוי מקושר לקיומן של הפרעות נפשיות
מרובות ( ,)Gross, 2002וזאת מאחר ופוסט טראומה קשורה לקושי רב עוד יותר בוויסות הרגשי בקרב
אוכלוסייה שממילא סובלת מקושי בוויסות ( .(Laws & Crewe, 2015בנוסף ,נמצא קשר חיובי מובהק
בין ויסות רגשי שלילי (העדר ויסות) לבין ביצוע עבירות משמעת ,קרי  -התנהגות שלילית בכלא .ממצא
זה נתמך אף הוא בספרות ותואם למחקרים אשר הצביעו על קשרים בין עוררות יתר והעדר ויסות בקרב
אסירים לבין התנהגות שלילית בכלא (גולדברגMacDonald, 2005, Berk, Kriegler, & Baek, ,2015 ,
 ,)2006, Rocheleau, 2014כמו ביצוע עבירות משמעת ,התפרצויות זעם ,איומים ,התפרעויות וקטטות
( .)Rocheleau, 2014, Garofalo, 2018מכאן ,הקשרים המובהקים שנמצאו בין ויסות רגשי שלילי
לתסמונת פוסט-טראומתית ובין וויסות רגשי שלילי להתנהגות שלילית בכלא ,מחזקים את המחקרים
הקיימים בספרות ,אך הוויסות הרגשי השלילי לא נמצא גורם מתווך לקשר שבין פוסט-טראומה לתפקוד
שלילי בכלא במחקר הנוכחי.
בנוסף לממצאים אלה ,התקבלו במחקר הנוכחי מספר קשרים מעניינים אשר לגביהם לא הוצעו השערות.
נמצאו קשרים חיוביים מובהקים בין השתלבות בתכניות שיקום בכלא לבין התאמה לתכניות שיקום
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בקהילה ,ובין ביצוע עבירות משמעת לבין התאמה פחותה לתכניות שיקום בקהילה ,כלומר ,מדדי
התפקוד נמצאו קשורים זה לזה ,ומשקפים מושג כללי של תפקוד חיובי בכלא.
בנוסף ,נמצא קשר חיובי מובהק בין דת/לאום לבין ביצוע עבירות משמעת ,כלומר ,התנהגות שלילית
בכלא ,כאשר אסירים ערבים ביצעו יותר עבירות משמעת מאסירים יהודים ולפיכך ,תפקודם במדד
ההתנהגות נחשב לפחות טוב .ממצאים אלו דומים לממצאי מחקרים נוספים בעולם ,המצביעים על קשר
חיובי בין גזע/לאום לבין מעורבות בהתנהגות שלילית בכלא ,כאשר לאסירים בני מיעוטים יש סיכוי גבוה
יותר באופן משמעותי להיות מעורבים בהתנהגות שלילית ולבצע עבירות משמעת ביחס לאסירים אחרים
).)Bonner, Rodriguez, & Sorensen, 2017, Bell, 2017, Worley & Worley, 2019
לבסוף ,נמצא כי אסירים בעלי רקע התמכרותי השתתפו באופן מובהק פחות בתכניות שיקום בכלא מאשר
אסירים ללא רקע התמכרותי ,כלומר ,תפקדו פחות טוב באופן משמעותי לפי ממד זה .ממצא זה נתמך
בממצאי מחקרים קודמים אשר הצביעו על קשר בין התמכרות לחומרים ממכרים בקרב אסירים לבין
שימוש באסטרטגיות התנהגותיות לא תפקודיות כמו אי השתלבות בתכניות טיפול וחינוך במסגרת
המאסר .(Sindicich, et al., 2014, Fazel, Yoon & Hayes, 2017) ,יש להניח כי מאפייני אוכלוסיית
המכורים לסמים במחקר זה דומים לאלה של מכורים ברחבי העולם ,אשר לפי הספרות הקיימת מצויים
על פי רוב במצוקה נפשית גבוהה ,מתקשים להתמודד עם בעיותיהם ומחפשים דרך להשגת איזון על ידי
הכחשה ובריחה מתחושות קשות & (Hirschman, Leventhal & Glynn, 1984, Kaplan, Gostje
)  .)johnson, 2013מחקרים מצאו קשר בין שימוש בסמים לבין סגנון התמודדות רגשי הימנעותי בקרב
אוכלוסיית המכורים לסמים (Martin, Johnson, & Robbins, 1986, Wills, 1995, Wills & Hirky,
 .(1996, Kelly & Bardo, 2016גם במחקר הנוכחי ,אסירים עם רקע התמכרותי בחרו להשתמש בדפוס
המנעותי (וויסות מדכא) אשר בא לידי ביטוי בהשתתפות מועטה בתכנית שיקום בכלא ,ויש בכך בכדי
לחזק מחקרים נוספים בתחום .מדדי התפקוד הנוספים (התנהגות בכלא ומידת התאמה לתכניות שיקום
בקהילה) לא נמצאו בשונות מובהקת מקבוצת האסירים הלא מכורים ,וייתכן וניתן לייחס זאת לדפוס
התנהגות נמנע בקרב רוב משתתפי המחקר שלא היו מעורבים בביצוע עבירות משמעת ,ולכך כאמור ,חלק
בהחלטה לגבי מידת התאמתו של האסיר לתכנית שיקום בקהילה.
מגבלות המחקר
למחקר הנוכחי מספר מגבלות ,כשהעיקרי שבהם הוא גודלו המוגבל של המדגם והקושי להגיע לדגימה
מקרית לפחות בתוך שני בתי הכלא שנבחרו .מגבלה זאת נבעה ראשית מהגדרת אוכלוסיית המחקר ,אשר
הי יתה מוגבלת לאסירים אשר ריצו את מרבית תקופת מאסרם ,נפגשו עם נציגי רש"א טרם מועד וועדת
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השחרורים אך טרם השתחררו) .בנוסף ,הקושי להגיע לאוכלוסייה גדולה יותר נבע ממגבלות הקשורות
לביצוע מחקר בתוך בית סוהר ,לרבות איתור מועמדים והחתמתם על טפסי הסכמה ,כמו גם לחוסר
המוטיבציה של האסירים לקחת חלק במחקר ,כפי שדווח לי ע"י צוות שב"ס.
מגבלה נוספת עלולה להיות בהטיה הנובעת מכך שיתכן ומראש האסירים אשר הביעו הסכמה להשתתף
במחקר היו בעלי מוטיבציה ורמת תפקוד גבוהים יותר מאשר אסירים אחרים שסירבו לקחת בו חלק,
ולהם עשויים להיות תסמינים חמורים יותר של פוסט-טראומה ובעיות התנהגות .על-כן ,קיים קושי
בהכללת הממצאים ,הן בשל גודל המדגם והן בשל ההתכנות להטיה.
מגבלה אחרונה קשורה לכך שהמחקר התבסס על סקר רטרוספקטיבי (תפקוד בכלא ואירועים
טראומטיים מהעבר) ,ועל סקר רוחב (בחינת תסמונת ותסמינים פוסט טראומטיים ורמת הוויסות הרגשי
כיום) וככזה ,סיפק מידע מוגבל על תפקוד האסיר בכלא .מחקר אורך הבוחן את תפקוד האסיר לאורך
זמן ולא רק רטרוספקטיבית ,היה נותן תמונה מקיפה יותר על תפקוד האסיר בכלא וייתכן גם על הקשר
בין רמת התסמינים הפוסט טראומטיים לבין תפקודו בכלא .ייתכן גם וממדי התפקוד בכלא במחקר זה
לא היו מספיק רגישים להבדלים בהתנהלות היומיומית של האסיר ,ולא סיפקו מידע אשר היה עשוי
לשפוך אור על היבטים נוספים הקשורים לתפקודם של אסירים בכלא ,כאמור ,ניתן לייחס זאת לכך
שטרם פותחו מדדים ייעודיים לכך ולפיכך ,לא ניתן היה לבחון היבטים נוספים בתפקוד האסיר.
השלכות לתיאוריה ולמחקר
לצד מגבלותיו ,למחקר הנוכחי ישנה חשיבות הן במישור התיאורטי והמחקרי והן במישור היישומי של
קידום הפרקטיקה .ראשית ,המחקר הנוכחי ככל שידוע לי ,הנו הראשון לבחון את הקשר שבין תסמונת
ותסמינים פוסט-טראומתיים של אסירים לבין תפקודם בכלא ,ואישש את ההשערה בגין הימצאותה של
תסמונת פוסט-טראומתית בשכיחות גבוהה בקרב אסירים בכלא .בכך הוסיף למחקרים קיימים בעולם
המערבי המצביעים אף הם על שיעור גבוה של תסמונת פוסט טראומטית בקרב אסירים בהשוואה לשיעור
תסמונת זו באוכלוסייה הכללית .בנוסף ,המחקר התבסס על מודל הוויסות הרגשי ( )Gross, 2002וחיזק
את התיאוריה לפיה ניתן לקשור בין ויסות רגשי שלילי לבין הפרעות נפשיות שונות ,כאשר בקרב
אוכלוסיית האסירים שממילא סובלת מקושי בוויסות הרגשי ) .)Laws & Crewe, 2015נמצא קשר
מובהק בין נוכחותם של תסמינים פוסט-טראומתיים לבין קשיים רבים יותר בוויסות הרגשי .בכך ,הוסיף
המחקר לידע הקיים ולמחקרים נוספים הקושרים בין פוסט-טראומה לוויסות רגשי לקוי.
הואיל ובמחקר זה לא נמצא קשר מובהק בין פוסט-טראומה לבין תפקוד בכלא ,יש בכך בכדי לתרום
להבנה נוספת באשר למורכבות הקשר שבין פוסט-טראומה לבין תפקוד ברובד הגלוי ,ושהקשר ביניהם
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צריך להיבדק על פי מודל האפקט המושהה של תסמונת פוסט-טראומתית ,אשר תסמיניו עלולים כאמור,
להתבטא בחומרה רבה יותר ,רק לאחר השחרור מהכלא (.)Andrews, et al, 2007, Gray, et al, 2004
לפיכך ,יש צורך במחקר המשך ,אשר יבחן את תפקודו של האסיר הפוסט-טראומתי לאורך זמן ,החל
מכניסתו מהכלא ועד לאחר השחרור .מחקר אורך יספק הבנה מעמיקה יותר באשר לקשרים אפשריים
בין תסמונת פוסט-טראומתית לבין יכולות תפקודיות לאורך זמן.
השלכות לפרקטיקה ולמדיניות
ממצאי המחקר הנוכחי מספקים תובנות באשר לקיומה של תסמונת פוסט-טראומתית בקרב שיעור ניכר
מהאסירים שהשתתפו במחקר ,אך לא זכו לאבחון או לטיפול ייעודי בפוסט-טראומה .זאת על אף הקשר
שנמצא בין תסמונת פוסט-טראומתית לבין וויסות רגשי שלילי ,כאשר זה האחרון נמצא גם קשור לבעיות
התנהגות בכלא ועלול לתרום לחזרה לכלא ,במידה והן תמשכנה גם לאחר השחרור.
לאור תוצאות המחקר ,ישנה חשיבות להגברת המודעות של אנשי המקצוע לשיעור התסמינים והתסמונת
פוסט-טראומתית בקרב אסירים בכלא – גם אם התסמינים אינם תמיד ברובד הגלוי ,ולתכנון
התערבויות טיפוליות ייעודיות תוך שימוש בידע הקיים על תהליכי אבחון וטיפול בנפגעי פוסט-טראומה,
אשר ילווה במחקר הערכה במסגרת הכלא ומחוצה לו.
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נספח  -1טופס הסכמה מדעת

מספר זיהוי שאלון

יחידת המחקר
שירות בתי הסוהר

ויתור על סודיות לצורך השתתפות במחקר
 .1אני הח"מ _______________
שם פרטי

_________________ ___ _____________
ת"ז
שם משפחה

נותן/ת בזה רשות לחוקרת אירית יפתח-שרצקי

בבית הסוהר מעשיהו
לקבל את הפרטים שבשאלון לצורך מחקר בנושא:
סימפטומים ותסמונת פוסט טראומתית והשלכתם על תפקודם של אסירים בכלא.

 .2הנני משחרר/ת בזה את שב"ס וכל גורם הפועל במסגרתו כמצוין לעיל מחובת שמירה על סודיות בכל
הנוגע לפרטים שצוינו לעיל ,ומוותר/ת על סודיות זו כלפי החוקר/ים בכל הנוגע למצבי ,ולא תהיה לי
כל טענה או תביעה מסוג כל שהוא כלפי שב"ס בקשר למסירת המידע כאמור.
_______________________

______________________

תאריך

חתימה
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נספח  -2שאלון סקירת הטראומה ,פוסט טראומה וויסות רגשי
לפניך שאלון המורכב משאלות העוסקות באירועים קשים או שליליים מעברך וכיצד הם משפיעים על
אורחות חייך.
אתה מתבקש לענות לשאלות שונות בצורה המתאימה לך ביותר  -אין בשאלונים תשובות נכונות או לא
נכונות  -כל אחד לפי הרגשתו ותפיסתו.
האם אי פעם חווית ,היית עד ,או נחשפת באופן חוזר לאירוע אחד או יותר מן האירועים הבאים? יש
לסמן את כל התשובות הנכונות לגביך.




















פציעה או מחלה חמורה ומסכנת חיים (התקף לב וכד').
תקיפה פיזית (תקיפה בנשק ,פגיעות חמורות עקב קטטה ,איום בכלי נשק וכדומה) לפני המאסר
תקיפה פיזית (תקיפה בנשק ,פגיעות חמורות עקב קטטה ,איום בכלי נשק וכדומה) במהלך
המאסר
תקיפה מינית לפני גיל ( 18אונס ,ניסיון לאונס כפיית יחסי מין באיום בכלי נשק וכדומה).
תקיפה מינית אחרי גיל ( 18אונס ,ניסיון לאונס כפיית יחסי מין באיום בכלי נשק וכדומה).
התעללות בילדות (הכאה קשה ,מגע מיני עם מישהו מבוגר ממך ,התעללות נפשית או מילולית).
תאונה (פגיעה חמורה או מוות בתאונת דרכים ,תאונה במקום העבודה ,שריפה וכדומה).
אסון טבע (רעידת אדמה ,שיטפונות ,הוריקן ,וכדומה).
קרבות בזמן מלחמה או שהייה באזור קרבות.
עבירות אלימות אשר בוצעו על ידך.
למישהו במשפחה הייתה בעיה של שימוש בסמים או באלכוהול.
למישהו במשפחה הייתה בעיה נפשית או רגשית.
אחד ההורים (או שניהם) או האחים הסתבך עם החוק/המשטרה או נעצר על ידי המשטרה.
היית עד (כלומר ראית) שתקפו מישהו אחר.
הייתה לך אימא חורגת (או בת זוג של אבא) או אב חורג (או בן זוג של אימא).
ההורים שלך התגרשו כשהיית ילד
מישהו מההורים שלך נפטר כשהיית ילד.
קרוב משפחה או אחר שהיית קשור אליו נפטר או נהרג באופן פתאומי.
אירוע טראומטי אחר –
אם כן ,אנא פרט האירוע הטראומטי ___________________
_____________________________________________

 אף אחד מאלה
 באיזו מידה ניהול המשפט והכניסה למאסר היוו עבורך אירוע טראומתי? (הקף בעיגול):
במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה בכלל לא
אם סימנת אחד או יותר מהאירועים הנ"ל  ,מהו האירוע הטראומטי המרכזי אשר מעסיק את מחשבתך
ומטריד אותך ביותר? ______________________________________________________
_______________________________________________________
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לפניך רשימת בעיות שקורות לפעמים לאנשים אחרי אירוע טראומטי או אירוע קשה .אנא התייחס
לאירוע הטראומטי המטריד ביותר שסימנת בדף הקודם.
קרא כל היגד בעיון וסמן בעיגול את שכיחות הופעת הבעיה ,ביחס למידה שבה היא מטרידה אותך
בחודש האחרון.
1

זיכרונות מטרידים ובלתי רצויים
של הטראומה

2

חלומות רעים או סיוטים הקשורים
לטראומה

3

האירוע
של
מחדש
חוויה
הטראומתי או הרגשה כאילו היא
מתרחשת שוב כעת

4
5

פעמיים
בכלל לא פעם
בשבוע או שלוש
בשבוע
פחות
פעמיים
בכלל לא פעם
בשבוע או שלוש
בשבוע
פחות
פעמיים
בכלל לא פעם
בשבוע או שלוש
בשבוע
פחות

פעמיים
חוויה של מצוקה רגשית כשנזכרים בכלל לא פעם
בשבוע או שלוש
בטראומה
בשבוע
פחות
פעמיים
חוויה של מצוקה פיזית כשנזכרים בכלל לא פעם
בשבוע או שלוש
בטראומה (למשל הזעה ,דפיקות
בשבוע
פחות
לב)

6

פעמיים
ניסיון להימנע ממחשבות או בכלל לא פעם
בשבוע או שלוש
מרגשות הקשורות לטראומה
בשבוע
פחות
פעמיים
ניסיון להימנע מפעילויות ,ממצבים בכלל לא פעם
בשבוע או שלוש
או ממקומות המזכירים לך את
בשבוע
פחות
הטראומה ,או הנחווים מסוכנים
יותר מאז הטראומה

8

פעמיים
חוסר יכולת להיזכר בחלקים בכלל לא פעם
בשבוע או שלוש
חשובים של הטראומה
בשבוע
פחות
פעמיים
מסתכל בצורה שלילית יותר על בכלל לא פעם
בשבוע או שלוש
עצמך ,על אחרים או על העולם
בשבוע
פחות
(למשל" :אני לא יכול לסמוך על בני
אדם" ,אני אדם חלש")

10

פעמיים
מאשים את עצמך או אחרים (מלבד בכלל לא פעם
בשבוע או שלוש
האדם שפגע בכם) במה שאירע
בשבוע
פחות
פעמיים
מרגיש רגשות שליליים חזקים ,בכלל לא פעם
בשבוע או שלוש
כמו :פחד ,אימה ,כעס ,אשמה או
בשבוע
פחות
בושה

12

פעמיים
מאבד עניין או מפסיק את בכלל לא פעם
בשבוע או שלוש
השתתפותך בפעילויות שנהגת
בשבוע
פחות
לעסוק בהן

7

9

11
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 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע
 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע
 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע
 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע
 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע
 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע
 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע

 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע
 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע

 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע
 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע
 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע

פעם
בשבוע או
פחות
פעם
בשבוע או
פחות
פעם
בשבוע או
פחות
פעם
בשבוע או
פחות

13

מרגיש מרוחק או מנותק מאחרים

בכלל לא

14

קושי לחוות רגשות חיוביים

בכלל לא

15

כועס יותר או תוקפני יותר לאחרים בכלל לא

16

מסתכן יותר או עושה פעולות בכלל לא
העשויות להזיק לך או לאחרים
(למשל :לנהוג ברכב בחוסר זהירות,
ליטול סמים ,לקיים יחסי מין בלי
הגנה).

17

פעמיים
בכלל לא פעם
כל הזמן דרוך ,עומד על המשמר
בשבוע או שלוש
נמצא
מי
לבחון
(למשל:
בשבוע
פחות
בסביבתכם ,להרגיש אי נוחות
בהפניית הגב לדלת)

 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע

18

מגיב בבהלה יתרה (למשל כאשר בכלל לא
מישהו הולך בעקבותיך)

19

יש לי קשיים בריכוז

בכלל לא

20

קשיים בהרדמות או בשינה

בכלל לא

21

עד כמה קשיים אלה מטרידים בכלל לא
אותך?

22

עד כמה קשיים אלה מפריעים לך בכלל לא
לחיי היומיום שלך (למשל:
במערכות יחסים ,בעבודה ,או
בפעילויות חשובות אחרות)

פעמיים
שלוש
בשבוע
פעמיים
שלוש
בשבוע
פעמיים
שלוש
בשבוע
פעמיים
שלוש
בשבוע
פעמיים
שלוש
בשבוע

 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע

פעם
בשבוע או
פחות
פעם
בשבוע או
פחות
פעם
בשבוע או
פחות
פעם
בשבוע או
פחות
פעם
בשבוע או
פחות

פעמיים
שלוש
בשבוע
פעמיים
שלוש
בשבוע
פעמיים
שלוש
בשבוע
פעמיים
שלוש
בשבוע

 .23כמה זמן לאחר האירוע החלו בעיות? (סמן תשובה אחת)
א .פחות משישה חודשים
ב .יותר משישה חודשים
 .24כמה זמן אתה סובל מהבעיות האלה? (סמן תשובה אחת)
א .פחות מחודש
ב .יותר מחודש
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 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע
 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע
 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע
 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע

 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע
 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע
 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע
 4-5פעמים  6פעמים או
כל השבוע
בשבוע

כל אדם פוגש באירועים לא נעימים פה ושם וכל אחד מגיב אליהם בדרכו שלו.
לפניך שאלון המורכב ממשפטים הקשורים לאירועים לאירועים אלו .במשפטים הבאים ,אתה מתבקש
לסמן מה אתה חושב כאשר אתה חווה אירועים קשים או לא נעימים.
מספר
פריט

פריט

כמעט אף לפעמים
פעם

מידי פעם

לעיתים
קרובות

כמעט תמיד

 .1אני חושב שאני צריך לקבל 1
את מה שקרה לי

2

3

4

5

לעתים קרובות אני חושב
 .2על מה שהרגשתי ביחס 1
לאירוע שעברתי

2

3

4

5

 .3אני חושב שאני יכול ללמוד 1
משהו מהמצב

2

3

4

5

 .4אני מרגיש שאני אחראי 1
למה שקרה לי

2

3

4

5

 .5אני חושב שאני צריך לקבל 1
את המצב

2

3

4

5

 .6אני טרוד בשל המחשבות 1
והרגשות שהאירוע עורר בי

2

3

4

5

 .7אני חושב על דברים נעימים 1
שלא קשורים לאירוע

2

3

4

5

 .8אני חושב שאהפוך לאדם 1
יותר חזק בשל האירוע

2

3

4

5

 .9אני ממשיך לחשוב כמה 1
איום האירוע שקרה לי

2

3

4

5

 .10אני חושב שאחרים הם 1
האחראים למה שקרה

2

3

4

5

 .11אני חושב על משהו נחמד 1
במקום על מה שקרה לי

2

3

4

5

 .12אני חושב כיצד לשנות את 1
המצב

2

3

4

5

אני חושב שזה לא היה כל
בהשוואה 1
נורא
 .13כך
לאירועים אחרים

2

3

4

5

 .14אני חושב שהסיבה לאירוע 1
היא בגללי

2

3

4

5
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אני חושב על הדברים שעלי
כדי להצליח 1
 .15לעשות
להתמודד עם האירוע

2

3

4

5

 .16אני אומר לעצמי שיש 1
דברים גרועים יותר בחיים

2

3

4

5

אני כל הזמן חושב לעצמי
 .17כמה איום היה האירוע 1
שקרה

2

3

4

5

אני חושב שבאופן בסיסי
 .18הסיבות לדברים שקורים 1
לי הם בגלל אחרים

2

3

4

5

כאשר אני חש רגשות
 .19שליליים ,אני מקפיד לא 1
לבטא אותם כלפי חוץ

2

3

4

5

תודה רבה על שיתוף הפעולה!
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נספח  -3שאלון סקירת הטראומה ,פוסט טראומה וויסות רגשי -בשפה הערבית

امامك استبيان يتكون من أسئلة حول األحداث الصعبة أو السلبية من ماضيك وكيف تؤثر على طريقة
حياتك .يُطلب منك اإلجابة على أسئلة متنوعة بطريقة تناسبك  -ال توجد إجابات صحيحة أو غير
صحيحة  -كل أجابة حسب إدراكك وتصورك الخاص.
هل سبق لك أن شهدت  ،شاهدت  ،أو تعرضت مرارا وتكرارا لواحد أو أكثر من األحداث التالية؟
من فصلك قم باالشارة على كل االجابات الصحيحة بالنسبة لك.
إصابة أو مرض خطير يهدد الحياة (نوبة قلبية  ،وما إلى ذلك).
االعتداء البدني (االعتداء بواسطة األسلحة النارية  ،واإلصابات الشديدة الناجمة عن المشاجرة ،
والتهديد باألسلحة  ،وما إلى ذلك)
االعتداء الجنسي قبل سن ( 18االغتصاب  ،االتصال الجنسي القسري مع تهديد األسلحة  ،وما إلى
ذلك).
االعتداء الجنسي بعد سن ( 18االغتصاب  ،االتصال الجنسي القسري مع تهديد األسلحة  ،وما إلى
ذلك).
إساءة معاملة األطفال (الضرب المبرح  ،االتصال الجنسي مع شخص أكبر منك  ،اإلساءة النفسية
أو اللفظية).
حادث (إصابة خطيرة أو وفاة في حادث طريق  ،حادث في العمل  ،حريق  ،وما إلى ذلك).
كارثة طبيعية (زلزال  ،فيضانات  ،إعصار  ،إلخ).
التعرض للمحاكمة ودخول السجن
التعرض للمعارك في زمن الحرب أو التواجد في منطقة القتال.
المخالفات العنيفة التي ارتكبها.
كانت لدى أحد أفراد العائلة مشكلة في تعاطي المخدرات أو الكحول.
كان لدى أحد أفراد العائلة مشكلة نفسية أو عاطفية.
أحﺪ الﻮالﺪيﻦ (أو كليهما ) أو األخﻮة تعرضوا للمشاكل مع القانﻮن  /الﺸﺮﻃة أو تﻢ اعﺘقالهم مﻦ قﺒﻞ
الﺸﺮﻃة.
كنت شاهدا ً (أي رأيت) على هجوم على شخص آخر.
كان لديك زوجة أب (صديقة لالب) أو زوج أمك (صديق لالم)
حدث صادم آخر -
إذا كان كان هنالك حدث اخر ،يرجى تفصيل الحدث الصادم ___________________
_____________________________________________________
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ال شيء من هذه االحداث

اذا كان جوابك "ال شيء من هذه االحداث" من فضلك توقف عن مأل االستمارة وقم بأرجاع
االستمارة
إذا كنت قد وضعت عالمة على واحدة أو أكثر من األحداث المذكورة أعاله  ،فما هو الحدث الصادم
المركزي الذي يشغل ذهنك ويزعجك أكثر من غيره؟ قم باالشارة على حدث واحد فقط
إصابة أو مرض خطير يهدد الحياة (نوبة قلبية  ،وما إلى ذلك).
االعتداء البدني (االعتداء بواسطة األسلحة النارية  ،واإلصابات الشديدة الناجمة عن المشاجرة ،
والتهديد باألسلحة  ،وما إلى ذلك)
االعتداء الجنسي قبل سن ( 18االغتصاب  ،االتصال الجنسي القسري مع تهديد األسلحة  ،وما إلى
ذلك).
االعتداء الجنسي بعد سن ( 18االغتصاب  ،االتصال الجنسي القسري مع تهديد األسلحة  ،وما إلى
ذلك).
إساءة معاملة األطفال (الضرب المبرح  ،االتصال الجنسي مع شخص أكبر منك  ،اإلساءة النفسية
أو اللفظية).
حادث (إصابة خطيرة أو وفاة في حادث طريق  ،حادث في العمل  ،حريق  ،وما إلى ذلك).
كارثة طبيعية (زلزال  ،فيضانات  ،إعصار  ،إلخ).
التعرض للمحاكمة ودخول السجن
التعرض للمعارك في زمن الحرب أو التواجد في منطقة القتال.
المخالفات العنيفة التي ارتكبها.
كانت لدى أحد أفراد العائلة مشكلة في تعاطي المخدرات أو الكحول.
كان لدى أحد أفراد العائلة مشكلة نفسية أو عاطفية.
أحﺪ الﻮالﺪيﻦ (أو كليهما ) أو األخﻮة تعرضوا للمشاكل مع القانﻮن  /الﺸﺮﻃة أو تﻢ اعﺘقالهم مﻦ قﺒﻞ
الﺸﺮﻃة.
كنت شاهدا ً (أي رأيت) على هجوم على شخص آخر.
كان لديك زوجة أب أو زوج أمك
حدث صادم آخر -
إذا كان كان هنالك حدث اخر ،يرجى تفصيل الحدث الصادم ___________________
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_____________________________________________________
فيما يلي قائمة بالمشاكل التي تحدث في بعض األحيان لألشخاص بعد وقوع حدث صادم أو حدث
خطير .يرجى الرجوع إلى الحدث الصادم األكثر إزعا ًجا الذي حددته في الصفحة السابقة.
اقرأ كل عبارة بعناية واكتب الرقم المالئم لوتيرة ظهور المشكلة ولمدى ازعاجها اياك خالل الشهر
االخير .من فضلكم احيطوا بالدائرة االجابة المالئمة للمشكلة التي اخترتموها سابقا .مثال اذا تحدثتم
مع صديق عن التجربة الحدث الصادم مرة واحدة في الشهر يجب عليكم كتابة ( 1مرة واحدة في
االسبوع او اقل  /بشكل قليل).

مرتين
ال على مرة
 6مرات أو
5-4
اإلطالق واحدة في ثالث
مرات كل أسبوع
األسبوع مرات
(بشكل
في
في
أو أقل
األسبوع متطرف)
(بشكل
األسبوع (بشكل
قليل)
(بشكل كبير)
متوسط)
1

الذكريات المزعجة وغير
المرغوب فيها من الصدمة

2

أحالم سيئة أو كوابيس
مرتبطة بالصدمة

3

تجربة مكررة للحدث
الصادم أو الشعور بأنه
يحدث مرة أخرى اآلن

4

الشعور بضائقة عاطفية عند
تذكر الصدمة
الشعور بضائقة جسدية عند
تذكر الصدمة (على سبيل
المثال  ،التعرق  ،خفقان
القلب)
محاولة تجنب األفكار أو
العواطف المتعلقة بالصدمة

7

محاولة تجنب األنشطة أو
المواقف أو األماكن التي
تذكرك بالصدمة أو التجارب
التي تشعر بانها أكثر
خطورة منذ الصدمة

5

6
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8

عدم القدرة على تذكر
األجزاء المهمة من الصدمة

9

وجهة نظر أكثر سلبية اتجاه
نفسك ،اآلخرين  ،أو العالم
(على سبيل المثال " ،ال
أستطيع أن أثق الناس  "،أنا
شخص ضعيف ")

 10اتهام نفسك أو اآلخرين (ما
عدا الشخص الذي قام
باذيتك) بما حصل لك
 11أشعر بمشاعر سلبية قوية ،
مثل الخوف والرعب
والغضب والشعور بالذنب أو
العار
 12فقدت االهتمام أو توفقت عن
المشاركة في األنشطة التي
اعتدت القيام بها
 13تشعر بالبعد أو االنفصال عن
اآلخرين
14
15
16

17

صعوبة االحساس بمشاعر
إيجابية
التعامل مع االخرين بغضب
وعدوانية حادة
القيام بتصرفات خطرة أكثر
أو القيام بإجراءات قد تضر
بك أو لآلخرين (على سبيل
المثال قيادة السيارة بال مباالة
 ،تعاطي المخدرات ،
ممارسة الجنس غير اآلمن).
هل تشعر باليقظة والحذر
الشديد كل الوقت
(على سبيل المثال  ،فحص
من حولي  ،أشعر بعدم
االرتياح ،بان اجلس و
ظهري إلى الباب)
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 18االستجاب بالذعر المفرط
(على سبيل المثال عندما
يتبعك شخص ما)
 19أجد صعوبة في التركيز
 20صعوبات في محاولة النوم
أو النوم
 21ما مدى ازعاج هذه
الصعوبات لك؟
 22مدى ازعاج هذه الصعوبات
في حياتك اليومية (مثال
بعالقاتك مع االخرين ،في
العمل ،او فعاليات مهة
اخرى)
ظهور االعراض ومدتها:
.23متى بدات المشاكل في الظهور بعد الحادث الصادم؟ (عالمة إجابة واحدة)
 .1أقل من ستة أشهر
 .2أكثر من ستة أشهر
 .24متى بدات المعاناة من هذه المشاكل؟ (عالمة إجابة واحدة)
 .1اقل من شهر
 .2أكثر من شهر

كل شخص يصادف أحداثًا غير سارة هنا وهناك و كل شخص يستجيب لها كل شخص بطريقته
الخاصة.
في ما يلي استبيان يتكون من جمل مرتبطة بهذه األحداث وعليك وضع باالشارة على الجمل التي
تظهر ماذا تفكر عندما تواجه أحداثًا صعبة أو غير سارة.

البند رقم

بند

1

أعتقد أنني
بحاجة إلى

تقريبا أبدا

من وقت
آلخر
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احيانا

غالبا

دائما
تقريبا

قبول ما
حدث لي
2

أفكر في
كثير من
األحيان بما
شعرت به
حول الحدث
الذي مررت
به

3

أعتقد أنني
أستطيع تعلم
شيء من
هذا الوضع

4

أشعر بانني
المسؤول
عما حدث
لي

5

أعتقد أنني
يجب أن
أقبل الموقف

6

أنا منشغل
باألفكار
والمشاعر
التي أثارها
الحدث في
داخلي

7

أفكر في
أشياء ممتعة
ال عالقة لها
بالحدث

8

أعتقد أنني
سأصبح
صا
شخ ً
أقوى بسبب
هذا الحدث
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9

أظل أفكر
في مدى
فظاعة
الحدث الذي
مررت به

10

أعتقد أن
اآلخرين
مسؤولون
عما حدث

11

أفكر في
شيء جميل
بدالً من ما
حدث لي

12

أفكر في
كيفية تغيير
الوضع

13

أعتقد
أنالحدث
الصادم لم
يكن سيئا
للغاية
مقارنة
باألحداث
األخرى

14

أعتقد أن
سبب هذا
الحدث هو
انا

15

أفكر في
األشياء التي
يجب أن
أقوم بها من
أجل النجاح
في التعامل
مع الحدث
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16

أقول لنفسي
أن هناك
أشياء أسوأ
في الحياة

17

أظل أفكر
بنفسي كم
كان الحدث
رهيبًا

18

أعتقد أن
أسباب ما
يحدث لي
هي بسبب
اآلخرين

شكرا جزيال لتعاونكم!
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Abstract
The current research study examined, for the first time in Israel, the relationship between posttraumatic symptoms among the prisoner population and prisoner functioning within prison
walls. Three dimensions of functioning were examined:

integration in the prison’s

rehabilitation programs, discipline problems in prison, and suitability for community-based
rehabilitation programs, which are conducted under the supervision of the Prisoner
Rehabilitation Authority.
The research was based on the Emotional Regulation Model (Gross, 2002). Emotional
regulation is defined as an ongoing process of control over the intensity or duration of the
appearance of desirable or undesirable emotions (Gross & Thompson, 2007). monitoring is
implemented by way of diminishing or increasing psycho-physiological stimulation manifested
in situations of anxiety and stress. The way in which we regulate our emotions is linked to
psychological well-being and our ability to develop. According to the model, negative life
events may impair individual’s ability to regulate emotions, leading to difficulties in
functioning (Gross, 2002), which may include involvement in risk behaviors such as substance
abuse and criminal behavior substances (Frewen & Lanius, 2006, Laws & Crewe, 2015, PatHorenczyk et al., 2015).
The current research study examined first The Post-traumatic stress disorder rate among
prisoners, and whether difficulties in emotional regulation mediate between prisoners’ posttraumatic symptoms and their functioning in prison. The direct relationship between posttraumatic symptoms and functioning difficulties in prison was also examined.
The research hypotheses:
1. What is the rate of prisoners that suffer from post-traumatic stress disorder (PTSD)?
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2. The higher the level of post-traumatic symptoms, the lower the level of prisoner
functioning.
3. Negative emotional regulation will mediate the relationship between post-traumatic
symptoms and various dimensions of prisoner functioning.
Methods
Research population and sample: adult prisoners that are doing time for criminal offenses and
are being held in two prisons operated by the Israel Prison Service (IPS): the Maasiyahu Prison,
located in the center of the country and holding about 1,000 prisoners at any given time, and
the Tzalmon Prison, which is located in the north of the country and holds about 1,000 prisoners
at any given time. The research population did not include women and adolescents as they were
under-represented and are also a unique sub-population of the prison system. Seventy-six
criminal prisoners participated in the study, of them 53 were sampled from Maasiyahu Prison
and 23 from Tzalmon Prison. Both prisons and all the prisoners that participated in the research
were selected through a convenience sampling.
The research design: a survey that is partially retrospective, as it included questions about
functioning in prison and traumatic events experienced by the prisoners in their past, and
partially a cross-sectional survey, as it examined current levels of post-traumatic symptoms
and disorder (PTSD) and emotional regulation.
Measurement:
Independent variables
Traumatic events: measured using the Life Events Checklist (Weathers et al., 2013).
PTSD: measured using the PSS-SR-5 (Puah et al., 2014), which assesses post-traumatic
symptoms and PTSD according to DSM-V criteria (American Psychiatric Association, 2013).
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The mediating variable
Emotional regulation: measured using the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
(CERQ-short; Garnefski & Kraaij, 2006).
Dependent variable:
Functioning in prison: Functioning was measured on the following three dimensions:
1. Behavior while in prison: measured by the existence or absence of disciplinary offenses, as
recorded in the administrative files of the IPS.
2. Integration in prison rehabilitation programs: This includes integration in treatment,
employment, vocational training, education, and mentorship measured on a yes/no categories.
The data for this measure were gathered from the reports of the IPS social workers.
3. Evaluation of suitability for the community-based rehabilitation program: measured by the
recommendation of the representative of the Prisoner Rehabilitation Authority, which appears
in the assessment of the parole board. This recommendation has two categories:
suitable/unsuitable for rehabilitation program.
Data collection method
Two methods for data collection were used. The first was a self-report questionnaire in which
the prisoners reported the type of traumatic events that they experienced during their lives and
their post-traumatic symptoms. The second method consisted of collecting data from IPA
documents. The research was approved by the IPA Research Committee and the Ethics
Committee of the Hebrew University Baerwald School of Social Work and Social Welfare.
Every questionnaire had an IPS identifying number, so that the prisoners’ number and personal
details did not appear on it. The questionnaires were returned to the researcher Without
identification, so that no connection could be made between prisoner data and the
corresponding Prisoner Rehabilitation Authority suitability assessment. Data that identifies the
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prisoners who completed the questionnaires resides only with the IPA Research Branch. As
mentioned, I received a unified file that includes the questionnaire data and administrative data
regarding the prisoners, but absent any identification.
Data analysis
Data analysis was conducted in three stages. First, descriptive statistics were applied, including
the distribution of the independent variables (traumatic events, emotional regulation, and extent
of post-traumatic symptoms) and the dependent variables (integration in the prison’s
rehabilitation programs, behavior in prison, and suitability for community-based rehabilitation
programs), among the research participants in general and also by demographic variables such
as education, religion/nationality, personal status, drug abuse background, and type of offense.
In the second stage bivariate and multivariate analyses were conducted in order to test research
study’s hypotheses. In the final stage of the analysis, regression tests were conducted followed
by the Sobel test (Preacher & Hayes, 2004).
Main findings
Forty-seven prisoners, comprising 63.5% of the sample, reported symptoms indicating
likelihood of PTSD. Contrary to the research hypothesis, no significant relationship was found
between post-traumatic symptoms and lower level of prisoner functioning in prison.
Furthermore, emotional regulation was not found to be a mediating variable between the level
of post-traumatic symptoms and lower level of prisoner functioning in prison. However, a
significant positive relationship was found between post-traumatic symptoms and negative
emotional regulation (meaning, difficulties in emotional regulation) and a significant positive
relationship was also found between negative emotional regulation and disciplinary offenses,
which is one of the measures of prisoner functioning.
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Research limitations
The research suffered from several limitations, the primary one being the small sample size
and the difficulty of obtaining a random sample in the two prisons that were selected. Another
limitation was related to the motivation of the research population to cooperate. It is possible
that the prisoners who agreed to participate were a more functioning and cooperative
population to begin with, compared to low-functioning prisoners who did not participate in the
research. Finally, a longitudinal research study that examines prisoner functioning over a
period of time and not retrospectively would have provided a more complete picture of prisoner
functioning and possibly of the relationship between the level of post-traumatic symptoms and
prisoner functioning in prison.
Implications for research and practice
The research findings supports the hypothesis regarding the high prevalence of PTSD among
the prisoners, thereby adding to the existing literature regarding the high rates of the disorder
among prisoners, compared to its rate among the general population. the research findings raise
questions regarding the inability to support some of the hypotheses, even though most of the
participants do suffer from varying levels of post-traumatic symptoms, which are related to
difficulties in emotional regulation. One possible explanation for these findings is that the
prisoners adapt a “prison mask” at the emotional and behavioral level (Sapsford, 1978,
Kampfner, 1990, Haney, 2001), in an attempt to adapt to the rigid, absolute life in prison.
Therefore, follow-up studies must track prisoners over time, whether prisoners who suffered
from post-traumatic symptoms and functioned adequately continue to do so in society after
their release.
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