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 תקציר

שירות המבחן נת בהניתהמרכזית הטיפולית את המתודה ה תכנית הטיפול הקבוצתי מהוו

גורמי האכיפה השונים במסגרת הליך משפטי  ע"ישהופנו לשירות  לעוברי חוק למבוגרים

חלקם מדובר לושביצעו  ראשונותפליליות עבירות שלחלק מהם אלו אנשים . מדובר בפלילי

 בעבירות חוזרות. 

, הפועלות על פי מתווה ורציונל 'רכבת'מרבית קבוצות הטיפול בשירות המבחן הן קבוצות 

צטברות הידע מהשדה והידע התיאורטי. לאור ה שנבנה על ידי הגורמים המקצועיים בשירות

הקבוצה משתנה  ,שרת תחלופת מטופלים לכל אורך פעילותן. כלומרפקבוצות אלה מתאב

 משך הזמן שבו היא פועלת. כל במהלך 

מטרתו של מחקר זה הייתה להעריך את מידת האפקטיביות של התערבות שירות המבחן 

 .יםהשונה'רכבת'  בקרב משתתפי קבוצות

מודל המחקר שנבחר הינו מחקר משולב, כאשר בשלב הראשון בוצע מחקר איכותני במטרה 

לזהות את התמות המשותפות לאנשי המקצוע בשירות המבחן )מנחים, מדריכים והנהלה( 

תשע  החוקרים ביצעוביחס לתוצאות המצופות מההתערבות הקבוצתית והדרכים להשגתן. 

. בנוסף, התקיימו שתי (N=49) מבחן מהמחוזות השונים קבוצות מיקוד שכללו ייצוג של קציני

 של הנהלת השירות –השנייה ו (N=15) של מדריכים –האחת נוספות,  קבוצות מיקוד

(N=6).  עובדי השירות סבורים כי ש והעלהתוצאות שעלו מניתוח התוכן של קבוצות המיקוד

 סוציאלי-קוגניטיבי, חברתי ופסיכושינוי התנהגותי, קשורה ל 'רכבת'השתתפות בקבוצות ה

תה תמה המתייחסת לאווירה הקבוצתית כמשפיעה על זוה ,. כמו כןבקרב המשתתפים

קרי והחשוב ביותר הוא מדד יהובהר כי המדד הע עוד היכולת להשיג תוצאות אלו.

שהרוב המכריע של משתתפי א הרצידביזם )הישנות של ביצוע עבירות( כשהמטרה הי

 רו לבצע עבירות.הקבוצה לא יחז

בהמשך לשלב האיכותני בוצעה סקירת ספרות במטרה לבחון את הנושאים שהועלו בקבוצות 

שבוצע בקרב כלל  הכמותיהמיקוד ולחדדם. סקירת הספרות סייעה גם בבחירת כלי המחקר 

(. המשתתפים מילאו שאלונים לפני N =419בשירות מבחן ) 'רכבת'המשתתפים בקבוצות ה

בקבוצות ונאספו נתונים לגבי הישנות עבירות כעבור  תההשתתפות, בתום הכניסה לקבוצו

 מתום הטיפול.ומעלה חצי שנה 

הועברו הו וושהותאמו לתמות שזבאמצעות שאלונים נערך מחקר כמותי  שלב השניבכאמור, 

בשתי נקודות זמן, לפני הכניסה לקבוצה ובסיום  ( 419= כל הנבדקיםמטופלים בקבוצות )ל

. לפני הכניסה לקבוצה התבקשו הנבדקים למלא שלושה שאלונים )שאלון בהההשתתפות 

סוציאליים, שאלון קשרים חברתיים ושאלון קוגניטיבי של אמונות -פרטים אישיים ופסיכו

תפות בקבוצה נתבקשו הנבדקים לחזור ולמלא את ת. בתום ההש(רציונליות ובלתי רציונליות
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בנקודת זמן  למלא שאלון בנושא לכידות קבוצתית.השאלונים שמילאו בשלב הראשון ובנוסף 

נבדק האם , המשתתפים של אחרון פות בקבוצהתלפחות חצי שנה מתום ההשתקבועה ו

זאת  בהתאם לבדיקת רישום פלילי שנערכה על ידי שירות  ,המשתתפים חזרו לבצע עבירות

  ם.ונעשה בהם שימוש במחקרים קודמי ימניםמהוכל השאלונים מתוקפים . המבחן

חוזרים לבצע עבירות  אינםממטופלי השירות  90%שמעל  ,ממצאי המחקר מצביעים על כך

שזו למעשה מטרת העל של הטיפול בשירות המבחן למבוגרים.  ,כשנה ממועד סיום הטיפול

יותר סוציאליים בחייהם של המטופלים. -נמצאו שינויים ושיפורים בהיבטים פסיכו , כמו כן

בשלב א'(, יותר  66%בשלב ב' לעומת  73%מצבם הכלכלי כבינוני )מטופלים מגדירים את 

ויותר מטופלים מסתדרים עם אנשים  (74%לעומת  83%מטופלים עובדים במשרות מלאות )

ממצא נוסף מצביע על רמת לכידות גבוהה בקבוצות ועל (. 52%לעומת  70%טוב יותר )

)רמת עניין   ב מטופלי השירותתפיסה גבוהה של מידת הרלבנטיות של תכני המפגשים בקר

לא  ,ללא הבדל בין סוגי הקבוצות השונות. עם זאתזאת , (5מתוך  4.0ורמת לכידות  4.07

 נמצאו הבדלים בדפוסי החשיבה הבלתי רציונליים בעקבות ההשתתפות בקבוצות.

, תופסים 'רכבת'כי משתתפי המחקר, מטופלי קבוצות הממצאי מחקר זה מעידים  ,לסיכום

תפות תסוציאלי כטוב יותר ומסתדרים עם אנשים טוב יותר לאחר ההש-בם הפסיכואת מצ

 90%מאד. בנוסף, ה בקבוצות. המשתתפים בקבוצות מדווחים על רמת ענין ולכידות גבוה

פי ממצאי  על משתתפים אינם מבצעים עבירות חדשות כשנה מתום הטיפול בקבוצה.המ

סוציאלי של -יכוסורמת לשינוי במצבם הפתו תפות בקבוצות מועילהתמחקר זה נראה כי ההש

 המטופלים ולהפחתה בהישנות עבריינות. 

נערך עם אוכלוסייה המגבלות המרכזיות של מחקר זה קשורות לכך שהמחקר חשוב לציין כי 

ת צוולהפעיל קבו. לפיכך אנו ממליצים להמשיך דגימה אקראית וקבוצת ביקורתלא לקיימת ו

מחקרים אמצעות ם ובמידת האפשר להמשיך ולעקוב באלה בשירות המבחן למבוגרי

  עתידיים.
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 מבוא .1

מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון את אפקטיביות הטיפול הקבוצתי המתקיים במסגרת 

להתמודד עם השונות הרבה של  על מנת. 'קבוצות רכבתב' ברובושירות המבחן למבוגרים, 

זוהו  ,מחקר האיכותניה . בשלבנערך מחקר משולב ,סוגי הקבוצות, המשתתפים והמנחים

המטרות המשותפות לקבוצות ברמת התהליך הקבוצתי וברמת התוצאות באמצעות קבוצות 

נבחנו מטרות אלו  ,מחקר הכמותישלב הב .מיקוד )בקרב הנהלת השירות, מדריכים ומנחים(

ום שהועברו למשתתפים )בתחילת השתתפותם בקבוצה ובסי באמצעות שאלונים

 .השתתפותם(

התקיימו תשע קבוצות מיקוד שכללו ייצוג עובדי שרות מבחן ו 70בשלב האיכותני השתתפו 

 –. בנוסף, התקיימו שתי קבוצות מיקוד. האחת (N=49) של קציני מבחן מהמחוזות השונים

(. בשלב זה זיהו המשתתפים את N=6) של הנהלת השירות –השנייה ו (N=15) של מדריכים

המדדים שאותרו הם: שינוי במצב  .ניהם למדידת יעילות התהליךיהחשובים בעהמדדים 

עבריינות. בנוסף, ציינו מוהימנעות כלכלי, שינוי בדפוסי החשיבה -החברתי התפקוד

המשתתפים כי חשוב שהמשתתפים בקבוצות יגלו מעורבות בתהליך הקבוצתי וביקשו לבדוק 

 ת קבוצתית.האם קבוצות הרכבת מצליחות לשמור על לכידו

בהמשך לשלב האיכותני בוצעה סקירת ספרות במטרה לבחון את הנושאים שהועלו בקבוצות 

שבוצע בקרב כלל  הכמותיהמיקוד ולחדדם. סקירת הספרות סייעה גם בבחירת כלי המחקר 

(. המשתתפים מילאו שאלונים לפני N =419המשתתפים בקבוצות הרכבת בשירות מבחן )

מעל חצי בקבוצות ונאספו נתונים לגבי הישנות עבירות  ההשתתפות הכניסה לקבוצות, בתום

 שנה מתום הטיפול.

 מצביעים ממצאי המחקר על רמת לכידות גבוהה בקבוצות ,התהליך הקבוצתיבהיבט של 

וכן על תפיסה גבוהה של מידת הרלבנטיות של תכני המפגשים בקרב מטופלי  (5מתוך  4.0)

כפי שנמדדה על ידי שאלון לכידות קבוצתית שהועבר למשתתפים  ,(5מתוך  4.07) השירות

 ללא הבדל בין סוגי הקבוצות השונות.  זאת בתום השתתפותם בקבוצה.

ממטופלי  90%ברמת תוצאות הטיפול הקבוצתי ממצאי המחקר מצביעים על כך שמעל 

שזוהי למעשה מטרת העל של  ,לבצע עבירות כשנה ממועד סיום הטיפול והשירות לא חזר

נתונים אלה התקבלו משירות המבחן לאחר שנבדק  הטיפול בשירות המבחן למבוגרים.

סוציאליים בחייהם -נמצאו שינויים ושיפורים בהיבטים פסיכו ,כמו כן רישום פלילי במשטרה.

 בשלב ב' 73%נמצא כי יותר מטופלים מגדירים את מצבם הכלכלי כבינוני ) של המטופלים.

( ויותר 74%לעומת  83%בשלב א'(, יותר מטופלים עובדים במשרות מלאות ) 66%לעומת 

לא נמצאו הבדלים בדפוסי  ,(.52%לעומת  70%מטופלים מסתדרים עם אנשים טוב יותר )
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כפי שנמדדו בשאלון אמונות בלתי  החשיבה הבלתי רציונליים בעקבות ההשתתפות בקבוצות

 .רציונאליות

התערבות ה בתחוםמוצעות המלצות למחקרים ו נידונות מגבלות מחקר זה הדו"ח ףבסו

 למבוגרים קבוצתית בשירות המבחןה

 

 המבחן בשירות הקבוצתי הטיפול יעילותו של בדיקת  - סקירת ספרות .2

 למבוגרים

בשירות מיושם כיום במידה רבה  זה מודל .'קבוצות רכבת'במודל של  קהמחקר הנוכחי עס

החוק המטופלים בשירות המבחן -כל קשת עובריומוטמע בתהליכי הטיפול של  המבחן 

למבוגרים במסגרת צו המבחן. עד עתה, מחקרים מעטים בלבד עסקו במודל הטיפול 

לא חוק ובתוצאותיו לטווח הרחוק, ואף -הקבוצתי בשירות המבחן, ביתרונותיו עבור עוברי

, המהווה כיום מודל מרכזי 'הרכבתקבוצות 'אחד מהם התעמק באופן ספציפי במודל 

 קבוצתית של קציני המבחן. -בעבודתם הטיפולית

 שירות המבחן למבוגרים במדינת ישראל 2.1

לפיהן ענישה היא הפתרון האולטימטיבי לבעיית העבריינות, ש, רווחות דעות בחברהשעל אף 

מרכיבים את חוק ושיקומם -שיקום יודעים, כי טיפול בעוברילמומחים לתיקון והרי ש

 Andrews et al., 1990 ; Gendreauמניעתה )להפרדיגמה המיטבית לצמצום העבריינות ו

& Ross, 1987; Irwin, 1996האמון על הפעלת שירותים אלו  ,(. אחד המוסדות המרכזיים

 תמקד בשירות המבחן למבוגרים. השירות המבחן לנוער ולמבוגרים. מחקר זה  אבישראל הו

בוגרים בישראל הינו מוסד ממלכתי סוציאלי הכפוף למשרד הרווחה, מעוגן שירות המבחן למ

ככזה, המוסד מספק שירותי  .בחוק הפלילי ומהווה חלק בלתי נפרד ממערכת אכיפת החוק

אבחון, פיקוח, טיפול ושיקום למעורבים באירוע פלילי )חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה(, 

 (.2010)וינשטיין, גורבטוב ובן שמחון,  שנה( בעת האירוע 18שהיו בגירים )מעל 

מטרתו הרשמית של שירות המבחן למבוגרים היא הפחתת הסיכון הפוטנציאלי לחברה 

המלצה על חלופות לענישה ומעצר בשירות מערכת  –ובעקבותיו  ,באמצעות  ניתוח התאמה

ובם פיקוח על שיל ,החוק-שיקום עוברי :ןלא פחות, ה ותת, חשובונוספ ותהמשפט. מטר

 צמצום עקבי של שיעורי הרצידיביזם. ובקהילה 

השירות פועל בפריסה ארצית בחלוקה לארבעה מחוזות: חיפה והצפון, תל אביב והמרכז, 

נפות ברחבי הארץ  21 –ל וירושלים, באר שבע והדרום. כל מחוז מחולק לנפות, בסך הכ

 . (2014החברתיים, ; משרד הרווחה והשירותים 2010)וינשטיין, גורבטוב ובן שמחון, 
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הם  ,בהכשרתם  קציני המבחן למבוגרים הם עובדי מדינה הממונים לתפקידם על פי חוק.

חוק בתחומים -שיקום עובריבטיפול וב פיקוח,בעובדים סוציאליים שהתמחו במיוחד באבחון, 

תקנים של קציני מבחן למבוגרים עבור כל התפקידים והדרגים  300-כ לרשות השירות .שונים

; משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2010הנדרשים )וינשטיין, גורבטוב ובן שמחון, 

2014.) 

במהלכו נקבע אופי ש ,השלב הראשון בתהליך העבודה של שירות המבחן הוא אבחון

צה מוגש לאישור על ידי קצין המבחן. הוצאה לפועל של ההתערבות המומלצת, ותסקיר ההמל

צווי מבחן, צווי מבחן סמים, צווי  :ההמלצה מתבצעת באמצעות צווים של בתי הדין הפליליים

 ,וכן ,מבחן אלימות במשפחה, צווי שירות לתועלת הציבור, צווי פיקוח מעצר ופיקוח אלקטרוני

ב הליכים משפטיים או אי העמדה לדין טיפול באנשים שלגביהם התקבלה החלטה על עיכו

; משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 2010; וינשטיין, גורבטוב ובן שמחון, 2002)הורוביץ, 

2014.) 

 .נגזרים ישירות משלבי ההליך המשפטי למבוגרים המבחן קצין של ההתערבות מסלולי

והמלצה על  השמה תחת פיקוח ,ושחרור בערבות מעצר תסקיר הגשת –המעצר  בשלב

במקרה של  .בדין שהורשע האדם לגבי תסקיר גשתה –הדין  גזר בשלב מעצר.  חלופות

 הדין גזר שלאחר בשלב .ואלימות מין עבירות נפגע על תסקיר יוגש גם , עבירות מין ואלימות

טיפול  תכניות ולליםה כהציבור. צווים אל לתועלת שירות וצווי מבחן צווי ביצוע בפועל של –

הטיפול ועדכון  המשך על ופיקוח מעקב קהילתיות, במסגרות שילוב ,פרטניות/קבוצתיות

 .משלים תסקיר הגשת – הדין גזר על הערעור הטיפול. בשלב התכניות בהתאם להתפתחות

 עיכובבאשר ל לממשלה המשפטי ליועץ תסקירים על כך, אמון השירות גם על הגשת נוסף

שלגביהם התקבלה החלטה על אי  בעוברי חוק טיפולועל  לדין בשאלת העמדה הליכים

 א(.2012; חובב, 2002ועיכוב הליכים )הורוביץ,  לדין העמדה

שימוש  למבוגרים: המבחן שירות עבודת של בדגשים שינויים השנים האחרונות, חלו במהלך

 הערכות לנושא התייחסות תסקירים, הכנת לשם אישי וקבוצתי, אבחון מובנה,ב רב יותר

הטיפול הקבוצתי  והרחבת עבירות, צמצום כמעט מוחלט של טיפולים אישיים להישנות סיכון

 ההתערבות המקצועית )ינאיבתחומים השונים של  

 להלן נפרט את שיטת העבודה של שירות המבחן בהתייחס להשערות המחקר:

 הטיפול הסמכותי 

סמכותי  כטיפול נתפס ,החוק, ולפיכך מספק את הטיפול במסגרת למבוגרים המבחן שירות

 מרצון.  שלא בפונים

 השימוש ,קציני המבחן שעבור הרי מרצון, לשירות המבחן מתבצעת שלא שהפנייה מאחר

באנשים  והטיפול האבחון, הפיקוח בתהליך וחיוני מובנה חלק מהווה כפייהבו בסמכות
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 שמרביתנראה  השנים, רבעל ניסיון  בהסתמך ,זאת (. עם2003)פלאי,  אליו שהופנו

חלופת העונש שם ניהבב ההחלטות שהתקבלו בעניינם על עצמם את המופנים מקבלים

  .יותר עבורם חמורה עשויה להיות

( שני פירושים: 1998מהי סמכות? למושג סמכות, על פי מילון אבן שושן ) –עולה השאלה 

וי כוח" "רשות, זכות, ייפ -אוטוריטה, מומחיות שאפשר לסמוך עליה", והשני "  – האחד

( מבחין בין סוגי הסמכות הבאים: סמכות טבעית )מלך, רב, 2004ב(. מלמד )2012)חובב, 

הכרה במומחיותו של תהליך של קבלת המטפל ו עוברהורה(, סמכות מקצועית )המטופל 

ידי כוח פיזי(, וסמכות מכוח החוק -המקצועית(, סמכות של כוח )המופעלת בעיקר על

במרבית המקרים מתקיים מצב של עירוב  ,צין מבחן(. בפועל)אפוטרופוס, פקיד סעד, ק

החוק -סמכויות, שכל אחת מהן עשויה להיות דומיננטית בשלב אחר. מטרת הטיפול בעוברי

והשאיפה במסגרת שיקומם היא לעבור מדומיננטיות של הסמכות מכוח החוק )או מסמכות 

 . ב(2012של כוח( לדומיננטיות של הסמכות המקצועית )חובב, 

משתמשים ה ,ם נמנים קציני המבחן, הם סוכנים חברתיים מומחיםמעש, תקוןעובדי ה

העצמת מקבל השירות, במטרה לסייע לעבריין החוק להשתלב  לצורךככלי טיפולי,  בסמכות 

נבו, -)סלונים ב(. הספרות המקצועית2012בחברה הפועלת על פי נורמות מקובלות )חובב, 

 המופנים הבין אלל לטיפול מרצון הפונים האל להבדלים שבין מתייחסת בהרחבה (1994

משתמש  בהם הטיפול במצבים העלולה להיגרם מרצון, ומציגה את הבעייתיות אליו שלא

 הבעיה הגדרת זו עשויה לנבוע משלושה גורמים עיקריים: בסמכות מכוח החוק. בעייתיות

מטופל -המטפל ויחסי לטיפול זההתנגדות  עם ההתמודדות  שיטות, ניתן הטיפול בגינה

 . המתפתחים במהלך הטיפול

 שלא או בקיומה לכפור עשוי המטופל ילווא אחרים, ידי על הבעיה מוגדרת, סמכותי בטיפול

 החוקית בסמכות להשתמש המטפל יכול, סמכותי בטיפול ,מזאת היתר ן את חומרתה.להבי

הטיפול.  הפסקת על או להחליט המטופל מצד כפוי שיתוף פעולה תלשם יציר לו מוקניתה

 יותר חריפים ענישה של אמצעי םעבור המטופל, משמעות הפסקת הטיפול היא הפעלת

 (. 1994נבו, -)סלונים

 של במקרים התנגדות המטופל עם בהן משתמש המטפל לשם התמודדות ככלל, השיטות

 תחושת משמעותית של ולגרום להתגברות על המטופל להקשות עשויות סמכותי, טיפול

 ומשום שהטיפול נתונה בידיו, אינהזאת, משום שבחירת המטפל . חוסר האונים שהוא חווה

 בתקנות שהוא כפוף להן הטיפול, את המספק רותישנוקט הש רבה במדיניות במידה תלוי בו

ליישם את הסמכות  עולה הצורך זה, טיפול של המיוחד אופיו עקב חיצוניים נוספים. ובגורמים

נבו, -)סלונים המטופל מצוקת את אך לא יגביר ,שיביא לשינוי אמתי אופןב מכוח החוק

1994.) 
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לסמכות  .יותר נחותים בהכרח אינם מרצון שלא מאפייני הטיפול הסמכותי המוענק למופנים

 (.1994נבו, -בתבונה )סלונים בה אם משתמשים טיפולי רב ומשמעותי ערך יש מכוח החוק

 התנהגויות לשנות לסייע בהנעת מטופלים גבולות, קביעתלשמש לשם  יכולה זו סמכות

שאחת מהן היא מעבר הדרגתי מטיפול כפוי שאינו  ,מטרות הטיפול את הרסניות ולקדם

 (. 2010למצב של שיתוף פעולה מלא ומרצון )רוזנפלד ואחרים,  ,מרצון

ושא המבחן יונה כהן, מנהל שירות המבחן לנוער בעשור השני לקום המדינה, בסמינריון בנ

ב( גרס בדבריו על סמכות: "מה זאת סמכות בטיפול? אינני 2012חובב,  :בישראל )בתוך

רואה זאת במשמעות הצרה: באפשרות להביא על הפרט תנאי פיקוח או להמליץ לשופט 

לשלוח אדם לבית הסוהר וכו', אלה הם סימנים חיצוניים בלבד של אותה הסמכות. אני מתכוון 

שיותו המקצועית של קצין המבחן היושב ומדבר ותובע ומסייע ומתעניין, לאיזו תרכובת באי

ובכל ביטוי ובכל התנהגות קיים הדבר הזה ולא דווקא באיום, במפורש או במרומז... אני 

מתכוון לסמכות רגישה, לא סמכות שהיא אפשרות של סנקציה, של לחיצה על כפתור אחד 

 (.55עמ' שם, ין זו נחלת כלל קציני המבחן" )שיביא לידי תוצאות מסוימות. אני מודה שא

ב( מתייחס לצורך בסמכות באומרו כי "הצורך בסמכות 2012חובב,  :השופט מלמד )בתוך

וההתנגדויות לה מתקיימים בעת ובעונה אחת. ארבע סיבות חשובות המצביעות על הצורך 

להעמיק את הקשר בין הסמכות לטיפול בתחום זה: א. חלק ניכר מהעבריינים אינו ניתן 

ם לטיפול לא יגיעו לטיפול אם לא לשיקום ללא טיפול סמכותי; ב. חלק מהאנשים הזקוקי

תופעל עליהם סמכות, לפחות בשלב הראשוני של הטיפול; ג. הטיפול הסמכותי מאפשר 

סיטואציות חשובות להצלחת הטיפול, כמו הסיטואציה בבית המשפט; ד. ההתייחסות 

לגורמים: חרדה, קונפליקט עם הסביבה וסטיגמה, עולות בטיפול סמכותי ומסייעות לו, יותר 

היות ואצל חלק ניכר מן העבריינים  דבריו,(. ל21עמ' שם, מאשר בשיטות אחרות של טיפול" )

לא ניתן להגיע לשיקום ללא טיפול סמכותי, הרי שהסמכות מהווה כלי חשוב העומד לרשות 

 המטפל. 

ב( מרחיבה וקובעת, כי השימוש בסמכות ובכפייה מהווה חלק 2012חובב,  :פלאי )בתוך

יש לשאוף לבנייה עתידית של מערכת  ,תי בעבודת קצין המבחן. לדעתהאינטגרלי ומהו

אין לצפות ליחס של אמון מלא מצד  ,בין קצין המבחן. אמנםלמרצון -היחסים בין המופנה שלא

המופנה, אולם יש לפעול ליצירת שותפות מצדו בהגדרת הבעיות, בתהליך ההתערבות 

 ווה תהליך זה כענישה. שלא בחר לקחת בו חלק וח על אףהפיקוח, וזאת 

שבאמצעותו ניתן לגרום  ,תייחס אף הוא לסמכות כאל ערך טיפולי מרכזיה( 2001ברוור )

החוק. הוא אף מפרט ומציג קווים מנחים לקצין המבחן בעת -שינוי התנהגותי אצל עובר

הפעלת סמכותו: מודעות לחובות, הוגנות, פתיחות, כנות, גישה ישירה, הצגת הסודיות 
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ת מגבלותיה, חיפוש אלטרנטיבות והזדמנויות עבור המטופל, הבהרת סמכויות קצין והסבר

 המבחן וגבולותיהן ושיתוף מרבי בקבלת החלטות. 

ה מרכזית בעבודתם של קציני המבחן. סוגיה זו עולה תכופות, ינושא הסמכות מהווה סוג

הנחיות, בלים ובעשור האחרון בפרט, ובאה לידי ביטוי משמעותי במסמכים פנימיים, בנה

 וכמו כן, גםימי עיון של שירותי המבחן, בהדרכות ובהשתלמויות, בבמסגרות הכשרה, 

; הרטף, 2008; בונין וחייטוב, 2003בפרסומים הנוגעים למסגרות טיפוליות )אידיסיס ושחורי, 

 (. 2003און, -רוזליס ובר

וקיומה בולט אף יותר  ת כעמוד תווך בהתנהלותן של קבוצות באשר הן,ססוגיית הסמכות נתפ

מקבלי  בקרב ,לעתים ,המנחה בקבוצות אלו נתפס חוק המיועדות לטיפול.-אצל קבוצות עוברי

גורמי החוק, שהמפגש עמם טעון זיכרונות של השירות )המטופלים( כנציגם של הממסד ו

תחושות מעין אלו ימצאו את ו שתפיסות ,וחוויות קשים מן העבר או בהווה. לא מן הנמנע

כובעו  –טוין במהלך מפגשיהם של המטופלים עם מנחי הקבוצות, החובשים שני כובעים בי

ת הבולטות של התפקיד מידוהכובע של בעל הסמכות. ל של מנחה הקבוצה הטיפולית

תהליך הטיפול הקבוצתי. נוכחותה של   הסמכותי, עשויה להיות השפעה לא מבוטלת על

הקבוצתי  'כאן ועכשיו'ת למשתתפי הקבוצה בדמות המשלבת סמכות במרחב הטיפולי, מספק

 דרך לבחון את משמעות המפגש עם גורם הסמכות עבורם.

חוק המקובלת כיום בשירות המבחן למבוגרים בישראל היא השיטה -שיטת הטיפול בעוברי

הקבוצתית. אי לכך, מן הראוי להבין מהו טיבה של עבודה קבוצתית בשירות המבחן 

תכונת ההפעלה של קבוצות טיפוליות אלו, בהתחשב באופיו למבוגרים בישראל, מהי מ

תרומתן הסגולית  יהסמכותי של השירות, מה הם סוגי הקבוצות הטיפוליות הקיימים ומה

 עבור עוברי החוק.

 טיפול קבוצתי בשירות מבחן למבוגרים 

העבודה הקבוצתית.  מעדיף באופן ברור אתשירות המבחן למבוגרים  ,בשנים האחרונות

משום כך, צווי המבחן והפיקוח על עוברי חוק בקהילה מיושמים בעיקר באמצעות התערבות 

וק ועידודו ח-עוברי קבוצתית. שימוש בשיטה הקבוצתית לפיקוח על שינוי התנהגותי בקרב

 מודלים פיתח השירות אפקטיבית. בהתאם לכך, כהתערבות המקצועית בספרות מתואר

)וינשטיין,  לעבודה במסגרותיהם המבחן קציני את ומכשיר ,נים כמענה לצורך זהשו קבוצתיים

 (. 2010שחורי ווייס,  ;2010; ינאי, 2010גורבטוב ובן שמחון, 

הטיפול הקבוצתי בשירות  :מעגלי טיפול לאור החוק – חוברת מקצועיתהפיק המבחן שירות 

המציגה את הידע שנאסף (, 2012 ורותם כהן, פולק, גרשון, דקל, רוזנקר) המבחן למבוגרים

בפרט. לאור תרומתה  'קבוצות הרכבת'מודל את קבוצתית בכלל והעבודה ה בתחום
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המשמעותית של חוברת זו לידע הקיים בתחומים אלה, ביססנו את תתי הפרקים העוסקים 

 בטיפול הקבוצתי בשירות המבחן על החומרים המצויים בחוברת זו.

סגנונות טיפול. מקובל לסווג את מודל של כולל מגוון רב של סוגי קבוצות ו הקבוצתיהטיפול 

הקבוצה על פי מטרת הטיפול, אופי המטופלים והצרכים/הנתונים בשטח. משתנים כגון 

מאפייני אוכלוסייה, מטרה סופית, תוצאות רצויות, מסגרת ההנחיה, משך הטיפול וגודל 

; זיו ובהרב, 1997תפעול הקבוצה המונחית )קסן, על הקבוצה ישפיעו על אופי ההנחיה ו

2001 ;Marshall & Burton, 2010ניתן לזהות גם קבוצות המאופיינות על פי  ,(. עם זאת

משתנים אחרים: קבוצות סגורות או פתוחות למחצה, קבוצות לטיפול קצר מועד, קבוצות 

אקלקטיות המשלבות  השמות את הדגש על קוגניטיביות, התנהגותיות, חינוכיות, קבוצות

 (.2006מספר דגשים ו/או היבטים ייחודיים )יאלום ולשץ, 

מחייבת בחינה מוקדמת והתארגנות מטרימה, שכן  ,ההחלטה לגבי סוג הקבוצה המתאים

קביעת התהליך ההתפתחותי של הקבוצה תושפע מן המודל שנבחר ומן היעד שאליו שואפת 

 & Stewart, Usherבצורה המיטבית ) הקבוצה להגיע ושבו צפויים הפרטים להיתרם

Allenby, 2009; Marshall & Burton, 2010 .) 

חוק: -בין שבעה סוגים עיקריים של קבוצות טיפול בעוברי מבחיניםבשירות המבחן למבוגרים, 

אלימות כללית, אלימות במשפחה, עבירות מין, נשים, צעירים, עצורי בית ועברייני תעבורה 

 טיפוליות קבוצות 134 למבוגרים המבחן בשירות הופעלו 2011 ( בשנת2010)שחורי ווייס, 

 למבוגרים.  המבחן שירות בפיקוח הנמצאים חוק-עוברי 1,773 -שבמסגרתן טופלו כ

אלו  קבוצות .'קבוצות רכבת'על פי מודל  פעלומהן,  70%-אלו, כ חלק הארי של קבוצות

של קבוצות כאלה הינו  המרכזי המאפייןמראש.  מתוכנן מוגדר או מועד סיום ללאפועלות 

ך תקופת פעילותן )שריף ופולק, במש המשתתפיםהמשתנה של הרכב הו  פעילותן משך

(. מודל זה של פעילות קבוצתית מאפשר גמישות רבה יחסית בהרכב הקבוצה, ומקל 2008

על הוספה של משתתפים חדשים או על יציאת משתתפים שסיימו את תקופת הטיפול 

 בשירות או שלא השתלבו היטב בקבוצה. 

 דפוסים עיקריים שלושה לפי פעלוקבוצות. הקבוצות  151פעלו בשירות המבחן  2016בשנת 

 :(2010)וינשטיין, גורבטוב ובן שמחון, 

בשירות המבחן בישראל, ההתערבות הקבוצתית  – פתוחות 'קבוצות רכבת' .1

מאפשרות  ,מוגדר מועד סיום ללא אלו פועלות . קבוצותהעיקרית היא במתכונת זו

 את עוזב והמשתתף בהן הקבוצה, פעילות במהלךכניסה ויציאה של משתתפים 

  .צו המבחן ולא בהכרח עם סגירת הקבוצה תום לאחר בדרך כלל הקבוצה

 ואינן מאפשרות כניסה שנה עד תחומות בזמן – סגורות מועד קצרות קבוצות .2

 .משתתפים באמצע התהליך של ויציאה
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  .כניסות ויציאות ללא ,משך פעילות ארוך יותר משנה – סגורות ארוכות טווח קבוצות .3

 רבים ומגוונים: בתחומים חוק-עוברי של שונות אוכלוסיות עבור הוגדרוקבוצות אלו 

עברייני  מין, עברייני ,מרמה רכוש, עברייני עברייני תעבורה, עברייני מכורים לסמים,

 ועוד.  במשפחה אלימות כללית, אלימות

 :ובסגנונות שונים במבנים מתקיימות הקבוצות

   התנהגותיים ,דינמיים מפגשים על המבוססות טיפול, במונחי' קלסיות'קבוצות  .א

לעתים, מסווגות  טיפולי בעל מסגרת קבועה וברורה. בחדר המתקיימים וקוגניטיביים,

אך לעתים, במשפחה.  אלימות ,מין עברייני כגון העבירה בהתאם לאופי או לסוג הקבוצות 

 ותי מסוים.או מיקוד תרב 'צעירים' התערבות כגון תחומיב או מתמקדות בנושאהן 

תעבורה  במשפחה, עבריינות האלימות המוקדשות לתחומי וסדנאות קבוצות .ב

  .ואלכוהוליזם

 אימוני אישית בשילובן בי תקשורת דפוסיבו אלימות בנושאי העוסקות ייחודיות קבוצות .ג

  .במהלך המפגשים הטיפוליים באימון העולים התכנים ועיבוד כדורגל

מאפיינים מיוחדים הדורשים התייחסות בהיבט בעלת  לאוכלוסייה מענה קבוצות .ד

 קבוצות לעוברי ובתוכו הערבי המגזר לשעבר, ית המועצותבר לעולי קבוצות : התרבותי

 .בדואיים מריכוזים עבירה

 בתחום.  מדריכים המתמחים בסיוע אתגרית, שטח פעילות בשילוב המתקיימות קבוצות .ה

 ילד-קשר הורה בבניית ומתמקדות טיפולית בחווה הפועלות וילדים להורים קבוצות .ו

 טיפול של גם מתודות מסוג זה משלבות ילדים. קבוצות כלפי אלימות של נושאי ועיבוד

 חיים. בעזרת בעלי וטיפול ההבעה מתחום

 בית(, עמותת אחרים, כגון בית של"ב )שהייה למורחקי גורמים הפועלות בשיתוף קבוצות .ז

 .במשפחה ולמניעת אלימות לטיפול ומרכזים "בית נועם", ""אפשר

משותפים לכל ה מאפיינים הבדלי הסגנונות ומאפייני הקבוצות, ניתן לזהות למרות השונות,

 מרחב משמשת לפרטים המשתתפים בה, שייכות הקבוצות. הקבוצה מספקת תחושת

 חושפת קבלת משוב, מאפשרות לעזרה הדדית וסיוע לאחר, הזדמנות התאווררות, מעניקה

 אחר ובקרה למעקב כלי ומהווה שונות מאלו המוכרות לו, לדרכי התמודדות המשתתף את

 & Stewart, Usherהמתחולל בו במהלך הטיפול ) השינויאחר ו של המטופל התנהגותו

Allenby, 2009.) 

 לקיים  אינפורמציה ומאפשרת להעברת כלי משמשת הקבוצה המבחן, קציני –המנחים  עבור

 התנהגויותבמגוון  מספקת התבוננות בלתי אמצעית הקבוצה משמעותי. טיפולי תהליך

ערך  בעל אבחוני כלי מהווה זו התבוננות הטבעית. נוהגים בסביבתם שהם כפי המשתתפים



11 
 

ביכולתו של קצין המבחן לנבא רצידיביזם ואמצעי לזיהוי השינויים בדפוסי  התומךרב, 

 א(.2012החוק )חובב, -עוברקבלת ההחלטות של בהחשיבה ו

מודל קבוצתי זה,  תלבחירהמבנה שלהן, הסיבות הגדרתן,  :קבוצות הרכבת הלן יוצגול

יתרונות והקשיים הטמונים בשימוש בו, ייחודיות יישומו בשירות המבחן בישראל ומאפייני ה

 ה"יציאה וכניסה" כמרכיב מרכזי של הגישה. 

 קבוצות הרכבת

לאחר שנים רבות שבמהלכן עשה שירות המבחן שימוש במודלים רבים ושונים, התקבלה 

בשנים האחרונות החלטה עקרונית למקד את הטיפול הקבוצתי במודל מרכזי המותאם לאופי 

הפעילות של שירות המבחן, משכי הטיפול שהוא מספק ומורכבותה של אוכלוסיית המטופלים 

 . 'קבוצות הרכבת'מודל  ואנבחר ה(. המודל ש2012, ואחרים)פולק 

, 'קבוצות רכבת'שירות המבחן למבוגרים בישראל הרחיב בשנים האחרונות את השימוש ב

הטיפול הקבוצתי שמספק השירות )וינשטיין, גורבטוב ובן  עבורשנבחר וזהו הדגם העיקרי 

מאפיין הגמישות  , נטבע בשלסלנג ישראליב ,'קבוצת רכבת'(. המושג 2010שמחון, 

הראשונים שטבעו, ככל  .(1996ואן דר האל, ו)טאובר, גוטספלד שבקבוצות הפתוחות 

כשתיארו  ,(1994הנראה, את המונח ככינוי לקבוצה פתוחה מסוג זה היו רובינשטיין ובן יקר )

כאסוציאציה לחוויות, לתהליכים ולחלקים ייחודיים ומגוונים בעבודה  'קבוצת הרכבת'את 

לשם איגוד מאפיינים שונים בעבודה הקבוצתית, שהספרות  שימשתית. הביטוי הקבוצ

 המקצועית באותה תקופה התקשתה להגדיר או להמחיש בבירור. 

משך פעילותן,  :מרכיבים מהותיים באפיון הקבוצות הטיפוליות הפתוחות, הם בדרך כלל

 ,ות וקבוצתיות( וכןיציבות וקביעות הרכב המשתתפים, קביעת המטרות הטיפוליות )אישיה

שימוש בקבוצה כאמצעי טיפולי משמעותי להשגת יעדים של שינוי התנהגותי והתגברות על 

 ;Stewart, Usher & Allenby, 2009; 2012, אחריםיות )פולק ורציונל-אמונות בלתי

Marshall & Williams, 2001 .) 

סקרו בהרחבה מודלים , 'רכבת'(, במאמרם על קבוצה טיפולית מסוג 2008שריף ופולק )

שונים של קבוצות פתוחות כפי שהן מופיעות בספרות, ומצאו כי המאפיינים העיקריים שלהן 

היעדר תאריך יעד קבוע מראש לסיום פעילותה של לקשורים ישירות לתחלופת משתתפים ו

 הקבוצה. 

 ,השניםשירות המבחן למבוגרים מפעיל לאורך שנים קבוצות טיפוליות מסוגים שונים. במשך 

למצוא את דרכם בסבך  ניסוהמטפלים ופעלו קבוצות אלה בצורה אקראית, בלא יד מכוונת, 

השיטות ולהתאים את המסגרת הקבוצתית לצורכי הקבוצה שלהם ולנושאים המוכתבים 

העמקת העבודה ברמה הארצית בין המחוזות  במסגרתמהרכבה. בשנים האחרונות, 

צית והצורך הגובר במתן מענה מתאים לסוגים שונים בשירות, ולאור התרחבות הפריסה האר
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. מודל זה 'קבוצת רכבת'של מטופלים, התגבש בשירות מודל טיפול שיטתי המבוסס על דגם 

ומאפשר לכל העובדים להצטרף למעגל המטפלים בכל שלב שהוא  ,ותאם לצורכי המערכתה

 (.  2012, אחריםתוך שמירה על מסגרת שיטתית מאורגנת )פולק ו

נובעים ישירות מן המענה שהוא מספק לעקרונות  'קבוצת הרכבת'תרונותיו של מודל י

המרכזיים העומדים בבסיס פעילותן של קבוצות אלה. התנהגות עוברת חוק, זיהוי מניעיה 

והמאמץ לנתבה לעבר שינוי ותיקון הם הציר המרכזי בעבודה הקבוצתית הטיפולית בשירות. 

ללא מועד סיום מוגדר מראש,  ,מתבצעת בקבוצות טיפוליות פתוחות במודל זה,עבודה ה

של  ה תחנות כניס ומדגישהבהתבסס על משכם הקבוע של צווי המבחן לסוגיהם, 

(. סיום הטיפול Marshall & Williams, 2001ממנה ) תחנות יציאהקבוצה ולהמשתתפים 

שעוברת הקבוצה, ועם  הפרטני המוענק ליחיד בקבוצה כזו מהווה חלק מהתהליך המקיף

האם המשתתף הצליח להגיע לנקודה  -מתמקד בעיקר בבירור הסוגיה הנוגעת לפרט  ,זאת

האם חדל מן  ?האם הבין את נסיבות התנהגותו ?בה הוא לוקח אחריות על העבירה או לא

, אחריםההתנהגות עוברת החוק והאם פחת במידה מהותית הסיכון להישנותה )פולק ו

2012)?   

מאפשרת הרחבה ניכרת של מעגל הנהנים  ,ת מטופלים רבים למבנה כזה בסל השירותהכנס

מן הטיפול הניתן, ומעניקה לטיפול בסיס ומסגרת בטוחים ויציבים. הרכבת קבוצה טיפולית 

דורשת מאמץ ניכר ולוגיסטיקה מסובכת, וההתארגנות המחודשת גוזלת זמן  ,מבראשית

פותרת בעיה זו בכך שהיא מאפשרת המשכיות,  'הרכבתקבוצת 'עבודה יקר ומשאבים רבים. 

יציבות ועיסוק עמוק בתהליך בלא שיידרשו הפסקתו עם פרק הזמן המוגדר או פתיחתו 

(. זאת ועוד, Stewart, Usher & Allenby, 2009מחדש בכל פעם שנדרשת קבוצה נוספת )

יכולת הבקרה מאפשרת שליטה גבוהה יחסית מצד המערכת, מגבירה את  'קבוצת רכבת'

 הארגונית ואת השיטתיות ומספקת תמיכה סביבתית רבת ערך. 

הפועלת לאורך זמן נהנית מהיסטוריה קבוצתית משותפת, היכולה  'קבוצת רכבת'כמו כן, 

למנף במידה ניכרת את התהליך האישי והקבוצתי כאחד. זאת, משום שההיסטוריה היא חלק 

י של החיים עצמם, ושמירה על נדבך זה, מחיי הקבוצה, היא מדמה את הרצף ההיסטור

מבחינה ארגונית וקיומית, מהווה ערך מוסף ועמוד תמיכה משמעותי למטופלים. במובן זה, 

המטופלים,  :מסוגלת לייצג בית קבוע ויציב עבור כל המשתתפים בתהליך 'קבוצת הרכבת'

 המטפלים וארגון הגג. 

חוק -זמינה בכל עת להפניה של עוברינקודה חשובה וקריטית נוספת היא שקבוצת הרכבת 

 'רכבתי'לטיפול. המופנים לשירות מגיעים בזמנים שונים ולפרקי זמן משתנים. המודל ה

מספק מענה הולם לשילובם של מטופלים בהתאם לצורכי הפרט המטופל או הקבוצה ואינו 

מושפע מתנאים משתנים אליהם נקלע הארגון, כגון היעדר משאבים לפתיחת קבוצה 
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צמצום בפתיחת קבוצות חדשות עקב היעדר הפניות  ,תאימה עקב עומס הפניות או לחלופיןמ

 (. 2012, אחרים)פולק ו

היא מקום של הוויה והתהוות בלתי פוסקת. זהו תהליך שאינו תחום בתאריך  'קבוצת הרכבת'

יעד מובחן וכוללני, ומכיוון שכך, הוא מאפשר לכל מטופל להיכנס אליו או לצאת ממנו בשלבים 

מאפשרת  'קבוצת הרכבת'שונים ובהתאם למצבו האישי או ההתפתחותי. השהייה ב

תאימה לסוגים שונים של שלבי התפתחות מ ,התרחשות הדרגתית של תהליכים, ולפיכך

הם תהליכים ייחודיים אצל  הקבוצתית או היבטים מגוונים של פיתוח קשר ומחויבות. אל

 שהכשל האישיותי והחסמים התקשורתיים מאפיינים אותם ואת התנהלותם.  ,חוק-עוברי

ע עם עולם היא מאפשרת מג ,שכן ,להוויה בעלת צביון יציב וקבוע יש חשיבות טיפולית רבה

המציאות בלא שיאבד ערוץ התקשורת לעולם החיים המדומים של המטופל. השינויים 

הדינמיים המתרחשים בהרכב הקבוצה ונוכחות המטופלים והמטפלים בה מאפשרים שימוש 

החוק. -בכלים ובתהליכים קבוצתיים בצורה עמוקה, מתבוננת, מורכבת ומפתחת עבור עובר

מטפליהם לרת עומק ביחסי ההעברה המתפתחים בין המטופלים זאת ועוד, הוויה כזו מאפש

על רבדיו השונים, לבין המקום  ,ובין המטופלים לבין עצמם. המפגש בין העולם העברייני

, מאפשרים תהליך של פיתוח התפקידו של המנחה כמקשר בין שני קטבים אלווהקבוצה 

 & Morgan; 2012, אחריםמודעות ואופני חשיבה וחשיפה מגוונים יותר )פולק ו

Winterowd, 2002 .) 

מצב העבריינות כנקודה על ציר הזמן, שממנה ניתן  לתפוס אתמאפשרת  'קבוצת הרכבת'

או  שנוצר בנקודת זמן זולצמוח, להתעצב ולהתפתח, ולהתייחס לעבירה כאל ביטוי לכאב 

 & ,Morgan; 2012, אחריםללקות זמנית שהמטופל סובל ממנה באותו מועד )פולק ו

Winterowd, 2002 להביע כאב בצורה(. העבירה, במובן זה, נתפסת כביטוי השלכתי וכקושי 

כלים חברתיים מקובלים. מדובר בחסימה של ערוץ תקשורת ברובד החברתי, בונורמטיבית 

, באופן לא מודע, לעתים פורציםחסימה,  נוצרתהמשפחתי והאישי. כאשר ברשת התקשורת 

(. הקבוצה Foulkes, 1975ערוצי ההתנהגות העבריינית )דחפים בלתי מעובדים אל 

והמסגרת הסמכותית שבתוכה היא מתקיימת, הן המקום שבו ניתן לבנות מחדש את ערוץ 

ה מחודשת של מארג יהתקשורת הנורמטיבי, והן אלו המאפשרות התבוננות מעמיקה וטווי

; 2012, אחריםלק והחוק )פו-המסגרות החסומות בפני עוברעם הקשרים עם הדמויות או 

Morgan & Winterowd, 2002 .) 

מדמה מודל משפחתי. רצף ההמשכיות שהיא מספקת מעניק לקבוצה מסגרת  'קבוצת רכבת'

טיפולית של יחסי משפחה, שהעבר וההווה המתמשך משחקים בהם תפקיד מהותי. 

של המנחים בה מחזקים את תפיסת הקבוצה  םהימצארציפותם של חיי הקבוצה ויציבות 

מעשירים ומגוונים את חיי המטופל. במובן זה, התהליך הטיפולי מכך, וכפועל יוצא  ,כמשפחה
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יחסים עם חלקי את התפיסת המשפחה ואת  לתקןהחוק הזדמנות אמתית -מספק לעוברי

 'האחים'ם המשפחה השונים. מערכות היחסים הללו משוחזרות שוב ושוב בקבוצה, בקשר ע

הם עמוד  המנחי הקבוצה. תהליכים מורכבים וארוכי טווח אל– 'ההורים'חברי הקבוצה, ו –

פעמים רבות, מערכת היחסים במשפחה הגרעינית  ,, שכן'קבוצת רכבת'התווך של הטיפול ב

 (. 2012, אחריםהחוק היא הבסיס והגורם ללקות שהוא מפגין )פולק ו-של עובר

פני מספר קשיים לעלולות לעמוד  'קבוצות רכבת'שפורטו לעיל, היתרונות הרבים  למרות

 של  אינטנסיביותה(, זאת עקב Holdingפוטנציאליים, שהמרכזי ביניהם הוא ההחזקה שלה )

הפעילות הקבוצתית והיעדר נקודת סיום פעילות כיעדה הסופי. כניסות של מטופלים חדשים 

לקבוצה ויציאות של מסיימי טיפול עשויות לעתים לגרור עמן רגרסיות טיפוליות, בין אם 

פרטים בודדים בתוכה. מצבי הידרדרות מסוג  ובין אם בקרבבדינמיקה הרחבה של הקבוצה, 

כושר ההתמודדות של המנחים והמשתתפים עם זעזועים טיפוליים.  זה הם בעלי השפעה על

עקב  ,המנחים נדרשים לתשומת לב רבה ולהשקעה אינטנסיבית יותר בחיי הקבוצה

התהליכים המורכבים המתרחשים במסגרתה. תחלופה של מנחים עשויה להשפיע לרעה על 

זמן של ההחלפה. ת הרצף ההיסטורי של הקבוצה, עקב הקטיעה הנגרמת בנקודת הסתפי

עוד יש לציין, כי משתתפים המתקשים להתמודד עם טיפול ארוך טווח עלולים לחוות קשיים 

החוק חווים קושי משמעותי ביצירת התקשרות -. חלק מעוברי'קבוצת רכבת'בהשתלבות ב

עשוי  ה,יציבה וארוכת טווח, עקב חסמים בבניית אינטימיות ובתחזוקת קשרים. לאנשים אל

 (. 2012, אחריםסגרת כזו שלא להתאים )פולק והטיפול במ

את אופן פעולתה של קבוצת הרכבת לפי  סיכמו(, 282, עמ' 2008שריף ופולק במאמרם )

הבנתם: "...קבוצה של מטופלים, המתחלפים מעת לעת. גם המטפל יכול להתחלף, אך 

מדובר במסע המסגרת )רכבת( נשארת יציבה וקיימת. היא נוסעת ללא יעד מוגדר או סופי. 

אישי המשולב במסע קבוצתי של כל אחד מהמשתתפים על פי צרכיו, יכולתו ורצונו לחפש 

שם. מטרת הרכבת היא לאפשר את התפתחות היחיד תוך שילוב בין צרכיו וצורכי המערכת, 

ובכלל זה הקניית תחושת ביטחון במהלך התהליך הטיפולי. הרכבת עוברת בתחנות רבות 

נים. היא עולה בהרים של קשיים המאלצים את הרכבת להאט, להתאמץ ובמסלולי נוף מגוו

כדי להמשיך להתקדם, היא חוצה גשרים בין תהומות, יורדת במדרונות חדים שלפעמים 

יכולים להוביל לרגרסיות, נשירות ועצירות פתאומיות. לעיתים היא מתנהלת במישור שבו 

ופים שונים המשפיעים על היחיד מתרחשת יציבות, אינטימיות ועבודה. היא עוברת בנ

 ."ו"הקבוצה כשלם"

 ברוב מרכזית שירות המבחן למבוגרים כמתודה בעבודת משולב הקבוצתי הכלי ראינו כי

 'קבוצות הרכבת'הטיפול המוענק במסגרת צו המבחן. ההתערבות הקבוצתית ב תחומי

שמפעיל שירות המבחן למבוגרים מציבה לעצמה שתי מטרות ברמת התוצאות המצופות: 

סוציאלי רחב בתחומים שונים, לרבות תפקוד חברתי, משפחתי, -האחת, שיקום פסיכו
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תעסוקתי, הגברת יכולת קבלת אחריות על ביצוע העבירה, פיתוח שליטה עצמית, כישורי 

אישיים. המטרה השנייה היא מניעת הסיכון ן ים ביוויסות רגשי, וכן פיתוח ושיפור כישור

 רצידיביזם.  –להישנות עבירות פליליות 

 רצידיביזם 

עדות( היא חזרה למעגל הפשע או עבריינות חוזרת לאחר הגדרת המונח רצידיביזם )מּו

 recidereהוא בביטוי הלטיני  'רצידיביזם'הרשעה ראשונה בפרק זמן נתון. מקור המונח 

 (. Payne, 2007) 'פול שובלי'שמשמעו 

יש הרואים בשיעור הרצידיביזם כלי להערכת יעילותן של תכניות טיפול ושיקום, אולם יש גם 

גישות הגורסות כי שיעור הרצידיביזם אינו מהווה מדד מדויק לאפקטיביות התכנית, בעיקר 

לרצידיביזם החוק המשתתפים בתוכנית הם מלכתחילה בעלי סיכון נמוך יותר -משום שעוברי

(Maxfield & Babbie, 2008.) 

לפי חישוב של  ,מן העוברים על החוק 62%-עמד שיעור הרצידיביזם בישראל על כ ,בעבר

מרכז המחקר  - פשיעה חוזרת ומאסר חוזר במהלך השנה הראשונה לשחרורם )הכנסת

הרצידיביזם בשנים האחרונות שונתה שיטת החישוב, וכיום מוגדר  ,אולם . (2011והמידע, 

 מהלךכמדד לשיעור האסירים הפליליים שהורשעו ונשפטו שוב למאסר או לעבודות שירות ב

עומד שיעור הרצידיביזם הכלל ארצי, לפי יחידת  ,חמש שנים מיום שחרורם. על פי הגדרה זו

 (. 2011)בן צבי וולק,  43.5%-המחקר בשב"ס, על כ

ות החוזרות של עבריינים, נעשה שימוש היות ולא ניתן להקיף בחישוב זה את כל העביר

באינדיקציות שונות המופיעות בספרות במטרה להגיע לתוצאה קרובה לאמת עד כמה 

רצידיביזם בהגדרת ה שניתן לכלולשאפשר. ארבעת הסמנים האופרטיביים השכיחים ביותר 

 ,Lyman & LoBuglioמעצר חדש, כתב אישום חדש, הרשעה חדשה או מאסר חדש ) הם:

2006.) 

מדגישה שני סוגי גורמים העשויים להשפיע על  ,ספרות המחקר המתייחסת לרצידיביזם

חוק לעבריינות ולבית הסוהר: גורמים סטטיים וגורמים דינמיים. -סיכויי חזרתו של עובר

מין, גיל, ארץ מוצא ובהם:  גורמים סטטיים הם גורמים קבועים שאינם ניתנים לשינוי

רמים הסטטיים קלים יחסית לאיתור ומסייעים לשפוך אור על מגמות והיסטוריה עבריינית. הגו

חברתיות רחבות. זיהוי הגורמים הסטטיים אף מאפשר לנו להתמקד באוכלוסיות בהן רצוי 

להשקיע משאבים כדי להשפיע על הסיכוי למנוע חזרה להתנהגות עבריינית )בן צבי וולק, 

עים ועשויים להשתנות עם הזמן. בין גורמים (. גורמים דינמיים, לעומת זאת, אינם קבו2011

ת העצמי והחברה, דפוסי התנהגות סתפי :ניתן למנות מאפיינים קרימינוגניים שונים האל

 & Gendreau, Littleסוציאלית, התמכרות לחומרים מסוכנים, תעסוקה והשכלה )-אנטי

Goggin, 1996יש לאתר ולזהות  ,(. כאשר מנתחים את יעילותן של תכניות הטיפול והשיקום
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מטרת תכניות אלו מלכתחילה היא להשפיע על הגורמים  , שכן ,את הגורמים הדינמיים

 (. 2011הניתנים לשינוי )בן צבי וולק, 

 תוצאותיו ביצוע הטיפול, הערכת מתמקדת בבחינת הקבוצתי הטיפול יעילותו של הערכת

שהושגו באמצעותו. לכאורה,  התוצאות לבין שהושקעו ביישומו המשאבים בין היחס והערכת

 הדבר אולם בפועל, כרוך של טיפול כלשהו. הצלחתו מידת את להעריך נראה כי אין קושי רב

מי קובע את הרף  מה נחשב כהצלחה, להגדיר בצורך החל ;אובייקטיביים רבים בקשיים

 תכנית הטיפול לבין באשר לפערים, אם קיימים, בין בשאלות שלפיו היא נמדדת, המשך

 התוצאות לבין בין תהליך הטיפול כפי שיושם הסיבתי, אם קיים, בפועל, באשר לקשר יישומה

כדאיות  בדבר והערכות הטיפול להיבטים כלכליים כמו עלות הנוגעות בשאלות וכלה שנצפו,

-בו.  כמו כן, נדרשת הגדרה ברורה ומעשית למדידת הצלחת הטיפול בקרב עוברי ההשקעה

האם הצלחה בטיפול נמדדת בשיעור הרצידיביזם בלבד או שמא  –חוק. נשאלת השאלה: 

באמצעות מדדים נוספים כגון אבחון לקיומו של שינוי קוגניטיבי משמעותי במערכת האמונות 

 החוק, שהן העומדות בבסיס העבירה שבוצעה?-רציונליות של עובר-הבלתי

, כי בשירות המבחן, הנימוק והמניע העיקרי להפעלתן של תכניות ו( ציינ2010שחורי ווייס )

מניע  .למנוע הישנות של אירועי עבירה על החוק )רצידיביזם(הטיפול הקבוצתי הוא הרצון 

החוק לטיפול בשירות -לתת מענה יעיל לבעיות אקוטיות, שבגינן הגיעו עוברינוסף הוא הרצון 

בין מערכת האמונות הבלתי להקשר בין רצידיביזם  להלן, ייבחןהמבחן במסגרת צו המבחן. 

 רך הישר ועובר על החוק. רציונליות של האדם, שבעטיין האדם סוטה מד

 בין מערכת האמונות הבלתי רציונליותלהקשר בין רצידיביזם 

הנחת היסוד של הגישה הקוגניטיבית התנהגותית היא, שהאופן בו אנשים מפרשים 

 ,Newman) המניעים להןעל דרכי פעולתם ועל סיטואציות ספציפיות, משפיע על רגשותיהם, 

Beck, Wright & Liese, 1993) . המודל הקוגניטיבי גורס ששלושת הממדים )רגש, מחשבה

  .(1והתנהגות( קשורים בצורה הדוקה זה לזה ומשפיעים זה על זה באופן הדדי )איור מספר 
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יתרה מכך, גישה זו מתמקדת בקוגניציות כדפוס של אינטראקציה בין קוגניציות, רגשות 

 ת המנטליות וההתנהגותיות.והתנהגויות בלתי מסתגלות, המאפיינים את רוב ההפרעו

הוציא לאור בשנת  ,הפועל במסגרת משרד המשפטים האמריקאי ,המוסד הלאומי לתיקון

ספר, המדגיש את חשיבות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי במסגרת שירותי התיקון  2007

ובבתי הסוהר. ההנחה היא ששינוי בדפוסי החשיבה יוביל לשינוי בדפוסי העבריינות של 

 (.Milkman & Wanberg, 2007ים בטיפול )המשתתפ

ראשיתו של תהליך החזרה למעגל הפשיעה נעוצה בתפיסת השתייכות חברתית עבריינית, 

 המשפיעה על אופן ההתמודדות של האדם עם נסיבות חייו. לפי התיאוריה הקוגניטיבית

תו העצמית, המבוססת על תהליך התפתחותו, סהתנהגותית, התנהגות האדם נובעת מתפי

תחושת על על זהותו ו ,נפשית, על הדימוי העצמי שבנה לעצמו במסגרת תהליך זההפיזית וה

זו מניעה את הרגשות, ואלה בתורם משפיעים במישרין או  תפיסההשייכות הנגזרת ממנה. 

 (. Beck & Weishaar, 1989בעקיפין על ההתנהגות )

   מדובר באנשים בעלי הערכה עצמית נמוכהש ,רב עבריינים מצאומחקרים שנערכו בק

(Toch, 1979),  פניהם )לחסרי יכולת להתמודד עם הקשיים הניצביםZamble & 

Porporino, 1990שאינם מסוגלים לחשיבה קוהרנטית שתסייע להם בפתרון בעיות ,)   

(Spivak, Platt & Shure, 1976 ,) אגוצנטרית תפיסהבעלי (Jurkovic & Prentice, 

 ,Yochelson & Samenowלא רציונלית ומופרעת ) אמונות עים מכוח מערכתנ  , המּו(1977

ה לטווח קצר יראיבעלי (, בעלי אופני התנהגות וחשיבה אימפולסיביים, צרים ו1976

(Jurkovic & Prentice, 1977 .)בו הם מתמודדים עם קשיים, ויסות ש, האופן באופן כללי

הרגשות, רמת החשיבה ודרכי ההתנהגות מתוארת בספרות המקצועית כבלתי יעילה 

(Zamble & Porporino, 1990.) 

החל מהתמכרות  ,עוד נמצא, כי אחד המשתנים המובהקים בניבוי רצידיביזם הוא התמכרות

לאורח חיים עברייני הסוטה מן הנורמות החברתיות, דרך התמכרות לסמים ואלכוהול, וכלה 

 (. 2004בהתמכרות לביצוע חוזר ונשנה של עבירה מסוימת )גולדברג, 

בין להחוק -לפיכך, היות וקיים קשר ישיר בין דפוסי החשיבה וקבלת ההחלטות של עובר

להקטין את סכנת החזרה למעגל הפשיעה, על הפרט לבצע שינוי  על מנתש רצידיביזם, הרי

 ,Allen, MacKenzie & Hickmanבמערכת האמונות הבלתי רציונליות. מחקרים רבים )

2001; Ditton, 1999; Walker, McGovern, Poey & Otis, 2004 )השפעה חיובית  זיהו

רציונליות -המחשבות הבלתישל התערבויות טיפוליות, שתכליתן שינוי במערכת האמונות ו

על מאפיינים נוספים בהתנהגותם , וכן, חוק, על הפחתת שיעור הרצידיביזם-של עוברי

 ובהתנהלותם הכללית בחברה. 
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סוציאלי יעילות תהיינה כאלה אשר יכללו את מרכיב התרפיה בקבוצה -תכניות שיקום פסיכו

(Morgan & Flora, 2002לצד אסטרטגיות קוגניטיביות )-הגותיות )התנAndrews et al., 

אדפטיבית של -רציונלית והבלתי-( שתכליתן התמודדות עם מערכת האמונות הבלתי1990

החוק. כך למשל, נוכל לסייע לפרטים בעלי חשיבה אוטומטית, עיוותי חשיבה וטעויות -עובר

 ידי עבודה טיפולית המשלבת-חשיבה המאדירות אורח חיים עברייני או עבירה מסוימת, על

החוק -חינוכי, הדרושים לעובר-בעיות והנגשת מידע פסיכו פתרוןשל לימוד של טכניקות 

 & Morganלצורך גיבוש מחדש של אישיותו והכוונתו לדרך הישר ולאורח חיים נורמטיבי )

Winterowd, 2002 .) 

-מערכת האמונות הבלתיבעמדות וב, כי באמצעות שינוי יציב בדפוסי החשיבה, נראה

ניתן להקטין ולצמצם את סכנת החזרה למעגל הפשיעה. בנוסף  –החוק -של עובר רציונליות

סוציאלי שמטרתו לסייע -דפוסי חשיבה, מתבצע גם שיקום פסיכובלשינוי באמונות ו

 החוק בחברה ולמנוע חזרתו לעולם העברייני. -להשתלבות עובר

יו וחשיבותו של השיקום אפיינחוק מונע רצידיביזם? -סוציאלי של עוברי-האם השיקום הפסיכו

 סוציאלי יידונו להלן.-הפסיכו

 חוק-סוציאלי של עוברי-שיקום פסיכו 2.2

אנליזה מקיפה, אשר בדקה תכניות שיקום -, בעקבות ביצועה של מטה1974בשנת 

סוציאלי -כי תהליך השיקום הפסיכוגרס הסוציולוג רוברט מרטינסון, חוק, -המיועדות לעוברי

פיקוח  :נבחנה קשת רחבה של תכניות שיקומיות ,אנליזה זו-מטהנדון לכישלון. במסגרת 

אינטנסיבי, פסיכותרפיה, תרפיה קבוצתית, הכשרה מקצועית, חינוך מתקן וסיוע רפואי 

במחלוקת זו, של הסוציולוג מרטינסון, את הגולל על -סתמה הצהרה שנויה ,קונקרטי. בזמנו

החוק -לה תפנית שלילית ביחס אל עובריסוציאלי וחול-המשך פיתוח שירותי השיקום הפסיכו

 (.Novo, Fariña, Seijo, & Arce, 2012ובניסיונות לשילובם בחברה )

ערוך, ונהיר למדי כי מרטינסון לא דייק -שנה לאחר מכן, תמונת המצב שונה לאין 40כיום, 

משמעי כי -אנליזות שנערכו בשנים האחרונות מצביעות באופן ברור וחד-בהערכתו. מטה

סוציאלי, יש השפעה חיובית רבת משמעות על -חוק, ובפרט לשיקום הפסיכו-קום עוברילשי

הן בתחום השיקום האישי והחברתי והן בהיבט של מניעת רצידיביזם  –עוברי החוק 

(Chereji, Pintea, & David, 2012; Lipsey & Wilson, 1998; Redondo, Sánchez -

Meca, & Garrido, 2002 .) 

את המרכיבים ההתנהגותיים,  סהתופ ,סוציאלי-ונים עלה, כי שיקום פסיכוממחקרים אחר

הוא בעל  ,התנהגותיים כמקשה אחת ומנסה להתמודד עמה-הקוגניטיביים והקוגניטיביים

 חוק, בעיקר בכל הקשור למניעת רצידיביזם-ההשפעה החיובית המשמעותית ביותר על עוברי

ודפוסי התנהגות עברייניים בראייה כללית. עוד נמצא, כי תכניות והתערבויות ברוח הגישות 
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 ;Lipsey & Wilson, 1998התנהגותיות הן היעילות והמשמעותיות ביותר )-הקוגניטיביות

Redondo, Sánchez -Meca, & Garrido, 2002  .) 

 'קבוצות הרכבת'במסגרת  ,זיתמרכ התערבויות קבוצתיות ממוקדות, כמתודה עולה מכאן, כי

סוציאלי -פוטנציאל רב להנעת שיקום פסיכו ותבעל ןשמפעיל שירות המבחן למבוגרים, ה

השפעה על לרציונליות שלהם ו-חוק, לשינוי דפוסי החשיבה והאמונות בלתי-מיטבי של עוברי

בשיקומם  רבלהתערבויות קבוצתיות משקל שכיווני התנהלותם. זאת, לאור ממצאים שהראו 

רגשותיהם במחשבותיהם, בחוק, בייחוד בהיבט של שינוי חיובי בעמדותיהם, -של עוברי

התנהגויותיהם.  הודות להנעה חיובית זאת במסגרת הטיפול הקבוצתי, השתנה לטובה גם בו

החוק לתהליך השיקום שנכפה עליהם, וחלו תמורות חיוביות ביכולת -יחסם של עוברי

מיצוי הפוטנציאל האישי ובמיקוד השליטה העצמית. שיפור האמפטית שלהם, בתחושת 

אישי, במקביל להפחתת סימפטומים של בעיות אישיותיות, אפשרו את ן ושכלול התפקוד הבי

המבחן או המאסר, ותרמו למניעת הישנותן -החוק בחברה לאחר תום צו-שילובם של עוברי

 (. Morgan & Flora, 2002של עבירות פליליות )

שינוי   – אצל המשתתפים בושינוי קוגניטיבי אם במהלך הטיפול מתרחש  בחנוזה, במחקרנו 

להשתלב  ,בתום צו המבחן ,אפשר להםשיאופן קבלת ההחלטות, כזה ובבדפוסי החשיבה 

זאת, במטרה להעריך  את הסיכון לרצידיביזם.גם באופן חיובי בחברה, ויפחית ככל האפשר 

המבחן למבוגרים כפי שמבוצעת בקבוצות הרכבת  את יעילות העבודה הקבוצתית בשירות

 שהשירות מפעיל.

 

 ת המחקרשיט .3

 שאלות המחקר 3.1

 שאלות המחקר המרכזיות ביחס לתוצאות ההתערבות:

האם בעקבות התערבות שירות המבחן חלו שינויים אצל המשתתפים בהיבטים  3.1.1

 ?סוציאליים )תעסוקה, בריאות ויחסים חברתיים ומשפחתיים(-פסיכו

בעקבות התערבות שירות המבחן חלו שינויים אצל המשתתפים בדפוסי האם  3.1.2

  החשיבה?

מהי מידת ההשפעה שיש להתערבות שירות המבחן על הישנות העבירה בקרב  3.1.3

 המשתתפים?

במידת ההשפעה של האווירה הקבוצתית  הלתהליך ועסק השאלה נוספת במחקר זה נגע

 שים למשתתפים(.)לכידות קבוצתית ומידת הרלבנטיות של תכני המפג
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 מערך המחקר 3.2

 מחקר. (Mixed Methodהמחקר הנוכחי התבסס על מערך מחקר משולב איכותני וכמותי )

זה עושה שימוש בממצאים שהושגו בשיטה אחת לצורך פיתוח שיטה אחרת )למשל  מסוג 

פיתוח כלי מחקר( וכן לחדש, ליצור שאלות חדשות או כיווני מחקר נוספים. מטרותיו של 

שימוש בשיטות שונות של מחקר כדי לבחון תופעות שונות שהן חלק : המחקר המשולב הן

 על מנתבמסקנות שהוסקו לגבי אותה תופעה ו המחקר, לחזק את הביטחון בתחוםמהטווח 

לחקור היבטים או ממדים שונים של אותה תופעה ולהעמיק את הפרשנויות שניתנות לה 

(Greene, 2007 .) 

הן  ,האיכותנית והכמותית :ה חשיבות השימוש בשתי המתודולוגיותתממחקרים משולבים על

 ה שלמשמעותאת ו המבחינת היכולת לבנות כלי מדידה המבטאים נאמנה את מהות

והן מבחינת היכולת לקבל תמונה רחבה ומגוונת ככל האפשר על  ,התופעה הנחקרת

 ;2011מהותם של הממצאים הכמותיים שמתקבלים במחקר )אסף, על משמעותם ו

Bernardi, Keim & Von der Lippe, 2007; Finucane & Mercer, 2006; Kennett, 

O'Hagan & Cezer, 2008; Onwuegbuzie, Bustamante & Nelson, 2010; Sosu,  

McWilliam & Gray, 2008; Sosulski & Lawrence, 2008). 

מבחינת מאפייני המשתתפים, סוג טיפוליות היות ומדובר בהטרוגניות רבה של קבוצות 

ההנחיה ועוד, היה צורך לקבל מידע רב ככל העבירה, משך ההשתתפות בקבוצה, אופן 

לבחור את הכלים הכמותיים שיתאימו להטרוגניות זו  על מנת ,האפשר על פעילות הקבוצות

שימש  המחקר האיכותני  ,השגת מטרותיהן. לפיכךבהטיפוליות בבחינת יעילות הקבוצות 

מעות השוני בין אותנו להבנת מטרות ההתערבות הקבוצתית, אופן השגתן או אי השגתן ומש

אנשי המקצוע השונים  את קולות ביטוי שלב זה הביא לידיבמידה וקיים. הטיפוליות הקבוצות 

פירוט ) מנחי הקבוצות, המדריכים והנהלת השירות  –מעורבים בהתערבות הקבוצתית ה

 .המחקר( כלי– 3.4אופן עריכת המחקר האיכותני יוצג בסעיף 

פתוחות לקבלת המידע הנדרש והן נשלחו לקבלת  האיכותני נוסחו שאלותהמחקר חלק ב

תוקנו  ,חוות דעת של שלושה מומחים במחקרי הערכה איכותניים. בהתאם להערותיהם

 מספר השאלות והתקבל הנוסח הסופי של התדריך לקבוצות המיקוד למנחי הקבוצות )נספח

 (.2 מספר ולמדריכים ולהנהלת השירות )נספח (1

בשלב  מחקר כמותי. –מחקר איכותני ובשלב השני  נערך ,של המחקר הנוכחי שלב הראשוןב

 השלישי נבדקה הישנות העבירה) רצידיביזם(.

 תיאור אוכלוסיית המחקר הכמותי 3.3

, משתתפים חדשים או כאלה שהיו עד אוכלוסיית המחקר כללה את כלל מטופלי השירות

 . 2014דצמבר -2013ופה שבין דצמבר בתק, חודש ימים בקבוצה
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  .מוצגת התפלגות משתתפי המחקר 1 מספרבלוח 

 ((N=419  התפלגות משתתפי המחקר  : 1לוח  
 
 

 % N משתנה מאפיינים דמוגרפיים

 מגדר
 371 גברים

 
88.5 

 

 11.5 48 נשים מגדר

 100 419 סך הכול נתונים מגדר

 72.1 297 יהודים דת

 21.4 88 מוסלמים דת

 3.4 14 נוצרים דת

 2.2 9 דרוזים דת

 1.0 4 אחרים דת

 100 412 סך הכול נתונים דת

 17.0 68 דתיים דתיות

 39.8 159 חילונים דתיות

 40.0 160 מסורתיים דתיות

 3.3 13 אחרים דתיות

 100 400 סך הכול נתונים דתיות

 100 330 מלא שירות צבאי

 37.9 125 חלקי שירות צבאי

 100 330 סך הכול נתונים שירות צבאי

 43.8 180 רווק מצב משפחתי

 39.4 162 נשוי מצב משפחתי

 14.1 58 גרוש מצב משפחתי

 0.2 1 אלמן מצב משפחתי

 100 411 סך הכול נתונים מצב משפחתי

 51.8 215 כן ילדים

 48.2 200 לא ילדים

 100 415 סך הכול נתונים ילדים
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 % N משתנה מאפיינים דמוגרפיים

 12.3 49 ש"ל 8עד  השכלה

 44.7 178 תיכונית השכלה

 17.3 69 על תיכונית השכלה

 25.6 102 אחר השכלה

 100 398 סך הכול נתונים השכלה

 37.7 154 נמוך מצב כלכלי

 57.8 236 בינוני מצב כלכלי

 4.4 18 גבוה מצב כלכלי

 100 408 סך הכול נתונים מצב כלכלי

 59.5 242 כן מקצוע

 40.5 165 לא מקצוע

 100 407 הכול נתוניםסך  מקצוע

 70.2 283 כן תעסוקה

 29.8 120 לא תעסוקה

 100 403 סך הכול נתונים תעסוקה

 73.3 190 מלא היקף המשרה

 20.1 52 חלקי המשרה

 6.6 17 מזדמן היקף המשרה

 100 259 סך הכול נתונים היקף המשרה

 70.9 295 כן טיפול ראשון

 29.1 121 לא טיפול ראשון

 100 416 סך הכול נתונים ראשוןטיפול 

 85.0 339 בריא מצב בריאותי

 5.3 21 סובל מחולשה מצב בריאותי

 4.8 19 בעייתי מצב בריאותי

 5.0 20 סובל ממחלות מצב בריאותי

 100 399 סך הכול נתונים מצב בריאותי
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 ממוצע )סטיית תקן( N רציפים דמוגרפיים משתנים

 34.93 (10.43) (n=412) גיל

 25.15 (12.61) (n=78) ותק בארץ

 2.79 (1.59) (n=215) מספר הילדים

 4.28 (5.67) (n=263) ותק במקום העבודה הנוכחי

 4.47 (7.63) (n=317) מספר משפחות שמכירים

 6.97 (17.48) (n=339) מספר חברים קרובים

 

(, 72.1%(, יהודים )88.5%טבלה, מרבית המדגם מורכב מגברים )בכפי שניתן לראות 

(, בעלי 52%-(, עם ילדים )כ83.2%(, רווקים ונשואים )80%-חילוניים או מסורתיים )כ

משתתפי (. מרבית 58%-( במצב כלכלי בינוני בעיקר )כ57%השכלה תיכונית ופחות )

ירתו כלל. בהתייחס מלא או לא שצבאי מכלל המדגם( שירתו שירות  77%) המחקר

( עובדים. בנוגע 70.2%) משתתפי המחקרמקצוע. רוב בעלי ( 59.5%) םלתעסוקה, מרבית

 ( מועסקים במשרות מלאות.73.4%) המשתתפיםלהיקף המשרה, מרבית 

( דיווחו כי הינם בריאים. כמו כן, מרבית 85%) משתתפי המחקר, מרבית על כך נוסף

 ן.( עברו טיפול ראשו71%-הנחקרים )כ

 עבריינות( מתייחס למגוון העבירות הקשורות ל19%האחוז הגבוה ביותר של עבירות )

 מבוגרים. 

 .5 מספר פירוט מורחב של המאפיינים הדמוגרפיים מופיע בנספח

 המחקר כלי 3.4

 סוציאלי-דמוגרפי ופסיכו-שאלון סוציו 3.4.1

שירות בצבא, ה, מצב משפחתי, יכלל שאלות על מין הנבדק, שנת לידה, שנת עלישאלון זה 

דת, מידת דתיות, השכלה ועבר טיפולי. ושאלות הנוגעות למצב הכלכלי, תפיסת המצב 

 .חלק א'( 4-ו 3נספחים  ו)רא סוציאלי-היבטים הנוגעים לשיקום פסיכו –הבריאותי, תעסוקה 

 שאלון קשרים ומשאבים חברתיים 3.4.2

, The Quantification of Social Contacts and Resources – מבוסס על השאלון

את השאלון בוחן את מידת האינטנסיביות ו (.& Ware, Donald 1982) שפיתחו דונלד ווייר

נעו  ,לכל גורמי המבחן ,ערכי מקדמי המהימנות .אופי הקשרים החברתיים ועם בני משפחה

 .חלק ב'( 4-ו 3)ראה נספחים  0.86ל  0.66בין 
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 שאלון אמונות בלתי רציונליות 3.4.3

. במחקר זה המחקראוכלוסיית בקרב יות רציונלשאלון זה מודד את המחשבות הבלתי 

(. השאלון Rihani, 1985השתמשנו במבחן ריחאני למחשבות הרציונליות והבלתי רציונליות )

, המודדים ומבטאים חלק ג'( 4-ו 3)ראה נספחים  הצהרות/פריטים של דיווח עצמי 52כולל 

מחשבות שהגיע אליהן אלברט אליס  11(. 23 מספר)ראה לוח  יותרציונלמחשבות בלתי  13

והן: דרישת הערכה, ציפיות עצמיות גבוהות, נטייה להאשים, קטסטרופליות, חוסר אחריות 

רגשית, עניין מוגבר בחרדה, הימנעות מבעיות, תלות, חוסר אונים לגבי העבר, הזדהות 

, ושתיים נוספות שהגיע אליהן (Ellis, 1961)טוטלית עם בעיות האחרים, פתרונות מושלמים 

. כבוד 1ם, הנחשבות לייחודיות לתרבות הערבית הן: יריחאני עם קבוצת חוקרים ירדני

 . עליונות גברית ביחס בין בני שני המינים. 2הן פונקציה של פורמליות ורצינות.  ,והערכה

, 8, 7, 6, 5, 3. דאגה ותסכולים )1לארבע קטגוריות:  המחשבות הללו קיבץ ריחאני 13את 

 12. יחסים בין אישיים )4(. 10, 1. אהבה ושייכות )3(. 11, 4, 2. אידיאליות ומושלמות )2(. 9

 .(3 מספר לוח(. )ראה 13, 

בארבע הצהרות, מחציתן חיוביות המסכימות עם נבחנת ית רציונלכל מחשבה בלתי 

אינן מסכימות ונוגדות לה. התשובות הן ב"כן" אם הנבדק המחשבה ומחציתן שליליות ש

 1לתשובה המביעה הסכמה וציון  2מסכים עם ההצהרה ו"לא" אם לא מסכים. ניתן ציון 

המבטא דרגה גבוהה של  ,4 הואלתשובה המביעה אי הסכמה. הציון המינימלי לכל מחשבה 

המבטא  ,8 הואית. הציון המקסימלי רציונלית וסירוב מוחלט למחשבה הבלתי רציונלמחשבה 

 ית.רציונלית וקבלה מוחלטת למחשבה הבלתי רציונלדרגה גבוהה של מחשבה בלתי 

 13סך כל שהינו ציונים משניים, וציון טוטלי אחד  13הציונים שיכול לקבל כל נבדק הם 

 מבטא סירוב הנבדק לכל המחשבותו 52מלי הוא יהמינהציונים המשניים. הציון הטוטלי 

הציון הטוטלי ית. רציונלאו דרגה גבוהה של מחשבה  יות שמייצג המבחןרציונלהבלתי 

יות או דרגה רציונלהמחשבות הבלתי את כל מבטא קבלת הנבדק ו 104המקסימלי הוא 

 (.2 מספר)ראה לוח  יתרציונלגבוהה של מחשבה בלתי 

  תוקף המבחן:

מהשופטים, לגבי תוקף  90%מבחן זה גבוה בתוקף התוכן שלו, המתבטא בהסכמת 

ביכולתו  הוא בעל תוקף מבנה גבוה ,ההצהרות במדידת הגורם שבאות למדוד אותו. וכן

ים. תוצאות ניתוח שונות גילו הבדלים סטטיסטיים יבין נורמללהבחין בין נוירוטיים ל

ים בציון הטוטלי י(, בין ממוצע הנוירוטיים וממוצע הנורמלp<0.001משמעותיים )ברמה של 

, מעידים שכל גורמי המבחן (Discriminant Analysis) ן. גם תוצאות הניתוח המבחיןלמבח

 ים. יאכן מבחינים בין נוירוטיים ונורמל
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תוצאות ניתוח הגורמים שנערך על השאלון הוסיפו הוכחה נוספת לתוקף, שהשתקף במקדמי 

הציון הטוטלי  קשר ברמה סטטיסטית מובהקת בין רוב גורמי המבחן, בינם לבין עצמם, ובין

 משונות חלקי המבחן. 55%גורמים המסבירים  4למבחן, כאשר התקבלו 

 מהימנות המבחן: 

 (0.83)-ו (0.45)מבחן חוזר נעים בין  ל ידימקדמי המהימנות לציונים המשניים שהתקבלו ע

(. 0.85) -(. מקדם המהימנות על בסיס הציון הטוטלי למבחן הגיע ל0.70ובממוצע של )

(, בשימוש Internal Consistencyלמקדמי המהימנות בשיטת העקביות הפנימית )שר אב

  0.91-ל 0.54בנוסחת קרונבך אלפא, ערכי מקדמי המהימנות לכל גורמי המבחן נעו בין 

 (.0.92(. מקדם המהימנות המחושב על בסיס הציון הטוטלי היה )0.79ובממוצע של )

ל ידי עבר השאלון תרגום ע(, 2003 ,ראיסי'נת מהימנות הכלי בגרסתו העברית )גבבחי

י בפסיכולוגיה שה שופטים בעלי תואר שניחולק לחמר כך, מומחה לשפה העברית. אח

על כל משפט )היגד( מתורגם. הציון  10עד  1-אשר התבקשו לתת ציון מועבודה סוציאלית, 

ת. משקף את המשפט המקורי שבערבי ואשיקף את איכות התרגום לעברית ועד כמה ה

על ציון  ה)ממוצע חמשת השופטים(, המעיד 0.91המהימנות בין השופטים נבחנה ונמצאה 

שר למקדמי המהימנות של השאלון בשפה העברית בשיטת העקביות הפנימית אב גבוה.

(Internal Consistencyבשימוש בנוסחת קרונבך ,)  אלפא, נבחנה מהימנות הכלי עבור כל

 .0.87עד  0.61גורמי המבחן ונמצאה בטווח של 

 המתאים  ,קצר ביותר האפשריהשאלון חבר את השהשאיפה הייתה ל ,שאלון זה נבחר משום

שיקף את עולמות שאלון זה  ,כמו כן ת.ומהימנלולכזה שזכה לתיקוף והמחקר ית יסואוכלל

  .בנוגע לתוצאות המצופות מההתערבות של שירות המבחןהתוכן שעלו במחקר האיכותני 
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 המחשבות הבלתי רציונליות של אליס וריחאני  13   :2לוח  

 המחשבות הבלתי רציונליות מספר

/ אישור מקבוצת  זהו צורך אבסולוטי עבור אדם בוגר לקבל אהבה וקבלה 1

 השתייכות, משפחה וחברים.

 חייב להיות בעל יכולת ובלתי נכשל וכמעט מושלם בכל מה שאתה עושהאתה  2

 אנשים מסוימים הם רשעים ובני בליעל, ועליהם להיענש. 3

 זה נורא כשאנשים או דברים אינם כפי שהייתם רוצים שהם יהיו. 4

אנשים פשוט מגיבים למאורעות  –מאורעות חיצוניים גורמים לרוב הסבל האנושי  5

 את רגשותיהם.המעוררים 

 אתה עלול להרגיש פחד או חרדה לגבי כל דבר שהוא לא ידוע, לא בטוח או מסוכן. 6

 קל יותר להתעלם מקשיי החיים ומאחריות מאשר להתמודד עימם. 7

 אתה צריך להישען על מישהו/ משהו חזק או גדול יותר מאשר אתה עצמך. 8

 העבר קובע במידה רבה את ההווה. 9

 אמור להיות עצוב בגלל הבעיות וההפרעות של האחרים.הפרט  10

תמיד יש פתרון אידיאלי ונכון לכל בעיה, ויש למצוא את הפתרון הזה לבל תהיה  11

 התוצאה קטסטרופלית.

האדם אמור להיות רשמי ורציני ביחסו עם האחרים בכדי לזכות בכבוד והערכת  12

 האנשים. 

 נו החשוב ביותר ביחסו עם האישה.אין ספק בכך, שמעמדו של הגבר ה 13

  

 קטגוריות 4-קיבוץ המחשבות הבלתי רציונליות של אליס וריחאני ל  :3לוח  

 הפריטים המרכיבים את הקטגוריה הקטיגוריות מספר

 3,5,6,7,8,9 דאגה ותסכולים. 1

 2,4,11 אידיאליות ומושלמות. 2

 1,10 אהבה ושייכות. 3

 12,13 יחסים בין אישיים. 4
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 יותרציונל-ממוצעים וסטיות תקן של כל אחת מהמחשבות הבלתי  :4לוח  

 (טיות תקןממוצע )ס המשיבים( פרמסוהמחשבה )

 6.17 (1.00) (n=360)דרישת הערכה 

 6.25 (0.80) (n=353) ציפיות עצמיות גבוהות

 6.78 (0.85) (n=356) נטייה להאשים

 6.53 (0.97) (n=346) קטסטרופליות

 6.65 (0.89) (n=351) חוסר אחריות רגשית

 5.86 (1.41) (n=360) עניין מוגבר בחרדה

 7.21 (0.94) (n=368) הימנעות מבעיות

 6.57 (0.98) (n=361) תלות

 6.53 (1.02) (n=344) חוסר אונים לגבי העבר

 6.39 (0.84) (n=348) הזדהות טוטלית עם בעיות האחרים

 5.69 (0.80) (n=343) פתרונות מושלמים

 6.13 (0.95) (n=343) כבוד והערכה

 6.49 (0.83) (n=342) עליונות גברית

 

 ממוצעים וסטיות תקן של כל אחת מהקטגוריות   :5לוח  

 (סטיות תקןממוצע ) אינדקסים

 6.61 (0.55) (n=366דאגה ותסכולים )

 6.18 (0.58) (n=368)אידיאליות ומושלמות 

 6.28 (0.73) (n=376)אהבה ושייכות 

 6.32 (0.73) (n=382)יחסים בין אישיים 

 

 שאלון לכידות קבוצתית ושאלון רלבנטיות תכני המפגשים  3.4.4

אנשים הנדרשים להתמודד עם בקרב שאלונים שנבחנו בקרב אוכלוסיות של מתמכרים ו

חינוכיות שפועלות הן כקבוצות -מיומנויות התנהגותיות חדשות, בקבוצות פסיכורכישת 

פתוחות והן כקבוצות סגורות, שמטרתן להקנות ידע, להוות קבוצת תמיכה לחברי קבוצה 

 החולקים חווית חיים משותפת )נושא לדוגמה יכול להיות ניהול כעסים(.

 The Group Cohesiveness Scale  (GCS) –שאלון הלכידות הקבוצתית  3.4.5

ת בוחן את האקלים הקבוצתי, את מיד GCS (Wongpakaran et al., 2013)שאלון ה

 ואת אכפתיות בין חברי הקבוצההאמון והתחושת את , מרגישים אנשיםהקבלה בקבוצה ש



28 
 

חלק ד'(.  4 מספר תפיסת מידת המעורבות והיכולת לחשוף מידע אישי ורגשות )ראה נספח

 = 5-לא מסכים במידה רבה ו  =1 :5עד  1-היגדים, על סולם מ שבעהמכיל  GCS-שאלון ה

מסכים במידה רבה. ציון גבוה משקף מידת לכידות ומעורבות קבוצתית גבוהה. ערכי מקדמי 

 .0.68-0.91המהימנות לכל גורמי המבחן נעו בין 

   The Group Topic Evaluation Scale   (GTES) שאלון הרלבנטיות 3.4.6

את תפיסת מידת הרלבנטיות של ( בחן DiStefano, Hohman, & Barker, 2013)השאלון 

הקבוצה לחיי המטופל, המידה שבה הקבוצה הגבירה את הביטחון של המשתתף להשתמש 

אישים שלו, הגבירה את תחושת -במיומנויות חיוביות, סייעה לו לשפר את היחסים הבין

האופן שבו הוא מקיים קשרים עם אחרים האופטימיות והרווחה האישית שלו, השפיעה על 

( Brown, 2004; Turner, 2009וסייעה לו לזהות תחומים שבהם הוא רוצה להשתנות )

 .0.74-0.96ערכי מקדמי המהימנות לכל גורמי המבחן נעו בין '( החלק  4)ראה נספח 

  בדיקת רצידיביזם 3.4.7

רישום הפלילי של אוכלוסיית בוצעה על ידי קציני המבחן בהתאם לבדיקת רצידיביזם 

חצי שנה לפחות יצאו מהקבוצה מילאו שאלון כניסה לקבוצה וששנבדקו משתתפים  המחקר. 

סוג  . הנתונים שנבדקו הם: תאריך התחלת טיפול, תאריך סיום טיפול,שאלוןמילוי המעת 

מועד  ,(, סוג עבירה0-לא 1-)כן (, האם הורשע0-לא 1-הקבוצה, מנחים, האם נפתח תיק ) כן

 .תאריך הבדיקה, עבירות  חדשות פרמס, ביצוע העבירה המוקדמת ביותר

 המחקר מהלך 3.5

  שלב ראשון:

ייצוג של קציני שכללו התקיימו תשע קבוצות מיקוד  ,שלב המחקר האיכותני ,בשלב הראשון

 ,מדריכיםשל  –האחת  .התקיימו שתי קבוצות מיקוד ,. בנוסףמבחן מהמחוזות השונים

 השירות. קבוצת המיקוד הראשונה שהתקיימה במחוז הצפוןשל הנהלת  –השנייה 

, מספר המומלץ של קבוצת המיקודלהרכב בנוגע , היוותה פיילוט ללמידה )בכרמיאל(

לשאר קבוצות המיקוד: הפורמט נבנה  ,המשתתפים, משכה ותוכנה. בהתאם ללמידה זו

ם וסוגי הקבוצות בכל אחד מבנה של עד שמונה משתתפים, המשקפים את הטרוגניות המנחי

( 1 מספרמהמחוזות. משך המפגש תוכנן לשעתיים וחצי והוחלט על השאלות )ראה נספח 

נעשה שימוש בנוסח שונה מעט מותאם  ,בקבוצות המיקוד של המדריכיםסדר הצגתן. על ו

-את כל המפגשים עם קציני המבחן הנחתה ד"ר ורד שנער(. 2 מספר לתפקידם )ראה נספח

 גולן ותמללה ד"ר אילה כהן במטרה ליצור אחידות. 

  



29 
 

  קציני המבחן התקיימו בשירות המבחן במחוזות השונים:המיקוד של קבוצות 

 משתתפים 10 - כרמיאל. 

 משתתפים 7 - חיפה. 

 משתתפים 9 - באר שבע. 

 ( 2יפו )קבוצהמשתתפים בכל  7 - קבוצות. 

 משתתפים 7 - ירושלים. 

 מדריכים. 15שתי קבוצות המדריכים התקיימו במקביל ברמלה והשתתפו בהן 

מנהלת השירות, סגנית  :קבוצת הנהלת השירות התקיימה גם היא ברמלה והשתתפו בה

מנהלת השירות, מנהלי המחוזות, האחראית על קבוצות המעצרים והאחראי על הטיפול 

 מרואיינים. 70השתתפו בקבוצות במיקוד  ך הכולבס הקבוצתי בשירות.

 .11/3/13-עד ה 11/11/12-קבוצות המיקוד התקיימו מה

על ידי כל אחת  ,התבצע ניתוח תוכן של התכנים ,לאחר סיום איסוף המידע בקבוצות המיקוד

לחילוץ התמות המרכזיות בנוגע לתוצאות המצופות מההתערבות הקבוצתית  ,מהחוקרות

התקיים שיח בין החוקרות בנוגע לתמות  ,והגורמים בתהליך שתורמים להשגתן. בשלב הבא

שמשקפות את עולמות התוכן  ,והוסכם על התמות ,שזוהו על ידי כל אחת מהן בנפרד

שימשו אותנו  הית. תחומי תוכן אלהרלבנטיים להערכת היעילות של ההתערבות הקבוצת

 לבחירת הכלים הכמותיים.

 להלן תחומי התוכן שנבדקו בחלק הכמותי של המחקר: 

נבחן על בסיס הישנות העבירה )רצידיביזם( בהתבסס על   –  השינוי ההתנהגותי .1

 רישום פלילי. 

 .נבחן  על ידי שימוש בשאלון אמונות בלתי רציונליות  –  השינוי הקוגניטיבי .2

 נבדק על ידי השאלון  קשרים ומשאבים חברתיים. – ההקשר החברתי .3

נבדקו באמצעות שאלות הנוגעות למצב החברתי,  –סוציאליים -היבטים פסיכו .4

 הבריאותי והתעסוקתי.

מידת  :נבדקו באמצעות שני שאלונים –רכיבים של ההשתתפות בקבוצה הטיפולית  .5

 הרלבנטיות של תכני הקבוצה והאווירה הקבוצתית. 

התנהגותי, להקשר החברתי ולהיבטים -( הנוגעים לשינויי הקוגניטיבי4-, ו3, 2תחומי התוכן )

סוציאליים נבחנו בשתי נקודות זמן, לפני כניסת המשתתף לטיפול הקבוצתי ובסיום -הפסיכו

ו בנקודת הזמן נבדקקבוצה עצמה היבטים הקשורים בהשתתפות ב השתתפותו בקבוצה.

 בקבוצה.ההשתתפות השנייה, בסיום 
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  שלב שני:

-והסתיים ב 11/12/2013יצא לדרך בתאריך  ,המחקר הכמותי זה,במחקר  השלב השני

31/12/15 . 

למחקר נדגמו באופן אקראי )מרשימת כלל הקבוצות שהתקיימו בעת הדגימה בשירות 

כך שיהיה )באופן אקראי( קבוצות מעצרים. הדגימה עודכנה  4מתוכן  ,קבוצות 44המבחן( 

מספר הקבוצות, פחת  ,ייצוג לכל המחוזות בהתאם לגודלם ולכל סוגי הקבוצות. במהלך הזמן

קבוצות למחקר, כולל  32עקב סגירה של קבוצות, עזיבת מנחים וסיבות אישיות, כך שנותרו 

 קבוצות המעצרים. 

שהמחקר יכלול אוכלוסייה  ,הוסכםשליוותה את המחקר, עדת ההיגוי בהחלטה משותפת עם ו

מטופלים הנמצאים  40-ו 'קבוצות הרכבת'מטופלים הנמצאים תחת צו מבחן ב 360המונה 

 .  'קבוצות הרכבת'בפיקוח מעצר ב

, עקב ההתקדמות האטית במילוי שאלוני כניסה לקבוצות המחקר הוחלט, 2014בפברואר 

, למעט קבוצות 'קבוצות הרכבת'השירות, לכלול במחקר את כל בשותפות עם הנהלת 

 הקבוצות שהתקיימו באותה עת בשירות.  94 כל ובמחקר השתתפו , המעצרים

 , קרי, הכניסה לקבוצה.ההסתיים איסוף השאלונים של נקודת הזמן הראשונ 2014בדצמבר 

  .איסוף השאלונים של מסיימי הקבוצות הסתיים 31/12/2015-ב

מנחים של קבוצות המחקר. מהנתונים  159-וני רקע מהמחקר הכמותי נאספו נתבמסגרת 

בעלי הם  38%מהמנחים תואר ראשון,  60%-לכ .שנים 37.5עולה שהגיל הממוצע עומד על 

לא למדו הנחיית קבוצות בתכנית הכשרה  60%-בעל תואר שלישי. כ 1%-תואר שני ו

 .(SD=6.33עם סטיית תקן )שנים  7-הוא כהממוצע פורמלית. הוותק 

  שלב שלישי:

 2016אוגוסט -בחודשים יוני םהתקיי ,הרצידיביזםבדיקת  –של המחקר הנוכחי  שלב שלישיה

בחינת על ידי קציני המבחן עבור כל מי שסיים את הטיפול ומילא שאלון בכניסתו לקבוצה. 

 ההשתתפות בקבוצה.הישנות העבירה נבדקה במהלך התקופה שבין חצי שנה לשנה מתום 

 

 ממצאים .4

 האיכותני המחקר ממצאי 4.1

המשתתפים את התוצאות המצופות מתהליך  ה שלבתפיס עסקוהשאלות בקבוצות המיקוד 

התבקשו המשתתפים להעריך את הרכיבים בתהליך  ,ההתערבות הקבוצתי. בהקשר זה
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 ,בהמשך ואת אלה המעכבים את השגתן. השגת התוצאות המצופותל הקבוצתי אשר תורמים

 נשאלו מה לדעתם יתרום לשיפור השגת התוצאות הללו.

ומתוכם עלו תמות מרכזיות  ,התכנים שעלו במפגשים עם קבוצות המיקוד תומללו במלואם

משותפות ביחס לתוצאות המצופות מהטיפול הקבוצתי במישור ההתנהגותי, הקוגניטיבי 

 אפקטיבי. הטיפול ייחשב  ,והרגשי, שבמידה ותושגנה

לאווירה המתייחסת משותפת זוהתה תמה  לרכיבים התורמים להשגת תוצאות אלה, אשרב

נמצא, כי באשר לאווירה הקבוצתית המקדמת השגת התוצאות, התייחסו  .הקבוצתית

המשתתפים בקבוצות המיקוד לחשיבות של פיתוח אמון בתהליך הקבוצתי, להתחייבות 

נכונות להיחשף ולהיות קשוב  –כן החוק לקבוצה ולהרגשה של שייכות לקבוצה, ו-עוברי

 לעצמם ולאחרים ולראות בקבוצה כלי לשינוי.

הישנות  אי היהשהשינוי המרכזי במישור ההתנהגותי  ,עולהביחס לתוצאות מהממצאים 

ציפייה לגמישות  – ההתנהגות העבריינית. במישור הקוגניטיבישינויים בדפוסי  ,כןהעבירה ו

פיתוח  –במישור הרגשי ותפיסת מסוגלות עצמית, בוה במודעות עצמית ימחשבתית ועלי

 , יכולות לגעת בכאב ולבטא רגשות.היכולת אמפטי

  היגדים המדגימים את  התמות שעלו בניתוח התוכן   :6לוח  
 

 תוצאה מצופה רמת השינוי

שינוי 

 התנהגותי 

 

 : הפסקת/הפחתת ההתנהגות העבריינית

 "גברים אלימים לא חזרו לשירות" 

 " אחרי חמש שנים לבדוק שאין רישום פלילי"

 פיתוח דפוסי התמודדות אדפטיביים ומוקד שליטה פנימי:

"המטרה שייבחר בדרכים נורמטיביות להתמודדות ולא רק בהתגוננות 
 והתקפה"

"זיהוי דפוסי התנהגות וחשיבה מכשילים שתורמים להסתבכותם ורכישת כלים 
 אדפטיביים במצבי סטרס, קונפליקט וסמכות"

"אם מישהו יתקל במצב מתח ויתנהג אחרת ממה שהיה רגיל, אם התגובה 
 תשתנה זה מצוין"

"יש כאלה שלומדים לעשות פסק זמן, לחשוב לפני התגובה, לצאת לחזור 
 ולדבר".

 "לבדוק מה מביא למצב בו הם נמצאים שלא יקרה בעתיד"

 אחריות:  הגברת המודעות ולקיחת 

"לזהות בעצמי את הנקודות שבגינן אני פועל בתוקפנות כמו כאשר אני חש 
 בושה והכבוד שלי נפגע".

"מתחילים עם אמירות שמשהו השתלט עליהם ובהמשך שייקחו אחריות 
 למעשים, מה בחרו, למה בחרו וכיצד בחרו?"
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 תוצאה מצופה רמת השינוי

חלק באלימות  שכאילו מותר )מכות   "לקיחת אחריות מלאה לפעמים יש 
 בישבן("

"מודעות של האדם לקשיים/חולשות/דפוסים שמניעים אותו. רואים תהליך 
 שאנשים מזהים על עצמם כל מיני דברים שמניעים אותם"

 " המטרה היא לקיחת אחריות ובחינה כיצד הגעתי למצב של לעבור עבירה"

 שיפור יחסים במשפחה: 

 הנות מהילדים"ר גם ליפש"התחושה שא

 לחזור לתפקד בחברה )תעסוקה(: 

 "לאפשר לאנשים לחזור לתפקד רגיל בחברה" 

 "שינוי באורחות החיים בעיקר תעסוקה".

שינוי 

 קוגניטיבי

 הבנה של העבריינות כסימפטום:

 "להבין מה משפיע או מה מושפע מהעבר"

 זיהוי מעגל התקיפה:  

 "מבין גורמי סיכון" 

 אדומות לפני התפרצות""לזהות נורות 

"להפחית את רמת הסיכון לביצוע עבירה, זיהוי גורמי סיכון, מה נמצא מתחת 
 לעבירה"

 "מה קרה בסיטואציה שגרם לי להגיב כך? מה שלי?"

 שינוי והגמשת עמדות:  

 "מטרת העל אמונה בממסד. שיזהו את קציני המבחן שהם לטובתם", 

ציפיות ברורות מהילדים, פער בין דורות. "למטופל היו עמדות מאד נוקשות, 
 בסוף התהליך עצם זה שהיה יותר גמיש במחשבות והציג עוד אופציות".

 "שינוי בעמדות מנבא הפסקת אלימות"

 "המטרה היא עבודה מול סמכות וגבולות שזה קושי שנושק לכל תחומי החיים"

 מודעות עצמית: 

קפנים שלהם וקבל "שתתפתח היכרות עם עצמם, מודעות לחלקים התו
 בעצמם את החלקים הרכים"

" אינטגרציה בין החלקים המזויפים ואלה המתפקדים, להכיר בחסכים 
 הקיימים שהזיוף מהווה צורך בפיצוי ומילוי החלל הזה"

 יציאה ממקום קורבני:  

"בהקשר לממסד יש תחושת קורבנות של השוטרים, הממסד והמשפחה. 
אחריות מסוימת וצריך להוציא ממקום של שתחושה כזו אתה לא יכול לקחת 

 קורבנות"

 "לעבור ממקום של קורבן לאחריות על מעשיי" 

 שינוי רגשי
 פיתוח יכולת אמפטית: 

 "שהמטופל  יבין מה קורה להורה שבצד השני" 
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 תוצאה מצופה רמת השינוי

 "יותר יכולת לראות את האחר" 

 שיפור תחושת הערך והדימוי העצמי : 

 לו להרגיש טוב כדי למנוע פגיעה""לדבר על דברים אחרים בחיים לגרום 

 יכולת לגעת בכאב: 

 ולהיות במגע עם הכאב" being-"מעבר מההתנהגות הפוגעת ל

 "איזון בין נגיעה בחוויה לביו חזרה לתפקד"

 "לדבר על מה שעוברים, לעבד לא לטשטש, לדבר על דברים כואבים"

הפגיעות שהם "התבוננות פנימית שלא עשו עד כה שדרכה יוכלו לראות את 
 חוו"

 יכולת לבטא רגשות:  

 "לדבר שפה רגשית, לבטא תחושות ורגשות ולא להתנהג אותן".

 "אווירה של אמון ובטחון עוזרים לבטא כעס ותסכול"

אווירה 

 קבוצתית

 הפחתת התנגדות לטיפול: 

"לגרום להם להבין שזו מתנה עבורם וההתחברות לקבוצה והתמקמות בה זה 
 הישג"

 להאמין בטיפול קבוצתי: 

 "להביא את המשתתפים להאמין בטיפול הקבוצתי", 

"כשמשתתף מתאר את הקבוצה כמי שתרמה לו לחשיבה נוספת באירוע 
 אמת"

"זה תהליך שבהתחלה מאד קשה ולאט מבינים את המשמעות של מה שקורה 
 בחדר על מה שחווים בחוץ"

 שייכות: מחויבות ופיתוח תחושת 

 יע להשלים משימה, השתתפות רציפה"."להתחייב להג

 "זה בסדר שיגעו בי ושאני אגע באחרים, זה חלק מלהיות בקבוצה"

"לראות באחרים משמעותיים עבורם זה אומר שלמדו שיש משהו טוב  
 באנשים"

"אם הקבוצה תהיה מספיק משמעותית האדם שיעמוד במבחן במציאות, משהו 
 מלהתפתות"מהתהליך הקבוצתי יצליח לבלום אותו 

 יכולת לחשוף: 

 "להשתמש במרחב הקבוצתי להביא את הפגמים" 

 "מתחילים לשחרר, להרפות, לדבר על עצמם ולהסתכל על עצמם"

"יש אמון, פתיחות, יכולת להיפגע, להתפשט ולחשוף סיפורים כואבים, דברים 
 לא יפים.."

 יכולת להקשיב:  

להקשיב לאחרים. שאחרים  "מישהו שלא נתן לאף אחד לדבר כיום יותר מסוגל
 יעלו בעיות והוא מתייחס לאחרים בכבוד ומקבל דעות אחרות"
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 תוצאה מצופה רמת השינוי

 יכולת לבטא רגשות: 

 "לעזור להם לבטא רגשות"

 יכולת להשתמש בקבוצה ככלי לשינוי:  

"הצלחה היא אם אנשים משתמשים בקבוצה ככלי טיפולי למשל משתתף 
 התנהלות שלו"מביא משהו מבחוץ ומשתמש בחברי הקבוצה לבחינת ה

 

 ממצאים כמותיים 4.2

. ניתוח הנתונים התבצע הכמותי המחקר ם העיקריים שלממצאיהיוצגו  ,ח"בפרק זה של הדו

באמצעות ניתוחים סטטיסטיים לבחינת ההבדלים שבין נקודת הזמן הראשונה של המחקר, 

נייה, שלב סיום ההשתתפות קרי, בשלב הכניסה לקבוצה, בהשוואה לנקודת הזמן הש

, 7 מספר הבדלים בין שתי נקודות הזמן מוצגים בנספח בקבוצה )משתנים בהם לא נמצאו

 (.9-12ניתוחים הנוגעים לקבוצות המעצר יוצגו בנפרד בנספחים 

 הבדלים בין שתי נקודות הזמן יוצגו בלוחות שלהלן:בהם נמצאו שהמשתנים 

משפחות וחברים שמכיר  פרמסהשוואה בין שתי נקודות הזמן במשתנים   :7לוח  
  המשתתף במחקר

הכירו במועד שמשתתפי המחקר קיים הבדל מובהק בין מספר המשפחות כי  ,מהלוח עולה

לעומת  3.68במועד השני. מספר המשפחות פחת בין התקופות )שהכירו הראשון לזה 

2.96.) 

(, אולם הבדל 4.97לעומת  5.6פחת גם הוא בין התקופות ) 'מספר חברים קרובים'המשתנה 

 זה אינו מובהק.

סוציאליים בהשוואה שבין שתי נקודות הזמן, -דמוגרפיים והפסיכו-בחינת ההיבטים הסוציו

מלמדת על השתנות במארג הקשרים שמקיימים הנבדקים עם בני משפחה ועם חברים 

 קרובים. נמצאה הפחתה במספר המשפחות ובמספר החברים.

  

  

משתני מספר משפחות 

 וחברים שמכיר

 לפני

 ממוצע

 לפני

 סטיית תקן

 אחרי

 ממוצע

 אחרי

 סטיית תקן
 מובהקות

מספר משפחות 

 שמכירים
3.68 4.30 2.96 3.43 p<0.05 

 נתוניםאין  5.51 4.97 5.89 5.60 מספר חברים קרובים
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 מצב כלכליהשוואה בין שתי נקודות הזמן במשתנה   :8לוח  

 לפני מצב כלכלי

N 

 לפני

% 

 אחרי

N 

 אחרי

% 

 27.7 59 33.8 71 נמוך

 69.5 148 60.5 127 בינוני

 2.8 6 5.7 12 גבוה

 100 213 100 210 סך הכול

 

את מצבם הכלכלי כבינוני  שתפסוהמשתתפים ה במספר יעלישחלה בלוח, ניתן לראות 

, ירידה בנקודת הזמן השנייה, ניתן לראותעל כך, . נוסף (69.5% :אחריו  60.5% :)לפני

  לא נמצאו מובהקים. האת מצבם הכלכלי כנמוך. שני ממצאים אל שתפסוהנשאלים במספר 

 היקף המשרההשוואה בין שתי נקודות הזמן במשתנה   :9לוח  

 לפני היקף המשרה

N 

 לפני

% 

 אחרי

N 

 אחרי

% 

 83.4 136 74.0 114 מלא 

 12.9 21 20.1 31 חלקי

 3.7 6 5.8 9 מזדמן

 100 163 100 154 סך הכול

שדיווחו על תעסוקה משתתפי המחקר כי  חלה עלייה במספר , 9 מספרבלוח  ניתן לראות

  .(83.4%אחרי ו 74%לפני ) במשרה מלאה

. בתפיסת הנבדקים את מצבם הכלכלישינוי כי חל  ,בחינת תפיסת המצב הכלכלי מלמדת

מספר הנבדקים שתפסו את מצבם הכלכלי כגרוע בנקודת הזמן הראשונה )כניסה לקבוצה( 

גדל מספר  ,היה גבוה מזה שבנקודת הזמן השנייה )יציאה מהקבוצה(. בנקודת הזמן השנייה

 הנבדקים שתפסו את מצבם הכלכלי כבינוני.

מגמת שיפור במספר ב ניתן להבחין ,ת הזמןבחינת מאפייני התעסוקה בשתי נקודומ

 בהיקף של משרה מלאה.   שהועסקובעלייה במספר המשתתפים וכן, המועסקים 

 .נקודות הזמן, מוצגת בלוחות הבאיםבחינת השתנות דפוסי הקשרים החברתיים, בין שתי 
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מארג הקשרים והמשאבים החברתיים של משתתפי המחקר, השתנות בחינת  :10לוח  
כיצד המשתתף מסתדר עם  בהשוואה שבין שתי נקודות הזמן ביחס למשתנה: 

 כיום אנשים

כיצד מסתדר עם אנשים 

 כיום

 לפני

N 

 לפני

% 

 אחרי

N 

 אחרי

% 

 70.3 147 52.7 109 יותר טוב מבדרך כלל

 26.3 55 39.6 82 בערך אותו דבר

 3.3 7 7.7 16 מבדרך כללפחות טוב 

 100 209 100 207 סך הכול

 

טוב יותר מבדרך כלל עם אנשים אחרים. עם כיום בשני המועדים מסתדרים  נבדקיםמרבית ה

 (. 52.8%( מאשר במועד הראשון )70.3%זאת, אחוז גבוה יותר דיווח על כך במועד השני )

מארג הקשרים והמשאבים החברתיים של משתתפי המחקר, בחינת השתנות   :11לוח  
בהשוואה שבין שתי נקודות הזמן ביחס למשתנה: מפגשים עם חברים וקרובי 

 משפחה

במהלך השנה האחרונה, כמה 
פעמים נפגשת עם חברים או 

 קרובי משפחה לפעילויות

 לפני

N 

 לפני

% 

 אחרי

N 

 אחרי

% 

 60.4 128 67.0 140 לפחות פעם בשבוע

 31.6 67 23.9 50 פעמים בחודש 1-3

 8.0 17 9.1 19 מספר פעמים בשנה

 100 212 100 209 סך הכול

 

עם חברים לפחות פעם בשבוע כי הם נפגשים ציינו משתתפי המחקר מרבית  כי ,ניתן לראות

ירידה בנקודת הזמן זאת, נראית , עם (60.4% :אחרי ,67% :לפני קרובי משפחה )עם או 

 .שינוי זה אינו מובהקאם כי  ,השנייה

, )לפני הכניסה לקבוצה ובסיום ההשתתפות בה( כי בשתי נקודות הזמן ,מהממצאים עולה

טוב יותר מבדרך כלל עם אנשים כיום דיווחו כי הם מסתדרים משתתפי המחקר מרבית 

 לעומתאחרים. עם זאת, אחוז גבוה יותר מקרב המשתתפים דיווח על דפוס זה במועד השני 

עם חברים או  עולה כי בתדירות המפגשים של לפחות פעם בשבוע ,עם זאתהמועד הראשון. 

 קרובי משפחה חלה ירידה במועד השני.
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כי רק  ,ניתן לראות ,בין המועדיםיות רציונלהלא בבחינת ההשתנות בממוצעי המחשבות 

בנקודת ע קטן מאד. הממוצ – במדד הרביעי )קטסטרופליות( התרחש שינוי מובהק ועם זאת

 (.  6.53) בנקודת הזמן הראשונה( מאשר 6.75גדול יותר )הזמן השנייה 

לא  ,כמו כן .נקודות הזמןי תשינוי בין שלא נמצא  ,במחשבות הלא רציונליות ,באופן כללי

 (7 מספר)נספח  בין שני המועדים. שתי הטבלאותמהמדדים הבדלים בכל אחד  נמצאו

שינוי משמעותי בדפוסי לא חל כי  ,מחזקות את המסקנה ,יתרציונלהלא בנושא החשיבה 

 החשיבה )לפי השאלון בו השתמשנו למחקר זה(.

מידת הלכידות הקבוצתית ומידת הרלבנטיות של תכני המפגשים לחייהם של המשתתפים, 

בהן עוסקות שים יה תחומים עיקרענבחנה בנקודת הזמן השנייה, בהשוואה שבין ארב

 הקבוצות.

 (:12 מספראה מוצגים בלוח הבא )לוח ממצאי ההשוו

בחינת תפיסת הרלבנטיות של תכני המפגשים ורמת הלכידות הקבוצתית   :12לוח  
 בהשוואה שבין הקבוצות

 משתנה

 קבוצה

 עניין

 (סטיות תקןממוצע )

 לכידות

 (סטיות תקןממוצע )

 4.05 (1.04) 4.16 (0.77) (N=57) אלימות במשפחה

 3.90 (1.09) 3.78 (0.80) (N=49)אלימות כללית 

 4.48 (0.87) 3.90 (1.30) (N=21)נשים 

 4.07 (1.03) 4.00 (0.79) (N=59) כללי

 *אין הבדלים מובהקים בין הקבוצות

ברמת הלכידות ובתפיסת בין הקבוצות כי לא נמצאו הבדלים מובהקים  ,מהטבלה עולה

ניתן לראות שציוני הלכידות  ועם זאת,המשתתפים את מידת רלבנטיות המפגשים לחייהם, 

 גבוהים.נמצאו  – ומידת העניין בהשוואה שבין הקבוצות

  בחינת מידת ההישנות של העבירה )מאפייני הרצידיביזם( 4.3

משתתפי המחקר, במהלך השלב השלישי של המחקר בחן את שיעור הישנות העבירה בקרב 

מאוכלוסיית המחקר לא דווח על  90%מעל עבור שנה ממועד סיום הטיפול. עד  חצי שנה

להם נפתח תיק במהלך תקופת המחקר, עמד שהמטופלים  פרמס ביצוע עבירה בתקופה הזו.

 מילאו את השאלונים בשתי נקודות הזמן. 20מתוכם רק  ,35על 

אשר במהלך מילאו את השאלון בשתי נקודות הזמן ואשר , משתתפיםמאפייני הרקע של 

 .8 מספר בנספחמוצגים  (N=20) תקופה זו נפתח להם תיק במשטרה
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מחשבות הההבדלים במשתני שאלון המשאבים החברתיים ו יוצגו 13 מספרלוח  –בלוח הבא 

 .להם תיקנפתח שלהם לא נפתח תיק לבין משתתפים שיות בקרב משתתפים רציונלבלתי ה

 יותרציונלומחשבות בלתי  הצגת ההבדלים במשתני שאלון המשאבים החברתיים  :13לוח  
 תיק להם נפתח שמשתתפים בין להם לא נפתח תיק לשבקרב משתתפים 

(t1=הזמן הראשונה,  מתייחס לנקודתt2=)לנקודת הזמן השנייה  

 מחשבות, משאבים חברתיים
 ואינדקסים רציונאליות-בלתי

 לא נפתח תיק
סטיות ממוצע )
 (תקן

 נפתח תיק
סטיות ממוצע )
 (תקן

 מובהקות

  t1  3.70 (4.17) 3.56 (4.23)המשפחות שמכיר הנחקר פרמס

  t2 3.20 (3.75) 2.11 (2.08) מספר המשפחות שמכיר הנחקר

חברים קרובים איתם חש הנחקר  פרמס
בנוח ויכול לדבר עמם על הנושאים 

 t1 המעסיקים אותו

5.94 (6.38) 5.50 (3.60)  

מספר חברים קרובים איתם חש הנחקר 
בנוח ויכול לדבר עמם על הנושאים 

 t2  המעסיקים אותו

4.85 (5.41) 5.00 (4.46)  

  t1  6.10 (0.99) 6.44 (0.92)דרישת הערכה 

  t2 6.20 (1.00) 6.56 (1.04)דרישת הערכה 

  t1 6.25 (0.80) 6.33 (0.77) ציפיות עצמיות גבוהות

  t2 6.26 (0.82) 6.26 (0.87) ציפיות עצמיות גבוהות

  t1 6.84 (0.78) 6.75 (1.13) נטייה להאשים

  t2 6.82 (0.88) 6.89 (0.57) נטייה להאשים

  t1 6.51 (0.98) 6.65 (0.70) קטסטרופליות

  t2 6.74 (0.96) 6.61 (1.14)  קטסטרופליות

  t1 6.68 (0.90) 6.50 (0.89) רגשיתחוסר אחריות 

  t2 6.75 (0.87) 6.37 (0.96) חוסר אחריות רגשית 

  t1 5.84 (0.95) 5.94 (0.85) עניין מוגבר בחרדה

  t2 5.89 (0.91) 6.05 (0.62)  עניין מוגבר בחרדה

  t1 7.20 (0.95) 7.58 (0.69) הימנעות מבעיות

  t2 7.25 (0.94) 7.05 (0.89) הימנעות מבעיות
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 מחשבות, משאבים חברתיים
 ואינדקסים רציונאליות-בלתי

 לא נפתח תיק
סטיות ממוצע )
 (תקן

 נפתח תיק
סטיות ממוצע )
 (תקן

 מובהקות

 - t1 6.49 (0.96) 6.63 (1.12) תלות

 - t2  6.58 (0.92) 6.37 (0.90)  תלות

 - t1 6.48 (1.02) 6.67 (0.98)חוסר אונים לגבי העבר 

 - t2 6.41 (1.03) 6.74 (1.10)חוסר אונים לגבי העבר 

 - t1  6.43 (0.84) 6.47 (0.64)הזדהות טוטלית עם בעיות האחרים 

 - t2  6.40 (0.93) 6.47 (0.84) האחריםהזדהות טוטלית עם בעיות 

 - t1 5.65 (0.70) 5.73 (0.96) פתרונות מושלמים

 - t2 5.75 (0.85) 5.50 (0.71)  פתרונות מושלמים

 - t1 6.16 (0.93) 5.87 (0.74)כבוד והערכה 

 - t2 6.04 (0.92) 6.00 (0.75)כבוד והערכה 

 - t1 6.52 (0.80) 6.29 (0.85)עליונות גברית 

 - t2 6.45 (0.83) 6.11 (0.94)עליונות גברית 

 - t1 6.59 (0.46) 6.72 (0.50)דאגה ותסכולים  אינדקס

 - t2 6.63 (0.55) 6.58 (0.46)דאגה ותסכולים אינדקס 

 - t1 6.16 (0.54) 6.31 (0.50)אידיאליות ומושלמות אינדקס 

 - t2 6.26 (0.65) 6.11 (0.61)אידיאליות ומושלמות אינדקס 

 - t1 6.27 (0.73) 6.47 (0.70)אהבה ושייכות אינדקס 

 - t2 6.32 (0.76) 6.50 (0.75)אהבה ושייכות אינדקס 

 - t1 6.34 (0.71) 6.17 (0.73)יחסים בין אישיים אינדקס 

 - t2 6.24 (0.69) 6.05 (0.72)  יחסים בין אישייםאינדקס 

 
לבין  ,שנפתח להם התיק מחדש משתתפיםמובהקים בין ההבדלים נמצאו כי לא  ,ניתן לראות

 .תיק אלה שלא נפתח להם
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השוואה בין רמת הלכידות הקבוצתית ומידת הרלבנטיות של תכני המפגשים לחיי  :14לוח   
משתתפי המחקר לשלא נפתח להם תיק משתתפי המחקר הנבדקים בקרב 

 שנפתח להם תיק

קבוצתית משתנה לכידות 

 ומידת העניין

 לא נפתח תיק

סטיות ממוצע )

 (תקן

 נפתח תיק

סטיות ממוצע )

 (תקן

 מובהקות

 - (1.00) 4.01 (1.00) 4.03 לכידות קבוצתית

 - (0.80) 3.93 (0.80) 3.96 ןימידת העני

 

 ,פגשיםמין והרלבנטיות של תכני הימדד מידת הענבניתן לראות, במדד הלכידות הקבוצתית ו

 הבדלים מובהקים בין אלה שנפתח להם התיק לאלה שלא נפתח להם.  נמצאולא כי 

רמת הלכידות הקבוצתית ומידת הרלבנטיות של תכני הקבוצה לחייהם  :בדיקת המשתנים

של המשתתפים, נבחנה רק בסיום ההשתתפות בקבוצה )אחרי(. היות ובחלק מהקבוצות 

ולכן לא ניתן היה  ,(6 מספר נספחרק מספר מועט של משתתפים )ראה את השאלון  מילאו

לבצע ניתוחים סטטיסטיים לבדיקה משתנים אלו, התקבלה החלטה בשיתוף שירות המבחן 

 .(12 בלוח מתוארותארבע הקבוצות )לאחד מספר קבוצות שתכלולנה מספיק משתתפים 

 

 מסקנות וסיכוםבדיון  .5

 כללמחקר המחקר זה בחן את האפקטיביות של ההתערבות בשירות המבחן למבוגרים. 

  :שלביםשלושה 

 השלב הראשון: 5.1

איכותני שהתבסס על קבוצות מיקוד של עובדי שירות המבחן ברמות השונות  וממנו  מחקר

התהליך מעלו התכנים המשקפים את התוצאות המצופות מההתערבות הקבוצתית ו

 , סוגי הקבוצות, המנחים והמשתתפיםין על רקע השונות הגדולה בשבאמצעותו ניתן להשיגן. 

דמיון רב  נמצא ,שבו ניתן היה לזהות שלמרות שונות זו ,הייתה חשיבות גדולה לשלב זה

שהסבר  ,וכן בתנאים הנדרשים להשגת מטרות אלו. ייתכן ,בתוצאות המצופות בכל הקבוצות

לכך נמצא בתורה הסדורה שבנה שירות המבחן לאורך השנים ביחס להפעלת קבוצות 

מההנהלה דרך הממונים  כזי בשירות, כאשר בכל שדרת הדרגים,הרכבת ככלי טיפולי מר

 ישנה בהירות רבה ביחס לתכנים אלו.   ,המדריכים והמנחיםועד המחוזיים, 
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 :השנישלב ה 5.2

כנים שהועלו במחקר האיכותני לשאלות מחקר  ולבחירת נערך מחקר כמותי שתרגם את הת

 ממצאי המחקר הכמותי מבוססים על שאלונים שהועברו בשתי נקודות זמן כלי המחקר.

מועד  2015)דצמבר,  וביציאתם (2014דצמבר -2013)דצמבר  המטופלים לקבוצה תבכניס

 . במהלך תקופה זו לכלל מטופלי השירות סיום מילוי שאלוני היציאה(

 :שלב השלישיה 5.3

 ביזם בקרב משתתפי המחקר.ינבדקו שיעורי הרציד

 דיון בשאלות המחקר 5.4

אלה ש, שלוש מהן עסקו בהערכת תוצאות ההתערבות ותמקד בשאלות המחקרלהלן, יהדיון 

 נוספת עסקה בהערכת התהליך הקבוצתי:

 סוציאליים -שינויים בהיבטים פסיכו 5.4.1

כי בהשוואה שבין נקודת  ,אוכלוסיית השירות מלמדתסוציאליים של -בחינת ההיבטים הפסיכו

נקודת הזמן השנייה, חלו שינויים בין הזמן הראשונה, של כניסת המטופלים לטיפול בשירות ל

 .היבטים מרכזיים בחייהם כמה ב

אקונומי. עולה -ראשון מתייחס להשתנות תפיסת המטופלים את מצבם הסוציוהיבט הה

במחקר, חל שינוי באופן שבו תפסו את מצבם הכלכלי, בין  המשתתפיםשבקרב  ,מהממצאים

את מצבם הכלכלי מרביתם תפסו שתי נקודות הזמן. בסוף תקופת ההשתתפות בקבוצה, 

  נכנסו לקבוצות הרכבת.כשכ'גרוע'  ותוכטוב יותר, והגדירו אותו כ'בינוני', לעומת הגדרתם א

על מגמת שיפור  ההצביע ,הזמן שתי נקודותין בחינת מאפייני התעסוקה בלכך, דומה ב

 עלייה במספר המשתתפים המועסקים בהיקף של משרה מלאה.   ועלבמספר המועסקים 

מארג הקשרים שתי נקודות הזמן, נוגע להשתנות  ממצא מעניין נוסף שעלה מההשוואה בין

ה ייכי חלה על ,שמקיימים הנבדקים עם בני משפחה וחברים קרובים. בהקשר זה נמצא

מטופלים, שבסיום הטיפול תפסו את עצמם כמי שמסתדרים טוב יותר עם אחרים. במספר ה

כי מספר המשפחות שהמשתתפים הכירו עם כניסתם לטיפול,  ,לצד ממצא זה, נמצא

פחת באופן מובהק. מגמה דומה נמצאה במספר החברים  ,בהשוואה למועד סיום הטיפול

  .4.97-חברים ל 5.6ממוצע של  הקרובים שלהם שפחת אף הוא

והתפתחה חשיבה ביקורתית  ,בקרב המטופליםחל שינוי תפיסתי ש ,הסבר אפשרי לכך הוא

ניתן למצוא  ,חיזוק להסבר זה .ביחס להגדרה מי הם חבריהם הקרובים ומי נתפס כמשפחה

 4.2ר, שהקיף ק. בס( של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2014בנתוני הסקר החברתי )
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 39%-עד ארבעה חברים קרובים ולהם יש שמהם  43%ומעלה, דיווחו  20בני  איש, מיליון

 חמישה חברים קרובים או יותר.דיווחו על 

שהשתנות זו קשורה לשינוי בדפוסי התעסוקה של המטופלים  הסבר אפשרי אחר הוא

 ,מקומות התעסוקה מהווים גם מענה חברתי ומסגרת השתייכותייתכן, ש שהשתתפו במחקר.

 ובמקביל מפחיתים את מידה הפניות ליחסים חברתיים ומשפחתיים.

יכולים להיות מוסברים גם כתוצר של השתתפותם קשרים עם בני משפחה וחברים הצמצום 

ההמשכיות ו מהווה מודל משפחתי, 'קבוצת רכבת' ,(2012) שותפיוו כדברי פולק .בקבוצה

 יש שבה להיסטוריה ולהמשכיות שבה מעניקה לקבוצה מסגרת טיפולית של יחסי משפחה,

ם את תפיסת הקבוצה גבשיתפקיד משמעותי. רצף חיי הקבוצה ויציבות המנחים בה מ

 ובכך מעשירים ומגוונים את חיי המטופל.  ,כמשפחה

חוק, נותן אפשרות ריאלית לתיקון מסוים בתפיסת -במובן זה, התהליך הטיפולי אצל עוברי

המשפחה וביחסים עם חלקי המשפחה השונים, כאשר מערכות היחסים הללו משוחזרות 

הם מנחי הקבוצה.  – 'ההורים'הם חברי הקבוצה, ו – 'האחים'שוב ושוב בקבוצה, בקשר עם 

, שכן בסיס 'קבוצת רכבת'וים אבן יסוד מרכזית בטיפול במהו התהליכי אורך מורכבים אל

, אחריםהחוק נמצא פעמים רבות ברקע מערכת היחסים במשפחה )פולק ו-הלקות אצל עובר

2012 .) 

וון הרצוי של השתנות ימגמה התואמת את הכ ניכרה ,סוציאליים-מבחינת ההיבטים הפסיכו

הגדרה לשיפור במצבם הכלכלי ולהגברת השתלבותם בשוק העבודה, ביחס להמטופלים 

 ,מגמה זו עולה בקנה אחד עם המחקרים הטועניםשל יחסיהם החברתיים.  שונהמחודשת ו

למרכיבים ההתנהגותיים, הקוגניטיביים  סוציאלי הכולל התייחסות-כי שיקום פסיכו

ביותר על  משפיע באופן החיובי והמשמעותי ,התנהגותיים יחד כמקשה אחת-והקוגניטיביים

חוק, ובפרט ביחס למניעת רצידיביזם ומניעת דפוסים עברייניים בראייה כללית. בתוך -ריעוב

היעילות  הןהתנהגותיות -כך, נמצא כי תכניות והתערבויות ברוח הגישות הקוגניטיביות

 & ,Lipsey & Wilson, 1998; Redondo, Sanchez-Mecaת ביותר )ווהמשמעותי

Garrido, 2002  .) 

בות שירות המבחן חלו שינויים אצל המשתתפים בדפוסי האם בעקבות התער 5.4.2

 החשיבה? 

רות המבחן )במסגרת יקבוצות המיקוד שנערכו בשוסקירת הספרות שערכנו לצורך מחקר זה 

ית רציונלבבסיס העבריינות נוכחת חשיבה בלתי ש מלמדות,החלק האיכותני של מחקר זה( 

המוסד הלאומי לתקון הפועל עד כי  ,החוק. הבנה זו נחשבת למבוססת כל כך-של עוברי

ספר המדגיש את חשיבות  2007במסגרת משרד המשפטים האמריקאי הוציא לאור בשנת 

רותי התקון ובתי הסוהר. ההנחה היא ששינוי יהטיפול הקוגניטיבי התנהגותי במסגרת ש
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 Milkman, 2007בדפוסי החשיבה יוביל לשינוי בדפוסי העבריינות של המשתתפים בטיפול ) 

 &  .(Wanberg 

יות אותן בודק רציונלהמחשבות הבלתי  13 רובן שלבמבוהק לא מצאנו שינוי  ,במחקרנו זה

גם כאשר מחשבות  לפני ואחרי ההשתתפות בקבוצות.( Rihani, 1985ריחאני  )של השאלון 

אלה חולקו לארבעה עולמות תוכן )דאגה ותסכולים, אידאליות ומושלמות, אהבה ושייכות 

השינוי הבדלים משמעותיים עקב ההשתתפות בקבוצות.  לא נמצאו ,(בין אישייםויחסים 

המובהק היחיד היה עלייה בהיגד: "זה נורא שאנשים או דברים אינם כפי שהייתם רוצים 

 .'אידיאליות ומושלמות'שייך לעולם התוכן ה ,שיהיו"

תחילת  לפנישבשלב שנבדקו  ,המחשבות 13הממוצעים של ש הוא ההסבר לכךש ,יתכן

שינוי ניתן לצפות ללא  ,כך שלמעשה ,8עד  4בסולם של  6ציון נעים סביב הטיפול הקבוצתי, 

על  ,בניגוד אולי לאוכלוסיות עברייניות אחרות ,כתוצאה מהטיפול בדפוסי החשיבהמשמעותי 

, אוכלוסיית המשתתפים במחקרעבור להשיג את המטרה של מניעת רצידיביזם. נראה ש מנת

באופן מהותי בציונים ביחס למחשבות לא רציונליות )כפי שמתבטאות בכלי  שאינה שונה

 למנוע על מנתבהן תהליכים המתחוללים המחקר( מספיקים ההשתתפות בקבוצות וה

 רצידיביזם. 

את הספרות הטוענת שתכניות שיקום  יםממצאי המחקר ביחס למחשבות לא רציונליות תואמ

 & Morganסוציאלי יעילות תהיינה כאלה אשר יכללו את מרכיב התרפיה בקבוצה )-פסיכו

Flora, 2002לצד אסטרטגיות קוגניטיביות )-( התנהגותיותAndrews et al., 1990 )

-אדפטיבית של עובר-ית והבלתירציונל-שתכליתן להתמודד עם מערכת האמונות הבלתי

 ק. החו

מהי מידת ההשפעה שיש להתערבות שירות המבחן על הישנות העבירה  5.4.3

 בקרב המשתתפים?

זם( הוא משתנה חשוב ביותר. זאת משום שהמשימה ימשתנה הישנות העבירות )רצידיב

נמצא כי מכלל  ,קר זהחחוק הוא מניעת רצידיביזם. במ-העיקרית של המטפלים בעוברי

 ,(216נתונים של לפני ואחרי השתתפות בקבוצה )להם ש( וגם מהנבדקים 399המשתתפים )

רות ימהמשתתפים בקבוצות שמפעיל ש 90%מעל  ,. כלומר9%-הוא כשיעור הרצידיביזם 

 המבחן אינם חוזרים לעבריינות לאחר כשנה ממועד סיום הטיפול.

שעומד בישראל  ,נתון זה נמוך מאד בהשוואה לאחוז הרצידיביזם בקרב אנשים שריצו מאסר

( הנתונים מושפעים  2011מרכז המחקר והמידע, ; 2011בן צבי וולק ) 62%עד   43.5%על 

ן נאספו הנתונים. מהלכבשממשך הזמן שעבר מזמן השחרור מהכלא ומהתקופות השונות 

אוכלוסיית היעד של רש"א  ,2015נכון לשנת  ,)רש"א( על פי הרשות לשיקום האסירבנוסף, 
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היה  ,במדידה לאחר חמש שנים ,הכלליהרצידיביזם ואחוז  ,פלילייםאסירים  7,139עמדה על 

41.3% . 

עדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים דין וחשבון )ועדת דורנר( והו

מדיניות הענישה והטיפול  באופן כולל את  הבחנ ,2015מרחשוון התשע"ו, נובמבר 

המטרה העיקרית היא לסייע בצמצום הישנות מתוך הנחה כי  הבעבריינים. הבחינה נעשת

בכלל הנושאים  ,עדהוהעבירות )רצידיביזם(. במסגרת עבודתה המקיפה והנרחבת של הו

רות המבחן. למרות החשיבות הרבה יגם עבודתו של ש הוצגה , טיפוללהקשורים לענישה ו

ההתערבות של מועילות לציג נתונים ביחס ליעילות וההדו"ח לא  ,רות זהיהמיוחסת לש

 רות המבחן.יש

הדו"ח קבע כי: "הוועדה סבורה כי יש לפעול לצמצום השימוש  ,בתקציר ההמלצות ,עם זאת

במאסרים במקרים בהם המאסר אינו הכרחי להגבלת יכולת של עבריינים שהמסוכנות שלהם 

לחברה גבוהה, והרחבת השימוש בעונשים זולים יותר ויעילים יותר העומדים בעקרון 

 ימה, ובכך להביא להקצאה יעילה ונכונה יותר של המשאבים המופנים לטובת הנושא"ההל

המשקף הישנות  מלצה זו מחוזקת לאור ממצאי המחקר הנוכחי,כי ה , נראה (.4)עמ' 

גם שיפור בתחומי  המבחן, כמו שירותעבריינות נמוכה מאד בקרב מטופלי הקבוצות של 

 והתעסוקתיים של מטופלים אלה.היחסים החברתיים, המשפחתיים 

נמוך בהרבה  ,מבחןה שירותרצידיביזם בקרב משתתפי הקבוצות ב 9%הנתון של ש ,נראה

ולפרקי זמן שונים מסיום ריצוי  ,מהנתונים האחרים שהוצגו, גם אם  ההשוואה היא  לאסירים

בתום חוק, שאינם חוזרים לבצע עבירות -של עוברי 90%הנתון של  ,העונש. בכל מקרה

 כשנה ממועד סיום הטיפול הוא חשוב ומרשים.

 אווירה קבוצתית ואפקטיביות הטיפול 5.4.4

 . נבחנה באמצעות שני רכיבים מרכזיים בחייהן של קבוצות התפתחותה של אווירה קבוצתית

 .תכני המפגשים לחייושל מידת הרלבנטיות אופן שבו תופס המשתתף את נוגע ב ,האחד

 כאלהעוסק בבחינת רמת הלכידות הקבוצתית. שני היבטים אילו מתוארים בספרות כ , האחר

 נחשבתהאווירה הקבוצתית בספרות המחקר, באים לידי ביטוי באווירה הקבוצתית. ה

 & Marshallבבחינת מידת יעילות הטיפול בקרב אוכלוסיות עברייניות ) למרכיב מרכזי 

Burton, 2010 .) 

ה כי בכלל סוגי הקבוצות )אלימות במשפחה, אלימות כללית, נשים, עול ,מניתוח הממצאים

ושילוב קבוצות העוסקות בעבירות מין מרמה, צעירים ודוברי ערבית(, רמת הלכידות 

. בהלימה עם למדיי גבוהות –הקבוצתית ותפיסת מידת הרלבנטיות של תכני המפגשים 

  ות בשני ההיבטים.הקבוצסוגי , לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הממצאים אל
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שנמצא במחקר הדמיון  הואהסבר אפשרי אחד להיעדר  הבדלים בין סוגי הקבוצות השונים, 

תופסים את האווירה הנדרשת הם בו שלאופן  אשרבבין מנחי הקבוצות השונות האיכותני 

כמו כן . הגבוהה ליצור אווירה זו באשר למחויבות הגבוהה שלהםלהשגת תוצאות הטיפול ו

תהליכי הקליטה של העובדים, מערכי ההדרכה  ןובכלל ,ותכניות ההכשרה של השירות ייתכן,

 התורמת ,התערבות דומה ומשותפתדרך ר ו, מצליחים ליצלמנחיםהמוצעת  'תורת הטיפול'ו

 בניית תכנים הנתפסים כרלבנטיים לחיי המשתתפים.ולהגבוהה הקבוצתית רמת הלכידות ל

חושת הלכידות הגבוהה בכל קבוצות המחקר, עומדים יתרה מכך, ממצאי המחקר בנוגע לת

כמו ההחזקה שלה  'קבוצת רכבת'לקשיים של בניגוד לתפיסה הקיימת בספרות ביחס 

(Holding),  בשל אינטנסיביות הפעילות הקבוצתית וההתמשכות שלה ללא סוף. פולק

מזמנות לעתים  ,בקבוצת הרכבתממנה כי כניסות לקבוצה ויציאות  ו,( ציינ2012) אחריםו

יכולים  ,לקבל טיפול ארוך טווח המתקשיםרגרסיות טיפוליות קבוצתיות ופרטניות. משתתפים 

משמעותי בהתקשרות יציבה  קושיהחוק -. לחלק מעוברי'קבוצת רכבת'שלא להשתלב ב

 ,נראה ה,לקשיים אל אשרוארוכת טווח, בשל הקשיים בבניית אינטימיות ובהחזקת קשרים. ב

השקעה רבה בחיי ורות המבחן למבוגרים מודעים להם ומקדישים תשומת לב המנחים בשיש

ר את ווליצ המצליחים להתמודד עם קשים אל ,וכך ,הקבוצה עקב התהליכים המורכבים שבה

 התנאים להיווצרות תחושת לכידות בקבוצות.

בהקשרן של (. Yalom, 1995יאלום טען כי לכידות קבוצתית הינה רכיב חיוני לטיפול יעיל )

אוכלוסיות פורעי חוק/עברייניות, רמת הלכידות הקבוצתית מתוארת בספרות כמנבא חזק 

 & Beechומשמעותי של השגה מוצלחת של מטרות הטיפול וכתנאי מקדים לשינוי הרצוי )

Hamilton-Giachritsis, 2005; Lloyd, Hanby & Serin, 2014; Marshall, Fernandez, 

et al., 2003; Serran, Fernandez, Marshall & Mann, 2003 ממצא זה מאשר את .)

יות ההנחה הרווחת לפיה, תהליך קבוצתי המייצר אווירה תומכת ובתוכה רמת לכידות ורלבנט

-הפחתה בהישנות העבירה ושיקום פסיכו –גבוהות, יתרום לשינוי המצופה. במחקר הנוכחי 

 סוציאלי.

חוק, -פול סמכותי יכול להיות יעיל בקרב עובריממצאי המחקר מאשרים גם את ההנחה שטי

( 1994נבו )-סלונים ,אמנםבוחרים מרצון לקחת חלק בקבוצות הטיפוליות.  שאינםעל אף 

בין הפונים מרצון לטיפול שלהבדלים נרחבת שבספרות המקצועית ישנה התייחסות  ענה ט

רב ומשמעותי אם שאינם פונים מרצון, אך היא סבורה שלסמכות המשפטית יש ערך  הלאל

נוהגים בה בתבונה. ממצאי מחקר זה משקפים את התועלת שניתן להפיק מטיפול סמכותי, 

צרים ולשלב בין תפקידם הפיקוחי לזה הטיפולי ויכנראה,  ,כאשר קציני המבחן מצליחים

 אווירה קבוצתית המאפשרת את השגת תוצאות הטיפול המצופות.
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לבצע  וממטופלי השירות לא חזר 90%שמעל לסיכום, ממצאי המחקר מצביעים על כך 

שזו למעשה מטרת העל של הטיפול בשירות המבחן  ,כשנה ממועד סיום הטיפול ,עבירות

סוציאליים בחייהם של -נמצאו שינויים ושיפורים בהיבטים פסיכו ,למבוגרים. כמו כן

ל מידת שה על תפיס ,וכן ,המטופלים. ממצא נוסף מצביע על רמת לכידות גבוהה בקבוצות

של תכני המפגשים בקרב מטופלי השירות, ללא הבדל בין סוגי הקבוצות גבוהה  רלבנטיות

בדפוסי החשיבה הבלתי רציונליים בעקבות לא נמצאו הבדלים  ,השונות. עם זאת

 ההשתתפות בקבוצות.

 מגבלות המחקר 5.5

הממצאים  , ולכן ,לנטרל משתנים מתערבים על מנתקבוצת ביקורת במחקר לא הייתה  .1

 מוגבלים.

יש פער בין מספר הנבדקים שמילאו שאלונים בכניסה לקבוצה לבין מספר הנבדקים  .2

נמצא  ,ברור מה הסיבות לכך. עם זאתנים בכניסה וביציאה מהקבוצה ולא שמילאו שאלו

שאין שונות במשתנים שנבדקו בתחילת הטיפול בין הקבוצה שמילאה רק את שאלון 

 בכניסה וביציאה מהקבוצה. – את שני השאלוניםזו שמילאה לבין הכניסה 

מספיק רגיש ייתכן והשימוש בכלי של בדיקת המחשבות הבלתי רציונליות לא היה  .3

 למאפייני אוכלוסיית המחקר.

תהליך איסוף הנתונים שהתבצע על ידי קציני המבחן עצמם הקשה על יעילות איסוף  .4

איסוף   לוייתכן ש .וזאת למרות ההשקעה הרבה שלהם ושל הנהלת השירות ,הנתונים

 היה יעיל יותר.הוא הנתונים היה מתבצע על ידי גורם חיצוני 

 המלצות 5.6

ול שירות המבחן מצליחים החוק המופנים לטיפ-שעוברי ,ממצאי המחקר מצביעים על כך .1

ופן קבלת נראה שיש לשמר את א ,ולכן ,להפיק תועלת מהשתתפותם בקבוצות

 החוק המופנים על ידי מערכת המשפט לתקופת מבחן.-ההחלטות ביחס למאפייני עוברי

 ,ולכן, שירות מבחן למבוגריםהטיפול הקבוצתי בממצאי מחקר זה מעידים על מועילות  .2

 .להןלווית נההתערבות האת אלה והקבוצות ולפעיל את המומלץ להמשיך 

הדרגים בשירות ביחס למטרות התהליך בהתייחס למידת ההסכמה הגבוהה של כל  .3

לייצר על מנת מומלץ שהשירות ימשיך בפעולות אותן הוא מבצע  ,הקבוצתי ותוצאותיו

 שמש את קציני המבחן בעבודתם.שישפה מקצועית אחידה וידע ייחודי 

לבצע מחקרים נוספים המתמודדים עם המגבלות  מומלץ ,לאור מגבלות מחקר זה .4

 שצוינו לעיל.

נוספת ן את אחוזי הרצידיביזם בקרב משתתפי קבוצת מחקר זו בנקודת זמן רצוי לבחו .5

לבחון את שימור התוצאות שהושגו בקרב משתתפי המחקר בתקופה  על מנת, בעתיד

 בה נערך המחקר.ש
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 נספחים

  1 מספר נספח

 נוסח מנחי הקבוצות -שאלות מנחות לקבוצת הדיון בשירות מבחן

 

 פתיחה

שם, מקום העבודה וסוג הקבוצה  -כל משתתף מציג את עצמו בקצרה -סבב היכרות קצר  .1

 שהוא מנחה לבד או בקו.

 הצגת מטרת הפגישה ומהלך הפגישה.  .2

 להלן ניסוח אפשרי של מטרת הפגישה: 

מטרת הפגישה היא ללמוד על הטיפול הקבוצתי מנקודת המבט שלכם. ההנחה שלנו היא 

דתכם, ושאם אנחנו רוצים לדעת יותר על עבו" דברים שרואים משם לא רואים מכאן"ש

 אתם מהווים מקור מידע חשוב. 

אתם מוזמנים בשיחה הזאת לספר על הטיפול הקבוצתי מזווית הראייה שלכם ואין כאן 

 "נכון" ו"לא נכון", חשוב לנו לשמוע קולות שונים ומגוונים. 

 הסבר הכללים לניהול השיחה בקבוצה:  .3

 .חשוב לכבד את דעותיהם של אחרים 

  במהלך הדיון.צריך להימנע משיחות פרטיות 

 .כולנו מחויבים לסודיות בנוגע למידע המועלה במפגש 

 

 מהלך הדיון

כל שאלה תידון בנפרד; המנחה ינהל את הזמן ויחליט על סיום דיון בשאלה אחת ומעבר  •

 לשאלה נוספת. ניתן לחשוב לפני שעונים על השאלה.

בסבבים  חשוב להשתמש באינטראקציה בתוך הקבוצה בתור משאב: לא כדאי להסתפק •

שיח וחילופי -שבהם כל אחד מביע את דעתו בנפרד; רצוי לאפשר ואף לעודד דיון, דו

 דברים בקבוצה, כדי להרוויח את הידע שנוצר ומתפתח בעת הדיון הקבוצתי.

 

 שאלות מנחות לדיון

 מהן התוצאות המצופות מהקבוצה אותה את/ה מנחה? .1

 כיצד יודעים שהתוצאות הושגו?  .2

 תוצאות אלה?מה תרם להשגת  .3
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 מה מפריע להשגת התוצאות? .4

 כיצד ניתן לשפר את השגת התוצאות המצופות? .5

האם השגת התוצאות מהווה קריטריון לסיום השתתפות החבר בקבוצה? אם לא  .6

 מה קובע זאת? מי קובע זאת?

 מה המשמעות וההשפעה של כניסת ויציאת חברים בתהליך הקבוצתי? .7

האם יש הבדל ביניהן  -אלא קבוצות סגורותאם יש קבוצות שאינן קבוצות רכבת  .8

 לבין קבוצות רכבת ומה ההבדלים?

האם הם חווים שוני בין קבוצות רכבת בעלות שונות בהרכב המשתתפים )ג'נדר,  .9

 סוגי עבירות וכדומה(?
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 2 מספר נספח

 נוסח מדריכים -שאלות מנחות לקבוצת הדיון בשירות מבחן למבוגרים

 דיקת אפקטיביות הטיפול הקבוצתי(.ומהלך הפגישה )בפתיחה : הצגת מטרות 

 מהלך המפגש

במהלכו כל משתתף מציג את עצמו, באמצעות שם, מקום העבודה, מקום  –סבב היכרות 

ההדרכה וסוגי הקבוצות שהוא מדריך. לאחר הצגת ההנחיה, להזמין אותם לכתוב לעצמם על 

למקד שהמפגש יעסוק בהן(:סוג דפים את הקבוצות עליהם הם נותנים הדרכה )הזדמנות 

הקבוצה ומבנה ההנחיה )לבקש מהם להוסיף את שמם הפרטי על הדף ולאסוף בגמר 

 המפגש(.

 שאלות מנחות לדיון

מהן התוצאות המצופות מהקבוצות אותן את/ה מדריך? )דרך עיניהם כמדריכים( להציע  .1

 להם להיעזר בדפים.

 כיצד יודעים שהתוצאות הושגו?  .2

תוצאות אלה? )"מה בתהליך הקבוצתי משפיע לדעתך על השגת  מה תורם להשגת .3

המטרות?" או "אילו התערבויות טיפוליות שמבוצעות בטיפול הקבוצתי משפיעות לדעתך 

 על השגת התוצאות(

האם יש הבדל ביניהן לבין  -אם יש קבוצות שאינן קבוצות רכבת אלא קבוצות סגורות .4

 קבוצות רכבת ומה ההבדלים?

שוני בין קבוצות רכבת בעלות שונות בהרכב המשתתפים )ג'נדר, סוגי  האם הם חווים .5

 עבירות וכדומה(?

האם השגת התוצאות מהווה קריטריון לסיום השתתפות החבר בקבוצה? אם לא מה  .6

 קובע זאת? מי קובע זאת?

 מה המשמעות וההשפעה של כניסת ויציאת חברים בתהליך הקבוצתי? .7

 במלל, במידה ולא לשאול(.בד"כ עולות כבר  5-7)שאלות 

 מה מפריע להשגת התוצאות? .8

 כיצד ניתן לשפר את השגת התוצאות המצופות? .9
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 3 מספר נספח

 

  שלום רב,

מטרת המחקר הנוכחי לבחון את היעילות של הטיפול הקבוצתי, במסגרת הקבוצות שפועלות 

 בשירות המבחן למבוגרים.

לקבוצה, בסיום השתתפותך/ בסיום המחקר יערך בשלוש נקודות זמן עם כניסתך  .1

 שנה להשתתפותך בקבוצה וחצי שנה לאחר סיום השתתפותך בקבוצה.

עם כניסתך לקבוצה ובסיום השתתפותך/ בסיום שנה להשתתפותך תתבקש למלא 

 שאלון ולמסור אותו למנחה/קצין המבחן.

כל תשובותיך יישמרו בסודיות, הנתונים שייאספו ישמשו למחקר בלבד ופרסום  .2

 ממצאיו יבוצע באופן שלא יאפשר את זיהוייך.

נכונותך להשתתף במחקר או אי השתתפותך בו לא תפגע בהשתתפותך בקבוצה  .3

 או בשירותים להם אתה זכאי משירות המבחן למבוגרים.

 

נודה לך מאד אם תסכים להשתתף במחקר הנוכחי ולחתום על כתב ההסכמה המצורף 

 למכתב זה.

 בברכה,

 גולן-ל   דר' אילה כהן   ודר' ורד שנערפרופסור אלי לונט

 

 הסכמה מדעת להשתתפות במחקר הערכת הטיפול הקבוצתי בשירות המבחן למבוגרים

 אני החתום מטה:

  שם פרטי ומשפחה:

  מספר תעודת זהות:

  מיקוד:  כתובת:
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בחתימתי על טופס זה, הריני מאשר כי לאחר שקראתי והבנתי את המידע אשר מוצג לעיל, 

הנני מסכים מרצוני החופשי להשתתף במחקר זה. אני מבין כי השתתפותי היא על בסיס 

 התנדבותי, ואני רשאי שלא להשתתף בו.

 חתימה שם תאריך

   

 

 1שאלון מספר 

 תאריך: 

  :תיק במחוז מספר

 שאלון פרטים אישיים  .א

 השאלות מנוסחות בלשון זכר מפאת נוחות ומכוונות לשני המינים.

על השאלות הבאות, במידה וישנה יותר מתשובה אחת הקף בעיגול את התשובה אנא ענה 

 המתאימה/נכונה ביותר לגביך.

 .נקבה 2.זכר  1מין:  .1

 שנת לידה:  .2

 שנת עליה לארץ :  .3

 :. אחר6. פרוד  5. אלמן  4. גרוש  3.נשוי  2. רווק  1מצב משפחתי:  .4

 . לא2. כן  1האם יש לך ילדים?    .5

 באם יש לך ילדים ציין כמה ילדים יש לך  .6

 :. אחר5. דרוזי  4. נוצרי  3. מוסלמי  2. יהודי  1דת:   .7

 :. אחר4. מסורתי  3. חילוני  2. דתי  1כיצד היית מגדיר את עצמך:    .8

-. על3. תיכונית  2שנות לימוד   8. עד 1ציין כמה שנות לימוד יש לך:   .9

 :. אחר4תיכונית  

 . גבוה3. בינוני  2. נמוך  1את מצבך הכלכלי: כיצד היית מגדיר  .10

. לא 3. שירות חלקי  2. שירות מלא  1האם שירתת בצבא בישראל?  .11

 שירתתי כלל  

 . לא2. כן   1האם שירתת במילואים?:   .12

. 3. סיבות נפשיות  2. סיבות רפואיות  1אם לא גויסת לצבא, ציין מדוע:  .13

 . אחר.5. ת"ש  4עבריינות  

 :. לא   אם התשובה היא כן, ציין מה המקצוע2. כן  1מקצוע? האם יש לך  .14

 . לא 2. כן  1נך עובד כיום? ם ההא .15
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 .באופן מזדמן3. חלקי  2. מלא  1נך עובד, ציין באיזה היקף: במידה וה .16

שנים )במידה ופחות משנה ציין מספר  :_מהו הוותק במקום עבודתך הנוכחי .17

 _(חודשים

 . לא.2. כן  1פל בשירות המבחן? האם זו הפעם הראשונה שאתה מטו .18

סוציאלי )הכוונה ע"י עובד -האם היו לך ניסיונות קודמים בטיפול פסיכו .19

 סוציאלי או פסיכולוג( ?

. כן, פעם 3פעמים.   5. כן, פעמיים עד 2פעמים.   5-כן, יותר מ .1

 . לא אף פעם.4אחת.  

( 3  ( סובל מחולשה.2( בריא.  1איך אתה מגדיר את מצבך הבריאותי?   .20

 ( סובל ממחלות.4בעייתי.  

. 2. כן  1האם השתתפת בקבוצת מעצרים לפני השתתפותך בקבוצה זו?    .21

 לא

. במידה והשתתפת יותר 2 . פחות מחודש1במידה וכן למשך כמה זמן?   .22

  _.מחודש, ציין את מספר החודשים: 

 חודשים._כמה זמן חלף מסיום השתתפותך בקבוצת המעצרים ועד היום?  .23

 קשרים חברתייםשאלון  .ב

כמה משפחות אתה מכיר בשכנותך, ברמה כזו שאתם מבקרים איש את  .1

 :_אנא ציין מספר  רעהו בבית?

כמה חברים קרובים יש לך, אנשים איתם אתה חש בנוח ויכול לדבר עימם  .2

  (:על הנושאים המעסיקים אותך? )אתה יכול לכלול קרובי משפחה

 באופן כללי, איך אתה מסתדר עם אנשים בימים אלה?  .3

 . פחות טוב מבדרך כלל3  . בערך אותו דבר2  . יותר טוב מבדרך כלל1

 במהלך השנה האחרונה, כמה פעמים נפגשת עם חברים או קרובי משפחה .4

 לפעילויות כמו יציאות משותפות או ביקור בבית זה של זה ?

 כל יום  .1

 מספר פעמים בשבוע .2

 ם בשבועבערך פע .3

 פעמיים שלוש בחודש .4

 פעם בחודש לערך .5

 בין חמש לעשר פעמים בשנה .6

 פחות מחמש פעמים בשנה  .7
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  מהשאלות הבאות: תציין את מידת ההסכמה שלך לגבי כל אח

 

 (CBTשאלון אמונות רציונליות/בלתי רציונליות  ) .ג

לפניך רשימת מחשבות/אמונות. אין צורך לחשוב על כל פריט ארוכות. ציין את תשובתך 

באמת חושב על המשפט, במהירות והמשך למשפט הבא. ודא  שאתה  מסמן את מה שאתה 

 .לא איך שאתה  חושב  שעליך לחשוב

  

 שאלות לגבי קשרים אישיים
כל 
 יום

מספר 
פעמים 
 בשבוע

בערך 
פעם 
 בשבוע

פעמיים 
שלוש 
 בחודש

פעם 
אחת 

בחודש 
 כלל לא האחרון

במהלך החודש האחרון,  .5

חברים  ביקרו אותךכמה פעמים 

 בביתך )לא כולל בני משפחה (?

אין 

 נתונים

אין 

 נתונים

 אין נתונים אין נתונים אין נתונים אין נתונים

במהלך החודש האחרון,  .6

חברים  ביקרתכמה פעמים 

 בביתם  )לא כולל בני משפחה(?

אין 

 נתונים

אין 

 נתונים

 אין נתונים אין נתונים אין נתונים אין נתונים

במהלך החודש האחרון,  .7

 דיברתכמה פעמים בממוצע 

עם חברים או קרובי  בטלפון

 משפחה? 

אין 

 נתונים

אין 

 נתונים

 אין נתונים אין נתונים אין נתונים אין נתונים

במהלך החודש האחרון,  .8

כמה פעמים בערך כתבת מייל 

לחברים קרובים או קרובי 

 משפחה? 

אין 

 נתונים

אין 

 נתונים

 אין נתונים אין נתונים נתוניםאין  אין נתונים
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 מסכים המשפטים מספר
לא 

 מסכים

1 
אני לא מהסס לוותר על האינטרסים שלי ועל שאיפותיי, למען 

 השגת שביעות רצון ואהבה של אחרים.

 אין נתונים אין נתונים

2 
אני מאמין שכל אדם צריך לחתור תמיד להגשמת מטרותיו באופן 

 המושלם ביותר.

 אין נתונים אין נתונים

3 
אני מעדיף את הניסיון לשקם את האנשים הרעים במקום להעניש 

 או לנזוף בהם.

 אין נתונים אין נתונים

 אני לא יכול לקבל תוצאות מעשים שלא לפי ציפיותיי. 4
 אין נתונים אין נתונים

 אני מאמין שכל אדם יכול להגשים את אושרו בעצמו. 5
 אין נתונים נתוניםאין 

6 
האדם חייב שלא להעסיק את עצמו במחשבה על אפשרות 

 התרחשותם של אסונות וסכנות.

 אין נתונים אין נתונים

 אני מעדיף להתחמק מקשיים במקום להתמודד אתם. 7
 אין נתונים אין נתונים

 מצער שהאדם יהיה תלוי באחרים ויסמוך עליהם. 8
 אין נתונים אין נתונים

 אני מאמין שעברו של האדם קובע את התנהגותו בהווה ובעתיד. 9
 אין נתונים אין נתונים

10 
האדם צריך לא להרשות לבעיות האחרים למנוע ממנו הרגשת 

 שמחה ואושר.

 אין נתונים אין נתונים

 אני חושב שישנו פתרון אידיאלי לכל בעיה, ויש למצוא אותו. 11
 אין נתונים אין נתונים

12 
שאינו רציני ופורמלי ביחסו עם האחרים לא מגיע לו לקבל האדם 

 כבוד מאחרים.

 אין נתונים אין נתונים

 אני חושב שזה חכם שהגבר יתייחס לאישה על בסיס שוויוני. 13
 אין נתונים אין נתונים

14 
מפריע לי להתנהג בצורה כלשהי הגורמת לי להיות לא מקובל על 

 האחרים.

 אין נתונים אין נתונים

15 
אני מאמין שערכו של הפרט משתקף בכמות המעשים שהוא 

 מבצע, אפילו אם אינם מושלמים.

 אין נתונים אין נתונים
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 מסכים המשפטים מספר
לא 

 מסכים

16 
אני מעדיף להימנע מענישת מבצעי מעשים רעים עד שאגלה את 

 הסיבות.

 אין נתונים אין נתונים

 אני תמיד חושש שהדברים יתרחשו שלא על פי רצוני. 17
 נתוניםאין  אין נתונים

18 
אני מאמין שמחשבות הפרט ופילוסופיית חייו, משחקים תפקיד 

 משמעותי בהרגשתו אושר או עצב.

 אין נתונים אין נתונים

19 
אני מאמין שהחשש מהאפשרות שיתרחש דבר רע, אינו מפחית 

 מסיכויי התרחשותו.

 אין נתונים אין נתונים

20 
שאין בהם נטילת אני חושב שהאושר הוא בלחיות חיים קלים, 

 אחריות והתמודדות עם בעיות.

 אין נתונים אין נתונים

21 
אני מעדיף לסמוך על עצמי, ברוב הדברים, על אף אפשרות 

 הכישלון בהם.

 אין נתונים אין נתונים

22 
הפרט אינו יכול להימנע מהשפעות העבר, אפילו אם ינסה לעשות 

 זאת. 

 אין נתונים אין נתונים

23 
שהפרט ימנע מעצמו אושר גם אם הוא מרגיש שאינו  זה לא הוגן

 יכול לשמח אחרים הסובלים ממצוקות.

 אין נתונים אין נתונים

24 
אני מרגיש מוטרד מאד כאשר אני נכשל במציאת הפתרון, שנראה 

 לי האידיאלי לבעיות איתן אני מתמודד.

 אין נתונים אין נתונים

25 
אם הוא מרבה הפרט מאבד מהכבוד שאחרים רוכשים לו, 

 להשתמש בהומור ובהתבדחות.

 אין נתונים אין נתונים

26 
התייחסות הגבר לאישה מתוך הרגשת עליונות עליה, פוגעת 

 בקשר שאמור להיווצר ביניהם.

 אין נתונים אין נתונים

 אני מאמין שלרצות את כל האנשים, זו מטרה שלא ניתנת להשגה. 27
 אין נתונים אין נתונים

28 
מרגיש חסר ערך, אם לא אבצע את הדברים המוטלים עלי, אני 

 באופן מושלם, יהיו הנסיבות אשר יהיו.

 אין נתונים אין נתונים

29 
חלק מהאנשים רשעים ומנוולים מטבעם, ויש להתרחק מהם 

 ולבזותם.

 אין נתונים אין נתונים

 על האדם לקבל את המציאות, אם אינו יכול לשנותה. 30
 נתוניםאין  אין נתונים
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 מסכים המשפטים מספר
לא 

 מסכים

31 
אני מאמין שהמזל משחק תפקיד משמעותי בבעיות האנשים 

 ובאומללותם.

 אין נתונים אין נתונים

 על האדם להיות זהיר וערני מאפשרות התרחשותן של סכנות. 32
 אין נתונים אין נתונים

33 
אני מאמין שאני מחויב להתמודד עם הקשיים ככל יכולתי, במקום 

 להימנע ולהתרחק מהם.

 אין נתונים נתונים אין

 אני לא יכול לדמיין את עצמי ללא עזרתם של חזקים ממני. 34
 אין נתונים אין נתונים

 אני מסרב להיכנע להשפעות העבר. 35
 אין נתונים אין נתונים

36 
לרוב, מדאיגות אותי בעיותיהם של האחרים ומונעות ממני את 

 הרגשת האושר.

 אין נתונים אין נתונים

37 
שטות, שהפרט יתעקש למצוא את הפתרון שהוא מגדיר זוהי 

 כפתרון האידיאלי, לבעיות שמתמודד אתן.

 אין נתונים אין נתונים

38 
אני לא חושב שנטיית הפרט להתבדח ולהשתעשע, מפחיתה 

 מכבוד האנשים כלפיו.

 אין נתונים אין נתונים

 אני מסרב להתייחס למין השני, על בסיס שוויוני. 39
 אין נתונים נתוניםאין 

40 
אני מעדיף לדבוק במחשבותיי ורצונותיי האישיים, אפילו אם הם 

 יגרמו לאנשים לדחות אותי.

 אין נתונים אין נתונים

41 
אני מאמין שאי יכולתו של הפרט להגיע לשלמות במה שהוא 

 עושה, אינו מפחית מערכו.

 אין נתונים אין נתונים

42 
את אלה שפוגעים באחרים וגורמים  אינני מהסס מלנזוף ולהעניש

 להם רע.

 אין נתונים אין נתונים

 אני מאמין שאין האדם משיג את כל מה שהוא שואף אליו. 43
 אין נתונים אין נתונים

44 
אני מאמין כי נסיבות שמחוץ לשליטת האדם, לרוב עומדות נגד 

 הגשמת אושרו.

 אין נתונים אין נתונים

45 
מעצם המחשבה על אפשרות התרחשותם אני מרגיש חרדה איומה 

 של אסונות ותאונות.

 אין נתונים אין נתונים
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 מסכים המשפטים מספר
לא 

 מסכים

 משמח אותי להתמודד עם אחריות וקשיים מאתגרים. 46
 אין נתונים אין נתונים

47 
אני מרגיש חולשה, כאשר אני מתמודד לבד עם הדברים 

 שבאחריותי.

 אין נתונים אין נתונים

48 
בעבר הנה תירוץ, שחלק אני חושב שההתעקשות לדבוק 

 מהאנשים משתמשים בו כמנוס מחוסר יכולתם להשיג שינוי.

 אין נתונים אין נתונים

 זה לא הוגן, שהאדם ישמח כשהוא רואה את זולתו סובל. 49
 אין נתונים אין נתונים

50 

הגיוני שהפרט יחשוב על יותר מפתרון אחד לבעיותיו, ויאמץ את 

במקום ההתעקשות לחפש אחר הפתרון הפתרון המעשי והאפשרי, 

 שנראה לו אידיאלי.

 אין נתונים אין נתונים

51 
אני מאמין שהאדם ההגיוני חייב להתנהג בספונטניות, במקום 

 להגביל את עצמו ברשמיות ורצינות.

 אין נתונים אין נתונים

 בושה שהגבר יהיה תלותי באישה. 52
 אין נתונים אין נתונים
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 4 מספר נספח

       

 שלום רב,

 עם סיום השתתפותך בקבוצה הנך מתבקש לענות על השאלונים המצורפים.  

להזכירך, השאלון מועבר לך במסגרת מחקר הנועד לבחון את היעילות של הטיפול הקבוצתי, 

 במסגרת הקבוצות שפועלות בשירות המבחן למבוגרים.

 בוצה. יה, בסיום השתתפותך בקיהמחקר נמצא כעת בנקודת הזמן השנ

 הנך מתבקש למלא את השאלון ולמסור אותו למנחה הקבוצה.

כל תשובותיך יישמרו בסודיות, הנתונים שייאספו ישמשו למחקר בלבד ופרסום ממצאיו יבוצע 

 באופן שלא יאפשר את זיהוייך.

 

 מודים לך על השתתפותך,

 

 בברכה,

 גולן-פרופסור אלי לונטל   דר' אילה כהן   ודר' ורד שנער
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 2שאלון מספר 

 תאריך:

 : תיק במחוז מספר

 : מספר הקבוצה

 : תאריך סיום הקבוצה

 שאלון עדכון פרטים אישיים למשתתף בנקודת הזמן השנייה .א

אנא ענה על השאלות הבאות, במידה וישנה יותר מתשובה אחת הקף בעיגול את התשובה 

 המתאימה/נכונה ביותר לגביך.

 :. אחר6. פרוד  5. אלמן  4גרוש  . 3.נשוי  2. רווק  1מצב משפחתי:  .1

 . לא2. כן  1האם יש לך ילדים?    .2

 :_ש לך ילדים ציין כמה ילדים יש לךבאם י .3

 תיכונית-. על3. תיכונית  2שנות לימוד   8. עד 1ציין כמה שנות לימוד יש לך:   .4

 :_אחר

 . גבוה3. בינוני  2. נמוך  1כיצד היית מגדיר את מצבך הכלכלי:  .5

 :_. לא   אם התשובה היא כן, ציין מה המקצוע2. כן  1וע כיום?: האם יש לך מקצ .6

 . לא 2. כן  1ך עובד כיום? ינהאם ה .7

 .באופן מזדמן3. חלקי  2. מלא  1במידה והינך עובד, ציין באיזה היקף:  .8

סוציאלי )הכוונה ע"י עובד סוציאלי או פסיכולוג( -האם הנך משתתף בטיפול פסיכו .9

 . לא2. כן  1  בנוסף להשתתפותך בקבוצה?

( בעייתי.  3( סובל מחולשה.  2( בריא.  1איך אתה מגדיר את מצבך הבריאותי?   .10

 ( סובל ממחלות.4

 

 שאלון קשרים חברתיים .ב

כמה משפחות אתה מכיר בשכנותך, ברמה כזו שאתם מבקרים איש את רעהו  .1

 :_אנא ציין מספר בבית?

ויכול לדבר עימם על כמה חברים קרובים יש לך, אנשים איתם אתה חש בנוח  .2

  (:_הנושאים המעסיקים אותך? )אתה יכול לכלול קרובי משפחה

 באופן כללי, איך אתה מסתדר עם אנשים בימים אלה?  .3

 פחות טוב מבדרך כלל .3 בערך אותו דבר .2 יותר טוב מבדרך כלל .1

במהלך השנה האחרונה, כמה פעמים נפגשת עם חברים או קרובי משפחה  .4

 יציאות משותפות או ביקור בבית זה של זה ?לפעילויות כמו 
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 כל יום  .א

 מספר פעמים בשבוע .ב

 בערך פעם בשבוע .ג

 פעמיים שלוש בחודש .ד

 פעם בחודש לערך .ה

 בין חמש לעשר פעמים בשנה .ו

 פחות מחמש פעמים בשנה  .ז

 

 ציין את מידת ההסכמה שלך לגבי כל אחד מהשאלות הבאות:

  

כל  קשרים עם חברים ומשפחות
 יום

מספר 
פעמים 
 בשבוע

בערך 
פעם 

 בשבוע

פעמיים 
שלוש 
 בחודש

פעם 
אחת 

בחודש 
 האחרון

כלל 
 לא

במהלך החודש האחרון, כמה  .1

חברים  ביקרו אותךפעמים 

 בביתך )לא כולל בני משפחה(?

אין 

 נתונים

אין 

 נתונים

אין  אין נתונים אין נתונים אין נתונים

 נתונים

במהלך החודש האחרון, כמה  .2

חברים בביתם   ביקרתפעמים 

 )לא כולל בני משפחה(?

אין 

 נתונים

אין 

 נתונים

אין  אין נתונים אין נתונים נתוניםאין 

 נתונים

במהלך החודש האחרון, כמה  .3

 דיברת בטלפוןפעמים בממוצע 

 עם חברים או קרובי משפחה? 

אין 

 נתונים

אין 

 נתונים

אין  אין נתונים אין נתונים אין נתונים

 נתונים

במהלך החודש האחרון, כמה  .4

פעמים בערך כתבת מייל לחברים 

 קרובים או קרובי משפחה? 

אין 

 נתונים

אין 

 נתונים

אין  אין נתונים אין נתונים אין נתונים

 נתונים
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 שאלון לכידות קבוצתית  .ג

חווה את הקבוצה בה השתתפת. ציין את מידת ההיגדים הבאים מתייחסים לאופן בו אתה 

= לא מסכים במידה 1; כש1-5ההסכמה שלך לגבי כל אחד מהמשפטים הבאים )על סולם מ: 

 =מסכים במידה רבה(:5רבה ו

=לא מסכים 1 משתני לכידות קבוצתית
 במידה רבה

=מסכים 5 4 =מסכים3 2
במידה 

 רבה
אין  אין נתונים . אני מרגיש מקובל בקבוצה1

 נתונים
אין  אין נתונים

 נתונים
 אין נתונים

אין  אין נתונים . ישנו אמון בין חברי הקבוצה2
 נתונים

אין  אין נתונים
 נתונים

 אין נתונים

אין  אין נתונים . לחברי הקבוצה אכפת זה מזה3
 נתונים

אין  אין נתונים
 נתונים

 אין נתונים

. חברי הקבוצה מנסים להבין מדוע 4
שהם עושים ומנסים  הם עושים את מה

 להבין את הסיבה לכך

אין  אין נתונים
 נתונים

אין  אין נתונים
 נתונים

 אין נתונים

. חברי הקבוצה מרגישים מעורבים 5
 בקבוצה

אין  אין נתונים
 נתונים

אין  אין נתונים
 נתונים

 אין נתונים

. חברי הקבוצה מנסים לפעול בדרך 6
שהם סבורים שתהיה מקובלת על 

 הקבוצהחברי 

אין  אין נתונים
 נתונים

אין  אין נתונים
 נתונים

 אין נתונים

. חברי הקבוצה חושפים מידע אישי 7
 רגיש או רגשות

אין  אין נתונים
 נתונים

אין  אין נתונים
 נתונים

 אין נתונים

 

 רלבנטיות של תכני המפגשים .ד

ציין את מידת ההיגדים הבאים מתייחסים לאופן בו אתה חווה את הקבוצה בה השתתפת. 

= לא מסכים במידה 1-; כש1-5 -ההסכמה שלך לגבי כל אחד מהמשפטים הבאים )על סולם מ

 =מסכים במידה רבה(:5-רבה ו

משתני רלבנטיות של תכני 
 המפגשים

=לא מסכים 1
 במידה רבה

=מסכים 5 4 =מסכים3 2
במידה 

 רבה
אין  אין נתונים . הקבוצה הייתה רלבנטית עבורי1

 נתונים
אין  נתוניםאין 

 נתונים
 אין נתונים

.הקבוצה הגבירה את הביטחון שלי 2
 להשתמש במיומנויות חיוביות

אין  אין נתונים
 נתונים

אין  אין נתונים
 נתונים

 אין נתונים

.הקבוצה סייעה לי לשפר את 3
 היחסים הבינאישיים שלי

אין  אין נתונים
 נתונים

אין  אין נתונים
 נתונים

 אין נתונים

הגבירה את תחושת .הקבוצה 4
 האופטימיות והרווחה האישית שלי

אין  אין נתונים
 נתונים

אין  אין נתונים
 נתונים

 אין נתונים

.הקבוצה השפיעה על האופן שבו 5
 אני מקיים קשרים עם אחרים

אין  אין נתונים
 נתונים

אין  אין נתונים
 נתונים

 אין נתונים

.הקבוצה סייעה לי לזהות תחומים 6
 להשתנות שבהם אני רוצה

אין  אין נתונים
 נתונים

אין  אין נתונים
 נתונים

 אין נתונים
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  5 מספר נספח

 אוכלוסיית המחקרמורחב של המאפיינים הדמוגרפיים של תיאור 

 

מאפיינים   
 דמוגרפיים

 % N משתנה

 13.8 55 אלימות במשפחה נושא

 7.0 28 אלימות במשפחה נושא

 3.5 14 אלימות זוגית נושא

 8.5 34 אלימות כללית נושא

 6.5 26 מין נושא

 2.0 8 מרמה נושא

 14.5 58 מעצר נושא

 1.3 5 נשים נושא

 6.5 26 נשים עוברות חוק נושא

 0.8 3 סמים מכורים נושא

 12.5 50 צעירים כללי נושא

 נושא
עבריינות מבוגרים, מגוון 

 עבירות
17 9.6 

 4.0 16 דוברי ערבית, מגוון עבירות נושא

 100 399 כל הנתונים הכול הנושאסך 

 88.5 371 גברים מגדר

 11.5 48 נשים מגדר

 100 419 כל הנתונים סך הכול מגדר

 72.1 297 יהודים דת

 21.4 88 מוסלמים דת

 3.4 14 נוצרים דת

 2.2 9 דרוזים דת

 1.0 4 אחרים דת

 100 412 כל הנתונים דת סך הכול
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מאפיינים   
 דמוגרפיים

 % N משתנה

 17.0 68 דתיים דתיות

 39.8 159 חילונים דתיות

 40.0 160 מסורתיים דתיות

 3.3 13 אחרים דתיות

 100 400 כל הנתונים תיותד סך הכול

 37.9 125 מלא שירות צבאי

 23.0 76 חלקי שירות צבאי

 39.1 129 לא שירתו שירות צבאי

 100 330 כל הנתונים שירות צבאי סך הכול

 43.8 180 רווק מצב משפחתי

 39.4 162 נשוי מצב משפחתי

 14.1 58 גרוש משפחתימ

 0.2 1 אלמן מצב משפחתי

 2.4 10 פרוד מצב משפחתי

 100 411 כל הנתונים מצב משפחתי סך הכול

 51.8 215 כן ילדים

 48.2 200 לא ילדים

 100 415 כל הנתונים ילדים סך הכול

 12.3 49 ש"ל 8עד  השכלה

 44.7 178 תיכונית השכלה

 17.3 69 תיכוניתעל  השכלה

 25.6 102 אחר השכלה

 100 398 כל הנתונים השכלה סך הכול

 37.7 154 נמוך מצב כלכלי

 57.8 236 בינוני כלכלי

 4.4 18 גבוה מצב כלכלי

 100 408 כל הנתונים מצב כלכלי סך הכול

 59.5 242 כן מקצוע

 40.5 165 לא מקצוע

 100 407 כל הנתונים מקצוע סך הכול
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מאפיינים   
 דמוגרפיים

 % N משתנה

 70.2 283 כן תעסוקה

 29.8 120 לא תעסוקה

 100 403 כל הנתונים תעסוקה סך הכול

 73.4 190 מלא היקף משרה

 20.1 52 חלקי משרה

 6.6 17 מזדמן היקף משרה

 100 259 כל הנתונים סך הכול היקף משרה

 70.9 295 כן טיפול ראשון

 29.1 121 לא טיפול ראשון

 100 416 הנתוניםכל  טיפול ראשון סך הכול

 85.0 339 בריא מצב בריאותי

 5.3 21 סובל מחולשה מצב בריאותי

 4.8 19 בעייתי מצב בריאותי

 5.0 20 סובל ממחלות מצב בריאותי

 100 399 כל הנתונים מצב בריאותי סך הכול

 

 

 ממוצע )סטיית תקן( N דמוגרפיים רציפיםמשתנים 

 34.93 (10.43) (n=412) גיל

 25.15 (12.61) (n=78) בארץותק 

 2.79 (1.59) (n=215) מספר הילדים

 4.28 (5.67) (n=263) ותק במקום העבודה הנוכחי

 4.47 (7.63) (n=317) מספר משפחות שמכירים

 6.97 (17.48) (n=339) מספר חברים קרובים

 

(, חילוניים או 72.1%(, יהודים )88.5%טבלה, מרבית המדגם מורכב מגברים )בניתן 

(, בעלי השכלה תיכונית 52%-(, עם ילדים )כ83.2%(, רווקים ונשואים )80%-מסורתיים )כ

מכלל המדגם(  77%(. מרבית הנחקרים )58%-( במצב כלכלי בינוני בעיקר )כ57%ופחות )
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( יש 59.5%בהתייחס לתעסוקה, למרבית הנחקרים )שירתו שירות מלא או לא שירתו כלל. 

( 73.4%( עובדים. בנוגע להיקף המשרה, מרבית הנחקרים )70.2%מקצוע. רוב הנחקרים )

 מועסקים במשרות מלאות.

( עברו טיפול 71%-בריאים. מרבית הנחקרים )כ שהם( דיווחו 85%ים )נשאלמרבית ה

 ראשון.

ייחס למגוון העבירות הקשורות לאלימות ( מת19%האחוז הגבוה ביותר של עבירות )

 מבוגרים. 
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 משתנים אישיים וחברתיים
 
 

דירוג  משתנה

 המשתנים
N % 

 כיצד מסתדר עם אנשים
יותר טוב מבדרך 

 כלל

185 46.5 

 44.7 178 בערך אותו דבר כיצד מסתדר עם אנשים

 כיצד מסתדר עם אנשים
פחות טוב מבדרך 

 כלל

35 8.8 

 100 398 ל הנתוניםכ עם אנשים כיצד מסתדרסך הכול 

 12.0 46 פעמים 5-יותר מ ניסיונות קודמים בטיפול

 9.4 36 פעמים 2-5 ניסיונות קודמים בטיפול

 11.0 42 פעם אחת ניסיונות קודמים בטיפול

 67.6 259 לא ניסיונות קודמים בטיפול

 100 383 כל הנתונים ניסיונות קודמים בטיפולל וסך הכ

האחרונה, כמה פעמים נפגשת עם חברים או במהלך השנה 

 קרובי משפחה לפעילויות

לפחות פעם 

 בשבוע

272 68.9 

במהלך השנה האחרונה, כמה פעמים נפגשת עם חברים או 

 קרובי משפחה לפעילויות

פעמים  1-3

 בחודש

80 20.3 

במהלך השנה האחרונה, כמה פעמים נפגשת עם חברים או 

 קרובי משפחה לפעילויות

פעמים מספר 

 בשנה

43 10.9 

במהלך השנה האחרונה, כמה פעמים נפגשת עם  לוסך הכ
 חברים או קרובי משפחה לפעילויות

 100 383 כל הנתונים

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים ביקרו אותך חברים 

 בביתך

 18.5 72 כלל לא

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים ביקרו אותך חברים 

 בביתך

פעמים  1-3

 בחודש

108 27.8 

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים ביקרו אותך חברים 

 בביתך

לפחות פעם 

 בשבוע

209 53.7 

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים ביקרו אותך סך הכול 
 חברים בביתך

 389 כל הנתונים

 

100 
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דירוג  משתנה

 המשתנים
N % 

 30.6 118 כלל לא במהלך החודש האחרון, כמה פעמים ביקרת חברים בביתם

פעמים  1-3 כמה פעמים ביקרת חברים בביתםבמהלך החודש האחרון, 
 בחודש

102 26.5 

לפחות פעם  במהלך החודש האחרון, כמה פעמים ביקרת חברים בביתם
 בשבוע

165 42.9 

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים ביקרת חברים סך הכול 
 בביתם

 100 385 כל הנתונים

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים בממוצע דיברת בטלפון 

 חברים או קרובי משפחה עם

 2.8 11 כלל לא

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים בממוצע דיברת בטלפון 

 עם חברים או קרובי משפחה

פעמים  1-3
 בחודש

26 6.7 

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים בממוצע דיברת בטלפון 

 עם חברים או קרובי משפחה

לפחות פעם 
 בשבוע

353 90.5 

האחרון, כמה פעמים בממוצע דיברת במהלך החודש סך הכול 
 בטלפון עם חברים או קרובי משפחה

 100 390 כל הנתונים

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים בערך כתבת מייל 

 לחברים קרובים או קרובי משפחה?

 54.6 209 כלל לא

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים בערך כתבת מייל 

 לחברים קרובים או קרובי משפחה?

פעמים  1-3
 בחודש

34 8.9 

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים בערך כתבת מייל 

 לחברים קרובים או קרובי משפחה?

לפחות פעם 
 בשבוע

140 36.6 

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים בערך כתבת מייל סך הכול 
 לחברים קרובים או קרובי משפחה?

 100 383 כל הנתונים

 

מסתדרים עם אנשים טוב יותר מבדרך כלל או בערך אותו דבר כמו  רוב משתתפי המחקר

( לא היו ניסיונות קודמים בטיפול 67.6%(. כמו כן, למרבית הנחקרים )91.2%בדרך כלל )

 סוציאלי.-פסיכו

( ציינו כי בשנה האחרונה נפגשו לפחות פעם בשבוע )משמע, פעם 69%-מרבית הנחקרים )כ

כל יום( עם חבריהם או קרובי משפחותיהם לפעילויות. כמו בשבוע, מספר פעמים בשבוע או 

( ציינו כי חבריהם ביקרו אותם לפחות פעם בשבוע )משמע: 53.7%כן, מרבית הנחקרים )

( ציינו כי 43%-פעם בשבוע, מספר פעמים בשבוע או כל יום(. בנוסף, חלק ניכר מהנחקרים )כ

ע: פעם בשבוע, מספר פעמים במהלך החודש האחרון, ביקרו לפחות פעם בשבוע )משמ

 בשבוע או כל יום( את חבריהם בביתם.
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( ציינו כי במהלך החודש האחרון, דיברו בטלפון עם חברים 90.5%הרוב הגדול של הנחקרים )

או עם קרובי משפחה לפחות פעם בשבוע )משמע: פעם בשבוע, מספר פעמים בשבוע או כל 

כי כלל לא שלחו מייל לחבריהם קרובים או  ( ציינו54.6%יום(. עם זאת, מרבית הנחקרים )

 לקרובי משפחותיהם בחודש האחרון.
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  6 מספרנספח 

 399ה, בנקודת הזמן הראשונה, בשלב טרום הכניסה לקבוצה, לקחו חלק במחקר ר  בשלב הּפ

-2014ין דצמבר משתתפים. אוכלוסיית המחקר כללה את כלל מטופלי השירות בתקופה שב

 . 2015דצמבר 

 מוצגת התפלגות משתתפי המחקר בחלוקה לקבוצות. בלוח הבא 

 % N נושא

 13.8 55 אלימות במשפחה

 7.0 28 אלימות הורים

 3.5 14 אלימות זוגית

 8.5 34 אלימות כללית

 6.5 26 מין

 2.0 8 מרמה

 14.5 58 מעצר

 1.3 5 נשים

 6.5 26 נשים עוברות חוק

 0.8 3 סמים מכורים

 12.5 50 צעירים כללי

 19.0 76 עבריינות מבוגרים, מגוון עבירות

 4.0 16 דוברי ערבית, מגוון עבירות

 100 *399 סך הכול

 (:N=399התפלגות משתתפי המחקר בחלוקה לקבוצות )

*מספר המשתתפים הקטן יחסית נובע מהעובדה שחלק מהמשתתפים לא ציינו את שם 

 הקבוצה.

( מתייחס למגוון העבירות הקשורות לאלימות 19%האחוז הגבוה ביותר של עבירות )

 מבוגרים. 
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 7 מספרנספח 

השוואת הציון הממוצע הצגת המשתנים בהם לא נמצאו הבדלים בין שתי נקודות הזמן: 

 יות בשתי נקודות הזמןרציונלבמחשבות הבלתי 

 המחשבה

 המשיבים( מספר)

נקודת זמן 

 ראשונה

סטיות )ממוצע 

 (תקן

 נקודת זמן שנייה

סטיות ממוצע )

 (תקן

 מובהקות

 אין נתונים 6.12 (0.99) 6.25 (1.03) (n=360דרישת הערכה )

ציפיות עצמיות גבוהות 

(n=353) 

 אין נתונים (0.83) 6.28 (0.79) 6.23

 אין נתונים 6.89 (0.80) 6.85 (0.88) (n=356נטייה להאשים )

 6.53 (0.90) 6.75 (0.96) p<0.05 (n=346קטסטרופאליות )

חוסר אחריות רגשית 

(n=351) 

 אין נתונים (0.89) 6.74 (0.89) 6.67

עניין מוגבר בחרדה 

(n=360) 

 אין נתונים (0.89) 5.92 (0.96) 5.86

 אין נתונים 7.23 (0.94) 7.24 (0.92) (n=368הימנעות מבעיות )

 נתוניםאין  6.49 (0.95) 6.54 (0.90) (n=361תלות )

חוסר אונים לגבי העבר 

(n=344) 

 אין נתונים (1.04) 6.44 (1.00) 6.51

הזדהות טוטלית עם בעיות 

 (n=348האחרים )

 אין נתונים (0.93) 6.47 (0.84) 6.41

 אין נתונים 5.66 (0.72) 5.72 (0.83) (n=343פתרונות מושלמים )

 נתוניםאין  6.18 (0.92) 6.05 (0.88) (n=343כבוד והערכה )

 אין נתונים 6.49 (0.81) 6.42 (0.87) (n=342עליונות גברית )
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 :בקיבוץ לאינדקסים של החשיבה בשתי נקודות הזמן השוואת הציון הממוצע

 אינדקסים

 לפני

סטיות ממוצע )

 (תקן

 אחרי

סטיות ממוצע )

 (תקן

 מובהקות

 אין נתונים (0.53) 6.63 (0.47) 6.60 דאגה ותסכולים

אידיאליות 

 ומושלמות

 אין נתונים (0.65) 6.25 (0.52) 6.15

 אין נתונים (0.76) 6.38 (0.72) 6.27 אהבה ושייכות

 אין נתונים (0.68) 6.24 (0.71) 6.36 יחסים בין אישיים
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 8 מספרנספח 

  :אפיון משתתפי המחקר שנפתח להם תיק: מצב משפחתי

 מצב משפחתי
 לפני
N 

 לפני
% 

 אחרי
N 

 אחרי
% 

 60.0 12 55.0 11 רווק

 25.0 5 30.0 6 נשוי

 15.0 3 15.0 3 גרוש

 100 20 100 20 סך הכול

 

  ( הינם רווקים.60%-ו 55%מרבית הנחקרים בשני המועדים )

 אפיון משתתפי המחקר שנפתח להם תיק: מצב ילדים

 ילדים
 לפני
N 

 לפני
% 

 אחרי
N 

 

 אחרי
% 

 42.1 8 40.0 8 כן

 57.9 11 60.0 12 לא

 100 19 100 20 סך הכול

 

 ( בשני המועדים אין ילדים. 42.1%-ו 40%למרבית הנחקרים )

 םמשפחות וחברים שמכירי מספרתיק:  אפיון משתתפי המחקר שנפתח להם

מספר משפחות וחברים 
 שמכירים

 לפני
 ממוצע

 לפני
 סטיית תקן

 אחרי
 ממוצע

 אחרי
 סטיית תקן

 

 1.71 1.73 4.36 3.47 מספר משפחות שמכירים

 4.41 4.71 3.69 5.59 מספר חברים קרובים

 

 אין  הבדל מובהק בין שני המועדים מבחינת המשתנים הנ"ל.
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 השכלה אפיון משתתפי המחקר שנפתח להם תיק:

 לפני השכלה
N 

 לפני
% 

 אחרי
N 

 אחרי
% 

 15.8 3 10.0 2 ש"ל 8עד 

 36.8 7 45.0 9 תיכונית

 15.8 3 20.0 4 על תיכונית

 31.6 6 25.0 5 אחר

 100 19 100 20 סך הכול

 

מרביתם בעלי  –מרבית הנחקרים במועד הראשון הינם בעלי השכלה תיכונית. במועד השני 

 השכלה תיכונית או אחרת. 

 אפיון משתתפי המחקר שנפתח להם תיק: מצב כלכלי

 לפני מצב כלכלי
N 

 לפני
% 

 אחרי
N 

 אחרי
% 

 50.0 10 50.0 10 נמוך

 50.0 10 50.0 10 בינוני

 100 20 100 20 סך הכול

 

 בשני המועדים ניתן לראות כי מחצית הנחקרים הינם במצב כלכלי נמוך ומחצית במצב בינוני.

 

  אפיון משתתפי המחקר שנפתח להם תיק: מקצוע

 לפני מקצוע
N 

 לפני
% 

 אחרי
N 

 אחרי
% 

 64.7 11 47.4 9 כן

 35.3 6 52.6 10 לא

 100 17 100 19 סך הכול
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במועד הראשון ניתן לראות כי הנחקרים מתחלקים באופן כמעט שווה בין אלה שיש להם 

( מהנחקרים במועד השני 65%-מקצוע לאלה שאין. לעומת זאת, ניתן לראות כי מרבית )כ

 הינם בעלי מקצוע.

 טטוס תעסוקתיאפיון משתתפי המחקר שנפתח להם תיק: ס

 לפני תעסוקה
N 

 לפני
% 

 אחרי
N 

 אחרי
% 

 85.0 17 85.0 17 כן 

 15.0 3 15.0 3 לא

 100 20 100 20 סך הכול

 

 ( הנחקרים מועסקים.85%בשני המועדים )

 השנפתח להם תיק: היקף משר אפיון משתתפי המחקר

 לפני היקף המשרה
N 

 לפני
% 

 אחרי
N 

 אחרי
% 

 75.0 12 82.4 14 מלא 

 18.8 3 17.6 3 חלקי

 6.3 1 0.0 0 מזדמן

 100 16 100 17 סך הכול

 

  ( הנחקרים עובדים במשרות מלאות.75%-ו 82.4%ניתן לראות כי בשני המועדים )

  שנפתח להם תיק: מצב בריאותי אפיון משתתפי המחקר

 לפני מצב בריאות
N 

 לפני
% 

 אחרי
N 

 אחרי
% 

 90.0 18 95.0 19 בריא

 5.0 1 0.0 0 סובל מחולשה

 5.0 1 0.0 0 בעייתי

 0.0 0 5.0 1 סובל ממחלות

 100 20 100 20 סך הכול

 

 ( דיווחו כי הינם בריאים. 90%-ו 95%בשני המועדים מרבית הנחקרים )
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בלוחות הבאים, יוצגו ממצאי שאלון הקשרים והמשאבים החברתיים של משתתפים שנפתח 

 שנה ממועד סיום הטיפול בשירות.-להם תיק, במהלך חצי שנה

תיק: בחינת מארג הקשרים והמשאבים החברתיים של משתתפי המחקר שנפתח להם 

 כיצד המשתתף מסתדר עם אחרים

כיצד מסתדר עם 

 אנשים

 לפני
N 

 לפני
% 

 אחרי
N 

 אחרי
% 

 63.2 12 65.0 13 יותר טוב מבדרך כלל

 31.6 6 30.0 6 בערך אותו דבר

 5.3 1 5.0 1 פחות טוב מבדרך כלל

 100 19 100 20 סך הכול

 

( מסתדרים עם אנשים טוב יותר מבדרך 63.2%-ו 65%בשני המועדים מרבית הנחקרים )

 כלל. 

 בחינת מארג הקשרים והמשאבים החברתיים של משתתפי המחקר שנפתח להם תיק:

 מפגשים עם חברים וקרובי משפחה

במהלך השנה האחרונה, כמה פעמים נפגשת עם 
 חברים או קרובי משפחה לפעילויות

 לפני
N 

 לפני
% 

 אחרי
N 

 אחרי
% 

 55.0 11 75.0 15 לפחות פעם בשבוע

 35.0 7 20.0 4 פעמים בחודש 1-3

 10.0 2 5.0 1 מספר פעמים בשנה

 100 20 100 20 סך הכול

 

  ( נפגשים עם חברים או עם קרובי משפחה 55%-ו 75%בשני המועדים, מרבית הנחקרים )

 לפעילויות לפחות פעם בשבוע. 
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 בחינת מארג הקשרים והמשאבים החברתיים של משתתפי המחקר שנפתח להם תיק:

 מפגשים עם חברים בביתו של הנחקר

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים 

 ביקרו אותך חברים בביתך

 לפני
N 

 לפני
% 

 אחרי
N 

 אחרי
% 

 35.0 7 20.0 4 כלל לא

 40.0 8 40.0 8 פעמים בחודש 1-3

 25.0 5 40.0 8 לפחות פעם בשבוע

 100 20 100 20 סך הכול

 

פעמים  1-3ים החברים ביקרו בבית לפחות פעם בחודש )שאלבמועד הראשון, את מרבית הנ

בחודש או לפחות פעם בשבוע(. במועד השני, מרבית הנחקרים או שכלל לא זכו לארח 

 (. 40%פעמים בחודש ) 1-3( או שהדבר קרה 35%חברים בביתם )

 והמשאבים החברתיים של משתתפי המחקר שנפתח להם תיק:בחינת מארג הקשרים 

  מפגשים של הנחקר בבתי חברים.

במהלך החודש האחרון, כמה 
 פעמים ביקרת חברים בביתם

 לפני
N 

 לפני
% 

 אחרי
N 

 אחרי
% 

 30.0 6 25.0 5 כלל לא

 60.0 12 40.0 8 פעמים בחודש 1-3

 10.0 2 35.0 7 לפחות פעם בשבוע

 100 20 100 20 סך הכול

 

פעמים  3-( ביקרו את חברים בביתם בין פעם אחת ל60%-ו 40%בשני המועדים מרבית הנחקרים )

 בחודש.

בחינת מארג הקשרים והמשאבים החברתיים של משתתפי המחקר שנפתח להם תיק: 

 ות הטלפון עם חברים וקרובי משפחהתכיפות שיח

 במהלך החודש האחרון, כמה פעמים בממוצע דיברת בטלפון
 עם חברים או קרובי משפחה

 לפני
N 

 לפני
% 

 אחרי
N 

 אחרי
% 

 5.0 1 0.0 0 כלל לא

 0.0 0 5.0 1 פעמים בחודש 1-3

 95.0 19 95.0 19 לפחות פעם בשבוע

 100 20 100 20 סך הכול

( דיברו בטלפון עם חברים או עם קרובי 95%בשני המועדים, הרוב הגדול של נחקרים )

 משפחה.
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  9 מספרנספח 

 הצגת ממצאי קבוצת המעצרים

 המועד הראשון )לפני( –קבוצת מעצר 

 % N מאפיינים משתנה

 100 58 גברים מגדר

 0 0 נשים מגדר

 100 58 כל הנתונים סך הכול מגדר

 מצב משפחתי
 

 69.1 38 רווק

 29.1 16 נשוי  מצב משפחתי

 1.8 1 גרוש מצב משפחתי

 100 55 כל הנתונים מצב משפחתי סך הכול

 26.3 15 כן ילדים

 73.7 42 לא ילדים

 100 57 כל הנתונים סך הכול ילדים

 18.9 0 8עד  שנות לימוד

 37.7 20 תיכונית שנות לימוד

 17.0 9 על תיכונית שנות לימוד

 26.4 14 אחר שנות לימוד

 100 53 כל הנתונים סך הכול שנות לימוד

 67.2 39 יהודי דת

 31.0 18 מוסלמי דת

 1.7 1 דרוזי דת

 100 58 כל הנתונים סך הכול דת

 14.0 8 דתי הגדרת הדתיות

 43.9 25 חילוני הגדרת הדתיות

 36.8 21 מסורתי הגדרת הדתיות

 5.3 3 אחר הגדרת הדתיות

 100 57 כל הנתונים סך הכול דת
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 % N מאפיינים משתנה

 18.2 8 מלא שירות צבאי

 29.5 13 חלקי שירות צבאי

 52.3 23 לא שירת שירות צבאי

 100 58 כל הנתונים סך הכול שירות צבאי

 50.0 29 נמוך מצב כלכלי

 48.3 28 בינוני מצב כלכלי

 1.7 1 גבוה מצב כלכלי

 100 58 כל הנתונים סך הכול מצב כלכלי

 36.4 20 כן מקצוע

 63.6 35 לא מקצוע

 100 55 כל הנתונים סך הכול מקצוע

 35.8 19 כן  עבודה

 64.2 34 לא עבודה

 100 22 כל הנתונים הכול עבודהסך 

 81.8 18 מלא היקף ההעסקה

 18.2 4 חלקי היקף ההעסקה

 100 22 כל הנתונים סך הכול היקף ההעסקה

 90.2 46 בריא מצב בריאותי

 3.9 2 סובל מחולשה מצב בריאותי

 3.9 2 בעייתי מצב בריאותי

 2.0 1 סובל ממחלות מצב בריאותי

 100 51 כל הנתונים 

 

 ממוצע לפי התקן N משתנה

 29.89 (n=57) גיל
(9.42) 

  23.43  (n=15) ותק בארץ
(5.91) 

  3.2 (n=15) מספר ילדים
(2.31) 

 5.07 (n=22) ותק במקום העבודה
(6.02) 
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 משתני מעצר –סטטיסטיקה תיאורית 
 
 

 % N מאפיינים משתני מעצר

השתתפות בקבוצת מעצרים 
 לפני

 3.6 2 כן

בקבוצת מעצרים השתתפות 
 לפני

 96.4 53 לא

סך הכול השתתפות בקבוצת 
 מעצרים לפני

 100 55 כל הנתונים

 במשך כמה זמן?
 50 1 פחות מחודש

 במשך כמה זמן?
 50 1 חודשיים

 100 2 כל הנתונים סך הכול במשך כמה זמן?
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  10 מספרנספח 

הראשונה לנקודת הזמן התפלגות המשתנים הדמוגרפיים בהשוואה שבין נקודת הזמן 

 יהיהשנ

 

משתנים 
 דמוגרפיים

קטגוריות של 
 המשתנים

 לפני
N 

 לפני
% 

 אחרי
N 

 אחרי
% 

 מצב משפחתי
 65.7 23 66.7 22 רווק 

 31.4 11 30.3 10 נשוי מצב משפחתי

 מצב משפחתי
 2.9 1 3.0 1 גרוש

 0 0 0 0 פרוד מצב משפחתי

 0 0 0 0 אחר מצב משפחתי

סך הכול מצב 
 משפחתי

 כל הנתונים
33 100 35 100 

 ילדים
 28.6 10 28.6 10 כן

 ילדים
 71.4 25 71.4 25 לא

 כל הנתונים סך הכול ילדים
35 100 35 100 

 שנות לימוד
 0 0 0 5 8עד 

 שנות לימוד
 0 0 0 14 תיכונית

 שנות לימוד
 0 0 0 6 על תיכונית

 שנות לימוד
 0 0 0 7 אחר

שנות  סך הכול
 לימוד

 100 32 100 32 שנות לימוד

 

בחינת המאפיינים הדמוגרפיים, בהשוואה שבין שתי נקודות הזמן, מלמדת על השתנות 

-בנקודת הזמן בראשונה ל 37.5%-בדפוסי התעסוקה. על עלייה בהיקף המועסקים, מ

יה. ממצא נוסף נוגע לירידה בשיעור המועסקים בהיקף של יבנקודת הזמן השנ 65.7%

 ועליה במספר המועסקים העובדים בהיקפי משרה חלקיים.משרה מלאה 
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  11 מספרנספח 

 בחינת השתנות  דפוסי הקשרים החברתיים, בהשוואה שבין שתי נקודות הזמן:

 Bפריטי שאלון 

 מעצר

 לפני

סטיות ממוצע )

 (תקן

 אחרי

סטיות ממוצע )

 (תקן

 מובהקות

משפחות שמכירים  מספר

(n=21) 
7.14 (10.37) 3.67 (2.92) 

 אין נתונים

 חברים קרובים מספר

(n=28) 
5.32 (5.06) 5.50 (5.16) 

 אין נתונים

 

 לפני (n=35מעצר ) משתני קשרים חברתיים
% 

 אחרי
% 

באופן כללי, איך אתה מסתדר עם אנשים בימים 
 (b3אלה? )

 57.1 39.4 יותר טוב מבדרך כלל

באופן כללי, איך אתה מסתדר עם אנשים בימים אלה? 
(b3) 

 37.1 48.5 בערך אותו דבר

באופן כללי, איך אתה מסתדר עם אנשים בימים אלה? 
(b3) 

 5.7 12.1 פחות טוב מבדרך כלל

במהלך השנה האחרונה, כמה פעמים נפגשת עם 
חברים או קרובי משפחה לפעילויות כמו יציאות 

 (b4משותפות או ביקור בבית זה של זה ? )

 9.1 15.2 כל יום

האחרונה, כמה פעמים נפגשת עם במהלך השנה 
חברים או קרובי משפחה לפעילויות כמו יציאות 

 (b4משותפות או ביקור בבית זה של זה ? )

 24.2 36.4 מספר פעמים בשבוע

במהלך השנה האחרונה, כמה פעמים נפגשת עם 
חברים או קרובי משפחה לפעילויות כמו יציאות 

 (b4משותפות או ביקור בבית זה של זה ? )

 30.3 24.2 בערך פעם בשבוע

במהלך השנה האחרונה, כמה פעמים נפגשת עם 
חברים או קרובי משפחה לפעילויות כמו יציאות 

 (b4משותפות או ביקור בבית זה של זה ? )

 18.2 9.1 פעמיים שלוש בחודש

במהלך השנה האחרונה, כמה פעמים נפגשת עם 
חברים או קרובי משפחה לפעילויות כמו יציאות 

 (b4משותפות או ביקור בבית זה של זה ? )

 12.1 6.1 פעם בחודש 

במהלך השנה האחרונה, כמה פעמים נפגשת עם 
חברים או קרובי משפחה לפעילויות כמו יציאות 

 (b4משותפות או ביקור בבית זה של זה ? )

 6.1 9.1 בין חמש לעשר פעמים בשנה

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים ביקרו אותך 
 (b5חברים בביתך )לא כולל בני משפחה (? )

 14.3 20 כלל לא

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים ביקרו אותך 
 (b5חברים בביתך )לא כולל בני משפחה (? )

 8.6 10 פעם אחת בחודש האחרון

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים ביקרו אותך 
 (b5חברים בביתך )לא כולל בני משפחה (? )

 11.4 10 בחודשפעמיים שלוש 

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים ביקרו אותך 
 (b5חברים בביתך )לא כולל בני משפחה (? )

 34.3 26.7 בערך פעם בשבוע

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים ביקרו אותך 
 (b5חברים בביתך )לא כולל בני משפחה (? )

 25.7 23.3 מספר פעמים בשבוע

פעמים ביקרו אותך במהלך החודש האחרון, כמה 
 (b5חברים בביתך )לא כולל בני משפחה (? )

 5.7 10 כל יום
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 לפני (n=35מעצר ) משתני קשרים חברתיים
% 

 אחרי
% 

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים ביקרת חברים 
 (b6בביתם )לא כולל בני משפחה(? )

 34.3 70 כלל לא

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים ביקרת חברים 
 (b6בביתם )לא כולל בני משפחה(? )

 8.6 10 פעם אחת בחודש האחרון

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים ביקרת חברים 
 (b6בביתם )לא כולל בני משפחה(? )

 14.3 - פעמיים שלוש בחודש

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים ביקרת חברים 
 (b6בביתם )לא כולל בני משפחה(? )

 22.9 13.3 בערך פעם בשבוע

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים ביקרת חברים 
 (b6)לא כולל בני משפחה(? )בביתם 

 14.3 3.3 מספר פעמים בשבוע

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים ביקרת חברים 
 (b6בביתם )לא כולל בני משפחה(? )

 5.7 3.3 כל יום

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים בממוצע דיברת 
 בטלפון עם חברים או קרובי משפחה?

 - - כלל לא

פעמים בממוצע דיברת במהלך החודש האחרון, כמה 
 בטלפון עם חברים או קרובי משפחה?

 2.9 3.3 פעם אחת בחודש האחרון

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים בממוצע דיברת 
 בטלפון עם חברים או קרובי משפחה?

 5.9 3.3 פעמיים שלוש בחודש

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים בממוצע דיברת 
 משפחה?בטלפון עם חברים או קרובי 

 14.7 6.7 בערך פעם בשבוע

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים בממוצע דיברת 
 בטלפון עם חברים או קרובי משפחה?

 32.4 43.3 מספר פעמים בשבוע

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים בממוצע דיברת 
 בטלפון עם חברים או קרובי משפחה?

 44.1 43.3 כל יום

פעמים בערך כתבת במהלך החודש האחרון, כמה 
 (b8מייל לחברים קרובים או קרובי משפחה? )

 68.6 70 כלל לא

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים בערך כתבת 
 (b8מייל לחברים קרובים או קרובי משפחה? )

 2.8 - פעם אחת בחודש האחרון

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים בערך כתבת 
 (b8מייל לחברים קרובים או קרובי משפחה? )

 - 6.7 פעמיים שלוש בחודש

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים בערך כתבת 
 (b8מייל לחברים קרובים או קרובי משפחה? )

 5.7 13.3 בערך פעם בשבוע

במהלך החודש האחרון, כמה פעמים בערך כתבת 
 (b8מייל לחברים קרובים או קרובי משפחה? )

 14.3 3.3 מספר פעמים בשבוע

האחרון, כמה פעמים בערך כתבת במהלך החודש 
 (b8מייל לחברים קרובים או קרובי משפחה? )

 8.6 6.7 כל יום

 למדגמים בלתי תלויים. Tבוצע מבחן  b2-ו b1: בשאלות הערה

 בוצע מבחן חי בריבוע. b3-b8בשאלות  

דפוס דומה  עלהפסיכוסוציאליים בהשוואה שבין שתי נקודות הזמן, מלמדת בחינת ההיבטים 

שנמצא בקרב משתתפי הקבוצות האחרות, בהקשרם של הקשרים שמקיימים לזה 

המשפחות  מספרהמשתתפים עם בני משפחה. בהקשר זה, דיווחו המשתתפים על ירידה ב

 בממוצע.  3.67-ל 7.14שהם מכירים מ:

בהשוואה שבין שתי נקודות הזמן, חלה עליה במספר המשתתפים המסתדרים עם אנשים 

 . יותר טוב מבדרך כלל

 המגמה הכללית מלמדת על ירידה בתכיפות המפגשים החברתיים והמשפחתיים.
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 12 מספרנספח 

 טיביים של קבוצת המעצריםימאפיינים קוגנ

 מעצר
N=35 

 לפני
סטיות ממוצע )
 (תקן

 אחרי
סטיות ממוצע )
 (תקן

 מובהקות

 אין נתונים (0.86) 6.42 (0.78) 6.27 דרישת הערכה 

 אין נתונים (0.82) 6.52 (0.86) 6.08 ציפיות עצמיות גבוהות

 אין נתונים (0.75) 6.81 (0.90) 6.62 נטייה להאשים 

 אין נתונים (0.81) 6.71 (1.18) 6.54 קטסטרופאליות 

 אין נתונים (0.89) 6.65 (0.93) 6.70 חוסר אחריות רגשית 

 p<.05 (0.92) 6.00 (0.83) 5.33 עניין מוגבר בחרדה 

 אין נתונים (0.99) 7.30 (1.12) 7.11 הימנעות מבעיות 

 אין נתונים (0.52) 6.91 (1.04) 6.57 תלות 

 אין נתונים (0.94) 6.84 (0.99) 6.64 חוסר אונים לגבי העבר 

הזדהות טוטלית עם בעיות 
 האחרים 

 אין נתונים (0.69) 6.29 (0.76) 6.33

 אין נתונים (0.94) 5.68 (1.09) 5.76 פתרונות מושלמים 

 אין נתונים (0.83) 6.00 (0.86) 6.04 כבוד והערכה 

 אין נתונים (0.74) 6.72 (0.81) 6.64 עליונות גברית 

 

 אינדקסים קוגניטיביים של קבוצת המעצרים

 אינדקסים

 לפני

סטיות ממוצע )

 (תקן

 אחרי

סטיות ממוצע )

 (תקן

 מובהקות

 p<.01 (0.46) 6.76 (0.40) 6.48 דאגה ותסכולים

 אין נתונים (0.60) 6.26 (0.72) 6.13 אידיאליות ומושלמות

 אין נתונים (0.53) 6.32 (0.65) 6.41 אהבה ושייכות

 אין נתונים (0.58) 6.40 (0.60) 6.31 יחסים בין אישיים

 

יות בין המועדים ניתן לראות כי רק רציונלבבחינת ההשתנות בממוצעי המחשבות הבלתי 

( התרחש שינוי מובהק ועם זאת קטן מאד. הממוצע בחרדה ענין מוגבר)השישי במדד 

 (.  6.00( מאשר במועד שלפני )5.33שאחרי גדול יותר )

בחינת האינדקסים מלמדת על השתנות באינדקס הראשון )דאגה ותסכולים(, עם עלייה 

 בהתאמה(. 6.76-ו 6.48ה )יבנקודת הזמן השני
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