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 פרופ' אדד משה , דר' חימי חנה 

גיבוש ב ,לעבר העתיד תקווה ביש מטרת מאמר זה היא למקד את תשומת הלב בשאלה האם 

 רצדביזם בקרב עבריינים ? לכדי להפחית את הסיכוי  , צמצום ריק קיומיבמשמעות חיים חיובית, 

הדגיש את ההיבט האקזיסטנציאליסטי ואת מושג  , הלוגותרפיה  פתח את (1970)ויקטור פרנקל 

 1946שפורסם לאחר מלחמת העולם השנייה בשנת  האדם מחפש משמעותבספרו  משמעות החיים.

הוא מתאר את חוויותיו כאסיר במחנות  הריכוז של הנאצים במשך שלוש שנים ואת הכלים שפתח 

שה, עד בלתי אפשרית ,  הן פיזית והן רגשית במהלך שהותו על מנת להתמודד עם המציאות הק

"אסיר שאבדה אמונתו בעתיד, הוא כותב בספרו  לאחר שאבד את כל בני משפחתו , למעט אחותו. 

גורלו נחתם. משאבדה אמונתו בעתיד, בטלה גם אחיזתו הרוחנית , הוא נדרדר וסופו ניוון  -בעתידו

היא הכוח  ,הפרט הוא השאיפה למשמעות החיים.   לתפישתו, הרצון העמוק של הגוף והנפש .." 

שיכול לסייע בהתמודדות עם הסבל והמצוקה לטובת קידום היכולת להתמודד עם ההווה מתוך 

 –מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה משפטו של ניטשה "על נטילת אחריות . פרנקל מתבסס גם 

 . יוכל לשאת כמעט כל איך" 

  ים וחשיבותו כמשאב נתייחס להגדרת רצדביזם :קודם  להרחבת המושג משמעות החי

 רצדביזם משמעותו  פעילות עבריינית  של עבריין לאחר  שהורשע ונאסר. המדדים להערכת

השאלה המרכזית מהו פרק הזמן המומלץ למעקב אחר אסיר משוחרר  רצדביזם מורכבים ושונים.

 יותר ? ? האם מדידה בפרק זמן ארוך יותר תספק שיעור רצדביזם אמין 

אישיותו של העבריין. בן במאפייני העבירה וגם בנמצא שפרק הזמן להערכת רצדביזם מותנה גם 

צבי וולק מציינים כי הפער הגדול בשיעור רצדביזם בין השנה הראשונה לשנייה מדגים את הקושי 

 במדידת רצידיביזם בחלוף פרק זמן קצר ממועד השחרור. 

עולה כי ככל שהאסיר  2004בקרב משוחררי שנת ( 2011)צבי וולק  בן על ידי   ךמנתוני מחקר שנער

צעיר יותר בעת שחרורו מהמאסר כך שיעור הרצדביזם גבוה יותר . שיעור הרצדביזם עולה ככל 

שגיל האסיר יורד. פילוח האסירים המשוחררים לפי מצבם המשפחתי במועד כניסתם למאסר 

אים. סיכויים של אסירים המרצים את מלוא עונשים אינם נשו 60%האחרון מצביע על כך שיותר מ 

ר למאסר גדולים מסיכוייהם של אלה שעונשם  קוצר בוועדת שחרורים. שיעור הרצדביזם ולחז

החזרה למאסר גבוהים ביותר נמדדו בעבירות רכוש , ושיעור הרצדביזם וקצב החזרה   בוקצ

 הנמוכים ביותר נמדדו בעבירות כלכליות ובעבירות מין. 

אלה מרכזית היא מהם המשתנים במאפייני הפרט , אישיותו , דפוסי עבריינותו , אורח חייו , ש

סביבתו המשפחתית והחברתית שיהיה בהם כדי לתרום לצמצום הסיכוי לרצדביזם.  אין ספק 

שהמענה מורכב ממכלול של משתנים ובוודאי מהצירוף ביניהם.  במאמר זה ברצוננו להתמקד  



לטובת תקווה של לתפישתו את משמעות החיים ולנוכחות  –ים למאפייני הפרט במשתנים שמתייחס

 שינוי והתרחקות מהפעילות העבריינית ומהוויה זו. 

ייחודה של הלוגותרפיה הוא בכך שהיא מתייחסת לממד הרוחני של הקיום האנושי , כלומר ללוגוס 

לפשר הקיום, למשמעות  החיים , לממד הרוח. הלוגותרפיה מטפלת בשאיפת האדם לקיום   -

משמעותי וכן בתסכול שמתפתח בעת ההתמודדות עם הצורך לממש שאיפה זו. הלוגותרפיה גורסת 

 א משמעות לחיים היא הכוח המניע הראשוני של האדם. שהשאיפה למצו

האוריינטציה הבסיסית היא כלפי העתיד , ובשל כך היא אינה מנסה להתחקות על השורשים 

ומקורות לא מודעים של התסכול ,של דפוסי ההתנהגות דפוסי בחירה , עיצוב קשרים אישיים ועוד. 

 בחירותיו , ועל החלטותיו .  הדגש הוא ביכולת של האדם לפעול מתוך אחריות על

 .דות מול מאפייני המוסד הטוטאלי התמודבמשאב כמשמעות חיים , לפיכך , ניתן להתייחס ל

מסגרת הכליאה מהווה מקרה פרטי של סיטואציית קיום קיצונית שתמציתה הישרדות בתנאים 

ות המוסד ייחודי חברתיים מורכבים שמאופיינים בכפייה.תנאים תנאים רגשיים ו, פיזיים 

בעלי תפקידים ובעלי סמכות תורמת בין הטוטאלי , שגרת חיים ומערכת היחסים בין אסירים ל

להתפתחות דפוסי חשיבה ייחודיים שכוללים הישרדות וניסיון לשמור על עצמאות ושליטה בתוך 

כה החל מאובדן חירות, אובדן האוטונומיה , אובדן מערכות תמי –הוויה רצופה אובדנים ומכאובים 

 משפחתית ואובדן תמיכה חברתית . 

בהתאם להנחות היסוד של הלוגותרפיה , משמעות חיים עם התוכן הייחודי והסובייקטיבי לכל פרט 

ית וחוויה רצופה , היא זו שמאפשרת לפרט לקיים חירות מחשבתית מול תנאים של כליאה גופנ

 באובדנים שונים כמתוארים. 

היא כי האדם בסופו של דבר קובע בעצמו , מה הוא יעשה , אחת הנחות היסוד של הלוגותרפיה 

האדם הוא תוצאה של מה שעשה עם עצמו , עם  –בגבולות של סביבת חייו ושל התורשה. כלומר 

בחירותיו ועם מידת האחריות שהוא נוטל על עצמו מעצם הבחירה והחירות לבחור ולא בשל 

  התנאים והנסיבות.

זו שמאפשרת לפרט לבחור , ותוך כך לשלוט במהלך חייו. חירות כלומר, החירות המחשבתית היא 

 מחשבתית זו מקבלת משמעות ייחודית בהתאם להעדפותיו ובחירותיו של הפרט .

במאמרו על עבריינות כסימן לתקווה מתייחס להתפתחות היכולת של הפרט ליטול  (1995) ויניקוט

אחריות לכל רגשותיו ומחשבותיו. התפתחות זו חייבת להתרחש אצל כל פרט והיכולת שלו 

 להתמודד עם הדחפים והמחשבות ההרסניים שלו.

עות חיים והעדר של העדר משמ , התבצרות של הפרט בתוך "ריק קיומי " , בתוך עולם של "אין"

תקווה מבססת הגנה מפני נטילת אחריות לשינוי , נוקשות וצמצום  שמהווים בסיס לשחזור 

 התנהגויות ודפוסים מוכרים גם עם הרסניים כמו אלה המובילים לרצדביזם. 

קיומה של משמעות החיים, שימוש בחופש הבחירה והיכולת לנטילת אחריות תצמצם את 

ה , מתבצרת ולשימוש שבתקווה לשינוי , ביציקת תוכן משמעות חיים הפוטנציאל להתהוות נוקש

 . רצדביזםכולל מימד עתיד ברור יותר ואלה יהוו בסיס לשינוי שיהיה בו כדי לשנות את הסיכוי 



רוב העבריינים נתונים בעולם של "ריק מחשבתי וקיומי". ה"ריק" מעורר ברבים , לפי הלוגותרפיה

רת את אי השקט, את הנוירוציסיזם המוביל להתנהגות עבריינית מהם, את תחושת החרדה הגור

רצידיביסטית. מצבים אלו של חרדה אישיותית, שוללים את אפשרות המחשבה הרציונאלית, ואת 

יישוב הדעת. בעולם בלהות זה של "ריק קיומי" ושל "אי יציבות ריגושית", מחפשים לא מעטים 

 .ת, המלווה את ההרפתקה העברייניתימהעבריינים את החוויה הריגשית הדינאמ

 

מדגיש  כי כשאדם לא ( 1970)בהתייחסו לחשיבות המימד הרוחני במונחיו של פרנקל ( 1999) גוטמן

מסוגל  לגלות, להכיר , ולקבל משמעות , הוא מוצא את עצמו ב"חלל קיומי". החלל הזה זועק 

למילויו. אלה אשר אינם מסוגלים למלא את חייהם על ידי מציאת משמעות כלשהי עלולים לשלם 

ואלימות, מחיר שביטויו באמצעות סימפטומים פסיכיאטריים כגון סטייה מהנורמות , התמכרות 

אשר בצורתם הקשה ביותר יכולים להוביל למה שפרנקל קרא "נוירוזה קיומית", והם סובלים 

 מחרדה ודיכאון.  

  

העבריינות היא לעיתים, מחאה, ולפעמים בריחה מפני "הריק הקיומי". יש והיא פתרון של ייאוש 

בטוחים שהחברה היא זו כנגד הייסורים של אי היציבות האישיותית. חלק נכבד מהעבריינים 

שפשעה כלפי הוריהם וכלפיהם.  הם  מגשימים את הרוע, כי העולם הירע )עשה להם רע( להם , 

ואין לו  ידטרמיניסטלמקום שהם נמצאים בו. לדידם, האדם חי באופן  ודרדר אותם, לסברתם,

לסברתם, החברה ( את הפונקציה, שהחברה קבעה עבורו. ROLEברירה, כי אם למלא את התפקיד )

רעה, משעבדת, משפילה, מדרדרת אותם לצרכיה והיא צבועה ומתחסדת כלפיהם, כדי להגביר בהם 

  את רגש הנחיתות ואת רגש האשמה, כאילו הם, העבריינים, הינם כפויי טובה, ביחס לחברה.

וש הייא ,היא מדרדרת אותו כאמור, לצרכיה, החברה, לסברתם, מונעת מהעבריין לשקם את עצמו

המחאה הפנימית של העבריין כלפי החברה, שאינה רוצה בו ואינה מושיטה לו יד, כדי להשיבו אל ,

הוא חווה את עצמו דחוי נפשית ופיזית מהחברה, כשהוא  היא בעצם, מעולם, לא רצתה בו., חיקה

שביל בעל עצמיות דיפוזית, וללא משמעות חיים וללא מוטיבציה להשתנות, כי "אין בשביל מי ואין ב

מה..." תחושות אלה של העבריין, הן כאמור, תחושות סובייקטיביות היונקות את עצמן מ"קרקע 

 מכינה" שלילית ולא מודעת לעבריין. היא מייצגת את האמת הסובייקטיבית שלו ביחס לחברה

   .(2008אדד, ויגננסקי, חימי, )

 

מציין כי במאמריו של ויניקוט ניתן למצוא התעניינות בנסיבות היווצרותו של עצמי  ( 2005) מטרי

כוזב, עצמי כוזב כזה אינו מראה את סימניו כאשר הילד אינו מבטא מצוקה, וזאת בשל העובדה 

שהסביבה אינה מאפשרת לו ביטוי כזה, והוא נתון בחרדה או בחשש פן ביטויי מצוקה יובילו לפגיעה 

פים. סביבה הנותנת מקום לרגשות אנושיים אלו של כאב וצער אצל הילד )ההורים ולכאב נוס

שאליהן פונו ילדים אלו ואשר לא נלכדים בקלות רבה מדי במלכודת  |(המאמצים, צוותי הפנימיות

יתה יההתנהגות התקינה והמסוגלת לכאורה של ילדים אחרים, שהיא הסתגלות רק כלפי חוץ. ה

, מזויףמבנה  –דלוזיונאלי ופתולוגי  -יכולה להיות גורם שיפחית את הסכנה לבנייתו של "בית" כוזב

אשר הילד בונה לעצמו כהגנה אחרונה. ויניקוט טוען כי "כל אימת שהילד מרגיש תקווה כלשהי 

להחזיר לעצמו את הביטחון, ופירוש הדבר לגלות מחדש את תוקפנותו...התקווה מתבטאת 

פרצות תוקפנית, במקום שתאותת על מצוקה .." במונחיו של ויניקוט ההתפתחות הבריאה בהת



מנוסחת כהמשך החיפוש אחר ממשות הקשר עם אדם אחר, ובעיקר כהמשך התנועה הפנימית, 

 .ללכת בדרך, לחפש, לטעות, להאמין, ולקוות ולהמשיך בחיפוש "

, באמצעות השתכללותו בעשייתו בעולם העברייני, נמצא את העבריין החווה את ממשותו

העבריינית. מספר הפרות החוק הרבות המצטברות בתיקו הפלילי של העבריין, מחד גיסא, ובמקביל 

מומחיותו בתחום העבריינות המסוימת, ההעזה הייחודית שבפעולתו, הפרסום מסביב לפועלו 

 העברייני ועוד, מעצימים את ממשותו. 

 

ויות הפרט קיימות, אמצעי הקיום מצויים לרבים מבני החברה, בעולמנו המערבי והמודרני, חיר

הנמרצות והחריצות מניבות תוצאות חומריות שהאדם מתרגם אותם לתנאים שיעניקו לו נוחות, 

ועם זאת, הוא נותר עם תחושה של "ריק רוחני", בחוסר יכולת להתרוממות הרוח. ההתקדמות 

נאה והנוחות, אינה ממלאה אותו בתחושות, הטכנולוגית המעניקה לאדם אמצעים להגשמת הה

ואם "היש"  ,הריק הרוחני מניע לחפש אחר "היש" . טרנסנדנטליות תלחוויוהיכולות לרומם אותו 

 אחר היש ההרסני.  'אחר'הסובייקטיבי לא בנמצא, תר ה

 

מדגישה, כי עולמנו המערבי, בעשרות השנים האחרונות, שחרר את האדם, שחרור  (1988) לוקאס

. צרכים טבעיים מודגשים באופן והתוצאה היא קטסטרופהשהנחו אותו שונים דרמטי, מכבלים 

מלאכותי על חשבון החיבה והדאגה האנושית, והתוצאה היא היעדר סיפוק, אי יכולת לאהוב ואפילו 

כלפי הזולת וכלפי העולם.  בעולם שאין בו ציוויים מחייבים, ילדים ור דחייה וניכתחושות של 

ונערים רבים גדלים ללא הדרכה, ללא מופת מנחה וכמעט ללא הגבלות. התולדה היא דמורליזציה, 

תוקפנות, אלימות כלפי עצמם וכלפי זולתם. כולנו סובלים מאובדן השליטה העצמית, המשפחתית 

מי, מוביל להתנהגות מסתכנת, לתוקפנות, לייאוש ולדיכאון. הריק והחברתית. מצב של ריק קיו

הקיומי, אבדן משמעות הקיום מערערת את בטחונו של האדם. אבדן הביטחון הוא מנת חלקם של 

חלק מהאנשים בקרב רבים, גם של אלו שזכו לשפע חומרי, שאינו נותן טעם ומטרה לקיומם. 

כלפי עצמם או/ו כלפי סביבתם והספק יכרסם בהם.  הסובלים מ"ריק קיומי" יתפתח חוסר האמון

כל זאת יכול להובילם לספק ולנסיגה פנימית בתוך עצמם. בחלק אחר מהאנשים הסובלים מ"ריק 

 קיומי" יכלה להתפתח אכזבה מהחיים, ייאוש ואפילו התאבדות. 

 

צמו את זכותו אדם שהתחנך על בסיס החובה, האחריות והסדר, יוכל לשקם את עצמו. הוא ייטול לע

להגשים את דרגות החופש שנותרו לו למען גיבושן של החלטות אחראיות שיצעידו אותו להגשים 

מטרות ותכליות משמעותיות. אדם הלומד לחפש את ציוני הדרך שלו בתוכו, יהיה מסוגל למצוא 

ת את דרכו ולשקם את הווייתו. ממעמקי נפשו של האדם, הוא ידלה את הערכים ואת המשמעותיו

 שיתוו שוב את דרכו באופן מחייב ואחראי, כלפי עצמו וכלפי זולתו. 

 

במובנים רבים התנהגות שמובילה לרצדביזם  הינה הקוטב השני של התפישה שמתוארת לעיל 

בתוכם חסרה גם  התנהלותו ושממקדת את האחריות והחירות של הפרט ביחס לבחירותיו , 

 התקווה לשינוי לכיוון הנורמטיבי. 

 

התפתח בעיקר לאחר מלחמת העולם השנייה הדיון במשמעות התקווה בהתמודדות על מצבי משבר 

כפי שתואר בהגותו של ויקטור פרנקל כאשר נמצא שעמדות ,מחשבות ורגשות חיוביים תורמים 



תקווה  מוגדרת כמאפיין אינדוידואלי שמורכב מתחושות ליכולת להתמודד עם מציאות קשה. 

בהם ממד ריגשי שמכיל משאלות הפרט לחוויות חיוביות או להשלכות האדם בהווה , שיש 

ולתוצאות טובות של מעשיו או של אירועים בסביבתו. בנוסף , התקווה מכילה גם ממד קוגניטיבי 

 (.1989יעקובי, )שכולל ציפיות כלפי העתיד 

  (2014) כפי שמציין אוקמפהסטאטס המפגש בין שני רכיבים אלה היא מהותה של התקווה לפי 

 בעבודתו על משמעות תקווה וחוסן במצב חירום. 

המילה תקווה מוזכרת בתנ"ך  פעמים רבות ויש בכך לבטא את הגישה החיובית של היהדות 

למשמעות התקווה והנוכחות שלה בהוויה הרוחנית היהודית. היהודים , במובנים רבים מייצגים 

הצליחו לממש הקמת מדינה שמהווה מקום את הדבקות בתקווה , לאחר נדודים וסבל רב שחוו 

 בטוח יחסית למציאות שקדמה להקמת המדינה. 

התקווה היא דפוס מתפתח ונלמד שכולל בתוכו  אמון , בטחון וידיעה פנימית שניתן להשיג שינוי , 

ניתן להגיע למטרות עתידיות. התקווה מייצרת תנועה  שמאפשרת לפרט לפעול בצורה ממשית 

ולות שתהיינה להן השלכות חיוביות וטובות על חייו. עצם האוריינטציה  הזו לקראת קידום פע

תורמת להעצמה אישית , וויסות ריגשי ומבססת חוסן אישי לטובת  יצירת שינויים התנהגותיים  

 בחייו של הפרט. 

תקווה קשורה גם לשביעות הרצון ולתחושת הרווחה האישית , ובמצבי משבר וקושי , התקווה יכול 

 הרגשיותמש כעוגן ותמיכה שמקדמים את היכולת להתמודד  עם מכלול התביעות לש

היכולת של הפרט   בהווה  על בסיס תקווה לעתיד שונה ומשוחרר מתביעות אלה.  והקוגניטיביות

להתייחס לאירוע סטרסוגני כאירוע מאתגר טומנת בחובה את ממד התקווה. אנשים בעלי ממד 

ירועים כמצבי לחץ ומשבר לעומת אנשים עם ממד תקווה דומיננטי תקווה נמוך ייטו להגדיר  א

יגדירו אירועים אלה כמאתגרים , כאשר החוויה הבסיסית שלהם היא של אמונה ובטחון ביכולת 

שלהם לנהל את תפקודם באופן שיוביל לגיבוש מענים ופתרונות מתאימים לתביעות שמוצבות 

כושר ההתאוששות של הפרט מאיום או אתגר גדול  בפניהם.  התקווה משמשת כגורם המתווך בין

לבין האוריינטציה העתידית. לנוכחות תקווה ולפיתוחה יש  חשיבות רבה לבניית אוריינטציה 

 של הפרט כלפי העתיד וביחס ליכולתו וכוחותיו להתמודד עם ההווה ועם הנדרש ממנו. חיובית 

ים נמצא כי  מפגש עם חוויות אלה יכול בעבודה עם אנשים במצבי משבר ולאחר אירועים טראומטי

הוא זה שתורם לביטחון עצמי , תקווה דומיננטי  ממדלהיות גם הזדמנות לשינוי ולצמיחה כאשר יש 

בתקווה יש ממד של איחוי וריפוי   וידיעה פנימית כי המצב ניתן לשינוי לקראת עתיד טוב יותר. 

ל השלמה , ניסיון להסתגל אל המציאות בשל היכולת להתמודד עם תביעות ההווה מתוך מקום ש

תוך מאמץ לשנותה מתוך תפישה בסיסית של אתגר.  התקווה היא אינטגרטיבית במובן זה שהיא 

מגייסת בתוך הפרט  היבטים ריגשיים והיבטים קוגנטיביים ומפעילה אותם כמשאבים חיוביים 

תורמת לשיפור הבריאות  שתורמים לשיפור היכולת להתמודד . במחקרים רבים נמצא כי התקווה

 הפיזית , הרווחה הנפשית והתאוששות מהירה יותר ממחלות ומאירועי משבר וטראומה. 

מאופיינת בתכונות מורכבות וסובייקטיביות ובמובן זה היא דומה להתייחסות של פרנקל התקווה  

לפרט את למשמעות החיים שכוחה בייחודה  הסובייקטיבי ובהתאמתה לצרכיו של הפרט. ככל שיש 

היכולת לנסח ולגבש את משמעות החיים עבורו וליצוק לתוכה יעדים ומטרות ברורות , אפשר 



והתקווה , ובתכה הצפיות  למימוש מטרות אלה יגבירו את המוטיבציה לגייס כוחות לטובת  תנועה 

 ואקטיביות לכיוון מושאי התקווה שיהיה בהם כדי ליצוק תוכן למשמעות החיים. 

חוויות חיוביות ומעצימות יחזקו את  התקווה ויעצימו את היכולת לפעול לעבר מימוש המשאלות 

שמצויות בבסיס התקווה. שילוב זה של משמעות חיים סובייקטיבית ותקווה שמלווה את הפעילות 

היכולת לפתח נחישות בהשגת המטרות מותנית אף מקדמים יצירה ויציקת תוכן למשמעות חיים.  

  .וצמת התקווה" , והאמונה ביכולת להגיע למימושההיא ב"ע

להערכתנו , אפשר ושיח טיפולי עם  עבריינים רצדביסטיים שיכלול בתוכו התייחסות ושימוש 

בעולמות התוכן של משמעות החיים ותקווה יהיה בהם כדי לקדם את היכולת של העבריין להתרחק 

בפעילות עבריינית " ריק הקיומי "א את המהצורך למל, לצד התרחקות  מתוך ההוויה העבריינית

 הרסנית עבורו ועבור בני משפחתו.   

 ברור שמדובר בתהליך מורכב , איטי וממושך שללא נטילת אחריות ויצירתיות קשה יהיה להתרחק 

ים אלה. הנטייה הבסיסית היא לחזור למוכר , למרחב שאי הוודאות בו מצומצמת גם אם ממרחב

 מדובר במרחב הרסני. 

שתוכנה חיובי , ויקדם את  יבוש משמעות חייםעל כן, חשוב מאוד השיח הטיפולי שיקדם את ג

התנהלות נורמטיבית ותקינה , מאופיינת  שיבססו ,  ורגשייםהיכולת לגייס כוחות קוגנטיביים 

.  ונראה שממד , מכבדת את האחר ואת  הערכים המקובלים בחברה רגשיתבאחריות , מווסתת 

תהליך זה יבסס את האמונה ואת הביטחון שאכן השינוי במשמעות לווה שי גבוהה  תקווה בעוצמה

 החיים אפשרי וניתן למימוש. 

שינויים אלה מותנים כמובן בהתייחסות לאישיותו של הפרט , נוכחות או שלילה של פסיכופתולוגיה  

מאפייני במאפייני אישיותו, כמו כן דרושה התייחסות למידת הגמישות ולמידת הנוקשות ב

אישיותו. העדר עדויות בולטות לפסיכופתולוגיה במאפייני אישיותו ויכולת גבוהה יותר לגמישות 

תקדם את היכולת  לשינוי ולשימוש במונחים אלה של משמעות חיים ותקווה על מנת לצמצם את 

 הסיכוי לרצדביזם. 

ית מצד מערכות  שגלצד העבודה הפרטנית דרושה גם התמיכה  האינסטרומנטלית והתמיכה הר

  משפחתיות וחברתיות הסובבות את הפרט. 

להערכתנו, מעבר לעבודה המשמעותית בשיח הטיפולי גם המפגש עם אנשי מקצוע שונים במערכות 

אכיפת החוק , ובמסגרת הכליאה בפרט יכולה להיות משמעותית לקידום מסרים של שינוי , הטעמת 

השונים בדרגות שונות של היררכיה יכולים להיות סוכני תקווה לצמצום הרצדביזם.  אנשי הסגל 

משנה  לטובת קידום משמעות חיים חיובית , וחיזוק תקווה שיש בה כדי לעודד את החלקים 

כמובן , שלצורך זה נכון לקיים  המתפקדים והחיוביים , ואת היכולת לשינוי  לכיוון חיובי ונורמטיבי.

 מותאמות לתפקידם , להכשרתם  וגבולות אחריותם. הכשרות והדרכות מתאימות לאנשי הסגל 

לסיכום,  גיבוש משמעות חיים חיובית , יצירת אתגר , מחויבות , אחריות ותקווה שטומנת בתוכה 

אמונה ביכולת למימוש יקדמו את היכולת לשינוי שאולי יוביל לצמצום הסיכוי לחזרה לפעילות 

משקפים את הממד הסובייקטיבי והיכולת בזה" ,ו"נוגעים זה תקווה  והעבריינית. משמעות חיים 



לתת ביטוי למשאלותיו ומאווייו. כמובן שיציקת משמעות חיים שתוכנה חיובי, של הפרט  

 ומטרותיה ויעדיה מנוסחים באופן ריאלי ומותאם יקדם את היכולת להצליח במימוש השינוי. 

עם  משמעות חיים במונחים של  " עבודת תקווה"להערכתנו , עבודה פרטנית שיהיה בה  שילוב של 

מעגלים שונים פרנקל , תקדם את האפשרות לצמצום רצדביזם , זאת לצד גיוס סוכני משנה  שונים ב

שיחזקו תפישות אלה ובהתייחסותם ( )מקצועיים, חברתיים ומשפחתיים ועוד  סביבת הפרטב

 המיוחל.  ותמיכתם יהיה כדי להעצים את הפרט ולבסס את בטחונו ואמונתו בשינוי

( הקשר שבין תחושת קוהרנטיות , חוסן קהילתי ותקווה לתגובות לחץ על  2014)  ' אקומפה, ד
רקע ההסלמה באלימות פוליטית בדרום הארץ : הבדלי גילאים. חיבור לקבלת תואר מוסמך 

 במדעי החברה והרוח , בהנחיית בראון לבינסון א. אוניברסיטת בן גוריון בנגב. 
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