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 פרסום זה יוצא לאור בסיוע
  והתכנון מינהל המחקר 

 לאומי לביטוח המוסד של



 פתח דבר 

רדיו  התחנת  – רדיו פוקוס, תכנית ייחודיתשנערך על אנו שמחים לשתף בממצאי מחקר 

בנושאים הנוגעים לעולמם של אסירים. התחנה מופעלת  הראשונה בישראל המשדרת תוכניות

לכלל בתי הסוהר הפליליים ברחבי הארץ  ומשדרת ,אנשי מקצועב המלוויםידי אסירים, ב

 .ילוןימותאם שהוקם בכלא א ממרחב

 טופז, קרין עובדיה ראפ, המגיעה מתחום התקשורת, חברה לעמותת פוקוס רדיויוזמת 

ובאמצעותה ניהלה את תהליכי גיבוש התוכנית עד שאושרה בידי שירות בתי הסוהר והקרן 

 למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי.

קרין עובדיה ראפ הצליחה לרתום את הנהלת שירות בתי הסוהר על כל אגפיו, וזה השקיע 

דל ההפעלה, משאבים רבים גם בהקמתה ובתחזוקתה של התשתית הנדרשת וגם בפיתוח מו

בתכנים העשירים של התחנה שאותה היא ממשיכה לנהל ולתפעל עד היום בשיתוף הצוותים 

 מטעם הרדיו, שב"ס והאסירים.

הקרן למפעלים מיוחדים צברה ניסיון רב בפיתוח מענים לאסירים משוחררים בקהילה בהיבטים 

מסגרת מיזם משותף של שילוב בתעסוקה, חונכות לילדי אסירים ועוד. הקרן חברה לשב"ס ב

 כחלק מהמענים השיקומיים שחשוב לפתח למען אסירים.  פוקוס רדיוחדשני של 

. במהלך שלוש שנות פעילות הראשונות של הרדיו נערכו 2017-נוסדה ב פוקוס רדיותחנת  

אסירים שנבחרו בתהליך מיון קפדני. ההכשרה  28ארבעה מחזורי הכשרה, והשתתפו בהם 

וסטודנטים ממכללת ספיר ואנשי מקצוע אחרים, שליוו במיומנויות  נעשתה בהדרכת מרצים

הן פרי בחירתם ועשייתם פוקוס  רדיוהרדיו השונות את האסירים המשדרים. כל התוכניות ב

של האסירים שעברו את ההכשרה ואשר יודעים ומבינים את מצוקותיהם של חבריהם 

 רדיוירות במקצועות הרדיו ולשלבן בהמאזינים להם. אנו תקווה שתימצא הדרך להכשיר גם אס

דרך אולפן שידור שיוקם בבית הסוהר נווה תרצה. הרדיו מלווה בידי מספר עובדים  פוקוס

 בשכר וסגל של כלא איילון.

שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע,  24הרדיו הוא פלטפורמה אינטראקטיבית המשדרת 

תעדכן, לתקשר, להשתתף בשיח, לקבל תוכניות שיצרו אסירים למען אסירים, ושדרכן ניתן לה

 מידע רלוונטי במגוון תחומי עניין ולהתוודע לתוכניות שיקום שמציע שב"ס.

במהלך  שלוש שנות ההפעלה הופקו והושמעו  מאות רבות של תוכניות ואלפי שעות שידור, 

, חלקן תוכניות מוזיקה, חלקן תוכניות מלל, שעסקו בחדשות, באקטואליה, בכלכלה, בספורט

בבריאות, בהורות, במיצוי זכויות, תוכניות אירוח בהשתתפות ידוענים, מוזיקאים, אנשי ציבור 

 מתחומי עניין ועיסוק שונים ועוד.

תוכנית שיקום רב תחומית, העוסקת בנושאים הנוגעים  –הוא "הקול של האסירים"  פוקוס רדיו

ימוש בסמים. הוא מנגיש לאוכלוסיית הכלואים, ובהם אלימות כללית, אלימות במשפחה, ש

ומתווך את תוכניות החינוך, הטיפול והשיקום שמציע שב"ס ומאפשר לאסירים, הן המשדרים 

והן המאזינים, לפתח יכולות תקשורת בין אישיות ולחולל בחייהם שינוי מיטיב. לאורך שלוש 

קה שנות פעילותו התמלא לוח השידורים של הרדיו בתמהיל עשיר של תוכניות מלל ומוזי

 שהעצים את חוויית ההאזנה בקרב האסירים.

מצליח לגעת באסירים, לקשר בין תכנים נושאי משמעות לחיי היומיום שלהם.  פוקוס רדיו

בשביל רבים מהם הרדיו הוא קול אותנטי, מנחם, הנותן תקווה ומוטיבציה לחולל שינוי באורחות 

לתוכניות תורמת לרווחתם חייהם בהשראת היחשפותם לנושאים ולתחומים רבים. ההאזנה 



הנפשית, להשכנת שלווה, ליכולת האיפוק והפחתת הכעסים, ובכלל לשינוי התנהגות ולרצון 

גיבש קהל מאזינים ויצר בשבילם תוכן מקורי איכותי.  פוקוס רדיולהיות נורמטיביים ותורמים. 

סירים הוא פותח נקודות מבט חדשות, מעודד דיאלוג והקשבה ומשמיע קול אחר. אצל הא

 המשדרים הוא פיתח כישורי חיים ומיומנויות שלא הכירו לפני כן.

את פרויקט הרדיו ליווה מחקר של צוות רב מקצועי מאוניברסיטת בר אילן, שבחן את הכשרת 

האסירים לתפקידי הרדיו, את דפוסי ההאזנה לתוכניות, את הביקוש לתוכניות, את השפעת 

ת הכלא ואת המגעים החברתיים בין האסירים המשדרים הרדיו על המאזינים ועל האווירה בבי

לאורך זמן. לאחר מכן ניסח הצוות המלצות לדרך הפעולה של תחנת הרדיו, המופיעות בדוח 

 להלן. 

ס ובראשם מפקד "נציגי מטה של שבבהשתתפות ידי ועדת ההיגוי בה תלוו רדיו פוקוסהקמת 

, (ועוד לוגיסטיקה, חינוך ושיקום)ם בשב"ס מנהלי האגפים הרלוונטיי ילון, אריק יעקב,יכלא א

אנו מודים לחברי ועדת ההיגוי ולצוות  , צוות המחקר ונציגי ביטוח לאומי.טופזנציגי עמותת 

להוציא  אנשי חינוך וביטחון של שירות בתי הסוהר על התגייסותם ליצירת החיבורים  הנדרשים

 .בדיוניםפועל ועל שיתוף הפעולה הפורה אל הכנית ותהאת 

את המחקר מטעם קרנות הביטוח הלאומי ולטניה ליף והובילה תודה  לתמי אליאב שליוותה 

 .כנית מטעם הקרן למפעלים מיוחדיםואת פיתוח הת שליוותה

תודתנו נתונה לפרופ' תומר עינת ולצוות החוקרים פרופ' אורי תימור, ד"ר נועם פיינהולץ, ד"ר 

ישי ופרופ' נתי רונאל -וק, גב' שני שמעוני, גב' כריסי קארין בןמעין נגרי בארי, גב' אירית אדמצ'

על הליווי המקצועי ועל ההמלצות להמשך, כמו גם על הבאת קולם של אסירים שנטלו חלק  

 פעיל במחקר.

, לצוות התחנה, לנציגי שב"ס ועמותת טופז, שמידטתודה מיוחדת לקרין עובדיה ראפ, לטל 

ו ליצירת רדיו פוקוס ולהתפתחותו ולאסירים המשרתים לסטודנטים ממכללת ספיר שתרמ

 כסוכני השינוי.

בחיי האסירים: אסירים חדשים מוכשרים למקצועות הרדיו,  פוקוס רדיואנו עדים להתמסדות 

מצאי התוכניות מתחדש ומתרחב, אסירים ברחבי הארץ ממשיכים להאזין לתכנים  משמעותיים 

ה והשיקום שמציע שב"ס ולהתרכז בתהליכי שיקום המניעים אותם להצטרף לתוכניות הגמיל

 אישיים בבתי הסוהר.

אנו מאחלים לאסירות ולאסירים המשתחררים שימצאו מחדש את דרכם וישתלבו בחברה 

 באופן המיטבי.

שהקרן אישרה עד  ,נדרש גם תקציב לתקופת מעבר רדיו פוקוסבסיום שלב הפיתוח של 

ידי ספק חדש. תודתנו בהשירות מופעל  2021החל בשנת לפרסום המכרז מטעם שב"ס. 

 .שירות והכללתו בתקציב הארגוןהלשב"ס על המעבר החלק משלב הפיתוח לשלב הפעלת 
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 תקציר
 הפליליים הסוהר בתי סגור לכלל במעגל ומשדר איילון סוהרה בית בתוך רדיו הנמצא הוא פוקוס רדיו

יצירתם  פרי הםותוכניהן  לתוכניות הרעיונות :כלומר נם;ולמע אסירים ידיב מופעל הארץ. הרדיו ברחבי

 מקצועי צוות הסוהר, בתי שירות עובד, תחת פיקוח המשדרים האסירים של האסירים. לצידם של

 הרדיו תחנת הפרויקט, מנהל מנהלת את הכולל ,ס("שב עובדי שאינם בתחום הרדיו אזרחי )מומחים

לשידור  עולותועריכה, ו כתיבה, הקלטה של תהליך הכלל, עוברות מן יוצא התוכניות, ללא ומפיק. כל

 .ס"שב טעםמ הרלוונטי הממונה של ואישור מתן לאחר רק

לבחון את האפקטיביות של איכותניות, והמשלב בין שיטות כמותניות  ,זהמחקר הערכה  נועדכלל כ

 .שידוריההמאזינים ל האל מבחינתאסירים העובדים בה והן ה מבחינתתחנת רדיו זו ככלי שיקומי, הן 

 :תמקד המחקר בשתי מטרותה, תספציפי

 היא מאזינים. ההנחה אסירים על הרדיו תוכניותל ת ההאזנהיחווי בחינת השפעתה של .1

 האסירים של התנהגותהו חשיבהה דפוסי על חיובל תשפיע כאלה תוכניותל שהאזנה

 בחייהם. שיקומי תהליך של תחילתואת ותקדם  המאזינים

פעילות ההפקה והשידור על האסירים  לבדיקת ההשפעות קצרות הטווח וארוכות הטווח ש .2

 .העוסקים בה

נבחרו  , ובכל אחד מהםהמחקר נדגמו באקראי שישה בתי סוהר משלושה מחוזות בארץ לצורך

שלושה  אורךל רדיו פוקוס, שנחשפו לשידורי מחלקות. אסירים בכל מחלקה ארבע-שתייםבאקראי 

ים נתבקשו למלא את השאלונ חודשים או יותר )או המודעים לפעילותו ובחרו שלא להזין לשידוריו(,

אסירים  218) אסירים בשלושה סבבים של מחקר 651בסך הכול מילאו את השאלונים  שחולקו להם.

מלבד . 80.5%שיעור ההיענות עמד על ו ,בסבב השלישי( 201-בסבב השני ו  236בסבב הראשון, 

שעבדו ברדיו במהלך תקופת המחקר ( n=28)של האסירים  רובם המכריענערכו ראיונות עם  זאת

 אסירים מאזינים שהביעו את הסכמתם לקחת חלק במחקר. 12וכן עם 

אסירים המאזינים עם המובנה )הן -ריאיון עומק חצי שימש במחקר זה היהשכלי המחקר האיכותני 

חמישה שאלונים שבחנו רקע (, וכלי המחקר הכמותניים כללו בוהעובדים  עם אלהרדיו והן הלשידורי 

חרדה  (,GHQ12; Goldberg, 1972המאזינים, מצוקה נפשית ) דמוגרפי ועברייני של האסירים-סוציו

אלימות בתגובה לפרובוקציות -(, תגובות תוקפניותSTAI6S; Marteau & Becker, 1992מצבית )

(Novaco Anger Scale; Novaco, 2003 )הערכה עצמית )וRosenberg Self-Esteem Scale; 

Rosenberg, 1965רדיו.ה תוכניותשאלון האזנה לכן ( ו 
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אסירים ה, ברדיו פוקוס אסירים המשדריםה מוקדיו: שלושתל מתייחסיםממצאי המחקר ומסקנותיו 

 ולוח השידורים. לו המאזינים

 

 המחקר האיכותני – משדריםהאסירים ה

 :נקודות מרכזיות חמשממצאי המחקר העלו  

האסירים  רוב –רקע של טיפול  יש להםו ,מאסר ארוךל שנידונואסירים  לפרויקט מתאימים .1

טיפולי שיקום שונים )גמילה במסגרת הכלא שגויסו לפרויקט נידונו לתקופות מאסר ארוכות ועברו 

 היו המסמים, טיפול באלימות כללית ובאלימות במשפחה וטיפול בעבריינות מרמה(. טיפולים אל

על תהליכי מיון וגיוס נכונים  הממצאים מעידיםלהשתתפות בפרויקט.  ניםקריטריואחד ה

שגויסו לעבודה ברדיו פוקוס בארבעה סבבים שונים,  ,המוחלט של האסירים : רובםומותאמים

רדיו באופן עצמאי והתמידו בעבודה ברדיו לאורך כל התקופה  תוכניותצלחו את ההכשרה, הפיקו 

המחקר היו ארבעת סבבי  במהלךשני הנושרים היחידים  .חודשים( 12שהתאפשרה להם )

 לא עברו טיפול בכלא. ו (שנים חמשעד )תקופות מאסר קצרות ל שנדונואסירים 

בדומה לממצאי מחקרים אחרים בתחום הרדיו  – תחושת משפחתיותההשתתפות משרה  .2

לכידות והשתייכות חברתית  תתחושלבין האזנה לשידוריו ביעים על קשר בין צהמ ,הקהילתי

האסירים העובדים ברדיו פוקוס  שלהם בחיי הקהילה, תורמתו פעילהם ומעורבות מאזיניהבקרב 

 משפחתיות ולכידות במהלך העבודה בו.  תתחוש יםוהמשדרים בו חוו

 – אזרחים מפחיתה סטיגמטיזציה וסטריאוטיפיזציה של אסיריםועבודה המשלבת אסירים  .3

השלילי.  םתיוגהממתן את מודל חיקוי חיובי  משמש מבחינתםשילוב אזרחים בעבודה עם אסירים 

 מקדמת ,תחושה של שוויון משרה על הראשונים מהשורהאזרחים ועבודה משותפת של אסירים 

 לשדר למאזיניהם )האסירים האחרים( מניעה אותםאימוץ התנהגויות חיוביות ונורמטיביות ואצלם 

המפגש הבלתי פורמלי והוולונטרי בין האזרחים לבין , זאת ועודחברתיים של שינוי. -מסרים פרו

אמון ושיתוף  יחסי מכונן ביניהםחופשי של הראשונים, ה נםרצומ הנובע כולוהאסירים המשדרים, 

בסופו של דבר לאוכלוסיית האסירים הכללית.  ומקדמיםפעולה ומסייע בהעברת מסרים חיוביים 

, לקליטתם המוצלחת של האסירים בין בעקיפיןבין במישרין ו, לתרום המסרים מעין אלעשויים 

 . בה בחברה לאחר שחרורם מהכלא ולתרום להליך שיקומם ולהשתלבותם הטובה

להתמודדות  כלי הוא משמשרדיו של אסירים מדמה את החיים מחוץ לכותלי בית הסוהר ובכך  .4

 תיותקהילהתחנת רדיו פוקוס נבנתה בהתאם לכל מאפייני תחנות הרדיו  –עם כאבי המאסר 

ידי אזרחים במשותף הכל הסטנדרטים המקצועיים הרלוונטיים. ניהולה להפועלות בעולם ו

 תוכניותלאסירים המשדרים בבחירת ה יםשניתנ ,ואסירים וחופש הפעולה וההזדמנות ליצירתיות

מציאות הקשה והמכאיבה של חיי בית ה, מלרגעובעריכתן, מאפשרים לאחרונים להתנתק, ולו 
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ית ומנטלית של חופש זהמאופיינת באלימות, ביחסי מרות, בשלילה פי רקע השגרה עלהסוהר. 

 העדרמהמשפחה ומהעולם שבחוץ, המוביל תכופות למצוקות נפשיות ורגשיות ולממושך ובניתוק 

הקשרים עם בני הדימוי העצמי ומוטיבציה לשינוי אמיתי, העבודה ברדיו פוקוס מסייעת לשיקום 

. יקיריהםהמקצועית של  םבהצלחת ווהאחרונים גאהאלה מעוררת אצל כשהיא בעיקר  ,המשפחה

השיקומי -מעודדת את האסירים להמשיך בדרכם הנורמטיבית ובהליך הטיפולי בתורה,גאווה זו, 

 הם עוברים בכלא. ש

האסירים שהרדיו  תוכניותל –כלי ליצירה אישית המובילה להעצמה ולשינוי הן רדיו  תוכניות .5

על והכוללות תכנים המותאמים לחיי היומיום של האסירים בכלא, השפעה חיובית עליהם  יוצרים,

ם. קונקרטית, בחירת נושאי התוכניות, עריכתן ושידורן הובילו את האסירים המשדרים המאזיני

 את הסגנון הבוטה והאלים החליףאישית שלהם. -ןהדיבור והתקשורת הבי ןסגנו שלמהותי  ינוילש

, להבנתנו, שינוי דפוסי שינוי זה משקף .מילים בוטותנטול ו םתלהמ לארגוע ומובן, סגנון דיבור 

 . הוא בר קיימאטכני בלבד, ולכן -שינוי חיצוניכלומר אין זה  ;חשיבה והתנהגות פנימיים עמוקים

, נראה שרדיו פוקוס מאפשר לאסירים המשדרים בו לחוות תהליך מעצים של אלהאם נסכם מסקנות 

בשני מישורים ברורים:   מתחוללתחברה. האינטגרציה הולטובת עצמם שבו הם משתנים  השתלבות

הוויה השתייכותם ל התחזקותאת היחלשות התיוג השלילי שלהם ואת ים ווהם ח במישור החברתי

הם חווים  אישי הקרוב יותר-ןהבי במישורמוסד טוטלי.  בין כותלי למרות הימצאותםנורמטיבית, ה

את מערכות היחסים  ואלה מיטיבותאישית שלהם, -ןשיפור בולט ביכולת התקשורת ובהתנהגות הבי

הן עם קבוצת העמיתים והן עם בני משפחותיהם ועם אחרים נורמטיביים. תהליכים אלה  ,שלהם

(. מבחינה אישית re-entryבחברה הנורמטיבית ) בהצלחהלהשתלב בבוא העת עשויים לסייע להם 

ונרטיב  – בני אדם יצירתיים ומוערכים חברתית –וחברתית הם מאמצים לעצמם נרטיב חדש ושונה 

החברתית מתכתבת אצל האסירים המשדרים גם  ההשתלבותפשע. ה לסור מדרךמסייע להם זה 

יכולות שלא הכירו בעצמם, לומדים לבטא  מגלים, שבו הם חיבור אל עצמםעם תהליך חיובי של 

וצוברים ביטחון עצמי. תהליך זה של אימוץ זהות מתחדשת מתכתב עם מסקנתו של קולות חיוביים 

, זאת. יתרה מחזרו לדרך הישרתסריט הגאולה של אסירים ש בדבר( Maruna, 2001) שאד מארונה

 לכלל האסירים המאזינים המעבירים כסוכני שיקום ,התפקיד הפעיל שהאסירים מקבלים על עצמם

 ,(crime desistance, מתכתב עם תיאוריית החדילה מפשיעה )שתקםאפשרות להמסר חיובי של 

כל זה מכוון אותנו אל . לצרה של משתקמים למען אחיםבהירתמות גם  כרוךלפיה תהליך החדילה ו

מתארת את תהליכי האינטגרציה שתוארו כאן כמנוף לחוויה חיובית ההקרימינולוגיה החיובית, 

  .גבוהוכבעלי פוטנציאל שיקומי 
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 איכותניה המחקר –מאזינים האסירים ה

השפעתה החיובית של ההאזנה לרדיו על האווירה בבית היה של המחקר  יםמרכזיה יםממצאאחד ה

הכלא, על המצב הרגשי )אופטימיות, חדווה( של האסירים המאזינים ועל תפיסת העתיד שלהם. 

( well being) שלֹומּותלרדיו  תוכניותשל האזנה ל תרומתהבהלימה עם מחקרים שונים, שהצביעו על 

ואת  הסתגלותם של האסירים לחיי הכלא אתלה ימק היאשל אסירים, גם מחקר הנוכחי מצא ש

נושאי שיחה משותפים לאסירים  הםהרדיו  תוכניות. תכנים רבים המשודרים בהשתלבותם בהם

בין האווירה משפרים את  בוהשירים המושמעים  גםומעודדים אותם לסובלנות ולכבוד הדדיים. 

הרדיו  תוכניות, משתתפי המחקר טענו, שההאזנה לזאת ועודקרבה בין האסירים.  מחולליםו החומות

ההתנהגות.  מבחינתוהן  ההתפיס מבחינתחייהם, הן  הובילה אותם לרצות לשנות את אורח

בהפגת הבדידות  ופניהם את מגוון השירותים העומדים לרשותם בכלא, סייעל וחשפ תוכניותה

כאזרחים  יכולתם לראות את עצמםלהתפתחותם האישית ול וובהתמודדות עם מצבי דיכאון ותרמ

לאחר השחרור מהכלא. כמעט כל משתתפי המחקר הביעו רצון להשתלב בעבודת הרדיו  םנורמטיבי

הכלואים( העוסקות בעניינים הקרובים לליבם )וללב כל אוכלוסיית  תוכניותולשדר  ליצור כדיבעיקר 

 מצוקותיהם.את והמביעות את צורכיהם ו

ועל רמת הפתיחות של המאזינים  התקשורתהשפעתו של הרדיו על יכולות לנוגע  אחרממצא מרכזי 

על קשר בין האזנה לרדיו פוקוס לבין צורך עז לשוחח עם חבריהם למאסר על  דיווחו לו. האסירים

התכנים המושמעים ברדיו ש הם אמרוותיהם. דעאת בעיותיהם האישיות ולשמוע את תגובותיהם ו

 עימה. ותםהתמודד משפר אתמעל גלי האתר בהם ת הכלא והדיון ים בבהמותאמים לשגרת חיי

 והמאפשרות להם יםיו העוסקות בחיי היומיום של האסירתוכניותעל מגוון  –רדיו פוקוס  ,יתר על כן

אצל סגלי הכליאה הערכה סולידריות ומעורר אצל הכלואים תחושות גאווה ו –להשמיע את קולם 

 יותר. גדולים  וכבוד

רשויות כליאה בעולם( לגם  רשות הכליאה בישראל )כמולעורכי המחקר ממליצים  לאור כל אלה

חייהם ולרווחתם,  יתרמו לתחושתם החיובית של הכלואים, לאיכותשאולפני/תחנות רדיו עוד להקים 

 .  השתלבותם בחברה ויקדמו את שינוייחוללו אצלם  ומתוך כך

ראוי  – של המרואיינים גודל המדגם – של המחקר בכפוף למגבלתו המרכזית לצד כל האמור לעיל,

-nיחסית )קטן . מספר האסירים המאזינים שרואיינו במחקר הנוכחי םלממצאיבזהירות להתייחס 

זה מצמצם הבנה מוכללת יותר )יחסית( שב"ס. מספר קטן  שהציבאילוצים טכניים בשל בעיקר  ,(12

של השפעתו הסובייקטיבית של רדיו פוקוס על אוכלוסיית האסירים המאזינים לו. מדגם גדול יותר 
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גם ניתוח של השפעתו  כמומשפיע עליהם, הרדיו שיכול היה לאפשר חשיפה של תחומים נוספים 

מגבלה  ועדיין למרות(. משך מאסר, גיל האסיר וכדומה ,הדיפרנציאלית לפי משתנים שונים )מגדר

 נוגעבגם  משקףזו, לאור הנטייה הברורה העולה מהממצאים האיכותניים, ניתן להסיק שרדיו פוקוס 

חיזוק אפשרויות  לעהשפעתם המיטיבה את מאזינים את עקרונות הקרימינולוגיה החיובית ול

חס שהם מורגלים בו בשונה מהי ;השיקום: הרדיו מאפשר לאסירים המאזינים חוויה חיובית ומיטיבה

אליהם כאל אנשים ומתייחסים  הם חשים שמכבדים אותם –אנשים נטולי מעמד וזכויות תפיסתם כ –

ומחזקת את ערכים של שיקום וחזרה לחברה הנורמטיבית  םאצל מקדמת . חוויה זונורמטיבים

. לאור זאת אנו מקבילהגם להוביל לאינטגרציה נפשית  העשויהחברתית האינטגרציה התחושת 

ליצור אינטראקציה עם השפעות הרדיו ובכך לחזק ניתן בפעילות שיקומית וחינוכית בכלא ש טוענים

שיחות חינוכיות בשיתוף עם  ליזוםניתן  :באופן שיכול להיטיב עם האסירים. לדוגמה ןולשפר אות

ובכך האסירים  צרושיכני הרדיו ומשתמשת לטובה בתה ,תכנים המשודרים ברדיו פוקוס. פעילות כזו

האינטגרציה  תחושתתחזק את ות שייכות חזקה יחוויתיצור  ,םשיקולתהליך ה מאשרת את תרומתם

ראוי ליישמו בבתי הסוהר  איךכדי ללמוד  ,. מובן שמן הראוי לבדוק תהליך כזה במחקרהםשל

 ובאגפים השונים.

 האיכותני  המחקרונקודות השוואה מרכזיות בינו לבין  כמותניה המחקר – מאזיניםהאסירים ה

יחסית לאורך יציבה שתדירות ההאזנה לרדיו פוקוס  מראיםשל המחקר  יםהסטטיסטיהנתונים . 1

בשבוע  שלוש-םימאזינים פעמיה 20%-כמאזינים פעם בשבוע, ה 20%-הסבבים, ועומדת על כ

מהכלואים מאזינים  בקירוב יםשליש ששני מלמדים גםנתונים היום.  מדימאזינים כמעט ה 60%-וכ

מאזינים  15%-שעות ביום, וכ ארבע-שלושמאזינים  20%-ביום, כ שעתיים-שעהלרדיו פוקוס 

עם הנתונים האיכותניים המצביעים על  מתיישבים הביום. נתונים כמותניים אל ויותר שעות ארבע

 אףראוי לציין, שעם זאת  הפופולריות הגבוהה של רדיו פוקוס בקרב אוכלוסיית האסירים.

לאורך שלושת סבבי שיעורי ההאזנה לרדיו פוקוס לא השתנו  ,מגוונים יותר הפכושהשידורים 

 המחקר הכמותני )שארך כשנתיים(.

. הן ממצאי המחקר האיכותניים והן ממצאי המחקר הכמותניים, בכל הנוגע לאסירים מאזינים, 2

לרדיו פוקוס קשורות בשיפור איכות החיים מצביעים על כך שהסיבות המרכזיות להאזנה 

(welfare .של האסיר בכלא )ות, שתי הסיבות המרכזיות להאזנה לרדיו הן הירגעואם לדייק 

ים האיכותני ההיבטיםהמעידים על סנכרון בין  ,אחריםהנעשה בכלא. ממצאים  בכל התעדכנותו

כלפי רדיו פוקוס. הן המאזינים עמדות החיוביות של האסירים נוגעים ל ,של המחקר והכמותניים

 בזכותשרואיינו הציגו עמדות חיוביות כלפי הרדיו, בעיקר  השענו על שאלוני המחקר והן אל אלה
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כלפי הרדיו לא  ה. למרות זאת, וכפי שמצוין לעיל, עמדות חיוביות אלאמינותוו איכותו המנחמת

סבבי המחקר, ועל מצבם הרגשי שנותרו סטטיים לאורך שלושת  ,השפיעו על שיעורי ההאזנה אליו

 ךחינוה(. להערכתנו, חיזוק הקשר בין הרדיו לבין פעילות המשתנים)בכל ארבעת של האסירים 

 .לוהאזנה הו אליו החשיפה היקףשפיע על ישנעשית בחלק מהאגפים  םשיקווה

שנבחנו  רדיו פוקוס ולקטגוריות התוכןכלפי . במפתיע, ובניגוד לעמדותיהם החיוביות של האסירים 3

המצב הרגשי )חרדה מצבית, כעס, מצוקה החמיר בהקשר זה בחלקו האיכותני של המחקר, 

רדיו פוקוס לאורך שלושת סבבי  תוכניותרגשית, הערכה עצמית( של האסירים המאזינים ל

והערכה עצמית נמוכה  גדולים יותר כעסוחרדה מצוקה רגשית,  אצלם נמצאו :כלומר ;המחקר

כללי על הנתונים וכמצוין לעיל לא עולים הבדלים  במבטיותר )אם כי העלייה אינה מובהקת(. 

במשתני החרדה המצבית,  ומובהקים בין אסירים המאזינים לרדיו פוקוס לאלה שאינם מאזינים ל

 הכעס שלש במפתיע, המצוקה הרגשית וההערכה עצמית. בהתייחס למשתנה הכעס נמצא

 שאינם מאזינים לו.  האלגדול מזה של אסירים המאזינים לרדיו 

לא נמצא קשר שונה בין מגדר לבין מאפיינים רגשיים  –י מגדרה בהקשרזה תקף גם אחרון ממצא 

לפרשו בזהירות  ישבלבד, הרי ש מתאמיממצא במדובר כיוון שמהאזנה לרדיו פוקוס. עקב 

אותם אסירים בנקודות זמן שונות, אין באפשרותנו אחר  התחקההמחקר לא ש מכיווןובת. ייהמתח

חרדה מצבית ומצוקה רגשית  עםתכן בהחלט שאסירים ילדעת על השפעה נמשכת של הרדיו. י

גבוהות יותר והערכה עצמית נמוכה יותר נמשכו לתוכן המרגיע של תוכניות הרדיו יותר מאשר 

נחמה מצאו , כך מאסר ארוכות יותרשריצו תקופות חבריהם. ככל שהרדיו התקבע בקרב האסירים 

עם האפיונים שצוינו, כפי שאכן עולה מהנתון של העדפת האזנה. רבים יותר אסירים  בהאזנה לו

לאשש אותה. בכל אופן, נראה  כדיזהירות רבה, ונדרש מחקר מעמיק יותר בכאמור מוצגת מסקנה זו 

 וזה בהחלט ממצא מעודד לגביו. ,נחמה לאסירים מעניקשהרדיו 

 שידורי הרדיו

את החודש וחצי הנותרים  הכולל)לצערנו אין דוח  2019בנובמבר  22-ה עד תחילת השידוריםמיום 

יקה זמו תוכניות 531יקה ברצף, זמו תוכניות 2,173שונות:  תוכניות 4,554עד סוף דצמבר( שודרו 

שעה  תוכניות 1,155ועוד  העוסקים בגמילה מסמים רק להיוםמשדרי  695בהגשת אסירים, 

בתחומים שונים )ספורט, הורות, בריאות, כלכלה, תרבות, מסעות, העצמה אישית ועוד(. בנוסף לכל 

פינות קצרות בשלל נושאים: אזרחות, כדורגל בתקופת המונדיאל, אלימות,  תוכניותשודרו בין ה האל

ות שמילאו את לוח נוספ תוכניות-מיני 400-כלכלה נכונה, סובלנות, ספרות. סך הכול מדובר על כ

 השידורים. 
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השונים כתבות על אירועים בבתי הכלא  60-בבתי כלא אחרים שודרו כ קורהחיבור האסירים למ כחלק

הכלא יש  בתחומימשקף עשייה חיובית הבמסגרת פעילויות שב"ס. אנו מאמינים שגם לתוכן כזה 

 מאזינים. מבחינת הכוח שיקומי ומעצים 

-כו למערכת מחוץ איש 200-התראיינו עוד כ מלבדםיקאים הגיעו להתארח באולפני הכלא. זמו 80

עולמו של עובד  השקפתמפגש עם שמרואיינים הקשורים למערכת שב"ס. גם בהיבט זה יש לציין  80

ראיונות עם אסירים מאזינים  לאורב כחיוביים )ונתפסים על פי רהשב"ס במסגרת שידורי הרדיו 

 בין הצדדים. ועוינת פחות מערכת יחסים עמוקה יותר ל לתרוםדוח זה( עשוי  שךבהממובאים ה

-עוד כבשלל נושאים במסגרת התוכניות השונות התראיינו מעבר לאסירים המשדרים ברדיו פוקוס 

 והביאו באופן אחר את "הקול של האסירים".  ,אסירים שאינם חלק מהפרויקט 45

 ששודרו ברדיו, הופקו ושודרו עשרות  הקבועות תוכניותהלבד מראוי לציין ש לפני שנחתום חלק זה

 פעמיים ומיני סדרות תעודה על מגוון נושאים. -ספיישלים חד

התמורות בתכנים והתמהיל  –, ההתפתחויות בלוח השידורים לאורך השנים מנקודת מבטנו

 לעצמיחתו ועל דות יעמ –)גדילת נפחו של זה האחרון(  התוכן המקוריויקה ברצף זהמו שלהמשתנה 

 התפתחותו של גוף השידור. 
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 מבוא
-בית בתוך יושבפוקוס  . רדיופוקוס רדיואת פרויקט  בישראל הסוהר בתי שירות אימץ 2017 בשנת

 ידיב מופעל הארץ. הרדיו ברחבי הפליליים הסוהר בתי סגור" לכלל מעגל"ב ומשדר איילון סוהרה

 האסירים של האסירים. לצידם יצירתם של פרי הם לתוכניות והרעיונות התכנים נם;ולמע אסירים

 בתחום הרדיו אזרחי )מומחים מקצועי צוות הסוהר, בתי שירות של , תחת פיקוחפועל המשדרים

 התוכניות, ללא ומפיק. כל הרדיו תחנת הפרויקט, מנהל מנהלת את הכולל ,ס("שב עובדי שאינם

 אישור מתן לאחר רקהן עולות לשידור ועריכה, ו הקלטהכתיבה,  של תהליך הכלל, עוברות מן יוצא

 .ס"שב מצד הרלוונטי הממונה מטעם

לבחון את האפקטיביות של תחנת רדיו זו ככלי שיקומי, הן  שלפניכם היאדוח המטרתו הכללית של 

 יה. תוכניותהמאזינים ל האלמבחינת אסירים העובדים בה והן מבחינת ה

 רבים אסיריםש ,ולחצים סכיםת, חמצוקו מגוון על מצביעה עשירה לוגיתמנופנו קרימינולוגית ספרות

 רווחתם הגופנית על הלכת מרחיקות השליליות השפעותיהם , ועלמאסרם במהלך סובלים מהם

 ;Bierie, 2012; Block & Ruffolo, 2015; Haney, 2008; Harvey, 2007) ה זובתקופ והנפשית

Toch, 2007 .)מגוון אימוץב משקיעות מאמצים רבים בעולם המערבי רבות כליאה מערכות בשל כך 

 זו לאוכלוסייה לסייע , המכוונותמחצהוטיפוליות ל שיקומיות, טיפוליות התערבויות של רחב

 20-ב(. Cooper & Berwick, 2001) הוקשיים אל לחצים מכלול עם ויעילה ראויה בהתמודדות

 אסירים בעשרות של)רצידיוויזם(  תעדּומּו לצמצם מסוימות שיקום תוכניותהשנה האחרונות הצליחו 

 .אחוזים

 והמתוכננות בקפידה מחקר וידע על המבוססות תוכניותשד מלמ רבות שיקום תוכניות של ניתוח

 הפעילות :משלל ;(2019שונים )חביב,  מסוגים ועבריינים אסירים בקרב מּועדּות להפחית הצליחו

חינוכית )חסייסי ה התורנית (, הפעילות2014, עמיתים)חסייסי והחינוך  שיקומית במרכזיה החינוכית

 .(2017, עמיתיםחסייסי ו(הכלא  בתוך במפעלים והתעסוקה המקצועית ( וההכשרה2018, עמיתיםו

 על ידי ומניעתה פשיעה בצמצום הדוגלת, חיובית הקרימינולוגיה ברוח בחלקן נכתבות אלה תוכניות

 ,Ronel & Elisha, 2011) ומעצימות טובות חוויות דרך שינוי ללחול וביכולת האנושי בטוב הכרה

 הםכדי לשפר את סיכויי ,של עוברי חוקחברתית  להשתלבותהקרימינולוגיה החיובית מכוונת  (.2020

החברתית של האסירים, הן בתוך חברת  לקידום ההשתלבות. אחת השיטות האפשריות להשתקם

 .  למענםידי האסירים וב, הרדיו כמו, תקשורתחברה הנורמטיבית, היא הפעלת אמצעי בהאסירים והן 

 דרכם(. Crisell, 2001תקשורת ) יאמצע   שהיא הואהמרכזיים בכל חברה הִחברּות אחד מסוכני 

)פירסט  את ערכיהן ואת הנורמות המקובלות עליהן לכלל חבריה מנחילות קבוצות דומיננטיות בחברה

 (. ;Jin et al., 2019 Carney, 2016 ;2004ואברהם, 
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בעשור האחרון והצורך של אמצעי התקשורת המודרניים  חוללהמהפכת התקשורת הדיגיטלית שהת

 רובםאת  דחפולהיות נגישים ורלוונטיים לקהל הצרכנים  –בהם האינטרנט והרשתות חברתיות ו –

מצאו את ביטוים, בין היתר,  האמות אל(. שינויים והת2015לערוך שינויים והתאמות רבים )לאור, 

במציאות חדשה וייחודית, שבה צרכנים הופכים הן צורכי תקשורת והן מפיקים ושדרנים של תכנים 

(Salman et al., 2011 .)בהפקתם ובשידורם,ושליטה  ,תכנים חדשותיים לרבות, יצירה של תכנים 

אנשי תקשורת או חברי ממשלה(,  קבוצות דומיננטיות ואליטיסטיות בחברה )כגוןב ללא תלות

בתהליך ספירלי את המדיה החדשה, ומזכים אותה בפופולריות רבה עוד יותר בקרב חברי  ותמעצימ

 (. Rosenstiel, 2005הקהילה )

החל שגיבש תפיסות שידור עדכניות ובתקשורת לא פסחו גם על הרדיו  השינויים וחידושים אל

 קהל המאזינים שלשרות שיתוף דינמי ואינטראקטיבי להפעיל פלטפורמות שידור חדשות, המאפ

(Chiumbu & Ligaga, 2013); הזרמה של שידורי תחנות רדיו ממוסדות לרשת האינטרנט  :למשל

ִתים( ושידורי Streamingבמקביל לשידורם מעל גלי האתר ) (. כך מצליח Podcastingברשת ) ֶהְסכ 

(, למלא תפקיד חשוב בחיזוק קהילות חברתיות שונות, North, 2015הרדיו להמשיך ולהיות רלוונטי )

(, ולמשוך אליו קהל Dubber, 2014בייצוג אקטיביזם פוליטי ובשימור עקרונות דמוקרטיים בחברה )

 (.2015בעיקר )לאור, צעירים , גדולמאזינים 

ידי באמצעי תקשורת המופעל  הוארדיו קהילתי  הוא הרדיו הקהילתי. ושפותח אחד הכלים החדשים

ולהתמקד בעולמות תוכן הרלוונטיים לסוגיות  בין חבריה ליצור תקשורת כדי, למענהקהילה מקומית ו

תחנות רדיו קהילתיות, הפועלות ללא (. ברוח זו, Scifo, 2015בחיי היומיום ) םהמעסיקות אות

קהילות ל הנוגעים במישריןתכנים בנושאים ובמטרות רווח ובהיקפים קטנים )קהילתיים(, מתמקדות 

 ;Myers, 2011)לבעיות בקהילה ובניסיון למצוא פתרונות  לענייניהן מודעותהעלאת , בשלטובתן קמו

Santos et al., 2015) .ידי נשים בלבד והעוסקות בתכנים בתחנות רדיו המופעלות  ניתן למנות עימן

הוקמו במדינות שנות (, תחDahal, 2013הנוגעים להן, כגון אלימות נגד נשים או שוויון בין המינים )

אדם וביתרונות  עולם שלישי, כגון הודו או מדינות באפריקה, העוסקות בנושאים הנוגעים בזכויות

ותחנות המיועדות  (,Buckley, 2011; Da Costa, 2012; Siemering, 2001המשטר הדמוקרטי )

 ,.Santos et al)ללמוד במוסדות אקדמיים ) ידן משגתאוכלוסיות עניות שאין  לש השכלתןלהעשרת 

2015. 

סוהר. י האסירים בתוך בת שמפעיליםאחד המודלים הייחודיים והמקוריים של רדיו קהילתי הוא זה 

 לוונטייםהר אקטואליים תוכן את כלל האסירים בכלא לעולמות תוחושפ אסירים שלרדיו  תחנות

מושתתת על  זורדיו קהילתי מעין תחנת (. Scifo, 2015אותם ) המעסיקות יוםמהיו חיי לסוגיות

ו והן המפעיל אותאסירים ה צוותהן ל ,ות אמצעי יעיל, קונסטרוקטיבי ושיקומיילה עשויההנחה שרדיו 
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 ,של תכניםלשידור שהכנה משום  ,(McDermott,; Bedford, 2016 2004לו ) יםהמאזינ אסיריםל

, שידורם עברייניים ולאמץ דפוסים נורמטיביים והתנהגות הדפוסי חשיב לזנוחהמעודדים אסירים 

 ,Gosztonyiיסייעו בשיקומם ובהשתלבות מוצלחת בחברה לאחר השחרור מהכלא ) להםהאזנה ו

2018 .) 

 אסירים ידיב מופעלה ,פוקוס רדיו פרויקטבישראל את  הסוהר בתי אימץ שירות 2017 כאמור, בשנת

יצירתי והתנסות  ביטוי לאפשר להםמידע פנימי, להפיץ לאסירים  הן המרכזיות יומטרות .נםולמע

 להתניעכגון תקשורת בין אישית ועבודת צוות, ובמקרים מסוימים  ,בלתי פורמלית בטכניקות טיפול

 אלהאך בעיקר בקרב  ,משדריםהאסירים הע תהליכי שינוי קוגניטיביים והתנהגותיים בקרב יהטמלו

 האסירים של צידם. להאסירים של יצירתםחשיבתם ו פרי הם לתוכניות והרעיונות התכניםמאזינים. ה

 הרדיו בתחום מומחים) אזרחי מקצועי צוותר, הסוה בתי שירות של , תחת הפיקוחפועל המשדרים

 לא, להתוכניות כל. ומפיק הרדיו תחנת נהל, מהפרויקט מנהלת את כוללה ,ס("שב עובדי שאינם

 אישור מתן לאחר רקועולות לשידור , ועריכה הקלטה, כתיבה של תהליך עוברות, הכלל מן יוצא

  .ס"שב מטעם הרלוונטי הממונה מטעם

תורמות תרומה  בכלא הרדיו תוכניותשמצאו  (Knight & Tighe, 2007)למשל  שונים מחקרים

 עבריינית התנהגותשהן מצמצמות נמצא  עוד. חיוביים חברתיים וערכים נורמות לקידוםנכבדה 

(Bedford, 2015, 2016 .) וביטויים מושגיםתכניו הכוללים ו הכלא כותלי בין הרדיופעולתו של 

 לאחר הפשע לעולם חזרתם צמצוםב יםומסייע חברתי שינוימקדמים  האסירים של לעולמם הקרובים

  )שם(. השחרור

 נכתבה השניםשבמהלך תחנת רדיו מעין זו ואף פעילות למרות הפוטנציאל השיקומי הרב הטמון ב

ידי אסירים בתוך בתי בקהילתי המופעל הרדיו זכה ה, יחסיתספרות אקדמית ענפה על רדיו קהילתי 

 ,Anderson, 2012; Doliwa, 2013; Fisherכלא להתייחסות תיאורטית ומחקרית מעטה ביותר )

 ,Bedford, 2014היותו מודל יחסית חדש בנוף התקשורת והכליאה ) בשל, ייתכן שכך(. 2009

2016; Bonini & Perrota, 2007; Doliwa, 2013; Jewkes, 2002ושנערכ הספורים (. המחקרים 

 (.(Bonini & Perrota, 2007; Jewkes, 2002לרדיו  קהילת האסירים של האזנהה בהרגלי התמקדו

 שאלות לבחוןהיה בין שיטות מחקר כמותניות לאיכותניות,  לביששהנוכחי,  ההערכה מחקרעניינו של 

  :אלה

 הייחודית תןהשפע ומה תהיה, הרדיו תוכניותל ההאזנה תיחווימאזינים  אסירים על איך תשפיע .1

 או בכעסים שליטהב העוסקות תוכניותל האזנה איך תשפיע :למשל ?ייעודיות תוכניותשל 

 שהאזנה יתההי ההנחה ?כלאמסגרת הב שיקוםבאו  המשפחה בני עם החיובי הקשר בעידוד
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 תחילתואת ותקדם  אסיריםשל ה התנהגותהו חשיבהה דפוסי על חיובל תשפיע כאלה תוכניותל

 עשויות אסירים של לרווחתם המיועדותו רדי תוכניותעוד הנחנו ש. בחייהם שיקומי תהליך של

 מחויבות תוך ,דמוקרטית השתתפותו ביטוי חופש להם לאפשר, בכלא חייהם את להקל גם

 (.Rennie, 2006) בה והסולידריות האסירים בקהילת החברתיים היחסים לחיזוק

על  כני השידורוות פעילות ההפקה והשידור לשההשפעות קצרות הטווח וארוכות הטווח  מה הן .2

 ?תוכניותהאסירים המפיקים את ה
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 סקירת ספרות

 רדיו קהילתי

 הגדרות

 קהילתי כאמצעיגדיר רדיו ה( Howley, 2005לי )ורדיו קהילתי זכה להגדרות שונות במחקר. הא

אי שביעות תחושת  בשל הקהילהפי רוב, במיקום גיאוגרפי מוגדר, והצומח מתוך  תקשורת הפועל, על

רדיו קהילתי מקדש את ש, האולי )שם( טעןהתקשורת המרכזיים.  מהתכנים המשודרים באמצעי רצון

חברי הקהילה הדמוקרטיה ופועל לחיזוק הסולידריות והיחסים החברתיים בין את חופש הביטוי ו

 . שהקימה אותו

הפועל ללא רדיו קהילתי כאמצעי תקשורת הגדירו ( Dahal, 2013דהאל )ו( Ofcom, 2004)אופקום 

הם אלה המפעילים אותו  ;חברי קהילות ספציפיותשל  תםבשליטו םנמצא בבעלותאשר מטרות רווח, 

. Santos et al., 2015))ראו לעניין זה גם  בלבד םבנושאים הרלוונטיים לה המשדרים תכניםו

א לאפשר לחברי הקהילה להביע את דעתם, והמרכזי של רדיו מעין זה ההתפקיד , מבחינתם

 (. Scifo, 2015)ראו גם  תםלהשמיע את קולם ולהשפיע על החלטות "בוערות" הנוגעות לחיי קהיל

( Office of CommunicationsBritish  ;4Ofcom, 200לבסוף, רשות התקשורת הבריטית )

גדירה רדיו קהילתי כרדיו המקיים ארבעה תנאים: )א( שידורים המיועדים והמכוונים לטובת ה

קהילה ההקהילה ולא למטרות כלכליות; )ב( שירות של קהילה אחת לפחות; )ג( שיתוף חברי 

כני השידור; )ד( הכללת שידורים המותאמים למטרות הקהילה. ובהפעלת תחנת הרדיו ובקביעת ת

 ,קהילה פיזיתטיפוס: ות אב שניזו, קהילה או קהילתיות בתחום הרדיו הקהילתי כוללת  הגדרהלאור 

המבוססת על עניין  ,(Community of interest) קהילת ענייןהמבוססת על מיקום גיאוגרפי, ו

ספק של שירותי מידע לכל קהילה הוא שרדיו קהילתי  מכאן משתמעחברתי, תרבותי ופוליטי משותף. 

חבריה. פונקציונליות זו של  שלבבד אמצעי לביטוי תכנים ועמדות  ובדבקרבה הוא פועל שספציפית 

 תסייעומ המפעילה אותוהרדיו הקהילתי מאפשרת לו לחזק את הזהות הפנימית של חברי הקהילה 

 (.;Marchi, 2009 Carpentier, et al., 2001; Jankowski, 2003) ים חברתי יםשינוילקדם להם 

 תסקירה מחקרי

הרדיו הקהילתי מצביעה על דלות יחסית. מעט המחקרים  עלבחינה דקדקנית של ספרות המחקר 

Marchi, 2009; שנערכו בתחום זה עסקו בעיקר בניתוח הסיבות להאזנה לשידורי הרדיו הקהילתי )

Meadows, et al., 2007 ובהשפעות הנפשיות והחברתיות של השידורים הקהילתיים על חברי )

כשוליות או כמודרות מבחינה חברתית  תכופות הנתפסותקהילות הקהילות המאזינים להם, 

(Marchi, 2009; Meadows & Foxwell, 2011 .) 
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רה משלשידורי הרדיו הקהילתי אחד הממצאים המרכזיים העולים מספרות מחקר זו הוא שהאזנה 

מעודדת מעורבות אקטיבית בתורה וזו לכידות והשתייכות חברתית,  תתחושעל מאזיניו 

ת חברי הקהילה המאזינים מרעיקר בהב מתבטאתוקונסטרוקטיבית בחיי הקהילה. מעורבות זו 

בקהילה. מדוס  העוסקיםיוצרים ומשדרים תכנים אף חלקם  ,פעיליםחברים ל פסיביים מצרכני מידע

שהאזנה לחדשות קהילתיות ברדיו וקבלת מידע אודות  ,( מצאוMeadows et al., 2007ועמיתיו )

לקחת חלק פעיל בחיים  םאותלקהל המאזינים כוח, וממריצות מעניקות  יםקהילתי-יםאירועים מקומי

בחן ש(, Marchi, 2009)מרצ'י שדרי חדשות מקומיות. לעיתים להפוך  אףו ,הפוליטיים של הקהילה

מצא ששידורים  על קהל המאזינים, בבוסטון ישכונת עונבתחנת רדיו קהילתי של  יהאת השפעות

עודדו נערים בסיכון להפוך מפיקים של מדיה, לרכוש כישורים טכניים ולשדר שידורים העוסקים  האל

 חשיבות לבני קהילתם.  בנושאים חברתיים ופוליטיים בעלי

להתרחבות  מתו של הרדיו הקהילתילתרוהעולה מספרות המחקר מתייחס אחר ממצא מרכזי 

 ,.Baker, 2012; Forde alתחושת הבדידות ) צמצוםבין חברי הקהילה ול יםהחברתי המגעים

2002; Rennie et al., 2013),  כך למשל מצא המרכז םמאזיניה שלתחנות והן העובדי  שלהן .

של קשישים, (, שהאזנה Australasian Centre on Ageing, 2008לחקר ההזדקנות באוסטרליה )

הנחשבות השמיעו סוגות מוזיקליות ש המוזיק תוכניותלובכללם כאלה שסבלו מדמנציה או מבדידות, 

כללו גם ש(. ממצאים דומים, well-being) שלֹומּותם, השפיעה לטובה על להםנעימות ומתאימות 

ים באוסטרליה תחושות של גאווה, ביטחון עצמי ושמחה, נמצאו בקרב אוכלוסיות של מיעוט

(Meadows & Foxwell, 2011 .) 

ולפיו רדיו מעין זה מעניק  ,הרדיו הקהילתי מחקרכל האמור לעיל נקשר לממצא מרכזי נוסף ב

 באוכלוסיות בין השארמדובר  .תחושות שייכות וגאווהלאוכלוסיות המאזינות לו ושאותן הוא מייצג 

 ,Gordon, 2012; Ofcom המאופיינות בשוליות חברתית והפועלות בתוך חברות קונפליקטואליות )

Santos et al., 2015; 2004) .הרדיו הקהילתי תרומת  אתהממחישה חת הדוגמאות הבולטות א

 ,Dahal & Aramרדיו הקהילתיות בנפאל. דהאל ואראם )העצמת קהילות מוחלשות היא תחנות הל

( ורדיו Radio Makaluרדיו מאקאלו ) –( בחנו את השפעותיהן של שתי תחנות רדיו קהילתיות 2010

נפאל, ב יםהחי יםאתני ים, מיעוטהןעל אוכלוסיות מאזיני – (Radio Namobuddha) נמובודהה

 ,Dahal, 2013; Dahal & Aramבה )ורממדינה המאופיינת בהטרוגניות אתנית, תרבותית ושפתית 

יכולתם של השידורים לסייע  ציינו אתשהמאזינים לתחנות אלה  הראו(. ממצאי מחקרם 2010 ,2013

אדם ופתרון קונפליקטים בדרכי שלום.  תות משבר, באמצעות שידור תכנים בנושאי זכויותילהם בע

לצעירים,  נחילןולה תןשפאת התרבותית ו ןהשידורים אפשרו לשתי קבוצות אתניות לשמר את זהות

 לצמצםשיח מכבד ובכך  להן להתוודע זו לזו ולנהל לאפשר שונות,תרבויות בין יש להפג ובה בעת

בנפאל, הראשונות דעות קדומות או תפיסות סטריאוטיפיות. הצלחתן של תחנות הרדיו הקהילתי 
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 ווהשידור, הוביל ה, העריכההרחבת שוק העבודה ומתן הכשרות לצעירים בתחומי הטכנולוגי ועקב כך

בנושאים  השל תחנות אל עיסוקן(. Dahal, 2013קהילתי במדינה זו ) תחנות רדיו 270לפתיחתן של 

כגון אלימות נגד נשים, העצמה נשית, שוויון מגדרי וקידום זכויות  – תחנות רדיו ממשלתיותמ שהודרו

לכת בקרב  בסופו של דבר שינויים מרחיקי חוללוים לבין קהל המאזינים נבין השדר שיח-והדו –אדם 

 (. Dahal & Aram, 2010האוכלוסייה הנפאלית המגוונת )

 & Dahal, 2013; Dahal & Aram, 2010; Meadowsהמסקנה הגורפת של כלל החוקרים הנ"ל )

Foxwell, 2011) להן  מעניקאוכלוסיות מוחלשות או קבוצות מיעוטים,  היא שרדיו קהילתי, המייצג

 לצמצם או לפוגגיש ביכולתו  עודהחברתית. והנפשית  תןרווחתחושת שייכות, ומשפיע לטובה על 

 קבוצה חברתית כזו או אחרת.  לע יםשלילי דימויים

 השפעות המאסר על האסיר

האסירים על בטרם יוצגו המודלים השונים של רדיו בכלא והשפעתם על האסירים המשדרים ו

בקצרה את הספרות האקדמית העוסקת בהשפעת עונש המאסר  לסקורהמאזינים, ראינו צורך 

 והחיים בכלא על תחושות השייכות והרווחה הנפשית של אסירים. 

 ,Goffmanגופמן )אותו בכל מישורי החיים של האסיר, אפיין של בית הסוהר נוכח שליטתו המוחלטת 

ומהסביבה החברתית אוכלוסיית הכלואים מורחקת מהקהילה ש, הוא אמר( כמוסד טוטלי. 1958

יות ובירוקרטיות רבות, מנוהלת זוהמשפחתית שלהם, מודרת מעשייה חברתית, נתונה למגבלות פי

אסירים מוגבלים מבחינת תחומי החיים וכפופה למרותם המוחלטת של אנשי הסגל. בין היתר  רובב

בזמנים ובמקומות קבועים, לקחת  לאכול, מדי אסירללבוש  עליהםהכלא,  מתחםחופש התנועה ב

זכות הבחירה )במערכות כליאה מסוימות(  נשללת מהםו ,חינוך או טיפול מסוימות תוכניותחלק ב

דברים זה, הכולל ביטול  (, מצבGoffman, 1961(. לתפיסתו של גופמן )Feierman, 2004)ראו גם 

את תפיסת החברה אותו כבלתי ם להפני לאסיר של זהות היחיד, גורם בסופו של דבר)כמעט( מוחלט 

( mortification of the self, p.36טרגי ואולטימטיבי ל"מוות של העצמי" ) באורחאנושי ומוביל 

(. השתקה מעין זו של אוכלוסיית הכלואים והמתתם הסימבולית civic death, p.10"מוות אזרחי" )ול

צידן, לחברה הכללית לתייגם כחסרי מסייעות, ממבחינה אזרחית )או נטילת תחושת האזרחות מהם( 

נוכח  (.Ridley-Smith & Redman, 2002כבוד וכמשוללי זכות השתתפות בחיים החברתיים )

סמית ורדמן -( ורידליFoucault, 1995פוקו ) השלילה המוחלטת של זכויותיהם הגדירו בהקשר זה

(Ridley-Smith & Redman, 2002 )אזרחות )לפסולים אסירים כאת הdisqualified from 

citizenship .) 

 ,הן הפרדה של היחיד מהחברה והן אובדן סוגים שונים של חופש ,ענישה באמצעות כליאה כוללת

הבחירה, הדיבור והבעת  ,עיקר אובדן חופש התנועה, האוטונומיה, הביטחון, הקניין, הפרטיותוב
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 ,Attonר דבריו של קאולדרי )זה נראים רלוונטיים ביות הקשר(. בHogg, 2002הדעה האישית )

2015; Couldry, 2001 )הכליאה, בוחרים באופן פעיל ומודע  ניארגו םארגונים שונים, ובכללש שטען

 ןחלק מזכויותיהלגזול מהן להשתיק קולות של קבוצות מיעוט, ובכך , לערער, להתעלם, להוציא

 האנושיות הבסיסיות. 

אוכלוסיות של כלואים אמצעים ללהנגיש  מה נדרש וראויעד כמנקודת מבטנו,  ,מצביעדברים זה  מצב

עם מגמות כליאה  תיישבתחלופיים לביטוי אזרחותם ולהגשמתה, קל וחומר שמדיניות מעין זו מ

 ;Alison & Ramaswamy, 2016שיפור רווחתם האישית והנפשית של אסירים ) של מודרניות

Cooper & Berwick, 2001) שיעורי מועדותם לאחר השחרור )צמצום ל תוכניותפיתוח וWeisburd 

et al., 2017 .) 

של גופו להמיר את ענישת אחד האמצעים העשוי לתפיסתנו לשרת צורך זה, בעיקר נוכח יכולתו 

 התורמים לשיקוםומידע  תכניםשל בכלא (, הוא הפקה Foucault, 1995האסיר בחינוך נשמתו )

ת יומיומנו ותהקנלומקצועית הכשרה להעניק  מאפשרת(. הפקה מעין זו Anderson, 2008)ראו גם 

חוץ במעורבות רבה יותר עם העולם שמעודדת  ,תעסוקה בכלא תוך כדי כישורי עבודהות ומקצועי

 ;Christofferson, 2014;2018, ם)חסייסי ועמיתי השיקומי בתוכניות החינוך והטיפול פותהשתתו

Davis et al., 2013; MacKenzie, 2006; Newton et al., 2016השתלבות מוצלחת מקדמת ( ו

 (. Visher et al., 2005בשוק העבודה לאחר השחרור )

 רדיו קהילתי של אסירים

ידי ברדיו המנוהל  –החל להתפתח מודל חדש של רדיו קהילתי  20-של המאה ה 90-מאז שנות ה

(. מודל זה נחלק לשני Bedford, 2014) )ולעיתים גם לבני משפחותיהם( אסירים והמיועד להם

 (. Prison Radio( )Anderson, 2013) רדיו בכלא( וPrisoners' Radio) רדיו של אסיריםסוגים: 

מחוץ לכותלי הכלא,  יושבתחלק מתחנת רדיו קהילתי ה הוא( Prisoners' Radio) רדיו של אסירים

 המעין אל תוכניות. משפחותיהם ולחברי הקהילה ייעודיות לאסירים, לבני תוכניותוהוא משדר 

מערכות המשפט, אכיפת החוק, התקון והכליאה הנוגעים לפי רוב, בתכנים  מתמקדות, על

(Anderson & Bedford, 2017 ובמסרים אישיים הנשלחים מהאסירים לבני משפחותיהם )

(Anderson, 2013 והן מארחות אסירים ,) אם באמצעות שליחת תכנים בתקופת ריצוי מאסרם(

משפחות של אסירים,  ואם באמצעות ראיונות "חיים" מתוך הכלא(, אסירים משוחררים, בנימוקלטים 

שכיחות בעיקר בקנדה ובאוסטרליה  רדיו כאלהפעילי זכויות אדם או נציגי ממשל. תחנות 

(Anderson, 2013; Anderson & Bedford, 2017( אנדרסון .)Anderson, 2008) ההיבט ש, טען

ין זו הוא התמקדותה בשמירת הקשר בין האסירים לבין חברי עבתחנת רדיו מ המרכזי והחשוב ביותר

היא מוצלחת של הראשונים לקהילה לאחר השחרור. לתרום לשיבתם ההמשפחה והקהילה ויכולתה 
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חברי הקהילה מחוץ אוזני ל , המגיעיםשידור סיפוריהם האישיים של האסיריםדרך זאת בעיקר עושה 

הומניזציה -הדההפגת "שבירת" תדמיתם השלילית בעיני האחרונים, התורמים לשידורים לכלא, 

נייט וטיי בהקשר זה טענו (. Benson, 2018והכרת צדדיהם החיוביים והאנושיים ) וחווים חווהם ש

(Knight & Tighe, 2017שלשידור ה ,)לקהל יעד הנמצא מחוץ לכותלי בית הסוהר חשיבות  תוכניות

מערך הסיבות המביא הבנה מעמיקה יותר של  (2) א;עולם הכלחשיפת מידע על  (1)משולשת: 

 ,McDonaldתפיסת האסירים לא רק כ"פושעים" אלא גם כ"בני אדם" )ראו גם  בעקבותיהלפשיעה ו

יעיל וטוב יותר של אסירים בחברה לאחר שחרורם מהכלא )ראו re-entry) סיוע בשילוב ) (3)(; 2014

  Fisher, 2009.)1גם 

היושבת (. מדובר בתחנת רדיו Prison Radio) רדיו בכלאהוא הסוג השני של רדיו קהילתי לאסירים 

 כאלה הואכלא והמשדרת לאוכלוסיית הכלואים בו בלבד. עניינן המרכזי של תחנות רדיו  בתוך בית

 תולאוכלוסייבתוכו הן פועלות שהנוגעים ספציפית למתקן הכליאה  ,נושאיםלסוגיות ולהתייחס ל

שכיחות  ה(. תחנות אלAnderson & Bedford, 2017; PRA, 2014מענה ) ם, ולתת להיםהכלוא

רדיו  הואשעניינו המרכזי של המאמר הנוכחי מכיוון (. Bedford, 2016, 2018בעיקר בבריטניה )

 סקירת הספרות המופיעה בו לסוג זה של רדיו. רובתתייחס  2בכלא,

 (Prison Radio) 3רדיו בכלא

ודות ההחל לפעול שפיתחה מודל של רדיו בכלא. מודל זה, שהראשונה המדינה בריטניה הייתה 

ערוץ הטלוויזיה ל( Prison Radio Associationפעולה מוצלח בין איגוד הרדיו בכלא ) לשיתוף

אזרחים מתנדבים מתחום התקשורת והרדיו. מפעיליו היו ו ,1993דרך בשנת ל, יצא BBC-הבריטי ה

הייתה עלייה בשיעורי ההתאבדות והפגיעה העצמית של אסירים  בכלארדיו  להקיםה המוטיבצי

שהתעוררו הצורך ו( והרצון Feltham( )Bedford, 2014) פלטהאםצעירים במתקן הכליאה 

בהן היו שהשעות  ,להעביר לאסירים צעירים תכנים מרגיעים, בעיקר בשעות הלילה –בעקבותיה 

שנים מאוחר  13בפעילות התחנה.  נרחבלהשתלב באופן אקטיבי ובמצב הפגיע ביותר, ולעודדם 

(, המנוהל National Prison Radio; NPRכלאי הלאומי )-( הוקם בבריטניה הרדיו הבית2006יותר )

(, שירות בתי הסוהר הבריטי The Prison Radio Association; PRAידי איגוד הרדיו של הכלא )ב

 Prison Service and National Offender Managementים )ושירות הניהול הלאומי של עבריינ

Serviceמאז הקמתו צבר הרדיו פופולריות עצומה בקרב אוכלוסיית הכלואים, תכניו משודרים ב .)-


בחן את השפעת שידורי הרדיו מתוך הכלא על תפיסת שלא נערך עד היום ולו מחקר אחד  המעניין לציין שלצד טענות אל 1

 האסירים בעיני הקהילה ועל חזרתם אליה. 
אך משדרת תכנים לכלל אוכלוסיית האסירים  ,איילוןבכלא  היושבת, תחנת רדיו רדיו פוקוסל תוך התייחסות ספציפית 2

 .הפליליים הכלואים בבתי הכלא בישראל
והיא מבוססת, רובה ככולה, על עבודותיה של  ,(Doliwa, 2013רדיו בכלא דלה ביותר )החשוב להדגיש שהספרות בתחום  3

בבריטניה. באתר של רדיו זה חקרה את הרדיו הלאומי של בית סוהר ש( Bedford, 2008, 2014, 2018בדפורד )
(https://prison.radio/pra-international/ ) ספרד, גֹוב  ֹווט ד)טריניד אחרותהפועלות גם במדינות  ,תחנות רדיו בכלאמוזכרות ,

 . אין הרחבה עליהן מעבר לאזכורןהונגריה, אוסטרליה וישראל(, אך 
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(. Bedford, 2018) בקירובאסירים  80,000זוכים להאזנה של בכל רגע נתון ו ,ויותר סוהר בתי 100

לסקוטלנד, וכיום כל אסירי סקוטלנד יכולים להקשיב לתוכניות הורחבו שידורי הרדיו גם  2016-ב

 )שם(.  משדרת שהתחנה

אסירים ומשודרים בין למען ותכניו הופקו  ,ידי אסיריםב( נבנה NPRהרדיו הלאומי של בית הסוהר )

כותלי בתי הסוהר בלבד. מטרתו לספק לאסירים תמיכה במהלך מאסרם ולהפחית את שיעורי 

ידי הנגשת מידע רלוונטי. מידע זה כולל,  שלהם לאחר השחרור, בעיקר על (יזםווירצידמּועדּות )ה

מסגרות חינוך השתלבות בן היתר, הצגה של שירותי תמיכה וייעוץ בקהילה וקמפיינים המעודדים יב

יקה ושיחות זאירוח של ידוענים, מו תוכניותוטיפול לאחר השחרור מהכלא. לצד מידע זה משדר הרדיו 

צוות התחנה מורכב מארבעה אזרחים )מנהל התחנה,  4לצורכיהם. הנוגעיםבין אסירים על נושאים 

מפיק, מנהל כספי ואחראי על גיוס תרומות(, והאסירים העובדים בה נבחרים בקפידה לאחר תהליכי 

א והאסיר לעבודה ברדיו  תשירות בתי סוהר הבריטי. אחד התנאים המרכזיים לקבל שלמיון 

 (. Knight & Tighe, 2017)השתתפותו הפעילה בתוכנית שיקום 

(, הונגריה Doliwa, 2013בשלוש מדינות: פולין )עוד בעקבות בריטניה הוקמו תחנות רדיו בכלא 

(Gosztonyi, 2018( וישראל )רדיו פוקוס.) 

 מחקרה ספרות –רדיו בכלא 

 שלצד הפופולריות הרבה שלו מלמדתבחינה דקדקנית של ספרות המחקר בתחום הרדיו בכלא 

המחקר עליו ועל במספר מערכות כליאה בעולם המערבי )בדגש על בריטניה(, בקרב אסירים 

(. המחקרים Bedford, 2015, 2016; Doliwa, 2013; Grimes & Stevenson, 2012) דל מאוד השפעתו

האסירים ובניתוח התמקדו בבחינת דפוסי ההאזנה של  קהילתי בכלאהמעטים שעסקו ברדיו 

 & Bedford, 2015, 2016; Boniniהשפעותיו על רווחתם האישית והנפשית ועל תהליך שיקומם )

Perrota, 2007; Jewkes, 2002; Prison Radio Association, 2014 של אחרת (. קבוצה קטנה

עות ( התמקדה בבדיקת השפChurcher, 2008; Doliwa, 2013; Knight & Tighe, 2017מחקרים )

 העבודה ברדיו בכלא על האסירים המשדרים. 

 בחינת דפוסי האזנה של אסירים לרדיו בכלא

הראשון המחקר דפוסי ההאזנה של אסירים לרדיו. הנושא שלושה מחקרים בלבד נערכו עד היום 

אסירים  מפעיליםלרדיו שספציפית לא התייחס ובאיטליה לרדיו בכלל של אסירים בדק דפוסי האזנה 

(Bonini & Perrota, 2007). המיועדת לאסירים,המחקר השני בדק דפוסי האזנה לתוכנית מסוימת , 

(. המחקר השלישי הוא היחיד Minc et al., 2007ששודרה בתחנת רדיו קהילתית באוסטרליה )


רדיו סוני, פרס  מטעםראשון בפרס תוכנית הבוקר של השנה הניתן הבמקום  2201-( זכתה בPorridgeהבוקר ) תוכנית 4

 (.Sony Radio Academy Award( )Bedford, 2018) האקדמיה
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 ,Prison Radio Association, 2016; Redfordאסירים ) מפעיליםשבדק דפוסי האזנה לרדיו ש

2016.) 

רדיו  תוכניות( בחנו את שיעורי ההאזנה של אסירים לBonini & Perrota, 2007רוטה )בוניני ופ

שיעורי ההאזנה שלהם מ בהרבההמשודרות בתחנות רדיו ציבוריות באיטליה, ומצאו שהם נמוכים 

מהגבלת חופש הפעולה בכלא ומצמצום האפשרויות  הירידה זו נבעש הם טענו טרם כליאתם.

ה בשיעורי ההאזנה ימצאו החוקרים עלי בה בעתבשעות ובימים הרצויים להם. לרדיו  יןהטכניות להאז

נגישותו  הסיבה הייתהטרם כליאתם.  רק מדי פעם הןרדיו בקרב אסירים שנהגו להאזין ל תוכניותל

כגון טלוויזיה או  ,אמצעי תקשורת אחרים לש שהייתה גבוהה מזו ,של הרדיו בין כותלי בית הסוהר

רדיו במשך שעה ביום בממוצע, תוך העדפה  תוכניותנמצא שאסירים מאזינים ל אינטרנט. ספציפית

( בחנו את הרגלי Minc et al., 2007ברורה לשעות הבוקר ולתוכניות מוזיקה. מינק ועמיתיה )

ששודרה בכלא ובתחנת  תוכניתאסירים ואסירות באוסטרליה ובני משפחותיהם ל 500ההאזנה של 

(. מטרתה Jailbreak Health Projectעסקה ברפואה ובבריאות בכלא )ר שארדיו ציבורית מקומית, ו

ומחלת האיידס(, לדרכי  C-ו Bהייתה לספק מידע בנוגע למגוון מחלות )בעיקר הפטיטיס  תוכניתשל ה

אסירים  שחוויםהבידוד החברתי והמשפחתי בריכוך תחושת הטיפול בהן ולדרכי מניעתן, ולסייע 

תוכן בתחום הבריאות והרפואה ואסירים  רואיינו מומחי תוכניתרבים החולים בהן. במסגרת ה

שמכלל אוכלוסיית האסירות והאסירים שלקחו חלק  הראוהסובלים מהמחלות. ממצאי המחקר 

שהחוקרים בחרו שלא להסיק אף מהאסירים.  16%-מהאסירות ו 23% האזינו לתוכנית במחקר

והצלחתה אלא להתמקד בשיעורי ההאזנה אליה בלבד, הם  תוכניתאודות יעילות המסקנות כלשהן 

המספקות לאסירים מידע רלוונטי  תוכניותמצביעים על פופולריות מסוימת של  הציינו ששיעורים אל

 הקפידו עד כמהיבחנו שב לערוך מחקרי המשך ואודות חיי היומיום שלהם. החוקרים הדגישו שחש

 ולאילו פרקי זמן.  תוכניתהנחיות וההוראות שניתנו להם בה למלא אתהאסירים 

בחן  Prison Radio Association, 2016; Redford, 2016)לבסוף, האיגוד הבריטי לרדיו בכלא )

 Nationalכלאי הלאומי )-משדרת תחנת הרדיו הביתשאת דפוסי ההאזנה של אסירים לתוכניות רדיו 

Prison Radio האסירים הכלואים בבתי הכלא בבריטניה  80,000מכלל ש הראו,(. ממצאי המחקר

היומי הממוצע  ההקשבהזמן ו מדי יום ביומולו  הקשיבומהם  37% ,על קיומו של הרדיו 99%שמעו 

  שעות. 10.5של האסירים לרדיו עמד על 

 מאזינים -כני הרדיו על רווחתם האישית והנפשית של אסיריםוהשפעות ההאזנה לת

בפרט השפעה רבה על  רדיו בכלאבכלל ולתוכניות  מניחים שלהאזנה לתוכניות רדיוחוקרים שונים 

 ,Bedford) של אסירים קידומם של נורמות וערכים חברתיים חיוביים ועל רווחתם האישית והנפשית

2015, 2016; Jewkes, 2002 .) 
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אסירים, הכלואים לתקופות  62באמצעות ראיונות חצי מובנים עם ( בדקה Jewkes, 2002ג'וק )

תקשורת בכלא )ובכלל  את הקשר בין הפעלה והנגשה של אמצעימאסר ארוכות כולל מאסרי עולם, 

ת הכליאה של אסירים יידי תחנות חיצוניות( לבין חוויבידי אסירים או ב יםזה טלוויזיה ורדיו המנוהל

שרדיו וטלוויזיה מספקים לאסירים תכנים  הראוא(. ממצאי מחקרה )בדגש על הסתגלות לחיי הכל

הם ליצור זהויות חדשות, לחקור את העצמי הפנימי שלהם ולחוות תחושה של ל המאפשרים

בתוך מסגרת טוטלית המאופיינת, בין היתר, בביטול ה"עצמי"  למרות היותם ,אוטונומיה וכבוד עצמי

 והזהות הקודמת של האסיר. 

חוקרים אחרים מתחום הרדיו, שהשתתפות אקטיבית בשידורים או השתתפות הסכימו בהקשר זה 

משום החברתי השלילי של האסירים,  מיתוגפסיבית באמצעות האזנה לרדיו פועלות כאנטיתזה ל

 ,Anderson, 2008) מן השורהמעודדות תחושה של שייכות ורצון מצידם להיות אזרחים  שהן

2015; Bedford, 2014, 2015( בדפורד .)לשגם מקור חשוב  הואדיו בכלא שר, הוסיפה( שם 

תמקד במגוון נושאים שהוא מ משום ,התנהגות עבריינית כמו גם צמצוםחברתי, ושינוי אקטיביזם 

ובהם מתן שירותי רווחה ובריאות ראויים בכלא והנגשה של  ,אוכלוסיית הכלואיםל הנוגעים במיוחד

ולפיהם תכנים רבים  ,תבססו על דבריהם של אסיריםה יהנותחינוך, טיפול ושיקום. טע תוכניות

 המצוייםשירותי תמיכה שונים בהתוודעות להמשודרים בתוכניות הרדיו בתוך הכלא מסייעים להם 

(. Bedford, 2016בבית הסוהר ובפיתוח חשיבה אותנטית בכל הנוגע לעריכת שינוי חיובי בחייהם )

הבנה של מושגים  לרכוששייכות ו לחושאישית, -ורת ביןלפתח יכולות תקש עוד הם מסייעים להם

 (.Bedford, 2015יה )תכגון קהילה, אחריות ואמפ

 ,דברי אסירים לאור ,( על תחנת רדיו בכלא באוסטרליה מצאFisher, 2009מחקרו של פישר )

סייע להם מוכן  ,בעיקר באמצעות בקשת שירים ,הרדיו בכלא מאפשר להם להביע את קולםש

לפי האסירים וצוות בית הסוהר,  ,וירה חגיגית. תוכניות אלהואל היכנסלהתכונן לתקופת החגים ול

 . , קשרים חיובייםבמיוחד בקרב קבוצות הילידיםו בין האסירים, מכוננות

בדקו את השפעת ההאזנה ש(, Wilkinson & Davidson, 2010וידסון )יילבסוף, וילקינסון וד

המשדר לאוכלוסיית הכלואים בו בלבד( על מצבם  ,הכלא בין כותלירדיו מר כלורדיו בכלא ) תוכניותל

אישית בין הכלואים -כלי אפקטיבי לפיתוח תקשורת ביןהוא הנפשי של אסירים, מצאו שהרדיו בכלא 

שהאזנה לסיפורים של אסירים אחרים  נוצייאסירים המ. חלק ובהשוררת תחושת הניכור  שלולהקלה 

"חלון" לעולם, ומסייע שהרדיו הוא  אחרים אמרוריכת שינוי חיובי בחייהם. תה מקור השראה לעיהי

עם תחושות של אנומיה  בעודם מתמודדים ,להם לשמר תחושה של קהילתיות ומעורבות קהילתית

 ובידוד חברתי.
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 השפעות השידור ברדיו בכלא על האסירים המשדרים

ושל שידורי רדיו ושדרני רדיו בפרט, הוא עיצוב דעת  ,אחד התפקידים המרכזיים של  תקשורת בכלל

השדרנים על תפקיד זה מתוקף (.  ;Kim & Yang, 2019Grunangerl et al., 2012הקהל )

הכוח עליהם להפנות את ם )שם( ולהבין, שהאמון עם מאזיני והעובדים בתחנת הרדיו לפתח יחסי

קהילה הלחיזוק מעמדה של  ,לי ההחלטותקהל וכבעלי השפעה על מקב כמעצבי דעת ,המצוי בידיהם

 (. Carpentier 2011; Moe, 2010לה הם משדרים )ש

למרות ההכרה התיאורטית והמקצועית בכוחם הרב של העובדים ברדיו וביכולתם להשפיע על מקבלי 

מספר מצומצם ביותר של מחקרים הבוחנים את השפעת העבודה רק החלטות ועל דעת קהל, נערך 

רדיו בכלא. מילאן ב על אלה העובדיםרדיו קהילתי מחוץ לכלא וב על אלה העובדים ברדיו עליהם,

(Milan, 2008מצא ), תחושההעובדים בתחנת רדיו קהילתי באיטליה חשו אושר בעבודה,  רובש 

מצאה את ביטויה העיקרי במוטיבציה גבוהה לעבוד בהתנדבות ובמעורבות רבה בעשייה ש

היו אופייה העצמאי והלא ממוסד של העבודה, , לטענת החוקר, לכךהסיבות המרכזיות התקשורתית. 

מקור  הואשרדיו קהילתי  הוא הסיקוההקשבה לשדרנים.  תוכניותההפקה המהנה והמתגמלת של 

 לסיפוק, לאושר, להתרגשות ולהעצמה. 

( בדקה כיצד תופסים עובדים )אזרחים ואסירים( של תחנת רדיו בתוך Churcher, 2008צ'ורצ'ר )

 אנגולהבתוך כלא הנמצאת הכלא את מהות עבודתם ואת משמעותה. המחקר התמקד בתחנת רדיו 

ששידוריה נקלטים הן בכלא והן מחוצה לו, בטווח של קילומטרים בודדים. תחנת  ,שבארצות הברית

שינויים במסלול לחולל מעודדות אסירים האופי דתי )נוצרי או מוסלמי(, עם  תוכניותרדיו זו משדרת 

האפשרות ש, טענה (. החוקרתp. 82"שיקום מוסרי" ) לחולל ,יהם, ובמילותיו של מנהל הכלאחי

לקחת חלק פעיל ביצירת התכנים המשודרים בתחנת הרדיו הפכה את האסירים העובדים בה 

האסירים המשדרים סייעו שותפים בפיקוח ובניהול החברתי של בית הסוהר ושל עצמם. קונקרטית 

 משמעות רוחנית ושיקומית. בד הנושאים ניםבשיקום אסירים באמצעות שידור תכלהנהלת הכלא 

בבד, נוכח רצונם לשמור על עבודתם בתחנת הרדיו ולהמשיך להשפיע על דעת הקהל בכלא ומחוצה 

 לנצל אתמ והאסירים המשדרים באדיקות על כללי ההתנהגות הנדרשים בכלא. הם נמנע שמרולו, 

כגון תנאי מחיה  ,בהשוואה לאסירים אחרים, לקידום אינטרסים אישיים ,החופש היחסי שניתן להם

 טובים יותר או אישור חופשות. 

( בחנה, באמצעות ראיונות עומק עם תשעה אסירים, את השפעות העבודה Doliwa, 2013ה )ודוליו

עי העבודה ברדיו כאמצהאסירים תופסים את ש הראוכלא בפולין. ממצאי מחקרה  בתחנת רדיו בבית

משמעות הם מייחסים לה  על כן, ובונתקות נפשית ורגשית מהשהות ילשיפור איכות החיים בכלא ולה

כלי חשוב ורלוונטי לשיקום אסירים ולמימוש  היאשעבודה ברדיו בכלא  דוליווה הסיקה. גדולה
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אחת התוצאות החיוביות של סוג זה של השתתפות פעילה בשיקום הפוטנציאל החיובי הטמון בהם. 

ללמוד כישורי הפקת רדיו לצד מיומנויות בסיסיות )למשל  האפשרות הנפתחת לפניהם,ל עצמם היא ש

שדרך הפקת תוכניות עם  ,מצאה( Bedford, 2015ידע במחשבים, קריאה או אוריינות(. בדפורד )

נייט אסירים יכולים ללמוד על "אחריות חברתית". תוכן חברתי, כגון סדרת תוכניות על צדק מאחה, 

אסירים, במיוחד אלה העובדים זה לצד זה עם מפיקי רדיו ציינו ש( Knight & Tighe, 2017) יוטי

 . בעתיד שלהם אפשרויות התעסוקהמקצועיים, יכולים לפתח כישורים חיוניים העשויים לשפר את 
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 5המודל הישראלי של תחנת רדיו בכלא – רדיו פוקוס
 רדיו ,שבאזור העיר רמלה תחנת רדיו בכלא. תחנת רדיו זו איילוןנוסדה בבית סוהר  2017בשנת 

קארין עובדיה שהגתה את הרעיון, שכנעה  רתהגב –הוקמה בזכות יוזמה של אדם פרטי אחד  ,פוקוס

ליזמות  טופזעמותת שיתוף פעולה בין  כשהיא רוקמתאת שב"ס לאמצו וגייסה כספים להפעלתו, 

לאומי ושירות בתי  מכללת ספיר, המוסד לביטוחוחדשנות חברתית לבין המחלקה לתקשורת ב

מבנה מבחינת הלכלל בתי הסוהר הפליליים במדינת ישראל.  ב"מעגל סגור" משדרתהסוהר. התחנה 

שני אולפני הקלטה, מספר מחשבים, תוכנות  יש בה ;לכל תחנת רדיו אזרחיתהיא דומה  שלהציוד הו

 עיבוד וספריית קלטות. 

יה כוללות תכנים בתחומי החדשות, תוכניותשבעה ימים בשבוע, ו ,שעות ביממה 24משדרת  היא

הן  ,המשודרות מדי יום ,תוכניותיקה. חלק מהזהאקטואליה, הכלכלה, הספורט, הבריאות והמו

 שידורים חוזרים. 

דם מסייע צוות מקצועי אזרחי הכולל את מנהלת יידי אסירים, כשלצב, כולורדיו פוקוס מופעל, כמעט 

הם פרי יצירתם של  ההמפיק. התכנים המשודרים בתחנאת מנהל תחנת הרדיו ו אתהפרויקט, 

האסירים העובדים בה, והם מיועדים בלבדית לכלל אוכלוסיות הכלואים הפליליים במדינת ישראל. 

תן שנילשידור רק לאחר כולם עולים  ,הקלטתםבעריכתם וכלה בשלב כתיבתם וב, החל התכנים אל

 שירות בתי הסוהר.  טעםמאישור הממונה הרלוונטי 

ובתוך מתחם כלא איילון, והם  הבסמיכות לתחנאגף המגורים של האסירים העובדים ברדיו נמצא 

אסירים אלה ברדיו פוקוס, שהו לעבודה  לפני שהתקבלו. שאינם עובדים שוהים ולנים בו בשעות

לאחר שהביעו את רצונם  ,איילון לבית הסוהרבבתי סוהר פליליים שונים במדינת ישראל, והם הועברו 

צוות רדיו  בהובלת קפדנייםלעבוד בתחנת הרדיו ונמצאו מתאימים. האסירים עברו הליכי מיון וסינון 

כללו ראיונות אישיים ועמידה במגוון  אלה .פוקוס וצוות אנשי חינוך וביטחון של שירות בתי הסוהר

סכסוכים  העדר ;בכתיבה בעבריתידע בקריאה ו ;מוטיבציה ורצון להשתלב בפרויקט :קריטריונים

מאסר  יתרה של שנת ;אלכוהולמסמים ומ הימנעות ;קודמים עם אסירים השוהים בבית סוהר איילון

נקבע  מלבד זאת. קיצור מאסר ולבקשפני ועדת שחרורים ל להתייצב יהיו זכאיםטרם באחת לפחות 

נמצאים( מתאימים או ) מין לא ייכללו בפרויקט. אסירים שנמצאו שאסירים שהורשעו בעבירות

ר למתקן הכליאה ולפרויקט חתמו על התחייבות להשתלב בו לפרק זמן של שנה ועל נכונות לעב

 איילון. 


בסיס ידע מקצועי רחב של עורכי הדוח. ידע זה מבוסס על ראיונות שנערכו עם עשרות אסירים העובדים )או  פרק זה נכתב על 5

 קצין חינוך האחראי על פעילות התחנה מטעם שב"ס. עם המפיק האחראי של הרדיו ועם עבדו( ברדיו, עם מנהלת התחנה, 
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אחת לשישה חודשים בממוצע נפתח קורס הכשרה מקצועית לעבודה ברדיו. הקורס נמשך חודש 

עקרונות  ובהם ,רלוונטייםתכנים להפקת שידורי רדיו ולימוד ומעשית כולל הכשרה תיאורטית וימים, 

אינטונציה(, הגשה מתקדמת )הגשת מוזיקה, הגשה ובסיסים של שימוש בשפה )עברית, דיקציה 

, יצירת קדימונים באמצעות תוכנת מחשב המוזיק, סאונד ועריכת תוכן ,אומנות הריאיון(ואישית 

ם במסגרת הקורס , התכנים הנלמדייותר באופן ספציפי. ותשדירים רדיופוניים, טכנאות והפקה

כוללים כתיבה רדיופונית, כתיבה יצירתית )כתיבת דיוקן(, קריינות והגשה, עריכת מוזיקה, תחקיר 

איון, י( ברדיו, כתיבת טורי דעה, עקרונות דיווח, ניהול פאנלים, תורת הרDebateנושא, ניהול ויכוח )

ים טכניים, ובהם תפעול עריכת משדרים, עריכת חדשות, פודקסטים והפקה. לצידם נלמדים נושא

אולפן )קונסולה, תוכנת ניגון שירים(, יישומי מחשב, אתיקה מקצועית, הקלטה ועריכת סאונד. 

 (.מרצים ממכללת ספיר ואנשי מקצוע מנוסים )כגון שדרני רדיו, כתבים או קלינאי הםקורס המורים ב
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  שיטה

פרשני. המחקר -לבין מחקר איכותני (הרחבה להלןמחקר זה שילב בין שיטות מחקר כמותניות )ראו 

נקודות המבט של משתתפיו, כפי שהם  להתחקות אחר( מבקש Gergen, 2009פרשני )ה-האיכותני

מכיל את התיאורים, אשר  ,מתקבל ישירות מהנשאליםהבכל מידע  .(2012)נצר,  מנסחים אותן

ל עמילולי תיאורי ההסברים, ההמחשות, הפירושים, העמדות, המחשבות וכל סוג אחר של מידע 

(. גישה זו מתייחסת 2003מקור מידע ראשוני )שקדי, רואה המחקר האיכותני המציאות הנחווית, 

שהבנת ההקשר של התופעה הנחקרת  הנחת היסוד שלה היאו ,לתופעות הנחקרות באופן הוליסטי

 (. Charmaz, 2014; 2003)שקדי,  עצמה חיונית להבנת התופעה

 דגימה 

דגמנו באקראי שישה  תחילהשלבית. -במחקר יושמה גישת דגימת אשכולות שכבתית אקראית רב

מרכז, באזור ה שלושהלפי גודלם וייצוגם בארץ ) )אזורים גיאוגרפיים( בתי סוהר משלוש שכבות

 ביטחוןהרמת שושלושה  מרביתבהם ביטחון הרמת שבתי סוהר  לושהשדרום; בצפון ואחד בשניים 

)אשכולות(. כל  בית סוהרמחלקות מכל ארבע -שתיים(. לאחר מכן בחרנו באקראי תבינוני בהם

 2019-2018בשלושה סבבים בין השנים  נאספוהאסירים במחלקה השלימו את הסקר. הנתונים 

ידי ועדות האתיקה ב. המחקר אושר 80.5%כחלק ממחקר גדול יותר. שיעור ההיענות עמד על 

 ם לפרוטוקולים של נושא האדם.בהתא נאספוהמוסדיות, והנתונים 

 7 ,6אוכלוסיית המחקר

 ש אוכלוסיות נפרדות של נחקרים:לוהמחקר כולל ש

המרצים תקופות מאסר  ,אסירים מכלל האסירים 651של  אקראימדגם  – אסירים מאזינים (1

לשידורי נחשפו ר שא במחקר, שהשתתפו בינוניתהמרבית והביטחון הדרגות  עםכלא הבתי  בששת

זין לשידוריו(. אמשך שלושה חודשים לפחות )או המודעים לפעילותו ובחרו שלא להברדיו פוקוס 

 .201 – סבב השלישיהו 236 – סבב השניהאסירים,  218 מנהסבב הראשון ה

את הלימוד של  חוו ההמפעילים את תחנת הרדיו. אסירים אלאסירים  28 – אסירים משדרים (2

מורכבות, העל כל  ,כני השידור, עריכתם ושידורםותפקידי הרדיו, עבודת צוות, עבודה אישית, יצירת ת

בהמשגת פרויקט  סייעו ה. הראיונות עם אסירים אלהכרוכים במשימה זו פניםהאחריות וריבוי ה


  .זה מתייחס רק לאסירים מאזיניםניים בדוח תהכרחי לציין שהחלק הכולל ניתוח של הממצאים הכמו 6
של המחקר התייחס גם לאוכלוסיות אחרות, ובהן צוות המדריכים של הרדיו, צוות שב"ס שעובד ברדיו, נציגי  התכנון המקורי 7

וחמש קבוצות ביקורת של אסירים מאזינים. ואולם נוכח התחלופה הרבה  –יזמית פרויקט רדיו פוקוס  – טופזעמותת 
קה של חברי קבוצות הביקורת ושל חברי סגל שב"ס העובדים עם האסירים ברדיו פוקוס, לא ניתן היה לכלול במקומות התעסו

  אוכלוסיות אלה במחקר ובדוח זה. 
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 יה המעוגנת בשדההתיאורתבסס על הכני הראיונות עימם והרדיו בכלא ובהערכת הכשרתם. ניתוח ת

(Grounded Theory( )Glaser & Strauss, 1967), קו סיפורי וממשיגים בונים לפיה החוקרים ו

 Straussהנושא ) ה אינדוקטיבית שלאת התופעה הנחקרת בהתאם לנתוני השדה ובכפוף לחקיר

& Corbin, 1998ות כללו בקבוצה זו היו מכלל מחזורי ההכשרה לאורך שלוש שננ(. האסירים ש

  המחקר.

חלק זה של הדוח עוסק בהשפעות הסובייקטיביות של חוויית  – )מחקר איכותני( אסירים מאזינים (3

. עניינם המרכזי של הראיונות בשלב במספר( 12) רדיו פוקוס על אסירים מאזינים תוכניותההאזנה ל

ההתנהגות של ה ודפוסי החשיב הרדיו על תוכניותל זה היה לבחון את השפעתה של ההאזנה

( בכלא. well-being) שלֹומּותםבחייהם, וכן על  שיקומי תהליך של תחילתו ועלו המאזינים ל האסירים

נחשפו לשידורי הרדיו לפרק זמן של כאמור ו ,נווה תרצהוהמרואיינים היו מבתי הכלא איילון, מעשיהו 

 שלושה חודשים לפחות.

 כלי המחקר

 במגוון כלים איכותניים וכמותניים., כאמור לעיל, השתמשנו מחקר זהב

 כלים איכותניים (1

איון מסוג זה יר –( Semi-structured interviews( )Maruna, 2001ראיון עומק חצי מובנה )

(. Flick, 2009) בנושא המדוברהבעה אישית חופשית ה בעת מאפשר הכוונה לשאלות המחקר וב

על עולם המשמעויות של כל  בהרחבההאפשרות לעמוד  םשל כלי מחקר זה ה יםהבולט תיויתרונו

( Rossman & Rallis, 2012; White, Oelke, & Friesen, 2012מרואיין בהתייחס לנושא הנחקר )

 (. Denzin & Lincoln, 2005אפשרות לזיהוי הומוגני ולניתוח נרחב של תמות מרכזיות )הו

האסירים  28עם  נותהראיוואסירים מאזינים.  אסירים משדריםלשתי אוכלוסיות:  נערכוהראיונות 

על כלל  יהם,על יהתמקדו בחוויית העבודה ברדיו ובהשפעותהששאלות ליבה  12 וכללהמשדרים 

בשתי נקודות זמן נערכו  הראיונות אל מנקודת מבטם. ,האווירה בכלאעל אוכלוסיית המאזינים ו

חודשיים מאז הכניסה לפרויקט( ולקראת סיום -שונות: מיד לאחר סיום קורס ההכשרה )כחודש

השתתפות בפרויקט )כשנה לאחר סיום ההכשרה(. השאלות שנשאלו התייחסו לתהליך הגיוס ה

לפרויקט, לתהליך הלמידה בתוך הפרויקט, ליחס החברה )משפחה וחברים( לאסיר ולתהליכים 

בחירת תכנים לתוכניות השונות  םים שעברו המשתתפים במהלך ההכשרה והעבודה )ובכללאישי

   8ודרכי הפקתן(.



התכנון המקורי היה לערוך ראיונות בשלוש נקודות זמן: מיד לאחר סיום קורס ההכשרה )אסירים הנמצאים בין חודש  8
לחודשיים בפרויקט(, לקראת סיום ההשתתפות בפרויקט )כשנה מתחילת ההשתתפות בו( ולאחר השחרור מהכלא או 
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נווה ואסירים משלושה בתי כלא )איילון, מעשיהו  12-ל כומאזינים נערהאסירים העם  הראיונות

באגפי  נערכונחשפו לשידורי הרדיו לפרק זמן של שלושה חודשים לפחות. הראיונות ש ,תרצה(

, לא נכחו בחדר אנשים ן)פרט לחוקרת ולמרואיי 1:1במתכונת של  החינוך של כל אחד מבתי הכלא

כל ריאיון נמשך כשעה וחצי והוקלט בהסכמת המרואיינים ושירות בתי  בעלי תפקידים אחרים(.

 הסוהר.

 הראיונות ניתוח שיטת (א

 (Braun & Clarke, 2006) (Thematic Analysisהראיונות נותחו בשיטת הניתוח הנושאי )

הרגשותיהם, מחשבותיהם, אמונותיהם  אחרתיאורים של נחקרים המילים והמתחקה דרך ה

 . בה הם פועליםשאת המציאות  ואחר תפיסתםוהידע שלהם 

קידוד איתור תמות ראשוניות; )ב(  – קידוד פתוחחמישה שלבים: )א( ל נחלקניתוח ה תהליך

 ממצה זיקוקם לכדי הגדרהו שסווגו לפי תמות בשלב א,ניתוח מעמיק יותר של התכנים  – צירי

בתוך מערכת הקטגוריות  והטמעתםאיסוף נתונים נוספים  – קידוד מכווןיותר של כל תמה; )ג( 

 הליךמעבר מ כמו גם ,ומציאת זיקה ביניהן יצירת היררכיה בין קטגוריות הנושאהקיימת; )ד( 

באמצעות קטגוריות  יצירת מבנה תיאורטילהמשגה ולקישור לתיאוריה; )ה(  של עיבוד נתונים

 & Henley et al., 2012; Straussוקישורו לספרות המחקר ולתיאוריה ) ,הנושא השונות

Corbin, 2008 .) 

מרכזיות מלוח השידורים  תוכניותדגמו נבניתוח זה  ,פוקוס כני רדיוולניתוח הנרטיבי של ת באשר

הסוגיות חנו העניינים האלה: בנובחרו כמובן לאחר עיצוב לוח שידורים זה( נ תוכניות)הרדיו השל 

מייצגים את ה ,האסירים מביאיםמידת השילוב של תכנים ש ;המרכזיות העולות בלוח השידורים

תכנים דידקטיים יותר )קמפיינים חינוכיים( בנושאים שנמצאים על סדר היום  עם ,עולמם האישי

בו הם שוהאופן  המידת האינטראקטיביות בשידורים אל ;מת שב"ס וביטוח לאומישל גופים דוג

יקה כבקשתך, ראיונות זמו תוכניותצוות הרדיו )נמנים עם "נותנים קול" גם לאסירים שאינם 

לוח השידורים משקף את כלל אוכלוסיות הכלא בכל הנוגע להיבטים של  עד כמה ;אישיים ועוד(

 . ו(כמותני יותר במהותאחרון )העניין ה שפה, דת ומגדר



( 1ראיונות לא הגיע לכלל מימוש משלוש סיבות: )המעבר לתוכניות שיקום או טיפול אחרות. ואולם השלב השלישי של ה
( 2שני אסירים בלבד השתחררו מהכלא במהלך השנתיים של איסוף הנתונים, והם הביעו אי רצון להשתתף בראיונות; )

בוטלו הראיונות שהיו אמורים להיערך בבית הסוהר בעקבות התפרצות מגפת הקורונה וסגירת שעריו לכל המבקרים. 
בימים מסוימים בלבד )לא בכל יום(. בשאר בשעות ובוטל מהאסירים המשדרים נמצאים בתחנת הרדיו ( חלק לא מ3)

לא נכחו בתחנה גם לאחר שנקבעו עימם  רובםוגם בקבוצות טיפוליות. לכן  יםהזמן הם משולבים במקומות תעסוקה שונ
 מועדים לראיונות. 
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 ומהימנות תוקף (ב

המורכב מתוקף מדד  ,(trustworthiness) אמינותהממצאים ומהימנותם: תיקוף לשני מדדים שימשו 

המתמודד עם בעיית ההטיות על רקע מדד  ,(authenticity) יושרה ;חיצוני, מהימנות ואובייקטיביות

 (.Guba & Lincoln, 1989תפיסות אישיות וסוציולוגיות של החוקר )

-ו credibilityהחוקרים על שני קריטריונים עיקריים:  שמרו האמינותלשם הקפדה על מדד 

dependability .אוכלוסיית את גודל הדגימה ואת החוקרים את נושא המחקר,  הציגו ספציפית

 ,ות המשמעותיחיד ן שלוקידוד ןהמחקר, הסבירו את המניעים לבחירת שיטת המחקר ואת דרך סיווג

והקפידו על היצמדות נאמנה למסגרת המחקר ולשאלות שנבחרו  ,נותחו ממצאי המחקר ןבאמצעותש

  (. Turner, 2010איון( )י)מדריך ר ובתחילת

קפידו החוקרים על הכדי להסיק מסקנות מחקריות באופן אמין ואובייקטיבי,  ,היושרהמדד ל באשר

הנחקרים והשקפת עולמם, ובכלל זה גם דעות השונות הצגה מאוזנת ושוויונית של כלל דעות 

 (.Lincoln & Guba , 1985מהשקפות החוקרים )

 כמותנייםמחקר  כלי (2

בנספח  יםנמצא יםהמלא ניםהשאלו) שהשתתפו במחקר המאזינים לכל האסיריםחולקו שאלונים ש

1) 

. השאלון שחובר פוקוסלאסירים שהוכשרו לעבודה כשדרנים ברדיו דמוגרפיים -שאלון פרטים סוציו

גיל, מוצא, דת, שנת עלייה, מצב משפחתי, במיוחד לצורך מחקר זה נועד לברר את הפרטים האלה: 

עבירה, הסוג  – הפלילי םעבר כמו גם פרטים עלמספר ילדים, שירות צבאי, תעסוקה ושנות השכלה, 

 משך מאסר והיסטוריה עבריינית. 
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מהימנות  מה בודק מקור שם השאלון
במחקרים 

 קודמים

מספר  תוקף
 פריטים

שאלון פרטים 
 אישיים 

-מאפיינים סוציו 
דמוגרפיים ורקע 

 עברייני

  18 

General 
Health 

Questionnaire 
(GHQ12) 

Goldberg 
(1972) 

שאלון מצוקה 
 רגשית 

נבחן בקרב האוכלוסייה  93. -88.
הכללית בישראל 

(Levav et al., 2007 וכן )
 באוכלוסיות אסירים
ואסירים משוחררים 

(McAloney, 2011 .)
מחקרים רבים הצביעו 

 על תוקף גבוה.

12 

State-Trait 
Anxiety 

Inventory 6 
(STAI 6S) 

Marteau & 
Bekker 

(1992) 

מדד לחרדה 
 מצבית

המלא  STAI-שאלון ה 0.82
נבחן באוכלוסיית 
אסירים בישראל 

(&  ,Bensimon, Einat
Gilboa, 2015) לשאלון .

 0.90של  מתאםהמקוצר 
 עם השאלון הארוך

6 

Novaco 
Anger Scale 

SF 

Novaco 
(2003) 

בוחן תגובות 
ת/אלימות ותוקפני

במגוון מצבים 
בתגובה 

לפרובוקציות 
)מכיל תיאור של 

 שיש לדרג מצב 
 הוא עצבןעד כמה 
 אותם(

נמצא בעל תוקף מתכנס  0.89-0.92
ותוקף מבחין. נבחן 

אסירים, באוכלוסיית 
באוכלוסיות קליניות 

 Moellerולא קליניות )
et al., 2016 ) 

25 

Rosenberg 
Self Esteem 

scale 

Rosenberg, 
(1965.) 

בוחן הערכה 
אמונות  – עצמית

חיוביות ושליליות 
 על העצמי

  10 

שאלון האזנה   
 לרדיו

 Bonini & Perrotta, 
2007; 

Akintayo & Akinjiyan, 
2015 
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 ממצאים

 מאזיניםההמתייחסים לאסירים סטטיסטיים  נתונים

תיאור המדגם של בתי הכלא ומספר האסירים המאזינים שהשתתפו במחקר )בכל אחד להלן יובאו 

משלושת הסבבים( ותוצאות המבחנים שבדקו את הקשרים שבין האזנה לרדיו פוקוס לבין מספר 

 בהמשך(. הרחבהפרמטרים )ראו 

בין  המתנהלותראוי לציין, שבהצעת המחקר המקורית ביקשנו לבדוק גם את מערכות היחסים 

את אגפים והיומני את השפעת הרדיו על הסגל, את כלאי, -האקלים הביתאת האסירים לבין הסגל, 

לא הסתייע מסיבות שלא  זה( של האסירים המאזינים. efficacyתחושת המסוגלות )חוללות/ 

 .מחקרתלויות בצוות ה

 מדגם בתי הכלא והאסירים המאזינים לרדיו פוקוס, שהשתתפו במחקר: מציג את להלן 1לוח 
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 כלא, מספר אסירים וסבב : תיאור המדגם לפי בית1 לוח

    
סך כל 
 3סבב  2סבב  1סבב  המדגם

 סטטיסטי
(N=655) (n=218) (n=236) (n=201) 

 = Chi square(2)           בית סוהר
9.05, p=.01 

   (48.8%) 98 (35.6%) 84 (37.2%) 81 (40.2%) 263 מרבי  

   (51.2%) 103 (64.4%) 152 (62.8%) 137 (59.8%) 392 בינוני  

 = Chi square(2)           מגדר
13.41, p=.001 

   (18.9%) 38 (10.2%) 24 (7.8%) 17 (12.1%) 79 נשים  

   (81.1%) 163 (89.8%) 212 (92.2%) 201 (87.9%) 576 גברים  

 F(2,543)=.464, ns 34.5±11.6 35.6±13.1 35.7±12.3 35.3±12.4   גיל

 F(2,506)=.112, ns 10.7±3.2 10.6±3.2 10.6±3.0 10.6±3.1   השכלה

 Chi square(2)           דת
=7.766, ns 

   (36.3%) 53 (47.6%) 99 (46.6%) 89 (44.2%) 241 יהודי  

   (9.6%) 14 (4.3%) 9 (5.8%) 11 (6.2%) 34 נוצרי  

   (50.7%) 74 (45.7%) 95 (45%) 86 (46.8%) 255 מוסלמי  

  

אחר 
)דרוזי; 

צ'רקסי; 
 אחר(

15 (2.8%) 5 (2.6%) 5 (2.4%) 5 (3.4%)   

 = Chi square(2)           ארץ לידה
8.343, p=.015 

   (54.2%) 109 (66.1%) 156 (66.1%) 144 (62.4%) 409 ישראל  

   (45.8%) 92 (33.9%) 80 (33.9%) 74 (37.6%) 246 לא ישראל  

 = Chi square(8)           מצב משפחתי
15.771, p=.046 

   (52.1%) 75 (54.4%) 105 (46.7%) 86 (51.1%) 266 רווק  

   (27.8%) 40 (27.5%) 53  (29.3%) 54 (28.2%) 147 נשוי  

   (14.6%) 21 (17.1%) 33 (22.8%) 42 (18.4%) 96 גרוש  

   (3.5%) 5 (1.0%) 2 (0%) 0 (1.3%) 7 אלמן  

   (2.1%) 3 (0%) 0 (1.1%) 2 (1.0%) 5 פרוד  
פנייה לקבלת 

 = Chi square(2) (59.5%) 78 (69.4%) 129 (61.8%) 118 (64%) 325   טיפול בכלא
3.852, ns 

משולב במחלקה 
 = Chi square(2) (32.5%) 41 (26%) 47 (33.1%) 59 (30.3%) 147   טיפולית

2.591, ns 
מכור 

 = Chi square(2) (17.1%) 24 (31.5%) 62 (34.6%) 66 (28.8%) 152   לסמים/אלכוהול
13.052, p=.001 

 ,F(2,501)=4.391 1.9±1.7 2.4±2.0 2.7±2.9 2.4±2.4   מספר מאסרים
p=.013 

 כשמדובר( ובסוגריים השכיחות היחסית )%(. nקטגוריאליים מופיע גודל הקבוצה במספר ) משתניםב כשמדוברהערה: 

 סטיית תקן.± משתנים כמותיים מופיע הממוצע ב
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שיעורי ההאזנה בכל שלושת עומדים תוצאות על פי השיעורי ההאזנה לרדיו פוקוס. מציג את  2 לוח

 ללא שינוי לאורך זמן. 80%-הסבבים על כ

 פי סבב שיעורי האזנה לרדיו פוקוס על: 2 לוח

 סטטיסטי מאזינים לרדיו 

 Chi square (2)= .738, ns לא  כן סבב

1 176 (83%) 36 (17%)  

2 181 (80.1%) 45 (19.9%)  

3 152 (82.6%) 32 (17.4%)  

, מלמדות תוצאותהתדירות ההאזנה לרדיו פוקוס לאורך שלושת סבבי המחקר.  מציג את 3 לוח

-על כמאזינים פעם בשבוע, ה 20%-לאורך הסבבים, ועומדת על כיחסית שתדירות ההאזנה יציבה 

 יום. מדימאזינים כמעט ה 60%-כעל בשבוע ו שלוש-םימאזינים פעמיה %20

 האזנה לרדיו פוקוס לפי סבביםה: תדירות 3 לוח

 סטטיסטי תדירות האזנה 

 שלוש-םיפעמי פעם בשבוע  סבב

 בשבוע

 Chi square (4)= 8.536, p=.07 יום מדיכמעט 

1 37 (21.3%) 30 (17.2%) 107 (61.5%)  

2 33 (18.1%) 32 (17.6%) 117 (64.3%)  

3 32 (21.6%) 43 (27.7%) 80 (51.6%)  

שלושת הסבבים: כשני בממוצע יציב  מראותתוצאות ה. ביוםשעות ההאזנה ממוצע את  מציג 4 לוח

-שעות ביום, ו ארבע-שלושמאזינים  20%-שעתיים ביום, כ-מהאסירים מאזינים לרדיו שעה יםשליש

 יום.ויותר מדי שעות  ארבעמאזינים  15%

 לפי סבבים –יום לרדיו בשעות האזנה ממוצע : 4 לוח

 סטטיסטי האזנה שעות 

 Chi square (4)= 5.083, ns ויותר שעות  4 שעות ביום 4-3 שעות ביום 2-1 סבב

1 111 (62%) 43 (24%) 25 (14%)  

2 123 (68.3%) 27 (15%) 20 (16.7%)  

3 101 (66.9%) 30 (19.9%) 20 (13.2%)  

 

 ותההאזנה השכיח שעותשמלמדים  שלהלן ממצאיםה .המועדפותהאזנה ה שעותמציג את  5 לוח

שלושת ב ה נשארו יציבים. שיעורים אל50%-והערב, שבהן מאזינים כ הרייםהצר שעות אח ןה

 הסבבים.  

 



32



 ההאזנה לרדיו פוקוס שעות: 5 לוח

כלל  
המאזינים 

לרדיו 
(N=509) 

 1סבב 
(n=176) 

 2סבב 
(n=181) 

 3סבב 
(n=176) 

 סטטיסטי

 ns2χ ,3.11=(2) (19.7%) 30 (22.7%) 41 (27.8%) 49 (23.6%) 120 מאזינים בבוקר

 ns2χ ,60.=(2) (5.3%) 8 (4.4%) 8 (6.3%) 11 (5.3%) 27 מאזינים בזמן עבודה

 ns2χ ,93.=(2) (50%) 76 (44.8%) 81 (46.6%) 82 (47.0%) 239 מאזינים אחה"צ

 p=.062χ ,5.61=(2) (45.4%) 69 (39.2%) 71 (51.7%) 91 (45.4%) 231 מאזינים בערב

 ns2χ ,60.=(2) (28.3%) 43 (28.2%) 51 (22.7%) 40 (26.3%) 134 מאזינים בלילה

 

תו של הרדיו ל, השנה הראשונה להפע2018בשנת לאור הנתונים האלה:  ללוח שלעיליש להתייחס 

-07:30בשעות הבוקר ) תוכניותההמוחלט של רובן  שודרשל המחקר(,  2-ו 1בה הועברו סבבים ש)

מספר הנמוך של המאזינים בזמן סיבה לייתכן שה על כן .(19:00-16:00) הרייםהצר אחו( 07:00

. הסבר זה הבשעות אל תוכניותלא שודרו  לאורך רובהש היא( n=19) 2018ודה בשנת שעות העב

בשנה זו שודרו ש משום(, n=8) 2019אינו תקף למספר המאזינים הנמוך בשעות העבודה בשנת 

ייתכן ששידורים חוזרים הם הסיבה  ואולםערב. הבוקר וה תוכניותשידורים חוזרים של  הבשעות אל

 העיקרית לשיעורי ההאזנה הנמוכים. 

 הפכושהשידורים  אף ות,השונ שעותזאת מעניין לציין שלא מצאנו שינויים בשיעורי ההאזנה בובכל 

נוחות ההאזנה לתוכניות הרדיו בשעות  הוא , מנקודת מבטנו,. ההסבר המרכזי לכךמגוונים יותר

 לוחותב הנתוניםתוקף נוכח  נהשמ מקבל(. הסבר זה םתכניהדווקא  )ולאו , מבחינת סדר היוםהאל

 .עמדותיהם כלפי הרדיובדבר ו תוכניותבוחרים האסירים להאזין לבגינן שסיבות ה בדבר ,להלן 7-ו 6

בסדר יורד,  ואחריה, ותרגעתהסיבה המרכזית להאזנה לרדיו היא הש מלמדים 6 לוחנתונים בה

 הנעשה בכלא. עדכונים עלוצבירת ידע 

מלמד על עמדות האסירים המאזינים לרדיו. מהנתונים המופיעים בו ניתן לראות שלאורך כל  7לוח 

שלושת סבבי המחקר לא חל שינוי בעמדות האסירים כלפי הרדיו. ספציפית, נראה שהעמדה 

 בו. החיובית ביותר היא זו הרואה ברדיו מקור נחמה ואחריה זו המייחסת אמינות למידע המשודר

בה בעת חייבים להדגיש כבר בנקודה זו )ראו התייחסות בפרק הדיון( שיש פער בולט בין עמדותיהם 

 החיוביות של האסירים כלפי רדיו פוקוס לבין הממצאים הסטטיסטיים של המחקר בדבר שיעורי

ו השפעתאי  לבין)אינם עולים( של האסירים לאורך שלושת סבבי המחקר, ובעיקר  היציביםההאזנה 

 מטה(. הרחבה)כל ארבעת הפרמטרים( )ראו  על מצבם הרגשי
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 רדיו פוקוס תוכניותסיבות להאזנה לה: 6 לוח
 סטטיסטי 3סבב  2סבב  1סבב  כללי 

 =Chi square (2) (9%) 18 (8.5%) 20 (5%) 11 (7.5%) 49 קבלת החלטות
2.835, ns 

 =Chi square (2) (27.4%) 55 (18.2%) 43 (24.8%) 54 (23.2%) 152 צבירת ידע
5.54, p=.06 

 =Chi square (2) (17.9%) 36 (13.1%) 31 (13.8%) 30 (14.8%) 97 הרחבת ידע קיים
2.246, ns 

 =Chi square (2) (9.5%) 19 (10.6%) 25 (9.2%) 20 (9.8%) 64 פתרון בעיות
.292, ns 

עדכונים על הנעשה 
 בכלא

124 (18.9%) 42 (19.3%) 49 (20.8%) 33 (16.4%) Chi square (2)= 
1.359, ns 

עדכונים על הנעשה 
 מחוץ לכלא

71 (10.8%) 31 (14.2%) 23 (9.7%) 17 (8.5%) Chi square (2)= 
4.05, ns 

 =Chi square (2) (41.3%) 83 (53%) 125 (47.7%) 104 (47.6%) 312 ותרגעתה
5.93, p=.05 

 

 
 עמדות אסירים כלפי רדיו פוקוס: 7 לוח

כללי  
(N=443*) 

 1סבב 
(n=150) 

 2סבב 
(n=154) 

 3סבב 
(n=139) 

 סטטיסטי

האזנה לרדיו 
 מנחמת

317 (71.7%) 109 (73.2%) 107 (69.5%) 101 (72.7%) Chi square (2)= 
.59, ns 

הרדיו משמיע 
 תכנים שימושיים

254 (59.3%) 87 (58.8%) 91 (60.3%) 76 (58.9%) Chi square (2)= 
.082, p=.06 

הרדיו עורר 
מודעות לשירותי 

 תמיכה בכלא

250 (57.9%) 87 (59.6%) 89 (58.6%) 74 (55.2%) Chi square (2)= 
.59, ns 

ישמחו להאזין 
לרדיו גם לאחר 

 שחרורם

256 (58.7%) 82 (56.2%) 85 (55.2%) 89 (65.4%) Chi square (2)= 
3.72, ns 

מספק מידע שלא 
יכלו להיחשף 

 אליו בדרך אחרת

233 (54.4%) 84 (57.9%) 71 (48.3%) 78 (57.4%) Chi square (2)= 
3.41 ns 

הרדיו מעניק 
 השראה

260 (59.5%) 84 (56%) 94 (61%) 82 (61.7%) Chi square (2)= 
1.17, ns 

מעודד אימוץ 
 אורח חיים בריא

236 (54.4%) 80 (53.7%) 82 (54.7%) 74 (54.8%) Chi square (2)= 
.04, ns 

ברדיו המידע 
 אמין

262 (60.6%) 85 (57.8%) 95 (63.3%) 82 (60.7%) Chi square (2)= 
.95 , ns 

 .428-ל 443ומספר המשיבים נע בין  ,443הוא  רביהכללי המ n-ה לכןו ,* לא כל המשתתפים ענו על כל השאלות

נתונים ה. ם(סוגיהאו שני  שיחיקה, זמו) לסוגי התוכניות השונים אסיריםההעדפות את  ציגמ 8 לוח

עלייה  חלה( 1לאורך הסבבים: ) יהםהבדלים מובהקים בהעדפות מעידים על לוחהמופיעים ב

יקה זמו תוכניותירידה בהאזנה ל חלה( 2לאורך שלושת הסבבים; ) שיח תוכניותהדרגתית בהאזנה ל

ה יעלי חלה( 3) בסבב השלישי; האל תוכניותבין הסבב הראשון לשני ועלייה בשיעורי ההאזנה ל

בין  הבין הסבב הראשון לשני וירידה במשתנים אלגם יחד  שיח תוכניותוליקה זמו תוכניותבהאזנה ל

 הסבב השני לשלישי. 
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לשני הסוגים גם יחד ו לבדן יקהזהמו תוכניותניתן לשער שהעליות והירידות בשיעורי ההאזנה ל

 .זועל חשבון  זו ותיורד( בא אחר)כשהאחד עולה, ה

 תוכניותיקה או לשני סוגי הזמו תוכניותהאזנה ל לעומת שיח תוכניותהאזנה ל: 8 לוח

 סטטיסטי תוכניתסוג   

אסירים +  המוזיק אסירים  סבב

 המוזיק

Chi square (4)= 

11.801, p=.019 

1 28 (17.6%) 82 (51.6%) 49 (30.8%)  

2 34 (23.8%) 51 (35.7%) 58 (40.6%)  

3 36 (28.3%) 56 (44.1%) 35 (27.6%)  

 

 שלקחו חלק במחקר זה, לעבוד ברדיו פוקוס. ,רצונם של האסירים-איאו  מציג את רצונם 9 לוח

לא מעוניינים בקירוב  80%( מכלל האסירים המשתתפים במחקר )ש הנתונים מלמדים

 יציבים לאורך שלושת הסבבים. הלעבוד ברדיו. ממצאים אל

 פוקוס אסירים לעבוד ברדיוהרצון של ה: 9 לוח

 סטטיסטי רצון לעבוד ברדיו פוקוס 

 Chi square (2)= .459, ns לא כן  סבב

1 41 (18.8%) 177 (81.2%)  

2 39 (16.5%) 197 (83.5%)  

3 34 (16.9%) 167 (83.1%)  

אותם היו רוצים האסירים לשמוע יותר ברדיו פוקוס, לאורך שלושת שמציג את תחומי העניין  10 לוח

בו נמצא הבדל מובהק לאורך שלושת ש ,למעט תחום האמנות והמוזיקה בכלא המחקר.סבבי 

אותם שהאסירים לאורך סבבי המחקר. שני התחומים  העניין שלאין שינוי )מובהק( בתחומי  ,הסבבים

(. 60%-הם שחרור מהכלא וזכויות אסירים )כ מאשר את האחרים האסירים לשמוע יותר ביקשו

חינוך וכישורי חיים, שמירת קשר עם המשפחה ושמירת ציינו מכלל המשיבים( הם  45%) אחריהם

  אורח חיים בריא.
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 לאורך הסבבים המאזיניםהאסירים הפופולריים ביותר מבחינת עניין התחומי : 10 לוח

כלל המאזינים  
 (N=509לרדיו )

 1סבב 
 (n=176) 

 2סבב 
 (n=181) 

  3סבב 
(n=176) 

 סטטיסטי

התמכרות 
לסמים 

 אלכוהוללו

159 (31.2%) 55 (31.3%) 63 (34.8%) 41 (27%) (2)=2.36, ns2χ 

אמנות 
ומוזיקה 

 בכלא

219 (43%) 71 (40.3%) 91 (50.3%) 57 (37.5%) (2)=6.29, p=.042χ 

בריונות 
 ואלימות

98 (19.3%) 27 (15.3%) 39 (21.5%) 32 (21.1%) (2)=2.66, ns2χ 

חינוך 
 חייםוכישורי 

230 (45.2%) 77 (43.8%) 84 (46.4%) 69 (45.4%) (2)=.26, ns2χ 

 ns2χ ,3.34=(2) (33.6%) 51 (42%) 76 (34.1%) 60 (36.7%) 187 תעסוקה
התנהלות 

 כלכלית
185 (36.3%) 63 (35.8%) 72 (39.8%) 50 (32.9%) (2)=1.73, ns2χ 

 ns2χ ,1.61=(2) (28.9%) 44 (29.3%) 53 (23.9%) 42 (27.3%) 139 הורות
שמירת קשר 
 עם המשפחה

237 (46.6%) 80 (45.5%) 80 (44.2%) 77 (50.7%) (2)=1.52, ns2χ 

שחרור 
 מהכלא

285 (56%) 98 (55.7%) 108 (59.7%) 79 (52%) (2)=2.00, ns2χ 

בריאות 
 נפשית

185 (36.3%) 68 (38.6%) 70 (38.7%) 47 (30.9%) (2)=2.76, ns2χ 

 ns2χ ,3.09=(2) (38.8%) 59 (42.5%) 77 (33.5%) 59 (38.3%) 195 ומשפטחוק 
זכויות 

 אסירים
295 (58%) 97 (55.1%) 109 (60.2%) 89 (58.6%) (2)=.99, ns2χ 

שמירת אורח 
 חיים בריא

218 (42.8%) 67 (38.1%) 85 (47%) 66 (43.4%) (2)=2.91, ns2χ 

 ns2χ ,1.03=(2) (36.2%) 55 (38.7%) 70 (33.5%) 59 (36.1%) 184 תזונה
 ns2χ ,2.94=(2) (22.4%) 34 (28.7%) 52 (21.6%) 38 (24.4%) 124 קריאה

 

נתונים ה. רדיו פוקוסב שיעורי ההאזנה של האסירים המאזינים לקמפיינים שוניםאת  מציג 11 לוח

ולאורך  ככלל (.29.6%-8.9%) יחסית ששיעורי ההאזנה לקמפיינים נמוכים בלוח מלמדיםהמופיעים 

הקמפיין האטרקטיבי ביותר. ניתן לראות ירידה מובהקת בחשיפה היה נושא החינוך  שלושת הסבבים

לקמפיין פרח בין הסבב הראשון לסבבים האחרים. בשאר הקמפיינים לא נראים הבדלים מובהקים 

 לאורך הסבבים.
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 חשיפה לקמפיינים: 11 לוח

מציג את המצב הרגשי )חרדה מצבית, כעס, מצוקה רגשית, הערכה עצמית( של האסירים  12 לוח

עמדותיהם החיוביות מ בשונהרדיו פוקוס לאורך שלושת סבבי המחקר ובכלל.  תוכניותהמאזינים ל

האיכותני של  קטגוריות התוכן שנבחנו בהקשר זה בחלקכלפי רדיו פוקוס וכלפי של האסירים 

כללית בנוגע לחרדה, לכעס ולהערכה עצמית )כלומר: חרדה החמרה  תמגמ הלוח מעיד על ,המחקר

 אינה מובהקת. ההחמרהוהערכה עצמית נמוכה יותר(, אם כי  גדולים יותר כעסו

 לאורך הסבבים ובכלל של אסירים מאזינים מצב רגשי: 12 לוח

 סטטיסטי 3סבב  2סבב  1סבב  כללי 

 F(2,520)=2.585, p=.076 42.5±17.7 39.3±16.0 38.6±15.6 39.9±16.4 מצביתחרדה 

 F(2,541)=.244, ns 65.8±23.3 65.0±34.1 63.8±19.4 64.8±26.6 כעס

 F(2,524)=1.00, ns 24.4±8.4 23.3±7.2 23.5±6.9 23.7±7.5 מצוקה רגשית

 F(2,495)=1.83, ns 32.5±9.5 31.4±7.0 30.9±6.3 31.5±7.6 הערכה עצמית

 

בין  ,רגשי של האסיריםה םלא נמצאו הבדלים מובהקים במצבלאורך תקופת המחקר ש מכיוון

אותם אסירים, כך שכל סבב מתייחס  אחרלאורך הסבבים  לא ננקט מעקב כלומר)הסבבים השונים 

הניתוחים  כל ,סבביםהבחנה בין על כל הנתונים יחד, ללא , נערכו בהמשך ,לאסירים אחרים(

 רגשי.המצב ההאזנה לרדיו לבין השבחנו את הקשר בין  ,הסטטיסטיים

 

האזנה לרדיו המאפייני  אוררגשי של האסירים להמצב ה

 פוקוס

הבדלים מובהקים בין מאזינים לרדיו לבין  חשף( MANOVAשונות רב משתני )ניתוח ניתוח 

 דיווחוהמאזינים  :F(1,446)=6.57, p=.011כעס, משתנה הנמצאו רק ב ואסירים שאינם מאזינים ל

שאינם מאזינים. בשאר המשתנים לא נמצאו הבדלים מובהקים  האלמכעס גבוהה יותר  עוצמתעל 

 סטטיסטי 3סבב  2סבב  1סבב  כללי 

 =Chi square (2) (14.4%) 29 (11.4%) 27 (29.6%) 45 (15.4%) 101 קמפיין פרח

7.576, p=.023 

 =Chi square (2) (19.4%) 39 (26.7%) 63 (23.9%) 52 (23.5%) 154 קמפיין חינוך

3.231, ns 

 =Chi square (2) (12.4%) 25 (8.9%) 21 (15.1%) 33 (12.1%) 79 קמפיין חלומות/חלונות

2.246, ns 
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; הערכה עצמית, F(1,446)=2.58, ns; מצוקה רגשית, F(1,446)=1.58, ns)חרדה, 

F(1,446)=.14)  (1)תרשים. 

 פוקוס לרדיו ההאזנה מאפייני לאור האסירים של רגשיה מצבה: 1 תרשים

 

האזנה לרדיו הבתדירות בין האסירים לבחון הבדלים  כדינערך ( MANOVA) ניתוח שונות רב משתני

מדדים של חרדה, כעס, מצוקה לפי פעמים בשבוע, פעם בשבוע(  שלוש-פעמיים)כמעט כל יום, 

 .(2)תרשים  F(8,744)=.90, ns :רגשית והערכה עצמית. הניתוח לא העלה הבדלים מובהקים

 

 פוקוס לרדיו ההאזנה תדירות של כפונקציה האסירים של רגשיה מצבה: 2 תרשים
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האזנה  השעות במספר  האסירים לבחון הבדלים בין כדי( נערך MANOVAניתוח שונות רב משתני )

של חרדה,  מדדיםלפי ( ויותר שעות ביום ארבעשעות ביום,  ארבע-שלושביום,  שעתיים-שעהביום )

 F(8,732)=1.57, ns :כעס, מצוקה רגשית והערכה עצמית. הניתוח לא העלה הבדלים מובהקים

 . (3)תרשים 

 

 כפונקציה של שעות ההאזנה לרדיו פוקוס האסיריםרגשי של המצב ה: 3 תרשים

 

 יגמבחינת סוהמאזינים הבדלים בין את הלבחון כדי נערך ( MANOVA) ניתוח שונות רב משתני

מדדים של חרדה, כעס, מצוקה רגשית והערכה עצמית. הניתוח לא לפי  להן מאזיניםשהם  תוכניותה

 . (4)תרשים  F(8,654)=.53, ns :העלה הבדלים מובהקים

 

 פוקוס ברדיו מועדף תוכניות סוג של כפונקציה האסירים של רגשי מצב: 4 תרשים
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Chart Titlמצב רגשי של האסירים כפונקציה של שעות האזנה לרדיו פוקוס
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Chart  מצב רגשי של האסירים כפונקציה של סוג תכניות מועדף ברדיו
פוקוס

Title

תכניות אסירים מוזיקה מוזיקה+אסירים
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לבחון כדי ( two way MANOVAכיווני רב משתני )-דוניתוח שונות ערכנו עוד, בנוסף לאמור לעיל, 

את הצטלבות ו ושאינם מאזינים ל להמאזינים לרדיו לאההבדלים בין גברים לנשים, בין אסירים 

מדדים של חרדה, כעס, מצוקה רגשית והערכה עצמית. הניתוח העלה אפקט לפי  ההבדלים האלה

המשך העלו הבדלים מובהקים בין גברים לנשים . ניתוחי F(4,441)=3.19, p=.013 :עיקרי למגדר

. יותרווחו על הערכה עצמית גבוהה ינשים ד ;F(1,444)=4.56, p=.03עצמית,ההערכה ה מדדב

 ,F(1,444)=3.21, p=.07 :כעס התקרבו למובהקותהחרדה ומדדי ההבדלים בין גברים לנשים בה

F(1,444)=2.93, p=.09חרדה  עוצמתעל הממצאים ביעו הצ ,, בהתאמה. ללא קשר להאזנה לרדיו

רגשית. הניתוח המצוקה מדד ה. לא נמצאו הבדלים בין גברים לנשים בגבוהה יותר אצל הנשיםוכעס 

, ולא העלה אפקט אינטראקציה F(4,441)=1.40, ns לא העלה אפקט עיקרי להאזנה לרדיו )כן/לא(,

 מבחינת ייםמגדר הבדלים ולא נמצא :. לסיכוםF(4,441)=.86, nsבין מגדר להאזנה לרדיו, 

על רגשי המצב ההאזנה לרדיו על השפעת ה :. כלומרהרגשי המצב על לרדיו ההאזנה של השפעתה

, וככלל ניתן לראות שאסירות מדווחות על שיעורי כעס, חרדה והערכה דומה אסירותה ועלאסירים ה

 .(5)תרשים  עצמית גבוהים יותר בהשוואה לאסירים

 

 פוקוס לרדיו האזנה לפי בחלוקה ואסירות אסירים של רגשיים מאפיינים: 5 תרשים

 

 נתונים איכותניים – אסירים מאזינים

ועוסק בהשפעות הסובייקטיביות של  שערכנו, איכותניאת ממצאי המחקר ה מציגחלק זה של הדוח 

  רדיו פוקוס על האסירים המאזינים. תוכניותחוויית ההאזנה ל
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מאפיינים רגשיים של אסירים ואסירות בחלוקה לפי האזנה לרדיו פוקוס

גברים מאזין גברים לא מאזין נשים מאזין נשים לא מאזין
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וההתנהגות של  דפוסי החשיבה על חיובל תשפיע כאלה תוכניותל שהאזנה הנחת היסוד שלנו הייתה

 תוכניותשהאזנה ל עוד הנחנובחייהם.  שיקומי תהליך של תחילתותקדם את ו המאזינים האסירים

 דיבור סגנוןביטוי ו חופשלהם אפשר תובכלא  חייהםתקל את  אסירים של לרווחתם רדיו המיועדות

והסולידריות בה  האסירים בקהילת החברתיים היחסים לחיזוק מחויבות , תוךיותר דמוקרטי

(Rennie, 2006.) 

חוויה שחוו האסירים בעקבות את ה המשקפותתוכן מרכזיות  קטגוריות שמונהניתוח הראיונות חשף 

 רדיו פוקוס. תוכניותהאזנה ל

 האזנה המשך  (א

הפופולריות ביותר  תוכניותה רדיו פוקוס. תוכניותהם מאזינים כשעתיים ביום ללדברי המרואיינים, 

 מועדון בוקרפי בחירת האסירים(,  )שירים על השיר שלך)העוסקת בגמילה מסמים(,  רק להיוםהן 

)מוזיקת  אניגמהמוזיקה שחורה( ו תוכנית) שחורה הקופסבנושא מרכזי(, הדן )פאנל של אסירים 

האסירים שנעזר בכלים האלה כדי להגיע לרוגע ושלווה תוכניתו של אחד  ,מדיטציהוהנחיות לאייג' -ניו

 (. גבוהים יותר

 פרסום הרדיו בכלא (ב

ותופס נפח מרכזי  רדיו פוקוס מוכר מאוד בקרב הכלואים בכל בתי הכלאש, המרואיינים סיפרו

 בחייהם:

הזמן  את ולהעביר סרטים לראות הפסיקו אסירים הרבהס. פוקו רדיו על מדבר שלא אסיר אין

 לקבוצות. נכנס ואתה האנשים ועל תוכניותה על ברדיו שומע אתה בשטויות. פתאום

 יש אזת, תוכניו שומעים לא הם פוקוס. אם ברדיו הם תמיד .באגף שהם חברים הרבה לי יש

 את השירים.

 הרדיו על האסיר הבודד תוכניותהשפעת ההאזנה ל (ג

 לחוללרדיו פוקוס מפיחה בהם תקווה ומוטיבציה  תוכניותלשההאזנה  אמרוכל משתתפי המחקר 

 חייהם:ות שינוי באורח

 בבית ני, אסאחאל"י חשבת [9; המחבריםרדיו פוקוס תוכניותלפני ]שהתחלתי להאזין ל

 למחשבה חזרתי ,המשדרים והאסירים הרדיו את כששמעתי אבל. "העולם ונגמר הסוהר

 ח.כו נותן זה. חלומות יש, עתיד יש. מעצמי לתת, שלי לטבע חזרתי. נגמר לא שזה


 טים הן של המחברים.התוספות לאורך המאמר בסוגריים מרובעים בתוך הציטו 
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 םהיחשפות לאורהרדיו להתפתחותם האישית,  תוכניותעל תרומתן של חלק מ הצביעו םחלק

 לנושאים ולתחומים חשובים להם:

 שאני מה מחדש פעם כל אצלי מעיר זה. מוטיבציה של סוג נותן [הרדיו תוכניות]האזנה ל זה

, אישית וההתפתחות שינוי מבחינת מדברים שבעצם מה כל אזם, ומיביו לזכור מצליח לא

 יוםמביו פה שאתה דברים מיני כל או אונים חוסר להפעיל מתי, הדברים את לקבל ואיך

 נוגעלא  שנים כבר שאני למרות ]שלי[, תמכרותהה בנושא גם. זה עם להתמודד וצריך

 כמובן הדברים את לוקח ולא ,ומרענן מחדד הזמן כל אתה ,כן אבל, לאל תודה]בסמים[, 

 יו.מאל

 הרדיו להתמודדות עם מצבי דיכאון: תוכניותתייחסו לתרומת השתי אסירות 

 אין  המעצר בבית. ידידיםו משפחה רואה לא את, רוח מצב לך אין, בדיכאון אתבהתחלה 

 אומרת אני מהפוסטה הזמן כל, מהמעצרים יקהזמו בלי שבוע כבר אני. יקהזומו טלוויזיה כזה

 פתאום ומה ,רוקדת אני. מה יודעת לאי, ל נותנים כאילו ,ואוו כאילו היה זה. יקהזמו לי תשים

 שומעת אני ;ממני חזק יותר זה. ]אבל[ שמחה של מקום לא זה ?הסוהר בבית רוקדים לא

 ד.לב לי הולך וזהת, אוהב שאני יקהזמו

 ;במקום עצמי עם להתמודד לי עזר המוזיקה[ תוכניות] ה, זניתוקים הרבה לי היה אם

 מאוד פה לוהכ. החיים זה יקהזוהמו ,ומספרות מדברות ןכול לא י, כעוזרת מאוד יקהזהמו

 ,כן. אותו מפחית, לי שיש הדיכאון עם להתמודד לי עוזר זה. אותך מצילה יקהזהמו. ציני

 ף.להיחש יותר, נגיד להוציא

 האסיריםאפשרות לחשוף בעיות אישיות. הייתה ה המרואייניםאליה התייחסו אחרת שזווית מעניינת 

 :עימן התמודדות דרכי ולמצוא האישיות בעיותיהם את לחשוף , לדבריהם,הםל מאפשרים המשדרים

 שאני ם, גשיבינו לאחרים לעזור כדי ם]אחשוף בעיות[, ג יצא שאני כדי גם, לשמועמעניין אותי 

 הבעיות כל. המקרים כל ועל הסוהר בבית שומעים שאנחנו אלו דברים על ם, גאחרים אלמד

 בקבוצות הם איך; חדשים בדברים השתלבו הם איך ,זה על תגברוה הם ואיך אנשים עם שהיו

 אחרים אנשים ללמד נותן גם זה. בו היו שהם הזה הבלגן מכל לצאת רוצים הם איך]טיפול[; 

 ד.מאו אותי מעניין וזה ,בחוץ

 תנתק, ולו גם זמניילה כגורם המעודד אותםהאזנה לרדיו ההשפעה החיובית של אחרים דיברו על ה

הם אדם נורמטיביים.  בניכ ולתפקד בחברה להשתלב רצונם את חזקהמ, והפשע מעולם, תוחלקי

 עסיםוכו ומאופקים יותר יםשלוו הם –הנפשית  תםרווחלתורמת  פוקוס רדיו תוכניותל האזנהש אמרו

ם ותורמים. יאפקטיבי להיותהם רוצים ותם משתנה, התנהגו – ובעקבותיה גם להתנהלותם – פחות
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( באגף אסירים בין אלימות )למשל שליליות התנהגויותות מלהתרחק אמצעי רדיוב רואים האסירים

 ולהפחתתן:

 לשינוי תקווה באמת למצוא יכול שלו הספציפי בתחום אחד כלר, סוה הבית מתוךה, פ

 רק עכשיו. הכוח את נותן זה, מחזק זה. משמעותי זה. בחברה להשתלבות ,בחוץ אמיתי

 באמת שהתוכניות לזה מעברי. של האישי במקום, אצלי גם הזה המקום את למצוא צריך

 ולחפש להשתולל לאגף לצאת ופחות אותם ולשמוע החדר בתוך להישאר כיף אז ,יפות

, בחוץ משהו ולשנות לבוא הזו היכולת ואת התקווה את לך שיש מבין שאתה ברגע. בלגן

 ה.תשתנ בפנים שלך ההתנהגות כל

  הסוהר בבית האווירהל עהשפעה ה (ד

 תנאים אלהחיים קשים.  תנאי, במזומנותתים יים המאופיינים, לעוקודר יםסגורכלא הם מקומות  בתי

-המובילות להתנהגויות אנטי ,)"כאבי מאסר"( ממצוקות שונות אסירים רבים מצוקותמשרים על 

 כלפי זולתם וכלפי עצמם. אלימותו עברייניות, חברתיות

המדריכות אסירים )בדגש על אסירים חדשים(  ,רדיו תוכניותחלק מהמרואיינים סיפרו שהאזנה ל

 להתקרבותםהמספקות מידע בנוגע ליישוב סכסוכים, תורמות  תוכניותכיצד להשתלב בחיי כלא, ול

 למוסד:  ִחברותולתהליכי ה זה לזה

ה ]של רדיו פוקוס[ ביום שישי, בבישולים, וככה ראיתי המוזיק תוכניותהם יעדיפו לשמוע את 

השירים ]המושמעים ברדיו פוקוס[  [.... ]וזה 101[ תוכניתאגף שהייתי, מאשר ] לכמעט בכ

נה משותף של כולם והם אלה שמחברים ביניהם. בעקבות זאת ]האזנה לרדיו פוקוס[ כהם מ

האסירים; שלמרות היותם ממוצא נוצרה אווירה נעימה יותר בכלא שמאפשרת קרבה בין 

 נושאי שיחה משותפים.  יםיוצר תוכניותמגוון, שידורי ה

 למשהו לנו שדואגים ככה חושבת לא אתר, סוה בית המילה את שומעת כשאת תחלהבה

 שיש קולטת את ופתאוםם, לה אכפת לא אחד שאףה, משפח להם שאין אנשים יש. ספציפי

. ברור. המון, הרבה השפיע זה. כזה בסבבה לנו יעבור שהזמן ודואגים להם שאכפת אנשים

. שקופה לא את ;כיף זה, אותו ושמים שיר מבקשת וכשאת, שירים לשמוע מתרגשים אנשים

 עושהרדיו פוקוס[  תוכניות] וזה ,מבשלים; בלחץ כולם כי, שישי ביום במיוחד, טובה אווירה יש

 . שמח זה פשוט. וזורמים לחץ מורידה יקההמוז כי ,טובה אווירה

 את עהשמיל לנו נותן ה. זאחרים הסוהר מבתי שלנו לחברים ]שירים[ שולחים האסירים

 מנקים, בחדר שאנחנו בזמן. אחרים סוהר בבתי אותם שמוע, ללאחרים גם שלנו השירים

 שירים וואלה, ככה שמחים. יפה אווירה להם נותן, שיר לשמוע פוקוס רדיו ישר ופותחים
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, יושבים ח, שמ עושים, להירגע, אותם אוהבים שאנחנו תוכניות לנו יש. אוהבים שאנחנו

, חברתית אווירה עושה זה. באגף יותר שקט להיות נותן באמת זה, ומקשיבים, נרגעים

, ככה צריך, ככה היותל צריך לא, לדבר רוצים, מסוים לנושא מסביב כולנו, מגובשים

 .נושא אותו על מתווכחים

אדם ביקורתיים, כוחניים, אגוצנטרים  הפכו אותם מבני הרדיו שידוריש, העידומהאסירים רבים 

הם המוכנים לקבל דעות ותפיסות עולם שונות. בהקשר זה  הואדישים לסובלנים הרבה יותר ולכאל

הסוקרות את מעגל האלימות  תוכניות)סדרה של שבע  אפשר אחרת !דיכמו  תוכניותהזכירו 

 עםסיפורים קצרים  המביאה תוכנית) משל ונמשלגמילה מסמים(, על  תוכנית) רק להיוםבחברה(, 

 בית נכונה ובריאה בכלא(: ללימוד כלכלת תוכנית) על השקלמוסר השכל( ו

 מבינים שאנשים החיים על דברים או כן לפני היה שלא אחר כלפי בסובלנות, בתגובות משהו 

, מקבלים כאילו יותר שהם קולט אתה ופתאוםם, דברי מיני כל על פה כעס או תסכול להם שיש

 דיברתי בדיוק היום. עצמם עם להשתנות מנסים יותר[ ..., ]לשנות מנסים פחות, שלימיםמ

, שיחה מתחיל זה פתאום, אור נקודת נותן זה פתאום ,זה את רואה אתה. שהומי עם זה על

 שמאוד, בחדר אתיופי גם אצלנו יש. לשיחה הופך זה אזק, נדל משהוו ,פתאום שומע אתה

 מקשיב אני וואלה אבל, ממש הראש את שם הייתי לא ,ןכ לפני ,אני. שחורה המוזיק אוהב

 .אווירה נותן ,נחמד וזה, יחד איתו

 יר, שבעברית יש. מצחיק, כזה סבבה כאילו זה אז, פוקוס רדיו שומעים, נפתחות שהדלתות

 ורוסים ויהודים ערבים עם חדרים כאילו רואה את. בעברית שיר, בערבית שיר, בערבית

 כל אם יודע לא, הקומה וכל, שירים שומעים, בצהריים פתוחות הדלתות שכל ואתיופים

 ד.יח שרים ופשוט השירים את שומעים, הזו בקומה חדריםד מאו הרבה אבל הקומה

 משקמת השפעה (ה

מוצאות את ביטוין, בין היתר,  האסירים רבים סובלים מבעיות הסתגלות קשות לחיי הכלא. בעיות אל

בהתנהגות אימפולסיבית, תוקפנית ואלימה כלפי זולתם וכלפי עצמם או, לחלופין, בהסתגרות 

הרצון של הכלואים או  היכולת העדרפנימית, בניתוק ובהימנעות משיתוף ומחשיפה של קשיים. 

רע את מצבם הנפשי אנשי הצוות, מקבע או מ לרבות ,את זולתםבמצוקותיהם ובבעיותיהם לשתף 

 והרגשי ומונע כל שינוי בתחום.

בהן ש הרדיו פוקוס, בעיקר אל תוכניותהאזנה לשחלק מהמרואיינים, בהקשר זה סיפרו 

חבריהם למאסר משתפים בבעיותיהם ובחששותיהם, הוציאה אותם מהסתגרות זו )לפחות 

עזרת שיתוף זה שגם הם יכולים לשתף בצרותיהם וב ,( ונסחה בהם אמונה וביטחוןתחלקי
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. הרצון להידמות לחבריהם שהצליחו לכודים בוהם שמהמעגל הבעייתי להיחלץ  ושיח אודותיו

  הגביר בהם את המוטיבציה לשינוי ולשיקום: 

 שמחזיק מה. NA-ה של בספר לקרוא מאשר ברדיו לשמוע קל יותר [למכורים התייחסב]

 . ישלמכורים האגף את שסיימתי אחרי אותי מחזיק זה; להיוםרק  התוכנית זה הלאה אותי

 שומעים עצמם עם כלום עושים שלא אסירים. לטיפול תורם הרדיו: שלי יום הסדר את לי

 ;סמויים מלשינים לא אלהו ,אחרות ותוכניות גמילה תוכניות על מדברים ברדיו שלהם חברים

 טיפול שרוצים אסירים הרבה יש היום. טיפול לבקש אותם מביא זה .שלהם חברים אלה

 .לגמילה לצאת מתחננים, המתנה ברשימת

ם. היו בזה משתתף אני. וריכוז קשבו בכעסים שליטה, הרדיו דרך טיפול תוכניותל נחשפתי

 לאחרים והאזנה הרדיו בעקבות. אותי חוסם משהו כאילו ;פחדתי ;לשתף ידעתי לא רבעב

 .ולשתף יותר חופשי להרגיש התחלתי

הוא יכולתו לחשוף  – ולשיקומם אסיריםבבכל הנוגע לטיפול  –אחד היתרונות הגדולים של רדיו פוקוס 

האזנה ה רק בזכות, המרואיינים שבלעדיו הם לא היו נחשפים אליו. לדברי ,חשיבות פניהם מידע רבל

 אישיות בעיותם ע להתמודדותבמסגרתן  מוצעיםה כליםההתוודעות להרדיו השונות ו תוכניותל

 לולא הרדיו.אי מעלים בדעתםלא היו הם יכולים לחולל שינויים ש שונות,

 את אישי באופן לי ששינתה מסוימת קבוצה על יודע הייתי לא, פוקוס רדיו לא שאם, אמת'ת

 פרסום מאוד הרבה זה על היה, וקשב, הזה המרכז זה [.... ]מעריך מאוד שאני קבוצה. החיים

 .וריכוז קשב בוגר אני והיום [..., ]ברדיו

בהן אסירים מספרים על אסירים שרדיו פוקוס  תוכניותשבעקבות האזנה ל שסיפרו מרואיינים היו

 לאחר עצמאים להיותהרצון  אצלםוהתפתח התעורר שהשתחררו והצליחו לשקם את חייהם, 

 :תפקודם את ולשפר שנותול חייהם על אחריות קחתם מהכלא, לרורשח

האזנה לחלק  אחרי. היום סדר את לשנות[ ...] בבוקר התפקוד. לתפקדו לקום החלטתי

 .לישון הלכתי בערב בשמונה. מעייפות גמור, היום כל ער נשארתי פשוט, דיוהר תוכניתמ

 אני, לאנשהו אותי תרשוםר, גב" :לו ואמרתי אגףה למפקד נכנסתי, בבוקר למחרת יום קמתי

 שבועות לכמה לאגף משם אותי ושלחו במדרשה הייתי בהתחלה ".לתפקד להתחיל רוצה

 .מזמן אל ממש, לחינוך גם מתישנר ועכשיום, במפעלי אני ועכשיו

 ?פוקוס רדיו דווקא למה (ו

מוזיקה וכד'(  ,בריאות ,רדיו יכולה להסב הנאה רבה, הן בשל תוכניהן )אקטואליה תוכניותהאזנה ל

 משום שהאסיריםתוקף, הן  משנה מקבלתבחירה זו . את העדפות ההאזנהר ובחלזכות הוהן בשל 
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הוויית של  דמוקרטיים והמדכאים-הקשים, המגבילים, האנטי התנאים בשלכלואים בעל כורחם והן 

פרי בחירתם  התוכניות ברדיו פוקוס זוכות לפופולריות גדולה אצל המאזינים, משום שכולן. הכלא

ם היודעים והמבינים את אסירי הם םככול םרובהשדרנים שמשום ועשייתם של אסירים אחרים ו

מצוקות חבריהם המאזינים להם:   

. חושב הוא מה, מרגיש הוא איך כמוני אסיר לשמוע כן גם אוהב אני. אסירים שאנחנו בגלל זה

של רדיו ] האלו תוכניותל אב, שתמיד, נגיד דשות, חטלוויזיה תוכניות למה ,ותרי אותי מעניין

 .כן גם מהם לומד אני, האסירים את לשמוע עניין. ומהזמן כל אל [פוקוס

 שולחים: לשמוע כיף. מעצמם נותנים, דרך עשו. אותם מעריך אני. שם שלך ברים, חלוכ קודם 

 שהוימ יש שפתאום ראו. כוח נותן זה. ההנהלה מול להעלות שמפחדים עיות, בלרדיו עיותב

 .להםש בבעיות שיטפל

ם ואת תוא מייצגים ברדיו משדריםה האסירים. פוקוס לרדיו המדברי האסירים עולה הערכה רב

לרדיו  המאזינים האסירים. םהיומיו קשיי עם להתמודד כוח של מסוימת מידה להם נותנים, ובריהםח

מעט פחות ממה שנדמה להם ושהם לא  שהק המציאות, שלהם שדואג מי שיש מביניםפוקוס 

  .מופקרים

משום ו בעיותיהםעוסקות בה תוכניות משדרהם חולקים לרדיו כבוד רב, משום שהוא 

אלא חבריהם לקבוצת  ,שהאסירים המפעילים אותו אינם אנשי מקצוע מרוחקים ומנותקים

 הוגמד להם משמשים בכלא המשדרים האסיריםרקע ומאפיינים דומים.  עם ,השווים

 :לו מחוצה גם אלא הכלא תליוכ בין רק לא להצליח יכולים שהםומעניקים להם אמונה 

 ואת להתבטא היכולת את לאסיר נותנים שבעצם, חשובה מאוד מאוד נקודה על נדבר בוא

  .ממני שונה לא הוא האחר, ושונה לא ואני יכול אני שגם הגידל היכולת

 משדרים אסירים (ז

( יושבים בבית 60.7%מציג נתונים על הרקע הפלילי של האסירים משתתפי המחקר: רובם ) 3לוח 

( הורשעו בעבירות המתה )רצח, הריגה או ניסיון לרצח(; 70.5%הסוהר בפעם הראשונה. רובם )

(. 10.98שנים בממוצע; סטיית תקן  16.5לנוכח עבירותיהם נידונו רובם לתקופות מאסר ארוכות )

( עברו 44.4%מהם ) 12ומעלה, אבל  35שה מהם נגזר מאסר עולם שטרם נקצב. רובם בני על חמי

 את העבירה הראשונה שלהם כשהיו קטינים. 

מטרותיו של מיזם רדיו פוקוס הן הכשרה מקצועית של אסירים במקצועות הרדיו והקניית ניסיון 

רי חיים ומיומנויות לאסירים, פתיחת תעסוקתי, יצירת תוכן מקורי ואיכותי למען אסירים, הקניית כישו

 ערוץ תקשורת אפקטיבי למענם וצמצום המּועדּות )רצידיוויזם(.
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חלק מהמרואיינים שלקחו חלק במחקר הנוכחי סיפרו שההאזנה לחבריהם המשדרים עוררה אצלם 

 אמפתיה ואמון כלפיהם ורצון להיות כמוהם:

 בחוץ, אני ושיהיו כמוהם אהיה שאני המצפ הכובע, באמת. אני להם ]בפניהם[ את אני מוריד

 גם. אותם יכיר

אחרים אמרו שהעבודה ברדיו מהנה, להערכתם, מקילה את חוויית המאסר ותורמת לשיפור בתפקוד 

 ובהתנהגות:  

ליהנות  אפשר הסוהר בבית שגם לראות כיף לאנשים. זה שמח עושים הם כיף. לפחות זה

 אחרים. לאנשים שמח ולעשות איכשהו הזמן את ולהעביר מהזמן

שלהם, הדיבור  היו, ההתנהגות הם פוקוס, איך ואחרי פוקוס לפני שהיו אנשים מכיר אני

 ההתנהגות בכל גדול שינוי להם פוקוס עושים אצלם. ובאמת, ברדיו שלהם. הכול השתנה

 בצורה היומיומיים בחיים ומשתלבים יותר חיוביים אסירים להם להיות שלהם. הרדיו נותן

 לגמרי. אחרים אדם מהם בני טובה. ובאמת, יעני, עושים מאוד

נקודה אחרת שציינו המרואיינים היא הקישור בין עבודה ברדיו לבין השתלבות מוצלחת יותר בחברה 

השחרור מהכלא ומהתיוג החברתי  מיום הכללית לאחר השחרור מהכלא. אסירים רבים חוששים

שהעבודה ברדיו פוקוס כשדרנים מאפשרת לרכוש  השלילי שלהם בחברה הכללית. המרואיינים אמרו

מקצוע יוקרתי, להשתלב במסגרות חברתיות נורמטיביות ולצבור הון חברתי, ובשל אלה היא 

 מאפשרת השתקמות אישית:

 ישתחררו. אני שהם בחברה מקום איזשהו להם יש כאילו שדרנים שאותם זה על חושב אני

 היו לא הם בהווה, אם אסירים או לשעבר אסירים היו שהם יודע היה שמישהו לא חושב

 ולהשתלב ללכת של להם, מקום אבל לי לא לתת, אולי יכול שזה חושב זה, ואני את מציינים

 בטוח. אחרים, זה מאסירים טוב הרבה יותר ישתחררו בחברה. הם

 לא נחשב זהבחוץ. הרדיו,  גם להם יקרה שזה מאמין ואני חדשות דלתות להם נפתחו שגם מאמין אני

 אתה כדי ]עבודה[ תוך לעצמך, אבל ורק אך הנאה טובות זה שיקום ]פרויקט שיקומי בכלא[, כי משהו

 גם –כלפי חוץ  אותך מכין גם בעצם אזרחים, וזה אנשים עם אתה מתרועע משנה, כי ואתה משתקם

 החיים. כלפי העבודה וגם כלפי

 ברדיו להשתלב ח( רצון

שונות, כגון תקופת מאסר  מגבלות פוקוס, אבל עקב בפרויקט רדיו להשתלב רצון הביעו מאסירים חלק

 טיפולית, אין הם יכולים לעשות זאת: בקבוצה קצרה או השתלבות
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 חופשה, ]אבל[ מטפלים עם בעיה לי שדרן. הייתה ללמוד ולעבוד שם, להיות פניתי, רציתי

עובר. ]אבל[  עובדי הרדיו[ הייתילשם ]לכלא איילון ולאגף שגרים בו  יכולתי לעבור בזה. אילו

 קבוצות. שאגמור אותי אחרי יקבלו לקבוצות טיפוליות. אולי התחייבתי לא יכולתי, כי

 ואמרתי איתה קצינת החינוך. דיברתי עם דיברתי חושב ]לעבוד ברדיו פוקוס[, דווקא הייתי

 המאסר תקופת את לי אין גם לעבור ]לכלא איילון, לאגף העובדים ברדיו[, אבל רוצה שאני לה

 לשם. יעבור שאני הזו

ברדיו פוקוס נבע, בין היתר, מהשאיפה להתפתח ברמה האישית והמקצועית וליצור  להשתלב הרצון

 תוכניות חדשות וייחודיות שבהן יוכלו להשמיע את קולם האישי: 

 ואיזשה עוד שזה ]היה[ נותן חושב מסוימת, אני איזו תוכנית לפתח צריך הייתי נגיד, אם

 החוצה. הייתי להעביר יכול שאתה ]ב[מסרים כבנאדם, גם שלך אפקט, גם בהתפתחות

 הדרכות, פינות, איך גם נותן אולי מעבר, ובנוסף שמעביר מסר משהו גם זה עם משלב

 דברים. מיני הרפיה, מדיטציות, כל לעשות

  כמותניים נתונים  –משדרים  אסירים

דמוגרפיים של האסירים שהוכשרו לעבודה כשדרנים ברדיו -הסוציולהלן מציג את הנתונים  13לוח 

 פוקוס:

 
 דמוגרפיים של משתתפי המחקר שעבדו כשדרנים ברדיו פוקוס-: נתונים סוציו13לוח 

מספר שנות הלימוד  
 (2.59) 10.84*25 לפני המאסר

 (50) 14 יהודי לאום

 (10.7) 3 נוצרי

 (39.3)11 מוסלמי

 (78.3) 22 ישראל ארץ לידה

 (14.3) 4 ברית המועצות לשעבר

 (3.6) 1 מזרח ירושלים

 (3.6) 1 צפון אמריקה

 (42.9) 12 רווק מצב משפחתי

 (39.3) 11 נשוי

 (14.3) 4 גרוש

 (3.6) 1 פרוד
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 (21.4) 6 שירות מלא שירות צבאי

 (7.1) 2 שירות חלקי

 (35.7) 10 לא שירת: תיק פלילי

 (32.1) 9 אידיאולוגיהלא שירת: 

 (3.6) 1 לא שירת: סעיף נפשי

 

 .(N=28הרקע הפלילי של האסירים המשדרים )מציג את להלן  14 לוח

 : נתוני רקע פלילי של משתתפי המחקר שעבדו כשדרנים ברדיו פוקוס14לוח 

 N (%) M(SD) משתנה 

 (1.48) 2.4  מספר  הרשעות קודמות

 (11.87) 21.59  גיל עבירה ראשונה                            

 (131.8) 195.17  חודשי מאסר בפועל

  עבירה מרכזית

 

 (70.49) 20 המתה                 

 (10.7) 3 אלימות כללית

 (7.1) 2 אלימות במשפחה

 (7.1) 2 עבירות כלכליות         \מרמה

 (3.6) 1 סמים

  (25) 7 רקע של התמכרות לסמים 

  (82.1) 23 קיבלו טיפול בכלא  בעבר

  (71.4) 20 משולבים בטיפול כרגע

 

 :מציג את הסיבות המרכזיות לנשירה מפרויקט ההכשרה לעבודה ברדיו פוקוס לפי מחזור 15 לוח

 ולהכך בס. (שלאחר מכן ההכשרה למחזור( ומעבר לתוכנית טיפול )אסיר שנשר אך חזר N=2זלזול )

 .ההכשרה מחזורי תנשרו שלושה אסירים בארבע

 סיבות לנשירה מפרויקט ההכשרהה :15 לוח
 

 סיבה N מחזור

 לא הצליח להתמיד וביקש לעבור לתוכנית טיפול. חזר למחזור השני 1 1

 .מדובר באותו אסיר שעזב במחזור הראשון .עזב לתוכנית טיפול 1 2

 .כי לא גילה רצינות, זלזל ורק התלונן ,הראשון הודח מהתוכנית 2 3

 .ככל הנראה כי חברו עזב ,השני עזב מרצונו

 .אף אחד לא הודח מהתוכנית 0 4



49



  איכותנייםנתונים  –משדרים  אסירים

, אותם שבו מבודד החוקר חלקים מהטקסט, מסווג ,תוכן קטגוריאלי ראיונות נותחו באמצעות ניתוחה

(. ניתוח זה Lieblich et al.,1998; Saldaňa, 2012להם פרשנות ) מקבץ אותם לקטגוריות, ונותן

 חברתי.  ההיבט המשפחתי וההיבט האישי, ההיבט ה :תוכן מרכזיות העלה שלוש קטגוריות

 אישיההיבט ה (א

 כניסה לפרויקט, ייחודיות הפרויקט ושינוי אישי. ה: סיבות משנהקטגוריות  שלושההיבט האישי כולל 

 

 כניסה לפרויקטהבות יס .1א.

 ,אחד מבתי הסוהר הוותיקים במדינת ישראלברמלה,  ,איילון בית הסוהרב יושבת פוקוס תחנת רדיו

מאכלס ה ,בית סוהר ברמת ביטחון מרבית הוא. איילון המדינהקום עוד לפני  נבנהשבמבנה השוכן 

. ממגוון סוגים פשעים חמוריםומעלה, בגין  יםשנ שבע של מאסרתקופות אסירים השפוטים ל

שמירה קפדנית ב זה מאופיינת האיכלמתקן ב שירות בתי הסוהרשל סגל  והתנהלותבהתאם, 

בכל תנאים מחמירים יותר בו של סוהרים נוכחות גבוההב, ההגבלת תנועב, ל הנהליםש ואינטנסיבית

 ביקורים(. ו)כגון חופשות קבלת פריווילגיות הנוגע ל

 ,אסירים של נכונותם להשפיע עלעלול , על מכלול מאפייניו ,איילון הסוהרבית במיקומו של רדיו פוקוס 

 לעבור ,יחסית ותקצר תקופות הכלואיםרמות ביטחון נמוכות יותר או בם בבתי סוהר אחרים כלואיה

 המשובציםלאסירים להקצות  הסוהרבית דאג  ,ואולי בשל כך ,זאת עם רדיו.ב כדי להשתלבאליו 

רק זה כך מאכלס אגף , ולמנוע מגע שוטף בינם לבין אסירים אחרים בכלא. אגף שלם בפרויקט

 , כלומרנבחרים בקפידה נחשבים אסירים "חיוביים"הרדיו. אסירים אלה המשולבים בתחנת האסירים 

אסירים מבתי כלא לעודד אמור  דברים זה מצבמשתמשים בסמים.  אלללא בעיות משמעת קשות ו

 להשתלב בפרויקט. ו לכלא איילוןלעבור אחרים 

החליטו להגיע לפרויקט.  שבשלהןאיון הראשון לסיבות יבר ( התייחסו80%)המשדרים האסירים  רוב

 גדול,עניין . הקמת התחנה עוררה בקרב האסירים רויקטפב נםהסיבה המרכזית שהעלו הייתה עניי

, האסירים אלה כמוה בבית הסוהר. תיהי טרםושונה ש תייחודיבמסגרת פעילות כיוון שהיה מדובר מ

לא מעט חוו  ,מאחורי סורג ובריח יהםבילו שנים רבות מחיו ותמאסר ארוכלתקופות  ברובם נידונוש

היה  אבל מבחינתם ,מערך טיפולי ומערך תעסוקתיפיתוח ובהם  אלה, שניםבשב"ס שערך  שינויים

שלו  מיתרּוהואת הפוטנציאל  אותו תו, והם רצו לבחוןושטרם היה כמ שודיח בבחינתפרויקט הרדיו 

 :מבחינתם
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אני יודע מה זה רדיו וזה יעזור לי  ,כן", לא "אה, בוא נראה מה זה רדיו"באתי ממקום רק  

שפט למאסר נ)ח',  בוא ננסה אותו" .בבית סוהר משהו מוזר [..., ]באנו ככה ".וזה יקדם אותי

 שנות מאסר(.  11 עד המחקר ריצה ;רצח בגיןעולם לא קצוב 

 ,ה מפעל כלשהוה וזה לא אֶ יזה לא נגרי .רדיו זה לא דבר שגרתי .זה היה נשמע מעניין כזה

 .כזה עלה לי ,וזה צלצל לי ,ונשמע גם מעניין ,לא מטבח, לא מקום תעסוקתי בסדר כזה

 ;שפט למאסר עולם לא קצוב בגין רצחנ)י',  "טוב נראה אם תהיה הזדמנות כזאת"אמרתי 

 שנות מאסר(. שמונהעד המחקר ה ריצ

זה לעשות משהו שאני חושב שלא היה לי הזדמנות  ;ל זה עשייהוקודם כ .בשבילי זה כיף

לא כי ברור לי ובטח גם לך שבחוץ לא הייתי שדר רדיו,  ,לעשות אותו אף פעם בשום מקום

לה, איך ופתאום פה את רואה איך דברים נעשים, את הקונסולה ש ,הייתי מתקרב אפילו לזה

איך  ,הטכניקה נעשית, של להגביר את הקול, להוריד את הקול, איך לדבר, איך הדיקציה

שפט לשמונה שנות נ)א', זה כאילו עולם שלם של עשייה, ועשייה זה אני  ;זה מעניין .הטונציה

 (.כבר חמשריצה מהן שבגין אלימות במשפחה,  וחצי מאסר

רצו שחלקם אמרו  בעשייה שלא נחשפו אליה קודם.הקמת הפרויקט אפשרה לאסירים לקחת חלק 

   :אסירים אחרים למעןכי ראו בו הזדמנות לעשות משהו  ,להגיע לפרויקט

אני עוזר, את  .גם מה שאני עושה, אני רואה את זה סוג של שליחות. אני עוזר לחברים שלי

 . (תשעריצה כבר הן מששנה בגין הריגה,  18-ל נשפט)ח"י,  ?מבינה

 ,להעביר מסרים ,בואי נקרא לזה כך ,י לפה באווירה של לתת. אני קיבלתי את הזכותאני באת

אה, כן שזה יהיה גם  ,אני רוצה להעביר את המסרים הכי טובים שיכולים להיות ולהעביר

זה מה שאני חושב  .אה, יותר לימודי כזה, אבל בעיקר אינפורמציות והעשרת ידע ,יותר

 שמהן ,בגין עבירות כלכליות לחמש שנות מאסר וחצי נשפט)י',  שתהיה הצלחה של התחנה

 (.  עד המחקר חודשים בלבד ארבעהריצה 

שראו ברדיו פוקוס הזדמנות לסייע לאסירים אחרים  כךולאחרונים בהתייחס לשני המרואיינים ה.

 מאודשונים  ממנו באוש רקעהושלהם חיים המסלולי חשוב לציין ש, יהםם וחוויותהמתוך ניסיון חיי

והורשע בעבירות  פשע גדול ןארגוהיה חבר בש ,(יסטוורצידימּועד )עבריין הוא , 31בן  ,ח"י :זה מזה

טיפול או  תוכניתבבמאסריו הקודמים לא השתתף . השתייכות לארגון פשעבו שונות בתחום הפיננסי

ליך טיפולי. תחילת תהאת האפשרות של  , לדבריו,פתח לפניורדיו פוקוס  .בתוך הכלא כלשהי שיקום

הורשע בהעלמת מס ש ,ללא רקע עברייניובעל אמצעים  ,איש עסקים מצליח 62-הי' בן  לעומתו היה

 במיליוני שקלים. 
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 בכלא פיתויים""התרחק מלטיפול, ה תוכניותמ לנוחרצון הפרויקט הייתה השתלבות בל אחרתסיבה 

טיפוליות עסוקות מבוקר עד ערב עתיד. בעוד מחלקות בטיפול הכוחות מחודשים להמשך  ורצבלו

. חלק טיפולי-פסאודו פגש קבוצתימ נערך אחת לשבוע, ותו לו, בתחנת הרדיו ,בתכנים טיפוליים

 כזו או אחרת ומרגישים עייפים מנטלית; אחרים מחלקה טיפוליתטיפול ייעודי במהאסירים מסיימים 

 העדר, פנוי מקום העדר) יםשונ ואילוצים סיבות זה נדחה בשלאך  ,אמורים להמשיך לטיפול הבא

סמים,  ישבהם ש ,"רגיליםה"לאגפים  לחזורחלקם הגדול . בתקופת המתנה זו על '(דאישור וכ

מובילים את חלקם לפרויקט  העניינים זה והחשש מ"פיתויים" אל מצב הימורים והתנהגות אלימה.

  :רדיו פוקוס

מרצה מאסר ו', ) בשבילי אחרי טיפולזה מין אתנחתא  ;סיימתי את הפרויקט ובאתי לפה .וזהו

 . שנים( 11מתוכם ריצה כבר ש ,שני מאסרי עולם ועודחמישי בגין רצח 

בוא נשחק "אמר לי  ,]באגף נס[ בא איזה חבר .כי לא מצאתי את עצמי באגף נס ,הגעתי לכאן

 ,, וזה פשוט, ואז תודה לאל שזיהיתי את זה, התחלתי לראות שאני מתחיל לשחק"קלפים

ושמתי לב שאני  ",אני אוכל אחר כך" ,הייתי דוחה כבר את האוכל ,ובאים לקרוא לי לאכול

ואין לשתף ולדבר או אין אנשים מכורים שאני אשתף אותם,  ,הולך כאילו למקום לא טוב

מרצה מאסר חמישי בגין אלימות במשפחה ג', ) והעדפתי שאני אבוא לפה, והגעתי לכאן

 .שנות מאסר( 11.5-נדון ל .ועבירות סמים

 פרויקט רדיו פוקוס בכלא של ייחודו .2א.

כל האסירים לייחודו של פרויקט רדיו פוקוס בהשוואה לתוכניות טיפול בראיונות עימם התייחסו 

בכלא שיקום הטיפול וה תוכניותמגוון  הורחבבכלא. בשנים האחרונות  מוצעותותעסוקה אחרות ה

אלימות במשפחה טיפול בהשכלה, טיפול בהתמכרויות,  תהשלמל תוכניותוהוא כולל, בין היתר, 

 ,2014, םחסייסי ועמיתי ;2011)דוידסקו וולק, ועוד תעסוקהבתחום ה תוכניותאלימות כללית, בו

התייחסו  זהחלק. במהלך הראיונות במחקר בהן אסירים לקחת  עוד ועודהרחבה זו הובילה (. 2016

ניתן למיין אחרות. טיפול ושיקום הייחודי של רדיו פוקוס בהשוואה לתוכניות  והאסירים לאופי

 מושמעיםהתייחסות לרדיו כאל כלי שדרכו  –סוגים: "הקול של האסירים"  לשלושה זוהתייחסות 

התייחסות לרדיו כאל מקום מפלט והתנתקות משגרת  –"אי של שפיות"  ;של האסיריםקולם ורצונם 

שגים של תפקוד של כל המשתתפים במו תתפיסת ההוויה החברתי – יות""תחושת משפחת ;הכלא

 משפחתי נורמטיבי. 

 הקול של האסירים א..2א.

פוקוס  ברדיו שודריםמההתכנים המרואיינים לקשר ההדוק בין  התייחסו של הראיונות בשלב הראשון

תכנים  המשדרים שונות מעבירים האסירים תוכניותחיי היומיום של האסירים. באמצעות  לבין
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תוקף נוכח היות כל  משנההמקבל דברים זה,  מצבלאסירים ולשגרת חייהם.  אך ורקרלוונטיים ה

קולם של ) גורם להם להאמין להםו הרדיו לשידורי המאזינים אסיריםהשדרנים אסירים, מחבר את ה

  :בהתמדה להאזין להםו (האסירים

זה מעניין. כי היום אני רוצה לדעת באמת כל דבר ששייך לאסירים זה מעניין את האסירים, 

ואני שומע אותו ובאיזה מקום הוא נמצא ובאיזה מקום אני  ימי האסיר הזה שמשדר אלי

אסירים מרגישים  ;זה ההרגשה של אסירים אחד כלפי השני .נמצא, מה גורם לי להאזין לו

אחרת,  ;אןלהפך. אני אומר לך, תבואי את תשדרי כ ;אחד את השני, לא שהם מנותקים

לובה ואני קאחרת לגמרי. אפילו במתכון של בישול, מתכון בישול כן. את תעשי מתכון מ

את המתכון שלך הם לא רוצים  – ייקחו את המתכון שלי, כי הם יודעים ,אעשה אותו מתכון

עד  ריצה .שפט למאסר עולם לא קצוב בגין רצחנח', ) לעשות, המתכון של האסירים כן

 (.אסרשנות מ 11 המחקר

תשמע זה אחיך זה חלק ממך" "יש משהו ככה בפנים שאומר  .אני אוהב לשמוע את האסירים

 .(חמש מתוכן ריצהשנים בגין שוד וניסיון לרצח,  13מאסר רביעי בן ל נשפטמ', )

יתנו להם להגיד את מה שאנחנו רוצים, את הקול יהם לא "בהתחלה אמרתי  ,את האמת

עלו אנשי  ., והקשבתי ובאמת מעניין"הבלגן שלנו בפניםשלנו להשמיע את הכאב, את 

 ,זה הרבה עוצמה .והקול שלנו זה חשוב וזה לא דבר קטן ,תקשורת, משמיעים את הקול שלנו

התקשורת  ,וזה מגיע, זה גם אה, משנה, משנה הרבה. תראי ,הרבה תקשורת ,הרבה כוח

באמת אכפת לי להגיד את  .התקשורת ,היא יותר חזקה מהצבא ;היום היא כוח בידיים יבעיני

 [.... ]שנה אני בכלא, לא הרגשתי את האכפתיות כמו פה, אכפת להם מהחבר'ה 25 – זה

אני אומר זה המקום, זה המקום עצמו. כי אני ישבתי עם מטופלים, אני עברתי הרבה שנים 

שתי את לא הרג ;, עבדתי הרבה, הייתי תומך גם...טיפולים, ישבתי במחלקות, ישבתי ב

 פה ברדיו, זה הכוח שלנו והם לא יכולים להתעלם מאיתנו[ ...] .השייכות והאכפתיות כמו פה

 (. 25ריצה כבר  ןמתוכש ,שנה 30-נקצב לעונשו ו ,שפט למאסר עולם בגין רצחנא', )

 אי של שפיות .ב.2א.

אפיין את בית הסוהר כמוסד טוטלי נוכח שליטתו המוחלטת בכל  , כאמור,(Goffman, 1958גופמן )

ומהסביבה החברתית  אוכלוסיית הכלואים מורחקת מהקהילהש, הוא אמרמישורי החיים של האסיר. 

יות ובירוקרטיות רבות, מנוהלת זוהמשפחתית שלה, מודרת מעשייה חברתית, נתונה למגבלות פי

, בין מתבטאות החלטת של אנשי הסגל. מגבלות ומרות אלהחיים וכפופה למרותם המו ברוב מישורי

, באכילה בזמנים ובמקומות מדי אסירהיתר, בהגבלת חופש התנועה בשטחי הכלא, בחובה ללבוש 

חינוך או טיפול מסוימות ובאובדן זכות הבחירה )במערכות  תוכניותקבועים, בחובה לקחת חלק ב
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תחושה זו מלווה את האסירים מרגע כניסתם לכלא (. Feierman, 2004כליאה מסוימות( )ראו גם 

הם שאת הקשיים ותים אף בשחרורם. במהלך הראיונות תיארו האסירים את חייהם בכלא יעלו

 :ביטחון העדראמון ו איבעיקר חיים באווירה אלימה של  –איתם  מתמודדים

עוד הפעם,  ,תראי בבית סוהר .אתה לא יכול לדעת מה יהיה מחר ,אני תמיד אומר ,בית סוהר

גם אני,  .זה אנשים לא נורמטיביים .שעות מרביצים אחד לשני 24 ,כל אחד יכול להגיד לך

 , שפוט למאסר עולם לא קצוב בגין רצח(. "ג)יאני לא נורמטיבי, אני מנסה לעלות על התלם 

כי אתה נהיה אלים פה, ואם תרצי או  ,עכשיו תבחר, או שאתה יושב ואתה נהיה יותר גרוע

וגב חזק לא  ,בכלא את צריכה להפגין גב חזק .בשביל לתפוס לך מקום של כבוד ,תרצילא 

מה אתה  :זה אני לא רוצה עכשיו ,אם אני לא רוצה. "ל בסדרוהכ ?מה נשמע"מפגינים ב

אחד משנינו יעמוד על  ,מישהו ,מסוגל לעשות? אתה מסוגל לעשות משהו? אתה, אני

ככה  .קמאען וכמו שהם אומרים בראס בי כורחךהרגליים בסוף, וזה גם את לומדת בעל 

)א',  את יוצאת פושעת במובן מסוים ,אז אם את לא נכנסת פושעת .לומדים את זה בסוף

 (.4.5, ריצה מתוכן שנות מאסר בגין עבירת אלימות במשפחה שמונהשפוט ל

את  ל משתתפי המחקרהדגישו כ לם,יואולי בצ בכלא,של חיי היומיום לצד התיאורים הקשים 

שאפשר להם בכלא היחידי  ואת היותה המקום מבחינתם תחנת רדיו פוקוסחשיבותה המרכזית של 

 עד כדי שכחה זמנית שלה: ,םהחיינתק ממציאות ילה

 היה לי בהתחלה זהכעולם  .פה אתה נמצא בעולם הנקי ,ששמה חושך וסמים ומזימות ,אחרי האגפים

שאני נכנס  ,ובאמת ]התרגשתי מכך מאוד[. ככה הייתי מתרגש מאודו ]בחיים שלפני הכניסה לכלא[,

שנים, שמהן  32-)א', נשפט למאסר עולם על רצח, ועונשו נקצב לאני שוכח שאני בבית סוהר  ,פה]ל[

 (.16.5ריצה כבר 

בדיוק פה זה  .אגף וממשיכים במסעאחרי זה חוזרים ל .כמה שעות אנחנו יושבים ברדיו ,נכון

זה  .תוכניותעושים  ,שומעים מוזיקה ,יושבים ליד מחשבים .ככה לצאת קצת מהבית סוהר

כל הזמן הייתי עם מחשבים ודברים  .הייתי עובד בחברת טלפון .מזכיר לי קצת מהעבודה

 ,בגין עבירת הריגה שנה 18-שפט לח, נ"א) וזה מקום יפה ,אז זה מזכיר לי את זה ;כאלה

  .שנים( כבר ארבעריצה  הןמש

זה  ,אבל כשאתה נמצא פה ,ל מפריד דלתוסך הכ ;זה האגף ופה זה הרדיו, זהו ,המקום פה

 .זה הרגשה שאתה שונה קצת, אפילו אם זה לחצי יום פה ,הרגשה שאתה מחוץ לבית סוהר

יום, אתה עובד על יש לך מחשב מול העיניים שלך כל ה ,בוא נתחיל מזה, אתה ,אחד

אתה מתקשר עם אנשים, אתה מדבר עם אנשים על  ,אתה מדבר עם אנשים .מחשבים
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דברים שהם לא שייכים לאגף, אתה נפגש עם אנשים שהם אנשים חיצוניים, כאילו לא שב"ס 

כי מבחינתם  ,שבמקום אחר לא היו מסתכלים עליך ,זה אנשים שונים לחלוטין .ולא אסירים

ההגדרות האלה אצל  ,והם .מבחינתם אתה רוצח, מבחינתם אתה עבריין .אתה לא בן אדם

אני לא אדבר איתו, הוא ככה  ,הוא רוצח ,וואו"כולם נעלמות, כאילו אין את ההגדרה הזאת ש

 שמהן ,שנים 33-ל שנקצב ,למאסר עולם ח', נשפט) , אז אתה מרגיש אחרת"וככה וככה

 .(13ריצה כבר 

ות אי של ילההן יכולתו של רדיו פוקוס  המשדרים התייחסו האסירים אליהןש אחרותשתי נקודות 

מצד חבריהם למאסר בכבוד גדול  אותםמזכה ה ,עבודה הייחודית שבוהוכלאי -שפיות בכאוס הבית

 וסגל הכלא:

ואני קורא לזה היום אי של שפיות. זה הגדרה ממש נכונה בתוך מערכת כזו שאת נמצאת [ ...]

נותנים [ ...] ת לטווח ארוך של אנשים ששפוטים לתקופות ארוכות מאודבסביבה מאוד עברייני

כבוד לרדיו. התדמית של הרדיו היא תדמית של סיירת מטכ"ל של שירות בתי הסוהר. את 

פתאום תראי עוברים  ,כף תראי, כשאת יושבת פהית .יומייםמרואה את זה גם בביקורים היו

ם להתגאות בו בכבוד, זאת אומרת בזכות ולא זה מקום שהם יכולי .סטודנטים 30-20איזה 

 (. שנים 3.3, מתוכן ריצה אסר בגין עבירות מסמ)י', שפוט לחמש שנות  בחסד

 לא שגרתישל האסירים והן כלי י טנתאוקול הן  ,היותוא וה, שייחודו של פרויקט רדיו פוקוס נראה

האסירים עובדי אצל יצר  הייחוד ז. להעברת מסרים חיוביים ומידע חשוב ורלוונטי לכלל האסירים

תחושת גאווה  בעקבות ההצלחההצלחת הפרויקט והביא לל רצון משותף סגל הכלאאצל התחנה ו

והקמתה והפעלתה  ,בקהילהאחרת  כל תחנת רדיועבודה בל הדומהתחנה בהדדית. אופי העבודה 

 ,Goffmanן )מגופ בריעליה דש ,האזרחות תחושה של שלילתתגובה הפוכה לל במרחב הכלא הובילו

1958):  

אז עם הזמן,  .אזרח]כאל[ היא  ייושב עם סטודנט, אבל ההרגשה שלו כלפיוכתום ]לבוש[ אני 

ולפעמים  ,אני מרגיש אזרח פה .אזרח אניש תחושה איזה ה בושנה ומשהו, נוצר זהאיאולי 

ם אחרת ואני מרגיש אסיר אבל עדיין אסיר שבדרך, אסיר שרואה את העול ,זה הולך לאגף

 (. שבע, שמהן ריצה שנה בגין שוד 13-שפט לנמאסר רביעי,  ,)מ'

 תחושת משפחתיות .ג.2א.

 בינם לבין האסירים נהלתהמת יחסי הגומליןלמערכת  התייחסו בדבריהםחלק מהאסירים המשדרים 

חלק ש אףהשוויון:  הוא סוגייתהיבט אחד של מערכת יחסים זו עובדים בתחנה. הוהאזרחים  האחרים

לא התפתחו יחסי ניצול ו מעמדי מדרג כלביניהם  חדשים, לא נוצרחלקם ותיקים ו בתחנה עובדיםמה

עזרה האת אחרים בבית הסוהר. האסירים העובדים הדגישו את השותפות, רבים המאפיינים אגפים 
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כיחסים  היחסים אל אף תיארו חלקםלסייע לחברו.  םואחד מה נכונות של כל אחדהאת הדדית וה

 :תייםמשפח

אם מישהו, אם אני  .כולם עוזרים אחד לשני, כולם עוזרים אחד לשני במחשבים ובתוכנית

פה חבל על  .אני עוזר ,אם מישהו קשה לו במשהו .אז פעם מישהו עוזר לי ,קשה לי במשהו

 ,"אחרי זה אני אראה אותך"לא עוזרים  ;באמת כמו משפחה, כולם עוזרים אחד לשני .הזמן

 (. ארבעריצה  שמהן ,בגין הריגה שנה 18-שפט לנח, ")א לא אין דבר כזה

, את יודעת אני גם בא ממקום ...אני חושב ש .ל ביתואני חושב שהפרויקט הזה הוא קודם כ

אני ללא האמנתי בחיים שלי, אני  .של אנטי ממסד ואני יכול להגיד שפה זה בית ומשפחה

סוהר יכול לעשות דבר כזה, ולא האמנתי ששירות בתי ה ,מאסרים בבית סוהר חמישה

 .(שנים 6, שמהן ריצה שנות מאסר בגין שוד תשעשפט לנ)ש',  מדהים כזה

מתוך  והן גורלה שותפותוהחיבור  חווייתמתוך הן  ,מתארים האסירים מגיעהשתחושת המשפחתיות 

 את הדחף מעולםלא חוו חלק מהאסירים העובדים ברדיו פוקוס מצוינות. לו ותלהישגירצון משותף 

לא הכירו ביכולותיהם ולכן מעולם לא דחפו אותם להצטיין  םיהתוני משפחבגם ומצוינות, להישגיות ול

 נבחרו לפרויקט, היה מוצדק: שבהם, כ ןשנית ןלהוכיח שהאמו בשל כך הם ביקשו ולהגיע להישגים.

מרגיש כי אני  ,משפחה של רדיו פוקוס ;ל אנחנו משפחה, משפחה של רדיו פוקוסוקודם כ

לא  ;לא הרגשתי אותה בהתחלה, לא הרגשתי אותה בחוץ .את המשפחה במקום הזה

, ועוזרים לי מכל הדרכים, גם מבחינת לקרוא ולכתוב גם ילא מוותרים עלי ,מוותרים לי

, וזה "אנחנו פה, מתי אתה רוצה לפנות אלינו אנחנו פה"מבחינה נפשית, ונותנים לי כאילו 

מהן ריצה  .שנים 33-קצב לשננשפט למאסר עולם בגין רצח,  ח',) מה שהולך פה במקום

13). 

 שינוי אישי .3א.

האסירים המשדרים דיווחו על תהליכי שינוי אישיים שכל  מלמדתוכן זו  קטגוריית ניתוח איכותני של

: מישורי שינוי השלושבניתוח הממצאים הבחנו בין הלך השתלבותם בפרויקט רדיו פוקוס. משחוו ב

 אישי. -שינוי ביןושינוי התנהגותי , פנימישינוי 

 שינוי פנימי .א3א.

 ,בעיקר, המשפיע רגשית של האסירים המשדריםה םיציבותבו םשינוי בתפקוד הוא השינוי הפנימי

עצמו  אתהערכה רגשית סובייקטיבית של הפרט  הואביטחון העצמי. דימוי עצמי העל דימוי וה על

(Heatherton & Wyland, 2003 .)קשורותוביטחון עצמי  עצמי חיובי רמות גבוהות של דימוינמצא ש 

 שלילידימוי עצמי ש ,נמצא . לחלופיןעם אירועים שלילייםביעילות יכולת להתמודד ללבריאות טובה ו



56



 ,.Boduszek et al., 2013; Crocker et al) חברתית-התנהגות אנטילדיכאון ולמצוקה נפשית, ל קשור

1994; Debowska et al., 2015; Schanz, 2017 .) 

הדרישה מהם השתלבות בעבודה ברדיו ושה דיווחו, זהשלקחו חלק במחקר  האסירים המשדרים

 סייעו להם ,דר באופן עצמאילש ובעיקר תכנים לתוכניותבכוחות עצמם  ייצרלחשוב בצורה יצירתית, ל

  :עצמיה נםיטחוב גדל על כןו ,מכישלוןפחד עם להתמודד עם פחד קהל ו

כשאני בא מאחורי מיקרופון ואני  .אני אדם עם חוסר ביטחון, עם לפעמים דימוי עצמי נמוך

זה גרם לי להבין שזה גם  ,באמת מביע את עצמי ואני באמת ככה משחרר את האני האמיתי

 .)ש', מרצה מאסר חמישי בן תשע שנים בגין שוד( חלק משינוי

לדימוי העצמי, עוד משהו לנפש, כי אני  זה להתחיל עוד משהו ולסיים בטוב, זה עוד משהו

אני בדרך  ,שנים עוד מעט שמונהשנים,  שבעשל הרבה הרס, ועכשיו  ,את יודעת ,בא ממקום

כל שנה אני מגלה על עצמי דברים חדשים ועוד  .אני נולדתי מחדש ;]טיפול בהתמכרות[

 14ריצה  .שנים 35-)א', נשפט למאסר עולם שנקצב ל יכולות ועוד פוטנציאל והזרוע נטויה

  .(מתוכן

ל הוא לומד וכל אסיר שיגיע לכאן ויעבור סוג של תהליך, שזה גם כאן פה ברדיו, גם קודם כ

הוא עסוק בדברים יותר חיוביים  .היא אחרת ;חשיבה שלו משתנההגם צורת  ,הרבה דברים

צא גם הוא לא נמ .הוא לא חושב על מחשבות פליליות או עיסוקים כאלה ואחרים .עם עצמו

זה מקום אחר לגמרי, מקום שונה יותר, אתה  ,את יודעת .באגפים של כל שני וחמישי בעיות

 .שנים בגין הריגה( 13.5)נ', נידון למאסר בן  הזמן עושה את שלו ,את יודעת ,וזהו ,יותר מתון

 ביטויו, אלא מוצא את רגשבו המסתיים במחשבאינו מתמצה ו מדברים עליו האסיריםשהשינוי החיובי 

 גם בהתנהגות. 

 שינוי התנהגותי. ב.3א.

עבירות אלימות שונות )רצח,  בגיןשפוטים  במחקר הנוכחי, השתתפוש ,מהאסירים בקירוב 90%

 גיהשל כדי מות,נהגו באלי, רובם ככולם )לעדותם(, האסירים אל שוד(. ,הריגה, אלימות במשפחה

קוד כשקיבלו על עצמם את  ,התנהגות זו קצינוהבבית הסוהר הם אף  .כבוד ומשאבים כלכליים

 ;Clemmer, 1940) הימנע מהפגנת חולשהלו כוחוכבוד  לרכושהמעודד  ,ההתנהגות של האסירים

Toch, 1992 .) 

הודות לעבודה ברדיו פוקוס, מעידה על  ה,אלימ התנהגותהימנעותם של משתתפי מחקר זה מ על כן

 ,תוקף ה ברדיו. עוצמתו של שינוי זה זוכה למשנההעבוד חשיבותועל  מרחיק לכתשינוי התנהגותי 
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 מנוף להתנהלותמבחינתם  פך, והבחייהם אחרים חיוביים הוביל, לדבריהם, לשינוייםש לאחר

  :תנורמטיבי

אני לא הייתי יוצא מהאגף, פשוט  ]עבודה ברדיו פוקוס[ שלפני זה]היא[ הכי פשוטה  הדוגמ

סית אף פעם, לא הייתי "לא הייתי פונה לעו .הייתי כל הזמן באגף .א הייתי יוצא מהאגףל

אתה לא שם לב  .התעסקתי כל הזמן עם שטויות ...אה ...פשוט ,רוצה לעשות שום טיפול

ש לחשוב יותר גם אז זה נתן לי כאילו את הפּו ,וכשהתחלתי לצאת לפה .מה קורה מסביבך

וזה נתן לי אופק חדש בקטע שאפשר  ,שיםעל דיבור, גם על כל הקבוצות, גם על להכיר אנ

ובאמת עשיתי את זה. התחלתי ללכת  ,לשנות את המחשבות שלי ואת הדפוסים בקטע הזה

 .שנים( שמונהמרצה כבר  ;שפט למאסר עולם לא קצובנ)י', חינוכית בהתחלה -לקבוצה פסיכו

אחריות הבודה בתחנה ועהקשר בין בר על יד ,הריגהשנים בגין  26לתקופת מאסר של השפוט  ,גם ס'

 אלימות: תחום הטיפול בלעבור שעליו תובנה לבין ה תוכניתשל  הפקתהעל 

אני הבנתי שאני צריך גם להתעמת עם  .אבל אני הבנתי שיש לי את הבעיה הזו של אלימות

אני צריך  .אני מועמד .אני עוד לא הגעתי לשם ;כי בשב"ס גם יש את המחלקת אלימות ,עצמי

של אלימות, איך לקבל את אלימות בלי  תוכניתעכשיו אני עשיתי  .לעבור בתקופה הקרובה

 .מצוינת תוכניתאלימות, הייתה 

 שינויהתייחס לקשר בין העבודה ברדיו לבין ה( נקצב עדייןלא ש ,למאסר עולםבגין רצח שפט נ)א' 

  :ביקורת, ומוכנותו לקבל שנתפסה כמאיימת ואלימה ,התנהגותוב חלש

בהתחלה הייתי מדבר ככה עם  .כולם חושבים שאני בעייתי כאילו ,לא יודע, הרושם הראשוני שלי

, וזה היה מתסבך "תשמע אתה מלחיץ, אתה כוחני בזה שלך"וכולם היו אומרים לי  ,הידיים וזה

תשמעו אני ככה, קצת קשה, כי בכל זאת הייתי רגיל  ,לא" :אותי בהתחלה, ובהתחלה הייתי אומר

אני אשקר אם אני אגיד  ,להגיד לך שנפטרתי מכולם .לאט אז לאט "להיות בסביבה שזה כל היום.

אני לא אגיד לך שלא, אני  ;כמה שפחות... המקום הזה עזר ,אבל ניסיתי להימנע מזה ,את זה

 .מאוד, זה הוציא אותי מהאזור נוחות שלי המקום הזה עזר לי .כפוי טובה אם אני אגיד שלא

 שינוי בין אישי .ג.3א.

בשינוי צורת הדיבור והתקשורת  התבטא בעיקרליו משתתפי המחקר שדיברו ע אישי-השינוי הבין

 משוםעם הזולת, אם בשל בושה ואם  לדברהתקשו, לדבריהם,  פרויקטהשתלבותם בטרם . הםשל

לטון  רובםהובילה את  השתתפות בתוכניתה. שלהם לא ברורהההגייה ו היה תוקפני םדיבורשטון 

  :ההגייהר ופיפחות ולשרועש דיבור רגוע יותר ו
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ביטחון עצמי, יכולת התבטאות, תקשורת  :לאחר תקופה של השנה קיבלתי פה הרבה דברים

לא קשור לעבודה ברדיו, שבלי שום קשר זה דבר שצריך  –יום משהיא מאוד חשובה לחיי היו

ועוד  תקשורת, עשייה, לימוד, דבר שלא ידעתי על ה ממ...ממאאבל  –לדעת 

אני חושב שהיא הכלי  ,זאת אומרת תקשורת ;אבל אלה הדברים בגדול .הרבה דברים

לא רק  – אז זה נתן לי להבין .ת וכל זההמרכזי, במיוחד מהמקום שלי שלא ידעתי להתבטֹו

וזה למדתי  ,אני צריך לדבר עליה ,איזשהי בעיהשאם יש לי  –גם לחיים הרגילים  ,לרדיו

  שנים בגין מרמה(. חמש)ש', שפוט בשנית למאסר בן  מהתקשורת, מהרדיו עצמו

 :המחזק דברים אל ,חמש ריצה כבר ןמתוכש, וחצי שנים שבע לתקופה שלבגין הריגה ב השפוט "א

 .רגיש שאני מדבר אחרתאני מ .היום אני מדבר אחרת מפעם .כי אני יודע איך אני מדבר היום

אל תדבר יותר " :אז היא אומרת לי .היא עוזרת לנו בתקשורת, היא קלינאית .'אני מצוות ל

היא אמרה לי להתאמן על לקרוא  ;אני צריך לקרוא לאט ,כשאני מתפלל למשל ".מדי מהר

 .אפילו גם הדיבור שלי השתנה .א אותו לאטוממש לקר ,ספר ;ממש לאט יעני –לאט, לאט 

עני אם היית מדברת איתי לפני, לא היית מבינה אותי, לא הייתי הכי ברור, אבל היום אני י

 מרגיש שאני מדבר טוב, סבבה, יותר טוב ממה שהייתי מדבר.

 ר מסר:יהעבהיכולת לאליו התייחסו האסירים בכל הנוגע לשיפור יכולת הדיבור הוא ש אחרניואנס 

 .בתקשורת צריך לדעת להעביר את המסר ברורה. היום אני יודע להעביר מסר בצורה

אז  ,כשאתה מבקש משהו, כשאתה רוצה להשיג משהו, כשאתה רוצה למסור איזה משהו

אתה לומד באמת ככה איך להגיד את זה, באיזה גישה להגיד את זה, באיזה טונציה. השפה 

עכשיו מאמר או  לסגנן]אני יודע[ ה אֶ  .שלי מאוד השתפרה ברדיו, האוצר מילים והדיקציה

ה, איך להתחיל, למדתי לסגנן כתיבה בקטע של כתיבה, אֶ  .כתבה, לסגנן איזה משהו להגיד

אז  ,איך לסיים, לגעת בנקודות הנכונות, לא להרחיב יותר מדי, איפה שצריך להיות תמציתי

 שנים(. 35-קצב לשנלמאסר עולם, בגין רצח  נשפטת, ")א להיות תמציתי

גם על התפתחות יכולת ההקשבה  , סיפרו משתתפי המחקרשלהם תקשורתה יכולת שיפורבעקבות 

 :שנות מאסר ארבעהשפוט ל ,ר'סיפר למשל, כך, שלא הייתה לפני הפרויקט. 

זה כאילו משהו טוב, משהו חיובי, סוג של תקשורת, אפילו לשנות את הגישה של כמה 

לשבת, לשמוע, לקחת את  ואתה חייב ,אנשים. אתה יכול להקשיב, לשמוע. לפעמים מגיעים

זה ולא כאילו לשבת ויאללה לסיים את זה. פה אתה חייב להקשיב לכל מילה שהוא אומר, 

היום זה משהו אחר. כן  ., זהו"יאללה סע"פעם היו מדברים איתי  .ופעם לא הייתי מקשיב
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פעם הייתי מזמן  .בטח משפיע. היום אני יכול לשבת עם בן אדם, לשמוע אותו עד הסוף

 ספס מה שאומרים אנשים.מפ

 שנים בגין הריגה:  13-להשפוט  ,פ'ונסכם באמצעות 

זה טיפול בתקשורת, זה עוזר לך להיפתח, זה עוזר לך לדבר. אני רואה אנשים שבאמת 

חודש שהם ברדיו, אני  תשעואיך שהם עכשיו אחרי שנה ואחרי  ,הכרתי אותם לפני כאילו

מפה  [.... ]ואיך שהם מבטאים את עצמם שונה ומבינים אותם יותר אנשים ,משתנים ,רואה

 ,את רואה .אני אקבל לנהל שיחה עם אנשים נורמטיבית, כי לא הייתי יודע לעשות את זה

 .כל היסודות שלי אני בניתי בבית סוהר .מגיל צעיר אני בבית סוהר

 ותהרדיו והעבודה בו מסייע, בזהירות המתבקשת, שההכשרה בעבודת מעידכל האמור לעיל 

 תחילה באופן טכני,במוטמעות בהם ה, האל מיומנויותלרכוש מיומנויות תקשורת יעילות. לאסירים 

 הן בתוך הכלא והן מחוצה לו.  ,עם אחרים שלהם תקשורתה דרךמ אינטגרליחלק הופכות עם הזמן 

 משפחתיההיבט ה (ב

בקרב בני משפחתם של האסירים  חוללושהתשינויים משמעו הבמחקר זה ההיבט המשפחתי 

 משתתפי המחקרכל האחרונים. של  מנקודת מבטם ולתחושתםהמשדרים מאז כניסתם לפרויקט, 

  :בני משפחותיהםמצד רצון רבה  שביעות לע הצביעואחד שאין לו משפחה( למעט אסיר )

 ,ודברים כאלה אה תוכניות ,ה גם שאני ברדיו ואני מטפל בעצמי ועושיםכן, אשתי מבסוטה, אֶ 

, דברים "אתה משתנה הרבה בדיבור"והיא אומרת, לפעמים שאנחנו מדברים היא אומרת 

 שנות מאסר(. 18-ח, שפוט ל"ואני מבסוט גם )א ,הם מבסוטים הרבה .כאלה

לבין שינוי חיובי  רדיוהעבודה ב בזכותקשר בין השינוי החיובי שעברו הצביעו על אף חלק מהאסירים 

 :בני משפחתם שעברו

בפעם הראשונה שאמרתי לאשתי שאני כועס על  ,שאני זוכר ,בהתחלה ...אה ,את האמת

טוב שהתחלת : "היא אמרה לי ".אני כועס ,כן"אמרתי לה  ".מה זה?"היא אמרה לי  ,הבן שלי

אבל המשפחה שלי יודעת שאני היום במקום שאני לא  ".להבין את זה, שמותר לך לכעוס

היא יודעת את זה, היא מקבלת את  .אני יכול לדבר את זה ;בזמן כעס אעשה מה שעשיתי

]בעבר[  .זה יותר, כי היום אשתי גם מרשה לעצמה להגיד לי שהיא כועסת ומה היא מרגישה

אני יש לי שיחות עם האישה  .היום היא יודעת שהיא יכולה להגיד .גם לה היה אסור להגיד לי

 ,י מעמיס על עצמי ממנה, אבל אני מרגיש הקלה יותרשלי בשעות... אני מרגיש אפילו שאנ

כי יש  ,והיא לא תתפוס את זה ותתפרק ,ויש לה את המקום כן לדבר ,כי יש לה מה להגיד לי

ואני שמח בזה שהיא יכולה  ,לה גם אחריות על הילדים שלה ועל עצמה ועל הבריאות שלה
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יינו מתפרקים, המשפחה הייתה גם ה ,כי אם זה לא היה קורה ,גם לשתף אותי ולדבר איתי

היום אני נמצא במקום שכן אני יכול להקשיב לה ולקבל  .ולא יודע מה היה קורה ,מתפרקת

 למאסר עולם לא קצוב בגין רצח(. נשפט)ח',  ממנה בזמן כעס ובזמן שמחה

ות שעבר, בזכאת השפעות השינוי  שנים בגין שוד וניסיון לרצח( 13-שפוט לה) גם מ'תיאר כמו ח', 

 ניתשוויוגישה העבודה ברדיו הטמיעה בו כלים של שיח, ש הוא סיפריחסיו עם אחותו. על  הרדיו,

 וויתור על שליטה וכוח:

אז אני מסביר  .מתעצבנת על זה שאני לא מתערב לה יותר מדי בחיים ]אחותי[ לפעמים היא

רציתי להעביר ביקורת על כל אחד  ,פעם היה לי צורך לשלוט באחיות שלי .אני אומר לה ,לה

ל ווזה היה הכ שלי, אני אחראי על כל האחיות .לא יעביר ביקורת אחר אף אחדשואחד ו

אז אני מבין שהיא מבינה  ",המקום הזה דרדר אותי"ממקום של שליטה. היום אני אומר לה 

יש לך את שליטה, ]נתונה ל[משועבדת ו] יאני לא רוצה שתהיה של" :אני אומר .אותי יותר

ננסה להתקרב אחד לשני כאילו  יאבל בוא ,אנחנו ביחד .יש לי את החיים שלי ,החיים שלך

אני לא יכול  .אני חושב שזה מה שקירב אותנו עד לרגע הזה ."מהבנה, מבחירה נטו עצמית

 להגיד מה יקרה בעתיד.

 מישריןתורמת, ב בכלא( אחריםשהעבודה ברדיו )ככל הנראה, לצד טיפולים  מלמדכל האמור לעיל 

  , לתהליך שיקומם של האסירים העובדים בו:פיןעקיבו

יש יד בזה, יש יד שדוחפת קדימה,  ., אני משקם את עצמי]ברדיו פוקוס[ מה שאני עובר כאן

 .יש לי את המוטיבציה ...אה]לצידה[  יש יד, אבל .לא תופסת אותך ומחזירה אותך אחורה

אני יש לי את המוטיבציה להתקדם  ,אבל לא ,לדחוף אותי ידאני יכול לעמוד במקום ולא לתת ל

הוא יאבד שליטה, בלי מסגרת  ,ואני אומר לך, אסיר בלי מסגרת .ולהשתקם ולטפל בעצמי

" ואנחנו נהיה איתך כדי להשתקם ,מכאן אתה תתחיל איתנו !עד כאן" :שתתפוס אותו ותגיד לו

 .שפט למאסר עולם בגין רצח(נ)ח', 

ם כאן זה, אה, משהו טוב, זה, אין לך הזדמנות ללמוד את זה, באמת אין מה שאנחנו עושי

אז אני לומד את זה. אני לוקח  ,יש הזדמנות ללמוד את זה ]בכלא[ הזדמנות, גם בחוץ. עכשיו

אני  .בכלל שיניתי את הגישה שלי מאז שבאתי לרדיו .הרבה דברים מפה, כמו שאמרתי לך

 .שנות מאסר בגין שוד( חמששפט לנ)ר',  לא כמו שהייתי פעם כשהגעתי

 חברתיההיבט ה (ג

( 2) ;יצירת שינוי אצל האסירים המאזינים( 1)לשתי תמות:  נחלק במחקר זה חברתיההיבט ה

 משמעות המפגש עם אזרחים )אורחים, צוות התחנה וסטודנטים מלווים(. 
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 יצירת שינוי אצל האסירים המאזינים .1ג.

פרויקט הרדיו ב השתלבותםשלהם לעזור לאסירים אחרים כמניע ל צורךה הצביעו עלחלק מהאסירים 

 המרפא, עם תיאוריית מנקודת מבטנומתכתב, התמדה בו. צורך זה ללהישארות ו עיקריתה וכסיבה

 הפצע מתוךלהשפיע על המטופל  כוחו של המטפלעל  המדברת ,(The Wounded Healer) הפצוע

ביעילות לסייע יכול  ,כלשהו עבר טיפולשו ,בעצמו בעבראדם שנפגע כך שרק כלומר על  ,שלו עצמו

Zerubavel & Craig, 1971; Miller & Baldwin, 2000; -Guggenbuhl)לאחר הנמצא במצוקה דומה 

Wright, 2012.)  עצמית )כמו  בקבוצות לעזרה המתחולליםתכתב עם תהליכים של יחסים מזה סוג

הוא השיתוף במהלך  בהם אחד הבולטים .תתהליכי עזרה הדדי נהליםמת ןבהש(, NAלמשל 

מסע המקדמת את דוגמה כ משמש את חברי הקבוצהמסייע למשתף עצמו וגם ההמפגשים, 

 (.Kurtz, 1997; Riessman & Carroll, 1995) ההחלמה שלהם

 שנה בגין הריגה:  13-השפוט ל ,פ'בהקשר זה אמר 

אתה בעצם עוזר לאנשים, עוזר לאסירים שאתה יודע שאתה היית  ,אתה מדבר עם מאזינים

 שלושה-שנייםזה דבר שאני לא יכול להגיד לך. מספיק  ,זה דבר עצום ,אין .במקום שלהם

 .שכאילו שמעו אותנו מדברים וראו אותנו בבית סוהר ,אנשים שאני רואה שבעצם באו לפה

 ...וזה וואלה ,תייםימו שאמרתי ואגפים בעייש פה גם אגפים כ ;איילון זה לא רק רדיו פוקוס

אתה השראה שלנו  ',וואלה פ" :הזו ואומרים לי אנשים רואים מישהו בעייתי כמוני הולך בדרך

ואני הולך  ".מה פה מה שםאנחנו רוצים גם להגיע לרדיו, אנחנו רוצים גם לעשות  .אתה

יים נש ,ובאמת יצא אחד ,"הזה רוצה וזה רוצ"לעובדת סוציאלית, לקצין חינוך ואומר להם 

 ,הם פה כבר חצי שנה .את יודעת ,זה ממש עשה לי טוב .קורסלבאו  ;שהם פה איתנו עכשיו

מזל שהקשבנו  .לא טעינו ,פ'" :ואת רואה איך הם פורחים והם אומרים לי ,שבעה חודשים

 ".לך

 השתתפותועובר ו השינויים שהואחייו, חיובית לאסירים אחרים. סיפור  חיקוי פ' חווה את עצמו כדמות

בו ובתהליך  ה, ותמיכתם של אסירים אלדוגמה לאסירים אחרים , לתפיסתו,משמשיםהליך טיפולי תב

. השינוי שהוא עובר תורמת לו

 תשע מזהנקי  אך ,לסמים , בעל רקע של התמכרות(הריגה ים בגיןשנ 26 של שפוט למאסר)גם ס' 

באמצעות החיובית של אסירים משדרים לאסירים מאזינים  תרומתםעל תרומתו ובר על יד ,שנים

 העברת מסרים חיוביים ותיאור הצלחתם האישית: ,שונות תוכניות

רק ]גרמנו בעבר[ שעשית משהו למען החברה, משהו מועיל, כי אנחנו  ,זה עושה לך משהו

רק  ;ופתאום אתה בא למקום כזה שנותן לך אפשרות לעשות משהו מועיל לחברה ,הרס

וזה  ,אדם שצריך לסלוח לעצמו בהתחלה כי אני גם בן ,תסלחו לי .את מבינה ,עושה לי טוב
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ועכשיו אתה גם תלמד, והכלי  .לסלוח לעצמי ואז לסלוח לאחרים ]ברדיו פוקוס[ שלימדו אותי

 הזה ]רדיו[ עזר לי אישית.

 ,אחריםמשדרים ירים כמו אס (,יםשנ שבעבר כריצה  ;למאסר עולם לא קצובבגין רצח שפוט הא' )

חיובי חיקוי מודל כחבריו לרדיו את וראה את עצמו הוא . וראה בהצלחת האחר הצלחה אישית של

. עצמם תהליך השיקום שלהםלהמשך כגורם מדרבן המאזינים  את התרומה של השפעתם עלו

 :נכונההרך היותם בדהמַתקפות את  ,בחייהם שלהם נקודות אורלהופכות  יםחרהאהצלחות 

מי שמעביר  ,יכול בעזרת התוכן או בעזרתיזה , ]על אסירים מאזינים[ השפעה]לרדיו[ אם יש 

כי הם שמעו  ,פה]עבוד[באו ל שניים ]שני אסירים מאזינים[ :האת התוכן. נגיד סתם דוגמ

אז הם גם רצו לבוא להיות פה  ,אם אני מצליח לשרוד פה ,אם אני שורד פה ,יעני .שאני פה

 ,פרויקט ומנהל התחנה[ באוהקרין וטל ]מנהלת  [...] .הצחיק כאילו שהם באו ברדיו. אותי זה

כאילו פ'  ;שתדע ככה וככה"על מה כל הכבוד?  .וזה "תשמע כל הכבוד"אמרו לי  ,דיברו איתי

אם  ;אז למה שלא נבוא כאילו ,אם א' שורד ,וואלה' :אמרווונ' רצו לבוא בגלל ששמעו אותך 

יש פה כל מיני אנשים שהיו בכל מיני  .אז יכול להיות "'.נצליחהוא מצליח אז אנחנו גם 

ו בתחתיות של התחתיות, אם זה ירק לאיילון, שאנשים ה  תוכניתיש פה  .מקומות

ויש בן אדם  ;"...וואלה אני מאמין ש"אני יודע מה, והם מעבירים מסר  ,לא יודע מה ,שימושים

ויש  תוכניותאז יש  .ששמע את התוכנית שלהם, ככה סיפרו לי, שעלה לגמילה בזכות זה

 ןמי שמתחבר ואוהב, וואלה מספיק שה ,אני חושב שהתוכניות של המוזיקה ,וואלה .תוכניות

מהבחינה הזו אני חושב שכן. אני מאמין שאם אני הייתי  ,לך את ההרגשה, אז כן ותמשפר

וואלה אני אישית כל יום הייתי מחכה  ,ומישהו אחר היה מגיש מוזיקה שחורה ,באגף אחר

לשמוע שירים חדשים,  לשמוע את התוכנית הזאת, כי בכל זאת בבית סוהר אין לך אופציה

הרבה פרגנו, הרבה דיברו דברים  ,וואלה ,עופר ]כלא[שירים שאתה אוהב, ואני יודע שב

 טובים על התוכנית שלנו.

עבודתם ש חושביםהאסירים המשדרים  רובשראה מהאמור לעיל נאז , התמה הזאתאת לסכם אם 

מודל לחיקוי היותם הן ב ,ברדיו משמעותית לאסירים המאזינים. השפעותיהם באות לידי ביטוי

מתאימות ה ,בידור שונות תוכניותבאמצעות  היותם גורם מעודד ומשמחשינוי והן ב המדרבנים

מחזקת את אמונתם היא מסייעת גם להם בכך ש למאזיניהם תרומתם עניין של האסירים.הלתחומי 

  וטיפול. םכלי שיקו דרך שהיא, בהבחרו שבדרך )הנורמטיבית( 

 משמעות המפגש עם האזרחים  .2ג.

פעילותם העבריינית בשל הן  ,חברתית שלילית מסטיגמטיזציה , כמכלול, סובלתסיריםאוכלוסיית הא

שעצם  מניחה( Becker, 1963גישת התיוג הקלאסית )המשפטי )כלואים(. מעמדם  בשלוהן 
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, אצל רוב האנשים דימוי שלילי עליו מטביעות יחידשל ה זציה השליליותסטריאוטיפיהו הסטיגמטיזציה

 לנדות אותו ולהתרחק ממנו. וגורמות להם 

הכרה  – חברהה לעו על זולתם מעשיהם בהשלכות הקשות שלמכירים  מהאסירים מעטשלא  אףכך, 

 ,Beech & Fordhamמעשיהם ) לעאחריות  מקבליםו לטיפולנכנסים  כשהםתוקף  הזוכה למשנה

1997; Fortune et al., 2014) –  השלילי  התיוגלשנות את  , לאחר השחרור,מתקשיםרבים מהם

י כפ דברים עגום זה, . אחת הנגזרות המעשיות של מצבתמיכה ונידוי העדרחווים ו שהוצמד להם

 Cook) בעקבותיה לבית הסוהרו (יזםוודיירצ) עברייניתא חזרה להתנהגות יה שמתארת גישת התיוג,

& Haynes, 2021 .) 

רוח ושביעות  הביעו קורת מחקר הנוכחיה מציאות זו, אין זה מפתיע שכלל משתתפיל הישירבזיקה 

נורמטיבים  אזרחיםשל  רחבמגוון עם  ,במסגרת עבודתם ברדיו פוקוס ערכו,ים שמהמפגשרצון 

מחלקה בם הלתחנה כחלק מלימודישהגיעו  ,סטודנטיםמפגשים עם . לצד ומשיתוף הפעולה עימם

 , מפורסמים יותר ופחות,האסירים המשדרים מפגשים רבים עם מרואייניםערכו לרדיו במכללת ספיר, 

 שונים.  עניין ועיסוק מתחומי

חוויות  מרואייניםכל התיארו אזרחים, ה אותםבה יתפסו שמהדרך  ראשוניה חששה בד בבד עם

 זכוש שיפוטיותונטול ה . הם הופתעו מהיחס השוויוניהמפגשים אלשחוו ב תים מעצימותילעוחיוביות 

  :לו

אנחנו  .שנה בפנים 16אני אסיר כבר  .לי אישית ,הסטודנטיות שבאות לפה עוזרות לנו לדבר

הייתי מפחד לשבת  ,שהיו באות לפה]וכ[עם סטודנטיות,  ,אין לנו את תקשורת עם אזרחיות

מפחד לדבר איתן או שהייתי מדבר איתן והראש שלי למטה. זה כי התרחקנו מהם,  ,איתן

באמת תודות להן, חוץ מהצבע  ,לאט לאט .שנים 16זה  ;]שאני במאסר[ זה לא יום ולא יומיים

 ,תראי .ו הרבהתרמו לנ ,עזרו לנו הרבה ., לא הרגשנו בכלל הבדל מהןשלהן של הבגדים

אני יושב על העבירה הכי קשה, על רצח, ובאיזשהו  ;אני לא יושב על איזה פריצה ,זאת לבכ

אבל את  [..., ]אחרי מקרה כזה והרבה שנים בכלא .אה, זה לאבד את הצלם אנוש ,מקום

שפט נח, ")א להוציא את הבן אדם שיש בתוכנו ,ובמיוחד הסטודנטיות ,נותנים לנו ,האמת

 שנות מאסר(. 30-קצב לועונשו נולם בגין רצח, למאסר ע

 : הסוהרסגל בית  אצלגם  יחס שוויוני ואנושי זה את ביטויו מוצא ח"מעניין לציין שלדעתו של א

התנהגות אחרת  ]לסגל הכלא[ יש להם .לפחות פה אני מרגיש יותר בן אדם מהאגף הרגיל

כשאת מבקשת  ,את .אדם רגיל בן [..., ]ו יותר טוב, פוגשים אנשיםנמתייחסים אלי ;אלינו

  .אכפת להם מאיתנו .פה מטפלים בנו ]באגף רגיל בכלא[; את הנשמה מוציאים לך ,משהו
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  :הזק דברים אלישנים( ח 14מרצה כבר וטרם נקצב, שלמאסר עולם בגין רצח )נידון  ס'

ברים ואני רואה אנשים באים מבחוץ ומקבלים אותם ומד ,שאני כל החיים שלי בבית סוהר

אף פעם לא היה לי גם בבית  ,זה אף פעם לא היה בחוץ ,עוזרים לי וזה ,איתם ומדברים איתי

על אזרחים. אני אני מדבר  ,אזרחים ;סוהר, שאנשים מקבלים אותי יושבים איתי, מדברים

שעתיים אחרי זה אני חושב על -שעה ,פעם שאני נשאר פה לאת האמת היה לי קשה ככה, כ

וככה ביקשתי להישאר עוד  .מקבלים אותי לחברה, מקבלים אותי למקום הזה]הם[  ךזה, אי

 שנה ועוד שנתיים, כמה שיותר להישאר.

מתייחס לכוחו החיובי של הרדיו  (13כבר  מתוכן ריצה .שנים 33-קצב לשנ ,שפט למאסר עולםנ)מ "ח

 ב"שבירת חומות" ובקירוב בין בני אדם:

עם אנשים שיחה, אם זה הסטודנטים שהיו מגיעים אז אתה מפתח  ,היו פה מגיעים אנשים

ואז אותם  .ואם זה כל מיני מפורסמים וכל מיני אנשים למיניהם שאתה מתחיל לדבר איתם

 ,לא משנה ;חצי שעה ,דקות 40אנשים שיושבים מולך לא מסתכלים עליך בתור אסיר לשעה, 

 .שהו שהוא היה חסראדם, שאצלי זה מ הם רואים אותך בתור בן ,הזמן שהם נמצאים פה

אדם, גם בבית סוהר וגם בחוץ. וזה דברים שמחלחלים לך ואז  אני אף פעם לא הרגשתי בן

אני לא שונה.  ]אבל[ ,ש במדים כתומיםונכון שאני לב ;"הלו, אני לא שונה"אתה מתחיל להבין 

אלא  ,אני לא אגיד על עצמי שאני מפלצת, אני לא אגיד על עצמי שאני לא משהו .אדם אני בן

וזה נותן  ,אני מודה בטעות שלי .טעיתי, עשיתי את מה שעשיתי וטעיתי ,אז כן .אדם אני בן

וזה  ,והרדיו נתן לי את הכוח הזה להבין. היום אני מנסה להיות יותר חברותי ,לך את הכוח

 הרדיו.

 הנחה:ששחקנית יעל אבקסיס באחת התוכניות ה עםאר את המפגש ימשיך ותההוא 

והיא אומרת בסוף  ,ואז היא מבינה ,]יעל אבקסיס[ שומעת את הסיפורים של אנשיםואז היא 

ואני יוצאת מפה עם  ,אני באתי לפה עם דעה משלי" :הריאיון, היא אומרת בעצמה אומרת

ואני הסתכלתי באמת רק על צד אחד ולא  ,ואני יש לי המון מה ללמוד מכם ,הרבה ידע וכוח

 ".על הצד השני

כוח שיש ל (בגין עבירת שוד שנות מאסר לתשעשפט נ)ש' תייחס המור לעיל בהמשך ישיר לא

 שגרירים של האסירים: ות ילהלאזרחים 

שאני יוצא מכאן, נשים את הדברים על השולחן, ההתקבלות שלי לחברה היא  ,כי אני כאסיר

 ;זה עבריין ,אה" :החברה לא תמיד מקבלת אותנו .החזרה שלי לחברה היא לא קלה .לא קלה

ואני  ".מחר הוא ימעד ?מה אני אתייחס אליו ?מה אני אתן לו עבודה ?מה עכשיו בתי סוהר

אתמול היה פה ראש המוסד וסגן הנציב וקצינים  ;אתמול היה פה סיור מאוד חשוב ...חושב ש
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כך שני חברים  בכירים, וראיתי איך הם בעצמם, ראש המוסד אומר מה באמת, אה, ואחר

איש איתו,  40, והיו שם איזה ראש המוסדאשכרה את  ראש המוסד,ת פה דיברו, וראיתי א

עם ברק  ,אנשי המוסד ,כל הצמרת שלו של ראש המוסד והשב"ס, וראיתי דווקא את האלה

אדם עושה שינוי, אז רק צריך  כשרואים שבן ,אז זה כן אפשר .לחצו ידיים ,באו .בעיניים

שאזרח ישמע  ,פשוט להעביר. אני ";לנו בוטוב טיפ"ולא להגיד  ,להעביר את השינוי החוצה

ופתאום  ,מאסרים ועשיתי כמה דברים בחיים שלי חמישה אותי, ישמע אחד כמוני שיושב

 .אתה שומע אותי ממקום אחר של שינוי והמסר הזה של כמה צריך לעשות דברים אחרים

 ניתוח שידורי הרדיו

וצר מ( ומהו productוככזה לא תמיד ברור מהו המוצר ) ,פרויקט רדיו פוקוס מוגדר כפרויקט שיקומי

 תוכניותמתהווה בזמן יצירת הה ם(. האם שידורי הרדיו הם המוצר ותהליך השיקוby-productהלוואי )

שדרי  שקודקודיו הם ,זאת, ובהנחה שמדובר במשולש השפעה עם ?הפךהוצר הלוואי או אולי מהוא 

חשובה מושפעים מהם, נדמה שהסוגיה הזו לא התכנים ונחשפים לה םמאזיניהו םתכניהרדיו, ה

 חלק מאופיו הייחודי של הפרויקט.  הואו חיוני,. כל אחד מהקודקודים במשולש זה במיוחד

לשידורי הרדיו ולא לאסירים  בעיקר כוון הזרקורמבחלק זה , של הדוח אחריםה ולהבדיל מחלקי

השינויים שעבר לוח השידורים של התחנה במהלך שלוש שנות את  כעת נציגהמאזינים. המשדרים ו

בחירת  תוכניותשבה הפכו  דרךפעילותה הראשונות, את הפורמטים השונים שצמחו ברדיו, את 

נציונליים )שגם ווהשידורים הקונ לעומתשל שידורי התחנה  םהשירים לאינטראקטיביות ואת ייחוד

 , כך נדמה לנו, יש ערך גדול(.םבה

המרכזיים, למספר  ןכניהו, נבקש להתייחס בקצרה לתהאל לתוכניותובטרם "נצלול"  בבד,-בד

כניות עם והאסירים שתכננו והוציאו אותן אל הפועל )לפי ממוצע שנות מאסר(, לגידול במספר הת

  האסירים המפיקים( לטיפול בכלא. שלולקשר בין הפקתן לבין פנייה ) הזמן

 לפי סוג תוכניות רדיו

תוכן והעברת מסרים  ( תוכניות1ס לשלושה סוגים: )ואת התוכניות המשודרות ברדיו פוק לחלקניתן  

כגון בריאות, בישול, זכויות אסירים, גמילה ועוד(; בנושאים תוכניות שמטרתן להעביר מידע וידע ) –

משל: שידורי סוגות מוזיקליות ייחודיות שאינן נגישות לאסירים באופן שוטף )ל –יקה ז( תוכניות מו2)

, מוזיקה ערבית, מוזיקת טכנו וטראנס ומוזיקה רגועה בשעות הערב(; 80-וה 70-מוזיקה משנות ה

מבצעיהם על  לספר ובד בבדמטרתן להשמיע שירים  – משולבות בשיחת מוזיקה ובידור ו( תוכני3)

 אנשי בידור. ו אמנים לחלופין, לארח באולפן ,או

 שנות מאסרמספר לפי תוכן ותכניות רדיו 
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 שנות מאסרמספר דרו משתתפי המחקר לפי תוכן ויוש שיצרומספר תוכניות הרדיו  :16 לוח

ממוצע שנות המאסר של האסירים לפי סוג  האסירים*\מספר התוכניות סוג התוכנית
 התוכנית

תוכניות תוכן 
 והעברת מסרים

 (N=14) 

 (M=18.45, SD=10.85) תוכניות: 22

 ארבעה אסירים עם מאסרי עולם שלא נקצבו אסירים יצרו תוכנית אחת 8

   אסירים יצרו שתי תוכניות 4

   אסירים יצרו שלוש תוכניות 2

תוכניות מוזיקה, 
 בידור ופנאי

 (N=19) 

 (M=16.2, SD=11.05) תוכניות: 25

 שלושה אסירים עם מאסרי עולם שלא נקצבו** אסירים יצרו תוכנית אחת 13

   תוכניותאסירים יצרו שתי  6

תוכנית מוזיקה 
 ובידור עם תוכן 

(N=8) 

 תוכניות: 11

(M=15.27, SD=9.32) 
 אסירים יצרו תוכנית אחת 6

 אסיר אחד יצר שתי תוכניות

 אסיר אחד יצר שלוש תוכניות
יצרו מספר תוכניות  אחריםו ,*הנתונים מסתמכים על דיווחי האסירים עצמם. חלק מהאסירים יצרו רק סוג אחד של תוכנית

 .ומסוגים שונים

 .מאסר עולםל השפוטיםאסירים  חמישהולכן יש יותר מ ,יותר מתוכנית אחת יצרו**חלק מהאסירים 

נערך מבחן ספירמן לבדיקת הקשר בין מספר התוכניות המשודרות לבין מספר המחזור/הסבב. 

כלומר:  (.r(22)=.53, p<.01בינונית )הבדיקה העלתה שבין המשתנים יש קשר חיובי מובהק בעוצמה 

נמצא שמספר התוכניות גדל עם כל מחזור. מכיוון שהמחזור הראשון כלל רק ארבעה מרואיינים, הם 

 ,r(26)=.45הוצאו מהחישוב הכללי. יחד עם זאת, גם כשאסירים אלה נכללים במבחן, התוצאה דומה )

p<.05). 

קבלה של -יו שהפיקו האסירים וסוגן לבין קבלה/אימציג את הקשר בין מספר תוכניות הרד 17לוח 

 טיפול בכלא.

 קבלה של טיפול בכלא-קבלה/איבין תוכניות הרדיו וסוגן ל הקשר בין מספר :17 לוח

 N התוכניות מספר 
M(SD) 

 סוג התוכניות

 תוכנית תוכן -( N=5)  21.7% (0.98)2.17 23 עבר טיפול בעבר 
34.8% (N=8)- תוכנית בידור 

43.5%  (N=10)- תוכנית משולבת 
 תוכנית תוכן -5 1.2(0.83) 25 %  (N=1 ) (N) לא עבר טיפול בעבר

75%( .N=3)- תוכנית בידור 
 

למדגמים בלתי תלויים נמצאו הבדלים קרובים למובהקות במספר התוכניות המופקות  tבניתוח מבחן 

(. ניתן לראות t(26)=2.05, p=.051שלא עברו טיפול כלל ) לאלהבין אסירים שעברו טיפולים בכלא 

 בממוצע.  כמעט אסירים שעברו טיפול היה גבוה בתוכנית אחת שיצרוהתוכניות  שמספר
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 שידוריםהלוח 

לוח שידורים של תחנת רדיו הוא מסמך של תיאום ציפיות בין יוצרי הרדיו למאזיניו. לוח השידורים 

מלווה את הפקת הרדיו במהלך העשייה השוטפת. הוא חוסך את הצורך "להמציא את ההוא עוגן 

 להפקיד בידי צוותי ההפקהמתמשכות לאורך זמן ו תוכניותק יהפלהגלגל" בכל שבוע מחדש ומאפשר 

סביב סמכויות מתמשכות. במובן הזה מפיק של רצועת שידור יודע כבר בתחילת החודש שעליו לייצר 

דורש יצירתיות בתוך בה בעת מייעל את תהליכי העבודה וש מהשונות,  כניותתו ארבע אחת תמה

 מסגרת קבועה מראש. 

)נכון  19:00-רביעי ב ימיב שעה של צחוק תוכניתל המחכיםנמצאים המאזינים  מהעבר האחר

-( ולשיחון הערבי2018)נכון ליוני  17:00-שני ב ימיב שעת כבוד לאמן תוכנית(, ל2017לאוגוסט 

(. לוח השידורים הוא מעין הסכם בין 2019)נכון ליוני  7:15-שלישי ב ימיב ,אינתי פאהם עליי ,עברי

עם חבריו בתא שהוא רוצה להעביר את ברביעי בערב אסיר מתעקש שוכך כ ,םההיוצרים לנמעני

 . שעה של צחוקלא תשודר פתאום אם  ,אכזבה גדולהתהיה  ,רדיו פוקוסויזיה לערוץ והטל

קורים לעיתים נדירות, ורק לרגל אירוע יוצא דופן או תכנון חדש של ים בלוחות שידורים שינוי בשל כך

את האיזון העדין בין  משינויים פתאומיים שמפיריםממוסדים נזהרים ותיקים ו. בגופי שידור הלוח

 ,בקמפיין מסיבי ים אותולחגיגה ומלוו כים אותוהופ ,חדש והמפתיע. כשיש שינוי כזהלהמוכר והידוע 

גוף שהוא  מכיוון. במובן זה מעניינת הכדי להכין את הקהל לשינוי ה"חוזה". רדיו פוקוס הוא דוגמ

והתעצב  ,לאורך שלוש שנות פעילותולוח השידורים השתנה לא מעט השתנה שידור חדש יחסית, 

 סביבן נבנים השינויים.ש ,משבצות שידור קבועות – כבדי משקלתוך שהוא מבסס "עוגנים" 

. ים, שהם חלק מלוח השידורים בתחנות רדיו רגילותהחי יםאלת השידורהמקום להתייחס לש כאן גם

. עם זאת, מבחינת כפופה להןזו מעין ברדיו פוקוס אין שידורים חיים לאור מגבלות הביטחון שתחנה 

)ממש כמו לפתוח  ודאות תתחוש משרה שידורן הסדיר של התוכניותשחוויית המאזינים אנו מניחים 

 (.21:30-ל 20:00ויזיה, לראות את יונית לוי על המסך ולהבין שהשעה היא בין וטל

כדי לנתח את לוח השידורים.  ,נקודות זמן שונות לאורך השנים שלושלצורך דוח זה בחרנו לדגום 

. תוך כדי סקירת התמורות בלוח השידורים 2019-ו 2018, 2017שלושה שבועות בחודשי אוגוסט 

עומדים ה במספרים סיכמנוקטעים נבחרים מהשידורים ו נוטטימפתח, צ תוכניותעל מספר  הרחבנו

מחזקת לטעמנו את הטענה המוכרת של מרשל מקלוהן ה ,מאחורי התוכן ומייצרים מסה קריטית

 לפיה "המדיום הוא המסר". ו

2017 

מש יששמסמך האקסל  מופיע להלן המצורפת 1. בתמונה 2017במאי  21-ב שידורי הרדיו נפתחו
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אחרי השקת מספר , חודשים 20-26.8.2017את מנהלי הרדיו. השבוע המדובר הוא השבוע של 

 התחנה.

 20-26.8.2017: לוח השידורים 1תמונה 

 

 ,שלא נצבעו הן משבצות שידור אלההאסירים. גם  שיוצריםהמשבצות הצהובות הן תוכן מקורי חדש 

של  בשלבים הראשונים הופקה יקה זוזומיקה ברצף. זמשדרת מוהכנת "טייס אוטומטי" ותב אבל

 .הלתמונה גם בשעות אלאסירים )לא אסירים(. בהמשך נכנסו  ומנהלי ידיבפעילות הרדיו 

מנהלי התחנה  החליטו ,)המחזור הראשון של בוגרי קורס הרדיו( קטןצוות מכיוון שבחודשים אלה היה 

 למנועכדי  ,יקלייםזתה בשידורים מואו "לעטוף"ו ,מצומצמת של תוכניות מוכנותמסגרת זמן  לקבוע

-פרייםהשעות הן  19:00-16:00 שעותה. שקטבו מישהו מעביר לערוץ של רדיו פוקוס ושומע שמצב 

שעות של הרדיו הן  טיים-שעות הפרייםשבו  ,עולם שמחוץ לכלאמה בשונהייחודיות לרדיו זה. הטיים 

זמן העבודה  שעות אלה הן הסוהרהרי שבבתי  ,שאנשים בדרך לעבודה או יושבים במשרד(כבוקר )ה

 רדיו. שידורי הלא ניתן להאזין לאו  קשה הםבש מות, מקואו הלימוד באגפי החינוך במפעלים השונים

 ב המאזינים נמצאים בפקקיורש משום ,טיים רדיופוני גם מחוץ לכלא-שעות אחר הצהריים הן פריים

הן שעות המעבר מעבודת  האך שעות אל ,וס שונהבדרך הביתה. חוויית ההאזנה ברדיו פוק תנועה
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לצפיית הטלוויזיה בערב. חשוב להבין שגם  פעילות באגפי החינוך של הכלאהמולחלופין  הבוקר

 ,מבינים שבשמונה בערב הציבור צופה בטלוויזיה (צה"ל רשת ב' וגלי כמורדיו ממלכתיות ) בתחנות

לרדיו המסורתי )גל"צ, תחנות  המאזינים מספרטיים הטלוויזיוני. -תחילת הפרייםשל  השעההי שזו

 . התאגיד השידור, תחנות הרדיו האזורי( יורד בשעות אל

בונה ה ,נכונההיא בחירה  19:00-16:00 השעות בין ותתוכן מקורי תוכניותשבץ ל הבחירהבמובן זה 

 ,לתחנה כמו רדיו פוקוס השמורהילגיה וו. זו פריפי שגרת חייו של קהל יעד מסויםלאת לוח השידורים 

בוקר  תוכניותתוספת של ב תוכניותשיבוץ ה ה זו שלאסטרטגינשמרה  ,לוח השידוריםהתעדכן וככל ש

מורכב בעיקר משידורים חוזרים של שידורי  תמונהיום שישי, כפי שניתן לראות ב מוקדם וערב מאוחר.

 השבוע.

הגשה ותוכן מילולי  הכוללות ,יקהזמו תוכניות שלניתן לראות בשלב זה תמהיל  םתכניהמבחינת 

 תוכניותו ,(שעת כבוד לאומן, פוקוס אלקטרוני, נשמה ים תיכונית ,כיסופים, יקהזמפליגים במו)

בדמויות נשיות חזקות  תוכנית העוסקת ,אשת חיל ;מערכונים תוכנית ,שעה של צחוק למשל: ;שיח

 תוכנית העוסקת ,משהו קטלני ;בריאות, ספורט ותזונה, תוכנית Cויטמין  ;וביחסי גברים נשים

 הצעדים.  12בהתמכרויות ובשיטת 

הן עוסקות ש משום תוכניות הדגל,הן  השיח תוכניות ,מבחינת הצהרת הכוונות של רדיו פוקוסשנדמה 

יקה השונות זהמו תוכניותשתוכן שיקומי של ממש. עם זאת, יש לציין מציעות בשינוי תודעה ו

יקלית זשעת שידור מול המאזיןאסיר לכן סלוגן התחנה "הקול של האסירים". מהדהדות גם הן את 

. משהו במרקם הרדיופוני, בצורת FM99-ברדיו פוקוס לא יחשוב לרגע שהוא מאזין לגלגלצ או ל

הלהיטים הגדולים יושמעו גם פה  אמנםתחנה אחרת.  זוהיש ההגשה וגם בבחירת השירים מלמד

לפני שישמיעו  ,בדיוק אותו הסיפורעל שלמה ארצי המגישים המקצועיים יכולים לספר  אמנםוגם פה, 

המוחלט של משפטי הגשה נפוצים כמו "סעו  חסרונםושיר שלו, אבל הפנייה האישית למאזינים 

בלתי יקלי זרדיו מו יםשמייצר ההם אל ,ים לאסיריםירלוונטשלא  ,בזהירות ואל תשכחו לשמור מרחק"

 הכולל ,היבט זה של לוח השידוריםלגם דומה שיש משמעות פונה לקהל יעד מסוים. לכן ה אמצעי

 מאזינים מיוחדים. לידי מגישים מעט אחרים באת שלושת קודקודי המשולש: תוכן מעט אחר, שמוגש 

2018 

לפני שניכנס לעובי הקורה, נרצה , כעבור שנה. 2018אוגוסט מ יהלוח השידורים הבא שדגמנו ה

  :קודותלהדגיש מספר נ

יקה ז. לעיתים שודר לילה של מוקלסיקליקה קלסית בשם זשודרה בלילה רצועת מו 2017בנובמבר 

 לא שרדו לאורך זמן. ה. רצועות אל2:00-אלקטרונית בין חצות ל
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תוך שמירה על אותו  – 20:00-16:00 – לארבע שעות טיים-הפריים מסגרתהורחבה  2018בינואר 

שמציבים שידורי הטלוויזיה. יחד עם  תחרותגיון שיבוצי המתחשב בשגרת היום של האסירים וביה

, בת קצרה זו תוכנית. ברק להיום –ינואר גם רצועת בוקר חדשה בהרחבת לוח השידורים נוספה 

מלווה אנשים ה ,NAשל  ספר ,רק להיוםספר בכל בוקר פרק מתוך ה הקריאו המגישים דקות, 15

 שיח חופשי על הפרשנות של פרק זה. ניהלו  לאחר מכןו ,בתהליכי גמילה

הבוקר המשודרות  תוכניות. להבדיל ממועדון בוקר ,נוספה רצועת בוקר חדשה 2018 סראבמ

כאן נושאי השיחה של פאנל המגישים נעים בין היומיומי לבין  ,בטלוויזיה ובתחנות הרדיו המוכרות

שגרת הכלא: שחרור, חופשה, רגעים קשים במאסר, ארוחות שישי אהובות, ביקורים, סדר יום, זקנה 

מעין הפורמט הוא רדיופונית יפה לסוג התוכן הייחודי של רדיו פוקוס.  ההיא דוגמ בוקר מועדוןועוד. 

ארבעה גברים יושבים ומדברים בכל יום על נושא אחר. הטון לא  ;פוניםפרלמנט שכונתי עם מיקרו

בחיוך, מפרגנים ומזדהים כשצריך ומעבירים  זהעל  זה "יורדים", זהאת  זהלהפך. הם עוקצים  ;כבד

 תית. יאת התחושה של חברות אמ

. בדברי תוכניתהתדר הייחודיים של האת את המרקם ו המשקפיםציטוטים  בחרנו להציג מספר

"בוקר טוב לכל מי שמתארגן לצאת לעבודה, לחינוך, למפעלים וגם למי שלא  :המגיש אומרהפתיחה 

ה הממוקדת הזו לעולם ייצא בכלל מהאגף, לכל העצורים. מה שלומכם? איך קמתם הבוקר?" הפני

שגרת יומו. קשה את התוכן הספציפי כבר מייצרת אצל המאזין תחושה שרואים אותו, שמכירים 

"בוקר טוב לכל הטלוויזיה הפותחים במילים  ציערואחד מבוקר ב תוכניתמגישה או מגיש של לדמיין 

הם לא חלק אלה,  בערוציםשברור לגמרי שאסירים רבים צופים  אףמי שנשארים הבוקר באגפים". 

 , לא בצורת הפנייה ולא בבחירת האייטמים.המגישים מקהל היעד המדומיין של

פר למה הוא יגעגועים. כל אחד מחברי הפאנל ס – הפאנל על הנושא היומי דיבר תוכניתבהמשך ה

מתגעגע: "הרבה געגועים למשפחה, לחיפה, לים, לשבת על הצלע של הצוק על הבוקר לראות את 

מאריס יש מסעדה שחבל על הזמן. מתגעגע לבית  הגלים, להסתכל על הים. מתגעגע לאוכל. בסטלה

משיך: "מתגעגע לחופש עם החבר אחר ו סיפר אחד. ",הרבה געגועיםהקטן שעדיין לא ראיתי אותו. 

ואז קוטע אותו " .קמ"ש 190, 180איזה אוטו טוב, לפתוח חלונות, ווליום בכביש הערבה. איזה 

 " .ואומר: "ואז עוצר אותך שוטר וברוורס מחזיר אותך לאיילוןהשלישי 

המיקרופון ובעיקר כזה שלא משדר פחד  לידשנצבר ביטחון  המעידיומיומי, זורם, כזה  :זה סוג השיח

הפך. האלא  ,גוף השידורשל  וחשיבותבו ומעמדב זלזול זהלהתבדח במהלך השידור. לתפיסתנו אין 

על הבנה שדיבור בגובה העיניים ולא דיבור "מטעם" הוא זה שמחבר באמת.  תהשידור מרמז אווירת

 במהלך היוםשיגיעו האחרים השידורים  לקראתבונה אמון הבוקר הוא מעין צעד  תוכניתהחיבור ב

 ויעסקו, חלקם, בנושאים טעונים יותר.  
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לאורך הדרך נוספה רצועת ש ניתן לראות( 2018)שבוע שידורים מאוגוסט  פת להלןהמצור 2 בתמונה

בליווי הכלכלן זו  תוכנית. מועדון בוקר תוכניתהעם רוגין יסלששודרה  ,הכלכלית תוכניתה ,בוקר

 הנגישה מושגים כלכליים.פרופ' אמיר ברנע 

 19-25.8.2018לוח שידורים, : 2תמונה 

 

שודרו שידורים ( 13:00-09:00המצורפת ) בכחול בלוח השידורים שבתמונהבשעות המסומנות 

אבל הכפלה של  ,הכפלה של תוכן חדשאין זו אמנם הפריים מהערב הקודם.  תוכניותחוזרים של 

 היקזמו תוכניתב הוחלף "יקה האוטומטיזטייס המו"גם אם , ללמשכך, נוכחות קולות האסירים ברדיו. 

 חוויית ההאזנה. מבחינת משמעות יש לכךשהרי  ,בהגשת אסיר

מעטפת כ היקזמוה את רצועות תפסו ,שכבר מיומו הראשון של הרדיו , בהקשר זה,חשוב לציין

שיקום,  כמוכבדי משקל, בנושאים  שכל תוכניותיו עוסקות. רדיו השיח תוכניותמילוליים, הלתכנים 

רצועות האזנה כבדה ותובענית מאוד.  מחייב ,הורות מעבר לסורגיםואלימות, התנהלות פיננסית 

בניית לוח שידורים כזה של  ההיגיוןלהירגע.  לרדיו כדימאזינים נועדו למשוך את אלה ה המוזיקה

 תוכניתלהאזין גם ל ימשיך 16:00-ביום ראשון ב השיר שלך תוכניתאזין למאסיר הנשען על ההנחה ש

 עוסקת באתגר של מכורים נקיים להישאר נקיים. ה ,חומרים משמרים שאחריה,
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מוקדש כולו הגם בימי שבת בבוקר, יום  שודרה ומשודרת רק להיום תוכניתשה ראוי לציין מלבד זאת

מיועד בראש ובראשונה ה ,ההחלטה לשמור על עוגן השידור הזהיקליים ברצף. זלשידורים מו

 שיקום. –של לוח השידורים  ייעודו המרכזימשקפת את  ,לאסירים בתהליכי גמילה

 תוכניות בעוד(. 16:00-)ימי שני ב כתבו עליו בעיתוןהיא  מעט, יוצאת דופן אחרת,מעניינת  תוכנית

ומתרכזות בתהליכים האישיים שעוברים האסירים ובחיי מאקטואליה ברובן רדיו פוקוס מתרחקות 

היא  כתבו עליו בעיתוןהתוכנית השונים, הרי  ולצד חשיפה גדולה לעולם התרבות על גווני ,הכלא

רוצי השידור הציבוריים והמסחריים בישראל. עהאקטואליה הנפוצות ב תוכניותהדומה ביותר ל

. במובן זה יש בארץ ובעולםאלי, על אירועי השבוע שני המגישים, קובי ומשוחחים  תוכניתבמהלך ה

 עדות מעניינת לחדירת החוץ אל תוך שידורי האסירים. 

במגוון דרכים. טקטיקת חיבור אחת היא  ,שונות תוכניותחיבור זה אל העולם החיצוני בא לידי ביטוי ב

כבר  ננקטהה זו דמיון מודרך. טקטיקאמצעות תלי הכלא בולנסות להוציא את האסירים אל מחוץ לכ

יקה מקומית. מאוחר יותר זשסיפרו על מקומות בעולם בליווי מו תוכניותב ,בשנת השידורים הראשונה

המגיש עם מורי דרך על מקומות שוחח במהלכה ש ,המסע המופלא בארץ ישראל תוכניתעלתה ה

 . בהם היה רוצה לבקרשבארץ 

אליהם.  יםגלובליים והתאמת לוח השידורהיא היצמדות למועדים ציבוריים  אחרתטקטיקת חיבור 

מיוחדות לציון יום השואה, שבוע המלחמה באלימות נגד נשים, יום הרדיו הלאומי,  תוכניותבמדובר 

 אףטקטיקה זו מבהירה ש .חג המולד או חג הקורבןושבוע המלחמה בסמים, ספיישל חגי תשרי 

הוא בזמן אמת. בחקר הטלוויזיה נהוג החיבור לעולם  ,שרדיו פוקוס לא מביא לקהל שידורים חיים

מחברת בין הצופה לבין הכטקטיקה דומה  ERאו  חברים כמולציין את פרקי חג המולד של סדרות 

 העולם החיצוני.  

עם אורחים  נותברדיו פוקוס היא ראיו שונים שבאה לידי ביטוי בפורמטים שלישיתטקטיקת חיבור 

למעלה בתוכניות השונות שאינם קשורים לעולם הכלא. לאורך השנים הנסקרות בדוח זה התראיינו 

(, אנשי תקשורת, איש 80יקאים )זראובן ריבלין, דרך שלל מו ,נשיא המדינהבהחל  ,מרואיינים 400-מ

עובר  השידור תחומים שונים. במובן זה גוףמחוקרות בחוקרים ווכלה ב איםסופרים, שפים, ספורט

מושך אליו את מיטב המרואיינים שאנו רגילים לפגוש גם בגופי ה ,גע בכך בהמשך(י)נ תהליך נרמול

 התקשורת החיצוניים.

תוכנית  ,2017באוקטובר כבר , שנוספה השיר שלךיקליות ניתן לראות את זהמו תוכניותבמסגרת ה

מכתבים לרדיו  באמצעות משלוח שירים לשידור לבחורהשונים  הסוהרמאזינים מבתי ל המאפשרת

זו ולהבין את  תוכניתוהעברת רשימות דרך קציני וקצינות החינוך באגפים השונים. כדאי להתעכב על 
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פוטנציאל המעורבות הרגשית בעת האינטראקטיבי ביצירת הקהילה הרדיופונית.  ההיבטחשיבות 

 . יםאת השיר הבוחרים השהאסירים המאזינים הם אלגדל, כההאזנה 

 

 חודש לפי חודש ושנהבמספר בקשות השירים  :18לוח 

 מספר בקשות חודש שנה

 64 אוקטובר 2017

 35 נובמבר 2017

 178 דצמבר 2017

 354 ינואר 2018

 178 פברואר 2018

 175 סראמ 2018

 120 אפריל 2018

 131 מאי 2018

 95 יוני 2018

 141 יולי 2018

 83 אוגוסט 2018

 95 ספטמבר 2018

 150 אוקטובר 2018

 170 נובמבר 2018

 233 דצמבר 2018

 159 ינואר 2019

 205 פברואר 2019

 145 סראמ 2019

 116 אפריל 2019

 175 מאי 2019

 94 יוני 2019

 42 יולי 2019

 58 אוגוסט 2019

 243 ספטמבר 2019

 132 אוקטובר 2019

 98 נובמבר 2019

 311 דצמבר 2019
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רדיו פוקוס הצליח ש ,ניתן לראות להלן( 18)לוח מניתוח דוחות אחורי הקלעים של הפקת תוכנית זו 

היא של המאזינים, לפחות כפי ש םמידת מעורבותשאת בתי הכלא השונים ו לפרויקט לרתום

 . בעלת משקלאך נשארת  ,חודש, משתנה לאורך התקופהבבמספר בקשות השירים  משתקפת

. בתחילת 2019ועד סוף  תוכניתבקשות שירים מיומה הראשון של ה 3,980-כל מדובר על וסך הכ

החלו  הנ"ל, כפי שניתן לראות בלוח השידורים ,אך בהמשך ,פעם בשבוע תוכניתה שודרה דרכה

 שידורים החוזרים. מלבד ה ,פעמיים בשבועלשדרה 

 אחת בשבוע היא תוכנית :של המאזינים הרגשיתמידת המעורבות גם פורמט התוכנית משפיע על 

האסירים  תבחירל מוקדשת התוכנית האחרתו ,שונים סוהראסירים מבתי של אסופה של בחירות 

 ,קולות החייליםשל גלגלצ  תוכניתדומה ל מודל הסבב של בתי הסוהר השוניםאחד.  מבית סוהר

רת בצה"ל. בחירה זו מייצ ותמחלקהאו  יםגדודשבחרו אחד ה מושמעים בכל פעם שיריםבמהלכה ש

הופך באמת "השיר  השיר שלךמעין גאוות יחידה וציפייה לשעת השידור של הפרק "שלנו". במובן זה 

יקלי בבית כלא מסוים. גם אם מדובר רק בהיבט זטעם מובנקודת זמן מסוימת שלנו" ומשקף 

את  מגלההרי שמבט על לוח השידורים לאורך זמן  ,פסיכולוגי סמוי של הבחירה המקצועית הזו

של האסירים  םמידת מעורבותגם הפריסה של בתי הכלא השונים ואת היותם חלק מהפרויקט. 

 ,רק בבקשות שנשלחו בדוארלא . מדובר מתגלה במלוא נוכחותהבוחרים את השירים הוהאסירות 

טו צוותי השטח של רדיו פוקוס, אסירים יאלא בהקלטות של האסירים מבתי הכלא השונים שהקל

לא רק קולות  ,. באופן זה נשמעים בשידורהחו למשימת הקלטה בנווה תרצה לדוגמנשלשמאיילון 

 . השטחמהקולות האותנטיים , אלא המגישים המוכרים

גם בחירה של שיר והקדשה לכל המאזינים והמאזינות יכולה לייצר רגע מרגש עם  הברגעים האל

נווה אסירות  יקליות שלזלבחירות המו ה. בפרק שהוקדש לדוגמהקשרמשמעות אחרת בהתחשב ב

שלומי סרנגה )מאת  גן העדן שבליבךאת השיר  לכלל המאזינים אחת האסירות הקדישהתרצה 

: "השיר הזה מרגש אותי ומזכיר לי את החופש ואת האושר בחיים ושיש לנו ואמרה (ומושיק עפיה

אני  ,ושאני שומעת את השיר הזה ,חלומות. הוא מזכיר לי את הכיף עם החברים, את הבילויים

" טקסט פשוט .ואני שמחה להקדיש אותו לכל האנשים ,מרגישה שבא לי להיות מאושרת כל החיים

חווים גורל ה רבים כמוה,מקדישה בקולה שיר להואולי אפילו גנרי, אבל עצם ההקשר של אסירה 

 .  ומאלי ןמוב אינו ,דומה

2019 

שעות הלילה והבוקר אמנם ר בגוף שידור מעוצב ומלא תוכן. ונדמה שמדוב ,קפיצה של שנה קדימה

 3בתמונה  צבע כחולמסומנים באסירים ) תוכניותהמאוחר מבוססות על שידורים חוזרים של 
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אך בכל יום משודרות  ,בצבע לבן( נותיקה מצומצמות )מסומזפה ושם יש רצועות מוו ,(להלן ההמופיע

 . מעודכניםעם תכנים מקוריות ומגוונות  תוכניותלא מעט 

, פוקוס אלקטרוני, השיר שלך, מועדון בוקר, רק להיוםשומרות על יציבות )הותיקות  תוכניותלצד 

מעידות על יצירתיות רבה ה ,חדשות ומגוונות תוכניותהופיעו  ,(כתבו עליו בעיתון, כבוד לאומן שעת

 רכי אוכלוסיית היעד. ובבניית הפורמטים ועל הבנה של צ

 18-24.8.2019לוח שידורים, : 3תמונה 

 

 תוכנית) אניגמהניתן למצוא את  ברצועה זו תוכניותבשעות הלילה נוספה רצועת שידור קבועה. בין ה

עם משלים וסיפורי עם קצרים  תוכנית) משל ונמשליקה ומדיטציה להירגעות לקראת השינה( ואת זמו

 לסיום היום(. 
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( ורוסית אינתי פאהם עליישיחונים ללימוד ערבית ) תוכניותשתי  ונוספו ,גם רצועת הבוקר הורחבה

 ,מנגישות לציבור המאזינים הרחב שפות מדוברות מאוד בבתי הכלאה ה,אל תוכניות(. דה-כן)

 אישית. -ןמעודד תקשורת ביההרדיו ככלי תקשורת את  מממשותהבנה של צורך ו משקפות

בישול  תוכנית ,על קצה המזלג היא ת של רדיו פוקוסעיצוב הזהות הייחודי לע המעידה אחרת תוכנית

בישול  תוכניתעוד לכאורה  ;מלמדים את המאזינים לבשלה ,שפים ושפיות מוכריםשמתארחים בה 

שתי סיבות ממיוחדת  תוכניתזוהי . כךזה אך אין בשדה התקשורת הישראלי. רבות  אחת מני

והיכולת של תחנת הרדיו  ,רדיופונילא רדיו ולא טלוויזיה. בישול הוא עניין  תוכניתזוהי  (1) :יותעיקר

איילון לפצח את האתגר הזה שמעטים מעזים להתמודד איתו היא עדות  בית הסוהרהמשדרת מ

הבישול  תוכניותבעוד שב( 2)אורך השנים. למנהלי התחנה  התחזק אצללביטחון המקצועי ש

יושב בכלא )שמן כמהין לא המרי גלם לחלוטין לא נגישים לאדם בחו עוסקיםהמשודרות בטלוויזיה 

ולכן זאת הסיבה  מחוברת להוויה של המאזינים. על קצה המזלגהרי ש ,באמת נמכר בקנטינה(

חיבור לנקודת המבט של לתוכן עצמו ול תנוגעלייחודה של התוכנית, כי היא  יותר תהמשמעותי

  האסירים.  – המאזינים הספציפיים של רדיו פוקוס

, למדו מאסטר שף תוכניתאירחה את השף חיים כהן, מבכירי השפים בישראל ומגיש הש תוכניתב

המאזינים כיצד לבשל ספיחה עם חצילים. בין המצרכים הנדרשים במתכון מופיעות גם עגבניות 

"אפשר הה מיד את הבעיה ואמר לחבריו שיז תוכנית. מגיש הבמציאות החיים בכלא בעיהוזו  ,בשלות

בישול בטלוויזיה לא יאמר  תוכניתלהשתמש במרוסקת של הקנטינה". זה כל ההבדל. אף מגיש ב

לצופי הטלוויזיה שיושבים במקרה באגף כלשהו בכלא מעשיהו שהם יכולים להחליף את העגבניות 

עם מגישי  בריחיים כהן מהמאזינים ודנפרד המתכון הגשת במתכון ברסק מהקנטינה. רגע אחרי 

על המפגש של אדם מבחוץ עם החיים שבתוך הכלא. הפרסונה הציבורית של חיים כהן  כניתוהת

אבל במקרה הזה נוצר רגע חזק יותר של חיבור, כמעט של  ,"גובה העיניים"ב מפגשתמיד משדרת 

  :אנשים שאינו פוגש בדרך כללל מאוד איש תקשורת מוכרבין  ,(mentoring) מנטורינג

אז הייתי חושב שאנחנו  ,א מעט זמן. אם לא הייתי יודע שאני בכלאתכם כאן ליאני יושב א

תכם שיחה יותר אינטליגנטית מכל העיתונאים שעשו איתי שיחות יבבית קפה ואני מנהל א

. אני מאמין שהגיעו הרבה מאוד אנשים לכלא. פעם כולם מאסטר שףבזמן האחרון לקראת 

 ,ו מנקודת התחלה שווה. חלק הגיעו לכאןהיו ילדים, כולם היו להם חלומות. התחלנו כולנ

ונחמץ הלב לראות את זה. אני מאמין שהרבה מאוד אנשים  ,וחלק הגיעו למקומות יותר טובים

יצאו ישנמצאים בכלא לא נמצאים כאן מתוך רוע. הייתי שמח לאחל לאנשים האלו שבמהרה 

שימצאו את דרכם מחדש ושיהיו שמחים. אני רק מאחל באמת  ,צאו החוצהיהחוצה וכשי

 לאנשים את כל הטוב. 
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מתאימות רק לרדיו של אסירים( ה תוכניותלאורך לוח השידורים נוצר מעין ציר בין הייחודי והספציפי )

רק את  להציבלבין האוניברסלי )פורמטים עם זכות קיום בכל כלי תקשורת(. בקצה הייחודי ניתן 

מלווה אסירים השמדברות את שיח הכלא ושיח ההתמודדות עם גמילה  בוקר מועדוןאת ו להיום

הנורמליות של  את המוזגת לסיר אחד ,על קצה המזלגאת  להציבניתן  על הרצף רבים כל כך.

 הנראית ,המקפצהבקצה האוניברסלי נמצאת  העגבניות המרוסקות שבקנטינה. ואתבישול  תוכניות

מארחים המגישים  תוכניתב ת רדיו במעגל סגור המיועדת לאסירים.תחנשיבוץ משונה ממש ב

היצירה ולהשמיע את שיריהם תהליך באים לאולפן כדי לדבר על ה ,צעירים בתחילת דרכם מוזיקאים

 ,ת האינדי החדשה הזומוזיקשזה עתה יצאו לאור. הסיכוי שהאסירים יהיו הקהל הפוטנציאלי של 

הגיעו  ההוא אפסי. למרות נתוני הפתיחה האל ,בספוטיפיי או ביוטיובניתן להאזין לה רק כרגע ש

כדי להתראיין על היצירה שלהם. כשדנה ברגר או דיוויד עוד ועוד אמנים לאולפני השידור בכלא איילון 

ניתן לראות בכך מעין מתנה שהאמן המצליח שקיבל במשך שנים אהבה  ,ברוזה מגיעים להתראיין

רק עם גיטרה במקום סיר בישול. במקרה של היוצרים  ,חיים כהןכמו  ;יבורמהקהל מעניק בחזרה לצ

מדובר מבחינתם בעוד במה לגיטימית לחשוף את היצירה שלהם. פשוט הצעירים עושה רושם ש

קודקוד  והוא מוסיף למשולש שיצרנו ,"עוד" במה. נדמה שזה ניצחון לא קטן למיזם שנקרא רדיו פוקוס

 . רביעי

התוכן הנוצר, הרי את האסירים המאזינים ואת ן עד עתה את האסירים השדרנים, אם לקחנו בחשבו

השפעה ושינוי. בהנחה ששיקום חדש של שכל ממשק של תוכן זה עם העולם החיצוני מייצר מוקד 

לקבל שתוכל לשוב וכדי  ,החברה כולהגם אלא  ,אמורים לעבור םאסירים לבדרק הלא תהליך שהוא 

 אותם לאחר השחרור, נדמה שרדיו פוקוס הוא צעד אחד בדרך. 

שלו, כל צופה  הדימוייםאת מערך  שקעקעהתחנה ועבר חוויה אחרת לשידור בכל אורח שהגיע 

שהאזין לשידור  י צה"לאודות התחנה הייחודית, כל מאזין גל כתבותלבחדשות הטלוויזיה שנחשף 

חלק מאותו קודקוד השפעה  כל אלה הם –ם רדיו פוקוס המשותף של ישי שנרב או של יעל דן ע

 רביעי. 
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 דיון

בבואנו לסכם את מגוון הנתונים השונים שאספנו, בחרנו לאמץ את הניתוח המתייחס לשלושת 

רדיו פוקוס: אסירים משדרים, אסירים מאזינים ולוח השידורים.  נמתח המשולשהקודקודים שביניהם 

את האפיון  יוצר המשותף חבוהמר ,האחרים בציר של השפעה הדדיתכל קודקוד מתחבר עם השניים 

, שירות בתי הסוהר, סגל רביעיקודקוד לניתוח תה להוסיף יהייחודי לרדיו פוקוס. כוונתנו המקורית הי

, אך לדאבוננו ניתוח זה נמנע מאיתנו והשפעת הרדיו עליו כבדות משקל רדיו פוקוסשהשפעתו על 

 ,להלן מתאר תהליך מרתק של התפתחות הרדיו הדיוןעקב אילוצים חיצוניים. למרות מגבלה זו, 

של  מרחיק הלכת םועל פוטנציאל השיקו ,בכלל ,וניתן להקיש ממנו רבות על תהליכי שיקום אסירים

 ., בפרטהרדיו

 

 משדריםהאסירים ל בנוגעסיכום ומסקנות 

 :עיקריות מסקנות חמשממצאי המחקר העלו  

 נידונו לפרויקט שגויסו האסירים רוב – טיפול של רקע עם ארוך מאסר שנשפטו אסירים גיוס .1

 טיפול, מסמים גמילה) שונים שיקום טיפולי הכלא במסגרת עברוו ותארוכ מאסר לתקופות

 אחד) ןקריטריו הם האל טיפולים. (מרמה בעבריינות וטיפול במשפחה ובאלימות כללית באלימות

 פוקוס ברדיו לעבודה שגויסו האסירים של המוחלט רובם. בפרויקט להשתתפות( רבים מני

 בעבודה והתמידו עצמאי באופן רדיו תוכניות הפיקו, ההכשרה את צלחו שונים סבבים בארבעה

 להעיד כדי בכך יש מבטנו מנקודת. (חודשים 12) להם שהתאפשרה התקופה כל לאורך ברדיו

 סבבי ארבעת לאורך מהפרויקט היחידים הנושרים שני) ומותאמים נכונים גיוסו מיון תהליכי על

 . (בכלא טיפול עברו לאו ,שנים חמש עד ,רותקצ רמאס תקופותל שנשפטו אסירים היו המחקר

 קהילתי רדיוב העוסקת מחקרה ספרות של העיקריים הממצאים אחד – משפחתיות תחושת .2

, זו תחושה. חברתית והשתייכות לכידות תתחוש מאזיניו על משרה לשידוריו האזנהש אוה

 האסיריםש נראה כך. הקהילה בחיי שלהם וקונסטרוקטיבית אקטיבית מעורבות מעודדת, מצידה

 . בו העבודה במהלך ולכידות משפחתיות של התחוש חוו בו משדריםוה פוקוס ברדיו העובדים

 שילוב – הראשונים של שליליה התיוג את מצמצמת אזרחיםו אסירים המפגישה עבודה .3

 השלילי התיוג את מרופףו חיובי חיקוי מודלכ האחרונים את משמש אסירים םע בעבודה אזרחים

 שוויון של תחושה ליצירת תורמת נורמטיבים אזרחים עם אסירים של משותפת עבודה. שלהם

 אחרים לאסירים רילהעבו ונורמטיביות חיוביות התנהגויות לאמץ אותם מדרבנתו הראשונים אצל

 והוולונטרי פורמלי בלתיה המפגש ,ועוד זאת. שינוי של חברתיים-פרו מסרים (מאזינים אסירים)

 מכונן ,הראשונים של חופשיה נםרצו על לחלוטין המבוסס ,המשדרים יםלאסיר יםהאזרח בין
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 לאוכלוסיית וקונסטרוקטיביים חיוביים מסרים בהעברת פעולה ושיתוף אמון יחסי ביניהם

 להליך, ובעקיפין במישרין, לתרום האל מעין מסרים עשויים דבר של בסופו .הכללית האסירים

  .מהכלא שחרורם לאחר חברהב המוצלחת קליטתםלו האסירים של שיקומם

אמצעי להתמודדות הופך  על כןמדמה את החיים מחוץ לכותלי בית הסוהר והשל אסירים רדיו  .4

הפועלות  תיותקהילהתחנות הרדיו  על פי עקרונותתחנת רדיו פוקוס נבנתה  –עם כאבי המאסר 

אזרחים ואסירים ידי במשותף הניהולה . המקצועיים הרלוונטיים הסטנדרטים לכלפי  בעולם ועל

 תוכניותבבחירת ה ,לאסירים המשדרים יםניתנה ,יצירתיותהפעולה וההזדמנות ל חופשו

חיי הקשה והמכאיבה של  החיים , ממציאותלרגע, ולו נתקים להאחרונילמאפשרים  ובעריכתן,

לאורך זמן ניתוק וית ומנטלית של חופש זאלימות, יחסי מרות, שלילה פי שגרה של – בית הסוהר

 העדררבות ול ורגשיות למצוקות נפשיותתכופות  יםמובילאלה  .מהעולם שבחוץומהמשפחה 

 ,הקשרים עם בני המשפחה לשיקוםמסייעת  פוקוס העבודה ברדיוואולם אמיתי,  שינויל מוטיבציה

הצלחות המקצועיות של הראשונים. על ה גאווהאחרונים עורר אצל אלה הבעיקר נוכח יכולתה ל

 השיקומי-הליך הטיפולימעודדת את האסירים להמשיך בדרכם הנורמטיבית וב בתורה,גאווה זו, 

 . הם עוברים בכלאש

 ,הרדיו תוכניותנמצא ש –שינוי אישי ליצירה אישית המובילה להעצמה ול רדיו ככליה וכניותת .5

 משפיעות ,הםלחיי היומיום שלמותאמים ה כוללות תכניםויצירתם של האסירים עצמם שהן פרי 

נושאי התוכניות, עריכתן ושידורן  תקונקרטית, בחירסירים המאזינים. האעל גם  כמו ,יהםעללחיוב 

. שלהם אישית-ןביהתקשורת הדיבור וסגנונות ה שלמהותי  ינויהובילו את האסירים המשדרים לש

מייצג, להבנתנו, שינוי ון, נטול התלהמות ומילים בוטות, דיבור רגוע ומובב מתבטא בעיקר זהשינוי 

 להערכתנו , ולכן אמורבלבד טכני-צוניחי שאינו שינוי ,דפוסי חשיבה והתנהגות פנימיים עמוקים

 . להפוך לדרך התנהלות

 של אינטגרציה מעצים פשר לאסירים המשדרים בו לחוות תהליךמאאם נסכם, נראה שרדיו פוקוס 

החברתי  בשני מישורים ברורים: מתחוללתמועיל להם ולחברה. האינטגרציה ה שינוי םעובריהם בו ש

 זהותם את התחזקותהשלילי שלהם והתיוג  את התרופפות חשיםהם מישור החברתי ב אישי.-והבין

שיפור בולט  יםהם חוו אישי-במישור הבין .בתוך מוסד טוטלי למרות היותםחלק מהוויה נורמטיבית, כ

הן  ,מערכות היחסים שלהםומתוך כך שיפור ב לותם עם אנשים,התנהבו שלהם ביכולת התקשורת

תהליכים אלה עשויים אחרים נורמטיבים. עם ום יהתושפחמבני והן עם  שלהם עם קבוצת העמיתים

(. מבחינה ) נורמטיביתה חברהב מוצלחת ותהשתלבבבוא העת בלסייע להם 

נרטיב חדש ושונה של בני אדם יצירתיים ומוערכים חברתית. לעצמם  מאמציםחברתית הם אישית ו

אצל  מתכתבת. האינטגרציה החברתית ם הפשעלההיחלצות שלהם מעו מסעמסייע להם בנרטיב זה 

שלא הם חושפים יכולות בו שהאסירים המשדרים גם עם תהליך חיובי של אינטגרציה תוך נפשית, 
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תהליך זה של אימוץ זהות וצוברים ביטחון עצמי. לבטא קולות חיוביים ים מדוהכירו בעצמם, ל

סריט הגאולה של אסירים תבדבר ( Maruna, 2001) מתחדשת מתכתב עם מסקנתו של שאד מארונה

העברת מסר חיובי  – מקבלים על עצמם, התפקיד הפעיל שהאסירים מזאתשחדלו מפשיעה. יתרה 

מתכתב גם עם תיאוריית  – לסוכני שיקום ההופכת אותםזינים, המאהאסירים  לכללשל שיקום 

של משתקמים  בתמיכהגם  כרוךלפיה תהליך החדילה ו ,(Crime Desistance) החדילה מפשיעה

את הרואה . כל זה מכוון אותנו אל הקרימינולוגיה החיובית, (Maruna & LeBel, 2015) לצרה אחיםב

ולכן יש להם פוטנציאל  מנוף לחוויה חיובית םיוצריתהליכים השתוארו כאן כתהליכי האינטגרציה 

 (.Ronel, 2015) שיקומי גדול

 איכותני(ה המחקר) מאזיניםה אסיריםההשפעת הרדיו על ל בנוגעומסקנות סיכום 

 המשודרות לתוכניות המאזינים האסירים על פוקוס רדיו השפעת את לבחון ביקש חלק זה של המחקר

את דבריהם ו ניתחנו אתאסירים מבתי כלא שונים ו 12מובנים עם -ראיונות חצי לשם כך ערכנו. בו

 תובנותיהם בתחום.

האטרקטיביות ובגורמים  תוכניותההאזנה לרדיו, במחקר התמקדו במשכי ה משתתפידבריהם של 

ידי אסירים )חברי קבוצת הובלתו ב, בשידוריו בכלא, בהשפעת יותוכניותו , בפרסום הרדיוןהעניין בל

 השווים( וברצון להשתלב בעבודת הרדיו. 

בבית הכלא,  האווירההשפעתה החיובית של ההאזנה לרדיו על הוא ממצא מרכזי אחד של המחקר 

 . שלהם על המצב הרגשי )אופטימיות, חדווה( של האסירים המאזינים ועל תפיסת העתיד

 שלֹומּותםרדיו על  תוכניותשל האזנה ל תהחיוביפעה שההשהצביעו על  ,בהלימה עם מחקרים שונים

(welfare( של אסירים )Knight & Tighe, 2017 גם מחקר ,)אתלה ימצא שהאזנה זו מק זה 

הרדיו  תוכניותתכנים רבים המשודרים ב .ואת השתלבותם לותם של האסירים לחיי הכלאהסתג

גם תוכניות נושאי שיחה משותפים לאסירים ומעודדים אותם לסובלנות ולכבוד הדדיים.  הופכים

 ,Bedford, 2015בדפורד ) בין האסירים. מקרבותו הסוהר ביתבאת האווירה  ותמשפר המוזיקה

בטיפול ובהקניית ידע  ,רדיו בכלא, העוסקות בבריאות האסיר, בחינוך תוכניותש ה( מצא2016

מסייע להם  ,בתורו, את המאזינים להן לאקטיביזם חברתי. אקטיביזם זה מובילות, חיים ומיומנויות

בהקשר  התנהגותם העבריינית בתוך הכלא.את  לצמצםכך ואגב להתמודד עם בעיותיהם האישיות 

סייעו להם לעבור תהליכים שסיפקו לאסירים תכנים  האל תוכניות, שתהחוקר המצא זה

לחוות תחושות של אוטונומיה וכבוד ו לעצב מחדש את זהותם הובילו אותםש אינטרוספקטיביים

 עוררה אצלם את הרצוןהרדיו  תוכניותשההאזנה ל ,משתתפי המחקר הנוכחי טענו עצמי. באופן דומה

חייהם, הן במישור התפיסתי )הקונספטואלי( והן במישור ההתנהגותי )הפרקטי(. ות לשנות את אורח

את מגוון השירותים העומדים לרשותם בכלא,  , לדבריהם,פניהםלחשפה  האל תוכניותהאזנה לה
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סייעה בהפגת הבדידות ובהתמודדות עם מצבים של דיכאון ותרמה להתפתחותם האישית ולתפיסת 

הביעו כמעט , כל משתתפי המחקר יתר על כןחר השחרור מהכלא. עתידם הנורמטיבי בחברה לא

העוסקות בעניינים הקרובים לליבם  תוכניותלעצב ולשדר  כדירצון להשתלב בעבודת הרדיו בעיקר 

 מצוקותיהם.את )וללב כל אוכלוסיית הכלואים( והמביעות את צורכיהם ו

הפתיחות ועל רמת  התקשורתות של המחקר נוגע בהשפעתו של הרדיו על יכולאחר ממצא מרכזי 

( מצא שהאזנה לאמצעי תקשורת קהילתיים מסייעת לחברי Rennie, 2006) רני של המאזינים לו.

 .ולדון בסוגיות הנוגעות בחיי היומיום שלהם אותהלשפר ביניהם תקשורת או  צרימקומיות ליקהילות 

ן צורך עז לשוחח עם חבריהם האזנה לרדיו פוקוס לביהדיווחו האסירים על הקשר בין  בהקשר זה

, התכנים מנקודת מבטםדעותיהם. את למאסר על בעיותיהם האישיות ולשמוע את תגובותיהם ו

מעל גלי  בהםוהדיון הסוהר, המושמעים ברדיו פוקוס מותאמים לשגרת החיים של האסירים בבתי 

 יותר. הטוב צורההאתר מסייע להם להתמודד עימה ב

 אסירים להשמיע את קולם לש ותאפשרכמו גם ה ,ידי אסיריםב והפעלתו של הרדיוניהולו  זאת ועוד,

 ;Bonini & Perrota, 2007וגאווה )ראו גם  זה כלפי זהסולידריות  עליהם תחושת משרים באמצעותו,

Jewkes, 2002) ך ומכבד יותר מצד סגלי הכליאה.ייחס מערמזכים אותם בו  

גם רשויות כליאה  פני רשות הכליאה בישראל )כמולחקר עורכי המ ממליצים לאור ממצאים אלה

חייהם ולרווחתם,  יתרמו לתחושתם החיובית של הכלואים, לאיכותשאולפני רדיו עוד בעולם( להקים 

   שינוי התנהגות חיובי אצלם.ל מתוך כךו

ם לממצאיבזהירות ראוי להתייחס  – גודל המדגם – בכפוף למגבלתו המרכזיתלצד כל האמור לעיל, 

בעיקר  ונבע ,(n-12יחסית )קטן  המרואיינים היהמספר . מאזיניםהאסירים הראיונות עם ב שהופקו

הבנה מוכללת יותר של השפעתו הסובייקטיבית מצמצם  . מספר זהשב"סשהשית מאילוצים טכניים 

וד ע לחשוףאפשר משל רדיו פוקוס על אוכלוסיית האסירים המאזינים לו. מדגם גדול יותר היה 

לפי משתנים שונים  המובחנתהשפעתו  לנתח ולהבין אתגם  כמו משפיע עליהם, הרדיושתחומים 

 גיל האסיר וכדומה(.  ,משך מאסר ,)מגדר

שרדיו פוקוס  ,מגבלה זו, לאור הנטייה הברורה העולה מהממצאים האיכותניים ניתן להסיק למרות

את ( וRonel & Elisha, 2020את עקרונות הקרימינולוגיה החיובית ) ,מאזיניםבנוגע לגם  ,מדגים

חיזוק אפשרויות השיקום: הרדיו מאפשר לאסירים המאזינים חוויה חיובית  לעהשפעתם המיטיבה 

תייחס אליהם מכבוד ו חולק להם ,מקדמת ערכים של שיקום וחזרה לחברה הנורמטיביתהומיטיבה 

. החוויה הזו מחזקת אצל המאזינים תחושת אינטגרציה חברתית יכאל אנשים בעלי מעמד ומקום חיוב

בפעילות שיקומית וחינוכית ש טועניםלאינטגרציה נפשית מתאימה. לאור זאת אנו גם להוביל  העשויה

 ןובכך לחזק ולשפר אותבין האסירים המאזינים לבין תוכניות הרדיו ליצור אינטראקציה  ניתן בכלא
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שיחות חינוכיות יזומות בשיתוף עם תכנים המשודרים  :לדוגמה)סירים באופן שיכול להיטיב עם הא

 ,מעין אלהת יופעילו ; תוכניות על פי בקשת אסירים; תוכניות המעניקות כלים טיפוליים(.ברדיו

ת מקום של כבוד וובכך נותנ ,כני הרדיוות לטובה בתושייכות חזקה ואף משתמש תחושת ותהמשר

. מובן שמן הראוי לבדוק את חוויית האינטגרציה של האסירים וחזקי, שיקומי לרדיו של האסירים

 תהליך כזה במחקר כדי ללמוד כיצד ראוי ליישמו בבתי הסוהר ובאגפים השונים.

ונקודות השוואה מאזינים( ה)הדן באסירים הכמותני של המחקר  חלקל בנוגעומסקנות סיכום 

 המקביל האיכותני החלקמרכזיות בינו לבין 

יחסית לאורך הסבבים, יציבה שתדירות ההאזנה לרדיו פוקוס  מלמדהחלק הסטטיסטי של המחקר . 1

 60%-בשבוע וכ שלוש-םימאזינים פעמיה 20%מאזינים פעם בשבוע, ה 20%-ועומדת על כ

מהכלואים מאזינים לרדיו בקירוב  יםשליש ששני הנתונים אל מלמדים עוד יום. מדימאזינים כמעט ה

שעות  ארבעמאזינים  15%-שעות ביום, וכ ארבע-שלושמאזינים  20%-ביום, כ שעתיים-שעהפוקוס 

משתלבים עם הנתונים האיכותניים המצביעים על מידת  האל כמותניים נתונים ביום.ויותר 

, ששיעורי ההאזנה לציין ראויעם זאת  הפופולריות הגבוהה של רדיו פוקוס בקרב אוכלוסיית האסירים.

שהשידורים  אף ,ס לא השתנו לאורך שלושת סבבי המחקר הכמותני )שארך כשנתיים(לרדיו פוקו

 מגוונים יותר. הפכו

הן ממצאי המחקר האיכותניים והן ממצאי המחקר הכמותניים, בכל הנוגע לאסירים מאזינים, . 2

של האסיר בכלא.  שלֹומּותושהסיבות המרכזיות להאזנה לרדיו פוקוס קשורות בשיפור  מלמדים

ידע ועדכונים על הנעשה  צבירתו ותלהאזנה לרדיו הן הירגע העיקריות, שתי הסיבות תקונקרטי

האיכותני של המחקר הדן באסירים  ההיבטהמעידים על סנכרון בין  ,ממצאים נוספים בכלא.

רדיו פוקוס. עמדות החיוביות של האסירים כלפי על ה מלמדיםהכמותני שלו,  ההיבטמאזינים לבין ה

שרואיינו הציגו עמדות חיוביות כלפי הרדיו,  ההן האסירים המאזינים שענו על שאלוני המחקר והן אל

השפיעו  לא הלמרות זאת, וכפי שמצוין לעיל, עמדות חיוביות אלבעיקר נוכח יכולתו לנחם והיותו אמין. 

של האסירים  ועל מצבם הרגשילאורך שלושת סבבי המחקר,  יציביםשנותרו  ,על שיעורי ההאזנה אליו

להערכתנו, חיזוק הקשר בין הרדיו לבין פעילות חינוכית שיקומית )בכל ארבעת הפרמטרים(. 

 .לוהאזנה ההחשיפה ו היקףעל גם וכל להשפיע יבחלק מהאגפים שנעשית 

קטגוריות התוכן  כלפירדיו פוקוס ו כלפיבניגוד לעמדותיהם החיוביות של האסירים ובמפתיע, . 3

האיכותני של המחקר, המצב הרגשי )חרדה מצבית, כעס, מצוקה רגשית,  ושנבחנו בהקשר זה בחלק

 תבמגמ נמצארדיו לאורך שלושת סבבי המחקר ה תוכניותהערכה עצמית( של האסירים המאזינים ל

בקרב אסירים המאזינים לרדיו פוקוס נמצאו יותר חרדה, יותר כעס והערכה עצמית  :כלומר ירידה;
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ללא קשר ו כמצוין לעיל ,בהסתכלות כללית על הנתונים אינה מובהקת(. הירידהיותר )אם כי  נמוכה

אסירים המאזינים לרדיו לאלה שאינם ההבדלים מובהקים בין  נמצאולא  ,לתדירות ההאזנה לרדיו

בהתייחס למשתנה  .עצמיתהערכה הרגשית וההמצוקה המצבית, החרדה הבמשתני  ומאזינים ל

שאינם מאזינים  אלה שאצל מזה גדולאסירים המאזינים לרדיו ה אצל הכעסבמפתיע, ש נמצא הכעס

 לו. 

נמצא קשר שונה בין מגדר לבין מאפיינים רגשיים ממצא זה נמצא תקף גם ביחס למגדר, כך שלא 

לפרשו בזהירות  יששבלבד, הרי  מתאמיממצא  מכיוון שזההאזנה לרדיו פוקוס.  של בהקשר

המחקר לא עקב אחר אותם אסירים בנקודות זמן שונות, אין באפשרותנו לדעת ש מכיווןו. בקשתהמת

רמת חרדה מצבית ומצוקה רגשית גבוהות  עםתכן בהחלט שאסירים יעל השפעה נמשכת של הרדיו. י

יותר והערכה עצמית נמוכה יותר נמשכו לתוכן המרגיע של תוכניות הרדיו יותר מאשר חבריהם. ככל 

עם רבים יותר , כך אסירים שריצו תקופות מאסר ארוכות יותר האסירים הרדיו בקרבהתקבע ש

האפיונים שצוינו מצאו נחמה בהאזנה לו, כפי שאכן עולה מהנתון של העדפת האזנה. מסקנה זו 

לאשש אותה. בכל אופן, נראה שהרדיו  כדי ,זהירות רבה, ונדרש מחקר מעמיק יותרב ,כאמורנכתבת, 

 .בנוגע אליווזה בהחלט ממצא מעודד  ,נחמהאפשרות של  מציע לאסירים

 שידורי הרדיול בנוגעומסקנות סיכום 

התפתחויות בלוח השידורים לאורך ה מנקודת מבטנוש ,כנקודת פתיחה לחלק זה של הדיון נרצה לציין

תוכן היקה ברצף )טייס אוטומטי( לבין זהתמהיל המשתנה בין המווהתמורות בתכנים  כמו גם ,השנים

 שידור. העדות לצמיחתו ולהתפתחותו של גוף  הם ,מקוריה

לא ניגע כאן  .שנתיים וחצי של שידור רדיופוניסיכום לאור  מתבלטיםמספר היבטים מרכזיים ש נראה

לשרטט את היקף היצירה ואת רוחב היריעה של כדאי אבל בכל זאת  ,איוןיובכל ר תוכניתבכל 

 התכנים. 

סוקרים את ה ,מבוססים על דוחות פנימיים של רדיו פוקוס שלהלןהנתונים  :נתחיל במספרים

את החודש וחצי הנותרים עד סוף  המכסה)לצערנו אין דוח  22.11.19ועד  והמשדרים מיום פתיחת

 תוכניות 531יקה ברצף, זמו תוכניות 2,173שונות:  תוכניות 4,554דצמבר(. במהלך תקופה זו שודרו 

שעה בתחומים שונים )ספורט,  תוכניות 1,155ועוד  ק להיוםרמשדרי  695יקה בהגשת אסירים, זמו

 הורות, בריאות, כלכלה, תרבות, מסעות, העצמה אישית ועוד(. 

פינות קצרות בשלל נושאים: אזרחות, כדורגל בתקופת  תוכניותשודרו בין ה הבנוסף לכל אל

נוספות  תוכניות-מיני 400-המונדיאל, אלימות, כלכלה נכונה, סובלנות, ספרות. סך הכול מדובר על כ

 שמילאו את לוח השידורים. 
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 יםכתבות על אירועים שונ 60-במסגרת חיבור האסירים למתרחש בבתי כלא אחרים שודרו כ

משקף עשייה ה ,במסגרת פעילויות שב"ס. אנו מאמינים שגם לתוכן כזה הסוהרשהתרחשו בבתי 

 יש כוח שיקומי ומעצים.  ,חיובית בגבולות הכלא

מרואיינים מ"בחוץ" לצד  200-התראיינו עוד כ מלבדםיקאים הגיעו להתארח באולפני הכלא. זמו 80

מפגש עם תפיסות עולמו של ש ,מרואיינים הקשורים למערכת שב"ס. גם בהיבט זה יש לציין 80-כ

נתפסים על פי רב כחיוביים )כך על פי ראיונות עם אסירים העובד שב"ס במסגרת שידורי הרדיו 

מערכת יחסים  טווייתל לתרום תרומה בעלת משקלדוח( עשוי המובאים בחלק אחר של המאזינים 

 עמוקה יותר בין הצדדים. 

-עוד כ ,במסגרת התוכניות השונותבשלל נושאים,  התראיינו מעבר לאסירים המשדרים ברדיו פוקוס

 והביאו באופן אחר את "הקול של האסירים".  ,אסירים שאינם חלק מהפרויקט 45

, שלל שדיברנו עליהןהקבועות  תוכניותהמבחינת התכנים נוצרו לאורך הדרך, מלבד שלציין חשוב 

 :אחדיםפעמיים וסדרות תעודה על מגוון נושאים. נציין רק -ספיישלים חד :פרויקטים קצרי טווח

המדינה הדמוקרטית, סוגי משטרים, בחירות,  – פרקים על דמוקרטיה ארבעהסדרה של  -

  פלורליזם וסובלנות.

 גבריות.  עלפרקים  שישה בתסדרה  – שיחה פתוחה על גבריות -

היבטים שונים של אלימות בחברה על פרקים שבעה סדרה בת  – די, אפשר כבר אחרת -

 הישראלית. 

 פרקים שנועדה לעודד הפסקת עישון.  שמונהסדנה רדיופונית בת  – משתחררים מהעישון -

 על שימור השינוי לאחר גמילה. תוכניות שש – חומרים משמרים -

 במהלכה שלחו אסירים סיפורים קצרים שכתבו. שתחרות הסיפור הקצר  -

 ספיישל חסידי אומות עולם.  -

 ספיישל אירוויזיון.  -

 משדרים קצרים ופינות ידע לקראת המונדיאל.  32סדרה של  – מדברים מונדיאל -

 13וק וכליאה. למיטב הבנתנו נוצרו על זכויות אסירים, מידע על ענייני ח תוכנית – חוק וסדר -

צוות הרדיו התקשה לגייס מרואיינים משב"ס כמומחי תוכן. האם משום ש ,פרקים בלבד

 ? לא מן הנמנע.סוהרמדובר במקרה של נושא רגיש מדי לרדיו שנוצר במסגרת בית 

 ספיישלים לכבוד חגים שונים: חגי תשרי, שבועות, חודש הרמדאן, חג המולד, חג הקורבן, -

 פסחא, פסח, מימונה, יום העצמאות, עיד אל פיטר ועוד.

הרחיבו אופקים, פתחו נקודות מבט חדשות, עודדו דיאלוג והקשבה והשמיעו  האל תוכניותרבות מ

 קול אחר של אסירים. היעדלקהל 
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 החלוץ )פיילוט( תוכניתזוהי שלא שודרה מעולם.  תוכניתאת החלק הזה רצינו לסיים דווקא בציטוט מ

עסקה ב"יום האהבה". האסירים היו אשר  ,שהקליטו משתתפי המחזור הראשון של קורס רדיו פוקוס

אהבה. השעה בנושא  בת תוכניתלהקליט התבקשו ו ,בתחילת דרכם לאחר שבוע ראשון של הכשרה

אבל אם יש רגע אחד שמסכם את כוחו של רדיו בכלל ורדיו  ,לקח את זה למקום שלו מהםכל אחד 

על מערכת יחסיו  חברוהאחד מראיין את  ,איון בין שני אסיריםינדמה שהוא נעוץ בר ,פרטשיקומי ב

 אותה לא ראה במשך שנים. שעם אשתו 

לא יודע מה אני הייתי עושה בבית סוהר. היה לי קשה להשאיר  ,מרואיין: אם לא הייתה היא

 ם למופת.  והיא לקחה את הניהול של הבית לידיים וגידלה ילדי ,שישה ילדים בבית

 אז אתה מעריך אותה או אוהב אותה? ,מראיין: רגע

 מרואיין: אני מעריך ואוהב גם.

 מראיין: בוא תגדיר לי מה זה אהבה אצלך.

מה אני אגיד לך? זה הכבוד ולהעריך  [,ארוכה ]שתיקהמרואיין: אהבה זה כבוד, אהבה... 

 אתה מבין? .אותה

כמובן, אתה מסוגל להגיד לאשתך בקול רם עכשיו מראיין: לסיום אני רוצה, אם אתה רוצה 

 במיקרופון לפני כל המאזינים שאתה אוהב אותה?

מרואיין: תראה, אל תשכח שזה רדיו והאגו הגברי הזה לא נותן לנו, אבל אני לפני שנכנסתי 

כי באמת אני אוהב אותה.  ,ואני היום מסוגל להגיד את זה ,לאולפן אני דרכתי על האגו הגברי

 אותך. אוהב

חשוב להבין שמדובר על השבוע הראשון של הקורס. אסיר בתחילת הדרך נכנס לאולפן ומבין 

שהמפגש עם המיקרופון דורש ממנו להשאיר את האגו הגברי מחוץ לדלתות האולפן.  תאינטואיטיבי

דור. איון הקצר הזה הוא עדות רדיופונית מקסימה באמת לשינוי תוך כדי תנועה, שינוי תוך כדי שייהר

 נסחומ ם, מתחבר אליהיואת רגשות מביעבו המרואיין שוהאופן  ,ההערכה לאישה הופכת לאהבה

את היכולת של האסיר המראיין,  כמובן גםציין יש ל. חולפות הולך ומשתנה ככל שהדקות םאות

 מחברו המרואיין.  שחילץאת  ולחלץשברגישות רבה ידע להעמיק ברגע הנכון 

משדרת השעות שידור. גם אם לרגעים מדובר בסתם עוד תחנת רדיו  4,550-מאז חלפו עוד למעלה מ

 קבץמעצם העניין הוא יקה שאפשר לשמוע גם במקום אחר, ניסינו להראות בחלק זה של הדוח שזמו

מעידים על ה המעידים על הייחוד ואלה ההפורמטים המיוחדים, המפגשים הרדיופוניים )אל

מקבל לגיטימציה מכל הצדדים, הובעיקר "הקול של האסירים"  ,האוניברסליות(, השיחות הפתוחות

 אורחים מבחוץ. כלה בשב"ס, דרך חבריהם האסירים ובהחל 
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"המדיום הוא המסר". נדמה שגם במקרה של שחוקר התקשורת מרשל מקלוהן הכריז לפני שנים 

 ,לחברים משדריםהאסירים הסיפור הוא בעצם הא המסר. יעצם נוכחותה של התחנה ה פוקוס רדיו

האסירים ו ,"סתם שיר" של זמר שהם אוהבים ,יושבים בתאי כלא במרחק קילומטרים מהםה

בוחרים לפתוח את ערוץ הרדיו בטלוויזיה במקום את ערוץ הספורט. כל תוכן שיקומי, כל המאזינים ה

 תולהנכח חיזוק לאסירמחברת, כל שיח מקדם סובלנות הם  היקזמו תוכניתפרט מרחיב אופקים, כל 

 . אליהחשופים  שהאסיריםהמושתק בזירה התקשורתית  וקול

הן לאווירה באגפים  ,של הרדיו תועל תרומ מצביעיםאם נסכם את המחקר כולו, הרי שהממצאים 

לוח השידורים של הרדיו לאורך השנים העיד , הן לאסירים המאזינים והן לאסירים המשדרים. השונים

בפרויקט  אפואת בתי הסוהר בארץ. מדובר ילהווי תמותאמההתמקצעות על התבגרות מרשימה ועל 

לתרום  בכוחוומדגים באופן בולט את עקרונות הקרימינולוגיה החיובית, כזה שיש  המחילייחודי, 

ליהנות מאופיו המיוחד על  העשויהתמיכה רבה, ל אבל הוא זקוקלתהליך חדילה מפשיעה ולשיקום. 

בשלב מסוים ניתן יהיה  אםידי שילובו בפעילות השיקומית הכוללת של האסירים. ובמבט לעתיד, 

את השפעתן על אסירים  לבדוק, מעניין יהיה לשידור מחוץ לחומות הכלאלהוציא תוכניות מסוימות 

תהליך מקדמת את ה ,הרשות לשיקום האסיר שלפעילות שיקומית מסגרת משוחררים, למשל ב

הוספת מרכיב של וידיאו החזרה לחברה של האסירים המשתחררים. בדומה ניתן לחשוב בעתיד על 

 את תוכניות הרדיו.  ישלימויצירת תוכניות וידיאו שעל ו

לחברה  על כן גםלאסירים ו גדול פוטנציאל תרומה עםיוזמה ייחודית  מציגבכל אופן, רדיו פוקוס 

לסייע בתהליך התבגרותו בתוך בית הסוהר ולהפיכתו חלק בלתי נפרד  כדיל וויש לעשות הכ ,הרחבה

 ס בכלל."ממערך החינוך והשיקום של שב
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 נספחים
 הסכמה מדעת להשתתפות במחקר טופס

  משתתפים נכבדים, 

  מחקר העוסק ברדיו פוקוס. עורכים אילן. אנחנו-בר מאוניברסיטת חוקרים של צוות אנחנו

מה שאתם חושבים על  על מכם, ללמוד בארץ, ומטרתו בעולם וגם שנערך זה מסוג הראשון המחקר זהו

  הרדיו ועל השפעותיו.

המחקר   במדגם. נכלל שלכם למחקר.  האגף  בבתי כלא שנבחרו  במספר אגפים נערך המחקר

 .הראשון השלב מתקיים שלבים, והיום מספר יכלול

כגון לחץ,  שונים בתחומים על החיים בכלא חושבים שאתם מה על ללמוד מבקשים אנחנו היום בשאלון

זכרו, אין תשובות שגויות ותשובות  .מערכת יחסים עם סוהרים ועוד. אנא השתדלו לתת תשובות כנות

 נכונות, אלא רק תשובות המתאימות לחוויות שלכם. 

שם המשפחה שלכם ומספר האסיר  שמכם, את לרשום מתבקשים אתם   השאלון הינו חסוי!!!

מזהים. פרטים אלו לא יופיעו או  פרטים על לדווח דף זה בלבד שיופרד משאר השאלון, ולא גבי על

בשום מסמך או מקום והם לעיני החוקרים בלבד. לאחר סיום המחקר, יושמדו פרטים אלו.  יוזכרו

ם ואתם רשאי חובה אינה השאלון במילוי ההשתתפות .בסודיות תשובותיכם על לשמור מתחייבים אנחנו

 .השאלון בכל נקודת זמן מילוי את להפסיק און, השאלו את למלא לא

  

 טופס הסכמת אסיר/ה להשתתפות במחקר

 הח"מ: האסיר  אני

 חתימה: _____________ ______________   _________________ שם פרטי  שם משפחה
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 שאלון פרטים אישיים 

 . גיל:__________1

 צ'רקסי   - 5    דרוזי - 4מוסלמי     - 3נוצרי    - 2יהודי      - 1. לאום:     2

 אחר____________________ - 6                    

 אמריקה - 5אירופה    - 4אפריקה    - 3אסיה    - 2ישראל      - 1. ארץ לידה:    3

 אחר___________ – 8אתיופיה       - 7בריה"מ לשעבר      - 6                          

 . אחר __________4. רוסית   3. ערבית   2. עברית    1. שפת אם:     4

 פרוד  - 5אלמן      - 4גרוש      - 3נשוי     - 2רווק      - 1. מצב משפחתי:   5

 . כמה ילדים יש לך: __________     6

 לה שרכשת בכלא(: __________    . שנות לימוד בעת כניסתך לכלא )לא כולל השכ7

 . האם יש לך מקצוע? אם כן, מהו? _______________________________ 8

 . היכן אתה גר: _________________________9

 לא שירת בצה"ל: בעיות בריאות   - 4שירות חלקי   - 3שירות מלא       - 1. שירות צבאי:  10

 לא שירת בצה"ל: בעיות בריאות הנפש            -6לא שירת  בצה"ל:  תיק פלילי     - 5                              

 לא שירת בצה"ל, אחר:_______________________ - 7                              

 _________לא.    אם כן, מתי? _____ – 2כן     -1. האם פנית לקבלת טיפול בכלא? 11

 איפה ___________ -לא.  אם כן -2כן    -1. האם כיום אתה משולב במחלקה טיפולית? 12

 וממתי? _____________       

 . אם פנית ואינך משולב בטיפול, ציין  מדוע? ____________________________13

 לא   – 2כן     – 1.   האם אתה מכור לסמים / אלכוהול:  14

 לא   - 2כן      - 1בלת טיפול להתמכרות  בכלא:  . האם קי15

 . באיזה גיל התחלת להשתמש בסמים?:  _________________16

 . באיזה גיל ביצעת את העבירה הראשונה שלך? ____________________17

 יושב בכלא: _________________________ ה. מהי העבירה שבגללה את18

 __________________  . לאיזו תקופת מאסר נשפטת: 19

 _______/____/____          . תאריך שחרור מלא:20

 . איזה מספר מאסר זה עבורך?_____________________ 21

--הדבק מדבקת מספר כאן  --



89



 

לפניך מספר הצהרות שאנשים השתמשו כדי לתאר את עצמם. קרא כל משפט והקף בעיגול את 

המספר המתאר בצורה הטובה ביותר איך אתה מרגיש עכשיו, ברגע זה. אין תשובות נכונות או 

 לא נכונות. 

 

 מאוד באופן בינוני מעט כלל לא  

 4 3 2 1 אני מרגיש רגוע .1

 4 3 2 1 אני מתוח/לחוץ .2

 4 3 2 1 אני מרגיש נסער .3

 4 3 2 1 אני נינוח .4

 4 3 2 1 אני מרגיש שבע רצון .5

 4 3 2 1 אני מודאג .6

  

1כאן והמשך הלאה בשאלון:    1בעיגול מספר  Xללא קשר לשאלה הקודמת, אנא סמן  ⃝     2 ⃝     3 ⃝     4 ⃝ 
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 שאלונים

להתעוררות של כעס. עבור כל אחד מהפריטים הפריטים בסולם זה מתארים מצבים הקשורים 

אנא דרג את הרמה שבה האירוע המתואר יכעיס או יעצבן אותך על גבי הסקאלה המצורפת 

 משמאל. נסו לדמיין את האירוע המתואר, ואז לציין עד כמה זה היה גורם לכם לכעוס.

 

רק משבצת אחת לכל אנא הקף את הרמה בה היית מרגיש כועס או עצבני במצבים הבאים )סמן 

 מצב(

במידה   
מעטה 
 מאוד

1 

במידה 
 מעטה

 

2 

במידה 
 בינונית

 

3 

במידה 
 רבה

 

4 

במידה 
רבה 
 מאוד

5 

אתה מוציא מכשיר חדש  .1

מהקופסא, מחבר אותו, ומגלה 

 שהוא לא עובד

1 2 3 4 5 

טכנאי גובה ממך מחיר מופקע,  .2

 בזמן שאתה חסר אונים 
1 2 3 4 5 

ממך לתקן את כאשר דורשים  .3

מעשיך בעוד שמתעלמים ממעשיהם 

 של אחרים

1 2 3 4 5 

כאשר הרכב שלך נתקע בבוץ או  .4

 בחול
1 2 3 4 5 

אתה פונה למישהו והוא לא עונה  .5

 לך
1 2 3 4 5 

כאשר מישהו מעמיד פנים שהוא  .6

 משהו שהוא לא
1 2 3 4 5 

אתה מתאמץ לסחוב ארבע כוסות  .7

בקפיטריה, קפה לשולחן שלך 

 מישהו נתקל בך והקפה נשפך

1 2 3 4 5 

מישהו הפיל את הבגדים שלך על  .8

 הרצפה ולא הרים אותם בחזרה
1 2 3 4 5 

אתה מוטרד על ידי איש מכירות  .9

 מרגע שאתה נכנס לחנות
1 2 3 4 5 
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התארגנת מראש כדי ללכת למקום  .10

כלשהו עם אדם שנסוג ברגע 

 האחרון בלי להסביר

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 כאשר צוחקים עליך או מתגרים בך .11

אתה תקוע עם המכונית שלך  .12

ברמזור, והאדם ברכב מאחוריך 

 ממשיך לצפור

1 2 3 4 5 

ה לא נכונה יאתה בטעות לוקח פני .13

בחניון. כאשר אתה יוצא מהמכונית 

שלך מישהו צועק עליך, "איפה 

 למדת לנהוג?"

1 2 3 4 5 

עושה טעות ומאשים אותך מישהו  .14

 שעשית אותה
1 2 3 4 5 

אתה מנסה להתרכז, אבל מישהו  .15

בסביבתך מקיש ברגל שלו בלי 

 להפסיק

1 2 3 4 5 

אתה משאיל למישהו ספר או כלי  .16

 חשוב, והוא לא מחזיר אותו
1 2 3 4 5 

יש לך יום עמוס והאדם שאתה חי  .17

איתו מתלונן ששכחת לעשות משהו 

 לעשותשהסכמת 

1 2 3 4 5 

אתה מנסה לדון במשהו חשוב עם  .18

בן/בת זוגך או חבר שאינו נותן לך 

 הזדמנות להביע את רגשותיך

1 2 3 4 5 

אתה נמצא בדיון עם מישהו  .19

שממשיך להתווכח על נושא שהוא 

 יודע עליו מעט מאוד

1 2 3 4 5 

ויכוח ומישהו דוחף את האף שלו ל .20

 בינך לבין מישהו אחר
1 2 3 4 5 

אתה צריך להגיע לאנשהו מהר,  .21

 40אבל המכונית לפניך נוסעת 
1 2 3 4 5 
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קמ"ש ואתה  60קמ"ש באזור של 

 לא יכול לעקוף אותו

 5 4 3 2 1 לדרוך על מסטיק לעוס .22

כאשר קבוצה של אנשים לועגת לך  .23

 בזמן שאתה חולף על פניהם
1 2 3 4 5 

בזמן שאתה ממהר להגיע למקום  .24

מסוים, המכנסיים שלך נקרעות על 

 ידי חפץ חד 

1 2 3 4 5 

אתה משתמש במטבע האחרון שלך  .25

כדי לבצע שיחת טלפון, אבל הקו 

מתנתק לפני שסיימת לחייג 

 והמטבע אבוד

1 2 3 4 5 

       

  

1כאן והמשך הלאה בשאלון:    2בעיגול מספר  Xללא קשר לשאלה הקודמת, אנא סמן   ⃝     2 ⃝     3 ⃝     4 ⃝ 

  

  

 )הקף(: בחודש האחרוןאנא סמן את המידה בא הרגשת את הדברים הבאים  

 1 

לעיתים 
 קרובות

2 

מדי 
 פעם

3 

לעיתים 
 רחוקות

4 

 אף פעם

 4 3 2 1 האם הרגשת לחוץ? א.

 4 3 2 1 האם הרגשת לא מאושר או מדוכא? ב.

 האם הרגשת שבסך הכול אתה עושה דברים  ג.

 בצורה טובה?

1 2 3 4 

 האם הרגשת שאתה מסוגל להחליט לגבי  ד.

 העניינים שלך?

1 2 3 4 

 4 3 2 1 האם היית מסוגל ליהנות מחיי היומיום שלך? ה.

 4 3 2 1 האם יכולת להתמודד עם הבעיות שלך? ו.
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 4 3 2 1 האם הרגשת בסך הכול די מאושר? ז.

 4 3 2 1 האם קרה לך שהרגשת שאין טעם לחיות? ח.

 4 3 2 1 האם יכולת להתרכז בדברים שאתה עושה? ט.

 4 3 2 1 האם הרגשת מלא מרץ? י.

 4 3 2 1 האם הדאגות הפריעו לך לישון? יא.

 4 3 2 1 האם הרגשת שאתה מאבד את הביטחון העצמי? יב.

         

1כאן והמשך הלאה בשאלון:    4בעיגול מספר  Xללא קשר לשאלה הקודמת, אנא סמן   ⃝     2 ⃝     3 ⃝     4 ⃝ 

  

 :בה אתה מסכים עם ההיגדים הבאיםשאנא סמן את המידה  

  

 1 

כלל 
לא 
 נכון

2 

בדרך 
כלל לא 

 נכון

3 

נכון באופן 
 חלקי

4 

נכון 
 מאוד

אני אני תמיד מצליח לפתור בעיות קשות אם  א.

 מנסה מספיק חזק

1 2 3 4 

אם מישהו מתנגד לי, אני יכול למצוא את  ב.

האמצעים ואת הדרכים להשיג את מה שאני 

 רוצה.

1 2 3 4 

קל לי לדבוק במטרות שלי ולהשיג את היעדים  ג.

 שהצבתי לעצמי

1 2 3 4 

 אני בטוח שאני יכול להתמודד ביעילות עם  ד.

 אירועים בלתי צפויים

1 2 3 4 

בזכות התושייה שלי, אני יודע איך להתמודד עם  ה.

 מצבים בלתי צפויים

1 2 3 4 

 אני יכול לפתור את רוב הבעיות אם אני משקיע  ו.

 את המאמץ הדרוש

1 2 3 4 

  ,אני יכול להישאר רגוע כאשר אני נתקל בקשיים ז.

 כי אני יכול לסמוך על יכולות ההתמודדות שלי.

1 2 3 4 
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מתמודד עם בעיה, אני בדרך כלל יכול כאשר אני  ח.

 למצוא כמה פתרונות

1 2 3 4 

 אם אני בצרות, אני בדרך כלל יכול לחשוב על  ט.

 פתרון

1 2 3 4 

 

אני בדרך כלל יכול להתמודד עם כל מה שנקרה  י.

 בדרך שלי.

1 2 3 4 
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 -  105מס'  .2006, פישמן-מלכה כורזים ותמר תומר   , תוכנית לפיתוח מנהיגות של אזרחים ותיקים 

 -  106מס'  .2006, ר יאיר עמרם"ד  , אור לילד ביישובי הנגב 

 -  107מס'  . 2006, יונס ויצחק פרידמן-אדוה הים  , שילוב נכים בקהילה 

 -  108מס'  . 2006ר רון שור, "ד  , פרויקט בית רשת לטיפול  בנוער בסיכון במסגרת הקהילה 

 -  109מס'  . 2006, ר שוקי הנדלס"ד  , ת("תוכנית תעסוקתית עבור בלתי מועסקים )מודל רש 

 -  110מס'  . 2007פרופ' פרלה ורנר,   , ופעילות לבריאות להפעלת החולה הדמנטי בביתפיתוח ערכת  

שמעון שפירו איילי, -מרים גולן, בתיה פנחסי, רונית חיימוב,  דרור: מקלט חירום לבני נוער הומולסביים 

 .2007, וטטיאנה זסלבסקי 

 -  111מס' 

 -  112מס'  .2007, ר עמליה סער"ד  , ךעסק משלָ 

-סביליה, אלה אדלר-הלנה סינה דה "רד  , היחידה למניעה וטיפול באלימות כלפי קשישים בחיפה 

 .2007אלבאז, -ותםר ין ומיכלינשטרוב

 -  113מס' 

 -  114מס'  2007, באהר - חיה אמזלגו  וולף חגית הכהןר "ד  , מועדון חליפין קהילתי 

 -  115מס'  .2007פרופ' פרלה ורנר,   , מודל לפיקוח ומעקב על חוק ביטוח סיעוד 

 -  116מס'  .2007, נגה שגיב ונעמי שטרוך  , תיות פסיכאטריווכת לאנשים עם מוגבלמהשכלה אקדמית נת 

 -  117מס'  .2007, בטי סבוו ר חגית הכהן וולף"באהר, ד-חיה אמזלג,   מנהיגות צעירה ללקויי שמיעה 

 -  118מס'  .2007, ר דוד סנש"ד, לאה לנגזם, ר דוד גרין"ד, בלה גילוץ,   סרטןפינת חי טיפולית לילדים חולי  

 -  119מס'  .2007יחיא, -יפה וד"ר ג'הד חאג'-,   אירית מירו בית חם לנערות ולנשים רווקות בפרדיס ובשפרעם 

 -  120מס'  .2007, אירית מירו וטליה קונסטנטין,   תכנית ביחד בטרית הכרמל 

 -  121מס'  . 2007, ר מרים ברזון ד ',    ד"ר  נה פיגין ואילן'מרכז ללמידה פעילה ולהעצמה חברתית של  

 -  122מס'  . 2007, ר מאיה חושן, מיכל קורח, שירי בורנשטיין"ד,    הוריות במגזר החרדי-העצמת משפחות חד 

 -  123מס'  .2008, וג'ני ברודסקי ורמן-ר איילת ברג"ד,   תוכנית להגנה על קשישים במגזר הכפרי 

יעקב אזרחי וד ר מלכה ר "ד  , רעים: מסגרת חברתית לצעירים בעלי קשיי תקשורת ולקויות למידה 

 .2008, שבתאי

 -  124מס' 

 -  125מס'  . 2008, לובה בליןו אפל-ר אורנה בראון"ד,   שירות אישי לבטיחות ילדים  

 -  126מס'  . 2008, יואב סנטו ד"ר,   פרויקט הורים נפגעי סמים 
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 -  127מס'  . 2008הנדלס,  שוקי ר"ד  , המרכז לתעסוקת מבוגרים 

 -  128מס'  . 2008,   ד"ר רון שור, בנפשנו: מוקד נגישות בבריאות הנפש 

 -  129מס'  .2008, ר מייק נפתלי ופרופ' גיורא רהב"ד,   הילה הבדואית בנגבקפיתוח משאבי התנדבות ב 

 -  130מס'  .2009, ר רון שור"ד,   תוכנית קש ת: קידום, שיתוף ותקשורת 

, פרופ' גיורא מייק נפתליר "ד,   מתבגרים מתנדבים מסייעים למתבגרים נפגעי נפש  –מבדידות לשייכות   

 .2009, ר אהרן יורק רהב, ד

 -  131מס' 

,   אברהם כרמלי קידום נגישות ושימוש בטכנולוגיית עזרי שמיעה לאנשים לקויי שמיעה – שומעים הקול 

 . 2009ואדווה  הרטמן, 

 -  132מס' 

ודר' חגית הכהן  באהר-חיה אמזלג,    אנשים עם מוגבלותל סכסוכים הקשוריםב לקידום הגישור  התכנית 

 .2009, וולף

 -  133מס' 

 -  134מס'  .2009, ר חגית קליבנסקי"דו ירי מונקמ  , מיוחדים בצופיםשילוב חניכים עם צרכים  

גיא אנוש, גלי דותן  ר"ר אלי בוכינדר, ד"מיכל שמאי, ד "רד  , הוסטל  מפתחות  לאסירים משוחררים אלימים 

 .2009, ויעל ברזילי

 -  135מס' 

 -  136מס'  .2009פרופ' אורי ינאי, ,   ה"פרויקט תלמ לובם של מקבלי גמלה להבטחת הכנסה בשוק העבודה:שי 

עגלות קפה, מסגרת תעסוקה שיקומית בסביבת חיים נורמטיבית לאנשים המתמודדים עם הפרעה  

 .2009פרופ' נעמי כץ, ענת רווח ואורנית זיו,   , נפשית

 -  137מס' 

 -  138מס'  .2009 ,ר מלי שחורי ר יעל אידיסיס וד"ד  , מרכז יום לטיפול בעברייני מין בקהילה  

 -  139מס'  .2009, רמי בנבנישתי  , ביתית חסרי עורף משפחתי-תוכניות לבוגרי מסגרות השמה חוץ  

גל  הפועלת לשילוב בני נוער עם וללא מוגבלויות במשחק כדורסל בכיסאות -תוכנית ה סל 

 .2010טלי היוש, גילה ווגל, שחר גינדי,     ,גלגלים

 -  140מס' 

 -  141מס'  .2010, ר שוקי הנדלס"ד    ,עסקית לנשיםחממה  

, בטי  סבור חגית הכהן וולף, "ד    , מכינה לחיים, תכנית שילוב נכים בלימודים ובשירות לאומי –כנפיים  

 .2010, מארק  דקלה

 -  142מס' 

 -  143מס'  .2010ר אברהם כרמלי, אמיר פלק  ושרון פקמן,  "ד  , שכן טוב 

פרופ' רבקה לזובסקי, מיכל    , תעסוקה עבור נפגעות תקיפה מינית בחיפה ובראשון לציוןתוכנית  

 .2010,  מונסונגו-היישריק, עינת יצחק

 -  144מס' 

 -  145מס'  .2011יונס, תמי ברוש, -אדוה הים  , תחנות מידע ללקויי שמיעה –מקשיבים לך  

 -  146מס'  .2011ר אבי גריפל וליאת הבר, "ד  , הערכה מחקרית –קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים 
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 -  147מס'  .2012אברהם כרמלי, אמיר פלק, יעל גורודינסקי, ישי המנחם,  "רד   ,אבן דרך 

 -  148מס'  .2012, ואריאל צימרמן פרופ' אברהם אופק  , ר תעסוקתי לפרנסהב  ש  מ   – הקיבוצים

 -  149מס'  .2012יואה שורק, פידא ניג׳ם, דליה בן רבי,    ,הורים: המודל האזורי הנייד-מרכז ילדים 

 -  150מס'  .2013ד״ר ארי נוימן, רינה נוימן, ליטל ברלב קוטלר,   , אני יכול להצליח  –תוכנית איל 

סביליה -פרופ׳ הלנה דה   מרכז תמיכה לתעסוקה לבוגרי אקדמיה עם ליקויי למידה במכללת תל חי ,

 .2013סינה, מיכל רז, עמית רוטמן, 

 -  151מס' 

ד״ר טלי היוש, מיכל היישריק,   , תכנית הבתים השיקומיים לנשים צעירות המחלימות מהפרעות אכילה

 .2013, מונסונגו, פרופ׳ רבקה לזובסקי-עינת יצחק

 -  152מס' 

ר "ד  , מרכז ייעוץ וטיפול לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים נפגעי אלימות או פוגעים ובני משפחותיהם

 .2013, ויטמן-חגית הכהן וולף, תחיה בן דוד

 -  153מס' 

, ד"ר חן בקהילה של צעירים המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית: הישגים ואתגריםתוכניות לשיקום 

 .2014ליפשיץ, 

 -  154מס' 

עתליה ד"ר  ציפור הנפש: מרכז פעילות והדרכה למשפחות המתמודדות עם מחלת נפש של ההורים,

 .2014, מוסק

 -  155מס' 

 -  156מס'  .2015, ברגר ענבל ,רוזנשטיין ברברה ד״ר ,סנגור עצמי לאוכלוסיית נפגעי נפש -מדברים בעד עצמם" "

 -  157מס'  .2015, יצחק שנור ומעלה, 60תכנית תעסוקה לבני 

 -  158מס'  .2015, ד"ר שוקי הנדלס ,מיזם שילוב נשים בתעסוקה

 -  159מס'  .2015, ד"ר שוקי הנדלס ,ַקו פתוח לתמיכה, לייעוץ ולליווי תעסוקתי -ַקו" -תכנית "תעסו

 -  160מס'  .2016, ברוך רוזן, דניז נאון, הדר סמואל  הערכת התוכנית, –" יד מכוונת"

 -  161מס'  .2016, פרופ' ישעיהו הוצלר ,קידום פעילות גופנית בקרב מבוגרים +60 -

 -  162מס'  .2016, אפשטיין-גרבר פאולה ר"רועה, ד פרופ' דיוויד, בחדרה נפש לנפגעי קלבהאוס מודל יישום -בראשית 

, אפשטיין-גרבר פאולה ר"רועה, ד פרופ' דיוויד, כפולה תחלואה עם ותעסוקה לאנשים שיקום - מאור מרכז

2016. 

 -  163מס' 

 -  164מס'  .2016, ד"ר עתליה מוסק, ד"ר אילה כהן, שיקום משפחתי שלם עבור משפחות לילדים עם מוגבלות -שמ"ש 

ד"ר  עם ליקויי למידה והפרעות קשב , 35-20תעסוקה לצעירים בגילאי  תכנית–עתיד בטוח לצעירים 

 .2016יונתן אייל, יוסף קרן־אברהם, דורי ריבקין, 

 -  165מס' 

 -  166מס'  .2017, אבי גריפל, אפרת מישור בן דודד"ר  , חנות "כלים שלובים": דוח מסכם של מחקר הערכה

http://mr13kiis/SiteDocs/מחקר/pirsumim/mifal_147.pdf
http://mr13kiis/SiteDocs/מחקר/pirsumim/mifal_149.pdf
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שיקומי לבוגרים עם מוגבלות שיכלית, אוטיזם -כישמוש בכדורגל ככלי חינו –"משחק החיים" 

 .2017ישעיהו הוצלר, שרון ברק, מלי עוז,  ,ומתמודדים עם בריאות הנפש

 -  167מס' 

פרופ' דיויד רועה, פרופק מרק  ,מחקרי משולב ומסכם לתוכניות שיקום תעסוקתי בבריאות הנפש דו"ח

 .2017 גלקופף,

 -  168מס' 

 -  169מס'  .2017, איקן-עידית מניד"ר רוית אפרתי,  , הערכת התוכנית –גולשים נגישים 

 -  170מס'  .2019ד"ר שלומית )שולי( בכר, ד"ר גלית אהרון,  ,"לימודי העשרה לבנים חרדים"

איזנבר, ד״ר -פרופ׳ דיוויד רועה, ד״ר מיכל משיח ,"תוכנית הדספייס לטיפול נפשי בנוער ובצעירים בישראל"

 .2019אפשטיין, גב׳ גילי חטר ישי, -גרברפאולה 

 -  171מס' 

פרופ' ליאת איילון,  ,התמחות רב תחומית בהדרכה וליווי זקנים" -מסלול להכשרת מטפלים קהילתיים "

 2020אלטמן, -אןנד"ר שירי ש

 -  172מס' 

נכותיים במוסדות להשכלה -מהפכה בהשכלה הגבוהה: הערכת התרומה של מרכזי תמיכה רב"

ד"ר דליה זק"ש, ד"ר נעמי שרויאר, ד"ר כרמית־נעה שפיגלמן, ד"ר שגית מור, פרופ' ארלין קנטר, גב'  ,"גבוהה

 2020, יעל רויטמן, גב' הילה כהן

 -  173מס' 

, ד"ר אילת דונסקי, ד"ר שרון ברק ,"מיזם פעילות גופנית מותאמת והשתלבות בפעילות גופנית בקהילה"

2020 

 - 174מס' 

מיכל לרון, איתי   ,"להפחתת תחושת הבדידות בקרב זקנים ולהתמודדות עימה: מחקר מלווההמיזם "

 2020, ית כהן, דנה וייס, שלומית קגיהמנהיים, יפ

 - 175מס' 

יעקב, יוני -ד"ר גלית הלפרין, ד"ר אורית בנדס ,"עמיתים מומחים בבתי החולים הפסיכיאטריים"

 2021, אריה

 - 176מס' 

 - 177מס'  2021, ד"ר הוד אורקיבי, הילה טואף ,לנוער""עמיתים 

טיקוצ'ינסקי, דנה רוזן, ציפי -ד"ר טל ברגר ," מרכזי ייעוץ לא פורמליים בבתי ספר, מחקר הערכה –״שלוק״ 

 2022, איקן-בשן, אפרת כהן, ד"ר עידית מני

 - 178מס' 

ד״ר לימור סבאיא אוואלאן, המיזם לאקטיביזים חברתי בקהילות של צעירות בהדרה ",  –״צעירות בראש 

 2022גולדנר, ד״ר יפעת כרמל, עירית בירגר, ד״ר יובל אופק, 

 - 179מס' 

ד״ר יובל אופק, קריסטינה ורגה, ד״ר יונתן מירוויס, המרכז ליזמות וחדשנות חברתית בישראל ",  -״הכוורת 

 2022רחל בנזימן, עדי גריידי אשכנזי, 

 - 180מס' 

 



VII



regular programs, dozens of one-off special programs and mini-documentary series were 

produced and aired.  

The development in the broadcast schedule over the years – the constant changes in the 

contents of the programs and the music genres – points to the growth and improvement of 

Radio Focus.  



VI



Finally and surprisingly, in contrast to the positive attitudes expressed by the prisoners in the 

qualitative part of the study, their emotional state (i.e. state anxiety, anger, emotional distress 

and self-esteem), as examined in the three rounds of the qualitative part, has worsened, albeit 

not significantly with regard to any of the emotions. Unexpectedly, the level of anger among 

prisoners listening to Radio Focus was higher than among their counterparts who chose not 

to listen to the radio. In addition, the findings did not reveal any link between listening to 

Radio Focus and change in emotional state across gender. Given the fact that this finding is 

correlative (i.e. not causal), it should be interpreted cautiously. Moreover, since the study did 

not follow and examine the same group of prisoners in different points in time (i.e. each 

round of research included different prisoners), the findings cannot relate to any possible 

continuous impact of the radio on their welfare and wellbeing. It may be that prisoners 

suffering from high levels of state anxiety, emotional distress and low self-esteem found the 

radio programs more attractive than did their peers. It could be carefully stated, moreover, 

that as the radio station became more important to the lives of prisoners serving long terms, 

more prisoners with similar emotional characteristics found consolation and relief in listening 

to it. 

Radio Programs 

Radio Focus broadcast 4,554 different programs from its launch  (2017) until November 22, 

2019: 2,173 nonstop music programs, 531 music programs produced and presented by 

prisoners, 695 "only for today" programs dealing with drug rehabilitation, and 1,155 hourly 

programs dealing with various issues (e.g. sport, parenting, health, economy, culture, and 

self-empowerment). In addition, 400 very short presentations were broadcast focusing on 

violence, tolerance, literature, citizenship, etc. Finally, 60 items focusing on activities taking 

part in various prison facilities under the responsibility of the IPS were broadcasted. We 

believe that these items, reflecting positive activities in prison, have rehabilitative and 

empowering effects. 

Eighty musicians, 80 guests related to the IPS and 200 celebrities and professionals from 

different fields participated in the programs. Additionally, 45 prisoners were interviewed in 

different programs, bringing the "prisoners’ voice" to all listeners. Lastly, in addition to the 
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positive criminology among the prisoners who listen to it, and that it has a beneficent effect 

on their rehabilitation. In contrast to the treatment they are used to in prison – individuals 

with no status and rights – when they listen to the radio station they feel that they are being 

respected and treated as normative individuals. Such an experience encourages them to 

rehabilitate and return as normative people to society, and strengthen their sense of social 

integration.  

Accordingly, we maintain that rehabilitative and educational activities in prison could be 

significantly enhanced by radio programs, including educational talks and contents. Such 

initiatives, which are welcomed by the prisoners who work in the radio and listen to it, would 

create a strong sense of unity and integration among the inmates.  

Prisoners Listening to Radio Focus – The Quantitative Study and Comparison with the 

Qualitative Study 

First, the findings indicate relatively stable listening rates in all three rounds of the study: 

20% of the prisoners listen to Radio Focus once a week, 20% listen to it twice-three times 

per week, and approximately 60% listen almost every day. About two-thirds of the prisoners 

listening to Radio Focus do so 1-2 hours a day, approximately 20% listen 3-4 hours a day, 

and nearly 15% listen for more than 4 hours a day. These data correspond with the qualitative 

findings indicating the high popularity of Radio Focus among the prisoners. Note that 

although the repertoire of the programs has significantly expanded, the listening rates remain 

stable across the three rounds. 

Second, both, the quantitative and qualitative findings concerning prisoners who listen to the 

radio, suggest that their main reasons for that are related to improving their welfare in prison. 

Specifically, the two main reasons are relaxation and receiving updates on what is going on 

in prison. Other findings, correlated across the qualitative and quantitative data, concern 

prisoners’ positive attitudes towards Radio Focus, mainly due to its reliability and comforting 

quality. Having said that, and as stated above, these positive attitudes had no influence on the 

listening rates and on the emotional state of the prisoners in all four measures tested. To the 

best of our understanding, strengthening the link between the radio and rehabilitative and 

educational activities would have a positive impact on listening rates. 
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Prisoners Listening to Radio Focus – The Qualitative Study  

One of the major findings of this study relates to the positive impact of listening to the radio 

on the atmosphere in prison, on the prisoners’ emotional state (optimism, even delight), and 

on their perception of the future. In accordance with other studies (Bedford, 2015, 2016; 

Jewkes, 2002) pointing to the contribution of listening to radio programs to prisoners’ well-

being, the current study found that it facilitates their adaptation to prison life and their 

integration in prison. Many programs are discussed by the prisoners and encourage them to 

demonstrate mutual respect and tolerance. Even the songs played in Radio Focus improve 

the atmosphere in prison.  

Moreover, all research participants maintained that listening to the radio made them want to 

change their lifestyle. The programs presented the various services available for them in 

prison, helped them cope with loneliness and depression, and contributed to their personal 

development and ability to perceive themselves as normative citizens after release. Nearly 

all research participants expressed their desire to work in Radio Focus, mainly in order to 

produce and broadcast programs dealing with issues important to them personally and to all 

prisoners, and expressing their needs and distresses. 

Another main finding relates to the impact of Radio Focus on communication skills and 

openness of its listeners. The prisoners spoke about a link between listening to the radio and 

a strong need to speak with their peers about their personal problems and listen to their 

reactions and opinions. The research participants asserted that the content of many of the 

programs was attuned to everyday life in prison and that discussing them helps cope. In 

addition, Radio Focus makes the prisoners feel pride and solidarity, and that they are 

respected and appreciated by the prison staff.  

Following the above, we recommend to the IPS (as well as other prison services in the world) 

to operate more radio stations in prison. Having said that, we recommend relating to the 

abovementioned conclusion carefully. The small sample size (n = 12) minimizes 

generalizability. A larger sample would enable examining other areas influenced by the radio, 

and analyzing its differential impact with relation to various factors such as gender, length of 

imprisonment, and age. Regardless of this limitation, and in light of the clear trend arising 

from the qualitative findings, we could conclude that Radio Focus reflects the principles of 
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genuine change, working in Radio Focus helps promote self-esteem and relations with family 

members and make inmates proud. Such pride encourages the prisoners to continue with their 

normative ways and their rehabilitative-treatment process. 

Finally, radio programs serve to promote creativity, which in turn leads to empowerment and 

change. Programs created by inmates that relate to everyday life in prison have a positive 

effect on them and their listeners. Specifically, choosing the topics of the programs, editing, 

and broadcasting them, shape the discourse and interpersonal communication of many 

inmates working in Radio Focus. Their habitually blunt way of speaking has been replaced 

by one that is pleasant and more relaxed, accompanied by a profound change in the prisoners' 

ways of thinking and behaving. 

To conclude, it appears Radio Focus positively affects prisoners who work in it, and enables 

them to undergo an empowering process of integration. Socially, the prisoners experience a 

decrease in their negative stigmatization and a strengthening of their sense of belonging to 

normative society, despite being incarcerated. Personally, they experience significant 

improvement in their interpersonal communication and behavior, thereby improving their 

relations with their peers, family members, and other normative significant others. Moreover, 

the prisoners adopt a new self-image as creative and socially esteemed individuals, which 

may help them desist.  

The process of social integration corresponds to a positive process of improvement in self-

esteem, where the prisoners discover new personal abilities and accumulate self-confidence. 

The adoption of a new identity corresponds with Maruna's (2001) conclusion regarding the 

process of redemption among prisoners. Furthermore, the active role played by the prisoners 

in Radio Focus as rehabilitation agents who convey positive messages to all prisoners 

corresponds with crime desistance theory (Maruna, 2001) that maintains that the process of 

desistance incorporates helping other prisoners. All this points to positive criminology theory 

(Ronel & Segev, 2015), which relates to the aforementioned integration processes as 

leveraging a positive experience and rehabilitation.   
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Prisoners Working in Radio Focus – The Qualitative Study 

Five main findings arose from the study. First, long-term inmates (more than five years) who 

participated in various treatment and rehabilitative programs in prison were fit to take part in 

the project. In fact, most prisoners working in Radio Focus were sentenced to long prison 

sentences and participated in various treatment and rehabilitative programs (drug 

rehabilitation, domestic violence, and financial offenses programs, etc.). Participation in such 

programs had been one of the initial criteria for participating in the project.  

The findings also indicate appropriate selection and recruitment of inmates to the project. 

The majority of prisoners working in Radio Focus have completed their training successfully, 

produced radio programs, and continued working for the maximum period offered (12 

months). The only two prisoners who have failed to complete their training were short-

termers who had not participated in any rehabilitative or treatment program in prison. 

Second, participation in the program creates a familial atmosphere. Similarly to other 

research findings related to community radio stations, indicating a link between listening to 

them and a sense of cohesion and social belonging among its listeners, and active and 

constructive involvement in community life, inmates working in Radio Focus experience 

sense of familiarity and solidarity with their peers. 

Third, working together with civilians reduces negative stereotyping and stigmatization. 

Normative civilians serve as positive role models for prisoners. In addition, working together 

with normative civilians on a relatively informal and voluntarily basis contributes a sense of 

equality, promotes normative and positive behaviors among the inmates, and motivates them 

to discuss prosocial ideas in their broadcasts. Such ideas may contribute, directly or 

indirectly, to the successful reentry of prisoners to society and their rehabilitation. 

Fourth, the radio simulates life outside prison and as such, serves as a tool for coping with 

the pains of imprisonment. Radio Focus operates according to the professional standards of 

any other community radio station. Its management by prisoners and civilians and the option 

given to the inmates working there to be creative enable them to temporarily detach 

themselves from the painful reality of prison. In contrast to the everyday distresses of prison 

life, characterized by violence, supervision, deprivation of physical and mental freedom, and 

separation from family members, which often lead to distress and lack of motivation for 
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Abstract 

Radio Focus is a station in Ayalon Prison that broadcast in closed circuit to all correctional 

facilities in Israel. It is operated by and for prisoners. That is to say, the concepts and contents 

of all programs are of their own making. A professional team of civilian radio experts (project 

manager, station manager, and producer) helps the inmates, under the supervision of the 

Israel Prison Service (IPS). All programs, with no exception, undergo a careful writing, 

recording, and editing process, and they are broadcasted only subject to IPS approval.  

The general aim of the current evaluative study, which relies on a blend of quantitative and 

qualitative methodologies, is to assess the rehabilitative effectiveness of Radio Focus, both 

for prisoners who work in it and for its audience. Specifically, the study has two objectives: 

(1) Examine the impact of listening to Radio Focus on prisoners, the assumption being that 

listening to this radio can positively affect the ways inmates think and behave, and initiate a 

rehabilitative process in their lives; and (2) Assess the short- and long-term effects of working 

in radio focus on prisoners employed there.  

Six correctional facilities in three IPS districts in Israel and two to four wings from each were 

randomly assigned for this study. Inmates who listened to Radio Focus programs for at least 

three months, or are aware of its existence for such a period but deliberately chose not to 

listen, were asked to complete five different questionnaires. Altogether, 651 prisoners 

completed the questionnaires in three rounds (218 in the first round, 236 in the second, and 

201 in the third). In addition, most prisoners who worked in radio focus (n = 28) and a sample 

of twelve listeners participated in semi-structured interviews. 

The questionnaires included a sociodemographic questionnaire; a general health 

questionnaire (GHQ12; Godberg, 1972); a state-trait anxiety questionnaire (STAI6S; 

Marteau & Becker, 1992); an anger questionnaire (Novaco Anger Scale-SF; Novaco, 2003); 

the Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1995); and questionnaire of our own on the 

experience of listening to the radio station.  

The findings and the conclusions of the study relate to three main subjects: prisoners working 

in Radio Focus, prisoners listening to Radio Focus, and the broadcast schedule. 
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