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 תקציר

התגובה . עברייני מיןקיימות התייחסויות משפטיות והגדרות שונות לבעולם במדינות שונות 

קיימת הסכמה שעבירות מין הן , יחד עם זאת. החברתית לעבירות מין ולעברייני מין היא מגוונת

חקירה ובחינה של מאפייני עברייני . ולחברה בכללותה למשפחותיהםולקורבנות  רברמות לסבל גו

תוך , טיפול ומעקב אחר אלו שבצעו עבירות מין, המין הובילו להבנה שיש צורך בשילוב של ענישה

בין , גישה הכוללת, (community protection approach) גישה של הגנה על הקהילהאימוץ 

בפרק הנוכחי . (רצידיביזם)מועדות   למנוע וטיפול שנועד מין  עברייני וח מוגבר עלפיק, היתר

הסדרי הפיקוח והטיפול בעברייני  הוצגו , של עברייני מיןהיחודיים מאפיינים הסקירה על ניתנה 

לטיפול בעברייני מין בקהילה , מרכז יום ראשון מסוגו בארץתיאור של הוצג ו, מין בעולם ובארץ

שנפתח , (או כתנאי לשחרור ממאסר לאחר ריצוי שני שליש מתקופת המאסר, ה למאסרכחלופ)

 . 8002, בנובמבר

 

  מבוא

מוגדרות בחוק הממגוון עבירות או יותר ביצעו אחת אשר אנשים עברייני מין הינם   

. במדינות שונות קיימות התייחסויות משפטיות והגדרות שונות לאוכלוסיה זו. כעבירות מין

קיימת הסכמה שעבירות , יחד עם זאת. ה החברתית לעבירות מין ולעברייני מין היא מגוונתהתגוב

אלו הן עבירות שגורמות לסבל . מין הן עבירות שהתגובות אליהן הן טעונות ורגישות במיוחד

 . ואף לחברה הרחבה, לסביבה הקרובה, למשפחותיהם ,קשה לקורבנות

רבים למגר תופעה זו ולמנוע פגיעות מיניות  במקומות שונים בעולם נעשו ניסיונות  

אלו ומאפייני  תחקירה ובחינה של ניסיונו. תוך שימוש באמצעים חוקיים שונים ,וקורבנות מינית



לו שבצעו עבירות אטיפול ומעקב אחר , להבנה שיש צורך בשילוב של ענישה ועברייני המין הוביל

אותם הגנה על החברה מפני בו  פגיעות מיניות ענישה בלבד אינה מהווה פתרון הולם במניעת. מין

 . עבריינים

יושמה במדינות היא הוכחה כיעילה במחקרים רבים ושלבת ענישה וטיפול גישה המה 

תן ונ, ומאידך, על הצורך החברתי בנקמה ובהענשת הפוגע, מחד, שילוב כזה עונה .מערביות רבות

 & Rosenberg et al., 2000,a,b; Schwartz)הישנות העבירות  ולמניעתלהגנה על החברה מענה 

Cellini, 1995, 1997.) בקורבנות של  חקיימת ספרות ענפה המתארת את הפגיעות ארוכות הטוו

על מנת להגן על החברה ולמנוע את הישנות העבירות , עבירות מין ואת הצורך בטיפול בעבריינים

גם הממשל  ועמן, הברית-בארצותמדינות רבות (. 4992, טילמאן; 4991, חובב :אראה לדוגמ)

גישה , (community protection approach) של הגנה על הקהילהזו גישה אימצו   יהפדראל

 (. רצידיביזם)מועדות   למנוע וטיפול שנועד מין  עברייני פיקוח מוגבר על, בין היתר, הכוללת

,  עירו את דעת הקהלשהס מעשי אלימות מיניתבעקבות  ריבוי , בשני העשורים האחרונים    

אנו עדים לחקיקה ענפה העוסקת בהסדרת ,  חברתיים ופוליטיים, צים ציבורייםשל לח וכתוצאה

.             טיפול ופיקוח על עברייני המין במקומות שונים בעולם, היבטים שונים של תגובה חברתית

את הסדרי הציג ל, ןיני המייעברשל  םמאפייניהתת סקירה על ל: הנוכחי מספר מטרותלחיבור 

, מרכז יום ראשון מסוגו בארץתיאור של  ולהציג, הפיקוח והטיפול בעברייני מין בעולם ובארץ

או כתנאי לשחרור ממאסר לאחר ריצוי שני שליש , כחלופה למאסר)לטיפול בעברייני מין בקהילה 

קבוצת  יזום על ידי, ימדובר בפרויקט ניסיונ. 8002, שנפתח בנובמבר, (מתקופת המאסר

הרשות משרד הרווחה והממומן ברובו על ידי המוסד לביטוח לאומי ובהשתתפות , קרימינולוגים

  .(א"רש)לשיקום האסיר 

 תיאוריה ומחקר  -עבריינות מין

מקובלת כיום  בעיקר לצורכי טיפול, עברייני המיןהחשיבות הרבה של הבחנה בין סוגי 

 ;Milner, & Murphy, 1995) סיה הטרוגניתשמדובר באוכלוהבנה תוך מ, במחקר ובפרקטיקה

Rice, & Harris, 2002 .) 

הינה מונח משפטי הכולל עבריינות מין . ובין סטייה מיניתבחנה בין עבריינות מין הקיימת 

מעשים , אונס: בישראל)עבירות מין כבאותה מדינה המוגדרות על פי חוק את כל אותן התנהגויות 

. (ז"תשל, חוק העונשין, בעילה אסורה בהסכמה ומעשה סדום, מעשים מגונים בפומבי, מגונים



הינה מונח רפואי הכולל את כל אותן התנהגויות מיניות המערבות , פראפיליה, מיניתסטייה 

כלפי אלה , (פטישיזם, לדוגמה)פנטזיות ודחפים מיניים סוטים כלפי אובייקטים לא אנושיים 

אלימות וכאלה שהתנהגותם המינית מערבת  (ופיליהפד, לדוגמה)יכולים לתת הסכמה מדעת שאינם 

. מהוות עבירה על החוק, כמו פדופיליה, מובן שחלק מהסטיות המיניות(.  DSM IV)וסאדיזם 

 . מתייחס לעברייני מיןמאמר הנוכחי ה

. בספרות קיימים מיונים שונים של עברייני מין על פי מאפייני הקורבן ומאפייני התוקף

הטרוסקסואלים )שלהם אוריינטציה המינית על פי האלה עבריינים  מקובל כיום לאפיין

גיל ומין )על פי ההעדפה המינית שלהם , (קשיש, מבוגר, מתבגר)על פי גילם , (והומוסקסואלים

 ,Bradford)התוקפנות בה השתמשו ועוצמת סוג  כולל, על בסיס מאפיינים פסיכולוגייםו (הקורבן

Bloomberg, & Bourget, 1988; Freund, & Kuban, 1994; Kalichman, 1991; Hagen, & 

Cho, 1996; Harry, Pierson, & Kuznetsov, 1993; Hillbrand, Foster, & Hirt, 1990; 

Langevin, 1983; Murray, 2000.) תעללות מינית בילדיםסוגי העבירות השכיחות ביותר הן ה 

 .ואונס

, 49 -במאה הכפדופיליה הוגדרה לראשונה ,  יםילדתעללות מינית בה: התעללות מינית בילדים

ארוטית  חש משיכהכמצב בו מבוגר , Richard Von Krafft Ebingידי הפסיכיאטר הגרמני -על

מאז נחקרה התופעה רבות ובספרות מצויים מחקרים אמפיריים והסברים (. 4221) יםלילד

 -DSM ה  פי-על.  מינית בילדיםהכוללים ניסיונות לאפיון ולמיון מתעללים , תיאורטיים מגוונים

IV   ,בפעילות  והקשורים, הנמשכים לפחות כשישה חודשים, פעולה או דמיוןמוגדרת כ פדופיליה

המגע המיני . על מנת להגיע לעוררות ולסיפוק מיני, מינית עם ילדים חסרי סימני בגרות משניים

. חברים או עם ילדים זרים עם ילדי, בתוך המשפחה, הטרוסקסואלי, יכול להיות הומוסקסואלי

מרבית . תחת קטגוריה אחת, כולל גילוי עריות, הגדרה זו כוללת כל מגע מיני בין בוגר לילד

הוא ילד עליו שהאובייקט המיני המועדף , "אמיתי"הקלינאים מבחינים בין פדופיל 

(preferential )ולם א, אדם שהאוריינטציה המינית הבסיסית שלו היא כלפי מבוגריםבין ל

הוא , מצבים קיצוניים אחריםבתחת השפעת אלכוהול או , מצבי לחץבכמו , בנסיבות מסוימות

הטיפולוגיה (. Barbaree, & Seto, 1997; 4992, טילמאן) (situational) רואה בילד אובייקט מיני

הסוג הראשון : הובילה אף היא למחשבה שמדובר בשני סוגי עבריינים (Groth, 1978)'  תגרושל 

העניין המיני העיקרי שלו ש אדם, לאמור, (fixated pedophile) מתייחס לעבריין הסובל מקיבעון



הסוג השני מתייחס . זו הוא בילדים והתפתחותו הפסיכו סקסואלית מעולם לא עברה רמה

התפתחותו המינית והאוריינטציה הבינאישית תואמת ש ,(regressed) לעבריין הסובל מנסיגה

 & ,Groth, 1978; Groth)נאים מסוימים הוא נסוג למעורבות מינית עם ילדים אולם בת, לגילו

Birnbaum, 1978; Groth, &  Burgess, 1977; 1978;  Simon, Sales, Kaszniak, & Kahn., 

, הבחנה זו באה לידי ביטוי במחקרים שהתייחסו למגלי עריות כאל רגרסיביים(. 1992

 ,Lang, Pugh, & Langevin, 1988; Murphy, Haynes, Stalgaitis) כאל מקובעים-ולפדופילים

& Flanagan, 1986) . תגובה לדיסאל גילוי עריות כמתייחסים לתופעה של אף חלק מהחוקרים-

 ;deChesnay, 1985; Haugaard, 1988)  העדפה מינית מסוימתאל פונקציה משפחתית ולא כ

Menard, & Johnson, 1992; Quinsey, 1977.)  הבדלים בין ממצאי מחקרים שבדקו , אתעם ז

, בשונה מפדופילים, מגלי עריותבמחקרים אחדים נמצא כי . לא היו החלטייםשתי הקבוצות 

בעוד אחרים מצאו כי שתי הקבוצות הפגינו , זהים לקבוצת הביקורתעוררות מינית  הפגינו דפוסי

 ;Barsetti, Lalumiere, & Belanger, 1998: ראה פירוט במאמרים)דפוסי עוררות מינית סוטים 

Milner, & Murphy, 1995 .) 

יש מספר מאפיינים , סקירה ספרותית מקיפה מעלה שעל אף ההבחנות בין סוגי המתעללים        

 ;Kalichman, 1991; Karpman, 1963)רמת חרדה גבוהה  :תעללים מינית בילדיםהמשותפים למ

Katz, 1990; Langevin & Watson, 1991; Shechory & Ben David, 2005)) , רמה נמוכה של

( Seidman, Marshall, Hudson, & Robertson., 1994; Simkins, 1993),)ובדידות , אינטימיות

 ,Groth & Birnbaum, 1978; Groth & Hobson, 1983; Kalichman)חוסר בשלות רגשית 

1991; Simkins, 1993) , הערכה עצמית נמוכה ודימוי עצמי נמוך(Finkelhor, 1984; Groth, 

1978; Marshall, 1996a, 1996b, 1997; Marshall & Cripps, 1999; Overholser & Beck, 

1986; Segal & Marshall, 1986; Shechory & Ben David, 2005) , קושי בקשירת יחסים עם

 ;Finkelhor & Araji, 1986; Groth & Birnbaum, 1978; Groth & Hobson, 1983) בני גילם 

Hunter, Childers, Roque, & Hayden,  1990; Johnston, 1987; Kalichman, 1991; 

Walters, 1987 )ובעיות בזהות המינית (Finkelhor & Araji, 1986; Johnston, 1987; Hunter, 

Childers, Roque, & Hayden,1990; Walters, 1987 .)מתעללים אינם , עוד נמצא כי בדרך כלל



 Bradford, Bloomberg & Bourget, 1988; Johnston, 1987; Shechory & Ben ) קפנייםתו

David, 2005) . 

בדרך . בו נכפה קשר גופני על הקורבן, מגע מיני ללא הסכמהבספרות כמוגדר אונס : אונס 

לעתים בעיות מתודולוגיות רבות מקשות . ההתייחסות היא לגברים אנסים ולנשים קורבנות, כלל

 המעשה הגדרתאין ספק בדבר לרוב , ידי זר-כאשר אונס מבוצע על. ל הגדרת מעשה כאונסע

שימוש כשלא ברור באם היה , שאונס מבוצע במסגרת יחסי ידידות או חיזורכ, אולם. כאונס

ההגדרה אינה , הקורבןשל  ההסכמהקיימת אי בהירות לגבי מידת או /ו, באיום או בפגיעה פיסית

במידה נכון רק יהיה  "אונס"שימוש במונח כי טוענים חלק מהחוקרים , ךעקב כ. פשוטה כלל

, כאשר האדם זוכה מאשמת אונס, על פי חוקרים אלו. ידי בית משפט-עלכאונס מעשה הוכר שה

, הבדלים בין מערכות המשפט השונות, עם זאתיחד . אין להתייחס או להגדיר את המעשה כאונס

 –לדוגמא )ה שיוגדר כאונס על ידי מערכת משפטית אחת שמעש מאחר, מקשות גם במקרים אלה

  .Ellis, 1989))לא יוגדר ככזה על ידי מערכות משפט אחרות , (אונס בעל את אשתו

מקובל , לרוב. מנסות להסביר את מניעיו של האנסהשונות בספרות קיימות טיפולוגיות 

 ,Cohen) מין או סדיזם ,תוקפנות: שלשמה ביצע את המעשה  מטרההפי -האנס עללאפיין את 

Garofalo, Boucher, & Seghorn., 1971; Guttmacher, 1951; Prentky, Cohen, & 

Seghorn, 1985 .)ובירנבאום  ' הטיפולוגיה שהציעו גרות(Groth & Birnbaum, 1979 ) מייצגת

חוקרים אלה בנו טיפולוגיה שמתייחסת לשלושה . במידה רבה את התפיסה השלטת בספרות

 : ים של אונססוג

משמש כאמצעי בו האנס בוחן ומאשר את זהותו ואת יכולתו  .(Power Rape) ונס כוחא .4

מסוג  אנס. באמצעות הפחדתו באיומים, האנס מחפש כוח ושליטה על הקורבן. המינית

  .זה חש חוסר התאמה מינית וחברתית

ובוז כלפי  שנאה ,זעם, בסוג זה של אונס מביע האנס כעס (.Anger Rape)אונס כעס  .8

חוויות שליליות בעבר . הכנעת הקורבן לצורךהשימוש בכוח הוא מעבר לנדרש . קורבנותיו

אדם כזה , במקרים רבים. וביחסים עם נשים וחוסר סיפוק מיני מאפיין סוג זה של אנסים

  .הוא תוקפני ואלים כלפי נשים גם בהקשרים אחרים



באישיות אנס כזה  מתמזגיםוברים וחמין ותוקפנות  .(Sadistic Rape) אונס סדיסטי .4

 .כאשר אופן התקיפה הינו ארוטי, לסדיזם

ממצאי מחקרים , אנסים והניסיונות לבנות טיפולוגיות ם שלעל אף ההבחנות בין סוגי          

נמצא כי הם מאופיינים בשליטה לקויה . מאפיינים דומים בקרב אנסים קיומם שלמצביעים על 

 & Groth) הערכה עצמית נמוכה ודימוי עצמי נמוך בעלי , נית ברורההעדר זהות מי, בתוקפנות

Hobson,1983; Hillbrand et al., 1990) ,ניכור ביחסים , קושי בקשירת יחסים חברתיים

 ;Armentrout & Hauer, 1978; Groth & Hobson, 1983) ופחד מאינטימיות בינאישיים

(Hillbrand et al., 1990; Seidman et al., 1994 . מרגש נחיתות  סובליםאנסים עוד נמצא כי

וכי , Langevin, 1983))באשר לתפקודם המיני  תרציונאליוומחרדות לא  באשר לגבריותם

 . דומיננטיות מיניתב העמדת האישה בעמדה נחותה ומושפלת מספק בעבורם את הצורך 

, עברייני המין על אף שמחקרים רבים מצביעים על הטרוגניות בקרב אוכלוסיית, לסיכום 

: ללא קשר לסוג העבירה שלהם, לכל עברייני המיןמאפיינים אישיותיים משותפים נמצאו מספר 

, יחסים חברתיים לקויים, רמות גבוהות של חרדה, העדר בטחון עצמי, עצמית הערכה חוסר

 למאפיינים נוספים חובריםהחוסר בשלות רגשית וזהות גברית לקויה , בתוקפנות לקויהשליטה 

 ,השלכה, הכחשה ומינימיזציה של הפגיעה בקורבנות ,העדר לקיחת אחריות :חשובים כגון

 ;4992, כהן: ראה לדוגמא) מצפונם עיוותי חשיבה המאפשרים להם לנטרל את ו רציונליזציה

Barbaree, 1991; Sykes & Matza, 1957 ). 

כי אין בענישה , קרקיימת הסכמה רחבה בקרב קלינאים ואנשי מח, לאור מאפיינים אלו  

לכשעצמה כדי להוות תגובה חברתית מתאימה למניעת מועדות של עברייני המין ולמניעת פגיעה 

כי הדרך המתאימה להתמודדות , קיימת הסכמה בקרב אנשי מקצוע בתחום, במקביל. בקורבנות

נישה עם היא שילוב של ע, עם פגיעות מיניות והגנה על הציבור מפני הישנות של פגיעות מיניות

וההתנהגותיים מאפיינים האישיותיים ה ואשר לוקח בחשבון, מותאם לאוכלוסיה זוה, טיפול

 . שהוצגו  לעיל

 הסדרי פיקוח וטיפול בעברייני מין 

. מניעת עבירות מין היא צורך חברתי חיוני ביותר בשל הפגיעה החמורה בקורבנות

בעיה חברתית גלובלית בחברה  בעשורים האחרונים אנו עדים לכך שעברייני מין מהווים

מדינות המפקחות והטיפוליות ב, השיפוטיות, המערכות המחוקקות(.  8001, הורוויץ)התעשייתית 



הצורך בתגובה . בעבריינות מין תופעה הדורשת התייחסות נפרדת ומיוחדת שונות בעולם רואות

הסדרים  רבות לקבוע המשלבת בין ענישה ובין טיפול הובילה מדינות מערביות, חברתית הולמת

 ההסדרים הללו. על הציבור מפניהם ולהגנה לליוויים ,לטיפול בהם ,מין להתמודדות עם עברייני

חשוב להדגיש את חשיבות הטיפול  (.Fenken, 1999)בתקנות ובחוזרים שונים , עוגנים בחוקיםמ

הליך טיפולי  בקרב עברייני מין שלא עברו זאת  מאחר שנמצא כי אחוז המועדות. בצד הענישה

חלה הסלמה הן  את ועוד לאורך זמןז, גבוה הינו (בין אם בכלא ובין אם במסגרת הקהילה)

 . עבירות המין של עבריינים אלו הן בתדירותו הבחומר

הליך החקיקה נמשך כבר שנים רבות וחוקים רבים מתייחסים  ,בארצות שונות בעולם 

ב אימצו את הגישה של הגנה על הקהילה "בארהמדינות רבות  . לתגובה החברתית לעברייני מין

((community protection approach  , וחוקקו חוקים המחייבים רישום של עברייני מין ויידוע

גישה זו (. Schwartz, & Cellini, 1995, 1997;  8002, עדן)הקהילה בדבר הימצאותם בקירבה 

(. רצידיביזם)שמכוון למניעת מועדות  ובטיפול, מין עברייני בפיקוח מוגבר עלבעיקר  מתבטאת

חוקקו , בעיקר כלפי ילדים, עקב לחץ ציבורי ופוליטי שהופעל בעקבות מעשי אלימות מינית

 במהלך עשרים השנים האחרונות חוקים שונים המסדירים את הטיפול בעברייני מין והפיקוח

שחרורם  עם ,להירשם םמורשעי מין עברייני נדרשיםהברית -כל המדינות בארצותב כיום. עליהם

בחלק מהמדינות חוקקו , בנוסף. ממאסר במאגרי מידע מיוחדים שרשויות אכיפת החוק מנהלות

מוערכים ש מין עברייני עם שחרורם מהכלא של הלדווח לקהיל חוקים המחייבים את הרשויות

 . רכמסוכנים לציבו

 הברית-בארצות רבותמדינות לחקיקה במודל כ שימששהשפיע ו, אחד החוקים החשובים 

 Megan)בעקבות אונס ורצח של מאגן קנקה , רסי'בניו ג, 4991הוא חוק מגאן שנחקק בשנת 

Kanka )ומטרת. לקהילה מהכלאהמשתחררים החוק מחייב דיווח על עברייני מין . בת השבע 

אירגונים קהילתיים ושכנים מפני נוכחות של עברייני מין , בתי הספר, להתריע את אוכפי החוק

חקיקה חוק זה שימש כמודל ל(. Mickle, 1997; Scholle, 2000)נחשבים כמסוכנים לקהילה ה

 The Jacob) יקוב ווטרלינג'גחוק  מגאן קדם לחוק. מדינות נוספות ברחבי ארצות הבריתב

Wetterling Act) , שנחטף מביתו במינסוטה ב 44-גייקוב ווטרלינג בן ה שםעל ) 4991משנת-

מדינות לנהל רישום של עברייני מין אלימים ושל כאלה שרמת המסוכנות שחייב את ה, (4929

ולרשויות המקומיות ( FBI)לאסוף מידע ולהעבירו לרשות הפדראלית החוקרת , שלהם גבוהה



(www.parl.gc.ca .)לקהילהבכך שכלל את חובת הדיווח , יקוב'חוק מגאן היווה תוספת לחוק ג 

(Scholle, 2000) . 

בעיקר כשמדובר בעברייני , חלק מהמדינות מאפשרות מסירת מידע לציבור הרחב, כיום

, מדינות אחרות מאפשרות למסור רק מידע מוגבל. מין שרמת המסוכנות שלהם הוערכה כגבוהה

חינוך  מוסדות, רווחה וגורמים המטפלים בילדיםמוסדות כמו , בעיקר  לגופים מסוימים בקהילה

 (Pam Lynchner Sexual Offender Tracking and Identification Actחוק חשוב נוסף. וכדומה

 להקים מאגר  FBIאת ה חייבחוק זה . מתייחס למעקב ולזיהוי של עברייני מין 4991משנת , (

לצורך מעקב של רשויות אכיפת החוק אחר עבריינים , הכולל את שמות עברייני המיןמידע לאומי 

מחויב כל עבריין מין לעדכן את הרשויות בדבר כתובתו , על פי החוק. העוברים ממדינה למדינה 

יום  10שעות עד  12של  בטווח) (Alan, 2000; Bill C-16, 2004/ www.parl.gc.caהחדשה 

  . בהתאם לחוקי המדינה

כופות סוג מסוים של רישום , ב"המדינות בארה 20כל , בעקבות החקיקה הפדראלית

שם : הרישום של עברייני מין במערכת כולל את הפרטים הבאים. עברייני מין ויידוע הציבור

אור ית, טביעות אצבעות, תיאורו הכללי ותמונתו, מספר זהות, תאריך לידה, כתובתו, העבריין

במאגרים מסוימים (. מספר רישוי, צבע, סוג)פרטים על מכוניתו , מקום עבודה, קצר של העבירות

יידוע הציבור מתקיים באופן שונה בין . DNA (www.parl.gc.ca)יש גם דגימות דם ופרופיל 

, עלונים, עיתונות: דרכים בהן מיידעים את הציבור. יידוע פסיבי לאקטיביממדינה למדינה ונע 

 ,Matson & Lieb)אינטרנט מפגשים שכונתיים וקישור ל, יידוע מדלת לדלת, הודעה טלפונית

1996 .) 

לאחר ריצוי עונש מאסר או ( probation)מרבית עברייני המין נתונים למבחן , ככלל

כחלק מהתנאים נכללים   (.parole)או שהם זוכים לשחרור מוקדם בתנאים מגבילים , כתחליף לו

ן סיוע לשילוב מעקב אחר פעילות העבריין ומת, גם חובת השתתפות בתוכניות טיפול מאושרות

איסור להיכנס כמו על העבריין במקרים רבים מוטלות הגבלות נוספות . העבריין בקהילה

הגבלת ; םבחומרים פורנוגראפייאיסור להשתמש ; למקומות בילוי העוסקים במתן שירותי מין

בחלק מהמדינות . וכדומה, במקרים של פדופילים, גישה למקומות מסוימים כמו גני ילדים

בבדיקת פוליגרף ככלי לפיקוח על עברייני מין ועל עמידתם בתנאי השחרור והטיפול  משתמשים

מעברייני  DNAבכל מדינות ארצות הברית מחייב החוק לקיחת דגימת , בנוסף. שהוטלו עליהם

http://www.parl.gc.ca/
http://www.parl.gc.ca)/
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  .שמטרתו לסייע בזיהוי חשודים בעבירות מין, דגימות אלו נשמרות במאגר נתונים. מין שהורשעו

 . טלת הפיקוח היא לכל החייםבחלק מהמדינות ה

במדינות רבות בארצות הברית חוקקו חוקים , בנוסף לחוקים העוסקים בפיקוח ובדיווח

נדרשים  בחלק גדול של המדינות. מיוחדים לטיפול בעברייני מין או שנקבעו הסדרים מיוחדים

מוקדם  בטרם יקבלו שחרור, במסגרת הכלא, עברייני מין להשתתף בתוכניות טיפול מיוחדות

בעברייני מין המוגדרים כמסוכנים  חוקים מיוחדים לטיפול בחלק מהמדינות נחקקו. ממאסר

החוקים הללו  , באופן כללי". Sexual violent predators"או כ " Sexual predators"ומסווגים כ 

(sexual predator laws)  לא מתמקדים בעבריינים שביצעו עבירות מין אכזריות כלפי קורבנות ש

מכניזם של פיקוח  מהוויםהוא בכך שהם שלהם החידוש  העיקרי . איתם הכרות קודמת ההיית

 פיקוח נעשהה.  לאחר ריצוי העונש, לענישה פליליתצעד משלים כהמשמש  , מין חברתי על עברייני

אותם  עבריינים שהוגדרו כמסוכנים , במסגרת הליך זה. civil commitment)) בהליך כפוי

טיפול  מאושפזים או מקבלים, אשר קיים לגביהם חשש שיפגעו שוב בקורבנותו, לציבור

, במקומות בהם אין חקיקה.  בבתי חולים וכדומה, אמבולטורי במוסדות לטיפול בבריאות הנפש

מדינות גובשו הבחלק מ. תוך מתן מגוון של תמריצים, מעודדים את האסירים להשתתף בתוכניות

 SATP- Sex)אסירים שנשפטו ומוגדרים כעברייני מין אלימים תוכניות טיפול וולונטריות ל

Abuse Treatment Programs) . לעודד אסירים להתמודד עם מעשיהם המטרה העיקרית היא

על אף שמדובר בהשתתפות . ובכך למנוע או לצמצם הישנות של העבירות, ועם התנהגותם

החל משלילת , על האסיר ת השלכותעשויות להיו תכנית טיפוליתב לסירוב להשתתף, וולונטרית

בחלק , בנוסף. העברה למתקן כליאה ברמת ביטחון גבוהה יותרפריבילגיות שונות ועד ל

לאכוף טיפול תרופתי  לדיכוי היצר לדרוש ו, המשפט-לבתיחוקים המאפשרים קיימים , מהמדינות

 טיפול מיוחדות תבתוכניו להשתתףבמדינות אחרות  נדרשים עברייני מין השוהים בכלא . המיני

 . טרם קבלת שחרור מוקדם ממאסרם , במסגרת הכלא

פיקוח המסדירה היבטים שונים של  קיימת חקיקה, בדומה לארצות הברית, בקנדה

-לבית התביעה רשאית לפנות ,דין-לאחר הרשעה ומתן גזר(.Petrunik, 2002) וטיפול בעברייני מין

, לרשום את פרטיו במרשם, זוכה או קיבל חנינהשלא , המשפט בבקשה להוציא צו המחייב עבריין

 ) תנאי למשך היום-שחרור על: תנאי שחרור מסוגים שונים ישנם, בנוסף.  תקופה בלתי קצובהל



,(day parole שחרור מלא על (full parole )ושחרור מוחלט (statutory release) . כמו כן נקבעים

הטיל בית המשפט מוסמך ל. ות של העברייןתנאי פיקוח והגבלות בהתאם לצורך ולרמת המסוכנ

הרחקה , נשיאת נשק כמו איסור, על העבריין הגבלות ותנאים שיאפשרו לשמור על שלום הציבור

  ושוב שובאולם ניתן להאריכו , תוקף הצו הוא לשנה. כדומהספר ו-בתי, מגני שעשועים

 Correctional Service of) אולם שרותי התקון , הטיפול בעברייני מין בקנדה אינו כפוי

Canada-CSC )בהתאם להערכת , מעודדים עבריינים להשתתף בתוכניות הטיפול שהם מציעים

לסירוב להשתתף בתוכנית טיפולית יש השלכות שליליות בכל הקשור . המסוכנות של עבריין המין

רשאים  ,יחד עם זאת ובהתאם לצורך. ובאי תמיכה בשחרור על תנאי, בהענקת זכויות או שלילתם

כמו , עברייני מין להשתתף גם בתוכניות טיפול נוספות שאינן קשורות בהכרח לעבירה שבצעו

על אף שהטיפול אינו  , ב"כבארה. טיפול באלימות במשפחה וטיפול בהתמכרות לסמים ולאלכוהול

זכויות או להענקת לסירוב להשתתף בתוכנית טיפולית יש השלכות שליליות בכל הקשור  , כפוי

 .תמיכה בשחרור על תנאיולאי , לתםשלי

נחקקו חוקים בלגיה ו אנגליהכמו , גם במדינות נוספות בעולם, קנדהלב ו"בדומה לארה

ולהסדיר את נושא הטיפול  שמטרתם להגן על הציבור מפני פגיעה עתידית של עברייני מין

המפרט , (Sexual Offences act, 2003)חוק עבירות מין חוקק   אנגליהב. באוכלוסיה ייחודית זו

חובת מסירת פרטים על עברייני מין למשטרה וצווים -ובראשם, את אמצעי ההגנה על הציבור

צו עיכוב יציאה מהארץ , צו הגבלה)המגבילים את הפעולה וחופש התנועה של נאשמים ומורשעים 

יני המין עברי)מופעלת תוכנית טיפול אחידה בבתי הסוהר  4998החל משנת (.  וצו הגנה על קטינים

לסירוב אולם , הטיפול אינו כפוי(. מרוכזים במספר מצומצם של בתי סוהר מוגדרים מראש

בית , בנוסף. יש השלכות שליליות על קבלת ההחלטות בכל הקשור לתנאי השחרור ולהשתתף ב

כחלק מצו שיקום , במסגרת הקהילה המשפט רשאי להוציא צו השתתפות בתוכנית טיפול

 . ((Cobley, 2005 ו ענישה ושיקום בקהילהבקהילה או כחלק מצ

חשיפה של מקרי פדופיליה חמורים ושל רשתות פורנוגרפיה מאורגנות  בעקבות, בבלגיה

אין הנחיות  אמנם. 90 -החל משנות ה קביעת הסדרים ולחקיקהאנו עדים ל, ורשתות של פדופילים

של עברייני מין המשתחררים ישנם חוקים המחייבים ליווי ופיקוח , אולם, לגבי יידוע הקהילה

הטיפול בעברייני מין עוגן במספר .  עד לתקופה של עשרים שנה, בתנאים מסוימים, מהכלא



שביצע מעשי אינוס או  ,במסגרת שחרור על תנאי חלה חובה על כל עבריין מין, לדוגמה. חוקים

או /לקבל טיפול ושחרור על תנאי או בתקופת מבחן כפוף למוכנות .  לקבל טיפול ,מעשים מגונים

ליווי , לכפות טיפולבתי המשפט רשאים , בנוסף. ת הגורמים המוסמכיםבהתאם להחלט, ליווי

כאשר ההכנה נעשית , במסגרת הקהילההטיפול נעשה . ןברישיוופיקוח גם שלא במסגרת שחרור 

 . כטיפול מקדים-בתקופת המאסר

ות על פי ההבנה שהתמודדות מתוך הסקירה לעיל ניתן לראות כי מדינות רבות כבר פועל 

לעבריין המין  דפוסי חיים מסתגלים של  הקנייהעל החברה ו הגנה, "ההישנות"סכנת טובה עם 

הפרק הבא יעסוק בתיאור המצב הקיים . בקהילה מוסדרפתרון טיפולי מצריכה  ,המשתחרר

 . לטיפול בעברייני מין בישראל ובתיאור מרכז יום

 ישראלפיקוח טיפול ושיקום ב, חקיקה

 מצב החקיקה במדינת ישראל –עברייני מין 

אם כי מתקיימים כיום , במדינת ישראל אין עדיין חקיקה המשלבת בין ענישה לבין טיפול 

עברייני מין , על פי המצב הקיים. דיונים בועדות שונות במשרד המשפטים בכוון חקיקה כזו

בתום תקופת . מסוכנות שלהםאת מידת ה, בהכרח, כשאורך המאסר לא משקף, נשפטים למאסר

ואין חוק , הוא משתחרר, ללא תלות במסוכנות העבריין או בהשתתפותו בטיפול מניעתי, המאסר

אין בארץ גוף מחוץ לכלא שיטפל בו , ככלל. המחייב אותו להמשיך טיפול בקהילה לאחר שחרורו

, דים אלהפרט למקרים בוד. אלא אם כן הוא נשפט לפקוח שרות המבחן לאחר תום המאסר

בישראל אין כיום , יתר על כן. עבריין מין משתחרר מהכלא בשחרור מלא ללא המשך טיפול

לפיקוח ולמעקב , ומהווה מסגרת לטיפול, מסגרת המרכזת את המידע לגבי כל עברייני המין

במיוחד , זאת למרות שידוע שעברייני מין לאחר שחרורם. לעברייני מין לאחר שחרורם ממאסר

בדפוס שהמערכת מכנה , נאסרים שוב וחוזר חלילה, חוזרים לבצע עבירות מין, יניהםהסוטים מב

 . "הדלת המסתובבת"

אך , בארץ לא קיים חוק המחייב רישום ויידוע ציבור על שחרורו של עבריין מין מהכלא 

 .משוחרריםקיימים חוקים הקובעים הגבלות שיש להפעיל כנגד עברייני מין 

חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן ' קףנכנס לתו, 8004במרץ  

החוק קובע איסור העסקה ואיסור עיסוק במוסדות הנותנים שירותים . 'שירותים לקטינים

ונדון עליה לפחות לשנת מאסר אחת , כהגדרתה בחוק, לבגיר אשר הורשע בעבירת מין, לקטינים



ל בגיר שביצע עבירת מין בהיותו קטין ועל ע, החוק אינו חל על קטין שביצע עבירת מין. בפועל

מועמדים להעסקה ומועסקים , החוק קובע מנגנון של מתן אישורי משטרה למעסיקים. נשים

עברייני מין לא יורשו לגור  קובע כי, 8002חוק נוסף אשר נכנס לתוקף בינואר . במוסדות כאמור

הטיל מגבלות על מקום מגוריו החוק קובע כי בית המשפט יוסמך ל. או לעבוד בסמוך לנפגעים

שלנפגע העבירה עלול להיגרם נזק של ממש במידה , אם שוכנע, ומקום עבודתו של העבריין

כיום מקדמים הצעת חוק . והעבריין יתגורר או יעבוד בקרבת מקום מגוריו או מקום עבודתו

מידע על שיכלול גם הקמת מאגר  ,למעקב אחר עברייני מין ופדופילים לאחר שחרורם מהכלא

, כמו כן. מידע זה יהיה חסוי ויאפשר בקרה על העבריינים לאחר שחרורם מהכלא. העבריינים

 .מוצע כי המסוכנים מביניהם יוגבלו בתנועה

 טיפול בישראללמסגרות לאבחון ו

מסגרות בקהילה : המסגרות העיקריות לאבחון ולטיפול בעברייני מין נחלקות לשני סוגים 

טרום מיועדות לעבריינים  בשלב של , בדרך כלל, מסגרות בקהילה. לאומסגרות טיפוליות בכ

מסגרות אלה מיועדות לעברייני מין המוערכים כבעלי רמת מסוכנות . מאסר או כחלופה למאסר

. מסגרות כאלה קיימות בשירות המבחן למבוגרים ולנוער. בעלי פוטנציאל שיקומיכנמוכה ו

אנשים אשר חשודים  ,בתי המשפט באמצעות ,ניםלמסגרות של שירות המבחן למבוגרים מופ

הצטרפותם לקבוצה טיפולית  נעשית טרם . בביצוע עבירות מין ואשר הוגש כנגדם כתב אישום

אלה מופנים על ידי , (48-42גילאי )בנוגע לנערים . הרשעה או לאחר הרשעה ולפני מתן גזר דין

יכולים להיות מלווים הם , העבירהבביצוע מודים שהם במידה . המשטרה לשירות המבחן לנוער

הצטרפותם לקבוצה טיפולית נעשית רק לאחר שנמצאו אשמים ועברו . עד למשפט ,בטיפול פרטני

לצד אלה קיימות בקהילה גם מסגרות המיועדות לילדים פוגעים מינית מתחת . הערכת מסוכנות

 (.48מתחת לגיל )לגיל האחריות הפלילית 

הגוף היחיד שנתן מענה טיפולי ייעודי לעברייני , עד לאחרונה. בכלא מסגרות טיפוליות, הסוג השני

של בית חולים באר , היה היחידה לפסיכיאטריה משפטית, מין מבוגרים שהורשעו ונשפטו למאסר

זאת במסגרת קבוצות טיפוליות ייעודיות לעברייני מין . ן שברמלה"הממוקמת בכלא מג, יעקב

יכול לתת מענה טיפול שכזה  ,לאור משאבים מוגבלים. היחידהבהנחיית קרימינולוגים קליניים מ

. ללא כל מענה טיפולי ,עברייני מין רבים נמצאים ברשימת המתנהבעוד  לחלק קטן מהאסירים

סביבה . הרולאחרונה הוחלט בשירות בתי הסהר לרכז עברייני מין באגף ייחודי באחד מבתי הס

. בהתאם לגישות המקובלות בעולם ,סוהרים לרבות ,כזו תאפשר הכשרה של כל אנשי הצוות



חינוכיות ועד -המטרה היא להיערך לתוכניות טיפול ארוכות טווח ובשלבים החל מתוכניות פסיכו

 (.relapse prevention" )מניעת הישנות"לקבוצות 

עברייני מין והכנתם להשתלבות תקינה בחברה הכרחי לשיקום של חיוני ולעיתים תנאי  

הישנות עבירות לאחר השחרור מהכלא , שכן. טיפול המשכי בקהילההוא  ,עם תום מאסרם

בשל חשיפה מחדש למכלול גירויים פנימיים וחיצוניים ולנסיבות חברתיות , בדרך כלל, מתרחשת

, צורך זהלעל מנת לתת מענה . סביבתיות אשר לא  התקיימו ולא באו לידי ביטוי בעת המאסר

כחלק מהרצף  ,אשר אמור לספק טיפול, ני מין בקהילההוקם בישראל מרכז לטיפול בעבריי

טרם התייחסות למרכז הנדון יתוארו עקרונות ודרכי הטיפול הייחודיות לעברייני מין  .הטיפולי

 .ותוצג מסגרת טיפולית לעברייני מין הפועלת על בסיס עקרונות אלה

 עקרונות טיפוליים המקובלים כיום בעולם ובארץ 

. נועד ומכוון להפחית המסוכנות המינית ולמנוע עבריינות חוזרתטיפול בעברייני מין 

, (Andrews, Zinger, Hoge, Bonta, Gendreau,  & Cullen, 1990)אנדראוס ועמיתיו ועמיתיו 

, מסוכנות( 4): טוענים כי על מנת להשיג מטרות אלה יש לקחת בחשבון את הקריטריונים הבאים

טנסיביות והשקעת המשאבים לרמת המסוכנות של הצורך להתאים את מידת האינ, לאמור

המשפיעים על , הצורך להתמקד בגורמים קרימינוגניים ,הצרכים של העבריין( 8); העבריין

( 4); ('אישיות אנטי סוציאלית וכו, סטייה מינית, התמכרות: כדוגמת)הפחתת הרצדיביזם 

, ל המתאים לרמתו של המטופלהתועלת שניתן להפיק מטיפו - ההיענות לטיפול או עקרון היכולת

המתייחס לצורך בטיפול על ידי המומחה  ,השיקול המקצועי( 1)ו לכישוריו ולמאפייני אישיותו

טיפול אשר אינו עונה על הקריטריונים הללו לא רק שאינו מוריד  נמצא כיבמחקרים . המתאים

צה את הטיפול שכן המטופל מסתובב בתחושה שמי, שיעור רצידיביזם אלא עלול אף להעלותו

 ,Hall)הטיפול נמצא יעיל כאשר הוא נעשה בשילוב עם ענישה , זאת ועוד. ואינו מהוה עוד סיכון

1991; Hall & Hircshman,1991; Marshall et al., 1991; McGrath et al., 1998.) 

-שיטות קוגניטיביות, הספרות מצביעה על כך כי בהשוואה לשיטות טיפוליות אחרות 

 Andrews et al., 1990; Hanson)ת הן אלה המתאימות ביותר לטיפול בעברייני מין התנהגותיו

& Bussiere, 1998, Hanson et al., 2002; Marshall & Barbaree, 1990; Rosenberg  et, al., 

2000a, 2000b; Schwartz  & Cellini, 1995, 1997;  .)מניעת הישנותהן יעילות בטיפול וב 

בשימור של שינויי ההתנהגות ויכולת , לאמור,  (Relapse Prevention)ההתנהגות הסוטה

משתנים , על פי הגישות הללו. השליטה של העבריין על בעייתו לאורך זמן ועל פני מגוון מצבים



הם הגורמים , יחד עם הרגלים התנהגותיים, טיבייםיועיוותים קוגנ, כמו אמונות, טיבייםיקוגנ

גישות אלה מדגישות את חלקה ותרומתה של הקוגניציה במעגל  .העיקריים לסטיות המיניות

במהלכה , טרום התקיפה( Segal & Stermac, 1990: ראה לדוגמא)התקיפה של עברייני מין 

הן מביאות בחשבון את סכמות החשיבה של עברייני מין ואת אופן בו  (.Carich, 1999)ולאחריה 

שר לראות בפגיעה מינית התנהגותית אפשרית הן מטות את תהליכי עיבוד המידע באופן המאפ

(Mann & Shingler, 2006 .)התנהגותיות מתייחסות לדפוסים המיוחדים -השיטות הקוגניטיביות

, מינימליזציה, השלכה, של עברייני המין ובעיקר להעדר לקיחת אחריות דרך הכחשה

 ;4992, כהן: לדוגמאראה )לעיוותי חשיבה המאפשרים להם לנטרל את מצפונם , ורציונליזציה

Barbaree, 1991; Finkelhor 1984; Murphy, 1990; Sykes & Matza, 1957; )את  האיץול

 Davis, 1983; Geer, et)להעדר האמפטיה שלהם כלפי הקורבנות  ,המינית העבריינית םהתנהגות

al., 2000 )ניטיביות גישות אלה מציעות דרכי התערבות קוג.  למניפולציה שמאפיינת רבים מהםו

ראה )והתנהגותיות מגוונות ( Beck, 1996; Padeesky, 1994; Young, 1990: ראה לדוגמא)

 ;Fernandez, Shingler, & Marshall, 2006; Kohlenberg & Tsai, 1994: התייחסויותיהם של

Laws & Marshall, 2003 .) 

 ,לאמור, ל תקיפהמעגאצל כל עבריין מין קיים , טיפולית תהקוגניטיבי תפיסהעל פי ה 

מעגל זה כולל שלושה מרכיבים . שונים( טריגרים)מחזור התנהגותי המופעל על ידי מאיצים 

הולך  והוא, (Carich, 1999) ולאחר התקיפה , התקיפה עצמה, טרום התקיפה המינית: עיקריים

 ,המטרה הטיפולית היא לעזור לעבריין מין לזהות את מעגל התקיפה שלו. ומתעצם עם הזמן

ולספק לו ידע וכלים על , לזהות תמרורי אזהרה וכל מרכיב סיטואציונלי שיכול להפעילו מחדש

  . המפעיל אותו (טריגרה)מאיץ מנת שיוכל לשבור אותו מיד עם התעוררות ה

 התנהגותי לעברייני מין -טיפול קבוצתי קוגניטיבי

יעת הישנות העבירה לעיל מכוון למנ שצוינוהטיפול בעברייני מין בכל המסגרות , ככלל

שכן  ,הטיפול מתבצע בקבוצהבמרבית המקרים . ולהקניית אלטרנטיבות התנהגותיות מקובלות

במסגרת קבוצתית עברייני מין מתקשים להסתיר דברים מאנשים הסובלים מבעיות הדומות 

מה , עבודה בקבוצה מסייעת לעבריין להבין שיש עוד אנשים עם בעיה כשלו, בנוסף. לשלהם

כל פרט , במהלך הזמן, זאת ועוד. לאורך זמן בהפחתת מעטה הסודיות וההסתרה, יעשמסי



בקבוצה הופך לתומך בהחלמתם של הפרטים האחרים וזאת בדומה לקבוצות תמיכה של מכורים 

 .דוגמת האלכוהוליסטים והנרקומנים האנונימיים

לקבוצה לפחות שני . משתתפים ברמה של ידיעת קרוא וכתוב 41-ל 2בטיפול הקבוצתי בין  

גבר , ניסיון קליני שהצטבר בארץ ובעולם מצביע על החשיבות של שני מנחים. מנחים ורשם

לפי שעברייני מין בעלי תפיסה סטריאוטיפית לגבי , זאת, המשמשים כמודל זוגי דינאמי, ואישה

חשוב שליחידת (. מסיבות של כח אדם)הדבר לא תמיד נעשה , עם זאת. ים ונשייםתפקידי מין גברי

המפגש עם צמד מנחים העובדים , שכן. ההנחיה תהיה עבודת צוות טובה ותמיכה הדדית

מאפשר חשיפה ליחס של כבוד והדדיות בקשר זוגי , בהרמוניה ותוך הקשבה וכבוד הדדי זה לזה

 . כזה מקלה על המנחים עצמם בהתמודדותם עם חברי הקבוצהעבודה בצוות  , זאת ועוד. ובכלל

 . דומהפדופילים וכ, מגלי עריות, אנסים: הקבוצה הטרוגנית מבחינת סוג העבירות וכוללת 

ולעבריין מסוג אחד קל יותר לראות את העיוותים " קנוניה"בקבוצה שכזו יש פחות סיכוי ל

משתנים ההטרוגניות המתבטאת ב, דזאת ועו. הקוגניטיביים של העבריין מהסוג האחר

מחייבת היכרות עם שונויות ופיתוח סבלנות וסובלנות כלפי  ,דת ומוצא, כמו גיל םדמוגראפיי

 .כאדם, האחר

הקבוצות , בעוד הקבוצות של עברייני מין אסירים הינן סגורות ובמתכונת מובנית קבועה 

זבים חברים את הקבוצה ומצטרפים עם הזמן עו, לאמור, "רכבת"במסגרות בקהילה הינן קבוצות 

כל מפגש מתמקד בנושא  ,"רכבת"הן בקבוצות הסגורות והן בקבוצות ה, יחד עם זאת. חדשים

הנושאים הנלמדים . במסגרת הקבוצה, תוך עבודה אישית של כל אחד מהמשתתפים ,מסוים

את מעגל ועבודה על אפשרות להפסיק , הבנת המעגל האישי)כוללים היכרות את מעגל התקיפה 

זיהוי ; (על מנת לפתח יכולת לשלוט בהתנהגות הסוטה)זיהוי מצבי סיכון ; (התקיפה כבר בהתחלה

כל הנשים זונות )"ודפוסי חשיבה סטריאוטיפיים "( הילדה פיתתה אותי)"עיוותי חשיבה 

רכישת מיומנויות שונות ; פיתוח יכולת אמפטית כלפי הקורבןמושם דגש על , בנוסף. "(ובוגדניות

דרכי )בניית יחסים אישיים משופרים וחינוך מיני , שתאפשרנה להשיג מיניות נורמאלית ותקינה

לעברייני מין רבים ביצוע העבירה הוא החוויה , שכן, (וכדומה" הסכמה"משמעות של  ,חיזור

 .המינית הראשונה והם חסרי ידע או ניסיון במין נורמטיבי

: נעשה שימוש גם באמצעים חוויתיים כגון בחלק מן הקבוצות מילוליותמלבד טכניקות  

שילוב של אמצעים חוויתיים . משחקי תפקידים ועוד, מכתבים של קורבנות, סרטים, ציורים

שימוש בתמונות של ילדים , כך למשל. מאפשר עקיפה של הגנות ומסייע ללמידה טובה יותר



, ים מצד הקורבן לאי נוחותמסייע בפיתוח יכולת לקלוט רמז, ומבוגרים לצורך זיהוי הבעות פנים

 . מה שעברייני מין מתקשים בו בדרך כלל, ומצוקה  בה הוא נמצא, אי שביעות רצון

לצד הטיפול הקבוצתי מוצע גם טיפול תרופתי המיועד לסוטים מבין עברייני המין שהינם  

  .פנטזיות סוטות ודפוס התנהגות התמכרותי, בעלי דחפים מיניים מוגברים

 טיפול תרופתי

הסטרואיד , הטיפול התרופתי המקובל הוא טיפול הורמונלי המכוון להפחתת רמת הטסטוסטרון

 Cyproterone: שלוש התרופות המקובלות הן. החשוב ביותר במעגל הגרייה המינית בגבר

Acetate (אנדרוקור) ,Droxyprogesterone Acetate (Depot Provera )וה-Decapeptyl ,

לטיפול זה השפעה מרגיעה הן על דחפים . הכניסה לסל התרופותשלאחרונה נעשה ניסיון ל

שיעור הרצידבזם יתרונות הטיפול התרופתי כוללים הפחתת . תוקפניים והן על דחפים מיניים

ויכולת ( שבועות 1עד  4בטווח של )השפעה מהירה יחסית , באופן משמעותי בעת השימוש בו

איבוד  -בתופעות הלוואי שלו כשהעיקרית  הם בעיקר חסרונות הטיפול. לעקוב אחר הטיפול

 & Rosler :ראה לדוגמא)הפוטנציה המינית אולם רק בתקופה בה נוטלים את התרופה 

Witztum, 1998; .)הוצעו גם טיפולים המכוונים , לאור האופי הכפייתי של הסטייה המינית

 & Kafka, 1991; Kafka: ראה)טיפולים המכוונים למערכת הסרוטונין , לטיפול באובססיות

Prentky, 1992 ) , לדוגמא)שנמצאו יעילים בהפחתת ובתכיפות פנטזיות מיניות סוטות :

Greenberg & Bradford, 1997; Perilstein, Lipper & Friedman, 1991; Stein, Hollander, 

Anthony, Schneider, Fallon, & Liebowitz, 1992 .)בקרב חולים בעלי מאפיינים, אולם זאת 

יש לציין כי ניסיון טיפולי תרופתי שכזה בקרב עברייני מין בעלי . אובססיביים שאינם סוטי מין

-הוצע גם טיפול על ידי תרופות אנטי .סטייה מינית לא הפחית פנטזיות ודחפים המיניים

תרופות אלה אמורות להפחית תשוקה ודחף (. שככלל ניתנות לחולי נפש)נוירולפטיות , פסיכוטיות

 & Kaplan)ם מלקבלן בשל תופעות הלוואי שלהן אך עברייני מין שאינם חולי נפש נרתעי ,מיני

Sadock, 1998). 

קיים מיתוס לגבי ענישה לפיו אם אדם כלוא מספיק זמן הוא ילמד לקח וימנע מלבצע  

כתוצאה . לכלואים במוסד סגור יש זמן פנוי שלא תמיד מנוצל כראוי, אולם. עבירות עתידיות

מתנחמים האסירים בפנטזיות מיניות ובאוננות על , שעמום והעדר מעש, ת של ריקנותמתחושו

 . רקע פנטזיות אלה ולא רק שלא מכחידים את ההתנהגות הסוטה אלא שמגבירים אותה



לשמר הישגים ו, על מנת להשיג אפקטיביות מרבית מטיפול קבוצתי ייעודי לעברייני מין 

הוא לקראת שחרורו של עבריין המין טיפולית רבות להתע המועד האופטימאלי, טיפוליים

מניעה  יש לשתף עברייני מין בתוכניות, עם הזמן נשכחותטיפול היות שהשפעות ה. לקהילה

את שילובם בחברה ושמירה על רמת  ,ככל הניתן ,כדי להבטיח, (relapse prevention)מתמשכות 

מרכז יום לטיפול בעברייני מין לשם מתן מענה  למטרות אלה הוקם . מסוכנות מינימאלית

 . כפי שיפורט להלן, בקהילה

  מרכז יום לטיפול בעברייני מין

. לטיפול בעברייני מין בקהילה, נפתח מרכז יום ראשון מסוגו בארץ 8002, בנובמבר 

או כתנאי לשחרור ממאסר לאחר ריצוי שני שליש מתקופת , המרכז משמש כחלופה למאסר

פרי עבודת תכנון קפדנית וממושכת של קבוצת קרימינולוגים , יונפרויקט ניסי זהו. המאסר

שרה סנדרוביץ , מאירה טלוסטי, יק'חוסה בבצ ובהשתתפות  דוד-ר שרה בן"דבראשות ) יישומיים

קבוצת יזמים זו ערכה יום עיון מיוחד בסיוע חממה . (8004, עמיתיהבן דוד ו) (ויפעת קלמרו

ם יום עיון זה חברו לקבוצת היזמים משרד העבודה בתו. ליזמות חברתית שבמרכז ציפורי

לאחר סדרה ארוכה של דיונים הוגשה הצעת הפרויקט ואף . והרווחה והרשות לשיקום האסיר

מרכז היום ממומן כיום ברובו . אושרה על ידי המחלקה למפעלים מיוחדים במוסד לבטוח לאומי

  האסיר םם לשיקועל ידי המוסד לבטוח לאומי בהשתתפות משרד הרווחה והרשו

את העבריינים ממעגל  להוציא :לתכנית הטיפולית במרכז מטרה כפולהעל פי המסגרת הרעיונית 

זאת באמצעות דרכי התערבות טיפוליות ייעודיות . ולהגן על קורבנות תמימים עתידייםהעבריינות 

 :  מטרות משנה של התכנית היו .שנמצאו יעילות להפחתת המועדות, לעברייני מין

 על מנת לעודדם לפנות לטיפול בטרם פגעו , פתוח מודעות בקרב עברייני מין פוטנציאלים

 . באחרים

 חם קו"ל אנונימית פניה באמצעות אם, הסוטה פעילותם את להפסיק מין עברייני דעידו" ,

 .וטיפול הדרכה, סיוע קבלת לשם למרכז בפניה אםו

 או, המשפחה בתוך מינית ללותהתע לגבי שתיקה קשר קיים עדיין בהן משפחות דעידו 

 או" חם קו"ל אנונימית לפנות, מין עבירות מבצע משפחה בת/שבן ידוע בהם במקרים

 .והדרכה סיוע קבלת לשם למרכז



 וחברים ילדים, משפחה קרובי, זוג-בני, משפחות: כמו המין לעבריין לקרובים הדרכה ,

 ולאחר, המאסר בתקופת, שנעצר לאחר העבריין עם קשר ובשמירת בתמיכה הקשור בכל

 .שחרורו

 מסוגים מין בעברייני טיפול. 4 :בהצעה המקורית הוצגו מספר מודלים טיפוליים חלופיים 

. 4.;ובמשפחותיהם שונים מסוגים מין בעברייני משולב טיפול. 8; (לה ומחוצה במשפחה) שונים

 עריות גילוי נותקורב במשפחות משולב טיפול. 1; עריות גילוי קורבנותשל  במשפחות טיפול

 .עריות גילוי ובעברייני

 –יש לבחור בחלופה הראשונה  ,כי בשלב הראשון הההמלצה של צוות היזמים היית 

חלופה זו גם התקבלה על ידי השותפים לתכנון . דהיינו טיפול בקהילה בעברייני מין מסוגים שונים

יפול בעבריינים במטרה ט --המרכז מתמקד במטרה הראשית  זהבשלב , ואכן. ולהפעלת המרכז

מטרות המשנה לא פותחו ואינן כש, ולהגן על קורבנות עתידיים, להוציאם ממעגל עבירות המין

   .חלק מפעילות המרכז

מין  עברייני, האחת: לשלוש קבוצות של עברייני מין מיועדתהטיפולית במרכז התוכנית  

הקבוצה . למבוגריםרות המבחן שנשפטו לצו מבחן באחריות שי, מבוגרים ברמת סיכון בינונית

והם שנה  42בתקופת צו המבחן מלאו להם ואשר קטינים שבצעו העבירות כעברייני מין  - יהיהשנ

 לשחרורעברייני מין שנידונו למאסר המועמדים  –הקבוצה השלישית . המשך טיפולל זקוקים

 שיפוטית ום התניה היא קי, פרט לרמת מסוכנות בינונית, המשותף לשלוש קבוצות אלו .ןברישיו

 .על פי הספרות מהווה מרכיב חשוב בהצלחת הטיפול באוכלוסיה זומה ש

 -התוכנית הטיפולית מסתמכת על הספרות המקצועית העוסקת בתחום עבריינות מין   

התנהגותית -השיטה הקוגניטיבית, הספרות מצביעה על כך כי, כפי שתואר לעיל. טיפול ושיקום

 ,Andrews et al., 1990; Marshall & Barbaree)טיפול בעברייני מין נמצאה כמתאימה ביותר ל

1990; Rosenberg & Associates, 2000a, 2000b; Schwartz  & Cellini, 1995, 1997;  .)

התעצב מתוך הבנה וקבלת מספר , עליו נבנית תכנית המרכז הטיפולי, הניסיון הטיפולי המצטבר

 : והם, ועקרונות בסיסיים שבשיטת טיפול ז

סוטה הנה התנהגות נלמדת מינית  התנהגות, מצויה ההנחה כיבבסיס החשיבה הטיפולית  .1

 .ולכן ניתנת לשינוי



ההתנהגות . דפוס התנהגות מינית סוטה הוא הרגל מודע של חיפוש שחרור ממתח רגשי .2

מהווה , בדרך כלל, התנהגות זו.  הסוטה כלפי אדם אחר מהווה רק שחרור רגעי במקרה הטוב

 .היא מגבירה את עוינות האדם לעצמו ולאחריםשמכשלה עצמית מאחר 

, אולם. "(וכיו סמים ,אלכוהול)ככל התמכרות אחרת , התנהגות סוטה יוצרת התמכרות .3

 .לאחרבעיקר הנזק הנו , תנהגויות התמכרותיות אלומהבשונה  

: ת שונותדרכי התערבות באמצעות פעילויו מספרהמוצעת  תוכניתמאגדת בתוכה ה, בהתאם 

זוגיות ומשפחתיות בהתאם לצורך והערכות  התערבויות, טיפולים פרטניים, קבוצות טיפוליות

, חוגים מגוונת שנועדה לפתח ולשפר כישורי חיים מערכתמופעלת לצד התערבויות אלה . מסוכנות

 על פי, כנית הטיפול מספר מטרות בסיסיותלת . פנאי ותרבותשיתוף פעולה , תקשורת בינאישית

 :הפירוט  הבא

 .פתוח יכולת לתקשורת בין אישית בעזרת טיפול קבוצתי .א

 .פתוח התניות חזקות נגד התנהגות מינית סוטה .ב

 .פתוח תחושות של חמלה ודאגה לזולת ויכולת לדאוג לאחר .ג

 .הבעת כעסים והתנגדויות ,למידת דרכי התמודדות .ד

 .רשות אחריותתבגרות לכיוון מטלות חברתיות הדולהלמידת אפשרויות לצמיחה ו .ה

 .העלאת הדימוי העצמי לרמה בוגרת .ו

 .במקביל לסיפוק מיני, פתוח מודעות לעובדה שהתנהגות מינית כוללת אחריות .ז

הצוות במרכז כולל אנשי טיפול ממגוון  ,בשל מגוון המטרות והצרכים של המטופלים 

ספים כמו חינוך ומתחומים נו, פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית, קרימינולוגיה –מקצועות הטיפול 

בנוסף הרצון לערב חוגים רחבים ובעלי מקצועות שונים במסגרת .  ספרות ואמנות, גופני

רבים ויצרו מצב בו מתנדבים רבים מע, עם שיקולים תקציביים דיח, הטיפולית של המרכז

 . בהפעלת חוגי העשרה במרכז

בשל . א מאסר בפועלחשוב לציין כי לגבי חלק מהמועמדים לטיפול במרכז האלטרנטיבה הי 

 עכך עולה החשש שהמוטיבציה לטיפול אצל מועמדים אלו יכולה להיות משנית לרצון להימנ

טיפול ל הם נדרשים שיוןילשחרור ברתכנית במסגרת אשר , אלהלגבי חשש זה קיים גם . ממאסר

. להתקבל למרכז הוא המניע העיקרי שיוןיברהרצון להשתחרר שבמקרים כאלה יתכן . במרכז

במסגרת  ללהיכלהחשש של מועמדים מסוימים יש לתת עליה את הדעת היא וגיה נוספת שס

והעדר רצון , מחד, רצון להימנע ממאסר. מסגרת סטיגמטית לכל הדעות ,ייחודית לעברייני מין



שני מניעים נוגדים שהשקלול שלהם יוצר את  מאידך מהווים למעשה, לסטיגמטיזציה

ומאידך זוהי מסגרת , המרכז מהווה מסגרת נוחה יותר ממאסר מחד. במרכז ללהיכלהמוטיבציה 

 . סטיגמטית

מעצם . היה צורך לקבוע מדדים להצלחת הטיפול  בתכנית זוגם , כל תכנית טיפוליתמו כ 

שכן , אם העבריינים שסיימו טיפול במרכז לא חזרו לבצע עבירות מיןהלא ניתן לבחון העובדה ש

 ה שלהכרה והבנ. א: הוחלט על המדדים הבאים ,מעשיהם לא תמיד עברייני מין נתפסים על

קבלת אחריות על . ג; דפוסים אלווהתפתחות הבנת המקור . ב; נהגות הסוטהההתדפוסי 

, סיגול דפוסי התנהגות חדשים. ד; לפעול לשינויה התחייבות העברייןהתנהגות הסוטה וה

י התנהגות חדשים אשר יקנו אימוץ דפוס -כתוצאה מכל אלו . ה; נורמטיביים לשחרור ממתח

 .נורמטיבית בקהילה השתתפות פעילהאפשרות ללאדם 

 שמטרותיו, נקבע כי הפרויקט ילווה במחקר הערכה, ניסיוניתתוכנית בשמדובר  מאחר 

 היזוןלספק , ללוות את תהליך ההקמה וההפעלה של המרכז, לאמור, לבחון את הנושא התפעולי

לבחון את יעילות ההתערבויות הטיפוליות  וכן הצורך לשיפור במידת הצעותחוזר ולהציע 

ההערכה , נכון לכתיבת המאמר .בהתאם למטרות הטיפוליות שהוצבו חינוכיות-והפסיכו

 .המחקרית טרם הסתיימה

תוך , ספרות בנוגע לעבריינות מין ולעברייני מיןבחיבור הנוכחי ניתנה סקירת , לסיכום

כמו כן ניתנה . במישור התיאורטי ובמישור הקליני ,התייחסות להבחנה בין הסוגים השונים

הצורך בתגובה תוך הדגשת , סקירה לגבי הסדרי פיקוח וטיפול בעברייני מין בארץ ובעולם

ראשון , ניתן תיאור של מרכז יום, לבסוף. תגובה אשר משלבת בין ענישה לטיפול, חברתית הולמת

 .  8002, ברשנפתח בנובמ, לטיפול בעברייני מין בקהילה, מסוגו

מה שיכול , על רקע העובדה שהדיווחים על עבריינות מין נמצאים במגמת עליה בישראל 

ולאור ההשלכות , להעיד הן על עליה בפועל בשיעור העבירות והן על מודעות ציבורית גבוהה יותר

יש חשיבות לשים את הנושא על סדר היום , הקשות של עבירות מין על הקורבנות והחברה

על ידי מתן , יש לדאוג להבטיח את שלום הציבור על ידי המשך חקיקה מתאימה ,מחד. יהציבור

של עברייני , ועל ידי הדרכה וחינוך, טיפול מניעתי הולם לעברייני מין תוך שמירה על רצף טיפולי

 החליטיש מקום ל, מאידך. כמו גם של קורבנות פוטנציאליים, עברייני מין פוטנציאליים, המין

תגובה רגשית סוערת לבנוגע לעברייני מין המבוססות על עובדות ומחקרים ולא כמענה החלטות 



-Levenson,2003; Freemean:ראה לדוגמא התייחסויותיהם של)של הציבור לפשעים אלימים 

Longo, 1996), שכן לא תמיד יש התאמה בין המצב במציאות לבין עמדות הציבור. 

 מקורות

 פרויקט טיפולי (. 8004)' י, וקלמרו' ח, ק'בבצ', מ, טלוסטי-מושקט', ש ,סנדרוביץ', ש, בן דוד

 . 429-414, 41, מפגש. בעברייני מין בקהילה  

 אנגליה ואירלנד , חקיקה בארצות הברית-ויידוע הקהילה רישום עברייני מין(. 8001)' מ, הורוויץ

 מחקרים בפשיעה -קרודפי צד(. עורכים)קים ' י, שדמי 'א, עדן' ל: בתוך?, ומה בישראל  

 . ריקובר'צ: תל אביב(. 12-11' עמ)ואכיפת חוק בישראל     

 .ריקובר'צ: תל אביב. החוק החוקר ובית המשפט: פגיעות מיניות בילדים(. עורך(. )4991)' מ, חובב

 השלכות פסיכולוגיות ומשפטיות של הכחשת ביצוע העבירה אצל עבריין (. 4991)' ד, כהן

 .10-14  ,מאי, 41,  ואה ומשפטרפ.  מין         

 . אח: קריית ביאליק .תיאוריה ודרכי טיפול -התעללות מינית בילדים (.  1995)' פ, טילמאן

 . אוצר המשפט: נתניה. מין ואלימות בחברה ובראי המשפט-הילד(. 8002)' ל, עדן

Bill C-16: Sex offender information registration act (2004). www. Parl.gc.ca. 

Andrews, D.A., Zinger, I., Hoge, R.D., Bonta, J., Gendreau, P., & Cullen, F.T.  

  (1990). Does correctional treatment work? A clinically relevant and  

  psychologically informed meta-analysis. Criminology, 28(3), 369-404  

Barbaree, H. E.  (1991).  Denial and minimization among  sex offenders: Assessment      

         and treatment outcome. Forum on Corrections Research, 3, 30-43. 

Barbaree, , H. E., Seto, M.C., Langton, C. M., & Peacock, E.J. (2001). Evaluating the 

 reductive accuracy of six risk assessment instruments for adult sex offenders. 

 Criminal  Justice and Behavior, 28, 490-521.  

Barsetti, C., Lalumiere, M., & Belanger, N. (1998). The differentiation of  

            Intra-familial and extra-familial heterosexual child molesters. 

            Journal of Interpersonal Violence, 13, 275-286.   



Beck, A.T. (1996). Beyond belief: a theory of modes, personality, and   

 psychopathology. In  P.M. Salkovskis (ed.), Frontiers of cognitive therapy  

 (pp.1-25). New York: Guilford Press.  

Bradford, J., Bloomberg, D., & Bourget, D. (1988). The heterogeneity/homogeneity   

            of  pedophilia. Psychiatry Journal, University of Ottawa, 13, 217-226. 

Carich, M.S. (1999). In defense of the assault cycle: A commentary. Journal of 

Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 11,3, 249-251 

Cohen, M.L.,Garofalo, R.F., Boucher, R., & Seghorn., T (1971). The psychology of 

rapists. Seminars in Psychiatry, 3, 307-327. 

Cobley, C. (2005). Sex Offenders: Law, Policy and Practice. Bristol: Jordans. 

Davis, M.H., (1983). Measuring indicidual differences in empathy. Evidence for a    

            multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44,   

           113- 126.  

deChesnay, M. (1985). Father-daughter incest: An overview. Behavioral Sciences 

 and the Law, 3, 391-402. 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. (1994). Fourth edition DSM- 

 IV,  American Psychiatric Association, Washington, D.C. 

Fernandez, Y.M., Shingler, J. & Marshall W.L. (2006). Putting "behavior" back into    

          the cognitive0behavioral treatment of sexual offenders. In:  W.L. Marshall.,  

          Y.M. Fernandez, L.E. Marshall & G.A.Serran  (Eds.), Sexual offender 

 treatment, controversial issues (pp. 211-224), England: John Wiley & Sons 

Ltd. 



Finkelhor, D.(1984). Child sexual abuse. New theory and research. New York: 

  Free Press.  

Finkelhore, D., & Araji, S. (1986). Explanations of pedophilia: a four factor 

 model. The  Journal of Sex Research, 22, 145-161. 

Freeman-Logo, R. E.(1996). Feel good Legislation: prevention or calamity. Child 

abuse and neglect, 20, 95-101. 

Frenken, J. (1999). Sexual offender treatment in Eurioe: An impression of  cross- 

 cultural differences. Sexual abuse: A Journal of Research  and 

 Treatment, 11, 87-93 

Freund, K., & Kuban, M. (1994). The basis of the abused abuser theory of  pedophilia: 

A further elaboration on an earlier study. Archives of Sexual Behavior, 23,  

553-563. 

Geer, J.H., Estupinan, L.A. & Mnguno-Mire, G.M. (2000). Empathy, social skills, and   

     other relevant cognitive processes in rapist and child molesters. Aggression and   

     Violent Behavior, Vol. 5(1), 99-126. 

Groth, A.N. (1978). Patterns of sexual assaults against children and adolescents. 

 In: A. Burgess, A. N. Groth, L. Holstrom, & S. Sgroi (Eds.). Sexual 

 assault of  children and adolescents. Lexington, MA: Lexington Books. 

Groth, A.N., & Birnbaum, H.J. (1978). Adult sexual orientation and 

 attraction to underage persons. Archives of Sexual Behavior, 7, 175-181. 

Groth, A.N., & Burgess, A.W. (1979). Sexual trauma in the life histories of 

 rapists and child molesters. Victimology, 4, 10-16. 



Greenberg, D.M. & Bradford, M.W. (1997). Treatment of the paraphilic disorders: A 

review of the role of the selective serotonin reuptake inhibitors. Sexual Abuse: A 

Journal of Research and Treatment, 9(4), 349-360.  

Groth, A. N., and Hobson, W.B. (1983). The dynamics of sexual assault. In: L. B. 

  Schlisinger and E. Revitch (Eds): Sexual dynamics of antisocial behavior.  

  Springfield: Charles C. Thomas 

Groth, A.N., & Hobson, W.F. (1983). The Dynamics of sexual assault. In: L.B.   

      Schlisinger & E. Revitch (Eds.), Sexual dynamics of antisocial behavior .  

            Springfield:  Charls C. Thomas.       

Guttmacher, M.S. (1951). Sex offenses: The problem, causes, and prevention. New-  

 York: W.W. Norton.   

Hagan, M. P. & Cho, M. E. ( 1996). A comparison of treatment outcomes between 

             adolescent rapists and child sexual offenders. International Journal of   

            Offender  Therapy  and Comparative Criminology, 40, 113-122.  

Hall, G.C.N., and Hircshman R. (1991). Toward a theory of sexual aggression a   

  quadripartite model.  Journal of consulting and clinical psychology, 59, 

            662-669 

Hall, G.C.N. (1991). Sexual offender recidivism revisited: A meta-analysis of recent 

  treatment studies. Journal of consulting and Clinical Psychology, 63, 

   802-809.                                                               

Hanson, K.R.,  & Bussiere, M.T. (1998). Predicting relapse: a meta analysis of sexual 

 offender recidivism studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 

 66, 348-362. 



Hanson.K.R., Gordon, A., Harris A.J.R., Marques, J.K. Murphy, W., Quinsey, V.L., 

 Seto, M.C. (2002). First report of the collaborative outcome data project on the      

 effectiveness of psychological treatment for sex offenders. Sexual Abuse: A 

 Journal of Research and Treatment, 14, 169-194.  

Harry, B., Pierson, T.R., & Kuznetsov, A. (1993). Correlates of sex 

 offenders and offense traits by victim age. Journal of Forensic Sciences, 38, 

 1068-1074. 

Haugaard, J. (1988). The use of theories about the etiology of incest as guidelines for  

 legal and therapeutic interventions. Behavioral Sciences and the Law,             

 6, 221-238. 

Hillbrand, M., Foster, H.J., & Hirt, M. (1990). Rapists and child molesters:  

 psychometric comparisons. Archives of Sexual Behavior, 19, 65-71. 

Hunter, J.A., Childers, S.E., Roque, G., & Hayden, E. (1990). An examination of   

 variables differentiating clinical subtypes of  incestuous child molesters. 

 International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology,  

 34, 95-104. 

Johnston, S.A. (1987). The mind of a molester. Psychology Today, , 61-63. 

Kafka, M.P.(1991). Successful treatment of paraphilic coercive disorder (a rapist)   

         with fluoxetine hydrochloride. British Journal of Psychiatry, 158, 844-847.    

Kafka, M.P. & Prentky, R. (1992). Fluoxetine treatment of non-paraphilic sexual   

           addictions and paraphilias in men. Journal of Clinical Psychiatry, 53, 351-358. 

Kalichman, C.S. (1991). Psychopathology and personality characteristics of criminal   

     sexual offenders as a function of victim age. Archives of Sexual Behavior, 20,  

             187-196. 

javascript:s('%22Haugaard-Jeffrey-J%22%20in%20AU')
javascript:s('%22Behavioral-Sciences-and-the-Law%22%20in%20SO')


Kaplan, H.I., & Sadock, B.J.  (1998). Synopsis of psychiatry, 8
th

 edition. Baltimore 

Maryland: Williams & Wilkins.  

Karpman, B. (1963). The sexual offender and his offenses. Washington: 

 Julian Press, INC. 

Katz, R.C. (1990). Psychosocial  adjustment in adolescent child molesters. 

 Child Abuse and Neglect, 14, 567-575. 

Kohlenberg R.J., & Tsai, M. (1994). Functional analytic psychotherapy: A guide for 

creating intense and curative therapeutic relationships. New York: Plenum Press.  

Krafft-Ebing, R (1925). Psychopathia sexualis. N.Y.: Physicians and surgeons book     

         company. 

Lang, R. A., Pugh, G.M., &  Langevin, R. (1988). Treatment of incest offenders: A 

 pilot study. Behavioral Sciences and the Law, 6, 239-255. 

Langevin, R. (1983). Sexual strands: Understanding and treating sexual anomalies in 

          men. New-Jersey and London: Lawrence Erlbaum Associates. 

Langevin, R. (1988). Defensiveness in sex offenders. In: R. Rogers (Ed.), Clinical 

  assessment of malingering and deception (pp. 269-290), New York: Guilford. 

Langevin, R., & Watson, R. (1991). A comparison of incestuous biological 

 and stepfathers. Annals of Sex Research, 4, 141-150. 

Laws, D.R. & Marshall, W.L. (2003). A breif history of behavioral and cognitive-   

         behavioral approaches to sexual offender treatment: Part 1. Early development.   

          Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 15, 75-92. 

Levenson, J. S. (2003). Policy intervention designed to combat sexual violence: 

community notification and civil commitment. Journal of child sexual abuse, 

12, 17-52. 

Mann, R.E., & Shingler, J. ( 2006). Schema-driven cognition in sexual offenders: 



 theory, assessment and treatment. In: W.L. Marshall, Y.M. Fernandez, L.E. 

Marshall and G.A. Serran (2006). Sexual offender treatment (pp.173-185),England:  

 John Wiley & Sons, Ltd.  

Marshall, W.L., Barbaree, H.E. (1990). Outcome of comprehensive cognitive- 

  behavioral treatment program. In: W.I. Marshall, D.R. Laws, and H.E.  

  Barbaree (Eds.). Handbook of sexual assault. (pp. 365-385). N.Y.: Plenum 

  Press.  

Marshall, W. L. (1996a). Assessment, treatment, and theorizing about sex  

 offenders: Developments over the past 20 years and future  directions.  

 Criminal Justice  and Behavior, 23, 162-199. 

Marshall, W. L. (1996b). The sexual offenders: Monster, victim, or everyman. 

 Sexual Abuse: A journal of Research and Treatment, 8, 317-335. 

Marshall, W.L. (1997). The relationship between self-esteem and deviant sexual 

 arousal  in non familial child molesters. Behavior Modification, 21, 86-97.  

Marshall, W. L., Cripps, E., Anderson, D., & Cortoni, F.A. (1999). Self-esteem 

 and coping strategies in child molesters. Journal of  Interpersonal 

 Violence, 14, 955-963. 

Marshall, W.L., Jones, R., Ward, T., Johnston, P. & Barbaree, H.E. (1991). Treatment 

  outcome with sex offenders. Clinical Psychology Review, 11, 465-485 

McGrath, R.J., Hoke, S.E., Vojtisek, J.E. (1998). Cognitive-behavioral treatment of 

  sex offenders: A treatment comparison and long-term follow-up study.  

  Criminal Justice and Behavior, 25, 203-225 

 Menard, J. L., & Johnson, G. M. (1992). Incest: Family dysfunction or sexual 

 preference? Family Therapy, 19, 115-122.  

Mickel, P. (1997). Justice for Megan. www.capitalcentury.com/1997.html. 

http://www.capitalcentury.com/1997.html


Milner, J. S., & Murphy, W. D. (1995). Assessment of child physical and sexual 

 abuse offenders. Family Relations, 44,  478-489. 

Murray, J. B. (2000). Psychological profile of pedophiles and child 

 molesters. Journal of Psychology Interdisciplinary  & Applied, 134. 

 211-225. 

Murphy, W.D.( 1990). Assessment and modification of cognitive distortions in sex 

 offenders. In W.L. Marshall, D.R. Laws & H.E. Barbaree (eds.) Handbook of 

 sexual Assault: Issues, theories, and treatment of the offenders (pp.331-342). 

 New York: Plenum Press.  

Murphy, W. D., Haynes, M. R., Stalgaitis, S. J., & Flanagan, B. (1986). Differential 

 sexual responding among four groups of sexual offenders against children. 

 Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 8, 339-353.                                                                          

Padeesky, C.A. (1994). Schema change processes in cognitive therapy. Clinical 

 Psychology and Psychotherapy, 1, 267-278.                                                               

Prentky, R., Cohen, M., & Seghorn, T. (1985). Development of a rational taxonomy 

for the classification of rapists: The Massachusetts Treatment center system.  

Bulletine of the American Academy of Psychiatry and Law, 13, 39-70. 

Perilstein, R.D., Lipper, S., & Friedman, L.J. (1991). Three cases of paraphilias   

 responsive to fluoxetine treatment. Journal of Clinical Psychiatry, 52(4),  

 169-170.  

Petrunik, M. G. (2002). Managing unacceptable risk: Sex offenders, community 

response, and social policy in the United States and Canada. International 

Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 46, 483-512.  

http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=20262&TS=1155725267&clientId=29905&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=20262&TS=1155725267&clientId=29905&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD


Quinsey, V. L (1977). The assessment and treatment of child molesters: A review. 

 Canadian Psychological Review, 18, 204-220. 

Overholser, J.C., & Beck, S.J. (1990). The classification of rapists and child 

 molesters. Journal of Offender Counseling Services and 

 Rehabilitation, 14, 169-178. 

Rice, M. E., & Harris, G. T. (2002). Men who molest their sexually immature 

 daughters: Is a special explanation required? Journal of Abnormal Psychology, 

 111, 320–339. 

Rosler, A., & Witztum, E. (1998). Treatment of men with paraphilia with a long 

acting analogue of gonadotropin releasing hormone. New England Journal of 

Medicine, 338(7), 416-422.  

Rosenberg, m. & Associates. (2000a).  Theories of deviation.      

  http://angelfire.com/mi/collateral/page2.html 

Rosenberg, m. & Associates. (2000b).   From the council on sex offender treatment: 

  management of sexual offenders.       

  http://angelfire.com/mi/collateral/page2.html 

Scholle, A.D. (2000). Sex offender registration: Community notification laws. FBI 

Law Enforcement Bulletin, 00145688, 69 (7).  

Schwartz, B.K. & Cellini, H.R. (1995). The Sex Offender: Correctional,  Clinical and 

 Legal Practices. (Vol 1). Kingston, NJ: Civic Research Institute. 

Schwartz, B.K. & Cellini, H.R. (1997) The Sex Offender: Correctional,  Clinical and 

 Legal Practices. (Vol 2).  Kingston, NJ: Civic Research Institute. 



Segal, Z.V., & Marshall, W.L. (1985). Heterosexual social skills in a 

 population of rapists and child molesters. Journal of Consulting and 

 Clinical Psychology, 53,  55-63. 

Segal, Z.V. & Stermac, L.E. (1990). The role of cognition in sexual assault. In: W.L.  

 Marshall, D.R. Laws & H.E. Barbaree, (Eds.). Handbook of sexual assault: 

 issues,   theories and treatment of the offender. New-York: Plenum Press.  

Seidman, B.T., Marshall, W.L., Hudson, S.M., & Robertson, P.J. (1994). 

 An examination of intimacy and loneliness in sex offenders. Journal 

 of Interpersonal Violence, 9,518-534. 

Shechory, M., & Ben-David, S. (2005). Aggression and anxiety in rapists and child  

            molesters. International Journal of Offender Therapy and Comparative 

            Criminology, 49(6), 652-661.  

Simkins, L. (1993). Characteristics of sexually repressed child molesters. Journal 

of                                                                                                    Interpersonal 

Violence, 8, 3- 17.  

Simon, L. M. J., Sales, B., Kaszniak, A., & Kahn, M. (1992). Characteristics of child 

 molesters: Implications for the fixated-regressed dichotomy. Journal of 

 Interpersonal Violence, 7, 211-225. 

Stein, D.J., Hollander, E.,  Anthony, D.T., Schneider, F.R., Fallon, B.A.,& Liebowitz,   

            M.R. (1992). Serotonergic medications for sexual obsessions, sexual  

            addictions  and paraphilias. Journal of Clinical Psychiatry, 53, 267-271. 

Sykes, G. & Matza, D. (1957). Techniques of neutralization: A theory of delinquency. 

American Sociological Review, 22, 664-670. 



Walters, G.D. (1987). Child sex offenders and rapists in a military prison setting. 

 International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 

 31, 260-269. 

Young, J.E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused 

approach. Sarasota, FL: Professional Resource Press.                                            

 

 


