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שעת סיפור מסייעת
לאבות הנמצאים
בכלא להתחבר
מחדש לילדיהם

אסירים בבתי כלא בארה"ב קוראים
מרחוק סיפורים לפני השינה לילדיהם,
מנסים לגשר על הריחוק מהם ומוצאים
את הדרך האישית שלהם לגאולה. גם

אחרי שהשתחררו מהמאסר וחזרו
הביתה, הם ממשיכים ליהנות מקריאה

משותפת עם הילדים
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בזה אחר זה האבות הופכים מגברים במדי אסירים לגיבורים של
ארצות רחוקות, שבהן יש פיות אמיתיות ואבות שאינם כלואים

Lorenzo Gritti :צילום: איור בצינוק

ניו יורק טיימס ולודוויג הורטדו
פורסם ב-08:10

https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/misc/writers/WRITER-1.810
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גרג וויליאמס, בן 45, לא זוכר מהו הספר הראשון

שקרא לבנותיו ב-2006, אבל הוא זוכר שבחר

בספר הקצר ביותר שהיה על המדף, בתקווה

שיצליח להגיע לסופו בלי לבכות מול המצלמה.

הוא דמיין את בנותיו במיטה בפיג'מות, מקשיבות.

עם כל דף שהפך, הוא גם דמיין שהוא נמצא

איתן.

במתקן המעצר דסקנסו בדרום קליפורניה,

המתינו תריסר גברים בעלי חזות קשוחה כשהם

אוחזים בידיהם ספרי ילדים. הם השתתפו

בתוכנית שמאפשרת לאסירים-הורים לקרוא

סיפורים לילדיהם, גם אם מרחוק. החדר הפשוט

למראה שבכלא הפך לאולפן הפקה מאולתר,

והגברים התחלפו בתורם והתיישבו מול מצלמה

שניצבה על חצובה. בזה אחר זה האבות עברו

שינוי והפכו מגברים במדי אסירים לדרקונים,
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למכשפים ואפילו לנסיכות. הם שינו את קולם

והפכו לגיבורים של ארצות רחוקות, שבהן יש פיות

אמיתיות ואבות שאינם כלואים בצינוק.

אסירים שיש להם ילדים מרגישים לפעמים שהם

לא יכולים למלא את תפקידם כהורים. הם

מחמיצים אירועים משמעותיים שמעצבים את

הילדות של ילדיהם, כמו משחקי כדורגל חשובים,

רסיטלים למוזיקה או ריקודים בבית הספר, אבל

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssF6L6bnXdWF3X7PUyfmmcfkOjD2BWHa92ScjSf4sBM_3lICsftXo1GVlAa984GhsZDNWPYCajIYrxMOYWLrIIQ66MSaJbf0nGKKi9iTuFTSMsZTx-GSa0tgWCTQTYbh8d9a22xDqhdXNQ6ssIfZV8jnoPR1v-PE3X3Q26PKDuPYeL8YrU0dvafkM_wzYezY4kks3Q0GDIyekDI0UlF4YqVZQJ-UPwjcYakp37dOaE6AmntqpUI0jxx_N6QNYsvjz-MGqbhrK6Agdzst1glbLXq1SFM_Be7R3IwxCrWnwZ33O4zYGWpT4r2texxCdkJwvwMRHuVkkc95pUPRIJp19_ZOGXr8708ID9-hePj9bkSCKIjd9V62AVdO9xoTZC5MnD3evuJG4pWqNXVUsBwOr0IXpyu2mfcsjYgZmz1kciRO-8iJWsJ4I8scRP9mTN9RDqXhzirACJSoScxOPH8blIovzn_v3gbcV2sUTYIBQ&sig=Cg0ArKJSzK4Q9QIqh8vZ&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.exitvalley.com/Projects/Mirrori/%3FWebLang%3DHE%26RefAd%3Dfbo5HPAh
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הם גם מחמיצים את הדברים היומיומיים

והפשוטים, כמו הכריכים עם חמאת הבוטנים

והריבה, משחקי הלוח והסיפורים לפני השינה.

אסירים ברחבי ארה"ב מנסים, בשביל

משפחותיהם, לגשר על הפער הזה לפחות

בהקשר של קריאת סיפור לפני השינה. בכך הם

תורמים לא רק להתפתחות של ילדיהם, אלא גם

להתפתחות שלהם עצמם.

mailto:?subject=%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%90%20%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%A8%20%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%94%D7%9D&body=https://www.haaretz.co.il/family/.premium-MAGAZINE-1.9998905


10.8.2021 שעת סיפור מסייעת לאבות הנמצאים בכלא להתחבר מחדש לילדיהם - משפחה - הארץ

https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/family/.premium-MAGAZINE-1.9998905 6/19

זה נשמע כמו דבר פשוט, אבל קריאת סיפור לילד

יכולה להיות בעלת השפעה עמוקה. ב-1985

דו"ח של האקדמיה הלאומית לחינוך הגיע

למסקנה כי הקראה בקול רם היא הגורם בעל

ההשפעה הגדולה ביותר להצלחת הילדים בחינוך

בהמשך החיים. מאז, אינספור מחקרים דיווחו על

התרומה שיש לקריאה בקול רם לילדים

להתפתחות הקוגניטיבית שלהם ולהתנהגותם.

אין דבר מבעית ומרגש יותר מאשר להיות נוכח
בלידת הבת שלך

"הכי אבא שיש": שישה רגעי שיא של אבהות

הנשים שאומרות "לא" לִאּמָהוּת

https://eric.ed.gov/?id=ED253865
https://pediatrics.aappublications.org/content/141/5/e20173393
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26817934/
https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/family/.premium-MAGAZINE-1.9925073
https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/family/.premium.HIGHLIGHT-TIMELINE-1.9922107
https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/family/.premium.HIGHLIGHT-MAGAZINE-1.9841199
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אבל לתוכניות הללו, בהן הורים אסירים קוראים

לילדיהם סיפורים מהכלא, יש יתרונות לא רק

בנוגע להתפתחות קוגניטיבית. בשביל רבים

מהם, פיתוח מיומנויות קרוא וכתוב הוא בעל

חשיבות משנית, והדבר העיקרי הוא תיקון וטיפוח

הקשרים שלהם עם הילדים, שסובלים מעצם

העובדה שאבותיהם במאסר. ביסוס הקשר הזה

התברר כקריטי במיוחד בתקופת הקורונה,

שבעטיה הוטלו הגבלות על ביקורי משפחות אצל

אסירים.

להתחיל פרק של חיים חדשים
קיילב אסטר בן ה-38, ששהה בכלא קרול אס.

ואנס יוניט שסמוך לריצ'מונד, טקסס, בחר לקרוא

את "ספר הג'ונגל" ליום ההולדת ה-11 של בתו

ב-2018, מפני שהיא אמרה לו שהיא אוהבת

חיות. לדבריו, מכיוון שהוא נכנס לכלא לפני שבתו
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נולדה, היחסים שלו איתה היו מאז ומתמיד שונים

מהיחסים של אסירים אחרים עם ילדיהם. הבת

שלו לוקה בדיסלקציה ולכן היה חשוב לו במיוחד

לעודד אותה לקרוא. הוא אומר שההקלטות

והספרים הם "כאילו שפיסה ממני היתה איתה".

בסופו של דבר הוא ובתו גיבשו שגרה קבועה

בביקוריה אצלו. בכל פעם שהיא באה לבקר אותו

היא הביאה ספר, אותו הם קראו יחד. אסטר

השתחרר מהכלא בנובמבר 2019 וכיום חי עם

אמו ובתו ביוסטון. הם עדיין מתרגלים לחיים ביחד

תחת קורת גג אחת, ולדברי אסטר הוא עדיין קורא

לבתו סיפור כמעט כל לילה.
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בשביל ויליאמס, היום שבו קרא לבנותיו סיפור

בפעם הראשונה סימן את ראשיתה של השתנות

גדולה. בשנים 1993 עד 2005 הוא השתמש

במתאמפטמין ונכנס ויצא שוב ושוב מבתי סוהר.

לדבריו, אף שהתאמץ להיות אבא טוב, הוא לא

הצליח להיחלץ מהרחובות. הוא הפר את תנאי

השחרור שלו ונאלץ לומר לבנותיו שהוא צריך

לקחת שוב "פסק זמן". "הייתי צריך להושיב את

שתיהן ולומר להן שאני הולך למקום שאליו
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הולכים אבות כשהם עושים דברים רעים", הוא

מספר. כשהיה קשה מדי להיפרד, הוא אמר להן

שהוא הולך לסרט או יוצא לקנות סיגריות, ונעלם

לחודשים. ואז, כשהשתתף בקורס להורות ולניהול

כעסים בכלא, אחד מחבריו לכלא הציע לו

Reading להשתתף בתוכנית של ארגון

.Legacies

הארגון, שמשרדיו בסן דייגו, הוקם על ידי מורה

בגמלאות במטרה להקליט הורים ששירתו בצבא

הרחק מהבית, קוראים סיפורים לילדיהם. ואולם

בסופו של דבר הארגון זיהה צורך גדול יותר בקרב

הורים השוהים בכלא. לפי הערכות, בארה"ב יש

2.7 מיליון ילדים שהוריהם שוהים בכלא. לפי

,Child Trends מחקר מ-2015 שערכה חברת

בקרב ילדים שחורים הסיכוי שאחד ההורים ישהה

בכלא גבוה פי שניים מאשר בקרב ילדים לבנים.
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מחקרים אחרים מלמדים שילדים להורים השוהים

בכלא נמצאים בסיכון גבוה יותר לסבול מדיכאון,

מהתמכרות או מעוני, והסיכוי שלהם להגיע לכלא

בעצמם גבוה פי שישה מזה של ילדים שאין להם

הורה בכלא. סוציולוגים מצאו שתוכניות לחינוך

הורים בדרך כלל מקטינות את שיעור החזרה

לפשע של הורים אסירים, ומשפרות את הדימוי

העצמי של ילדיהם. מחקרים אחרים מעידים

שתוכניות קריאה הן יעילות במיוחד.

Reading Legacies :קרדיט קורי ראסל על התוכנית, לאחר שחרורו

ram Participantram Participant……

https://www.proquest.com/openview/2920339855a8b3f6ac16b54a98e60bbf/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
https://www.readinglegacies.org/resources/research/family-connections.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Dbshs1BjoFI
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"אנחנו נוטים להגדיר אנשים על פי הדבר הכי

נורא שעשו בחייהם", אומר הית הופמן, סוציולוג

בקולג' צ'רלסטון החוקר את יעילותן של תוכניות

שיקום בבתי סוהר, "אבל תוכניות כמו אלה,

עוזרות לאסירים למלא תפקיד אחר מלבד

'עבריין'". בסקר שנערך ב-2010 ב-387 מתקני

כליאה במדינות השונות בארה"ב, מצא הופמן

ש-75% מהמתקנים לנשים ו-23% מהמתקנים

לגברים, מציעים לאסירים תוכניות המאפשרות

להורים כלואים לשלוח לילדיהם הקלטות שבהן

הם מקריאים לילדיהם סיפורים. בסקר, אמרו רוב

הסוהרים שהם סבורים שהתוכנית תורמת לשיפור

היחסים בתוך המשפחה בתקופת המאסר, שהיא

מקטינה את שיעור החוזרים לסורם ומסייעת

להשתלבותם המחודשת של ההורים בחברה.

נחוץ כמובן עוד מחקר בנושא, אך לדברי הופמן,

תוכנית סיפורים לפני השינה מאפשרת לאסירים

https://www.researchgate.net/publication/237076842_Prison_Programs_and_Services_for_Incarcerated_Parents_and_Their_Underage_Children_Results_From_a_National_Survey_of_Correctional_Facilities
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לחבר בין עבר של קלון לעתיד חיובי. "אנשים

יכולים לכתוב מחדש את ההיסטוריה של החיים

שלהם", הוא אומר.

קורי ראסל, מנהל עבודה בן 40, שהעלה לדבריו

את "הכניסה והיציאה מבית הכלא לדרגת

אמנות", אומר שתוכנית הקריאה מרחוק עזרה לו

לכתוב מחדש את חייו. ב-2018, כשנידון ל-15

חודשי מאסר, הוא הרגיש שלבנותיו "אין ברירה

אלא להיות גם חלק מהמאסר שלי". כששמע על

התוכנית הקריאה, היא הפכה גם למפלט וגם

להזדמנות להיות אדם חדש.

"זה כמו להעלות את ההופעה הכי מוצלחת שלך

למען האנשים הכי יקרים לך", הוא מפרט. "בכל

פעם שאתה מדקלם שורה של אחד הגיבורים

בסיפור, אתה עושה כמיטב יכולתך לגלם אותו, בין

שמדובר בילדה קטנה או בין שזו חיה רעה".
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הפרצופים המטופשים והקולות המלווים את

קריאת סיפורי הילדים, מאפשרים לאסירים מפלט

מתרבות הכלא, תהליך שאותו משווה ראסל

לתוכנית 12 השלבים, או להשפעתה של דרשה

בכנסייה.

אשר לוויליאמס, הקשר שהחל לרקום עם ילדיו

דרך דפי הספרים, רק הלך והתהדק עם הזמן.

בתו מליסה ווייט, שהיא היום בת 25, אמרה

שקבלת ההקלטות מאביה במשך יותר מעשור

פתחה את לבה לאפשרות כניסתו חזרה לחייה.

"כליאתו של אבי היתה בשבילי המצב הנורמלי",

היא מציינת. ווייט היא היום מורה בעלת תואר שני

בחינוך לגיל הרך ובחינוך מיוחד, בכל עת שמזדמן

לה היא מתנדבת לקרוא לילדים סיפורים בספרייה

המקומית. היא מעידה, כי יחסיה עם אביה הם
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הטובים ביותר שהיו אי פעם. "הוא באמת אחד

האלילים שלי והחבר הכי טוב שלי".

לכתבה המלאה של לודוויג הורטדו בניו יורק
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תגובה

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ

שלחו
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