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 דבר מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר

 1022ויעדים למימוש בשנת  1027סיכומים לשנת 

יביזם דהגדלת מספר האסירים המשתחררים, והפחתת הרציייזום והכוונת השיקום לשם  (1027)החל מיוני  - המטרה

 של האסיר ומשפחתו.  בצרכיו האינסטרומנטלייםתוך שימת דגש על טיפול 

 הפועלים ואלו המצויים בהתהוות.  כלל התהליכים והמיזמיםהפעילות תתבצע תוך שילוב  - השיטה

 - האמצעים

המפרטת את עיקרי היעדים של מנהלי היחידות וראשי התחומים במטה, וכן של מנהלי  תכנית עבודה שנתיתהוצאת  -

 הביצוע על גבי תרשים גאנט שנתי. לו"זתוך פירוט  המחוזות,

 של הממונים.  בקרה שוטפת ובקרה תקופתיתהפעלת עובדי רש"א עפ"י תוכנית העבודה, תוך  -

 - הביצוע בפועל

 הארגוניים והמקצועיים שהחלו.   מיסוד השינויים והתהליכים / לביסוסהוקדשה  8101השנייה של שנת העבודה מחציתה 

לגידול אשר ייתכן ויוביל  -לפס"ד רובינשטיין, וכן בהתאם לדו"ח ועדת דורנרכמו כן, מתבצעת התאמת הפעילות בהתאם 

 בתקופה הקרובה.  מסיבי בהיקף האסירים המשתחררים

לא 'הלהגדיל את השפעתה על שיקום אסירים במגזר  ופועלת ,במגזרי הפעילות הקיימיםאת פעילותה  ממשיכהרשות ה

 . טיבירמושילובו בחברה כאזרח נו ,באופן משמעותי, תוך חיזוק המודעות לשיקום האסיר 'יהודי

  - הושם דגש על 1027במחצית השנייה של שנת 

  לוועדות השחרוריםשדרוג וטיוב התכניות המוגשות. 

 הגדלת מספר האסירים המשוחררים הזוכים לתכניות שיקום. 

 מיזמים בתחום אסירות משתחררות. 

  ברשות, כחלק הנוער והצעירים וכן בתחום הסיוע לאסיר, , לרבות בתחום הרחבת המערך השיקומי בקהילההמשך

 מהחלטת ממשלה, לשם הפחתת אחוזי המועדות הגבוהים בקרב הנוער.

  ושילובם כחלק אינטגרלי מהארגון. מערך מתנדביםהקמת 

  לאסירים במגזר הערביהמשך פיתוח המענה השיקומי. 

   תחום התעסוקה ברשותהרחבה ומינוף של . 

  לאסירים משתחררים. סל שיקוםבניית 

 ם לשם יצירת בסיס ורשת תמיכה משפחתית להגברת סיכויי הצלחת תהליך השקו העמקת הטיפול במשפחת האסיר

 כפי שאף מתחייב מהוראות החוק.

  כולל שת"פ עם השלטון המקומי וקבלת מידע על אסירים  - השותפים האסטרטגיםהרחבת מערכת יחסי הגומלין עם(

 משב"ס בנושאי התנהגות בכלא, חובות וצווים התלויים ועומדים כנגדם(.
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  בה של הרשות.לבחינת שינויים ותהליכים בפעילויות הלי הליווי המחקרימיסוד והעמקת 

  עיבוילרבות  -ניצול משאבים באופן מיטבי ואפקטיביבחינה מתמשכת של כלים ומערכים שיקומיים ברשות לשם' 

 במטלות נוספות בנוסף על תפקיד קיים. תפקיד'

 של פעילות הרשות בקרב גופים משיקים ולחברה בכללותה. מיצוב והסברה 

 להתאמת הבסיס החוקי של פעילות הרשות למציאות העשייה השיקומית בהווה. קידום תהליכי חקיקה 

  ברש"א. המבנה הארגוני הקייםבחינת  

  של עובדי רש"א.  הגדרות תפקידים ושכרבחינת 

 מטה.-יחסים בין אישיים, דיווחים, נהלים וכן יחסי גומלין קו-בארגון הטמעת תרבות ניהולית 

 כרוך לדוגמא במינוי תקציבנים - קוחיבקרה ופקצועיים ומנהליים יחד עם תהליכי לבעלי תפקידים מ ביזור סמכויות( / 

 בנוסף לתפקידיהם הייעודיים(. -גזברים במחוזות

  פתרונות בהתאם. , ומתןנקודות תורפהו/או  נקודות צוואר בקבוקשיטת ניהול המתבצעת ע"פ זיהוי 

  לשם הובלת תהליכים  ועד העובדיםעם  אום מלאיובתניים( )פנימיים וחיצו בשקיפות ושת"פ עם כלל הגורמיםעבודה

 בצורה הטובה ביותר.

 כמו בפרויקט משרד  -שתעשה בתחומים מקצועיים של רש"א  / על פעילות חוץ ארגונית הנעשית 'פיקוח על' מקצועי(

 לביטחון פנים לגבי אג"ח חברתי(.

  פרסום  -)לדוגמא ינהל כדי לזכות ב'יתרונות לגודל'בנושאי ארגון ומ חבירה אל מוסדות שלטונייםפעילות לקראת

 חשכ"ל וגו'(. בירה למכרזים שלחהודעות דרושים ביחד עם נש"מ, 

 באמצעות סיוע כספי של משרד הרווחה ותוכנית הבראה(.) הגעה לאיזון תקציבי -למול גירעונות תקציביים בעבר 

 ה חודשים, פעילות בהתאם למדיניות שתתווה, הוצאת כינוס מועצת הרשות מדי שלוש – הקפדה על כללי מינהל תקין

על פי דין, מתן מענה  -דוחות כספיים במועד, בהוצאת מסמכי תקציב במועד, התקשרויות לרכש ולהעסקת כוח אדם 

 וכו'. בה מתאימה לנושאים שהתעכבו עד כהכולל מתן תשו - מידי לביקורות מבקר הפנים

  לרש"א.  םנהלים מקצועיים ומנהלתייסיום כתיבת 

 'יתר פיקוח על יחידות רש"א ככלל, ועל בעלי תפקידים ספציפיים במערכת בפרט, באמצעות בקרות  - 'יד על הדופק

 שוטפות ומפגשים של ממונים עם עובדיהם.

תכנים אלו מהווים את הבסיס לעבודתם של מנהלי המחוזות, מנהלי יחידות המטה וראשי התחומים. הדרג הניהולי בארגון 

 בקו והן במטה( דואג להוציא לפועל את עקרונות התכנית בפעילות השוטפת.)הן 
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 1022יעדים לשנת 

כנדרש מהגוף הממלכתי האמון  מקדמים, קטיםמיזמים ופרויהרשות תתמקד בפיתוח, התרחבות,  8102במהלך שנת העבודה 

דוחות כספיים והעברת  איזון תקציבי, וכל זאת תוך שמירה על מדיניות המועצהעל שקומם של אסירים במ"י, על פי 

 .מבוקרים במועד

)בהמשך לפעילות שכבר  1022 העבודה תבשנ לקדם קום האסירילש הרשות מבקשת םאותוהיעדים  המרכזיות המגמות

 ( הינן:1027החלה בשנת העבודה 

 הזוכים לתכניות שיקום. הגדלת מספר האסירים 

 לאסירים משתחררים הרחבת ופיתוח מערך התעסוקה: 

 עוד בהיותו בכלאהתחלת טיפול באיתור מקומות תעסוקה לאסיר  -

 המקומיות ברשויות בעבודה משוחררים אסירים קליטת -

 .בתעסוקה  למתמידים מענקיםבמהלך הכשרה  ו כיסוי דמי הכשרה / מלגות  לימודים -

לאפשר להם , על מנת בשעות הבוקרבאסירים משוחררים  לרכז את פעילות הטיפול הקבוצתי והפרטנימאמץ  -

לטובת )שינוי המיועד  שעות עבודה ובכך להפחית את החיכוכים בינם לבין המעסיקים / יותר ימי תעסוקה

 (.האסירים המשוחררים בלבד

 .(חוק בשינוי)כרוך  למעסיקים תמריצים מתן -

 .(וצעירים)נוער   תעסוקה מיזומי סדנאות -

 ."ס(שב עם)שת"פ  תעסוקה ירידי -

 .וליווי תעסוקתי מקצועית הכשרה ,תעסוקתי הכוון -

 אסירים ואסירות ובני משפחותיהם: שיקום 

 .הרחבת פרויקט פר"ח - אסירים ילדי חונכות -

 בין אסירים ואסירות לילדיהם. הקשר המשפחתיחיזוק  -

 שיקום נשים אימהות שבחלופת מאסר. -

  משתחרר מערך הסיוע לאסירהרחבת 

 משתחרר. מדריכי סיוע לאסירקליטת  -

 כתלי בין האסיר בהיות עוד משפטיים הליכיםוכן התחלת טפול ב ,למוסדות שלטוניים חובות דרתוהס אההקפ -

 .הכלא בית

 הערבית לחברההמענים וטפול רגיש תרבות  הרחבת 

 .לחברה הערבית הקמת מרכזי שיקום רב תחומיים -

 בנות החברה הערבית. דירות לוין לאסירות משתחררות -

לפעילות זהה לכל האסירים המשתחררים לבני החברה הערבית )במקביל  בענף הבנייההכשרות והשמה  -

 המתאימים לעסוק בבנייה(.

 )באמצעות רכז אזורי(. -מערך רכזי השקום במגזר הערביהרחבת  -
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איבחון  ,באמצעות טיפול דיאדי, השלמת השכלה)בין היתר,  - באסירות משתחררות בנות החברה הערביתפול יט -

 והשמה תעסוקתית(.

 לרבות במזרח ירושלים האיזוק האלקטרוני,בת הרח 

 מכסת האזוקיםהרחבת  -

 'הפרות'.בהטיפול מיטבי בהתאמה לגידול בהיקף האזוקים, ו מפקחי האיזוקעיבוי מערך  -

  כפולה בתחלואה הלוקיםבאסירים משוחררים טיפול 

 )משרד הבריאות וכו'(. תאום בין גורמי חוץ/מדינה -

 רחוב הלוקים בתחלואה כפולה. דרילאסירים משוחררים  דיור/דירות מעברפתרונות  טיפול ומציאת -

  השיקום התורניעיבוי מערך 

 )מותנה בקבלת תוספת תקציבית מתאימה(. תוספת הוסטלים ומרכזי יום הוליסטיים -

 על אסירים משוחררים הלומדים בישיבות, וליווי שוטף שלהם. גורמי פיקוחהצבת  -

  הגדלת מנין הגמ"מים., לרבות עברייני מיןעיבוי מערך שיקום של אסירים משוחררים 

 הקמת שלוחות, דירות שסוכמה עם משרד האוצר, לרבות  לתוכנית אבבהתאם  הרחבת מערך הטיפול בנוער ובצעירים

 במחוזות. מעבר  ומרכזים הוליסטים

 והשירותים החברתיים. הרווחה משרד עם ס"התע השלמת 

 וכן בחינה ספציפית בכל תחומי מדידת אפקטיביות ארגוניתקידום מחקרים בארגון, בעיקר בכיוון של  - מחקר ,

הממומנים על ידי משרד  בעיקר על חשבון המיזמים"א, העשייה של השיקום והטיפול ובמעקב אחר פרוייקטים של רש

 .גונים מקביליםגורמי מחקר באוניברסיטאות ובאר, באמצעות גורמים בתוך רש"א וכן האוצר

 מיחשוב הרשות 

חשב בין כלל , תוך שיתוף מידע וקשר ישיר וממוהקמת מערכת ממוחשבת אינטגרטיבית במטה ובמחוזות וביניהם -

איפיון פרוגרמטי,  יעות בניתוח צרכים וניתוח מערכת,)הסתי - הגורמים מורשים שייקבעוהמערכים ברש"א ע"י 

למכרז, התקנת תשתיות, רכישת חומרות ותוכנות מתאימות והטמעתן, אחזקת , יציאה RFIאיפיון מפורט, דרישת 

 (.אותה ופיתוח/שינויים בהתאם לנדרשציוד  נ

הנוכחות ולכניסה למתקנים של ארגונים  המשפט, למערכתלקשר עם הנהלת בתי  שימוש ב'כרטיסים חכמים' -

 ציבוריים עמיתים. / ממשלתיים

 בדגש על גורמי טו"ש, שב"ס, פרקליטות, -חוץ)לרבות הקשר המקוון(, עם גורמי  ושיפור יחסי הגומלין, אבטחת מידע

 סנגוריה, המחלקה  להתמכרויות, הנהלת בתי המשפט, משרד הרווחה ועוד.

 בפריסה גיאוגרפית תתי מחוזות,  / של המחוזות, בתוספת מחוזות בפריסה גיאוגרפית -בחינה מחדש של גבולות

 יועצי קהילה, יועצי תעסוקה ורכזים אזוריים. ופונקציונלית של יועצי כלא,

  תוכנית להבטחת הבטיחות, לרבות באמצעות ממונה על בטיחות  -ועל פי התוצאות סקר בטיחות למבני רש"א,עריכת

 נאמני בטיחות וגו'. רש(, ועדת בטיחות,)אם ייד

 .אבטחת מתקנים של הרשות  ואבטחת עובדים במשרדי הרשות ברחבי הארץ 
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  לרבות קידום הצעת חוק הרשות, קידום וייזום חקיקה בנושאי אסירים לרשות ותקנות חקיקה תהובלהמשך ,

 משתחררים.

 טיפול בהליכים משפטיים 

מתוך  התקשרות עם עו"ד חיצוני - במקרים  חריגיםהפעלת עורכי דין של רש"א במקרים של תביעות עובדים, ורק  -

 דין. רשימה מבוקרת של עורכי

 עבור הוצאות שכ"ט ופסקי דין.שיפוי מאבק  לשם קבלת  -

  מקומיות רשויות ם עםהסכמיבחינה מתמדת של. 

  ברכזים אזורייםוהשימוש  אופן הפעלת הרכזיםבחינה כוללת של . 

 הקהילה עם הקשר דוקיה –  

 .התנדבות אסירים משוחררים בקהילה -

 קשר עם גורמי חוץ דוברות ויחסי ציבור - 

 באמצעות נציגים מחוזיים שייקבעו. יזומהדוברות  -

 ארצית. תגובתיתדוברות  -

 - ושיפור תדמיתה באמצעות היכרות עם רש"א -

 ביחידות הנוער ובהוסטלים )כולל קבלת הסבר ממצה על הארגון(,  ביקורי קבוצות מוסדיות ואזרחיות

לית קבלת סטודנטים לעבודה סוציאוהתנהלות רש"א ברשתות החברתיות,  שיפור אתר הארגון

 וגו'. סטודנטים לסיוע במסגרת פרוייקט 'פרח', רתימת ולקרימינולוגיה לעבודה מעשית ברש"א

  בוועדות הכנסת ובמפגשים עם חברי כנסת, סגני שרים ושרים.פעילות 

 עם משרד הרווחה, שב"ס, הנהלת בתי המשפט, פרקליטות, סנגוריה ציבורית,  ישיבות מטה מול מטה

 דים,  וגו'.אירועים עם מעסיקים  ידי

 גיוס משאבים- 

כמו קרן אריסון,  -שרים, סגני שרים, חברי כנסת, קרנות-אל תרומות, ובקשות להקצבות כספיותבאמצעות  -

 -מפעל הפיס, והגשת בקשות למימון תוכניות שיקום )כמו -קרן החילוט וקרן הידידות, ומוסדות כמו

 משרדיים.  למאסרים קצרים ולאסירים צעירים( לפורמים משרדיים ובין

 תיעוד מסמכים, השלמת נהלים, ניפוק ורישום מלא של הציוד. 

שתתאפשר גישה לכל עובד )כך  ולהנחיות יטתי, לרבות תיעוד ממוחשב לנהליםיתנהל מעקב ש - ארכיון ונהלים -

 לכל נוהל(.

 בהתאם להנחיות ועדת נהלים. יתועדו ויחודשו - נהלים -

)ישולב במערכת המיחשוב, כאשר  ממוחשבבשלב ב' יבוצע באופן   דני,יבשלב א' יבוצע באופן  - ניהול נתונים -

 (.לבעלי הרשאות מתאימותגישה תתאפשר רק  

 מסמכים ע"פ הנדרש בחוק. בגניזה ובביעורטפול  -

 השולח, מספר סודר של המסמך וגו'.נושא, יחידה,  -אר יוצא, לפיקטגוריות ודו - סיווג מסמכים -

 הלים.מעקב וחתימות, בהתאם לנ, רישום, ניהול האינוונטר -



 

9 
 

  כנדרש. םועל תיוק המסמכים הרלוונטיי תקינות מכרזיםהמשך הקפדה על 

 קידום וניהול מערך הכספים 

 .לכיסוי גירעונות משנים קודמות מקורות תקציבייםאיתור  -

 חשב וחיזוק הנהלת החשבונות., לרבות תוספת סגן עיבוי ותגבור מערך העובדים ביחידת הכספים -

 .כספים למימון פרויקטים עתידיים גיוס -

 במסגרת התקציב השנתיעומדת כדי לוודא שרש"א אכן  בדיקות רבעוניותתערכנה  8102במהלך שנת  -

 תוגבר התכיפות עד לבדיקות חודשיות. - שנקבע לה, ואם יתאפשר

 הנחיה, הטמעה ופיקוח(.  ביחידות )גיבוש נהלים, משק סגורוניהול  ביזור סמכויות ואחריות -

 )והוצאת נהלים בהתאם(. , הוצאת דרישות לתשלום ואישורןקיצור ופישוט הליכים של רכישה ביחידות -

 צוותים  / , ברמה יחידתית ובהפצה לרמה כלל ארגונית, לרבות בהסתייע בוועדותבחינת לקחים ארגוניים מכל אירוע

 שימונו לבדיקת כל אירוע ספציפי.

 כוח אדם 

, מתחי דרגות ותנאי שכר; הגשת ההמלצות למשרד האוצר וביצוע ות תפקידיםהגדרהפעלת ועדה לבחינת שינוי  -

 בהתאם לאישורים.

 , וסיכום עם משרד האוצר לגבי שינויים המחייבים  את אישורם. בחינת מבנה ארגוני -

חיזוק לשם  - בנוסף לתפקידים הייעודים  - כמו ראשי צוותים - רמות היררכיה נוספות ברש"אפיילוט של יצירת  -

 .והרוטציהאפשרויות הקידום  / הרחבת אופק בארגון, וכן השליטה מוטת

)לרבות החזרים רטרואקטיביים, השכר ותשלומים בהתאם  חריגות בתשלום / לבחינת עיוותיםהפעלת וועדה  -

 לרכזים אזוריים כפי שמשולם ליועצים(. שעות נוספות תשלום - לדוגמא  - והשוואת תנאי עובדים

 (.בתחום התעסוקההרחבת יחידות בהתאם לצורך )כמו  -

 והמטות. רים לצד בעלי התפקידים הייעודייםכעזר לאסירים המשוחר מערך מתנדביםהקמת  -

 הפנימי(.)כולל בהתאם לדוחות המבקר  ייעול עבודת יחידת משאבי אנוש / שיפור -

 ברשות שינוי מעמדם התעסוקתי של המדריכים -

 יתההדרכה התוך תפקידהרחבת  -

 )במיוחד לצורכי  התעסוקה(. כלי רכב מחוזיים לשימוש מקצועיהקצאת  -

 -וכו'(  העובדים, לרבות בין ממונים לכפיפים )ויעוד בוקר, ישיבות מטה מורחבבין כלל  פתיחות ושיתוף מקצועי -

  .ונראות שקיפות

 .     יחידתיים/תחומיים שנתייםמצטיינים כמו למשל באמצעות בחירת  -עובדיםבקרב  המוטיבציה / העלאת המורל -

בין עובדי  יחסים בין אישייםבין 'קו' ל'מטה', וכן פעילות לקידום  יחסי הגומלין, הקשר  והדיווחעשייה לשיפור  -

 רש"א לבין עצמם ובינם לבין  גורמי חוץ.

 .לרבות ועד עובדים ,המורשים הרלבנטיים הגורמים כלל ולידיעת עתויליד יועברו לעובד הנוגעים המסמכיםכלל  -

 העובדים(. )בשילוב כוחות עם וועד לגיבוש הסכם קיבוצי מיוחד חדשפעילות  -

 .עקב תאונהכמו הסדר כספי עם הביטוח הלאומי בעת היעדרות  -לטובת העובדים רווחהפעילות קידום  -
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, לתפקידיהם הייעודייםבנוסף לעובדים  עיבוי תפקידים ותוספת מטלות - , לרבותפעילות להתייעלות בעבודה -

בתוכניות  , השקעהמחשבים נייחים / ללפטופיםעל ידי יועצי כלא בתוך בתי הסוהר   הקלדה ישירה של חוות דעת

בשיתוף עם האגף  ברשויות המקומיות במתאמי סמים, הסתייעות טיפול בהתאם למודלים להערכת מסוכנות

 מכרויות של משרד הרווחה ועוד. למלחמה בסמים ובאלכוהול במשרד הבט"פ ועם יחידת ההת

זורי למפקחת תוכנית טיפול של רכז אהגשת  -)כמו ביטול כפילות תפקידים, פיצול 'כלא' 'קהילה'פיילוט של  -

בין היתר על רכזים שיקום  –להנחיה, הדרכה ופיקוח  ופינוי זמנו של היועץ רק ביידוע של היועץ, המחוזית

 ברשויות(. 

וועדות אד הוק וועדות קבועות  -בארגון לקידום נושאים שעל  הפרק ומיות פנימיותהסתייעות בוועדות בין תח -

 (.וועדת אל אלימות)כמו 

 מפגשי מנכ"ל עם עובדי התחומים, וכן עם גורמי מקצוע נוספים ברשות. - פורומים -

 הממונה.  עם המנכ"ל ע"פ בקשת הממונה ו/או העובד, ו/או בייזום   פ.א -פ.ע, וקביעת  -

  ביקורתדוחות 

לרבות  - )נהלים, טפסים( והתייעלות הארגון  ביצוע המלצות דוחות המבקר לצורך קידום -דוחות ביקורת פנימית  -

 מענה לדוחות שהוגשו בעבר  ושטרם זכו למענה סופי מטעם רש"א.

 מתן מענה מקצועי מיידי. -האוצר משרד, המשפטים משרדחיצוני,  חרו" ,המדינה מבקר - חיצוניותבקרות  -

  8102לשנת התקציב  תוכנית הבראהביצוע 

 לא כולל עובדי נוער ורכישת שירותים עבור מיזמים הממומנים על ידי משרד  אי אישור לקליטת עובדים חדשים(

 .האוצר(

 שיתפנו )העברת המטלות לרכזי שיקום האסיר שברשויות(. זורייםאי איוש תפקידים של רכזים א 

 על ידי עובדים מן המצבה הקיימת.ישנה יתפטרו תאו / משרות עובדים שיפרשו 

 מתקציבה השוטף של רש"א, ומימון שכר  הפסקת השתתפות רש"א בשכר רכזים המופעלים על ידי מכון ויצמן

 הרכזים הללו מתקציב מיזמים הממומנים על ידי משרד האוצר כתוספת תקציבית.

  קבוצות טיפוליות.צמצום משמעותי של העסקת נותני שירותים חיצוניים כמו מנחי 

 על חשבון התקציב השוטף. מתקני רש"א / אי חידוש ריהוט למשרדי 

 שבידי גורמי מטה. קיצוץ סלי שעות נוספות 

 שעות למנחה לכל קבוצה 2-ל 21-הפחתת השעות הנוספות הניתנות למנחי קבוצות לאחר שעות העבודה הרגילות מ. 

 מימון על חשבון מיזמים הממומנים על ידי משרד האוצר  - צמצום ההוצאה הצפויה לגבי מחקר בתקציב השוטף(

 .כתוספת תקציבית(

 הפחתת תקציבי הפעולה השנתיים שניתנים למנהלי מחוזות. 

 במקום טקס ארצי מרכזי, המחייב  1027כנסים מחוזיים מצומצמים )בהוצאות מינימליות( לסיכום שנת  3ריכת ע

 בהוצאות גבוהות הרבה יותר.

 סוד סיורי גיבוש יחידתיים בכל היחידות לרבות בהוסטלים.סב / ביטול כיסוי 

  לא יירכשו מחשבים מהתקציב השוטף של רש"א. 8102בשנת 
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 בעיקר בנושא תביעות עובדים. יוטל על הייעוץ תצומצם מאד ההסתייעות בשירות של משפטנים מקצועיים חיצוניים ,

 המשפטי של רש"א לייצג את רש"א בבתי המשפט במקרים אלו.

 עם התקנת המודול החדש  - בתשלומים למל"מ עבור שירותי דוחות, שניתן להפיק עצמאית ברש"א יושג חיסכון

 .לתוכנת השכר

 בתנאי שלכל עובד שכזה  - עובדים בנקודת זמן 21 -לא יאושרו לימודים אקדמיים על חשבון שעות עבודה מעבר ל(

 שנים בשירות(. 1וותק של לפחות 

 למעט בתחומי הנוער והנשים. – שתן של מטופלים ברש"אביטול מרבית בדיקות ה 

 עיקר הפרסום יהא  -צמצום משמעותי של הוצאות לפרסום חוברות, עלון הרשות ופרסומים מקצועיים אחרים(

               באינטרנט, ותודפסנה חוברות בודדות ובלתי מהודרות בכריכה דקה ובנייר רגיל(.

לעובדי הרשות אשר עושים לילות כימים למען שיקום האסירים במדינת ישראל. הנני תקווה ברצוני להביע את הערכתי הרבה 

כי התהליכים אותם אני מוביל אל מול משרד האוצר בתחום שיפור תנאי העסקתם של עובדי רש"א יניבו פירות לרווחתם של 

 כלל עובדי הרשות.

 בברכה,

 אריה ביבי, רב גונדר גימ'

 סירמנכ"ל הרשות לשיקום הא
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 פרק ראשון : כללי

 הבסיס החוקי ותפקידי הרשות לשיקום האסיר 

 הבסיסי החוקי:

 . השר0821 – ג"התשמ, האסיר לשיקום על מכוח חוק הרשותותאגיד ממשלתי הפ היא( א"רש) האסיר לשיקום הרשות

 החברתיים. והשירותים הרווחה העבודה, שר - האחראי 

 פעילותה של הרשות לשיקום האסיר:להלן החוקים המתווים את 

o 0821 – ג"התשמ, האסיר לשיקום הרשות חוק 

o 8110 – א"התשס, ממאסר תנאי על שחרור חוק  

o 8111 – ו"התשס ,מין עבירות ביצוע מפני הציבור על הגנה חוק 

o 8104–ה"התשע(, חקיקה תיקוני) תנאי-על משוחרר אסיר ועל חוק הפיקוח האלקטרוני על עצור  

 

 הרשות לשיקום האסיר: תפקידי

 לאסירים שיקום מדיניות לגבש; 

 שחרורם לאחר ולהפעילן לאסירים שיקום תכניות להכין; 

 בקהילה ולשיקומם האסירים לקליטת לפעול; 

 האסיר לשיקום עזר שירותי של ופיתוחם הקמתם ליזום; 

 המקומיות ברשויות חברתיים לשירותים לשכות באמצעות, ולאחריו המאסר בעת האסירים למשפחות לסייע; 

 האסיר בשיקום הקשורים בנושאים אחרים וגופים המקומיות הרשויות, הממשלה משרדי בין לתאם; 

 וגופים יחידים בקרב התנדבותית פעילות לעודד; 

 האסיר בשיקום העוסקים מתנדבים גופים על לפקח; 

 מחקרים וליזום חקיקה להציע; 

 האסיר שיקום לבעיית הציבורית המודעות להגברת לפעול. 
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 חזון הרשות לשיקום האסיר

 

 

 

 

 

הזדמנות שיקום "

לכל אסיר בר 

 "שיקום
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 פעילות הרשות לשיקום האסיר בבתי הכלא  :ני פרק ש

, נציגי הרשות לשיקום האסיר בוחנים את התאמתם לתכניות שיקום 8110- על פי חוק שחרור על תנאי ממאסר התשס"א

של כל האסירים בבתי הכלא, החל מחצי שנה ולא יאוחר משלושה חודשים טרם מועד ריצוי שני שליש ממאסרם. לשם כך, 

 הציבה הרשות נציגים בפריסה ארצית בכל בתי הכלא במדינת ישראל. 

ת האסירים לשם הערכת התאמתם לתכנית שיקום בפיקוח רש"א, ומכינים בעניינו של ציגי רש"א בבתי הכלא מאבחנים אנ

דעת מקצועית ומקיפה, המועברת לוועדת השחרורים. תהליך האבחון המקצועי מתבצע בשיתוף פעולה -כל אסיר חוות

, מב"ן, וועדות ובהתייעצות מקצועית עם עו"ס שב"ס, ולאחר שנתקבלו כל חוות הדעת בעניינו של האסיר מטעם שב"ס

 משרדיות וגורמים נוספים רלבנטיים. -מקצועיות בין

 עם גיבוש תכנית שיקום המותאמת לאפיוניו ולצרכיו הקרימינוגניים של האסיר, היא מוגשת לאישור וועדת השחרורים. 

-תו עליו עללאחר שחרורו של האסיר בתכנית שיקום בפיקוח רש"א, הוא מחויב לעמוד בכל התנאים והמגבלות אשר הוש

ידי וועדת השחרורים ומתוקף היותו אסיר משוחרר ברישיון. במידה והאסיר מפר את תנאי השחרור, רש"א מחויבת לדווח 

על כך באופן מידי לוועדת השחרורים ובסמכותה אף להגיש בקשה להפקעת רישיונו של האסיר והחזרתו להמשך ריצוי 

 מאסרו בבית הסוהר. 

 

 דות שחרורים ע"י יועצי רש"אאבחון אסירים לקראת וע

עפ"י  אסירים העומדים לקראת שחרורם המוקדם מבית הכלא 3,133, אבחנו יועצי הרשות לשיקום האסיר 8101בשנת 

 הפילוח הבא:

 בבתי הכלאמס' אסירים מאובחנים  מחוז

 0,101 מחוז דרום וירושלים

 0,141 מחוז מרכז

 0,021 מחוז צפון

 3,133 סה"כ
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 אסירים להכנת תכניות שיקוםהתאמת 

מס' אסירים  מחוז

בבתי  מאובחנים 

 הכלא

נמצאו מס' אסירים אשר 

 לתכניות שיקום מתאימים

מקרב  אחוז המתאימים

 כלל הנבדקים

 11% 112 0,101 ם-מחוז דרום וי

 41.1% 118 0,141 מחוז מרכז

 18% 101 0,021 מחוז צפון

 46% 2,317 3,133 סה"כ

 

 שיקום לוועדות השחרוריםהכנת תכניות 

 תכניות שיקום לוועדות השחרורים, עפ"י הפילוח הבא: 0,411גובשו ונשלחו  8101בשנת 

 תכניות שיקום שהוכנו לפי המחוז המפקח מחוז

 411 מחוז דרום וירושלים

 182 מחוז מרכז

 188 מחוז צפון

 2,173 סה"כ

 

 

 

1,013 

1,343 
1,180 

0

500

1,000

1,500

 מחוז צפון מחוז מרכז מחוז דרום וירושלים

 א בבתי הכלא"י יועצי רש"אבחון אסירים ע
   3,536כ "סה



 

06 
 

 

 רה עיקריתלהם תכניות שיקום בפילוח לפי עבי האסירים אשר הוכנו

 מס' אסירים עבירה עיקרית

 882 עבירות אלימות

 821 עבירות סמים

 881 רישוי ותעבורה

 811 רכוש

 018 עבירות כלכליותומרמה 

 81 עבירות מין

 12 כלפי חיי אדם

 11 שוד

 41 אחר/לא ידוע

 08 הסדר הציבורי

 02 טחון המדינהיב

 

 

 

 

 

 

050100150200250300350

 עבירות אלימות

 עבירות סמים

 רישוי ותעבורה

 רכוש

 מרמה ועבירות כלכליות

 עבירות מין

 כלפי חיי אדם

 שוד

 לא ידוע/אחר

 הסדר הציבורי

 ביטחון המדינה

 תכניות שיקום בפילוח לפי עבירה עיקרית
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 לאום

היו ערבים  180 -(, ו11%) אסירים היו יהודים 128 (0,411) 8101אשר הוכנו להם תכניות שיקום בשנת מתוך כלל האסירים 

(41%.) 

 % מספר פילוח לפי לאום

 11% 128 יהודי

 41% 180 ערבי

 200% 2,173 סה"כ

 

בקרב אוכלוסיית האסירים הפליליים בבתי אחוז הערבים בקרב מטופלי הרשות לשיקום האסיר הנו גבוה במעט מייצוגם 

 הכלא, וזהה באחוזים לשנה החולפת.

 

 

  של האסירים בפיקוח  משך המאסר הממוצע

משך מאסר זה  .חודשים 31של האסירים להם הוכנו תכניות שיקום בפיקוח, הייתה  ממוצעתהמאסר המשך תקופת 

 מהשנה החולפת.ללא שינוע  שנה,כ ת של ממוצעתקופת טיפול ופיקוח מאפשר 

תקופת הטיפול האופטימלית לטיפול באסירים על פי הספרות המקצועית והניסיון הקליני, כי בהקשר זה חשוב לציין 

 .משוחררים הנה שנה

 

 

53% 

47% 

 פילוח תכניות שיקום לפי לאום

 ערבי יהודי
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 י: פעילות השיקום במחוזות הרשות לשיקום האסירשלישפרק 

 מחוז צפון 

. במחוז הגולןרמת יישובי המשולש הצפוני ואת כולל בצפון ו עד קריית שמונהו בדרום מחדרההמחוז הצפוני משתרע 

 חרמון, צלמון, כרמל, דמון, קישון, גלבוע, מגידו ושיטה.: בתי כלא 2פרוסים 

יועץ כלא קהילה,  -בכל בתי הכלא במחוז פועל נציג רש"א  .עם כל בתי הכלא בצפוןהדוקים מקיים קשרי עבודה חוז צפון מ

יועצי כלא  ממחוז צפון מגיעים מדי שבוע  8ת טיפול ושיקום בפיקוח. והתאמתם לתוכניאסירים ובדיקת האבחון לצורך 

. שירות בתי הסוהרבוהשיקום תוך קיום שיח ודיונים מקצועיים עם צוותי הטיפול  בבתי הכלא, לראיין ולאבחן אסירים

דעת מקצועיות באשר -וחוות יקוםתוכניות שלהמלצות ה, הכוללת מעמיקוחוות דעת מקצועית בעניינו של כל אסיר נכתבת 

 להתאמת האסירים לתכניות שיקום.

מאבחנת עברייני מין( אשר לגמ"מ )גורם מתאם  תחומי התמחות ייחודיים בבתי הכלא:שני יועצים מחוזיים מייצגים 

  וגש את האסירים היהודים הדתיים.הפתורני  שיקום ויועץ אסירים עברייני מין

  כלאפעילות בבתי ה –מחוז צפון 

נמצאו  כלא

מתאימים 

לתכנית 

 שיקום

נמצאו בלתי 

מתאימים לתכנית 

 שיקום

סה"כ אסירים 

 מאובחנים

אחוז האסירים אשר 

נמצאו מתאימים לתכנית 

 שיקום

 11% 110 811 014 צלמון

 28% 181 18 814 חרמון

 14% 811 011 22 כרמל

 11% 10 40 81 שיטה

 11% 18 80 12 קישון

 18% 11 80 41 מגידו

 11% 88 01 08 גלבוע

 2% 08 00 0 דמון

אחר / לא 

 ידוע

1 1 1 1 

 11% 2220 170 320 סה"כ
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 : 7102מחוזיות בשנת  פעילויות

 

 בתי הכלא ב הכנה לקראת שחרור סדנאות
 

 מספר סדנאות כלא

 0 צלמון

 2 שיטה

 1 גלבוע

 3 כרמל

 1 דמון

 1 קישון

 2 חרמון

 

 האקדמיהוקשר עם סטודנטים 

במסגרת ההכשרה המעשית שלושה סטודנטים בעבודה סוציאלית, בתחום מחוז צפון , נקלטו ב8101 מאוקטוברהחל 

 התקון, מאוניברסיטת חיפה וממכללת תל חי. 

. האוריינטציה נבנתה נערכה עבור הסטודנטים אוריינטציה מקיפה אשר נמשכה שלושה שבועות במטרה להכיר את השירות

מהסטודנטים, תכנית נתקבל מהמשוב ש .האזוריים בסיוע הרכזיםע"י רכזת קשרי אקדמיה והדרכת סטודנטים במחוז, 

 האוריינטציה סייעה להם להכיר לעומק את כלל הממשקים שאנו עובדים איתם, הכולל גורמים בתוך המערכת.

והמלווים  תיקים לטיפול ישיר, ונמצאים בהדרכה שבועית עם המדריכיםהחלו לקבל במחוז צפון בשלב זה, הסטודנטים 

 תחת הדרכה.כאשר,  ,. הסטודנטים אמורים, להקים פרויקט קהילתי בדמות קבוצהמטעם המחוז והאוניברסיטה 

צה במחוז, סטודנטית לעו"ס יחד עם סטודנטית לקרימינולוגיה, שהתואר הראשון שלה הינו במקצוע העו"ס, יקיימו קבו

 נוספת המיועדת לאסירים המשתחררים טרם שילובם בקבוצות הייעודיות. 

כאמור מהם נקלטו כבר במערכת,  שניים .נקבע יום אוריינטציהשנקלטו במחוז , הקרימינולוגיהסטודנטים בתחום  4לגבי 

רונן  ר"ישירה של ד בהנחיההשני ישולב בפרויקט פר"ח , מתחום העו"סעם סטודנטית   coסטודנטית אחת תנחה קבוצה ב

רכזת אזורית במחוז צפון שנקרא סדנת קליטה לאסירים , ישולבו במיזם חדש, בהנחיית הנותרים סטודנטיםהשני . זיו
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עות וחשיבות , להציג בפניהם את תנאי תכנית השחרור, משמשבועיים מיום שחרורם, מטרת הסדנהמשתחררים בטווח 

 תחום התעסוקה והסיוע הקונקרטי שהם יכולים לקבל ועוד. , מיצוי זכויות, והסברים בהעמידה בתנאים

 סיכום פעילות מתנדבת 

, המתנדבת שעוסק בתחום הסיוע לאסיר –למדריך המחוזי  מתנדבת הצטרפה 8101במהלך שנת בתחום הסיוע לאסיר: 

; גביה והוצאה לפועלכתיבת בקשות למרכז : סייעה במטלות ומשימות הן בשלב בו מצוי האסיר בכלא והן לאחר שחרורו

 הקלדות והדפסות לפי הצורך.; כולל בטבלת נתונים שוטפת ; תיוקים;פתיחת תיקים פיזיים חדשים וארגון תיקים קיימים

לאסירים, יצירת קשרים ובפיקוח של שיעורי תורה  שיקום קידום תכניותבהמתנדבת , סייעה בתחום השיקום התורני

; יצירת קשר עם משתתפי ת בקבוצה התורנית המתקיימת במחוזות הקשורו)מפוקחי קהילה(. כיום מסייעת במשימ

 הקבוצה ובהמשך מתוכנן לקדם בעזרתה את תחום הפיקוח התורני. 

  מחוז ושב"ס צפון שולחנות עגולים

 רש"א:-שב"ס במהלך השנה התקיימו שני מפגשי שולחנות עגולים

. הדיון התקיים בחלוקה לקבוצות כדלהלן: מסמכים הכרחיים לגיבוש 8101שולחן עגול ראשון, התקיים בחודש אפריל 

 שב"ס. -חוו"ד, נפרדות ושותפות בין רש"א ושב"ס, אורך ריאיון ותיאום ציפיות הסדרת הקשר הטכני רש"א

בשיתוף יועצי מחוז צפון. הדיון התקיים הפעם  : הפגישה התקיימה בשב"ס8101ל שני, התקיים בחודש נובמבר שולחן עגו

 בתחומי העשייה המשותפת בבתי הכלא.נושאים  הועלוכפורום אחד. 

 פעילויות ייחודיות בקהילה של הרכזים האזוריים

 " את האסירים ארזו . נאספו מוצרי מזון מתרומותרמדאן הבמהלך חודש  חבילת מזון למשפחות נזקקות".פרויקט

 ת נזקקות באזורים של הרכזים האזוריים.אותם למשפחוהחבילות וחלקו 

 חוו תחושת גיבוש האסירים מאוד נהנו ו. במסעדהמטופלים של הרכזים ארוחת רמדאן לנערכה  – בחודש רמדאן

 .  מבורךייחודי וחודש בבמיוחד ומדובר 

  מהכפרמשפחה עו"ס בשותפות עם הרשות למלחמה בסמים ובכפר טורעאן הקמת סדנת העצמה לנשות אסירים .

 . מפגשים 01בכלא. הסדנה ארכה שלהן הקבוצה התמקדה במאסר וליווי הנשים שהבעלים 

  שתי סדנאות לבני נוער מכפר טורעאן ביחידה לקידום נוער בתחום השימוש לרעה בסמים אלכוהול ועבריינות, העברת

 .בליווי מנהלת היחידה בטורעאןהסדנה עברת ה

 יחד עם עו"ס רווחה ביישוב.  פר כנאאסירים בכות רת סדנה לנשבהע , 

  נעשו ע"י המטופלים בכפר, " שהתקיים יום מעשים טובים"שתלבו בפרויקט ה שבטיפולנובכפר כנא חלק מהאסירים

 לי בכפר ועוד.צביעת גני ילדים, הובלת ציוד ועזרה בניקיון כלפעולות בתרומה כגון 

  ומשפחתי בפרויקטים טיפוליים ייחודיים שילוב תחנות לטיפול שילוב מספר אסירים משוחררים בטיפול זוגי, הורי

משפחתי הפזורות ברחבי המחוז, בסיוע המחלקות לשירותים חברתיים והוא עוגן כחלק מתכניות השיקום שהוגשו 

 לוועדות השחרורים.
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 קבוצות במחוז
 

  :1027קבוצות חדשות שנפתחו בשנת 

 קבוצת אלימות כללית בכרמיאל 

  קבוצת עוברי חוק בפרדס חנה 

 

 ית במחוז פעילות קבוצתנתוני 

 1027שנת במטופלים סה"כ  שם הקבוצה

 33 עוברי חוק עמקים 

 25 עוברי חוק חיפה 

 35 ינות כללית כרמיאל יעבר

 6 העתיד לפנינו גדידה מכר 

 25 אלימות כללית

 29 ינות סכניןיעבר

 37 מרמה

 28 תעבורה

 20 חנהעוברי חוק פרדס 

 24 תורנית

 35 עבריינות נצרת

 

 כינוסים מקצועיים מחוזיים 

מטרתו של כינוס זה הייתה להטמיע את ההבנה לנושא השיקום התורני והשילוב שלו בשיקום האסיר  –יום עיון תורני  .0

 המשוחרר. יום עיון זה נעשה בשיתוף עם ראש תחום תורני ויועצת שיקום מחוזי.

סיורים לימודיים בקהילת מלכישוע ובמחלקת הרווחה בנצרת, במטרה לחשוף את צוות המחוז ולהעשירו בתוכניות  .8

 השונות במחוז לטיפול בהתמכרות. 

  .סיורים לימודיים בתחנות לטיפול משפחתי בנצרת ובקרית ביאליק .1

 מיזם משפחת האסיר הנחיית קבוצות בפרילנס בתחום המשפחה.   .4

וזית וארצית לתחום משפחת האסיר, הבניית יעדים, מטרות ואופני פעולה לצורך בניית תחום זה בניתי תכנית מח .1

 ברשות. 

 הרצאה לצוות היועצים ברש"א אודות משפחת האסיר במסגרת ישיבת יועצים ארצית.  .1

 

 סיוע לאסיר במחוז צפון

 סדנאות בכל בתי הכלא בצפון, הרכז היה שותף לכל הסדנאות ובהעברת המסר.  8-1התקיימו  - סדנאות שחרור 

  הסדרים  -חובות כספיים והוצאה לפועל 
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  אנשים ממרכז גביית קנסות, המדריך המחוזי+ צוות כלא צלמון, נפגשו עם  1צוות של  -יריד חובות כלא צלמון

 טופלו לאחר מכן. אסירים. חלקם קיבלו מענה במקום וחלקם  011

 .ליווי פיזי צמוד לאסירים מסוימים הכולל הדרכה 

  הרכזים, בדיקות אלו נעשות במחוז או מחוצה לו.  / נעשות לפי בקשות היועצים -בדיקות שתן 

 

הייתה שנה מאתגרת ופורייה בתחום הסיוע לאסיר. המטרות לשנה הבאה הינן לעבוד לפי נהלים וקבלת הדרכה  לסיכום:

 לתפקיד.מסודרת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תעסוקה במחוז צפון

 בהמשך טיפול הטיפול הסתיים מטופלים נושא

 35% 11% 21 מרכז גביית קנסות 

 70% 11% 08 הוצאה לפועל 

  100% 22 ביטוח לאומי 

 81% 21% 01 ליווי אישי 

 01% 81% 81 סיוע בדיור 

  סה"כ מחוז צפון  חלוקת המחוז נתוני

 124  8101משנת  מספר מפוקחים שעברו

 393  8101מספר מפוקחים שנקלטו בשנת 

 61  8101מספר מטופלים וולנטאריים בשנת 

 38  8101מספר בדיקות מקומות עבודה שלא יצא לפועל בשנת 

 317  8101סה"כ מפוקחים שהחליפו מקומות עבודה / בקשות לשינוי 

 27  סה"כ סדנאות תעסוקה והכנה לשחרור בכלא

 14  נכות / ביטוח לאומימחלה / 

 4  הכשרות מקצועיות תכנית השוברים
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 קהילה 

כיום "רכזי בחלק מהרשויות מועסקים  עובדים נציגי רש"א בשיתוף עם אגפי הרווחה העירוניות.במחוז צפון  בכל הרשויות

עובדים סוציאליים המטפלים באסירים בקהילה, ונותנים מענה טיפולי לאסירים תושבי היישובים בהם  -שיקום אזוריים" 

 לא עבדו בעבר רכזי רש"א. רכזים אלה הם בהעסקה מלאה של רש"א.

 :1027סיכום עבודת הקהילה בטיפול באסירים משוחררים במחוז צפון, בשנת 

 סה"כ אסירים וולונטריים  מפוקחים ברישיון  שם הישוב
 0  0 אבו סנאן

 29 3 26 אום אל פחם
 6 2 4 אור עקיבא

 8  8 אזור המשולש
 3 3 1 אזור חוף הכרמל

 0  0 אכסאל
 1  1 אעבלין

 13  13 באקה אל גרביה
 1 1 4 בועינה

 1  1 בוקעתא
 5  5 ביר אל מכסור

 1  1 בית ג'אן
 1  1 בית שאן

 8  8 בסמת טבעון 
 1  1 בענה

 1  1 ברטעה
 1  1 גדידה מכר 

 8  8 ג'ולס
 1  1 גוש חלב

 1  1 גילון
 4 0 4 ג'סר אל זרקא

 1  1 ג'ת
 1  1 דאלית אל כרמל

 1  1 דבוריה
 1  1 דיר אלאסד

 0  0 דיר חנא

 0  0 הייב

 0  0 הזורעים
 4 1 1 ואדי חמאם

 0  0 ואדי סלאמה

 12  קבלת מענק לימודים והתמדה

 578  1023סה"כ מטופלים + וולנטארי כולל מפוקחים שעברו משנת 
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 8  8 יעקבזיכרון 
 1  1 זמר

 1  1 זרזיר
 26 12 14 חדרה

 1  1 חוואלד
 0  0 חורפיש

 116 71 45 חיפה
 1  1 חצור

 2  8 טבריה
 9  8 טובא זנגריה 

 08 1 00 טורעאן
 10 4 6 טירת כרמל

 01  01 טמרה
 8  8 יוקנעם

 4  4 יפיע
 08  08 ירכא 
 4  4 כאבול
 4  4 כאוכב

 0  0 כמאנה
 1  1 כפר יאסיף

 88 2 81 כפר כנא
 14  14 כפר מנדא 
 0  0 כפר סמיע
 8  8 כפר קרע

 0  0 כפר תבור
 1  1 כרכום

 7 5 2 כרמיאל
 2  2 מ.א זבולון 

 0 0 0 מ.א מרום גליל
 0  0 מ.א. בוסתן אלמרג'

 4  4 מ.א. הגלבוע
 6 1 1 מ.א. חוף הכרמל

 0  0 מ.א. עמק המעיינות
 8  8 יזרעאל מ.א. עמק

 4  4 מג'אר
 01 1 8 מג'ד אלכרום

 18 12 6 מגדל העמק
 2  2 מגדל שמס

 2  8 מוסמוס
 11 0 11 מכר ג'דידה

 1  1 מסעדה 
 1  1 מעאויה
 0  0 מעלות

 1  1 מרגליות
 8 1 7 משהד
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 1  1 נאות גולן
 12 2 01 נהריה

 4 1 1 נחף
 40 2 38 נצרת

 81 2 02 נצרת עילית
 23 20 3 נשר

 8  8 סאג'ור
 16 1 01 סכנין

 4  4 עוספיא 
 8  8 עוספיה
 0  0 עילבון
 1  1 עילוט

 4 1 1 עין מאהל
 1  1 עין מהאל

 42 15 27 עכו
 42 34 2 עפולה

 2  2 עראבה

 08  08 ערערה ועארה
 0  0 פקיעין

 19 15 4 פרדס חנה כרכור
 1  1 צפת

 2  2 קצרין
 1 2 1 קריית מוצקין

 8 1 2 קרית אתא
 1 2 4 קרית ביאליק

 00 1 10 קרית ים
 2 0 2 קרית שמונה

 0  0 ראמה
 0  0 ראס אלעין

 2  2 ריינה
 8  8 רמת הייב

 2  2 שאר ישוב 
 1  1 שבלי אום אלגנם

 00  00 שיח דנון
 8  8 שעב

 01  01 שפרעם
 1  1 תרשיחא 

 821 219 303 סה"כ
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 1022תכנית שנתית  -גמות ויעדים מ

 העמקת הטיפול במשפחת האסיר לתמיכה בתהליך שיקום האסיר. .0

קביעת מהלכי ייעול ושיפור לשם השגת אפקטיביות מקסימלית מתחום התערבות ובדיקת תחום הטיפול הקבוצתי  .8

 חשוב זה במחוז.

כי עבודה משותפים מוסכמים ביסוס וייצוב העבודה בממשקים הפנימיים וחיצוניים מול וועדות שחרורים, ביסוס דר .1

 ויצירת מגנון לפתרון בעיות בצורה שמשרתת את זרימת העבודה.

ל שותפינו האסטרטגיים )רווחות, סניגוריה, פרקליטות, שבס, בתקשורת והתקשרות של המחוז עם כ סרת חסמיםה .4

 וועדות שחרורים, ונותני שירותים ייעודיים נוספים(.

, המקצועיים ולוגיסטיים להקלת זרימת העבודה של וז צפון בכלל ההיבטיםמול שבס מח המשך המאמצים הנעשים .1

 נציגנו ולייעולה.

לפעול לשם הרחבת היקף המעסיקים הידידים של המחוז בדגש על מתן מענה תעסוקתי באזורים  -בתחום התעסוקה  .1

 שלא היה בהם עד היום מענה בדמות השמה תעסוקתית, ופיקוח תעסוקתי והכשרות מקצועית. 

השלמת הצטיידות, ארגון מרחב קבוצתי מותאם, מינוי כ"א, הדרכת צוות, פתיחת קבוצת  -יחידת נוער וצעירים פיתוח  .1

 .הורי נוער ועוד

 מתן מענים לצרכים הקיימים בתחום שיקום אסירות. .2

 המשך עבודה על הטעמת חזון רש"א וכלל הנהלים המקצועיים המתגבשים ומועברים מעת לעת במגוון תחומים .8

 ונושאים מקצועיים.

 פעילות לגיבוש צוות המחוז, העצמת הצוות, שיפור יחסים, שיפור תפוקות הצוות ויעילות עבודתו. .01

לפעול להגדלת היקפי תכניות המכילות רכיב הפיקוח האלקטרוני, מיסוד דרכי העבודה והפיקוח  ביחידה זו בצורה  .00

 יעילה ואפקטיבית.

ת המקומיות, והקניית ידע וכלים טיפוליים בתחומים מקצועיים הרלוונטיים ייעול ומקסום עבודת הרכזים ברשויו  .08

 לעבודתם ותחומי אחריותם.

 הסברה ודוברות מחוזית יזומה. .01

 התוויית מענים ייחודיים בהתאמה תרבותית לחברה הערבית ולאוכלוסייה הדתית במחוז. .04

 והפעלת מערך מתנדבים ביחידות ובמחלקות השונות במחוז. קליטה .01

ס מהלכים חדשים לקליטת האסיר המשוחרר במטרה לתגבר את מקדמי הצלחתו בשיקום והפחתת מקרי ביסו .01

 מועדותו, נשירתו מטיפול או הפרת תנאי תכניתו.

 סוד פרויקט פר"ח והרחבת היקפי פעילותו ביישובים נוספים ברחבי המחוז.ימ .01

קדמותו ומתן כל התשומות והמענים המשך יישום פיילוט פיצול כלא קהילה, תוך קיום בקרה ומעקב אחר הת .02

 הנדרשים לשם הבטחת ומקסום הצלחתו ויעילותו.

 

  1022בוצות שעתידות להיפתח במהלך ק

  תתקיים במשרדי המחוז. –קבוצת אבות בחיפה 

  8102קבוצת נשות אסירים באום אל פאחם, נפתחה בינואר . 
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 קבוצת נשות אסירים נשים נצרת. 

 קבוצת נשות אסירים בחיפה . 

  במחוז. –יחידת נוער וצעירים  –קבוצת הורות 

 כרמיאל.  - "סוקבוצה טיפולית שתונחה ע"י סטודנטים לע 

 משרדי המחוז. -חיפה -קבוצה טיפולית שתונחה ע"י סטודנטים 

  תתקיים במשרדי המחוז בחיפה. –תונחה ע"י סטודנטים  –סדנת קליטת אסירים משוחררים טריים למיצוי זכויות 

 עיריית חיפה. -שתונחה ע"י מתנדבת ורכזת רשות –ות כללית קבוצת עבריינ 

 

 :1027צפון בשנת סך המטופלים במחוז 

 

 סה"כ 1027מטופלים בשנת  

 212 קהילה

832 
 

 37 אסירות משוחררות 

 73 נוער וצעירים

 37 הוסטל "בית החסד"
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 מחוז ירושלים והדרום
 

המחוז מצוי בפריסה גאוגרפית על פני שטח נרחב ומכיל אוכלוסייה מגוונת בערים, כפרים חקלאיים, מושבים,  אזור הדרום:

עיירות וביישובי הפזורה בקיבוצים ועיירות. בנוסף, במחוז הדרום ישנו ריכוז גדול של ישובים בדואים המתגוררים בערים, 

 במחנות ובאוהלים.

אסירים משוחררים רבים. המונה  –ח העיר ראת אזור מזגם ולה ומורכבת, ומכילה העיר ירושלים הנה גד אזור ירושלים:

 ש אשר אף בו ניתן למצוא מגוון אוכלוסיות."לצד זאת, אזור איו

 לצד עבריינות כללית, באזור הדרום ובירושלים ישנם אפיונים של עבריינות מצוקה והתחברות דיפרנציאלית לפשע.

 

 בתי כלאפעילות המחוז ב 

ובימ"ר  נפחא, קציעות, רמוןגבעון, קידר, אשל, דקל, אלה, -בתי כלא: שקמה, אוהלי 01ישנם במחוז דרום וירושלים 

 ירושלים. 

מקיימים היועצים כלא כוללת אבחון אסירים וגיבוש תכניות שיקום. בנוסף, בתי הפעילות יועצי הרשות לשיקום האסיר ב

 וסדנאות הכנה לקראת שחרור, וסדנאות תעסוקה. הכוללת קבוצות ,פעילות הכנה לקראת שחרור

 

  פעילות בבתי הכלא – דרום וירושליםמחוז 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נמצאו  כלא

מתאימים 

 לתכנית שיקום

נמצאו בלתי 

מתאימים לתכנית 

 שיקום

סה"כ אסירים 

 מאובחנים

אחוז האסירים אשר 

נמצאו מתאימים 

 לתכנית שיקום

 11% 824 028 018 דקל

 12% 108 088 081 אלה

 02% 88 20 02 אשל

 12% 14 41 84 גבעון

 01% 11 11 00 אוהלי קידר

 14% 11 02 18 קציעות

 18% 41 08 80 שקמה

 14% 44 01 82 רמון

 11% 08 1 1 בימ"ר ירושלים

 41% 11 01 01 נפחא

 1 2 8 1 אחר

 37% 1,011 636 375 סה"כ
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 פעילות המחוז בקהילה

 

שבע, רהט  -ערי צפון הנגב ומערב הנגב, קריית גת, באראשדוד, וכולל את הערים אשקלון, מאשדוד עד אילת המחוז משתרע 

 והישובים הבדואים.

 אדומים,-מעלהמאריאל ועד גוש עציון ודרום הר חברון,   -, כולל המחוז את העיר ירושלים ואת אזור ירושלים נוסף על כך

 ועוד. יהודה-רעות, מועצה אזורית מטה-מכבים, שמש, מודיעין-גוש, בית-ציון, אבו-בשרתש, מ"איו

 בכל יישוביי הדרום ובאזור ירושלים.מתבצעת בקהילה פעילות ה

 

 1027, בשנת דרום וירושליםסיכום עבודת הקהילה בטיפול באסירים משוחררים במחוז 

 

 סה"כ וולנטרים פיקוחים ישובים

 000 41 11 שבעבאר 

 14 80 11 אשדוד

 10 84 81 אשקלון

 12 82 01 קרית גת וקרית מלאכי

 88 2 04 נגב מערב

 12 4 14 רהט

 008 1 011 פזורה

 11 1 48 ישובים בדואים

 11 1 82 תל שבע

 44 82 01 נגב מזרחי

 14 01 02 אילת

 02 4 04 מועצות אזוריות

 80 (0) 8 (4) 08 נוער וצעירים

 111 40 814 ירושלים

 18 1 11 אזור ירושלים

 2008 111 731 סה"כ

 11  11 חוץ קהילתי

 2033  782 סה"כ
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 פעילות שוטפת, התערבויות נוספות והתערבויות ייחודיות 
 

 זכה השנה לדחיפה בזכות הישובים החדשים שצורפו לפרויקט, היה גידול במספר הילדים  פרויקט פר"ח

והתמודדות עם ילדים שצורפו על פי שייכות בית ספרית ולא יישובית, הדגש הינו בעיקר על צירוף ילדים מישובים 

 בדואים וממזרח ירושלים. 

  וחררים ואסירות משוחררות בהכנה ובניסיון קיימנו קשר שוטף בעיקר סביב שילוב אסירים מש השכלהבנושא

 לשלבם בלימודים אקדמאיים, מול מכללת ספיר. אשת הקשר של הפרויקט הינה מפקחת שיקום תעסוקתי. 

  שת"פ עם איניסרסטה בע"מ.בירושלים אנו ממשיכים את 

  משותפים עם הגורמים שמשיקים לעבודת רש"א: ימי עיוןקיום 

o במחוז דרוםים של שב"ס יום עיון לעו"ס. 

o יום עיון כל עורכי הדין בשיתוף הסנגוריה. 

o  דרום במחוזשמפגש תאום עם הפרקליטות. 

o .מפגש תאום ודיון עם הנהלת בתי המשפט 

o יקט בית המשפט הקהילתי.ש עם פרומפג 

 לשיחות  ןנשות האסירים מהחברה הבדואית מוזמנות עם בעליה - טיפול במשפחת האסיר מקבץ ישובים בדואים

ות שמתקיימות עם רכזות רש"א. יש לציין, כי מענה זה נותן הזדמנות להתערבות מערכתית משפחתית, על פרטני

מנת לשפר את ערוצי התקשורת עם בני הזוג, וסיוע בהתמודדות עם תקופת המשבר והחזרה של האסיר לבית 

יפול בהתחלה מגיעות לטמשפחתו. כל אסיר המגיע לטיפול פרטני עוד מתחילת הקשר הטיפולי מצורפת בת זוגו 

ק ובדיקת צרכים טיפוליים, חלק גדול מבנות הזוג ממשיכות להגיע לשיחות פרטניות עם בני הזוג לשיחות אינט

 )אסיר( , וחלק אחר מוזמן לשיחה פרטנית נפרדת. 

 תחילהמעם שחרורו של האסיר מהכלא, נושא בסדנאות ההכנה לקראת שחרור, בנוסף לשילוב ה - מיצוי זכויות 

ת וקישור לגורמי הטיפול ברווחה )לשכות רווחה השיחה הטיפול עוסק במצוי זכויות. קרי, ביטוח לאומי, חובו

 . לאורך השנה נעשו מספר פגישות עם גורמי הטיפול ברווחה לקידום פרויקטים משותפים. באזור מגורים(

 ה לפורמט המתאים לנשות התקיים תהליך בדיק 8101שנת במהלך  - קבוצת נשות אסירים בחברה הבדואית

הקבוצות עתידות להיפתח   , וכן בפזורה,אסירים באוכלוסייה הבדואית. ברהט ומקבץ היישובים הבדואים

בתחילת השנה. הצורך בקיום קבוצת נשים הינו תהליך בלתי נפרד משיקומו האינדיבידואלי של האסיר עצמו. 

ו, ובמקרים רבים האישה מתמודדת בעצמה עם האסיר עובר תהליכים שונים במהלך ריצוי מאסרו ולאחרי

השלכות המאסר, גידול התא המשפחתי, עבודות הבית וסוגיות יומיומיות שונות. תהליך העצמה נשית יאפשר 

לפתח דרכי חשיבה חדשים, חיוביים יותר, לפתח דפוסים התנהגותיים יותר מתאימים ומותאמים לנשים עפ"י 

אפשר לנשים הגברת מודעותן, התפתחות, הבנה, טיפוח, צמיחה, ויצירת העצמה ת צפיותיהם ולא של האחרים.

הצורך בהעצמה אישית, משמעו הקניית ביטחון עצמי, מודעות ופיתוח היכולת בנקיטת עמדה. כמו כן,  .שינוי

ההעצמה תתמקד בתפקוד בעולם המודרני כרעיה וכאם ופיתוח יכולתן התעסוקתיות. כמו כן, קשר עם מכללת 

 אשר מספקת מגוון טיפולים קבוצתיים בשפה ערבית בכוונה לפתוח קבוצה לנשות אסירים."אפק", 
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 מפגשים  01קבוצה חדשה שנפתחה השנה בשיתוף עם מרכז "ריאן". הקבוצה כללה  - קבוצת קרוא וכתוב עברית

שעות כל מפגש. בימים אלו אנו מסכמים את התהליך שעברנו בשת"פ זה ומפיקים לקחים לעתיד. נשלח  4של 

 מכתב תודה למרכז "ריאן" על שת"פ זה.

 מדובר  בפרויקט  –י מפוקחים צעירים הופנו לשם עד כה שנ - שת"פ עם פרויקט "מוסטקבלי" בחברה הבדואית

 אשר מטרתו יציאה לעצמאות והשתלבות בעולם התעסוקה ו/או אקדמיה.  , 02-81לצעירים בגילאי 

 "ימים אלו פועלים למען קידום במחלקת הרווחה בנווה מדבר וב שת"פ עם פרויקט "עצמה" ו"נושמים לרווחה

 משוחררים כאשר השיח מכוון לשיתופי פעולה רחבים יותר.קט משותף: יום עיון למיצוי זכויות לאסירים פרוי

 ס שמקבלים ומשולבים בפעילות במחוז. נקלטו גם "והשנה נקלטו כבכל שנה סטודנטים לע - קליטת סטודנטים

 ימינולוגיה שהשתלבו ביחידת הנוער.סטודנטים לקר

 שמתקיימת בשל"מ ירושלים. קבוצת צילום 

 

 וז דרום וירושליםבמח 1027סיכום יחידת נוער לשנת 

 \נערים 

 צעירים

מטופלים 

 בפיקוח

נבנתה תכנית  יםוולונטארי

ועדיין לא עלו 

 עדהולו

נדחו ע"י 

 רש"א

ויתרו על  עדהונדחו בו

 שליש

 4 1 1 1 01 1 נערים

 04 צעירים

 13 סה"כ

 

 פעילות יחידת נוער וצעירים במחוז דרום וירושלים

, לקבל אותם עם שחרורם 80ועד גיל  04לבנות תכניות שיקום לנערים וצעירים מגיל  נההמטרה הבסיסית של היחידה הי

לטפל בנערים המשתחררים מהכלא, גם ללא תכניות  -, מטרה נוספת ביחידה. שלישמהכלא, לטפל ולפקח עליהם בתקופת ה

ויעודי שיכלול:  פול הוליסטיהמעבר ליחידה היא להעניק לנערים ולצעירים טי מטרתשיקום אלא באופן וולונטרי. כחלק מ

הכשרה, \טיפול פרטני, טיפול קבוצתי, השמה איכותית בתעסוקה ולימודים, מתן מענקים ותמריצים להשקעה לימודית

ביקורי בית, הדרכת הורים, רכיבה טיפולית, ארוחות חמות מספר ימים בשבוע, עזרה בנסיעות וצרכים קונקרטיים, ליווי 

 י מדריך ועו"ד(. ועזרה במיצוי זכויות )ע"

פיקוח \השמה\ראיונות אסירים בכלא, טיפול פרטני וקבוצתי, הדרכות הורים, ליווי פעילות היחידה כיום כוללות:

תעסוקתי ולימודי, ליווי בצרכים קונקרטיים ע"י מדריך ובן שרות,  בדיקות שתן, שיעור עברית אחת לשבוע, מתנדב הלוקח 

אחת לשבוע, רכיבה טיפולית, ארוחות חמות, עזרה בנסיעות, מתן מלגות  .N.Aצעירים עם בעיות התמכרות לקבוצת 

 ומענקים ללימודים והכשרות. 



 

11 
 

יועץ תעסוקה במשרה  מנהל יחידה, היא גיבוש צוות הכולל: ,מטרה ראשונית מלבד הטיפול בנעריםה :1022יעדים לשנת 

הצוות, יבסס את  ומתנדבים. , סטודנטמלאה, מדריך במשרה מלאה עובד סוציאלי בחצי משרה דובר ערבית, בן שירות

 שיטת העבודה המשותפת על פי עקרונות טיפוליים, שיקומיים, חינוכיים שיתנו מענה ייעודי, הוליסטי ומקצועי.

 

בשנה זו הוקמה יחידת נוער וצעירים  -תחום נוער וצעירים במחוז ירושלים הייתה שנה משמעותית ל 8101לסיכום, שנת 

ייעודית לטיפול באסירים. כיום אנחנו נמצאים בשלב של גיוס צוות, הטמעת שיטת עבודה והתרחבות במטרה לגייס יותר 

וצתיים, פעילויות העשרה, מטופלים. העבודה כיום ביחידה כוללת פעילויות רבות ומגוונות הכוללות: טיפולים פרטניים וקב

 לימודים ומענים בתחום התעסוקה והלימודים. 

אנו מצפים, שהשנה הקרובה תהיה שנה שבה נגבש צוות חזק ויציב, נבנה במשותף גישה רב מערכתית וייעודית עבור 

 הנערים והצעירים ונרחיב את המענים הקיימים במטרה לשפר את השיקום.     

 נשים דרוםיחידת  – 1027 סיכום שנה

 וולונטריות / בפיקוח עיר מגורים
  1027שחרור 

אימהות של  שימור שיקום
האסירות 

 ונשות אסירים

בתהליך הקליטה 
ליחידה 

 )פיקוח/וולונטריות(
  1 01   באר שבע
   0  8 אשדוד
   8 0  נתיבות
  0 0   אופקים

   0  8 ערד
     0 רהט

    0 0 שדרות
   0  0 דימונה
 וולונטרית 0     אשקלון

 פיקוח 0   0 1 ערים אחרות
 1 3 13 3 20 סה''כ

 

 

 קבוצות במחוז דרום וירושלים

 מספר מטופלים ישוב שם הקבוצה
 81 מחוז עוברי חוק  סובב ב"ש

 82 מחוז עוברי חוק לאוכלוסייה הבדואית
 42 מחוז עוברי חוק פזורה הבדואית

 02 מחוז תעבורה
 81 מחוז מרמה
 08 מחוז תורני

  02 מחוז עברייני מין
 88 באר שבע עוברי חוק

 81 רהט עוברי חוק אוכלוסייה בדואית
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 00 מחוז נוער וצעירים
 80 אשדוד עוברי חוק
 81 ירושלים מחוז עבריני מין

 11 ירושלים מחוז תורני
  ירושלים מחוז תורני

  ירושלים מחוז תעבורה מרמה אלימות אמ"ת
 20  8אמ"ת 

 1 ירושלים קבוצת מקבץ מכורים יח'של"ם 
 1  קבוצות  ביח' סמים

 131   סה"כ
 

 

 תעסוקה במחוז דרום וירושלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  סה"כ מחוז דרום  חלוקת המחוז נתוני

 88  8101מספר מפוקחים שעברו משנת 

 122  8101מספר מפוקחים שנקלטו בשנת 

 011 תהליך השמה יזומה כולל וולונטאריים

 011  8101מספר מטופלים וולנטאריים בשנת 

 018  8101מספר בדיקות מקומות עבודה שלא יצא לפועל בשנת 

 888  8101סה"כ מפוקחים שהחליפו מקומות עבודה / בקשות לשינוי 

 01  סה"כ סדנאות תעסוקה והכנה לשחרור בכלא

 18  מחלה / נכות / ביטוח לאומי

 1  השובריםהכשרות מקצועיות תכנית 

 02  קבלת מענק לימודים והתמדה

 211  1023סה"כ מטופלים + וולנטארי כולל מפוקחים שעברו משנת 
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 1022יעדי מחוז ירושלים והדרום לשנת 

  .השנה הקרובה תתאפיין בעיקר בשינויים בנושא כלא קהילה 

 והתמקדות של כל יועץ בתחום שלו ויחסי הגומלין בין התחומים. ביסוס החלוקה לכלא קהילה 

 .שינוי והטמעת שיטת העבודה בכלא בעקבות איחוד 

 האסיר חתמשפפיתוח התערבויות כולל ת בקהילה בעקבות פיצול כלא קהילה, חיזוק, הרחבה והעצמת הפעילו. 

 לה.בכלא ובקהי ,לאמ קידום יעד מחוזי בנושא הגדלת המענים וההתערבויות לאסירים בשחרור 

  ל.ולל ניהול תיק קבוצה תוכן ורציונכ, ובישוביםחוז מערכת פעילות הקבוצות הייעודיות, במוניהול ביסוס 

  דחיזוק צוות עובדי המחוז, הדרכה והעצמה אישית ומקצועית, קידום ההשקעה ברווחת העובהמשך. 

 החזון של רש"אהמשך השיח עם הגורמים המשיקים לפעילות רש"א והעברת המסר ו. 

  בין יועצי כלא וקהילה. הפיצולשיפור והגברת הפעילות בבתי הכלא, לרבות פיילוט 

 פתרון לנושא תעסוקה לאוכלוסייה הבדואית בדרום והערבית במזרח ירושלים הרחבת. 

 הגדלת היקף המפוקחים באיזוק אלקטרוניקידום נושא האיזוק האלקטרוני ו 

 צעירים.הנוער וה ידתביסוס יח 

 1027במחוז הדרום וירושלים בשנת סך המטופלים 

 

 סה"כ 1027מטופלים בשנת  

 2,033 קהילה

2,211 
 33 אסירות משוחררות 

 13 נוער וצעירים

 17 הוסטל ירושלים

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

 מחוז מרכז

 פעילות בבתי הכלא – מרכז מחוז 

נמצאו מתאימים  כלא

 לתכנית שיקום

נמצאו בלתי 

מתאימים לתכנית 

 שיקום

סה"כ אסירים 

 מאובחנים

אחוז האסירים אשר 

נמצאו מתאימים 

 לתכנית שיקום

 45% 568 311 257 מעשיהו

 43% 187 106 20 רימונים

 33% 95 64 31 השרון

 52% 222 106 116 מר"ש-מג"ן-ניצן

 49% 89 45 44 הדרים

 40% 93 56 37 איילון

 93% 100 7 93 נווה תרצה

 72% 57 16 41 אופק

 63% 38 11 27 אביב-בימ"ר תל

 50% 1,449 722 727 סה"כ

 

    1027בשנת פירוט פעילות המחוז 

 :מחוז מרכז

 / גן יבנה בדרום. מחוז מרכז משתרע בין חדרה )לא כולל( בצפון לבין עייש

 רשויות מקומיות ומועצות מקומיות ואזוריות. 011 -במחוז כ

אסירים: השרון, רימונים ,אופק, הדרים, ניצן, מעשיהו ,אילון, נווה תרצה,  1,111בתי כלא, בהם שוהים מעל  8במחוז מרכז 
 בית מעצר ת"א.

בדים מטפלים, עו 8 ,ת: הוקם מרכז נוער וצעירים בתל אביב שיכלול: מנהלםפרויקטים ייחודיי 1במחוז מרכז מופעלים 
 .יועץ תעסוקה מדריך

יקום האסיר ובשאר יישובי המחוז ניתנים מענים שיקומיים באמצעות ערים מתבצעת עבודה אינטנסיבית עם רכזי ש 01 -ב
 תקניים של רכזי שיקום אזוריים. 1.1

 

 פירוט פעילויות מחוז מרכז

 ייחודיים במחוז מרכז בתחום התעסוקה. פרויקטיםהשנה נערכו מספר  :תעסוקה

לאסירים משוחררים ואסירים לקראת שחרור. היריד נערך בשיתוף פעולה  יריד מעסיקים בפעם הראשונה נערך .0

עם המרכז הבינתחומי בהרצליה. לקראת הכנס נערכו סדנאות הכנה בבתי הכלא ע"י יועצי התעסוקה והשתתפות 

 פעילה במהלך הכנס בליווי האסירים ותיווך אל מול המעסיקים המגייסים. 

 השנה פריצת דרך.תה יהיההכשרות המקצועיות  בתחום .8
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האחד, הרשות לשיקום האסיר מעניקה מענקי התמדה ללומדים. והשני, אנו מהווים  –בשני כיוונים עיקריים 

 גוף מפנה למימון הכשרות מקצועיות של משרד העבודה והרווחה.

ים של שיתופי פעולה עם יועצי לימודים במכללות שונות במחוז מרכז לגבי קורסים העומדים בקריטריונ יצרנו

מימון הוואצ'רים. נערכו פגישות עומק עם אסירים משוחררים בפיקוח ואחרי תקופת פיקוח, למטרת אבחון 

מקצועי והמלצות לקורסים המתאימים לכל אחד. בהמשך, סיוע לאותם אסירים בהפניה למכללות השונות ויצירת 

 ד וזו רק תחילת הדרך.הקשר הראשוני. כיום אחוז האסירים המשוחררים הלומדים במימון עלה מא

נערך יום חשיפה מרוכז להעלאת המודעות בנושא הכשרות מקצועיות חודית שנערכה באיזור המשולש. יפעילות י .1

 ומענקים ביישובי המשולש.

נערכו מפגשי ריענון לפיקוח התעסוקתי בכל הישובים במשולש בהשתתפות העו"ס. והשתתפות ביום עיון במחוז 

א שילוב אסירים במעגל העבודה בשיתוף הרשות למלחמה בסמים ועמותת אלפנאר. ומפגש צפון )בעיר נצרת( בנוש

שיתוף פעולה במרכז ריאן בישוב טירה לבחינת דרכי שיתופי פעולה בין המרכז ורש"א אבחון ושילוב אסירים 

 במעגל התעסוקה ובהכשרות מקצועיות. 

 .8101פרושות בצורה שווה יותר לאורך כל שנת השנה הסדנאות בכלא היו  – סדנאות לקראת שחרור בכלא .4

הסדנאות כללו ימים מרוכזים שלמים לקראת שחרור בהם נטלנו חלק וגם סדנאות מעמיקות בנושא התעסוקה 

 וההכשרות בלבד.

נערכה קבוצת תעסוקה לאורך כל השנה, בנוסף לסדנת שיווק והכנה לעולם התעסוקה פעם תחום נשים,  .1

דיים בשני פרויקטים "הדרך אל החופש" בכלא תרצה ו"מלכת המדבר". יש לציין כי  בשבועיים. מיזמים ייחו

תהליך הליווי בתחום נשים כולל  אבחון מעמיק במקביל למתן כלים ספציפיים כגון: תרגול סדר יום, כתיבת 

דה והצטרפות קורות חיים, מיומנויות חיפוש עבודה, הכנה לראיונות עבודה, ליווי של יועצת תעסוקה לחיפוש עבו

 לראיונות עבודה של חלק מהנשים.   

, נערכת עבודה מעמיקה וליווי צמוד יותר של יועצי התעסוקה במחוז בשל המאפיינים תחום הנוער והצעירים  .1

הייחודיים בסיוע ותמיכה במציאת מקומות עבודה ומעסיקים מתאימים. השנה בנוסף נערכו פגישות ממוקדות 

 ירים לגבי תחום לימודים והכשרות מקצועיות.ומפגש בקבוצת הנוער והצע

 

 תעסוקה במחוז מרכז

  סה"כ מחוז דרום  חלוקת המחוז נתוני

 111  8101מספר מפוקחים שעברו משנת 

 114  8101מספר מפוקחים שנקלטו בשנת 

 81 תהליך השמה יזומה כולל וולונטאריים

 18  8101מספר מטופלים וולנטאריים בשנת 

 082  8101מקומות עבודה שלא יצא לפועל בשנת מספר בדיקות 
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באופן  וסיימ 11מפוקחים,  14מתוכם:  מטופלים 080ע"י רכזי שיקום האסירהמשולש הדרומי טופלו  יביישובמגזר ערבי: 

באזוק אלקטרוני,  2מטופלים. מתוך המטופלים  14קבוצות טיפול עם סה"כ  8, התקיימו  יוולונטר 01מלא את התכנית, 

אצל רכזים אזורים. סאמר מבצע פיקוח על קהילת אל פטאם הנמצאת  8טופלו ע"י מדריך מחוזי,  01טופלו בתעסוקה,  018

בי הארץ: נחף, ירושלים, שפרעם, מטופלים שהגיעו למקום מישובים ברח 08: 8101-8101בטייבה במרכז זה טופלו בשנת 

  פזורה בדואית. 

במספר תוכניות השיקום, המשך שתי קבוצות טיפוליות לאסירים משוחררים דוברי השפה הערבית, התקיים  01%עליה של 

יום עיון מחוזי בנושא טיפול ושיקום אסירים בחברה הערבית בשיתוף פעולה עם עירית כפר קאסם ועמותת "אמאן", 

ילדים, הכנות להפעלת שתי קבוצות טיפוליות לנשות  01נקלטו  –ויקט פר"ח לילדי אסירים לראשונה במשולש הפעלת פר

אסירים בטייבה ובכפר קאסם, הדרכת סטודנטים ביישוב טירה, חתימת חוזה עבודה מול טירה, הכנות לקבוצה טיפולית 

 בעיר טירה בנושא אלימות ושליטה בכעסים בשיתוף עם מרכז למניעת אלימות.

וליה, הקמת קבוצה טיפולית אזורית בתחום התעבורה אשר תתקיים בטירה, הפעלת קליטת רכז בישוב גלג :1022תכנון 

קבוצת אלימות ושליטה בכעסים בטירה, הפעלת שתי קבוצות טיפוליות לנשות אסירים, הרחבת פרויקט פר" לילדי 

 .אסירים, הקמת מערך מתנדבים

 מין: עבריינות

 חלוקה לפי בתי סוהר

הפניה למסגרת  הפניה לקהילה מתאימים מתאימיםלא  מס' נבדקים בית הסוהר

 ביתית-חוץ

 (2%) 0 (88%) 00 (41%) 08 (11%) 01 81 איילון

 (44%) 4 (11%) 1 (12%) 8 (18%) 01 84 השרון

 (01%) 4 (81%) 11 (11%) 41 (11%) 11 001 מעשיהו

 (04%) 0 (21%) 1 (80%) 1 (18%) 81 11 רימונים

 20 12 32 218 287 סה"כ

 

 811  8101סה"כ מפוקחים שהחליפו מקומות עבודה / בקשות לשינוי 

 18  סה"כ סדנאות תעסוקה והכנה לשחרור בכלא

 80  מחלה / נכות / ביטוח לאומי

 01  הכשרות מקצועיות תכנית השוברים

 80  קבלת מענק לימודים והתמדה

 733  1023וולנטארי כולל מפוקחים שעברו משנת סה"כ מטופלים + 
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מטופלים במרכזי שיקום מונע: מעגלים הוסטל ומרכז יום, התחלה חדשה, שלום בניך, מכון ארגמן  28במחוז טופלו בנוסף 

במסגרות חוץ ביתיות: הוסטל  1במחוז ועוד  השהתקיימ תמטופלים בקבוצה ייעודי 01ומירי פרוימוביץ. בנוסף טופלו 

 מטופלים. 011מפתחות והוסטל נשים. סה"כ 

  

ת"א,  תסטודנטים/יות מהמסגרות הבאות: אוניברסיט 18במחוז משולבים ים בהכשרה מקצועית ומתנדבים: סטודנט

לימודי משפטים, אוניברסיטת ב"ש והחוג לקרימינולוגיה  -סמינר הקיבוצים, בית ברל, המכללה למנהל בראשל"צ 

 באוניברסיטת בר אילן.

ז ההוליסטי לנשים ומנהלת הוסטל אלימות במשפחה. בנוסף מנחי הסטודנטים הינם יועצי כלא קהילה, מנהלת המרכ

עורכי דין, הפעלת חוג ספורט, ליווי  1מתנדבים העוסקים בתחומים הבאים: עזרה בתחום חובות ע"י  04לסטודנטים ישנם 

 אסירים משוחררים בקהילה, תעסוקה, הנחיית קבוצת פסיכודרמה ולימודים. 

העמקת הטיפול באסירים משוחררים ותרמה לאסירים ואסירות משוחררים/ות הפעילות המתוארת מעלה, תרמה רבות ל

בהוספת  נדבכים נוספים לטיפול שיקומי כוללני שהיה קושי להגיע אליהם במידה ולא היו זמינים לנו לעבודה שיקומית 

 סטודנטים ומתנדבים. 11טיפולית. סה"כ משולבים במחוז 

הנותנות  מענה טיפולי, פרטני מעמיק לאסירים משוחררים  ות שיקום אזוריותתקנים של רכז 1.1במחוז  רכזים אזוריים:

ישובים במחוז, כאשר בחלק מהישובים  11שאינם מקבלים טיפול באגפי הרווחה הפזורים במחוז. המטפלות נותנות מענה ל 

לישובים בהם עובד רכז לא מצויים עובדים מיומנים בעלי ידע בתחום התקון. בחלק מהישובים נותנות הרכזות מענה גם 

שיקום האסיר מטעמנו בקהילה, אולם עקב מצבים כמו: יציאת עובדות לחופשת לידה, התפטרות עובדים או מצב בו מספר 

במקרים הנ"ל הרכזות האזוריות  -מאוד גבוה של אסירים בפיקוח שאינה מאפשרת קליטת אסירים משוחררים ביישוב

, הרצליה, רמלה ולוד(. הרכזות מטפלות בכל סוגי העבירות: רצח, הריגה, תקיפה, נותנות מענה גם לישובים נוספים )ת"א

עבירות רכוש, עבירות מין וכדומה. הרכזות מודרכות ע"י יועצות כלא קהילה בהתאם לפריסה בישובים ומודרכות גם 

וצתית. שיבוץ הרכזות בהנחיה של מנהלת הוסטל "מפתחות" וכן ע"י מדריכה ארצית בדגש על עבודת הרכזות בעבודה קב

 .מטופלים 080הינו באזור: השפלה הפנימית, השרון והמרכז, סה"כ טופלו 

הפגה לילדים ומשפחת האסיר, חלוקת עיתונים בבתי הכלא,  פעילותמיזמים נוספים המתבצעים בקהילה ובהוסטלים: 

חלוקת שי למשפחות אסירים בחגים, ליווי פרטני ומשפחתי ע"י מתנדבים של עמותות לשיקום האסיר, טיפול בהוסטל " 

מפתחות" והגעה לבתי הכלא טיפול זוגי ומשפחתי בהוסטל, לצורך שיווק הפעילות המתבצעת בהוסטל ובדיקת אסירים 

תאימים לקליטה בו, קבוצות טיפול במרכז ההוליסטי לנשים, קבוצות לנוער וצעירים ופעילות התנדבותית בקהילה, המ

גיוס תרומות למטופלים במצבי מצוקה קשים, הכנת אסירים לקראת שחרור בבתי הסוהר במחוז, קבוצת תיאטרון קהילתי 

ות אינטנסיבית בביקור ילדי אסירים בכלא נווה תרצה כולל וקבוצות פסיכודרמה, מיזם חונכות ילדי אסירים הכוללת פעיל

 והמלווים תוך ביקור בכלא. הביקורים מתבצעים פעם בחודש.  תפעילות קבוצתית עם הילדים והאימהו
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 נתוני קהילה

 סה"כ מטופלים מס' מטופלים וולונטריים מס' מפוקחים שם הישוב

 012 18 88 תל אביב 
 42 01 10 חולון

 12 11 42 בת ים
 11 1 41 ראשון לציון

 81 1 08 רמת גן
 41 0 18 לוד

 08 1 04 רמלה
 12 8 11 טייבה

 1  1 גלגוליה
 88 01 08 טירה

 81 01 01 כפר קאסם
 0  0 כפר ברא

 00 0 01 קלנסוואה
 41 81 08 נתניה

 11 88 80 פתח תקוה
 01 1 01 הרצליה 

 1  1  יבנה 
 0  0  ציונהנס 

 4  4 רחובות
 8  8 חבל מודיעין-אחיסמך

 0  0 מושב בן זכאי
 8  8 גדרה

 0  0 בני עייש
 0  0 גן יבנה

ישובי בקעת אונו: 
יהוד, אור יהודה, 

ק.אונו, גני תקווה, 
גבעת שמואל, אזור, 

 סביון

02  02 

 1  1 יבנה
 080 08 018 רכזים אזוריים

 221 110 171 סה"כ
 

טיפלו הרכזים האזורים:להלן פריסת הישובים בהם   

אלעד, ראשון לציון, נס ציונה, חולון, כפר חב"ד, קלנסוואה, בת ים, כפר סבא, קדימה, הוד השרון, רמת השרון, כפר יונה, 

רעננה, תל מונד, כפר שמריהו, פרדסיה, הרצליה, אבן יהודה, תל אביב, פתח תקוה, לוד, ראש העין, בית דגן, נס ציונה, באר 

ת, קרית עקרון, רמלה, אחיסמך, גדרה, בית דגן, בני ברק, גבעתיים, יהוד, כרמי יוסף, מושב יגל, רמות מאיר, יעקב, רחובו

 אזור, אור יהודה, סביון, קיבוץ מסילות, גן יבנה, חולון, גבעתיים, בת חפר, בית אלעזריה, נתניה.

בהם המטופלים טופלו בחלקם ע"י רכזי רש"א ישנם מס' ישובים )שובים במחוז י 11-בסה"כ טופלו אסירים משוחררים מ

  ה ועו"סים באגפי הרווחה השונים וחלקם טופל ע"י הרכזות האזוריות(.בקהיל
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 סיכום מס' מטופלים כולל במחוז מרכז:

 )מטופלים  414 - מס' מטופלים של רכזי שיקום האסיר בקהילה ועו"ס ברווחה )בישובים בהם אין רכזים משלנו

 מטופלים. 322 סה"כ: יול וולונטרבטיפ 884בפיקוח, 

 08 יוולונטר 018מטופלים מהם בפיקוח  080 :מס' מטופלים של רכזות אזוריות ברש"א  

  מטופלות אצל יועצת כלא  81אסירות במרכז יום ו 81אסירות בהוסטל,  81 -בטיפולמס' אסירות משוחררות

  מטופלות.  11סה"כ  ,קהילה במחוז

 נערים בטיפול 88צעירים בטיפול,  18 -מס' נוער וצעירים בטיפול 

 בקבוצת  8בנות זוג המשתתפות בקבוצת נשים ו 1בנוסף  ,מטופלים 04 מטופלים מתוכם 11 -אלימות במשפחה

 8דיירים מגיעים לקבוצת עזרה עצמאית בתחום נפגעי סמים ו 2משפחות בטיפול זוגי משפחתי בנוסף,  01בוגרים. 

  ני מין מפוקחי יחידת צור בשב"ס.ימתוכם הינם מפוקחים בתחום עברי

 הופנו  12נמצאו מתאימים לתכנית שיקום, מתוכם  12נבדקו בכלא טרם תקופת השליש.  081 –מין  יעבריינ

 41פונים  18לרצות מאסר(  ולמסגרות חוץ ביתיות. נבדקו בקהילה )לאחר שסיימ 01למסגרות שיקום בקהילה ו

בקבוצה היעודית  01למסגרות חוץ ביתיות. תוכניות טיפול  1למסגרות שיקום בקהילה ו 41מהם נמצאו מתאימים, 

 במרכזי שיקום מונע אחרים. 28ו

 1, ישולבו בהוסטל מטעם משרד הבריאות 1נמצאו לא מתאימים,  81אסירים בכלא,  11רואינו  -תחלואה כפולה 

 .שולבו בתכניות שיקום בקהילה 1במסגרות חוץ והוסטל דרי רחוב בשחרורם המלא, שולבו 

 11אסירים, נמצאים בפיקוח בקהילה כולל קבוצה טיפולית  011סה"כ רואינו בכלא  -שיקום תורני בקהילה 

 .אסירים

 אסירים שוחררו באיזוק אלקטרוני 018 -איזוק אלקטרוני 

 ופלו במגוון נושאים: סיוע משפטי, דיור ציבורי, פעילויות מול בנקים אסירים משוחררים ט 018 -מדריך מחוזי

   .בקהילה ובדיקות שתן תומוסדו

 ילדי אסירות בכלא  11ילדים נחנכו במחוז מרכז, בנוסף  11ילדים נחנכו במיזם פר"ח ברמה הארצית.  011 – פר"ח

 נווה תרצה המגיעים באופן קבוע עם בוגר מלווה אחת לחודש.

  סטודנטים ומתנדבים 11סטודנטים סה"כ:  18מתנדבים,  04 -וסטודנטיםמתנדבים  

 סדנאות לקראת שחרור  18מטופלים להכשרה מקצועית ונערכו  01טופלו לפי טבלת תעסוקה, הופנו  111 -תעסוקה

 בבתי הכלא.

 לנות".אסירים בקרית שלמה ו"באי 01אסירים פוקחו במסגרת אל פיתאם בטייבה,  8 -מסגרות חוץ קהילתיות  

 קבוצות:

  1 קבוצות מרמה, 1מין, פסיכודרמה, תעבורה, תורני, תקבוצות במחוז: ק. טראומה, עבריינו 01 -סה"כ קבוצות מחוז
  קבוצת נוער, עוברי חוק  

812 -מס משתתפים  

קבוצות עוברי חוק 1מה, תיאטרון, דרפסיכו קבוצות: 2: סה"כ קבוצות בקהילה  

28מס' משתתפים :  
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 :1022יעדי מחוז מרכז לשנת 

  .הגדלת מס' סדנאות לקראת שחרור בכלא עם יועצי כלא 

 .קביעת תכניות עבודה מסודרות במחוז לצורך הגדלת מס' מתנדבים בקהילה 

  פעילות מוגברת בקהילה עם יועצי קהילה, כגון: ערב מודעות בקהילה, הפעלת קבוצות טיפול ושיקום, ביקורי
הכלא והעברת מסר לתושבי העיר, מפגשים דחופים עם ראש העיר ומנהל אגף הרווחה,  עובדים מקצועיים בבתי

 בטל"א, משרד השיכון, סנגוריה ציבורית וכדומה.

  ,שילוב רכזי שיקום האסיר בערים נוספות במחוז: בקעת אונו חצי משרה, אור יהודה חצי משרה, כ"ס חצי משרה
 ונה חצי משרה.רחובות משרה מלאה, בני ברק חצי משרה ונס צי

 .הפעלת שלוחה של הרשות בנתניה ותפעולה באופן מיטבי 

 .המשך קליטת סטודנטים והכשרתם במחוז 

 .המשך הפעלת קבוצות טיפול במחוז כמתודה חשובה מקצועית וטיפולית 

  תגבור של שני עובדים נוספים בתחום. -תעסוקה 

 ב.עבודה קבועה מתמשכת ומקצועית עם יחידות הנוער, נשים ואלמ" 

 .קביעת שני ימי עיון מחוזים 

  .הגדלת מס' מפוקחים באיזוק אלקטרוני 

 

 

 1027ך המטופלים במחוז מרכז בשנת ס

 סה"כ 1027מטופלים בשנת  

 221 קהילה

822 
 70 נשים 

 32 נוער וצעירים

 31 הוסטל מפתחות
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 סיכום פעילות השיקום בקהילה .א

 

מס' מטופלים  מס' מפוקחים מחוז

 וולונטאריים

 סה"כ מטופלים במחוז

 288 808 111 צפון

 0,111 841 180 דרום וירושלים

 201 841 111 מרכז

 1,373 322 2,232 סה"כ

 

 

 אסירות ואסירים משוחררים.  1,373 טופלו ברשות לשיקום האסיר 1027בשנת 

 

 

 להלן החלוקה בפילוח לפי מחוזות

 

 

 

 

 

 

822 

1,036 

815 

 מטופלים ברשות לשיקום האסיר בפילוח מחוזי

 מרכז דרום וירושלים צפון
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מכלל המטופלים ברשות לשיקום האסיר הינם אסירים משוחררים הפונים באופן וולנטארי,  13%-כ

 ומבלי כל חובה. 
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 י: הוסטלים ברשות לשיקום האסיררביעפרק 

 הוסטל לפיתוח מיומנויות משפחתיות )אלמ"ב( -הוסטל מפתחות 

 אסירים משוחררים בקהילה, כחלק מרצף טיפולי.  -לטיפול בגברים אלימים הוסטל 

הקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי וקרן סקט"א בחסות ברשות לשיקום האסיר,  8111שנת ההוסטל הוקם ב

ההוסטל אינו תחליף לענישה, אלא משמש ככלי טיפולי בתום  ., אסירים משוחרריםדיירים 04ההוסטל מיועד לעד  רש"י.

  .לאחר שחרורם מבית הכלא הפחית את מסוכנותם של הגברים האלימיםומסייע בכך ל תקופת הענישה,

 ,למשפחתיותושל ההוסטל הינה ללמד את הגברים האלימים טכניקות חדשות להידברות, לשוויוניות, לזוגיות מטרת העל 

דורית של שימוש באלימות -ןלמנוע העברה בי, ובכדי את המקרבן הבאוהן את הקורבן הבא הן למנוע כדי וכל זאת 

 אשר אמור להוות תא בטוח עבור בני המשפחה. ,אינטימית בתוך התא המשפחתי

לרצות שסיים לאחר  .על פי הנתונים המפורסמים, שליש מהנשים המוכות חוזרות לבן זוגן האלים לאחר תום ריצוי המאסר

האכזבה  ,כותלי בית הסוהר כשהכעסאת הגבר לצאת , עלול את תקופת מאסרו עד תומו ללא ניכוי שליש ומבלי שעבר טיפול

מבלי לקחת אחריות על התנהגותו , ממשיך להאשים את בת זוגתו על מאסרווכשהוא תוקפנות עדיין מקוננים בו, הו

 האלימה.

 בהוסטלטיפול ואילו ה ,אך הטיפול בבית הסוהר מבוסס על למידה תיאורטית בלבד ,ניתן טיפול באלימות בבית הסוהריש ו

עליו להתמודד עם מציאת מקום עבודה, לקיחת אחריות על פרנסת  - מפגישים את הדייר עם החיים האמתיים בחוץ, דהיינו

 וכל זאת מתאפשר בהדרגה כשבת הזוג ובני המשפחה נכנסים לתוך מעגל החיים של הדייר. ,המשפחה

דרשים, נניקיון, קניות, סידורים מטלות  ,תחזוקת ההוסטל -הדייר נאלץ ללמוד ולהיחשף למיומנות משפחתיות בהוסטל 

התנהגות , וכך לומדים הדיירים המודל בחיי היום יום בהוסטל הינו של תא משפחתידיירים ועוד. אי ההסכמות בין 

 ללא שימוש בטכניקות אלימות אשר הובילו אותם למאסר. ,כנהוישירה  ,שוויונית

גם תוכננת ומבוקרת מבלי שינקטו אמצעים אלימים, ניתן בהוסטל בכדי לסייע למשפחה להתחבר שוב או לקיים פרידה מ

 או משפחתי.טיפול זוגי ו/

 בהוסטל: מטרות הטיפול

  לאסירים בהפסקת האלימות במשפחה, תוך מתן כלים וטכניקות לחיים. הטיפול כולל טיפול פרטני, קבוצתי, לסייע

 בית וטיפול זוגי ומשפחתי.קבוצות לעזרה עצמית, פיתוח מיומנויות משפחתית, ניהול משק 

  התהליכים הרגשיים והקוגניטיביים המתרחשים במעגל האלימות, תוך העלאת המודעות ולקיחת לזהות ולהבין את

 אחריות על ההתנהגות האלימה.

  לבני הזוג בתהליך הפרידה.לסייע  –לנשים המוכות בתהליך חזרת בן הזוג הביתה, או לחילופין לסייע 
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  נורמטיביים ללא אלימות. דפוסי חייםלהקנות 

  פוסי הורות תקינה ובריאה.ודלהקנות דפוסי זוגיות תקינה 

 רשת טיפולית וחברתית.ובחיים תקינים הכוללים תעסוקה, הכשרה מקצועית,  המשוחרר האסיר לקדם את שילוב 

 

 של ההוסטל: אוכלוסיית היעד

 מות במשפחהאליהנו מוקד הבעיה , כאשר אלימות במשפחהם השפוטים בגין אסירי 

 אובחנו כברי שיקום 

 )עברו טיפול משמעותי בכלא או בקהילה )פרטני, קבוצתי, אחר 

 נקיים מסמים ומאלכוהול 

 

 :שלבי תכנית ההוסטל

כולל איתור, ראיונות, ראיון עם בת הזוג, ועדת קבלה, הכנה לקראת  –שלב איתור המועמד לטיפול בהוסטל  שלב ראשון:

 המעבר להוסטל.

כולל אינטק, קביעת תכנית טיפולית אישית,  ,מיקוד בדייר עצמו חודשים. 4 -תהליך הנמשך כ –כניסה להוסטל  שלב שני:

 טיפול פרטני, טיפול קבוצתי, קבוצות העשרה, הכנה לעבודה, ליווי והכשרה מקצועית.

 לחיק משפחתו. משפחתי לקראת חזרת בן הזוג -חיזוק ושיקום הקשר הזוגי –טיפול זוגי ומשפחתי  שלב שלישי:

 הכנה לקראת חזרה הביתה. שלב רביעי:

שנת מעקב ופיקוח, השתתפות בקבוצת בוגרים, המשך הקשר הטיפולי עם העו"ס בהוסטל, המשך טיפול זוגי  שלב חמישי:

 או משפחתי והשתתפות בקבוצת בוגרים המתקיימים פעם בשבועיים./ו

 

  1027שנתיים נתונים 

מספר 
 הפניות

לא 
 נורואיי

ראיון בבית 
 סוהר/הוסטל

סיימו  התקבלו
טיפול 
 במלואו

עזבו טרם 
סיום 

תקופת 
 התנאי

הפנייה  הודחו 
למסגרת 

 אחרת

בתהליך 
בחינת 
 התאמה

11 01 8 4 0 0 0 * 8 
 

  מטופל שנפלט עקב אי עמידה בתנאי השחרור, עניינו מוחזר להחלטת הועדה ואינו מופנה לתוכנית שיקום אחרת
 במסגרת רש"א.  
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 )חלוקה לחודשים( טופלים בכל זמן נתוןמ

2 1 3 1 1 3 7 2 8 20 22 21 
08 00 00 00 00 08 8 8 8 01 00 00 

 

 הגיעו לבדיקת התאמה לא

הסיר  
 מועמדות

הוסרה מועמדותו על ידי גורמי 
 שב"ס/ ו. אלמ"ב/ ו. שחרורים

הוסר על ידי  ייהחד
 יועץ

8101 1 1 0 4 
 

 8מועמדים שרואיינו, התקבלו וממתינים לדיון בוועדת השחרורים: 

 1מועמדים שרואיינו ולא התקבלו: 

 4מועמדים שרואיינו ולא השתלבו בהוסטל עקב החלטת ועדת השחרורים: 

 0מועמדים שרואיינו בתום תקופת המאסר והסירו את מועמדותם: 

 

   נתונים נוספים:

 נה קרדינאלית להליך הטיפולי בהוסטל, הן של בנות הזוג והן של יקבוצה זו ה ,בנות זוג משתתפות 7בוצת נשים: ק

הגברים. היא מתקיימת אחת לשבועיים, במסגרת מפגש בן שעה וחצי. בנוסף למפגש זה, מנחת הקבוצה מקיימת 

מס הרב קשר ומעקב יומי עם המטופלות, הכולל ביקורי בית, מפגשים פרטניים ושיחות טלפוניות רבות. לאור העו

על מנחת הקבוצה, מענים נוספים ניתנים על ידי אנשי הצוות האחרים, וחלק מההתנהלות מולן מועמסת על 

 המטפלים האישיים. 

  :נה אחד מעמודי התווך בליווי המטופלים בהגיעם למעמד יקבוצת הבוגרים ה, משתתפים 8קבוצת בוגרים

, היא מתקיימת אחת לשבועיים, במהלכם מנחי "בוגרים". מנחי הקבוצה הם מטפל ומדריך מקצועי מתנדב

 הקבוצה ממשיכים לעקוב ולסייע לבוגרים בהתמודדויות היומיום. 

 הטיפול המשפחתי והזוגי גם כן דורש פעילות מעבר לשעות בחדר הטיפולים. , משפחות 23יפול זוגי ומשפחתי: ט

. בפועל, הטיפול בזוגות ובמשפחות מצריך כידוע, מדובר במענה בסיסי כשמדובר בטיפול ייעודי לאלימות במשפחה

 שעות חודשיות בלבד.  81שעות בחודש, אולם אושרו לנו  82

  :דיירים 2קבוצה לעזרה עצמית  ( מפגשיN.A) 

   :מפוקחים 1יחידת צור 

  לאורך השנים ההוסטל התפתח והטיפול הפך למורכב יותר, בהתאם להתרחבות תופעת האלימות במשפחה

לדוגמה: לא היו מתקבלים אסירים ללא בנות זוג ואסירים  –הקריטריונים היו נוקשים ומגבילים בישראל. בעבר, 

 .נוספים אשר נשפטו לניסיון לרצח 2 -רוצחים, וב 1 -שבצעו רצח במשפחה. בשנים האחרונות טיפלנו ב
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 מות.כיום, הטיפול בהוסטל הינו טיפול רב מערכתי, הכולל טיפול בכלל בני המשפחה אשר חוו אלי 

  במסגרת ההוסטל מתקיימים טיפולים זוגיים; טיפולים משפחתיים; קבוצת נשים )חלקן קורבנות העבירות וחלקן

 בנות זוג חדשות(; קבוצת בוגרים; טיפולים פרטניים לבוגרי ההוסטל; טיפולים פרטניים לכלל דיירי ההוסטל. 

  ה, קבוצת מעגל האלימות, קבוצת מודל אפרת, קבוצות יומיות )קבוצת רגשות, קבוצת תנוע 8בכל ערב מתקיימות

 קבוצה פתוחה( ובנוסף, קבוצת מדריך.

 הינם אבות לילדים, ועל כן, נדרש  081אסירים ובני משפחותיהם, מתוכם  011 -מאז ועד היום ההוסטל טיפל בכ

 מענה טיפולי רחב היקף.

ובעקבות זאת, הלמידה, הפקת הלקחים והמחקרים הנרחבים  והשינוי החברתי שחל לאורך השנים לאור האמור לעיל

שקיימים כיום, ישנו צורך במענה טיפולי רחב ומעמיק, כדי למדר את תופעת האלימות במשפחה. כל זאת מתרגם לעלייה 

בכמות המטופלים, הבוגרים, נשותיהם ומשפחותיהם, וכן, לצורך בעלייה בכמות כוח האדם. אולם, המציאות מראה 

 . אחרת

 1027פרויקטים ייחודיים בשנת 

 .הרצאות הצוות ובוגרי ההוסטל בימי עיון שונים בקהילה 

  פרזנטציות בבתי הכלא השונים בארץ בשיתוף פעולה עם יועצי רש"א. 1קיימנו 

  מפגשי משפחות לדיירי ובוגרי ההוסטל במטרה לבנות מחדש את הקשר בתוך התא המשפחתי שחווה  1קיימנו

 האישה המוכה, הילדים העדים / חוו אלימות במשפחה(. –האלימות  אלימות. )קורבן

  פרזנטציות לסטודנטים שנה ג' לימודי תואר שני במסלול לימודי משפטים באוניברסיטת בר אילן. 4קיימנו 

  פרזנטציות לסטודנטים שנה ג' לעבודה סוציאלית ולצוות בית החולים אסף הרופא. 4קיימנו 

 פרקטיקנטיות ,מתנדבת   1/ סטודנטים לקרימינולוגיה. )קיום מודרכות בהוסטל  מרכז לימודי לפרקטיקנים

עו"ס(  שהתנדב בהוסטל לפני כשלוש שנים וחזר שנים, ופסיכותרפיסט ) 1וסטל מזה )קרימינולוגית שיקומי( בה

 להתנדב.

 .בוגר טיפול אשר מתנדב בהוסטל ומשמש כמנחה לקבוצת הבוגרים בהנחיה משותפת 

  טיפולי ייחודי לטיפול בגברים אלימים בשיתוף במאי ושחקנים מקצועיים "חומר נפש". במסגרת פיתוח כלי

 הפרויקט הופק סרט המיועד לאנשי מקצוע.

 הגב' אלינור אשר אמונה על  עובדים של ועדות השחרורים, 11 -כ קיימנו מפגש עבודה ופיתוח נהלי עבודה עם

 המערך האדמיניסטרטיבי של ועדות השחרורים.

  .השתתפות בבניית נהלי עבודה עם משרד הרווחה, שב"ס, רווחה, מב"ן בטיפול באלימות במשפחה 

 משרדיות.-חברות בוועדות אלמ"ב בין 

 .השתתפות באקדמיה במסגרת אוניברסיטת בר אילן 

 .חברות ועדה משותפת עם הסנגוריה הציבורית 

  "ועצה האזורית עמק לוד. פרויקט שיקום מועדון נוער במצוקה במ –יום "המעשים הטובים 
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 הוליסטי לאסירות משוחררותמרכז שיקום 

טיפולי עבור כלל האסירות המשוחררות באזור -מרכז שיקום הוליסטי לאסירות משוחררות מהווה כתובת ובית שיקומי

מרכז הארץ.  מרכז השיקום מאפשר ומסייע לנשים להשתלב לאחר מאסרן חזרה בחברה באופן מותאם ומיטיב עבור 

 הנשים ומשפחותיהן ועבור החברה כולה.  

השירותים הניתנים במרכז ם עבור נשים, אסירות משוחררות המתגוררות במרכז הארץ. המרכז משלב מגוון שירותי

מסייעים למשתקמות להתפתח ולצאת מדפוסי התנהגות ותקשורת קורבנית ואלימה; לסגל לעצמן אסטרטגיות חיים 

עצמאית. חוויית חדשות ויעילות; לקדם תחושת מחוללות עצמית; ליצור ולאמץ לעצמן תפקוד ותחושת מסוגלות עצמית ו

ההצלחה בהשתלבות בתעסוקה מהדהדת במרחבים נוספים בחייהן של המשתקמות, ומהווה בכך צעד נוסף ומשמעותי 

 בתהליך השיקום. 

מתוך התפיסה כי קיימים מרכיבים רבים הנדרשים בתהליך שיקום וטיפול, התערבויות השיקום במרכז מורכבות ממענים 

כז מספק שירותים אמבולטוריים במסגרת מרכז היום והערב ושירות של מסגרת מגוונים, בעלי אופי שונה. המר

 אינטנסיבית כוללנית במרחב ההוסטל. 

מרכז היום והערב מספק התערבויות טיפול ושיקום לנשים, אסירות משוחררות המתגוררות בקהילה. ההוסטל הוא בית 

דיירות.  01-(. המסגרת מיועדת לhalf-way houseחה )טיפולי עבור נשים, אסירות משוחררות, הבנוי כמסגרת חצי פתו

הנשים מתגוררות בהוסטל במשך כשנה, ובהמשך נבנית להן תכנית המשך בהתאם לצרכיהן. טרם השתלבותן של דיירות 

ההוסטל בתעסוקה, הן משתתפות בתכנית מרכז היום. דיירות ההוסטל מקבלות דיור, טיפול וליווי אינטנסיביים בכל 

 יים.תחומי הח

 

 הוסטל

 -ממס' ממשיכות 
1023 

סה"כ נקלטות 
 1027בשנת 

 1027סה"כ בשנת  סה"כ נושרות סה"כ מסיימות
)ממשיכות + 

 נקלטות(
8 

 
01 2 1 81 

 

 

 מרכז יום +ערב

מס' ממשיכות 
 משנים

 1021-1023 

סה"כ נקלטות 
 1027בשנת 

  1027סה"כ בשנת  סה"כ נושרות סה"כ מסיימות
)ממשיכות + 

 נקלטות(
01 01 

 
01 8 81 

 

נציגי ביטוח לאומי ארצי, נציגי משרד האוצר, הועדה לקידום מעמד האישה, ביקורים שנערכו במהלך השנה במרכז:  -

צוותי עובדים ועובדות ממשרד הבריאות )סל שיקום(, סנגוריה ציבורית, צוותי עובדות מכלא נווה תרצה, קבוצות של 

 סטודנטיות וסטודנטים מפרופסיות שונות, קבוצות מתנדבות ועוד. 
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    מערך השיקום במרכז

 ההוליסטי שבוצעו במרכז ות קבוצתיותפעילוי

 
משתתפות. ככלל, כל הנשים  1 -ל 04בין  עחמש פעמים בשבוע. מספר הנשים נ, 01:11עד  2:11פועל בין השעות  - מרכז יום

 משתתפות בכל הקבוצות, למעט מקרים חריגים. 

 ( 1צוות העובדות )סה"כ  בהנחייתקבוצות 

 פעמים בשבוע )שנתי( 1 –קר ומפגש ב 

  אחת לשבוע )שנתי( –קבוצה טיפולית 

  אחת לשבוע )שנתי( –קבוצת בית 

 סדנת תעסוקה, אחת לשבוע, שנתי 

  גינון אחת לשבוע )שנתי(קבוצת 

  )קבוצת ממאנט, אחת לשבוע )בשיתוף  ליגת כדור רשת ארצית, לנשים ולאימהות 

 חודשים( 1אחת לשבוע  ) –רמה קבוצת מ  

 קבוצת אקטואליה, אחת לשבוע 

 ת מלאכת יד, אחת לשבוע, שנתיקבוצ 

 קבוצת 'רק להיום', אחת לשבוע בהנחיית מדריכת היום, שנתי 

 קבוצת ניהול אורח חיים, אחת לשבוע, שנתי 

  .פעילות התנדבות של המטופלות 

  ,אחת לשבוע,  ,'וכו בישול ואפייהמשק בית 

  עמותת חסדי נעמי.  –יציאה קבוצתית, אחת לשבוע להתנדבות 

  מרכז מהותי, סטודיו מיכל נגרין, באולינג, התנסות בקניות  –יציאה קבוצתית אחת לחודש לסיורים וביקורים
 בהנחיית אם הבית ועוד.

  יציאה קבוצתית, אחת לשבוע לקבוצתNA 

  התנדבות שוטפת בסטודיו לגרפיקהzotzot 
 
 

 של אשת צוות(:  יתמקצועוהדרכה יווי , בלסטודנטיות 1)סה"כ או הנחייה משותפת קבוצות בהנחיית סטודנטיות 

 אחת לשבוע ,קבוצת פסיכודרמה    

  נשיות ומגדר, אחת לשבוע קבוצת 

 )קבוצת מיצוי זכויות ונשים בעולם המשפט )סטודנטיות מהקליניקה למשפטים מכללה ראשל"צ 

 קבוצת אני והקהילה שלי, אחת לשבוע 

 
 : בליווי מקצועי של אשת צוות()קבוצות ופעילות העשרה ופנאי, בהנחיית מתנדבות 

   קבוצת "מזרח מערב" אחת לשבוע, שנתי 

   קבוצת סריגה, אחת לשבוע, שנתי 

   קבוצת תזונה נכונה, אחת לשלושה שבועות, שנתי 

   תדרים בתנועה אחת לשלושה שבועות, שנתי 
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   קבוצת אומנות, אחת לשבוע, שנתי 

 קבוצת קולנוע, אחת לשבוע 

 מפגשים 2ו התקיימ -מועדון קריאה 

 פעם בשבוע -כלבנות טיפולית 

 סדנת שיווק והכנה לעולם התעסוקה, אחת לשבועיים 

 
 

יציאה לפעילות פנאי מחוץ למסגרת שכולל אחת לשבוע  )היעדר מתנדבות וסטודנטיות( ופעל לו"ז מותאם לתקופההבקיץ 
 המרכז. 

 
 בנוסף שולבו הקבוצות הבאות: 

 
 

   לימודים

 מחשבים –שעות הוראה בשבוע  1

   אנגלית –שעות הוראה בשבוע  1

 בשנת תשע"ח 1 -בשנת תשע"ז ו 1   – סטודנטיות

 01 - מתנדבות

 כל יחידות ההנחיה של הסטודנטיות והמתנדבות מקבלות ליווי והדרכה זוגית/פרטנית מאשת צוות המרכז. 

סטודנטיות לע"ס שפועלות במחוז  1. לקבוצה זו מצטרפות גם בנוסף, מתקיימת אחת לחודש קבוצת הדרכה לסטודנטיות
 הסטודנטיות גם משתתפות בהדרכות הקבוצתיות של צוות המרכז ובישיבות הצוות.  דרום, תחום נשים. 

 
בהתאם לתכנית האישית שנקבעה להן.  מגיעות נשים .: המרכז פועל כמסגרת אמבולטורית(ערבאמבולטורי )מרכז 

 במקרים מסוימים גם ליווי כלכלי. השתתפות בקבוצה, טיפול פרטני ופיקוח תעסוקתי.  –התכניות כוללות 

 משתתפות, שנתי 01 -קבוצת תעסוקה, אחת לשבוע, סה"כ כ 

 8102הסבב הקיים עתיד להסתיים מרץ  משתתפות.  1מפגשים, סה"כ  01רמה, אחת לשבוע, קבוצת עבירות מ  . 

  כוללת נשים מהמסלול האמבולטורי ומההוסטל.    –קבוצה טיפולית בערב 

 השתלבות בלימודים במתקיימים בשעות מרכז היום 
 

נשים(. כל דיירות ההוסטל, משתתפות בתכנית מרכז היום, במהלך שלושת החודשים הראשונים מיום  01-8: )סה"כ הוסטל
 . עסוקהתהבליווי ובפיקוח יועצת  שחרורן מהכלא. בהמשך יוצאות לתעסוקה עצמאית

 קבוצה טיפולית, אחת לשבוע 

 קבוצת יחסים, אחת לשבוע 

  יציאה לקבוצתNA  בליווי מדריכה 

  סבב הרגשה, אחת לשבוע 
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 2-אסירה אחת לשבוע. חופשות החל מ-אסירות בסבב חופשות בהוסטל. בממוצע של אישה 1 -במהלך השנה התארחו כ
 שעות.   18-שעות עד ל

 
 פעילויות נוספות שהתקיימו

  ערבי הכשרה למתנדבות ולסטודנטיות שכללו  1במהלך השנה מתקיימים  –ערבי הכשרה למתנדבות ולסטודנטיות
 ם לעבודה במרכז והדרכה קבוצתית. יהרצאה תיאורטיות בנושאים רלוונטי

 ציון ערבי חג ומסיבות במהלך השנה, על פי לוח החגים היהודי, המוסלמי והנוצרי 

 המדינה חגים ומועדים של כלל אזרחי 
 
 

 התערבויות פרטניות

 .רכישת מיומנויות חיים בסיסיות, ניהול סדר יום. חינוך לחיי אזרחות 

   .)מיצוי זכויות )בשיתוף גבי דרעי 

 .סיוע משפטי 

  ת: קופות חולים, משרדי ממשלה, בטל"א, עמידר, בתי משפט, והתלוות לנשים במשימות הבא –ניהול מקרה

החלטה, שירות מבחן, משטרה, מעקב פסיכיאטרי, טיפול ייעודי )עברייני מין, הפרעות רשויות מקומיות, ועדות 

 אכילה וכד'(, קשר עם מוסדות החינוך של ילדי האסירות המשוחררות,.

  שירותי סל שיקום וכד'.  –בניית תכניות המשך 

 ווחה, שירותי בריאות שב"ס, סנגוריה ציבורית, בטל"א, משרדים ממשלתיים, מחלקות ר  -ממשקים מחוץ לרש"א

 הנפש ובריאות בכלל, רשויות מקומיות, קליניקות למשפטים, מוסדות חינוך אקדמיים ועוד

 

  תחום תעסוקה ולימודים:

אפריל עד בין יתה נוכחות רציפה  וקבועה של יועצת תעסוקה כאשר ארבעה חודשים ילא ה 8101ראוי לציין שבמהלך שנת 
 תה עובדת בתפקיד.   יילא ה, 8101אוגוסט 

 48   נשים וולנטריות.  1. 8101 -ב 08, 8101 -החלו ב 84 –נשים בפיקוח תעסוקתי  41סה"כ נשים לוו בתעסוקה 

 01 נשים לוו בלימודים 

 הפעלת סדנת תעסוקה על בסיס שבועי במרכז היום; 

 תעסוקת נשים ומדריכה יועצת  –)הנחיה משותפת  קבוצת תעסוקה שבועית לנשים העובדות במסגרת מרכז ערב
 טיפולית(;

 יום תעסוקה כלל אגפי בכלא נווה תרצה; 

 'וליווי  ההדרכ -ריכוז והפעלת פרויקט "הדרך אל החופש" בשיתוף פעולה עם כלא נווה תרצה ו'מלכת המדבר
  ;המתנדבות והקמת מחזור נוסף לפרויקט )כולל: גיוס, מיונים והכשרה(

  סטודיו 'זות זות'שותפות בועדת היגוי ובפעילות;  
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 שיתוף פעולה עם קצינת תעסוקה בכלא נווה תרצה סביב הכשרות מקצועיות שמתקיימות בכלא; 

 שיתוף פעולה עם עמותות בתחומי לימודים, מוסדות חינוך ומלגות; 

  סטודיו 'זות זות'. –ליווי מקצועי 

 
ליווי תעסוקתי של נשים, אסירות משוחררות מאתגר מבחינות רבות, שילובן של נשים בעולם התעסוקה רווי באתגרים 

הקשורים בסטיגמות חברתיות, היעדר ניסיון ומיומנויות תעסוקתיות, היעדר מיומנויות בסיסיות כגון ידיעת קרוא וכתוב 

 נשים, אסירות משוחררות ומעסיקים ומעסיקות ידידים.  –ועוד.  ליועצת התעסוקה שתי אוכלוסיות יעד מרכזיות 

קטן היא  מלווה עוד בעודן מרצות יועצת התעסוקה של רש"א מלווה את הנשים לאורך כל תהליך השיקום. את חלקן ה

מאסר בכלא ואת רובן, משלב שחרורן וקליטתן במרכז השיקום. לכל אישה נבנית תכנית תעסוקה בהתאם למשאבים 

 ספציפיים שלה. ולצרכים ה

כגון: תרגול סדר יום, כתיבת קורות חיים, מיומנויות  ,אבחון מעמיק במקביל למתן כלים ספציפיים תהליך הליווי כולל

חיפוש עבודה, הכנה לראיונות עבודה, התלוותה של יועצת תעסוקה לחיפוש עבודה והצטרפות לראיונות עבודה של חלק 

 מהנשים.   

, התמודדות עם חוסר הודאות הרב תי הנשים הינו ההתמודדות עם ההמתנה לתשובה לה הן מצפואתגר נפוץ,  שעומד בפני

 ות(. /שמלווה את התהליך. לצד ליווי הנשים והדחיה )תשובה שלילית ממעסיקים

ליך זה התה. לקלוט נשים, אסירות משוחררות לעבוד ות/שבוחריםות /מעסיקיםצת התעסוקה תומכת, מכשירה ומגבה יוע

פי לאורך כל תקופת ההעסקה. מעורבותה של יה והמשכו בליווי ספציל במתן רקע ומידע על מאפייני האוכלוסימתחי

 היועצת מתבטאת גם בנוכחות פיסית במקומות העבודה. כל אלה במטרה לאפשר שילוב מיטיב של הנשים בתעסוקה.

בנוסף  סטודיו לגרפיקה והדפסה, פועל בין כותלי המרכז ההוליסטי לנשים של רש"א מזה כמה שנים. סטודיו 'זות זות':

להיות הסטודיו מפעל העומד בפני עצמו המעסיק נשים, אסירות משוחררות, הוא מהווה מסגרת הכשרה ותעסוקה, עבור 

ם בסטודיו, מאפשרת התנסות בתעסוקה נשים שתכנית השיקום שלהן כוללת שהות במרכז היום. השתלבותן של אותן נשי

בתנאים מוגנים וגם מהווה הזדמנות לערוך תהליך אבחון תעסוקתי ממשי.  הסטודיו הוא תוצר של שיתוף פעולה בין 

 ארגונים ומהווה מודל לשילובן של נשים, אסירות משוחררות בתעסוקה עצמאית. 

טבחות, אדמיניסטרציה ושירות לקוחות טלפוני. תחומים מכירות,  ןתחומי התעסוקה הבולטים בהן עובדות הנשים הינ

שורי הנשים ומאפייניהן כולל אופי העבירות שביצעו. בשלבים הראשונים לשיקום, המשאבים יאלה מוכתבים לרוב ע"י כ

במהלך השנה חווינו מספר מעברים של  ,יחסי וכך גם מידת הביטחון העצמי העומדים לרשות הנשים מצומצמים באופן

ות עבודה מסיבות שונות, ביניהן רצון לשפר את תנאי ההעסקה, חוסר התאמה בין סוג העבודה למטופלת, רצון מקומ

 להתפתח ולפתח כישורים נוספים ויחס לא הולם מצד המעסיק.

 
הפצת חזון ומדיניות שיקום נשים בישראל. העלאת מודעות לאוכלוסיית האסירות המשוחררות  מרכז הכשרה ולמידה:

 : באמצעות
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 קבוצות מתנדבים., סטודנטים ו)בעיקר ממשרדים ממשלתיים( אירוח, ביקורים והרצאות לצוותי עובדים 

 ע"ס, פסיכודרמה, משפטים, מכללה חברתית.  -עבור סטודנטיות ממקצועות טיפול וחינוך ימודמרכז הכשרה ול 

 השתתפות בדיונים בכנסת. 

  הכשרה וליווי  מקבלותמתנדבות. הן  2 -סטודנטיות במרכז וכ 1 -יפעלו כ (8101האקדמית )החל מנובמבר בשנה

הדרכה ליחידות  אחת למתנדבות ואחת לסטודנטיות(,)הרצאות, שתי קבוצות הדרכה חודשיות  -שנתי שיכלול  

 "ס והקרימינולוגיה. והנחיית הקבוצות, הדרכה פרטנית לסטודנטיות ממקצועות הע

המרכז מהווה מסגרת להתנדבות נשים מהקהילה. פעילות המתנדבות מלווה במפגשי הכשרה,  - מרכז ומערך התנדבות

 הדרכה והדרכה פרטנית. 

 

 פעילות בנווה תרצה

 .מפגשים פרטניים של מנהלת המרכז ההוליסטי,  עם כלל הנשים המתגוררות באזור מחוז מרכז 

 במרכז ערב.  חפיקו תומפגשים פרטניים של יועצת תעסוקה עם מועמדות לתכני 

  משתתפות.  01-08הנחייה משותפת של שב"ס והמרכז ההוליסטי. אחת לשבועיים,  –קבוצת הכנה לשיקום ושחרור 

  פעמיים בשנה, כלל אגפי.  –יום תעסוקה 

 מפגשי הכשרה למתנדבות מפרויקט "הדרך אל החופש" בשיתוף שב"ס ומלכות המדבר 

 .'השתתפות בועדת היגוי 'מלכות המדבר 
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 וסטל ירושליםה

 

הוסטל מהווה גשר בין החיים מאחורי הלאסירים משוחררים. כוללנית  טיפולית-שיקומית"הוסטל ירושלים" הינו מסגרת 

עובדים מנהל, הכולל  העוברים תהליך טיפולי בליווי צוות מקצועי מתגוררים דייריםובו סורג ובריח ובין הקהילה 

 .   ומתנדבים מדריכים בוגרי ההוסטל, סוציאליים

שנה ו מתוכם תשעה חודשים ראשונים אינטנסיביים הכוללים מגורים בהוסטל משך הטיפול הינו שנה ותשעה חודשים,

כולל ה שוכרים הדיירים דירה באופן עצמאי בסמיכות להוסטל תוך שימור הקשר עם ההוסטלנוספת של שנת מעקב בה 

  . ואלכוהול ומעקב בדיקות לגילוי סמים , פעילויות תרבות והעשרההמשך השתתפות בקבוצות, שיחות פרטניות

מסגרת ההוסטל מאפשרת לדיירים לרכוש כלים תפקודיים ורגשיים לניהול שגרת חיים נורמטיבית ונקייה מסמים, תוך 

שמירה על יציבות תעסוקתית. זאת, באמצעות טיפול פרטני וקבוצתי, מענה וליווי תעסוקתי, רכישת כישורי חיים, כלים 

 ועי תרבות והעשרה. לניהול כלכלי עצמאי, שיקום משפחתי ואיר

שאובחנו ע"י יועצי רש"א בכלא  המאופיינים ברצידיביזם )מועדות( גבוה 81-11אסירים בגילאים הינם  אוכלוסיית היעד

וכן אסירים המתגוררים  כזקוקים לטיפול אינטנסיבי. לרוב, אסירים אשר התנסו בשלל תוכניות טיפוליות אך שבו לסורם

ההוסטל יכיל  .רת את שיקומם בקהילה וזקוקים לניתוק זמני/קבוע לשם שיקומםבסביבה קרימינוגנית שלא מאפש

 אסירים ברישיון )במסגרת השליש( ואסירים וולונטריים המגיעים לאחר שחרור.

 ייחודיות ההוסטל באה לידי ביטוי במספר גורמים:

מאופיינת יפול. אוכלוסייה ההמהווה את אוכלוסיית קצה הרצף בקרב האסירים המשוחררים ברי הטאוכלוסיית היעד 

מאופיינות בהזנחה, התעללות, השל מערכות יחסים  בהיסטורית חיים הכוללת גדילה במשפחות דיספונקציונליות, קורבנות

סובלים מטראומות מתמשכות ובנטייה להרס עצמי שבאה לידי ביטויי בין היתר בנטייה האלימות ואלימות מינית. אנשים 

אופק שיקומי לאוכלוסיית יעד אשר אין בנמצא אלטרנטיבות ראויות לשיקומה  ספקמוסטל למעשה, הה להתמכרויות.

 וחזרתה למסלול החיים הנורמטיבי.

לו את  מקנהו מענה כולל ומקיף לצרכי האסיר המשוחררמספקת מסגרת ההוסטל היכולת לתת מענה כוללני רחב היקף.  

ההוסטל מספק לאסיר יציבות, זמן הסתגלות  החיים הנורמטיביים.כלים הדרושים להתמודדות עם דרישות מגוון עצום של 

 כמו כן, נעשות התערבויות טיפוליות רבות בנוגע למשפחת האסיר בדגש על ילדיו. ואפשרות לפתור את בעיותיו.

מספר מועמדים / 

 מופנים

 להוסטלים

 מס' נקלטים

 

מס' נושרים טרם 

 תום טיפול בהוסטל

 סה"כ מטופלים בהוסטל מס' מסיימים

משנה  )כולל ממשיכים

 קודמת(

18 00 0 08 
 דיירות מסיימי -04)
 (מעקב שנת מסיימי -1

81 
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הראשונית עונה על  אשר שמה דגש על יחס אישי, אינטימיות ושחזור מסגרת המשפחהעצם היות ההוסטל מסגרת ביתית 

רכים רגשיים וקונקרטיים מהותיים של אוכלוסיית היעד. כמו כן, ההשתייכות לקהילת ההוסטל הכוללת בוגרים רבים על צ

משפחותיהם מהווה נדבך משמעותי של תמיכה והשתייכות המאפשרות לאדם גורם תמיכה לאורך שארית חייו. אלמנט זה 

 ברת מסרים ובעיקר תחושת ביתיות ושייכות. בא לידי ביטוי בחגים אשר הקהילה חוגגת יחד, טיולים, הע

 

 ישורי התערבות אופרטיביים בהוסטלמ

 מענה טיפולי

: חברי הקבוצה רוכשים מודעות באמצעות משוב מזולתם, צפייה והתבוננות עצמית להיבטים משמעותיים טיפול קבוצתי -

בהתנהגותם. מוקדי הכוח שלהם, מגבלותיהם, עיוותיהם ביחסיהם הבין אישיים, והתנהגותם השלילית והלקויה המעוררת 

 תגובות לא רצויות כלפיהם. 

אומה, קבוצת סיפורי חיים, פסיכודרמה, קבוצת יחסים בינאישיים, קבוצה : קבוצה דינמית, קבוצות טרסוגי קבוצות -

שליטה בכעסים, תקשורת בין אישית, מניעת , קבוצת הבית יות לתקשורת בין אישית,נוטיפול קוגניטיבי, רכישת מיומ

 צעדים.ה 08קבוצת , שימוש חוזר

 . : כל דייר משתתף בשיחה פרטנית אחת לשבועטיפול פרטני -

/ משפחתיות או הפנייה למסגרת חיצונית  בהתאם לצורכי הדייר נעשות התערבויות זוגיות/ משפחתי:  זוגי טיפול-

המעניקה סיוע זה. ישנו קשר שוטף עם בני המשפחה, קיום ימי משפחות, שבתות ילדים, ימי פעילויות ייחודיים עם ילדי 

 הדיירים. 

 מענה שיקומי

לפתרון בעיותיו מענה  ספקמלאה. עבודתו תהיה בליווי תעסוקתי כשההוסטל מ מטופל בהוסטל יעבוד במשרה :תעסוקה -

 מעסיק. העם הדוק וקשר  בתחום התעסוקה

 רפואי בהתאם למצבו.וטיפול : דייר בהוסטל נדרש לבצע בדיקות רפואיות ולהיות במעקב בריאות -

 , מס הכנסה, הסדרת וסגירת תיקים פליליים. משרד השיכון, ביטוח לאומי: בתחומי מיצוי זכויות -

: ההוסטל מתווך בין הדייר לבין בעלי החוב ומארגן פריסת תשלומים המביאות להסדר חובות וסגירת חובות כספיים -

 זאת, תוך קיום קשר רציף עם האגף לסיוע משפטי.  תיקים בהוצאה לפועל.

 .בודה, עמידה בלוח זמנים, כיבוי אורותהקניית הרגלי סדר יום, השכמה, יציאה לע :סדר יום -
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השתתפות בקבוצות אן.איי וקבוצות צעדים ורכישת כלים  ביצוע בדיקות שתן ברוטינה קבועה, :מניעת שימוש בסמים -

 שימוש חוזר.ללהתמודדות עם הכמיהה לסמים ו

 .מו: ניקיון, כביסה, בישול ,קניות: הדייר לומד לבצע עבודות בית כניהול משק בית -

הסדרת חובות מול  פי צרכים ויכולת כלכלית,-: ניהול תקציב אישי, הכנסות מול הוצאות, רכישה עלהתנהלות כלכלית -

מפגשים בנושא התנהלות כלכלית  2אחת לשנה מתקיימת סדנה בת  נושים, למידה של הרגלי חיסכון לצרכים עתידיים.

  בהובלת מתנדבת בעלת התמחות בתחום זה. 

מפתחת אחריות  ההתנדבות במהלך שהותם בהוסטל משולבים הדיירים בפרויקטים שונים של התנדבות. :התנדבות -

  ב.חברתית וחמלה, מפחיתה תחושות ניכור וחוסר אונים. מספקת משמעות ותחושת ערך למתנד

גות כוללת טיולים לימודיים ברחבי הארץ, סרטים, הצ אשרבפעילות העשרה  פיםמשתת דיירי ההוסטל :העשרה -

גיבוש חברתי וחשיפה לאופציות ניצול שעות הפנאי בהשתלבותו בקהילה הינה והתייחסות לחגים ומועדים. מטרת הפעילות 

 אחת לשנה מתקיים טיול בן יומיים לצפון הארץ.בסיום הטיפול במסגרת. 

 1027עשייה ייחודית לשנת 

כמקום הכשרה במסגרת לימודי עבודה סוציאלית. : במהלך שנה זו המשיך הליך של מיצוב ההוסטל הכשרת סטודנטים -

שטח  -שולבו שתי סטודנטיות בהוסטל אשר מודרכות על ידי מנהל ההוסטל. לצעד זה משמעות רבה בקיום קשר אקדמיה

תוך תפיסת עולם הדוגלת בהזנה הדדית ואי קפיאה על השמרים. כמו כן, מהלך זה משרת את מיצוב ההוסטל כמקום בעל 

 בשדה הטיפול בישראל. לבסוף, מהלך זה מהווה כר פורה להזנת כוח אדם איכותי לרשות.משמעות וערך 

מטופלים בתחומי השכלה גבוהה  2אופיינה כשנת מפנה בכל הנוגע לתחום זה. שולבו  8101: שנת הכשרות מקצועיות -

 חיצוניות. והכשרות תעסוקתיות תוך מימוש מלגות רש"א, וואצ'רים של משרד הכלכלה ומלגות תומכות 

: במסגרת קידום תחומי התעסוקה וההכשרה בהוסטל המשיך השנה שת"פ משמעותי ביותר שת"פ מרכז תעסוקה עירוני -

עם מרכז התעסוקה העירוני של עיריית ירושלים. במסגרת שת"פ זה נערכה סדנת תעסוקה ייחודית אשר נבנתה בהתאם 

קשר שנרקם בין שני המוסדות וכיום דיירי ההוסטל מקבלים ליווי לצורכי דיירי ההוסטל. סדנה זו היוותה את הבסיס ל

 אישי בכל הקשור להתפתחות תעסוקתית, הכשרתית ואקדמית מגורמי מרכז התעסוקה אשר מתמחים בעולם תוכן זה. 

 כחלק מתפיסת ההוסטל בנוגע למשמעות הגדולה של קיום קהילת בוגרים ושימור ההישגים אשר הושגו קבוצת בוגרים: -

במהלך ההליך הטיפולי הוקמה קבוצת בוגרים בהנחיית סטודנטיות לעבודה סוציאלית. הקבוצה מתקיימת אחת לשבועיים 

 ונותנת מענה תמכיתי, רגשי והשתייכותי לאוכלוסיית היעד. 
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: כחלק מהליך השקעה במשפחת האסיר ומקסום האפקטיביות של ההליך הטיפולי התקיימה סדנת ילדים -סדנת אבות -

חווה המתמחה שעבודה טיפולית עם נוער בסיכון. נערכו שישה מפגשים אשר לוו בקבוצה  -" חוות אורי" טח בשת"פ עםש

 רגשית על מנת להחזיר ולהיטיב את הקשר בין אוכלוסיית המטופלים בהוסטל שהינם אבות ובין ילדיהם. 

נוצר קשר עם מתנדבת אשר מגיעה אחת  ,תייכות:  כחלק מהרצון להעניק לדיירים תחושת השוסיוע לימודי מפגש מסורת -

לשבוע ומעבירה לדיירים תוכן קצר בהקשר לסוגיה ערכית מן המסורת היהודית בהתאם ללוח השנה. יודגש כי גם דתות 

ותרבויות אחרות מקבלות ביטוי במהלך מפגש זה. המפגש מתאפיין באווירה בלתי פורמאלית וכולל קינוח אשר המתנדבת 

ליצור אווירה חמה וביתית. בהתאם לצורך מתנדבת זו אשר הינה מורה במקצועה מעבירה שיעורים פרטיים  מביאה עימה

 למי מדיירי הבית שצריך סיוע בלימוד עברית, הכנה לבגרויות ועוד. 

האחרונות מתקיים פרויקט משותף עם תיכון "הרטמן" אשר מפגיש בין  ארבע השניםבמהלך פרויקט "העיר שלנו":  -

השנה  רי ההוסטל לאוכלוסיית בני נוער נורמטיבית תוך כדי קיום התנדבויות שוטפות למען אוכלוסיות במצוקה.דיי

פרויקט זה כונה "העיר שלנו" במהלכו נדרשו המשתתפים להתחלק לקבוצות )דיירי ההוסטל ובני הנוער בערבוב( ולחשוב 

וסדות ממשל, תרבות, רווחה ובריאות בהן מתקיימות פעילות ביותר לקיום תקין של עיר. נבחרו מ םעל המוסדות הרלוונטיי

  בהובלת המשתתפים הכוללות ידע על אותו מוסד, מפגש עם אישיות רלוונטית ועשייה חברתית בהקשר זה.
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 הוסטל בית החסד

 רקע כללי:

ז"ל ופועל עד היום בגישה אשר ע"י המנוח כמיל שחאדה  0828הוסטל בית החסד הינו הוסטל טיפולי ושיקומי, נוסד בשנת 

משלבת מקצועיות באווירה ובדגש על משפחתיות. במשך כשלושים שנה המסגרת קלטה וטיפלה במאות אסירים 

פי תכניות שיקום כמסגרת מעבר בין הכלא לבין הקהילה. המסגרת מאפשרת חוויה טיפולית -משוחררים, שהתקבלו על

 רגשי, חברתי, תעסוקתי ומשפחתי.-נים שבאה לענות על צרכי המשתקמים בהיבטים שו

ההוסטל ממוקם במבנה אשר מספק ומשלב מחד גישה טיפולית פרטנית, ומאידך מאפשר רמה נאותה של פרטיות. הבניין 

דיירים. קיים מטבח וחדר אוכל לרווחת  1דיירים, ואילו השנייה מאכלסת   2מורכב משתי יחידות דיור, האחת מאכלסת 

מתקיימת פעילות מגוונת של אספות דיירים, חוגי העשרה, קבוצות הטיפוליות וישיבות הצוות  המשתקמים, חדר שבו

הטיפולי הממונה על הטיפול באסירים. נוסף על כך, קיים מגרש לפעילות ספורטיבית של כדורסל וכדורגל, וכן גינה שנעשה 

ין ממוקם בעיר התחתית בחיפה, ושוכן בלב בה שימוש הן לצרכים טיפוליים והן לצרכים חברתיים ופעילות פנאי. הבני

קריית הממשלה בקרבת המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים הקשורים לצרכי האוכלוסייה )משרד השיכון, המוסד לביטוח 

לאומי, רשות הדואר, בנקים, שירות התעסוקה(. כמו כן, ההוסטל מצוי בסמיכות לעורקי תחבורה ציבורית, דבר המסייע 

 ה וחזרה למסגרות התעסוקה ושאר הפעילות מחוץ למתחם ההוסטל.למשתקמים ביציא

חודשים, ולאחריה שנת מעקב. סך הטיפול בהוסטל הנו  8דיירים. תקופת הדיירות בהוסטל היא  01ההוסטל יכול לקלוט עד 

ם ברישיון המשרד לשירותיופועל  הוסטל מטפל באוכלוסיית אסירים משוחררים בעלי רקע התמכרותיחודשים.  80

 .חברתיים ובהסכם התקשרות מיוחד של הרשות לשיקום האסיר

 

 הצוות הטיפולי:

  עו"ס  –מנהל הוסטל 

 8  משרות 0.11%בהיקף של  –עובדות סוציאליות 

 4 מהם בוגרי ההוסטל 8 –חברתיים  מדריכים 

 מנכ"ל עמותה 

  אם בית 

 טבחית 

 :תכנית הטיפול

 (  Case Managementטיפול פרטני על בסיס שיחה שבועית )  .א

 קבוצות טיפוליות בהנחיית עו"ס ומדריך( 18קבוצות טיפוליות )  .ב

 קבוצה חיצונית – N.Aקבוצת  .ג

 פעמים בשבוע. 1, בדיקות אלכוהול מטופלים עוברים בדיקות שתן .ד

 ניהול תקציב של המטופלים במהלך תקופת הטיפול. .ה
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 פירוט תכנית הטיפול:

מחלקים תפקודיים  ות נורמטיבית בחברה, ובנויהלמטופלים כלים להשתלבמטרת התוכנית בהוסטל הינה לתת  .א

ומתהליכים רגשיים המאפשרים למשתקם לזהות דפוסים מעכבים ולעבוד עליהם. במסגרת התוכנית הטיפולית, לכל 

 משתקם ימונה מטפל אישי אשר גם ינהל את הטיפול.

טיפוליות, טיפול פרטני, השתתפות בתורניות, קבוצות  צובשעות אחה" סודרת לעולם העבודהכולל יציאה מסדר היום  .ב

 העשרה בתחומים שונים ותרבות.

ההוסטל מציע מפרט של קבוצות טיפוליות )לפחות שתי קבוצות לכל מטופל(, כדי לתת מענה לנושאים רבים שהם חלק  .ג

קבוצת דפוסי חשיבה,  התכנית כוללתהקבוצות הם אנשי הצוות המטפל. בלתי נפרד מהמצע הטיפולי הכוללני. מנחי 

קבוצת סיפורי חיים, קבוצת הבית וקבוצה דינמית פעילה עפ"י המודל של קבוצת רכבת. מטופלים חדשים מצטרפים 

  .NAלמערך הקבוצתי הקיים. בנוסף משתתפים הדיירים בקבוצת ה 

קבוצתי התייחסות לחלקם -המשפחה הנה במוקד ההתערבות. משתקמים שהם אבות, יקבלו בנוסף לטיפול הפרטני .ד

כחלק בלתי נפרד מתוכנית הטיפול, תכנית ההתערבות במישור המשפחתי. התפקודי כהורים, ומתאם הטיפול יקבע 

וסף המשפחה מוזמנת למפגשים ידאג המטפל שמשפחתו של המשתקם תהיה בקשר רציף אודות תכנית הטיפול, ובנ

אחת לשלושה חודשים כדי לעמוד על התקדמות הטיפול ותיאום ציפיות לקראת חזרתו העתידית של המשתקם לחיק 

המשפחה. אסירים נשואים יקבלו התייחסות טיפולית ייחודית, ובנות הזוג ישתתפו במפגשים בתיאום עם המטפל 

במטרה לחזק את הקשר עם ההורה. לפיכך יתואם מפגש תלת חודשי שבו הפרטני. דגש מיוחד יושם על צרכי הילדים, 

 ישתתפו הילדים בפעילות יצירה המונחית ע"י העובדת הסוציאלית.  

בתום חודש מקליטת המטופל,  -שלבים: שלב א  8 -ידי מנהל ההוסטל ומתאם הטיפול ב-לכל מטופל תתבצע הערכה על .ה

 . עד חמישה חודשים מיום קליטתו  -ושלב ב 

תכנית. המשתקמים ומרכיב זה הוא חלק אינטגרלי בכל המשתקם יהיה במסגרת פיקוח מחייב בתום תקופת השהות,  .ו

דהיינו בפיקוח מחייב,  -פי הנהלים. עבור קבוצת האסירים בשלב ב -בקבוצה זו יהיו במסגרת טיפול פרטני וקבוצתי על

י. כמו כן מטופלים בקבוצה זו מחויבים לבדיקות שתן מתקיימות קבוצות טיפוליות אשר מונחות ע"י הצוות המקצוע

 ואלכוהול.

לכל אורך התהליך, צוות הטיפול מעדכן את ועדות השחרורים במסגרת ישיבות המעקב ובעת הפרה או חריגה מתנאי  .ז

 התוכנית, באמצעות המפקח הארצי ברשות לשיקום האסיר.

חוגים, שמטרתם העשרה והקניית ידע והרחבת אופקים. צוות הטיפול קובע בתיאום ובהתחשבות עם צרכי המטופלים  .ח

כחלק בלתי נפרד מהיבט זה, מאורגנים טיולים ברחבי הארץ לאתרי מורשת, תוך פעילות שהרציונל שלה טיפולי. כמו 

 כן הדיירים משתתפים בפעילות פנאי )סרטים, הצגות, ביקור במוזיאונים אחת לחודש(.

שותף מלא בתוכנית הטיפול, וכי הוא מחויב לעמוד בתנאים ולמלא אחרי הנחיות מתאם חשוב לציין כי הדייר / מטופל הנו 

 הטיפול, בכפוף להערכות התקופתיות.
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 1027סיכום פעילות הוסטל "בית החסד" לשנת 

 מטופלים סה"כ  
בשנת  בהוסטל

1027 

מטופלים  
 בשנת מעקב

ב  ממשיכים
- 1022 

נושרים  
בשנת 
 מעקב

נושרים  
 מההוסטל

 תקופת
 הדיירות

מסיימי  
 טיפול

 חודשים 12

מסיימי  
 דיירות

 חודשים 08

נקלטו  
 1027בשנת 

 מס' מועמדים 
יולי  -ינואר 
1027 

 פירוט בטבלה
 (1מס' )
 
37 

 01 11 
  
  

 18  01  01 
 

מטופלים  1 
מתוכם נשרו 

בשנת 
 המעקב

 18  81 
  

 ממשיכים שלב א 
3 

ממשיכים שנת 
 מעקב

20 

  
  1הערה 

  
  1הערה 

  
  1הערה 

  
  4הערה 

  
 1הערה 

  
  8הערה 

  

  
  0הערה 

 

 :ביאורים \הערות 

הפסקת ההתקשרות מטעם רש"א ,  .  עם ההודעה על8101סה"כ הפניות של יועצי רש"א במהלך שנת  (:0הערה ) •
 חלק מהמועמדים הופנו למסגרות אחרות.

 .8101סה"כ קליטות חדשות במהלך שנת  (:8הערה ) •

מטופלים  11ועוד  8101מטופלים שנקלטו בשנת    01חודשים (   18סה"כ מטופלים אשר סיימו דיירות )  (:1)הערה  •
 וסיימו שלב הדיירות באותה שנה. 8101אשר נקלטו בשנת 

 חודשי טיפול בהוסטל 80סה"כ מטופלים אשר סיימו בהצלחה   (:4הערה ) •

 חודשי דיירות. 18סה"כ מטופלים אשר נשרו לפני תום  (:1)הערה  •

כלולים בטבלה  () סיימו שלב א אך נשרו בשנת מעקבסה"כ מטופלים אשר נשרו במהלך שנת המעקב   (:1הערה ) •
 ("1"ראה  )הערה 

 .8102סה"כ מטופלים הרשומים בתכנית שנת מעקב, ממשיכים בשנת  (:1הערה ) •
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 : תחומים ונושאי פעילות ברשות לשיקום האסיר חמישיפרק 

 קהילה-תחום כלא

עבודה לעובדים  והטמעת נהלי אסירים, גיבוש שיקום מדיניות קהילה הנו תחום מקצועי אשר עיקרו קביעת-תחום כלא

ופרקליטות, וועדות השחרורים, שב"ס, סניגוריה ציבורית  ומיצוב קשרי עבודה עם פעולה שיתופי המקצועיים, הסדרת

 ובקהילה. נוספים שלהם ממשק ישיר לעבודת רש"א בכלא חוץ רשויות מקומיות, וגורמי

 נציגי רש"א בבתי הכלא ועל יועצי רש"א בקהילה; ניהול על ופיקוח פיתוח, תחומי האחריות של התחום כוללים תכנון

 ד"חוו על ופיקוח מקצועיים; בקרה עבודה והטמעת נהלי הכנה, של תחום פיקוח אלקטרוני )פקא"ל(; גיבוש ארצי מקצועי

 ייעלות בדרכי עבודה בכלא ובקהילהקהילה בעבודתם, הת-עובדי כלא של מקצועי השחרורים; ליווי לוועדות המוגשות

 והעלאת הרמה המקצועית של העובדים בתחום, בדגש על איכות ואחידות העבודה.

  1027סיכום שנת 

 וועדות שחרורים -הנהלת בתי המשפט- 

 קהילה. -הטמעת נוהל פנימי של חוו"ד לוועדות שחרורים בקרב יועצי כלא -

נציגת רש"א בוועדת היגוי אשר גיבשה נוהל המסדיר  -גיבוש והפצת נוהל וועדות שחרורים, הנהלת ביהמ"ש -

לוועדות השחרורים, ובכללן רש"א. חברים נוספים בוועדה: שב"ס,  פרוצדורות מנהליות בהעברת חוו"ד

 וועדות שחרורים. -פרקליטות, סניגוריה ציבורית, משרד המשפטים, הנהלת ביהמ"ש

  פיתוח וקידום מיזם משותף עם רש"א בו פועלים/בתהליכי  -מיזם המתאמים עם הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול

ורך תווך שירותים בתחום התמכרויות לאוכלוסיית האסירים המשוחררים מלא. קליטה מתאמים בערים שונות, לצ

שמות הערים הנבחרות: אשקלון, באר שבע, חיפה, נצרת, ראשל"צ, בת ים, לוד. המיזם עתיד להתרחב לערים נוספות 

 .8102בשנת העבודה 

   קהילה - פיצול תחום כלא -ייזום פיילוט- 

המקצועיים ממלאים תפקיד כפול של יועצים בכלא ובקהילה. ברבות השנים, מאז הקמת רש"א, העובדים  רציונל:

העובדים המקצועיים שכללו את מיומנויותיהם המקצועיות, הן באבחון אסירים בכלא והן בתחום הטיפול, השיקום 

ם על ידה והפיקוח בקהילה. ולנוכח העלייה המשמעותית של מספר האסירים המופנים לתכניות שיקום של רש"א ומפוקחי

קהילה יחד עם -בקהילה, הועלתה ההצעה בדבר פיצול עבודת היועץ בכלא ובקהילה. פיילוט בנושא גובש ע"י ר"ת כלא

 מנהלת מחוז צפון לצורך הטמעתו במחוז. הפיילוט הורחב וכיום מיושם באופן ארצי.

  פעולה לצורך קידום שיקומם של מיצוב יחסי העבודה בין רש"א לשב"ס והגברת שיתופי  -ענף טיפול ושיקום בשב"ס

 אסירים בטיפול רש"א באמצעות הפעולות הבאות:

עיקרי הנוהל משקפים את התפתחות עבודת היועצים  -תחום חטו"ש בשב"ס -כתיבת נוהל עבודה משותף: רש"א -

טו"ש בכלא ואת הגמישות של שני הגופים באבחון אסירים לתכניות שיקום. לאחר אישור טיוטת הנוהל ע"י רע"ן 

 והמחלקה המשפטית של שב"ס ורש"א, יופץ הנוהל בקרב עובדי רש"א ושב"ס לצורך למידה והטמעה.
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 הוצאת הנחיות עבודה משותפות לנציגי רש"א בכלא ולקציני טו"ש, בכל הקשור לממשקי העבודה בין שני הגופים. -

ם משב"ס דרך ממשק ערוץ הסדרת קבלת נתוני אסירי -מצבת נתונים ארציים על אסירים פעילים ומשוחררים -

 מספר אסירים בכלא ומספר אסירים משוחררים עפ"י חלוקה ארצית ליישובים. -מאובטח 

 במרכז הדרכה שב"ס. -הרצאות שוטפות לצוות עו"ס חדש בשב"ס -

 השירות להתמכרויות, משרד הרווחה - 

ל יחידת ההתמכרויות בכל הקשור המשך גיבוש נוהל עבודה משותף. נוהל זה בא להסדיר את דרכי העבודה של רש"א מו

להשמת אסירים מכורים לסמים ולאלכוהול במסגרות הטיפול השונות הנמצאות בפיקוח משרד הרווחה. עם סיום כתיבת 

 הנוהל והטמעתו בקרב גורמי הטיפול הרלוונטיים, יוכנס לתע"ס, ובכך יקבל משנה תוקף ויחייב את שני הגופים לפעול בהתאם.

  נתונים מספריים

להלן  השירות להתמכרויות, משרד הרווחה. אסירים בפיקוח רש"א שולבו במסגרות חוץ ביתיות של 11  - 8101בשנת העבודה 

 הנתונים:

 (8פאטם' )-( הוסטל 'אל1( וקריית שלמה )2קהילות טיפוליות אילנות ) -מחוז מרכז

 (81קהילה טיפולית 'מלכישוע' )  -מחוז צפון

 ( 8( הוסטל 'רוח מדבר' )8קהילה טיפולית 'רטורנו' )  -מחוז דרום

 (08הוסטל 'אביבים' )     -ם-מחוז י

 

 יות של משרד הרווחה וסיימו פיקוחבית-מספר האסירים ששולבו במסגרות חוץ -סיכום

 מחוז צפון מחוז מרכז מחוז דרום אזור ירושלים 

הוסטלים/קהילות טיפוליות 

 של משרד הרווחה

 

22 

 

1 

 

11 

 

10 

 33 סיכום ארצי

 

  יצירת ממשקי עבודה והיכרות הדדית בין הארגונים, לצורך סיוע בשיקומם של אסירים משוחררים  -הקרן לידידות

 ומשפחותיהם בחברה.

  מטעם משרד הרווחה פורום עבודה עם המפקח הארצי על וועדות אלמ"ב -שירות פרט ומשפחה, משרד הרווחה- 

 קידום בניית תכניות שיום בקהילה עבור אסירי אלמ"ב. 



 

61 
 

 

  סוגיות פנימיות בעבודה, וסוגיות  -בסוגיות/קשיים שלא באו לידי פתרון ברמת המחוז ייעוץ ומענה מקצועי למחוזות

 חיצוניות בממשק עבודה עם גורמי חוץ )שב"ס, משרד הרווחה(.

 
 פיקוח אלקטרוני

וני מאפשר לרש"א לגבש תכניות שיקום העונות על מאפיינים קרימינוגניים של אסירים הזקוקים לפיקוח פיקוח אלקטר

 אלקטרוני במסגרת תכנית השיקום, ומגביר את יכולת הבקרה והפיקוח על עמידתם בתכניות השיקום:

 .גיבוש והוצאת הנחיות שוטפות להסדרת הפיקוח על אסירים עם איזוק אלקטרוני 

  יחידת פיקוח אלקטרוני.-טיוטת נוהל עבודה רש"אסיום 

 נוהל המסדיר את הבקרה והפיקוח על אסירים בפקא"ל, מול  -'טיפול בהפרות פיקוח אלקטרוני' -גיבוש והפצת נוהל

 יחידת פיקוח אלקטרוני ומול וועדות השחרורים.

 נתונים מספריים : 

 רש"א.  היו בפיקוח אלקטרוני של אסירים 112 - 8101בשנת העבודה 

 ם-י דרום צפון מרכז מחוז

 81 11 11 011 מספר אסירים בפיקוח אלקטרוני

 112 סה"כ אסירים בפיקוח אלקטרוני

 

 מגמות עיקריות

 לבצע  חלה עלייה במספר האסירים המפוקחים באיזוק אלקטרוני במזרח העיר ירושלים, עם אישור יחידת פקא"ל

 התקנת אזיקים באזור זה )אזורי הפיקוח מותנים באישור משטרת ישראל(.

  אזיקים אלקטרונים בנקודת זמן, עבור אוכלוסיית האסירים בפיקוח.  011בהחלטת ממשלה, אושרה לרש"א מכסה של

ים לאזיקים אסירים בפיקוח אלקטרוני בנקודת זמן, ועוד עשרות הממתינ 011המכסה התמלאה משכבר, וכיום, ישנם 

רש"א פועלת מול המשרדים  -פנויים. לאור המצב הקיים ונחיצות האזיק האלקטרוני בתכניות השיקום של האסירים

 הרלוונטיים לצורך הגדלת המכסה הקיימת.
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 מגמות לעתיד

הילה פיצול עבודת היועצים בכלא ובק - פיתוח ידע מקצועי וקידום דרכי עבודה יעילים של יועצי הכלא והקהילה .0

הובילה לשינויים ארגוניים ולצרכים חדשים להן יינתנו תשומות באמצעות הכשרות מקצועיות, השתלמויות, והגברת 

 מערך ההדרכה, והליווי המקצועי.

טיוטת הנוהל אושרה על ידי שני הגופים ועתיד להתפרסם כנוהל  - יחידת פיקוח אלקטרוני בשב"ס -נוהל עבודה רש"א .8

 עבודה בתחילת השנה.

טיוטת הנוהל גובשה ועתידה להתפרסם כנוהל עבודה  - יחידת התמכרויות במשרד הרווחה -נוהל עבודה רש"א .1

 בתחילת השנה. נוהל זה, עתיד להיכנס לתע"ס הקיים של השירות להתמכרויות במשרד הרווחה.

אישור סופי של טיוטת הנוהל אושרה ע"י המטה המקצועי של שני הגופים, ובהמתנה ל -שב"ס -נוהל עבודה רש"א .4

 המטה המנהלי בשב"ס. הנוהל עתיד להתפרסם לקראת אמצע השנה.

 לצורך הסדרת מעמדם המקצועי והארגוני ברשות. -גיבוש וכתיבת נוהל עבודה לרכזים האזוריים   .1

 ניהול פורומים ארציים ומחוזיים ליועצי כלא וקהילה ולרכזים אזוריים ברשות. - פורומים מקצועיים .1

לצורך שמירה על מהימנות ומקצועיות בכתיבת  -בקרה של חוו"ד המוגשות לוועדות השחרורים  -בקרת איכות ארצית  .1

חוו"ד ותכנית השיקום הסופית הנשלחת לוועדת השחרורים, תילקח מכל מחוז בדיקה מדגמית של הערכות התאמה 

 וכו'. לתכנית שיקום, תכניות שיקום המוגשות לוועדה, בקשות לשינוי תנאים

לצורך שמירה על אחידות ומקצועיות בחומר המוגש לוועדות  -הטמעה ומעקב אחר הגשת חוו"ד לוועדות השחרורים .2

 השחרורים אודות אסירים. מסקנות הבדיקה ייכתבו ויוגשו למטה רש"א.

ומית שיקומית של הרשות המק-הסדרת דרכי עבודה והרחבת האחריות הטיפולית - חיזוק המערך השיקומי בקהילה .8

 ומשרד הרווחה על האסירים תושבי הרשות המקומית. 

: סיוע למנהלי מחוזות בפיתוח פרויקטים ומענים מקצועיים שלא נלקחו סיוע בפיתוח פרויקטים ומענים מקצועיים .01

 בחשבון בתוכנית השנתית.

שה לאוכלוסיית גיבוש חוברת חדשה ונגי -"לכל אדם הזכות להתחלה חדשה" -הוצאת חוברת מידע ושירותים לאסיר .00

האסירים ומשפחותיהם, אשר תרכז את כלל השירותים והזכויות לאסירים משוחררים, בסיוע סטודנטים 

 מאוניברסיטת חיפה, כחלק מהפרקטיקום בלימודים.

קידום שיקום אוכלוסיית אסירי אלימות במשפחה בקהילה, באמצעות שת"פ עם תחום פרט  -אסירי אלימות במשפחה .08

 ווחה.ומשפחה במשרד הר

בחינת מיזמים משותפים לרש"א ולקרן הידידות, לצורך סיוע בשיקומם של אסירים משוחררים  -הקרן לידידות .01

 ומשפחותיהם בחברה.
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 משוחרריםואסירות תעסוקת אסירים 

משרות,  08יועצי תעסוקה העובדים בהיקף של  01וכולל  ארציתמערך התעסוקה ברשות לשיקום האסיר פועל בפריסה  .0

 בהם יועצים ייעודיים לאוכלוסיית נשים, הבדואים בנגב, ערביי המשולש וערביי מזרח ירושלים. 

השוואה ב 01%  -אסירים משוחררים, מדובר בגידול  של כ 8,011ליווה ופיקח על  מערך התעסוקה ברש"א  8101בשנת  .8

. תמונת מצב זו מצביעה על מגמה  00%אסירים משוחררים גידול של  0,120 – 8101( ובהשוואה לשנת 0,211) 8101לשנת 

 קבועה של עלייה  במספר המפוקחים המלווים בתהליכי שיקום תעסוקתיים.

מיצרים  –מצב זה, של גידול ניכר במספר האסירים המפוקחים והמלווים תעסוקתית ביחס למצבת העובדים בתחום  .1

ומסי עבודה עבור עובדי התחום, המתמודדים עם אוכלוסייה הסובלת מניכור והדרה חברתית ובפרט בשוק תעסוקה עם ע

בפני אסירים משוחררים עומדים חסמים רבים בבואם להשתלב בשוק התעסוקה, היצע גבוה של כוח אדם לא מיומן.  

מחד, י האמון על שיקום אסירים משוחררים חסמים אלה מאתגרים את יועצי התעסוקה ובפרט בהיותנו גוף ציבור

 ומאידך על פיקוח, צמצום הפגיעה בחברה ועמידה בהוראות וועדת השחרורים.

 לימודים והכשרה מקצועית

אחד התחומים הקשים להתמודדות עבור אסירים ואסירות משוחררים הנו נושא  השיקום המקצועי. לרוב האסירים חסרה 

החיים קודם למאסרם הנעוץ פעמים רבות בילדותם, מצב סוציואקונומי ומחסור השכלה מסודרת על רקע אורח 

בהזדמנויות. העדר השכלה והכשרה תעסוקתית מותאמת מקשים על השתלבותם בשוק העבודה. מרבית האסירים לכודים 

  ב"ריצפת הבוץ" ונעדרי יכולת ממשית לייצר שינוי במצבם ומוביליות חברתית.

חררים להכשרות אסירים משו 88הופנו  8101אסירים משוחררים להכשרות מקצועיות ולימודים, בשנת  1הופנו  8101בשנת 

מפוקחים להכשרות מקצועיות ולימודים במגוון רחב של תחומים, יועצי  11-הופנו קרוב ל 8101ובשנת  מקצועיות ולימודים

עלייה בתחום ההכשרות המקצועיות היא תוצר התעסוקה שמים דגש רב באבחון וייעוץ תעסוקתי רואה פני עתיד. מגמת ה

 של מספר שינויים:

  כתוצאה משת"פ פורה עם האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה והרווחה, רש"א הוכרה לראשונה כגוף 8101ביוני ,

מפנה להכשרות מקצועיות במסגרת תכנית השוברים להכשרות מקצועות )ואווצ'רים(. התקציב שיועד לאוכלוסיית 

תקציב זה מומש במלואו תוך מספר חודשים והשנה הוחלט ע"י האגף ₪.  011,111ים המשוחררים עמד על סך האסיר

 ₪. 811,111להכשרה מקצועית להגדיל את התקציב לסך 

  השנה הוקצו משאבים פנים ארגוניים למענקי לימודים/הכשרה מקצועית והתמדה בעבודה וזאת במטרה לעודד

כן -דה, בשאיפה להגדיל את יכולת השתכרותם, לתת להם מקצוע, עתיד ותקווה. עלמפוקחים ללמוד במקביל לעבו

לעובדים ולומדים בחלוקה לשלוש ₪  1,111נכתב נוהל קבלת מענק לימודים והתמדה, במסגרתו חולקו מענקים בגובה 

 בתחום אותו למדו. חלקם כבר הציגו תעודות סיום בימים אלה ואף החלו לעבוד –לומדים  11 -פעימות. המענק חולק ל

  :מכללת "עתיד", מכללת "לפיד", "ספיר", "אל חייאט", מכללת הוקמה תשתית עבודה מול מכללות ברחבי הארץ, בהן

האוניברסיטה הפתוחה, מכללת אריאל, "ג'ון ברייס", מכללת אשקלון,  ליין", וינגייט, רופין,-"סכנין", מכללת "אין

יו, המכללה -ריק, דן גורמה, בית ברל, מכללת עירון לבנייה, האקרמכללת שנקר, "ריתוחים", מלט"ש, אלקט

 רישיון ג' ברחבי הארץ. –הטכנולוגית ב"ש, בתי ספר לנהיגה 
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  התקיימו ימי חשיפה לנושא הכשרות מקצועיות לאסירים משוחררים בערים השונות במשרדי הרווחה וזאת לשם

כן -פחם(. כמו-אל-קאסם, טייבה, מזרח ירושלים, אום-י )כפרהנגשת המידע לאוכלוסיית הפונים בדגש על המגזר הערב

 הנושא פורסם במחוזות הרשות וכן באתר האינטרנט.

 

 מענים תעסוקתיים לאוכלוסיות ייחודיות

 וצעירים תעסוקת נוער

 אוכלוסיית הנוער והצעירים מצריכה מענה ייחודי ואינטנסיבי, מרביתם נעדרי כישורי עבודה בסיסיים, ללא הכשרה

מקצועית, ללא השכלה בסיסית,  מרבים להחליף מקומות עבודה, מתקשים בקבלת מרות, מתקשים לנהל סדר יום 

נורמטיבי, ללא מעגלי תמיכה וללא רשת חברתית וחיבור למקומות עבודה מיטיבים. לאורך השנים המענה התעסוקתי 

יינו עדים לצורך בליווי "יד ביד" לראיונות עבודה, לנוער ניתן ע"י יועצי התעסוקה של הבוגרים ואולם לא היה די בכך. ה

 גם צורך לאבחן את צרכי הנער, רצונותיו ושאיפותיו התעסוקתיים.-קשר הדוק עם מעסיקים, כמו

במסגרת הרחבת השירותים הניתנים ברש"א לאוכלוסיית הנוער והצעירים הוחלט על הרחבת המענה התעסוקתי 

 לאוכלוסייה זו.

תהליכי קליטה של יועצי שיקום תעסוקה והכשרה מקצועית במחוז מרכז, במחוז ירושלים ובמחוז בימים אלה הושלמו 

דרום, במחוז צפון טרם הסתיים תהליך הקליטה. יועצי התעסוקה שולבו ביחידות הנוער והחלו לתת מענה ייחודי ומותאם 

 לצרכי האוכלוסייה. 

  לעודד את אוכלוסיית הנוער והצעירים להשתלב השנה נכתב נוהל מענק לימודים והתמדה בעבודה, במטרה

בשלוש פעימות בהתייחס להתמדה במסגרת ₪  1,111בהכשרות מקצועיות ולימודים, במסגרת הנוהל יחולקו 

מענקי לימודים במגוון תחומים כגון:  01הלימודים/ הכשרה מקצועית. הנוהל נכתב בספטמבר ומאז חולקו 

יון נהיגה על משאית, מכינה קדם צבאית, התקנת ותיקון מזגנים, שוק שנ"ל, ריש 08השלמת בגרויות, השלמת 

ההון ועוד. במקביל התקיים מפגש קבוצתי עם הנוער במטרה לגייסם לתהליכי הכשרות מקצועיות ולימודים 

 כאופק להתפתחות מקצועית.

 תעסוקה לאסירות משוחררות

ודיות של מאפייני האסירות ובשל ייחודיות הצרכים מכלל האסירים בארץ. בשל הייח 0.1%אסירות משוחררות מהוות 

 פיתחה הרשות לשיקום האסיר מענה ייחודי לליווי אסירות משוחררות בתעסוקה עם שחרורן. 

במחוז מרכז פועלת יועצת תעסוקה ייעודית לנשים, הנותנת מענה במרחב הגיאוגרפי שבין חדרה וגדרה. השנה קיבלו מענה 

(. 01%מתוך הנשים מוגדרות כחולות ובעלות נכות )שעור של  1פנו לקבלת מענה באופן וולנטרי,  מתוכן 1אסירות,  48במחוז 

 יתר הנשים השתלבו בעבודה מרביתן בתחום השירותים. 

במחוז דרום ניתן מענה תעסוקתי חלקי ובמחוז צפון לא ניתן מענה תעסוקתי כלל, אנו רואים כי ככל שניתן מענה עמוק 

 רות מצליחות להשתלב בשוק התעסוקה על אף החסמים הרבים העומדים בפניהן.ורחב אסירות משוחר

 

 עסק חברתי לאסירות משוחררות

" עסק חברתי להדפסת סובלימציה הפועל בתחום נשים ובו מועסקות אסירות משוחררות, השנה העסק הרחיב "זאתזאת

אסירות משוחררות בהיקפי משרה שונים וכן אפשר השתלבות תעסוקתית של אסירות  4את פעילותו העסקית, העסיק 
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קיימא ואינו נתמך בגופים -הינו ברהעסק  –שנות פעילות עסקית  4לראשונה השנה לאחר רבות ממסגרת מרכז היום. 

 ים.  נותרופיפיל

 

 ימי עיון ושינוי מדיניות

  הוצג נושא החסמים והקשיים בהשתלבות  –קאסם -התקיים יום עיון בדגש על החברה הערבית בכפר 01באפריל

 תעסוקתית עבור אסירים משוחררים ערביים.

  עסוקה מחוז מרכז וכן תעסוקת אסירים, בהשתתפות יועצת ת התקיים יום עיון במחוז מרכז בנושא 01בנובמבר

 לסקוב.-הוצג מחקר בנושא תעסוקת אסירים ע"י ד"ר רונית פלד

  התקיים יום עיון במחוז צפון בשת"פ עם גורמים נוספים ובהובלת הרשות הלאומית למלחמה בסמים  01בדצמבר

 יום זה עסק בקשר בין התמכרויות ותעסוקה. –

 אולם ללא הועיל. עדיין שינוי תעסוקה  –ם ודיונים בנושא קיצור תהליכי בקשות לשינוי תעסוקה התקיימו מפגשי

מה שיוצר תסכול רב בקרב אסירים אשר אינם מורשים  –מצריך אישור וועדת שחרורים, משטרה ופרקליטות 

 .להתחיל לעבוד עד קבל אישור, לעיתים תהליך כזה עלול להתארך לכדי חודש וחצי ואף יותר

 גוריון במטרה לקדם תמריצים למעסיקים, -התקיים שת"פ עם עמותת "ידיד" וסטודנטים לעו"ס מאוניברסיטת בן

טרם חל  –שת"פ העסקה במסגרת הרשויות המקומיות, הטבות מס למעסיקים ועוד, התקיים דיון בכנסת בנושא 

 שינוי.

 קשרי מעסיקים

  ת סטודנטים וקליניקות משפט רחוב. במסגרת שיתוף בהובל –התקיים שת"פ עם מכללת הבינתחומי בהרצליה

 01פעולה זה התבצע גיוס מעסיקים להעסקת אסירים משוחררים, התקיים כנס חשיפה למעסיקים באפריל 

 -האוויר בהרצליה. מדובר בשת"פ ייחודי גם עם שב"ס במסגרתו הגיעו כ -ובעקבותיו יריד מעסיקים גדול בבית חיל

בתי עסק. כהכנה  11-אסירים משוחררים בתכניות פיקוח של רש"א וכ 11-, למעלה מאסירים בפועל ליריד 081

 ליריד התבצעו סדנאות בבתי הכלא בארץ בשת"פ עם הסטודנטים ויועצי התעסוקה.

כנס זה הוביל לשיתופי פעולה עם מעסיקים גדולים בארץ והתבצעו השמות תעסוקתיות. כל יועצי התעסוקה 

 וי האסירים ותווך אל מול המעסיקים המגייסים.השתתפו באופן פעיל בליו

  התקיים שת"פ עם התאחדות התעשיינים בכל הארץ ובפרט במחוז דרום, סיורים במפעלים בדרום, השתתפות

בירידי מעסיקים של התאחדות התעשיינים ברחבי הארץ, השתתפות בפורום משאבי אנוש של התאחדות 

 התעשיינים.

 מסחר והתעשייה" ו"איגוד העסקים הקטנים".נרקמו קשרי עבודה עם "לשכת ה 

 פ פורה עם רשות העתיקות בהעסקת אסירים משוחררים בחפירות ברחבי הארץ.החל שת" 

 .התקיימו פגישות עם מעסיקים רבים במטרה לגייסם להעסקת אסירים משוחררים 

  סטודנטיות אשר  1המחלקה לשיווק ותקשורת במסגרתו גויסו  –השנה נרקם שת"פ פורה עם המכללה למנהל

עבודת הגמר שלהן תעסוק בשינוי עמדות בקרב מעסיקים בנוגע להעסקת אסירים משוחררים, הסטודנטיות לקחו 
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על עצמן מספר משימות בהן: שדרוג האתר של רש"א, קידום הסברה, הכנת סרטונים לגיוס מעסיקים, קידום 

 במדיה וברשתות החברתיות באמצעות אסטרטגיה שיווקית.

 תעסוקהיועצי ה

  מפגשים ארציים של יועצי התעסוקה, בהם נדונו סוגיות  1לאורך השנה התקיימו  –פורום יועצי תעסוקה

תעסוקתיות, התקיימה הדרכה, הוטמע נוהל תעסוקה, הוטמע נושא השוברים להכשרות מקצועיות, הוטמע נוהל 

 מענקי לימודים והתמדה.

  מרכז.התקיימו שתי בקרות מטה במחוז דרום ובמחוז 

 .התקיימו פגישות תעסוקה מחוזיות 

 (1023) 1027טבלת סיכום פעילות תעסוקה ארצית 

 סה"כ ירושלים דרום מרכז צפון 
מספר מפוקחים שעברו משנת 

8101 
084 (011) 111 (848) 801 (011) 88 111 (411) 

מספר מפוקחים שנקלטו בשנת 
8101 

181 (028) 114 (411) 800 (121) 011 0,041 (0,811) 

מספר מטופלים וולנטאריים 
 8101בשנת 

10 (12) 18 (18) 81 (10) 01 801 

מספר בדיקות מקומות עבודה 
 8101שלא יצא לפועל בשנת 

12 (11) 082 (884) 28 (18) 11 112 

סה"כ מפוקחים שהחליפו 
 בקשות לשינוי \מקומות עבודה 

101 (818) 811 (811) 011 (811) 18 211 

תעסוקה וכנה  סה"כ סדנאות
 לשחרור בכלא

81 (88) 18 (14) 08 (01) 1 14 

 14 1 11 80 04 ביטוח לאומי \נכות  \מחלה 
הכשרה מקצועית תכנית 

 השוברים
4 01 1 1 81 

 10 01 8 80 08 קבלת מענק והתמדה
סה"כ מטופלים + וולנטארי 
כולל מפוקחים שעברו משנת 

1023 

172 (311) 733 (713) 122 (711) 322 1,233 (2,231) 

 

 .בשונה משנים קודמות שלוחת ירושלים נספרה השנה כשלוחה נפרדת 

  במחוזות אלה אין יועצת תעסוקה ייעודית לנשים. –הטבלה איננה כוללת נתוני אסירות משוחררות בצפון ובדרום 
 

 עולים הנתונים הבאים: 3102ובהשוואה לשנת  1027מטבלת סיכום שנת 
 
 

 

  1105 

(981) 

1106  
(0,117) 

+24% 

1107 

(0,045) 

7%- 
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 .8101בשנת   מספר משתחררים בתכניות פיקוחמגמה משתנה של  .0

המשיכו  8101נראה כי יש מגמה הפוכה של מספר המפוקחים שהמשיכו משנה קודמת, נראה כי משנת  ,לעומת זאת .8

ייתכן וזה  .70%בגידול של מדובר  – 8101מפוקחים לשנת  111המשיכו  8101, ומשנת 8101מפוקחים לשנת  411

נובע מתקופות שליש ארוכות, יתכן וזה נובע מכך שבשנה הקודמת היה נהוג לפקח תעסוקתית עד שנה מיום 

 השחרור והשנה הוטמעה הוראה כי הפיקוח ימשך לאורך כל תקופת השליש.

מה , יש לבדוק בר8102ייתכן, כי שתי המגמות שהוצגו לעיל יובילו להפחתה ניכרת במספר המפוקחים בשנת  .1

 המערכתית מדוע מספר המשתחררים בתכנית פיקוח הצטמצם.

אסירים משוחררים  111במחוז מרכז מספר המטופלים הגדול ביותר , השנה קיבלו ליווי ופיקוח תעסוקתי  .4

מכלל האסירים שפנו לרשות לשיקום האסיר,  במחוז מועסקים שלושה יועצי תעסוקה בהיקף  14%המהווים 

 מפוקחים לעובד במשרה מלא לשנה. 884רות, נתון שמשקף תקינה של שתיים וחצי מש

גם השנה אנו רואים ריבוי בקשות לשינוי תעסוקה, המצביעות על חוסר שביעות רצון ממקום העבודה, תנאי  .1

 התעסוקה וסוג העבודה.

שנה , מגמה של ירידה ביחס ל11%בקשות לשינוי תעסוקה המהוות  101מפוקחים הוגשו  101מתוך  – במחוז צפון

 שינויי תעסוקה.* 81%שעברה אז הנתון עמד על 

 , נתון דומה לשנה שעברה11% בקשות לשינוי תעסוקה המהוות 811מפוקחים הוגשו  184מתוך  – במחוז מרכז

(11%.) 

, נתון דומה לשנה שעברה 11%בקשות לשינוי תעסוקה המהוות  011מפוקחים הוגשו  480מתוך  – במחוז דרום

(11%.) 

לשנה שעברה במחוז צפון מתבצע המספר הגבוהה ביותר של בקשות לשינוי תעסוקה, יחד עם זאת ניכרת בדומה  *

 מגמה של ירידה.

נתון זה מצביע על גידול  –מפוקחים  028בהשוואה לשנה הקודמת  –מפוקחים  181השתחררו השנה  – במחוז צפון .1

 )יותר מפי שתיים(.** 8101בהשוואה לשנת  001%של 

נתון זה מצביע על הפחתה של  – 411בהשוואה לשנה הקודמת  –מפוקחים  114השתחררו השנה  –במחוז מרכז 

 במספר המשתחררים השנה בתכניות פיקוח תעסוקתי. 84%

נתון זה מצביע על  – 121בהשוואה לשנה הקודמת  –מפוקחים  122השתחררו השנה  –במחוז דרום וירושלים  

 במספר המשתחררים השנה בתכניות פיקוח תעסוקתי. 11%הפחתה של 

ההסבר למגמת הגידול במחוז צפון נעוץ בגיוס יועצת תעסוקה נוספת באזורים שלא פקחו תעסוקתית בשנים ** 

 קודמות.

 

 :1022יעדים לשנת 

 עיבוי מערך התעסוקה לרבות תעסוקת נשים ונוער. .0

קה לרבות מיזמי תעסוקה ייעודיים בנושא: הכשרות מקצועיות, מענקי לימודים והתמדה, הרחבת מערך התעסו .8

 העמקת הליווי התעסוקתי עבור אסירים משוחררים מהמגזר הערבי והבדואי.

 קידום תהליכים ושינוי חקיקה במתן תמריצים למעסיקים. .1
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חינוכית -ום קבוצת רכבת פסיכוקיקידום קבוצות ייעודית בנושא התמודדות עם עולם התעסוקה בכל מחוז:  .4

 בנושא התמודדות עם עולם התעסוקה, בכפוף לקבלת שעות נוספות.

 שת"פ שב"ס. –הבניית סדנאות הכנה להשתלבות בתעסוקה בבתי הכלא  .1

המשך מיסוד קשר עם הרשויות המקומיות בהעסקת אסירים  שוטף כל השנה. עיבוי גיוס מאגר מעסיקים ידידים: .1

השלטון המקומי ועל ידי רשויות מקומיות באמצעות חובת העסקה במכרזי החברה למשק על ידי משוחררים 

 וכלכלה.

 מפגש אחד בשנה, בכל מחוז.  ערב הוקרה למעסיקים ידידים בכל מחוז: .1

 .התעסוקה ליועצי בשנה פעם: והעשרה גיבוש, טיול .2

 מקצועית להכשרה האגף, התעסוקה שירות: רלוונטיים גורמים עם ממוסדים וקשרים פעולה שיתופי קידום .8

 .תעסוקה קידום מרכזי, הרווחה במשרד

 פ"שת, בכלא התעסוקה קציני עם פ"שת, תעסוקתי השיקומי הרצף בנושא תעשיות ס"שב עם פעולה שיתוף קידום .01

 .העבודה בשוק תעסוקתית השתלבות ועד הכלא מתוך המקצועית ההכשרה רצף על

 התעסוקה.השתלמות מקצועית חיצונית ליועצי  .00

קידום שת"פ עם אגודים מקצועיים ומעסיקים גדולים במשק. )ענף הבנייה, התאחדות התעשיינים, התאחדות  .08

 המתכת, אגוד העסקים הקטנים, אגוד המוסכים, ועוד ככל שיתאפשר(.

פיתוח מודלים לקידום תעסוקתי לאוכלוסיות האסירים על גווניהן: נשים, נוער, החברה הערבית, החברה  .01

 אית, תורני.הבדו

 .8102מימוש תקציב השוברים להכשרות מקצועיות לשנת  .04

מימוש תקציבי מיזמים תעסוקתיים בתחום: מענקי לימודים, הכשרה תעסוקתית לאסירות משוחררות, העמקת  .01

 המענה והרחבתו עבור אסירים משוחררים מהמגזר הערבי. 

 ים והפניית אסירים משוחררים לתחום. קידום מודל להכשרה מקצועית בענף הבנייה בשיתוף גופים נוספ .01

 ככלי להרחבת תכניות הפיקוח. –הבניית, הטמעת התנדבות אסירים משוחררים בקהילה  .01

 כתיבת נוהלי תעסוקה והפצתם בקרב עובדי התחום. .02

 בקרת מטה: בקרת תחום בכל מחוז.  .08

 השתתפות בפורום מקצועי לעיצוב מדיניות וקביעת אמות מידה ברש"א: אחת לחודש. .81

המפגשים יכללו עדכונים כלליים, חידוש  –ייזום מפגשי פורום תעסוקה ארצי לכלל יועצי התעסוקה אחת לחודש  .80

ו/או רענון נהלים, הרחבת הידע וההתמקצעות עובדי התחום באמצעות גורמים פנים וחוץ ארגוניים, הדרכה 

 דינאמית ע"י ראש תחום הדרכה.

 ליועצי התעסוקהביקורים במחוזות השונים: לשם מתן הדרכה  .88

: לשם שיח ופיתוח תחום התעסוקה במסגרת ויועצי התעסוקה המפקחים המחוזייםפ.ע עם מנהלי המחוזות,  .81

 המחוז, אחת לשלושה חודשים.

 בניית מפתח תקינה ליועצי התעסוקה. .84

 וועדת שחרורים.משטרה, פרקליטות, צמצום החסמים בנושא שינויי תעסוקה אל מול הגורמים הרלוונטיים:  .81
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 שיקום תורני

. חיובי ושינוי שיקום תהליכי לבניית בסיס, השונים תכניו על היהדות בעולם הרואה מסגרת ומשמש מהווה התורני השיקום

, חיים כישורי ולשפר לחזק מנת על והיהדות התורה מערכי להיתרם ויכולת זיקה גילו אשר לאסירים מתאימה זו מסגרת

 .ומטרה משמעות, תוכן בעלי חיים של לתחושה התורם מוסרי בסיס ולגבש ואישי חברתי ערכים עולם

. לכן, יש לו אפשרות לקלקל את המתוקן ולתקן את המקולקל, על פי רבי נחמן מברסלב: בעל יכולת בחירההאדם הינו יצור 

 "אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן". 

וצפון. עובדי  וערוך לתת מענים במחוזות ירושלים, דרום מרכזהשירות בתחום השיקום התורני מצוי בפריסה ארצית, 

התחום הינם עובדים סוציאליים בהכשרתם ובעלי יכולת לשלב אוריינטציה תורנית עם טיפול המקצועי. ב"ארגז הכלים" 

ית הלקוחים מהמסורת התורנמקצועיים, לצד כלי עבודה -שבשיקום התורני אנו עושים שימוש בכלי עבודה סוציאליים

 וממחשבת ישראל. 

 סה"כ ם-דרום וי מרכז  צפון מחוז

 371 012 042 001 מאובחנים

 213 81 48 10 משוחררים לקהילה 
 1 1 1 1 שוחררו למסגרות חוץ ביתיות

 32 8 01 1 שחרורים דחתהועדת 
 31 00 80 01 בתהליך

 220 11 11 10 לא מתאימים
 212 18 11 81 קבוצתי טיפול

 

 פירוט טבלה

 .במחוז ירושלים יש בימ"ר שאינו מרובה באסירי עבודה 

  למרות הירידה המורגשת במספר האסירים בבתי הסוהר, התחום התורני עלה במספר האסירים שאובחנו ביחס

 משרות ופזורים בכל בתי הכלא במחוזם ובכל האגפים. 8.1-לשנה הקודמת. היועצים התורניים עובדים ב

  לישיבה לבעלי תשובה איתה אנו עובדים. 0חוץ, מופנה משוחררים למסגרות  1מתוך 

  הדבר צריך 81%מספר האסירים באחוזים שוועדת שחרורים דחתה, הינו כפול משנה שעברה ועומד על כמעט .

להיבחן היטב מה חלקם של נציגי הציבור, של הפרקליטות, של מטא'ר, וכמובן שלנו. לצורך כך אעבור על 

 דחו ע"י הועדה לשם למידה והפקת לקחים.פרוטוקולים של תכניות שנ

  מספר האסירים שלא נמצאו בשלים לתכנית שיקום עלה ביחס לשנה שעברה. הנושא ייבדק מול כל יועץ תורני

 מחוזי.

  למרות שחלה ירידה  במספר המשוחררים ביחסית לשנה  1%מספר המטופלים בקבוצה התורנית עלה השנה ב

מידה העיקשת על זכות האסירים מהתחום התורני, לקבל טיפול רגיש תרבות. שעברה. אפשר לזקוף זאת לזכות הע

בכך, בא לידי מימוש הפעלת הכתוב בנוהל התחום התורני והמלצת החוקרות ממכללת רופין שערכו את המחקר על 
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ה" התחום התורני והכלים לשיקום הניתנים בו לאוכלוסייה הרגישת תרבות. יש לציין שהפער בין "טופלו בקבוצ

 לבין "משוחררים לקהילה" נובע מגלישת מטופלים משנה שעברה לשנה זו.

 השוואת הטבלה ביחס לכלל עבודת השיקום ברשות לשיקום האסיר

נתוני שנה זו יבחנו באחוזים מול כלל נתוני השיקום ברשות לשיקום האסיר. הבדיקה תהיה פר יועצים וביחס לשטח 

 פי תחומים הן כמותית והן תקציבית. גיאוגרפי. כמו כן ייבדקו הנתונים על

תועלתיות: מעתה, כל שנה ייבדקו כל האסירים שהשתחררו שלוש שנים אחורה במטרה לבדוק אחוזי רצידיביזם והסקת 

 מסקנות בעקבות כך.
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 תחום נוער וצעירים

זאת על רקע ההבנה שהתגבשה  04-80ומטפל בנערים וצעירים בגילאי  0888תחום הנוער ברשות לשיקום האסיר פועל משנת 

. 02(. בבית הסוהר "אופק" כלואים נערים עד גיל 80-02ברשות לגבי הדמיון הרב במאפייני האסירים הבגירים הצעירים )

ערים שמגיעים לבתי הסוהר הם בעלי צרכים מורכבים ביותר, שכן הנשאר הצעירים משולבים בבתי כלא בכל רחבי הארץ. 

לא הצליחו להיתרם מהמערכות השונות, הם נשפטו בגין עבירות חמורות שביצעו ומרביתם ממשיכים לבצע עבירות נוספות 

פעולות ומתקשים לקחת אחריות למעשיהם. מאפיינים אלו מקשים על גיוסם להליכי שיקום ודורשים תשומות ייחודיות ו

 אינטנסיביות לשיקומם. מדובר באוכלוסייה מודרת, אנטגוניסטית וחשדנית.

בשנה האחרונה חלו תמורות רבות בארץ ביחס לשיקומם של קטינים וזאת לאור הנתונים המדאיגים ותחושה שכל 

איילת שקד המערכות בארץ אשר מטפלות בקטינים אלו אינן מתמודדות בהצלחה עם התופעה. לאור כך שרת המשפטים 

הורתה על הקמת ועדה בין משרדית, אשר תבחן מקרוב את סוגיית שיקומם של קטינים ותיתן המלצותיה. ואכן שולחן עגול 

בהשתתפות כל הגורמים המטפלים בנוער התכנס באופן אינטנסיבי לדיונים משמעותיים, במהלכם עלתה על השולחן 

קטינים ושיקומם. הצוות בחן מקרוב את הסוגיה והוגש דוח סיכום המודעות וההבנה שמדובר באחריות של המדינה על ה

עם המלצות חשובות)שקשורות גם בחקיקה(אשר בימים אלו ממשיך להידון בתקווה שאכן יגובש ויתוקצב באופן שיוכל 

 להביא לשינוי המיוחל.

ותית שהתחום זקוק טרם הדיונים תחום הנוער ברש"א קיבל תקציב ייעודי לפיתות התחום, מדובר בהכרה משמע

הוקדשה ברובה להקמתם  8101למשאבים רבים וייחודיים, על מנת להצליח במשימת השיקום. לאור קבלת התקציב, שנת 

מרכזי נוער וצעירים במחוזות: ירושלים, באר שבע, תל אביב וחיפה. שכירת מבנים, הצטיידות, כתיבת מכרזים לבעלי  4של 

עצי לימודים, התנדבות והכשרה, מדריכי נוער, רכזי טיפול נוספים(, גיוס כוח אדם תפקידים חדשים )מנהלי מרכזים, יו

ייעודי, הכשרתם, גיוס סטודנטים, התמקמות במרכזים והפעלתם. רציונל הקמת המרכזים כשלב ראשון הנו במטרה לחזק 

ל הארץ, גם לאלו את רש"א בקהילה, להוות כתובת זמינה, נגישה ואינטנסיבית לנוער וצעירים לאחר מאסר מכ

המשתחררים באופן מלא ללא תקופות פיקוח, להתפתח כגוף מקצועי המעניק שירותים בתוך המרכזים, אך גם מתווך את 

 הנוער למסגרות שקיימות בקהילה ובעיקר להוות מקום מפגש חם ומרגיע לנוער וצעירים שזקוק מאד להירגעות ושיקום.

 כלא אופק 

 הנם שפוטים וכל השאר עצורים. רש"א יכולה ע"פ חוק לטפל רק בשפוטים. 11%-ק כמתוך כל השוהים בכלא אופק ר

 פעילות נציג רש"א בכלא אופק 

לתחום הנוער יועצת כלא במשרה מלאה, אשר מטרתה לפגוש את כל הנערים שנשפטו במטרה לגייסם להליכי שיקום. את 

דים לרשותה לשם גיוסם לרבות: קבוצת הורים, חלק מהנערים היא תפגוש יותר מפעם אחת ותשתמש בכל הכלים העומ

קבוצת הכנה לקראת שחרור, העברת מסר מאת נערים שעברו שיקום, פרוייקט "צהלה" לגיוס לצה"ל, הפגשה עם נציגי 

קהילה ועוד.. כאמור קיימת תופעה נרחבת ובה נערים רבים מוותרים על זכותם לשחרור בקיצור מאסר, לאור שיקולי רווח 

 8102נערים רבים הנשפטים לתקופות קצרות מאד ומשתחררים ללא פיקוח כלל. האתגר הגדול של התחום לשנת  והפסד וכן

 הנו להצליח לגייס כמה שיותר נערים לתכניות שיקום בפיקוח וגם באופן וולונטרי.
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 נתוני כלא אופק

שוחררו עם תכנית 
 שיקום

נשרו במהלך  בתהליך בנייה
 1התהליך

 סה"כ

10 00 41 28 
 

 

 שיקום בקהילה

)לשינוי דפוסי חשיבה(. תכניות השיקום כוללות cbt  -הגישה השלטת היא בעיקרה חינוכית שיקומית, נשענת על עקרונות ה

 טיפולים פרטניים וקבוצתיים, לרבות הדרכות הורים וקשר עם הקהילה.

לנער / צעיר ולמשפחתו. הדגש הינו על קשר בכל מחוז קיים מרכז לנוער וצעירים ושם ניתנים מענים שוטפים וייחודיים  

רציף ואינטנסיבי בין הנער לצוות המרכז תוך תיווך מתמיד של הצוות בין הנער לכל מעגלי חייו של הנער )משפחתי, 

 תעסוקתי, חינוכי ועוד..(.

ת פנאי, ארוחות ה' גם בשעות אחה"צ, מעבר למענים המקצועיים מספקים המרכזים גם פעילויו-המרכזים פתוחים בימי א'

חמות )אותם מבשלים הנערים בשיתוף הצוות( פינה להתרגעות, פינת מחשב וסיוע אישי בהתאם לצורך לנערים חסרי עורף 

 משפחתי.

הדרכת הורים, התנדבות ותרומה לקהילה, השלמת השכלה, שילוב סוגי ההתערבויות השיקומיות במסגרת הקהילה: 

ה ולימודים, פעילויות חברתיות, טיולים, חוגים )אמנויות לחימה, רכיבה בהכשרות תעסוקתיות, מתן מענקי התמד

 טיפולית(.

 נתונים

 11נערים ו 00) 8101החלו בטיפול בשנת  32. מתוכם נערים וצעירים 132ב  8101תחום הנוער פגש וטיפל במהלך שנת 

 צעירים(. 01-נערים ו 1טופלו באופן וולונטרי) 02. מתוך כלל המטופלים 8101צעירים( והטיפול בהם התמשך גם בשנת 

                                                           
 ות וחשש מכישלוןנשרו לאור היעדר מוטיבציה להשתלב 80לא נמצאה מסגרת מתאימה,  8בשליש קצר,  80נדחו ע"י הועדה, 1 1

31 

11 

47 

 נתוני כלא אופק

 [0]נשרו במהלך התהליך בתהליך בנייה שוחררו עם תכנית שיקום
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 צעירים( 000נערים ו  28נערים וצעירים ) 100לשם בדיקת התאמה, רואיינו בבתי הכלא  8101במהלך 

הסיבות לנשירה נעוצות בהיעדר מוטיבציה  -( לא התקבלו לתכניות שיקום18%)שהם  24נערים וצעירים,  810מסה"כ 

המאפיינת נערים בגיל ההתבגרות, תקופות פיקוח קצרות, קשיים במציאת מסגרות הולמות לשיקום הנערים. לחלקם 

 תכנית השיקום.נבנתה תכנית שיקום, אך וועדת השחרורים דחתה אותה, לאור התנהגות שלילית בכלא והשגות לגבי 

 מקרב הצעירים(. 11נערים לא התקבלו מקרב הנערים ו 41נערים וצעירים )011סה"כ טופלו בפועל בתחום: 

 1027נתונים לשנת  -נערים וצעירים

מופנים לבדיקת  
התאמה בשנת 

1027 

נשארו בטיפול 
ובהליכי אבחון 

 1023משנת 

סה"כ בהליכי 
 אבחון וטיפול

נשרו במהלך 
 הכנת תכנית

מטופלים בפועל 
 1027בשנת 

 11 41 011 00 28 נערים
משנת  2) 11 010 11 000 צעירים

8101) 
084 

 (32%) 277 (31%) 21 132 32 100 סה"כ
 

 
 

 1027מספר אסירים מרואיינים ומתוכם בלתי מתאימים או שאינם מעוניינים בשיקום, בפילוח לפי קבוצות גיל, שנת 

לא התקבלו ו/או נשרו  
 בניית התכניתבמהלך 

מופנים לבדיקת 
 התאמה

 אחוזי נשירה

 11% 28 41 04-02נערים גילאי 
 11% 000 11 02-80צעירים גילאי 

 11% 100 21 סה"כ
 

100 

47 

53 

161 

37 

124 

261 

84 

177 

050100150200250300

 1106-1107מופנים ומטופלים 

 נשרו במהלך הכנת תכנית

 1107מטופלים בפועל בשנת 

 נערים צעירים כ"סה
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שיעור המרואיינים שאינם מתאימים או אינם מעוניינים בשיקום בקרב האסירים  1027מתוך התרשים עולה כי בשנת 

( היה שיעור זה גבוה במידה ניכרת והגיע לכדי מחצית 21-22בקרב האסירים הנערים ), בעוד 33%( היה 22-12הצעירים )

 נו משמעותי ודורש תשומת לב של כל הגורמים העוסקים בנוער.ינתון זה ה (.13%המרואיינים )

 תמונת מצב עדכנית -נערים וצעירים

נפלטו לאחר שהתקבלו  סיימו  2בטיפול 
 לטיפול

 סה"כ מטופלים

 11 08 01 81 נוער 
 084 2 41 11 צעירים 

 83 סה"כ
(11%) 

32 
(31%) 

10 
(22%) 

277 
(200%) 

 

 

                                                           
 כולל אסירים במהלך הכנת תכניות שיקום ובטיפול וולנטרי 2

47 

89 

37 

111 

0

20

40

60

80

100

120

או נשרו במהלך בניית  /לא התקבלו ו
 התכנית

 מופנים לבדיקת התאמה

 השוואה בין נערים לצעירים

 08-10צעירים גילאי  04-08נערים גילאי 

96 61 

20 

 תמונת מצב -נערים וצעירים 

 נפלטו לאחר שהתקבלו לטיפול סיימו [  0]בטיפול
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 3שיעור מסיימי התכנית אל מול נפלטים ממנה

 נשרו מטיפול סיימו טיפול 
 (88%) 08 (82%) 01 מטופלים 11 –נוער 

 (1%)2 (11%) 41 מטופלים 084 –צעירים 
 

 

 

 

 עם המבט לעתיד

כאמור השנה זכינו לתקציב לפיתוח התחום ונשקיע את כל יהבנו בהעמדת מרכזי נוער וצעירים מקצועיים ואיכותיים  

ושימוש בכל המשאבים אשר בידנו על מנת להגדיל את המטופלים בתחום ובסיוע להצלחתם. יש רעיונות רבים וטובים 

 ואנו מצפים להגשים עוד חלומות! 8102להמשך פיתוח התחום אשר ירקמו עור וגידים במהלך שנת 

 

                                                           
 שאר המטופלים נמצאים עדיין בהליך טיפולי 3
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 אסירות משוחררות

 008 מס' הערכות התאמה בכלא נוה תרצה

 008 מס' מופנות לתכניות שיקום בקהילה

 01 מס' מופנות למסגרות מחוץ לרש"א

 1 נמצאו לא מתאימות

 01 נדחו ע"י הוועדה

)המשך תכנית פיקוח או  8101-המשיכו בטיפול מ

 בתוך השנתיים( וולנטריות

11 

 11 טופלו במסגרת "שימור שיקום"

 41 שולבו בתעסוקה

 04 8101-המשיכו בליווי תעסוקתי מ

 818 8101סה"כ אסירות מטופלות בתחום נשים בשנת 

 

 ת ייחודיים שהתקיימו בשנה החולפתתחומי עשייה ופעילו

 שיתוף פעולה עם כלא נוה תרצה: .א

  יועצת לשיקום אסירות בכלא נוה תרצה ותקן של ראש תחום שיקום אסירות, שנת בעקבות איוש מחודש של תקן

הוקדשה לביסוס קשרים, יצירת שת"פ ונהלי עבודה מול הכלא. בנוסף, תוגברו מענים של רש"א בתוך הכלא.  8101

יקומי ההתערבויות יועדו להעלאת המוטיבציה של האסירות להיכנס לתכניות שיקום בקהילה, לחזק את הרצף הש

 ולגייס את האסירות תוך ביסוס קשר ראשוני מיטיב.

 מהות אסירות עם ילדיהן בתקופת המאסר הוכחו כמהותיות להצלחת תהליך יתכניות לשיקום הקשר של א

מהות וילדיהן והוכנסו משאבים נוספים לשם שיקום ימהות.  חודשו המענים בפרויקט איהשיקום של אסירות א

 והרחבת את הפרויקט:

 מהות וילדיהן בתדירות של פעם בשבוע בהנחיה משותפת של רש"א ושב"ס.ילהתקיים קבוצת א חזרה .2

 שעות של ילדים מרחבי הארץ במתכונת של אחת לחודש. 1חזרו להתקיים ביקורים בני  .1

מחלקת העו"ס ומחלקת החינוך בכלא נווה  -מהות וילדיהן בשיתוף רש"א ושב"סיימי שיא לא 8התקיימו  .3

יא נטלו חלק גורמים רבים, מתנדבות, נשות מקצוע, אנשי חינוך. הימים היו מרגשים מעין תרצה. בימי הש

 מהות והילדים.ישל הא  well being-כמותם  ותרמו רבות ל

טיפול בחסם הכלכלי שמנע מילדים  -רש"א הקצתה תקציב ייחודי למימון נסיעות ילדים מרחבי הארץ לכלא  .1

 מהות.ילהגיע להתאחד עם הא

סטודנטיות אשר מסייעות בתיווך בין כל הגורמים בקהילה לצורך הבאת הילדים מרחבי הארץ לביקור  8גויסו  .1

 מהות בכלא ומסייעות בטיפול בצרכים הלוגיסטיים בימי השיא.יהא
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בכלא  סדנאות לקראת שחרור ומיצוי זכויות. הוזמנו אורחים ודוברים מרש"א  8בשיתוף עם הכלא התקיימו  .3

ומן המוצלח של אסירות )נציגים מהמרכז לגביית קנסות, מעסיקות ידידות, אסירות ומהקהילה למען שיק

  .משוחררות שעברו תהליך שיקום מיטיב ומוצלח ועוד(

חזרה לפעול קבוצת הכנה לשיקום ושחרור בהנחיה משותפת של צוות נוה תרצה והמרכז ההוליסטי. בקבוצה  .7

 ת לשיקום בקהילה , לאחר שנפגשו עם יועצת רש"א.מועמדו -משתתפות אסירות לקראת שחרור, מכל הארץ

 כלל אגפי. -פעמיים בשנה -ימי תעסוקה 8התקיימו  .2

בשיתוף שב"ס ומלכות המדבר והשתתפנו  -התקיימו מפגשי הכשרה למתנדבות מפרויקט "הדרך אל החופש" .8

 בוועדת היגוי "מלכות המדבר"

 יצירת שותפויות עם נותני שירותים לנשים בקהילה: .ב

אופיינה בהמשך מגמת העלייה במספר האסירות  8101שנת  פעולה עם מערך בריאות הנפש בקהילה: שיתוף .2

מכלל האסירות הכלאות  11%בעלות צרכים מיוחדים )הנמכה קוגניטיבית/ פיגור( ו/או בעלות תחלואה נפשית. 

. סימפטומים שהם 8. מחלות נפש מאובחנות 0סוגי אבחנות:  8 -נמצאו במעקב ואבחון פסיכיאטרי. מדובר ב

תוצאה של הטראומה והפסקת השימוש בסמים בכלא. האבחונים הפסיכיאטריים במאסר כללו: סכיזופרניה, 

 פולארית, דכאון מג'ורי )קליני( והפרעה פוסט טראומטית מורכבת. -הפרעה בי

או לא נשים בעלות מאפיינים ייחודיים שסובלות מהתמכרות לסמים או אלכוהול ומחלת נפש )מאובחנת 

מאובחנת( ו/ או פיגור שכלי )מאובחן או שלא מאובחן( אתגרו את המענים הקיימים בתחום שיקום אסירות 

  .ובקהילה. עלה הצורך לחזק את השותפויות עם מענים קיימים בקהילה ודרך העבודה איתם. בעבודה מול הקהילה

ות את זכויותיהן התקדם בתהליך נתקלנו בקשיים וחסמים בירוקרטיים ואחרים אשר מקשים על נשים למצ

השיקום: תת מיצוי זכויות בביטוח לאומי בקביעת נכויות ובקביעת סלי שיקום, אי הכרה באחוזי נכות אשר 

מספקים לצורך קיומה של וועדת סל שיקום, קושי בהוצאת נשים מחוץ לכותלי מתחם רמלה לוועדות סל שיקום 

 ת מאפיינים אלו.ומחסור חריף במסגרות ייעודיות לנשים בעלו

 לאור זאת: 

  הושם דגש על שיתופי פעולה עם ביטוח לאומי, משרד הבריאות, שב"ס ומסגרות לנשים בקהילה. היה  8101בשנת

ניסיון לפעול במערך הנסיבות שהוצגו ככל שניתן למיצוי זכויותיה של האסירה בזמן מאסרה. הצלחנו לטפל וללוות 

ל וועדה ומפגש עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים הוצגו עקרונות הטיפול מספר אסירות לוועדות סל שיקום. בכ

בנשים נפגעות טראומה מורכבת, הושמע קולן וצרכיהן המורכבים והייחודיים. בתוך כך, לראשונה וועדת סל 

שיקום השתכנעה והסכימה לתת סל שיקום לאישה צורכת מתדון. הישג זה הוכיח שכשמתווכים  נכון את צרכי 

 סירות מול גורמי הטיפול והשיקום בקהילה עמדות משתנות ומושגות תוצאות טובות.הא

  רש"א השתתפה בדיונים בכנסת בוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים והאלכוהול והנכיחה את המחסור במענים

 לקבוצת אסירות זו ונקבעו פגישות עם דרגים בכירים לחשיבה משותפת ומציאת מענים.

 שיתוף פעולה עם וועדות אלמ"ב .1

תוגברה ההגעה לוועדות אלמ"ב במחוזות השונים במטרה להנכיח את עקרונות הטיפול בתחום שיקום אסירות, לסנגר 

 ולתווך את קולה של האישה לוועדה. 
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 יצירת שת"פ ייחודי עם הסיוע המשפטי )"דף חדש"( .3

ום אסירות בצפון להנהלת הסיוע המשפטי בחיפה. בעקבות נוצר שת"פ מקצועי וייחודי בין היחידה לשיק 8101בשנת 

כך הוקצה רפרנט מהסיוע המשפטי לצורך מענה זמין ונגיש לאסירות נבנה נוהל חדש לטיפול באסירות מהצפון 

", דף חדש"בתוכנת הסיוע המשפטי כ: " מפנה"אסירות יסווגו ב –שמכונה: "דף חדש" ומשמעותו שבתיקי רש"א 

 ייעודיים.ויופנו לרפרנטים 

פורום של עובדות התחום בסיוע המשפטי בחיפה )"צוות במטרה להרחיב את שיתוף הפעולה לכל המחוזות, התקיים 

תחום שיקום אסירות והסיוע המשפטי  –מטרת המפגש: בניית שיתופי פעולה ברמה הארצית בין רש"א  מול צוות"(.

 ארצי.–ירות והרחבת נוהל "דף חדש" הארצי, שילוב הסיוע המשפטי במסגרת תכנית השיקום של אס

 טיפול במשפחת האסירה .ג

 מהות של אסירות. הקבוצה אפשרה מקום טיפולי יבמחוז דרום התקיימה )וממשיכה להתקיים( קבוצה לא

מהות שהן הנפגעות העקיפות. הקבוצה אפשרה שיח פתוח על ההתמודדות עם הכליאה של ביתן, בתקופת ילא

הקבוצה לחזק את רשת התמיכה של האסירה ולאפשר ביטוי רגשי וקבוצת המאסר ולאחר השחרור. מטרת 

 מהות.יהשתייכות לא

 מהות של אסירות משוחררות ובנים של אסירה יא -במחוז מרכז מתקיים טיפול פרטני, ע"י סטודנטיות לעו"ס

 בפועל.

 ות ב"לבידו" נהלל.מהות ובנות, יום כיף וסדנאות יצירה משותפיבמחוז צפון התקיימה פעילות חווייתית לא 

 שילוב סטודנטיות ומתנדבות במערך הטיפולי .ד

מתנדבות במסגרות הטיפול לאסירות משוחררות ברחבי הארץ, הן הנחו  81-סטודנטיות ו 02השתלבו  8101בשנת 

קבוצות, קיימו שיחות פרטניות עם נשים והתערבויות שונות בהתאם לצרכים המשתנים. הסטודנטיות מגיעות 

 ולי לימוד שונים )עו"ס, טיפול באומנות, פסיכודרמה, טיפול בתנועה, משפטים, שינוי חברתי ועוד(. מחוגים ומסל

 מדריכות מוסמכות והשתתפו בהדרכה קבוצתית.  -ולן קיבלו הדרכה פרטנית ע"י עובדותכ

ועיים ומשנה מסגרות הטיפול של רש"א לנשים אסירות משוחררות מוכרות בעולם האקדמיה כמרכזי הדרכה והכשרה מקצ

 בתחום שיקום אסירות.-הכשרה ברש"אלשנה גובר הביקוש ל

 תעסוקה  .ה

למעגל שחזרתם גברים מאסירים ליווי תעסוקתי של נשים ואסירות משוחררות מאתגר מבחינות רבות. בשונה 

ל , בחזרתן של אסירות לזירות של משפחה ועבודה הן ממשיכות לחוות ניצוחיובית תעסוקה מהווה נקודת מפנהה

 וזקוקות להתערבות רגישה, מותאמת לצרכיהן ותהליכית.  ואלימות

קיימים חסמים והתמודדויות ייחודיות בתעסוקת אסירות: סטיגמות חברתיות, היעדר ניסיון וכישורים חברתיים, 

היעדר מיומנויות בסיסיות כגון: ידיעת קרוא וכתוב, שימוש במחשב ועוד. ליועצת תעסוקה ארצית שתי אוכלוסיית 

 יעד מרכזיות: נשים אסירות משוחררות ומעסיקים ידידים. 



 

80 
 

ת במרכז ההוליסטי קיבלו מענה וליווי תעסוקתי לארוך כל תהליך השיקום. לכל אישה נבנתה תכנית מטופלו

תעסוקתית בהתאם למשאבים ולצרכים האינדיבידואליים שלה והיא קיבלה ליווי אישי מעמיק בתהליך, לאורך כל 

 שלבי הטיפול.

 ל מחוז דרום.במחוז דרום ניתן ליווי תעסוקתי חלקי ע"י יועצת תעסוקה מחוזית ש

 במחוז צפון ניתן ליווי תעסוקתי נקודתי ע"י מדריכה טיפולית ביחידה, בשליש האחרון של השנה. 

 הכשרה תעסוקתית .ו

בעקבות בקשה שהופנתה לאוצר, התקבל  תקציב ייעודי למיזם הכשרות מקצועיות של אסירות  8101בשנת 

משוחררות. התקציב נועד להגביר את הסיכוי של אסירות משוחררות להשתלב בעולם התעסוקה ולהתמקצע 

כתב נוהל ייחודי במקצועות אשר נדרשים בשוק העבודה.  התקיים שיתוף פעולה שוטף עם ראש תחום תעסוקה ונ

וגמיש לקבלת מלגות לימודים לנשים. הנוהל מתחשב בצרכים הייחודיים של נשים ובעובדה שבדר"כ אסירות 

 משוחררות מתפנות ללימודים בשלבים מתקדמים של תהליך השיקום ולאחר סיום תקופת הפיקוח. הנוהל הופץ 

לניצול מוצלח של  8102נית עבודה לשנת במסגרות הטיפול. סוכם בשיתוף עם יועצת תעסוקה ארצית על תכ

 התקציב. תכנית העבודה כוללת סדנת חשיפה לאסירות משוחררות מכל הארץ. 

 פעילויות העשרה לאסירות ולאימהות וילדיהן .ז

כחלק מתהליך השיקום תחום שיקום אסירות מתמקד גם בפיתוח כישורים לבילוי שעות פנאי. פעילויות העשרה 

 הפגתי.  -דיהן חשובות הן בפן החינוכי והן בפן הרגשימהות וילילאסירות ולא

מהות, זוהי הזדמנות לשהות יחד עם ילדיהן בזמן איכות ולהתנתק, ולו לרגע מקשיי היומיום. יעבור אסירות א

(  והם חלק well beingיצירת חשיפה לתרבות, יצירה משותפת וטיולים מהווה נדבך חשוב ביצירת רווחה נפשית )

וי והשיקום.  בתקופת הקיץ מופעל "לו"ז קיץ" אשר מתאים לתקופה )היעדר סטודנטיות ומתנדבות( מתהליך הריפ

שכולל לפחות אחת לשבוע יציאה מהמסגרת הטיפולית לפעילויות העשרה בחוץ. פעילויות אלו מתקיימות ללא 

ומות אינן בכסף אלא תקציב רש"א אלא ע"י גיוס תרומות שעליהן עמל צוות המסגרות לאורך כל השנה. רוב התר

 בשווה כסף ובהזדמנות להתנסות.

 רת מענים חדשים לאסירות משוחררותהכנת תשתית ליצי .ח

בעקבות בקשה שהופנתה לאוצר, התקבל  תקציב ייעודי למיזם דירות לוויין אסירות  8101בשנת  :דירות לוויין .2

לנשים  בטוחה גג קורת סיפוק מטרת המיזם: הגדלת סיכויי השיקום של אסירות משוחררות ע"ימשוחררות. 

 , הקמת בקהילה עצמאי בדיור השתלבותן ועד ממאסר השחרור שבין המעבר בתקופת: משפחתי עורף חסרות

 דירות אשר יספקו סביבה תומכת ומכילה המאפשרת שיקום מקשיי המאסר.

 8102א תפעל בשנת התקיים מכרז להפעלת המיזם וזכתה בו חברת "שלו" אשר בשיתוף פעולה עם רש" 8101בשנת 

 למימוש המיזם.

, בעקבות בקשה שהופנתה לאוצר, התקבל תקציב ייעודי למיזם ארצי: קבוצות לטיפול 8101בשנת  :טיפול דיאדי .1

זמני של -אסירות וילדיהן. מטרת התכנית: הפעלת קבוצות לאמהות וילדיהן לצורך: שיקום בו דיאדי באמהות

האם, של ילדיה ושל הדיאדה אם ילד. המטרה: להפוך את האם וילדיה ליחידה משפחתית מתפקדת בקהילה 

 ובחברה.
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 8101"א תפעל בשנת התקיים מכרז להפעלת המיזם וזכתה בו חברת "שלו" אשר בשיתוף פעולה עם רש 8101בשנת 

 למימוש המיזם.

 

 1022יעדים ייחודיים לשנת 

 הגדלת מספר האסירות שזוכות לשיקום מיטיב ברש"א  .א

מגמת שינוי בפרופיל הנשים האסירות שבא לידי ביטוי במספר מאפיינים שמתקיימים בו זמנית: גידול ישנה 

גידול באחוז האסירות בעלות מהאסירות(,   41%משמעותי בשיעור האסירות שנשפטו בגין עבירות אלימות )

 מוגבלות שכלית התפתחותית )מושה(, פיגור ותחלואה כפולה.  -מאפיינים ייחודיים

ור זאת, קיים צורך לאתגר את המענים השיקומיים על מנת שכל האסירות יזכו לתהליך שיקום מיטיב ברש"א.  לא

 הדרכים להשגת היעד: 

גיבוש תפיסת עבודה אחידה לכל עובדות התחום ששמה את האסירה במרכז על כלל צרכיה הייחודיים במטרה  .0

 בודה במודל של "שירותים מכווני טראומה".שנמצא ביחד מענה שיקומי מיטיב עבורה במסגרות רש"א. ע

בהשתתפות ראש התחום בכדי להעריך ביחד את מצבה של  -קיום הערכות התאמה משותפות, תהליכיות וצוותיות .8

 )"חשיבה מחוץ לקופסא"( האסירה ולחשוב במשותף על מענים אינדיבידואליים בתוך מערך השיקום הקיים.

אלימות בקרב נשים, מושה )מוגבלות שכלית התפתחותית(, פיגור, הכרת הרחבת הידע אודות תחלואה כפולה,  .1

 המענים הקיימים בקהילה ויצירת הקשרים המתאימים לבניית שותפויות עם גורמי הטיפול הרלוונטיים.

קיום פורומים לכל עובדות התחום במסגרות אשר מטפלות במאפיינים דומים. )אין מסגרות המטפלות בכלל  .4

 המאפיינים(

 בת שיתופי פעולה בקהילה הרח .ב

הבאת עקרונות הטיפול בנשים נפגעות טראומה ליווי אסירות לוועדות סל שיקום, הגברת השתתפות בוועדת אלמ"ב, 

מורכבת אל מול גורמי הטיפול והשיקום בקהילה, העמקת ההיכרות עם השירותים, יצירת שותפויות לטיפול באסירות 

יצירת מפגשים בין בכל הזירות לצורך מיצוי זכויות של אסירות, בתקופת מאסרן,  עבודהמורכבות בעלות ריבוי בעיות , 

משרדיים בדרגים הגבוהים, למען יצירת הגדרה שמקנה זכויות לאסירות משוחררות, מסרת חסמים המונעים 

 מאסירות למצות את זכויותיהן וטיפול בבעיות בירוקרטיות. 

 הרחבת מענים ושת"פ בכלא נוה תרצה:  .ג

מהות וילדיהן במאסר. הרחבת המענה הטיפולי לילדי ימהות והילדים המשתתפים בפרויקט אית מספר האהכפל .0

 בזמן מאסר האם, ילדים המתגוררים בחלופות חוץ ביתיות -אסירות בקהילה

 לצורך השגת היעד: 

 מהות לצורך גיוסן לפרויקט.יראש התחום תשתתף באופן קבוע אחת לחודש בפרויקט ותיפגש עם א 

  הבניית מודל עבודה עם טופס האינטק המחודש שבנינו בכלא שכולל פרטים על ילדי האסירות, מצבם

המחוזות,  1-וצרכיהם. דאגה לכך שהטופס יועבר באופן שוטף ליועצת הכלא וממנה לרכזות אסירות ב

 להמשך טיפול.



 

81 
 

 ף בפרויקט ועבודת מהות להשתתיהבניית מודל עבודה משותף עם שב"ס המגמיש את הקריטריונים של הא

 מהות לפרויקט.ירש"א באגפים לצורך חשיפה וגיוס אסירות א

 הפעלת המיזמים החדשים בתחום שיקום אסירות .ד

 יצירת שירותים חדשים לאסירות משוחררות, במאמץ משותף של כל עובדות התחום לטובת הצלחת המיזמים:

    תעסוקתית.  ארץ, הענקת מלגות להכשרה קבוצות דיאדיות ברחבי ה 1הקמת והפעלת דירות לוויין, הפעלת 

 הרחבת מענה תעסוקתי בפריפריות .ה

 בשיתוף פעולה עם ר"ת תעסוקה יצירת מענים תעסוקתיים לאסירות מהפריפריות בצפון ובדרום.

 יצירת מענה שיקומי מותאם לאסירות מאזור ירושלים ועוטף ירושלים .ו

 טיפוליים לאסירות משוחררות מירושלים ומהעוטף.בשיתוף פעולה עם מנהל מחוז ירושלים יצירת מענים 

 גיוס סטודנטיות לעו"ס לטיפול באסירות משוחררות מאזור ירושלים בהדרכת יועצת שיקום אסירות.

 מהות במרכז ההוליסטייקבוצת א .ז

 ע"י יועצת  co -מהות( מאזור המרכז. הקבוצה תונחה בימהות לאסירות משוחררות )איתתקיים קבוצת א 8102בשנת 

 שיקום אסירות ועובדת מהמרכז ההוליסטי.

 סיוע משפטי .ח
תחום שיקום אסירות והסיוע המשפטי הארצי, שילוב הסיוע המשפטי  –בניית שיתופי פעולה ברמה הארצית בין רש"א 

במסגרת תכנית השיקום של אסירות והרחבת נוהל "דף חדש" ברמה הארצית ע"מ שכל המסגרות לשיקום נשים יקבלו 

 מענה נגיש ישיר ומהיר מהרפרנטים הייעודיים מהסיוע המשפטי לטיפול באסירות משוחררות.

 וועדות שחרורים .ט

מול וועדות השחרורים במטרה להנכיח את מאפייניהן הייחודיים של אסירות משוחררות וליצור הבנה טובה  עבודה

יותר לשיקולים המקצועיים המנחים בכתיבת תכניות פיקוח לאסירות. זאת במטרה למזער את כמות דחיית התכניות 

 ע"י הוועדה.

  -נוהל שיקום אסירות .י

נשים למשך תקופת הרישיון, במסגרות  של השיקום את תהליך המסדיר נוהל מטרתהל מקיף המסדיר את וכתיבת נ

 המותאמת לצרכי אוכלוסייה זו. על תפיסת העבודה הייחודית בדגש רש"א ובקהילה
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 עבריינות מין

הסברה בתוך הרשות  ן דגש רב על העבודה אל מול מרכזי השיקום המונע אשר קיבלו רישוי בשנה זו, תינ 8101בשנת 

הקיימים. הצפת מענים השתלבותם של אסירים משוחררים בקידום ופיתוח קשרי עבודה עם גורמי חוץ  לה לצורך ומחוצה

קשיים ובעיות אל מול הממשקים החיצוניים לצורך קידום עבודה סדירה ואחידה בתחום, הכשרת עובדים במסלולי 

ם לעבודה בתחום עבריינות המין ולמרכזי השיקום המונע החדשים. להלן ההכשרה הקיימים, חשיפה של גורמים חיצוניי

 פירוט העשייה:

  מרכז  –מרכזי שיקום מונע אשר קיבלו רישוי עפ"י החוק  1בשנה זו, נפתחו  - מרכזי שיקום מונע חדשים 4פתיחת

'פסגה' באשקלון, תכנית 'כיוונים' בקהילה הטיפולית 'הדרך' בצפון, מרכז אלון מרגלית בצפון, מרכז 'לאורך הדרך' 

 בצפון. 

  על מרכזי השיקום המונע. עבודה  הסדרת הפיקוח של הגמ"מים – מרכזי שיקום מונע במחוזות השונים 01פיקוח על

עדכון על התהליכים הטיפוליים, שינויים בתכניות השיקום, הארכת טיפול,  -שוטפת וסדירה עם המרכזים הקיימים 

 התערבויות נקודתיות עפ"י הצורך.

 מ"מ, הגמ"מים ואני מוזמנים להרצאות לצורך הצגת הפעילות בתחום, תפקיד הג  - הרצאות על פעילות התחום ברשות

מחזורי לימודי תהליך האבחון לתכנית שיקום מונע, הטיפול באוכלוסייה זו והסברה על המענים הקיימים, זאת ב

 ובאקדמיה )אונ' עברית ומכללת 'שערי משפט'(. ם של מפקחי יח' צור בבי"ס 'ניר'שוני

 המחוזיים ולרכזים  אחת למספר חודשים, גמ"מ המחוז מעביר מידע רלוונטי ליועצים – אוריינטציה במחוזות

 האיזוריים במסגרת ישיבות הצוות, לצורך המשך קיום קשר שוטף בין הממשקים הפנימיים השונים.

 המחוז העבירה הרצאה וקיימה דיון עם  גמ"מ – כלא חרמוןב במחלקה לטיפול בעברייני מיןחות אסירים יום משפ

 משפחות האסירים במחלקה לצורך גיוסם לתכניות שיקום מונע בקהילה וקיום רצף טיפולי בין בית הסוהר לקהילה.

 השנה התגלו קשיים בהפניית מטופלים לקבלת טיפול תרופתי להפחתת  – משרד הבריאותהסדרת מתן טיפול תרופתי ב

על מנת לקדם מענה זה, התקיימו פגישות עם משרד הבריאות לצורך הנגשת השירות  הדחף המיני במסגרת קופ"ח.

לאוכלוסיית המטופלים. משרד הבריאות פרסם השנה את אמות המידה המקצועיות לטיפול תרופתי. נעשה הטמעה של 

 המסמך בקרב עובדי התחום.

 ם החוק ומעקב אחריו בהם אני משתתפת קיימים מספר פורומים קבועים לצורך קידו – פורומים קבועיםהשתתפות ב

פורום מקצועי בינמשרדי, פורום מקצועי מרכז 'מעגלים', ועדת היגוי  -חודשיים -באופן קבוע ובתדירות של אחת לחודש

 .מעגלים', פורום וכניש )פרקליטות('מרכז 

 להסדיר ולהמשיך  התקיימו מספר פגישות עם הרפרנטים לחוק בפרקליטות המדינה על מנת – פרקליטות המדינה

 בעבודה השוטפת אל מול ממשק זה בהקשר של עיגון תכניות שיקום בצווי פיקוח.

 בשנה זו ניתן דגש רב על עבודת הגמ"מים עם יחידת הפיקוח. התקיימו מספר פגישות עם  – קרימינולוג יחידת צור

 קרימינולוג היחידה. הצפת קשיים ובעיות ומציאת פתרונות לכך בשטח.

  השנה סיימו את קורסי ההכשרה באוניברסיטת בר אילן ובביה"ס המרכזי 'דימול' שישה עובדים  – עובדיםהכשרת

)אחד ממחוז דרום, שניים ממחוז מרכז ושלושה ממחוז צפון(. הוקם מערך התלמדות והכשרה ברשות וכולם החלו 

 קם בהנחיית קבוצה ייעודית.להשתלב בעבודה באבחון בבתי הסוהר, פיקוח על מרכזי שיקום מונע בקהילה וחל
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 הדרכה פרטנית אינטנסיבית וסדירה ניתנת על ידי בכל המחוזות לכל עובדי התחום. ד"ר יעל אידיסיס  – מערך הדרכה

 מדריכה את מנחי הקבוצות הייעודית אחת לשבועיים.

 מתקיימות בלשכות העובדים בתחום השתתפו בוועדות סל שיקום אשר  – השתתפות בוועדות סל שיקום וגילוי עריות

הרווחה ובוועדות גילוי עריות. נוכחותם והבעת עמדתם המקצועית תורמת רבות בקידום שילובם של עברייני המין 

 במסגרות טיפוליות מותאמות.

 

 פילוח נתונים ארצי

 בבתי  111בדיקות התאמה לתכניות שיקום מונע ) 481התקיימו  8101בשנת  - בדיקות התאמה לתכניות שיקום מונע

ב  111, 8101ב  111בבתי הסוהר ) 11%נבדקים(  11) 8%בקהילה(. בהשוואה לשנה שעברה, יש עליה של  018הסוהר, 

במספר  01%של (. בסך הכולל קיימת עלייה 8101ב  018, 8101ב  011במספר הנבדקים בקהילה ) 11%( ועלייה של 8101

נבדקים.  840נמצאו מתאימים ) 42%(. מתוך כלל הבדיקות 8101ב  481, 8101ב  400הנבדקים לעומת השנה הקודמת )

בקהילה(.  40בבתי הסוהר,  801נבדקים.  811לא נמצאו מתאימים ) 18%בקהילה(,  080בבתי הסוהר,  081 -מתוכם 

נמצאו מתאימים. מתוך סך הנבדקים  11%מצאו מתאימים ו לא נ 14%(, 111מתוך סך הנבדקים ) –בבתי הסוהר 

 (. 40לא נמצאו מתאימים ) 81%(, 080נמצאו מתאימים ) 11%(, 018בקהילה )

 

 חלוקה למחוזות

 ב  11בבדיקות בקהילה ) 01%. נמצא גידול של (8101ב  812, 8101ב  814בסך כל הבדיקות ) 01%נמצא גידול של  במחוז מרכז

 (. 8101ב  811, 8101ב  020בבדיקות בבתי הסוהר ) 08%( וגידול של 8101ב  18, 8101

 בבדיקות בקהילה  12%(. נמצא גידול של 8101ב  011, 8101ב  88בסך כל הבדיקות ) 04%נמצא גידול של  ם והדרום-במחוז י

 (.8101ב  11, 8101ב  11בבדיקות בבתי הסוהר ) 81%( וירידה של 8101ב  18, 8101ב  18)

  ב  80בבדיקות בקהילה ) 11%(. נמצא גידול של 8101ב  088, 8101ב  000בסך כל הבדיקות ) 8%נמצא גידול של  צפוןבמחוז

 (.8101ב  14, 8101ב  14בבדיקות בבתי הסוהר ) 04%( וגידול של 8101ב  42, 8101

 שיקום מונע, לא מעוניין  הם: לא מעוניין בתכנית הקריטריונים אשר נבדקו – סיבות לאי התאמה לתכניות שיקום מונע

, נפלט מטיפול בשב"ס, בתהליך טיפולי בשב"ס, הומלץ לטיפול שלילת הצורך בטיפולבתכנית השיקום המונע המוצעת, 

בשב"ס, הומלץ לסל שיקום/ועדת השמה, אחר )סרב להיבדק ע"י מב"ן, עיוותי חשיבה ועמדות בעייתיות אשר אינם מהווים 

רת הקהילה ועל תוח, נעצר בקהילה(. ישנם קריטריונים אשר אינם מתאימים לבדיקות במסגבסיס לעבודה טיפולית, תיק פ

 כן הממצאים שונים.

'שולל  -ניתן לראות כי הסיבה השכיחה ביותר לאי התאמה לתכנית שיקום מונע בקרב הנבדקים בבתי הסוהר הוא 

( ו'לא מעוניין בתכנית 10%' )נזקקות טיפולית'שולל (. בקהילה, הסיבות השכיחות ביותר הן 14%נזקקות טיפולית' )

 .(18%) השיקום המוצעת'

 

 (231קהילה ) (331כלא ) סיבה לאי התאמה

 (01%) 4 (1%) 00 לא מעוניין בתכנית שיקום מונע

 (18%) 01 (1%) 01 לא מעוניין בתכנית השיקום המונע המוצעת
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 (10%) 80 (14%) 14 שולל צורך בטיפול

  (4%) 2 בשב"סנפלט מטיפול 

  (1%) 01 בתהליך טיפולי בשב"ס

  (01%) 18 הומלץ לטיפול בשב"ס

 (1%) 8 (4%) 8 הומלץ לסל שיקום/ועדת השמה

 (8%) 0 (81%) 11 אחר

 

 01%, ירידה של 8101בשנת  14מטופלים, לעומת  12בקבוצות הייעודיות ברשות השתלבות בטיפול  – השתלבות בטיפול 

 8101מטופלים בשנת  008הוסטלים של רש"א, שולבו בו מרכזים( 08) במספר המטופלים. במרכזי השיקום המונע

במספר המטופלים בהשוואה  82%נרשם גידול של  במספר המטופלים. בסה"כ 42%, גידול של 8101בשנת  12לעומת 

 (.8101בשנת  011, 8101בשנת  088) 8101לשנת 

 

  "י חלוקה למחוזותלהלן סיכום הנתונים עפ

 

 מחוז ירושלים והדרום

 קבוצות ייעודיות 

 .הודח מהטיפול 0מטופלים, מתוכם  01 היו בירושלים בקבוצה  -

  סיימו טיפול 1מטופלים, מתוכם  08 היובקבוצה בב"ש. 

 מטופלים 8 -מרכזי שיקום מונע במחוז: שק"ל בירושלים 

 מטופלים 1 –פסגה באשקלון                                              

 

 מחוז ירושלים והדרום
 נבדקים 207

 11 -קהילה   11 -בתי סוהר 
 

-נמוכה נמוכה
 בינונית

-בינונית
 נמוכה

-בינונית בינונית
 גבוהה

לא  גבוהה
 ידוע

-נמוכה נמוכה
 בינונית

-בינונית
 נמוכה

-בינונית בינונית
 גבוהה

לא  גבוהה
 ידוע

1 
(7%) 

1 
(8%) 

2 
(21%) 

8 
(23%) 

8 
(23%) 

28 
(31%) 

2 
(1%) 

____ 1 
(1%) 

2 
(1%) 

2 
(21%) 

20 
(28%) 

32 
(30%) 

___ 

 לא מתאימים מתאימים
 

 לא מתאימים מתאימים

10 (33%) 31 (31%) 38 (71%) 23 (11%) 
 

הפניה למסגרות 
 חוץ ביתיות

הפניה 
 לקהילה

 סיבות לאי התאמה
 

הפניה 
 למסגרות 
 חוץ ביתיות

הפניה 
 לקהילה

 סיבות לאי התאמה

 
1 

(10%) 

 
23 

(20%) 

הפניה לוועדת 
השמה/סל 

 שיקום

הומלץ 
לטיפול 
 בשב"ס

  אחר
3 

(2%) 

 
33 

(81%) 

לא מעוניין 
בתכנית 
השיקום 
 המוצעת

שולל צורך 
 בטיפול

 אחר

7 
(28%) 

3 
(27%) 

 8 
(38%) 

1 
(32%) 

___ 
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 מחוז מרכז

 תייעודי קבוצה 

 , מטופל אחד הודח מהטיפול.סיימו טיפול 1מטופלים, מתוכם  01 היובקבוצה  -

 מטופלים( 28)סה"כ  מרכזי שיקום מונע במחוז : 

 מרכז 'מעגלים': -
 מטופלים 00הוסטל: 

 מטופלים 01מרכז יום:        

 מטופלים 10התחלה חדשה:  -

 מטופלים 1שלום בנייך:  -

 מטופלים 81מכון ארגמן:  -

 מטופלים 4פרויימוביץ: מירי  -

 :מסגרות חוץ ביתיות של רש"א 

 מטופלות 0 –הוסטל נשים  -

 מטופלים 8 –הוסטל מפתחות  -
 

 

 מחוז מרכז
 נבדקים 132 

 נבדקים 31 –קהילה  נבדקים 103 –בתי סוהר 
-נמוכה נמוכה

 בינונית
-בינונית
 נמוכה

-בינונית בינונית
 גבוהה

לא  גבוהה
 ידוע

-נמוכה נמוכה
 בינונית

-בינונית
 נמוכה

-בינונית בינונית
 גבוהה

לא  גבוהה
 ידוע

21 (3%) 17 
 (23%) 

12 
(20%) 

30 
(21%) 

37 
(22%) 

30 
(18%) 

10 
(8) 

 
--- 

2 
(1%) 

1  
(3%) 

7 
(22%) 

23 
(13%) 

31 
(11%) 

 
--- 

 לא מתאימים מתאימים
 

 לא מתאימים מתאימים

71 (33%) 232 (31%) 11 (73%) 27 (17%) 
 

חוץ  הפניה למסגרות
 ביתיות

הפניה 
 לקהילה

 סיבות לאי התאמה
 

הפניה 
למסגרות חוץ 

 ביתיות

הפניה 
 לקהילה

 סיבות לאי התאמה

 
22 

(21%) 

 
31 

(21%) 

הומלץ  שולל צורך בטיפול
לטיפול 
 בשב"ס

 1 אחר
(22%) 

10 
(28%) 

שולל 
צורך 

 בטיפול

לא מעוניין 
בתכנית/ לא 

מעוניין בתכנית 
השיקום 
 המוצעת

 אחר

31 
11% 

13 
(10%) 

73 
(13%) 

3 
(31%) 

2 
(17%) 

3 
(22%) 

 

  חוז צפוןמ

 תקבוצה ייעודי 

 מטופלים הודחו מהטיפול. 8, סיימו טיפול 4מטופלים, מתוכם  01 היובקבוצה  -

 (81)סה"כ  מרכזי שיקום מונע במחוז : 

 מטופלים )כולם בשחרור מלא בצו פיקוח( 1מרכז 'פסגה':  -

 בשחרור מלא בצו פיקוח(מטופלים )כולם  8מכון 'ארגמן':  -

 מטופלים )כולם בשחרור מלא בצו פיקוח( 1אלון מרגלית:  -

 מטופלים )בשחרור על תנאי ממאסר ועגון התכנית בצו הפיקוח( 8קהילת 'הדרך', תכנית 'כיוונים':  -
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 מחוז צפון
 נבדקים 213

 12 -קהילה  71 -בתי סוהר 
-נמוכה נמוכה

 בינונית
-בינונית
 נמוכה

-בינונית בינונית
 גבוהה

לא  גבוהה
 ידוע

-נמוכה נמוכה
 בינונית

-בינונית
 נמוכה

-בינונית בינונית
 גבוהה

לא  גבוהה
 ידוע

1 
(1%) 

3 
(2%) 

20 
(23%) 

23 
(12%) 

23 
(22%) 

11 
(30%) 

1 
(1%) 

____ 2 
(1%) 

_____ 
 

7 
(21%) 

8 
(28%) 

32 
(31%) 

___ 

 לא מתאימים מתאימים
 

 לא מתאימים מתאימים

13 (31%) 18 (31%) 37 (77%) 22 (13%) 
 

הפניה למסגרות 
 חוץ ביתיות

הפניה 
 לקהילה

 סיבות לאי התאמה
 

הפניה 
 למסגרות 
 חוץ ביתיות

הפניה 
 לקהילה

 סיבות לאי התאמה

 
1 

(281) 

 
12 

(22%) 

שולל 
צורך 

 בטיפול

בהליך טיפולי 
 בשב"ס

  אחר
 

_____ 

 
37 

(200%) 

 שולל צורך בטיפול

37 
(73%) 

1 
(20%) 

7 
(21%) 

22 
(200%) 

 

 

 מטופלים במרכזי שיקום מונע

 

שחרור  בצו פיקוח המרכז
מוקדם וצו 

 פיקוח

הטיפול 
 הופסק

סה"כ 
 מטופלים

 9   9 מכון ארגמן )צפון(

 20  3 17 מכון ארגמן )מרכז(

 7   7 פסגה )צפון(

 3 1  3 פסגה )דרום(

 2   2 שק"ל

 31 2 3 28 התחלה חדשה

 4  4  מירי פרויימוביץ

 6  3 3 שלום בנייך

 10 2 4 6 מרכז יום 'מעגלים'

 10 2 4 6 הוסטל 'מעגלים'

 2  2  קהילת "הדרך"

 7   7 אלון מרגלית

 2   2 הוסטל נשים

 2  2  הוסטל מפתחות

 90 25 7 115 
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 פניות הציבור וסיוע לאסיר המשוחרר ובני משפחתו 

 

רבים מהאסירים משתחררים כשעל צווארם רובצים חובות וקנסות כבדים המחבלים בהליך שיקומם ומקשים על שילובם 

מחדש בקהילה, ואף עשויים להובילם לפשיעה חוזרת ולכליאתם מחדש. הרשות לשיקום האסיר רואה חשיבות רבה 

דים בפריסה ארצית לצורך מתן סיוע לאסירים בפיתוח מענים ייחודיים לסיוע לאסירים בתחום זה. הרשות מפעילה עוב

 המתמודדים עם צרכים אינסטרומנטליים, חובות, עיקולים ועוד. 

ממצאי מחקר אשר התבצע בקרב אסירים משוחררים ע"י מחלקת המחקר ברש"א, מעידים על אחוזים גבוהים ביותר של 

סות והתמודדות מול ביורוקרטיה ומשרדים אסירים משוחררים הנתקלים בבעיות שפורטו לעיל ועניינן בחובות, קנ

 ממשלתיים.

 לאור חשיבות הנושא, הרחיבה רש"א את מערך העוסקים בנושא, וכיום פועלים נציגי התחום בכל המחוזות.

בתחום זה, נערכות פניות לגורמים ממשלתיים ולא ממשלתיים כאחד, במטרה להגיע להסדרי חובות, מניעת צווי פינוי, 

 וד ניתן לפונים סיוע בהליכים בירוקרטיים שונים. מאסר וכיו"ב. ע

הרשות לשיקום האסיר מקיימת שיתופי פעולה עם גופי האכיפה והגבייה במדינת ישראל לשם הסדרי פריסת חובות, 

 הפחתת ריביות וקנסות עבור אסירים המצויים בשיקומה, כגון : 

  ,בנקים, חברות סלולר, מד"א, חברת חשמל.משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, בתי משפט, חברות פרטיות 

 רשות האכיפה והגבייה: המרכז לגביית קנסות וההוצאה לפועל 

 .האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים 

  הסדרת חובות וקצבאות. –ביטוח לאומי 

ול עובדי התחום מלווים את האסיר החל מיציאתו מבית הכלא במהלך השתלבותו בקהילה, ומסייעים לו בהתנהלות אל מ

כל הגורמים הנ"ל ואחרים. לעיתים, נמשך הקשר והסיוע אף מעבר לתקופת הפיקוח ברישיון. בנוסף, מתקיימות סדנאות 

הכנה לקראת שחרור בבתי הכלא בהשתתפות גורמי אכיפה וגבייה, לצורך העברת מידע על זכויות וחובות של אסירים 

 י בתי הכלא.משוחררים. לעיתים אף ניתן סיוע מידי לאסירים בין כתל
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 פר"ח

, מדגישה את הטיפול 0821 ,התשמ"ג –תפיסת העולם של הרשות לשיקום האסיר, הנשענת על חוק הרשות לשיקום האסיר 

כי תקופת המאסר נחווית כאירוע טראומטי  כך, במשפחת האסיר ובילדיו בתקופת מאסרו של ההורה. אין חולק על

 לאסיר/ה ועבור משפחתו: האם וילדיה, וכל יתר בני המשפחה המורחבת. 

כחלק מתפיסתה וראייתה את הקושי בהתמודדות בבעיית הניתוק של ההורה האסיר/ה מבני משפחותיהם, מציעה הרשות 

 ע לילדי אסירים בתקופת ריצוי עונש המאסר. ארגונית על מנת לסיי-מקצועית-לשיקום האסיר היערכות טיפולית

לשם כך, חברו שלושה גופים להפעלתו של מיזם חשוב זה: הרשות לשיקום האסיר, שב"ס ופר"ח. תחילתו של המיזם בשנת 

 גם כיום. משיך ומתקיים והוא מ 0821

 ובים. ייש 81 -ילדים ב 411 -במיזם ובשיא פעילותו טיפל הילדים,  1,111עד היום נחנכו מעל 

עבורו, מעין  כמודל להזדהותשמש החיבור של הילד לאביו/אמו הנמצאים בכלא נעשה באמצעות חונך פר"ח )סטודנט(, המ

זו. הפעילות מתבצעת בבית הילד או במסגרת קשה אח בוגר לילד. החונך מכוון, מדריך, מלמד ומנחה את הילד בתקופה 

חודשי עבודה )שנה אקדמאית(. כמו כן, מגיע החונך  2ת שבועיות במהלך שעו 4מתנ"ס הסמוך לביתו של הילד, בתדירות של 

 ביקורים בשנה(.  1עם הילד לביקורים אצל ההורה בבית הכלא )עד 

 

 

 דרכי הפעולה :
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 מטרותיו העיקריות של המיזם

  מהכלא וחזרה חיזוק הקשר בין הילד להורה בתקופת שהותו של האסיר בכלא ו/או בתקופת שחרורו של האסיר/ה

 .למשפחתו

 חיזוק ביטחונו האישי והעצמה אישית של הילד. 

  יכולות לימודיותהגברת כישורי חיים, חיזוק האמון בממסד, רכישת. 

  .חשיפת הסוד הגדול של היות ההורה במאסר 

הקבוצתית,  הפגתיות של פעילות משותפת של הילד והחונך ברמה–פעילויות חינוכיותתקופות החונכות, מתקיימות במהלך 

בחלק מהיישובים ניתנים מענקים לחונכים באמצעות  אירועים חברתיים, פעילות בחגים, ופעילות משותפת של המשפחה.

 עמותות לשיקום האסיר. 

 לצרוך טיפול סוציאלי, ועוזרת לפיתוח האמון בממסד. סייעת להם הפעילות מקרבת את משפחת האסיר ומ

כמו גם נוכח קשיים תקציביים, , בעיקר בשל במיזםהמשתתפים הילדים  ם שלבמספרה ירידה במהלך השנים האחרונות חל

אבות ואימהות בשירות  - של אסירים למיזם נמוך רישוםהסטודנטים המעוניינים לשמש חונכים. קושי נוסף נעוץ במיעוט 

 בתי הסוהר, עקב ירידה במספר החונכים המצטרפים למיזם. 
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 אסירים נפגעי נפש ולוקים בתחלואה כפולה

 
-)על סכיזופרנייםמאובחנים כ 111 -נפש בנקודת זמן, מתוכם כנפגעי  111 -בבתי הכלא ברחבי הארץ מרצים את מאסרם כ

מדויקים  תוניםפי הערכתו של מנהל מחלקת בריאות הנפש בשירות בתי הסוהר(. חרף זאת, אין לגורמים המוסמכים נ

 בזמן נתון ובכלל. בכל בית כלא האסירים נפגעי נפש מספר לגבי  ומפולחים

 ממספר האסירים בכלל, וממספר האסירים המשתחררים מידי שנה. 01% -ניתן להעריך כי אוכלוסיית נפגעי הנפש מהווה כ

מיים וטיפוליים במצב הנוכחי כיום, אסירים פגועי נפש רבים "נופלים בין הכיסאות", והם אינם זוכים תמיד למענים שיקו

ההולמים את מצבם, בין אם בשל חוסר בידע מקצועי של גורמי הטיפול, או בשל חסמים בירוקרטיים בקשר בין המשרדים 

 שירות בתי הסוהר, משרד הבריאות, משרד הרווחה והרשות לשיקום האסיר. -הממשלתיים השונים 

טוח לאומי ולמשרד הבריאות עוד בעת המאסר ודיון בוועדת בניית תכנית שיקום לאסיר פגוע נפש מצריכה פנייה למוסד לבי

שיקום לשם קבלת זכאות ל"של שיקום". בפועל, הגורמים השונים מתקשים להוציא תהליך זה אל הפועל, ואסירים רבים 

 משתחררים מבלי שהתקיימה בעניינם ועדת שיקום, וללא כל תכנית שיקומית לאחר שחרורם מבית הכלא. 

 יפול באוכלוסייה זו מצריך שינוי יסודי במודל העבודה הקיים.אין ספק כי הט

בבית כלא מג"ן, המיועד לאסירים פגועי נפש וטעוני פיקוח, מתקיים מזה זמן מודל עבודה משותף, המאפשר את קיום ועדת 

ובכלל זה  – מרבית גורמי הטיפולסל השיקום בתוך כתלי בית הכלא. כך מתאפשר קיום דיון מקצועי ומקיף בהשתתפות 

 לאחר שחרורו. באשר לתכנית השיקום המיטבית לאסירנציג הרשות לשיקום האסיר, 

 

 1027סיכום פעילות שנת 

 

מסגרות חוץ  מסגרות חוץ תכנית בקהילה לא מתאימים מס הערכות

 במלא

11 81 1 1 1 

 

 

   נפגעי נפש לרבות תחלואה כפולה 11 נפגשו עם, 8101במהלך שנת 

  כלא מתאימיםנמצאו  81מתוכם 

 1 שולבו ו/או עתידים להשתלב בהוסטל בתוכנית פיקוח 

 1 המלאחרורם שולבו במסגרות חוץ והוסטל לדרי רחוב בש 

 1 .שולבו בתוכניות שיקום בפיקוח בקהילה 

 01  8101משתתפים בקבוצת טראומה לאורך שנת. 
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 : קבוצות טיפול ייעודיות לשיקום אסירים שישיפרק 

הולכת וגוברת בקרב אנשי מקצוע המודעות בדבר כוחו של הטיפול הקבוצתי לחולל שינוי אצל הפרט. שלא בשנים האחרונות, 

יכולת וכוח לשקף לאדם ומיוחסים לקבוצה , כבעבר, נתפס היום הטיפול הקבוצתי כבעל משמעות טיפולית ומקצועית גבוהה

לחזק אותו, לתמוך בו בעת קושי ולהוות עבורו משענת. נוסף על כך, נמצא  של הקבוצה את חולשותיו ומגבלותיו, לצד יכולתה

כן נעשה בו שימוש נרחב בארגונים מקבילים כגון -כי הטיפול הקבוצתי הנו יעיל ביותר בקרב אוכלוסייה פורעת חוק, ועל

 שירות המבחן ושירות בתי הסוהר.

ת מערך נרחב של טיפול קבוצתי, המיועד לאסירות לאור האמור, פיתחה הרשות לשיקום האסיר בשנתיים האחרונו

מטופל של ולאסירים משוחררים בקהילה. טיפול זה בא בנוסף ובמקביל לטיפול הפרטני המתקיים במתכונת של פסיכותרפיה 

 מטפל.עם 

 : לשיקום האסיר שתי מטרות עיקריות לטיפול הקבוצתי ברשות

טיפול ייעודי במאפייני העבירה, עבודה על מעגל העבירה ועל באמצעות  –הפחתת מסוכנות ומניעת מועדות חוזרת  .0

 מצבי סיכון העלולים להוביל את האסיר המשוחרר לביצוע עבירה חוזרת.

 תמיכה, סיוע וחיזוק האסיר המשוחרר בתהליך השיקום והשינוי אותו הוא עובר. .8

ה שיפוטית, הנדרשים להשתלב בתהליכי כידוע, מרבית המטופלים ברשות לשיקום האסיר הם אסירים משוחררים תחת התני

טיפול ושיקום מחוץ לכלא. בכך, מאפשר הטיפול הקבוצתי לעבות את תכנית השיקום ולהוסיף לה נדבכים טיפוליים אשר 

יש בכוחה של תכנית השיקום אף לחזק את יכולת הפיקוח אחר צעדיו של האסיר המשוחרר, נוסף  כןבעבר נותרו ללא מענה. 

 ל האסיר בתעסוקה סדירה וביתר מרכיביה של תכנית השיקום.על השתלבותו ש

הנחייה משותפת של שני מנחים מקצועיים, אחד מהם עובד רש"א   -( coכל הקבוצות המתקיימות בקהילה מועברות בקו )

 לנסרים.-מרביתם מומחי תוכן וידע המועסקים כפרי - והשני מנחה שהנו מומחה חיצוני בתחום הטיפול הרלוונטי

קבוצות רבות נפתחו באזורים פריפריאליים על מנת להנגיש את הטיפול ולאפשר לאסירים משוחררים רבים יותר להשתלב 

 בטיפול. 

תשומת לב יתרה ניתנת להתאמת האסיר המשוחרר לתכנית הקבוצה הטיפולית. גישתה המקצועית של רש"א הנה כי 

 –על אף שלא תמיד קיימת זיקה לעבירה אותה ביצע. לדוגמא  המטופל צריך להתאים לקבוצה מבחינת מאפיינים וצרכים,

כן ישולב בקבוצה לסובלים -אדם אשר ביצע עבירת תנועה בעטיה נפגע אדם, פעמים רבות ימצא כסובל מפוסט טראומה ועל

 מתסמונת פוסט טראומטית ולא בקבוצת עברייני תעבורה.

ם והיא יש תאריך התחלה, אך לא נקבע לה תאריך סיוומר כל –הן קבוצות רכבת  האסיר כל הקבוצות ברשות לשיקום

 ם ובמקומם נכנסים לקבוצה חברים חדשים. במהלך הקבוצה חברים עוזביכל הזמן.  תלמעשה נמשכ
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 שם הקבוצה 

 

 הקבוצה ומהותהמטרות 

ת לעוברי וייעודי ותקבוצ

 מש"א : חוק

 

 

 

האסיר מטרת הקבוצה הנה מתן כלים להתמודדות יומיומית של 

המשוחרר, תוך התבוננות עמוקה לעולם הפנימי הרגשי של המשתתפים. 

הקבוצה תתמקד בתיעול כעסים וסובלימציה של התנהגות תוקפנית, 

רכישת כלים להתמודדות חברתית, התייחסות לצורך ביצירת קשר זוגי 

 - מכבד, תכנון וארגון מטרות מציאותיות בתחומי החיים השונים

חינוכית. -ם ועוד. הקבוצה פועלת במתכונת פסיכוכלכליים, לימודיי

מועלים בה נושאים המתקשרים לקשיי שליטה ולקושי בוויסות רגשי 

הקיימים אצל עוברי חוק רבים. בין היתר, דנה הקבוצה בקושי בשליטה 

אישיים מורכבים, בקושי לבקש עזרה, בקושי לסרב -בכעסים, ביחסים בין

 מצבי מצוקה ועוד. להצעה לא רצויה, בקושי לעמוד ב

במהלך הדיון בנושאים אלה מוזמנים המטופלים לשתף בחוויותיהם 

האישיות מההווה ומעברם הרחוק והקרוב. הקבוצות מונחות בהתאם 

כמסייעות ידועות למתודות טיפוליות הלקוחות מעולם תיאורטי עשיר, ו

בהתמודדות טובה יותר לאחר השחרור מבית הכלא, ובכך תורמות לירידה 

 בסיכויי המועדות.  

בעלי אסירים משוחררים שנשפטו בגין עבירות מגוונות, :  אוכלוסיית היעד

התנהגות קושי בוויסות רגשי,  דפוסי התמודדות לקויים, מאפיינים כגון : 

 וניהול אורח חיים שולי ובלתי נורמטיבי.  אלימה

בהתמודדויות יומיומיות ומתן סיוע ות התעסוקה הן קבוציהן של מטרות ת תעסוקהוקבוצ

חיפוש העבודה  – , כגוןכלים יישומיים להתמודדות עם עולם התעסוקה

המתסכל, שמירה על יציבות בעבודה, השגרה השוחקת, ההתמדה, המיצוי 

הקבוצה מסייעת  .ועוד העצמי שלי בעבודה, הרצון לשנות ולהחליף מקום

המעסיק והחברים לעבודה,   -לחבריה בהתמודדות עם מקום העבודה 

 עבודה בצוות, קבלת מרות, אחריות וסמכות, השכר והזכויות של העובד. 

אחת ממטרות העל של הקבוצה הנה בניית מסלול עבודה להמשך החיים, 

אלה לקבוצה עצמה כוח רב, ולעיתים מתוך נושאים  .ולא רק לזמן הפיקוח

עולות התמודדויות אישיות נוספות בתחומים רבים בחיים בכלל ובתקופת 

 הפיקוח בפרט.

אשר נמצאו כמי שזקוקים  אסירים משוחררים:  אוכלוסיית היעד
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 לקבוצת תעסוקה לשם רכישת מיומנויות וכישורי חיים בתחום התעסוקה.

ת לעברייני וייעודיות קבוצ

 מין

סוכנות המינית הנשקפת מהפרט מטרת הקבוצה הינה הפחתת רמת המ

לקיחת על  ההתערבות הטיפולית כוללת עבודה .לביצוע עבירת מין נוספת

הבנת דפוסי חשיבה מעוותים, ניהול אחריות על ההתנהגות הפוגעת, זיהוי ו

פנטזיות מיניות סוטות, תרגול טכניקות תגובה מובנות יותר, העלאת 

ה על מנגנוני הגנה, זיהוי המודעות לחלקים הפוגעניים שבאישיות, עבוד

ועבודה אינטרוספקטיבית על רגשות, עמדות  גורמי ומצבי סיכון

, למידה של תהליכי והתנהגויות הקשורות לגורמי הסיכון לפגיעה חוזרת

ופיתוח  הקניית כלים ודרכי התמודדות אדפטיביים, תקיפההעבירה ומעגל 

הקבוצה הנה . תהליך הטיפול: מיומנויות אמפטיות כלפי הקורבן

שימוש בטכניקות של טיפול  באוריינטציה דינאמית, כאשר נעשה

, שימוש בקלפים "Relapse Prevention" התנהגותי-קוגניטיבי

 טיפוליים, פסיכודרמה ואמצעים חווייתיים נוספים.

 : אסירים משוחררים שהורשעו בגין ביצוע עבירות מין:  אוכלוסיית היעד

בשחרור מלא )תכנית לשיקום משוחררים אסירים האסירים ברישיון + 

 מונע(.

ת וסוציאלי-פסיכו  ותקבוצ

 תותורני

מטרת הקבוצה הנה הפחתה ומניעת המועדות לפשיעה חוזרת בקרב 

הטיפול ממוקד במוקד בעיית החיים עצמה  אוכלוסיית האסירים הדתיים.

 ופחות בתוצאותיה.

ב"ם  }הלכות התכנית הטיפולית מבוססת על פי המודל העיקרי של הרמ

החטא וקבלה לעתיד שלא לחזור וידוי דברים, חרטה, עזיבת -תשובה

וכן מודלים המקובלים כיום בעולם בטיפול העצמת האמונה {, עליו

בעברייני אלימות, רכוש, מרמה, תעבורה, שימוש לרעה בסמים וסחר 

באוריינטציה תורנית הלקוחה  סוציאלי-בסמים. הטיפול הינו מקצועי

 מהמסורת התורנית וממחשבת ישראל.

המוקדים העיקריים לטיפול בקבוצה זו הינם: שינוי דפוסי חשיבה 

והתנהגות, בחירה וקבלת החלטות, זיהוי וניהול מצבי סיכון לביצוע 

העבירה, שליטה בכעסים, מודעות להשלכות העבירה על הפגיעה בפרט 

מתן כלים לחידוש ובניה של קשרים בין אישיים ובחברה, כשורי חיים ו

 והעצמת החלק האמוני. ומשפחתיים

אסירים דתיים אשר בחרו לשנות דפוסי חשיבה, :  אוכלוסיית היעד

התנהגות ומידות באמצעות "ארגז הכלים התורני". בנוסף, אסירים 
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 המבקשים מעטפת רוחנית לשיקומם, על בסיס אמוני.

ת לעברייני וייעודי ותקבוצ

 מרמה 

הטיפול הקבוצתי מתמקד בפיתוח יכולת אינטרוספקטיבית: זיהוי 

המניעים לביצוע העבירות, זיהוי הדפוסים ה"מרמים" והגברת המודעות 

לצורך בהתנהגות מרמה, הכרה וטיפול ב"אני האמיתי"  וה"אני הכוזב", 

קבלת אחריות על העבירות והבאת המשתתפים לפיתוח אמון ורגשות 

 מפאתיים כלפי זולתם. א

במקביל, הקבוצה מטפלת בקשיים ובשימור מערכות היחסים 

המשמעותיות בחייהם. המשתתפים מכוונים לדבר על ההסתרה והבושה 

בחייהם, על הנטישה, העדר האמון ויצירת מרחב חדש, מקובל וראוי 

 לחייהם.

 השלמת התהליך הנוצר בקבוצה הייעודית נעשה בטיפול פרטני, כבהליך

 .מקביל, ולכן משתתפי הקבוצה מחויבים בטיפול פרטני

אסירים משוחררים אשר נשפטו בגין מגוון עבירות :  אוכלוסיית היעד

פיסיקליות, ונמצאו כמי שיכולים להיתרם מקבוצה זו, בהתאם 

 .למאפייניהם האישיותיים ומאפייני העבירה

קבוצה ייעודית לטיפול 

 בעברייני תעבורה

אוכלוסיית עברייני התנועה נתפסים לעיתים כנורמטיביים, ביחס לעבירות 

האחרות, המוכרות. לעיתים אנו פוגשים באסירים המתמודדים עם ענישה 

ענישה שהוטלה עליהם על פי חוק, כגון: מאסר, קנסות המרובה, מלבד 

ושלילית רישיון. הקבוצה מסייעת לחבריה בהתמודדות עם הפגיעה 

שי, משפחתי ומקצועי, כאשר תשלומי הקנסות כבדים, בתפקודם האי

יכולת התעסוקה מוגבלת ויכולת התנועה ברכב נשללה. בין השאר השיח 

הטיפולי בקבוצה נסוב אודות הסכנות בנהיגה בניגוד לחוק, השלכות 

השימוש בחומרים ממכרים ונהיגה, הכרת האובדנים, אחריות ושליטה 

יים, המכשילים, אשר הובילו אישית ולמידה את הדפוסים המחשבת

 לביצוע העבירות.

אסירים משוחררים אשר נשפטו בגין עבירות תעבורה, :  אוכלוסיית היעד

 .ונמצאו מתאימים להשתתף בקבוצה זו

-אלימות -ת אמ"תוקבוצ

 תעבורה -מרמה

מטרת הקבוצה הנה מתן מענה טיפולי מונע רצידיביזם לאסירים 

סוגי העבריינות מאפשר  1ב של המשתחררים בתכנית פיקוח. השילו

שימוש בדימויים הקשורים באחד מסוגי העבירות בהקשר לעבירה מסוג 

אחר. למשל: שאלה לעברייני מרמה ואלימות: "אילו תמרורים היו בדרך 
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ומה היו המחשבות והרגשות שגרמו לכם להתעלם מהם". שילוב 

טים אפשר לעברייני מרמה ותעבורה לבדוק את האלמנמהאוכלוסיות 

כיצד עברותיהם חון ולעברייני האלימות לב ,דמוי האלימות שבעברותיהם

 מהוות הפרת חוזה.

אסירים משוחררים עברייני מרמה, תעבורה ואלימות, :  אוכלוסיית היעד

 שאובחנו כמתאימים לשילובם בקבוצה

מותאמת קבוצה ייעודית 

מן  לעוברי חוקתרבות 

 החברה הבדואית

בהתאמה ו מש"א )ראה לעיל(, –לעוברי חוק בדומה לקבוצה ייעודית 

 לתרבות ולמאפייניהם הייחודיים של אסירים מהחברה הבדואית.

בנושאים ייחודיים כגון: נאמנות כפולה, מתמקדת בנוסף קבוצה ה

קונפליקט בין קודים תרבותיים, חברתיים ומשפחתיים שסותרים קודים 

 חברתיים בחברה הכללית ועוד.

 .תושבי הישובים הבדואים בדרום אסירים משוחררים:  אוכלוסיית היעד

קבוצה ייעודית לטיפול 

בעברייני תעבורה מותאמת 

 לחברה הבדואית

 

 

 

 

 הקבוצה הנה בשיתוף עם עמותת "אור ירוק".

חינוכית המותאמת לתרבות ולמאפייניהם הייחודיים של -קבוצה פסיכו

חוקי  אסירים מהחברה הבדואית. הקבוצה עוסקת בלמידה והטמעת

התנועה ובטיחות בדרכים, הרחבת המודעות לסכנות בנהיגה בניגוד לחוק, 

שינוי תרבות הנהיגה באמצעות שינוי דפוסי חשיבה, לקיחת אחריות על 

 העבירה, התמודדות עם המחירים והנזקים כתוצאה מביצוע העבירה.

כמו כן, בכדי להפנים את השלכות המעשים הן ברמה האישית והן הנזקים 

י החברה, המשתתפים בקבוצה נפגשים עם אנשי חוק, משפחות של כלפ

נפגעי תאונות דרכים ומחויבים בפעילות התנדבותית בנושא בטיחות 

 בדרכים כחלק מתרומתם לקהילה.

: אסירים משוחררים אשר נשפטו בגין עבירות תעבורה  אוכלוסיית היעד

 ונמצאו מתאימים להשתתף בקבוצה זו.

נפגעי לחץ קבוצה לאסירים 

 וטראומה

טראומה ככלי יעיל -טיפול ייעודי בלחץ ובפוסטת הקבוצה הנה מטר

 הפחתת רצידיביזם.ללשיקום ו

התכנית מבוססת על  טיפול אינטגרטיבי, תוך שימוש בטכניקות ממודלים 

התנהגותיים לשינוי דרכי חשיבה כמו מודל א.פ.ר.ת., -קוגניטיביים

להבנת החוויה  -Psychoeducation-המשגה ומתן מידע פסיכולוגי
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הטראומתית ונרמול שלה, שימוש בטכניקות חווייתיות כמו קלפים 

דרמה ודמיון מודרך.  מוקדים עיקריים לטיפול: שינוי -טיפוליים, פסיכו

בתפיסת העצמי, שינוי דרכי חשיבה ופירוש מחדש, שחרור מרגשות אשם, 

אישיים, הגברת תחושת -שינוי סדרי עדיפויות, שיקום יחסים בין

 ר גוף ונפש. המסוגלות, וחיבו

אסירים עם כל סוגי העבירות אשר אובחנו טרם :  אוכלוסיית היעד

אשר  PTSDטראומה, ואסירים ללא אבחון של -מאסרם כסובלים מפוסט

מוקד הקושי/הבעיה הוא באירועים טראומתיים מעברם ובאירועי משבר 

 ולחץ קיצוניים שעברו בחייהם.

ה לקהילה מביאה עימה חששות והתמודדויות היציאה מהכלא חזר ת עבריינות כלליתוקבוצ

חדשות, איתם נאלצים האסיר המשוחרר וקרוביו להתמודד. ברוב 

החזרה לקהילה מחייבת התארגנות  של כלל מערכות אולם  ,הפעמים

בראש ובראשונה שינויי תפיסותיו ועמדותיו של האסיר ביחס לאורח 

אוהו לביצוע החיים העברייני וכן עבודתו על עיוותי החשיבה שהבי

עבירותיו. מטרת הקבוצה הנה היכרות של המשתתפים עם מצבי הסיכון 

החיצוניים והפנימיים בחייהם, במטרה לרכוש כלים ומיומנויות 

 אדפטיביות להתמודדות.

הטיפול הנו דינאמי וחינוכי, אשר יביא את המטופלים למידת תובנה 

 בירותיהם. עמוקה ביחס לגורמים ולסיבות בעקבותיהם ביצעו את ע

 4 -תקופת רישיון של מעל לבעלי אסירים משוחררים  :  אוכלוסיית היעד

 אלימות, סמים ורכוש. שלחודשים, בעלי אופי עבירות 

לשיקום בקהילה קבוצות 

 אסירים

ת תמיכה לאסירים משוחררים, המתמקדות בעיקר בהתמודדות עם וקבוצ

מוסדות וכיו"ב. מעגלי החיים השנים כגון תעסוקה, משפחה, סטיגמה,  

חלק מקבוצות אלה הן קבוצות המתקיימות במסגרות משלבות כגון 

 מרכזי יום למכורים, עמותת אפש"ר ועוד.

 אוכלוסיית היעד : אסירים משוחררים בעלי רקע מגוון של עבירות.

ת לנוער וייעודי ותקבוצ

 ולצעירים

מטרות הקבוצה הן מניעת רצידיביזם והפחתת רמת הסיכון הנשקפת 

 מהאסיר המשוחרר הצעיר לביצוע עבירה נוספת. 

בקבוצה דנים בתהליכים דינאמיים וקוגניטיביים המתקיימים בחיי 

הצעיר, ומשוחחים אודות פנים הנפש והשפעתו על פועלו של הצעיר. 
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נאמנויות, טראומת  בקבוצה עולים תכנים רבים ומגוונים: משפחה,

הכליאה והמאסר, התמכרויות והיסטוריית חיים ומשפחה, כשאלו 

 מעוגנים בכלים וטכניקות להתמודדות אדפטיבית יותר בהווה.

, מודל "פסק .ת.ר.פ.טכניקות טיפוליות בהן נעשה שימוש בקבוצה: מודל א

זמן", מעגל האלימות, טכניקות לשליטה בכעסים, עיסוק נרחב בדיבור 

 פסיכודרמה.( reframingרגשי, מסגורים מחדש )

אשר נשפטו , 04-80אסירים משוחררים בין הגילאים :  אוכלוסיית היעד

 מגוון עבירות.  בגין 

מטרת הקבוצה הנה להדריך את ההורים, לחזק את מחויבותם להליך  קבוצת הדרכת הורים

הכנה  השיקומי ולהעמיק את הקשר בינם לילדיהם, וזאת מתוך הבנה כי

נכונה והתמודדות עם בעיות במהלך תקופת הפיקוח, תקל על ההורים 

ותחזק את דרך השיקום. ההורים מהווים דמויות מפתח בתהליך 

הסוציאליזציה ויכולים לשמש סוכני שינוי בתהליך השיקום של ילדיהם, 

מכיוון שבעוד שהקשר עם רש"א הנו זמני, הרי שהקשר המשפחתי וההורי 

ם לאחר סיום תכנית השיקום. מכאן החשיבות העליונה חזק ויישאר ג

 בהעצמת ההורים, בתמיכה בהם ובחיזוק הסמכות ההורית. 

בקבוצה עולים תכנים כגון :חוסר אונים אל מול התנהגות הבנים, משבר 

היציאה מהכלא והשיבה הביתה, בושה וסטיגמה, מעגלי תמיכה, תפקיד 

 מקרבת ועוד(.ההורה כמציב גבולות, קבלה, תקשורת 

הורים )ודמויות משמעותיות  בגירות( לאסירים :  אוכלוסיית היעד

 .04-80משוחררים צעירים בגילאי 

פעילות פסיכו דרמטית מביאה את המשתתפים בה למעורבות גדולה כל  קבוצת פסיכודרמה

כך עד שהם מוותרים על המגננות, ולומדים להעלות את הקונפליקטים 

ידי הצגת האירועים במשחק תפקידים. -ית ועלבחייהם בדרך ספונטנ

לומד המטופל ליצור ספונטניות ולמצוא תגובות  ,בעזרת הפסיכודרמה

יצירתיות כדי שיוכל לגרום לשינוי משמעותי בחייו. בטיפול נבחנים 

אירועים המתרחשים בהווה, חווים מחדש חוויות מן העבר, ואף בונים 

התנסותי וחוויתי ועל כן מביא  ציפיות לעתיד. טיפול הפסיכודרמה הוא

 את המטופל בו זמנית לפעול באמצעות הכרה, פעולות וביטוי רגשי.

לקבוצה עצמה כוח רב. לעיתים הקבוצה וענייניה עומדים במרכז 

העניינים. ולעיתים במהלך עבודה עם פרוטגוניסט )אחד מחברי הקבוצה 
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הקבוצה אינם שבמפגש ספציפי מעלה את בעיותיו האישיות(, שאר חברי 

פעילים בהצגה עצמה אך עדיין מעורבים בצורה מסוימת ועשויים לעזור 

 ולצאת נשכרים מהמפגש.

אסירים משוחררים שנשפטו בגין עבירות מגוונות בעלי :  אוכלוסיית היעד

מאפיינים כגון: קושי , בוויסות רגשי, דפוסי התמודדות לקויים, התנהגות 

 ובלתי נורמטיביאלימה וניהול אורח חיים שולי 

אסירות לקבוצות טיפול 

 משוחררות

 

 

 

 

קבוצות טיפול  -המשך 

 אסירות משוחררותל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משמעות והשלכות העבירה : מטרתה הבנת  קבוצת עבירות תעבורה

)קבוצה סגורה(. ולמנוע חזרה על עבירות תעבורה  

של פגיעה,  בגין עבירותהורשעו אסירות משוחררות שאוכלוסיית היעד : 

 .הריגה  ברשלנות בתאונת דרכים

-מטרתה הפחתת רה:  קבוצת החלמה מטראומות מיניות בילדות

זוגיים  -ויקטימיזציה של הנשים הנפגעות וסיוע ביצירת יחסים מיטיבים 

 .  )קבוצה סגורה( בפרט ויחסי אנוש בכלל

 .אסירות משוחררות נפגעות טראומה מיניתאוכלוסיית היעד : 

 

)קבוצה  מטרתה יציאה ממעגל הזנות:  החלמה מטראומת הזנותקבוצת 

 סגורה(.

 .אסירות משוחררות שהיו במעגל הזנותאוכלוסיית היעד : 

 .קבוצה לנשים שעברו עבירות מרמה והונאה

 .אסירות משוחררות שביצעו עבירות מרמה והונאהאוכלוסיית היעד : 

תחררות מהכלא מרחב המאפשר לנשים המש:   קבוצה דינאמית טיפולית

ומתחילות תהליך שיקום לשתף בקשיי שוטפים בחיי היום יום וכן 

 בקשיים נפשיים הקשורים לטראומות העבר.

 .בפיקוח משוחררות אסירות אוכלוסיית היעד : 

 נושאים העולים ביציאה לעבודה : מטרתה סיוע וטיפול ב קבוצת תעסוקה

 וקשיים בעבודה.מעסיק, רעים לעבודה , פיתויים התמודדות עם ה -

 משוחררות מועסקות אסירותאוכלוסיית היעד : 
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משוחררות האסירות ת הבשאלות לגבי חזר: עוסקת  קבוצת אימהות

 לבתיהן וגידול ילדיהן לאחר משבר אימון וניתוק.

 .אסירות משוחררות אימהות לילדיםאוכלוסיית היעד : 

מודלים שלבת הקבוצה מ : קבוצה ייעודית לעבירות אלימות במשפחה

מתחום הטיפול באלימות במשפחה ותחום הטיפול בנשים נפגעות טראומה 

 מורכבת.

 אסירות משוחררות שהורשעו בעבירות אלמ"ב.אוכלוסיית היעד : 

-קבוצה ייעודית לנשים משתמשות לרעה באלכוהול/חומרים פסיכו

.אקטיביים  

-סיכואוכלוסיית היעד : מגוון עבירות, בעלות רקע של שימוש בחומרים פ

 אקטיביים.
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 מטה הרשות לשיקום האסירפרק שביעי : 

 משאבי אנוש

מחלקת משאבי אנוש מטפלת בכל העובדים המועסקים ברשות לשיקום האסיר ומתקיימים ביניהם לבין יחסי עובד מעביד. 

  .8101שנת  עובדים בסוף 011עובדים לעומת  041הועסקו  8101בסוף 

 בייחוד בתחום הנוער והצעירים. בקהילה, מצבת כוח העובדיםמהגדלת נובע הגידול 

 .נותני שירותים מומחים ואנשי מקצוע אשר לא מתקיימים עימם יחסי עובד ומעביד 81-ברשות ישנם גם כ

 נתוני כוח אדם 

מ"מ  8רכזי נוער,  1מנכ"ל, עוזר מנכ"ל, ראש לשכה, עובדים בהתאם לפירוט הבא:  81נקלטו ברשות  8101במהלך שנת 

יועצת תעסוקה )מ"מ עובדת בחל"ד(, מ"מ עו"ס נשים  8מזכירות, מרכזת נשים במחוז,  1יועצות מחוזיות,  8רכזת אזורית, 

 מדריכי הוסטל. 4-עו"ס בהוסטל )מ"מ עובדת בחל"ד(, מדריכת נשים במחוז ו 8במחוז, 

אשר בחנה את שיקום וטיפול הנוער בישראל הוקצו לרשות תקציבים עבור טיפול ייעודי בבני בהתאם להמלצת ועדת דורנר 

נוער וצעירים משוחררים. בהתאם, בשנה זו הוגדלו והורחבו המענים במצבת העובדים למטרה הקטנת הרציבדזם לשיקום 

מחוזות הרשות, קליטת שלושה יועצי וטיפול בבני נוער וצעירים כמפורט: קליטת שלושה מנהלי מרכז הוליסטי בכל אחד מ

תעסוקה יעודים לטיפול בנוער וצעירים, יועץ תעסוקה אחד מתוך השלושה עתיד להיקלט בשנת הפעילות הבאה, הגברת 

המענים הטיפולים הפרטניים והקבוצתיים ע"י ארבעת רכזי הנוער בכל אחד ממחוזות הרשות, שניים מתוך הארבע טרם 

שנת הפעילות הבאה, ומתן תמיכה וליווי ע"י מדריכים, שניים מתוך שלושה מדריכים עתידים נקלטו ועתידים להיקלט ב

 להיקלט בשנת הפעילות הבאה. 

 

 וסיום העסקה בחלוקה עפ"י מחוזות נתוני קליטה

 עזבו נקלטו מחוז

 4 1 דרום

 2 1 מרכז

  1 צפון

 8 1 מטה

 21 13 סה"כ

 

 

פועלת הנהלת הרשות בשיתוף ועד העובדים לצורך שינוי מדרג התפקידים בהמשך לפעילות שהתקיימה בשנה שעברה 

 ברשות בהתאם לצרכי והרחבת פעילות הרשות. ההצעות הוגשו לאגף השכר במשרד האוצר.
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 וח ברשות מועסקים עפ"י פיל

 מספר עובדים מין

 018 נשים

 41 גברים

 211 סה"כ

 

 מספר עובדים אופן העסקה

 08 משמרות

 011 חודשי

 211 סה"כ

 

 פעילות רווחה

הרשות לכבוד יום האישה הבינלאומי, שי לראש  שהתקיימה בכל אחד ממחוזות פעילותמהרשות בשנה זו, נהנו עובדות 

 ומתן שי לחג הפסח. השנה, שי לימי הולדת 

 הארגון. עובדי הרשות אשר בלטו בתפקודם ובתרומתם למטרות וערכי 00-ניתן פרס עובד מצטיין ל 8101עבור שנת 

 הטרדה מינית

כחלק מפעילות משאבי אנוש ישנה אחריות על נושא הטרדות מיניות עליו ממונה גב' אורנת אורמיאן, במהלך השנה לא 

 התקבלו תלונות בגין הטרדה מינית.

התקיימה במחוזות רש"א הרצאה שמטרתה לעדכן ולרענן את הגבול האפור שבתחום ההטרדה המינית. ההרצאה 

 י עו"ד איתי זוהר, מתנדב במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי מינית.התקיימה ע"

 תביעות משפטיות

בשנה זו הוגשה כנגד הרשות תביעה אחת בבית דין לעבודה, ועוד חמש תביעות עומדות תלויות בבית הדין וממתינות לקבלת 

 החלטה בעניינם.

 חשוב משאבי אנושמערך מ

המאפשרת  תהחודשיים המועסקים ברשות שכוללת מערכת אינטרנטיהושלמה הטמעת מערכת הנוכחות בקרב העובדים 

 דיווחים ועדכונים ממוחשבים.
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 פעילות שוטפת

בוצע בדיקה כחלק מעבודתו השוטפת של מבקר הפנים ביחידת השכר ומשאבי אנוש שכללה בדיקת שכר העובדים, הפרשות 

ים לעובדים, תהליכי גיוס וקליטת עובדים , נהלי לקופות הגמל השונות, בדיקת תלושי שכר ותשלומים שוטפים המשולמ

 סיום העסקה, מערכות המידע, הכנת השכר ותשלומו, מבנה ארגוני ותהליכי עבודה וניהול תקציב שכר

בהתאם לכך בוצעו התאמות עפ"י טיוטת ההמלצות כגון: רכישת מערכת מודול משולבת לשכר, נוכחות וכוח אדם, הגברת 

 , עדכון נוהל סיום העסקה, גיבוש נוהל הלוואות ומקדמות.פיקוח על תהליכי עבודה

 בנוסף עודכנו נהלי שעות עבודה: הנהגת שעות עבודה גמיש ועדכון נוהל זכאות לכוננויות.

 1022ם לקראת שנת יעדי

 סריקת כל התיקים האישיים למערכת משאבי אנוש

 שינוי סטטוס עובדי משמרות
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 בנא"ם ומערכות מידע

 ייעוד הבנא"ם ומערכות המידע, תחומי אחריות ופעילות

 .ניהול מערך הרכש, הנכסים, הלוגיסטיקה והתחבורה של הרשות 

 .ניהול מערך הדיור, הבינוי והביטוחים של הרשות 

  איתור נכסים והתקשרות עימם, שכר דירה למטה ומשרדים. –נכסים שכירויות 

  שכירת מבנים חדשים והשמשתם, שיפוצים. –ניהול פרויקטים ובקרת קבלנים 

 .אחזקת שבר ואחזקה מונעת 

 המחשוב ומערכות המידע ברשות. ניהול 

 .שותפות באחריות על תכנון, ניהול ותפעול תקציב הרשות 

 .ניהול מו"מ, התמודדות עם קונפליקטים ופתרון בעיות 

 .תכנון, קידום והובלת פרויקטים 

 שורת וטלפוניה. אחריות על תשתיות הרשות, ציוד תק 

  אחזקה, ביטוחים, ארנונה, חשמל, מים, טלפוניה, ועד בית, מדפסות, ציוד משרדי, הפעלת חברות  –תפעול שוטף

 קבלניות לביצוע עבודות ניקיון ואחזקה.

 .מתן שירות ומענה לוגיסטי, מחשובי וטכנולוגי לכלל צורכי הרשות 

 ,ביצוע רכש מקצועי, חסכוני ואמין. ניהול הזמנות 

  .ניהול אינוונטר ומלאי הרשות 

 .בקרת חשבונות קבלנים וספקים 

  ,והתקשרויות, מעקב וטיפול       מכרזיםל כלל החומרים הנדרשים הכנתריכוז ועדת המכרזים 

  .בהארכת חוזים 

 .תחבורה, הסעות, רכבים ושינוע 

 .תפעול וביצוע כנסי ואירועי הרשות 

 .פיקוח והתקשרות מול ארכיב הרשות 

  נהלי והנחיות הרשות.ניהול 

 .דמי מחזור 

  מנחי ומדריכי קבוצות. –פרילנסרים 

 .ניהול ביטוחי הרשות 
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  1027פרויקטים ומשימות נבחרים שבוצעו במהלך שנת 

  משרדי לשכת המנכ"ל החדשים, לרבות הצטיידות ומולטימדיה.הקמת 

  .הקמת יחידת משרדים במחוז המרכז )נתניה(, לרבות הצטיידות, למתן מענה לאזור המשולש 

 הצטיידות במשרדי מחוז צפון, לרבות והצעירים הרחבת יחידת הנוער. 

  חדשה במחוז מרכז לרבות הצטיידות.וצעירים הקמת יחידת נוער 

 .הקמת יחידת נוער וצעירים חדשה במחוז ירושלים לרבות הצטיידות 

 .התנעת תהליך העתקת משרדי מחוז דרום, ותכנון יחידת נוער וצעירים חדשה במחוז הדרום 

 .רישום אינוונטר והכנת טפסי החתמה לעובדים 

 .ארגון מחדש של כלל נהלי הרשות ניהולם והפצתם 

 תהליכים בארגון. שותפות להסדרה ומיסוד 

  תשלומים וחשבונות.הוצאות, העצמת הבקרה על 

 רשות וקביעת כללים מדויקים לקביעת פרמיות הביטוח לכלל הפוליסותהסדרת ביטוחי ה. 

 רכבי איגום למחוזות, רכב למפקחת הארצית. 

 .התנעת תהליך ההתקשרות עם מינהל הרכב הממשלתי 

  התקשרות עםGOV.il  נפקת כרטיסים חכמים לעובדי הרשותהל. 

 טחת מידעהתקשרות עם פירמת סומך חייקין לביצוע סקר ניהול סיכונים ואב. 

 יציאה למכרז עבור אחראי פרויקט ומנתח מערכות לאיפיון מערכת מידע. 
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 מחלקת מחקר

פעילותה המגוונת של הרשות לשיקום האסיר מלווה בעשייה מחקרית, שנועדה לבחון את השפעותיהן קצרות הטווח 

וארוכות הטווח של העשייה השיקומית בקרב האסירים משוחררים ו/או בני משפחותיהם. מחקרים אלו מבוצעים הן על 

כחלק ממילוי חובותיהם לקבלת תארים  -נטים רלוונטיות שונות, והן בידי סטוד תיפלינוצמדיסידי אנשי אקדמיה 

 אקדמיים גבוהים.

על מנת ליזום, להסדיר ולפקח על עשייה מחקרית זו, פועלת ברשות ועדת מחקר שתפקידה בין היתר, לבדוק האם 

הרשות לשיקום  והמנהליות. המחקרים המתוכננים עומדים בעקרונות האקדמיים והאתיים, ותואמים להוראות החוקיות

יר מייחסת חשיבות עליונה להנחלתה של מדיניות מבוססת עובדות, המביאה לקשר הדוק בין עבודת השטח ובין האס

ההערכה האמפירית האקדמית של עבודה זאת. לשם ביסוסה של מדיניות זאת, מעודדת הרשות עריכת מחקרים אקדמיים 

יהם. הרשות רואה בכך תרומה הן לידע המקצועי במגוון רחב של נושאים הרלוונטיים לנושא שיקום אסירים ובני משפחות

 באופן העשוי לשפר ולייעל את השירות, והן תרומה רחבה לידע האקדמי בתחום.

פי -מחלקת מחקר אשר יוזמת ביצוע מחקרים פנימיים ברשות, על 8104לצד פעילותה של ועדת המחקר, הוקמה בשנת 

 החלטת הנהלת הרשות ויעדיה המקצועיים. 

 "אבני דרך" –ות לשיקום האסיר ביטאון הרש

המהווה במה להרחבת  ,אבני דרך –הביטאון המקצועי של הרשות לשיקום האסיר יצאו לאור שני גיליון של  8101בשנת 

הידע על עולמם השיקומי של אסירים משוחררים ועל כלי הטיפול שבשימוש הרשות. לקוראי הביטאון, מתאפשרת היכרות 

עם העולם המקצועי המרתק של תחום עיסוק ייחודי זה בין היתר לאנשי מקצוע אשר אינם בקיאים בעומק עשייתה ופועלה 

 של הרשות לשיקום האסיר.

 עדכניים ומחקרים המתבצעים:פרסומים 

 תיאוריה : משוחררות בקהילה אסירות של מחדש שילובן -יצאה לאור חוברת מחקר  8101נת : בשת.ל.מ –מחקר מלווה  .0

(. החוברת ראתה אור בהוצאתו של מכון שא"מ 8101ומחקר )ד"ר רותם אפודי, פרופ' אפרת שהם וגב' אירית אדמצ'וק, 

 בקהילה במכללה האקדמית אשקלון. לחקר שילוב אסירים משוחררים 

 . ר משוחררים ממאסר )בתהליך ביצוע(טיפול ושיקום בני נוע .8

 מחקי הערכה על מיזמים חדשים לשיקום אסירים. .1

 ליווי תעסוקתי ומועדות של אסירים משוחררים )פורסם(. .4

 2102יעדים ומגמות לשנת 

 לשיקום האסירביצוע מחקי הערכה מקיפים על מגוון תחומי העשייה ברשות  .0

 מעקב ובקרה מחקרית פנימית: קבוצות ייעודיות לעברייני מין ולעברייני מרמה. .8

 חיזוק קשרי אקדמיה והשתתפות בימי עיון וכנסים מקצועיים. .1

 פרסום הצעות לביצוע מחקרים בתחומי העניין של הרשות. .4
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 מחלקת הדרכה והשתלמויות

 ועדת  השתלמויות  

 של ועדת השתלמויות.  להלן פירוט ההחלטות:ישיבות  1נערכו  8101בשנת 

 
 מספר בקשות

 
 אושרו שעות לימודים

 
 לא אושרו

 
10 

 
88 

 
0 

 

 ענף הדרכה 

הרשות לשיקום האסיר הינה מסגרת טיפולית שיקומית בה קיימת מזה שנים פעילות ענפה בתחומי טיפול שונים, ברמת 

 . הפרט והמשפחה, הקהילה, התעסוקה ועוד

לתת מענה תמיכתי, הרחבת והעמקת הידע והמיומנויות של העוסקים במלאכה בתפקידים השונים,  מתן ההדרכה באה 

אישיים בצוותים תוך -מענה תמיכתי לפרטים וקבוצות של בעלי תפקידים במחוזות השונים, קידום ושיפור היחסים הבין

דה של רש"א בתהליכי העבודה והמשך הגברת התקשורת הבין אישית, הרחבת המודעות העצמית, הטמעת עקרונות העבו

 גיבוש תורת עבודה.

קהילה, מנחי קבוצות, מפקחות -באופן קבוצתי עפ"י בעלי תפקידים : יועצי כלא הההדרכה ניתנ 8101עד חודש נובמבר  

 עובדים במקביל.  11 -מענה הדרכתי ל נתן  מחוזיות, הוסטל ירושלים, יחידות נשים. תחום ההדרכה 

קהילה ומפקחות מחוזיות. כיום נבנה מודל אשר ייתן מענה לשאר ההדרכות -ההדרכה ניתנת ליועצי כלא החל מנובמבר ,

 ע"י עובדים בתוך המחוזות. 

 פירוט הדרכה עפ"י בעלי תפקידים

קהילה. ההדרכה מתקיימת אחת לשבועיים -צפון, מרכז, דרום וירושלים מתקיימת הדרכת יועצי כלא  -בשלושת המחוזות  .א

 ה וחצי. למשך שע

לנסרים(. -גם פריהשתתפו הדרכה למנחי קבוצות )בחלק מהמחוזות התקיימה עד חודש נובמבר בשלושת המחוזות  .ב

 אחת לשבועיים במשך שעה וחצי. התקיימהההדרכה 

, ומתקיימת אחת לחודש במשך 8101הדרכה קבוצתית למפקחות מחוזיות של שלושת המחוזות. ההדרכה החלה מנובמבר  .ג

 שעה וחצי.

 דרכות ליועצי תעסוקה במפגשי פורום תעסוקה שמתקיים אחת לחודש.ה .ד

 פירוט הדרכה עפ"י מסגרות

התקיימה עד חודש הדרכה קבוצתית לצוות והדרכה פרטנית למנהל ולכל עו"ס במשך שעה. ההדרכה   –הוסטל ירושלים   .א

 אחת לשבועיים.  נובמבר 
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 .  כניסתה של ראש תחום נשים לתפקיד בחודש ספטמברהתקיימה עד  הדרכה –מנהלות יחידות נשים צפון ודרום  .ב

התקיימה הדרכה אחת לשבועיים במשך שעה וחצי. ההדרכה הסתיימה בכניסתה של ראש תחום  –צוות יחידת נשים בצפון  .ג

 נשים לתפקיד בחודש ספטמבר.

 הרצאות מקצועיות

במהלך השנה מספר הרצאות  אחת ממטרותיה של ההדרכה הנה העשרת הידע המקצועי, האחדתו וביסוסו. לפיכך, 

כל מפגש כלל הרצאה ובסיומה שיח פתוח ני כל עובדי המחוז כולל הרכזים. מקצועיות לכל המחוזות אשר היו פתוחות בפ

 :8101. להלן נושאי ההרצאות בשנת ודיון

 הרצאה בנושא טיפול מכוון טראומה.     .א

  הרצאה בנושא טראומה משנית. .ב

 נושאים נוספים

  .ניתנה הדרכה למנחי קבוצות מרמה במרכז ובדרום לא באופן קבוע, אלא בהתאם לצורך 8101בשנת  .א

 המדריכה מהווה במשך כל השנה כתובת לייעוץ והכוון עפ"י הצורך.     .ב

 מתן הדרכה פרטנית לעובדים עפ"י אישור מיוחד.  .ג

במהלך חצי השנה האחרונה התקיימו בכל מחוז שני מפגשי פיתוח צוות,  אשר הונחו ע"י פרופ' מרים גולן ובלווי רע"נ  .ד

 הדרכה.

 

 1022יעדי מחלקת הדרכה לשנת 

 הכשרות: .0

 יום אוריינטציה לסטודנטים ומתנדבים ברשות לשיקום האסיר .א

 ציה לעובדים ורכזי שיקום האסיר חדשים. ימי אוריינט .ב

 מתן מעני הדרכה והכשרה לטיפול זוגי ומשפחתי.  .ג

 משך מתן הרצאות בנושאים רלוונטיים, שלוש הרצאות בשנה בכל מחוז.   .8

 מפגשים  קבוצתיים שוטפים אחת לכשלושה חודשים עם מנהלי המחוזות.  .   1
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 מחלקה משפטית

הורחבו והועמקו המענים המשפטיים שניתנו באמצעות המחלקה המשפטית לגורמי הרשות  8101-8101במהלך השנים 

ומחוצה לה הן בפן החקיקתי )חקיקה חדשה של החוק המקים של הרשות, תקנות חדשות, משקמים פרטיים ועו( והן בליווי 

 טפים היום יומיים.מקצועי לגורמי השטח ברשות, זאת בנוסף לעניינים השו -משפטי 

ליווי משפטי לגורמי המקצוע ברשות, ליווי  -הורחבו  מספר נושאים משפטיים שהוענקו בניהם  8101בשנת העבודה 

העבודה, ליווי והשתתפות לדילמות משפטיות שונות העולות תוך כדי שמתחיל מהסדרה וכתיבת נהלים שונים, מתן מענה 

ים וכיו"ב. נושא נוסף הינו הסדרת כלל נושאי ההתקשרויות עם נותני השירותים,  בפורומים בהם נוטלים חלק גופים משפטי

יצירת אחידות חוזית, עדכון תעריפים בהתאם לחוזרי חשכ"ל, התאמת התקשרויות בעלי אופי מקצועי ייחודי והטעמתם 

 בשטח, תוך הקפדה ושמירה על האינטרסים של הרשות.

 1027המשפטית בשנת פעילות המחלקה להלן פירוט חלקי של 

   .עריכת הסכמי רשויות מקומיות והתאמתם ע"פ המלצות ועדה משרדית שהוקמה ע"י המנכ"ל 

  הליכים משפטייםבליווי. 

 .יעוץ וליווי משפטי בתהליך גיבוש הסכם בנושא האג"ח חברתי 

  לתחום פעילותה. ייצוג בישיבות של הוועדות השונות בכנסת תוך הבעת עמדתה של הרשות בנושאים הקשורים

הצעת חוק לתיקון  -במרבית הפעמים התקיימו דיונים מהותיים ביחס לאוכלוסיית היעד של הרשות. לדוגמה 

אשר נדונה בוועדת החוקה, תיקון אשר בין יתר מטרותיו הוא צמצום הגורמים המורשים לעיין  -המרשם הפלילי 

 " ו"מסקנות ועדת קנאי".במרשם הפלילי, פרקי הזמן והכל בהתאם לרוח "תקנת השבים

 בהתאם לשינויי החקיקה הרלוונטיים, כגון התאמה לחוק מוסר תשלומים  עריכת הסכמים לנותני שירותים

 .8101-לספקים, תשע"ז

 8101-כתיבת נוהל פנימי ברוח החוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז. 

  ברשות.ליווי משפטי לכלל תהליך השמת פרויקט המחשוב 

 שכירויות מבנים חדשים.הרחבת מבניםיכת הסכמים לשם ניהול מו"מ וער , 

  ,ראשי תחומים מתן מענה והנחיות שוטפות בסוגיות משפטיות הנוגעות בפרט לעבודתם של יועצי כלא קהילה. 

 של אסירים. םכוח-פניות באי קשר והתנהלות אל מול 

 עם גופים כגון: משרד המשפטים, סנגוריה ציבורית, פרקליטות,  משרדיים-ות בישיבות ופורומים ביןהשתתפ

 הנהלת בתי המשפט ועוד.

 .ליווי משפטי בגיבוש נוהל ועדות שחרורים, נוהל איזוק אלקטרוני 

 .מתן חוו"ד בסוגיות הנוגעות לתנאי העסקת עובדים 

 מתן מענה לפניות בנושא חוק חופש המידע. 

 .כתיבת נהלים שונים בהתאם לצורך 
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 2102עדים ומגמות לשנת י

 .העברת סקירות תקופתיות בנושאי חקיקה, פס"ד, החלטות ועדות שחרורים בעלות השלכות מהותיות כלפי רש"א 

 .השלמת כתיבת נהלים 

 הנוגעים לאוכלוסיית היעד של רש"א.חקיקת משנה, בתחומים ו חקיקה וקידום תהליכי יזום 

  סוגיות משפטיות העולות במהלך עבודה השוטפת של יועצי כלאישיבות תקופתיות מחוזיות לשם העלאה וניתוח / 

 קהילה.

 .יצירת מנגנוני שת"פ עם פרקליטות, סנגוריה, ומחלקות משפטיות של משרדים ממשלתיים משיקים 

  .הערכות בהתאם לפס"ד רובנשטיין לשחרור מסיבי של אסירים בשל תנאי מחייתם בבתי הסוהר 

  השחרורים במחוזות השונים לשם למידה והפקת לקחים.השלמת סבב השתתפות בוועדות 

 .בקרות ומעקב אחר ביצוע נהלים 
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 : נספחים שמיניפרק 

 חוק הרשות לשיקום האסיר .א

 3891-חוק הרשות לשיקום האסיר, תשמ"ג

 –וק זה בח .1

 מי ששוחרר כדין ממאסר; -סיר" "א 

 ;31שנתמנתה לפי סעיף מועצת הרשות  -מועצה" "ה 

 ;39מינהלת הרשות שנתמנתה לפי סעיף  -מינהלה" "ה 
 הרשות לשיקום האסיר המוקמת לפי חוק זה; -רשות" "ה 

 שר העבודה והרווחה. -" "השר 

וק זה יחול לגבי אסיר שפנה לרשות בדרך שנקבעה תוך שנה מיום ח ()א .2
רשם האוכלוסין לפי חוק מרשם שחרורו ממאסר, וערב פנייתו היה רשום במ

 והתגורר בישראל, יהודה והשומרון או חבל עזה., 3891-האוכלוסין, תשכ"ה

ה לרשות על ידי גוף שנקבע לענין זה פנענין סעיף קטן )א( יראו מי שהול ()ב 
 על ידה, כמי שפנה אליה.

ית להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן )א(, בהתאם ארשות רשה ()ג 
 .4שייקבעו כאמור בסעיף לכללים 

 קמת בזה רשות לשיקום האסיר שתפקידיה יהיו:מו .3

גבש מדיניות שיקום לאסירים, ובכלל זה מדיניות שיקום ל (3)
 וסיות אסירים מיוחדות;כללאו

, תכניות שיקום לאסירים רהכין, בתיאום עם שירות בתי הסוהל(2)
שחרורם בתיאום, במידת הצורך, עם לקראת שחרורם, ולהפעילן לאחר 

 שירות המבחן למבוגרים;
פעול לקליטת אסירים ולשיקומם בקהילה, לרבות בתחומי ל(1)

, ר ושירותי בריאותיוהתעסוקה, הכשרה מקצועית, הבטחת הכנסה, ד
וכן לשמש כגורם מקצועי מתאם לגבי עברייני מין שהשתחררו או 

להשתחרר ממאסר בפועל או מאשפוז, בהתאם להוראות חוק  שעומדים
 ;2119-הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו

יקום האסיר, לרבות שיזום הקמתם ופיתוחם של שירותי עזר לל(4)
 שירותי הכוונה וייעוץ;

ואחריו באמצעות הלשכות  סרסייע למשפחות האסירים בעת המאל(1)
 לשירותים חברתיים שליד הרשויות המקומיות וגופים אחרים;

תאם בין משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופים אחרים ל(9)
 בנושאים הקשורים בשיקום האסיר;

עודד פעילות התנדבותית בקרב יחידים וגופים בתחום שיקום ל(7)
 האסיר, להדריכם ולהנחותם;

ל גופים מתנדבים העוסקים בשיקום האסיר ולקבוע כללים ע פקחל(9)
 מתקציב הרשות לגופים אלה; להקצבות

 הציע חקיקה וליזום מחקרים בתחום פעילותה של הרשות;ל(8)

 דרותהג

 ולהתח

מת הק
 הרשות

)תיקון 
( 2מס' 

-תשע"א
2011 
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 פעול להגברת המודעות הציבורית לבעיית שיקום האסיר.ל(31)
 

ל ש התייעצות במועצה ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבהר, לאחר הש .4
הרשות באסירים, ובין היתר רשאי הוא לקבוע  להכנסת, יקבע כללים לטיפולה ש

( וכן סייגים ומבחנים לטיפול באסירים, בין דרך כלל 1)1דרכי פעולה לענין סעיף 
 ובין לפי סוגי אסירים.

 שות היא תאגיד.הר .5

 ום מושבה של הרשות הוא ירושלים.מק .6

-( לחוק מבקר המדינה, תשי"ח2)8תו בסעיף עושות תהיה גוף מבוקר כמשמהר .7
 נוסח משולב[.] 3819

 נין חובת תשלום אגרות ותשלומי חובה אחרים דין הרשות כדין המדינה.לע .8

דין הרשות , 3812-נין חוק הנזיקים האזרחיים )אחריות המדינה(, תשי"בלע .9
 מדינה.הכדין 

יא המדינה; הודעה על נשחברים שימנה  18רשות תהיה מועצה ובה ל()א .10
 המינוי תפורסם ברשומות.

 מועצה תהיה מורכבת מאלה:ה ()ב 
פי המלצת השר, שתינתן לאחר שרים ואחד חברים שיתמנו על ע(3)

התייעצות עם שר הפנים, ובהם שמונה אנשי ציבור, ששה פעילים 
ר, שנים מבין חברי סיבמוסדות ובארגוני מתנדבים בתחום הטיפול בא

הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה וחברי האגודה הישראלית 
לקרימינולוגיה, שני נציגים של ארגון העובדים המייצג את רוב 

ם נובדים במדינה, שני נציגים של ארגוני מעבידים שלדעת השר היהע
 תארגונים יציגים ונוגעים לענין ונציג אחד של איגוד מקצועי המייצג א

 וב העובדים הסוציאליים במדינה;ר

ציב בתי הסוהר, המנהלים הכלליים של משרדי העבודה והרווחה, נ(2)
ות התעסוקה, מנהל הפנים, הבינוי והשיכון, המנהל הכללי של שיר

בוגרים במשרד העבודה מהאגף לשירותי תיקון ומנהל שירות המבחן ל
ראש מינהל ם, והרווחה, מנהל אגף המשטרה ובתי הסוהר במשרד הפני

 האסירים בשירות בתי הסוהר;

ציג אחד של כל אחד מאלה: שר החינוך והתרבות, שר האוצר, שר נ(1)
הגנה -ישראל ורמטכ"ל צבאהמשפטים, המפקח הכללי של משטרת 

 לישראל;

ייצג את המספר הרב ביותר של מלושה נציגים של הארגון הש(4)
המייצג את המספר  וןרשויות מקומיות בישראל ונציג אחד של הארג

 הרב ביותר של מועצות אזוריות בישראל.

המועצה ושב ראש המועצה יתמנה בידי נשיא המדינה מבין חבר י()א .11
(, על פי המלצת השר שתינתן לאחר התייעצות עם 3)ב()31שמונו כאמור בסעיף 

 שר הפנים.

של ע מנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה יכהן כממלא מקום קבוה ()ב 
 יושב ראש המועצה.

קופת כהונתם של חברי המועצה תהיה ארבע שנים מיום מינויים; חבר ת()א .12

פול טילים לדרכי כל
 באסירים

 תאגיד –שות הר

 שותהרום מושב מק

 ף מבוקרגו –שות הר

 ור ממסיםפט

 בנזיקיםריות אח

 עצת הרשותמו

 ועצההמשב ראש יו

 ופת כהונהתק
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 שתקופת כהונתו תמה יכול להתמנות מחדש. המועצה

בר המועצה שכהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו, או ח ()ב 
 עד למינויו מחדש, לפי הענין.

פי המלצת השר, שתינתן לאחר התייעצות עם שר ל יא המדינה רשאי, ענש .13
 –הפנים, להעביר חבר המועצה מכהונתו אם הוא 

 ורשע בעבירה שיש עמה קלון;ה (3)

 ני או הנפשי למלא את תפקידיו;פיבד את הכושר הגוא(2)
 עדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה.נ(1)

מתפקידו, הועבר מכהונתו או נפטר, יתמנה חבר אחר  טר חבר מועצהפתה .14
 במקומו באותה דרך בה נתמנה אותו חבר מועצה.

 קידי המועצה יהיו:תפ .15

 התוות את קווי הפעולה של הרשות;ל(3)

 הנחות את המינהלה במילוי תפקידיה;ל(2)
ה ל דון בהצעת התקציב השנתי ובדין וחשבון השנתי שתגישל(1)

 המינהלה;

 דון בכל ענין הנוגע לפעילותה השוטפת ולניהולה של הרשות.ל(4)
ועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ואף שלא מבין חבריה ולאצול המ .16

 להן מסמכויותיה.

שר, בהתייעצות עם המועצה, רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר ה()א .17
יהול ישיבותיהן, סדרי ההצבעה בהן ונמנין חוקי, דרכי כינוס המועצה וועדותיה 

שב ראש המועצה או ולרבות ענינים שלגביהם יהיה צורך ברוב מיוחד, סמכויות י
המועצה  יושב ראש ועדה והחזר הוצאות שנגרמו לחברי המועצה, לחברי ועדות

ולחברי המינהלה שאינם עובדי הרשות או עובדי המדינה עקב השתתפותם 
 בישיבותיהן.

קבע את סדרי עבודתה במידה ולא נקבעו בתקנות כאמור בסעיף ת מועצהה ()ב 
 קטן )א(.

שר, בהתייעצות עם המועצה, ימנה מנהל לרשות, ורשאי הוא למנות ה()א .18
 דרך סגן למנהל הרשות.באותה 

 -ניני הרשות ינוהלו בידי מינהלה, שתהא מורכבת ממנהל הרשות, סגנו ע ()ב 
שימנה השר בהתייעצות עם המועצה, ובלבד  יםאם התמנה כאמור, וחברים נוספ

ה על תשעה ושלפחות שליש מחבריה יתמנו כאמור לשמספר חברי המינהלה לא יע
 ינה.מבין חברי המועצה שאינם עובדי המד

ינהלה מוסמכת לבצע בשם הרשות כל פעולה הדרושה למילוי תפקידיה המ .19
 ה.על פי חוק זה, למעט פעולות שיוחדו בחוק זה למועצ

 מינהלה תקבע, באישור השר, תקן לעובדי הרשות.ה()א .20

וסמכויותיהם; מינהלה תמנה את עובדי הרשות ותקבע את תפקידיהם ה ()ב 
מינוי עובדי הרשות יהיה לפי הכללים הקבועים למינוי עובדי המדינה, בשינויים 

 המחוייבים לפי הענין.

הלה שהם עובדי נל עובדי הרשות, לרבות חברי המיש נאי עבודתםת ()ג 
 הרשות, יהיו כתנאי עבודתם של עובדי המדינה.

 הונתומכברת חבר הע

 םלופי חבריחי

 קידי המועצהתפ

 דותוע

 רי דיוןסד

הל הרשות מנ
 מינהלהוה

 כויות המינהלהסמ

 בדי הרשותעו
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)בסעיף קטן  3891-וק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"גההוראות לפי ח )ד( 
חוק המשמעת(, יחולו על עובדי הרשות כאילו היו עובדי המדינה, בשינויים  –זה 

 המחויבים ובשינויים אלה:

 סמכויות השר יהיו נתונות בידי שר הרווחה והשירותים החברתיים;(3)

 ות;סמכויות המנהל הכללי יהיו נתונות בידי מנהל הרש(2)
 בכל מקום שמדובר בו בשירות המדינה יראו כאילו מדובר ברשות;(1)

 בכל מקום שמדובר בו במשרד יראו כאילו מדובר ברשות;(4)

לחוק המשמעת, במקום "מנהל כללי וסגנו לענייני מינהל  12בסעיף (1)
 ומנהל יחידת סמך" יראו כאילו נאמר "ומנהל כללי";

במקום "באוצר המדינה" יראו כאילו  )ב( לחוק המשמעת,48בסעיף (9)
 נאמר "בקופת הרשות";

לחוק המשמעת, המילים "או לסגנו לענייני מינהל,  94בסעיף (7)
 לא ייקראו. –למנהל יחידת הסמך" 

 
ומם של המועצה, ועדותיה או המינהלה ותוקף החלטותיהם לא יפגעו קי .21

 מחמת שנתפנה מקומו של חבר או שהיה פגם במינויו.
 תי לרשונתמינהלה תכין, לתאריך שקבעה המועצה, הצעת תקציב שה()א .22

ותגיש אותו למועצה; בנסיבות מיוחדות רשאית המינהלה להגיש הצעת תקציב 
 לתקופה קצרה משנה וכן הצעת תקציב מילואים.

מועצה תדון בהצעת התקציב ותעביר אותה לשר, בצירוף הערותיה ה ()ב 
 והמלצותיה.

שר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את התקציב כפי שהציעה ה ()ג 
 עצה או בשינויים שימצא לנכון.מוה

פני קביעת התקציב כאמור בסעיף קטן )ג( יביא השר את הצעת התקציב ל ()ד 
 לידיעת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

ומות שתקבל לפי סעיף קציב הרשות ימומן מאוצו המדינה וכן מתרת()א .23
 קטן )ב(.

לקבל תרומות מכל אדם  ותנוסף להקצבה מאוצר המדינה רשאית הרשב ()ב 
 ולהשתמש בהן למילוי תפקידיה.

 רשות תעמוד לפיקוחו הכללי של השר.ה()א .24

-שר רשאי לדרוש מהרשות, בכל עת, דין וחשבון וכן מידע שוטף או חדה ()ב 
 שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיה.פעמי על כל ענין 

ועדת הפנים ל שות תעביר מדי שנה את הדין וחשבון השנתי שלההר .25
 ואיכות הסביבה של הכנסת ולשר.

רשות וכל מי שהרשות פועלת בעזרתו חייבים לשמור בסוד מידע ה()א .26
המוטל עליהם לפי שהגיע לידיעתם עקב מילוי תפקידם ולא לגלותו אלא בביצוע 

 חוק זה.
 ששה חדשים.ר מאס -עובר על הוראות סעיף קטן )א(, דינו ה ()ב 

ראות חוק זה אינן באות לגרוע מתפקידיהם ומסמכויותיהם של שירות הו .27
 בתי הסוהר, שירות המבחן וכל גוף אחר על פי כל דין.

( 1)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

 ום סמכויותקי

 ציבתק

 מוןמי

 קוחפי

 ווחדי

 דיותסו

 ירת דיניםשמ
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 (.3894באפריל  3ב' תשמ"ד )ילתו של חוק זה ביום כ"ח באדר תח .28

נין ע שר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכלה()א .29
 הנוגע לביצועו.

שר יתקין בהתייעצות עם שר הפנים ועם המועצה ובאישור ועדת הפנים ה ()ב 
 –ואיכות הסביבה של הכנסת, תוך שנה מיום תחילתו של חוק זה, תקנות בדבר 

עדות להכנת תכניות שיקום וקמתן, דרכי פעולתן וסמכויותיהן של ה(3)
 לאסירים לקראת שחרורם;

ה, רשויות מקומיות ין הרשות לבין משרדי הממשלב רכי התיאוםד(2)
 וגופים אחרים המטפלים באסיר ובשיקומו.

 
 
 

 נבון             מנחם בגין              אהרון אוזןיצחק 
 שר העבודה והרווחה    המדינה      ראש הממשלה  נשיא 
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 ופי ממשק עם  הרשות לשיקום האסיר ג .ב

 הרשות למלחמה בסמים החברתיים משרד הרווחה והשירותים

 משטרת ישראל הסוהרשירות בתי 

 פרקליטות המדינה משרדי ממשלה

 וועדות -כנסת ישראל  השלטון המקומי

 ג'וינט מוסדות אקדמיה

 וועדות שחרורים-הנהלת בתי המשפט גוריה ציבוריתסנ

  המוסד לביטוח לאומי

 

 

  
 

 


