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 דבר מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר

 מכובדיי,

 של הרשות לשיקום האסיר. 2020אני שמח להציג בפניכם את סיכום שנת העבודה 

נה תוצר יהרשות לשיקום האסיר עברה בשנים האחרונות שינויים דרמטיים וגידול מואץ. הרחבת הפעילות ה

לשיקום אסירים משוחררים, כחלק ממדיניות  של מדיניות ממשלתית המתבטאת בהקצאת משאבים

הענישה והכליאה הכללית. לפי תפיסה זו, קיימות תועלות שיקומיות רבות בשחרור מוקדם של אסירים 

שיקום מפוקחת התורמת להפחתת מסוכנותם, ומסייעת לשילובם  תכניתמבתי הכלא, כשהם מלווים ב

 מחדש בחברה.

פשרה לנו בשנה החולפת לשקוד על פיתוח קציבית משמעותית זו א  כפי שיפורט בחוברת שלפניכם, הרחבה ת

לקיים מיזמים  ,להגדיל את אוכלוסיית המטופלים ,לפעול להקמתן של מסגרות שיקומיות ,מענים חדשניים

לשיקום משפחות אסירים ועוד. במקביל, המשיכה הרשות לשיקום האסיר להשקיע רבות בפיתוח המקצועי 

לטובת העשרת הידע המקצועי  –השתלמויות וקורסים מקצועיים ובמקצועיות בהדרכות  –של עובדיה 

 ושיפור השירות.

פריצתה של מגפת הקורונה. עובדי הארגון בשל יתה מאתגרת במיוחד יל, השנה החולפת הוכידוע לכ

התמודדו בשנה זו עם קשיים רבים אשר נבעו מהתגוננות מפני הנגיף, ובראשם מניעת הכניסה לבתי הכלא 

(. במקביל, עקב video conferenceוקיום כל הערכות ההתאמה עם האסירים באמצעות היוועדות חזותית )

הנחיות הסגרים שהוטלו נאלצנו להפחית את תדירות קבלת הקהל, להעביר חלק מהקבוצות לאמצעים 

ך קיום פשרה את המשא  שמח על כך שהגמישות הארגונית  לקבוצות קטנות. אנילפצל מקוונים ואת חלקן 

 באפקטיביות הטיפולית.מזערית ה עהפעילות תוך פגי

 :2020הפעולות הבולטות בשנת מקצת להלן 

 עובדים חדשים, כפועל יוצא של הרחבת הפעילות 36נקלטו  2020בשנת  –קליטת כוח אדם והכשרתו  ▪

 אושרה לרש"א. דגש מרכזי הושם בשנה זו על הכשרת כוח האדם החדש באמצעותשוהגדלת התקנים 

 . החניכה אישית ומפגשי אוריינטצי

הושלמה כמעט לחלוטין פתיחתם של המרחבים ברש"א,  2020בשנת  –פתיחת מרחבי טיפול ושיקום  ▪

הכוללים את מרחב ירושלים, גליל )בכרמיאל(, חיפה, שרון )בנתניה(, שפלה )ברמלה(, לכיש )באשקלון( 

 בנוף הגליל. העמקים , מרחב ןצפוי להיפתח המרחב האחרו 2021. בשנת נגב )בבאר שבע(ו

מרכז שוש"ן בירושלים.  –נפתח בית מעבר לטיפול בנוער וצעירים  2021בסוף שנת  –הקמת מרכז שוש"ן  ▪

ביטוח הלאומי, ומהווה מרכז בסיכון של הונוער  יםבית המעבר הוקם בשיתוף פעולה עם הקרן לילד

 שיקומי הכולל יחידה אמבולטורית ומרכז לינה.

מרכז היום הוקם בהוסטל  –יום לטיפול בגברים שנשפטו בגין עבירות אלימות במשפחה הקמת מרכז  ▪

"מפתחות", ומיועד לטיפול בגברים אלימים הזקוקים למענה שיקומי אינטנסיבי שאינו כולל לינה. 

 ימים בשבוע ומופעל בידי צוות מיומן ורב מקצועי. חמישההמרכז פתוח 

הוסטלים שלושה צפויה פתיחתם של  2021בשנת  –וסטלים השלושה קידום הוצאת מכרזים להקמת  ▪

דיביסטים, לאלמ"ב והוסטל תורני(. בשנה החולפת התמקדנו בהוצאתם לפרסום יחדשים )למכורים ורצ

 של מכרזי הפעלת כוח האדם.

 מרכזי יום תעסוקתיים במחוזות. שלושה פתיחת  ▪
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 113זכו  2020בשנת  –חררים הקצאת משאבים לטובת סיוע בהכשרות מקצועיות של אסירים משו ▪

משוחררים לסיוע במימון לימודים להכשרה מקצועית, תוך ליווי אינטנסיבי של יועצי ואסירות  אסירים

 התעסוקה של רש"א.

, תזונהלצורך תמיכה במשתחררים בצרכים אקוטיים כגון  –חלוקת "סל סיוע גמיש" לאסיר המשוחרר  ▪

 ד. ביגוד, דמי קליטה במסגרות טיפוליות ועו

בשנה זו הורחב משמעותית מספר המפוקחים באיזוק  –הגדלת מספר המפוקחים באיזוק אלקטרוני  ▪

 )באישור(. שנקבעה לאסירים משוחררים חצה את המכסה הוא אלקטרוני, ובסוף השנה 

 הרחבת המענים הקבוצתיים במחוזות ובמרחבים, ופתיחת קבוצות חדשות בקהילה לטיפול באלמ"ב. ▪

 של מערכת המחשוב, והתחלת שלב הפיילוט של מערכת המחשוב. קידום משמעותי  ▪

מערכת לקבלת והעברת פניות של אסירים משוחררים )באמצעות אתר  –קול -הקמת מיזם רש"א ▪

 האינטרנט ומערכת טלפונית(. 

 רש"א.משיקים לפעילות ומשרדי ממשלה שקידום שיתופי הפעולה עם ארגונים  ▪

  .רש"א דוברות שלההסברה והרחבת פעילות ה ▪

מינוי קצין אבטחה לגיבוש המלצות לארגון לשמירה על ביטחון העובדים והמטופלים,  –אבטחה  ▪

 ולמניעת אירועים מסכנים. חלוקת אמצעי מיגון וקיום פעילות הסברה להעלאות המודעות.

חלוקת מטהרי אוויר לחדרי עובדים ללא פתחי אוורור, הצבת  –קידום סביבת עבודה בריאה והולמת  ▪

 מני בטיחות בכל אחד ממתקני הרשות, פעילות לגהות ובטיחות במקום העבודה. נא

קולות שני בשנה זו המשיכו להתקיים מספר מחקרי הערכה. כן פורסמו  –קידום מחקרי הערכה  ▪

 טיפול הקבוצתי.הקוראים לביצוע מחקרי הערכה בתחום עבריינות מין ו

את הרשות  ותת ארגוניות ומקצועיות רבות, אשר ממצבכפי שניתן להיווכח, בשנים החולפות נערכו פעולו

לשיקום האסיר כארגון מקצועי מוביל בתחומו, אשר מתפתח ומרחיב את מעגל המטופלים ואת מגוון 

השיקום. לצד זאת, אתגרי הקורונה הקשו על קיום השגרה והובילו להתמודדות תכופות עם שינויים  תכניות

 ם.אינטנסיביים במערך הפעלת השירותי

תביא עמה את בשורת הבריאות, ותאפשר לנו ולכל עם ישראל לשוב לפעילות  2021אני תקווה כי שנת 

 שגרתית בטוחה.

 ,הבברכת המשך עשייה פוריי

 

 בברכה,

 אריה ביבי, רב גונדר גימ'

 מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר
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 רקעפרק ראשון: 

 הרשות לשיקום האסיר לפעולת הבסיס החוקי 

 -ג"התשמ, האסיר לשיקום תאגיד ממשלתי הפועל מכוח חוק הרשות היא( א"רש) אסירה לשיקום הרשות

 החברתיים. והשירותים הרווחה שר העבודה, –האחראי  . השר1983

 להלן החוקים המתווים את פעילותה של הרשות לשיקום האסיר:

 .1983-ג"התשמ, האסיר לשיקום הרשות חוק ▪

 .נספח(ראו ) 2001-א"התשס, ממאסר תנאי על שחרור חוק ▪

 .2006-ו"התשס ,מין עבירות ביצוע מפני הציבור על הגנה חוק ▪

 .2014-ה"התשע(, חקיקה תיקוני) תנאי-על משוחרר אסיר ועל חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ▪

 תפקידי הרשות לשיקום האסיר

 .לאסירים שיקום מדיניות לגבש ▪

 .שחרורם לאחר ולהפעילן לאסירים שיקום תכניות להכין ▪

 .בקהילה ולשיקומם האסירים לקליטת לפעול ▪

 .האסיר לשיקום עזר שירותי של ופיתוחם הקמתם ליזום ▪

 ברשויות חברתיים לשירותיםהמחלקות  באמצעות, ולאחריו המאסר בעת האסירים למשפחות לסייע ▪

 .המקומיות

 .האסיר שיקוםל 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 שיקוםנושא ל הציבורית המודעות להגברת לפעול ▪

 מבנה ארגוני

עילות ענפה. מאופיין במיעוט בעלי תפקידים החולשים על פ, מחוזות ומרחבי רש"א המבנה הארגוני של מטה

פיקוח על בתכניות שיקום וגיבוש עוסק בראיונות אסירים ובובמרחבים חלק הארי של כוח האדם במחוזות 

המבנה הארגוני של מחוז רש"א  ;רש"א מטההמבנה הארגוני של מטה רש"א מוצג בקישור  בקהילה.יישומן 

 .מרחב רש"אוהמבנה הארגוני של מרחב רש"א מוצג בקישור  מחוז רש"אמוצג בקישור 

 :חזון הרשות לשיקום האסיר

 הזדמנות שיקום לכל אסיר בר שיקוםמתן 

 

 

https://www.pra.co.il/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%94.html
https://www.pra.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-1.html
https://www.pra.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96.html
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 שחרורהאסירים לקראת של הערכות התאמה פרק שני: 

שות לשיקום האסיר בוחנים את התאמתם , נציגי הר2001-על פי חוק שחרור על תנאי ממאסר התשס"א

השלמת לתכניות שיקום של האסירים בבתי הכלא, החל מחצי שנה ולא יאוחר משלושה חודשים טרם מועד 

 בפריסה ארצית בכל בתי הכלא. יועצים שני שליש ממאסרם. לשם כך, הציבה הרשות 

ית שיקום בפיקוח רש"א, את האסירים לשם הערכת התאמתם לתכנמראיינים רש"א בבתי הכלא יועצי 

תהליך המקצועי הדעת מקצועית ומקיפה המועברת לוועדת השחרורים.  ומכינים בעניינו של כל אסיר חוות

 תקבלו כל חוות הדעת בעניינו של האסירהמתבצע בשיתוף פעולה ובהתייעצות עם עו"ס שב"ס ולאחר ש

רלוונטיים משרדיות וגורמים -יות בין, ועדות מקצוע)מרכז בריאות הנפש לאסירים( שב"ס, מב"ן :מטעם

עובד  (מתאםנעשית בדיקת ההתאמה על ידי גמ"מ )גורם מקצועי במקרים שמדובר בעברייני מין, נוספים. 

שחרור, הכוללת קבוצות וסדנאות הכנה לקראת הבנוסף, מקיימים יועצי הכלא פעילות הכנה לקראת . רש"א

 שחרור וסדנאות תעסוקה.ה

תכנית  הרכזים )באמצעות יועצי הקהילה(י רש"א קבעו את התאמתם לשיקום, מגבשים עבור אסירים שיועצ

אשר מוגשת לוועדת השחרורים  . התכניתולצרכיו הקרימינוגניים של האסירמאפייניו שיקום המותאמת ל

, הטיפול מי. הוועדה שבראשה שופט ובין חבריה בעלי מקצוע מתחודנה בבקשתו של האסיר לשחרור מוקדם

בבואה להחליט על קבלת  .בא כוח המדינההאסיר ועורך דינו ובמעמד והחינוך מתקיימת  מינולוגיההקרי

 גם את חוות הדעת של רש"א ואת תכנית השיקום.הוועדה שוקלת  –דחייתו על בקשת השחרור המוקדם או 

שר הושתו הוא מחויב לעמוד בכל התנאים והמגבלות אאם הוועדה החליטה על שחרורו המוקדם של האסיר, 

. , ובכללם תכנית השיקום של רש"אועדת השחרורים ומתוקף היותו אסיר משוחרר ברישיון על ידיעליו 

 ,האסיר מפר את תנאי השחרור, רש"א מחויבת לדווח על כך באופן מידי לוועדת השחרוריםבמקרה ש

 סרו.מאנשיאת להמשך לכלא החזרתו להפקעת רישיונו של האסיר ומליץ על ובסמכותה אף לה

עבור עברייני מין בקהילה ששוחררו לאחר מאסר מלא, וזאת במסגרת צו גם הערכות התאמה נעשות 

המידע שמועבר , בין אם על סמך עבור אסירים במאסרים קצריםכמו כן, נעשות הערכות התאמה  .הפיקוח

 .ן(פת הזמן שנותרה עד למועד הדיוו)תלוי בתק ריאיון אישיובין אם באמצעות על ידי שב"ס 

 היקף הערכות ההתאמה לאסירים

או הדיון לפי סוג  השוניםהסוהר בבתי הערכות ההתאמה עבור אסירים מוצגת התפלגות  1בלוח 

 .האוכלוסייה
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 (2020)שנת  אוכלוסייההאו הדיון סוג לפי ו ית הסוהרבלפי הערכות התאמה : מס' 1לוח 

 סוהרבית  מחוז

לקראת דיון 
ועדת בו
 שחרוריםה

 לקראת דיון
ביח' 

 למאסרים
 סה"כ עברייני מין נשים קצרים

 286     65 221 אלה הדרום

 72 11   14 47 אשל הדרום

 47     24 23 בימ"ר אוהלי קידר הדרום

 5     5   בימ"ר ירושלים הדרום

 311 37   68 206 דקל הדרום

 16     4 12 נפחא הדרום

 40     14 26 קציעות הדרום

 21     9 12 רמון הדרום

 32     19 13 שקמה הדרום

 62 62       עברייני מין בקהילה הדרום

 39     6 33 אופק המרכז

 53 25   13 15 איילון המרכז

 75 7   22 46 בימ"ר הדרים המרכז

 181 10   66 105 מג"ן ניצן המרכז

 50     10 40 בימ"ר תל אביב המרכז

 52 5   29 18 גבעון המרכז

 97 18   14 65 רוןהש המרכז

 510 97   102 311 מעשיהו המרכז

 113 4 109     נווה תרצה המרכז

 255 37   32 186 רימונים המרכז

 146 146       עברייני מין בקהילה המרכז

 60     25 35 בימ"ר קישון הצפון

 20 1   6 13 גלבוע הצפון

 37 5   5 27 דמון הצפון

 337 38   75 224 חרמון הצפון

 272 6   77 189 כרמל הצפון

 33     5 28 מגידו הצפון

 251 7   82 162 צלמון הצפון

 81 8   19 54 שיטה הצפון

 3 3       מעון נעול )נווה מנשה( הצפון

 67 67       עברייני מין בקהילה הצפון

 3,624 594 109 810 2,111   סה"כ

שחרורים וביחידה הבוועדת  ןלקראת דיו ה עבור אסיריםהערכות התאמ 3,624בסה"כ  רכונע 2020-ב

עברייני מין. כשני שליש מההערכות נעשו בבתי הסוהר: אלה, דקל, לאסירות ונשים למאסרים קצרים, ל
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-במספר הערכות התאמה בהשוואה ל 7%חלה ירידה של  2020-ב .חרמון, כרמל וצלמוןמעשיהו, רימונים, 

 התאמה.הערכות  3,908, שבה נערכו 2019

 .האוכלוסייההדיון או לפי סוג ו במחוזות השוניםהערכות ההתאמה לשיקום מוצגת התפלגות  1בתרשים 

 (2020)שנת  האוכלוסייההדיון או לפי סוג ומחוז לפי הערכות התאמה : מס' 1תרשים 

 

זו  . התפלגות25% דרוםה ובמחוז 32%, במחוז הצפון מכלל הערכות ההתאמה 43%במחוז המרכז נערכו 

 משקפת את הפיזור של בתי הכלא במחוזות.

 התאמה לשיקום בפיקוח

מבין . האוכלוסייההדיון או סוג לפי בפיקוח הערכות ההתאמה לשיקום מוצגת התפלגות תוצאות  2בלוח 

 (.49%) 2019-בהשוואה לעלייה ; בפיקוח נמצאו מתאימים לשיקום 53%האסירים שרואיינו, סך כל 

 (2020)שנת  האוכלוסייההדיון או סוג , לפי בפיקוח מתאימים לשיקוםהם ואחוז המרואייני: מס' 2לוח 

  רואייניםמס' מ הקטגורי
מתאימים האחוז 

 בפיקוח לשיקום
 50.8% 2,111 לקראת דיון בוועדת שחרורים

 55.3%  810 לקראת דיון ביח' למאסרים קצרים

 98.2% 109 נשים

 35.1% 319 עברייני מין בכלא

 76.4% 275 מין בקהילהעברייני 

 52.9% 3,624 סה"כ

560
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הדרום המרכז הצפון כ"סה

לקראת דיון בוועדת שחרורים למאסרים קצרים' לקראת דיון ביח נשים עברייני מין .
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בתרשימים הבאים יוצגו פילוחים שונים של האסירים שרואיינו בכלא )לא כולל אסירים במאסרים קצרים 

 .ועברייני מין בקהילה(

של כל מגזר. אפשר לשיקום בפיקוח מוצג אחוז האסירים היהודים והערבים ושיעור ההתאמה  2בתרשים 

 ר האסירים המרואיינים כמעט זהה, שיעור המתאימים גבוה יותר בקרב הערבים.לראות שבעוד שמספ

 (2020)שנת  מגזר, לפי פיקוחב לשיקוםהמתאימים שיעור אחוז המרואיינים בכלא ו: 2תרשים 

 

. אפשר קבוצהשל כל לשיקום בפיקוח ושיעור ההתאמה לפי קבוצות גיל מוצג אחוז האסירים  3בתרשים 

 .מה הולך ופוחת עם הגילאחוז ההתאלראות ש

 (2020)שנת  קבוצת גיל, לפי פיקוחב לשיקוםהמתאימים שיעור אחוז המרואיינים בכלא ו: 3תרשים 
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של כל לשיקום בפיקוח ושיעור ההתאמה לפי קטגוריית מצב משפחתי מוצג אחוז האסירים  4בתרשים 

נמוך ביותר בקרב הגרושים ששיעור ההתאמה גבוה ביותר בקרב הנשואים ו. אפשר לראות קטגוריה

 .הפרודים והאלמנים

 (2020)שנת מצב משפחתי , לפי פיקוחב לשיקוםהמתאימים שיעור אחוז המרואיינים בכלא ו: 4תרשים 

 

לשיקום ושיעור ההתאמה העבירה הראשית שבגינה הם כלואים סוג לפי מוצג אחוז האסירים  5בתרשים 

בעבירות נשק וארגוני פשיעה ובעבירות ר ההתאמה גבוה ביותר ששיעו. אפשר לראות קטגוריהשל כל בפיקוח 

 .מרמה וכלכליות ונמוך ביותר בעבירות מין ואלימות

 (2020)שנת עבירה סוג , לפי פיקוחב לשיקוםהמתאימים שיעור אחוז המרואיינים בכלא ו: 5תרשים 
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 בקהילהפרק שלישי: פעילות 

 בקהילה מאפייני המטופלים

 . אסירים משוחררים 3,793 רשות לשיקום האסירטופלו ב 2020שנת ב

פער זה מעורר תמיהה שכן, כפי שראינו בפרק על הפעילות . ערבים 47%-יהודים ו 53%מבין המטופלים, 

שנמצאו מתאימים לשיקום אף גבוה ערבים זהה ושיעור ה ערביםבכלא, מספר המרואיינים היהודים וה

התאמה(. ניתוח המטופלים לפי סוג המאסר חושף את ההסבר ב – 46%-ו 51%משיעור היהודים המתאימים )

במאסרים  57%-במאסרים רגילים ו 53%גבוה משל היהודים )הערבים לכך. בעוד שבקרב המפוקחים אחוז 

 .בלבד ערבים 19%-יהודים ו 81%, הרי בקרב המטופלים לאחר שחרור מלא הפערים גדולים: (קצרים

במעמד של גרוש/פרוד או אלמן. האחוז הגבוה של  17%-וקים ורו 40%מבין המטופלים נשואים,  43%

לפיו שיעור ההתאמה לשיקום גבוה יותר והנשואים עולה בקנה אחד עם הנתון שמוצג בפרק הפעילות בכלא 

 בקרב הנשואים לעומת קטגוריות המצב המשפחתי האחרות.

שוחררו  15%-או השלישי ו שוחררו ממאסרם השני 26%מבין המטופלים שוחררו ממאסרם הראשון.  59%

  מהמאסר הרביעי או ממאסרים רבים יותר.

 שבגינה הם נאסרו.הראשית מוצגת התפלגות המטופלים ברש"א לפי העבירה  3בלוח 

 (2020)שנת ראשית עבירה לפי קטגוריית  התפלגות המטופלים ברש"א: 3 לוח

 המטופלים ברש"אמאחוז  ראשיתקטגוריית עבירה 

 25.8% סמים

 16.8% אלימות

 11.2% רכוש

 10.9% מין

 10.0% מרמה וכלכליות

 8.6% כלפי חיי אדם

 7.6% פשיעהנשק וארגוני 

 4.8% שוד

 4.3% עבירות רישוי ותעבורה

 100.0% סה"כ

 

 סיכום פעילות השיקום בקהילה

ת בתרשים יש ביטוי לכלל הפעילום. ימוצגת התפלגות המטופלים ברש"א במחוזות השונ 6בתרשים 

 .ודיירים במסגרות חוץ ביתיות , עברייני מין: נשים, נערים וצעיריםןובכלללכלל האוכלוסיות הטיפולית 
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 (2020סטטוס )שנת לפי ברש"א מטופלים ה: מס' 6תרשים 

 

לספירת נוספה . השנה אסירים משוחררים 3,793 רשות לשיקום האסירטופלו ב 2020שנת בכאמור, 

אסירים ( היו 56%מהמטופלים ) 2,117וכך היו בסטטוס של מועמדים.  2020 בסוףשהאסירים גם האסירים 

( משוחררים 23%) 868, משוחררים בפיקוח ממאסרים קצרים( 11%) 406 ,בפיקוח אחרי שחרור מוקדם

 .נמצאו בסוף השנה בתהליכי קבלה לטיפול (11%) 402-ו ממאסר מלא

בתרשים לא נכללו  .2020-2017שנים לואתי מוצגת התפלגות המטופלים ברש"א במבט השו 7בתרשים 

 .2020-דים לטיפול שכן קטגוריה זו נמדדה רק ממהמוע

 2020-2017במבט השווואתי לשנים וסטטוס מטופלים ברש"א לפי ה: מס' 7 תרשים
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. יציבות זו מרשימה לאור משבר הקורונה 2019-במספר המטופלים בהשוואה ליציבות נרשמה  2020-ב

כלל, לאורך השנים כפיע במיוחד על היקף ההירתמות לטיפול של המשוחררים ממאסר מלא. שעשוי היה להש

שמה יציבות במספר המפוקחים )שבשנתיים האחרונות חלקם טופלו במסגרת המשוחררים ממאסר קצר( רנ

 ותנודתיות במספר המשוחררים ממאסר מלא.

 )שקובצו כדי לאפשר השוואה בין השנים( נרשמה יציבות במחוז ירושלים והדרום 2020-ב, 2019-בהשוואה ל

 (.2019-עלייה קלה במחוז המרכז )לאחר ירידה בו ובמחוז הצפון

 מערך הטיפול הקבוצתי

 ,מאפייני עבירה שוניםלאסירים עם  שיקומיות-טיפוליותקבוצות  66בקהילה התקיימו  2020שנת ב

  .ת קבוצות הטיפול לסוגיהןמוצגת התפלגו 4. בלוח ובנושאים מגווניםייחודיות לאוכלוסיות 

 (2020)שנת לפי סוג הקבוצה  1ברש"אקבוצות טיפול התפלגות : 4 לוח

 קבוצות 'מס סוג קבוצה

 20 עוברי חוק

 5 אלימות

 8 תורני

 1 אלימות במשפחה

 5 מרמה

 5 עבריינות מין

 4 תעבורה

 4 שינוי דפוסים

 4 מאסרים קצרים

 3 קלט

 2 רה(אמ"ת )אלימות, מרמה, תעבו

 1 פסיכודרמה

 1 תעסוקה וכישורי חיים

 1 מיינדפולנס

 1 קידום נוער

 1 תמיכה בתקופת הקורונה

 66 סה"כ

 הוסטלים, ביחידות נוער וצעירים וביחידות לשיקום אסירות משוחררות. בלוח לא כלולות קבוצות המתקיימות ב 1
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 הדרוםמחוז 

באר רהט, אשקלון, שדרות, הערים אשדוד, קריית גת,  וכולל אתמאשדוד עד אילת משתרע  הדרוםמחוז 

  .ואילת ערד, ירוחם ,שבע, דימונה

מושבים, בכפרים חקלאיים, בומכיל אוכלוסייה מגוונת בערים, רחבה אזור הדרום מצוי בפריסה גאוגרפית 

 ישובי הפזורה.ישובי בדואים המתגוררים בערים, בעיירות וביידרום יש ריכוז גדול של בעיירות. בקיבוצים וב

מים פעילות המחוז בתחוהרחבה על פעילות המחוז בכלא מופיע לעיל בפרק השני. ניתוח כמותי של 

העוסק  להלן בפרק החמישי( תובא נשים, נוער וצעירים ועברייני מיןשיקום תורני, תעסוקה, המקצועיים )

 .בתחומים

ות רש"א בבתי הכלא, למעט ראיונות עם פרוץ הקורונה בחודש מרץ הופסקה פעילפעילות בבתי הכלא:  ❖

בוויעוד חזותי . בחודש אוגוסט התחלנו לקיים ראיונות ןטלפות ושיחשיקום שנעשו ב תכניותהתאמה ל

(VC) .עם בתי הכלא 

 סדנאות בבתי הכלא שקמה, אשל, אלה, קציעות ודקל.  10-במהלך השנה התקיימו כ ▪

 סדנאות תעסוקה בבתי הכלא.  3התקיימו  ▪

 במחוז דרום. של שב"ס טיפול ושיקום  ציניפגישות עבודה עם קשתי התקיימו במהלך השנה  ▪

-בתי הכלא במחוז עם יועצי כלאראשי תחום טיפול ושיקום בהתקיימה ישיבה משותפת של כל  ▪

 קהילה במחוז דרום.

 התקיימה פגישת עבודה עם יועצי הכלא ונציגי ועדת אלמ"ב.  ▪

פעילויות למען האסירים ומשפחותיהם ומפגשים עו נפגמאז פרוץ הקורונה פעילות ביישובים:  ❖

מענה ראוי ועכשווי לכלל המטופלים. במתן פרונטליים עם המטופלים. עיקר העשייה התמקדה 

מיצוי של משרד הרווחה המתמחים בהמפוקחים ברשויות המקומיות הופנו בעת הצורך למרכזי עוצמה 

 קבלת תווי קנייה וסלי מזון.וזכויות, סיוע בחובות 

 משוחררות אסירות לשיקום יחידה ❖

מדריכת בהנחיית קבוצה דינמית לנשים בפיקוח : קבוצותשתי  הביחידעד פרוץ הקורונה פעלו  ▪

 עמותת "אל הלב".בהנחיית היחידה וקבוצת הגנה עצמית מעצימה לנשים 

 הדרכות בנוגע לעבודה, לימודים והכשרה מקצועית.  :תעסוקה ▪

, שירותי שירות המבחןמרכזי התמכרויות, מרכז לדרי רחוב,  :קשר עם גופים טיפוליים בקהילה ▪

 רווחה, סיוע משפטי, בריאות הנפש, קהילות טיפוליות.

 ביטוח לאומי, הסדר חובות, ניהול חשבונות, סיוע בשכר דירה. :מיצוי זכויות ▪
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 ילדים 41השתתפו בפרויקט פר"ח בשנת הלימודים תש"ף  :ואסירים משוחררים פר"ח לילדי אסירים ❖

יות עברו למפגשים מקוונים ובהמשך ועם פרוץ הקורונה החונכאשדוד ודימונה. באר שבע, ביישובים 

 תו הסגול.הנחיות הלמפגשים פרונטליים בהתאם ל

יה מחוז דרום, פגישה עם פרקליטות מחוז דרום, סניגורפגישות עבודה עם שתי התקיימו  קשרי חוץ: ❖

. יום עיון לחברי ועדות שחרורים במחוז דרום בוטל עקב ביקור בהוסטל "מפתחות" לכלל עובדי המחוז

 הקורונה.

 סטודנטים. 14הודרכו במחוז הלימודים תש"ף בשנת  :הדרכת סטודנטים ❖

עוברי  7 – קבוצות 18)ללא מרחב ירושלים( הדרום בסה"כ התקיימו במחוז  –סיכום פעילות בקבוצות  ❖

 עברייני מין.וקבוצת מרמה  ,תעבורה 2י, תורנשיקום  2 ,קבוצות קלט 2, שינוי דפוסים 3חוק, 

 מרחב לכיש ❖

אשדוד, אשקלון, קריית גת, קריית מלאכי,  :עובדים קבועים ונותן מענה לישובים 5המרחב מונה  ▪

 במרחב. נתיבות, שדרות ומועצות אזוריות

הן ביחידות ובמהלך השנה התקיימו התערבויות משפחתיות הן במרחב  :טיפול במשפחת האסיר ▪

 המקומיות. ברשויות

מוצרים בסיסיים, סיוע בשכ"ד, סיוע למשפחות קיבלו תווי קנייה למזון ו :סל סיוע לאסיר ▪

 במשחקים וחומרי יצירה לילדים.

מטופלים ובני  30-כהשתתפו בפעילות  .פעילות בנושא אסטרונומיהערכה עמותת "הדובה הגדולה"  ▪

 משפחותיהם.

ות ממגוון של משחקי חשיבה, משחקים הוקמה פינת משחק לילדים המאפשרת ליהנבמרחב  ▪

 דידקטיים ופעילות יצירה.

במהלך השנה התקיימו פגישות לצורך פרסום והסברה אודות  :פגישות ברשויות מקומיות ▪

השינויים הנעשים ברש"א עם מנהלת יחידת תקון ומנהלת אגף הרווחה באשדוד, מנהל היחידה 

 רווחה בנתיבות.הלשכת להתמכרויות באשקלון, מנהל הרווחה וראשת צוות ב

עם מנכ"ל עמותת "ילדנו" כדי ליצור שיתופי פעולה עבור התקיימו מפגשים  :קשרי קהילה ▪

במרכז צעירים באשקלון, בבית אוכלוסיית המטופלים ובני משפחותיהם. המפגשים התקיימו 

 במתנ"ס באשדוד.והמתנדב באשקלון 

סטודנטיות לעבודה סוציאלית  4 –מרחב סטודנטיות ב 8נקלטו  2020: בשנת סטודנטים ומתנדבים ▪

 סטודנטיות לקרימינולוגיה. 4-ו
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 מרחב נגב ❖

רהט, אופקים, דימונה, ירוחם, ערד, מצפה רמון, מועצות  אר שבע,המרחב מונה את הישובים ב ▪

 ער, כסייפה, חורה, לקיה, שגב שלום ואילת. ו, יישובי הפזורה הבדואית, תל שבע, ערבמרחב אזוריות

 הרצאות ופעילויות בנושאים: תקשורת, בריאות, תזונהעם ם עיון והעשרה למטופלים התקיים יו ▪

 .ועוד

לצורך חיזוק  יהםילדלו ותהפעילות הייתה משותפת לאב .מפגשי פעילות בהנחיית קוסם 3התקיימו  ▪

 העצמת הילד באמצעות האב.והקשר ביניהם, יצירת זמן איכות ומשחק משותף 

עוסקת בתחומי תקשורת, שפה, דיבור שקלינאית תקשורת הנחיית במפגשים  5סדנת תקשורת בת  ▪

 .6-0 ומשחק להורים וילדים בגילאי

 הקמת חדר משחקים במרחב הכולל משחקי חשיבה, ספרים, חומרי יצירה ועוד. ▪

 התקיימו התערבויות משפחתיות רבות באמצעות רכזות רש"א. :טיפול במשפחת האסיר ▪

. ת למשפחות מטופלים נזקקות באמצעות הרשות המקומיתניתנה עזרה חומרי :סל סיוע לאסיר ▪

 זון, ביגוד ושמיכות, תרופות ועוד.מתווי  הוענקו

 במהלך השנה התקיימו פגישות עם מנהלי לשכות הרווחה. :פגישות ברשויות מקומיות ▪

סטודנטים שנה א' שיתנו מענה  6יצירת שת"פ עם מכללת ספיר לגיוס  :קשרי קהילה ואקדמיה ▪

 חות ומרכז שיקום תעסוקתי במהלך השנה.במרחב משפ

סטודנטים לקרימינולוגיה ממכללת  10נקלטו תש"ף במהלך שנת הלימודים  :סטודנטים ומתנדבים ▪

סטודנטים  14נקלטו תשפ"א סטודנטים לעו"ס ממכללת ספיר. במהלך שנת הלימודים  4-אשקלון ו

 ון.אשקל תממכלל הסטודנטים לקרימינולוגי 2-לעו"ס ממכללת ספיר ו

 מרחב ירושלים ❖

גוש, עין נקובא, -ירושלים )מערב ומזרח(, בית שמש, מטה יהודה, אבוהמרחב מונה את הישובים  ▪

אריאל, מעלה אדומים, מבשרת ציון, מטה בנימין, גוש עציון, בקעת הירדן, דרום הר חברון, מודיעין 

 וגבעת זאב.

 10-מטופלים, ב 245סה"כ בב במהלך השנה השתתפו בפעילות קבוצתית במרח :פעילות קבוצתית ▪

 קבוצות.

סטודנטיות במסלול  2שולבו במרחב  ףבשנת הלימודים האקדמית תש" :סטודנטים ומתנדבים ▪

הסטודנטיות העניקו טיפולים פרטניים ושולבו . ה לעבודה סוציאלית ממכללת אשקלוןהסב

דה לעבו סטודנטים 2בהנחיית קבוצות. בשנת הלימודים האקדמית תשפ"א משולבים במרחב 

הסטודנטים מעניקים טיפולים פרטניים וישולבו בפרויקט ילדי . סוציאלית מהאוניברסיטה העברית

סטודנטים  4מנטורים. עוד  תכניתבמסגרת  3מתנדבים, מתוכם  7סה"כ בהמרחב מפעיל אסירים. 
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ת רכזת שיקום אזורי: סטודנטית מהחוג לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברימודרכים על ידי 

שלושה סטודנטים מהחוג והמתנדבת במסגרת מחויבות חברתית בשנה א' ללימודים 

 .לקרימינולוגיה

 טיפול במשפחת האסיר: ▪

נאות סד 5נחתם הסכם לטובת שיתוף פעולה עם ארגון פעמונים לשם העברת  – סדנת פעמונים ▪

 .בנושא התנהלות כלכלית נכונה

הורות ם מכון אדלר לשם העברת סדנת נחתם הסכם שיתוף פעולה ע – "אדלר" סדנת הורות ▪

 .לאסירים משוחררים ונשותיהם

סטודנטים לעו"ס על ידי השנה המשחקייה תופעל באופן ניסיוני  – הקמת משחקייה לילדי אסירים ▪

לטובת הפעלת ילדי המטופלים הנמצאים בסדנה הורית. בתכנון קדימה המשחקייה תהווה "בית 

 מרחב ירושלים.לוה להחזיר את הפרויקט חם" עבור חונכי פר"ח וילדיהם בתקו

משפחות קיבלו תווי קנייה למזון ומוצרים בסיסיים, סיוע בשכ"ד, סיוע במשחקים  :סל סיוע לאסיר ▪

 וחומרי יצירה לילדים.

השנה נוצר שיתוף פעולה עם העמותה "תורמים שקוף". העמותה התגייסה  במהלך :גיוס תרומות ▪

. הראשון כאשר עוד לא היו קיימים מענים חומריים ברש"אנה הקורולטובת מטופלינו בתקופת סגר 

 הפעילות הענפה המשיכה גם לאחר מכן.

מהחוג  סטודנטיםשולבו בפעילות השנה  :ומרכז למיצוי זכויות הקמת מערך מתנדבים ▪

לעבודה סוציאלית באוניברסיטה ביה"ס לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל וסטודנטית שנה א' מ

ווי אסירים בתחום מיצוי יבל 2-ובתחום התעסוקה  2ודנטים השתלבו באופן הבא: העברית. הסט

פיילוט לגבי עבודתם של הסטודנטים בתחום מיצוי זכויות אסירים בשאיפה נעשה שנה ה. זכויות

להקמת מערך נרחב וסדור יותר לקראת שנה הבאה. הסטודנטים מלווים על ידי רכזת שיקום אזורי 

 צתיות ופרטניות.המקיימת הדרכות קבו

אמ"ת  2תורני, שיקום  2 – קבוצות 10ירושלים מרחב בסה"כ התקיימו ב –סיכום פעילות בקבוצות  ▪

וקבוצת אלמ"ב,  עברייני מין,קידום נוער, עוברי חוק )מזרח ירושלים(,  2תעבורה(, -מרמה-)אלימות

 .מאסרים קצרים
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 מרכזהמחוז 

רשויות מקומיות  130-במחוז כ לגן יבנה בדרום.ועד חדרה בצפון החל מדרום למרכז משתרע המחוז 

בימ"ר אופק,  : השרון, רימונים,סוהרבתי תשעה נמצאים מרכז הבמחוז  ומועצות מקומיות ואזוריות.

 ל אביב.ת מ"רביולון, נווה תרצה יאי ניצן, מעשיהו,-מג"ןהדרים, 

ירים טרם שחרורם מהכלא באמצעות עם התפרצות נגיף הקורונה נאלצו עובדי מחוז מרכז ליזום קשר עם אס

על הפעילות השוטפת  הקשה  עבודה השינוי במתכונת ה. (VC)ויעוד חזותי  באמצעותובהמשך שיחת טלפון 

 מיומנויות חדשות. וחייב הפעלת 

פעילות ההוסטלים לנשים ולאלימות פעילות המחוז בכלא מופיע לעיל בפרק השני. ניתוח כמותי של 

הרחבה על פעילות המחוז בתחומים רק הרביעי על המסגרות החוץ ביתיות. בפלהלן פורט תבמשפחה 

המקצועיים )תעסוקה, שיקום תורני, נשים, נוער וצעירים ועברייני מין( תובא להלן בפרק החמישי העוסק 

 בתחומים. 

 לאסירות משוחררות מרכז הוליסטי ❖

רחבה בפרק ההוסטל )ראו במחוז המרכז פועל מרכז הוליסטי לאסירות משוחררות. במרכז פועל  ▪

מספר עם  ,מים בשבועי השייום פועל חמהמרכז הרביעי על המסגרות החוץ ביתיות( וכן מרכז יום. 

שעות בשבוע )מחשבים ואנגלית(  10האסירות המשוחררות לומדות . משתתפות 14מרבי של 

)בשיתוף  "מאנטאמ"קבוצת סדנת תעסוקה,  ,קבוצה טיפולית ומשתתפות בקבוצות רבות וביניהן:

, יציאה קבוצת ניהול אורח חיים, פעילות התנדבות ליגת כדור רשת ארצית לנשים ולאימהות(,

 .מועדון קריאהוקבוצת קולנוע נשיות ומגדר,  קבוצת ,קבוצת פסיכודרמה, NAלקבוצת 

בהתאם לתכנית האישית שנקבעה  מגיעות נשיםוה ,כמסגרת אמבולטוריתבערבים המרכז פועל  ▪

ליווי , טיפול פרטני וותהשתתפות בקבוצהשתלבות בלימודים של מרכז היום ות כוללות להן. התכניו

קבוצת תעסוקה, קבוצת ובמקרים מסוימים גם ליווי כלכלי. בין הקבוצות: פיקוח תעסוקתי ו

 , קבוצת אימהות וקבוצה טיפולית.עבירות מרמה

י והדרכה זוגית/פרטנית מקבלות ליוושמשתתפות בהנחיית הקבוצות, הסטודנטיות והמתנדבות  ▪

 ומתחום נשים במחוז. מצוות המרכז

 (שיקום ושילוב נוער וצעירים)שוש"ן מרכז  ❖

למרכז נערים וצעירים אשר משתחררים מהכלא ללא מסגרת לימודים או תעסוקה, מחויבים להגיע  ▪

שעות הצהריים. המטופלים מקבלים ליווי תעסוקתי לחמישה ימים בשבוע משעות הבוקר ועד 

מדמים סדר יום תפקודי עם סיטואציות מורכבות )יחסי מרות, עמידה בזמנים  ,נסיביאינט

, קבוצת "מעגלי קבוצה ייעודית לעוברי חוקוהתמדה( ומשתתפים בקבוצות טיפוליות וביניהן: 

חיים", קבוצת אומנויות לחימה, קבוצת יחסים באמצעות אומנות, קבוצת "התמודדות" )מניעת 

אקטיביים(, סדנת "גבריות ואינטימיות", סדנת תעסוקה, קבוצת "סליחה -שימוש בחומרים פסיכו

 .פרויקט בנושא סטיגמהועל השאלה" )עיבוד חוויות המאסר( 

 .םשיעורים פרטיים וסיוע לימודי כגון: שיעורי עזר ללימוד תאוריה לנהיגה וסיוע בלימודי ▪
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, וכן עזרה קונקרטית )רכישה של תליווי בתהליך מיצוי זכויות וסיוע בהסדרת תשלומי חובות וקנסו ▪

 הכשרות(.לציוד לימודי, ביגוד, סיוע במזון ומענקים ללימודים ו

 ל אביבהקמת מרכז הכוונה תעסוקתית במרחב ת ❖

אישית למיומנות בסיסית במחשבים, סדנת מיומנות טכנולוגית  הסדנכוללות פעילות המרכז  ▪

ליווי להשמה לקבלת מלגות ללימודים, וונה הכלהכשרות מקצועיות, הכוונה , ביישומונים(שימוש )

 תעסוקתית.

-סטודנטים מהחוג לקרימינולוגיה מאוניברסיטת ברבסיוע עמדות מחשבים ו 8המרכז מופעל עם  ▪

 יועצות תעסוקה.שתי את המרכז מפעילות אילן וסטודנטיות מהמרכז הבינתחומי בהרצליה. 

המשוחררים ן, משחקים וציוד חיוני לאסירים במהלך השנה דאגו עובדי המחוז למתן סלי מזותרומות:  ❖

 בני משפחותיהם. ול

  סטודנטים. 36-מתנדבים ו 11במהלך השנה פעלו במחוז  מתנדבים:סטודנטים ו ❖

 .ילדים 94 השתתפו בפרויקט פר"ח בשנת הלימודים תש"ף ילדי אסירים ואסירים משוחררים:טיפול ב ❖

ילדים. תוקצבה פעילות  10ציון ב"חי כיף" עבור התקיימה קבוצה טיפולית באמצעות כלבים בראשון ל

סוף שנה עבור חונכים וילדים. במהלך השנה חולקו תרומות מזון, ביגוד, משחקים, ספרים, כלי כתיבה 

 חלק מהפעילות התבצע באופן מקוון. עם פרוץ הקורונה, משפחות מאזור המרכז.  30-ויצירה לכ

ו בבניית תכניות למשפחת האסיר: קבוצות נשים, לקראת סוף השנה החלנ :טיפול במשפחת האסיר ❖

תוך הקצאת חדר וקניית משחקים, ספרים וחומרי יצירה  –טיפולים זוגיים וטיפול בילדי אסירים 

 לילדים.

חלוקת שי למשפחות  ,משפחת האסירלפעילות הפגה לילדים ומיזמים נוספים בקהילה ובהוסטלים:  ❖

קיום סדנאות  ,ידי מתנדבים של עמותות לשיקום האסירליווי פרטני ומשפחתי על  ,אסירים בחגים

קבוצות לנוער  ,גיוס תרומות למטופלים במצבי מצוקה קשיםלקראת שחרור בכלא באופן מקוון, 

 וצעירים ופעילות התנדבותית בקהילה.

שיקום  2מרמה,  2עוברי חוק,  5 – קבוצות 14בסה"כ התקיימו במחוז המרכז  –סיכום פעילות בקבוצות  ❖

 עברייני מין, תעבורה, תעסוקה וכישורי חיים, אלימות וקבוצת פסיכודרמה.  ,רניתו
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 צפוןהמחוז 

יישובי המשולש הצפוני ורמת הגולן. במחוז את גם משתרע מחדרה עד קריית שמונה וכולל  ןמחוז הצפו

  טה.יחרמון, צלמון, כרמל, דמון, קישון, גלבוע, מגידו ושבתי כלא:  8פרוסים 

פורט להלן בפרק תפעילות הוסטל בית החסד פעילות המחוז בכלא מופיע לעיל בפרק השני. תי של ניתוח כמו

הרחבה על פעילות המחוז בתחומים המקצועיים )תעסוקה, שיקום הרביעי על המסגרות החוץ ביתיות. 

 תורני, נשים, נוער וצעירים ועברייני מין( תובא להלן בפרק החמישי העוסק בתחומים.

. ילדים 47 השתתפו בפרויקט פר"ח בשנת הלימודים תש"ףי אסירים ואסירים משוחררים: פר"ח לילד ❖

נערכו ביקורים בבתי משפחות ילדי האסירים ונערכו מפגשי הצמדה. בשל משבר הקורונה לא התקיימו 

 המשפחות. עם נערכו שיחות טלפוניות במקומם מפגשי בית חוזרים ו

 קשרי חוץ ❖

 םמפגשינערכו מחוזית. יפול ושיקום ת תקופתיות עם קצינת טעבודה שוטפת ופגישו –שב"ס  ▪

בדגש על מענים  ,תכנית ההרחבהבמסגרת מקוונים לצורך חשיפת המענים החדשים של רש"א 

 למשפחות ולאסירים בתום מאסרם.

 צפון.הומנהלי נפות במשרד הרווחה במחוז המחלקות לשירותים חברתיים מפגשים עם מנהלי  ▪

 הסניגוריה הציבורית. ית עם ועדות השחרורים, עם הפרקליטות ועם עבודה שוטפת ושיטת ▪

סטודנטים ממקצועות מגוונים. במהלך  21נקלטו תש"ף במהלך שנת הלימודים  :סטודנטים ומתנדבים ❖

 מתנדבות. 7סטודנטים. כמו כן, נקלטו  17נקלטו תשפ"א שנת הלימודים 

שתי  ויות למשפחת האסיר כגון: פתיחתתוכננו מספר פעיל 2020לקראת סוף שנת  :משפחת האסיר ❖

קבוצות לנשות אסירים, סדנאות בישול לזוגות, סדנאות הורות )אדלר(, סדנאות זוגיות לאסירים 

 רווקים ועוד.

הוקצה תקציב ייעודי לעזרה לאסירים ובני משפחותיהם בשלבים הראשונים לאחר  :סל סיוע לאסיר ❖

 .השחרור או בשלבים קשים במהלך תהליך השיקום

, תכנית מנטורים. התקיימו מספר פגישות U-TURNשיתוף פעולה עם עמותת  ייחודיות: תכניות ❖

טלפוניות ומקוונות עם מנכ"לית העמותה והמנטורים הפועלים מטעמה. הוצגה בפנינו פעילות העמותה 

בהם המנטורים מלווים את האסירים המשוחררים לקראת שילובם בקהילה. כמו כן, נערך שוהתחומים 

מפגש חשיפה לכלי "אוריינות דיגיטלית", כלי שמסייע בליווי אסירים בתחום רכישות מיומנויות 

 אפקטיביות ודיגיטליות.

 החשיפהת יודוברת המחוז ומנהלת המחוז עם כתבים במדיה לבדיקת אפשרועל ידי נוצר קשר : דוברות ❖

תשליך במסגרת הקבוצה ראיונות יזומים בערוצים ובעיתונים. צולם טקס בהעשייה של רש"א של 

 התורנית בראש השנה והופק סרטון שעשוי לשמש את תחום הדוברות בעתיד.

 



23 
 

 מרחב גליל ❖

סטודנטים לעבודה סוציאלית,  6 –סטודנטים במרחב  9נקלטו  2020בשנת  :סטודנטים ומתנדבים ▪

 סטודנטיות לטיפול משפחתי וסטודנטית אחת לטיפול באמנויות.  2

הצרכים של האסירים את מהלך השנה ערכנו סקר צרכים כדי לבחון ב :טיפול במשפחת האסיר ▪

אשר קיימו מספר קבוצות מיקוד לעבודה סוציאלית הסקר ערכו סטודנטים  . אתומשפחותיהם

לכלא כרמל. הורחבה עקב התפרצות הקורונה הפעילות הופסקה ולא בבתי הסוהר צלמון וחרמון. 

כלי, מיצוי זכויות, התמודדות עם הסטיגמה והחזרה מתוך הסקר עלו נושאים של בעיות בתחום הכל

 והטיפול בילדים.  ותהזוגיותחום לקהילה 

תחום מיצוי זכויות בפעילות  :פעילויות בתחום משפחת האסיר שתיבמהלך השנה קיימו  ▪

אסירים ובנות  –זוגות  6סדנת בישול שבה השתתפו ו םאסירים יחד עם בנות זוג 40בהשתתפות 

 .םזוג

ילדים לפרויקט.  10: עם תחילת שנת הלימודים גויסו י אסירים ואסירים משוחרריםפר"ח לילד ▪

 באופן מקוון.התקיימו עקב הקורונה המפגשים 

כדי לייעל את תהליכי העבודה ושיתוף הפעולה בין : שב"ס ושיווק הארגון-חיזוק הקשר רש"א ▪

שים כללו היכרות הצוותים המרחב לצוותי הטיפול בבתי הסוהר קיימנו מפגשי זום משותפים. המפג

 והצגת פעילויות המרחב.

 4קבוצות "עוברי חוק",  6 –קבוצות  24בסה"כ התקיימו במחוז הצפון  –סיכום פעילות בקבוצות  ❖

קבוצות שיקום  2קבוצות מרמה,  2קבוצת עברייני מין,  2קבוצות מאסרים קצרים,  3קבוצות אלימות, 

, קבוצת מיינדפולנס, (לפנינו" ד"העתישינוי דפוסים )ת תורני, קבוצת קלט, קבוצת תעבורה, קבוצ

 ת הקורונה.קבוצת תמיכה לתקופ
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 מסגרות חוץ ביתיותפרק רביעי: 

 ר.רשות לשיקום האסישל הפעילות של המסגרות החוץ ביתיות הנתוני מוצגים  5בלוח 

 (2020שנת )מטופלים בהוסטלים של רש"א ה: תנועת 5לוח 

 סה"כ נשים ית החסדב מפתחות ירושלים סטטוס

 184 52 46 35 51 מועמדים

 65 10 22 16 17 2020-נקלטים ב

 36 10 12 4 10 2019-ממשיכים מ

 45 16 0 18 11 בוגרים ממשיכים

 10 0 0 6 4 בוגרים שאינם ממשיכים

 23 3 2 12 6 נושרים

 179 39 36 56 48 *2020-סה"כ מטופלים ב

 .* בשורת הסה"כ לא נכללו המועמדים

מהמטופלים  25%-אסירים משוחררים. כ 179 – 2020בשנת טופלו של רש"א ההוסטלים ארבעת ב

 . טרם השלמת שלב הדיירות ונשר 15%-כובהוסטלים הם בוגרים לאחר שלב הדיירות 

 .2019-ל 2020במבט השוואתי בין המטופלים בהוסטלים על סטטוס מוצגים נתונים  8בתרשים 

 2019-ל 2020השוואה בין  –בהוסטל סטטוס ההוסטלים לפי מטופלים בהמס' : 8תרשים 
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אסירים משוחררים נוספים מטופלים במסגרות חוץ  173מלבד המטופלים בארבעת ההוסטלים של רש"א, 

במסגרות לנוער, עברייני אחרים ביתיות של משרד הרווחה ושל משרד הבריאות, רובם במסגרות למכורים ו

 קשישים ומוגבלים. ,מין, בריאות הנפש, נשים

אופיינה בשינוי משמעותי במערך המסגרות החוץ ביתיות ברש"א. מערך זה הובחן כמערך עצמאי  2020שנת 

חידוד כדי זאת תוך  ,מנהל המסגרות הארצילמחוזות רש"א לכפיפות מנהלי לועבר מכפיפות ניהולית 

. מצד שני ות והתחומים השוניםשימור קשרי העבודה עם המחוזמצד אחד ושיקומי ההייחודיות שבמענה 

רש"א,  מסגרות חוץ, מסגרות קיימותהמסגרות התחלק בשנה זו לשלוש זרועות פעילות מרכזיות: מערך 

 ט את הפעילות בכל אחת מזרועות אלו:רלהלן נפ .והקמת מסגרות ההרחבו

 מסגרות קיימות ❖

נשים, הוסטל ירושלים והוסטל  מסגרות חוץ ביתיות: הוסטל מפתחות, מרכז הוליסטיארבע פועלות  "אברש

גוף ידע מקצועי מוביל מחזיקות בתחומה הייחודי במסגרות אלו כל אחת מבית החסד הפועל במיקור חוץ. 

ברמה הארגונית. מסגרות אלו נועדו לתת מענה הוליסטי ואינטנסיבי לאוכלוסיות הקצה מקרב האסירים 

א. המסגרות מאופיינות ברמת פיקוח גבוהה מוצההמשוחררים, כאלו אשר אין אפשרות לשקמם בקהילת 

 יחד עם מערך טיפולי ושיקומי מקיף במסגרת ביתית עוטפת.

התמקדה בהטמעת ההשתייכות הארגונית החדשה בקרב עובדי המסגרות, כתיבת תורת הפעלה  2020שנת 

דמים כמו כן, חלה התקדמות משמעותית בתחום הביטחון עם התקנת אמצעי אבטחה מתקוחידוש נהלים. 

הושם דגש בשנה זו המסגרות תוך חידוש ציוד והקפדה על רמת גהות נדרשת. המראה החיצוני של שופר כן ו

נמדדו אחוזי תפוסה גבוהים. צמצום הנשירה הוגדר השנה ואכן במהלך  ,מסגרותמרבית במרכזי על תפוסת 

 .(לעיל 8בתרשים  )ראו מסתמנת כשנת הצלחה בפרמטר זה 2020גם הוא כיעד מרכזי וניכר כי שנת 

מסגרות רש"א המשיכו לפעול כסדרן ולקלוט אסירים מגפת הקורונה העמידה אתגרים ייחודיים למערך. 

חלק מהישגי שנה זו הינם שימור רציף של משוחררים תוך מסירות והקרבה מצד הצוותים המקצועיים. 

בהיבט הרפואי והן בהיבט בדיירי המסגרות הן מזערית העבודה השיקומית במסגרות רש"א תוך פגיעה 

 התעסוקתי.

 מסגרות חוץ ❖

משולבים במסגרות החלק מתפקידי מערך המסגרות כולל את האחריות השיקומית על אסירים משוחררים 

. וגופים נוספיםאלא על ידי משרד הרווחה, משרד הבריאות , חוץ ביתיות אשר אינן מופעלות על ידי הרשות

ה למסגרות אלו תוך שימת דגש על ייעול התהליך וטיובו. התבצעו נוהל הפניינכנס לתוקף  2020במהלך 

כרות עם המסגרות יפעולות הטמעה של הנוהל בקרב עובדי רש"א ובקרב מסגרות החוץ תוך קיום פעולות לה

השונות ועם דרכי ההפניה. התקיים מאמץ מתמשך לפתוח דלתות במסגרות חדשות במסגרתו נערך מיפוי 

 .ןמימסגרות קולטות פוטנציאליות וקידום קשרי עבודה עברמה המרחבית לאיתור 

 הרחבת והקמת מסגרות ❖

המענים החוץ  אשר תהווה את שנת המפנה באופי 2021כללה ריכוז מאמצי הכנה לקראת שנת  2020שנת 

גיבוש תפיסת הפעלה, קיום צוותי חשיבה פנים וחוץ כוללים מאמצים אלו . ובהיקפם ביתיים ברש"א

 . הרחבת המענים תכלולונהלים ת מכרז הפעלה וכתיבה מחודשת של תורת הפעלת המסגרותארגוניים, כתיב

 :את המסגרות הבאות
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 .הקמת מסגרת חוץ ביתית לנוער וצעירים –ן "בית שוש ▪

 במסגרת הוסטל "מפתחות".מרכז יום לטיפול באלמ"ב  ▪

 .במסגרת המרכז ההוליסטי לנשים דירת מעבר לנשים ▪

 יכלול הוסטל ומרכז יום.מ"ב מרכז הוליסטי לטיפול באל ▪

 דיביסטים.ירמת פשיעה גבוהה, מאסרים ארוכים ורצבלאסירים הוסטל כוללני  ▪

 .הוסטל תורני ▪

 להלן ייסקרו ארבעת ההוסטלים המופעלים על ידי רש"א.

 הוסטל ירושלים

ן הוסטל מהווה גשר ביהלאסירים משוחררים. כוללנית  טיפולית-הוסטל ירושלים הינו מסגרת שיקומית

 העוברים תהליך טיפולי בליווי צוות מקצועי דייריםבו מתגוררים ו ,החיים מאחורי סורג ובריח ובין הקהילה

. משך הטיפול שנה ותשעה חודשים, ומתנדבים מדריכים בוגרי ההוסטל, עובדים סוציאלייםמנהל, הכולל 

הדיירים בה ש ,ל מעקבשנה נוספת שו מגורים בהוסטלשל מתוכם תשעה חודשים ראשונים אינטנסיביים 

מסגרת ההוסטל  .הקשר עם ההוסטלשמירת כדי תוך  ,שוכרים דירה באופן עצמאי בסמיכות להוסטל

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

תי, מענה וליווי תעסוקתי, באמצעות טיפול פרטני וקבוצמטרה זו מושגת שמירה על יציבות תעסוקתית. 

 רכישת כישורי חיים, כלים לניהול כלכלי עצמאי, שיקום משפחתי ואירועי תרבות והעשרה.

יועצי על ידי שאובחנו וה מועדות גבוהבהמאופיינים  60-20בגיל משוחררים אסירים  :אוכלוסיית היעד

בשלל תכניות טיפוליות אך שבו  התנסושאסירים מדובר ברש"א בכלא כזקוקים לטיפול אינטנסיבי. לרוב, 

הוסטל ב .שיקומם בקהילהשמקשה על  ,המתגוררים בסביבה קרימינוגניתמשוחררים אסירים בוכן , לסורם

מאסר בתום  לאחר שחרורמרצון המגיעים משוחררים אסירים ברישיון )במסגרת השליש( ואסירים שוהים 

זו האסירים המשוחררים בני הטיפול. בהוסטל מהווה את קצה הרצף בקרב אוכלוסיית היעד  .מלא

מערכות יחסים ב תקורבנּוודיספונקציונלית  מוצא ית חיים הכוללת משפחתיהיסטורעם אוכלוסייה 

בהוסטל סובלים פעמים רבות אנשים הואלימות מינית. פיזית מאופיינות בהזנחה, התעללות, אלימות ה

 בין היתר בנטייה להתמכרויות. ,מטראומות מתמשכות ובנטייה להרס עצמי שבאה לידי ביטוי

כלים הדרושים מגוון לו  מקנהו רכי האסיר המשוחררומענה כולל ומקיף לצמספקת מסגרת ההוסטל 

ההוסטל מספק לאסיר יציבות, זמן הסתגלות ואפשרות  להתמודדות עם דרישות החיים הנורמטיביים.

למשפחת האסיר בדגש על ילדיו. הנוגעות בהוסטל מופעלות התערבויות טיפוליות רבות  לפתור את בעיותיו.

 שחזור מסגרת המשפחהעל אינטימיות ועל , דגש על יחס אישיבהיותו מסגרת ביתית, ניתן בהוסטל 

מהווה נדבך  ,הכוללת בוגרים רבים על משפחותיהם ,הראשונית. כמו כן, ההשתייכות לקהילת ההוסטל

 .החייםמשמעותי של תמיכה והשתייכות המאפשרות תמיכה לאורך 

 מענה טיפולי ❖

חברי הקבוצה רוכשים מודעות באמצעות משוב מזולתם, צפייה והתבוננות עצמית  – טיפול קבוצתי ▪

להיבטים משמעותיים בהתנהגותם. מוקדי הכוח שלהם, מגבלותיהם, עיוותיהם ביחסיהם הבין 

 אישיים, והתנהגותם השלילית והחיובית.
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טראומה, קבוצת סיפורי חיים, קבוצת יחסים קדות ממוקבוצה דינמית, קבוצות  – סוגי קבוצות ▪

בינאישיים, קבוצת טיפול קוגניטיבי, רכישת מיומנויות לתקשורת בין אישית, קבוצת הבית, שליטה 

 הצעדים. 12בכעסים, תקשורת בין אישית, מניעת שימוש חוזר, קבוצת 

 .כל דייר משתתף בשיחה פרטנית אחת לשבוע – טיפול פרטני ▪

בהתאם לצורכי הדייר נעשות התערבויות זוגיות/משפחתיות או הפנייה  –שפחתי טיפול זוגי/מ ▪

למסגרת חיצונית המעניקה סיוע זה. מתקיים קשר שוטף עם בני המשפחה באמצעות: ימי משפחות, 

 שבתות ילדים וימי פעילות עם הילדים.

 מענה שיקומי ❖

מענה  ספקכשההוסטל מ ,ליווי תעסוקתי , תוךבד במשרה מלאהומטופל בהוסטל ע – תעסוקה ▪

 מעסיק.העם הדוק קשר שומר על ו לפתרון בעיותיו בתחום התעסוקה

 רפואי בהתאם למצבו.טיפול בודייר בהוסטל נדרש לבצע בדיקות רפואיות ולהיות במעקב  –בריאות  ▪

בתחומים: ביטוח לאומי, משרד השיכון, מס הכנסה, הסדרת תיקים  –וטיפול בחובות מיצוי זכויות  ▪

גם מתווך בין הדייר לבין בעלי החוב ברש"א ם וסגירתם. ההוסטל בשילוב תחום סיוע לאסיר פליליי

 ומארגן הסדרי חוב וסגירת תיקי חוב.

 .השכמה, יציאה לעבודה, עמידה בלוח זמנים, כיבוי אורות: הקניית הרגלי סדר יום –סדר יום  ▪

 צעדיםה 12וקבוצות  NAות השתתפות בקבוצ ,עתיותביצוע בדיקות שתן  –מניעת שימוש בסמים  ▪

 שימוש חוזר.לורכישת כלים להתמודדות עם הכמיהה לסמים ו

 קניות.ו הדייר לומד לבצע עבודות בית: ניקיון, כביסה, בישול –ניהול משק בית  ▪

 פי צרכים ויכולת כלכלית, ניהול תקציב אישי, הכנסות מול הוצאות, רכישה על –התנהלות כלכלית  ▪

אחת לשנה מתקיימת סדנה  ם, למידה של הרגלי חיסכון לצרכים עתידיים.הסדרת חובות מול נושי

 בתחום.המתמחה מפגשים בנושא התנהלות כלכלית בהובלת מתנדבת  שמונהבת 

 קטים שונים של התנדבות.יבמהלך שהותם בהוסטל משולבים הדיירים בפרו –התנדבות  ▪

מספקת ווחוסר אונים  מפתחת אחריות חברתית וחמלה, מפחיתה תחושות ניכור ההתנדבות

 ב.משמעות ותחושת ערך למתנד

כוללת טיולים לימודיים ברחבי הארץ, הבפעילות העשרה  פיםמשתת דיירי ההוסטל – העשרה ▪

אפשרויות גיבוש חברתי וחשיפה ל אהימועדים. מטרת הפעילות ללחגים וופעילות סרטים, הצגות 

לשנה מתקיים טיול בן יומיים לצפון אחת ניצול שעות הפנאי בקהילה בסיום הטיפול במסגרת. 

 הארץ.
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 2020-בעשייה ייחודית  ❖

במהלך שנה זו נמשך מהלך של מיצוב ההוסטל כמקום הכשרה במסגרת  –הכשרת סטודנטים  ▪

לימודי עבודה סוציאלית. השנה שולבו שתי סטודנטיות המודרכות על ידי עובדת סוציאלית 

שטח מתוך תפיסת עולם הדוגלת בהזנה -מיהבהוסטל. לצעד זה משמעות רבה בקיום קשר אקד

הדדית ואי קפיאה על השמרים. כמו כן, מהלך זה משרת את מיצוב ההוסטל כמקום בעל משמעות 

 ."אוערך בשדה הטיפול בישראל. לבסוף, מהלך זה מהווה כר פורה להזנת כוח אדם איכותי לרש

תעסוקה וההכשרה בהוסטל, קידום תחומי הבמסגרת  – מרכז תעסוקה עירונייתוף פעולה עם ש ▪

עם מרכז התעסוקה העירוני של עיריית ירושלים. במסגרת שת"פ זה  נמשך השנה שיתוף פעולה

נערכה סדנת תעסוקה ייחודית אשר נבנתה בהתאם לצורכי דיירי ההוסטל. סדנה זו היוותה את 

ליווי אישי ה מרכז התעסוקמהבסיס לקשר שנרקם בין שני המוסדות, וכיום דיירי ההוסטל מקבלים 

 בכל הקשור להתפתחות תעסוקתית, הכשרתית ואקדמית.

שש השנים האחרונות מתקיים פרויקט משותף עם תיכון "הרטמן" במהלך  – פרויקט "העיר שלנו" ▪

אשר מפגיש בין דיירי ההוסטל לבני נוער נורמטיביים תוך כדי התנדבויות למען אוכלוסיות 

שלנו" ובמהלכו נדרשו המשתתפים להתחלק לקבוצות השנה פרויקט זה כונה "העיר  במצוקה.

)קבוצות מעורבות, דיירי ההוסטל ובני הנוער( ולחשוב על המוסדות הרלוונטיים ביותר לקיום תקין 

של עיר. נבחרו מוסדות ממשל, תרבות, רווחה ובריאות שבהם מתקיימות פעילויות בהובלת 

 יות רלוונטית ועשייה חברתית.המשתתפים הכוללות ידע על אותו מוסד, מפגש עם איש

רצון להעניק לדיירים תחושת השתייכות נוצר קשר עם במסגרת ה –מפגש מסורת וסיוע לימודי  ▪

מתנדבת אשר מגיעה אחת לשבוע ומעבירה לדיירים תוכן קצר בהקשר לסוגיה ערכית מן המסורת 

טוי במהלך מפגש זה. היהודית בהתאם ללוח השנה. יודגש כי גם דתות ותרבויות אחרות מקבלות בי

אווירה שיוצר  ,אשר המתנדבת מביאה עימה ,המפגש מתאפיין באווירה בלתי פורמלית וכולל קינוח

מעבירה שיעורים פרטיים לדיירי  ,מורה במקצועהשהיא  ,מתנדבת זו ,חמה וביתית. בהתאם לצורך

 הכנה לבגרויות ועוד.בסיוע בעברית, ל יםשזקוקהבית 

כחלק מהצורך העולה לגוון את הספקטרום הטיפולי הניתן בהוסטל הוחלט  – סדנת טיפול בתנועה  ▪

על מתן מענה ייחודי בצורת סדנת תנועה. אותרה מתנדבת מהתחום אשר מעבירה אחת לחודש 

אשר ברקע  ,מפגש מסוג זה. השימוש בגוף מהווה עולם תוכן בעל משמעות רבה למטופלי ההוסטל

ורבלי -מיניות. כמו כן, עולם טיפולי זה נותן ערוץ ביטוי אוטראומות גופניות רבים מהם יש של 

 לאנשים המתקשים בביטוי מילולי תוך דגש על אוכלוסיית בעלי הפרעות קשב וריכוז.

הלי עבודה והתנהגות לשמירת בריאותם ובנייה ויישום נ –אתגרי ההוסטל נוכח משבר הקורונה  ▪

ות בשימוש מוגבר של אמצעי תקשורת של מטופלי ההוסטל והצוות הטיפולי. התמקצעות הצו

דיגיטליים לצורך הידוק וחיזוק הקשר עם מטופלי ההוסטל בתקופות בידוד חוזרות. זיהוי ושימוש 

משחקי חברה, גינון )כגון במשאבים פנימיים וביתיים לניצול שעות הפנאי, העשרה וגיבוש חברתי 

 בתקופות ארוכות של סגר. (וסיוד ההוסטל

 עברו הצוות ומטופלי ההוסטלש ינוי משמעותישזהו  –ור חילופי הניהול במקום ייצוב ההוסטל לא ▪

 של המקום. והמשך תפקודבמהווה אתגר מרכזי הוא , ובשנה זו
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 2021לשנת  תכניות ❖

 ,הקשר ההדוק עם בוגרי ההוסטלאת משבר הקורונה הגביל  – חידוש הקשר עם בוגרי ההוסטל ▪

. השנה אחד מעמודי התווך בליווי המטופליםומהווה  קשר המתקיים באופן טבעי לאורך כל השנה

מפגשים פרונטליים ומפגשי זום שילבה קבוצת בוגרים בהנחיית עובדת סוציאלית. הקבוצה הוקמה 

 .בהתאם למגבלות הקורונה

ההליך הטיפולי מתוכננת סדנת ומיצוי משפחת האסיר טיפוח כחלק מהליך  – ילדים-סדנת אבות ▪

לים" בעין יעל. מטרת הסדנה להחזיר ולהיטיב את הקשר עלה עם "מרכז יאבות ילדים בשיתוף פעו

 מטופלים בהוסטל שהינם אבות.ילד ל-הורה

קבוצת מדיטציה, אחת לשבוע בהנחיית תיפתח לראשונה בהוסטל ירושלים  – קבוצת מדיטציה ▪

מדיטציה  תכניותמנחה מתנדב מטעם עמותת "השקט שבפנים". מחקרים בארץ ובעולם מראים ש

לאסירים משפיעות על חיזוק הרווחה הנפשית, ירידה בשימוש חוזר בסמים, ירידה באלימות, 

 ובכך פועלת לשיפור סיכוייהם של האסירים בשיקום להשתלב בחברה. –והפחתת פשיעה חוזרת 

בין התמכרות וחיי פשע לבין שקשר לבשנים האחרונות, גוברת המודעות  – קבוצת גבריות ומיניות ▪

מענה טיפולי ייחודי בעזרת "המרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית" ניתן יות. טראומות מינ

למטופלים לבחון את עמדותיהם ותפיסותיהם מאפשרת מפגשים. הסדנה  10סדנה בת באמצעות 

 .על פגיעות מיניותלגבי מיניות וגבריות ותכוון לשיח רגשי ומכיל על החלקים הפגועים בדגש 
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 טל לפיתוח מיומנויות משפחתיות )אלמ"ב(הוסטל מפתחות: הוס

 2005הוסטל מפתחות הוא הוסטל לטיפול באסירים משוחררים שהם גברים אלימים. ההוסטל הוקם בשנת 

על ידי הרשות לשיקום האסיר, בחסות הקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי וקרן סקט"א רש"י. 

 דיירים.  14-ההוסטל מיועד ל

את הגברים האלימים טכניקות להידברות, לשוויוניות, לזוגיות ולמשפחתיות, זאת מטרת ההוסטל ללמד 

דורית של שימוש באלימות -את התוקפן הבא, ועל מנת למנוע העברה ביןולמנוע את הקורבן הבא במטרה 

בתא המשפחתי. הטיפול בהוסטל מפגיש את הדייר עם החיים מחוץ לכלא והוא נדרש להתמודד עם מציאת 

כל זאת כשבת הזוג ובני המשפחה משולבים במעגל  –ודה, לקיחת אחריות על פרנסת המשפחה מקום עב

חיי היומיום בהוסטל מתנהלים במודל של תא משפחתי, וכך לומדים הדיירים מיומנויות ביתיות חייו. 

שימוש )תחזוקה, ניקיון, קניות וסידורים( ונדרשים ליישב אי הסכמות באמצעות תקשורת ישירה וכנה, ללא 

באלימות. בכדי לסייע למשפחה להתאחד מחדש אחרי המאסר או להיפרד בדרכי שלום, ניתן בהוסטל גם 

 טיפול זוגי ו/או משפחתי.

אוכלוסיית היעד של ההוסטל היא אסירים משוחררים הממלאים אחר התנאים הבאים: שפוטים בגין 

כבני שיקום, עברו טיפול משמעותי אלימות במשפחה כאשר מוקד הבעיה הוא אלימות במשפחה, אובחנו 

 בכלא או בקהילה ונקיים מסמים ומאלכוהול.

 שלבי תכנית ההוסטל ❖

כולל איתור, ריאיון עם המועמד, ריאיון עם בת הזוג, ועדת  – איתור המועמד לטיפול בהוסטל ▪

 קבלה, הכנה לקראת המעבר להוסטל.

אינטייק, קביעת תכנית  :כוללוו בדייר עצמהממוקד חודשים  4-תהליך הנמשך כ – כניסה להוסטל ▪

טיפולית אישית, טיפול פרטני, טיפול קבוצתי, קבוצות העשרה, הכנה לעבודה, ליווי והכשרה 

 מקצועית.

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

 הכנה לקראת החזרה הביתה. ▪

וח, השתתפות בקבוצת בוגרים, המשך הקשר הטיפולי עם העו"ס שנת מעקב ופיק – המשך טיפול ▪

 בהוסטל, המשך טיפול זוגי ו/או משפחתי והשתתפות בקבוצת בוגרים המתקיימים פעם בשבועיים.

 קבוצות ופעילויות ❖

. לשבועיים אחת מתקיימת והיא בהוסטל הטיפולימהלך ל קרדינלית זו קבוצה – נשים קבוצת ▪

 מפגשים, בית ביקורי הכולל, הנשים עם יומי ומעקב קשר מקיימת בוצההק מנחת, זה למפגש בנוסף

 על ניתנים נוספים מענים, הקבוצה מנחת על הרב העומס לאור. רבות טלפוניות ושיחות פרטניים

 ו/או זוגי של טיפול מענה מקבלים הנשים יחד עם בני הזוג בנוסף, .האחרים הצוות אנשי ידי

 .לצרכים בהתאם – משפחתי
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 הם הקבוצה מנחי. המטופלים בליווי התווך מעמודי אחד היא הבוגרים קבוצת – בוגרים תקבוצ ▪

 הקבוצה לשבועיים, ובין המפגשים מנחי אחת הקבוצה מתקיימת מתנדב. מקצועי ומדריך מטפל

נוסף על כך, הבוגרים מקבלים מענה של  .היומיום בהתמודדויות לבוגרים ולסייע לעקוב ממשיכים

 בהתאם לצרכים. –או משפחתי טיפול זוגי ו/

הטיפולים,  בחדר לשעות שמעבר פעילות דורש הזוגי והמשפחתי הטיפול – ומשפחתי זוגי טיפול ▪

 .בסיסי במשפחה זהו מענה לאלימות ייעודי בטיפול וככל שמדובר

אסטרטגיה להפגת מתחים ואלימות, והכרת סממנים גופניים בהקשר של מעגל  –טה אקבוצת קר ▪

 האלימות.

 תכליתו לאפשר למטופלים ללמוד וריאציות חדשות של תקשורת עם בני המשפחה. – משפחות וםי ▪

שיח ישיר עם בני המשפחה, הן עם הילדים הן עם והמטרה היא ללמד את המטופלים משחקי ילדים 

 זוג.הבת 

 ייחודיים פרויקטים ❖

למשפטים,  ודנטיםלסט א וכן"רש יועצי עם פעולה בשיתוף בארץ השונים הכלא בבתי – פרזנטציות ▪

 חולים. ולצוותי בתי סוציאלית לעבודה

 .בקהילה שונים עיון בימי ההוסטל ובוגרי הצוות הרצאות ▪

 .לקרימינולוגיה ולסטודנטים לפרקטיקנים לימודי מרכז ▪

 מנחה ומשמש בהוסטל מתנדב הבוגר .ובוגר שיקומית, פסיכותרפיסט קרימינולוגית – מתנדבים ▪

 .ותפתמש בהנחיה הבוגרים לקבוצת

-בין ב"אלמ בוועדות ן; חברּות"מב, ס"שב, הרווחה משרד עם עבודה נוהלי בבניית השתתפות ▪

 .הציבורית הסניגוריה עם משותפת בוועדה חברּות משרדיות;

תוך כדי  קידום חקיקה המחייבת טיפול ושיקום לאסירים שהורשעו בגין עבירות אלימות במשפחה ▪

 ניתנו חמישה ראיונות לכלי תקשורת שונים.נה במהלך הששיתוף פעולה עם חברי כנסת. 
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 הוסטל בית החסד

הוסטל בית החסד הוא הוסטל טיפולי ושיקומי שמשלב מקצועיות עם אווירה משפחתית, והוא מופעל על 

ידי עמותת "החסד". המסגרת מאפשרת חוויה טיפולית שבאה לענות על צורכי המשתקמים בהיבטים 

דיירים. תקופת הדיירות בהוסטל  17קתי ומשפחתי. ההוסטל יכול לקלוט עד שונים: רגשי, חברתי, תעסו

חודשים ולאחריה שנת מעקב. ההוסטל מטפל באוכלוסיית אסירים משוחררים מן המגזר הערבי בעלי  9היא 

רקע התמכרותי והוא פועל בהסכם התקשרות עם רש"א. ההוסטל ממוקם במבנה שמאפשר לספק גישה 

 תה של פרטיות.טיפולית עם רמה נאו

מטרת התכנית בהוסטל היא לתת למטופלים כלים להשתלבות נורמטיבית בחברה, והיא בנויה מחלקים 

תפקודיים ומתהליכים רגשיים המאפשרים למשתקם לזהות דפוסים מעכבים ולעבוד עליהם. במסגרת 

כולל יציאה  התכנית הטיפולית, לכל משתקם ממונה מטפל אישי אשר גם מנהל את הטיפול. סדר היום

 מסודרת לעבודה ובשעות אחר הצהריים: תורניות, קבוצות טיפוליות, טיפול פרטני והעשרה.

של קבוצות טיפוליות )לפחות שתי קבוצות לכל מטופל(, כדי לתת מענה לנושאים רבים מגוון ההוסטל מציע 

, קבוצת סיפורי חיים, שהם חלק בלתי נפרד מהמצע הטיפולי הכוללני. התכנית כוללת קבוצת דפוסי חשיבה

קבוצת הבית וקבוצה דינמית פעילה על פי המודל של קבוצת רכבת, שבה מטופלים חדשים מצטרפים למערך 

 . NAהקבוצתי הקיים. בנוסף משתתפים הדיירים בקבוצת 

המשפחה היא במוקד ההתערבות. מטופלים נשואים יזכו להתייחסות טיפולית ייחודית ובנות הזוג ישתתפו 

ים בתיאום עם המטפל הפרטני. משתקמים שהם אבות יקבלו בנוסף לטיפול הפרטני והקבוצתי במפגש

התייחסות לתפקידם ההורי. המטפל מוודא שמשפחתו של המשתקם מכירה את תכנית הטיפול, והיא 

מוזמנת למפגשים כדי לעמוד על התקדמות הטיפול ועל מנת לתאם ציפיות לקראת חזרתו העתידית של 

יק המשפחה. דגש מיוחד ניתן לצורכי הילדים, במטרה לחזק את הקשר עם ההורה, והם המשתקם לח

 משתתפים בפעילות יצירה המונחית על ידי העו"ס.

צוות הטיפול קובע בתיאום ובהתחשבות עם צורכי המטופלים חוגים, שמטרתם העשרה והקניית ידע 

ם ברחבי הארץ לאתרי מורשת, תוך פעילות והרחבת אופקים. כחלק בלתי נפרד מהיבט זה, מאורגנים טיולי

 שהרציונל שלה הוא טיפולי. הדיירים גם משתתפים בפעילות פנאי )סרטים, הצגות וביקור במוזיאונים(.

 רכיבי תכנית הטיפול ❖

 טיפול פרטני על בסיס שיחה שבועית. ▪

 קבוצות טיפוליות בהנחיית עו"ס ומדריך. ▪

 )קבוצה חיצונית(.  NAקבוצת ▪

 פעמים בשבוע(. 3דיקות אלכוהול )בדיקות שתן וב ▪

 ניהול תקציב של המטופלים במהלך תקופת הטיפול. ▪
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 לאסירות משוחררותהוסטל 

שחוו  עבור אסירות משוחררות half-way houseההוסטל הוא בית טיפולי הבנוי כמסגרת חצי פתוחה 

סירות משוחררות, . ההוסטל ממוקם במרכז ההוליסטי לאחיי שולייםוחיו טראומות מורכבות בחייהן 

דיירות.  12-המסגרת מיועדת לעל הפעילות במחוזות(. לעיל הכולל גם מרכז יום )ראו הרחבה בפרק השלישי 

 רכיהן.ותכנית המשך בהתאם לצעבורן נבנית ולאחריה הנשים מתגוררות בהוסטל במשך כשנה, 

רבים הנדרשים בתהליך  בהוסטל ניתנים שירותים מגוונים ומקיפים מתוך תפיסה כי קיימים מרכיבים

לכל אישה  שיתוף הנשים המטופלות.כדי מכוונת טראומה ומתבצעת תוך היא שיקום. תפיסת הטיפול ה

 .ו"נתפרת" על פי מידותיה ההמותאמת למאפייניתכנית טיפול נבנית 

. המדריכות חוו (מנטוריות)ומדריכות טיפוליות מקצוע שונים צוות ההוסטל מורכב מעובדות מתחומי 

עובדות ברש"א. לעצמן חיי מצוקה קשים שכללו מאסר בכלא ותהליך שיקום ארוך ומוצלח עד להפיכתן ב

באה לידי ביטוי בדרגות וההתקדמות האישית תכנית השיקום בהוסטל מאופיינת באינטנסיביות רבה, 

 .ת העצמאותמתרחב – ככל שעובר הזמן ומתבסס האמון ;החופש הניתנות לכל אישה

שיקום יחסים עם אחרים קבוצת הורות, קבוצה טיפולית, קבוצת יחסים, ליות בהוסטל הן: הקבוצות הטיפו

וכן קבוצות ייעודיות למאפייני העבירה כגון קבוצת מרמה. נשים  ,משמעותיים, ליווי ושיקום תעסוקתי

 מתקיימות התערבויות פרטניות:על כך נוסף הצעדים.  12-ו  NAלקבוצתהסובלות מהתמכרויות יוצאות 

רכישת מיומנויות חיים בסיסיות, ניהול סדר יום, חינוך לחיי אזרחות, הסדר חובות, מיצוי זכויות וסיוע 

 משפטי.

)ראו פירוט בסעיף יום השל השהות בהוסטל, הנשים משתתפות בתכנית מרכז הראשונים בשלושת החודשים 

 ,קומיים פרטניים וקבוצתייםשמורכבת אף היא ממענים שי( להלן שיקום אסירות משוחררות בפרק החמישי

כלא לחיים ב םחייההשהות במרכז היום מאפשרת מעבר הדרגתי מ ומתנהלת במבנה משותף עם ההוסטל.

עצמאיים. בתקופת השהות במרכז היום לחיים בקהילה ומתמקדת בהכנת האישה ליציאה לתעסוקה ו

פה זו, הנשים משתלבות בתום תקו יטוח הלאומי.קצבת הבטחת הכנסה של הבעל ידי הנשים נתמכות 

. נשים שמתחילות לעבוד, משתתפות אחת לשבוע בקבוצת תעסוקה "מעסיק ידיד"בתעסוקה עצמאית אצל 

 יועצת תעסוקת נשים. של נמצאות בפיקוח הן המתקיימת ביחידת שיקום נשים של רש"א ו

 פעילויות נוספות ❖

, בתי דין רבניים יטוח לאומיב ליווי נשים במשימות: קופת חולים, משרדי ממשלה, – ניהול מקרה ▪

, משטרה, מעקב שירות המבחןושרעים, עמידר, בתי משפט, רשויות מקומיות, ועדות החלטה, 

הפרעות אכילה(, קשר עם מוסדות החינוך של ילדי האסירות  למשלפסיכיאטרי, טיפול ייעודי )

 המשוחררות.

 ניהול תהליכי הכרה באחוזי נכות נפשית. ▪

 .ועודזכאות לשירותי סל שיקום, קהילות טיפוליות  – בניית תכניות המשך ▪
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 פרק חמישי: תחומים ונושאי פעילות

 קהילה-כלא

 כללי ❖

קהילה במחוזות. -ישיבת צוות עם יועצי כלאהתקיימה אחת לרבעון  – ישיבות צוות מקצועיות ▪

ולה עם במהלך הישיבות הועלו סוגיות מקצועיות, דילמות מהשטח, קידום דרכי עבודה ושיתופי פע

 הלי עבודה ועדכונם בהתאם לצרכים החדשים.והטמעת נום לרש"א יגורמים משיק

מרכזים והתמכרויות , אלימות במשפחה, מוגבלויותבתחומים:  שיתופי פעולה עם משרד הרווחה ▪

הפעולה עם השירות להתמכרויות השפעה חיובית על קליטת אסירים  ףשיתולוהוסטלים מורשים. 

 בתיאום עם מנהל מסגרות ברש"א. ,ביתיות של משרד הרווחה-בפיקוח במסגרות חוץ

גובש מסד נתונים אחיד לכל מפקחי השיקום המחוזיים  –מסד נתוני אסירים מטופלים בקהילה  ▪

על כלל  דוחות מקצועייםמטרתו להפיק שבקהילה האחראים על רכזי שיקום/רכזי רשויות 

חקר עתידי. נתונים אלה משמשים גם האסירים המטופלים בקהילה, וכן לשמש לצורכי סקר ומ

 .2020בשנת שפיתוחה החל השדות במערכת המחשוב  ןכבסיס לאפיו

ההנחיות גובשו בהתאם לנוהל המתגבש בוועדת  – ועדות שחרוריםוגיבוש הנחיות בנושא חוו"ד ל ▪

 ."נוהל ועדות שחרורים" ,ההיגוי של הנהלת ביהמ"ש

הלי עבודה קיימים, עמידה בסד והשחרורים, עמידה בנ עדותובדיקת חוו"ד לו –ביצוע בקרות איכות  ▪

 זמנים.

 לסוגיות מקצועיות וחסמים שעולים מהעבודה בשטח.מענה  – הנחיה וייעוץ מקצועי שוטף ▪

 משבר הקורונה-פעילות ייחודית בשעת חירום ❖

סיכום רשמים מהשטח על ביצוע ראיונות של  – גיבוש הנחיות ליועצי הכלא בתיאום עם שב"ס ▪

. חידוד הנחיות והעברת בשב"ס בשיתוף עם רע"ן הדרכה (VCויעוד חזותי )באמצעות ם אסירי

 משובים לשב"ס במקרי הצורך )זמינות, דוחות סוציאליים, הקפדה על מספרי וש"ר וכיו"ב(.

 ענף טיפול ושיקום בשב"ס ❖

רים מיצוב יחסי העבודה בין רש"א לשב"ס והגברת שיתופי פעולה לצורך קידום שיקומם של אסי

 בטיפול רש"א באמצעות הפעולות הבאות:משוחררים 

, רת"ח שיקום ארצית, רת"ח אוכלוסיות ייחודיות, טיפול ושיקוםרע"ן עם  ישיבות עבודה קבועות ▪

בנושאים מקצועיים שוטפים הנוגעים לתהליך שיקומם של אסירים  –רת"ח התמכרויות 

 קהילה.משוחררים ב
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התחלת  ;טיבית בשב"סיי אבחון אסירים עם הנמכה קוגנקידום תהליכ –אסירים עם מוגבלויות  ▪

אבחון מקצועי והשמה במסגרות שיקום בקהילה בשיתוף  ;גיבוש מודל עבודה לאיתור האסירים

 מוגבלויות במשרד הרווחה.נהל מ  

קידום ממשק עבודה משותף עם רת"ח התמכרויות בשב"ס והשירות  –אסירים עם התמכרויות  ▪

סיורים משותפים, ימי עיון בכלא ובקהילה, הנחיות משותפות  :חה הכולללהתמכרויות במשרד הרוו

 למסגרות טיפוליות כחלק מתכנית השיקום של רש"א.משוחררים והסדרת הפניית אסירים 

גיבוש מודל עבודה לטיפול באסירים נפגעי נפש ותחלואה כפולה עם רת"ח  –אסירים נפגעי נפש  ▪

 משרד הבריאות. ל ידיטרם אושר ע. המודל ן""א בכלא מגאוכלוסיות ייחודיות בשב"ס ויועצת רש

( לצורך קבלת מידע והעברת מידע מקצועי "כספת") ץשדרוג הערו –ערוץ מאובטח להעברת מידע  ▪

 .(יפול ושיקוםיחידת פקא"ל ותחום טוממנו )בעיקר  לשב"ס

על  יועברו דוחות מסכמיםסוכם כי לרש"א  – העברת רשימות אסירים פעילים ומשוחררים ▪

 האסירים ללא פרטים מזהים.

 לאישור ראש מחלקת תקון.הועבר  – נוהל עבודה משותף ▪

 משרד הרווחה ,השירות להתמכרויות ❖

עם מנהל מסגרות ברש"א נוהל  גובש – ביתיות-הפניית אסירים למסגרות חוץ :גיבוש נוהל עבודה ▪

יתוף עם השירות דרכי הפניה וקליטת אסירים במסגרות של משרד הרווחה, בשבמטרה להסדיר 

 להתמכרויות.

קידום פתרונות שיקומיים לאסירים  – ישיבות עבודה קבועות עם סגנית השירות להתמכרויות ▪

  קהילתיות, ביקורים וסיורים משותפים במסגרות טיפוליות.-משוחררים בקהילה ובמסגרות חוץ

רים )מפורט בנושא אסירים מכו השירות להתמכרויותוהקמת פורום משותף של רש"א, שב"ס   ▪

 (.לעיל

הצגת עיקר הפעילות והתכנים  :פעילות יחידת התמכרויות בבאר שבע –יום חשיפה לשב"ס   ▪

בדגש על שותפות גורמי רש"א וגורמי הרווחה בתהליך שיקום האסיר המכור  הטיפוליים ביחידה

 ומשפחתו.

ורום חודדו . בפברש"א בשיתוף עם מנהל מסגרות ישיבה ארצית בנושא מסגרות חוץ קהילתיות ▪

 ההנחיות של הנוהל הקיים, דרכי הפנייה, טיפול ופיקוח על אסירים ששולבו במסגרות אלה.

ביתיות הפועלות כיום, העלאת -הצגת המסגרות החוץ – הרצאה מטעם השירות להתמכרויות  ▪

 יחה עתידית של מסגרות נוספות במשרד הרווחה בשיתוף עם מנהל מסגרותתסוגיות מקצועיות ופ

 .ברש"א

 משרד הרווחה. ל ידיהנוהל טרם אושר סופית ע –השירות להתמכרויות ונוהל עבודה רש"א  ▪
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 (ועדות שחרורים) הנהלת בתי המשפט ❖

לגיבוש ועדכון נוהל המסדיר פרוצדורות בהעברת הוועדה פועלת  – משפטההנהלת בתי  ועדת היגוי ▪

חסמים שחרור הנוהל,  ועדה מתכנסת אחת לרבעון לצורך עדכוןועדות השחרורים. הוחוו"ד לו

ועדות: גיבוש חוו"ד מקצועיות, וקיימים והטמעת הנוהל בשטח. קידום סוגיות של רש"א מול ה

הסדרת תחום הפיקוח האלקטרוני, עמידה בלוח זמנים, טיפול במקרים דחופים, פרוצדורות 

 חרורים.שהועדות של  מקצועיתהמנהלת המנהליות מול גופים משיקים, ישיבות עבודה שוטפות עם 

על אי במסגרת הפיילוט נבדקו הודעות מחדל  –במחוז מרכז  ביצוע פיילוט בנושא הודעות מחדל ▪

חודשים. בין ממצאי הפיילוט עלה כי רבות מהודעות  3שהופנו לרש"א במשך הגשה בזמן של חוו"ד 

נהלת המחדל אינן מוצדקות. נושא זה עלה לדיון בוועדת ההיגוי, והוחלט על ריענון נהלים של מ

 מדור ועדות שחרורים מול מזכירות הוועדות.

 .המערכתלהטמעת בצוות לפיתוח המערכת ובצוות השתתפות פעילה  –ברש"א  CRM הקמת מערכת ❖

 קהילה-של כלא פעילויות נוספות ❖

לגורמי חוץ והעברת הרצאות על רש"א לסטודנטים ולמתנדבים חדשים  – הרצאות מקצועיות ▪

 )שב"ס, אקדמיה(.

צוות מרכזי הערכה לעובדים חדשים ברש"א ניהול/חברות ב – ה לעובדים חדשיםמרכזי הערכ ▪

 )יועצים, רכזי שיקום ומפקחי איזוק אלקטרוני(.

הקמה משותפת של צוות  דיונים מקצועיים בתחומי כלא וקהילה. – ליווי מקצועי של הג'וינט  ▪

 .להרחבת רש"א ועדהובפעילות ההשתתפות  .עבודה בנושא הערכות התאמה לאסירים בכלא

הנחייה שוטפת של סטודנטיות  – "לכל אדם הזכות להתחלה חדשה" חוברת שירותים לאסיר  ▪

 .במסגרת ההכשרה המקצועית ברש"א. מפגשי עבודה אחת לשבועיים העבודות על גיבוש החוברת

עבודה עם  קהמשך פיתוח ממש – משוחרריםקידום קבוצת מדיטציה )מיינדפולנס( לאסירים  ▪

ר מפעילה בהתנדבות קבוצות מדיטציה לאסירים. התחלת הפיילוט במרכז נוער העמותה אש

 וצעירים במחוז מרכז והרחבתו למחוזות אחרים.

 אלמ"ב )אלימות במשפחה( ❖

הצגת פעילות רש"א וועדה: נציגות קבועה ב – משרדית לטיפול באלימות במשפחה-ועדה הביןוה ▪

במסגרת  :עבודה בהתאם לתקציב הוועדה גיבוש תכנית בתחום אלמ"ב, חסמים והצעות ייעול.

מטעם רש"א הוגשו הבקשות הבאות: תקנים לעובדים דוברי ערבית, והדיונים הוכנה תכנית עבודה 

 שילוב בהכשרות מקצועיות.וסל סיוע לאסירי אלמ"ב ומשפחותיהם, תקצוב להוסטל ומרכז יום 

לבדוק את יעילות הכלי  פיילוט ברש"א שמטרתוקודם הערכת מסוכנות הגבר האלים במסגרת 

 כלל הגורמים החברים בוועדה. ל ידישגובש להערכת מסוכנות לאחר שנבדק ואושר ע
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גובש מתווה עבודה ראשוני עם המפקח הארצי על ועדות אלמ"ב  – מתווה עבודה עם ועדות אלמ"ב ▪

האמון את ר יהגב, זאת על מנת ללקדם שיח מקצועי ולפעול בתיאוםבמטרה במשרד הרווחה 

 תכניות עבור אוכלוסייה זו.את מספר הל יהגדלכניות שיקום הנבנות עבור אסירי אלמ"ב ובת

מטרת הישיבה לחשוף את הוועדות לשירותים החדשים של  – ועדות אלמ"בשל  ישיבה ארצית ▪

 פעולה.השיתופי את ר יהגבבמטרה ל ,רש"א בתחום אלמ"ב

המטופלים משוחררים אסירי אלמ"ב ל בקשר ו"גיבוש מענים מקצועיים לפניות מבקר המדינה וויצ ▪

 .בקהילה

החל מהמפגש  ,גיבוש הנחיות ליועצי הכלא על תהליך ההפניה למרכז – מרכז יום לאסירי אלמ"ב ▪

 עם האסיר ועד גיבוש חוו"ד לוועדת השחרורים.

גיבוש הנחיות ליועצי הכלא ומפקחי השיקום המחוזיים על  – קבוצות מחוזיות לאסירי אלמ"ב ▪

 טיפולי.הרצף היה לקבוצות החדשות ובחינת התאמת האסירים המופנים על פני תהליך ההפנ

 משטרת ישראל ❖

התנהלות מפוקחים מול תחנת המשטרה בתקופת  – חיזוק ממשקי העבודה עם משטרת ישראל ▪

תכנון של ביקור עתידי במטה לצורך העברת חומר מקצועי  ;העברת מידעים לרש"א ;הקורונה

 השטח.והעלאת קשיים וסוגיות מ

 

 פיקוח אלקטרוני

ות שיקום העונות על תכנימאפשר לרש"א לגבש על אסירים משוחררים פיקוח אלקטרוני השימוש ב

במסגרת תכנית השיקום ומגביר את רצוף הזקוקים לפיקוח משוחררים מאפיינים קרימינוגניים של אסירים 

יחידת פקא"ל  ל ידיצעת עהפיקוח על עמידתם בתכנית השיקום. התקנת האיזוק מתבויכולת הבקרה 

פעלת סיירים ושליחת דוחות אירועים יומיים האיזוק בפועל, הבשב"ס, האחראית על היתכנות האיזוק, 

 המאפשרים מעקב שוטף על התנהלותם של המפוקחים במשטר האיזוק.

 האסירים המשוחררים המפוקחים בפקא"ל לפי מחוזות.היקף מוצג  9בתרשים 
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 (2020)שנת  בפקא"ל לפי מחוז : מס' מפוקחים9תרשים 

 

 מפוקחים. 92בממוצע אסירים ובכל נקודת זמן היו  198היו בפיקוח אלקטרוני  2020בכל שנת 

כמה אירועים במועדים יש למפוקח אחד לעתים חשוב לציין ש מוצגים התפלגות האירועים לסוגיהם. 6בלוח 

 שונים.

 (2020שנת )לפי מחוז  והפרות, יקף אירועיםוהבפיקוח אלקטרוני משוחררים אסירים מס' : 6לוח 

 סה"כ הצפון המרכז ירושלים הדרום 

 198 83 78 7 30 אסירים בפיקוח אלקטרוני

      אירועים

 111 27 80 1 3 אירועים טכניים

 25 6 15 1 3 אירועי שווא

 21 11 6 2 2 אירועים דחופים

      הפרות

 151 50 68 3 30 הפרות

 21 3 17 0 1 מעצרים

 329 97 186 7 39 אירועים והפרות סה"כ

 

 

 

30

78

83

7

הדרום המרכז הצפון ירושלים
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 :הפרותהו להלן הסבר לסוגי האירועים

מתח, הזזת מכשיר, אי קליטה בחדר בעיית בהם התגלתה בעיה טכנית )שמקרים  – אירועים טכניים ▪

 המשטרה ושוחרר.על ידי בהם המפוקח נעצר שממ"ד( או מקרים 

פתיחת חלון, אך האישור לא על ידי ועדת השחרורים ים אושרה למפוקחמקרים שבהם  – שווא יאירוע ▪

 הוזן ביחידת פקא"ל.

בהם מפוקחים הפרו את תנאי הפיקוח בגין מצבים רפואיים שונים )נסיעה שמקרים  – אירועים דחופים ▪

 , יציאה מהבית בגלל מצב חירום(.ת חוליםדחופה לב

 לא מאושרת(.מפוקחים הפרו את תנאי הפיקוח )יציאה  בהםשמקרים  – הפרות ▪

 .עבירהמעורבות בבגין חשד ל נעצרומפוקחים  שבהםמקרים  –מעצרים  ▪

ירד.  –בעוד שהמספר הממוצע של אירועים נשמר  –, המספר הממוצע של הפרות למפוקח 2019-בהשוואה ל

מפוקחי  5הופקעו הרישיונות של  2020בשנת  .הבקרה על המפוקחים שיפור בתפעול מערכתהנתון זה מעיד 

 במחוז הצפון.מפוקחים  3של ל במחוז המרכז ופקא"

 2020בשנת פעולות  ❖

הנוהל עודכן בהתאם לסעיפים הרלוונטיים והתפתחות  - יחידת פקא"ל-טיוטת נוהל עבודה רש"א ▪

 ממשק העבודה הממוחשב.

 שנה.הפעמיים התקיימו  ישיבות עבודה עם המטה הניהולי ביחידת פקא"ל ▪

מתווה עבודה פנימי, התנהלות  – ני ומפקחי שיקום מחוזייםגיבוש הנחיות למפקחי איזוק אלקטרו ▪

 .מול משל"ט, בירור ותיעוד של הפרות בפקא"ל

התקיימה ישיבת עבודה עם יועצי הכלא  – דיון ארצי על הגדלת מס' מפוקחים באיזוק אלקטרוני ▪

 בנושא הגדלת מס' מפוקחים באיזוק אלקטרוני.

 בנקודת זמן( 150מכסת מפוקחי האיזוק )ם מיצוי ע – עמידה ביעד מספרי שהוצב בתחילת השנה ▪

 .225-הועברה בקשה דחופה למשרד הבט"פ לצורך אישור הגדלת המכסה ללקראת סוף השנה, 

במסגרת  וריכוז ארצי של התחום.במרחב עבודת פיקוח  – בירושלים ארציתאיזוק  קליטת מפקחת ▪

 תפקידה בוצעו המשימות הבאות:

 אחת לרבעון. – אלקטרוני ישיבות צוות למפקחות איזוק ▪

 תגבור מחוז צפון בחודשים האחרונים לשנת העבודה עד לקליטת מפקח איזוק חדש. ▪

מעקב שוטף אחרי נתוני מפוקחים באיזוק, מתן מענה שוטף למפקחי  – ריכוז מסד נתונים ארצי ▪

איזוק בנושאים פרוצדורליים ומהותיים )כמו בדיקת ביצוע הפרות(, קשר שוטף עם הדרג 

 יצועי של יחידת פקא"ל, העברת טבלאות טיפול בהפרות מידי חודש ליחידת פקא"ל.הב

 משרד האוצר.ומבקר המדינה גופים כמו  העברת נתונים בהתאם לדרישות ▪
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 סוקהתע

בבואם חסמים רבים עומדים בפניהם  .אוכלוסיית האסירים המשוחררים סובלת מניכור ומהדרה חברתית

פועל  "אמערך התעסוקה ברש .בשוק תעסוקה עם היצע משרות נמוךובפרט  להשתלב בשוק התעסוקה

בהם:  אוכלוסיות מקרב אוכלוסיית האסירים המשוחררים-תוך מתן מענה ייחודי לתת ה ארציתסבפרי

מוקדשת ופריפריה גאוגרפית. תשומת לב רבה אתניים אסירות משוחררות, נוער וצעירים, מיעוטים 

ליווי והשמה כולל המענה הניתן  ת.עדּוהפחית מּובמטרה ל הסוג העבירהתאמת אופי התעסוקה לל

ת לשמירה על סיכוי לפרט המשתקם ולקהילה הקולטת אותו. פעילותנו מכוונ-תעסוקתיים במודל סיכון

לשילובו כאזרח יצרני המנהל אורח  ,ערכים חברתיים מוגנים, למיצוי הפוטנציאל התעסוקתי של האסיר

ההכוונה והשילוב התעסוקתי נעשים בכלים אימוניים ומתן מיומנויות  דות.חיים נורמטיבי ולהפחתת המוע

 רכות לשילוב בעולם העבודה.

לשנה מאתגרת  2020מה שהפך את שנת  ,הקורונה והשלכותיה על שוק התעסוקה העמיקו את הקושימגפת 

 מערך התעסוקה להיערכות מחודשת במספר מוקדי התמודדות מרכזיים:את  השחייבבמיוחד 

היעדר תעסוקה ופרנסה עבור אסירים משוחררים מוכרים בספרות כגורמים  – ל פיטורים וחל"תג .א

מחוסרי עבודה  15%-מחוסרי עבודה בסגר הראשון ול 25%-שני סבבי הסגר הובילו לכ .מגדילי סיכון

נדרשנו לזהות שווקים חיוניים ולבצע וחייב שינוי בעבודת מערך התעסוקה מצב זה  .בסגר השני

 ות ושינויי תעסוקה במהירות.התאמ

כתוצאה משני הסגרים נדרשנו לתהליכי עדכון מהירים בדבר  – לוועדות השחרוריםתכופים עדכונים  .ב

 שינויים תכופים במקום העבודה, פיטורים וחל"ת.

לכן ואפשרויות הפיקוח הפיזי )בשל התפרצות קורונה( הוגבלו הפכו לאדומים שאזורים ב – פיקוח .ג

עם היחסים האישיים  .האינטנסיבי עם המעסיקיםהטלפוני הקשר ואת וח הטלפוני העמקנו את הפיק

 הפכו למקור מידע על התנהלות המפוקח בעבודה.המעסיקים 

כיצד מהמפוקחים אינם יודעים שרבים לאחר שהבנו בנינו מערכים מותאמים  –מיומנויות יישומיות  .ד

אפ להעברת מידע מהיר צווקבוצות ופתחנו  הרחבנו את המענים הטלפוניים ,רותים מקווניםילצרוך ש

 וזמין לפונים.

ין במבט השוואתי בבליווי ובפיקוח תעסוקתי האסירים המשוחררים מספר מוצגים נתונים על  10בתרשים 

הנתונים מתייחסים לכלל האסירים המשוחררים )גברים, נשים ונערים וצעירים(. בשל היקף . 2019-ל 2020

 הנתונים בחלוקה לפי מחוז.מוצגים בין המחוזות הפעילות הרחב וההבדלים 
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השוואה בין  – ולפי מחוז לפי סוג השחרורקוח תעסוקתי יליווי ובפאסירים משוחררים במס' : 10תרשים 

 2019-ל 2020

 

 – 2019שנת אסירים ב 1,792-לבהשוואה , זאת אסירים משוחררים 1,617ליוו יועצי התעסוקה  2020בשנת 

ה הייתה דירתר חלה במחוזות הצפון וירושלים בעוד שבמחוז המרכז היובידה הירידה הח. 10%ירידה של 

 מתונה יותר ובמחוז הדרום אף חלה עלייה.

 לימודים והכשרה מקצועית ❖

"לפעול לקליטת אסירים ושיקומם רש"א מתפקידיה של  חוק הרשות לשיקום האסירב( 3) 3פי סעיף ל ע

אחד התחומים הקשים להתמודדות עבור  שרה מקצועית...".בקהילה, לרבות בתחומי התעסוקה, הכ

נו השיקום המקצועי. לרוב האסירים חסרה השכלה מסודרת על רקע אורח יאסירים משוחררים ה

עדר י. התעסוקתיות הזדמנויותהם חסרים בנמוך ו כלכלי-חברתיה םמצב, קודם למאסרםההחיים 

האסירים רבים מ , ולכןבשוק העבודה על השתלבותם ההשכלה והכשרה תעסוקתית מותאמת מקש

 מצבם.לשפר את יכולת ממשית  םלכודים ב"רצפת הבוץ" ונעדרי

 הקצאתהוחלט על לקראת סוף השנה  –מענקי לימודים במסגרת תקציב הרשות לשיקום האסיר  ▪

הכשרות בולימודים עידוד אסירים משוחררים להשתלב בלצורך אש"ח  450תקציב בגובה 

לקדם אופק תעסוקתי איתן והשתלבות תעסוקתית במקצועות עם ביקוש יוע סת המטרמקצועיות. 

 תחומי הכשרה המצמצמים מסוכנות.השתלבות בדגש על תוך מתן  ,יציב וגבוה בשוק התעסוקה

גובה המימון שניתן הוא דיפרנציאלי ומשתנה לפי עלות הלימודים ובהלימה לקריטריונים שנקבעו 

 75ל הוגשו וסך הכב :ר ועד סוף דצמבר מוצה התקציב הייעודיהחל מחודש נובמבבנוהל ההפעלה. 

הן מ 8)בקשות  17מרכז הבמחוז בקשות,  30דרום אושרו הנדחו. במחוז  6-אושרו ו 69 –בקשות 

בקשות. תחומי הלימודים מגוונים וכוללים,  22צפון אושרו הבמחוז ( ואסירות משוחררותעבור 
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, CNCריתוך, מנופאי, מפעיל מלגזה, רכב משא, בנהיגה טבחות, פרות, עיצוב פנים, גרפיקה, ס  

 התמכרויות ועוד.לטיפול בלימודי הדרכה 

בשל החסמים המובנים בהשתלבות תעסוקתית  – הקמת מרכזים להכוונה ולהעצמה תעסוקתית ▪

עבור אוכלוסיית האסירים המשוחררים בתחילת הדרך, עלה צורך במתן ליווי והדרכה אישית 

תעסוקה. ריבוי החסמים לצד היעדר מיומנויות חיפוש עבודה בכלים מקוונים להשתלבות בשוק ה

איון עבודה והכוונה ירשל כתיבת קו"ח, סימולציות  :העלו את הצורך במתן הכוונה במיומנויות אלה

מרכז מרחב הכוונה המופעל הלשווקים עם יציבות תעסוקתית. בחודש אוקטובר פתחנו במחוז 

במסגרת המרכז הפועל פעמיים בשבוע ניתן מענה  .טודנטים ומתנדביםבאמצעות הצוות הקיים, ס

מתוכם עברייני מין הזקוקים להכוונה ייחודית  40%פונים,  60-תעסוקתי והשמות תעסוקתיות ל

להשתלבות בתעסוקה בשל רתיעה של מעסיקים לקבלם לעבודה. בימים אלה אנו מרחיבים את 

 צפון.והדרום ה ותהפעילות למחוז

 משותף שהחל בשנתמיזם נולדה מתוך התכנית  –" בהפעלת עמותת "קאמבק "ניצוצות"תכנית  ▪

אף משבר הקורונה, שיתוף הפעולה עם עמותת "קאמבק" העמיק והתרחב.  גם השנה, על .2019

מעוניינים ודרג -המועסקים בעבודות נמוכותיצירת אופק תעסוקתי לעוברי חוק התכנית שואפת ל

ת תהליך ליווי אישי, העצמה וסיוע בבחירת קורסים והכשרות, רוכשים בקידום תעסוקתי. באמצעו

מטרה להביא לידי שינוי חיובי בדימוי ב זאת, המשתתפים כלים מעשיים לשיפור מעמדם התעסוקתי

. בתהליך רחביםובכך ליצור אימפקט חברתי רחב במעגלי השפעה  ,העצמי שלהם ובאורח חייהם

השנה  מדים בעלי מוטיבציה לחולל שינוי אמיתי בחייהם.המיון הושם דגש רב על איתור מוע

כללה רכיב של שיחות עומק והעצמה לצד עבודה התכנית  אסירים משוחררים. 14השתתפו בתכנית 

הסדרה של תנאי העסקה כגון החתמת נוטריונים, הסדרת חובות, השגת אישורים ממשרדי  :מעשית

מספר שלבים: הגדרת חזון תעסוקתי והצלבתו  ממשלה ועוד. התהליך האישי שעבר כל משתתף כלל

 הכשרה מתאים.יצירת קשר והרשמה למוסד ועם החסמים הצפויים, איתור הכשרה מתאימה 

קרן פסיפס, קרן תן גב, הכשרות במימון המדינה, מרכז כגון: גויסו מקורות מימון התכנית לטובת 

הכשרות שנתרמה על ידי גופים הזדמנות, העמותה לשיקום האסיר ותכנית השוברים. סך עלות ה

בתהליך איתור הכשרה מקצועית.  משתתפים עשרההחלו . במסגרת זו ש"חא 70-עומד על כאלה 

פרות, מנהל עבודה בבניין, מפעיל מלגזה, טכנאי מכונאות רכב, ס  , בין המקצועות: קורס חשמל

 סלולר, תואר מנהל עסקים, מאמן בריאות.

רש"א משתתפת בפורום של עובדי תעסוקה לליווי תעסוקתי  – העמקת שיתוף עם ארגונים נוספים ▪

שירות המבחן, בתי משפט קהילתיים,  :בפורום משתתפים .עבור אוכלוסייה על הרצף הפלילי

היחידה להתמכרויות, עמותות העוסקות בתחום, נציגים מהביטוח לאומי ומשירות התעסוקה. 

ת עוברי החוק על הרצף הפלילי לאור מטרת הפורום לכוון לשיתופי פעולה עבור אוכלוסיי

 המאפיינים והחסמים המשותפים לאוכלוסיות אלה.

מפגשים והרצאות עבור ארגונים התקיימו  –הגברת התודעה לנושא שיקום אסירים בקהילה  ▪

למשל  . כךבמטרה לגייס קהלים רחבים לנושא שיקום אסיריםבאסירים ומוסדות שאינם עוסקים 

 .נים מיתריםתיכוההרצאה לרשת ניתנה 
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אילן, -השתתפנו בשוק פרקטיקום במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר –קשר עם האקדמיה  ▪

סטודנטיות לביצוע פרקטיקום במסגרת המרכז להכוונה ולהעצמה תעסוקתית  7במסגרת זו גייסנו 

 .חברתיהבתחום בשיווק סטודנטים מלווים אוניברסיטת אריאל במחלקה לשיווק במרכז. הבמחוז 

מרכז הבינתחומי כתבו ב .באוניברסיטת חיפה כתבו סטודנטיות חוברת בנושא אוריינות דיגיטלית

 מיומנויות דיגיטליות והנגשת שירותים מקוונים.על סטודנטיות חוברת 

ת השתלבות תעסוקתית ילדיון סוגיתה במסגרת דיונים עם משטרת ישראל על –קשר עם שותפים  ▪

הובילו לצמצום  ואלמפגשים  .עבר פלילי מינורי או ישן יבעל יםיקשל אסירים בפיקוח במסגרת מעס

 התנגדויות המשטרה והרחבת האישורים הניתנים.

 תעסוקת נוער וצעירים ❖

מרביתם נעדרי כישורי עבודה כיוון שאוכלוסיית הנוער והצעירים מצריכה מענה ייחודי ואינטנסיבי,  ▪

מרבים להחליף מקומות עבודה, ם . ההשכלה בסיסיתוהכשרה מקצועית חסרים ו בסיסיים

רשת חברתית וחיבור ומעגלי תמיכה והם חסרים לנהל סדר יום נורמטיבי ומרות לקבל מתקשים 

יועצי התעסוקה  ל ידיניתן עלנערים למקומות עבודה מיטיבים. לאורך השנים המענה התעסוקתי 

קשר הדוק באיונות עבודה, לרצמוד של הבוגרים ואולם לא היה די בכך. היינו עדים לצורך בליווי 

במסגרת הרחבת השירותים  .ותרכי הנער, רצונותיו ושאיפותיו התעסוקתיוצובאבחון עם מעסיקים 

והצעירים הוחלט על הרחבת המענה התעסוקתי לאוכלוסייה הנערים הניתנים ברש"א לאוכלוסיית 

 וצעירים נוערהשנה הושלמו תהליכי קליטה ואיוש משרות יועצי תעסוקה במסגרת תחום  זו.

לפי צרכיו  מאובחןלקוח כל  זובמסגרת  וחיפה. ל אביבתירושלים, באר שבע, בשוש"ן מרכזי ב

למקום העבודה. יועץ ולראיונות העבודה תהליך חיפוש העבודה וההשמה כולל ליווי וויכולותיו 

נה כמו גם לצורכי המעסיק, זאת לצד הכווהנער והצעיר התעסוקה מהווה אוזן קשבת לצורכי 

 לפיתוח והרחבת הטווח התעסוקתי.

נערים וצעירים  233לעומת מסוים , גידול נערים וצעירים 251השתתפו בפעילות רש"א  2020שנת ב ▪

 להלן פעולות שנעשו בתחום תעסוקת הנוער והצעירים: .2019-ב

במסגרת נוהל מענק לימודים והתמדה בעבודה  – מענקי לימודים / התנדבות / התמדה בעבודה ▪

דנו את אוכלוסיית הנוער והצעירים להשתלב בהכשרות מקצועיות ולימודים באמצעות תמריץ עוד

( 2019-במענקים  33-בהשוואה ל)מענקים  44 – 2020-בשמוענק בשלוש פעימות. במסגרת זו חולקו 

שנ"ל, רישיון נהיגה על משאית, מכינה קדם צבאית,  12השלמת בגרויות, השלמת בתחומים: 

 , מלגזה, טבחות ועוד.פרותס  מזגנים, אדריכלות נוף, התקנת ותיקון 

הושם במסגרת השתלבותם של יועצי התעסוקה במרכזי הנוער  – מיפוי שותפים וקידום שותפויות ▪

דגש למיפוי ארגונים ושותפים לדרך. שיתופי פעולה אלה נושאים פרי בדמות מלגות נוספות ופתיחת 

דידקטיים, -לכן, כגון שיתוף פעולה לאבחונים פסיכושערים בתחומים אשר לא היו אפשריים קודם 

שותפות עם מרכזי ודרום מחוז הלימודי עברית במסגרת "ריאן" )קידום תעסוקה בחברה הערבית( ב

צעירים ועסקים חברתיים הנותנים מענה לנוער בסיכון )קיטשן סטודיו, ארץ עיר, דרך המלך, הבית 

 של סוזן ועוד(.
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 תתעסוקה לאסירות משוחררו ❖

תעסוקתי של מענה ייחודי לליווי רש"א פיתחה  ,והצרכים שלהןבשל הייחודיות של מאפייני האסירות 

מרכז פועלת יועצת תעסוקה ייעודית לנשים במסגרת המרכז ההוליסטי לטיפול האסירות משוחררות. במחוז 

הנמצאות בתהליך בנשים. יועצת התעסוקה נותנת מענה במרחב הגאוגרפי שבין חדרה וגדרה ולכלל הנשים 

במסגרת  15-וולונטריות ו 6, מתוכן אסירות במחוז מרכז 52מענה טיפולי במרכז ההוליסטי. השנה קיבלו 

כחלק מהמענה משתלבות . (השתלבו במסגרות של הכשרה מקצועיתנשים  6)מהן היחידה למאסרים קצרים 

וף ההתנהלות ויחסים המטופלות בסדנאות הכנה לעולם התעסוקה ובקבוצת תעסוקה העוסקת בשיק

כמו גם במיצוי זכויות ובמתן מענה לצרכים קונקרטיים. כל מטופלת מקבלת ליווי אישי  ,מיטיבים בעבודה

התאמת מקום העבודה לצורכי המטופלת ובהלימה לתכנית השיקום. והכולל ליווי לראיונות עבודה 

צפון לא התעסוקתי חלקי ובמחוז  דרום ניתן מענההבמחוז בהשוואה למענה המלא והעשיר במחוז המרכז, 

אסירות המצליחות כך  ,יותר מענה עמוק ורחבהככל שאפשר להתרשם שניתן מענה תעסוקתי כלל. 

רשתות מזון, עבודה בהם: הנשים של תחומי התעסוקה הבולטים  משוחררות להשתלב בשוק התעסוקה.ה

 מכירות, אדמיניסטרציה ושירות לקוחות טלפוני.

נושא  – פרויקט "מסיכון לסיכוי" –יפו -עמותה לקידום החינוך תל אביבשיתוף פעולה עם ה ▪

התעסוקה הינו מהותי, מרכזי ומהווה אבן דרך עיקרית בתהליך שילובן של אסירות משוחררות 

פרויקט "מסיכון בבקהילה. מתוך עמדה זו, נוצר שיתוף הפעולה עם העמותה לקידום החינוך ביפו 

ברית מעולות )מהן נשים יהודיות כוללת עגל העבודה. הקבוצות נועד לשלב נשים במשלסיכוי" 

. הפרויקט שם דגש על שינוי דפוסי חשיבה וערביות (האתיופיתובנות העדה  המועצות לשעבר

מיומנויות בין : ולקיחת אחריות אישית. ההתערבות עוסקת בשלושה עולמות תוכן מרכזיים

במסגרת זו התקיימו ( והכנה לעולם התעסוקה. אישיות, מיומנויות פרקטיות )כגון הפעלת מחשב

מקום עבודה עם חוקים יש הדמיה של קורס בבמשרדי העמותה. , ימי לימוד מלאים, אחת לשבוע 12

 וכללים ברורים של משמעת וסדר, הקפדה על נוכחות מלאה והגעה בזמן.
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 שיקום תורני

את המתוקן ולתקן את המקולקל, על פי רבי . לכן, יש לו אפשרות לקלקל בעל יכולת בחירהיצור  ואהאדם ה

 נחמן מברסלב: "אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן".

 ושינוי שיקום תהליכי לבניית בסיס, השונים תכניו על היהדות בעולם הרואה מסגרת מהווה התורני השיקום

 על והיהדות התורה מערכי רםלהית ויכולת זיקה גילו אשרמשוחררים  לאסירים מתאימה זו מסגרת. חיובי

 חיים של לתחושה התורם מוסרי בסיס ולגבש ואישי חברתי ערכים עולם, חיים כישורי ולשפר לחזק מנת

 .ומטרה משמעות, תוכן בעלי

. עובדי התחום הינם השוניםתחום השיקום התורני מצוי בפריסה ארצית וערוך לתת מענים במחוזות 

יכולת לשלב אוריינטציה תורנית עם טיפול מקצועי. ב"ארגז הכלים"  עובדים סוציאליים בהכשרתם ובעלי

הלקוחים מהמסורת מקצועיים לצד כלי עבודה -שבשיקום התורני אנו עושים שימוש בכלי עבודה סוציאליים

הטיפול הקבוצתי התורני מהווה עוגן חזק ויציב עבור המטופלים. הנושאים שראל. התורנית וממחשבת י

אמוני השופך אור של טוהר על -מטופלים מקבלים, מלבד המענה הטיפולי, גם מענה רוחניהעולים על ידי ה

 הטיפול המקצועי.

 .2019-ל 2020בין במבט השוואתי  שיקום התורניהמשתתפים בקבוצות של מוצגים נתונים של  11בתרשים 

 2019-ל 2020השוואה בין  – השיקום התורנימשתתפים בקבוצות ה 'מס: 11תרשים 

 

המשתתפים בקבוצות שיקום תורני. הירידה במספר  6%חלה ירידה של  2020-, ב2019השוואה לשנת ב

 .ירושליםבמחוז מתרכזת 
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 נוער וצעירים

צרכים מורכבים אשר לא נתרמו מהמערכות לבעלי הנערים והצעירים שמגיעים לבתי הסוהר נחשבים 

לא יות למעשיהם ולהבין את השפעותיהם. השונות, ממשיכים לבצע עבירות חמורות ומתקשים לקחת אחר

ולהפגין להיות סלחנית כלפיהם שלא החברה מתקשה לקבלם לאחר שחרורם מהכלא. היא נוטה שייפלא 

להשתנות, במיוחד כאשר הם היו מעורבים חשש, חשדנות והתנגדות לשילובם, לצד הטלת ספק ביכולתם 

מאופיין בתחושות כעס ומרדנות, לצד שרות המורכבות הגדולה שמביא עמו גיל ההתבג. האלימות קשב

מובילים לחוויית בידוד  –פיקוח קצרות, אשר אינן מאפשרות טיפול משמעותי  ותקופותמאסרים קצרים 

 לאחוזי רצידיביזם גבוהים.חברתי, ומכאן 

תחום פיתח תפיסת עבודה . ה21-14 יםאנערים וצעירים בגיל מטופלים "אברשוצעירים תחום נוער ב

האתגר של צוות  .של העובדים רבהמסירות בומגוונים שימוש בכלים תוך ת ומותאמת לאוכלוסייה מקצועי

להתמקד בחיזוק הכוחות הנפשיים, דרך המפגש האנושי ותחום הוא להטמיע את נקודת המוצא החיובית ה

 הייחודי והקשרים הנרקמים בין המטופלים לצוות.

 ירים()שיקום ושילוב נוער וצע שוש"ן מרכזי הנוער ❖

פריסת המרכזים  ים לטיפול הוליסטי לאחר המאסר.ימרכזי נוער ייעודארבעה  ברחבי הארץ פרושים

פועל מאפשרת מענה רחב. מרכז שוש"ן בירושלים ( וחיפה תל אביבבאר שבע, ירושלים, )ברחבי הארץ 

כי ת התפיסה השיקומיעומדת בבסיס הקמת המרכזים  בשיתוף עם החטיבה לקידום נוער בירושלים.

 כתובת זמינה, נגישה ואינטנסיבית ולאנשי טיפול קבועים.זקוקים להנערים והצעירים  ,מאסרהלאחר 

 לוסיות, אשר מוכר בעולם כמודל אפקטיבי לטיפול באוכone stop centerהמרכזים פועלים במתווה של 

, שכן מחקרים םהקרימינוגנייהמותאמת לצרכיו ת תכני – ת. לכל נער מותאמת "חליפה אישית"ומוחלש

מעידים כי רצוי לטפל בבני נוער בסיכון ולשקמם באמצעות "עטיפתם" בשירותים חיוניים, הנותנים 

רכיהם המורכבים. מסגרת המרכז מעניקה התייחסות מקיפה לבעיותיהם של נערים בסביבה ומענה לצ

ת חזרה בחברה מוגנת ותומכת ומטרתה שיקום, טיפול נפשי והענקת הכלים והכוח הדרושים להשתלבו

 כשותפים מלאים.

צוות רב מקצועי הכולל: מנהל מרכז, עו"סים, יועצי תעסוקה, מדריכי או הצעיר במרכז פוגש הנער 

 .אשר עומדים לצדו ומלווים אותו בכל הצמתים המשמעותיים בחייו –שיקום, סטודנטים ומתנדבים 

ה חמה, לשמוע מילה טובה ולהיטען בו הם יכולים לנוח, ליהנות מארוחשמקום חם ומקבל הוא המרכז 

לצד זאת במרכז יש נוכחות מתמדת של אנשי צוות  .מחדש לקראת ימים רבים של התמודדות ואתגרים

 אשר מקפידים לתחום גבולות ולסמנם.

בכל מרכז יש ימים ייעודיים  ר הצהריים., גם בשעות אחם ראשון עד חמישיהמרכזים פתוחים בימי

והרחבת  , מניעת אלימותבנושאים שונים כגון: קבוצות טיפול ייעודיות ,דייםבהם ניתנים מענים ייחוש

זוגיות  הצעדים למניעת התמכרויות, מיניות בריאה, 12עיבוד העבירה, , רפרטואר תחושות ותגובות

כישורי חיים, התנהלות כלכלית נכונה, קבוצת תעסוקה ועוד. בשאר הימים הנערים ואינטימיות, 

: . הקשר כוללף עם המרכזיםוהתנדבות ושומרים על קשר רצאו בלימודים בעבודה, משולבים במקומות 

, השתלבות בחוגים, קשר עם מתנדבים, ליווי יםשיחות פרטניות, הדרכת הורים, שימוש בחדר מחשב

קיר טיפוס כגון עם דגש שיקומי )פעילויות חברתיות והעשרה לימודי עברית, תעסוקתי, מיצוי זכויות, 

 וחיזוק קשרים עם גורמי חוץ בקהילה.(, התנדבויות בקהילה לי חייםעטיפול בבו
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מטופלים שטרם אלו הם אליו הם מגיעים על בסיס יומי. ש ,מרכז יוםהמרכז לחלק מהמטופלים משמש 

המטופלים כאלו הזקוקים לאבחון נוסף ולזמן התארגנות ארוך יותר. או ות מותאמות תכניהשתלבו ב

קבלת מענקים ומלגות ללימודים, הכשרות,  טיפולי שיניים, :י" במידת הצורךזוכים אף ל"סל סיוע איש

 לימודי נהיגה ועוד.

 מרכז לינה הוליסטי לצעירים משוחררים לאחר מאסר –בית שוש"ן  ▪

( לאחר 24-16בני משמש מרכז לינה לנוער וצעירים )ה נפתח בירושלים בית שוש"ן 2020בסוף שנת 

או שהבית מהווה סיכון עבורם ועבור שיקומם. המרכז נפתח  נעדרי עורף משפחתיושהם מאסר 

בשיתוף עם הקרן לנוער וילדים בסיכון של הביטוח הלאומי, ומטרתו להוות גשר בין החיים בכלא 

 שינוי דפוסי התנהגות וצמצום אורח חיים עברייני.כדי לחיים נורמטיביים בקהילה תוך 

ימים בשבוע במהלך כל השנה  7שעות  24פועל למרכז היום, והוא וד מרכז הלינה ממוקם בצמ

מלווי שיקום  5ומשמש כבית מגורים לכל דבר. מלבד הצוות של מרכז היום, מאיישים את הבית 

ורכז בית, האמונים על רווחתם של הנערים והצעירים ועל יישום תכנית השיקום אשר נבנתה 

-ל 3בין ורך כל תקופת השהות, הנעה אינטנסיבי, לא הינובעבורם. ליווי המטופלים של בית שוש"ן 

 חודשים.  6

מטופלים קבועים.  8-מרכז הלינה מספק מענה למטופלים מכל רחבי הארץ, וערוך לספק מענה ל

לנערים  חירוםמקומות נוספים, אשר יאפשרו לספק מענה  2כחלק מהצרכים שמופו, הוקצו 

 אשר יזדקקו לכך.וצעירים 

קורת גג ובית חם, טיפול פרטני וקבוצתי, שילוב בלימודים  :מענים הניתנים בבית שוש"ןבין ה

ובתעסוקה, תהליכי צדק מאחה בקהילות המקור של המטופל, חוגים, תרבות, העשרה ופנאי, מיצוי 

 זכויות וסיוע בשירותי בריאות, קהילה חמה ועוטפת לחיזוק תחושת השייכות.

 היסוגי אוכלוסי ▪

אסירים , ממאסר רגיל בפיקוחמשוחררים סיות: אסירים מטפל במגוון אוכלווצעירים תחום נוער 

צבאי. אסירים משוחררים מכלא ומאסר מלא משוחררים מאסירים משוחררים ממאסרים קצרים, 

הם אוכלוסייה חדשה שנכנסה לתמונה רק השנה והיקפה עומד על המשוחררים ממאסרים קצרים 

תחום אינו פוגש את היפול של כחמישית מכלל המטופלים. לאור סד הזמנים הקצר, צוות הט

האסירים לפני שחרורם, ובונה תכנית ללא היכרות אישית מוקדמת עם המטופל, אלא על סמך 

התיעוד מהמאסר ומהקהילה. לעובדה זו יש השלכות על אופן הגיוס של האסיר המשתחרר להליך 

צלחת הליך הל םסיכוייההשיקומי, על מידת המוטיבציה שלו לקחת חלק בהליך השיקומי ועל 

 השיקום.

 קטינים ובגירים צעירים ▪

( המחייבים ליווי הדוק 21ועד  18מעל גיל ( וצעירים )18-14לצד המאפיינים הדומים של קטינים )

קבוצות הבאה לידי ביטוי הבין שתי בהבדלים להבחין אפשר ומענה רחב )לימודי, תעסוקתי ואישי(, 

הגבוהות יותר בקרב  –הצלחה בשיקום בסיכוי לף ת לטיפול ושיקום ואברמת הבשלות, ברמת הפניּו

. עובדה זו מחייבת את צוות התחום בהשקעת משאבים בלתי נעריםבהשוואה ל הצעיריםקבוצת 

 נלאים בקבוצת הקטינים.
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 הקשר האישי ▪

המטופלים, עובדה המאפשרת ליווי  פרביחס למסגדול של אנשי צוות  פריש מסצוות המרכז ב

עשויים להיות חתו. התחום מדגיש פיתוח וחיזוק קשרים אישיים, אשר נער ומשפה לשאינטנסיבי 

 .נערים וצעיריםתהליכי שינוי בקרב הנעת משמעותיים ב

בהם המטופלים חווים תמיכה, שייכות, העצמה שהמרכזים מהווים מרכז לחיי קהילה שיתופיים 

עבודה טיפולית את תחושת הבדידות והניכור. מתוך כך מתאפשרת גם מפחיתים וכך רבה, וק  

מעמתת, התבוננות במעשים הפוגעניים והעלאת המודעות להשלכות על אחרים, הגברת לקיחת 

ניתוח של היקף הפעילות ברמה התפעולית מלמד שבכל נקודת זמן,  אחריות וצעדים בונים לתיקון.

 מטופלים. הניסיון שלנו מלמד, כי היקפים אלו מאפשרים עבודה 25-כל מרכז נותן מענה לכ

 איכותית ואינטנסיבית עם כל מטופל.

 ועדות השחרוריםופיקוח ודיווחים ל ▪

יחד , ונושא באחריות גדולהצוות המרכז מדווח באופן תדיר על מצבו של הנער לוועדות השחרורים 

באופן קבוע בדיקות שתן, כות במרכז נער לשלומו ולעמידתו בתכנית השיקום. ,הנער ומשפחתועם 

ם בפיקוח של איזוק אלקטרוני ובנוסף נערכים ביקורי בית בבתי מהנערים משתחררימקצת 

 ף עם הנער ומשפחתו.וקשר רצנשמר המטופלים ו

בין הדרכים להתמודדות עם הפרות: שיחות "פיקוח", יציאה לחשבון נפש סביב האירוע, "הליך 

המשפחה, הוגן" שבו הנער ומשפחתו מוזמנים לשיח סביב מצבו, הגברת מסרים אחידים בשיתוף עם 

 עבודה על ההפרה במסגרת קבוצה טיפולית.ועיבוי תכנית השיקום 

 ההעמיק . המגפהעם נגיף הקורונהמדינת ישראל בשנה החולפת התמודדה  –התמודדות בימי קורונה  ❖

. בתקופה זו לקח על עצמו של משפחות בעלות צרכים מורכביםאלו את הבעיות החברתיות ובפרט 

והצעירים ובני משפחותיהם. צוות התחום פעל ערים איתנה בעבור הנ ות כתובתיתחום להמשיך להה

ביצירתיות ויזם פעולות רבות לשימור הקשר והקהילתיות של המרכזים. גם בימי הסגר פעלנו על מנת 

מרכזי הנוער נשארו פתוחים לאורך כל  .להמשיך ולהוות כתובת זמינה ובטוחה עבור המטופלים

התערבות  תכניותונבנו  יםנבדקו צרכים של כל מטופל :פן אינטנסיביצוות התחום עבד באווהתקופה 

כאון, ביקור מחוץ יפרטניות וקבוצתיות בהתאם להנחיות )למשל ריצה באוויר הפתוח עם נער שחווה ד

הורחבה התקשורת המקוונת עם השוהים . בשנה זו גם לבתי המטופלים באופן שמשמר קשר עין ועוד(

אפ לשימור תחושת השייכות, חולקו צוו, נפתחו קבוצות הליכים מול רש"א()ושנמצאים בת בבתי הכלא

עשרות סלי סיוע למטופלים ובני משפחותיהם, הועבר מידע וסיוע במיצוי זכויות ובמציאת מקומות 

תיווך בין המטופלים לגורמי חוץ. הפעולות הללו סייעו בהפגת הבדידות נעשה תעסוקה חלופיים ו

 הרגעת חוסר האונים.וב

 מחקר ❖

תחום לגוף אקדמי פנה ה ,בישראל וצעירים לאחר מאסרערים לנמחקרים עדכניים בנוגע כיוון שאין 

. ממצאי המחקר יסייעו לנו מחקר אורך במתודות משולבות של מחקר כמותני ואיכותניבמתחיל ש

ול בימים אלו מועברים שאלונים משולבים לכל מטופל חדש שנכנס לטיפ להמשיך להתמקצע ולהתפתח.

 .יםבמרכז
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 נתוני פעילות ❖

 .במחוזות השונים מוצגת התפלגות הסטטוס של נערים וצעירים המטופלים בתחום 12בתרשים 

 (2020)שנת ולפי סטטוס לפי מחוז נוער וצעירים ם משוחררים בתחום יאסירמס' : 12תרשים 

 

 

( 24%)נערים  383נעשו התערבויות שיקומיות )ראיונות, הכנת תכניות וטיפולים( עם  2020בשנת 

 2017, המשלים גידול של קרוב לחמישים אחוזים מאז 2019-בהשוואה ל 5%, גידול של (76%) וצעירים

 הכלא בבתי האסירים במספר המשמעותית הירידה לאור במיוחד מרשים הפעילות בהיקף הגידול(. 261)

 כתובת להיות פכיםהו שהמרכזים העובדה ועל במרכזים שניתן הטיפולי במענה שיפור על ומעיד

 .האוכלוסייה בעבור משמעותית

יהודים והשאר בני דת אחרת )בעיקר דרוזים(. מבין  47%מהמטופלים בתחום הם מוסלמים,  51%

 הם בני העדה האתיופית. 22היהודים, 

 מוצגת התפלגות העבירות העיקריות של הנערים והצעירים. 7לוח ב
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 (2020עבירה ראשית )שנת לפי קטגוריית וצעירים  התפלגות המטופלים בתחום נוער: 7 לוח

 אחוז מהמטופלים ברש"א קטגוריית עבירה ראשית

 27.0% אלימות

 21.9% סמים

 17.2% רכוש

 12.3% נשק וארגוני פשיעה

 10.7% שוד

 3.1% עבירות רישוי ותעבורה

 1.6% כלפי חיי אדם

 1.0% מין

 5.2% אחר

 100.0% סה"כ

 

יותר , בקבוצה זו נמוכה (3לוח לעיל בראו ) ות העבירות בקרב האסירים המבוגריםבהשוואה להתפלג

וגבוהה ועבירות מרמה וכלכליות רישוי ותעבורה עבירות , כלפי חיי אדםעבירות שכיחות עבירות מין, 

 נשק וארגוני פשיעה.ת ועבירו ,שודעבירות אלימות, שכיחות יותר 

 מאסרים קצרים ▪

 מאסרים קצריםאסירים משוחררים מהם , 2020נים לתחום הנוער בשנת נערים וצעירים המופ 66

עבור . מתוך כלל תכניות השיקום שהוגשו לאישורה של ועדת השחרורים של פחות משנה אחת

. הפליליים הרגיליםהמאסרים בלבד בקרב  16%-בהשוואה לזאת , נדחו על ידה 39% –קבוצה זו 

 .קבוצה זועם דה עבובנתון זה מעיד על המורכבות הגדולה 

 ת שחרוריםוועדתוצאות ת התאמה וובדיק ▪

לא המשיכו  63, 2020שנת הנערים והצעירים שנערכה עבורם בדיקת התאמה לטיפול ב 221בין מ

 2019-שיעור דומה לנשר בב 29% נשר של –ת השחרורים ועקב אי התאמה או דחייה בוועדלטיפול 

בהתאמה(  - 5%-ו 2%נמוך מאוד ) –ים כאחד שיעור אי ההתאמה בקרב הנערים והצעיר .(27%)

 (.24%)הצעירים בקרב ו( 21%)הנערים בקרב דומה ת השחרורים ושיעור הדחייה בוועדו

 הפקעות ▪

בקשות הפקעה נלקחות בכובד ראש, לאחר הפרות רבות, ובהיעדר שיתוף פעולה מצד המטופל. טרם 

להתמיד בתכנית השיקום, לרבות  ההפקעה מתקיימות התערבויות רבות שמטרתן לסייע למטופלים

  "הליך הוגן" אשר מטרתו לאגד סביב שולחן אחד את כל המעורבים בתכנית שיקומו של המטופל.

בהשוואה של ממש , ירידה מכלל המפוקחים( 11%) נערים וצעירים 29הופקע רישיונם של  2020-ב

 27%הפקעות,  15ערים )ההפקעות בקרב הנמספר . (מכלל המפוקחים 18%) 2019-ההפקעות ב 39-ל

בקרב מספר ההפקעות (. לעומת זאת, 25%) 2019-דומה לשיעור ההפקעות ב( מכלל המפוקחים

 (.19%) 2019-שיעור ההפקעות בבהשוואה הצטמצם  (מכלל המפוקחים 7%הפקעות,  14הצעירים )
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 כלא אופק לנערים ▪

 ; ירידהואים בכלא אופקהקטינים הכלמספר בשנתיים האחרונות אנו עדים לירידה דרמטית של 

וחרף  2020המעידה על ניסיונות מצד מערכת אכיפת החוק למצוא פתרונות חלופיים למאסר. בשנת 

שיון קצרה, חוסר אמון יהקשיים המוכרים בגיוס קטינים להליכי שיקום משמעותיים )תקופת ר

ת המדינה, הצליח במערכות, לחץ מצד קבוצת השווים שלא להשתתף בשיקום( ומשבר הקורונה שפקד א

השוהים באופק היה מספר  בהןשהתחום לשמור על מספר דומה של תכניות שיקום ביחס לשנים עברו 

גבוה באופן משמעותי. נתונים אלו מהווים המשך ביטוי למשאבים והמאמצים הרבים המוקדשים 

 לאוכלוסיית הנוער ברש"א.

משרדי לשחרור קטינים ממאסר, שהוקם -השנה תחום הנוער והצעירים לוקח חלק מרכזי בפיילוט בין

משרדי לבחינת שחרור קטינים ממאסר". הפיילוט -"אימוץ דוח הצוות הבין 3711מתוקף הצעת ממשלה 

ר רצף טיפולי בקטינים מעת מעצרם ועד לשחרורם חזרה לקהילה, באמצעות פיתוח מודל וליצנועד 

של תוך העלאת אחוזי הגיוס  (,Reentry Court, RCלקהילה ) םלקראת יציאתשמכין אותם ייחודי 

ומנוהל על ידי היחידה  2020בפברואר הפיילוט הושק  .שיקום של רש"א תכניותכלא אופק לאסירי 

 משרדי למניעת עבריינות נוער במשרד המשפטים.-לתיאום בין

 .ן(דיונים לכל קטי 5)ממוצע של כ  RCבמסגרת הפיילוט הוסדרה נוכחות קבועה של יועץ רש"א בדיוני 

מקצועית ובישיבות -רצף הטיפולי באמצעות השתתפות רש"א בישיבת שפוטים רבניתן לדגש מיוחד 

הודקו  –שירות המבחן ופרקליטות היה, סניגורבאמצעות ימי עיון וישיבות עבודה קבועות עם ה .סטטוס

וכלא שירות המבחן , קשרי העבודה והשותפות. הרחבת הפעילות והעבודה השוטפת עם מערכת המשפט

צוות ויצרה פשרה להקדים את הטיפול בקטינים, סייעה ברתימת קטינים לתהליך השיקום אופק א  

שינוי זה הופך את המשימה המורכבת של שיקום הקטינים למשותפת לכלל  מחשבה שעוטף את הקטין.

 הקטינים המשתתפים בפיילוט חווים הקשבה והעצמה בתהליך.ו הרלוונטיים הגורמים

 2021יעדים לשנת  ❖

 בית שוש"ן כמסגרת הוליסטית הכוללת לינה.הפעלת  ▪

 המשך יישום פיילוט קטינים בכלא אופק. ▪

 ביצוע מחקר הערכה במתודות משולבות של מחקר כמותני ואיכותני. ▪

 קידום הליכי צדק מאחה במרכזי הנוער. ▪

  ביסוס תורת עבודה עם משפחות המטופלים. ▪
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 אסירות משוחררותשיקום 

אך מאופיינת במצוקות  ,בלבד מאוכלוסיית האסירים בישראל 2%-כסירות מהווה אהנשים האוכלוסיית 

. רוב האסירות עברו התעללויות קשות בילדותן ובבגרותן וסובלות האסירים גבריםהייחודיות וקשות משל 

מהות יאהן רוב האסירות  וממצוקה נפשית. ((Complex PTSD מהפרעת לחץ פוסט טראומטית מורכבת

הפרידה הכפויה מהילדים מחריפה את המצוקה ומהווה מקור לסבל וכאב ו ,ילדים קטיניםחד הוריות ל

 המקשים על ריפוי ושיקום.

תפיסה טיפולית במערך טיפולי נפרד עבורן רש"א לאור המאפיינים הייחודיים של נשים אסירות הקימה 

 .המיוחדים י השיקוםמותאמים לאתגרהמתבססת על קריטריונים למערך זה הקצאת המשאבים  .ייחודית

 ,צוות המטפלות עובר הכשרות , הדרכות והשתלמויות בנושא טיפול בנשים שעברו טראומות קשות בחייהן

מרכזי הטיפול פועלים על פי גישה מוכוונת טראומה אשר מקיימת תקשורת ישירה,  .פגיעות מיניות וזנות

ועל להטבת שירותי טיפול ושיקום פמשוחררות תחום שיקום אסירות  בה עם המטופלות.ימכבדת ומיט

לאסירות וילדיהן בקהילה, רותם משרדי ממשלה למציאת פתרונות שיקום המותאמים למאפיינים 

 המורכבים של נשים אסירות ומפתח מענים רחבים.

הסתגלות להנחיות ולתקנות חדשות. לצד החובה חייב לשינוי דרכי העבודה ו ההתפרצות נגיף הקורונה הוביל

ת זמינות השירותים המקצועיים לאסירות משוחררות, נדרשנו לשמירה על בריאותן של להבטיח א

ההנחיות  ל פיבמסגרות הטיפול לאסירות משוחררות פעלנו ע המטופלות והצוות ולצמצום סיכויי הדבקה.

וההגבלות המשתנות. המשכנו לטפל ולהדריך את המטופלות והעובדות באמצעים מקוונים. כל מרחבי 

נשמרו תוך פיתוח מיומנויות מותאמות למעבר בין המצבים. סייענו וגייסנו תרומות מזון, מחשבים הטיפול 

וציוד בסיסי למטופלות. משבר הקורונה הציף והעמיק מצוקות ומחסור ונדרשה נוכחות וזמינות גבוהה של 

 ווי יומיומי.יהצוות ול

 .השחרור והמענה המטופלות במחוזות השונים לפי סוגמוצגת התפלגות  13בתרשים 

 (2020שנת )ולפי סוג השחרור והמענה לפי מחוז ם אסירות משוחררות ובתחמטופלות המס' : 13תרשים 
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 ה תרצה ועבודה בכלא נו ❖

הביאה עימה שינויים שמנעו בצל מגפת הקורונה המציאות החדשה  – מעבר להיוועדות חזותית ▪

ת. הקשר של רש"א עם האסירות מהווה מעובדות התחום להיכנס לכלא ולקיים פגישות פרונטליו

, עסקנו יחד עם גורמים פיקודיים וטיפוליים בכלא פיכךנדבך מרכזי בהכנתן ליום שאחרי השחרור. ל

עברנו מפגישות פרונטליות לפגישות תחשב באפשרויות לצד המגבלות. מבבניית מודל עבודה חדש ש

מנויות חדשות ליצירת קשר ולקיום מקוונות, שיפרנו את המערך המקוון וזמינותו ולמדנו מיו

התבוננות מחודשת על הדפוסים המוכרים לנו ביחסים כדי תוך  ,הערכות התאמה של אסירות

 טיפוליים והדרכתיים.

 בזכות המעבר להיוועדות חזותית – הזמנת גורמי קהילה ומשפחה למפגשים עם אסירות בכלא ▪

(VC)  רמי קהילה ומשפחה בפגישות עם האסירות. שילבנו גווהתייעלנו, קיצרנו וטייבנו תהליכים

קיימנו ועדות רב מקצועיות, ועדות קבלה למסגרות, ועדות תכנון טיפול והזמנו גורמי משפחה 

 משמעותיים ומיטיבים.

סוגיית  – ואסירותהשתתפות בדיון עם גורמים בכירים בשב"ס בנושא מענה פסיכיאטרי לעצורות  ▪

הגורמים כלל של הינה רגישה ומחייבת הירתמות צה נווה תרהמענה הפסיכיאטרי לאסירות ב

על תגבור משמעותי של המענים הפסיכיאטריים הוחלט  המקצועיים למענה אפקטיבי ומיטבי.

 במב"ן.בכלא והן לאסירות בתקופת המאסר, הן 

טיפול באסירות בבחלק מהמקרים תיבחן האפשרות להתחיל הוחלט ש –טיפול בעצורות  ▪

ייבחנו המענים )מסגרות( הצרכים ו .שירות המבחןעם בשיתוף זאת , מעצרשלב הכבר ב"מורכבות" 

כחלופת מעצר או לאחר שחרורן ממאסר בכלא. ההיכרות המוקדמת מסייעת לקדם תהליכים 

 ופעולות מול משרדי הממשלה. 

נעשה מהלך בשיתוף משרד הרווחה ורשות האוכלוסין להכרה חוקית של  – קבלת מעמד אזרחי ▪

אפשר לה מהייתה רשומה במשרד הפנים או במדינה אחרת. קבלת המעמד  אסירה אשר לא

 במסגרת שיקום בפיקוח רש"א.הן שילוב לראשונה בחייה להיות זכאית לזכויות סוציאליות, וב

חיבור לאנשי ונעשה נערכה היכרות עם התחום  – נהל מוגבלויותהסדרת שיתופי פעולה עם מ   ▪

מסגרות ואיתור הפניית אסירות מונמכות קוגנטיביות  מקצוע במשרד הרווחה שעוסקים בעניין

 רכיהן.ומותאמות לצ

 המשוחררתהאסירה  טיפול במשפחת ❖

ביחידות האזוריות קבוצות המשיכו להתקיים  2020במהלך  – קבוצות תמיכה לאסירות אימהות ▪

-ילדיה ושל הדיאדה: אםשל סייעו לשיקום של האם, הקבוצות לשיקום אסירים במרכז ובצפון. 

ההפעלה נעשתה באמצעות  .בקהילהלתפקוד חתית את היחידה המשפלהביא במטרה , זאת ילד

בהדרכת הורים ובטיפול , מומחיות בטיפול משפחתיעם חברה חיצונית ובהעסקת פרילנסריות 

 אימהות. 19השתתפו בקבוצה  2020במהלך שנת באוכלוסיות קצה. 
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 יים(מענה לאסירות "מורכבות" )בעלות מאפיינים ייחוד ❖

עובדות תחום נשים המשיכו להעלות לסדר היום הציבורי את סוגיית ה"אסירות המורכבות"  2020בשנת גם 

קיימות מסגרות אכן הבריאות. או משרד  עבורן מענה שיקומי במסגרות הקיימות של משרד הרווחהבשאין 

ומה, התמכרויות ודרות נפש, זנות, טראמתמודדות המיועדות לאוכלוסיות המתמודדות עם תחלואה כפולה, 

 זאת בשל סימפטומים אקוטיים ,למסגרות הקיימות ותמתאימ ןאינכלואות אולם מתמודדות נפש  ,רחוב

מתקשה אוכלוסייה מתאימה  טיפולית היעדר מסגרתבשל סביבתן. ו או התנהגות מסכנת בכלא כלפי עצמן

תוך זמן מובילה אותן הגיעו הן ה חזרה למציאות החיים הקשה ממנוהשיקום בפיקוח  תכניותבזו להשתלב 

 אל בין כותלי הכלא. חזרהקצר 

לפעול ללא לאות  2020על אף מחסור במענים, עובדות תחום נשים המשיכו בשנת  – מציאת פתרונות ▪

אסירות לא נמצאה מסגרת קולטת לתקופת  11למציאת פתרונות ל"אסירות המורכבות". עבור 

אושפזו בבתי חולים האלה האסירות מקצת  השיקום בפיקוח או לאחר שחרורן המלא.

תחום ליוו, תיווכו, עבדו מול צוותי העובדות תקופת האיזון פסיכיאטריים לצורך "איזון". לאחר 

 בתי החולים ומחלקות הרווחה ודאגו לתכניות המשך והשמה במסגרות.

"מורכבות" כלואות ועצורות שהתגבשה תובנה מקצועית  – הקמת צוות בין ארגוני להקמת הוסטל ▪

ארגוני לגיבוש -רכיהן הייחודיים. הוקם צוות מקצועי ביןותתאים לצשזקוקות למסגרת חדשה 

שיקומי לנשים עוברות חוק עם צרכים מיוחדים. ההצעה להקמת -תכנית להקמת בית טיפולי

בשיתוף פעולה של שירות והיא מגובשת ההוסטל מבוססת על תפיסת רצף השיקום של גופי התקון, 

למבוגרים והרשות לשיקום האסיר ובתמיכה מקצועית של שב"ס. הצוות יגבש את התכנית  המבחן

 להקמת המסגרתלתקציב ייעודי בקשה משרד האוצר ויגיש ל 2021ברבעון הראשון של שנת 

 .הפעלתהלהמיוחדת ו

 ההרחבה של רש"א תכניתמענים חדשים בתחום במסגרת  ❖

קינה ביחידות האזוריות לשיקום אסירות בצפון תוספת ת – הרחבת מערך שיקום אסירות בקהילה ▪

פורסם מכרז לגיוס רכזת אזורית לטיפול באסירות  2020ובדרום )עו"ס ומדריכה(. לקראת סוף שנת 

 סובב ירושלים.ממשוחררות מירושלים ו

שופץ מרתף המבנה לטובת תוספת חדרי  2020בתחילת שנת  – הרחבת מערך השיקום בהוסטל ▪

 מגורים בהוסטל.

הוחלט על הקמת דירת מעבר שתסייע במעבר מהחיים  2020בסוף שנת  – ת דירת מעברהקמ ▪

המוגנים בהוסטל לחיים עצמאיים בקהילה. זה מענה נוסף בתחום במטרה למנוע הידרדרות חוזרת 

שנת שהשלימו חזרה לכלא. בשלב הראשון, המענה ייבחן כפיילוט לדיירות ההוסטל ללחיי שוליים ו

מטופלות בקהילה הזקוקות  –י, תיבחן הרחבת המענה לאוכלוסייה נוספת דיירות. בשלב השנ

נשים עצמאיות, שיתגוררו בה דרך קבע.  שלושהדירה מיועדת ללקורת גג בעקבות משבר זמני. 

 12 –בדירה המרבי נשים לתקופה מוגבלת. משך השהות ארבע במקרים חריגים יוכלו ללון עד 

 צוות התחום. על ידי חודשים. השהות בדירה תלווה
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אטרית ייעודית לתחום, מומחית באבחון יגויסה פסיכ 2020בסוף שנת  – ייעודית תגיוס פסיכיאטרי ▪

מטופלות בכל ארבע מגיעה אחת לשבועיים ופוגשת עד הרופאה פוסט טראומה מורכבת. בטיפול בו

 פלות. מתאימה טיפול תרופתי, כותבת הערכות וחוו"ד ונותנת ייעוץ טלפוני למט. היא ביקור

 הרחבת ההיכרות עם מסגרות בקהילה  ❖

הורחבה ההיכרות באמצעים מקוונים עם גורמי טיפולי וניהול  – היכרות עם גורמים מקצועיים ▪

"יתד", שירות התמכרויות, רצף המענים תכנית ף התקון, גא :במשרד הבריאות ובמשרד הרווחה

 .ועודלשורדות זנות, תחלואה כפולה 

את ק ית תחום נשים הגיע לביקורים במסגרות השונות במטרה להעמצוו – ביקורים במסגרות ▪

 בהן אסירות משוחררות יכולות להשתלב.שסל המסגרות החיצוניות את ב יהרחלשיתופי הפעולה ו

 ישיבות ודיונים מקצועיים ייחודיים ❖

 בפגישה הוצגו בעלי תפקידים, ממשקים משותפים, דרכי –יה ממחוז מרכז סניגורישיבה עם צוות ה ▪

 עבודה וייעול העבודה בתחום שיקום אסירות.

 ייעול דרכי עבודה. – השתתפות בישיבות הנהלה ומטה עם צוות היחידה למאסרים קצרים ▪

פעולה והיכרות בין  ףהגברת שיתו – טיפול בצעירות –"יתד" תכנית ישיבה עם הצוות המוביל של  ▪

 הצוותים.

התייעצויות בבניית  – וחה ובמשרד הבריאותישיבות עם גורמים מקצועיים וניהוליים במשרד הרו ▪

 עצורות מורכבות ולמידת היקפי הבעיה.או שיקום לאסירות  תכניות

 פורמים, הכשרות והשתלמויות לעובדות התחום ❖

בנושא אבחון וטיפול בנפגעות תקיפה מינית מתקיים  תכנית הכשרה שנתית לכל עובדות התחום ▪

 יאות הנפש "לב השרון".במרכז הרפואי לברבמערך הטיפול בטראומה 

אחת לחודש ועסק בשיפור מערך השירותים לאסירות משוחררות, הפורום נפגש  – פורום צוות מוביל ▪

 הגברת שיתופי פעולה מבית ומחוץ וקביעת מדיניות בשיקום אסירות.

סטודנטיות ומתנדבות השתתפו בימי אוריינטציה למתנדבים וסטודנטים  – ימי אוריינטציה ▪

 ברש"א.

 נתוניםמסד  ❖

ניהול טבלה עדכנית שיתופית למנהלות המסגרות בתחום  – שיפור מערך הנתונים של תחום נשים ▪

תיעוד ו נתונים של כלל האסירות המופנות לרש"א )כולל סטטוס טיפולמוזנים נשים. בטבלה 

 תהליכים ושלבים(.

חרורן שיקום הן בש תכניתלצורך הגדלת מספר האסירות שמשולבות ב – קבלת מידע משב"ס ▪

 בפיקוח והן בשחרור מלא.
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 2021יעדים ייחודיים לשנת  ❖

"מורכבות" והתקדמות לאסירות מסגרת רב ממדית קמת ארגוני לה-הצגת תוצרי הצוות הבין ▪

 .מסגרתהלקראת הקמת 

 הגדלת מספר האסירות )לרבות עצורות "מורכבות"( שנפגשות עם רש"א בכלא, לקראת שחרורן. ▪

 .מעקבובוועדות הייחודיים לנשים אסירות בוועדות השחרורים  בדיקת היתכנות לקיים דיונים ▪

הרחבת מערך שיקום האסירות בקהילה, המשך פיתוח מרכזים רב ממדיים בדרום, בירושלים,  ▪

 בצפון.במרכז ו

 ".וה תרצהונ"בכלא טיפול ושיקום הסדרת דרכי עבודה עם צוות  ▪

 .איוש דירת מעבר ▪

ים: תכנית הכשרה שנתית בפוסט טראומה, תחלואה פורום ארצי מקצועי לכל עובדות תחום נש ▪

 כפולה וטיפול בנפגעות תקיפה מינית.

 .צוות מוביל –פורום מקצועי  ▪

 .הכשרה בנושא אימהות אסירות וילדיהן ▪

 .היכרות ומיפוי שירותים ומענים בתחום בריאות הנפש לאסירות משוחררות ▪

 .Trauma Informed Servicesהמשך פיתוח תחום נשים בכיוון  ▪

 .הרחבת תכנית אימהות וילדיהן ▪

 .משפחתהבהעמקת הטיפול באסירה ו ▪

 ניהול מסד נתונים במערכת המחשוב החדשה. ▪
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 עבריינות מין

את השנה החולפת למאתגרת מאוד. הסגרים והמגבלות חייבו את כל הארגון הפכה התפרצות נגיף הקורונה, 

ן בבדיקות ההתאמה לתכניות שיקום בבתי ה –לעשות התאמות לשטח עבריינות מין ובתוכו גם את תחום 

על כן, העבודה בתחום השנה כללה התערבויות  .הסוהר ובמסגרת צו הפיקוח והן בפעילות הטיפולית

שבוצעו נוכח האילוצים התערבויות וגם  2020מקדמות אשר תוכננו מראש במסגרת תכנית העבודה לשנת 

 .יוצאת הדופן המציאותשהכתיבה 

אות הצטיינות מהמנכ"ל על ההישגים הוענק לתחום השנה  – תשפ"אתחום מצטיין לשנת  ▪

המרשימים בעבודה השוטפת, על המאמץ של כל גמ"מ בקידום האוכלוסייה עליה אנו אמונים ועל 

המקצועיות והמסירות אשר ניכרים בכל התערבות אבחונית וטיפולית. עבודת התחום בלטה 

מציאת פתרונות יצירתיים לכלל הצרכים שעלו ובהקורונה בהתאמות מהירות ומועילות למשבר 

 הגבלות ייחודיות.הנתונה לכאשר מדובר באוכלוסייה מורכבת זאת מהשטח, 

 90%-מפוקחים, כ 1,300-ממפקחת על יותר  "צור"יחידת  – "צור"מפוקחי יחידת לטיפול של גיוס  ▪

רמת  :שבהם מהם אוכלוסיית היעד של הרשות )היתר של שירות המבחן(. המקרים המורכבים

אינם משולבים  –מסוכנות מינית גבוהה, בעלי סטיות מיניות, בעלי רמת תפקוד נמוכה, נפגעי נפש 

סירוב. עם כניסתו של מפקד חדש בשל ובטיפול בטיפול בשל היעדר תובנות ראשוניות לצורך 

 כלל מפוקחירש"א לליחידה, התקיימה פגישת עבודה בה נדונה אפשרות קידום ההתערבות של 

 רש"אמידע על פעילות קיבלו הם השתתפו בקורס שבו היחידה. כבכל שנה, קציני הפיקוח החדשים 

 עם היחידה וכן הרצאה על עבריינות מין ומוגבלות שכלית התפתחותית. השלהקשר על ו

 :הביאה למצוקות חדשות הקשורות בעיקר בצורך במענים קונקרטיים אינסטרומנטליים 2020שנת 

לגמ"מים במחוזות, יחידת "צור" . חלק מפניות קציני הפיקוח של טיפול בחובותדיור, תעסוקה ו

 נסובו סביב נושאים אלו.

ברובן התקיימו בדיקות ההתאמה לתכניות שיקום מונע  – בדיקות התאמה לתכניות שיקום מונע ▪

פשרו כניסה לבדיקות התאמה בתי סוהר ספורים א  רק  .(VC) ויעוד חזותיהמוחלט באמצעות 

נדרשו  לפיכךשאלות עומק ולשאול האפשרות בוויעוד חזותי מוגבלת מאוד בדיקות בנטליות. פרו

התאמות ייחודיות. בדיקות ההתאמה לתכניות שיקום מונע במסגרת צו הפיקוח התקיימו לרוב 

לא הבדיקה בהם שמקרים נקודתיים במרחבים, גם בימי סגר, למעט וב באופן פרונטלי במחוזות

 .ההתאפשר

נפתחו שני מרכזי שיקום מונע חדשים בבאר שבע  2020-ב – מרכזי שיקום מונע חדשיםפתיחת  ▪

 יוברחובות, אשר נותנים מענה של טיפול פרטני וקבוצתי ייעודי. המרכז בבאר שבע, נותן מענה טיפול

 בשפה הערבית.גם 

מנת  על (בשיתוף עם שב"ס)בבתי סוהר סדנאות כבכל שנה נעשו  – סדנאות הכנה לקראת שחרור ▪

להגביר את המודעות של אוכלוסיית היעד לצורך בהשתלבות במסגרות טיפוליות בשחרור המוקדם 

ומחוצה לה, כולל מנהלת מרש"א ולקראת השחרור המלא מהמאסר. בסדנאות השתתפו נציגים 

 אשר נתנה הסבר על ההוסטל ומרכז היום. "מעגלים"מרכז 
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הלאומי להגנת ילדים ברשת, לצורך בדיקת  התקיימה פגישת עבודה במטה 2020-ב – 105מוקד  ▪

האפשרות לשיתופי פעולה מקצועיים. סוכם כי יתקיים ערוץ של העברת מידע רלוונטי ככל שיהיה 

 פגישה מורחבת בין שני הארגונים.תתקיים צורך בכך וכי בהמשך 

ה בשנה זו, התקבל תקצוב להכשרה מקצועית בתחום. ההכשרה נבנתה ועתיד – הכשרה מקצועית ▪

 .2021להתקיים בחודש פברואר 

תקנים. משרות אלו יאוישו  3.5-בהרחבת כוח אדם בתחום  השרוהשנה א – הרחבת כוח האדם ▪

 .2021בתחילת שנת 

קיימים מספר פורומים קבועים לצורך קידום החוק ומעקב אחריו  – השתתפות בפורומים קבועים ▪

משרדי, -ןפורום מקצועי ביבודשיים ח-בהם אנו משתתפים באופן קבוע ובתדירות של אחת לחודש

. ההתייחסויות פורום מקצועי מרכז 'מעגלים', ועדת היגוי 'מרכז מעגלים', פורום וכניש )פרקליטות(

מגפת עקב  בפורומים היו מותאמות גם להתכווננות כל הארגונים הרלוונטיים למגבלות הקיימות

 .הקורונה

ת וסדירה ניתנה על ידי ראש התחום בכל הדרכה פרטנית אינטנסיבי –ייעודי  מערך הדרכה ▪

המחוזות לכל עובדי התחום. ד"ר יעל אידיסיס הדריכה את מנחי הקבוצות הייעודית אחת 

 לשבועיים.

 םנעשו פעילויות פנים מחוזיות ובין מחוזיות בהתא מגפת הקורונהבשל  – פעילויות מחוזיות ▪

  :. להלן פירוט הפעילויותלצרכים שעלו מהשטח

השתתפות הגמ"מ בבדיקות התאמה למסגרות אלו  – פלים למסגרות חוץ ביתיותליווי מטו •

ביקורים  , כוללףטקשר שונשמר בנוסף,  לצורך מתן ביטחון עם דמות מוכרת ומיטיבה.

 לצורך פיקוח על אופן ביצוע ההתערבות, השמה בטיפול ופתרונות דיור. ,ת חוץ ביתיותובמסגר

לצורך ייצוג המטופל וקידום המענים  הבריאות השתתפות בוועדות סל שיקום של משרד •

 .השתתפות בוועדות המתקיימות בתחנה לבריאות הנפשהשיקומיים עבורו, כמו גם 

, העבודה הטיפולית הקבוצתית ברשות הוקפאה בשל הצורך לעמוד בתנאי "התו הסגול" •

המשך  במהלך הסגרים באופן חלקי. המציאות אילצה למצוא פתרונות אשר יוכלו לאפשר את

מרכז הופסקה קליטת מטופלים חדשים והקבוצות ההטיפול. בקבוצה הייעודית במחוז 

 הייעודיות בירושלים ובצפון פוצלו לשתי קבוצות. 

עברייניות מין. ארבע השנה נבדקו בנווה תרצה  – עבודה משותפת עם תחום שיקום נשים •

מרכז הנשים עם גמ"מ מחוז פגישות עבודה תכופות של עובדות תחום שיקום התקיימו , לפיכך

 ודיון מקצועי.מידע מינית, כלל  ותוכן מפגש אוריינטציה שהיה מכוון לעבודה עם נשים פוגע

מרכזי שיקום מונע  17-במסגרת הפיקוח על התכניות ב – תכניות שיקום מונע פיקוח על •

יכים עדכון על התהל , התקבלעבודה שוטפת וסדירה עם המרכזיםהתקיימה  במחוזות השונים

התאמות נדרשות ועל התערבויות נקודתיות על שינויים בתכניות השיקום, ועל ההטיפוליים 

 .בשל מגפת הקורונה

הכוללת מיפוי צרכים אצל מטופלים וסיוע קונקרטי באמצעות תרומות  עבודת שטח ייחודית •

פנות להתהמטופלים וסל סיוע לאסיר, מתוך הבנה כי רק לאחר מתן מענה לצרכים אלו, יוכלו 
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גם על רקע מוגבלות  להשתלבות בטיפול. בנוסף, התקיימו התערבויות ממוקדות עם המשפחות,

 קוגניטיבית ובעיות התנהגות.

סביב מענים נקודתיים של מתן טיפול תרופתי להפחתת  שיתוף פעולה עם משרד הבריאות •

ר מענה מהיקבלת הדחף המיני. קשר ישיר ומקדם עם הפסיכיאטרים במחוזות לצורך 

 למטופלים.

המגבלות ו הקורונהמשבר  – עבודה אינטנסיבית עם תחום תעסוקה והכשרה מקצועית •

על כן, נעשו הפניות לתחום תעסוקה והכשרה מקצועית . בתעסוקהפגעו באופן מידי המשתנות 

לצורך קידום השמות תעסוקתיות חדשות, השמות בהכשרות מקצועיות וסיוע בקבלת ברש"א 

 , לשכת התעסוקה ועוד.יטוח לאומיכרחיים מבשירותים מקוונים ה

התקיימו פגישות עבודה של גמ"מ מחוז המרכז עם כמה מהמחלקות לשירותים  – מחוז המרכז •

 חברתיים ברשויות המקומיות לצורך הגברת שיתופי הפעולה.

לשירותים מחלקות פגישות הדרכה אחת לשישה שבועות לרכזי שיקום האסיר ב – דרוםהמחוז  •

סוציאלי בעברייני -, סביב ייעוץ והכוונה בטיפול פרטני פסיכויםרכזי שיקום אזורילוחברתיים 

מין. במסגרת מפגשים אלו, נעשתה היכרות עם מרכז שיקום מונע "פאדי סאמר" בבאר שבע. 

הרכזים התארחו במרכז, קיבלו הסבר על הפעלתו ודרכי העבודה ודנו בסוגיות טיפוליות 

 יני מין.רלוונטיות בעבודה עם עברי

עם הקמת מרחב שפלה בחודש פברואר, הגמ"מ החלה לבצע בדיקות התאמה  – מרחב שפלה •

ים של המרחב ולפקח על מרכז השיקום ילתכניות שיקום מונע במסגרת הגבולות הגאוגרפ

המונע החדש שנפתח במחוז. התקיימה אוריינטציה של גמ"מ המרחב לכל עובדי המרחב. ניתן 

והאפשרויות הטיפוליות ונערך דיון מהותי לעניין הטיפול בעברייני מין. הסבר על עבודת התחום 

בנוסף, במהלך השנה התקיימו במרחב רמלה בדיקות התאמה למרכז "מעגלים" באמצעות 

 (.VCויעוד חזותי )

מוצגת התפלגות ההחלטות בדבר התאמה או אי התאמה של עברייני מין לתכניות שיקום מונע.  14בתרשים 

צגים הנתונים עבור בדיקות שנעשו בבתי הסוהר לקראת דיוני ועדות השחרורים ועבור בדיקות בתרשים מו

 שנעשו במסגרת צו הפיקוח.
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 (2020)שנת ובמסגרת צו פיקוח בתי הסוהר בבדיקות התאמה בעקבות לשיקום מונע : התאמה 14תרשים 

 

(, ירידה 275)במסגרת צו פיקוח ( ו319)בבתי הסוהר מונע בדיקות התאמה לטיפול  594נערכו בסה"כ  2020-ב

התאמה שנעשו בבתי הסוהר הבבדיקות  35%(. שיעור ההתאמה לטיפול עמד על 625) 2019לעומת  5%של 

 (.2019-בהשוואה ל 10%)עלייה של במסגרת צו פיקוח התאמה הבבדיקות  77%על ( ו2019-)דומה ל

 .בעברייני מיןמוצג היקף הפעילות הטיפולית  15בתרשים 

 (2020לפי מחוז )שנת  ,ובמרכזי השיקום המונע "אברש בקבוצות ייעודיותהמטופלים  'מס: 15תרשים 
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(. במספר המטופלים בקבוצות 370) 2019-בהשוואה ל 12%עברייני מין, עלייה של  414טופלו בסה"כ  2020-ב

מרכזי שיקום מונע חלה ( ובמספר המפוקחים ב62לעומת  54בשנה החולפת ) מתמסויירידה  הייעודיות חל

 .2018משנת  90%-(, המשלימה עלייה של קרוב ל308לעומת  360עלייה מרשימה )
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 פניות הציבור וסיוע לאסיר המשוחרר ובני משפחתו 

אסירים משוחררים המחקר מלמד שלשקם אסירים משוחררים מבלי לטפל תחילה בחובותיהם. מאוד קשה 

. תחום פניות הציבור וסיוע לאסיר המשוחרר ובני משפחתו שיקומםרואים בחובותיהם חסם מרכזי בתהליך 

ביות יהפחתת רושיתופי פעולה עם גופי האכיפה והגבייה במדינת ישראל לשם הסדרי פריסת חובות  םמקיי

וקנסות עבור אסירים משוחררים הנמצאים בתהליכי שיקום. בתחום זה נערכות פניות לגורמים ממשלתיים 

 מנת להימנע מצווי פינוי וממאסר כתוצאה מאי עמידה בתשלום חובות.על כאחד, ועסקיים 

משרדי ממשלה,  – , ובהםממשלתיים, ציבוריים ופרטיים –בעלי חוב עובד עם קשת רחבה של גופים  התחום

מד"א, חברת חשמל, בתי חולים משטרת ישראל, רשויות מקומיות, בתי משפט, בנקים, חברות סלולר, 

המרכז לגביית מערכת ההוצאה לפועל ו: על שתי זרועותיה רשות האכיפה והגבייהעם  ; וכןוחברות פרטיות

התחום משתף פעולה עם גופים רבים: האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, . , אגרות והוצאותקנסות

 שב"ס.וציבורית, ביטוח לאומי )הסדרת חובות וקצבאות( הגוריה יהסנ

אם הפיצוי לא מסולק,  פיצוי לנפגע וקנס.שבית המשפט מטיל עליו בעיה ייחודית וקשה עומדת בפני האסיר 

: דרישה השלכותשתי לכך יש . משמעותיבאופן הסכום תוך הגדלת התיק עובר לגבייה במרכז לגביית קנסות 

בשל המוקדם השחרור כן שלילת ו הטלת עיקול על חשבון הקנטינהכדי וך לתשלום הפיצוי עוד בתוך הכלא ת

 השיקום.השחרור המוקדם כחלק מתהליך של לתת תמיד את הערך הראוי מבלי זאת  ,תשלום הקנס-אי

יה יכל פנמרובים וישנים. חובות לאסירים  ישכיוון שעל פי רוב  ,מורכבות הן שמתקבלות לסיוע פניותה

. התחום ממשיך בעלי החובוהטיפול בה נוטה להתארך, בשל התנגדויות הרשויות ושאר בפני עצמה, עומדת 

 .רבות שנים לאורךקוב אחר הסדרי החוב ככל שאלו נמשכים, לעתים לע

חובותיו של האסיר ממשיכים לגדול גם במהלך מאסרו, כך שכאשר הוא משתחרר סכום הסילוק גדול 

ר לקדם חקיקה של "הקפאת חובות אסירים" שבו ייקבע תוהמקורי. לטעמנו חשוב בי ומגודלבהרבה 

וכי בתחילת המאסר ייערך לכל אסיר סקר חובות ויוצע הסדר  ,אסרושחובותיו של אסיר יוקפאו מעת מ

 .שחרורועם תשלומים שייכנס לתוקף 

במחוז המרכז יש תיעוד מטופלים.  30-תחום במחוז דרום אשר טיפלה בלנקלטה עובדת  2020במהלך שנת 

 208ובות של ח מרכזה במחוזטופלו  2020מסודר של פעילות הטיפול בחובות אסירים משוחררים. בשנת 

  .אסירים משוחררים
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 פר"ח

הניתוק . על מנת להתמודד עם אסיר ומשפחתועבור המתמשך תקופת המאסר נחווית כאירוע טראומטי 

חברו מיזם ה. להפעלתו של ואסירים משוחרריםלילדי אסירים את פרויקט פר"ח רש"א , מציעה ההדדי

 תקיים גם כיום.להממשיך  והוא 1987שב"ס ופר"ח. תחילתו של המיזם בשנת רש"א, 

במאסר, מעין אח בוגר. החונך שאביו או אימו חונך פר"ח, שהוא סטודנט, משמש מודל להזדהות עבור הילד 

קשה. הפעילות מתבצעת בבית הילד או במסגרת מתנ"ס המכוון, מדריך, מלמד ומנחה את הילד בתקופה 

עם מגיע , החונך על כך נוסףחודשים בשנה.  8שעות שבועיות במהלך  4הסמוך לביתו של הילד בתדירות של 

ביקורים בשנה(. במהלך תקופות החונכות, מתקיימת פעילות  5הילד לביקורים אצל ההורה בבית הכלא )עד 

חינוכית והפגתית עם החניך ועם משפחתו. הפעילות מסייעת למשפחת האסיר לפתח אמון בממסד ובעקבות 

 רווחה.השירותי להיעזר בכך 

 יישובים בכלל המחוזות. 21-ילדים ב 182( נחנכו במסגרת פר"ח 2020-2019מודים תש"ף )בשנת הלי

 מיזםהמטרות  ❖

חיזוק הקשר בין הילד להורה בתקופת שהותו של האסיר בכלא ובתקופת שחרורו של האסיר  ▪

 מהכלא וחזרה למשפחתו.

 .תווהעצמשל הילד חיזוק ביטחונו האישי  ▪

 בממסד, הגברת יכולות לימודיות.רכישת כישורי חיים, חיזוק האמון  ▪

 חשיפת הסוד הגדול: ההורה במאסר. ▪

 

 מתנדבים וסטודנטים

מתחומי לימוד מגוונים לצורך הרחבת הטיפול והסיוע מתנדבים סטודנטים מתנדבים ונעזרת רש"א 

סטודנטים  81נקלטו  2020-בהמתנדבים עוברים הדרכה על ידי עובדי רש"א.  לאסירים המשוחררים.

 כוח עזר משמעותי במתן מענה לאסירים המשוחררים. המהווים

פרויקט בשיתוף עמותת "פרנסה ביושר" בראשות פרופ' מרים הירשפלד  –פרויקט "בגובה העיניים"  ❖

כמנטורים לאסירים הם מוצמדים הכשרה שלאחריה עוברים ושב"ס. במסגרת פרויקט זה המתנדבים 

מתנדבים,  14מסגרת פרויקט זה החלו את ההכשרה לאחר שחרורם. ב יםליוויוממשיכים בבעודם בכלא 

 .2020-ב התנדב באופן פעילהחלו  10מהם 
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 מנהלת הרחבת רש"א

  ותמסגרות חוץ קהילתיבשני מישורים: מענים בקהילה וכוללת פעילות ההרחבה  ❖

 הייתה בסימן פיתוח מענים בקהילה. 2020פעילות ההרחבה נשקה לכל תחומי הפעילות ברש"א. שנת 

ביסוס מענים קיימים ושל מענים חדשים לטיפול באסירים משוחררים בפיתוח פעילות ההרחבה עסקה 

מטות המחוזות ודרגו מסגרות קיימות. שורחבו מרכזי יום והו מרכזים רב תכליתייםהוקמו  והרחבתם.

ם פעילות שכללה: השכרת מבנים למחוזות ומרחבי ,םלאסירים המשוחררים ולמשפחתנוספו תכניות ו

על ציודם והכשרתם לקליטת עובדים, גיוס כ"א ושילובו במחוזות ובמרחבים. גיבוש דרכי עבודה 

 מרחבים הכפופים למחוזות: 9הוקמו ההרחבה במסגרת בנושאים שונים.  הדרכה והטמעה, במרחבים

 )אשקלון( מרחב נגב )באר שבע(, מרחב לכיש – מחוז הדרום ⬧

 מרחב ירושלים ⬧

 )נתניה( , מרחב תל אביב, מרחב שרון)רמלה( מרחב שפלה – מחוז המרכז ⬧

 .)בהקמה בנוף הגליל(עמקים )כרמיאל(, מרחב  מרחב גליל, מרחב חיפה – מחוז הצפון ⬧

 3רכזת כ"א, רכזת שכר, ממונה ביטחון,  /נהלת, חשב, מנהלת חשבונות ראש מ  : במטה –גיוס כ"א  ▪

 3רכזי שיקום האסיר,  20, יםגמ"מ 5יועצי כלא,  8: במחוזותמתאמים לוגיסטיים, מנהל מסגרות. 

 יועצי קהילה.  2-רכזי פיקוח אלקטרוני, יועצת תעסוקה ו 2יועצי תעסוקה, 

 ;העתקת מנהלת מחוז צפון למבנה חדש ;העתקת מנהלת מחוז דרום למבנה חדש – מבנים ותשתית ▪

 .מרחביםההקמה, הרחבה וביסוס 

 וד.תיים: תעסוקה, משפחת האסיר ועימרכזי שיקום רב תכל ▪

 מרחבי פעילות למשפחת האסיר והוצאה לפועל של פעילות ופרויקטים בנושא. ▪

 הכשרות מקצועיות ולימודים לאסירים משוחררים. ▪

 סל סיוע לאסיר. ▪

 משפחת האסיר.לפרויקטים  ▪

הייתה בסימן פיתוח מענים  2020לסיכום, פעילות ההרחבה נשקה לכל תחומי הפעילות ברש"א. שנת 

 בקהילה.

 2021יעדים לשנת  ❖

והמשך ביסוס בשיתוף עם תחום מסגרות תהיה בסימן הקמת מסגרות חוץ קהילתיות  2021שנת 

 הפעילות בקהילה. 

"מפתחות",  : מרכז יום בהוסטל "מפתחות", דירת מעבר לנשים, הרחבה בהוסטלקיימות מסגרות ▪

 ."בית החסדהוסטל "העתקת מרכז נוער וצעירים בירושלים למבנה חדש, הרחבת 

הוסטלים, איתור מבנים להוסטל ומרכז יום  3מכרזים להקמת הוצאה לפועל של : חדשותמסגרות  ▪

 אלמ"ב, הוסטל עוברי חוק / אלימות כללית, הוסטל תורני.

עיבוי מערך הרכזים להתמודדות עם יעדים כגון: הפעלת  ;: הגדלת תקרת שכררשויות מקומיות ▪

 ר מלא.פרויקטים למשפחת האסיר וגיוס אסירים משוחררים ממאס
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 פעילות הג'וינט

בתכנונו רש"א במסגרת הרחבת פעילותה של הרשות לשיקום האסיר, ג'וינט ישראל נבחר לסייע ללוות את 

זאת על מנת לטייב את תהליכי השיקום ולמקסם את ממשקי העבודה  ,טיפולי -פיתוחו של הרצף השיקומיבו

 הפנים ארגוניים והחוץ ארגוניים.

 מטרות משותפות שהוגדרו ❖

 .והן לאחר מאסר מלא ןהן בתקופת הרישיושיקומי -מענה טיפוליהמקבלים הגדלת מספר האסירים  ▪

 המקצועיים. תהליכי העבודה טיוב ▪

 קידום שיתופי פעולה ושיפור ממשקי העבודה. ▪

 .האחדת השפה הארגונית המקצועית ▪

 ל המענים עבור המטופלים.סיוע בבניית ס ▪

 יעדים ❖

 על שדרת הניהול ועובדי השטח. יצירת חזון ותפיסת שיקום מוסכמת ▪

 .יצירת מודל עבודה מוסכם וישים ▪

 ."איצירת אבני דרך להטמעת המודל בקרב עובדי רש ▪

 2020מה נעשה עד כה בשנת  ❖

 ."אארגוני בנוגע לבעלי תפקידים ותהליכי עבודה ברשתהליך חילוץ ידע  ▪

יכרות עם אנשי כניסה לתפקיד של רכזת ג'וינט ברש"א: למידת הארגון, קריאת חומרים וה ▪

 המקצוע.

 .בניית תכנית עבודה שנתית ▪

 לאסירים העומדים לקראת שחרור מוקדם. הערכות התאמהבנושא גיבוש  תכנון צוות עבודה ראשון ▪

 2021יעדים לשנת  ❖

הערכות התאמה, תפקיד רכז הטיפול, ממשקים : תחומי הליבה שנבחרו 5יב בניית צוותי עבודה סב ▪

 .קה ומיצוי זכויותושיתופי פעולה בקהילה, תעסו

 ."אימי למידה והכנה לשינוי עבור הצוות הבכיר ברש ▪

 לעיצוב צוות מוביל שינוי בעל מוכנות להטמעת המודל המתפתח.קורס מנהלי מרחבים  ▪

 .מקצועיות והטמעת תוצרי הידע בתהליכי ההכשרה של עובדי הארגון הכשרות ▪

 תכנון ופיתוח מחקר הערכה מלווה. ▪

 '.דמקצועיים: דפי מידע, חומרי הדרכה, מודל עבודה וכפיתוח ועיצוב חומרים  ▪

 כנסים וימי עיון עבור עובדי הארגון ושותפים. ▪
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 : מטה הרשות לשיקום האסירשישיפרק 

 משאבי אנוש

מעביד. -מתקיימים ביניהם יחסי עובדאשר ו "אמחלקת משאבי אנוש מטפלת בכל העובדים המועסקים ברש

על דפוסי העבודה של עובדי שהשפיעו נה הביאה עימה שינויים רבים פרצה מגפת הקורו , שבה2020שנת 

 , דבר שהצריך ביצוע התאמות רבות של מחלקת משאבי אנוש.רש"א

במקומות  נוכחות של העובדיםמצום צדרישות שגרמו לה"תו הסגול",  בהוראות נדרשה לעמודרש"א 

שמירה על  ובכללםל שינויים שנדרשו כללי התו הסגול התייחסו למכלוהגברת המענים מהבית. והעבודה 

במידת הצורך ושמירה על מרחק בין אדם לאדם , איסור התקהלות ,בדיקת חום בכניסהו כללי היגיינה

 .העברת רססות למניעת מחיצהקמת 

 שמרה על כוח האדם הקיים,רש"א  ,למרות שבמקומות רבים עובדים אולצו לצאת לחופשה ללא תשלום

 לגייס עובדים בהתאם לתכניות העבודה שנקבעוומיים, ואף פעלה להמשיך ובמתן מענים שיק המשיכה

 תכנית ההרחבה.ובכללן 

יה של י, על(חופשה ללא תשלוםבהשוהים  עובדים 2)ובנוסף  עובדים 170ברש"א הועסקו  2020 שנת בסוף

בעלי  38% :תואר אקדמיבעלי מעובדי רש"א הם  82% מעובדי רש"א הן נשים. 74%. 2019-בהשוואה ל 13%

 בעלי תואר שני או שלישי. 44%-תואר ראשון ו

 מוצגת התפלגות הגילים של עובדי רש"א. 16בתרשים 

 (N = 170) 2020בשנת רש"א התפלגות הגילים של עובדי  :16 תרשים

 

 

 ליטת עובדים וסיום העסקהק ❖

היערכות והכשרתו היווה בסיס ראשוני ל 2020ההרחבה בשנת  תכניתח האדם במסגרת וגיוס כ ▪

 2020במהלך הרשות להרחבת היקף המטלות ולהעמקת הטיפול. היערכות זאת באה לידי ביטוי 

מרחבים בפריסה  8בסה"כ ומרחבים נוספים לאלה הקיימים  בהקמתעובדים חדשים ו 36בקליטת 
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ההרחבה  תכנית. עמקים במחוז הצפון(מרחב מתוכננת הקמתו של מרחב נוסף ) 2021-. בארצית

 ,, זאת בנוסף לגיוס כוח אדם חדש למערכתהחדשיםדום של עובדים במערכת לתפקידים פשרה קיא  

 .ם, הטיפולים והפיקוחייםשיאפשר הרחבת המענים השיקומיי

 יהאוריינטצנוסף על  , זאתמשויכיםהם אליו שהעובדים החדשים מקבלים ליווי וחונכות במחוז  ▪

 .ברש"אם הכוללת היכרות עם כל הגורמים המקצועיים והמנהלתיי

 פעילות רווחה ❖

 בשיתוף עם ועד העובדים הוחלט על חלוקת שי כספי בראש השנה ובפסח. 

 תחום מצטייןפרס  ❖

 לתחום עבריינות מין. ניתן  2020-לפרס תחום מצטיין 

 פעילות שוטפת ❖

במתקני רש"א במטרה לשמור  מגפת הקורונההתפשטות למניעת שנדרשו כתיבת הנחיות והתאמות  ▪

 בדים והמטופלים.על בריאות העו

 כתיבה, פרסום וניהול מכרזי כוח אדם. ▪

 .הקמת מערכת גיוס עובדים ▪

 הושלמה סריקת התיקים האישיים במערכת ממוחשבת אשר מתעדכנת באופן שוטף. ▪

 2021לשנת יעדים עיקריים  ❖

 .הטמעת מערכת גיוס כוח אדם ▪

 .ההרחבה תכניתהשלמת גיוס עובדים בהתאם ל ▪

 .להקצאת משאביםהרחבת פעילות רווחה בכפוף  ▪

 .שינוי סטטוס עובדי משמרות ▪

 

 

 

 

 

 

 

  



68 

 

 חשבות

 פעולות מרכזיות ❖

 משכורות חודשיות במועד.הכנת  ▪

 עובדים בקשר לשכרם. ל ידיטיפול בסוגיות אישיות שמועלות ע ▪

 סימולציות שכר על מסלולי גמול השתלמות שכדאי לבחור.  ▪

 ביצוע הוראות תשלום לחברת מלם וסיבוס. ▪

 ביטוחי רכב של עובדים ודיווח עליהם.טיפול בתקינות  ▪

 טיפול בנסיעות של העובדים ) חודשי חופשי, החזר קמ"ש(. ▪

 חישוב פיצויים לעוזבים. ▪

 טיפול בעובדים חדשים במערכת שכר על פי מסמכים שמקבלים ממשאבי אנוש. ▪

 הכנת תביעה לדמי לידה, או דמי אבטלה. ▪

 הוסטלים. 3-מדריכים ב 12-טיפול ב ▪

, תיאומי מס, תשלום עבור הבראה, 101יות שננקטות בשגרה מדי שנה )מילוי טפסי פעולות חד פעמ ▪

 ביגוד, מענקי יובל, שי לחג, אגודה מקצועית(.

 תשלומי יתר או תשלומי חסר.ם של חישובים רטרואקטיביים במקרי ▪

 הכנת דוח פיצויים, דוח יתרת מחלה וחופשה של כל העובדים )כולל מדריכים(. ▪

 מדריכים.עבור שעות עבודה בשבת ובחג דוח ניצול  תהכנ ▪

עדכון תוספת מעונות, שכר מינימום )לפני שליחתם  106בדיקות שנתיות מול מלם על תקינות טפסי  ▪

 וכו'(.

חישוב פעם או פעמיים בשנה על תוספת שקלית ואחוזית לעו"ס ולשאר הדירוגים, השגת אישור  ▪

 שכר.ההחישוב ממשרד האוצר ועדכונם במערכת 

 מיוחדות פעולות  ❖

 -ו 09/2020דיווחי מענקים לעובדים סוציאליים על בסיס שעות העסקה במשכורת חודשים  ▪

שדרש בדיקת תחשיבים מורכבים על בסיס הנחיות האוצר המתבסס על נוכחות  , מה01/2021

 העובדים ודרגת העובדים.

)סקר  הפנימי טיפול בבקשות חומרים והבהרות בגין ביקורות שכר מטעם הגורמים הבאים: המבקר ▪

 והמוסד לביטוח לאומי )דוח ממונה על השכר( , משרד האוצרסיכונים(

ב', בדיקת זכאויות רוחביות ביחס -בדיקות רוחביות של רכיבי שכר שונים )מסלול נמרץ א' ו ▪

 להשכלת העובדים(.

תכנון ישיבה עם משאבי אנוש  –חיזוק הקשר עם יחידת משאבי אנוש לטיפול בנושאים משותפים  ▪

 צורך היערכות לסגירות שכר ולקשר שוטף ויעיל.ל

בקשר לבחינת תקינות ההליכים הקיימים  ועזרתה העסקת חשבת שכר נוספת במחצית משרה ▪

 כמו למשל:בחשבות שכר 

 בירור מול משרד האוצר על עדכון תוספת יוקר של עובדים בחוזה אישים. ▪

 בירור ותק של כלל העובדים ושל תקינות התוספות שמקבלים. ▪
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 (.שעות נוספות, מענקים) הסכם שכר של העובדים הסוציאלייםבירור  ▪

 בירור אופן חישוב משכורת סטודנט דרך הקמת דירוג סטודנט במערכת שכר. ▪

 ות על תקינות נהלים.פטיבדיקות מש ▪

בירור מול משרד האוצר על תקינות אופן תשלום למדריכים )שעות רגילות, שעות נוספת, שעות  ▪

 לינות וכו'(.

האם משתלם יותר להחזיק ברכב של הרשות או ברכב הפרטי לפי )למשל, לציות שכר חריגות סימו ▪

 .(דרגות שונות
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 ומערכות מידע( ינוי, נכסים, אפסנאות, משק)בבנא"ם 

 פעולות מרכזיות ❖

 מערך הרכש, הנכסים, הלוגיסטיקה והתחבורה של הרשות.ותכנון ניהול  ▪

 .נכסים שהושכרו ושיפוצם השמשת ,בקרת קבלניםניהול פרויקטים ו ▪

 .אחזקת שבר ואחזקה מונעת ▪

 .ביצוע רכש והצטיידות עבור כלל מתקני רש"א ומתקנים עתידיים במסגרת הרחבת רש"א ▪

 .ליווי מתאמים לוגיסטיים במחוזות ▪

 .ריכוז ועדת התקשרויות ▪

 .ריכוז ועדת היגוי למחשוב ▪

 .ניהול הזמנות וביצוע רכש ▪

 שתיות הרשות, ציוד תקשורת וטלפוניה.אחריות על ת ▪

, ביטוחים, ארנונה, חשמל, מים, טלפוניה, ועד בית, מדפסות, ציוד משרדי, אחזקה :תפעול שוטף ▪

 .הפעלת חברות קבלניות לביצוע עבודות ניקיון

 .ניהול אינוונטר ומלאי הרשות ▪

 תפעול שוטף של הביטוחים. ▪

 .םואירועי םתפעול וביצוע כנסי ▪

 .ת מול ארכיב הרשותפיקוח והתקשרו ▪

 פעילות להעלאת רמת הבטיחות והגהות ❖

 הממונה על הבטיחות והוכנו דוחות. על ידינערכו ביקורים בכל המתקנים של הרשות  ▪

 .התקיימו ביקורים בנכסים חדשים ▪

ענון תיקי עזרה ראשונה, נוהל טיפול ודיווח תאונות יהוכנו נהלים בנושאי בטיחות: נוהל ר ▪

 עבודה.

 .בטיחות הפועלת באופן רציף ונפגשת במגבלות הקורונה בזוםהוקמה ועדת  ▪

 .נערכו קורסי עזרה ראשונה עבור כלל עובדי רש"א ▪

 .מחוזות רש"א ובמטה 3הותקנו מכשירי דפיברילטורים בכל  ▪

 פעילות לחיזוק האבטחה הפיזית ברש"א ❖

 .משרה( 50%מונה מנהל ביטחון וחירום ברש"א )בהיקף של  ▪

 .אינטרקום לכל היחידות של רש"א סופקו מצלמות ומערכות ▪

 .נרכשו אמצעי אבטחה: לחצני מצוקה ותרסיסי גז פלפל ▪

 .התקיימו הדרכות להעלאת המודעות בנושא אבטחה ▪

התקיימו בקרות של חברי הוועדה במחוזות לבחינת ציוד שנועד לגריטה, סילוק  – ועדת גריטה וביעור ❖

 וביעור.
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 ארכיון ארצי של הרשות ומיון מסמכים ❖

 .מחוז דרום – . מיקום הארכיוןלשימור מסמכי רש"א מכל המחוזות ם ארכיון ארציהוק ▪

 .גריסת מסמכים במחוז צפוןלנבחרה חברה למיון ו ▪

 .גריסת מסמכים במחוז צפוןלקראת הושלם תהליך מיון  ▪

 רכבים ❖

 .כלי רכב נוספים 2-פורסם מכרז עבור ליסינג תפעולי ל ▪

 .רכבים מתקיים מעקב אחר רכבים המוצמדים לבעלי ▪

הוצאה הנחייה ולפיה בעלי הרכבים אחראים לתחזוק השוטף של הרכבים המוצמדים  ▪

 אליהם.

 שדרוג אתר הרשות וקידומו ❖

 .הועלו כל הנהלים הקיימים ברש"א אל אתר הרשות ▪

 .פורסמו מכרזים פומביים באתר ▪

 .התקבלו בישיבות מועצת רש"אשהחלטות לאתר הועלו  ▪

 הפעלת חשבון פייסבוק ❖

יסבוק של רש"א מתוחזק ומשמש כלי חיוני להפצת מידע ולהעלאת תכנים מכל חשבון הפי ▪

 שנה קודמת.הגדל מאוד מספר הנחשפים לעומת  2020יחידות רש"א. במהלך שנת 

 אירועי הפגה להעלאת המורל  ❖

 הרשות. עובדי בהשתתפות כל 2020התקיים בפברואר  2019ת עבודה כנס ארצי לסיכום שנ ▪

כגון: יום  ,לא התקיימו אירועים מתוכננים 2020החל ממרץ  –רונה בשל התפרצות נגיף הקו ▪

 משפחה, סיור למטה רש"א, כנסים וסיורים לגורמי חוץ.
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 מחקר

לזהות את תכניות הטיפול שמטרתה מייחסת חשיבות עליונה להנחלתה של מדיניות מבוססת עובדות, רש"א 

. לשם ימוש מיטבי את ההשקעה הציבורית בשיקום אסיריםביותר, שיביאו לידי מ האפקטיביות והיעילות

וכן מסייעת פעילות הארגון ומבצעת מחקרים בתחומי הליבה של המחלקה יוזמת ביסוסה של מדיניות זאת, 

 .ניתוח נתוני פעילותבאיסוף ולתחומים ולמחוזות באיתור חומר מקצועי וב

ייעת המחלקה לתחומים השונים לפתח הוטמעה מערכת מידע מרכזית, מס בשל העובדה שברש"א טרם

קובעי ויזין את  פורמטים לתיעוד הפעילות, באופן שיאפשר זיהוי מגמות בהיקפי הפעילות ובמאפייניה

התחיל התהליך של הקמת השנה  .החלטותשישמש בסיס לקבלת  ,המדיניות בארגון במידע מדויק ואיכותי

 בפיתוח המערכת.מערכת הליבה של נתוני רש"א ומחלקת המחקר מעורבת 

לתחום במגוון רחב של נושאים הרלוונטיים על ידי גורמי אקדמיה בנוסף מעודדת הרשות ביצוע מחקרים 

על מנת ליזום, להסדיר ולפקח על עשייה מחקרית זו, פועלת ברשות ועדת מחקר שתפקידה שיקום אסירים. 

 ותואמים להוראות החוקיות לבדוק האם המחקרים המתוכננים עומדים בעקרונות האקדמיים והאתיים

 נוסף על כך, רש"א יוזמת ומממנת מחקרי הערכה של הטיפול והשיקום באסירים משוחררים. והמנהליות.

 2020בשנת פעילות עיקרית  ❖

בהיעדר מערכת מידע מרכזית לאיסוף נתוני  – פיתוח כלים לתיעוד הפעילות הטיפולית ולניתוחה ▪

חקר פיתחה גיליונות אקסל "חכמים" שמאפשרים לאסוף פעילות, לניטורם ולניתוחם, מחלקת המ

אסירים : הבאים והפעילויות נתוני פעילות בתחומים השונים. עד כה פותחו גיליונות עבור התחומים

נוער וצעירים, שיקום תורני  ועדת שחרורים, אסירים משוחררים בקהילה, פקא"ל,לקראת 

חיווי אוטומטי על היקפי הפעילות )באמצעות ואסירות משוחררות. הגיליונות גם מאפשרים לקבל 

( במגוון פילוחים, ומקילים על איסוף הנתונים pivot tables and charts –לוחות ותרשימי ציר 

 שנתיים.-לדוחות הפעילות השנתיים והחצי

על מנת להכין את התשתית למחשוב רש"א במערכת נתונים  – השתתפות בפיתוח מערכת המחשוב ▪

הקימה ועדת היגוי בהשתתפות גורמי ניהול מחלקת מחקר  – מערכת הליבההיא  – ודוחות חדשה

מיפתה את הפעילות של התחומים השונים ויצרה בסיס לעבודת חברת . הוועדה ברש"א וטיפול

שקיימים עבור גיליונות האקסל הייעודיים היה כנה שנבחרה לפיתוח המערכת. הבסיס לעבודה והת

נותחה פעילות התחומים והוצעו עדכונים  כל התחומים הטיפוליים מפגשים שנערכו עםב .כל תחום

 ותוספות לנתונים שנאספים במהלך העבודה המנהלית והטיפולית.

נוסח קול קורא לביצוע מחקרי הערכה של קבוצות טיפול ושל  –הכנת קול קורא למחקרי הערכה  ▪

קדמיה ולקראת סוף השנה טיפול בעברייני מין. הקול קורא הופץ בערוצים המקצועיים ודרך הא

. המחקר ממומן במשותף על ידי רש"א ומכון שא"מ שאנו עתידים לדון בהן כמה הצעותהגיעו 

 )שיקום אסירים משוחררים( במכללה האקדמית אשקלון.

אנו מבקשים לבחון את  – הערכת תכנית הבסיס לשיקום אסירים משוחררים בקהילה ▪

)התכנית הכוללת  ית הבסיס לשיקום אסירים בקהילההיעילות הכלכלית של תכנאת האפקטיביות ו

, תכנית מפחיתה רצידיביזםהבאיזו מידה נבדוק  באופן ספציפי תעסוקה וטיפול קבוצתי ופרטני(.

של התכנית. המחקר נעשה במשותף  מהו החזר ההשקעה, וכן משפרת את היקף התעסוקה ואיכותה
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קובץ השלימה את יצירתו של  2020עם מחלקת אסטרטגיה ומחקר של משטרת ישראל שבסוף 

 נתוני משטרת ישראל.לעבודה שבו מקושרים נתוני רש"א 

נעשתה פעילות שהתבססה בעיקר על תגובה לפניות של  –ביצוע מחקרים על ידי גורמי אקדמיה  ▪

 גורמי אקדמיה לרש"א.

 .נוער וצעיריםתחום מחקר הערכה לפעילות  ▪

ניתוח של נתונים  ,לפי דרישה ,מקבליםלי מחוזות ראשי תחומים ומנה –ניתוח נתונים והצגתם  ▪

 .לקראת מפגשים ודיונים מצגותו

 2021לשנת  יעדים ❖

 .של מערכת הליבה ליווי צוות פיתוח מערכת הליבה בפיתוח דוחות סוכמים )אגרגטיביים( ▪

 .הערכת קבוצות טיפול וטיפול בעברייני מין: ניםמהממוההערכה ליווי מחקרי  ▪

 .נית הבסיסניתוח נתוני מחקר תכ ▪

 .שחרוריםהועדות על מחקר הפרסום ממצאי  ▪

 .העמקת שיתוף הפעולה עם גורמי אקדמיה לביצוע מחקרים ▪
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 הדרכה והשתלמויות

ב יהרחל, לפרטים ולקבוצות של בעלי תפקיד במחוזות השונים ההדרכה ברש"א מיועדת לתת מענה תמיכתי

-היחסים הביןלקדם ולשפר את ידים השונים, הידע והמיומנויות של העוסקים במלאכה בתפקאת ק יהעמלו

עקרונות להטמיע את המודעות העצמית, להרחיב את אישית, -אישיים בצוותים תוך הגברת התקשורת הבין

 תורת עבודה.להמשיך לגבש העבודה של רש"א בתהליכי העבודה ו

השתלמויות וימי  הופך במהלך השנים לדומיננטי גם בנושאי הכשרות וקורסים מקצועיים, תחום ההדרכה

העמקת הידע והן לתחושת השייכות לארגון ושיפור דרכי העבודה והמענה לעיון. חשיבותו הן להתמקצעות ו

 המקצועי הרחב שנותנים העובדים השונים.

 הדרכה על פי בעלי תפקידים ❖

ת למתכונ מרץחודש עברו המפגשים בעם פרוץ המגפה  .המפגשים התקיימו פנים מול פנים 2020ת בתחיל

 . להלן פירוט הפעילות:בזוםמקוונת 

 אחת לשבועיים. התקיימההדרכת יועצים. ההדרכה נערכת בשלושת המחוזות  – הדרכת יועצים ▪

ווי ילבוהתפרצות הקורונה, ולאור הצורך של הרכזים בהדרכה ו מרץמחודש החל  –הדרכת רכזים  ▪

 ושת המחוזות.משבר, התקיימו אחת לשבועיים הדרכות לרכזים בשלעקב האינטנסיבי 

 בשלושת המחוזות נערכה הדרכת מנחי קבוצות אחת לשבועיים. – הדרכת מנחי קבוצות ▪

התפרצות בשל התקיים מפגש סטודנטים ארצי אחד מתוך שלושה מתוכננים.  – מפגשי סטודנטים ▪

 הקורונה נאלצנו לבטל את שני המפגשים הנוספים.

 , נשים ועבריינות מין.וצעירים נוער – הדרכות פנימיות לתחומים מקצועיים ▪

בכל מרחב  :החל מחודש נובמבר החלו הדרכות במרחבים השונים שנפתחו במהלך השנה ▪

 בהתאם לבקשת המרחב. ,שבועות או חודש שלושהמתקיימת הדרכה לצוות רב מקצועי, אחת ל

במהלך משבר הקורונה התקיימו שלוש הרצאות מקצועיות שעסקו בנושא הטיפול מרחוק  – הרצאות ❖

שלכות הטיפוליות של המשבר. ההרצאות התקיימו בזום בשלושת המחוזות והיו פתוחות לכל עובדי והה

 המחוז והרכזים.

 פיתוח מקצועי והעשרה ❖

 ., בהתאם לצורךמתן הדרכה פרטנית לעובדים ▪

 .מרכזי הערכה לקבלת עובדים חדשים ▪

 .ארגון של השתלמויות וקורסים ▪

בשנה האחרונה. לאור התפרצות הקורונה,  "אלרש לעובדים החדשים שהצטרפו קורס אוריינטציה ▪

 יהיה להיפגש פיזית.אפשר בו שהשני נדחה לשלב  חלקוראשון של הקורס בזום. ערכנו את החלק ה

 2021לשנת ות תכני ❖

יתמקד התחום בקליטת עובדים חדשים לארגון ובהכשרתם לביצוע התפקיד, זאת  2021בשנת  ▪

 בד ותיק, הכשרות, מיסוד ההדרכות במרחבים.בדרכים שונות: חניכה אישית על ידי עו

 קורס אוריינטציה לעובדים חדשים. ▪
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 מרכזי הערכה למיון מועמדים טרם ועדת מכרזים. ▪

 מתן הרצאות בנושאים מקצועיים רלוונטיים. שתי הרצאות בשנה בכל מחוז. ▪

עוברי ווי אוכלוסיית יאוניברסיטת תל אביב בנושא דגשים טיפוליים בלאקדמי שיתקיים בקורס  ▪

ויוכר לגמול  2021עובדים. הקורס יחל בחודש ינואר  38אסירים משוחררים. לקורס רשומים וחוק 

 השתלמות.

חודש פברואר למתוכנן הקורס עובדי מנהלה.  20-אוניברסיטת תל אביב לאקדמי שיתקיים בקורס  ▪

 יוכר לגמול השתלמות.הוא ו 2021

 .2021חצי שנה, החל מחודש מאי אחת ל ,מיסוד מפגשים ארציים למזכירות במחוזות ▪

אחת לחצי שנה, החל מחודש  ,מיסוד מפגשים ארציים לרכזות ועדות שחרורים במחוזות השונים ▪

 .2021אפריל 

 .בוצות תעבורה, שייערך אחת לרבעוןמיסוד פורום הדרכה מקצועי למנחי ק ▪

 דגש על נושא אתיקה מקצועית בארגון.מתן  ▪

 השתלמויות ופיתוח צוות מקצועי. שיתוף פעולה עם הג'וינט בהבניית ▪

  



76 

 

 משפטיייעוץ 

 2020בשנת פעילות עיקרית  ❖

, המחלקה במסגרת תכנית ההרחבה –ההרחבה  תכניתהובלה וליווי של תהליכים הנובעים מ ▪

. תהליכים מורכבים כגון, בניית מכרזי מסגרות, כוח אדם ורכשהובילה וליוותה המשפטית 

עיגון  ,אום עם גורמי המקצועיכתיבת המכרזים בת :ודצמהיה משפטי הליווי בתהליכים אלו ה

 איתור נכסים, עריכת מו"מ וכריתת הסכמי שכירות. ,הסכמי התקשרות אל מול הספקים הזוכים

 המשפטית חלק פעיל הבמהלך שנת העבודה נטלה המחלק –ברשות י משפטי לגורמי המקצוע וליו ▪

 שהועלו במהלכןלדילמות משפטיות שונות  וטףש מענהליווי וכדי בישיבות ועדות היגוי שונות תוך 

 השוטפת של בעלי התפקידים ברשות. תוך כדי עבודתםו

 בשנה זו נעשו מאמצים רבים לקידום חוק הרשות החדש ותקנות אשר יש – קידום תהליכי חקיקה ▪

בהם להשפיע במישרין על פעילותה המקצועית של הרשות. כמו כן, נוסחה הצעת חוק בנושא אלמ"ב 

 הועברה לשר הרווחה. אשר

  2019 –הצעת חוק מטעם הממשלה: חוק הרשות הלאומית לשיקום האסיר, התשע"ט  ▪

מלאכת גיבוש הצעת החוק נעשתה מול הגורמים המקצועיים במשרד הרווחה ומול הגורמים 

המשך קידום ההצעה, משמע, הפצתה לציבור  במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.

לעת  נעצר – אתה לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה לקבלת אישורהלקבלת הערות טרם העל

 .עתה

לי )סמכויות יהגשת טיוטה ראשונית להצעת חוק מטעם הממשלה: הצעת חוק סדר הדין הפל ▪

 0220 –תש"ף ה(, עבירת אלימות במשפחה –מעצרים(, )תיקון  –אכיפה 

ההצעה  ה בנשים על ידי בן זוגן.עניינה של ההצעה במתן כלי נוסף למאבק במיגור תופעת הפגיע

מתייחסת לנאשם שהוגש נגדו כתב אישום בעבירת אלימות בבן משפחה כמשמעותה בחוק 

, שהיה נתון במעצר עד תום ההליכים, נשא את עונשו 1991 –למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א 

בה ש לגבי נאשם כזה, מוצע כי התקופה ועדת השחרורים. ולא שוחרר על תנאי בהחלטה של

עליו, אלא אם  השהה במעצר עד תום ההליכים לא תובא במניין תקופת המאסר שהוטלהוא 

הביע הסכמה והתחייב להשתתף בתכנית שיקום ופיקוח שתוכן לו על ידי הרשות לשיקום הוא 

 הרווחה. האסיר בתום ריצוי מלוא עונש המאסר. הצעת החוק הועברה לאישור שר

במהלך שנת העבודה נעשתה  – רות חיצונייםיות עם נותני שבחינה ועריכה של הסכמי התקשר ▪

. הבדיקה פוליותימנחי קבוצות טו של מרבית ההסכמים הקיימים כגון: ספקי טובין, מסגרות בחינה

, תהליך בחירת הספקים, עמידה במתחייב חוזרי חשכ"לעל פי התעריפים בחינת תוך נעשתה 

בעלי מקצוע בהתאם עם  בשגרה הסכמי התקשרותכמו כן נערכו  וכיו"ב.מתקנות חובת מכרזים 

 .לדרישות גורמי השטח

 :2020בשנת פעילויות נוספות  ❖

 של ההסכמים לתקופה של שלוש שנים םהארכת תוקפ – מקומיותהרשויות ה ם עםעריכת הסכמי ▪

עומסים לקראת סוף שנה, בחינת עדכון תקרת ההשתתפות בשכר למנוע ליצור יציבות ועל מנת 

 הערות גורמי המקצוע ברשות. על פי המתוהתאהרכזים 

יה ציבורית, סניגורעם גופים כגון: משרד המשפטים,  משרדיים-השתתפות בישיבות ופורומים בין ▪

 פרקליטות, הנהלת בתי המשפט.
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 שונים. רותיםינותני שורום יטחון וחימכרז רכב, ממונה ב כגון: פומבייםמכרזים הכנה ופרסום של  ▪

משפטיות הנוגעות לליבת העשייה המקצועית ברשות ובסוגיות בסוגיות  חוות דעת משפטיותמתן  ▪

 .לתנאי העסקת עובדים הנוגעות

משרדיים כגון: נוהל ועדות שחרורים, נוהל איזוק -נהלים ביןניסוח הכולל  ייעוץ וליווי משפטי ▪

 .פקא"ל( ידת)יח אלקטרוני

דתם של יועצי כלא קהילה, הנוגעות בפרט לעבו מתן מענה והנחיות שוטפות בסוגיות משפטיות ▪

 ראשי תחומים וכיו"ב.

 .שכירת מבנים חדשיםוניהול מו"מ ועריכת הסכמים לשם הרחבת מבנים  ▪

 .מתן מענים לפניות באי כוח אסירים ▪

 2021לשנת יעדים ומגמות  ❖

 משפטית אל מול גורמי השטח המקצועיים.המחלקה של ההסדרת מנגנוני עבודה  ▪

הנובעים מתכנית ההרחבה כגון: הפעלה/הקמה של מסגרות השלמת כלל התהליכים המכרזיים  ▪

 נותני שירותים וכיו"ב. / חדשות, יועצים

יה, ומחלקות משפטיות של משרדים ממשלתיים סניגורהעמקת מנגנוני שת"פ עם פרקליטות,  ▪

 משיקים.

 יזום וקידום תהליכי חקיקה וחקיקת משנה, בתחומים הנוגעים לאוכלוסיית היעד של רש"א.י ▪

 .שהופצו מטעם המחלקה המשפטית ומעקב אחר ביצוע נהלים הבקר ▪
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 נספח

2001-תנאי ממאסר, תשס"א-שחרור עלחוק 
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 *2001-תנאי ממאסר, תשס"א-שחרור עלחוק 

 א': פרשנותפרק 

 –זה  בחוק .1

 מאסר שנגזר במשפט פלילי, למעט מאסר בשל אי תשלום קנס;  -ר" "מאס 

 י קצובה;מאסר לתקופה בלת  -ר עולם" "מאס 

 אם לאו;בין מי שנגזר עליו עונש מאסר עולם, בין אם עונשו נקצב ו  -ר עולם" "אסי 

 ; 1983-כמשמעותה בחוק הרשות לשיקום האסיר, תשמ"ג  -ות לשיקום האסיר" "הרש 

 ועדת שחרורים או ועדת שחרורים מיוחדת;  -דה" "הוע 

 ; 32ועדה שמונתה לפי הוראות סעיף   -שחרורים"  דת"וע 

 ;33ועדה שמונתה לפי הוראות סעיף   -ת שחרורים מיוחדת" "ועד 

 ;1977-חוק העונשין, התשל"ז –חוק העונשין" " 
 

 ;א31כמשמעותה בסעיף  –היחידה לשחרור ממאסרים קצרים" " 
 

 

 ;1971-פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב –פקודת בתי הסוהר" " 
 

 

 ;1969-פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט –פקודת המבחן" " 
 

 שמעותו בפרק ד' לפקודת המבחן.כמ –ן" ות המבח"שיר 
 

 תנאי-ב': שחרור עלפרק 

 תנאי-סימן א': סמכות לשחרור על
 

 

שים ואינה אסיר כמפורט להלן, הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חוד )א( .2
עולה על שנה, שנשא שני שלישים לפחות מתקופת המאסר שעליו לשאת, רשאית היחידה לשחרור 

 תנאי מנשיאת יתרת תקופת המאסר:-ממאסרים קצרים, לבקשתו, לשחררו על

אסיר הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ואינה עולה על  (1)
 שישה חודשים;

, הנושא עונש מאסר לתקופה העולה 12-ו 11מור בסעיפים אסיר, למעט אסיר כא (2)
על שישה חודשים ואינה עולה על שנה, ובמועד תום שני שלישים מתקופת המאסר 

 שעליו לשאת הוא בגיר.

 שירות בתי הסוהר יידע כל אסיר על זכותו להגיש בקשה כאמור בסעיף קטן )א(. )ב( 

 ידי האסיר או בא כוחו; בקשה כאמור בסעיף קטן )א( תוגש על (1) )ג( 

( שהוא קטין, יכול שתוגש גם בידי סוהר 1בקשה של אסיר כאמור בסעיף קטן )א() (2)
כלאי ומעלה, בבית הסוהר שבו מוחזק האסיר, -כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר בדרגת רב

 שנציב בתי הסוהר מינה לכך.

קטן )א(, אלא אם כן  היחידה לשחרור ממאסרים קצרים לא תשחרר אסיר כאמור בסעיף )ד( 
 שוכנעה כי הוא ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.

היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תקבל החלטה בדבר בקשת אסיר כאמור בסעיף קטן  )ה( 
)א(, בהקדם האפשרי בהתחשב בכלל נסיבות העניין, ובכלל זה במועד גזר הדין ובמועד הגשת 

 הבקשה כאמור.
 

למעט אסיר עולם, שהוא אחד מאלה, ושנשא שני שלישים לפחות מתקופת אסיר,  )א( .3
תנאי מנשיאת יתרת תקופת -המאסר שעליו לשאת, רשאית ועדת השחרורים, לבקשתו, לשחררו על

 המאסר:

 אסיר הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שנה; (1)

ן במועד אסיר הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שישה חודשים, שהוא קטי (2)

                                                      
 

 ותהגדר

תנאי על -שחרור על
ידי היחידה לשחרור 

 –ממאסרים קצרים 
 הוראת שעה

 – 17)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

תנאי על -ר עלשחרו
 –ידי ועדת שחרורים 

 הוראת שעה

 – 17)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח
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או  11תום שני שלישים מתקופת המאסר שעליו לשאת או שהוא אסיר כאמור בסעיף 
12. 

ועדת השחרורים לא תשחרר אסיר כאמור בסעיף קטן )א(, אלא אם כן שוכנעה כי הוא  )ב( 
 ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.

 

שנים לפחות, רשאית ועדת שחרורים מיוחדת  25ט אסיר עולם, השוהה במאסר מע, לאסיר .4
סרו; ואולם לא תשחרר ועדת אמ מתקופתשים תנאי, גם אם טרם חלפו שני שלי-לשחררו על

כאמור, אלא אם כן שוכנעה כי האסיר ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו השחרורים המיוחדת אסיר 
 מסכן את שלום הציבור.

 

עולם שעונשו נקצב ושנשא לפחות שני שלישים מהתקופה שנקצבה, רשאית ועדת  אסיר .5
תקופת המאסר; ואולם לא תשחרר ועדת תרת נאי מנשיאת ית-לע שחרורים מיוחדת לשחררו

השחרורים המיוחדת אסיר עולם כאמור, אלא אם כן שוכנעה כי האסיר ראוי לשחרור וכי שחרורו 
 מסכן את שלום הציבור.ו אינ

 

תנאי, -תקופת מאסר שעל אסיר לשאת בשל ביטול שחרורו עלתנאי מ-ינתן שחרור עללא י .6
 . 7עיף למעט שחרור מטעמים רפואיים לפי ס

לה חוות דעת של שקחר שאתנאי אסיר ממאסרו, ל-דה רשאית, בכל עת, לשחרר עלהוע )א( .7
 בהתקיים אחד מאלה:רופא, 

ר שפסק ימיו של האסיר ספורים, ובלבד שמצבו הרפואי האמור היה לכזה לאח (1)
הדין בעניינו היה לחלוט או שהמשך שהותו במאסר יסכן את חייו באופן ממשי, בשל 

 חולניותו;

מצבו הרפואי של האסיר הוא כמפורט בפסקת משנה )א( או )ב(, ובלבד שמצבו  (2)
 הרפואי האמור היה לכזה לאחר שפסק הדין בעניינו היה לחלוט:

מלאכותי, בשל חוסר יכולת  האסיר זקוק באופן קבוע להנשמה באמצעי )א(
 לנשום באופן עצמוני;

האסיר מחוסר הכרה באופן קבוע או נמצא במצב דמנציה מתקדמת,  )ב(
שעות ביממה; לעניין זה, "דמנציה  24שבשלהם הוא זקוק להשגחה רצופה במשך 

התמצאות בזמן ובמקום באופן קבוע מפאת מצב גופני או בשל -אי –מתקדמת" 
 ירידה קוגניטיבית.

תנאי אסיר ממאסרו, שחרור זמני לפרק זמן -הוועדה רשאית, בכל עת, לשחרר על (1) ()ב 
(, לאחר ששקלה חוות דעת של רופא, ובלבד שהאסיר הוא אחד 2כאמור בפסקה )

 מאלה:

 (;1אסיר שמתקיים לגביו האמור בסעיף קטן )א() )א(

שתלה של אסיר החולה במחלת הסרטן או אסיר שעבר או שעומד לעבור ה )ב(
איבר חיוני, ואשר בשל כך עליו לקבל טיפול רפואי שיש בו כדי לסכן את חייו 

 באופן ממשי והטיפול מלווה בירידה ניכרת בתפקוד ובסבל רב;

( יהיה לפרק זמן שלא יעלה על חצי שנה, 1תנאי לפי פסקה )-שחרור זמני על (2)
שלא יעלו על חצי שנה ורשאית הוועדה להאריך את השחרור הזמני לתקופות נוספות 

()ב( יהיה לתקופת קבלת 1תנאי של אסיר כאמור בפסקה )-כל אחת, ובלבד ששחרור על
 הטיפול הרפואי בלבד;

תקופת השחרור לפי סעיף קטן זה תיחשב במניין תקופת מאסרו של האסיר, אלא  (3)
 אם כן קבעה הוועדה אחרת.

תשקול הועדה גם שיקולים של טובת  תנאי לפי סעיף זה,-ליט על שחרור עללהח אהבבו )ג( 
 בור, לרבות שלום משפחתו של האסיר ושלום נפגע העבירה ומשפחתו.ציה

הוועדה רשאית להתנות את החלטתה לפי סעיף זה בחתימתו של האסיר או של  (1ג) 
אפוטרופסו, לפי העניין, על ויתור על סודיות רפואית בכל הנוגע למצבו הרפואי של האסיר בתקופת 

 .תנאי-חרור עלהש

תנאי של אסיר לפי סעיף זה אלא בהסכמתו, ואם אין -לא תורה הוועדה על שחרורו על (2ג) 
 –בהסכמת אפוטרופסו; התקיים הדיון שלא על פי בקשת האסיר או אפוטרופסו  –ביכולתו לתתה 

 לא תורה הוועדה על שחרור כאמור אלא לאחר ששוכנעה כי נמצא לאסיר מקום לשהות בו לאחר

תנאי ממאסר -ר עלשחרו
ממושך על ידי ועדת 

 שחרורים מיוחדת

הוראת  – 17)תיקון מס' 
 2018-שעה( תשע"ח

תנאי ממאסר -ר עלשחרו
על ידי ועדת  עולם

 חרורים מיוחדתש

הוראת  – 17)תיקון מס' 
 2018-שעה( תשע"ח

 נאית-עללשחרור  סייג

תנאי -ר עלשחרו
 מטעמים רפואיים

( 12)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 12)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 12)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 12)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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 שחרורו, המתאים לצרכיו הרפואיים.

)ב( יכולה, במקרים דחופים, להינתן בידי יושב ראש -טה לפי סעיפים קטנים )א( והחל )ד( 
ה בידי טימים בלבד, אלא אם כן אושרה ההחל 30ה כך, יהיה תוקפה לתקופה של ניתנהועדה, ומש

 הועדה לפני תום תקופה זו.

)א(, ידווח לשר המשפטים, אחת לשנה, על היקף 34 המזכיר הראשי כמשמעותו בסעיף (1ד) 
 .השימוש בסמכויות הוועדה לפי סעיף זה

 –יף זה בסע )ה( 

בות מי שבית משפט החליט לגביו כי יישא את לר, מי שנגזר עליו עונש מאסר –ר" "אסי 
ת ובלבד שהחל לשאבפרק ו' לחוק העונשין,  1עונש המאסר בעבודת שירות, לפי הוראות סימן ב'

 ;את עונשו

 תשלום קנס;-לרבות מאסר בשל אי –"מאסר"  

פא שנכלל ברשימה שקבע לענין זה המנהל הכללי של משרד הבריאות רו –א" "רופ 
 ושפורסמה ברשומות.

 

סיר לשאת אה שעלתנאי, תהיה סך כל תקופות המאסר -פת המאסר לענין שחרור עלתקו )א( .8
 תנאי.-בזו אחר זו, למעט תקופת מאסר שעל האסיר לשאת בשל ביטול שחרורו על

, תובא בחשבון התקופה שבה היה 5קופת המאסר של אסיר עולם לענין סעיף וב תשבחי )ב( 
, ואולם בחישוב תקופת המאסר לעניין האסיר במעצר בשל העבירה שבשלה נגזר עליו מאסר העולם

א תובא בחשבון התקופה שבה היה האסיר במעצר בפיקוח אלקטרוני, כמשמעותו בסעיף סעיף זה, ל
חוק  –)בחוק זה  1996-מעצרים(, התשנ"ו –ב לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 22

 .המעצרים(

בחישוב תקופת המאסר של מי שהועבר ממעון נעול למאסר בהתאם להוראות סעיפים  )ג( 
, תובא בחשבון תקופת 1971-הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"אב)ג( לחוק 25א או 25

 החזקתו במעון הנעול.
 

 תנאי על ידי ועדת שחרורים-סימן ב': שחרור על
 

 

תנאי, תשקול הועדה את הסיכון הצפוי משחרורו -ור עלרחשם ראוי אסיר לה להחליט אבבוא .9
 ן המדינה, את סיכויי שיקומויטחושל האסיר לשלום הציבור, לרבות למשפחתו, לנפגע העבירה ולב

 יר ואת התנהגותו בכלא; לשם כך תביא הועדה בחשבון, בין השאר, נתונים אלה:אסשל ה

יבות ביצועה, סוגה, חומרתה, סנ נש מאסר, לרבותירה שבשלה נושא האסיר עוהעב (1)
לחוק  77קנס או פיצוי לפי סעיף היקפה ותוצאותיה, תקופת המאסר שגזר עליו בית המשפט, 

, הסיבות לכך –העונשין, שהוא חויב בהם בגזר הדין כאמור, האם שילמם ואם לא שילמם 
 נשיא המדינה;ידי וכן הקלה בעונש אם ניתנה לו ב

 

יים ועומדים נגד האסיר; סוגי העבירות שבהן הוא מואשם, שום התלואינם של כתבי תוכ (2)
 נסיבות ביצוען ותוצאותיהן, על פי האישומים;

ירות שבהן הורשע, העב עותיו הקודמות של האסיר, מספרן, תכיפותן, סוגיהרש (3)
 המאסר שנשא בשלהן;פות חומרתן, נסיבות ביצוען, תוצאותיהן, היקפן ותקו

בענינו של האסיר והחלטות בהם, לרבות בענין ביטול שחרורו  ים בועדותדמם קוינדיו (4)
 תנאי;-על

 ות בעונש שנתן לו נשיא המדינה בשל עונשי מאסר קודמים שהוטלו עליו;הקל (5)

הלך תקופת מאסרו, כמפורט ר במהגות, חיובית או שלילית, של האסיר בבית הסוההתנ (6)
 ן:ללה

 המאסר;הגות טובה של האסיר במהלך תקופת התנ )א(

 וי יחס חיובי מצד האסיר לעבודה ולצעדים שננקטו לשם שיקומו;גיל )ב(

-סם מסוכן, כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, תשל"גב שושימ )ג(
 מסוכן(; סם -לן )לה 1973

 כן;מסו לה משימוש בסםגמי )ד(

 רה פלילית שעבר האסיר וסוג העבירה;עבי )ה(

 ב תקופת המאסרחישו

 לי הועדהשיקו

( 8)תיקון מס' 
 2007-זתשס"

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 10)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 12)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 15)תיקון מס' 
 2014-תשע"ה

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח
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או  באסירים אחרים או בסוהריםלפגוע פגיעה של ממש  הגות שיש בה כדיהתנ )ו(
 לשבש את סדריו של בית הסוהר;

 רבות בפעילות עבריינית, בין בתוך כותלי בית הסוהר ובין מחוץ להם;מעו )ז(

 ;מועדחה מבית הסוהר או חזרה אליו שלא בברי )ח(
 

רשויות הביטחון, ות בתי הסוהר, משטרת ישראל או ירנו שתת דעת על האסיר שנחוו (7)
ת ומימקצועיות, בין השאר בנושא גילוי עריות, אלגם חוות דעת  ובמקרים המתאימים

 במשפחה ובריאות הנפש;
 

תנאי של האסיר, -ת דעת של הרשות לשיקום האסיר, אם ניתנה, לענין שחרורו עלחוו (8)
נש המאסר שנשא האסיר קטן כל שהחלק מעוכ יותר להלן, שלה יינתן משקל גדול פורטכמ

 יותר:

ת דעת הכוללת תכנית לשיקומו של האסיר, אפשרויות השתלבותו בעבודה חוו )א(
או בתכנית טיפולית; לענין זה תובא בחשבון גם מידת הפיקוח על התכנית  הרסדי

 המוצעת על ידי הרשות לשיקום האסיר;

אינו מגלה דפוסי  שיקום ושהוא יתלתכנ ת דעת שלפיה אין האסיר זקוקחוו )ב(
 התנהגות עבריינית;

 ת דעת שלפיה אין האסיר מתאים לשיקום;חוו )ג(

פקודת המבחן, לעמוד בפיקוחו של קצין מבחן  לענין אסיר שהוטל עליו בצו מבחן לפי (9)
תנאי -, אם ניתנה, לענין שחרורו עלןחבת דעת של שירות המחוו –לאחר שחרורו מהמאסר 

 של האסיר;
 

 .יר, לרבות גילו ומצבו המשפחתהאסינים אישיים של נתו (10)

הועדה כי שחרורו של האסיר  רים בעלי חומרה ובנסיבות מיוחדות שבהם סברהבמק )א( .10
תנאי יפגע במידה חמורה באמון הציבור במערכת המשפט, אכיפת החוק ובהרתעת הרבים, -על

יה והעונש שנגזר על האסיר לבין תקופת המאסר תוסיבמשנוצר יחס בלתי סביר בין חומרת העבירה, נ
וסף נ, הלה בהחלטתשיישא האסיר בפועל אם ישוחרר, רשאית הועדה להביא בחשבון גם נתונים א

; משקלם של הנתונים לפי סעיף קטן זה בהחלטת הועדה יפחת ככל 9על הנתונים המפורטים בסעיף 
 שיגדל החלק מעונש המאסר שהאסיר כבר נשא.

תנאי של אסיר עולם, -שחרורים מיוחדת, בבואה להחליט בענין שחרור על תדוע )ב( 
סיר שינוי בולט וממשי מבחינת אב ה, האם חלתשקול, נוסף על שיקולים אחרים האמורים בחוק ז

 הבנת חומרת מעשיו ומבחינת מוכנותו להשתלב בחברה ולתרום לה.

נושא עונש מאסר בשל עבירה מן יר התנאי של אס-דה לא תחליט על שחרורו עלהוע )א( .11
חה שצוות מקצועי, הכולל נציגים של משרד העבודה והרוו רחאהעבירות המנויות בתוספת, אלא ל

ושל שירות בתי הסוהר, הגיש לה חוות דעת לענין מידת הסכנה הנשקפת לציבור משחרור האסיר, 
 לרבות הסכנה לנפגע העבירה.

העבודה והרווחה וועדת החוקה חוק ומשפט  ר שרהמשפטים רשאי, בצו, באישושר  )ב( 
 ספת.ותהשל הכנסת, לשנות את 

ל אסיר הנושא עונש מאסר בשל עבירת מין תנאי ש-דה לא תחליט על שחרורו עלהוע )א( .12
או החולה במחלת נפש או הסובל מהפרעה נפשית, אלא לאחר שהוגשה לה חוות דעת שלפיה האסיר 

בסעיף זה, "חוות דעת", לענין . זה על ידי שר הבריאות ןינך לעהוסמאינו מסוכן לציבור, מאדם ש
כהגדרתה בחוק הגנה על הציבור מפני  הערכת מסוכנות – בשל עבירת מין אסיר הנושא עונש מאסר

 .מין( ביצוע עבירותחוק הגנה על הציבור מפני  – )בחוק זה 2006-מין, התשס"ו ביצוע עבירות

הוגשה חוות דעת כאמור בסעיף קטן )א(, או שהוגשה חוות דעת שקבעה כי האסיר לא  )ב( 
בתנאי אחר, כפי שהומלץ  ררו בתנאי שיקבל טיפול אושחל ןמסוכן לציבור במידה כלשהי אך נית

ו סעיף קטן, אם סברה, באותבה, רשאית הועדה, על אף הוראות סעיף קטן )א(, לשחרר אסיר כאמור 
מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי ניתן לשחררו בלא שייגרם בכך סיכון לציבור ובכפוף לתנאי שחרור 

 שתקבע, שיבטיחו העדר סיכון כאמור.
 

, הוא שהמשוחרר פרק זה בידי הוועדהאי שבו מותנה שחרורו של אסיר לפי הוראות התנ )א( .13
ירה נוספת( במשך תקופת התנאי; בחוק זה, "תקופת עב –ן או פשע נוספת )להלן עוו ירתבע לא יעבור
גזר תנאי של אסיר עד לסיום תקופת המאסר שהיה נושא לפי -קופה שמיום שחרורו עלהת –התנאי" 

לים נוספים שיקו
 להחלטת הועדה

ר אסיר הנושא שחרו
עבירת בשל מאסר 

 וךתאלימות או מין ב
 משפחהה

הנושא  אסירר שחרו
עבירת מין בשל מאסר 

 או הלוקה בנפשו

 ( 6)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

 – 17)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

 השחרור תנאי

( 11)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 – 17ן מס' )תיקו
 הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

( 4)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 4)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 8)תיקון מס' 
 2007-זתשס"
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התקופה הקבועה בסעיף האמור,  –)ב( 30הדין אילולא שוחרר, ולענין אסיר ששוחרר כאמור בסעיף 
 .לפי העניין

 דה רשאית להתנות שחרורו של אסיר בתנאים נוספים, לרבות מתן ערובה על ידו.הוע )ב( 

ה רשאית, לפי המלצת שירות המבחן או הרשות לשיקום האסיר, להתנות את דעהו )ג( 
יפולית בפיקוח שירות ית טכנתב, תנאי של האסיר בהשתתפותו, במהלך תקופת התנאי-ורו עלשחר

המבחן, או בתכנית לשיקומו שהוכנה בידי הרשות לשיקום האסיר; שחרור כאמור יותנה גם בקיום 
 התנותו בתנאים נוספים לענין זה.ל יתאפרטי התכנית והועדה רש

ה שחרורו של אסיר, נוסף על התנאים האמורים דר קביעה אחרת של הועדה, יותנבהע )ד( 
 ד )ג(, גם באלה:)א( עים נטקבסעיפים 

 יר יודיע למנהל בית הסוהר על המקום שבכוונתו לגור בו בתקופת התנאי;האס (1)

וריו, יתייצב לפני השוטר הממונה מגם ושעות מעת שהגיע האסיר למק 48ך בתו (2)
 וטר הממונה(;הש -שבו הוא גר )להלן  על תחנת המשטרה הקרובה לו ביותר במחוז

דש, במהלך תקופת התנאי, לפני השוטר הממונה, ויודיע לחו יר יתייצב אחתהאס (3)
 לו ולמנהל בית הסוהר, בהקדם האפשרי, על כל שינוי שחל במקום מגוריו;

 איסור יציאתו של האסיר מהארץ. (4)

, אשר הוטלו בצו זה בידי הוועדה פרקתנאי ממאסר לפי -מגבלות על אסיר ששוחרר על )ה( 
 –)בחוק זה  2004-לחוק מגבלות על חזרת עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה 3לפי סעיף 

, הן חלק מין ביצוע עבירותאו בצו לפי חוק הגנה על הציבור מפני חוק מגבלות על עבריין מין( 
 מתנאי השחרור.

 

קים שיירשמו, להתנות את , הוועדה רשאית, מנימו13בלי לגרוע מהוראות סעיף  )א( .א13
א לחוק המעצרים, על 22תנאי של האסיר בקיומו של פיקוח אלקטרוני, כהגדרתו בסעיף -שחרורו על

עמידתו בתנאי המגביל את יציאתו ממקום מסוים או את כניסתו למקום מסוים, בהתאם לתכנית 
ופת התנאי או בחלק תנאי בפיקוח אלקטרוני(, בכל תק-שחרור על –הפיקוח שנקבעה לו )בסעיף זה 

 ממנה, אם סברה כי תנאי זה מתאים ונדרש בנסיבות העניין.

תנאי בפיקוח אלקטרוני, אלא בהסכמת -לא תחליט ועדת השחרורים על שחרור על (1) )ב( 
האסיר, ולאחר שקיבלה חוות דעת של הרשות לשיקום האסיר, ולפיה האסיר נמצא 

מוצעת בה תכנית לשיקומו של האסיר תנאי בפיקוח אלקטרוני, ו-מתאים לשחרור על
 ()א(;8)9כאמור בסעיף 

( תכלול גם התייחסות 1חוות הדעת של הרשות לשיקום האסיר כאמור בפסקה ) (2)
 לכל אלה:

 תנאי בפיקוח אלקטרוני;-התאמת האסיר לשחרור על )א(

 מקום הפיקוח המוצע; )ב(

 המוצע. בני משפחה או דיירים נוספים המתגוררים במקום הפיקוח )ג(

(, 1ד)22ב)ג(, 22א, 22תנאי בפיקוח אלקטרוני, יחולו הוראות סעיפים -על שחרור על )ג( 
 י לחוק המעצרים, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:22-ו ו22

 )ד( יקראו:-(, במקום פסקאות משנה )ג( ו1ד)22בסעיף  (1)

לשהות פירוט תכנית הפיקוח לעניין פרקי הזמן שבהם נדרש המפוקח  ")ג(
במקום הפיקוח, וכן קביעת הגבלות לעניין המקומות שהוא רשאי לשהות בהם 
בזמנים שבהם הוא אינו חייב להיות במקום הפיקוח, ככל שמצאה ועדה 

 השחרורים כי יש מקום לקבוע הגבלות כאמור.

תנאים ומגבלות נוספים שיחולו על המפוקח בתקופת הפיקוח, לפי הוראות  )ד(
 .";13סעיף 

 (, במקום "ולבית המשפט" יקראו "ולוועדה"."2ו)ג()22בסעיף  (2)
 

 תנאי, תיתן לאסיר רישיון ובו יפורטו תנאי השחרור.-ה שהחליטה לשחרר אסיר עלועד )א( .14

אי, ויציגו בפני שוטר, התנ תנאי יישא עמו את רישיונו בכל תקופת-ר ששוחרר עלאסי )ב( 
 על פי דרישתו.

נות, לפי שיקול דעתה, את תנאי השחרור ה רשאית, בכל עת, עד תום תקופת התנאי, לשהועד .15
 )ב( עד )ד(.13שנקבעו לפי הוראות סעיף 

-לע ררחון למשורישי
 תנאי

 רשחרוי תנאי שינו

( 5)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 6)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

תנאי -שחרור על
ממאסר בפיקוח 

 אלקטרוני

( 15)תיקון מס' 
 2014-תשע"ה
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ו דיון חוזר ולמעט דיון לפי פרק ה', ענינן בועדה, למעט דיון בבקשת אסיר לקיים בדיו )א( .16
האסיר ובא כוחו אם הוא מיוצג, וכן בנוכחות בא כוח היועץ המשפטי לממשלה;  ותיתקיים בנוכח

ולענין אסיר מוקדם של האסיר, ה ות בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לשחרורהתקבלה הסכמ
, ניתן לקיים את הדיון בועדה, בכפוף לשינוי תנאי שחרורו על פי בקשתו –תנאי -ששוחרר על

 להוראות סעיף קטן )ג(, אף בלא נוכחות האסיר או בא כוחו.

 תקיים שלא בנוכחות הצדדים.וזר בענינו של אסיר יח יוןדן הועדה בבקשה לקיים דיו ()ב 

תנאי של אסיר, לרבות שחרורו מטעמים רפואיים לפי -דה לא תחליט על שחרורו עלהוע )ג( 
, אלא לאחר שנתנה לבא כוח היועץ תנאי-ששוחרר על או על שינוי תנאי שחרורו של אסיר 7סעיף 

, אלא לאחר ןהחלטה כמפורט להלהמשפטי לממשלה הזדמנות לטעון את טענותיו, ולא תחליט 
 לאסיר ולבא כוחו אם הוא מיוצג, הזדמנות לטעון את טענותיהם: שנתנה

 תנאי;-החלטה שלא לשחרר אסיר על (1)

 תנאי לשינוי תנאי שחרורו;-החלטה על דחיית בקשתו של אסיר ששוחרר על (2)

 .תנאי-החלטה על החמרה בתנאי שחרורו של אסיר ששוחרר על (3)

למנות לאסיר סניגור לצורך הדיון בפני הועדה,  הועדה רשאים הועדה או יושב ראש )ד( 
 ויבים.המח ינויים, בש1995-זה הוראות חוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו ןינויחולו לע

ב 21תנאי לפי סעיף -א וכן בהליך של ביטול שחרור על21-ו 7בהליכים לפי סעיפים  (1ד) 
תנאי, לפי -, יהיה אסיר או אסיר ששוחרר על7יף תנאי מטעמים רפואיים לפי סע-לעניין שחרור על

-העניין, זכאי לייצוג על ידי סניגור ציבורי שמונה לפי הוראות חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו
 , ויחולו לעניין זה הוראות החוק האמור, בשינויים המחויבים.1995

ובא כוחו ר ; האסיבידי יושב ראש הועדהחתם דה תנהל פרוטוקול של דיוניה, שייהוע )ה( 
רשאים לעיין בפרוטוקול הדיון בענינו ולקבל העתק ממנו, אלא אם כן החליטה הועדה כי הפרוטוקול 

 . 17או חלקו יהיה חסוי, בשל קבלת מידע חסוי בהתאם להוראות סעיף 

לרבות ניה, דה תביא בחשבון, לצורך החלטתה, כל מידע הנוגע לענין שהובא בפהוע )ו( 
)א(, אלא אם כן נתבקשה שלא להתחשב במידע לפי הוראות סעיף 17בסעיף ו עותממשמידע חסוי, כ

 )ז(.17

דה; העתק ההחלטה יימסר עוהטת הועדה תהיה מנומקת ותיחתם בידי חברי החל )ז( 
תנאי בתנאים כאמור בסעיף -לאסיר, לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה, ואם הותנה השחרור על

 יקום האסיר, לפי הענין.לשות שלרלשירות המבחן או  גם –( )ג13

המשפטים, באישור השר לביטחון הפנים, יקבע את סדרי הדיון בועדות, סדרי הפניה שר  )ח( 
ש להביא בפניהן ודרכי הבאתו, וכן את המידע שיש למסור לאסיר או לבא כוחו יש אליהן, המידע

 זה.ק בחו יםתו, ככל שאינם מוסדרמסיראם הוא מיוצג, לצורך דיון בועדה ודרכי 
 

כוח היועץ המשפטי לממשלה רשאי להציג לפני הועדה מידע שגילויו לאסיר ולבא בא  )א( .17
דע חסוי( אף מי –וע בביטחון המדינה, או בענין ציבורי חשוב אחר )להלן גפלכוחו עלול, לדעתו, 

 שלא בנוכחות האסיר ובא כוחו ובלי לגלות להם את תוכנו.

יועץ המשפטי לממשלה להציג לפני הועדה מידע חסוי כאמור בסעיף ש בא כוח הביק )ב( 
 קטן )א(, יודיע על כך לאסיר או לבא כוחו.

דה רשאית לעיין במידע שהוצג לפניה כחסוי לשם החלטה בבקשת היועץ המשפטי הוע )ג( 
ענין המידע, שלא בנוכחות האסיר ל םיטים נוספו פרלממשלה כאמור בסעיף קטן )א( ולקבל ממנ

 ובא כוחו.

 ןה הועדה כי הענין שיש באי גילויו של מידע חסוי שהוצג לפניה כאמור בסעיף קטמצא )ד( 
( עדיף מהצורך לגלותו לשם עשיית צדק, רשאית היא לקיים את הדיון בענינו של האסיר אף שלא א)

 המידע החסוי. של ואת תוכנ להם בנוכחות האסיר ובא כוחו ובלי לגלות

לאסיר או לבא כוחו ולבא כוח היועץ המשפטי לממשלה על החלטתה  דה תודיעהוע )ה( 
 ע שנימוקי ההחלטה, כולם או מקצתם, יהיו חסויים.ובקבבקשה לפי סעיף זה, ורשאית היא ל

ו, מקצתיטה הועדה שלא לגלות לאסיר ולבא כוחו תוכנו של מידע חסוי, כולו או החל )ו( 
דע החסוי, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בביטחון דה לאסיר פרטים או תמצית של המיועתעביר ה

גילוי המידע הגנה על טובתו של האסיר, רשאית  יאהמדינה או בענין הציבורי האחר; היתה הסיבה ל
 הועדה לגלות את המידע החסוי רק לבא כוחו של האסיר, ובלבד שהאסיר הסכים לכך.

)ב(, או בית המשפט 25יף ו הורה בית המשפט, כמשמעותו בסעא הדיטה הועהחל ()ז 

הדיון בבקשה  סדרי
לשחרור על תנאי 
ובדיון בשינוי תנאי 

 שחרור

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 חסוי מידע

( 12)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 7)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו
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מהועדה כי לא  שקהעליון, על גילויו של מידע חסוי, רשאי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לב
תביא בחשבון את המידע האמור לצורך החלטה בענינו של האסיר; ביקש בא כוח היועץ המשפטי 

 וחו., והמידע לא יועבר לאסיר ולבא כורמאבמידע ה הועדהלממשלה כאמור, לא תתחשב 

 תנאי.-בות משוחרר עללר –יף זה, "אסיר" בסע )ח( 

ים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם שר הביטחון, רשאי להתקין תקנות טפשמשר ה .18
 זה. , ככל שאינם מוסדרים בחוק26ובעתירה לפי סעיף  17לענין סדרי הדין בבקשה לפי סעיף 

 לדון בענינו אלא אם כן התקיים אחד מאלה: טה הועדה שלא לשחרר אסיר, לא תשובהחלי .19

תנאי של האסיר, -דה קבעה מראש, בהחלטתה, כי תקיים דיון חוזר בענין שחרורו עלהוע (1)
 במועד שקבעה, או בהתקיים תנאי שקבעה;

תנאי של -הועדה לקיים דיון חוזר בענין שחרורו עלשה מות לשיקום האסיר ביקהרש (2)
 כינה לו;הש יר בתכנית שיקוםאסיר שהותנה בהשתתפות האס

תנאי של אסיר -ות המבחן ביקש מהועדה לקיים דיון חוזר בענין שחרורו עלשיר (3)
 ;שהותנה בהשתתפותו בתכנית טיפולית בפיקוח שירות המבחן

תנאי של -ה לקיים דיון חוזר בענין שחרורו עלהועדעץ המשפטי לממשלה ביקש מהיו (4)
 המצדיקים זאת;האסיר, בשל שיקולים ציבוריים 

תנאי, בתום חצי -יר הגיש לועדה בקשה מנומקת לקיים דיון חוזר בענין שחרורו עלהאס (5)
ום שנה לפחות בת –שנה לפחות ממועד החלטת הועדה שלא לשחררו, ולגבי אסיר עולם 

ה סברה כי חל שינוי בנסיבות שהיוו בסיס להחלטתה שלא לשחרר הועדמהמועד האמור, ו
 וזר;ח ןיק קיומו של דיואת האסיר, המצד

תנאי, במועד -על האסיר הגיש לוועדה בקשה מנומקת לקיים דיון חוזר בענין שחרורו (6)
הוועדה עובדות שלא היו ידועות  (, והוצגו לפני5מוקדם יותר מהמועדים האמורים בפסקה )

ו של ולא היו יכולות להיות ידועות לאסיר לפני ההחלטה שלא לשחררו, אשר מצדיקות קיומ
 דיון חוזר.

 

היועץ המשפטי לממשלה לפנות  תנאי, רשאי בא כוח-החליטה הוועדה לשחרר אסיר על )א( .א19
שחרורו  תנאי של האסיר, בבקשה לקיים דיון חוזר בענין-שחרורו על לוועדה, לא יאוחר ממועד

באופן המעלה חשש ממשי כי האסיר אינו  אחר מתן ההחלטה התגלו עובדות חדשותכאמור, אם ל
 ראוי לשחרור או ששחרורו יסכן את שלום הציבור.

הוועדה להורות על עיכוב  הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי יושב ראש )ב( 
לתקופה שלא  –ם שלא תעלה על שבעה ימים, ולענין אסיר עול תנאי של האסיר לתקופה-שחרורו על
 ימים, או עד למועד מתן ההחלטה בדיון החוזר לפי סעיף זה, לפי המוקדם מביניהם. 14תעלה על 

 

 הוראת שעה –תנאי על ידי היחידה לשחרור ממאסרים קצרים -סימן ג': שחרור על
 

 

תנאי, תשקול היחידה לשחרור ממאסרים -בבואה להחליט אם ראוי אסיר לשחרור על )א( .ב19
ולשם כך תביא בחשבון, בין השאר, את הנתונים המנויים  9בסעיף קצרים את השיקולים האמורים 

 ( של אותו סעיף, בשינויים אלה:10)-( ו8( עד )1בפסקאות )

 (, לפני "בועדות" יקראו "ביחידה לשחרור ממאסרים קצרים או";4בפסקה ) (1)

 ( יקראו:7במקום פסקה ) (2)

רת ישראל או רשויות חוות דעת על האסיר שנתנו שירות בתי הסוהר, משט (7")
 הביטחון;".

לא יחולו לעניין החלטת היחידה לשחרור ממאסרים  12-ו 11ההוראות לפי סעיפים  )ב( 
, תשקול היחידה 12תנאי של אסיר כאמור בסעיף -קצרים, ואולם לעניין החלטה על שחרור על

ור מפני ביצוע ( לחוק הגנה על הציב1)ג3לשחרור ממאסרים קצרים הערכת מסוכנות כאמור בסעיף 
 עבירות מין, אם הועברה לה.

 

תנאי של אסיר לפי פרק זה על ידי היחידה לשחרור ממאסרים קצרים -על שחרורו על )א( .ג19
 , בשינויים המחויבים.14-)ג( עד )ה( ו-)א( ו13יחולו ההוראות לפי סעיפים 

 אסיר בתנאים נוספים. היחידה לשחרור ממאסרים קצרים רשאי להתנות את שחרורו של )ב( 

היחידה לשחרור ממאסרים קצרים רשאית, בכל עת, עד תום תקופת התנאי, לשנות לפי  )ג( 

דיון בענין מידע  סדרי
 חסוי

חוזר בהחלטת  דיון
רר הוועדה שלא לשח

 תנאי-אסיר על

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

דיון חוזר בהחלטת 
הוועדה לשחרר אסיר 

 תנאי-על

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

שיקולי היחידה 
לשחרור ממאסרים 

 קצרים

 – 17)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

אי שחרור, רישיון תנ
תנאי -למשוחרר על

 ושינוי תנאי שחרור

 – 17)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח
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שיקול דעתה את תנאי השחרור שנקבעו לפי הוראות סעיף קטן )ב(, ובלבד שנתנה לאסיר הזדמנות 
ה למשטרת לטעון את טענותיו בכתב; היחידה לא תקבל החלטה לפי סעיף קטן זה אלא לאחר שנתנ

 ישראל או לרשויות הביטחון, לפי העניין, הזדמנות להעביר לה את עמדתן בעניין.
 

תנאי על יסוד -היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תדון ותחליט בבקשה לשחרור על )א( .ד19
הבקשה והמסמכים שהוגשו ליחידה בקשר לאותה בקשה; דיון כאמור יתקיים שלא בנוכחות האסיר 

כוחו, ואולם היחידה לשחרור ממאסרים קצרים רשאית, במקרים חריגים, לאפשר לאסיר  או בא
לטעון את טענותיו לפניה; אפשרה היחידה כאמור, רשאית היא לאפשר גם לגורם כאמור בסעיף 

 (, לטעון את טענותיו לפניה.2ב)א()19(, כנוסחו בסעיף 7)9

ון, לשם החלטתה, כל מידע הנוגע היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תביא בחשב (1) )ב( 
לעניין שהובא לפניה, לרבות מידע שלדעת הגורם שמסר אותו ליחידה גילויו לאסיר 

מידע חסוי(;  –עלול לפגוע בביטחון המדינה או בעניין ציבורי חשוב אחר )בסעיף זה 
 מידע חסוי כאמור לא יימסר לאסיר;

אם הונח לפניה מידע חסוי  היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תציין בהחלטתה (2)
כאמור וכן תכלול פרטים או תמצית של המידע החסוי, בנוסח שהעביר הגורם שמסר 
את המידע, ככל שסבר הגורם האמור שניתן לעשות כן בלי לפגוע בביטחון המדינה או 

 בעניין הציבורי האחר.

(, 2ב)א()19ף ( כפי שהוחל בסעי7)9חוות דעת של שירות בתי הסוהר, כאמור בסעיף  )ג( 
הכוללת מידע בעניין העבירה שבשלה נושא האסיר עונש מאסר, תקופת המאסר שגזר עליו בית 
המשפט, הרשעותיו הקודמות של האסיר ותקופות המאסר שנשא בשלהן, וכן מידע כאמור בסעיף 

העביר (, ולמעט מידע חסוי, תועבר לאסיר לפני קבלת החלטה בעניינו, והוא רשאי ל10)-( ו6(, )4)9
 שעות. 48את התייחסותו בכתב בתוך 

החלטת היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תהיה מנומקת, ותיחתם בידי חבריה, ויצוינו  )ד( 
בה המסמכים שהונחו לפניה; העתק מההחלטה יימסר לאסיר וכן יועבר למשטרת ישראל ובמקרים 

)ג( כפי 13ים כאמור בסעיף תנאי בתנא-המתאימים גם לרשויות הביטחון, ואם הותנה השחרור על
 גם לשירות המבחן או לרשות לשיקום האסיר, לפי העניין. –ג)א( 19שהוחל בסעיף 

 

שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של  .ה19
 הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין סדרי עבודת היחידה לשחרור ממאסרים קצרים.

 

 
 תנאי-ג': ביטול שחרור עלפרק 

ועבר עבירה נוספת בתקופת התנאי, תבטל לפי הוראות פרק ב' תנאי -ר ששוחרר עלאסי )א( .20
 דה את שחרורו ותחייבו לשאת מאסר שאורכו כאורך תקופת התנאי.עהו

 

 חדות, להחליט, מנימוקיםמיו הוראות סעיף קטן )א(, הועדה רשאית, בנסיבות אףל ע )ב( 
על ידי היחידה לשחרור ממאסרים קצרים, שיירשמו, על המשך השחרור בתנאים שנקבעו על ידה או 

בתנאים אחרים שתקבע, ובלבד שלא הוטל על האסיר עונש מאסר בפועל בשל לפי העניין, או 
 תנאיבר בתקופת התנאי; החליטה הועדה כאמור, תחל לגבי המשוחרר תקופת שעהעבירה הנוספת 

 –זה  לעניןחדשה; 

בפרק ו' לחוק  1למעט מאסר בעבודת שירות לפי הוראות סימן ב' –"מאסר בפועל"  
 העונשין;

חלטה על המשך השחרור ואורכה כאורך הה ופה שתחילתה ביוםתק –"תקופת תנאי חדשה"  
תנאי של אסיר לפי הוראות סעיף קטן זה -תקופת התנאי; החלטת הועדה על המשך שחרורו על

 פעם אחת בלבד.ר, יסו אתינתן, לגבי אות

בות מיוחדות, להורות כי אסיר בנסיאף הוראות סעיף קטן )א(, הועדה רשאית, על  )ג( 
טן )א(, ישוב לשאת מאסר לתקופה קצרה מאורך תקופת התנאי, ק ףששחרורו בוטל לפי הוראות סעי

 ילפ יה תקופת המאסר שהאסיר לא נשא,תה –אולם לא פחות ממחציתה; הורתה הועדה כאמור 
ותצטבר לכל  אשנש ראת הועדה, תקופת תנאי, שתחל עם שחרורו של האסיר מתקופת המאסרהו

 תקופת תנאי אחרת שלו.

 )בוטל(. )ד( 
  

ל שחרור בשל ביטו
 עבירה נוספת

 – 17)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח
 ( 8)תיקון מס' 

 2007-תשס"ז

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

סדרי הדיון בבקשה 
תנאי ובדיון -לשחרור על

 בשינוי תנאי שחרור

הוראת  – 17)תיקון מס' 
 2018-שעה( תשע"ח

תקנות לעניין סדרי 
עבודת היחידה לשחרור 

 ממאסרים קצרים

וראת ה – 17)תיקון מס' 
 2018-שעה( תשע"ח
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לפי הוראות סימן ג' לפרק ב' והפר תנאי מהתנאים האמורים תנאי -ר ששוחרר עלאסי )א( .21
ג)ב(, וכן 19ג)א(, או תנאי כאמור בסעיף 19כפי שהוחל לגביו בסעיף  )ג( עד )ה(,-)א( ו13בסעיף 

)ב( 13והפר תנאי מן התנאים האמורים בסעיף תנאי לפי הוראות סימן ב' לפרק ב' -אסיר ששוחרר על
, רשאית הועדה לבטל את השחרור ולחייב את א13או את תנאי תכנית הפיקוח לפי סעיף עד )ה( 

או חלק ממנה; החליטה הועדה שלא לבטל את  איאורך תקופת התנהאסיר לשאת מאסר שאורכו כ
 יאית היא לקבוע שתחל לגב, ורשהשחרור, תזהיר את המשוחרר לבל ישוב להפר את תנאי שחרורו

ופה שתחילתה ביום האזהרה תק –משוחרר תקופת תנאי חדשה; לענין זה, "תקופת תנאי חדשה" ה
 ואורכה כאורך תקופת התנאי.

ת סעיף קטן )א(, שהאסיר ישוב לשאת מאסר לתקופה קצרה אורוהועדה, לפי היטה החל )ב( 
פת תנאי, וקתנשא, לפי החלטת הועדה,  ר לאיה תקופת המאסר שהאסיתה –מאורך תקופת התנאי 

 שתחל עם שחרורו של האסיר מתקופת המאסר שנשא ותצטבר לכל תקופת תנאי אחרת שלו.

יקול עיקרי, את אינטרס הציבור , כש, תשקול הועדהרך החלטתה לפי סעיף קטן )א(לצו )ג( 
ה, תדירותה ומידת , טיבתנאי וכן תביא בחשבון את חומרתה של ההפרה-בקיומם של תנאי שחרור על

לחוק מגבלות על  3הסכנה הנשקפת לציבור בשלה ולענין הפרה של מגבלות שהוטלו בצו לפי סעיף 
 ע העבירה.עבריין מין, תיתן הועדה משקל לענינו של נפג

 

)א(, ולחייבו 7תנאי לפי סעיף -הוועדה רשאית לבטל את שחרורו של אסיר ששוחרר על .א21
לשאת מאסר שאורכו כאורך תקופת התנאי בניכוי התקופה שבה היה משוחרר, אם מצאה, לאחר 

)ה(, ולאחר שנתנה לאסיר הזדמנות לטעון 7כהגדרתו בסעיף שהובאה לפניה חוות דעת של רופא 
 את טענותיו לפניה, כי לא מתקיימים עוד לגבי האסיר הטעמים הרפואיים שבשלהם שוחרר.

 

ולחייבו לפי הוראות פרק ב' תנאי -הוועדה רשאית לבטל את שחרורו של אסיר ששוחרר על .ב21
לאסיר הזדמנות  לשאת מאסר שאורכו כאורך תקופת התנאי, או חלק ממנה, אם מצאה, לאחר שנתנה

 לטעון את טענותיו לפניה, כי האסיר שוחרר על יסוד מידע כוזב.
 

 

אף לאחר תום לפי הוראות פרק ב' תנאי של אסיר -דה רשאית לבטל שחרור עלהוע )א( .22
 –תקופת התנאי, ואולם לא יבוטל שחרור כאמור 

עשיית עבירה נוספת בתקופת התנאי שבשלה הוגש כתב אישום, אם חלפו  בשל (1)
נוספת בערכאה ן בענין העבירה ההדי רזג יותר משלושה חודשים מהיום שבו ניתן

 ראשונה ועד להגשת הבקשה לביטול השחרור;

ה חודשים ושלש, אם חלפו יותר מ13הפרת תנאי מהתנאים האמורים בסעיף  בשל (2)
 שה לביטול השחרור.הבק מתום תקופת התנאי ועד להגשת

 –יף זה בסע )ב( 

 (;ב)23בות דיווח לפי הוראות סעיף לר –ת בקשה" "הגש 

י לחוק 51החלטה שבעקבותיה הופסקה עבודת שירות לפי סעיף בות לר –דין"  "גזר 
חלטה לבטל צו שירות לפי , והלפקודת המבחן 17או  16העונשין, החלטה להפקיע מבחן לפי סעיף 

 ד לחוק העונשין.71סעיף 
 

עד  20תנאי של אסיר לפי סעיפים -לחוק העונשין, בוטל שחרורו על 45סעיף  על אף הוראות .א22
 המאסר שעליו לשאת בשל ביטול שחרורו לפני ובמצטבר לכל , יישא האסיר את יתרת תקופת22

גם לפני ובמצטבר לכל מאסר  –התנאי  מאסר אחר שהוטל עליו, ואם עבר עבירה נוספת בתקופת
אותו מאסר  היה האסיר נושא מאסר בעת שבוטל שחרורו, יופסקעבירה;  שיוטל עליו בשל אותה

בשל ביטול השחרור וישוב ויימשך מתום אותה  לשם נשיאת יתרת תקופת המאסר שעליו לשאת
 תשלום קנס.-לרבות מאסר בשל אי –תקופה; לענין זה, "מאסר" 

 

-שת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, בענין אסיר ששוחרר עלי בקדה תדון, על פהוע )א( .23
 והפר תנאי מתנאי שחרורו.רק ב' לפי הוראות פתנאי 

 

והפר תנאי מתנאי לפי הוראות פרק ב' תנאי -דה תדון בענין אסיר ששוחרר עלהוע )ב( 
שחרורו אף שלא על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, אם נקבע בהחלטת השחרור כי רשות 

תנאי מתנאי הפרת ליחידה לשחרור ממאסרים קצרים או לוועדה, לפי העניין, על תדווח  תממסוי
 , והרשות דיווחה כאמור.חרורהש

של ל שחרור בביטו
 אחר תנאיפרת ה

( 5)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 15)תיקון מס' 
 2014-התשע"

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

שחרור לאחר ל ביטו
 תקופת התנאי

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

ת בהפרדיון  סדרי
 תנאי שחרור

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

( 5)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

סדר נשיאת מאסר 
לאחר ביטול שחרור 

 תנאי-על

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 ל שחרור ביטו
תנאי של אסיר -על

ששוחרר מטעמים 
 רפואיים

( 12)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 ל שחרור ביטו
תנאי בשל מידע -על

 כוזב

( 12)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח
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ביקש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה דיון לפי סעיף קטן )א(, או דיווחה רשות על  (1ב) 
הפרת תנאי מתנאי השחרור לפי סעיף קטן )ב(, בשל הפרת תנאי תכנית הפיקוח האלקטרוני שנקבעה 

 15אי בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום א, תקיים הוועדה את הדיון בהפרת התנ13לאסיר לפי סעיף 
 ימים ממועד בקשת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה או קבלת דיווח הרשות, לפי העניין.

נויים שיב ,18עד  16ן לפי סעיפים קטנים )א( או )ב( יהיה בהתאם להוראות סעיפים דיו )ג( 
ר בהתאם להוראות סעיף המחויבים; ואולם אם זומן אסיר ששוחרר לדיון כאמור, לפי הכתובת שמס

ר אף שלא בנוכחות שחרון בהפרת תנאי השחרור ולבטל את הודל)ד(, ולא הגיע, רשאית הועדה 13
 האסיר, והוא יהיה זכאי לבקש קיומו של דיון חוזר בנוכחותו באותו ענין.

עדה רשאי לתת צו להבאת האסיר לפני הועדה, לשם דיון בבקשה לביטול הו שב ראיוש )ד( 
ינויים המחויבים, הוראות שב, תנאי של אסיר, במועד שיקבע בצו; על צו כאמור יחולו-לשחרור ע

 .1984-ב לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, תשמ"ד73-וא 73ם סעיפי
 

 תנאי של אסיר, דינה כדין צו למאסרו.-ת הועדה בדבר ביטול שחרור עלהחלט .24

 וועדת שחרורים מיוחדתהיחידה לשחרור ממאסרים קצרים, ועדת שחרורים פרק ד': עתירות נגד 
 

 

 האסיר רשאי להגיש עתירה נגד החלטה של היחידה לשחרור ממאסרים קצרים; (1) )א( .25

האסיר ובא כוח היועץ המשפטי לממשלה רשאים להגיש עתירה נגד החלטה של  (2)
 )ד(.26הוועדה, בכפוף להוראות סעיף 

לבית המשפט המחוזי עתירה( תוגש  –( )להלן 2( או )1עתירה כאמור בסעיף קטן )א() )ב( 
סוהר שבו הוחזק ערב ה בית –שבאזור שיפוטו נמצא בית הסוהר שבו מוחזק האסיר, ואם שוחרר 

 ת המשפט(.בי –שחרורו )בחוק זה 

 במותב של שלושה, שיקבע נשיא בית המשפט.ה המשפט ידון בעתיר בית )ג( 

המשפט מוסמך לתת, בקשר לעתירה, צווים לרשויות המדינה ולאנשים הממלאים  בית )ד( 
 להימנע מעשות מעשה במילוי תפקידיהם כדין. וא, ידים על פי דין, לעשות מעשהתפק

ה לטת בית המשפט בעתירה ניתנת לערעור לפני בית המשפט העליון, אם נתקבהחל )ה( 
 רשות לכך מבית המשפט בגוף ההחלטה או מאת שופט בית המשפט העליון.

ט העליון בשבתו כבית משפט גבוה האמור בסעיף זה גורע מסמכותו של בית המשפ אין )ו( 
 יסוד: השפיטה.-)ד( לחוק15לצדק, לפי סעיף 

 

לאסיר או לבא כוחו מידע חסוי, רשאי היועץ המשפטי ת יטה הועדה לגלוהחל (1) )א( .26
 לממשלה להגיש עתירה נגד גילוי המידע החסוי, כולו או מקצתו, לבית המשפט;

יע בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לועדה כי הוא שוקל להגיש עתירה הוד (2)
ית ולבא כוחו עד להכרעה סופ אסירועדה את המידע ל(, לא תעביר ה1כאמור בפסקה )

 ימים מיום שמסר הודעה כאמור. 15בעתירה, ובלבד שהעתירה תוגש בתוך 

המשפטי לממשלה  ץעתה עתירה נגד גילוי מידע חסוי, רשאי בא כוח היונדח (1) )ב( 
מצאה לו ההחלטה לדחות את עתירתו, לבית שהו  ימים מיום 15לערער על כך, בתוך 

 בערעור בשופט אחד;דון יון שיהעל  משפטה

בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לבית המשפט שדחה את העתירה כי הוא  הודיע (2)
ר ולבא כוחו יסא(, לא תעביר הועדה את המידע ל1שוקל להגיש ערעור כאמור בפסקה )

 עד להכרעה בערעור.

(, 2( או )ב()2)א() קטנים מסר בא כוח היועץ המשפטי לממשלה הודעה כאמור בסעיפים (1)ב 
והחליט לאחר מכן שלא להגיש עתירה או ערעור כאמור באותם סעיפים קטנים, יודיע על כך בהקדם 

 האפשרי לוועדה.

בית שאי ון בעתירה ובערעור על החלטה לפי סעיף זה יתקיים בדלתיים סגורות, ורהדי )ג( 
ם נוספים מבא כוח היועץ המשפטי וי לשם החלטה בעתירה ולקבל פרטיסהמשפט לעיין במידע הח

 לממשלה לענין המידע, שלא בנוכחות האסיר ובא כוחו.

רת אסיר נגד החלטת הועדה שלא לגלות מידע חסוי תהיה רק במסגרת עתירה עתי (1) )ד( 
או החלטה על שינוי תנאי ורו נגד החלטת הועדה שלא לשחררו, החלטה על ביטול שחר

 רו, לפי הענין.חרוש

לממשלה  לה עתירת אסיר לגילוי מידע חסוי, רשאי בא כוח היועץ המשפטיהתקב (2)

צו  –ל שחרור ביטו
 מאסרל

ה נגד היחידה עתיר
לשחרור ממאסרים 

 קצרים או הוועדה

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

ה נגד גילוי מידע עתיר
 חסוי

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 9)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 15)תיקון מס' 
 2014-תשע"ה

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח
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)ג(, בשינויים -לערער על כך, ויחולו לענין הערעור כאמור הוראות סעיפים קטנים )ב( ו
 המחויבים.

 

תנאי אסיר, והודיע בא כוח היועץ המשפטי לממשלה -יטה הועדה לשחרר עלהחל )א( .27
, יעוכב שחרורו של האסיר 25לועדה כי הוא שוקל להגיש עתירה נגד ההחלטה, לפי הוראות סעיף 

 ב ביצוע במסגרתה.עיכורה והגשת בקשה לימים, כדי לאפשר את הגשת העתי 7למשך 

בא כוח היועץ המשפטי לממשלה הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, והחליט לאחר  מסר )ב( 
דיע על כך בהקדם האפשרי למנהל בית הסוהר וי מכן שלא להגיש עתירה כאמור באותו סעיף קטן,

 הימים האמורים. 7והאסיר ישוחרר אף לפני תום 

זה תוגש כעתירה מינהלית לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מינהליים, ה לפי פרק עתיר .28
 , בכפוף להוראות פרק זה.2000-תש"ס

 בת עונש מאסר עולם והקלה בעונש בידי נשיא המדינהיצקה': פרק 
 

א המדינה ליץ לפני נשילהמ ת שחרורים מיוחדת רשאית, לבקשתו של אסיר עולם,ועד )א( .29
האסיר באמצעות המרת עונשו בעונש מאסר קצוב, בהתאם לסמכות הנתונה לו  להקל בעונשו של

ר שחלפו לפחות שבע לאח( קציבת עונש –יסוד: נשיא המדינה )בחוק זה -)ב( לחוק 11לפי סעיף 
 שנים. 30-מ תחשנים מהיום שהחל לשאת את מאסרו, ובלבד שהתקופה שתמליץ לקצוב לא תפ

ר עולם הנושא עונש של שני מאסרי עולם מצטברים או יותר, רשאית ועדת שחרורים יאס )ב( 
חות צוב את עונשו של האסיר לאחר שחלפו לפלק מיוחדת, לבקשתו, להמליץ לפני נשיא המדינה

שנים, שתימנה  30-חמש עשרה שנים מהיום הקובע, ובלבד שהתקופה שתמליץ לקצוב לא תפחת מ
היום שבו החל אסיר עולם לשאת את מאסרי העולם  –זה, "היום הקובע" החל ביום הקובע; בסעיף 

 ה ראשונה מאסר העולם האחרון, המוקדםכאשנגזרו עליו בגזר דין אחד או היום שבו נגזר עליו בער
 יהם.נמבי

סברה ועדת שחרורים מיוחדת שאין מקום להמליץ לפני הנשיא כאמור בסעיפים קטנים  )ג( 
ון בענינו של האסיר מדי שנתיים מהמועד שבו סברה כאמור, ואולם רשאית ב(, תשוב ותד)-ו( )א

 היא, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לדון בענין לפני תום השנתיים.

המלצתה לנשיא המדינה בשאלה האם לקצוב עונש מאסר עולם של אסיר  לשם גיבוש )ד( 
המתייחסים לטיב העבירה, , תשקול ועדת שחרורים מיוחדת שיקולים עונשיים תקופה ולאיזו

עדת שחרורים מיוחדת רשאית, לנסיבות ביצועה ולתוצאותיה, וכן לנסיבותיו האישיות של האסיר. ו
 .במקרים חריגים, לאפשר לאסיר לטעון את טענותיו לפניה, לשם גיבוש המלצתה כאמור

של  שתולם, רשאית ועדת שחרורים מיוחדת, לבקונשיא המדינה עונשו של אסיר ע קצב )ה( 
 ריהאסיר, להמליץ לפני הנשיא להקל בעונש פעמים נוספות, ובלבד שתקופת המאסר שיהיה על האס

שנים, והוראות סעיף קטן )ד( יחולו, בשינויים  30-לשאת אם תתקבל המלצת הועדה לא תפחת מ
 המחויבים, גם על גיבוש המלצה לפי סעיף קטן זה.

 )ב(.8ף ענין סעיף זה יחולו הוראות סעיעולם ליר שוב תקופת המאסר של אסבחי )ו( 
 

ין אסיר עולם, רשאית ועדת שחרורים מיוחדת, בכל עת, על פי פניה של נשיא לענ )א( .30
יסוד: נשיא -)ב( לחוק11המדינה או שר המשפטים, להמליץ בענין הפעלת סמכות הנשיא לפי סעיף 

 המדינה.

 

אסיר ששוחרר ממאסרו בטרם סיים לשאת את כל תקופת המאסר, לפי החלטת  (1) )ב( 
יסוד: נשיא המדינה, יראו אותו -)ב( לחוק11מכותו לפי סעיף נשיא המדינה מכוח ס

-תנאי, ויחולו עליו הוראות חוק זה החלות לגבי אסיר ששוחרר על-כאילו שוחרר על
, בשינויים המחויבים ובשינוי המפורט 20-)א( ו13תנאי, ובכל זה הוראות סעיפים 

 (, והכל אלא אם כן קבע הנשיא אחרת בהחלטתו;2בפסקה )

( תהיה תקופת התנאי כמפורט להלן, לפי 1עניין אסיר ששוחרר כאמור בפסקה )ל (2)
 העניין:

לגבי אסיר שאינו אסיר עולם, ולגבי אסיר עולם שעונשו נקצב בידי נשיא  )א(
 יתרת המאסר שהיה עליו לשאת אלמלא שוחרר כאמור; –המדינה 

אסיר כאמור לגבי אסיר עולם שעונשו לא נקצב בידי נשיא המדינה, למעט  )ב(
 שנים; 40-יתרת המאסר שהיה עליו לשאת אילו נקצב עונשו ל –( 3בפסקה )

לגבי אסיר עולם שעונשו לא נקצב בידי נשיא המדינה, והנושא עונשי מאסר  )ג(

 ב שחרורעיכו

 ה מינהליתעתיר

ה בענין המלצ
 רקציבת עונש מאס

 עולם

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 בקשתה לפי המלצ
הנשיא או שר 
המשפטים ומעמד אסיר 
ששוחרר לפי החלטת 

 נשיא המדינה

( 11)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 11)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 11)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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 שנים; 50-יתרת המאסר שהיה עליו לשאת אילו נקצב עונשו ל –עולם מצטברים 

לם ששוחרר ממאסרו לאחר שסיים הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על אסיר עו (3)
 לשאת את מלוא תקופת המאסר שנקצבה לו בידי נשיא המדינה.

 

 מניעאסיר עולם שהורשע ברצח ראש הממשלה פעל מה ועדת שחרורים מיוחדת שמצא א.30
עונשו של האסיר, ת כאילו המליצה הועדה שלא לקצוב א 29אידאולוגי, יראו לענין סעיף -פוליטי

יסוד: נשיא -)ב( לחוק11כאילו המליצה שלא להפעיל את סמכות הנשיא לפי סעיף  30ולענין סעיף 
 .( לא יחולו לענין זהג)29 ףהמדינה; הוראות סעי

 

אדם ברצח רשאי לקבוע, לעניין המלצה לקציבת עונש מאסר  בית משפט שהרשיע )א( .ב30
 עולם, שאותו אדם ביצע את המעשה בנסיבות חריגות בחומרתן.

 בשינויים אלה: 29קבע בית המשפט כאמור בסעיף קטן )א(, יחולו הוראות סעיף  )ב( 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, ועדת שחרורים מיוחדת לא תמליץ להקל בעונשו  (1)
שנים מהיום שבו החל לשאת את מאסרו, ובלבד  15האסיר בטרם חלפו לפחות של 

 שנים; 40-שהתקופה שתמליץ לקצוב לא תפחת מ

 שנים". 40-שנים" יקראו "מ 30-)ה(, במקום "מ-בסעיפים קטנים )ב( ו (2)
 

נין לע ,1945חירום(, -לתקנות ההגנה )שעת 55קנה פי תלת סמכות ראש המטה הכללי לבהפע .31
 , בשינויים המחויבים.30ף אסיר עולם, יחולו הוראות סעי

 פרק ו': היחידה לשחרור ממאסרים קצרים, ועדות שחרורים וועדות שחרורים מיוחדות
 

אסר תנאי ממ-בשירות בתי הסוהר תפעל יחידה שתדון ותחליט בבקשות לשחרור על )א( .א31
 .2של אסירים לפי סעיף 

נציב בתי הסוהר, בהסכמת השר לביטחון הפנים, ימנה לחברי היחידה האמורה בסעיף  )ב( 
 קטן )א( שלושה סוהרים כמפורט להלן:

 סוהר בכיר הכשיר להיות שופט שלום, והוא יעמוד בראש היחידה; (1)

 תחום הכליאה;קצין שירות בתי הסוהר בעל תואר אקדמי במשפטים וניסיון ב (2)

קצין שירות בתי הסוהר שלו חמש שנות ניסיון באחד מהתחומים האלה: עבודה  (3)
 סוציאלית, פסיכולוגיה או חינוך.

נציב בתי הסוהר ימנה סוהר שישמש מזכיר ליחידה האמורה בסעיף קטן )א(; המזכיר  )ג( 
ונים ומסמכים הנחוצים לה יהיה אחראי לקביעת מועדי התכנסות היחידה, לסדרי עבודתה, לריכוז נת

לשם עבודתה ולהעברת החלטותיה לאסיר ולמשטרת ישראל ובמקרים המתאימים גם לרשויות 
 הביטחון, לרשות לשיקום האסיר או לשירות המבחן, לפי העניין.

 כהגדרתם בפקודת בתי הסוהר. –בסעיף זה, "סוהר" ו"סוהר בכיר"  )ד( 
 

 ל שלושה, והם:ת שחרורים תהיה שועד )א( .32

ט שמינה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה שופ (1)
 ראש; יושבה

אנשים שמינה שר המשפטים, שלכל אחד מהם חמש שנות ניסיון בתחום שונה  שני (2)
מבין התחומים האלה: קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה או 

ון בתחום החינוך הוא ניסיון של מי שמכהן או שכיהן כאיש חינוך חינוך; ואולם ניסי
 בכיר והוא בעל ניסיון מעשי בחינוך והשכלה אקדמית;

 )נמחקה(. (3)

ועדת שחרורים יתמנו לתקופה של שנתיים וניתן לשוב ולמנותם לתקופות נוספות  ירחב )ב( 
 של עד שנתיים כל אחת.

 שחרורים תפורסם ברשומות.דת עו עה על מינוים של חבריהוד )ג( 
 

ון בענין קציבת עונשו של אסיר עולם, תהיה ועדת שחרורים מיוחדת של ארבעה, בדי )א( .33
 ם:וה

ט של בית משפט מחוזי, שמינה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט שופ (1)
 יון, והוא יהיה היושב ראש;העל

ט של בית משפט שלום או מי שהיה שופט של בית משפט שלום ויצא לקצבה שופ (2)

ה לענין אסיר המלצ
עולם שהורשע ברצח 

 ראש הממשלה

 ( 1)תיקון מס' 
 2001-תשס"ב

מכות ראש ת סהפעל
 המטה הכללי

 שחרורים ועדת

( 16)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

שחרורים  ועדת
 מיוחדת

 ( 3קון מס' )תי
 2003-תשס"ג

( 16)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

( 3)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 3)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

המלצה לעניין אסיר 
עולם שהורשע ברצח 

 חריג בחומרתו

( 14)תיקון מס' 
 2014-תשע"ה

( 2תיקון מס' )
 2002-תשס"ב

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

היחידה לשחרור 
 –ממאסרים קצרים 

 הוראת שעה

 – 17)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח
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 או פרש, שמינה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון;

עשר שנות ניסיון באחד מהתחומים המפורטים ו לטים, ששמינה שר המשפ אדם (3)
 (;2)א()32בסעיף 

ת חנינות במשרד המשפטים או עורך דין, עובד מחלקת חנינות, הממונה על מחלק (4)
 שהוא הסמיכו לכך.

 

 מיוחדת, תהיה הועדה של שלושה, והם: םירון אחר שבסמכותה של ועדת שחרובדי )ב( 

ט של בית משפט מחוזי, שמינה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט שופ (1)
 ש;ארושב העליון, והוא יהיה הי

ים שמינה שר המשפטים, שלכל אחד מהם עשר שנות ניסיון בתחום שונה אנש שני (2)
 (; 2)א()32מבין התחומים המפורטים בסעיף 

 )נמחקה(. (3)

)ג( יחולו, בשינויים המחויבים, על מינוי חברי ועדת שחרורים -)ב( ו32ף אות סעיהור )ג( 
 מיוחדת.

 

)ב( ישתתף נציג 33המיוחדת שבסעיף  וועדת השחרורים 32בדיוני ועדת השחרורים שבסעיף  .א33
 שירות בתי הסוהר שימנה לשם כך נציב בתי הסוהר, בלא זכות הצבעה.

 

 -המשפטים ימנה, מבין עובדי הנהלת בתי המשפט, מזכיר ראשי לועדות )להלן שר  )א( .34
זכיר הראשי(, שיהיה אחראי על קביעת המותבים של ועדות השחרורים וועדות השחרורים המ

ן בועדות והזמנת המותבים לדיונים, על סדרי עבודתן של הועדות יוי הדעת מועדביהמיוחדות, על ק
 ועל התיאום הנדרש עם מזכירי הועדות.

הפנים ימנה, מבין קציני שירות בתי הסוהר, מזכירים לועדות שחרורים  ןולביטח השר )ב( 
 שיהרא למזכיר וץחנולועדות שחרורים מיוחדות; מזכירי הועדות יהיו אחראים על העברת מידע ה

לצורך מילוי תפקידיו ועל איסוף נתונים ומסמכים הנחוצים לעבודת הועדות והעברתם למותבים 
לה, הכל בתיאום עם המזכיר הראשי וכפי שיקבע שר המשפטים שממולבא כוח היועץ המשפטי ל

 באישור השר לביטחון הפנים.
 ז': הוראות שונות ותיקוני חקיקהפרק 

אסיר לפי הוראות חוק זה יהיו נתונות, לגבי אסיר עולם, רק  ביה לגויות הנתונות לועדהסמכ .35
 לועדת שחרורים מיוחדת.

יחולו על דיוני  , לא1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, תשל"א 46עד  44ות סעיפים הורא .36
 לפי חוק זה. ור, ועל עתירה, בקשת רשות ערעור וערעהיחידה לשחרור ממאסרים קצרים והוועדה

 

 

 רשאי לעשות כל אחת מאלה: שוטר .37

 תנאי שיציג לפניו את רישיונו;-וש מאסיר ששוחרר עללדר (1) 

תנאי כדי לברר אם הוא מקיים את תנאי שחרורו ולחקור אדם -סיר ששוחרר עלור אלחק (2)
 אחר לגבי קיום תנאי השחרור בידי אסיר;

על פי תנאי בו  תנאי אמור להימצא-כנס לבית או למקום שאסיר ששוחרר עללהי (3)
הה עצמו לפני מחזיק הבית או המקום יזששחרורו, כדי לפקח על קיום תנאים אלה, לאחר 

דיע לו לאיזו מטרה מתבקשת הכניסה, ורשאי הוא להשתמש בכוח סביר לשם כניסה והו
 כאמור;

ום, שעל פי תנאי שחרורו של אסיר אסור לו להימצא בו, אם יש מקל כנס לבית אולהי (4)
יר להניח שהאסיר נמצא בו, לאחר שזיהה עצמו לפני מחזיק הבית או המקום ד סבלו יסו

שת הכניסה, ורשאי הוא להשתמש בכוח סביר לשם כניסה והודיע לו לאיזו מטרה מתבק
 כאמור.

 – 1977-העונשין, תשל"ז בחוק .38

 לים;בט – 51עד  49פים סעי (1)

, רסאתנאי ממ-לחוק שחרור על 2עיף )א(" יבוא "ס49ג)ב(, במקום "סעיף 51יף בסע (2)
ראות סעיפים סופו יבוא "אלא אם כן הופסקה עבודת השירות בהתאם להו" וב2001–תשס"א

 רי הועדותמזכי

 ד סמכויותייחו

 פקודתחולת אי ת
 ראיותה

 – 17)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

 יות שוטרסמכו

 –ן חוק העונשין תיקו
 62מס' 

( 3)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 13)תיקון מס' 
( 3)תיקון מס'  2012-תשע"ב
 2003-תשס"ג

( 16)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

( 16)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

נציג שירות בתי 
 הסוהר

( 16תיקון מס' )
 2018-תשע"ח
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זו עולה על שלושה ה י ויתרת תקופת המאסר שעל האסיר לשאת בעקבות הפסק51ט או 51
 חודשים";

 לה.בט –ספת הראשונה התו (3)

 –ודת בתי הסוהר( פק –לן )לה 1971-בדת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, תשל"בפקו .39

 לים;בט – 34עד  28פים סעי (1) 

 – 36יף בסע (2) 

 טן )ב( יבוא:ום סעיף קבמק )א(

שקיבל חופשה לפי הוראות סעיף קטן )א(, יינתן לו רישיון, שבו  אסיר ")ב(
 יפורטו התנאים שבהם מותנית חופשתו."

 י סעיף קטן )ב( יבוא:אחר )ב(

 ות כל אחת מאלה:לעש רשאיר טשו ")ג(

וש מאסיר שיצא לחופשה מיוחדת לפי סעיף קטן )א( )בסעיף זה לדר (1)
 יציג לפניו את רישיונו;יר בחופשה( שאס –

ור אסיר בחופשה כדי לברר אם הוא מקיים את תנאי חופשתו לחק (2)
 ולחקור אדם אחר לגבי קיום תנאי החופשה בידי אסיר;

מצא בו על פי תנאי להי  כנס לבית או למקום שאסיר אמורלהי (3)
חופשתו, כדי לפקח על קיום תנאים אלה, לאחר שזיהה עצמו לפני מחזיק 

או המקום והודיע לו לאיזו מטרה מתבקשת הכניסה, ורשאי הוא הבית 
 להשתמש בכוח סביר לשם כניסה כאמור;

ו של אסיר אסור לו שתופח  יאנתכנס לבית או למקום, שעל פי להי (4)
להימצא בו, אם יש לו יסוד סביר להניח שהאסיר נמצא בו, לאחר שזיהה 

מטרה מתבקשת הכניסה, ו זיעצמו לפני מחזיק הבית או המקום והודיע לו לא
 ורשאי הוא להשתמש בכוח סביר לשם כניסה כאמור.";

 –א 62יף בסע (3) 

 מחק;תי –ירות" בעת  ולםם "אילייף קטן )ב(, הסיפה המתחילה במבסע )א(

 י סעיף קטן )ב( יבוא:אחר )ב(

ב, על עתירה נגד ועדת שחרורים וועדת 62ל אף הוראות סעיף זה וסעיף ע ")ג(
, 2001-תנאי ממאסר, תשס"א-דת לפי הוראות חוק שחרור עלוחימ שחרורים

 ולו הוראות החוק האמור.";יח

 ה יבוא:68ום סעיף במק (4) 

 תנאי-רור עלן שחכדי ילהשחרור מינ ן"די

תנאי -מעותו בחוק שחרור עלכמש תנאי-ור מינהלי, יראוהו כשחרור עלשחר ה.68
לו על שחרור מינהלי, בשינויים חווראות החוק האמור י, וה2001-ממאסר, תשס"א

 המחויבים."

 ל.בט – 2001-לשחרור מוקדם של אסירים )תיקוני חקיקה(, תשס"אחוק  .40
  

 )א(, בסופו יבוא:18עיף , בס1995-הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו בחוק .41

ר שועדת שחרורים או ועדת שחרורים מיוחדת החליטה כי יש למנות לו סניגור לפי אסי (9")
 ." 2001-תנאי ממאסר, תשס"א-)ד( לחוק שחרור על16עיף ס

פוט בעבירות שי –ומרון וחבל עזה והש ודהיהלהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום ) בחוק .42
 ( יבוא:1, במקום תקנת משנה )א6וספת, בתקנה , בת1967-ועזרה משפטית(, תשכ"ח

להוראות תקנת משנה )א(  רו המוקדם של מי שנושא מאסר בישראל בהתאםורחשעל  (1")א
(, רק השחרוחו –לן )לה 2001-תנאי ממאסר, תשס"א-יחולו הוראות החוק לשחרור על

 ם האלה:נוייבשי

תנאי, -לחוק השחרור, לשם ההחלטה האם ראוי אסיר לשחרור על 9ין סעיף לענ (1)
יבחנו נציב בתי הסוהר, קצין המשטרה הצבאית הראשי או הועדה, לפי הענין, גם את 

 סיכון הצפוי מהאסיר לביטחון יהודה והשומרון וחבל עזה;ה

בתי פקודת ן קותי
 21מס'  –הסוהר 

ל חוק לשחרור ביטו
מוקדם של אסירים 

 )תיקוני חקיקה(

וריה ן חוק הסניגתיקו
 3מס'  –הציבורית 

ן חוק להארכת תיקו
 תוקפן של תקנות

 חירוםשעת 
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 –ין אסיר המוחזק במיתקן כליאה צבאי לענ (2)

מקום בחוק השחרור שבו נאמר "נציב בתי הסוהר" יראו כאילו נאמר  בכל )א(
 "קצין המשטרה הצבאית הראשי";

 ;והר" יראו כאילו נאמר "מיתקן כליאה צבאי"ס תמקום שבו נאמר "בי בכל )ב(

)ב( לחוק השחרור, מינוי מזכירים לועדות שחרורים 34אף הוראות סעיף על  )ג(
על ידי קצין המשטרה הצבאית הראשי מבין עשה יי ותדחולועדות שחרורים מיו

 קציני צבא הגנה לישראל."

 , בסופו יבוא:5עיף , בס2000-בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס בחוק .43

חוק אחר כי בית משפט לענינים מינהליים ידון בו, ובכפוף ן מינהלי שנקבע בעני (4")
 אות אותו חוק."ורהל

רוע מהוראות חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית י לגבהוראות חוק זה כדאין  .44
  .1996-)סמכויות שיפוט והוראות אחרות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ו הזעורצועת 

צוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו באישור משפטים ממונה על בישר ה )א( .45
 עדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.ור והשר לביטחון הפנים ובאיש

יא לחוק המעצרים, לעניין הפעלת 22תקנות שהתקין השר לביטחון הפנים לפי סעיף  ב() 
א, 13יר לפי סעיף תנאי של אס-הפיקוח האלקטרוני, יחולו גם לעניין פיקוח אלקטרוני על שחרור על

 בשינויים המחויבים.
 

בחודש שלאחר תום שישה חודשים מיום פרסומו  1-, ב47תו של חוק זה, למעט סעיף תחיל .46
 ם התחילה(.יו –)בחוק זה 

קופה שמיום פרסומו של חוק זה עד היום שקדם הת –יף זה, "תקופת הביניים" בסע )א( .47
 ה.ליום התחיל

)ב( -)א( ו49ת הביניים יישא, על אף הוראות סעיף פוקסר בתש מאר שנגזר עליו עונאסי )ב( 
לפקודת בתי הסוהר, לפחות שני שלישים מתקופת המאסר שעליו לשאת  28לחוק העונשין וסעיף 

 תן יהיה לשחררו לפי אותם סעיפים.ני םבטר

בתי לפקודת  28לפי הוראות סעיף  ר המשוחרר ברישיון ערב תחילתו של חוק זה,אסי )א( .48
הסוהר, יראו אותו כאילו שוחרר על תנאי לפי הוראות חוק זה, בתנאים שנקבעו ברישיונו ובתנאים 

ישיון לפי סעיף כר –רישיון שניתן לו לפי הפקודה האמורה ב)ד( ויראו -)א(, )ג( ו13האמורים בסעיף 
14 . 

יו עונש ר עלגזנש ו של חוק זה, למעט אסירר, שנגזר עליו עונש מאסר לפני פרסומאסי )ב( 
מאסר בשל עבירה מהעבירות המפורטות בתוספת הראשונה לחוק העונשין, כנוסחה ערב תחילתו 

, במקום "שני שלישים מתקופת 3-ו 2וי הזה: בסעיפים ינשל חוק זה, יחולו עליו הוראות חוק זה בש
 המאסר" יבוא "מחצית מתקופת המאסר".

קול אפשרות שיקומו של אסיר ה תשעדוה ,10-ו 9מהוראות סעיפים לגרוע  בלי )ג( 
שהוראות סעיף קטן )ב( חלות עליו על סמך חוות דעת של הרשות לשיקום האסיר, אם ניתנה, על פי 
כללים שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה חוק 

 ומשפט של הכנסת.

 
 תתוספ

 (11ף )סעי

ן משפחתו, לרבות כליאת שווא של בן משפחתו או פי ברות אלימות שביצע האסיר כלעבי .1
עבירה אחרת שפגעה בחירותו או בשלוות חייו של בן משפחתו, ולרבות עבירות של התעללות, 

 או נטישה של בן משפחתו. חהנזה

 .תוחפשרות לפי סימן י', בפרק ח' לחוק העונשין, שביצע האסיר כלפי בן מעבי .2

 רות מין לפי סימן ה' בפרק י' לחוק העונשין, שביצע האסיר כלפי בן משפחתו.עבי .3

 .1991-גדרתו בחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"אכה –ין תוספת זו, "בן משפחה" לענ 

ן חוק בתי משפט תיקו
 לענינים מינהליים

 ת דיניםשמיר

 ע ותקנותביצו

( 15)תיקון מס' 
 2014-תשע"ה

 התחיל

ות מיוחדות הורא
 םיניילתקופת הב

 ות מעברהורא

( 15)תיקון מס' 
 2014-תשע"ה


