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דבר מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר
ערב סיום תפקידי כמנכ"ל הרשות ובטרם הצגת סיכום תקופת כהונתי ,אני מבקש לכתוב מספר מילים על
תקן מסר ומורשת אותה ביקשתי להנחיל ברשות ולהפקיד בידכם.
את זהותי גיבשתי כידוע לכם בכוחות הביטחון .שם הטמעתי כי התחום החשוב מכולם בהובלת כפיפים הוא
התחום הערכי .כך פעלתי בכל תפקידיי וכך גם במסגרת תפקידי כמנכ"ל הרשות.
לתפיסתי ,הערך הראשון במעלה בעבודת הרשות הוא ערך המקצועיות .מה שקרוי בלועזית פרופסיונליים
( )professionalismשהרי בכל הקשור לעבודת שיקום אסירים מדובר בפרופסיה .על כן ,אבקש להאיר על
 2תחומים בהן הערך של המקצועיות היה ערך מנחה בקבלת ההחלטות שלי במהלך ה 3-וחצי שנים בהן
כיהנתי כמנכ"ל.
התחום הראשון היה התחום הארגוני .עד מהרה למדתי כי ההון האנושי ,על ניסיונו המקצועי העשיר ,הוא
אחד החוזקות של הארגון ולהעצמתו תרומה ישירה למעמדה ולמימוש יעודה של הרשות .עסקתי רבות עוד
מתחילת הקדנציה שלי בחיזוק תחום זה .החל מבניית תכניות הדרכה שנתיות ,המשך בקורס הכנה מקצועי
לקליטת עובדים חדשים וקורסים מקצועיים לפיתוח ההון האנושי וכלה בהקמת בית ספר להדרכה ארצי.
התחום השני הוא הניהול השוטף בשגרת הארגון .כל תחום ונושא מרכזי אותו ביקשתי לבחון עשיתי זאת
באמצעות צוותים מקצועיים המורכבים ממיטב אנשי המקצוע בארגון .לאורך הדרך נקראים בדרכו של
מנכ"ל החלטות מורכבות להן נדרש להחליט .לא אחת החלטות אלו מלוות במסע של לחצים מגורמים
שונים פנימיים וחיצוניים כאחד .בכל אותם צמתים הקפדתי הקפדה יתרה להישען על חוות דעת של
הגורמים המקצועיים .כך פעלתי כי ניסיוני האישי לימד אותי שעבודת צוות וניהול תהליך קבלת החלטות
בדרך זו מבטיחים את מירב הסיכויים שההחלטה שתתקבל בסופו של דבר תהיה הטובה ביותר.
הרמה המקצועית של הרשות הוא מקור כוחה אך אל לכם לקחת אותה כמובנת מאליה .היא מצריכה
השקעה מתמדת ורציפה ואיתור אתגרים והתמודדויות חדשות לאורך הדרך שלא אחת רצופה מכשולים
ומהמורות.
אני מאמין שיש בארגון כוחות מקצועיים שידעו להמשיך ולהוביל את הכיוון הפרופסיונאלי על אף הקשיים
וההתמודדויות שמחכים לכם.

תהליכים ארגוניים מרכזיים בשנים 2016 – 2013
ערב כניסתי לתפקיד  -עידן חוסר וודאות
• נרקמו תכניות לביטול מעמדה של הרשות והעברתה כיחידת סמך במשרד הרווחה
• מערכת יחסים עכורה עם הרשויות –אבדן אמון
• חובות כספיים בסך  -9מיליון  ₪שרבצו על הרשות
• פגיעה אקוטית במעמדה המקצועי
• פגיעה במורל העובדים
• שונות מקצועית
• פריסה חסרה של רכזי שיקום ברשויות
• העדר כיסוי שיקומי בקהילה לאוכלוסייה הערבית
מעידן חוסר וודאות למיצוב וצמיחה ארגונית
• הוכנה תכנית רב שנתית
• מוסד תקציבה הבסיסי של הרשות
• קביעת יעדים כמותיים ומדידים לפעילות הרשות
יעדים מרכזיים
• יעד א' – גידול בהיקף תכניות השיקום
• יעד ב' – העלאת האיכות והרמה המקצועית
• יעד ג' – מיסוד הארגון לתהליכי עבודה
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עיקרי פעילות רש"א בחלוקה לשנים
• שנת  – 2014נקבעה כשנת " הערכות"
• שנת  - 2015נקבעה כשנת "המפנה"
• שנת  – 2016נקבעה כשנת "מיצוב ומיסוד תהליכים"
סטטוס תקציב הרשות
• עד שנת  14 – 2014מיליון ₪
• שנת  27.6 – 2015מיליון ₪
• שנת  29.2 – 2016מיליון ₪
• שנת  37.4 – 2017מיליון ₪
• שנת  39.4 – 2018מיליון ₪
הערה :עד וכולל שנת  2016הועברו תשלומים נוספים שלא נכללו בבסיס התקציב כאן
בתחום המקצועי
• הגדלה והעמקה של המענים הטיפוליים
• הרחבת פריסת השיקום והטיפול בקהילה.
• הנגשת הטיפול ע"י הקמת "קבוצות ייעודיות"
• בניית מערך נהלים מקצועיים
• הקמת מרכז הוליסטי
• כתיבת תורת הרשות
• הנחלת מתודולוגיה של "יעדים ומדדים"
• חיזוק מערך השיקום בחברה הערבית והרחבתו
• קידום מדיניות מבוססת ממצאי מחקר
בתחום הארגוני -הטמעת ערכים
• בניית היררכיה ארגונית
• הנחלת תפיסת העבודה של מטה וקו
• קביעת גבולות ותחומי אחריות ברורים
• בניית נוהל שגרת מטה
• ניסוח קוד אתי לארגון
• מינוי מבקר פנים
• הכנת תכנית הדרכה שנתית
• הכנת תכניות עבודה שנתיות
• בניית תכנית לסיכום עבודה שנתית
• התאמת המענה הארצי והמחוזי לרפורמה של הנהלת בתי משפט
• מיצוב והידוק מערכת יחסי הגומלין עם כלל הגורמים המשיקים לרש"א.
הדרכות הכשרות והשתלמויות
• הוקם בית ספר הדרכה ארצי
• מוסדה תכנית הדרכה ארצית שנתית ברשות
• פיתוח ההון האנושי ,איכותם ורמתם המקצועית.
• מיומנויות אבחון ליועצי כלא קהילה ומנהלי הוסטלים
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• שיפור מיומנויות הכתיבה המקצועית
• טיפול בנפגעי אלכוהול
• טיפול קבוצתי – התנסות והדרכה

רווחת העובדים
• הוגשה לאוצר תכנית מקיפה לקידום  77עובדים
• הוענקו הטבות רכב לעובדים
• הוענקו תוספות כוננויות
• שנת – 2017העובדים יקבלו השתתפות בקייטנות
• הוגדלה קרן הלוואות לעובדים לחצי מיליון  ₪לשנה
• שי לחגים פסח וראש השנה
• שי לימי הולדת
• יום האישה
• סיורי לימודים
• הקצאת קופה אישית למנהלי המחוזות ₪ 15.000 -
• צרפנו את עובדי הרשות כחברים למועדון "טוב"
• הענקת שי כספי לעובדים מצטיינים.
כפי שניתן לראות ,החל מחודש אוקטובר שנת  - 2013עת מוניתי למנכ"ל רש"א ע"י שר הרווחה והשירותים
החברתיים דאז חה"כ מאיר כהן ,הובלתי תהליכי שינוי משמעותיים ומהותיים – הן בפן המקצועי והן בפן
הארגוני .המטרה הייתה העברת הרשות מעידן של חוסר וודאות לתקופה של מיצוב וצמיחה ארגונית .הדבר
התאפשר בזכות תהליכים של הסדרת תקציב הרשות ,מחיקת חובות של מיליונים שרבצו עליה ,קליטת
כוח אדם מקצועי ,הגדלה והעמקת המענים הטיפוליים ,הרחבת פריסת השיקום והטיפול בקהילה ועוד.
בהיבט הארגוני ,עברה הרשות לשיקום האסיר שינויים הכרחיים רבים .בין הבולטים שבהם :הכנת תכנית
עבודה תלת שנתית ,אשר אושרה ע"י שר הרווחה דאז חה"כ השר מאיר כהן ומשרד האוצר; מיסוד התפיסה
המבנית-ארגונית לניהול הרשות לרבות הסדרת המשרות ברשות; גובשו והוטמעו הנחיות ונהלים מקצועיים
וארגוניים; הנחלתי תפיסת עבודה של מטה וקו (בדגש על גבולות ותחומי אחריות ברורים); נבנתה היררכיה
ארגונית; נקבע נוהל שגרת מטה; הוקמו וועדות בדיקה בנושאים מקצועיים מרכזיים; מונה מבקר פנים;
נקבעו יעדים ארגוניים ומחוזיים מדידים וברורים; נוסח קוד אתי; נכתבה תורת הרשות; והוקמה מחלקת
מחקר לשם קידום מדיניות מבוססת ממצאים אמפיריים.
זאת ועוד ,בעקבות רה – ארגון בהנהלת בתי המשפט הותאמה פריסת המענה מול וועדות השחרורים
מהרמה הארצית לרמה המחוזית ,אוחדו מחוזות (ירושלים והדרום) ,הוקם גנזך הרשות ,הוקם מרכז הוליסטי
לשיקום אסירות משוחררות ,נערכו צעדים משמעותיים ארגוניים ותקציביים למחשוב הרשות ועוד.
בתקופה זו הושם דגש מיוחד על פיתוח איכותם ורמתם המקצועית של העובדים ,ולשם כך נבנתה תכנית
הדרכה ארצית שנתית לכלל עובדי הרשות וכן הוקם מרכז הדרכה ארצי המאגד את כלל ההכשרות
וההשתלמויות ברשות .זאת ועוד ,הרשות פעלה למיצוב ולהידוק מערכת יחסי הגומלין עם כלל הגורמים
המשיקים לפעילותה של רש"א ,וכן אנו נמצאים בעיצומם של שינויי החקיקה הרלוונטיים לרשות ,כך
שיותאמו לעת הנוכחית ולמימוש יעדיה העיקריים של הרשות.
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להלן סיכום עיקר הפעילות בשנת 2016
• הוגדל תקציב הרשות ,לשם מימוש חזון רש"א.
• הגדלנו את מספר אסירים הזוכים להשתלב בתכניות שיקום.
• הועמק הטיפול המקצועי הייעודי באמצעות עיבוי המסגרות המקצועיות בדגש על המשך גידול במספר
הקבוצות הייעודיות בדגש על אזורי פריפריה.
• הוגדלו המענים הטיפוליים ,ובכלל זה טיפול במשפחת האסיר ,פרויקט חונכות ילדי אסירים ,פיתוח שיטות
טיפול ומודלים טיפוליים המותאמים לצרכים הקרימינוגניים של האסירים ועוד.
• בשנה זו הושם דגש מיוחד על ייזום מחקרים חדשניים בתחום השיקום.
• מיצבנו את הרשות כאוטוריטה מקצועית בנושא שיקום אסירים בארץ ובעולם ,באמצעות פרסומים
מקצועיים והשתתפות בפורומים מקצועיים.
• הוצאו לאור  3גיליונות של ביטאון הרשות "אבני דרך".
• השלמת ההערכות להתאמת הפעילות אל מול הרה ארגון שבוצע בהנהלת בתי המשפט.
• המשך שדרוג וטיוב איכות התכניות המוגשות לוועדות השחרורים.
• הפעלת מרכזי השיקום האזוריים (מש"א) במתכונת מלאה.
• ארגון תקינת הרשות.
• ניהול הפעילות על פי מודל ה"יעדים ומדדים".
• מיסוד תהליכי הבקרות לסוגיהן.
• סיום כתיבת הנהלים המקצועיים.
• פרסום והפצת תורת הרשות.
• מיסוד והפעלת מערך הדרכה.
• הטמעת תרבות ניהולית בארגון-דיווחים ,נהלים ,יחסי גומלין קו-מטה.
תכנים אלו הוו את הבסיס לעבודתם של מנהלי המחוזות ,מנהלי מחלקות המטה וראשי התחומים למימוש
עקרונות התכנית בפעילות השוטפת.
הרשות לשיקום האסיר המשיכה את פעילותה במגזרי הפעילות הקיימים ופעלה להגדיל את השפעתה על
שיקום אסירים במגזר הלא יהודי באופן משמעותי ,תוך חיזוק המודעות לשיקום האסיר ,למיצוב התהליך
כנושא חיוני ליצירת חברה פחות אלימה ,חברה היודעת לקלוט את מי שחזרו להיות אזרחים נורמטיביים.
הוכנו תכניות לקידום והעמקת המענה השיקומי רגיש תרבות לשתי אוכלוסיות; האוכלוסייה הערבית
והמגזר החרדי ,זאת תוך הצגת תכנית פעולה מפורטת ודרישה תקציבית למימושה.
בשנת  2016לא גדל התקציב של הרשות על פי מתווה התכנית התלת שנתית שהוצגה ואושרה ע"י השר
ומנכ"ל משרד הרווחה .לפיכך ,הוחלט שעיקר ההשקעה בשנה זו יהיה בשיפור איכות הטיפול והתמקצעות
העובדים תוך שימת דגש פחותה על גידול בהיקף מספר האסירים המשתחררים במהלך השנה.
אני תקווה שתמשך העשייה המבורכת של הרשות לשם מימוש יעודה כמתחייב מהחוק וכי הרשות תתוקצב
בתקציב ריאלי בכדי להמשיך ולשקם את האסירים המשוחררים ובני משפחתם.
כל זאת לא היה יכול לרקום עור וגידים ללא הירתמותם של עובדי הרשות שהם הנכס המשמעותי ביותר
ועושים את מלאכתם במסירות ,בחמלה ובמקצועיות מתוך תחושת שליחות עמוקה .על כך אני מבקש
להביע את תודתי והערכתי העמוקה לכל עובדי ועובדות הרשות.
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ברמה האישית ,אני חש תחושה עמוקה של סיפוק והישג על הדרך אותה עשינו יחד עם עובדי הרשות .אני
מרגיש שנזדמן להכיר חבורה נפלאה של אנשי מקצוע משובחים אשר עושים עבודת קודש ,הרחק מהעין
הציבורית ,וללא ההערכה והכרה לה הם ראויים על פועלם.
שלכם,
יצחק (ז'ק) דדון
מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר
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יעדי הרשות לשיקום האסיר לשנת 2017

ג הגדלת מספר אסירים הזוכים להשתלב בתכניות שיקום
ג הרחבת היקף פעילות השיקום באוכלוסייה הערבית
ג הקצאת תקציב ריאלי לפעילות הרשות
ג השקעה בתגמול ורווחת עובדי הרשות
ג מיסוד תקינת הרשות
ג השלמת מחשוב הרשות
ג הקמת מערך לטיפול במשפחת האסיר וילדיו
ג להמשיך בפיתוח מערך ההתנדבות
ג לחזק את בית הספר הארצי להדרכה
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פרק ראשון :כללי
א .הבסיס החוקי ותפקידי הרשות לשיקום האסיר
הבסיסי החוקי:
הרשות לשיקום האסיר (רש"א) היא תאגיד ממשלתי הפועל מכוח חוק הרשות לשיקום האסיר ,התשמ"ג –
 .1983השר האחראי  -שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.
להלן החוקים המתווים את פעילותה של הרשות לשיקום האסיר:
• חוק הרשות לשיקום האסיר ,התשמ"ג – 1983
• חוק שחרור על תנאי ממאסר ,התשס"א – 2001
• חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין ,התשס"ו – 2006
• חוק הפיקוח האלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על-תנאי (תיקוני חקיקה) ,התשע"ה–2014

תפקידי הרשות לשיקום האסיר:
• לגבש מדיניות שיקום לאסירים;
• להכין תכניות שיקום לאסירים ולהפעילן לאחר שחרורם;
• לפעול לקליטת האסירים ולשיקומם בקהילה;
• ליזום הקמתם ופיתוחם של שירותי עזר לשיקום האסיר;
• לסייע למשפחות האסירים בעת המאסר ולאחריו ,באמצעות לשכות לשירותים חברתיים ברשויות
המקומיות;
• לתאם בין משרדי הממשלה ,הרשויות המקומיות וגופים אחרים בנושאים הקשורים בשיקום האסיר;
• לעודד פעילות התנדבותית בקרב יחידים וגופים;
• לפקח על גופים מתנדבים העוסקים בשיקום האסיר;
• להציע חקיקה וליזום מחקרים;
• לפעול להגברת המודעות הציבורית לבעיית שיקום האסיר.

ב .חזון הרשות לשיקום האסיר

"הזדמנות שיקום לכל אסיר בר שיקום"
ג .תקציב הרשות
התפתחות תקציב הרשות לשיקום האסיר:
ג משנת  2003עד וכולל שנת  2014הסתכם תקציבה השנתי של הרשות בסך כ 14-מיליון ₪
(בכל שנה התקבלו תוספות תקציביות בסכומים משתנים ,אשר לא נכללו בבסיס התקציב).
ג בשנת  2015גדל תקציב הבסיס של הרשות לסך  29.2מיליון .₪
ג בשנת  2016נותר תקציבה הבסיסי של הרשות בסך  29.2מיליון .₪
ג בשנת  2017צפוי לגדול תקציב הבסיס של הרשות לסך  35.4מיליון ₪
(בנוסף –  1מיליון  ₪לשיקום תורני ,לא בבסיס התקציב).
ג בשנת  2018צפוי לגדול תקציב הבסיס של הרשות לסך  37.4מיליון ₪
(בנוסף –  1מיליון  ₪לשיקום תורני ,לא בבסיס התקציב).
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סעיפי תקציב  :2016מטה מול שטח

84%

שטח
שיקום בקהילה ובהוסטלים

71%

תפעול ולוגיסטיקה במחוזות

6%

מחשוב הרשות

3%

הדרכה ,הכשרה והשתלמויות

3%

מחקר

1%
16%

מטה
שכר עובדי מטה

9%

תפעול ומינהל

4%

שירותים מקצועיים

2%

רווחת העובד

1%

סה"כ

100%

100%

עלות שיקומו של אסיר:
עלות אחזקת אסיר בבית כלא הנה יותר מפי  4.3מעלות אחזקת אסיר בשיקום
בקהילה.
לזאת יש להוסיף חסכון נלווה מאי ביצוע פעולות עברייניות ,תשלומי קצבאות,
תשלומי מיסים של אסיר משוחרר בתעסוקה ועוד.

עלות שהות אסיר בכלא

עלות טיפול באסיר משוחרר ברש"א

 ₪ 121,480בשנה

 ₪ 28,000בשנה
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ד .מבנה ארגוני

מחוז צפון
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מחוז מרכז

מחוז דרום וירושלים
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תחומים
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פרק שני :נתוני כליאה
ומועדות אסירים בישראל
א .נתוני כליאה
• הנתונים בפרק זה באדיבות מחלקת המחקר של שירות בתי הסוהר.

נכון לסוף שנת  ,2016היו כלואים בישראל  9,197איש בגין עבירות פליליות .מספר זה כולל הן עצורים והן
שפוטים.
סטטוס

מספר אסירים

עצור

2,639

שפוט

6,558

סה"כ

9,197

אוכלוסיית היעד של הרשות לשיקום האסיר הנה אסירים שפוטים פליליים בלבד שהנם תושבי ישראל .נכון
לתחילת שנת  2017עמד מספרם בנקודת זמן על  6,558בני אדם.

מגדר
מתוך האסירים השפוטים פליליים תושבי ישראל:
גברים – 6,453
נשים – 99
(ערכים חסרים – )6

נערים עד גיל 18
גיל

מספר אסירים
עצורים

מ 14-עד 16

13

מ 16-עד 18

68

סה"כ

81
שפוטים

מ 14-עד 16

9

מ 16-עד 18

39

סה"כ

48

לאום האסירים בבתי הכלא
מתוך האסירים הפליליים השפוטים בבתי הכלא 57% ,הם יהודים ו 43% -אינם יהודים .מבין הלא-יהודים,
 38%הם מוסלמים והיתר דרוזים/נוצרים או משתייכים לדת אחרת.
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ב .שחרור אסירים בשנת 2016
• הנתונים באדיבות מחלקת המחקר של שירות בתי הסוהר.

בשנת  2016השתחררו מבתי הכלא בישראל  7,388אסירים.
 70%מתוכם ( 5,191אסירים) שוחררו בתום ריצוי מאסרם המלא ו/או המנהלי ,ורק  1,756( 24%אסירים) זכו
לקיצור מאסר ע"י ועדת השחרורים 6% .נוספים שוחררו מטעמים אחרים או בשחרור ע"י נציב שירות בתי
הסוהר.
סיומי מאסר במהלך 2016
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מספר משוחררים

%

שחרור מוקדם ע“י ועדת שחרורים 1,756

24%

שחרור מלא

5,191

70%

שחרור ע" נציב וסיבות אחרות

441

6%

סה"כ

7,388

100%
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ג .נתוני מועדות בישראל
• נתוני המועדות לקוחים מתוך מחקרם של ברמן וולק ( - )2015רצידיביזם של אסירים פליליים
משוחררי .2008

אחוז המועדות הכללי (במדידה לאחר  5שנים) – 41.3%
אסירים המשתחררים בשחרור מוקדם – לרוב תחת טיפול ופיקוח ,חוזרים למאסר בשיעורים נמוכים
באופן מובהק :שיעור המועדות של אסירים אשר שוחררו בשחרור מוקדם עומד על  28.2%לאחר 5
שנים ,אל מול מועדות של  47.1%בשחרור מלא.
חוקרים ואנשי מקצוע נוטים לייחס נתוני מועדות נמוכים אלה לאפשרות לטפל באסיר ,ללוות אותו
ולפקח אחר התנהלותו בתקופה הקריטית שלאחר השחרור המוקדם.
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מועדות לפי מגדר

כפי שניתן לראות ,נשים שבות למאסרים חוזרים בשיעורים נמוכים משמעותית מאלו של
הגברים.
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מועדות לפי גיל
קבוצת גיל

אחוז המועדות

עד 18

75.3%

18-20

58.9%

21-24

48.8%

25-29

41.9%

30-34

38%

35-39

41.5%

40-44

39.8%

45-49

35.1%

50-54

33.3%

55-59

20.1%

60-64

11.5%

 65ומעלה

13.2%

מועדות לפי עבירה
עבירה ראשית

אחוז המועדות

רכוש

53.6%

סמים

47.8%

הסדר הציבורי

47.5%

תעבורה

43.5%

אלימות

41.4%

שוד

39.9%

ביטחון המדינה

30.3%

מרמה

30.3%

מין

21.7%

כלפי חיי אדם

20%
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פרק שלישי :פעילות הרשות
לשיקום האסיר בבתי הכלא
על פי חוק שחרור על תנאי ממאסר התשס"א  ,2001נציגי הרשות לשיקום האסיר בוחנים את התאמתם
לתכניות שיקום של כל האסירים בבתי הכלא ,החל מחצי שנה ולא יאוחר משלושה חודשים טרם מועד ריצוי
שני שליש ממאסרם .לשם כך ,הציבה הרשות נציגים בפריסה ארצית בכל בתי הכלא במדינת ישראל.
נציגי רש"א בבתי הכלא מאבחנים את האסירים לשם הערכת התאמתם לתכנית שיקום בפיקוח רש"א,
ומכינים בעניינו של כל אסיר חוות-דעת מקצועית ומקיפה ,המועברת לוועדת השחרורים .תהליך האבחון
המקצועי מתבצע בשיתוף פעולה ובהתייעצות מקצועית עם עו"ס שב"ס ,ולאחר שנתקבלו כל חוות הדעת
בעניינו של האסיר מטעם שב"ס ,מב"ן ,וועדות מקצועיות בין-משרדיות וגורמים נוספים רלבנטיים.
עם גיבוש תכנית שיקום המותאמת לאפיוניו ולצרכיו הקרימינוגניים של האסיר ,היא מוגשת לאישור וועדת
השחרורים.
לאחר שחרורו של האסיר בתכנית שיקום בפיקוח רש"א ,הוא מחויב לעמוד בכל התנאים והמגבלות אשר
הושתו עליו על-ידי וועדת השחרורים ומתוקף היותו אסיר משוחרר ברישיון .במידה והאסיר מפר את תנאי
השחרור ,רש"א מחויבת לדווח על כך באופן מידי לוועדת השחרורים ובסמכותה אף להגיש בקשה להפקעת
רישיונו של האסיר והחזרתו להמשך ריצוי מאסרו בבית הסוהר.

א .אבחון אסירים לקראת ועדות שחרורים ע"י יועצי רש"א
בשנת  ,2016אבחנו יועצי הרשות לשיקום האסיר  4,064אסירים העומדים לקראת שחרורם המוקדם מבית
הכלא עפ"י הפילוח הבא

מחוז

20

מס' אסירים מאובחנים בבתי הכלא

מחוז דרום וירושלים

1,233

מחוז מרכז

1,591

מחוז צפון

1,240

סה"כ

4,064
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התאמת אסירים להכנת תכניות שיקום
מחוז

מס' אסירים מאובחנים
בבתי הכלא

מס' אסירים אשר
נמצאו מתאימים
לתכניות שיקום

אחוז המתאימים מקרב
כלל הנבדקים

מחוז דרום וירושלים

1,233

494

40%

מחוז מרכז

1,591

758

48%

מחוז צפון

1,240

657

53%

סה"כ

4,064

1,909

47%

ב .הכנת תכניות שיקום לוועדות השחרורים
בשנת  2016גובשו ונשלחו  1,843תכניות שיקום לוועדות השחרורים ,עפ"י הפילוח הבא:

מחוז

תכניות שיקום שהוכנו לפי המחוז המפקח

מחוז דרום וירושלים

642

מחוז מרכז

688

מחוז צפון

513

סה"כ

1,843

האסירים אשר הוכנו להם תכניות שיקום בפילוח לפי עבורה עיקרית :
עבירה עיקרית

מס' אסירים

עבירות סמים

380

עבירות אלימות

354

רישוי ותעבורה

251

רכוש

248

מרמה ועבירות כלכליות

199

שוד

141

עבירות מין

77

כלפי חיי אדם

76

ביטחון המדינה

47

הסדר הציבורי

42

אחר/לא ידוע

28
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כפי שניתן להתרשם ,אחוזים גבוהים מהאסירים להם הוכנו תכניות שיקום נשפטו בגין עבירות סמים,
אלימות ורכוש .מספרים אלה נמצאים בהלימה לאחוזים הגבוהים של מבצעי עבירות אלה מקרב כלל
אסירים הפליליים בשב"ס .עליה ניכרת חלה במספרם של האסירים אשר נשפטו בגין עבירות תעבורה
ומרמה.

לאום:
מתוך כלל האסירים אשר הוכנו להם תכניו שיקום בשנת  971 ,)1,843( 2016אסירים היו יהודים (,)53%
ו 872 -היו ערבים (.)47%
אחוז הערבים בקרב מטופלי הרשות לשיקום האסיר הנו גבוה במעט מייצוגם בקרב אוכלוסיית האסירים
הפליליים בבתי הכלא.

פילוח לפי לאום :

22

%

מס'

יהודי

971

53%

ערבי

872

47%

סה"כ

1,843

100%
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משך המאסר הממוצע של האסירים בפיקוח
משך תקופת המאסר הממוצעת של האסירים להם הוכנו תכניות שיקום בפיקוח ,הייתה  33.6חודשים
(שנתיים ו 8 -חודשים) .משך מאסר זה מאפשר תקופת טיפול ופיקוח ממוצעת של כ 11 -חודשים.
תקופת מאסר זו הנה ללא שינוע מהשנה החולפת.
בהקשר זה חשוב לציין כי על פי הספרות המקצועית והניסיון הקליני ,תקופת הטיפול האופטימלית
לטיפול באסירים משוחררים הנה שנה.
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פרק רביעי :פעילות השיקום
במחוזות הרשות לשיקום האסיר
א .מחוז צפון
המחוז הצפוני משתרע מחדרה בדרום ועד קריית שמונה בצפון וכולל את יישובי המשולש הצפוני ורמת
הגולן .במחוז פרוסים  8בתי כלא :חרמון ,צלמון ,כרמל ,דמון ,קישון ,גלבוע ,מגידו ושיטה.
מחוז צפון מקיים קשרי עבודה הדוקים עם כל בתי הכלא בצפון .בכל בתי הכלא במחוז פועל נציג רש"א -
יועץ כלא קהילה ,לצורך אבחון האסירים ובדיקת התאמתם לתוכניות טיפול ושיקום בפיקוח 9 .יועצי כלא
ממחוז צפון מגיעים מדי שבוע לראיין ולאבחן אסירים בבתי הכלא ,תוך קיום שיח ודיונים מקצועיים עם צוותי
הטיפול והשיקום בשירות בתי הסוהר .בעניינו של כל אסיר נכתבת חוות דעת מקצועית ומעמיקה ,הכוללת
המלצות לתוכניות שיקום וחוות-דעת מקצועיות באשר להתאמת האסירים לתכניות שיקום.
שני יועצים מחוזיים מייצגים תחומי התמחות ייחודיים בבתי הכלא :גמ"מ (גורם מתאם לעברייני מין) אשר
מאבחנת אסירים עברייני מין ויועץ שיקום תורני הפוגש את האסירים היהודים הדתיים.

מחוז צפון – פעילות בבתי הכלא
כלא

24

נמצאו מתאימים
לתכנית שיקום

סה"כ אסירים
מאובחנים

נמצאו בלתי מתאימים
לתכנית שיקום

צלמון

221

207

428

חרמון

254

51

305

כרמל

62

201

263

שיטה

25

54

79

קישון

38

27

65

מגידו

37

14

51

גלבוע

15

11

26

דמון

5

18

23

סה"כ

657

583

1,240
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אחוז האסירים אשר
נמצאו מתאימים
לתכנית שיקום
52%
83%
24%
32%
58%
73%
58%
22%
53%

פעילויות מחוזיות בשנת :2016
• סדנאות לקראת שחרור :בכלל בתי הכלא במחוז צפון התקיימו  12סדנאות לקראת שחרור ,במסגרתן
הוצגו נושאים הקשורים בזכויות אסירים ,שיקום אסירים משוחררים ,מיצוי זכויות אל מול מוסדות ונותני
שירותים ,כגון :המוסד לביטוח לאומי ,מרכז גביית קנסות ,הוצאה לפועל ,תעסוקה ונוהל שינוי תנאים החדש
ועוד .באחת הסדנאות בכלא צלמון גם הייתה התייחסות ייחודית לתחום עברייני מין ולהיבטים הקשורים
במשפחת האסיר.
• כינוסים מחוזיים :במהלך שנת  2016התקיימו  2כנסים מחוזיים אליהם הוזמנו כלל עובדי המחוז ,לרבות
רכזי הרשויות המקומיות ,נציגי ארגונים משיקים (שב"ס ,סנגוריה ציבורית ,פרקליטות ,הנהלת בתי המשפט,
משרד הרווחה ועוד) .בכנס הראשון הוצגה פעילות ונתוני המחוז לשנת  ,2015תמורות ומגמות בשיקום
אסירים במחוז ,עיקרי הפעילויות המיוחדות ,תכניות חדשות ויעדי שנת  .2016כמו כן ,ניתנה הרצאה על
ממצאים ונתונים עדכניים בשיקום אסירים בארץ ובעולם וכן ,הרצאה בתחום עבריינות מין .הנושא המרכזי
בכנס השני היה תחום האלמ"ב ,הכנס כלל הרצאות עיוניות בתחום כולל  :ועדות אלמ"ב" ,הוסטל מפתחות",
סיפור אישי של אסיר אלמ"ב לשעבר שעבר שיקום בהוסטל ועוד .כמו כן ,התקיימו הרצאות מקצועיות
לצוות המחוז בתחום הטראומה ובתחום מדיניות הטיפול בתחום המוגבלות השכלית.
• קבוצות טיפוליות ייעודיות:
ג קבוצה טיפולית דינמית on-going
ג קבוצת פסיכודרמה
ג קבוצת פוטו-תרפיה
ג קבוצת טיפול באומנות
ג קבוצת העצמה נשית
ג קבוצת גוף-נפש-רוח
ג סדנת תעסוקה
ג קבוצת מדיטציה

היחידה לשיקום אסירות במחוז צפון
מספר
המטופלות
בפיקוח
(ללא נשירות
 /הפרות
תנאים)
32

מספר המטופלות
שתקופת הפיקוח
הוארכה בגלל
עמידה חלקית
בתנאים
2

מספר מטופלות
מספר המטופלות
שטופלו במסגרת
שהמשיכו טיפול
(שנתיים לאחר שחרור) "תכנית שימור
שיקום"

12

4

סה"כ מטופלות
אסירות
משוחררות
שטופלו ביחידה
בשנת 2016
50
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פעילויות היחידה לשיקום אסירות במחוז צפון:
• תערוכת צילומים ראשונה מסוגה של אסירות משוחררות שהשתתפו בסדנת פוטותראפיה (אימון והעצמה
בעזרת מצלמה) .התערוכה התקיימה ביחידה לשיקום אסירות במחוז ,בהשתתפות מוזמנים ,ממשקי פנים
וחוץ .התערוכה אצרה את צילומיהן של אסירות משוחררות שתיעדו מנקודת מבטן את סביבתן ומציאות
חייהן והיא לוותה באלבום צילומים המאגד את העבודות.
• קיום סדנת תיאטרון בנחיית שחקנים מתיאטרון חיפה ותיאטרון "גשר".
• קיום סדנאות קצרות מועד בנושאים ייחודים (תזונה ,תעסוקת נשים ,העצמת נשים ועוד).
• התנסות חווייתית ראשונה בסדנת "נייה" – ריקוד מודע.
• פעילויות העשרה לנשים.
• פעילויות העשרה לאימהות וילדיהן ,בחגים ובגיוס תרומות.
• קייטנת קיץ לאימהות וילדיהן שכללה מספר ימי כיף והעשרה מחוץ לחיפה .סדנת בישול אורגני במסעדה
הצמחונית בהרדוף כולל אירוח וסדנה חווייתית ,מוזיאון חיפה" ,לבידו" מרכז קוסמטיקה טבעית בנהלל.

שיקום תורני במחוז צפון
אובחנו
122

מתאימים
לקהילה
62

הופנו למסגרת
חוץ
4

טופלו
בקבוצה
28

סיימו
קבוצה
19

נדחו בוועדות
שחרורים
3

לא
מתאימים
38

נוער וצעירים במחוז צפון
נפלטו /
הופקע
רישיון
נוער

2

צעירים 5
סה"כ

7

נמצאים
סיימו
בתהליך
הכנת בהצלחה בפיקוח
תכנית
1
4
1
0
5
19
23
4
6
23
24
4

נמצאו לא
מתאימים

נדחו ויתרו על
בוועדה שליש

וולונטריים

0

1

1

4

2

0

4

3

1

מדריך מחוזי (מש"א) במחוז צפון
סה"כ  218מטופלים ,מתוכם  63מפוקחים 71 ,בשחרור מלא 69 ,בבתי הכלא ו 15-המשיכו משנת .2015

סיוע בשכ"ד
ודיור

26

מספר המטופלים
בכל נושא

58

מספר המטופלים
שהסתיים הטיפול בעניינם
בשנת 2016

58
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נושאים נוספים

הוצל"פ

חובות במרכז
גביית קנסות
111

38

11

95

10

8

תעסוקה במחוז צפון
מספר מפוקחים שעברו
משנת 2015
105

מספר מפוקחים לשנת
2016
225

סה"כ

מספר מטופלים
וולונטריים
434

104

פעילויות ייחודיות בתעסוקה:
•  80בדיקות מקומות עבודה שלא יצא לפועל
•  92סדנאות תעסוקה בכלא
•  10סדנאות תעסוקה בקהילה
•  3הכשרות מקצועיות
•  50מעסיקים ידידים
•  215מפוקחים שהחליפו מקומות עבודה במהלך השנה

הוסטל "בית החסד"
הוסטל "בית החסד" הינו מסגרת טיפולית פנימייתי ,אשר מטפלת באוכלוסיית אסירים משוחררים בעלי
רקע התמכרותי .ההוסטל פועל ברישיון של המשרד לשירותים חברתיים ובהסכם התקשרות מיוחד של
הרשות לשיקום האסיר.
מספר מופנים

38

מספר
נקלטים
20

מספר
נדחים
18

מספר
נושרים
5

מספר מסיימי
הטיפול
7

סה"כ מטופלים
בשנת 2016

(כולל ממשיכים משנה
קודמת)

39

פרויקטים ועשייה מחוזית
• פרויקט "אוניברסיטה בעם" – שילוב אסירים משוחררים בלימודים במגמות משפטים ופסיכולוגיה
באוניברסיטת חיפה.
• פר"ח  -פרויקט חונכות ילדי אסירים ביישובים.
• התמדה בתעסוקה  -פרויקט "אפיקים".
• קשר עם האקדמיה  -התנסויות של סטודנטים ופרקטיקום במחוז :סטודנטים לקרימינולוגיה אשר
מבצעים את ההתנסות המעשית שלהם במגוון תחומי עבודה עם אסירים ואסירות ,פרטנית וקבוצתית,
ביחידת נשים ,בהוסטל "בית החסד" ,בבתי הכלא ועוד.
• פעילויות ייחודיות לנוער וצעירים.
• יום גיבוש מחוזי.
• השתלבות  3עובדים מהמחוז בהכשרה מקצועית בתחום עבריינות מין.
• התחלת שיתוף פעולה עם הלשכה לסיוע משפטי בחיפה למתן ייעוץ וייצוג משפטי לאסירים בנושאים
אזרחיים.
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קהילה
בכל הרשויות במחוז צפון עובדים נציגי רש"א בשיתוף עם אגפי הרווחה העירוניות .בחלק מהרשויות
מועסקים כיום "רכזי שיקום אזוריים"  -עובדים סוציאליים המטפלים באסירים בקהילה ,ונותנים מענה טיפולי
לאסירים תושבי היישובים בהם לא עבדו בעבר רכזי רש"א .רכזים אלה הם בהעסקה מלאה של רש"א.
סיכום עבודת הקהילה בטיפול באסירים משוחררים במחוז צפון ,בשנת :2016
ישוב

28

מס'
מס' אסירים
משוחררים וולונטריים
בפיקוח

ישוב

סה"כ
מטופלים
בישוב

מס'
מס' אסירים
משוחררים וולונטריים
בפיקוח

סה"כ
מטופלים
בישוב

חיפה

52

61

113

כפר מנדא

15

0

15

חוף הכרמל

2

1

3

גוש חלב

2

0

2

פרדס חנה

2

20

22

כאבול

7

0

7

אור עקיבא

4

1

5

כפר סמיע

1

0

1

זכרון יעקב

1

0

1

שיח דנון

5

0

5

יוקנעם

2

0

2

שעב

8

0

8

ג'דידה

12

12

דבוריה

3

3

ביר אל מכסור

3

3

שבלי אום אלגנם

7

2

9

טמרה

15

15

נצרת

38

3

41

כעבייה

1

1

מג'ד אל כרום

7

7

אעבלין

5

5

בענה

4

4

בית ג'אן

4

4

דיר אלאסד

4

4

פקיעין

1

1

נחף

6

2

8

ירכא

10

10

סאג'ור

5

1

6

כפר יאסיף

6

6

טירת הכרמל

4

4

אבו סנאן

3

3

מעלות

2

2

ראמה

2

2

טובה זנגריה

8

חורפיש

1

1

קרית שמונה

5

5

שפרעם

12

12

כרמיאל

3

3

קהילה
טיפולית הדרך

6

6

עכו

18

פסוטה

1

1

מבואות חרמון

1

1

כפר כנא

16

3

19

נאות גולן

1

1

משהד

6

2

8

קצרין

1

1

ריינה

5

1

6

מסעדה

1

1

עילוט

7

0

7

צפת

4

4
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2

43

10

61

מס'
מס' אסירים
משוחררים וולונטריים
בפיקוח

סה"כ
מטופלים
בישוב

ישוב

מס'
מס' אסירים
משוחררים וולונטריים
בפיקוח

עין מאהל

4

1

5

תרשיחא

3

3

עילבון

1

0

1

בוקעתא

1

1

בועינה
נג'ידאת

6

2

8

מגדל
שמס

2

2

הייב

1

0

1

מרום גליל

4

4

רומאנה

0

נהריה

13

עוזייר

0

מעלה עירון

4

4

ואדי חמאם

2

2

ג'ת

3

3

טורעאן

7

9

זמר

1

1

נצרת
עילית

7

7

באקה
אלג'רביה

13

עפולה

8

23

31

אום
אלפאחם

20

20

טבריה

6

47

53

עוספיה

3

3

עמק
המעיינות

1

1

דלית אל
כרמל

3

3

מגדל העמק

8

18

פריידס

3

3

מ.א בוסתן
אל מארג'

1

1

ג'סר אל
זרקא

7

7

מ.א גלבוע

5

5

נעורה

3

3

בית שאן

3

3

בסמת טבעון 7

7

קריית
ביאליק

4

9

בית
זרזיר

7

7

עמק הירדן

1

1

נשר

6

6

מ.א יזרעאל

1

1

יפיע

7

7

יבנאל

1

1

חדרה

24

קריית אתא

8

8

סכנין

23

קריית ים

4

קריית טבעון

1

קריית
מוצקין

4

2

10

5

ישוב

סה"כ
מטופלים
בישוב

6

1

5

19

14

29
23

5

עראבה

6

1

7

1

דיר חנא

4

1

5

5

כאוכב אבו
אלהיג'א

2

2

מלכישוע

2

2

מ.א מנשה

1

1

כפר קרע

8

8

בסמ"ה

4

4

ערערה

7

7

סה"כ
מטופלים

614

1
1

248

862
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קבוצות טיפוליות במחוז צפון:
נושא הקבוצה

סוג קבוצה

עבריינות כללית

רכבת

עבריינות כללית

סגורה

עבריינות כללית

רכבת

אלימות כללית

אלימות כללית

תורנית

תורנית

עברייני מין

רכבת

נוער וצעירים

רכבת

מס' משתתפים
שנתי בקבוצה
17
17
31
24
27
20
63

סך המטופלים במחוז צפון בשנת 2016
מטופלים
בשנת 2016

30

קהילה

862

אסירות משוחררות

50

נוער וצעירים

23

הוסטל בית החסד

39
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סה"כ

974

יעדי מחוז צפון לשנת :2016
• קיום  4כנסים מחוזיים אשר יעסקו בנושאים מקצועיים.
• קיום דיונים מקצועיים  /שולחנות עגולים.
• שילוב מתנדבים בפעילות המחוזית.
• שילוב אסירים בפעילות התנדבותית בקהילה.
• בניית ספריה מקצועית מחוזית.
• הרחבת המענים בתחום הנוער והצעירים.
• הרחבת המענים בתחום סיוע לאסיר ומשפחתו.
• בחינת המתודה הקבוצתית הקיימת במחוז והרחבת המענים הקבוצתיים בהתאם לצרכים והיקפי העבודה.
• הרחבת פיתוח הפעילות הקהילתית.
• מעבר המחוז למבנה חדש.
• שיפור רמת ואיכות תחזוקת מבנה המחוז.
• חיבור כלל עובדי המחוז למערכת נט המשפט.
יעדים בתחום עברייני מין:
• הדרכה וליווי של צוות גמ"מ בהכשרה ,ליווי לבתי סוהר ,עריכת אבחונים ,כתיבת חוו"ד ,הדרכה תאורטית
ומעשית.
• ביקורים יזומים במרכזים לשיקום מונע במחוז צפון.
• פתיחת קבוצה ייעודית נוספת במחוז צפון.
• בחינת אפשרות ליום עיון מחוזי בתחום.
יעדי יחידות שיקום אסירות:
• יצירת מענה שיקום תעסוקתי ,מענה קבוע ויציב שיתרום להגדלה משמעותית של מאגר המעסיקים
הידידים שמתאימים לתעסוקת אסירות.
• פיתוח מענים בתחום השלמת השכלה בסיסית לאסירות משוחררות ,עם אופק להמשך לימודים מקצועיים
או אקדמיים למתאימות.
• פעילות ייחודית לציון יום האישה הבינ"ל בהשתתפות עובדות המחוז.
• סדנת תיאטרון למטופלות בשיתוף עם תיאטרון חיפה.
• קבוצת קואליציה נשית ,קיום קבוצת פיילוט לדמויות הנשיות המשמעותיות לנשים האסירות המשוחררות.
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ב .מחוז ירושלים והדרום
אזור הדרום:
המחוז מצוי בפריסה גאוגרפית על פני שטח נרחב ומכיל אוכלוסייה מגוונת בערים ,כפרים חקלאיים,
מושבים ,קיבוצים ועיירות .בנוסף ,במחוז הדרום ישנו ריכוז גדול של ישובים בדואים המתגוררים בערים,
בעיירות וביישובי הפזורה במחנות ובאוהלים.
אזור ירושלים:
העיר ירושלים הנה גדולה ומורכבת ,ומכילה גם את אזור מזרח העיר – המונה אסירים משוחררים רבים .לצד
זאת ,אזור איו"ש אשר אף בו ניתן למצוא מגוון אוכלוסיות.
לצד עבריינות כללית ,באזור הדרום ובירושלים ישנם אפיונים של עבריינות מצוקה והתחברות דיפרנציאלית
לפשע.
פעילות המחוז בבתי כלא:
במחוז דרום וירושלים ישנם  10בתי כלא :שקמה ,אוהלי-קידר ,אשל ,דקל ,אלה ,גבעון ,נפחא ,קציעות ,רמון
ובימ"ר ירושלים.
פעילות יועצי הרשות לשיקום האסיר בבתי הכלא כוללת אבחון אסירים וגיבוש תכניות שיקום .בנוסף,
מקיימים היועצים פעילות הכנה לקראת שחרור ,הכוללת קבוצות וסדנאות הכנה לקראת שחרור ,וסדנאות
תעסוקה.
מחוז דרום וירושלים – פעילות בבתי הכלא
כלא

דקל

אלה
אשל
גבעון
אוהלי קידר
קציעות
שקמה
רמון
בימ"ר ירושלים
נפחא
סה"כ
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נמצאו בלתי
נמצאו
מתאימים לתכנית
מתאימים
שיקום
לתכנית שיקום
141
283
227
149
84
20
32
27
41
32
14
33
24
25
13
35
11
9
11
22
740
493
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סה"כ
אסירים
מאובחנים
424
376
104
59
73
47
49
48
20
33
1,233

אחוז האסירים אשר
נמצאו מתאימים
לתכנית שיקום
33%
40%
19%
46%
44%
70%
51%
73%
45%
67%
40%

פעילות המחוז בקהילה:
המחוז משתרע מאשדוד עד אילת וכולל את הערים אשקלון ,אשדוד ,ערי צפון הנגב ומערב הנגב ,קריית גת,
באר -שבע ,רהט והישובים הבדואים.
נוסף על כך ,כולל המחוז את העיר ירושלים ואת אזור ירושלים  -מאריאל ועד גוש עציון ודרום הר חברון,
מעלה-אדומים ,איו"ש ,מבשרת-ציון ,אבו-גוש ,בית-שמש ,מודיעין ,מכבים-רעות ,מועצה אזורית מטה-
יהודה ועוד.
הפעילות בקהילה מתבצעת בכל יישוביי הדרום ובאזור ירושלים.

סקירת הפעילות המחוזית:
• מתן מענה בתחום התעסוקה לאוכלוסייה הבדואית.
• ביסוס עבודת הרכזים האזוריים ושיתוף פעולה עם יחידות הרווחה.
• הרחבת מענה כ"א בבתי הכלא.
• דגש מיוחד על השקעה בצוות העובדים.
• התייצבות המערכת והכרה בהשפעת הגורמים המשתנים שמחוץ לרש"א על היקף הפעילות.
• המשך הרחבת המענים בקהילה.
• שנה של התרחבות וגידול המחוז פיזית ומספרית וניסיון לייצב את הצוות המקצועי.
• המשך פיתוח מענים קבוצתיים והתבססות מרכז הקבוצות כחלק בלתי נפרד מהתהליך השיקומי.
• פעילות מול גורמים המשיקים לרש"א ,הפרקליטות ,הסנגוריה הציבורית ,הנהלת בתי המשפט ,שב"ס,
מנהלי רווחה וראשי רשויות.
• התמודדות עם צרכים פתאומיים בתחומי כוח אדם ,שהבליטו את חוסנו של המחוז.
• קיום  3ימי עיון מחוזיים מרוכזים לכלל הרכזים האזוריים ורכזי הרשויות.
• יום פעילות אתגרית לגיבוש הצוות ומיומנות תקשורתית.
• טיול גיבוש מחוזי לכלל עובדי המחוז.
• יום עיון מחוזי בתחום עבריינות מין.
• יום עיון לשופטי ועדות השחרורים.
• שיתוף פעולה עם מכללת ספיר ללימודי מכינה ולימודים אקדמאיים לאסירים ואסירות.

פרויקטים מיוחדים ושיתופי פעולה בפזורה הבדואית:
 .1קבוצת תקשורת ויחסים בינאישיים –  9משתתפים
 .2יום חשיפה למרכז "ריאן" ,מרכז תעסוקה והכוונה במגזר הבדואי
 .3שיתוף פעולה עם מרכז "ריאן"
 .4שיתוף פעולה עם לשכת התעסוקה
 .5יום מיצוי זכויות
 .6פתיחת קבוצת תעבורה –  12משתתפים
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פעילות קבוצתית במחוז דרום וירושלים:
ישוב

קבוצה
עוברי חוק ,אזור באר שבע

באר שבע

עוברי חוק ,אוכלוסייה בדואית

 2קבוצות בבאר שבע

עברייני מין

 2קבוצות – אחת בב"ש והשנייה בירושלים

מרמה

באר שבע

עוברי חוק  -קבוצת אמ"ת

 2קבוצות בירושלים

נוער וצעירים

באר שבע

שיקום תורני

 2קבוצות – אחת בב"ש והשנייה בירושלים

תעבורה

באר שבע

קבוצה לעוברי חוק

באר שבע

קבוצה לעובדי חוק

אשדוד

קבוצה לעובי חוק מהחברה הבדואית

רהט

קבוצות בקהילה לשיקום אסירים

יחידת של"מ בירושלים ,אופקים ,דימונה ,קריית גת
(היחידה לנפגעי סמים)

היחידה לשיקום אסירות משוחררות
תכניות שיקום בפיקוח

14

אסירות משוחררות בטיפול וולונטארי

15

הפקעות שליש  /עמידה חלקית בתנאים 2
נשים שנפגשו עם נציגת רש"א בכלא

25

פעילויות ייחודיות ביחידת אסירות משוחררות בשנת 2016
• פרויקט שנתי סטודנטים לתואר שני עו"ס אוניברסיטת בן גוריון :פרויקט אימהות לאסירות עם עבירות
אלמ"ב .קבוצה טיפולית שהתקיימה אחת לשבוע לאימהות של האסירות ובמקביל התערבות פרטנית
משפחתית אחת לשבוע בקרב האם והבת .הפרויקט התייחס במהותו לשני אלמנטים מרכזיים ,היותה של
האם  :co-dependenceנפגעת עקיפה לבעיה של הנפגעת העיקרית ועל כן ,בעלת צרכים ייחודים .כמו כן,
דפוסי התקשורת האלימים בין האם לבת שהם הסיבה למועדות חוזרת ועל כן ,נמצאים בהגדרת הבעיה
הראשונית.
• פרויקט קולנוע במכללת ספיר :שיתוף פעולה בין האסירות המשוחררות לבין תכנית המנטורינג בספיר,
במהלכה השתתפו האסירות בקורס קולנוע במימון מכללת ספיר .הפרויקט כלל מפגש לימודי אחת לשבוע
במשך שש שעות ,אשר כלל לימודי קולנוע וקבוצה פסיכו-חינוכית אשר למדה מושגי בסיס בחשיבה
פמיניסטית .במקביל ,הנשים השתתפו בקבוצה טיפולית במסגרת יחידת הנשים .במסגרת הפרויקט ,כל
אישה הפיקה סרט קצר על חייה ,הסרטים הוצגו ביום סיום הפרויקט שהתקיים במכללת ספיר בנוכחות
אנשי מקצוע ,הנשים ובני משפחותיהן.

34
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• פרויקט התנדבות :שיתוף פעולה בין יחידת חינוך שב"ס כלא דקל לבין יחידת הנשים :הפרויקט כלל מפגש
העשרה אחת לחודש ,בן שלוש שעות ,במהלכו הועברה פעילות ייחודית לכלל הנשים האסירות המשוחררות
ביחידה ולנשים ממחלקת חינוך בשב"ס.

טיפול קבוצתי ביחידה לשיקום אסירות משוחררות:
שם הקבוצה

מספר משתתפות

קבוצת עבירה

( 14נשים בפיקוח) ( 5וולונטריות)

קבוצת הורות

( 13חלקן נמצאות גם בקבוצת עבירה)

סדנת תעסוקה

( 15חלקן נמצאות גם בקבוצת עבירה)

פרויקט קולנוע (ליווי של קבוצה טיפולית)

 2קבוצות – אחת בב"ש והשנייה בירושלים

קבוצת אימהות (של אסירות על קצה הרצף) ,על
רקע עבירת אלמ"ב

 6נשים אסירות משוחררות ו 6-אימהות של
האסירות

סה"כ 4 :קבוצות

סה"כ משתתפות 25 :נשים
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סיכום עבודת הקהילה בטיפול באסירים משוחררים במחוז ירושלים והדרום בשנת 2016
שם הישוב
אשדוד

אשקלון
קריית מלאכי
קריית גת
נגב מערבי
באר שבע
נגב מזרחי
מועצות אזוריות
רהט
תל שבע
פזורה בדואית
ישובים בדואים
אילת
ירושלים
סובב ירושלים
בית שמש
סה"כ

מס'
מס' מפוקחים (כולל נקלטו בשנת 2016
וולונטריים
נקלטו ב)2016
35
46
21
48
16
30
6
4
8
13
3
6
23
5
13
49
22
69
24
2
20
3
16
1
46
54
4
13
22
7
69
112
5
41
63
14
13
15
56
155
231
4
43
63
1
10
11
304
463
768

סה"כ מטופלים
81
78
14
19
36
118
44
19
55
26
119
68
29
287
67
12
1,072

סך המטופלים במחוז ירושלים והדרום בשנת :2017
מטופלים
בשנת 2016
קהילה

1,072

אסירות משוחררות

29

נוער וצעירים

30

הוסטל ירושלים

35

סה"כ

1166

יעדי מחוז ירושלים והדרום לשנת :2017
ג המשך הובלת שינוי בשיטת העבודה של רש"א מול שב"ס והנהלת בתי המשפט  /ועדות שחרורים.
ג התייצבות כוח אדם קבוע ומקצועי.
ג המשך השקעה בעובדי המחוז ,בתנאי העבודה ,בתמיכה ,התמקצעות והפגה.
ג העשרת המענים הטיפוליים ומעבר משלב ההתייצבות לשלב העשרה שמעבר למענים הבסיסים.
ג פיתוח ההתערבות אל מול משפחת האסיר.
ג המשך שיפור הממשק מול הנהלת בתי המשפט.
ג הדגשת המבנה הארגוני והדגשת יחסי הגומלין בין יחסי קו למטה.
ג המשך מתן דגש לאוכלוסייה הבדואית בדרום וערביי מזרח ירושלים.
ג מתן מענה לנושא התעסוקה במזרח ירושלים.
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ג .מחוז מרכז
מחוז מרכז משתרע בין חדרה (לא כולל) בצפון לבני עייש  /גן יבנה בדרום .במחוז כ  -130רשויות מקומיות
ומועצות מקומיות ואזוריות.
במחוז מרכז ישנם  9בתי כלא ,בהם שוהים מעל  5,500אסירים :השרון ,רימונים ,אופק ,הדרים ,ניצן ,מעשיהו,
אילון ,נווה תרצה ,בית מעצר ת"א.
במחוז מרכז מופעלים  3פרויקטים ייחודים (תחומים) :מיזם נוער וצעירים ,הוסטל בתחום אלימות במשפחה
("מפתחות") ,ומרכז הוליסטי לאסירות משוחררות ,הכולל הוסטל ומרכז יום.
ב –  13ערים מתבצעת עבודה אינטנסיבית עם רכזי שיקום האסיר ובשאר יישובי המחוז ניתנים מענים
שיקומיים באמצעות  3.5תקנים של רכזי שיקום אזוריים.
בשנת  2016נקלטו במחוז מרכז  4עובדים :עובדת אחת נקלטה בתקן של רכזת ועדת שחרורים ,עובדת
בתקן יועצת כלא קהילה תחום נשים ,עובדת יועצת כלא קהילה ועובדת נוספת בחצי תקן (תחל עבודתה
ב  .)1.2.17במקביל יועצת כלא קהילה שחצי ממשרתה היה מיועד לקהילה וחצי לכלא אופק החל מה-
 1.2.17עוברת למשרה מלאה בכלא אופק.

מחוז מרכז – פעילות בבתי הכלא
כלא

מעשיהו

רימונים
השרון
ניצן-מג"ן-מר"ש
הדרים
איילון
נווה תרצה
אופק
בימ"ר תל-אביב
סה"כ

נמצאו בלתי
נמצאו מתאימים
לתכנית שיקום מתאימים לתכנית
שיקום
287
411
126
98
75
56
64
84
53
58
78
38
2
55
20
53
4
29
833
758

סה"כ אסירים אחוז האסירים אשר
נמצאו מתאימים
מאובחנים
לתכנית שיקום
41%
698
44%
224
43%
131
57%
148
52%
111
33%
116
96%
57
73%
73
88%
33
48%
1,591
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פירוט פעילות המחוז בשנת 2016
• רכזים אזוריים :במחוז  3.5תקנים של רכזות שיקום אזוריות הנותנות מענה טיפולי ,פרטני מעמיק לאסירים
משוחררים שאינם מקבלים טיפול באגפי הרווחה הפזורים במחוז .המטפלות נותנות מענה ל 36-ישובים
במחוז ,כאשר בחלק מהישובים לא מצויים עובדים מיומנים בעלי ידע בתחום התקון .בחלק מהישובים
נותנות הרכזות מענה גם לישובים בהם עובד רכז שיקום האסיר מטעמנו בקהילה ,אולם עקב מצבים כמו:
יציאת עובדות לחופשת לידה ,התפטרות עובדים או מצב בו מספר מאוד גבוה של אסירים בפיקוח שאינה
מאפשרת קליטת אסירים משוחררים ביישוב – במקרים הנ"ל הרכזות האזוריות נותנות מענה גם לישובים
נוספים (ת"א ,הרצליה ,רמלה ולוד) .הרכזות מטפלות בכל סוגי העבירות :רצח ,הריגה ,תקיפה ,עבירות
רכוש ,עבירות מין וכדומה .הרכזות מודרכות ע"י יועצות כלא קהילה בהתאם לפריסה בישובים ומודרכות
גם בהנחיה של עובדת בתחום הדרכה מחוזית ,הגב' איילת גינדי וכן ע"י מדריכה ארצית בדגש על עבודת
הרכזות בעבודה קבוצתית .שיבוץ הרכזות הינו באזור :השפלה הפנימית ,השרון והמרכז ,סה"כ טופלו 102
מטופלים.
• סטודנטים בהכשרה מקצועית ומתנדבים :במחוז משולבים  49סטודנטים/יות מהמסגרות הבאות:
אוניברסיטת ת"א ,סמינר הקיבוצים ,בית ברל ,המכללה למנהל בראשל"צ – לימודי משפטים ,אוניברסיטת
ב"ש והחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן .מנחי הסטודנטים הינם יועצי כלא קהילה ,מנהלת המרכז
ההוליסטי לנשים ומנהלת הוסטל אלימות במשפחה .בנוסף לסטודנטים ישנם  36מתנדבים העוסקים
בתחומים הבאים :עזרה בתחום חובות ע"י  3עורכי דין ,הפעלת חוג ספורט ,ליווי אסירים משוחררים בקהילה,
תעסוקה ,הנחיית קבוצת פסיכודרמה ולימודים .הפעילות המתוארת מעלה ,תרמה רבות להעמקת הטיפול
באסירים משוחררים ותרמה לאסירים ואסירות משוחררים/ות בהוספת נדבכים נוספים לטיפול שיקומי
כוללני שהיה קושי להגיע אליהם במידה ולא היו זמינים לנו לעבודה שיקומית טיפולית .סה"כ משולבים
במחוז  85סטודנטים ומתנדבים.
• מגזר ערבי – משלוש דרומי :בתחום העבודה במגזר הערבי פעלנו להקמת פורום הדרכה לרכזים בישובים
קלנסואה ,טייבה ,טירה ,גלגוליה ,כפר קאסם .פורום הרכזים מתקיים אחת לחודש ,בחלק הראשון של
המפגש מתקיים עדכון לעבודה השוטפת ובחלק השני מתקיים הצגת מקרה של אחד הרכזים ודנים בו.
קיום מפגש גיבוש חברתי של הרכזים ,כחלק מפורום הרכזים עלה הצורך לפעילות חברתית להפגת מתחים
ועל כן התקיימה ארוחה משותפת .המשך פעילות של שתי קבוצות טיפוליות אזוריות לכל היישובים .קבוצה
פסיכו-חינוכית בטייבה וקבוצה דינאמית בגלגוליה .שתי הקבוצות נותנות מענה חשוב וחיוני לאסירים
המשוחררים בתכניות שיקום ומתקיימות בשפה הערבית .הקבוצות מאפשרות להנגיש ולהעמיק את
השירות של שיקום האסיר ביישובים הערביים .העמקת הקשר עם גורמים טיפוליים בקהילה :מרכז למניעת
אלימות ,קהילה טיפולית אלפטאם לגמילה מסמים ואלכוהול  +הוסטל .בשנה זו שיתוף הפעולה וההפניות
למסגרות אלו עלו משמעותית .נקלטה רכזת בישוב גלגוליה ונחתם חוזה לחצי משרה בעיר טירה .לשנת
 2017אנו מתכננים העמקת ועיבוי תכניות השיקום ע"י שת"פ עם מרכזי עוצמה ,הקמת קבוצה טיפולית
בטירה וקבוצה אזורית נוספת ,תישקל האופציה לקליטת מנחה חיצוני .גיוס עובד למשרה מלאה בישוב
טייבה והקמת מערך מתנדבים (אסירים משוקמים ,עו"ד ועוד).
• מיזמים נוספים המתבצעים בקהילה ובהוסטלים :פעילות הפגה לילדים ומשפחת האסיר ,חלוקת
עיתונים בבתי הכלא ,חלוקת שי למשפחות אסירים בחגים ,ליווי פרטני ומשפחתי ע"י מתנדבים של עמותות
לשיקום האסיר ,טיפול בהוסטל "מפתחות" והגעה לבתי הכלא טיפול זוגי ומשפחתי בהוסטל ,לצורך שיווק
הפעילות המתבצעת בהוסטל ובדיקת אסירים המתאימים לקליטה בו ,קבוצות טיפול במרכז ההוליסטי
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לנשים ,קבוצות לנוער ולצעירים ופעילות התנדבותית בקהילה ,גיוס תרומות למטופלים במצבי מצוקה
קשים ,הכנת אסירים לקראת שחרור בבתי הסוהר במחוז ,קבוצת תיאטרון קהילתי וקבוצות פסיכודרמה,
מיזם חונכות ילדי אסירים ,השמת אסירים משוחררים במסגרות לחסרי דיור -הוסטל "גגון" ,הוסטל "מנ"ס"
(משפחות נפגעי סמים) ,השמת אסירים משוחררים בקהילות טיפוליות ובבית חולים "קריית שלמה" באזור
השרון .בנוסף ,הידוק הקשר עם הסנגוריה הציבורית הפועלת בגוש השרון ובגוש אילון (שב"ס) ,שת"פ עם
כל משרדי הממשלה עם דגש על עבודה עם המוסד לביטוח לאומי ,שרות התעסוקה  ,אוניברסיטאות ועם
פרקליטות צבאית ראשית בצה"ל וכמו כן טיפול זוגי ומשפחתי המתבצע במשרדי רש"א במחוז.

תעסוקה במחוז מרכז:
מספר מפוקחים שעברו מספר מפוקחים לשנת
2016
משנת 2015
242

475

מספר מטופלים וולונטריים
39

סה"כ
756

פעילויות:
• אושרו  224תכניות עבודה לקראת פיקוח של רש"א ,אסירים אלה לא שוחררו בוועדת שליש או שישוחררו
במהלך שנת .2017
• נערכו  19סדנאות בכלא ,חלקן במסגרת כנסים לקראת שחרור וחלקן במסגרת מפגשים מרוכזים בנושא
התעסוקה בלבד.
• הוגשו  257בקשות לשינויי מקומות עבודה.
• החל משנת  2016פועלים במחוז  3יועצי תעסוקה בתחום האסירים המשוחררים ,כל יועץ הינו אחראי על
יישובים מסוימים ואחראי לתהליך הפיקוח הכולל גם ביקורות בשטח.

תחום הנוער והצעירים במחוז:
• במחוז מתקיים טיפול לנוער עד גיל  18ולצעירים עד גיל  .21הטיפול מאופיין בטיפול פרטני אינטנסיבי ,טיפול
קבוצתי לנוער ,ליווי הורים לנוער וקבוצת הדרכה אחת לשלושה שבועות ,שילוב בתעסוקה או בלימודים.
במסגרת הטיפול אנו משתמשים במתנדבים הנותנים מענה בתחום קבוצת ספורט – כושר לחיים ,עזרה
בלימודים בשפה העברית וליווי אסירים משוחררים בקהילה 10 .סטודנטים שובצו השנה הנותנים מענה
שיקומי ,חברתי ,סוציאלי וכמו כן התקיימה קבוצת הדרכה לסטודנטים.
• במסגרת הפעילות השוטפת התנדבו מטופלים לעזרת הקהילה :עם קבוצת "לתת" בבת ים במסגרת
חלוקת מזון לנזקקים ופעילות "בית על גלגלים" מסגרת ייחודית שיקומית בהרצליה -פעילות הפגתית
חינוכית במקור.
• בשנת  2017ברצוננו להקים יחידת נוער מחוזית עם תקציבים מתוגברים לפעילויות :פעילות אתגרית,
חוגים ,ימי כיף ותקציב למלגות ללימודים והכשרה מקצועית ופתרון דיור לחסרי קורת גג.

צעירים:
המשיכו
החלו וסיימו
טיפול ופיקוח טיפול ופיקוח
ב 2016
משנת 2015
10
9
סה"כ  42מטופלים צעירים

כעת
בטיפול
ופיקוח
6

בתהליך
גיבוש
תכנית
שיקום
2

סה"כ
בפיקוח

27

נדחו ע"י
וועדת
השחרורים

הופקע
רישיונם

6

5

בטיפול
ולונטרי

4
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נוער:
סיימו טיפול
ופיקוח
4

בטיפול
ופיקוח

בתהליך גיבוש
תכנית שיקום
3

2

בטיפול
ולנוטרי
2

הופקע
רישיונם

לא התקבלו
נדחו על
 /התנגדו
ידי הוועדה
לתכנית
3
3

2

סה"כ מטופלים כלא 'אופק' – 19

תחום עברייני מין במחוז:
נמצאו לא
מתאימים

נמצאו מתאימים
לשיקום בקהילה

קהילה

23

24

כלא

119

60

נמצאו מתאימים
לשיקום במסגרת חוץ
ביתית
2
4
2
10

סה"כ

טרם
התקבלה
החלטה
53
141

• קבוצה ייעודית ברש"א 14 :מטופלים 2 ,סיימו את הטיפול במהלך השנה.
• מרכזי שיקום מונע 47 :מטופלים במרכזים ,מתוכם  12סיימו את הטיפול במהלך השנה.

תחום שיקום תורני במחוז מרכז:
אסירים בפיקוח
רואיינו בבתי הכלא
בקהילה
ונמצאו מתאימים
14
78

אסירים בפיקוח
בתכנית שיקום
86

משתתפים
בקבוצה תורנית
36

סה"כ
214

נתוני כלא בשיקום תורני מחוז מרכז:

כלא

נמצאו לא
מתאימים
78

נמצאו מתאימים
לשיקום בקהילה
50

טרם התקבלה
החלטה

נדחו
7

20

סה"כ
155

אסירים בפיקוח תכנית שיקום תורני במחוז מרכז:
מספר אסירים שעברו
משנת 2015
39

40

מספר אסירים לשנת
2016
22
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הפקעה
1

נמצאים בפיקוח
24

סה"כ
86

נתוני מדריך מש"א במחוז מרכז:
טיפול בחובות  -טופלו  106אסירים משוחררים .יצרת קשר עם עמותת ידיד ,בסניפים ת"א ונתניה ,וניתנה
עזרה בטיפול בבעיות של האסירים ,בנושאים של מיצוי זכויות והסדרי חובות .הקמת מסלול של מתנדבים
שבאים פעמיים בשבוע לתת את העזרה במשרדי הרשות.
בדיקות שתן  -בוצעו  157בדיקות שתן  94 :בדיקות בוצעו ל 14 -בני נוער ו 63 -בדיקות בוצעו ל–  41בוגרים.
ליווי למסגרות  -ליווי מטופלים לסיוע המשפטי – הוגשו כ 40-בקשות.
ליווי של כ 20-מטופלים לשכות הוצאה לפועל במחוז מרכז.
ליווי של  4מטופלים לוועדת מעקב.
ליווי כ–  6מטופלים לטיפול בנושא דיור ציבורי (עמידר ,עמיגור ,מילגם).
ליווי  4מטופלים מבתי כלא להוסטלים ולקרית שלמה.
סדנאות  -כ 12-סדנאות שהתבצעו בכלא השרון ,אבו כביר ,אופק ומעשיהו.
ביקורי בית  -נעשו  10ביקורי בית וסיוע במזון ,ביגוד וציוד.
מפגשים עם סטודנטים וגורמי חוץ אחרים  6 -מפגשים עם קבוצות סטודנטים עפ"י בקשת הרכזות שלנו
במחוז; כ 4-מפגשים במשרדי עורכי דין אשר מייצגים את בנק הפועלים להסדר ישיר על חוב של מטופל; 3
מפגשים עם מפקחת הסנגוריה הציבורית – מאיה רוזנפלד – אשר עזרה לקדם טיפולים בתיקים מסוימים;
מפגש בחברת החשמל בפ"ת במח' הגבייה ;  4מפגשים עם קבוצות אסירים במשולש; כ 80 -מפגשים עם
מטופלים והרכזת שלהם בלשכות הרווחה השונות של המחוז; ליווי  2מטופלים למח' הגבייה בעיריית ת"א.
ארגון משלוח מזון  -לקראת ערב ראש השנה אורגן משלוח תרומות מזון למטופלים בת"א ,פ"ת ונתניה.
תרומות  -איסוף תרומות של ביגוד והנעלה ,שנתרמו ע"י מכרים ,לטובת הוסטל נשים.
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סיכום עבודת הקהילה בטיפול באסירים משוחררים במחוז מרכז בשנת :2016
שם הישוב
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רכזות אזוריות

מס' מפוקחים בשנת
2016

מס' מטופלים
וולונטריים 2016

סה"כ המטופלים

לוד

56

10

4

70

ראשון לציון

38

6

8

52

חולון

26

3

14

43

בני ברק

11

6

17

ראש העין

2

1

3

אלעד

1

1

כפר ברא

4

4

תל אביב

84

5

103

192

טירה

19

2

9

30

כפר קאסם

20

20

גלגוליה

9

13

22

בת ים

45

27

72

נתניה

27

2

23

52

הרצליה

13

1

11

25

פתח תקוה

26

28

54

רמלה

29

3

10

42

רחובות

3

14

חבל מודיעין

2

2

חבל יבנה

1

1

שוהם

1

1

17

יבנה

4

1

2

7

אור יהודה

10

3

1

14

קריית אונו

8

2

10

טייבה

38

2

40

קלאנסווה

9

9

אלעד

1

1

נס ציונה

5

5

רעננה

2

2

הוד השרון

2

2

רמת השרון

2

2

גבעת חן

1

1
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שם הישוב

רכזות אזוריות

מס' מפוקחים בשנת
2016

מס' מטופלים
וולונטריים 2016

סה"כ המטופלים

קדימה

2

2

כפר סבא

4

4

יהוד

5

5

כפר יונה

1

1

גנות הדר

1

1

גני תקוה

1

1

בית אלעזרי

1

1

בית דגן

2

2

באר יעקב

5

5

גן יבנה

1

1

קיבוץ מסילות

1

1

בן זכאי

1

1

מצליח

1

1

נאות אחווה

1

1

יד בנימין

1

1

בני עייש

2

2

גדרה

2

2

עברייני מין במרכזים
המורשים

57

57

תחלואה כפולה
ונפגעי נפש

14

14

סה"כ

557

102

257

916
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קבוצות טיפוליות במחוז מרכז
במחוז מרכז מתקיימות  14קבוצות טיפול שונות:
מחוז

קבוצת טראומה

קהילה

סדנה להכוונה כלכלית

מרכז הוליסטי לנשים

קבוצת יחסים

הוסטל "מפתחות" אלמ"ב

קבוצה טיפולית – מעגל
האלימות

ותעסוקתית
 2קבוצות מרמה

קבוצת פסיכודרמה

קבוצת טיפול

קבוצת טיפול מודל אפרת

 2קבוצות עוברי חוק

קבוצת עוברי חוק של

קבוצת סיכום שבוע

קבוצת ילדות

(מטעם ביטוח לאומי)

הרווחה

קבוצה לעברייני תעבורה  4קבוצות התמכרויות

קבוצת בית

קבוצת תנועה

קבוצת נערים

קבוצת תיאטרון

קבוצת בוקר

קבוצת רגשות

קבוצת פסיכודרמה

 2קבוצות אסירים
משוחררים במגזר
הערבי (משולש דרומי)

קבוצת פרזנטציה
מוסיקלית

קבוצת נשים

קבוצת כושר לחיים
לנוער וצעירים וקבוצת
הורים

קבוצת פסיכודרמה

קבוצת בוגרים

קבוצה תורנית

קבוצה רק להיום

קבוצת תמיכה N.A

קבוצת עברייני מין

קבוצת תעסוקה

 5קבוצות מדריך

קבוצת הורים

קבוצה לעבירות מרמה

קבוצת הדרכת
סטודנטים
סה"כ  268מטופלים

סה"כ  122מטופלים

סה"כ  170מטופלות

סה"כ  49קבוצות

סה"כ טופלו במחוז  575אסירים ואסירות משוחררים בפעילות קבוצתית מגוונת ייחודית וכתוספת
לטיפול הפרטני.
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סך המטופלים במחוז מרכז בשנת : 2016
מטופלים
בשנת 2016
קהילה

916

נשים (מרכז הוליסטי)

74

נוער וצעירים

61

הוסטל מפתחות

24

סה"כ

1075

יעדי מחוז מרכז לשנת :2017
• תקצוב פעילויות מיוחדות למחוז במיזמים קיימים וחדשים כולל פעילויות הפגה למשפחות אסירים/ת
משוחררים/ת.
• פעילות עם אסירים משוחררים חסרי דיור .רכזי רש"א בישובים דיווחו על  48אסירים משוחררים חסרי
דיור ,כאשר  34מהם טופלו וסודרו במסגרות ,צורך בפתרון מוסדי לחסרי דיור כולל ליווי פיקוחי וטיפולי על
אסירים משוחררים במסגרות חוץ קהילתיות ובקהילות.
• הרחבת הפעילות במסגרת סל שיקום של משרד הבריאות בכל בתי הכלא במחוז.
• תוספות כוח אדם במחוז :משרה בתחום הפעלת מתנדבים וקשר עם כל האוניברסיטאות והמכללות
במחוז ,משרה נוספת לתחום הדרכה (במסגרת ביה"ס להדרכה) ,שתי משרות נוספות בתחום התעסוקה,
תגבור כוח אדם של יועץ כלא קהילה ,רכז אזורי ומזכירה נוספת.
• תגבור הפעלת סדנאות לקראת שחרור בכל בתי הכלא במחוז.
• פתיחת קבוצות נשות אסירים במחוז ,הקמת מרכז הוליסטי לנוער עם תגבור כוח האדם בתחום ,הקמת
מרכז הוליסטי למגזר הערבי באזור המשולש הדרומי שבו יושם דגש על :הטיפול בנפגעי סמים (בשת"פ
מלא עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים) ,הקמת קבוצות נשות אסירים ואסירים משוחררים ופעילות
בתחום תעסוקת אסירים משוחררים והכשרות מקצועיות ,טיפול זוגי ומשפחתי.
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ד .סיכום פעילות השיקום בקהילה
מחוז

מס' מטופלים
וולונטאריים

מס' מפוקחים

צפון

726

248

דרום וירושלים

862

304

מרכז

818

257

סה"כ

2406

809

בשנת  2016טופלו ברשות לשיקום האסיר  3,215אסירות ואסירים משוחררים.
להלן החלוקה בפילוח לפי מחוזות :
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סה"כ מטופלים
במחוז
974
1166
1075
3,215

כ 26% -מכלל המטופלים ברשות לשיקום האסיר הם אסירים משוחררים הפונים באופן וולונטארי ,ומבלי
כל חובה.
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פרק חמישי:
הוסטלים ברשות לשיקום האסיר
א .הוסטל מפתחות  -הוסטל לפיתוח מיומנויות משפחתיות (אלמ"ב)
הוסטל ראשון מסוגו בעולם לטיפול בגברים אלימים  -אסירים משוחררים בקהילה ,כחלק מרצף טיפולי.
ההוסטל הוקם בשנת  2005ברשות לשיקום האסיר ,בחסות הקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי
וקרן סקט"א רש"י .ההוסטל מיועד לעד  14דיירים ,אסירים משוחררים .ההוסטל אינו תחליף לענישה ,אלא
משמש ככלי טיפולי בתום תקופת הענישה ,ומסייע בכך להפחית את מסוכנותם של הגברים האלימים
לאחר שחרורם מבית הכלא.
מטרת העל של ההוסטל הינה ללמד את הגברים האלימים טכניקות חדשות להידברות ,לשוויוניות ,לזוגיות
ולמשפחתיות ,וכל זאת כדי למנוע הן את הקורבן הבא והן את המקרבן הבא ,ובכדי למנוע העברה בין-דורית
של שימוש באלימות אינטימית בתוך התא המשפחתי ,אשר אמור להוות תא בטוח עבור בני המשפחה.
על פי הנתונים המפורסמים ,שליש מהנשים המוכות חוזרות לבן זוגן האלים לאחר תום ריצוי המאסר .לאחר
שסיים לרצות את תקופת מאסרו עד תומו ללא ניכוי שליש ומבלי שעבר טיפול ,עלול לצאת הגבר את כותלי
בית הסוהר כשהכעס ,האכזבה והתוקפנות עדיין מקוננים בו ,וכשהוא ממשיך להאשים את בת זוגתו על
מאסרו ,מבלי לקחת אחריות על התנהגותו האלימה.
יש וניתן טיפול באלימות בבית הסוהר ,אך הטיפול בבית הסוהר מבוסס על למידה תיאורטית בלבד ,ואילו
הטיפול בהוסטל מפגישים את הדייר עם החיים האמתיים בחוץ ,דהיינו  -עליו להתמודד עם מציאת מקום
עבודה ,לקיחת אחריות על פרנסת המשפחה ,וכל זאת מתאפשר בהדרגה כשבת הזוג ובני המשפחה
נכנסים לתוך מעגל החיים של הדייר.
הדייר נאלץ ללמוד ולהיחשף למיומנות משפחתיות בהוסטל  -תחזוקת ההוסטל ,מטלות ניקיון ,קניות,
סידורים נדרשים ,אי ההסכמות בין דיירים ועוד .המודל בחיי היום יום בהוסטל הינו של תא משפחתי ,וכך
לומדים הדיירים התנהגות שוויונית ,ישירה וכנה ,ללא שימוש בטכניקות אלימות אשר הובילו אותם למאסר.
בכדי לסייע למשפחה להתחבר שוב או לקיים פרידה מתוכננת ומבוקרת מבלי שינקטו אמצעים אלימים,
ניתן בהוסטל גם טיפול זוגי ו/או משפחתי.

מטרות הטיפול בהוסטל:
• לסייע לאסירים בהפסקת האלימות במשפחה ,תוך מתן כלים וטכניקות לחיים .הטיפול כולל טיפול פרטני,
קבוצתי ,קבוצות לעזרה עצמית ,פיתוח מיומנויות משפחתית ,ניהול משק בית וטיפול זוגי ומשפחתי.
• לזהות ולהבין את התהליכים הרגשיים והקוגניטיביים המתרחשים במעגל האלימות ,תוך העלאת המודעות
ולקיחת אחריות על ההתנהגות האלימה.
• לסייע לנשים המוכות בתהליך חזרת בן הזוג הביתה ,או לחילופין – לסייע לבני הזוג בתהליך הפרידה.
• להקנות דפוסי חיים נורמטיביים ללא אלימות.
• להקנות דפוסי זוגיות תקינה ודפוסי הורות תקינה ובריאה.
• לקדם את שילוב האסיר המשוחרר בחיים תקינים הכוללים תעסוקה ,הכשרה מקצועית ,ורשת טיפולית
וחברתית.

אוכלוסיית היעד של ההוסטל:
• אסירים השפוטים בגין אלימות במשפחה ,כאשר מוקד הבעיה הנו אלימות במשפחה
• אובחנו כברי שיקום
• עברו טיפול משמעותי בכלא או בקהילה (פרטני ,קבוצתי ,אחר)
• נקיים מסמים ומאלכוהול
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שלבי תכנית ההוסטל:
שלב ראשון :שלב איתור המועמד לטיפול בהוסטל – כולל איתור ,ראיונות ,ראיון עם בת הזוג ,ועדת קבלה,
הכנה לקראת המעבר להוסטל.
שלב שני :כניסה להוסטל – תהליך הנמשך כ 4 -חודשים .מיקוד בדייר עצמו ,כולל אינטק ,קביעת תכנית
טיפולית אישית ,טיפול פרטני ,טיפול קבוצתי ,קבוצות העשרה ,הכנה לעבודה ,ליווי והכשרה מקצועית.
שלב שלישי :טיפול זוגי ומשפחתי – חיזוק ושיקום הקשר הזוגי-משפחתי לקראת חזרת בן הזוג לחיק
משפחתו.
שלב רביעי :הכנה לקראת חזרה הביתה.
שלב חמישי :שנת מעקב ופיקוח ,השתתפות בקבוצת בוגרים ,המשך הקשר הטיפולי עם העו"ס בהוסטל,
המשך טיפול זוגי ו/או משפחתי והשתתפות בקבוצת בוגרים המתקיימים פעם בשבועיים.

נתונים הוסטל מפתחות – שנת 2016
מס' נושרים

מס' נקלטים

סה"כ מטופלים בהוסטל

מס' מסיימים

(כולל ממשיכים משנה קודמת)

3

9

24

5

נתונים נוספים:

סה"כ מועמדים
מבתי הכלא
32

נדחו ע"י ועדת
שחרורים
2

מועמדים שנמצאו
לא מתאימים
5

מועמדים שביטלו

סטטוס פעיל

9

16

•  4בוגרי ההוסטל בחרו להישאר ללא התניה שיפוטית.
•  11מטופלים הינם מכורים נקיים שמטופלים בנוסף גם במסגרת קבוצות לעזרה עצמית .N.A
•  18מטופלים הינם הורים לילדים.
• בקבוצת הבוגרים משתתפים  9מטופלים.

קבוצת נשים
 6נשות דיירים

טיפול משפחתי
18

פרויקטים ייחודיים בשנת :2016
 צוות ההוסטל קיים  7פרזנטציות בבתי הכלא השונים בארץ בשיתוף פעולה עם יועצי רש"א. קיימנו  6מפגשי משפחות לדיירי ובוגרי ההוסטל במטרה לבנות מחדש את הקשר בתוך התא המשפחתישחווה אלימות (קורבן האלימות – האישה המוכה ,הילדים העדים  /חוו אלימות במשפחה).
 -ביצענו  8ראיונות לבדיקת התאמה לאסירים משוללי חופשות בבתי הסוהר בארץ.
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 קיימנו  3פרזנטציות לסטודנטים שנה ג' לעבודה סוציאלית ולצוות בית החולים אסף הרופא. הרצאות הצוות ובוגרי ההוסטל בימי עיון שונים בקהילה. קיימנו  3פרזנטציות לסטודנטים שנה ג' לימודי תואר שני במסלול לימודי משפטים באוניברסיטת בר אילן. מרכז לימודי לפרקטיקנים  /סטודנטים לקרימינולוגיה (כיום מודרכות בהוסטל  2פרקטיקנטיות ומתנדבתותיקה שנמצאת בהוסטל מזה  7שנים).
 בוגר טיפול אשר מתנדב בהוסטל ומשמש כמנחה לקבוצת הבוגרים בהנחיה משותפת. פיתוח כלי טיפולי ייחודי לטיפול בגברים אלימים בשיתוף במאי ושחקנים מקצועיים "חומר נפש" ,במסגרתהפרויקט הופק סרט המיועד לאנשי מקצוע.
 קיימנו מפגש עבודה ופיתוח נהלי עבודה עם כ 50 -שופטים ועובדים של ועדות השחרורים. השתתפות בבניית נהלי עבודה עם משרד הרווחה ,שב"ס ,רווחה ,מב"ן בטיפול באלימות במשפחה. חברות בוועדות אלמ"ב בין-משרדיות. -חברות ועדה משותפת עם הסנגוריה הציבורית.

ב .מרכז שיקום הוליסטי לאסירות משוחררות
מרכז שיקום הוליסטי לאסירות משוחררות מהווה כתובת ובית שיקומי-טיפולי עבור כלל האסירות
המשוחררות באזור מרכז הארץ .מרכז השיקום מאפשר ומסייע לנשים להשתלב לאחר מאסרן חזרה
בחברה באופן מותאם ומיטיב עבור הנשים ומשפחותיהן ועבור החברה כולה.
המרכז משלב מגוון שירותים עבור נשים ,אסירות משוחררות המתגוררות במרכז הארץ .השירותים הניתנים
במרכז מסייעים למשתקמות להתפתח ולצאת מדפוסי התנהגות ותקשורת קורבנית ואלימה; לסגל לעצמן
אסטרטגיות חיים חדשות ויעילות; לקדם תחושת מחוללות עצמית; ליצור ולאמץ לעצמן תפקוד ותחושת
מסוגלות עצמית ועצמאית .חוויית ההצלחה בהשתלבות בתעסוקה מהדהדת במרחבים נוספים בחייהן של
המשתקמות ,ומהווה בכך צעד נוסף ומשמעותי בתהליך השיקום.
מתוך התפיסה כי קיימים מרכיבים רבים הנדרשים בתהליך שיקום וטיפול ,התערבויות השיקום במרכז
מורכבות ממענים מגוונים ,בעלי אופי שונה .המרכז מספק שירותים אמבולטוריים במסגרת מרכז היום
והערב ושירות של מסגרת אינטנסיבית כוללנית במרחב ההוסטל.
מרכז היום והערב מספק התערבויות טיפול ושיקום לנשים ,אסירות משוחררות המתגוררות בקהילה.
ההוסטל הוא בית טיפולי עבור נשים ,אסירות משוחררות ,הבנוי כמסגרת חצי פתוחה (.)half-way house
המסגרת מיועדת ל 10-דיירות .הנשים מתגוררות בהוסטל במשך כשנה ,ובהמשך נבנית להן תכנית המשך
בהתאם לצרכיהן .טרם השתלבותן של דיירות ההוסטל בתעסוקה ,הן משתתפות בתכנית מרכז היום .דיירות
ההוסטל מקבלות דיור ,טיפול וליווי אינטנסיביים בכל תחומי החיים.
פעילויות קבוצתיות שבוצעו במרכז ההוליסטי:
קבוצות בהנחיית צוות העובדות:
• מפגש בוקר מרכז יום –  5פעמים בשבוע (שנתי)
• קבוצת בית מרכז יום – אחת לשבוע (שנתי)
• סדנת תעסוקה ,מרכז יום אחת לשבוע ,שנתי
• קבוצת פרזנטציה מוסיקלית מרכז יום ( 10מפגשים ,התקיימו שלושה מחזורים)
• קבוצת "אוויר לנשימה" ,מרכז יום  -התקיימה מחוץ למרכז ,אחת לשבוע ( 12מפגשים)
• קבוצת נושא ,דפוסי התמודדות ,מרכז יום –  10מפגשים
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• קבוצת הכנה ל'צעדים' ,מרכז יום – פעמיים בשבוע
• יציאה למפגש  , NAמרכז יום ,בליווי מדריכת היום (מיועד לכל הנשים)
• קבוצה טיפולית ,הוסטל  +אמבולטורי – אחת לשבוע (שנתי)
• קבוצת יחסים ,הוסטל – אחת לשבוע (שנתי)
• יציאה לקבוצת  NAבליווי מדריכת ההוסטל (חודש ראשון חובה לכלל הדיירות ,בהמשך וולנטרי ,בהתאם
לתכנית הטיפולית של כל אישה).
• סבב הרגשה ,אחת לשבוע
• קבוצת מירמה כלל מרחבי השיקום – אחת לשבוע  -שני מחזורים .כל סבב  15מפגשים ,סה"כ  5משתתפות.
הסבב הקיים עתיד להסתיים בתחילת שנת .2017
• קבוצת תעסוקה כלל מרחבי השיקום – אחת לשבוע (שנתי) ,סה"כ כ 10 -משתתפות
קבוצות בהנחיית סטודנטיות או בהנחיה משותפת (סה"כ  ,10בליווי מקצועי של אשת צוות):
• קבוצת פסיכודרמה – אחת לשבוע (בהנחיית סטודנטית ועו"ס)
• תקשורת מקדמת – אחת לשבוע  10מפגשים ( סטודנטית סמינר הקיבוצים)
• קבוצת התנדבות בצער בעלי חיים אחת לשבוע  6מפגשים ( סטודנטיות לעו"ס)
• אתגרים בשינוי חברתי אחת לשבוע 25 ,מפגשים (סטודנטית המכללה לאתגרים חברתיים)
• קבוצת מיצוי זכויות ונשים בעולם המשפט (סטודנטיות מהקליניקה למשפטים מכללה ראשל"צ)
• מפגש אקטואליה
קבוצות ופעילות העשרה ופנאי ,בהנחיית מתנדבות (סה"כ  6התערבויות ,בליווי מקצועי של אשת צוות):
• קבוצת "מזרח מערב" אחת לשבוע ,שנתי (בהנחיית מתנדבת)
• קבוצת סריגה ,אחת לשבוע ,שנתי (בהנחיית מתנדבת)
• קבוצת תזונה נכונה ,אחת לשלושה שבועות ,שנתי (בהנחיית מתנדבת)
• תדרים בתנועה אחת לשלושה שבועות ,שנתי (בהנחיית מתנדבת)
• קבוצת אומנות ,אחת לשבוע ,שנתי (בהנחיית מתנדבת)
• מפגש קבוצתי בנושאי בריאות ורפואה ,אחת לשבועיים ,שנתי( ,בהנחיית סטודנטית)
• קבוצת קולנוע ,אחת לשבוע
בחודשי הקיץ הופעל במרכז היום ,לו"ז מותאם לתקופה שכלל יציאה לפעילות פנאי מחוץ למסגרת המרכז
אחת לשבוע .בנוסף שולבו הקבוצות הבאות :קבוצת 'רק להיום' ,קבוצת ניהול אורח חיים ,קבוצת החלמה
מטראומות ילדות ,פעילות התנדבות של המטופלות ,וקבוצת  NAבליווי מדריכה.
קבוצות בהנחיית סטודנטיות/מתנדבות :קבוצת קולנוע ,גישור ,בישול ואפייה ,פיתוח יזמות וחשיבה עסקית,
משפט רחוב ,קבוצת פסיכודרמה ,אתגרים בשינוי חברתי.
המרכז ההוליסטי כמרכז הכשרה ,למידה והתנדבות
אחת ממטרותיו של המרכז הנה הפצת חזון למדיניות שיקום נשים בישראל והעלאת המודעות לאוכלוסיית
האסירות.
• סטודנטיות  -בשנת  2016שולבו במרכז  6סטודנטיות ממקצועות טיפול וחינוך -ע"ס ,פסיכודרמה,
משפטים ,מכללה חברתית.
• מתנדבות  -המרכז מהווה מסגרת להתנדבות נשים מהקהילה .פעילות המתנדבות מלווה במפגשי הכשרה,
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הדרכה והדרכה פרטנית .בשנת  2016שולבו  13מתנדבות במסגרת המרכז.
• כל הסטודנטיות והמתנדבות קיבלו ליווי והדרכה זוגית/פרטנית מאשת צוות המרכז .בנוסף ,התקיימה
אחת לחודש קבוצת הדרכה לסטודנטיות .הסטודנטיות גם השתתפו בהדרכות הקבוצתיות של צוות המרכז
ובישיבות הצוות.
• אירוח ,ביקורים והרצאות לצוותי עובדים (בעיקר ממשרדים ממשלתיים) ,סטודנטים וקבוצות מתנדבים.
תעסוקה ולימודים לאסירות משוחררות:
•  50נשים לוו בתעסוקה ו 18 -נשים לוו בלימודים;
• הפעלת סדנת תעסוקה על בסיס שבועי במרכז היום;
• לימודי מחשבים  7 -שעות הוראה בשבוע;
• לימודי אנגלית  3 -שעות הוראה בשבוע;
• קבוצת תעסוקה שבועית לנשים העובדות במסגרת מרכז ערב;
• ליווי והכשרת מעסיקים ידידים
• ריכוז והפעלת פרויקט "הדרך אל החופש" בשיתוף פעולה עם כלא נווה תרצה ו'מלכת המדבר'  -הדרכת
וליווי המתנדבות והקמת מחזור נוסף לפרויקט (כולל :גיוס ,מיונים והכשרה);
• שותפות בוועדת היגוי ובפעילות סטודיו 'זות זות' ,ליווי מקצועי – סטודיו 'זות זות';
• שיתוף פעולה עם קצינת תעסוקה בכלא נווה תרצה סביב הכשרות מקצועיות שמתקיימות בכלא;
• שיתוף פעולה עם עמותות בתחומי לימודים ,מוסדות חינוך ומלגות.
פעילות בכלא נווה תרצה:
• מפגשים פרטניים של מנהלת המרכז ההוליסטי ,עם כלל הנשים המתגוררות באזור מחוז מרכז.
• מפגשים פרטניים של יועצת תעסוקה עם מועמדות לתכנית במרכז ערב.
• קבוצת הכנה לשיקום ולשחרור מהכלא – הנחייה משותפת של שב"ס והמרכז ההוליסטי ,אחת לשבועיים,
 10-12משתתפות.
• יום תעסוקה – פעמיים בשנה ,כלל אגפי.
• מפגשי הכשרה למתנדבות מפרויקט "הדרך אל החופש" בשיתוף שב"ס ו'מלכות המדבר'.
מרכז אמבולטורי (ערב):
במרכז פועלת גם מסגרת אמבולטורית במהלך כל שעות היום .נשים מגיעות לטיפול בהתאם לתכנית
האישית שנקבעה להן .תכניות השיקום כוללות – השתתפות בקבוצה ,טיפול פרטני ,ליווי ופיקוח תעסוקתי
ופיקוח על התנדבות שהנשים מבצעות .במקרים מסוימים מתקיים גם ליווי כלכלי ע"י אם הבית.
הוסטל:
כל דיירות ההוסטל משתתפות בתכנית מרכז היום ,במהלך שלושת החודשים הראשונים מיום שחרורן
מהכלא .בהמשך יוצאות לתעסוקה עצמאית בליווי ובפיקוח יועצת תעסוקה .מסגרת ההוסטל מספקת
מעטפת כוללנית של מענים קונקרטיים ורגשיים רבים.
פעילויות נוספות שהתקיימו במרכז ההוליסטי:
• פרויקט 'הדרך אל החופש' בשיתוף שב"ס ו'מלכות המדבר'.
• התנדבות משתקמות ממרכז היום בעמותת 'חסדי נעמי'.
• ערבי הכשרה למתנדבות ולסטודנטיות – במהלך השנה התקיימו  3ערבי הכשרה למתנדבות ולסטודנטיות
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שכללו הרצאה תיאורטיות בנושאים רלוונטיים לעבודה במרכז והדרכה קבוצתית.
• ערב תוצרים והוקרה לסטודנטיות ולמתנדבות.
• ציון ערבי חג ומסיבות במהלך השנה ,על פי לוח החגים היהודי ,המוסלמי והנוצרי.
• ציון חגים ומועדים של כלל אזרחי המדינה.
התערבויות פרטניות:
רכישת מיומנויות חיים בסיסיות ,ניהול סדר יום ,חינוך לחיי אזרחות.
• מיצוי זכויות וסיוע משפטי.
• בניית והפעלת תכניות שיקום ייחודיות ,בין משרדיות – בטל"א אגף נכות ,משרד הבריאות שירותי סל
שיקום ותחום נשים ,רש"א .תכניות אלה כללו ,הכרה בנכות נפשית ,תהליך הכרה בזכאות לשירותי סל
שיקום ,מציאת מסגרות המשך מותאמות טיפול ופיקוח משותף וכו.
• ניהול מקרה – התלוות לנשים במשימות הבאת :קופות חולים ,משרדי ממשלה ,בטל"א ,עמידר ,בתי
משפט ,רשויות מקומיות ,ועדות החלטה ,שירות מבחן ,משטרה ,מעקב פסיכיאטרי ,טיפול ייעודי (עברייני
מין ,הפרעות אכילה וכד') ,קשר עם מוסדות החינוך של ילדי האסירות המשוחררות.
• ממשקים מחוץ לרש"א -שב"ס ,סנגוריה ציבורית ,בטל"א ,משרדים ממשלתיים ,מחלקות רווחה ,שירותי
בריאות הנפש ובריאות בכלל ,רשויות מקומיות ,קליניקות למשפטים ,מוסדות חינוך אקדמיים ועוד
פעילויות נוספות המתוכננות לשנת :2017
• במהלך השנה האקדמית שהחלה בנובמבר  ,2016שולבו  7סטודנטיות במרכז וכ 6 -מתנדבות .הן מקבלות
הכשרה וליווי שנתי שכוללים הרצאות ,שתי קבוצות הדרכה חודשיות (אחת למתנדבות ואחת לסטודנטיות),
הדרכה ליחידות הנחיית הקבוצות ,הדרכה פרטנית לסטודנטיות ממקצועות העו"ס והקרימינולוגיה.
• טיול לכל הנשים המשתקמות במרכז ההוליסטי.
• שילוב פרויקט מאמאנט (ליגת כדור רשת ארצית לנשים).
• קבוצה בנושא 'נשיות ומגדר'.
• קבוצת וידאו-תרפיה.
• קבוצת אריגה בהנחיית סטודנטית משנקר

סיכום פעילות המרכז ההוליסטי בשנת 2016

מתגוררות
בהוסטל
מטופלות במרכז
יום וערב

נקלטות בשנת
2016

סה"כ
נושרות

סה"כ מסיימות

ממשיכות
משנה
שעברה
8

12

10

2

12

32

28

2

סה"כ
מטופלות
בשנת 2016
32
74
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ג .הוסטל ירושלים
הוסטל ירושלים הינו מסגרת שיקומית-טיפולית כוללנית לאסירים משוחררים .ההוסטל מהווה גשר בין
החיים מאחורי סורג ובריח ובין הקהילה ובו מתגוררים כאחד-עשר דיירים העוברים תהליך טיפולי בליווי
צוות מקצועי הכולל מנהל ,עובדים סוציאליים ,מדריכים בוגרי ההוסטל ומתנדבים.
משך הטיפול הינו שנה ותשעה חודשים ,מתוכם תשעה חודשים ראשונים אינטנסיביים הכוללים מגורים
בהוסטל ושנה נוספת של שנת מעקב בה שוכרים הדיירים דירה באופן עצמאי בסמיכות להוסטל תוך שימור
הקשר עם ההוסטל הכולל המשך השתתפות בקבוצות ,שיחות פרטניות ,פעילויות תרבות והעשרה ומעקב
בדיקות לגילוי סמים ואלכוהול.
מסגרת ההוסטל מאפשרת לדיירים לרכוש כלים תפקודיים ורגשיים לניהול שגרת חיים נורמטיבית ונקייה
מסמים ,תוך שמירה על יציבות תעסוקתית .זאת ,באמצעות טיפול פרטני וקבוצתי ,מענה וליווי תעסוקתי,
רכישת כישורי חיים ,כלים לניהול כלכלי עצמאי ,שיקום משפחתי ואירועי תרבות והעשרה.
אוכלוסיית היעד הינם אסירים בגילאים  20-60המאופיינים ברצידיביזם (מועדות) גבוהה שאובחנו ע"י יועצי
רש"א בכלא כזקוקים לטיפול אינטנסיבי .לרוב ,אסירים אשר התנסו בשלל תכניות טיפוליות אך שבו לסורם
וכן אסירים המתגוררים בסביבה קרימינוגנית שלא מאפשרת את שיקומם בקהילה וזקוקים לניתוק זמני/
קבוע לשם שיקומם .ההוסטל יכיל אסירים ברישיון (במסגרת השליש) ואסירים וולונטריים המגיעים לאחר
שחרור.
ייחודיות ההוסטל באה לידי ביטוי במספר גורמים:
• אוכלוסיית היעד המהווה את אוכלוסיית קצה הרצף בקרב האסירים המשוחררים ברי הטיפול .אוכלוסייה
המאופיינת בהיסטורית חיים הכוללת גדילה במשפחות דיספונקציונליות ,קורבנות של מערכות יחסים
המאופיינות בהזנחה ,התעללות ,אלימות ואלימות מינית .אנשים הסובלים מטראומות מתמשכות ובנטייה
להרס עצמי שבאה לידי ביטויי בין היתר בנטייה להתמכרויות .למעשה ,ההוסטל מספק אופק שיקומי
לאוכלוסיית יעד אשר אין בנמצא אלטרנטיבות ראויות לשיקומה וחזרתה למסלול החיים הנורמטיבי.
• היכולת לתת מענה כוללני רחב היקף .מסגרת ההוסטל מספקת מענה כולל ומקיף לצרכי האסיר המשוחרר
ומקנה לו את מגוון עצום של כלים הדרושים להתמודדות עם דרישות החיים הנורמטיביים .ההוסטל מספק
לאסיר יציבות ,זמן הסתגלות ואפשרות לפתור את בעיותיו .כמו כן ,נעשות התערבויות טיפוליות רבות בנוגע
למשפחת האסיר בדגש על ילדיו.
• עצם היות ההוסטל מסגרת ביתית אשר שמה דגש על יחס אישי ,אינטימיות ושחזור מסגרת המשפחה
הראשונית עונה על צרכים רגשיים וקונקרטיים מהותיים של אוכלוסיית היעד .כמו כן ,ההשתייכות לקהילת
ההוסטל הכוללת בוגרים רבים על משפחותיהם מהווה נדבך משמעותי של תמיכה והשתייכות המאפשרות
לאדם גורם תמיכה לאורך שארית חייו .אלמנט זה בא לידי ביטוי בחגים אשר הקהילה חוגגת יחד ,טיולים,
העברת מסרים ובעיקר תחושת ביתיות ושייכות.
מישורי התערבות אופרטיביים בהוסטל:
מענה טיפולי:
• טיפול קבוצתי :חברי הקבוצה רוכשים מודעות באמצעות משוב מזולתם ,צפייה והתבוננות עצמית להיבטים
משמעותיים בהתנהגותם .מוקדי הכוח שלהם ,מגבלותיהם ,עיוותיהם ביחסיהם הבין אישיים ,והתנהגותם
השלילית והלקויה המעוררת תגובות לא רצויות כלפיהם.
• סוגי קבוצות :קבוצה דינמית ,קבוצות טראומה ,קבוצת סיפורי חיים ,פסיכודרמה ,קבוצת יחסים בינאישיים,
קבוצה טיפול קוגניטיבי ,רכישת מיומנויות לתקשורת בין אישית ,קבוצת הבית ,שליטה בכעסים ,תקשורת
בין אישית ,מניעת שימוש חוזר ,קבוצת  12הצעדים.
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• טיפול פרטני :כל דייר משתתף בשיחה פרטנית אחת לשבוע.
• טיפול זוגי  /משפחתי :בהתאם לצורכי הדייר נעשות התערבויות זוגיות  /משפחתיות או הפנייה למסגרת
חיצונית המעניקה סיוע זה .ישנו קשר שוטף עם בני המשפחה ,קיום ימי משפחות ,שבתות ילדים ,ימי
פעילויות ייחודיים עם ילדי הדיירים.
מענה שיקומי:
• תעסוקה :מטופל בהוסטל יעבוד במשרה מלאה .עבודתו תהיה בליווי תעסוקתי כשההוסטל מספק מענה
לפתרון בעיותיו בתחום התעסוקה וקשר הדוק עם המעסיק.
• בריאות :דייר בהוסטל נדרש לבצע בדיקות רפואיות ולהיות במעקב וטיפול רפואי בהתאם למצבו.
• מיצוי זכויות :בתחומי ביטוח לאומי ,משרד השיכון ,מס הכנסה ,הסדרת וסגירת תיקים פליליים.
• חובות כספיים :ההוסטל מתווך בין הדייר לבין בעלי החוב ומארגן פריסת תשלומים המביאות להסדר
חובות וסגירת תיקים בהוצאה לפועל .זאת ,תוך קיום קשר רציף עם האגף לסיוע משפטי.
• סדר יום :הקניית הרגלי סדר יום ,השכמה ,יציאה לעבודה ,עמידה בלוח זמנים ,כיבוי אורות.
• מניעת שימוש בסמים :ביצוע בדיקות שתן ברוטינה קבועה ,השתתפות בקבוצות  N.Aוקבוצות צעדים
ורכישת כלים להתמודדות עם הכמיהה לסמים ולשימוש חוזר.
• ניהול משק בית :הדייר לומד לבצע עבודות בית כמו :ניקיון ,כביסה ,בישול ,קניות.
• התנהלות כלכלית :ניהול תקציב אישי ,הכנסות מול הוצאות ,רכישה על-פי צרכים ויכולת כלכלית ,הסדרת
חובות מול נושים ,למידה של הרגלי חיסכון לצרכים עתידיים .אחת לשנה מתקיימת סדנה בת  8מפגשים
בנושא התנהלות כלכלית בהובלת מתנדבת בעלת התמחות בתחום זה.
• התנדבות :במהלך שהותם בהוסטל משולבים הדיירים בפרויקטים שונים של התנדבות .ההתנדבות
מפתחת אחריות חברתית וחמלה ,מפחיתה תחושות ניכור וחוסר אונים ,מספקת משמעות ותחושת ערך
למתנדב.
• העשרה :דיירי ההוסטל משתתפים בפעילות העשרה אשר כוללת טיולים לימודיים ברחבי הארץ ,סרטים,
הצגות והתייחסות לחגים ומועדים .מטרת הפעילות הינה גיבוש חברתי וחשיפה לאופציות ניצול שעות
הפנאי בהשתלבותו בקהילה בסיום הטיפול במסגרת .אחת לשנה מתקיים טיול בן יומיים לצפון הארץ.

עשייה ייחודית בשנת :2016
ג הכשרת סטודנטים :במהלך שנה זו החל הליך של מיצוב ההוסטל כמקום הכשרה במסגרת לימודי עבודה
סוציאלית .שולבו שתי סטודנטיות בהוסטל אשר מודרכות על ידי מנהל ההוסטל .לצעד זה משמעות רבה
בקיום קשר אקדמיה -שטח תוך תפיסת עולם הדוגלת בהזנה הדדית ואי קפיאה על השמרים .כמו כן ,מהלך
זה משרת את מיצוב ההוסטל כמקום בעל משמעות וערך בשדה הטיפול בישראל .לבסוף ,מהלך זה מהווה
כר פורה להזנת כוח אדם איכותי לרשות.
ג שת"פ מרכז תעסוקה עירוני :במסגרת קידום תחומי התעסוקה וההכשרה בהוסטל פיתחנו השנה שת"פ
משמעותי ביותר עם מרכז התעסוקה העירוני של עיריית ירושלים .במסגרת שת"פ זה נערכה סדנת תעסוקה
ייחודית אשר נבנתה בהתאם לצורכי דיירי ההוסטל .סדנה זו היוותה את הבסיס לקשר שנרקם בין שני
המוסדות וכיום דיירי ההוסטל מקבלים ליווי אישי בכל הקשור להתפתחות תעסוקתית ,הכשרתית ואקדמית
מגורמי מרכז התעסוקה אשר מתמחים בעולם תוכן זה.
ג קבוצת בנות משפחה :במהלך ייחודי ביחס לעבודה השוטפת של ההוסטל ושל הרשות בכללותה החל
פיתוח של קבוצה טיפולית -תמיכתית לבנות משפחה של דיירי ההוסטל .הקבוצה מורכבת ברובה מאימהות
של דיירים ונפגשת אחת לשלושה שבועות .מהלך זה הינו בעל ערך רב לנשים עצמן ,לדיירי הבית ומהווה
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מימוש של פן אקוטי בעבודת הרשות אשר לצערנו לא מקבל ביטוי הולם במרבית זירות העבודה שלנו.
ג סדנת טיפול בתנועה :כחלק מהצורך העולה לגוון את הספקטרום הטיפולי הניתן בהוסטל הוחלט על
מתן מענה ייחודי בצורת סדנת תנועה .אותרה מתנדבת מהתחום אשר מעבירה אחת לחודש מפגש מסוג
זה .השימוש בגוף מהווה עולם תוכן בעל משמעות רבה למטופלי ההוסטל אשר ברקע של רובם נמצאים
טראומות גופניות ,מיניות שונות .כמו כן ,עולם טיפולי זה נותן ערוץ ביטוי א -ורבאלי לאנשים המתקשים
בביטוי מילולי תוך דגש על אוכלוסיית בעלי הפרעות הקשב והריכוז.
ג מפגש מסורת וסיוע לימודי :כחלק מהרצון להעניק לדיירים תחושת השתייכות נוצר קשר עם מתנדבת
אשר מגיעה אחת לשבוע ומעבירה לדיירים תוכן קצר בהקשר לסוגיה ערכית מן המסורת היהודית בהתאם
ללוח השנה .יודגש כי גם דתות ותרבויות אחרות מקבלות ביטוי במהלך מפגש זה .המפגש מתאפיין באווירה
בלתי פורמאלית וכולל קינוח אשר המתנדבת מביאה עימה ליצור אווירה חמה וביתית .בהתאם לצורך
מתנדבת זו אשר הינה מורה במקצועה מעבירה שיעורים פרטיים למי מדיירי הבית שצריך סיוע בלימוד
עברית ,הכנה לבגרויות ועוד.
ג פרויקט "העיר שלנו" :במהלך שלוש השנים האחרונות מתקיים פרויקט משותף עם תיכון "הרטמן"
אשר מפגיש בין דיירי ההוסטל לאוכלוסיית בני נוער נורמטיבית תוך כדי קיום התנדבויות שוטפות למען
אוכלוסיות במצוקה .השנה פרויקט זה כונה "העיר שלנו" במהלכו נדרשו המשתתפים להתחלק לקבוצות
(דיירי ההוסטל ובני הנוער בערבוב) ולחשוב על המוסדות הרלוונטיים ביותר לקיום תקין של עיר .נבחרו
מוסדות ממשל ,תרבות ,רווחה ובריאות בהן מתקיימות פעילות בהובלת המשתתפים הכוללות ידע על אותו
מוסד ,מפגש עם אישיות רלוונטית ועשייה חברתית בהקשר זה.

סיכום פעילות הוסטל ירושלים בשנת 2016
מועמדים/מופנים
להוסטל
59

56

מס' נקלטים
21

מס' מסיימים
10
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מס' נושרים
14

סה"כ מטופלים – כולל
ממשיכים משנה קודמת
35

ד .הוסטל בית החסד
רקע כללי:
הוסטל בית החסד הינו הוסטל טיפולי ושיקומי ,נוסד בשנת  1982ע"י המנוח כמיל שחאדה ז"ל ופועל עד
היום בגישה אשר משלבת מקצועיות באווירה ובדגש על משפחתיות .במשך כשלושים שנה המסגרת
קלטה וטיפלה במאות אסירים משוחררים ,שהתקבלו על-פי תכניות שיקום כמסגרת מעבר בין הכלא לבין
הקהילה .המסגרת מאפשרת חוויה טיפולית שבאה לענות על צרכי המשתקמים בהיבטים שונים -רגשי,
חברתי ,תעסוקתי ומשפחתי.
ההוסטל ממוקם במבנה אשר מספק ומשלב מחד גישה טיפולית פרטנית ,ומאידך מאפשר רמה נאותה
של פרטיות .הבניין מורכב משתי יחידות דיור ,האחת מאכלסת  8דיירים ,ואילו השנייה מאכלסת  7דיירים.
קיים מטבח וחדר אוכל לרווחת המשתקמים ,חדר שבו מתקיימת פעילות מגוונת של אספות דיירים ,חוגי
העשרה ,קבוצות הטיפוליות וישיבות הצוות הטיפולי הממונה על הטיפול באסירים .נוסף על כך ,קיים
מגרש לפעילות ספורטיבית של כדורסל וכדורגל ,וכן גינה שנעשה בה שימוש הן לצרכים טיפוליים והן
לצרכים חברתיים ופעילות פנאי .הבניין ממוקם בעיר התחתית בחיפה ,ושוכן בלב קריית הממשלה בקרבת
המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים הקשורים לצרכי האוכלוסייה (משרד השיכון ,המוסד לביטוח לאומי,
רשות הדואר ,בנקים ,שירות התעסוקה) .כמו כן ,ההוסטל מצוי בסמיכות לעורקי תחבורה ציבורית ,דבר
המסייע למשתקמים ביציאה וחזרה למסגרות התעסוקה ושאר הפעילות מחוץ למתחם ההוסטל.
ההוסטל יכול לקלוט עד  15דיירים .תקופת הדיירות בהוסטל היא  9חודשים ,ולאחריה שנת מעקב .סך
הטיפול בהוסטל הנו  21חודשים .הוסטל מטפל באוכלוסיית אסירים משוחררים בעלי רקע התמכרותי
ופועל ברישיון המשרד לשירותים חברתיים ובהסכם התקשרות מיוחד של הרשות לשיקום האסיר.
הצוות הטיפולי:
• מנהל הוסטל – עו"ס
•  2עובדות סוציאליות – בהיקף של  1.75%משרות
•  4מדריכים חברתיים –  2מהם בוגרי ההוסטל
• מנכ"ל עמותה
• אם בית
• טבחית
תכנית הטיפול:
א .טיפול פרטני על בסיס שיחה שבועית ()Case Management
ב .קבוצות טיפוליות (  02קבוצות טיפוליות בהנחיית עו"ס ומדריך)
ג .קבוצת  – N.Aקבוצה חיצונית
ד .מטופלים עוברים בדיקות שתן  ,בדיקות אלכוהול  3פעמים בשבוע.
ה .ניהול תקציב של המטופלים במהלך תקופת הטיפול.
פירוט תכנית הטיפול:
א .מטרת התוכנית בהוסטל הינה לתת למטופלים כלים להשתלבות נורמטיבית בחברה ,ובנויה מחלקים
תפקודיים ומתהליכים רגשיים המאפשרים למשתקם לזהות דפוסים מעכבים ולעבוד עליהם .במסגרת
התוכנית הטיפולית ,לכל משתקם ימונה מטפל אישי אשר גם ינהל את הטיפול.
ב .סדר היום כולל יציאה מסודרת לעולם העבודה ובשעות אחה"צ השתתפות בתורניות ,קבוצות טיפוליות,
טיפול פרטני ,העשרה בתחומים שונים ותרבות.
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ג .ההוסטל מציע מפרט של קבוצות טיפוליות (לפחות שתי קבוצות לכל מטופל) ,כדי לתת מענה לנושאים
רבים שהם חלק בלתי נפרד מהמצע הטיפולי הכוללני .מנחי הקבוצות הם אנשי הצוות המטפל .התכנית
כוללת קבוצת דפוסי חשיבה ,קבוצת סיפורי חיים ,קבוצת הבית וקבוצה דינמית פעילה עפ"י המודל של
קבוצת רכבת .מטופלים חדשים מצטרפים למערך הקבוצתי הקיים .בנוסף משתתפים הדיירים בקבוצת ה
.NA
ד .המשפחה הנה במוקד ההתערבות .משתקמים שהם אבות ,יקבלו בנוסף לטיפול הפרטני-קבוצתי
התייחסות לחלקם התפקודי כהורים ,ומתאם הטיפול יקבע תכנית ההתערבות במישור המשפחתי .כחלק
בלתי נפרד מתוכנית הטיפול ,ידאג המטפל שמשפחתו של המשתקם תהיה בקשר רציף אודות תכנית
הטיפול ,ובנוסף המשפחה מוזמנת למפגשים אחת לשלושה חודשים כדי לעמוד על התקדמות הטיפול
ותיאום ציפיות לקראת חזרתו העתידית של המשתקם לחיק המשפחה .אסירים נשואים יקבלו התייחסות
טיפולית ייחודית ,ובנות הזוג ישתתפו במפגשים בתיאום עם המטפל הפרטני .דגש מיוחד יושם על צרכי
הילדים ,במטרה לחזק את הקשר עם ההורה .לפיכך יתואם מפגש תלת חודשי שבו ישתתפו הילדים
בפעילות יצירה המונחית ע"י העובדת הסוציאלית.
ה .לכל מטופל תתבצע הערכה על-ידי מנהל ההוסטל ומתאם הטיפול ב 2 -שלבים :שלב א  -בתום חודש
מקליטת המטופל ,ושלב ב  -עד חמישה חודשים מיום קליטתו.
ו .המשתקם יהיה במסגרת פיקוח מחייב בתום תקופת השהות ,ומרכיב זה הוא חלק אינטגרלי בכל תכנית.
המשתקמים בקבוצה זו יהיו במסגרת טיפול פרטני וקבוצתי על-פי הנהלים .עבור קבוצת האסירים בשלב
ב  -דהיינו בפיקוח מחייב ,מתקיימות קבוצות טיפוליות אשר מונחות ע"י הצוות המקצועי .כמו כן מטופלים
בקבוצה זו מחויבים לבדיקות שתן ואלכוהול.
ז .לכל אורך התהליך ,צוות הטיפול מעדכן את ועדות השחרורים במסגרת ישיבות המעקב ובעת הפרה או
חריגה מתנאי התוכנית ,באמצעות המפקח הארצי ברשות לשיקום האסיר.
ח .צוות הטיפול קובע בתיאום ובהתחשבות עם צרכי המטופלים חוגים ,שמטרתם העשרה והקניית ידע
והרחבת אופקים .כחלק בלתי נפרד מהיבט זה ,מאורגנים טיולים ברחבי הארץ לאתרי מורשת ,תוך פעילות
שהרציונל שלה טיפולי .כמו כן הדיירים משתתפים בפעילות פנאי (סרטים ,הצגות ,ביקור במוזיאונים אחת
לחודש).
חשוב לציין כי הדייר/מטופל הנו שותף מלא בתוכנית הטיפול ,וכי הוא מחויב לעמוד בתנאים ולמלא אחרי
הנחיות מתאם הטיפול ,בכפוף להערכות התקופתיות.
עשייה ייחודית בפעילות ההוסטל בשנת :2016
• טיולים ונופש :המטופלים נפשו בקיבוץ גינוסר כולל לינה ביחד עם הצוות הטיפולי.
• יום כיף בפארק גן השלושה.
• אירוח משפחות בחודש הרמדאן.
• ימי הולדת :הצוות דואג לחגוג עם המטופלים אירועי ימי הולדת.
• ארוחת ערב חגיגית לציון סוף שנת הפעילות וחג המולד בהשתתפות המטופלים ,חברי הצוות ,ועובדי
העמותה.
• סדנת פסיכו דרמה :בהנחיית השחקן חנא שמאס.
• אוניברסיטה בעם :זאת השנה השנייה שבה מטופלי ההוסטל לוקחים חלק בתכנית אוניברסיטה בעם.
המטופלים שהשתתפו העידו על התרגשות מהחוויה הלימודית.
• סדנת צילום בהנחיית עיתונאית גרמנית בשיתוף חברת צוות בתכנית מיוחדת עם הממשלה הגרמנית.
בחודש דצמבר התקיימה תערוכת הצילומים בה השתתפו המטופלים ,משפחות ,חברי העמותה והציבור
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הרחב.
• קונצרט מוסיקלי של האומן עומר פארוק שהתקיים בנצרת.
• קולנוע :השתתפות מטופלים בצפייה בסרטי קולנוע ( 3פעמים).
• חוג וקבוצת בישול בהנחיית עו"ס ,אחת לשבוע.
• עו"ס ההוסטל סיימה קורס הנחיית קבוצות בבית הספר הארצי לעבודה סוציאלית.
• חברי הצוות השתתפו בימי עיון מטעם משרד הרווחה בנושא טיפול בהתמכרויות; בימי עיון וכינוסים של
שב"ס (כנס משפחות ,כנס בוגרים בכלא צלמון וחרמון) ,וימי עיון שארגנה הרשות לשיקום האסיר.
• אירוח סגל שב"ס :ההוסטל אירח ההנהלה וסגל הפיקוד והמטה של ביס"ר חרמון ,אירוח קציני חינוך של
מחוז צפון ביום עיון כאשר הוצג המודל הטיפולי של ההוסטל כולל העברת מסרים ממטופלים בתכנית
אינטנסיבית ובוגרי ההוסטל.

סיכום פעילות הוסטל "בית החסד | לשנת 2016
מס'
מועמדים
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נקלטו
בשנת
2016
20

מסיימי
טיפול (21
חודשים)

מסיימי
דיירות
בת 9
חודשים
7
15

נושרים
מההוסטל

2

נושרים
מתקופת
המעקב
3

סה"כ
מטופלים
בשנת מעקב מטופלים
בשנת
2016
( 39כולל
9
ממשיכים
משנה
קודמת)
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פרק שישי :תחומים ונושאי פעילות
ברשות לשיקום האסיר
א .תחום כלא-קהילה
תחום כלא-קהילה הנו תחום מקצועי אשר עיקרו קביעת מדיניות שיקום אסירים ,גיבוש והטמעת נהלי
עבודה לעובדים המקצועיים ,הסדרת שיתופי פעולה ומיצוב קשרי עבודה עם וועדות השחרורים ,שב"ס,
סניגוריה ציבורית ופרקליטות ,רשויות מקומיות ,וגורמי חוץ נוספים שלהם ממשק ישיר לעבודת רש"א
בכלא ובקהילה.
תחומי האחריות של התחום כוללים תכנון ,פיתוח ופיקוח על נציגי רש"א בבתי הכלא ועל יועצי רש"א
בקהילה; ניהול מקצועי ארצי של תחום פיקוח אלקטרוני (פקא"ל); גיבוש ,הכנה והטמעת נהלי עבודה
מקצועיים; בקרה ופיקוח על חוו"ד המוגשות לוועדות השחרורים; ליווי מקצועי של עובדי כלא-קהילה
בעבודתם ,התייעלות בדרכי עבודה בכלא ובקהילה והעלאת הרמה המקצועית של העובדים בתחום ,בדגש
על איכות ואחידות העבודה.
סיכום פעילות התחום לשנת :2016
רמה ארצית:
 .1נוהל חוו"ד לוועדות שחרורים -גיבוש והוצאת הנוהל החדש בקרב העובדים המקצועיים.
 .2הנחיות עבודה בתחום כלא-קהילה -הוצאת הנחיות שוטפות לייעול דרכי העבודה.
 .3הוועד למלחמה באיידס -הסדרת שיתופי פעולה בנושא אסירים חולי איידס ואוכלוסיית להט"ב ,לצורך
קידום שיקומם בחברה.
 .4ענף טיפול ושיקום שב"ס  -הוצאת הנחיות עבודה משותפות לנציגי רש"א בכלא ולקציני טו"ש ,בכל
הקשור לממשקי העבודה בין שני הגופים.
 .5השירות להתמכרויות במשרד הרווחה -גיבוש נוהל עבודה משותף.
 .6הדרכת סטודנטים לעבודה סוציאלית -אוניברסיטת ת"א.
 .7הקרן לידידות -יצירת ממשק עבודה ראשוני לצורך סיוע בשיקומם של אסירים משוחררים בחברה.
 .8ייעוץ ומענה מקצועי למחוזות בסוגיות  /קשיים שלא באו לידי פתרון ברמת המחוז.
 .9נציגת רש"א בוועדת היגוי בה חברים נשיאת ועדות שחרורים ,פרקליטות ,שב"ס ,משטרה וסניגוריה
ציבורית לצורך הסדרה וקידום פרוצדורות מנהליות.
 .10חברה בפורום מקצועי לעיצוב מדיניות וגיבוש אמות מידה ברשות.
פירוט נושאי הפעילות:
במהלך שנת  ,2016יועצי כלא קהילה קיבלו הנחיות עבודה מפורטות בנושאים הקשורים לעבודתם בכלא
ובקהילה .ההנחיות נועדו להסדיר את דרכי העבודה בכלא ובקהילה.
 .1נוהל חוות דעת לוועדות השחרורים
רקע לנוהל :הרשות לשיקום האסיר מבצעת לכל אסיר (בכפוף להוראות חוק הרשות לשיקום האסיר
התשמ"ג ,)1983-הערכת התאמה לתכנית שיקום ,החל מ 180 -יום טרם מועד ריצוי  2/3ממאסרו.
לאסירים אשר נמצאו מתאימים לתכנית שיקום ,רש"א מגבשת עבורם תכנית שיקום המותאמת לצרכיהם
הקרימינוגניים .לאחר השחרור מבית הכלא ,רש"א מחויבת בפיקוח אחר יישום תכנית השיקום .כחלק
מהתהליך המפורט לעיל ,רש"א מחויבת בהגשת חוות דעת לוועדת השחרורים ,באמצעות הנהלת בתי
המשפט.
מטרות הנוהל:
א .הסדרת אחידות ושיטתיות בכתיבת כל סוגי חוות הדעת;
ב .הסדרת הטפסים המוגשים לוועדת השחרורים;
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ג .הנחיות מקצועיות בנוגע לאופן כתיבת חוות הדעת השונות ,באופן שיהיו נהירות וברורות לחברי וועדות
השחרורים ,בבואם לקבל החלטה שיפוטית המתבססת על חוות דעת רש"א.
 .2הנחיות עבודה בתחום כלא-קהילה
א .טיפול ופיקוח על אסירים השוהים במסגרת תכנית הפיקוח במסגרת חוץ-ביתית.
ב .קבלת חומרים מקצועיים מהמטה המקצועי-טיפולי בשב"ס.
 .3הועד למלחמה באיידס -יצירת ממשק עבודה עם הוועד ,לצורך קידום שיקומם של אסירים חוליH.I.V
ואיידס בחברה ,הגברת המודעות בקרב העובדים המקצועיים על מאפייני האוכלוסייה והצורך בהגברת
השירותים התומכים עבורם.
 .4ענף טיפול ושיקום בשב"ס  -מיצוב יחסי העבודה בין רש"א לשב"ס והגברת שיתופי פעולה לצורך קידום
שיקומם של אסירים בטיפול רש"א באמצעות הפעולות הבאות:
א .כתיבת נוהל עבודה משותף :רש"א -מחלקת טו"ש בשב"ס -עיקרי הנוהל משקפים את התפתחות עבודת
היועצים בכלא ואת הגמישות של שני הגופים באבחון אסירים לתכניות שיקום .לאחר אישור טיוטת הנוהל
ע"י רע"ן טו"ש והמחלקה המשפטית של שב"ס ורש"א ,יופץ הנוהל בקרב עובדי רש"א ושב"ס לצורך למידה
והטמעה.
ב .הוצאת הנחיות עבודה משותפות.
ג .גיבוש תכנית עבודה לשנת  2017הכוללת :מיסוד ישיבות מטה מקצועי של שני הגופים ,קידום תכניות
ופרויקטים משותפים ,הנגשת מידע חיוני עבור רש"א.
 .5בקרת איכות ארצית  -בקרה של חוו"ד המוגשות לוועדות השחרורים -לצורך שמירה על מהימנות
ומקצועיות בכתיבת חוו"ד ותכנית השיקום הסופית הנשלחת לוועדת השחרורים ,תילקח מכל מחוז בדיקה
מדגמית של הערכות התאמה לתכנית שיקום ,תכניות שיקום המוגשות לוועדה ,בקשות לשינוי תנאים,
הערכות תקופתיות ,משך הזמן בין הפניה לתכנית לבין גיבושה בפועל ועוד.
 .6השירות להתמכרויות במשרד הרווחה  -המשך גיבוש נוהל עבודה .נוהל זה בא להסדיר את דרכי העבודה
של רש"א מול יחידת ההתמכרויות בכל הקשור להשמת אסירים מכורים לסמים ולאלכוהול במסגרות
הטיפול השונות הנמצאות בפיקוח משרד הרווחה .עם סיום כתיבת הנוהל והטמעתו בקרב גורמי הטיפול
הרלוונטיים ,יוכנס לתע"ס ,ובכך יקבל משנה תוקף ויחייב את שני הגופים לפעול בהתאם.
 .7הדרכת סטודנטים לעבודה סוציאלית  -במסגרת לימודי הדרכה באוניברסיטת ת"א .הסטודנטים נחשפו
לעולם ידע חדש בתחום העבריינות והטיפול באסירים ,מתודות עבודה ,שירותים קיימים ,חקיקה ונהלים.
במהלך הכשרתם המעשית ,טיפלו באסירים הנמצאים בתכניות שיקום בפיקוח רש"א תחת הדרכתי.
 .8הקרן לידידות  -יצירת ממשק עבודה חדש הנועד לקידום שיקומם של אסירים משוחררים בחברה,
באמצעות ייזום פרויקטים משותפים.
 .9ייעוץ ומענה מקצועי למחוזות  -בסוגיות/קשיים שלא באו לידי פתרון ברמת המחוז -סוגיות פנימיות
בעבודה ,וסוגיות חיצוניות בממשק עבודה עם גורמי חוץ (שב"ס ,משרד הרווחה).
רמה מחוזית:
• ישיבות עבודה מחוזיות עם יועצי כלא-קהילה ,מפקחים מחוזיים ומנהלי מחוזות .נושאים עיקריים :גיבוש
עמדות מקצועיות בתחום שיקום אסירים בחברה ,התמקצעות בכתיבת חוות דעת לוועדות השחרורים,
פיתוח מענים מקומיים לצרכים העולים מהמחוז ,יחסי גומלין בעבודה עם גורמי חוץ רלוונטיים לרשות.
• פיקוח ובקרת מטה במחוזות -עבודת המפקחים בכלא ובקהילה.
• הנחיית קבוצה טיפולית ממוקדת טראומה (עד חודש יולי .)2016
מגמות ויעדים לשנת : 2017
 .1הוצאת נוהל עבודה רש"א  -יחידת התמכרויות במשרד הרווחה -הסדרת ממשקי העבודה בין רש"א
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ליחידת ההתמכרויות ,לצורך הגברת שיתופי פעולה וקידום הטיפול באסירים מכורים לסמים בקהילה,
במרכזי יום ,במסגרות שיקום שונות ובהוסטלים של משרד הרווחה.
 .2הוצאת נוהל עבודה רש"א-שב"ס  -הסדרת ממשקי עבודה ושיתופי פעולה בין רש"א לשב"ס ,בתחום
הטיפול והשיקום של אסירים בכלא ובקהילה .נוהל זה יחייב את שני הגופים לעמוד בעקרונותיו ויסייע
בהטמעתו בקרב העובדים המקצועיים.
 .3פיתוח הידע המקצועי של יועצי כלא-קהילה-
• השתלמות חוץ-ארגונית פעמיים בשנה בנושאים הרלוונטיים לעבודת היועצים במניין ימי ההשתלמות
להם הם זכאים מידי שנה וכן במסגרת רש"א ,בשיתוף רמ"ח מחקר.
• פיתוח ידע מקצועי בתחום טיפול קצר מועד -לנוכח גדילת מספר האסירים השפוטים לתקופות מאסר
קצרות.
 .4חיזוק המערך השיקומי בקהילה  -הסדרת דרכי עבודה והרחבת האחריות הטיפולית-שיקומית של
הרשות המקומית ומשרד הרווחה על האסירים תושבי הרשות המקומית.
 .5השתלבות אסירים במסגרות טיפוליות של משרד הרווחה וגורמים שיקומיים נוספים תחת פיקוחה –
הביקורים ייערכו עם עובדי רש"א במחוז הרלוונטי לצורך הכרות עם מסגרות ותיקות וחדשות ,חשיפה
לתכנים טיפוליים במקום ,שיתוף בידע הקיים ,והגברת שיתופי פעולה לצורך הגדלת מכסת האסירים
המפוקחים על ידי רש"א במסגרות אלו.
 .6סיוע בפיתוח פרויקטים ומענים מקצועיים :סיוע למנהלי מחוזות בפיתוח פרויקטים ומענים מקצועיים
שלא נלקחו בחשבון בתוכנית השנתית.
 .7יצירת מפתח תקינה -בכלא ובקהילה והפרדה תחום כלא-קהילה בעבודת המפקחים האזוריים ונציגי
רש"א בכלא -לצורך התמחות ויעילות בעבודה.
 .8יצירת ממשק עבודה ממוחשב משותף רש"א-שב"ס -לצורך קבלה והעברת חומרים חיוניים לשני הגופים.
 .9הוצאת חוברת מידע ושירותים לאסיר" -לכל אדם הזכות להתחלה חדשה" .גיבוש חוברת חדשה ונגישה
לאוכלוסיית האסירים ומשפחותיהם ,אשר תרכז את כלל השירותים והזכויות לאסירים משוחררים.
 .10אסירי אלימות במשפחה -קידום שיקום אוכלוסיית אסירי אלימות במשפחה בקהילה ,באמצעות שת"פ
עם תחום פרט ומשפחה במשרד הרווחה.
 .11הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול -קידום פרויקטים משותפים לצורך ייעול תהליכי שיקום של
אסירים מכורים בקהילה.
 .12הקרן לידידות -בחינת מיזמים משותפים לרש"א ולקרן הידידות ,לצורך סיוע בשיקומם של אסירים
משוחררים ומשפחותיהם בחברה.
 .13משטרת ישראל -קידום שת"פ לצורך קבלת מידע חיוני וייעול שליחת חוו"ד מעודכנות לוועדות
השחרורים.
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ב .תעסוקת אסירים ואסירות משוחררים
תעסוקה סדירה ונורמטיבית הנה אחת מאבני היסוד המרכזיים בשיקום אסירים ואסירות .תעסוקה מאפשרת
לאסיר המשוחרר קיום ופרנסה בכבוד וניהול סדר יום המונע בטלה וחוסר מעש .נוסף על כך ,העבודה
מאפשרת לאסיר המשוחרר להיות אזרח יצרני התורם לחברה ומקדמת התערות בחברה הנורמטיבית וקיום
קשרים חברתיים חיוביים חדשים .יתרה מכך ,ידוע כי מקום עבודה מכובד מעלה את הדימוי העצמי ואת
האמונה של האסיר המשוחרר ביכולתו להשתנות ולהשתקם.
מערך התעסוקה ברשות לשיקום האסיר פועל בפריסה ארצית .בשנת  2016נקלטו שני יועצי תעסוקה
נוספים ובסוף שנת  2016מנה מערך התעסוקה  11יועצי תעסוקה בהיקף של  10וחצי משרות .באפריל
 2016הצטרף למערך התעסוקה יועץ תעסוקה נוסף במחוז דרום הנותן מענה ייחודי לאוכלוסיית הבדואים
בדרום אשר סובלת מאחוזי אבטלה מהגבוהים בארץ .קליטת יועץ תעסוקה נוסף זה הינה פועל יוצא של
מדיניות רש"א להרחבת מענים רגישי תרבות והרחבת המענה השיקומי לאוכלוסיות המיעוטים .בדצמבר
 2016נקלטה יועצת תעסוקה נוספת במחוז צפון ,מחוז זה פועל בפריסה גיאוגרפית רחבה ,מה שמקשה על
פעילות יועצות התעסוקה ומצמצם את יכולותיהם להעניק מענה הולם לתושבי הצפון.
מערך התעסוקה בשנת  2016ליווה ופיקח על  1,865אסירים משוחררים ,מדובר בגידול של כ10%-
בהשוואה לשנת .)1,681( 2015

להלן טבלת סיכום פעילות לשנת :2016
נתונים

מחוז מרכז

מחוז צפון

ארצי

מחוז דרום

מספר מפוקחים
שעברו משנת 2015

105

242

103

450

מספר מפוקחים
שנקלטו בשנת
2016

182

475

580

1237

מספר מטופלים
וולונטאריים שנת
2016

68

39

71

178

סה"כ מטופלים
לשנת 2016

355

756

754

1,865
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נתונים נוספים לשנת :2016
מחוז צפון
מס' בדיקות מקומות 75
עבודה שלא יצא
לפועל 2016

מחוז מרכז

ארצי

מחוז דרום

224

52

351

מס' מפוקחים
שהחליפו מקומות
עבודה /בקשות
לשינוי

272

257

257

786

מס' משתתפים
בסדנאות תעסוקה
בכלא

22

34

16

72

מס' משתתפים
בסדנאות תעסוקה
בקהילה

0

122

9

131

התנדבות

6

14

0

20

הכשרות מקצועיות

3

12

14

29

מן הטבלה ובהשוואה לשנת  2015עולים הנתונים הבאים:
א .בשנת  2015נקלטו במערך התעסוקה ברחבי הארץ  983מפוקחים ,אל מול שנת  2016בה נקלטו 1237
מפוקחים .מדובר בגידול של  25.8%במספר המשתחררים בפיקוח תעסוקתי.
ב .במהלך שנת  2016נבדקו  351מקומות עבודה שלא יצאו לפועל בהשוואה ל 463 -מקומות עבודה בשנת
 .2015כלומר ,וועדת השחרורים שחררה יותר אסירים עם תכניות עבודה שאושרו ע"י יועצי התעסוקה.
ג .בשנת  2016הוגשו  786בקשות לשינוי מקום עבודה בהשוואה ל 648 -בקשות לשינוי שהוגשו בשנת
 .2015מכך כי ,אם נוריד את הוולונטריים ונתייחס למפוקחים הנדרשים להגיש בקשת שינוי לאישור שופט
( )1,687נראה כי  46.6%מכלל המפוקחים בשנת  2016החליפו מקום עבודה במהלך תקופת השליש .מכך
נסיק כי קרוב למחצית האסירים יוצאים עם מקום עבודה שבו הם אינם מתמידים לאורך זמן ואינם רואים בו
את עתידם ופרנסתם.
ד .בשנת  2016הוגשו בקשות לשינוי לפי חלוקה למחוזות כדלקמן:
• במחוז צפון – מתוך  287מפוקחים ,הוגשו  272בקשות לשינוי תעסוקה ( 95%מכלל המפוקחים).
• במחוז מרכז – מתוך  717מפוקחים ,הוגשו  257בקשות לשינוי תעסוקה (.)36%
• במחוז דרום – מתוך  683מפוקחים ,הוגשו  257בקשות לשינוי תעסוקה (.)37%
יש לבחון מדוע במחוז צפון מוגשות כל כך הרבה בקשות לשינוי במקום העבודה ,ויתכן כי מקומות העבודה
המוצעים אינם מותאמים לצרכי האסירים המשוחררים.
ה .בשנת  15% ,2015מהפונים ליועצי התעסוקה היו וולונטאריים ,אל מול  9.5%בשנת  .2016מכך ניתן
להסיק כי השנה פנו פחות אסירים לליווי תעסוקתי באופן וולונטרי ,בהשוואה למחוזות אחרים .נראה כי
במחוז מרכז פונים פחות אסירים לליווי וולונטרי ,יתכן כי הדבר נובע מהיצע גבוה של עבודות באזור גיאוגרפי
זה ,אל מול הדרום והצפון שם אחוזי האבטלה גבוהים יותר.
ו .בשנת  2016הופנו  29אסירים משוחררים להכשרות מקצועיות ולימודים .ושולבו  20אסירים משוחררים

64

הרשות לשיקום האסיר סיכום שנת 2016

בפעילות התנדבותית במגוון תחומים.
ז .בשנת  2016בוצעו  72סדנאות תעסוקה בבתי הכלא ברחבי הארץ.

ענפי מקצוע:
העבודות הנפוצות למפוקחים בשנת  2015היו עבודות השירות ,מכירות וסדרנות ( ,)315עבודות יצור ()306
ו 222 -בענף הבניה .אל מול נתונים אלה בשנת  2016ניכרת עליה בענף השירותים לכדי  408עובדים (עלייה
הנאמדת ב )23% -בענף עבודות הייצור השתלבו  240עובדים ,ובענף הבנייה השתלבו  385עובדים .בענף
הבנייה ניכר הגידול המשמעותי ביותר ,הנאמד ב.42% -

תעסוקה לאסירות משוחררות:
אסירות משוחררות מהוות  1.7%מכלל האסירים בארץ .בשל הייחודיות של מאפייני האסירות ובשל ייחודיות
הצרכים פיתחה הרשות לשיקום האסיר מענה ייחודי לליווי אסירות משוחררות בתעסוקה עם שחרורן.
בשנה החולפת ,בהובלת מחלקת מחקר ברשות לשיקום האסיר ,פורסם מחקר מקיף בנושא תעסוקת
אסירות משוחררות ,מחקר זה התקיים במחוז מרכז ובימים אלה התפרסמו תוצאותיו .מתוצאות המחקר
אנו למדים כי תחום הידע שהתפתח בליווי תעסוקתי של אסירות משוחררות במחוז מרכז הניב תוצאות
מרשימות בהשמת אסירות משוחררות בתעסוקה .יתרה מכך ,נראה כי שילוב נשים במרכז יום בתהליך
המכין אותן להשתלבות בעולם התעסוקה באמצעות סדנאות הכנה ,סדר יום ורכישת כלים להשתלבות
תעסוקתית מהווים מודל מפחית מועדות.
במחוז מרכז פועלת יועצת תעסוקה ייעודית לנשים ,הנותנת מענה במרחב הגיאוגרפי שבין חדרה וגדרה.
השנה קיבלו מענה במחוז  77אסירות 6 ,מתוכן פנו לקבלת מענה באופן וולונטרי 36 .נשים החלו לעבוד,
מרביתן השתלבו בתחום השירותים .וכן  12אסירות השתלבו בהכשרות מקצועיות .יתרה מכך ,חלקן אף
השתלבו במסגרות התנדבות שונות בקהילה כחלק מאג'נדה של תרומה לקהילה והרחבת מעגלי נתינה.
החל מהשנה הנוכחית ,יועצת התעסוקה במחוז דרום החלה לתת מענה גם לאסירות משוחררות ,אולם
במחוז צפון טרם הוסדר מענה לאסירות משוחררות בתחום התעסוקה.
במחוז דרום ,קיבלו סיוע בליווי תעסוקתי  26נשים ,מתוכן  4נשים השתלבו בהכשרות מקצועיות.
במחוז צפון קיבלו מענה ביחידה לאסירות משוחררות כ 50-אסירות ,אולם רק  10נשים השתלבו במקומות
עבודה 3 ,נשים שולבו בהכשרות מקצועיות ו 3-נשים שולבו במקומות התנדבות ,על-אף המספרים הנמוכים
חשוב להדגיש כי מדובר בהישג משמעותי ,מאחר ובמחוז צפון לא ניתן מענה תעסוקתי לנשים כלל.

נוהל תעסוקה
עם המעבר של וועדות השחרורים להנהלת בתי המשפט נוצר צורך בשינוי עבודת יועצי התעסוקה ,בשנת
 2016נכתב נוהל תעסוקה חדש והחל מהלך של הטמעת הנוהל בפריסה ארצית ,מטרות הנוהל היו  :הסדרת
אחידות ושיטתיות בעבודת יועצי התעסוקה; הגדרת תפקיד יועץ התעסוקה ודרכי עבודת יועץ התעסוקה
מול גורמים פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים; והסדרת הטפסים הפנים ארגוניים והטפסים המוגשים לוועדת
השחרורים.
במסגרת נוהל התעסוקה החדש הונחלו אמות מידה חדשות לאישור מקומות עבודה וכן הונהג פיקוח
דיפרנציאלי .בשונה מהנהוג בעבר ,החלו יועצי התעסוקה לאשר מקומות עבודה בניידות ,בעסק עצמאי
ואצל קרובי משפחה  -כל זאת בהתאם לפיקוח הדיפרנציאלי ולאמות המידה שנקבעו.
הפיקוח הדיפרנציאלי מחלק מועדות לשלושה מסלולים (גבוה ,בינוני ,נמוך) בהתייחס למשתנים של
מין ,גיל ,מס' המאסר ,סוג העבירה ,מצב משפחתי ועוד ,ובהתאם לכך מגדיר מהי אינטנסיביות הפיקוח
הנדרשת .מטרת הטמעת הפיקוח הדיפרנציאלי היא צמצום הפניית משאבים לצורכי פיקוח בשטח והרחבת
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ליווי ומענה אישי לאסיר המשוחרר בבואו להשתלב בעולם העבודה ובקהילה.

הארכת תקופת הפיקוח התעסוקתי
עד מחצית שנת  2016תקופת הפיקוח התעסוקתי הוגבלה לשנה מיום השחרור .מאחר ואחוז ניכר מקרב
המשוחררים יוצאים בתכנית פיקוח ארוכה יותר הוחלט כי מערך התעסוקה יפקח וילווה אסירים לכל תקופת
השליש ועד שנתיים מיום השחרור .יועצי התעסוקה נערכו לשינוי בהתאם וכעת פועלים בהתאם להנחיה זו.

בקשות לשינוי תנאים
עד המעבר של וועדות השחרורים להנהלת בתי המשפט היה קיים מרחב שיקול דעת גדול ליועצי התעסוקה
בשינוי מקום עבודה ובהשמות תעסוקתיות ,קרי  -לא הייתה דרישה שיפוטית לעדכן בדבר שינוי במקום
עבודה ,החלפת מקום עבודה ,וכד' .המעבר של וועדות השחרורים להנהלת בתי המשפט הצריך הטמעה
של נהלי עבודה חדשים והסדרת טפסים פנים וחוץ ארגוניים .כמו-כן העמיד מעבר זה בפני יועצי התעסוקה
מכשול מהותי שאסר עליהם לאפשר לאסירים ברישיון להשתלב במקום עבודה חדש ללא אישור של וועדת
השחרורים ,מה שיצר מצב שאסירים רבים נאלצו להמתין חסרי מעש לאישור הוועדה פרקי זמן ארוכים
בטרם התחילו לעבוד ,מצב זה העמיד קושי מהותי בפני האסירים ופגע ביכולת שיקומם .הווה ידוע כי,
השתלבות תעסוקתית מיטיבה ,סדר יום ופרנסה סדירה הוכחו כמפחיתי מועדות במחקרים רבים.
אשר על כן ,בחצי השנה האחרונה הושקעו מאמצים רבים מול משטרת ישראל והפרקליטות על מנת
להפחית בבירוקרטיה ולקצר את תהליך ההמתנה לכדי מינימום .יתרה מכך ,אף התקיים פיילוט בשיתוף עם
המשטרה ,במחוז מרכז ,במשך שלושה חודשים .מאמצים אלה הניבו פרי ובימים אלה יוצא נוהל חדש לשינוי
מקומות עבודה ,נוהל זה יאפשר לכל מחוז לבדוק ישירות מול משטרת ישראל האם מקום העבודה מאושר,
ובהינתן אישור משטרה יעברו בקשות השינוי לוועדות השחרורים מתוך הנחה שאם המשטרה אישרה את
שינוי מקום העבודה יינתן גם אישור הוועדה .מהלך זה יקצר את זמן ההמתנה באופן משמעותי ויאפשר
לאסירים המשוחררים להשתלב בעבודה בזמן קצר יחסית .כמו-כן ,ייחסכו משאבים ציבוריים רבים מאחר
והליך זה ייתר את התכנסות הוועדה לצורך שינויי תעסוקה.

קבוצת תעסוקה
קבוצות תעסוקה הנן כלי המסייע בהתמדה בתעסוקה ,בתחום נשים מתקיימת קבוצת תעסוקה באופן רציף
למעלה מעשור ,עד יולי  2016התקיימה קבוצת תעסוקה במחוז מרכז ,וכן במשולש הדרומי .מטרותיהן של
קבוצות התעסוקה הן סיוע בהתמודדויות יומיומיות ומתן כלים יישומיים להתמודדות עם עולם התעסוקה,
כגון – חיפוש העבודה המתסכל ,שמירה על יציבות בעבודה ,השגרה השוחקת ,ההתמדה ,המיצוי העצמי
שלי בעבודה ,הרצון לשנות ולהחליף מקום .הקבוצה מסייעת לחבריה בהתמודדות עם מקום העבודה
 המעסיק והחברים לעבודה ,עבודה בצוות ,קבלת מרות ,אחריות וסמכות ,השכר והזכויות של העובד.חברי הקבוצה משתפים אודות ההתמודדות שבכניסה לעולם העבודה ,לעיתים ללא ניסיון תעסוקתי כלל,
ההתמודדות עם משרות בסיסיות ובשכר נמוך לצד ה"פיתוי" לעשות "מכה" אחת ולפתור את "כל הבעיות",
התמודדות עם הסטיגמה כלפי האסיר והסטריאוטיפים בהיותם תמיד בגדר "חשודים" ,עולה חשש וחרדה
לעתידם בהיעדר פנסיה רציפה ,תמה נוספת העולה במפגשים הקבוצתיים היא נושא האובדן :הזמן שאבד,
רישיון נהיגה שנשלל ,מקצוע שנרכש וכעת קיימת מניעה מלעסוק בו ,ההזדמנויות שהצטמצמו והתקוות
שנגוזו .כעת פועלת קבוצת תעסוקה אחת בתחום שיקום אסירות .יש לחזור ולקדם את הפעלת הקבוצות
במתווה ארצי ,להכשיר יועצי תעסוקה נוספים בפרקטיקת הנחיית קבוצות ולהדריכם בנושא.
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סדנאות הכנה לשחרור בכלא -היבט תעסוקתי
כחלק מתהליך הנגשת תכניות השיקום לכלל אוכלוסיית האסירים השוהה בכלא ,מקיימת הרשות לשיקום
האסיר סדנאות הכנה לשחרור .ברש"א רואים בהנגשת המידע באמצעות סדנאות ההכנה לשחרור ובמסירת
המידע לאסירים כלי חשוב המסייע בידי האסירים להיערך מבעוד מועד לתכניות השיקום וכן לשם שילוב
בני המשפחה בטיפול והתחלה של התהליכים הנדרשים .זאת ועוד ,הסדנאות מעבירות מסר של שיקום,
תקווה והתחלה חדשה ,וכן מזמינות ללקיחת אחריות אישית של כל אסיר לקראת שחרורו מהכלא .השנה
השתתפו יועצי התעסוקה ב 72-סדנאות הכנה לשחרור בבתי הכלא בארץ .בסדנאות נחשפו האסירים בבתי
הכלא לתכנים התעסוקתיים הבאים :מהו פיקוח תעסוקתי ,הגבלות תעסוקתיות ,אפשרויות להשתלבות
בתעסוקה והכשרות מקצועיות ,משמעות הרישום הפלילי בעולם העבודה ,חובת הדיווח ועוד.

התמקצעות מערך התעסוקה:
• פורום יועצי תעסוקה  -במהלך השנה התקיימו  6מפגשים ארציים של יועצי התעסוקה ,במסגרתם נדונו
סוגיות תעסוקתיות וכן נכתב נוהל תעסוקה בשיתוף עם צוות היועצים.
• התקיים יום עבודה מרוכז ליועצי תעסוקה במלון יהודה – בתאריך  13.9.2016בהשתתפות המנכ"ל ומחלקת
הדרכה.
• השתתפות בימי עיון – הצגת תחום התעסוקה :יום עיון מחוז מרכז – הצגת קבוצת תעסוקה (רציונל ,תמות
מרכזיות ולקונות); יום עיון וועדות שחרורים מחוז דרום – הצגת התעסוקה (חסמים ,קשיים ,תובנות).
• הוענקו ל 6-יועצי תעסוקה מחשבים ניידים המקלים עליהם בביצוע עבודתם.
• הנפקת כרטיסי ביקור ליועצי התעסוקה.

הכשרות מקצועיות לאסירים משוחררים:
• בשיתוף עם משרד הכלכלה ,רש"א בתהליך לקראת הכרתה כגורם מפנה למתן שוברים להכשרת
מקצועיות ,כמו-כן רש"א נכנסה לרשימת הארגונים הזכאים להפנות לקורסים במימון מלא של משרד
הכלכלה.
• בשיתוף עם מחלקת הדרכה ברש"א נכתב נוהל מענק לאסירים לומדים מתוך תקווה כי השנה יוענקו 30
מענקי לימודים אשר יקלו על אסירים משוחררים להשתלב בהכשרות מקצועיות.
• נרקם שת"פ עם "רופין טכנולוגיה" – לימודים לאסירים משוחררים עם הפרעות קשב .פרויקט זה יפעל
בשיתוף עם השב"ס ,מכללת רופין טכנולוגיה והמרכז האקדמי רופין .אנו צופים כי מחזור ראשון של כ18--
 20משתתפים יחל באוקטובר .2017

קשרי מעסיקים:
• השנה נפתח דף פייסבוק "תעסוקה לאסירות ואסירים משוחררים" .בשלב זה עוקבים אחר הדף כמאה
עוקבים ,היעד לשנת  2017הנו  2,000עוקבים .מטרת הדף הנה גיוס מעסיקים ,חשיפת נושא התעסוקה
והקשיים התעסוקתיים של אסירים בקרב הציבור הרחב .הדף מנוהל ע"י סטודנטית.
• השנה חולקו אגרות ברכה למעסיקים בראש השנה ובחג הקורבן.
• כנס לגיוס מעסיקים :בשנת  2016נרקם שיתוף פעולה עם המרכז הבין תחומי בהרצליה ושב"ס ,מדובר
במיזם חלוצי שיצא לפועל באפריל  .2017הכנס יתקיים בשתי פעימות – בפעימה הראשונה יתקיים מפגש
חשיפה למעסיקים ,אנו צופים הגעה של למעלה ממאה מעסיקים פוטנציאלים חדשים ,כשבעה סטודנטים
מתנדבים במבצע גיוס מעסיקים זה .בפעימה השנייה יתקיים מפגש השמה של אסירים מהשיקום במעשיהו
וחרמון אצל המעסיקים שיגויסו למטרה זו.
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עסקים חברתיים לאסירות ואסירים משוחררים
"זאתזאת"  -עסק חברתי להדפסת סובלימציה הפועל בתחום נשים ובו מועסקות אסירות משוחררות.
השנה העסק הרחיב את פעילותו העסקית ,העסיק  4אסירות משוחררות בהיקפי משרה שונים וכן אפשר
השתלבות תעסוקתית של אסירות רבות ממסגרת מרכז היום .כמו-כן ,הוארך החוזה לשנה נוספת ונרכש
מכבש נוסף ,שודרג אתר האינטרנט וחל גידול משמעותי בהיקפי המכירות ,עסקים רבים רכשו פריטים
מגוונים .להלן מקבץ לקוחות:
• הדפסת מוצרים לחברות הפקה ובאמצעותם לחברות נוספות כמו מייקרוסופט ,ג'וינט ישראל ועוד.
• יוצרה קולקציה של תיקים עם "המקום הכי חם בגיהינום"  -אתר עיתונות עצמאית עם אג'נדה חברתית
לבית נשיא המדינה.
• סיוע בקמפיין מימון ההמונים של "מוניתה"  -קואופרטיב נהגות המונית  -הודפסו עבורן תיקים במחיר
עלות בלבד.
• השתתפות בכנסים ואירועים שונים  -דוכן מכירות בפסטיבל שאון חורף בירושלים ,יום הסטודנטית
במכללת תל אביב יפו וכו' .
• נרכשו ע"י הרשות לשיקום האסיר תיקים לילדי העובדים לקראת תחילת שנת הלימודים.
בימים אלה נעשים מאמצים להקמת עסק חברתי נוסף שבו יועסקו אסירים משוחררים נערים וצעירים.

מיזם "אפיקים"
פרויקט "אפיקים" הינו פרויקט טיפולי-תעסוקתי-שיקומי חלוצי ,שפועל זו השנה השביעית ,ומטרתו לשלב
אסירים במארג החיים הנורמטיבי בישראל בדגש על שילובם בצורה איכותית ובעלת אופק להתקדמות
בשוק התעסוקה .בהפעלת הפרויקט שותפים שירות בתי הסוהר ,הרשות לשיקום האסיר וג'וינט ישראל.
המיזם מתקיים בשני בתי סוהר – חרמון בצפון ומעשיהו במרכז.
הפרויקט מורכב משני חלקים :בשלב ראשון ,המתקיים בתוך בתי הסוהר ובשיתוף פעולה מלא עם שב"ס,
נערכים מיונים ונבחרים לכל קבוצה אסירים מתאימים ,בעלי מוטיבציה ,בשלות ויכולת להשתתף בתהליך
שינוי אינטנסיבי ,מעמיק וארוך טווח .קבוצת האסירים שנבחרה עוברת סדנא בת כחודשיים ,במהלכה
מושם דגש על מיומנות אישיותיות "רכות" (כגון התנהלות בינאישית ,שליטה בכעסים ,דימוי עצמי וכיו"ב),
לצד היכרות עם קודים תעסוקתיים עכשוויים ורכישת מיומנויות בסיסיות "קשות" הנדרשות לשם שילוב
בעולם התעסוקה  -כתיבת קורות חיים ,תרגול ראיון עבודה ,התמודדות עם קיומו של רישום פלילי ועוד.
בנוסף ,מושם דגש נרחב על יצירת קבוצת שייכות ותמיכה ,שתשמש אותם גם לאחר השחרור.
בשלב השני ,משתחררים חברי הקבוצה מהכלא בהדרגתיות ,ומשתתפים בפגישות קבוצתיות משותפות
וכן בטיפול פרטני ותכנית אישית שנבנית עבור כל אסיר על פי צרכיו וקצב התקדמותו .לשם השגת אפקט
שיקומי בר קיימא ,משך ההשתתפות בפרוייקט "אפיקים" הינו לפחות שנה מעת השחרור ,ללא תלות באורך
תקופת הפיקוח של האסיר .אסירים הנמצאים מתאימים ע"י רכזות התכנית משתלבים תקופה מסוימת
לאחר שחרורם גם בתהליך אבחון והכוון תעסוקתי ,ובמידת האפשר נרשמים ללימודים מקצועיים תוך סיוע
במימון הניתן ע"י התכנית.

רכיבי התכנית בקהילה:
•טיפול פרטני וקבוצתי
•ליווי אינטנסיבי וכולל ,גם מעבר לשעות המפגשים
•טיפולים משלימים נוספים במקרה הצורך (כגון טיפול בהתמכרויות)
•אבחונים והכוונים תעסוקתיים
•סיוע במימון הכשרות מקצועיות למתאימים
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נתוני מיזם אפיקים

מחוז מרכז

מטופלים
במחזור
נוכחי
12
12

סה"כ

24

מחוז צפון

ממשיכים
טיפול ממחזור
קודם
*1
5
6

חריגים ממחזור ג'

11

1

סה"כ

351
18
36

*הארכת שליש

יעדי תחום תעסוקה לשנת :2017
• ייזום והרחבת פרויקטים בתחום התעסוקה בקהילה.
• ייצוב מנגנון העבודה במחוזות ומול וועדות השחרורים.
• העמקת הידע המקצועי והרחבת הכלים לצוות יועצי התעסוקה ,ע"י העשרה ,הדרכה ,הכשרות מקצועיות
ומפגשי פורום לאורך השנה.
• פיתוח מענים והשקעת משאבים להיבטים תעסוקתיים של נערים  -הכנה לעולם התעסוקה ,הכשרות
מקצועיות ,מעסיקים ידידים ועוד ,פיתוח עסק חברתי לנערים וצעירים אסירים משוחררים.
• הטמעת פרויקט גיוס מעסיקים ידידים מחוז מרכז בשיתוף עם הבין תחומי.
• פיתוח והרחבת המענים להכשרות מקצועיות ולימודים עבור אסירים משוחררים ,הצבת יעד שנתי ובונוס
ליועצי התעסוקה שילוו אסירים משוחררים להכשרות מקצועיות ולימודים.
• טיפ תעסוקה :הנגשת מידע לאסירים באמצעות פרסום לעובדי הרשות וכן חשיפת המידע בלוחות מודעות
במחוזות.
• חשיפת נושא השיקום התעסוקתי ושינוי דעת הקהל :פרסומים בביטאון הרשות ,השתתפות בדיונים
בכנסת ,חשיפה תקשורתית ,השתתפות בימי עיון /דיונים /כנסים.
• מחשוב :הקמת מאגר ומנוע חיפוש ארצי למטרות השמה בקרב מעסיקים ידידים וכן ,לשם טיפוח ומעקב
אחר הקשר עם מעסיקים.
• הרחבת כ"א" :רכז קשרי מעסיקים" ,רכז תעסוקה במשרה מלאה במחוז מרכז ,יועצי תעסוקה לנוער
וצעירים והסדרת מענה לתעסוקת נשים אסירות משוחררות במחוז צפון.
• קשרי מעסיקים :הפקת ברושור לגיוס מעסיקים ,הפקת שי למעסיקים בעלות סמלית ,הדפסת תעודות
הוקרה למעסיקים ידידים ,הפקת אגרות ברכה בסמוך לחגים ומועדים.
• קידום מתן מענק או הנחות במיסים למעסיקים ידידים.
• שת"פ עם גורמי חוץ :עמותת "פעמונים" ,פורום גיוון תעסוקה ,לשכת התעשייה והמסחר ,התאחדות
הקבלנים ,התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים ועוד ככל שיתאפשר.
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ג .שיקום תורני
השיקום התורני מהווה ומשמש מסגרת הרואה בעולם היהדות על תכניו השונים ,בסיס לבניית תהליכי
שיקום ושינוי חיובי .מסגרת זו מתאימה לאסירים אשר גילו זיקה ויכולת להיתרם מערכי התורה והיהדות על
מנת לחזק ולשפר כישורי חיים ,עולם ערכים חברתי ואישי ולגבש בסיס מוסרי התורם לתחושה של חיים
בעלי תוכן ,משמעות ומטרה.
האדם הינו יצור בחירי – קרי ,יש לו יכולת בחירה .לכן ,יש לו אפשרות לקלקל את המתוקן ולתקן את
המקולקל ,על פי רבי נחמן מברסלב" :אם אתה מאמין שאפשר לקלקל ,תאמין שאפשר לתקן".
על פי הרמב"ם" :ומה היא התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירנו ממחשבתו ,ויגמור בלבו שלא יעשהו
עוד ,שנאמר' :יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו' ...כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב – הרי זה
דומה לטובל ושרץ בידו ,שאין הטבילה מועלת עד שישליך השרץ ,וכן הוא אומר' :ומודה ועוזב ירוחם' .וצריך
לפרוט את החטא" (הלכות תשובה פרק ב' ,סעיפים ב-ג).
דברי הרמב"ם מלמדים אותנו כי תהליך התשובה כרוך במספר היבטים של וידוי וחרטה ,אשר מהווים חלק
מלקיחת אחריות :עזיבת אורח החיים הקודם (החטא) במחשבות ,בלב ובהתנהגות .תהליך השיקום מהעולם
העברייני כמוהו כתהליך החזרה בתשובה .השימוש בעולם התוכן התורני לקוח ממסורת ישראל ומהווה את
התשתית למעשה השיקומי תוך שימוש בארגז הכלים התורני .השיקום התורני מתבסס על גישה רגישת
תרבות ,היוצקת את עולם התוכן התורני אל תוך אדני המקצוע הטיפולי.
השירות בתחום השיקום התורני מצוי בפריסה ארצית ,וערוך לתת מענים במחוזות ירושלים ,דרום מרכז
וצפון .עובדי התחום הינם עובדים סוציאליים בהכשרתם ובעלי יכולת לשלב אוריינטציה תורנית עם טיפול
המקצועי .ב"ארגז הכלים" שבשיקום התורני אנו עושים שימוש בכלי עבודה סוציאליים-מקצועיים ,לצד כלי
עבודה הלקוחים מהמסורת התורנית וממחשבת ישראל.
מסלולי שיקום במסגרת התחום התורני:
• תכנית שיקום בקהילה:
תכנית שיקום בקהילה משלבת טיפול פרטני ,טיפול קבוצתי ,השתלבות תעסוקתית ולימודים תורניים
בשעות הערב.
טיפול קבוצתי – רש"א מפעילה קבוצות פסיכו-סוציאליות באוריינטציה תורנית בכל רחבי הארץ .מנחי
הקבוצות הם עובדים סוציאליים או קרימינולוגים ,שומרי תורה ומצוות.
מטרת הקבוצה הנה הפחתה ומניעת מועדות לפשיעה חוזרת ,באמצעות סיפוק מרחב של הרחבת יכולות
התפקוד בקהילה לאחר השחרור ממאסר .זאת בהסתמך על עקרונות היהדות של" :ואהבת לרעך כמוך",
"דע מאין באת ולאן אתה הולך"" ,סור מרע עשה טוב ,בקש שלום ורדפהו"" ,מה ששנוא עליך לא תעשה
לחברך" ועוד.
המוקדים העיקריים לטיפול בקבוצות אלה ,הם :שינוי דפוסי חשיבה והתנהגות ,בחירה וקבלת החלטות,
זיהוי וניהול מצבי סיכון לביצוע העבירה ,שליטה בכעסים ,מודעות להשלכות העבירה על הפגיעה בפרט
ובחברה ,כישורי חיים ומתן כלים לחידוש ובניה של קשרים בין אישיים ומשפחתיים.
מבנה הקבוצה :כל מפגש מתחיל בתוכן תורני המותאם לצרכי הקבוצה המשתנים .תוכן זה מהווה גירוי
ראשוני לעבודת הקבוצה .התכנים מובאים מתוך סיפורי תנ"ך ,מדרש ואגדה ,התוודעות לדמויות תנ"כיות,
עולם ההלכה ,תורת המוסר ,החסידות ועוד .על כל משתתף בקבוצה לגלות נכונות לעבודה אישית
משמעותית בתחום הרלוונטי לו .יתורגלו נורמות של בקשת עזרה ,פתיחות וכבוד הדדי בתוך הקבוצה.
המטרה היא כי נורמות נלמדות אלה יופנמו ככלי מרכזי בתהליך השיקום ולאורך זמן.
פרק נרחב בתהליך הקבוצתי עוסק בהכרת האויב האמתי של האדם ,שינוי זהותו והפיכתו מ"יצר הרע"
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(מוקד שליטה חיצוני) ל"כח המדמה" (מוקד שליטה פנימי) המחייב התייחסות והתנהגות שונה שיש בה
לקיחת אחריות והתמודדות אקטיבית מול אותו כוח מניע שלילי .הקבוצות נותנות מענה לאסירים אשר
נשפטו במגוון עבירות ,פרט לעברייני מין אשר זקוקים לטיפול ייעודי בתחום זה.
לימודים במסגרת תורנית – שילוב האסיר המשוחרר במסגרת תורנית בשעות שאחר העבודה או לפניה.
תכני השיעורים נקבעים במשותף עם המסגרת הקולטת ,תוך ניסיון להתאימם עד כמה שאפשר לסוג
העבירה וצרכי המשוקם.
• ישיבה/כולל:
למסלול זה יופנו מטופלים שהשכילו לשנות דפוסי התנהגות באמצעות לימודי תורה בכלא או לפני המאסר.
בכדי להתקבל ,יהיה על האסיר המשוחרר להוכיח כי יש באפשרותו לפרנס את עצמו בלא להוות לנטל
על כתפי המשפחה ,החברים בישיבה או בכולל .הלימודים יכולים להיות בתנאי פנימייה או ללא .השהות
במסגרת הנה בכפוף לנורמות ההתנהגות המקובלות בעולם הישיבות/כוללים .מטופל שיזדקק לטיפול
מקצועי ייעודי ,יופנה במקביל למסגרות המתאימות לכך ,הפרוסות ברחבי הארץ .במידה והמטופל יחליט
שברצונו לעבוד במהלך שעות היום ,ייקבע הדבר בתכנית השיקום.

להלן סיכום פעילות התחום לשנת :2016
א .במחקר:
• תוצאות ראשוניות של המחקר אודות תחום השיקום התורני ,הוצג ע"י החוקרות :ד"ר מיכל מורג וד"ר אלי
טימן בפני צוות מהנהלת הרשות לשיקום האסיר .תוצאות המחקר מעידות על האפקטיביות הרבה של
הכלים התורניים המונגשים למטופלים.
• סיכום נתוני שנה מעידים על  9.6%תכניות שיקום תורני שנדחו ע"י ועדת שחרורים .נתון זה מצביע על
האמון הרב שנותנות ועדות השחרורים בתכניות השיקום התורני.
• מחקר נוסף שמתבצע ע"י דוקטורנט מאוניברסיטת בר-אילן (בנושא קרימינולוגיה יהודית) נמשך ויראה
אור בשנת העבודה תשע'ז – .2017
ב .באקדמיה:
• גם השנה התקיימו הרצאות בנושא שיקום אסירים בגישה תורנית ,בפני סטודנטים לעבודה סוציאלית
וקרימינולוגיה במכללת אשקלון.
• המחקרים המתקיימים בקרב אסירים משוחררים בשיקום התורני ברש"א הוצגו בכנס בינ"ל באוניברסיטת
בר-אילן.
ג .הטיפול הקבוצתי:
נפתחה קבוצת טיפול תורנית נוספת בירושלים ,עקב עליה במספר המטופלים הנזקקים לטיפול קבוצתי
תורני .תיתכן פתיחת קבוצת תמיכה עבורם על מנת שנוכל לקלוט מטופלים נוספים הממתינים לקליטה
בקבוצה.
ד .הכשרות:
• כל צוות השיקום התורני משולב בלימודים אקדמיים גבוהים בתחומי העבודה הסוציאלית (תואר שני)
ולימודי תעודה – ביבליותרפיה ("כוחם המרפא של הסיפורים החסידיים").
• הכשרות בכתיבה והדרכות שנעשו ע"י מח' הדרכה פיתוח ומחקר ברשות.
ה .עיתונות:
בשנת  2016פורסמו שתי כתבות באמצעי התקשורת על תחום התורני ברשות.
ו .ממשקי חוץ:
• צוות השיקום התורני השתתף בדיונים בוועדת הרווחה בכנסת בנושא סגירת ההוסטל התורני.
• תהליך השת"פ עם משרד הדתות חודש סוף השנה ,בנושא היכרות ליושבי ראש המועצות הדתיות
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וחשיפתם לתחום התורני ברשות .כמו כן ,יצירת פעילות התנדבותית בקהילה ,תעסוקה במקומות הקדושים
וחונכות של אסירים בזמן התנאי השיפוטי באמצעות רבנים.
• התקיימו ישיבות עבודה עם צוותי טיפול ושיקום בשב"ס ,במטרה לקדם ולהדק את הקשר המקצועי של
מערך העובדים הסוציאליים בשב"ס .כן נדון נושא אסירות המעוניינות בשיקום תורני ודרכי הנגשת שירותים
אלו באמצעות התחום התורני אליהן.
• קיום שגרת דיונים מקצועיים עם רבנות שב"ס וראשי תחומי עו"ס בשב"ס.

סיכום שנת  2016בתחום השיקום התורני:
מחוז

צפון
מרכז
דרום

הופנו לקהילה

אובחנו ע"י
יועצי שיקום
תורני
62
122
60
146
31
83

ירושלים

2

סה"כ

353

2
155

סה"כ מטופלים בשיקום
התורני

הופנו למסגרות
חוץ
4

66

0

60

0

31

0

2

4

159

נתונים נוספים:
נמצאו לא מתאימים לתכניות שיקום151 :
נדחו בוועדות שחרורים)9.6%( 17 :
משתתפים בקבוצות טיפול תורניות 132 -

יעדים לשנת : 2017
• הרחבת מערך השיקום תורני לנשים אסירות בפריסה ארצית;
• לימוד ופיתוח של שיקום תורני לבני דתות אחרות;
• פתיחת אפיק השיקום בהוסטל התורני מחדש;
• פתיחת אפיק השיקום בישיבות מחדש;
• פעילות משותפת עם שירות בתי הסוהר להתמקדות בטיפול באוכלוסיות באמצעות מענים רגישי תרבות.
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ד .נוער וצעירים
תחום הנוער ברשות לשיקום האסיר פועל משנת  1999ומטפל בנערים וצעירים בגילאי  14-21זאת על רקע
ההבנה שהתגבשה ברשות לגבי הדמיון הרב במאפייני האסירים הבגירים הצעירים ( .)21-18בבית הסוהר
"אופק" כלואים נערים עד גיל  .18שאר הצעירים משולבים בבתי כלא בכל רחבי הארץ.
האתגר שבעבודה עם נערים בסיכון הוא גדול ומורכב .מדובר בצעירים הנמצאים בעיצומו של גיל
ההתבגרות ,המאופיין בתחושות כעס ומרדנות ,בחינת גבולות ונטייה לקיצוניות .אוכלוסייה זו נוקטת בגישה
שלילית לסמכות ,בחוסר אמון ובחוסר הערכה למבוגרים .גישתם מתאפיינת בחוסר מוטיבציה לשינוי,
בחוסר מודעות לבעיותיהם ,בשימוש תדיר במנגנוני הגנה ואי יכולת להתייחס למטרות ארוכות טווח .אחוזי
הרצידיביזם בקרב אוכלוסיית הנערים ( )14-18הנם הגבוהים ביותר ועומדים על כ.75%-
הנערים שמגיעים לבתי הסוהר הם בעלי צרכים מורכבים ביותר ,שכן לא הצליחו להיתרם מהמערכות
השונות ,הם נשפטו בגין עבירות חמורות שביצעו ומרביתם ממשיכים לבצע עבירות נוספות ומתקשים
לקחת אחריות למעשיהם .מאפיינים אלו מקשים על גיוסם להליכי שיקום ודורשים תשומות ייחודיות
ופעולות אינטנסיביות לשיקומם.
מדובר באוכלוסייה מודרת ,חשדנית ,חלשה אשר לחלקים רבים בחברה ובקהילה יש קושי ברור לקבלה
מחדש לחיקה כולל מסגרות טיפוליות קיימות .במידה ואסירים אלו לא ישוקמו ,קיים חשש כי הם יהפכו
לבוגרים בעלי פוטנציאל קרימינלי לאורך שנים רבות.
פעילות התחום מאופיינת בהתייחסות אינדיבידואלית לכל נער וצעיר לפי צרכיו ומאפייניו הייחודיים ומטרת
פעילות השיקום היא לתת לנער הזדמנות לחוות חוויות חיוביות ,המבטאות ומעצימות היבטים פרו -חברתיים
וחיוביים באישיותו ,מתוך שאיפה לתרום ליכולתו ולתנאי השתלבותו במעגל החיים הנורמטיבי.
התחום משקיע מחשבה רבה ,יצירתיות ואמונה ביכולתם של אותם צעירים לערוך שינוי בחייהם .לאור
העובדה כי אוכלוסיית הנוער והצעירים מועדת לנפילות רבות ולמשברים ,צוות הטיפול הנו בעל רמת הכלה
גבוהה ויכולת להפגנת חוזק ,אמונה באדם ויצירתיות וזאת במסגרת של גבולות ברורים.
האג'נדה של תחום נוער וצעירים גורסת כי יש להעניק הזדמנות אמתית לכל הנערים לעבור הליך שיקום,
לכן מתקבלים לטיפול כל הנערים המביעים מוטיבציה ראשונית חיובית לשיקום .לא יתקבלו לטיפול אלו
המתנגדים באופן גורף לתכנית הולמת לצרכיהם ,או שמצבם אינו מאפשר המשך הליך שיקומי .תחום
הנוער כולל צוות מצומצם של ראש תחום ,יועצת בכלא אופק ורכזי נוער וצעירים בכל מחוז (דרום ,ירושלים,
מרכז ,צפון).
כלא אופק
מתוך כל השוהים בכלא אופק רק כ 30%-הנם שפוטים וכל השאר עצורים .רש"א יכולה ע"פ חוק לטפל רק
בשפוטים.

• פעילות יועצת רש"א בכלא אופק
לתכנית שיקום מתקבלים כל הנערים שמביעים רצון להשתלב בתכניות זו ,ביניהם גם הנערים הקשים
ביותר אשר ביצעו עבירות חמורות .אחד האתגרים המרכזיים בשיקום נובע מתקופות הפיקוח הקצרות,
מרבית הנערים נשפטים לתקופות קצרות אשר אינן מאפשרות שיקום משמעותי .בנוסף קיימת תופעה
נרחבת בכלא אופק ,אשר אנו עדים לה בשנים האחרונות ובה נערים רבים מוותרים על זכותם להשתחרר
בקיצור מאסר ,עורכים שיקולי רווח והפסד ומגלים העדפה ברורה להשתחרר ללא פיקוח כלל .מתוך כ100-
משתחררים בשנה מכלא אופק רק  )29%( 29משתחררים לתכניות בפיקוח.
לאור האמור ,נדרשות פעילויות גיוס רבות ויצירתיות בכלא על מנת להניע אותם לשיקום .היועץ בכלא אופק
פוגש כל אחד מהנערים טרם שחרורו .מרבית הנערים זקוקים למס' פגישות עם יועץ רש"א בכלא ,וזאת כדי
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להגביר את המוטיבציה לתהליך שיקום משמעותי ,לחזק את האמון של הנער בגורמי הטיפול והשיקום,
ולגבש המלצה המותאמת לצרכיו הייחודיים של הנער .האינטק דורש ריכוז מידע רחב ומקיף על הנער
והתייעצות עם גורמי טיפול ,חינוך ,דת ,רפואה ,מודיעין ומשמעת בתוך הכלא וגורמי משפחה וטיפול מחוצה
לו .בשנת  2016התקיימו מפגשי הורים ילדים בכלא.

• סדנת הכנה לקראת שחרור
קבוצת הכנה לקראת שחרור הינה קבוצה המכינה את הנערים לקראת יציאתם מהכלא והיא מתקיימת
בכלא "אופק" באופן רצוף מזה כעשר שנים .הקבוצה הנה באחריות יועצת הכלא ועו"ס שב"ס .הקבוצה
כוללת  9מפגשים חד-שבועיים בנושאים מגוונים הנוגעים לעולמו של המתבגר בכלל ,והתייחסות לנוער
עובר חוק וההתמודדות עם חזרה לקהילה בפרט .כגון :משפחה ,התמכרויות ,תיוג ,תעסוקה ,מיומנויות בין
אישיות ועוד .לסדנא זו מגיעים אורחים שונים מחוץ לכלא ביניהם מדריך שהנו אסיר לשעבר ,וגורמי חוץ
שונים .מטרת הקבוצה ליצור שיח בנושאי שיקום ,לתת תמיכה ואף תקווה לנערים .בשנת  2016התקיימו 2
סדנאות הכנה לשחרור ב 2-אגפים שונים.

נתוני כלא אופק
שוחררו עם תכנית שיקום
29

74

בתהליך הכנת
תכנית שיקום
15
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נשרו במהלך התהליך
52

סה"כ
96

• יעדים ופיתוח לשנת  2017בכלא אופק
ג העלאת משרת יועצת כלא אופק באופן שיאפשר לה להשקיע משאבים רבים יותר בגיוס נערי הכלא.
ג היכרות עם הנערים בשלב מוקדם ככל האפשר לאחר שפיטתם לשם גיוסם להליכי שיקום.
ג בניית סדנת הכנה לשחרור שתפעל כקבוצת רכבת ,באופן שוטף לאורך כל השנה.
ג שותפות רש"א-שב"ס במיזם תעסוקה ייחודי עם איגוד הקבלנים.
ג המשך שותפות בפרויקט "צהלה" לגיוס הנערים לצה"ל.
ג מפגשים בתוך הכלא עם הורים ונציגי קהילה לחיזוק הקשרים ובנייה משותפת של תכנית שיקום.

שיקום נוער וצעירים בקהילה

הגישה השלטת היא בעיקרה חינוכית שיקומית ,נשענת על עקרונות ה( C.B.T-לשינוי דפוסי חשיבה).
תכניות השיקום כוללות טיפולים פרטניים וקבוצתיים ,לרבות הדרכות הורים וקשר עם הקהילה.
בכל מחוז קיימת יחידת נוער וצעירים ושם ניתנים מענים שוטפים וייחודיים לנער  /צעיר ולמשפחתו .הדגש
הינו על קשר רציף ואינטנסיבי בין הנער  /צעיר והרכז תוך תיווך מתמיד של הרכז בין הנער לכל מעגלי חייו
של הנער (משפחתי ,תעסוקתי ,חינוכי ועוד).
בנוסף לעבודת נציג רש"א בבית הכלא ,רכזי נוער וצעירים מגיעים אף הם לבתי הכלא למטרת יצירת קשר
ראשוני והתחלת בניית האמון .לכל נער נבנית תכנית אישית מותאמת לצרכיו וזאת לאחר שהרכז ערך
ביקור בית בביתו של הנער/צעיר וגייס גורמי קהילה נוספים לסיוע בתכנית השיקום .לאחר גיבוש תכנית
השיקום ,זו מוגשת לאישור ועדת השחרורים.
לאחר שחרורו הוא זוכה לליווי אינטנסיבי מצד הרכז בכל תחנות חייו ,לרבות טיפולים פרטניים ,קבוצתיים,
התערבויות משפחתיות ,ליווי למסגרות ,לבימ"ש ,ללימודים ,לתעסוקה ועוד .הרכז מנחה קבוצת נערים
וקבוצת הורים דואג לרווחתו של הנער בכל התחומים ובקידומו האישי .הרכז מוודא את עמידת הנער
בהחלטות ועדות השחרורים לרבות מעצר בית ,הימנעות מקשר עם חברים עבריינים ונמצא בקשר רציף
עם וועדות השחרורים.
חלק מהנערים משוחררים באיזוק אלקטרוני ,אשר מהווה בעבורם גבול חיצוני ומסייע בידם לצלוח את
התקופה הראשונית שלאחר השחרור.
המפגש עם המציאות לאחר השחרור מזמן אתגרים רבים ,מרבית הנערים והצעירים חווים משברים ,מעידות
וקשיי הסתגלות והשתלבות .הרכז מסייע ככל יכולתו למטופליו במהמורות אלו וזמין בעבורו במהלך כך
שעות היום.

סוגי ההתערבויות השיקומיות במסגרת הקהילה:
• קבוצת הורים
מתקיימת אחת לשלושה שבועות במחוז מרכז .ההורים מתחייבים להגיע לקבוצה זו שההשתתפות בה
מעוגנת בהחלטת ועדת השחרורים ,כחלק מתכנית השיקום של הנער והצעירים .שיקום סמכות הורית,
משבר היציאה מהכלא והשיבה הביתה ,אחריות ,קבלה ,סליחה ,תפקיד ההורה כמציב גבולות ובעל יכולת
להכלה.
הקבוצה מחזקת את האג'נדה של תחום נוער וצעירים הרואה בהורים גורם משמעותי בתהליך שיקומו של
הנער והצעיר ,מצפה ללקיחת אחריות של ההורים על הטיפול בבנם ומבקשת סיוע מצדם להצלחת תכנית
השיקום .הקבוצה מהווה תמיכה להורי הנערים שנתקלים בקשיים רבים בהתמודדות מול ילדיהם ובנוסף
 4נדחו ע"י הועדה 21 ,בשליש קצר 7 ,לא נמצאה מסגרת מתאימה 15 ,נשרו לאור היעדר מוטיבציה להשתלבות במסגרות חוץ
ביתיות ,לאור חשש מכישלון
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סוחבים עמם חוויות קשות וטראומטיות מהקורה לבנם בטרם מאסרו ,משהותו של בנם במאסר ומהקושי
בהשתלבותו בחזרה במשפחה ובחברה .בנוסף ,הקבוצה מעבירה מידע בנוגע לגיל ההתבגרות ,מתמקדת
בחשיבות הצבת גבולות ובהחזרת הסמכות ההורית .יש לציין שלאור ההיכרות עם הקבוצה מגיעים הורים
רבים להיעזר בה ,גם כאלו שבנם כבר סיים את תקופת הפיקוח.
• קבוצת כושר לחיים
קבוצת "כושר לחיים" ,מתקיימת במחוז מרכז פעם בשבוע ,מונחית ע"י אסיר לשעבר וסטודנטים .בקבוצה זו
מתנסים הנערים באמצעות פעילות ספורטיבית במגוון נושאים טיפוליים כגון :גבולות ,הנאה ,תיעול כעסים,
סובלימציות ודבקות במטרה.
• התנדבות -תרומה לקהילה
תחום נוער וצעירים נותן דגש מיוחד להתנדבותם של המטופלים במסגרות קהילתיות וזאת מתוך ידע ואמונה
כי ההתנדבות מסייעת לנערים לחוות את עצמם כטובים ,מועילים ומאפשרת להם לראות את עצמם באור
חיובי המתקשר באופן ישיר לשיקום ולהשתלבות נורמטיבית בחברה .גם מחקרים מעידים על התרומה
הנכבדה של התנדבות בהפחתת רצידיביזם.
ההתנדבות אף מאפשרת לקהילה הרחבה והקולטת להיחשף לנערים ולצעירים ממקום חיובי ,מסייעת
בשיווק התחום ובהחדרת אמונה כי השינוי אפשרי וכי גם באדם שביצע עבירות ישנו גרעין חיובי אשר רוצה
לצאת אל האור .במהלך שנת  2016התקיימו בתחום הנוער שתי התנדבויות קבוצתיות ,האחת בעמותת
"לתת" ,בה חילקו הנערים סלי מזון לנזקקים והשנייה ב"בית הגלגלים" בהרצליה  ,הוסטל לנוער בעל
מוגבלות ,שם הכינו הנערים ארוחת ליל סדר ובילו עם הנערים .חלק מהנערים שולבו בהתנדבויות פרטניות
עם נזקקים ועם בעלי חיים.
• שיתופי פעולה עם גורמי קהילה
במטרה להשתמש במשאבים קיימים וייעודיים לשם מתן שירות הולם ומקיף לנערי וצעירי התחום ,רכזי
הנוער והצעירים עומדים בקשר מתמיד עם גורמי קהילה רבים ככל האפשר ביניהם :מרכזים לטיפול
בעברייני מין ,מרכזים לטיפול בהתמכרויות ,בתי ספר ומפ"תנים ,מחלקות לקידום נוער ,מחלקות רווחה
וחינוך ,שירותי תעסוקה לנוער ,ועל"מ במטרה להשתמש במשאבים קיימים וייעודיים לשם מתן שירות הולם
ומקיף לנערי וצעירי התחום .גם בשעה שנער/צעיר מופנה לטיפול אצל גורם חיצוני ,רכזי רש"א הם אלו
שאמונים על הטיפול בנער והקשר עם מסגרות אלו ונוספות בקהילה הוא הדוק ומקדם.
• השכלה
שיתוף פעולה עם היחידה למעורבות חברתית של האוניברסיטה העברית ,ושילוב לשל נער בתכנית קל"ף
מנצח ,ללימודי העשרה אקדמיים.
• תרפיה באמצעות בעלי חיים
רכיבה טיפולית בחווה של "סבא ג'ק" בירושלים ,-הרכיבה הטיפולית מותאמת במיוחד לאוכלוסיית הנוער
והצעירים ,אסירים משוחררים ,אשר זקוקים לטיפול בנושאים הבאים :וויסות תגובות ותחושות ,תכנון מקדים
של פעולות ,שליטה ,אסרטיביות ולא אגרסיביות ,מתן מקום למגע רגשי ולימוד תהליכי עיבוד של רגש,
תרגול קשר רגשי מול הסוס ובניית אמון והחזקתו לאורך זמן .לאור פיילוט ראשוני חיובי ,אושרה תכנית
לנער נוסף למשך  3חודשים.
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• חשיפת התחום והשפעה על דעת קהל
תחום נוער וצעירים רואה חשיבות גדולה ומחויבות רבה בהעברת ידע ,חשיפה והסברה בקרב קהלים
שעובדים עם נוער וצעירים .לשם כך במהלך השנה מתקיימות הרצאות רבות באוניברסיטאות ,מכללות,
מסגרות טיפוליות.
• סטודנטים ומתנדבים
בשנה הנוכחית גייס התחום  4סטודנטים לתחומי טיפול ושיקום כחלק מההתמחות שלהם .הסטודנטים
הנם מהמחלקה לקרימינולוגיה שיקומית ,אוניברסיטת בר אילן ,מלימודי קידום נוער ממכללת בית ברל
ולימודי פרופילאות מאוניברסיטת אריאל .הסטודנטים משתלבים באופן שוטף בליווי הנערים הן בהיבטים
הטיפוליים והן בהיבטים החינוכיים ומהווים מעין תומכים ומנטורים נוספים עבור הנערים מה שמאפשר
לתחום לתת מענים נוספים ואינטנסיביים יותר למטופלים .בנוסף התחום הצליח לגייס השנה  3מתנדבים,
אשר ליוו נערים ,סייעו בלמידה ובהעצמה.

נתונים
תחום הנוער פגש וטיפל במהלך שנת  2016ב 294-נערים וצעירים .מתוכם  62החלו בטיפול בשנת 2015
( 19נערים ו 43צעירים) והטיפול בהם התמשך גם בשנת .2016
במהלך  2016לשם בדיקת התאמה ,רואיינו בבתי הכלא כ 227-נערים וצעירים ( 96נערים ו  131צעירים) ו5-
מטופלים צעירים הגיעו באופן וולנטרי.
מסה"כ  294נערים וצעירים( 89 ,שהם  )30%לא התקבלו לתכניות שיקום -הסיבות לנשירה נעוצות בהיעדר
מוטיבציה המאפיינת נערים בגיל ההתבגרות ,תקופות פיקוח קצרות ,קשיים במציאת מסגרות הולמות
לשיקום הנערים .לחלקם נבנתה תכנית שיקום ,אך וועדת השחרורים דחתה אותה ,לאור התנהגות שלילית
בכלא והשגות לגבי תכנית השיקום.
סה"כ טופלו בפועל בתחום 205 :נערים וצעירים ( 52נערים לא התקבלו מקרב הנערים ו 37מקרב הצעירים).

נערים וצעירים-נתונים לשנת 2016
נשארו בטיפול
ובהליכי אבחון
משנת 2015

נערים
צעירים
סה"כ

מופנים
לבדיקת
התאמה
בשנת 2016
19
96
43
131

115

52

63

179

37
( 9משנת )2015

142

62

294

)30%( 89

)70%( 205

227

סה"כ בהליכי
אבחון וטיפול

נשרו במהלך
הכנת תכנית

מטופלים בפועל
בשנת 2016
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מתוך התרשים עולה כי בשנת  2016שיעור המרואיינים שאינם מתאימים או אינם מעוניינים בשיקום בקרב
האסירים הצעירים ( )18-21היה רק  ,21%אך בקרב האסירים הנערים ( )14-18היה שיעור זה גבוה במידה
ניכרת והגיע לכדי מחצית המרואיינים ( .)54%נתון זה הינו משמעותי ודורש תשומת לב של כל הגורמים
העוסקים בנוער.

78

הרשות לשיקום האסיר סיכום שנת 2016

השמה במסגרות חוץ ביתיות
תחום הנוער פעל במשך כ 8-שנים עם  3עובדים בלבד ,עד להקמתו בשנת  2007של ההוסטל לנערים
שמשתחררים מבית סוהר אופק -מרכז "אבן דרך" .המרכז נתן מענה ייחודי לנוער לאחר מאסר באמצעות
צוות מקצועי רב תחומי.
בשנת  2014המרכז נסגר בעיקר משיקולים כלכליים (עלות הפעלה גבוהה) .מאז סגירתו ,נולד שיתוף
פעולה עם רשות חסות הנוער -משרד העבודה והרווחה ,אשר הביעו נכונות לשלב נערים במסגרות החסות.
מתוך  60המסגרות הקיימות בחסות ,מרבית הנערים מופנים ל"קורות גג" (מסגרות וולונטריות המטפלות
במצבי משבר לתקופה קצרה) וזאת לאור תקופות הפיקוח הקצרות .מסגרות אלו אינן מותאמות לצרכיהם
הייחודיים של נוער לאחר מאסר ורק מעט מאד מופנים למסגרות ארוכות טווח (מכילות יותר ומותאמות
יותר לצרכיהם הייחודיים של הנערים) .הנערים המשתחררים מאופק מתקשים להשתלב במסגרות החוץ
ביתיות הקיימות והינם בעלי מאפיינים וצרכים שונים מאוכלוסיית הנערים הנקלטת בחסות.
הופנו

44

התקבלו
לא
ע"י
התקבלו
מפקחת
ההשמה
9
29
15

נקלטו
בפועל
במסגרות

נמצאים
בבדיקת
התאמה
11

שוהים
כעת

2

סיימו
בהצלחה
שהות
במסגרת
1

נפלטו
מהמסגרת

6

מהנתונים עולה כי בפועל מתוך  44נערים שהופנו למסגרות חסות הנוער 29 ,התקבלו ע"י מפקחת ההשמה
ומתוכם  9בלבד נקלטו במסגרות  ,רק נער אחד סיים בהצלחה את תכנית הטיפול.

עם המבט לעתיד
לאור האתגרים הרבים בשיקומם של קטינים והנתונים המדאיגים בדבר שעור הרצידיביזם הגבוה בקרב
נוער ,הוחלט במשרד האוצר לתקצב באופן מיוחד את התחום .בימים אלו עומלים ברש"א על פיתוחו של
תחום נוער וצעירים לשם הרחבת המענים הניתנים כיום וגיוס כוח אדם מקצועי ייעודי שיוכל להתמודד טוב
יותר עם משימת השיקום.
סוגיית שיקומם של נערים וצעירים עוברי חוק הנה מורכבת ודורשת משאבים רבים ושימוש בכלים שונים.
למניעת חזרתם של נערים וצעירים אלו לכלא יש משמעות ציבורית וקהילתית לא מבוטלת .על רש"א לתת
מענה מותאם וייחודי לאוכלוסייה זו תוך הקצאת משאבים משמעותיים מצד המדינה ,על מנת להגביר את
סיכויי השיקום ולמניעת רצידיביזם .מדובר בפלח קטן אמנם ,אך כזה שדורש תשומות ייחודיות והשקעה
מרובה .אנו כמדינה מתוקנת חייבים לתת על כך את הדעת ולעשות כל אשר ביכולתנו בכדי להשקיע
בקבוצה ייחודית זו ולמנוע מהם התפתחות עבריינית עתידית.

 11מועמדים נוספים נמצאים בבדיקת התאמה
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ה .אסירות משוחררות
רקע
מתוך הניסיון הקליני והמחקרי שהצטבר ברש"א לאורך השנים ,ידוע שרוב הנשים האסירות (כ )-90%
מתדרדרות ומגיעות לשיקום ,עקב חשיפה ממושכת לטראומות מורכבות בילדות ובבגרות .בינהן ,טראומות
מיניות ,פיזיות ורגשיות קשות שהן חוות ,לאורך מהלך חייהן .טראומה נוספת היא טראומת הכליאה והנתק
בינן לבין ילדיהן.
כ 40%-מהנשים האסירות מאובחנות כבעלות נכות על בסיס נפשי .לרוב הנשים אינן מוכרות לשירותי
בריאות הנפש ,כגון ,סל שיקום .לחלקן ניסיון באשפוזים פסיכיאטרים והן מוכרות למרכזי בריאות הנפש.
היחידות לשיקום אסירות משוחררות בארץ הן בפריסה ארצית ועובדות ע"פ המודל הטיפולי של "שירותים
מכווני טראומה"( ,)Trauma Informed Servicesמתבססים על ההבנות העדכניות לגבי טיפול בנשים אשר
עברו טראומות מורכבות בילדותן ובגרותן.
הנחות יסוד בעקרונות הטיפול:
• התאמת מיומנויות הטיפול למאפיינים הייחודיים של הנשים הבנה כי נשים אסירות עברו טראומות
מורכבות בילדותן ( )CPTSDוכי העבריינות ,ההתמכרויות ,הזנות והסימפטומים הנלווים לטראומה הן
אסטרטגיות התמודדות היחידות שהיו בידן בעברן וכיום הן מחזיקות בהן כחלק ממנגנון הישרדות פסיכולוגי
המשחזר את הטראומה בגיל הבגרות .בהתבסס על הנחות יסוד אלה ,החלמת הנשים מבוססת על העצמה
( )empowermentהדדיות ,שקיפות ושוויון במערך מטפלת – מטופלת ,מרחב בטוח המונע שילוב של גברים
בטיפול (גור ובן משה.)2006 ,
• תנאי סף גמישים בקבלת מטופלות למסגרות הטיפול :חוקרים ביקורתיים בתחום האבחון והטיפול
בטראומה מורכבת ( )Herman, (2012) Cloitre et al. 2010 CPTSDטוענים כי המונח העכשווי כפי שהוא
מוצג ב ,DSM-iv-אינו מצליח לתפוס את ההטרוגניות הקלינית של האבחנה וכי הגרעין הסימפטומטי
הכולל חוסר וויסות רגשי ולקות ביחסים בינאישיים הוא גרעין יותר מרכזי מאשר הסימפטומים המאפיינים
את הטראומה הלא מורכבת .קריטריונים נוקשים כמו ניקיון מוחלט מחומרים פסיכו-אקטיביים או חוסר
יכולת להכיל את המורכבות של הנשים ביחסים הבינאישיים  -יובילו לנשירה מאולצת טרום כניסתן לטיפול
או תקופה קצרה לאחר כניסתן לטיפול .הכרה זאת מצריכה מיחידות הטיפול בנשים של רש"א בפריסה
ארצית להגמיש את תנאי הסף בכדי שאוכלוסייה זו לא תדחה על הסף ממסגרות הטיפול.
שיתופי פעולה עם כלא נווה תרצה בשלב המאסר
על מנת להצליח בשיקום נשים יש צורך בשיתוף פעולה מרבי בין היחידות לשיקום אסירות משוחררות של
רש"א לבין המערך הטיפולי בכלא נווה תרצה .להלן מפורטים ממשקי הפעולה ומערך התפקידים היוצרים
רצף טיפולי בין תקופת המאסר בכלא לתקופת השיקום מחוץ לכלא .שיתופי הפעולה משלבים הון אנושי
ומשאבים נוספים הן של כלא נווה תרצה והן של רש"א.
יועצת ארצית כלא קהילה
אחראית על הכנת תכניות שיקום ברמה הארצית לכל אוכלוסיית הנשים אסירות משוחררות במסגרת
שיקום בפיקוח ובמסגרת וולונטרית .היועצת נפגשת עם הנשים חצי שנה לקראת השחרור.
תפקידיה הם:
• יצירת שותפויות עם נותני השירותים לנשים בתוך הכלא ומחוצה לו תוך העלאת המודעות לצרכיהן
הייחודיים של הנשים כאוכלוסייה מודרת בחברה.
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• ליווי ,ייזום ופיתוח שירותים לאסירות משוחררות בקהילה.
• יצירת שיתופי פעולה בין משרדיים.
• השתתפות בוועדות אלמ"ב.
• בניית ימי הכנה לשחרור.
פרויקט אימהות וילדיהן
כ 70% -מן הנשים המרצות את מאסרן בכלא הן אימהות לילדים ,רובן אימהות חד הוריות ליותר מילד אחד.
במסגרת האחריות של רש"א לטיפול במשפחת האסירה נבנה הפרויקט אשר מטרתו לשפר את הקשר בין
אימהות וילדיהן החל מרגע הכניסה למאסר ועד ליציאתה של האם לשיקום.
הפרויקט מפעיל ימי מפגש אחת לחודש בין האימהות לילדיהן בעת המאסר .היחסים של האם עם הילדים
הופכים למוקד של כאב ,צער ,אשמה ובושה ,אך בו בזמן הם מהווים מקור לתקווה ולמוטיבציה לשנות
את חייה של האם .באופן פרדוקסלי ,משבר המאסר מכיל בתוכו גם את הפוטנציאל לצמיחה ולהתפתחות
אישית של האם ושל הקשר שלה עם ילדיה .התערבות המתייחסת לכישורי האימהות של האסירה ,ומשלבת
את ילדיה בתהליך הטיפולי ,מהווה כוח מרכזי בתהליך השיקום.
התכנית הטיפולית כוללת:
*מפגש חד חודשי ארוך בין האימהות והילדים .במהלך המפגש ,סועדים האימהות והילדים ארוחת צהריים,
משתתפים בקבוצה דיאדית לאימהות ולילדים ,ובמקביל ,קבוצה למלווים .הקבוצה נעזרת במיומנויות
הלקוחות מהטיפול דרך אומנות על מנת להקל על המורכבות שבמפגש ולאפשר אמצעי השלכתי אשר
יהווה ווסת חיובי לקשר .האימהות משתתפות בקבוצה דידית נוספת אחת לשבוע.
הפרויקט נערך בשיתוף פעולה עם המחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ ופקידות הסעד לחוק
הנוער ,מסגרות חוץ ביתיות ,משפחות אומנה ועוד.
קבוצות הכנה ל"חיים אחרי הכלא"
אוכלוסיית יעד :כל אישה אסירה לפני שחרור.
סוג המענה :קבוצה פסיכו-חינוכית הנערכת אחת לשבועיים על ידי מדריכה מהכלא ואם בית מהמרכז
ההוליסטי ,מחוז מרכז.
ימי הכנה לקראת שחרור
מתקיימים פעמיים בשנה ונבנים על ידי יועצת כלא קהילה .ימים אלה מיועדים לכלל האסירות שנמצאות
עד חצי שנה לפני שחרור וכוללים מתן ידע חיוני בנושאים :מיצוי זכויות ,אופציות טיפול ושיקום בקהילה ,
הסבר על מערך הטיפול הייחודי של רש"א בפריסה ארצית.
יום תעסוקה כלא נווה תרצה
ימי התעסוקה מתקיימים פעמיים בשנה לאסירות מכלל האגפים שנמצאות עד חצי שנה לפני שחרור ונבנים
על ידי יועצת תעסוקה.
ימי התעסוקה מורכבים משני חלקים -בחלק הראשון חשיפה של אפשרויות שיקום תעסוקתי ברש"א
והחלק השני מתקיים במתכונת של פעילויות בתחנות שמכינות לעולם העבודה .צוות המרכז וצוות הכלא
מעבירות את התחנות השונות.
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פרויקט הדרך אל האושר
פרויקט ליווי אסירות בשיתוף פעולה שב"ס  -נווה תרצה ,החברה הגאוגרפית' -מלכות המדבר' והרשות
לשיקום האסיר .מטרת הפרויקט לסייע ,ללוות ולהקל על קליטתן של האסירות לאחר שחרורן בקהילה
ע"י ליווי של מתנדבת מטעם 'מלכות המדבר' ,וזאת על מנת ליצור ערוץ נוסף לשיקומן של הנשים בליווי
גורמים טיפוליים של תחום נשים ברש"א .תחום נשים ברש"א לקח חלק בהכשרתן של המתנדבות וביצירת
הקשר של המתנדבות והאסירות .כל אסירה המתקבלת לתכנית משתחררת תחת תכנית שליש ובפיקוח
של רש"א .במסגרת התוכנית אחת לחודש מתקיימים מפגשי הדרכה קבוצתיים לכל המתנדבות המלוות
בליווי של תחום נשים ורכזת של "מלכות המדבר" .במסגרת המפגשים עולים דילמות ודרכי התמודדויות של
המתנדבות בקשר הליווי עם האסירה המשוחררת.
פירוט מעני השיקום והטיפול בפריסה ארצית
• מרכז שיקום הוליסטי לאסירות משוחררות (ראה תחת :הוסטלים ומסגרות ברשת לשיקום האסיר).
• יחידות נשים מחוז צפון ודרום (ראה פירוט במחוזות).
שיקום תעסוקתי לנשים במחוז מרכז
ההיסטוריה הטראומטית של הנשים והסטיגמה ממנה סובלת אסירה לעומת גבר אסיר ,מייצרים מצב מיוחד
שכולל פגיעּות לאפליה בשוק העבודה ,ניצול ,הטרדות מיניות ושכר נמוך.
מצבן של כלל הנשים בשוק התעסוקה גרוע מזה של הגברים ,על אחת כמה וכמה אישה שהיא אסירה
משוחררת אשר עברה כולל התמכרויות ,זנות ,ניסיונות אובדניים ופגיעה עצמית .רוב הנשים הינן אימהות
חד הוריות ,דבר שמקשה על שילובן בתעסוקה לעומת גברים אסירים.
הגרעין הסימפטומטי של הטראומה המורכבת יוצר לקות בתפקוד וכתוצאה מכך הרגלי עבודה לקויים:
איחורים ,היעדרויות ,הפסקות לצורך עישון ועוד ,קושי לשבת לאורך זמן במקום אחד ועוד .הקושי בתקשורת
בינאישית יוצר מחסומים בקבלת סמכות המעביד ,בנוסף סובלות הנשים מ"נתקים" פתאומיים ,איטיות
ושינויים במצבי הרוח.
עברה של האישה כולל כישלונות תעסוקתיים ולעיתים ללא ניסיון תעסוקתי כלל ,דבר המחליש את ערכה
העצמי הנמוך ממילא .מרכיבים אלה מצריכים הכנה ארוכת טווח טרום תעסוקה הכוללת חשיפת האישה
לקשיים ולהתמודדויות שיעמדו בפניה בכניסתה לשוק העבודה וליווי אינטנסיבי בשלב השמה .ההכנה
כוללת:
• רכישת הרגלי תעסוקה וחיים נורמטיביים.
• הכנה ממוקדת למציאת עבודה :ליווי בחיפוש עבודה ,הכוונה ,ליווי לראיון והשמה.
• לאחר ההשמה :קשר רציף עם המעסיק ועם המטופלת והשתתפות בקבוצת תעסוקה אחת לשבוע בשעות
הערב להתמודדות עם קשיים בעבודה.
• לאורך כל התהליך נבחנות עם האישה אפשרויות קידום והכשרה בכדי למקסם את המשאבים שבידיה
בתהליך השיקום.
שיתופי פעולה ופרויקטים ייחודיים:
• פיתוח תחום שיקום תורני לנשים בשיתוף פעולה עם ראש תחום תורני ברש"א.
• פיתוח מערך בריאות הנפש לנשים אסירות המוגדרות כנפגעות נפש בזמן המאסר ועם השחרור.
• פיתוח מערך עבודה עם נפגעים עקיפים  -משפחת האסירה בזמן המאסר ואחרי השחרור.
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סיכום פעילות שיקום אסירות משוחררות שנת : 2016
מרכז שיקום הוליסטי לאסירות משוחררות

74

יחידת שיקום נשים מחוז צפון

50

יחידת שיקום נשים מחוז דרום

29

סה"כ נשים מטופלות בשנת 2016

153

יעדים לשנת : 2017
• פיתוח פרויקטים ייחודיים לאוכלוסייה המוגדרת אוכלוסייה על קצה הרצף אשר מהווה אחוז גבוה של
רצידיביזם בקרב הנשים.
• פיתוח מענים ייעודיים לנשים אסירות משוחררות במחוז ירושלים.
• פיתוח שיקום תעסוקתי ייעודי לנשים במחוזות דרום צפון וירושלים ,על פי המודל שנוסה בהצלחה במחוז
מרכז ותוך התייחסות ייחודית למאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה בפריפריה
• הקמת קבוצות תמיכה לנשות אסירים משוחררים  -שיתוף פעולה עם רכזות אזוריות במחוז מרכז.
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ו .עבריינות מין
במשך שנים רבות ,ההתייחסות לעברייני מין בעולם ובארץ הייתה כאל סוטים ,פוגעים בחברה ,שיש
להרחיקם מהקהילה ולהענישם .בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי באופן הטיפול בעברייני מין ,לאור
ההבנה שענישה לבדה אינה מביאה לירידה בשיעור הרצידיביזם (חזרה לפשיעה) .כמו כן ,מחקרים הראו
שעברייני מין אשר לא עברו טיפול ייעודי ,בעלי נטייה גדולה יותר לחזור ולפגוע בהשוואה לעברייני מין
שעברו טיפול ייעודי .מדובר בתחום ידע ייחודי ,אשר שונה מהותית מטיפול בעבריינות מסוג אחר.
פרק השיקום ,אשר התווסף לחוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין בשנת  ,2013הגדיר את
תפקידיה וסמכויותיה של הרשות לשיקום האסיר לעניין מתן מענה טיפולי לעברייני המין .כחלק מהגדרת
הסמכויות ,נקבע כי רק גורמי טיפול שהוכשרו וקיבלו הסמכה באבחון ובטיפול לעברייני מין ,יהיו רשאים
לעסוק באבחון התאמתם לתכניות שיקום מונע ובטיפול ייעודי בתחום עבירות המין .בהתאם לרוח החוק,
גמ"מ (גורם מקצועי מתאם) הרשות לשיקום האסיר ,הינו הגורם היחידי אשר אמון על גיבוש תכנית שיקום
מונע עבור עבריין מין שהשתחרר או עומד להשתחרר ממאסר בפועל או מאשפוז.
על מנת להגביר את יעילות הטיפול ולטפל במספר רב של עברייני מין ,הטיפול חייב להיות נגיש בקהילה.
לשם כך ,הרשות לשיקום האסיר מפעילה תכניות שיקום מונע לעברייני מין בקהילה בכפוף לחוק ההגנה על
הציבור מפני ביצוע עבירות מין התשס"ו .2006-תכניות השיקום מגוונות ברמת הפיקוח וברמת אינטנסיביות
הטיפול ,בהתאם לרמת המסוכנות של עבריין המין וצרכיו הקרימינוגניים.
המטרה העיקרית של תכניות השיקום לעברייני מין היא הפחתת מסוכנות מינית של עברייני מין .מטרת העל
היא להגן על הציבור מפני עבריינות מין על ידי מניעת עבריינות מין חוזרת וקורבנות נוספים.

סיכום פעילות התחום לשנת 2016
• ליווי פעילותו של ההוסטל – בסוף שנת  2015הוקם ההוסטל הראשון מסוגו לטיפול בעברייני מין .השנה
ליווינו את הקמתו תוך השתתפות בוועדה המקצועית ופיקוח על המטופלים אשר שוהים במסגרת .במהלך
השנה הוחלט על שילובם של המטופלים במסגרות תעסוקתיות לקראת סיום שנת שהותם בהוסטל ,הדבר
נעשה בליווי מקצועי של גמ"מ המחוז ושל יועץ התעסוקה המחוזי .התקיים יום חשיפה לגמ"מים אשר נתן
מענה על אופי המסגרת והמטופלים העתידיים להשתלב בה .יום חשיפה לעובדים הסוציאליים בביס"ר
מעשיהו ,יום חשיפה לסניגוריה הציבורית ,יום חשיפה לשופט ועדות שחרורים.
• פעילות הסברתית על העבודה בתחום  -הגמ"מים וראש התחום מוזמנים להרצאות לצורך הצגת הפעילות
בתחום ,תפקיד הגמ"מ ,תהליך האבחון לתכנית שיקום מונע ,הטיפול באוכלוסייה זו והסברה על המענים
הקיימים ,זאת במחזורי לימוד שונים של מפקחי יח' צור בבי"ס 'ניר' ,באקדמיה ובסניגוריה הציבורית.
• יום אוריינטציה ליועצי שיקום מחוזיים ורכזים אזוריים במחוז צפון – התקיים יום אוריינטציה במחוז צפון
לצורך הסבר על פעילות התחום ברוח החוק ,תהליך האבחון ,הטיפול הייעודי ,עבודתו של הגמ"מ והסדרת
העבודה השוטפת אל מול תפקיד זה.
• יום עיון לרכזי שיקום האסיר ורכזים אזוריים במחוז דרום – התקיים יום עיון אשר נועד לחשוף את רכזי
שיקום האסיר לידע רחב יותר על אוכלוסיית עברייני המין (הסבר על החוק ,האבחון ,הטיפול והפעילות
בתחום).
• יום משפחות אסירים במחלקת 'שובל' בכלא מעשיהו – גמ"מ המחוז העבירה הרצאה על תהליך גיבוש
התכנית ואפשרויות הטיפול הקיימות ,מתן מידע בנוגע לסיוע שניתן לקבל וקיימה דיון עם משפחות האסירים
במחלקה.
• הצטרפות ליועצי שיקום מחוזיים לסדנאות הכנה לקראת שחרור בבית הסוהר – בכל מחוז ,הגמ"מים
מצטרפים לסדנאות הכנה לקראת שחרור לצורך מענה ממוקד על אפשרויות השיקום הקיימות במסגרת
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התחום.
• קידום התערבות הגמ"מ בבתי הסוהר בדרום – החל שיתוף פעולה עם שב"ס על מנת לקדם מענה הסברתי
לאסירים במחוז זה ,אשר ייתן ,בין היתר ,מידע על תכניות השיקום הקיימות ,גיוס לטיפול בשב"ס לצורך
קיומו של רצף טיפולי והכנה לקראת שחרור.
• שת"פ עם אגודת הלהט"ב – בשל הצורך הייחודי של אוכלוסייה זו ועל מנת להנגיש טיפול מותאם לאורח
חייהם ,נרקם שת"פ עם אגודת הלהט"ב לצורך שילוב אסירים משוחררים בפעילויות טיפוליות והעשרתיות
באגודה.
• קורס פרופילאות – השנה השתלבו סטודנטים של לימודי תעודה בפרופילאות ממכללת 'רופין' .הסטודנטים
הגיעו לבדיקות התאמה אשר התקיימו בקהילה לצורך חשיפה לאוכלוסיית עברייני המין והביעו עניין רב
להעמיק בתחום.
• הסדרת מתן טיפול תרופתי במשרד הבריאות – השנה התגלו קשיים בהפניית מטופלים לקבלת טיפול
תרופתי להפחתת הדחף המיני במסגרת קופ"ח .על מנת לקדם מענה זה ,התקיימו פגישות עם משרד
הבריאות לצורך הנגשת השירות לאוכלוסיית המטופלים.
• סניגוריה ציבורית – השנה התקיימו שתי הרצאות בסניגוריה הציבורית (מחוז דרום ומחוז ירושלים) ,לצורך
חשיפת הפעילות בתחום ,הסבר על תהליך האבחון ,הטיפול והעבודה ברוח החוק וכן דיון מקצועי על פתרון
סוגיות מקצועיות.
• חוק נוער פוגע מינית – ליווי וקידום החקיקה בפורומים השונים.
• הכשרת עובדים – השנה יצאו לקורסי ההכשרה באוניברסיטת בר אילן ובביה"ס המרכזי 'דימול' שישה
עובדים .הוקם מערך התלמדות והכשרה ברשות .העובדים החלו להשתלב בעבודה באבחון בבתי הסוהר
ובקהילה ובהנחיית קבוצה ייעודית.
• הסדרת מערך הדרכה – בשנה זו הוסדר מערך ההדרכה למנחי הקבוצות הייעודיות.
• השתתפות בוועדות סל שיקום וגילוי עריות – העובדים בתחום השתתפו בוועדות סל שיקום אשר מתקיימות
בלשכות הרווחה ובוועדות גילוי עריות .נוכחותם והבעת עמדתם המקצועית תורמת רבות בקידום שילובם
של עברייני המין במסגרות טיפוליות מותאמות.

בדיקות התאמה לתכניות שיקום מונע – כלא וקהילה
אסירים השפוטים בגין ביצוע עבירות מין ,הפכו להיות נבדלים מיתר האסירים בשל חקיקה ייחודית בתחום
זה.
הגמ"מים עובדים בפריסה ארצית ,בכל מחוזות הרשות ,ונותנים מענה לאסירים בבתי הסוהר ,למאושפזים
בחלופות מאסר ולאסירים משוחררים בשחרור מלא אשר פונים עצמאית ,באמצעות קציני הפיקוח ,בתי
המשפט או באמצעות גורמים אחרים .תהליך האבחון מתבצע תוך התייחסות לנסיבות חיים אישיות ,תפקוד
בתחומי חיים שונים ,גורמי תמיכה ,עמדות ותפישות כלפי ביצוע המעשים ,הבנת המניעים להתנהגות
הפוגענית ,הגדרת המוקד הטיפולי עפ"י רמת המסוכנות המינית ,הצרכים הקרימינוגניים ומאפייני האישיות
ותוך התייחסות לבדיקת היכולת והמוטיבציה להיתרם מטיפול.
בשנת  2016התקיימו  411בדיקות ( 305בבתי הסוהר 106 ,בקהילה) .הנתונים מעידים על עלייה של 15%
במספר הנבדקים לעומת השנה החולפת ( 359ב  411 ,2015ב .)2016
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כלא
מתאימים
92

קהילה

לא מתאימים טרם התקבלה לא מתאימים טרם התקבלה סיימו בהצלחה
שהות במסגרת
החלטה
החלטה
1
2
40
2
211
106
305

בדיקות התאמה לתכניות שיקום מונע לפי מחוזות
כלא

סה"כ

קהילה

מחוז צפון

64

21

85

מחוז מרכז

181

53

234

מחוז דרום

60

32

92

סה"כ

305

106

411

טיפול בקהילה
הרשות לשיקום האסיר מפעילה קבוצות טיפוליות ייעודיות לעברייני מין בקהילה בכל המחוזות (בערים –
ירושלים ,באר-שבע ,תל-אביב וחיפה) .הקבוצות הינן קבוצות "רכבת" ומתקיימות בשעות הערב על מנת
לאפשר עבודה סדירה במשרה מלאה .מנחי הקבוצות הם מטפלים ייעודיים מוסמכים ,מומחים בטיפול
בעברייני מין ,אשר עברו הכשרה עפ"י דרישות החוק.
מטרת הקבוצה הינה הפחתת רמת המסוכנות המינית הנשקפת מהפרט לביצוע עבירת מין נוספת .הטיפול
מתמקד בפגיעות המיניות לשם זיהוי מעגל הפגיעה ,קבלת אחריות על המעשים ,תוך עבודה על מנגנוני
ההגנה האופייניים והכרת העיוותים הקוגניטיביים ,זיהוי מצבי סיכון ,פיתוח מיומנויות אמפתיה והתמודדות
עם מצבי לחץ שלא ע"י שימוש בהתנהגות מינית פוגענית .הקבוצות הטיפוליות מהוות מרחב משמעותי
ובטוח לטפל בסוגיות שאינם יכולים לשתף עם סביבתם.
בנוסף לקבוצות הייעודיות הפועלות ברשות ,קיימים  9מרכזי שיקום מונע ,אשר קיבלו רישיון להפעלת
מרכזים לטיפול בעברייני מין .מרכזי השיקום המונע פרוסים ברוב חלקי הארץ ומציעים טיפול ברמת
אינטנסיביות משתנה (הוסטל ,מרכז יום ,קבוצות ייעודיות וטיפולים פרטניים) ונותנות מענה גם לבעלי
צרכים מיוחדים כגון אינטליגנציה גבולית ,לקויות ומוגבלויות ברמות תפקוד שונות ופגועי נפש .תכניות
השיקום המונע המתקיימות בהם ,מפוקחות ע"י הגמ"מים המחוזיים ברשות ,תוך עבודה שוטפת וסדירה -
עדכון על התהליכים הטיפוליים ,שינויים בתכניות השיקום ,הארכת משך הטיפול והתערבויות נוספות עפ"י
הצורך.
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השתלבות בטיפול
2015

גידול באחוזים

2016

קבוצות ייעודיות

56

64

14%+

מרכזי שיקום מונע והוסטלים

31

58

87%+

סה"כ מטופלים

87

122

40%+

סה"כ

305

106

411

סיבות לאי התאמה לתכניות שיקום מונע
כלא N=211

סיבה לאי התאמה
לא מעוניין בתכנית שיקום מונע

קהילה N=40
)15%( 6

)13%( 28

לא מעוניין בתכנית השיקום המונע )10%( 21
המוצעת

)33%( 13

שולל צורך בטיפול

)35%( 73

)28%( 11

נפלט מטיפול בשב"ס

)6%( 12

-------

בתהליך טיפולי בשב"ס

)5%( 10

-------

הומלץ לטיפול בשב"ס

)14%( 30

--------

הומלץ לסל שיקום/ועדת השמה

)2%( 4

)12%( 5

אחר

)15%( 33

)12%( 5

סיכום הנתונים בחלוקה למחוזות
כלא
מתאימים
ירושלים והדרום 18

לא מתאימים

קהילה
מתאימים

לא מתאימים

קבוצות
ייעודיות

מרכזי
שיקום
מונע

42

23

9

30

2

מרכז

60

119

28

23

14

47

צפון

14

50

13

8

13

9

סה"כ

92

211

64

40

57

58

סה"כ מאובחנים בבתי הכלא:
 305אסירים*

סה"כ מאובחנים בקהילה:
 106אסירים משוחררים*

*לגבי  4נבדקים טרם נתקבלה החלטה
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נבדקים ומטופלים  -השוואה לשנים קודמות
411

450

()+14.5%

359

400

()+16%

310

350

()+42%
300

218

250
200

122
()+40%

150

87

78

()+11.5%

()+56%

100

50

50
0

2016

2014

2015
מטופלים
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נבדקים

2013

ז .פניות הציבור וסיוע לאסיר המשוחרר ובני משפחתו
רבים מהאסירים משתחררים כשעל צווארם רובצים חובות וקנסות כבדים המחבלים בהליך שיקומם ומקשים
על שילובם מחדש בקהילה ,ואף עשויים להובילם לפשיעה חוזרת ולכליאתם מחדש .הרשות לשיקום האסיר
רואה חשיבות רבה בפיתוח מענים ייחודיים לסיוע לאסירים בתחום זה .הרשות מפעילה עובדים בפריסה
ארצית לצורך מתן סיוע לאסירים המתמודדים עם צרכים אינסטרומנטליים ,חובות ,עיקולים ועוד.
ממצאי מחקר אשר התבצע בקרב אסירים משוחררים ע"י מחלקת המחקר ברש"א ,מעידים על אחוזים
גבוהים ביותר של אסירים משוחררים הנתקלים בבעיות שפורטו לעיל ועניינן בחובות ,קנסות והתמודדות
מול ביורוקרטיה ומשרדים ממשלתיים.
לאור חשיבות הנושא ,הרחיבה רש"א את מערך העוסקים בנושא ,וכיום פועלים נציגי התחום בכל המחוזות.
בתחום זה ,נערכות פניות לגורמים ממשלתיים ולא ממשלתיים כאחד ,במטרה להגיע להסדרי חובות ,מניעת
צווי פינוי ,מאסר וכיו"ב .עוד ניתן לפונים סיוע בהליכים בירוקרטיים שונים.
הרשות לשיקום האסיר מקיימת שיתופי פעולה עם גופי האכיפה והגבייה במדינת ישראל לשם הסדרי
פריסת חובות ,הפחתת ריביות וקנסות עבור אסירים המצויים בשיקומה ,כגון :
• משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות ,בתי משפט ,חברות פרטיות ,בנקים ,חברות סלולר ,מד"א ,חברת חשמל.
• רשות האכיפה והגבייה :המרכז לגביית קנסות וההוצאה לפועל
• האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
• ביטוח לאומי – הסדרת חובות וקצבאות.
עובדי התחום מלווים את האסיר החל מיציאתו מבית הכלא במהלך השתלבותו בקהילה ,ומסייעים לו
בהתנהלות אל מול כל הגורמים הנ"ל ואחרים .לעיתים ,נמשך הקשר והסיוע אף מעבר לתקופת הפיקוח
ברישיון .בנוסף ,מתקיימות סדנאות הכנה לקראת שחרור בבתי הכלא בהשתתפות גורמי אכיפה וגבייה,
לצורך העברת מידע על זכויות וחובות של אסירים משוחררים .לעיתים אף ניתן סיוע מידי לאסירים בין כתלי
בתי הכלא.

להלן פירוט חלקי של עשיית התחום בשנת : 2016
• מתן מענים לפניות בנושאים כלליים העוסקים בארגון ובתחומי עשייתו ,כגון ממוסדות ציבור ומגורמים
פרטיים.
• טיפול בפניות רבות של אסירים משוחררים ובני משפחותיהם
• הסדרי חוב מול מספר מוקדי גבייה  :הוצל"פ ,מרכז לגביית קנסות" מס הכנסה מע"מ ,הנהלת בתי המשפט,
מוסד לביטוח לאומי ,רשויות מקומיות ,וכן מול נושים באופן פרטי.
• ממשקי עבודה שוטפים מול גופים כגון  :המוסד לביטוח לאומי ,משרד השיכון ,משרד המשפטים ,משרד
הפנים ,ביטוח לאומי ,משרד הקליטה ,משרד הרווחה ,רשויות מקומיות ,סיוע משפטי ,מרכז לגביית קנסות,
סניגוריה ציבורית ,עמותת ידיד ,שי"ל ,הקרן לידידות ,חברות פרטיות ,בנקים ,חברות סלולר ,מד"א ,חברת
חשמל.
• טיפול בבקשות מול כל הגופים הנ"ל ומול בתי משפט השלום והמחוזי וועדות השחרורים.
• לאחר פעילות מאומצת ,ישנם כיום רפרנטים בחלק מהמוסדות שכל תפקידם לטפל בפניות של אסירים
משוחררים ,כמו ביטוח לאומי ,והמרכז לגביית קנסות
• סדנאות  -מתקיימות סדנאות הכנה לקראת שחרור בבתי הכלא בהשתתפות גורמי אכיפה וגבייה ,לצורך
העברת מידע על זכויות וחובות של אסירים משוחררים .לעיתים אף ניתן סיוע מידי לאסירים בין כתלי בתי
הכלא .בסדנאות אלה בהם מופיע גם ראש התחום וגם הרכזים ,ופעילות התחום באה לידי ביטוי במשנה
תוקף מעבר לאינפורמציה המועברת לאסירים המשוחררים.
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• ראש התחום מוזמן לוועדה לפניות ציבור וכן מקדם שיתופי פעולה עם גופים ציבוריים רלוונטיים.

סיכום טיפול בתחום בשנת : 2016
מחוז צפון – 218
מחוז מרכז – ( 106בנוסף – ליווים ,ביקורי בית ,בדיקות שתן וכו').
טיפול ארצי ע"י ראש התחום – כמה מאות (אין נתון מדוייק).
יש לציין כי טיפול בפנייה יכול להימשך זמן רב – ולעיתים על פני מספר שנים.

יעדים לשנת : 2017
• בניית רצף טיפולי בחובות אסירים ,החל משלב המעצר ותוך כדי ריצוי המאסר.
• חיזוק והידוק הקשר ושיתוף הפעולה עם גורמי אכיפה וגבייה.
• הגברת שיתף הפעולה עם גורמי השיקום והטיפול באמצעות סדנאות וקבוצות בכלא ובקהילה.
• הוספת רכזים בדרום ובירושלים.
• קידום חקיקה לצורך הקפאת הריבית על חובות האסיר בעת כליאתו.
• קידום חקיקה בנושא "חייב מוגבל באמצעים" ביוזמת משרד המשפטים.
• הכשרה ייעודית לעובדי התחום
• איסוף שיטתי ועקבי של נתוני התחום הכולל את היקף העשייה בתחום.
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ח .פיקוח אלקטרוני
פיקוח אלקטרוני על אסירים משוחררים פועל מכוח חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר
על -תנאי ,התשע"ה .2014-חוק זה מסדיר באופן יסודי את תחום הפיקוח האלקטרוני על עצורים ואסירים
משוחררים על תנאי ,אשר פעל עד לא מכבר מכוח הוראת שעה.
רוב האסירים המשוחררים המושמים בפיקוח אלקטרוני הם גברים ,ותקופת הפיקוח היא בדרך כלל עד שנה
(במקרה של תקופת מאסר ארוכה תקופת הפיקוח היא שנתיים) .כל האסירים הנמצאים בפיקוח אלקטרוני
משולבים במקביל גם בטיפול – פרטני ו/או קבוצתי ובתעסוקה ,וחלקם ממשיך בתכנית השיקום הטיפולית
גם לאחר תום תקופת הפיקוח האלקטרוני.
הפיקוח האלקטרוני מאפשר לפקח באמצעים אלקטרוניים על שהייתו של מפוקח בביתו (או בתחום מוגדר
אחר) ,בזמנים בהם מתחייבת שהותו שם ,באופן המאפשר התרעה בזמן אמת על יציאה בלתי מאושרת
החורגת מהתנאים שנקבעו .האזיק האלקטרוני מוצמד לקרסולו של האסיר עם שחרורו מבית הכלא ,ומשדר
אותות הנקלטים במקלט המחובר לטלפון בביתו של המפוקח ומועברים למרכז בקרה .במידה והמקלט
מזהה אי שידור ,מדווח הדבר למרכז הבקרה וסייר נשלח לבית המפוקח .ממצאי הסייר מועברים למנהלת
הפיקוח האלקטרוני ולרכז פיקוח אלקטרוני ברשות לשיקום האסיר להמשך הטיפול.
שחרור אסיר עם פיקוח אלקטרוני משמעותו פיקוח בתנאים נוקשים .במקרים של הפרות חוזרות עלול
המפוקח לחזור למתקן הכליאה .שיטה זו מאפשרת להתאים משטר פיקוח ייחודי ואישי המותאם לכל
מפוקח בנפרד ,בהתאם למאפייניו האישיים ,העבירה שביצע וצרכיו השיקומיים .כך מתאפשר למפוקח,
באם הדבר הותר לו ,לצאת לעבודה ,לטיפולים רפואיים או אחרים וכדומה.
תכנית הפיקוח האלקטרוני מהווה כלי שיקומי לאסירים הזקוקים לגבולות הדוקים :התכנית מסייעת בתרגול
עמידה בגבולות ,בשיפור יכולות של אחריות ומחויבות ,בהתמודדות עם החופש כגורם סיכון ותורמת לשיפור
יכולות התמודדות מול פיתויים.

להלן סיכום פעילות והחלטות בשנת 2016
• ייעול מדיניות הענישה ושיקום האסירים בישראל  -במסגרת החלטה מספר  1840של הממשלה מיום
 ,11.08.2016הוחלט על הקצאה של  75תקני איזוק אלקטרוני נוספים לרשות לשיקום האסיר .המדובר
בהגדלה משמעותית של מכסת האזיקים ,אשר עומדת בתחילת שנת  2017על  150בנקודת זמן .הקצאה זו
תאפשר לגבש תכניות שיקום העונות על מאפיינים קרימינוגניים של אסירים הזקוקים לפיקוח אלקטרוני
במסגרת תכנית השיקום ,ומגבירה את יכולת הבקרה והפיקוח על עמידתם בתכניות השיקום.
• יצירת ערוץ מאובטח להעברת מידע -הסדרת ממשק עבודה משותף בין רש"א ליחידת פקא"ל בשב"ס
באמצעות התקנת ערוץ מאובטח המאפשר לרש"א לקבל בזמן אמת דו"ח הפרות של אסירים בפיקוח
אלקטרוני ,ומצבת של כלל המפוקחים באיזוק ברמה ארצית.
• נוהל עבודה רש"א-יחידת פקא"ל שב"ס  -גיבוש טיוטה סופית של הנוהל טרם אישורו והפצתו בקרב עובדי
שני הגופים.
• גיבוש והעברת מידע מקצועי לוועדות השחרורים בנושא פיקוח אלקטרוני -יעילות הפיקוח האלקטרוני
בקרב אסירים בתכניות שיקום ,ואופן הפעלתו בתקופת הפיקוח.
• הסדרת פרוצדורות של דיווח על אסירים בפיקוח אלקטרוני -הפצת הנחיות בקרב נציגי רש"א בכלא ורכזי
פיקוח אלקטרוני.
• ועדת המדע והטכנולוגיה -כנסת ישראל -הצגת נתוני אסירים בפיקוח אלקטרוני והרציונל להגדלת מכסת
האזיקים.
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להלן נתוני הפיקוח האלקטרוני ברשות לשיקום האסיר לשנת : 2016
בגיר

מחוז

סה"כ

קטין (עד גיל )18

דרום

13

2

15

מרכז

62

2

64

צפון

50

1

51

סה"כ

125

5

130

בשנת  2016היו  130אסירים סה"כ תחת פיקוח אלקטרוני ,מתוכם  5קטינים מתחת לגיל  .18מדובר בירידה
של  30מפוקחים לעומת התקופה המקבילה אשתקד .ירידה זו נובעת מהגבלת מספר המכסות אשר אושרו
לאסירים משוחררים בפיקוח אלקטרוני.

יעדים ומגמות לשנת :2017
 .1בשנת  2017כאמור אנו צופים כי תהיה עליה משמעותית ,הנובעת מהגדלת המכסה המאושרת ל150 -
אסירים משוחררים בנקודת זמן.
 .2קליטת עובדים ייעודים לפיקוח אלקטרוני עפ"י המכסה שתיקבע.
 .3הוצאת נוהל עבודה רש"א  -יחידת פיקוח אלקטרוני בשב"ס -לצורך התמקצעות וקידום תחום הפיקוח
האלקטרוני רש"א ,ייצא נוהל עבודה משותף המסדיר את דרכי העבודה של שני הגופים וייטמע בקרב
העובדים המקצועיים.
 .4הגברת הפיקוח והבקרה על המפוקחים באיזוק אלקטרוני ועיבוי המענים השיקומיים הניתנים לאוכלוסייה
זו.
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ט .פר"ח
תפיסת העולם של הרשות לשיקום האסיר ,הנשענת על חוק הרשות לשיקום האסיר – התשמ"ג,1983 ,
מדגישה את הטיפול במשפחת האסיר ובילדיו בתקופת מאסרו של ההורה .אין חולק על כך ,כי תקופת
המאסר נחווית כאירוע טראומטי לאסיר/ה ועבור משפחתו :האם וילדיה ,וכל יתר בני המשפחה המורחבת.
כחלק מתפיסתה וראייתה את הקושי בהתמודדות בבעיית הניתוק של ההורה האסיר/ה מבני משפחותיהם,
מציעה הרשות לשיקום האסיר היערכות טיפולית-מקצועית-ארגונית על מנת לסייע לילדי אסירים בתקופת
ריצוי עונש המאסר.
לשם כך ,חברו שלושה גופים להפעלתו של מיזם חשוב זה :הרשות לשיקום האסיר ,שב"ס ופר"ח .תחילתו
של המיזם בשנת  1987והוא ממשיך ומתקיים גם כיום.
עד היום נחנכו מעל  6,300ילדים ,ובשיא פעילותו טיפל המיזם ב 450 -ילדים ב 26 -יישובים.
החיבור של הילד לאביו/אמו הנמצאים בכלא נעשה באמצעות חונך פר"ח (סטודנט) ,המשמש כמודל
להזדהות עבורו ,מעין אח בוגר לילד .החונך מכוון ,מדריך ,מלמד ומנחה את הילד בתקופה קשה זו .הפעילות
מתבצעת בבית הילד או במסגרת מתנ"ס הסמוך לביתו של הילד ,בתדירות של  4שעות שבועיות במהלך
 8חודשי עבודה (שנה אקדמאית) .כמו כן ,מגיע החונך עם הילד לביקורים אצל ההורה בבית הכלא (עד 5
ביקורים בשנה).

דרכי הפעולה:
בדיקת התאמת ילדים
ומשפחות מתבצעת מחודש
אוג' ועד חודש ספט' בכלא
ובקהילה בכל שנה
כ.א :רכז רש"א ,רכז פר"ח,
עו"ס וקצין חינוך

מיזם פרויקט פר"ח
מופעל ע"י  3ארגונים
רש"א ,שב"ס ופר"ח

נהלי העבודה כתובים
לכל ארגון ומופעים
בארגון

פעילות הנמשכת מחודש
אוג' ועד חודש יוני
( 9חודשי עבודה)

ביקורי בית אצל משפחות
האסיר במהלכיו מתקיים
ראיון לילד ולאם

דרכי
פעולה

אוריינטציה לחונכים והצמדת
חונך לכל ילד התחילת עבודתם
בקהילה ובכלא

החל מחודש ינואר
בכל שנה מתקיימים
 5מפגשים במהלך
 5חודשים בבתי כלא
במהלך חודש יוני
מפגש פרידה
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מטרותיו העיקריות של המיזם הן:
• חיזוק הקשר בין הילד להורה בתקופת שהותו של האסיר בכלא ו/או בתקופת שחרורו של האסיר/ה מהכלא
וחזרה למשפחתו.
• חיזוק ביטחונו האישי והעצמה אישית של הילד.
• רכישת כישורי חיים ,חיזוק האמון בממסד ,הגברת יכולות לימודיות.
• חשיפת הסוד הגדול של היות ההורה במאסר.
במהלך תקופות החונכות ,מתקיימות פעילויות חינוכיות–הפגתיות של פעילות משותפת של הילד והחונך
ברמה הקבוצתית ,אירועים חברתיים ,פעילות בחגים ,ופעילות משותפת של המשפחה .בחלק מהיישובים
ניתנים מענקים לחונכים באמצעות עמותות לשיקום האסיר.
הפעילות מקרבת את משפחת האסיר ומסייעת להם לצרוך טיפול סוציאלי ,ועוזרת לפיתוח האמון בממסד.
במהלך השנים האחרונות חלה ירידה במספרם של הילדים המשתתפים במיזם ,בעיקר בשל קשיים
תקציביים ,כמו גם נוכח מיעוט הסטודנטים המעוניינים לשמש חונכים .קושי נוסף נעוץ ברישום נמוך למיזם
של אסירים  -אבות ואימהות בשירות בתי הסוהר ,עקב ירידה במספר החונכים המצטרפים למיזם.
בשנת  2016השתתפו  161ילדי אסירים במיזם:
 63ילדי אסירים בדרום 46 ,באזור המרכז ו 52 -ילדי אסירים בצפון.
היישובים שהשתתפו במיזם הם :חיפה ,נצרת ,עפולה ,עכו ,באר-שבע ,קריית גת ,אשדוד ,פתח-תקווה,
תל-אביב ,בת-ים ,רמת-גן ,חולון.
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י .אסירים נפגעי נפש ולוקים בתחלואה כפולה
בבתי הכלא ברחבי הארץ מרצים את מאסרם כ 700 -נפגעי נפש בנקודת זמן ,מתוכם כ 600 -מאובחנים
כסכיזופרניים (על-פי הערכתו של מנהל מחלקת בריאות הנפש בשירות בתי הסוהר) .חרף זאת ,אין
לגורמים המוסמכים נתונים מדויקים ומפולחים לגבי מספר האסירים נפגעי נפש בכל בית כלא בזמן נתון
ובכלל.
ניתן להעריך כי אוכלוסיית נפגעי הנפש מהווה כ 10% -ממספר האסירים בכלל ,וממספר האסירים
המשתחררים מידי שנה.
במצב הנוכחי כיום ,אסירים פגועי נפש רבים "נופלים בין הכיסאות" ,והם אינם זוכים תמיד למענים
שיקומיים וטיפוליים ההולמים את מצבם ,בין אם בשל חוסר בידע מקצועי של גורמי הטיפול ,או בשל
חסמים בירוקרטיים בקשר בין המשרדים הממשלתיים השונים  -שירות בתי הסוהר ,משרד הבריאות,
משרד הרווחה והרשות לשיקום האסיר.
בניית תכנית שיקום לאסיר פגוע נפש מצריכה פנייה למוסד לביטוח לאומי ולמשרד הבריאות עוד בעת
המאסר ודיון בוועדת שיקום לשם קבלת זכאות ל"של שיקום" .בפועל ,הגורמים השונים מתקשים להוציא
תהליך זה אל הפועל ,ואסירים רבים משתחררים מבלי שהתקיימה בעניינם ועדת שיקום ,וללא כל תכנית
שיקומית לאחר שחרורם מבית הכלא.
אין ספק כי הטיפול באוכלוסייה זו מצריך שינוי יסודי במודל העבודה הקיים.
בבית כלא מג"ן ,המיועד לאסירים פגועי נפש וטעוני פיקוח ,מתקיים מזה זמן מודל עבודה משותף ,המאפשר
את קיום ועדת סל השיקום בתוך כתלי בית הכלא .כך מתאפשר קיום דיון מקצועי ומקיף בהשתתפות
מרבית גורמי הטיפול – ובכלל זה נציג הרשות לשיקום האסיר ,באשר לתכנית השיקום המיטבית לאסיר
לאחר שחרורו.

סיכום פעילות שנת :2016
בשנת  2016אובחנו על-ידי יועצת רש"א בכלא מג"ן  60אסירים נפגעי נפש  52 :שהו בכלא מג"ן 4 ,מכלא
מעשיהו 3 ,אסירות מכלא נווה תרצה ואסיר אחד מכלא איילון.
בשנת  2016מחוז מרכז החל לתת מענה לאסירים נפגעי נפש בכלא מעשיהו ,איילון ונווה תרצה ,בתי כלא
אלו שוהים במתחם כלא מג"ן ולכן מתאפשר לעלות אותם לוועדת "סל שיקום" שמתקיימת במג"ן .יש לציין
שבשנת  2016התקיימו מעט וועדות "סל שיקום" בעקבות שינויים ארגוניים מטעם משרד הבריאות.

סיכום שנת  – 2016אסירים פגועי נפש
סה"כ אסירים
מאובחנים

60

לא מתאימים או
נדחו בוועדות "סל
שיקום"

השתלבו בהוסטל השתלבו בתכניות בתהליך קליטה
להוסטלים
בפיקוח – זכאי "סל פיקוח בקהילה -
לתחלואה
זכאי "סל שיקום"
שיקום"
כפולה
36
8
8
6
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אין ספק כי אסירים פגועי הנפש מהווים קבוצת אוכלוסייה חלשה ,מודרת ובעלת שיעורי רצדיביזם גבוהים
מהממוצע .זאת ועוד ,פעמים רבות הם אינם צורכים שירותים בשל חוסר נגישות ,היעדר כוחות התמודדות
מול הרשויות או בשל חסמים ביורוקרטיים.
הניסיון שנרכש בבית כלא מג"ן מוביל להכרה כי יש צורך ממשי בהפעלת המודל לאסירים פגועי נפש ברמה
הארצית בכל בתי הכלא ,ולא רק לאסירים הנמצאים בבית כלא מוגדר וטיפולי ככלא מג"ן.
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פרק שביעי :קבוצות טיפול
ייעודיות לשיקום אסירים
בשנים האחרונות ,הולכת וגוברת בקרב אנשי מקצוע המודעות בדבר כוחו של הטיפול הקבוצתי לחולל
שינוי אצל הפרט .שלא כבעבר ,נתפס היום הטיפול הקבוצתי כבעל משמעות טיפולית ומקצועית גבוהה,
ומיוחסים לקבוצה יכולת וכוח לשקף לאדם את חולשותיו ומגבלותיו ,לצד יכולתה של הקבוצה לחזק אותו,
לתמוך בו בעת קושי ולהוות עבורו משענת .נוסף על כך ,נמצא כי הטיפול הקבוצתי הנו יעיל ביותר בקרב
אוכלוסייה פורעת חוק ,ועל-כן נעשה בו שימוש נרחב בארגונים מקבילים כגון שירות המבחן ושירות בתי
הסוהר.
לאור האמור ,פיתחה הרשות לשיקום האסיר בשנתיים האחרונות מערך נרחב של טיפול קבוצתי ,המיועד
לאסירות ולאסירים משוחררים בקהילה .טיפול זה בא בנוסף ובמקביל לטיפול הפרטני המתקיים במתכונת
של פסיכותרפיה של מטופל עם מטפל.

לטיפול הקבוצתי ברשות לשיקום האסיר שתי מטרות עיקריות:
 .1הפחתת מסוכנות ומניעת מועדות חוזרת – באמצעות טיפול ייעודי במאפייני העבירה ,עבודה על מעגל
העבירה ועל מצבי סיכון העלולים להוביל את האסיר המשוחרר לביצוע עבירה חוזרת.
 .2תמיכה ,סיוע וחיזוק האסיר המשוחרר בתהליך השיקום והשינוי אותו הוא עובר.
כידוע ,מרבית המטופלים ברשות לשיקום האסיר הם אסירים משוחררים תחת התניה שיפוטית ,הנדרשים
להשתלב בתהליכי טיפול ושיקום מחוץ לכלא .בכך ,מאפשר הטיפול הקבוצתי לעבות את תכנית השיקום
ולהוסיף לה נדבכים טיפוליים אשר בעבר נותרו ללא מענה .כן יש בכוחה של תכנית השיקום אף לחזק את
יכולת הפיקוח אחר צעדיו של האסיר המשוחרר ,נוסף על השתלבותו של האסיר בתעסוקה סדירה וביתר
מרכיביה של תכנית השיקום.
כל הקבוצות המתקיימות בקהילה מועברות בקו ( - )coהנחייה משותפת של שני מנחים מקצועיים ,אחד
מהם עובד רש"א והשני מנחה שהנו מומחה חיצוני בתחום הטיפול הרלוונטי  -מרביתם מומחי תוכן וידע
המועסקים כפרי-לנסרים.
קבוצות רבות נפתחו באזורים פריפריאליים על מנת להנגיש את הטיפול ולאפשר לאסירים משוחררים
רבים יותר להשתלב בטיפול.
תשומת לב יתרה ניתנת להתאמת האסיר המשוחרר לתכנית הקבוצה הטיפולית .גישתה המקצועית של
רש"א הנה כי המטופל צריך להתאים לקבוצה מבחינת מאפיינים וצרכים ,על אף שלא תמיד קיימת זיקה
לעבירה אותה ביצע .לדוגמא – אדם אשר ביצע עבירת תנועה בעטיה נפגע אדם ,פעמים רבות ימצא כסובל
מפוסט טראומה ועל-כן ישולב בקבוצה לסובלים מתסמונת פוסט טראומטית ולא בקבוצת עברייני תעבורה.
כל הקבוצות ברשות לשיקום האסיר הן קבוצות רכבת – כלומר יש תאריך התחלה ,אך לא נקבע לה תאריך
סיום והיא למעשה נמשכת כל הזמן .במהלך הקבוצה חברים עוזבים ובמקומם נכנסים לקבוצה חברים
חדשים.
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שם הקבוצה

מטרות הקבוצה ומהותה

קבוצות ייעודיות לעוברי חוק:
מש"א

מטרת הקבוצה הנה מתן כלים להתמודדות יומיומית
של האסיר המשוחרר ,תוך התבוננות עמוקה לעולם
הפנימי הרגשי של המשתתפים .הקבוצה תתמקד בתיעול
כעסים וסובלימציה של התנהגות תוקפנית ,רכישת כלים
להתמודדות חברתית ,התייחסות לצורך ביצירת קשר זוגי
מכבד ,תכנון וארגון מטרות מציאותיות בתחומי החיים
השונים  -כלכליים ,לימודיים ועוד .הקבוצה פועלת במתכונת
פסיכו-חינוכית .מועלים בה נושאים המתקשרים לקשיי
שליטה ולקושי בוויסות רגשי הקיימים אצל עוברי חוק רבים.
בין היתר ,דנה הקבוצה בקושי בשליטה בכעסים ,ביחסים
בין-אישיים מורכבים ,בקושי לבקש עזרה ,בקושי לסרב
להצעה לא רצויה ,בקושי לעמוד במצבי מצוקה ועוד.
במהלך הדיון בנושאים אלה מוזמנים המטופלים לשתף
בחוויותיהם האישיות מההווה ומעברם הרחוק והקרוב.
הקבוצות מונחות בהתאם למתודות טיפוליות הלקוחות
מעולם תיאורטי עשיר ,וידועות כמסייעות בהתמודדות טובה
יותר לאחר השחרור מבית הכלא ,ובכך תורמות לירידה
בסיכויי המועדות.
אוכלוסיית היעד :אסירים משוחררים שנשפטו בגין עבירות
מגוונות ,בעלי מאפיינים כגון  :קושי בוויסות רגשי ,דפוסי
התמודדות לקויים ,התנהגות אלימה וניהול אורח חיים שולי
ובלתי נורמטיבי.

קבוצות תעסוקה

מטרותיהן של קבוצות התעסוקה הן סיוע בהתמודדויות
יומיומיות ומתן כלים יישומיים להתמודדות עם עולם
התעסוקה ,כגון – חיפוש העבודה המתסכל ,שמירה על
יציבות בעבודה ,השגרה השוחקת ,ההתמדה ,המיצוי העצמי
שלי בעבודה ,הרצון לשנות ולהחליף מקום ועוד .הקבוצה
מסייעת לחבריה בהתמודדות עם מקום העבודה  -המעסיק
והחברים לעבודה ,עבודה בצוות ,קבלת מרות ,אחריות
וסמכות ,השכר והזכויות של העובד.
אחת ממטרות העל של הקבוצה הנה בניית מסלול עבודה
להמשך החיים ,ולא רק לזמן הפיקוח .לקבוצה עצמה כוח
רב ,ולעיתים מתוך נושאים אלה עולות התמודדויות אישיות
נוספות בתחומים רבים בחיים בכלל ובתקופת הפיקוח
בפרט.
אוכלוסיית היעד :אסירים משוחררים אשר נמצאו כמי
שזקוקים לקבוצת תעסוקה לשם רכישת מיומנויות וכישורי
חיים בתחום התעסוקה.
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שם הקבוצה

מטרות הקבוצה ומהותה

קבוצות ייעודיות לעברייני מין

מטרת הקבוצה הינה הפחתת רמת המסוכנות המינית
הנשקפת מהפרט לביצוע עבירת מין נוספת .ההתערבות
הטיפולית כוללת עבודה על לקיחת אחריות על ההתנהגות
הפוגעת ,זיהוי והבנת דפוסי חשיבה מעוותים ,ניהול פנטזיות
מיניות סוטות ,תרגול טכניקות תגובה מובנות יותר ,העלאת
המודעות לחלקים הפוגעניים שבאישיות ,עבודה על מנגנוני
הגנה ,זיהוי גורמי ומצבי סיכון ועבודה אינטרוספקטיבית
על רגשות ,עמדות והתנהגויות הקשורות לגורמי הסיכון
לפגיעה חוזרת ,למידה של תהליכי עבירה ומעגל התקיפה,
הקניית כלים ודרכי התמודדות אדפטיביים ופיתוח מיומנויות
אמפטיות כלפי הקורבן .תהליך הטיפול :הקבוצה הנה
באוריינטציה דינאמית ,כאשר נעשה שימוש בטכניקות של
טיפול קוגניטיבי-התנהגותי " ,"Relapse Preventionשימוש
בקלפים טיפוליים ,פסיכודרמה ואמצעים חווייתיים נוספים.
אוכלוסיית היעד  :אסירים משוחררים שהורשעו בגין ביצוע
עבירות מין  :אסירים ברישיון  +אסירים המשוחררים בשחרור
מלא (תכנית לשיקום מונע).

קבוצות פסיכו -סוציאליות
תורניות

מטרת הקבוצה הנה הפחתה ומניעת המועדות לפשיעה
חוזרת בקרב אוכלוסיית האסירים הדתיים .הטיפול ממוקד
במוקד בעיית החיים עצמה ופחות בתוצאותיה.
התכנית הטיפולית מבוססת על פי המודל העיקרי של
הרמב"ם {הלכות תשובה-וידוי דברים ,חרטה ,עזיבת החטא
וקבלה לעתיד שלא לחזור עליו} ,העצמת האמונה וכן
מודלים המקובלים כיום בעולם בטיפול בעברייני אלימות,
רכוש ,מרמה ,תעבורה ,שימוש לרעה בסמים וסחר בסמים.
הטיפול הינו מקצועי-סוציאלי באוריינטציה תורנית הלקוחה
מהמסורת התורנית וממחשבת ישראל.
המוקדים העיקריים לטיפול בקבוצה זו הינם :שינוי דפוסי
חשיבה והתנהגות ,בחירה וקבלת החלטות ,זיהוי וניהול מצבי
סיכון לביצוע העבירה ,שליטה בכעסים ,מודעות להשלכות
העבירה על הפגיעה בפרט ובחברה ,כשורי חיים ומתן כלים
לחידוש ובניה של קשרים בין אישיים ומשפחתיים והעצמת
החלק האמוני.
אוכלוסיית היעד :אסירים דתיים אשר בחרו לשנות דפוסי
חשיבה ,התנהגות ומידות באמצעות "ארגז הכלים התורני".
בנוסף ,אסירים המבקשים מעטפת רוחנית לשיקומם ,על
בסיס אמוני.
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שם הקבוצה

מטרות הקבוצה ומהותה

קבוצות ייעודיות לעברייני
מרמה

הטיפול הקבוצתי מתמקד בפיתוח יכולת אינטרוספקטיבית :זיהוי
המניעים לביצוע העבירות ,זיהוי הדפוסים ה"מרמים" והגברת המודעות
לצורך בהתנהגות מרמה ,הכרה וטיפול ב"אני האמיתי" וה"אני הכוזב",
קבלת אחריות על העבירות והבאת המשתתפים לפיתוח אמון ורגשות
אמפאתיים כלפי זולתם.
במקביל ,הקבוצה מטפלת בקשיים ובשימור מערכות היחסים
המשמעותיות בחייהם .המשתתפים מכוונים לדבר על ההסתרה
והבושה בחייהם ,על הנטישה ,העדר האמון ויצירת מרחב חדש ,מקובל
וראוי לחייהם.
השלמת התהליך הנוצר בקבוצה הייעודית נעשה בטיפול פרטני,
כבהליך מקביל ,ולכן משתתפי הקבוצה מחויבים בטיפול פרטני.
אוכלוסיית היעד :אסירים משוחררים אשר נשפטו בגין מגוון עבירות
פיסיקליות ,ונמצאו כמי שיכולים להיתרם מקבוצה זו ,בהתאם
למאפייניהם האישיותיים ומאפייני העבירה.

קבוצה ייעודית לטיפול
בעברייני תעבורה

אוכלוסיית עברייני התנועה נתפסים לעיתים כנורמטיביים ,ביחס
לעבירות האחרות ,המוכרות .לעיתים אנו פוגשים באסירים
המתמודדים עם ענישה מרובה ,מלבד הענישה שהוטלה עליהם על
פי חוק ,כגון :מאסר ,קנסות ושלילית רישיון .הקבוצה מסייעת לחבריה
בהתמודדות עם הפגיעה בתפקודם האישי ,משפחתי ומקצועי ,כאשר
תשלומי הקנסות כבדים ,יכולת התעסוקה מוגבלת ויכולת התנועה
ברכב נשללה .בין השאר השיח הטיפולי בקבוצה נסוב אודות הסכנות
בנהיגה בניגוד לחוק ,השלכות השימוש בחומרים ממכרים ונהיגה,
הכרת האובדנים ,אחריות ושליטה אישית ולמידה את הדפוסים
המחשבתיים ,המכשילים ,אשר הובילו לביצוע העבירות.
אוכלוסיית היעד :אסירים משוחררים אשר נשפטו בגין עבירות
תעבורה ,ונמצאו מתאימים להשתתף בקבוצה זו.

קבוצות אמ"ת -אלימות-
מרמה -תעבורה

מטרת הקבוצה הנה מתן מענה טיפולי מונע רצידיביזם לאסירים
המשתחררים בתכנית פיקוח .השילוב של  3סוגי העבריינות מאפשר
שימוש בדימויים הקשורים באחד מסוגי העבירות בהקשר לעבירה
מסוג אחר .למשל :שאלה לעברייני מרמה ואלימות" :אילו תמרורים
היו בדרך ומה היו המחשבות והרגשות שגרמו לכם להתעלם מהם".
שילוב האוכלוסיות מאפשר לעברייני מרמה ותעבורה לבדוק את
האלמנטים דמוי האלימות שבעברותיהם ,ולעברייני האלימות לבחון
כיצד עברותיהם מהוות הפרת חוזה.
אוכלוסיית היעד  :אסירים משוחררים עברייני מרמה ,תעבורה ואלימות,
שאובחנו כמתאימים לשילובם בקבוצה
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שם הקבוצה

מטרות הקבוצה ומהותה

קבוצה ייעודית מותאמת
תרבות לעוברי חוק מן
החברה הבדואית

בדומה לקבוצה ייעודית לעוברי חוק – מש"א (ראה לעיל) ,ובהתאמה
לתרבות ולמאפייניהם הייחודיים של אסירים מהחברה הבדואית.
הקבוצה מתמקדת בנוסף בנושאים ייחודיים כגון :נאמנות כפולה,
קונפליקט בין קודים תרבותיים ,חברתיים ומשפחתיים שסותרים
קודים חברתיים בחברה הכללית ועוד.
אוכלוסיית היעד  :אסירים משוחררים תושבי הישובים הבדואים בדרום.

קבוצה ייעודית לטיפול
בעברייני תעבורה
מותאמת לחברה הבדואית

הקבוצה הנה בשיתוף עם עמותת "אור ירוק".
קבוצה פסיכו-חינוכית המותאמת לתרבות ולמאפייניהם הייחודיים של
אסירים מהחברה הבדואית .הקבוצה עוסקת בלמידה והטמעת חוקי
התנועה ובטיחות בדרכים ,הרחבת המודעות לסכנות בנהיגה בניגוד
לחוק ,שינוי תרבות הנהיגה באמצעות שינוי דפוסי חשיבה ,לקיחת
אחריות על העבירה ,התמודדות עם המחירים והנזקים כתוצאה
מביצוע העבירה.
כמו כן ,בכדי להפנים את השלכות המעשים הן ברמה האישית והן
הנזקים כלפי החברה ,המשתתפים בקבוצה נפגשים עם אנשי חוק,
משפחות של נפגעי תאונות דרכים ומחויבים בפעילות התנדבותית
בנושא בטיחות בדרכים כחלק מתרומתם לקהילה.
אוכלוסיית היעד :אסירים משוחררים אשר נשפטו בגין עבירות
תעבורה ונמצאו מתאימים להשתתף בקבוצה זו.

קבוצה לאסירים נפגעי
לחץ וטראומה

מטרת הקבוצה הנה טיפול ייעודי בלחץ ובפוסט-טראומה ככלי יעיל
לשיקום ולהפחתת רצידיביזם.
התכנית מבוססת על טיפול אינטגרטיבי ,תוך שימוש בטכניקות
ממודלים קוגניטיביים-התנהגותיים לשינוי דרכי חשיבה כמו מודל
א.פ.ר.ת ,.המשגה ומתן מידע פסיכולוגי -Psychoeducation-להבנת
החוויה הטראומתית ונרמול שלה ,שימוש בטכניקות חווייתיות כמו
קלפים טיפוליים ,פסיכו-דרמה ודמיון מודרך .מוקדים עיקריים
לטיפול :שינוי בתפיסת העצמי ,שינוי דרכי חשיבה ופירוש מחדש,
שחרור מרגשות אשם ,שינוי סדרי עדיפויות ,שיקום יחסים בין-אישיים,
הגברת תחושת המסוגלות ,וחיבור גוף ונפש.
אוכלוסיית היעד :אסירים עם כל סוגי העבירות אשר אובחנו טרם
מאסרם כסובלים מפוסט-טראומה ,ואסירים ללא אבחון של PTSD
אשר מוקד הקושי/הבעיה הוא באירועים טראומתיים מעברם ובאירועי
משבר ולחץ קיצוניים שעברו בחייהם.
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שם הקבוצה

מטרות הקבוצה ומהותה

קבוצות
עבריינות
כללית

היציאה מהכלא חזרה לקהילה מביאה עימה חששות והתמודדויות חדשות ,איתם
נאלצים האסיר המשוחרר וקרוביו להתמודד .ברוב הפעמים ,החזרה לקהילה
מחייבת התארגנות של כלל מערכות אולם בראש ובראשונה שינויי תפיסותיו
ועמדותיו של האסיר ביחס לאורח החיים העברייני וכן עבודתו על עיוותי החשיבה
שהביאוהו לביצוע עבירותיו .מטרת הקבוצה הנה היכרות של המשתתפים עם מצבי
הסיכון החיצוניים והפנימיים בחייהם ,במטרה לרכוש כלים ומיומנויות אדפטיביות
להתמודדות.
הטיפול הנו דינאמי וחינוכי ,אשר יביא את המטופלים למידת תובנה עמוקה ביחס
לגורמים ולסיבות בעקבותיהם ביצעו את עבירותיהם.
אוכלוסיית היעד :אסירים משוחררים בעלי תקופת רישיון של מעל ל 4 -חודשים,
בעלי אופי עבירות של אלימות ,סמים ורכוש.

קבוצות
בקהילה
לשיקום
אסירים

קבוצות תמיכה לאסירים משוחררים ,המתמקדות בעיקר בהתמודדות עם מעגלי
החיים השנים כגון תעסוקה ,משפחה ,סטיגמה ,מוסדות וכיו"ב.
חלק מקבוצות אלה הן קבוצות המתקיימות במסגרות משלבות כגון מרכזי יום
למכורים ,עמותת אפש"ר ועוד.
אוכלוסיית היעד :אסירים משוחררים בעלי רקע מגוון של עבירות.

קבוצות
ייעודיות לנוער
ולצעירים

מטרות הקבוצה הן מניעת רצידיביזם והפחתת רמת הסיכון הנשקפת מהאסיר
המשוחרר הצעיר לביצוע עבירה נוספת.
בקבוצה דנים בתהליכים דינאמיים וקוגניטיביים המתקיימים בחיי הצעיר ,ומשוחחים
אודות פנים הנפש והשפעתו על פועלו של הצעיר .בקבוצה עולים תכנים רבים
ומגוונים :משפחה ,נאמנויות ,טראומת הכליאה והמאסר ,התמכרויות והיסטוריית
חיים ומשפחה ,כשאלו מעוגנים בכלים וטכניקות להתמודדות אדפטיבית יותר
בהווה.
טכניקות טיפוליות בהן נעשה שימוש בקבוצה :מודל א.פ.ר.ת ,.מודל "פסק זמן",
מעגל האלימות ,טכניקות לשליטה בכעסים ,עיסוק נרחב בדיבור רגשי ,מסגורים
מחדש ( )reframingפסיכודרמה.
אוכלוסיית היעד  :אסירים משוחררים בין הגילאים  ,14-21אשר נשפטו בגין מגוון
עבירות.

קבוצת הדרכת
הורים

מטרת הקבוצה הנה להדריך את ההורים ,לחזק את מחויבותם להליך השיקומי
ולהעמיק את הקשר בינם לילדיהם ,וזאת מתוך הבנה כי הכנה נכונה והתמודדות עם
בעיות במהלך תקופת הפיקוח ,תקל על ההורים ותחזק את דרך השיקום .ההורים
מהווים דמויות מפתח בתהליך הסוציאליזציה ויכולים לשמש סוכני שינוי בתהליך
השיקום של ילדיהם ,מכיוון שבעוד שהקשר עם רש"א הנו זמני ,הרי שהקשר
המשפחתי וההורי חזק ויישאר גם לאחר סיום תכנית השיקום .מכאן החשיבות
העליונה בהעצמת ההורים ,בתמיכה בהם ובחיזוק הסמכות ההורית.
בקבוצה עולים תכנים כגון :חוסר אונים אל מול התנהגות הבנים ,משבר היציאה
מהכלא והשיבה הביתה ,בושה וסטיגמה ,מעגלי תמיכה ,תפקיד ההורה כמציב
גבולות ,קבלה ,תקשורת מקרבת ועוד).
אוכלוסיית היעד :הורים (ודמויות משמעותיות בגירות) לאסירים משוחררים צעירים
בגילאי .14-21
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שם הקבוצה

מטרות הקבוצה ומהותה

קבוצת פסיכודרמה

פעילות פסיכו דרמטית מביאה את המשתתפים בה למעורבות גדולה כל
כך עד שהם מוותרים על המגננות ,ולומדים להעלות את הקונפליקטים
בחייהם בדרך ספונטנית ועל-ידי הצגת האירועים במשחק תפקידים.
בעזרת הפסיכודרמה ,לומד המטופל ליצור ספונטניות ולמצוא תגובות
יצירתיות כדי שיוכל לגרום לשינוי משמעותי בחייו .בטיפול נבחנים אירועים
המתרחשים בהווה ,חווים מחדש חוויות מן העבר ,ואף בונים ציפיות לעתיד.
טיפול הפסיכודרמה הוא התנסותי וחוויתי ועל כן מביא את המטופל בו זמנית
לפעול באמצעות הכרה ,פעולות וביטוי רגשי.
לקבוצה עצמה כוח רב .לעיתים הקבוצה וענייניה עומדים במרכז העניינים.
ולעיתים במהלך עבודה עם פרוטגוניסט (אחד מחברי הקבוצה שבמפגש
ספציפי מעלה את בעיותיו האישיות) ,שאר חברי הקבוצה אינם פעילים
בהצגה עצמה אך עדיין מעורבים בצורה מסוימת ועשויים לעזור ולצאת
נשכרים מהמפגש.
אוכלוסיית היעד :אסירים משוחררים שנשפטו בגין עבירות מגוונות בעלי
מאפיינים כגון :קושי ,בוויסות רגשי ,דפוסי התמודדות לקויים ,התנהגות
אלימה וניהול אורח חיים שולי ובלתי נורמטיבי

קבוצות טיפול
לאסירות משוחררות

קבוצת עבירות תעבורה :מטרתה הבנת משמעות והשלכות העבירה ולמנוע
חזרה על עבירות תעבורה (קבוצה סגורה).
אוכלוסיית היעד :אסירות משוחררות שהורשעו בגין עבירות של פגיעה,
הריגה ברשלנות בתאונת דרכים.
קבוצת החלמה מטראומות מיניות בילדות  :מטרתה הפחתת רה-ויקטימיזציה
של הנשים הנפגעות וסיוע ביצירת יחסים מיטיבים  -זוגיים בפרט ויחסי אנוש
בכלל (קבוצה סגורה).
אוכלוסיית היעד :אסירות משוחררות נפגעות טראומה מינית.
קבוצת החלמה מטראומת הזנות :מטרתה יציאה ממעגל הזנות (קבוצה
סגורה).
אוכלוסיית היעד :אסירות משוחררות שהיו במעגל הזנות.
קבוצה לנשים שעברו עבירות מרמה והונאה.
אוכלוסיית היעד :אסירות משוחררות שביצעו עבירות מרמה והונאה.
קבוצה דינאמית טיפולית :מרחב המאפשר לנשים המשתחררות מהכלא
ומתחילות תהליך שיקום לשתף בקשיי שוטפים בחיי היום יום וכן בקשיים
נפשיים הקשורים לטראומות העבר.
אוכלוסיית היעד :אסירות משוחררות בפיקוח.
קבוצת תעסוקה :מטרתה סיוע וטיפול בנושאים העולים ביציאה לעבודה -
התמודדות עם המעסיק ,רעים לעבודה  ,פיתויים וקשיים בעבודה.
אוכלוסיית היעד :אסירות משוחררות מועסקות
קבוצת אימהות :עוסקת בשאלות לגבי חזרת האסירות המשוחררות לבתיהן
וגידול ילדיהן לאחר משבר אימון וניתוק.
אוכלוסיית היעד :אסירות משוחררות אימהות לילדים.
קבוצה ייעודית לעבירות אלימות במשפחה :הקבוצה משלבת מודלים
מתחום הטיפול באלימות במשפחה ותחום הטיפול בנשים נפגעות טראומה
מורכבת.
אוכלוסיית היעד :אסירות משוחררות שהורשעו בעבירות אלמ"ב.
קבוצה ייעודית לנשים משתמשות לרעה באלכוהול/חומרים פסיכו-
אקטיביים.
אוכלוסיית היעד :מגוון עבירות ,בעלות רקע של שימוש בחומרים פסיכו-
אקטיביים.
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פרק שמיני :מטה הרשות
לשיקום האסיר
א .משאבי אנוש
כללי
מחלקת משאבי אנוש מטפלת בכל העובדים המועסקים ברשות לשיקום האסיר ומתקיימים ביניהם לבין
יחסי עובד מעביד .בסוף  2016הועסקו ברשות לשיקום האסיר  136עובדים לעומת  130עובדים בסוף שנת
 .2015הגידול נובע מהגדלת מצבת כוח העובדים בשיקום בקהילה וכן מהגברת המענים במטה הרשות
לשיקום האסיר.
בנוסף ,ישנם ברשות כ 32 -נותני שירותים מומחים ואנשי מקצוע אשר לא מתקיימים עימם יחסי עובד
ומעביד.

נתוני כוח אדם
במהלך שנת  2016נקלטו ברשות  29עובדים בהתאם לפירוט הבא 4 :מזכירות 6 ,יועצי שיקום מחוזי 9 ,רכזי
שיקום אזורי (מתוכם  1מ"מ עובדת בחל"ד) 4 ,מדריכים/ות בהוסטל 2 ,עו"ס בהוסטל 2 ,יועצי תעסוקה
(מתוכם  1מ"מ עובדת בחל"ד) 2 ,מדריכות נשים במחוז.
הורחבה תקינת הרשות שאפשרה קידום וקליטת עובדים בתפקידים חדשים :סגן בכיר ליועמ"ש ,מנהל
מרכז הוליסטי לנשים ,מנהל בית ספר להדרכה ,ראש ענף הדרכה ומרכזת בכירה כוח אדם.
עם הרחבת המענים ,הוגדלה מצבת העובדים שאפשרה לעובדים להתמודד למכרזים פנימיים והתקדמות
במרחב תפקידים כמפורט 3 :רכזות ועדות שחרורים 2 ,רכזי שיקום אזורי 1 ,יועץ שיקום מחוזי 1 ,מרכזת
בכירה כוח אדם 1 ,ראש תחום 1 ,מנהל בית ספר להדרכה 1 ,ראש ענף הדרכה 1 ,סגן בכיר ליועמ"ש ו 1 -
יועץ תעסוקה.
נתוני קליטה וסיום העסקה בחלוקה עפ"י מחוזות:

מחוז

עזבו

נקלטו

דרום

13

12

מרכז

8

8

צפון

7

3

מטה

1

-

סה"כ

29

23

הגדלת התקציבים אפשרה לשפר את תנאי העסקתם של עובדי הרשות בהתאם לצרכי עבודתם ובהתאמה
אושרו לעובדים כוננויות וכן הגדלת רמת רכב השירות.
בהתאם להרחבת שיפור מנגנון קליטת העובדים ברשות התקיים יומיים של אוריינטציה לעובדים חדשים וכן
עובדי חדשים ברשויות המקומיות שכללו לינה במלון יהודה בו נפגשו העובדים עם אנשי מקצוע מהיחידות
השונות הפועלות ברשות לשיקום האסיר .מטרת היום הייתה לאפשר לעובד להכיר את היחידות השונות
הפעולות ברשות מלבד זו שבה מועסק.
במהלך שנת  2016סיימו את עבודתם  23עובדים.
מספר הפורשים במהלך שנת  2016מנה שני עובדים.
הסתיים פרויקט "עולות על הגל" שכלל העסקת  3עובדות (סה"כ  1תקן) ,שתי עובדות מהפרויקט נקלטו

104

הרשות לשיקום האסיר סיכום שנת 2016

לעבודה בתקן מלא ברשות לשיקום האסיר.
בשנה זו בוצעה בחינה מקיפה של כלל הגדרות התפקיד הקיימות ברשות ,בשיתוף עם וועד העובדים,
לצורך שינוי מדרג התפקידים ברשות בהתאם לצרכי והרחבת פעילות הרשות .ההצעות הוגשו לאגף השכר
במשרד האוצר.

ברשות הועסקו על פי פילוח בשנת :2016
מספר עובדים

מין
נשים

98

גברים

38

סה"כ

136

מספר עובדים

אופן העסקה
משמרות

21

חודשי

115

סה"כ

136

מספר עובדים

גילאים
20-30

16

31-40

49
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פעילות רווחה
עם הרחבת פעילויות הרווחה ברשות ,נהנו עובדי הרשות מטיולי גיבוש מחוזיים ברחבי הארץ ,פעילות
לעובדות הרשות לכבוד יום האישה הבינלאומי ,הגדלת תקציב שי לראש השנה ,שי לימי הולדת העובדים
ותיק לכל תלמיד עבור שנת הלימודים החדשה .זאת בנוסף לפעילות השוטפת שכוללת שי לחג הפסח,
חלוקת סופגניות בא' חנוכה.
במהלך שנת  2015ניתן פרס עובד מצטיין ל  4עובדי הרשות אשר בלטו בתפקודם ובתרומתם למטרות
וערכי הארגון.
הטרדה מינית
כחלק מפעילות משאבי אנוש ישנה אחריות על נושא הטרדות מיניות עליו ממונה גב' אורנת אורמיאן.
במהלך שנת  2016לא התקבלו תלונות בגין הטרדה מינית.
תביעות משפטיות
בשנה זו הוגשו כנגד הרשות  2תביעות בבית דין לעבודה אשר נסגרו ,ועוד חמש תביעות עומדות תלויות
בבית הדין וממתינות לקבלת החלטה בעניינם.
מערך מחשוב משאבי אנוש
הושלמה הטמעת מערכת הנוכחות בקרב העובדים החודשיים המועסקים ברשות שכוללת מערכת
אינטרנטית המאפשרת דיווחים ועדכונים ממוחשבים.
פעילות שוטפת
עם כניסתו של מבקר הפנים לעובדה שוטפת ברשות החל את הביקורת ביחידת משאבי אנוש שכללה
בדיקה מפורטת של נהלי העבודה לרבות :נוהל קליטה וסיום העסקת עובדי הרשות ,נהלי מכרזים ובחינת
המבנה הארגוני .בהתאם לכך בוצעו התאמות עפ"י טיוטת ההמלצות.
רוענן טופס הערכת תקופתית לעובד וכן רועננו נהלי משאבי אנוש.
יעדים לקראת שנת 2017
סריקת כל התיקים האישיים למערכת משאבי אנוש;
הטמעת עובדי משמרות במערכת הנוכחות;
הרחבת פעילות רווחת העובד לרבות סיור לימודי.
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ב .בנא"ם  -בינוי ,נכסים ,אפסנאות ומשק
ייעוד מחלקת בנא"ם:
מתן שירות ומענה לוגיסטי ,מחשובי וטכנולוגי לכלל צורכי הרשות.
אחריות על מבני הרשות – שכר דירה ואחזקה.
ביצוע רכש מקצועי ,חסכוני ואמין וניהול אינוונטר הרשות.
אחריות על תשתיות הרשות ,ציוד תקשורת וטלפוניה.
תחומי אחריות ופעילות:
תפעול שוטף – ביטוחים ,ארנונה ,חשמל ,מים ,טלפוניה ,ועד בית ,הדפסות ,ציוד משרדי ,הפעלת חברות
קבלניות לביצוע עבודות ניקיון.
ניהול הזמנות.
בדיקת חשבונות קבלנים וספקים.
הכנת כל החומר הנדרש למכרזים והתקשרויות ומעקב וטיפול בהארכת חוזים.
נכסים שכירויות – איתור נכסים והתקשרות עימם ,שכר דירה למטה ומשרדים.
ניהול פרויקטים ובקרת קבלנים – שכירת מבנים חדשים והשמשתם ,שיפוצים.
אחזקת שבר ואחזקה מונעת.
הסעות ,רכבים ושינוע.
מחשוב ותקשורת.
תפעול וביצוע כנסי ואירועי הרשות.
פיקוח והתקשרות מול ארכיב הרשות.
דמי מחזור.
פרילנסרים – מנחי ומדריכי קבוצות.
משימות:
א .אחזקה
 .1אחזקת מבני משרדי הרשות וההוסטלים.
 .2שיפוץ מבני ומשרדי הרשות-הכנת מפרטים ,תכנון ,תיאום ובקרת קבלני ביצוע.
 .3שיפוצים כלליים במוסדות הרשות.
 .4אחזקת שבר במבני הרשות.
 .5הפעלת קבלנים ע"פ מכרזים.
 .6ניהול פרויקטים חד פעמיים ובקרת קבלנים קבועים וזמניים.
ב .רכש
 .7רכישת ציוד מתכלה למוסדות הרשות.
 .8רכישת ציוד קבוע למוסדות הרשות.
 .9רכישת טלפוניה וציוד היקפי.
 .10רכישת ציוד לאירועים ,כנסים וימי עיון.
 .11ניהול כלל הזמנות הרשות.
ג .אינוונטר
 .1ניהול רישום ממוחשב של ציוד הרשות.
 .2ביצוע בדיקות ציוד מדגמיות במוסדות הרשות.
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 .3ניוד ציוד מאתרי הרשות השונים בהתאם לצורך ועדכון האינוונטר.
ד .תחבורה
 .1ניהול ליסינג תפעולי כולל התקשרות חוזית.
 .2אחריות היסעים ושינוע במוסדות הרשות.
ה .בינוי ונכסים
 .1איתור נכסים מתאימים וליווים עד לחתימת חוזה.
 .2טיפול בהארכת חוזים.
 .3טיפול בשכר דירה למבני הרשות.
 .4ניהול הסדרי חניה עבור מוסדות הרשות.
ו .תקשורת
 .1אחזקת מרכזיות הרשות ורכישת ציוד חדש במידת הצורך.
 .2מתן שירות לכל מנויי הסלולר ברשות.
 .3מעקב וטיפול בהארכת חוזי תקשורת.
 .4הפעלת קבלני משנה בתחום התקשורת והתשתיות.
ז .מחשוב
 .1רכישה ,ניתוח ,אפיון והטמעה של תוכנות חדשות.
 .2רכישת ואחזקת ציוד מחשוב.
 .3הפעלת קבלני משנה בתחום המחשוב.
ח .כנסים
 .1ארגון ותפעול הכנסים וימי העיון של הרשות.
ט .ביטוחים
 .2הכנת חומרים למכרזי הביטוח של הרשות.
 .3טיפול בהארכת חוזים.
פעילויות מרכזיות ויעדים לשנת : 2017
• תכנון וביצוע מרכז הדרכה חדש בתל אביב הכולל שיפוץ פנים מלא ,שולחנות ,כסאות ,התקנת ציוד
מולטימדיה חדיש וציוד נוסף.
• שכירת מבני משרדים נוספים במטה ובמחוזות ירושלים ,דרום ומרכז ,התאמתם ורכישת ציוד וריהוט עבורם.
• המשך הסדרת נושא החניות בכלל המחוזות.
• הרחבת ההשתמשות בחוזי חשכ"ל במגוון תחומים (תקשורת ,כנסים ,ציוד משרדי ,ריהוט וכו' ).
• הרחבת והעצמת הבקרה על כלל הוצאות הרשות בתחומי הרכש.
• הסדרת נושא רכש ציוד משרדי – ספק חשכ"ל ,ומינוי אחראי הזמנות בכול מחוז.
• ביצוע בקרה על כלל ההסכמים והחוזים ובדיקת נכסים חלופיים למטרת הורדת עלויות תוך שקלול כל
ההוצאות הנלוות.
• ביצוע בדיקה על כלל ההוצאות של הרשות לפי תחומים והפחתת ההוצאות בגינן (חניות ,תקשורת,
מדפסות וכו' ).
• ביצוע עבודות תקשורת בכלל המחוזות והמטה ,יישום שיפורים טכנולוגיים במערך התקשורת.
• ביצוע עבודות טלפוניה בכלל המחוזות והמטה.
• רכישת מחשבים ניידים לבעלי תפקידים ברשות – שלב ג'.
• התנעת תהליך להנפקת כרטיסים חכמים לכול העובדים.
• ביצוע בקרות שנתיות.
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• עריכת מכרזי ביטוח חדשים לרשות.
• ארגון ותפעול כנסים וימי עיון.
• תפעול והוצאה לאור של פרויקטים בתחום הדפוס והגרפיקה.
• התנעת תהליך להפעלת שירות פקס טו מייל ומייל טו פקס.
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ג .מחלקת מחקר
פעילותה המגוונת של הרשות לשיקום האסיר מלווה בעשייה מחקרית ,שנועדה לבחון את השפעותיהן
קצרות הטווח וארוכות הטווח של העשייה השיקומית בקרב האסירים משוחררים ו/או בני משפחותיהם.
מחקרים אלו מבוצעים הן על ידי אנשי אקדמיה מדיסציפלינות רלוונטיות שונות ,והן בידי סטודנטים  -כחלק
ממילוי חובותיהם לקבלת תארים אקדמיים גבוהים.
על מנת ליזום ,להסדיר ולפקח על עשייה מחקרית זו ,פועלת ברשות ועדת מחקר שתפקידה בין היתר,
לבדוק האם המחקרים המתוכננים עומדים בעקרונות האקדמיים והאתיים ,ותואמים להוראות החוקיות
והמנהליות .הרשות לשיקום האסיר מייחסת חשיבות עליונה להנחלתה של מדיניות מבוססת עובדות,
המביאה לקשר הדוק בין עבודת השטח ובין ההערכה האמפירית האקדמית של עבודה זאת .לשם ביסוסה
של מדיניות זאת ,מעודדת הרשות עריכת מחקרים אקדמיים במגוון רחב של נושאים הרלוונטיים לנושא
שיקום אסירים ובני משפחותיהם .הרשות רואה בכך תרומה הן לידע המקצועי באופן העשוי לשפר ולייעל
את השירות ,והן תרומה רחבה לידע האקדמי בתחום.
לצד פעילותה של ועדת המחקר ,הוקמה בשנת  2014מחלקת מחקר אשר יוזמת ביצוע מחקרים פנימיים
ברשות ,על-פי החלטת הנהלת הרשות ויעדיה המקצועיים.
גיבוש חברי ועדת המחקר
בשנת  206גובשה מחדש ועדת המחקר של הרשות לשיקום האסיר.
הוצאו כתבי מינוי מחודשים חבריה והתקיימה ישיבה חגיגית בהשתתפות מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר.
ביטאון הרשות לשיקום האסיר – "אבני דרך"
בשנת  2016ראה אור הביטאון המקצועי של הרשות לשיקום האסיר – אבני דרך .עד כה יצאו לאור  3גיליונות
של הביטאון ,המהווה במה להרחבת הידע על עולמם השיקומי של אסירים משוחררים ועל כלי הטיפול
שבשימוש הרשות .לקוראי הביטאון ,מתאפשרת היכרות עם העולם המקצועי המרתק של תחום עיסוק
ייחודי זה בין היתר לאנשי מקצוע אשר אינם בקיאים בעומק עשייתה ופועלה של הרשות לשיקום האסיר.
שלושת גיליונות הביטאון ערוכים ברמה מקצועית גבוהה ונהירה ,ומכילים מגוון של כתבות ומאמרים
מקצועיים מעולם הטיפול באסירים משוחררים .חלק מהמאמרים הציגו תקצירים של ממצאי מחקרים
אקדמיים אשר פורסמו לא מכבר ,וחלקם תארו פרויקטים ותכניות שיקום מגוונות לאסירים משוחררים.
כנס האיגוד הבינלאומי לתקון וכליאה ()ICPA
בין התאריכים  23-28/10התקיים כנס ה ICPA -בבוקרשט בירת רומניה .נושא הכנס היה מנהיגות בתחום
התקון .את הרשות לשיקום האסיר ייצגו בכנס רמ"ח מחקר ,פיתוח והדרכה וראש תחום שיקום נוער וצעירים.
ארגון ה ICPA -הנו ארגון בינלאומי לתקון וכליאה מהווה פלטפורמה חדשנית ללמידה ,אשר משפרת את
שיתופי הפעולה בין סוכנויות וארגונים בינלאומיים .הארגון מקדם באופן פעיל מדיניות וסטנדרטים למדיניות
ולנהלים בתחום כליאה הומנית ויעילה ,ובכך מסייע בתהליכי הפיתוח והיישום שלהם .ה ICPA -עובד עם
ארגונים מקומיים ברחבי העולם כדי להביא האירועים השנתיים העיקריים לידיעת אנשי המקצוע המרכזיים
בתקון ובבתי הכלא .פרט לכנסים הללו ,הארגון מקיים דיונים ,רשתות ושותפויות באמצעות סדנאות ,קבוצות
מומחים ,ומדיה חברתית אינטראקטיבית באינטרנט.
בתום ההשתתפות בכנס הוגש דו"ח מסכם אשר כל המלצות לארגון כגון חברות של הרשות לשיקום האסיר
בארגון ,לפעול על מנת להציג הרצאות ומחקרים בכנס ,להיות פעילה באופן אקטיבי בארגון כולל בוועדות
המומחים וכן לפעול להגשת מועמדות לפרס תקון בשנה הבאה.
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נושאי המחקרים אשר אושרו והתבצעו בשנת : 2016
 .1נשים עברייניות צווארון לבן.
 .2ההשפעה הנתפסת של החיים לצד אסירה לוקה בנפשה על רווחתה ויכולת שיקומה של אסירה בריאה
בנפשה לאחר ריצוי מאסרה.
 .3חוויתם של נערים אסירים משוחררים יוצאי אתיופיה  :תיוג כפול והתערבויות רגישות תרבות.
' .4משלמים מחיר' :חובות כספיים כגורם המשפיע על שיקום אסירים משוחררים.
 .5טכניקת הפרזנטציה המוזיקלית ככלי טיפול בתוכנית לשיקום אסירות משוחררות.
 .6תהליכים אישיים ובין אישיים שחווים עברייני מין בעקבות חשיפת ביצוע העבירה.
 .7קרימינולוגיה יהודית.
פרסומים עדכניים ומחקרים המתבצעים:
 .1מחקר מלווה – ת.ל.מ :בשנת  2016יצאה לאור חוברת מחקר  -שילובן מחדש של אסירות משוחררות
בקהילה  :תיאוריה ומחקר (ד"ר רותם אפודי ,פרופ' אפרת שהם וגב' אירית אדמצ'וק .)2016 ,החוברת ראתה
אור בהוצאתו של מכון שא"מ לחקר שילוב אסירים משוחררים בקהילה במכללה האקדמית אשקלון.
 .2טיפול ושיקום בני נוער משוחררים ממאסר (בתהליך ביצוע).
 .3ליווי תעסוקתי ומועדות של אסירים משוחררים (לקראת פרסום).
 .4השתלבותם של בוגרי השיקום הקבוצתי בתכניות שיקום ברשות לשיקום האסיר (בתהליך ביצוע).
 .5עריכת וכתיבת חוברת סיכום שנת .2016
 .6עריכת חוברות נוספות.
ארגון ושותפות בימי עיון :
• The First International Conference on Positive Criminology and Positive Victimology: Towards a New
)Paradigm in Law Enforcement, Sentencing and Rehabilitation (Bar-Ilan University, 12-13/1/2016
הכנס הבינלאומי הראשון לקרימינולוגיה וויקטימולוגיה חיובית .אוניברסיטת בר-אילן.12-13/1/2016 ,
• טיפול ושיקום עבריינים בעקבות דו"ח ועדת דורנר המכללה האקדמית אשקלון.)5/2016 ,
• דו"ח הועדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים – הנהלת בתי המשפט והרשות
לשיקום האסיר (בית לשכת עורכי הדין.)18/9/2016 ,
יעדים ומגמות לשנת :2017
 .1הוצאת  3גיליונות בשנה של ביטאון "אבני דרך".
 .2מעקב ובקרה מחקרית פנימית :קבוצות ייעודיות לעברייני מין ולעברייני מרמה.
 .3חיזוק קשרי אקדמיה והשתתפות בימי עיון וכנסים מקצועיים.
 .4פרסום הצעות לביצוע מחקרים בתחומי העניין של הרשות.
 .5עידוד עובדי הרשות לביצוע מחקרים ולכתיבת מאמרים בתחומי עיסוקם.
 .6קיום  2ימי עיון אקדמיים בשנה.
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ד .מחלקת הדרכה
בשנת  2016ביססה מחלקת הדרכה את פעילותה והרחיבה את תחומי עשייתה למגזרים נוספים ברשות
לשיקום האסיר .בשנה זו הוקם בית הספר המרכזי להדרכה ופותחו קורסים טיפוליים יעודים לעובדי הרשות
לשיקום האסיר .בשנת  ,2017אנו צופים כי פעילות ההדרכה וההכשרה תתרחב כך שיותר עובדים יזכו
להכשרה מקצועית רלוונטית לתפקידם.
השתלמויות וקורסים :
א .השתלמות בסיסית במחשבים
בשנת  2016התקיימו  3קורסים חד-יומיים במחשבים  -שני מפגשים ללימוד בסיסי של תכנת WORD
ומפגש אחד ללימוד בסיסי של תוכנת  . EXCELהקורסים היו פתוחים לכל עובדי הרשות לשיקום האסיר.
סה"כ השתתפו  27עובדים.
ב .קורס אוריינטציה לרכזי שיקום האסיר
קורס אוריינטציה דו-יומי התקיים במלון יהודה בירושלים ,לרכזי שיקום האסיר בקהילה – חלקם בהעסקה
ישירה של הרשות לשיקום האסיר ,וחלקם עובדי רשויות מקומיות.
הקורס נועד להעביר מידע בסיסי הקשור בהכרת האוכלוסייה – מאפייניה וצרכיה ,הכרת המבנה הארגוני
של הרשות לשיקום האסיר לעובדים חדשים ,ניתוח מקרים בקבוצות קטנות וכו' .בנוסף ,ביקרו המשתתפים
בהוסטל ירושלים והכירו את דיירי ההוסטל עימם גם סעדו ארוחת ערב .סה"כ השתתפו בקורס  35עובדי
רש"א ורכזי רשויות מקומיות.
ג .קורס למטפלים ברשות לשיקום האסיר
קורס זה נועד לתת כלים תאורטיים ומעשיים לעובדים המטפלים באופן ישיר באסירים משוחררים .מיועד
לרכזי שיקום האסיר ולעובדי בהוסטלים .הקורס החל בשנת  2016וימשך במהלך שנת  .2017סה"כ 17
משתתפים.
ועדת השתלמויות
בשנת  2016נערכו  11ישיבות של ועדת השתלמויות .להלן פירוט ההחלטות:

מספר בקשות
77

112

אושרו שעות לימודים
ומימון חלקי
65
9
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לא אושרו

אושרו שעות לימודים
3

ענף הדרכה
הרשות לשיקום האסיר הינה מסגרת טיפולית שיקומית בה קיימת מזה שנים פעילות ענפה בתחומי טיפול
שונים ,ברמת הפרט והמשפחה ,הקהילה ,התעסוקה ועוד .תוך כדי תהליך ההתמקצעות שהרשות עברה
ועוברת ,עלה הצורך בהקמת מערך הדרכה וייעוץ לעוסקים במלאכה ,שיאפשר החזקת הקיים תוך שקידה
על העמקה ופיתוח.
בתחילת שנת  2016התחילה בתפקידה ראשת ענף הדרכה .החודש הראשון הוקדש ללמידת הצרכים
בשטח ,גיבוש תפיסת עבודה ודרכי פעולה .בשלב ראשון נעשתה עבודת "שטח" במחוזות השונים לשם
איתור הצרכים ,תוך מפגשים עם מנהלי המחוזות ובהמשך חשיבה ובניית מערך ההדרכה .בשלב השני,
החל מחודש פברואר  ,2016החלה ההדרכה השיטתית בפועל בכל הארץ.
ההדרכה באה לתת מענה תמיכתי ,הרחבת והעמקת הידע והמיומנויות של העוסקים במלאכה בתפקידים
השונים ,מתן מענה תמיכתי לפרטים וקבוצות של בעלי תפקידים במחוזות השונים ,קידום ושיפור היחסים
הבין-אישיים בצוותים תוך הגברת התקשורת הבין אישית ,הרחבת המודעות העצמית ,הטמעת עקרונות
העבודה של רש"א בתהליכי העבודה והמשך גיבוש תורת עבודה.
ההדרכה ניתנת באופן קבוצתי עפ"י בעלי תפקידים  :יועצי כלא-קהילה ,מנחי קבוצות ,מפקחות מחוזיות,
הוסטל ירושלים ,יחידות נשים .כיום ,תחום ההדרכה נוכח ומפותח בכל הארץ ,ונותן מענה הדרכתי ל65 -
עובדים במקביל.
פירוט הדרכה עפ"י בעלי תפקידים:
א .בשלושת המחוזות  -צפון ,מרכז ,דרום וירושלים מתקיימת הדרכת יועצי כלא-קהילה .ההדרכה מתקיימת
אחת לשבועיים למשך שעה וחצי.
ב .בשלושת המחוזות מתקיימת הדרכה למנחי קבוצות (בחלק מהמחוזות משתתפים גם פרי-לנסרים).
ההדרכה מתקיימת אחת לשבועיים במשך שעה וחצי.
ג .הדרכה קבוצתית למפקחות מחוזיות של שלושת המחוזות .ההדרכה החלה מנובמבר  ,2016ומתקיימת
אחת לחודש במשך שעה וחצי.
פירוט הדרכה עפ"י מסגרות:
א .הוסטל ירושלים – הדרכה קבוצתית לצוות והדרכה פרטנית למנהל ולכל עו"ס במשך שעה .ההדרכה
מתקיימת אחת לשבועיים.
ב .מנהלות יחידות נשים צפון ודרום –הדרכה למנהלות היחידות אחת לחודש במשך שעה וחצי.
ג .צוות יחידת נשים בצפון – מתקיימת הדרכה אחת לשבועיים במשך שעה וחצי.
ד .מרכז הוליסטי לאסירות משוחררות  -הדרכת מדריכות אחת לחודש למשך שעה וחצי כל מפגש.
הרצאות מקצועיות:
אחת ממטרותיה של ההדרכה הנה העשרת הידע המקצועי ,האחדתו וביסוסו .לפיכך ,ניתנו במהלך השנה
מספר הרצאות מקצועיות לכל המחוזות אשר היו פתוחות בפני כל עובדי המחוז כולל הרכזים .כל מפגש
כלל הרצאה ובסיומה שיח פתוח ודיון .להלן נושאי ההרצאות בשנת :2016
א .הרצאה בנושא Complex P.T.S.D
ב .הרצאה בנושא טיפול מכוון טראומה.
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נושאים נוספים:
א .בשנת  2016אושרה הדרכה פרטנית חיצונית ל –  3עובדים.
ב .המדריכה מהווה במשך כל השנה כתובת לייעוץ והכוון עפ"י הצורך.
ג .מתן הדרכה פרטנית לעובדים עפ"י אישור מיוחד.
יעדי מחלקת הדרכה לשנת :2017
הכשרות:
א .יום אוריינטציה לסטודנטים ומתנדבים ברשות לשיקום האסיר
ב .ימי אוריינטציה לעובדים ורכזי שיקום האסיר חדשים.
ג .השתלמות בת  5ימים למנהלים
ד .השתלמות בסיסית בניהול תקציב
ה .המשך וסיום קורס למטפלים
ו .השתלמויות מחשבים בת יומיים ב -מצגות (.)Power-point
ז .פיתוח מעני הדרכה והכשרה לטיפול זוגי ומשפחתי.
הדרכות:
א .הדרכה ארצית ליועצי תעסוקה – אחת לחודש למשך שעה וחצי.
ח .קיום יום עיון לקיים יום עיון בנושא מהות תפקיד המדריך ברש"א.
ט .המשך מתן הרצאות בנושאים רלוונטיים ,שלוש הרצאות בשנה בכל מחוז.
י .מפגשים קבוצתיים שוטפים אחת לכשלושה חודשים עם מנהלי המחוזות.
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ה .מחלקה משפטית
לאור הגידול בצרכי הרשות ההולכים ומתפתחים ובאישורה של מנהלת הרשות ,הורחבה במהלך שנת
 2016פעילות המחלקה המשפטית באמצעות התקשרות עם יועצת חיצונית לענייני חקיקה וכן הוספת תקן
לליווי משפטי מקצועי לעובדי השטח ברשות לשיקום האסיר .להלן עיקרי הגורמים אשר הובילו להרחבת
המחלקה המשפטית :
א .ועדת השחרורים מהווה ערכאה מעין שיפוטית לכל דבר  -אמנם ללא סדרי דין וכיו"ב ,אך השפה המתנהלת
הנה משפטית וכך גם יתר הגורמים המשתתפים בוועדה כגון :פרקליטות וסנגוריה .לאור האמור ,נוצרו
ממשקים הולכים וגוברים בין עולם המשפט לעולם הטיפולי ,כאשר מלבד פערי הידע ,השפה הטיפולית
השונה במהותה מן השפה המשפטית ,ואלו הם שני עולמות תוכן ומקצוע המתקשים לעתים למצוא את
הגשר.
ב .בקרב אנשי המקצוע גברו הקולות לשילוב פרקטיקה משפטית בקרב גורמי המקצוע ,לשם הענקת
סיוע משפטי שוטף וצמוד לגורמי המקצוע ברש"א בנושאים כגון :הכנת חוות דעת וגיבוש תשובות לוועדות
השחרורים ,מענה לדילמות משפטיות שונות העולות תוך כדי עבודתם השוטפת וכן בהתמודדות אל מול
פניות עורכי דין ב"כ וכיו"ב.
תחום נוסף עליו שמה דגש המחלקה המשפטית בשנת  2016הנו תחום החקיקה  -ראה פירוט בהמשך.
להלן פירוט מקצת פעילות המחלקה המשפטית לשנת :2016
ייעוץ משפטי:
• במהלך השנה התקיימו דיונים נרחבים בשיתוף המרכז לשלטון מקומי למציאת נוסח מוסכם של הסכם
התקשרות בין רש"א לרשויות המקומיות .ההסכם בנוסח החדש יושם כבר בשנת העבדה .2017
• במהלך השנה התמודדה הרשות עם תביעות משפטיות בנושאים שונים וכך נוצר צורך בייצוג וליווי
בערכאות ובהליכים המשפטיים.
• נערכו הסכמי התקשרויות אחידים עם כל נותני השירותים והמנחים אשר הרשות מתקשרת איתם,
• חודש תהליך והליווי המשפטי להשמת פרויקט המחשוב ברש"א.
• ניהולי מו"מ לצורך הוספת שטחי פעולה(מבנים) בעקבות הגדלת נפחי הפעילות..
• מתן חוו"ד משפטיות בסוגיות הנוגעות לתנאי העבודה והעובדים.
• ליווי וסיוע במכרזים פנימיים וחיצוניים.
• התקשרויות ומענים מול גורמי הפנים והחוץ.
• קשר ישיר ורציף עם ב"כ בנושאים מגוונים ושונים.
ליווי משפטי מקצועי:
• מתן מענה והנחיות שוטפות בסוגיות משפטיות ,בפרט אלו הנוגעות לעבודתם של יועצי כלא קהילה וראשי
תחומים.
• מתן מענים לפניות באי-כוח של אסירים.
• ליווי תהליך חקיקה של תזכיר חוק קטינים פוגעים מינית  -העברת הערות ותיקונים לגוף החוק ,השתתפות
בישיבות ,ובניית דרישה תקציבית לשם מימוש החוק.
• ישיבות שוטפות עם המפקחות המחוזיות לשם העלאת הסוגיות המשפטיות ,ניתוחם והעברת הנחיות
בהתאם.
• ליווי משפטי של הפורום המקצועי בראשות המפקח הארצי.
• מתן מענה לפניות בהתאם לחוק חופש המידע.
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• ליווי משפטי בתהליך התקשרות המדינה עם האג"ח החברתי ,בפן החוזי והמקצועי.
• יצירת מנגנוני שת"פ עם הלשכות לסיוע המשפטי ברמה המחוזית ,מנגנון שת"פ שהחל ביוזמת ר"ת סיוע
לאסיר שאף מקדמו בפועל.
• השתתפות וייצוג הרשות בישיבות וועדות הכנסת  -ועדת חוקה ,חוק ומשפט ,ועדת הפנים והסביבה ועוד.
• קיום ישיבות במרכז לגביית קנסות ,רשות אכיפה וגבייה בהשתתפות וביוזמת ר"ת סיוע לאסיר ,לשם ליבון
המחלוקות ויצירת מנגנון ייחודי לאסירים.
• ליווי משפטי בתהליכי גיבוש נהלים מקצועיים.
יעדים ומגמות לשנת 2017
• העברת סקירות תקופתיות בנושאי חקיקה ,פס"ד ,החלטות ועדות שחרורים בעלות השלכות מהותיות
כלפי רש"א.
• השלמת כתיבת נהלים.
• יזום וקידום תהליכי חקיקה וחקיקת משנה ,בתחומים הנוגעים לאוכלוסיית היעד של רש"א.
• ישיבות תקופתיות מחוזיות לשם העלאה וניתוח סוגיות משפטיות העולות במהלך עבודה השוטפת של
יועצי כלא/קהילה.
• יצירת מנגנוני שת"פ עם פרקליטות ,סנגוריה ,ומחלקות משפטיות של משרדים ממשלתיים משיקים.
• הסדרה ועיגון השתתפות נציגי רש"א בוועדות השחרורים.
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ו .חקיקה
הרשות לשיקום האסיר ,הינה תאגיד סטטוטורי שהוקם ופועל על פי חוק הרשות לשיקום האסיר ,תשמ"ג
–  .1983ממועד כניסת חוק זה לתוקף ועד כה הוכנסו בו תיקונים מינימליסטים .לא נערכה בדיקה כוללת
של התאמת המצב החוקי לעשייה שהתפתחה והורחבה מאז שנת  1983ועד כה .למטרה זאת התקשרה
הרשות בחוזה עם יועצת משפטית לבחינת הצרכים ולקידום תיקוני חקיקה נדרשים .להלן הנושאים
המרכזיים בפעילות החקיקה לשנת : 2016
א .בשנת העבודה הנוכחית הושלמה טיוטת חוק הרשות לשיקום האסיר ,שבאה להחליף את החוק הקיים.
נכון למועד זה ,הצעת החוק הועברה לשר התעסוקה הרווחה והשירותים החברתיים (כשר הממונה על
הרשות וביצוע החוק) ומונחת על שולחן הגורמים המקצועיים במשרדו לקבלת התייחסותם והערותיהם .עם
קבלת התייחסות המשרד יתקיימו דיונים משותפים לגיבוש הנוסח הסופי שיופץ כהצעת חוק ממשלתית.
החוק המוצע מסדיר את המבנה ,הסמכויות ,התפקידים וקביעת מנגנוני פיקוח ובקרה המבטיחים התנהלות
תקינה של הרשות לשיקום האסיר כגוף הממונה על שיקומם של אסירים לאחר שחרורם ועל שילובם
בקהילה מתוך מגמה למנוע את שובם למעגל הפשע .החוק המוצע ,בין היתר ,מעגן מפורשות את סמכות
הרשות להפעיל ,בין בעצמה ,בין באמצעות גוף אחר ,מעונות לאסירים; את ייחוד הטיפול באסיר ,מסדיר את
סוגיית המטפלים הפרטיים ומתנה עבודתם בקבלת הכשרה ,היתר ואישור תכניות השיקום על ידי הרשות;
החוק מציע לקבוע תמריצים שידרבנו מעסיקים להעסיק אסיר משוחרר ,לאסיר משוחרר להתמיד בעבודתו
ולקבוע זכות להשתתפות במימון הכשרה מקצועית לאסיר משוחרר .להסדיר סמכות גביית אגרות בגין
השתתפות בתכניות שיקום ועוד .לצורך קידום החוק נדרשת גם השלמת הערכה תקציבית של עלות
השינויים שמביאה ההצעה עמה.
ב .בצד פעולתה לקידום חקיקת החוק המוצע ,הרשות קיימה בשנת  2016ומקיימת עד עתה ,דיונים עם
גורמי משרד המשפטים ועם משטרת ישראל והפרקליטות לצורך תיקוני חקיקה בחוק המרשם הפלילי
ותקנת השבים .הכוונה היא להרחיב את הסמכות המוסדרת כיום בחוק המרשם הפלילי ,כך שמנהל הרשות
ועובדי הרשות שהוסמכו על ידו לעניין זה רשאים לקבל מידע על אסירים לצורך הטיפול בעניינם כבר
מהשלבים המוקדמים של הכנת חוות הדעת לצורך הדיון בוועדת השחרורים .הרשות פועלת לקבלת מידע
על מעסיקים פוטנציאלים ,לצורך הכנת תכנית שיקום תעסוקתי שעליה להניח בפני ועדת השחרורים.
ג .התקיימה וטרם הושלה עבודה ברשות לצורך קביעת התבחינים והדרישות לקבלת היתר לעסוק כמטפל
פרטי ,היה והחוק בניסוחו המוצע יתקבל .וכן נבחן הצורך בתיקוני חקיקה עקיפים נדרשים בחוק שחרור על
תנאי ובחוקים אחרים שיש להם השלכה ישירה על עבודת הרשות
יעדים לשנת :2017
א .יש להשלים טיוטת החוק לאחר קבלת הערות משרד הרווחה ,ולגבש את ההצעה לצורך הפצתה כהצעה
ממשלתית מטעם השר הממונה  -שר הרווחה.
ב .יש להשלים את ההיערכות לגיבוש דרישות רש"א למתן היתר למטפל פרטי באסירים משוחררים -
הכשרה ,פיקוח ,אישור תכניות ועוד.
ג .השלמת גיבוש דרישות נוספות לתקנות וכללים על פי החוק המוצע.
ד .עריכת כימות כספי והערכה תקציבית נדרשת ליישום החוק (לא ניתן להפיץ תזכיר חוק ללא הערכה
תקציבית).
ה .להשלים תיקוני החקיקה של חוק המרשם הפלילי אל מול משרד המשפטים המשטרה והפרקליטות.
ו .לבחון הכנסת תיקונים עקיפים נדרשים בחוק שחרור על תנאי אם נדרש
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פרק תשיעי :נספחים
א .חוק הרשות לשיקום האסיר
חוק הרשות לשיקום האסיר ,תשמ"ג1983-
 .1בחוק זה –
"אסיר"  -מי ששוחרר כדין ממאסר;
"המועצה"  -מועצת הרשות שנתמנתה לפי סעיף ;10
"המינהלה"  -מינהלת הרשות שנתמנתה לפי סעיף ;18
"הרשות"  -הרשות לשיקום האסיר המוקמת לפי חוק זה;
"השר"  -שר העבודה והרווחה.
( .2א) חוק זה יחול לגבי אסיר שפנה לרשות בדרך שנקבעה תוך שנה מיום שחרורו ממאסר ,וערב פנייתו
היה רשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין ,תשכ"ה ,1965-והתגורר בישראל ,יהודה והשומרון
או חבל עזה.
(ב) לענין סעיף קטן (א) יראו מי שהופנה לרשות על ידי גוף שנקבע לענין זה על ידה ,כמי שפנה אליה.
(ג) הרשות רשאית להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א) ,בהתאם לכללים שייקבעו כאמור בסעיף
.4
 .3מוקמת בזה רשות לשיקום האסיר שתפקידיה יהיו:
( )1לגבש מדיניות שיקום לאסירים ,ובכלל זה מדיניות שיקום לאוכלוסיות אסירים מיוחדות;
( )2להכין ,בתיאום עם שירות בתי הסוהר ,תכניות שיקום לאסירים לקראת שחרורם ,ולהפעילן לאחר
שחרורם בתיאום ,במידת הצורך ,עם שירות המבחן למבוגרים;
( )3לפעול לקליטת אסירים ולשיקומם בקהילה ,לרבות בתחומי התעסוקה ,הכשרה מקצועית ,הבטחת
הכנסה ,דיור ושירותי בריאות ,וכן לשמש כגורם מקצועי מתאם לגבי עברייני מין שהשתחררו או שעומדים
להשתחרר ממאסר בפועל או מאשפוז ,בהתאם להוראות חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין,
התשס"ו;2006-
( )4ליזום הקמתם ופיתוחם של שירותי עזר לשיקום האסיר ,לרבות שירותי הכוונה וייעוץ;
( )5לסייע למשפחות האסירים בעת המאסר ואחריו באמצעות הלשכות לשירותים חברתיים שליד הרשויות
המקומיות וגופים אחרים;
( )6לתאם בין משרדי הממשלה ,הרשויות המקומיות וגופים אחרים בנושאים הקשורים בשיקום האסיר;
( )7לעודד פעילות התנדבותית בקרב יחידים וגופים בתחום שיקום האסיר ,להדריכם ולהנחותם;
( )8לפקח על גופים מתנדבים העוסקים בשיקום האסיר ולקבוע כללים להקצבות מתקציב הרשות לגופים
אלה;
( )9להציע חקיקה וליזום מחקרים בתחום פעילותה של הרשות;
( )10לפעול להגברת המודעות הציבורית לבעיית שיקום האסיר.
 .4השר ,לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת ,יקבע כללים לטיפולה
של הרשות באסירים ,ובין היתר רשאי הוא לקבוע דרכי פעולה לענין סעיף  )3(3וכן סייגים ומבחנים לטיפול
באסירים ,בין דרך כלל ובין לפי סוגי אסירים.
 .5הרשות היא תאגיד.
 .6מקום מושבה של הרשות הוא ירושלים.
 .7הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף  )2(9לחוק מבקר המדינה ,תשי"ח[ 1958-נוסח משולב].
 .8לענין חובת תשלום אגרות ותשלומי חובה אחרים דין הרשות כדין המדינה.
 .9לענין חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) ,תשי"ב ,1952-דין הרשות כדין המדינה.
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( .10א) לרשות תהיה מועצה ובה  39חברים שימנה נשיא המדינה; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.
(ב) המועצה תהיה מורכבת מאלה:
( )1עשרים ואחד חברים שיתמנו על פי המלצת השר ,שתינתן לאחר התייעצות עם שר הפנים ,ובהם
שמונה אנשי ציבור ,ששה פעילים במוסדות ובארגוני מתנדבים בתחום הטיפול באסיר ,שנים מבין חברי
הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה וחברי האגודה הישראלית לקרימינולוגיה ,שני נציגים של ארגון
העובדים המייצג את רוב העובדים במדינה ,שני נציגים של ארגוני מעבידים שלדעת השר הינם ארגונים
יציגים ונוגעים לענין ונציג אחד של איגוד מקצועי המייצג את רוב העובדים הסוציאליים במדינה;
( )2נציב בתי הסוהר ,המנהלים הכלליים של משרדי העבודה והרווחה ,הפנים ,הבינוי והשיכון ,המנהל הכללי
של שירות התעסוקה ,מנהל האגף לשירותי תיקון ומנהל שירות המבחן למבוגרים במשרד העבודה והרווחה,
מנהל אגף המשטרה ובתי הסוהר במשרד הפנים ,ראש מינהל האסירים בשירות בתי הסוהר;
( )3נציג אחד של כל אחד מאלה :שר החינוך והתרבות ,שר האוצר ,שר המשפטים ,המפקח הכללי של
משטרת ישראל ורמטכ"ל צבא-הגנה לישראל;
( )4שלושה נציגים של הארגון המייצג את המספר הרב ביותר של רשויות מקומיות בישראל ונציג אחד של
הארגון המייצג את המספר הרב ביותר של מועצות אזוריות בישראל.
( .11א) יושב ראש המועצה יתמנה בידי נשיא המדינה מבין חבר המועצה שמונו כאמור בסעיף (10ב)( ,)1על
פי המלצת השר שתינתן לאחר התייעצות עם שר הפנים.
(ב) המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה יכהן כממלא מקום קבוע של יושב ראש המועצה.
( .12א) תקופת כהונתם של חברי המועצה תהיה ארבע שנים מיום מינויים; חבר המועצה שתקופת כהונתו
תמה יכול להתמנות מחדש.
(ב) חבר המועצה שכהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו ,או עד למינויו מחדש ,לפי הענין.
 .13נשיא המדינה רשאי ,על פי המלצת השר ,שתינתן לאחר התייעצות עם שר הפנים ,להעביר חבר המועצה
מכהונתו אם הוא –
( )1הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
( )2איבד את הכושר הגופני או הנפשי למלא את תפקידיו;
( )3נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה.
 .14התפטר חבר מועצה מתפקידו ,הועבר מכהונתו או נפטר ,יתמנה חבר אחר במקומו באותה דרך בה
נתמנה אותו חבר מועצה.
 .15תפקידי המועצה יהיו:
( )1להתוות את קווי הפעולה של הרשות;
( )2להנחות את המינהלה במילוי תפקידיה;
( )3לדון בהצעת התקציב השנתי ובדין וחשבון השנתי שתגיש לה המינהלה;
( )4לדון בכל ענין הנוגע לפעילותה השוטפת ולניהולה של הרשות.
 .16המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ואף שלא מבין חבריה ולאצול להן מסמכויותיה.
( .17א) השר ,בהתייעצות עם המועצה ,רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר מנין חוקי ,דרכי כינוס המועצה
וועדותיה וניהול ישיבותיהן ,סדרי ההצבעה בהן לרבות ענינים שלגביהם יהיה צורך ברוב מיוחד ,סמכויות
יושב ראש המועצה או יושב ראש ועדה והחזר הוצאות שנגרמו לחברי המועצה ,לחברי ועדות המועצה
ולחברי המינהלה שאינם עובדי הרשות או עובדי המדינה עקב השתתפותם בישיבותיהן.
(ב) המועצה תקבע את סדרי עבודתה במידה ולא נקבעו בתקנות כאמור בסעיף קטן (א).
( .18א) השר ,בהתייעצות עם המועצה ,ימנה מנהל לרשות ,ורשאי הוא למנות באותה דרך סגן למנהל הרשות.
(ב) עניני הרשות ינוהלו בידי מינהלה ,שתהא מורכבת ממנהל הרשות ,סגנו  -אם התמנה כאמור ,וחברים
נוספים שימנה השר בהתייעצות עם המועצה ,ובלבד שמספר חברי המינהלה לא יעלה על תשעה ושלפחות
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שליש מחבריה יתמנו כאמור מבין חברי המועצה שאינם עובדי המדינה.
 .19המינהלה מוסמכת לבצע בשם הרשות כל פעולה הדרושה למילוי תפקידיה על פי חוק זה ,למעט פעולות
שיוחדו בחוק זה למועצה.
( .20א) המינהלה תקבע ,באישור השר ,תקן לעובדי הרשות.
(ב) המינהלה תמנה את עובדי הרשות ותקבע את תפקידיהם וסמכויותיהם; מינוי עובדי הרשות יהיה לפי
הכללים הקבועים למינוי עובדי המדינה ,בשינויים המחוייבים לפי הענין.
(ג) תנאי עבודתם של עובדי הרשות ,לרבות חברי המינהלה שהם עובדי הרשות ,יהיו כתנאי עבודתם של
עובדי המדינה.
(ד) ההוראות לפי חוק שירות המדינה (משמעת) ,התשכ"ג( 1963-בסעיף קטן זה – חוק המשמעת) ,יחולו
על עובדי הרשות כאילו היו עובדי המדינה ,בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
( )1סמכויות השר יהיו נתונות בידי שר הרווחה והשירותים החברתיים;
( )2סמכויות המנהל הכללי יהיו נתונות בידי מנהל הרשות;
( )3בכל מקום שמדובר בו בשירות המדינה יראו כאילו מדובר ברשות;
( )4בכל מקום שמדובר בו במשרד יראו כאילו מדובר ברשות;
( )5בסעיף  32לחוק המשמעת ,במקום "מנהל כללי וסגנו לענייני מינהל ומנהל יחידת סמך" יראו כאילו
נאמר "ומנהל כללי";
( )6בסעיף (49ב) לחוק המשמעת ,במקום "באוצר המדינה" יראו כאילו נאמר "בקופת הרשות";
( )7בסעיף  64לחוק המשמעת ,המילים "או לסגנו לענייני מינהל ,למנהל יחידת הסמך" – לא ייקראו.
 .21קיומם של המועצה ,ועדותיה או המינהלה ותוקף החלטותיהם לא יפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר
או שהיה פגם במינויו.
( .22א) המינהלה תכין ,לתאריך שקבעה המועצה ,הצעת תקציב שנתי לרשות ותגיש אותו למועצה; בנסיבות
מיוחדות רשאית המינהלה להגיש הצעת תקציב לתקופה קצרה משנה וכן הצעת תקציב מילואים.
(ב) המועצה תדון בהצעת התקציב ותעביר אותה לשר ,בצירוף הערותיה והמלצותיה.
(ג) השר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,יקבע את התקציב כפי שהציעה המועצה או בשינויים שימצא
לנכון.
(ד) לפני קביעת התקציב כאמור בסעיף קטן (ג) יביא השר את הצעת התקציב לידיעת ועדת הפנים ואיכות
הסביבה של הכנסת.
( .23א) תקציב הרשות ימומן מאוצו המדינה וכן מתרומות שתקבל לפי סעיף קטן (ב).
(ב) בנוסף להקצבה מאוצר המדינה רשאית הרשות לקבל תרומות מכל אדם ולהשתמש בהן למילוי
תפקידיה.
( .24א) הרשות תעמוד לפיקוחו הכללי של השר.
(ב) השר רשאי לדרוש מהרשות ,בכל עת ,דין וחשבון וכן מידע שוטף או חד-פעמי על כל ענין שהוא בגדר
תפקידיה וסמכויותיה.
 .25הרשות תעביר מדי שנה את הדין וחשבון השנתי שלה לועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת ולשר.
( .26א) הרשות וכל מי שהרשות פועלת בעזרתו חייבים לשמור בסוד מידע שהגיע לידיעתם עקב מילוי
תפקידם ולא לגלותו אלא בביצוע המוטל עליהם לפי חוק זה.
(ב) העובר על הוראות סעיף קטן (א) ,דינו  -מאסר ששה חדשים.
 .27הוראות חוק זה אינן באות לגרוע מתפקידיהם ומסמכויותיהם של שירות בתי הסוהר ,שירות המבחן וכל
גוף אחר על פי כל דין.
 .28תחילתו של חוק זה ביום כ"ח באדר ב' תשמ"ד ( 1באפריל .)1984
( .29א) השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
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(ב) השר יתקין בהתייעצות עם שר הפנים ועם המועצה ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת,
תוך שנה מיום תחילתו של חוק זה ,תקנות בדבר –
( )1הקמתן ,דרכי פעולתן וסמכויותיהן של ועדות להכנת תכניות שיקום לאסירים לקראת שחרורם;
( )2דרכי התיאום בין הרשות לבין משרדי הממשלה ,רשויות מקומיות וגופים אחרים המטפלים באסיר
ובשיקומו.

יצחק נבון
נשיא המדינה

מנחם בגין
ראש הממשלה

אהרן אוזן
שר העבודה והרווחה
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ב .גופי ממשק עם הרשות לשיקום האסיר
משרד הרווחה והשירותים

הרשות למלחמה בסמים

שירות בתי הסוהר

משטרת ישראל

משרדי ממשלה

פרקליטות המדינה

השלטון המקומי

כנסת ישראל  -וועדות

מוסדות אקדמיה

ג'וינט

סניגוריה ציבורית

הנהלת בתי המשפט-וועדות שחרורים

המוסד לביטוח לאומי
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