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 דבר מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר

 מכובדיי,

 של הרשות לשיקום האסיר. 2018ום שנת העבודה אני שמח להציג בפניכם את סיכ

הן  –בשנתיים החולפות עוברת הרשות לשיקום האסיר תמורות ושינויים משמעותיים בתחומים מגוונים 

צד המנהלתי. לשינויים אלה ישנה השפעה רחבה על טיבה של מלאכת שיקום האסירים ב צד המקצועי והןב

 ום האסיר ושותפיו המקצועיים של הארגון. ועל היקפה, כמו גם על עובדי הרשות לשיק

יותר, גדולים נוקטת הנהלת הרשות למען השגת משאבים שמן השינויים הללו ניתן לזקוף לפעולות רבים 

 לשם טיוב תהליכי העבודה ולשיפור וקידום האמצעים העומדים לרשותנו.

 :2018להלן חלק מן הפעולות הבולטות בשנת 

 הפקת לקחים ויישומם.ולל במגוון נושאים הקמת ועדות מקצועיות לטיפו ▪

 .צפון, מרכז, דרום וירושלים –מחוזות  ארבעהמיצוב יחידות השיקום לנוער וצעירים ב ▪

 כשרת עובדים, הדרכה וטיוב הידע המקצועי, לרבות קיום קורסים מקצועיים והשתלמויות. ה ▪

 .אבטחת המידעוקידום משמעותי של מערכי המחשוב  ▪

 טחה הפיזית לעובדים.בטיחות והאבשיפור  ▪

 הצבת חוקר בכיר לביצוע פעולות מחקר והערכת האפקטיביות של עבודת רש"א. ▪

במקביל  , זאתגירעונות העבר והשגת איזון תקציבי )לרבות באמצעות הקפאת משרות(מחיקת  ▪

 .תות תקציביותוספהשגת מאבק לל

 .וארגונים משיקיםעם גורמי חוץ י עבודה קשרשיפור לו הצים לבניימאמ ▪

 , הוספה והתאמת נהלים קיימים.בדיקת נהלים ▪

 .ביקורים ובקרות במחוזות וביחידות השיקום ▪

 .הסברה ודוברות של פעילות רש"א ▪

 .להתאמת הבסיס החוקי של פעילות הרשותקידום תהליכי חקיקה  ▪

 .הטמעת תרבות ניהולית בארגון ביחסים בין אישיים, בדיווח וביחסי גומלין של קו ומטה ▪

פעמים בשנה  3דחיפה למילוי שורות המועצה וכינוס המועצה  , כוללנהל תקיןללי מ  הקפדה על כ ▪

 בנוסף על פגישות בינה לבין יחידות רש"א שבשטח.

 הוצאת דוחות כספיים במועד וקבלת אישורים מהגורמים המופקדים על כך. ▪

 .שיפור תנאי השכר וקידום מתחי דרגות של עובדים ▪

 ים.שיתוף פעולה מלא עם ועד העובד ▪

את הרשות  ותכפי שניתן להיווכח, בשנתיים החולפות נערכו פעולות ארגוניות ומקצועיות רבות, אשר ממצב 

ביכולתו להעניק את המענה הטוב ביותר לאסירים ש לשיקום האסיר כארגון משמעותי ומקצועי

 בני משפחותיהם.להמשוחררים ו

דש, לנוכח אישור תקציבי משמעותי. תקציב בימים אלה, ניצבת הרשות לשיקום האסיר בפתחו של עידן ח

עלויות תוך הפחתת זה הנו חלק ממאמציה של מדינת ישראל להיאבק בפשיעה באמצעות שיקום וטיפול 
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גיבשה תכניות עבודה , רש"א נרתמה לתהליך מקום שניתן להציע תהליך שיקומי חלופי.בהכליאה ונזקיה, 

 תית להרחבת הפעילות.מפורטות והצוותים המקצועיים החלו בהכנת התש

המשמעותית, וכי יהיה בידה של רש"א לספק  תתביא עמה את בשורת ההתפתחו 2019אני תקווה כי שנת 

מענים שיקומיים מעמיקים יותר, תוך פיקוח אפקטיבי, לאסירים משוחררים רבים יותר ולבעלי צרכים 

 מגוונים.

 ,הבברכת המשך עשייה פוריי

 

 בברכה,

 ר גימ'אריה ביבי, רב גונד

 מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר
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 רקעפרק ראשון: 

 הרשות לשיקום האסיר לפעולת הבסיס החוקי 

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

 החברתיים. והשירותים הרווחה העבודה, שר –האחראי  . השר1983

 עילותה של הרשות לשיקום האסיר:להלן החוקים המתווים את פ

 1983-ג"התשמ, האסיר לשיקום הרשות חוק ▪

 ('נספח אראו ) 2001-א"התשס, ממאסר תנאי על שחרור חוק ▪

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

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

 י הרשות לשיקום האסירתפקיד

 לאסירים שיקום מדיניות לגבש ▪

 שחרורם לאחר ולהפעילן לאסירים שיקום תכניות להכין ▪

 בקהילה ולשיקומם האסירים לקליטת לפעול ▪

 האסיר לשיקום עזר שירותי של ופיתוחם הקמתם ליזום ▪

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

 .המקומיות

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

 וגופים יחידים בקרב התנדבותית פעילות לעודד ▪

 האסיר בשיקום העוסקים מתנדבים גופים על לפקח ▪

 מחקרים וליזום חקיקה להציע ▪

 ירהאס שיקום לבעיית הציבורית המודעות להגברת לפעול ▪

 מבנה ארגוני

מוצג המבנה הארגוני של מטה רש"א. מטה רש"א מאופיין במיעוט בעלי תפקידים החולשים על  'ב בנספח

חלק הארי של כוח האדם במחוזות עוסק מוצג המבנה הארגוני של מחוזות רש"א.  'ג פעילות ענפה. בנספח

 .פיקוח על מימושן בקהילהבתכניות שיקום וגיבוש בראיונות אסירים וב

 :חזון הרשות לשיקום האסיר

 הזדמנות שיקום לכל אסיר בר שיקוםמתן 
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 בתי הכלא בפרק שני : פעילות 

, נציגי הרשות לשיקום האסיר בוחנים את התאמתם 2001-על פי חוק שחרור על תנאי ממאסר התשס"א

ם מועד לתכניות שיקום של כל האסירים בבתי הכלא, החל מחצי שנה ולא יאוחר משלושה חודשים טר

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

את האסירים לשם הערכת התאמתם לתכנית שיקום בפיקוח רש"א, מראיינים רש"א בבתי הכלא יועצי 

צועי תהליך המקהדעת מקצועית ומקיפה, המועברת לוועדת השחרורים.  ומכינים בעניינו של כל אסיר חוות

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

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

סדנאות הכנה לקראת הכוללת קבוצות ו ,פעילות הכנה לקראת שחרורמקיימים יועצי הכלא בנוסף, נוספים. 

 שחרור וסדנאות תעסוקה.

על ידי הרכזים )באמצעות  ולצרכיו הקרימינוגניים של האסירמאפייניו עם גיבוש תכנית שיקום המותאמת ל

הוועדה דנה בבקשתו של האסיר לשחרור מוקדם במעמד היא מוגשת לוועדת השחרורים.  – יועצי הקהילה(

כוללת בשיקוליה גם את חוות הדעת של רש"א ואת תכנית יא הבא כוח המדינה והאסיר ועורך דינו ו

 השיקום.

הוא מחויב לעמוד בכל התנאים והמגבלות אשר הושתו אם הוועדה החליטה על שחרורו המוקדם של האסיר, 

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

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

 מאסרו.נשיאת להמשך לכלא החזרתו לובסמכותה אף להגיש בקשה להפקעת רישיונו של האסיר ו

 בכלא יועצי רש"אבדיקת התאמה לשיקום על ידי אסירים לריאיון 

בתי הסוהר: מהראיונות נעשו בשים אחוזים כשימוצגת התפלגות הראיונות בבתי הכלא השונים.  1בלוח 

 , כרמל ורימונים.ן, חרמוןצלמואלה, מעשיהו, 
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 השונים הכלאבבתי : מס' הראיונות 1לוח 

 ראיונותמס'  בית כלא מחוז
 536  אלה  
 329 דקל  
 63 קציעות  
 108 אשל  

 20 שיקמה ירושלים והדרום
 48 רמון  
 41 נפחא  
 16 אוהלי קידר  
 14 בימ"ר ירושלים  
 717 מעשיהו  
 234 רימונים  
 176 מג"ן ניצן  
 117 הדרים  

 116 השרון המרכז
 106 איילון  
 87 נווה תרצה  
 64 בימ"ר תל אביב  
 62 אופק  
 21 גבעון  
 344 צלמון  
 302 חרמון  

 300 כרמל הצפון
 91 שיטה  
 51 קישון  
 36 מגידו  
 20 גלבוע  
 21 דמון 

 4,040רש"א יועצי ראיינו  2018-מוצגת התפלגות מס' הראיונות בכלא במחוזות השונים. ב 1בתרשים 

 2017לעומת  11%-. מספר הראיונות השנה גבוה באסירים העומדים לקראת שחרורם המוקדם מבית הכלא

 (. העלייה חלה במחוזות ירושלים והדרום והמרכז, אך לא במחוז הצפון.3,640)

 (2017-ל 2018)השוואה בין  מס' הראיונות בכלא במחוזות השנים: 1תרשים 
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נמצאו  53.8%מבין האסירים שרואיינו, מוצגת התפלגות תוצאות הראיונות בכלא במחוזות השונים.  2בלוח 

 (.47.0%) 2017-, עלייה נאה בהשוואה למתאימים לשיקום

 ם, לפי מחוז הכלאמרואיינים והנמצאים מתאימים לשיקו: מס' ה2לוח 

 רואייניםמס' מ מחוז
 כלאב

מס' שנמצאו 
 מתאימים לשיקום

אחוז שנמצאו 
 מתאימים לשיקום

 54.3% 638  1,161  ירושלים והדרום

 58.5%  994  1,700  מרכזה

 46.4%  541  1,165  צפוןה

 53.8%  2,173  4,040  סה"כ

השיעור  :עולים הבדלים גדולים. מן הניתוח רהיסוג העבמוצג שיעור ההתאמה לשיקום לפי  2תרשים ב

ראיונות( והנמוך  330מבין  71.2%ת )ומרמה/כלכליעברות נמצא בקרב עברייני הגבוה ביותר של מתאימים 

לכלל מסתכם לא בתרשים זה המרואיינים מספר  ראיונות(. 391מבין  35.1%יותר נמצא בקרב עברייני מין )ב

 .סוגי עברות ששכיחותם נמוכה בונכללו לא שהמרואיינים, כיוון 

 : שיעור ההתאמה לשיקום, לפי סוג העבירה2תרשים 

 

  

71.2%

69.2%

56.3%

56.2%

52.1%

46.9%

43.5%

35.1%
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כלכליות/מרמה

שוד

רישוי ותעבורה

כלפי חיי אדם

סמים

רכוש

אלימות

 (391)מין

(932) 

(796) 

(441) 

(330) 

(189) 

(493) 

(331) 
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 בקהילה יועצי רש"אעל ידי תכניות שיקום  כנתה

 יותר בהשוואה 7.3%תכניות שיקום,  1,581בקהילה באמצעות הרכזים ועצי רש"א כנו על ידי יהו 2018בשנת 

 .תכניות( 1,473) 2017-ל

שקרוב לארבעים אחוזים מהתכניות , וממנו עולה הפיקוחהתפלגות התכניות במחוזות צגת מו 3בתרשים 

. במחוז הצפון תכניות( 607) , ושיעור דומה במחוז המרכזתכניות( 618) נכתבות במחוז ירושלים והדרום

 .תכניות( 356) נכתבות פחות מעשרים וחמישה אחוזים מהתכניות

 פי מחוז: תכניות שיקום בקהילה, ל3תרשים 

 

יותר משליש  .תכנית שיקוםהוכנה עבורם שהתפלגות אורך המאסר בקרב האסירים מוצגת  4בתרשים 

עבורם הוכנו ששל האסירים  ממוצעתהמאסר המשך תקופת  מהאסירים נשפטו לתקופה שבין שנה לשנתיים.

נחה שמשך הפיקוח בה .חודשים 18החציונית מאסר המשך תקופת ו חודשים 33.1יתה תכניות שיקום, הי

בשל ריכוז  .חודשים 9.5ת של ממוצעתקופת טיפול ופיקוח מאפשר משך מאסר זה המרבי הוא שלוש שנים, 

 .או פחותחודשים  6האסירים בתקופות המאסר הקצרות, עבור כמחציתם משך הפיקוח הוא 

 

39.1%

38.4%

22.5%

8.3% 12.9% 36.2% 16.7% 13.1% 12.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 המרכז

9-6 
 חודשים

12-9 
 חודשים

בין שנה 
 לשנתיים

 בין שנתיים
 לשלוש

 בין שלוש
 שנים לחמש

 יותר מחמש
 שנים

 הצפון

ירושלים 
 והדרום

 : התפלגות אורך המאסר של האסירים שבעבורם הוכנה תכנית שיקום4תרשים 
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 פרק שלישי: פעילות במחוזות

 סיכום פעילות השיקום בקהילה

אסירים  3,317, 2018-בבסך הכול טופלו  ברש"א במחוזות השונים.התפלגות מס' המטופלים  מוצגת 3בלוח 

. במחוז ירושלים אסירים משוחררים 3,094, שבמהלכה טופלו 2017לעומת שנת  7.2%של גידול , משוחררים

 .נרשם קיטוןובמחוז הצפון במספר המטופלים והדרום נרשם גידול 

 המטפלמחוז ה, לפי *טרייםהמפוקחים והוולונ: מס' 3לוח 

 2017שינוי לעומת  סה"כ מטופלים מס' וולונטריים מפוקחיםמס'  מחוז

 +9.2% 1,250 308  942  ירושלים והדרום

 +19.8% 1,175  318   857  מרכזה

 -7.9% 892  167  725  צפוןה

 +7.2% 3,317  793  2,524  סה"כ

 .ודיירים במסגרות חוץ ביתיות של רש"א: נשים, נערים וצעירים ובכללהות, את כלל הפעילכולל בלוח סיכום ה* 

 23.9%. 12.6%-בגדל ומספר הוולונטריים  2017לעומת  5.6%-ב 2018-בגדל מספר המטופלים המפוקחים 

, נטאריובאופן ווללקבל טיפול הפונים מכלל המטופלים ברשות לשיקום האסיר הם אסירים משוחררים 

 כלל המטופלים.מתוך וולונטריים הפונים בין המחוזות יש הבדלים גדולים בתמהיל ה. ללא התניה שיפוטית

  .18.7%ובמחוז הצפון  24.6%מכלל המטופלים, במחוז ירושלים והדרום  27.1%במחוז המרכז שיעורם 

 מחוז ירושלים והדרום

, שדרותאשקלון, קריית גת, אשדוד, וכולל את הערים מאשדוד עד אילת משתרע ירושלים והדרום מחוז 

, כולל המחוז את העיר ירושלים ואת נוסף על כך .ערדו ירוחם ,דימונהבאר שבע,  ,רהט והישובים הבדואים

 ועד גוש עציון ודרום הר חברון דרך מעלה אדומים מאריאלזור יהודה ושומרון: אהכולל את  אזור ירושלים

  .רעות-מכבים-מודיעיןושמש  גוש, בית ציון, אבו בשרתמכן את ו

ומכיל אוכלוסייה מגוונת בערים, כפרים חקלאיים, מושבים, רחבה מצוי בפריסה גאוגרפית  אזור הדרום

עיירות וביישובי בבדואים המתגוררים בערים,  ישובייהדרום יש ריכוז גדול של באזור קיבוצים ועיירות. 

ח רמזגם את כוללת ה, , העיר הגדולה והמורכבת בישראלהעיר ירושלים מכיל את ושליםאזור יר הפזורה.

רוב בתי הסוהר במחוז מיועדים לאסירים ביטחוניים אסירים משוחררים. עם מספר גדול יחסית של , העיר

 ולכן מרבית האסירים המשוחררים הגרים במחוז ירושלים והדרום מגיעים מבתי סוהר שבמחוז המרכז.

פעילות המחוז בכלא מופיעה לעיל בפרק  .ביישובים השונים במחוז המטופלים בקהילהמוצג מספר  'דספח בנ

פעילות מרבית פעילות הוסטל ירושלים מפורטת להלן בפרק הרביעי על המסגרות החוץ ביתיות. השני. 

. תחומיםהעוסק ב החמישי בפרקן להלנשים, נוער וצעירים ועברייני מין משולבת תעסוקה, המחוז בתחום 

 .במחוז שאר הפעילויותמקצת מפורטות סעיף הנוכחי ב
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 אסירות משוחררותיחידה לשיקום  ▪

פועלות הקבוצות הבאות: קבוצה טיפולית דינמית מכוונת טראומה, קבוצת הורות,  הביחיד ▪

יץ קבוצת אימהות של האסירות, סדנת אומנות, פעילות חווייתית מחוץ ליחידה, פעילות ק

 ארגון המתנדבים רא''ם(.משותפת לאימהות וילדיהן, תצוגת אופנה )בשיתוף 

 הדרכות בנוגע לעבודה, לימודים והכשרה מקצועית.  –תעסוקה  ▪

מרכזי התמכרויות, מרכז לדרי רחוב, שירות מבחן, שירותי  –קשר עם גופים טיפוליים בקהילה  ▪

 טיפוליות.רווחה, סיוע משפטי, בריאות הנפש, קהילות 

 מיצוי זכויות: ביטוח לאומי, הסדר חובות, ניהול חשבונות, סיוע בשכר דירה. ▪

 בירושלים (שיקום ושילוב נוער וצעירים)שוש"ן מרכז  ▪

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

במרכז מתקיימת פעילות  חמישה ימים בשבוע משעות הבוקר ועד שעות הצהריים.למרכז 

 ביזםידימניעת רצ) קבוצת אמו"ר: טיפולית, חינוכית והפגתית. בין הקבוצות שמתקיימות

אי עמידה ו בעיות משמעתים עם )עבור מטופל קבוצת "מרמרה", והתמודדות עם קשיים(

  .(בסמים ואלכוהולבבעיות של שימוש )התמקדות  קבוצת "יסודות בהחלמה" (,בתנאים

 ,משקפי ראייה, מענקים ללימודים והכשרותטיפולי שיניים, בסיוע  :עזרה קונקרטית לנערים ▪

 בקניית מוצרי מזון.למשפחות סיוע 

 .שיעורי עברית לנערים ממזרח ירושלים ▪

תפיסות לשנות שמטרתם  אירועיםבשתתפו צוות המרכז והנערים ה: שינוי מדיניותת לפעילו ▪

אירוח נציג ממשרד האוצר במרכז שוש"ן  :וצעיריםנערים בנוגע לשיקום אסירים מדיניות ו

 השתתפות של נער בכנספרקליטות המדינה,  מטעםפרקליטים  של נל בהשתלמותפירושלים, 

 .ועוד ועדות שחרורים

שיתוף פעולה  ,םשל עיריית ירושלייחידת קידום נוער  חואיר – שיתוף פעולה עם קידום נוער ▪

 נערים ללימודים, עזרה בסיוע משפטי ועוד. תהפנייבתחומי התעסוקה, 

: קידום בעירעבודה מול גורמים  – כמרכז לטיפול באסירים משוחררים בירושליםמרכז שיווק ה ▪

 ם לנפגעי סמים, שרות מבחן ועוד.נוער, הבית של סוזן, חוות קיימא, מרכז יו

ילדים יניהם לראשונה ילדים השתתפו בפרויקט פר"ח וב 88: ואסירים משוחררים אסיריםפר"ח לילדי  ▪

 .מרהט

 .נשות אסיריםקבוצת ברהט : לראשונה התקיימה קבוצת נשות אסירים ▪

הרעיון נולד מתוך רצון לקיים קבוצה של זוגות שמתמודדים עם קשיים  –"מרתון זוגי"  תסדנ :דימונה ▪

אב, קשיים בזוגיות ובהורות. בסוף התהליך נמצאה מטפלת זוגית שעבדה עם שני הסביב מאסרו של 

 זוגי.הבשיטת המרתון  זוגות

רכזות הפזורה. כל נחיית בהקבוצת תעבורה  התקיימו שלושה מחוזרים של 2018בשנת : פזורה בדואית ▪

קהילה. כמו כן, בשיתוף פעולה עם מועצת נווה מדבר בהתנדבות נוסף של מפגש ומפגשים  15מחזור כלל 

. אשת אסיר אחת שולבה בקורס עברית להסדר חובותמטופלים לקליניקה למיצוי זכויות הפועלת פנו וה

 ר מגוריה.מתקיים באזושוהכנה לתעסוקה 
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סדנת אומנות התקיימה מערב ומזרח )יחידה עירונית לטיפול באסירים משוחררים( בשל"מ : ירושלים ▪

 .זיאון ישראלובמ

 סטודנטים. 12במחוז הודרכו  2018-2017בשנת  :הדרכת סטודנטים ▪

 3 ,םנוער וצעירי ,קבוצות לעוברי חוק, תורני, מרמה, תעבורה, עברייני מין 6: קבוצות באזור הדרום ▪

 קבוצה לנשות אסירים.ו קלטת וקבוצ

תורני,  2לעוברי חוק,  ותקבוצ 2קבוצות אמ"ת )אלימות, מרמה, תעבורה(,  2: קבוצות באזור ירושלים

  עברייני מין.ל הקבוצטיפול באומנות, 

 קבוצות. 23תקיימו במחוז ירושלים והדרום הבסה"כ 
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 מרכזהמחוז 

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

אופק, הדרים, ניצן,  : השרון, רימונים,סוהרבתי תשעה נמצאים מרכז הבמחוז  ומועצות מקומיות ואזוריות.

ערים מתבצעת עבודה אינטנסיבית עם רכזי שיקום  17-בל אביב. בית מעצר תולון, נווה תרצה יאי מעשיהו,

 תקניים של רכזי שיקום אזוריים. 3.5בי המחוז ניתנים מענים שיקומיים באמצעות האסיר ובשאר יישו

מוצג מספר המטופלים בקהילה ביישובים השונים במחוז המרכז. פעילות המחוז בכלא מופיעה  'הבנספח 

בפרק הרביעי על המסגרות להלן פעילות ההוסטלים לנשים ולאלימות במשפחה מפורטת לעיל בפרק השני. 

להלן נשים, נוער וצעירים ועברייני מין משולבת תעסוקה, פעילות המחוז בתחומים מרבית ביתיות. החוץ 

 .במחוז שאר הפעילויותמקצת מפורטות הנוכחי סעיף . בתחומיםעוסק בה החמישי בפרק

 לאסירות משוחררות מרכז הוליסטי ▪

רחבה בפרק האו במחוז המרכז פועל מרכז הוליסטי לאסירות משוחררות. במרכז פועל הוסטל )ר ▪

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

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

ממאנט  קבוצתסדנת תעסוקה,  ,קבוצה טיפולית ואנגלית( ומשתתפות בקבוצות רבות וביניהן:

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

 . מועדון קריאהוקבוצת קולנוע נשיות ומגדר,  קבוצת ,קבוצת פסיכודרמה, NAיציאה לקבוצת 

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

, טיפול פרטני ותהשתתפות בקבוצהשתלבות בלימודים של מרכז היום והתכניות כוללות  להן.

קבוצת תעסוקה, ובמקרים מסוימים גם ליווי כלכלי. בין הקבוצות:  ,פיקוח תעסוקתיליווי וו

 , קבוצת אימהות וקבוצה טיפולית.קבוצת עבירות מרמה

לות ליווי והדרכה זוגית/פרטנית מקבשמשתתפות בהנחיית הקבוצות, הסטודנטיות והמתנדבות  ▪

 .ומתחום נשים במחוז מצוות המרכז

 (שיקום ושילוב נוער וצעירים)שוש"ן מרכז  ▪

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

חמישה ימים בשבוע משעות הבוקר ועד שעות הצהריים. המטופלים מקבלים ליווי למרכז 

יבי וכן מדמים סדר יום תפקודי עם סיטואציות מורכבות )יחסי מרות, עמידה תעסוקתי אינטנס

, קבוצת קבוצה ייעודית לעוברי חוקבזמנים והתמדה( ומשתתפים בקבוצות טיפוליות וביניהן: 

"מעגלי חיים", קבוצת אומנויות לחימה, קבוצת יחסים באמצעות אומנות, קבוצת "התמודדות" 

אקטיביים(, סדנת "גבריות ואינטימיות", סדנת תעסוקה, -ו)מניעת שימוש בחומרים פסיכ

 .פרויקט בנושא סטיגמהוקבוצת "סליחה על השאלה" )עיבוד חוויות המאסר( 

 .םבלימודישיעורי עזר ללימוד תיאוריה לנהיגה וסיוע , כגון: וסיוע לימודי שיעורים פרטיים ▪

עזרה קונקרטית )רכישה  , וכןזכויות וסיוע בהסדרת תשלומי חובות וקנסות ליווי בתהליך מיצוי ▪

 של ציוד לימודי, ביגוד, סיוע במזון ומענקים ללימודים והכשרות(. 

, רכיבה טיפולית, קיר טיפוס וסקי ODTפעילות שיא )ימי גיבוש שכללו פעילויות כגון: פעילות  ▪

 .מים(
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שונים בקהילה: עבודה עם היחידה להתמכרויות ברשויות המקומיות, גופים שיתוף פעולה עם  ▪

"אל סם", קידום נוער, שירות מבחן, חסות הנוער, נוצ"ץ, מכינות קדם צבאיות ועבודה משותפת 

 עם נציגה מעיריית תל אביב והשיטור הקהילתי ועם משטרת יפו ומשטרת רמלה. 

 רש"אם והעברת מסרים שמטרתם חשיפה לעבודת אירועים מקצועיים לעובדי היחידה: כנסי ▪

סטודנטים ולעבודת המרכז )למשל, יום עיון לפרקליטים מטעם פרקליטות המדינה, אירוח של 

 למדעי ההתנהגות ממכללת נתניה(

 )במסגרת הוסטל "מפתחות"( אלימות במשפחה ▪

 8-בקבוצת נשים ו בנות זוג 7בוגרי הוסטל. בנוסף משתתפות בפעילות  12מטופלים מתוכם  31  ▪

 משפחות נמצאות בטיפול זוגי משפחתי. 14בקבוצת הבוגרים. 

ת ימי עיון בקהילה, פרזנטציות בבתי הכלא לסטודנטים, חברּו ,פרויקטים מיוחדים בהוסטל ▪

הלי עבודה עם משרד ובוועדות אלמ"ב בין משרדיות ובסנגוריה הציבורית, השתתפות בבניית נ

  הרווחה, שב"ס, מב"ן ואלמ"ב.

אסירים שובצו במסגרות  9תכניות ולבסוף  16אסירים בכלא. הוכנו  50: רואינו תחלואה כפולה ▪

 אסירים לא נכתבו תכניות כיוון שלא שוחררו לבדיקה או הוקפאו בשל מצבם(. 7מתאימות )עבור 

מערכת התחילה לפעול . בנוסף שתי סטודנטיות מתנדבות לקרימינולוגיהנקלטו : מתמחיםסטודנטים  ▪

 דהבליווי אסירים המתקשים במציאת מקום עבודה והתמותמיכה וליווי אישי בהכשרות מקצועיות  של

 בו.

בליווי עסקו המתנדבים סטודנטים.  25השתתפו בפעילות התנדבותית, מהם אנשים  54: מתנדבים ▪

 .חובותעם סיוע משפטי לאסירים ובסיוע בתעסוקה בפרטני, 

 .ילדים השתתפו בפרויקט פר"ח 57: יםאסירים ואסירים משוחררפר"ח לילדי  ▪

 מגזר ערבי ▪

 .ות אסיריםקבוצות טיפול של נש שתיהתקיימו  ▪

רכזי שיקום האסיר  ת על ידיאסירים מאזור המשולש טופלו פרטני .התקיימו שתי קבוצות טיפול ▪

ל לטיפול במרכז לטיפו והופנכמה הופנו לעמותת "אפשר" לנפגעי סמים ואלכוהול וכמה  ,ביישוב

 במניעת אלימות במשפחה.

ילד, טיפול זוגי, טיפול במסגרות בקהילה במועדונים -טיפולים נוספים: טיפול קשר הורה ▪

 הרווחה.מחלקת ושילוב אסירים ומשפחותיהם בתכניות של  , ניצול זכויותמשפחתוניםבו

פגשים ממתקיימים יועץ תעסוקתי של רש"א ו ל ידיקבוע עבתחום התעסוקה מתקיים פיקוח  ▪

 קבועים עם אסירים משוחררים הנמצאים בתכנית פיקוח.קבוצתיים 

על  –ת לאומית לקידום צעירים במצבי סיכון תכני – "יתדבתכנית "שובצו אסירים משוחררים  ▪

 שילוב בקהילה ובתעסוקה.בפיתוח אישי ובמנת לסייע בסיפוק צרכים, 

 " ובמרכז לשלום המשפחה.אסירים משוחררים שובצו גם במרכז עוצמה "ונושמים לרווחה ▪

חלוקת שי למשפחות  ;פעילות הפגה לילדים ומשפחת האסיר מיזמים נוספים בקהילה ובהוסטלים: ▪

 םהגעה לבתי ;מתנדבים של עמותות לשיקום האסירל ידי ליווי פרטני ומשפחתי ע ;אסירים בחגים

גיוס תרומות למטופלים  ;הפעילות בהוסטל ובדיקת אסירים המתאימים לקליטה בו לצורך שיווק
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הילדים פעילות קבוצתית עם  ;הכנת אסירים לקראת שחרור בבתי הסוהר במחוז ;במצבי מצוקה קשים

 אבחון ופיתוח בפן התעסוקתי וההשכלתי. –קבוצות מטרה  ;בכלא נווה תרצה תוהאימהו

טראומה,  בוצתקקבוצות פסיכודרמה,  3קבוצות מרמה,  5קבוצות עוברי חוק,  22: במחוז קבוצות ▪

 36 המרכז התקיימו במחוז בסה"כ .קהילתי תיאטרון, פוטו תרפיה מין, תעבורה, תורני, תעבריינו

  .קבוצות
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 צפוןהמחוז 

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

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

נים במחוז הצפון. פעילות המחוז בכלא מופיעה מוצג מספר המטופלים בקהילה ביישובים השו' ובנספח 

מרבית פעילות הוסטל בית החסד מפורטת להלן בפרק הרביעי על המסגרות החוץ ביתיות. לעיל בפרק השני. 

העוסק  החמישי בפרקלהלן נשים, נוער וצעירים ועברייני מין משולבת תעסוקה, פעילות המחוז בתחומים 

 .במחוז שאר הפעילויות מקצתמפורטות סעיף הנוכחי . בתחומיםב

 (שיקום ושילוב נוער וצעירים)שוש"ן מרכז  ▪

 ."כלכלת אסימונים"ביסוס שיטת השלבים הבנויה על  ▪

ככל שהמטופל מתחזק, כך גם אחריותו גדלה.  :נדבך של שיטת השלבים – "חניך -חונך"שיטת  ▪

בתהליך החונכים מלמדים את החניכים מה מצופה מהם ומייצרים בקרב החדשים "נחיתה רכה" 

 ובטוחה.

 .ת המטופליימוש בכלי טיפולי ניסיוני ממק"ע: המשלב טיפול מקצועי בנער ובמשפחתו בבש ▪

 סים ועיריות(."קב שיווק תחום הנוער והצעירים מול ממשקי חוץ כגון )שב"ס, ▪

 התחלת תהליך גיבוש מודל התערבות קבוצתית עם משפחות נוער וצעירים. בסיום התהליך, ▪

 .הוריםלקבוצה טיפולית תיפתח , 2019במהלך 

, קציני מבחן, מסגרות חוץ משטרת ישראלנוער ומפתנים,  םיתופי פעולה עם קידוהמשך חיזוק ש ▪

 ביתיות, יחידות להתמכרויות ועוד.

גיוס נערים וצעירים ל מנהלי מכינות קדם צבאיותעם וחיזוקו הרחבת שיתוף הפעולה  ▪

 .םיפוטנציאלי

 ת משוחררותאסירויחידה לשיקום  ▪

אינדיבידואלית היחידה פועלת כשירות מוכוון טראומה. לכל אישה נתפרת חליפת השיקום  ▪

 המתאימה לה, בשיתוף עם גורמים מסייעים בקהילה.

ביקורי בית, תיווך וליווי תפיסת העבודה כוללת שימוש באסטרטגיות קהילתיות: חיזור עיקש,  ▪

 וע בדיור, מיצוי זכויות, ליווי רפואי, ליווי משפטיסינגור אקטיבי, , ס  כחלק אינטגרלי מהטיפול

 .מענה תעסוקתיו

המבצעים את הפרקטיקום וההכשרה סטודנטים  8נקלטו  :וקשר עם האקדמיהסטודנטים תנדבים, מ ▪

שיקום רוב המתנדבות משולבות ביחידת ה. בעבודה פרטנית וקבוצתית ביחידות השונותהמעשית 

 .אסירות משוחררותל

שירות פרט , צוות יחידת פקא"ל מפגשים מקצועיים עם: רים לימודיים:העשרה מקצועית וסיו ▪

 נציגות ועדת אלמ"ב, מחוזבנציגי פרקליטות  ,במחוז גוריה הציבוריתיהסנ ,ומשפחה במשרד הרווחה

 .סיורים לימודיים בתחנות לטיפול משפחתי, שולחן עגול עם מחלקת טו"ש שב"סבמחוז, 

תחנות לטיפול  ;מרכזים למניעת אלימות במשפחה ביישובים שיתופי פעולה חדשים במהלך השנה: ▪

הלשכות לסיוע  ;פורום מנהלי המחלקות הערביות לשירותים חברתיים ;משפחתי וזוגי ביישובים

הסדרת מסלולי סיוע ישירים ומהירים לאסירים משוחררים המופנים  ;צפוןהמחוזות חיפה ובמשפטי 
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מיזם משותף של קבוצה באמצעות הגליל המערבי בעכו  מכללתשת"פ בין המחוז ל ;רש"א ל ידיע

 טיפולית מעורבת של אסירים וסטודנטים הלומדים במסלול התיאטרון הקהילתי. 

 .ילדים השתתפו בפרויקט פר"ח 57: יםאסירים ואסירים משוחררפר"ח לילדי  ▪

, קבוצת אלימות, תורני, תעבורה, עברייני מין, נשים, נוער 3קבוצת עבריינות כללית,  6: בוצות במחוזק ▪

 .קבוצות 15בסה"כ התקיימו במחוז הצפון . צעירים
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 מסגרות חוץ ביתיות: רביעיפרק 

 ר.רשות לשיקום האסישל הפעילות של המסגרות החוץ ביתיות הנתוני מוצגים  4בלוח 

 תנועת מטופלים בהוסטלים של רש"א: 4לוח 

 סה"כ נשים בית החסד מפתחות ירושלים סטטוס

 146 30 47 24 45 מועמדים

 78 18 26 15 19 2018-נקלטים ב

 35 10 6 12 7 2017-ממשיכים מ

 62 15 12 12 23 בוגרים )לאחר שלב דיירות(

 31 11 7 3 10 נושרים

 206 54 51 42 59 *2018-סה"כ מטופלים ב

 * בשורת הסה"כ לא נכללו המועמדים

מהמטופלים  30%-יותר ממאתיים אסירים משוחררים. כ 2018-טופלו בשל רש"א ההוסטלים ארבעת ב

טרם השלמת שלב  מהדיירים בהוסטלים נושרים 15%-כ ;יירותבהוסטלים הם בוגרים לאחר שלב הד

 של משרד הרווחהחוץ ביתיות אסירים משוחררים נוספים מטופלים במסגרות  132-יש לציין ש. הדיירות

 והפעילויות שמתקיימות בהם.על מאפייניהם להלן נציג את ארבעת ההוסטלים  .ושל משרד הבריאות

 מנויות משפחתיות )אלמ"ב(הוסטל מפתחות: הוסטל לפיתוח מיו

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

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

 דיירים.  14-ההוסטל מיועד ל

ימים טכניקות להידברות, לשוויוניות, לזוגיות ולמשפחתיות, וכל מטרת ההוסטל ללמד את הגברים האל

דורית של שימוש -למנוע העברה ביןעל מנת הבא, והתוקפן זאת כדי למנוע הן את הקורבן הבא והן את 

והוא נדרש תיים בחוץ יהטיפול בהוסטל מפגיש את הדייר עם החיים האמ באלימות בתא המשפחתי.

כל זאת כשבת הזוג ובני המשפחה  –דה, לקיחת אחריות על פרנסת המשפחה להתמודד עם מציאת מקום עבו

של תא משפחתי, וכך לומדים הדיירים מתנהלים במודל בהוסטל  מיוםחיי היו .חייומעגל משולבים ב

 מיומנויות ביתיות )תחזוקה, ניקיון, קניות וסידורים( ונדרשים ליישב אי הסכמות באמצעות תקשורת ישירה

, להיפרד בדרכי שלוםאו להתאחד מחדש אחרי המאסר בכדי לסייע למשפחה  אלימות.בימוש וכנה, ללא ש

 ניתן בהוסטל גם טיפול זוגי ו/או משפחתי.

אסירים השפוטים בגין אלימות במשפחה, כאשר מוקד הבעיה הנו היא:  אוכלוסיית היעד של ההוסטל

נקיים ו טיפול משמעותי בכלא או בקהילהעברו האסירים ; י שיקוםנאובחנו כבהאסירים ; אלימות במשפחה

 .מסמים ומאלכוהול
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 שלבי תכנית ההוסטל ▪

, ראיון עם בת הזוג, ועדת קבלה, ן עם המועמדאיויכולל איתור, ר – איתור המועמד לטיפול בהוסטל ▪

 הכנה לקראת המעבר להוסטל.

ביעת תכנית טיפולית ק, קייחודשים. מיקוד בדייר עצמו, כולל אינט 4-תהליך הנמשך כ – כניסה להוסטל ▪

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

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

 .הכנה לקראת חזרה הביתה ▪

וגרים, המשך הקשר הטיפולי עם העו"ס שנת מעקב ופיקוח, השתתפות בקבוצת ב – המשך טיפול ▪

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

 פעילות נוספת ▪

 למפגש בנוסף. לשבועיים אחת מתקיימת היא. בהוסטל הטיפולי להליך קרדינלית זו קבוצה – נשים קבוצת

 ושיחות פרטניים מפגשים, בית ביקורי הכולל, המטופלות עם מייו ומעקב קשר מקיימת הקבוצה מנחת, זה

 .האחרים הצוות אנשי ידי על ניתנים נוספים מענים, הקבוצה מנחת על הרב העומס לאור. רבות טלפוניות

 .לצרכים בהתאם – משפחתי אוו/ זוגי טיפולשל  מענה מקבלות הנשים יחד עם בני הזוג ,בנוסף

 מטפל הם הקבוצה מנחי. המטופלים בליווי התווך מעמודי אחד הנה ריםהבוג קבוצת – בוגרים קבוצת

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

טיפול של הבוגרים מקבלים במסגרת הטיפול מענה על כך, נוסף  .היומיום בהתמודדויות לבוגרים ולסייע

 בהתאם לצרכים. –תי משפח או/זוגי ו

כל כ, והטיפולים בחדר לשעות מעברש פעילות דורש המשפחתיהזוגי ו הטיפול – ומשפחתי זוגי טיפול

 . בסיסי מענהזהו  במשפחה לאלימות ייעודי בטיפול שמדובר

 ייחודיים פרויקטים

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

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

 .אלימות

 .בקהילה שונים עיון בימי ההוסטל ובוגרי הצוות הרצאות ▪

  .חולים יבתי ולצוות סוציאלית לעבודה, משפטיםל לסטודנטים פרזנטציות ▪

 .לקרימינולוגיה סטודנטיםול לפרקטיקנים לימודי מרכז ▪

 .ובוגר פסיכותרפיסטת, שיקומי יתקרימינולוג –מתנדבים  ▪

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

; במשפחה באלימות בטיפול ן"מב, רווחה, ס"שב, הרווחה משרד עם עבודה הליונ בבניית השתתפות ▪

 .בוריתהצי גוריהיהסנ עם משותפת ועדהבו תחברּו ;משרדיות-בין ב"אלמ בוועדות תחברּו
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 הוסטל ירושלים

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

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

. משך הטיפול שנה ותשעה חודשים, ומתנדבים טלמדריכים בוגרי ההוס, עובדים סוציאלייםמנהל, הכולל 

הדיירים בה ש ,שנה נוספת של מעקבו מגורים בהוסטלשל מתוכם תשעה חודשים ראשונים אינטנסיביים 

מסגרת ההוסטל מאפשרת  .תוך שימור הקשר עם ההוסטל ,שוכרים דירה באופן עצמאי בסמיכות להוסטל

ל שגרת חיים נורמטיבית ונקייה מסמים, תוך שמירה על לדיירים לרכוש כלים תפקודיים ורגשיים לניהו

באמצעות טיפול פרטני וקבוצתי, מענה וליווי תעסוקתי, רכישת כישורי מטרה זו מושגת יציבות תעסוקתית. 

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

יועצי רש"א בכלא על ידי שאובחנו ו המועדות גבוהבם המאופייני 60-20אסירים בגילאים  :אוכלוסיית היעד

וכן  ,התנסו בשלל תכניות טיפוליות אך שבו לסורםשאסירים מדובר בכזקוקים לטיפול אינטנסיבי. לרוב, 

אסירים שוהים הוסטל ב .שיקומם בקהילהשמקשה על  ,אסירים המתגוררים בסביבה קרימינוגניתב

מהווה בהוסטל אוכלוסיית היעד  ונטריים המגיעים לאחר שחרור.ברישיון )במסגרת השליש( ואסירים וול

ית חיים הכוללת יהיסטורעם אוכלוסייה זו הטיפול.  ניאת קצה הרצף בקרב האסירים המשוחררים ב

מאופיינות בהזנחה, התעללות, אלימות המערכות יחסים ב תקורבנּוודיספונקציונלית  מוצא משפחת

מטראומות מתמשכות ובנטייה להרס עצמי שבאה ובלים פעמים רבות בהוסטל סאנשים הואלימות מינית. 

 בין היתר בנטייה להתמכרויות. ,לידי ביטוי

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

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

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

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

מהווה נדבך  ,תיהםהכוללת בוגרים רבים על משפחו ,כמו כן, ההשתייכות לקהילת ההוסטל .הראשונית

 .החייםמשמעותי של תמיכה והשתייכות המאפשרות לאדם גורם תמיכה לאורך 

 מישורי התערבות אופרטיביים בהוסטל ▪

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

התנהגותם השלילית בים ועיוותיהם ביחסיהם הבין אישיבמגבלותיהם, בלהיבטים משמעותיים 

: קבוצה דינמית, שפועלות בהוסטל קבוצותהוהלקויה המעוררת תגובות לא רצויות כלפיהם. סוגי 

קבוצות טראומה, קבוצת סיפורי חיים, פסיכודרמה, קבוצת יחסים בינאישיים, קבוצה טיפול 

, תקשורת בין אישית, שליטה בכעסים, קבוצת הבית יות לתקשורת בין אישית,נוקוגניטיבי, רכישת מיומ

 צעדים.ה 12קבוצת , מניעת שימוש חוזר

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

בהתאם לצורכי הדייר נעשות התערבויות זוגיות/משפחתיות או הפנייה למסגרת  – טיפול זוגי/משפחתי ▪

ת: ימי משפחות, שבתות קשר שוטף עם בני המשפחה באמצעומתקיים חיצונית המעניקה סיוע זה. 

 ילדים וימי פעילויות עם ילדי הדיירים.

נשות  עם יומי ומעקב קשר מקיימת הקבוצה מלבד מפגש אחת לשבועיים, מנחת – נשים קבוצת ▪

 .טלפוניות ושיחות פרטניים מפגשים, בית ביקורי הכולל, האסירים
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לפתרון מענה  ספקהוסטל מליווי תעסוקתי כשה , תוךבד במשרה מלאהומטופל בהוסטל ע – תעסוקה ▪

 מעסיק.העם הדוק קשר שומר על ו בעיותיו בתחום התעסוקה

 רפואי בהתאם למצבו.וטיפול דייר בהוסטל נדרש לבצע בדיקות רפואיות ולהיות במעקב  – בריאות ▪

, מס הכנסה, הסדרת וסגירת משרד השיכון, ביטוח לאומי ם:בתחומי – וטיפול בחובותמיצוי זכויות  ▪

סגירת תיקים לחוב ו ימתווך בין הדייר לבין בעלי החוב ומארגן להסדרגם ההוסטל יים. תיקים פליל

 משפטי במשרד המשפטים.ה, תוך קשר עם הסיוע בהוצאה לפועל

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

וקבוצות צעדים ורכישת  NAהשתתפות בקבוצות  ,תעתיוביצוע בדיקות שתן  – מניעת שימוש בסמים ▪

 שימוש חוזר.לכלים להתמודדות עם הכמיהה לסמים ו

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

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

אחת לשנה מתקיימת סדנה בת  ת חובות מול נושים, למידה של הרגלי חיסכון לצרכים עתידיים.הסדר

 התמחות בתחום.עם מפגשים בנושא התנהלות כלכלית בהובלת מתנדבת  שמונה

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

מספקת משמעות ותחושת ערך ומפחיתה תחושות ניכור וחוסר אונים מפתחת אחריות חברתית וחמלה, 

  ב.למתנד

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

גיבוש חברתי וחשיפה לאופציות ניצול שעות  אהימועדים. מטרת הפעילות ללחגים וופעילות הצגות 

 אחת לשנה מתקיים טיול בן יומיים לצפון הארץ.ילה בסיום הטיפול במסגרת. הפנאי בהשתלבותו בקה

 הקבוצה אחת לשבועיים נפגשים בוגרי הוסטל עם מדריך מקצועי ומתנדב. מנחי – בוגרים קבוצת ▪

ובנוסף, הבוגרים מקבלים טיפול זוגי  היומיום, בהתמודדויות לבוגרים ולסייע לעקוב ממשיכים

 ומשפחתי.

 2018ת לשנת עשייה ייחודי ▪

במהלך שנה זו המשיך הליך של מיצוב ההוסטל כמקום הכשרה במסגרת לימודי  – הכשרת סטודנטים

מודרכות על ידי מנהל ההוסטל. לצעד זה משמעות רבה השולבו שתי סטודנטיות השנה עבודה סוציאלית. 

גם רים. מהלך זה תוך תפיסת עולם הדוגלת בהזנה הדדית ואי קפיאה על השממשטח -בקיום קשר אקדמיה

מיצוב ההוסטל כמקום בעל ערך בשדה הטיפול בישראל. לבסוף, מהלך זה מהווה כר פורה להזנת תורם ל

 ."אכוח אדם איכותי לרש

משך השנה נבמסגרת קידום תחומי התעסוקה וההכשרה בהוסטל  – מרכז תעסוקה עירונייתוף פעולה עם ש

נערכה סדנת תעסוקה ייחודית זו יית ירושלים. במסגרת עם מרכז התעסוקה העירוני של עיר שיתוף פעולה

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 

 ן זה.מתמחים בעולם תוכשמרכז התעסוקה 

כחלק מהרצון להעניק לדיירים תחושת השתייכות נוצר קשר עם מתנדבת  – מפגש מסורת וסיוע לימודי

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

ש מתאפיין באווירה ללוח השנה. יודגש כי גם דתות ותרבויות אחרות מקבלות ביטוי במהלך מפגש זה. המפג
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מתנדבת מעבירה שיעורים פרטיים לדיירי ה ,המתנדבת מביאה. בהתאם לצורךשבלתי פורמלית וכולל קינוח 

 הכנה לבגרויות.וסיוע בלימוד עברית זקוקים להבית ש

האחרונות מתקיים פרויקט משותף עם תיכון "הרטמן" אשר  חמש השניםבמהלך  – פרויקט "העיר שלנו"

במהלכו והשנה פרויקט זה כונה "העיר שלנו"  ירי ההוסטל לאוכלוסיית בני נוער נורמטיבית.מפגיש בין די

)דיירי ההוסטל ובני הנוער( ולחשוב על המוסדות מעורבות נדרשו המשתתפים להתחלק לקבוצות 

בהם מתקיימות שביותר לקיום תקין של עיר. נבחרו מוסדות ממשל, תרבות, רווחה ובריאות  םהרלוונטיי

 ילות בהובלת המשתתפים הכוללות ידע על אותו מוסד, מפגש עם אישיות רלוונטית ועשייה חברתית.פע
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 לאסירות משוחררותהוסטל 

(. half-way houseההוסטל הוא בית טיפולי עבור נשים, אסירות משוחררות, הבנוי כמסגרת חצי פתוחה )

השלישי בפרק מרכז יום )ראו הרחבה  ההוסטל ממוקם במרכז ההוליסטי לאסירות משוחררות, הכולל גם

דיירות. הנשים מתגוררות בהוסטל במשך כשנה, ובהמשך  13-9-המסגרת מיועדת ל(. על הפעילות במחוזות

רכיהן. טרם השתלבותן של דיירות ההוסטל בתעסוקה, הן משתתפות ונבנית להן תכנית המשך בהתאם לצ

סעיף שיקום ראו פירוט ב) בתכנית מרכז היום במהלך שלושת החודשים הראשונים לאחר שחרורן מהכלא

. דיירות ההוסטל מקבלות דיור, טיפול וליווי אינטנסיביים בכל תחומי (חמישיהאסירות משוחררות בפרק 

 החיים.

סבב , בליווי מדריכה  NAקבוצה טיפולית, קבוצת יחסים, יציאה לקבוצתהקבוצות הטיפוליות בהוסטל הן: 

חינוך  ,רכישת מיומנויות חיים בסיסיות, ניהול סדר יום ערבויות פרטניות:. בנוסף מתקיימות התהרגשה

 סיוע משפטי.ומיצוי זכויות , לחיי אזרחות

  פעילויות נוספות ▪

לחופשות בהוסטל ובמרכז היום. בנוסף, כעשר אסירות מכלא נווה תרצה במהלך השנה התארחו  ▪

 מתארחות בהוסטל בוגרות המסגרת. 

דרך אל החופש" במימון החברה הגיאוגרפית ושב"ס, הפלגה ביאכטה מול חופי טיול במסגרת פרויקט "ב ▪

 תל אביב וטיול בן יומיים לדרום הארץ.

 ערבי הכשרה למתנדבות ולסטודנטיות.  ▪

, בתי דין רבניים יטוח לאומיליווי נשים במשימות: קופות חולים, משרדי ממשלה, ב –ניהול מקרה  ▪

מקומיות, ועדות החלטה, שירות מבחן, משטרה, מעקב ושרעים, עמידר, בתי משפט, רשויות 

פסיכיאטרי, טיפול ייעודי )עברייני מין, הפרעות אכילה וכד'(, קשר עם מוסדות החינוך של ילדי 

 האסירות המשוחררות.

 ניהול תהליכי הכרה באחוזי נכות נפשית. ▪

 .ועודזכאות לשירותי סל שיקום, קהילות טיפוליות  –בניית תכניות המשך  ▪

 . ועודיאות הנפש נערות, מרכזי אדולן, בר –יהול טיפול משותף עם מסגרות שיקום אחרות נ ▪
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 הוסטל בית החסד

ומופעל על ידי עמותת משלב מקצועיות באווירה משפחתית שהוסטל בית החסד הינו הוסטל טיפולי ושיקומי 

רגשי,  :יבטים שוניםרכי המשתקמים בהוהמסגרת מאפשרת חוויה טיפולית שבאה לענות על צ"החסד". 

חודשים  9דיירים. תקופת הדיירות בהוסטל היא  15ההוסטל יכול לקלוט עד  חברתי, תעסוקתי ומשפחתי.

בעלי רקע מן המגזר הערבי הוסטל מטפל באוכלוסיית אסירים משוחררים הולאחריה שנת מעקב. 

ספק ומשלב גישה ההוסטל ממוקם במבנה אשר מ .רש"אעם פועל בהסכם התקשרות הוא התמכרותי ו

 רמה נאותה של פרטיות.עם טיפולית 

 תכנית הטיפולרכיבי  ▪

 טיפול פרטני על בסיס שיחה שבועית ▪

 קבוצות טיפוליות בהנחיית עו"ס ומדריך ▪

 )קבוצה חיצונית(  NAקבוצת ▪

 פעמים בשבוע( 3בדיקות שתן ובדיקות אלכוהול ) ▪

 ניהול תקציב של המטופלים במהלך תקופת הטיפול ▪

 הטיפול פירוט תכנית ▪

בנויה מחלקים היא ת בהוסטל הינה לתת למטופלים כלים להשתלבות נורמטיבית בחברה, ותכנימטרת ה

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

יציאה  סדר היום כולל נהל את הטיפול.ממונה מטפל אישי אשר גם מת הטיפולית, לכל משתקם תכניה

 העשרה.ותורניות, קבוצות טיפוליות, טיפול פרטני אחר הצהריים: עבודה ובשעות למסודרת 

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

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

מטופלים חדשים מצטרפים למערך  , שבהפי המודל של קבוצת רכבתל קבוצת הבית וקבוצה דינמית פעילה ע

 . NAהקבוצתי הקיים. בנוסף משתתפים הדיירים בקבוצת ה 

קבוצתי וה המשפחה הנה במוקד ההתערבות. משתקמים שהם אבות יקבלו בנוסף לטיפול הפרטני

והיא תכנית הטיפול, מכירה את שמשפחתו של המשתקם מוודא . המטפל יההור םדיתפקלהתייחסות 

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

תייחסות טיפולית ייחודית, ובנות הזוג ישתתפו יזכו לההמשתקם לחיק המשפחה. אסירים נשואים 

רכי הילדים, במטרה לחזק את הקשר עם ופרטני. דגש מיוחד יושם על צבמפגשים בתיאום עם המטפל ה

 "ס.העועל ידי ישתתפו בפעילות יצירה המונחית והם  ,ההורה

רכי המטופלים חוגים, שמטרתם העשרה והקניית ידע וצוות הטיפול קובע בתיאום ובהתחשבות עם צ

רחבי הארץ לאתרי מורשת, תוך פעילות והרחבת אופקים. כחלק בלתי נפרד מהיבט זה, מאורגנים טיולים ב

 ביקור במוזיאונים(.ומשתתפים בפעילות פנאי )סרטים, הצגות גם שהרציונל שלה טיפולי. הדיירים 
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 : תחומים ונושאי פעילות חמישיפרק 

 קהילה-כלא

 יועצי כלא וקהילהרכזים ועבודת  ▪

ודילמות מהשטח, קידום דרכי  קיום פורומים מחוזים וארציים הדנים בסוגיות – פורומים מקצועיים ▪

הלי עבודה ועדכונם בהתאם לצרכים ועבודה ושיתופי פעולה עם גורמים משיקים לרש"א, הטמעת נ

 ותתעסוקה, עבריינ בתחומים מגוונים: החדשים. הזמנת גורמים מקצועיים לצורך העשרת העובדים

 מין, שיקום תורני ועוד.

 ם ברש"א.רכזי שיקום אזורייעבור  גיבוש נוהל עבודה ▪

יצירת רצף בין הערכת התאמת אסיר לתכנית השיקום לבין התכנית  – קידום דרכי התייעלות בעבודה ▪

 אינטגרטיבית לתכנית שיקום. ת דעתחוו ;בפועל

 שטח.החסמים שעולים מבהתמודדות עם בסוגיות מקצועיות ו הנחיה וייעוץ מקצועי שוטף ▪

 פיקוח אלקטרוני  ▪

ר לרש"א לגבש תכניות שיקום העונות על מאפיינים קרימינוגניים של מאפש)פקא"ל( פיקוח אלקטרוני 

במסגרת תכנית השיקום, ומגביר את יכולת הבקרה והפיקוח על עמידתם הדוק אסירים הזקוקים לפיקוח 

אזיקים אלקטרונים בנקודת זמן, עבור  150בהחלטת ממשלה, אושרה לרש"א מכסה של  .בתכניות השיקום

מוצגים נתונים על אסירים המשוחררים בתכנית  5בלוח  .בפיקוח משוחרריםה אוכלוסיית האסירים

 הפקא"ל.

 , לפי מחוזנתוני מפוקחי פקא"ל: 5לוח 

 אסירים 'מס מחוז
 

אסירים  מס'
משנת שעברו 

2017 

מס' אירועים 
 טכניים

הפקעות מס'  מס' הפרות
 רישיון

 3 30 29 13 63 ירושלים והדרום

  3 33 50 44 135 מרכזה

 4 18 96 24 104 פוןצה

 10 81 175 81 302 סה"כ

 

(. בממוצע אצל 2017-שהתחילו בפיקוח ב 80-אסירים היו בפיקוח פקא"ל )מהם כ 300-יותר מ 2018במהלך 

יותר ממחצית ממפוקחי פקא"ל היו אירועים טכניים וליותר מרבע מהם הפרות )ייתכן שלמפוקח מסוים 

זאת, רק מספר קטן מההפרות הבשיל להפקעת הרישיון של האסיר  יהיו יותר מאירוע או הפרה אחת(. עם

 ולחזרתו למאסר בפועל.
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 2018פעולות עיקריות בשנת 

וליישם  קא"ל, החל לעבוד כוח אדם ייעודי בתחום הפ2018של  ברבעון האחרון – שיפור מנגנון הפיקוח ▪

חלה ירידה משמעותית  ,ל יוצאפועכ בפועל את הפיקוח, בהתאם לנוהל טיפול בהפרות פיקוח אלקטרוני.

 במספר האירועים המדווחים ע"י יחידת פקא"ל

הוקם ברש"א מסד נתונים ארצי )לא ממוחשב( המאפשר ניהול יעיל הכולל  – הקמת מסד נתונים ארצי ▪

שחרורים המעקב יומיומי, פיקוח מחוזי וארצי, תיעוד פעולות של המפוקח, דיווחים שוטפים לוועדות 

 .של שב"ס וליחידת פקא"ל

המסדיר את  "טיפול בהפרות פיקוח אלקטרוניגובש והופץ הנוהל " – נהלים והנחיותגיבוש והוצאת  ▪

; הופצו שחרוריםהומול ועדות קא"ל של שב"ס בפקא"ל מול יחידת פ הבקרה והפיקוח על אסירים

של ה נוהל עבודטיוטת ; הושלמה הנחיות שוטפות להסדרת הפיקוח על אסירים עם איזוק אלקטרוני

 .קא"ל של שב"ספ יחידתמול  רש"א

 ענף 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:

עיקרי הנוהל משקפים את התפתחות עבודת היועצים בכלא  – שב"ס-נוהל עבודה משותף: רש"א ▪

טיוטת הנוהל הועברה לשיקום. המתאימים אסירים איתור ת הגמישות של שני הגופים בוא

 לצורך אישור סופי.מחלקה המשפטית של שב"ס ורש"א ל

לנציגי רש"א בכלא ולקציני טו"ש בכל הקשור לממשקי העבודה  הוצאת הנחיות עבודה משותפות ▪

וש"ר )ועדת פתיחת "א בכלא, הסדרת העברת חומרים רלוונטיים ליועצי רש , כגון:בין שני הגופים

שחרורים רגילה( טרם פגישת האסיר עם יועץ רש"א, הרחבת דוח סוציאלי שב"ס לתחומים 

 .(תעסוקה, חינוך, קנסות וחובות) מקצועיים נוספים

נתוני אסירים משב"ס דרך ערוץ מאובטח קבלת  – םנתונים ארציים על אסירים פעילים ומשוחררי ▪

 תונים יאפשרו פעולות בקרה.הנ (."כספת"לרש"א )

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

 משרד הרווחה ,השירות להתמכרויות ▪

 להסדיר את דרכי העבודה של רש"א מולנועד נוהל ה – השירות להתמכרויותו נוהל עבודה רש"א ▪

מסגרות הטיפול יחידת ההתמכרויות בכל הקשור להשמת אסירים מכורים לסמים ולאלכוהול ב

 משרד הרווחה. ל ידיהנוהל טרם אושר סופית עהשונות הנמצאות בפיקוח משרד הרווחה. 

הודות לשיתופי העבודה  – ביתיות בפיקוח משרד הרווחה-השמת אסירים מכורים במסגרות חוץ ▪

הפוריים עם השירות להתמכרויות, מס' האסירים בפיקוח ששולבו במסגרות הכפיל את עצמו 

  ; הגידול בלט במיוחד במחוז המרכז.121-ל 66-, מנה שעברהשלעומת ה

 (ועדות שחרורים) הנהלת בתי המשפט ▪

ועדה מתכנסת אחת לרבעון לצורך עדכון הנוהל, וה – שחרוריםהלוועדות  ת דעתהעברת חוולנוהל  ▪

בוועדה: שב"ס, פרקליטות, סניגוריה נוספים חברים פתרון חסמים קיימים והטמעת הנוהל בשטח. 

 .(ועדות שחרורים) תי המשפטבורית, משרד המשפטים, הנהלת בצי
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 ת דעת: הגשות חוובנושאים כגון שחרוריםהבוועדות  קידום סוגיות מקצועיות של רש"א ▪

 מקצועיות, פיקוח אלקטרוני, סד זמנים, מקרים דחופים, פרוצדורות מנהליות מול גופים משיקים.

 הקרן לידידות ▪

דדית בין הארגונים, לצורך סיוע בשיקומם של אסירים משוחררים ממשקי עבודה והיכרות ה חיזוק

 בקשות של אסירים.לות וילפנבאתר הקרן ייעודי קישור פתיחת  ומשפחותיהם בחברה.

 שירות פרט ומשפחה, משרד הרווחה ▪

קידום  יו"ר הוועדות לצורךעם ו משרד הרווחה ארצי על ועדות אלמ"ב מטעםעם המפקח הישיבות עבודה 

 ום בקהילה עבור אסירי אלמ"ב. קכניות שיבניית ת

 "השקט שבפנים"עמותת  ▪

וט וצות מדיטציה לאסירים. התחלת פיילייזום ממשק עבודה עם העמותה אשר מפעילה בהתנדבות קב

 במרכז נוער וצעירים במחוז מרכז והרחבתו למחוזות נוספים.
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 תעסוקה

תית. בפני אסירים משוחררים עומדים הדרה חברמסובלת מניכור ואוכלוסיית האסירים המשוחררים 

בשל חסמים אלה מאתגרים את יועצי התעסוקה  .חסמים רבים בבואם להשתלב בשוק התעסוקה

על פיקוח ועמידה בהוראות ו, מצד אחד –גוף ציבורי האמון על שיקום אסירים משוחררים השתייכותם ל

 .מצד שני – ועדת השחרורים

תוך מתן מענה לאוכלוסיית האסירים  ה ארציתספועל בפרימערך התעסוקה ברשות לשיקום האסיר 

 סיכוי לפרט המשתקם ולקהילה הקולטת-ליווי והשמה תעסוקתיים במודל סיכוןהמשוחררים הכולל 

 מיצוי הפוטנציאל התעסוקתי של האסירל. פעילותנו מכוונת לשמירה על ערכים חברתיים מוגנים, אותו

תחום התעסוקה עבר תמורות  מועדות.הפחתת להים נורמטיבי ושילובו כאזרח יצרני המנהל אורח חילו

הטמעת מודל פיקוח ביניהם: התמחות בהכוונה להכשרות מקצועיות, ורבות הכוללות תהליכי עומק ורוחב 

 מתן דגש להרחבת מערך המעסיקים.ודיפרנציאלי, הטמעת נהלים, הנגשת השירות לאוכלוסיית היעד 

 2017אסירים משוחררים ברמות פיקוח שונות. בהשוואה לשנת  1,783 ליוו יועצי התעסוקה 2018בשנת 

הנתונים מתייחסים לאסירים  .אסירים משוחררים 2,188, אשר במהלכה לוו 18%-כמדובר בירידה של 

ניתן ייעוץ  2018-בו לא היו יועצי תעסוקה לנוער 2017-ב .משוחררים בגירים, גברים ונשים ולא לנערים

מוצגת התפלגות הסטטוס של האסירים המשוחררים שקיבלו  5בתרשים  .ים וצעיריםנער 162-תעסוקתי ל

 וההבדלים בין המחוזות מובאים הנתונים בחלוקה לפי מחוז.הרחב בשל היקף הפעילות  ייעוץ תעסוקתי.

 2017-ל 2018השוואה בין  – : התפלגות סטטוס אסירים משוחררים בתעסוקה5תרשים 

 

חוזות הצפון וירושלים והדרום חלה ירידה בהיקף האסירים בתחום התעסוקה, במשבעוד כי אפשר לראות 

 במחוז המרכז נרשמה יציבות. הירידה החריפה ביותר הייתה בקרב האסירים המשוחררים הוולונטריים.
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השנה אנו רואים ריבוי בקשות לשינוי תעסוקה, המצביעות על חוסר שביעות רצון  – בקשות לשינוי תעסוקה

סוג העבודה. כל בקשה של שינוי מחייבת אישור של ועדת השחרורים, מתנאי התעסוקה ומבודה, ממקום הע

הוגשו  דרוםירושלים והבמחוז בסדר היום. ברצף התעסוקה ופגיעה של כחודש הפסקה באופן שנוצרת 

ה דומ)ב 34% ,מרכזהבמחוז (. 36% ,דומה לשנה שעברה)ב מהמפוקחים 33%על ידי בקשות לשינוי תעסוקה 

לעומת עלייה ) מהמפוקחים 78%על ידי הוגשו בקשות לשינוי תעסוקה  ,צפוןהבמחוז (. 37% לשנה שעברה,

 .(65% ,שנה שעברהה

 לימודים והכשרה מקצועית ▪

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

אחד התחומים הקשים להתמודדות עבור  ה מקצועית...".בקהילה, לרבות בתחומי התעסוקה, הכשר

אסירים ואסירות משוחררים הנו נושא השיקום המקצועי. לרוב האסירים חסרה השכלה מסודרת על רקע 

ומחסור בהזדמנויות. העדר השכלה והכשרה נמוך  כלכלי-חברתימצב , קודם למאסרםהאורח החיים 

האסירים לכודים ב"רצפת הבוץ" רבים מ , ולכןהעבודהעל השתלבותם בשוק  התעסוקתית מותאמת מקש

  מצבם.לשפר את יכולת ממשית  םונעדרי

תורה בתחום ניהול קריירה נורמטיבית לפתח בשנתיים האחרונות מערך התעסוקה שם לו ליעד 

אסירים משוחררים להכשרות מקצועיות ולימודים, בשנת  7הופנו  2015בשנת . כאלטרנטיבה לחיי פשיעה

 70-הופנו כ 2018-ו 2017 יםובשנ חררים להכשרות מקצועיות ולימודיםאסירים משו 29הופנו  2016

אבחון וייעוץ תעסוקתי על דגש מתן מפוקחים להכשרות מקצועיות ולימודים במגוון רחב של תחומים, תוך 

 פעולות שנעשו בתחום הלימודים וההכשרה המקצועית:הלהלן  רואה פני עתיד.

הכלכלה  יפורה עם האגף להכשרה מקצועית במשרדיתוף פעולה כתוצאה מש –תכנית השוברים  ▪

כגוף מפנה להכשרות מקצועיות במסגרת תכנית השוברים להכשרות  2017-בוהרווחה, רש"א הוכרה 

אסירים משוחררים לתחומי הכשרה שונים בהתאם לעמידה  25מקצועות )ואוצ'רים(. במסגרת זו הופנו 

תחומי הלימוד בהם  ברים ובכפוף לשיתוף פעולה עם גורמי הפיקוח.בקריטריונים של תכנית השו

תחזוקה ותיקון , חריטה וכרסום ,ריתוך :ובמסגרת תכנית השוברים הי 2018השתלבו לומדים בשנת 

תכנה ליצירה והפקה  ,עיצוב תסרוקות ,קירור ומיזוג אויר ,נהיגה על רכב משא ,מכשירי סלולר

 ניהול מלאי ורכש.ו מאתר ליקויי בנייה ,מדריך כדורגל ,ובריאותמדריך כושר גופני  ,מוזיקאלית

השנה הוקצו משאבים פנים ארגוניים למענקי לימודים/הכשרה  – מענק לימודים והתמדה בעבודה ▪

מקצועית והתמדה בעבודה במטרה לעודד אסירים משוחררים בתכניות פיקוח ללמוד במקביל לעבודה. 

חברתיים רבים, החל ביציבות ובסדר יום נורמטיבי וכלה -יקומייםש-להתמדה בעבודה ערכים טיפוליים

התמדה בעבודה מאפשרת למשתקם  ,יתרה מזאת .במיגור פרזיטיות והישענות על קצבאות מדינה

מקצתם  ,מענקים לגברים בוגרים 50חולקו  2018לחסוך. במחצית הראשונה של ולכלכל נכונה את צעדיו 

 למדו. בשל סיבות תקציביות הופסקה חלוקת המענק.שהם בוד בתחום הציגו תעודות סיום ואף החלו לע

הוקמה תשתית עבודה מול מכללות ברחבי הארץ, בהן: מכללת "עתיד", מכללת  – קשר עם מכללות ▪

 רופין,מכללת ליין", וינגייט, -"לפיד", "ספיר", "אל חייאט", מכללת "סכנין", מכללת "אין

)מכללה  "ג'ון ברייס", מכללת אשקלון, מכללת שנקר, מלט"ש האוניברסיטה הפתוחה, מכללת אריאל,

יו, המכללה -, אלקטריק, דן גורמה, בית ברל, מכללת עירון לבנייה, האקרלטכנולוגיה שימושית(

 רישיון ג' ברחבי הארץ.לבתי ספר לנהיגה ו אר שבעהטכנולוגית ב
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 תעסוקת נוער וצעירים ▪

ללא ו יחודי ואינטנסיבי, מרביתם נעדרי כישורי עבודה בסיסייםאוכלוסיית הנוער והצעירים מצריכה מענה י

לנהל סדר ומרות לקבל מרבים להחליף מקומות עבודה, מתקשים . הם השכלה בסיסיתוהכשרה מקצועית 

רשת חברתית וחיבור למקומות עבודה מיטיבים. לאורך השנים ומעגלי תמיכה והם חסרים יום נורמטיבי, 

יועצי התעסוקה של הבוגרים ואולם לא היה די בכך. היינו עדים לצורך  ל ידיתן עהמענה התעסוקתי לנוער ני

רכי הנער, רצונותיו ושאיפותיו וצובאבחון קשר הדוק עם מעסיקים בלראיונות עבודה, צמוד בליווי 

במסגרת הרחבת השירותים הניתנים ברש"א לאוכלוסיית הנוער והצעירים הוחלט על  התעסוקתיים.

השנה הושלמו תהליכי קליטה ואיוש משרות יועצי תעסוקה  התעסוקתי לאוכלוסייה זו.הרחבת המענה 

 וחיפה. אר שבע, ירושלים, בל אביבבמרכזי הנערים בערים תפועלים במסגרת תחום הנוער, יועצי התעסוקה 

להלן פעולות שנעשו בתחום תעסוקת הנוער  נערים וצעירים. 162השתתפו בפעילות רש"א  2018-ב

 ים:והצעיר

שמנו דגש על הרחבת תכניות השיקום  2018-ב – מענקי לימודים / התנדבות / התמדה בעבודה ▪

ובפרט עבור אוכלוסיית הצעירים. במסגרת נוהל מענק לימודים והתמדה בעבודה בכלל התעסוקתיות 

עודדנו את אוכלוסיית הנוער והצעירים להשתלב בהכשרות מקצועיות ולימודים באמצעות תמריץ 

שנ"ל,  12השלמת בגרויות, השלמת מענקים בתחומים:  33בשלוש פעימות. במסגרת זו חולקו ק שמוענ

מודי משחק, מלגזה, מדריך ירישיון נהיגה על משאית, מכינה קדם צבאית, התקנת ותיקון מזגנים, ל

 חדר כושר, טבחות ועוד.

רכזי הנוער ניתן דגש במסגרת השתלבותם של יועצי התעסוקה במ – מיפוי שותפים וקידום שותפויות ▪

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

דידקטיים, לימודי -לאבחונים פסיכושיתוף פעולה בתחומים אשר לא היו אפשריים קודם לכן, כגון 

עם מרכזי צעירים ועסקים  בדרום, שותפות)קידום תעסוקה בחברה הערבית(  "ריאן"עברית במסגרת 

 חברתיים הנותנים מענה לנוער בסיכון )קיטשן סטודיו, ארץ עיר, דרך המלך, הבית של סוזן ועוד(.

קבוצת הצעירים ברש"א צריכה מענה הדוק  – מענה הוליסטי לנערים ולצעירים במסגרת מרכזי הנוער ▪

פוש העבודה וההשמה מתבצע עם הנער תהליך חי .כל צעיר מאובחן לפי צרכיו ויכולותיו , ולכןוייחודי

רכי הצעיר כמו ווכולל ליווי למקום העבודה ולראיונות העבודה. יועץ התעסוקה מהווה אוזן קשבת לצ

 זאת לצד הכוונה לפיתוח והרחבת הטווח התעסוקתי. ,רכי המעסיקוגם לצ

 תעסוקה לאסירות משוחררות ▪

צרכים פיתחה הרשות לשיקום האסיר מענה ייחודי בשל הייחודיות של מאפייני האסירות ובשל ייחודיות ה

לליווי אסירות משוחררות בתעסוקה עם שחרורן. במחוז מרכז פועלת יועצת תעסוקה ייעודית לנשים 

במסגרת המרכז ההוליסטי לטיפול בנשים. יועצת התעסוקה נותנת מענה במרחב הגאוגרפי שבין חדרה 

 40המרכז השנה קיבלו מענה במחוז  .מרכז ההוליסטיוגדרה ולכלל הנשים הנמצאות בתהליך טיפולי ב

מרביתן בתחום השירותים. כחלק מהמענה משתלבות המטופלות  ,אסירות והשתלבו במסגרות תעסוקתיות

קבוצת תעסוקה העוסקת בשיקוף ההתנהלות ויחסים מיטיבים בעבודה בבסדנאות הכנה לעולם התעסוקה ו

ם קונקרטיים. כל מטופלת מקבלת ליווי אישי הכולל ליווי מתן מענה לצרכיבמיצוי זכויות ובכמו גם 

במחוז דרום ניתן  רכי המטופלת ובהלימה לתכנית השיקום.ולראיונות עבודה, התאמת מקום העבודה לצ

אנו רואים כי ככל שניתן מענה עמוק ורחב  .מענה תעסוקתי חלקי ובמחוז צפון לא ניתן מענה תעסוקתי כלל

 אף החסמים הרבים העומדים בפניהן. ת להשתלב בשוק התעסוקה עלאסירות משוחררות מצליחו
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להדפסת , סטודיו "זאתזאת"עסק חברתי פועל בתחום נשים  – עסק חברתי לאסירות משוחררות ▪

השנה העסק  אסירות משוחררות.ומנוהל על ידי  . הסטודיו מעסיק אסירות משוחררותסובלימציה

יאו מתחום המרכז ההוליסטי לטיפול בנשים. התגבש ועלה צורך להוצ הרחיב את פעילותו העסקית

טוב" המתמחה בליווי בעלי מוגבלויות בהשתלבות תעסוקתית -"שכולועמותת שיתוף פעולה עם 

המעבר  .בחולון מסחרי במרכז חנותנשים לל ההוליסטי מרכזמה הסטודיועבר  2018בסוף  בקהילה.

 עם והתמודדות באופן פרונטלי לקוחות מול בעבודה יותר, התנסות רחב לקהל וחשיפה שילוב מאפשר

 .בכך הכרוכים האתגרים

 קשרי מעסיקים ▪

שיתוף פעולה זה מסייע  –)המרכז הבינתחומי בהרצליה(  שיתוף פעולה עם עמותת "בחזרה לחברה" ▪

ניתנת לפרקטיקנים ולמתנדבים מטעם זו בגיוס מעסיקים להעסקת אסירים משוחררים. במסגרת 

 במשרדי רש"א, וניתן ליווי אישי לפי הצרכים שעולים. העמותה הדרכה חודשית

כהכנה  .אסירים 120-כמבתי הסוהר הגיעו אל היריד  – יריד מעסיקים בבית חיל האוויר בהרצליה ▪

כנס זה  עם הסטודנטים ויועצי התעסוקה.יתוף פעולה ליריד התבצעו סדנאות בבתי הכלא בארץ בש

 השמות תעסוקתיות.נעשו בארץ ו הוביל לשיתופי פעולה עם מעסיקים גדולים

במסגרת פיילוט שמטרתו בחינת היתכנות של יריד מעסיקים ממוקד  מרכזהיריד מעסיקים במחוז  ▪

 גאוגרפית וממוקד לאסירים משוחררים המחפשים תעסוקה בפועל.

 6הגיעו אסירים אשר יתרת המאסר שלהם עומדת על עד  ו, במסגרתיריד מעסיקים בכלא חרמון ▪

 ליריד הגיעו כעשרה מעסיקים ידידים של רש"א. .רורחודשים לשח

 :התקיימו פגישות עם מעסיקים רבים במטרה לגייסם להעסקת אסירים משוחררים – גיוס מעסיקים ▪

ה ארצית, התאחדות סבפרי וח אדםרשות הטבע והגנים, חברת חשמל, רשות העתיקות, חברות השמה וכ

מעסיקים קטנים ברמה ומלון  ת, רשתות בתיהתעשיינים, התאחדות המוסכים, רשתות קמעונאו

 האזורית. 

מפגשים ארציים של יועצי התעסוקה, בהם  12לאורך השנה התקיימו – יועצי התעסוקהמפגשים של  ▪

נדונו סוגיות תעסוקתיות, התקיימה הדרכה, הוטמע נוהל תעסוקה, הוטמע נושא השוברים להכשרות 

ה, נבחנו אסטרטגיות לגיוס מעסיקים, הועלו קשיים מקצועיות, הוטמע נוהל מענקי לימודים והתמד

 ואתגרים בעבודת היועצים.

 שיתופי פעולה נוספים ▪

נרקם שיתוף פעולה עם המכללה למנהל המחלקה לשיווק,  2018-ב – שיווק אוכלוסיית האסירים ▪

במסגרת זו פעלו סטודנטיות לקידום ולשיווק אוכלוסיית האסירים המשוחררים. הפעילות התבצעה 

ולה במסגרת תחום התעסוקה מתוך רצון לגייס מעסיקים ושותפים לדרך. במסגרת זו שודרג האתר כ

של רש"א, הופקו סרטונים המציגים את תהליך השתלבותם של אסירים משוחררים במסגרות תעסוקה 

 תפו מחוויותיהם.יוהתראיינו שני מעסיקים אשר ש

של עובדי תעסוקה לליווי תעסוקתי עבור  התקיים פורום –ארגונים נוספים לעוברי חוק שיתוף  ▪

התמכרויות. קיימים היחידה לרות המבחן, בתי משפט קהילתיים, יש :אוכלוסייה על הרצף הפלילי

 מאפיינים וחסמים משותפים לאוכלוסיות אלה ועולה צורך לבחון שיתוף פעולה בתחום.
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 שיקום תורני

 תהליכי לבניית בסיס, השונים תכניו על הדותהי בעולם הרואה מסגרת ומשמש מהווה התורני השיקום

 והיהדות התורה מערכי להיתרם ויכולת זיקה גילו אשר לאסירים מתאימה זו מסגרת. חיובי ושינוי שיקום

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

 .ומטרה משמעות, תוכן בעלי

. לכן, יש לו אפשרות לקלקל את המתוקן ולתקן את המקולקל, על פי רבי בעל יכולת בחירהינו יצור האדם ה

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

. עובדי התחום השוניםהשירות בתחום השיקום התורני מצוי בפריסה ארצית, וערוך לתת מענים במחוזות 

יים בהכשרתם ובעלי יכולת לשלב אוריינטציה תורנית עם טיפול המקצועי. ב"ארגז הינם עובדים סוציאל

הלקוחים מקצועיים, לצד כלי עבודה -הכלים" שבשיקום התורני אנו עושים שימוש בכלי עבודה סוציאליים

מוצגת התפלגות הסטטוס של אסירים משוחררים  6בתרשים מהמסורת התורנית וממחשבת ישראל. 

 .2017-ל 2018במבט השוואתי בין  שיקום התורניב

 2017-ל 2018השוואה בין  –ם משוחררים בתחום השיקום התורני י: התפלגות סטטוס אסיר6תרשים 

 

לא מופיע בתרשים(, מספר , 423-ל 372-מ) 14%-אף שמספר האסירים שרואיינו על ידי יועצי התחום עלה בכ

, (122-ל 141-: מבתרשיםכתומים )המקטעים ה 13%-האסירים המשוחררים שזכו לטיפול קבוצתי ירד ב

)המתייחס למאפייני  ייעודיהטיפול ייתכן שמגמה זו מבטאת את העדפת ה .במחוז הצפוןרובם המכריע 

אינה מתמקדת ישירות התורני שהגישה של השיקום  העבירה של האסיר המשוחרר( על ידי המערכת, בעוד

גם העלייה במספר האסירים ות החיים של המטופלים. בעיכלל לבמאפייני העבירה, אלא נותנת מענה 

לירידה  המ( תר210-ל 180-מהמקטעים האפורים בתרשים: כלא מתאימים )על ידי יועצי רש"א המסווגים 

 במספר המטופלים.

ממשיך לרדת: שניים בלבד לעומת חמישה בשנה שעברה. למסגרות חוץ ביתיות מספר האסירים ששוחררו 

ובפרט כאלו המאפשרות טיפול  ,טאת את מיעוט המסגרות האינטנסיביותירידה מתמשכת זו מב

 . באוריינטציה תורנית
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 2019ת יעדים לשנ ▪

התמקדות והעמקת תכנים טיפוליים בהלימה לתוצאות ומסקנות המחקר בדבר שימוש בכלים  ▪

 התורניים כמפחיתי מועדות.

יעשו על ידי מחלקת הדרכה שאיפה לשלב את כל הצוות המקצועי בתחום התורני בהשתלמויות שי ▪

 ועל ידי ראש תחום תורני. "א ברש

 המטופלים התורניים. תוסייבאוכלבטיפול שילוב אנשי טיפול בעלי רגישות תרבותית  ▪

 ס בכל תחומי השיקום."עם רבנות שביתוף פעולה המשך קידום ש ▪

 שיקום תורני.המתאימים ל מאסרים קצריםמ םמשוחרריאתר את הל ץהשקעת מאמ ▪
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 וצעירים נוער

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

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

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

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

מאופיין בתחושות כעס ומרדנות, לצד שהמורכבות הגדולה שמביא עמו גיל ההתבגרות . האלימות קשב

ובילים לחוויית בידוד מפיקוח קצרות, אשר אינן מאפשרות טיפול משמעותי,  ותקופותמאסרים קצרים 

 לאחוזי רצידיביזם גבוהים.חברתי, ומכאן 

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

תחום ההאתגר של צוות  .של העובדים רבהמסירות ועם מגוונים שימוש בכלים תוך ומותאמת לאוכלוסייה 

קודת המוצא החיובית, להתמקד בחיזוק הכוחות הנפשיים, וזאת דרך המפגש האנושי הוא להטמיע את נ

 הייחודי והקשרים הנרקמים בין המטופלים לצוות.

 בכלאחשיפה  ▪

צוות תחום הנוער פוגש את הנערים והצעירים כבר בהיותם בכלא, עורך ביקורי בית ובונה בשיתוף עם הנער 

, ימי חשיפה מיםמתקייאמת לצרכיו הייחודיים. אחת לרבעון וגורמי תמיכה בקהילה תכנית שיקום מות

במטרה מגיעים לכלא  בליווי נערים וצעירים הנמצאים בהליכי שיקוםהנוער צוותי הטיפול ממרכזי  כאשר

להליכי האסירים הצעירים להעביר מסר, לגשר על הפערים, להפחית חרדות, לתת תקווה ולתרום לגיוסם של 

 שיקום לאחר השחרור.

 )שוש"ן( רכזי הנוערמ ▪

עבור הצעירים  מהווים(. המרכזים שיקום ושילוב נוער וצעירים)מרכזי שוש"ן ארבעה בתחום קיימיים 

)לא  בין הכלא לבין הקהילה ונותנים מענה טיפולי הוליסטי, בכל ימות השבועגשר המשתחררים מהכלא 

 .כולל לינה(

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

ומתנדבים אשר עומדים לצדו ומלווים אותו בכל הצמתים המשמעותיים בחייו. המרכז מאפשר לנערים 

בו הם יכולים לנוח, ליהנות מארוחה חמה, לשמוע מילה טובה ולהיטען מחדש  חם ומקבל מקום –רגיעה 

 ם.לקראת ימים רבים של התמודדות ואתגרי

התכנית היא שילוב של גבולות חזקים )איזוק אלקטרוני, בדיקות לגילוי סמים ואלכוהול, סדר יום מובנה, 

רכיבה ) קבוצות ייעודיות, התערבויות פרטניות, קבוצתיות ומשפחתיות( לצד מענים שיקומיים מגוונים

( ריאה, מניעת שימוש בסמיםטיפולית, מיינדפולנס, טיפוס, פעילויות אתגריות, אמנות, זוגיות ומיניות ב

הכשרה וליווי בתעסוקה, קבלת השמה, פעילויות חברתיות והעשרה, התנדבות, והקניית כישורי חיים )

הכוונה וסיוע בהשתלבות במסגרות נורמטיביות לרבות השלמת  מיצוי זכויות, מענקים, תקציב לסיוע אישי,

שיקומית והיא -ולית המרכזית היא חינוכיתהגישה הטיפ .(השכלה, שירות לאומי, מכינות קדם צבאיות

התנהגותי. דגש מיוחד ניתן לטיפול קצר מועד, מאחר ותקופות -נשענת על עקרונות הטיפול הקוגניטיבי

 חודשים בממוצע. 5-הפיקוח עומדות על כ

 



37 
 

 שיתופי פעולה ▪

החינוך,  רד)משכל הרצף פני תחום משקיע מאמצים רבים בשיתופי פעולה עם הגורמים המטפלים בנוער על ה

הנערים קהל דרך השתתפות העל דעת  פועל להשפיעפרקליטות( ו ,רווחה, משטרה, שב"ס, סניגוריהמשרד ה

התארחו שמפגשים עם אנשי מקצוע. השנה נערכו שני מפגשים עם בכירים בפרקליטות המדינה בבכנסים ו

פניהם צוהר לעולמם של קטינים במרכז שוש"ן בתל אביב ונפגשו עם נערים בהליכי שיקום. הנערים פתחו ב

הדגישו את חשיבות השיקום וחוק, הכניסו אותם אל מאחורי הקלעים של הדינמיקה העבריינית עוברי 

 יציאה ממעגל העבריינות.לוהקשר התומך עם רש"א להתפתחות תקינה ו

 פיתוח הצוות ▪

למידה, פיתוח וקידום  אחת לחודש מתקיים פורום נוער של כל צוותי הטיפול מארבעת מרכזי הנוער לשם

מסור, אשר יוכל להחזיק את התקווה בעבור המטופלים ועל וצוות חזק לפתח הטיפולי במטרה סדר היום 

 מנת למנוע שחיקה. 

 היקפי פעילות ▪

נערים וצעירים,  333התערבויות שיקומיות )ראיונות, הכנת תכניות וטיפולים( עם  תחום הנוערקיים  2018-ב

נערים  261קיים תחום הנוער התערבות עם  2017לונטריים. בהשוואה לכך, בשנת וו 66-מפוקחים ו 267

 וולונטריים. 18-מפוקחים ו 243וצעירים, 

ניתוח של היקף הפעילות ברמה התפעולית )ספירה יומית( מלמד שבממוצע מספר המטופלים היומי )ללא 

 חודשים(. 5משך טיפול ממוצע של מטופלים )הבסיס לחישוב היה  111נערים וצעירים בתהליך( עומד על 

מתוך  .2017-ל 2018מוצגת התפלגות תוצאות הראיונות של נערים וצעירים במבט השוואתי בין  7בתרשים 

לא המשיכו לטיפול עקב דחייה בוועדת  58הנערים והצעירים שנערכה עבורם בדיקת התאמה לטיפול,  246

 (.36.0%)נשר של  200מתוך  72לא המשיכו לטיפול  2017-ב ;(23.6%השחרורים או סירוב שלהם )נשר של 

 2017-ל 2018השוואה בין  – לנערים וצעיריםבדיקת התאמה : תוצאות 7תרשים 
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. 2017-ל 2018מוצגת ההתפלגות של סטטוס הטיפול בנערים ובצעירים במבט השוואתי בין  8בתרשים 

ת במספר הנערים והצעירים שרישיון במספר המטופלים ויציבו 4%, השנה חלה עלייה של 2017לעומת 

 .2017-בלבד ב 61נערים וצעירים לעומת  93הטיפול סיימו את  2018-האסיר שלהם הופקע. יש לציין שב

 2017-ל 2018השוואה בין  –: סטטוס הטיפול בנערים וצעירים 8תרשים 

  

 יעדים לשנת 2019

התחום ישקיע  .תקופות פיקוח ובכללם הנערים והצעירים משתחררים ממאסר ללא אסיריםרוב ה ▪

בגיוסם לתכניות שיקום, באמצעות פעילות מאומצת בבתי הכלא, סדנאות לשחרור, ומאמצים משאבים 

 מפגשי הורים, מפגשי קהילה ויצירת תמריצים.

יעשה מאמץ לפתוח דירת לוויין ו/או מרכז לינה, בסמוך לאחד המרכזים, במטרה לתת מענה נוסף י ▪

 שיקום.עשויה לסכל את הירים, אשר חזרה לביתם ומשמעותי לנוער וצע

 המשך פיתוח מענים מקצועיים וייחודיים הניתנים במרכזים ▪

 חיזוק ומיצוב המרכזים ככתובת איתנה לנוער וצעירים לאחר מאסר ▪

התועלות וההשפעות של את ק ולבד ת, במטרהוכמותי תאיכותניבגישה תחילת מחקר אורך מלווה  ▪

 .אשקלון ה האקדמיתמכללבשיתוף מכון שא"מ ב. המחקר ייערך המרכזים

 חברה.הנערים בשילוב , על מנת לגייסם לקהילה הרחבהבאנשי מקצוע ובקרב פעולות שיווק וחשיפה  ▪
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 אסירות משוחררותשיקום 

אך מאופיינת במצוקות  ,בלבד מאוכלוסיית האסירים בישראל 2%-כאסירות מהווה הנשים האוכלוסיית 

רוב האסירות עברו התעללויות קשות בילדותן ובבגרותן וסובלות מהפרעת  גברים.ייחודיות וקשות משל 

 מהות חד הוריותיאהן רוב האסירות  וממצוקה נפשית. ((Complex PTSD לחץ פוסט טראומטית מורכבת

הפרידה הכפויה מהילדים מחריפה את המצוקה ומהווה מקור לסבל וכאב המקשים על ו ,לילדים קטינים

 ריפוי ושיקום.

תפיסה טיפולית ייחודית במערך טיפולי נפרד רש"א ר המאפיינים הייחודיים של נשים אסירות הקימה לאו

צוות המטפלות עובר  מותאמים לאתגרי השיקום.הוהקצאת המשאבים בו מתבססת על קריטריונים 

 .בחייהן, פגיעות מיניות וזנותהכשרות , הדרכות והשתלמויות בנושא טיפול בנשים שעברו טראומות קשות 

מרכזי הטיפול פועלים על פי גישה מוכוונת טראומה אשר מקיימת תקשורת ישירה, מכבדת ומיטבה עם 

שירותי טיפול ושיקום לאסירות וילדיהן בקהילה,  תחום שיקום אסירות פועל ללא לאות להטבת המטופלות.

למאפיינים המורכבים של נשים אסירות ומפתח  רותם משרדי ממשלה למציאת פתרונות שיקום המותאמים

 מענים רחבים.

 .2017-ל 2018במבט השוואתי בין  רואיינו בכלאמוצגת התפלגות ההחלטות בעניינן של אסירות ש 9בתרשים 

במספר האסירות שנמצאו מתאימות לטיפול, אך גם עלייה במספר  8%, חלה השנה עלייה של 2017לעומת 

 ימות לשיקום ושנדחו על ידי ועדת השחרורים.האסירות שנמצאו לא מתא

 2017-ל 2018השוואה בין  –: התפלגות ההחלטות בעניינן של אסירות 9תרשים 

 

▪  

אפשר לראות  .2017-ל 2018מוצגת התפלגות סוגי המענים הטיפוליים במבט השוואתי בין  10בתרשים 

 236-ל 274-)מ נשים אסירותם בסך המטופלות בתחו 14%של קיטון חל  2018-, ב2017-בהשוואה לש

 ."שימור שיקום"עיקר הצמצום בפעילות נובע מקיטון במספר המטופלות במסגרת . מטופלות(
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 2017-ל 2018השוואה בין  –: התפלגות המענים הטיפוליים בתחום אסירות משוחררות 10תרשים 

 

 וה תרצהושיתוף פעולה עם כלא נ ▪

הרחבת ההתערבויות  ,מיסוד קשרי העבודה :וה תרצהוה עם כלא נהפעולף הוקדשה לחיזוק שיתו 2018שנת 

מהות וילדיהן. כל יהעצמת פרויקט או (לרבות קבוצת הכנה לקראת שחרור)של רש"א בתוך הכלא 

שיפור הפרוגנוזה לההתערבויות יועדו להעלאת המוטיבציה של האסירות להיכנס לתכניות שיקום בקהילה ו

 וביסוס קשר ראשוני מיטיב.באמצעות חיזוק הרצף השיקומי 

לקראת כניסתם לתוקף של החוקים החדשים: קיצור תקופת המאסר )מנהלי  – לחקיקה חדשהה תאמה ▪

נבנה מנגנון עבודה חדש וערכות בכלא ינערכה עבודת הכנה וה –כפול( וחוק המאסרים הקצרים 

ותרכז את  שהותאם למציאות המשתנה. הושגה הסכמה שיועצת הכלא תמשיך להוות אשת הקשר

בפני ועדת מאסרים קצרים. סוכם שמנהלות מרכזי הטיפול לדיון רשימת הנשים המיועדות לעלות 

ימשיכו לפגוש את כל האסירות המיועדות, טרם עלייתן לוועדה למאסרים קצרים, יכינו את האסירות 

 לתכנית ויענו על שאלות.

גם סובלות  40%-ו של הפרעות נפשיותמהנשים בכלא נמצאות בטווח הקליני  60%-כ – תחלואה כפולה ▪

מהאסירות עם רקע של תחלואה נפשית סובלות מתת מיצוי  90%-כאלכוהול. למהתמכרות לסמים או 

. השנה ועניינן אינו מקודם במהלך המאסר, אלא רק לאחריו זכויות בביטוח לאומי ומשרד הבריאות

 ת, לתיקון עוולות ולהנגשת שירותיםעשינו מאמצים לנצל את תקופת המאסר למימוש זכאויות וזכויו

במטרה למצוא וה תרצה, בהשתתפות גורמים בכירים מביטוח לאומי וקיימנו פגישה בכלא נולשם כך 

 ועדות רפואיות של ביטוח לאומי בתוך כותלי הכלא.לקיים הדרך את 

ויקט מהות המשתתפות בפריגדלה משמעותית קבוצת הא 2018-ב – וילדיהןאסירות מהות יפרויקט א ▪

ובהתאמה לכך, מספר הילדים שהגיעו לימי הביקורים בכלא. עבודה מערכתית שמה לה למטרה להסיר 

חסמים ולהרחיב את מעגל המשתתפות והמשתתפים. רש"א המשיכה לממן את נסיעותיהם של הילדים 

 והמלווים לכלא.

במטרה להעמיק, ס עם שב"משותפות  קיימנו בכלא מספר ראיונות הערכות התאמה – אסירות מורכבות ▪

להרחיב ולדייק את ההערכה של נשים מורכבות, לחשוב ביחד על כלל הדילמות המעורבות בעניינן 

 ולהציע תכניות שיקום מותאמות ומיטיבות.
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 חיזוק ומיסוד שותפויות עם נותני שירותים לנשים בקהילה ▪
 2017-חל בורות שהנוהל העבודה הייחודי לאסירות משוחר – לשכות הסיוע המשפטי בכל המחוזות ▪

עם מנהלות לשכות הסיוע המשפטי בעקבות מפגש . הורחב לרמה הארצית( "דף חדש")במחוז הצפוני 

קשר  רפרנט ייחודי לטיפול בקשת הבעיות המשפטיות של אסירות משוחררות.בכל הלשכות הוקצה 

כלוסיית הדוק ורציף התקיים עם הנהלת הסיוע המשפטי בעיר לוד אשר אחראית על הטיפול באו

 וה תרצה. והאסירות בכלא נ

במסגרת גזר הדין )קנס ופיצוי גבוהים  מיםתשלורבות הושתו אסירות  לע – המרכז לגביית קנסות ▪

שיתוף פעולה עם המרכז נוצר . (לשכות הסיוע המשפטישל לקורבן שאינם נכללים בהסדרים משפטיים 

להגיע להבנות שבה ייעשה מאמץ גישה פלנשים, וצפויה לגביית קנסות בניסיון למצוא דרך לסייע 

 .של כלל הצדדים והסדרים ראליים המאזנים בין האינטרסים

מיסדנו את השתתפותה של יועצת רש"א בכל ועדת סל שיקום ואת החשיבה  –משרד הבריאות  ▪

בנוגע לצרכים הייחודיים והמסגרות  ,הארצית במשרד הבריאותהמקדימה ביחד עם רכזת השיקום 

היועצת כל המידע הרלוונטי, התיאומים יש בידי במועד התכנסות הוועדה, ופן זה, בא המתאימות.

מעגל שיתופי הפעולה עם כמו כן, הורחב  והאישורים, כולל אישור של המסגרת לקלוט את האישה.

 .של בריאות הנפשמסגרות נוספות 

ונים במטרה להנכיח וועדות אלמ"ב במחוזות השבשל עובדות התחום הנוכחות תוגברה  – ועדות אלמ"ב ▪

 את עקרונות הטיפול בתחום שיקום אסירות, לסנגר ולתווך את קולה של האישה לוועדה.

 הקמת קבוצות ייעודיות חדשות ▪

באמצעות יצירת קשר ושיתוף פעולה עם מרכזי הסיוע לנפגעות  – קבוצת תמיכה לנפגעות תקיפה מינית ▪

מיכה לנפגעות בהנחיה משותפת של מרכז תקיפה מינית ברמה הארצית, הוחלט על הקמת קבוצות ת

 הסיוע ורש"א ועל מענה פרטני תומך מטעם מרכזי הסיוע.

מהות במרכזי יקבוצות תמיכה לאסירות אשלוש הוקמו  – מהות וילדיהןיקבוצות תמיכה לאסירות א ▪

הטיפול לאסירות משוחררות. הקבוצות הוקמו במטרה לשקם בו זמנית את האם, ילדיה ואת הדיאדה 

 להפוך את האם וילדיה ליחידה משפחתית מתפקדת בקהילה ובחברה.ילד -אם

 פיתוח תפיסת העבודה של תחום נשים ▪

תכנס אחת לחודש משהוקם פורום  – פיתוח יחידות אזוריות רב ממדיות לשיקום האסירה ומשפחתה ▪

יישוג במטרה להרחיב את השירותים שמציעות היחידות האזוריות לאסירות, לשכלל את מערך ה

(outreach,) אף אם אין ביכולתן להגיע פיזית  ,ליצור שותפויות בקהילה ולהציע תכניות ייחודיות לנשים

היחידות האזורית פועלות כ"שירות  ליחידות ואף אם הינן משולבות במערך טיפולי אחר בקהילה.

תלות. לעצמאות ובין ריחוק לקרבה , כגון בין מוכוון טראומה" וככאלו מגלמות בעבודתן דילמות

לרבדים של יחסי הכוח המתקיימים במפגש הטיפולי, תוך מאמץ להקטינם למינימום  מופניתתשומת לב 

 ההכרחי, אך גם בידיעה שלא ניתן להעלימם באופן מוחלט. 

דרום ההיחידה האזורית במחוז  – פתיחת מסלול מרכז יום ביחידה האזורית לשיקום אסירות בדרום ▪

שבמהלכם פעיל יומיים בשבוע . המסלול ם המיועד לכלל המטופלותהחלה להפעיל מסלול מרכז יו

 ם משותפת.יקבוצות טיפוליות וארוחת צהרישתי מתקיימות 
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גדר מחדש תפקידה של יועצת שיקום אסירות והדגשנו וה – הגדרת עבודתה של היועצת בפריסה ארצית ▪

"א שהאסירות פגשו תפקידה. היועצת מהווה את הדמות הראשונה מרשהמתכונת הארצית של את 

פגשה לאורך השנה מטופלות שהפרו תכנית או שלא עמדו היא תכנית הפיקוח,  לבכלא. בהיותה אמונה ע

 בתנאיה במלואם.

רוב האסירות מאובחנות כמתמודדות עם הפרעת כיוון ש – התנהגותי-השתלמות בטיפול דיאלקטי ▪

עבור עובדות נבחרה  ,וויסות רגשיב םשייקובאישיות גבולית ובשל כך מאופיינות בהתנהגות בלתי יציבה 

גישה טיפולית אינטגרטיבית, ממוקדת זו  .(DBT)התנהגותי -השתלמות בטיפול דיאלקטיתחום נשים 

ומעשית שמטרתה לעזור לעובדות לטפל במטופלות בעלות קשיים בוויסות הרגשי שסובלות גם 

 בכל שטחי החיים.מהתמכרות, הפרעות אכילה, התנהגות עבריינית וקשיים בהתמדה 

 טיפול במשפחת האסירה ▪

מקום מאפשרת מהות של אסירות. הקבוצה יקבוצה לאהוקמה דרום הבמחוז  – קבוצת אימהות לאסירות

מהות שהן הנפגעות העקיפות. מטרת הקבוצה לחזק את רשת התמיכה של האסירה ולאפשר יטיפולי לא

 מהות.יביטוי רגשי וקבוצת השתייכות לא

 ומתנדבות במערך הטיפולי שילוב סטודנטיות ▪

הן הנחו  .מתנדבות במסגרות הטיפול לאסירות משוחררות ברחבי הארץ 10-סטודנטיות ו 12השתלבו 

קבוצות, קיימו שיחות פרטניות עם נשים והתערבויות שונות בהתאם לצרכים המשתנים. הסטודנטיות 

דרמה, טיפול בתנועה, משפטים, שינוי מגיעות מחוגים ומסלולי לימוד שונים )עו"ס, טיפול באומנות, פסיכו

אקדמיה כמרכזי הדרכה והכשרה בחברתי ועוד(. מסגרות הטיפול של רש"א לאסירות משוחררות מוכרות 

 .ןומשנה לשנה גובר הביקוש לה ,מקצועיים

 תעסוקה ▪

ליווי תעסוקתי של נשים ואסירות משוחררות מאתגר מבחינות רבות. בשונה מאסירים גברים שחזרתם 

עשויות ל התעסוקה מהווה נקודת מפנה חיובית, בחזרתן של אסירות לזירות של משפחה ועבודה הן למעג

קיימים חסמים  רכיהן.ומותאמת לצהניצול ואלימות וזקוקות להתערבות רגישה להמשיך ולחוות 

ר והתמודדויות ייחודיות בתעסוקת אסירות: סטיגמות חברתיות, היעדר ניסיון וכישורים חברתיים, היעד

 שימוש במחשב. וידיעת קרוא וכתוב  ,מיומנויות בסיסיות כגון

מטופלות במרכז ההוליסטי קיבלו מענה וליווי תעסוקתי לאורך כל תהליך השיקום. לכל אישה נבנתה  ▪

והיא קיבלה ליווי אישי מעמיק בתהליך,  ,שלההאישיים תכנית תעסוקתית בהתאם למשאבים ולצרכים 

יועצת תעסוקה מחוזית של על ידי דרום ניתן ליווי תעסוקתי חלקי הוז במח לאורך כל שלבי הטיפול.

 צוות היחידה.על ידי צפון ניתן ליווי תעסוקתי נקודתי הבמחוז  דרום.המחוז 

 הכשרה תעסוקתית ▪

אסירות משוחררות השתלבו בהכשרות תעסוקתיות באמצעות תכנית  8 – תכנית ה"שוברים" ▪

התקיימו קשרי עבודה עם עמותות כמו כן  שירות התעסוקה."שוברים" שרש"א מפעילה בשיתוף עם ה

 בתחומי לימודים, מוסדות חינוך והתקבלו מלגות נוספות ללומדות.

סטודיו מזה כמה שנים פועל בין כותלי המרכז ההוליסטי לנשים של רש"א  –" תאתזאז"סטודיו  ▪

הוא מהווה מסגרת  מפעל המעסיק נשים, אסירות משוחררות, והדפסה. בנוסף להיותללגרפיקה ו
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נשים ההכשרה ותעסוקה, עבור נשים שתכנית השיקום שלהן כוללת שהות במרכז היום. השתלבותן של 

בסטודיו, מאפשרת התנסות בתעסוקה בתנאים מוגנים וגם מהווה הזדמנות לערוך תהליך אבחון 

של אסירות תעסוקתי. הסטודיו הוא תוצר של שיתוף פעולה בין ארגונים ומהווה מודל לשילובן 

 שלושהמהן לפרק זמן של כ 3 ,נשים 4הועסקו בסטודיו  2018משוחררות בתעסוקה עצמאית. במהלך 

, יצא הסטודיו מתחומי 2018בחודש אוקטובר  כה לעבוד שם גם היום.יחודשים כל אחת והאחרונה ממש

 בהפעלתו. מרכז השיקום ועבר לפעול תחת עמותת "שכולו טוב". רש"א ממשיכה להיות שותפה פעילה

 פעילויות העשרה ▪

תחום גם בפיתוח כישורים לבילוי שעות פנאי. פעילויות העשרה לאסירות מתמקד הכחלק מתהליך השיקום 

מהות, זוהי יהפגתי. עבור אסירות א-מהות וילדיהן חשובות הן בפן החינוכי והן בפן הרגשייאלאסירות ו

לו לרגע מקשיי היומיום. בתקופת הקיץ הופעל הזדמנות לשהות יחד עם ילדיהן בזמן איכות ולהתנתק, ו

"לו"ז קיץ" אשר מתאים לתקופה )היעדר סטודנטיות ומתנדבות( שכולל לפחות אחת לשבוע יציאה 

 ., הממומנות מתרומותמהמסגרת הטיפולית לפעילויות העשרה בחוץ

 השתתפות בדיוני וועדות בכנסת ▪

ית השיעור ההולך יאלכוהול בסוגההסמים ו התקיימו דיונים בוועדה למאבק בנגע – תחלואה כפולה ▪

 ,(שב"ס, משרד הבריאות וביטוח לאומי)בהשתתפות נציגי וגדל של תחלואה כפולה בקרב אסירות 

ונבחנו הדרכים לקצר ולייעל מסלולי מיצוי זכויות בהתאם למאפייניהן הייחודיים של אסירות. אחת 

ההחלטה לקיים ועדות רפואיות של  אים היכל הגורמ םההחלטות לטובת האסירות שנלקחה במשותף ע

 ה תרצה.וכלא נובביטוח לאומי 

דיונים בוועדה לקידום מעמד האישה בנושא חלופות מאסר לאסירות התקיימו  – חלופות מאסר ▪

עם ילדיה בתקופת המאסר. נבחנו כלל החסמים האם מהות והסדרים ייחודיים לשמירת הקשר של יא

ת וילדיהן במטרה למצוא פתרונות שיביאו לגידול במספר מהויהמעורבים בהפעלת פרויקט א

 המשתתפים.

 2019יעדים ייחודיים לשנת  ▪

השתחררו מאזור ירושלים ועוטף  2018-ב – ירושליםאזור מ משוחררות אסירותפיתוח מענים לשיקום  ▪

 יםמענקדם אסירות ללא מענה שיקומי. בכוונת תחום נשים לשנות מציאות זו ול 25ירושלים לפחות 

 .ה זולאוכלוסיי

מהות והילדים המשתתפים בפרויקט יהאהגידול במספר ך מגמת יהמשמאמץ ל –אימהות וילדיהן  ▪

 .לילדי אסירותבקהילה הרחבת המענה הטיפולי ו ,מהות וילדיהן במאסריא

השגת תקציב ייחודי וייעודי למימון הוצאות הנסיעה של ילדים  – ביקורי ילדים אצל אימהות בכלא ▪

 ה תרצה.וץ לכלא נומרחבי האר

הסדרת דרכי קבלת מידע על ילדי האסירות השוהים בסידורים חלופיים בזמן  – טיפול בילדי אסירות ▪

בירור פרטים אודות מצבם, תיווך לגורמים מטפלים  ,מיסוד ופיתוח עבודת איתור הילדים :מאסר האם

 בקהילה, גיוסם להשתתפות בפרויקט.

פגישה רבת משתתפים מתחום נשים ומהמרכז צפויה  – יית קנסותהידוק שיתוף הפעולה עם המרכז לגב ▪

 המאזנים בין האינטרסים. ,לגביית קנסות בכדי להגיע להבנות והסדרים ראליים
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צפויות להתחיל לפעול קבוצות תמיכה  – הרחבת הקבוצות של המרכז לסיוע לנפגעות תקיפה מינית ▪

 סיוע.ה: מנחה מתחום נשים ומנחה ממרכז לנפגעות תקיפה מינית בצפון ובמרכז. בהנחיה משותפת

ביטוח העתידות להתקיים אחת לחודש ועדות רפואיות מטעם  2019בשנת  – ועדות רפואיות בכלא ▪

וה תרצה. הוועדות יתכללו את מצבן הבריאותי והנפשי של האסירות במטרה ותלי נולאומי בתוך כה

תוצאה מכך, יותר אסירות יהיו זכאיות לקבוע להן אחוזי נכות המשקפים את מצבן בתקופת המאסר. כ

 להשתתף בוועדות סל שיקום במתחם הכלא ויותר אסירות יזכו לממש את זכאויותיהן.

פיתוח תחום נשים והעמקה בבסיס הידע על שירותים מוכווני טראומה  – שירותים מוכווני טראומה ▪

(Trauma Informed Services ) טף מהן.שיתוף המטופלות וקבלת משוב שוכדי תוך 
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 עבריינות מין

 –בכלא ובקהילה מין אי התאמה לטיפול של עברייני למוצגת התפלגות ההחלטות להתאמה או  11בתרשים 

 31%-בכלא וב 27%-ב 2017לעומת  2018-עלה בראיונות . היקף פעילות ה2017-ל 2018במבט השוואתי בין 

 – (2017-ב 75%) 70%-ו ,בכלאאיונות רב –( 2017-ב 36%) 31%בקהילה. שיעור ההתאמה לטיפול היה 

 בקהילה.ראיונות ב

 2017-ל 2018השוואה בין  –בכלא ובקהילה ראיונות בעקבות לשיקום מונע : התאמה 11תרשים 

 

. בעוד שבמס' המטופלים בקבוצות ייעודיות 2017לעומת  2018-מוצג היקף הפעילות הטיפולית ב 12בתרשים 

 .65%ים במרכזי שיקום מונע חלה עלייה חדה של , הרי שבמס' המפוקחילא חל שינו

 2017-ל 2018השוואה בין  –: היקף הפעילות בקבוצות ייעודיות ובמרכזי השיקום המונע 12תרשים 
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 התמקד תחום עבריינות מין בנושאים הבאים: 2018-ב

 .עבודה מול מרכזי השיקום המונע ▪

 אסירים משוחררים במענים הקיימים.  השתלבותם שללצורך קידום לה  ומחוצהרש"א הסברה בתוך  ▪

 לצורך קידום עבודה סדירה ואחידה בתחום. ,הצפת קשיים ובעיות אל הממשקים החיצוניים ▪

 חשיפה של גורמים חיצוניים לעבודה בתחום עבריינות המין ולמרכזי השיקום המונע החדשים.  ▪

 :פעילותלהלן פירוט ה

טל "שיבולים" בצפון הארץ, המיועד לטיפול נפתח הוס – פתיחת הוסטל למונמכים קוגניטיבית ▪

 צפון.המונמכות קוגניטיבית. הפיקוח על תכניות השיקום המונע באחריות מחוז עם בעברייני מין 

פיקוח על תכניות  – מרכזי שיקום מונע במחוזות השונים 13-תכניות שיקום מונע ב פיקוח על ▪

עדכון  ,ת וסדירה עם המרכזים הקיימיםעבודה שוטפ ,הפרוסים ברחבי הארץ םשיקום מונע במרכזי

 ל פיעל התהליכים הטיפוליים, שינויים בתכניות השיקום, הארכת טיפול, התערבויות נקודתיות ע

 הצורך.

על הנושאים: הגמ"מים וראש התחום מוזמנים להרצאות  – הרצאות על פעילות התחום ברשות ▪

הייעודי באוכלוסייה זו והסברה על  תפקיד הגמ"מ, תהליך האבחון לתכנית שיקום מונע, הטיפול

 המענים הקיימים.

אחת לרבעון, מתקיימות התערבויות בבתי הסוהר לצורך  – ימי חשיפה לטיפול בבתי הסוהר ▪

איילון כלא בוהתקיים יום משפחות  חרמון כלאבהעלאת המודעות לטיפול והעברת מידע רלוונטי. 

וס לתכניות שיקום מונע בקהילה והסברת סדנת חשיפה לטיפול, זאת לצורך גינערכה ומעשיהו 

 החשיבות שברצף טיפולי בין בית הסוהר לקהילה.

השנה התגלו קשיים בהפניית מטופלים לקבלת  – משרד הבריאותהסדרת מתן טיפול תרופתי ב ▪

. על מנת לקדם מענה זה, התקיימו ות החוליםטיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני במסגרת קופ

 יאות. פגישות עם משרד הבר

חוק הגנה על החוק )פורומים קבועים לצורך קידום השתתפות ב – מקצועיים השתתפות בפורומים ▪

משרדי, פורום מקצועי מרכז -ןפורום מקצועי בי: ומעקב אחריו( הציבור מפני ביצוע עבירות מין

 .מעגלים, פורום פרקליטותמעגלים, ועדת היגוי מרכז 

פגישות כמה . התקיימו צור בודת הגמ"מים עם יחידת הפיקוחניתן דגש על ע – יחידת צורתיאום עם  ▪

 פתרונות.והוצעו קשיים הוצפו  :עם קרימינולוג היחידה

. ראש התחוםעל ידי לכל עובדי התחום הדרכה פרטנית אינטנסיבית וסדירה ניתנת  – מערך הדרכה ▪

 אחת לשבועיים.מקבלים הדרכה על ידי מומחה חיצוני מנחי הקבוצות הייעודית 

מתקיימות שהעובדים בתחום השתתפו בוועדות סל שיקום  – ועדות סל שיקום וגילוי עריות ▪

בלשכות הרווחה ובוועדות גילוי עריות. נוכחותם והבעת עמדתם המקצועית תורמת רבות בקידום 

 שילובם של עברייני המין במסגרות טיפוליות מותאמות.

 עבירות ביצוע מפני הציבור על הגנה חוקרת לצורך הסב – גילוי עריות / השתתפות בפורום אלמ"ב ▪

 מידע לגבי המענים הקיימים והסדרת שיתופי פעולה.ניתן , מין
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 פניות הציבור וסיוע לאסיר המשוחרר ובני משפחתו 

אסירים משוחררים המחקר מלמד שבלי לטפל תחילה בחובותיהם. מלשקם אסירים משוחררים מאוד קשה 

. תחום פניות הציבור וסיוע לאסיר המשוחרר ובני משפחתו תהליך שיקומםרואים בחובותיהם חסם מרכזי ב

ביות יהפחתת רושיתופי פעולה עם גופי האכיפה והגבייה במדינת ישראל לשם הסדרי פריסת חובות  םמקיי

וקנסות עבור אסירים משוחררים הנמצאים בתהליכי שיקום. בתחום זה נערכות פניות לגורמים ממשלתיים 

 על מנת להימנע מצווי פינוי וממאסר כתוצאה מאי עמידה בתשלום חובות.ם כאחד, ולא ממשלתיי

משרדי ממשלה, רשויות  :ממשלתיים, ציבוריים ופרטייםבעלי חוב, עובד עם קשת רחבה של גופים  התחום

וחברות מד"א, חברת חשמל, בתי חולים משטרת ישראל, לר, בנקים, חברות סלומקומיות, בתי משפט, 

התחום משתף פעולה עם . המרכז לגביית קנסות והוצאה לפועלרשות האכיפה והגבייה: וכן עם ; פרטיות

הסדרת חובות )ביטוח לאומי , ציבוריתהגוריה יסנה ,האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטיםגופים רבים: 

 שב"ס ועמותת ידיד במטרה לקדם דרכי פעולה. ,(וקצבאות

פיצויים המושתים עליו בבית המשפט )פיצוי לנפגע ופיצוי פלילי בעיה ייחודית וקשה עומדת בפני האסיר ב

ואי  משמעותיתוך הגדלתו באופן התיק עובר לגבייה במרכז לגביית קנסות אם הפיצוי לא מסולק,  קנס(.

השנה היינו עדים לשתי תופעות . שחרוריםהבוועדת קבל קיצור מאסר ם למאוד על אסירי המקשסילוקו 

וב כעיו וך הטלת עיקול על חשבון הקנטינהלתשלום הפיצוי עוד בתוך הכלא ת הדרישהחדשות בתחום: 

השחרור המוקדם כחלק של  ערךוההתייחס למאזן השיקולים תשלום הקנס מבלי ל-השחרור בשל אי

 השיקום.מתהליך 

ומדת עיה יכל פנמרובים וישנים. חובות לאסירים  ישכיוון שעל פי רוב  ,מורכבות הן שמתקבלות לסיוע פניות

והטיפול בה נוטה להתארך, בשל התנגדויות הרשויות ושאר הגופים. התחום מממשיך לעקוב בפני עצמה, 

 .רבות שנים לאורךאחר הסדרי החוב ככל שאלו נמשכים, לעתים 

חובותיו של האסיר ממשיכים לגדול גם במהלך מאסרו, כך שכאשר הוא משתחרר סכום הסילוק גדול פי 

ר לקדם חקיקה של "הקפאת חובות אסירים" שבו ייקבע תורי. לטעמנו חשוב ביהמקו וכמה וכמה מגודל

וכי בתחילת המאסר ייערך לכל אסיר סקר חובות ויוצע הסדר  ,שחובותיו של אסיר יוקפאו מעת מאסרו

 .שחרורועם תשלומים שייכנס לתוקף 

טופלו חובות  2018שנת ול בחובות אסירים משוחררים. בפבמחוז המרכז יש תיעוד מסודר של פעילות הטי

מיליון ש"ח  73מיליון ש"ח )מהם  104-אסירים משוחררים. סך החובות להוצאה לפועל עמד על כ 180של 

התפלגות  מיליון שקלים. 3.5-עמד על כוהוצאות קנסות , חובותגביית סך החובות למרכז לולפונה אחד( 

 .6מוצגת בלוח  –לפי היקף החוב החובות 
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 (N = 180) חובות האסירים המטופלים לפי גובה החוב: התפלגות 6לוח 

 אסיריםאחוז  גובה החוב

 11% אש"ח 10עד 

 26% אש"ח 50-11

 19% אש"ח 100-51

 25% אש"ח 500-101

 9% אש"ח 1,000-501

 9% אש"ח 10,000-1,001

 1% מיליון ש"ח 10-יותר מ

 100% סה"כ

 

ת באופן דרמטי את היקף החובות באמצעות כלים שונים להפחיהצליחו עובד רש"א אחד ושלושה מתנדבים 

חייב  הוצאה לפועל )איחוד תיקים, ליווי בהליכי בית פיגורים,י, הפחתת רמול בעלי החוב םכגון: הסדרי

 .(פשיטת רגלמוגבל באמצעים ו
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 פר"ח

הניתוק עם  . על מנת להתמודדאסיר ומשפחתועבור המתמשך תקופת המאסר נחווית כאירוע טראומטי 

חברו מיזם ה. להפעלתו של ואסירים משוחרריםלילדי אסירים את פרויקט פר"ח רש"א , מציעה ההדדי

 תקיים גם כיום. להוהוא ממשיך  1987שב"ס ופר"ח. תחילתו של המיזם בשנת רש"א, 

מכוון, , מעין אח בוגר. החונך הילד שהורהו במאסר , משמש מודל להזדהות עבור, שהוא סטודנטחונך פר"ח

קשה. הפעילות מתבצעת בבית הילד או במסגרת מתנ"ס הסמוך המדריך, מלמד ומנחה את הילד בתקופה 

, מגיע החונך עם הילד בנוסף. ם בשנהחודשי 8שעות שבועיות במהלך  4לביתו של הילד בתדירות של 

ימת פעילות במהלך תקופות החונכות, מתקיביקורים בשנה(.  5לביקורים אצל ההורה בבית הכלא )עד 

ובעקבות  אמון בממסדלמשפחת האסיר לפתח . הפעילות מסייעת עם החניך ועם משפחתו הפגתיתו חינוכית

 . להם הזקוק יא, שהלצרוך שירותי רווחהכך 

 מיזםהמטרות 

חיזוק הקשר בין הילד להורה בתקופת שהותו של האסיר בכלא ובתקופת שחרורו של האסיר מהכלא  ▪

 .וחזרה למשפחתו

 ביטחונו האישי והעצמה אישית של הילדחיזוק  ▪

 .יכולות לימודיותהגברת כישורי חיים, חיזוק האמון בממסד, רכישת  ▪

 הורה במאסר. ה :חשיפת הסוד הגדול ▪

 ישובים. 40-ב ילדים 202, נחנכו 2018במהלך 

במתן מלגות מוגדלות לחונכים, תקצוב כל ילד במתנה ליום גם לאור תקציב מתוגבר למיזם סייענו  ▪

 ולדתו ובילוי בשעות הפנאי.ה

 ,וידע"ובמסגרת פעילות ההפגה התקיימה פעילות במוזאונים, יציאה לפעילות "אתגרית", פעילות ב"ח ▪

 הצגות ומסיבות סיום בשלושת המחוזות. , קבוצות טיפול עם כלבים

כים ביקורים של חונכן דרום ובמרכז ובביקורי אוריינטציה של החונכים בבתי הכלא בצפון, נערכו  ▪

 דרום.המרכז ושישה ביקורים במחוז הוילדים במחוז 

במהלך המיזם נפגשו החונכים עם רכזי רש"א בשלושת המחוזות וקיבלו הסבר על פעילות המיזם  ▪

  עם דגש על הטיפול במשפחת האסיר. רש"אוסקירה על פעילות 
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 מטה הרשות לשיקום האסיר: שישיפרק 

 משאבי אנוש

 מתקיימים ביניהםאשר יקום האסיר והעובדים המועסקים ברשות לש מחלקת משאבי אנוש מטפלת בכל

 148לעומת  , זאת)ובנוסף שלושה עובדים בחל"ת( עובדים 149הועסקו  2018. בסוף מעסיק-יחסי עובד

  .2017עובדים בסוף שנת 

ביעדי הנהלת הרשות לא הורחבו פעילויות, אך יחד עם זאת בהתאם  ההבראה שנקבעהת תכניבהתאם ל

מה של יחידה לרבות הק ,ועדת דורנר הושלמה קליטת עובדים חדשים בתחום הנוער והצעיריםמלצות הל

 נוספת בירושלים.

 מספרלהגדיל את מוגבלות וכן  בעלילעובדים  מעניםלהרחיב את ההנהלת הרשות שמה לה יעד  2018-ב

 העובדים עם מוגבלות.

 נתוני כוח אדם  ▪

הם עובדי משמרות והשאר עובדים במתכונת חודשית. בתרשים  7%עובדי רש"א הם נשים.  149מבין  72%

 הגילים של עובדי רש"א.מוצגת התפלגות  13

 (N = 149) 2018-בהרשות לשיקום האסיר התפלגות הגילים של עובדי  :13 תרשים
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 2צעירים, רכזי נוער ו 3מפקחי תעסוקה לתחום הנוער,  4חשב,  גןדים: סעוב 25 "אנקלטו ברש 2018במהלך 

 3מדריכים להוסטל,  4, מ"מ מזכירהמ"מ רכז אזורי,  2מנהלי מרכז הוליסטי לנוער וצעירים, ראש לשכה, 

מכרזים לפי תוצאות עובדים נוידו מ"מ מפקחי איזוק אלקטרוני. בנוסף  2מדריכי נוער,  2עו"ס בהוסטל, 

מוצגים נתונים על תנועת  7בלוח  נשים.מרכזת יחידת , פנימיים: מפקח איזוק אלקטרוני, יועץ שיקום מחוזי

 .2018עובדים ברש"א בשנת 

 , לפי מחוזוסיום העסקה ת כוח אדםנתוני קליט: 7לוח 

 חל"ת עזבו נקלטו מחוז

 - מ"מ חל"ד( 2) 5 10 דרום וירושליםה

 - מ"מ חל"ד( 1) 4 9 מרכזה

 2 8 4 צפוןה

 1 1 2 מטה

 3 18 25 סה"כ

רכי פעילות הרשות. וובדים פעלו לשינוי מדרג התפקידים ברשות בהתאם לצהנהלת הרשות בשיתוף ועד הע

בתפקידים הבאים: מנהל שירות קטן )אבחון ושיקום  במתחי הדרגות החדשיםקודמו עובדים לכך בהתאם 

בקהילה(, מנהל שירות קטן )הנהלת בתי משפט(, ממונה מקצועי מחוזי, מנהל שירות קטן )הדרכה 

ות קטן )תעסוקה(, מנהל תחום בכיר )שיקום תורני(, מנהל שירות קטן )ליווי לאסיר ומתנדבים(, מנהל שיר

ומנהל פניות ציבור(, מפקח ארצי )עברייני מין(, מפקח ארצי )נוער וצעירים(, מנהל תחום בכיר )נשים(, מנהל 

הילה, שחרורים, רכזי שיקום אזורי בקהאגף א' להדרכה ארצית, מפקח שיקום תעסוקתי, מרכזת ועדות 

 רכזי שיקום נוער, מטפל בהוסטל, ממונה סיוע לאסיר ומזכירות במחוז ובמטה.

 פעילות רווחה ▪

ניתן פרס עובד  2018עבור שנת  פסח.בראש השנה ובבשיתוף עם ועד העובדים הוחלט על חלוקת שי כספי 

 .ערכיולו מעובדי הרשות אשר בלטו בתפקודם ובתרומתם למטרות הארגון 12-מצטיין ל

 2019ם עיקריים לקראת שנת יעדי ▪

 השלמת סריקת תיקים אישיים למערכת משאבי אנוש ▪

 הרחבת פעילות רווחה בכפוף להקצאת משאבים ▪

 שינוי סטטוס עובדי משמרות ▪
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 ומערכות מידע( ינוי, נכסים, אפסנאות, משק)בבנא"ם 

 תחומי אחריות ופעילות  ▪

 רה של הרשות.מערך הרכש, הנכסים, הלוגיסטיקה והתחבוותכנון ניהול  ▪

 ניהול מערך הדיור, הבינוי והביטוחים של הרשות. ▪

 עם הבעלים לשכירתםאיתור נכסים והתקשרות  ▪

 .נכסים שהושכרו ושיפוצם השמשת –ניהול פרויקטים ובקרת קבלנים  ▪

 אחזקת שבר ואחזקה מונעת ▪

 ניהול המחשוב ומערכות המידע ברשות ▪

 .אחריות על תשתיות הרשות, ציוד תקשורת וטלפוניה ▪

אחזקה , ביטוחים, ארנונה, חשמל, מים, טלפוניה, ועד בית, מדפסות, ציוד משרדי, הפעלת  :תפעול שוטף ▪

 חברות קבלניות לביצוע עבודות ניקיון ואחזקה.

 מתן שירות ומענה לוגיסטי, מחשובי וטכנולוגי לצורכי הרשות. ▪

 ניהול הזמנות, ביצוע רכש מקצועי, חסכוני ואמין. ▪

 לאי הרשותניהול אינוונטר ומ ▪

 בקרת חשבונות קבלנים וספקים ▪

 .ריכוז ועדת המכרזים, הכנת כלל החומרים הנדרשים למכרזים והתקשרויות, מעקב וטיפול ▪

 תחבורה, הסעות, רכבים ושינוע. ▪

 םואירועי םתפעול וביצוע כנסי ▪

 פיקוח והתקשרות מול ארכיב הרשות ▪

 הלי הרשות והנחיותיהוניהול נ ▪

 2018-בפרויקטים נבחרים  ▪

נוחה לתפעול, מאפשרת הפקת המערכת  .("מ"משכית" ל"פיירול) למערכת חדשה ג מערכת השכרורשד ▪

ומאפשרת לעובדים לקבל  המערכת(,ם )מיום הקמת יסטורייקבלת נתונים ה ,שונים דוחות בחתכים

 .תבמערכת הנוכחות האינטרנטי 106תלושי שכר מפורטים וטופסי 

 יועץ לאבטחת מידעהפעלת  ▪

 רש"אערכות ומנתח מערכות לקידום מחשוב טכנאי מהפעלת  ▪

 רש"אועדת היגוי למחשוב הקמת  ▪

 "אהתקשרות עם ממונה על בטיחות לרשעל ידי יועץ בטיחות ובעקבותיו סקר בטיחות הכנת  ▪

 מכרז ליועצי אבטחה פיזית ▪

 מתקנים(לרבות שמירה במערך האבטחה הפיזית )שדרוג תחילת  ▪

מדויקים לקביעת פרמיות הביטוח לכלל הפוליסות  כללים וניסוחהמשך הסדרת ביטוח הרשות,  ▪

 בהסתמך על ביצוע סקר מתאים.

 האינוונטר יעדכון רישומ ▪
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 2019-ליעדים 

 ל נוהל יציאה לטיולים ולפעילויותכתיבה והטמעה ש ▪

 מעבר מטה מחוז דרום ומטה שלוחה נתניה למבנים חלופיים ▪

 סיוע בהקמת הוסטלים חדשים ▪

 וגהות עי אבטחה פיזית ואמצעי בטיחותהשלמת הצטיידות והתקנת אמצ ▪

 פרסום מכרז חדש לביטוח הרשות והתקשרות בהתאם ▪

 ביעור וסילוק חומר ארכיוני וגריטה של ריהוט וציוד בלתי תקינים ▪

 הקמת רשת תקשורת פנימית ▪

 בניית מערכת ממוחשבת לתפעול החלק המקצועי והארגוניליציאה למכרז  ▪

 קשר מאובטח עם גורמי חוץהקמת  ▪

 האינטרנט של רש"אקה ועדכון שוטפים של אתר תחזו ▪
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 מחקר

מייחסת חשיבות עליונה להנחלתה של מדיניות מבוססת עובדות, המביאה לקשר הדוק בין עבודת רש"א 

. לשם , זאת במטרה לזהות את תכניות הטיפול האפקטיביות והיעילותההשטח וההערכה האמפירית של

וכן מסייעת  ומבצעת מחקרים בתחומי הליבה של פעולותיההמחלקה יוזמת ביסוסה של מדיניות זאת, 

 . איסוף וניתוח נתוני פעילותלתחומים ולמחוזות באיתור חומר מקצועי וב

במגוון רחב של על ידי גורמי אקדמיה )סגל ותארים מתקדמים( בנוסף מעודדת הרשות ביצוע מחקרים 

על מנת ליזום, להסדיר ולפקח על עשייה נושאים הרלוונטיים לנושא שיקום אסירים ובני משפחותיהם. 

מחקרית זו, פועלת ברשות ועדת מחקר שתפקידה לבדוק האם המחקרים המתוכננים עומדים בעקרונות 

  והמנהליות. האקדמיים והאתיים ותואמים להוראות החוקיות

 ת:הפעולות הבאו 2018-, נעשו בוהסיוע לתחומים ולמחוזות בתחום ביצוע המחקרים בתחומי הליבה

אנו מבקשים לבחון את האפקטיביות  – הערכת תכנית הבסיס לשיקום אסירים משוחררים בקהילה

)התכנית הכוללת תעסוקה וטיפול קבוצתי  והיעילות הכלכלית של תכנית הבסיס לשיקום אסירים בקהילה

 האם ובאיזו מידה תכנית הבסיס לשיקום אסירים בקהילה מפחיתהנבדוק  באופן ספציפי ופרטני(.

האם ובאיזו מידה תכנית הבסיס לשיקום אסירים בקהילה משפרת את היקף התעסוקה , רצידיביזם

מהו החזר ההשקעה של תכנית הבסיס לשיקום אסירים בקהילה, כלומר מה היחס בין עלות וכן  ואיכותה

מחלקת אסטרטגיה עם המחקר נעשה במשותף  .כלכלית הצומחת ממנה-התכנית לבין התועלות החברתית

 מחקר של משטרת ישראל. המחקר נמצא בתהליך של קישור נתוני רש"א לנתוני משטרת ישראל.ו

שיקום לרש"א אנו מבקשים לבחון את האפקטיביות של תכניות  – תכניות לשיקום עברייני מיןההערכת 

באיזו האם וו האם ובאיזו מידה התכניות מפחיתות את המסוכנות המיניתנבדוק  באופן ספציפי. עברייני מין

. המחקר נעשה בעזרת ענף מידה התכניות מפחיתות את הרצידיביזם לעבריינות בכלל ולעבריינות מין בפרט

 המחקר נמצא בתהליך של קישור נתוני רש"א לנתוני שב"ס. מחקר של שב"ס.

להבין את במחקר זה אנו מנסים  – םניתוח התאמתם חוות הדעת של רש"א להחלטת ועדת השחרורי

ואת ועדת השחרורים על שחרור מוקדם )חיובית או שלילית( בילו את רש"א להמלצה הגורמים שהו

הפרוטוקולים את חוות דעת של רש"א ו 300-ניתחנו כ. לשם כך ולבחון את ההתאמה ביניהן ,להחלטה

 .של ניתוח הנתונים שנאספו מחקר זה מצוי בתהליךשחרורים. ההתואמים של ועדות 

ניתוחם, פעילות, לניטורם ולמרכזית לאיסוף נתוני  CRMבהיעדר מערכת  – פיתוח כלי לתיעוד פעילות

מחלקת המחקר פיתחה גיליונות אקסל "חכמים" שמאפשרים לאסוף נתוני פעילות בתחומים שונים. עד כה 

 קהילה ואסירות משוחררות.-פותחו גיליונות עבור התחומים: שיקום תורני, כלא

 חומר מקצועי עבור כמה מהתחומים.ותר אנעשו סקירות ספרות ו – סקירות ספרות

שהתבססה בעיקר על תגובה לפניות של מצומצמת נעשתה פעילות  – ביצוע מחקרים על ידי גורמי אקדמיה

 גורמי אקדמיה לרש"א.
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 2019-תכניות ל ▪

 ניתוח נתוני מחקר תכנית הבסיס ▪

 ניתוח נתוני מחקר עברייני מין ▪

 שחרוריםהפרסום ממצאי מחקר ועדות  ▪

 פיתוח גיליונות "חכמים" עבור כלל התחומים הרלוונטיים השלמת ▪

 העמקת שיתוף הפעולה עם גורמי אקדמיה לביצוע מחקרים ▪
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 הדרכה והשתלמויות

תחומי הפיקוח והטיפול השונים. למסגרות ולתחום ההדרכה נותן מענה ברמה הקבוצתית לבעלי תפקיד, 

הן להתמקצעות  ום, השתלמויות וימי עיון. חשיבותגם בנושאי הכשרות וקורסים מקצועייוהופך לדומיננטי 

 והעמקת הידע והן לתחושת השייכות לארגון. 

לתת מענה תמיכתי, הרחבת והעמקת הידע והמיומנויות של העוסקים במלאכה ברש"א מיועדת ההדרכה 

בתפקידים השונים, מתן מענה תמיכתי לפרטים וקבוצות של בעלי תפקידים במחוזות השונים, קידום 

אישיים בצוותים תוך הגברת התקשורת הבין אישית, הרחבת המודעות העצמית, -ושיפור היחסים הבין

 הטמעת עקרונות העבודה של רש"א בתהליכי העבודה והמשך גיבוש תורת עבודה.

 בעלי תפקידים ל פיהדרכה ע ▪

 הדרכת יועצים. ההדרכה מתקיימת אחת לשבועיים.נערכת בשלושת המחוזות  ▪

מרכז התקיימה התקיימה לאורך כל השנה הדרכת מנחי קבוצות שהינם יועצים. במחוז בכל המחוזות ה ▪

 . ההדרכה מתקיימת אחת לשבועיים. 2018בנוסף גם הדרכה למנחי קבוצות רכזים החל מחודש נובמבר 

 מרכז.הדרום וירושלים והצפון, ההדרכה למנחי קבוצות עבירות מרמה במחוז  ▪

 צות מרמה, אחת לרבעון.פורום מקצועי ארצי של מנחי קבו ▪

 הדרכה קבוצתית למפקחות מחוזיות של שלושת המחוזות, אחת לחודש. ▪

 הדרכת צוות יועצי תעסוקה אחת לחודשיים כחלק מפורום התעסוקה. ▪

 הרצאות ▪

והיו פתוחות לכל עובדי המחוז והרכזים. המפגש כלל הרצאה ובסיומה שיח פתוח.  בכל מחוזההרצאות ניתנו 

 .אחת בנושא מאפייני עבריינות מרמה השנה ניתנה הרצאה

 ייעוץ והכוון  ▪

 .)אוניברסיטת תל אביב(עובדי הרשות לשיקום האסיר  40-הנחיית קבוצות ל  -קורס אקדמי  ▪

 )ד"ר יהושע וייס( קורס למטפלים בנושא טיפול בעוברי חוק  ▪

 מתן הדרכה פרטנית לעובדים ▪

 מרכזי הערכה לקבלת עובדים חדשים ▪

 וקורסים ארגון של השתלמויות ▪

 (מכון פסגות)יום עיון בנושא אובדנות  ▪

 יום למידה והשתלמות למתנדבים וסטודנטים ▪

 .בן יומיים לעובדים החדשים שהצטרפו לרשות בשנה האחרונהקורס אוריינטציה  ▪

 ות עתידיותתכני ▪

 המשך מתן הרצאות בנושאים רלוונטיים. שתי הרצאות בשנה בכל מחוז.  ▪

 תלמות למתנדבים וסטודנטיםהמשך קיומו של יום לימוד והש ▪

 מפגשים קבוצתיים שוטפים אחת לכשלושה חודשים עם מנהלי המחוזות ▪

 צורך שיאותר ל פיגיבושו והוצאתו של קורס בנושא מקצועי ע ▪
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 קורס אוריינטציה לעובדים חדשים ▪

 המשך הוצאה לפועל של ימי עיון והשתלמויות בנושאים מקצועיים ▪
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 משפטיייעוץ 

להשפיע במישרין על פעילותה עתידים עות המחלקה המשפטית תהליכי חקיקה אשר קודמו באמצ 2018-ב

 מתן מענהברשות, תוך י משפטי לגורמי המקצוע וליורש"א. המחלקה גם העניקה המקצועית והכלכלית של 

בפורומים נציגי המחלקה השתתפו  . בנוסף,העבודה השוטפתבמהלך עולות שלדילמות משפטיות  שוטף

בניית מודל אחיד של , תוך םהשירותיהתקשרויות עם נותני לדגש נוסף ניתן  ות ומחוצה לה.מקצועיים ברש

חוזרי בובהתחשב המקצועיים ולאינטרסים ולייעוד של רש"א, התאמה לצרכים ב ,הסכמי התקשרויות

 :2018-מפעילות המחלקה המשפטית במקצת להלן פירוט  .ובכללים מנהליים אחרים חשכ"ל

מאסרים  :ועדות הכנסת השונות תוך הבעת עמדת רש"א בנושאים השונים כגון השתתפות בישיבות ▪

 קצרים, תיקון לחוק המרשם הפלילי, ישיבות מעקב בנושאי עבריינות מין.

 .שחרורים, נוהל איזוק אלקטרוניהנוהל ועדות  נהלים כגון: ליווי משפטי בגיבוש ▪

 גוריה ציבוריתימשרד המשפטים, סנ עם גופים כגון: םימשרדי-ןהשתתפות בישיבות ופורומים בי ▪

 הנהלת בתי המשפט., פרקליטות, וצבאית

ראשי ולעבודתם של יועצי כלא קהילה עיקר מתן מענה והנחיות שוטפות בסוגיות משפטיות הנוגעות ב ▪

 תחומים.

 כוח אסירים מתן מענים לפניות באיקשר ישיר ו ▪

ה של מדריכי ההוסטלים. הליך מתמשך בנושא תנאי העסקרש"א ליווי הליך משפטי אשר התנהל כנגד  ▪

ארי החלק , שקיבלה את הארצי לעבודהת הדין בערכאת ערעור בביוהאזורי לעבודה ת הדין זה נדון בבי

 .רש"אמטענות 

 הערות גורמי המקצוע ברשות.בהתאם לעריכת הסכמי הרשויות המקומיות והתאמתם  ▪

 .ועודדיאדי, אבטחה, ממונה בטיחות פרסום מכרזים חיצוניים: מתנדבים, דירות לווין, טיפול  ▪

 והרחבות במקומות קיימים מבנים שכירתלצורך ועריכת הסכמים שא ומתן ניהול מ ▪

הנוגעות לתנאי העסקת ובכללן אלו ת של פעילות הרשות מיוהיומיו בסוגיותמשפטיות חוות דעת מתן  ▪

 עובדים.

רים בחוק מוסר תשלומים עריכת הסכמים לנותני שירותים תוך התאמה תהליכית למועדים האמו ▪

 .2017-לספקים, תשע"ז

 יציאה למכרזים חדשים תוך שיפור עמדות ורווח כלכלי. ;חידוש ועדכון של ביטוחי הרשות ▪

 פעילות למיסוד נושא הביטחון והבטיחות במבנים המשמשים לפעילות הרשות ▪

 2019יעדים ומגמות לשנת  ▪

 השלמת תהליכי חקיקה ▪

 השלמת כתיבת נהלים ▪

 ם תהליכי חקיקה וחקיקת משנה בתחומים הנוגעים לאוכלוסיית היעד של רש"איזום וקידו ▪

גוריה, ומחלקות משפטיות של משרדים ממשלתיים יעם פרקליטות, סנשיתוף פעולה יצירת מנגנוני  ▪

 משיקים.

לשם העלאה וניתוח סוגיות משפטיות העולות במהלך עבודה השוטפת של במחוזות ישיבות תקופתיות  ▪

 ראשי תחומים.ו ילהיועצי כלא/קה
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בעלות השלכות מהותיות  –העברת סקירות תקופתיות בנושאי חקיקה, פס"ד, החלטות ועדות שחרורים  ▪

 כלפי רש"א.

 שהופצו מטעם המחלקה המשפטית בקרות ומעקב אחר ביצוע נהלים ▪

 שחרורים במחוזות השונים לשם למידה והפקת לקחים בפן המשפטיההשלמת סבב השתתפות בוועדות  ▪

 וד של זכויות עובדיםמיס ▪

 חקיקה ▪

חוק. ההושלמה טיוטת הצעת  – 2018-השלמת הצעת חוק הרשות הלאומית לשיקום האסיר, תשע"ח

 הרווחה והשירותים החברתיים ,ההצעה אושרה על ידי הלשכה המשפטית והמנהל הכללי של משרד העבודה

הפצתה כהצעת חוק  הועברה למשרד המשפטים לקבלת אישור היועץ המשפטי לממשלה, טרםהיא ו

נקבעו מועדים לישיבות עבודה עם נציגי  ממשלתית למשרדי הממשלה וגורמים נוספים לקבלת הערותיהם.

לאחר גיבוש הנוסח הסופי  משרד המשפטים, מחלקת ייעוץ וחקיקה, לפי הנושאים המוסדרים בחוק המוצע.

הרווחה  ,שר העבודה ,על הרשותהמוסכם נערוך בהתאם את דברי ההסבר והחוק יופץ מטעם השר הממונה 

ההצעה מכילה תיקונים שהצורך בהם עלה במהלך השנים מאז חקיקת חוק הרשות  והשירותים החברתיים.

 :שהוצעו בין השינוייםלהחליף. עתיד המוצע שהחוק , 1983-לשיקום האסיר, תשמ"ג

לחוק המקורי, חקיקה מאוחרת לאור נוספים מונחים והוגדרו מחדש "אסיר" המונח  הוגדר מחדש ▪

  תוך התאמת הפעילות למצבה של הרשות היום.

החוק החדש מגדיר מעדכן ומנסח מחדש את מבנה הרשות, את תפקידי הרשות ומייצב אותה כרשות  ▪

הלאומית המקצועית בנושא שיקום האסיר. בין היתר, מוצע בו להגביל את משך הפיקוח של הרשות 

חודשים או על  24על ידי הרשות לתקופה שלא תעלה על על יישום תכנית שיקום שהוכנה או אושרה 

יתרת תקופת המאסר, לפי הארוך מבין השניים. זאת על מנת להשיג את המטרה של השתלבות 

האסיר בחיי הקהילה תוך הפחתה מדורגת של התנאים המגבילים כדי לאפשר לאסיר המשוחרר 

  לעמוד על רגליו באופן עצמאי.

למתן סיוע במסגרת הליך השיקום, מוצע להסדיר סמכות  קה לאסירמתוך תפישת חשיבות התעסו ▪

 םלמעסיקים שיעסיקו אסירים משוחררילהענקת תמריצים  ,הקניית הכשרה מקצועיתלכלכלי 

 לאסירים משוחררים שיתמידו בעבודה.ו

הסבוכה  ההחוק החדש מייעל באופן משמעותי את פעילותה של רש"א וממזער את הבירוקרטי ▪

נהלת באופן שהרשות תוכל לתפקד ביתר שהיא הייתה  נתונה בה. כך למשל, מבטל החוק את המ 

 יעילות וללא סרבול מיותר ומצמצם את מספר חברי מועצת הרשות.

יוזמת חקיקה זו  – 2018-(, התשע"חלחוק)תיקון  תזכיר חוק השיפוט הצבאי )שחרור על תנאי ממאסר(,

 2001-"אחוק שחרור על תנאי ממאסר התשסו בו עיקרי יכללישבאופן באה לתקן את חוק השיפוט הצבאי 

העירה רש"א הערות , ת ייעוץ וחקיקה בפרקליטות הצבאיתלבקשת מחלק בהתאמה למערכת הצבאית.

 התייחסות.הראשוניות להצעה. הכוונה היא לקיים דיון עם הפרקליטות להשלמת 

רש"א  – 2018-רים(, תשע"ח( )היחידה למאסרים הקצ18הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר )מס' 

ההתנהלות את על מנת להסדיר שב"ס דיונים עם התייחסה להסדר המוצע בחוק זה וממשיכה לקיים 

 .הנדרשת מכניסת ההסדר המוצע לתוקף
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 נספחים

 2001-תנאי ממאסר, תשס"א-שחרור עלחוק  :א'נספח 
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 *2001-תנאי ממאסר, תשס"א-שחרור עלחוק 

 א': פרשנותפרק 

 –זה  בחוק .1

 מאסר שנגזר במשפט פלילי, למעט מאסר בשל אי תשלום קנס;  -ר" "מאס 

 מאסר לתקופה בלתי קצובה;  -ר עולם" "מאס 

 אם לאו;בין מי שנגזר עליו עונש מאסר עולם, בין אם עונשו נקצב ו  -ר עולם" "אסי 

  ;1983-כמשמעותה בחוק הרשות לשיקום האסיר, תשמ"ג  -ות לשיקום האסיר" "הרש 

 ועדת שחרורים או ועדת שחרורים מיוחדת;  -דה" "הוע 

 ; 32ועדה שמונתה לפי הוראות סעיף   -שחרורים"  דת"וע 

 ;33ועדה שמונתה לפי הוראות סעיף   -ת שחרורים מיוחדת" "ועד 

 ;1977-חוק העונשין, התשל"ז –חוק העונשין" " 
 

 ;א31כמשמעותה בסעיף  –היחידה לשחרור ממאסרים קצרים" " 
 

 

 ;1971-פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב –פקודת בתי הסוהר" " 
 

 

 ;1969-פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט –פקודת המבחן" " 
 

 שמעותו בפרק ד' לפקודת המבחן.כמ –ן" ות המבח"שיר 
 

 תנאי-ב': שחרור עלפרק 

 תנאי-כות לשחרור עלסימן א': סמ
 

 

אסיר כמפורט להלן, הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ואינה  )א( .2
עולה על שנה, שנשא שני שלישים לפחות מתקופת המאסר שעליו לשאת, רשאית היחידה לשחרור 

 תנאי מנשיאת יתרת תקופת המאסר:-ממאסרים קצרים, לבקשתו, לשחררו על

אסיר הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ואינה עולה על  (1)
 שישה חודשים;

, הנושא עונש מאסר לתקופה העולה 12-ו 11אסיר, למעט אסיר כאמור בסעיפים  (2)
על שישה חודשים ואינה עולה על שנה, ובמועד תום שני שלישים מתקופת המאסר 

 שעליו לשאת הוא בגיר.

 סוהר יידע כל אסיר על זכותו להגיש בקשה כאמור בסעיף קטן )א(.שירות בתי ה )ב( 

 בקשה כאמור בסעיף קטן )א( תוגש על ידי האסיר או בא כוחו; (1) )ג( 

( שהוא קטין, יכול שתוגש גם בידי סוהר 1בקשה של אסיר כאמור בסעיף קטן )א() (2)
בו מוחזק האסיר, כלאי ומעלה, בבית הסוהר ש-כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר בדרגת רב

 שנציב בתי הסוהר מינה לכך.

היחידה לשחרור ממאסרים קצרים לא תשחרר אסיר כאמור בסעיף קטן )א(, אלא אם כן  )ד( 
 שוכנעה כי הוא ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.

ן היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תקבל החלטה בדבר בקשת אסיר כאמור בסעיף קט )ה( 
)א(, בהקדם האפשרי בהתחשב בכלל נסיבות העניין, ובכלל זה במועד גזר הדין ובמועד הגשת 

 הבקשה כאמור.
 

אסיר, למעט אסיר עולם, שהוא אחד מאלה, ושנשא שני שלישים לפחות מתקופת  )א( .3
תנאי מנשיאת יתרת תקופת -המאסר שעליו לשאת, רשאית ועדת השחרורים, לבקשתו, לשחררו על

 המאסר:

 הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שנה; אסיר (1)

אסיר הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שישה חודשים, שהוא קטין במועד  (2)

                                                      
 

 ותהגדר

תנאי על -שחרור על
ידה לשחרור ידי היח

 –ממאסרים קצרים 
 הוראת שעה

 – 17)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

תנאי על -ר עלשחרו
 –ידי ועדת שחרורים 

 הוראת שעה

 – 17)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח
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או  11תום שני שלישים מתקופת המאסר שעליו לשאת או שהוא אסיר כאמור בסעיף 
12. 

הוא ועדת השחרורים לא תשחרר אסיר כאמור בסעיף קטן )א(, אלא אם כן שוכנעה כי  )ב( 
 ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.

 

ת שנים לפחות, רשאית ועדת שחרורים מיוחד 25ט אסיר עולם, השוהה במאסר מע, לאסיר .4
סרו; ואולם לא תשחרר ועדת אמ מתקופתשים תנאי, גם אם טרם חלפו שני שלי-לשחררו על

השחרורים המיוחדת אסיר כאמור, אלא אם כן שוכנעה כי האסיר ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו 
 מסכן את שלום הציבור.

 

עולם שעונשו נקצב ושנשא לפחות שני שלישים מהתקופה שנקצבה, רשאית ועדת  אסיר .5
תקופת המאסר; ואולם לא תשחרר ועדת תרת תנאי מנשיאת י-לע שחרורים מיוחדת לשחררו

השחרורים המיוחדת אסיר עולם כאמור, אלא אם כן שוכנעה כי האסיר ראוי לשחרור וכי שחרורו 
 .מסכן את שלום הציבורו אינ

 

תנאי, -תנאי מתקופת מאסר שעל אסיר לשאת בשל ביטול שחרורו על-ינתן שחרור עללא י .6
 . 7עיף למעט שחרור מטעמים רפואיים לפי ס

חוות דעת של  להשקחר שאתנאי אסיר ממאסרו, ל-דה רשאית, בכל עת, לשחרר עלהוע )א( .7
 בהתקיים אחד מאלה:רופא, 

ימיו של האסיר ספורים, ובלבד שמצבו הרפואי האמור היה לכזה לאחר שפסק  (1)
הדין בעניינו היה לחלוט או שהמשך שהותו במאסר יסכן את חייו באופן ממשי, בשל 

 חולניותו;

מצבו מצבו הרפואי של האסיר הוא כמפורט בפסקת משנה )א( או )ב(, ובלבד ש (2)
 הרפואי האמור היה לכזה לאחר שפסק הדין בעניינו היה לחלוט:

האסיר זקוק באופן קבוע להנשמה באמצעי מלאכותי, בשל חוסר יכולת  )א(
 לנשום באופן עצמוני;

האסיר מחוסר הכרה באופן קבוע או נמצא במצב דמנציה מתקדמת,  )ב(
ניין זה, "דמנציה שעות ביממה; לע 24שבשלהם הוא זקוק להשגחה רצופה במשך 

התמצאות בזמן ובמקום באופן קבוע מפאת מצב גופני או בשל -אי –מתקדמת" 
 ירידה קוגניטיבית.

תנאי אסיר ממאסרו, שחרור זמני לפרק זמן -הוועדה רשאית, בכל עת, לשחרר על (1) ()ב 
(, לאחר ששקלה חוות דעת של רופא, ובלבד שהאסיר הוא אחד 2כאמור בפסקה )

 מאלה:

 (;1אסיר שמתקיים לגביו האמור בסעיף קטן )א() )א(

אסיר החולה במחלת הסרטן או אסיר שעבר או שעומד לעבור השתלה של  )ב(
איבר חיוני, ואשר בשל כך עליו לקבל טיפול רפואי שיש בו כדי לסכן את חייו 

 באופן ממשי והטיפול מלווה בירידה ניכרת בתפקוד ובסבל רב;

( יהיה לפרק זמן שלא יעלה על חצי שנה, 1לפי פסקה )תנאי -שחרור זמני על (2)
ורשאית הוועדה להאריך את השחרור הזמני לתקופות נוספות שלא יעלו על חצי שנה 

()ב( יהיה לתקופת קבלת 1תנאי של אסיר כאמור בפסקה )-כל אחת, ובלבד ששחרור על
 הטיפול הרפואי בלבד;

ין תקופת מאסרו של האסיר, אלא תקופת השחרור לפי סעיף קטן זה תיחשב במני (3)
 אם כן קבעה הוועדה אחרת.

תנאי לפי סעיף זה, תשקול הועדה גם שיקולים של טובת -ליט על שחרור עללהח אהבבו )ג( 
 בור, לרבות שלום משפחתו של האסיר ושלום נפגע העבירה ומשפחתו.ציה

סיר או של הוועדה רשאית להתנות את החלטתה לפי סעיף זה בחתימתו של הא (1ג) 
אפוטרופסו, לפי העניין, על ויתור על סודיות רפואית בכל הנוגע למצבו הרפואי של האסיר בתקופת 

 .תנאי-השחרור על

תנאי של אסיר לפי סעיף זה אלא בהסכמתו, ואם אין -לא תורה הוועדה על שחרורו על (2ג) 
 –האסיר או אפוטרופסו בהסכמת אפוטרופסו; התקיים הדיון שלא על פי בקשת  –ביכולתו לתתה 

לא תורה הוועדה על שחרור כאמור אלא לאחר ששוכנעה כי נמצא לאסיר מקום לשהות בו לאחר 

תנאי ממאסר -ר עלשחרו
ממושך על ידי ועדת 

 שחרורים מיוחדת

הוראת  – 17)תיקון מס' 
 2018-שעה( תשע"ח

תנאי ממאסר -ר עלחרוש
על ידי ועדת  עולם

 שחרורים מיוחדת

הוראת  – 17)תיקון מס' 
 2018-שעה( תשע"ח

 נאית-עללשחרור  סייג

תנאי -ר עלשחרו
 מטעמים רפואיים

( 12)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 12)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 12)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 12)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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 שחרורו, המתאים לצרכיו הרפואיים.

)ב( יכולה, במקרים דחופים, להינתן בידי יושב ראש -טה לפי סעיפים קטנים )א( והחל )ד( 
ה בידי טימים בלבד, אלא אם כן אושרה ההחל 30ה כך, יהיה תוקפה לתקופה של ניתנהועדה, ומש

 הועדה לפני תום תקופה זו.

)א(, ידווח לשר המשפטים, אחת לשנה, על היקף 34המזכיר הראשי כמשמעותו בסעיף  (1ד) 
 .השימוש בסמכויות הוועדה לפי סעיף זה

 –יף זה בסע )ה( 

ט לגביו כי יישא את בות מי שבית משפט החלילר, מי שנגזר עליו עונש מאסר –ר" "אסי 
ובלבד שהחל לשאת בפרק ו' לחוק העונשין,  1עונש המאסר בעבודת שירות, לפי הוראות סימן ב'

 ;את עונשו

 תשלום קנס;-לרבות מאסר בשל אי –"מאסר"  

פא שנכלל ברשימה שקבע לענין זה המנהל הכללי של משרד הבריאות רו –א" "רופ 
 ושפורסמה ברשומות.

 

סיר לשאת אה תנאי, תהיה סך כל תקופות המאסר שעל-פת המאסר לענין שחרור עלתקו )א( .8
 תנאי.-בזו אחר זו, למעט תקופת מאסר שעל האסיר לשאת בשל ביטול שחרורו על

בה היה , תובא בחשבון התקופה ש5קופת המאסר של אסיר עולם לענין סעיף וב תשבחי )ב( 
, ואולם בחישוב תקופת המאסר לעניין האסיר במעצר בשל העבירה שבשלה נגזר עליו מאסר העולם

סעיף זה, לא תובא בחשבון התקופה שבה היה האסיר במעצר בפיקוח אלקטרוני, כמשמעותו בסעיף 
חוק  –)בחוק זה  1996-מעצרים(, התשנ"ו –ב לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 22

 .ים(המעצר

בחישוב תקופת המאסר של מי שהועבר ממעון נעול למאסר בהתאם להוראות סעיפים  )ג( 
, תובא בחשבון תקופת 1971-ב)ג( לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א25א או 25

 החזקתו במעון הנעול.
 

 תנאי על ידי ועדת שחרורים-סימן ב': שחרור על
 

 

תנאי, תשקול הועדה את הסיכון הצפוי משחרורו -ור עלרחשה להחליט אם ראוי אסיר לבבוא .9
 ן המדינה, את סיכויי שיקומויטחושל האסיר לשלום הציבור, לרבות למשפחתו, לנפגע העבירה ולב

 ר ואת התנהגותו בכלא; לשם כך תביא הועדה בחשבון, בין השאר, נתונים אלה:יאסשל ה

יבות ביצועה, סוגה, חומרתה, סנ ירה שבשלה נושא האסיר עונש מאסר, לרבותהעב (1)
לחוק  77קנס או פיצוי לפי סעיף היקפה ותוצאותיה, תקופת המאסר שגזר עליו בית המשפט, 

, הסיבות לכך –כאמור, האם שילמם ואם לא שילמם  העונשין, שהוא חויב בהם בגזר הדין
 נשיא המדינה;ידי וכן הקלה בעונש אם ניתנה לו ב

 

שום התלויים ועומדים נגד האסיר; סוגי העבירות שבהן הוא מואשם, אינם של כתבי תוכ (2)
 נסיבות ביצוען ותוצאותיהן, על פי האישומים;

הן הורשע, ירות שבהעב עותיו הקודמות של האסיר, מספרן, תכיפותן, סוגיהרש (3)
 המאסר שנשא בשלהן;פות חומרתן, נסיבות ביצוען, תוצאותיהן, היקפן ותקו

ים בועדות בענינו של האסיר והחלטות בהם, לרבות בענין ביטול שחרורו דמם קוינדיו (4)
 תנאי;-על

 ות בעונש שנתן לו נשיא המדינה בשל עונשי מאסר קודמים שהוטלו עליו;הקל (5)

הלך תקופת מאסרו, כמפורט ר במו שלילית, של האסיר בבית הסוההגות, חיובית אהתנ (6)
 ן:ללה

 הגות טובה של האסיר במהלך תקופת המאסר;התנ )א(

 וי יחס חיובי מצד האסיר לעבודה ולצעדים שננקטו לשם שיקומו;גיל )ב(

-סם מסוכן, כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, תשל"גב שושימ )ג(
 מסוכן(; סם -לן )לה 1973

 כן;מסו לה משימוש בסםגמי )ד(

 רה פלילית שעבר האסיר וסוג העבירה;עבי )ה(

 ב תקופת המאסרחישו

 לי הועדהשיקו

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 10)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 12ס' )תיקון מ
 2012-תשע"ב

( 15)תיקון מס' 
 2014-תשע"ה

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח
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או  באסירים אחרים או בסוהריםהגות שיש בה כדי לפגוע פגיעה של ממש התנ )ו(
 לשבש את סדריו של בית הסוהר;

 רבות בפעילות עבריינית, בין בתוך כותלי בית הסוהר ובין מחוץ להם;מעו )ז(

 ;מועדמבית הסוהר או חזרה אליו שלא בחה ברי )ח(
 

רשויות הביטחון, ות בתי הסוהר, משטרת ישראל או ירנו שתת דעת על האסיר שנווח (7)
ת ומיגם חוות דעת מקצועיות, בין השאר בנושא גילוי עריות, אל ובמקרים המתאימים

 במשפחה ובריאות הנפש;
 

תנאי של האסיר, -האסיר, אם ניתנה, לענין שחרורו על ת דעת של הרשות לשיקוםחוו (8)
כל שהחלק מעונש המאסר שנשא האסיר קטן כ יותר להלן, שלה יינתן משקל גדול פורטכמ

 יותר:

ת דעת הכוללת תכנית לשיקומו של האסיר, אפשרויות השתלבותו בעבודה חוו )א(
קוח על התכנית או בתכנית טיפולית; לענין זה תובא בחשבון גם מידת הפי הרסדי

 המוצעת על ידי הרשות לשיקום האסיר;

שיקום ושהוא אינו מגלה דפוסי  יתלתכנ ת דעת שלפיה אין האסיר זקוקחוו )ב(
 התנהגות עבריינית;

 ת דעת שלפיה אין האסיר מתאים לשיקום;חוו )ג(

ן פקודת המבחן, לעמוד בפיקוחו של קצין מבח לענין אסיר שהוטל עליו בצו מבחן לפי (9)
תנאי -, אם ניתנה, לענין שחרורו עלןחבת דעת של שירות המחוו –לאחר שחרורו מהמאסר 

 של האסיר;
 

 .יר, לרבות גילו ומצבו המשפחתהאסינים אישיים של נתו (10)

רים בעלי חומרה ובנסיבות מיוחדות שבהם סברה הועדה כי שחרורו של האסיר במק )א( .10
תנאי יפגע במידה חמורה באמון הציבור במערכת המשפט, אכיפת החוק ובהרתעת הרבים, -על

נש שנגזר על האסיר לבין תקופת המאסר יה והעותוסיבמשנוצר יחס בלתי סביר בין חומרת העבירה, נ
וסף נ, השיישא האסיר בפועל אם ישוחרר, רשאית הועדה להביא בחשבון גם נתונים אלה בהחלטת

; משקלם של הנתונים לפי סעיף קטן זה בהחלטת הועדה יפחת ככל 9על הנתונים המפורטים בסעיף 
 שיגדל החלק מעונש המאסר שהאסיר כבר נשא.

תנאי של אסיר עולם, -ם מיוחדת, בבואה להחליט בענין שחרור עלשחרורי תדוע )ב( 
סיר שינוי בולט וממשי מבחינת אב תשקול, נוסף על שיקולים אחרים האמורים בחוק זה, האם חל

 הבנת חומרת מעשיו ומבחינת מוכנותו להשתלב בחברה ולתרום לה.

ש מאסר בשל עבירה מן נושא עוניר התנאי של אס-דה לא תחליט על שחרורו עלהוע )א( .11
שצוות מקצועי, הכולל נציגים של משרד העבודה והרווחה  רחאהעבירות המנויות בתוספת, אלא ל

ושל שירות בתי הסוהר, הגיש לה חוות דעת לענין מידת הסכנה הנשקפת לציבור משחרור האסיר, 
 לרבות הסכנה לנפגע העבירה.

והרווחה וועדת החוקה חוק ומשפט העבודה  ר שרהמשפטים רשאי, בצו, באישושר  )ב( 
 ספת.ותהשל הכנסת, לשנות את 

תנאי של אסיר הנושא עונש מאסר בשל עבירת מין -דה לא תחליט על שחרורו עלהוע )א( .12
או החולה במחלת נפש או הסובל מהפרעה נפשית, אלא לאחר שהוגשה לה חוות דעת שלפיה האסיר 

בסעיף זה, "חוות דעת", לענין . זה על ידי שר הבריאות ןינך לעהוסמאינו מסוכן לציבור, מאדם ש
הערכת מסוכנות כהגדרתה בחוק הגנה על הציבור מפני  – בשל עבירת מין אסיר הנושא עונש מאסר

 .מין( ביצוע עבירותחוק הגנה על הציבור מפני  – )בחוק זה 2006-מין, התשס"ו ביצוע עבירות

)א(, או שהוגשה חוות דעת שקבעה כי האסיר  הוגשה חוות דעת כאמור בסעיף קטןלא  )ב( 
ררו בתנאי שיקבל טיפול או בתנאי אחר, כפי שהומלץ שחל ןמסוכן לציבור במידה כלשהי אך נית

ו סעיף קטן, אם סברה, באותבה, רשאית הועדה, על אף הוראות סעיף קטן )א(, לשחרר אסיר כאמור 
רם בכך סיכון לציבור ובכפוף לתנאי שחרור מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי ניתן לשחררו בלא שייג

 שתקבע, שיבטיחו העדר סיכון כאמור.
 

, הוא שהמשוחרר פרק זה בידי הוועדהאי שבו מותנה שחרורו של אסיר לפי הוראות התנ )א( .13
אי; בחוק זה, "תקופת ירה נוספת( במשך תקופת התנעב –ן או פשע נוספת )להלן עוו ירתבע לא יעבור
תנאי של אסיר עד לסיום תקופת המאסר שהיה נושא לפי גזר -קופה שמיום שחרורו עלהת –התנאי" 

לים נוספים שיקו
 להחלטת הועדה

ר אסיר הנושא שחרו
עבירת בשל מאסר 

 וךתאלימות או מין ב
 משפחהה

הנושא  אסירר שחרו
עבירת מין בשל מאסר 

 או הלוקה בנפשו

 ( 6)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

 – 17)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

 שחרורה תנאי

( 11)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 – 17)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

( 4)תיקון מס' 
 2004-תשס"ד

( 4מס' )תיקון 
 2004-תשס"ד

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז
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התקופה הקבועה בסעיף האמור,  –)ב( 30הדין אילולא שוחרר, ולענין אסיר ששוחרר כאמור בסעיף 
 .לפי העניין

 לרבות מתן ערובה על ידו.דה רשאית להתנות שחרורו של אסיר בתנאים נוספים, הוע )ב( 

ה רשאית, לפי המלצת שירות המבחן או הרשות לשיקום האסיר, להתנות את דעהו )ג( 
יפולית בפיקוח שירות ית טכנתב, תנאי של האסיר בהשתתפותו, במהלך תקופת התנאי-שחרורו על

בקיום  המבחן, או בתכנית לשיקומו שהוכנה בידי הרשות לשיקום האסיר; שחרור כאמור יותנה גם
 התנותו בתנאים נוספים לענין זה.ל יתאפרטי התכנית והועדה רש

דר קביעה אחרת של הועדה, יותנה שחרורו של אסיר, נוסף על התנאים האמורים בהע )ד( 
 ד )ג(, גם באלה:)א( עים נטקבסעיפים 

 יר יודיע למנהל בית הסוהר על המקום שבכוונתו לגור בו בתקופת התנאי;האס (1)

וריו, יתייצב לפני השוטר הממונה מגם ושעות מעת שהגיע האסיר למק 48 ךבתו (2)
 וטר הממונה(;הש -על תחנת המשטרה הקרובה לו ביותר במחוז שבו הוא גר )להלן 

דש, במהלך תקופת התנאי, לפני השוטר הממונה, ויודיע לחו יר יתייצב אחתהאס (3)
 חל במקום מגוריו;לו ולמנהל בית הסוהר, בהקדם האפשרי, על כל שינוי ש

 איסור יציאתו של האסיר מהארץ. (4)

, אשר הוטלו בצו פרק זה בידי הוועדהתנאי ממאסר לפי -מגבלות על אסיר ששוחרר על )ה( 
 –)בחוק זה  2004-לחוק מגבלות על חזרת עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה 3לפי סעיף 

, הן חלק מין ביצוע עבירותהגנה על הציבור מפני  או בצו לפי חוקחוק מגבלות על עבריין מין( 
 מתנאי השחרור.

 

, הוועדה רשאית, מנימוקים שיירשמו, להתנות את 13בלי לגרוע מהוראות סעיף  )א( .א13
א לחוק המעצרים, על 22תנאי של האסיר בקיומו של פיקוח אלקטרוני, כהגדרתו בסעיף -שחרורו על

כניסתו למקום מסוים, בהתאם לתכנית עמידתו בתנאי המגביל את יציאתו ממקום מסוים או את 
תנאי בפיקוח אלקטרוני(, בכל תקופת התנאי או בחלק -שחרור על –הפיקוח שנקבעה לו )בסעיף זה 

 ממנה, אם סברה כי תנאי זה מתאים ונדרש בנסיבות העניין.

תנאי בפיקוח אלקטרוני, אלא בהסכמת -לא תחליט ועדת השחרורים על שחרור על (1) )ב( 
לאחר שקיבלה חוות דעת של הרשות לשיקום האסיר, ולפיה האסיר נמצא האסיר, ו

תנאי בפיקוח אלקטרוני, ומוצעת בה תכנית לשיקומו של האסיר -מתאים לשחרור על
 ()א(;8)9כאמור בסעיף 

( תכלול גם התייחסות 1חוות הדעת של הרשות לשיקום האסיר כאמור בפסקה ) (2)
 לכל אלה:

 תנאי בפיקוח אלקטרוני;-להתאמת האסיר לשחרור ע )א(

 מקום הפיקוח המוצע; )ב(

 בני משפחה או דיירים נוספים המתגוררים במקום הפיקוח המוצע. )ג(

(, 1ד)22ב)ג(, 22א, 22תנאי בפיקוח אלקטרוני, יחולו הוראות סעיפים -על שחרור על )ג( 
 י לחוק המעצרים, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:22-ו ו22

 )ד( יקראו:-(, במקום פסקאות משנה )ג( ו1ד)22בסעיף  (1)

פירוט תכנית הפיקוח לעניין פרקי הזמן שבהם נדרש המפוקח לשהות  ")ג(
במקום הפיקוח, וכן קביעת הגבלות לעניין המקומות שהוא רשאי לשהות בהם 
בזמנים שבהם הוא אינו חייב להיות במקום הפיקוח, ככל שמצאה ועדה 

 וע הגבלות כאמור.השחרורים כי יש מקום לקב

תנאים ומגבלות נוספים שיחולו על המפוקח בתקופת הפיקוח, לפי הוראות  )ד(
 .";13סעיף 

 (, במקום "ולבית המשפט" יקראו "ולוועדה"."2ו)ג()22בסעיף  (2)
 

 תנאי, תיתן לאסיר רישיון ובו יפורטו תנאי השחרור.-ה שהחליטה לשחרר אסיר עלועד )א( .14

אי, ויציגו בפני שוטר, התנ נו בכל תקופתתנאי יישא עמו את רישיו-ר ששוחרר עלאסי )ב( 
 על פי דרישתו.

ה רשאית, בכל עת, עד תום תקופת התנאי, לשנות, לפי שיקול דעתה, את תנאי השחרור הועד .15
 )ב( עד )ד(.13שנקבעו לפי הוראות סעיף 

-לע ררחון למשורישי
 תנאי

 רשחרוי תנאי שינו

( 5)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 6)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

תנאי -שחרור על
ממאסר בפיקוח 

 אלקטרוני

( 15מס' )תיקון 
 2014-תשע"ה
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ה',  ו דיון חוזר ולמעט דיון לפי פרקענינן בועדה, למעט דיון בבקשת אסיר לקיים בדיו )א( .16
האסיר ובא כוחו אם הוא מיוצג, וכן בנוכחות בא כוח היועץ המשפטי לממשלה;  ותיתקיים בנוכח

ולענין אסיר מוקדם של האסיר, ה והתקבלה הסכמת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לשחרור
, ניתן לקיים את הדיון בועדה, בכפוף לשינוי תנאי שחרורו על פי בקשתו –תנאי -ששוחרר על

 סעיף קטן )ג(, אף בלא נוכחות האסיר או בא כוחו.להוראות 

 וזר בענינו של אסיר יתקיים שלא בנוכחות הצדדים.ח יוןדן הועדה בבקשה לקיים דיו ()ב 

תנאי של אסיר, לרבות שחרורו מטעמים רפואיים לפי -דה לא תחליט על שחרורו עלהוע )ג( 
, אלא לאחר שנתנה לבא כוח היועץ נאית-ששוחרר על או על שינוי תנאי שחרורו של אסיר 7סעיף 

, אלא לאחר החלטה כמפורט להלןהמשפטי לממשלה הזדמנות לטעון את טענותיו, ולא תחליט 
 לאסיר ולבא כוחו אם הוא מיוצג, הזדמנות לטעון את טענותיהם: שנתנה

 תנאי;-החלטה שלא לשחרר אסיר על (1)

 לשינוי תנאי שחרורו; תנאי-החלטה על דחיית בקשתו של אסיר ששוחרר על (2)

 .תנאי-החלטה על החמרה בתנאי שחרורו של אסיר ששוחרר על (3)

למנות לאסיר סניגור לצורך הדיון בפני הועדה,  הועדה או יושב ראש הועדה רשאים )ד( 
 ויבים.המח ינויים, בש1995-זה הוראות חוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו ןינויחולו לע

ב 21תנאי לפי סעיף -א וכן בהליך של ביטול שחרור על21-ו 7פים בהליכים לפי סעי (1ד) 
תנאי, לפי -, יהיה אסיר או אסיר ששוחרר על7תנאי מטעמים רפואיים לפי סעיף -לעניין שחרור על

-העניין, זכאי לייצוג על ידי סניגור ציבורי שמונה לפי הוראות חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו
 הוראות החוק האמור, בשינויים המחויבים., ויחולו לעניין זה 1995

ובא כוחו ר בידי יושב ראש הועדה; האסיחתם דה תנהל פרוטוקול של דיוניה, שייהוע )ה( 
רשאים לעיין בפרוטוקול הדיון בענינו ולקבל העתק ממנו, אלא אם כן החליטה הועדה כי הפרוטוקול 

 . 17סעיף  או חלקו יהיה חסוי, בשל קבלת מידע חסוי בהתאם להוראות

לרבות ניה, דה תביא בחשבון, לצורך החלטתה, כל מידע הנוגע לענין שהובא בפהוע )ו( 
)א(, אלא אם כן נתבקשה שלא להתחשב במידע לפי הוראות סעיף 17בסעיף ו עותממידע חסוי, כמש

 )ז(.17

דה; העתק ההחלטה יימסר עוהטת הועדה תהיה מנומקת ותיחתם בידי חברי החל )ז( 
תנאי בתנאים כאמור בסעיף -לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה, ואם הותנה השחרור עללאסיר, 

 יקום האסיר, לפי הענין.לשות שלשירות המבחן או לר גם –( )ג13

המשפטים, באישור השר לביטחון הפנים, יקבע את סדרי הדיון בועדות, סדרי הפניה שר  )ח( 
כן את המידע שיש למסור לאסיר או לבא כוחו ש להביא בפניהן ודרכי הבאתו, ויש אליהן, המידע

 זה.ק בחו תו, ככל שאינם מוסדריםמסיראם הוא מיוצג, לצורך דיון בועדה ודרכי 
 

כוח היועץ המשפטי לממשלה רשאי להציג לפני הועדה מידע שגילויו לאסיר ולבא בא  )א( .17
דע חסוי( אף מי –שוב אחר )להלן וע בביטחון המדינה, או בענין ציבורי חגפלכוחו עלול, לדעתו, 

 שלא בנוכחות האסיר ובא כוחו ובלי לגלות להם את תוכנו.

ש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה להציג לפני הועדה מידע חסוי כאמור בסעיף ביק )ב( 
 קטן )א(, יודיע על כך לאסיר או לבא כוחו.

בקשת היועץ המשפטי דה רשאית לעיין במידע שהוצג לפניה כחסוי לשם החלטה בהוע )ג( 
ענין המידע, שלא בנוכחות האסיר ל םיטים נוספו פרלממשלה כאמור בסעיף קטן )א( ולקבל ממנ

 ובא כוחו.

 ןה הועדה כי הענין שיש באי גילויו של מידע חסוי שהוצג לפניה כאמור בסעיף קטמצא )ד( 
נינו של האסיר אף שלא ( עדיף מהצורך לגלותו לשם עשיית צדק, רשאית היא לקיים את הדיון בעא)

 המידע החסוי. של ואת תוכנ להם בנוכחות האסיר ובא כוחו ובלי לגלות

דה תודיע לאסיר או לבא כוחו ולבא כוח היועץ המשפטי לממשלה על החלטתה הוע )ה( 
 ע שנימוקי ההחלטה, כולם או מקצתם, יהיו חסויים.ובקבבקשה לפי סעיף זה, ורשאית היא ל

ו, מקצתשלא לגלות לאסיר ולבא כוחו תוכנו של מידע חסוי, כולו או יטה הועדה החל )ו( 
דה לאסיר פרטים או תמצית של המידע החסוי, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בביטחון ועתעביר ה

גילוי המידע הגנה על טובתו של האסיר, רשאית  יאהמדינה או בענין הציבורי האחר; היתה הסיבה ל
 חסוי רק לבא כוחו של האסיר, ובלבד שהאסיר הסכים לכך.הועדה לגלות את המידע ה

)ב(, או בית המשפט 25ו הורה בית המשפט, כמשמעותו בסעיף א הדיטה הועהחל ()ז 

הדיון בבקשה  סדרי
לשחרור על תנאי 
ובדיון בשינוי תנאי 

 שחרור

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 חסוי מידע

( 12)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 7)תיקון מס' 
 2006-תשס"ו
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מהועדה כי לא  שקהעליון, על גילויו של מידע חסוי, רשאי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לב
סיר; ביקש בא כוח היועץ המשפטי תביא בחשבון את המידע האמור לצורך החלטה בענינו של הא

 , והמידע לא יועבר לאסיר ולבא כוחו.ורמאבמידע ה הועדהלממשלה כאמור, לא תתחשב 

 תנאי.-בות משוחרר עללר –יף זה, "אסיר" בסע )ח( 

ים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם שר הביטחון, רשאי להתקין תקנות טפשמשר ה .18
 זה. , ככל שאינם מוסדרים בחוק26ובעתירה לפי סעיף  17פי סעיף לענין סדרי הדין בבקשה ל

 טה הועדה שלא לשחרר אסיר, לא תשוב לדון בענינו אלא אם כן התקיים אחד מאלה:החלי .19

תנאי של האסיר, -דה קבעה מראש, בהחלטתה, כי תקיים דיון חוזר בענין שחרורו עלהוע (1)
 במועד שקבעה, או בהתקיים תנאי שקבעה;

תנאי של -הועדה לקיים דיון חוזר בענין שחרורו עלשה מות לשיקום האסיר ביקהרש (2)
 כינה לו;הש אסיר שהותנה בהשתתפות האסיר בתכנית שיקום

תנאי של אסיר -ות המבחן ביקש מהועדה לקיים דיון חוזר בענין שחרורו עלשיר (3)
 ;שהותנה בהשתתפותו בתכנית טיפולית בפיקוח שירות המבחן

תנאי של -ה לקיים דיון חוזר בענין שחרורו עלהועדעץ המשפטי לממשלה ביקש מהיו (4)
 האסיר, בשל שיקולים ציבוריים המצדיקים זאת;

תנאי, בתום חצי -יר הגיש לועדה בקשה מנומקת לקיים דיון חוזר בענין שחרורו עלהאס (5)
שנה לפחות  וםבת –שנה לפחות ממועד החלטת הועדה שלא לשחררו, ולגבי אסיר עולם 

ה סברה כי חל שינוי בנסיבות שהיוו בסיס להחלטתה שלא לשחרר הועדמהמועד האמור, ו
 וזר;ח ןאת האסיר, המצדיק קיומו של דיו

תנאי, במועד -על האסיר הגיש לוועדה בקשה מנומקת לקיים דיון חוזר בענין שחרורו (6)
עדה עובדות שלא היו ידועות הוו (, והוצגו לפני5מוקדם יותר מהמועדים האמורים בפסקה )

ולא היו יכולות להיות ידועות לאסיר לפני ההחלטה שלא לשחררו, אשר מצדיקות קיומו של 
 דיון חוזר.

 

לפנות היועץ המשפטי לממשלה  תנאי, רשאי בא כוח-החליטה הוועדה לשחרר אסיר על )א( .א19
שחרורו  תנאי של האסיר, בבקשה לקיים דיון חוזר בענין-שחרורו על לוועדה, לא יאוחר ממועד

באופן המעלה חשש ממשי כי האסיר אינו  כאמור, אם לאחר מתן ההחלטה התגלו עובדות חדשות
 ראוי לשחרור או ששחרורו יסכן את שלום הציבור.

הוועדה להורות על עיכוב  ושב ראשהוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי י )ב( 
לתקופה שלא  –שלא תעלה על שבעה ימים, ולענין אסיר עולם  תנאי של האסיר לתקופה-שחרורו על
 ימים, או עד למועד מתן ההחלטה בדיון החוזר לפי סעיף זה, לפי המוקדם מביניהם. 14תעלה על 

 

 הוראת שעה –תנאי על ידי היחידה לשחרור ממאסרים קצרים -סימן ג': שחרור על
 

 

תנאי, תשקול היחידה לשחרור ממאסרים -בבואה להחליט אם ראוי אסיר לשחרור על )א( .ב19
ולשם כך תביא בחשבון, בין השאר, את הנתונים המנויים  9קצרים את השיקולים האמורים בסעיף 

 ( של אותו סעיף, בשינויים אלה:10)-( ו8( עד )1בפסקאות )

 שחרור ממאסרים קצרים או";(, לפני "בועדות" יקראו "ביחידה ל4בפסקה ) (1)

 ( יקראו:7במקום פסקה ) (2)

חוות דעת על האסיר שנתנו שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל או רשויות  (7")
 הביטחון;".

לא יחולו לעניין החלטת היחידה לשחרור ממאסרים  12-ו 11ההוראות לפי סעיפים  )ב( 
, תשקול היחידה 12כאמור בסעיף  תנאי של אסיר-קצרים, ואולם לעניין החלטה על שחרור על

( לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע 1)ג3לשחרור ממאסרים קצרים הערכת מסוכנות כאמור בסעיף 
 עבירות מין, אם הועברה לה.

 

תנאי של אסיר לפי פרק זה על ידי היחידה לשחרור ממאסרים קצרים -על שחרורו על )א( .ג19
 , בשינויים המחויבים.14-)ג( עד )ה( ו-)א( ו13יחולו ההוראות לפי סעיפים 

 היחידה לשחרור ממאסרים קצרים רשאי להתנות את שחרורו של אסיר בתנאים נוספים. )ב( 

היחידה לשחרור ממאסרים קצרים רשאית, בכל עת, עד תום תקופת התנאי, לשנות לפי  )ג( 

דיון בענין מידע  סדרי
 חסוי

חוזר בהחלטת  דיון
הוועדה שלא לשחרר 

 תנאי-אסיר על

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

דיון חוזר בהחלטת 
הוועדה לשחרר אסיר 

 תנאי-על

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

שיקולי היחידה 
לשחרור ממאסרים 

 קצרים

 – 17ן מס' )תיקו
 הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

תנאי שחרור, רישיון 
תנאי -למשוחרר על

 ושינוי תנאי שחרור

 – 17)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח
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ובלבד שנתנה לאסיר הזדמנות  שיקול דעתה את תנאי השחרור שנקבעו לפי הוראות סעיף קטן )ב(,
לטעון את טענותיו בכתב; היחידה לא תקבל החלטה לפי סעיף קטן זה אלא לאחר שנתנה למשטרת 

 ישראל או לרשויות הביטחון, לפי העניין, הזדמנות להעביר לה את עמדתן בעניין.
 

תנאי על יסוד -היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תדון ותחליט בבקשה לשחרור על )א( .ד19
הבקשה והמסמכים שהוגשו ליחידה בקשר לאותה בקשה; דיון כאמור יתקיים שלא בנוכחות האסיר 
או בא כוחו, ואולם היחידה לשחרור ממאסרים קצרים רשאית, במקרים חריגים, לאפשר לאסיר 
לטעון את טענותיו לפניה; אפשרה היחידה כאמור, רשאית היא לאפשר גם לגורם כאמור בסעיף 

 (, לטעון את טענותיו לפניה.2ב)א()19(, כנוסחו בסעיף 7)9

היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תביא בחשבון, לשם החלטתה, כל מידע הנוגע  (1) )ב( 
לעניין שהובא לפניה, לרבות מידע שלדעת הגורם שמסר אותו ליחידה גילויו לאסיר 

מידע חסוי(;  –בסעיף זה עלול לפגוע בביטחון המדינה או בעניין ציבורי חשוב אחר )
 מידע חסוי כאמור לא יימסר לאסיר;

היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תציין בהחלטתה אם הונח לפניה מידע חסוי  (2)
כאמור וכן תכלול פרטים או תמצית של המידע החסוי, בנוסח שהעביר הגורם שמסר 

חון המדינה או את המידע, ככל שסבר הגורם האמור שניתן לעשות כן בלי לפגוע בביט
 בעניין הציבורי האחר.

(, 2ב)א()19( כפי שהוחל בסעיף 7)9חוות דעת של שירות בתי הסוהר, כאמור בסעיף  )ג( 
הכוללת מידע בעניין העבירה שבשלה נושא האסיר עונש מאסר, תקופת המאסר שגזר עליו בית 

מידע כאמור בסעיף המשפט, הרשעותיו הקודמות של האסיר ותקופות המאסר שנשא בשלהן, וכן 
(, ולמעט מידע חסוי, תועבר לאסיר לפני קבלת החלטה בעניינו, והוא רשאי להעביר 10)-( ו6(, )4)9

 שעות. 48את התייחסותו בכתב בתוך 

החלטת היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תהיה מנומקת, ותיחתם בידי חבריה, ויצוינו  )ד( 
ימסר לאסיר וכן יועבר למשטרת ישראל ובמקרים בה המסמכים שהונחו לפניה; העתק מההחלטה י

)ג( כפי 13תנאי בתנאים כאמור בסעיף -המתאימים גם לרשויות הביטחון, ואם הותנה השחרור על
 גם לשירות המבחן או לרשות לשיקום האסיר, לפי העניין. –ג)א( 19שהוחל בסעיף 

 

ועדת החוקה חוק ומשפט של שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים ובאישור  .ה19
 הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין סדרי עבודת היחידה לשחרור ממאסרים קצרים.

 

 
 תנאי-ג': ביטול שחרור עלפרק 

ועבר עבירה נוספת בתקופת התנאי, תבטל לפי הוראות פרק ב' תנאי -ר ששוחרר עלאסי )א( .20
 כאורך תקופת התנאי. דה את שחרורו ותחייבו לשאת מאסר שאורכועהו

 

חדות, להחליט, מנימוקים מיו הוראות סעיף קטן )א(, הועדה רשאית, בנסיבות אףל ע )ב( 
על ידי היחידה לשחרור ממאסרים קצרים, שיירשמו, על המשך השחרור בתנאים שנקבעו על ידה או 

ועל בשל בתנאים אחרים שתקבע, ובלבד שלא הוטל על האסיר עונש מאסר בפלפי העניין, או 
 תנאיבר בתקופת התנאי; החליטה הועדה כאמור, תחל לגבי המשוחרר תקופת שעהעבירה הנוספת 

 –לענין זה חדשה; 

בפרק ו' לחוק  1למעט מאסר בעבודת שירות לפי הוראות סימן ב' –"מאסר בפועל"  
 העונשין;

כאורך חלטה על המשך השחרור ואורכה הה ופה שתחילתה ביוםתק –"תקופת תנאי חדשה"  
תנאי של אסיר לפי הוראות סעיף קטן זה -תקופת התנאי; החלטת הועדה על המשך שחרורו על

 פעם אחת בלבד.ר, יסתינתן, לגבי אותו א

בות מיוחדות, להורות כי אסיר בנסיאף הוראות סעיף קטן )א(, הועדה רשאית, על  )ג( 
פה קצרה מאורך תקופת התנאי, טן )א(, ישוב לשאת מאסר לתקוק ףששחרורו בוטל לפי הוראות סעי

 ייה תקופת המאסר שהאסיר לא נשא, לפתה –אולם לא פחות ממחציתה; הורתה הועדה כאמור 
ותצטבר לכל  אשנש ראת הועדה, תקופת תנאי, שתחל עם שחרורו של האסיר מתקופת המאסרהו

 תקופת תנאי אחרת שלו.

 )בוטל(. )ד( 
  

ל שחרור בשל ביטו
 עבירה נוספת

 – 17)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח
 ( 8)תיקון מס' 

 2007-תשס"ז

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

סדרי הדיון בבקשה 
תנאי ובדיון -לשחרור על

 בשינוי תנאי שחרור

הוראת  – 17)תיקון מס' 
 2018-שעה( תשע"ח

תקנות לעניין סדרי 
שחרור עבודת היחידה ל
 ממאסרים קצרים

הוראת  – 17)תיקון מס' 
 2018-שעה( תשע"ח
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לפי הוראות סימן ג' לפרק ב' והפר תנאי מהתנאים האמורים תנאי -ר ששוחרר עלאסי ()א .21
ג)ב(, וכן 19ג)א(, או תנאי כאמור בסעיף 19)ג( עד )ה(, כפי שהוחל לגביו בסעיף -)א( ו13בסעיף 

)ב( 13והפר תנאי מן התנאים האמורים בסעיף תנאי לפי הוראות סימן ב' לפרק ב' -אסיר ששוחרר על
, רשאית הועדה לבטל את השחרור ולחייב את א13או את תנאי תכנית הפיקוח לפי סעיף  עד )ה(

או חלק ממנה; החליטה הועדה שלא לבטל את  איהאסיר לשאת מאסר שאורכו כאורך תקופת התנ
 יאית היא לקבוע שתחל לגב, ורשהשחרור, תזהיר את המשוחרר לבל ישוב להפר את תנאי שחרורו

ופה שתחילתה ביום האזהרה תק –חדשה; לענין זה, "תקופת תנאי חדשה" משוחרר תקופת תנאי ה
 ואורכה כאורך תקופת התנאי.

ת סעיף קטן )א(, שהאסיר ישוב לשאת מאסר לתקופה קצרה אורויטה הועדה, לפי ההחל )ב( 
פת תנאי, וקתנשא, לפי החלטת הועדה,  ר לאיה תקופת המאסר שהאסיתה –מאורך תקופת התנאי 

 חרורו של האסיר מתקופת המאסר שנשא ותצטבר לכל תקופת תנאי אחרת שלו.שתחל עם ש

יקול עיקרי, את אינטרס הציבור , כשרך החלטתה לפי סעיף קטן )א(, תשקול הועדהלצו )ג( 
ה, תדירותה ומידת , טיבתנאי וכן תביא בחשבון את חומרתה של ההפרה-בקיומם של תנאי שחרור על

לחוק מגבלות על  3ולענין הפרה של מגבלות שהוטלו בצו לפי סעיף הסכנה הנשקפת לציבור בשלה 
 עבריין מין, תיתן הועדה משקל לענינו של נפגע העבירה.

 

)א(, ולחייבו 7תנאי לפי סעיף -הוועדה רשאית לבטל את שחרורו של אסיר ששוחרר על .א21
שאורכו כאורך תקופת התנאי בניכוי התקופה שבה היה משוחרר, אם מצאה, לאחר  לשאת מאסר

)ה(, ולאחר שנתנה לאסיר הזדמנות לטעון 7שהובאה לפניה חוות דעת של רופא כהגדרתו בסעיף 
 את טענותיו לפניה, כי לא מתקיימים עוד לגבי האסיר הטעמים הרפואיים שבשלהם שוחרר.

 

ולחייבו לפי הוראות פרק ב' תנאי -הוועדה רשאית לבטל את שחרורו של אסיר ששוחרר על .ב21
לשאת מאסר שאורכו כאורך תקופת התנאי, או חלק ממנה, אם מצאה, לאחר שנתנה לאסיר הזדמנות 

 לטעון את טענותיו לפניה, כי האסיר שוחרר על יסוד מידע כוזב.
 

 

אף לאחר תום לפי הוראות פרק ב' תנאי של אסיר -דה רשאית לבטל שחרור עלהוע )א( .22
 –תקופת התנאי, ואולם לא יבוטל שחרור כאמור 

בתקופת התנאי שבשלה הוגש כתב אישום, אם חלפו עשיית עבירה נוספת  בשל (1)
ן בענין העבירה הנוספת בערכאה הדי רזג יותר משלושה חודשים מהיום שבו ניתן

 ראשונה ועד להגשת הבקשה לביטול השחרור;

ה חודשים ושלש, אם חלפו יותר מ13הפרת תנאי מהתנאים האמורים בסעיף  בשל (2)
 ביטול השחרור.שה להבק מתום תקופת התנאי ועד להגשת

 –יף זה בסע )ב( 

 (;ב)23בות דיווח לפי הוראות סעיף לר –ת בקשה" "הגש 

י לחוק 51בות החלטה שבעקבותיה הופסקה עבודת שירות לפי סעיף לר –דין"  "גזר 
חלטה לבטל צו שירות לפי , והלפקודת המבחן 17או  16העונשין, החלטה להפקיע מבחן לפי סעיף 

 ין.ד לחוק העונש71סעיף 
 

עד  20תנאי של אסיר לפי סעיפים -לחוק העונשין, בוטל שחרורו על 45על אף הוראות סעיף  .א22
 המאסר שעליו לשאת בשל ביטול שחרורו לפני ובמצטבר לכל , יישא האסיר את יתרת תקופת22

גם לפני ובמצטבר לכל מאסר  –התנאי  שהוטל עליו, ואם עבר עבירה נוספת בתקופת מאסר אחר
אותו מאסר  עבירה; היה האסיר נושא מאסר בעת שבוטל שחרורו, יופסק שיוטל עליו בשל אותה

בשל ביטול השחרור וישוב ויימשך מתום אותה  לשם נשיאת יתרת תקופת המאסר שעליו לשאת
 תשלום קנס.-לרבות מאסר בשל אי –תקופה; לענין זה, "מאסר" 

 

-שת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, בענין אסיר ששוחרר עלי בקדה תדון, על פהוע )א( .23
 והפר תנאי מתנאי שחרורו.לפי הוראות פרק ב' תנאי 

 

והפר תנאי מתנאי לפי הוראות פרק ב' תנאי -דה תדון בענין אסיר ששוחרר עלהוע )ב( 
נקבע בהחלטת השחרור כי רשות  שחרורו אף שלא על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, אם

הפרת תנאי מתנאי ליחידה לשחרור ממאסרים קצרים או לוועדה, לפי העניין, על תדווח  תממסוי
 , והרשות דיווחה כאמור.חרורהש

של ל שחרור בביטו
 אחר תנאיפרת ה

( 5מס' )תיקון 
 2004-תשס"ה

( 15)תיקון מס' 
 2014-תשע"ה

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

ל שחרור לאחר ביטו
 תקופת התנאי

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

ת בהפרדיון  סדרי
 תנאי שחרור

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

( 5)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

סדר נשיאת מאסר 
לאחר ביטול שחרור 

 תנאי-על

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 ל שחרור ביטו
תנאי של אסיר -על

ששוחרר מטעמים 
 רפואיים

( 12)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 ל שחרור ביטו
תנאי בשל מידע -על

 כוזב

( 12)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 – 17ס' )תיקון מ
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח
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ביקש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה דיון לפי סעיף קטן )א(, או דיווחה רשות על  (1ב) 
)ב(, בשל הפרת תנאי תכנית הפיקוח האלקטרוני שנקבעה הפרת תנאי מתנאי השחרור לפי סעיף קטן 

 15א, תקיים הוועדה את הדיון בהפרת התנאי בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום 13לאסיר לפי סעיף 
 ימים ממועד בקשת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה או קבלת דיווח הרשות, לפי העניין.

נויים שיב ,18עד  16אם להוראות סעיפים ן לפי סעיפים קטנים )א( או )ב( יהיה בהתדיו )ג( 
המחויבים; ואולם אם זומן אסיר ששוחרר לדיון כאמור, לפי הכתובת שמסר בהתאם להוראות סעיף 

ר אף שלא בנוכחות שחרון בהפרת תנאי השחרור ולבטל את הודל)ד(, ולא הגיע, רשאית הועדה 13
 תו באותו ענין.האסיר, והוא יהיה זכאי לבקש קיומו של דיון חוזר בנוכחו

עדה רשאי לתת צו להבאת האסיר לפני הועדה, לשם דיון בבקשה לביטול הו שב ראיוש )ד( 
ינויים המחויבים, הוראות שב, תנאי של אסיר, במועד שיקבע בצו; על צו כאמור יחולו-שחרור על

 .1984-ב לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, תשמ"ד73-וא 73ם סעיפי
 

 תנאי של אסיר, דינה כדין צו למאסרו.-ת הועדה בדבר ביטול שחרור עלהחלט .24

 מיוחדתוועדת שחרורים היחידה לשחרור ממאסרים קצרים, ועדת שחרורים פרק ד': עתירות נגד 
 

 

 האסיר רשאי להגיש עתירה נגד החלטה של היחידה לשחרור ממאסרים קצרים; (1) )א( .25

האסיר ובא כוח היועץ המשפטי לממשלה רשאים להגיש עתירה נגד החלטה של  (2)
 )ד(.26להוראות סעיף  הוועדה, בכפוף

לבית המשפט המחוזי עתירה( תוגש  –( )להלן 2( או )1עתירה כאמור בסעיף קטן )א() )ב( 
סוהר שבו הוחזק ערב ה בית –שבאזור שיפוטו נמצא בית הסוהר שבו מוחזק האסיר, ואם שוחרר 

 ת המשפט(.בי –שחרורו )בחוק זה 

 יקבע נשיא בית המשפט.במותב של שלושה, שה המשפט ידון בעתיר בית )ג( 

המשפט מוסמך לתת, בקשר לעתירה, צווים לרשויות המדינה ולאנשים הממלאים  בית )ד( 
 להימנע מעשות מעשה במילוי תפקידיהם כדין. וא, תפקידים על פי דין, לעשות מעשה

ה לטת בית המשפט בעתירה ניתנת לערעור לפני בית המשפט העליון, אם נתקבהחל )ה( 
 בית המשפט בגוף ההחלטה או מאת שופט בית המשפט העליון.רשות לכך מ

האמור בסעיף זה גורע מסמכותו של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה  אין )ו( 
 יסוד: השפיטה.-)ד( לחוק15לצדק, לפי סעיף 

 

לאסיר או לבא כוחו מידע חסוי, רשאי היועץ המשפטי ת יטה הועדה לגלוהחל (1) )א( .26
 משפט;לממשלה להגיש עתירה נגד גילוי המידע החסוי, כולו או מקצתו, לבית ה

יע בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לועדה כי הוא שוקל להגיש עתירה הוד (2)
ית ולבא כוחו עד להכרעה סופ אסיר(, לא תעביר הועדה את המידע ל1כאמור בפסקה )

 ימים מיום שמסר הודעה כאמור. 15בעתירה, ובלבד שהעתירה תוגש בתוך 

המשפטי לממשלה  ץעבא כוח היותה עתירה נגד גילוי מידע חסוי, רשאי נדח (1) )ב( 
מצאה לו ההחלטה לדחות את עתירתו, לבית שהו  ימים מיום 15לערער על כך, בתוך 

 בערעור בשופט אחד;דון יון שיהעל  המשפט

בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לבית המשפט שדחה את העתירה כי הוא  הודיע (2)
ר ולבא כוחו יסאאת המידע ל(, לא תעביר הועדה 1שוקל להגיש ערעור כאמור בפסקה )

 עד להכרעה בערעור.

(, 2( או )ב()2)א() מסר בא כוח היועץ המשפטי לממשלה הודעה כאמור בסעיפים קטנים (1)ב 
והחליט לאחר מכן שלא להגיש עתירה או ערעור כאמור באותם סעיפים קטנים, יודיע על כך בהקדם 

 האפשרי לוועדה.

בית שאי לטה לפי סעיף זה יתקיים בדלתיים סגורות, ורון בעתירה ובערעור על החהדי )ג( 
וי לשם החלטה בעתירה ולקבל פרטים נוספים מבא כוח היועץ המשפטי סהמשפט לעיין במידע הח

 לממשלה לענין המידע, שלא בנוכחות האסיר ובא כוחו.

רת אסיר נגד החלטת הועדה שלא לגלות מידע חסוי תהיה רק במסגרת עתירה עתי (1) )ד( 
או החלטה על שינוי תנאי ורו נגד החלטת הועדה שלא לשחררו, החלטה על ביטול שחר

 רו, לפי הענין.חרוש

לממשלה  התקבלה עתירת אסיר לגילוי מידע חסוי, רשאי בא כוח היועץ המשפטי (2)

צו  –ל שחרור ביטו
 מאסרל

ה נגד היחידה עתיר
לשחרור ממאסרים 

 קצרים או הוועדה

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

ילוי מידע ה נגד געתיר
 חסוי

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 9)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

( 15)תיקון מס' 
 2014-תשע"ה

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח
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)ג(, בשינויים -לערער על כך, ויחולו לענין הערעור כאמור הוראות סעיפים קטנים )ב( ו
 המחויבים.

 

תנאי אסיר, והודיע בא כוח היועץ המשפטי לממשלה -יטה הועדה לשחרר עלהחל )א( .27
, יעוכב שחרורו של האסיר 25הגיש עתירה נגד ההחלטה, לפי הוראות סעיף לועדה כי הוא שוקל ל

 ב ביצוע במסגרתה.עיכוימים, כדי לאפשר את הגשת העתירה והגשת בקשה ל 7למשך 

בא כוח היועץ המשפטי לממשלה הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, והחליט לאחר  מסר )ב( 
יע על כך בהקדם האפשרי למנהל בית הסוהר דוי מכן שלא להגיש עתירה כאמור באותו סעיף קטן,

 הימים האמורים. 7והאסיר ישוחרר אף לפני תום 

ה לפי פרק זה תוגש כעתירה מינהלית לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מינהליים, עתיר .28
 , בכפוף להוראות פרק זה.2000-תש"ס

 בת עונש מאסר עולם והקלה בעונש בידי נשיא המדינהיצקה': פרק 
 

ליץ לפני נשיא המדינה להמ ת שחרורים מיוחדת רשאית, לבקשתו של אסיר עולם,ועד )א( .29
האסיר באמצעות המרת עונשו בעונש מאסר קצוב, בהתאם לסמכות הנתונה לו  להקל בעונשו של

שחלפו לפחות שבע ר לאח( קציבת עונש –יסוד: נשיא המדינה )בחוק זה -)ב( לחוק 11לפי סעיף 
 שנים. 30-מ תחשנים מהיום שהחל לשאת את מאסרו, ובלבד שהתקופה שתמליץ לקצוב לא תפ

ר עולם הנושא עונש של שני מאסרי עולם מצטברים או יותר, רשאית ועדת שחרורים אסי )ב( 
חות צוב את עונשו של האסיר לאחר שחלפו לפלק מיוחדת, לבקשתו, להמליץ לפני נשיא המדינה

שנים, שתימנה  30-ש עשרה שנים מהיום הקובע, ובלבד שהתקופה שתמליץ לקצוב לא תפחת מחמ
היום שבו החל אסיר עולם לשאת את מאסרי העולם  –החל ביום הקובע; בסעיף זה, "היום הקובע" 

 ה ראשונה מאסר העולם האחרון, המוקדםכאשנגזרו עליו בגזר דין אחד או היום שבו נגזר עליו בער
 .יהםנמבי

סברה ועדת שחרורים מיוחדת שאין מקום להמליץ לפני הנשיא כאמור בסעיפים קטנים  )ג( 
ב(, תשוב ותדון בענינו של האסיר מדי שנתיים מהמועד שבו סברה כאמור, ואולם רשאית )-ו( )א

 היא, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לדון בענין לפני תום השנתיים.

דינה בשאלה האם לקצוב עונש מאסר עולם של אסיר המלצתה לנשיא המ לשם גיבוש )ד( 
, תשקול ועדת שחרורים מיוחדת שיקולים עונשיים המתייחסים לטיב העבירה, תקופה ולאיזו

עדת שחרורים מיוחדת רשאית, לנסיבות ביצועה ולתוצאותיה, וכן לנסיבותיו האישיות של האסיר. ו
 .יה, לשם גיבוש המלצתה כאמורבמקרים חריגים, לאפשר לאסיר לטעון את טענותיו לפנ

של  לם, רשאית ועדת שחרורים מיוחדת, לבקשתוונשיא המדינה עונשו של אסיר ע קצב )ה( 
 ריהאסיר, להמליץ לפני הנשיא להקל בעונש פעמים נוספות, ובלבד שתקופת המאסר שיהיה על האס

יחולו, בשינויים  שנים, והוראות סעיף קטן )ד( 30-לשאת אם תתקבל המלצת הועדה לא תפחת מ
 המחויבים, גם על גיבוש המלצה לפי סעיף קטן זה.

 )ב(.8ף עולם לענין סעיף זה יחולו הוראות סעייר שוב תקופת המאסר של אסבחי )ו( 
 

ין אסיר עולם, רשאית ועדת שחרורים מיוחדת, בכל עת, על פי פניה של נשיא לענ )א( .30
יסוד: נשיא -)ב( לחוק11המדינה או שר המשפטים, להמליץ בענין הפעלת סמכות הנשיא לפי סעיף 

 המדינה.

 

אסיר ששוחרר ממאסרו בטרם סיים לשאת את כל תקופת המאסר, לפי החלטת  (1) )ב( 
יסוד: נשיא המדינה, יראו אותו -)ב( לחוק11נשיא המדינה מכוח סמכותו לפי סעיף 

-תנאי, ויחולו עליו הוראות חוק זה החלות לגבי אסיר ששוחרר על-כאילו שוחרר על
, בשינויים המחויבים ובשינוי המפורט 20-)א( ו13תנאי, ובכל זה הוראות סעיפים 

 (, והכל אלא אם כן קבע הנשיא אחרת בהחלטתו;2בפסקה )

( תהיה תקופת התנאי כמפורט להלן, לפי 1לעניין אסיר ששוחרר כאמור בפסקה ) (2)
 העניין:

לגבי אסיר שאינו אסיר עולם, ולגבי אסיר עולם שעונשו נקצב בידי נשיא  )א(
 רת המאסר שהיה עליו לשאת אלמלא שוחרר כאמור;ית –המדינה 

לגבי אסיר עולם שעונשו לא נקצב בידי נשיא המדינה, למעט אסיר כאמור  )ב(
 שנים; 40-יתרת המאסר שהיה עליו לשאת אילו נקצב עונשו ל –( 3בפסקה )

לגבי אסיר עולם שעונשו לא נקצב בידי נשיא המדינה, והנושא עונשי מאסר  )ג(

 ב שחרורעיכו

 ה מינהליתעתיר

ה בענין המלצ
 רקציבת עונש מאס

 עולם

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 בקשתה לפי המלצ
הנשיא או שר 
המשפטים ומעמד אסיר 
ששוחרר לפי החלטת 

 נשיא המדינה

( 11)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-ס"זתש

( 11)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב

( 11)תיקון מס' 
 2012-תשע"ב
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 שנים; 50-יתרת המאסר שהיה עליו לשאת אילו נקצב עונשו ל –ים עולם מצטבר

הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על אסיר עולם ששוחרר ממאסרו לאחר שסיים  (3)
 לשאת את מלוא תקופת המאסר שנקצבה לו בידי נשיא המדינה.

 

 מניעה ועדת שחרורים מיוחדת שאסיר עולם שהורשע ברצח ראש הממשלה פעל ממצא א.30
עונשו של האסיר, ת כאילו המליצה הועדה שלא לקצוב א 29אידאולוגי, יראו לענין סעיף -פוליטי

יסוד: נשיא -)ב( לחוק11שלא להפעיל את סמכות הנשיא לפי סעיף כאילו המליצה  30ולענין סעיף 
 ( לא יחולו לענין זה.ג)29 ףהמדינה; הוראות סעי

 

בית משפט שהרשיע אדם ברצח רשאי לקבוע, לעניין המלצה לקציבת עונש מאסר  )א( .ב30
 עולם, שאותו אדם ביצע את המעשה בנסיבות חריגות בחומרתן.

 בשינויים אלה: 29ות סעיף קבע בית המשפט כאמור בסעיף קטן )א(, יחולו הורא )ב( 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, ועדת שחרורים מיוחדת לא תמליץ להקל בעונשו  (1)
שנים מהיום שבו החל לשאת את מאסרו, ובלבד  15של האסיר בטרם חלפו לפחות 

 שנים; 40-שהתקופה שתמליץ לקצוב לא תפחת מ

 שנים". 40-ו "משנים" יקרא 30-)ה(, במקום "מ-בסעיפים קטנים )ב( ו (2)
 

נין לע ,1945חירום(, -לתקנות ההגנה )שעת 55קנה פי תת סמכות ראש המטה הכללי ללבהפע .31
 , בשינויים המחויבים.30אסיר עולם, יחולו הוראות סעיף 

 פרק ו': היחידה לשחרור ממאסרים קצרים, ועדות שחרורים וועדות שחרורים מיוחדות
 

תנאי ממאסר -בשירות בתי הסוהר תפעל יחידה שתדון ותחליט בבקשות לשחרור על )א( .א31
 .2של אסירים לפי סעיף 

נציב בתי הסוהר, בהסכמת השר לביטחון הפנים, ימנה לחברי היחידה האמורה בסעיף  )ב( 
 קטן )א( שלושה סוהרים כמפורט להלן:

 ר להיות שופט שלום, והוא יעמוד בראש היחידה;סוהר בכיר הכשי (1)

 קצין שירות בתי הסוהר בעל תואר אקדמי במשפטים וניסיון בתחום הכליאה; (2)

קצין שירות בתי הסוהר שלו חמש שנות ניסיון באחד מהתחומים האלה: עבודה  (3)
 סוציאלית, פסיכולוגיה או חינוך.

ליחידה האמורה בסעיף קטן )א(; המזכיר  נציב בתי הסוהר ימנה סוהר שישמש מזכיר )ג( 
יהיה אחראי לקביעת מועדי התכנסות היחידה, לסדרי עבודתה, לריכוז נתונים ומסמכים הנחוצים לה 
לשם עבודתה ולהעברת החלטותיה לאסיר ולמשטרת ישראל ובמקרים המתאימים גם לרשויות 

 הביטחון, לרשות לשיקום האסיר או לשירות המבחן, לפי העניין.

 כהגדרתם בפקודת בתי הסוהר. –בסעיף זה, "סוהר" ו"סוהר בכיר"  )ד( 
 

 ת שחרורים תהיה של שלושה, והם:ועד )א( .32

ט שמינה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה שופ (1)
 ראש; יושבה

ום שונה אנשים שמינה שר המשפטים, שלכל אחד מהם חמש שנות ניסיון בתח שני (2)
מבין התחומים האלה: קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה או 
חינוך; ואולם ניסיון בתחום החינוך הוא ניסיון של מי שמכהן או שכיהן כאיש חינוך 

 בכיר והוא בעל ניסיון מעשי בחינוך והשכלה אקדמית;

 )נמחקה(. (3)

של שנתיים וניתן לשוב ולמנותם לתקופות נוספות  ועדת שחרורים יתמנו לתקופה ירחב )ב( 
 של עד שנתיים כל אחת.

 דת שחרורים תפורסם ברשומות.עו עה על מינוים של חבריהוד )ג( 
 

חרורים מיוחדת של ארבעה, ון בענין קציבת עונשו של אסיר עולם, תהיה ועדת שבדי )א( .33
 ם:וה

ט של בית משפט מחוזי, שמינה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט שופ (1)
 העליון, והוא יהיה היושב ראש;

ט של בית משפט שלום או מי שהיה שופט של בית משפט שלום ויצא לקצבה שופ (2)

ה לענין אסיר המלצ
עולם שהורשע ברצח 

 ראש הממשלה

 ( 1)תיקון מס' 
 2001-תשס"ב

ת סמכות ראש הפעל
 המטה הכללי

 שחרורים ועדת

( 16)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

שחרורים  ועדת
 מיוחדת

 ( 3)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 16)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

( 3)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

( 3)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

המלצה לעניין אסיר 
עולם שהורשע ברצח 

 תוחריג בחומר

( 14)תיקון מס' 
 2014-תשע"ה

( 2תיקון מס' )
 2002-תשס"ב

 – 17)תיקון מס' 
הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

היחידה לשחרור 
 –ממאסרים קצרים 

 הוראת שעה

 – 17)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח
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 או פרש, שמינה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון;

עשר שנות ניסיון באחד מהתחומים המפורטים ו לטים, ששמינה שר המשפ אדם (3)
 (;2)א()32בסעיף 

הממונה על מחלקת חנינות במשרד המשפטים או עורך דין, עובד מחלקת חנינות,  (4)
 שהוא הסמיכו לכך.

 

 מיוחדת, תהיה הועדה של שלושה, והם: םירון אחר שבסמכותה של ועדת שחרובדי )ב( 

ט של בית משפט מחוזי, שמינה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט שופ (1)
 ש;ארושב העליון, והוא יהיה הי

אנשים שמינה שר המשפטים, שלכל אחד מהם עשר שנות ניסיון בתחום שונה  שני (2)
 (; 2)א()32מבין התחומים המפורטים בסעיף 

 )נמחקה(. (3)

ים המחויבים, על מינוי חברי ועדת שחרורים )ג( יחולו, בשינוי-)ב( ו32ף אות סעיהור )ג( 
 מיוחדת.

 

)ב( ישתתף נציג 33וועדת השחרורים המיוחדת שבסעיף  32בדיוני ועדת השחרורים שבסעיף  .א33
 שירות בתי הסוהר שימנה לשם כך נציב בתי הסוהר, בלא זכות הצבעה.

 

 -המשפטים ימנה, מבין עובדי הנהלת בתי המשפט, מזכיר ראשי לועדות )להלן שר  )א( .34
הראשי(, שיהיה אחראי על קביעת המותבים של ועדות השחרורים וועדות השחרורים זכיר המ

יון בועדות והזמנת המותבים לדיונים, על סדרי עבודתן של הועדות י הדעת מועדביהמיוחדות, על ק
 ועל התיאום הנדרש עם מזכירי הועדות.

ם לועדות שחרורים הפנים ימנה, מבין קציני שירות בתי הסוהר, מזכירי ןולביטח השר )ב( 
שי הרא למזכיר וץחנולועדות שחרורים מיוחדות; מזכירי הועדות יהיו אחראים על העברת מידע ה

לצורך מילוי תפקידיו ועל איסוף נתונים ומסמכים הנחוצים לעבודת הועדות והעברתם למותבים 
משפטים לה, הכל בתיאום עם המזכיר הראשי וכפי שיקבע שר השממולבא כוח היועץ המשפטי ל

 באישור השר לביטחון הפנים.
 ז': הוראות שונות ותיקוני חקיקהפרק 

בי אסיר לפי הוראות חוק זה יהיו נתונות, לגבי אסיר עולם, רק ה לגויות הנתונות לועדהסמכ .35
 לועדת שחרורים מיוחדת.

דיוני יחולו על  , לא1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, תשל"א 46עד  44ות סעיפים הורא .36
 לפי חוק זה. ור, ועל עתירה, בקשת רשות ערעור וערעהיחידה לשחרור ממאסרים קצרים והוועדה

 

 

 רשאי לעשות כל אחת מאלה: שוטר .37

 תנאי שיציג לפניו את רישיונו;-וש מאסיר ששוחרר עללדר (1) 

תנאי כדי לברר אם הוא מקיים את תנאי שחרורו ולחקור אדם -ור אסיר ששוחרר עללחק (2)
 אחר לגבי קיום תנאי השחרור בידי אסיר;

על פי תנאי בו  הימצאתנאי אמור ל-כנס לבית או למקום שאסיר ששוחרר עללהי (3)
הה עצמו לפני מחזיק הבית או המקום יזששחרורו, כדי לפקח על קיום תנאים אלה, לאחר 

והודיע לו לאיזו מטרה מתבקשת הכניסה, ורשאי הוא להשתמש בכוח סביר לשם כניסה 
 כאמור;

ום, שעל פי תנאי שחרורו של אסיר אסור לו להימצא בו, אם יש מקל כנס לבית אולהי (4)
יר להניח שהאסיר נמצא בו, לאחר שזיהה עצמו לפני מחזיק הבית או המקום ד סבו יסול

והודיע לו לאיזו מטרה מתבקשת הכניסה, ורשאי הוא להשתמש בכוח סביר לשם כניסה 
 כאמור.

 – 1977-העונשין, תשל"ז בחוק .38

 לים;בט – 51עד  49פים סעי (1)

, רסאתנאי ממ-לחוק שחרור על 2עיף א "ס)א(" יבו49ג)ב(, במקום "סעיף 51יף בסע (2)
סופו יבוא "אלא אם כן הופסקה עבודת השירות בהתאם להוראות סעיפים " וב2001–תשס"א

 רי הועדותמזכי

 ד סמכויותייחו

 פקודתחולת אי ת
 ראיותה

 – 17)תיקון מס' 
 הוראת שעה( 

 2018-תשע"ח

 יות שוטרסמכו

 –ן חוק העונשין תיקו
 62מס' 

( 3)תיקון מס' 
 2003-תשס"ג

 ( 8)תיקון מס' 
 2007-תשס"ז

( 13)תיקון מס' 
( 3)תיקון מס'  2012-תשע"ב
 2003-תשס"ג

( 16)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

( 16)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח

נציג שירות בתי 
 הסוהר

( 16)תיקון מס' 
 2018-תשע"ח
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זו עולה על שלושה ה י ויתרת תקופת המאסר שעל האסיר לשאת בעקבות הפסק51ט או 51
 חודשים";

 לה.בט –ספת הראשונה התו (3)

 –ודת בתי הסוהר( פק –לן )לה 1971-בתשל"דת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, בפקו .39

 לים;בט – 34עד  28פים סעי (1) 

 – 36יף בסע (2) 

 ום סעיף קטן )ב( יבוא:במק )א(

שקיבל חופשה לפי הוראות סעיף קטן )א(, יינתן לו רישיון, שבו  אסיר ")ב(
 יפורטו התנאים שבהם מותנית חופשתו."

 י סעיף קטן )ב( יבוא:אחר )ב(

 ות כל אחת מאלה:לעש אירשר טשו ")ג(

וש מאסיר שיצא לחופשה מיוחדת לפי סעיף קטן )א( )בסעיף זה לדר (1)
 יר בחופשה( שיציג לפניו את רישיונו;אס –

ור אסיר בחופשה כדי לברר אם הוא מקיים את תנאי חופשתו לחק (2)
 ולחקור אדם אחר לגבי קיום תנאי החופשה בידי אסיר;

מצא בו על פי תנאי להי  אסיר אמורכנס לבית או למקום שלהי (3)
חופשתו, כדי לפקח על קיום תנאים אלה, לאחר שזיהה עצמו לפני מחזיק 
הבית או המקום והודיע לו לאיזו מטרה מתבקשת הכניסה, ורשאי הוא 

 להשתמש בכוח סביר לשם כניסה כאמור;

ו של אסיר אסור לו שתופח  יאנתכנס לבית או למקום, שעל פי להי (4)
א בו, אם יש לו יסוד סביר להניח שהאסיר נמצא בו, לאחר שזיהה להימצ

מטרה מתבקשת הכניסה, ו זיעצמו לפני מחזיק הבית או המקום והודיע לו לא
 ורשאי הוא להשתמש בכוח סביר לשם כניסה כאמור.";

 –א 62יף בסע (3) 

 מחק;תי –ירות" בעת  ולםם "אילייף קטן )ב(, הסיפה המתחילה במבסע )א(

 י סעיף קטן )ב( יבוא:אחר )ב(

ב, על עתירה נגד ועדת שחרורים וועדת 62ל אף הוראות סעיף זה וסעיף ע ")ג(
, 2001-תנאי ממאסר, תשס"א-דת לפי הוראות חוק שחרור עלוחימשחרורים 

 ולו הוראות החוק האמור.";יח

 ה יבוא:68ום סעיף במק (4) 

 תנאי-רור עלן שחכדי ילהשחרור מינ ן"די

תנאי -מעותו בחוק שחרור עלכמש תנאי-מינהלי, יראוהו כשחרור על ורשחר ה.68
לו על שחרור מינהלי, בשינויים חווראות החוק האמור י, וה2001-ממאסר, תשס"א

 המחויבים."

 ל.בט – 2001-לשחרור מוקדם של אסירים )תיקוני חקיקה(, תשס"אחוק  .40
  

 )א(, בסופו יבוא:18עיף , בס1995-הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו בחוק .41

ר שועדת שחרורים או ועדת שחרורים מיוחדת החליטה כי יש למנות לו סניגור לפי אסי (9")
 ." 2001-תנאי ממאסר, תשס"א-)ד( לחוק שחרור על16סעיף 

פוט בעבירות שי –ומרון וחבל עזה והש ודהיהלהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום ) בחוק .42
 ( יבוא:1, במקום תקנת משנה )א6וספת, בתקנה , בת1967-ועזרה משפטית(, תשכ"ח

רו המוקדם של מי שנושא מאסר בישראל בהתאם להוראות תקנת משנה )א( ורחשעל  (1")א
(, רק השחרוחו –לן )לה 2001-תנאי ממאסר, תשס"א-יחולו הוראות החוק לשחרור על

 ם האלה:נוייבשי

תנאי, -אוי אסיר לשחרור עללחוק השחרור, לשם ההחלטה האם ר 9ין סעיף לענ (1)
יבחנו נציב בתי הסוהר, קצין המשטרה הצבאית הראשי או הועדה, לפי הענין, גם את 

 הסיכון הצפוי מהאסיר לביטחון יהודה והשומרון וחבל עזה;

בתי פקודת ן קותי
 21מס'  –הסוהר 

ל חוק לשחרור ביטו
סירים מוקדם של א
 )תיקוני חקיקה(

ן חוק הסניגוריה תיקו
 3מס'  –הציבורית 

ן חוק להארכת תיקו
 תוקפן של תקנות

 חירוםשעת 
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 –ין אסיר המוחזק במיתקן כליאה צבאי לענ (2)

נאמר מקום בחוק השחרור שבו נאמר "נציב בתי הסוהר" יראו כאילו  בכל )א(
 "קצין המשטרה הצבאית הראשי";

 והר" יראו כאילו נאמר "מיתקן כליאה צבאי";ס תמקום שבו נאמר "בי בכל )ב(

)ב( לחוק השחרור, מינוי מזכירים לועדות שחרורים 34אף הוראות סעיף על  )ג(
על ידי קצין המשטרה הצבאית הראשי מבין עשה יי ותדחולועדות שחרורים מיו

 שראל."קציני צבא הגנה לי

 , בסופו יבוא:5עיף , בס2000-בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס בחוק .43

ן מינהלי שנקבע בחוק אחר כי בית משפט לענינים מינהליים ידון בו, ובכפוף עני (4")
 אות אותו חוק."ורהל

רוע מהוראות חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית י לגבהוראות חוק זה כדאין  .44
  .1996-)סמכויות שיפוט והוראות אחרות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ו הזערצועת ו

משפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו באישור שר ה )א( .45
 עדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.ור והשר לביטחון הפנים ובאיש

א לחוק המעצרים, לעניין הפעלת י22תקנות שהתקין השר לביטחון הפנים לפי סעיף  ב() 
א, 13תנאי של אסיר לפי סעיף -הפיקוח האלקטרוני, יחולו גם לעניין פיקוח אלקטרוני על שחרור על

 בשינויים המחויבים.
 

בחודש שלאחר תום שישה חודשים מיום פרסומו  1-, ב47תו של חוק זה, למעט סעיף תחיל .46
 התחילה(. םיו –)בחוק זה 

קופה שמיום פרסומו של חוק זה עד היום שקדם הת –יף זה, "תקופת הביניים" בסע )א( .47
 ליום התחילה.

)ב( -)א( ו49ת הביניים יישא, על אף הוראות סעיף פוקסר בתש מאר שנגזר עליו עונאסי )ב( 
עליו לשאת לפקודת בתי הסוהר, לפחות שני שלישים מתקופת המאסר ש 28לחוק העונשין וסעיף 

 תן יהיה לשחררו לפי אותם סעיפים.ני םבטר

בתי לפקודת  28ר המשוחרר ברישיון ערב תחילתו של חוק זה, לפי הוראות סעיף אסי )א( .48
הסוהר, יראו אותו כאילו שוחרר על תנאי לפי הוראות חוק זה, בתנאים שנקבעו ברישיונו ובתנאים 

ישיון לפי סעיף כר –רישיון שניתן לו לפי הפקודה האמורה ב)ד( ויראו -)א(, )ג( ו13האמורים בסעיף 
14 . 

יו עונש ר עלגזנש ר, שנגזר עליו עונש מאסר לפני פרסומו של חוק זה, למעט אסיראסי )ב( 
מאסר בשל עבירה מהעבירות המפורטות בתוספת הראשונה לחוק העונשין, כנוסחה ערב תחילתו 

, במקום "שני שלישים מתקופת 3-ו 2וי הזה: בסעיפים ינששל חוק זה, יחולו עליו הוראות חוק זה ב
 המאסר" יבוא "מחצית מתקופת המאסר".

קול אפשרות שיקומו של אסיר ה תשעדוה ,10-ו 9לגרוע מהוראות סעיפים  בלי )ג( 
שהוראות סעיף קטן )ב( חלות עליו על סמך חוות דעת של הרשות לשיקום האסיר, אם ניתנה, על פי 

ר המשפטים בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה חוק כללים שיקבע ש
 ומשפט של הכנסת.

 
 תתוספ

 (11ף )סעי

ן משפחתו, לרבות כליאת שווא של בן משפחתו או פי ברות אלימות שביצע האסיר כלעבי .1
עבירה אחרת שפגעה בחירותו או בשלוות חייו של בן משפחתו, ולרבות עבירות של התעללות, 

 או נטישה של בן משפחתו. חהנזה

 .תוחפשרות לפי סימן י', בפרק ח' לחוק העונשין, שביצע האסיר כלפי בן מעבי .2

 רות מין לפי סימן ה' בפרק י' לחוק העונשין, שביצע האסיר כלפי בן משפחתו.עבי .3

 .1991-גדרתו בחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"אכה –ין תוספת זו, "בן משפחה" לענ 

ן חוק בתי משפט תיקו
 לענינים מינהליים

 ת דיניםשמיר

 ע ותקנותביצו

( 15)תיקון מס' 
 2014-תשע"ה

 התחיל

ות מיוחדות הורא
 םיניילתקופת הב

 ות מעברהורא

( 15)תיקון מס' 
 2014-תשע"ה
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 ספח ב': מבנה ארגוני של מטה הרשות לשיקום האסירנ

 

 

 

  

 מנכ"ל

מ' שירות קטן 

 בנא"ם

 מנכ"לעוזר  חשב יועץ משפטי
מ' משאבי 

 אנוש

מ' שירות קטן 

 קהילה-כלא

ס' בכיר 

 ליועמ"ש

מ' שירות קטן 
ליווי האסיר 

 פניות ציבורו

מרכזת בכירה 

 משאבי אנוש

 מנהלי מחוזות

מ' שירות קטן 

הדרכה 

 ומתנדבים

תחום מ' 
 יקום תורניש

תחום מ' 

 עברייני מין

 תחום נשיםמ' 
תחום נוער מ' 

 וצעירים

מ' שירות קטן 

 תעסוקה

מזכירת 

 בנא"ם

 

מ' שירות קטן 

 הנהלת בתי

 משפט

מנהל 

 חשבונות

 ס' חשב

 מנהל לשכה

 חשב תמזכיר מזכירת לשכה

מ' אגף 

 הדרכה ארצית
 חשבת שכר

יועצת תחום 

 נשים ארצית

יועצת תחום נוער 

 וצעירים ארצית

מפקחת ארצית 

 מנכ"לומ"מ 
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 נספח ג': מבנה ארגוני של מחוזות הרשות לשיקום האסיר

 

 

 

  

 הל מחוזמנ

מ' יחידת נוער 

 וצעירים

מנהל הוסטל / 

 מרכז הוליסטי

ממונה מקצועי 

 מחוזי

מפקח שיקום 

 תעסוקתי

 יועץ /  מטפל

 מדריך /תעסוקה 

מ' יחידת 
 נשים

 שיקום רכז

 אם בית

 

מדריכה 

 ביחידת נשים

מדריך הוסטל / 

 כז הוליסטירמ

 מזכירת מחוז

 מפקח שיקום

ממונה איזוק 

 אלקטרוני
 מטפל  הוסטל

ממונה סיוע 

 לאסיר

רכז לוועדת 

 שחרורים

 מדריך



78 

 

 ולונטריים במחוז ירושלים והדרוםהו: מספר המטופלים בפיקוח וד'נספח 

 וולונטריים וקחיםמפ יישוב

 8 9 אופקים

 6 63 אזור ירושלים

 10 11 אילת

 61 46 אשדוד

 20 19 אשקלון

 50 43 באר שבע

 32 12 דימונה

 1 10 חורה

 29 188 ירושלים

   7 כסייפה

   20 לקייה

   21 מועצות אזוריות

   1 מצפה רמון 

 6 5 נתיבות

   2 ערד

   7 ערוער

 5 135 פזורה

 23 8 גתריית ק

 12 8 מלאכיריית ק

 6 50 רהט

 3 18 שגב שלום

   5 שדרות

 6 23 תל שבע
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 ולונטריים במחוז המרכזהו: מספר המטופלים בפיקוח וה'נספח 

 וולונטריים מפוקחים יישוב

   3 באר יעקב

 33 48 בת ים

   4 גבעתיים

   2 גלגוליה

 12 15 הרצליה

 20 35 חולון

 2 17 טייבה

 3 5 טירה

   6 יבנה

   1 כפר ברא

 11 14 כפר קאסם

 3 42 לוד

   6 מועצות אזוריות

   3 נס ציונה

 22 32 נתניה

 41 32 פתח תקוה

 3 12 קלנסוואה

   2 קרית עקרון

 35 53 ראשון לציון

 11 9 רחובות

 19 15 רמלה

 19 15 רמת גן

   1 שוהם

 84 92 תל אביב
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 ולונטריים במחוז הצפוןהום בפיקוח ו: מספר המטופליו'נספח 

 וולונטריים מפוקחים יישוב

   5 אבו סנאן

   1 אבן מנחם

   1 אבני איתן

   16 אום אל פחם

   2 אור עקיבא

   1 אכסל

   1 אליקים

   3 אעבלין

   15 באקה אל גרביה

   2 בוקעאתא

   5 ביר אלמכסור

   3 בית ג'אן

   3 בית שאן

   1 שמשול-בסמ"ה

   3 בסמת טבעון

   2 בעיינה נג'דאת

   5 בענה

   1 ברטעה

 1 8 ג'דידה מכר

   1 ג'וליס

   8 ג'סר אל זרקא

   7 ג'ת )משולש(

   2 גוש חלב

   2 גיתה 

   1 גן נר

   2 דבורייה

   2 דיר אל אסד

   3 דיר חנא

   3 דלית אל כרמל

   1 ואדי חמאם

   1 זיכרון יעקב

   6 רזימ

   2 זלפה

   3 זרזיר

 11 15 חדרה

   1 חואלד

   2 חורפיש

 83 55 חיפה

 16 5 טבריה

 1 8 טובא

   8 טורעאן

 6 5 טירת הכרמל

   13 טמרה

   1 טמרה זועביה
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 וולונטריים מפוקחים יישוב

   1 יאנוח

   7 יפיע

   9 ירכא

   6 כאבול

   2 כאוכב

   1 כסרא סמיע

   2 כעביה

   6 כפר יאסיף

 3 14 כפר כנא

   1 כפר סולם

   8 כפר קרע

   6 כפר ראמה

   1 כפר תבור

   2 כרמיאל

   4 מג'אר

   4 מג'ד אל כרום

   1 מג'דל שמס

   1 מגדל

   1 מוסמוס

   3 מועאיה

   12 מועצות אזוריות

   3 מנדא

   4 מעלות

   1 מצר

   3 משהד

 1 7 נהריה

   6 נחף

   1 נין

   29 נצרת

 1 4 נצרת עילית

   6 נשר

   10 סכנין

   14 עארה וערערה

   1 עבלין

   2 עוספיא

   8 עילוט

 26 20 עכו

   1 עלמה

 11 13 עפולה

   9 עראבה

   4 פקיעין

   6 פרדס חנה

   1 צפת

   2 קיסריה

 3 8 קריית אתא

   4 קריית ביאליק
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 ייםוולונטר מפוקחים יישוב

 1 6 קריית ים

   4 קריית מוצקין

 1 5 קריית שמונה

 2 2 ריינה

   1 רכסים

   3 רמות הייב

   2 ש'יח דנון

   3 שיבלי

   1 שלומי

   4 שעב

   14 שפרעם

   1 תמרת

   4 תרשיחא

 




