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דבר מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר
מכובדיי,
אני שמח להציג בפניכם את סיכום שנת העבודה  2018של הרשות לשיקום האסיר.
בשנתיים החולפות עוברת הרשות לשיקום האסיר תמורות ושינויים משמעותיים בתחומים מגוונים – הן
בצד המקצועי והן בצד המנהלתי .לשינויים אלה ישנה השפעה רחבה על טיבה של מלאכת שיקום האסירים
ועל היקפה ,כמו גם על עובדי הרשות לשיקום האסיר ושותפיו המקצועיים של הארגון.
רבים מן השינויים הללו ניתן לזקוף לפעולות שנוקטת הנהלת הרשות למען השגת משאבים גדולים יותר,
לשם טיוב תהליכי העבודה ולשיפור וקידום האמצעים העומדים לרשותנו.
להלן חלק מן הפעולות הבולטות בשנת :2018
▪

הקמת ועדות מקצועיות לטיפול במגוון נושאים ולהפקת לקחים ויישומם.

▪

מיצוב יחידות השיקום לנוער וצעירים בארבעה מחוזות – צפון ,מרכז ,דרום וירושלים.

▪

הכשרת עובדים ,הדרכה וטיוב הידע המקצועי ,לרבות קיום קורסים מקצועיים והשתלמויות.

▪

קידום משמעותי של מערכי המחשוב ואבטחת המידע.

▪

שיפור בטיחות והאבטחה הפיזית לעובדים.

▪

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

▪

מחיקת גירעונות העבר והשגת איזון תקציבי (לרבות באמצעות הקפאת משרות) ,זאת במקביל
למאבק להשגת תוספות תקציביות.

▪

מאמצים לבנייה ולשיפור קשרי עבודה עם גורמי חוץ וארגונים משיקים.

▪

בדיקת נהלים ,הוספה והתאמת נהלים קיימים.

▪

ביקורים ובקרות במחוזות וביחידות השיקום.

▪

הסברה ודוברות של פעילות רש"א.

▪

קידום תהליכי חקיקה להתאמת הבסיס החוקי של פעילות הרשות.

▪

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

▪

הקפדה על כללי מנהל תקין ,כולל דחיפה למילוי שורות המועצה וכינוס המועצה  3פעמים בשנה
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.

▪

שיתוף פעולה מלא עם ועד העובדים.

כפי שניתן להיווכח ,בשנתיים החולפות נערכו פעולות ארגוניות ומקצועיות רבות ,אשר ממצבות את הרשות
לשיקום האסיר כארגון משמעותי ומקצועי שביכולתו להעניק את המענה הטוב ביותר לאסירים
המשוחררים ולבני משפחותיהם.
בימים אלה ,ניצבת הרשות לשיקום האסיר בפתחו של עידן חדש ,לנוכח אישור תקציבי משמעותי .תקציב
זה הנו חלק ממאמציה של מדינת ישראל להיאבק בפשיעה באמצעות שיקום וטיפול תוך הפחתת עלויות
5

הכליאה ונזקיה ,במקום שניתן להציע תהליך שיקומי חלופי .רש"א נרתמה לתהליך ,גיבשה תכניות עבודה
מפורטות והצוותים המקצועיים החלו בהכנת התשתית להרחבת הפעילות.
אני תקווה כי שנת  2019תביא עמה את בשורת ההתפתחות המשמעותית ,וכי יהיה בידה של רש"א לספק
מענים שיקומיים מעמיקים יותר ,תוך פיקוח אפקטיבי ,לאסירים משוחררים רבים יותר ולבעלי צרכים
מגוונים.
בברכת המשך עשייה פורייה,

בברכה,
אריה ביבי ,רב גונדר גימ'
מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר
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פרק ראשון :רקע
הבסיס החוקי לפעולת הרשות לשיקום האסיר
הרשות לשיקום האסיר (רש"א) היא תאגיד ממשלתי הפועל מכוח חוק הרשות לשיקום האסיר ,התשמ"ג-
 .1983השר האחראי – שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.
להלן החוקים המתווים את פעילותה של הרשות לשיקום האסיר:
▪

חוק הרשות לשיקום האסיר ,התשמ"ג1983-

▪

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

▪

חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין ,התשס"ו2006-

▪

חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על-תנאי (תיקוני חקיקה) ,התשע"ה2014-

תפקידי הרשות לשיקום האסיר
▪

לגבש מדיניות שיקום לאסירים

▪

להכין תכניות שיקום לאסירים ולהפעילן לאחר שחרורם

▪

לפעול לקליטת האסירים ולשיקומם בקהילה

▪

ליזום הקמתם ופיתוחם של שירותי עזר לשיקום האסיר

▪

לסייע למשפחות האסירים בעת המאסר ולאחריו ,באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות
המקומיות.

▪

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

▪

לעודד פעילות התנדבותית בקרב יחידים וגופים

▪

לפקח על גופים מתנדבים העוסקים בשיקום האסיר

▪

להציע חקיקה וליזום מחקרים

▪

לפעול להגברת המודעות הציבורית לבעיית שיקום האסיר

מבנה ארגוני
בנספח ב' מוצג המבנה הארגוני של מטה רש"א .מטה רש"א מאופיין במיעוט בעלי תפקידים החולשים על
פעילות ענפה .בנספח ג' מוצג המבנה הארגוני של מחוזות רש"א .חלק הארי של כוח האדם במחוזות עוסק
בראיונות אסירים ובגיבוש תכניות שיקום ובפיקוח על מימושן בקהילה.

חזון הרשות לשיקום האסיר:

מתן הזדמנות שיקום לכל אסיר בר שיקום
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פרק שני  :פעילות בבתי הכלא
על פי חוק שחרור על תנאי ממאסר התשס"א ,2001-נציגי הרשות לשיקום האסיר בוחנים את התאמתם
לתכניות שיקום של כל האסירים בבתי הכלא ,החל מחצי שנה ולא יאוחר משלושה חודשים טרם מועד
השלמת שני שליש ממאסרם .לשם כך ,הציבה הרשות יועצים בפריסה ארצית בכל בתי הכלא.
יועצי רש"א בבתי הכלא מראיינים את האסירים לשם הערכת התאמתם לתכנית שיקום בפיקוח רש"א,
ומכינים בעניינו של כל אסיר חוות דעת מקצועית ומקיפה ,המועברת לוועדת השחרורים .התהליך המקצועי
מתבצע בשיתוף פעולה ובהתייעצות עם עו"ס שב"ס ולאחר שהתקבלו כל חוות הדעת בעניינו של האסיר
מטעם :שב"ס ,מב"ן (מרכז בריאות הנפש לאסירים) ,ועדות מקצועיות בין-משרדיות וגורמים רלוונטיים
נוספים .בנוסף ,מקיימים יועצי הכלא פעילות הכנה לקראת שחרור ,הכוללת קבוצות וסדנאות הכנה לקראת
שחרור וסדנאות תעסוקה.
עם גיבוש תכנית שיקום המותאמת למאפייניו ולצרכיו הקרימינוגניים של האסיר על ידי הרכזים (באמצעות
יועצי הקהילה) – היא מוגשת לוועדת השחרורים .הוועדה דנה בבקשתו של האסיר לשחרור מוקדם במעמד
האסיר ועורך דינו ובא כוח המדינה והיא כוללת בשיקוליה גם את חוות הדעת של רש"א ואת תכנית
השיקום.
אם הוועדה החליטה על שחרורו המוקדם של האסיר ,הוא מחויב לעמוד בכל התנאים והמגבלות אשר הושתו
עליו על ידי ועדת השחרורים ומתוקף היותו אסיר משוחרר ברישיון ,ובכללם תכנית השיקום של רש"א.
במקרה שהאסיר מפר את תנאי השחרור ,רש"א מחויבת לדווח על כך באופן מידי לוועדת השחרורים,
ובסמכותה אף להגיש בקשה להפקעת רישיונו של האסיר ולהחזרתו לכלא להמשך נשיאת מאסרו.

ריאיון אסירים לבדיקת התאמה לשיקום על ידי יועצי רש"א בכלא
בלוח  1מוצגת התפלגות הראיונות בבתי הכלא השונים .כשישים אחוזים מהראיונות נעשו בבתי הסוהר:
מעשיהו ,אלה ,צלמון ,חרמון ,כרמל ורימונים.
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לוח  :1מס' הראיונות בבתי הכלא השונים
מחוז

ירושלים והדרום

המרכז

הצפון

בית כלא
אלה
דקל
קציעות
אשל
שיקמה
רמון
נפחא
אוהלי קידר
בימ"ר ירושלים
מעשיהו
רימונים
מג"ן ניצן
הדרים
השרון
איילון
נווה תרצה
בימ"ר תל אביב
אופק
גבעון
צלמון
חרמון
כרמל
שיטה
קישון
מגידו
גלבוע
דמון

מס' ראיונות
536
329
63
108
20
48
41
16
14
717
234
176
117
116
106
87
64
62
21
344
302
300
91
51
36
20
21

בתרשים  1מוצגת התפלגות מס' הראיונות בכלא במחוזות השונים .ב 2018-ראיינו יועצי רש"א 4,040
אסירים העומדים לקראת שחרורם המוקדם מבית הכלא .מספר הראיונות השנה גבוה ב 11%-לעומת 2017
( .)3,640העלייה חלה במחוזות ירושלים והדרום והמרכז ,אך לא במחוז הצפון.
תרשים  :1מס' הראיונות בכלא במחוזות השנים (השוואה בין  2018ל)2017-
5,000
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4,000
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1,449

2,000
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1,000
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סה"כ

הצפון
2018

המרכז

ירושלים והדרום

2017
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בלוח  2מוצגת התפלגות תוצאות הראיונות בכלא במחוזות השונים .מבין האסירים שרואיינו 53.8% ,נמצאו
מתאימים לשיקום ,עלייה נאה בהשוואה ל.)47.0%( 2017-
לוח  :2מס' המרואיינים והנמצאים מתאימים לשיקום ,לפי מחוז הכלא
מס' מרואיינים
בכלא

מחוז

מס' שנמצאו
מתאימים לשיקום

אחוז שנמצאו
מתאימים לשיקום

ירושלים והדרום

1,161

638

54.3%

המרכז

1,700

994

58.5%

הצפון

1,165

541

46.4%

סה"כ

4,040

2,173

53.8%

בתרשים  2מוצג שיעור ההתאמה לשיקום לפי סוג העבירה .מן הניתוח עולים הבדלים גדולים :השיעור
הגבוה ביותר של מתאימים נמצא בקרב עברייני עברות מרמה/כלכליות ( 71.2%מבין  330ראיונות) והנמוך
ביותר נמצא בקרב עברייני מין ( 35.1%מבין  391ראיונות) .מספר המרואיינים בתרשים זה לא מסתכם לכלל
המרואיינים ,כיוון שלא נכללו בו סוגי עברות ששכיחותם נמוכה.
תרשים  :2שיעור ההתאמה לשיקום ,לפי סוג העבירה

מין ()391

35.1%

אלימות ()932

43.5%

רכוש ()796

46.9%

סמים ()441

52.1%
56.2%

כלפי חיי אדם ()331

56.3%

רישוי ותעבורה ()493
שוד ()189

69.2%

מרמה/כלכליות ()330

71.2%

80%

10

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

הכנת תכניות שיקום על ידי יועצי רש"א בקהילה
בשנת  2018הוכנו על ידי יועצי רש"א בקהילה באמצעות הרכזים  1,581תכניות שיקום 7.3% ,יותר בהשוואה
ל 1,473( 2017-תכניות).
בתרשים  3מוצגת התפלגות התכניות במחוזות הפיקוח ,וממנו עולה שקרוב לארבעים אחוזים מהתכניות
נכתבות במחוז ירושלים והדרום ( 618תכניות) ,ושיעור דומה במחוז המרכז ( 607תכניות) .במחוז הצפון
נכתבות פחות מעשרים וחמישה אחוזים מהתכניות ( 356תכניות).
תרשים  :3תכניות שיקום בקהילה ,לפי מחוז

22.5%

ירושלים
והדרום

הצפון

39.1%

38.4%

המרכז

בתרשים  4מוצגת התפלגות אורך המאסר בקרב האסירים שעבורם הוכנה תכנית שיקום .יותר משליש
מהאסירים נשפטו לתקופה שבין שנה לשנתיים .משך תקופת המאסר הממוצעת של האסירים שהוכנו עבורם
תכניות שיקום ,הייתה  33.1חודשים ומשך תקופת המאסר החציונית  18חודשים .בהנחה שמשך הפיקוח
המרבי הוא שלוש שנים ,משך מאסר זה מאפשר תקופת טיפול ופיקוח ממוצעת של  9.5חודשים .בשל ריכוז
האסירים בתקופות המאסר הקצרות ,עבור כמחציתם משך הפיקוח הוא  6חודשים או פחות.
תרשים  :4התפלגות אורך המאסר של האסירים שבעבורם הוכנה תכנית שיקום

12.8%
יותר מחמש
שנים

100%

13.1%

16.7%

36.2%

12.9%

בין שלוש
שנים לחמש

בין שנתיים
לשלוש

בין שנה
לשנתיים

12-9
חודשים

80%

60%

40%

20%

8.3%
9-6
חודשים

0%
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פרק שלישי :פעילות במחוזות
סיכום פעילות השיקום בקהילה
בלוח  3מוצגת התפלגות מס' המטופלים ברש"א במחוזות השונים .בסך הכול טופלו ב 3,317 ,2018-אסירים
משוחררים ,גידול של  7.2%לעומת שנת  ,2017שבמהלכה טופלו  3,094אסירים משוחררים .במחוז ירושלים
והדרום נרשם גידול במספר המטופלים ובמחוז הצפון נרשם קיטון.
לוח  :3מס' המפוקחים והוולונטריים* ,לפי המחוז המטפל
מס' מפוקחים

מס' וולונטריים

סה"כ מטופלים

שינוי לעומת 2017

מחוז
ירושלים והדרום

942

308

1,250

+9.2%

המרכז

857

318

1,175

+19.8%

הצפון

725

167

892

-7.9%

סה"כ

2,524

793

3,317

+7.2%

* הסיכום בלוח כולל את כלל הפעילות ,ובכללה :נשים ,נערים וצעירים ודיירים במסגרות חוץ ביתיות של רש"א.

מספר המטופלים המפוקחים גדל ב 2018-ב 5.6%-לעומת  2017ומספר הוולונטריים גדל ב23.9% .12.6%-
מכלל המטופלים ברשות לשיקום האסיר הם אסירים משוחררים הפונים לקבל טיפול באופן וולונטארי,
ללא התניה שיפוטית .בין המחוזות יש הבדלים גדולים בתמהיל הפונים הוולונטריים מתוך כלל המטופלים.
במחוז המרכז שיעורם  27.1%מכלל המטופלים ,במחוז ירושלים והדרום  24.6%ובמחוז הצפון .18.7%

מחוז ירושלים והדרום
מחוז ירושלים והדרום משתרע מאשדוד עד אילת וכולל את הערים אשדוד ,קריית גת ,אשקלון ,שדרות,
רהט והישובים הבדואים ,באר שבע ,דימונה ,ירוחם וערד .נוסף על כך ,כולל המחוז את העיר ירושלים ואת
אזור ירושלים הכולל את אזור יהודה ושומרון :מאריאל דרך מעלה אדומים ועד גוש עציון ודרום הר חברון
וכן את מבשרת ציון ,אבו גוש ,בית שמש ומודיעין-מכבים-רעות.
אזור הדרום מצוי בפריסה גאוגרפית רחבה ומכיל אוכלוסייה מגוונת בערים ,כפרים חקלאיים ,מושבים,
קיבוצים ועיירות .באזור הדרום יש ריכוז גדול של יישובי בדואים המתגוררים בערים ,בעיירות וביישובי
הפזורה .אזור ירושלים מכיל את העיר ירושלים ,העיר הגדולה והמורכבת בישראל ,הכוללת גם את מזרח
העיר ,עם מספר גדול יחסית של אסירים משוחררים .רוב בתי הסוהר במחוז מיועדים לאסירים ביטחוניים
ולכן מרבית האסירים המשוחררים הגרים במחוז ירושלים והדרום מגיעים מבתי סוהר שבמחוז המרכז.
בנספח ד' מוצג מספר המטופלים בקהילה ביישובים השונים במחוז .פעילות המחוז בכלא מופיעה לעיל בפרק
השני .פעילות הוסטל ירושלים מפורטת להלן בפרק הרביעי על המסגרות החוץ ביתיות .מרבית פעילות
המחוז בתחום תעסוקה ,נשים ,נוער וצעירים ועברייני מין משולבת להלן בפרק החמישי העוסק בתחומים.
בסעיף הנוכחי מפורטות מקצת שאר הפעילויות במחוז.
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▪

▪

יחידה לשיקום אסירות משוחררות
▪

ביחידה פועלות הקבוצות הבאות :קבוצה טיפולית דינמית מכוונת טראומה ,קבוצת הורות,
קבוצת אימהות של האסירות ,סדנת אומנות ,פעילות חווייתית מחוץ ליחידה ,פעילות קיץ
משותפת לאימהות וילדיהן ,תצוגת אופנה (בשיתוף ארגון המתנדבים רא''ם).

▪

תעסוקה – הדרכות בנוגע לעבודה ,לימודים והכשרה מקצועית.

▪

קשר עם גופים טיפוליים בקהילה – מרכזי התמכרויות ,מרכז לדרי רחוב ,שירות מבחן ,שירותי
רווחה ,סיוע משפטי ,בריאות הנפש ,קהילות טיפוליות.

▪

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

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

נערים וצעירים אשר משתחררים מהכלא ללא מסגרת לימודים או תעסוקה ,מחויבים להגיע
למרכז חמישה ימים בשבוע משעות הבוקר ועד שעות הצהריים .במרכז מתקיימת פעילות
טיפולית ,חינוכית והפגתית .בין הקבוצות שמתקיימות :קבוצת אמו"ר (מניעת רצידיביזם
והתמודדות עם קשיים) ,קבוצת "מרמרה" (עבור מטופלים עם בעיות משמעת ואי עמידה
בתנאים) ,קבוצת "יסודות בהחלמה" (התמקדות בבעיות של שימוש בסמים ואלכוהול).

▪

עזרה קונקרטית לנערים :סיוע בטיפולי שיניים ,משקפי ראייה ,מענקים ללימודים והכשרות,
סיוע למשפחות בקניית מוצרי מזון.

▪

שיעורי עברית לנערים ממזרח ירושלים.

▪

פעילות לשינוי מדיניות :צוות המרכז והנערים השתתפו באירועים שמטרתם לשנות תפיסות
ומדיניות בנוגע לשיקום אסירים נערים וצעירים :אירוח נציג ממשרד האוצר במרכז שוש"ן
ירושלים ,פנל בהשתלמות של פרקליטים מטעם פרקליטות המדינה ,השתתפות של נער בכנס
ועדות שחרורים ועוד.

▪

שיתוף פעולה עם קידום נוער – אירוח יחידת קידום נוער של עיריית ירושלים ,שיתוף פעולה
בתחומי התעסוקה ,הפניית נערים ללימודים ,עזרה בסיוע משפטי ועוד.

▪

שיווק המרכז כמרכז לטיפול באסירים משוחררים בירושלים – עבודה מול גורמים בעיר :קידום
נוער ,הבית של סוזן ,חוות קיימא ,מרכז יום לנפגעי סמים ,שרות מבחן ועוד.

▪

פר"ח לילדי אסירים ואסירים משוחררים 88 :ילדים השתתפו בפרויקט פר"ח וביניהם לראשונה ילדים
מרהט.

▪

קבוצת נשות אסירים :לראשונה התקיימה ברהט קבוצת נשות אסירים.

▪

דימונה :סדנת "מרתון זוגי" – הרעיון נולד מתוך רצון לקיים קבוצה של זוגות שמתמודדים עם קשיים
סביב מאסרו של ה אב ,קשיים בזוגיות ובהורות .בסוף התהליך נמצאה מטפלת זוגית שעבדה עם שני
זוגות בשיטת המרתון הזוגי.

▪

פזורה בדואית :בשנת  2018התקיימו שלושה מחוזרים של קבוצת תעבורה בהנחיית רכזות הפזורה .כל
מחזור כלל  15מפגשים ומפגש נוסף של התנדבות בקהילה .כמו כן ,בשיתוף פעולה עם מועצת נווה מדבר
הופנו מטופלים לקליניקה למיצוי זכויות הפועלת להסדר חובות .אשת אסיר אחת שולבה בקורס עברית
והכנה לתעסוקה שמתקיים באזור מגוריה.
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▪

ירושלים :בשל"מ (יחידה עירונית לטיפול באסירים משוחררים) מערב ומזרח התקיימה סדנת אומנות
במוזיאון ישראל.

▪

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

▪

קבוצות באזור הדרום 6 :קבוצות לעוברי חוק ,תורני ,מרמה ,תעבורה ,עברייני מין ,נוער וצעירים3 ,
קבוצות קלט וקבוצה לנשות אסירים.
קבוצות באזור ירושלים 2 :קבוצות אמ"ת (אלימות ,מרמה ,תעבורה) 2 ,קבוצות לעוברי חוק 2 ,תורני,
טיפול באומנות ,קבוצה לעברייני מין.
בסה"כ התקיימו במחוז ירושלים והדרום  23קבוצות.
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מחוז המרכז
מחוז המרכז משתרע החל מדרום לחדרה בצפון ועד לגן יבנה בדרום .במחוז כ 130-רשויות מקומיות
ומועצות מקומיות ואזוריות .במחוז המרכז נמצאים תשעה בתי סוהר :השרון ,רימונים ,אופק ,הדרים ,ניצן,
מעשיהו ,איילון ,נווה תרצה ובית מעצר תל אביב .ב 17-ערים מתבצעת עבודה אינטנסיבית עם רכזי שיקום
האסיר ובשאר יישובי המחוז ניתנים מענים שיקומיים באמצעות  3.5תקניים של רכזי שיקום אזוריים.
בנספח ה' מוצג מספר המטופלים בקהילה ביישובים השונים במחוז המרכז .פעילות המחוז בכלא מופיעה
לעיל בפרק השני .פעילות ההוסטלים לנשים ולאלימות במשפחה מפורטת להלן בפרק הרביעי על המסגרות
החוץ ביתיות .מרבית פעילות המחוז בתחומים תעסוקה ,נשים ,נוער וצעירים ועברייני מין משולבת להלן
בפרק החמישי העוסק בתחומים .בסעיף הנוכחי מפורטות מקצת שאר הפעילויות במחוז.
▪

מרכז הוליסטי לאסירות משוחררות
▪

במחוז המרכז פועל מרכז הוליסטי לאסירות משוחררות .במרכז פועל הוסטל (ראו הרחבה בפרק
הרביעי על המסגרות החוץ ביתיות) וכן מרכז יום .מרכז היום פועל חמישה ימים בשבוע ,עם
מספר מרבי של  14משתתפות .האסירות המשוחררות לומדות  10שעות בשבוע (מחשבים
ואנגלית) ומשתתפות בקבוצות רבות וביניהן :קבוצה טיפולית ,סדנת תעסוקה ,קבוצת ממאנט
(בשיתוף ליגת כדור רשת ארצית ,לנשים ולאימהות) ,קבוצת ניהול אורח חיים ,פעילות התנדבות,
יציאה לקבוצת  ,NAקבוצת פסיכודרמה ,קבוצת נשיות ומגדר ,קבוצת קולנוע ומועדון קריאה.

▪

▪

המרכז פועל בערבים כמסגרת אמבולטורית ,והנשים מגיעות בהתאם לתכנית האישית שנקבעה
להן .התכניות כוללות השתלבות בלימודים של מרכז היום והשתתפות בקבוצות ,טיפול פרטני
וליווי ופיקוח תעסוקתי ,ובמקרים מסוימים גם ליווי כלכלי .בין הקבוצות :קבוצת תעסוקה,
קבוצת עבירות מרמה ,קבוצת אימהות וקבוצה טיפולית.

▪

הסטודנטיות והמתנדבות שמשתתפות בהנחיית הקבוצות ,מקבלות ליווי והדרכה זוגית/פרטנית
מצוות המרכז ומתחום נשים במחוז.

מרכז שוש"ן (שיקום ושילוב נוער וצעירים)
▪

נערים וצעירים אשר משתחררים מהכלא ללא מסגרת לימודים או תעסוקה ,מחויבים להגיע
למרכז חמישה ימים בשבוע משעות הבוקר ועד שעות הצהריים .המטופלים מקבלים ליווי
תעסוקתי אינטנסיבי וכן מדמים סדר יום תפקודי עם סיטואציות מורכבות (יחסי מרות ,עמידה
בזמנים והתמדה) ומשתתפים בקבוצות טיפוליות וביניהן :קבוצה ייעודית לעוברי חוק ,קבוצת
"מעגלי חיים" ,קבוצת אומנויות לחימה ,קבוצת יחסים באמצעות אומנות ,קבוצת "התמודדות"
(מניעת שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים) ,סדנת "גבריות ואינטימיות" ,סדנת תעסוקה,
קבוצת "סליחה על השאלה" (עיבוד חוויות המאסר) ופרויקט בנושא סטיגמה.

▪

שיעורים פרטיים וסיוע לימודי ,כגון :שיעורי עזר ללימוד תיאוריה לנהיגה וסיוע בלימודים.

▪

ליווי בתהליך מיצוי זכויות וסיוע בהסדרת תשלומי חובות וקנסות ,וכן עזרה קונקרטית (רכישה
של ציוד לימודי ,ביגוד ,סיוע במזון ומענקים ללימודים והכשרות).

▪

פעילות שיא (ימי גיבוש שכללו פעילויות כגון :פעילות  ,ODTרכיבה טיפולית ,קיר טיפוס וסקי
מים).
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▪

▪

שיתוף פעולה עם גופים שונים בקהילה :עבודה עם היחידה להתמכרויות ברשויות המקומיות,
"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.

▪

אירועים מקצועיים לעובדי היחידה :כנסים והעברת מסרים שמטרתם חשיפה לעבודת רש"א
ולעבודת המרכז (למשל ,יום עיון לפרקליטים מטעם פרקליטות המדינה ,אירוח של סטודנטים
למדעי ההתנהגות ממכללת נתניה)

אלימות במשפחה (במסגרת הוסטל "מפתחות")
▪

 31מטופלים מתוכם  12בוגרי הוסטל .בנוסף משתתפות בפעילות  7בנות זוג בקבוצת נשים ו8-
בקבוצת הבוגרים 14 .משפחות נמצאות בטיפול זוגי משפחתי.

▪

פרויקטים מיוחדים בהוסטל ,ימי עיון בקהילה ,פרזנטציות בבתי הכלא לסטודנטים ,חברּות
בוועדות אלמ"ב בין משרדיות ובסנגוריה הציבורית ,השתתפות בבניית נוהלי עבודה עם משרד
הרווחה ,שב"ס ,מב"ן ואלמ"ב.

▪

תחלואה כפולה :רואינו  50אסירים בכלא .הוכנו  16תכניות ולבסוף  9אסירים שובצו במסגרות
מתאימות (עבור  7אסירים לא נכתבו תכניות כיוון שלא שוחררו לבדיקה או הוקפאו בשל מצבם).

▪

סטודנטים מתמחים :נקלטו שתי סטודנטיות מתנדבות לקרימינולוגיה .בנוסף התחילה לפעול מערכת
של תמיכה וליווי אישי בהכשרות מקצועיות ובליווי אסירים המתקשים במציאת מקום עבודה והתמדה
בו.

▪

מתנדבים 54 :אנשים השתתפו בפעילות התנדבותית ,מהם  25סטודנטים .המתנדבים עסקו בליווי
פרטני ,בסיוע בתעסוקה ובסיוע משפטי לאסירים עם חובות.

▪

פר"ח לילדי אסירים ואסירים משוחררים 57 :ילדים השתתפו בפרויקט פר"ח.

▪

מגזר ערבי

▪
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▪

התקיימו שתי קבוצות טיפול של נשות אסירים.

▪

התקיימו שתי קבוצות טיפול .אסירים מאזור המשולש טופלו פרטנית על ידי רכזי שיקום האסיר
ביישוב ,כמה הופנו לעמותת "אפשר" לנפגעי סמים ואלכוהול וכמה הופנו לטיפול במרכז לטיפול
במניעת אלימות במשפחה.

▪

טיפולים נוספים :טיפול קשר הורה-ילד ,טיפול זוגי ,טיפול במסגרות בקהילה במועדונים
ובמשפחתונים ,ניצול זכויות ושילוב אסירים ומשפחותיהם בתכניות של מחלקת הרווחה.

▪

בתחום התעסוקה מתקיים פיקוח קבוע על ידי יועץ תעסוקתי של רש"א ומתקיימים מפגשים
קבוצתיים קבועים עם אסירים משוחררים הנמצאים בתכנית פיקוח.

▪

אסירים משוחררים שובצו בתכנית "יתד" – תכנית לאומית לקידום צעירים במצבי סיכון – על
מנת לסייע בסיפוק צרכים ,בפיתוח אישי ובשילוב בקהילה ובתעסוקה.

▪

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

מיזמים נוספים בקהילה ובהוסטלים :פעילות הפגה לילדים ומשפחת האסיר; חלוקת שי למשפחות
אסירים בחגים; ליווי פרטני ומשפחתי על ידי מתנדבים של עמותות לשיקום האסיר; הגעה לבתים
לצורך שיווק הפעילות בהוסטל ובדיקת אסירים המתאימים לקליטה בו; גיוס תרומות למטופלים

במצבי מצוקה קשים; הכנת אסירים לקראת שחרור בבתי הסוהר במחוז; פעילות קבוצתית עם הילדים
והאימהות בכלא נווה תרצה; קבוצות מטרה – אבחון ופיתוח בפן התעסוקתי וההשכלתי.
▪

קבוצות במחוז 22 :קבוצות עוברי חוק 5 ,קבוצות מרמה 3 ,קבוצות פסיכודרמה ,קבוצת טראומה,
עבריינות מין ,תעבורה ,תורני ,פוטו תרפיה ,תיאטרון קהילתי .בסה"כ התקיימו במחוז המרכז 36
קבוצות.
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מחוז הצפון
מחוז הצפון ברש"א משתרע מחדרה עד קריית שמונה וכולל גם את יישובי המשולש הצפוני ורמת הגולן.
במחוז פרוסים  8בתי כלא :חרמון ,צלמון ,כרמל ,דמון ,קישון ,גלבוע ,מגידו ושיטה.
בנספח ו' מוצג מספר המטופלים בקהילה ביישובים השונים במחוז הצפון .פעילות המחוז בכלא מופיעה
לעיל בפרק השני .פעילות הוסטל בית החסד מפורטת להלן בפרק הרביעי על המסגרות החוץ ביתיות .מרבית
פעילות המחוז בתחומים תעסוקה ,נשים ,נוער וצעירים ועברייני מין משולבת להלן בפרק החמישי העוסק
בתחומים .בסעיף הנוכחי מפורטות מקצת שאר הפעילויות במחוז.
▪

▪

מרכז שוש"ן (שיקום ושילוב נוער וצעירים)
▪

ביסוס שיטת השלבים הבנויה על "כלכלת אסימונים".

▪

שיטת "חונך -חניך" – נדבך של שיטת השלבים :ככל שהמטופל מתחזק ,כך גם אחריותו גדלה.
בתהליך החונכים מלמדים את החניכים מה מצופה מהם ומייצרים בקרב החדשים "נחיתה רכה"
ובטוחה.

▪

שימוש בכלי טיפולי ניסיוני ממק"ע :המשלב טיפול מקצועי בנער ובמשפחתו בבית המטופל.

▪

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

▪

התחלת תהליך גיבוש מודל התערבות קבוצתית עם משפחות נוער וצעירים .בסיום התהליך,
במהלך  ,2019תיפתח קבוצה טיפולית להורים.

▪

המשך חיזוק שיתופי פעולה עם קידום נוער ומפתנים ,משטרת ישראל ,קציני מבחן ,מסגרות חוץ
ביתיות ,יחידות להתמכרויות ועוד.

▪

הרחבת שיתוף הפעולה וחיזוקו עם מנהלי מכינות קדם צבאיות לגיוס נערים וצעירים
פוטנציאליים.

יחידה לשיקום אסירות משוחררות
▪

היחידה פועלת כשירות מוכוון טראומה .לכל אישה נתפרת חליפת השיקום אינדיבידואלית
המתאימה לה ,בשיתוף עם גורמים מסייעים בקהילה.

▪

תפיסת העבודה כוללת שימוש באסטרטגיות קהילתיות :חיזור עיקש ,ביקורי בית ,תיווך וליווי
כחלק אינטגרלי מהטיפול ,סנגור אקטיבי ,סיוע בדיור ,מיצוי זכויות ,ליווי רפואי ,ליווי משפטי
ומענה תעסוקתי.

▪

מתנדבים ,סטודנטים וקשר עם האקדמיה :נקלטו  8סטודנטים המבצעים את הפרקטיקום וההכשרה
המעשית בעבודה פרטנית וקבוצתית ביחידות השונות .רוב המתנדבות משולבות ביחידת השיקום
לאסירות משוחררות.

▪

העשרה מקצועית וסיורים לימודיים :מפגשים מקצועיים עם :צוות יחידת פקא"ל ,שירות פרט
ומשפחה במשרד הרווחה ,הסניגוריה הציבורית במחוז ,נציגי פרקליטות במחוז ,נציגות ועדת אלמ"ב
במחוז ,שולחן עגול עם מחלקת טו"ש שב"ס ,סיורים לימודיים בתחנות לטיפול משפחתי.

▪

שיתופי פעולה חדשים במהלך השנה :מרכזים למניעת אלימות במשפחה ביישובים; תחנות לטיפול
משפחתי וזוגי ביישובים; פורום מנהלי המחלקות הערביות לשירותים חברתיים; הלשכות לסיוע
משפטי במחוזות חיפה והצפון; הסדרת מסלולי סיוע ישירים ומהירים לאסירים משוחררים המופנים
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על ידי רש"א; שת"פ בין המחוז למכללת הגליל המערבי בעכו באמצעות מיזם משותף של קבוצה
טיפולית מעורבת של אסירים וסטודנטים הלומדים במסלול התיאטרון הקהילתי.
▪

פר"ח לילדי אסירים ואסירים משוחררים 57 :ילדים השתתפו בפרויקט פר"ח.

▪

קבוצות במחוז 6 :קבוצת עבריינות כללית 3 ,קבוצת אלימות ,תורני ,תעבורה ,עברייני מין ,נשים ,נוער,
צעירים .בסה"כ התקיימו במחוז הצפון  15קבוצות.
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פרק רביעי :מסגרות חוץ ביתיות
בלוח  4מוצגים נתוני הפעילות של המסגרות החוץ ביתיות של הרשות לשיקום האסיר.
לוח  :4תנועת מטופלים בהוסטלים של רש"א
סטטוס

ירושלים

מפתחות

בית החסד

נשים

סה"כ

מועמדים

45

24

47

30

146

נקלטים ב2018-

19

15

26

18

78

ממשיכים מ2017-

7

12

6

10

35

בוגרים (לאחר שלב דיירות)

23

12

12

15

62

נושרים

10

3

7

11

31

סה"כ מטופלים ב*2018-

59

42

51

54

206

* בשורת הסה"כ לא נכללו המועמדים

בארבעת ההוסטלים של רש"א טופלו ב 2018-יותר ממאתיים אסירים משוחררים .כ 30%-מהמטופלים
בהוסטלים הם בוגרים לאחר שלב הדיירות; כ 15%-מהדיירים בהוסטלים נושרים טרם השלמת שלב
הדיירות .יש לציין ש 132-אסירים משוחררים נוספים מטופלים במסגרות חוץ ביתיות של משרד הרווחה
ושל משרד הבריאות .להלן נציג את ארבעת ההוסטלים על מאפייניהם והפעילויות שמתקיימות בהם.

הוסטל מפתחות :הוסטל לפיתוח מיומנויות משפחתיות (אלמ"ב)
הוסטל מפתחות הוא הוסטל לטיפול באסירים משוחררים שהם גברים אלימים .ההוסטל הוקם בשנת 2005
על ידי ה רשות לשיקום האסיר ,בחסות הקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי וקרן סקט"א רש"י.
ההוסטל מיועד ל 14-דיירים.
מטרת ההוסטל ללמד את הגברים האלימים טכניקות להידברות ,לשוויוניות ,לזוגיות ולמשפחתיות ,וכל
זאת כדי למנוע הן את הקורבן הבא והן את התוקפן הבא ,ועל מנת למנוע העברה בין-דורית של שימוש
באלימות בתא המשפחתי .הטיפול בהוסטל מפגיש את הדייר עם החיים האמיתיים בחוץ והוא נדרש
להתמודד עם מציאת מקום עבודה ,לקיחת אחריות על פרנסת המשפחה – כל זאת כשבת הזוג ובני המשפחה
משולבים במעגל חייו .חיי היומיום בהוסטל מתנהלים במודל של תא משפחתי ,וכך לומדים הדיירים
מיומנויות ביתיות (תחזוקה ,ניקיון ,קניות וסידורים) ונדרשים ליישב אי הסכמות באמצעות תקשורת ישירה
וכנה ,ללא שימוש באלימות .בכדי לסייע למשפחה להתאחד מחדש אחרי המאסר או להיפרד בדרכי שלום,
ניתן בהוסטל גם טיפול זוגי ו/או משפחתי.
אוכלוסיית היעד של ההוסטל היא :אסירים השפוטים בגין אלימות במשפחה ,כאשר מוקד הבעיה הנו
אלימות במשפחה; האסירים אובחנו כבני שיקום; האסירים עברו טיפול משמעותי בכלא או בקהילה ונקיים
מסמים ומאלכוהול.
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▪

שלבי תכנית ההוסטל

▪

איתור המועמד לטיפול בהוסטל – כולל איתור ,ריאיון עם המועמד ,ראיון עם בת הזוג ,ועדת קבלה,
הכנה לקראת המעבר להוסטל.

▪

כניסה להוסטל – תהליך הנמשך כ 4-חודשים .מיקוד בדייר עצמו ,כולל אינטייק ,קביעת תכנית טיפולית
אישית ,טיפול פרטני ,טיפול קבוצתי ,קבוצות העשרה ,הכנה לעבודה ,ליווי והכשרה מקצועית.

▪

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

▪

הכנה לקראת חזרה הביתה.

▪

המשך טיפול – שנת מעקב ופיקוח ,השתתפות בקבוצת בוגרים ,המשך הקשר הטיפולי עם העו"ס
בהוסטל ,המשך טיפול זוגי ו/או משפחתי והשתתפות בקבוצת בוגרים המתקיימים פעם בשבועיים.

▪ פעילות נוספת
קבוצת נשים – קבוצה זו קרדינלית להליך הטיפולי בהוסטל .היא מתקיימת אחת לשבועיים .בנוסף למפגש
זה ,מנחת הקבוצה מקיימת קשר ומעקב יומי עם המטופלות ,הכולל ביקורי בית ,מפגשים פרטניים ושיחות
טלפוניות רבות .לאור העומס הרב על מנחת הקבוצה ,מענים נוספים ניתנים על ידי אנשי הצוות האחרים.
בנוסף ,הנשים יחד עם בני הזוג מקבלות מענה של טיפול זוגי ו/או משפחתי – בהתאם לצרכים.
קבוצת בוגרים – קבוצת הבוגרים הנה אחד מעמודי התווך בליווי המטופלים .מנחי הקבוצה הם מטפל
ומדריך מקצועי מתנדב .הקבוצה מתקיימת אחת לשבועיים ,ובין המפגשים מנחי הקבוצה ממשיכים לעקוב
ולסייע לבוגרים בהתמודדויות היומיום .נוסף על כך ,הבוגרים מקבלים במסגרת הטיפול מענה של טיפול
זוגי ו/או משפחתי – בהתאם לצרכים.
טיפול זוגי ומשפחתי – הטיפול הזוגי והמשפחתי דורש פעילות שמעבר לשעות בחדר הטיפולים ,וככל
שמדובר בטיפול ייעודי לאלימות במשפחה זהו מענה בסיסי.
פרויקטים ייחודיים
▪

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

▪

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

▪

הרצאות הצוות ובוגרי ההוסטל בימי עיון שונים בקהילה.

▪

פרזנטציות לסטודנטים למשפטים ,לעבודה סוציאלית ולצוותי בתי חולים.

▪

מרכז לימודי לפרקטיקנים ולסטודנטים לקרימינולוגיה.

▪

מתנדבים – קרימינולוגית שיקומית ,פסיכותרפיסט ובוגר.

▪

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

▪

השתתפות בבניית נוהלי עבודה עם משרד הרווחה ,שב"ס ,רווחה ,מב"ן בטיפול באלימות במשפחה;
חברּות בוועדות אלמ"ב בין-משרדיות; חברּות בוועדה משותפת עם הסניגוריה הציבורית.
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הוסטל ירושלים
הוסטל ירושלים הינו מסגרת שיקומית-טיפולית כוללנית לאסירים משוחררים .ההוסטל מהווה גשר בין
החיים מאחורי סורג ובריח ובין הקהילה ,ומתגוררים בו דיירים העוברים תהליך טיפולי בליווי צוות מקצועי
הכולל מנהל ,עובדים סוציאליים ,מדריכים בוגרי ההוסטל ומתנדבים .משך הטיפול שנה ותשעה חודשים,
מתוכם תשעה חודשים ראשונים אינטנסיביים של מגורים בהוסטל ושנה נוספת של מעקב ,שבה הדיירים
שוכרים דירה באופן עצמאי בסמיכות להוסטל ,תוך שימור הקשר עם ההוסטל .מסגרת ההוסטל מאפשרת
לדיירים לרכוש כלים תפקודיים ורגשיים לניהול שגרת חיים נורמטיבית ונקייה מסמים ,תוך שמירה על
יציבות תעסוקתית .מטרה זו מושגת באמצעות טיפול פרטני וקבוצתי ,מענה וליווי תעסוקתי ,רכישת כישורי
חיים ,כלים לניהול כלכלי עצמאי ,שיקום משפחתי ואירועי תרבות והעשרה.
אוכלוסיית היעד :אסירים בגילאים  60-20המאופיינים במועדות גבוהה ושאובחנו על ידי יועצי רש"א בכלא
כזקוקים לטיפול אינטנסיבי .לרוב ,מדובר באסירים שהתנסו בשלל תכניות טיפוליות אך שבו לסורם ,וכן
באסירים המתגוררים בסביבה קרימינוגנית ,שמקשה על שיקומם בקהילה .בהוסטל שוהים אסירים
ברישיון (במסגרת השליש) ואסירים וולונטריים המגיעים לאחר שחרור .אוכלוסיית היעד בהוסטל מהווה
את קצה הרצף בקרב האסירים המשוחררים בני הטיפול .זו אוכלוסייה עם היסטוריית חיים הכוללת
משפחת מוצא דיספונקציונלית וקורבנּות במערכות יחסים המאופיינות בהזנחה ,התעללות ,אלימות
ואלימות מינית .האנשים בהוסטל סובלים פעמים רבות מטראומות מתמשכות ובנטייה להרס עצמי שבאה
לידי ביטוי ,בין היתר בנטייה להתמכרויות.
מסגרת ההוסטל מספקת מענה כולל ומקיף לצורכי האסיר המשוחרר ומקנה לו מגוון כלים הדרושים
להתמודדות עם דרישות החיים הנורמטיביים .ההוסטל מספק לאסיר יציבות ,זמן הסתגלות ואפשרות
לפתור את בעיותיו .בהוסטל מופעלות התערבויות טיפוליות רבות בנוגע למשפחת האסיר בדגש על ילדיו.
בהיותו מסגרת ביתית ,ניתן בהוסטל דגש על יחס אישי ,על אינטימיות ועל שחזור מסגרת המשפחה
הראשונית .כמו כן ,ההשתייכות לקהילת ההוסטל ,הכוללת בוגרים רבים על משפחותיהם ,מהווה נדבך
משמעותי של תמיכה והשתייכות המאפשרות לאדם גורם תמיכה לאורך החיים.
▪

מישורי התערבות אופרטיביים בהוסטל

▪

טיפול קבוצתי – חברי הקבוצה רוכשים מודעות באמצעות משוב מזולתם ,צפייה והתבוננות עצמית
להיבטים משמעותיים במגבלותיהם ,בעיוותיהם ביחסיהם הבין אישיים ובהתנהגותם השלילית
והלקויה המעוררת תגובות לא רצויות כלפיהם .סוגי הקבוצות שפועלות בהוסטל :קבוצה דינמית,
קבוצות טראומה ,קבוצת סיפורי חיים ,פסיכודרמה ,קבוצת יחסים בינאישיים ,קבוצה טיפול
קוגניטיבי ,רכישת מיומנויות לתקשורת בין אישית ,קבוצת הבית ,שליטה בכעסים ,תקשורת בין אישית,
מניעת שימוש חוזר ,קבוצת  12הצעדים.

▪

טיפול פרטני – כל דייר משתתף בשיחה פרטנית אחת לשבוע.

▪

טיפול זוגי/משפחתי – בהתאם לצורכי הדייר נעשות התערבויות זוגיות/משפחתיות או הפנייה למסגרת
חיצונית המעניקה סיוע זה .מתקיים קשר שוטף עם בני המשפחה באמצעות :ימי משפחות ,שבתות
ילדים וימי פעילויות עם ילדי הדיירים.

▪

קבוצת נשים – מלבד מפגש אחת לשבועיים ,מנחת הקבוצה מקיימת קשר ומעקב יומי עם נשות
האסירים ,הכולל ביקורי בית ,מפגשים פרטניים ושיחות טלפוניות.
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▪

תעסוקה – מטופל בהוסטל עובד במשרה מלאה ,תוך ליווי תעסוקתי כשההוסטל מספק מענה לפתרון
בעיותיו בתחום התעסוקה ושומר על קשר הדוק עם המעסיק.

▪

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

▪

מיצוי זכויות וטיפול בחובות – בתחומים :ביטוח לאומי ,משרד השיכון ,מס הכנסה ,הסדרת וסגירת
תיקים פליליים .ההוסטל גם מתווך בין הדייר לבין בעלי החוב ומארגן להסדרי חוב ולסגירת תיקים
בהוצאה לפועל ,תוך קשר עם הסיוע המשפטי במשרד המשפטים.

▪

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

▪

מניעת שימוש בסמים – ביצוע בדיקות שתן עתיות ,השתתפות בקבוצות  NAוקבוצות צעדים ורכישת
כלים להתמודדות עם הכמיהה לסמים ולשימוש חוזר.

▪

ניהול משק בית – הדייר לומד לבצע עבודות בית כמו :ניקיון ,כביסה ,בישול וקניות.

▪

התנהלות כלכלית – ניהול תקציב אישי ,הכנסות מול הוצאות ,רכישה על פי צרכים ויכולת כלכלית,
הסדרת חובות מול נושים ,למידה של הרגלי חיסכון לצרכים עתידיים .אחת לשנה מתקיימת סדנה בת
שמונה מפגשים בנושא התנהלות כלכלית בהובלת מתנדבת עם התמחות בתחום.

▪

התנדבות – במהלך שהותם בהוסטל משולבים הדיירים בפרויקטים שונים של התנדבות .ההתנדבות
מפתחת אחריות חברתית וחמלה ,מפחיתה תחושות ניכור וחוסר אונים ומספקת משמעות ותחושת ערך
למתנדב.

▪

העשרה – דיירי ההוסטל משתתפים בפעילות העשרה הכוללת טיולים לימודיים ברחבי הארץ ,סרטים,
הצגות ופעילות לחגים ולמועדים .מטרת הפעילות היא גיבוש חברתי וחשיפה לאופציות ניצול שעות
הפנאי בהשתלבותו בקהילה בסיום הטיפול במסגרת .אחת לשנה מתקיים טיול בן יומיים לצפון הארץ.

▪

קבוצת בוגרים – אחת לשבועיים נפגשים בוגרי הוסטל עם מדריך מקצועי ומתנדב .מנחי הקבוצה
ממשיכים לעקוב ולסייע לבוגרים בהתמודדויות היומיום ,ובנוסף ,הבוגרים מקבלים טיפול זוגי
ומשפחתי.

▪ עשייה ייחודית לשנת 2018
הכשרת סטודנטים – במהלך שנה זו המשיך הליך של מיצוב ההוסטל כמקום הכשרה במסגרת לימודי
עבודה סוציאלית .השנה שולבו שתי סטודנטיות המודרכות על ידי מנהל ההוסטל .לצעד זה משמעות רבה
בקיום קשר אקדמיה-שטח מתוך תפיסת עולם הדוגלת בהזנה הדדית ואי קפיאה על השמרים .מהלך זה גם
תורם למיצוב ההוסטל כמקום בעל ערך בשדה הטיפול בישראל .לבסוף ,מהלך זה מהווה כר פורה להזנת
כוח אדם איכותי לרש"א.
שיתוף פעולה עם מרכז תעסוקה עירוני – במסגרת קידום תחומי התעסוקה וההכשרה בהוסטל נמשך השנה
שיתוף פעולה עם מרכז התעסוקה העירוני של עיריית ירושלים .במסגרת זו נערכה סדנת תעסוקה ייחודית
אשר נבנתה בהתאם לצורכי דיירי ההוסטל .סדנה זו היוותה את הבסיס לקשר שנרקם בין שני המוסדות
וכיום דיירי ההוסטל מקבלים ליווי אישי בכל הקשור להתפתחות תעסוקתית ,הכשרתית ואקדמית מגורמי
מרכז התעסוקה שמתמחים בעולם תוכן זה.
מפגש מסורת וסיוע לימודי – כחלק מהרצון להעניק לדיירים תחושת השתייכות נוצר קשר עם מתנדבת
אשר מגיעה אחת לשבוע ומעבירה לדיירים תוכן קצר בהקשר לסוגיה ערכית מן המסורת היהודית בהתאם
ללוח השנה .יודגש כי גם דתות ותרבויות אחרות מקבלות ביטוי במהלך מפגש זה .המפגש מתאפיין באווירה
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בלתי פורמלית וכולל קינוח שהמתנדבת מביאה .בהתאם לצורך ,המתנדבת מעבירה שיעורים פרטיים לדיירי
הבית שזקוקים לסיוע בלימוד עברית והכנה לבגרויות.
פרויקט "העיר שלנו" – במהלך חמש השנים האחרונות מתקיים פרויקט משותף עם תיכון "הרטמן" אשר
מפגיש בין דיירי ההוסטל לאוכלוסיית בני נוער נורמטיבית .השנה פרויקט זה כונה "העיר שלנו" ובמהלכו
נדרשו המשתתפים להתחלק לקבוצות מעורבות (דיירי ההוסטל ובני הנוער) ולחשוב על המוסדות
הרלוונטיים ביותר לקיום תקין של עיר .נבחרו מוסדות ממשל ,תרבות ,רווחה ובריאות שמתקיימות בהם
פעילות בהובלת המשתתפים הכוללות ידע על אותו מוסד ,מפגש עם אישיות רלוונטית ועשייה חברתית.
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הוסטל לאסירות משוחררות
ההוסטל הוא בית טיפולי עבור נשים ,אסירות משוחררות ,הבנוי כמסגרת חצי פתוחה (.)half-way house
ההוסטל ממוקם במרכז ההוליסטי לאסירות משוחררות ,הכולל גם מרכז יום (ראו הרחבה בפרק השלישי
על הפעילות במחוזות) .המסגרת מיועדת ל 13-9-דיירות .הנשים מתגוררות בהוסטל במשך כשנה ,ובהמשך
נבנית להן תכנית המשך בהתאם לצורכיהן .טרם השתלבותן של דיירות ההוסטל בתעסוקה ,הן משתתפות
במהלך שלושת החודשים הראשונים לאחר שחרורן מהכלא בתכנית מרכז היום (ראו פירוט בסעיף שיקום
אסירות משוחררות בפרק החמישי)  .דיירות ההוסטל מקבלות דיור ,טיפול וליווי אינטנסיביים בכל תחומי
החיים.
הקבוצות הטיפוליות בהוסטל הן :קבוצה טיפולית ,קבוצת יחסים ,יציאה לקבוצת  NAבליווי מדריכה ,סבב
הרגשה .בנוסף מתקיימות התערבויות פרטניות :רכישת מיומנויות חיים בסיסיות ,ניהול סדר יום ,חינוך
לחיי אזרחות ,מיצוי זכויות וסיוע משפטי.
▪

פעילויות נוספות

▪

במהלך השנה התארחו כעשר אסירות מכלא נווה תרצה לחופשות בהוסטל ובמרכז היום .בנוסף,
מתארחות בהוסטל בוגרות המסגרת.

▪

טיול במסגרת פרויקט "בדרך אל החופש" במימון החברה הגיאוגרפית ושב"ס ,הפלגה ביאכטה מול חופי
תל אביב וטיול בן יומיים לדרום הארץ.

▪

ערבי הכשרה למתנדבות ולסטודנטיות.

▪

ניהול מקרה – ליווי נשים במשימות :קופות חולים ,משרדי ממשלה ,ביטוח לאומי ,בתי דין רבניים
ושרעים ,עמידר ,בתי משפט ,רשויות מקומיות ,ועדות החלטה ,שירות מבחן ,משטרה ,מעקב
פסיכיאטרי ,טיפול ייעודי (עברייני מין ,הפרעות אכילה וכד') ,קשר עם מוסדות החינוך של ילדי
האסירות המשוחררות.

▪

ניהול תהליכי הכרה באחוזי נכות נפשית.

▪

בניית תכניות המשך – זכאות לשירותי סל שיקום ,קהילות טיפוליות ועוד.

▪

ניהול טיפול משותף עם מסגרות שיקום אחרות – נערות ,מרכזי אדולן ,בריאות הנפש ועוד.
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הוסטל בית החסד
הוסטל בית החסד הינו הוסטל טיפולי ושיקומי שמשלב מקצועיות באווירה משפחתית ומופעל על ידי עמותת
"החסד" .המסגרת מאפשרת חוויה טיפולית שבאה לענות על צורכי המשתקמים בהיבטים שונים :רגשי,
חברתי ,תעסוקתי ומשפחתי .ההוסטל יכול לקלוט עד  15דיירים .תקופת הדיירות בהוסטל היא  9חודשים
ולאחריה שנת מעקב .ההוסטל מטפל באוכלוסיית אסירים משוחררים מן המגזר הערבי בעלי רקע
התמכרותי והוא פועל בהסכם התקשרות עם רש"א .ההוסטל ממוקם במבנה אשר מספק ומשלב גישה
טיפולית עם רמה נאותה של פרטיות.
▪

רכיבי תכנית הטיפול

▪

טיפול פרטני על בסיס שיחה שבועית

▪

קבוצות טיפוליות בהנחיית עו"ס ומדריך

▪

קבוצת ( NAקבוצה חיצונית)

▪

בדיקות שתן ובדיקות אלכוהול ( 3פעמים בשבוע)

▪

ניהול תקציב של המטופלים במהלך תקופת הטיפול

▪ פירוט תכנית הטיפול
מטרת התכני ת בהוסטל הינה לתת למטופלים כלים להשתלבות נורמטיבית בחברה ,והיא בנויה מחלקים
תפקודיים ומתהליכים רגשיים המאפשרים למשתקם לזהות דפוסים מעכבים ולעבוד עליהם .במסגרת
התכנית הטיפולית ,לכל משתקם ממונה מטפל אישי אשר גם מנהל את הטיפול .סדר היום כולל יציאה
מסודרת לעבודה ובשעות אחר הצהריים :תורניות ,קבוצות טיפוליות ,טיפול פרטני והעשרה.
ההוסטל מציע מפרט של קבוצות טיפוליות (לפחות שתי קבוצות לכל מטופל) ,כדי לתת מענה לנושאים רבים
שהם חלק בלתי נפרד מהמצע הטיפולי הכוללני .התכנית כוללת קבוצת דפוסי חשיבה ,קבוצת סיפורי חיים,
קבוצת הבית וקבוצה דינמית פעילה על פי המודל של קבוצת רכבת ,שבה מטופלים חדשים מצטרפים למערך
הקבוצתי הקיים .בנוסף משתתפים הדיירים בקבוצת ה .NA
המשפחה הנה במוקד ההתערבות .משתקמים שהם אבות יקבלו בנוסף לטיפול הפרטני והקבוצתי
התייחסות לתפקידם ההורי .המטפל מוודא שמשפחתו של המשתקם מכירה את תכנית הטיפול ,והיא
מוזמנת למפגשים כדי לעמוד על התקדמות הטיפול ועל מנת לתאם ציפיות לקראת חזרתו העתידית של
המשתקם לחיק המשפחה .אסירים נשואים יזכו להתייחסות טיפולית ייחודית ,ובנות הזוג ישתתפו
במפגשים בתיאום עם המטפל הפרטני .דגש מיוחד יושם על צורכי הילדים ,במטרה לחזק את הקשר עם
ההורה ,והם ישתתפו בפעילות יצירה המונחית על ידי העו"ס.
צוות הטיפול קובע בתיאום ובהתחשבות עם צורכי המטופלים חוגים ,שמטרתם העשרה והקניית ידע
והרחבת אופקים .כחלק בלתי נפרד מהיבט זה ,מאורגנים טיולים ברחבי הארץ לאתרי מורשת ,תוך פעילות
שהרציונל שלה טיפולי .הדיירים גם משתתפים בפעילות פנאי (סרטים ,הצגות וביקור במוזיאונים).
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פרק חמישי  :תחומים ונושאי פעילות
כלא-קהילה
▪

עבודת רכזים ויועצי כלא וקהילה

▪

פורומים מקצועיים – קיום פורומים מחוזים וארציים הדנים בסוגיות ודילמות מהשטח ,קידום דרכי
עבודה ושיתופי פעולה עם גורמים משיקים לרש"א ,הטמעת נוהלי עבודה ועדכונם בהתאם לצרכים
החדשים .הזמנת גורמים מקצועיים לצורך העשרת העובדים בתחומים מגוונים :תעסוקה ,עבריינות
מין ,שיקום תורני ועוד.

▪

גיבוש נוהל עבודה עבור רכזי שיקום אזוריים ברש"א.

▪

קידום דרכי התייעלות בעבודה – יצירת רצף בין הערכת התאמת אסיר לתכנית השיקום לבין התכנית
בפועל; חוות דעת אינטגרטיבית לתכנית שיקום.

▪

הנחיה וייעוץ מקצועי שוטף בסוגיות מקצועיות ובהתמודדות עם חסמים שעולים מהשטח.

▪ פיקוח אלקטרוני
פיקוח אלקטרוני (פקא"ל) מאפש ר לרש"א לגבש תכניות שיקום העונות על מאפיינים קרימינוגניים של
אסירים הזקוקים לפיקוח הדוק במסגרת תכנית השיקום ,ומגביר את יכולת הבקרה והפיקוח על עמידתם
בתכניות השיקום .בהחלטת ממשלה ,אושרה לרש"א מכסה של  150אזיקים אלקטרונים בנקודת זמן ,עבור
אוכלוסיית האסירים המשוחררים בפיקוח .בלוח  5מוצגים נתונים על אסירים המשוחררים בתכנית
הפקא"ל.
לוח  :5נתוני מפוקחי פקא"ל ,לפי מחוז
מחוז

מס' אסירים מס' אסירים מס' אירועים מס' הפרות
שעברו משנת טכניים
2017

מס' הפקעות
רישיון

ירושלים והדרום

63

13

29

30

3

המרכז

135

44

50

33

3

הצפון

104

24

96

18

4

סה"כ

302

81

175

81

10

במהלך  2018יותר מ 300-אסירים היו בפיקוח פקא"ל (מהם כ 80-שהתחילו בפיקוח ב .)2017-בממוצע אצל
יותר ממחצית ממפוקחי פקא"ל היו אירועים טכניים וליותר מרבע מהם הפרות (ייתכן שלמפוקח מסוים
יהיו יותר מאירוע או הפרה אחת) .עם זאת ,רק מספר קטן מההפרות הבשיל להפקעת הרישיון של האסיר
ולחזרתו למאסר בפועל.
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פעולות עיקריות בשנת 2018
▪

שיפור מנגנון הפיקוח – ברבעון האחרון של  ,2018החל לעבוד כוח אדם ייעודי בתחום הפקא"ל וליישם
בפועל את הפיקוח ,בהתאם לנוהל טיפול בהפרות פיקוח אלקטרוני .כפועל יוצא ,חלה ירידה משמעותית
במספר האירועים המדווחים ע"י יחידת פקא"ל

▪

הקמת מסד נתונים ארצי – הוקם ברש"א מסד נתונים ארצי (לא ממוחשב) המאפשר ניהול יעיל הכולל
מעקב יומיומי ,פיקוח מחוזי וארצי ,תיעוד פעולות של המפוקח ,דיווחים שוטפים לוועדות השחרורים
וליחידת פקא"ל של שב"ס.

▪

גיבוש והוצאת נהלים והנחיות – גובש והופץ הנוהל "טיפול בהפרות פיקוח אלקטרוני" המסדיר את
הבקרה והפיקוח על אסירים בפקא"ל מול יחידת פקא"ל של שב"ס ומול ועדות השחרורים; הופצו
הנחיות שוטפות להסדרת הפיקוח על אסירים עם איזוק אלקטרוני; הושלמה טיוטת נוהל עבודה של
רש"א מול יחידת פקא"ל של שב"ס.

▪ 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:

▪

▪

▪

נוהל עבודה משותף :רש"א-שב"ס – עיקרי הנוהל משקפים את התפתחות עבודת היועצים בכלא
ואת הגמישות של שני הגופים באיתור אסירים המתאימים לשיקום .טיוטת הנוהל הועברה
למחלקה המשפטית של שב"ס ורש"א לצורך אישור סופי.

▪

הוצאת הנחיות עבודה משותפות לנציגי רש"א בכלא ולקציני טו"ש בכל הקשור לממשקי העבודה
בין שני הגופים ,כגון :העברת חומרים רלוונטיים ליועצי רש"א בכלא ,הסדרת פתיחת וש"ר (ועדת
שחרורים רגילה) טרם פגישת האסיר עם יועץ רש"א ,הרחבת דוח סוציאלי שב"ס לתחומים
מקצועיים נוספים (תעסוקה ,חינוך ,קנסות וחובות).

▪

נתונים ארציים על אסירים פעילים ומשוחררים – קבלת נתוני אסירים משב"ס דרך ערוץ מאובטח
לרש"א ("כספת") .הנתונים יאפשרו פעולות בקרה.

▪

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

השירות להתמכרויות ,משרד הרווחה
▪

נוהל עבודה רש"א והשירות להתמכרויות – הנוהל נועד להסדיר את דרכי העבודה של רש"א מול
יחידת ההתמכרויות בכל הקשור להשמת אסירים מכורים לסמים ולאלכוהול במסגרות הטיפול
השונות הנמצאות בפיקוח משרד הרווחה .הנוהל טרם אושר סופית על ידי משרד הרווחה.

▪

השמת אסירים מכורים במסגרות חוץ-ביתיות בפיקוח משרד הרווחה – הודות לשיתופי העבודה
הפוריים עם השירות להתמכרויות ,מס' האסירים בפיקוח ששולבו במסגרות הכפיל את עצמו
לעומת השנה שעברה ,מ 66-ל ;121-הגידול בלט במיוחד במחוז המרכז.

הנהלת בתי המשפט (ועדות שחרורים)
▪
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נוהל להעברת חוות דעת לוועדות השחרורים – הוועדה מתכנסת אחת לרבעון לצורך עדכון הנוהל,
פתרון חסמים קיימים והטמעת הנוהל בשטח .חברים נוספים בוועדה :שב"ס ,פרקליטות ,סניגוריה
ציבורית ,משרד המשפטים ,הנהלת בתי המשפט (ועדות שחרורים).

▪

קידום סוגיות מקצועיות של רש"א בוועדות השחרורים בנושאים כגון :הגשות חוות דעת
מקצועיות ,פיקוח אלקטרוני ,סד זמנים ,מקרים דחופים ,פרוצדורות מנהליות מול גופים משיקים.

▪ הקרן לידידות
חיזוק ממשקי עבודה והיכרות הדדית בין הארגונים ,לצורך סיוע בשיקומם של אסירים משוחררים
ומשפחותיהם בחברה .פתיחת קישור ייעודי באתר הקרן לפניות ולבקשות של אסירים.
▪ שירות פרט ומשפחה ,משרד הרווחה
ישיבות עבודה עם המפקח הארצי על ועדות אלמ"ב מטעם משרד הרווחה ועם יו"ר הוועדות לצורך קידום
בניית תכניות שיקום בקהילה עבור אסירי אלמ"ב.
▪ עמותת "השקט שבפנים"
ייזום ממשק עבודה עם העמותה אשר מפעילה בהתנדבות קבוצות מדיטציה לאסירים .התחלת פיילוט
במרכז נוער וצעירים במחוז מרכז והרחבתו למחוזות נוספים.
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תעסוקה
אוכלוסיית האסירים המשוחררים סובלת מניכור ומהדרה חברתית .בפני אסירים משוחררים עומדים
חסמים רבים בבואם להשתלב בשוק התעסוקה .חסמים אלה מאתגרים את יועצי התעסוקה בשל
השתייכותם לגוף ציבורי האמון על שיקום אסירים משוחררים – מצד אחד ,ועל פיקוח ועמידה בהוראות
ועדת השחרורים – מצד שני.
מערך התעסוקה ברשות לשיקום האסיר פועל בפריסה ארצית תוך מתן מענה לאוכלוסיית האסירים
המשוחררים הכולל ליווי והשמה תעסוקתיים במודל סיכון-סיכוי לפרט המשתקם ולקהילה הקולטת
אותו .פעילותנו מכוונת לשמירה על ערכים חברתיים מוגנים ,למיצוי הפוטנציאל התעסוקתי של האסיר
ולשילובו כאזרח יצרני המנהל אורח חיים נורמטיבי ולהפחתת המועדות .תחום התעסוקה עבר תמורות
רבות הכוללות תהליכי עומק ורוחב וביניהם :התמחות בהכוונה להכשרות מקצועיות ,הטמעת מודל פיקוח
דיפרנציאלי ,הטמעת נהלים ,הנגשת השירות לאוכלוסיית היעד ומתן דגש להרחבת מערך המעסיקים.
בשנת  2018ליוו יועצי התעסוקה  1,783אסירים משוחררים ברמות פיקוח שונות .בהשוואה לשנת 2017
מדובר בירידה של כ ,18%-אשר במהלכה לוו  2,188אסירים משוחררים .הנתונים מתייחסים לאסירים
משוחררים בגירים ,גברים ונשים ולא לנערים .ב 2017-לא היו יועצי תעסוקה לנוער וב 2018-ניתן ייעוץ
תעסוקתי ל 162-נערים וצעירים .בתרשים  5מוצגת התפלגות הסטטוס של האסירים המשוחררים שקיבלו
ייעוץ תעסוקתי .בשל היקף הפעילות הרחב וההבדלים בין המחוזות מובאים הנתונים בחלוקה לפי מחוז.
תרשים  :5התפלגות סטטוס אסירים משוחררים בתעסוקה – השוואה בין  2018ל2017-
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אפשר לראות כי בעוד שבמחוזות הצפון וירושלים והדרום חלה ירידה בהיקף האסירים בתחום התעסוקה,
במחוז המרכז נרשמה יציבות .הירידה החריפה ביותר הייתה בקרב האסירים המשוחררים הוולונטריים.
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בקשות לשינוי תעסוקה – השנה אנו רואים ריבוי בקשות לשינוי תעסוקה ,המצביעות על חוסר שביעות רצון
ממקום העבודה ,מתנאי התעסוקה ומסוג העבודה .כל בקשה של שינוי מחייבת אישור של ועדת השחרורים,
באופן שנוצרת הפסקה של כחודש ברצף התעסוקה ופגיעה בסדר היום .במחוז ירושלים והדרום הוגשו
בקשות לשינוי תעסוקה על ידי  33%מהמפוקחים (בדומה לשנה שעברה .)36% ,במחוז המרכז( 34% ,בדומה
לשנה שעברה .)37% ,במחוז הצפון ,הוגשו בקשות לשינוי תעסוקה על ידי  78%מהמפוקחים (עלייה לעומת
השנה שעברה.)65% ,
▪ לימודים והכשרה מקצועית
על פי סעיף  )3( 3בחוק הרשות לשיקום האסיר ,מתפקידיה של רש"א "לפעול לקליטת אסירים ושיקומם
בקהילה ,לרבות בתחומי התעסוקה ,הכשרה מקצועית ."...אחד התחומים הקשים להתמודדות עבור
אסירים ואסירות משוחררים הנו נושא השיקום המקצועי .לרוב האסירים חסרה השכלה מסודרת על רקע
אורח החיים הקודם למאסרם ,מצב חברתי-כלכלי נמוך ומחסור בהזדמנויות .העדר השכלה והכשרה
תעסוקתית מותאמת מקשה על השתלבותם בשוק העבודה ,ולכן רבים מהאסירים לכודים ב"רצפת הבוץ"
ונעדרים יכולת ממשית לשפר את מצבם.
בשנתיים האחרונות מערך התעסוקה שם לו ליעד לפתח תורה בתחום ניהול קריירה נורמטיבית
כאלטרנטיבה לחיי פשיעה .בשנת  2015הופנו  7אסירים משוחררים להכשרות מקצועיות ולימודים ,בשנת
 2016הופנו  29אסירים משוחררים להכשרות מקצועיות ולימודים ובשנים  2017ו 2018-הופנו כ70-
מפוקחים להכשרות מקצועיות ולימודים במגוון רחב של תחומים ,תוך מתן דגש על אבחון וייעוץ תעסוקתי
רואה פני עתיד .להלן הפעולות שנעשו בתחום הלימודים וההכשרה המקצועית:
▪

תכנית השוברים – כתוצאה משיתוף פעולה פורה עם האגף להכשרה מקצועית במשרדי הכלכלה
והרווחה ,רש"א הוכרה ב 2017-כגוף מפנה להכשרות מקצועיות במסגרת תכנית השוברים להכשרות
מקצועות (ואוצ'רים) .במסגרת זו הופנו  25אסירים משוחררים לתחומי הכשרה שונים בהתאם לעמידה
בקריטריונים של תכנית השוברים ובכפוף לשיתוף פעולה עם גורמי הפיקוח .תחומי הלימוד בהם
השתלבו לומדים בשנת  2018במסגרת תכנית השוברים היו :ריתוך ,חריטה וכרסום ,תחזוקה ותיקון
מכשירי סלולר ,נהיגה על רכב משא ,קירור ומיזוג אויר ,עיצוב תסרוקות ,תכנה ליצירה והפקה
מוזיקאלית ,מדריך כושר גופני ובריאות ,מדריך כדורגל ,מאתר ליקויי בנייה וניהול מלאי ורכש.

▪

מענק לימודים והתמדה בעבודה – השנה הוקצו משאבים פנים ארגוניים למענקי לימודים/הכשרה
מקצועית והתמדה בעבודה במטרה לעודד אסירים משוחררים בתכניות פיקוח ללמוד במקביל לעבודה.
להתמדה בעבודה ערכים טיפוליים-שיקומיים-חברתיים רבים ,החל ביציבות ובסדר יום נורמטיבי וכלה
במיגור פרזיטיות והישענות על קצבאות מדינה .יתרה מזאת ,התמדה בעבודה מאפשרת למשתקם
לכלכל נכונה את צעדיו ולחסוך .במחצית הראשונה של  2018חולקו  50מענקים לגברים בוגרים ,מקצתם
הציגו תעודות סיום ואף החלו לעבוד בתחום שהם למדו .בשל סיבות תקציביות הופסקה חלוקת המענק.

▪

קשר עם מכללות – הוקמה תשתית עבודה מול מכללות ברחבי הארץ ,בהן :מכללת "עתיד" ,מכללת
"לפיד"" ,ספיר"" ,אל חייאט" ,מכללת "סכנין" ,מכללת "אין-ליין" ,וינגייט ,מכללת רופין,
האוניברסיטה הפתוחה ,מכללת אריאל" ,ג'ון ברייס" ,מכללת אשקלון ,מכללת שנקר ,מלט"ש (מכללה
לטכנולוגיה שימושית) ,אלקטריק ,דן גורמה ,בית ברל ,מכללת עירון לבנייה ,האקר-יו ,המכללה
הטכנולוגית באר שבע ובתי ספר לנהיגה לרישיון ג' ברחבי הארץ.
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▪ תעסוקת נוער וצעירים
אוכלוסיית הנוער והצעירים מצריכה מענה ייחודי ואינטנסיבי ,מרביתם נעדרי כישורי עבודה בסיסיים וללא
הכשרה מקצועית והשכלה בסיסית .הם מרבים להחליף מקומות עבודה ,מתקשים לקבל מרות ולנהל סדר
יום נורמטיבי ,והם חסרים מעגלי תמיכה ורשת חברתית וחיבור למקומות עבודה מיטיבים .לאורך השנים
המענה התעסוקתי לנוער ניתן על ידי יועצי התעסוקה של הבוגרים ואולם לא היה די בכך .היינו עדים לצורך
בליווי צמוד לראיונות עבודה ,בקשר הדוק עם מעסיקים ובאבחון צורכי הנער ,רצונותיו ושאיפותיו
התעסוקתיים .במסגרת הרחבת השירותים הניתנים ברש"א לאוכלוסיית הנוער והצעירים הוחלט על
הרחבת המענה התעסוקתי לאוכלוסייה זו .השנה הושלמו תהליכי קליטה ואיוש משרות יועצי תעסוקה
במסגרת תחום הנוער ,יועצי התעסוקה פועלים במרכזי הנערים בערים תל אביב ,ירושלים ,באר שבע וחיפה.
ב 2018-השתתפו בפעילות רש"א  162נערים וצעירים .להלן פעולות שנעשו בתחום תעסוקת הנוער
והצעירים:
▪

מענקי לימודים  /התנדבות  /התמדה בעבודה – ב 2018-שמנו דגש על הרחבת תכניות השיקום
התעסוקתיות בכלל ובפרט עבור אוכלוסיית הצעירים .במסגרת נוהל מענק לימודים והתמדה בעבודה
עודדנו את אוכלוסיית הנוער והצעירים להשתלב בהכשרות מקצועיות ולימודים באמצעות תמריץ
שמוענק בשלוש פעימות .במסגרת זו חולקו  33מענקים בתחומים :השלמת בגרויות ,השלמת  12שנ"ל,
רישיון נהיגה על משאית ,מכינה קדם צבאית ,התקנת ותיקון מזגנים ,לימודי משחק ,מלגזה ,מדריך
חדר כושר ,טבחות ועוד.

▪

מיפוי שותפים וקידום שותפויות – במסגרת השתלבותם של יועצי התעסוקה במרכזי הנוער ניתן דגש
למיפוי ארגונים ושותפים לדרך .שיתופי פעולה אלה נושאים פרי בדמות מלגות נוספות ופתיחת שערים
בתחומים אשר לא היו אפשריים קודם לכן ,כגון שיתוף פעולה לאבחונים פסיכו-דידקטיים ,לימודי
עברית במסגרת "ריאן" (קידום תעסוקה בחברה הערבית) בדרום ,שותפות עם מרכזי צעירים ועסקים
חברתיים הנותנים מענה לנוער בסיכון (קיטשן סטודיו ,ארץ עיר ,דרך המלך ,הבית של סוזן ועוד).

▪

מענה הוליסטי לנערים ולצעירים במסגרת מרכזי הנוער – קבוצת הצעירים ברש"א צריכה מענה הדוק
וייחודי ,ולכן כל צעיר מאובחן לפי צרכיו ויכולותיו .תהליך חיפוש העבודה וההשמה מתבצע עם הנער
וכולל ליווי למקום העבודה ולראיונות העבודה .יועץ התעסוקה מהווה אוזן קשבת לצורכי הצעיר כמו
גם לצורכי המעסיק ,זאת לצד הכוונה לפיתוח והרחבת הטווח התעסוקתי.

▪ תעסוקה לאסירות משוחררות
בשל הייחודיות של מאפייני האסירות ובשל ייחודיות הצרכים פיתחה הרשות לשיקום האסיר מענה ייחודי
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
וגדרה ולכלל הנשים הנמצאות בתהליך טיפולי במרכז ההוליסטי .השנה קיבלו מענה במחוז המרכז 40
אסירות והשתלבו במסגרות תעסוקתיות ,מרביתן בתחום השירותים .כחלק מהמענה משתלבות המטופלות
בסדנאות הכנה לעולם התעסוקה ובקבוצת תעסוקה העוסקת בשיקוף ההתנהלות ויחסים מיטיבים בעבודה
כמו גם במיצוי זכויות ובמתן מענה לצרכים קונקרטיים .כל מטופלת מקבלת ליווי אישי הכולל ליווי
לראיונות עבודה ,התאמת מקום העבודה לצורכי המטופלת ובהלימה לתכנית השיקום .במחוז דרום ניתן
מענה תעסוקתי חלקי ובמחוז צפון לא ניתן מענה תעסוקתי כלל .אנו רואים כי ככל שניתן מענה עמוק ורחב
אסירות משוחררות מצליחות להשתלב בשוק התעסוקה על אף החסמים הרבים העומדים בפניהן.
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▪

עסק חברתי לאסירות משוחררות – בתחום נשים פועל עסק חברתי "זאתזאת" ,סטודיו להדפסת
סובלימציה .הסטודיו מעסיק אסירות משוחררות ומנוהל על ידי אסירות משוחררות .השנה העסק
הרחיב את פעילותו העסקית ועלה צורך להוציאו מתחום המרכז ההוליסטי לטיפול בנשים .התגבש
שיתוף פעולה עם עמותת "שכולו-טוב" המתמחה בליווי בעלי מוגבלויות בהשתלבות תעסוקתית
בקהילה .בסוף  2018עבר הסטודיו מהמרכז ההוליסטי לנשים לחנות במרכז מסחרי בחולון .המעבר
מאפשר שילוב וחשיפה לקהל רחב יותר ,התנסות בעבודה מול לקוחות באופן פרונטלי והתמודדות עם
האתגרים הכרוכים בכך.

▪

קשרי מעסיקים

▪

שיתוף פעולה עם עמותת "בחזרה לחברה" (המרכז הבינתחומי בהרצליה) – שיתוף פעולה זה מסייע
בגיוס מעסיקים להעסקת אסירים משוחררים .במסגרת זו ניתנת לפרקטיקנים ולמתנדבים מטעם
העמותה הדרכה חודשית במשרדי רש"א ,וניתן ליווי אישי לפי הצרכים שעולים.

▪

יריד מעסיקים בבית חיל האוויר בהרצליה – אל היריד הגיעו מבתי הסוהר כ 120-אסירים .כהכנה
ליריד התבצעו סדנאות בבתי הכלא בארץ בשיתוף פעולה עם הסטודנטים ויועצי התעסוקה .כנס זה
הוביל לשיתופי פעולה עם מעסיקים גדולים בארץ ונעשו השמות תעסוקתיות.

▪

יריד מעסיקים במחוז המרכז במסגרת פיילוט שמטרתו בחינת היתכנות של יריד מעסיקים ממוקד
גאוגרפית וממוקד לאסירים משוחררים המחפשים תעסוקה בפועל.

▪

יריד מעסיקים בכלא חרמון ,במסגרתו הגיעו אסירים אשר יתרת המאסר שלהם עומדת על עד 6
חודשים לשחרור .ליריד הגיעו כעשרה מעסיקים ידידים של רש"א.

▪

גיוס מעסיקים – התקיימו פגישות עם מעסיקים רבים במטרה לגייסם להעסקת אסירים משוחררים:
רשות הטבע והגנים ,חברת חשמל ,רשות העתיקות ,חברות השמה וכוח אדם בפריסה ארצית ,התאחדות
התעשיינים ,התאחדות המוסכים ,רשתות קמעונאות ,רשתות בתי מלון ומעסיקים קטנים ברמה
האזורית.

▪

מפגשים של יועצי התעסוקה –לאורך השנה התקיימו  12מפגשים ארציים של יועצי התעסוקה ,בהם
נדונו סוגיות תעסוקתיות ,התקיימה הדרכה ,הוטמע נוהל תעסוקה ,הוטמע נושא השוברים להכשרות
מקצועיות ,הוטמע נוהל מענקי לימודים והתמדה ,נבחנו אסטרטגיות לגיוס מעסיקים ,הועלו קשיים
ואתגרים בעבודת היועצים.

▪

שיתופי פעולה נוספים

▪

שיווק אוכלוסיית האסירים – ב 2018-נרקם שיתוף פעולה עם המכללה למנהל המחלקה לשיווק,
במסגרת זו פעלו סטודנטיות לקידום ולשיווק אוכלוסיית האסירים המשוחררים .הפעילות התבצעה
כולה במסגרת תחום התעסוקה מתוך רצון לגייס מעסיקים ושותפים לדרך .במסגרת זו שודרג האתר
של רש"א ,הופקו סרטונים המציגים את תהליך השתלבותם של אסירים משוחררים במסגרות תעסוקה
והתראיינו שני מעסיקים אשר שיתפו מחוויותיהם.

▪

שיתוף ארגונים נוספים לעוברי חוק – התקיים פורום של עובדי תעסוקה לליווי תעסוקתי עבור
אוכלוסייה על הרצף הפלילי :שירות המבחן ,בתי משפט קהילתיים ,היחידה להתמכרויות .קיימים
מאפיינים וחסמים משותפים לאוכלוסיות אלה ועולה צורך לבחון שיתוף פעולה בתחום.
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שיקום תורני
השיקום התורני מהווה ומשמש מסגרת הרואה בעולם היהדות על תכניו השונים ,בסיס לבניית תהליכי
שיקום ושינוי חיובי .מסגרת זו מתאימה לאסירים אשר גילו זיקה ויכולת להיתרם מערכי התורה והיהדות
על מנת לחזק ולשפר כישורי חיים ,עולם ערכים חברתי ואישי ולגבש בסיס מוסרי התורם לתחושה של חיים
בעלי תוכן ,משמעות ומטרה.
האדם הינו יצור בעל יכולת בחירה .לכן ,יש לו אפשרות לקלקל את המתוקן ולתקן את המקולקל ,על פי רבי
נחמן מברסלב" :אם אתה מאמין שאפשר לקלקל ,תאמין שאפשר לתקן".
השירות בתחום השיקום התורני מצוי בפריסה ארצית ,וערוך לתת מענים במחוזות השונים .עובדי התחום
הינם עובדים סוציאליים בהכשרתם ובעלי יכולת לשלב אוריינטציה תורנית עם טיפול המקצועי .ב"ארגז
הכלים" שבשיקום התורני אנו עושים שימוש בכלי עבודה סוציאליים-מקצועיים ,לצד כלי עבודה הלקוחים
מהמסורת התורנית וממחשבת ישראל .בתרשים  6מוצגת התפלגות הסטטוס של אסירים משוחררים
בשיקום התורני במבט השוואתי בין  2018ל.2017-
תרשים  :6התפלגות סטטוס אסירים משוחררים בתחום השיקום התורני – השוואה בין  2018ל2017-
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טיפול קבוצתי

ועדת שחרורים דחתה

לא מתאימים

אף שמספר האסירים שרואיינו על ידי יועצי התחום עלה בכ( 14%-מ 372-ל ,423-לא מופיע בתרשים) ,מספר
האסירים המשוחררים שזכו לטיפול קבוצתי ירד ב( 13%-המקטעים הכתומים בתרשים :מ 141-ל,)122-
רובם המכריע במחוז הצפון .ייתכן שמגמה זו מבטאת את העדפת הטיפול הייעודי (המתייחס למאפייני
העבירה של האסיר המשוחרר) על ידי המערכת ,בעוד שהגישה של השיקום התורני אינה מתמקדת ישירות
במאפייני העבירה ,אלא נותנת מענה לכלל בעיות החיים של המטופלים .גם העלייה במספר האסירים
המסווגים על ידי יועצי רש"א כלא מתאימים (המקטעים האפורים בתרשים :מ 180-ל )210-תרמה לירידה
במספר המטופלים.
מספר האסירים ששוחררו למסגרות חוץ ביתיות ממשיך לרדת :שניים בלבד לעומת חמישה בשנה שעברה.
ירידה מתמשכת זו מבטאת את מיעוט המסגרות האינטנסיביות ,ובפרט כאלו המאפשרות טיפול
באוריינטציה תורנית.
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▪

יעדים לשנת 2019

▪

התמקדות והעמקת תכנים טיפוליים בהלימה לתוצאות ומסקנות המחקר בדבר שימוש בכלים
התורניים כמפחיתי מועדות.

▪

שאיפה לשלב את כל הצוות המקצועי בתחום התורני בהשתלמויות שייעשו על ידי מחלקת הדרכה
ברש"א ועל ידי ראש תחום תורני.

▪

שילוב אנשי טיפול בעלי רגישות תרבותית בטיפול באוכלוסיית המטופלים התורניים.

▪

המשך קידום שיתוף פעולה עם רבנות שב"ס בכל תחומי השיקום.

▪

השקעת מאמץ לאתר את המשוחררים ממאסרים קצרים המתאימים לשיקום תורני.
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נוער וצעירים
הנערים והצעירים שמגיעים לבתי הסוהר נחשבים לבעלי צרכים מורכבים ביותר ,אשר לא נתרמו מהמערכות
השונות ,ממשיכים לבצע עבירות חמורות ומתקשים לקחת אחריות למעשיהם ולהבין את השפעותיהם .לא
ייפלא שהחברה מתקשה לקבלם לאחר שחרורם מהכלא .היא נוטה שלא להיות סלחנית כלפיהם ולהפגין
חשש ,חשדנות והתנגדות לשילובם ,לצד הטלת ספק ביכולתם להשתנות ,במיוחד כאשר הם היו מעורבים
באלימות קשה .המורכבות הגדולה שמביא עמו גיל ההתבגרות שמאופיין בתחושות כעס ומרדנות ,לצד
מאסרים קצרים ותקופות פיקוח קצרות ,אשר אינן מאפשרות טיפול משמעותי ,מובילים לחוויית בידוד
חברתי ,ומכאן לאחוזי רצידיביזם גבוהים.
בתחום נוער וצעירים ברש"א מטופלים נערים וצעירים בגילים  .21-14התחום פיתח תפיסת עבודה מקצועית
ומותאמת לאוכלוסייה תוך שימוש בכלים מגוונים ועם מסירות רבה של העובדים .האתגר של צוות התחום
הוא להטמיע את נ קודת המוצא החיובית ,להתמקד בחיזוק הכוחות הנפשיים ,וזאת דרך המפגש האנושי
הייחודי והקשרים הנרקמים בין המטופלים לצוות.
▪ חשיפה בכלא
צוות תחום הנוער פוגש את הנערים והצעירים כבר בהיותם בכלא ,עורך ביקורי בית ובונה בשיתוף עם הנער
וגורמי תמיכה בקהילה תכנית שיקום מותאמת לצרכיו הייחודיים .אחת לרבעון מתקיימים ימי חשיפה,
כאשר צוותי הטיפול ממרכזי הנוער בליווי נערים וצעירים הנמצאים בהליכי שיקום מגיעים לכלא במטרה
להעביר מסר ,לגשר על הפערים ,להפחית חרדות ,לתת תקווה ולתרום לגיוסם של האסירים הצעירים להליכי
שיקום לאחר השחרור.
▪ מרכזי הנוער (שוש"ן)
בתחום קיימיים ארבעה מרכזי שוש"ן (שיקום ושילוב נוער וצעירים) .המרכזים מהווים עבור הצעירים
המשתחררים מהכלא גשר בין הכלא לבין הקהילה ונותנים מענה טיפולי הוליסטי ,בכל ימות השבוע (לא
כולל לינה).
במרכז פוגש הנער צוות רב מקצועי הכולל :מנהל מרכז ,עו"סים ,יועצי תעסוקה ,מדריכי שיקום ,סטודנטים
ומתנדבים אשר עומדים לצדו ומלווים אותו בכל הצמתים המשמעותיים בחייו .המרכז מאפשר לנערים
רגיעה – מקום חם ומקבל בו הם יכולים לנוח ,ליהנות מארוחה חמה ,לשמוע מילה טובה ולהיטען מחדש
לקראת ימים רבים של התמודדות ואתגרים.
התכנית היא שילוב של גבולות חזקים (איזוק אלקטרוני ,בדיקות לגילוי סמים ואלכוהול ,סדר יום מובנה,
קבוצות ייעודיות ,התערבויות פרטניות ,קבוצתיות ומשפחתיות) לצד מענים שיקומיים מגוונים (רכיבה
טיפולית ,מיינדפולנס ,טיפוס ,פעילויות אתגריות ,אמנות ,זוגיות ומיניות בריאה ,מניעת שימוש בסמים)
והקניית כישורי חיים (פעילויות חברתיות והעשרה ,התנדבות ,השמה ,הכשרה וליווי בתעסוקה ,קבלת
מענקים ,תקציב לסיוע אישי ,מיצוי זכויות ,הכוונה וסיוע בהשתלבות במסגרות נורמטיביות לרבות השלמת
השכלה ,שירות לאומי ,מכינות קדם צבאיות) .הגישה הטיפולית המרכזית היא חינוכית-שיקומית והיא
נשענת על עקרונות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי .דגש מיוחד ניתן לטיפול קצר מועד ,מאחר ותקופות
הפיקוח עומדות על כ 5-חודשים בממוצע.
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▪ שיתופי פעולה
התחום משקיע מאמצים רבים בשיתופי פעולה עם הגורמים המטפלים בנוער על פני כל הרצף (משרד החינוך,
משרד הרווחה ,משטרה ,שב"ס ,סניגוריה ,פרקליטות) ופועל להשפיע על דעת הקהל דרך השתתפות הנערים
בכנסים וב מפגשים עם אנשי מקצוע .השנה נערכו שני מפגשים עם בכירים בפרקליטות המדינה שהתארחו
במרכז שוש"ן בתל אביב ונפגשו עם נערים בהליכי שיקום .הנערים פתחו בפניהם צוהר לעולמם של קטינים
עוברי חוק ,הכניסו אותם אל מאחורי הקלעים של הדינמיקה העבריינית והדגישו את חשיבות השיקום
והקשר התומך עם רש"א להתפתחות תקינה וליציאה ממעגל העבריינות.
▪ פיתוח הצוות
אחת לחודש מתקיים פורום נוער של כל צוותי הטיפול מארבעת מרכזי הנוער לשם למידה ,פיתוח וקידום
סדר היום הטיפולי במטרה לפתח צוות חזק ומסור ,אשר יוכל להחזיק את התקווה בעבור המטופלים ועל
מנת למנוע שחיקה.
▪ היקפי פעילות
ב 2018-קיים תחום הנוער התערבויות שיקומיות (ראיונות ,הכנת תכניות וטיפולים) עם  333נערים וצעירים,
 267מפוקחים ו 66-וולונטריים .בהשוואה לכך ,בשנת  2017קיים תחום הנוער התערבות עם  261נערים
וצעירים 243 ,מפוקחים ו 18-וולונטריים.
ניתוח של היקף הפעילות ברמה התפעולית (ספירה יומית) מלמד שבממוצע מספר המטופלים היומי (ללא
נערים וצעירים בתהליך) עומד על  111מטופלים (הבסיס לחישוב היה משך טיפול ממוצע של  5חודשים).
בתרשים  7מוצגת התפלגות תוצאות הראיונות של נערים וצעירים במבט השוואתי בין  2018ל .2017-מתוך
 246הנערים והצעירים שנערכה עבורם בדיקת התאמה לטיפול 58 ,לא המשיכו לטיפול עקב דחייה בוועדת
השחרורים או סירוב שלהם (נשר של  ;)23.6%ב 2017-לא המשיכו לטיפול  72מתוך ( 200נשר של .)36.0%
תרשים  :7תוצאות בדיקת התאמה לנערים וצעירים – השוואה בין  2018ל2017-
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בתרשים  8מוצגת ההתפלגות של סטטוס הטיפול בנערים ובצעירים במבט השוואתי בין  2018ל.2017-
לעומת  ,2017השנה חלה עלייה של  4%במספר המטופלים ויציבות במספר הנערים והצעירים שרישיון
האסיר שלהם הופקע .יש לציין שב 2018-סיימו את הטיפול  93נערים וצעירים לעומת  61בלבד ב.2017-
תרשים  :8סטטוס הטיפול בנערים וצעירים – השוואה בין  2018ל2017-
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יעדים לשנת 2019
▪

רוב האסירים ובכללם הנערים והצעירים משתחררים ממאסר ללא תקופות פיקוח .התחום ישקיע
משאבים ומאמצים בגיוסם לתכניות שיקום ,באמצעות פעילות מאומצת בבתי הכלא ,סדנאות לשחרור,
מפגשי הורים ,מפגשי קהילה ויצירת תמריצים.

▪

ייעשה מאמץ לפתוח דירת לוויין ו/או מרכז לינה ,בסמוך לאחד המרכזים ,במטרה לתת מענה נוסף
ומשמעותי לנוער וצעירים ,אשר חזרה לביתם עשויה לסכל את השיקום.

▪

המשך פיתוח מענים מקצועיים וייחודיים הניתנים במרכזים

▪

חיזוק ומיצוב המרכזים ככתובת איתנה לנוער וצעירים לאחר מאסר

▪

תחילת מחקר אורך מלווה בגישה איכותנית וכמותית ,במטרה לבדוק את התועלות וההשפעות של
המרכזים .המחקר ייערך בשיתוף מכון שא"מ במכללה האקדמית אשקלון.

▪

פעולות שיווק וחשיפה בקרב אנשי מקצוע ובקהילה הרחבה ,על מנת לגייסם לשילוב הנערים בחברה.
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שיקום אסירות משוחררות
אוכלוסיית הנשים האסירות מהווה כ 2%-בלבד מאוכלוסיית האסירים בישראל ,אך מאופיינת במצוקות
ייחודיות וקשות משל גברים .רוב האסירות עברו התעללויות קשות בילדותן ובבגרותן וסובלות מהפרעת
לחץ פוסט טראומטית מורכבת ) )Complex PTSDוממצוקה נפשית .רוב האסירות הן אימהות חד הוריות
לילדים קטינים ,ו הפרידה הכפויה מהילדים מחריפה את המצוקה ומהווה מקור לסבל וכאב המקשים על
ריפוי ושיקום.
לאור המאפיינים הייחודיים של נשים אסירות הקימה רש"א מערך טיפולי נפרד בתפיסה טיפולית ייחודית
והקצאת המשאבים בו מתבססת על קריטריונים המותאמים לאתגרי השיקום .צוות המטפלות עובר
הכשרות  ,הדרכות והשתלמויות בנושא טיפול בנשים שעברו טראומות קשות בחייהן ,פגיעות מיניות וזנות.
מרכזי הטיפול פועלים על פי גישה מוכוונת טראומה אשר מקיימת תקשורת ישירה ,מכבדת ומיטבה עם
המטופלות .תחום שיקום אסירות פועל ללא לאות להטבת שירותי טיפול ושיקום לאסירות וילדיהן בקהילה,
רותם משרדי ממשלה למציאת פתרונות שיקום המותאמים למאפיינים המורכבים של נשים אסירות ומפתח
מענים רחבים.
בתרשים  9מוצגת התפלגות ההחלטות בעניינן של אסירות שרואיינו בכלא במבט השוואתי בין  2018ל.2017-
לעומת  ,2017חלה השנה עלייה של  8%במספר האסירות שנמצאו מתאימות לטיפול ,אך גם עלייה במספר
האסירות שנמצאו לא מתאימות לשיקום ושנדחו על ידי ועדת השחרורים.
תרשים  :9התפלגות ההחלטות בעניינן של אסירות – השוואה בין  2018ל2017-
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▪
בתרשים  10מוצגת התפלגות סוגי המענים הטיפוליים במבט השוואתי בין  2018ל .2017-אפשר לראות
שבהשוואה ל ,2017-ב 2018-חל קיטון של  14%בסך המטופלות בתחום נשים אסירות (מ 274-ל236-
מטופלות) .עיקר הצמצום בפעילות נובע מקיטון במספר המטופלות במסגרת "שימור שיקום".
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תרשים  :10התפלגות המענים הטיפוליים בתחום אסירות משוחררות – השוואה בין  2018ל2017-
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▪ שיתוף פעולה עם כלא נווה תרצה
שנת  2018הוקדשה לחיזוק שיתוף הפעולה עם כלא נווה תרצה :מיסוד קשרי העבודה ,הרחבת ההתערבויות
של רש"א בתוך הכלא (לרבות קבוצת הכנה לקראת שחרור) והעצמת פרויקט אימהות וילדיהן .כל
ההתערבויות יועדו להעלאת המוטיבציה של האסירות להיכנס לתכניות שיקום בקהילה ולשיפור הפרוגנוזה
באמצעות חיזוק הרצף השיקומי וביסוס קשר ראשוני מיטיב.
▪ התאמה לחקיקה חדשה – לקראת כניסתם לתוקף של החוקים החדשים :קיצור תקופת המאסר (מנהלי
כפול) וחוק המאסרים הקצרים – נערכה עבודת הכנה והיערכות בכלא ונבנה מנגנון עבודה חדש
שהותאם למציאות המשתנה .הושגה הסכמה שיועצת הכלא תמשיך להוות אשת הקשר ותרכז את
רשימת הנשים המיועדות לעלות לדיון בפני ועדת מאסרים קצרים .סוכם שמנהלות מרכזי הטיפול
ימשיכו לפגוש את כל האסירות המיועדות ,טרם עלייתן לוועדה למאסרים קצרים ,יכינו את האסירות
לתכנית ויענו על שאלות.
▪

תחלואה כפולה – כ 60%-מהנשים בכלא נמצאות בטווח הקליני של הפרעות נפשיות ו 40%-סובלות גם
מהתמכרות לסמים או לאלכוהול .כ 90%-מהאסירות עם רקע של תחלואה נפשית סובלות מתת מיצוי
זכויות בביטוח לאומי ומשרד הבריאות ועניינן אינו מקודם במהלך המאסר ,אלא רק לאחריו .השנה
עשינו מאמצים לנצל את תקופת המאסר למימוש זכאויות וזכויות ,לתיקון עוולות ולהנגשת שירותים
ולשם כך קיימנו פגישה בכלא נווה תרצה ,בהשתתפות גורמים בכירים מביטוח לאומי במטרה למצוא
את הדרך לקיים ועדות רפואיות של ביטוח לאומי בתוך כותלי הכלא.

▪

פרויקט אימהות אסירות וילדיהן – ב 2018-גדלה משמעותית קבוצת האימהות המשתתפות בפרויקט
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.

▪

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

▪

לשכות הסיוע המשפטי בכל המחוזות – נוהל העבודה הייחודי לאסירות משוחררות שהוחל ב2017-
במחוז הצפוני ("דף חדש") הורחב לרמה הארצית .בעקבות מפגש עם מנהלות לשכות הסיוע המשפטי
הוקצה בכל הלשכות רפרנט ייחודי לטיפול בקשת הבעיות המשפטיות של אסירות משוחררות .קשר
הדוק ורציף התקיים עם הנהלת הסיוע המשפטי בעיר לוד אשר אחראית על הטיפול באוכלוסיית
האסירות בכלא נווה תרצה.

▪

המרכז לגביית קנסות – על אסירות רבות הושתו תשלומים גבוהים במסגרת גזר הדין (קנס ופיצוי
לקורבן שאינם נכללים בהסדרים משפטיים של לשכות הסיוע המשפטי) .נוצר שיתוף פעולה עם המרכז
לגביית קנסות בניסיון למצוא דרך לסייע לנשים ,וצפויה פגישה שבה ייעשה מאמץ להגיע להבנות
והסדרים ראליים המאזנים בין האינטרסים של כלל הצדדים.

▪

משרד הבריאות – מיסדנו את השתתפותה של יועצת רש"א בכל ועדת סל שיקום ואת החשיבה
המקדימה ביחד עם רכזת השיקום הארצית במשרד הבריאות ,בנוגע לצרכים הייחודיים והמסגרות
המתאימות .באופן זה ,במועד התכנסות הוועדה ,יש בידי היועצת כל המידע הרלוונטי ,התיאומים
והאישורים ,כולל אישור של המסגרת לקלוט את האישה .כמו כן ,הורחב מעגל שיתופי הפעולה עם
מסגרות נוספות של בריאות הנפש.

▪ ועדות אלמ"ב – תוגברה הנוכחות של עובדות התחום בוועדות אלמ"ב במחוזות השונים במטרה להנכיח
את עקרונות הטיפול בתחום שיקום אסירות ,לסנגר ולתווך את קולה של האישה לוועדה.
▪

הקמת קבוצות ייעודיות חדשות

▪

קבוצת תמיכה לנפגעות תקיפה מינית – באמצעות יצירת קשר ושיתוף פעולה עם מרכזי הסיוע לנפגעות
תקיפה מינית ברמה הארצית ,הוחלט על הקמת קבוצות תמיכה לנפגעות בהנחיה משותפת של מרכז
הסיוע ורש"א ועל מענה פרטני תומך מטעם מרכזי הסיוע.

▪

קבוצות תמיכה לאסירות אימהות וילדיהן – הוקמו שלוש קבוצות תמיכה לאסירות אימהות במרכזי
הטיפול לאסירות משוחררות .הקבוצות הוקמו במטרה לשקם בו זמנית את האם ,ילדיה ואת הדיאדה
אם-ילד להפוך את האם וילדיה ליחידה משפחתית מתפקדת בקהילה ובחברה.

▪

פיתוח תפיסת העבודה של תחום נשים

▪

פיתוח יחידות אזוריות רב ממדיות לשיקום האסירה ומשפחתה – הוקם פורום שמתכנס אחת לחודש
במטרה להרחיב את השירותים שמציעות היחידות האזוריות לאסירות ,לשכלל את מערך היישוג
( ,)outreachליצור שותפויות בקהילה ולהציע תכניות ייחודיות לנשים ,אף אם אין ביכולתן להגיע פיזית
ליחידות ואף אם הינן משולבות במערך טיפולי אחר בקהילה .היחידות האזורית פועלות כ"שירות
מוכוון טראומה" וככאלו מגלמות בעבודתן דילמות ,כגון בין קרבה לריחוק ובין עצמאות לתלות.
תשומת לב מופנית לרבדים של יחסי הכוח המתקיימים במפגש הטיפולי ,תוך מאמץ להקטינם למינימום
ההכרחי ,אך גם בידיעה שלא ניתן להעלימם באופן מוחלט.

▪

פתיחת מסלול מרכז יום ביחידה האזורית לשיקום אסירות בדרום – היחידה האזורית במחוז הדרום
החלה להפעיל מסלול מרכז יום המיועד לכלל המטופלות .המסלול פעיל יומיים בשבוע שבמהלכם
מתקיימות שתי קבוצות טיפוליות וארוחת צהריים משותפת.
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▪

הגדרת עבודתה של היועצת בפריסה ארצית – הוגדר מחדש תפקידה של יועצת שיקום אסירות והדגשנו
את המתכונת הארצית של תפקידה .היועצת מהווה את הדמות הראשונה מרש"א שהאסירות פגשו
בכלא .בהיותה אמונה על תכנית הפיקוח ,היא פגשה לאורך השנה מטופלות שהפרו תכנית או שלא עמדו
בתנאיה במלואם.

▪

השתלמות בטיפול דיאלקטי-התנהגותי – כיוון שרוב האסירות מאובחנות כמתמודדות עם הפרעת
אישיות גבולית ובשל כך מאופיינות בהתנהגות בלתי יציבה ובקשיים בוויסות רגשי ,נבחרה עבור עובדות
תחום נשים השתלמות בטיפול דיאלקטי-התנהגותי ) .(DBTזו גישה טיפולית אינטגרטיבית ,ממוקדת
ומעשית שמטרתה לעזור לעובדות לטפל במטופלות בעלות קשיים בוויסות הרגשי שסובלות גם
מהתמכרות ,הפרעות אכילה ,התנהגות עבריינית וקשיים בהתמדה בכל שטחי החיים.

▪ טיפול במשפחת האסירה
קבוצת אימהות לאסירות – במחוז הדרום הוקמה קבוצה לאימהות של אסירות .הקבוצה מאפשרת מקום
טיפולי לאי מהות שהן הנפגעות העקיפות .מטרת הקבוצה לחזק את רשת התמיכה של האסירה ולאפשר
ביטוי רגשי וקבוצת השתייכות לאימהות.
▪ שילוב סטודנטיות ומתנדבות במערך הטיפולי
השתלבו  12סטודנטיות ו 10-מתנדבות במסגרות הטיפול לאסירות משוחררות ברחבי הארץ .הן הנחו
קבוצות ,קיימו שיחות פרטניות עם נשים והתערבויות שונות בהתאם לצרכים המשתנים .הסטודנטיות
מגיעות מחוגים ומסלולי לימוד שונים (עו"ס ,טיפול באומנות ,פסיכודרמה ,טיפול בתנועה ,משפטים ,שינוי
חברתי ועוד) .מסגרות הטיפול של רש"א לאסירות משוחררות מוכרות באקדמיה כמרכזי הדרכה והכשרה
מקצועיים ,ומשנה לשנה גובר הביקוש להן.
▪ תעסוקה
ליווי תעסוקתי של נשים ואסירות משוחררות מאתגר מבחינות רבות .בשונה מאסירים גברים שחזרתם
למעגל התעסוקה מהווה נקודת מפנה חיובית ,בחזרתן של אסירות לזירות של משפחה ועבודה הן עשויות
להמשיך ולחוות ניצול ואלימות וזקוקות להתערבות רגישה המותאמת לצורכיהן .קיימים חסמים
והתמודדויות ייחודיות בתעסוקת אסירות :סטיגמות חברתיות ,היעדר ניסיון וכישורים חברתיים ,היעדר
מיומנויות בסיסיות כגון ,ידיעת קרוא וכתוב ושימוש במחשב.
▪

מטופלות במרכז ההוליסטי קיבלו מענה וליווי תעסוקתי לאורך כל תהליך השיקום .לכל אישה נבנתה
תכנית תעסוקתית בהתאם למשאבים ולצרכים האישיים שלה ,והיא קיבלה ליווי אישי מעמיק בתהליך,
לאורך כל שלבי הטיפול .במחוז הדרום ניתן ליווי תעסוקתי חלקי על ידי יועצת תעסוקה מחוזית של
מחוז הדרום .במחוז הצפון ניתן ליווי תעסוקתי נקודתי על ידי צוות היחידה.

▪

הכשרה תעסוקתית

▪

תכנית ה"שוברים" –  8אסירות משוחררות השתלבו בהכשרות תעסוקתיות באמצעות תכנית
ה"שוברים" שרש"א מפעילה בשיתוף עם שירות התעסוקה .כמו כן התקיימו קשרי עבודה עם עמותות
בתחומי לימודים ,מוסדות חינוך והתקבלו מלגות נוספות ללומדות.

▪

סטודיו "זאתזאת" – מזה כמה שנים פועל בין כותלי המרכז ההוליסטי לנשים של רש"א סטודיו
לגרפיקה ולהדפסה .בנוסף להיותו מפעל המעסיק נשים ,אסירות משוחררות ,הוא מהווה מסגרת
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הכשרה ותעסוקה ,עבור נשים שתכנית השיקום שלהן כוללת שהות במרכז היום .השתלבותן של הנשים
בסטודיו ,מאפשרת התנסות בתעסוקה בתנאים מוגנים וגם מהווה הזדמנות לערוך תהליך אבחון
תעסוקתי .הסטודיו הוא תוצר של שיתוף פעולה בין ארגונים ומהווה מודל לשילובן של אסירות
משוחררות בתעסוקה עצמאית .במהלך  2018הועסקו בסטודיו  4נשים 3 ,מהן לפרק זמן של כשלושה
חודשים כל אחת והאחרונה ממשיכה לעבוד שם גם היום .בחודש אוקטובר  ,2018יצא הסטודיו מתחומי
מרכז השיקום ועבר לפעול תחת עמותת "שכולו טוב" .רש"א ממשיכה להיות שותפה פעילה בהפעלתו.
▪ פעילויות העשרה
כחלק מתהליך השיקום מתמקד התחום גם בפיתוח כישורים לבילוי שעות פנאי .פעילויות העשרה לאסירות
ולאסירות אימהות וילדיהן חשובות הן בפן החינוכי והן בפן הרגשי-הפגתי .עבור אסירות אימהות ,זוהי
הזדמנות לשהות יחד עם ילדיהן בזמן איכות ולהתנתק ,ולו לרגע מקשיי היומיום .בתקופת הקיץ הופעל
"לו"ז קיץ" אשר מתאים לתקופה (היעדר סטודנטיות ומתנדבות) שכולל לפחות אחת לשבוע יציאה
מהמסגרת הטיפולית לפעילויות העשרה בחוץ ,הממומנות מתרומות.
▪

השתתפות בדיוני וועדות בכנסת

▪

תחלואה כפולה – התקיימו דיונים בוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול בסוגיית השיעור ההולך
וגדל של תחלואה כפולה בקרב אסירות (בהשתתפות נציגי שב"ס ,משרד הבריאות וביטוח לאומי),
ונבחנו הדרכים לקצר ולייעל מסלולי מיצוי זכויות בהתאם למאפייניהן הייחודיים של אסירות .אחת
ההחלטות לטובת האסירות שנלקחה במשותף עם כל הגורמים היא ההחלטה לקיים ועדות רפואיות של
ביטוח לאומי בכלא נווה תרצה.

▪

חלופות מאסר – התקיימו דיונים בוועדה לקידום מעמד האישה בנושא חלופות מאסר לאסירות
אימהות והסדרים ייחודיים לשמירת הקשר של האם עם ילדיה בתקופת המאסר .נבחנו כלל החסמים
המעורבים בהפעלת פרויקט אימהות וילדיהן במטרה למצוא פתרונות שיביאו לגידול במספר
המשתתפים.

▪

יעדים ייחודיים לשנת 2019

▪

פיתוח מענים לשיקום אסירות משוחררות מאזור ירושלים – ב 2018-השתחררו מאזור ירושלים ועוטף
ירושלים לפחות  25אסירות ללא מענה שיקומי .בכוונת תחום נשים לשנות מציאות זו ולקדם מענים
לאוכלוסייה זו.

▪

אימהות וילדיהן – מאמץ להמשיך מגמת הגידול במספר האימהות והילדים המשתתפים בפרויקט
אימהות וילדיהן במאסר ,והרחבת המענה הטיפולי בקהילה לילדי אסירות.

▪

ביקורי ילדים אצל אימהות בכלא – השגת תקציב ייחודי וייעודי למימון הוצאות הנסיעה של ילדים
מרחבי הארץ לכלא נווה תרצה.

▪

טיפול בילדי אסירות – הסדרת דרכי קבלת מידע על ילדי האסירות השוהים בסידורים חלופיים בזמן
מאסר האם :מיסוד ופיתוח עבודת איתור הילדים ,בירור פרטים אודות מצבם ,תיווך לגורמים מטפלים
בקהילה ,גיוסם להשתתפות בפרויקט.

▪

הידוק שיתוף הפעולה עם המרכז לגביית קנסות – צפויה פגישה רבת משתתפים מתחום נשים ומהמרכז
לגביית קנסות בכדי להגיע להבנות והסדרים ראליים ,המאזנים בין האינטרסים.
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▪

הרחבת הקבוצות של המרכז לסיוע לנפגעות תקיפה מינית – צפויות להתחיל לפעול קבוצות תמיכה
לנפגעות תקיפה מינית בצפון ובמרכז .בהנחיה משותפת :מנחה מתחום נשים ומנחה ממרכז הסיוע.

▪

ועדות רפואיות בכלא – בשנת  2019עתידות להתקיים אחת לחודש ועדות רפואיות מטעם הביטוח
הלאומי בתוך כותלי נווה תרצה .הוועדות יתכללו את מצבן הבריאותי והנפשי של האסירות במטרה
לקבוע להן אחוזי נכות המשקפים את מצבן בתקופת המאסר .כתוצאה מכך ,יותר אסירות יהיו זכאיות
להשתתף בוועדות סל שיקום במתחם הכלא ויותר אסירות יזכו לממש את זכאויותיהן.

▪

שירותים מוכווני טראומה – פיתוח תחום נשים והעמקה בבסיס הידע על שירותים מוכווני טראומה
( )Trauma Informed Servicesתוך כדי שיתוף המטופלות וקבלת משוב שוטף מהן.
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עבריינות מין
בתרשים  11מוצגת התפלגות ההחלטות להתאמה או לאי התאמה לטיפול של עברייני מין בכלא ובקהילה –
במבט השוואתי בין  2018ל .2017-היקף פעילות הראיונות עלה ב 2018-לעומת  2017ב 27%-בכלא וב31%-
בקהילה .שיעור ההתאמה לטיפול היה  36%( 31%ב – )2017-בראיונות בכלא ,ו 75%( 70%-ב– )2017-
בראיונות בקהילה.
תרשים  :11התאמה לשיקום מונע בעקבות ראיונות בכלא ובקהילה – השוואה בין  2018ל2017-
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בתרשים  12מוצג היקף הפעילות הטיפולית ב 2018-לעומת  .2017בעוד שבמס' המטופלים בקבוצות ייעודיות
לא חל שינוי ,הרי שבמס' המפוקחים במרכזי שיקום מונע חלה עלייה חדה של .65%
תרשים  :12היקף הפעילות בקבוצות ייעודיות ובמרכזי השיקום המונע – השוואה בין  2018ל2017-
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ב 2018-התמקד תחום עבריינות מין בנושאים הבאים:
▪

עבודה מול מרכזי השיקום המונע.

▪

הסברה בתוך רש"א ומחוצה לה לצורך קידום השתלבותם של אסירים משוחררים במענים הקיימים.

▪

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

▪

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

להלן פירוט הפעילות:
▪ פתיחת הוסטל למונמכים קוגניטיבית – נפתח הוסטל "שיבולים" בצפון הארץ ,המיועד לטיפול
בעברייני מין עם מונמכות קוגניטיבית .הפיקוח על תכניות השיקום המונע באחריות מחוז הצפון.
▪ פיקוח על תכניות שיקום מונע ב 13-מרכזי שיקום מונע במחוזות השונים – פיקוח על תכניות
שיקום מונע במרכזים הפרוסים ברחבי הארץ ,עבודה שוטפת וסדירה עם המרכזים הקיימים ,עדכון
על התהליכים הטיפוליים ,שינויים בתכניות השיקום ,הארכת טיפול ,התערבויות נקודתיות על פי
הצורך.
▪ הרצאות על פעילות התחום ברשות – הגמ"מים וראש התחום מוזמנים להרצאות על הנושאים:
תפקיד הגמ"מ ,תהליך האבחון לתכנית שיקום מונע ,הטיפול הייעודי באוכלוסייה זו והסברה על
המענים הקיימים.
▪ ימי חשיפה לטיפול בבתי הסוהר – אחת לרבעון ,מתקיימות התערבויות בבתי הסוהר לצורך
העלאת המודעות לטיפול והעברת מידע רלוונטי .בכלא חרמון התקיים יום משפחות ובכלא איילון
ומעשיהו נערכה סדנת חשיפה לטיפול ,זאת לצורך גיוס לתכניות שיקום מונע בקהילה והסברת
החשיבות שברצף טיפולי בין בית הסוהר לקהילה.
▪ הסדרת מתן טיפול תרופתי במשרד הבריאות – השנה התגלו קשיים בהפניית מטופלים לקבלת
טיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני במסגרת קופות החולים .על מנת לקדם מענה זה ,התקיימו
פגישות עם משרד הבריאות.
▪ השתתפות בפורומים מקצועיים – השתתפות בפורומים קבועים לצורך קידום החוק (חוק הגנה על
הציבור מפני ביצוע עבירות מין) ומעקב אחריו :פורום מקצועי בין-משרדי ,פורום מקצועי מרכז
מעגלים ,ועדת היגוי מרכז מעגלים ,פורום פרקליטות.
▪ תיאום עם יחידת צור – ניתן דגש על עבודת הגמ"מים עם יחידת הפיקוח צור .התקיימו כמה פגישות
עם קרימינולוג היחידה :הוצפו קשיים והוצעו פתרונות.
▪ מערך הדרכה – הדרכה פרטנית אינטנסיבית וסדירה ניתנת לכל עובדי התחום על ידי ראש התחום.
מנחי הקבוצות הייעודית מקבלים הדרכה על ידי מומחה חיצוני אחת לשבועיים.
▪ ועדות סל שיקום וגילוי עריות – העובדים בתחום השתתפו בוועדות סל שיקום שמתקיימות
בלשכות הרווחה ובוועדות גילוי עריות .נוכחותם והבעת עמדתם המקצועית תורמת רבות בקידום
שילובם של עברייני המין במסגרות טיפוליות מותאמות.
▪ השתתפות בפורום אלמ"ב  /גילוי עריות – לצורך הסברת חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות
מין ,ניתן מידע לגבי המענים הקיימים והסדרת שיתופי פעולה.
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פניות הציבור וסיוע לאסיר המשוחרר ובני משפחתו
קשה מאוד לשקם אסירים משוחררים מבלי לטפל תחילה בחובותיהם .המחקר מלמד שאסירים משוחררים
רואים בחובותיהם חסם מרכזי בתהליך שיקומם .תחום פניות הציבור וסיוע לאסיר המשוחרר ובני משפחתו
מקיים שיתופי פעולה עם גופי האכיפה והגבייה במדינת ישראל לשם הסדרי פריסת חובות והפחתת ריביות
וקנסות עבור אסירים משוחררים הנמצאים בתהליכי שיקום .בתחום זה נערכות פניות לגורמים ממשלתיים
ולא ממשלתיים כאחד ,על מנת להימנע מצווי פינוי וממאסר כתוצאה מאי עמידה בתשלום חובות.
התחום עובד עם קשת רחבה של גופים בעלי חוב ,ממשלתיים ,ציבוריים ופרטיים :משרדי ממשלה ,רשויות
מקומיות ,בתי משפט ,בנקים ,חברות סלולר ,משטרת ישראל ,מד"א ,חברת חשמל ,בתי חולים וחברות
פרטיות; וכן עם רשות האכיפה והגבייה :המרכז לגביית קנסות והוצאה לפועל .התחום משתף פעולה עם
גופים רבים :האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים ,הסניגוריה הציבורית ,ביטוח לאומי (הסדרת חובות
וקצבאות) ,שב"ס ועמותת ידיד במטרה לקדם דרכי פעולה.
בעיה ייחודית וקשה עומדת בפני האסיר בפיצויים המושתים עליו בבית המשפט (פיצוי לנפגע ופיצוי פלילי
קנס) .אם הפיצוי לא מסולק ,התיק עובר לגבייה במרכז לגביית קנסות תוך הגדלתו באופן משמעותי ואי
סילוקו מקשה מאוד על אסירים לקבל קיצור מאסר בוועדת השחרורים .השנה היינו עדים לשתי תופעות
חדשות בתחום :הדרישה לתשלום הפיצוי עוד בתוך הכלא תוך הטלת עיקול על חשבון הקנטינה ועיכוב
השחרור בשל אי-תשלום הקנס מבלי להתייחס למאזן השיקולים והערך של השחרור המוקדם כחלק
מתהליך השיקום.
פניות לסיוע שמתקבלות הן מורכבות ,כיוון שעל פי רוב יש לאסירים חובות מרובים וישנים .כל פנייה עומדת
בפני עצמה ,והטיפול בה נוטה להתארך ,בשל התנגדויות הרשויות ושאר הגופים .התחום מממשיך לעקוב
אחר הסדרי החוב ככל שאלו נמשכים ,לעתים לאורך שנים רבות.
חובותיו של האסיר ממשיכים לגדול גם במהלך מאסרו ,כך שכאשר הוא משתחרר סכום הסילוק גדול פי
כמה וכמה מגודלו המקורי .לטעמנו חשוב ביות ר לקדם חקיקה של "הקפאת חובות אסירים" שבו ייקבע
שחובותיו של אסיר יוקפאו מעת מאסרו ,וכי בתחילת המאסר ייערך לכל אסיר סקר חובות ויוצע הסדר
תשלומים שייכנס לתוקף עם שחרורו.
במחוז המרכז יש תיעוד מסודר של פעילות הטיפול בחובות אסירים משוחררים .בשנת  2018טופלו חובות
של  180אסירים משוחררים .סך החובות להוצאה לפועל עמד על כ 104-מיליון ש"ח (מהם  73מיליון ש"ח
לפונה אחד) וסך החובות למרכז לגביית חובות ,קנסות והוצאות עמד על כ 3.5-מיליון שקלים .התפלגות
החובות לפי היקף החוב – מוצגת בלוח .6
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לוח  :6התפלגות חובות האסירים המטופלים לפי גובה החוב ()N = 180
גובה החוב

אחוז אסירים

עד  10אש"ח

11%

 50-11אש"ח

26%

 100-51אש"ח

19%

 500-101אש"ח

25%

 1,000-501אש"ח

9%

 10,000-1,001אש"ח

9%

יותר מ 10-מיליון ש"ח

1%

סה"כ

100%

עובד רש"א אחד ושלושה מתנדבים הצליחו להפחית באופן דרמטי את היקף החובות באמצעות כלים שונים
כגון :הסדרים מול בעלי החוב ,הפחתת ריבית פיגורים ,ליווי בהליכי הוצאה לפועל (איחוד תיקים ,חייב
מוגבל באמצעים ופשיטת רגל).
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פר"ח
תקופת המאסר נחווית כאירוע טראומטי מתמשך עבור האסיר ומשפחתו .על מנת להתמודד עם הניתוק
ההדדי ,מציעה רש"א את פרויקט פר"ח לילדי אסירים ואסירים משוחררים .להפעלתו של המיזם חברו
רש"א ,שב"ס ופר"ח .תחילתו של המיזם בשנת  1987והוא ממשיך להתקיים גם כיום.
חונך פר"ח ,שהוא סטודנט ,משמש מודל להזדהות עבור הילד שהורהו במאסר ,מעין אח בוגר .החונך מכוון,
מדריך ,מלמד ומנחה את הילד בתקופה הקשה .הפעילות מתבצעת בבית הילד או במסגרת מתנ"ס הסמוך
לביתו של הילד בתדירות של  4שעות שבועיות במהלך  8חודשים בשנה .בנוסף ,מגיע החונך עם הילד
לביקורים אצל ההורה בבית הכלא (עד  5ביקורים בשנה) .במהלך תקופות החונכות ,מתקיימת פעילות
חינוכית והפגתית עם החניך ועם משפחתו .הפעילות מסייעת למשפחת האסיר לפתח אמון בממסד ובעקבות
כך לצרוך שירותי רווחה ,שהיא זקוקה להם.
מטרות המיזם
▪

חיזוק הקשר בין הילד להורה בתקופת שהותו של האסיר בכלא ובתקופת שחרורו של האסיר מהכלא
וחזרה למשפחתו.

▪

חיזוק ביטחונו האישי והעצמה אישית של הילד

▪

רכישת כישורי חיים ,חיזוק האמון בממסד ,הגברת יכולות לימודיות.

▪

חשיפת הסוד הגדול :ההורה במאסר.

במהלך  ,2018נחנכו  202ילדים ב 40-ישובים.
▪

לאור תקציב מתוגבר למיזם סייענו גם במתן מלגות מוגדלות לחונכים ,תקצוב כל ילד במתנה ליום
הולדתו ובילוי בשעות הפנאי.

▪

במסגרת פעילות ההפגה התקיימה פעילות במוזאונים ,יציאה לפעילות "אתגרית" ,פעילות ב"חווידע",
קבוצות טיפול עם כלבים ,הצגות ומסיבות סיום בשלושת המחוזות.

▪

נערכו ביקורי אוריינטציה של החונכים בבתי הכלא בצפון ,במרכז ובדרום וכן ביקורים של חונכים
וילדים במחוז המרכז ושישה ביקורים במחוז הדרום.

▪

במהלך המיזם נפגשו החונכים עם רכזי רש"א בשלושת המחוזות וקיבלו הסבר על פעילות המיזם
וסקירה על פעילות רש"א עם דגש על הטיפול במשפחת האסיר.
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פרק שישי :מטה הרשות לשיקום האסיר
משאבי אנוש
מחלקת משאבי אנוש מטפלת בכל העובדים המועסקים ברשות לשיקום האסיר ואשר מתקיימים ביניהם
יחסי עובד-מעסיק .בסוף  2018הועסקו  149עובדים (ובנוסף שלושה עובדים בחל"ת) ,זאת לעומת 148
עובדים בסוף שנת .2017
בהתאם לתכנית ההבראה שנקבעה ביעדי הנהלת הרשות לא הורחבו פעילויות ,אך יחד עם זאת בהתאם
להמלצות ועדת דורנר הושלמה קליטת עובדים חדשים בתחום הנוער והצעירים ,לרבות הקמה של יחידה
נוספת בירושלים.
ב 2018-הנהלת הרשות שמה לה יעד להרחיב את המענים לעובדים בעלי מוגבלות וכן להגדיל את מספר
העובדים עם מוגבלות.
▪ נתוני כוח אדם
 72%מבין  149עובדי רש"א הם נשים 7% .הם עובדי משמרות והשאר עובדים במתכונת חודשית .בתרשים
 13מוצגת התפלגות הגילים של עובדי רש"א.
תרשים  :13התפלגות הגילים של עובדי הרשות לשיקום האסיר ב)N = 149( 2018-
30-20
15

+60
10
26

60-51

50 40-31
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50-41

במהלך  2018נקלטו ברש"א  25עובדים :סגן חשב 4 ,מפקחי תעסוקה לתחום הנוער 3 ,רכזי נוער וצעירים2 ,
מנהלי מרכז הוליסטי לנוער וצעירים ,ראש לשכה 2 ,מ"מ רכז אזורי ,מ"מ מזכירה 4 ,מדריכים להוסטל3 ,
עו"ס בהוסטל 2 ,מדריכי נוער 2 ,מ"מ מפקחי איזוק אלקטרוני .בנוסף נוידו עובדים לפי תוצאות מכרזים
פנימיים :מפקח איזוק אלקטרוני ,יועץ שיקום מחוזי ,מרכזת יחידת נשים .בלוח  7מוצגים נתונים על תנועת
עובדים ברש"א בשנת .2018
לוח  :7נתוני קליטת כוח אדם וסיום העסקה ,לפי מחוז
מחוז

נקלטו

עזבו

חל"ת

הדרום וירושלים

10

 2( 5מ"מ חל"ד)

-

המרכז

9

 1( 4מ"מ חל"ד)

-

הצפון

4

8

2

מטה

2

1

1

סה"כ

25

18

3

הנהלת הרשות בשיתוף ועד העובדים פעלו לשינוי מדרג התפקידים ברשות בהתאם לצורכי פעילות הרשות.
בהתאם לכך קודמו עובדים במתחי הדרגות החדשים בתפקידים הבאים :מנהל שירות קטן (אבחון ושיקום
בקהילה) ,מנהל שירות קטן (הנהלת בתי משפט) ,ממונה מקצועי מחוזי ,מנהל שירות קטן (הדרכה
ומתנדבים) ,מנהל שירות קטן (תעסוקה) ,מנהל תחום בכיר (שיקום תורני) ,מנהל שירות קטן (ליווי לאסיר
ומנהל פניות ציבור) ,מפקח ארצי (עברייני מין) ,מפקח ארצי (נוער וצעירים) ,מנהל תחום בכיר (נשים) ,מנהל
אגף א' להדרכה ארצית ,מפקח שיקום תעסוקתי ,מרכזת ועדות השחרורים ,רכזי שיקום אזורי בקהילה,
רכזי שיקום נוער ,מטפל בהוסטל ,ממונה סיוע לאסיר ומזכירות במחוז ובמטה.
▪ פעילות רווחה
בשיתוף עם ועד העובדים הוחלט על חלוקת שי כספי בראש השנה ובפסח .עבור שנת  2018ניתן פרס עובד
מצטיין ל 12-מעובדי הרשות אשר בלטו בתפקודם ובתרומתם למטרות הארגון ולערכיו.
▪

יעדים עיקריים לקראת שנת 2019

▪

השלמת סריקת תיקים אישיים למערכת משאבי אנוש

▪

הרחבת פעילות רווחה בכפוף להקצאת משאבים

▪

שינוי סטטוס עובדי משמרות
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בנא"ם (בינוי ,נכסים ,אפסנאות ,משק) ומערכות מידע
▪

תחומי אחריות ופעילות

▪

ניהול ותכנון מערך הרכש ,הנכסים ,הלוגיסטיקה והתחבורה של הרשות.

▪

ניהול מערך הדיור ,הבינוי והביטוחים של הרשות.

▪

איתור נכסים והתקשרות עם הבעלים לשכירתם

▪

ניהול פרויקטים ובקרת קבלנים – השמשת נכסים שהושכרו ושיפוצם.

▪

אחזקת שבר ואחזקה מונעת

▪

ניהול המחשוב ומערכות המידע ברשות

▪

אחריות על תשתיות הרשות ,ציוד תקשורת וטלפוניה.

▪

תפעול שוטף :אחזקה  ,ביטוחים ,ארנונה ,חשמל ,מים ,טלפוניה ,ועד בית ,מדפסות ,ציוד משרדי ,הפעלת
חברות קבלניות לביצוע עבודות ניקיון ואחזקה.

▪

מתן שירות ומענה לוגיסטי ,מחשובי וטכנולוגי לצורכי הרשות.

▪

ניהול הזמנות ,ביצוע רכש מקצועי ,חסכוני ואמין.

▪

ניהול אינוונטר ומלאי הרשות

▪

בקרת חשבונות קבלנים וספקים

▪

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

▪

תחבורה ,הסעות ,רכבים ושינוע.

▪

תפעול וביצוע כנסים ואירועים

▪

פיקוח והתקשרות מול ארכיב הרשות

▪

ניהול נוהלי הרשות והנחיותיה

▪

פרויקטים נבחרים ב2018-

▪

שדרוג מערכת השכר למערכת חדשה (מ"משכית" ל"פיירול") .המערכת נוחה לתפעול ,מאפשרת הפקת
דוחות בחתכים שונים ,קבלת נתונים היסטוריים (מיום הקמת המערכת) ,ומאפשרת לעובדים לקבל
תלושי שכר מפורטים וטופסי  106במערכת הנוכחות האינטרנטית.

▪

הפעלת יועץ לאבטחת מידע

▪

הפעלת טכנאי מערכות ומנתח מערכות לקידום מחשוב רש"א

▪

הקמת ועדת היגוי למחשוב רש"א

▪

הכנת סקר בטיחות על ידי יועץ בטיחות ובעקבותיו התקשרות עם ממונה על בטיחות לרש"א

▪

מכרז ליועצי אבטחה פיזית

▪

תחילת שדרוג מערך האבטחה הפיזית (לרבות שמירה במתקנים)

▪

המשך הסדרת ביטוח הרשות ,וניסוח כללים מדויקים לקביעת פרמיות הביטוח לכלל הפוליסות
בהסתמך על ביצוע סקר מתאים.

▪

עדכון רישומי האינוונטר
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יעדים ל2019-
▪

כתיבה והטמעה של נוהל יציאה לטיולים ולפעילויות

▪

מעבר מטה מחוז דרום ומטה שלוחה נתניה למבנים חלופיים

▪

סיוע בהקמת הוסטלים חדשים

▪

השלמת הצטיידות והתקנת אמצעי אבטחה פיזית ואמצעי בטיחות וגהות

▪

פרסום מכרז חדש לביטוח הרשות והתקשרות בהתאם

▪

ביעור וסילוק חומר ארכיוני וגריטה של ריהוט וציוד בלתי תקינים

▪

הקמת רשת תקשורת פנימית

▪

יציאה למכרז לבניית מערכת ממוחשבת לתפעול החלק המקצועי והארגוני

▪

הקמת קשר מאובטח עם גורמי חוץ

▪

תחזוקה ועדכון שוטפים של אתר האינטרנט של רש"א
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מחקר
רש"א מייחסת חשיבות עליונה להנחלתה של מדיניות מבוססת עובדות ,המביאה לקשר הדוק בין עבודת
השטח וההערכה האמפירית שלה ,זאת במטרה לזהות את תכניות הטיפול האפקטיביות והיעילות .לשם
ביסוסה של מדיניות זאת ,יוזמת המחלקה ומבצעת מחקרים בתחומי הליבה של פעולותיה וכן מסייעת
לתחומים ולמחוזות באיתור חומר מקצועי ובאיסוף וניתוח נתוני פעילות.
בנוסף מעודדת הרשות ביצוע מחקרים על ידי גורמי אקדמיה (סגל ותארים מתקדמים) במגוון רחב של
נושאים הרלוונטיים לנושא שיקום אסירים ובני משפחותיהם .על מנת ליזום ,להסדיר ולפקח על עשייה
מחקרית זו ,פועלת ברשות ועדת מחקר שתפקידה לבדוק האם המחקרים המתוכננים עומדים בעקרונות
האקדמיים והאתיים ותואמים להוראות החוקיות והמנהליות.
בתחום ביצוע המחקרים בתחומי הליבה והסיוע לתחומים ולמחוזות ,נעשו ב 2018-הפעולות הבאות:
הערכת תכנית הבסיס לשיקום אסירים משוחררים בקהילה – אנו מבקשים לבחון את האפקטיביות
והיעילות הכלכלית של תכנית הבסיס לשיקום אסירים בקהילה (התכנית הכוללת תעסוקה וטיפול קבוצתי
ופרטני) .באופן ספציפי נבדוק האם ובאיזו מידה תכנית הבסיס לשיקום אסירים בקהילה מפחיתה
רצידיביזם ,האם ובאיזו מידה תכנית הבסיס לשיקום אסירים בקהילה משפרת את היקף התעסוקה
ואיכותה וכן מהו החזר ההשקעה של תכנית הבסיס לשיקום אסירים בקהילה ,כלומר מה היחס בין עלות
התכנית לבין התועלות החברתית-כלכלית הצומחת ממנה .המחקר נעשה במשותף עם מחלקת אסטרטגיה
ומחקר של משטרת ישראל .המחקר נמצא בתהליך של קישור נתוני רש"א לנתוני משטרת ישראל.
הערכת התכניות לשיקום עברייני מין – אנו מבקשים לבחון את האפקטיביות של תכניות רש"א לשיקום
עברייני מין .באופן ספציפי נבדוק האם ובאיזו מידה התכניות מפחיתות את המסוכנות המינית והאם ובאיזו
מידה התכניות מפחיתות את הרצידיביזם לעבריינות בכלל ולעבריינות מין בפרט .המחקר נעשה בעזרת ענף
מחקר של שב"ס .המחקר נמצא בתהליך של קישור נתוני רש"א לנתוני שב"ס.
ניתוח התאמתם חוות הדעת של רש"א להחלטת ועדת השחרורים – במחקר זה אנו מנסים להבין את
הגורמים שהובילו את רש"א להמלצה (חיובית או שלילית) על שחרור מוקדם ואת ועדת השחרורים
להחלטה ,ולבחון את ההתאמה ביניהן .לשם כך ניתחנו כ 300-חוות דעת של רש"א ואת הפרוטוקולים
התואמים של ועדות השחרורים .מחקר זה מצוי בתהליך של ניתוח הנתונים שנאספו.
פיתוח כלי לתיעוד פעילות – בהיעדר מערכת  CRMמרכזית לאיסוף נתוני פעילות ,לניטורם ולניתוחם,
מחלקת המחקר פיתחה גיליונות אקסל "חכמים" שמאפשרים לאסוף נתוני פעילות בתחומים שונים .עד כה
פותחו גיליונות עבור התחומים :שיקום תורני ,כלא-קהילה ואסירות משוחררות.
סקירות ספרות – נעשו סקירות ספרות ואותר חומר מקצועי עבור כמה מהתחומים.
ביצוע מחקרים על ידי גורמי אקדמיה – נעשתה פעילות מצומצמת שהתבססה בעיקר על תגובה לפניות של
גורמי אקדמיה לרש"א.
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▪

תכניות ל2019-

▪

ניתוח נתוני מחקר תכנית הבסיס

▪

ניתוח נתוני מחקר עברייני מין

▪

פרסום ממצאי מחקר ועדות השחרורים

▪

השלמת פיתוח גיליונות "חכמים" עבור כלל התחומים הרלוונטיים

▪

העמקת שיתוף הפעולה עם גורמי אקדמיה לביצוע מחקרים
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הדרכה והשתלמויות
תחום ההדרכה נותן מענה ברמה הקבוצתית לבעלי תפקיד ,למסגרות ולתחומי הפיקוח והטיפול השונים.
והופך לדומיננטי גם בנושאי הכשרות וקורסים מקצועיים ,השתלמויות וימי עיון .חשיבותו הן להתמקצעות
והעמקת הידע והן לתחושת השייכות לארגון.
ההדרכה ברש"א מיועדת לתת מענה תמיכתי ,הרחבת והעמקת הידע והמיומנויות של העוסקים במלאכה
בתפקידים השונים ,מתן מענה תמיכתי לפרטים וקבוצות של בעלי תפקידים במחוזות השונים ,קידום
ושיפור היחסים הבין-אישיים בצוותים תוך הגברת התקשורת הבין אישית ,הרחבת המודעות העצמית,
הטמעת עקרונות העבודה של רש"א בתהליכי העבודה והמשך גיבוש תורת עבודה.
▪

הדרכה על פי בעלי תפקידים

▪

בשלושת המחוזות נערכת הדרכת יועצים .ההדרכה מתקיימת אחת לשבועיים.

▪

בכל המחוזות התקיימה לאורך כל השנה הדרכת מנחי קבוצות שהינם יועצים .במחוז המרכז התקיימה
בנוסף גם הדרכה למנחי קבוצות רכזים החל מחודש נובמבר  .2018ההדרכה מתקיימת אחת לשבועיים.

▪

הדרכה למנחי קבוצות עבירות מרמה במחוז הצפון ,ירושלים והדרום והמרכז.

▪

פורום מקצועי ארצי של מנחי קבוצות מרמה ,אחת לרבעון.

▪

הדרכה קבוצתית למפקחות מחוזיות של שלושת המחוזות ,אחת לחודש.

▪

הדרכת צוות יועצי תעסוקה אחת לחודשיים כחלק מפורום התעסוקה.

▪ הרצאות
ההרצאות ניתנו בכל מחוז והיו פתוחות לכל עובדי המחוז והרכזים .המפגש כלל הרצאה ובסיומה שיח פתוח.
השנה ניתנה הרצאה אחת בנושא מאפייני עבריינות מרמה.
▪

ייעוץ והכוון

▪

קורס אקדמי  -הנחיית קבוצות ל  40-עובדי הרשות לשיקום האסיר (אוניברסיטת תל אביב).

▪

קורס למטפלים בנושא טיפול בעוברי חוק (ד"ר יהושע וייס)

▪

מתן הדרכה פרטנית לעובדים

▪

מרכזי הערכה לקבלת עובדים חדשים

▪

ארגון של השתלמויות וקורסים

▪

יום עיון בנושא אובדנות (מכון פסגות)

▪

יום למידה והשתלמות למתנדבים וסטודנטים

▪

קורס אוריינטציה בן יומיים לעובדים החדשים שהצטרפו לרשות בשנה האחרונה.

▪

תכניות עתידיות

▪

המשך מתן הרצאות בנושאים רלוונטיים .שתי הרצאות בשנה בכל מחוז.

▪

המשך קיומו של יום לימוד והשתלמות למתנדבים וסטודנטים

▪

מפגשים קבוצתיים שוטפים אחת לכשלושה חודשים עם מנהלי המחוזות

▪

גיבושו והוצאתו של קורס בנושא מקצועי על פי צורך שיאותר
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▪

קורס אוריינטציה לעובדים חדשים

▪

המשך הוצאה לפועל של ימי עיון והשתלמויות בנושאים מקצועיים
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ייעוץ משפטי
ב 2018-קודמו באמצעות המחלקה המשפטית תהליכי חקיקה אשר עתידים להשפיע במישרין על פעילותה
המקצועית והכלכלית של רש"א .המחלקה גם העניקה ליווי משפטי לגורמי המקצוע ברשות ,תוך מתן מענה
שוטף לדילמות משפטיות שעולות במהלך העבודה השוטפת .בנוסף ,השתתפו נציגי המחלקה בפורומים
מקצועיים ברשות ומחוצה לה .דגש נוסף ניתן להתקשרויות עם נותני השירותים ,תוך בניית מודל אחיד של
הסכמי התקשרויות ,בהתאמה לצרכים המקצועיים ולאינטרסים ולייעוד של רש"א ,ובהתחשב בחוזרי
חשכ"ל ובכללים מנהליים אחרים .להלן פירוט מקצת מפעילות המחלקה המשפטית ב:2018-
▪

השתתפות בישיבות ועדות הכנסת השונות תוך הבעת עמדת רש"א בנושאים השונים כגון :מאסרים
קצרים ,תיקון לחוק המרשם הפלילי ,ישיבות מעקב בנושאי עבריינות מין.

▪

ליווי משפטי בגיבוש נהלים כגון :נוהל ועדות השחרורים ,נוהל איזוק אלקטרוני.

▪

השתתפות בישיבות ופורומים בין-משרדיים עם גופים כגון :משרד המשפטים ,סניגוריה ציבורית
וצבאית ,פרקליטות ,הנהלת בתי המשפט.

▪

מתן מענה והנחיות שוטפות בסוגיות משפטיות הנוגעות בעיקר לעבודתם של יועצי כלא קהילה וראשי
תחומים.

▪

קשר ישיר ומתן מענים לפניות באי כוח אסירים

▪

ליווי הליך משפטי אשר התנהל כנגד רש"א בנושא תנאי העסקה של מדריכי ההוסטלים .הליך מתמשך
זה נדון בבית הדין האזורי לעבודה ובערכאת ערעור בבית הדין הארצי לעבודה ,שקיבלה את חלק הארי
מטענות רש"א.

▪

עריכת הסכמי הרשויות המקומיות והתאמתם בהתאם להערות גורמי המקצוע ברשות.

▪

פרסום מכרזים חיצוניים :מתנדבים ,דירות לווין ,טיפול דיאדי ,אבטחה ,ממונה בטיחות ועוד.

▪

ניהול משא ומתן ועריכת הסכמים לצורך שכירת מבנים והרחבות במקומות קיימים

▪

מתן חוות דעת משפטיות בסוגיות היומיומיות של פעילות הרשות ובכללן אלו הנוגעות לתנאי העסקת
עובדים.

▪

עריכת הסכמים לנותני שירותים תוך התאמה תהליכית למועדים האמורים בחוק מוסר תשלומים
לספקים ,תשע"ז.2017-

▪

חידוש ועדכון של ביטוחי הרשות; יציאה למכרזים חדשים תוך שיפור עמדות ורווח כלכלי.

▪

פעילות למיסוד נושא הביטחון והבטיחות במבנים המשמשים לפעילות הרשות

▪

יעדים ומגמות לשנת 2019

▪

השלמת תהליכי חקיקה

▪

השלמת כתיבת נהלים

▪

יזום וקידום תהליכי חקיקה וחקיקת משנה בתחומים הנוגעים לאוכלוסיית היעד של רש"א

▪

יצירת מנגנוני שיתוף פעולה עם פרקליטות ,סניגוריה ,ומחלקות משפטיות של משרדים ממשלתיים
משיקים.

▪

ישיבות תקופתיות במחוזות לשם העלאה וניתוח סוגיות משפטיות העולות במהלך עבודה השוטפת של
יועצי כלא/קהילה וראשי תחומים.
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▪

העברת סקירות תקופתיות בנושאי חקיקה ,פס"ד ,החלטות ועדות שחרורים – בעלות השלכות מהותיות
כלפי רש"א.

▪

בקרות ומעקב אחר ביצוע נהלים שהופצו מטעם המחלקה המשפטית

▪

השלמת סבב השתתפות בוועדות השחרורים במחוזות השונים לשם למידה והפקת לקחים בפן המשפטי

▪

מיסוד של זכויות עובדים

▪ חקיקה
השלמת הצעת חוק הרשות הלאומית לשיקום האסיר ,תשע"ח – 2018-הושלמה טיוטת הצעת החוק.
ההצעה אושרה על ידי הלשכה המשפטית והמנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
והיא הועברה למשרד המשפטים לקבלת אישור היועץ המשפטי לממשלה ,טרם הפצתה כהצעת חוק
ממשלתית למשרדי הממשלה וגורמים נוספים לקבלת הערותיהם .נקבעו מועדים לישיבות עבודה עם נציגי
משרד המשפטים ,מחלקת ייעוץ וחקיקה ,לפי הנושאים המוסדרים בחוק המוצע .לאחר גיבוש הנוסח הסופי
המוסכם נערוך בהתאם את דברי ההסבר והחוק יופץ מטעם השר הממונה על הרשות ,שר העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים .ההצעה מכילה תיקונים שהצורך בהם עלה במהלך השנים מאז חקיקת חוק הרשות
לשיקום האסיר ,תשמ"ג ,1983-שהחוק המוצע עתיד להחליף .בין השינויים שהוצעו:
▪ הוגדר מחדש המונח "אסיר" והוגדרו מחדש מונחים נוספים לאור חקיקה מאוחרת לחוק המקורי,
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
על יישום תכנית שיקום שהוכנה או אושרה על ידי הרשות לתקופה שלא תעלה על  24חודשים או על
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.
▪ מתוך תפישת חשיבות התעסוקה לאסיר במסגרת הליך השיקום ,מוצע להסדיר סמכות למתן סיוע
כלכלי להקניית הכשרה מקצועית ,להענקת תמריצים למעסיקים שיעסיקו אסירים משוחררים
ולאסירים משוחררים שיתמידו בעבודה.
▪ החוק החדש מייעל באופן משמעותי את פעילותה של רש"א וממזער את הבירוקרטיה הסבוכה
שהיא הייתה נתונה בה .כך למשל ,מבטל החוק את המנהלת באופן שהרשות תוכל לתפקד ביתר
יעילות וללא סרבול מיותר ומצמצם את מספר חברי מועצת הרשות.
תזכיר חוק השיפוט הצבאי (שחרור על תנאי ממאסר)( ,תיקון לחוק) ,התשע"ח – 2018-יוזמת חקיקה זו
באה לתקן את חוק השיפוט הצבאי באופן שייכללו בו עיקרי חוק שחרור על תנאי ממאסר התשס"א2001-
בהתאמה למערכת הצבאית .לבקשת מחלקת ייעוץ וחקיקה בפרקליטות הצבאית ,העירה רש"א הערות
ראשוניות להצעה .הכוונה היא לקיים דיון עם הפרקליטות להשלמת ההתייחסות.
הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (מס' ( )18היחידה למאסרים הקצרים) ,תשע"ח – 2018-רש"א
התייחסה להסדר המוצע בחוק זה וממשיכה לקיים דיונים עם שב"ס על מנת להסדיר את ההתנהלות
הנדרשת מכניסת ההסדר המוצע לתוקף.
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חוק שחרור על-תנאי ממאסר ,תשס"א*2001-
פרק א' :פרשנות

.1

הגדרות

)8

(תיקון מס'
תשס"ז2007-
(תיקון מס' – 17
שעה)
הוראת
תשע"ח2018-
(תיקון מס' – 17
שעה)
הוראת
תשע"ח2018-
(תיקון מס'
תשס"ז2007-
(תיקון מס'
תשס"ז2007-

)8
)8

בחוק זה –
"מאסר"  -מאסר שנגזר במשפט פלילי ,למעט מאסר בשל אי תשלום קנס;
"מאסר עולם"  -מאסר לתקופה בלתי קצובה;
"אסיר עולם"  -מי שנגזר עליו עונש מאסר עולם ,בין אם עונשו נקצב ובין אם לאו;
"הרשות לשיקום האסיר"  -כמשמעותה בחוק הרשות לשיקום האסיר ,תשמ"ג;1983-
"הועדה"  -ועדת שחרורים או ועדת שחרורים מיוחדת;
"ועדת שחרורים"  -ועדה שמונתה לפי הוראות סעיף ;32
"ועדת שחרורים מיוחדת"  -ועדה שמונתה לפי הוראות סעיף ;33
"חוק העונשין" – חוק העונשין ,התשל"ז;1977-
"היחידה לשחרור ממאסרים קצרים" – כמשמעותה בסעיף 31א;
"פקודת בתי הסוהר" – פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] ,התשל"ב;1971-
"פקודת המבחן" – פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט;1969-
"שירות המבחן" – כמשמעותו בפרק ד' לפקודת המבחן.
פרק ב' :שחרור על-תנאי

(תיקון מס' – 17
שעה)
הוראת
תשע"ח2018-

סימן א' :סמכות לשחרור על-תנאי

שחרור על-תנאי על
ידי היחידה לשחרור
ממאסרים קצרים –
הוראת שעה

( .2א) אסיר כמפורט להלן ,הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ואינה
עולה על שנה ,שנשא שני שלישים לפחות מתקופת המאסר שעליו לשאת ,רשאית היחידה לשחרור
ממאסרים קצרים ,לבקשתו ,לשחררו על-תנאי מנשיאת יתרת תקופת המאסר:
( )1אסיר הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ואינה עולה על
שישה חודשים;
( )2אסיר ,למעט אסיר כאמור בסעיפים  11ו ,12-הנושא עונש מאסר לתקופה העולה
על שישה חודשים ואינה עולה על שנה ,ובמועד תום שני שלישים מתקופת המאסר
שעליו לשאת הוא בגיר.
(ב) שירות בתי הסוהר יידע כל אסיר על זכותו להגיש בקשה כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) ( )1בקשה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש על ידי האסיר או בא כוחו;
( )2בקשה של אסיר כאמור בסעיף קטן (א)( )1שהוא קטין ,יכול שתוגש גם בידי סוהר
כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר בדרגת רב-כלאי ומעלה ,בבית הסוהר שבו מוחזק האסיר,
שנציב בתי הסוהר מינה לכך.
(ד) היחידה לשחרור ממאסרים קצרים לא תשחרר אסיר כאמור בסעיף קטן (א) ,אלא אם כן
שוכנעה כי הוא ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.
(ה) היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תקבל החלטה בדבר בקשת אסיר כאמור בסעיף קטן
(א) ,בהקדם האפשרי בהתחשב בכלל נסיבות העניין ,ובכלל זה במועד גזר הדין ובמועד הגשת
הבקשה כאמור.

שחרור על-תנאי על
ידי ועדת שחרורים –
הוראת שעה

( .3א) אסיר ,למעט אסיר עולם ,שהוא אחד מאלה ,ושנשא שני שלישים לפחות מתקופת
המאסר שעליו לשאת ,רשאית ועדת השחרורים ,לבקשתו ,לשחררו על-תנאי מנשיאת יתרת תקופת
המאסר:
( )1אסיר הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שנה;
( )2אסיר הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שישה חודשים ,שהוא קטין במועד

מס'

(תיקון
הוראת
תשע"ח2018-

מס'

(תיקון
הוראת
תשע"ח2018-

– 17
שעה)

– 17
שעה)
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תום שני שלישים מתקופת המאסר שעליו לשאת או שהוא אסיר כאמור בסעיף  11או
.12
(ב) ועדת השחרורים לא תשחרר אסיר כאמור בסעיף קטן (א) ,אלא אם כן שוכנעה כי הוא
ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.
שחרור על-תנאי ממאסר
ממושך על ידי ועדת
שחרורים מיוחדת

 .4אסיר ,למעט אסיר עולם ,השוהה במאסר  25שנים לפחות ,רשאית ועדת שחרורים מיוחדת
לשחררו על-תנאי ,גם אם טרם חלפו שני שלישים מתקופת מאסרו; ואולם לא תשחרר ועדת
השחרורים המיוחדת אסיר כאמור ,אלא אם כן שוכנעה כי האסיר ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו
מסכן את שלום הציבור.

שחרור על-תנאי ממאסר
עולם על ידי ועדת
שחרורים מיוחדת

 .5אסיר עולם שעונשו נקצב ושנשא לפחות שני שלישים מהתקופה שנקצבה ,רשאית ועדת
שחרורים מיוחדת לשחררו על-תנאי מנשיאת יתרת תקופת המאסר; ואולם לא תשחרר ועדת
השחרורים המיוחדת אסיר עולם כאמור ,אלא אם כן שוכנעה כי האסיר ראוי לשחרור וכי שחרורו
אינו מסכן את שלום הציבור.

סייג לשחרור על-תנאי

 .6לא יינתן שחרור על -תנאי מתקופת מאסר שעל אסיר לשאת בשל ביטול שחרורו על-תנאי,
למעט שחרור מטעמים רפואיים לפי סעיף .7
( .7א) הועדה רשאית ,בכל עת ,לשחרר על-תנאי אסיר ממאסרו ,לאחר ששקלה חוות דעת של
רופא ,בהתקיים אחד מאלה:
( )1ימיו של האסיר ספורים ,ובלבד שמצבו הרפואי האמור היה לכזה לאחר שפסק
הדין בעניינו היה לחלוט או שהמשך שהותו במאסר יסכן את חייו באופן ממשי ,בשל
חולניותו;
( )2מצבו הרפואי של האסיר הוא כמפורט בפסקת משנה (א) או (ב) ,ובלבד שמצבו
הרפואי האמור היה לכזה לאחר שפסק הדין בעניינו היה לחלוט:
(א) האסיר זקוק באופן קבוע להנשמה באמצעי מלאכותי ,בשל חוסר יכולת
לנשום באופן עצמוני;
(ב) האסיר מחוסר הכרה באופן קבוע או נמצא במצב דמנציה מתקדמת,
שבשלהם הוא זקוק להשגחה רצופה במשך  24שעות ביממה; לעניין זה" ,דמנציה
מתקדמת" – אי -התמצאות בזמן ובמקום באופן קבוע מפאת מצב גופני או בשל
ירידה קוגניטיבית.
(ב) ( )1הוועדה רשאית ,בכל עת ,לשחרר על-תנאי אסיר ממאסרו ,שחרור זמני לפרק זמן
כאמור בפסקה ( ,) 2לאחר ששקלה חוות דעת של רופא ,ובלבד שהאסיר הוא אחד
מאלה:
(א) אסיר שמתקיים לגביו האמור בסעיף קטן (א)(;)1
(ב) אסיר החולה במחלת הסרטן או אסיר שעבר או שעומד לעבור השתלה של
איבר חיוני ,ואשר בשל כך עליו לקבל טיפול רפואי שיש בו כדי לסכן את חייו
באופן ממשי והטיפול מלווה בירידה ניכרת בתפקוד ובסבל רב;
( )2שחרור זמני על-תנאי לפי פסקה ( )1יהיה לפרק זמן שלא יעלה על חצי שנה,
ורשאית הוועדה להאריך את השחרור הזמני לתקופות נוספות שלא יעלו על חצי שנה
כל אחת ,ובלבד ששחרור על-תנאי של אסיר כאמור בפסקה (()1ב) יהיה לתקופת קבלת
הטיפול הרפואי בלבד;
( )3תקופת השחרור לפי סעיף קטן זה תיחשב במניין תקופת מאסרו של האסיר ,אלא
אם כן קבעה הוועדה אחרת.
(ג) בבואה להחליט על שחרור על-תנאי לפי סעיף זה ,תשקול הועדה גם שיקולים של טובת
הציבור ,לרבות שלום משפחתו של האסיר ושלום נפגע העבירה ומשפחתו.
(ג )1הוועדה רשאית להתנות את החלטתה לפי סעיף זה בחתימתו של האסיר או של
אפוטרופסו ,לפי העניין ,על ויתור על סודיות רפואית בכל הנוגע למצבו הרפואי של האסיר בתקופת
השחרור על-תנאי.
(ג )2לא תורה הוועדה על שחרורו על -תנאי של אסיר לפי סעיף זה אלא בהסכמתו ,ואם אין
ביכולתו לתתה – בהסכמת אפוטרופסו; התקיים הדיון שלא על פי בקשת האסיר או אפוטרופסו –
לא תורה הוועדה על שחרור כאמור אלא לאחר ששוכנעה כי נמצא לאסיר מקום לשהות בו לאחר

(תיקון מס'  – 17הוראת
שעה) תשע"ח2018-

(תיקון מס'  – 17הוראת
שעה) תשע"ח2018-
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מטעמים רפואיים
מס'
(תיקון
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(תיקון מס'
תשע"ב2012-

)12

(תיקון מס'
תשס"ז2007-

)8

(תיקון מס'
תשס"ז2007-

)8

חישוב תקופת המאסר

(תיקון מס'
תשע"ה2014-

)15

(תיקון מס'
תשס"ח2008-

)10

(תיקון מס' – 17
שעה)
הוראת
תשע"ח2018-
שיקולי הועדה

(תיקון מס'
תשס"ז2007-

)8

שחרורו ,המתאים לצרכיו הרפואיים.
(ד) החלטה לפי סעיפים קטנים (א) ו(-ב) יכולה ,במקרים דחופים ,להינתן בידי יושב ראש
הועדה ,ומשניתנה כך ,יהיה תוקפה לתקופה של  30ימים בלבד ,אלא אם כן אושרה ההחלטה בידי
הועדה לפני תום תקופה זו.
(ד )1המזכיר הראשי כמשמעותו בסעיף (34א) ,ידווח לשר המשפטים ,אחת לשנה ,על היקף
השימוש בסמכויות הוועדה לפי סעיף זה.
(ה) בסעיף זה –
"אסיר" – מי שנגזר עליו עונש מאסר ,לרבות מי שבית משפט החליט לגביו כי יישא את
עונש המאסר בעבודת שירות ,לפי הוראות סימן ב' 1בפרק ו' לחוק העונשין ,ובלבד שהחל לשאת
את עונשו;
"מאסר" – לרבות מאסר בשל אי-תשלום קנס;
"רופא" – רו פא שנכלל ברשימה שקבע לענין זה המנהל הכללי של משרד הבריאות
ושפורסמה ברשומות.
( .8א) תקופת המאסר לענין שחרור על-תנאי ,תהיה סך כל תקופות המאסר שעל האסיר לשאת
בזו אחר זו ,למעט תקופת מאסר שעל האסיר לשאת בשל ביטול שחרורו על-תנאי.
(ב) בחישוב תקופת המאסר של אסיר עולם לענין סעיף  ,5תובא בחשבון התקופה שבה היה
האסיר במעצר בשל העבירה שבשלה נגזר עליו מאסר העולם ,ואולם בחישוב תקופת המאסר לעניין
סעיף זה ,לא תובא בחשבון התקופה שבה היה האסיר במעצר בפיקוח אלקטרוני ,כמשמעותו בסעיף
22ב לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) ,התשנ"ו( 1996-בחוק זה – חוק
המעצרים).
(ג) בחישוב תקופת המאסר של מי שהועבר ממעון נעול למאסר בהתאם להוראות סעיפים
25א או 25ב(ג) לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"א ,1971-תובא בחשבון תקופת
החזקתו במעון הנעול.
סימן ב' :שחרור על-תנאי על ידי ועדת שחרורים

 .9בבואה להחליט אם ראוי אסיר לשחרור על-תנאי ,תשקול הועדה את הסיכון הצפוי משחרורו
של האסיר לשלום הציבור ,לרבות למשפחתו ,לנפגע העבירה ולביטחון המדינה ,את סיכויי שיקומו
של האסיר ואת התנהגותו בכלא; לשם כך תביא הועדה בחשבון ,בין השאר ,נתונים אלה:
( )1העבירה שבשלה נושא האסיר עונש מאסר ,לרבות נסיבות ביצועה ,סוגה ,חומרתה,
היקפה ותוצאותיה ,תקופת המאסר שגזר עליו בית המשפט ,קנס או פיצוי לפי סעיף  77לחוק
העונשין ,שהוא חויב בהם בגזר הדין כאמור ,האם שילמם ואם לא שילמם – הסיבות לכך,
וכן הקלה בעונש אם ניתנה לו בידי נשיא המדינה;
( )2תוכנם של כתבי אישום התלויים ועומדים נגד האסיר; סוגי העבירות שבהן הוא מואשם,
נסיבות ביצוען ותוצאותיהן ,על פי האישומים;
( )3הרשעותיו הקודמות של האסיר ,מספרן ,תכיפותן ,סוגי העבירות שבהן הורשע,
חומרתן ,נסיבות ביצוען ,תוצאותיהן ,היקפן ותקופות המאסר שנשא בשלהן;
( )4דיונים קודמ ים בועדות בענינו של האסיר והחלטות בהם ,לרבות בענין ביטול שחרורו
על-תנאי;
( )5הקלות בעונש שנתן לו נשיא המדינה בשל עונשי מאסר קודמים שהוטלו עליו;
( )6התנהגות ,חיובית או שלילית ,של האסיר בבית הסוהר במהלך תקופת מאסרו ,כמפורט
להלן:
(א) התנהגות טובה של האסיר במהלך תקופת המאסר;
(ב) גילוי יחס חיובי מצד האסיר לעבודה ולצעדים שננקטו לשם שיקומו;
(ג) שימוש ב סם מסוכן ,כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,תשל"ג-
( 1973להלן  -סם מסוכן);
(ד) גמילה משימוש בסם מסוכן;
(ה) עבירה פלילית שעבר האסיר וסוג העבירה;
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(ו) התנהגות שיש בה כדי לפגוע פגיעה של ממש באסירים אחרים או בסוהרים או
לשבש את סדריו של בית הסוהר;
(ז) מעורבות בפעילות עבריינית ,בין בתוך כותלי בית הסוהר ובין מחוץ להם;
(ח) בריחה מבית הסוהר או חזרה אליו שלא במועד;
( )7חוות דעת על האסיר שנתנו שירות בתי הסוהר ,משטרת ישראל או רשויות הביטחון,
ובמקרים המתאימים גם חוות דעת מקצועיות ,בין השאר בנושא גילוי עריות ,אלימות
במשפחה ובריאות הנפש;
( )8חוות דעת של הרשות לשיקום האסיר ,אם ניתנה ,לענין שחרורו על-תנאי של האסיר,
כמפורט להלן ,שלה יינתן משקל גדול יותר ככל שהחלק מעונש המאסר שנשא האסיר קטן
יותר:
(א) חוו ת דעת הכוללת תכנית לשיקומו של האסיר ,אפשרויות השתלבותו בעבודה
סדירה או בתכנית טיפולית; לענין זה תובא בחשבון גם מידת הפיקוח על התכנית
המוצעת על ידי הרשות לשיקום האסיר;
(ב) חוות דעת שלפיה אין האסיר זקוק לתכנית שיקום ושהוא אינו מגלה דפוסי
התנהגות עבריינית;
(ג) חוות דעת שלפיה אין האסיר מתאים לשיקום;
( )9לענין אסיר שהוטל עליו בצו מבחן לפי פקודת המבחן ,לעמוד בפיקוחו של קצין מבחן
לאחר שחרורו מהמאסר – חוות דעת של שירות המבחן ,אם ניתנה ,לענין שחרורו על-תנאי
של האסיר;

נוספים
שיקולים
להחלטת הועדה

שחרור אסיר הנושא
מאסר בשל עבירת
אלימות או מין בתוך
המשפחה

שחרור אסיר הנושא
מאסר בשל עבירת מין
או הלוקה בנפשו
מס'
(תיקון
תשס"ו2006-
מס'

(תיקון
הוראת
תשע"ח2018-

)6
– 17
שעה)

תנאי השחרור
מס'
(תיקון
תשע"ב2012-
מס'

(תיקון
הוראת
תשע"ח2018-

)11
– 17
שעה)

( )10נתונים אישיים של האסיר ,לרבות גילו ומצבו המשפחתי.
( .10א) במק רים בעלי חומרה ובנסיבות מיוחדות שבהם סברה הועדה כי שחרורו של האסיר
על -תנאי יפגע במידה חמורה באמון הציבור במערכת המשפט ,אכיפת החוק ובהרתעת הרבים,
משנוצר יחס בלתי סביר בין חומרת העבירה ,נסיבותיה והעונש שנגזר על האסיר לבין תקופת המאסר
שיישא האסיר בפועל אם ישוחרר ,רשאית הועדה להביא בחשבון גם נתונים אלה בהחלטתה ,נוסף
על הנתונים המפורטים בסעיף  ;9משקלם של הנתונים לפי סעיף קטן זה בהחלטת הועדה יפחת ככל
שיגדל החלק מעונש המאסר שהאסיר כבר נשא.
(ב) ועדת שחרורים מיוחדת ,בבואה להחליט בענין שחרור על-תנאי של אסיר עולם,
תשקול ,נוסף על שיקולים אחרים האמורים בחוק זה ,האם חל באסיר שינוי בולט וממשי מבחינת
הבנת חומרת מעשיו ומבחינת מוכנותו להשתלב בחברה ולתרום לה.
( .11א) הועדה לא תחליט על שחרורו על-תנאי של אסיר הנושא עונש מאסר בשל עבירה מן
העבירות המנויות בתוספת ,אלא לאחר שצוות מקצועי ,הכולל נציגים של משרד העבודה והרווחה
ושל שירות בתי הסוהר ,הגיש לה חוות דעת לענין מידת הסכנה הנשקפת לציבור משחרור האסיר,
לרבות הסכנה לנפגע העבירה.
(ב) שר המשפטים רשאי ,בצו ,באישור שר העבודה והרווחה וועדת החוקה חוק ומשפט
של הכנסת ,לשנות את התוספת.
( .12א) הועדה לא תחליט על שחרורו על-תנאי של אסיר הנושא עונש מאסר בשל עבירת מין
או החולה במחלת נפש או הסובל מהפרעה נפשית ,אלא לאחר שהוגשה לה חוות דעת שלפיה האסיר
אינו מסוכן לציבור ,מאדם שהוסמך לענין זה על ידי שר הבריאות .בסעיף זה" ,חוות דעת" ,לענין
אסיר הנושא עונש מאסר בשל עבירת מין – הערכת מסוכנות כהגדרתה בחוק הגנה על הציבור מפני
ביצוע עבירות מין ,התשס"ו( 2006-בחוק זה – חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין).
(ב) לא הוגשה חוות דעת כאמור בסעיף קטן (א) ,או שהוגשה חוות דעת שקבעה כי האסיר
מסוכן לציבור במידה כלשהי אך ניתן לשחררו בתנאי שיקבל טיפול או בתנאי אחר ,כפי שהומלץ
בה ,רשאית הועדה ,על אף הוראות סעיף קטן (א) ,לשחרר אסיר כאמור באותו סעיף קטן ,אם סברה,
מטעמים מיוחדים שיירשמו ,כי ניתן לשחררו בלא שייגרם בכך סיכון לציבור ובכפוף לתנאי שחרור
שתקבע ,שיבטיחו העדר סיכון כאמור.
( .13א) התנאי שבו מותנה שחרורו של אסיר לפי הוראות פרק זה בידי הוועדה ,הוא שהמשוחרר
לא יעבור עבירת עוון או פשע נוספת (להלן – עבירה נוספת) במשך תקופת התנאי; בחוק זה" ,תקופת
התנאי" – התקופה שמיום שחרורו על-תנאי של אסיר עד לסיום תקופת המאסר שהיה נושא לפי גזר
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הוראת
תנאי
על-
שחרור
תשע"ח 2018-בפיקוח
ממאסר
אלקטרוני
מס'
(תיקון
תשע"ה2014-

)15

רישיון למשוחרר על-
תנאי

שינוי תנאי שחרור

הדין אילולא שוחרר ,ולענין אסיר ששוחרר כאמור בסעיף (30ב) – התקופה הקבועה בסעיף האמור,
לפי העניין.
(ב) הועדה רשאית להתנות שחרורו של אסיר בתנאים נוספים ,לרבות מתן ערובה על ידו.
(ג) הועד ה רשאית ,לפי המלצת שירות המבחן או הרשות לשיקום האסיר ,להתנות את
שחרורו על-תנאי של האסיר בהשתתפותו ,במהלך תקופת התנאי ,בתכנית טיפולית בפיקוח שירות
המבחן ,או בתכנית לשיקומו שהוכנה בידי הרשות לשיקום האסיר; שחרור כאמור יותנה גם בקיום
פרטי התכנית והועדה רשאית להתנותו בתנאים נוספים לענין זה.
(ד) בהע דר קביעה אחרת של הועדה ,יותנה שחרורו של אסיר ,נוסף על התנאים האמורים
בסעיפים קטנים (א) עד (ג) ,גם באלה:
( )1האסיר יודיע למנהל בית הסוהר על המקום שבכוונתו לגור בו בתקופת התנאי;
( )2בתוך  48שעות מעת שהגיע האסיר למקום מגוריו ,יתייצב לפני השוטר הממונה
על תחנת המשטרה הקרובה לו ביותר במחוז שבו הוא גר (להלן  -השוטר הממונה);
( )3האסיר יתייצב אחת לחודש ,במהלך תקופת התנאי ,לפני השוטר הממונה ,ויודיע
לו ולמנהל בית הסוהר ,בהקדם האפשרי ,על כל שינוי שחל במקום מגוריו;
( )4איסור יציאתו של האסיר מהארץ.
(ה) מגבלות על אסיר ששוחרר על-תנאי ממאסר לפי פרק זה בידי הוועדה ,אשר הוטלו בצו
לפי סעיף  3לחוק מגבלות על חזרת עבריין מין לסביבת נפגע העבירה ,התשס"ה( 2004-בחוק זה –
חוק מגבלות על עבריין מין) או בצו לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין ,הן חלק
מתנאי השחרור.
13א( .א) בלי לגרוע מהוראות סעיף  ,13הוועדה רשאית ,מנימוקים שיירשמו ,להתנות את
שחרורו על-תנאי של האסיר בקיומו של פיקוח אלקטרוני ,כהגדרתו בסעיף 22א לחוק המעצרים ,על
עמידתו בתנאי המגביל את יציאתו ממקום מסוים או את כניסתו למקום מסוים ,בהתאם לתכנית
הפיקוח שנקבעה לו (בסעיף זה – שחרור על-תנאי בפיקוח אלקטרוני) ,בכל תקופת התנאי או בחלק
ממנה ,אם סברה כי תנאי זה מתאים ונדרש בנסיבות העניין.
(ב) ( )1לא תחליט ועדת השחרורים על שחרור על-תנאי בפיקוח אלקטרוני ,אלא בהסכמת
האסיר ,ו לאחר שקיבלה חוות דעת של הרשות לשיקום האסיר ,ולפיה האסיר נמצא
מתאים לשחרור על-תנאי בפיקוח אלקטרוני ,ומוצעת בה תכנית לשיקומו של האסיר
כאמור בסעיף ()8(9א);
( )2חוות הדעת של הרשות לשיקום האסיר כאמור בפסקה ( )1תכלול גם התייחסות
לכל אלה:
(א) התאמת האסיר לשחרור על-תנאי בפיקוח אלקטרוני;
(ב) מקום הפיקוח המוצע;
(ג) בני משפחה או דיירים נוספים המתגוררים במקום הפיקוח המוצע.
(ג) על שחרור על-תנאי בפיקוח אלקטרוני ,יחולו הוראות סעיפים 22א22 ,ב(ג)22 ,ד(,)1
22ו ו22-י לחוק המעצרים ,בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
( )1בסעיף 22ד( ,)1במקום פסקאות משנה (ג) ו(-ד) יקראו:
"(ג) פירוט תכנית הפיקוח לעניין פרקי הזמן שבהם נדרש המפוקח לשהות
במקום הפיקוח ,וכן קביעת הגבלות לעניין המקומות שהוא רשאי לשהות בהם
בזמנים שבהם הוא אינו חייב להיות במקום הפיקוח ,ככל שמצאה ועדה
השחרורים כי יש מקום לקבוע הגבלות כאמור.
(ד) תנאים ומגבלות נוספים שיחולו על המפוקח בתקופת הפיקוח ,לפי הוראות
סעיף ;".13
( )2בסעיף 22ו(ג)( ,)2במקום "ולבית המשפט" יקראו "ולוועדה"".
( .14א) ועדה שהחליטה לשחרר אסיר על-תנאי ,תיתן לאסיר רישיון ובו יפורטו תנאי השחרור.
(ב) אסיר ששוחרר על-תנאי יישא עמו את רישיונו בכל תקופת התנאי ,ויציגו בפני שוטר,
על פי דרישתו.
 .15הועד ה רשאית ,בכל עת ,עד תום תקופת התנאי ,לשנות ,לפי שיקול דעתה ,את תנאי השחרור
שנקבעו לפי הוראות סעיף (13ב) עד (ד).
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סדרי הדיון בבקשה
לשחרור על תנאי
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מידע חסוי

( .16א) דיון בועדה ,למעט דיון בבקשת אסיר לקיים בענינו דיון חוזר ולמעט דיון לפי פרק ה',
יתקיים בנוכחות האסיר ובא כוחו אם הוא מיוצג ,וכן בנוכחות בא כוח היועץ המשפטי לממשלה;
התקבלה הסכמת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לשחרורו המוקדם של האסיר ,ולענין אסיר
ששוחרר על-תנאי – לשינוי תנאי שחרורו על פי בקשתו  ,ניתן לקיים את הדיון בועדה ,בכפוף
להוראות סעיף קטן (ג) ,אף בלא נוכחות האסיר או בא כוחו.
(ב) דיון הועדה בבקשה לקיים דיון חוזר בענינו של אסיר יתקיים שלא בנוכחות הצדדים.
(ג) הועדה לא תחליט על שחרורו על-תנאי של אסיר ,לרבות שחרורו מטעמים רפואיים לפי
סעיף  7או על שינוי תנאי שחרורו של אסיר ששוחרר על-תנאי ,אלא לאחר שנתנה לבא כוח היועץ
המשפטי לממשלה הזדמנות לטעון את טענותיו ,ולא תחליט החלטה כמפורט להלן ,אלא לאחר
שנתנה לאסיר ולבא כוחו אם הוא מיוצג ,הזדמנות לטעון את טענותיהם:
( )1החלטה שלא לשחרר אסיר על-תנאי;
( )2החלטה על דחיית בקשתו של אסיר ששוחרר על-תנאי לשינוי תנאי שחרורו;
( )3החלטה על החמרה בתנאי שחרורו של אסיר ששוחרר על-תנאי.
(ד) הועדה או יושב ראש הועדה רשאים למנות לאסיר סניגור לצורך הדיון בפני הועדה,
ויחולו לענין זה הוראות חוק הסניגוריה הציבורית ,תשנ"ו ,1995-בשינויים המחויבים.
(ד )1בהליכים לפי סעיפים  7ו21-א וכן בהליך של ביטול שחרור על-תנאי לפי סעיף 21ב
לעניין שחרור על-תנאי מטעמים רפואיים לפי סעיף  ,7יהיה אסיר או אסיר ששוחרר על-תנאי ,לפי
העניין ,זכאי לייצוג על ידי סניגור ציבורי שמונה לפי הוראות חוק הסניגוריה הציבורית ,התשנ"ו-
 ,1995ויחולו לעניין זה הוראות החוק האמור ,בשינויים המחויבים.
(ה) הועדה תנהל פרוטוקול של דיוניה ,שייחתם בידי יושב ראש הועדה; האסיר ובא כוחו
רשאים לעיין בפרוטוקול הדיון בענינו ולקבל העתק ממנו ,אלא אם כן החליטה הועדה כי הפרוטוקול
או חלקו יהיה חסוי ,בשל קבלת מידע חסוי בהתאם להוראות סעיף .17
(ו) הוע דה תביא בחשבון ,לצורך החלטתה ,כל מידע הנוגע לענין שהובא בפניה ,לרבות
מידע חסוי ,כמשמעותו בסעיף (17א) ,אלא אם כן נתבקשה שלא להתחשב במידע לפי הוראות סעיף
(17ז).
(ז) החלטת הועדה תהיה מנומקת ותיחתם בידי חברי הועדה; העתק ההחלטה יימסר
לאסיר ,לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה ,ואם הותנה השחרור על-תנאי בתנאים כאמור בסעיף
(13ג) – גם לשירות המבחן או לרשות לשיקום האסיר ,לפי הענין.
(ח) שר המשפטים ,באישור השר לביטחון הפנים ,יקבע את סדרי הדיון בועדות ,סדרי הפניה
אליהן ,המידע שיש להביא בפניהן ודרכי הבאתו ,וכן את המידע שיש למסור לאסיר או לבא כוחו
אם הוא מיוצג ,לצורך דיון בועדה ודרכי מסירתו ,ככל שאינם מוסדרים בחוק זה.
( .17א) בא כוח היועץ המשפטי לממשלה רשאי להציג לפני הועדה מידע שגילויו לאסיר ולבא
כוחו עלול ,לדעתו ,לפגוע בביטחון המדינה ,או בענין ציבורי חשוב אחר (להלן – מידע חסוי) אף
שלא בנוכחות האסיר ובא כוחו ובלי לגלות להם את תוכנו.
(ב) ביק ש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה להציג לפני הועדה מידע חסוי כאמור בסעיף
קטן (א) ,יודיע על כך לאסיר או לבא כוחו.
(ג) הועדה רשאית לעיין במידע שהוצג לפניה כחסוי לשם החלטה בבקשת היועץ המשפטי
לממשלה כאמור בסעיף קטן (א) ולקבל ממנו פרטים נוספים לענין המידע ,שלא בנוכחות האסיר
ובא כוחו.
(ד) מצאה הועדה כי הענין שיש באי גילויו של מידע חסוי שהוצג לפניה כאמור בסעיף קטן
(א) עדיף מהצורך לגלותו לשם עשיית צדק ,רשאית היא לקיים את הדיון בענינו של האסיר אף שלא
בנוכחות האסיר ובא כוחו ובלי לגלות להם את תוכנו של המידע החסוי.
(ה) הוע דה תודיע לאסיר או לבא כוחו ולבא כוח היועץ המשפטי לממשלה על החלטתה
בבקשה לפי סעיף זה ,ורשאית היא לקבוע שנימוקי ההחלטה ,כולם או מקצתם ,יהיו חסויים.
(ו) החליטה הועדה שלא לגלות לאסיר ולבא כוחו תוכנו של מידע חסוי ,כולו או מקצתו,
תעביר הוע דה לאסיר פרטים או תמצית של המידע החסוי ,ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בביטחון
המדינה או בענין הציבורי האחר; היתה הסיבה לאי גילוי המידע הגנה על טובתו של האסיר ,רשאית
הועדה לגלות את המידע החסוי רק לבא כוחו של האסיר ,ובלבד שהאסיר הסכים לכך.
(ז) החליטה הועדה או הורה בית המשפט ,כמשמעותו בסעיף (25ב) ,או בית המשפט
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סדרי דיון בענין מידע
חסוי
דיון חוזר בהחלטת
הוועדה שלא לשחרר
אסיר על-תנאי
מס'
(תיקון
תשס"ז2007-

(תיקון מס'
תשס"ז2007-

)8

)8

דיון חוזר בהחלטת
הוועדה לשחרר אסיר
על-תנאי
)8

מס'
(תיקון
תשס"ז2007-

(תיקון מס' – 17
שעה)
הוראת
תשע"ח2018-
היחידה
ממאסרים

שיקולי
לשחרור
קצרים
מס'

(תיקון
הוראת
תשע"ח2018-

– 17
שעה)

תנאי שחרור ,רישיון
על-תנאי
למשוחרר
ושינוי תנאי שחרור
מס'

(תיקון
הוראת
תשע"ח2018-

– 17
שעה)

העליון ,על גילויו של מידע חסוי ,רשאי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לבקש מהועדה כי לא
תביא בחשבון את המידע האמור לצורך החלטה בענינו של האסיר; ביקש בא כוח היועץ המשפטי
לממשלה כאמור ,לא תתחשב הועדה במידע האמור ,והמידע לא יועבר לאסיר ולבא כוחו.
(ח) בסעיף זה" ,אסיר" – לרבות משוחרר על-תנאי.
 .18שר המשפטים ,בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם שר הביטחון ,רשאי להתקין תקנות
לענין סדרי הדין בבקשה לפי סעיף  17ובעתירה לפי סעיף  ,26ככל שאינם מוסדרים בחוק זה.
 .19החליטה הועדה שלא לשחרר אסיר ,לא תשוב לדון בענינו אלא אם כן התקיים אחד מאלה:
( )1הועדה קבעה מראש ,בהחלטתה ,כי תקיים דיון חוזר בענין שחרורו על-תנאי של האסיר,
במועד שקבעה ,או בהתקיים תנאי שקבעה;
( )2הרשות לשיקום האסיר ביקשה מהועדה לקיים דיון חוזר בענין שחרורו על-תנאי של
אסיר שהותנה בהשתתפות האסיר בתכנית שיקום שהכינה לו;
( )3שיר ות המבחן ביקש מהועדה לקיים דיון חוזר בענין שחרורו על-תנאי של אסיר
שהותנה בהשתתפותו בתכנית טיפולית בפיקוח שירות המבחן;
( )4היועץ המשפטי לממשלה ביקש מהועדה לקיים דיון חוזר בענין שחרורו על-תנאי של
האסיר ,בשל שיקולים ציבוריים המצדיקים זאת;
( )5האסיר הגיש לועדה בקשה מנומקת לקיים דיון חוזר בענין שחרורו על-תנאי ,בתום חצי
שנה לפחות ממועד החלטת הועדה שלא לשחררו ,ולגבי אסיר עולם – בתום שנה לפחות
מהמועד האמור ,והועדה סברה כי חל שינוי בנסיבות שהיוו בסיס להחלטתה שלא לשחרר
את האסיר ,המצדיק קיומו של דיון חוזר;
( )6האסיר הגיש לוועדה בקשה מנומקת לקיים דיון חוזר בענין שחרורו על-תנאי ,במועד
מוקדם יותר מהמועדים האמורים בפסקה ( ,)5והוצגו לפני הוועדה עובדות שלא היו ידועות
ולא היו יכולות להיות ידועות לאסיר לפני ההחלטה שלא לשחררו ,אשר מצדיקות קיומו של
דיון חוזר.
19א( .א) החליטה הוועדה לשחרר אסיר על-תנאי ,רשאי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לפנות
לוועדה ,לא יאוחר ממועד שחרורו על-תנאי של האסיר ,בבקשה לקיים דיון חוזר בענין שחרורו
כאמור ,אם לאחר מתן ההחלטה התגלו עובדות חדשות באופן המעלה חשש ממשי כי האסיר אינו
ראוי לשחרור או ששחרורו יסכן את שלום הציבור.
(ב) הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א) ,רשאי יושב ראש הוועדה להורות על עיכוב
שחרורו על-תנאי של האסיר לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים ,ולענין אסיר עולם – לתקופה שלא
תעלה על  14ימים ,או עד למועד מתן ההחלטה בדיון החוזר לפי סעיף זה ,לפי המוקדם מביניהם.
סימן ג' :שחרור על-תנאי על ידי היחידה לשחרור ממאסרים קצרים – הוראת שעה

19ב( .א) בבואה להחליט אם ראוי אסיר לשחרור על-תנאי ,תשקול היחידה לשחרור ממאסרים
קצרים את השיקולים האמורים בסעיף  9ולשם כך תביא בחשבון ,בין השאר ,את הנתונים המנויים
בפסקאות ( )1עד ( )8ו )10(-של אותו סעיף ,בשינויים אלה:
( )1בפסקה ( ,)4לפני "בועדות" יקראו "ביחידה לשחרור ממאסרים קצרים או";
( )2במקום פסקה ( )7יקראו:
"( )7חוות דעת על האסיר שנתנו שירות בתי הסוהר ,משטרת ישראל או רשויות
הביטחון;".
(ב) ההוראות לפי סעיפים  11ו 12-לא יחולו לעניין החלטת היחידה לשחרור ממאסרים
קצרים ,ואולם לעניין החלטה על שחרור על-תנאי של אסיר כאמור בסעיף  ,12תשקול היחידה
לשחרור ממאסרים קצרים הערכת מסוכנות כאמור בסעיף (3ג )1לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע
עבירות מין ,אם הועברה לה.
19ג( .א) על שחרורו על -תנאי של אסיר לפי פרק זה על ידי היחידה לשחרור ממאסרים קצרים
יחולו ההוראות לפי סעיפים (13א) ו(-ג) עד (ה) ו ,14-בשינויים המחויבים.
(ב) היחידה לשחרור ממאסרים קצרים רשאי להתנות את שחרורו של אסיר בתנאים נוספים.
(ג) היחידה לשחרור ממאסרים קצרים רשאית ,בכל עת ,עד תום תקופת התנאי ,לשנות לפי
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שיקול דעתה את תנאי השחרור שנקבעו לפי הוראות סעיף קטן (ב) ,ובלבד שנתנה לאסיר הזדמנות
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.
סדרי הדיון בבקשה 19ד( .א) היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תדון ותחליט בבקשה לשחרור על-תנאי על יסוד
לשחרור על-תנאי ובדיון
הבקשה והמסמכים שהוגשו ליחידה בקשר לאותה בקשה; דיון כאמור יתקיים שלא בנוכחות האסיר
בשינוי תנאי שחרור
(תיקון מס'  – 17הוראת 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
שעה) תשע"ח2018-
 ,)7(9כנוסחו בסעיף 19ב(א)( ,)2לטעון את טענותיו לפניה.
(ב) ( )1היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תביא בחשבון ,לשם החלטתה ,כל מידע הנוגע
לעניין שהובא לפניה ,לרבות מידע שלדעת הגורם שמסר אותו ליחידה גילויו לאסיר
עלול לפגוע בביטחון המדינה או בעניין ציבורי חשוב אחר (בסעיף זה – מידע חסוי);
מידע חסוי כאמור לא יימסר לאסיר;
( )2היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תציין בהחלטתה אם הונח לפניה מידע חסוי
כאמור וכן תכלול פרטים או תמצית של המידע החסוי ,בנוסח שהעביר הגורם שמסר
את המידע ,ככל שסבר הגורם האמור שניתן לעשות כן בלי לפגוע בביטחון המדינה או
בעניין הציבורי האחר.
(ג) חוות דעת של שירות בתי הסוהר ,כאמור בסעיף  )7(9כפי שהוחל בסעיף 19ב(א)(,)2
הכוללת מידע בעניין העבירה שבשלה נושא האסיר עונש מאסר ,תקופת המאסר שגזר עליו בית
המשפט ,הרשעותיו הקודמות של האסיר ותקופות המאסר שנשא בשלהן ,וכן מידע כאמור בסעיף
 )6( ,)4(9ו ,) 10(-ולמעט מידע חסוי ,תועבר לאסיר לפני קבלת החלטה בעניינו ,והוא רשאי להעביר
את התייחסותו בכתב בתוך  48שעות.
(ד) החלטת היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תהיה מנומקת ,ותיחתם בידי חבריה ,ויצוינו
בה המסמכים שהונחו לפניה; העתק מההחלטה יימסר לאסיר וכן יועבר למשטרת ישראל ובמקרים
המתאימים גם לרשויות הביטחון ,ואם הותנה השחרור על-תנאי בתנאים כאמור בסעיף (13ג) כפי
שהוחל בסעיף 19ג(א) – גם לשירות המבחן או לרשות לשיקום האסיר ,לפי העניין.
תקנות לעניין סדרי
עבודת היחידה לשחרור
ממאסרים קצרים

19ה .שר המשפטים ,בהסכמת השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
הכנסת ,רשאי לקבוע הוראות לעניין סדרי עבודת היחידה לשחרור ממאסרים קצרים.

(תיקון מס'  – 17הוראת
שעה) תשע"ח2018-
ביטול שחרור בשל
עבירה נוספת
מס'

(תיקון
הוראת
תשע"ח2018-
(תיקון מס'
תשס"ז2007-

( .20א) אסיר ששוחרר על-תנאי לפי הוראות פרק ב' ועבר עבירה נוספת בתקופת התנאי ,תבטל
הועדה את שחרורו ותחייבו לשאת מאסר שאורכו כאורך תקופת התנאי.

– 17
שעה)
)8

(תיקון מס' – 17
שעה)
הוראת
תשע"ח2018-

(תיקון מס'
תשס"ז2007-

פרק ג' :ביטול שחרור על-תנאי

)8

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) ,הועדה רשאית ,בנסיבות מיוחדות ,להחליט ,מנימוקים
שיירשמו ,על המשך השחרור בתנאים שנקבעו על ידה או על ידי היחידה לשחרור ממאסרים קצרים,
לפי העניין ,או בתנאים אחרים שתקבע ,ובלבד שלא הוטל על האסיר עונש מאסר בפועל בשל
העבירה הנוספת שע בר בתקופת התנאי; החליטה הועדה כאמור ,תחל לגבי המשוחרר תקופת תנאי
חדשה; לענין זה –
"מאסר בפועל" – למעט מאסר בעבודת שירות לפי הוראות סימן ב' 1בפרק ו' לחוק
העונשין;
"תקופת תנאי חדשה" – תקופה שתחילתה ביום ההחלטה על המשך השחרור ואורכה כאורך
תקופת התנאי; החלטת הועדה על המשך שחרורו על-תנאי של אסיר לפי הוראות סעיף קטן זה
תינתן ,לגבי אותו אסיר ,פעם אחת בלבד.
(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א) ,הועדה רשאית ,בנסיבות מיוחדות ,להורות כי אסיר
ששחרורו בוטל לפי הוראות סעיף קטן (א) ,ישוב לשאת מאסר לתקופה קצרה מאורך תקופת התנאי,
אולם לא פחות ממחציתה; הורתה הועדה כאמור – תהיה תקופת המאסר שהאסיר לא נשא ,לפי
הו ראת הועדה ,תקופת תנאי ,שתחל עם שחרורו של האסיר מתקופת המאסר שנשא ותצטבר לכל
תקופת תנאי אחרת שלו.
(ד) (בוטל).
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ביטול שחרור בשל
הפרת תנאי אחר

( .21א) אסיר ששוחרר על-תנאי לפי הוראות סימן ג' לפרק ב' והפר תנאי מהתנאים האמורים
בסעיף (13א) ו(-ג) עד (ה) ,כפי שהוחל לגביו בסעיף 19ג(א) ,או תנאי כאמור בסעיף 19ג(ב) ,וכן
אסיר ששוחרר על-תנאי לפי הוראות סימן ב' לפרק ב' והפר תנאי מן התנאים האמורים בסעיף (13ב)
עד (ה) או את תנאי תכנית הפיקוח לפי סעיף 13א  ,רשאית הועדה לבטל את השחרור ולחייב את
האסיר לשאת מאסר שאורכו כאורך תקופת התנאי או חלק ממנה; החליטה הועדה שלא לבטל את
השחרור ,תזהיר את המשוחרר לבל ישוב להפר את תנאי שחרורו ,ורשאית היא לקבוע שתחל לגבי
המשוחרר תקופת תנאי חדשה; לענין זה" ,תקופת תנאי חדשה" – תקופה שתחילתה ביום האזהרה
ואורכה כאורך תקופת התנאי.
(ב) החליטה הועדה ,לפי הוראו ת סעיף קטן (א) ,שהאסיר ישוב לשאת מאסר לתקופה קצרה
מאורך תקופת התנאי – תהיה תקופת המאסר שהאסיר לא נשא ,לפי החלטת הועדה ,תקופת תנאי,
שתחל עם שחרורו של האסיר מתקופת המאסר שנשא ותצטבר לכל תקופת תנאי אחרת שלו.
(ג) לצורך החלטתה לפי סעיף קטן (א) ,תשקול הועדה ,כשיקול עיקרי ,את אינטרס הציבור
בקיומם של תנאי שחרור על -תנאי וכן תביא בחשבון את חומרתה של ההפרה ,טיבה ,תדירותה ומידת
הסכנה הנשקפת לציבור בשלה ולענין הפרה של מגבלות שהוטלו בצו לפי סעיף  3לחוק מגבלות על
עבריין מין ,תיתן הועדה משקל לענינו של נפגע העבירה.

שחרור
ביטול
על-תנאי של אסיר
ששוחרר מטעמים
רפואיים

21א .הוועדה רשאית לבטל את שחרורו של אסיר ששוחרר על-תנאי לפי סעיף (7א) ,ולחייבו
לשאת מאסר שאורכו כאורך תקופת התנאי בניכוי התקופה שבה היה משוחרר ,אם מצאה ,לאחר
שהובאה לפניה חוות דעת של רופא כהגדרתו בסעיף (7ה) ,ולאחר שנתנה לאסיר הזדמנות לטעון
את טענותיו לפניה ,כי לא מתקיימים עוד לגבי האסיר הטעמים הרפואיים שבשלהם שוחרר.

מס'
(תיקון
תשס"ה2004-

)5

(תיקון מס'
תשע"ה2014-

)15

(תיקון מס' – 17
שעה)
הוראת
תשע"ח2018-

(תיקון מס'
תשס"ה2004-

)5

)12

(תיקון מס'
תשע"ב2012-
שחרור
ביטול
על-תנאי בשל מידע
כוזב
(תיקון מס'
תשע"ב2012-

)12

21ב .הוועדה רשאית לבטל את שחרורו של אסיר ששוחרר על-תנאי לפי הוראות פרק ב' ולחייבו
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.

(תיקון מס' – 17
שעה)
הוראת
תשע"ח2018-
ביטול שחרור לאחר
תקופת התנאי

( .22א) הועדה רשאית לבטל שחרור על-תנאי של אסיר לפי הוראות פרק ב' אף לאחר תום
תקופת התנאי ,ואולם לא יבוטל שחרור כאמור –
( )1בשל עשיית עבירה נוספת בתקופת התנאי שבשלה הוגש כתב אישום ,אם חלפו
יותר משלושה חודשים מהיום שבו ניתן גזר הדין בענין העבירה הנוספת בערכאה
ראשונה ועד להגשת הבקשה לביטול השחרור;
( )2בשל הפרת תנאי מהתנאים האמורים בסעיף  ,13אם חלפו יותר משלושה חודשים
מתום תקופת התנאי ועד להגשת הבקשה לביטול השחרור.
(ב) בסעיף זה –
"הגשת בקשה" – לרבות דיווח לפי הוראות סעיף (23ב);
"גזר דין" – לר בות החלטה שבעקבותיה הופסקה עבודת שירות לפי סעיף 51י לחוק
העונשין ,החלטה להפקיע מבחן לפי סעיף  16או  17לפקודת המבחן ,והחלטה לבטל צו שירות לפי
סעיף 71ד לחוק העונשין.

סדר נשיאת מאסר
לאחר ביטול שחרור
על-תנאי

22א .על אף הוראות סעיף  45לחוק העונשין ,בוטל שחרורו על-תנאי של אסיר לפי סעיפים  20עד
 ,22יישא האסיר את יתרת תקופת המאסר שעליו לשאת בשל ביטול שחרורו לפני ובמצטבר לכל
מאסר אחר שהוטל עליו ,ואם עבר עבירה נוספת בתקופת התנאי – גם לפני ובמצטבר לכל מאסר
שיוטל עליו בשל אותה עבירה; היה האסיר נושא מאסר בעת שבוטל שחרורו ,יופסק אותו מאסר
לשם נשיאת יתרת תקופת המאסר שעליו לשאת בשל ביטול השחרור וישוב ויימשך מתום אותה
תקופה; לענין זה" ,מאסר" – לרבות מאסר בשל אי-תשלום קנס.

סדרי דיון בהפרת
תנאי שחרור

( .23א) הועדה תדון ,על פי בקשת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ,בענין אסיר ששוחרר על-
תנאי לפי הוראות פרק ב' והפר תנאי מתנאי שחרורו.

(תיקון מס' – 17
שעה)
הוראת
תשע"ח2018-

(ב) הועדה תדון בענין אסיר ששוחרר על-תנאי לפי הוראות פרק ב' והפר תנאי מתנאי
שחרורו אף שלא על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה ,אם נקבע בהחלטת השחרור כי רשות
מסוימת תדווח ליחידה לשחרור ממאסרים קצרים או לוועדה ,לפי העניין ,על הפרת תנאי מתנאי
השחרור ,והרשות דיווחה כאמור.

(תיקון מס' – 17
שעה)
הוראת
תשע"ח2018-

(תיקון מס'
תשס"ז2007-

מס'
(תיקון
תשס"ז2007-

)8

)8

(תיקון מס' – 17
שעה)
הוראת
תשע"ח2018-
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(תיקון מס'
תשע"ה2014-

)15

(ב )1ביקש בא כוח היועץ המשפטי לממשלה דיון לפי סעיף קטן (א) ,או דיווחה רשות על
הפרת תנאי מתנאי השחרור לפי סעיף קטן (ב) ,בשל הפרת תנאי תכנית הפיקוח האלקטרוני שנקבעה
לאסיר לפי סעיף 13א ,תקיים הוועדה את הדיון בהפרת התנאי בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום 15
ימים ממועד בקשת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה או קבלת דיווח הרשות ,לפי העניין.
(ג) דיון לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) יהיה בהתאם להוראות סעיפים  16עד  ,18בשינויים
המחויבים; ואולם אם זומן אסיר ששוחרר לדיון כאמור ,לפי הכתובת שמסר בהתאם להוראות סעיף
(13ד) ,ולא הגיע ,רשאית הועדה לדון בהפרת תנאי השחרור ולבטל את השחרור אף שלא בנוכחות
האסיר ,והוא יהיה זכאי לבקש קיומו של דיון חוזר בנוכחותו באותו ענין.
(ד) יושב ראש הועדה רשאי לתת צו להבאת האסיר לפני הועדה ,לשם דיון בבקשה לביטול
שחרור על-תנאי של אסיר ,במועד שיקבע בצו; על צו כאמור יחולו ,בשינויים המחויבים ,הוראות
סעיפים 73א ו73-ב לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,תשמ"ד.1984-

ביטול שחרור – צו
למאסר
(תיקון מס' – 17
שעה)
הוראת
תשע"ח2018-

.24

עתירה נגד היחידה
לשחרור ממאסרים
קצרים או הוועדה

( .25א) ( )1האסיר רשאי להגיש עתירה נגד החלטה של היחידה לשחרור ממאסרים קצרים;
( )2האסיר ובא כוח היועץ המשפטי לממשלה רשאים להגיש עתירה נגד החלטה של
הוועדה ,בכפוף להוראות סעיף (26ד).
(ב) עתירה כאמור בסעיף קטן (א)( )1או (( )2להלן – עתירה) תוגש לבית המשפט המחוזי
שבאזור שיפוטו נמצא בית הסוהר שבו מוחזק האסיר ,ואם שוחרר – בית הסוהר שבו הוחזק ערב
שחרורו (בחוק זה – בית המשפט).
(ג) בית המשפט ידון בעתירה במותב של שלושה ,שיקבע נשיא בית המשפט.
(ד) בית המשפט מוסמך לתת ,בקשר לעתירה ,צווים לרשויות המדינה ולאנשים הממלאים
תפקידים על פי דין ,לעשות מעשה ,או להימנע מעשות מעשה במילוי תפקידיהם כדין.
(ה) החל טת בית המשפט בעתירה ניתנת לערעור לפני בית המשפט העליון ,אם נתקבלה
רשות לכך מבית המשפט בגוף ההחלטה או מאת שופט בית המשפט העליון.
(ו) אין האמור בסעיף זה גורע מסמכותו של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה
לצדק ,לפי סעיף (15ד) לחוק-יסוד :השפיטה.

(תיקון מס' – 17
שעה)
הוראת
תשע"ח2018-

(תיקון מס'
תשס"ח2008-

)9

עתירה נגד גילוי מידע
חסוי

(תיקון מס'
תשס"ז2007-

)8

(תיקון מס'
תשס"ז2007-

)8

החלטת הועדה בדבר ביטול שחרור על-תנאי של אסיר ,דינה כדין צו למאסרו.
פרק ד' :עתירות נגד היחידה לשחרור ממאסרים קצרים ,ועדת שחרורים וועדת שחרורים מיוחדת

( .26א) ( )1החליטה הועדה לגלות לאסיר או לבא כוחו מידע חסוי ,רשאי היועץ המשפטי
לממשלה להגיש עתירה נגד גילוי המידע החסוי ,כולו או מקצתו ,לבית המשפט;
( )2הוד יע בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לועדה כי הוא שוקל להגיש עתירה
כאמור בפסקה ( ,)1לא תעביר הועדה את המידע לאסיר ולבא כוחו עד להכרעה סופית
בעתירה ,ובלבד שהעתירה תוגש בתוך  15ימים מיום שמסר הודעה כאמור.
(ב) ( )1נדחתה עתירה נגד גילוי מידע חסוי ,רשאי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה
לערער על כך ,בתוך  15ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה לדחות את עתירתו ,לבית
המשפט העליון שידון בערעור בשופט אחד;
( )2הודיע בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לבית המשפט שדחה את העתירה כי הוא
שוקל להגיש ערעור כאמור בפסקה ( ,)1לא תעביר הועדה את המידע לאסיר ולבא כוחו
עד להכרעה בערעור.
(ב )1מסר בא כוח היועץ המשפטי לממשלה הודעה כאמור בסעיפים קטנים (א)( )2או (ב)(,)2
והחליט לאחר מכן שלא להגיש עתירה או ערעור כאמור באותם סעיפים קטנים ,יודיע על כך בהקדם
האפשרי לוועדה.
(ג) הדיון בעתירה ובערעור על החלטה לפי סעיף זה יתקיים בדלתיים סגורות ,ורשאי בית
המשפט לעיין במידע החסוי לשם החלטה בעתירה ולקבל פרטים נוספים מבא כוח היועץ המשפטי
לממשלה לענין המידע ,שלא בנוכחות האסיר ובא כוחו.
(ד) ( )1עתי רת אסיר נגד החלטת הועדה שלא לגלות מידע חסוי תהיה רק במסגרת עתירה
נגד החלטת הועדה שלא לשחררו ,החלטה על ביטול שחרורו או החלטה על שינוי תנאי
שחרורו ,לפי הענין.
( )2התקבלה עתירת אסיר לגילוי מידע חסוי ,רשאי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה
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לערער על כך ,ויחולו לענין הערעור כאמור הוראות סעיפים קטנים (ב) ו(-ג) ,בשינויים
המחויבים.
( .27א) החליטה הועדה לשחרר על-תנאי אסיר ,והודיע בא כוח היועץ המשפטי לממשלה
לועדה כי הוא שוקל ל הגיש עתירה נגד ההחלטה ,לפי הוראות סעיף  ,25יעוכב שחרורו של האסיר
למשך  7ימים ,כדי לאפשר את הגשת העתירה והגשת בקשה לעיכוב ביצוע במסגרתה.
(ב) מסר בא כוח היועץ המשפטי לממשלה הודעה כאמור בסעיף קטן (א) ,והחליט לאחר
מכן שלא להגיש עתירה כאמור באותו סעיף קטן ,יודיע על כך בהקדם האפשרי למנהל בית הסוהר
והאסיר ישוחרר אף לפני תום  7הימים האמורים.
 .28עתיר ה לפי פרק זה תוגש כעתירה מינהלית לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מינהליים,
תש"ס ,2000-בכפוף להוראות פרק זה.

עיכוב שחרור

עתירה מינהלית

)11

(תיקון מס'
תשע"ב2012-
בענין
המלצה
קציבת עונש מאסר
עולם
מס'
(תיקון
תשס"ז2007-

)8

(תיקון מס'
תשס"ז2007-

)8

(תיקון מס'
תשס"ז2007-

)8

(תיקון מס'
תשס"ז2007-

)8

המלצה לפי בקשת
שר
או
הנשיא
המשפטים ומעמד אסיר
ששוחרר לפי החלטת
נשיא המדינה
מס'
(תיקון
תשע"ב2012-
(תיקון מס' )11
תשע"ב2012-

פרק ה' :קציבת עונש מאסר עולם והקלה בעונש בידי נשיא המדינה

( .29א) ועדת שחרורים מיוחדת רשאית ,לבקשתו של אסיר עולם ,להמליץ לפני נשיא המדינה
להקל בעונשו של האסיר באמצעות המרת עונשו בעונש מאסר קצוב ,בהתאם לסמכות הנתונה לו
לפי סעיף ( 11ב) לחוק-יסוד :נשיא המדינה (בחוק זה – קציבת עונש) לאחר שחלפו לפחות שבע
שנים מהיום שהחל לשאת את מאסרו ,ובלבד שהתקופה שתמליץ לקצוב לא תפחת מ 30-שנים.
(ב) אסיר עולם הנושא עונש של שני מאסרי עולם מצטברים או יותר ,רשאית ועדת שחרורים
מיוחדת ,לבקשתו ,להמליץ לפני נשיא המדינה לקצוב את עונשו של האסיר לאחר שחלפו לפחות
חמש עשרה שנים מהיום הקובע ,ובלבד שהתקופה שתמליץ לקצוב לא תפחת מ 30-שנים ,שתימנה
החל ביום הקובע; בסעיף זה" ,היום הקובע" – היום שבו החל אסיר עולם לשאת את מאסרי העולם
שנגזרו עליו בגזר דין אחד או היום שבו נגזר עליו בערכאה ראשונה מאסר העולם האחרון ,המוקדם
מביניהם.
(ג) סברה ועדת שחרורים מיוחדת שאין מקום להמליץ לפני הנשיא כאמור בסעיפים קטנים
(א) ו (-ב) ,תשוב ותדון בענינו של האסיר מדי שנתיים מהמועד שבו סברה כאמור ,ואולם רשאית
היא ,מנימוקים מיוחדים שיירשמו ,לדון בענין לפני תום השנתיים.
(ד) לשם גיבוש המלצתה לנשיא המדינה בשאלה האם לקצוב עונש מאסר עולם של אסיר
ולאיזו תקופה  ,תשקול ועדת שחרורים מיוחדת שיקולים עונשיים המתייחסים לטיב העבירה,
לנסיבות ביצועה ולתוצאותיה ,וכן לנסיבותיו האישיות של האסיר .ועדת שחרורים מיוחדת רשאית,
במקרים חריגים ,לאפשר לאסיר לטעון את טענותיו לפניה ,לשם גיבוש המלצתה כאמור.
(ה) קצב נשיא המדינה עונשו של אסיר עולם ,רשאית ועדת שחרורים מיוחדת ,לבקשתו של
האסיר ,להמליץ לפני הנשיא להקל בעונש פעמים נוספות ,ובלבד שתקופת המאסר שיהיה על האסיר
לשאת אם תתקבל המלצת הועדה לא תפחת מ 30-שנים ,והוראות סעיף קטן (ד) יחולו ,בשינויים
המחויבים ,גם על גיבוש המלצה לפי סעיף קטן זה.
(ו) בחישוב תקופת המאסר של אסיר עולם לענין סעיף זה יחולו הוראות סעיף (8ב).
( .30א) לענ ין אסיר עולם ,רשאית ועדת שחרורים מיוחדת ,בכל עת ,על פי פניה של נשיא
המדינה או שר המשפטים ,להמליץ בענין הפעלת סמכות הנשיא לפי סעיף (11ב) לחוק-יסוד :נשיא
המדינה.

)11

(ב) ( )1אסיר ששוחרר ממאסרו בטרם סיים לשאת את כל תקופת המאסר ,לפי החלטת
נשיא המדינה מכוח סמכותו לפי סעיף (11ב) לחוק-יסוד :נשיא המדינה ,יראו אותו
כאילו שוחרר על -תנאי ,ויחולו עליו הוראות חוק זה החלות לגבי אסיר ששוחרר על-
תנאי ,ובכל זה הוראות סעיפים (13א) ו ,20-בשינויים המחויבים ובשינוי המפורט
בפסקה ( ,)2והכל אלא אם כן קבע הנשיא אחרת בהחלטתו;
( )2לעניין אסיר ששוחרר כאמור בפסקה ( )1תהיה תקופת התנאי כמפורט להלן ,לפי
העניין:
(א) לגבי אסיר שאינו אסיר עולם ,ולגבי אסיר עולם שעונשו נקצב בידי נשיא
המדינה – יתרת המאסר שהיה עליו לשאת אלמלא שוחרר כאמור;
(ב) לגבי אסיר עולם שעונשו לא נקצב בידי נשיא המדינה ,למעט אסיר כאמור
בפסקה ( – )3יתרת המאסר שהיה עליו לשאת אילו נקצב עונשו ל 40-שנים;
(ג) לגבי אסיר עולם שעונשו לא נקצב בידי נשיא המדינה ,והנושא עונשי מאסר
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עולם מצטברים – יתרת המאסר שהיה עליו לשאת אילו נקצב עונשו ל 50-שנים;
( )3הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על אסיר עולם ששוחרר ממאסרו לאחר שסיים
לשאת את מלוא תקופת המאסר שנקצבה לו בידי נשיא המדינה.
המלצה לענין אסיר
עולם שהורשע ברצח
ראש הממשלה

30א .מצא ה ועדת שחרורים מיוחדת שאסיר עולם שהורשע ברצח ראש הממשלה פעל ממניע
פוליטי-אידאולוגי ,יראו לענין סעיף  29כאילו המליצה הועדה שלא לקצוב את עונשו של האסיר,
ולענין סעיף  30כאילו המליצה שלא להפעיל את סמכות הנשיא לפי סעיף (11ב) לחוק-יסוד :נשיא
המדינה; הוראות סעיף (29ג) לא יחולו לענין זה.

המלצה לעניין אסיר
עולם שהורשע ברצח
חריג בחומרתו

30ב( .א) בית משפט שהרשיע אדם ברצח רשאי לקבוע ,לעניין המלצה לקציבת עונש מאסר
עולם ,שאותו אדם ביצע את המעשה בנסיבות חריגות בחומרתן.
(ב) קבע בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א) ,יחולו הוראות סעיף  29בשינויים אלה:
( )1על אף האמור בסעיף קטן (א) ,ועדת שחרורים מיוחדת לא תמליץ להקל בעונשו
של האסיר בטרם חלפו לפחות  15שנים מהיום שבו החל לשאת את מאסרו ,ובלבד
שהתקופה שתמליץ לקצוב לא תפחת מ 40-שנים;
( )2בסעיפים קטנים (ב) ו(-ה) ,במקום "מ 30-שנים" יקראו "מ 40-שנים".

)1

מס'
(תיקון
תשס"ב2001-

)14

מס'
(תיקון
תשע"ה2014-

הפעלת סמכות ראש
המטה הכללי

 .31בהפעלת סמכות ראש המטה הכללי לפי תקנה  55לתקנות ההגנה (שעת-חירום) ,1945 ,לענין
אסיר עולם ,יחולו הוראות סעיף  ,30בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' – 17
שעה)
הוראת
תשע"ח2018-
לשחרור
היחידה
ממאסרים קצרים –
הוראת שעה

פרק ו' :היחידה לשחרור ממאסרים קצרים ,ועדות שחרורים וועדות שחרורים מיוחדות

– 17
שעה)

מס'

(תיקון
הוראת
תשע"ח2018-

ועדת שחרורים
)16

מס'
(תיקון
תשע"ח2018-
(תיקון מס' )2
תשס"ב2002-

(תיקון מס'
תשע"ח2018-

ועדת
מיוחדת

)16

שחרורים

31א( .א) בשירות בתי הסוהר תפעל יחידה שתדון ותחליט בבקשות לשחרור על-תנאי ממאסר
של אסירים לפי סעיף .2
(ב) נציב בתי הסוהר ,בהסכמת השר לביטחון הפנים ,ימנה לחברי היחידה האמורה בסעיף
קטן (א) שלושה סוהרים כמפורט להלן:
( )1סוהר בכיר הכשיר להיות שופט שלום ,והוא יעמוד בראש היחידה;
( )2קצין שירות בתי הסוהר בעל תואר אקדמי במשפטים וניסיון בתחום הכליאה;
( )3קצין שירות בתי הסוהר שלו חמש שנות ניסיון באחד מהתחומים האלה :עבודה
סוציאלית ,פסיכולוגיה או חינוך.
(ג) נציב בתי הסוהר ימנה סוהר שישמש מזכיר ליחידה האמורה בסעיף קטן (א); המזכיר
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.
(ד) בסעיף זה" ,סוהר" ו"סוהר בכיר" – כהגדרתם בפקודת בתי הסוהר.
( .32א) ועדת שחרורים תהיה של שלושה ,והם:
( )1שופ ט שמינה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון ,והוא יהיה
היושב ראש;
( )2שני אנשים שמינה שר המשפטים ,שלכל אחד מהם חמש שנות ניסיון בתחום שונה
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;
(( )3נמחקה).
(ב) חברי ועדת שחרורים יתמנו לתקופה של שנתיים וניתן לשוב ולמנותם לתקופות נוספות
של עד שנתיים כל אחת.
(ג) הודעה על מינוים של חברי ועדת שחרורים תפורסם ברשומות.

.33

(א) בדיון בענין קציבת עונשו של אסיר עולם ,תהיה ועדת שחרורים מיוחדת של ארבעה,

והם:

מס'
(תיקון
מס'
(תיקון
תשס"ג2003-
תשס"ג2003-

)3

(תיקון מס'
תשס"ג2003-

)3

)3

( )1שופ ט של בית משפט מחוזי ,שמינה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט
העליון ,והוא יהיה היושב ראש;
( )2שופט של בית משפט שלום או מי שהיה שופט של בית משפט שלום ויצא לקצבה
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(תיקון מס'
תשס"ג2003-

או פרש ,שמינה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון;
( )3אדם שמינה שר המשפטים ,שלו עשר שנות ניסיון באחד מהתחומים המפורטים
בסעיף (32א)(;)2
( )4הממונה על מחלקת חנינות במשרד המשפטים או עורך דין ,עובד מחלקת חנינות,
שהוא הסמיכו לכך.

)3
)8

(תיקון מס'
תשס"ז2007-
(תיקון מס' )16
מס' )13
(תיקון
תשע"ח2018-
תשע"ב2012-
מס' )3
(תיקון
תשס"ג2003-

(תיקון מס'
תשע"ח2018-

נציג
הסוהר

)16

שירות

בתי

מס'
(תיקון
תשע"ח2018-

)16

מזכירי הועדות

(ב) בדיון אחר שבסמכותה של ועדת שחרורים מיוחדת ,תהיה הועדה של שלושה ,והם:
( )1שופ ט של בית משפט מחוזי ,שמינה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט
העליון ,והוא יהיה היושב ראש;
( )2שני אנשים שמינה שר המשפטים ,שלכל אחד מהם עשר שנות ניסיון בתחום שונה
מבין התחומים המפורטים בסעיף (32א)(;)2
(( )3נמחקה).
(ג) הוראות סעיף (32ב) ו(-ג) יחולו ,בשינויים המחויבים ,על מינוי חברי ועדת שחרורים
מיוחדת.
33א .בדיוני ועדת השחרורים שבסעיף  32וועדת השחרורים המיוחדת שבסעיף (33ב) ישתתף נציג
שירות בתי הסוהר שימנה לשם כך נציב בתי הסוהר ,בלא זכות הצבעה.
( .34א) שר המשפטים ימנה ,מבין עובדי הנהלת בתי המשפט ,מזכיר ראשי לועדות (להלן -
המזכיר הראשי) ,שיהיה אחראי על קביעת המותבים של ועדות השחרורים וועדות השחרורים
המיוחדות ,על קביעת מועדי הדיון בועדות והזמנת המותבים לדיונים ,על סדרי עבודתן של הועדות
ועל התיאום הנדרש עם מזכירי הועדות.
(ב) השר לביטחון הפנים ימנה ,מבין קציני שירות בתי הסוהר ,מזכירים לועדות שחרורים
ולועדות שחרורים מיוחדות; מזכירי הועדות יהיו אחראים על העברת מידע הנחוץ למזכיר הראשי
לצורך מילוי תפקידיו ועל איסוף נתונים ומסמכים הנחוצים לעבודת הועדות והעברתם למותבים
ולבא כוח היועץ המשפטי לממש לה ,הכל בתיאום עם המזכיר הראשי וכפי שיקבע שר המשפטים
באישור השר לביטחון הפנים.
פרק ז' :הוראות שונות ותיקוני חקיקה

ייחוד סמכויות

אי תחולת
הראיות

פקודת

מס'

– 17
שעה)

(תיקון
הוראת
תשע"ח2018-
סמכויות שוטר

תיקון חוק העונשין –
מס' 62

 .35הסמכויות הנתונות לועדה לגבי אסיר לפי הוראות חוק זה יהיו נתונות ,לגבי אסיר עולם ,רק
לועדת שחרורים מיוחדת.
 .36הוראות סעיפים  44עד  46לפקודת הראיות [נוסח חדש] ,תשל"א ,1971-לא יחולו על דיוני
היחידה לשחרור ממאסרים קצרים והוועדה ,ועל עתירה ,בקשת רשות ערעור וערעור לפי חוק זה.

.37

.38

שוטר רשאי לעשות כל אחת מאלה:
( )1לדרוש מאסיר ששוחרר על-תנאי שיציג לפניו את רישיונו;
( )2לחקור אסיר ששוחרר על-תנאי כדי לברר אם הוא מקיים את תנאי שחרורו ולחקור אדם
אחר לגבי קיום תנאי השחרור בידי אסיר;
( )3להיכנס לבית או למקום שאסיר ששוחרר על-תנאי אמור להימצא בו על פי תנאי
שחרורו ,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;
( )4להיכנס לבית או למקום ,שעל פי תנאי שחרורו של אסיר אסור לו להימצא בו ,אם יש
לו יסוד סב יר להניח שהאסיר נמצא בו ,לאחר שזיהה עצמו לפני מחזיק הבית או המקום
והודיע לו לאיזו מטרה מתבקשת הכניסה ,ורשאי הוא להשתמש בכוח סביר לשם כניסה
כאמור.
בחוק העונשין ,תשל"ז– 1977-
( )1סעיפים  49עד  – 51בטלים;
( )2בסעיף 51ג(ב) ,במקום "סעיף (49א)" יבוא "סעיף  2לחוק שחרור על-תנאי ממאסר,
תשס"א– "2001ובסופו יבוא "אלא אם כן הופסקה עבודת השירות בהתאם להוראות סעיפים
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51ט או 51י ויתרת תקופת המאסר שעל האסיר לשאת בעקבות הפסקה זו עולה על שלושה
חודשים";
( )3התוספת הראשונה – בטלה.
בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] ,תשל"ב( 1971-להלן – פקודת בתי הסוהר) –
( )1סעיפים  28עד  – 34בטלים;
( )2בסעיף – 36
(א) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב) אסיר שקיבל חופשה לפי הוראות סעיף קטן (א) ,יינתן לו רישיון ,שבו
יפורטו התנאים שבהם מותנית חופשתו".
(ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) שוטר רשאי לעשות כל אחת מאלה:
( )1לדר וש מאסיר שיצא לחופשה מיוחדת לפי סעיף קטן (א) (בסעיף זה
– אסיר בחופשה) שיציג לפניו את רישיונו;
( )2לחק ור אסיר בחופשה כדי לברר אם הוא מקיים את תנאי חופשתו
ולחקור אדם אחר לגבי קיום תנאי החופשה בידי אסיר;
( )3להיכנס לבית או למקום שאסיר אמור להימצא בו על פי תנאי
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;
( )4להיכנס לבית או למקום ,שעל פי תנאי חופשתו של אסיר אסור לו
להימצ א בו ,אם יש לו יסוד סביר להניח שהאסיר נמצא בו ,לאחר שזיהה
עצמו לפני מחזיק הבית או המקום והודיע לו לאיזו מטרה מתבקשת הכניסה,
ורשאי הוא להשתמש בכוח סביר לשם כניסה כאמור;".
( )3בסעיף 62א –
(א) בסעיף קטן (ב) ,הסיפה המתחילה במילים "אולם בעתירות" – תימחק;
(ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) על אף הוראות סעיף זה וסעיף 62ב ,על עתירה נגד ועדת שחרורים וועדת
שחרורים מיוחדת לפי הוראות חוק שחרור על-תנאי ממאסר ,תשס"א,2001-
יחולו הוראות החוק האמור;".
( )4במקום סעיף 68ה יבוא:
"דין שחרור מינהלי כדין שחרור על-תנאי
68ה .שחרור מינהלי ,יראוהו כשחרור על-תנאי כמשמעותו בחוק שחרור על-תנאי
ממאסר ,תשס"א ,2001-והוראות החוק האמור יחולו על שחרור מינהלי ,בשינויים
המחויבים".
חוק לשחרור מוקדם של אסירים (תיקוני חקיקה) ,תשס"א – 2001-בטל.

בתי

.39

ביטול חוק לשחרור
מוקדם של אסירים
(תיקוני חקיקה)

.40

תיקון חוק הסניגוריה
הציבורית – מס' 3

 .41בחוק הסניגוריה הציבורית ,תשנ"ו ,1995-בסעיף (18א) ,בסופו יבוא:
"( )9אסי ר שועדת שחרורים או ועדת שחרורים מיוחדת החליטה כי יש למנות לו סניגור לפי
סעיף (16ד) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר ,תשס"א".2001-
 .42בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות
ועזרה משפטית) ,תשכ"ח ,1967-בתוספת ,בתקנה  ,6במקום תקנת משנה (א )1יבוא:
"(א )1על שחרו רו המוקדם של מי שנושא מאסר בישראל בהתאם להוראות תקנת משנה (א)
יחולו הוראות החוק לשחרור על-תנאי ממאסר ,תשס"א( 2001-להלן – חוק השחרור),
בשינויים האלה:
( )1לענין סעיף  9לחוק השחרור ,לשם ההחלטה האם ראוי אסיר לשחרור על-תנאי,
יבחנו נציב בתי הסוהר ,קצין המשטרה הצבאית הראשי או הועדה ,לפי הענין ,גם את
הסיכון הצפוי מהאסיר לביטחון יהודה והשומרון וחבל עזה;

תיקון פקודת
הסוהר – מס' 21

תיקון חוק להארכת
תוקפן של תקנות
שעת חירום
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תיקון חוק בתי משפט
לענינים מינהליים

שמירת דינים

ביצוע ותקנות
)15

מס'
(תיקון
תשע"ה2014-
(תיקון מס' )15
תשע"ה2014-
תחילה

מיוחדות
הוראות
לתקופת הביניים

הוראות מעבר

( )2לענין אסיר המוחזק במיתקן כליאה צבאי –
(א) בכל מקום בחוק השחרור שבו נאמר "נציב בתי הסוהר" יראו כאילו נאמר
"קצין המשטרה הצבאית הראשי";
(ב) בכל מקום שבו נאמר "בית סוהר" יראו כאילו נאמר "מיתקן כליאה צבאי";
(ג) על אף הוראות סעיף (34ב) לחוק השחרור ,מינוי מזכירים לועדות שחרורים
ולועדות שחרורים מיוחדות ייעשה על ידי קצין המשטרה הצבאית הראשי מבין
קציני צבא הגנה לישראל".
 .43בחוק בתי משפט לענינים מינהליים ,תש"ס ,2000-בסעיף  ,5בסופו יבוא:
"( )4עני ן מינהלי שנקבע בחוק אחר כי בית משפט לענינים מינהליים ידון בו ,ובכפוף
להוראות אותו חוק".
 .44אין בהוראות חוק זה כדי לג רוע מהוראות חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית
ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) ,תשנ"ו.1996-
( .45א) שר ה משפטים ממונה על ביצוע חוק זה ,והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו באישור
השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
(ב) תקנות שהתקין השר לביטחון הפנים לפי סעיף 22יא לחוק המעצרים ,לעניין הפעלת
הפיקוח האלקטרוני ,יחולו גם לעניין פיקוח אלקטרוני על שחרור על-תנאי של אסיר לפי סעיף 13א,
בשינויים המחויבים.
 .46תחילתו של חוק זה ,למעט סעיף  ,47ב 1-בחודש שלאחר תום שישה חודשים מיום פרסומו
(בחוק זה – יום התחילה).
( .47א) בסעיף זה" ,תקופת הביניים" – התקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד היום שקדם
ליום התחילה.
(ב) אסיר שנגזר עליו עונש מאסר בתקופת הביניים יישא ,על אף הוראות סעיף (49א) ו(-ב)
לחוק העונשין וסעיף  28לפקודת בתי הסוהר ,לפחות שני שלישים מתקופת המאסר שעליו לשאת
בטרם ניתן יהיה לשחררו לפי אותם סעיפים.
( .48א) אסי ר המשוחרר ברישיון ערב תחילתו של חוק זה ,לפי הוראות סעיף  28לפקודת בתי
הסוהר ,יראו אותו כאילו שוחרר על תנאי לפי הוראות חוק זה ,בתנאים שנקבעו ברישיונו ובתנאים
האמורים בסעיף (13א)( ,ג) ו(-ד) ויראו ברישיון שניתן לו לפי הפקודה האמורה – כרישיון לפי סעיף
.14
(ב) אסי ר ,שנגזר עליו עונש מאסר לפני פרסומו של חוק זה ,למעט אסיר שנגזר עליו עונש
מאסר בשל עבירה מהעבירות המפורטות בתוספת הראשונה לחוק העונשין ,כנוסחה ערב תחילתו
של חוק זה ,יחולו עליו הוראות חוק זה בשינוי הזה :בסעיפים  2ו ,3-במקום "שני שלישים מתקופת
המאסר" יבוא "מחצית מתקופת המאסר".
(ג) בלי לגרוע מהוראות סעיפים  9ו ,10-הועדה תשקול אפשרות שיקומו של אסיר
שהוראות סעיף קטן (ב) חלות עליו על סמך חוות דעת של הרשות לשיקום האסיר ,אם ניתנה ,על פי
כללים שיקבע ש ר המשפטים בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה חוק
ומשפט של הכנסת.
תוספת

(סעיף )11
 .1עבירות אלימות שביצע האסיר כלפי בן משפחתו ,לרבות כליאת שווא של בן משפחתו או
עבירה אחרת שפגעה בחירותו או בשלוות חייו של בן משפחתו ,ולרבות עבירות של התעללות,
הזנחה או נטישה של בן משפחתו.
 .2עבירות לפי סימן י' ,בפרק ח' לחוק העונשין ,שביצע האסיר כלפי בן משפחתו.
 .3עבירות מין לפי סימן ה' בפרק י' לחוק העונשין ,שביצע האסיר כלפי בן משפחתו.
לענין תוספת זו" ,בן משפחה" – כהגדרתו בחוק למניעת אלימות במשפחה ,תשנ"א.1991-
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נספח ב' :מבנה ארגוני של מטה הרשות לשיקום האסיר

מנכ"ל

מנהלי מחוזות

מ' שירות קטן
ליווי האסיר
ופניות ציבור

יועץ משפטי

מ' משאבי
אנוש

חשב

עוזר מנכ"ל

מ' שירות קטן
בנא"ם

ס' בכיר
ליועמ"ש

ס' חשב

מרכזת בכירה
משאבי אנוש

חשבת שכר

מנהל לשכה

מנהל
חשבונות
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מפקחת ארצית
ומ"מ מנכ"ל

מזכירת
בנא"ם

מזכירת חשב

מזכירת לשכה

מ' אגף
הדרכה ארצית

מ' שירות קטן
תעסוקה

מ' שירות קטן
כלא-קהילה

מ' שירות קטן
הדרכה
ומתנדבים

מ' שירות קטן
הנהלת בתי
משפט

מ' תחום
שיקום תורני

מ' תחום
עברייני מין

מ' תחום נשים

מ' תחום נוער
וצעירים

יועצת תחום
נשים ארצית

יועצת תחום נוער
וצעירים ארצית

נספח ג' :מבנה ארגוני של מחוזות הרשות לשיקום האסיר

מנהל מחוז

ממונה מקצועי
מחוזי

מ' יחידת
נשים

מדריכה
ביחידת נשים

מ' יחידת נוער
וצעירים

מנהל הוסטל /
מרכז הוליסטי

מטפל  /יועץ
תעסוקה  /מדריך

מטפל הוסטל

מדריך

אם בית

מפקח שיקום
תעסוקתי

מפקח שיקום

ממונה איזוק
אלקטרוני

רכז שיקום

ממונה סיוע
לאסיר

רכז לוועדת
שחרורים

מדריך הוסטל /
מרכז הוליסטי

מזכירת מחוז
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נספח ד' :מספר המטופלים בפיקוח והוולונטריים במחוז ירושלים והדרום
יישוב
אופקים
אזור ירושלים
אילת
אשדוד
אשקלון
באר שבע
דימונה
חורה
ירושלים
כסייפה
לקייה
מועצות אזוריות
מצפה רמון
נתיבות
ערד
ערוער
פזורה
קריית גת
קריית מלאכי
רהט
שגב שלום
שדרות
תל שבע
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מפוקחים
9
63
11
46
19
43
12
10
188
7
20
21
1
5
2
7
135
8
8
50
18
5
23

וולונטריים
8
6
10
61
20
50
32
1
29

6

5
23
12
6
3
6

נספח ה' :מספר המטופלים בפיקוח והוולונטריים במחוז המרכז
יישוב
באר יעקב
בת ים
גבעתיים
גלגוליה
הרצליה
חולון
טייבה
טירה
יבנה
כפר ברא
כפר קאסם
לוד
מועצות אזוריות
נס ציונה
נתניה
פתח תקוה
קלנסוואה
קרית עקרון
ראשון לציון
רחובות
רמלה
רמת גן
שוהם
תל אביב

מפוקחים
3
48
4
2
15
35
17
5
6
1
14
42
6
3
32
32
12
2
53
9
15
15
1
92

וולונטריים
33

12
20
2
3

11
3

22
41
3
35
11
19
19
84
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נספח ו' :מספר המטופלים בפיקוח והוולונטריים במחוז הצפון
יישוב
אבו סנאן
אבן מנחם
אבני איתן
אום אל פחם
אור עקיבא
אכסל
אליקים
אעבלין
באקה אל גרביה
בוקעאתא
ביר אלמכסור
בית ג'אן
בית שאן
בסמ"ה-משולש
בסמת טבעון
בעיינה נג'דאת
בענה
ברטעה
ג'דידה מכר
ג'וליס
ג'סר אל זרקא
ג'ת (משולש)
גוש חלב
גיתה
גן נר
דבורייה
דיר אל אסד
דיר חנא
דלית אל כרמל
ואדי חמאם
זיכרון יעקב
זימר
זלפה
זרזיר
חדרה
חואלד
חורפיש
חיפה
טבריה
טובא
טורעאן
טירת הכרמל
טמרה
טמרה זועביה
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מפוקחים
5
1
1
16
2
1
1
3
15
2
5
3
3
1
3
2
5
1
8
1
8
7
2
2
1
2
2
3
3
1
1
6
2
3
15
1
2
55
5
8
8
5
13
1

וולונטריים

1

11

83
16
1
6

יישוב
יאנוח
יפיע
ירכא
כאבול
כאוכב
כסרא סמיע
כעביה
כפר יאסיף
כפר כנא
כפר סולם
כפר קרע
כפר ראמה
כפר תבור
כרמיאל
מג'אר
מג'ד אל כרום
מג'דל שמס
מגדל
מוסמוס
מועאיה
מועצות אזוריות
מנדא
מעלות
מצר
משהד
נהריה
נחף
נין
נצרת
נצרת עילית
נשר
סכנין
עארה וערערה
עבלין
עוספיא
עילוט
עכו
עלמה
עפולה
עראבה
פקיעין
פרדס חנה
צפת
קיסריה
קריית אתא
קריית ביאליק

מפוקחים
1
7
9
6
2
1
2
6
14
1
8
6
1
2
4
4
1
1
1
3
12
3
4
1
3
7
6
1
29
4
6
10
14
1
2
8
20
1
13
9
4
6
1
2
8
4

וולונטריים

3

1

1

26
11

3
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יישוב
קריית ים
קריית מוצקין
קריית שמונה
ריינה
רכסים
רמות הייב
ש'יח דנון
שיבלי
שלומי
שעב
שפרעם
תמרת
תרשיחא
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מפוקחים
6
4
5
2
1
3
2
3
1
4
14
1
4

וולונטריים
1
1
2

