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המלצות הוועדהתקציר 

I. רקע

בחנה הועדה את על מנת שתוכל להציע קווים מנחים למדיניות ההתמודדות עם עבריינים, 

 : הגורמים שבאמצעותם משפיעה הכליאה על העבריינות

על אף שבמשך השנים ההרתעה תפסה מקום מרכזי במערך השיקולים המנחים את  –הרתעה  .1

בתי המשפט בגזירת העונש, מרבית המחקרים שבחנו סוגיה זו לא מצאו קשר בין החמרה 

ברמות הענישה לבין קידום הרתעה אישית או כללית. בעוד שהגדלת הסיכוי להיתפס מגבירה 

ין, במרבית המקרים, השפעה מובהקת כזו. על כן, מרכז לחומרת העונש א ,את ההרתעה

הכובד ביצירת הרתעה אפקטיבית מוסט בשנים האחרונות במדינות המערב מהחמרת 

 לאור זאת,הענישה להגברת סיכויי התפיסה באמצעים שונים כגון חיזוק מוקדי שיטור עירוני. 

 באמצעות או סריםבמא השימוש הרחבת באמצעות ההרתעה את לקדם אין טעם בניסיון

 יותר. ממושכים במאסרים שימוש

אף שמבחינה היסטורית מטרת בתי הכלא הייתה בעיקר שיקומית, כיום ברור כי  –שיקום  .2

כוחו של השיקום ככלי למניעת עבריינות מוגבל. עם זאת, לא ניתן להתעלם מאינדיקציות 

ברמות הפשיעה רבות לכך שבתנאים מסוימים, תכניות שיקום אכן מובילות לצמצום 

החוזרת. הדברים נכונים במיוחד כשמדובר בתוכניות שיקום מחוץ לבתי הכלא, שעלותן 

מכאן, ששיקום בקהילה באמצעות ענישה שנעה בין עבודות שירות לצווי מבחן נמוכה יותר. 

 .ושירות למען הציבור צפוי להפיק תוצאות טובות יותר מאשר שימוש נרחב יותר במאסרים

הכליאה מסייעת למניעת עבריינות משום שעבריינים  – (שלילת יכולת)יבור הרחקה מן הצ .3

)אם כי  שנמצאים במאסר ככלל אינם מבצעים עבירות מחוץ לכתלי הכלא בתקופת מאסרם

היא לא מונעת עבריינות המבוצעת בתוך הכלא או שיוזמים אותה מתוך הכלא(. מחקרים 

עבריינים מסוכנים על רמות העבריינות. אף  בעולם אכן מצביעים על השפעה ישירה של כליאת

שהיקף ההשפעה של מאסרים על צמצום הפשיעה שנוי במחלוקת, ברור כי מאסרים 

שימוש מצמצמים את העבריינות באמצעות הרחקת עבריינים מסוכנים מהציבור. עם זאת, 

ע עבירות יעיל במאסר ככלי למניעת עבירות חייב להבחין בין עבריינים שצפויים לחזור ולבצ

, דהיינו בכך שהמאסר יש להתחשב באפקט הקרימינוגני של המאסר. בנוסף, לבין אלו שלא

בכלל ומאסר ממושך בפרט מעודד נטייה לעבריינות ומגדיל את הסיכוי שהאסיר יבצע עבירות 

עם שחרורו. כמו כן יש להתחשב בעלויות הכליאה הגבוהות שניתן היה להפנות אמצעים 

שיעה, לתועלת השולית הפוחתת של הכליאה ולאפקט התחלופה, קרי לכך אחרים לצמצום הפ

 שלעיתים הרחקתם מן הציבור של עבריינים מאפשרת לאחרים לתפוס את מקומם.

לכליאה גם השפעה הפוכה על רמת העבריינות. בזמן השהות בכלא  –עידוד הנטייה לעבריינות  .4

נס באופן חוקי, ולא אחת המאסר מאבדים אסירים חלק גדול מהכישורים והיכולות להתפר

הסיכוי של אסיר לשעבר לחזור ולבצע מחזק אצלם דפוסי חשיבה והתנהגות עברייניים כך ש

 . עבירות גדול יותר מהסיכוי של עבריין שנידון לעונש מחוץ לכתלי הכלא

לחודש מאסר ₪  91,111-העלות הישירה של הכליאה בישראל עומדת על כ –עלויות הכליאה  .5

בממוצע. לכך יש להוסיף עלויות נוספות ביניהן הסיוע שעל המדינה להעניק למשפחות לאסיר 

נוספת של אוכלוסיות החלשות ממילא,  ההחלשהאסירים כמו גם העלויות הנוצרות עקב 

דוח ועדת דורנר
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גורם המגביר את הנטייה לעבריינות. בהשוואה לכך, ענישה בקהילה הכוללת תכניות שיקום 

 יותר.שונות, היא זולה יותר ויעילה 

 

בהם המאסר אינו  במקרים, הוועדה סבורה כי יש לפעול לצמצום השימוש במאסרים על רקע זה

הכרחי להגבלת יכולת של עבריינים שהמסוכנות שלהם לחברה גבוהה, והרחבת השימוש 

ובכך להביא להקצאה יעילה , בעונשים זולים יותר ויעילים יותר העומדים בעקרון ההלימה

 .שאבים המופנים לטובת הנושאונכונה יותר של המ

 

II. המלצות הוועדה 

 התווית עקרונות לעמדה ממשלתית ביחס לחקיקת עבירות ועונשים .א

בהחלטת הממשלה נקבע כי הוועדה תגבש המלצות בדבר "התווית עקרונות לעמדה הממשלתית 

על רקע הקושי לקדם הרתעה ושיקום באמצעות מאסרים;  ביחס לחקיקת עבירות ועונשים".

מאסרים; השפעתם של מאסרים ממושכים על רצידיביזם; והקושי להתאים ההגבוהה של  העלות

עונשים מרביים או מזעריים את הענישה לרמת המסוכנות, הרי  אשר מטבעה קובעתבחקיקה 

הארכת תקופות המאסר הקבועות בחקיקה אינה מקדמת את המאבק בפשיעה ולכן  -שככלל 

. לפיכך, שינוי רמות הענישה צריך להיות מוגבל למקרים אינה מוצדקת כאמצעי להשגת מטרה זו

בהם סבור המחוקק שהעונש המרבי שבצד החוק אינו מאפשר לבתי המשפט להטיל עונשים 

 העומדים בעקרון ההלימה. מוצע לאמץ את העקרונות הבאים בקביעת עונשים בחקיקה:

ין לנסות להשיג א ככללאת רמת הענישה המרבית בחוק יש להתאים לחומרת העבירה, ו .9

 . העבירההרתעה או שיקום באמצעות שינוי העונש המרבי שבצד 

בטרם תציע הממשלה שינוי ברמות הענישה או תתמוך בהצעה לשינוי כזה, יוצג בפניה מידע  .2

על רמות הענישה הנוהגות בעבירה וכן תוצג עלותו המשוערת של השינוי, בהתאם לתוצאה 

 שמבקשים להשיג באמצעותו. 

, שכן עונש מזערי מקשה על בית יש להימנע מקביעת עונשים מזעריים לעבירות ככלל, .3

המשפט להתאים את הענישה לעקרון ההלימה )במקרים בהם העבירה בוצעה ברף התחתון 

 של החומרה( ולמטרות הענישה האחרות. 

בחינה מחודשת של העונשים המרביים שבצד  ךתיערבטווח הארוך הוועדה ממליצה כי  .4

 . לעקרון ההלימההשונות הקבועות בחוק העונשין תוך ניסיון להתאימם  העבירות

על התנהגויות לקביעת עבירות חדשות או הרחבת התפרסותן של עבירות קיימות אשר  .5

מוצע כי הממשלה תבחן אם הדבר הכרחי בהתאם לעקרון השיוריות של הדין נוספות, 

חברתית עמה -דוע ההתנהגות האנטייפורט מ המבקשת לעשות כן הצעת חוקכל וכי בהפלילי, 

מבקשת הצעת החוק להתמודד אכן מחייבת הפללה ומדוע לא ניתן או לא ראוי יותר 

להתמודד עמה באמצעים אחרים כגון המשפט המנהלי, דיני הנזיקין וכדומה. גם במקרה זה, 

המבקשת לקבוע עבירה חדשה או להרחיב את מוצע כי הממשלה תדון בהצעת חוק 

 עלויות הצפויות לרשויות הענישהה ה שללאחר קבלת הערכשל עבירה קיימת רק התפרסותה 

 . באם ההצעה תתקבל
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 מחקר, מעקב ושקיפות .ב

אכיפת  בנושא אשר תעסוק במשרד המשפטים למחקר ומידעיחידה הקמת הוועדה ממליצה על 

סוף מידע יהיו לאהיחידה של  הגזירת הדין. תפקידיו החוק, בדגש על מדיניות הענישה, השיקום

ועל היקפי התופעה  ,וגזירת הדין , השיקוםענישההאחר על מידע ו , נתונים משווים,סטטיסטי

יחס עלות מול תועלת וכמו גם על ההשפעות של הענישה לסוגיה העבריינית והשלכתם על הענישה, 

בנוסף,  .והאפקטיביות שלה של הענישה עלותהבאמצעות בחינת של רמות הענישה השונות, 

ף היחידה מידע ותערוך מחקרים בדבר הערכת העלויות של ענישה חדשה והחמרה בענישה. תאסו

ספק מידע לציבור על תוכמו כן תלווה היחידה ניסויים )פיילוטים( בתחום הענישה והשיקום, 

. ועל מידת האפקטיביות של תכניות השיקום השונות ועל השפעותיה הענישה הענישה, על עלות

וחות על רמות הענישה הנוהגות בעבירות שונות, שיוכלו לשמש כלי עזר היחידה גם תנפיק ד

 לגורמי השלטון השונים, לבתי המשפט ולציבור הרחב. 

 בתי משפט קהילתיים .ג

על ידי עמותת אשלים ושותפיה למהלך המובל  הניסוייהוועדה ממליצה לאמץ את המודל 

מכלול ההליכים שימצאו ביטפלו אשר ולהקצות שופטים שימונו לבית המשפט הקהילתי 

העברה למסלול זה. לצורך כך ממליצה הועדה לגבש קריטריונים מוסכמים להפניית מתאימים ל

יפעל על פי תיקים למסלול הקהילתי ולהתוות מנגנון ניתוב תיקים פנימי בבית המשפט ש

 קריטריונים אלו. 

 שחרור מוקדם ממאסר .ד

 שחרור מוקדם ככלי בניהול מדיניות הענישה (9)

 בהם במקרים במאסרים השימוש את המצמצמת מדיניות על ממליצה הוועדהר לעיל, כאמו

 הוועדה. גבוהה לחברה שלהם שהמסוכנות עבריינים של יכולת להגבלת הכרחי אינו המאסר

 ולא מוקדם בשחרור העוסקים הדינים באמצעות האמורה המדיניות את לקדם יותר שנכון סבורה

 . העונשין חוק תיקון באמצעות

 ייעול עבודת ועדות השחרורים (2)

ליישם שורה של המלצות שהוצעו על ידי גב' אמי פלמור, כיום מנכ"ל משרד הועדה ממליצה 

 . המשפטים, לייעול עבודת ועדות השחרורים

  הרשות לשיקום האסיר (3)

הוועדה מצאה כי אסירים רבים שראוי היה שיזכו להליך שיקום לא זוכים לו, כאשר בין משרדי 

המופקד על שהגוף  לוודאשונים יש מחלוקת באשר לסיבות לכך. הוועדה ממליצה הממשלה ה

שיקום אסירים יקבל משאבים שיתנו מענה הולם לכל אותם ליקויים. פעולה זו תביא לצמצום 

העלויות המוקצות למערך הענישה, שכן היא תאפשר שחרור במועד של אסירים שניתן היה 

כל עוד לא מושלם המהלך, יש הייתה מבצעת את תפקידה.  הרשות לשיקום האסירלשחררם אילו 
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להבטיח כי המשקמים הפרטיים, שבהעדר חלופה ציבורית פעילותם היא בבחינת הרע במיעוטו, 

 יפעלו תחת פיקוח ציבורי כלשהו. 

 ריצוי מאסר בבתי מעבר .ה

את ו המאסר של הקרימינוגניות ההשפעות את ולצמצם אסירים של שיקומם את לקדם כדי

 על להורות השחרורים ועדות את להסמיך( ברוב דעותמציעה הוועדה ), שלו האחרות עלויותה

 החל ,מעבר בבתי מאסרם ריצוי להמשך משנה למעלה של מאסר לתקופות שנדונו אסירים העברת

בתי . המאסר מתקופת מחצית שריצו לפני ולא, מאסרם מתקופת שלישים שני תום לפני משנה

של שיקום ושילוב בחברה, הפועלים כמו חלק מההוסטלים הקיימים  המעבר יפעלו כמרכזים

 או תעסוקתית לפעילות היום שעות במהלך לצאת בו השוהים לאסירים יאפשר מעבר בית. כיום

 המעבר בית בתוך תתקיים וכן, להם שנקבעו השחרור ולתנאי המקום לכללי בהתאם אחרת

 שעות מרבית במשך מעבר בבית וישה םיהאסיר. תעסוקתית או שיקומית, טיפולית פעילות

תיעשה חשיבה נפרדת בכל הנוגע לאסירים קטינים בהקשר זה, שתביא בחשבון את השוני  .היממה

דעת המיעוט בוועדה סברה כי אין במאפיינים, בשירותים ובצרכים של אוכלוסיית הקטינים. 

ין אלא יש להקצות להוסיף מסלול שמשמעותו קיצור נוסף של המאסר בשלב שלאחר גזירת הד

משאבים נוספים לשכלול מערך ההוסטלים הקיים כדי להרחיב את המקרים בהם ניתן לשחרר 

 אסירים בתום שני שלישים מתקופת מאסרם. 

 למאסרים קצרים החלופעבודת שירות כ .ו

הוועדה מרבית האסירים שמשתחררים בשנה נתונה, מרצים תקופת מאסר שאינה עולה על שנה. 

לשאוף להרחבת השימוש בענישה בקהילה כתחליף לעונשי מאסר קצרים תוך סבורה כי יש 

לאור האמור שמירה על עקרון ההלימה בין חומרת העבירה לעונש הקהילתי שיוטל על העבריין. 

שירות כתחליף למאסרים קצרים העבודת עונש הרחבת השימוש בלעיל הוועדה ממליצה על 

בדים ובצרכיהם השיקומיים, בין היתר באמצעות במקביל להתאמתו לגיוון הצפוי בסוג העו

הבטחת ליווי סוציאלי לנידונים. כמו כן יש לנקוט בפעולות שיצמצמו את החשש מ"הרחבת רשת" 

מציאות בה עבודות השירות יחליפו עונשים קלים יותר, במקום להחליף מאסרים. לפיכך  –

בודת שירות עונשי מאסר לתקופה כי בית המשפט יוסמך להמיר בע הוועדה ממליצה )ברוב דעות(

של עד תשעה חודשים, ובלבד שלשינוי זה תתלווה גם הסמכה של נציב שירות בתי הסוהר לשחרר 

את עובדי השירות הראויים לשחרור לאחר שריצו שני שלישים מתקופת מעצרם. דעת המיעוט 

פטים לבחון סבורה כי בטרם תוענק הסמכות לשחרר עובד שירות שחרור מוקדם על משרד המש

את ההשלכות של המלצה זו. הוועדה ממליצה גם לשקול להעניק לממונה על עבודת שירות להביע 

עמדתו בעניין התאמתו של הנידון לעונש של עבודת שירות. עוד ממליצה הוועדה כי המדינה, 

בהיותה המעסיק הגדול במשק, תקלוט מכסה קבועה מראש של עובדי שירות כדי לענות על 

 הקיים במקומות עבודה לעובדי שירות. החוסר 
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רצידיביזם 
בישראל

 מאפייני אסירים ומאסר 
והתמחות עבריינית

רצידיביזם הוא מדד מרכזי במערכות אכיפת החוק ובמחקר הקרימינולוגי, שכן 
הוא מאפשר לקובעי המדיניות לאמוד את התפתחותו של מערך הכליאה ולהעריך 
את האפקטיביות של תכניות השיקום. בקרב האסירים ששוחררו ב-2008 )6,724 
אסירים(, 41.3% חזרו למאסר בתוך חמש שנים. אחוז הרצידיביזם בקרב גברים 
גבוה מבקרב נשים, בקרב לא נשואים מבקרב נשואים, ובקרב צעירים מבקרב 

מבוגרים. אחוז הרצידיביזם בקרב אסירים שהשתחררו ממאסר מלא גבוה מבקרב 
אסירים שהשתחררו בשחרור מוקדם. אחוז הרצידיביזם הגבוה ביותר נמצא בקרב 

אסירים שנשפטו לתקופה שבין שנה לשלוש שנים. אחוזי הרצידיביזם הגבוהים 
ביותר נמצאו בקרב אסירים עם עבירות רכוש וסמים, והאחוזים הנמוכים ביותר 
- בקרב אסירים עם עבירות מרמה, כלפי חיי אדם ומין. הרצידיביזם המתמחה 

נמדד באמצעות השוואת הסיכון למאסר חוזר בגין עבירה מקטגוריה מוגדרת, והוא 
נמצא גבוה במיוחד בעבירות מין, רישוי ותעבורה ומרמה. ניתוח רב-משתני מלמד 
שהסיכוי של אסיר המשתחרר ממאסר שני ומעלה לחזור לכלא גבוה פי שניים וחצי 

מסיכויו של אסיר המשתחרר ממאסר ראשון. השפעה גדולה נמצאה גם להיותו 
של האסיר גבר, עבריין רכוש וצעיר מגיל 30 ששוחרר בתום נשיאת מאסר מלאה 
של תקופת המאסר. אחוז הרצידיביזם נותר יציב למדי בקרב אסירים שהשתחררו 

בשנים 2008-2004. על אף חשיבותו של מדד הרצידיביזם, יש לו מגבלות הנובעות 
מפרק הזמן הארוך יחסית של המדידה, חמש שנים, ומהיותו מדד לכישלון ולא 

להצלחה. כדי למדוד את השתלבותו של האסיר המשוחרר בקהילה, מומלץ לבחון 
מדדי תוצאה נוספים כגון יציבות משפחתית ותעסוקה.

דרור ולק1 ואליאב ברמן2

גנ"מ דרור ולק, ראש מחלקת מחקר ואסטרטגיה במנהל תכנון, שירות בתי הסוהר. בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה.  1

ר"כ אליאב ברמן, קצין מחקר במחלקת מחקר ואסטרטגיה במנהל תכנון, שירות בתי הסוהר. בעל תואר שני בפסיכולוגיה.  2
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מיכה, פיקוח, ת
מסוכנות: מגמות 

בשיקום אסירים 
משוחררים בישראל

נתנאל דגן ורותם שער-אפודי

תקציר
רקע: שאלת שיקומם של אסירים משוחררים מלווה את מערכת התקון בישראל מאז ימי קום המדינה, 
ואולם טרם התבצע ניתוח היסטורי הבוחן את ההתפתחות של מדיניות שיקום אסירים משוחררים ואת 

הׂשיח המלווה אותה בקרב קובעי המדיניות.

מטרת המחקר: המחקר מבקש לאפיין את היחס לשיקום אסירים משוחררים, ואת השיח המלווה 
של  התפיסות  ואת  התהליכים  את  ההבניה,  דרכי  את  לעומק  להכיר  כדי   ,2020-1948 בשנים  אותו 

קובעי המדיניות בתחום.

שיטת המחקר: ניתוח תוכן של מסמכי מדיניות בין השנים 2020-1948: חומרי ארכיון; מסמכי חקיקה 
ומשפט; דוחות של ועדות מקצועיות.

אחת  כל  בתוך  כרונולוגי.  ציר  על  אותן  ומיקם  מרכזיות,  קטגוריות  ארבע  מצא  המחקר  ממצאים: 
מהתקופות אותרו הֶתמות המרכזיות: ִמקּום המדינה ועד שנות ה-80 – התאפיין השיח בליווי ובתמיכה 
באסיר המשוחרר; שנות ה-80 וה-90 – התאפיינו במיסוד ארגוני ובתוכניות שיקום רה-אינטגרטיביות 
בקהילה; בראשית שנות ה-2000 – התאפיינו המדיניות והשיח בדגש על פיקוח ועל שיקום מחייב; 
החל משנת 2006 ועד היום – התאפיינו שנים אלה בהתגברות שיח המסוכנות. תפיסת השיקום לבשה 
אופי תועלתני, במטרה להפחית את המסוכנות ולהגביר את היעילות הכלכלית. המאמר מעגן ממצאים 

אלו בהקשרים תאורטיים ומשווים.

קיימת  משוחררים.  אסירים  שיקום  במדיניות  ומעשיות  נרטיביות  תמורות  חלו  בישראל  מסקנות: 
תמיכה עקבית בשיקום אסירים משוחררים, אולם חל שינוי בשיח הפורמלי המלווה אותה.

מילות מפתח: שיקום אסירים משוחררים; שחרור מוקדם ממאסר; פיקוח; מסוכנות; שיח שיקומי.

התקבל במערכת: יוני 2020; אושר לפרסום: ספטמבר 2020; נוסח סופי: ספטמבר 2020
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 המאמר צפוי להתפרסם בספר בנושא שיקום עוברי חוק בקהילה ובכלא,

 בעריכת ד"ר אתי אלישע, ד"ר ענת זליג ופרופ' אורי תימור
 

 

 סוגיות ואתגרים בשיקום אסירים משוחררים ערבים בישראל

 2וסאמר קעדאן 1אפודי-רותם שער
 
 

 תקציר

רבים אשר יקשו על השתלבותם חסמים הכלא, צפויים אסירים להיתקל ב תיעם שחרורם מב

מיכה ולסיוע בתהליך זה. נראה כי האתגרים הצפויים לאסירים תבחברה ובקהילה, ויזדקקו ל

לנוכח בעיקר יהיו קשים יותר,  ,ישראל , המהווים מיעוט במדינתה הערביתמשוחררים מהחבר

לבחון א היהנוכחי העיוני  המאמרמטרת  .שיעורם הגבוה בקרב אסירים פליליים במדינת ישראל

אינטגרציה  , באמצעות אסירים משוחררים ערבים בישראלהקשורות בשיקומם של ות נשוסוגיות 

ארץ שנצבר בלבין הידע התיאורטי והמחקרי המאמר  יכותב לש המקצועיוהניסיון הידע בין 

 ןהמערביות הגישות ההתערבות כי האפקטיביות של רבות מאחת הטענות במאמר היא עולם. בו

של אלה נגישותם , וכי אסירים משוחררים מהחברה הערבית ת בעבודה טיפולית עםומוגבל

 יםהמשוחרר יםזאת, נראה כי האסיר דלצ .הנה נמוכהותעסוקה בקהילה שיקום  ,למשאבי טיפול

המאמר ידון בהרחבה באפיונים  לתמיכה משפחתית וקהילתית רחבה וחיובית. יםהערבי זוכבמגזר 

, המתבססות על שילוב בין הספרות לבין הניסיון המלצות לשיפור המצב הקייםויציע אלו, 

של אנשי המקצוע ת עוהמלצות אלו כוללות, בין היתר, העלאת המודהמקצועי שנצבר בתחום. 

לשונות התרבותית והתאמת סגנון התקשורת עם אסירים משוחררים מהחברה הערבית על בסיס 

הבנה של שונות זו; גיוס המשפחה כמקור תמיכה בתהליך השיקום והשילוב מחדש בקהילה;  

 והכללת טיפול וייעוץ זוגי ומשפחתי בתהליך השיקום שלהם. 

 

 מבוא 

קובעי מדיניות וחוקרים  הנו נושא המעסיקושילובם מחדש בחברה  יםררמשוח אסירים ם שלשיקו

הכלואים בבתי  מחצית מהאסירים הפלילייםמעט הערבים כבארץ ובעולם. בישראל, מהווים 

                                                           
א"ל ו. דאפודי, עו"ס מומחה, מפקחת ארצית ומ"מ מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר-שערד"ר רותם  1

a@pra.gov.il-otemr 

 k@pra.gov.il-samerדוא"ל  .רשות לשיקום האסיר, ה, מפקח שיקום מחוזיM.S.Wאן, מר קעדסא 2

mailto:rotem-a@pra.gov.il
mailto:samer-k@pra.gov.il
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שיקום תורני
האם השתתפות בתוכנית דתית לאחר 
השחרור מהכלא מפחיתה רצידיביזם, 

והאם יש תועלות נוספות בשילוב 
אסירים משוחררים במסגרות דתיות?

בשלושים השנים האחרונות נבדקו בכמה מחקרים ההשפעות של תוכניות שיקום 
דתיות בתוך הכלא על רמת ההסתגלות של האסירים לכלא או על אחוז הרצידיביזם 

לאחר השחרור מהכלא. מחקרים אלה מלמדים שלתוכניות דתיות בין כותלי 
הכלא יש תועלות רבות, והן משפיעות על הסתגלות האסירים לתנאי הכליאה ועל 

התמודדותם עם השהות בכלא, אך ההשפעה על אחוזי הרצידיביזם לאחר השחרור 
מועטה. בנוסף, המחקרים כמעט ואינם בוחנים את ההשפעה של תוכניות שיקום 

דתיות מחוץ לכלא, המיועדות לסייע לאסירים משוחררים בשעת החזרה אל 
הקהילה.

במאמר זה נבחן את תוכנית השיקום התורני המנוהלת על ידי הרשות לשיקום 
האסיר בישראל, אשר מסייעת לאסירים יהודים המשתחררים מהכלא להתמודד עם 
האתגרים של השיבה אל הקהילה לאחר שחרורם. למחקר חלק איכותני המבוסס 

על ניתוח פרשני של 30 ריאיונות עומק עם משתתפי התוכנית, וחלק כמותני 
אשר נותן אינדיקציה מספרית לאחוז הרצידיביזם כשלוש שנים לאחר השחרור 
של משתתפי התוכנית בהשוואה לגברים יהודים משוחררים אשר לא השתתפו 

בתוכנית.
ממצאינו מלמדים על אחוז רצידיביזם נמוך מהותית בקרב בוגרי התוכנית שיקום 

תורני בהשוואה לאחוז הרצידיביזם בקרב גברים יהודים אחרים שמשתחררים 
מהכלא הישראלי. החלק האיכותני של מחקרנו מלמד שישנן תועלות רבות 

להשתתפות בתוכנית השיקום הדתי מעבר להפחתה ברצידיביזם. משתתפי 
התוכנית הרגישו, כי המסגרת הדתית העניקה להם כלים דתיים ולא-דתיים שסייעו 

להם להתמודד עם השיבה לקהילה.

מיכל מורג1, אלי תימן2, 3

ד"ר מיכל מורג, פסיכולוגית קלינית, מרצה במחלקה למדעי ההתנהגות, המרכז האקדמי רופין, עמק חפר.  1

ד"ר אלי תימן, אנתרופולוגית, מרצה בכירה במחלקה למדעי ההתנהגות, המרכז האקדמי רופין, עמק חפר.  2

שתי המחברות תרמו באופן שווה למאמר זה. השמות לפי סדר האלפבית.  3
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תעסוקה משלבת
השתלבות בתעסוקה וחדילה מעבריינות 

בקרב אסירים משוחררים בפיקוח

בספרות המחקרית נדונה רבות התרומה של השתלבות בתעסוקה לשילוב מחדש 
של אסירים משוחררים בקהילה. במחקר הערכה זה נבחנה השתלבותם בתעסוקה 
של אסירים משוחררים ברישיון, אשר היו בליווי ובפיקוח של הרשות לשיקום האסיר 

בין השנים 2007 ל-2010. תוכנית הפיקוח כללה שיקום וטיפול בקהילה עם דגש 
בתעסוקה. המחקר משווה את ההשתלבות בתעסוקה ואת נתוני המועדות של 

קבוצת הפיקוח לקבוצת השוואה שהשתחררה מהכלא לאחר ריצוי מלא של עונש 
המאסר. 655 אסירים משוחררים נדגמו למחקר מתוך ארבע ערים גדולות במרכזה 
של ישראל. היות שמאפייניהם הסוציו-לגליים של שתי הקבוצות אינם דומים, נעשו 
מספר פרוצדורות סטטיסטיות כדי לפקח על הטיית הבחירה. נתוני ההשתלבות 

בתעסוקה התקבלו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונוגעים לתקופת מעקב של 
שלוש שנים מתום הפיקוח או השחרור מהכלא. נתוני הרצידיביזם התקבלו משירות 
בתי הסוהר ונוגעים לתקופת מעקב של עד שמונה שנים. ממצאי המחקר מלמדים 
כי בקרב האסירים שהשתתפו בתוכנית הליווי והפיקוח נמצאו תוצאות חיוביות יותר 
בארבעה מדדים: השתלבות של האסיר בתעסוקה, משך התעסוקה המדווחת, גובה 

השכר ושיעורי מאסרים חוזרים. המאמר דן בהשלכות של תוצאות אלה ובמחקרי 
הערכה נוספים שמן הראוי לעשותם. מתוך ממצאי המחקר אפשר להסיק בזהירות 
כי לתוכניות הליווי והפיקוח התעסוקתי של הרשות לשיקום האסיר יש פוטנציאל 

גבוה לשילוב מחדש של אסירים משוחררים בקהילה.

 רונית פלד-לסקוב1, אפרת שהם2, 
לוצ׳י קוז'וקרו3, גדעון ביאלר4, 5

ד"ר רונית פלד-לסקוב, מרצה בכירה, החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון.  1

פרופ' אפרת שהם, ראש החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון.  2

ד"ר לוצ'י קוז'וקרו, מרצה בכירה, החוג לכלכלה, המכללה האקדמית אשקלון.  3

מר גדעון ביאלר, מנהל מחוז מרכז ברשות לשיקום האסיר.  4

.PSM המחברים מודים לנועם חביב על סיוע בניתוח הנתונים בשיטת  5
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הולכות בתל"מ
 שילוב תעסוקתי 

של אסירות משוחררות בקהילה

הספרות המחקרית מלמדת על קשיים רבים שעימם מתמודדות אסירות עם צאתן 
מבית הכלא, ובכלל זה תחלואה נפשית באחוזים גבוהים וריבוי התמכרויות לחומרים 

פסיכו-אקטיביים. רבות מהנשים המשתחררות מבית הכלא הן אימהות לילדים 
קטנים וחסרות תמיכה משפחתית. על רקע מצבן המורכב והקושי לשלבן בקהילה 
לאחר השחרור, פיתחה הרשות לשיקום האסיר מרכזי שיקום לאסירות משוחררות, 

אחד מהם הוא תל"מ - מרכז יום וערב לאסירות משוחררות, המעניק מגוון 
שירותים: טיפול באסירה המשוחררת, ליוויה וייעוץ במגוון צרכים. המחקר הנוכחי 

הוא מחקר הערכה אשר התבצע במרכז תל"מ כדי לזהות ולאפיין את האסירות 
המשוחררות ואת מסוגלותן התעסוקתית ולהעריך את ההצלחה של תוכנית 

השיקום. ממצאי המחקר מלמדים שלמרות מוכנותן התעסוקתית הנמוכה יחסית, 
הצליחו אסירות משוחררות רבות להשתלב בתעסוקה ואף להתמיד בה. כן נמצאו 
במחקר קשרים בין משך הטיפול ומאפיינים סוציו-לגליים הקשורים באישה לבין 
התמדתה במקום התעסוקה והצלחת תהליך השיקום. הרקע התיאורטי וממצאי 
המחקר מביאים לידי ההבנה כי כדי להצליח בהליך השיקום המורכב של אסירות 
משוחררות, על תוכניות השיקום להיות מותאמות לצרכיהן המורכבים והייחודיים.

ד"ר רותם אפודי1, פרופ' אפרת שהם2, 
אירית אדמצ'וק3

ד"ר רותם אפודי - מפקחת ארצית ומ"מ מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר, מרצה במכללה האקדמית אשקלון.  1

פרופ' אפרת שהם - ראש החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון.  2

גב' אירית אדמצ'וק - דוקטורנטית במחלקה לקרימינולוגיה שבאוניברסיטת בר אילן וחוקרת מכון שא"מ, המכללה האקדמית   3

אשקלון.
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Life on the Outside:  
Returning Home  
after Incarceration

Christy A. Visher1 and Jeremy Travis2

Abstract

With record-high incarceration rates, unprecedented extension of state 
supervision over individuals leaving prison, and a complex maze of legal barri-
ers to reintegration, more people than ever before are returning home after 
serving time in prison. These individuals face daunting barriers to successful 
reintegration. Successful reentry requires strong community support net-
works and comprehensive services, both of which are lacking in urban areas 
to which most former prisoners return. Interventions that reflect these prin-
ciples may hold the greatest promise for success. Yet reentry policies are still 
quite primitive; researchers are just now beginning to develop an approach 
to reentry based on evidence of best practices. At this moment, it is critically 
important that the federal government invest in the development and testing 
of new ideas and rigorous evaluations to determine which interventions are 
effective at promoting public safety and prisoner reintegration.

Keywords

reentry, reintegration, reentry strategy evaluation, evidence-based policies

Eddie has spent most of his adult life cycling in and out of prison. He would 
come home, determined not to go back, and hoping to get a job, only to be told 
that there were no jobs for him. He says that the “ex-offender” label has been 
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Prisoner Reentry: What Works,
What Does Not, and What Is Promising

Richard P. Seiter
Karen R. Kadela

During the past decade, there has been a renewed interest in prisoner reentry. This is due
to a change in many of the factors surrounding the release of prisoners and their reentry
to the community. These changes include a modification of sentencing from the use of
parole to determinate release with fewer ex-offenders having supervision in the commu-
nity, an increased emphasis on surveillance rather than assistance for those under super-
vision, less community stability and availability of community social service support,
and dramatically larger numbers returning to the community. More releasees are being
violated and returned to the community than ever before. Therefore, it is important to
identify prisoner reentry programs that work. We define reentry, categorize reentry pro-
grams, and use the Maryland Scale of Scientific Method to determine the effectiveness of
program categories. We conclude that many such categories are effective in aiding reen-
try and reducing recidivism.

Keywords: prisons; parole; prisoner reentry; halfway houses

The United States has had prisons as a sanction for those who violate
criminal laws since William Penn and the Quakers of Pennsylvania created a
wing of the Walnut Street Jail to house sentenced offenders in 1790. During
the next 200 years, there have been many changes in how prisons were oper-
ated, what correctional goals were emphasized, and what programs were
offered. Throughout this period, the pendulum has repeatedly swung from
harsh discipline and tight security to a focus on individual prisoner rights and
rehabilitative treatment.

Correctional institutions have been the holders of prisoners sent to their
authority under many different sentencing structures. During the 1800s, pris-
oners served a set amount of time in very crowded prisons, with little empha-
sis on rehabilitation or preparation for release. During much of the 1900s,
sentences were indeterminate, therefore prisons accentuated the provision of
rehabilitation, and parole board experts made the decision about when pris-
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