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 .1דבר מנכ"ל
אני שמח להציג בפניכם את תוכנית העבודה של הרשות לשיקום האסיר לשנת  .2021בחוברת זו יפורטו
תכניות העבודה המקצועיות של הרשות לשיקום האסיר – הן במחוזות והן בתחומים המקצועיים השונים.
בשנים האחרונות עוברת הרשות לשיקום האסיר תמורות ושינויים משמעותיים ,וזאת הודות להגדלת
תקציבי הארגון וטיוב תהליכי השיקום המקצועיים .השינויים הללו הם פרי עבודה רבה ומאומצת שהובילה
הנהלת הרשות ,על מנת לצמצם גירעונות ולהשיג איזון תקציבי מחד ,ולקדם את השגתן של תוספות
תקציביות משמעותיות מאידך.
בשנה החולפת ,בלטו בעיקר פעולות הקשורות בהגדלת כוח האדם המקצועי; הקמת מרחבי השיקום
במחוזות ; הסדרת שגרת עבודה שוטפת בתוך הארגון ומול ארגונים מקבילים; פעולות לשיפור ושימור הידע
המקצועי ועוד.
בשנת  ,2021תתמקד תוכנית העבודה של הארגון בפעולות הבאות:


חתירה לעמידה ביעדים הארגוניים הנגזרים מתוכנית ההרחבה של רש"א  -גידול בתוכניות השיקום
בפיקוח ,הרחבת מספר הפונים לאחר תום ריצוי מאסר מלא ,שילוב באסירים משוחררים בתעסוקה
יציבה והגברת האמון בתוכניות השיקום של רש"א.



פתיחת מרכז לינה לנוער ולצעירים (ינואר  )2021בעיר ירושלים ,בשיתוף הקרן למפעלים מיוחדים
בביטוח הלאומי.



הקמת מסגרות – בשנת  2021צפויים להיפתח  3הוסטלים – הוסטל לאסירים משוחררים אשר נשפטו
בגין עבירות אלמ"ב (כולל מרכז יום); הוסטל לשיקום תורני; והוסטל כוללני לאסירים בעלי רמת פשיעה
גבוהה ,מאסרים ארוכים ורצדיביסטים.



העמקת שיתוף הפעולה עם ג'וינט ישראל ,לשם טיוב התהליכים המקצועיים בארגון.



פיתוח מענים לאסירים משוחררים מהחברה הערבית ,בהתאמה לקבלת תקציב ייעודי (צוות למיגור
פשיעה בחברה הערבית במשרד רוה"מ).



השתתפות פעילה בצוות אסטרטגי במשרד רוה"מ – "תכנית אסטרטגית לשיקום אסירים וחיזוק הרצף
הטיפולי" (החלטה מספר  291של הממשלה מיום .)2/8/2020



נוכח גידול בקליטת כוח אדם חדש ,בשנה זו יושם דגש רב על הכשרת העובדים ,הדרכה וטיוב הידע
המקצועי ,לרבות קיום קורסים מקצועיים והשתלמויות.



קידום משמעותי של מערך המחשוב – הטמעת המערכת החדשה והתאמתה לצורכי הארגון.



הגברת רמת האבטחה הפיזית לעובדי ומטופלי הארגון ,וכן פעולות לשיפור הגהות בעבודה.



ביצוע מחקרי הערכה בתחומי הטיפול הקבוצתי והטיפול לעברייני מין ברש"א ,באמצעות חוקרים מחוץ
לארגון.



המשך קידום ושיפור קשרי עבודה עם גורמי חוץ וארגונים משיקים.
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קידום הפעולות להסברה ודוברות של פעילות רש"א.



הוצאת דו"חות כספיים במועד ,וקבלת אישורים בהתאם מהגורמים המופקדים על כך.



שיתוף פעולה מלא עם ועד העובדים.

בימים אלה ,ניצבת הרשות לשיקום האסיר בפתחה של תקופה חדשה ,לנוכח אישור תקציבי משמעותי
וסדר יום ציבורי המבקש להיאבק בפשיעה באמצעות שיקום וטיפול .במקביל לכך ,המאמצים להפחית
את עלויות הכליאה ונזקיה מובילים אף הם לפיתוח תוכניות לשיקום אסירים משוחררים ,כחלופה
להמשך ריצוי מאסרם.
בשנה החולפת התמודדה הרשות לשיקום אסיר – כמו יתר בית ישראל ,עם נגיף הקורונה ,אשר אילץ אותנו
לבחון דרכי פעולה והתערבות חדשות – הן בבתי כלא והן בקהילה בשיקום האסירים .אני תקווה כי בשנת
 2021לא ניאלץ עוד להתמודד עם הנגיף ונשוב לשגרת עבודה.
מי יתן ושנת  2021תביא עמה את בשורת הבריאות ,ואנו ברש"א נוכל להמשיך ולהרחיב את המענים
השיקומיים לאסירים משוחררים רבים יותר ולבעלי צרכים מגוונים.
בברכת המשך עשייה פורייה,

אריה ביבי ,רב-גונדר (בדימוס)
מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר
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 .2יעדים ומדים לפעילות רש"א לשנים : 2021-2023

המדד
אסירים מרואיינים בבתי
הכלא
מומלצים לשיקום
התאמה בין רש"א לוועדת
השחרורים
מטופלים אחרי מאסר מלא
מטופלים במאסרים קצרים
מועסקים ברי העסקה
תקופת העסקה
מעסיקים ידידים
תפוסה במסגרות חוץ ביתיות

שיטת המדידה
אחוז מרואינים מתוך כלל
המשוחררים
אחוז מומלצים לתוכניות שיקום
בפיקוח מתוך כלל המרואיינים
אחוז ההתאמה בין המלצת רש"א
להחלטת ועדת השחרורים
אחוז גידול במס' המטופלים אחרי
מאסר מלא
אחוז גידול בטיפול במאסרים
קצרים
אחוז המועסקים מתוך כלל
המפוקחים
ממוצע חודשי העסקה בשנה
אחוז גידול במספר מעסיקים
ידידים
שיעור תפוסה ממוצע של לפחות
90%

מדד
בסיס
2020

יעד
2021

יעד
2022

יעד 2023

60%

65%

70%

80%

50%

55%

60%

65%

80%

85%

90%

90%

100%

105%

115%

125%

100%

105%

115%

125%

85%

90%

95%

95%

100%

105%

110%

115%

100%

110%

120%

130%

-

90%

90%

90%

נושאים נוספים:


מיסוד שלושה הוסטלים חדשים ,מרכזי יום \ ערב ודירות מעבר.



השלמת רשת המחשוב ומחשוב הליבה של רש"א.



מימוש כספי 'הרחבת רש"א' לשנת  2021כפי שיוקצו ע"י משרד האוצר ,תוך עמידה ביעדים
שנקבעו עם נציגי משרד האוצר.



הטמעה ושינוי תרבות ארגונית.



הנגשה של מתקני רש"א הקיימים והעתידיים



הפעלת ממונה על הביטחון והחירום



הקפדה על בטיחות וגהות בכל מתקני רש"א.



גיבוש תורות הפעלה ברש"א לזמני שיגרה ולזמני חירום.



מחקרים בנושאים שיוגדרו כנושאים מועדפים.



קליטת עובדים חדשים וחניכתם.



קורסי אוריינטציה לעובדים חדשים.



דגש להשקעה בהכשרת עובדים בתחומיהם הייעודיים.



הרחבת הפעילות באיזוק אלקטרוני.
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דגש על טיפול במאסרים קצרים ובאסירים וולונטריים.



השקעה בהכשרת משוקמים ובמתן מענקי התמדה.



חיזוק הקשר עם וועדות השחרורים רשויות מקומיות – תוספת ושינוי שיעור ההשתתפות
ודרך ההפעלה.



הרחבת הפעילות לרווחת העובד.



העמקת חשיפת רש"א ברשתות החברתיות ובאתר האינטרנט.



הפעלת מרכז לינה לנוער בשכונת ארנונה-ירושלים.



חיזוק מערך התעסוקה לרבות הפעלת שלושה מרכזי תעסוקה בשלושת המחוזות.



חיזוק והרחבת מערך המתנדבים והסטודנטים.



גיבוש והפצת חוברות מיצוי חובות האסיר.



הפצת אוגדן נהלי בטיחות ופיקוח על ביצועם.



מיון ארכיוני ע"י חברת חוץ.



הקמת רש"אקול ('קו-חם') כמען לקבלת הודעות ,תלונות ,הצעות וכדומה ממשוקמים
ומבני משפחותיהם וכן מעורכי דין.

תודתי הרבה נתונה לכל עובדי רש"א על תרומתם הרבה לשיקום האסירים במדינת ישראל.
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 .3בסיס התכנית
א.

הבסיס החוקי.

ב.

חוק הרשות לשיקום האסיר – תשמ"ג –  1983מגדיר את תפקידי הרשות כדלהלן:
 )1לגבש מדיניות שיקום לאסירים.
 )2להכין בתיאום עם שב"ס תכניות שיקום לאסירים.
 )3לפעול לקליטת האסירים ולשיקומם בקהילה.
 )4ליזום הקמתם ופיתוחם של שירותי עזר לשיקום האסיר.
 )5לסייע למשפחות האסירים בעת המאסר ולאחריו ,באמצעות לשכות
לשירותים חברתיים ברשויות מקומיות.
 )6לתאם בין משרדי הממשלה ,הרשויות המקומיות וגופים אחרים
בנושאים הקשורים בשיקום האסיר.
 )7לעודד פעילות התנדבותית בקרב יחידים וגופים.
 )8לפקח על גופים מתנדבים העוסקים בשיקום האסיר.
 )9להציע חקיקה וליזום מחקרים.
 )10לפעול להגברת המודעות הציבורית לבעיית שיקום האסיר.

ג.

חוק שחרור על תנאי ממאסר ,תשס"א – .2001

ד.

חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין ,תשס"ו – .2006

ה.

תקנות הרשות לשיקום האסיר.

ו.

תקציב הרשות.

ז.

התפיסה האסטרטגית ויעדי הרשות.

ח.

תכנית ההדרכה השנתית.
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 .4תכנית העבודה לשנת 2021
א .הנהלת הרשות
משאבי אנוש

)1


יעוד מחלקת משאבי אנוש :ניהול מקצועי וטיפול מיטבי של המשאב האנושי ברשות וזאת
למען הגשמתו המקצועית ורווחתו האישית ולהעמקת הזדהותו עם הרשות ,תוך הטמעת
תרבות של שותפות ולקיחת אחריות משותפת לארגון.



מטרות מחלקת משאבי אנוש:
 פיתוח ההון האנושי מקצועי ברשות לשיקום האסיר


ביסוס תהליכים מקצועיים בתעסוקת עובדים ,כולל קליטת עובד חדש
ופרידה מעובד.



הצבת דרישה מתמדת לעלייה מקצועית של העובדים ובניית מסלולי
הכשרה בתיאום עם מחלקת הדרכה.

 מתן מענה איכותי לניהול משאבי אנוש בהיבטי מקצועיות ,זמינות ,ונגישות ללקוחות
פנים וחוץ.
 חיזוק השקיפות הארגונית בנושא משאבי אנוש.
 קידום רווחת הפרט וחיזוק תחושת הזיקה והמחויבות לארגון.
 הטמעת אמצעיים טכנולוגיים להעלאת איכות שירות גיוס מועמדים.


משימות מחלקת משאבי אנוש:
 ניהול משאבי אנוש מכוון עובדים


מתן שירות מקצועי ,זמין ונגיש לכל עובד בכל עת.



מחויבות ואחריות לניהול כלל תחומי משאבי אנוש ברשות אל מול המחוזות
והמטה (לאורך כל מחזור חייו של העובד בארגון).



פיתוח כלים ניהוליים למנהלים ,להנעת עובדים וחיבורם ליעדי הרשות
וטיפול בדילמות ואתגרים ניהוליים.



פיתוח מיומנויות מקצועיות ייחודיות לכל אחד מעובדי הרשות ומתן מענה
מיטבי לכלל עובדי הרשות.



גיוס וקליטה מיטבית של עובדים ע"פ חובת מכרז ו/או עובדים הפטורים
מחובת מכרז.



ניוד ושיבוץ של עובדים לפי צרכי הארגון ובהתאמה לכישוריו המקצועיים
והתאמתו של העובד.



טיפול וליווי מיטבי בתהליך סיום העסקה של עובדים.



היערכות מוקדמת של המערכת לגבי עובדים העומדים בפני פרישה.
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ליווי מקצועי ומיטבי בפורש ,לכל אורך התהליך ,עד ליציאה לגמלאות.



טיפול שוטף בזכאויות לגמלאים.



שקיפות לגבי הסכמי שכר ותנאי עבודה ,זכאויות ואישורים – פרסום
הודעות לעובדים בעניין.



יישום הסכמי שכר וחוזרי מנכ"ל.



הוצאת עובדים להשתלמויות המחויבות ע"פי חוק והסכמי שכר.



יישום צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות.



יישום מדיניות בהגדלת המענים וגיוס כוח אדם לצורך מתן מענה שיקומי
הוליסטי לאסיר המשוחרר.

 מדיניות ,תהליכים ,בקרה ומערכות משאבי אנוש


התווית מדיניות כוח אדם בארגון לצד הנהלת הרשות.



להוות זרוע מקצועית המייעצת להנהלת הרשות לשימוש מושכל במשאב
האנושי.



זיהוי ומיפוי צרכי כוח אדם ברשות בשיתוף ההנהלה והדרג המקצועי.



המשך תהליכי התייעלות ארגונית.



הכנות להשתלבות במערך המחשוב העתידי  -תוכנת גיוס.



פיתוח כלי ניהול טכנולוגיים בתחום כ"א לשירות הנהלת הרשות והדרג
הניהולי.



מעקב ,בקרה ויישום החלטות הנוגעות לכ"א בארגון.



כתיבת נהלי עבודה חדשים למחלקת משאבי אנוש המותאמים למבנה
הארגוני ולתהליכי העבודה.



ריכוז וטיפול בתביעות משפטיות לרשות בנושאי משאבי אנוש.



פיתוח והגברת המודעות לעניין העסקת אנשים עם מוגבלויות.



התאמת צרכי הארגון לקראת הגדלת התקציבים לצורך גיוס עובדים
בתוכנית ההרחבה.

 רווחת פרט


טיפול וליווי בעובד ובמשפחתו במקרה של אבל  /קושי  /מחלה ממושכת או
פציעה  /תאונת עבודה;



בחירת עובדים מצטיינים \ יחידה מצטיינת;



ליווי העובד ומשפחתו באירועים משמחים;



אישור הלוואות לעובדים;



ייזום ,תכנון והפקת אירועים להכרת תודה לעובדים;



ייזום ,תכנון והפקת אירועי חוויה לגיבוש עובדים – חוצה ארגון;
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תשלום דמי חבר לעמותות מקצועיות בהתאם להסכמים קיבוציים
וחוזרים;



ייזום ,תכנון והפקת אירועים אגפיים  /מחוזיים;



ייזום ,תכנון והפקת אירועים משפחתיים;



ייזום ,תכנון ומתן שי לחגים לעובדי הרשות.

 פיתוח משאבי אנוש


ליווי והנחיית מרכזת בכירה כוח אדם;



רכישה והטמעת מערכת לגיוס עובדים.

 דרכי הביצוע


בקרה ומעקב שוטפים לאורך כל השנה;



ראיונות אישיים;



שימועים;



השלמת גיוס עובדים בהתאם לתוכנית ההרחבה;



הפשרת תקנים מוקפאים בהתאם לתקציבים.

(אנא ראו טבלה מס' )1


ממונה על העסקת עובדים עם מוגבלויות

בהתאם להוראות החוק הרשות לשיקום האסיר נדרשת לעמידה חלקית בעד ייצוג עומד של העסקת
בלתי מוגבלויות .תכנית שנתית תכלול הוראות בעניינים כמפורט להלן לעניין משרות פנויות ולעניין
משרות שיתפנו בשנה הקרובה:
 העדפת העסקתם או קידומים של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית,
שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים ,לתפקיד,
למשרה או לקבוצת משרות או לדרגה או לקבוצת דרגות שיפורטו בתכנית השנתית,
ולתקופה שתיקבע בה;
 ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות שיועסקו בהן ,ככל האפשר ,רק מועמדים או
עובדים עם מוגבלות משמעותית ,תוך פירוט היקפן מכלל המשרות הפנויות או שצפוי
שיתפנו ופירוט סוג המשרות שייועדו כאמור;
 פנייה לרשימת גורמים העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות
משמעותית שתפרסם הנציבות באתר האינטרנט שלה ,לשם איתור מועמדים כאמור.
 ייעוד:


גיוס מועמדים בהתאם לתקינה שאושרה להעסקת עובדים בעלי מוגבלויות.



הדרכה לחברי ועדת מכרזים ,מנהלי יחידות והנהלה בכירה.
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במסגרת היעדים שהוקצו הוחלט על הקצאת משרות ייעודיות בשנת 2021
לבעלי מוגבלות ,כחלק מהמטרה העיקרית שהיא הרחבת מתן המענה
לעובדים בעלי מוגבלות המועסקים ברשות לשיקום האסיר והכרה
בחשיבותו של הנושא ,וכן הגדלת את מספר העובדים בעלי המוגבלות
העובדים ברשות.



הגברת המודעות וחשיבות בפני עובדי הרשות לשיקום האסיר בהעסקת
עובדים עם מוגבלויות.



כתיבת נוהל פנימי לתהליך העסקת עובד עם מוגבלות.

 משימות:


הקצאת משרות ייעודיות לצורך השתלבות עובדים בעלי מוגבלות בארגון.



הקצאת כלל המשרות בהן תינתן העדפה למועמדים בעלי מוגבלות ,במיוחד
במשרות מנהליות ,במקרים מסוימים שיאפשרו זאת – גם במשרות ייעודיות
 (כאשר לצורך כך באות בחשבון כלל המשרות לצורך בחינת הרלוונטיות \התאמה).



הנגשת השירותים לעובדים עם מוגבלות בהתאם לצורך.



פרסום תוכנית עבודה באתר נציבות שירות המדינה.

 דרכי ביצוע:


פרסומים;



הדרכה;



הקצאת משאבים.



שיתופי פעולה מול משרדי ממשלה
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חשבות



ממשקי עבודה ממוחשבים במערך הכספים לכלל עובדי המטה ויחידות השטח.



גיבוש נהלי עבודה חדשים בהתאם לצרכים המתהווים.



הרחבת בקרות שטח ביחידות לבדיקת יישום נהלים.



עדכון נהלי עבודה קיימים בהתאם להתפתחויות ושינויים ,כגון :הכנסת השימוש
בכרטיסים הנטענים ,המחייב התאמת חלק מהנהלים.



הטמעה והרחבת יישום נוהל תשלומים באמצעות מערכת מס"ב.



הטמעת השימוש בכרטיסים נטענים ביחידות השטח.



המצאת מידע זמין ,לרבות נתונים כספיים רלוונטיים ליחידות לצורך מעקב בקרה
ושליטה תקציבית של היחידה.



המשך התייעלות וצמצום משכי זמן הטיפול בבקשות התשלום עד למועד ביצוע
התשלום.



עריכת ימי הדרכה בתחומי הבקרה והכספים ליחידות השטח ,תוך מתן דגש על בעלי
תפקידים חדשים.



עיבוי מערך התמיכה השוטפת במתן מענים לבעיות שוטפות ,בכל האפיקים :טלפונים,
מיילים ,הדרכה פרטנית וימי הדרכה וריענון מרוכזים לכל העובדים הרלוונטיים.



בדיקת יישום מסקנות והמלצות מדוחות בקרה קודמים בתחום הניהול הכספי.



עריכת דוחות רבעוניים ביצוע מול תקציב תוך ניתוח סטיות מהותיות.



הפצת דוחות רבעוניים  -ביצוע מול תקציב ,להנהלת הרשות ,מינהלת הרשות,
והמועצה ,וכן למשרד האוצר ולגורמי בקרה ופיקוח ממשלתיים אחרים.



עריכה ,סיוע וגיבוש דוחות כספיים שנתיים לשנת  ,2020בשיתוף עם מבקר החשבונות
של הרשות.



גיבוש ועריכת תקציב לשנת .2022



ליווי וסיוע בבקרה תקציבית בתוכנית הרחבת מיזמים.



השתתפות בצוותי עבודה וועדות היגוי לרבות :מחשוב ,מכרזים ,תוכנית הרחבת
מיזמים ועוד.



בקרה ,מעקב ושליטה על תזרים המזומנים ברשות.



ניהול מקצועי שוטף של מערך ספרי החשבונות ברשות.



ניהול קשרי עבודה שוטפים עם גורמים פיננסיים ,ממשלתיים ,ציבוריים ,רשויות
מקומיות ,ספקים ,נותני שירותים ועוד.



עדכון והתאמת הגדרות תפקיד לעובדי מחלקת הכספים.
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אפיון והגדרת הצרכים המקצועיים של מחלקת הכספים ,במסגרת השתלבות במערך
המחשוב המתגבש בארגון.



גיבוש נהלי עבודה בסביבת מערכת המחשוב החדשה.



טיפול ביצירת ממשק בין מערכת השכר למערכת המחשוב החדשה.



התאמת נהלי העבודה פנים מחלקתיים בחשבות ,לשינויים המתחייבים מעבודה
במערכת המחשוב החדשה.



הדרכה והטמעת ממשקי עבודה ממוחשבים בתחום הכספי לכלל עובדי המטה ויחידות
השטח.
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מחלקה משפטית

שנת העבודה  2021מציבה אתגרים רבים ומשמעותיים בפני המחלקה המשפטית,
וזאת לאור כך שחלקה הארי של תכנית ההרחבה תבוצע בשנה זו ,כאשר
המשמעויות הנן ,כתיבה ופרסום של מכרזים רחבי היקף ,הרחבת מבנים ואתור
נכסים חדשים ,גידול בכוח אדם .להלן מפורטים חלק מן הנושאים שהמחלקה
המשפטית תטפל בהם במהלך השנה:
 השלמת כלל התהליכים והמכרזים הנובעים מתכנית ההרחבה ,כגון:
מכרזי הפעלה  /הקמה של מסגרות חדשות ,מכרזי כ"א ,מכרזי יועצים
ונותני שירותים וכיו"ב.
 השתתפות ומתן ייעוץ וליווי משפטי בוועדות היגוי בין משרדיות ופנים
משרדיות.
 עם קבלת תכנית האבטחה מטעם ממונה הביטחון והחרום שהתמנה
ברשות ,ייבנה מכרז לאיתור חב' אבטחה אשר תספק אבטחה למשרדי
הרשות ברחבי הארץ.
 קידום נושאי חקיקה בתחומי העשייה של הרשות ועבור אוכלוסיית
היעד(אסירים משוחררים ובני משפחותיהם).
 ליווי ,הנחייה ,ופיקוח אחר הגשת בקשות לדיון חוזר המוגשות מטעם
רש"א בהתאם לסמכות האמורה בסעיף  )2( 19לחוק שחרור על-תנאי
ממאסר ,תשס"א.2001-
 סיוע משפטי בכל הקשור להתרחבות הרשות ,כגון :שכירת מבנים,
פעילויות כח אדם וכד'.
 מעקב אחר חידוש ביטוחים אלמנטריים של הרשות ,לרבות יציאה
למכרזים במידת הצורך.
 ליווי ומעקב אחר כלל ההתכתבויות אל מול ועדות שחרורים ,סנגורים
וגופים משפטיים.
 מתן ייעוץ וליווי משפטי שוטף להנהלת הרשות ,ראשי תחומים ,מנהלי
מסגרות ,שלוחות ,ולכלל הגורמים המקצועיים ברש"א.
 ליווי ומעקב אחר הטמעה ויישום של נהלים והנחיות שהועברו מטעם
המחלקה המשפטית.
 בדיקת הסכמי מנחים ונותני שירותים חיצוניים בהיבטים הבאים :תוקף
ההסכם ,עמידה בכללים המנחים בחוק ובתקנות בנושא מכרזים ,עמידה
בהנחיות החשב הכללי(תעריפים ועדכונים).
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 ביקורים במחוזות ובהוסטלים לבדיקת הנושאים הבאים :עמידה
בהנחיות המחלקה המשפטית ,תיעוד ואופן בחירת ספקים ,תוקף
הסכמים  ,אי חריגות בגובה היקף התקשרות כמתחייב בתקנות (במקרים
בהם לא נעשה מכרז פומבי).

(אנא ראו טבלה מס' )2
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הדרכה ומתנדבים



תפקיד ההדרכה לאפשר שמירה וצמיחה מקצועית של העובדים .על ההדרכה
להרחיב ולהעמיק את הידע הקיים .עליה להוות מוקד לתמיכה ועיבוד רגשי עבור
העובדים לצד התמקצעות והרחבת הידע המקצועי.



תחום ההדרכה נחלק למספר נושאים עיקריים:
 הדרכות עובדים – ההדרכה בשנת העבודה  2021תתמקד בבעלי תפקידים
בתחומי העיסוק השונים ,בהמשך למה שנעשה בשנה החולפת.
 השתלמויות ,ימי עיון ,הרצאות מקצועיות.
 מרכזי הערכה וועדות ממלאי מקום.
 )1פירוט:


הדרכות עובדים :בשנת  2021יינתנו ההדרכות בפורמט חדש -
 הדרכות לצוות רב מקצועי בכל מרחב אחת לחודש;
 מפגש הדרכה העשרתי ליועצים אחת לרבעון;
 מפגש הדרכה העשרתי לרכזים אחת לרבעון;
 ימי הדרכה ארציים למנחי קבוצות מרמה אחת לרבעון;
 ימי הדרכה ארציים למנחי קבוצות תעבורה אחת לרבעון;
 לווי והתייעצויות שונות בהתאם לצורך.



השתלמויות ,ימי עיון ,הרצאות מקצועיות
 מפגשים ארציים לסטודנטים  3 -פעמים במהלך השנה
האקדמית.
 קורס אוריינטציה לעובדים חדשים אשר הצטרפו לארגון
החל ממאי .2020
 קורס בנושא סוגיות בשיקום אוכלוסיית עוברי חוק בשת"פ
אוניברסיטת ת"א ,יוכר כגמול השתלמות.
 קורס לעובדי המנהלה בשת"פ אוניברסיטת ת"א ,יוכר כגמול
השתלמות.
 כל ראש תחום יקיים הכשרה אחת לעובדי התחום שלו.
 הרצאות \ סדנאות בנושא אתיקה לכלל המחוזות.
 בניית קורס מרכזי אחת לשנה מטעם מוסד אקדמי שיוכר
כגמול השתלמות לעובדים .סעיף תלוי אישור תקציבי.
 בניית יום עיון \ השתלמות בנושא אלימות .סעיף תלוי אישור
תקציבי.
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 עבודה שוטפת מול הג'וינט בנוגע לשת"פ בנושא הכשרות,
השתלמויות והדרכות.
 הדרכה משותפת עם מנהלת שירות קטן (אבחון ושיקום
בקהילה) למנחי קבוצות ממוקדות טראומה.


מרכזי הערכה ,וועדות ממלאי מקום
 מרכזי הערכה וועדות לממלאי מקום – בהתאם לצורך.

(אנא ראו טבלה מס' )3


מתנדבים –
 קליטת שלושה עובדים בשירותים קנויים אשר בין תפקידם יהיה ריכוז
נושא ההתנדבות במחוזות.
 הכשרת עובדים ושילובם בעבודה במסגרת המחוזות.
 מיפוי צרכי ההתנדבות במחוזות ובמרחבים.
 הגדלת מספר המתנדבים במחוזות ובמרחבים.
 הרחבת פרויקט "בגובה העיניים" בשתי קבוצות חדשות של מתנדבים.
 עדכון הנהלים בתחום ההתנדבות והפעלת הסטודנטים.
 עדכון טפסי קבלה בתחום ההתנדבות והסטודנטים.
 מיסוד העבודה בתחום המתנדבים והסטודנטים במחוזות ובמרחבים.
 ריכוז ביטוחים והסדרים הקשורים בהעסקת סטודנטים ומתנדבים.
 חיזוק הקשר עם האקדמיה לטובת הכשרת סטודנטים במגוון מקצועות
רלוונטיים.
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בנא"מ ,רכב ,רכש ומערכות מידע

תחומי אחריות ופעילות בנא"ם:
 ניהול ותכנון מערך הרכש ,הנכסים ,הלוגיסטיקה וכלי הרכב של הרשות ,וכן
אחריות על נושא הבטיחות והגהות ברשות.
 ניהול מערך הדיור ,הבינוי והביטוחים של הרשות.
 סיוע באיתור נכסים והתקשרות עם הבעלים לשכירתם.
 ניהול פרויקטים ובקרת קבלנים ,השמשת נכסים שהושכרו ושיפוצם.
 אחזקת שבר ואחזקה מונעת.
 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.
 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 ופיקוח על ניהול שוטף של הארכיבים
היחידתיים.
 פרויקטים ייחודים לשנת :2021
 oהיערכות לוגיסטית לכניסה למרחבים \ מתקנים חדשים.
 oהצטיידות שנתית והשלמת מלאי.
 oליווי מתאמים לוגיסטיים מחוזיים (בהיבט הלוגיסטי).
 oהצטיידות והיערכות להמשך התמודדות עם נגיף הקורונה עבור כל
יחידות רש"א.
 oהקמת ארכיב מרכזי לרש"א במחוז דרום.
 oהשלמת תהליך מיון ,גריסה ואחסון של מסמכים מכלל המחוזות
ושינועם לארכיב רש"א.
 oמיון וגריטה של ריהוט וציוד לא תקין  /בלאי.
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 oהשלמת הצטיידות והתקנה של אמצעי אבטחה פיזית ,לרבות גילוי
אש ,שמירה פיזית וכדומה.
 oהשלמת היערכות והצטיידות בנושא בטיחות וגהות.
 oבחינה ועדכון של ביטוחי הרשות.


ייעוד מחלקת מערכות מידע:
 תכנון וניהול מערכות המידע של הרשות כמנגנון ניהולי ותפעולי בסיסי
בארגון .נושא/ת באחריות למכלול שירותי מערכות המידע והיישומים
הדיגיטליים של הרשות ועל ניהול כלל המשאבים .אחריות על התוויית
האסטרטגיה של מערכות המידע והיישומים הדיגיטליים כך שיתמכו
באסטרטגיה ובפעילויות של הרשות.





תחומי אחריות ופעילות מערכות מידע:


הובלת מערכת הרשות לעידן הדיגיטלי – תכלול מרכיבי תכנון,
יישום ,תמרוץ ורגולציה להתאמת שירותי שיקום האסיר לעתיד .



הובלת תחום ההגנה על המידע ברשות – אחראי לתחומי
המחשוב שבאחריותו הישירה ,רגולטור למערכת שיקום
האסיר.



ניהול וריכוז מאגר המידע של הרשות ואבטחתם.



אבטחת המידע – התמודדות עם אתגרי הסייבר וכן אכיפה בתוך
הרשות.



רכש ותחזוקה של תשתיות המחשוב ברשות – תקשורת ,חוות
שרתים ,חומרה מרכזית ותוכנה בסיסית.



הגדרת סטנדרטים ומתן כלים והנחיות להעברת נתונים מהרשות
לבין גורמים חיצוניים בצורה אוטומטית.



תמיכה במשתמשי הרשות בהיבטי המחשוב – תפעול שוטף,
התקנות ,טיפול בתקלות ,הדרכה והטמעה.



הקמת תשתיות מחשוב באתרים החדשים אשר יפתחו ע"י
הרשות.



תחזוקה ועדכון שוטפים של אתר הרשות.



ריכוז ועדת ההיגוי למחשוב.

היעדים לשנה הקרובה:


כתיבת נהלים בתחום המחשב ,ואבטחת המידע  -נוהל הוא דבר חיוני
וקריטי לכל ארגון על מנת לייצר שגרת הגנה בסיסית .אופן
אכיפת הנוהל הוא שיקבע את רמת החסינות הארגונית.
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מערכת ליבה – שדרוג מערכת הליבה והוספת מודולים אשר יתנו
פתרון לכל היחידות הטיפוליות ברשות ,וכן לרכזים היושבים
ברשויות.



פריורטי חשבות ורכש – הוספת מודולים למערכת החשבות לפי
צרכים ודרישות היחידה.



הקמת שרת  Skype for Businessלשם מתן מענה לשיחות וידאו של
גורמים ברשות ומחוצה לה בצורה מאובטחת יותר.



אפיון והקמה של פורטל ארגוני אשר ייתן מענה לצרכים הפנימים של
הרשות וכן לשיפור מיצוי הפוטנציאל של הארגון ,לחסכון במשאבים
(מותנה בתקציב).



הקמת מערכות תומכות אשר יתנו שליטה וכן אפשרות השתלטות על
מחשבי הרשות בצורה בטוחה וטובה.
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רל"ש מנכ"ל

מועצה ומנהלת רש"א
 קיום  4ישיבות מועצה כמתחייב בחוק
 קיום ישיבות מנהלת רש"א
 2 סיורים לחברי המועצה במתקני רש"א.
 מעקב אחר יישום וביצוע החלטות המועצה.



ועדת ביקורת
 קיום ישיבות ועדה :לפחות  4פעמים בשנה.
 מעבר על דוחות מבקר הפנים והכנתם לקראת דיון בועדת הביקורת.
 כתיבת פרוטוקולי הישיבות.



ועדת חדשנות
 מפגשים סדירים בראשות המנכ"ל עם חברי הועדה לבחינת הנושאים.
 יישום החלטות הועדה – עפ"י החלטת מנכ"ל



יישום נוהל שגרת מטה
 ויעוד בוקר
 מפגשים עם מנהלי מחוזות ,מנהלי מרחבים ,ראשי תחומים ובעלי
תפקידים אחרים.
 קיום ישיבות מקצועיות – זימון ,רישום פרוטוקולים ,מעקב ובקרה.



ביקורים חודשיים בכל המחוזות והמרחבים.



סיורים מותאמים לגורמי ממשל וגורמי חוץ ברש"א ובשלוחותיה.



תפוצת דוחות מסכמים שנתיים – באחריות לשכת מנכ"ל
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ב .מטה מקצועי (תחת אחריות של המפקחת הארצית)
)1

מחקר ומדידה

כגוף מקצועי ולומד ,פעילותה של הרשות לשיקום האסיר מלווה בתהליכי מחקר שנועדים בראש
ובראשונה לבחון את האפקטיביות של תכניות הטיפול והפרקטיקות הנוהגות בארגון .כמו כן ,אנו
עומדים לרשותם של מנהלים ועובדים המעוניינים במידע ובמחקר ,מתוך אמונה שללמידה ולמחקר
שנעשה על ידי עובדים בשדה יש ערך מיוחד בקידום תרבות של חדשנות ומצוינות בארגון .עד
להטמעתה של מערכת לניהול המידע הארגוני ,אנו מפתחים פורמטים לקליטת נתונים ולניתוחם
במחוזות ובתחומים השונים ,ומניחים את התשתית לעבודה שוטפת על בסיס נתונים עדכניים.
ולבסוף ,אנו מאשרים ומ לווים מחקרים שנעשים על ידי חוקרים מהאקדמיה ,מתוך הבנה שהם
עשויים להעשיר את החשיבה המקורית וארוכת הטווח ברש"א.
אנו מאמינים שפעילות מחקרית בהיבטיה המגוונים עשויה להקרין על כלל העובדים ברש"א :לעודד
את השאיפה למצוינות ,לטפח את הגאווה המקצועית והארגונית ולמצב את רש"א כארגון מוביל
בשיקום עבריינים.


הפעילויות העיקריות שבהן נעסוק בשנת  2021הם:
 ליווי ביצועם של מחקרי הערכה בתחומי :נוער וצעירים; עבריינות מין;
והטיפול הקבוצתי לאסירים משוחררים.
 קידום ביצוע מחקרי הערכה נוספים של תכניות רש"א הנמצאים בליבת
העשייה של הארגון;
 ליווי סטודנטים לתארים מתקדמים וחוקרים מהאקדמיה המבצעים
מחקרים בארגון ,לאחר שקיבלו אישור של ועדת המחקר.
 פיתוח והטמעה של מערכת המחשוב החדשה.
 שכלול והעמקת השימוש בפורמטים לקליטת נתונים במחוזות
ובתחומים;
 קידום מחקרים של האקדמיה ברש"א באמצעות ועדת מחקרים.

(אנא ראו טבלה מס' )4
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אבחון ושיקום בקהילה

פעילות ארצית -תוך ארגונית:
 עבודה מול המחוזות -


פורום מנהלי מרחבים ומחוזות :דיון ודגשים על נהלים מקצועיים,
בעיות  /חסמים ודרכים לפתרון ,ייעול תהליכי עבודה ,אחת לרבעון.



פורומים מקצועיים למפקחי שיקום אזוריים ,מאבחנים בבתי הכלא,
ורכזי שיקום האסיר (אזוריים ועירוניים) .הפורומים יועברו בכל
מחוז יחד עם ראש ענף הדרכה .מטרה :קידום וחיזוק דרכי עבודה
יעילים בתחום אבחון ושיקום אסירים ,הדרכה והעשרת הידע
המקצועי ,אחת לרבעון.



פורומים ארציים -מפקחי שיקום מחוזיים :בפורומים יועלו סוגיות
מקצועיות כלליות בעבודת השטח ברשות ,ומול גורמי חוץ משיקים
לרש"א ,עדכונים וחידוד הנחיות שוטפות ,חיזוק ממשקי העבודה
ושיתופי הפעולה בין יועצי המחוזות ,והרצאות מקצועיות להעשרת
הידע המקצועי ,פעמיים בשנה.



מסד נתונים בקהילה -
 ביצוע מעקב על נתוני אסירים מטופלים בקהילה בדגש
על טיפול באסירים בשחרור מלא ומשפחת האסיר-
בתיאום עם מנהלי מרחבים.
 ביצוע התאמות ושינויים במסד הנתונים הקיים בהתאם
לצרכים ,ואפיון השדות הממוחשבים  -בשיתוף דר' דרור
ולק.


אסירי אלימות במשפחה (אלמ"ב) -



המטרה :הגדלת מספר תכניות השיקום לאסירי אלמ"ב בקהילה,
ובמסגרות חוץ-קהילתיות .יעדים לביצוע:
 ועדות אלמ"ב :סיוע למרחבים בהסדרת ישיבות קבועות
עם ועדות אלמ"ב מחוזיות לצורך חיזוק שיתופי פעולה
ותיאום עמדות מקצועיות עם הועדות ,אשר יגבירו את
הסיכוי להמלצות חיוביות בדבר שחרור מוקדם של
אסירי אלמ"ב לתכנית רש"א.
 הכלי להערכת מסוכנות הגבר האלים  -השתתפות עובדי
רש"א בפיילוט הועדה הבין-משרדית של משרד הרווחה
בביצוע הערכות מסוכנות של אסירי אלמ"ב.
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 מענים שיקומיים בתחום אלמ"ב :מיפוי המענים
הקיימים לאסירי אלמ"ב במסגרות של רש"א ומסגרות
של משרד הרווחה.
 גיבוש הנחיות ליועצי הכלא  -הערכה מקיפה של צרכי
האסיר ,עדכון ועדות אלמ"ב על המלצת רש"א ,הכרות
של המענים השיקומיים הקיימים.


ועדות שחרורים :סיוע למרחבים בקביעת תכנים לישיבות עבודה עם
ועדות השחרורים ,לצורך דיונים בנושאים מהותיים לשחרורם של
אסירים לתכניות רש"א ,העברת מידע וייעול תהליכי עבודה מול
הוועדות -בשיתוף עם גב' ציפי טוקר -רכזת ארצית של וועדות
השחרורים.



השירות להתמכרויות :קידום ישיבות מחוזיות עם מנהלי תקון,
מפקחי השירות להתמכרויות ומנהלי היחידות להתמכרויות ברשויות
המקומיות -חיזוק ממשקי עבודה ופתרון בעיות שוטפות מהשטח.

 גיבוש הנחיות ונהלים מקצועיים -


כלא :חוו"ד לוועדות השחרורים -דגש על תוכן מקצועי ,מבנה
ופורמט .מטרה :הגדלת מס' הערכות ההתאמה לאסירים מתאימים
לתכניות שיקום עפ"י מודל' :סיכון מול סיכוי'.



קהילה :גיבוש תכניות שיקום -דגש על עיבוי התכניות הקיימות,
העלאת הרמה המקצועית ,הסבר מקצועי מפורט של פערים בין חוו"ד
רש"א לגורמים אחרים.



כללי :הנחיות הקשורות לתהליכי עבודה שוטפים מול שב"ס,
משטרה ,משרד הרווחה ונהלים פנימיים.



עדכון נהלים פנימיים  -עדכון נוהל חוו"ד לוועדות השחרורים בהתאם
לנוהל המתגבש בוועדת ההיגוי של נוהל וועדות שחרורים ולתכנית
ההרחבה של רש"א .עדכון נוהל פיקוח אלקטרוני.

 פיקוח אלקטרוני -


ניהול והדרכה קבועה של רכזת ארצית  -פיקוח אלקטרוני.



ניהול מסד נתונים ארצי :המשך הטמעת דרכי עבודה מוסדרים-
שימוש נכון בקבלת מידע והעברתו דרך הכספת (ערוץ מאובטח
להעברת/קבלת מידע משב"ס) ,איסוף נתונים ,תיעוד ,ודיווח על
התנהלות אסירים בפיקוח אלקטרוני ,מעקב ובקרה על סיווג
אירועים וטיפול בהפרות  -ריכוז ע"י רכזת פקא"ל ארצית.
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ישיבות צוות למפקחי איזוק אלקטרוני  -בשיתוף עם רכזת פקא"ל
ארצית .תדירות :אחת לרבעון.



ישיבות צוות עם מסגרות  /מרחבים ברש"א :הטמעת תהליכי עבודה
של פקא"ל .תדירות :עפ"י צורך.



הנחיות שוטפות והעברת מידע רלוונטי בתחום פיקוח אלקטרוני.

 ביצוע בקרות איכות:
 מפקחי שיקום מחוזיים :גיבוש חוו"ד לוועדות השחרורים ,תהליכי
אבחון ושיקום בקהילה ,איסוף ותיעוד נתונים ,ביצוע בפועל של
תכניות שיקום ,עמידה בלו"ז.
 רכזת פקא"ל ארצית :ריכוז שיטתי של נתוני אסירים בפקא"ל,
דיווחים שוטפים ליחידת פקא"ל ,ייזום ישיבות עבודה עם מפקחי
איזוק ,טיפול בפניות שוטפות.
 סיוע בפיתוח מיזמים ומענים מקצועיים  -עמותת השקט שבפנים -קבוצות
מדיטציה בהנחיית מתנדבים ,הנגשת שירות קרן הידידות ועוד.
 הרצאות לסטודנטים ,מתנדבים וגורמי חוץ  -תחומי פעילותה של רש"א.
 חוברת מידע וזכויות לאסיר המשוחרר  -גיבוש חוברת 'לכל אדם הזכות
להתחלה חדשה' ,במסגרת פרקטיקום של סטודנטיות לקרימינולוגיה/עבודה
סוציאלית (פרסום תלוי תקציב).
 מרכזי הערכה – מנהלת  /חברת צוות במרכזי הערכה לקליטת עובדים
מקצועיים חדשים ,קליטה והכשרה בקורסי אוריינטציה ,שותפות לתהליכים
ארגוניים ובין-ארגוניים כחלק מתכנית ההרחבה של הרשות.
 השתתפות בפורמים מקצועיים  -מנהלי תחומים/מפקחים ארציים/מנהלי
שירות -בהנחיית המפקחת הארצית.


פעילות ארצית-חוץ ארגונית:


שב"ס
 תחום טיפול ושיקום
 ישיבות עבודה עם המטה השיקומי-טיפולי :ר"ת שיקום
ארצית ,אוכלוסיות ייחודיות רע"ן טו"ש ותחום תקון -חיזוק
וקידום שיתופי פעולה בכל הקשור לעבודת המאבחנים בבתי
בכלא ,הוצאת הנחיות מקצועיות משותפות ,טיפול בסוגיות
ובעיות מהשטח ,קידום פרויקטים משותפים ,עדכונים
שוטפים על כל יוזמה/פעילות שיקומית חדשה ,קידום
סדנאות לאסירים בכלא.
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 פורום מקצועי -רש"א ,שב"ס ,השירות להתמכרויות ונציג
ממשרד הבריאות.
 סיום גיבוש נוהל עבודה עם שב"ס -בהינתן אישור וחתימה
של שני הגופים.
 ימי חשיפה לעו"סים בשב"ס :הרצאות לעו"סים חדשים על
פעילות רש"א במרכזי הדרכה במתקני שב"ס.
 תחום פיקוח אלקטרוני
 פרסום נוהל עבודה משותף יחידת פקא"ל-רש"א.
 השתתפות בועדת היגוי קבועה – מטה פקא"ל ,משטרה,
משרד המשפטים (פרקליטות) ,שירות מבחן ,עמותת שכולו
טוב.
 שדרוג מסד הנתונים הקיים – טבלת מפוקחי איזוק
אלקטרוני.
 הידוק ממשקי עבודה ושיתופי פעולה עם יחידת פקא"ל.
 פעולות למיצוי תקני מפוקחים באיזוק.


משרד הרווחה
 השירות לרווחת הפרט והמשפחה – תחום אלימות במשפחה
 נציגה קבועה בוועדה הבין-משרדית למניעה וטיפול בתופעת
האלימות במשפחה.
 ישיבות עבודה עם המפקח הארצי לטיפול באלמ"ב -קידום
תהליכי הפניה וקבלת אסירים למרכזים למניעת אלמ"ב
ברשויות המקומיות.
 ישיבות עבודה עם מנהל תחום אלימות במשפחה -הגברת
שת"פ של ועדות אלמ"ב עם המחוזות ,שילוב עובדי רש"א
בהכשרות מטעם משרד הרווחה.
 השירות להתמכרויות
 נוהל עבודה-רש"א-השירות להתמכרויות :הנוהל גובש
בהתאם לצרכים המשתנים של אוכלוסיית היעד ובהתאם
לשירותים הקיימים כיום .בהמתנה לאישור משרד הרווחה.
 השתתפות בימי עיון של השירות להתמכרויות וייזום ימי
עיון משותפים -יחד עם מנהלת תחום הדרכה ברש"א.
 ישיבות עבודה קבועות עם סגנית מנהל השירות להתמכרויות
וקיום פורומים משותפים עם רכזת התמכרויות ארצית
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בשב"ס ,משרד הבריאות וכל גורם רלוונטי נוסף לקידום
שיקום אסירים מכורים בקהילה.


תחום בריאות הנפש ותחלואה כפולה -
 וועדות סל שיקום בשב"ס -הסדרת דרכי עבודה עם רת"ח
אוכלוסיות ייחודיות בשב"ס ומשרד הבריאות ,לקידום
הקמת וועדות סל שיקום בשב"ס  -בשיתוף יועצת רש"א
בכלא מג"ן.
 מסגרות טיפוליות  -חיזוק ממשקי עבודה עם מסגרות
קיימות לטיפול בתחלואה כפולה ובריאות הנפש לצורך
שילובם של אסירים בפיקוח ובשחרור מלא.



ועדת היגוי  -ועדות שחרורים – נציגה קבוצה בוועדה לגיבוש נוהל
ועדות שחרורים .יו"ר הועדה – שופטת בדימוס.



ועדת היגוי -התכנית להרחבת רש"א  -חברה קבועה בוועדה .יו"ר
הועדה  -המפקחת הארצית.

(אנא ראו טבלה מס' )5
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תחום תורני



תכנית העבודה לשנה זו תתמקד בעיקר בהנגשת שירותים תורניים לאוכלוסיית
האסירים המשוחררים הן בהתניה שיפוטית והן בריצוי מלא עם דגש רב על האחרונים.



הגדלת והעצמת הטיפול הקבוצתי התורני לאסירות ואסירים משוחררים.



חיזוק הקשר עם רבנות שב"ס והגדלת מעורבותם בתהליכי השיקום התורני  ,לצד
מחלקת טו"ש בשב"ס.



פעולות לחיזוק הקשר הקהילתי של האסירים מול הסביבה אליה השתחררו באמצעות
ארגונים תורניים בכוללים ובישיבות.



שיווק תחום השיקום התורני בבתי הכלא.



הדרכה שבועית באמצעות זום של המפקחים המחוזיים התורניים.



מפגש רבעוני פרונטלי של מפקחים תורניים מחוזיים.



קבלת הדרכות לטיפול הקבוצתי ע"י ראש ענף א' הדרכה.



הקמת הוסטל תורני ,תלוי תקציב והוצאת מכרז.



הכשרות מקצועיות רגישות תרבות לכל עובדי התחום התורני.
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עבריינות מין



פעילויות ייחודיות:



רשויות מקומיות – המשך חיזוק קשרי עבודה עם הרשויות המקומיות .פגישות עבודה
עם לשכות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות לצורך העלאת המודעות לצורך
שבהתערבות טיפולית פסיכו-סוציאלית באוכלוסייה זו ,כמו גם קידום קבלת זכויות
סוציאליות.



העלאת מספר המטופלים  -מתוך כ  1,300מפוקחים של יחידת צור (כאשר ההערכה
היא שכ 90% -מהם הינם אוכלוסיית היעד של הרשות) ,כשליש משולבים בתכניות
שיקום מונע .על כן ומאחר וקיימת חשיבות רבה בשילובם של מפוקחי היחידה בטיפול,
יש צורך בפיתוח התערבויות לצורך גיוסם להשתלבות בטיפול.



ועדות שחרורים  -בשנה הבאה יהיה צורך להמשיך בהסברה ואף העברת אוריינטציה
בתחום עבור שופטים ,פרקליטים ונציגי ועדות השחרורים ,זאת בניסיון לקדם
שחרורים על תנאי ,על מנת לקיים את הוראות חוק ההגנה ובשל האינטרס הציבורי
החשוב.



בדיקות התאמה בבתי הסוהר – בשנת  2021יינתן דגש על תהליכי גיוס לתכניות שיקום
מונע וגיבוש תכניות ,טרם השחרור מבית הסוהר .נוסף על כך ,תתוגברנה בדיקות
ההתאמה לאלו המשויכים ליחידה למאסרים קצרים ,אשר לרוב מרצים מאסר בפועל
על ביצוע הפרות צווי פיקוח ,או עבירות אחרות שאינן עבירות מין.



סדנאות הכנה לקראת שחרור/חשיפה לטיפול בשיתוף שב"ס – בניית מערך התואם את
אוכלוסיית היעד ביחידות השונות של שב"ס ובהתאמה לקיומם של המפגשים באופן
שאינו פרונטלי  .מתן מידע על תכניות שיקום מונע והמסגרות הפועלות ,זכויות
סוציאליות ,יח' צור .יתבצע אחת לשנה בכל מחלקה (בתי הסוהר – רימונים ,מעשיהו
וחרמון) וביחידות נוספות של שב"ס בהתאם לאופי היחידה ולתיאום עם שב"ס.



פרקליטות צבאית – המשך קידום הקשר עם הפרקליטות הצבאית לצורך הסדרת
מערך העבודה עם בתי הכלא הצבאיים.



הנהלת בתי המשפט  -קידום הרשאה לתיקי פע"מ (פיקוח עברייני מין).



עיבוי מענים  -קידום הכשרות מקצועיות למטופלים  /מפוקחים ,קידום סיוע מענים
קונקרטיים במסגרת "סל סיוע לאסיר".



התייחסות ייחודית לאוכלוסיית קצה  -קשר של ליווי ותמיכה עם אוכלוסיית קצה
הכוללת עברייני מין אשר מפרים צווי פיקוח ,נעצרים ומשתחררים חזרה לקהילה ,תוך
ניסיון לשלבם במסגרות מותאמות.



פעילויות פנים ארגוניות:



פגישות עבודה עם מנהלי מחוזות ומנהלי מרחבים – כ  3פעמים בשנה.
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מפגשים עם יועצי קהילה – יתבצעו פעם בשנה בכל המחוזות .לצורך העברת
אוריינטציה לתחום כמפקחים על חלק מתכניות השיקום המונע.



אוריינטציות מחוזיות – לכל עובדי המחוזות אחת לשנה בכל מחוז ,הערכות לקראת
העברת אוריינטציה לעובדים החדשים ברשות ,כולל מנהלי מחוזות ומנהלי מרחבים.



פגישות עבודה עם המפקחת הארצית – אחת לחודשיים לצורך קבלת משוב ,הדרכה
ותכנון המשך הפעילות בתחום.



הערכות לבקרות מטה – מחוז מרכז ,מחוז י-ם והדרום ,מחוז צפון – כחודש לפני
הבקרה.



פעילויות חוץ ארגוניות:



פגישות עבודה עם גורמים מקצועיים מקבילים בממשקים חיצוניים  -שב"ס ,משרד
הרווחה ,פרקליטות ,משרד הבריאות – יתבצע אחת ל  4חודשים.



פגישות עבודה עם גורמים מקצועיים בממשקים חיצוניים – משרד הבריאות,
פרקליטות ,יח' צור ,מב"ן והמרכז להערכת מסוכנות ,ועדת גילוי עריות ואלמ"ב –
יתבצע אחת לשנה.



השתתפות בפורומים משרדיים ובינ-משרדיים – אחת לחודש .פורום מקצועי ברשות,
פורום מקצועי בין-משרדי ,פורום וכניש ,ועדת היגוי וועדה מקצועית במרכז
"מעגלים".



פעילויות מקצועיות:



סיורי גמ"מים במרכזים לשיקום מונע – יתבצע פעם בשנה .הסיורים מתוכננים בחלק
ממרכזי השיקום המונע ,בהם ישתתפו כל הגמ"מים העובדים בתחום.



הדרכה פרטנית לגמ"מים – תתבצע בין אחת לשבוע לאחת לשלושה שבועות .ביקורים
במחוזות ,בקרה אקראית על כתיבת חוות דעת וקבלת החלטות מקצועיות.



הדרכות למנחי הקבוצות הייעודיות – תתבצענה ע"י מנחה חיצוני אחת לשבועיים-
שלושה למשך שעתיים (.מותנה במקור תקציבי מתאים).



ישיבות צוות – אחת לחודש .הישיבות תכלולנה עדכונים כלליים ,חידוש ו/או ריענון
נהלים והרחבת הידע באמצעות פרסומים מקצועיים חדשים בתחום.



הכשרת עובדים – הכשרת עובדים לטיפול בתחום עבריינות מין ע"י שילובים בקורס
המתקיים באחד מהמוסדות האקדמיים.



הסמכת גמ"מים למטפלים ייעודיים עפ"י החוק – שילובם של גמ"מים בקבוצות
ייעודיות ועמידה בתנאים לצורך קבלת ההסמכה.



השתלמות מקצועית חיצונית לגמ"מים – תתבצע בשנת  .2021השתלמות מקצועית זו
תינתן ע"י מסגרת חיצונית מוסמכת .הדבר נדרש והכרחי לצורך ההתמקצעות של
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הגמ"מים ופיתוח הידע ,אך מותנה במקור תקציבי מתאים .כמו כן ,יתקיים שת"פ חד
פעמי עם מרצים חיצוניים לצורך השתלמות נקודתית (מותנה במקור תקציבי מתאים).


מחקר – מחקר מלווה בתחום (מותנה במקור תקציבי מתאים ובמתן קדימות בין
המחקרים המתוכננים).

(אנא ראו טבלה מס' )6
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נוער וצעירים



כללי :שנת  2020הפגישה את תחום הנוער ,כמו גם את כל המדינה ,מול אתגרים שניצבו
בפנינו לראשונה ,את ההשלכות לכך נמשיך לראות אף בשנת  2021ועלינו להיערך לכל
תרחיש אפשרי .תוכנית העבודה של שנת  2021תעמוד ,אם כן ,בסימן השפעותיו של
נגיף הקורונה ואי הוודאות אשר משפיעה על שגרת העבודה וההיערכות לשנה הבאה.
תהליכים רבים ,ובראשם הפעלתו של בית המעבר ,מתעכבים ,והתחום נדרש יותר
מתמיד לגמישות ,יצירתיות ,והמשך פעילות והתפתחות למען חתירה ליישום תכנית
העבודה ועמידה ביעדי התחום.



איוש הצוות בדרום :לאחר תקופה של כשנה וחצי ,בה מרכז הנוער בדרום תפקד עם
מחצית מכוח האדם הנדרש ,ולעיתים אף פחות מכך ,ניתן אור ירוק להשלמת המכרזים
ולאיוש כל התקנים ,עד סוף שנת  .2020לאחר שיושלם האיוש ,יש להקדיש את שנת
 2021להכשרתו המקצועית וגיבושו של הצוות במרכז זה במיוחד.



שימור הקשר והרצף הטיפולי עם המטופלים ובני משפחתם גם בתנאי סגר ,בידוד
ותקנות מגבילות:
 הטמעת כלי עבודה לתקשורת מרחוק בקרב המטופלים והצוות.
 הכשרת הצוותים למתן מענה טיפולי באמצעות תקשורת מקוונת.
 המשך שיפור השירות ,במידה וניתן ,והגעה מוגברת לבתי המטופלים ,לשם
תמיכה והשקעה בסיוע אישי ,לרבות סלי מזון ועזרה בכל מעגלי חיים
למשפחות הנמצאות בבידוד.


קידום הליכי צדק מאחה במרכזי הנוער:
 התקשרות עם עמותה לביצוע צדק מאחה.
 הכשרת הצוותים בתחום.



יישום בפועל של תוכנית בית המעבר :תוכנית העבודה של בית המעבר עברה,
ועוברת שינויים רבים ,וזאת לאור הקפאה מנגנונים ותהליכי עבודה רבים בעקבות
הקורונה .בעת כתיבת תוכנית זו ,עדיין לא ניתן היה לאתר ולגייס כוח אדם לבית
המעבר ,ועל כן גם לא לאיישו במטופלים .היכולת לבצע את תוכנית העבודה לשנת
 2021בהקשר זה ,תלויה ומותנית בהשלמתו של שלב האיתור וגיוסו של הצוות.
פעולות לביצוע:
 איתור וגיוס כח אדם לבת מעבר.
 הכשרת מקצועית של כוח האדם והדרכת הצוותים של בית המעבר.
 הטמעה ויישום של מערך לאיתור מועמדים פוטנציאלים לבית המעבר.
 אכלוס בית המעבר במטופלים.
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 שיווק בית המעבר בקרב גורמי מקצוע ויועצי הרשות.
 חיזוק הזיקות והרצף הטיפולי בין בית המעבר ומרכזי היום בכל המחוזות.
 התקשרות עם גורמי מיקור חוץ מהותיים :עמותת קד"מ ו'מחשבה טובה'.
 אתגרים :עמידה בתוכנית העבודה שאושרה בקרן לנוער וילדים בסיכון של
הביטוח הלאומי ,למרות העיכובים שחלו בשנת  ,2020ואכלוסו של הבית
במטופלים לאור תקנות התו הסגול.


הטמעת נוהל ההפניה של בגירים צעירים לתוכניות הנוער :לאחר שהושלם
ניסוחו של נוהל ההפניה בשנת  ,2020יש לפעול להטמעה ויישום של הנוהל בקרב
היועצים .יעד זה יבוצע בראשיתו באמצעות פיילוט שיכלול  3בתי כלא בהם תפוסה
יחסית גבוהה של צעירים ,בהובלה של יועץ ארצי של תחום הנוער .פעולות לביצוע:
 ביסוס תשתיות לעבודה מקצועית בנושא צעירים ב 3-בתי כלא  ,באמצעות
יועץ ארצי תחום נוער.
 הדרכה ארצית ליועצים בבתי הכלא ,לרבות מעקב וייעוץ.
 איתור מקרים שלא הופנו לתחום הנוער כנדרש על מנת להפיק לקחים ולחדד
את הנוהל.
 מעקב אחר הטמעת הנוהל באמצעות המפקחת הארצית.



פיילוט כלא 'אופק' אסירים קטינים – יישום בפועל .למרות האתגרים הרבים
שהציבה שנת  2020ולמרות שצוות הנוער לא אושר להיכנס לכלא אופק החל
מתקופת הסגר הראשון ,הפיילוט יצא לדרך ובימים אלה נמצא ממש בעיצומו.
פעולות לביצוע:
 הגדלת מספר הפונים הוולנטריים שמגיעים מכלא אופק לתוכניות שיקום.
 הפקת דף מידע על זכויות של אסיר משוחרר שיחולק בכלא אופק.
 שיפור ועדכון טופס חוות דעת יועץ ,באופן שיותאם לדרישות וועדת
השחרורים.
 פיקוח על חוות דעת מאת מרכזי הנוער לשם מתן דגש על איכות ומקצועיות.
 הבניית תהליכי עבודה סדורים בכל הנוגע לסינכרון מידע בין הגורמים ,קבלה
והעברה של מידע למרכזי הנוער.
 עיבוד הנתונים לצורך שיפור בתהליכי הגיוס והליכי השיקום.
 השתתפות מנהלי המרכזים בפורומים מקצועיים ,ובוועדות שחרורים
במקרים חריגים.
 נוכחות קבועה של יועץ תחום נוער בוועדות שפוטים ,ועדות שחרורים.
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 מיפוי מסגרות חוץ ביתיות ומסגרות ייחודיות ,על מנת להרחיב את מנעד
המענים בעבור הקטינים.
 המשך ליווי והדרכה מקצועית ליועץ ארצי תחום נוער.


ארגון וכתיבה של התפיסה המקצועית של תחום הנוער – פעולות לביצוע:
 המשך כתיבת תורת התחום :חזון ,מטרות ודרכי עבודה הייחודיים של
התחום.
 הטמעת נוהל התעסוקה החדש שנכתב בשנת  2020והטמעתו ,תוך הפעלת
גמישות והתאמתו לתנאים המורכבים של ימי הקורונה.



ביצוע מחקר הערכה במתודות משולבות של מחקר כמותני ואיכותני בתחום
הנוער – לאחר השלמתו של שלב תיאום הציפיות וההיכרות עם התחום ,יש
להתחיל את שלב ביצוע המחקר בפועל .פעולות לביצוע:
 העברת שאלונים למטופלים חדשים ,על ידי צוות מרכזי הנוער.
 פגישות שוטפות של צוות רש"א והחוקרים לעיבוד הנתונים והסקת מסקנות.
 מעקב אחר התקדמות המחקר בוועדת ההיגוי.



ביסוס תורת עבודה עם משפחות המטופלים :למרות המגבלות הרבות שחלות על
מפגש עם משפחות המטופלים והזמנתם לקבוצות ומפגשים במרכז ,יש להמשיך
ולשים דגש על פיתוחים כלים חדשניים לעבודה עם המשפחות.
 פתיחת קבוצות הורים ומשפחות  -בכפוף לתנאים ומגבלות הקורונה.
 הזמנת הורים לוועדות מעקב במרכזי הנוער.
 הדרכות הורים פרטניות ע"י הצוות הטיפול.
 העמקת הדרכות והכשרות שוטפות לצוותי המרכזים.
 קידום יוזמות ייחודיות למעורבות הורים במרכזי הנוער .

(אנא ראו טבלה מס' )7
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תחום נשים

חתירה להקמת מסגרת רב ממדית בקהילה לאסירות  /עצורות במצבים
פסיכיאטריים מורכבים -בשותפות בין-משרדית תלוי תקציב ייעודי.
 השתתפות בדיונים בנושא תחלואה נפשית  /כפולה בקרב אסירות במסגרת
וועדות הכנסת
 המשך קיום שולחנות עגולים לצורך יצירת מתווה רב ממדי בשותפות משרדי
הממשלה הרלוונטיים :משרד הרווחה( ,שירות מבחן) ,משרד הבריאות ,משרד
המשפטים ,המשרד לביטחון פנים (שירות בתי הסוהר)



גיוס עובדות בהתאם למצבה המאושרת והרחבת מערך שיקום אסירות בקהילה,
המשך פיתוח המרכזים לשיקום אסירות בדרום ,בצפון ובמרכז.



בדרום:
 הקמה והפעלת היחידה בדרום עם קליטת מנהלת חדשה ,כולל סידור המבנה,
גיוס מטופלות חדשות וותיקות והרחבת מס' המטופלות.
 ייצוב ומיצוב כוח אדם ביחידה אשר יכלול אנשי מקצוע ,סטודנטים
ומתנדבים.
 פיתוח מערך טיפולי והקמת מרכז יום  /ערב אשר יפעל מספר ימים בשבוע.
 חידוש קבוצה דיאדית לאימהות וילדיהן ע"י מנחה פרילנסר.
 קיום פעילויות הפגה והעשרה לאסירות ,אימהות וילדיהן.
 גיוס ובניית מערך מתנדבים קבוע לפעילות היחידה



במרכז:
 העמקת קשרי העבודה עם הקהילה ,ביקור והיכרות עם מסגרות שיקום
לנשים.
 הרחבת מסלולי הטיפול ומענים מותאמים לתקופת קורונה.
 פיתוח מערך מובנה ורציף של יישוג.
 ביסוס תשתית תהליכית למיצוי זכויות.
 הרחבת המענים לבוגרות והקמת דירת מעבר.



בירושלים:
 גיוס רכזת ייעודית בחצי משרה לטיפול באסירות וילדיהן באזור ירושלים
והעוטף.
 הכשרת הרכזת והדרכתה בהתאם לעקרונות הטיפול המנחים בתחום שיקום
אסירות.



בצפון:
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 מיסוד תפקיד עובדת סוציאלית -מטפלת ביחידה לשיקום אסירות.
 גיוס מדריכה לצורך ליווי אסירות משוחררות וילדיהן בתהליך השיקומי ,סיוע
בניהול סדר היום ביחידה :קיום תורנויות ,ארוחות משותפות ,שמירה על
התנהלות תפקודית תקינה במרחבי היחידה ,ליווי למיצוי זכויות.


הסדרת דרכי עבודה עם צוות טו"ש בכלא נווה תרצה
 ישיבות עבודה משותפות עם מערך טו"ש בכלא נווה תרצה לצורך הסדרת נהלי
עבודה ותקשורת בין הצוותים :חיזוק וקידום שיתופי פעולה בכל הקשור
לעבודת יועצת רש"א בכלא ,הוצאת הנחיות מקצועיות משותפות ,טיפול
בסוגיות ובעיות מהשטח ,קידום פרויקטים ,עדכונים שוטפים על כל
יוזמה/פעילות שיקומית חדשה -אחת לחודשיים.
 מפגשים ופעילות בכלא :מפגש עם מפקדת כלא נוה תרצה ,ראש תחום
עו"סיות ,רכזת חינוך ,רכזת פרויקט אימהות וילדיהן ,כנסים לקראת שחרור,
מפגשי "צוות מול צוות" ופרויקטים משותפים .אחת לחודשיים.



הקמת דירת מעבר  -דירת המעבר תהווה חלק בלתי נפרד מהמענים השיקומיים
המוצעים לנשים במסגרת תחום נשים ,ברש"א .מטרתה לסייע במעבר מאינטנסיביות
ומוגנות שמספקת מסגרת ההוסטל לחיים עצמאיים בקהילה או לחלופין לספק קורת
גג בטוחה ,זמנית לאסירות שמשתחררות מהכלא אל הקהילה.
 מציאת מבנה – דירת מגורים באזור וחתימה על חוזה שכירות לשנה
 כתיבת נוהל המסדיר את מתווה הדירה :אוכלוסיית היעד ,תקופת השהייה,
התחייבויות כספיות ,חובות וזכויות וכ"ו.



ניהול מסד נתונים
 הטמעת דרכי עבודה בכל הקשור לאיסוף נתונים ,תיעוד ושיתוף
 ניהול מסד נתונים משותף לצוות המוביל



פסיכיאטרית ייעודית לתחום נשים (מותנה בתקציב ייעודי)
 חתימה על הסכם העסקה עם פסיכיאטרית ייעודית לתחום נשים (ארצי)
 תחילת העסקה :אחת לשבועיים תגיע פסיכיאטרית ליחידת השיקום באזור,
תפגוש עד  4מטופלות בכל ביקור ותרשום חוות דעת והמלצה על טיפול תרופתי
 יינתן ייעוץ טלפוני למנהלות היחידות האזוריות במחוזות בנוגע למטופלות
בעלות רקע פסיכיאטרי.



פורום מקצועי ארצי לכל עובדות תחום נשים :תכנית הכשרה שנתית בפוסט
טראומה ,תחלואה כפולה וטיפול בנפגעות תקיפה מינית.
 ההכשרה תתקיים בבית החולים הפסיכיאטרי "לב השרון" ותועבר ע"י מיטב
הרופאים והמטפלים במערך הטיפול בטראומה מינית ,בבית החולים.
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 ההכשרה תתקיים אחת לחודש ,חלקה בזום וחלקה פרונטלית ותכלול חלק
תיאורטי וקבוצת הדרכה


פורום מקצועי – צוות מוביל
 יתקיים אחת לחודש
 בפורומים יועלו סוגיות מקצועיות כלליות וספציפיות בעבודת השטח של
התחום ומול גורמי חוץ משיקים לרש"א,
 עדכונים וחידוד הנחיות שוטפות ,חיזוק ממשק העבודה ושיתופי הפעולה בין
הצוות המוביל :מנהלות המסגרות ,יועצת הארצית לשיקום אסירות וראשת
התחום.



ימי עיון בנושאי אימהות וילדיהן
 יתקיימו מספר מפגשים מקצועיים בנושא אימהות אסירות וילדיהן.
 התכנית מיועדת למנחות הקבוצות הדיאדיות ותכלול חלק תיאורטי ודיון.
החלק התיאורטי מיועד לכל הצוות הטיפולי בתחום נשים.



היכרות ומיפוי שירותים ומענים בתחום בריאות הנפש לאסירות משוחררות
 עובדות תחום נשים יבקרו במסגרות טיפול ייעודיות לנשים והעמקת ההיכרות
עם מסגרות בריאות הנפש לנשים.



המשך פיתוח תחום נשים בכיוון  Trauma informed servicesתוך שיתוף
המטופלות וקבלת משוב שוטף מהן .יצירת סביבות שיתופיות – (מותנה בתקצוב
מותאם).



הרחבת תכנית אימהות וילדיהן
 בכלא :הגדלת מספר האימהות והילדים המשתתפים בפרויקט /המשך
הנחייה משותפת רש"א ושב"ס את קבוצת האימהות והפעלה משותפת של
פרויקט אימהות וילדיהן.
 בקהילה :הסדרת דרכי קבלת מידע על ילדי האסירות השוהים בסידורים
חלופיים בזמן מאסר האם.
 מיסוד ופיתוח עבודת איתור הילדים ובירור מצבם כחלק אינטגרלי מעבודת
המנהלות.



העמקת הטיפול באסירה ומשפחתה  -גיוס משאבים משפחתיים  /קהילתיים תומכים
ומיסוד התערבויות משפחתיות במקום המגורים ,בשעת משבר.



פ.ע עם מנהלות יחידות שיקום אסירות :אחת לשבועיים.



הדרכה פרטנית למנהלות המסגרות וליועצת אסירות – מותנה בהדרכה מגורמי פנים
בלבד :אחת לשבועיים.
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פ.ע עם מנהלי המחוזות :אחת ל 3-חודשים.



פ.ע עם מנהל מסגרות ארצי :אחת לחודש.



מפגשים עם הצוותים הרב מקצועיים של מרכזי הטיפול השונים :אחת ל 3-חודשים.



מפגש עם אוכלוסיית היעד  -אסירות משוחררות בכל מסגרת בנפרד :אחת ל3-
חודשים.



יום גיבוש לצוות.

(אנא ראו טבלה מס' )8
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תחום תעסוקה



כללי :כדי לענות טוב יותר על המטרה של 'להביא יותר אסירים משוחררים לצרוך
שירותי שיקום וכדי להפוך את תהליך השיקום בכללותו לאטרקטיבי יותר עבור
אסירים משוחררים הנמצאים בצומת קבלת ההחלטות ( -בעיקר כשמדובר באסירים
שסיימו מאסר מלא) הפעילות מערך התעסוקה בשנת  2021תתמקד בזיהוי צורכי
האסירים המשתחררים במסגרת תוכניות פיקוח וללא תוכניות פיקוח ,וכן בסיוע
ובליווי מתמשך לאסירים משוחררים בניסיון לשלבם בעולם התעסוקה .הדגש בשנת
 2021לנסות ולהתאים לאסירים משתחררים עבודה איכותית המתגמלת בשכר
אטרקטיבי ,באמצעות הכשרה מקצועית מתאימה (בעיקר על ידי מתן כלים טכנולוגיים
מתאימים והקניית מיומנויות בסיסיות לשימוש בכלים אלו) ,וכן באמצעות שכנוע
ועידוד מעסיקים להעסיק אסירים משוחררים.



אוכלוסיית היעד:
 אסירים משוחררים בתוכנית שיקום וללא תוכנית שיקום (וולונטריים).
 אסירים המשתחררים במסגרת היחידה למאסרים קצרים.
 אסירים משוחררים בתוכנית שיקום אשר פוטרו  /הוצאו לחל"ת ונדרשים
לשינוי מקום עבודה.
 מענה לאוכלוסייה מתבגרת ,למשתחררים ממאסרים ארוכים ולנשות
אסירים.



שילוב נושא התעסוקה במרכזים הרב תכליתיים המוקמים בשלושת המחוזות (כאשר
המרכז במרחב ת"א נפתח בנובמבר  2020והינו ב'שלב הרצה') ,בעלי סל שירותים מגוון
שיכלול בין היתר :פגישות אינטק ,ייעוץ פרטני להכוונה תעסוקתית ,סדנאות העצמה,
מועדון תעסוקתי -חברתי ,תוכניות וסדנאות המקנות כלים ומיומנויות להשתלבות
בתעסוקה ,סדנת מיומנויות מחשב בקצב אישי ,סדנת מיומנויות טכנולוגיות ,שימוש
באפליקציות ,הכוונה להכשרה מקצועית מותאמת ,סיוע במתן הכוונה להשתלבות
בהכשרה מקצועית באמצעות תוכנית השוברים של משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים והכוונה למלגות לימודים .המרכזים יותאמו לצורכי
האוכלוסייה במחוזות ,למשל -בדרום תהיה התייחסות ספציפית לחברה הבדואית.
סטודנטים ומתנדבים יגויסו על פי הצרכים .כוח האדם שיפעיל את המרכזים הללו
יתבסס בשלב הראשון על בסיס כוח האדם הקיים במחוזות ,וייעזר בסטודנטים
(שיודרכו אחת לשבועיים על ידי מנחה חיצוני בהתנדבות) .לאור התפתחות המרכזים
ובכפוף לקיום מקור תקציבי מתאים -תיבחן אפשרות קליטת רכזים לתוכניות אלו
במרכזים המחוזיים.



מלגות ומענקי לימודים מתקציב פנימי של רש"א :הוקצה תקציב בסך של 300,000
 ₪שיינתן במספר פעימות באופן דיפרנציאלי לכ 45 -אסירים ואסירות משתחררים,
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לפי עלות גובה שכר הלימוד ולפי קריטריונים ואמות מידה שנכתבו בנוהל ייעודי שגובש
לתקציב זה.


הכשרה מקצועית בתחום מיכון חקלאי נקבע תקציב בסך  ₪ 80,000לפרויקט זה של
כ 20-משתתפים ,שמטרתו – להרחיב את המענים הניתנים לאוכלוסיית היעד ,ובפרט
בפריפריה חברתית וגיאוגרפית .הפרויקט נבחר לאור זיהוי ביקושים בתחום ענף
החקלאות המשווע לידיים מיומנות ,וכן מן הצורך לגבש הכשרות שמתאימות לתקופת
הקורונה ,ושתאפשרנה ללומד להשתלב בתחום יציב .הפרויקט הינו בשת"פ של מכללת
ספיר בנגב ,ביחד עם שער הנגב ועם ארגון מגדלי הפלחה .הצלחה ראשונית של
הפרויקט תיבחן לאור פיילוט של הכשרה בשילוב עם סטאז' והשתלבות תעסוקתית
בחקלאות בשאר ימות השבוע.



תוכנית 'ניצוצות' עמותת " "COMEBACKבשנת  2021ייעשה מאמץ להרחיב את
המענים ,הניתנים מזה כשלוש שנים במסגרת תוכנית זאת בתל אביב ,למשתתפים
נוספים בירושלים ובתל אביב.



הכשרה פנים מפעלית פעולות לשילוב דורשי עבודה בהכשרה ,תוך כדי עבודה
במפעלים ובאתרי בניין .במסגרת מסלול זה המדינה מעניקה תמריץ לעובד ולמעסיק-
הן בהשתתפות בשכר העובדים והן בהשתתפות בעלות חניכת העובדים .מותנה בקבלת
תקציב מתאים ,ובשת"פ של רש"א עם זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה.



הכשרה מקצועית במימון המדינה באמצעות תוכנית השוברים המשך הפעלה שהחלה
מאמצע שנת  ,2017עת הוכרה רש"א כגוף מפנה להכשרות מקצועיות באמצעות תוכנית
זאת ,על בסיס מודל הפעלה ומנגנון בקרה ומחשוב קיימים .מותנה בקבלת תקציב
ייעודי ממשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.



כיתה במפעל תאפשר למעסיקים לפתוח קורס הכשרה מקצועית ייעודית לקבוצת
דורשי עבודה בתחומים שונים ,על פי צורכי המפעל ,וכן לאחר בחינות -מתן תעודות
גמר מקצועיות לבוגרים .מודל זה ניתן להפעלה החל מתקופת המאסר בשיתוף עם
מערך התעסוקה בשב"ס .לפי המודל הקיים  -המדינה תממן את ההכשרה המקצועית,
והמפעל בהמשך יתחייב להעסיק את האסירים המשוחררים למשך שנה .מותנה
בקבלת תקציב ייעודי ממשרד הרווחה.



"צאנס" -הקמת קרן מלגות לימודים לאסירים משוחררים מעבר ובנוסף לתוכנית
ההכשרה המקצועית במסגרת תוכנית השוברים  -בדגש על מגוון ההכשרות ומגוון
מוסדות ה חינוך המאושרים ומפוקחים על ידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,כולל מימון אבחון תעסוקתי .עבור אסירים משוחררים כאוכלוסיית יעד
ייחודית .מותנה בתקציב ייעודי.



ליווי ותמיכה באסירים משוחררים בחזרה לעסק עצמאי מתוך הנחה שבתנאים
מסוימים -יש אפשרות לפקח על אסיר ברישיון השב לעבודתו בעסק עצמאי ,בשים לב
לכך שמדובר במצב בו העסק היה קיים קודם למאסר והעבירה לא בוצעה במסגרת
40

העסק ,זאת -תחת פיקוח מתמשך של רש"א ,כשלאסיר המשוחרר המיומנות הנדרשת,
או כשבאפשרותו לרכוש מיומנות זאת ,כולל בשת"פ עם עמותת "יוזמות עתיד"
ובשיתו ף עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל בתוכנית למתן כלים נכונים לפתיחה
ולהפעלת עסק עצמאי.


גיוס אסירים (וולונטריים) ללא תוכנית פיקוח באמצעות סדנאות חשיפה לשוק
העבודה בבתי הכלא ,ותוך שיתוף עם רדיו פוקוס וחיזוק דף הפייסבוק "תעסוקה
לאסירים ולאסירות משוחררים".



כוח אדם במהלך השנה תיבחן אפשרות של תגבור מערך התעסוקה בכוח אדם נוסף
לצורך הפעילויות הנ"ל ,ולצורך מתן מענה תעסוקתי במרכזי היום שייפתחו ,מותנה
במקורות תקציביים מתאימים .ייעשה מאמץ מוגבר שנת  2021כדי לטייב את כוח
האדם הקיים ,להעסיקו בפיקוח בצורה מיטבית על פי מודל הסיכון-סיכוי המקובל
בארגון ,המאפשר פיקוח הדיפרנציאלי ,לחזק את הביטחון האישי של עובדי מערך
התעסוקה ,ולהסתייע בעובדים אחרים ברש"א.



גיוס וטיפוח מעסיקים ידידים
 הקמת מאגר מעסיקם פוטנציאליים מחוזי ,מיפוי לפי תחומי התמחות ומספר
העובדים ,פנייה יזומה למעסיקים המתאימים באמצעות טכנולוגיה של מדלת
לדלת.
 הסתייעות בסטודנטים ובמתנדבים להשגת המטרה ,ואחר כך הוקרתם.
 מחשוב המאגר הקיים.
 טיפוח קשר עם מעסיקים ,כגון ברכות בחג ,שי ,תעודות הוקרה ,הזמנה לערבי
הוקרה וכדומה.
 קידום פלטפורמת הוקרה בפייסבוק למעסיקים חברתיים -חיזוקים על
העסקה.
 קידום אות הוקרה  -מעסיק חברתי.
 איסוף ותיעוד סיפורי הצלחה של אסירים משוחררים במטרה להפיצם
בפלטפורמות דיגיטליות.



הכוונה ואבחון תעסוקתי
 החל בליווי להשמה איכותית על ידי בדיקת הצרכים אצל כל מטופל ,דרך
ייעוץ וסימולציות של התמודדות בראיון עבודה ועד לעבודה עם המטופל על
שמירת יציבות והתמודדות עם קשיים.
 הליווי ינוע בין מפגש אחד למספר מפגשים על פי הצרכים שעולים ,כולל
הגדרת מטרות לכל מפגש וכן יצירת רצף המקדם את המטופל משלב לשלב
ודיאלוג עמו.
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 הסתייעות בסטודנטים ובמתנדבים להשגת המטרה והוקרתם
 הנחיית קבוצת תעסוקה וכישורי חיים.
 זיהוי ומיקוד מקצועות עם ביקוש גבוה בשוק העבודה
 ליווי מועמדים בשלבים השונים של הכשרתם
 ביצוע מעקב אחר השתלבותם בשוק העבודה.
 השתתפות בכנסים ובירידי לימודים.
 עבודה מול משרד הכלכלה  -תוכנית השוברים.
 מיפוי ובניית שותפויות בתחום הכשרות מקצועיות במחוז.
 בנייה והעברת סדנאות בתחום התעסוקה וההכשרות המקצועיות בכלא
ובקהילה ,לרבות שת"פ עם גורמי שב"ס.
 הנחית קבוצת תעסוקה וכישורי חיים.
 בניית גוף ידע ארגוני להכשרות מקצועיות וייעוץ לבחירת מקצוע -מותנה
במקורות תקציביים מתאימים.


הדרכה ,ליווי והכשרה מקצועית לעובדי תחום התעסוקה
 נקבע קורס מיומנויות דיגיטליות לעובדי התחום (החל מדצמבר .)2020
 קורסים  /הכשרות נוספות  /הרצאות מקצועיות של אורחים מן החוץ  /ליווי
מדריכים או מנטורים או מנחים מן החוץ  -מותנים במקורות תקציביים
מתאימים.



פגישות עבודה עם ממונים תקופתיות – על פי לוח זמנים כפי שייקבע.



קיום דיון עקרוני בנושא מדיניות פנים ארגונית וחוץ ארגונית באשר לאיתור ולאישור
מקום עבודה לאסיר -לפני השחרור מן הכלא ואחריו.



מחשוב השלמת תהליך המחשוב בכל הנוגע למערך התעסוקה ,כולל לגבי קובץ
מעסיקים ידידים



מחקר בחינת ביצוע מחקר בשנת  2021לבחינת ההשלכות של השתלבות בהכשרה
מקצועית על חייו של האסיר המשוחרר ,אחוזי הנשירה ,חווית ההצלחה ,הדהודה
למעגלים נוספים בחייו ,השלכות הלימודים על תחושת הוודאות התעסוקתית ,הגדלת
גובה השכר ועוד.



יעדים שוטפים בתחום
 ביצוע בקרה על עבודת יועצי התעסוקה בכל מחוז – אחת לחצי שנה.
 מעקב אחר הזנת נתונים ,מעבר אינפורמציה ומענה לדילמות שעולות מהשטח.
 השתתפות בפורום מקצועי ראשי תחומים.
 ביצוע פורום תעסוקה ארצי לכלל יועצי התעסוקה – אחת לחודש.
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 ביצוע ביקורים במחוזות השונים לשם מתן הדרכה פרטנית/מחוזית ליועצי
התעסוקה.
 פגישות עם מנהלי המחוזות – אחת לשלושה חודשים.
 פגישות עבודה שוטפות עם המפקחת הארצית.

(אנא ראו טבלה מס' )9
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ליווי לאסיר ופניות ציבור

כוח אדם :בתחום סיוע לאסיר אמורים להיות בנוסף לראש התחום שלושה ממונה
סיוע לאסיר ,בחלוקה עפ"י מחוזות.
מחוז

היקף משרה

סטטוס איוש משרה

מחוז מרכז

מלאה

מאוייש

מחוז צפון

מלאה

בתהליך

מחוז דרום וירושלים

מלאה

מאוייש



בכל מחוז תתבצע פעילות של הממונה על סיוע לאסיר מול המרכז לגביית קנסות,
הוצל"פ וכו'.



במהלך שנת  2021יתבצעו ליווי וחניכה לשני ממונים – במחוז צפון ובמחוז דרום
וירושלים.



הכשרה ואוריינטציה לעובדים החדשים:



ממוני סיוע לאסיר יפעלו במגוון נושאים ובשיתוף פעולה עם גורמים פנים ארגוניים
וחוץ-ארגוניים .על מנת לטייב את תהליך קליטתם במערכת יש צורך בתהליכי חניכה
מוסדרים.



ראש תחום סיוע לאסיר הינו ממונה מקצועית על ממוני סיוע לאסיר במחוזות ,ילווה
וינחה את הממונים החדשים עם קליטתם במבנה הארגוני ,תוך מתן דגש לדרכי פעולה
מול גורמי חוץ ותהליכי טיפול בפניות ,ראוי לציין שגם ראש התחום מטפל בפניות.



יודגש כי קיים צורך לסיוע לאסיר בחברה הערבית ,נדרש גורם שיאפשר לסייע לדוברי
ערבית בשפתם ושמכיר את החברה ,צרכיה וגופי סיוע הפועלים בחברה הערבית,
ובמשך שנת  2021יעשה שימוש לצורך כך בגורמי חוץ קיימים.



נוהל סיוע לאסיר



נכתב נוהל סיוע לאסיר אשר יופץ לכל עובדי הרשות לאחר אישורו.



לאחר הפצתו בקרב עובדי הארגון יש להתחיל בתהליכי הטמעה בכלל מחוזות ובכלל
מרחבי הרשות.



נוהל סיוע לאסיר יחייב שת"פ ודרכי עבודה בין עובדי רש"א לממוני סיוע לאסיר
במחוזות.



טופס אינטק ,לשם טיוב עבודת הרשות יש למלא את הטופס האינטק כחלק מתהליך
הערכת ההתאמה לאסירים החפצים בכך לקראת שחרורם ממאסר .ימולא ייפוי כוח
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לראש התחום ,התנהלות זו תאפשר לנו לדעת למפרע מהם חובותיו של המטופל וכן
תאפשר לקדם תהליכי טיפול אפקטיביים.


באופן הזה נוכל ,להעמיק את התוכנית השיקומית ולתת לה היבטים יישומיים
ותהליכיים להיבט חובותיו.



שת"פ מול גופים חיצוניים



מתקיים שת"פ מול מספר גופים :המרכז לגביית קנסות ,הנהלת בתי המשפט ,הוצאה
לפועל ,משרד השיכון הנהלת בתי המשפט.



ייווצרו שיתופי פעולה נוספים מול גופים ממשלתיים  /ציבוריים ,כמו :רשויות המס
ורשויות מקומיות.



יורחב הסיוע המשפטי הניתן מגורמי חוץ.



אסירים וולונטריים



לצורך הרחבת מעגל המטופלים הוולונטריים יעשה מאמץ להסתייע בלשכות הרווחה
במרחבים ,ובין היתר להפיץ באמצעותם את המידע אודות הסיוע והטיפול בחובות
הניתנים על ידי רש"א( -הן בפגישות והן בחוברות).



לאסירים אשר לא נמצאו מתאימים לתוכנית שיקום בפיקוח ,יוסבר (בע"פ ובכתב)
שרש"א עשויה לסייע בטיפול בחובותיהם ,ושרצוי שישאירו בידי נציגיה את פרטי
ההתקשרות עמם.



מתן סיוע וטיפול בחובות יינתנו גם לבני משפחת האסיר.



מחקר נושא הסיוע למטופלים בעלי חובות ,או שנוצרים להם חובות בתקופת מאסרם
– יתווסף לרשימת המחקרים של רש"א לביצוע בעדיפות גבוהה.



מתנדבים יושקע מאמץ להסתייע בעו"ד בכל מחוז.
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מנהל שירות קטן (הנהלת בתי משפט)



יעדים שהוצבו לשנת העבודה 2021



הצבת גבולות ופיתוח אסרטיביות למול העובדים וסיוע בגורמי הסמכות עפ"י הצורך.



שיפור וייעול העבודה כך שהחומרים יוגשו בזמן סביר יותר.



מפגשים בין המרכזות בתדירות של פעם ברבעון.



הפעלה ישירה של עובדי שיקום בקשר ישיר עם נט המשפט וויתור על שירותי תיווך של
מרכזות וועדות השחרורים לצורך קיצור הליכים והתייעלות.
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 )10מנהל שירות קטן (מסגרות)


משימות ויעדים כללי:



מסגרות קיימות:



קיום מפגשים שוטפים פרטניים וקבוצתיים– מנהלי מסגרות



עדכון נהלים שוטף ויישומם



הטמעת נהלי עבודה



הסדרת קשר שוטף עם גורמי חוץ



שימור תפוסת המסגרות



הטמעת תחום איסוף הנתונים



הטעמת מערך הדרכה ארצי



הסדרת הקשר עם המחוזות והמרחבים החדשים



קידום מקצועי של עובדי המסגרות



קידום ההשקעה ברווחת העובד



שיווק המסגרות בקרב גורמי חוץ



הרחבת מענים לאסירים בשחרור מלא



הרחבת המענים למשפחת האסיר



מסגרות חדשות -הקמה :שלושה הוסטלים (תורני ,אלמ"ב ועוברי חוק) ,מרכזי יום /
ערב.



קביעת נהלי עבודה ,הנחייה מקצועית ותהליכי פיקוח ובקרה



שיווק המסגרות החדשות



הסדרת הקשר עם המחוזות והמרחבים החדשים



הסדרת קשר שוטף עם גורמי חוץ



מסגרות חוץ – תיאום קליטה של משוקמי רש"א ומעקב אחר תהליך השיקום.



קיום פורום דו חודשי רש"א -רווחה -שב"ס -בריאות



מיפוי שוטף מסגרות חוץ



מפגשים עם גופים מפקחים ונותני שירות (משרד הרווחה -השרות להתמכרויות ,אגף
מש"ה ,משרד הבריאות)



מפגשים עם מנהלי המסגרות



הטמעת נוהל מסגרות חדש

(אנא ראו טבלה מס' )10
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)11

מיזם פר"ח



בשנת  20-21יחנכו עד  200ילדים מ 21-יישובים ברחבי הארץ.



הפעילות תתקיים השנה בצל נגיף הקורונה ,החונכים ייפגשו עם הילדים במועדוניות
ו/או מתנ"סים ,וחלק מהמפגשים יתקיימו בשיחות "זום".



במהלך שנת  2021מנהלי המחוזות ,יחד עם סמנכ"לית פר"ח יבדקו את כל האופציות
להפעלת פעילות חברתית  /חינוכית ב"זום" ,וייבדק הקשר של שיחה בין הילד לאביו
בבית הסוהר (ב"זום").



במהלך הרבעון הראשון של שנת  2021תיבדק הפעלת המיזם לקראת תשפ"ב יחד עם
שב"ס פר"ח ורש"א.

)12

עמותת שיקום האסיר ומשפחתו



בשנת  2021בכוונתנו להקים ברש"א עמותות שהיא/שהן כלי ברמה היישובית
הפועלת/הפועלות לפי התווית המבנה הארצי.



העמותה שתקום תקבל גיבוי מלא מראש הרשות המקומית ותעמיד בראשותו נציג
מטעם ראש העיר ,קרי חבר מועצה שירתום לשירות העמותה את כל הגורמים
הרלבנטים כמו כן ימונה יועמ"ש המחויב על פי חוק העמותות שיתכלל את כל
ההיבטים של הקמות ועדות וניהול ורישום כל המפגשים המתקיימים בעמותה והכל
ברשות ובידיעת רשם העמותות ברמה הארצית.



נכון להיום הרשות מפעילה  2עמותות ,האחת ביבנה והשנייה בת"א.



מטרות העל של הקמת העמותה – העברת מסר של אחריות הישוב למטופליו ושילובם
הנורמטיבי בחיי היומיום בעיר .הפעילות מובנת ומתואמת עם אגפי הרווחה ,נציגי
רש"א וכל המתנדבים שיופעלו על ידה.



להלן עיקרי עבודתה העמותה ביישוב –



בחינת נתוני האסירים המטופלים ביישוב וקביעת תוכנית שנתית לעזרה פרטנית
לאסיר ומשפחתו.



הובלת פעילות למשפחת האסיר ,כגון :פעילות הפגה ומסיבות חג ,טיולים ,אירועי
תרבות ,מיזם לילדים ,מיזם לאשת האסיר ,ביקורים בבתי הכלא ,חלוקות שי בחגים
למשפחות והפעלת קייטנות.



סיוע כלכלי :הכשרה מקצועית ,טיפול בצרכי האסיר ומשפחתו שאינן ניתנות ע"י תע"ס
של משרד הרווחה.
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ג.

מחוזות
 )1מחוז דרום


הרחבת כוח אדם:



איוש כוח אדם במרחב נגב על פי תוכנית ההרחבה  -קליטת עובדים
חדשים ,חניכה וליווי העובדים על ידי מנהלות המרחב או מי מטעמה,
קבלת הדרכה פרטנית וחפיפה אישית של כל עובד חדש על ידי עובד ותיק.



הטמעת שינויי הארגון:



ביסוס דרכי עבודה במרחבים  -קיום ישיבות צוות קבועות לכל עובדי
המרחב ,קיום הדרכות צוות שמטרתן ,בין היתר ,לייצר שיח מקצועי
ופתוח בין כלל העובדים למען קידום דרכי התערבויות שיקומיות
מיטיבות למטופלים ,בהתאם לנהלי העבודה הקיימים.



הגברת המעורבות ותחושת השייכות של רכזות רש"א ברשויות
המקומיות ושילובן במערך ישיבות הצוות וההדרכה הקבוצתית.



בניית תוכנית עבודה רבעונית של כל יועץ ,קרי ,קביעת פגישות עבודה
קבועות של יועצי הכלא עם ראשי תחומים בכלא ,השתתפות בישיבות
צוות בבתי הכלא אחת לשלושה חודשים ,העברת  3סדנאות הכנה לקראת
שחרור ,מפגשים עם אסירים לקראת שחרור מלא וכד' .כמו כן ,קביעת
פגישות עבודה אחת לרבעון של יועצי הקהילה עם מנהלי אגפי רווחה,
שיווק עבודת רש"א ברשויות המקומיות ,הכרת המענים הרלוונטיים
לאוכלוסיית האסירים המשוחררים שקיימים בכל ראשות מקומית
וכדומה.



קיום וועדות הערכה למטופלים עם צוות רב מקצועי שמטרתו לבחון את
תהליך התקדמות המטופל בתוכנית השיקום וקביעת מטרות ויעדי טיפול
עתידיים.



ביסוס קשרי העבודה עם הרשויות המקומיות ולשכות הרווחה -כאמור
ביקורים שוטפים וקבועים בלשכות הרווחה ,קביעת אנשי קשר ברשויות
מקומיות שלא מאיישות רכז רש"א ,לצורך תיווך ושימור הקשר בין
הרשות המקומית לבין רש"א.



קשרי עבודה עם גורמים משיקים:



שימור שיתופי פעולה וקשרי עבודה עם שב"ס והתאמת פעילות רש"א
בבתי הכלא בהתאם לתקופת הקורונה -קיום פגישות עבודה עם ק .טו"ש
ותקון ,הגדלת מס' הפגישות עם אסירים לקראת שחרור מלא ,הפצת
פלאיירים ודפי מידע אודות פעילות רש"א ,סדנאות הכנה לקראת שחרור
באמצעים מקוונים וכדומה.
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חיזוק הקשר והשיח עם פרקליטות -קיום  2פגישות עבודה במהלך השנה
וקיום יום חשיפה והסברה אודות התמורות החלות ברש"א ,הקמת
המרחבים ופתיחת מרכזי טיפול למשפחת האסיר.



חיזוק הקשר והשיח עם סנגוריה ציבורית -קיום  2פגישות עבודה במהלך
השנה ,כאשר אחת מהן תיועד לפגישה מורחבת של סנגורים עם יועצים.



שיפור פעילות העבודה בין המחוז לבין הנהלת ביהמ"ש וועדות שחרורים
ע"י קיום פגישות עבודה קבועות .כמו כן ,קיום כנס ועדת שחרורים
במחוז.



יצירת שיתופי פעולה עם האקדמיה -יצירת קשר עם היחידה למעורבות
חברתית במכללת אשקלון ואוניברסיטת בן גוריון לשם התנדבות
סטודנטים במרחבים ,קרי העברת חוגים לילדים ,פעילויות העשרה ,סיוע
בהכנת שיעורי בית וכדומה.



מרכז לטיפול במשפחת האסיר במרחב נגב ובמרחב לכיש:



הקמת מרכז לטיפול במשפחת האסיר במרחב נגב ובמרחב לכיש.
המרכזים יפעילו תוכניות ומיזמים ייחודיים המתאימים לאוכלוסיית
המטופלים במרחבים ,קרי קבוצות טיפוליות ,סדנאות ,ימי העשרה והפגה
לכל בני המשפחה.



בחירת שם ייחודי לכל מרחב ומרחב שימתג את המקום ויסייע בהפחתת
מחסומים וחששות להשתלב במקום.



הוצאת ברושורים לכל מרחב אשר מתארים את הפעילות במרחבים
והפצתם לגורמים הרלוונטיים.



הקמת חדר/אזור תוחם המיועד לפעילות ילדי אסירים הכולל ריהוט
מתאים ,משחקיה ,חומרי יצירה ועוד.



שילוב סטודנטים לע"ס וקרימינולוגיה בהקמת והפעלת המרכזים-
הסטודנטים ייקחו חלק פעיל בפיתוח מיזמים לאוכלוסייה וישולבו
במערך הקבוצות  /סדנאות ופרויקטים קהילתיים.



הקמת מערך מתנדבים שיסייע בהעשרת המענים שינתנו לאסיר ולבני
משפחתו כגון :העברת חוגים ופעילויות ,סיוע בשיעורי בית לילדי
אסירים ,מתן הרצאות ,חניכה וליווי פרטני ,סיוע וליווי אסירים מול
מוסדות ממשלתיים.



יצירת תוכניה המאגדת בכל רבעון את המענים הקיימים במרכז לאותה
התקופה אשר תיועד למשפחות אסירים בכדי שיוכלו לקבל מידע אודות
פעילות המרכז ולהירשם לפעילויות המתאימות להם -מרחב נגב.

50



הקמת קבוצת "וואטסאפ" בה השתתפו כל המטופלים בכל מרחב ,אשר
מטרתה לפרסם ולשווק את הפרויקטים ,פעילויות ומענים חדשים
עדכניים במרחב -מרחב לכיש.



שילוב המטופלים בימי תרומה לקהילה כגון חלוקת סופגניות ומשלוחי
מנות בבתי חולים ,בתי אבות וכדומה.



טיפול רגיש תרבות  -החברה הבדואית:



הקמת שולחן עגול שיתכנס אחת לחודשיים שמטרתו לערוך דיונים
מקצועיים למען הרחבת המענים לאוכלוסיית האסירים המשוחררים
מהחברה הבדואית .השולחן העגול יכלול את רכזות רש"א ,יועצים ורכזי
תעסוקה קבועים ,כאשר מדי פעם יוזמנו אנשי מקצוע מהתחום ,בעלי
עמדות מפתח מחברה הבדואית ומטופלים לדון בסוגיות שונות ובמציאת
דרכי התערבות רגישות תרבות.



ייזום יום עיון לראשי מועצות ואנשי מפתח מהמועצות המקומיות
שמטרתו לגייסם למען הצלחת שילובם המיטיב של האסירים
המשוחררים מהחברה הבדואית.



פעילות קבוצתית:



שינוי מערך הקבוצות הקיימות במרחב נגב ופתיחת קבוצות חדשות
שחלקן ייעודיות וחלקן כלליות כמו קבוצת אלימות כללית וקבוצה
למאסרים קצרים.



פתיחת קבוצת אלמ"ב מחוזית.



התכווננות להפעלת קבוצות באמצעים מקוונים בעת הצורך.



רווחת הפרט והדרכות:



קיום ערב גיבוש לצוות ו/או יום טיול לעובדי המחוז/מרחבים.



קיום  2ימי עיון בשנה  -הבאת הרצאות מקצועיות שמטרתן הרחבת הידע
הטיפולי/שיקומי של כלל העובדים במחוז.



פיתוח מערך ההדרכה במרחבים -בניית מערך הדרכה קבוצתי בכל מרחב
ומתן הדרכה פרטני לכל עובד.



תעסוקה:



הגברת פעילות עבודת יועצי התעסוקה בבתי הכלא על ידי השתתפותם
בסדנאות הכנה לקראת שחרור.



הקמת מרכז שיקום רב תכליתי במטה המחוז המיועד למטופלים אשר
מתקשים להשתלב בעולם התעסוקה במטרה לסייע להם בהשתלבות
בעבודה .בתחילה ,המרכז יפעל פעם בשבוע ובהמשך תורחב הפעילות ל-
 2-3ימים בשבוע ויכלול קבוצות ,סדנאות ,מפגשים פרטניים ולמידה
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מקצועית בהנחיית יועצי התעסוקה ומרצים מן החוץ .המרכז יפעל
לתכליות שונות של רש"א ובעדיפות – בנושאי תעסוקה.


יחידת נשים:



ייצוב ומיצוב כוח אדם ביחידה אשר יכלול אנשי מקצוע ,סטודנטים
ומתנדבים.



הקמה והפעלת היחידה מחדש כולל סידור המבנה ,גיוס מטופלות חדשות
וותיקות והרחבת מס' המטופלות.



פיתוח מערך טיפולי והקמת מרכז יום  /ערב אשר יפעל  2-3ימים בשבוע.



חידוש קבוצה דיאדית לאימהות וילדיהן ע"י מנחה פרילנסר.



קיום פעילויות הפגה והעשרה לאסירות ,אימהות וילדיהן.



גיוס ובניית מערך מתנדבים קבוע לפעילות היחידה.



מרכז שושן:



בניית וגיבוש צוות העובדים -ביסוס וחיזוק מיומנויות הצוות ,בניית מערך
הדרכת צוות קבוע לעובדים ומתן הדרכה על ניהול למנהלת המרכז.



חיזוק הקשר עם משפחות המטופלים ומתן הדרכה הורית קבועה לכל
משפחה.



הרחבת גיוס מטופלים וולונטריים -בדגש על בני נוער.



חשיפה והעמקת ההיכרות של המרכז לגורמים משיקים כמו ועדות
שחרורים ,פרקליטות ,סנגוריה ציבורית ,שב"ס וכדומה על ידי חשיפה
וביקור במרכז.



חיזוק הקשר בין עובדי המרכז לבין עובדי המחוז.



פעילות הפגה והתנדבות -קיום  2ימי התנדבות תרומה לקהילה ו 2-ימי
טיול לצורך גיבוש במהלך השנה.



עבריינות מין:



חידוד וריענון נהלים של מפוקחי ע"מ על ידי הגמ"מ בישיבות יועצי
המחוז.



העברת הרצאות וסדנאות העשרה אחת לחודשיים עבור הרכזות במחוז-
מנחים חיצוניים ,העלאת סוגיות מקצועיות ,התייעצויות וכדומה.



העברת הרצאה בנושא עבריינות מין לפרקליטות ונציגי ועדות שחרורים
במחוז.



יצירת קשר עם קהילת "רוח מדבר" לשם שת"פ והפניית מטופלים בעלי
רקע התמכרותי לטיפול במסגרת הקהילה -מענה טיפול שכיום אינו קיים.



בקרה:
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אחת לחודש יועצי הקהילה יערכו בקרה אודות מס' המטופלים
הוולונטריים ,הסיבה לפנייה וסוג ההתערבות ,בכדי לבחון על ציר הזמן
את הגדלת מס' הפונים ,גיוס לטיפול וכדומה.



פעמיים בשנה מנהלות המרחב יערכו ביקורת אודות ניהול תיקי
מטופלים ,תיעוד פגישות הדרכה ,הנחיית קבוצות ,תיוק מסמכים
וכדומה.



פעמיים בשנה מנהלת המחוז תערוך ביקורת לעבודת המזכירות אודות
ניהול הנה"ח ,אבטחת מסמכים ,עבודת רכזת ועדת שחרורים וכדומה



הערה :כמובן שהוצאת התוכניות לפועל תלויה כמובן במציאות בה אנו
חיים כיום ותחת מגבלות מגפת הקורונה ותנאי התו הסגול.



מרחב ירושלים:



המשך הפעלת מערך הקבוצות הייעודיות – קבוצה לטיפול בעברייני מין,
שתי קבוצות לעבריינות מרמה ותעבורה ,שתי קבוצות תורניות ,קבוצה
למאסרים קצרים ,שתי קבוצות לעוברי חוק ביחידת של"מ מזרח.



הקמת שלוש קבוצות חדשות :קבוצת אלמ"ב ,קבוצת נשות אסירים
וקבוצת טראומה.



גיבוש וחיזוק צוות עובדי המחוז ,הדרכה והעצמה אישית ומקצועית,
קידום .ההשקעה ברווחת העובד והמשך ביסוס ופיתוח כ"א והתאמת
המשימות (משימה זאת נשיג על ידי ישיבות צוות קבועות אחת לשבוע,
הדרכה פרטנית לעובדים והתייעצות .השקעה בכל עובד וקשב לצרכיו
המקצועיים והאישיים וכן הנעת העובדים ליציאה להכשרות ייעודיות
מקצועיות ,הדרכת סטודנטים וכו').



המשך הטמעת החזון ורציונל הפעילות של רש"א במחוז.



המשך השיח עם הגורמים המשיקים לפעילות רש"א והעברת המסר
והחזון של רש"א.



ביקורי עבודה עם מנהלות הרווחה בישובים בירושלים וסובב ירושלים
(בעיקר בישובים שבהם מצויים אנשי קשר).



פגישות עבודה עם רכזי שיקום האסיר בירושלים ואנשי קשר ביישובי
עוטף ירושלים.



המשך פעילות להרחבת המענים בקהילה  -הרחבת המענה למשפחות
האסיר  ,ילדי האסיר ונשות האסיר.



שיפור והגברת הפעילות בבתי הכלא ,והתאמת הפעילות לנושא המעצרים
הקצרים.
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הרחבת פתרונות לנושא תעסוקה לאוכלוסיית אסירי מזרח ירושלים
וסובב ירושלים.



גיוס רכזת לתחום נשים למתן מענה ושיקומי לאסירות תושבות ירושלים
וסובב ירושלים.



פיתוח והתערבויות משפחת האסיר.



הקמת מרכז למשפחת האסיר במרחב ירושלים שיעניק מענה שיקומי
למשפחת האסיר (נשות וילדי אסירים) .לצורך כך שריינו חדר ייעודי
ונקנה ציוד בסיסי לחדר.



קידום נושא האיזוק האלקטרוני והגדלת היקף המפוקחים באיזוק
אלקטרוני .חל שיפור בהגדלת מפוקחים באיזוק אלקטרוני ,והיעד להגדיל
את מכסת המפוקחים .יחד עם זאת ,במזרח ירושלים ,תשתיות הבתים
אינן ערוכות לאיזוק אלקטרוני.



לשמר את רמת הפעילות הגבוהה בתכניות שיקום בפיקוח.



קידום יעד מחוזי בנושא הגדלת המענים וההתערבויות לאסירים בשחרור
מלא בכלא ובקהילה  -להגיע ליותר אסירים וולונטריים וכן לרתום
אסירים לאחר סיום הפיקוח להמשיך בטיפול.

(אנא ראו טבלאות מס' )11-12
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 )2מחוז מרכז


מרחב השפלה



אתגרים:



השלוחה הינה שלוחה חדשה בת מספר חודשים ,ויש להקים הכל
מחדש יש מאין.



רוב כוח האדם בשלוחה מורכב מעובדים חדשים ברש"א
(העובדת הוותיקה ביותר שאינה מנהלת השלוחה עובדת כחצי
שנה ברש"א) וישנה חשיבות להכשרת הצוות ומתן מענה זמין
לעובדים ,יצירת אוירת עבודה של שותפות.



בחלק מיישובי השלוחה לא קיים רכז רש"א יישובי אשר מהווה
כגוף המקשר בין האסיר לקהילתו ולמענים הקיימים בישוב בו
מתגורר.



מתן מענה לאוכ' המגוונת מצריך היכרות עם התרבויות השונות,
מנהגיהם ויצירת אמון אצל מנהיגי התרבות של האוכ' לשם גיוס
האסירים ומשפחותיהם.



רציונל :הנגשת שירותי רש"א השונים לתושבי הישובים
המפורטים לעיל וכן התאמה ופיתוח שירותים ייחודיים
המותאמים לאוכ' הרבגוניות של השלוחה.



מטרות:



הקמת צוות מרחבי מקצועי ויצירת שותפות וערבות הדדית.



מיפוי אוכלוסיית האסירים.



הכרת המענים הקיימים בקהילה בערים הגדולות ומיצויי יחסי
העבודה עם מענים אילו לטובת האסירים.



בניית קבוצות טיפוליות בהתאם לדרישה וכישורי כח האדם.



הגדלת מספר האסירים הוולונטריים.



יצירת מענים עבור משפחת האסיר.



התנדבות -גיוס מתנדבים מתחומי ידע שונים אשר ילוו את
האסירים ומשפחותיהם בהתאם לצרכים שיעלו.



גיוס תרומות.



יעדים תואמי מטרות:



הקמת צוות מרחבי מקצועי:



קליטת עובדים חדשים :עד סוף שנת  2020יקלטו בשלוחה רכזת
אזורית ,שני יועצים שיקומיים כלא -קהילה ,יועץ שיקום תורני.
55

אלו יצטרפו לצוות הקיים הכולל מנהלת שלוחה רכזת אזורית,
גמ"מ ויועצת תעסוקה( .סכ"ה כ  7אנשי צוות).


תזמון :עד סוף שנת .2020



ימי עיון -את ימי העיון נקדיש למיזמי הדגל :משפחת האסיר
(נספח  )2וטיפול בוולונטריים אלו יהיו ברובם ברמה המחוזית
ויתקיימו בזום או במתכונת המתאפשרת תחת תנאי התו הסגול.



תזמון :כארבעה ימי עיון בשנה -אחד בכל רבעון (בסופם של
החודשים :מרץ ,יוני ,ספטמבר ,דצמבר).



הדרכות -רכזות אזוריות וקהילתיות ,יודרכו באופן פרטני ע"י
יועץ מפקח על פי יישובים .צוות המרחב כולו יודרך באופן
קבוצתי שלא יכלול את מנהלת השלוחה.



תזמון :אחת לחודש.



ישב"צ -ישב"צ עבור כל עובדי השלוחה (לא כולל רכזים
קהילתיים) יהוו פלטפורמה לעדכונים ,חשיבה צוותית ,הפריה
של אנשי הצוות כל אחד בתחומו ,העלאת דילמות וסוגיות.



תזמון :תתקיים אחת לחודש .ובהתאם לצרכי הצוות נוכח
העובדה כי מדובר בצוות חדש.



עידוד עובדים ליציאה להשתלמויות ,בתחומים מגוונים ושונים.



תזמון :במהלך השנה.



סטודנטים :במהלך השנה יקלטו שלושה סטודנטים לשלוחה
ויהוו חלק מצוות השלוחה .מדובר בשני סטו' בשנה ב' לתואר
ראשון בעו"ס של אונ' ת"א .שניהם יודרכו ע"י מנהלת המרחב.
הציפייה כי במסגרת הכשרתם יקדמו את נושא משפחת האסיר,
יקיימו קבוצה פסיכו חינוכית עבור אסירים /נשות אסירים אחת
לשבוע.



תזמון :בין החודשים נובמבר  2020ליוני .2021



גיבוש צוותי -בהתאם להנחיות הקורונה והתו הסגול .שני ימי
גיבוש.



תזמון :חודש ינואר וחודש מאי.



מיפוי אוכ' האסירים בשלוחה:



מיפויי ע"פ :סוגי עבירות ,מוצא ,לאום ,תרבות מצב סוציו
אקונומי ,מעורבות משפחתית .המיפוי יעשה ע"י הרכזות
האזוריות והקהילתיות ועל פיו יותאמו מענים לאוכ' האסירים
בשלוחה.
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תזמון :באופן שוטף ,ותיעשה הערכה בכל רבעון.



הכרת המענים הקיימים בקהילה בערים הגדולות ומיצויי יחסי
העבודה עם מענים אילו לטובת האסירים:



על כל יועץ ורכז אזורי ,להיפגש עם מנהלי הרווחה בערים /
בישובים בהם ישנם אסירים שהינם תושבי הישוב .במידה וישנו
רכז קהילתי בישוב עצמו ,על הרכז להיות בקשר עם גורמי
הרווחה בעיר להנגיש את השירותים העירוניים לאסיר.



תזמון :עם מנהלי הרווחה פעם בשנה ,מנהל היחידה (במידה ויש
רכז יישובי) אחת לרבעון ובהתאם לצורך.



על עובדי השלוחה ליצור מאגר שירותים חיצוניים /עירוניים/
ממשלתיים אותם מכיר  /הכיר במהלך עבודתו ולהנגיש אותם
עבור שאר צוות המרחב וכן עבור האסירים.



תזמון -באופן שוטף ובמהלך כל השנה



בניית קבוצות טיפוליות בהתאם לדרישה וכישורי כח האדם:



במהלך השנה יפתחו קבוצות ייעודיות בנושאים:



אלימות



עבריינות כללית



קבוצה תורנית



קבוצת טראומה



ישנה ייתכנות כי הקבוצות ישתנו ע"פ צרכי האסירים במחוז
בהתאם למיפוי שיעשה.



תזמון :במהלך השנה ובהתאם לתו הסגול נוכח משבר הקורונה.



הגדלת מספר האסירים הוולונטריים:



על יועצי הכלא (תורני  /כללי) להנגיש את שירותי רש"א גם עבור
אסירים אשר נמצא כי אינם מתאימים לתוכניות שיקום בפיקוח
ולעודד אותם להגיע לשלוחה לקבלת סיוע עם שחרורם.



יש לעודד אסירים אשר סיימו את תקופת הפיקוח להמשיך
ולקבל מענה  /סיוע  /ליווי גם לאחר שחרורם המלא.



יש לעשות חשיבה וברור אודות הצרכים של האסירים
הוולונטריים באם הצורך הוא באופיו הוא ליווי  /מעקב  /טיפול.



תזמון :באופן מיידי ובמהלך כל השנה.



משפחת האסיר :מיזם משפחות:



מתן מענה למשפחת האסיר יתחלק לשתי רמות -רמה מחוזית
(כל מחוז מרכז) ורמה מרחבית (מרחב השפלה).
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למען המיזם המשפחות הוקצה תקציב של כ  38אלף  ₪המחולק
ל כ 13אלף  ₪עבור כל שלוחה.



ברמה המחוזית :יינתן דגש על הכשרת כלל אנשי המחוז לעבודה
עם משפחת האסיר :ילדים ,נשות אסירים עבודה עם רב
תרבותיות ,היכרות עם עמותות ,שירותים ומשאבים הקיימים
ויצירת סדנאות בנושאים:



היכרות עם תרבויות ומגזרים  -ימי הכשרה אודות מנהגים
ותרביות אשר יחשפו את הצוות לצרכים ולפיתוח מענים
מותאמים לאוכ' מגוונות (אתיופים ,רוסים ,ערבים ועוד).



התנהלות כלכלית משפחתית.



הנחיית הורים -איך מתווכים לילדים את עניין המאסר.



שימור לקוחות.



הורים למתבגרים.



קשרי עבודה.



ברמה המרחבית:



קיומם של שני ימי חשיפה עבור האסיר ומשפחתו אודות פעילות
רש"א.



סדנאות משותפות לאסיר וזוגתו  -תקשורת בזוגיות.



הקמת מרכז משפחתי בשלוחה אשר ייתן מענה באופנים הבאים:



טיפולי תמיכתי לאשת האסיר.



בניית חדר משפחתי



מתן ייעוץ תעסוקתי ולימודי לאסיר וזוגתו.



סדנאות למשפחות בנושאים :התנהלות כלכלית ,אדלר להורות
(רק אם נבחר כחוק) ,שיחות טיפוליות לנשות האסירים בשלוחה.



הצמדת מתנדב בהתאם לצורך שעולה.



מתנדבים :במהלך השנה יקלטו מתנדבים למרחב אשר יתנו
מענה בתחומים שונים לרבות ,ליווי ,מיצויי זכויות ,הקניית ידע
ועוד .ע"מ להגיע למספר של עד שישה מתנדבים ,במהלך השנה
יערכו פגישות של מנהלת המרחב עם מרכזי ההתנדבות
העירוניים בערים השונות ובהתאם לצרכים שיעלו.



גיוס תרומות :גיוס התרומות לאסירים יעשה באופן וולונטרי
באופן פרטי וכן ע"י תקציבים של עמותות שיקום האסיר
לכשיפתחו בערים השונות .בעיר יבנה יחולקו תרומות בצורת
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תלושים בסמוך לחגים כמו גם כרטיסים להצגות ,סבסוד
קייטנות ועוד.


מרחב השרון



גיבוש וחיזוק צוות עובדי המרחב – מתן הדרכות לצוות העובדים
ולרכזי המרחב – הדרכות קבוצתיות יינתנו על ידי רע"ן הדרכה.
הדרכות פרטניות יינתנו על ידי מנהלת המרחב ,תוך שימת דגש
על כתיבת דוחות מקצועית.



שני ימי גיבוש שנתיים וטיול,



ישיבות צוות – פעמיים בחודש.



פיתוח והעשרת ההון האנושי בדרך של הרחבת הידע של כלל
העובדים בנושאים מהותיים ובתחומי ההתערבות הרלוונטיים
לעבודתם ועל ידי עידודם לצאת להשתלמויות ,כל אחד על פי
צרכיו המקצועיים.



למידה משותפת של תרבויות שונות (ערבים ,אתיופים ,רוסים),
לשם בניית תשתית עבודה .לכל אוכלוסייה קודים תרבותיים
משלה הנוגעים לקשרים הבינאישיים ,מתן אמון ,בקשת עזרה
וכדומה .על מנת לגייסם בצורה מיטבית לטיפולים וולונטריים
הנוגעים למשפחה ,עלינו ללמוד את סביבת חייהם ותרבותם
ולהתאים את סל הטיפולים בעבורם.



ריענון והטמעת נהלים והנחיות מקצועיות וביסוס דרכי עבודה
בקרב העובדים ,לצד קיום בקרה על יישומם השוטף.



קשרי עבודה עם גורמים משיקים:



שימור שיתופי הפעולה וקשרי העבודה עם השב"ס :במרחב
השרון קיימים  4בתי כלא :רימונים ,השרון ,בימ"ר הדרים ואופק
(באחריותו של תחום נוער וצעירים).



הגברת הפעילות בבתי הכלא :סדנאות הכנה לקראת שחרור,
מפגשים עם אסירים ואנשי צוות ללמידת צרכים .לצד תגבור
בדיקות ההתאמה לצמצום פערים והגשת תוכניות על פי לוח
הזמנים של ועדות השחרורים.



קיום ימי אוריינטציה לעובדי שב"ס במשרדי המרחב לשם
היכרות עם פועלה של רש"א וחיזוק קשרי העבודה.



שימור ופיתוח שיתופי פעולה עירוניים :הידוק הקשר וממשקי
העבודה מול ועם אגפי הרווחה ושיתופי פעולה עם הרשויות
המקומיות במטרה להביא לפתרון בעיות שוטפות ,הסרת חסמים
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וצמצום ההתנגדות למתן טיפול פסיכו סוציאלי לאסירים
ומשפחותיהם.


יש לפעול למען גיוסם לשותפות בהיערכות לקראת שחרורו של
האסיר בדגש על התערבויות משפחתיות בקהילה.



הרחבה ופיתוח של קשרי עבודה עם עיריית נתניה ,יישובי
המשולש הדרומי.



ביסוס קשרי עבודה ביישובים בהם הקשר הינו על בסיס צורך
מקומי :קדימה צורן ,כפר יונה ,אבן יהודה ותל מונד.



במקביל יש לפתח קשרי עבודה עם יישובים נוספים דוגמת כפר
סבא ,רעננה והוד השרון .המטרה לגייס ערים אלה ל'אגד ערים'
בהם יפעל רכז רש"א.



במרחב  4מועצות אזוריות גדולות :עמק חפר ,לב השרון ,דרום
השרון וחוף השרון ,איתן אין לרש"א קשרי עבודה רציפים.
הטיפול באסירים המשוחררים נעשה על ידי הרכז המחוזי .יחד
עם זאת ,יושם דגש על יצירת קשרי עבודה עם רשויות עירוניות
אלה וגורמי הרווחה בתחומן.



קיום ימי אוריינטציה לעובדי הרווחה והרשויות המקומיות,
במשרדי המרחב לשם היכרות עם פועלה של רש"א וחיזוק קשרי
העבודה.



מיפוי שירותים עירוניים העמקת ההיכרות עם השירותים
העירוניים הקיימים ביישובים השונים כגון :אלמ"ב,
התמכרויות ,בריאות הנפש ,מסגרות שיקום ועוד ,באמצעות
מפגשי עבודה עם מפקחים ומנהלי שירותים ויחידות ,אירוח
נציגיהם בישיבות צוות וסיורים לימודיים.



ספריה מקצועית בעזרת הסטודנטים שיוכשרו במרחב ,נבקש
להקים ספריה מקצועית וירטואלית ובה מאמרים ומחקרים
מתחום התקון בכלל והטיפול המשפחתי באוכלוסיית התקון
בפרט.



עמותה לשיקום האסיר בעיר נתניה עמותה לשיקום האסיר
ומשפחתו הינה כלי נוסף לסיוע לאגף הרווחה והרשות לשיקום
האסיר בטיפולה ההוליסטי לאסיר המשוחרר ומשפחתו .בעצם
הקמת העמותה קיים מסר של אחריות הישוב למטופליו ושילובם
הנורמטיבי בחיי היומיום בעיר .הפעילות מובנת ומתואמת עם
אגפי הרווחה ,נציגי רש"א וכל המתנדבים שיפעלו על ידה .עיקרי
עבודת העמותה ביישוב – לבחינת נתוני האסירים תושבי היישוב
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וקביעת תוכנית שנתית לעזרה פרטנית לאסיר ומשפחתו ,התוויה
של פעילות למשפחת האסיר (פעילות הפגה ומסיבות חג ,טיולים,
אירועי תרבות ,חלוקות שי בחגים למשפחות והפעלת קייטנות
וכדומה) ,סיוע כלכלי דוגמת הכשרות מקצועיות ,טיפול בצרכי
האסיר ומשפחתו שאינן ניתנות ע"י משרד הרווחה.


מתנדבים – בעזרת הסטודנטים שיוכשרו במרחב ,נבקש ליצור
שיתופי פעולה מקומיים לגיוס מתנדבים לליווי אסירים
משוחררים (חונכים) ,מעסיקים ידידים ומתן הרצאות ותרומות
לפעילותנו השוטפת למען האסירים המשוחררים ובני
משפחותיהם.



סטודנטים – במסגרת חיזוק הקשרים עם האקדמיה ובמטרה
לפתח את המרחב וליחצ"ן את עבודת רש"א ,בשנה הקרובה
יוכשרו במרחב  6סטודנטים לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בן
גוריון ב"ש ,האוניברסיטה העברית ירושלים ,אוניברסיטת תל
אביב ומכללת רופין .הסטודנטים יזכו להדרכה פרטנית
וקבוצתית בהתאם לצרכיהם על ידי המדריכות ובמקביל יקחו
חלק במרכז הדרכה ארצי ומחוזי .כחלק מתהליך הכשרתם ,יקחו
הסטודנטים חלק בטיפולים פרטניים וקבוצתיים ויסייעו בהקמת
"מרכז לאסיר ומשפחתו".



פעילות קבוצתית – בשנה הקרובה יש בכוונתנו לפתוח ולהפעיל
מספר קבוצות .קיום הקבוצות מותנה בהוראות השעה נוכח נגיף
הקורונה .ככל שיתאפשר ,נפעל על פי הוראות "התו הסגול" למען
הקמת קבוצות בהן מספר מצומצם של פונים ,והכל על פי צרכי
השטח וכישורי כוח האדם ותוך שיתופי פעולה עם הרכזים
הקהילתיים:



קבוצה תורנית



קבוצה כללית לעוברי חוק צעירים – רווקים



קבוצה לעברייני אלימות כללית  /אלימות במשפחה



קבוצת כישורי חיים



קבוצת תעבורה



קבוצת עוברי חוק תושבי המשולש הדרומי



בכל מקרה ייבנו מערכי קבוצות אותם יהיה ניתן להפעיל מיד עם
החזרה לשגרה.



תעסוקה – בשיתוף פעולה עם יועץ התעסוקה במרחב
וסטודנטים ,נפעל להרחבת מאגר המעסיקים הידידים לצד
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שמירה על הקיימים .יש למצות שיתופי פעולה עם גורמים
עירוניים דוגמת מרכזי תעסוקה עירוניים ,שרות תעסוקה.
לקראת סוף השנה נקיים אירוע שנתי.


סדנאות תעסוקה שמטרתן העצמה תעסוקתית ,כישורי חיים,
התמודדות עם אתגרים בעולם התעסוקה ,מיצוי זכויות ,הבנת
תלוש שכר ,בניית קורות חיים והכנה לראיונות עבודה.



משפחת האסיר  -כבר מתחילת השנה נפעל בשיתוף כלל עובדי
המרחב והסטודנטים למעם הקמת "מרכז לאסיר ומשפחתו".
לבני המשפחה מקום מאוד משמעותי בתהליך הטיפול .שיתופם
וגיוס תמיכתם חשוב לתהליך ועשוי להקל על השינוי ולחזק את
הסיכוי להצלחתו (אם בטיפול זוגי ,משפחתי ,קבוצתי או פרטני
לאחד מבני המשפחה) .עם כניסת האסיר לתהליך טיפול שיקומי,
שיווי המשקל הזה מופר .כעת גם המשפחה עוברת תהליך שינוי
ועליה למצוא יחד את האיזון המחודש הבריא .לאורך השנים
המשפחה חוותה רגשות של בושה ואשמה ,מבוכה ואי נעימות
כלפי הסביבה ,הסתרת הסוד ,בלבול ,כעסים וחוסר ידע כיצד
להתמודד עם בעיית העבריינות .כעת חשוב לאפשר להם את
המקום לעבד את כל החוויות ,לקבל תמיכה והדרכה ,ולעבור
תהליך שינוי במקביל לאסיר אשר יוביל לשיפור איכות חייהם.
נוכח מציאות זו ,אנו מציעים את ההתערבויות הבאות עבור בני
המשפחה השונים:



חיזוק אשת האסיר ,באמצעות קבוצת נשות אסירים וסדנאות
בתחומים שונים.



חיזוק הילדים והקשר שלהם עם האב ,באמצעות פרויקט חונכות
ילדי אסירים.



חיזוק הבעל האסיר בקבלת תפקידו כבעל והורה לצד הסרת
הסטיגמה של אסיר.



חיזוק הקשרים הזוגיים והמשפחתיים ,ע"י הפניה לטיפול מול
הגורמים השונים בקהילה.



סיוע ומתן כלים למשפחה בהתמודדות בתחום הכלכלה,
תעסוקה ,מיצוי זכויות.



מטרות הטיפול לעבור את שלב המשבר של כל אחד מחברי
המשפחה באורח בונה .לזהות כוחות חיוביים ומציאת איזון
בתפקידים שלוקחת על עצמה האישה ,איזון בקשר ילד – אבא
וחיזוק המגע החברתי.
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לסייע ולתמוך בכל אחד מחברי המשפחה במצוקות האישיות.
לעזור לחברי המשפחה לקיים קשרים ביניהם על בסיס קבוע.
לסייע למשפחה לשמור מקומו של הבעל באופן ריאלי גם בהיעדרו.
לסייע לאב האסיר לשמר מקומה של המשפחה ברמה הרגשית גם
אם קיים מרחק פיזי ביניהם.



הטיפול יינתן לבני המשפחה כבר בשלב כניסתו של הבן
למאסר ,נלווה אותם לאורך תקופת המאסר ולקראת שחרורו,
נכין את הצדדים למפגש המחודש ב"סדנאות הכנה לשחרור".



הקמת חדר משפחות אשר יאפשר לבני המשפחה אווירה ביתית,
מכילה ,שתאפשר שיח פתוח ככל האפשר על מצבם נוכח מאסרו
של הבן  /בעל  /אח .בחדר :כוננית וארגזי משחקים ,ספרים,
משחקי קופסא שונים וקלפי משחק ,בובות פרווה  /דמויות
אקשן.



על מנת לחשוף את הפרויקט ,ראשית יהיה עלינו לתכנן פלאייר
אשר יציג את המיזם והוא יחולק בין בתי הסוהר ,עיריות ולשכות
רווחה כמו באמצעות יועצי רש"א בכלא ובקהילה.



נבקש לקיים מפגשים אחת לחודשיים (דצמבר  ,'20פברואר ,'21
אפריל  ,'21יוני  - )'21ימי  /ערבי חשיפה עבור בני המשפחות .הם
יוזמנו לפעילות משותפת של הורים – ילדים ויחשפו למידע הנוגע
למגוון הטיפולים העומדים לרשותם לצד שמיעת הרצאה בנושא
תכנון כלכלי  -עמותת 'פעמונים' או הרצאה בנושא הורות
וזוגיות.



פעילויות משותפות עבור משפחות פר"ח (אימהות וילדים) באזור
המשולש הדרומי – בשנה זו ,כבקודמתה ,צפויים  15ילדים
להשתלב בפרויקט .עבור הילדים ואימהותיהם נארגן פעילויות
הפגה בשילוב האקדמיה ופר"ח (סדנת בישול  /יצירה ,טיפול
באמצעות אומנות או בעלי חיים.



"מכון אדלר" ללימוד הנושא "הורות בשלט רחוק" ובחינת
אפשרויות לשיתופי פעולה למען הכשרת הצוותים ,העברת
סדנאות וקבוצות טיפוליות לנשים ,ילדים והאבות עם שחרורם
(רק אם נבחר כחוק).



בהתייחס לאסירים השפוטים לתקופות מאסר ארוכות ,הקשר
עם בני המשפחה יכול להתחיל במקביל לבדיקות ההתאמה.
יצירת קשר עם בני המשפחה תכלול ביקור בית ,זימון בני
המשפחה לשיחות היכרות ,אינטייק מורחב לבחינת צרכים .כך
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נוכל לבנות תוכניות שיקום אופטימליות עבור האסיר המשוחרר
ובני משפחתו.


לסיכום ,קיום הפעילויות ,כולן ,מותנה בהוראות השעה נוכח נגיף
הקורונה .ככל שיתאפשר ,נפעל על פי הוראות "התו הסגול"
בפעילויות בהן מספר מצומצם של פונים ,והכל על פי צרכי השטח
וכישורי כוח האדם ותוך שיתופי פעולה עם הרכזים הקהילתיים.



בכל מקרה ייבנו מערכי עבודה וטיפול ,אותם יהיה ניתן להפעיל
מיד עם החזרה לשגרה.



מרחב תל אביב מרחב תל אביב הוקם לאחר חלוקת המחוז
למרחבים ,לפני מספר חודשים והצוות הקיים בו כיום ועבר
תהפוכות רבות וזקוק לחיזוק ולגיבוש .כיום ,מונה הצוות 12
איש כולל מנהלת המרחב.



מטרות לשנת :2021



קליטת עובדים חדשים והכשרתם כולל כתיבה מקצועית.



ארגון וגיבוש הצוות –  2ימי גיבוש בשנה וטיול,



בניית מרכז לאסיר ולמשפחה.



קביעת נהלי עבודה סדורים כגון ישיבות צוות פנים מרחביות,



עבודה בצוותים על פי נושאים מקצועיים.



קביעת מטרות ויעדים שנתיים ברמה האישית והמרחבית.



פיתוח והעשרת ההון האנושי ע"י עידוד יציאה להשתלמויות של
כל עובד על פי צרכיו המקצועיים.



בניית מחדש של מערך ההדרכה כולל כלל אנשי הצוות במרחב.



מיפוי שירותים במרחב.



אימוץ תרבות ארגונית של חדשנות ,איכות ומצוינות בעשיה
השוטפת.



סנכרון כלל המשאבים ופעילויות לפי תכנית היעדים.



הגדלת מספר מטופלים :פרטני וקבוצתי ,בפיקוח ובאופן
וולונטרי.



בניית קבוצות טיפוליות בהתאם לדרישה וכישורי כח האדם.



עריכת שינוי בעבודה השוטפת עם רכזי רש"א בעירית תל אביב
ובניית מיזמים משותפים.



גיוס רכזות להנחיית קבוצות ברש"א או בישובים.



גיוס מתנדבים.



הרחבת פרויקט פר"ח – חונכות ילדי אסירים.
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פיתוח פרויקטים ייחודיים:



קבוצת פסיכודרמה.



קבוצת אימהות.



הדרכה הורית  /מכון אדלר (רק אם נבחר כחוק).



סדנה לניהול כלכלי.



שת"פ עם מכון ברקאי לטיפול זוגי (רק אם נבחר כחוק).



קבוצת אלמ"ב.



שפוטים קצר – סדנא קצרת מועד בנושאים תעסוקה ,מיצוי
זכויות איבחון והפניה לטיפול.



טיפול במשפחת האסיר.



טיפול וולונטרי.



בניית מאגר מתנדבים  /חונכים.



בניית ימי עיון משותפים עם הרשויות השותפות במחוז.



עבודה עם גורמי אקדמיה – וקליטת סטודנטים.



הפעלת מרכז תעסוקתי בשיתוף עם סטודנטים לקרימינולוגיה
יישומית בבר אילן והמרכז הבינתחומי בהרצליה.

(אנא ראו טבלה מס' )13
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 )3מחוז צפון


יעדי מנהלת מחוז צפון:



חיזוק וקידום שיתופי פעולה של המחוז עם גורמים וגופים משיקים-
הידוק קשרים עם גורמים אסטרטגיים סניגוריה ,שב"ס ,פרקליטות,
הלשכות לשירותים חברתיים ביישובים ,משרד הרווחה ושירותים
רלוונטיים נוספים בקהילה.



חיזוק שת"פ עם מוסדות להשכלה גבוהה וקשרי אקדמיה  -חיזוק
הקשר עם מוסדות האקדמיה הנוכחיים ,יצירת שת"פים חדשים,
חניכת סטודנטים וקליטתם בצורה מקצועית שתורמת לתהליך
למידת ותורמת לארגון דרך עשייתם ופעילותם הם בטיפול והן
באמצעות מיזמים ופרויקטים.



התערבות עם משפחת האסיר  -היגוי ויישום רעיונות שדרכם ניתן
"למשוך" אלינו את נשות האסירים ,ילדיהם ,הוריהם והדמויות
המשמעותיות ביותר במעגל המשפחתי הראשון שלהם.



חדשנות  -תכנון מיזמים חדשניים ופורצי דרך שיתנו מענים לצרכים
קיימים שבדרכים ובאמצעים הידועים לא היה להם מענה עד היום,
שמכוונים לאוכלוסיות יעד שעד היום לא הצלחנו  /הספקנו להגיע
אליהן.



איתור וגיוס אסירים וולונטריים -בכל המרחבים ובכל היחידות -
דרך פעילות מול שב"ס ודרך פעילות מול רשויות הרווחה בקהילה.



התערבות קבוצתית  -בכל המרחבים  -בחינת המערך הקבוצתי
הקיים והתאמתו לצרכים ולרציונל מקצועי עדכני.



גיוס משאבים  -גיוס תרומות ומשאבים לחיזוק והרחבת תשתית
המענים הקונקרטיים והחומריים עבור אסירים ומשפחות נזקקות
שאינם יכולים לקבל אותם דרך גופי סיוע אחרים.



טיוב וחיזוק יחסי הגומלין ושיתופי הפעולה הפנים ארגוניים-
הרחבת והעמקת שיתוף הפעולה בין הגורמים המטפלים השונים
המעורבים בעניינם של אסירים ויצירת אווירת טים -וורק (קבוצת
עבודה) שיש בין חבריה מעבר אינפורמציה ,עדכון הדדי ,קשרי עבודה
תקינים ,גיבוש והחלטות מקצועיות מסונכרנות (כלא וקהילה,
תעסוקה וקהילה ,פקא"ל וקהילה ,סיוע לאסיר וקהילה ,צעירים
וקהילה ועוד).



הבטחת רמה גבוהה של בטחון ובטיחות עבור עובדים ומטופלים-
להיעזר בממונים הארציים על בטיחות וביטחון לתדרוך עובדים
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והבטחת קיום בטיחות וביטחון לעובדים ולמטופלים בכלל המרחבים
והיחידות של המחוז.


ייצוב ,ביסוס וקידום הפעילות ביחידות ובמרחבים -ייצוב העבודה
במרחבים השונים שהוקמו במחוז ,ע"י מתן סיוע וגיבוי למנהלי
המרחבים והעלאת המוטיבציה של המנהלים ועובדי המרחב למימוש
היעדים שכל מרחב הציב לעצמו ,ושאיפה למצוינות ואיכות עבודת
פנים וחוץ ,גבוהה ביותר.



שימור עובדים  -ע"י פתרון בעיות קיימות ,מתן מענים
אינדיבידואליים לעובדים שמתקשים ,שינויים שיבטיחו שכל עובד
יהיה במקום הנכון לו והמתאים לכישוריו המקצועיים ,ייצוב
ההדרכה המקצועית והבטחת השתלבות העובדים בהכשרות
מקצועיות שיתרמו להעשרתם והתפתחותם המקצועית ,גיבוש
עובדים ועוד.



קליטה מיטבית של כ"א חדש  -ע"י קיום תהליכי קליטה וחניכה
טובים ומקצועיים בהם העובד החדש הנקלט יעבור תהליכי קליטה
וחניכה והדרכה מעמיקים ויסודיים



הגברת היציבות והיעילות של ההדרכה האישית והקבוצתית
הצוותית במרחבים וביחידות  -ע"י מעקב ובקרה אחרי תהליכי
ההדרכה הקבוצתיים והפרטניים ,להבטחת קיומן והקפדת
השתתפות בהן ,מפגשים תקופתיים עם המדריכים לעמידה על
תהליכי ההדרכה וטיובם.



קליטה וחניכת מנהלי המרחבים וביסוס מעמדם במרחבים ושאיפה
להצטיינות המרחבים והיחידות -פגישות עבודה ,חניכה ,הדרכה,
סיוע וגיבוי בקבלת החלטות ומימוש מדיניות המרחב כלפי פנים
וכלפי חוץ.



הטמעת נהלים והנחיות מקצועיות עד אחרון העובדים -חידוד,
הטמעת ,הבהרת נהלים והנחיות מקצועיות ועל פי הצורך ,בשיתוף
ראשי התחומים.



הסדרה ויציבות בתחום התעסוקה נוכח צרכים משתנים ,קליטת
כ"א ועוד  -השקעת מאמצים ופעילות יזומה להסדרת העבודה
בתחום ,הידוק ממשקי העבודה הפנימיים ,הפעלת ושימוש בשירותי
מרכז התעסוקה ועוד.



יעדי מרחב גליל:
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חיזוק הקשר עם גופים ,נותני שירותים ומסגרות טיפוליות במרחב
גליל -קיום ישיבות צוות במחלקות שבמרחב הגליל ,הכנת חוברת
מסגרות טיפוליות לפי ישובים ומועצות אזוריות ומקומיות



בניית וחיזוק הקשר עם משפחת האסיר -ביקורי בית אצל מפוקחים,
קיום סדנאות ופעילויות למשפחת האסיר ,טיפולים משפחתיים /
זוגיים ,קיום מפגשי משפחות עם אסירים בכלא בזום ,שילוב מיזם
פר"ח ילדי אסירים משוחררים במרחב גליל.



העמקת הטיפול בנשות אסירים  -בדיקת צרכים של נשות אסירים,
הקמת קבוצת נשים במהלך שנת .2021



הרחבת הפעילות בתחום התעסוקה – גיוס מעסיקים חדשים ,קיום
סדנאות למפוקחים במהלך השנה ,כנס מעסיקים ,קיום סדנאות
רכות ,פיתחת סדנאות הכנה לעולם העבודה ,סדנאות חיזוק חלום
וסולם בקריירה בכלא ובקהילה ,ליווי תעסוקתי עד להשמה
במקומות תעסוקה תואמות נטיות מפוקחים ועוד.



גיוס אסירים בשחרור מלא  -המשך קיום ישיבות צוות עם הצוותים
הטיפוליים בבתי הסוהר וחיזוק השת"פ איתם.



תיק מעקב של אסירים בשחרור מלא ויצירת קשר עם המשתחררים
במלא.



מפגשי רכזים עם אסירים בבתי הסוהר.



שילוב אסירים במלא בפעילויות של המרחב.



שיווק העשייה של המרחב בסדנאות הכנה לשחרור בכלא.



גיוס אסירים וולונטריים ע"י יצירת קשר עם לשכות הרווחה ,שיווק
השירותים של רש"א לאסירים ולמשפחותיהם.



גיבוש צוות המרחב  -הדרכות פרטנית וקבוצתיות ,ישיבות צוות
שבועיות ,קיום ימי העשרה/הרצאות ,קיום פעילויות גיבוש.



מיסוד נהלי עבודה  -ביקורת תיקים סוציאליים ויישור קו ,ניתוח
עיסוק של הרכזים ,הטמעת נהלים והנחיות מקצועיות.



יעדי יחידת אסירות משוחררות:



הפעלה ופיתוח מרכז היום ביחידה -פעמיים בשבוע ,בהן קבוצות
מגוונות לפי צרכיהן של הנשים ,טיפולים פרטניים וליווי של מדריכה
במיצוי זכויות ובצרכים נוספים שיעלו .בנוסף יתקיימו סדנאות ,ימי
כייף לאורך השנה ובקיץ לנשים וילדיהן וכד'.
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התאמת פעילות מרכז היום למצב התחלואה בנגיף הקורונה
והתקנות במשק  -מעבר למצב עבודה מקוון באופן חלקי  /מלא
(קבוצות +פרטני) בהתאם למצב.



העמקת הטיפול באסירה ,במשפחתה ובכל צרכיה בקהילה -קשר
גם גורמים בקהילה לליוויי ,סנגור ,השתתפות בוועדות תכנון טיפול,
אלמ"ב ,סל שיקום וכד'.



איתור ויצירת קשר עם גורמים בקהילה  -עמותות ומוסדות ,לשיתופי
פעולה לקידום היחידה ,גיוס תרומות ולקידום הטיפול בנשים.



שימור והגדלת מספר המטופלות הוולונטריות ביחידת נשים בצפון
 -איתור וסיוע במיצוי זכויות ובניית תכנית מתאימה לכל אישה.



עבודה מול כלא נווה תרצה  -פגישה עם כל אסירה ממחוז צפון לפני
שחרורה לשם בניית תכנית שיקום המותאמת לצרכיה וכן על מנת
ליצור קשר ראשוני ובניית יחסי אמון שיגייסו את האישה לתוכנית
שיקום.



הרחבת מענים תעסוקתיים לאסירות משוחררות  -באמצעות
סטודנטית שתסייע ביצירת קשרים עם מעסיקים ופיתוח התחום
ובסיוע מדריכת היחידה.



גיוס וקליטת מדריכה ליחידת נשים  -גיוס ,קליטה ,חניכה ,הכשרה
וליווי צמוד של המדריכה ביחידה.



בניית צוות עבודה מקצועי ומגובש ביחידה מנהלת ,עו"סית ומדריכה
– בניית דרכי עבודה משותפים  ,הסדרת תפקידים ותקשורת פתוחה
עם הרחבת צוות העובדות ביחידה .קיום ישיבות צוות שבועיות
ומספר פעילויות גיבוש במהלך השנה.



הדרכות מקצועיות ביחידת נשים -הדרכה פרטנית לעובדות
ולסטודנטיות אחת לשבועיים ,ישיבות צוות שבועיות לעובדות
היחידה ,ישיבת צוות והדרכה לכל צוות היחידה כולל מתנדבות
וסטודנטיות -אחת לחודש.



השלמת מעבר היחידה למבנה חדש -התאמה וסידור המבנה לצרכי
המטופלות ולמרחב הטיפולי ,רכישת הציוד שחסר ביחידה וכו'.



יעדי מרכז נוער וצעירים:



פרויקט ייחודי שיקומי פורץ דרך -פרויקט שנמצא כבר בתהליך.
עבודה אל מול תלמידי "תלמה ילין" .בתכנית אחת לשבוע יגיעו 3
תלמידי "תלמה ילין" ,יכירו את המקום ,יתחברו עם המטופלים
ויערכו סרט על שיקום אסירים צעירים .הכול כרגע נמצא באישור של
היועמ"ש.
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הרחבת התערבויות משפחתיות במשפחת האסיר  -לערב את
ההורים בנעשה במרכז .למשל סביב חגים ומאכלי עדות ,סביב סיום
של מטופלים וכן הערכת ביניים באמצע התקופה ,בנוסף הרצאה
שתינתן להורים בערבי שיא סביב נושאים הנוגעים לליבם ושקשורים
להיות בנם אסיר ברישיון ,והדרכות הוריות במידת הצורך ועוד.



שימור מטופלים מעבר לתקופת הפיקוח  -חשיבה ותכנון שאחת
הסטודנטיות לעו"ס שתחזק את הקשרים ואולי אף תנחה קבוצת
וולונטאריים.



שילוב וחניכת סטודנטים  -כבר נקלטו בשנת הלימודים הנוכחית
 2020-2021שתי סטודנטיות מתחום העבודה הסוציאלית,
וסטודנטית אחת מתחום הקרימינולוגיה ,הן תקבלנה מטופלים.
תהיינה צמודות למנהלת יחידת הנוער שתלמד אותן כתיבת דוחות,
שיח עם מטופלים ,יצירת קשר ועוד .בעתיד תנחנה קבוצות.
הסטודנטית לקרימינולוגיה תמשיך את קודמתה בכל הליווי הלא
פורמאלי של המטופלים שיש להם חובות.



שילוב מתנדבים וקידום התנדבויות של מטופלי היחידה בקהילה -
חשיבה על חיפה ,חלק מימיי שיא .מגיעים למרכז לפי הקפסולות
וביום זה עורכים התנדבות חד יומית  ,למשל ,עמותות של חלוקת
מזון בהדר והכנת משלוחים לבתים.



שיווק והסברה -אל מול שב"ס ,כפי שעשינו טרם הקורונה .מגיעה
לבתי סוהר ,לקבוצות הכנה לשחרור ומדברת על התחום .לרבות
צעירים שמגיעים עמי וחוברת שיווקית .כמו כן ,בשאיפה לחיזוק
שתפים אל מול משטרת ישראל -מפקדי תחנות צפון .תיאום פגישות
והסבר על ייחודיות התחום.



פעילות חברתית והעשרה  -ימיי כיף ע"פ הקפסולות.



יעדי תעסוקה:



קליטת וחניכת מפקח שיקום תעסוקתי באזור המשולש הצפוני -
תכנית חניכה ,ליווי ,הדרכה ,להבנת נהלי עבודה ותהליכי העבודה
בממשקי פנים וחוץ.



הקמת והפעלת מרכז שיקום רב תכליתי שנותן מענה לצרכי אסירים
הן בהכשרות מקצועיות והן בהכנה לכניסה לעולם התעסוקה ועוד-
קביעת אחראי  /ממונה על הפעלת המרכז ,שיווק המרכז בקרב
העובדים ,הדרכה שוטפת מראש התחום לייצוב הפעלת המרכז,
הטמעת הכנסת המרכז כחלק מתוכניות השיקום ,שיווק והסברה מול
גורמי חוץ ,שילוב אסירים וולונטריים.
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הסדרת נושא הפקוחים בשטח לפי הקריטריונים ומודל הפיקוח
הדיפרנציאלי בנוהל התעסוקה -הכרת הנוהל בכל הקשור לנושא
הפיקוח על תעסוקת אסירים משוחררים ,התאמת הנוהל למציאות
(מצב מפוקחים ,מגבלות קורונה).



הסדרת דרכי עבודה משותפים בממשקים הפנימיים תעסוקה
וקהילה במרחבים וביחידות  -עדכון הדדי ושותפות וממשקי עבודה
פנימיים ,קבלת החלטות משותפות ,סנכרון ומחויבות קולגיאלית
הדדית.



ביסוס דרכי העבודה בתחום התעסוקה ב"בית החסד" נוכח כניסת
מפקחת שיקום תעסוקתי חדשה להוסטל  -פגישות עבודה אחת
לשבועיים מנהלת מרחב הממונה על פיקוח על "בית החסד" ,מפקחת
שיקום תעסוקה ב"בית החסד" ומנהל  /צוות ההוסטל לתיאום
ציפיות והגדרת דרכי עבודה ,גיוס מעסיקים בהתאם לנדרש עבור
דיירי ההוסטל ,שימור קשר ועדכון הדדי שוטף מול הממונה וצוות
ההוסטל ,בשנה הקרובה  ,קיום פגישות תקופתיות אחת לרבעון ע"מ
לוודא שהדברים מתנהלים כפי שתוכנן.



השתלבותה והתבססותה של מפקחת השיקום התעסוקתי במרחב
נוף הגליל וקידום בניית תשתית מענים בתחום התעסוקה במרחב -
לאחר הקמת המרחב ובתוך תהליך ההשתלבות במרחב וביסוס
העבודה בתחום התעסוקה :בניית ממשקי עבודת פנים ושת"פ עם
עובדי המרחב ,יצירת קשר עם רווחות ,הרחבת מאגר המעסיקים
ביישובי המרחב ,בניית דף פייסבוק ,קיום סדנת אסירים לכישורי
חיים וכישורים רכים וכו' ,קשר עם הכלא להעמקת האבחונים
התעסוקתיים ,מתן מענים לוולונטריים ,קיום כנס מעסיקים  /ערב
מעסיקים /זום מעסיקים.



הסדרת חלוקת אחריות בין מפקחי השיקום התעסוקתי במחוז
בממשק העבודה מול בתי הכלא.



יצירת מאגר מעסיקים מחוזי ממוחשב זמין שישמש את כלל מפקחי
השיקום התעסוקתי ואת העובדים הרלוונטיים במרחבים -העברת
רשימות המעסיקים הפעילים הקיימת כיום בין יועצות התעסוקה
למחלקת מחשוב בהעתק למנהלת המחוז וראש התחום לצורך מעקב
אחרי הפעולות הנדרשות ממחלקת מחשוב להסדרת המאגר באופן
הנדרש.



איתור ויצירת שת"פ עם מעסיקי שב"ס שכיום שב"ס לא משלב
בהם אסירים בשל הגבלות הקורונה בבתי הכלא -פנייה לקציני
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התעסוקה של שב"ס לבדיקת אפשרות קבלת רשימת המעסיקים
ופניה אליהם.


מימוש מקסימלי של תקציב ההכשרות המקצועיות ומענקי
הלימודים שרש"א העמידה לטובת אסירים משוחררים -איתור
אסירים מתאימים ,הגשת בקשות בשנת התקציב הנוכחית ,מעקב
אחר מימוש ,המענקים והתקדמות האסירים בלימודים ,השמה
ושילוב תעסוקתי בהתאם להכשרות בהן שולבו האסירים.



הכרת והטמעת הנוהל של שיקום תעסוקתי בקרב עובדי המחוז
הרלוונטיים  -הצגת הנוהל בישיבות צוות ,הדרכות ומפגשים של
הצוותים טיפוליים  ,יישום הנוהל על כל סעיפיו וחלקיו ע"י מפקחות
השיקום התעסוקתי.



השתלבות מפקחות השיקום התעסוקתי במחוז בהכשרה מקצועית
שתרחיב את ארגז הכלים שלהן בתחומי עיסוקן -למשל ההכשרה
המתוכננת ע"י ראש התחום בתחום מיומנויות דיגיטליות ובהמשך
הקורס במהלך השנה הטמעת המיומנויות והשימוש בהן לטובת
העבודה.



קליטת סטודנטים ממוסדות ההשכלה הגבוהה בתחום התעסוקה
חניכתם והדרכתם  -בתיאום עם הממונה על סטודנטים ומתנדבים.
שילוב הסטודנטים בנושאי עשייה שונים בתחום -במחוז.



הרחבת המענים התעסוקתיים עבור האסירים הוולונטריים -מתן
מענה ישיר ושילובם במרכז התעסוקה ,הפנייתם וליווים לגורמי סיוע
נוספים בקהילה  -כגון הלשכות התעסוקה ,שירותי התעסוקה
העירוניים ,גופים נוספים העוסקים בשילוב תעסוקתי  /הכשרות
מקצועיות וכד'.



גיבוש צוות התעסוקה  -פעילות מקצועית וחברתית מגבשת ,פעמיים
בשנה.



יעדי תחום עברייני מין:



חידוד וריענון נהלי עבודה שוטפת של מטופלים ומפוקחים עברייני
מין – יבוצע ע"י הגמ"מ בישיבות יועצי שיקום מחוזיים במחוז.



אוריינטציה וסדנאות עבודה לפי הצורך עבור רכזי השיקום במחוז-
לצורך העלאת סוגיות מקצועיות ,התייעצויות וכדומה.



אוריינטציה לתחום לכל נושאי התפקידים במחוז  -לאור כניסתם של
עובדים חדשים והצורך בהכרת התחום לקיום עבודה שוטפת סדירה.
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הידוק הקשרים עם הפרקליטות ונציגי ועדות שחרורים במחוז ,ע"י
קיום פגישות עבודה בנושא עבריינות מין לצורך העברת מידע
רלוונטי ,דיון וליבון סוגיות משותפות וחיזוק שיתופי הפעולה.



סדנאות הכנה לשחרור בבתי הכלא -בהתאם לאילוצי התקופה.



המשך עבודה סדירה ושוטפת עם ממשקים פנימיים ברשות ובתוך
המחוז -הובלת הנחיית קבוצה ייעודית ,הדרכה וייעוץ לגמ"מים
במחוז ומחוץ למחוז ,עבודה מול בתי הכלא  ,מרכזי השיקום המונע,
יחידת צור ,מב"ן ,המרכז להערכת מסוכנות ,משרד הבריאות ,משרד
הרווחה ,הרפרנטים לחוק בפרקליטות וממשקים חיצוניים נוספים
הרלוונטיים לקידום העבודה עם אוכלוסייה זו.



יעדי תחום השיקום התורני:



בדיקת האפשרות להרחבת ההתערבות הקבוצתית התורנית במחוז
ע"י הוספת קבוצה תורנית/רוחנית למרחב גליל-מטרת הקבוצה
לפנות לקהל יעד יהודי בעלי זיקה לדת/רוחניות -מקורות הידע
נשענים על מקורות התורה (פרקי אבות ,מוסר השקפה) .כאשר דרך
הכלים הנ"ל ננסה להבין רקע (מחשבה ,רגש ,דיבור ומעשה) שהובילו
לביצוע העבירות .ודרכים מעשיות לשיקום הבחירות של המטופלים,
תוך התייחסות למעגל המשפחה ,הסביבה והקהילה הרחבה.



העשרת הידע והכלים הטיפוליים התורניים  -תיעוד תכני קבוצות
הטיפול התורניות ,השתתפות היועץ במעגלי שיתוף והעברת תכנים
טיפוליים בין המחוזות ,השתתפות היועץ בקורסים מכוונים לתחום
התורני להעמקת הידע והעשרת הכלים התורניים העומדים לרשותו.



יעדי תחום הסיוע לאסיר ומיצוי זכויות:



קליטת ,ליווי וחניכת רכז/ת סיוע לאסיר במחוז ,למידת התחום על
בוריו מול ממשקי פנים וממשקי חוץ -תכנית חניכה ,ליווי ,הדרכה,
להבנת נהלי עבודה ותהליכי העבודה בממשקי פנים וחוץ.



חידוש והידוק שתה"פ מול כלל הגורמים שנותנים סיוע לאסיר-
המרכז לגביית קנסות ,הנהלת בית המשפט ,הוצאה לפועל ,משרד
השיכון ,משרד התחבורה ,משרד הפנים ,הלשכות לסיוע משפטי,
משרד השיכון ,רשויות המס ,הרשויות המקומיות ועוד.



הסדרת מתן המענים ביחידות השונות ובמרחבים בתור פונקציה
מחוזית שנותנת שירות לכלל המחוז -ביקורים במרחבים ,השתתפות
בישיבות צוות ,פגישות עבודה סדורות עם המנהלים/ות .יצירת מנגנון
של מתן סיוע מרחוק.
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גיוס מתנדבים מגופים ומעמותות והפעלתם ביחידות ובמרחבים-
גיוס עורכי דין מתנדבים ,הפעלת סטודנטים למתן מענים בתחום.



השתתפות בסדנאות לקראת שחרור בבתי הכלא.



מתן מענים לאסירים וולונטריים ולמשפחותיהם.
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