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   ה ק ד מ ה

  
  

  
לל הפעילויות אשר בוצעו הלכה למעשה ומימשו את  את כמאגד בתוכו,  המוצג בחוברת זו2008ח שנתי "דו

  .ייעודו של שירות בתי הסוהר

מתוך ,  השנה בשיתוף גורמי המטה והשטחבמהלךח זה מגבש בתוכו הליך סדור ומתמשך שנעשה "דו

  .כוונה לספק מענה מקצועי וראוי לצרכי הארגון ומשקף את העשייה הרבה והברוכה אשר מתבצעת בו

  

חידד את הצורך בהתאמה מחודשת ,  בתי הסוהר כארגון כליאה לאומי במדינת ישראלמיצובו של שירות

  .של מערך ומבנה הארגון

מספר העצורים (ס ונוכח הגידול הניכר במערכות הכליאה "בשל השינויים המשמעותיים שנערכו בשב

למערכות חייב התאמה של המערך הארגוני , )קליטת מערך הליווי וגידול בסגל הארגון, והאסירים

  .הכליאה ולגודל הארגון

  

נערכה עבודת מטה ובה נבחנן המבנה הארגוני של מטה ,  כתוצאה מהשינויראויעל מנת לתת מענה 

  .מפקדות המחוזות ובתי הסוהר, הנציבות

, תפעוליות/בחינת המבנה הארגוני נועדה ליצירת התאמה ארגונית לשינויים שחלו במערכות הארגוניות

  .ולמיצוי מיטבי של המשאבים הארגוניים, הליכיםלשיפור וייעול הת

  

ס "התואם את צרכי שב, הציגה חלופות ארגוניות למבנה הקיים במגמה ליצור מערך מיטבי עבודת המטה

ארגון של המבנה הארגוני ברמות השונות של - הוחלט על ביצוע רה, בהתאם לכך. למימוש מטרותיו ויעדיו

  .הארגון

  

משקף את הפעילות הארגונית לאחר , 2008לות ארגון הכליאה הלאומי לשנת המסכם את פעי, ח זה  "דו

  .תהליך רה הארגון שחל בו 

  

  

  

  ,ב ב ר כ ה

  

  ד"סג,      ירון   זמיר      

  ח תקשורת והסברה"רמ
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  המשפט האסטרטגי
  
  
  
  
  
  

 ארגון ביטחוני בעל,  כליאה לאומי ארגון נוישירות בתי הסוהר ה

  . למערכת אכיפת החוק תייךהמש, ייעוד חברתי

   החזקת אסירים ועצורים - תמצית תפקידו

   מילוי צרכיהם, תוך שמירה על כבודם, במשמרת בטוחה ונאותה

   על, הבסיסיים והקניית כלים מתקנים לכל האסירים המתאימים לכך

פעולה עם גורמי   תוך שיתוף, זאת. יכולתם להיקלט בחברה עם שחרורם מנת לשפר את

  . שונים ד וקהילהממס

 

   לצורך כך יפעל שירות בתי הסוהר לטיפוח איכות סגל הסוהרים

   המותאמים, ומקצועיותו ולפיתוח מתקני כליאה הולמים ואנושיים

   תוך, ולצרכי הביטחון והטיפול המתקן של האסירים לדרישת החוק

 " . מיצוי טכנולוגיות מתקדמות"

  

  

  

  

    2006נואר י
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  ס"וקי לפעילות שבהבסיס הח

  :הבסיס החוקי לפעילות שירות בתי הסוהר מושתת על החוקים הבאים  

  

  )1971 - ב"התשל(פקודת בתי הסוהר נוסח חדש 

  .דבר החקיקה הראשי מסדיר את פעולתו של שירות בתי הסוהר

דברי חקיקה רבים אחרים משפיעים על דרך פעולתו של השירות ומכילים הוראות לגביו או 

  :להלן עיקרי דברי החקיקה. בתי הסוהר ובתי המעצר שבחזקתולגבי 

  

  חקיקה ראשית

 .1952 –ב "התשי, חוק הכניסה לישראל •

 .1971 –א "התשל, )צרכי טיפולוענישה , שפיטה(חוק הנוער  •

 .1979 –ט " התשל,)מעצרים(חוק סמכויות שעת חירום  •

 .1996 –ז " התשנ,) מעצרים-סמכויות אכיפה(חוק סדר הדין הפלילי  •

 .1996 –ז "התשנ, חוק לנשיאת מאסר במדינת אזרחותו של האסיר •

 .1996 – ו"התשנ, חוק זכויות החולה •

 .1997 –ז "נ התש,)נוסח חדש(חוק העונשין  •

 .2001 –א "התשס, רהיחוק זכויות נפגעי עב •

 .2001 - א" התשס,חוק שחרור על תנאי ממאסר •

 .2002 –ב "סהתש, חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים •

  

  חקיקת משנה      

 סדרי הדין בוועדות שחרורים וסדרי הפנייה ) (דרכי ענישה(תקנות העונשין  •

 .1954     – ד"תשי,  )אליהן     

  ,)ה במעצרקתנאי החז) (מעצרים-סמכויות אכיפה(תקנות סדר הדין הפלילי  •

   .1977  –ז "להתש     

 .1978 –ח "התשל, תקנות בתי הסוהר •

 .1980 –מ " התש,)עתירות אסירים(ן תקנות סדרי די •

 א  " התשמ,)תנאי החזקה במעצר מינהלי) (מעצרים(תקנות סמכויות שעת חירום  •

      1981.  
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 .1982 –ב " התשמ,)תקן יחידות בשירות בתי הסוהר(תקנות בתי הסוהר  •

 .1987 – ז" התשמ,)נשיאת מאסר בעבודות שירות(תקנות העונשין  •

 .1988 –ח " התשמ,)דות שירותעבו(תקנות סדרי דין  •

 .1989 –ט " התשמ,)סדר דין משמעתי(תקנות בתי הסוהר  •

 .1997 –ח "התשנ, תקנות העברת אסירים לארצותיהם •

  

  

  

  

  הוראות ופקודות

, סדרי המינהל, הוראות כלליות הקובעות עקרונות לארגון השירות -הוראות השירות •

 .המשטר והמשמעת בו והבטחת פעולתו התקינה

משטר , סדרי מינהל,  פקודות הקובעות פרטים לעניין ארגון השירות-ות הנציבותפקוד •

 .ומשמעת בו והבטחת פעולתו התקינה

  

  

  

  

  נהלים

ההוראות קובעות את שיטת ביצוע . הוראות ביצוע המרכזות את כלל ההוראות בדרג המינהל

  .ס"המשימות ומחייבות את כלל שב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2008ח שנתי "דו  -שירות בתי הסוהר          

  

6

  

  

  

  רות בתי הסוהרהיעדים העיקריים של שי

  

  

  

לרבות עצורים , בתנאים שנקבעו בחוקבמשמורת כמצוות בתי המשפט והחזקת אסירים  •

 .עד תום ההליכים המשפטיים נגדם

  

 .כדי למנוע ממנו לחזור ולהזיק לחברה, שמירה על האסיר בתקופת מאסרו •

  

ה במגמה לסייע לו להשתקם ולהשתלב בחבר, טיפול באסיר בתקופת שהותו בבית הסוהר •

 .בתום תקופת המאסר

  

קיום , סוציאלי ופסיכולוגי לאסירים, הענקת טיפול רפואי,  מיון אסירים לבתי הסוהר •

 .שיקום ודת, תעסוקה, הכשרה מקצועית,  פעולות חינוך,מערכת חובות וזכויות

  

 . ס לשם שיפור תנאי מחייתם של האסירים" התאמת המתקנים של שב •

 

טחונם של האסירים ישמירה על ב, ע המצוי בהםאבטחת המיד, ס" אבטחת מתקני שב •

 .אסיריםהעברת לואספקת ליוויים 

  

ה מכחלק מהמלח,  מחויבות לשליחות שבמלחמה בנגע הסמים בין כותלי בתי הסוהר •

 .הכוללת של החברה הישראלית בנגע זה

  

, אנושיות, ביושר אישי, המתאפיין ,  לעבודה בשירות בתי הסוהר הכשרת כוח אדם מתאים •

תוך דאגה לרווחת הסגל , לויאליות ודיווח אמין בכל שלבי הפיקוד, אמינות, קצועיותמ

 .ולטיפוחו
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  בני קניאק רב גונדר –הסוהר -נציב בתי

   :תפקידים וסמכויות

הפיקודי העליון רג והוא הד, י המלצת השר לביטחון פנים"הנציב מתמנה על ידי הממשלה עפ

   .בשירותביותר 

ומתוקף תפקידו אחראי על ,  הנציב מנהל את השירות בהתאם למדיניות השר לביטחון פנים 

פיקוד ופיקוח על , ניהול .  פ יעדיו " הפעלת השירות וביצוע משימותיו ע   : הבאים התחומים

 מינוי  .  בין בעצמו ובין מטעמו שגרת  ביקורים בבתי הסוהר  קיום . בתי הסוהר והסוהרים 

  ,סוהרים וקצינים זוטרים והעברתם 

שחרור או פיטורי סוהרים בכפוף לאישור , נקיטת הליכי השעיה  . העלאתם או הורדתם בדרגה 

  . הוצאת פקודות הנציבות ועדכונן . משטר והמשמעת בשירות ה קיום  . פי החוק  על, השר

  08-9193800 -'     פקס08-9776800 -טלפון 

  81: ד.ת,  72100: מיקוד,  איזור התעשייה הצפוני: רחוב, רמלה:  עיר-כתובת 

  
  
  

  דב לוצקי גונדר –וראש אגף מבצעיםב נציסגן 

  :תפקידים וסמכויות 

  . סגן הנציב ממלא מקום הנציב בהעדרו 

. הןניהול ותיאום מערכות הביטחון ואמצעי הביטחון והאבטחה השונות והפיקוח עלי, ריכוז

 אחריות מטה להפעלת מערך ליווי אסירים .ס"ניהול ותיאום מערך המודיעין של שב , ריכוז

אחריות מטה להפעלת . אחריות פיקודית על היחידות המיוחדות. ומשימות אבטחה שונות

י קביעת "עפ, ממונה מטעם הנציב על משימות מערכתיות שונות. ס"ך הבטיחות בשברמע

  .הנציב

יחידת , יחידה מצדה, יחידת נחשון, חטיבת מודיעין, חטיבת ביטחון    :יםלסגן הנציב כפופ 

  .דרור וענף בטיחות

    08-9193801 -' פקס    08-9776801 -טלפון 

  81: ד.ת,  72100: מיקוד,  איזור תעשייה צפוני: רחוב, רמלה: עיר   -כתובת 

  

  

  

  

  



  2008ח שנתי "דו  -שירות בתי הסוהר          

  

9

  

  

   גונדר אבי וקנין–ס "שבש מטה רא

  :תפקידים וסמכויות

   . תיאום וניהול עבודת המטה בשירות בתי הסוהר , כוז רי

פיקוח ומעקב אחר ביצוע החלטות  . ס"ממונה מטעם הנציב על המערכות המנהליות בשב

 שנתי של שירות בתי הסוהר ועל -אחריות על עריכת התכנון הרב  . הנציב ופקודות הנציבות 

ן התקציב בתיאום עם האגף ית תכנוהנחי . מתוך התוכנית הרב שנתית גזירת התכנון השנתי 

מבקר המשרד לביטחון פנים , ריכוז הטיפול בממצאי הביקורת של מבקר המדינה  . לתכנון 

כל   . תאום תחומי ביקורת פנים ובית הדין למשמעת. הביקורת של שירות בתי הסוהר מחלקתו 

   . י קביעת הנציב "נושא אחר עפ

ערך מ, מנהל טכנולוגיות , מנהל תכנון, גיסטית מינהל תמיכה לו  :לראש המטה כפופים 

   .ומחלקת הפרטה הדרכה

  08-9913801 -'  פקס    08-9776802 -טלפון  

  81: ד.ת,  72100: מיקוד,  איזור תעשייה צפוני: רחוב, רמלה: עיר   -כתובת 

  

  

  

   גונדר איל גובר –אגף האסיר ראש 

    :נושא באחריות לתחומים הבאים

ניהול , שיבוץ ותנאי המחייה של האסירים, סיווג, ציב על ניהול מערכות מיוןממונה מטעם הנ

  .מערכת הטיפול וחינוך לאסירים וכן לניהול ולהפעלתה של מערכות חלופות הכליאה

ריכוז יעדים ותכניות בתחומי ניהול האסירים ומערך : בתוקף תפקידו אחראי על הנושאים

לתפעול מערכות אחזקה וניהול אסירים ריות מטה אח. החינוך והתעסוקה לאסירים, הטיפול

דת , אחריות מטה למתן שירותי רפואה. והטיפול הסוציאלי והחינוכי והתעסוקתי לאסירים

אחריות לפיתוח תכניות לתנאי מחייה . לאסירים וכן לטיפול נפשי באוכלוסיות אסירים מיוחדות

יות מטה לניהול ולהפעלה של אחר. לאסירים ותכניות תקוניות בשיתוף עם גופים בקהילה

   ). 'פיקוח אלקטרוני וכו, פיקוח על עברייני מין, עבודות שירות (מערכות חלופות הכליאה 

  .חטיבת טיפול ושיקום וחטיבת כליאה :אגף האסיר כפופות היחידות הבאותלראש 

  

   08-9193950  -'    פקס08-9775950    -טלפון 

   81: ד.ת,  72100: מיקוד,  עשייה צפוניאיזור ת: רחוב, רמלה: עיר: כתובת 
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  ד עפרה קלינגר"עו – תת  גונדר –   כליאה חטיבתש רא

ניהול . ס ובחלופות הכליאה בהתאם להוראות החוק ונגזרותיו" ניהול האסיר במתקני שב– ייעוד

  .כל משאבי הכליאה הלאומיים

  

ניהול . רתם בין בתי הכלאשיבוצם והעב, מיונם, אבחונם,  ניהול קליטת אסירים– תפקידים

ייעוץ לראש אגף האסיר ולנציב בגיבוש האסטרטגיה והמדיניות המתייחסות . משאבי הכליאה

ניהול מערך חלופות הכליאה ואחריות להפעלת מערך . לניהול האסיר בנושאים שבתחום אחריותו

, ום נהליםאחריות לפרס. פיקוח על עברייני מין ותכנית הפיקוח האלקטרוני, עבודות שירות

שותפות בהובלת שינויים ארגוניים . הוראות והנחיות מקצועיות ולביצוע ביקורות ובקרות

 –ס מול גורמי חוץ בנושאים שבאחריותו ותיאום מול גופים שונים ורשויות "ייצוג שב. ובהטמעתם

  . ורשויות נוספותהמשרד לביטחון הפנים, הנהלת בתי המשפט, כ"שב, ל"צה, י"מ

  

פיקוח על עברייני מין והיחידה לפיקוח , עבודות שירות,  מחלקת האסיר– ה כפופיםלראש החטיב

  .אלקטרוני

        08-9775960: . טלפון 

  .81 –. ד.ת , 72100 –מיקוד ,  איזור התעשייה הצפוני –רחוב ,  רמלה–עיר : כתובת

  

  

  

  דבורה שגיא – תת  גונדר–מינהל טיפול ושיקום האסיר ראש חטיבת

  :ריות לתחומים הבאיםנושא האח

לי אלי והבלתי פורמאניהול מערך החינוך הפורמ. ניהול מערך העבודה הסוציאלית לאסירים

השבת ומועדי , לשמירת הכשרותניהול מערך הפעילות הדתית לאסירים ופעולות . לאסירים

ל ניהול מערך הטיפו. לרבות השיקום הדתי, ניהול מערך השיקום לאסירים. ישראל בבתי הסוהר

תיאום הפעילות בנושא שירותי . מניעה וגמילה מסמים, לרבות טיפול, באסירים נפגעי סמים

  .בריאות הנפש לאסירים באמצעות משרד הבריאות

ס ובמסגרתו פיתוח "אחראי לפיתוח התוכנית הרב שנתית בפרק מיצוב התקון כתחום ליבה בשב

  .הטפול המשולב

ס ובמסגרתו פיתוח "צוב התקון כתחום ליבה בשבאחראי לפיתוח התוכנית הרב שנתית בפרק מי

  .אחריות מטה ליישום תחומים אלה. הטיפול המשולב

הרבנות הראשית ומערך , מחלקת רפואה, מחלקת חינוך טיפול ושיקום: לראש המינהל כפופים 

  .התעסוקה

  08-9193968'     פקס08-9775965: טלפון 

  .81 –. ד.ת , 72100 –מיקוד , פוני  איזור התעשייה הצ–רחוב ,  רמלה–עיר : כתובת

  



  2008ח שנתי "דו  -שירות בתי הסוהר          

  

11

  

  ניסים צרפתי – תת  גונדר –  ביטחון ה חטיבתש רא

    :נושא באחריות לתחומים הבאים

רשויות מבצעיות , ניהול מערכות הביטחון ואחריות מטה לתכנון סדרי הביטחון והאבטחה 

 ואבטחה ובעלי ריכוז יעדים ותוכניות בתחומי ביטחון  . ס"י יעדי שב"ותקינת אמצעים עפ

אחריות מטה לקביעת צרכים . ס"אחריות לקביעת תורת הביטחון והאבטחה של שב. חיים

אחריות מטה להפעלת המערכות ביטחוניות ואמצעי . לאמצעי הביטחון והמיגון הביטחוני

ריכוז עבודת מטה לקביעת . אחריות ביצוע בקרות בבתי סוהר. המיגון ופיקוח עליהן, אבטחה

. לה בתחומי הביטחון לרבות עבודת מטה מול גורמי השירות וגורמים חיצונייםמדיניות הפע

הנחיות מקצועיות  בתחומי . אחריות להכנת תוכנית עבודה שנתית בתחום הביטחון ואבטחה

קיום קשרים מקצועיים ומבצעיים עם כלל גורמי . ס"הביטחון והאבטחה לכל הגורמים בשב

  .ס ומחוצה לו"הביטחון והאבטחה בשב

  .ענף בעלי חיים, ענף מבצעים, ענף אבטחה :לראש המינהל כפופים 

   08-9194000  -'        פקס08-9776433 -טלפון 

  81: ד.ת,  72100: מיקוד,  איזור תעשייה צפוני: רחוב, רמלה: עיר   -כתובת 

  

  

   יצחק זוסמן– תת גונדר -  ינהל משאבי אנושראש מ

    :נושא באחריות לתחומים הבאים

 ניהול נושא  .  מועמדים לשירות ושיבוצם בהתאם לכישוריהם ולצורכי שירות בתי הסוהר גיוס 

טיפול  . טיפול בנושאי הפרט ושיבוץ ,פיתוחו , קידומו , כוח האדם בשירות בתי הסוהר 

   . ת הסגל ובגמלאי השירות ברווח

ימי עיון והשתלמויות הנערכים בבית הספר הארצי , בקרה והפעלת קורסים , פיקוח, תכנון  

פיקוח ומעקב אחר הדרכת הסגל ביחידות השירות ואחר , תכנון  . ובמסגרות חיצוניות" ניר"

 ולהגברת אחריות לנושא אימון הסגל בשימוש בנשק . קיום מסגרות לקידום השכלת הסגל 

   . הכושר המבצעי 

יחידת ," ניר "ש " הארצי לסוהרים ולקצינים עס"ביה, מחלקת סגל   :לראש המינהל כפופים 

  .ומחלקת פיתוח משאבי אנוש  רווחה לסוהרים 

   08-9194100   -'         פקס08-9775700   -טלפון   

   81: ד.ת,  72100: מיקוד,  איזור תעשייה צפוני: רחוב, רמלה: עיר:  כתובת 
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   חיים שמולביץ–  תת גונדר - יועץ משפטי

   . משפטיים הנדרשים לפעילות השירות אחריות לטיפול בכלל הנושאים ה  :ייעוד

סמכות מקצועית ראשית של הנציב וכלל  . ס "פיקוח על החלת החוק והמשפט בשב   :תפקידים 

, ועדות שרים , ייצוג השירות בכל נושא משפטי בפני הממשלה  . השירות בשאלות משפטיות 

פרקליטות , ש לממשלה "היועמ, משרדי הממשלה , המשרד לביטחון פנים  , הכנסת וועדותיה 

ייעוץ  . ופרקליטות המחוז וגורמי חוץ אחרים לרבות ארגונים ישראליים ובינלאומיים  המדינה 

   . ס בענייני חוק ומשפט "משפטי לנציב ולפיקוד שב

וכל  ש "פיקוח הנחייה ובקרה מקצועית לעורכי הדין בלשכת היועמ, ניהול הלשכה המשפטית  

ש "ועמי  ,מחוזיים בנושאים משפטיים לרבות קציני עתירות המטפל, משפטן אחר בשירות

חברות בוועדות ובצוותי עבודה  . ל משאבי אנוש "ש רכישות ועוזר רמ"יועמ, תעסוקה 

פיקוח  . מינוי ועדות חקירה  . מתן הדרכה בנושאים משפטיים  . משרדיים ובין משרדיים 

פיקוד והנחייה מקצועית על ענף  . ס "והנחייה מקצועית של חוקרי המשטרה המושאלים לשב

ריכוז הטיפול בענייני  . קישור ותיאום עם הנהלת בתי המשפט ועם לשכת עורכי הדין  . קים "וח

טיפול בעתירות אסירים לבתי המשפט המחוזיים ובקשות רשות  . חקיקה הנוגעים לשירות

ומתן חוות דעת על עריכת מסמכים משפטיים שהשרות צד בהם  . ערעור לבית המשפט העליון 

פיקוח משפטי על הפעלת הדין המשמעתי   . יש להם נגיעה לשירות ש מסמכים משפטיים 

תיאום הטיפול  . ייצוג הנציב בפני בית הדין למשמעת ובפני בית הדין לערעורים   . לסוהרים 

 ריכוז הטיפול במתן חוות דעת . בחקירות נגד סוהרים וקביעת אופן הטיפול המערכתי בהן 

ייעוץ משפטי לוועדת  . בתיאום עם משטרת ישראל ,לוועדות שחרורים לעניין אסירי יעד 

טיפול בתביעות  . טיפול כולל בהתקשרויות השירות עם גורמי חוץ  . מכרזים של השירות 

. ד לעבודה בענייני גמלאות "ייצוג השירות בביה . אזרחיות ובתביעות נזיקין כנגד השירות 

  .ס"  הפעלת הדין המשמעתי לאסירים בשבפיקוח משפטי על 

  08-9193840      -'         פקס08-9776836      -טלפון  

  . 81: ד.ת,  72100: מיקוד,  אזור התעשייה הצפוני: רחוב,  רמלה: עיר   -כתובת 
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   אנה פולנסקי– תת גונדר –תמיכה לוגיסטיתינהל ראש מ

  :נושא באחריות לתחומים הבאים

, תחזוקה: ס בתחומים הבאים" מטה כוללת לניהול מערך התמיכה הלוגיסטית בשב אחריות

דואר פנים , מרכזי מכר, רכש, מערכות מים, חשמל, נכסים, בינוי, תחבורה, מזון, אספקה

  . ס ונשק"שבארכיון , ארגוני

ריכוז ואינטגרציה של כלל הפעילויות המתבצעות במחלקות השונות במינהל והמענה , ניהול 

ייעוץ וסיוע לראש אגף המטה ולנציב בגיבוש . ס בשגרה ובחירום"לוגיסטי לכלל יחידות שבה

התוויית מדיניות התמיכה . ס"האסטרטגיה בנושאים שבתחום אחריות המינהל בשב

גיבוש ותכנון תכנית עבודה שנתית . ס בתחומי האחריות של המינהל"הלוגיסטית בשב

ס "עדים השנתיים והרב שנתיים של השבס ומהי"שבאינטגרטיבית בתחום הנגזרת ממדיניות 

ניתוח והכנת תוכניות עבודה , עיבוד, ריכוז. ובכלל זה התקציב הנדרש למימוש התוכנית

אחריות כוללת לביצוע . ס"ותקציב רב שנתיים וחד שנתיים בתחומי פעילות המינהל בשב

הובלת  . פי צורךועדכונו על , מעקב ובקרה אחר מימוש תקציב המינהל בהתאם לתכנון

מהלכים לזיהוי צרכים מערכתיים ובחינת תהליכים ארגוניים בתחומי המינהל ומתן הצעות 

אחריות מטה כוללת לפרסום נוהלי עבודה בתחומי הפעילות של מינהל תמיכה . לפתרון

אחריות מטה כוללת . י המונחים מקצועית ופיקודית"לעדכונם ולוידוא ביצעם ע, לוגיסטית

איתור פערים , ס"קורות מקצועיות בתחומי הפעילות של המינהל ביחידות שבלביצוע בי

אחריות מטה מקצועית על אנשי המערך . וביצוע בקרה על ביצוע פעילות מתקנת בהתאם

שותפות וסיוע בהובלת שינויים בפרויקטים חוצי ארגון . ס"הלוגיסטי במחוזות וביחידות שב

. ופרויקטים בתחום התמיכה הלוגיסטית בפרטס בכלל "ובתהליכי הטמעת השינויים בשב

יזמים וגופים חיצוניים בנושאים שבתחום אחריות , ס מול משרדי ממשלה אחרים"ייצוג שב

. אגף המטה והנציב ולביצוע הפעילויות בהתאם להנחיות' אחריות לביצוע החלטות ר. המינהל

.  אחריות המינהל אחריות לפיתוח ויישום מערכות ניהול מתקדמות וממוחשבות בתחומי

. גיוס הכשרה וניהול, ס והמשאב האנושי"אחריות לפיתוח מערך התמיכה הלוגיסטית בשב

  .אחריות לקשרי הגומלין וניהול התמיכה הלוגיסטית במפקדות המחוזות

 מחלקת מחלקת בינוי ונכסים ו, מחלקת לוגיסטיקה ואספקה    :לראש המינהל כפופים 

  .תרכישו

  08-9194050    -'         פקס 08-9776840   -טלפון 

   81: ד.ת,  72100: מיקוד,  איזור תעשייה צפוני: רחוב, רמלה: עיר:  כתובת 
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    מתי שולץ -גונדר - תת–ראש מינהל תכנון 

    ) . כולל התכנון האסטרטגי( ריכוז התכנון הארגוני והתקציבי ובקרתו  : ייעוד 

עיבוד . סטרטגית והתוכניות לטווח ארוך של הארגון ריכוז וגיבוש התוכנית הא : תפקידים 

/ תכנית העבודה השנתית על בסיס תכנית העבודה הרב שנתית והצעת המתווה התקציבי 

תכנית העבודה השנתית ותכנית העבודה הרב שנתית , פיקוח ובקרה על ביצוע התקציב . ארגוני

פקידים ומשאבים נדרשים ס כולל ת"קביעת העקרונות לארגון והקמה של יחידות השב . 

ריכוז הטיפול בתחום  . טיפול במכלול הפעילויות הנוגעות לתקינת כוח אדם ואמצעים. להפעלה

ניתוחים סטטיסטיים וכלכליים ובחינות ארגוניות על בסיס . מסד הנתונים של מערך הכליאה

עיבוד  . י עבודה לשיפור שיטות ותהליכ) ש "או( ביצוע בדיקות ארגון ושיטות  . שיטות כמותיות 

ריכוז הטיפול   . )משרדים ומתקני כליאה(לתשתיות המבנים בארגון ופרסום פרוגרמות 

 קשר עם גורמי חוץ לקביעת וסיכום משאבי .פקודות הנציבותהוראות השירות ובפרסום 

  .הארגון וריכוז עבודת מטה לנושא קשרי העבודה והפעילות השוטפים

, )ב"תקשו(קשר ובקרה , מחלקת תפעול, תוח יישומי מידעמחלקת פי: לראש המינהל כפופים

  .ענף פיתוח אמצעים טכנולוגיים

  08-9193890    -'        פקס02-6225280    -טלפון 

   3666: ד.ת,  94383: מיקוד.  ירושלים,  224יפו : רחוב:  כתובת 

  

  

   אבי מאירן ד– תת גונדר -  מודיעיןחטיבת הראש 

, עיבודו לכלל נתונים והערכות שיסופקו לפיקוד השירות ולדרג המבצעיאיסוף מידע ו  :יעדים

   . לצורך קבלת החלטות ולצורך לחימה בנגע הסמים בבתי הסוהר 

תיאום והנחיה  . ס "גיבוש תפיסת המודיעין ואחריות על תורת המודיעין בשב  :תפקידים 

וצאת נהלים בנושאי מודיעין ה . במחוזות ובבתי הסוהר, מקצועית של קציני מודיעין במפקדות

פ בין סוהרים "סיכול שת . עיבודו והפצתו , קבלתו , טיפול במידע שנתקבל ברמה הארצית  . 

בטיפול בחשד למעשים  ותיאום עם המשטרה , פיקוח על שמירת טוהר מידות סגל , לאסירים 

, כ "מטה שב , ר"מטא/ס "ס לבין קמב"ריכוז הקשר המודיעיני בין שב . פליליים של סוהרים 

ביצוע פעולות למיגור נגע הסמים  . ס "הפצת סקירות מודיעיניות בתוך שב . ל וצנזורה "צה

של מאיישי תפקידים וביצוע  קביעת הסיווג הביטחוני " . דרור"בבתי הסוהר באמצעות יחידת 

שיטות ואמצעים , קביעת נהלים  . בסיוע גורמי חוץ , תחקיר ביטחוני למועמדים לגיוס

הנפקת רשיונות כניסה לכלל האזרחים הנכנסים לבתי  . תכליתם אבטחת מסמכים וידיעות ש

  .הסוהר

         3666: ד.ת,  94383: מיקוד. ירושלים,  224יפו : רחוב:   כתובת 
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  ישראל רום –תת גונדר  –מנהל טכנולוגיות ראש 

   . פיתוח ותחזוקת מאגרי המידע הממוחשבים בשירות , ניהול   :ייעוד

מחשוב ,  מערכות משולבות–תיאום ושילוב פעילויות של תחומי הטכנולוגיה   :תפקידים 

פיתוח כלים ותשתיות אחדות לכלל המערכות הטכנולוגיות והתאמתם . ומערכות התקשורת

איתור צרכים . ריכוז יעדים ותוכניות וקביעת מדיניות הארגון השונות. לקדמה הטכנולוגית

פיתוח ויישום . בחינה ואישור פרויקטים טכנולוגיים. רגון השונותטכנולוגיים ברמות הא

פיקוח ובקרה אחר הפעלת אמצעי . פתרונות מקצועיים תוך שילוב טכנולוגיות חדשות

ימי עיון והשתלמויות , בקרה והפעלה של קורסים , פיקוח, תכנון. תקשורת אלקטרוניים

יות להכנת תכנית עבודה שנתית והנחיות אחר. ס בפני גורמים חיצוניים"ייצוג שב. מקצועיים

  .מקצועיות

   08-9193910     -'          פקס02-6225261    -טלפון 

   3666: ד.ת,  94383: מיקוד. ירושלים,  224יפו : רחוב: כתובת 

  

  

  

   אשר שריקי–גונדר תת  – יחידת נחשון

י מרכזית של שירות בתי מהווה יחידת התערבות וליוו) מ לשעבר "אב( יחידת נחשון   :ייעוד

   הסוהר 

   . ס "ומבצעת משימות ביטחוניות מיוחדות הנגזרות מתפקידי שב

בתי המשפט ובתי המעצר , ליווי אסירים באבטחה בין בתי הסוהר השונים   :תפקידים 

    . המשטרתיים 

 טיפול . מ"ח וחנ"אמל, לאיתור סמים , ביטחון ` פ הנחיות מח"ביצוע חיפושים יסודיים ע

. ל לארץ "ליווי מוטס באבטחה של אסירים מחו . במהומות ובהפרות סדר בבתי הסוהר 

   . אבטחת אנשי סגל מאוימים ובני משפחותיהם  

ביקורי בית , פינוי בתי סוהר בעת חירום , אבטחת אירועים : ביצוע משימות מיוחדות כגון  

ביצוע אימונים  . ם חוץ אבטחת אסירים בעת בדיקות ובעת אשפוז בבתי חולי . באבטחה 

  .והדרכות לשיפור ולהעמקת הידע והיכולת המקצועית והאישית של סוהרי היחידה 

  81: ד.ת,  72100: מיקוד,  איזור התעשייה הצפוני: רחוב, רמלה: עיר   -כתובת  
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  טל שוורץ – מ"גנ –ם בית הדין למשמעת סוהרי

   . ים במסגרת בית דין קבוע הפעלת מערכת השפיטה המשמעתית של סוהר  :ייעוד

. י בית הדין בגין חשד לביצוע עבירות משמעת המפורטות בחוק"שפיטת סוהרים ע  :תפקידים 

הדרכת סוהרים בכירים בנושאי שפיטה טרם     . תיאום מינהלי של פעילות בית הדין לערעורים  

ת נוסח פקודות בחינ.  בחינת נוסח נהלים ואישורם טרם פרסומם.מינויים כקציני שיפוט

  .י הנציב"נציבות טרם אישורו ע

     08-9193804   -'         פקס08-9776281    -טלפון 

   81: ד.ת,  72100: מיקוד,  איזור התעשייה הצפוני: רחוב,  רמלה: עיר  -כתובת 

  

  

   ניסים קאשי– גונדר משנה -  ערך התעסוקהאש מר

נם יעדים ירכזיים בתעסוקת אסירים ההיעדים המ  :יעדים הנגזרים מפעילות התעסוקה

 –הכלכלי ,  שיקומי -החינוכי , הביטחוני : הניהול  תחומי 3 -חברתיים הבאים לידי ביטוי ב

    .חברתי

העסקת אסירים מהווה תרומה חשובה לשירות בתי הסוהר לצורך   : ביטחוני-היעד הניהולי  

מנצלים האסירים את , ת אסירים באמצעות העסק . הקלה על ניהול בית הסוהר והביטחון בו

הפעילות התעסוקתית  . זמנם באופן חיובי  וכך מצטמצם הזמן הפנוי לביצוע פעילות שלילית

ותורמת לרגיעתם ולהקטנת מספר  חשובה לבריאותם הגופנית והנפשית של האסירים 

   . האירועים השליליים בבית הסוהר 

ה תרומה לחינוכם ולשיקומם של האסירים העסקת אסירים מהוו  : שיקומי-היעד החינוכי  

. לשיפור הדימוי העצמי , שרונות ויכולת אישית ימתן אפשרויות ביטוי לכ:  בנושאים הבאים

מניעת בטלה וניוון בבית הסוהר הגורמים לניצול שלילי של הזמן הפנוי ולהעמקת המעורבות  

   . ב שהייתם בבית הסוהר הפגת לחצים ומתחים במערכת היחסים בין האסירים עק.העבריינית

שתוצאותיה , הגישה הכלכלית תביא להגדלת מקורות התעסוקה   : חברתי-היעד הכלכלי  

רווח  . מחד גיסא והגדלת הכנסות האסיר מאידך גיסא  ס "תוספת מקורות תקציביים לשב

לצורך רכישה  כלכלי לאסירים במטרה לסייע להם במימון הוצאותיהם השוטפות בבית הסוהר 

ואף חיסכון כספי אשר יסייע  סיוע כלכלי למשפחה , דמי כיס בעת יציאה לחופשות , בקנטינה 

עיצוב חברתי ומעמדי של אדם עובד בהתייחס  . לאסירים בתהליך שיקומם לאחר שחרורם 

  .לכבוד האדם ומעמדו בחברה 

   08-9193830     -'        פקס08-9778900     -טלפון 

   . 81: ד.ת,  72100: מיקוד. רמלה,  קריית הממשלה 91 הרצל: רחוב:  כתובת 
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 –   גונדר משנה -" ניר "-בית הספר הארצי לסוהרים ולקצינים 

  נזיה להיאני

בסמוך למועד , בית הספר מלמד קורסי הכשרה בסיסיים לסוהרים  :תחומי פעילות ועשייה

כמו כן מכשיר קורסי ,   וקציניםם ייעודי" קורסים פיקודיים להכשרת משקי.ס"גיוסם לשב

, במסגרת ההכשרות המקצועיים. ומפקדי בתי סוהר)  פיקוד ומטה(מ" פו–פיקוד בכירים 

קציני משאבי , מדריכי נשק, חונכים, רשמים: ס מכשיר בעלי תפקידים ייחודים בניהם"ביה

בית הספר מנחה . מיומנויות הדרכה טובה ועוד, מדריכים, שיקוף חפצים, מודיעין, אנוש

  .קצועי את מרכזי האימונים המחוזיים מ

  08-9193940     -'        פקס08-9776925    -טלפון  

    81: ד.ת,  72100: מיקוד,  איזור התעשייה הצפוני: רחוב, רמלה:  כתובת

  

  

   דני אקוקה– גונדר משנה –ת יחידת הממונה על עבודות שירו

מועמד לריצוי עונשו בעבודות שירות הממונה על עבודות השירות אחראי על בדיקת התאמת ה

חוות הדעת   . למצוא למועמד הרלוונטי מקום עבודה בהתאם למקום מגוריו, ובהתאם לכך

התרשמות בראיון , המועברת לבית המשפט באשר להתאמת המועמד מתבססת על מצב רפואי

ל החוק חלק חשוב ומהותי ש . ב"תסקיר קצין מבחן וכיו, בדיקות סמים, עבר פלילי, אישי

הפיקוח . בעבודות שירות הנו הפיקוח על עובדי השירות המועסקים במקומות העבודה השונים

האחראים על אזור גיאוגרפי נתון בו , י מפקחים מטעם הממונה על עבודות השירות"נעשה ע

 המפקחים אמורים לערוך ביקורות פתע במקומות –י החוק "עפ. מועסקים עובדי שירות

כל עובד שירות המפר את הוראות החוק  . אך לא פחות מפעמיים בחודש, העבודה אחת לשבוע

 –ובהתאם לסוג ההפרה ,  מוזמן לבירור ולאזהרה–או הוראות הממונה על עבודות שירות /ו

מפעילים כנגד עובד השירות הפסקה מינהלית שמשמעותה היא שאת יתרת עונשו יסיים 

  .במאסר בכלא

   08-9193850  -'  קס        פ08-9776803   -טלפון 

   81: ד.ת,  72100: מיקוד,  איזור תעשייה צפוני: רחוב, רמלה: עיר: כתובת 
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   שלמה טהרני– גונדר משנה -  יקורת פניםראש מחלקת ב

  

   .  בדיקה ובחינה של תקינות עבודת היחידות ובעלי תפקידים שונים בשירות ויעילותה:ייעוד

במחוזות , במפקדות, תפעולית ומשקית במטה הנציבות , רגונית עריכת ביקורת א  :תפקידים 

   . ובבתי הסוהר 

. הגשת המלצות בדבר תיקון ליקויים ומעקב אחר תיקונם בפועל , הפצת ממצאי הביקורת  

נושאי ב מבקר המשרד לביטחון פנים וגופים אחרים , קישור ותיאום עם מבקר המדינה  

עריכת סקרים ובדיקות על פעילות  . מבקר המדינה ביקורת ומעקב אחר ביצוע המלצות 

   . השירות בהתאם לצרכים וכמתחייב מן הפעילות השוטפת 

מעקב אחר ביצוע החלטות הנציב בבקרותיו השנתיות  . קים"ביצוע מעקב אחר מערכת וח

  .ביחידות

  08-9193855   -'       פקס08-9776790    -טלפון 

   81: ד.ת,  72100: מיקוד,  ור התעשייה הצפוניאיז: רחוב, רמלה: עיר:  כתובת 

  

  

    שבותראש מחלקת ח

ניהול וביצוע כל הפעולות הכספיות של שירות בתי הסוהר לרבות תשלומי , עוסקת בתכנון 

   . לגמלאים וכן לאסירים המועסקים בבתי הסוהר  , שכר לסוהרים 

מאושר ובהתאם להוראות ניהול המערכת הכספית של השירות במסגרת התקציב ה  :ייעוד 

   . המקצועיות של משרד האוצר 

ניהול וביצוע כל הפעולות הכספיות של השירות לרבות תשלומי שכר , תכנון   :תפקידים 

חתימה בשם השירות על  . תשלומים לספקים ותגמול לאסירים הזכאים לכך . לסוהרים 

מעקב ובקרה אחר   . 1951א "התשי, התקשרויות חוזיות בכפוף לחוק נכסי המדינה

ניהול מערכת הנהלת החשבונות של השירות כולל  . התקשרויות שהשירות מהווה צד בהן

טיפול במכלול הנושאים הנוגעים לתשלומי פרישה  דמי מחזור וקופות קטנות , רישומי עזר 

ניהול הפיקוח על ניצול תקציב  . השירות ולשאריהם  לגמלאי , לסוהרים הפורשים מהשירות

  .תניהול המערכת הכספית בבתי הסוהר באמצעות השלמים והמערכת הבנקאי . ת השירו

     08-9193870   -'         פקס02-6225441    -טלפון   

   3666: ד. ת 94383: מיקוד. ירושלים,  224יפו : רחוב  -כתובת 
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   ירון זמיר– סגן גונדר – ח תקשורת והסברה"רמ

קביעת  , קשר עם אמצעי התקשורת , בכיר בנושאי הסברהייעוץ לנציב ולפיקוד ה  :תפקיד

פיתוח הקשרים של  , טיפול ביחסי הציבור של השירות,  ואחריות לביצועה הסברהמדיניות 

   . ס"האינטרנט של שבס ואתר "הפקת ביטאון שב, ס עם הקהילה"שב

ושיפור  קיום מגע יזום ותגובתי עם התקשורת ועם הציבור לצורך קידום יעדי השירות  :ייעוד 

   . דימויו המקצועי של הארגון בציבור 

אחריות לביצוע מדיניות  . ייעוץ לנציב ולפיקוד הבכיר בנושאי דוברות והסברה  :פעולות 

אחריות  . ייזום כתבות וראיונות בתקשורת   הדוברות וההסברה שקבע הנציב וזאת תוך

 ותיאומם וביקור גורמי סיוריםאישור  . למסירת מידע אמין בשם השירות לתקשורת ולציבור 

תיאום מדיניות ההסברה עם  . ומיים קיום קשרים עם גורמים בינלא . חוץ בבתי הסוהר 

כהגדרתו של מונח  , חוק חופש המידעהדובר משמש ממונה על  . טחון פניםידוברות המשרד לב

  .זה בחוק חופש המידע

  08-9193810     -'        פקס08-9776806     -טלפון 

  81: ד.ת,  72100: מיקוד,   איזור התעשייה הצפוני:רחוב, רמלה : כתובת 

  

    יחידת מצדה 

 היא יחידה מבצעית ארצית המורכבת כולה מלוחמים 2003יחידת מצדה הוקמה בסוף שנת 

אבטחת , ללוחמי מצדה ניסיון קרבי עשיר בתחומי לוחמה בטרור. ס"איכותיים השייכים לשב

, ם כלוחמים וכקצינים ביחידות עיליתבשירותם הקוד, אישים ושאר משימות ייעודיות

כולם שולטים בתחומי הלוחמה , מדובר בלוחמים מקצועיים ומנוסים  . מ"ל ובימ"בסיירות צה

היחידה מהווה צוות לתגובה  . שימוש באמצעי לחימה מגוונים וירי צלפים, קרב מגע, הזעירה

ענה מקצועי והולם לוחמי מצדה נמצאים בכוננות תמידית למתן מ. מהירה בעיתות חירום

תפיסת בני ערובה ומשימות ייעודיות , ניסיונות למרד, התפרעויות: למצבי חירום מכל הסוגים

בכל רחבי הארץ בזמן , ליחידה מסוגלות לתת מענה מקצועי ויעיל לכל תרחיש אפשרי. נוספות

ים הצוות.  שעות ביממה24היחידה מורכבת ממספר צוותים ומהווה כוח זמין  . קצר ביותר

המתמקדים בכל תרחיש אפשרי וכן מבצעים , עוברים עשרות אימונים ייעודיים מידי שבוע

עד כה פעלה יחידת מצדה בעשרות אירועים   . בשגרה משימות ייעודיות ייחודיות בארגון

ס והשיגה את כל המטרות הנדרשות במקצועיות "מסוכנים שאירעו במתקני הכליאה של שב

   . רבה

ידה מענה לשאר כוחות הביטחון בארץ בעיתות חירום וכן משתתפת  נותנת היח-בנוסף

   . ותורמת בתרגילים ארציים לכוחות מיוחדים
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   יחידת דרור

  

 ופועלת תחת פיקודה של 1994 יחידת דרור הוקמה במהלך שנת -יחידת הסמים הארצית 

   . מחלקת מודיעין

, לתקיפת נגע הסמים בבתי הסוהר היחידה פועלת על פי תכנית מודיעינית מרוכזת ומאושרת 

פ עם "בעת פיקוח והשגחה על חשודים וכן מול אזרחים החשודים בשת, בעת ליווי אסירים  

   . אסירים 

   . הפצתם והסחר בהם בבתי הסוהר , נקיטת פעולות למניעת השימוש בסמים  :ייעוד 

סירים המבריחים  ביצוע פעולות לאיתור אסירים הסוחרים בסמים ולאיתור א  :תפקידים 

ביצוע פעולות לאיתור נתיבי הברחת  . ומניעת המשך ביצוע הסחר וההברחה על ידם סמים 

ח בבתי "מ ואמל" ביצוע פעולות לזיהוי  חנ . שיטות הברחה והסלקה של סמים ונטרולן, סמים 

קיום שיתוף פעולה עם  .זיהוי האסירים המבצעים ונטרול פעילותם , הסוהר ולתפיסתם 

   .ים מקצועיים בשירות ובמשטרת ישראל לצורך מילוי תפקידי היחידהגורמ

  

  08-9193909     -'       פקס09-8994390      -טלפון 
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  פריסת מתקני כליאה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 עתידי לגובהר"ביס

בית סוהר

בית מעצר

מכיל ביטחוניים

מפקדה מחוזית

ם-י/נציבות רמלה

מחוז צפוןמחוז צפון

מחוז מרכזמחוז מרכז

מחוז דרוםמחוז דרום

שבע-באר

ירושלים

אביב-תל

חיפה

אילתאילת

רמלה

אר'מר

חרמוןחרמון

צלמון

שיטה

כרמלגלבוע קישון

מגידו

אופקאופק

אשמורת

דמון

השרון

רימונים

מעשיהו

+מגן

תרצה-נוה

ניצן

גבעון

נפחאאשל

קציעות

דקל

רמוןרמון

הדרים

שקמה

איילון

עופר

א"ת

ירושלים

ת"פ

אילת סהרוניםסהרונים

מופרטמופרט קידראוהלי 
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  מבנה בית סוהר
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 מפקד בית סוהר

 סגן מפקד בית סוהר
 מזכירות

תחום מנהלי ' ר
 אגפים  

   אחראי גזברות

 מ"קצין אג

קצין תמיכה 
 לוגיסטית

קצין משאבי אנוש
   

   קצין אסירים

אחראי מרכז ק מטבח"מש
  מכר לאסיר

ר יחידה"א ורס"מש' ק' ערווחה לסגל. ק

רב בית 
 סוהר

אחראי 
 רישום

אחראי 
 מרפאה

מנהלי אגפים 

מפקד 
משמרת

   ן"עוזר קמן"קמצ"קמב

אי אחר
 אפסנאות

מנהל 
 עבודה

 חשמלאי

ת "ר
טיפול 
 ושיקום

ת "ר
 חינוך

קצין 
 תעסוקה

 רופא

מנהלי 
 עבודה
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    דרוםמחוז תמפקד

  

  אלי גביזון גונדר - דרוםמחוזמפקד 

  . לאילת ועד המרכז מאזור ג"על שטח ג הפרוסים   מתקני כליאה10 דרום מחוזב

 הביטחוניים מהווים אסיריםה, רים ועצורים פליליים וביטחוניים אסי9880ות דרום מאכלסמחוז  יחידות 

  .ות ושפוטים לתקופות מאסר ארוכ"מחבלים עם דם על הידיים" מהאוכלוסייה ורבים מהם 60%כ 

,  מהתחום הייעודי קצינים ולוחמים1955מתוכם ,  אנשי סגל2512 - כ משרתים המחוזיחידות מפקדה ובב

, החינוך, סגל שעוסקים בניהול המקצועי של מערך העבודה הסוציאליתאנשי  201 - סוהרי חובה וכ - 611

  .הדת ומסגרות השיקום והתעסוקה לאסירים הפליליים, הרפואה

  08-6290600 -  דרום מחוזמספר טלפון במפקדת 

  

  פקס+ טלפון + כתובת   ר"ת ביס/פרטי מפקד  ר"ביס

  

   אוהלי קידרר"בימ

  

  מנדו פייסלגונדר משנה 

  08-9776666 - טלפון 

  08-9193040 -פקס 

  111.ד.ת, באר שבע-כתובת 

  

  ר אשל"ביס

  

  רינה הראלגונדר משנה 

  08-9776666 - טלפון 

  08-9193020 -פקס 

  59.ד.ת,  באר שבע-כתובת 

  

  ר דקל"ביס

  

  

  

  ר אילת"בימ

  

  באסם קשקושגונדר משנה 

  

  

  

  כלאי שאול אוקנין

  08-9776666 - טלפון 

  08-9193060 -פקס 

 עמק -  2351.ד.ת,  באר שבע- כתובת

  שרה

  

  08-6362433 - טלפון 

  08-9193075 -פקס 

  מרחב אילת,  אילת-כתובת 

  

  ר נפחא"ביס

  

  יחזקאל מרקוביץגונדר סגן 

  08-9776666 - טלפון 

  08-9193100 -פקס 

  240.ד.ת, מצפה רמון-כתובת 

  

  ר קציעות"ביס

  

  

  שלומי כהןתת גונדר 

  08-9776666 - טלפון 

  08-9193140 -פקס 

  84102 -מיקוד , 13.ד. ת-כתובת 
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  פקס+ טלפון + כתובת   ר"ת ביס/פרטי מפקד  ר"ביס

  

  ר רמון"ביס

  

  

  גונדר משנה אילן בורדה 

  

  08-9776666 - טלפון 

  08-9193121 -פקס

   מצפה רמון699.ד. ת-כתובת 

  

  ר שקמה"ביס

  

  ל'גונדר משנה שלמה ענג

  

  08-9776666 - טלפון 

  08-9193080 -פקס 

 17. ד. צפוני תה איזור התעשיי-כתובת 

  אשקלון

  

  ר ירושלים"בימ

  

  סגן גונדר שושן ישראל

  

  02-6333801 - טלפון 

  08-9193162 -פקס 

  872.ד. ירושלים ת6 חשין -כתובת 

  

  ר עופר"ביס

  

  גונדר משנה גניש מנשה

  

  08-9776666 –טלפון 

  08-9193360 -פקס 

  3007.ד. גבעת זאת ת-כתובת 

  

  מתקן סהרונים

  

  גונדר משנה טוביה מליחי

  

  08-6824501 - טלפון

  08-9193180 -פקס

  84102 -מיקוד, 13. ד. ת-כתובת
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  :2008פרויקטים ייחודים שהיו במחוז דרום בשנת 

  

  

  .א" סוהרות מכלל יחידות המחוז השתתפו בסיור לימודי בת100- כ- "יום האישה*"

  .ר אשל לכלל משפחות הסוהרים" ביסבמתחם-"יום משפחות*"

  התקיים יום משפחות לכלל אנשי הסגל ביחידות מחוז דרום-2008במהלך מאי 

  . סוהרים ובני משפחותיהם800 -נטלו בו חלק כ".אשל"האירוע התקיים במתחם 

  .במהלך היום התקיימו הפעלות ומופעים להנאת המשתתפים

  .חוז דרום נשף מ-2008דצמבר -"משמר הנגב"נשף מחוזי ב*

  ".משמר הנגב"האירוע התקיים בקיבוץ .בנות זוגם/ סוהרים ובני1.000-נטלו בו חלק כ

  .הזדהות עם משפחות החיילים החטופים–ערב מפקד  *:אשל ר"ביס

  .סדנאות צחוק          *

  .שיפוץ ביתו של סוהר שנפטר          *

  .ש"בית העיוור בב"מסיבת חנוכה ב*:ק"אוהר "בימ

  .ח סורוקה"חלוקת ממתקים לילדים מאושפזים בבי     *        

  

  .למשפחות סוהרי חובה- "יום הורים*":נפחאר "ביס

  .שיפוץ בית משפחת סוהר בשדרות שביתו נפגע מקסאם          *

  

  .ש"בב" בית כהן"מסיבת פורים לדיירי הוסטל *:רמוןר "ביס

  .הסוהרים במשמרתעובדי היום החליפו את כלל -"יום ללא משמרת         *"

  

  .קשישים באשקלון- צביעת בתי*:שקמהר "ביס

  .באשקלון" ברזילי"ח "חלוקת חבילות שי לילדים מאושפזים בבי            *

  

  .שיפוץ בתים שנפגעו מקאסם בשדרות*:דקלר "ביס

  .ש ובשדרות"תרומה כספית למשפחות נזקקות בב        *

  

  .שמן-ביער בן-"מבצע ניקיון*":עופרר "ביס

  .תרומת מזון למשפחות נזקקות         *

  

  .למשפחות סוהרי חובה-"יום הורים*":קציעותר "ביס

  .סיור בנושא מחזור ואנרגיה סולרית-ביקור בניצנה*  

  

  .שיפוץ בתים- זוג קשישים-"אימוץ*":ירושליםר "בימ
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  :מ"תחום אג

  ": כתר"הקמת כוחות  .1

ובחודש , ס"ודיים במחוז דרום כחלק מכלל שב אוגוסט הוכשרו הצוותים הייע–בחודשים מרץ 

 לאחר –בקציעות ועופר " כתר"ז דרום להקים מתוכם את כוחות "י ממ" הוחלט ע2008ספטמבר 

תקיפת , שריפה, בריחה, קורס השלמה שהסמיך את הכוח להתמודדות מול תרחישי התפרעות

  .מתקן ועוד

סיבית כולל פעילויות בכמה אירועי הכוחות פעילים ונמצאים בשגרת פעילות ואימונים אינטנ

  .אמת ביחידות

  :2008'  דצמ–מבצע שחרור אסירים  .2

כמחווה , ר עופר" הוצא לפועל בצורה מוצלחת מבצע שחרור אסירים בביס2008' בחודש דצמ

  .'לרשות הפלס

ז "פ מלא ובפיקוד ממ"י בתיאום ושת"נחשון וכוחות מ' יח, במבצע השתתפו כוחות מחוז דרום

  .דרום

  :2008'  דצמ–ר עופר "ביס" דודי שינהנ" .3

עקב כניסה , ר עופר" יום שבת החלה התפרעות המונית של אסירים ביטחוניים בביס– 20.12.09ב 

  .לחיפוש פתע

והסתיים בהצלחה ,  שעות3 –מחוזיים ונציבותיים הוקפצו לאירוע שארך כ ,כוחות יחידתיים 

  .י צוותי המחוז ליחידות שונות" עלאחר דיכוי המהומות וניוד האסירים הדומיננטיים

  :2008'  דצמ–" עופרת יצוקה"מבצע  .4

באר שבע , אשקלון, אשדוד , בו נורו עשרות רקטות לעבר יישובי עוטף עזה, במהלך המבצע

הוחזקה כוננות מחוזית מיוחדת , תוגברו כלל היחידות במחוז בכוחות סוהרים, וסביבתה

  .וד ביחידות בכל מהלך המבצעלתפילות שישי והושם דגש על נוכחות פיק

סימון המרחבים ופינוי של אסירים וסגל למרחב , ר במחוז בוצע מיפוי מרחבים מוגנים"בכלל ביס

 .מוגן בכל אזעקה שנשמעה בסביבת בתי הסוהר השוהים בקו האש

  

  ".עמך"ש עמותת "דרום יצר קשר שוטף בשנתיים האחרונות עם ארגון ניצולי שואה בב-חינוך מחוז

לו " זכו"דרום הושפעה לא מעט בעקבות היחס המשפיל ש-וצה של עמותת עמך לחיקוי של חינוך מחוזאימ

היותם אוכלוסייה נזקקת וכן בשל העובדה המצערת שעם השנים מתמעט מספרם של , ניצולי השואה 

–ר  לינוא22ב, במהלך השנה האחרונה ערכנו שתי מסיבות בארגון עצמו. מפאת הזקנה,הניצולים בקרבנו

מלווים בסיור לימודי שרכה –בחג הפורים וכן שישמשנו כמאבטחים -  למרץ18ו בשבט וב"בחג בט

  .העמותה

  . ניצולי שואה63השתתפו , ערב הוקרה לניצולי השואה שנערך באודיטוריום התקיים, בחודש דצמבר
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סוהר -ייום האישה לנשות האסירים השתתפו נשות אסירים מבתנערך , 2008בחודש מרץ  -ב

משפחה :" הסוהר במחוז בנושא -במהלך שבוע שלם התקיימו פעילויות בכל בתי. ק"אוה,דקל,אשל

  " .וזוגיות

  :דרום-פרויקט מחזור מחוז

כדור , מחזור שמירת הטבע : במהלך כל השנה קיימנו פעילות מגוונת הנוגעת במגוון רחב של תחומים כגון

  .דרום -הפעילויות התקיימו בכל בתי הסוהר במחוז. בורייםאי עישון במקומות צי, מניעת זיהום , הארץ

  :שבוע הסמים

 N.A קיימנו כנס , שבוע המאבק בסמים בכלל בתי הסוהר ביחידות המחוזהתקייםבמהלך חודש יולי 

 מכל N.Aכמו כן השתתפו בכנס פעילי . הגיעו אסירים למתחם אשל מכלל בתי הסוהר במחוז ,מחוזי 

  .ם פעילי65-רחבי הארץ כ

  :שבוע הספר העברי

  .ק"אוה,דקל,אשל: קיימנו את שבוע הספר העברי  בשלושה בתי הסוהר ,20-24/07

השתתפו אסירים ,הגיעו סוכני מכירות ספרים אשר הקימו דוכני מכירת ספרים לשלושת בתי הסוהר 

  .מכלל האגפים אשר רכשו ספרי קריאה ויומנים

  :מאשקלון" נווה הרואה"אימוץ בית הילדים 

ש ואם בשל חוסר "אם בצו ביהמ , שהוצאו מביתם 3-18גילאים במאכלס בתוכו ילדים ונוער , ית הילדיםב

  .  של הוריהם מסוגלות

תוך מתן דגש על תשומת לב ,  יום כיף שנתיויוזם עבורםאמץ את בית הילדים מ, דרום-ינוך מחוזצוות ח

  . אטרקציותויתי ומלא משאבים רבים ביצירת יום חורבה לילדים הנזקקים לה והשקעת

  :"ניצחון הרוח"פרויקט 

נחשפו  במסגרתו השתתפו אסירים מכלל בתי הסוהר במחוז בסדנאות בהם ,פרויקט עסק בנושא השואהה

נוצרה הזדהות לסבלו של . ברמת הידע והעובדות ההיסטוריות לטרגדיית השואה , לראשונה, חלקם

בנוסף לסדנאות . אדם מסכנת את קיומה של החברהכי פגיעה בזכויות ה, הקורבן וכן הופנמה ההבנה 

ובו זכו לראות את " יד ושם" השואה הלאומי ןחוויתי במוזיאו–בבתי הסוהר  זכו האסירים לסיור לימודי 

והן האסירים הן  ערב הוקרה לניצולי השואה שבו השתתפו  בסופו של הפרויקט קיימנו. עדויות השואה

  .  12/08 והסתיים בחודש 10/08  בחודש  הרוח התחילןפרויקט ניצחו. הסגל 

  .שבוע למלחמה בסמים " + הקש בדלת" לנובמבר התקיים מבצע 2ב

  ":נגב-עלי"פרויקט 

הינו כפר שיקומי ובית מגורים לאוכלוסייה בוגרת וצעירה בעלת , "עלי נגב" פרויקט -תאור הפרויקט

  .קשה ועמוק, ברמות פיגור בינוני, צרכים מיוחדים

אשר מאתרים אסירים בעלי נכונות , י גורמי החינוך"תקיימת אחת לשבוע והיא מופעלת עההתנדבות מ

  ).וכמובן עומדים בקריטריונים שנקבעו מראש  (לשוהים בכפרלסייע 

, דקל,אשל, ק"אוה: אסירים מבתי הסוהר 30-חשוב לציין כי במסגרת ההתנדבות יוצאים מדי שבוע כ

תוך מתן דגש על עבודה פרטנית עם , לבים בסדנאות התעסוקה אסירים אלו משת .רמון ושקמה ,נפחא 

  . הדיירים במטרה להביאם למיצוי אישי
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  :עסוקההכשרה מקצועית ותתחום 

 במסגרת ההכשרה מקצועית במחוז דרום התקיימו שמונה קורסים  לאסירים שנטלו בהם 2008בשנת  .1

 113ת הקורסים סיימו בהצלחה א,  אסירים מבתי הסוהר אשל דקל ואוהלי קידר152 -חלק כ 

 .אסירים

 : התקיימו הקורסים הבאים2008בשנת  .2

 ).  קורסיםשלושה(,  קורס ניהול מחסן ממוחשב  .א

 . קורס גישור וניהול קונפליקטים  .ב

 .מכללה מלווה עמל הישגים באר שבע, קורס ספרות גברים  .ג

 ).  קורסיםשני(, קורס יזמות וניהול עסק קטן  .ד

 . קורס ריצוף וקרמיקה  .ה

 :םחום התעסוקה במרכזים היצרניים בוצעו מספר פרויקטים ייחודייבת .3

 . בתחום איכות הסביבהירוקהשדרוג המצבעה במפעל המתכת באשל והפיכתה למצבעה   .א

 .הרחבת מפעל המתפרה במרכז יצרני דקל והגדלת מספר המועסקים  .ב

 .ל בתחום איכות הסביבה במפעלי העץ במרכז היצרני באשירוקותבניית שתי מצבעות   .ג
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  מפקדת מחוז מרכז

  

   גונדר נזים סביתי–מפקד מחוז מרכז 

  

 בתי סוהר המחולקים בשני מתחמים 11מפקדת מחוז מרכז ממוקמת בעיר רמלה  ובתחום אחריותה 

ומתחם הדרים השוכן באזור ) א "למעט בית מעצר ת(    מתחם איילון השוכן ברובו בעיר רמלה–עיקריים 

  .שרוןה

  

   :מתקני הכליאה

  

  :במתחם איילון נמצאות היחידות הבאות 

ס ומחלקות לבריאות הנפש בשיתוף עם "ח המרכזי של השב"בית מעצר ניצן  בו ביה, איילון , מעשיהו 

א השוהה בשכונת תל כביר "גבעון ובית מעצר ת, נווה תרצה שהינו בית סוהר לנשים , משרד הבריאות 

  .א"בעיר ת

  :ים נמצאות היחידות הבאותבמתחם הדר

בית סוהר רימונים אשר לאחרונה הורחב , בית מעצר הדרים ,  העתיד להיסגר בימים אלו ממש –אשמורת 

  .שהינו בית הסוהר לנוער,בית סוהר השרון ואופק , ויכולת קליטת האסירים שלו גדלה פי שניים

  

  

  :סגל המחוז 

  

   אנשי סגל2347במחוז מרכז מועסקים 

   סוהרי חובה109 – סוהרי קבע ו 2238 - מהם 

 . גברים1779 - נשים ו508 -

-   

  . סוהרים חדשים277 גויסו למחוז 2008 בשנת 

  

  08-9787000 –מספר הטלפון במפקדת המחוז 
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  :נתוני אסירים

  

, פ"ט, ה"ט, נוער: אוכלוסיות ייחודיות, עצורים פליליים/אסירים: אוכלוסיית האסרים במחוז מגוונות

  .שפוט ועצורים/ביטחוניים נוער, הפרדה ארצית, ביטחוניות/ליליותנשים פ

  .6751תקן הכליאה במחוז 

  . ימי חופשה10961 - יצאו לחופשות מן המחוז 2008בשנת 

  . עתירות39י בית המשפט רק " עתירות מתוכם התקבלו ע2019ביחידות המחוז הוגשו 

  

   אסירים3086 – הועסקו בעבודות שירותים ובתעסוקה 2008בשנת 

  . כיתות109 - את ספסל הלימודים ב2008 אסירים פקדו בשנת 1750

  .2008 תלמידים בשנת 410 - מדרשיות שימשו כ26

  . מקומות עבודה כחלופה למאסר146- עובדי שירות עבדו בכ906 –ו 

  

  

  :2008שינויים משמעותיים במחוז מרכז בשנת 

  

 .ן"איחוד ניצן ומג -

 . מרחב שפלה ושומרון–אל קליטת עצורי ימים ממשטרת ישר -

 .פתיחת אגפים לעצורים פליליים ולטעוני הגנה בבית סוהר השרון -

 .ר אשמורת"סגירת אגפים והיערכות לסגירת ביס -

 .קבלת בית מעצר פתח תקווה מידי משטרת ישראל -

 . אגפי כליאה בבית סוהר רימונים והיערכות לפתיחתו6בניית  -

 .ו ממזערי למירבישדרוג רמת הביטחון של בית סוהר מעשיה -

 .שחלוף אוכלוסיית האסירים בין בית סוהר גבעון למעשיהו -
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  ר"ביס

  

  
  ר"ת ביס/פרטי מפק

  
  כתובת

  
  טלפון

  
  פקס

  
  מעשיהו

  

  
  ד יוסי בק"תג

  
   רמלה13. ד.ת

  
08-9787501  

  
08-9193240  

  
  איילון

  

  
  מ עופר בן שמואל"גנ

     רמלה16. ד.ת
08-9787401  

  
08-9193220  

  
  ניצן/ן"מג
  

  
  מ מאיר שמחון"גנ

     רמלה178. ד.ת
08-9787301  

  
08-9193300  

  
  הדרים

  

  
  מ נביל עאמר"גנ

אבן יהודה מיקוד 
40500  

  
09-8994301  

  
08-9193460  

  
  רימונים

  
  מ צביקה ימין"גנ
  

  
  778. ד.אבן יהודה ת

  
08-8994601  

  
08-9193500  

  
  גבעון

  

  
  מ גואל אבידר"גנ

  
   רמלה2016. ד.ת

  
08-9787201  

  
08-9193260  

  
  ת"נ

  

  
  ד רונית מצליח"סג

  
   רמלה229. ד.ת

  
08-9787601  

  
08-9193320  

  
  אופק

  
  ד דפנה נוי"סג
  

  
  778. ד.אבן יהודה ת

  
08-8994701  

  
08-9193520  

  
  א"ת
  

  
  ד חיים מורד"סג

  
  א" ת84בן צבי ' רח

  
03-5157801  

  
08-9193380  

  
  השרון

  

  
  מס'ד יוסף מוג"סג

 7. ד.אבן יהודה ת
  40500מיקוד 

  
09-8994201  

  
08-9193440  

  
  ת"פ

  

  
  כ ערן פייר/ר

 53שטמפפר ' רח
  75. ד.ת ת"פ

  
03-9398701  
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  2008פרויקטים ייחודיים במחוז מרכז בשנת 

  

  רווחה/ א "מש

  . סוהרים ובני משפחתם2000יום משפחות סגל בפארק נחשונית בהשתתפות  .1

  .ר רימונים"ין של המחוז בביס השף המצטי–" קרב סכינים"תחרות  .2

  

  ש"בתחום החטו

  - איילון .1

 .ס"פתיחת כיתת אוניברסיטה פתוחה ראשונה בשב •

 .ח איילון"י רת"ס בכנס בינלאומי בשוודיה ע"הצגת תחום החינוך בשב •

 .א"הפקת תיאטרון קהילתי לשפוטים למאסרי עולם בשיתוף עם אוניברסיטת ת •

 - אופק .2

וזכייה במקום ,  איש 1500 צפו בהצגה –" ות דלתות מסתובב" הפקת תיאטרון  •

 .הראשון בפסטיבל הצגות לנוער 

 העברת מסר של נערי בית הסוהר נגד אלימות –" שלהבת"הפעלת פיילוט פרויקט  •

 .בבתי ספר תיכון

 .פרויקט חונכות לנערים עולים" לב לעולים"  •

  - הדרים .3

 .הפקת פרויקט מוסיקלי מקורי •

  - השרון .4

 . שנה למדינה60תערוכת אוכל בראי  •

 .60תערוכת אסירים מציירים  •

 .עם חולי סרטן" לניאדו"ח "פעילות אסירים בביה •

 .ח השרון וזכייה בציון לשבח"י רת"כיה ע'ל בצ"בכנס בינ" ניצחון הרוח"הצגת פרויקט  •

  - רימונים .5

 . שנה למדינה60תערוכת  •

 .פתיחת כיתת תיכוניה •

 .א"באיכילוב ת" דנה"ח "פעילות אסירים במחלקת הילדים של ביה •

 . ניקוי נחל אלכסנדר–פעילות אסירים למען איכות הסביבה  •
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  – אשמורת .6

 . מחזור–" הצילו את כדור הארץ " פרויקט  •

 .פעילות במוסד נכים בנתניה בשיתוף סגל ואסירים •

 .בנתניה" לניאדו"ח "פעילות אסירים במחלקת הילדים בביה •

  

  – נווה תרצה .7

 ".מלכות המדבר" סיור בנאות קדומים ביחד עם פרויקט העצמת אסירות ששיאו •

 .פרויקט מחזור  •

 .פתיחת פינת החי •

 . פעילות ותמיכה לאסירות פסיכיאטריות–ף "פתיחת פרויקט כנ •

  - גבעון .8

  . אסירים מטפלים בבעלי חיים בעמותה ברמלה–" תנו לחיות לחיות " פרויקט בשיתוף  •

  - מעשיהו .9

  פרויקט שנתי – שנה למדינה 60 •

 ".גברברות הרוח"אטרון הפקת תי •

 ".חצרות מוסררה"ס לצילום מוסררה והשתתפות בתערוכה "סדנת צילום בשיתוף ביה •

 .התנדבות אסירים בקיבוץ גזר וסיוע בתחזוקת החווה החקלאית במקום •

  

 

  – ן"מג/ניצן .10

 . אסירים150-  ו.N.Aדוברי   –אירוח של כנס אחדות מחוזי  •

 ..".מהטוב אל הרע ובחזרה" פרויקט ציור  •

–" קפלן"ח "י אסירים לביה"מוביילים וציורים ע,  הכנת תמונות –פרויקט נתינה  •

 .מחלקת ילדים והוסטל למפגרים
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  מפקדת מחוז צפון

  
  

  מיקי חלפון גונדר - צפון מחוזמפקד 
  
 . מתקני כליאה הפרוסים בחלקה הצפוני של מדינת ישראל8 צפון מחוז ב

  . טחונייםיאסירים ועצורים פליליים וב 6,781  ותלס צפון מאכמחוזיחידות 

  :מתקני הכליאה

  .חרמון-שממוקמת במתחם צלמוןמחוז  ומפקדת הדמון, כרמל, קישון, חרמון, צלמון, גלבוע, שיטה, מגידו

 קצינים ולוחמים בשרות קבע 1,250 -מתוכם כ,  אנשי סגל1,674 - פועלים כהמחוזביחידות במפקדה ו

 אנשי סגל שעוסקים בניהול המקצועי של מערך העבודה  400  -עודי וכיתחום היוסדיר עובדים ב

  .הדת ומסגרות השיקום ותעסוקה לאסירים הפליליים, הרפואה, החינוך, הסוציאלית

  .04-6788593ספר הטלפון במפקדת מחוז צפון מ

  פקס+ טלפון + כתובת   ר"ת ביס/פרטי מפקד  ר"יסב

  04 -  6788500   -טלפון    אה קליינרלגונדר משנה    בית סוהר חרמון

     08 - 9193720   -'  פקס

     4011. ד.ת, ר'  כפר מר-כתובת 

  04 - 6788400   -טלפון      שרון שואן  גונדר משנה   בית סוהר צלמון

    08 - 9193740   -'   פקס

      848. ד.ת, ר'   מר-כתובת 

  שיטהבית סוהר 

  

  04 - 63500400    -טלפון   משנה ראפת עותמןגונדר 

  08  - 9193660      -' פקס

     10900, גלבוע. נ. ד-כתובת 

  בית סוהר גלבוע

  

  04 - 63500922   -טלפון    סגן גונדר דקר אילת

  08  - 9193660     -'  פקס

     10900מיקוד ,   דואר נע גלבוע-כתובת 

  בית מעצר קישון

  

  04 -  9037924   -טלפון    גונדר משנה יוסף שוהם

   08 - 9193700   -'  פקס

       31000, 97. ד.ת,   חיפה-כתובת 

  תת גונדר אשר שריקי  בית סוהר מגידו

  

  04 - 9038701  -טלפון 

   08 -  9193620  -'  פקס

   צומת מגידו      -כתובת 

  04  - 8298600 -טלפון    גונדר משנה גניש מנשה  בית סוהר כרמל

  08  -  9193640 -פקס    

   עתלית18. ד. ת-בת כתו

  04 - 8298801 -טלפון   ל'גונדר משנה דוד אנג  בית סוהר דמון

  08 -  9193420  -פקס   

   דלית אל כרמל98. ד. ת–כתובת 
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  :התאפיינה במספר נושאים משמעותיים   במחוז הצפון2008שנת העבודה 
  

 : ארגון -הטמעת הרה •

  . וקצין מטה ומנהלאסיריםצין ק:בעלי תפקידים נוספים למחוזנכנסו   .א

  . ארגון ביחידות המחוז-תחילת תהליך הטמעת הרה   .ב

   –ר חרמון "ר חרמון אשר הביאו לעיבוי המעטפת החיצונית של ביס" אירועי בריחה מביסשני •

  .צלמון

  .בניית מעון סגל במגידו, ובמיוחד, תנופת בינוי ביחידות המחוז •

  . שיטה וכרמל, דמון, בקישון) מבחן.ק, ד"עו, משפחות(שיפור מערך השירות לאזרח  •

  .בניית שתי כלביות בגלבוע וצלמון •

  .השתלבות מספר יחידות מהמחוז בפרויקט העצמת בתי הסוהר •

  .1.1.09 -שנפתח  במחוזי במתחם מגידו הקמת מרכז אימונים  •

  שיפוץ מועדון סגל ,  חניכת מעון סגל חדש במגידו- העצמת הסוהר ושיפור סביבת העבודה  •

  .בשיטה

       

  :עיקרי העשייה בתחומים השונים

  

  תחום הביטחון

  +)30%(ובביקורות מתוכננות  +) 96.5%(עליה בביקורת פתע במחוז  •

פ עם יחידת דרור וחיפושי פתע יזומים על פי "תיגבור שת,  +)26%(  עליה במספר החיפושים  •

 .מידע

 .וח אינטנסיביבשל תגבור החיפושים ופיק) 'ח וכד"אמל(  ירידה משמעותית בממצאים  •

  +).15%(  עליה במספר תרגילים בתחום המבצעי  •

  +)33%(ר דמון "ר צלמון ובביס" עליה במספר ניסיונות פגיעה עצמית בביס •

 

  תחום ההדרכה

נהיגה בתנאים מכבידים , כיבוי אש, צוותים יעודיים: תיגבור ההכשרות במחוז בתחומי המבצעי  •

 .ונהיגה מונעת

  

  

  

  

  



  2008ח שנתי "דו  -שירות בתי הסוהר          

  

36

  קומוהטיפול באסיר ושי

  קבוצות טיפוליות 181 - אסירים השתתפו ב1106 •

  עליה במספר קבוצות ומספר אסירים המשתתפים  בהם •

 :  מסגרות הטיפוליות •

 ר חרמון " מרכז גמילה בביס �

  מחלקה לטיפול בהתמכרות לאלכוהול �

 ר צלמון" מחלקה לטיפול בהתמכרות בביס �

 ר כרמל"ב בביס" פרוייקט ל �

 ר חרמון"בביס" בית התקווה"משפחה  מחלקה לטיפול באלימות ב �

 "יחד" פרוייקט  �

 ר כרמל"י בביס" פרוייקט לב �

 .ר צלמון" פרוייקט טיפול באסירים לראשונה במאסר בביס �

  

 תחום החינוך

 אסירים 1273(  מהם סיימו מסגרות השכלה תיכונית 8% סיימו מסגרות השכלה כאשר 91%  •

 )סיימו בהצלחה

 )14%( עליה במספר תוכניות החינוך  •

  קבוצות הורות     �

  משפחה ותרפיה באומנות �

  אומנות �

  ספורט �

  תחומי דעת �

  התמכרויות �

   מודעות �

 ירידה במספר המתנדבים בתחום החינוך בעיקר בגלל קשיי הגעה •

  

  תחום הדת

 )4.6%( עליה במספר לומדים במדרשיות בבתי הסוהר  •

  )12.5%( עליה במספר אסירים בשיקום דתי  •

  תחום הרפואה

ועליה +) 21%(עליה במספר בדיקות בחדר מיון , +)30%(  במספר אישפוזים של אסירים  עליה •

 +)85%(בבדיקות במרפאות חוץ 

 +)25%(ר צלמון "ובביס+) 18%(ר קישון " עליה בבדיקות רופא כללי בבימ •

 +).23%(ר צלמון "ובביס+) 31%( ר קישון " עליה בבדיקות רופא נרקולוג בבימ •

  .עיקר בשל העובדה שנקלטים  כל העצורים ממשטרת ישראל  בבתי המעצרעליה נובעת ב: הערה
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  עבודות שרות

 )-10%(  ירידה במספר עובדי שירות  •

  צמצום מספר חייבי מאסר •

  +)23%( עליה במספר מעסיקים  •

 )67%(כאשר רוב העתירות נדחו ) -39%(  ירידה במספר עתירות שהוגשו  •

.        פ בין עבודות שירות למעסיקים"הקשר והשתכנס מעסיקים התקיים במטרה לחזק את   •

  .180 מעסיקים מתוך 160השתתפו בכנס כ 

  

  תחום התעסוקה

 +)3%(  עליה במספר אסירים הלומדים במסגרות הכשרה מקצועית  •

  קורסים18 –ב ) 288(  סיימו קורסים מקצועיים 92%  •

 . מפעלים16 –  עובדים ב830,  בתעסוקה יצרנית+) 18%( עליה במספר מועסקים  •

  

  תחום התמיכה הלוגיסטית

  מתקציבי    98.4%וניצול של  ,  מתקציב פרויקטים מקומיים88%  ניצול  •

 .        כללי

  פרויקטים  •

 ר קישון" נבנו משרדים חדשים בבימ �

 ר שיטה וגילבוע" שופצו חדרי מפגש לעורכי דין בביס �

 ר מגידו" נבנה מעון סגל בביס �

 ר מגידו"חוזי בביס נבנה מרכז אימונים מ �

 ר צלמון" הוקם אולם לועדות שחרורים בביס �

 ר גילבוע" הוקם אגף לאסירי עבודה בביס �

 ר צלמון וחרמון" שודרגה מעטפת הביטחו החיצונית והפנימית בביס �

 ר גילבוע" תוגבר מערך היקפי ופנימי בביס �

 ר כרמל"ט בביס" שידרוג משל �

 ר דמון" בביס3 שופץ אגף  �

  

  ש"תחום יועמ

 מהם התקבלו על ידי בית 5%,  עתירות אסירים לבתי המשפט בתחומים השונים760וגשו ה •

 המשפט
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  2008 בשנת צפוןפרויקטים ייחודיים במחוז 

  

  ר ירוק שכולל מיחזור ושיפור איכות הסביבה"פרוייקט ביס

  .ס"בית סוהר גילבוע קיבל מקום שלישי בתחרות ארצית בין בתי הסוהר בשב

  

  ון בית סוהר צלמ

   פירוט נקודות בולטות בעשייה-

 מסיימים וזכאים 176,  לומדים184כ " שכלל סה9-הגדלת מספר קורסי הכשרה מקצועית  ל •

 .ת והמכללות"לתעודות סיווג מקצועי ש משרד התמ

. ב.  איתור ומיון קפדניים. א: צמצום משמעותי של אחוז נשירת תלמידים מקורסים באמצעות •

  . הלימודיםמתן שיעורי עזר במהלך 

 מענה להגדלת כמות התלמידים והתאמה למגוון -הרחבת שדרוג ואבזור כיתת הכשרה מקצועית  •

  .רחב של מקצועות לימוד 

שילוב בוגרי הקורסים במרכז יצרני כחלק ממדיניות יחידתית של מתן קדימות לאסירים בוגרי  •

 .קורסים

  

   במרכז החינוך בצלמון2008פרויקט בחירות 

  
 אחריות אישיתתוך לקיחת  ר"רת תחושת השייכות של האסיר למרחב הקהילתי בביסהגב  -האתגר

   .לייםאפורמ-ובלתי לייםאפורמ, חינוכיים ומעורבות בפרויקטים

  :מהלכה למעשה
 

  " היכולת להשפיע-הזכות לבחור:"פרויקט  �

                         פריטת האתגר : במרחבי החיים השונים' תחושת האני'העצמת : מטרה  �

  לעיל לדרך פעולה אופרטיבית ברמת החינוך הפורמאלי הצריכה הכנסת  �

   דבר שאינו מתאפשר בהתנהלות(אלמנט של בחירה למסגרת הלימודים  �

  ). השוטפת �

,  שיעורים אשר היו צריכים לדרג בסדר עדיפויות5 הוצעו לתלמידים -"'בחירה של יום א"-: דרך �

השתדלות לאפשר לכל תלמיד להשתבץ לבחירה ס הבחירה תוך "החלוקה לכיתות נעשתה ע

 . הראשונה

חשיבה :  מערכי שיעורים של כלל הבחירות שעמדו  לפני  התלמידים- חוברת מלווה לפרויקט �

פותחים חלון לעולמות , ..."יש לי סיפור לספר", "הבגד",  עולם מופלא ומרתק-בעלי חיים, חיובית

 .פיקאסו ורנואר: הציירים

 חווייתית   הרצאה . הרצאה של המאמן האישי אלון גל–רות בחיינו נושא הבחי הרצאה ב �

  הכוח , משמעויותיה, אשר חיברה ברמה בלתי אמצעית את התלמידים  לנושא הבחירה  

                                                                                 .'כוחות החיים'לבחור מול הביטול העצמי בפני      
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   טיפול באסירים

 

 לראשונה 20-30חינוכי שיקומי המיועד לאסירים צעירים - פרויקט טיפולי - אסירים במאסר ראשון .1

  .במאסר

  מטרתו יצירת מרחב טיפולי המאפשר בדיקה מעמיקה של המניעים לביצוע           

  ם תהליך מכוון לשיקום לקראת חזרה לחברה כאזרחים נורמטיביי. העבירה          

  קבוצות : במסגרתו,  חודשים5אורכו של התהליך  .וצמצום הרצידיביזם          

  .ופעילות ספורטיבית  פעילות העשרה , סדנה חינוכית, טיפוליות           

  )לומדים/ עובדים( מחויבים לסדר יום )  בממוצע15-כ(המטופלים           

  , ות לסיום במעמד המשפחות קבלת הערכ-סיום הפרויקט ביום משפחות         

  .בבית הסוהר ופעילות משותפת  מתקיים סיור          

  

פעולות  .סגרות טיפוליות בחרמוןמ אסירים ל61הועברו  - שיבוץ אסירים בפרויקטים טיפוליים .2

  :לעידוד הפניית אסירים למסגרות

   בית -מיתאלימות אינטי,  פרויקט שינוי- אלימות כללית: בוצות טיפוליות          ק

       למחלקות גמילה–סדנאות ראשוניות , אלכוהול , התקווה         

  

 קבוצת התמודדות - תום ההליכים .  קבוצת תמיכה לעצורים בהשגחה- לימים: תן מענה לעצוריםמ .3

 .מכוונת לעצורים לראשונה במעצר, במעצר

  

המודעות לקיומה של  קבוצה ראשונית המכוונת להעלאת -חינוכית לעברייני מין-בוצה פסיכוק .4

 .בעיה והגברת מוטיבציה להשתלבות במסגרת טיפולית אינטנסיבית

 

 ש צלמון"כנס בוגרים במג  .5

  

  קשרי קהילה

   למחלקת  –" פוריה"ר צלמון לבית חולים "יצא צוות סוהרים  מביס, ו בשבט"בחג ט •

   .  להוריהם ולצוות הרפואי, העניקו  שי סלסלות פירות יבשים לילדים  לדיםי

  .קיון מקלטים בקרית שמונהיר צלמון לשיפוצים ונ"יציאת סגל ביס •
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  תעסוקה בבית סוהר צלמון
  

 ISO 9001:2000פ מודל "ס צלמון נבחר כאחד מבתי הסוהר הראויים לפעול ע/ב .1

ס מקנה למפעל מעמד מקצועי תעשייתי בתקני איכות /אישור והסמכת מפעל הטקסטיל בב .2

 .בינלאומיים 

  מאפשר למערך התעסוקה לקבל על עצמו עבודות ISO 9001:2000המפעל להסמכת אישור  .3

, י גופים "מקצועיות בתחום הטקסטיל המחייבות בקרת ייצור תהליכים והינם תנאי לרכש ע

 .ל "או ייצוא לחו\ו , םביטחוניי, ציבוריים , מוסדיים 

 

ם וסגל מערך התעסוקה מענף ההיערכות לקבלת ההסמכה והאישור בוצעה בסיוע יועצים חיצוניי .4

  .הייצור בשיתוף עם מנהלי המפעל שהינם הגורם החשוב ביותר בתהליך ההסמכה

  

  

  

   כוכבי יופי5 מסורת של  -צלמון 

  

מטעם " תעשיה יפה בישראל יפה"ר צלמון חלק פעיל בתחרות  " ועד היום   נוטל ביס2003מאז שנת 

  ". המועצה לישראל יפה"

עורכים סיור במכלול התעסוקה  ובשטח בית , ם שופטי התחרות בבית הסוהר  במסגרת התחרות מבקרי

  .הסוהר 

  : בין הנושאים הנבדקים

  . רותיםיחדרי אוכל וחדרי ש,קיון שטחים ציבורייםינ,גינון,שילוט~חזות חיצונית  .א

 . סדר ונקיון, איחסון, רמת תחזוקה , עיצוב , בטיחות~ חזות פנימית   .ב

 .כיבוי אש ועזרה ראשונה,אשפה,מערכות שפכים,מים,גז, חשמל~מערכות שרותי עזר   .ג

דגש רב מושם בקרב השופטים על נושא אכיפת איסור העישון במקומות ציבוריים ושמירה על איכות 

  .הסביבה 

אנשי השיפוט  מביעים הערכה רבה לפעילויות המתקיימות לטובת האסיר והקניית  כלים מתקנים 

ומתרשמים מאוד לטובה מתנאי המחייה ומסביבת העבודה בה ,רורם המסייעים בידי האסיר  לקראת שח

  .מצוי האסיר
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  בית סוהר חרמון

 מחלקות טיפוליות 8בבית הסוהר . בית סוהר חרמון פועל כמרכז גמילה ארצי של שירות בתי הסוהר

  . הנותנות מענה שיקומי למגוון רחב של אוכלוסיות וסוגי עבירות

ס אשר רואה את תפקידה "יקומי וטיפולי פועל בהתאם למשפט האסטרטגי של שבר חרמון כמרכז ש"ביס

לאפשר הזדמנות לשינוי והקניית כלים מתקנים לכל , ס יחד עם החזקת אסירים במשמורת חוקית"של שב

  .האסירים המתאימים וייתן הזדמנות שיקומית לאותם אסירים המעוניינים בכך

ה מאסר הזדמנות פז לארוך שינוי באורח חייו ולעזור לו לצאת תקופת המאסר מהווה עבור האסיר המרצ

  .ממעגל הפשע והעבריינות וכך להקטין את הסיכוי לחזור למאסרים נוספים בעתיד

  : מחלקות טיפוליות בנושאים שונים8בבית הסוהר פועלות 

  .מחלקות טיפוליות לגמילה מסמים .1

  .מחלקה טיפולית לגמילה מאלכוהול .2

  .אגף שיקום .3

  . לטיפול בגברים אלימים במשפחה–בית התקווה מחלקת  .4

  : פרויקטים טיפוליים2בבית הסוהר פועלים  .5

 .הנותן מענה טיפולי בתחום האלימות הכללית" שינוי"פרויקט  .6

  .הנותן מענה טיפולי  למסיימי טיפול גמילה מסמים" גשר" פרויקט  .7

בהתאם לסוגי האוכלוסייה , ס בו נערכת התערבות קבוצתית במגוון נושאים" אגפי נ2בבית הסוהר 

, קבוצות תקשורת, קבוצות השתלבות במאסר, קבוצות כישורי חיים,  קבוצות שליטה בכעסים–וצרכיה 

קבוצות לאסירים השפוטים בגין עבירת , קבוצות הכנה לשחרור, חינוכיות לעברייני מין- קבוצות פסיכו

  .תאונות דרכים ועוד

יקטים הינה לאפשר למטופלים לערוך שינוי באורח החיים המטרה הטיפולית של כלל המחלקות והפרו

בסיום הטיפול לכל מטופל נבחנת תכנית טיפולית להמשך דרכו . תוך שימוש בכלים מתקנים, העברייני

  .בקהילה, מחוץ לכותלי בית הסוהר

  :פירוט המחלקות הטיפוליות

עם הגעת .  התפיסה הקהילתית מחלקות לטיפול גמילה מסמים אשר פועלות על פי6בבית הסוהר פועלות 

אשר בו נערך למטופל אבחון פסיכו סוציאלי ) אגף מיון ואיבחון( ן "המטופל לבית הסוהר ישהה באגף אמו

משך השהיה באגף הינה כחודש ימים ובסופה נערכת וועדה אשר תמיין . י רופאת סמים"בדיקה רפואית ע, 

  .תיואת המטופל למחלקה הטיפולית המתאימה לצרכיו וכוחו

  .הפועלות על פי רוב בגישה הקהילתית, בסוף תהליך האבחון מופנה המטופל לאחת ממחלקות הטיפול
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  :הייחודית בתפיסה הטיפולית, המחלקה התעסוקתית

) הרווחת במחלקות האחרות(הפועלת בשונה מן השיטה הקהילתית , מחלקה ייחודית במרכז הגמילה

סירים אשר השיטה הקהילתית אינה מתאימה לאישיותם ונועדה להציע שיטת טיפול חלופית לא

המחלקה נפתחה על מנת לתת לאסירים אלה הזדמנות לטפל בבעיית ההתמכרות ובכדי . ולצרכיהם

  .לצמצם את אחוז הנשירה מבית הסוהר

ערך . האסירים רוכשים מיומנויות עבודה ואף מקצוע, במחלקה זו מושם דגש על השיקום התעסוקתי

 משמעות גבוהה כאשר סדר היום הוא יצרני ומתוך כך מעמדם וערכם העצמי של האסירים העבודה מקבל

  .עולה

  :מסגרת

  .המחלקה ממוקמת במרכז חרמון כחלק ממרכז הגמילה,  מקומות40במחלקה 

  :סדר היום

  . סבב הרגשת בוקר–מסדר , ספירה, ניקיון חדרים,  השכמה– 05:00

  .והר תחילת עבודה במפעלים בבית הס– 07:45

  . סיום העבודה והגעה למחלקה– 16:30

  . חינוכית– תחילת העבודה הטיפולית – 17:00-20:00

  :חינוכי/הסל הטיפולי 

  .טיפול פרטני

  ).קבוצה פתוחה, כאן ועכשיו, קבוצת צעדים( קבוצות טיפוליות במהלך השבוע 4

  .ניהול תקציב, שפחתיתעבודה מ, הכנה לעולם התעסוקה, וב קלאב'ג, גישור, סדנאות בדגש תעסוקתי

המחלקה מאפשרת טיפול לאסירים אשר הגישה הטיפולית הקהילתית אינה מתאימה לצרכיהם 

  . לוחצת–וכוחותיהם ויתכן כי היו נושרים מהטיפול במסגרת טיפולית אינטנסיבית 

  : פרויקט לטיפול באלימות כללית–פרויקט שינוי 

. בתופעת האלימות מתבטאת בכל תחומי החייםההסלמה , בשנים האחרונות תופעת האלימות גדלה

האקלים החברתי רווי תוקפנות מתבטא גם במספרים הגבוהים של האסירים אשר מרצים מאסרים בגין 

  .עבירות אלימות

לא כל . מתוך הספרות עולה כי התוקפנות הינה אינסטינקט הטבוע באורגניזם של כל חי מעצם בריאתו

תפקידה של הסביבה הוא . תו ולכן קיימות רמות שונות של תוקפנותאורגניזם מצליח לעדן את תוקפנו

ההנחה . אולם תמיד יהיו פרטים שטרם הצליחו לעדן את תוקפנותם, לסייע לפרט לדכא את תוקפנותו

הסבר נוסף הוא כי התוקפנות . בדרכים מסוכנות, העיקרית היא כי התוקפנות עשויה להופיע בכל הזדמנות

  . שר עלול להיות מסוכן לסביבה או לפרטהינה תגובה לתסכול א

  .ייעוד הפרויקט הינו לטפל באסירים אשר הגיעו למאסר בשל עבירת אלימות

  :יהיהאוכלוס

או שמאופיינים בדפוסי התנהגות אלימים על פי ) לא במשפחה(אסירים השפוטים בגין עבירות אלימות 

  .אבחון עובד סוציאלי

  .מינימום של חצי שנה ליתרת המאסר

  . מטופלים16מסגרת הטיפולית מונה ה
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  :סל טיפולי/קבוצות

  ).כולל קבוצת מיומנויות(חינוכית -קבוצה פסיכו, קבוצות שליטה עצמית

  ).סיפור חיים, יחס לקורבן, עיבוד העבירה(קבוצת מודעות עצמית 

  .קבוצה חינוכית

  .ליווי פרטני

  )פתיחת שבוע(פגישה שבועית עם צוות הטיפול 

  .סיכום שבועי

  .חוגי ספורט והעשרה של תחום החינוך

  : בית התקווה–סדנת זוגות 

שירות בתי הסוהר כחלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית רואה בטיפול בגבר האלים במסגרתו שליחות 

  .חברתית ראשונה במעלה

,  כלפי בנות זוג–בית התקווה הינה מחלקה טיפולית לאסירים אשר מרצים מאסר בגין אלימות במשפחה 

מטרת הטיפול הינה להפסיק את האלימות של האסיר במשפחה ולהקנות כלים מתקנים לגבר . לדיהםי

שיפור ,  הגברת המודעות להתנהגות האלימה–יעדי הטיפול . האלים על מנת לפעול להפסקת האלימות

פיתוח יכולת לשליטה , תקשורת בינאישית פיתוח יכולות התמודדות יעילה יותר במצבי תסכול וכעס

הגברת המודעות להשפעת ההתנהגות , שינוי עמדות ביחס להתנהגות האלימה ודרכי תקשורת, צמיתע

  . האלימה  על הקורבן וילדיו

  .משך הטיפול במחלקה הינו כשנה

  .כחלק מהטיפול והשגת מטרותיו נערכות פעמיים בשנה סדנת זוגות למטופלים ובנות זוגן

נשות המטופלים מוכרות בלשכות .  מתקדם של הטיפולבסדנאות משתתפים מטופלים אשר נמצאים בשלב

  .לא כולן נמצאות בתהליך טיפולי, הרווחה

  :מטרות סדנת הזוגות

  .לחשוף את הנשים לתהליך הטיפולי אותו עובר בן זוגן .1

על מנת לקדם ולהגביר את התקשורת בין בני , יצירת שפה משותפת בין האסיר המטופל לבת הזוג .2

 .הזוג

על מנת לעודד המשך טיפול בקהילה לאחר ,  טיפולית–ג חוויה של עשייה משותפת להעניק לבני הזו .3

 .שחרור המטופל מהמאסר

 .לעודד את הנשים להמשך טיפול בקהילה .4

 .יצירת אינטימיות בתוך הקשר, מתן כבוד הדדי, הקשבה, לתת הזדמנות לבני הזוג לתקשורת נכונה .5

  .ם שלםכל מפגש אורך יו,  מפגשים4-7סדנא בת : המסגרת

עיבוד האירועים , התבוננות על מערכת היחסים, תקשורת זוגית, במהלך הסדנא נערכת עבודה על הקשבה

מתן מקום ואפשרות לבני , כעסים, מתן מקום לשוחח על תחושות, חקירה של שורשי האלימות, האלימים

  .לאפשר פתיחות בקשר, לבטא רגשות שליליים, הזוג לביטוי רגשות האחד כלפי השני

  .  תוך התבוננות על זוגות אחרים, הסדנא נערכת באופן קבוצתי המאפשר למידה הדדית
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    כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתןכל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתןכל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתןכל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן
  

נר קטן אחד . בית סוהר חרמון עושה מאמצים רבים להאיר את הסביבה שלנו במעשים  טובים •

  .  ולנוי כך הולך ומתעצם האור של כ"מעביר את האור שלו לנרות נוספים וע

 בחרנו להביא את האור לילדים ולקשישים המאושפזים בבית החולים 2008בחג החנוכה  דצמבר  •

  . רבקה זיו בצפת

 סגל בית הסוהר תרם כסף שבו נקנו ממתקים וצעצועים רבים •

ר חרמון הכינו בסדנת אומנות שקיות ממוחזרות מעיתונים ובתוכן נארזו הממתקים "אסירי ביס   •

 המאושפזיםוהצעצועים עבור 

 סימנייה בצורת נר  עם ברכת הסגל -הכינו המשתתפים בסדנת אומנות שי סמלי, בנוסף  •

 .והאסירים

 .  אנשי סגל6 -  אסירים  ו10-לבית החולים יצאו כ  •

  .הגעתנו העלתה חיוך על פני המאושפזים ובני משפחתם. תחושת הנתינה הייתה גדולה  •

 צרכים של החברה עם נקיטת עמדה מתוך רצון להשפיעאזרח פעיל הוא אזרח בעל ערנות ומודעות ל •

מנהיגות , אזרחות טובה, מדובר בפרויקט הכולל התנדבות בקהילה ועיבוד תכנים הקשורים לנתינה •

  .ואחריות של המשתתפים לחברה ולהפך

   
  

  בית סוהר שיטה
  

". שאטה ושיטה ומה שביניהם" ערב מורשת שנקרא 3.11.08 בתאריךבבית סוהר שיטה קיים  •

 .שיטה מרד היה דאז שיטה מפקדת י"ע שנבחר הנושא   . שנה למרד שטה60בערב זה ציינו 

 בכניסה יסייעו אשר במראות בשיפוץ עת באותה שהיה 1 אגף בעיצוב רבות עמלו האירוע לקראת

 י"ע שהוכן שיחזור סרטון ולהקרנת דברים לנשיאת במה הוצבה התעסוקה בשטח .לאווירה

 הסוהרים משפחות, ס"שב יחידות מכלל רבים וקצינים סוהרים נכחו בערב.ההפקות יחידת

  ה דבריםנשא אף מהן ואחת הוזמנו שנרצחו

 .תקיים ה שבוע הסבלנות שבמסגרתו ביקרו   הסוהרים בבית החולים העמק עפולה •

  סוהרים התנדבו לשפץ מקלטים  בקרית שמונה •

  בוצעו נטיעות ביער גדות  •

 \"העמק"ח " ילדים בבי' מח–חולקו משלוחי מנות   •

  10:     הכנת אוזני המן במסגרת חוג בישול

  4: אסירים שהשתתפו בחלוקה'      מס

  אסירים4: בעפולה" דור לדור" עמותת –שופץ בית קשישים  •

החבילות נשלחו ,  סוהרים רכשו חבילות שי מרשת שופר סל50כ " עופרת יצוקה" בתקופת  •
 .ר שיטה"חדת מסגל ביסלחיילים שנלחמו בדרום עם ברכה מיו

  
  

 י סוהרים"ע, וטיפול בגינה) אינסטלציה, חשמל( תשתית –שיפוץ בית מגורים של קשישה : נר-גן •
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  קבעה ועדה מיוחדת מטעם מועצת ישראל יפה במסגרת תחרות 2008במהלך שנת : תעשיה יפה  •

תה את בית זכיה זו זיכ.  בפעם החמישית ברציפותכוכב זהבר שיטה יקבל "תעשיה יפה  שביס

  .שנמסר לנציגי היחידה במעמד חגיגי, במגן הזהבהסוהר 

 
  בית מעצר קישון

  
, פעילות  לאסירים המפגישה אותם עם השואה של עם ישראל ומשמעותה" : ניצחון הרוח"פרוייקט  •

 .ומפגש עם ניצולי שואה, כולל סיור בבית לוחמי הגיטאות

  
  בית סוהר כרמל

  
ת למען איכות הסביבה התנדב סגל ביתץ הסוהר בניקיון חופים במסגרת פעילו : איכות הסביבה •

 .מועצה אזורית חוף הכרמל, בחוף עתלית

נמשכת פעילות הסברתית ומעשית בכל הקשור לבריאות הסוהר הכוללת הרצאות  :  בריאות הסגל •

 .פעילות גופנית לסגל וחוג יוגה לסגל, של מרצי חוץ

  

  בית סוהר גלבוע

  

  :רקע כללי 

  .מתקיים תהליך ארגוני רחב היקף המעצים את תפקידו של המפקד הבכיר והזוטר בבתי הסוהרס  "בשב

 חלה חובה   על פיקוד הכלאבכלא גלבוע הוכנה תוכנית תלת שנתית הממנפת את התהליך תוך תפיסה כי 

תו לבניית כלים פיקודיים ערכיים ומקצועיים   ולמימוש אחריו,  להעצמת המפקד הבכיר והזוטר בכלא 

  .כמפקד 

להיות היחידה המובילה בתחום החזקת האסירים הביטחוניים במשמורת בטוחה ונאותה  - חזון היחידה

 .ר"במתקני כליאה בשירות בתי הסוהר תוך פיתוח מנהיגות ערכית ומקצועית בסגל הביס

  . מפקדים טובים יותר מטפחים סוהרים טובים יותר :מנהיגות   – ערך המוביל

  :ית עקרונות התוכנ

2008 :   

  .הבנת המפקדים את אחריותם על פקודיהם .1

 .תכני ליבה וניתוח  איומיי הייחוס , בניית תרגולות  .2

2009 :   

  .בניית הכלים למימוש האחריות הפיקודית ברמה הערכית והמקצועית  .1

 . תרגול הסגל לאור תרחישי הייחוס  .2

2010 :   

  .הפנמת ומימוש היכולות הפיקודיות , הטמעת  .1

 . מפקדים איכותיים בארגון  קידום .2
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  : אתגרים מרכזיים

 . והשייכות  המשמרתית והיחידתית שימור תחושת הזהות •

  . מפקדים וקציני מטה את פקודיהם חניכת •

  .מ  " על בסיס תוכנית עבודה דרך האגמאורגנתעבודה  •

  .תרגולות ותכני הליבה בשיגרה וחירום , ט " המפקדים והסוהרים דרך הפנמת עממיקצוע •

  . דרך קידום מפקדים וסוהרים איכותיים למצוינותהטמעת השאיפה  •

ר לאור איומי הייחוס ואינו " בסיסי בעבודת מפקד בביסצורך פיתוח המפקדים הינוהבנה כי  •

  .עומד כערך בפני עצמו בלבד

  

  בית סוהר דמון

  :איכות הסביבה  .א

יקיון סביבתי בהיקף ערכנו נ, ר ירוק"במסגרת הפעילות למען איכות הסביבה ופרויקט ביס

כמו כן נערכה תחרות אגפים לאיסוף בקבוקי פלסטיק . י סגל בית הסוהר"בית הסוהר ע

  .למחזור

  

  :בריאות הסוהר  .ב

  .דגש על אוכל בריא בחדר אוכל .1

  הליכה ביער וחוג יוגה לסגל–פעילות ספורטיבית לסגל  .2

יטחון ועובדי הוקם חדר כושר והוכשרו מדריכי חדר כושר שנותנים מענה למשמרות הב .3

 .היום כשעה ביום

 

  :סוהר חובה  .ג

  .סוהרי חובה מהווים חלק למשמעותי ואחוז נכבד מקרב סוהרי המשמרות

, התקיים יום הורים שכלל סיור והרצאה בכלא, מ לחזק את הזיקה שלהם לבית הסוהר"ע

  .תוך למידת עבודתם של בניהם החיילים

  

  :חסכון במשאבים  .ד

  .ם ביחידה ובהשוואה לשנה קודמת ניכר חסכון הושם דגש על חסכון בחשמל ומי

במהלך האירוע העלו . ר דמון התקיים במסגרת ערב יחידה"ס שפרשו מביס"אירוע גמלאי שב

  .הגמלאים זיכרונות וחוויות מהתקופה בה היו בדמון
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  בית סוהר מגידו

  

מחזיק מערך אבטחה בבית סוהר מגידו כלואים אסירים השפוטים על עבירות נגד ביטחון המדינה  ו

  מקצועי המשלב פרשים ואמצעים רבים אחרים

עבודה ביחד עם . ר מגידו משרתים סוהרי חובה אשר מהווים חלק חשוב ומשמעותי במבנה הכוח"בביס

סוהרי הקבע וביצוע משימות הביטחון השגרתיות והערכות למצבי חירום מחייבת יחס מיוחד לסוהרי 

  .החובה

נפגשו עם המפקדים וצפו , אשר הגיעו לכלא לסיור, חובה  התקיים יום הוריםבמסגרת חיזוק   סוהרי ה

  .בתצוגת פעולות  לוחמניות שונות בעבודת הסוהרים  ותצוגת טיפול בהפרות סדר
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  ס"שבפ ו"השר לבטיעדי 
  

  

  כללי 
  

וממדיניות השר לביטחון ,  ממטרותיוו נגזר2008ס במהלך שנת העבודה " שבשבהם התמקדהיעדים 

  .פנים

ס ביישום יעדים נוספים שגיבש על מנת לתת מענה הולם לדרישות ולאיומים "משיך שבה, כן-כמו

  .המשתנים

  

  

   השר לביטחון פנים יעדי
  
  ארגון כליאה אזרחי בלעדי במדינת ישראל-ס "שב  ��

רגון כליאה אזרחי בלעדי ס ישמש כא"בשנים האחרונות התקבלה החלטה אסטרטגית לפיה שב

   .במדינת ישראל

עופר , קציעות, נדבך מרכזי במימוש ההחלטה היה סיום העברתם של מתקני הכליאה מגידו

 אסירים ביטחוניים והעברתם של בתי המעצר 4,500 -ס המאכלסים כ"ל לראשות שב"וסאלם מצה

  .ס"י לאחריות שב"ומערך הליוויים ממ

 ליווי וחלופות כליאה , כליאה  ��

פ לאחריות "העברת העיסוק בחלופות הכליאה לרבות איזוק האלקטרוני מהמשרד לבט �

 .ס"שב

מותנה (הרחבת משך התקופה מחצי שנה לשנה בה מותר להמיר מאסר בפועל  לעובדי שירות  �

 ).בשינוי חקיקה

 ).מותנה בשינוי חקיקה(בחינת הרחבת סמכויות נציב בתי סוהר למתן שחרור על תנאי  �

 י הזמן שפסק לו הגורם המוסמך בחוק"עצור עפ/החזקת אסיר  ��

צו מאסר שניתנו / ס יוודא קיום הלימה מלאה בין ימי המאסר בפועל לבין גזר הדין או פקודה"שב

 .י גורם מוסמך"ע

  משמורת חוקית–תפעול בית כלא   ��

 .האסיר יזוהה באופן וודאי ומוחלט בכל כניסה ויציאה ממשמורת חוקית

 י הנוהל והחוק"פריטים שהותר להכניסם עפ הכנסת –משמורת חוקית   ��

  ס יקים ויפעיל מערכות למניעת הכנסתם של חפצים אסורים למתקני "שב

  . הכליאה
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 בשרשרת אכיפת החוק" צוואר בקבוק"ס לא יהיה " שב–מקומות כליאה   ��

 .ס"ינותחו תרחישי קיצון והשפעתם על תכנון כוח אדם ובתי סוהר של שב �

 .ש"ל ובימ"צה, כ"שב, י"שיותאם לכלל צרכי הכליאה של מיבוצע תכנון מפורט  �

בדיקת חלופות כליאה מול הנהלת בתי משפט ושינוי חקיקה אם יידרש לצורך צמצום  �

  .בדרישות הכליאה

 הערכות למצב חירום  ��

 . עצורים בהתראה קצרה1,000הערכות לקליטת  �

חוק לקליטת מספר י קריטריונים מוגדרים ב"הערכות לשחרור אסירים בתקופת חירום עפ �

 .רב של עצורים בפרק זמן קצר

 ).מותנה בשינוי חקיקה(בחינת הרחבת סמכויות נציב בתי סוהר למתן שחרור על תנאי  �

 ל מודיעין"מודיעין ותו  ��

 .י"כ ומ"שב, ס"הפעלת כלי איסוף מודיעיניים בבתי הסוהר על ידי שב �

 .הכשרת אנשי המודיעין לתפקידי מודיעין �

 .ארגון היחידה- ורה שדרוג–ר דרור "ימ �

  .טלפונים ניידים, ח"אמל, מניעה ואיתור סמים �

 איומים חיצוניים על בתי הסוהר הביטחוניים  ��

 .י"ל ומ"בהסתמך על יחידותיו ובסיוע צה, ס יגן על בתי הסוהר מפני תקיפה מבחוץ"שב

 מתן שירות כליאה וליווי  ��

רת הפעילויות השגרתיות כ ובתי משפט במסג"שב, ל"צה, י"מתן שירותי כליאה וליווי למ �

 .והייחודיות

 :בדיקת צמצום בהיקף הליוויים על ידי �

 ".וידאו קונפרנס"מימוש פרויקט  �

 .בחינת הקמת בתי משפט בסמוך לבתי סוהר מרכזיים �

 .י בתוך בתי המעצר"בחינת הקמת מתקני חקירה למ �

 פ עם גורמי ביקורת ישראלים ובינלאומיים"שקיפות בשת  ��

 .ביקורת חיצוניים כמקור כוח לשיפור מתמידתפיסת ביקורי גורמי  �

 .ס"ס במתקני שב"י ושב"גיבוש נהלי תאום לביקורי מ �

 .אגפים/ שיפור תנאי המחייה בתאים �
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 ניהול כלכלי והתייעלות  ��

 . שיפור תהליכים וצמצום הוצאות תוך שמירת החוק–ייעול מבני  �

 .ביטול בתי סוהר ואגפים קטנים וצירופם לאשכולות קיימים �

 .אופטימיזציה בפעילות נחשון �

 ".מנהל"הפעלת מערכת  �

 פעילות יזומה ואינטנסיבית לשיקום האסיר הפלילי  ��

טיפול מיטבי בכלל האסירים הפליליים העומדים בקריטריונים להעסקה להפחתת אחוז  �

 .הרצדיביזם

 .ר ועד לקליטתו מחדש בחברה"יצירת רצף טיפולי החל משלב ריצוי עונשו בביס �

  .לוסיות ייחודיותטיפול באוכ �

  

  ס"יעדי שב
 
 

מתהליכים מרכזיים מתהליכים מדיניים והשלכותיהם וכן ס מושפע בשנים האחרונות "שב

  .ה החמורהעישבפבראשם גידול משמעותי ומדינת ישראל תרחשים בהמ

אוכלוסייה המתאפיינת ברמת , כלואים ביטחוניים לעההשפעה מתבטאת בגידול מספר הכלואים בדגש 

 .ס בעבר" ממה שהיה מוכר לשבגבוההמסוכנות 

גידול במספר המשך מגמת המצביעים על ,  הנתונים בנושא ההחמרה בפשיעה החמורה,כמו כן

 .הפלילייםהאסירים 

 עצורים /חזקת אסיריםהס מהווה גורם בעל חשיבות עליונה בייעודו של השרות ל"מערך הביטחון בשב

 .במשמורת בטוחה במהלך תקופת מאסרם

   .2008 גם לשנת ים מרכזיים כיעדוס נקבע"בשבוהמודיעין קידום מערך הביטחון  פיתוח ו

  

התוכניות לתמיכה ביעדים מוצגות בהמשך תוכנית ,  ואילך2008להלן רשימת היעדים למימוש בשנת 

   .כאשר בכל פרק מופיעה התייחסות מפורטת, העבודה בפרקים הרלוונטיים

 

 שמירה על האסיר באופן בטוח ונאות  ��

 .טחון בתי הסוהרבי �

 .מוכנות מבצעית �

 .תפיסת ההפעלה �

 .שימור והנחלת הידע הארגוני �
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 ס בצד מיסוד ויציבות"פיתוח והתרחבות שב  ��

 .שדרוג תשתיות �

 .טכנולוגיה �

 .אופטימיזציה ארגונית �

 .העצמת בתי הסוהר וביזור סמכויות �

 פתיחות ושיתוף פעולה אופטימאליים עם רשויות נוספות  ��

 ).ל"צה, כ"שב, י"מ(ודיעין פ בתחום המ"שת �

 ).'א וכו"רש, בתי משפט(פ עם גורמים אחרים "שת �

 .ביטחוני/ ס בתודעה הלאומית כארגון חברתי"מיצוב שב �

 .ס בעיני הציבור"שיפור דימוי שב �

 .ל המודיעין"פיתוח והטמעת תו �

 טיפוח הסגל  ��

 .העצמת הסוהר �

 .טיוב ומקצועיות �

 .תהליך השיבוץ �

 .הדרכה �

 .ותמסלולי קידום ושיר �

 .פרויקט לפיתוח עתודת פיקוד וניהול �

 .בריאות הסוהר �

 טיפול ושיקום האסיר והקטנת הרצדיביזם  ��

 .שיקום �

 .חינוך �

 .טיפול �

 .הכשרה מקצועית �

 .תעסוקה �

 תרבות ארגונית  ��

 .טוהר מידות ויושרה �

 .דוגמא אישית �

 .משמעת �

 .דיווחי אמת �

 .מינהל תקין ויישום נהלים �
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 מנהיגות ואחריות  ��

 .מנהיגות �

 .חזון �

 .אחריות מפקדים �

 .גיבוי פקודים �

 .פרמטרים למדידת תפקוד הארגון �

  

  

  נתונים סטטיסטיים
  

  כללי
  

הגידול , ס"בפרק זה מוצגים נתונים סטטיסטיים הכוללים הגידול באוכלוסיות שונות של האסירים בשב

  .בכוח האדם ואחרים, בליוויים

מי הטיפול העיקריים של שירות בתי גידול זה הינו תוצאה ישירה מהסביבה החיצונית והוגדרו כתחו

  .  ולשנים הבאות2008הסוהר לשנת 

  

 גידול בהיקף הכלואים הפליליים  ��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 גידול בהיקף הכלואים הביטחוניים  ��
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 גידול בהיקף כוח האדם  ��
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  חטיבת הביטחון
  

  ייעוד
  

דרי הביטחון והאבטחה כשירות מבצעית ניהול מערכות הביטחון אחריות מטה לתכנון ס •

 .ס"י יעדי שב"ותקינת אמצעים עפ

 
 

  תפקידים
  

 .ריכוז יעדים ותוכניות בתחומי ביטחון ואבטחה •

ריכוז עבודת המטה לקביעת מדיניות הפעלה בתחומי הביטחון לרבות עבודת מטה מול  •

 .גורמי השירות וגורמים חיצוניים

 .ס" של שבאחריות לקביעת תורת הביטחון והאבטחה •

 .אחריות מטה לקביעת צרכים לאמצעי הביטחון והמיגון הביטחוני •

 .אחריות מטה להפעלת המערכות הביטחוניות ואמצעי האבטחה והמיגון והפיקוח עליהן •

 .ביצוע בקרות בבתי סוהר •

 .בעלי חיים/ריכוז הטיפול בהפעלת מערך כלבי השירות •

 .הנחיה להיערכות וביצוע תרגולים לשעת חירום •

 .ריות להכנת תכנית עבודה שנתית בתחום הביטחון והאבטחהאח •

 .ס"הנחיה מקצועית בתחומי הביטחון והאבטחה לכלל הגורמים בשב •

 .ס ומחוצה לו"קיום קשרים מקצועיים ומבצעיים עם גורמי ביטחון ואבטחה בשב •

  

  2008יעדי שנת 
  

 .מיסוד מערך המבצעים הארגוני •

 .ס וחיזוק הקשר איתם"לשב.יטחון השוניםיצירת מחויבות מבצעים בין ארגוני הב •

 .ח העמוד לרשות סוהר הביטחון לאור האיום ותרחישי הייחוס"שדרוג האמל •

 .הצטיידות ורכש בתחום הביטחון והמבצעים תוך התמקדות על מיגון הסוהר •

 .ס"להוות הגורם המוביל בהטמעת התרבות המבצעים בשב •

 .ס"ת הכליאה בשבכתיבת תורת הביטחון והמבצעים וכתיבת עקרונו •

 .חיזוק המחויבות המבצעים בין ארגוני הביטחון לאור האיום ותרחישי הייחוס •

 .המשך מיסוד מערך המבצעים הארגוני •
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  עיקרי פעילות חטיבת הביטחון
  

 .שינוי המבנה הארגוני של מינהל הביטחון והאסיר והפיכתו לחטיבה •

 .הרחבת מערך הכלבים אבטחה ושמירה ביחידות השונות •

 .שחרורים מדיניים של האסירים ביטחוניים •

 .שדרוג מערך האבטחה בבתי הסוהר •

 .ים מנהל הדרכה"רים לוחמניים בשתפ"כתיבת תורה ותרגולות לביס •

 .הצטיידות עבור צוותים ייעודיים •

 .כתיבת תורת המבצעים והטמעה •

 .ש"תורת הפו •

 .כ"כתיבת אמנה עם שב:פ עם גורמי חוץ"שת •

 .איוםכתיבת פקודות לתרחישי  •

 .ביצוע תרגילי פתע ביחידות •

 .ל"צה,ר"י פקע"מ:קיום תרגילים משותפים עם כוחות סיוע •

 .מ ומכינה לבקרת נציב"ביקורת בו,ביצוע בקרות ביחידות בנוסף לביקורת אינטגרטיבית •

 .מ"כתיבת תקינת צל •

 .קיום קורסים והכשרות מקצועיות •

 .ט"המשך הכשרת צוותי משל •

 .ט הארצי"והמשלל "ליווי תהליך בניית החמ •

 ). קורסי סמלי מבצעים5(הוצאה לפועל של  •

 .מי ארגוני"בניית גרף אג •

 .פ קבוע להפקת פקודות ארציות"שימור סד •

 .ל הארצי והכנסת תוכנת שליטה ארצית"אימון החמ •

 .עיגון פקודות החירום במערכת •

 .ל"י וצה"קבלת תחזית מעצרים בחירום ממ •

 .י"ת מס למחוזו"שימור הקשר בין מחוזות שב •

 .כ"חיזוק הקשר המבצעי לאגפי השב •

 .הגדרת תקציב קבוע לתרגול עם כוחות ההצלה •

 .הטמעת פקודה פנימית להתמודדות עם אסונות טבע •

 .סיום תוכנית הערכות להתפרצות מגיפות •

 .הטמעת תוכנית אינטגרטיבית לקליטה של עצורים במצבי חירום לאומיים •

 .ר נפחא"א לגילוי חדירה בביס"התקנת מערכת מגנ •
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 ".ינשופים"התקנה וקליטת  •

 .בחינת מערכת לגילוי פעימות לב ברכב •

 .ר דמון"במתחם השרון וביס" ניר"התקנת וקליטת מערכת  •

ס בשיתוף "י לשב"ט נציבות המשמש להעברת מידע בין מ"התקנת מסוף במשל-"מצנפת" •

 .למורשים בלבד-ר"מטא

 .בסוף הרבעון הרביעי-מ"קורס קציני אג •

ט "עמ(מ "מתכונת הקורס כללה תכנים עדכניים לנושאי אג-04/08-צים"קורס סמב •

 ).ט"משל,

פ "פקודות חירום סד,ט למבצע"עמ(מרכז נושאי ליבה למפקד -פנקס כיס למפקד •

 ).'באירועים וכן

 .רים"כתיבת תורת הפעלה ותרגולות בנושא לוחמה באש בביס •

 .אסירים ביטחונייםהערכות וריכוז נושא בחינות הבגרות ל-"ייה'תאוג"מבחני  •
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 כלל האירועים בחתך מחוזות                                  
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  יחידת נחשון 

  

  :ייעוד היחידה

ליאה בבתי המשפט וניהול אולמות הדיונים הפעלת אגפי הכ, אבטחה, להוות יחידה מרכזית לליווי אסירים

  וכוח התערבות של שירות בי הסוהר לשמירת הסדר והביטחון במתקני שירות בתי הסוהר
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  מחלקת מערכות מידע 

 

 מסירה  מימוש  התנעה  שם פרויקט  נושא 

  �   פיילוט ביומטריה 

  �   מודול מזון 

  �    זימונים רפואיים -סנונית 

  �   תלם 

 ים יישומ

  �   אתר פרויקטים מחלקתי 

   �  מנהיג 

   �  ה " מפ-פיקוח על הפרטה 

   �  ר מופרט "מחשוב ביס

   �  טיוב נתוני מודיעין 

שדרוג פורטל -שער למידע 

 ארגוני 
   �   

    � ניהול משאבי כליאה 

 יישומים

    �  אותות ומופתים 

  

 

 מסירה  מימוש  התנעה  שם פרויקט  נושא 

    �  קישור לבתי משפט -במה  יישומים
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 מסירה  מימוש  התנעה  שם פרויקט  נושא 

 -מרכז זימון ותכנון ביקורים 

 תבל 

�    

    � ר פרטי "אכלוס ביס

 

  �   א "רישום ומעקב פ

   �   SQL SERVER 2005-מעבר ל תשתיות אפליקטיביות 

   

 

   �  קידמה 

  �   מרכז מחשבים

   �   הרכיב הטכנולוגי -טיוב נתונים 

    � מרכז ממשקים 

    � ניהול זהויות 

 קידמה ומלווי קידמה 

השלמת ציוד , תיקוף עמדות

 קצה ותשתיות חשמל ותקשוב

�    

  

  גרציהתחום אינט .1

   פריסת פתרון אימות זיהוי באמצעות טביעת אצבע:זיהוי ביומטרי  .א

 2009 הפריסה תיערך במהלך שנת –ס "פיילוט הסתיים והוחלט על פריסת פתרון לכלל שב

  תחום משק .2

  .תתמיכה ותחזוקה שוטפ :מערכת לוגיסטיקה וכספים  .א

 ביחידות לאחראי מתן כלים ממוחשבים להעברת האחריות לניהול מערך המזון :מודול מזון  .ב

וכן מתן כלי מעקב ) אישור קבלת סחורה וקבלת חשבוניות, הזמנת מזון(המטבח ביחידות 

הוחלט על הטמעה בכלל , ר שיקמה הסתיים בהצלחה"פיילוט בביס . ובקרה  לגורמי המטה

 .2009 ההטמעה תיערך במהלך –ס "אתרי שב
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  ש"תחום טו .3

רחבת מערכת זימונים רפואיים כך שתתן כלי הפיתוח ל : זימונים רפואיים-2סנונית גרסה   .א

  . והטמעתה ביחידותמעקב אחר הפניות אסירים למרפאות מומחים

 

  .אפיון תיק רפואי: מחשוב מערך הרפואה  .ב

  תחום ניהול ידע .4

המערכת נותנת מענה לניהול  כלל . ס" שדרוג המערכת הארגונית למשרד ממוחשב בשב:תלם  .א

 בוצע שדרוג תשתיתי של המערכת והתאמתה להיקפי .מסמכי הארגון ומתן הנחיות עבודה 

  .הפעילות הגדולים בארגון ולגידול בכמות המשתמשים

 :מערכת מופת  .ב
 .תחילת עבודה עם שרת הסרטים במערכת •

 איפיון ממשק קורסים  •

  SQL2005- לDBשדרוג שרת  •

ידע המרכז את כל המ, פורטל  פרויקטים ומערכות טכנולוגיות :מ"אתר פרויקטים מחלקת פי  .ג

אתר  נוסף פיתוח ל2008במהלך . הנדרש לניהול הפרויקטים ותחזוקת המערכות הקיימות

  .פרויקטים לדיווח סטאטוס

  

 לניהול פרויקטים של מערכות הגובשה מתודולוגי :)EPM(פרויקטים " תיק"יהול כולל של נ  .ד

ת בוצעה הכשרה והטמעה של מערכ.האופיינו כלים תומכים למימוש המתודולוגי.  מידע

EPM .אופיין לוח מכוונים למערכת להצגה לדרג ניהולי. 
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  א"תחום מש .5

  .הקמה ופיתוח מערכת מנהיג :מערכת מנהיג  .א

 בוצע במהלך – ה"ריכוז מידע על הסוהרים והפקת דוחות על פי צורכי ממד: אותות ומופתים  .ב

  .2008שנת 

 א"כ תמיכה שוטפת במערכת :א"מערכת לניהול כ  .ג

 .א"ם משליווי פרויקט קידמה בתחו •

באופן ממוחשב ומרוכז ללא התערבות " פדיון ימי חופשה"ביצוע פרויקט  •

כולל אינטגרציה עם )  יום נפדו השנה30.000-כ(ידנית של ענף משכורות 

 .מערכת לביא

 .א ביחידות"לווי מתמיד של סגל מש •

 .א"הפקת מידע עבור היחידות ומינהל מש •

 .תנים מעת לעתפ החוקים המש"עדכונים במערכת ע: מערכת לביא  .ד

  תחום הפרטה .6

גרסא ראשונית .  פרטיר"הקמת מערכת מידע לביצוע מעקב ובקרה  אחר פעילות ביס :ה"מפ  .א

  .2008יצאה בדצמבר 

 

  עיקר הפעילות עסק בבדיקת התכנות: ר מופרט"מחשוב ביס  .ב

  מופרטר"בתהליך הגדרה של מערכות המידע של שבס שתועברנה לשימוש ביס •

  הוגדרה תשתית התקשורת •
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  תחום מודיעין .7

  : טיוב נתונים מודיעין  .א

 מיפוי נתונים שגויים במערכת המודיעין הקיימת והצפתם לקראת הסבה לקידמה •

 מעקב אחר תיקון הנתונים על ידי מודיעין  •

  .החלה פעילות באפיון הדרישות לעדכונים אוטומטים, 2008במהלך 

  .תמיכה שוטפת במערכת מודיעין :מערכת מודיעין  .ב

  תתוכנות תשתי .8

. שדרוג הפורטל הארגוני למתכונת אחידה לכלל הרכיבים:  שדרוג פורטל–שער למידע   .א

  . נעשו בדיקות לפורטל המשודרג לפני הפצתו בארגון2008במהלך 

  

  תחום האסיר .9

י "ס למ"ערכי בין שב-שיוך מספר תיק חקירה למאסר לצורך קישור חד :א"רישום ומעקב פ  .א

  .כולל נפגעי עבירה

  :יכה במערכותתמ: מערכת צוהר  .ב

  .צוהרתמיכה ותחזוקה שוטפת במערכות  •

 .ליווי פרויקט קידמה בתחום אסירים •

 ).יחידות, מחוז, נציבות(לווי מתמיד של המשתמשים ביחידות  •
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 תחום בטחון .10

, שולחן עבודה לרשם ,בקרת מעברים,ספירת אסירים: במערכותותחזוקה תמיכה   .א

  .ט נחשון"משל

  .י מטמיע לצרכי רענון והדרכה"קורים ע בי42-במהלך השנה בוצעו כ

  :2008מודול חדשים שהתווספו במהלך 

 טיפול בתזכורות ושליחת זימון ליווי נחשון •

 אישור ספירת צהריים •

 טיפול בזימוניי ליווי של בתי הסוהר •

 ט נחשון"ל הרחבת מערכת שולחן עבודה למש:פרח רימון  .ב

 שר הטבעות   .ג

 ב בני אדם"גיבוש תוכנית שו •

 יםניתוח צרכ •

 הגדרת דרישה מבצעית •

 
 :ניטור אסירים  .ד

 תכנון פיילוט ניטור אסירים ברימונים •

 תכנון פיילוט ניטור אסירים בצלמון •

 הגדרת דרישות מערכת •

 בניית תוכנית עבודה •
 :ביומטריה  .ה

 ס"תכנון וגיבוש תפישת ביומטריה בשב •

 תכנון פתרון מיידי •

 תכנון פתרון עתידי •

                                                                                                                                                                          4.9, 4.8, 4.7ופיתוח גרסאות חדשות .  שוטפתתמיכה ותחזוקה :מערכת עבודות שירות  .ו
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  קידמה ומלווי קידמה .11

התבצע אפיון של המערכות , ס"רכות הליבה של שבבמסגרת התוכנית להחלפת מע  .א

  :הבאות

o מערכת אסירים  

o א"מערכת מש  

o מערכת בתי סוהר. 

o מערכת מודיעין. 

  

. במכרז קידמה בניהול הפרויקט") החברה"להלן ( הזוכה EDS החלה חברת 2008במהלך שנת 

ממש נקבעו סדרי עבודה עם מנהלת הפרויקט ולאחר תקופת התארגנות קצרה החלה החברה ל

בכל סקר הוזמנו . את עבודה לפי מתווה המכרז בו זכתה בתהליך שאבני הדרך שלו היו סקרים

 לסקור להעיר ולאשר את הנושאים הס למשרדי החברה שבהרצליי" של שבתקבוצות ייעודיו

ס והופצו לצוותים "לפני כל סקר נשלחו מסמכים כתובים מטעם החברה לשב. שנדונו בפניהם

  .ס העיר על המסמכים ולבסוף אישרם"שב, לאחר הסקר. ות לעיליעודים לפי המערכ

 ובו 2008נערך בתחילת חודש ינואר ) SRR) System Requirements Review –הסקר הראשון 

ס למשרדי החברה לשם התרשמות מהבנת החברה את הצרכים "כונסו כל צוותי העבודה בשב

שתיות המערכת ובסופו של היום דיברו בסקר זה נדונו בעיקר צרכים בתחום ת. שהועלו במכרז

  .ל החברה ואישרו את המחויבות העמוקה של שני הגופים להצלחת הפרויקט"ס ומנכ"נציב שב

 סקרי אפיון על של –) PDR) Preliminary Design Reviewבמהלך חודש מרץ נערכו סקרי 

  . טכנולוגיות הצוותים לעיל וכן צוות תשתיות בהשתתפות אנשי מנהל4מערכת קידמה ברמת 

החל מהרבעון השלישי של השנה החל הפרויקט להגיע לשלבי אפיון מפורט שנוהלו במנות 

מתכנתים ומבצעים , מאשרים אותו, בהן מסיימים אפיון מפורט של מקטע מהמערכת) ספירלות(

של תיכון מפורט ) CDR) Critical Design Reviewתקופה זו בפרויקט תוחמה בסקרי . בדיקות

  .כים המלווים הינם תיקי תכנותכשהמסמ

  :מרכז ממשקים  .ב

 אפיון •

  לבחינת יכולות הכלי וקבלת משמעויות להמשך הפיתוחלוטיע פיוצי כלי וברכישת •

  :טיוב נתונים  .ג

  בוצע מיפוי •

  בחינת מקורות מידע ותהליכים אוטומטיים לטיוב •

  ע לביצוע הטיוב"בתהליך הכנת ת •
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  א"מחלקת קש

  

  8200ת בשנ-א"עיקרי פעילות מחלקת קש

  

  .א"מיסוד מחלקת קש •

 .שיפור מתמיד ומתמשך של הרמה המבצעית •

 .העלאת הרמה המקצועית •

 .א הטכני"טיוב כ/מיצוי •

 .א"הקמת מרכז למתן שירותי קש •

 .התאמת טכנולוגיה קיימת וחדשה לשירות מערך הביטחון •

 .דרישות/י צרכים"המשך הצטיידות עפ •

 .ם לפרויקטליווי פרוייקטים חדשים והתאמת אמצעים נדרשי •

ביצוע ביקורות שוטפות וביקורות פתע להעלאת הרמה המקצועית והמוכנות  •

 .המבצעית

 .שיפור מתמיד של רמת התחזוקה של המערכות •

 .ניהול תקציב מושכל ויעיל תוך כדי שאיפה לחסכון והתייעלות •

 .קביעת סטנדרטים ונהלים חדשים לעבודה מול גורמים אזרחיים •

 .רונייםשיפור מערך אמצעים אלקט •

  .בחינת אמצעים אלקטרוניים חדשים בעלי טכנולוגיה מתקדמת

, מערכות כריזה , מוניטורים , מצלמות , מכשירי מצוקה , רכישת ציוד אלחוט 

  .מכשיירי קשר פנים ורכזות בהתאם לצרכים המבצעיים והתקינה

  .שיפור תשתיות ומערכות תקשורת •

 .מיפוי תשתיות תקשורת •

 .וכבלי תקשורת ישנים בבתי סוהרהחלפת תשתיות פיזיות  •
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   מחלקות חטיבת טיפול ושיקוםמחלקות חטיבת טיפול ושיקוםמחלקות חטיבת טיפול ושיקום

   

   מחלקת חינוך טיפול ושיקום מחלקת חינוך טיפול ושיקום מחלקת חינוך טיפול ושיקום 

  יעוד

  .ענף חינוך והשכלה אחראי על הפעלת מערך חינוכי לאסירים בכל בתי הסוהר הפליליים בארץ

  רי מטרתו הינה יצירת תהליכי שינוי בדפוסי חשיבה ובנורמות התנהגות והקניית כלים וכישו

  ולהגדיל את סיכוייו " בית ספר לחיים"חיים אשר יסייעו לאסיר להפוך את תקופת המאסר ל

  י מתן מצע פורה הכולל פעילויות חינוך"תהליכים אלה מתאפשרים ע. להשתלב חזרה בחברה

  .והשכלה המותאמות לאוכלוסיית האסירים ולצורכיהם

  

  עיקרי פעילות ענף חינוך והשכלה

  יחינוך פורמאל

 מרמת אולפן ועד -בהנחיית מורים ובניהול ראשי תחום חינוך, יית השכלה ברמות שונות לאסיריםהקנ

  ).ת ובגרויות"תג(ל "להשלמת שנ

  .מקבץ, העשרה, מורים-כתות אסירים: כולל מסגרות לימוד נוספות כגון

  . אסירים4,048 - סיימו לימודים2008במהלך שנת 

  2007  2008  2007  2008  2007  2008  

  1,237  893  1,352  1,077  130  125  ןצפו

  2,276  2,642  2,730  2,990  109  102  מרכז

  535  443  660  507  38  37  דרום

  4,048  3,978  4,742  4,574  277  264  כ"סה

  2%  4%  5%  פער

  ,  בהתאם לרמת הכתה ואפיון בית הסוהר,  חודשים5 או 4 או 3מחזור לימודים בן = מסגרת/כתה* 

  .נה בין החודשים ספטמבר עד סוף יולי   הפועלים לאורך הש

  . מכלל הלומדים סיימו לימודיהם85% -2007   שנת 

  . מכלל הלומדים סיימו לימודיהם85.3% -2008   שנת 

  :מבחנים חיצוניים

  :מטרות

  .מתן אפשרות לאסירים להבחן במבחנים ארציים ככל לומד מבוגר  .1

  .ל" שנ12 - ל ו" שנ10 -ל ל" שנ8 -העלאת רמת השלמת ההשכלה מ  .2

  .הכנה לקראת לימודי הכשרה מקצועיים  .3

  . אסירים456 נגשו למבחנים חיצוניים של האגף לחינוך מבוגרים 2007בשנת 

  .10 %גידול של .  אסירים508 נגשו למבחנים חיצוניים של האגף לחינוך מבוגרים 2008בשנת 

. דקל, אשל, נווה תרצה, מעשיהו, איילון, אופק, רימונים, הכרמל, שיטה, צלמון, חרמון:  מבתי הסוהר

  . בינואר ובדצמברםל בשני מועדים ייחודיי" שנ8השנה אסירים ניגשו למבחנים ברמת 

  . שנות לימוד12  או 10 -השנה עלה מספר האסירים אשר למדו בכתות ברמת  תיכוניה
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  :נושא אישי

ודות אישיות מטעם האגף אסירים הלומדים בכתות ההשכלה משתתפים בתחרות ארצית לכתיבת עב

בסוף השנה העבודות הנבחרות מזכות את כותביהן בתעודות הצטיינות ואפשרות . לחינוך מבוגרים

  .להשתתף בטקס ארצי של משרד החינוך

  . עבודות202 כתות שכתבו 29 - אסירים מ386 השתתפו 2007בשנת 

  . עבודות147נכתבו ,  כתות34 - אסירים מ420 השתתפו 2008בשנת 

  

  יתות מחשביםכ

, אופק, רימונים, השרון, הכרמל, שיטה, צלמון, חרמון:  כתות בבתי הסוהר16כ " פעלו סה2007בשנת 

 228 כתות עם 16כ פעלו "סה. אשל ואוהלי קידר, דקל, נווה תרצה, גבעון, איילון, ן"מג, ניצן, מעשיהו

  .ירים אס850 - פעילויות שבועיות בהן השתתפו כ64בממוצע התקיימו . עמדות

ל " שנ12אסירים ניגשו למבחנים חיצוניים ברמת , השנה, לראשונה.  כתות מחשבים16 פעלו 2008בשנת 

  . אסירים1,070 פעילויות שבועיות בהן השתתפו 83בממוצע התקיימו . במקצוע המחשבים) ללא אינטרנט(

  

  קרימינון

ירים המשתתפים מיומנויות במהלכה מקבלים האס,  המקנה כישורי חיים לאסיריםתתוכנית מודולארי

  .תקשורת וכלים להתמודדות עם מצבים מחיי היומיום

, רימונים, ניצן, גבעון: בבתי הסוהר,  אסירים115 -  כיתות בהן למדו בנקודת זמן6 פעלו 2008במהלך שנת 

  .צלמון ושיטה, אשמורת

  
 

  חינוך לא פורמאלי

  

  התנהגותיות– קוגניטיביות -תוכניות חינוכיות 

  .י ראשי תחום חינוך"מרצים ומתקצבים ומנוהל ע, מדריכי חוגים, י קציני חינוך אגפיים"פעל עמערך מו

  . מחזורים בשנה4כ " סה- שבועות 12י מודלות בנות "התוכניות החינוכיות והסדנאות מופעלות עפ

  12-15 -משתתפים ממוצע ' מס

  2008תוכניות חינוכיות 

  כ"סה  דרום  מרכז  צפון  התחום

  68  0  60  8  חההורות ומשפ

  81  24  27  30  תרפיה באומנויות

  315  58  162  95  אומנות שימושית

  401  37  151  213  ספורט ובריאות

  442  74  155  213  תחומי דעת

  164  39  85  40  התמכרויות

התמודדות 

  ומודעות

119  184  49  352  

   תוכניות1823  281  824  718  כ"סה
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  : תוכניות חינוכיות-השוואת נתונים

  כ"סה  דרום  מרכז  צפון  מחוז/שנה

2007  672  1040  310  2006  

2008  718  824  281  1823  

  +3%  -10%  +3%  +6%  פער

  

  

  :מניעה ומודעות בנושא התמכרויות, תוכניות הסברה

  :ת"פרוייקט שלהב

  פער  2008  2007  נושא

 7 -תיאטרון' פיילוט קב(  14  אסירים בפרויקט' מס

  אסירים חרמון צלמון

  )ם נערי15באופק 

50%-  

  +8%  40  37  מפגשים' מס

  -16%  2000  2364  תלמידים שהשתתפו' מס

  

  :A.N.קבוצות 

  פער  2008  2007  נושא

קבוצות בהנחיית דוברים ' מס

  אסירים+ מהקהילה

   מחוז מרכז-48  59

   מחוז דרום-6

   מחוז צפון-11

   קבוצות65כ "סה

10%+  

אסירים ממוצע ' מס

  המשתתפים בשבע

2003  2045  21%+  

  

  

  :" הצעדים12"תוכנית 

  פער  2008  2007  נושא

   דרום12  48  קבוצות' מס

   צפון36

   מרכז46

   קבוצות94כ "סה

95%+  

   דרום430  588  אסירים מסיימים' מס

   צפון640

   מרכז568

   אסירים1638כ "סה

178%+  
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  :מתנדבים

  כ"סה  דרום  מרכז  צפון  מחוז/שנה

  667  282  271  114  2007מתנדבים ' מס

  378  165  151  62  2008נדבים מת' מס

  -44%  -42%  -55%  -46%  פער

  .ס באופן משמעותי במחוז צפון"הסטודנטים בשב' מכללת עמק יזרעאל הפחיתה את מס  *

  

  : בין כתלי בתי הסוהרןתיאטרו

  :ר" הועלו הפקות בביס2008 מתקיימת בבתי הסוהר בשנת ןפעילות תיאטרו

  .טל'  מח-אשמורת, איילון, מעשיהו, אופק,  פרויקט רעות-רימונים

  

  :כנסי אחדות 

  :במחוז מרכז

  .ר במחוז" אסירים מביס150 - ו.N.A דוברי 30ן נכחו בו " מג-ר ניצן"השנה התקיים כנס אחדות בבימ

  :במחוז דרום

  .המחוז'  אסירים מיח200 מהקהילה ובו השתתפו .N.Aביולי התקיים יום אחדות בהשתתפות דוברי 

  

  : הנצחת השואה-"נצחון הרוח"פרויקט 

 -  אסירים מתוכם למעלה מ1300 - הרוח הקיף בשנה שעברה את מחוז מרכז בו השתתפו כןפרויקט ניצחו

  . אסירים יצאו לבית לוחמי הגטאות ליום עיון בנושא שואה1000

ר וימי עיון בבית "בסדנאות בביס,  אסירים300 הורחב הפרויקט למחוז צפון והשתתפו בו 2008בשנת 

  .גטאותלוחמי ה

  .2009 - בשנה זו החל תהליך ההתנעה וההכשרה לצוותים במחוז דרום לקראת הפעלת הפרויקט ב

  

  שבועות מרוכזים

, משפחה,  התמכרויות–במהלך השנה התקיימו בכל בתי הסוהר תוכניות חינוכיות מרוכזות בנושאים 

  . שנה למדינת ישראל60, שבוע הספר, איכות הסביבה, סובלנות

  

  2008ים בשנת עיקרי הדגש

  .בית סוהר, גוש,  המשך פיתוח חזון הענף ותרגומו המעשי לתוכניות עבודה ברמת המטה  . 1

  .העצמת תפקיד קצין החינוך האגפי  .2

  .חיזוק ופיתוח למידת עמיתים  .3

  .המשך התמקצעות בנושא איסוף נתונים ודיווחים.          4

  .שנתי/ח הנתונים החצי שנתי"הבנייה מחודשת של טפסי הבקרה הגושיים ודו  .5

  .שינוי נהלים והתאמתם לפעילות ולשינויים  .6

  .כתיבת תורת הענף.         7
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  2009עיקרי הדגשים לשנת 

  

             - פיתוח  קורס קציני חינוך מתקדם -העצמת תפקיד קצין חינוך אגפי וצוותי החינוך  .1

  .אוריינטציה לקציני חינוךפיתוח תוכנית למנהיגות חינוכית ושדרוג קורס 

  . לימודים אקדמאיים לאסירים-פיתוח הקשר עם מוסדות האקדמיה למטרת לימודי האסירים  .2

  .למידה והתמקצעות בנושא הטיפול בעברייני מין  .3

  .פיתוח ושיפור עבודת הבקרות המחוזיות ודוחות הנתונים  .4

  

   ש"ענף טו
  

  :כללי

  . ונש מאסר יוצרת שינוי דרסטי באורחות חייוכניסתו של אדם לבית הסוהר לריצוי ע

תנאי המחיה וגורמים נוספים חושפים אותו להתמודדות עם , שלילת החופש, ניתוקו מהסביבה הטבעית

  .קשיים רבים בתקופת המאסר

להניעו לרכישת , ענף טיפול ושיקום מסייע לאסיר בתקופה זו במגמה לאפשר לו להתמודד עם קשיים אלו

  .בכלל, ולשינוי אורחות חייו, בפרט, ותכלים להתמודד

קבוצתית , ש מספק לאסיר מערכת טיפולית תומכת באמצעות עבודה סוציאלית פרטנית"ענף טו

  . במהלך המאסר ולקראת שחרורו במטרה לשמר את הרצף הטיפולי, וקהילתית

ש "טו.ש וק"חטו.קתוקננו תקנים ל . ש"השלכות על התנהלות ענף טו, 2008לשינוי במבנה הארגוני בשנת 

  .ש על חלקיו השונים הוכפף לאגף האסיר"כמו כן ענף טו. במחוזות

  

  2008עיקרי העשייה בשנת 

וזאת לאור ) נוהל שירות סוציאלי ושינוי בפקודת השיקום(ביצוע שינויים בפקודות ובנהלים  �

  . הצרכים המשתנים בשטח

  .יטת עצורים לימיםתוך שימת דגש לקל, מיסוד פעילות גורמי הטיפול בבתי מעצר �

  . להיערכות וללמידת אופי העבודה במתכונתם החדשה" פורום בתי מעצר"המשך הפעלת  �

  .ס"הערכות להפעלת המודל המשולב ביחידות השב �

    . וותיקים" קורס מתקדם לעובדים סוציאליים"לראשונה פותח והופעל  �

טיפול קצר , סים חדשים"אוריינטציה לעו, ב"אלמ, נתנו הכשרות מקצועיות בתחום ההתמכרויות �

  .הכשרה בנושא עברייני מין, מועד

הפרויקט לטיפול בעברייני , מחלקות ייחודיות, המשך הדרכות חיצוניות לצוותי המחלקות גמילה �

 . באופק ובהתאם לצורך, ת"בנ, ר מעשיהו"מין בביס

 .כתיבת קונספציה טיפולית לעברייני אלימות במשפחה �

 .ס בנושאים שונים"ות בשבתכנון מחלקות טיפוליות נוספ �

 .ש"כתיבת טיוטה לתורת הטו �
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  פעילות קבוצתית בעבודה סוציאלית

  2008  2007  2008  2007  מחוז

  'משתתפ' מס  'משתתפ' מס  קבוצות' מס  קבוצות' מס  

  1106  1270  181  175  צפון

  1166  3068  103  151  מרכז

  813  876  67  58  דרום

  3085  5214  351  384  כ"סה

פעילות קבוצתית בעבודה סוציאלית
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  .כי חלק מהאסירים משתתפים במספר קבוצות ולכן נספרים מספר פעמיםלציין 

  . הופעלו קבוצות עם מספר קטן יותר של משתתפים2008ניתן לראות כי בשנת , באופן כללי

  

  :י נושאים"פעילות קבוצתית עפ

, ב" התחלנו למסד סל קבוצות בסיסי שיינתן בכל בית סוהר ויכלול קבוצות בתחום אלמ2007בשנת 

  .2008שנמשך גם בשנת , הכנה לשחרור והתמודדות במאסר, מכרויותהת

  משתתפים' מס  קבוצות' מס  קבוצות' מס  

  2008                        2007  2008  2007  סוג פעילות

  292  630  39  52  ב"אלמ

  1842  3150  221  208  .מ.ע/התמכרויות

  14  לא נמדד בנפרד  עברייני מין
לא נמדד 

  בנפרד
122  

  841  1434  79  124    *אחר

  

  .הכנה לשיקום ועוד, מצוקה נפשית, התמודדות במאסר, קבוצות הורות •
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ירידה במספר המשתתפים בקבוצות טיפוליות בתחום ההתמכרות שכן הופעלו , ניתן לראות �

  .ב בבתי הסוהר"קבוצות קטנות יותר בשל פרויקט ל

, ר חרמון"י במספר האסירים בביסהמשתתפים פחת בעיקר בשל הצמצום המשמעות' לציין כי מס

  .ר זה"שכן בעקבות שינוי מדיניות באשר להפניית אסירים לביס

ב לצד גידול במספר הקבוצות "ניתן אף לראות ירידה במספר הקבוצות שהופעלו בתחום האלמ

סים מבתי סוהר והמשך " עו14 -זאת משום סיום הכשרה בתחום זה של כ. בתחום העבריינות מין

   .וה להפעלת הקבוצותהדרכה מלו

סים הפנו משאבים רבים "לציין אף כי השנה הושם דגש רב על נושא מניעת אובדנות וצוותי העו

  .לזיהוי מצוקות ולמתן מענים בהתאם, לקליטת עצורים ואסירים שפוטים בבתי סוהר

קצרות מועד לטיפול ' קב' ב בעקבותיה נפתחו מס"  התקיימה השתלמות אלמ2008 במהלך שנת  �

 .בתי סוהר' ב במס"באלמ

, קבוצות פסיכו חינוכיות לטיפול בעברייני מין במספר בתי סוהר'  התקיימו מס2008במהלך שנת  �

 .מ.י מומחית תוכן בתחום ע"המלוות בהדרכה חיצונית ע

  

  )נתונים מצטברים(התאבדויות ופגיעות עצמיות 

  2007  2008  

  753  592  פגיעות עצמיות

  9  6  התאבדות

  

התאבדויות ופגיעות עצמיות

592
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9
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 .עליה במספר המתאבדים ובמספר הפגיעות העצמיותקיימת  �

  . והוסקו מסקנות בהתאם2008 - ו2007לאחרונה בוצע ניתוח מאפיינים של המתאבדים מהשנים  �

פקודת נציבות בנושא התמודדות עם אסירים במצוקה נפשית וסיכון אובדני מוטמעת באמצעות  �

הדרכה ' גל הבוחן נבנה בשיתוף מחבקרב כלל הס, הדרכה' י מח"בחנים ע, השתלמויות, הדרכות

 .ומרכיביו מתבססים על העבודה שנעשתה באשר למאפייני המתאבדים

  . נערך מיפוי של תאי השגחה על פי סדרי עדיפויות בכלל בתי הסוהר �

ש משקיע רבות באמצעות גורמי הטיפול באבחון מצבי סיכון ובהכוונת גורמי הביטחון "ענף טו �

  .יאל לפגיעה עצמית ולאובדנותלאיתור אסירים בעלי פוטנצ
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  )נתוני ממוצע( אוכלוסיות ייחודיות

  2007  2008  

  2379  2197  ב"אלמ

  1572  1173  )כולל גילוי עריות(עברייני מין

  182  176  טעוני פיקוח

  751  682  מצוקה נפשית

  108  83  סיכון אובדני

  

אוכלוסיות ייחודיות
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טעוני (ודיות הנמצאות במצוקה  עלה מספרן של האוכלוסיות הייח2008ניתן לראות כי גם בשנת  �

בין היתר בעקבות קליטת בתי , באופן משמעותי ביותר) מצוקה נפשית וסיכון אובדני, פיקוח

 .גידול מספרי זה גורם לעומס על גורמי הטיפול והביטחון ומחייב משנה זהירות. המעצר

  

  2004 - 2008 של םנתוני רצידיביז

נה מתן כלים מתקנים לאסיר תוך שמירת הרצף הטיפולי אחת המטרות בהפעלת המסגרות הייחודיות הי

  .וכל זאת על מנת לנסות ולמנוע חזרתו למאסר

  )נתונים רב שנתיים( במספר מסגרות הגמילה ומסגרות טיפוליות םשיעורי רצידיביז

  %62 הכללי נע סביב םשיעור הרצידיביז
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  המסגרת
השלימו טיפול 

  ושוחררו
  םיב יזאחוז רציד  מהם חזרו למאסר

אגף השיקום 

משנת (השרון 

2004(  

169  20  12%  

אגף השיקום 

משנת (חרמון

2004(  

127  21  17%  

אגף השיקום 

משנת (מעשיהו 

2006 (  

  

111  9  8%  

בית התקווה 

  )2004משנת (
139  16  4%  

חרמון  מחלקה 

  )2004משנת (2
105  30  29%  

  

חרמון מחלקה 

  )2004משנת (21

144  52  37%  

 22חרמון מחלקה

  )2004משנת(
47  2  4%  

ש צלמון "מג

  )2004משנת (
76  24  33%  

  ש דקל"מג

  )2004משנת (
107  39  37%  

  אלכוהול' מח

  )2004משנת (
144  24  18%  

  

   אסירים 1169-כ מסיימי טיפול"סה

    20% אסירים שהם   227-מתוכם חזרו

הדבר מצביע . גפיםניתן לראות כי אחוז הרצידיביזם במסגרות הטיפוליות נמוך יותר משאר הא  *

לציין כי נתוני הרצידיביזם בקרב משתחרר . א והן במשאבים טיפוליים"על השקעה כדאית הן בכ

ההערכה כי אסיר שעובר תהליך טיפולי במחלקה טיפולית . מסגרות השיקום הינו הנמוך ביותר

  .ובהמשך מועבר לשיקום הרי ששינוי חזותו למאסר נמוכים יותר
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  בהתמכרויות מסגרות טיפוליות 

  – ארציות פעלו חמש מסגרות 2008בשנת 

  .  כאשר כל מחלקה ייחודית במאפייניה, מרכז ארצי בחרמון בו חמש מחלקות גמילה מסמים ואלכוהול 

ת לאוכלוסיית "ש נ"ש צלמון ומג"מג,ש דקל "מג,שהינה מחלקה ארצית לטעוני הגנה -ש אשמורת"מג

  .הנשים

 כמסגרות )להיגמל במאסר(ב "ת לו תוכני גםתו בבתי הסוהר מופעלבמסגרת המדיניות למלחמה בסמים

המופעלת ברמת אחריות יחידתית , ב מהווה מסגרת מקצועית טיפולית למתמכרים" פרויקט ל .יחידתיות

מטרת מסגרות אלו להעלות . ומספקת מענה לאוכלוסיות יעד שאינן יכולות להשתלב במסגרות הארציות

  . טיפול תוך כוונה להגביר את הרצף הטיפולי בקהילההתחלה של, מודעות לטיפול

, קבוצות לעזרה עצמית, קבוצות תמיכה, ב מתבסס באופן מובהק על עבודת עזרת מכור למכור"פרויקט ל

הצוות המטפל הינו רב . בהתאם למשאבי היחידה,  הצעדים בשילוב סל תקוני טיפולי חינוכי12קבוצות 

ב נעשית מתוך משאבי הטיפול "הפעלת פרויקט ל). ג ומדריך נגמליםנרקולו, חינוך. ק, ס"עו(מקצועי 

  . הקיימים ביחידה

  . ת ואשל"נ, אופק,  גבעון, כרמל, ן איילו,ניצן, רימוניםב בבית סוהר "חדרי ל הופעלו 2008בשנת 

  

  

  :ס"המשתתפים במסגרות הגמילה בשב' מס

  

  מסיימים' מס  נושרים' מס  נקלטים' מס

2007  2008  2007  2008  2007  2008  

762  539  349  320  378  263  

  

  

את הירידה המשמעותית במספר האסירים שנקלטו למסגרות הגמילה ניתן להסביר בין היתר בכך 

  . חדשים במקוםםר חרמון קלט פחות מטופלים באופן משמעותי לאור קריטריונים ביטחוניי"שביס

 2007  בשנת 48%: המסיימים כמעט זהה בשנתיים המדוברות'  ומסהנקלטים' היחסיות בין מס

  . 2008  בשנת 48.7%לעומת

מסגרות טיפוליות בהתמכרויות
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  מדריכי נגמלים

  
 המדריכים עוסקים בפיתוח חיי הקהילה ובהעשרת . יחידות12 - ב מדריכי נגמלים18 הועסקו 2008בשנת 

   ). משרות12.5 (קיםבאופן שיטתי ובהתאם למאפיינים קהילתיים מובה, העצמיהניהול הנגמלים בשיטת 

רימונים , איילון, ניצן, כרמל, דקל, ת"נ, אופק, אשמורת,  צלמון,חרמון:  בבתי הסוהרפעלוהמדריכים 

 מדריכים ובמסגרות הנוספות מדריך אחד בכל מסגרת בהיקפי משרה 6לציין כי בחרמון מועסקים . וגבעון

  .שונים

  

  מסגרות השיקום 

  )חרמון, מעשיהו, השרון, ת"נ(

  

 אסירים 173המאכלסות תקן של ) נוה תרצה והשרון, מעשיהו, חרמון( מסגרות שיקום 4ס פועלות  "בבש

, כעס ותסכול, התמודדות עם מצבי לחץ' קב: הטיפוליות במסגרת אגף השיקום כוללות' הקב. בזמן נתון

  .'בנושא סמים וכו' קב, הכנה לקראת שחרור' קב, סיפור אישי' קב, התמודדות בעבודה' קב

  

ש משקיע רבות "ענף טו.  במסגרות השיקום הינו נמוךםכפי שניתן לראות לעיל הרי שאחוז הרצידיביז

בהכנה של אסירים לשחרור וכן בהפעלת המסגרות כמסגרות שיקומיות המכינות את האסיר להשתלבות 

  . בקהילה

יטריונים ופיזור בתי בשנת העבודה הבאה נחזור ונבחן הגדלת האוכלוסייה המגיעה לשיקום תוך בחינת קר

  . י צורך"עפ, השיקום בכל מחוז

תקופת , המופנים למסגרות השיקום להערכתנו מגמה זו נובעת מכך שמחד'  פחת מס2008גם בשנת 

ומאידך קיימת חשיבות רבה שאסיר יעבור טיפול באחת , המאסר הממוצעת הינה מצומצמת יותר

  . טיפול ושיקום באים לידי מיצוי-ביםס ולכן לא תמיד שני השל"ממסגרות הטיפוליות בשב

  

  מסיימים' מס  נושרים' מס  נקלטים' מס

2007  2008  2007  2008  2007  2008  

137  103  24  24  118  87  
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  מסגרות לטיפול באלימות במשפחה 

  )בי"ופרויקט לי" ביחד"פרויקט , כולל את בית התקווה(

  מסיימים  נושרים  נקלטים

2007  2008  2007  2008  2007  2008  

54  68  30  26  36  50  

  

  

מסגרות לטיפול באלימות במשפחה
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  .ב"בתחום זה ניכרת עליה בנתונים של מספר המסיימים תוכניות טיפוליות באלמ

  

  

  )ר חרמון"ביס( פרוייקט שינוי - באלימות כללית-מסגרות טיפול

  

  מסיימים' מס  נושרים' מס  נקלטים' מס

2007  2008  2007  2008  2007  2008  

21  27  8  10  17  20  

 

י הינו פרוייקט לטיפול באלימות כללית גם בפרויקט זה ניכרת עליה במספר פרויקט שינו •

 .המשתתפים והמסיימים
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  )מעשיהו (- עברייני מין-מסגרות טיפול

  מסיימים' מס  נושרים' מס  נקלטים' מס

2007  2008  2007  2008  2007  2008  

10  57  16  3  0  37  

 .ר מעשיהופרויקט עברייני מין הינו ראשון בסוגו בבית סוה •

הובנתה ומוסדה ,  הוסדרה2008להערכתנו במהלך שנת . בשנה זו עליה ניכרת בכל נתוני הפרויקט •

עבודת הצוותים במקום תוך כדי תהליך רציף של התמקצעות אשר לווה בלימודים ובהכשרות של 

 . הצוות הטיפולי

  ס אופק/טיפולית לבני נוער בב מסגרת -" קרן אור"

יקומי פועל לחיזוק כוחות הנערים בהתמודדות עם הפיתויים הכרוכים בבעיית  ש–הפרויקט הטיפולי 

וכל זאת , קבוצות עזרה הדדית וחוגים, סדנאות, התוכנית מתבססת על מעורבות קהילתית. ההתמכרות

המסגרת הטיפולית מופעלת בשיתוף הרשות למלחמה בסמים . בשיטות ייחודיות המותאמות לבני הנוער

 מדריכי נגמלים בוגרים ובעלי ניסיון 2יקט מופעל על ידי צוות רב מקצועי הכולל הפרו. י"וקרן רש

  . המהווים דמות אבהית ומודל לחיקוי

זאת בשל נתוניהם ,  שולבו בפרויקט נערים שהתקשו בהתמודדות יומיומית במקום2008לציין כי במהלך 

  .נהגותם אשר תמכו בהםי נערים בוגרים באישיותם ובהת"נערים אלו לוו ע. הנמוכים יחסית

  ).בממוצע חודשי( נערים 8 -2007המסגרת הטיפולית בשנת 

  .גם בפרויקט זה ניכרת עליה במספר המשתתפים ).בממוצע חודשי( נערים 11 -2008בשנת 

  קשרי עבודה עם האקדמיה 

במהלך השנים מועסקים במסגרת העבודה הסוציאלית מספר רב של סטודנטים שעבודה בכלא מהווה 

 סטודנטים במסגרת 30 -בממוצע כ  לאורך השנה מוכשרים. שרה מעשית לתפקיד עובד סוציאליהכ

 סטודנטים לקרימינולוגיה מאוניברסיטת 12 - וכשונותה  והמכללותאוניברסיטאותהמעשית מההכשרה ה

  .בתחום זה נשמרת יציבות לאורך השנים. אילן-בר

  : לסיכום 

ביחידות השונות מופעלות קבוצות ייחודיות . ש"רוכה בתחום הטולאורך השנה ניתן לראות עשייה ענפה וב

 במיקוד בתחום מניעת 2008 -לצד העבודה היומיומית האינטנסיבית אותה קשה לכמת ואשר זכתה ב

  . אובדנות וקליטת עצורים

בשנה זו בוצעו אף שינויים רבים באכלוס בתי סוהר שונים ולדבר השלכה עצומה מבחינת הצוותים 

שכן במספר רב של יחידות הצוותים נערכו לקליטת אוכלוסיות פחות מוכרות והדבר הצריך , ייםהטיפול

גוניות -רב, להערכתנו. אותם ללמידה של אוכלוסיות אלו על מאפיינהן השונים והצרכים הייחודיים שלהן

צם זו של האוכלוסייה מביאה ללמידה בלתי פוסקת של העובדים בבתי הסוהר ונראה שעשיה זו תוע

  . ותוגבר

הדרכות מקצועיות ,  תחום האלכוהול–או להתרחב תחומי עשיה כגון /בשנה הבאה מתוכננים להתווסף ו

. ועוד. מ.ע, מכורים לאלכוהול,ב"הקמת מחלקות טיפוליות לטיפול באלמ,חיזוק הרצף הטיפולי , לצוותים

  .במחוז ובמטה, הסוהר בבית -העוסקים במלאכה   לכלבהזדמנות זו ברצוני להביע הערכתי הרבה 
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  חלקת רפואהמ

                       
  

  :מבוא
  

 במתן שירות רפואי לאסירים בכפוף לסל הבריאות המקובל בישראל במטרה תסקומחלקת רפואה ע

תמידית לשפר שרות זה בכל ענפי הרפואה הקיימים בבתי הסוהר כפי שיפורט ובנוסף קיים רפואת 

  .סגל לסוהרים

  

  : לענף רפואה כללית וסג

  .בבתי חולים חיצוניים, ס "התמקצעות להשתלמויות כלל הרופאים  הכלליים בשב •

 .ביצוע מאות מסדרי חולים לאסירים בבתי הסוהר  •

 .הפניה לרפואת מומחים  •

  

  :רפואת שיניים

  .החלפת עמדות במספר מרפאות שיניים  •

 .התמקצעות והשתלמויות של רופאי השיניים  •

  

  :ענף החובשים 

  .מרפאות עבודה שוטפת ב •

 ס"התמקצעות בקורסים חיצוניים לשב •

 .הקמה של ציוד מרפאתי/ חידוש/הספקה  •

  

  :ענף נרקולוגיה

  .במכורים לסמים " גמילתי"ו" תרופתי"טיפול  •

 .ס"י חובשי שב"עיסוק ב הרשאת  משרד הבריאות לחלוקת תחליפי סם ע •

  .התמקצעות והשתלמויות הרופאים הנרקולוגים  •

  

  :ענף רוקחות 

  . רכישה וניפוק תרופות רגילות ומיוחדות לאסירים,בית המרקחת המרכזי ניהול 
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  :ענף תברואה 

  .ביקורות תברואה ביחידות •

 הדברה •

 רכישת דחסנים לפינוי אשפה •

למשרד הבריאות וחקירות ) איידס ושחפת ( דיווח בדבר מחלות זיהומיות  •

 .אפידמיולגיות במקרים שהתגלו 

  

  :תקציבן

  .תקציב ומעקב ניצולוף של הטניהול שו •

 .ח לטיפול בעצורים"גיוס התחייבויות מקופ •

  

  :כללי 

  .רענון נהלי מחלקת הרפואה •

 .טיפול בתלונות אסירים  •

  .מענה לפניות בכפוף לחוק חופש המידע •
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  ס"הרבנות הראשית לשב

  
  ס"יעוד הרבנות הראשית לשב

  

 שבתות ,סוהר בתחום שמירת הכשרותס מפעילה את מערכת הדת בכל בתי ה"הרבנות הראשית לשב

ט "לרחכמו כן הרבנות מטפלת בנושאי דת של כל בני הדתות  כפופה .  ומועדי ישראל ושיקום דתי

  . ס מטפלת בנושאי דת של הסוהרים"בנוסף רבנות שב.ש"טו

  מ לעמוד מקרוב על ביצוע ההנחיות "קיום בקרה בנושאי הדת במחוזות ע

  .י הצרכים והאפשרויות"ליחידות עפ וחלוקת המשאבים  המקצועיות

  

  תחומי עיסוק

 אבטחת ופיקוח הכשרות •

  הפעלת מערכת מדרשות ללימודי יהדות •

 הפעלת בתי כנסת לסגל ואסירים •

 אספקת תשמישי קדושה •

 מתן סיוע לאסירים לקיום מצוות •

 מ"הפעלת אגפי לש •

 הקניית כלים מתקנים ברוח היהדות •

 אספקת שירותי דת לאסירים לא יהודים •

 רגון אירועים לחגים  והרצאות תורניותא •

 ס"ימי עיון ומורשת לסגל שב •

 הפעלת מתנדבים בתחום הדת •

 .טיפול באסירים סרבני גט •

 ס"י פקודת שב"צ לאסירים דתיים וחרדים העומדים בקריטריונים עפ"מתן מנות בד •

  

  רבני מחוז

 .הגדרת תפקיד רבני המחוזות  �

 .תהליךשינוי אירגוני במחוז וביחידות והטמעת ה �

  האצלת סמכויות ביצוע ופעולה לרבני המחוז �
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  מערך הכשרות

 .י עיקרון של מעגלי אבטחה אשר נותן מענה הולם לשמירת הכשרות "ס עובד עפ"מערך הכשרות בשב •

 אופן פעולת מעגל האבטחה •

  

   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  כוח אדם 

אזרח משגיח כשרות   אסירים עובדי כשרות  רבנות

  ק"בש

  12  115  ס"רבני שב

  

 פקודות הכשרות בארגון וניתנו תעודות כשרות לכלל       תטמענמשכה ה 2008נת העבודה במהלך ש •

 .המטבחים

 מטבחים  מטבחים הכוללים  25 מכשירנים והוכשרו 010גויסו למטרת מבצע הכשרות לפסח   •

 .מרכזיים ויחידתיים ומטבחי חלוקה

 ום ותיעוד במטבחים הסתיים פרוייקט התקנת מערכות ציל2008בשנת העבודה  •

 .ס"ניתנו תעודות כשרות לכלל היחידות בשב •

 . הוסב כל הירק העלי מירק רגיל לירק ללא חשש תולעים2008בשנת  •

  נופקו למטבחים מערכות מיכון בתחום הכשרות •

  

  

  בבתי סוהר בהם אין רב קבוע
  או קיימת בעיה באיתור אסירים

  או סוהרים לשבת 
מופעל אזרח משגיח כשרות 

  ק"בש

  ס"הראשית לשב

  אסירים עובדי כשרות
  בימי חול

  סוהרים נאמני 
  כשרות בשבתות

  רב היחידהרר

הרבנות 
הראשית 

 ס"לשב

 רב היחידה

אסירים 
י כשרות עובד

 בימי חול

משגיחי 
כשרות 

 אזרחיים

במקומות בהם 
אין רב קבוע 
וישנה בעיה 

באיתור אסירים 
או סוהרים 

לשבת מועסק 
 ק"אזרח בש

התקנת מערכות 
צילום ותיעוד 

 במטבחים
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  מדרשות תורניות

 ס מפעילה מדרשות תורניות בכלל בתי הסוהר "הרבנות הראשית לשב •

 ת לימוד וכמדרשות אגפיות דרשות אלו פועלות ככיתו מ •

  .10כ " אסירים עוזרי הוראה במדרשות סה2008ס הפילה בשנת "רבנות שב •

 .את כל המדרשותס מתקצב "שב  •

  מדרשות אלו משתלבות באופן משמעותי ובולט במערך העסקת אסירים בבתי  •

 . ובתחום הטיפולי תורניהסוהר

 באמצעות מערכת שעות ומתופעלות ס "בנות הראשית לשבכל המדרשות בפיקוח והנחיה של הר •

 .מובנת ותוכנית לימודים חודשית אחידה

  שנת הלימודים מתחלקת לשלושה שלישים שבסיומם מוענקת תעודת סיום לאסירים הזכיים  •

  

  פירוט מדרשות תורניות

  

מדרשה   יחידה  מחוז
  מתוקצבת

  לומדים' מס

  190  6  צלמון

  25  1  חרמון

  22  1  שטה

  35  2  כרמל

  צפון

  4  1  קישון

  30  2  הדרים

  35  2  רימונים

  28  2  השרון

  25  1  תל אביב

  110  6  מעשיהו

  86  4  איילון

  14  1  תרצה. נ

  23  2  ניצן

  15  1  ן"מג

  18  1  אשמורת

  מרכז

  13  1  אופק

  23  1  אשל

  105  5  דקל

  12  1  ק"אוה

  24  2  שיקמה

  דרום

  9  1  נפחא

  846  44  כ"סה
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  וץ מורים אסירים טבלת שיב

  

  לומדים' מס  מדרשה   יחידה  מחוז
  30  1  צלמון  צפון

  82  5  מעשיהו

  10  1  איילון

  מרכז

  15  1  ן"מג

  123  8  כ"סה

  

  

  פעילויות מיוחדות

 .ס הפעילה במסגרת המדרשות סדנאות לאסירים בתחום תפילין ושזירת ציציות"רבנות שב •

 .יריםי האס"תחרות כתיבת עבודות יצירה תורניות ע •

  .מפגשי משפחות בסיום מחזור לימודי •

  

  ואגדמ "אגפי לש

  

  .מ הינם אגפים יחודיים עבור אסירים שומרי תורה ומצוות"אגפי לש •

 .אסירים השוהים באגפים התורניים חתומים על חוזה התחייבות שמירת הכללים באגף •

  ד בצלמון"נפתח אגף אג •

  

  :להלן פירוט האסירים לפי יחידות

  

  כמות אסירים  אגפים' מס  רבית סוה  מחוז

  מרכז  72  1  מעשיהו

  69  1  איילון

  56  1  דקל  דרום

  80  ד" אגף אג1  צלמון  צפון

  277  4                                           כ מסגרות תורניות"סה
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  תוכניות שיקום לאחר המאסר

גורמי טיפול בבית     ס בשיתוף האגף התורני ברשות לשיקום האסיר ובשיתוף "רבנות שב •

לאסירים השפוטים בעיקר בתחום  מפנה ויוצרת תוכניות שיקום לאחר המאסר . הסוהר

 .ב"אלמ, עבירות רכוש, הסמים

 אסירים אלו מופנים למסגרות תורניות המקנות להם קרקע יציבה לשחרור מבית הסוהר  •

 .ויציאה לחברה

 אסירים למסגרות של 82קבלו  אסירים לתוכניות אלו ומתוכם הת154 הופנו 2008בשנת  •

  .הוסטל ודירות שיקום

  

  מבצעים מיוחדים לאסירים  בתחום הדת

 .ים ועורכי סדר וחלוקת ציוד עזר והכשרהנ גיוס מכשיר-     מבצע פסח •

 .ק וגיוס בעלי תפילה" חלוקת תש-        מבצע ימים נוראים •

 עריכת . ינים המ4 הקמת סוכות בכל בתי הסוהר וחלוקת - מבצע סוכות         •

 .כולל הקפות שניות" שמחות בית השואבה"        

 ד"י צעירי חב" בהיקף ארצי ע-         מבצע חנוכה ופורים •

 .ס"       גיוס קוראי מגילה לכלל יחידות שב •

 .       סיוע לאסירים שאינם יהודים לקיום מצוות דתם •

 .ת בבית הסוהררושין לאסירים ועריכת חופוישואין וגי       פתיחת תיקי נ •

       יום מפגש משפחות אסירים ועריכת אירוע משותף •

 9650פורים הרצאות השתתפו , חנוכה, ימים נוראים' בשנה האחרונה בפעילות חד פעמית כגו •

 .אסירים בפעילות

  אסירים בפעילות חינוך תורניות560בממוצע חודשי משתתפים  •

  עמותות ומתנדבים בבתי סוהר

  פעילותה  עמותה/ שם הארגון

  מתנדבים, הפעלת מדרשות תורניות, ח"מסיבות ר  ממעמקים

  מתנדבים, הפעלת מדרשות תורניות, ח"מסיבות ר  שורשים

  מתנדבים, הפעלת מדרשות תורניות, ח"מסיבות ר  ד לאסיר"שק

  מבצע פורים וחנוכה, ח"מסיבות ר, מתנדבים  ד מרכזי"ח  חב"צא

  והרצאות תורניות, ח"מסיבות ר  מגדל אור

  פעילות התנדבותית בנוה תרצה  דרור יקרא

  פעילות התנדבותית בנוה תרצה  ד"נשות חב

   הווי דתי- ארגון מתנדבים  מפעל חסד

  מתנדבים, הפעלת מדרשות תורניות, ח"מסיבות ר  יעוץ לילד/ חיים לנפש

  ארגון מתנדבים לאסירים נוצרים  בית האור

  ארגון מתנדבים לאסירים נוצרים  בית החסד

  ארגון מתנדבים לאסירים נוצרים  טריאך היווני הפ
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  פעילות עם דתות שונות

ס אמונה על פעילות ומתן שירותי דת לאסירים  בני הדתות השונות המצויות  בבתי "רבנות שב •

 .הסוהר

ס קיימה כנס הוקרה והערכה למתנדבים מדתות אחרות והעניקה להם תעודות " רבנות שב2008בשנת  •

  .הערכה

 )  .כולל עובדים זרים ( ניתנת בעיקר לבני הדתות נוצרים  הפעילות  •

 .  פעילות זו לרוב מתבטאת בימי החגים וכן בפעילות חודשית קבועה •

, בית החסד ,בית האור : הם העמותות המרכזיות המתנדבות ומפעילות תחום זה בשיתוף הרבנות  •

   אסירים נוצרים 506 - כבשנה האחרונה במסגרות אלו השתתפו . והמשרד לענייני דתות

  

  

  בתי כנסת

  .ס" בתי כנסת  לאסירים  ולסגל שב105הרבנות הראשית בשיתוף בתי הסוהר מתחזקת  ומפעילה  •

 .ספרי תפילה ולימוד, מזגנים,  ריהוט- שיפור חזות בתי הכנסת הכולל נמשכה מגמת2008  בשנה  •

 מגילות אסתר עבור בתי 20כשו נר.  ספרי תורה חדשים ושני ספרי תורה משומשים(!)  הוכנסו  שישה •

 .הכנסת

 . ספרי תורה11במסגרתו שופצו והוחזרו לשימוש " שיפוץ ספרי תורה"נערך מבצע  •

 נרכשו תשמישי קדושה מזוזות ותפילין לטובת בתי הכנסת והיחידות •

  

  

  מבצעים וטיפול בתחום סגל הסוהרים

 .הרווחה' יחפ עם "בת מצווה לילדי סגל ושת/השתתפות בארגון וביצוע טקס בר •

. ס"ארגון ימי עיון ומסעי התבוננות שכללו ביקור במקומות הקדושים להקניית ערכי היהדות לסגל שב •

  . אנשי סגל800השתתפו 

 . הערכות לפסח וימים נוראים– וארצי  מחוזיימי עיון בהיקף  •

 .יעוץ והכוונה דתית, עריכת חופות, עריכת הלוויות ואזכרות •

 .ר דמון"סהוקם בית כנסת לסגל בבי •

 .ר מגידו"שופץ בית כנסת לסגל בביס •
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   2009 לשנת העבודה מגמות

  

  והפקת חוברות חודשיותמיסוד תוכנית הלימודים במדרשות •

  הפעלת הטיפול המשולב והתקון בתחום הרבנות •

  לומדים100-בהגדלת כמות הלומדים במדרשות  •

 )המשך המגמה (שיפור חזות בתי הכנסת והמדרשות •

 י תורה נוספים רכישת ספר •

 חיזוק מערך השיקום הדתי תורני •

 הקמת תוכנית שיקום קבוצתי •

 ס בתחום המסורת ומורשת ישראל"הגברת הפעילות לסגל שב •

 הרחבת הטיפול הדתי באוכלוסיות לא יהודיות •

 . ס אופק/גיבוש תכנית ייחודית לטיפול באסירים נערים דתיים בב •

 .והקמת ארגון מתנדבים ת פעולה מיסוד נושא מתנדבים דתיים וקביעת עקרונו •

 הערכות הרבנות במצבי חרום •
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  מערך התעסוקהמערך התעסוקה

  

חשיבותה מצאה ביטוי חוקי . אחד המרכיבים החשובים בחיי האסיר בבית הסוהר הוא מסגרת עבודתו

בפקודת בתי הסוהר הקובעת כי האסיר חייב לעבוד בכל עבודה המוצעת לו בבית הסוהר  וכי  סירובו 

  .וד מהווה עבירה משמעתיתלעב

  יעדים הנגזרים מפעילות תעסוקהיעדים הנגזרים מפעילות תעסוקה

הניהולי  : קטגוריות3 –היעדים המרכזיים בתעסוקת אסירים הינם יעדים חברתיים הבאים לידי ביטוי ב 

  . חברתי–הכלכלי ,   שיקומי–החינוכי ,   ביטחוני–

   ביטחוני ביטחוני--היעד הניהולי היעד הניהולי 
  הסוהר לצורך הקלה על ניהול בית הסוהרהעסקת אסירים מהווה תרומה חשובה לשירות בתי 

  . והביטחון בו

  מצטמצם הזמן הפנוי, מנצלים האסירים את זמנם באופן חיובי, באמצעות העסקת האסירים

הפעילות התעסוקתית חשובה לבריאותם הגופנית והנפשית של האסירים               ,  לביצוע פעילות שלילית

  .רועים השליליים בבית הסוהרותורמת לרגיעתם  ולהקטנת מספר האי

   שיקומי שיקומי--היעד החינוכי היעד החינוכי 

  :העסקת אסירים מהווה תרומה לחינוכם ולשיקומם של האסירים בנושאים הבאים

  ס ולאחר מכן לצורך "הכשרה מקצועית המקנה מקצוע ישים לפעילות בתעסוקה בשב  .א

  .             השתלבותו בחברה

  .לשיפור הדימוי העצמי, ת אישיתמתן אפשרויות ביטוי לכישרונות ויכול  .ב

   חברתי חברתי--היעד הכלכלי היעד הכלכלי 
רווח כלכלי לאסירים במטרה לסייע להם במימון הוצאותיהם השוטפות בבית הסוהר לצורך                .א

סיוע כלכלי למשפחה ואף חסכון כספי                              , דמי כיס בעת יציאה לחופשות, רכישה בקנטינה

  .  לאסירים בתהליך שיקומם לאחר שחרורםאשר יסייע

  .עיצוב חברתי ומעמדי של אדם עובד בהתייחס לכבוד האדם ומעמדו בחברה  .ב

  

  השיקום המשולבהשיקום המשולב

  התעסוקה הינה חלק אינטגרלי ומשמעותי במודל השיקום המשולב והיא יוצרת רצף טיפולי משלים

  .ניית כלים מתקנים לאסיריםהנפשי והחינוכי לצורך הק,לפעילות בתחום הטיפול הסוציאלי 

  התוכניות מותאמות באופן פרטני לסיווג האסיר וכישוריו וזאת על מנת לצמצם את הרצידיביזם 

  .ס ולתת לאסיר המשוחרר סיכוי לחזור ולהשתלב בעולם החופשי "בשב
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  מדיניות קיימת בתחום תעסוקת אסיריםמדיניות קיימת בתחום תעסוקת אסירים

  
  ס "המשכם במפעלי שב,  ותחזוקהאשר ראשיתם בעבודות שירותים,  מדרגים3האסיר עובר 

  :ואחריתם במפעלי יזם כמפורט להלן 

  אחזקה ניקיון ושירותים באגפים ובסביבה החיצונית . א

  אינן    , הן עבודות חיוניות.     עבודות שירותים ותחזוקה נעשות כחלק מניהול חיי היום יום בכלא

  .     תלויות בגורמים חיצוניים ויש לבצען בכל מקרה

  . עבודות הניקיון הינן חלק מאורח חיים שיגרתי   

  .ס ישיר"    האסיר זכאי לתגמול  מתקציב שב

  עבודות תחזוקה ושירותים מקצועיים. ב

  .מסגרות ועוד, בינוי, צביעה, שרברבות, חשמלאות, ספרות, גננות, כביסה,     מטבח

  סיר ברמת מדרג גבוה משירותי         פעילות זו הינה במדרג מקצועי גבוה יותר ובמסגרתה מתוגמל הא

  .    הניקיון

   שיקום קבוצתי- יזם -ס "תעסוקה יצרנית במפעלי שב. ג

  עבודות יצור במסגרת   ', תפירה וכדו, הרכבה, דפוס, מסגרות,     בעבודות ייצור כוונתנו לעבודות נגרות

  .מפעלי יזם פרטי ובמסגרת שיקום קבוצתי, ס"    מפעלי שב

  בתשתית ארגונית     , בקשרים עם גורמים כלכליים, תלויות בהזמנות חיצוניות, הייצור    עבודות 

  .    מתאימה ובתנאי השוק

  

  ההוויה העסקיתההוויה העסקית

  
  . פועל בשוק דינאמי שבו שוררת תחרות חופשית בכל תחומי הפעילות,  מערך התעסוקה

  . למתחרים כח  רב ויש להתחשב בקיומם

ות  קושי אובייקטיבי באיתור יזמים פוטנציאליים להפעלת                                  יוצר, ס "מגבלות הפעילות בשב

  .ס"מערך התעסוקה בשב

  

  פועל במודל של הוצאה מותנית בהכנסה כך שרוב פעילות המערך   , מערך התעסוקה - 

  .   מותנית בפעילות העסקית יצרנית 

  

ה בין חוסר תעסוקה מוחלט לבין תעסוקה בתנאים הדילמה הניצבת בפני מערך התעסוקה הינה החלט

בשל כך קיימים מצבים שבהם מערך התעסוקה נאלץ להגיע להסדרי העסקה ותגמול . אטרקטיביים פחות

  ס בתחום העסקת אסירים ומכאן שאין הסכמים קבועים "בקטגוריות שונות בכדי לממש את מטרות שב

  . עסקי נתוןמקום ולמצב , אלא הסכמים המשתנים בהתאם לזמן

  .תגמול האסירים נקבע  מהיקף הכלכלי של העסקה
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  ::עיקרי הפעילות הושפעו מהגורמים הבאים עיקרי הפעילות הושפעו מהגורמים הבאים 

  
  .ס"שעות פעילות מפעלי ייצור כנגזר מצורכי הביטחון בשב  .א

  .ניוד אסירים עובדים מקצועיים בין בתי הסוהר  .ב

  .פתיחת בתי סוהר חדשים וסגירת אגפי כליאה במתקנים קיימים  .ג

  .ס"פ ומשב"סיוע תקציבי מהמשרד לבט  .ד

  .א ומשמעויותיו"חוק חברות כ  .ה

  .מצב המשק והשפעתו על הביקושים לייצור ועל עלויות הייצור  .ו

  
  

  20082008עיקרי פעילות מערך התעסוקה בשנת עיקרי פעילות מערך התעסוקה בשנת 
  
  

ס "עסקה בהדגשת הפעילות היצרנית במסגרת  מפעלי שב, 2008פעילות מערך התעסוקה בשנת   .1

  . וכן בהמשך פיתוח התשתית התעסוקתיתובמפעל יזם

   מפוטנציאל האסירים ברי העסקה 85%בתחום היצרני היקף המועסקים עמד על   

  . אסירים מועסקים2,100 – 2,300  -כ              ועמד בממוצע על  

  

                                 :איתור לקוחות אסטרטגיים וביצוע התקשרויות לייצור בהיקפים גדולים כגון  .2

צ  "תחנת ראשל–י "מ, "פריחת אביב" פרויקט - כ"שב, )ן"אמו(ט "משהב, )ח"מל(ר "ט מנה"משהב

 )משרד המשפטים(משרדי ממשלה ,  נתניה –י "ומ

,             ר גבעון"בביס" קלסיקלטת"' חב, ר חרמון" ייצור צמות לאוטובוסים בביס-"מרכבים"' חב

,             ר דקל" עבודות טקסטיל בביס- "רוייאל לייף", יצור לסנדלים  הכנסת קו י–" טבע נאות"'  חב

 .ר צלמון" טקסטיל בביס–" רוייאל מגבות" 'חב

 
  

 , קטלוג מוצרים, אינטרנט-:פעילות שיווקית ממוקדת תוך שימוש בערוצי תקשורת מגוונים .3

 .כנסים, יומנים ועיתונות ,              לוחות שנה

  
התבצעו התקשרויות מול עשרות לקוחות , ות מול יזמים בעבודות קבלניותהורחבה הפעיל  .4

   .חדשים

  .צלמון וחרמון, ק "אוה, רימונים , אשמורת,   דקל :ר"             הפעילות  הורחבה באופן משמעותי בביס

  
  .ס"בנערכת פעילות אינטנסיבית מול יזמים לכניסה לפעילות בש-איתור וזיהוי הזדמנויות עסקיות  . 5

"             פרפויינט" + "רוייאל לייף":   יזמים חדשים2ר "נכנסו לפעילות בביס , 2008בסוף שנת * 

  .")ורדינון"במקום (
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  ר רימונים וכן בוצעה אחזקה למערכת "בוצעה הסמכת מפעל הטקסטיל במרכז היצרני בביס  . 6

  . כזים המוסמכים  כולל מטה בכלל המר 9001ISO: 2000             אבטחת האיכות לתקן 

  

  ניהול   ' חוץ וגביית  הוצ. מלקוחות המעסיקים במסגרת ע )  7%( תפעול וניהול ' המשך גביית הוצ.         7

  . מהיזמים 7%ותפעול 

  
  ).מודול ייצור ומכירות(הוטמעו חלק ממודולות המערכת הלוגיסטית   .8

  
  .ל בתי הסוהרמ בכ"יישום סל  תקציבי בתגמולי אסירים בשת  .9

  

הוגדרו ונבחנו התהליכים האסטרטגיים של מערך התעסוקה הנגזרים מיעדי אסטרטגיית                   .10

  . אגף  האסיר–ס ורה ארגון מערך התעסוקה "השב

  
  הועמקה ההסברה והקשר עם הקהילה העירונית והעסקית להגדלת הפוטנציאל למקומות  .11

  .תעסוקה לאסירים

  .ח"עיריות ומועצות מקומיות דרך משרד הביטחון פרויקט מל:  ניתבקהילה העירו

  

  

   :רכש מיכון ושיפור תשתיות  .12
  

  :ר שיטה "ביס.  א.12  

  .החלפת גג אסבסט: מפעל  סירים ) 1    
  .החלפת גג אסבסט: מפעל אוהלים ) 2    
  .החלפת גג אסבסט: מדרשה ) 3    
  .רכש מכונות תפירה, החלפת גג: מפעל טקסטיל ) 4    
  .התקנת מנדפי צבע כולל ארובות ומערכת לסינון מים במתקן צביעה רטובה) 5    

  

  :ר כרמל "ביס.  ב.12

  . הוספת קונסטרוקציה + החלפת גג + הרחבת מבנה : מפעל  תעסוקה) 1    
  .הקמת סככת מסדר עבודה: סככת  מסדרים  ) 2    
  .בניית תקרה אקוסטית: תעסוקה  .  משרד ק) 3    

  

  :ר אשמורת "ביס.   ג.12  

  .שיפוץ שירותים: מפעל  הרכבות ) 1    
  

  :ר רימונים "ביס.  ד.12  

  .בתהליך התקנה : מעלית משא  ) 1    
  .מרפסת  עליונה+ קירוי רחבה חיצונית : כללי ) 2    
  .רכש מכונות תפירה ,  מזגנים 2התקנת : מפעל טקסטיל ) 3    

  . הקמת קונסטרוקציה למשתלה)4
  ) מדחסים ומייבשים(רכש והתקנת מערכת אוויר דחוס ) 5    
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  :ר מעשיהו "ביס.  ה.12

  .שדרוג תשתיות חשמל" :  פוטון העיר"מפעל ) 1    
  .החלפת גג " : תפנית"מפעל ) 2    
  .שדרוג המפעל כולל הפרדות חשמל "  : רוייאל לייף"מפעל ) 3    

  .ת גג אסבסטהחלפ: חדר אוכל ) 4
  

  :ר איילון "ביס.  ו.12

  . מזגנים 2התקנת " :  ביג בג"מפעל ) 1    
  ) מדחסים ומייבשים(רכש והתקנת מערכת אוויר דחוס ) 2    
  .רכש מכונת קנטים ומכונת שרינק) 3    

  .רכש מכונות תפירה: מפעל טקסטיל  ) 4
  

  :ר גבעון "ביס.  ז.12

  . הקמת מפעל הרכבות) 1    
  .כונות שרינק מ2רכש  ) 2    

  
  

  :ר אשל "ביס.  ח.12

  .הקמת מנדפים,  התקנת תא צבע חם –מצבעה : מפעל  מתכת ) 1    
  .ג"שדרוג והוספת מידוף במחסן חו: '   מפעל עץ א) 2    

  ,             CNC' קליטת מע, ג "בניית והחלפת מחסן חו, שדרוג לוחות חשמל : '   מפעל עץ ב) 3    
  .רכש למכונת קנטים, ור ומערכת לשאיבת נסורת     שדרוג  רצפת הייצ    

  

  :ר דקל"ביס.   ט.12

  .התקנת מידוף,  התקנת ונטות אוורור למסדרון) 1    
  

  :ק "ר אוה"ביס.   י.12

  .מידוף,  תכנון קירוי רחבה ) 1    
  

  

  : בוצעו השתלמויות סגל כמפורט להלן ,  2008 במהלך שנת - השתלמיות מקצועיות לסגל  .13

  

  .        מ ותעסוקה מחוזיים " סגל מטה המערך וקציני הכ-    בנושא ייעוץ ותדמיתסדנא  .א

  . משתתפים25כ " סה-  קבוצות   2X.      יום מלא -   
  

                        

  . יום עיון -   ICX מטעם -  סדנא למנהלי רכש ואחזקה  .ב 

  .  מטה המערך– משתתפים 5כ " סה-              
                                                      

  .    מפגשים 8.      מטעם מינהל הרכש -  קורס מעשי בניהול מכרז  .ג

  .            מטה המערך– משתתפים 3כ " סה- .      יום מלא -   
  

  .יומית -תלת,   יומית -דו,  השתלמות יומית -    - השתלמות לנהגי מלגזה   .ד

.                                                                                                       מטה המערך וסגל מבתי הסוהר–תתפים  מש40כ " סה-    
  

     :ימי עיון בנושאים   .ה

  . משתתפיםSOLID  WORK  - 2 – תוכנה הנדסית -   

  . משתתפיםOUT DESK   - 3 – תוכנה הנדסית -   

  . משתתפים2 -   ול קונפליקטיםניה -

  . משתתפים2  -רים   " מלכ-דוחות כספיים  -
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     :תערוכות   .ו

   , ICX,  כלי עבודה , ציוד בטחוני : השתתפות סגל המערך בתערוכות  -

     ,                                כרסומים יהלום , תערוכה בנושא ציוד משרדי , חברה להשחזות וייצור" טלקון  "

  .  יריד המזון

  

  .    סגל מטה המערך–ירושלים  -"  סליחות "–סיור לימודי    .ז

  

  20082008סיכום עיקרי פעילות הכשרה מקצועית בשנת סיכום עיקרי פעילות הכשרה מקצועית בשנת 
  

  :מערך ההכשרה המקצועית מובנה על העקרונות הבאים
  

   בחירת תחומי ההכשרה נקבעת בהתאם למקצועות הנדרשים בשוק - בחירת תחומי הכשרה  *

  . ס"העבודה ובמקצועות בהם ניתן לעבוד במסגרת המפעלים הפועלים בשב            

 קיום רצף טיפולי החל מלמידת מקצוע ורכישת            -   קשר עם הקהילה-רציפות הטיפול באסיר   *

א לצורך השתלבות "י נציג רש"ניסיון בעבודה בין כותלי בית הסוהר והמשך ליווי האסיר ע

  .בעבודה

ת לצורך סיוע לאסיר               "  ביצוע סדנא באמצעות משרד התמ-   לעולם העבודההכנת האסיר   *

לחפש ולמצוא עבודה וביצוע סדנת התמודדות עם קונפליקטים בעבודה המסייעת ברכישת כלים 

  .להתמודדות עם עולם העבודה

   -  החלת התפיסה השילובית  *

  .ס"אסירים בשיתוף עם רבנות שבבוצע קורס ניהול מחסן לאוכלוסיית  , 2008בשנת   
  
  

  :חלקו לשתי קטגוריותנ 2008הקורסים שפעלו במסגרת ההכשרה המקצועית בבתי הסוהר בשנת 

  

ת ומתקיים "י התמ" תוכנית הקורס נקבעת ע-ת "י משרד התמ" קורסים המוכרים ע-קורס תעודה והסמכה   .א

  .ת"י משרד התמ"ו ממומנות עעלות שעות ההוראה של קורסים אל. פיקוח פדגוגי על הקורס

ת  ולמסיים בהצלחה מוענקת "בתום הלימודים קיימת חובת עמידה בבחינות החיצוניות של משרד התמ

  .תעודת הסמכה ממשלתית

    קורסים המבוצעים ישירות מול המכללות כאשר שעות ההוראה              - קורס הכשרה ללא הסמכה . ב

מוענקת תעודה של המכללה שבצעה את ,למסיימים בהצלחה , יםבתום הלימוד. ס"י שב" ממומנות ע

  . הקורס 

  

  : שעות הוראה 4,080קורסים בהיקף של  36פעלו  , 2008במהלך שנת 

  .ח  " אש430ס בעלות של "י שב"שמומנו ע)  שעות לימוד2,330בהם בוצעו (קורסים  32 -

  .ח" אש162ש בעלות של "ת  ותע"רד התמי מש"שמומנו ע)   שעות לימוד1,750בהם בוצעו ( קורסים 4  -
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שתלנות גננות -גננות,מבנאות אלומיניום,רצוף וקרמיקה:הקורסים בוצעו במגוון רב של תחומי הכשרה

הכנה לעולם , ריתוך, חיווט, ניהול העסק הקטן, פתרון קונפליקטים בעבודה ,שימושי מחשב , מעשי

  .איפור אומנותי ועוד , הסמכת רתכים, משגיחי כשרות, צורפות, העבודה

  

  .אשר סיימו  לימודיהם בהצלחה ,  אסירים 595בקורסים למדו   -
   

  . וטרם הסתיימו2008 אסירים עדיין לומדים בקורסים שהחלו בשנת 134  -

  .  מכלל אלו שהחלו95.59%אחוז המסיימים  ,   729כ לומדים "סה  -

  .ח "  ש201,346 –ס בעלות של כ "י השב"נרכש ציוד להכשרה המקצועית ע  -

  

  20082008סיכום עיקרי פעילות כספית בשנת סיכום עיקרי פעילות כספית בשנת 
  
  

  מערך התעסוקה הינו גוף ייחודי שתפעולו השוטף מותנה בהכנסות מייצור ומכירת מוצרים ובהפעלת 

  . עסקיים-מסגרות מפעלי יזם ושיקום קבוצתי לאסירים ועל כן מבוסס על פרמטרים כלכליים

  נתוני תקציב

  
  .ח" מש44.7 –   כ 2008שנת מסגרת תקציב מותנה ל  -

  .100% -ביצוע בפועל כ , ח" מש14.7 -כ ) 2007כולל עודפי תקציב   (2008תקציב ישיר  לשנת   -

  תזרים מזומנים/ נתוני גביה 

  
  .ח" מש40.6 - כ) גבייה(הכנסות בפועל   -

  .ח" מש33.5 -הוצאות בפועל כ  -

     . ח" מש7.1 -עודף בתזרים מזומנים כ  -

   כספיתנתוני פעילות

  
  .ח" מש40.6 -הסתכם לסך של כ  , 2008ע "לשנה, מחזור מכירות בגין מוצרים ושירותים  -
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  20082008סיכום עיקרי הפעילות המשפטית  בשנת סיכום עיקרי הפעילות המשפטית  בשנת 

  

  :הפעילות המשפטית הורחבה בתחומים הבאים  

  

במודל יזם / שיקום קבוצתי / עבודות קבלניות /  מפעלי יזם -הארכה הסכמי התקשרות / עריכה   .א

  .קבלני

זאת לאחר מיצוי , פ"ס ובט"י חשב שב"חברות בוועדה משרדית למחיקת חובות שמונתה ע  .ב

  .ההליכים המשפטיים לסוגיהם

  מ "ג ושירות בהתאם להוראות התכ"חו, טיפול במכרזי רכש ציוד / פרסום / הכנה   .ג

ייצוג , מקצועיות לבחירת זוכיםהכנת חוות דעת ,  שלבי–             המפורטות בנוהל עריכת מכרז דו 

  .המערכת בוועדות מכרזים 

  .קיום הליכי תיחור בין הספקים הזוכים לקראת כל רכישה מוגדרת  . ד

  .אשר קבע כי אסירים אינם זכאים לשכר מינימום, צ"י בג"ד שניתן ע"יישום המלצות פסה  .ה

  .ין תעסוקת אסיריםביצוע תיקוני חקיקה כפועל יוצא של פעילות הצוות הבינמשרדי בעני

  .ריכוז הטיפול המשפטי בתביעות אסירים בגין תאונות עבודה  .ו

  הכנת תיקים לצורך , ריכוז הטיפול המשפטי בהשבת חובות בעייתיים מיזמים   .ז  

  .                  ליווי התביעות מול הפרקליטות,                            נקיטת הליכים משפטיים 

  י "ועדה בנושא תעסוקת אסירים לבחינת יזמים והחלטה על קבלתם שמונתה עחברות בו  .ח  

  .ס"נציב שב

הכנת נהלים חדשים , ביטולם, איחודם, תיקונם, צים ונהלים שעניינם מערך תעסוקה"בדיקת פקנ  . ט

  .ופרסומם

  הצגת עמדת מערך התעסוקה במסגרת הוועדה אשר הכינה את המכרז לבחירת זכיין         . י

  .           לבניית בית סוהר מופרט  

  .ד משפטית"התייחסות לעתירות אסירים ופניות בנושא תעסוקה ומתן חוו  .יא
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  20082008סיכום עיקרי פעילות השיווק בשנת סיכום עיקרי פעילות השיווק בשנת 
  

  היה גידול בכל תחומי הפעילות, 2008בשנת , למרות המיתון שפקד אותנו בסוף שנת העבודה 

  ,ן בהיבט המועסקים  למעט השיקום הקבוצתיס הן בהיבט הכלכלי וה"התעסוקתית בשב

  .בגין הפוטנציאל הנמוך באסירים בתחום 

  

  : התמקדה בנושאים הבאים 2008פעילות השיווק בשנת 

  

   -  הידוק והרחבת הקשר עם לקוחות אסטרטגים

  אופיינה בהתמקדות ובהתרחבות עם לקוחות גדולים בתחום  , 2008      שנת 

 )עבודות ידיים(      העבודות הקבלניות 

  :התקבלו הזמנות בהיקפים גדולים בתחום העץ והמתכת, כ  בשנה זו"      כ

 .ח"מל+ ר "   מנה-משרד הבטחון  -

 . ן"   אמו-משרד הבטחון  -

  . משרד המשפטים–נכנס לקוח אסטרטגי חדש , 2008בסוף שנת  -

  .צ"פרויקט תחנת ראשל+פרויקט נתניה +  פרויקט מחוז שי –משטרת ישראל  -

 .שנה זו הורחב הקשר עם לקוחות בעבודות בקבלנות משנה   ב -

  ".פריחת אביב "- ) כ"שב(' ט כד"משהב -

  
  

   - יזמים

 )עד סוף שנת העבודה(ס"הייתה מבורכת בהיבט של יציבות יזמים הפועלים בשב 2008שנת  -

  .גדל מחזור המכירות מול היזמים, בשנה זו 

ן לצורך הגדלת היקפי העבודה במרכז ר צלמו"הורחבו שטחי הייצור בביס , 2008בשנת  -

 .היצרני

  

   - עבודות חוץ

.                                     אופיינה בירידה בפוטנציאל האסירים המיועדים למסגרת שיקום, שנה זו -

 .לא היה שינוי גדול  בהיקפי המועסקים בעבודות חוץ, כתוצאה מכך

  . מהפוטנציאל95%היקף המועסקים עמד על 
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  20082008פירוט לקוחות בפעילות  בשנת פירוט לקוחות בפעילות  בשנת 

 מפעלי יזמים
   פעילות 
 במפעלי 

  קבלנית
 ס"שב

  עבודות חוץ
 שיקום קבוצתי

  אטיאס
  קיי אנד אף 

  ביג בג 
  X 2טבע נאות 
  כל כיפוף

  לידור
  פוטון העיר

  תעשיה אווירית
  תפנית

  פלסטו פוליש
  וייסבורד

  קונטקט קיסריה
  בול עץ
  דליטקס

  X 2פק - יונייטד

   אהרון יוסף-'לקטזיווד א
  פאן

  פרפויינט
  רוייאל לייף

 
  
  
 

  תוי אר. ב.ח.א
  'ת קרטונז.א

  אוברסייז
  אור פרו מגנט

  אורה כלים ומתנות
  אורחה
  אורנת

  אימפרס
  אוברסייז- אירית
  אלבז

  אסטרון
  ארגו

  ארז ריהוט
  בזק
  ח איכילוב"ביה

  גוזלן גיל 
  דפוס גרואר

  דיאמונד דיפו
  דפוס אלפא

  דפוס מאיר גרף
  רדפוס פא

  דפוס שמואל
  ב 'גו-הנד

  הנמל
  גנור

  הרשפינקל
  חממית מן הטבע

  טלעד
  טלקוד

  מ אלקלעי.י
  ידיים

  יפאורה 
  ישי דב גלילי
  כיתן דימונה

  כרכום 
  לידור

  אריזות . נ.מ
  נידקו 
  מטרו

  מינסארי
  עיריית דימונה

  מרכבים
  נועם אורים 
  סופר פייבר
  סילברטקס

  עגייב שלמה
  עמית שיווק

  צ"ל מר"צה
  קונטקט

  ורקטק
  קיי אנד אף 

  קליר
  רימוני פלסט

  רמות יודייקה 
  רשות שדות התעופה

 

  שגיב
  תמנון הופ
   טקסטיל 'תפן תעש

  מנהל קרקעי ישראל 
  ירון גולן 

   יהדות באמונה- ב"יה
  ינקביץ 

  זאוספורט
  וועד מקומי יקנעם 

  הסדנא 
  הנהלת בתי הדין הרבניים

  יהאולימפי  הלאומ'המר

  האגודה למען החייל 
  פרינטיב דפוס 

  דפוס ענבל 
  דלק קמעונאות 

  אבגן טרדינג
  אגם תעשיות 
  אורית טראוב 

  בית חולים בריאות נפש
  בריל דיויס

  אוניברסיטת בר אילן 
  טל רהיטי תינוקות

  יהב טליתות
   מוטי אגו

  רהיטי הטיב
  41מדיה 

  נסן 'ר ג"ד
  סדובסקי 

  סלפון 
  קלסיקלטת 
  פרחי ספיר

  מליח חי 
   מחלב פיתוח יבנה

  קוקחיב
  ' אינטר אלקטר
  יהב טליתות 

  אטומית ' הועדה לאנ
TGM 

  אוריאל 
  אסדיון 

  גלית שמעוני 
  אמבין–מנרב תשתיות 

  פי .י'ג.מרום אפ
  מרזבית 

  משה אש 
  מתכת אהרוני 

  ענת כפרי 
   אוריאל –מדיטקס 

  ) אלפסי (- קרן הסיטי 
  קרן רוחניות לילדים 

  רוייאל מגבות 
  ט"משהב

  משטרת ישראל 
 משלהמשרדי המ

  גלאמר עיצוב
  מרכז הקופסאות

  ח צריפין"מצל
  העלי מתכות

  נידקו
  עלית

  שטראוס
  תעבורה

  ח בית שאן"מצל
  שחקים טכנולוגיות
  נגריית לוי ישראל

  כפיר נילסן
  ב.צ.מ

  רהיטי הטיב
  העוגן פלסט

  דפוס פאר
  2X  -  4סטודיו 

  סולמות חגית
  ארז ריהוט 
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  20082008  -- ופעילות ארצית ופעילות ארצית פריסת מפעלים פריסת מפעלים--פירוט מפעלי התעסוקהפירוט מפעלי התעסוקה
  
  

    גורמי חוץ-לקוחות 

 

  פנים-ס "מפעלי שב

  בית סוהר מחוז

 

  חוץ.ע יזמים 'קבל

שיקום (

 )קבוצתי

מפעלי  'טכס מתכת עץ כ"סה

שיקום 

 ל"צה

 ההרכב

 ודפוס

 כ"סה

 5 1 1 2 - 1 27 - 2 25  איילון 

  ניצן 

 

2 - - 2 - - - - 1 1 

 
  מעשיהו

- 5 12 17 - - - - - - 

 
  ת"נ

  )סיים(1 8

 
1 10 - - - -  + 1 

 2 אגף
3 

    
  ן"מג

1 - - 1 - - - - 1 1 

 
 - - - - - - 4 - 1 3 גבעון

  השרון 
 2  אגף -1 - - - 1 13 5 2 6

 רימונים 
5 1 - 6 - - 1 - 1 2 

  אופק 
1 - - 1 - - - - 1 1 

 - - 10  אשמורת 
10 

- - 
1 1 

- 2 

  חרמון   
4 2 2 8 - - - - 1 1 

 
  כרמל

1 - - 1 - - - - 1 1 

  שיטה 
 6 אגף -1 2 1 1 1 14 - 1 13

  צלמון 
5 3 - 8 - - 1 - - 1 

  אשל 
10 1 - 11 2 1 

- - - 3 

  ק"אוה 
2 2 - 4 

- - - 
2 

- 2 
 

 דקל
4 1 - 5 

  
1 

 
1  

 3 באגף+1

  כ"סה 

 

100  

** 

21 20  

 

141 5 2 7 6 14 35 

  
    .עבודות המתבצעות במקביל לאותם לקוחות במספר בתי סוהר ישנן -קבלניות .    ע**   
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  20020088--20002000 לשנים  לשנים בממוצע בממוצע היקף המועסקים היקף המועסקים 

  
  

מפעלי   חוץ.ע  קבלנות  יזמים  
  ס"שב

  כ"סה

  1,330  264  169  371  526  2000שנת 

  1,536  330  172  429  605  2001שנת 

  1,583  385  130  443  625  2002שנת 

  1,553  415  110  480  548  2003שנת 

  1,705  447  107  536  615  2004שנת 

  1,854  450  115  545  744  2005שנת 

  2,073  462  135  564  912  2006שנת 

  2,085  448  129  564  944  2007שנת 

  2,243  474  119  691  959  2008שנת 

שיעור גידול 
-2000בשנים 

2008  
  

82%  86%   30%-  80%  69%  

  ים בסטטוס שיקום קבוצתי וכתוצאה מכך  צומצם פוטנציאל האסירים שנמצא–עבודות חוץ  •
   . 2008 -ל  2000 בין השנים       ירידה בהיקף המועסקים

  ) אסירים120- פוטנציאל האסירים במסגרת זו עומד על כ(
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סה"כמפעלי שב"סע. חוץקבלנות יזמים

היקף המועסקים בממוצע בשנים 2001-2008

שנת 2001 שנת 2002 שנת 2003 שנת 2004 שנת 2005 שנת 2006 שנת 2007 שנת 2008
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  20002000--88200200לקוחות בפעילות שוטפת בממוצע לשנים לקוחות בפעילות שוטפת בממוצע לשנים 

  
  

מפעלי   חוץ.ע  קבלנות  יזמים  

  ס"שב

  כ"סה

  88  10  28  34  16  2000שנת 

  100  11  35  38  16  2001שנת 

  125  30  32  43  16  2002שנת 

  125  30  27  52  16  2003שנת 

  136  30  24  64  18  2004שנת 

  134  31  22  61  20  2005שנת 

  150  31  29  69  21  2006שנת 

  170  31  22  95  22  2007שנת 

  175  34  20  100  21  2008שנת 

שיעור גידול 
-2000בשנים 

2008  
  

31%  194%  29%-  240%  99%  
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סה"כמפעלי שב"סע. חוץקבלנות יזמים

היקף לקוחות ממוצע בפעילות שוטפת בשנים 2001-2008

שנת 2001 שנת 2002 שנת 2003 שנת 2004 שנת 2005 שנת 2006 שנת 2007 שנת 2008
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    20020088--20002000לקוחות בפעילות שוטפת לקוחות בפעילות שוטפת 
  
  

  כ"סה  חוץ.ע  קבלנות  יזמים  

  2000תחילת שנת 
  לקוחות חדשים

  הפסקת התקשרות
  2000סוף שנת 

  

15  
+4  
-3  

16  

33  
+15  
-12  

36  

26  
+5  
-2  

29  

74  
+24  
-17  

81  

  2001תחילת שנת 
  לקוחות חדשים

  הפסקת התקשרות
  2001סוף שנת 

  

16  
+2  
-2  

16  

36  
+16  
-13  

39  

29  
+11  
-5  

35  

81  
+29  
-19  

90  

  2002תחילת שנת 
  לקוחות חדשים

  הפסקת התקשרות
  2002סוף שנת 

  

16  
+2  
-2  

16  

39  
+11  
-4  

46  

35  
+4  
-10  

29  

90  
+17  
-16  

91  

  2003תחילת שנת 
  לקוחות חדשים

  הפסקת התקשרות
  2003סוף שנת 

  

16  
+1  
-2  

15  

46  
+18  
-7  

57  

29  
+6  
-11  

24  

91  
+25  
-20  

96  

  2004 שנת תחילת
  לקוחות חדשים

  הפסקת התקשרות
  2004סוף שנת 

  

16  
+4  
-2  

18  

57  
+12  
-5  

64  

24  
+7  
-11  

20  

97  
+23  
-18  

102  

  2005תחילת שנת
  לקוחות חדשים

  הפסקת התקשרות
  2005סוף שנת 

  

18  
+4  
-2  

20  

64  
+13  
-16  
    61*   

20  
+5  
-3  

22  

102  
+22  
-21  

103  

  2006תחילת שנת
  לקוחות חדשים

  קשרותהפסקת הת
  2006סוף שנת 

  

20  
+1  
0  
21  

61  
+12  
-4  
    69*   

22  
6  
6  
22  

103  
+13  
-4  

112  

  2007 תחילת שנת
  לקוחות חדשים

  הפסקת התקשרות
  2007סוף שנת 

  

21  
0  
0  
21  

69  
+37  
-11  
    95*   

22  
+5  
5-  

22  

112  
+42  
-16  

139  

  2008 תחילת שנת
  לקוחות חדשים

  הפסקת התקשרות
  2008 סוף שנת

  

21  
2+  
2-  

21  

95  
20+  
15-  

  100*   

22  
1+  
3-  

20  

138  
23+  
20-  

141  

  91 %  -23 %  203%  40 %  2000-2008שיעור הגידול המצטבר 

  

  .לא כולל משרדי ממשלה* 
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ז יעדים ומדדים לשנת    2009ריכו
  
  

     2009200920092009תכנון לשנת תכנון לשנת תכנון לשנת תכנון לשנת  2008200820082008ביצוע  שנת ביצוע  שנת ביצוע  שנת ביצוע  שנת  2008200820082008תכנון שנת תכנון שנת תכנון שנת תכנון שנת  פרוט היעדיםפרוט היעדיםפרוט היעדיםפרוט היעדים ''''מסמסמסמס

העסקת מירב  1

  האסירים 

 ברי העסקה

 בפעילות יצרנית

 הממוצע עמד -   מועסקים בממוצע שנתי2,100-כ

  על

  2,200 - כ

 .מועסקים

  מועסקים 2,400-כ

 בממוצע שנתי

  תכנון מפעל ר"ביס
2008 

  

  מתפרה
 

   בוצע הקמת  גלריה 

  מתפרה
 

   בוצע הקמת גלריה

  קונטקט
 

   בוצע הקמת גלריה

  טבע נאות
 

   בוצע הקמת גלריה

  טבע נאות
 

   בוצע הקמת גלריה

העתקת משרד מנהל  מתפרה
 מפעל

   בוצע

  מתפרה
 

   בוצע   מזגנים3התקנות 

ממתין לקבלת  הקמת חדר עישון מתפרה
 ג"דרישה לחו

  2009 - ביצוע ב

הוספת מערכת גילוי  מתפרה
 וכיבוי אש 

ממתין להצעת 
חיר מחברת פז מ

 מערכות

 התקנת מערכת כיבוי אש 

  טבע נאות
 

   בוצע  מזגנים2התקנת 

   בוצע התקנת מזגן כיתת חווט

+ מתפרה 
 קונטקט

 - בתהליך רכש  הוספת מידוף 
הצבת מידוף 

 במעברים 

  2009 - ביצוע ב

הגדלת חדר אוכל  חדר אוכל 
 .אסירים

ממתין לאישור 
 בינוי מחוזי.ק

וקפאמ   

שיפוץ עמדות שטיפת  מ"הכ
 ידיים 

  2009 - ביצוע ב ג"בתהליך רכש חו

י "אושר המיקום ע הקמת חממה  מ "הכ
ר  "מנהל ביס

ממתין להספקת 
י בינוי "ג ע"חו

 עצמי

  2009 - ביצוע ב

 צלמון
 

בנית גלריה לאחסון   קנטינה
 .פרודוקטים 

הועברה בקשה 
ג לביצוע "לחו

. עצמי באישור ק
 חוזיבינוי מ

  במידה 2009 - ביצוע ב
 ויתקבלו אישורים

אספקת מידוף לצורך  טבע נאות
 אחסון

   סופק 

הקמת גלריה להגדלת  מרכבים
 ריצפת ייצור

  תלוי 2009 - ביצוע ב מוקפא
 במספר המועסקים

+ אספקת וונטות  כללי
 מאווררים

   סופק 

צאת דרישת הו  מזגנים3רכש והתקנת  הרכבות
  מזגנים3 - רכש ל

2009 - ביצוע ב   

פיתוח שטחי  2

תעסוקה 

 ומערכות

 חרמון
  
  
  
  

   בוצע קיצור ספרינקלר הרכבות
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  1-יעדים ומדדים

  

        ''''מסמסמסמס

 

שנת שנת שנת שנת ללללתכנון תכנון תכנון תכנון  2008200820082008ביצוע  שנת ביצוע  שנת ביצוע  שנת ביצוע  שנת  2008200820082008תכנון שנת תכנון שנת תכנון שנת תכנון שנת  פרוט היעדיםפרוט היעדיםפרוט היעדיםפרוט היעדים

2009200920092009 

  תכנון מפעל ר"ביס
2008 

  

  
 שיטה

 

טיפול בזיהום  מסגריה
אויר מאדי 

 צבע

בוצעה  התקנה של 
 ארובות+ מערכות סינון 

  

שדרוג מתחם  כללי
בדק בית 

הקמת לטובת 
 לטעוני מפעל
 הגנה

   בוצע

התקנת מנדף  מסגריה 
  מטר 12

  2009ביצוע  בתהליך תכנון

התקנת כיור  חדר אוכל 
 כפול 

   סופק

התקנת צנרת  מפעל סירים
 למצננים

   9800₪בעלות 
)  תריסים12+ ' מ24 ( 

 מוקפא

  2009ביצוע 

מפעל 
 הרכבות

   בוצע התקנת מזגן

הרחבת קו  מפעל עץ
 חשמל

ג לחשמלאי "סופקו חו
 אופציות 2ממתין להתקנה 

  לביצוע
  .  החלפת מפסקים1
 .הוספת קו מתח חדש. 2

  2009ביצוע 

החלפת מערכת  מפעל עץ
 שאיבה

  מושהה
 2009 יועבר לתקציב 

  2009ביצוע 

החלפת גג  מפעל סירים
 אסבסט 

   בוצע

מפעל 
+ אוהלים
 מדרשה

החלפת גג 
 אסבסט 

   בוצע

מפעל 
  אוהלים

 

  2009ביצוע   2009- מתוכנן לביצוע ב החלפת מצננים

מפעל 
  אוהלים

 

התקנת צנרת 
 למצננים

   22960₪בעלות 
 ) תריסים28+ '  מ56 (

  2009ביצוע 

כיתת 
הכשרה 
 מקצועית

קמת כיתת ה
הכשרה 

מקצועית 
במקום חדר 

 .זקיף

  .ג  בתהליך בניה"סופק חו
 .ג חשמל"ממתין לחו

  2009ביצוע 

פלסטו 
 פוליש

יצא למתכנן חוץ  ממתין  הקמת גלריה
לפגישה עבודה עם המתכנן 

 בשטח

  2009ביצוע 

מפעל 
  טקסטיל

 

   בוצע החלפת גג

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 שיטה

+ חדר אוכל 
  מ"הכ
 

  2009ביצוע   החלפת גג 
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  2-יעדים ומדדים
  

  

ביצוע  שנת  2008תכנון שנת  פרוט היעדים 'מס

2008 

תכנון לשנת 

2009 

פיתוח שטחי  2
תעסוקה 
 ומערכות

  תכנון מפעל
2008 

  

+ הרחבת מיבנה  ' מפעל א  
הוספת + החלפת גג 

 קונסטרוקציה

  2009ביצוע  בתהליך תכנון 

  
  
  

  כרמל
  
 

+ הרחבת מבנה  ' מפעל ב
הוספת + ג החלפת ג

 קונסטרוקציה

ממתין , בוצע 
+ להחלפת חלונות 

  מזגנים3התקנת 

  ביצוע רכש מזגנים
 התקנת חלונות + 

סככת 
  מסדרים

 

הקמת סככת מסדר 
 עבודה 

   בוצע 

העתקת 
מבנה 

  אפסנאות
 

הוצג עלויות העתקה 
  350Kס "ע

ממתין לאישור 
מחלקת בינוי  לבניה 

 חלופית

 2009ביצוע   
מותנה בקבלת 
 אישורי בניה 

. משרד ק
 תעסוקה

בנית תיקרה אקוסטית 
 תעסוקה. למשרד ק

   בוצע

מרכז 
 תעסוקה

העתקת קו מים חמים 
 בכניסה למתחם

יצאה הזמנה מתוכנן 
 .2009- לביצוע ב

2009ביצוע    

 
  
  
  
  

התקנת מזגן באגף  תשתיות
 לצורך הקמת קו  ייצור

   בוצע

 אשמורת   בוצע פוץ שירותים שי הרכבות
  

העתקת 
  מפעלים 

 

מותנה בהעתקת 
 תשתיות לרימונים 

  2009ביצוע  בוצע תכנון

הרחבת  השרון
מרכז 

 תעסוקה 

אישור תוכניות מול 
ח בינוי להרחבת "רמ

נגריה והעתקת חדר 
 .אוכל למיבנה חדש

ח "י רמ"אושר ע
בינוי  ממתין לאישור 

 - מחלקת תיכנון 
 הוקפא

  

פתיחת חלון בין  מתפרה
 אולמות ייצור

   בוצע

   בוצע  התקנת קויי חשמל מתפרה

, המעלית התקבלה  הקמת מעלית משא כללי
 בתהליך התקנה

  2009ביצוע 

+ קירוי רחבה חיצונית כללי
 מרפסת עליונה

   בוצע

 מכולות 3הוספת  כללי
  ג "לאחסון חו

 

   בוצע

הוספת מכולה נוספת   
 לאחסון

   בוצע

מערכות 
 דיחוס אויר 

רכש אביזרים להתקנת 
 מערכת דיחוס אויר 

ממתין לקבלת 
תוכניות ממתכנן 
 והתחלת ביצוע 

  2009ביצוע 

, מיבש, רכש מדחס  כללי
 מיכל  הגירת אויר

   בוצע

  

 םרימוני
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   בוצע  מזגנים2התקנת  מתפרה
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  3-יעדים ומדדים

  

        ''''מסמסמסמס

 

פרוט פרוט פרוט פרוט 

 היעדיםהיעדיםהיעדיםהיעדים

שנת שנת שנת שנת ללללתכנון תכנון תכנון תכנון  2008200820082008ביצוע  שנת ביצוע  שנת ביצוע  שנת ביצוע  שנת  2008200820082008תכנון שנת תכנון שנת תכנון שנת תכנון שנת 

2009200920092009 

פיתוח שטחי  2
תעסוקה 
 ומערכות

  תכנון מפעל ר"ביס
2008 

  

    
 רימונים

 

העתקת מתפרת  מתפרה
אשמורת 
 לרימונים

 הריסת קירות  ממתינה 
ח בינוי "י רמ"לאישור ע

מיד לאחר ההריסה תבוצע 
התקנת החשמל והאוויר 

  ביצועפ תוכנית  "ע

  2009ביצוע 

 מזגנים 6רכש  מתפרה 
לטובת הקמת 

  מתפרה 
 

לאישור ראש מערך 
 תעסוקה

2009ביצוע    

אולם  
 חתונות

הקמת תשתיות 
 למפעל 

התנעת תהליך תבוצע 
 לאחר בדיקת גז רדון 

 2009תכנון וביצוע 
לאחר בדיקות 

 .מקדימות

 נבנתה קונסטרוקציה   הקמת משתלה  מ "הכ 
+ ג לכיסוי "חוממתין ל

  צנרת השקיה
 

 2009סיום בביצוע 

פוטון 
 העיר

שדרוג תשתיות 
חשמל לפוטון 

  העיר
 

 החלפת גג אסבסט  בוצע

  איזון קווי חשמל  כללי
 

  2009ביצוע  פגישה עם קבלן 

תיקון נזילות מים  תפנית
  במפעל 

 

   בוצע החלפת גג

חדר 
 אוכל

תיקון נזילות 
  בחדר אוכל 

 

ג לביצוע התיקון "סופק חו
 י בדק בית"ע

2009ביצוע    

  החלפת לוח ראשי  כללי
 

יצאה הזמנה למתכנן ממתין 
 לאישור

2009ביצוע    

חדר 
 אוכל  

  החלפת גג אסבסט
 

   בוצע

פוטון 
 העיר

יציקת רחבה 
אחורית של מפעל 

 פוטון העיר

2009ביצוע    י בטון"אושר לביצוע ע  

רוייאל 
 טקסטיל 

שדרוג מפעל 
רוייאל טכסטיל 

כולל הפרדות 
  חשמל

 

   בוצע

פאוור 
 פוינט

ממתין לקבלת כתב כמויות  שזרוג מפעל
  מעודכן

 

 PVCהתקנת ריצפת 
  2009ביצוע -  

  

 מעשיהו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 

אספקת שלטי  כללי
 בטיחות למפעל 

   סופק
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  4-יעדים ומדדים

ביצוע  שנת  2008 שנת תכנון פרוט היעדים 'מס

2008 

תכנון לשנת 

2009 

  תכנון מפעל
2008 

  

מוקפא עד לקבלת  תכנון סככה לנגריה נגריה
  ע"אישור תב

 

 

הגדלת מתפרה  מתפרה
 'בקומה ב

מוקפא עד לקבלת 
  ע"אישור תב

 

 

הוספת מכולה  כללי
 ג"לאחסון חו

  בוצע 

החלפת גג אסבסט  כללי
ביג + ברחבת נגריה 

 בג

קיימת הצעת מחיר 
 248Kממתין לאישור 

₪  
 

  2009ביצוע 

 
 
 

 איילון

  בוצע   מזגנים2התקנת  ביג בג 
 

  

תקון כביש גישה  בוצע הוספת מרזב  סככה
לרחבת פריקה 

 והעמסה

  החלפת לוח חשמל  כללי
 

  בוצע 

פיתוח שטחי  2
תעסוקה 
  ומערכות

 

 נווה תירצה
  
  
  

  בוטל  דר עישון הקמת ח הרכבות 

  בוצע התקנת מזגן גיהוץ 

החלפת חלונות  מתפרה  
 במפעל חדש

   בוצע 

מפעל  גיבעון
 הרכבות

   בוצע  הקמת מפעל הרכבות 

בוצע התקנת תא צבע  שדרוג מצבעה  מסגריה
 חם

  

 -עה שדרוג מצב  
  מטר9הקמת מנדף 

   בוצע

+ ג "בוצע רכש חו הקמת קירוי רחבה 'נגריה א
 תכנון

 התקנת הגג+ ביצוע 

ממתין לסיור עם  שדרוג תא צבע  'נגריה א
 הקבלן המבצע 

  2009ביצוע 

הוספת צנרת  'נגריה א
 למצננים

 19600 בעלות של 
 24  ( 48מטר ₪ 

 )תריסים

  2009ביצוע 

מערכת כיבוי אש  ' בנגריה
 לארונות

יבוצע לאחר שדרוג 
לוח החשמל שינוי פס 

צבירה והוספת לוח 
מתכת גדול על הלוח 

הנוכחי בוצעה פגישה 
עם יוסי סופר 

 לתמחור התוספת

  2009ביצוע 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 אשל
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מערכת כיבוי אש  מסגריה
 לארונות

העתקת מערכת כיבוי 
 י טלפייר"אש ע

  2009ביצוע 
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  5-יעדים ומדדים

  
  

        ''''ססססממממ

 

ביצוע  שנת ביצוע  שנת ביצוע  שנת ביצוע  שנת  2008200820082008תכנון שנת תכנון שנת תכנון שנת תכנון שנת  פרוט היעדיםפרוט היעדיםפרוט היעדיםפרוט היעדים

2008200820082008 

שנת שנת שנת שנת ללללתכנון תכנון תכנון תכנון 

2009200920092009 

פיתוח שטחי  
תעסוקה 
 ומערכות

  תכנון מפעל 
2008 

  

   
 אשל

  בוצע שדרוג לוחות חשמל  'נגריה ב

שדרוג מערכת שאיבה  'נגריה ב   
 מרכזית 

התקבלה הצעת מחיר 
 ח" אש100ס "ע

  2009ביצוע 

בוצע לא קיים עובד   קליטת מחרטה מסגריה
 מקצועי למחרטה

  

אספקת שלט למרכז  כללי
 יצרני

   בוצעה  התקנה 

בוצע ממתין להתקנות  בנית מחסן פירזול  'נגריה ב
 מערכות כיבוי אש

  2009ביצוע 

  2009ביצוע    הקמת תא צבע 'נגריה ב

   2009ביצוע  ₪ 30K החלפת מערכת צינון 'נגריה ב
 

  הוספת צנרת למצננים 'ה בנגרי
 

 19600 בעלות של 
  תריסים24'   מ₪48 

  2009ביצוע 

 

   CNCקליטת מערכת  'נגריה ב
 

   בוצע

  

אספקת ונטות לאוורור  הרכבות דקל
 מסדרון

   סופק

   סופק התקנת מידוף הרכבות  

אספקת כיור כפול  הרכבות 
להעברת חדר אוכל 

  'לקומה ב
 

   בוצע 

  2009ביצוע  בוצע תכנון תכנון קירוי רחבה  כללי

אספקת שלט למרכז  כללי
  יצרני

 

   סופק

  

לי אוה
 קידר

  
  
  
   סופק אספקת מידוף  כללי  
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  6-יעדים ומדדים
  

        ''''מסמסמסמס

 

פרוט פרוט פרוט פרוט 

 היעדיםהיעדיםהיעדיםהיעדים

 2009200920092009שנת שנת שנת שנת ללללתכנון תכנון תכנון תכנון  2008200820082008ביצוע  שנת ביצוע  שנת ביצוע  שנת ביצוע  שנת  2008200820082008תכנון שנת תכנון שנת תכנון שנת תכנון שנת 

3  

 

איזון בתזרים איזון בתזרים איזון בתזרים איזון בתזרים 

 המזומניםהמזומניםהמזומניםהמזומנים

  1- ף עד  כ עוד/איזון -

- אומדן חזוי גבייה כ-.ח"מש

 .ח" מש34

  .ח" מש6.2 -עודף  כ -

  גבייה בהיקף של -

 .ח" מש40.6-כ

  .ח" מש1- עודף עד  כ /איזון -

 .ח"מש 36-אומדן חזוי גבייה כ-

4  

 

הגדלת היקף הגדלת היקף הגדלת היקף הגדלת היקף 

מכירות מכירות מכירות מכירות 

מוצרים מוצרים מוצרים מוצרים 

 ושירותיםושירותיםושירותיםושירותים

  מכירות בהיקף  ח" מש36 –אומדן חזוי כ 

 .ח" מש38383838-של כ

 ח"מש -  38  אומדן חזוי כ 

5  

 

הגדלת הגדלת הגדלת הגדלת / / / / שימור שימור שימור שימור 

 מעגל הלקוחותמעגל הלקוחותמעגל הלקוחותמעגל הלקוחות

  3%–5%–גידול נוסף  של כ 

 2007בהשוואה לשנת 

  בוצע 

 

  4% -גידול נוסף של כ

 2008בהשוואה לשנת 

צמצום צמצום צמצום צמצום  6

 תאונות עבודהתאונות עבודהתאונות עבודהתאונות עבודה

צפי לירידה וצמצום תאונות 

 בהשוואה 15%-עבודה בכ

בהסתמך  על  ,2007 לשנת

 .הטמעת תוכנית מניעה

  22 %–ירידה של  כ 

 2007בהשוואה לשנת 

צפי לירידה וצמצום תאונות עבודה 

 , 2008  בהשוואה לשנת12%-בכ

 .בהסתמך  על הטמעת תוכנית מניעה

7  

  

 

שימור אחוזי שימור אחוזי שימור אחוזי שימור אחוזי 

הצלחה הצלחה הצלחה הצלחה 

 ממממ""""בקורסי הכבקורסי הכבקורסי הכבקורסי הכ

  . מסיימים95.59% 78%  –צפי ל 

 אסירים 134יודגש כי * 

עדיין לומדים בקורסי 

מ וטרם סיימו "הכ

הקורסים אשר החלו        

 ואינם כלולים 2008-ב

 .בחישוב המסיימים

 90%  -צפי ל 

גיוון סוגי גיוון סוגי גיוון סוגי גיוון סוגי  8

        הקורסים הקורסים הקורסים הקורסים 

קורסים חדשים קורסים חדשים קורסים חדשים קורסים חדשים ((((

המתווספים המתווספים המתווספים המתווספים 

        ))))לקיימיםלקיימיםלקיימיםלקיימים

        

 

  :תוספת קורסים נוספים 

   ניהול מחסן ממוחשב-

  .ש"יסודות הנהח-

  

  

  קורסים30כ כללי "סה-

  

  

  

  

כ כללי  בוצעו                     " סה-

 קורסים    36            

   :ים נוספיםתוספת קורס

  .קורס שזירת פרחים -

   אופק-  לנוער D.J קורס -

  

   - 2009 תכנון -

  ס" במימון שבקורסים    26    כ"סה

  . ת"קורסים במימון משרד תמ 35 - ו

  2009-ת טרם אושרו ל"קורסי התמ* 

יבחנו , תכני קורסים חדשים נוספים*

  .2009במהלך 

9  

 

מיצוב שיטת מיצוב שיטת מיצוב שיטת מיצוב שיטת 

העסקת עובדי העסקת עובדי העסקת עובדי העסקת עובדי 

 המערךהמערךהמערךהמערך

תי  ומציאת אישור העסקה שנ

מודל להמשך  העסקה של 

 א"כ' קנוי בהתאם לחוק חב.ש

הצעה לעבור לשיטת -

  -ס"אזרחים עובדי שב

 י תיקון חוק"עפ

י חוק "מעבר לשיטת העסקה עפ-

 .ס"תעסוקת אזרחים בשב

10  

 

אחזקת מערכת אחזקת מערכת אחזקת מערכת אחזקת מערכת 

        אבטחת איכותאבטחת איכותאבטחת איכותאבטחת איכות

    9001:20009001:20009001:20009001:2000    ISO 

ר " המשך אישור הסמכה לביס-

אשל ומטה , שיטה , איילון 

  .ך תעסוקה מער

   שטרם   ISO  הטמעת תוכנת-

 .  מומשה

 בוצעה אחזקת מערכת -

 .אבטחת איכות

 המשך  ביצוע אחזקת מערכת אבטחת -

  :   ר"איכות בביס

  .אשל ודקל , שיטה ,   איילון 

 .רימונים-ר נוסף"שילוב ביס-
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   מחלקות חטיבת הכליאהמחלקות חטיבת הכליאהמחלקות חטיבת הכליאה

  הממונה על עבודות שירות וחלופות כליאה 
   

  

  כללי .1

הממונה על עבודות הורחבו תחומי האחריות של , 2008בשנת  ור שינויים במבנה הארגוני  לא .1.1

 . נקבע כי הממונה על עבודות שירות יאגד את כל הטיפול בחלופות הכליאה ,שירות

  

ללא מעבר חוויית בית ,  הינה לתת הזדמנות למורשעים בדין לתקן עצמםהכליאהתכלית חלופות  .1.2

 . ך כוונה שיחזרו לחברה כאזרחים מועילים ותורמיםומתו, הסוהר או בית מעצר

  

  :מערך הממונה על עבודות שירות וחלופות כליאה כולל את היחידות הבאות .1.3

  )כולל חבי מאסר( מפוקחים 2400 כ -.יחידת עבודות שירות

  . מפוקחים340 - כ– .יחידת הפיקוח על עברייני מין

  . מפוקחים2740 – כ -כ המערך מונה כ"סה

  

 – כ – .יחידת הפיקוח באיזוק אלקטרוניס "פ לאחריות שב"הועברה מהמשרד לבט. 1.2.09  -ב  .1.4

  .  מפוקחים3700 – כ - מפוקחים ויחד עימם המערך מונה כ1000

 

  יחידת הממונה על עבודות שירות .2

אחת המטרות של ריצוי מאסר בעבודות שירות היא לאפשר לנאשם לרצות את עונשו במסגרת  .2.1

 ולאפשר לו להמשיך עד כמה שניתן בשיגרה בה תועלת לציבור הרחבשיש תרומה לקהילה 

יום . (במקום ריצוי מאסר בבית סוהר, הרגילה בתנאים פתוחים של חיים במסגרת חופשית

  ) עבודה תמורת יום בכלא

לנאשם   אינה מוקניתאך היא, לנאשם ניתנת כפריבילגיהענישה של מאסר בעבודות שירות  .2.2

המתחייבות  מקום שהנאשם אינו עומד בציפיות,  בכל שלב ת לביטול היא ניתנ,באורח מוחלט

לקבל על עצמו   בעבודות שירות חייב  נאשם המבקש לרצות את מאסרו ".ממנו לצורך מימושה

,  פי הוראות הממונים על בצע את המוטל עליו ולעול אחריות הנלווה למסלול עונשי מיוחד זה

  ."בלא סטייה והפרה של הכללים

  

  ייעוד .3

 מערכתי בתחום עבודות השירות אל מול -יחידת הממונה הארצית על עבודות שירות מהווה מרכז מקצועי

  .לעניין ישום החלטות בית המשפט, ס ואל מול גורמי חוץ"גורמי פנים בשב
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 –מאפייני מערך עבודות שירות  .4

של עד ששה מדובר במאסר . א לחוק העונשין/51עונש עבודות השירות הוא נסמך על סעיף  .4.1

 .שהומר לריצוי בעבודות שירות, חודשים בפועל

 הממונה על עבודות ד"מתקבלת לאחר קבלת חווש  כי נאשם ירצה עבודות שירות "החלטת בימ .4.2

  .שירות

 . ריצוי מאסר בעבודות שירות מותנה בהסכמת הנאשם .4.3

 ידי עובד הוא מותנה ברציפות הריצוי על. מועד סיום ריצוי עבודות שירות אינו ידוע מראש .4.4

 יום כנגד –היעדרות אחרת לרבות מילואים דוחים את מועד הסיום , חופשה, מחלה(השירות 

 )יום

ניתן להפסיק עבודת שירות באמצעות הליך של הפסקה מנהלית או שיפוטית כאשר העובד לא  .4.5

  .עומד בחובותיו או בהתקיים מצב משפטי המוגדר בחוק

להעסקת עובדי שירות לרבות החובה ) מעסיקים (י שיתוף פעולה וולנטרי אל מול מגזר אזרח .4.6

  .ס"בפיקוח ודיווח  למפקח מטעם שב

  .ס" השפעה על תדמית שב–ס לאירגונים בעלי תרומה יחודית לחברה "חשיפת שב .4.7

  .איסוף נתונים למחשבי כף יד באמצעות  נעשית עבודת פיקוח  .4.8

 .ס" מהאסירים הפליליים בשב20% -מערך עבודות שירות מהווה כ .4.9

  

   המערךתפקידי .5

ש לשם בדיקת התאמתם לריצוי עונשם בדרך של עבודות "י החלטת בימ"זימון מועמדים עפ .5.1

 .שירות באמצעות יחידות הממונה המחוזיות

תוך קביעת מקומות השיבוץ המוצעים , העברת חוות דעת לבית המשפט על כלל המועמדים .5.2

מצעות יחידות הממונה למועמדים שנמצאו מתאימים לריצוי עונשם בעבודות שירות בא

  .המחוזית

 של עובדי םהפעלת מערך פיקוח ובקרה על אופן ריצוי עונשו, הצבת המועמדים במקומות עבודה .5.3

  .השירות באמצעות רכזי עבודות שירות מחוזיים

 באמצעות ממונים מחוזיים ובאישור נציב שירות בתי הסוהר מנהליתנקיטת הליך של הפסקה  .5.4

לחוק ' כמפורט בסעיף  ט, עמדו בתנאים הנדרשים לריצוי העונשכנגד עובדי שירות אשר לא 

  ".נשיאת מאסר בעבודות שירות"

  .להעסקת עובדי שירותאיתור מקומות עבודה  .5.5

 .הרכזים והממונה על עבודות שירות, קיום קשר רצוף עם המעסיקים באמצעות המפקחים .5.6
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  :עיקרי פעילות הממונה על עבודות שירות .6

 .כמו גם פיקוח על אחידות ביצוע בין היחידות המחוזיות, לים והנחיותנה, הטמעת פקודות .6.1

 הן בתחום המערכת המרכזית והן - המחשוב של עבודות השירות  פיתוחהמשך קידום תהליך .6.2

  מחשבי כף ידבאמצעותבעבודת המפקחים 

 . פיתוח המיחשוב ותיעדוף המשימות ניהול צוות היגוי בנושא .6.3

, באמצעות הדרכות, ל סגל עבודות השירות על מגזריו השוניםפעילות להגברת ההתמקצעות ש .6.4

  .קציני מיון ומפקחים, הנחיות וישיבות רכזים, השתלמויות

  .עדכון והפצה של נהלים והנחיות מקצועיות בנושא עבודות השירות .6.5

 . במחוזותביצוע ביקורות יחידת הממונה הארצית על עבודת יחידות הממונה  .6.6

 .אסר בעבודות שירותקידום תיקון חוק נשיאת מ .6.7

הפעלת הפסקות שיפוטיות למי שבהיותו עובד שירות נגזר דינו למאסר בתיק אחר ובכפוף  .6.8

 .1977 –ז "התשל, לחוק העונשין'  י51למפורט בסעיף 

 . של כלל עובדי השירותש עליון"לבימ לרשות ערעור לעתירותמענים  .6.9

 .יחודיות לעתירות התערבות ומתן מענה .6.10

 .התביעות ומשטרת ישראל, רום שופטים וכן עם נציגות הפרקליטותקיום מפגשים עם פו .6.11

  

  

   יחידת הממונה על עבודות שירות– 2009 לשנת יעדים וה  פירוט המשימות .7

צמצום חבי  2009 לשנת  הוגדר כיעד בתוכנית המעוף -, מעקב אחר עובדי שירות חבי מאסר .7.1

  . 20% –מאסר ב 

יניות הממונה על עבודות שירות שיפורסם לכל בעלי כתיבה ופרסום מסמך מטווה  עקרונות ומד .7.2

 .עניין

משך ההליך לקידום תזכיר ה :השלמת תיקוני חקיקה של החוק לנשיאת מאסר בעבודות שירות .7.3

יעשה מאמץ מול הגורמים הרלוונטיים לקדם את הנושא עד לביצוע שינויי החקיקה , להצעת חוק

 .ולהיערך בהתאם

ש דורשת שדרוג לאלמנטים חיוניים מעבר לרמת " עותוכנת -  ש"עו המחשב של שידרוג תוכנת   .7.4

רכים לרבות המשמעויות האופרטיביות לעבודה היומיות של צלפיכך ימופו ה, אחזקה בסיסית

 )נושא זה מותנה תקציב. (המפקחים והמטה, הרכזים

  

ם  הפעילות לחיזוק קשרי העבודה ותיאו:חיזוק הקשר עם מערכת בתי המשפט והפרקליטויות  .7.5

פרקליטויות , עם הנהלת בתי המשפט תימשך תוך דגש על מפגשים עם הנהלת בתי המשפט

מיסוד תקשורת שוטפת עם גורמים אלה והעברת חומרים , מחוזיות ופרקליטות המדינה

במסגרת זו נפעל למתן הרצאות על מערך עבודות שירות להרחבת ההסברה  .רלוונטיים לידיעתם

. 
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 דרך ההתקשרות לרבות ונגיש לכל עדכני, מירב המידע האפשרי פרסום  :שדרוג אתר האינטרנט .7.6

  .ש"ס לצורך העסקת ע"עם שב

 

 .קיום כנס שנתי בכל מחוזו הידוק הקשר עם המעסיקים .7.7

 

 נקדם פרוייקט ,2009בשנת העבודה  "פרמידת הדרגות"אור השינוי של ל  - מפקחים קליטת .7.8

 עיקרי חוק, מיון. ת הגדרת תפקיד המפקח וקש הכולל א"כניסה לתפקיד מפקח עו לבניית תיק

במחשב כף  שימוש, דיווחים, הדרכה, שיטות העבודה, המחויבות, תהליכי העבודה, ש"מאסר בע

 .ועודיד 

  

יתקיימו , 2009במהלך שנת ): סיים"גורמים פנים שב( ורשמיםםמפקחיל ,קיום ימי עיון לרכזים .7.9

בתקנות ,   תכני ההשתלמות יתמקדו בחוק,תהשתלמויות למגזרים השונים בתחום עבודות שירו

בסוגיות מתהליכי המחשוב ,מינהל תקין ויישום נהלים, בדגש על טוהר מידות, ובנהלים

  .תוך חתירה לאחידות בעבודת המחוזות, ובהדגשים מתהליכי העבודה של כל מגזר בהתאם
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  .מערך עבודות שירותלהלן נתוני פעילות של  .8

 רהספי
כ "סה

2007 
כ "סה

2008 
 השינוי

     

  109-   2,243  2,352 ספירה כללית

  10-   1,988  1,998 ש פעילים"עו

 4% 89% 85% אחוז הפעילים

    

  511-   9,475  9,986 ד ממונה"ש לחו"כ בקשות בימ"סה

  3   5,442  5,439 ד חיובית" מתן חו-נמצאו מתאימים 

  321-   1,738  2,059 ד שלילית"ן חו מת-נמצאו לא מתאימים 

  318-   7,180  7,498 ד ממונה "ש לחו"כ בקשות בימ" סה-נטו 

 3% 76% 73% אחוז המתאימים

 3%- 24% 27% אחוז שנמצאו לא מתאימים

    

  419   4,162  3,743 ש"החלו בריצוי ע

  37-  3,894 3,947 ש שסיימו את עונשם"עו

 8% 76% 69% מתאימיםכ ה"אחוז שהחלו מסה

 12%- 97% 109% אחוז המסיימים

    

  11   460   449  ש"מוסדות המעסיקים ע

      

  97-  430 527  לעובד שירותשימועים

    

  107-   360   467  י נציב"הפסקה מינהלית ע

  0-  84% 89%  שימוע להפסקה מינהליתביןיחס 

  112-   220   332  מ. עתירות על ה

  1% 61% 71% .מ. העותרים על החלטת נציב להאחוז 

    

  16-   37   53  עתירה התקבלה

  3   26   23  התקבלה בהסכמה

  9-   45   54  עתירה נמחקה

  74-   100   174  עתירה נדחתה

  16-   12   28  הועברה להחלטת נציב לשימוע

  112-  220 332 כ"סה

 1% 17% 16% לותאחוז העתירות המתקב

    

  42-   88   130   למאסר-חב מאסר

  100-   83   183   למסירת אישור-חב מאסר

    -   17   17  תיק התיישנות שטרם נסגר

  142-   188   330   כ"סה
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  מחלקת האסיר

  

 כ ל ל י .1

  .מחלקת האסיר הינה הזרוע הביצועית בחטיבת הכליאה אשר באגף האסיר

שיבוצם למתקני כליאה וניהול , חראית על ניהול קליטת כלואים מכל גופי האכיפההאסיר א' מח

  .ההליכים המנהליים משלב הקליטה ועד לשלב השחרור ממשמורת על פי כל דין

  .אחראית על הקניית והטעמת הידע המקצועי בתחום האסיר  

  .מחלקת האסיר הינה מחלקה מקצועית בלב העשייה הארגונית

  

 :אחריות עיקריים/תחומי פעילות .2

 בין בתי הסוהר בהתאם למצב אכלוס קליטה וויסות אוכלוסיות אסירים ועצורים  .א

 :י החלטת הוועדות הבאות"של המתקנים ועפ

  .  ועדת הפרדות וטעוני הגנה ארצית -             

 .  ועדת העברות ארצית -             

  .מיון ושיבוץ אסירים, אבחון  .ב

החל משלב הקליטה ועד , משפטיים של הכליאה/מיםאחראיות על ההיבטים הרישו  .ג

  .לשחרור

  .הפעלת מערך הזימונים לבתי משפט  .ד

  .הכשרת סגל מקצועי  .ה

  .קיום בקרות מקצועיות  .ו

 .הנחיה מקצועית לקציני אסירים המחוזיים ולמשרדי הרישום  .ז

  .חוליית הקשר לגורמי אכיפה וממסד שוניםהמחלקה מהווה   .ח

. כ בנושא קליטת שפוטים ועצורים"ל ושב"צה, י"מ: קיום קשר עם גורמים חיצוניים

 בכל הכרוך –א "הצל,  בנושא חנינות אסירים–לשכת הנשיא , משרד המשפטים

  .ים"ע ושבח"באסירי פח

        אחריות מקצועית לפעולות הכרוכות בשחרור מוקדם של     .י

  .שחרור מנהלינציב ו,                              אסירים  באמצעות  ועדות השחרורים

  ".קידמה לאסיר"אחריות ואפיון  תכנית .       יא
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    יחידת הפיקוח על עבריני מין 

  

  .ו  נחקק במטרה להגן על הציבור מפני עבריני מין "חוק הגנה על הציבור מפני עבריני מין תשס

  . החוק מיושם באופן הדרגתי,  יחידת הפיקוח פועלת   מתוקף חוק  זה

ונדון  על כל  אדם אשר הורשע בביצוע עבירת מין  תחולתו הינה ,  השלישית ליישומו של החוקבשנה, כיום

  .למעט קטינים עליהם חוק זה אינו חל, למאסר בפועל 

   .  צווי  פיקוח שהוצאו כנגד עבריני מין264 התקבלו ביחידת הפיקוח    2008בשנת 

  מיושמת  ,הגנה על הציבור מפני עבריני מין   -מטרת החוק על פיה ואליה מכוונת יחידת הפיקוח  

  ברגישות רבה תוך שמירה על זכויותיו וכבודו של עבריין המין הנתון בפיקוח  ובמידה  הנדרשת כדי 

  .למלא מטרה זו 

   .הטלת צו פיקוח על עבריין מין אינה אקט  ענישתי

  נית ומעלה  צו פיקוח מוטל  על עבריני  מין שהוגדרו כבעלי מסוכנות מינית  בינו

  

  :התפלגות הערכות המסוכנות בקרב המפוקחים 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

כמות

*לא מוגדר* 2008

נמוכה 2008

התקבל ללא החלטה 2008

נמוך - בינוני 2008

בינונית 2008

בינוני - גבוה 2008

גבוהה 2008
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  פעילות יחידת הפיקוח 

  

בכל מחוז מספר קציני פיקוח הפועלים  בשעות בלתי שגרתיות   ,קציני הפיקוח פועלים בכל רחבי  הארץ

 סיבות  הפיקוח הינו הטרוגני ומשתנה בהתאם לנ .ובתדירות ואופן הנדרשים לצורך אכיפת  צו הפיקוח

  .תוך שימוש באמצעים גלויים וסמויים  , ולנתוני עבריין המין המפוקח

כפי שקבע אותן בית המשפט , הגבלות המוטלות על עבריין המין הינן אלה הקבועות בחוק וכן הסמכויות ה

  .בצו הפיקוח 

  

  : תרשים ההגבלות המופעלות כיום ביחידת הפיקוח על פי התפלגותם  

  

20

40

60

80

100

120

140

160

180

כמות

אחר 2008

חובת שיתוף פעולה,התייצבות וקיום 2008

מפגשים עם קצין הפיקוח

מגבלה בעניין מקום מגורים או 2008

עבודה

מגבלה לעניין שימוש באינטרנט 2008

מגבלה על החזקת חומר או כל 2008

דבר הנועד לעורר מינית

מגבלה על הימצאות בסביבת 2008

מקומות מסוימים

מגבלה על הימצאות מחוץ למקום 2008

המגורים בשעות מסוימות

מגבלה על התחברות עם קטינים 2008

מגבלה על עבודה במקומות 2008

מסוימים, בן בתמורה ובין בהתנדבות

מגבלה על פגישה עם נפגע 2008

העבירה או הימצאות בקרבת מקום מגוריו

מגבלה על צריכת משקאות משכרים 2008

צריכת סמים כהגדרתם בפקודת הסמים /

המסוכנים
  מגבלה על קיום קשר עם עברייני 2008
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כאשר במקרים בהם הערכת המסוכנות הינה גבוהה ניתן להאריך  , שנים5הפיקוח הינו עד  אורך תקופת 

  .תקופת הפיקוח 

  .י בית המשפט " הוארכו שני צווי פיקוח שהגיעו לסיום התקופה שנקבעה ע2008בשנת  

  

   : תרשים תקופות הפיקוח 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

כמות

עד שנה 2008

עד שנתיים 2008

עד שלוש שנים 2008

עד ארבע שנים 2008

עד חמש שנים 2008

  

   

של החוק הדן בטיפול בעברייני המין  בימים אלה שוקדים  על בנייה והערכות לקראת הפעלת שלב השלישי 

  .המהווה חלק בלתי נפרד ונדרש להפעלה מיטבית של חוק ההגנה על הציבור מפני עבריני מין
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  מנהל משאבי אנושמנהל משאבי אנושמנהל משאבי אנוש

  ייעוד  
  

, המינהל אחראי על איתור. העוסק בתחום הטיפול במשאבי האנושי בשירות, גוף מטה מרכזי

  . ופיתוח אנשי סגלטיפוח, קידום, סיווג , הצבה, גיוס

  

  הדגשת המצוינות  .1

 .לטיוב פוטנציאל הפיקוד והניהול בארגון'  להב–תלפיות 'גיוס מועמדים לפרוייקט  -

 .פרוייקט עידוד לימודים אקדמאים לקצינים בעלי אופק שירות ופוטנציאל קידום -

 .ביחידות "העצמת הסוהר" הטמעת נושא  -

 .ם זוגי לסוהרים מצטיינינופש כפריהענקת פרס  -

 .תכנון והפעלת תוכנית חינוך והעשרה לסגל, פיתוח -

 .קיום טקס בבית הנשיא להענקת תעודות הוקרה ופרס כספי לסוהרים מצטיינים -

 

  ניהול ופיתוח המשאב האנושי .2

 . סוהרי קבע ליחידות השונות ולבתי סוהר ברחבי הארץ732גיוס של , 31.12.2008-נכון ל -

 . סוהרי חובה550  נקלטו והוכשרו31.12.2008-נכון ל -

 . והמחוזות'ניר'ס " סוהרים וקצינים בבי1870-הכשרת כ -

 ל "צה' צוות'ס בשיתוף עם "הערכות להפעלת מרכז הכשרה ותעסוקה לפורשי שב -

 .במסגרת מרכז הפרישה            

 .ביצוע סוציומטריה ביחידותהמשך  -

 .ביצוע מיונים לקורסים מקדמים בפריסה שנתית ויצירת מאגר מועמדים -

 .א"ישום פרוייקט העצמת קציני מש -

 .ר המופרט"הערכות לביצוע הכשרות למאבטחי הביס -

 .סיום קורס מפקחי הפרטה  -

 .פתיחת פרוייקט עידוד לימודים אקדמאים לקצינים -
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ונהלים .3   מיסוד שיטות עבודה 

 .הערכות להפעלת מודל שירות שיוביל לטיוב איכות הסגל והערכות להטמעתו -

 . תהליך מינויים בפריסה שנתית–"  השיבוציםמטריצת"הפעלת  -

 .א"גיבוש והערכות לביצוע תוכנית לפריסת הכשרת סוהרי בד -

 .'אותות ומופתים'גיבוש ומחשוב תוכנת  -

 .הטמעת תהליך הערכת עובדים העדכני -

  

ותנאי השירות .4   שיפור השכר 

 .ם הסדר לפדיון ימי חופשה שנתית לכלל הסוהריםושייהמשך  -

 .ס ניר"כר המדריכים בביהערכות לשדרוג ש -

 .ומתן פגרה בגינם" ניודים"צמצום  -

 .מתן פגרת מפקד לסוהרים בגין אי ניצול ימי מחלה -

 .א הייעודי שבליבת העשייה" ושיפור שכר הבד–א "הערכות להפעלת מודל שכר הבד -

 .משפחתי-מענקים מקרן נציב לסוהרי קבע וחובה עקב מצבם הכלכלי -

 .חדרי כושרריהוט וציודי מועדוני סגל ו -

 .מתן שעות לפעילות גופנית לסגל -

 .א פיקודי''לסוהרי בטחון במשמרות ולבד" מענק ליבה"נחתם הסכם בדבר תשלום  -

  כללי .5

  .         ביצוע סקר שביעות רצון ארגוני-

 .ביצוע סקר סטאטוס סוהרי חובה -

 .ביצוע סקר שביעות רצון בנוגע לנושא התמיכה הלוגיסטית בארגון -

 .א ''ע סקר מינהל משהערכות לביצו -

         
החל משלב הגיוס בו נקבעו קריטריונים ותנאי . אחת המטרות המרכזיות של מינהל משאבי אנוש היא טיוב כוח האדם בארגון  - 

  .דרך קביעת נורמות מעבר איכותיות בצמתי המיון לקורסים ולמגזרים השונים וכלה בקידום בדרגות, סף לגיוס

תוך , מובילה לשיפור רמת הידע ומיומנות הסוהר, גיבוש תהליכי עבודה סדורים ומסלולי הכשרהא ב"  פעילות מינהל מש

  .הרחבת אופקים וחינוך לערכים

  . ' תנאי השירות וכו,תנאי השכר, בתחומי הקידוםהינם בראש מעיינינו ולפתחו שיפור השירות לסוהר והרצון לטפחו  - 

ליצירת עתודה פיקודית וניהולית ' להב- תלפיות'פרוייקט : וייקטים מרכזיים הושם דגש נושא עידוד המצויינות בשני פר- 

  . ופרוייקט עידוד לימודים אקדמאים לקצינים בעלי אופק שירות וקידום
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  200820082008 לשנת  לשנת  לשנת מנהל משאבי אנושמנהל משאבי אנושמנהל משאבי אנושסיכום פעילות סיכום פעילות סיכום פעילות 

    

   מחלקת סגל

  .עיסוק ושיבוצםמיון וגיוס אנשי סגל בכל תחומי ה, אבחון, אחריות לאיתור        *     

 .  קבע סוהרי 732גיוס של * 

  . סוהרי חובה  550 ת והכשרתקליט* 

  . השלמת פערי איוש ביחידת נחשון בעקבות קבלת משימת הליוויים מהמשטרה        *     

  .קידום סוהרים וקצינים        *     

  .טיפול בשחרור וסיומי שרות של סוהרים        *     

  .התפטרות, פיטורין, רישהפ        *     

   בכלל זה  טיפול בזכאות - ס"טיפול בזכאויות שכר לכלל סוהרי וקציני שב        *     

  . סוהרי בטחון2470- ל– 0812/  שולמו ב –               למענקי ליבה 

 ).קידמה( א "השתתפות בסקרי תיכון מפורים לקראת החלפת מערכת כ        *     

 .ר  יצירת קטלוג אירועים לטיוב לקראת עליית קידמה לאווי–  טיוב נתוני סגל         *   

   נקבעה השתלמות שנפרשה על פני השנים-א  "השתלמות שנתית לקציני מש        *     

  א וביסוס הידע "שמטרתה יצירת קבוצת התייחסות לקציני מש, 2009 – 2008              

  .              המקצועי

  העברת סוהרים, פ"ף בביטול שמטטיפול שו, ס"ל שב"הפעלת יחידת ימ    *         

  .מיחידות מילואים               

  

    לפי השכלה2008התפלגות גיוסים לשנת 
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  8200 לשנת - לפי ותק בשירות  אוכלוסיית הסוהריםהתפלגות

  

 שכר וגמלאות, פיתוח ותכנון כח  אדם

 .ר אקדמאי למגויסים חדשיםשינויים בתגמול בגין תוא -

לרבות כתיבת טיוטות החלטת (פ תיעדוף ארגוני "הערכות לשינוי שכר הנגדים ולמעבר לתגמול ע -

 ).' הערכות תקציבית ותכנונית וכו, הסכם שכר, ממשלה

, לרבות( הערכות סופית לקראת שינוי מודל השירות ומעבר לתקופות שירות ראשוני ומובהק  -

 )'י התחייבות בניית מודל המיון וכומסמכ, טיוטות הסכמים

 .חתימה על הסכם לתשלום  מענקי ליבה לסוהרי ביטחון במשמרות ולבעלי תפקידים פיקודיים -

 .ל"יישום הסכמי שכר בהצמדה לצה -

 .ל"הגדלת תמריצים בהתאמה לצה -

 .המשך הטיפול בחתימה על הסכם בעניין המעבר לפנסיה צוברת והסדרת פנסיית גישור -

 . בזכאות לגמולי השתלמותטיפול שוטף -

 .עיגון הסדרי הקבע להארכת שירות לסוהרים  ברי פרישה -

בניית , שותפות בכתיבת טיוטת הצעת חוק, לרבות(ס "הערכות לקליטת אזרחים עובדי שב -

 ). מפתחות שכר

 .א"מטעם מש' קידמה'הובלת צוותי פרויקט  -

 .ביצוע תהליך סדור של בחירת מועמדים לקורסים בכירים -

 .א"א והנחיות עבודה בתחומי מש"נהלי מש, ים"ה ועדכון פקנצכתיב -

 . תהליך מינויים בפריסה שנתית–" מטריצת השיבוצים"עיגון  -

 . 'מעוף'ש "באמצעות תר–השמה והנעת עובדים , גיוס, תכנון מסלולי קריירה -

  . בניית מסלול שירות והכשרה לנגדים -

  .העלאת תמריצים ללוחמי היחידות המיוחדות  -

 .ר קציעות" תוספת פעילות בביסהעלאת -

 .מ "הרחבת דרוג דש -

 .הסדרת גרירת ותק פעילות לסוהרים המבוטחים בפנסיה צוברת -
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 סגלוחינוך 

 :וועדת השתלמויות        

  . בקשות 277  ועדות  בהם נדונו 11 התקיימו  2008      בשנת 

  . בקשות תוך תיעדוף המגזר הייעודי241      מתוכם אושרו לסיוע 

 

  :סיורים לימודיים .1

  . סיור לימודי הינו אמצעי חינוכי לפתוח והעשרת הסגל 

  . סיורים72 התקיימו  2008      במהלך שנת 

 

 : סל תרבות .2

  .סל תרבות ניתן ליחידה כאמצעי חינוכי נוסף לטובת העשרה ערכית חינוכית

  . תוכניות  במסגרת סל תרבות  35 התקיימו  2008במהלך שנת 

  

 :קסים  וטםאירועי .3

 : התקיימו הטקסים הבאים 2008       בשנת 

 .הענקת דרגות ועיטורים –       טקס יום העצמאות 

  .       טקס סוהרים מצטיינים בבית הנשיא  

  . ט  "       טקס הענקת דרגות ראש השנה תשס

  .ס  "       טקס אזכרה לנופלי שב

  .       כנס גמלאים 

  

  'פרויקט אקדמיזציה א .4

ופתיחת תוכנית אקדמיזציה לקצינים בדרגות כלאי ורב כלאי  כעידוד ללימודי תואר פיתוח 

  .ראשון 

  . קצינים 25בתוכנית משתתפים 

  

  'פרויקט אקדמיזציה ב .5

ץ ייעודי וכן "ביצוע עבודת מטה ראשונית בנושא לימודים אקדמיים לתואר ראשון במקביל לקק

  .מ"לימודי תואר שני במקביל לקורס פו

  

  ס"להקת שב .6

ס במסגרת זו במהלך השנה אותר מפיק מוסיקלי " נבנתה הפקה חדשה ללהקת שב2008בשנת 

  .  סוהרים 6במסגרת הלהקה היו חברים . ונבנה רפרטואר חדש
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  ה"מדמ

  

  אבחון ומיון

 .ביצוע שוטף של מרכזי הערכה לקצונה ייעודית   *

  .כירהגיוס וב, פיקוח מקצועי וניהול מרכזי ההערכה לקצונה מנהלית  *

  .השתתפות בדיונים ומתן משובים  *

    ."תלפיות להב"פיקוח מקצועי על פיתוח וביצוע מרכזי הערכה ל   *

  ."פרופיל לוחם מצדה"ניתוח תפקיד הלוחם וכתיבת   *

  ."מצדה"ביצוע גיבושים ליחידת *           

  .מ ללשכת גיוס באופן ניסיוני"הכנסת מערכת מל  *

  ."אופק"פיתוח מיון ל  *

  .חילת כתיבת נוהל מרכזי הערכהת  *

  

  

   מספר נבדקים–אבחון ומיון 
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  מחקר

  .)2007נתונים נאספו במהלך " (סטטוס סוהרי חובה"סיכום והצגת אבחון ארגוני   *

  .ביצוע והצגת סקר שביעות רצון מנהל תמיכה לוגיסטית  *

  .ס "ביצוע והצגת סקר עמדות שב  *

  .יתוח סקרי אקלים ארגוני מקומייםסיוע בכתיבה ונ  *

  .מ"ביצוע והצגת סקר שביעות רצון פורטל בצ  *

  .השתתפות בדיוני וועדת מחקרים בנושאי מחקרי סגל  *

  .בחינת רפואת כליאה בעולם  *

  

  הערכה

  .ד החדשה"כתיבת נוהל חוות דעת תקופתית בהתאם לחוו  *

  .מי הדרכה י22 –ביצוע הדרכות בכל רמות הארגון על חוות הדעת   *

  .ארגון נתונים פסיכולוגיים והצגתם בדיוני שיבוצים  *

  .דה להערכת עובדים" רשת ממ–" רמה"פיתוח מאגר   *

  .לאיתור חריגים ומדד תפקוד "אותות"פיתוח מדד   *

   .ביצוע סוציומטרי ביחידות השטח ומתן משובים  *

  .)י מערכות מידע"ביצוע ע(ה "פיתוח מאגר מידע ממוחשב לממד  *

  .בגדוד נחשון דרום "סוציומטרי נהגים"פיתוח   *

  

  יעוץ ופיתוח ארגוני

 . יחידות7ב  "העצמת הסוהר"ניהול וביצוע פרויקט ,  פיתוח- פרויקט שנתי   *

הקמת ענף הטמעה והפעלת יעוץ , כי מחוז "הדרכות ראשוניות בספ: תחילת ניהול השינוי בקדמה  *

  .)ח ארגון"פ עם רמ"שת(חיצוני 

 .ר אשמורת"וצי לסגירת ביסליווי ייע  *

  .ליווי ייעוצי וביצוע סדנה אסטרטגית למנהל טכנולוגיות  *

  .ן"מג-ביצוע סדנאות לשיפור איחוד ניצן  *

  .א במחוזות"ביצוע סדנאות העצמת קציני מש  *

  .ר קישון"סיום פרויקט שיפור השירות בבימ  *

  

  תהליכים מערכתיים ואסטרטגייםשותפות ב

  ש מעוף"תר  *

  ס"עת ערכי שבהטמ"  *

   "שימוש בכח שלא לצורך"  *

  "חיזוק והעצמת יחידות"  *

   "שדירת הפיקוד"  *

   כתיבת  "בריאות הסוהר"  *

   סוהרי חובהתפידת תפקיד   *

   מ"פו, רים"קורס מפקדי ביס  *
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  תלפיות

  

  להב מיועדת לפתח ולקדם מצוינות אישית של סוהרים וקצינים- תכנית תלפיות:כללי    

  ,דגש רב ניתן לתהליך האיתור. להציב מודל מתקדם של פיקוד וניהולס ו"    בשב

  , תוך התייחסות למאפיינים אישיים,     המיון והגיוס של מועמדים בעלי יכולות גבוהות

  ".תלפיון"    תפקודיים וכישורים של כל 

      

  :כוללת" תלפיונים"תוכנית השירות עבור ה

  מסלול שירות מובנה ומואץ -

 ה שנתיתתכנית למיד -

 ס"חניכה מקציני שב -

 אימון אישי -

 להב- ליווי ומעקב בשטח של צוות תלפיות -

  
  

  2008להב בשנת -עיקרי פעילות תלפיות

 .להב-גיבוש תפיסת תכנית תלפיות •

 .ס ומחוץ לארגון"תהליך שיווק ופרסום התכנית בשב •

 .ס ומחוץ לארגון"תהליך איתור ומיון מועמדים משב •

 .וקצינים סוהרים 17גיוס מבחוץ של  •

 . בנציבות4 מחוז במרכז ו9,  במחוז דרום6,  במחוז צפון4 -בשטח" תלפיונים"שיבוץ ה •

 ).ס" מחוץ לשב17,ס" מתוך שב6( סוהרים וקצינים 23המונה ' פתיחת מחזור א •

 .קידום ופיתוח לכל תלפיון, גיבוש מסלולי שירות •

 .םא וקציני"פ קבוצות בד"בנייה ותחילת ביצוע של תכנית הלמידה ע •

 .ס"גיבוש מודל חניכה לכל תלפיון כאשר החונכים יהיו קצינים שב •

 .גיבוש מודל אימון אישי לכל תלפיון •

  .בניית כלי מעקב ובקרה בשטח •
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  2008 דוח מסכם לשנת -פרויקט עמותת עתידים

  
ששמה לה למטרה לאתר ולקדם צעירים מצוינים ,  לאומית-עתידים הינה תכנית חברתית: כללי

התכנית מאפשרת לצעירים אלה לממש את הפוטנציאל האישי . הפריפריה הגיאוגרפית או החברתיתמ

  .שלהם ולהשלים בהצלחה לימודים לתואר ראשון

 מעניקה לסטודנטים מלגת לימודים מלאה למשך כל תקופת הלימודים לתואר תכנית עתידים לתעשייה

ה באחת החברות המאמצות המובילות במקביל להתמחות ופוטנציאל להעסק, ראשון ומחשב נישא

  .הטכנולוגיה והעסקים, בתחומי התעשייה

הסטודנט מחויב להמשיך , בסיום לימודי התואר. החברה המאמצת משלמת לסטודנט מלגת קיום חודשית

  ).שנת עבודה על כל שנת אימוץ(  שנים מסיום הלימודים 3לעבוד בחברה המאמצת 

, ס"בדרך זו זוכה שב.  ענפה של חברות המאמצות סטודנטיםס הצטרף לרשימה"ארגון שב, לראשונה

  .בעתודה מקצועית לויאלית ואיכותית ובזכות לקחת חלק בעשייה ציונית וערכית

  2008עיקרי פעילות פרויקט עתידים בשנת 

 .ס לעמותת עתידים"גיבוש נהלי עבודה בין שב •

 .ס"תהליך ראיונות סטודנטים לבדיקת התאמתם לעבודה בשב •

 שולבו במנהל טכנולוגיות וסטודנטית אחת 3,  סטודנטים מעמותת עתידים4 עבודה של תחילת •

  .שולבה במנהל תמיכה לוגיסטית

  

  יחידת רווחה  .6

  .פרט ותנאי שירות של סוהרי קבע וחובה,  הטיפול בתחום הרווחה       אחריות על-         

  .שפחותיהם      סיוע לסוהרים הנפגעים במהלך שירותם ולבני מ-        

  .      אחריות על הטיפול והכנה לפרישה של סוהרים-        

  .ס"      שמירה על קשר עם גמלאי שב-        

  ,       במסגרת פעילות קציני הרווחה ביחידות נערכו שיחות הדרכה לסגל -        

  .תפגישות במסגרת חוץ וכתיבת דוחו, ביקורי בית,                 ביקורי חולים

  .ש לסוהרי חובה"מיצוי זכויות וחידוש הזכויות בתחום תשמ,       טיפול בהכרה-       

  ד"במענקים שכ, זכאיות לסיוע, חריג,       זכויות והכרה כסוהר בודד טהור-       

  .              ואחזקה שוטפת

  . למען החייל      שילוב סוהרי חובה ביום כיף לחיילים בודדים על ידי האגודה-       

  .     עריכת ימי כיף לסוהרי חובה בכפר הנופש באשקלון בשיתוף האגודה למען החייל-       

  :      יצירת קשר עם האגודה למען החייל מצוי זכויות סוהרי החובה כגון-       

  .ח"סיוע מקרן אל, חבילות מזון,               תווי שי

  .שות נציב בתי הסוהר     הפקת כנס גמלאים ברא-       

  .     ארוחת פרידה מפורשים בכירים במעמד הנציב-       

  .אשקלון ובגבעת אולגה , א"     סדנאות הכנה לפרישה נערכו בת-       

  .     ביצוע סדנאות לתכנון כלכלי לסוהרים-       
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  ענף משמעת

  דן יחיד- בדיקת דין משמעתי •

  .יטה בדן יחידגיליונות שפ 775 נבדקו  2008 בשנת

 פיטורי סוהרים/ועדת הערכות •

 קצינים וסוהרים בעקבות פתיחה בהליכי פיטורין נגדם 23התפטרו / פוטרו2008בשנת 

 – 1, ן מתחום הביטחו– 21,  מתחום פיקוד מטה ושירותים1: בחלוקה כמפורט להלן

  מתחום הטיפול באסיר

והרים סי "ע, צ"ים לבגענף משמעת מטפל במתן מענה וליווי תיקי עתירות המוגש  -

  . שפוטרו

 )ביוזמת ענף משמעת(תיקון פקודות ונהלים  •

  .רביםים ונהלים בנושאים "פקנצועודכנו תוקנו  2008בשנת 

  ים מקצועיים בטחון ופקודת קבע מקומית בנושאי נוהל,ודות נציבותקפ  -

    אדםחכוא בנושאי "הלי משנ  -

 מ"חסס ותיקי "תיקי יאח, בדיקת תיקי רשויות בדיקה •

  2008 חוות דעת נערכו על ידינו במהלך שנת 121 - יותר מ   

ד שיש בהם "ק ובתיקי קבו"מתן חוות דעת בתיקי וח, מינוי ועדות חקירה מיוחדות  -

 .ס שנסגרו עם המלצה לנקוט בהליכים משמעתיים"ובתיקי יאח, המלצות אישיות

דן (ם משמעתיים ומנהליים לרבות המלצות לצעדי, עריכת חוות דעת משפטיות בתיקים       

  .וכן התייחסות להמלצות מערכתיות) הערה מנהלית, מ"ביד, יחיד

  .ש"במינוי היועמ, מינוי ומעקב אחר ביצוע ההמלצות בוועדות חקירה מיוחדות  -

בתיקי חקירת , ס מול משטרת ישראל ובמקרה הצורך בבתי המשפט"ייצוג עמדת שב  -

  . סיבות מוות של אסירים

 רכות הרצאות והד •

  כגון מתן ייעוץ משפטי ומקצועי לשופטים, בנוסף להדרכה וליווי של בעלי תפקידים שונים      

  ניתנו הרצאות והדרכות הן בשטח והן בקורסים, בדן יחיד ולחוקרים ברשויות בדיקה      

  . שונים בניר      

  :ים בחלוקה לפי נושא2008להלן פרוט ההרצאות וההדרכות שניתנו בשנת       

   01.10.00צ "הנוהל בפקנ,  רקע לעריכת חקירות במערכת):ד"קבו/ק"וח(רשויות בדיקה       

  . משתתפים153כ "סה,  הרצאות5 -והכשרת חוקרים      

  , הרצאות20 - הרצאה על כלל הנושאים בטיפול הענף והדגשת חריגות שכיחות:משמעת      

  . משתתפים565כ "סה      

  עדכוני חקיקה. סיום הטמעת מערכת השפיטה הממוחשבת בכל המחוזות :דין משמעתי      

  . משתתפים49כ "סה,  הרצאות2 -02.08.00צ "ופקנ      
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  מ"הגשת כתבי אישום וניהול התביעה בביד

  

 .מ"ניסוח כתבי אישום והגשתם לביד  -

  .מ"ייצוג התביעה בדיונים בביד  -

 .הנציב בבית הדין לערעורים/ייצוג התביעה  -

 כל התיקים הסתיימו .סוהרים 8 כתבי אישום נגד  8 מ"הוגשו לביד 2008במהלך   -

   .בהרשעה

  

  מספר נאשמים אל מול זיכויים

  

כתבי ' מס  נאשמים' מס  שנה

  אישום

סוהרים שלא ' מס

  הורשעו

  סיבת אי ההרשעה

  ד"י ביה" זוכו ע-8    8  9   סוהרים13  2004

כתב  התביעה חזרה בה מ-1  1  6   סוהרים11  2005

  האישום

  13   סוהרים13  2006

  

0  ___________________  

  ___________________  0  10   סוהרים10  2007

  ___________________  ____________  8   סוהרים8  2008

  

  

  ס"יאח

 5 תיקים שונים ועוד 12(תיקים  17מתוכם , ס"תיקי חקירה ביאח 304נפתחו   2008בשנת  

   .ת כתבי אישוםהומלצו להגש) תיקי עריקים

  ייעוץ משפטי  למנהל משאבי אנוש  

, תנאי שירות ושכר, א בנושאי זכויות וחובות סוהרים"מתן חוות דעת וייעוץ משפטי למש -

  .גמלאות ועוד

 .א"מתן תשובות לפניית עורכי דין למש -

 .)ביחד עם הלשכה המשפטית (טיפול מול הפרקליטויות בתביעות סוהרים -

 .הדין המשמעתי בדן יחידפיקוח משפטי על הפעלת   

 .חוות דעת לעניין נקיטת צעדים מנהליים  -

  תשלום פיצויי פיטורין, השעיה, אי הארכת שירות, עריכת שימועים בנושאי פיטורין  -

  .וגמלאות      
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  בית הספר ניר

  

  

 הכשרות  הכשרה 
סוהרי 
 חובה 

סוהרי 
 כ ''סה קבע 

 21 21   הכשרה בסיסי

 124 124    לתפקיד סוהרהשלמה

 11 11   מצדה בסיסי

 192 168 24 קים יעודי''מש

 13 13   קים יעודי נחשון''מש

 293 293   נחשון

 601 325 276 סוהרים משולב

 51 51   קצינים בסיסי 

הכשרות 
 ליבה 

 52 48 4 קצינים יעודי

 1358 1054 304   כ ''סה

 3 2 1 חובשים

 2 2   אבטחה ושמירהכלבני 

 19 19   בלש דרור/לוחם

 40 37 3 מודיעין במגמת איסוף

 52 48 4 משקפי חפצים

 32 32   נגדי משמעת

 4 4   נוהגי כלבי סיור

 20 19 1 צים'סמב

 22 22   מ'פו

 32 32   קורס מדריכים

 37 24 13 מ''קציני אג

 17 17   א''קציני מש

הכשרות 
 מקצועיות 

 44 39 5 רשמים

 324 297 27   כ ''סה

 187 187   נגדים  קורסי נגדים 

 1869 1538 331  סהייכ 
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 מינהל תמיכה לוגיסטית
 :משימות המינהל 

 .להביא למימוש התוכנית הרב שנתית •

 .למצות את המקסימום מהתקציב באמצעות רכש ובינוי מושכלים ואחזקה יעילה •

 :ל אלה באמצעותלקדם ולפתח את התחום הלוגיסטי בארגון וכ •

 .אמינות ויושר  �

 .מנהיגות �

 .טוהר מידות �

 .אתיקה �

 .משמעת �

 .ואחריות �

הבינוי , ס בתחומי הלוגיסטיקה"מינהל תמיכה לוגיסטית מהווה מענה לתפעול היום יומי של מערכות שב

  , והרכש על מנת להחזיק אסירים ועצורים במשמורת בטוחה ונאותה

  .בסיסייםתוך שמירה על כבודם ומילוי הצרכים ה

לצרכי הבטחון והטיפול של , המותאמים לדרישת החוק, לשמור ולפתח מתקני כליאה הולמים ואנושיים

  .תוך מיצוי טכנולוגיות מתקדמות, האסיר

' חב, מינהל מקרקעי ישראל, משרד הביטחון, כ"שב, ל"צה, י"מ: למינהל ממשקי עבודה עם גורמי חוץ כגון

  .ועוד, בתי משפט בתי חולים, ספקים, יות מקומיותרשו/ עיריות, החשמל 'חב, מקורות

  

  המשאב האנושי במינהל

  :ס בתחומי" אנשי סגל שעיקר תפקידם להעניק שירות הולם ליחידות השב94במטה המינהל 

מערך הרכש ומרכזי , מערך הנשק, עיתוד המלאי, מערך כלי הרכב, מערך המזון, לוגיסטיקה, בינוי ונכסים

  . תעבורת דואר וארכיון, מבניםתחזוקת ציוד ו, המכר

  . נקלטו במינהל קצינים חדשים צעירים ומשכילים שהחליפו קצינים שפרשו2008בשנת 

  . מכלל הקצינים במינהל94% קצינים בעלי השכלה אקדמאית המהווים 45ל "במינהל ת

  . קצינים בעלי תואר שני18 –וכ 

  

  דרגי השטח

 אנשי סגל המהווים את הזרוע המקצועית והמבצעת 400 -מינהל תמיכה לוגיסטית אחראי מקצועית על כ

  .של המינהל במחוזות וביחידות

  :מעבר לתפקידים המקצועיים בהם הם עוסקים כגון

המזון ועוד הם מעורבים בעשייה , ניהול מערך האספקה, עבודות תחזוקה, ביצוע פרוייקטים לוקאליים

 ביצוע,  שעות כמו כל סוהר ביטחון24ת חודשית של י תורנו"היום יומית של היחידה ותורמים לביטחון ע
  .בדיקות סורגים וכל הנדרש לביטחון היחידה, תורנויות ביקורים, ליוויים
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  תקציב המינהל

  .ח" מש905 -הסתכם בכ– 2008ס לשנת "תקציב קניות ופיתוח שב

  .ח" מש630 - הסתכם בכ– 2008ל לשנת "תקציב מת

  .ס" שב מסך תקציב קניות ופיתוח70% -כ

  .21% – הסתכם ב 2008 הגידול בתקציב 2007בהשוואה לתקציב 

  
  .ח" מש1.7הניצול התקציבי היומי של המינהל הוא 

 תקציב 2003 ניתן לראות כי משנת 2003-2008לפניכם מוצג גרף התפתחות תקציב המינהל בין השנים 

  .ואף הוכפלהמינהל גדל 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

629 
 ח"מש

520 
 ח"מש
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  .מחלקות

  

 בתקציב המחלקה 30% - כ חל גידול של כ" מסך תקציב המינהל ובסה44% מהווה בינוי' מחתקציב 

  2007בהשוואה לשנת 

 מסך תקציב 35%הביגוד ועוד ומהווה , כלי הרכב,  הכולל את תקציב המזוןלוגיסטיקה' מחתקציב 

  .2007 בהשוואה לתקציב שנת 10% -כ חל גידול של  כ"המינהל ובסה

כ חל גידול של " מתקציב המינהל ובסה21% הכולל את תקציב מרכזי המכר מהווה רכישות' מחציב תק

  .2007 בהשוואה לתקציב שנת 18%
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  מחלקת בינוי

  

שיפוץ מבנים ואגפים , מתקנים הנדסיים ומכלולים חדשים, הקמת בתי סוהר ובתי מעצר חדשיםתכנון ו

  :2008ם עיקריים שביצעה מחלקת בינוי בשנת להלן מספר פרוייקטי  .קיימים וניהול נכסים

  

  'ר רימונים ב"בניית ביס

  .ר אשמורת בשל מצבו הפיזי הירוד"יחליף את ביס' רימונים ב

  .בסטנדרטים מתקדמים,  קומות6 -  מקומות כליאה ב648 –המבנה מכיל 

  .כיתות לימוד ועוד, חדרי אוכל,  תאי כליאה18ר הכולל " מ1400 -כל קומה בגודל של כ

  . אסירים6 - ר ובכל תא ישהו כ" מ25 -גודל התא כ

  .ר" מ4.5-לכל אסיר יוקצו כ 

  :חוץ מבניית המבנה נבנו

 מכלול ביקורים •

 מסוף מבקרים •

 מרפאה •

 מרכז מכר •

 ד"וחדרי עו •

  . אסירים6בכל תא ישהו 

 .₪ מליון 65 - התקציב לבניית הפרויקט הסתכם בכ

  .2009ודש יוני חודשים ויסתיים בח16 -משך ביצוע הפרויקט כ

  

  וקציעות' סהרונים ב

  'סהרונים ב

 מקומות כליאה נוספים במתחם סהרונים בסמוך למתחם קציעות בשונה 1,000  -מדובר בהקמת כ  -

 .שהוקם באוהלים' מהקמת סהרונים א

 :המבנים עומדים בכל הסטנדרטים של הבניה הכוללת -

 .ועודמגדלים , ביקורים, מרפאה, מבני הנהלה, הקמת אגפי כליאה •

 .ח" מש43 -בכעלות הפרויקט הסתכמה   -

 . חודשים6 –כ  –. בניה ותשתיות, פיתוח, תכנון: משך הקמת כל המתחם הכולל -

 מתחם קציעות

 .₪ מיליון 6 -הקמת מאגר מים בעלות של כ  -

 .ח" מש2 -שדרוג מכון טיהור השפכים בעלות של כ  -

 .₪ מיליון 2.7 –הקמת תחנת שאיבת ביוב בעלות של כ   -

  .₪ מיליון 2.8 בעלות של –פיתוח וסלילת כביש בטיחותי סביב קציעות   -
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   אגפים בבתי סוהר14שיפוץ ושדרוג 

  :   שופצו ושודרגו אגפים ותאים בבתי הסוהר הבאים2008בשנת 

  .4 ו 1 שיפוץ אגפים –אשל 

  .1 אגף מעבר ואגף –קישון 

  .4 -3 אגפים –דמון 

  .11 -  ו1 אגפים –ק "אוה

  . אגפים במבנה הטייגרט3 שיפוץ של –איילון 

  .3 - 1 אגפים –שיטה 

  .12 שיפוץ אגף -שקמה  

   .14- ן12 בניית אגפים –קציעות 

  .₪ מיליון 37 –סך עלות השיפוצים הסתכם בכ 

  

  תוספות בנייה ושדרוגים

  :בבתי הסוהר הבאים₪  מיליון 73 –מחלקת בינוי  ביצעה תוספות בניה בעלות של כ 

ומערכת החשמל באגפי האוהלים וכן , שדרוג מטבח אסירים,  מקומות כליאה240  בניית-בעופר -

   .₪ מיליון 11.4 - כאספקת מבני שירותים ומקלחות ומשרדים בעלות של 

 וסיום בניית מכלול משקי ושלמת ₪ מיליון 7 –של כ  בניית מבנה הפרדה ועונשין בעלות -ברמון -

 .₪ מיליון 5 –חומות וגדרות בעלות של כ 

 .₪ מיליון 4 – בעלות של כ קמת חדר מחשבה -

 .₪מיליון  2.6 בניית מעון סגל בעלות של -במגידו -

 .₪ מיליון 2 –מיזוג ובניית מכלול קליטה בעלות של כ ,  שדרוג -  ר ירושלים"בבימ -

 .₪ מיליון 1.9 הסדרת כבישים בעלות של – גילבוע -

 .₪ מיליון 1.8 -כיעין בעלות של מוד'  הסבת חדר אוכל סגל ישן למשרדי מח- בנציבות רמלה -

 – ובפלגות יחידת נחשוןבבתי המשפט -

שיפוץ ושדרוג תאי הכליאה בבתי המשפט ולשיפוץ והסבת משרדים לפלגות יחידת נחשון ברחבי  -

 .ח" מש1.5 - כהארץ בעלות של 

 .₪ מיליון 1.4 -כ בעלות של - החלפת גגות אסבסט -

  .₪יליון  מ-כ בעלות של -ס  " ביחידות שבאיטום גגות -

 .₪מיליון  הסדרת חנייה למתחם בעלות של – השרון -

  -כשידרוג מפקדת גדוד דרום של יחידת נחשון ומתחם בית המשפט בבאר שבע בעלות של    -באשל  -

 .₪ אלפי 400 בעלות של 101שיפוץ מבנה      .ח" אש900                       

 .₪ אלף 760יכים בעלות של  שיפוץ מקלחות ושירותים במגורי החנ– ס ניר"ביה -

 .ח" אש520  בניית מכלול מבקרים בעלות של- שיטה -

 .₪ אלף 500 - שיפוץ מרכז החינוך בעלות של כ- במעשיהו -
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 .ח" אש450 –כ התקנת שירותים במגדלים לרווחת הסוהרים בעלות של  -עופר  -

   הסדרת מערכת החשמל בתחום המתח -  במחוז מרכז -

 .₪ אלף 400 - כהגבוהה  בעלות של 

 .₪ אלף 320 שיפוץ מבנים בעלות של -  במצדה -

 .₪ אלף 260 -  הקמת תחנת דלק בעלות של-בקציעות -

 .₪ אלף 200 הקמת מכלול משקי בעלות של -  בגבעון -

  

 .הסבת בתי סוהר ממזערי לבינוני ומיגון ואבטחת בתי סוהר לוחמניים

 הסבת בתי סוהר ממזערי לבינוני -

צלמון וחרמון , מעשיהו, ואבטחה בבתי הסוהר כרמלמדובר בביצוע עבודות מיגון  •

בניית כלבייה וגזרת כלבים , בנית חומות, בניית גדרות סביב בתי הסוהר: הכוללים

 .ושדרוג מערכת החשמל

 24-הסתכם בכ , סך התקציב לביצוע העבודות להסבת בתי הסוהר לרמת ביטחון בינונית •

 .ח"מש

 :מיגון ואבטחת בתי סוהר לוחמניים -

פרסמנו מכרז והתקנו , כגון אפודים קרמיים, ו אמצעים לאבטחת בתי הסוהרנרכש •

 .זרקורים מוחשבים

יפ ממוגן ירי לבתי הסוהר הלוחמניים קציעות ועופר וקבלת רכב ממוגן 'טיפול בקבלת ג •

 .ח" מש3.5 -ליחידת נחשון בעלות של כ

 :אגף סופר מקס -

 בטחוני שירכז את ראשי חברי  סופר–ל לתכנון אגף מיוחד "מינהל ת  פעל2008בשנת  •

למנוע אפשרות יצירת קשר אסור , ארגוני הפשע באגפים נפרדים משאר האסירים

 .והברחת חפצים אסורים

  ר לגובה"פרויקט ביס

ס בדרכו להפוך למוביל עולמי בתחום הכליאה "הפרויקט הינו פרויקט ייחודי אשר יקדם  את שב •

 .והתקון

 מקומות כליאה אשר יאגד בתוכו את כל מבני העזר 5,000  –מדובר במתחם כליאה של כ  •

 .ומרכז רפואי, מכלול לוגיסטי, מסוף מבקרים, מרכז תעסוקה, מכלול קליטה ומיון: הנדרשים

ייחודו של הפרויקט הינו בהתייעלות הצפויה מחד ובהצבת רף של תנאים משופרים לאסירים  •

 .מאידך

אשר יאפשרו להם לבצע עבודתם על הצד הטוב , יזכו הסוהרים לתנאי עבודה ברמה גבוהה, בנוסף •

 .ביותר

 .בצמוד למתחם יבנו תחנת משטרה ובית משפט לצורך התייעלות וחסכון בנושא ליוויי אסירים •
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תנאי המחיה יהיו משופרים ויאפשרו  פיקוח ,   מטר6.5לכל אסיר יוקצה שטח מחייה של כ  •

 .ובקרה יעילים ויקלו על עבודת הסוהר

מגדלים של שתים עשרה קומות אשר יאפשרו מדרוג פנימי בכל מבנה והתייעלות ייבנו שני  •

 .תוך שימוש באמצעים מתקדמים–בעבודה השוטפת 

תכנון המתחם ייעשה תוך שימוש  בחומרים ידידותיים לסביבה וחשיבה על חסכון והתייעלות   •

 .בתחום התחזוקה והתפעול

 .בתכנון ראשוני לפונקציות השונות למתחםוועדת ההיגוי הכינה תוכנית אב למתחם ועוסקת  •

 . מיליארד שקל1.3  –עלות הפרויקט עומדת על כ  •

עם סיום בניית בית הסוהר לגובה על פי הסטנדרטים שנקבעו נוכל לממש את היעד להיות ארגון  •

 .הכליאה מהמובילים בעולם

70

190

0

50

100

150

200
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   לוגיסטיקה

  
עיתוד ואספקת , תכנון רכש,  ה ושינוע ציודמתן שירותי תחבור,  אספקה וביקורת מזון : יסוקתחומי ע

 וניהול מערך הנשק   ותשתיותחזקת ציודא ,  ג הארצי"ניהול המרלו, ציוד

  :2008לוגיסטיקה בשנת ' י מח"להלן הפעילות שבוצעה ע

  

  מזון

 .ס"ל מצרכי מזון לשב"מזה שישה עשורים סיפק צה -

 .זוןס כי יפסיק לספק לו מצרכי מ"ל לשב" הודיע צה2007בשנת  -

הוכן בשיתוף עם משטרת ,ס"ל שהיה ספק המזון העיקרי של שב"על מנת להיערך להתנתקות מצה -

 .ישראל מכרז לאספקת מצרכי מזון

 .  זכתה במכרז–" תנובה שף" ' חב -

 בוצע שיפור תפריט לאסירים בסיוע שירותי ייעוץ חיצוניים שכלל -

 .סקר מקיף ביחידות -

ם הוחלפו לפריטים בריאים יותר והוכנו תפריטים חלק מהפריטי, בהתאם להמלצות היועצים -

 .נוער וסגל, נשים, עצורים, בטחוניים, אסירים פליליים: המותאמים לאוכלוסיות הבאות

 . אנשי סגל האחראים על כל נושאי אספקת ובקרת המזון7 –צוות המזון  הורחב והוקם ענף המונה  -

 :ס כגון"בוצעו פעולות לשיפור תדמית הטבחים בשב -

 .שת חליפות עבודה מקצועיותרכי •

 .קיום ימי עיון והדרכות •

 .אחראי מטבחים נשלחו לימי השתלמות בבתי מלון •

  . ביקורות מזון ביחידות100 -בוצעו כ -

.15% - ניכר גידול של כ 2008 -2007בהשוואת תקציב המזון לשנים  -
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  בריאות הסוהר 

 :ל פעל לשילוב מזון בריא לתפריט כגון"מינהל ת -

 .ותתוספת ירק •

 . שמן קנולה-שימוש בשמן בריא יותר  •

 .הקצאת עמדות מזון בריאות בחדרי האוכל •

  .בישול ואפית מזון במקום טיגון •

 .בוצעו הדרכות וימי עיון לטבחים בדגש על מזון בריאות -

 .נרכשו משקלי אדם והצבנו אותם בחדרי אוכל -

   רכב-כלי

  .  כלי רכב74 -ס בכ" גדל צי הרכב בשב2008בשנת  -

 .2007 בהשואה לשנת 14% -של כגידול 

 :ענף תחבורה פעל לקידום הנושאים הבאים -

  .כולל התקנת ציוד נלווה,  רכבים שונים בחדשים126החלפת  •

 .ביצוע מאות ביקורות לכלי רכב ביחידות ובמטה על מנת לשמור על רמת תקינות גבוהה •

 הקצינים ד" הפועלים על חשמל ודלק אך חו- רכבי היבריד4ביצוע ניסוי לשילוב  •

 .שהשתתפו בניסוי לא היתה חיובית

 . אמבולנסים כולל כל הציוד הנדרש וכן רכבים מיוחדים ליחידת מצדה ונחשון3נרכשו  •

פים ממוגני ירי לבתי הסוהר קציעות ועופר ורכב נוסף ממוגן ירי ליחידת ' ג2הוזמנו  •

 .נחשון

 3 – הרכב ב ס שאיפשרו לצמצם את צי כלי"אוחדו מסלולי נסיעות במשאיות שב •

 .משאיות

הוכן נייר מטה למערכת רשם נסיעות מערכת שתחליף את כרטיס המסע ותאפשר מעקב  •

 .אחר פעילות הרכבים

י נקיטת צעדים משמעתיים ואף השבתת "בוצעה פעילות לצמצום תאונות הדרכים ע •

 .רכבים לנהגים שנצפו מבצעים עבירות תנועה

 למרות עליה של 2007ות הדרכים בהשוואה לשנת  בסך תאונ2% -ניתן לציין ירידה של כ •

 . במצבת כלי הרכב משנה קודמת14% -כ
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  מדי סוהרים

 .במסגרת היעד לשיפור תדמית הארגון הנחה הנציב לפעול להחלפת מדי הסוהרים -

במסגרת זו ביצע מינהל תמיכה לוגיסטית עבודת מטה לאיתור מדים איכותיים ויוקרתיים כולל  -

 .רוקפורט האמריקאית' אורטופדיות של חבאספקת נעליים 

 .2009הנעליים יסופקו לכלל הסוהרים במהלך חודש אוגוסט  -

 .חלופות למדים חדשים בדגש על נוחיות וייצוגיות' נבחנו מס -

 .ל להקצות לכל סוהר זוג מדים חדש" מתכוון מינהל ת2009בסוף שנת העבודה  -

  2008ענף תכנון ואספקה פעל במהלך שנת 

 וכן להגדלת אחוזי ההנחה לרווחת H&O'  נקודות לרכישת ציוד וביגוד מחב1,250להקצאת  -

 .הסגל

  . נקודות לרכישת מדים400בנוסף פעל הענף להקצאת  -

  

 מדי אסירים

על מנת להגביר את הביטחון ולמניעת בריחות החליט הנציב על החלפת מדי האסירים מצבע חום  •

 .לצבע כתום

  .במספר בתי סוהרענף תכנון ואספקה ביצע פיילוט  •

 .ס"י מערך התעסוקה מדי אסירים כתומים לכלל האסירים בשב"בימים אלה מיוצרים ע •

  . חליפות2לכל אסיר ינופקו  •

  .לחלוקת המדים נבנתה תוכנית שעל פיה ינופקו לכלל בתי הסוהר •

  

  מרכז לוגיסטי ארצי ותחזוקה

 .מרכז לוגיסטי ארצי נותן מענה בשוטף ובחרום -

 .₪ מיליון 15 -ת של כרצי ציוד בעלובמרכז לוגיסטי א -

 ביצע המרכז הלוגיסטי הארצי פעילות שהביאה לחסכון באמצעות משאית 2008במהלך שנת  -

הפעולה חסכה נסיעות . חינוך ומערכות מידע, המספקת ציוד ליחידות השטח כולל ציוד רפואה

 .משאיות מהשטח למרכז הלוגיסטי

  . תוספת משימות בנושא התחזוקה והנשק2008 קיבל במהלך שנת  המרכז הלוגיסטי הארצי -

  ריכוז התחזוקה תחת קורת גג אחת תאפשר שירות טוב ויעיל יותר ותגביר המודעות לתחזוקה     

  .מונעת    

  ,  קריאות והתקנות בנושא ציוד מטבחים4,400 - טופלו באמצעות ענף תחזוקה כ2008במהלך שנת  -

  גנרטורים , מעליות, ביוב,  קריאות בנושא תחזוקת תשתיות מים1,320 - וכ .מזגנים ומכונות כביסה       

  .לוחות חשמל  ומיזוג אויר, שערים חשמליים       

 . חיילים522 -מתוכם כ,  סוהרים1,285 טיפל המרכז הלוגיסטי הארצי בגיוס והלבשת 2008בשנת  -
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  מערך הנשק

ל "ס לידי מינהל ת"הנשק בשבבמסגרת החלטת הנציב להעביר האחריות לניהול ותחזוקת מערך  -

 פעל ענף תחזוקה ומרכז לוגיסטי

 :ארצי להלן

 .ל ביחידות ובמטה"ל עדכון הנהלים והתאמתם לפעילות אנשי מינהל ת •

 .לרישום הנשק וניפוקו •

 .אחזקה ותיקוני הנשקים וכספות הנשק •

  . ביקורות בתחום168 -ביצוע כ •

 סיום פרוייקט בניית הנשקיות המחוזיות •

 .ר מגידו" בביס– במחוז צפון •

  במחוז–במחוז מרכז  •

 .ר אשל" בביס-ובמחוז דרום   •

  :ענף תחזוקה ומרכז לוגיסטי ארצי    ציין לעצמו מטרות עיקריות בתחום והם •

 .לדאוג ולפעול לכלי נשק תקינים ופעילים •

 .לפעול לאחסון וטיפול יעיל של מלאי התחמושת •

  .והכנסת מודעות לסוהרים לחשיבות התחזוקה הנכונה •
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  רכישות

ס תוך שמירה על רמת הוצאה תפעולית "אחראית על הרכש וההתקשרויות בשבלקת הרכש מח -

 .נמוכה

זיהוי , ס"לצורך תפעול מערך שב, ס"מסייעת בניצול תקציב הקניות והפיתוח המאושר של שב -

 .תוך כדי התחשבות בבעלי התקציב השונים, צרכים מערכתיים בהליכי הרכש

 של הסגל והאסירים כולל פיקוח ובקרה על –ראית מקצועית על הפעלת מרכזי המכר המחלקה אח -

 .היחידות ופיקוח על המחירים

 .מרכזת את ועדת רווחי מרכזי המכר לאסירים -

 .סי והארכיון"אחראית על תפעול מערך הדואר הפנים שב -

  

 מרכזי מכר

 .ק"שיטה ואוה, א"ר ת"בימ, קישון, גבעון, מעשיהו, דקל, אשל: ר"שופצו ושודרגו מרכזי מכר בביס -

 .ס במרכזי מכר לאסירים ולסגל" ביקורות בכלל יחידות שב65נערכו  -

 ).2007 בהשוואה לשנת 18%עלייה של (₪  מליון 130 - תקציב מרכזי מכר לאסיר הסתכם בכ -

, מזגנים, מקררים: לרווחת האסיר הכולל₪  מליון 6.5 -נרכש   ציוד בכ, מרווחי מרכזי המכר -

 .ציוד לחדרי כושר ועוד, מתקני משחקים, איםמקפי

 . הוכנה עבודת מטה לפרסום מכרז חדש למרכזי המכר לסגל ואסירים2008בשנת  -

 עיקר השיפור הוא בהחלטה להפריד בצורה מלאה בין הסגל לאסירים ובכך לאפשר קבלת מחירים  -

 .םאין אלטרנטיבה אחרת לרכישת מוצרי, נמוכים יותר במוצרים לאסירים שלהם

  .1.8.09צפי לקבלת תוצאות המכרז החדש  -

 

 מכרזים

 .ס"י הנחיות החשב הכללי ומרכזת את וועדת המכרזים בשב"מחלקת רכישות פועלת עפ -

 . החלטות942 ועדות מכרזים ובהם התקבלו 46 קוימו 2008במהלך  -

חבת הר, מימושי אופצייה, ביצוע תיחורים,  התקשרויות הכוללות פרסום מכרזים500 -טופלו כ -

 .חוזים ועוד

 .₪ אלפי 326חיסכון של   -. מ עם ספקים להוזלת מחירים"ל וכן מו" תיחור בין ספקי החשכעו בוצ -
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 הזמנות וחשבוניות

 .2007 לעומת שנת 10%גידול של  הזמנות 6,879 - בכ2008המחלקה טיפלה במהלך      -     

  .2007 לעומת שנת 20%גידול של  חשבוניות 20,500 - ובכ -

 עלי לציין כי כדי 2007 לעומת שנת 2.93%גידול של ס " יועצים למאגר המתכננים של שב41ורפו צ -

י המחלקה בדיקת מוניטין הכוללת תשאול ממליצים וראיונות עם "להכניס יועץ למאגר מתבצעת ע

 .בנוסף מתבצעת ישיבה מקדימה בראשותי טרם העברת ההמלצה לוועדת המכרזים. המועמדים

  

  מערך הדואר

מחלקת . ל לבצע הפרטה במערך שירות הדואר הפנימי"י הנחיית הנציב הוטל על מינהל ת"עפ -

 .רכישות פעלה בנדון פורסם מכרז והטיפול בדואר הועבר לטיפול זכיין חיצוני

 .י מחלקת רכישות"העברת הדואר ליחידות ומהם מבוצעת פעמיים בשבוע ומפוקחת ע -

  

  ס"ארכיון שב

מחלקת /ס לאחריות מינהל תמיכה לוגיסטית"ר ניהול ארכיון שבעל פי החלטת הנציב הועב -

 רכישות

במסגרת זו מונו נאמני ניהול רשומות יחידתיים שיהיו אמונים על ארגון הרשומות ביחידה לרבות  -

 .ס חוזית"העברת החומר לגניזה לארכיון חיצוני עימו מקושר שב
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  ח ביזור תקציב וסמכויות לשט- העצמת בתי סוהר 

  

על פי החלטת הנציב לפעול למען חיזוק והעצמת בתי הסוהר ולקידום האוטונומיה בניהול  -

נקבע כי בית הסוהר הינו המקום המשמעותי בארגון , הסמכויות ותחומי האחריות, המשאבים

 .לטפח את הסגל ולהעצים את המפקדים הנושאים באחריות, ועלינו לחזקו

האצלת סמכויות ותקציבים למפקדים כמנוף לחיזוק מתוך תפיסה זו נעשתה עבודה מקיפה ל -

 .והעצמת בתי הסוהר

מינהל תמיכה לוגיסטית פעל בהתאם והעביר למחוזות וליחידות מאות אלפי שקלים בנושאים  -

 :הבאים

 ,פרוייקטים לוקאליים •

 :חומרי גלם ל •

 חשמל ומים , אינסטלציה, בדק בית �

, סדקית, ריהוט משקי לסוהר, םמצרכים שונים לאסירי, חומרי חיטוי, ציוד משרדי •

  .'ריהוט משקי לאסיר וכד, מזון וירקות, נורות

  

  התייעלות וחיסכון

ב "גז וכיוצ, דלק, חשמל, מים: בכלל זה, מניתוח מכלול הנתונים הנוגעים לצריכת האנרגיה בארגון

  .ניכר כי ישנה מגמה של עליה בצריכה הארגונית 

משמעות הן בהקשר של זה לדבר , סכון בתחום האנרגיהבארגון קיים פוטנציאל גדול לצמצום וח

  .הקטנת הנזק הסביבתי,  כלומר–" ר ירוק"ביס"החיסכון התקציבי והן בהקשר של פרויקט 

מחייב את כולנו כלכלית ומוסרית לחיסכון ,  השנים האחרונות16 מצב משק המים של ישראל ב 

  .והתייעלות בצריכת המים

  .ות המים שלנו  להגיע לשליטה בהוצא-המטרה

  .ק" מ6 -צריכת מים ביתית ממוצעת לאדם במהלך חודש הינה כ

  . יותר מפי -.  ק" מ15.2אסיר הינה +ר סוהר"לעומת זאת הצריכה לאדם בביס

  

  :סכון כגוןי פרויקטים שתכליתם ח פעלנו במספר2008במהלך שנת 

  מים

 .יכת המים בתאיםהותקנו מערכות שליטה ובקרה על צר, בכל האגפים שבוצעו שיפוצים •

  

  חשמל

 בעלות 6%-כ של ירידהשהביאו ל T 5מעבר לשימוש בנורות חשמל חסכוניות דגם  •

 . לתאורההחשמל

 . התקנת מערכת מיזוג אויר הכולל בקר לכיבוי אוטומטי- מעשיהו •
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  דלק

ובנינו חדר הסקה על בסיס גז במקום ' הותקנו מערכת סולרית לחימום מים ברימונים ב •

 .סולר

ובכך  המרכז הלוגיסטי הארציי משאיות " לאספקת ציוד ליחידות ע  עילותבוצעה פ •

 .חסכנו נסיעת משאיות היחידות למתחם רמלה וחזרה

 3 –ס שאפשרו לצמצם את צי כלי הרכב ב "אוחדו  מסלולי נסיעות במשאיות שב •

 .משאיות

 .י איחוד הסעים"היחידות והמחוזות  הונחו  לחסוך ולהתייעל בצריכת דלק ע •

מהלך שיחליף את , בכלי הרכב" רשם נסיעות"צעה  עבודת מטה להתקנת מערכת בו •

  תעודות המסע ויאפשר בקרה טובה יותר אשר תגרום לחיסכון בסופו של דבר בדלק
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  ר ירוק"ביס

 ארוך  לקדם מהלך2008החליטו בתחילת , ל המשרד להגנת הסביבה"בשיתוף מנכ, ס"שבנציב  -

שמטרתו להעלות את המודעות לנושאי סביבה בקרב הסוהרים והאסירים ולעודד התנהלות , טווח

 .ס"סביבתית במתקני השב

  ". בית סוהר ירוק"נציב על תחרות ההחליט , כדי לעודד ולקדם את המהלך -

במטרה להטמיע עקרונות , בשו דרכי פעולהואכיפה במשרד להגנת הסביבה גבתיאום עם אגף ה -

רגנו ובהתאם לכך א. ס"להסדיר ולמנוע מפגעים ולנצל משאבים טבעיים במתקני השב, בתייםסבי

 .ס" בשבלסגל ולנציגי המחוזות, ימי עיון בנושאי סביבה למפקדים

 .ר ירוק עם הקצאת תגמול כספי ליחידה הזוכה"נקבעו קריטריונים לתחרות ביס -

ח "רמ, ס"לה את היועץ המשפטי בשבכל, שהתכנסה לבחירת בתי הסוהר הזוכים, ועדת השופטים -

 .רכישות ונציגת המשרד להגנת הסביבה

וניקדו על פי רשימת קריטריונים שנקבעה , חברי הועדה סיירו בבתי הסוהר שעלו לשלב הגמר -

  : גם את הפרמטרים הבאים, לצד ההתרשמות הכללית, וכללה, מראש

  חינוך והסברה   •

  טיפול והסרת אסבסט   •

  לחימה במזיקים   •

  פסולת ומחזור   •

  חסכון במים ובחשמל   •

: שעלו לשלב הגמר והם,  ועדת הערכה מחוזית החליטה על שני בתי סוהר מכל מחוז2008בסוף  -

 . אשל ואוהלי קידר, נווה תירצה, השרון, גלבוע, שיטה

ר נווה תרצה ומקום שלישי "ר אשל מקום שני ביס"מקום ראשון זכה ביס: התוצאות הסופיות הן -

  . גלבוער"ביס

  .הענקת התעודות התקיימה במעמד השר להגנת הסביבה והנציב -

במטרה , מהלכים לניהול מתקני הכליאה בראייה סביבתיתס "שב קידם 2008בשנת , לסיכום -

  .מתמיד וארוך טווח ,להמשיך את התהליך באופן הדרגתי

  . בדיקות פליטת גז ברכבי דיזל165י ענף תחבורה "בנוסף לכך בוצעו ע -

 .נייר וסוללות ביחידות, מיכלי איסוף בקבוקים הוצבו  -

 . ליטר360-בוצעה פעילות למחזור שמן ומכירת כ -

 .נמכרו  עודפי ברזל שההכנסה הועברה לרווחת היחידות -

 .סולרית לחימום מים שתחסוך בסולר ובגז' הותקנה מע -

 .הצורכות גז במקום סולר' התקבלה  החלטה לעבור למע -

 1.4-אשל ודקל בעלות של כ , ת"נ, מגידו, שיטה, דמון, ס בכרמל"ת שבהוחלפו גגות אסבסט ביחידו -

 .₪מיליון 
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ר ירוק בין היחידות כאשר הדגש " תימשך הפעילות בתחום ותתקיים תחרות ביס2009במהלך שנת  -

 .התייעלות וחיסכון, חשמל, יהיה על נושאי מים

  

  סיוע לקהילה

  

צמו וזאת בנוסף לעובדה שהפעילות תסייע המינהל רואה את נושא הסיוע לקהילה כיעד בפני ע -

  .ס בעיני החברה"למיצוב ומיתוג שב

 . אומצו   שלושה קשישים עריריים מהעיר לוד בשיתוף מחלקת הרווחה בעירייה2008במהלך שנת  -

הקשר עם הקשישים הינו שוטף ואחת לשבוע מגיעים נציגים מהמינהל לביקור בית  •

 .ובמסגרתו מסופקת חבילת מזון לקשיש

 . תרומה אישית של אנשי המינהל–בחגים סופק   שי  •

סיפק המינהל ציוד לשיפוץ מקלטים לישובי האזור המותקף שבוצע מבצע עופרת יצוקה במהלך  -

  .בשיתוף מחוזות דרום ומרכז
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  מינהל תכנון
  

  כללי

ס ועל ניהול "מינהל תכנון הינו גוף מטה מרכזי הממונה על ריכוז התכנון הארגוני והתקציבי של שב

  .משאבי השירות

, התקינה הוראות השירות, הארגון, התקצוב, משימותיו העיקריות של המינהל מתמקדות בתחומי התכנון

  .פקודות הנציבות ומאגר המידע הארגוני

  .ענף תכנון אסטרטגי, מחלקת ארגון ותקינה, מחלקת תכנון,  מטה המינהל: מבנה המינהל כולל

  .אגף מטה' רהמינהל כפוף ארגונית ל

  

  יעוד

, לניהול המשאבים בתחומי התקציב, ס"להוות גורם מטה מרכזי לתכנון הארגוני והתקציבי של שב

 .האמצעים ומאגר המידע הארגוני וכן לריכוז הוראות ופקודות השירות, התקינה

  

  אחריות עיקריים/תחומי פעילות

ס לטווח קצר "ות מיטבית של שבס בראייה עתידית להערכ"יעדים ותוכניות של שב, ריכוז מגמות  ��

 .ולטווח ארוך

 .ס וביצוע עבודת מטה ליישומה"הכנת התוכנית האסטרטגית של שב  ��

 .ס וביצוע מעקב ובקרה אחר מימושה"שנתית והשנתית של שב-הכנת תוכנית העבודה הרב  ��

 .ס וניהולו"ריכוז התכנון התקציבי של שב  ��

אמצעים ופריסת , רכב, אדם-כוח: ס"י שבתכנון וניהול מערך התקינה תקנון והקצאה של משאב  ��

 .יחידות

 .ס"ניתוח מערכות מינהליות וארגוניות בתחומי הפעילות השונים בשב  ��

 ).'מפתחות הקצאה וכו, מדדים, מודלים(פיתוח ובנייה של כלים ותשתית לתכנון ארגוני   ��

 בפקודות מבנה ומשאבים ארגוניים ופרסומן, ייעוד  תפקידים, ס"ארגון והקמה של יחידות שב  ��

  .ארגון

 .ס וגורמי חוץ"ריכוז ועריכה של מאגרי נתונים וניתוחים סטטיסטיים ומתן שירותים לגורמי שב  ��

 .ביצוע בחינות ארגוניות למערכים ולתהליכי עבודה לשיפורם ולייעולם  ��

תועלת לפרוייקטים מרכזיים -ייזום וביצוע בדיקות כדאיות כלכלית ועריכת ניתוחי עלות  ��

 . ס"ומערכתיים בשב

והפעילות  סקירות ומצגות כבסיס לקבלת החלטות בתחומי הארגון, ייזום והכנת ניירות מטה  ��

 .ס"הכוללת של שב
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ולמבני , ריכוז הטיפול במסד הנתונים של מערך הכליאה והכנת פרוגראמות למערך הכליאה  ��

 .המטה

 .תכנון טפסים מינהלים ומתן אישורים להנפקת חותמות  ��

 .שירות ופקודות הנציבות ופרסומןריכוז הטיפול בהוראות ה  ��

  

  8200עיקרי הדגשים בתכנית העבודה 

 והתאמתו לצורכי  לפיתוח והרחבת מערך הכליאהס וגורמי חוץ" מול גורמי שבעבודת מטה  ��

  .הארגון

ר "כ, א" כ-במערך הארגוני והמשאבים הארגוניים , בחינת שיפורים ושינויים בתהליכי העבודה  ��

 .'תקציב וכו

 .תחזוקת המערכות הקיימות ופיתוחן, ס" משאבים לתחומי הפעילות השונים בשבתכנון והקצאת  ��

  .יישום שינויים במבנה הארגוני של מטה השירות ויחידותיו  ��

  .ניצול מיטבי של התקציבלהגברת המעקב התקציבי   ��

 .הוצאות תקציביותבבחינת תחומי פעילות להתייעלות וחסכון במשאבים ו  ��

  ).ש"תר(ית והרב שנתית תכנון יישום התוכנית האסטרטג  ��

  

  2008עיקרי הפעילויות של מחלקת תכנון בשנת 

 :תקציבי/מתווה ארגוני  ��

פ לפיתוח תוכניות " בשיתוף המשרד לבט2009תקציבי לשנת העבודה /הוכן מתווה ארגוני

במסגרת תקציב הקניות והפיתוח , רכב ואמצעים, א"צרכים במשאבים של כ, ומשימות חדשות

  .ס"של שב

 יבהצעת תקצ  ��

על בסיס ,  בתחומי הפעילות השונים2009ס לשנת הכספים "גובשה הצעת תקציב כוללת של שב

המשרד /תקצוב ובקרה, בהנחיית הנציב ובשיתוף אגף תכנון, ס"עבודת מטה של מחלקות שב

  . לביטחון פנים

 גיבוש ההוראות והצעת התקציב  ��

  .ישור הכנסתגובשו ההוראות והצעות התקציב לחוברת דברי ההסבר המוגשת לא

 .חלוקת התקציב להוראות וסעיפי צל  ��

  



  2008ח שנתי "דו  -שירות בתי הסוהר          

  

151

 

 תוכנית עבודה שנתית  ��

המשימות , המבטאת את מכלול התוכניות, 2008נערכה והופקה תוכנית העבודה לשנת 

והפעילויות המתוכננות לביצוע בשנת העבודה הקרובה ואת מסגרות המשאבים הכספיים שהוקצו 

  . למימושן

 בקרה על ביצוע התוכנית  ��

  . בקרה על ביצוע התוכנית העבודה המקורית שסוכמהבוצעה  

 עדכון תקציב  ��

  :עודכנו מסגרות התקציב והותאמו לצרכים הקיימים במהלך שנת העבודה  

 .ל תכנון" דיוני פורום תקציבי בראשות רמ25התקיימו   ��

 עיבוד נתונים  ��

  ם אשר הוצגו בפני פורומי, שקפים ותרשימים בתחומי התכנון והתקצוב, הוכנו מצגות  

  .ס ומחוצה לו"בשב

 ניירות מטה  ��

, על בסיס איסוף נתונים, נכתבו ניירות מטה כבסיס לקבלת החלטות בתחומי התכנון והתקצוב

  .תוך הצגת חלופות שונות ומשמעותיהן, עיבוד נתונים וניתוחם

 י"העברת מערך הכליאה והליווי ממ  ��

ולה בין הגופים ותחומי י למיסוד שיתוף פע"ט וכתיבת נוהל עבודה משותף עם מ"ריכוז עמ

  .ס"אחריות בהעברת בתי המעצר ומערך הליוויים לרשות שב

 בדיקות תקציביות  ��

  .ס"נערכו בדיקות תקציביות ותכנון תקציבי בתחומי פעילות מרכזיים בשב  

 . תקצוב מתקני הכליאה ואגפי כליאה חדשים  ��

 .י רבעונים"תכנון פריסה תקציבי עפ   ��

 .מול התכנון התקציבי מעקב סטטוס ביצוע התקציב אל   ��

 . בדיקת התייקרויות  ��

 בדיקות כלכליות  ��

 :ס כגון"בוצעו מספר בדיקות כלכליות בתחומים השונים בשב  

 . אסירים3,000תוכנית להעסקת   ��

 .מדי סוהרים  ��

 .ס" הפרטת שירותי הדואר בשב  ��
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 טיפול בקבלת עודפי תקציב  ��

  .ביצוע והוחלט על תוכניות ל2007טופל נושא קבלת עודפי תקציב משנת   

 הדרכת רכזי תקציב  ��

של   לשיפור ולייעול עבודתם , נערכו פגישות הנחייה והדרכה לרכזי התקציב ביחידות המטה  

  .כלל הגורמים הנוגעים לתחומי התכנון והתקצוב

 ביקורים ביחידות  ��

  .נערכו ביקורים בבתי הסוהר ונבחנו נושאי תכנון ותקצוב שונים  

 :נטלה חלק בצוותי היגוי ובוועדות שונותמחלקת תכנון  –וועדות /צוותי עבודה  ��

 . וועדת מכרזים  ��

 .פורום תקציבי  ��

 .וועדת מזון  ��

 .וועדת מחקרים  ��

 וועדת רווחי קנטינה  ��

  

  

 2008עיקרי פעילות ענף תכנון אסטרטגי בשנת 

 

 .ס" רוכזו נתונים על מגמות פשיעה ודמוגרפיה לצורך היערכות מיטבית של שב  ��
 

 .ס לצורך בניית מודלים לתכנון" של שבבוצע ניתוח נתונים ממאגרי המידע  ��
 

 ס" בוצע ניתוח נושאים אסטרטגיים וגיבוש הצעות למדיניות שב  ��
  . במגזרי פעילות שונים

  

 .ס" תחומים עיקריים בשב6 – הוכנה תוכנית רב שנתית מפורטת ב   ��
 

 .2025 הוכנו תוכניות מפורטות לניהול משאבי הכליאה עד שנת   ��

 

 .חום ניהול משאבי הכליאה השוטף בתיאום עם אגף האסירנעשו תוכניות התייעלות בת  ��
  

מיסוד קשרים מקצועיים בנושאים הנוגעים לארגון עם גורמים מקבילים במשטרה   ��
  .כ"ובשב
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   2008עיקרי פעילות מחלקת ארגון בשנת 

    

 .מערכות ארגון ומינהל  ��

 .ס"בחינת הקמת מינהל הדרכה בשב   ��

 .רה ארגון חטיבת הבטחון  ��

 .ס"ידת דרגות בשבבחינת פירמ  ��

 .רה ארגון חטיבת מודיעין  ��

 .רה ארגון יחידת דרור  ��

 .בחינת הרחבת מתקן משמורת לפליטים  ��

 .רה ארגון בית הספר ניר  ��

 .רה ארגון יחידת מצדה  ��

 .ס"מערך ארגוני לתוכנית פיקוח אלקטרוני בשב  ��

 .ס"ב לסוהרי חובה בשב" במג05ל לקיים פיילוט לטירונות "ב וצה"מג/י"ט מול מ"עמ  ��

 ).'השאות וכו, מיפוי תפקידים, ניהול השינוי(ובלת פרוייקט קידמה בהיבטים ארגוניים ה  ��

  

 בדיקות ארגון ושיטות  ��

  :ס"י קביעת פיקוד שב"עפ, נערכו בדיקות ארגון ושיטות לשיפור תהליכי עבודה והתייעלות

 .א בתחום הביטחון בבתי הסוהר במיתחם השרון" בדיקות צורכי כ  ��

 .י המעצרא בבת"בדיקת צורכי כ  ��

 .א ובאמצעים ביחידת נחשון ומצדה"בדיקת צרכים בכ  ��

 .בדיקת צרכים לכלי רכב ביחידות  ��

 .צ ועופר"ראשל,  רמלה–א לאבטחת בתי המשפט "בדיקת צורכי כ  ��

 .ס"בדיקת העברת מערך עתירות אסירים מהפרקליטות לשב  ��

 .'מ וכו"צל, א"בדיקת תקני קש  ��

 .בדיקת צרכים למתקני כליאה ואגפים חדשים  ��
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 פקודת ארגון  ��

  :הוכנו פקודות ארגון בתחומי פעילות שונים  

 .רה ארגון חטיבת ביטחון  ��

 .הקמת ענף בטיחות  ��

 .יחידת מצדה  ��

 ).פרוייקט קידמה(הקמת ענף הטמעה   ��

 .רה ארגון מערך מדעי ההתנהגות  ��

 .ס"רה ארגון מבנה ארגוני שב  ��

 ).'השרון ד(הרחבת בית הסוהר רימונים   ��

 .גןר מ"ר ניצן וביס"איחוד בימ  ��

 ).סהרונים(הרחבת מתקן למשמורת לפליטים   ��

 .ס"הקמת מינהל טכנולוגיות בשב  ��

 ציוד ואמצעים, רכב, אדם-תקינת כוח  ��

רכב ואמצעים למגזרי הפעילות , אדם- בתחומי כוח2008 רוכזו הצרכים לשנת העבודה   ��

 .ס"השונים בשב

כים ולמקורות בהתאם לצר, ציוד ואמצעים, ר"כ, א" תקני כ– תוקננו ופורסמו המשאבים   ��

 .המשאבים

 .רכב ציוד ואמצעים ופורסמו השינויים לגורמים השונים, א" נערכו שינויים בתקינת כ  ��

 הגדרות תפקידים  ��

 .במפקדות הביניים ובבתי הסוהר,  רוכז קובץ הגדרות תפקידים בכל התפקידים במטה  ��

 . בוצעו עדכונים שוטפים בהתאם לשינויים הארגוניים  ��

 מפתחות להקצאת משאבים  ��

  .רכב ואמצעים ועודכנו המפתחות בהתאם, א"הוכנו מפתחות וקריטריונים להקצאת כ  

 תהליכי עבודה  ��

  .ולייעולה  לשיפור המערכת , ס"נבחנו תהליכי עבודה בתחומי פעילות מרכזיים בשב  
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 ניירות מטה  ��

 .ס"י הנחיות פיקוד שב"עפ, נכתבו ניירות מטה  וניירות עמדה בנושאים ארגוניים ומינהלים  ��

 . הוצגו ניירות המטה בפני פורומים שונים  ��

 

 מדדי ביצוע ארגוניים/מדדי פעילות  ��

 .ס" נבחנו מדדים כמותיים ואיכותיים להערכת פעילויות שונות בשב  ��

 . נקבעה ונערכה תוכנית יעדים ומדדים לשנת העבודה  ��

 יעילות ואפקטיביות, בדיקות נחיצות  ��

י הנחיות פיקוד "עפ, ערכות ומשאבים שוניםיעילות ואפקטיביות של מ, נערכו בדיקות צרכים

  .ס"שב

 מערך כליאה  ��

בהתאם להחלטות ועדת , רוכזו נתוני מערך הכליאה ובוצעו שינווים במערך הממוחשב  

  .מערך הכליאה  

 ועדות/צוותי עבודה  ��

  :קציני מחלקת ארגון ותקינה נטלו חלק בוועדות היגוי ובוועדות שונות בנושאים ארגוניים

 .ס"ערך הפיקוח האלקטרוני לשבצוות להעברת מ  ��

 ).ג"מנהי(צוות להערכת התנהלות יחידות   ��

 .וועדות מערך הכליאה  ��

 .צוות לבחינת חלופות כליאה וליווי  ��

 .צוות לבחינת מערך ההדרכה  ��

 .צוות לבחינת מערך המודיעין  ��

 .מתכננים/וועדה לבחירת יועצים  ��

 .צוות לניהול השינוי הארגוני  ��

 .ס"בצוות לבחינת צורכי ההשכרה של ש  ��

 .ארגון ותקצוב, צוות לכתיבת תורת תכנון  ��
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  2008עיקרי הפעילות של צוות תקינה לשנת 

 פרוגראמות  ��

  .הוכנו פרוגראמות לבתי סוהר ולאגפי כליאה חדשים  

 טפסים והנפקת חותמות  ��

 .תוך שיפור מערך הטפסים הקיים ועדכון קטלוג הטפסים, תוכננו ועוצבו טפסים חדשים  ��

 .תאם לקריטריונים הקיימים הונפקו חותמות בה  ��

  

  פעילויות כלליות של המינהל

 עיבוד נתונים  ��

 .'תרשימי זרימה וכו, מבנים ארגוניים: הוכנו שקפים ותרשימים בנושאים ארגוניים כגון  ��

 . הוצגו מצגות בפני פורומים שונים  ��

 פרסומים שונים  ��

  .אשר הופצו לגורמי פנים וחוץ, הוכנו סקירות בנושאים שונים  

 . מבנה ופעילות מינהל תכנוןסקירה על  ��

 .ס לשנת העבודה"סקירת יעדי שב  ��

 . סקירה שנתית של מינהל תכנון  ��

 בקורים בבתי הסוהר  ��

  .נערכו ביקורים בבתי הסוהר ונבדקו נושאים ארגונים ונושאי תקינה  

  

  8200עיקרי פעילות בתחום הוראות השירות ופקודות הנציבות בשנת 

 הוראות השירות ופקודות הנציבות  ��

) צ"פקנ(עובדו ופורסמו במערכת הממוחשבת הוראות השירות ופקודות הנציבות ,  וכנוה

  .ס"לגורמים השונים בתחומי פעילות שב

 עדכונים בהוראות השירות ובפקודות הנציבות     ��

עודכנו ופורסמו הוראות השירות ופקודות נציבות שונות הנוגעות לתחומי פעילות שונים 

  .ס"י הנחיות פיקוד שב"נויים המערכתיים ועפבהתאמה לצרכים ולשי, ס"בשב

 הנחייה ובקרה  ��

נערכה הנחייה ובקרה לגורמים השונים בעניין ההליכים לביצוע שינויים ועדכונים בהוראות 

 .השירות ובפקודות הנציבות
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  רכב ותקציב, א"כ: משאבים
  

  .2008ס לשנת "להלן נתוני המשאבים המאושרים של שב

   מסגרת התקציב

  
 א " כ  

  בנות 95כולל (צ " משרות עב212 - משרות ו6,644 -סתכם בה 2008האדם בסוף שנת -שיא כוח  

  . מסגרות העסקה7,836כ "ובסה,  סוהרי חובה980- ו)שירות לאומי

  

 רכב 

  .ר"  כ594- סתכם בה הכולל רכבים מבצעים וצמודים 2008ס לשנת "שיא הרכב של שב  

  

 תקציב 

 -סתכם בה 2008לשנת   לשירות בתי הסוהר התקציב הישיר המאושר: תקציב ישיר �

  .ח" אלפי ש1,825,707

 165,650-סתכם בה 2008ס לשנת "התקציב המותנה בהכנסה המאושר לשב: תקציב מותנה �

  .ח" אלפי ש15,927 -סתכם בהח והתקציב המותנה  בהשתתפות "אלפי ש

 .פירוט התקציב לפי תחומים ומשימות מפורט בהמשך �

  

  2008נתוני תקציב לשנת   

  

   :2008ח במחירי " באש2008ס לשנת "להלן פירוט המקורות והשימושים בתקציב שב

  

  תחומים

  מרכיבי ההוצאה

תקציב 

  שכר

תקציב 

  קניות

תקציב 

  גמלאות

תקציב 

  פיתוח

  כ"סה

  1,825,707  91,223  235,030  456,020  1,043,434  תקציב ישיר

  165,650    --  165,650  ---  הוצאה מותנית בהכנסה

  15,927    --  15,927  --  משרדי ממשלה ותהשתתפ

  2,007,284  91,223  235,030  637,597  1,043,434  כ תקציב"סה

  

  
 רזרבה להתייקרויות  

בתקציב ,  בתקציב השכר2%התקציב הישיר כולל רזרבה אוצרית להתייקרויות בשיעור של 

  .ל"בתקציב הפיתוח וברכישות בחו, בתקציב הקניות, הגמלאות
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 בר מקדמי מע 

  :י האוצר כדלקמן" נקבעו ע2008 לתקציב 2007מקדמי המעבר ממחירי תקציב  

  מקדם מעבר  

  2.3%  הוצאות לשכר

  0%  הוצאות לקניות בארץ

  -2.9%  ל"הוצאות לקניות בחו

   0%  בינוי/הוצאות לפיתוח

  2.3%  הוצאות לגמלאות

  

  

 להלן יוצגו הגרפים הבאים: 

  .2008ס לשנת "התפלגות תקציב הישיר של שב �

  .2008 – 2000ס "התפתחות תקציב הישיר של שב �

  .2008ס לשנת "התפלגות תקציב הקניות של שב �

  .2008ס לשנת "התפלגות תקציב הפיתוח של שב �

  

  

סה"כ תקציב ישיר לשנת 2008: 1,825,707

גמלאות

235,030

13%

קניות

456,020

25%

פיתוח

91,223

5%

שכר

1,043,434

57%

התפלגות התקציב הישיר של שב"ס לשנת 2008

באלפי ש"ח
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התפלגות תקציב הקניות והפיתוח של 
שב"ס לשנים 2008-2000 

(במיליוני ש"ח)

פיתוח קניות 
  

התפלגות תקציב הקניות לשנת 2008 
לפי מרכיבי הוצאה עיקריים (באלפי ש"ח)

רכב ואחזקתו
59,495
13%

אחזקת אסירים
151,510

34%

שירותי משרד 
ואחזקה

129,357
28%

קשר 
ואלקטרוניקה

18,260
4%

רזרבה
9,121
2%

הוצאות לכוח 
אדם

75,151
16%

תעסוקה וייצור
10,132

2%

אחרים
2,994
1%

  

  

  

  

  

2000 2002 2004 2006 2008 



  2008ח שנתי "דו  -שירות בתי הסוהר          

  

160

התפלגות תקציב הפיתוח לשנת 2008

 לפי מרכיבי הוצאה עיקריים (באלפי ש"ח)

פרוייקטים 
בשיתוף 
המשרד 
ורזרבות
5,744
6%

פיתוח 
המיחשוב
10,780
12%

התקנות, 
תכנון 

ותשתיות
74,699
82% סה"כ תקציב הפיתוח: 91,223 אלפי ש"ח

  

  

  

 )₪באלפי  (2008תקציב מעודכן לשנת   ��

  כ"סה  פיתוח  גמלאות  קניות  שכר  מרכיב הוצאה

  2,105,655  275,730  235,030  508,642  1,086,253  תקציב ישיר

  165,650  --  --  165,650  --  הוצאה מותנית בהכנסה

  15,927  --  --  15,927  --  השתתפות משרדי ממשלה

  2,287,232  275,730  235,030  690,219  1,086,253  כ תקציב"סה

 

  

 להלן יוצגו הגרפים הבאים: 

  .2008ס לשנת " של שב המעודכןהתפלגות תקציב הישיר �

  .2008ס לשנת " של שב המעודכןב הקניותהתפלגות תקצי �

  .2008ס לשנת "של שבהמעודכן התפלגות תקציב הפיתוח  �
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התפלגות התקציב הישיר המעודכן של שב"ס לשת 2008

(באלפי ₪)

פיתוח

275,730

13%

שכר

1,086,253

52%

קניות

508,642

24%

גמלאות

235,030

11%

  

  2,105,655: 2008כ התקציב הישיר המעודכן לשנת "סה

  

  

  

  

התפלגות תקציב הקניות המעודכן של שב"ס לשת 2008

לפי מרכיבי הוצאה עיקריים (באלפי ₪)

תעסוקה וייצור

14,767

3%

מחוזות

674

0%

שירותי משרד

144,263

28%

רכב ואחזקתו

90,345

18%

אחזקת אסירים

167,562

33%

קשר ואלקטרוניקה

20,502

4%

הוצאות לכוח אדם

71,203

14%

  

  .₪ אלפי 509,316: קניות המעודכןכ תקציב ה"סה
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התפלגות תקציב הפיתוח המעודכן של שב"ס לשת 2008

(באלפי ₪)

טכנולוגיה

63,914

24%

התקנות, תכנון 

ותשתיות

188,631

72%

מחוזות

11,659

4%

  
.₪ אלפי 264,204:  המעודכןכ תקציב הפיתוח"סה
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יחידה

תקציב 

מזומנים

ביצוע כולל 

אחוז ביצועביצוע בדרך

יתרת 

התחייבויות

יתרת תקציב 

לאחר 

התחייבויות

אחוז 

ביצוע כולל 

התח' 

1,086,2531,085,940100%335-22100%שכר שב"ס

235,030235,322100%77-368100%גמלאות

12,33311,73395%1,085-485104%מחוזות

5,3324,79190%627-87102%מחוז צפון

4,0384,104102%84-149104%מחוז מרכז

2,9632,83896%374-249108%מחוז דרום

508,642494,90597%21,354-7,617101%קניות

307,823303,92499%1,9031,99699%מינהל ת"ל

31,34830,28697%98874100%לוגיסטיקה

90,34588,70298%4881,15499%תחבורה

96,65696,322100%102231100%כלכלה ומזון

89,07488,25599%28453599%בינוי-קניות

40035890%402100%רכישות

36,39631,26386%4,29483998%מינהל טכנולוגיות

13,36912,72395%43421298%מערכות מידע

20,50217,17084%2,75857597%קשר ואלקטרוניקה

2,5251,37054%1,1025398%מינהל תכנון

85031737%5321100%הפרטה

50,54349,17497%1,375-6100%מינהל מש"א

11,79310,11686%1,02765094%הדרכת מש"א

4,0213,84796%298-124103%כח אדם

34,72935,211101%49-531102%רווחה

23,15418,46280%4,36233199%אג"מ

5,4924,98291%512-2100%הדרכת ביטחון

16,50112,41775%3,75433198%ביטחון

1,1611,06392%962100%מודיעין

52739775%2710381%חטיבת כליאה

31030197%12-3101%מחלקת האסיר

2179644%1510651%עבודות שירות וחלופות כליאה

73,32675,477103%7,350-9,501113%חטיבת טו"ש

11,74811,61199%257-121101%חטו"ש

42,35439,37593%3,017-39100%רפואה

4,4574,42299%322100%דת

14,76720,067136%4,043-9,344163%תעסוקה

13,49814,521108%409-1,432111%יחידות נציב

12,17913,300109%216-1,337111%חשבות

1,3191,22193%193-95107%מחלקת תקשורת

275,730164,62560%104,7256,38098%פיתוח

188,631130,12169%56,9981,51299%בינוי-פיתוח

23,18514,14561%4,0335,00678%בתי סוהר חדשים

62,68419,67031%43,248-234100%מע"מ-פיתוח

1,23068956%4469592%קש"א-פיתוח

  2008נתוני ביצוע תקציב 

 )₪באלפי ( לפי תחומים 2008ס לשנת "ביצוע תקציב של שב  ��

 יתרת   אחוז ביצוע  ביצוע בפועל  תקציב  התחום

  התחייבות

אחוז ביצוע 

כולל 

  התחייבות

  100%  335  100%  1,085,940  1,086,253  שכר

  100%  77  100%  235,322  235,030  לאותגמ

  98%  104,725  66%  164,625  275,730  )כולל חרמון(פיתוח 

  104%  1,085  95%  11,733  12,333  מחוזות

  101%  21,354  97%  494,905  508,642  קניות
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  8200א "שיאי כ

  

 :י תוכניות ותקנות" עפ2008ת לשנא "ריכוז תקני כ  ��

  

מטה , פיקוד  תחומים

  ושירותים

ביטחון וטיפול 

  באסיר

  חיילי חובה  כ"סה

    1,104.75  657.2  447.5  נציבות

 מחוזות

ובתי 

  סוהר

821  4568.25  5,329.25  978  

  978  6.494  5,225.5  1,268.5  כ"סה

  

 2008תקן הכליאה בסוף שנת   ��

  

  תקן הכליאה  סוג אסירים  

  11,974  מבוגרים

  314  נוער ישראלי

נשים 

  ישראליות

305  

אסירים 

פליליים 

  ישראלים

זרים  

ומיועדים 

  לגירוש

2,060  

ביטחוניים 

  ופליליים

  9,760  תושבי שטחים

  24,413    כ"סה
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  לביקורת פנים יחידה ה
  רקע

   .1992ב "רות בתי הסוהר פועלת מכוח חוק הביקורת הפנימית התשניבשפנים ביקורת היחידה ל

  ...."י מבקר פנימי"בכל גוף ציבורי תקוים ביקורת פנימית ע" :ק קובע כילחו) א. (2סעיף 

  .ייעוד ותפקידי המחלקה נגזרים אף הם מסעיפי החוק ומהגדרותיו

  ייעוד

, התפקידים השונים בארגון זיהוי תקלות  ובחינת יעילות עבודת היחידות ובעלי,בדיקת תהליכי עבודה

  .ת השונותבמטרה לשפר ולייעל את התנהלות המערכו

  תפקידים

 במפקדות הביניים ובבתי , מטה הנציבותבתפעולית ומשקית , עריכת ביקורת ארגונית •

 .הסוהר     

 .מתן המלצות בדבר תיקון ליקויים ומעקב אחר תיקונם בפועל, הפצת ממצאי הביקורת •

יצוע מבקר המשרד וגופים אחרים בנושאי ביקורת ומעקב אחר ב, קישור ותיאום עם מבקר המדינה •

 . המלצות מבקר המדינה

 .עריכת סקרים ובדיקת פעילות השירות בהתאם לצרכים ולפעילות השוטפת •

 . מעקב אחר ביצוע החלטות הנציב •

 .קים הממוחשבת"מעקב אחר מערכת הווח •

  

  8200בשנת לביקורת פנים יחידה קרי פעילות היע

  י גורמים חיצוניים "ביקורות המתבצעות ע

,  משרד המשפטים–מבקרים רשמיים מטעם הסנגוריה הציבורית , ניםמבקרי המשרד לביטחון פ

ביקורות אלו מתמקדות בנושאים הקשורים . ד והמועצה לקרימינולוגיה"לשכת עוה, פרקליטות המדינה

תעסוקת האסירים , לטיפול החינוכי, לטיפול הסוציאלי, לטיפול הרפואי, לתנאי מחייתם של האסירים

  .   סירים והעצורים כאחדושמירת זכויותיהם של  הא

אחראית היחידה לביקורת פנים ,  במסגרת הביקורות המתבצעות על ידי גורמים חיצוניים

  :על

 .ח הביקורת"ריכוז תגובות הגורמים המבוקרים ומתן מענה לדו •

 .מעקב אחר תיקון ליקויים •

 .מ"ס לפניות מבקר המדינה והאגף לביקורת המדינה במשרד רואה"מענה בשם שב •
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  ביקורות מטה הנציבות

  

  בקרת פתע נציבותית

 בקרת פתע נציבותית ונכתב נוהל חדש אשר 2007ס הונהגה החל משנת "בהתאם להחלטת נציב שב

  :להלן דגשים מיוחדים בבקרה.   המתווה את אופן ביצוע הביקורת2007פורסם בחודש יוני 

שתתפות קציני מטה בנציבות בקרת פתע נציבותית מתבצעת בראשות היחידה לביקורת פנים ובה �

 .א ומשק ויחידות מטה על מנהלתיות"מש, ש"טו, ביטחון: מהמגזרים הבאים

בקרת הפתע  נעשית ללא תיאום מוקדם עם היחידה המבוקרת על מנת לבדוק את התנהלות  �

 .או לבדוק אם תוקנו הליקויים שנתגלו בביקורות קודמות/איתור תקלות ו, היחידה בשגרה

 . על הנעשה ביחידה, היא לצלם תמונת מצב בזמן אמתתכלית הבקרה  �

  . ביחידה סדירה  עבודהפשר שגרת אמור להיות מוגבל וקצר על מנת לאהאורכה של הבקר �

  . הבקרה מתבצעת בנושאים קבועים וכן בנושאים שייקבעו על ידי הנציב וסגן הנציב �

  

   ביקורות אינטגרטיביות

ורות אינטגרטיביות על ידי קציני המטה המקצועיים של  הוחל בביצוע ביק2005החל משנת העבודה 

 ,על פי מתווה חדש שנבנה על ידי היחידה לביקורת פנים,  וביחידותמחוזותבמפקדות ה, הנציבות

  : במטרה

 .להתוות מתכונת אחידה ושיטתית לביצוע ביקורות איכותיות של יחידות המטה והמינהלים •

 . והיחידות לאורך זמןמחוזותהלקיים מנגנון מעקב אחר פעילות מפקדות  •

    תמונת מצב מערכתית ומשקפים את ות היוצר,לקיים ביקורות בו זמנית במגוון תחומים •

 .  במחוזהעשייה     

  אחת לשנה מחוזמתבצעת בכל  הינה ביקורת חוצת ארגון והביקורת האינטגרטיבית •

   תיקון .באמצעות גורמי המטה המקצועיים של המינהלים והמחלקות העצמאיות

  מובנה  י נציגי המטה והינו מנגנון"ליקויי הביקורת האינטגרטיבית נבדק באופן קבוע ע

  .   בביקורת המתבצעת בשנה שלאחר מכןי    ואינטגראל
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  ביקור נציב סבב שלישי

 הנחה הנציב את המחלקות ואת המינהלים שטרם ביקורו בבית 2008בשנת העבודה 

  .פתע בבית הסוהר הרלוונטיתבוצע ביקורת , הסוהר

   

  .מנחה ומפקח אחר יישום השיטה והטמעתה, היחידה לביקורת פנים הינה גורם מקצועי מלווה

היחידה לביקורת פנים מסייעת לגורמי המטה בשטח ובנציבות בביצוע ביקורות בנושאים המצויים 

כתיבת , ניתוח הנתונים, םאיסוף נתוני,  באמצעות מתן ייעוץ בנושאי ביקורת שונים,בתחום אחריותם

  .המלצות ועוד, ותח"דו

  

 ולאור העובדה שהועברו  לנוכח הרגישות הקיימת במערכת לנושא תנאי המאסר- פתעביקורות 

שיפור וייעול  ל ומתוך כוונה לסייע לארגוןבתי המעצר ובתי המשפט, ס כל  לווי העצורים"לאחריות שב

 פנים במהלך השנה ביקורות בתחומים הקשורים עורכת היחידה לביקורת, הנושא באופן מתמיד

.  של  מתקני הכליאהאסירים והתנאים המבניים והפיזיים של הלרבות תנאי המחיה, לתנאי המאסר

מזון ומטבחים   , בנוסף נערכות ביקורות פתע בנושאים משתנים נוספים כמו הערכות לשעת חרום

  .ועוד

  

 ביקורות מעקב אשר מטרתן לבדוק את יישום 2-3 בתוכנית שנת העבודה נקבעות – ביקורות מעקב

  .ההמלצות ותיקון הליקויים של ביקורות שנעשו

  

  

 , מעקב שוטף מתוקף אחריותהה היחידה לביקורת פנים קיימ- עדות חקירה וקציני בודקוהטיפול בו

  . על ניהול תיקי רשויות בדיקהבכדי לפקח

  

  :טיפול המחלקה בתחום זה כולל

  . השתההםויות בדיקה שהטיפול בהמעקב אחר תיקי רש •

  .מעקב אחר התייחסות הרשויות הממנות ליישום המלצות הקצינים הבודקים •

  .קים הממוחשבת"מתן הדרכה למפעילי מערכת הווח •

 .קים הממוחשבת"מעקב ופיקוח על מערכת הווח •

 

  הועבר הטיפול לענף משטר ומשמעת2009פ החלטת נציב החל מיולי "ע
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  טיתהמחלקה המשפ
 
 

  ייעוד

  .הסמכות המקצועית העליונה בשירות בנושאי חוק ומשפט -

המסגרת החוקית והתשתית המשפטית לשם מימוש יעדי השירות בהתאם לערכי שלטון התווית  -

 .החוק

  

  )כללי(תפקידי הלשכה המשפטית 

  

, ראוי ונכון, הפעלת סמכויות באופן מאוזןפיקוח והנחלת החוק והמשפט בשירות לרבות לעניין  -

  .תוך שמירה על כבוד האדם וזכויות האסיר מחד והאינטרסים הלגיטימיים של המערכת מאידך

 .טיפול בכל עניין משפטי הנוגע לשירות -

 .למפקדות המחוזות ולבתי הסוהר, ליחידות הנציבות, מתן ייעוץ משפטי למטה השירות -

  

  עקרונות וערכים על פיהם פועלת הלשכה המשפטית

  

  .תוך מחויבות לשירות וערכיו, המשפטיעצמאות שיקול הדעת  -

 .מחויבות לקיום שלטון החוק -

 .אמינות ושקיפות מול גורמים ממלכתיים ומשפטיים בייצוג ענייני השירות -

  
  ממשקי עבודה

  
  
  
 
  
  
  
 
 
 

  
  
  
  
  
  

                       

  ועדות
  שרים

  משטרה

  בתי
  משפט

  ל"צה

  כ"שב

  ועדות
  הכנסת

  ארגונים
לזכויות 

  אדם

  סנגוריה
  ציבורית

צלב 
  אדום

  נותני
שירותי

  ם

  לשכת
  ד"עו

  ד"עו

  רשויות
מקומיו

  ת

משרדי 
  ממשלה

יטפרקל
  ת

 גורמי
  חוץ

לשכה לשכה 

  משפטיתמשפטית

  מתקני מעצר

  ומאסר

  יחידות

  מפקדות

  מחוזות

  מטה

  גורמי פנים
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  )פירוט(תפקידי הלשכה המשפטית 

  

 :ושאים אזרחיים לרבותייעוץ משפטי בנ

  . מ לפני ההתקשרות ובמהלכה"ניהול מו-הכנת חוזים  •

 .בדיקת מכרזים ומתן מענה לפניות מציעים שונים •

 .ד וטיפול בנושאי ארנונה ותכנון ובנייה"חוו •

 .הוצאה לפועל •

 .חוק זכויות החולה •

 .ר מופרט"ביס •

  

 :טיפול בעתירות אסירים לרבות

  .עקרוניים ומערכתייםמענה לעתירות העוסקות בנושאים  •

 .י אסירים לגביהם קיימת רגישות ציבורית וביטחונית"לעתירות המוגשות עמענה  •

 .צ"לבקשות רשות ערעור המוגשות לבית משפט עליון ולעתירות לבגמענה  •

 .הגשת בקשות ערעור על החלטות בעתירותיזום  •

  

 : אסיריםענייניטיפול ב

 .ב"תנאי מחייה וכיו, ות וחובות אסיריםס וחוץ בתחום זכוי" לפניות גורמי שבמענה -

 .ובחינת תיקונים בפקודות נציבות בנושאי זכויות וחובות אסיריםייזום  -

 .פ בנושאי מניעת ביקורים לעצורים ביטחוניים"טיפול באישורי השר לבט -

 . משפטי לועדת אסירי עולםייעוץ -

 .המדיניות המשפטית הנוגעת לטיפול באסירים ביטחונייםריכוז  -

 :שוטף לגורמי מטה ושטח לרבות בנושאיץ ייעו -

  . זכויות אסירים/חובות •

 .מענה לגורמי חוץמתן  •

: ד על כל הכרוך בכך"ס והקשר עם לשכת עוה"ד למתקני שב"מניעת כניסת  עו/ בכניסתטיפול  -

 .ב"צ וכיו"פקנ, צים"בג

לכך והכנת ריכוז למול כל הגורמים הנוגעים , ד"חוו, הנחייה: בתעודות חיסיון לרבותטיפול  -

 .הבקשה והתעודות

, הכנת כתבי הסמכה: ד בסוגיות עקרוניות הנוגעות לעבודות שירות לרבות"ייעוץ וחוו, הנחייה -

 .ב"ח וכיו"הצ

 :ל לרבות"בנושא העברת אסירים מחוייעוץ . תקן הכליאה על כל הכרוך והנובע מכךטיפול בצו  -

  .לפניות מהשטח והמטה בנושא האסירמתן מענה  •

 .מקומות מעצר ומקום משמורת מיוחד, רזות על בתי סוהרבהכטיפול  •
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 :בנושא הדין המשמעתי של אסירים לרבותטיפול  -

  .השתלמויות במחוזותעריכת  •

 .מבחני הסמכה לשיפוט אסיריםעריכת  •

 .לגורמי שטח ולפניות סוהרים בעניין זהמענה  •

 בסוגיות שונות בעניין כ ואזרחים"ח, משרדי ממשלה, ארגונים, ד"עו: לפניות גורמי חוץמענה  -

 .זכויות וחובות אסירים

 

 :ס לרבות"בתביעות הנזיקין בשבטיפול 

 בסיס  המשפטיים העולים מהתביעות ומתן מענה משפטי המהווהבחינת ההיבטים •

  .לכתב הגנה

 . ביקור בשטח ותחקור עדים לצורך מתן מענה לתביעות-מידע מהשטח קבלת  •

 .עומדות ומעקב אחר התביעות התלויות ושליטה •

 .בסיוע הפרקליטות לצורך הסדרי פשרה בתביעותמ "ניהול  מו •

 .ש"בוועדות בין משרדיות לסגירת תיקים בין כותלי ביהמהשתתפות  •

 ."ענבל"הביטוח ' ד וחב"עו, פרקליטויותקשר עם  •

 

 :שוטף והנחייה מקצועית לגורמי השטח והמטה בנושא הפרדות לרבותייעוץ 

  .בתיקים מורכביםבמחוזות וטיפול שים  "יועמ •

ם מול שר הביטחון וטיפול "של עצורים מנהליים ולבחי"  מעצר יחיד"בהארכת טיפול  •

 ."אסירים מיוחדים"בהארכת הפרדה של 

 

  .משפטי לחטיבת המודיעין בנושאים שונים לרבות בנוגע לפעילויות אופרטיביות והאזנות סתרייעוץ 

  

 :נאי ממאסר לרבותשוטף לגורמים השונים בנושא שחרור על תייעוץ 

  .טיפול במינוי חברי ועדות שחרורים  •

 .  דעת לועדות השחרורים בעניין אסירי יעד ארצייםמתן חוות •

 .השחרורים במחוזות.  והנחיה לקייעוץ •

 .בהיבטים המשפטיים הנוגעים לקליטה ותנאי החזקה של אסירים מיוחדיםהטיפול  •
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  טיפול בענייני סוהרים

 .שטח ולסוהרים בנושא זכויות סוהרים ודיני עבודה, מטהמשפטי לגורמיייעוץ  -

צ בענייני סטאטוס של "למול הפרקליטות בתביעות בבית הדין לעבודה ובעתירות לבגטיפול  -

 .סוהרים

פיטורין והארכות , הליכי השעיה, וטיפול בהליכים מנהליים הנוגעים לסוהרים לרבותייעוץ  -

 .ושירות

 .רה ובדיקת הנוגעים לעבירות סוהריםליווי וייעוץ בהליכי חקיפיקוח  -

, כ"שב: הגמלאות ותנאי השירות לסוהרים לרבות בהליכים למול, וליווי בתחום השכרייעוץ  -

 .קרנות הסוהרים וקרנות השוטרים, ל"צה

ליווי וייזום הליכי חקיקה חיצוניים ופנימיים בנושאי דין משמעתי לסוהרים ובנושאים ייעוץ  -

 .פול באסיראחרים שאינם קשורים לטי

 .בנושא סמכויות סוהרים לרבות יחידות מיוחדותטיפול  -

 

 :לסוגיות הנוגעות לחוק חופש המידע לרבותמתן מענה 

  .שוטף ללשכת הדובר ומענה לפניות גורמי חוץייעוץ  •

  ייעוץ והנחייה

  .ייעוץ והנחייה ליועצים המשפטיים במחוזות -

 .הפרטהרכישות ו, מערך התעסוקה: ש"הנחייה מקצועית ליועמ -

 .רווחי  קנטינה ומכרזים, תרומות: ייעוץ משפטי לועדות -

 . משפטי לועדת הנזיקיןייעוץ -

 .שוטף לועדת המחקריםייעוץ  -

  

  השתתפות בצוותים

  .צמצום פשיעה/ הצוות למניעת  - ש"תר •

 .ס" שב-י"מ מ"היגוי לממשקי אחצוות  •

 .צוות משנה לענייני מודיעין •

  .צוות משנה לעניינים משפטיים •

 .ס"י לשב"המעצר והליווי ממבתי מעבר  •

 .מאסר וליוויחלופות  •

 .)ניהול משאבי  הכליאה(ש "תר •

 .ס"הפיקוח האלקטרוני לשבהעברת  •

 .ד" לשכת עוה-ס"ד שב" תהליכי העבודה מול עוההסדרת •
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 .)הרשות לניירות ערך, ש"מח, רשות המיסים, כ"שב(ס מול גורמי חוץ "באמנות שבטיפול  •

 .ד" עוהלשכת-ס"משותף שבצוות  •

השתתפות המדינה ,פיצויים,הארכת שירות ,הגדלות, הערכות: בועדותהשתתפות  •

 .בהוצאות הגנה

  .ס"הקידום בשבצוות בחינת  •

 חוק פרץ ומשמעויותיו הארגוניותצוות בחינת  •

 .היעדרויות מחמת מחלהצוות בחינת  •

 צוות מערכות טכנולוגיות •

 .צוות לבחינת תנאי המחייה של האסירים הביטחוניים •

 .אלימות במשפחה. ועדת היגוי משותפת עם משרד הרווחה לנושא פעילות ו •

 . המשטרההקטגוריות של. צוות עבודה משותף עם משטרת ישראל לבחינת עבודת ו •

  

  חוקרי המשטרה-טיפול בעבירות פליליות המבוצעות בבתי הסוהר

 .אחריות פיקודית ומקצועית לעבודת החוקרים -

 .קרים והנחייה חקירתית  ומשפטיתקביעת תחומי הטיפול של החו -

ס על כל "עבירות נגד סגל שב, ש החוקרים מטפלים היום בעבירות סמים"י החלטת היועמ"עפ -

עבירות המבוצעות , )כולל אי חזרה במועד מהחופשה(עבירות בריחה ממשמורת חוקית , היבטיהן

 ". דרור"ד וטיפול צמוד בעילות יחידת "י עו"ע

 .ר בכל עניין הנדרש למילוי משימותיהם"מ במטא"ישיר מול גורמי אחהחוקרים פועלים באופן  -

  

 8200נושאים מרכזיים שטופלו בשנת העבודה 

 עתירות אסירים -

  .הנחייה וטיפול למול גורמי הפרקליטות בעתירות אסירים •

 . עתירות4145 הוגשו   2008בשנת  •

 צים"ערעור ובגבקשות רשות  -

  . בנושא עתירות אסיריםוטיפול למול גורמי הפרקליטותייזום   •

 .צים"ע ובג" בר111 טופלו  2008בשנת  •

 תביעות נזיקין -

  .למול גורמי השטח והפרקליטותטיפול  •

 . תביעות25  טופלו 2008בשנת  •

 תביעות קטנות -

  .וסיוע למפקדות המחוזות ולגורמי הפרקליטות בתביעות קטנותטיפול  •

 . קטנותתביעות 3  טופלו 2008בשנת  •
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 עניין סטאטוס סוהריםצ ב"לבגעתירות  -

  .למול הפרקליטותטיפול  •

 .צים" בג3  טופלו 2008בשנת  •

 תביעות המתנהלות בבית הדין לעבודה -

 .תביעות 3ו  טופל2008ת בשנ •

 בדיקת מכרזים ומתן ייעוץ שוטף בעניין זה לרבות -

  .למול הפרקליטות בעתירות מנהליות המוגשות בנושאטיפול  •

 .יחורים  מכרזים ות127פורסמו   2008בשנת  •

 . הרחבות ומימושים314 נערכו 2008בשנת  •

 . חוזים100 נערכו 2008בשנת  •

 . 100,000₪ פטורים בהיקפים מעל 115 נדונו ואושרו 2008בשנת  •

 . 100,000₪ -  פטורים בהיקפים נמוכים מ29 נדונו ואושרו 2008בשנת  •

 . 43,000₪ -  פטורים בהיקפים נמוכים מ37 נדונו ואושרו 2008בשנת  •

אחת מהן התקבלה חלקית ובאחרת .עתירות מנהליות  לבתי משפט  2 הוגשו 2008ת בשנ •

  .טרם ניתנה החלטה

  

 .גיבוש נוסח הצעת חוק לעניין עבודות שירות -

 .ס" מערך הכליאה והליווי מהמשטרה לשבהעברת -

  .גיבוש אמנות וניסוחןוי "מ למול מ"מוה השלמתהחומר ו ריכוז  •

 .שרד המשפטים וועדות הכנסתבתיקון חוק הנוער למול מטיפול  -

 .מ"מע, רשות המיסים, כ"שב: ס ממשקי עבודה"גיבוש אמנות למול גופים עמם לשב -

 .ס"עתירות הנוגעות רק לשבב -עתירות אסירים -נוהל ייצוג עצמייישום  -

 .לתקנות סדרי דין עתירות אסירים) א (4הצעה לתיקון תקנה גיבוש  -

מבלי לקיים  עתירה במקרים מסוימים וזאתלמחוק על הסף    סמכות לבית משפטתקנה  •

 .דיון בנושא

 .תיקון פקודת בתי הסוהר בעניין הדין המשמעתי של סוהריםהשלמת  -

  . ס" פקודת בתי הסוהר בעניין העסקת אזרחים עובדי שבתיקון -

ס בתפקידים תומכי חיילים ובכלל המגזרים "החקיקה בעניין שירות חיילי החובה בשבהושלמה  -

 .בתי הסוהרהביטחוניים ב

ס עם השלמת תיקון פקודת "גיבוש הסכם קיבוצי להעסקת אזרחים עובדי שבהמשך ההליכים ל -

 .בתי הסוהר בעניין זה
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 לשינוי חוק שירות ביטחון שיאפשר במקרים ראויים תחולת חוק השיפוט גובשה ואושרה חקיקה  -

 .ס"הצבאי גם על סוהרי החובה בשב

שלמת החקיקה בעניין מקום התדיינות הסוהרים בנושאי טיפול בההליכים נמשכים בעניין ה -

  .סטאטוס

טרם הועבר . (ס" פקודת בתי הסוהר בעניין העסקת אזרחים עובדי שבהוכן והושלם נוסח לתיקון -

 ).לקריאה ראשונה

  .על כל היבטיהם, ל"המשך מעקב וטיפול בהסכמי שכר וביישום ההצמדה לצה -

השלמת החקיקה הנוגעת לעבודת פטים לצורך  הושלמו הליכים אחרונים למול משרד המש -

  .אסירים במסגרת שינוי פקודת בתי הסוהר

  .מבנה הארגוני בלשכה המשפטיתבשינוי בוצע  -

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2008ח שנתי "דו  -שירות בתי הסוהר          

  

175

  
  

  

  ס"יאח

 תיקים 12(תיקים  17כם מתו, ס"תיקי חקירה ביאח 304נפתחו   2008בשנת  

   .צו להגשת כתבי אישוםהומל)  תיקי עריקים5שונים ועוד 

 

  ייעוץ משפטי  למנהל משאבי אנוש  

תנאי , א בנושאי זכויות וחובות סוהרים"מתן חוות דעת וייעוץ משפטי למש -

  .גמלאות ועוד, שירות ושכר

 .א"מתן תשובות לפניית עורכי דין למש -

 .)ביחד עם הלשכה המשפטית (טיפול מול הפרקליטויות בתביעות סוהרים -

 .על הפעלת הדין המשמעתי בדן יחידפיקוח משפטי   -

 .חוות דעת לעניין נקיטת צעדים מנהליים  -

תשלום פיצויי פיטורין , השעיה, אי הארכת שירות, עריכת שימועים בנושאי פיטורין  -

  .וגמלאות
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  מחלקת תקשורת והסברה
ענף קשרי חוץ , את ענף תקשורת הוקמה מחלקת תקשורת והסברה המאגדת בתוכה 2008במהלך שנת 

  .יחידת הפקות ותחום חוק חופש המידע, ברהסוה

  

  :ייעוד

 יישומה באמצעות גורמי ,הסברתית התואמת את יעדי הארגון ופעליו-תכנון מדיניות תקשורתית -

הסברת פנים ,  תוך שילוב קשרים בינלאומיים,מעצבי דעת קהל וקהלי יעד ארגוניים, תקשורת

 .ס"אירועי שבוחוץ והפקת כלל 

תוך , בדגש על חשיפה יזומה, דיברור הסוגיות המורכבות עימן מתמודד הארגון בשגרה ובחירום -

 .פתיחות ואמינות, יישום מדיניות דוברותית של שקיפות

  

  2008עיקרי פעילות ענף התקשורת בשנת 

  :ס"תקשורת ושב

  

הוכנו ויושמו דרכי ,  הוא ניצברוכזו תמונות המצב התקשורתיות הנוגעות בארגון ובסוגיות בפניהן -

לעיצוב דעת הקהל , לרבות הפצה והטמעת מסרים סביב סוגיות אלה, התמודדות טקטיות ויזומות

 ).סוגיות ספציפיות הנוגעות באסירים פליליים ובאוכלוסיית הביטחוניים, ארגון כליאה לאומי(

תוך מיפוי קהל יעד , וניםסקירות וביקורים יזומים בבתי הסוהר הש,  נערכו תדרוכי עיתונאים -

 .וגורמי תקשורת ארציים ואזוריים

לרבות דרכי ,  שנחשפו בראיונות בכל התקשורת השוניםםהוכשרו ותודרכו מפקדים פוטנציאליי -

י הדובר ואשר מטמיעים בקרב הציבור את יעדי הארגון "העברת מסרים שהוכנו מבעוד מועד ע

 .ס עם אירועים שונים"ודרכי ההתמודדות בשב

כניסתם למאסר , בבתי הסוהר' מתוקשרים'נושא החזקת אסירים בבניית דעת קהל חיובית  -

 .ותנאי מאסרם

כתבות בעיתוני , ס" אוהדת בנושא טיפול באוכלוסיות מיוחדות בשבתבניית דעת קהל ציבורי -

 . ביומני שישי בערוצים השוניםתבעיתונות היומית וכתבות טלוויזיוניו, סופשבוע

לרבות חשיפות איכותיות בתקשורת , ף המקצועי ביותר למשימת ליווי עצוריםס כגו"מיצוב שב -

 .של מקצועיות יחידת נחשון

 .ס ושיפור תנאי הכליאה"נושא התחדשות שבבבניית דעת קהל באמצעות גורמי התקשורת  -

ס " בכל נושאי פעילות שבתאקטואליה הטלוויזיוניוהייזום אייטמים וכתבות בתכניות  -

 הארציים והמקומיים –ומית של סוהרי הארגון באמצעי התקשורת השונים והתמודדות יומי

 .כאחד

,  בנושאי תנאי החזקת אסיריםרמתן מענה שוטף לשאילתות מגורמי התקשורת השונים בעיק -

 .   ב"אירועים חריגים וכיו, חות שונים"דו, אירועים שונים בבתי הסוהר
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  ענף קשרי חוץ
  

  
   ס"ל בשב" גורמי חול וביקורים של"ס לחו"משלחת שב .1
  
 - 24/2/08בבלגיה   בין התאריכים )  חברי משלחת 7(ס "ביקור וסיור לימודי של  משלחת שב •

28/2/08 . 

   .13/3/08בתאריך  " מצדה "ביקור משלחת מהמשרד לביטחון הפנים של רוסיה ביחידת  •

  15/5/08 -11/5/08ם  קצינים ממחלקת הפרטה  באנגליה   בין התאריכי2ביקור וסיור לימודי של   •

ס "  בראשות נציב שב2008 מאי 18- 23 בין התאריכים -כיה  'ס בכירה מצ"ביקור משלחת שב •

 .כיה'צ

הרג - מ נחשון  בכנס בנושא לחימה בטרור דרך טכנולוגיה ואמצעי אל"השתתפות של קצין אג •

  .23/5/08-  18/5/08וביקור בבית סוהר באזור אורלנדו בין התאריכים 

 מפקדי 18  ביקרו 1/6/08 בתאריך -ב "יה שבארה'ורג'ממדינת ג)  שריפים(פקדי משטרות ביקור מ •

 . ב ביחידת נחשון "יה מארה'ורג'משטרות ממדינת ג

בראשות ראש אגף המטה בפורטוגל  )  חברי משלחת 8(ס "ביקור וסיור לימודי של  משלחת שב •

 .30/5/08-  25/5/08בין התאריכים 

שוודיה ,שנערך במלמו )  אירגון אירופאי למערך החינוך בבתי סוהר  (  EPEAהשתתפות בכנס  •

  . 11/9/08-14/9/08בין התאריכים ) .ס"משלחת של  קציני שב(

  

  )המשך (ס"ל בשב"ל וביקורים של גורמי חו"ס לחו"משלחת שב .2

  

- 21/9/08 השתתפות של אחראי כלביה ארצית בהשתלמות שנערך ברוסיה ביו התאריכים  •

 .אימון וגידול  גורי כלבים לצורך ביטחון,  של הרבעה26/9/08

 

כיה בין התאריכים 'צ,שנערך בפראג ) אירגון עולמי לבתי סוהר תקון  ( ICPAהשתתפות בכנס  •

 .ס בראשות סגן הנציב " קציני שב8משלחת של  .1/11/08- 24/10/08

  

עבודה של משרד לביטחון ביקור וסיור לימודי של ראש מינהל טכנולוגיות בקנדה במסגרת קבוצת  •

  .1/12/08-  23/11/08בין התאריכים , פ עם השרד המקביל בקנדה "הפנים לקידום שת

 

  17/12/08- 14/12/08א וקצינת הסברה ארצית לפולין בין התאריכים "ל מש"ביקור של רמ •

 .ס פולין וישראל "י שב"לדיונים של קידום פרויקט שיקום בתי קברות יהודיים בפולין ע
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  ל להמשך ריצוי עונשם בישראל"העברת אסירים ישראליים מחו .2

   אסירים ישראלים לישראל להמשך 7ח טיפל בהעברת " ענף קש2008בשנת 

  :המדינות מהן הועברו האסירים.  ריצוי עונשם

  .1 –אוסטרליה  

  2    -ב   "ארה

  1         -יפן    

  .1     -ספרד   

      1     -כיה 'צ

  .1 -צרפת     

  

 חומים נוספים בהם עוסק הענףת .3

  .פרסום ידיעות מהעולם בנושא כליאה •

  פרסומים המתייחסים למתרחש 182 הובאו על ידי הענף בדואר אלקטרוני של הארגון 2008בשנת 

  .בבתי הסוהר בעולם

  

משטרת , משרד לביטחון הפנים, משרד החוץ -חיזוק הקשר עם משרדי ממשלה וגופים  שונים •

 .ומית ללחימה בסמים רשות הלא, ישראל 

  

 .    ל כולל סגל דיפלומטי המשרת בישראל"הרצאות ותדרוכים לגורמי חו •
  

  :הסברהענף 
  

  כוחות ,  איש מקרב גורמי אקדמיה14,000 - ס לכ"אורגנו ביקורי הסברה ביחידות שב  -
  .גופים פרטיים והציבור הרחב, גורמי רווחה, הביטחון

  
  ים בבתי הסוהר ולקהלי היעד השוניםהופקו והופצו חוברות הסברה למבקר  -
  

  ס וגורמי "גימלאי שב,  אנשי סגל11,000-והופצו לכ" ס"רואים שב" עיתוני 3הופקו  -
  .תקשורת שונים

  

  הוכשרו קציני הסברה חדשים בבתי הסוהר , התקיימו ימי עיון והכשרה לקציני הסברה -
  .השונים

  

ס לקהלי יעד "רת את עשייה בשבהסוק, "צוהר לבית הסוהר"הופקה אסופת מאמרים נוספת  -
 . אקדמיים

  

  .ס ולאוניברסיטת בר אילן  לתלמידי לתואר ראשון בקרימינולוגיה"ניפתח קורס משותף לשב -
  

  .ס ולאוניברסיטת ירושלים לסטודנטים לתואר שני בקרימינולוגיה"נפתח קורס משותף לשב -
  

 .ס לגורמים שונים"י אנשי שב"ניתנו הרצאות מקצועיות ע -
  

 .לכל חניכי בית ספר ניר" ס"תדמית שב" הרצאות על ניתנו -
  

 .ל באמצעות האינטרנט" פניות של גורמים מהארץ ומחו1,347 -ניתן מענה מקצועי ומיידי ל -
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 ס"יחידת הפקות שב

 

  רקע

, מערכתית שמכלת את פעילות התיעוד ,  הוקמה בשירות בתי הסוהר יחידה מקצועית2006במהלך שנת 

  . ליות והפקות אירועים לאנשי הסגל בארגוןהפקות ויזוא, עריכה 

  

  ייעוד

ריכוז והוצאה לפועל ,) נציב /מרמת נציבות( ס "תכנון גאנט ארגוני והפקה בפועל של כלל האירועים בשב

  . של כלל צרכי ההפקה הויזואליים של שירות בתי הסוהר באמצעים פנימיים תוך חסכון בעלויות

  

  תפקידים

  .גרה ובחירוםתיעוד והנצחת אירועים בש •

  .ס ותחזוקת הקיים"בניית ארכיון שב •

 .הפקות ויזואליות גראפיות •

 .הפקות עריכה ומולטימדיה  •

 .ס"ניהול ותחזוקת אתר שב •

 2008עיקרי פעילות יחידת ההפקות בשנת 

  בין היתר ,  אירועים בשירות בתי הסוהר 68 - הפקה והפקה בפועל של כ, תכנון  *

        כנס משפחות , כנס גימלאים ארצי, קבלת דרגותאירועי , אירוע מורשת שיטה   

  סיכום צעדה ארצית , יום ספורט ארצי, כנסי סיכום שנה למחוזות, שכולות ארצי   

  .בארגון" קטנים"לקיום אירועים  וסיוע מקצועי ...ועוד   

 .  סרטונים באמצעים פנימיים ליחידות שונות בארגון 450הפקה של * 

  .דרכהסרטונים בנושאי ה -

  .סרטונים בנושאי תדמית לארגון  -

  .סרטוני תדמית ליחידות הקצה -

  .סרטוני שחזור אירוע ותחקיר  -

  .סרטוני הסברה  -

  .סרטוני הווי  -

 ) . וידאו 400 - גיחות צילום סטילס וכ650-כ( ביצוע צילומי סטילס ווידאו  -

  לשימוש י היחידה "רוב הצילומים שימשו להכנת תוצרים גראפיים ע   

  חומר הצילום נאגר במאגר ארכיוני גדול . נים ארגוני וחוץ ארגוני    פ

  .לשימורו    

  עוצבו והופקו ביחידת ,  פרטי עיצוב שהוכנו 1300 -הפקה ויזואלית של כ*  

 .סמלים , מצגות, מארזי הדרכה, בורשורים, ההפקות לרבות כרזות    

 פרסום האתר , ס "תר תעשיות שבבניית א, ס"שדרוג מערך האינטרנט של שב* 

  .באינטרנט וסיוע למינהל משאבי אנוש בהפצה ופרסום מסעי גיוסים נרחבים  
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 מגמות לעתיד 

  .הפקת כלל האירועים בארגון בכל הרמה בה נוכח נציב בתי הסוהר  •

  .בניית מערך יחסי ציבור פנים וחוץ ארגונית  •

ול הארגון בכל הנוגע לתכנון בניית גאנט אירועים שנתי וקביעת נוהל עבודה מ •

  .והפקת אירוע 

  .גיוס ליחידת ההפקות בעלי מקצוע והכשרתם לעבודה בתנאי הארגון והמשימות •

קביעת נוהלי עבודה בכל הקשור להוצאות דפוס בארגון לרבות בנייה ועריכת  •

  .מכרז חיצוני להדפסות ועזרים גראפיים

 המשך –ס "רפרנטים משב אחריות על בניית המרכז מול -  מרכז מבקרים •

  .הטיפול בנשוא מול אישור עקרוני לתקציב 

תחזוקת מערכות ארכיב ארגונית ובניית תשתית מחושב לאחסנת כלל התוצרים  •

 . הוויזואליים בארגון 

  .קביעת נאמני צילום ביחידות והכשרתם •

   .הכשרות מקצועיות ייחודיות לבעלי תפקידים ביחידה  •

לביצוע מירב עבודות הדפוס בתוך הארגון לחסכון רכישת ציוד הפקה מזערי  •

  .בעלויות 

  

 חוק חופש המידע

  
, לרבות פניות מארגונים שונים ,  פניות במסגרת חוק חופש המידע600 -ניתן מענה לכ, 2008במהלך שנת 

  .אנשים פרטיים ועוד, סטודנטים, עורכי דין

  

סוציאליים ורפואיים של , אישיים /ם מנהלייםתיקי: בקשות קבלת המידע הינם במגוון נושאים בין היתר 

  :י הפירוט הבא"וכן נתונים נוספים עפ, אסירים

  

 . פניות570 - כ– 2008כ פניות במסגרת חוק חופש המידע לשנת "סה .1

 . פניות לקבלת  מידע אודות תיקים מנהליים של אסירים100: מתוכם  .2

  .ל אסירים אודות תיקים רפואיים ש פניות לקבלת מידע470         

 . 21,300₪  - כ–כ הסכום שנגבה בעבור המידע מהגורמים השונים בעבור קבלת המידע "סה .3

 :יתר הבקשות כללו את סוגי המידע הבאים .4

o תיקים אישיים של אנשי הסגל. 

o תיקים סוציאליים של אסירים 

o  י חתכים שונים"עפ(קבלת נתונים סטטיסטיים.( 

o  תדפיסי מחשב. 

o פרטי מכרז . 

  . פניות5 –פר הפניות על פי צו בית משפט מס  .5     
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   חטיבת המודיעין 
  

  

  ייעוד

  

, איסוף מידע ועיבודו לכלל נתונים והערכות שיסופקו לפיקוד השירות ולדרג המבצעי-חטיבת המודיעין

  . ועריכת מחקרים הנוגעים למידע זה ואוכלוסיית האסיריםלצורך קבלת החלטות בנושאים מבצעיים

   

  

  תפקידים

  

 .ס"יבוש תפיסת המודיעין ואחריות על תורת המודיעין בשבג •

 .הנחיה מקצועית של קציני מודיעין במחוזות ותיאום עמם •

 .כתיבת נהלים בנושאי מודיעין ופרסומם •

 .עיבודו והפצתו, טיפול במידע שנתקבל ברמה הארצית •

 קיים חשד ותיאום עם המשטרה במקרים בהם, פ"סיכול ניסיון של אסירים להדחת סוהרים לשת •

 .למעשים פליליים של סוהרים

הצנזורה ומשמר בתי המשפט וגורמי , ל"צה, כ"שב, ס לבין המשטרה"ריכוז הקשר המודיעיני בין שב •

 .מודיעין נוספים

 .הכוללות הערכת מצב, ס ומחוצה לו"בתוך שב, הפצת סקירות מודיעיניות •

 .שדה-ביצוע הדרכות ובקרות בנושא ביטחון •

בסיוע גורמי , ונית של מאיישי תפקידים וביצוע תחקיר ביטחוני למועמדים לגיוסקביעת הרמה הביטח •

 .חוץ

 .שיטות ואמצעים שתכליתם אבטחת המידע הקיים, קביעת נהלים •

 .הפקת רישיונות כניסה לכלל האזרחים הנכנסים לבתי הסוהר •

ך בתי הסוהר עית בתו"פלילית ופח, איסוף מודיעין בקרב האסירים במטרה למנוע פעילות שלילית •

 .ומחוצה להם
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  2008עיקרי פעילות מערך המודיעין בשנת 

  

 . בשנה החולפת סיפק מערך המודיעין הערכות מודיעיניות לדרג מקבלי ההחלטות בשירות •

  הערכתו והפצתו לגורמים , ניתוחו, עסק מערך המודיעין באיסוף מידע, לצורך כך      

  .שונים      

 

עית בתוך בית הסוהר "במטרה למנוע פעילות פלילית או פח, וגבר בקרב אסיריםאיסוף מודיעין מ •

 . ממקורות שונים2008 ידיעות בשנת 20,932 לצורך כך נאספו .ומחוצה לו

 

 .המשך פיתוח מערך המקורות •

 

 .ס ונותני שירותים"המשך ביצוע סיווג ביטחוני לעובדי שב •

 

 .הפקת לקחים מאירועים שונים •

 

 ).ש ועוד"הנהלת בימ, ל"צה, כ"שב, י"מ(פעולה עם גורמי מודיעין שונים הגברת שיתוף ה •

 

 .ס ועובדי הערכה"קיום ימי עיון לקציני מודיעין שב •

 

 .נים להכשרת אנשי סגל כקציני איסוף בבתי הסוהר"קיום קורס קמ •

 

 .ביצוע בקרות בבתי הסוהר במטרה לשפר את עבודת המודיעין •

 

 . של ביטחון שדהביצוע הדרכות ובקרות בנושאים •

  

 .ס"הקמת מחלקת מחקר בשב •
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  ס" שב– היחידה ללוחמה בפשיעה –יחידת דרור 

  

  :כללי

 .חטיבת המודיעין, יחידת דרור הנה יחידה ארצית הכפופה לאגף המבצעים  �

 .חטיבת המודיעין' ם ומקצועית לר"אג' היחידה כפופה פיקודית לסגן הנציב ור �

 .1995ה פעילותה בשנת  והחל1994היחידה הוקמה בשנת  �

היחידה פועלת במסגרת מדיניות הארגון למלחמה בפשיעה ועוסקת במניעת החדרת  �

 .ובלוחמה בסחר בסמים ובשימוש בהם, חומרי נפץ ואמצעי לחימה לבתי הסוהר , סמים 

   :ייעוד היחידה        

של בתי ר דרור מהווה יחידה איכותית ומקצועית לבילוש ומודיעין בפריסה ארצית "ימ �

הפועלת לצורכי לחימה בפשיעה של שירות בתי הסוהר תוך שימור יכולת , הסוהר 

 .מקצועיות ומקצוענות, מבצעית גבוהה 

המנצל את יתרונותיו , ע "ד ופח"להוות כוח כוננות אופרטיבי לטיפול באירועי הפס �

 .היחסיים בתחומי המומחיות והכשירות המבצעית

  

  :   תפקידי היחידה    

 פעולות לאיתור אסירים הסוחרים בסמים ואסירים המבריחים סמים ומניעת ביצוע �

 .המשך ביצוע הסחר וההברחה על ידם

  .שיטות הברחה והסלקה של סמים ונטרולם, ביצוע פעולות לאיתור נתיבי הברחת סמים  �

זיהוי האסירים המבצעים , ח בבתי הסוהר "מ ואמל"ביצוע פעולות לזיהוי ותפיסת חנ �

 .ילותםונטרול פע

ל לצורך "במשטרת ישראל ובצה, קיום שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים בשירות  �

 .מילוי תפקידי היחידה

 .ע במתקני הכליאה"סיוע ככוח התערבות בטיפול באירועי פח �

 .פ עם יחידת מצדה"ד בתוך מתקני כליאה בשת"סיוע בטיפול בהפס �

  

  2008עיקרי פעילות היחידה בשנת 

 .ום הסמים ותפיסתם  וביצוע אכיפה בנושאפעילות מניעה בתח �

 .ח ותפיסתו  וביצוע אכיפה בנושא"פעילות מניעה בתחום האמל �

 .ביצוע מארבים ותצפיות בעקבות מידע מוקדם �

 .פיקוח ושגחה על אסירים החשודים בהברחת סמים בגופם �

י במסופי מבקרים ובבת, פ גופי אכיפה נוספים "פעילות בשת, עריכת חיפושים יזומים  �

 .ליווי אסירים חשודים ועוד, חולים 

 .עריכת מבצעים רחבי היקף לתקיפת נושא הברחת סמים לבתי הסוהר �

 .ס ומחוצה לו"קיום הדרכות למגזרים שונים בשב �
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  פניות הציבור
  ייעוד

  

  הטיפול בפניות הציבור עוסק בבקשות הנוגעות בעיקר לתנאי מחייתו של האסיר 

  מועברות ישירות או באמצעות לשכת הנציב ומטופלות פניות אלו . בשירות בתי הסוהר

  י קצינת פניות הציבור המצויה בקשר שוטף עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בתוך "ע

  .המערכת מחד ועם משפחות האסירים והגורמים הפונים מאידך

  קבלת חוות דעת , הטיפול בבקשות אלו דורש היכרות נרחבת עם פקודות ונהלים

  , הדגש הינו על רגישות ועל מתן מענה מקצועי לכל פנייה.  תגובה מהירהמקצועית ומתן

  טיפול זה מונע לעיתים . לאחר בחינת היבטיה המשפטיים והמקצועיים, על מורכבותה

  .בכל עת" העין הציבורית"צ והינו מצוי במבחן "הגשת תביעות משפטיות ועתירות לבג

  חופשות אסירים , החזקת אסירים, מטופלות פניות הנוגעות לתנאי מאסר, בנוסף

  .הנציב.באמצעות ע, כים"ושאילתות ח

  

  כ"סה  נענו בשלילה  נענו בחיוב  נושא

  101  95  6  טיפול רפואי

  141  97  44  העברות

  6  6    שימוש בכח

  34  33  1  שיקום וגמילה

  13  11  2  אובדן ציוד

  60  56  4  שחרורים

  19  16  3  התייחדות

  185  174  11  תנאי מאסר

  86  84  2  סגל

  139  122  17  שונות

  82  62  20  ביקורים

  9  8  1  גיוסים

  397  293  104  קטגוריות/חופשות

  6  4  2  קליטת אסירים

  1278  1061  217  כ"סה

  

  

  17%   -     אחוז פניות שנענו בחיוב 

  

  83%   - אחוז פניות שנענו בשלילה 
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  :י התפלגות הגורמים הפונים" עפ2008כ פניות לשנת "סה

  

  פניות' מס  יםהפונ

  19  אזרחים

  22  אסירים

  125  מבקר המדינה

  226  משפחות אסירים

  605  פ"משרד לבט

  94  ד"עו

  35  אגודות/עמותות

  5  מועצות/ערים' ר

  4  אסירים משוחררים

  143  משרדי ממשלה

  1278  כ"סה

  

  

  מתקבלות עשרות רבות של פניות טלפוניות , יצוין כי בנוסף לכך: הערה

  תוך בירור ומענה טלפוני ואלה אינן נכללות בטבלאות , שירותהמטופלות י

  . שלעיל
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  מחלקת הדרכה  
  

  

  . מחלקת הדרכה מהווה ציר מרכזי ומוביל תהליכי שינוי בארגון

הינה אחראית על תהליכי למידה והדרכה בארגון במטרה להשאת יכולותיהם , מתוך כך

חדשני , מקצועי, כל זאת תוך התחייבות לביצוע איכותי, יטביים של אנשי הסגל המ

  . ואפקטיבי של תהליכי ההדרכה

  : עיקרי הפעילות המחלקתית

  

  בניית תוכנית הדרכה לסגל בתי הסוהר תוך דגש על הנחלת תרבות ארגונית ומוכנות   -

  .            מבצעית

  

  . בניית תיקי יסוד לקורסים מקצועיים  -

  

  . הכשרה ופיתוח הסגל העוסק בהדרכה בשטח  -

  

  ".מופת "–פיתוח והרחבת מערכת לניהול הידע וההדרכה   -

  

  .ש וההדרכה"גיבוש פורמט לכתיבת תורות יסוד וכתיבת תורת הפו  -

  

  . ליווי בכתיבת תורות מקצועיות  -

  

  ש תוך שימו, הצוות והמשמרת, פיתוח והעמקה של האימון המבצעי ברמת הפרט  -

  .            באמצעים מתקדמים לאימונים

  

  . הקמה והתמקצעות של צוותים ייעודיים בתוך בתי הסוהר  -

  

  . פיתוח תחום התחקיר  -

  

  . "קידמה"הערכות הדרכתית לקליטת מערכות  -
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  ח ש ב ו ת
  
  

של שירות בתי הסוהר במסגרת התקציב המאושר ובהתאם להוראות ניהול המערכת הכספית  •

 .המקצועיות של משרד האוצר

תשלומים , כולל תשלומי שכר לסוהרים, ניהולן וביצוען, תכנון כל הפעולות הכספיות של השירות •

 .לספקים ומתן תגמול לאסירים הזכאים לכך

 .1951א "התשי,  המדינהחתימה בשם השירות על  התקשרויות חוזיות בכפוף לחוק נכסי •

 .מעקב אחר התקשרויות שהשירות צד בהן בקרה עליהן •

 .דמי מחזור וקופות קטנות, כולל רישומי עזר, ניהול מערכת הנהלת החשבונות של השירות •

לגמלאי השירות , טיפול במכלול הנושאים הנוגעים לתשלומי פרישה לסוהרים הפורשים מהשירות •

 .ולשאיריהם

 .ניצול תקציב השירותניהול הפיקוח על  •

 .ניהול המערכת הכספית בבתי הסוהר באמצעות הגזברים והמערכת הבנקאית •

  

  סיכום פעילויות                                                                          

  מערכת בקרת שכר        

  י  "מידע ובקרה וזאת עמ ואשר משמשים לצרכי "        הוזלת עלות הדוחות המתקבלים ממל

  .        התחברות למערכת השכר במשרד האוצר

  

  מערכת בקרת גמלאות       

  רכישת מערכת המחוברת ישירות למינהל האוכלוסין לשם קבלת מידע זמין שימנע תשלומי         

  .        יתר לנפטרים לדוגמא

  

  ביקורת שכר וזקיפת הטבה       

  .ל"דירוגים וזקיפת הטבה וזאת בהמשך להנחיות החשכ, מיות של דרגות       ביצוע בקורות מדג

  

  ס"ביקורת בנושא אספקת מוצרים לשב       

  ,  כ"ואשר בד) בתי הסוהר(       ביצוע ביקורת עומק בנושא אספקת מזון המסופק ישירות ליחידות 

  .חשבוניותמול ה-       הדרך היחידה לבקרה בחשבות הינה השוואת שוברי הכניסה אל

  

  ס"מעקב ביצוע גבייה בשב       

  מחיקת חובות אבודים והכנת , הגברת הפיקוח והבקרה של מצבת החובות, העמקת הגבייה        

  .י הפורמט של מינהל הגבייה"       דוחות גבייה עפ
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