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 ה ק ד מ ה
 
 
 
 

בוצעו הלכה למעשה המוצג בפנייך בחוברת זו, מאגד בתוכו את כלל פעילויות הארגון אשר  2014דו"ח שנתי 
 בשנת העבודה האחרונה ומימשו את ייעודו של שירות בתי הסוהר.

 

בדו"ח, המתפרסם כמדי שנה ניתן לקרוא אודות שירות בתי הסוהר, מבנה ארגוני ועיקרי פעילויות המחוזות, 
 האגפים ויחידות הארגון.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,   
 

 עו"ד פרומית כהן,        גנ"מ                                                                                
 המשנה ליועמ"ש                                                                 

 והממונה על חוק חופש המידע                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרק א'
 

 אודות שב"ס
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 המשפט האסטרטגי

 

 

 שירות בתי הסוהר הינו ארגון כליאה לאומי , ארגון ביטחוני בעל

 ייעוד חברתי, המשתייך למערכת אכיפת החוק. 

 החזקת אסירים ועצורים   -תמצית תפקידו 

 במשמרת בטוחה ונאותה, תוך שמירה על כבודם, מילוי צרכיהם  

 הבסיסיים והקניית כלים מתקנים לכל האסירים המתאימים לכך, על  

ולה עם גורמי ממסד וקהילה שונים מנת לשפר את יכולתם להיקלט בחברה עם שחרורם. זאת, תוך שיתוף  פע

 . 

 

 לצורך כך יפעל שירות בתי הסוהר לטיפוח איכות סגל הסוהרים  

 ומקצועיותו ולפיתוח מתקני כליאה הולמים ואנושיים, המותאמים  

 לדרישת החוק ולצרכי הביטחון והטיפול המתקן של האסירים, תוך  

 "מיצוי טכנולוגיות מתקדמות . "

 

 

 

 

 

 

 

 

   2006ינואר 
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 הבסיס החוקי לפעילות שב"ס

 

 הבסיס החוקי לפעילות שירות בתי הסוהר מושתת על החוקים הבאים:

 

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

 דבר החקיקה הראשי מסדיר את פעולתו של שירות בתי הסוהר.

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

 ובתי המעצר שבחזקתו. להלן עיקרי דברי החקיקה:

 

 חקיקה ראשית

 .1952 –חוק הכניסה לישראל, התשי"ב  •

 .1971 –חוק הנוער )שפיטה, ענישה וצרכי טיפול(, התשל"א  •

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

 .1996 –מעצרים(, התשנ"ז  -י )סמכויות אכיפהחוק סדר הדין הפליל •

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

 .1996 –חוק זכויות החולה, התשנ"ו  •

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

 .2001 –חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א  •

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

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

 

 חקיקת משנה

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

 .1954     –אליהן(,  תשי"ד 

 מעצרים( )תנאי החזקה במעצר(, -תקנות סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה •

 . 1977  –התשל"ז 

 .1978 –בתי הסוהר, התשל"ח תקנות  •

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

 .1981תקנות סמכויות שעת חירום )מעצרים( )תנאי החזקה במעצר מינהלי(, התשמ"א   •

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

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

 .1988 –תקנות סדרי דין )עבודות שירות(, התשמ"ח  •

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

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

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

 והמשמעת בו והבטחת פעולתו התקינה.

פקודות הקובעות פרטים לעניין ארגון השירות, סדרי מינהל, משטר ומשמעת בו  -פקודות הנציבות •

 והבטחת פעולתו התקינה.

 

 

 נהלים

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

 ות את כלל שב"ס.ומחייב
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 2013יעדי השר לבט"פ לשנת  
 

 משמורת בטוחה

פיקוח מקסימאלי ואפקטבי על האסירים בתוך ומחוץ לבתי הסוהר, למניעת בריחתם ואבטחה היקפית למניעת 

 תקיפת מתקנים.

 

 משמורת נאותה ומשאבי כליאה

להגיע לסטנדרטים של ארגוני הכליאה המובילים בעולם, תוך ניצול אופטימלי של  שיפור תנאי המחייה במטרה

 המשאבים הקיימים.

 

 תקון

ניצול מקסימאלי של תקופת המאסר לטיפול אפקטיבי באוכלוסיית העבריינים, שיביא לשילובם בחברה באופן 

 מועיל עם שחרורם.

 

 מניעת פשיעה

לתוך בתי הסוהר, כחלק ממאבק בפשיעה בישראל, בשת"פ -ו צמצום משמעותי של רמת הפשיעה בתוך, מתוך

 עם ארגוני אכיפה.

 

 המשאב האנושי

פיתוח המשאב האנושי בהתאמה בהתאמה לדרישות התפקיד והלימה למשימות בסביבה בעלת אתגרים 

 משתנים, בהיות הסגל גורם מרכזי להצלחת הארגון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משימות יסוד
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 :החזון

 משמעותי בביטחון האישי, בתחושת הביטחון האישי ובביטחון הקהילתי, שללהוביל לשיפור 

 האזרחים והתושבים במדינת ישראל, וליצירתה של חברה בה השמירה על החוק והסדר הציבורי

 ודחיית אלימות ועבריינות, מהווים ערכי יסוד מובילים, על מנת לאפשר איכות חיים גבוהה

 לאזרחי ותושבי מדינת ישראל.

 

 :היעדים

להוות את הזרוע המרכזית של ממשלת ישראל אשר אמונה על אכיפת החוק, התמודדות עם תופעות 

 פשיעה, שמירה על ביטחון הנפש והרכוש, שמירה על הסדר הציבורי והגנה על הציבור מפני טרור;

 אחזקת אסירים במשמורת בטוחה וסיוע בשיקומם ושמירה ופיקוח על עצורים; הגנה על עדים

 מסגרת התוכנית להגנת עדים(; מניעת אלימות ועבריינות בחברה; מניעה וטיפול בתחום הסמים)ב

 והאלכוהול; מניעה וכיבוי דליקות חילוץ והצלה; רישוי ופיקוח על כלי ירייה אזרחיים.

 

 : יעדי שב"ס מתוך יעדי השר לבט"פ

 שיפור משמעותי ברמת הביטחון האישי והקהילתי ותחושת הביטחון האישי 

 קידום סביבה וירטואלית בטוחה.

 .יצירת שינוי יסודי בתפיסת הציבור הרחב את המשרד לבט"פ וגופיו 

 המשך המאבק בפשיעה המאורגנת, בפשיעה החמורה ובשחיתות הציבורית 

 העצמה משמעותית של יכולת המאבק בארגוני פשיעה בתוך מתקני המעצר והכליאה.

 כפיל כוח" למערך ביטחון הפנים בכלל ולמאבק  שיפור ופיתוח היכולות הטכנולוגיות כ"מ 

 בפשיעה בפרט.

  שיפור רמת המוכנות המבצעית למצבי החירום השונים ואירועי הפרות סדר רב זירתיים- 

 יפור המוכנות והערכות המשרד והגופים למצבי החירום השונים ומצבי קיצון.ש 

 אמץ הצלת החייםריכוז כלל כוחות ה"מגיבים הראשונים" והסמכות והאחריות למ 

 בעורף בזמני שגרה וחירום תחת המשרד לביטחון הפנים.

 פיתוח ומיסוד של שיתופי פעולה בינ"ל, כחלק מהמענה הכולל של מערך ביטחון 

 הפנים להתמודדות עם אסונות המוניים ואסונות טבע בסדרי גודל נרחבים.

 במצבי חירום ובשגרהשיפור יכולת המניעה והמוכנות המבצעית לכיבוי אש, הצלה וחילוץ , 

 שיפור משמעותי ביכולות הפיקוד והשליטה ומיצוי יכולות מערך כיבוי האש.

 .שיפור המענה הלאומי והכולל לאירועי שריפה, חילוץ והצלה 

 שיפור אמצעי הביטחון, תנאי הכליאה והטיפול באסירים ובעצורים 

 הרצידיביזם.חיזוק המאמץ לשיקום האסירים, לשילובם בחברה ולצמצום 

 מדיניות השר
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 .שיפור תנאי המחיה של האסיר 

 .שימור רמת מעטפת הביטחון במתקני הכליאה 

 .שימור המענה לתופעת האובדנות בקרב אסירים ועצורים 

 ביצוע מהלכי התייעלות, שינויים ארגוניים ושיפור תנאי שכר ושירות לאוכלוסיות מועדפות 

 הליבה.שיפור תנאי שכר ושירות בדגש על אוכלוסיות       

 .טיוב תהליכים והתייעלות במשרד לביטחון הפנים על גופיו 

 

 

 2014מסגרת התקציב לשנת 

 אש"ח. 2,905,018מסתכם ב - 2014התקציב הישיר לשירות בתי הסוהר לשנת  -תקציב ישיר 

 אש"ח. 183,647 -ההוצאה המותנה בהכנסה מסתכמת ב -הוצאה מותנית 

  מש"ח.  7.35יצוץ בבסיס תקציב הפעילות בוצע ק 2014קיצוץ בבסיס התקציב בשנת 

 . פירוט תקציבי בהמשך יפורט התקציב עפ"י תחומים ומשימות 

 

 )באש"ח( 2014נתוני תקציב לשנת 

 מרכיבי ההוצאה 

 

תקציב 

 שכר

 

 תקציב

 גמלאות

 

 תקציב

 קניות

 תקציב

 פיתוח

 

 סה"כ

 

 תקציב ישיר

 

1,653,267 

 

412,552 

 

705,777 

 

133,422 

 

2,905,018 

 

הוצאה מותנית 

 בהכנסה

 

  183,647 

 

 183,647 

 

השתתפות משרדי 

 ממשלה

 

4,200 

 

 21,305 

 

 25,505 

 

 3,114,170 133,422 910,729 412,552 1,657,467 סה"כ תקציב מצרפי

 

 רזרבה להתייקרויות

 ופיתוח.בתקציבי הקניות, שכר, גמלאות  3%התקציב הישיר כולל רזרבה אוצרית להתייקרויות בשיעור של 

 

 להלן יוצגו הגרפים הבאים :

o  2014התפלגות התקציב הישיר של שב"ס לשנת 

o  2008-2014התפתחות תקציב הקניות והפיתוח של שב"ס לשנים 

o  לפי תחומים  2014התפלגות תקציב הקניות של שב"ס לשנת- 

o  לפי נושאים עיקריים  2014התפלגות תקציב הקניות של שב"ס לשנת- 

o  2014הפיתוח של שב"ס לשנת התפלגות תקציב 
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 )במלש"ח( 2014התפלגות התקציב הישיר של שב"ס לשנת 

 

 

 )ח"ס )במלש"שב תקציב התפתחות
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 תחומים לפי  2014לשנת הקניות תקציב התפלגות

 

 אש"ח 705,777סה"כ: 

 אש"ח. 15,384* טרם קיצוץ הרזרבה האוצרית בסך 

 מתקציב הפעילות. 4%לקיצוץ  593** טרם יישום החלטת ממשלה 
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 לפי נושאים עיקריים 2014התפלגות תקציב הקניות לשנת 

 

 אש"ח 705,777סה"כ: 

 אש"ח. 15,384* טרם קיצוץ הרזרבה האוצרית בסך 

 מתקציב הפעילות. 4%לקיצוץ  593** טרם יישום החלטת ממשלה 

 

 2014התפלגות תקציב פיתוח של שב"ס לשנת 

 

 אש"ח 133,422סה"כ: 

 אש"ח. 907* טרם קיצוץ הרזרבה האוצרית בסך 

 מתקציב הפעילות. 4%לקיצוץ  593** טרם יישום החלטת ממשלה 
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 שינויים בתחום כ"א

 2013-2014להלן פרוט שינויים בתחום כ"א לשנים 

 

 מסגרות העסקה הנושא מס"ד

 120 סהרונים ג )הסדרה בבסיס( 1

 230 סהרונים תקורות וכ"א ל"חולות" 2

מקומות מקומות  240בימ"ש לוד+  3

 כליאה בקציעות

50 

הסבת אגפים מבטחוני לפלילי  4

 )הסדרה בבסיס(

50 

 5 תגבור יחידת צור 5

 28 קיצור תקופת המעצר באיו"שש 6

 35 תקנים ומכסות פרישה -מודל שירות 7

 21 תיקון חקיקה -פקא"ל 8

 -105 נתונים כמותיים -שירות לאומי 9

 434 2013שינויים בבסיס תקציב  סה"כ 

 -210 סהרונים כ"א ל"חולות" 10

 35 תקנים ומכסות פרישה -מודול שירות 11

 25 תיקון חקיקה–פקא"ל  12

 -150 2014סה"כ שינויים בבסיס תקציב  
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 הפליליים הכלואים מצבת

 

 

 הביטחוניים הכלואים מצבת

 

 

 הזרים לגירוש מצבת

 

 סך הכלואים  מצבת

 נתונים סטטיסטיים
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 עצורים ושפוטים  מצבת

 

 

 עובדי שירות  מצבת
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 כניסות מסתננים שנתי

 

 

   2013 לשנת  חודשיות מסתננים כניסות

 

 

 בממוצע נחשון י"ע ליום אסירים העברת היקף
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 רב גונדר אהרון פרנקו   -הסוהר -נציב בתי

 

  תפקידים וסמכויות: 

 הנציב מתמנה על ידי הממשלה עפ"י המלצת השר לביטחון פנים, והוא הדרג הפיקודי העליון ביותר בשירות.

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

קיום שגרת   קוד ופיקוח על בתי הסוהר והסוהרים. הפעלת השירות וביצוע משימותיו ע"פ יעדיו. ניהול, פי

מינוי סוהרים וקצינים זוטרים והעברתם, העלאתם או הורדתם   ביקורים בבתי הסוהר בין בעצמו ובין מטעמו. 

קיום המשטר   נקיטת הליכי השעיה, שחרור או פיטורי סוהרים בכפוף לאישור השר, על פי החוק.  בדרגה. 

 צאת פקודות הנציבות ועדכונן.הו  והמשמעת בשירות. 

 08-9193800 -פקס   08-9776800 -טלפון 

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

 

 גונדר אלי גביזון –סגן נציב וראש אגף מטה שב"ס 

 

 תפקידים וסמכויות:

 סגן הנציב ממלא מקום הנציב בהעדרו.  

  וניהול עבודת המטה בשירות בתי הסוהר . ריכוז ,תיאום 

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

מתוך  שנתי של שירות בתי הסוהר ועל גזירת התכנון השנתי  -אחריות על עריכת התכנון הרב  הנציבות . 

ריכוז הטיפול בממצאי הביקורת של  ציב בתיאום עם מנהל תכנון . הנחיית תכנון התק התוכנית הרב שנתית. 

ומחלקת הביקורת של שירות בתי הסוהר . תאום תחומי ביקורת  מבקר המדינה , מבקר המשרד לביטחון פנים 

  כל נושא אחר עפ"י קביעת הנציב.  פנים ובית הדין למשמעת. 

וגיסטית , מנהל תכנון , מנהל טכנולוגיות, מנהל הדרכה , מינהל תמיכה ל לסגן הנציב וראש אגף המטה כפופים:  

  תנאי מחיית האסיר, פרוייקטור מרכב"ה, פרוייקטור מרכז הדרכה ופרוייקטור התייעלות. 

 08-9913801 -פקס'     08-9776801 -טלפון  

 81, ת.ד:  72100, מיקוד:  עיר: רמלה, רחוב: איזור תעשייה צפוני   -כתובת 
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 גונדר נזים סביתי -ראש אגף ביטחון ומבצעים 

 

 תפקידים וסמכויות

 כפיפות פיקודית לנציב בתי הסוהר.

אחריות מטה כוללת לבניין הכוח המבצעי לשגרה ולחרום בהתאם לאיומי הייחוס, תיאום וניהול מערך הביטחון 

 והמבצעים , מערך המודיעין ופעילות היחידות המיוחדות. 

לבניין הכוח המבצעי לשגרה ולחרום, בהתאם לאיומי הייחוס. אחריות מטה כוללת לתיאום  אחריות מטה כוללת

מ הלכי בניין הכוח מול גורמי הפעלת הכוח. אחריות כוללת לריכוז, ניהול ותיאום מערכות הביטחון ואמעצי 

האבטחה הביטחון והאבטחה והפיקוח עליהם, לרבות אחריות מטה לתכנון וקביעה של סידורי הביטחון ו

בשב"ס. אחריות ליצירה וריכוז תמונת מצב מצבעית של מערכי השליטה והבקרה בשיגרה ובחירום באמצעות 

מערך החמ"לים , המשל"טים והחפ"קים. אחריות מטה להפעלת מערך ליווי אסירים ומשימות אבטחה שונות 

אה של יחידת מצדה במתקני שב"ס ובבתי המשפט באמצעות יח' נחשון. אחריות פיקודית להפעלה/הקצ

ומשימות מיוחדות בתרחישי קיצון. פיתוח בנייה הסדרה ותיאום פעולות שב"ס מול גופי החירום, הביטחון 

ההצלה וגורמי חוץ רלוונטיים. סיוע לנציב בגיבוש מדיניות בתחום הביטחון והמבצעים לרבות פיקוח על יישום 

גף הביטחון והמבצעים כנגזרת ממדניות הנציב.  אחריות המדיניות. אחיות כוללת לקביעת מדיניות ויעדים של א

 לביצוע החלטות הנציב ולביצוא הפעילויות באגף בהתאם להנחיותיו.

לראש אגף ביטחון ומבצעים כפופים : ראש חטיבת ביטחון, ראש חטיבת המודיעין, מפקד יחידת נחשון, מפקד 

 יחידת מצדה.

   08-9193802 -פקס'     08-9776802 -טלפון 

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

 

 גונדר עפרה קלינגר    –ראש אגף האסיר 

 

  : נושא באחריות לתחומים הבאים

ממונה מטעם הנציב על ניהול מערכות מיון, סיווג, שיבוץ ותנאי המחייה של האסירים, ניהול מערכת הטיפול 

 לניהול ולהפעלתה של מערכות חלופות הכליאה. וחינוך לאסירים וכן

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

והתעסוקה לאסירים. אחריות מטה לתפעול מערכות אחזקה וניהול אסירים והטיפול הסוציאלי והחינוכי 

תן שירותי רפואה, דת לאסירים וכן לטיפול נפשי באוכלוסיות אסירים והתעסוקתי לאסירים. אחריות מטה למ

מיוחדות. אחריות לפיתוח תכניות לתנאי מחייה לאסירים ותכניות תקוניות בשיתוף עם גופים בקהילה. אחריות 

מטה לניהול ולהפעלה של מערכות חלופות הכליאה )עבודות שירות , פיקוח על עברייני מין, פיקוח אלקטרוני 

 כו'(.  ו

 לראש אגף האסיר כפופות היחידות הבאות: חטיבת טיפול ושיקום וחטיבת כליאה.

  08-9193950  -פקס'    08-9775950    -טלפון 

  81, ת.ד:  72100, מיקוד:  כתובת : עיר: רמלה, רחוב: איזור תעשייה צפוני
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 גור    -תת גונדר שמעון בר -ראש חטיבת כליאה 

 

האסיר במתקני שב"ס ובחלופות הכליאה בהתאם להוראות החוק ונגזרותיו. ניהול כל משאבי ניהול  -ייעוד 

 הכליאה הלאומיים.

ניהול קליטת אסירים, אבחונם, מיונם, שיבוצם והעברתם בין בתי הכלא. ניהול משאבי הכליאה.  -תפקידים 

ניהול האסיר בנושאים שבתחום ייעוץ לראש אגף האסיר ולנציב בגיבוש האסטרטגיה והמדיניות המתייחסות ל

אחריותו. ניהול מערך חלופות הכליאה ואחריות להפעלת מערך עבודות שירות, פיקוח על עברייני מין ותכנית 

הפיקוח האלקטרוני. אחריות לפרסום נהלים, הוראות והנחיות מקצועיות ולביצוע ביקורות ובקרות. שותפות 

שב"ס מול גורמי חוץ בנושאים שבאחריותו ותיאום מול גופים שונים  בהובלת שינויים ארגוניים ובהטמעתם. ייצוג

 מ"י, צה"ל, שב"כ, הנהלת בתי המשפט, המשרד לביטחון הפנים ורשויות נוספות. –ורשויות 

 מחלקת האסיר, עבודות שירות, פיקוח על עברייני מין והיחידה לפיקוח אלקטרוני. -לראש החטיבה כפופים 

 08-9194006פקס:       08-9775960טלפון : . 

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

 

 תת גונדר מיכל ברק  -ראש חטיבת תקון 

 נושא האחריות לתחומים הבאים:

ניהול מערך העבודה הסוציאלית לאסירים. ניהול מערך החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי לאסירים. ניהול 

מערך הפעילות הדתית לאסירים ופעולות לשמירת הכשרות, השבת ומועדי ישראל בבתי הסוהר. ניהול מערך 

השיקום לאסירים, לרבות השיקום הדתי. ניהול מערך הטיפול באסירים נפגעי סמים, לרבות טיפול, מניעה 

 הבריאות. וגמילה מסמים. תיאום הפעילות בנושא שירותי בריאות הנפש לאסירים באמצעות משרד

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

 המשולב.

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

 המשולב. אחריות מטה ליישום תחומים אלה.

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

 08-9193968פקס'     08-9775965טלפון : 

 .81 -, ת.ד.  72100 -איזור התעשייה הצפוני , מיקוד  -רמלה, רחוב  -כתובת: עיר 
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 תת גונדר אילן בורדה -ראש חטיבת המודיעין 

ופרש לגמלאות ובתאריך זה נכנס לתפקיד תג"ד אילן  2014תפקידו באוקטובר תג"ד  אבי רואיף  סיים 

 בורדה.

איסוף מידע ועיבודו לכלל נתונים והערכות שיסופקו לפיקוד השירות ולדרג המבצעי, לצורך קבלת  יעדים: 

  החלטות ולצורך לחימה בנגע הסמים בבתי הסוהר . 

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

טיפול במידע שנתקבל ברמה  הוצאת נהלים בנושאי מודיעין .  מודיעין במפקדות, במחוזות ובבתי הסוהר. 

סיכול שת"פ בין סוהרים לאסירים , פיקוח על שמירת טוהר מידות סגל ,  הארצית , קבלתו , עיבודו והפצתו . 

ריכוז הקשר המודיעיני בין שב"ס לבין  בטיפול בחשד למעשים פליליים של סוהרים .  משטרה ותיאום עם ה

ביצוע פעולות למיגור  הפצת סקירות מודיעיניות בתוך שב"ס .  קמב"ס /מטא"ר , מטה שב"כ , צה"ל וצנזורה . 

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

קביעת נהלים , שיטות ואמצעים שתכליתם אבטחת מסמכים  ביטחוני למועמדים לגיוס, בסיוע גורמי חוץ . 

 הנפקת רשיונות כניסה לכלל האזרחים הנכנסים לבתי הסוהר. וידיעות . 

 08-9193900פקס'     08-9775900טלפון : 

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

 

 תת גונדר שרון שואן   -ראש חטיבת הביטחון  

 נושא באחריות לתחומים הבאים: 

ניהול מערכות הביטחון ואחריות מטה לתכנון סדרי הביטחון והאבטחה, רשויות מבצעיות ותקינת אמצעים עפ"י  

ואבטחה ובעלי חיים. אחריות לקביעת תורת הביטחון ריכוז יעדים ותוכניות בתחומי ביטחון  יעדי שב"ס . 

והאבטחה של שב"ס. אחריות מטה לקביעת צרכים לאמצעי הביטחון והמיגון הביטחוני. אחריות מטה להפעלת 

המערכות ביטחוניות ואמצעי אבטחה, המיגון ופיקוח עליהן. אחריות ביצוע בקרות בבתי סוהר. ריכוז עבודת 

ה בתחומי הביטחון לרבות עבודת מטה מול גורמי השירות וגורמים חיצוניים. מטה לקביעת מדיניות הפעל

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

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

 ומחוצה לו.

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

  08-9194000  -פקס'   08-9776433 -טלפון 

 81, ת.ד:  72100, מיקוד:  עיר: רמלה, רחוב: איזור תעשייה צפוני   -כתובת 
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 קטי פירי -תת גונדר  -  ראש מינהל משאבי אנוש

  נושא באחריות לתחומים הבאים: 

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

  טיפול ברווחת הסגל ובגמלאי השירות .  בשירות בתי הסוהר , קידומו , פיתוחו ,טיפול בנושאי הפרט ושיבוץ . 

ים בבית הספר הארצי "ניר" ובמסגרות תכנון , פיקוח, בקרה והפעלת קורסים , ימי עיון והשתלמויות הנערכ 

תכנון , פיקוח ומעקב אחר הדרכת הסגל ביחידות השירות ואחר קיום מסגרות לקידום השכלת הסגל  חיצוניות. 

  אחריות לנושא אימון הסגל בשימוש בנשק ולהגברת הכושר המבצעי.  . 

 רווחה לסוהרים וענף משמעת. מחלקת סגל , מחלקת פיתוח משאבי אנוש, יחידת לראש המינהל כפופים:  

  08-9194100   -פקס'         08-9775700   -טלפון   

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

 

 תת גונדר, עו"ד אהוד הלוי -היועץ המשפטי 

  אחריות לטיפול בכלל הנושאים המשפטיים הנדרשים לפעילות השירות.  ייעוד: 

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

המשרד לביטחון  ייצוג השירות בכל נושא משפטי בפני הממשלה, ועדות שרים, הכנסת וועדותיה,  משפטיות. 

ז וגורמי חוץ אחרים לרבות ופרקליטות המחו פנים, משרדי הממשלה, היועמ"ש לממשלה, פרקליטות המדינה 

  ייעוץ משפטי לנציב ולפיקוד שב"ס בענייני חוק ומשפט.  ארגונים ישראליים ובינלאומיים. 

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

חברות  יועמ"ש תעסוקה, יועמ"ש רכישות,  בשירות, המטפל בנושאים משפטיים לרבות קציני עתירות מחוזיים, 

טיפול  מינוי ועדות חקירה.  מתן הדרכה בנושאים משפטיים.  בוועדות ובצוותי עבודה משרדיים ובין משרדיים. 

פיקוד  בבקשות לפי חוק חופש המידע, פיקוח והנחייה מקצועית של חוקרי המשטרה המושאלים לשב"ס . 

ריכוז הטיפול  קישור ותיאום עם הנהלת בתי המשפט ועם לשכת עורכי הדין.   והנחייה מקצועית על ענף וח"קים.

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

שיש להם  עריכת מסמכים משפטיים שהשרות צד בהם ומתן חוות דעת על מסמכים משפטיים  המשפט העליון. 

ייצוג הנציב בפני בית הדין למשמעת ובפני   פיקוח משפטי על הפעלת הדין המשמעתי לסוהרים.   גיעה לשירות. נ

ריכוז הטיפול  תיאום הטיפול בחקירות נגד סוהרים וקביעת אופן הטיפול המערכתי בהן.  בית הדין לערעורים. 

ייעוץ משפטי לוועדת מכרזים  טרת ישראל. במתן חוות דעת לוועדות שחרורים לעניין אסירי יעד בתיאום עם מש

טיפול בתביעות אזרחיות ובתביעות נזיקין כנגד  טיפול כולל בהתקשרויות השירות עם גורמי חוץ .  של השירות. 

פיקוח משפטי על הפעלת הדין המשמעתי לאסירים  ייצוג השירות בביה"ד לעבודה בענייני גמלאות .  השירות . 

 בשב"ס.
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 תת גונדר מתתיהו שולץ  -ראש מינהל תמיכה לוגיסטית 

 נושא באחריות לתחומים הבאים:

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

 תחבורה, בינוי, נכסים, חשמל, מערכות מים, רכש, מרכזי מכר, דואר פנים ארגוני, ארכיון שב"ס ונשק. 

המענה הלוגיסטי לכלל ניהול , ריכוז ואינטגרציה של כלל הפעילויות המתבצעות במחלקות השונות במינהל ו

יחידות שב"ס בשגרה ובחירום. ייעוץ וסיוע לראש אגף המטה ולנציב בגיבוש האסטרטגיה בנושאים שבתחום 

אחריות המינהל בשב"ס. התוויית מדיניות התמיכה הלוגיסטית בשב"ס בתחומי האחריות של המינהל. גיבוש 

דיניות שב"ס ומהיעדים השנתיים והרב שנתיים ותכנון תכנית עבודה שנתית אינטגרטיבית בתחום הנגזרת ממ

של השב"ס ובכלל זה התקציב הנדרש למימוש התוכנית. ריכוז, עיבוד, ניתוח והכנת תוכניות עבודה ותקציב רב 

שנתיים וחד שנתיים בתחומי פעילות המינהל בשב"ס. אחריות כוללת לביצוע מעקב ובקרה אחר מימוש תקציב 

ונו על פי צורך.  הובלת מהלכים לזיהוי צרכים מערכתיים ובחינת תהליכים המינהל בהתאם לתכנון, ועדכ

ארגוניים בתחומי המינהל ומתן הצעות לפתרון. אחריות מטה כוללת לפרסום נוהלי עבודה בתחומי הפעילות של 

יצוע מינהל תמיכה לוגיסטית, לעדכונם ולוידוא ביצעם ע"י המונחים מקצועית ופיקודית. אחריות מטה כוללת לב

ביקורות מקצועיות בתחומי הפעילות של המינהל ביחידות שב"ס, איתור פערים וביצוע בקרה על ביצוע פעילות 

מתקנת בהתאם. אחריות מטה מקצועית על אנשי המערך הלוגיסטי במחוזות וביחידות שב"ס. שותפות וסיוע 

ס בכלל ופרויקטים בתחום התמיכה בהובלת שינויים בפרויקטים חוצי ארגון ובתהליכי הטמעת השינויים בשב"

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

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

בתחומי אחריות המינהל . אחריות לפיתוח מערך התמיכה  ויישום מערכות ניהול מתקדמות וממוחשבות

הלוגיסטית בשב"ס והמשאב האנושי, גיוס הכשרה וניהול. אחריות לקשרי הגומלין וניהול התמיכה הלוגיסטית 

 במפקדות המחוזות.

 מחלקת לוגיסטיקה ואספקה , מחלקת בינוי ונכסים ומחלקת  רכישות.  לראש המינהל כפופים:  
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 תת גונדר תלמה טוהר   -ראש מינהל תכנון 

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

האסטרטגית והתוכניות לטווח ארוך של הארגון . עיבוד תכנית העבודה  ריכוז וגיבוש התוכנית תפקידים : 

השנתית על בסיס תכנית העבודה הרב שנתית והצעת המתווה התקציבי / ארגוני. פיקוח ובקרה על ביצוע 

קביעת העקרונות לארגון והקמה של יחידות  התקציב , תכנית העבודה השנתית ותכנית העבודה הרב שנתית . 

ל תפקידים ומשאבים נדרשים להפעלה. טיפול במכלול הפעילויות הנוגעות לתקינת כוח אדם השב"ס כול

ריכוז הטיפול בתחום מסד הנתונים של מערך הכליאה. ניתוחים סטטיסטיים וכלכליים ובחינות  ואמצעים. 

ליכי עבודה ביצוע בדיקות ארגון ושיטות ) או"ש ( לשיפור שיטות ותה ארגוניות על בסיס שיטות כמותיות . 

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

השירות ופקודות הנציבות. קשר עם גורמי חוץ לקביעת וסיכום משאבי הארגון וריכוז עבודת מטה לנושא קשרי 

 העבודה והפעילות השוטפים.

פיתוח יישומי מידע, מחלקת תפעול, קשר ובקרה )תקשו"ב(, ענף פיתוח  לראש המינהל כפופים: מחלקת

 אמצעים טכנולוגיים.
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 ראש מנהל טכנולוגיות 

  מאגרי המידע הממוחשבים בשירות . ניהול , פיתוח ותחזוקת  ייעוד: 

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

פיתוח כלים ותשתיות אחדות לכלל המערכות הטכנולוגיות והתאמתם לקדמה הטכנולוגית. ריכוז יעדים ותוכניות 

תור צרכים טכנולוגיים ברמות הארגון השונות. בחינה ואישור פרויקטים וקביעת מדיניות הארגון השונות. אי

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

ב"ס תקשורת אלקטרוניים. תכנון, פיקוח, בקרה והפעלה של קורסים , ימי עיון והשתלמויות מקצועיים. ייצוג ש

 בפני גורמים חיצוניים. אחריות להכנת תכנית עבודה שנתית והנחיות מקצועיות.

  08-9193910     -פקס'          02-6225490    -טלפון 

 הר חוצבים. 14כתובת :  עיר: ירושלים, רחוב: הרטום 

 

 תת גונדר עופר בן שמואל   -ראש מנהל הדרכה 

 .2009ת מנהל ההדרכה הינו חדש והוקם בתחילת שנ

ראש מנהל ההדרכה אמון על ניהול הידע וההדרכה בארגון: ייצורו, לכידתו, תיעודו, אחזורו והפצתו לאורך 

 ולרוחב הארגון , בכך משרתת ההדרכה את ההבניה, הניהול והשימור של הזיכרון הארגוני. 

ה על הכשירות המבצעית ריכוז יעדים ותוכניות הדרכה בהתאם ליעדי שב"ס, הכשרות ליבה רב תחומיות, שמיר

של הסוהר בארגון, פיתוח יכולות פיקוד ומנהיגות, גיבוש גרף ההדרכה והאימונים, מיפויי ואבחון צרכי הדרכה, 

גיבוש תוכניות הדרכה ואימונים שנתית, פיתוח ומיסוד תיקי יסוד ותיקי אימון אישורם והפצתם, פיתוח יחידות 

להדרכה, מתן תמיכה הדרכתית לשינויים מקצועיים, טכנולוגיים, לימוד ייעודיות, פיתוח אמצעים ועזרים 

וארגוניים, פיתוח סגל הדרכה מקצועי, תיאום ניהול וארגון פעילויות ההדרכה הארגוניות, ביצוע הדרכות 

ואימונים בגופי הביצוע בבית הספר הארצי וכן במרכזי האימון המחוזיים, ניהול הידע הארגוני, הנחייה ייעוץ 

, ניהול ספקים, רכש, משאבים ותקציב ההדרכה, השכלה חינוך והסברה במסגרת הפעלת תוכניות ותמיכה

הלימודים האקדמיות, בקרה והערכת הדרכה במסגרת הפעלת כלים לבחינת אפקטיביות ויעילות ההדרכה 

תורות   וניהולה, אימונים, חונכות והכשרות תוך תפקיד, ניהול התחקירים והפקת לקחים, כתיבה והפעלה של

 מקצועיות. 

לראש המינהל כפופים פיקודית: מחלקת ההדרכה, ביה"ס ניר. כפיפות מקצועית: מרכזי האימונים במחוזות ק. 

 הדרכה ביחידות הארציות.
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 תג"ד משנה גניש -יחידת נחשון 

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

  ומבצעת משימות ביטחוניות מיוחדות הנגזרות מתפקידי שב"ס . 

   מעצר המשטרתיים . ליווי אסירים באבטחה בין בתי הסוהר השונים , בתי המשפט ובתי ה תפקידים:  

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

  אבטחת אנשי סגל מאוימים ובני משפחותיהם .  ליווי מוטס באבטחה של אסירים מחו"ל לארץ .  בבתי הסוהר . 

אבטחת  ועים , פינוי בתי סוהר בעת חירום , ביקורי בית באבטחה . ביצוע משימות מיוחדות כגון : אבטחת איר 

ביצוע אימונים והדרכות לשיפור ולהעמקת הידע והיכולת  אסירים בעת בדיקות ובעת אשפוז בבתי חולים חוץ . 

 המקצועית והאישית של סוהרי היחידה .

  08-9193930    -פקס'        08-9776707    -טלפון 
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 גונדר משנה סיון ויצמן   -רמ"ח תקשורת והסברה 

קביעת מדיניות הסברה  ייעוץ לנציב ולפיקוד הבכיר בנושאי הסברה, קשר עם אמצעי התקשורת ,  תפקיד: 

הקשרים של שב"ס עם הקהילה, הפקת ביטאון פיתוח  ואחריות לביצועה , טיפול ביחסי הציבור של השירות, 

  שב"ס ואתר האינטרנט של שב"ס. 

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

  הארגון בציבור . 

יצוע מדיניות הדוברות וההסברה אחריות לב ייעוץ לנציב ולפיקוד הבכיר בנושאי דוברות והסברה.  פעולות:  

בשם השירות לתקשורת אחריות למסירת מידע אמין  ורת . ייזום כתבות וראיונות בתקש שקבע הנציב וזאת תוך 

תיאום  קיום קשרים עם גורמים בינלאומיים .  אישור סיורים ותיאומם וביקור גורמי חוץ בבתי הסוהר .  ולציבור . 

  שרד לביטחון פנים. מדיניות ההסברה עם דוברות המ
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 טל שוורץ -גנ"מ  -בית הדין למשמעת סוהרים 

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

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

הדרכת סוהרים בכירים בנושאי שפיטה טרם מינויים כקציני שיפוט. בחינת נוסח     פעילות בית הדין לערעורים . 

 שורו ע"י הנציב.נהלים ואישורם טרם פרסומם. בחינת נוסח פקודות נציבות טרם אי
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 ניסים קאשי –גונדר משנה  -  ראש מערך התעסוקה

ינם יעדים חברתיים הבאים לידי היעדים המרכזיים בתעסוקת אסירים ה יעדים הנגזרים מפעילות התעסוקה: 

  חברתי.  –שיקומי , הכלכלי  -הניהול: הביטחוני , החינוכי  תחומי  3 -ביטוי ב

העסקת אסירים מהווה תרומה חשובה לשירות בתי הסוהר לצורך הקלה על ניהול בית  ביטחוני:  -היעד הניהולי  

ים את זמנם באופן חיובי  וכך מצטמצם הזמן באמצעות העסקת אסירים , מנצלים האסיר הסוהר והביטחון בו. 

הפעילות התעסוקתית חשובה לבריאותם הגופנית והנפשית של  הפנוי לביצוע פעילות שלילית. 

  ותורמת לרגיעתם ולהקטנת מספר האירועים השליליים בבית הסוהר .  האסירים 

ם של האסירים בנושאים הבאים:  מתן העסקת אסירים מהווה תרומה לחינוכם ולשיקומ שיקומי:  -היעד החינוכי  

מניעת בטלה וניוון בבית הסוהר הגורמים  אפשרויות ביטוי לכישרונות ויכולת אישית , לשיפור הדימוי העצמי . 

לניצול שלילי של הזמן הפנוי ולהעמקת המעורבות העבריינית.הפגת לחצים ומתחים במערכת היחסים בין 

  האסירים עקב שהייתם בבית הסוהר . 

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

רווח כלכלי לאסירים במטרה לסייע להם  מחד גיסא והגדלת הכנסות האסיר מאידך גיסא .  תקציביים לשב"ס 

ציאה לחופשות , סיוע כלכלי לצורך רכישה בקנטינה , דמי כיס בעת י במימון הוצאותיהם השוטפות בבית הסוהר 

עיצוב חברתי ומעמדי של  ואף חיסכון כספי אשר יסייע לאסירים בתהליך שיקומם לאחר שחרורם .  למשפחה 

 אדם עובד בהתייחס לכבוד האדם ומעמדו בחברה .

  08-9193830     -פקס'        08-9778900     -טלפון 

 .  81, ת.ד:  72100. מיקוד: קריית הממשלה , רמלה 91כתובת :  רחוב: הרצל 

 

 גנ"מ דפנה נוי -"ניר" -בית הספר הארצי לסוהרים ולקצינים 

בית הספר מלמד קורסי הכשרה בסיסיים לסוהרים, בסמוך למועד גיוסם לשב"ס.  תחומי פעילות ועשייה:  

פו"מ)פיקוד ומטה(   –קורסים פיקודיים להכשרת משקי"ם ייעודי וקצינים , כמו כן מכשיר קורסי פיקוד בכירים 

ומפקדי בתי סוהר. במסגרת ההכשרות המקצועיים, ביה"ס מכשיר בעלי תפקידים ייחודים בניהם: רשמים, 

חונכים, מדריכי נשק, קציני משאבי אנוש, מודיעין, שיקוף חפצים, מדריכים, מיומנויות הדרכה טובה ועוד. בית 

 הספר מנחה מקצועי את מרכזי האימונים המחוזיים .

 08-9193940     -פקס'        08-9776925    -פון  טל

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

 

 גנ"מ לאה קליינר -יחידת הממונה על עבודות שירות 

הממונה על עבודות השירות אחראי על בדיקת התאמת המועמד לריצוי עונשו בעבודות שירות ובהתאם לכך, 

חוות הדעת המועברת לבית המשפט באשר   למצוא למועמד הרלוונטי מקום עבודה בהתאם למקום מגוריו. 

להתאמת המועמד מתבססת על מצב רפואי, התרשמות בראיון אישי, עבר פלילי, בדיקות סמים, תסקיר קצין 

ות המועסקים במקומות חלק חשוב ומהותי של החוק בעבודות שירות הנו הפיקוח על עובדי השיר מבחן וכיו"ב. 

העבודה השונים. הפיקוח נעשה ע"י מפקחים מטעם הממונה על עבודות השירות, האחראים על אזור גיאוגרפי 

המפקחים אמורים לערוך ביקורות פתע במקומות העבודה אחת  –נתון בו מועסקים עובדי שירות. עפ"י החוק 

פר את הוראות החוק ו/או הוראות הממונה על כל עובד שירות המ לשבוע, אך לא פחות מפעמיים בחודש. 

מפעילים כנגד עובד השירות הפסקה  –מוזמן לבירור ולאזהרה, ובהתאם לסוג ההפרה  –עבודות שירות 

 מינהלית שמשמעותה היא שאת יתרת עונשו יסיים במאסר בכלא.

  08-9193850  -פקס'          08-9776830   -טלפון 

  81, ת.ד:  72100, מיקוד:  איזור תעשייה צפוניכתובת : עיר: רמלה, רחוב: 
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 עליזה יעקבי -גונדר משנה  -  ראש מחלקת ביקורת פנים

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

  וזות ובבתי הסוהר . עריכת ביקורת ארגונית , תפעולית ומשקית במטה הנציבות , במפקדות, במח תפקידים:  

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

בנושאי ביקורת ומעקב אחר ביצוע המלצות מבקר  מבקר המדינה , מבקר המשרד לביטחון פנים וגופים אחרים 

  בהתאם לצרכים וכמתחייב מן הפעילות השוטפת .  עריכת סקרים ובדיקות על פעילות השירות המדינה . 

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

 08-9193855   -פקס'       08-9776790    -טלפון 

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

 

 

  מצדה יחידת

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

לשב"ס. ללוחמי מצדה ניסיון קרבי עשיר בתחומי לוחמה בטרור, אבטחת אישים ושאר משימות ייעודיות, 

מדובר בלוחמים מקצועיים   בשירותם הקודם כלוחמים וכקצינים ביחידות עילית, בסיירות צה"ל ובימ"מ. 

היחידה  ומנוסים, כולם שולטים בתחומי הלוחמה הזעירה, קרב מגע, שימוש באמצעי לחימה מגוונים וירי צלפים. 

מהווה צוות לתגובה מהירה בעיתות חירום. לוחמי מצדה נמצאים בכוננות תמידית למתן מענה מקצועי והולם 

יונות למרד, תפיסת בני ערובה ומשימות ייעודיות נוספות. ליחידה למצבי חירום מכל הסוגים: התפרעויות, ניס

היחידה מורכבת  מסוגלות לתת מענה מקצועי ויעיל לכל תרחיש אפשרי, בכל רחבי הארץ בזמן קצר ביותר. 

שעות ביממה. הצוותים עוברים עשרות אימונים ייעודיים מידי שבוע,  24ממספר צוותים ומהווה כוח זמין 

עד כה פעלה יחידת   ל תרחיש אפשרי וכן מבצעים בשגרה משימות ייעודיות ייחודיות בארגון. המתמקדים בכ

מצדה בעשרות אירועים מסוכנים שאירעו במתקני הכליאה של שב"ס והשיגה את כל המטרות הנדרשות 

  במקצועיות רבה. 

ת ותורמת בתרגילים נותנת היחידה מענה לשאר כוחות הביטחון בארץ בעיתות חירום וכן משתתפ -בנוסף

  ארציים לכוחות מיוחדים. 

 

  יחידת דרור

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

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

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

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

ומניעת המשך  ביצוע פעולות לאיתור אסירים הסוחרים בסמים ולאיתור אסירים המבריחים סמים   תפקידים:  

ביצוע פעולות לאיתור נתיבי הברחת סמים , שיטות הברחה והסלקה של סמים   ביצוע הסחר וההברחה על ידם.

ביצוע פעולות לזיהוי  חנ"מ ואמל"ח בבתי הסוהר ולתפיסתם , זיהוי האסירים המבצעים ונטרול   ונטרולן. 

  פעילותם . קיום שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים בשירות ובמשטרת ישראל לצורך מילוי תפקידי היחידה.

 08-9193909     -פקס'       09-8994390      -טלפון 
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 נפתח מתקן חולות )מחוז דרום( 2013* בסוף שנת 
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 מבנה ארגוני
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 רקע:

 מתקני כליאה הפרוסים בחלקה בצפוני של מדינת ישראל.  9במחוז צפון קיימים 

 אסירים ועצורים פליליים וביטחוניים. 4,997-יחידות מחוז צפון מאכלסות כ

 352 -בד"א ו 1231בשירות סדיר, 246 -אנשי סגל מתוכם כ  1795המחוז וביחידות משרתים  במפקדת 

 קצינים.

 פריסת מתקני הכליאה:

 

 

 

 04-6788590מספר הטלפון במפקדת מחוז צפון 

 

 מפקדת מחוז צפון
 וקניןגונדר אשר  –מפקד מחוז צפון 
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 עיקרי העשייה בתחומים השונים עפ"י חלוקה לתחומים:

 תחום מטה ומנהל:

 כנס סיכום שנת העבודה .1

 כנס הערכת מצב  .2

 יום בריאות הסוהר  .3

 יום ספורט מחוזי  .4

 תחום מטה ומנהל:

 :  מרכז אימונים

אופיינה בהתעצמות של מא"מ צפון כסמכות מקצועית והדרכתית מובילה לצורך הנחלת הידע  2014שנת 

והטמעתו בסביבה לימודית ראויה, המטפחת ערכיות , מעצבת מנהיגות מייצרת מקצועיות ומאתגרת ללמידה 

 ך הקפדה על סוהרות כמקצוע. ומצוינות תו

 : 2014מגמות שנת  

 מיסוד הליך בחינת הסוהר וקביעת רמת כשירותו המבצעית במסגרת האימון הדו יומי. .1

 פיתוח מנהיגות והכשרת מפקדי משמרות ומנהלי אגפים לביצוע תפקידם .

ככלי איכותי חכם שדרוג מערך התחקיר ומיצובו של התחקיר  –הפיכת כלי התחקיר לכלי מייצר למידה  .2

 ומקצועי אשר יוביל לשיפור המוכנות המבצעית של סוהרי וקציני המחוז.

מיצובו של מדריך אחד קבוע רס"ב אנדריי סוחנקו אליו מצטרף מדריך נוסף  –שדרוג מערך קרב המגע  .3

 ללמידה .

 הטמעת מעגל האימון השלם ברמת יחידות השטח והתאמת חליפת הדרכה מותאמת לכול יחידה . .4

 הטמעת תחקיר מנהרת שיטה וגלבוע בתוכנית ההדרכה השנתית לסוהרי הביטחון. .5

 הטמעת תחקיר אירוע רימונים בתוכנית ההדרכה . .6

 מיצובו של אתר הלמידה המחוזי ככלי לניהול ידע מחוזי : .7

 

 

בשנה זו בוצעו הכשרות מתוכננות במסגרת תוכנית ההדרכה השנתית תוך מיסוד אימון מרוכז )  .8

 ימי הדרכה מרוכזת( :שלושה  
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 סוהרים.  838לכלל סוהרי המחוז סה"כ  – אימון חד יומי .א

 סוהרים. 922לכלל סוהרי המחוז סה"כ  – אימון דו יומי .ב

 סוהרי ביטון מגידו . 162סה"כ – לא תוכנן ובוצע  –אימון חד יומי הפס"ד מגידו  .ג

ברמת  959סה"כ  –חונית בוצעו לכול סוהרי הביטחון ולעובדי היום בעלי זיקה ביט –מטווחים  .ד

 שאר הפוטנציאל טווח במסגרת קורסים וכו.... –מחוז 

שני  -מחוזי   89.7ביצוע  עם ממוצע  100%סוהרים המהווים  1459 –מבחני ידע שנתיים  .ה

 נכשלים ברמת מחוז אשר טופלו ברמת ממ"ז :

 נכשל מועד ב מיוחד . –סוהר א    .1

 ב 'נכשל מועד א ולא התייצב למועד  –סוהר ב  .2

 סוהרים . 22הוסמכו  -קורס סוהרי הפרדה   .ו

כלל יחידות המחוז קיבלו הדרכה מפקע"ר לעניין נפילות טילים ורעידות  –הדרכת פקע"ר  .ז

 אדמה .

 : ימי אימון חד יומיים לאוכלוסיות ייחודיות .ח

 יום עיון קמב"צים בנושא תחקיר . .1

 קורס משקפי חפצים . .2

 השתלמות צוותי שער ראשי וביקורים  .3

 כת מנ"פ חילוץ לקציני מבצעים וקציני ת"ל .הדר .4

 לבודק מוסמך . –השתלמות בדיקת א.א.פ  .5

 השתלמיות רשמים בשת"פ נחשון . .6

 

 בינוי :      

 בצענו עוד עבודות  2014בשנת  .1

 שופץ מטבח אסירים בדמון פרויקט לוקאלי   .2

 הביטחוןנבנה אגף קליטה מגידו חדש במגידו לטובת קליטת האסירים ושיפור מרכיבי  .3

 מגידו ושיפור תנאי מחיית אסירים  13שיפוץ אגף  .4

 כרמל ושיפור תנאי מחיית אסירים פרויקט לוקאלי  4שיפוץ אגף  .5

 בדמון  6שיפוץ מקלחת אגף  .6

 בניית מגרש רכיבה על הסוסים במגידו לטובת הכשרת הפרשים  .7

 שיפוץ מתחם הביקורים בגלבוע לטובת שיפור תנאי המבקרים והגברת הביטחון  .8

 בניית מועדון וחדר כושר חרמון לטובת סגל הביסר  .9

 שיפוץ המתנות אסירים בביסר כרמל  .11

 שיפוץ מבנה ועדת השחרורים בכרמל  .11

 שיפוץ מועדון וקנטינה סגל בכרמל  .12

 בניית חדר משקף בבית סוהר דמון לשיקוף חפצים  .13

 שיפוץ מועדון הסגל כולל מועדון  .14

 שיפוץ מטבח כללי וחדר אוכל בקישון   .15

 וץ אפסנאות בית מעצר קישון שיפ .16

 שיפוץ המתנות מעצר סאלם  .17

 שיפוץ המתנות בית סוהר צלמון .18

 קליטת מכולת ציוד קנטינה בשיטה .19

 בשיטה לשיפור הביטחון  2שרוול מעבר אסירים אגף  .21
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 5תחילת פיילוט שיפור תנאי מחיית אסירים באגף  .21

 שיפוץ ומיגון טגף הפרדה ארצי בשיטיה  .22

 בצלמון 3שיפוץ אגף  .23

 בגלבוע  2בשיטה ואגף  7גון אגף מי .24

 

 בטיחות : 

 הכשרת סגל בקורסים : עבודה לגובה, קציני בטיחות, נאמני בטיחות. .1

 הכשרת אסירים בעבודה לגובה. .2

 הדרכות משמרות בטיחות בנושא עבודה ברעש . .3

 אישורים בתחום הבטיחות לאירועים המתקיימים מחוץ לבתי סוהר . .4

 בדיקות קרינה . .5

 כיבוי אש בשיתוף כב"א . בדיקות מערכות .6

 הכנת מערך קציני/נאמני בטיחות לאירועים ותרגילים. .7

 הוצאת הנחיות בטיחות לחגים ואירועים )קיץ , חורף, .8

 רחיצה בחופים ובריכות וכ'(.      

 הטמעת פעילות "קופסא ירוקה" בכלל יחידות המחוז, כולל הפקת דוחו"ת וביצוע בקרה. .9

 ת ביקורות שוטפות בתחום הבטיחו .10

 

 טכנולוגיות : 

 טמ"ס, מצוקה, אישורי קרינה. -עיבוי אמצעי אבטחה במכלול קליטה בביס"ר מגידו .1

 טמ"ס, טלפוניה, מצוקה, תקשורת. -הקמת משרדי עבודות שירות במבנה בימ"ר עמקים .2

 חלוקה והטמעה ערכות "מראית עין". .3

 מצוקה, קשר, מחשוב , אמצעי הדרכה. –הקמת מטבח בקישון  .4

 טמ"ס, קורא כרטיסים. –מעכב בביס"ר כרמל הקמת שער  .5

 יומן זקיף, מצלמות, לחצני סייר. –ביס"ר כרמל  4שדרוג ועיבוי אמצעים באגף .6

 שיקוף חפצים, טמ"ס, הגברה ומצוקה. -שדרוג מכלול ביקורים ביס"ר גלבוע .7

 ההנהלה.הקמת מערך ותשתיות מחשוב בשת"פ  -פיילוט מעבר וועדות שחרורים להנהלת בתי המשפט .8

 התקנת אמצעי מצוקה וצפייה בשרוולי האגפים בביס"ר שיטה. .9

 התקנת קרוסלה מפוקדת במכלול הכניסה בביס"ר צלמון. .10

 במשל"ט המחוז. RedWebהתקנת כורזיות במשל"ט מיחידות המחוז ומערכת  .11

 צלמון, שיטה, גלבוע וקישון. –תחילת פיילוט מערכת מגדלור בארבע יחידות במחוז  .12

 הטמעה וליווי. –ת ספירת אסירים ליחידות המחוז כניסת מערכ .13

 ק.טכנ' קישון מצטיין קורס. -השתתפות חמישה קציני טכנ' בקורס מקצועי לקציני טכנולוגיות .14

 התקנת אמצעי אבטחה באגף ט"ה בביס"ר דמון. .15

 לוגר טמ"ס, שער מגנומטר, מצוקה, כריזה ומחשוב. -ביס"ר מגידו 7+71פתיחת אגף  .16

 מערך הקשר בתרגיל "סורג" המחוזי.השתתפות וניהול  .17
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 תחום האסיר:

 כליאה:

 תחילת סבב ג' בבתי המעצר. .1

 –ביס"ר כרמל, ביס"ר גלבוע  –המשך שיפוץ אגפים לתנאי כליאה נאותים ובטוחים  -משמורת נאותה  .2

 כב"א.

 מערך הכליאה: שינוי יעוד אגפים עפ"י צרכים ארגוניים .3

 החוק והביטחון.מענה לצרכי כליאה לגורמי אכיפת  .4

 הערכות לבחירות ומתן אפשרות לכל אסיר/עצור לקיים את זכות ההצבעה.  –בחירות  .5

תכניות לחלופות כליאה והערכות למצבי קיצון בתחום  –מוכנות לחירום: תרגול וטיוב מוכנות לחירום  .6

 הכליאה.

 קיום יום עיון לק. כליאה ורשמים והכנה למבחני הידע. –הכשרה והדרכה  .7

 

 :תקון

אינטגרציה, הטמעת תפיסת השילוביות ,מיקצוע כל תחום בנפרד התכנית האישית  -דיפרנציאציה .1

 המשולבת.

 מיצוב ועדות מעקב ככלי משמעותי, מנהל האגף כציר מרכזי, ביצוע הדרכות, וקיום ביקורות. .2

ה לנוהל מיצוב חרמון כמרכז שיקום ארצי, קיום וועדות, ישיבות, הסדרת תכניות,כח אדם והכנת טיוט .3

 הפעלה חרמון.

 הערכות למצבי חירום וקיום השתלמויות. .4

 מקצוע תקון רבני, למידת עמיתים, קורס הנחיית קבוצות )ארצי(, הסדרת תכניות רבניות תקוניות. .5

 מיקוד העבודה אל מול אוכלוסיית טעוני הפיקוח ומתן הדרכות והנחיות. .6

 חינוך:

 :השכלה

 מס' מסיימים מס' מתחילים מס' כיתות

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

66 59 895 789 654 583 

 

 משמעויות:

 כיתות  5סגירת 

 (73%לא השתנה למרות צמצום הכיתות ) -אחוז המסיימים

 
 :מסגרות חלקיות

 

 מס' מסיימים מס' מתחילים מס' כיתות

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

7 9 106 160 97 159 

 

 משמעויות:

 לימוד בבתי מעצר: קישון וגלבוע פתיחת קבוצות

 כיתות אולפן: צלמון, חרמון

 כיתת או''פ: שיטה
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 חברה וקהילה:

 מס' קבוצות התחום

2013 2014 

 32 41 הורות ומשפחה

 38 25 תרפיה באומנויות

 46 53 אומנות שימושית

 109 79 ספורט ובריאות

 200 184 תחומי דעת

 51 13 התמכרויות

 306 228 ומודעותהתמודדות 

 782 623 סה"כ

 

 

 משמעויות :

 (  כחלק מתהליכי התמקצעות 26%עלייה משמעותית במספר הקבוצות בנושאי התמודדות ומודעות)

 של צוותי החינוך והגדרת קבוצות ליבה.

 ( כחלק ממינוף שתופי פעולה עם מסגרות פרקטיקום באקדמיה 8%) -עלייה במספר בתחומי דעת

 מערך המתנדבים.וגיוס והגדלת 

 ( כחלק מתהליכי עידוד אסירים ועצורים להשתלב 69%עליה משמעותית בקבוצות ההתמכרויות)

 במסגרות טיפול במהלך המאסר.

  בקבוצות חינוכיות בנושאי חברה וקהילה. 20%סה''כ עליה בשיעור של 

 

 קבוצות בתחום ההתמכרות:

 2014 2013 נושא

N.A 56 75 

 33 33 צעדים

 

 משמעויות:

כחלק מיעד לעידוד  -עידוד וחשיפת אסירים ועצורים לתוכנית ההחלמה -N.A   (25%)גידול משמעותי בקבוצות 

 גמילה בקרב אסירים ועצורים

 

 מתנדבים:

2013 2014 

91 101 

 

 משמעויות:

 (מתוך יצירת שיתופי פעולה מגוונים עם הקהילה.10%הגדלת מערך המתנדבים  )

 מחוזית: -עשייה חינוכית

אסירים למוזיאון לוחמי  40אסירים, יציאת  691סדנאות בנושא השואה בהשתתפות  41 -''כי באדם אאמין'' .1

 במעמד ספ''כ מחוז צפון. –הגטאות 

 אסירים מכלל המחוז. 43כלל  -כנס מחוזי לאסירים בנושא המשפחה .2
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 ספ''כ מחוז צפון. מתנדבים ובמעמד 40כנס מתנדבים מחוזי בהשתתפות  -''גוונים של נתינה'' .3

סטודנטים( כולל הנחית קציני חינוך בפורום  20פרקטיקום סטודנטים מכללות עמק יזרעאל אורנים ותל חי ) .4

 הד''ס.

 מחוזי. -כנס הוקרה לסטודנטים פרקטיקום .5

 1312ש''ח והשתתפות בפעילות בריאות  33,777אסירים סכום של  1048תרמו -מבצע הקש בדלת .6

 אסירים

 עמיתים מחוזיות בנושא המשפחה והתמכרויות בקהילת ה''דרך''למידות  2 .7

 ראש תחום שיטה וראש תחום חרמון. -בוגרות פו''ם 2 .8

טיוב תהליך קליטת של קציני חינוך  -מסגרות חינוך )ק''ח 3בוגרות קורס קציני חינוך מתקדם והפעלת  4 .9

שיפור יכולות התמודדות של  -ו''םהעלאת המודעות לניהול אורח חיים בריא. חל -חדשים .מידה אחת פחות

 האסיר והשתלבותו במעגלי העבודה ויצירת אבני יסוד להשתלבות בעבודה בקהילה.(

 

 טיפול ושיקום:

 תהליכים מקצועיים :  .1

  טראומה , -טיפול בפוסט –טיפול בעברייני מין, מאי  –התקיימו שלושה ימי למידת עמיתים : פברואר

 הטיפול הפרטני -דצמבר

  מנהלי מחלקות ממחוז צפון וקצינת  3הכשרה ארצית בנושא ניהול מסגרות טיפוליות. יצאו התקיימה

 טו"ש הייתה שותפה להנחיית הקורס.

 אסירים. 15מרץ התקיימה סדנת אפיקים בשיתוף רש"א . השתתפו -במהלך החודשים ינואר 

  .בחודש מאי התקיימה שיחה עם ממ"ז צפון לכלל צוות הטו"ש במחוז 

  יולי הכשרת אלמ"ב ע"י קצינת טו"ש ור"ת טו"ש צלמון.במהלך 

  במהלך חודש ספטמבר התקיימה הכשרה ייחודית במכללת תל חי לצוותי הטו"ש בנושא טיפול

 ,  כולל הדרכת המטפלים ע"י פרופסור מולי להד  " see far cbt"בפוסט טראומה בשיטת 

 טיפול בעברייני תנועה.  במהלך חודש ספטמבר התקיימה הכשרה בנושא "עוצרים בכתום , " 

  . בחודש אוקטובר התקיימה שיחת ממ"ז לכלל מדריכי הנגמלים במחוז הצפוני 

 . בחודש נובמבר יתקיים יום הכשרה בנושא אלמ"ב בהובלת קצינת אלמ"ב צפון 

 רבנות:

 תהליכים מקצועיים:

 .הכשרת רבני היחידות בהנחיית קבוצות באוניברסיטת תל אביב 

 בקורס זיהוי חללים בשת"פ משטרת ישראל. הכשרת הרבנים 

  פעמים בשנה. 3למידת עמיתים כלל רבני היחידות 

  הצעדים , מתן כלים להעברת סדנאות לעבודת הרב בביס"ר חרמון.  12הוצאת רב חרמון לקורס 

  2014נובמבר  –ימי אוריינטציה בקיבוץ לביא לכלל הרבנים. 

  הנחיות ונהלי ביטחון לרבני המחוז.שיחות מקצועיות של קמ"ן וע. קמב"ץ מחוז 

 .חיזוק ושיפור העבודה מול גורמי רש"א תורני 

  פעילות התנדבותית של פעילי חב"ד בחנוכה ופורים, חלוקת סופגניות, ומשלוחי מנות לכלל האסירים

 במחוז.

  קורס ספרות , ומשגיחי כשרות, מכללת עתיד. –פתיחת קורסי הכשרה בצלמון לאגף אג"ד 

 תגבור רוחני מכוח התורה( בביס"ר חרמון. מענה לאסירים דתיים, אגף בהווי –"תרומה"  פתיחת אגף (

 דתי.

 .מיצוב וגיוס מתנדבים למערך הרבנות , בדגש על איכות ולא כמות 
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 .פתיחת סדנאות אור פנימי בשיטה 

 .רכישת ריהוט, ומזגנים לבתי כנסת באגפים 

 ור סליחות ספ"כ. ביצוע סיור סליחות מחוזי לכלל היחידות , + סי 

 

 מס' לומדים  מס' כיתות ביס"ר

 2013 2014 2013 2014 

 95 120 5 5 צלמון

 55 38 2 2 חרמון

 30 35 2 2 שיטה

 10 25 1 2 גלבוע

 30 63 2 2 כרמל

 15 25 1 1 קישון

 235 306 13 14 סה"כ

 

 טיפול ושיקום:

 כללית, כישורי חיים, התמודדות עם מאסר / מעצר.עלייה במספר קבוצות בתחומים, התמכרויות, אלימות 

 

 

 תעסוקה:

מפעלי 

 :תעסוקה

  מס' עובדים בממוצע  מס' מפעלים

 אחוזים 2014 2013 אחוזים 2014 2013

20 22 10%+ 840 869 3.3 %+ 

 כולל מפעלי שיקום

 :מקצועיתהכשרה 

מספר קורסי הכשרה 

 מקצועית

 מס' משתתפים 

 בקורסי הכשרה מקצועית

 

 אחוזים 2014 2013 אחוזים 2014 2013

44 52 19%+ 788 810 2.6%+ 

 

 כמות גדולה יותר של קורסים קצרים יותר.

 מס' משתתפים מס' קבוצות סוג קבוצה

2012 2013 2012 2013 

 227 296 16 16 אלמ"ב

 166 196 15 15 ע. מין

 4563 2366 267 135 התמכרויות

 600 485 74 33 התמודדות עם מאסר/מעצר

 23 25 2 2 לקראת שחרור

 598 165 44 12 אלימות כללית

 797 309 53 19 כישורי חיים

 74 26 6 2 אסירי השגחה

 187 115 28 14 חונכים

 22 0 2 0 אבות

 530 256 36 25 אחר
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 רפואה:

 2014       2013 2012מול  2013נתונים שנתיים של    

 1138 1268 חולים חוץ.מס' בדיקות אסירים בבתי    

 376 363 מס' בדיקות חולים בחדרי מיון   

מקרי אשפוז בבתי חולים חוץ)ללא אשפוז    

 פסיכיאטרי(

147 132 

 31 35 מתוכם מס' אשפוזים אלקטיביים   

 366 516 מס' ימי אשפוז )ללא אשפוז פסיכיאטרי(   

 

 מודיעין:

 ביצוע רוטציות ברמה מחוזית. .1

 חדשים במערך המודיעין במחוז. שילוב קמ"נים .2

 בניית תוכנית מודיעין אחידה למצבי חירום ומיצוב נושא מודיעין בחירום. .3

 מיסוד תקינת קמ"ני משמרת בצלמון. .4

 מיסוד נוהל הפעלת קמ"ני משמרת בבתי המעצר. .5

 שילוב חיילי חובה במערך המודיעין. .6

 מינוי ראשי משרדים. .7

 מיסוד נוהלי ופקודת עבודות מודיעין. .8

 

 אג"ם:

 שיפור מוכנות המבצעית של המחוז לאירועי חרום. .1

 הוכשרו צוותי הליווי ביחידות המחוז. .2

 לוחמים. 15-קצינים ו 2תקינת ימ"ז מונה כיום  .3

 תפיסת משל"ט הוטמעה. .4

 שת"פ בתי חולים התחזק באופן משמעותי במהלך השנתיים האחרונות. .5

 והצלה. מבוצעים שולחנות עגולים באופן שוטף מול גופי חירום .6

 בוצעו תרגילים משולבים עם כלל גורמי החילוץ וההצלה. .7

 בוצעו תרגולות יחידות המחוז בתרחיש שריפה בהדרכת כב"ה. .8

 בוצעו  מבצעים רחבי היקף לאיתור אמצעים אסורים להחזקה. .9

 

 משאבי אנוש:

 (.118) 2013( לעומת 99) 2014ירידה במספר סיומי השירות בשנת  .1

 (.23) 2013( לעומת 19) 2014בשנת ירידה במספר המתפטרים  .א

 (.5) 2013שוויון במספר המפוטרים בהשוואה לשנת  .ב

 (.75) 2013( לעומת שנת 64) 2014במס' הפורשים לגמלאות בשנת  15% –ירידה של כ  .ג

 (.7) 2013( לעומת שנת 1) 2014נגדים, בשנת  –ירידה במספר הפיטורים בהסכמה  .2

( לעומת 0) 2014. בשנת לדבר המלך" 15"סעיף ים, קצינ –ירידה במספר הפיטורים בהסכמה  .א

 (.6) 2013שנת 

 (.87/6) 2013( לעומת 68/3) 2014ירידה במספר הגיוסים לקבע )קצין/נגדים( בשנת  .3

 (.71) 2013( לעומת 124) 2014עליה חדה במספר הגיוסים לשרות חובה בשנת  .א
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 (.6) 2013( לעומת 7) 2014עליה במספר הגיוסים לשרות לאומי בשנת  .ב

איוש מיטבי של מצבת תקני המחוז ללא צפי לפערים משמעותיים בשלוש הסקטורים )קצינים, בד"א  .4

 וחיילים(.

 .354קצין מצבה :                -            365.75קצין תקן :  .א

 .1226.24נגד מצבה :                -             1236.91נגד תקן :  .ב

 .244חייל חובה מצבה :               -         216חייל חובה תקן :  .ג

)ניתן לזהות מגמת ריבוי  20% -מהווה עליה של כ  –ימים  7.3עליה בהיעדרות מחמת מחלה, ממוצע של  .5

 מחלות ממושכות בשל היעדר מכסות פרישה(

 .2013ימים בשנת  24לעומת  2014ימים לסוהר בשנת  25.2עלייה בניצול ימי חופשה ממוצע של  .6

 ערי התקינה של חיילי החובה בכל יחידות המחוז.סגירת כל פ .7

בעקבות בג"ץ זוזל ושינוי נוהלי שב"ס ניתן לזהות עלייה במספר המבקשים להאריך שירותם מעבר לגיל  .8

 (. 57הפרישה )

 מיסוד, ביסוס והתמקצעות משרדי המש"א לאור איוש התקינה בכל יחידות המחוז.  .9

 טיפול בגמלאים וכנס פורשים. .10

 חות השכולותטיפול במשפ .11
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בתי סוהר שמרביתם ממוקמים בשני מתחמים  12מפקדת מחוז מרכז ממוקמת בעיר רמלה ובתחום אחריותה 

עוד שני בימ"ר מתחם איילון השוכן בעיר רמלה  ומתחם הדרים השוכן באזור השרון. מלבדם מצויים   -עיקריים 

 וביס"ר אחד. בנוסף, נמנית על יחידות המחוז יחידת עבודות שרות.

 

 :מתקני הכליאה

במתחם איילון נמצאות היחידות הבאות: מעשיהו, איילון, בית מעצר ניצן בו ביה"ח המרכזי של השב"ס 

 גבעון ובית מעצר ת"א.ומחלקות לבריאות הנפש בשיתוף עם משרד הבריאות, נווה תרצה )בית סוהר לנשים(, 

במתחם הדרים נמצאות היחידות הבאות: בית מעצר הדרים )כולל בימ"ר פ"ת(, בית סוהר רימונים, בית סוהר 

 לנוער אופק ובית סוהר השרון.

יחידות שאינן נכללות במתחמים הנ"ל: בימ"ר ת"א, ביס"ר עופר ובימ"ר ירושלים.  בנוסף, מתקן  הנחשב כאגף 

 מתקן פ"ת משתייך לבימ"ר הדרים. - ביחידת אם מרוחקת

 :חזון המחוז

"מחוז מרכז יוביל במימוש ייעוד האירגון. יפתח ויכשיר סגל מקצועי ואיכותי. יתמחה בתחום האוכלוסיות 

 הייחודיות. ייזום פעילויות אירגוניות ויקבע סטנדרטים גבוהים בתחומי עשייתו".

 :סגל המחוז

 סוהרי חובה. 230 -סוהרי קבע ו  2613מהם   אנשי סגל 2806במחוז מרכז מועסקים 

 סוהרים חדשים. 148גויסו למחוז  2014בשנת  

 08-9787000 -מספר הטלפון במפקדת המחוז 

 :נתוני אסירים

אוכלוסיית האסירים במחוז מגוונת: אסירים/עצורים פליליים, אוכלוסיות ייחודיות: נוער, טעוני הגנה, טעוני 

פליליות/ביטחוניות, הפרדה ארצית, ביטחוניים נוער/שפוטים ועצורים, וכן אוכלוסיית ממתינים פיקוח, נשים 

 להרחקה.

 .7878  תקן הכליאה במחוז

 אסירים שפוטים למ"ע.  260

 עברייני מין.  865

 מרכזמפקדת מחוז 
 טאפש מקבלגונדר  - מרכזמפקד מחוז 
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 שפוטים בגין ג"ע.  321

 שנה.  20שפוטים מעל  393

 שפוטים בגין עבירות אלמ"ב.  1246

 חנים כחולים כרוניים.מהאסירים מאוב 1774

 אסירים מוגדרים כאסירי אירגוני פשיעה. 273

 מוגדרים סיכון אובדני גבוה.  87אסירים מוגדרים בהשגחה מהם  810

 עתירות בלבד. 200עתירות מתוכם התקבלו ע"י בית המשפט  3848ביחידות המחוז נדונו 

 מקומות עבודה כחלופה למאסר. 159 -עובדי שירות עבדו ב  1052

 תנועות.  411,011 -קליטות ו 33,438במהלך השנה היו 

 :2014שינויים משמעותיים במחוז מרכז בשנת 

 סיום בניית מעון סגל בעופר. -

 סיום בשיפוץ קומה א' במרכז רפואי. -

 התחלת שיפוץ אגף המעבר הארצי באיילון. -

 באיילון. 6שיפוץ אגף   -

 ירושלים.המשך פרויקט חשין בימ"ר ירושלים בשיתוף עיריית  -

 .2סיום שיפוץ מעון סגל בימ"ר ת"א, רישות חצרות טיולים אגפים  -

 שדרוג תאורה היקפית בעופר.  -

 החלפת גדר מעכבת בבימ"ר הדרים. -

 החלפת קו מים ראשי בבימ"ר ירושלים. -

 החלפת תקרות אקוסטיות וריצוף מרכז החינוך בביס"ר אופק. -

 שדרוג תאי המתנה ותא חללית בביס"ר השרון. -

 

 2014ייקטים ייחודיים במחוז מרכז בשנת פרו

 מש"א / רווחה לסגל

 פעילות לילדי כיתות א'. .1

 סיור שמיניסטים בביס"ר רימונים. .2

 פעילות לילדי סגל בפורים וחנוכה. .3

 נשף מחוזי. .4

 טיולים וסיורים לימודיים לכול היחידות. .5

 נופש מבצעי בבתי מלון לכל הסוהרים ובני המשפחה. .6

 סדנת דיאטה. .7

 מניעת עישון.סדנת  .8
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 בתחום התקון לאסירים/עצורים

 פרויקט אימהות וילדיהן. -נ"ת  .1

 בתי סוהר. 7 –פיתוח התקשורת בין האסיר וילדים מופעל ב  -פרויקט "משחק שר"  .2

 קבוצת תמיכה יחודית לאסירי עבודה המתפקדים כמטפלים לחולים סיעודיים במר"ש. .3

 הצגת אסירות "חג שמח" בנ"ת. .4

פיילוט ארצי שמתקיים במרכז החינוך לטיפול באסירים בעלי  -בביס"ר מעשיהו  פרויקט מהות .5

 הפרעות קשר וריכוז.

 כנס מתנדבי תקון ארצי. .6

 אגף טיפולי באוריינטציה דתית ברימונים. .7

 קב' טיפוליות במגוון נושאים ופעילות חינוכית רחבה. .8
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 מתקני כליאה הפרוסים על שטח גיאוגרפי גדול מאזור המרכז ועד לאילת. 10במחוז דרום 

 אסירים ועצורים פליליים, ביטחוניים ומסתננים.  9530 -ביחידות מחוז דרום מוחזקים כ

אוכלוסיית האסירים  787, עובדי שרות 2296, מסתננים 2991, אסירים פליליים 3456-אסירים ביטחוניים כ

 הביטחוניים ב

מאוכלוסיית האסירים הביטחוניים בכלל שב"ס ורבים מהם הינם "מחבלים עם דם על הידיים"  60%-מהווה כ 

 ושפוטים לתקופת מאסר ארוכות.

 של השוהים בשב"ס נמצאים במחוז דרום. 93%

לוחמים וסוהרים מהתחום קצינים,  1653אנשי סגל, מתוכם  2394-במפקדה וביחידות המחוז משרתים כ

אנשי סגל שעוסקים בניהול המקצועי של מערך העבודה הסוציאלית, החינוך,   542-סוהרי חובה וכ 199הייעודי,

 הרפואה, הדת ומסגרות השיקום והתעסוקה לאסירים הפליליים.

 
 פרוייקטים ייחודיים במחוז ויחידותיו:

 תחום הרווחה/ חינוך: 

 כנס גימלאים ארצי 

  בני ובנות מצווה ארציאירוע 

  ארצי –יום האישה 

  יום בריאות מחוזי 

  'מחוזי -אירוע כיתות א 

 תוכנית בריאות הסוהר ביחידות: הרצאות בנושאי בריאות, אורח חיים בריאות וספורט 

 פעילות ספורט וימי ספורט יחידתיים 

 )'השתתפות באירועי ספורט קהילתיים )מירוצי לילה וכו 

  מודעות לתזונה נכונהשיפור המזון והגברת 

 סדנאות הרזייה וגמילה מעישון 

  40בדיקות מלר"ת לבני+ 

 ימי משפחות ביחידות המחוז 

 ציוני חגים ביחידות 

 טיולים יחידתיים 

 ערבי גיבוש לקציני מטה ומשמרות הבטחון 

 סיורים לימודיים 

 ערבי מפקד יחידתיים 

  מיוחדיםפעילות התנדבותית בקהילה: צביעת בתי קשישים ובעלי צרכים 

  איסוף וחלוקת מזון לנזקקים 

 דרוםמפקדת מחוז 
 אשר שריקיגונדר  - דרוםמפקד מחוז 
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 "חלוקת מארזים לחיילים ולפצועים במהלך "צוק איתן 

  .סדנאות חוסן לקציני מטה ביחידות בשיתוף ממד"ה וקב"ן 

  .סדנאות פיתוח מנהיגות, פרוייקטים בנושא העצמת הסוהר 

  : "מחזורי נופש למשפחות בים המלח 4במהלך "צוק איתן 

 2 ים המלח ובנחשוניתימי הפגה למשפחות ב 

  הפגה לסוהרים/ות  –אפ" ביחידות  -מופעי "סטנד 

 סדנאות התמודדות עם מצבי לחץ לסוהרי בטחון+ עובדי יום 

 

 חינוך/עבודה סוציאלית רבנות ותעסוקה : -תחום התקון  

  רופאים מומחים לטיפול  12הקמת מרפאת מומחים לכלל האסירים במתחם אשל שבה ניתן מענה ע"י

 שונות. במחלות

  "פרויקט התנדבות של אסירים בקהילת "עלה נגב", זו השנה השביעית .-"עלה נגב 

 " קבוצות לטיפול בעברייני תנועה בשיתוף "אור ירוק" בכלל יחידות המחוז -"עוצרים בכתום 

 .כנס בוגרי מרכז גמילה לטיפול בנפגעי אלכוהול וסמים בבתי הסוהר דקל  ואלה 

  "יפול באלימות לאסירים השפוטים למאסרים ארוכים בביס"ר אשל.פרוייקט לט -"אבני דרך 

 .פרוייקט "איתן " לתמיכה באסירי השגחה בביס"ר אלה 

 .כנס מתנדבים מחוזי 

 .סדנאות הכנה לשחרור בסיוע רש"א 

 . פרוייקט תל"מ ומגדלור לאסירים שומרי מצוות בבימ"ר אוה"ק וביס"ר אלה 

 ייתם לתוכניות טיפול.פרוייקט "חמלה " לעצורים מכורים והפנ 

 .פרוייקט כלבנות טיפולית בביס"ר אלה לאסירים השפוטים על אלימות 

  עם משפחות האסירים בטקסי סיום . –ימי משפחות 

 . הכנסות ספר תורה בבתי כנסת לאסירים 

 . עצרות מרכזיות בשיתוף רבנים מהקהילה 

 ות בעבודה עם השוהים .פעילות ייחודית של מערך העבודה הסוציאלית והחינוך במתקן חול 

 .פתיחת קורסי הכשרה מקצועית בתחום הספרות והגינון לשוהים בחולות 

 .סדנאות למידת עמיתים בתחום החינוך להתמקצעות והפריה הדדית 

 תחום מטה ומנהל/ ת"ל:  

  פרויקטים כללים לכלל יחידות המחוז: מדמה אגף, שיפוץ משרדי מפקדת מחוז דרום, חציית

 אשל לשלוש יחידות וביגוד סגל. אפסנאות במתחם

  פרוייקטים ביס"ר אשל: שער כניסה למתחם אשל, שיפוץ מטבח אסירים, התקנת מחסום חשמלי

 .22לשער חוץ, התקנת שער חשמלי, שיפוץ מכלול קליטה, שיפוץ אגף 

  פרוייקטים ביס"ר דקל: שדרוג משל"ט דקל, שיפוץ מגורי מא"מ ומגורי סגל דקל, שדרוג יומן

בניית דלת  -, מתחם המתנות לאסיר, בימ"ר אילת12לביס"ר, הקמת תא השגחה באגף  כניסה

 חירום ושיפוץ עמדת זקיף וכניסה לבימ"ר.

  יצירת תשתיות 3פרוייקטים בימ"ר אוה"ק: שיפוץ חדר משמר, הקמת תא השגחה, שיפוץ אגף ,

, שיפוץ תאי 201ביוב במקלחות מבנה מא"מ, השלמת רפפות והורדת מגשים מחלונות מבני 

 המתנה במשמר, שיפוץ שערי פוסטה עליונה, בניית מבנה דחסן אשפה.

 .פרוייקטים ביס"ר אלה: המשך שדרוג יומנים באגפים, שיפוץ חדר קצין משמרת 

  פרוייקטים ביס"ר קציעות: בניית ושדרוג משל"ט קציעות, בניית חמ"ל יחידתי, בניית אפסנאיות

ס"ר, שדרוג כיתת ההדרכה, סיום בניית תחנת דלק, בית כנסת משנה, שיפור חזות הכניסה לבי
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, שיפוץ מטבח מרכזי כולל תשתיות ומבנה, פינוי פסולת 23-ו 21באגף אסירי עבודה, שיפוץ אגף 

 בניה באזור מתחם ג', פינוי וניקוי אגפים נטושים, החלפת תאורה בהיקף הביס"ר.

 ,הקמת מכלול כניסה לשוהים הכולל שערים,  פרוייקטים מתקן חולות: מיגון קנטינות וגזברות

 פונג )ביציקת בטון(.-שולחנות פינג

  פרוייקטים מתקן סהרונים: שיפוץ מכלול הכניסה, מיגון נשקיה, שיפוץ מכלול קליטה, שיפוץ חדר

 אוכל לסגל, שיפור חזות כניסה למתקן, שיפוץ מתחם ב'.

 ירת תא סינון, שיפור חזות היחידה פרוייקטים ביס"ר שקמה: הוספת דלת מפוקדת במשל"ט ליצ

כולל יומן שליטה  5/4מול מתחם אגף אסירי עבודה, הוספת קרוסלה במכלול הכניסה, שיפוץ אגף 

 , התחלת שיפוץ מגורי הסגל.12ותא פיקוח, התקנת תא פיקוח באגף 

 ם פרוייקטים ביס"ר נפחא: שיפוץ מגורי ומקלחות סגל, הקמת פינת נוי בכניסה לביס"ר "ברוכי

הבאים", בניית כיתת לימוד ומועדון לאגף אסירי עבודה, שיפוץ מבנה משרדי מש"א, בניית רמפת 

הנגשה לנכים במכלול לוגיסטי ובחנית רכבים, בניית עמדת שטיפת כלים לביטחוניים במטבח, 

 .11הקמת סככה לסחורה בקנטינת אסירים, הקמת שירותים בקנטינת אסירים, שיפוץ כללי אגף 

  טים ביס"ר רמון: מיגון מגדלי השמירה, שיפוץ ושדרוג חדר רתע, צביעת מכלול הביקורים, פרוייק

שיפוץ מכלול קליטה, התקנת שולחנות בטון בתאי האסירים, שיפוץ המתנת מבקרים, תחילת 

 עבודה בשיפוץ אגפי הכליאה.

 
 
 

 תחום טכנולוגיה:  

 :פרוייקטים כללים לכלל יחידות המחוז 

 פד למערכת ספירות אסירים.קליטת מכשירי איי 

  התקנתWIFI  .לטובת ספירות ומערכת אביר לבן 

 .שדרוג מגנומטר ידני לדגם גארט 

 .שדרוג מחשבים ומדפסות 

 .קליטת טלפוני שחף 

 .התקנת כורזיות וחיבורם למערכת הכריזה ביחידות 

  אסירים כולל מצלמות כולל מצלמות ויומן שליטה, שדרוג מטבח  22פרוייקטים ביס"ר אשל: שיפוץ אגף

ויומן שליטה, התקנת מערכת "בטן רכה", שדרוג מכשירי הקשר לדגם קנווד, החלפת קרוסלה במכלול 

 הביקורים, מיגון קנטינת מבקרים.

  פרוייקטים ביס"ר דקל: שדרוג משל"ט דקל, שדרוג מסכים ומחשבים בכיתת מחשבים לאסירים, שדרוג

כניסה לביס"ר, התקנת קרוסלה במכלול הכניסה ויצירת תא  מכשירי הקשר לדגם קנווד, שדרוג יומן

 , שדרוג מצלמות ותשתית טל"כ בבימ"ר אילת.12סינון, הקמת תא השגחה באגף 

  כולל מצלמות ויומן שליטה לאגף, הקמת תא השגחה, שדרוג  3פרוייקטים בימ"ר אוה"ק שדרוג אגף

 .3תשתית טל"כ באגף 

 והוספת אמצעי שליטה, הוספת קוראים  1,2,3,6ם באגפים פרוייקטים ביס"ר אלה: שדרוג יומני

 ביומטריים בכניסות למבני האגפים, קליטת מערכת מגדלור.

  ,פרוייקטים ביס"ר קציעות: בניית ושדרוג משל"ט קציעות, בניית חמ"ל יחידתי חדש כולל אמצעי צפייה

חדרי ביקור עו"ד, שדרוג , התקנת מערכת אינטרקום ב21-24שדרוג מערכות המנ"מ במתחם ג' אגפים 

 .IPכיתת ההדרכה, התקנת טלפוני 

  ,פרוייקטים מתקן חולות: התקנת מצלמות היקף טרמיות, התקנת מערכת ביומטריה בכלל הפלחים

ממסרי קשר, הקמת מכלול כניסה לשוהים הכולל שערים  4מיגון קנטינות וגזברות, התקנת 

 מגנומטריים, קרוסלות, ומערכת ביומטרית.
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 קטים מתקן סהרונים: שדרוג מערך הטלפוניה לטלפוני פרוייIP התקנת משקף חפצים במכלול ,

הכניסה, מיגון נשקיה, התקנת מצלמות ומסכי צפייה במכלול הכניסה, התקנת קרוסלה במכלול 

 הכניסה, חיבור אולמות הדיונים החדשים לתקשורת, התקנת כריזה במכלול הלוגיסטי.

 ג מצלמות ש/ל לצבעוניות בכלל הביס"ר, הוספת דלת מפוקדת במשל"ט פרוייקטים ביס"ר שקמה: שדרו

ליצירת תא סינון, הוספת מצלמות במכלול הקליטה, הוספת קרוסלה במכלול הכניסה, שדרוג מכשירי 

, קליטת 12כולל יומן שליטה ותא פיקוח, התקנת תא פיקוח באגף  5הקשר לדגם קנווד, שיפוץ אגף 

 מערכת מגדלור.

  התקנת מצלמות 13,14ביס"ר נפחא: התקנת קרוסלות בחצרות טיולים אגפים פרוייקטים ,IR  בחומה

בגזרה הדרומית, הפרדת ערוצי טל"כ בין נפחא לרמון, התקנת מצלמות, אינטרקום ופיקוד דלתות 

 , הוספת לוגר הקלטה למצלמות במכלול הביקורים.59, מיגון סבכה בגזרה 4באגף 

  נת ערכות חסימה באגפי הכליאה, שדרוג מסכי מחשב ביומני האגפים, פרוייקטים ביס"ר רמון: התק

 ביצוע פיילוט לעמוד מגנומטר.
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 ג'פרק 
 

 יעדי שב"ס
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 ,ס"לשב והפנימיות החיצוניות וההשפעות האיומים את לנתח נועדה 2014 לשנת המצב הערכת

 תוכנית לגיבוש בסיס ולהוות ,הארגון בפני העומדים לאתגרים כמענה האסטרטגי הכיוון לאשרר

 .השנתית העבודה

 :ועיקריה ,משפיעים ממדים מספר כללה המצב הערכת

 חיצוניים איומים

 חיצונית סביבה

 

 איומים חיצוניים

 

 סביבה חיצונית

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מדיני
 המעגל הגלובלי -מדיני 
  עניינים פנימיים". -מעורבות גורמים בינלאומיים ב -גלובליזציה" 

 .התחזקות משקלו של המשפט הבינלאומי 

  שימוש בתקשורת אלקטרונית ורשתות חברתיות להפצת מידע רב בזמן אמת וחשיפת נושאים

 שבעבר היו סמויים מהציבור.

  "בפרט בכל הקשור לזכויות אדם  -לחריגה מנורמות מקובלות מערכת הבינלאומית מציבה  "תג מחיר

 וסביבה.

  .תנועה חופשית בין מדינות של בני אדם, סחורות וכסף 

  נושא בעל משקל הולך וגדל על סדר היום הבינלאומי. -התגברות הפשיעה חוצת הגבולות 

  למדינות מפותחות המשך לחצי הגירת מבקשי עבודה ואוכלוסיות נרדפות ממדינות העולם השלישי

 ובכללן ישראל.

 .הרחבת פערי ההכנסה בתוך המדינות המפותחות 

 
 
 
 
 
 

     מדיני. א

חברתי. ג

בטחוני. ב

כלכלי.  ד

סביבה חיצונית

חוק . ה
ואכיפת חוק

     מדיני. א

חברתי. ג

בטחוני. ב

כלכלי.  ד

סביבה חיצונית

חוק . ה
ואכיפת חוק

 2014הערכת מצב לשנת 
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 משמעויות 

 
 .חשיפת נושאים רגישים במדיה וברשתות החברתיות 

 .הגירה ממדיניות עולם שלישי ומוקדי חיכוך חברתיים 

 התחזקות הביקורת והלחץ הבינ"ל באשר לתנאי מחייתם של אסירים ביטחוניים ומסתננים. 

 מנוף לשיפור תנאי מחיית אסירים. -סטנדרטים ותקנות בינ"ל 

 .אפשרות לשיתוף ידע ופעולה בינ"ל בצחומי הכליאה 

 
 המעגל האזורי  -מדיני 
 מלחמת אזרחים. אי ודאות לגבי אופי השלטון העתידי. יש אפשרות לגלישה לאנרכיה  סוריה :

 ממושכת. חשש מזליגת אמל"ח סורי, ובכללו חל"כ, לידי ארגוני טרור עוינים לישראל.

 מעורבות חיזבללה במלחמת האזרחים בסוריה עשויה להחלישו מבית, נראה שאיננו מעוניין  לבנון :

 ווח הנראה לעין.בעימות עם ישראל בט

 ממשלה זמנית לאחר הפלת שלטון מורסי, התרופפות האחיזה המצרית בסיני יוצרת כר  מצרים :

נרחב לפעילות ארגונים פליליים וטרוריסטים בגבול ישראל. מצב כלכלי קשה, מגביר את התלות בסיוע 

 החוץ ובעיקר מארה"ב. 

 
 משמעויות

 ן.סוריה/לבנו -פוטנציאל עימות בגבול הצפוני 

  סבירות לשימוש במהלך עימות. -אפשרות זליגת חל"כ לגורמי טרור שונים בסוריה 

 .התגברות הפח"ע מהגבול המערבי בדגש על העיר אילת, ישובים ומחנות סמוכי גבול 

 התגברות הפח"ע מהגבול המזרחי בדגש על רמה"ג 

 .המשך מגמת הירידה בהיקף ההסתננות מהגבול המערבי 

 
 

 בטחוני
 

 הרש"פ  –בטחוני 
 פ"הרש מול אל המדיני התהליך חידוש:  

  אלימה ומחאה טרור למנוע פ"הרש של מאמץ -

 מ."במו ולפגוע לפעול הטרור ארגוני בקרב מוטיבציה -

 מבית פ"הרש מעמד היחלשות: 

 מצוקה כלכלית. -

 צמצום בהיקף הסיוע הבינ"ל. -

 ברצועה החמאס שלטון: 

 הימנעות מעימות עם ישראל. -

 השפעה של מדיניות מצרים בחצי האי סיני. -

 משמעויות
 .)רגיעה ביטחונית בתחומי יו"ש ובאזח"ע )טווח קצר 

 צפי לעליה בהיקף ניסיונות הכניסה של שב"חים. -משבר כלכלי 

  מו"מ מדיני.-שחרור אסירים ביטחוניים 

  התגברות החיכוך ועלייה במספר הביטחוניים.-כישלון המו"מ 

  ספוראדי מרצ"ע לאזור הדרום )השפעה על מתקני שב"ס(.המשך ירי 

 .התגברות פעולות מחאה ואירועי "תג המחיר" בקרב הימין הקיצוני 
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 טרור הסייבר  –בטחוני 
 .מגמה מתמשכת של שימוש בשירותים מכווננים בחיי היום יום 

 .מאמץ מתמשך לפיתוח יכולות בתחום ע"י מדינות וארגונים 

 משמעויות
  להתרחבות הפשיעה והטרור במרחב הקיברנטי.צפי 

 .מאמץ לאומי להגברת האבטחה הטכנולוגית 

 
 חברתי 
 דמוגרפיה -חברתי 
   מיליון נפש, מהם : 8.03 -מונה כ 2013אוכלוסיית ישראל בשנת 

 יהודים 75% - 

 ערבים 21% - 

  אחרים. 4% - 

  המערבי(., )גבוה משמעותית מהעולם 1.8% -קצב גידול אוכלוסייה שנתי 

  :ילדים במגזר הערבי )ירידה משמעותית בעשור  3.8שוני בהיקפי הריבוי הטבעי בין אוכלוסיות שונות

 בממוצע הכללי.     3 -במגזר החרדי ו 6.5האחרון(, 

 אלף(. 35אלף( והחרדי ) 40במגזר הערבי ) -מגידול האוכלוסייה  50% -כ 

  הקשישה מאד.גידול מתמשך בשיעור האוכלוסייה הקשישה ובעיקר 

  חרדים, ערבים ומהגרי עבודה. -גידול של אוכלוסיות חלשות כלכלית 

 

 משמעויות
 .אפשרות התגברות הפשיעה בקרב אוכלוסיות אלה 

 .)הזדמנות להשתלב בשוק העבודה )חרדים 

 
 השסע הלאומי -חברתי 
 מתיחות מודעות לצורך בקידום המגזר הערבי וטיפול במצוקות החברתיות בו,  -ערבים יהודים

 אפשרית רקע טענות לקיפוח והאופי היהודי ציוני של ישראל.

 .המשטרה ושב"ס נתפסים כחלק מהממסד הביטחוני 

 .פער באכיפה ובהרתעה המשטרתית ביישובים הערביים 

 .'יחד עם זאת, דרישה לפעילות אכיפה לנוכח תופעות אלימות קשות, זלזול בחוקי התעבורה וכד 

 להסדרת פריסת הבדואים בנגב הוקפאה, הסדר אחר/ דומה עלול להיתקל  יישום תכנית פראוור בגין

 בהתנגדות חריפה.

 

 משמעויות

 פוטנציאל להגדלת אוכלוסיית העצורים והשפוטים מבני המגזר הערבי 

  .אפשרות להתגברות החיכוך עם גורמי אכיפת החוק שיביאו למעצרים  
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 המגזר החרדי -חברתי 
 ושמרנות. הסתגרות לצד העבודה ובשוק בחברה השתלבות -סותרות מגמות 

 העבודה לשוק חרדים גברים לכניסת תמריץ - הכלכלי והמצב הדיור מצוקת. 

 החוק רשויות עם אפשרי חיכוך מוקד - "בנטל שוויון" חוק. 

 הקהילות. בין ערכיים פערים התרחבות- חדשות בערים חרדיות קהילות של משמעותי גידול 

 משמעויות

 אכיפת ( שהוזכרו החיכוך מוקדי רקע על ס"בשב החרדים אוכלוסיית בקרב אפשרי לגידול צפי

 .)חילוניים חרדים חיכוך במוקדי ד"הפס ,בנטל שוויון על ההחלטה

 

 קשישים - חברתי

 מתמשכת בעליה האסירים בקרב הקשישים שיעור. 

 משמעויות

 שירותים ואגפים התאמת שיחייב דבר ,קשישים בעיקר 50+ בגילאי האסירים במצבת גידול המשך 

 .ייחודיים

 
 נוער - חברתי

 השפוטים הנוער בני בכמות ירידה מגמת . 

 ס"בשב הפליליים הנוער בני מכמות שליש כשני מהווים העצורים הנוער בני. 

 משמעויות

 מאסר כבית אופק ר"ביס את מציב הנוער בני בקרב שפוטים העצורים יחס. 

 האתיופית העדה בני קטינים של יתר ייצוג. 

 זרים ומסתננים - חברתי

 קשיי ,אבטלה כולל ,בחברה להשתלב בארץ הנמצאת המסתננים אוכלוסיית של קשיים 

 ותנאים מסודרת מסגרת ללא בישראל הממושכת השהות בשל ציפיות ופערי ,השתלבות

 .סוציאליים

 נשארים של גבוה שיעור ובמקביל ס"לשב הנכנסים המסתננים בכמות דרמטית ירידה . 

 הביטחון משרד באחריות נשאר חולות מתקן. 

 לבחינת  רחב תהליך הניעה ( 2013 ספטמבר( הסתננות למניעת לחוק התיקון את ץ"בג פסילת

 הסוגיה.

 משמעויות

 .צמצום בכמות אגפי המסתננים תוך שמירת הגמישות לאפשרות של היפוך מצב 

 המסתננים. היערכות לאפשרות של עליה בפשיעה הפלילית בקרב אוכלוסיית 
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 כלכלי

 העולמית בכלכלה ההאטה מהמשך תושפע ישראל כלכלת. 

 יותר איטי בקצב להיות צפויה 2014 ב בישראל הכלכלית הצמיחה. 

 2013 .-2014 בשנים המדינה בתקציב הגרעון ביעדי עמידה לגבי ודאות אי 

 ישראליים מוצרים על החרם תופעת מהתרחבות חשש. 

 משמעויות

 ב משמעותי בהיקף נוספים רוחב לקיצוצי להביא עלולים הגרעון והגדלת כלכלית האטה - 

 .2014 

 2014-2015לשנים  בארגון התקציבית ההוצאה ריסון המשך . 

 

 חוק ואכיפת חוק

 המשפט בבתי עומס: 

 פתיחת בתי משפט ואולמות חדשים. -

 התארכות שעות העבודה. -

 שלטוניות רשויות כנגד נזיקין דמי לפסיקת מגמה . 

 ס"והשב החוק אכיפת מערכת בפעילות לשקיפות תביעה . 

 העבירה קורבנות לזכויות המודעות הגברת . 

 המין לעברייני פיקוח צווי במתן התייצבות מגמת . 

 משמעותי השפעה כגורם התקשורתי המימד. 

 עבודה. בתהליך הענישה מדיניות לבחינת -דורנר ועדת 

 

 משמעויות

 משמעו ,אישום כתבי במספר גידול: 

 הגברת העומס בליווים. -

 התגברות הסיכון לאירועים. -צפיפות בבתי המשפט  -

 גידול במספר השפוטים. -

 על התקשורתי המימד השפעת: 

 - ס"שב פעולות שקיפות. 

 - העתירות במגמת עליה. 

 - עבירה דבר נפגעי . 
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  - הערכת המודיעין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פלילי
 ביניהם. והמאבקים מאורגנת ופשיעה הפשיעה ארגוני התעצמות 

 ואתיופים מ"חב ,יהודים ,ערבים( ההומוגניות האוכלוסיות בין במתיחות לעלייה צפי(. 

 ח"באמל להתחמשות המוטיבציה הגברת . 

 הסוהר בתי מתוך המכוונת הפשיעה ברמת עלייה. 

 בהחדרה(. הביטחוניים עם פ"שת( הפליליים בקרב פלאפונים בהחדרת עלייה 

 טיפוליים בסמים בשימוש עלייה . 

 
 

 בטחוני
 .ציפייה לשחרור אסירים נוספים ע"ר המו"מ עם הפלשתינאים 

 .כישלון המו"מ עשוי להשפיע על האסירים עד כדי מחאות, הפס"ד ושביתת רעב 

 המשך שביתות רעב פרטניות.  -העצורים המנהליים 

  לפעולות מצד הארגון שיובילו לשחרורם.ציפייה בקרב אסירי חמאס, ג'יהאד וחז"ע 

 .עלייה בביקוש לפלאפונים בעקבות המחסור בהם 

 

 משמעויות

 הסוהר בתי מתוך האלימות ברמת עליה. 

 הסוהר בתי מתוך הפשיעה ברמת עליה. 

 הסוהר בתי מתוך ע"פח בהכוונת עליה. 

 הפשיעה ארגוני חברי ובין בכלל האסירים בין הפגיעה וניסיונות הסכסוכים בכמות עליה 

 .בפרט

 
 
 
 
 
 

  

פלילי. ב     בטחוני. א

הערכת מודיעין

פלילי. ב     בטחוני. א

הערכת מודיעין
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 סביבה פנימית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המשאב האנושי
 .קושי בגיוס ושימור כ"א מקצועי, עקב תנאי שכר משופרים מחוץ למערכת 

  80%חיילי החובה מהווים חלופה חלקית בלתי גמישה )ביטחוני/פלילי( לכ"א קבע, צפי איוש של 

 .2014בשנת 

  300-מבוטחים בפנסיה צוברת ובכן שנה צפויים להתווסף כמסוהרי הארגון  50%כ. 

  קבוצות גיל שונות )בתפקידים דומים( בעלות מאפיינים וצרכים 4התמודדות ארגונית עם 

 שונים.

 .שילוב אוכלוסיות חרדים ובני מיעוטים בארגון 

 משמעויות

 .המשך התמודדות מורכבת עם גיוס ושימור כ"א איכותי 

  הקבע והחובה בשל צפי לשינוי באוכלוסייה במתקני הכליאה במטרהניתוח צרכי סוהרי 

 לטייב הליך המיון ושימור המשרתים.

 יצירת תשתית ארגונית לטיפול בזכאים לפנסיה צוברת תוך הטמעת משמעויות הפנסיה 

 הצוברת בקרב המפקדים והסוהרים.

 .גיבוש מסלולי מיון, שירות, שימור ותגמול דיפרנציאלים 

 י התאמה אישיים לאורך כל השירות ללא קשר לגיל.ביצוע מבחנ 

 )בהתאם לתבחינים, מדדי תפקוד, שיבוץ, יכולת קוגניטיבית, נתונים רפואיים, כשירות

 גופנית(.

 .התאמת מסלולי השירות והקידום כמענה למשך השירות לקצינים ונגדים 

 .הגדלת מכסות הפרישה 

 .גיבוש מודל שירות ושכר לקצינים 

 טת אוכלוסייה בעלת מאפיינים וצרכים ייחודיים.היערכות לקלי 

 

המשאב.א
      האנושי

טכנולוגיה. ג

מתקנים. ב
ותשתיות

ניהול .  ד
ושיטת 
עבודה

 סביבה פנימית

תקציבים. ה

המשאב.א
      האנושי

טכנולוגיה. ג

מתקנים. ב
ותשתיות

ניהול .  ד
ושיטת 
עבודה

 סביבה פנימית

תקציבים. ה
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 ביס"רים -מתקנים ותשתיות 

 ( אסירים  4מהמיטות הן בתאים של מעל  70%מתקנים מיושנים ובלתי ראויים ברמת צפיפות גבוהה

 בתא(.

  מ"ר לאסיר(. 3.17אין עמידה ביעד שטח רצפה לאסיר )ממוצע שטח תא לאסיר עומד על 

 לבין שטח אפקטיבי ומספר מיטות בחדר. קשר מובהק בין אלימות 

  מקומות  100אסירים( המשך ריווח בהיקף של  200בשנה )כ  1.8%אסירים פליליים : גידול צפוי של

 לשנה.

 .אסירים ביטחוניים: גידול מתמשך במספר העצורים במקביל להתייצבות במספר השפוטים 

 : מסתננים 

 באופן דרמתי על אופי מתקני החלטות בנושא החוק למניעת הסתננות ישפיעו -

 השהיה.   

 מתקני שהיה למסתננים שאינם מתאימים ברובם לאכלוס חלופי ע"י פליליים/ -

 ביטחוניים.  

 .היעדר זמינות קרקעות לבניית בתי סוהר חדשים באזור המרכז 

 משמעויות

 .צורך מתמשך למקומות כליאה העומדים בסטנדרטים בינלאומיים 

 יאה חדשים, שיפוץ ותחזוקת מתקנים בלויים וסגירת מתקנים ישנים.צורך להקמת מתקני כל 

 .התפתחות מחסור במקומות כליאה באזור המרכז והצפון 

 

 מטה -מתקנים ותשתיות 

 . מענה לא מספק להדרכה ובי"ס ניר 

 .הנציבות הנוכחית אינה נותנת מענה נאות ומקיף להיקף הצרכים במטה 

 משמעויות

  אחודה.מתן פתרון לנציבות 

 .השתלבות בשלב ב' של מרכז ההדרכה של מ"י 

 
 טכנולוגיה
 לניידות נייחות עבודה מעמדות מעבר. 

 לאפליקציות ממערכות תפיסה שינוי. 

 המבצעי מהצורך נמוכה באיכות ומענה ,תמיכה הסכמי העדר ,מערכות התיישנות. 

 הביטחון. ובמערכות המידע במערכות סייבר תקיפות עם התמודדות 

 האחסון. במערכי המידע למערכות מלא גיבוי היעדר 

 לוגיסטית ,תלם ,צוהר( מיושנות ליבה מערכות לקריסת אפשרי תרחיש(. 

 מקצועי א"כ בגיוס השוק מול תחרות. 
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 משמעויות

 סייבר. מתקיפות וההגנה המחשוב תשתיות שדרוג -תפקודית רציפות 

  תשתיות הקמת "2 צוהר"ב תקון שילוב ליבה מערכות - BI , וממשקים סגל מערכות ש"תר. 

 אזרחי. שירות שילוב תוך טכנולוגית והדרכה הכשרה ,מותאם ארגוני מבנה יצירת -ארגון 

 לאחזקת המבצעי המענה בתחומי ( הליבה מערכות ושימור קיימות להתחייבויות מענה מתן. 

 המחשוב משק של ותיקון אחזקה ועלויות מ"ומנ תקשוב תשתיות(. 

 חיים מחזור( משקית בראיה טכנולוגיים מערכים ניהול(. 

 כמותיים נתונים בסיס על החלטות וקבלת ניהול יכולת הקמת. 

 

 עבודה ושיטות ניהול

 תקציבית וודאות אי. 

 כליאה מקומות( בביקושים וודאות חוסר(. 

 ס"שב של מלאה בשליטה אינו )הרצף( האסיר חיי מחזור. 

 נמוכים ציבורי ודימוי אטרקטיביות עם ארגון הינו ס"השב. 

 ולביקורת בחשיפה גידול. 

 משמעויות

 הארגון רבדי בכל והטמעתה סית"השב המטה עבודת תורת גיבוש 

 חיים מחזור של כוללת בראייה מערכות ניהול תפיסת אימוץ. 

 פרויקטים ניהול תהליכי הסדרת. 

 הניהול יכולות לשיפור כמנוף הנתונים בסיסי ושיפור בהגדרת ממוקד טיפול. 

 הידע ניהול. 

 המבנה הארגוני והתאמת הכח והפעלת הכח בניין שבין הגבולות על בדגש הארגון תחום בחינת. 

 הרמות בכל הניהול שגרות בחינת. 

 תקציב
  בנושא עמידה במגבלת ההוצאה התקציבית  593התקבלה החלטה ממשלה מס'  21/7/2013בתאריך

ובסכום כולל  4%, הופחת בסיס התקציב של המשרד לבטחון פנים בשיעור של 2014לשנת הכספים 

 אש"ח.  110,761של 

 -אש"ח.  29,722נתח הקיצוץ היחסי שיושת על שב"ס מסתכם ב 

  מש"ח  11.5התייקרויות חריגות המסתכמות ברמה שנתית בסך כולל של חלו  2013במקביל, בשנת

 כמפורט :

 מש"ח. 2 -ובשנה כ 4.15%התייקרות בתעריפי המים ב  - 

 התייקרות בתעריפי מיסים עירוניים ושינויי סווג במתחם אשל, קציעות והדרים - 

 מש"ח.  4-סה"כ התייקרות המוערכת בכ    

 מש"ח. 2 - 3.87%ד כה שיעור ממוצע של כ התייקרות בתעריפי החשמל ע -

 מש"ח בשנה. 1.5-ובשנה כ  10%העלאת תעריפי האשפוז ושרותי הייעוץ ב  -

 מש"ח .  2-ובשנה כ  25%העלאת תעריפי שרותי השכלה לאסירים ב  -

 

 



 

 

 

58 
 

 משמעויות

 .המסגרת התקציבית אינה מאפשרת מתן מענה הולם לביצוע משימות נדרשות 

  תעדוף מתאימים ויעילים.נדרשים תהליכי 

 .עקב הרצון להבטיח את היציבות הכלכלית באמצעות ריסון תקציבי קיימת הערכה לפיה 

  2014צפויים קיצוצים נוספים במהלך שנת. 

 איומים פנימיים

 הסיכונים המרכזיים: 7להלן 

 בריחה 

 הפרות סדר 

 תקיפת מתקן 

  שריפה 

 מות אסירים 

 פשיעה 

 מחלות אפידמיולוגיות 

 בריחה

 תיאור הסיכון

 .בריחה מתוך בתי הסוהר, מליוויים ומבתי חולים 

 המענה

 .צמצום החשיפה לאיומים מתועדף על פי חומרת הפערים במתקני הכליאה 

 .חיזוק המערך המודיעין ברמת היחידות 

 .מענה לניסיונות בריחה מליווי נחשון בסוף משימה 

 .שימת דגש לתחום המסתננים 

 נית והפנימית בבתי סוהר שיטה, איילון, נפחא, שיקמה, עופר ודמון.שיפור מעטפת הביטחון החיצו 

 :הקמת מערכות טכנולוגיות תומכות ביטחון 

 ניטור אסירים. -

 ביומטריה. -

 .גיבוש פקודת "ענן עשן" ותרגול בשיתוף עם מ"י וצה"ל 

 .רכישת יכולות למרדף כלבים 

  מליווי ומבימ"ש.חיזוק יחידת נחשון ומודיעין לשיפור יכולת מניעת בריחה 

 .גיבוש מענה טכנולוגי למניעת בריחה מבית חולים 

 .שיפור בתודעת משימות השגרה בביס"ר 
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 הפרות סדר

 תיאור הסיכון

 הפרות סדר של פליליים וביטחוניים, שביתות רעב ופעילויות מאורגנות של אסירים כנגד 

 שלטונות הכלא.

 המענה

  באמצעות אימונים וציוד מותאם.שיפור היכולות המבצעיות של הסוהרים 

 תקיפת מתקן

 תיאור הסיכון

 .תקיפת בתי סוהר לוחמניים, ניסיונות חילוץ מליווי, תקיפה באמצעות מסוקים ותקיפת בתי סוהר 

 המענה

 .צמצום החשיפה לאיומים 

 .שיפור רמת המיגון ההיקפי והציוד 

 לל מענה אווירי.גיבוש פקודות והנחיות למניעת תקיפה ומוכנות היחידות לכך, כו 

 שריפות

 תיאור הסיכון

  ,שריפות מכוונות או מקריות בכלל האגפים, בעיקר באוהלים, עלולות לגרום לפגיעה באסירים וסוהרים

 פגיעה בתשתיות הציוד והמבנים ביטחון בית הסוהר.

 המענה

 .אמצעים ייעודיים 

 נ"פים וחליפות קרבה לאש.השלמת פערים בתשתית ובציוד, כולל תגבור הציוד ללחימה באש בדגש מ 

 .הדרכת הסגל במסגרת המא"מ 

 . המשך הפעלת תכנית אב למוכנות בתחום הבינוי 

 .בכל שיפוץ אגף קיימת הכנה למיגון בפני אש 

 מות אסיר

 תיאור הסיכון

 .מוות כתוצאה מניסיונות אובדניים או מחלה 

 המענה

  שעות ביממה )תורנות עו"סים(. 24מענה סוציאלי 

  העצורים לימים באופן שיטתי.קליטת 

 .)"פיתוח טכנולוגיה אקטיבית למניעת אובדנות )"צמיד לחיים 

 .המשך שדרוג תאים ייעודיים לאסירים בסיכון, תאי השגחה, תאי פיקוח ותאים רגילים 
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  המשך שיפור איכות המענה הרפואי הקמת אגף חולים במר"ש בנוסף לבחינת הקמת אגפים לחולים

 במחוזות.

 פשיעה

 תיאור הסיכון

 .ביצוע פשיעה בתוך כותלי הכלא, מהכלא החוצה ומחוץ פנימה 

 המענה

 .הצרת צעדי ראשי ארגוני פשיעה במהלך שהותם בכלא 

 .)"הקמת מערך טלפוניה מתקדם )"שחף 

 .חיזוק מערך המודיעין 

 .איתור טלפונים סלולאריים בכל בתי הכלא הביטחוניים 

  סלולאריים.התקנת מזוודות חסימה וחסמים 

 מחלות אפידמיולוגיות

 תיאור הסיכון

 .התפשטות מחלות אפידמיולוגיות (מגפות) בין כותלי בתי הסוהר 

 המענה

 .חיסון של אסירים וסוהרים, בדגש על קבוצות הסיכון 

 .השגחה מוגברת על תנאים סניטריים 

 .בידוד החשודים כנושאי המחלה 

 .)רכישת תרופות )במידה וקיימות 
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 ד'פרק 
 
יחידות 

הכפופות 

 לנציב שב"ס
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 ייעוד

 .הסמכות המקצועית העליונה בשירות בנושאי חוק ומשפט 

  התווית המסגרת החוקית והתשתית המשפטית לשם מימוש יעדי השירות בהתאם לערכי שלטון

 החוק.

 

 המשפטית )כללי(תפקידי הלשכה 

 

  פיקוח והנחלת החוק והמשפט בשירות לרבות לעניין הפעלת סמכויות באופן מאוזן, ראוי ונכון, תוך

 שמירה על כבוד האדם וזכויות האסיר מחד והאינטרסים הלגיטימיים של המערכת מאידך.

 .טיפול בכל עניין משפטי הנוגע לשירות 

  הנציבות, למפקדות המחוזות ולבתי הסוהר.מתן ייעוץ משפטי למטה השירות, ליחידות 

 

 עקרונות וערכים על פיהם פועלת הלשכה המשפטית

 

 .עצמאות שיקול הדעת המשפטי, תוך מחויבות לשירות וערכיו 

 .מחויבות לקיום שלטון החוק 

 .אמינות ושקיפות מול גורמים ממלכתיים ומשפטיים בייצוג ענייני השירות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לשכת היועץ המשפטי
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 עבודהממשקי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 

 
 נושאים המצויים בטיפול שוטף של הלשכה המשפטית )פירוט(

 

 * ייעוץ משפטי בנושאים אזרחיים שונים לרבות:

  ניהול מו"מ לפני ההתקשרות ובמהלכה. -הכנת חוזים 

 לפניות מציעים שונים. בדיקת מכרזים בשלבי המכרז השונים ומתן מענה 

 .חוו"ד וטיפול משפטי שוטף בנושאי ארנונה  היטלים ותכנון ובנייה 

 .צווים שיפוטיים בתחום הוצאה לפועל וכינוס נכסים 

 .חוק חופש המידע ותקנותיו 

 .הגנת הפרטיות ומאגרי מידע 

  .יעוץ משפטי שוטף למערך הרפואה 

 .טיפול בעתירות מנהליות לרבות בנושאי מכרזים 

 .טיפול בהכרזות על בתי סוהר, מקומות מעצר ומקום משמורת מיוחד *

 

 . * טיפול בצו תקן הכליאה על כל הכרוך והנובע מכך

 

 גורמי
 חוץ

 פרקליטת
 משרדי 

 ממשלה

 רשויות

 מקומיות

 ד"עו

 לשכת

 ד"עו

 נותני

 שירותים

 ס"לשב

 צלב אדום

 סנגוריה

 ציבורית

 ארגונים

 לזכויות  

 אדם

 ועדות

 הכנסת

 כ"שב

 ל"צה

 בתי

 משפט

 משטרה

 ועדות

 שרים

לשכה 

 משפטית

גורמי  
 פנים

 מטה

 מפקדות

 מחוזות

 יחידות

מתקני  
 מעצר

 ומאסר
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 * ייעוץ טיפול בכניסת/ מניעת כניסת  עו"ד למתקני שב"ס והקשר עם לשכת 

 עוה"ד על כל הכרוך בכך: בג"צים, פקנ"צ וכיו"ב.   

 

 :טיפול בעתירות אסירים לרבות

 .הנחייה מקצועית, פיקוח  וייעוץ ליועמ"שים במחוזות ולקציני העתירות 

 .הכרעה במחלוקות בינמשרדיות לעניין הייצוג ולעניין העמדה המשפטית 

  .העברת דו"חות חציוניים למחלקת הבג"צים 

  טיפול בבקשות רשות ערעור מטעם המדינה 

  המדינה כולל נוכחות בדיונים.מתן מענה לבקשות רשות ערעור ולבג"צים שהוגשו כנגד 

 .מענה לעתירות העוסקות בנושאים עקרוניים ומערכתיים 

 .מענה לעתירות המוגשות ע"י אסירים לגביהם קיימת רגישות ציבורית וביטחונית 

 .יזום הגשת בקשות ערעור על החלטות בעתירות 

 :טיפול בענייני אסירים

 ות אסירים, תנאי מחייה וכיו"ב.מענה לפניות גורמי שב"ס וחוץ בתחום זכויות וחוב 

 .טיפול באישורי השר לבט"פ בנושאי מניעת ביקורים לעצורים ביטחוניים 

 .ייעוץ משפטי לוועדת אסירי עולם 

 .ריכוז המדיניות המשפטית הנוגעת לטיפול באסירים ביטחוניים 

 :ייעוץ שוטף לגורמי מטה ושטח לרבות בנושאי 

 קטינים 

 .חובות/ זכויות אסירים 

 ענה לגורמי חוץ.מתן מ 

 .חישובי מאסר 

  הנחיות, ליווי בקשות ותהליכים בנושאי נוער לרבות ליווי בשיתוף אגף האסיר בוועדה המייעצת לחוק

 הנוער בראשות כב' השופטת )בדימוס( ת' שפירא.

   הנחייה, ייעוץ וחוו"ד בסוגיות עקרוניות הנוגעות לעבודות שירות לרבות: הכנת תקנות, כתבי הסמכה

 ו"ב.וכי

 .טיפול משפטי בנושא העברת אסירים מחו"ל והסגרת אסירים 

 .גיבוש נוהל השר בנושא חופשות אסירים 

  טיפול בהיבטים המשפטיים הנוגעים לקליטה ותנאי החזקה של אסירים 

 מיוחדים.     

 :טיפול בנושא הדין המשמעתי של אסירים לרבות 
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 .עריכת השתלמויות במחוזות 

  לשיפוט אסירים.עריכת מבחני הסמכה 

 .מענה לגורמי שטח ולפניות סוהרים בעניין זה 

 .תיקוף מערכי לימוד לבי"ס ניר 

 טיפול בענייני סוהרים:

 .ייעוץ משפטי לגורמי מטה, ושטח בנושא זכויות סוהרים ודיני עבודה 

   טיפול למול הפרקליטות בתביעות בבית הדין לעבודה ובעתירות לבג"צ ולבתי המשפט המחוזיים

 ייני סטאטוס של סוהרים.בענ

 .ייעוץ וטיפול בהליכים מנהליים הנוגעים לסוהרים לרבות, הליכי השעיה, פיטורין והארכות ושירות 

  ,ייעוץ וליווי בתחום השכר, הגמלאות ותנאי השירות לסוהרים לרבות בהליכים למול: שב"כ, צה"ל

 קרנות הסוהרים וקרנות השוטרים.

 קה חיצוניים ופנימיים בנושאי דין משמעתי לסוהרים ובנושאים אחרים ייעוץ ליווי וייזום הליכי חקי

 שאינם קשורים לטיפול באסיר.

 .טיפול בנושא סמכויות סוהרים לרבות יחידות מיוחדות 

 :ייעוץ והנחייה

 .ייעוץ והנחייה ליחידות המיוחדות בענייני סמכויות 

 .ייעוץ והנחייה ליועצים המשפטיים ולקציני העתירות במחוזות 

 .הנחייה מקצועית ליועמ"ש: מערך התעסוקה, יחידת צור, יחידת הפיקוח האלקטרוני ורכישות 

 .תיקוף משפטי של פקודות נציבות ונהלים 

  ,ייעוץ משפטי לועדות: מכרזים, רווחי קנטינות, תנאי מחייה, אסירי עולם, הערכות, הגדלות, פיצויים

 תרומות, מחקרים ונזיקין.

 

 :חוקרי המשטרה -ת המבוצעות בבתי הסוהרטיפול בעבירות פליליו

 .אחריות פיקודית ומקצועית לעבודת החוקרים 

 .קביעת תחומי הטיפול של החוקרים והנחייה חקירתית ומשפטית 

  עפ"י החלטת היועמ"ש החוקרים מטפלים היום בעבירות סמים, עבירות נגד סגל שב"ס על כל

חזרה במועד מהחופשה(, עבירות המבוצעות ע"י היבטיהן, עבירות בריחה ממשמורת חוקית )כולל אי 

 עו"ד וטיפול צמוד בעילות יחידת "דרור". 

 .החוקרים פועלים באופן ישיר מול גורמי אח"מ במטא"ר בכל עניין הנדרש למילוי משימותיהם 

 .קבלת קצינת חוקרים ממשטרת ישראל בדרגת רב פקד 



 

 

 

66 
 

 

 תחומי המשפט הבינלאומי המוניטרי והחסיונות בשב"ס:

  סיוע והכוונה בגיבוש מדיניות ועמדות בנושאים, וממשקים בתחומי המשפט הבינלאומי

 והחסיונות.

  ,כנגזרת מהמשפט הבינלאומי, ריכוז וטיפול בכלל הסוגיות הרלוונטיות לאסירים הביטחוניים

 תושבי איו"ש.

  .מתן מענה וטיפול בחסיונות לכלל גופי המודיעין והחקירה 

  .מענה לכלל הסוגיות העולות מהחזקתם של פליטים, בהתאם לאמנות הבינלאומיות 

 .מתן מענה לפניות ארגונים הומניטריים בכללם צל"א, ארגונים ישראלים ובינלאומיים שונים 

  בשגרה מתן יעוץ בנושאים הנוגעים להחזקתם וכליאתם של לב"חים, תוך מוכנות למעצרים

 .נרחבים של לב"חים בעת חירום

 .ריכוז ומעקב אחר תעודות החיסיון, בשת"פ עם יועמ"ש בט"פ 

 :טיפול בתביעות הנזיקין בשב"ס לרבות

  בחינת ההיבטים המשפטיים העולים מהתביעות ומתן מענה משפטי המהווה בסיס לכתב

 הגנה.

  ביקור בשטח ותחקור עדים לצורך מתן מענה לתביעות. -קבלת מידע מהשטח 

 ת התלויות ועומדות.שליטה ומעקב אחר התביעו 

 .ניהול  מו"מ בסיוע הפרקליטות לצורך הסדרי פשרה בתביעות 

 .השתתפות בוועדות בין משרדיות לסגירת תיקים בין כותלי ביהמ"ש 

 ."קשר עם פרקליטויות, עו"ד וחב' הביטוח "ענבל 

 .טיפול וסיוע למפקדות המחוזות ולגורמי הפרקליטות בתביעות קטנות 

  מקצועית לגורמי השטח והמטה בנושא הפרדות.ייעוץ שוטף והנחייה 

  טיפול בהארכת "מעצר יחיד" של עצורים מנהליים ולבחי"ם מול שר הביטחון וטיפול

 בהארכת הפרדה של "אסירים מיוחדים".

 * קיום הרצאות והדרכות בקורסים בביס"ר ניר בנושאים המשפטיים השונים.

 

 תזכירי והצעות חוק:

  2014–בתי הסוהר )פנאי או חינוך ושיקום(, התשע"דתזכיר חוק לתיקון פקודת. 

 2014-תזכיר חוק נציב בתי הסוהר )כשירות למינוי, תקופת כהונה ומילוי מקום(, התשע"ד. 

 .תזכיר חוק סדרי מינהל, תזכיר חוק מניעת נזקי שביתת רעב 
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 בעת אירוע  תזכיר חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )מס___( )הצפפת מקומות כליאה וחופשות אסירים

 .2014 -אסון(, התשע"ד

 שעה והוראות חקיקה תיקוני( מישראל מסתננים של יציאתם ולהבטחת הסתננות למניעת חוק(, 

 .2014-התשע"ד

 ייעוץ שוטף לגורמים השונים בנושא שחרור על תנאי ממאסר לרבות:

 .טיפול במינוי חברי ועדות שחרורים 

 רי יעד ארציים. מתן חוות דעת לועדות השחרורים בעניין אסי 

 .ייעוץ והנחיה לק. השחרורים במחוזות 

 .מתן מענה לגורמי חוץ 

 השתתפות בצוותים:

 .צוות משנה לעניינים משפטיים 

 . ועדת ההיגוי הבינמשרדית לעניין הפיקוח האלקטרוני 

 צוות בינמשרדי לבחינת חקיקה לפיקוח אלקטרוני 

 .הסדרת תהליכי העבודה מול הנהלת בתי המשפט 

  השתתפות בוועדות: הערכות, הגדלות, הארכת שירות ,פיצויים ,השתתפות המדינה

בהוצאות הגנה, מכרזים, רווחי קנטינות, תנאי מחייה, אסירי עולם, הגדלות, פיצויים, 

 תרומות, מחקרים ונזיקין.

 .צוות לבחינת תנאי המחייה של האסירים הביטחוניים 

 אסיריםצוות לתיקון פקודת נציבות בנושא ציוד ל 

 .ועדת היגוי משותפת עם משרד הרווחה לנושא פעילות ו. אלימות במשפחה 

 :2014נושאים ייחודיים נוספים שטופלו בשנת העבודה 

 

  במסגרת מבצע "צוק איתן" פעלנו מול המשרד לבט"פ להענקת סמכויות ללוחמי מצדה

 בסיוע לצה"ל בישובים בעוטף עזה.

 עם שביתת הרעב של העצורים המנהליים. סיוע משפטי לגורמי האג"מ בהתמודדות 

  סיוע משפטי לחטיבת המודיעין בהתמודדות עם הברחות מכשירי טלפון סלולארי וסמים

 למתקני הכליאה.

 .תיקון פקודת בתי הסוהר בנושא הזנה בכפייה לאסירים שובתי רעב 
 

 .תיקון פקודת בתי הסוהר הכנסת חפץ אסור 
 

 .דיני מעצרים בשבתות וחגים 

  צוות בחינת המתכונת הראויה לטיפול בעתירות אסירים. צוות כלל מפגשים עם הקמת

 -גורמים שונים ובכלל זה הסנגוריה הציבורית, נציגי פרקליטות מחוז, פרקליטות המדינה 

 מחלקת ייעוץ וחקיקה, מחלקת בג"צים, ישיבות פנימיות עם גורמים מקצועיים בשב"ס.
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  פקודת בתי הסוהר בעניין כניסת ל 45סיום טיפול בהליכי תיקון סעיף 

 עו"ד והוצאת תקנות מכוחו כמו כן פקודת הנציבות תוקנה בהתאם.               

 .גיבוש עמדה לקראת הוצאת תקנות חוק שחרור על תנאי 

 .תיקון חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים 

 

 חופש המידע

חופש המידע, אשר הוגשו ע"י ארגונים שונים,  פניות במסגרת חוק 686 -, ניתן מענה ל 2014במהלך שנת עבודה  .1

משרדים ממשלתיים, גורמי חקירה ומשפט )פרקליטות, צה"ל ומ"י(, עו"ד, חברות ביטוח, חברות לאיסוף מידע, 

 אנשי סגל פעילים ובגמלאות, אסירים פעילים ומשוחררים ועוד.

 

 -טיים ואחרים, צילום ועיון בתיקי אסיריםהפניות היו במגוון נושאים כגון: בקשות מידע למסירת נתונים סטטיס .2

 מנהליים, סוציאליים ורפואיים וכן תיקי סגל, חלקם לפי צו בימ"ש )ללא תשלום(, עפ"י הפירוט להלן;

 161 .פניות לקבלת עותקים ומסמכים מתיקים מנהליים של אסירים 

 224 .פניות לקבלת עותקים ומסמכים מתיקים סוציאליים של אסירים 

 97 קבלת עותקים ומסמכים מתיקים רפואיים של אסירים.פניות ל 

 31 .פניות לקבלת דו"חות פסיכולוגיים של אסירים 

 3 .פניות לקבלת עותקים ומסמכים מתיקי אנשי סגל 

 131 .)בקשות מידע לקבלת נתונים )סטטיסטיים, פקודות ונהלי שב"ס ועוד 

 39 .)פניות בנושאים מגוונים )תדפיסים, סיכומי ועדות ועוד 

 

בהתאם לסכומים המשתנים שנקבעים ע"י משרד ₪,  6,499 -סה"כ הסכום שנגבה לטובת פניות אלו עומד על כ .3

 המשפטים בתקנות החוק.
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 מחלקת תקשורת והסברה

 

 

 מחלקת תקשורת והסברה מאגדת בתוכה את ענף תקשורת וענף קשרי חוץ והסברה. 

 ייעוד:

 הסברתית התואמת את יעדי הארגון ופעליו, יישומה באמצעות גורמי -תכנון מדיניות תקשורתית

תקשורת, מעצבי דעת קהל וקהלי יעד ארגוניים, תוך שילוב קשרים בינלאומיים, הסברת פנים וחוץ 

 אירועי שב"ס.והפקת כלל 

  דיברור הסוגיות המורכבות עימן מתמודד הארגון בשגרה ובחירום, בדגש על חשיפה יזומה, תוך יישום

 מדיניות דוברותית של שקיפות, פתיחות ואמינות.

 

 

 2014עיקרי פעילות ענף התקשורת בשנת 

 

 .הפצה, דיווח ותגובות לאירועי השגרה והחירום בבתי הסוהר 

  ,ריכוז תמונת מצב תקשורתית יומית הנוגעת בארגון ובסוגיות בפניהן הוא ניצב 

  הכנה ויישום דרכי התמודדות טקטיות ויזומות, לרבות הפצה והטמעת מסרים סביב סוגיות בעלות

עניין ציבורי וסוגיות ספציפיות הנוגעות לאסירים פליליים, ביטחוניים, טיפול ושיקום, מות אסירים טיפול 

 אי ומסתננים. רפו

   .נערכו, סקירות וביקורים יזומים לאנשי תקשורת בבתי הסוהר השונים, תוך מיפוי קהל יעד 

  הערכות וזמן אמת. –טיפול תקשורתי במצבי חירום 

  טיפול מול גורמי התקשורת בנושא החזקת אסירים 'מתוקשרים' בבתי הסוהר, כניסתם למאסר, תנאי

 מאסרם ושחרורם.

 מה לתקשורת בנושא טיפול ושיקום האסיר וכן טיפול באוכלוסיות מיוחדות בשב"ס המשך חשיפה יזו

 )כתבות בעיתונות היומית, הארצית והמקומית וכן כתבות מגזין באמצעי התקשורת השונים(.

  השתתפות באייטמים וייזום כתבות בנוגע לפעילות סגל שב"ס וההתמודדות המורכבת של סוהרי

 הארגון.

 סרטים וסדרות דוקומנטריות בנושאים הקשורים לבתי הסוהר. סיוע ושת"פ בהפקת 

  מתן מענה שוטף לשאילתות מגורמי התקשורת השונים בנושאי תנאי החזקת אסירים, אירועים שונים

 בבתי הסוהר, דו"חות שונים, אירועים חריגים וכיו"ב.   

 שת אסיר לפרסום טיפול בבקשות לראיונות אסירים והוצאת פקודה חדשה בנושא: "הטיפול בבק

 דברים בציבור".

  להלן עיקרי האירועים והנושאים החריגים בהם עסקה דוברות שב"ס במהלך השנה החולפת: תנאי

אסירים ביטחוניים )כולל מבצע "שובו בנים"(, שביתת הרעב של העצורים המנהליים, תיקון לחוק 

פת מנהרות בבתי הסוהר גלבוע ההסתננות והקמת מתקן חולות, אירוע ירי בבית סוהר רימונים, חשי

 ושיטה, אירועי אובדנות ומות אסירים, התמודדות  שב"ס במבצע "צוק איתן".

            

 

 מחלקת תקשורת והסברה
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 2014עיקרי פעילות ענף קשרי חוץ והסברה בשנת 

 

ענף קשרי חוץ והסברה במחלקת תקשורת, אמון על מערך יחסי הציבור מול קהלי יעד מגוונים בארץ 

 הענף באה לידי ביטוי בתחומי העשייה הבאים : ומחוצה לה. פעילות

 קשרים בינלאומיים, תחום הסברה, תחום הניו מדיה, תחום המורשת, תחום ההפקות.

 

 קשרים בינלאומיים .1

אמון על ניהול ופיתוח הקשרים הבינלאומיים של שב"ס מול גורמים מקבילים בחו"ל באמצעות שיתוף 

קבלת משלחות מהעולם לביקורים רשמיים בארץ ושיגור משלחות מידע רלוונטי מארגוני הכליאה בעולם, 

אנשי סגל ללמידה במתקנים וכנסים מקצועיים בחו"ל. בנוסף, עבודה מול רפרנטים מקצועיים בהבאת 

 אסירים ישראליים מחו"ל להמשך ריצוי עונשם בארץ. במסגרת פעילות התחום:

  2אסירים הובאו מארה"ב,  5בארץ. אסירים ישראליים להמשך ריצוי עונשם  10הובאו לארץ 

 מיפן. 1-מספרד ו  1מתאילנד,

 .נשלחה משלחת קצינים בכירים לביקור עבודה בתאילנד 

 .נשלחה משלחת קצינים בכירים לביקור עבודה בארה"ב 

 .נשלח קצין בכיר לייצג את הארגון בכינוס בכירי מערכת כליאה בקנדה 

  נשלחו קצינים להשתתפות בכנסACA שתתפות נציגים מארגוני כליאה מקבילים בארה"ב בה

 בעולם וגופי אכיפת חוק וטיפול על תחומיו השונים.

  נשלחו קצינים להשתתפות בכנסICPA  בארה"ב בהשתתפות ראשי ארגוני כליאה מקבילים

 בעולם ונציגי גופי אכיפת חוק וטיפול על תחומיו השונים.

 ינות.נשלח נציג שב"ס לקנדה במסגרת הסכמי שת"פ בין המד 

 משרדית ללימודים על היערכות מדינת ישראל -נשלח נציג שב"ס לאיטליה במסגרת משלחת בין

 למצבי חירום.

  אורחו נציבי שב"ס מרוסיה, צילה, בוטסואנה, פרו וקנדה וכן משלחות שונות מטעם משרד

 הביטחון/סיב"ט, משרד החוץ/מש"ב לנציגים שונים במערכות אכיפת החוק והטיפול על תחומיו

 השונים בעולם.

  אורחה משלחת עבודה מקנדה במסגרת השת"פ בין המשרד לבט"פ ישראל למשרד הפנים

 הקנדי.

  אורחו ביחידות הארגון בכירים ממערכות אכיפה מהעולם במסגרת ביקורי/לימודים/הכשרה

 כחלק משת"פ מידע ויצירת קשרי עבודה בין מדינות.

  "יעות מהעולם בנושאי כליאה וטיפול לבעלי עניין לצד בו פורסמו יד –הושק עיתון "מעניין בעולם

 ביצוע מחקר ובדיקה עפ"י צורך מול ארגוני כליאה מקבילים בעולם.

  משרד החוץ, המשרד לבט"פ, מ"י, הרשות ללוחמה  –חוזק הקשר עם משרדי ממשלה שונים

 בסמים, מציל"ה ומשרד המשפטים.

 

 תחום ההסברה .2

לקהלי יעד רלוונטיים, באמצעות פעילויות הסברה שונות במטרה אמון על חשיפת הארגון ופעילותו 

הרצאות, ימי עיון, כנסים, קבלת  –להעמיק את הקשר בין הציבור לשב"ס. פעילות התחום מתבטאת 

ביקורים במתקני הכליאה וחשיפת העשייה הארגונית במגוון פלטפורמות מודפסות ודיגיטליות כגון: 

 אתר שב"ס. במסגרת פעילות התחום:עיתון, חוברות הסברה וכתבות ב
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  מהדורת חדשות שבועית שמסכמת את עיקרי העשייה  – "חדשות שב"ס"הושקה מהדרות

אתר אינטראנט ארגוני, אתר  –בארגון ומופצת לכלל הסוהרים במספר פלטפורמות בהם 

מותאם לסגל, מסכים ביחידות. מלבד היותה פלטפורמה הסברתית לסגל הארגון זו מהווה גם 

 לטפורמה להצגת עשייה פרטנית של אנשי סגל בארגון. פ

  אורגנו ביקורי הסברה במתקני שב"ס השונים לקבוצות מתחום האקדמיה, כוחות הביטחון, גופי

קבוצות ביקרו במהלך כל השנה מתוכם  200 -ממשלה ורפרנטים בעלי זיקה לפעילות הארגון. כ

 יטחוני / קהילה והמשק.קבוצות אח"מ לקבוצות עניין מובילות בעולם הב 45

  קוראים  12,000 -גיליונות של המגזין הארגוני בחלוקה לכ 2הופקו והופצו  –מגזין שב"ס– 

 אנשי סגל, גמלאי שב"ס ונוספים.

  שב"ס בשת"פ עם אוניברסיטת בר אילן הפיק והפיץ אסופת מאמרים  –צוהר לבית סוהר

 ין מקצועיים וקהלי יעד אקדמאים.בעלי עני 1,000 -אקדמית הסוקרת את העשייה בשב"ס לכ

 

 תחום הניו מדיה .3

אמון על ניהול, תחזוקה וקידום אתר האינטרנט הארגוני במטרה לחשוף את פעילות שב"ס לקהלי יעד 

מגוונים בעולמות התוכן הווירטואליים. אתר האינטרנט מנוהל, מתוחזק ומשודרג בהלימה לפיתוחים 

קבלת מידע עדכני מנאמני ידע ביחידות המטה והשטח. במסגרת  טכנולוגיים וצרכי הארגון. כל זאת תוך

 פעילות התחום:  

  אתר מותאם שנבנה עבור סגל שב"ס ולהעברת   ."שב"ס שלי" –הושקה אפליקציה ארגונית

 מסרים באופן ישיר וקבלת מידע בתחומים שונים בארגון 

  ומתקדמת להצגת שודרגה הפעילות ההסברתית באתר שב"ס המהווה פלטפורמה מקצועית

תכנים והסברה ארגונית הנוגעים בעולמי תוכן וקהלי יעד רלוונטיים המקיפים את כלל העשייה 

הארגונית על כלל רבדיה. באתר משובצים תמונות וסרטונים אשר הופקו כולם בעזרת יחידת 

 ההפקות של שב"ס.

  ושאים שונים. פניות בממוצע בחודש בנ 130-מענה לכ –מענה לפניות אזרחים לאתר שב"ס

 גיוס לשב"ס, תלונות הציבור ושונות. –הפניות נענות עפ"י חלוקה לשלוש קבוצות עיקריות 

 .סיוע רציף ללשכת הגיוס בקמפיינים לגיוסים 

  המשרד לבט"פ, מ"י ומשרד המשפטים. –חוזק הקשר עם משרדי ממשלה שונים 

 

 תחום מורשת והנצחה .4

מתו וטיפוח ההנצחה הארגונית הקיימת לחללי שב"ס . בניית אמון על שימור המורשת הארגונית מיום הק

תוכנית מורשת ארצית רב שנתית בחלוקה למטה הנציבות ויחידות השטח. יצירת קשרי עבודה מול 

ארגוני מורשת בארץ והשקת אתרי מורשת בחלוקה ארצית. התחום עוסק בנושאי הנצחת הפרט בארגון 

שאים מארגונים מקבילים בעלי ידע נלמד ונרחב בנושא. במסגרת בצורה שוויונית ושקופה תוך למידת הנו

 פעילות התחום:

 'לצורך השמירה על אדולף  60)היחידה שהוקמה בשנות ה " 1"הסיפור מאחורי יחידת א

בוצעה עבודת תחקיר והכנה טרם הפקת  סרטון וחוברת הסברה אשר הופצו לכל  , (איכמן

 המפקדים בארגון.

  1יחידת א'מורשת ארגונית , במהלכו הוצגה פעילות הופק כנס ארצי בנושא. 

  :פתיחת ארכיון ואיסוף חומרים היסטוריים מגמלאים/ארכיון המדינה וכיו"ב הכוללים

 תמונות/יומנים/ מסמכים ועוד. החומרים עברו ועוברים מיון ראשוני.

  ראיונות ואיסוף חומרים. –יצירת קשר עם גמלאי הארגון 
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  בכירים לשעבר ואיסוף פריטים ליצירת ארכיב ארגוני לצורך הקמת יצירת קשר וראיון עם

 תצוגת מורשת מעודכנת בבית מורשת הארגון.

 

 
 יחידת הפקות .5

אמונה על הוצאה לפועל של אירועי הארגון ברמת הנציבות משלב התכנון ועד לביצוע בפועל . היחידה 

מתחזקת מאגר מידע מצולם לשימוש צרכי הארגון בתחומי האינטרנט, המורשת, ההסברה וקשרי החוץ. 

 היחידה נותנת מענה לצרכים גראפיים משתנים בכל הרמות. היחידה מנהלת את להקת הייצוג של

 להופעה באירועים הארגוניים ומחוץ לו. במסגרת פעילות התחום: "קול השב"ס"להקת הזמר  –הארגון 

 :הפקה ותכלול טקסים ארגוניים בהובלת סגן הנציב 

 .כנס גמלאים ארצי 

 .אירוע לבני ובנות המצווה 

 .טקס התייחדות עם משפחות חללי הכרמל 

 .הענקת דרגות לראש השנה ויום העצמאות 

 ארצי לנופלי וחללי שב"ס . טקס אזכרה 

 .טקסי סיום קורסים בכירים בבי"ס ניר 

  עבור תחום המורשת. "1"הסיפור מאחורי יחידת א'הפקת סרט 

 .הפקת תוצרים ויזואליים לכלל גורמי הארגון לרבות גרפיקה ומיתוג 

 ו'.הפקת תוצרי וידאו אודיו לכלל גורמי הארגון לרבות סרטונים, סרטי תדמית, סרטי הדרכה וכ 

  "אירועים ארציים ועוד אירועים  15 -קיום הופעות ארגוניות בכ –ניהול להקת "קול השב"ס

 מקומיים לטובת הארגון.
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רצף חיי הסוהר על כל מנהל משאבי אנוש קובע את המדיניות הארגונית בתחום ניהול ההון האנושי, תוך ניהול 

 החל מגיוסו, דרך פיתוחו, דאגה לרווחתו ועד צאתו לגמלאות. –היבטיו 

סגל המנהל על שלוחותיו פועל לפיתוח ושימור המשאב האנושי בהתאמה לדרישות התפקיד ובהלימה 

 למשימות, בסביבה בעלת אתגרים משתנים, בהיות ההון האנושי גורם מרכזי להצלחת הארגון.

 פועלות שתי מחלקות מרכזיות על ענפיהן וארבע יחידות הפועלות בכפיפות לרמ"ל:במנהל 

 אמונה על ניהול הסגל בפאן המש"אי וזכויות הסוהר.-מחלקת סגל   .1

 אמונה על תנאי השכר ופיתוח ההון האנושי. -מחלקת פיתוח מש"א  .2

 יחידת הרווחה .3

 ענף משמעת .4

 יוהל"ן .5

 תחום ברה"ן .6

 .2014של סגל המנהל שליוו את הארגון בשנת להלן יפורטו עיקרי העשייה 

 

 מחלקת סגל

המחלקה עוסקת בטיפול השוטף בכלל זכאויותיו של הסוהר, החל ממועד גיוסו, הליך הגיוס, זכאויותיו 

השכריות, קליטתו, מעקב אחר מהלך שירותו, קידומו, העברתו בין היחידות, הוצאתו להכשרות עפ"י תפקידיו 

ום שירותו מכל סיבה שהיא, פיטורין, התפטרות ובעיקר בפרישה.  כמו כן, עוסקת ונהלי הארגון ועד לסי

 המחלקה בטיפול באוכלוסיות מיוחדות דהיינו: חיילי החובה ובני/ות השירות הלאומי וכלל הטיפול והליווי שלהם.

שונות, בנוסף עוסקת המחלקה במתן מענה לאיוש תקנים, טיפול בנושאי משמעת, חולים, ייצוג בוועדות 

 השתתפות בדיונים בנושאים מערכתיים.

 המחלקה אחראית על העבודה השוטפת מול קצינות המש"א היחידתיות והמחוזיות, כולל נחשון.

 לשכת גיוס:

לשכת הגיוס עוסקת  באיתור, מיון וגיוס אנשי סגל על פי צרכי הארגון תוך מתן התייחסות מתאימה  לתחומי 

 הליבה ולתחומים המקצועיים.  

  ביחס לשנת  70%סוהרים למנהלה ולמקצועי גידול של  67 -סוהרים לבטחון ו 578גויסו  2014בשנת

2013  

  מיונים מאסיביים במחוז דרום  3מתווה מרכזי הערכה שונה בהתאמה למחוז דרום, נערכו  -גיוס דרום

      סוהרים 230, 2014)כולל פתיחה בהליכים, מבחני דפ"ר וגיבושים(. סה"כ גויסו לדרום במהלך שנת 

 )טיוב גיוסים מבחינת נתוני מועמדים )גיוס בעלי הנתונים והמבדקים הגבוהים ביותר           

 מדיניות של מיון וגיוס לפי אזורי מגורים               

  עלייה של -פניות של מועמדים חיצוניים לגיוס לתפקידים בארגון  22,000טופלו מעל 

  ( 2013בשנת  10,000ביחס לשנה  שעברה ) 120%-כ 

 נערכו שלושה קמפיינים לאיתור מועמדים לגיוס  

 

 

 

 מנהל משאבי אנוש
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 ענף ניהול נגדים:

מטפל בכל זכאויותיו השכריות של הסוהר, מעקב אחר סיומי קדנציה, העברות בין מחוזיות, הוצאת אסמכתאות 

לגיוס, תמריצים, קידום בדרגות, שלבים, מענקי יובל, מתן מענים בנושאים שונים למחוזות ולפניות הן בתוך 

הקבע הראשוני, הצבה ומישוב.  ריכוז  שב"ס והן מחוצה לו, ריכוז עבודה מול ועדות רפואיות ומעקב אחר סוהרי

 וניהול צומת החלטה וריכוז נושא הפרישה. 

  נגדים עפ"י הפירוט הבא: 1059קודמו  2014במהלך 

 לרס"ל 1לרס"ר,  442לרס"מ,    472לרס"ב,  126לרנ"ג ,  18

 :משתייכים למודל השירות    . 118נגדים מהם 149התפטרו  תנועות 

 :סוהרים בסוג מקצועי.  2901קודמו  2014בשנת  קידום בסוג מקצועי 

 :נגדים. 54שינו דירוג  2014במהלך  שינוי דירוג 

 :מעקב אחר זימון לוועדות רפואיות ואחר יישום החלטות הועדה. ועדות רפואיות 

 :משוב, הצבות. המשך יישום מודל השירות לנגדים 

 :מעקב אחר השלכות שכריות. ביקורת שכר 

 :ריכוז נושא הפרישה, השתתפות במרכזי פרישה ומיסוד וגיבוש הליך פרישה חדש.   פרישה 

 

 ענף או"מ:

ענף או"מ עוסק בשלוש אוכלוסיות מיוחדות: סוהרי החובה, שירות לאומי ואנשי המילואים. לענף קשרי עבודה 

כן לענף קשרי  עם צה"ל לשכת הגיוס ותומכ"א מבחינת קבלת סוהרי החובה על פי התקנים שנדרשים. כמו

עבודה עם רכזות השירות הלאומי אשר תומכות ומסייעות לטיפול בבנות ובני השירות הלאומי ובבעלי צרכים 

 מיוחדים.

 :סוהרי חובה

  סוה"ח.  384סוה"ח מתוכם נקלטו   655התקבל פוטנציאל לגיוס של 

  מלש"בים.כנסי  2כחלק מניסיון להגדלת איוש סוהרי חובה נערכו  –עידוד גיוס לשב"ס 

  הסתיימה ללא עריקים בשב"ס 2014שנת  –עריקים 

  ימי חופשה משנה לשנה והקטנת  5הופצה הוראת שעה בנושא החופשות )גרירת   -חופשות סוהרי חובה

 בשנה 15-מספר ימי החופשה ל

 :מילואים

  אנשי סגל מבצעי שמ"פ לימ"ל שב"ס 650בוצע עמ"ט מול צה"ל והועברו 

 : שירות לאומי

  בנות שירות לאומי  78שרתו  2014בשנת 

  חרדים  4גויסו 

  מתנדבים בעלי צרכים מיוחדים  7בשנה זו נקלטו בשב"ס 

 

 ענף קצינים:

ענף קצינים מטפל בכל זכאויותיו השכריות של הקצין, במתן מענים בנושאים שונים למחוזות ולפניות הן בתוך 

וני שיבוצים במחוזות, ניהול ומעקב אחר שיבוצים שב"ס והן מחוצה לו,  ניהול ועדות האיתור והשתתפות בדי

 תקניים בדרגות הקצונה.  הענף מטפל במיון לקורסי קצינים ופיזורם כולל הענקת דרגות.   

 202 קצינים קודמו בדרגה 

 מהקצינים שובצו.  35% -לראשונה הותנע הליך דיון תנועות לר/כ, כ 

 10גנ"מ, התקיימו -לדרגות סג"ד ריכוז והכנת חומרים לביצוע וועדות איתור לקידום      



 

 

 

75 
 

 גנ"מים וסג"דים.   20מונו  -וועדות לתפקידי פיקוד ומטה            

 .הערכות והכנת חומרים לדיוני שיבוצים בראשות הנציב וספ"כ בכיר 

  מחזור ד' )קק"צ(. –אקדמיזציה 

  מקצועי(.טיפול שוטף באסמכתאות )העברות, פרישה, גיוס, זכאויות שכר, וותק 

 

 תוכנית עתידים

לאומית, ששמה לה למטרה לאתר ולקדם צעירים מצוינים מהפריפריה  -עתידים הינה תכנית חברתית

 הגיאוגרפית או החברתית. התוכנית מאפשרת להשלים בהצלחה לימודים לתואר ראשון.  

ו מלגת קיום שב"ס כחברה מאמצת, מעניקה לסטודנט מקום לבצע בו למידה והכשרה מעשית ומשלמת ל

שנים מסיום הלימודים  3חודשית. בסיום לימודי התואר, הסטודנט מחויב להמשיך לעבוד בחברה המאמצת 

 :   2014)שנת עבודה על כל שנת אימוץ(. בשנת

 סטודנטים במנהל ת"ל ) לוגיסטיקה( ובמנ"ט 5נקלטו 

 

 מחלקת פיתוח ותכנון משאבי אנוש

 

ילה תהליכים לשימור המשאב האנושי  ופיתוחו המקצועי בהלימה לחזון מחלקת פיתוח ותכנון משאבי אנוש מוב

, לערכים ,ליעדי הארגון ולמדיניות הנציב. המחלקה דוגלת בגישה פרואקטיבית ויוזמת תהליכי שינוי חוצי ארגון  

מיים בתחום המשאב האנושי, הן בהיבטי שכר וזכויות פרט והן בהיבטים מקצועיים, תוך התחשבות בשינויים פני

 עכשוויים ועתידיים. -וחיצוניים

המחלקה יוזמת ואחראית על ביצוע רפורמות ותכניות הכרוכות בתקציב ,בהתאם לתעדוף הארגוני , במטרה 

 לשדרג ולהבנות את שכר הסוהרים, תנאי ומסלול שירותם, טיוב סגל שב"ס וכו'. 

האוצר וביטחון הפנים, וכן, עם כלל גופי מחלקת פיתוח ותכנון מש"א מקיימת יחסי גומלין עם משרדי הממשלה 

הביטחון במדינה. מחלקת פיתוח ותכנון מש"א  מקיימת תהליכי למידה הדדיים עם  ארגונים ביטחוניים וארגונים 

 פרטיים רלוונטיים.

 

 ענף תכנון מש"א

אחראי ענף תכנון מש"א עוסק בפיתוח, בשימור ובתכנון המשאב האנושי בשב"ס על היבטיו השונים. הענף 

לניהול הידע בתחום המש"א בארגון, לרבות, עדכון פקודות ונהלים ,מסייע בגיבוש ותכנון תכנית עבודה שנתית 

אינטגרטיבית בתחום תכנון מש"א,  אמון על מתן הנחיות מקצועיות לגורמי המטה והשטח בסוגיות שונות 

 ידע ממוחשב בנושאים מש"איים.בתחום הטיפול במשאב האנושי ואחראי לקידום תהליכי העבודה וטיוב מ

 

  גיבוש עמ"ט להקמת אגף משאבי אנוש 

 נהלים  10נהלים, מתוכם פורסמו  15 -טיפול ב 

 .מתן מענה וייעוץ מקצועי שוטף לסוגיות מש"איות שעולות ע"י קציני מש"א בשטח 

  גיבוש צפי שנתי לגיוסים ולהכשרות ליבה 

                                        ,הובלה, פיתוח וכתיבת מבחני הידע וסביבות הלמידה לגורמי מש"א 

 כולל הכנה והדרכה מקצועית לקראת מבחני הידע לגורמי מש"א במנהל                                            

 וביחידות.       

 עבודה בשיתוף מנ"ט לשיפור מערכת    תכלול והובלת נושא המחשוב של מנהל מש"א , 

 יהלום לניהול כ"א לרבות, בדיקות המערכת, תמיכה במשתמשים, ניהול הרשאות כיבה             

 והוצאת דוחות וטיפול באלפי קריאות שירות             

  והביקורת הנושאית בתחום גיבוש מתווה והובלת הביקורת המערכתית בתחום המש"א 
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 מש"א: איתור נושאים משמעותיים בעשייה , הובלת שינוי לביצוע הביקורת באופן סדור        

 ומובנה, יצירת תיעוד מפורט, תכלול דוחות הביקורת, כתיבת סיכומי ביקורות, מעקב       

 ביצוע.      

 יישום מודל השירות לנגדים:

 שרות, תגמול וסיומי   הצגת תמונת מצב על יישום המודל כולל התחלות שירות, הכ 

 שירות )תכנון מול ביצוע(        

 מעקב ובקרה אחר תהליך המישוב ותיקוף התוצאות המתקבלות 

  )מעקב שוטף ובקרה על השמה בתקן )שת"פ מח' סגל 

 בקרה והיערכות למתן משוב הכולל חוו"ד יחסית למגויסים במודל השירות לנגדים,          

 )שת"פ ממד"ה ומח' סגל(. 2011שנתון             

  )מתן מענה טכנולוגי ליישום המודל )שת"פ מנ"ט 

 תוכנית סנונית

 ייעודית זוטרה פיתוח מסלול ייחודי לצמצום פערי קצונה 

 גיבוש המסלול ואישורו ע"י כל הגורמים הרלבנטיים 

  2015גיבוש ת"ע למימוש בשנת העבודה 

 

 ענף תכנון שכר וגמלאות  

ריכוז נושאי השכר, עדכון ויישום הסכמים שנחתמים בין המשרד לבט"פ למשרד האוצר, יישום הסכמים 

קיבוציים, הסכמי שכר וועדות מעקב. הענף עוסק גם בהכנת תחזיות לשכר בהלימה  לשינויים הצפויים במשק 

ול השתלמות, מענקים, ובארגון ומהווה גורם מנחה בנושאים אלה.  בנוסף הענף  אחראי על תוספות שכר, גמ

 הוצאות נסיעה והחזרי הפרשי שכר רטרואקטיביים.   

 

 תכנון שכר )הסכמים ותוכניות שכר עתידיות(

        ביצוע חישובי שכר, עלויות כספיות, ניתוחים והצגת משמעויות הנובעות מפיתוח 

 רפורמות שכר  ומסלולי העסקה ושירות.       

  ובהצמדה לצה"ל יישום הסכמי שכר שנחתמו במשק 

  שינוי שיטת תגמול  כלל    –הגשת תוכנית לשינוי שכר הנגדים בהתאם למודל הצה"לי 

 סוהרי הבד"א  בארגון, ממתין להחלטת משרד האוצר.      

  .עדכון ילקוט הסיווג והקידום של שב"ס 

  משרדית ובצוותי שכר במשרד לבט"פ  –ייצוג שב"ס בוועדת המעקב הבין 

 כנית להענקת מענקי התמדה לסוהרים המשרתים ביחידת אופק  המשך קידום תו 

 המצוייה בשלבי אישור מול משרד האוצר        

  טיפול ועדכון נהלי השכר הנוגעים להשכלה של קצינים ונגדים 

 
 בקרת שכר והדרכת גורמי השטח

  מתן כלים חדשים לק. המש"א  לביצוע בקרות שכר וביצוע תהליך הטמעה ביחידות–   

 .פורסם נוהל בקרת תיק סוהר 

 ביצוע וסיום ביקורת שכר של קצינים בכירים 

 . מתן הדרכות מקצועיות לקציני המש"א בנהלי מש"א בנושאי שכר 

 
 פנסיה צוברת

   המשך הטיפול במעבר לפנסיה צוברת והסדרת פנסיית גישור 

  מתן הנחיות והוראות ביצוע בנוגע לבחירת קרן השתלמות וקופת גמל מפעלית  

    )פעולות הסברה בקרב כלל הסוהרים בנושא פנסיה צוברת )ביחידות ובמהלך קורסים 
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נושאי שכר שוטפים )גמולי השתלמות, מענקים, הוצאות נסיעה, ועדות הפרשי שכר רטרואקטיביות, 

 מילואים(

 
  הכנת אסמכתאות לתשלום מענקים לכלאים וביצוע בקרה  על התשלומים. עד כה 

 כלאים שסיימו קורס כלאי מתקדם ומקבלים   465-קצינים ול 545 -קים ל כשולמו מענ      

 כחלופה למענק תוספת "כלאי מתקדם"       

 סוהרים  2,330 -תשלום ובקרה על מענקי מסלול השירות לכ 

 בקשות    300 -טיפול בהחזרי הוצאות נסיעה , טופלו כ 

 רואקטיביים ובהתאם  מיסוד והעברת הטיפול בהחזר הפרשי תגמולי מילואים רט 

 ( לענף משכורות10/2011ועד  8/2008להוראות החוק )      

  שותפות בהקמת ממשקים בין מערכת יהלום  למערכת השכר 

 
 ממד"ה

מערך מדעי ההתנהגות של שירות בתי הסוהר אמון על תחומי המחקר, המיון, ההערכה והייעוץ של סגל שב"ס. 

הערכה לכלל אוכלוסיית השב"ס , על ביצוע סקר אקלים ארגוני וגיבוש  המערך אמון על גיבוש והעברת מרכזי

מענים מתאימים לממצאים וכן, על מתן  ייעוץ ארגוני על פי צרכי המערכת . במהלך השנה האחרונה הוכפפה 

 תכנית תלפיות לממד"ה.

 

  לקצונה  13לגיוס לקצונה,  14נבחנים לדרגים שונים:  313מרכזי הערכה  37ביצוע 

 לקצונה בכירה וגיבוש מצדה  5לקצונה מנהלית,  5ייעודית,             

 )פיתוח מרכז הערכה: בנית מרכז הערכה עבור תכנית "מעוף" ) גיוס לקצונה ייעודית 

   הכשרות מעריכי שטח קציני מודיעין וליחידת דרור 

 )העברת סוציומטרי בכלל יחידות שב"ס )שטח, מטה ויחידות מיוחדות 

 360הערכה של  התנעת תהליך 

   עריכת מחקרים במספר תחומים: כלל המתפטרים בארבע השנים האחרונות , תהליכי 

 מש"א ורווחה חלק א, מעברי סוהרים בין יחידות חלק א, ניבוי תפקודי לנגדים במודל       

 השירות.      

 הנחיית יועצים בכלל הביס"רים החטיבות והמנהלים. -תכנית מנוף 

 תוכנית תלפיות 

  ) קליטת תוכנית תלפיות בממד"ה )שיחות קליטה ומשוב אישיות וביחידות 

  מעקב אחר יישום מסלולי השירות של התלפיונים בתפקידים ובקורסים 

  'בניה וביצוע תוכנית פיתוח מנהיגות לתלפיות מחזור ג 

 בוגרי מחוז א' במחוזות , בדגש על פרקטיקה      מפגשים משולבים של חניכי מזור ב' עם   

 פיקודית.        

 פרויקטים מערכתיים

  גיבוש מכרז להקמת מרכז לפיתוח מנהיגות 

  מעלות )ע"י ר"צ הערכה(   360גיבוש מכרז סוציומטריה 
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 יחידת רווחה
 יחידת הרווחה מלווה את הסוהר במעגלי החיים השונים מיום קליטתו בשב"ס ואף לאחר  פרישתו . פעילותה כוללת : סיוע

 התקדמות אחר מעקב ,מתאימים בקהילה מקצועיים לגורמים והפנייתם ומשפחתיות אישיות בבעיות גמלאים / לעובדים

 החולים. בביתם או בבתי ארוכות תקופות המאושפזים ביקורים לסגל ,הטיפול

 ,טיולים, נופשונים ,ספורט ,בריאות ,ופנאי תרבות ,חברה בתחומי רווחה פעילויות וליווי ארגון ,על ייזום  היחידה מופקדת

 .חברה ואירועי טכסים

 

 :2014הפעילות בשנת 

  משפחות שכול 196טופלו 

 הותנעה תכנית בריאות הסגל בהובלת מנהל מש"א 

 התקיימו סדנאות בריאות וגמילה מעישון בכל המחוזות 

 סוהרים. 1100 -התבצעו בדיקות מלר"ת ל 

  :חיילים,     171-לים זכאים, היתר עבודה לחיי 28חיילים בודדים,  25טיפול בחיילי חובה 

  123-חיילים הגישו בקשות לסיוע בשכ"ד ו 20חיילים.  113 -וסיוע כלכלי בחגי תשרי ל

 חיילים קבלו מענקים שונים.

 

 תנאי שירות

  מכלל הזכאים. 88%ניצלו    -נופש מבצעי 

 סוהרים ובני/ות זוגם. 52השתתפו  -נופש ותיקים 

  לסיוע בשכ"דבקשות  650טופלו 

 סוהרים במצוקה כלכלית 26 -סיוע מקרן נציב ל 

 

 אירועי משפחות לכלל סגל שב"ס

 סוהרים ובני משפחותיהם 5000השתתפו  -שבסטיבל 

 אירועים מחוזיים 3-ב 1300השתתפו  -ילדי כיתה א 

 סוהרים ובני משפחותיהם 450השתתפו  -בר/בת מצווה 

 

 פרישה וגמלאות 

  ימי עיון לפורשים 2-סדנאות ו 6מרכזי פרישה,  19נערכו 

 
 תוכנית בריאות הסוהר:

 לראשונה הותנעה תוכנית בריאות לסגל בהובלת המנהל 

 התבצעו אירועי פתיחה בכל המחוזות ובנציבות 

  עוגנים: מזון בריא, ספורט, מניעה ותוכניות   4נבנתה תכנית שנתית לכל יחידה על בסיס 

 גמילה, התקיימו סדנאות בריאות וגמילה מעישון בכל המחוזות.             

  סוהרים  1,100התבצעו בדיקות מלר"ת ל 

 צוק איתן:

  סוהרים ובני משפחותיהם. סה"כ         290מחזורי נופש משפחות בהשתתפות  4התקיימו 

 משתתפים 1179

  יהם סוהרים ובני משפחות 1360ימי הפוגה בהשתתפות  3נערכו 

         קוימו שני ימי הוקרה על פעילות בצוק איתן לסוהרי מצדה ודרור וחטיבת הבטחון 

 סוהרים   140בהשתתפות 
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  סדנאות לשחרור לחצים 5-מופעי סטנד אפ ו 5נערכו 

 הוענק שי שב"ס וקרנות הסוהרים לכל סוהרי שב"ס 

 
 משמעת 

 
"שומר סף" וכלי עזר לפיקוד להטמעת ערכי שב"ס  ענף משמעת אמון על אכיפת טוהר המידות בארגון מהווה 

 בקרב כלל אנשי הסגל.

הענף מוביל , בהנחיית הנציב ורמ"ל מש"א,  מדיניות משמעתית שתכליתה לאפשר את פעילותו הבטוחה 

 ,התקינה והערכית  של הארגון.

י משמעת ומוסר הענף מטפל בחריגות פליליות ומשמעתיות בקרב סוהרים, מדריך ומנחה בתחום הנחלת ערכ

 תוך שמירה על תדמית הארגון. 

בנוסף, אחראי הענף על ביצוע ביקורות שוטפות אחר תיקי רשויות בדיקה לרבות מעקב אחר יישום המלצות 

 מערכתיות והמלצות פרסונליות לשם לימוד והפקת לקחים הן ברמה המערכתית והן ברמה האישית.

בוצעו הדרכות בנושאים שונים לאנשי הסגל,  -כאמור ביעדי הארגוןלשם השגת מטרות ויעדי הענף  , התומכים 

נערכו ביקורות ביחידות השונות ועל תקינות ההליכים המשמעתיים, בוצעו תיקוני פקודות ונהלים באופן שישקפו 

 נאמנה את החובה לשמור על ערכי שב"ס ויהלמו את המדיניות המוכתבת ע"י הפיקוד הבכיר.

ענף לאכוף נורמות התנהגות מחייבות, ראויות ומצופות מהסוהרים הופצו ריענונים בנוסף וכחלק מחובת ה

בנושאים שונים כדוגמת חובת ההקפדה על התנהגות הולמת מחוץ למתקני שב"ס, איסור שתיית משקאות 

 משכרים, מניעת ניגוד עניינים של אנשי השירות ועוד. 

שמעתיים כנגד סוהרים המעורבים באירועים חריגים חלק מעבודתו השוטפת של הענף הינה מיצוי הליכים מ

משמעותיים כדוגמת שינה בתפקיד, דיווח כוזב, טוהר מידות לרבות הטרדות מיניות, שימוש בכוח שלא כדין, 

 אירועים הקשורים בשימוש, טיפול או הפקרת נשק, נפקדויות ונטישות משמרת.

ע"י המפקדים בדן יחיד, כאמור ואף מגיש כתבי  הענף מסייע בכתיבת כתבי תלונה כנגד סוהרים הנשפטים

אישום ומנהל הליך משפטי בביד"מ במקרים בהם הפרו סוהרים, באופן בוטה, חובות ונורמות התנהגות ראויות, 

 מחייבות ומצופות )לרבות אירועים שגבלו בפלילים והועברו וטיפול במישור המשמעתי בשב"ס ע"י הפרקליטות(.

רמ"ל מש"א , נותנת אותותיה בירידה מתמשכת בכמות התלונות בגין שימוש בכוח שלא מדיניות זו, בהנחיית 

בתלונות בנושא -כדין הנחקרות במישור הפלילי, ושימור  היקף  נמוך יחסית לארגון ולגידול מצבת כח האדם בו

 הטרדות מיניות שנחקרו ביאח"ס.

 סוהרים הובא לוועדת הערכות.  46עניינים של  2014בשנת 

ה זו הובאו אירועים משמעתיים חמורים שהפרקליטות הותירה לטיפול משמעתי, לבית הדין למשמעת של בשנ

 כתבי אישום משמעתיים לבית הדין.  17שב"ס. בגין ארועים אלו הוגשו 

במקביל להליכים המשמעתיים ולשם מיגור וביעור תופעות של התנהגויות חריגות ובוטות של סוהרים מתפעל 

הליך מנהלי, שמטרתו להמליץ בפני נציב שב"ס להוציא משורות  הארגון  אנשי סגל אשר פגעו הענף  פתיחת 

 בארגון ו/או בערכיו, בביטחון, באנשי סגל או באסירים. 

שימועים, עניינם של סוהרים שנמצאו לגביהם  55, במסגרת ניהול ההליכים המנהליים, נערכו 2014בשנת 

סוהרים  16סוהרים הוצאו לחופשות כפויות    11ות, נדון בוועדת הערכות, חריגות פליליות או משמעתיות חמור

 סוהרים  לא הוארך שירות. 8 -פוטרו מהשירות, ל

בצד פעילות זו קיים נדבך חשוב ומרכזי נוסף  בענף משמעת להטמעת ערכי הארגון תוך שמירת רמה גבוהה 

ב הנגדים כמנחה מקצועי של נגדי המשמעת .ר רב הנגדיםשל משמעת ותדמית הארגון באמצעות פעולתו של 

בארגון מחד, וכידם הארוכה של הנציב ורמ"ל מש"א, תיכלל פעילות עניפה של טקסים מרכזיים כגון אזכרות 

לנספי אסון הכרמל, השתתפות נציגי שב"ס בטקסי יום הזכרון ויום העצמאות, טקסי החלפות פיקוד ביחידות 

"ל מש"א ומפקדי המחוזות, ועוד. פעילויות נוספות שוטפות כביקורות השונות בהשתתפות  השר, הנציב, רמ

 הופעה ולבוש והתנהגות במתקנים ומחוצה להם  תרמו תרומה משמעותית לתדמית הארגון. 
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 ברה"ן
 

 רקע כללי -תחום בריאות הנפש הקלינית בשב"ס 

 הנחות יסוד בתחום הטיפול הנפשי בסגל :

   לשרות בתי הסוהר עניין בשמירה על בריאות נפשית ופיזית של עובדיו, מתוך הבנה כי 

 סגל שב"ס הוא המשאב העיקרי העומד לרשות הארגון לשם עמידה בייעודו.        

  במהלך עבודתו בשרות בתי הסוהר חשוף איש הסגל למצבי איום ולחץ, הנובעים מתוך 

 עבודתו בשגרה ומחשיפתו לאירועי חירום.       

  שיטות התמודדות פסיכולוגיות עם חיי השגרה, יכולות להפחית את הסיכוי לפיתוח 

 תחלואה נפשית לאורך חייו המקצועיים של איש הסגל.            

  בעת התרחש מצב בעל פוטנציאל משברי, אקוטי או מתמשך, יפעל שב"ס לצמצום 

 ולהאצת ההתאוששות והחזרה לתפקוד תקין. הפגיעה      

  )שב"ס שואף להגדיל את האפקטיביות של שירותי בריאות הנפש הקלינית )ברה"ן 

 המסופקים לאנשי הסגל.            

  לאור האמור, כחלק מתפיסת הטיפול  וטיפוח הסגל של מנהל משאבי אנוש ועל פי 

 לסיוע נפשי המיועד לכלל הסוהרים.   החלטת נציב, הוקם השנה מערך ברה"ן            

  :ברה"ן  בשב"ס עסוק בטיפול קליני בתחום בריאות הנפש בשני היבטים מרכזיים 

 

 היבט פרטני:

  מתן יעוץ/טיפול/ חוות דעת לגבי איש סגל/סוהר השרוי במצוקה כתוצאה ממצוקה 

 ן/ מצב רוח ירוד נפשית: התמודדות עם משבר, חרדות, בעיות בזוגיות/גירושין, דיכאו      

 מתמשך, פוסט טראומה או כל בעיה רגשית אחרת.      

 .אבחון מצבים של פגיעות נפשית בקרב סגל 

 .מתן טיפול פרטני, קצר מועד, במצבי משבר 

  .כתיבת המלצות לטיפולי המשך וקישור לגורמי טיפול מתאימים בקהילה 

    ניהול הקשר עם "חברות חיצוניות": ריכוז, ויסות ומעקב אחר הפניות סוהרים לטיפול 

 באמצעות "חברה חיצונית" .            

 היבט מערכתי:

 .העלאת המודעות בקרב סגל הפיקוד וסוהרים לאיתור סימני מצוקה נפשית בקרב הסגל 

    מתן ייעוץ והדרכה בחרום ובשגרה לסגלי רווחה, קציני מש"א ומפקדים סביב נושאים 

 שונים הקשורים לתחום בריאות הנפש ברמת הפרט והארגון.      

 .התערבות וטיפול במצבי משבר יחידתיים עקב אירועים קיצוניים 

  .פיתוח מערכי שיעור והדרכה וימי עיון למפקדים בנושאים רלוונטיים 

 

 : 2014עילות לשנת פ

 סוהרים במעגלי התמודדות שונים 54 -ליווי הסגל לאחר אירוע רימונים, כ 

 420  טופלו גם בטיפול פסיכולוגי  100מתוכם -סוהרים וקצינים טופלו ע"י הקב"נים 

 פרטני/זוגי             

 175 (התערבויות של קב"ן בעקבות אירועים )תקיפות סגל, התאבדויות אסירים,שריפות 

 

 



 

 

 

81 
 

 יוהל"ן

מוסד, הוקם ואוייש גוף היוהל"ן בשב"ס. הקמת יוהל"ן תוביל להטמעת חשיבה מגדרית בארגון  2014בשנת 

ככלי מסייע להשגת שוויון הן במיצוי הפוטנציאל האנושי והן  למקסום אפקטיביות ויעילות הארגון. מיסוד יוהל"ן 

על שוויון מגדרי אל מול אתגרי השירות ומיצובו יאפשר שמירה על צביונו הממלכתי של הארגון תוך הקפדה 

כארגון תומך שוויון, הקניית ידע וכלים למפקדים לטיוב הפיקוד ושילוב נשים בארגון והעמקת הטיפול בנושא 

 פגיעה על רקע מיני לשם מניעה וצמצום התופעה.

 

 עיקרי העשיה

 זיהוי מגמות ותהליכים בארגון לצורך קביעת כיווני פעולה 

  חסמים בשירות נשים בארגוןמיפוי 

  הצגת תמ"צ נשים בארגון 

 ביקור ביחידות שב"ס ושיחת סוהרות ביחידות 

 הסדרת תהליכי עבודה וממשקי עבודה עם הממונים על הטרדות מיניות בארגון ובארגונים מקבילים 

 יצירת מסד נתונים אחיד בתחום אירועי הטרדה מינית 

 הרחבת נוהל איסור פגיעה על רקע מיני 

 ניית מתווה להפעלת ממונות יוהל"ןב 
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יחידות 
הכפופות לסגן 
הנציב וראש 
 אגף המבצעים
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 ייעוד

  אחריות על איסוף ועיבוד מידע אודות המתרחש בבתי הסוהר בישראל, בכל האמצעים הקיימים

גורמי מודיעין עמיתים וגורמי אכיפת החוק, לשם החזקת האסירים במשמורת  ובשיתוף פעולה עם

בטוחה, שמירה על הסדר בבתי הסוהר וגילוי ומניעת עבירות המתבצעות בבתי הסוהר ומתוך בתי 

 הסוהר.

  ביצוע מחקר והערכת מודיעין להפקת משמעויות, הצבעה על מגמות והתפתחויות, במטרה לספק

המהווה בסיס לקבלת ההחלטות ולקביעת  ההחלטות וקובעי המדיניות, תמונת מודיעיןלגורמים מקבלי 

 המדיניות.

  לספק לנציב שב"ס ולמקבלי ההחלטות בשירות, ידיעות ותמונת מודיעין אמינה ועדכנית הדרושה להם

 לצורך מילוי תפקידם.

 ם.מודיעין שב"ס אחראי לספק התרעה במקרה של סכנה להתממשות עתידית של איו

 

 תפקידי המודיעין

 .גיבוש תפיסת המודיעין ואחריות על תורת המודיעין בשב"ס 

 .אחריות כוללת לאיסוף המידע המודיעיני המתקבל בשב"ס בנושאי פלילי ופח"ע 

 .מעקב ובקרה אחר גיוס מקורות בשב"ס, בדיקתם וניהול קשרי הגומלין בעניינם 

 ם עמם.הנחיה מקצועית של קציני מודיעין במחוזות ותיאו 

 .כתיבת נהלים בנושאי מודיעין 

 .ביצוע קורסים והדרכות מקצועיות בנושאי מודיעין 

 .מתן התרעה במקרה של סכנה להתממשות עתידית של איום 

 אחריות כוללת לטיפול ותאום מבצעים )יזומים, תגובה, מודיעיניים( בתחום הפח"ע והפלילי. 

 פלילית מתוך הכלא החוצה. שת"פ עם מ"י ושב"כ לעניין הכוונת פח"ע ופעילות 

 .ריכוז הקשר המודיעיני בין שב"ס לבין המשטרה, שב"כ, צה"ל, מל"ל וגורמי מודיעין נוספים 

  אחריות כוללת לניהול והפעלת המחקר והערכה בשב"ס, תאום בין גורמי שב"ס וחוץ לכל עניין בתחום

 ן.המחקר והערכה, הנחיית האיסוף וביצוע עבודות מחקר בנושאי מודיעי

 .הפצת סקירות מודיעיניות, בתוך שב"ס ומחוצה לו, הכוללות הערכת מצב 

  סיכול ניסיון של אסירים להדחת סוהרים לשת"פ, ותיאום עם המשטרה במקרים בהם קיים חשד

 למעשים פליליים של סוהרים.

 המודיעין חטיבת
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 י טיפול בנושאי ביטחון מידע וקביעת הרמה הביטחונית של מבצעי תפקידים וביצוע תחקיר ביטחונ

 למועמדים לגיוס, בסיוע גורמי חוץ.

  .ביצוע הדרכות ובקרות בנושא מודיעין ובנושאי ביטחון שדה 

 

 2014עיקרי פעילות מערך המודיעין לשנת 

 

 ( 4פתיחת דסק הערכה משטרתי בחטיבת המודיעין   .)תקנים 

  תוקפו נהלים קיימים וחדשים, הותאמו לשטח ולאופן העבודה. -תיקוף נהלי מודיעין 

  הופעל מערך תחקירנים במתכונת חדשה לצורך בדיקה קפדנית של מועמדים  -ענף ביטחון מידע

 לגיוס.

  הטמעת תהליך מיון לאיתור קמ"נים, בוצעו ועדות  -איתור ומיון מועמדים לשילובם במערך המודיעין

 .2015לקראת קורסים שמתקיימים בשנת 

  איו"ש ומתפ"ש(.העמקת קשרי העבודה עם אמ"ן )פיקוד מרכז, אוגדת 

 .תיקוף תיקי יסוד: קורס הערכה בסיסי, קורס בילוש, קורס קציני מודיעין 

  .הכשרות וקורסים: שני קורסי קמ"נים, קורס קמ"נים מתקדם, קורס בילוש וקורס ערבית 

 .מניעת כניסת חמישה עורכי דין לביקורי אסירים ביטחוניים בשל מעורבותם השלילית 
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 ימ"ר דרור 

 כללי

 .יחידת דרור הנה יחידה ארצית הכפופה פיקודית ומקצועית לרח"ט המודיעין 

  1995והחלה פעילותה בשנת  1994היחידה הוקמה בשנת. 

   היחידה פועלת במסגרת מדיניות הארגון למלחמה בפשיעה ועוסקת במניעת החדרת סמים

 בתוך הביס"ר.ואמל"ח  חם וקר ומכשירי רט"ן והסחר בהם  לתוך מתוך ו

 ייעוד היחידה

  ימ"ר דרור מהווה יחידה איכותית ומקצועית לבילוש ומודיעין בפריסה ארצית של בתי הסוהר

, הפועלת לצורכי לחימה בפשיעה של שירות בתי הסוהר תוך שימור יכולת מבצעית גבוהה , 

 מקצועיות ומקצוענות.

 ייעוד משני

  באירועי הפס"ד ופח"ע בשיתוף עם יחידת מצדה , המנצל להוות כוח כוננות אופרטיבי לטיפול

 .את יתרונותיו היחסיים בתחומי המומחיות והכשירות המבצעית

 תפקידי היחידה

  ביצוע פעולות לאיתור אסירים הסוחרים בסמים ואסירים המבריחים סמים בתוך לתוך ומתוך

 מתקני הכליאה ומניעת המשך ביצוע הסחר וההברחה על ידם.

  .טיפול בהברחות מכשירי פלאפונים לתוך מתקני הכליאה 

  ביצוע פעולות לאיתור נתיבי הברחת סמים , שיטות הברחה והסלקה של סמים ונטרולם

 בסיוע כלבי הרחה.

  ביצוע פעולות לזיהוי ותפיסת חנ"מ ואמל"ח בבתי הסוהר , זיהוי האסירים המבצעים ונטרול

 פעילותם.

 ם מקצועיים בשירות בתי הסוהר , במשטרת ישראל בצה"ל  קיום שיתוף פעולה עם גורמי

 ובשב"כ לצורך מילוי תפקידי היחידה וסיוע לגורמי הביטחון.

 .סיוע בטיפול בהפס"ד בתוך מתקני כליאה בשת"פ עם יחידת מצדה 

 עיקרי פעילות היחידה 

 .פעילות מניעה בתחום הסמים ותפיסתם  וביצוע אכיפה בנושא 

  האמל"ח ותפיסתו  וביצוע אכיפה בנושא.פעילות מניעה בתחום 

 .ביצוע מארבים ותצפיות בעקבות מידע מוקדם 

 .פיקוח והשגחה על אסירים החשודים בהברחת סמים/ חפצים בגופם 

  עריכת חיפושים יזומים , פעילות בשת"פ גופי אכיפה נוספים , במסופי מבקרים ובבתי חולים

 , ליווי אסירים חשודים ועוד.

  רחבי היקף לתקיפת נושא הברחת סמים/ אמל"ח/ רט"ן  לבתי הסוהר.עריכת מבצעים 
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 קיום הדרכות למגזרים שונים בשב"ס ומחוצה לו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תפיסות סמים ואמל"ח:    

 סמים
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 ייעוד 

המבצעי ולתכנון הכשירות המבצעית בזמן  אחריות מטה לסדרי הביטחון במתקני הכליאה להפעלת המאמץ

 שגרה, מבצע, וחירום.

 

 תפקידים

 אחריות כוללת לניהול החטיבה בכל התחומים, אבטחה, מבצעים וחירום. .א

 גיבוש מדיניות שב"ס בתחומי האבטחה, מבצעים והחירום. .ב

 אחריות מטה כוללת לפיתוח ובניין מערכי הביטחון בשב"ס. .ג

 תחום אחריות החטיבה.ניהול וריכוז כלל הפעילות ב .ד

 ריכוז יעדים ותוכניות עבודה בתחומי הביטחון השונים. .ה

 אחריות מטה כוללת לפיתוח ובניין מערכי הביטחון בשב"ס. .ו

 הכנת תוכנית עבודה שנתית לחטיבת הביטחון. .ז

 הנחיה מקצועית למחוזות וליחידות בתחומי הביטחון והמבצעים בשגרה ובחירום . .ח

 יים ומבצעיים עם גורמי ביטחון בשב"ס ומחוצה לו.בניה וניהול קשרים מקצוע .ט

 אחריות על פקודות נציבות ונהלים הנוגעים לתחומי אחריות החטיבה. .י

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הביטחון חטיבת
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 ענף בעלי חיים

 הייעוד:

 הובלת תחום הפעלת בעלי החיים בשב"ס תוך שילוב אמצעים מסוגים שונים במתן 

 רווחת בעלי החיים .שרות נחוץ ליחידות השטח ושמירה על 

 עיקרי פעילות הענף

 .ניהול שוטף של מערכי בע"ח ביחדות שרות בתי הסוהר 

  ביצוע ביקורות : מבצעיות , מנהלתיות , ורפואיות  . –פיקוח ובקרה 

 .כתיבת נהלים, הנחיות ותו"ל להפעלה תקינה של בע"ח בשב"ס 

 שב"ס.שותפות מלאה בתכנון, הקמה ושדרוג תשתיות של מערכי בע"ח ב 

   . שת"פ עם גורמי פנים וחוץ בנושא הפעלת בע"ח במתארים שונים 

  אפיון מכרזים , רכש ציוד , מזון לכלבים וכו'. -ניהול תקציב ענף בע"ח והתאמתו לצרכים 

  מאזרחים, עמותות , תחנות הסגר עירוניות ועוד.   –גיוס ורכש כלבים 

  מסייע להכשרת מפעילים ובע"ח ביחידות מרכז ההכשרה  -הפעלת מרכז הכשרה ושמירת כשירות

השטח. הכשרה והסמכת אנשי סגל להפעיל כלבים ביצוע השתלמויות מקצועיות וניהוליות למפעילי 

 בע"ח.

  .פיתוח יכולות חדשות בשילוב בע"ח ואמצעים טכנולוגים 

 

 :2014יעדי בע"ח שנת 

 

 מניעת בריחות   –משמורת בטוחה  .1

תשתיות חדשות במקומות בהם מוחזקים בע"ח ובמקומות בהן נדרשים חיזוק תשתיות קיימות והקמת  .א

 בע"ח.

חיזוק  יכולת ההתראה באמצעות בע"ח בשילוב מערכות טכנולוגיות קיימות וחדשות בהיקף ביס"ר  .ב

 ובנקודות תורפה גבוהות לא מאוישות.

 צמצום הפשיעה  .2

 בביס"ר באמצעות בע"ח. הגברת ההרתעה ומניעת היכולת להחדרת חומרים אסורים דרך  המעברים

 כשירות מבצעית  .3

  שימור ושיפור יכולת מבצעית קיימת ופיתוח יכולות חדשות של מפעילי  בע"ח  בבתי  הסוהר וביחידות

 האג"מ.

   ביקורות ביחידות. –פיקוח ובקרה 

  ביצוע מבחני כשירות לכלבני עבודה, הוצאה לפועל של קורסים והשתלמויות  למפעילי בעלי חיים

 .בשב"ס

 .הכשרת כלבני הרחה בפריסה ארצית בימ"זים ובמתחם הדרים 

 .מבחן כשירות מבצעית לכלבי עבודה וכלבי אבטחה ושמירה 

  .תחרות כלבנים ארצית 

 .שיפוץ והכשרת מגרש רכיבה לאימוני שמירת כשירות לפרשי פטרול 
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 מיסוד תקני מפעילי בע"ח  בענף וביחידות. -מיסוד תקנים  .4

 

שילוב מרכז הכשרת מפעילי בעלי חיים במתקן אשמורת ואיחוד  -בית הספר להכשרת מפעילי בע"ח  .5

 צוות הענף במקום מרכזי אחד.

 מושגים : .6

שילוב עם אמצעי אבטחה פיזיים וטכנולוגיים בהיקף בית הסוהר ובתוך בית  –כלבי אבטחה ושמירה  .א

 הסוהר לצורך הרתעה, גילוי, התרעה , עיכוב.

כלבי תקיפה טווח קצר לצורך מינוף יכולת הרתעה של כוחות פריצה, פעילות נגד  –ד כלבי הפס" .ב

 הפרות סדר בתחום מוגדר.

כלבים בעלי יכולות תקיפה רבגוניות שהוכשרו לצורך סריקת שטח, עבודת מבנה, טיפול  –כלבי סיור  .ג

 בהפרות סדר, אבטחת ליווי רכוב, אבטחת כוח רגלי.

 וגילוי סמים, אמל"ח  ופלאפונים בשטח פתוח, מבנים, אגפים ותאים. כלבים לזיהוי –כלבי הרחה  .ד

פטרול רכוב ע"ג סוסים בהיקף חיצוני של בית הסוהר לצורך הרתעה, תגובה לבריחת אסיר,   –סוסים  .ה

תגובה לגורמים עוינים מחוץ לבית הסוהר , הרחקת תצפיות עוינות מהמרחב החיצוני של בית הסוהר 

 ואבטחת ימי ביקורים.

 :2014סיכום נתונים כלליים 

 הערות סטטוס ביצוע משימה

ביקורות: מנהלתיות ,  מבצעיות 
 ורפואיות 

ביקורות בוצעו בתחומים: רפואה, תפעולי, מבצעי,  36

 בטיחות, לוגיסטיקה.

השתלמויות מקצועיות, ניהוליות 
 ופורום כלבנים 

 השתלמויות בתחום: 24

 כלבי עבודה סיור / הפס"ד / הרחה. -

 פרשי פטרול -

ימי עיון ניהול ומקצועי )כלבנות  -

 טיפולית(.

 ימי עיון מחוזיים. -

תלת יומי הפעלת כלבי הפס"ד  -

 אשמורת.

 ביקור כלבני שב"ס כנסת ישראל. -

 השתלמויות כלבני אבטחה ושמירה. -

 השתלמות אחראי כלביות. -

 קורס אובייקטים לכלבני עבודה.  - 12 קורסים / הכשרות  מקצועיות 

 פטרול שב"ס. הכשרת פרשי -

 חידוש הסמכת הפס"ד. -

 קורס כלבני סיור. -

 קורס כלבני הרחה. -

 75-גריעה  גיוס וגריעת כלבים

 88  –גיוס 

מבוצע שוטף שנתי לכל תחומי הפעלת הכלבים 

 בשב"ס.

כלל הנהלים עבורו תיקוף וריענון מקצועי על ידי צוות  43 תיקוף נהלים ענף בעלי חיים

 סופי.הענף טרם נתקבל אישור 
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 הערות סטטוס ביצוע משימה

בחינת ואפיון ציוד ואמצעים 
 מיוחדים וייעודיים  

 נבחנו מוצרים ייעודים ומבצעיים לכלבי עבודה ופרשי פטרול:  4
 שכפ"ץ נגד דקירות לכלב. -
 זמם שוקר. -
 זממי חירום לכלביות. -
 עגלה כפולה לשינוע כלבים. -
 מנעולי מאסטר לעגלות שינוע כלבים -

 מעקב ובקרה שוטף 

 "פרויקט גידול גורים" מנוף

בחינת גידול הגורים והכוונתם למסלול מקצועי   - 15

 ייעודי.

 פיקוח ובקרה בנושא גידול גורים. -

 וועדות היגוי. -

 ביקורות מקצועיות וליוו הליך גידול -

 שת"פ עבודה:
משטרת ישראל, כנסת  

 ,מכס, מפא"ת.

 סמים אמל"ח. הפעלות כלבני משטרה לגילוי ואיתור - 62

 הפעלות כלבני יחידת עוקץ לגילוי ואיתור אמל"ח. -

 מפא"ת צה"ל. -

הצגת יכולות בע"ח משלחות 
 חו"ל

 וסגל  שב"ס  

 יום משפחות הדרים - 5

הצגה לרמל הדרכה, מפקדת ניר, קציני וחניכי  -

 ביה"ס ניר.

 יום משפחות נחשון -

 יום משפחות סגל ניר -

 כלבני מכס צ'כיה. -

 נציב שב"ס רוסיה. -
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 הערות סטטוס ביצוע משימה

  6 רוטציות כלבנים

 כלבן יחידת קציעות נפסל מתפקיד

 כלבן יחידת קציעות עבר לאשל

 כלבן עתודה מאלה נכנס לתפקיד באשל

 מינוי אחראי כלבייה בקישון

 מינוי אחראי כלבייה בגלבוע

 כלבן עתודה נכנס לתפקיד בגלבוע

 פרשים 1 3 תחקירים כלבנים ופרשים

 כלבנים 2

איתור ובחינת כלבים במסגרת 
 אזרחית 

22  

 כלבים בפריסה ארצית  22נבחנו 

 כלבי הרחה  5נרכשו 

 מבחן רמה מבצעי
 לילה ויום לכלביות א.ש

26  

 כלל כלביות אבטחה ושמירה

הכשרות סוהרים לאובייקטים לאימוני 
 כלבים

2  

 בוצע למחוז דרום וצפון

 

 

 

 פריסה ארציתענף בעלי חיים 

 19 כלביות
 

 2 אורוות

 66 כלבנים 

 15 פרשי פטרול

 237 גזרות 

 כלבים
 

550 

 8 סוסים
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 דרום מרכז צפון נחשון מצדה

44 12 3 6 30 

 הפעלות מבצעיות 95 –סה"כ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46% 

13% 

32% 

3% 6% 

 הפעלות מבצעיות 

 יחידת מצדה

 יחידת נחשון

 מחוז דרום

 מחוז צפון

 ח"אמל נוזל חשוד כסם רטן תפיסות  הפעלות

77 

246 

2 2 1 

156 

614 

2 

2014 2013 

)סיור / לוט"ר  -כלבי עבודה 
 והפס"ד(

 הרחה –כלבי עבודה 
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 כלבים משתתפים הפעלות  

 122  62 סה"כ
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 2014משתתפי פעילות הדרכה לשנת 

הסמכות  הסמכות פרשים  קורסים ימי עיון השתלמויות
 הפס"ד

הכשרת 
 אובייקטים

153 215 26 3 5 23 

 משתתפים 425 סה"כ

 2014פעילויות הדרכה 

12 

5 
4 

3 

3 

5 

5 

השתלמויות  
 מקצועיות

 ימי עיון

 קורסים
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 ענף חירום

 –ייעוד 

 תכנון ותאום בניין הכשירות המבצעית לחירום : -

 אש, הפס"ד, תקיפת מתקן. –"כליאתי" 

 מלחמתי, אסון המוני. –"לאומי" 

  -תחומי אחריות 

 כתיבה , עדכון –ארגוני תרחיש ייחוס  -

 פיתוח, עדכון, הטמעה –תו"ל בתחומו  -

 דמ"מ, תקינה, הקצאה –אמצעים  -

 סוג, מחזוריות, ניהול גרף –אימונים, תרגילים  -

 תחקיר, ריכוז לקחים, מעקב אחר ביצוע –ניהול ידע  -

 קביעת מדדים, ריכוז תמ"ץ ארגונית –כשירות  -

 ת"ע, פיקוח, בקרה –ניהול בתחומו  -

 

  -ש והפס"ד רת"ח א

 תיאום פעולות בניין הכשירות הארגונית לאירועי אש, הפס"ד, בן ערובה ותקיפת מתקנים. -

 מוקד ידע ארגוני בנושאים שבאחריותו. -

 ביצוע בקרה על היח' המיוחדות. -

 כתיבת ועדכון תו"ל ותרגולות בנושאים שבאחריותו. -

 יותו.גיבוש דמ"צ והקצאת אמצעי מיגון, לחימה ורתע בנושאים שבאחר -

 פיקוח ובקרה על כשירות פרט ומסגרות בנושאים שבאחריותו. -

 שותפות לבניית תכני אימון והכשרה בנושאים שבאחריותו. -

 ריכוז, הפצה ומעקב ביצוע אחרי לקחי אירועים ותרגילים בנושאים שבאחריותו. -

 

 -רת"ח חירום לאומי 

ואסון המוני, לרבות תחומי התגוננות אחריות מטה כוללת לבניין הכשירות הארגונית לאירועי מלחמה  -

 אזרחית ורציפות תפקודית.

 מוקד ידע ארגוני בנושאים שבאחריותו. -

 יצירת קשרי עבודה ויחסי גומלין עם מח' חירום בגופים המקבילים. -

 כתיבת ועדכון תו"ל ותרגולות בנושאים שבאחריותו, בשת"פ גופי הבטחון וההצלה. -

 ם שבאחריותו.גיבוש דמ"צ והקצאת אמצעים בנושאי -

 פיקוח ובקרה על כשירות פרט ומסגרות בנושאים שאחריותו. -

 שותפות לבניין תכני אימון והכשרה בנושאים שבאחריותו. -

 ריכוז, הפצה ומעקב ביצוע אחר לקחי אירועים ותרגילים בנושאים שבאחריותו. -

 

 -רת"ח תכנון כשירויות 

 גיבוש ועדכון תרחיש הייחוס הארגוני למצבי החירום. -

 הגדרת מדדי כשירות מבצעית לפרט ולמסגרות בהיבטי סד"כ, אמצעים ואימונים. -

 תכנון, ניהול ומעקב גרף האימונים והתרגילים הארגוני בשת"פ מנהל הדרכה. -

 ייצור תמ"ץ כשירויות מפורטת ברמה הארגונית )מודל כש"ם צה"ל(. -
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  התרגילים מתבצעים בביסרי"ם,  תרגילים 15ביצוע תרגילים חכמים יעד נציב "ענן עשן" יעד שנתי,

 בתי חולים, בתי משפט.

  ,) בוצעו תרגילים במתווים כגון: בריחת אסיר מגדר/חומה בעזרת חבל )נוצר חבל מחולצות אסיר

הסלקת מפתח אזיקים בשרותים בבת חולים, במעלית בימ"ש, הסלקת אקדח בחדר עורך דין 

 בבימ"ש.

  שעבר כלל התרגילים נכשלו. תרגילים פרט לביס"ר כרמל 6עד כה בוצעו 

 

 

  – 2014בוצע בשנת 

 -איום מלחמתי / תל"ת 

 ביצוע סקר מיגון אגפים אדומים בדגש על ביס"ר שקמה. -

 סיום כתיבת תו"ל הרס. -

 קסדות ואפודים נגד  רסיסים לצורך מיגון בעת ליווי חוץ. 300רכישת  -

 עד כה. 12 –הצבת מיגוניות כולל שילוט והסברה  -

 התגוננות לסגל ואסירים בשפות שונות.הנחיות  -

 הרמת תחנת דלק עצמאית בקציעות. -

 השלמת מערך כיסוי מלא של כורזיות . -

 הקמת אתר התאוששות חליפי במתחם הדרים לחוות השרתים המרכזית ברמלה. -

 הפקת סרטון הסברה בנושא התמגנות נכונה לאסירים. -

 

 ענף מבצעים

 הייעוד:

 מצבי היסוד: "שגרה" "חירום כליאתי" ו "חרום לאומי". 3 -המבצעי הנציבותי בלתכנן ולשלוט בהפעלת המענה 

 2014תחומי עיסוק מרכזיים 

 פקודות ותכניות למצבי חירום כליאתי ולאומי. -ארגון המסד האופרטיבי הנציבותי .1

המשך שיפור יכולות השליטה בהיבטי חוזי, קשר, שו"ב, נהלי דיווח, עזרים חזותיים, הכשרות  .2

 צים ושדרוג מרכזי השליטה. סמב"

הובלת ותכלול שלבי נוהל וניהול מבצעים כליאתיים )"צעד מנהלי", "מציאות חדשה", "חריש עמוק"(  .3

 והשתלבות במבצעים לאומיים )"שובו אחים", "צוק איתן"(.

 הפעלה מבצעית ברמה הנציבותית באירוע הירי ברימונים. .4

 בממשקים המבצעיים הרלוונטיים. המשך חיזוק השת"פ מול גופי הביטחון וההצלה .5

 המשך ניהול תחום אסירי ההתראה. .6

 המשך הקצאת סד"כ נציבותי לפעילויות יזומות בשב"ס וכסיוע לצה"ל ומ"י. .7
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 מחלקת אבטחה

 

 ייעוד 

 אחריות מטה למניעת בריחות ,והברחות, אבטחת מתקנים וסגל ולבניין ופיתוח מערך בעלי חיים.

 

 תפקידים

בניין המענה המבצעי ברמת הנציבות למניעת אירועי בריחה ,הברחה ופגיעה בסגל הובלת תהליכי  .א

 מאוים.

הובלת עמ"ט  לפיתוח  מערכי אבטחת ביס"ר  וליווים, לקביעת נהלים להפעלתם ופיקוח ובקרה אחר  .ב

 ביצועם.

 הובלת עמ"ט לבניין ופיתוח מערך בע"ח ,קביעת כללים להפעלתו ופיקוח ובקרה אחר ביצועם. .ג

 ום וקידום תוכניות מקצועיות בתחום האבטחה בשב"ס.ייז .ד

 הכנת תוכנית עבודה שנתית של מחלקת האבטחה, הכוללת פרויקטים מחלקתיים ובקרה על היישום. .ה

 הובלת עמ"ט לפיתוח, איתור ורכש אמצעי מיגון ביטחוני קיימים ומתקדמים והטמעת השימוש בהם. .ו

 למול ענפי מבצעים ותכנון לחירום.פקוח אחר הממשק במענה המבצעי בתחום האבטחה  .ז

 קשר עם גורמי חוץ בתחומי האחריות של המחלקה. .ח
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 ענף אבטחה

 

 ייעוד 

 מתן מענה מבצעי לתחום האבטחה בתיאום ממשקי עבודה עם כלל הגורמים במטה ובמפקדות.

 

 תפקידים

 , בהתאם   א. אחריות מטה לאפיון , תקנון , היערכות והצטיידות ביטחונית ביחידות ולאנשי סגל

 .לתקינה תוך עדכונה בהתאם     

 

 ב.  עריכת ביקורות בתחום הביטחון ועריכת תרגילי מצ"ח ביחידות להעלאת הכשירות המבצעית 

 בהתמודדות עם תרחישי הליבה "שועל בכרם", "לפיד בוער", "נדודי שינה" ו"ענן עשן".     

 

 למתקני שב"ס.ג.  ליווי ופיקוח ביטחוני אחר תהליכי אספקת טובין 

 

 ד.  פיקוח על יישום הנחיות גורמי מטה נציבות.

 

 ה. פיקוח על תהליכי עבודה בבתי הסוהר במימוש סדר יום תוך כדי שבירתו.

 

 ו. ליווי ופיקוח אחר תהליכי עבודה בבניית בתי כלא חדשים שיפוץ אגפים ובינוי בתי משפט 

 חדשים.   

 המבצעים פרק האבטחה.ז. פיקוח על יישום לקחים אל מול תורת 

 

 ח. השתתפות פעילה בתערוכות והצגות אמצעים בארץ ובחו"ל, חשיפת אמצעים בשב"ס.

 

 ט. פיקוח על מימוש סל האבטחה להגנת אנשי סגל מאוימים.

 

 פיקוח על תהליך בידוק מוצרים הנמכרים במרכזי המכר. י.

 

 פרויקטים מרכזיים

 ל הליך בינוי ושיפוץ  ביחידות.ליווי תהליך בינוי ביס"ר לנשים וליווי כ .א

 כתיבת תו"ל ליחידה לפיקוח אלקטרוני, גיבוש תכנים להכשרה והסמכת הסגל. .ב

 אפיון אמצעים טכנולוגיים למעברים הכרחיים. .ג

 בידוק ושיקוף סחורות במחסני הספק )דדש(. .ד

 בחינה ואפיון אזיקים לנחשון וליחידות השונות בהתאם למשימות. .ה
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 -כללי

 .יחידת נחשון הינה יחידה ארצית וכפופה פיקודית ומקצועית לראש אג"מ וחטיבת המבצעים ביטחון 

  לוחמים. 1,082לוחמים בלבד, כיום מונה  24ומנתה  1973היחידה הוקמה בשנת 

  הוסב שמה לנחשון, על שם נחשון בן  1993אבטחה ומבצעים, בשנת שמה הראשון היה אב"מ

עברה היחידה למשכנה  1982עמינדב, מקום מושבה של היחידה היה במתחם אשמורת, , בשנת 

קליטת בתי המשפט  2005-2007עברה למשכנה הנוכחי, בשנים   2012החדש ברמלה, בשנת 

קליטת מערך הליווי של משטרת, ישראל  2007-2009הביטחוניים ופתיחת הפלגות, בין השנים 

 ומתחמי בתי המשפט, ובניית הגדודים.

  קבלת משימות סבב ג'. 2014בשנת 

  הנוכחית עיבוי משימות היחידה ומוכנות לקבלת בית משפט בית שמש.  2015שנת 

 

 -יעוד היחידה

 .יחידה לאומית לליווי אסירים 

  הדיונים.הפעלת אגפי הכליאה בתי המשפט וניהול אולמות 

 .כוח התערבות של הארגון לשמירת הסדר והביטחון במתקני שב"ס 

 -תפקידי היחידה

   .ליווי מיוחדים 

 .ליווי שב"כ 

  .)ליווי שטחים )איו"ש 

 .ליווי אסירים מחו"ל 

 .לווי אסירים מתחנות משטרה 

 .העברות אסירים בין יחידת שב"ס 

 .הובלת אסירים לבתי משפט 

 .הפעלת בתי המשפט 

 ויימים.אבטחת מא 

 .לבנות הפס"ד 

 .פינוי בתי סוהר 

 .כוח התערבות שב"ס 

 .כוח התערבות משטרת ישראל 

 

 

 

 

 

 יחידת נחשון
 יחידת ליווי עצורים ואסירים של  שב"ס
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 2014עיקרי פעילות היחידה 

    

 ביום. 1,500עצורים ואסירים סה"כ בממוצע של כ  410,000 -הובלו ע"י היחידה כ  2014בשנת       

  משימות. 24,000כ  2014היחידה ביצעה בשנת 

  761דיונים ממוצע יומי  201,000בבתי המשפט עמדה על כ כמות הדיונים. 

  ביממה. 715ליווים ארציים   189,000סה"כ בוצעו כ 

 19,941  .נלקחו לחקירות במשטרת ישראל 

  ליווי שב"כ.  1,901בוצעו כ 

 

 -קידום מגמות

  

 .צומצמו מס' כלי הנשק בליווים 

 .נפתחו משלטים בגדודים 

  בגדודים.פרוייקט אביר לבן נקלט 

  ארגון בגדודי נחשון. -בוצע רה 

 .הועצמו סמכויות המפקדים במישור המבצעי 

 קידום סבב ג' למשטרת ישראל 
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 פרק ו'

 
 

יחידות 
הכפופות לראש 

 אגף מטה
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 יעוד 

הלוגיסטיקה, הבינוי והרכש על מנת להחזיק אספקת מענה לתפעול היום יומי של מערכות שב"ס בתחומי 

 אסירים ועצורים במשמורת בטוחה ונאותה, תוך שמירה על כבודם ומילוי הצרכים הבסיסיים.

 : משימות המינהל

  שמירה ופיתוח מתקני כליאה הולמים ואנושיים, המותאמים לדרישת החוק, צרכי הביטחון והטיפול של

 מתקדמות.האסיר, תוך מיצוי טכנולוגיות 

 בסיוע ליחידות השטח במימוש צרכיהן, תוך תפיסה כי "הלקוח בשטח"  -העצמת המחוזות והיחידות

 יודע טוב יותר מה הם צרכיו.

 .תכנון, ניהול, שירות, הפעלה ובקרה של המערך הלוגיסטי בארגון 

 .להביא למימוש התוכנית הרב שנתית 

  מושכלים ואחזקה יעילה.למצות את המקסימום מהתקציב באמצעות רכש ובינוי 

 :קידום ופיתוח התשתית הלוגיסטית בארגון באמצעות 

 . אמינות ויושר 

 .מנהיגות 

 .טוהר מידות 

 .אתיקה 

 .משמעת 

 .אחריות 

למינהל ממשקי עבודה עם גורמי חוץ כגון: מ"י, צה"ל, שב"כ, משרד הביטחון, רשות מקרקעי ישראל, חב' 

 יות, ספקים, בתי משפט, בתי חולים, ועוד.מקורות, חב' החשמל, עיריות/ רשויות מקומ

 המשאב האנושי במינהל

 אנשי סגל שעיקר תפקידם להעניק שירות הולם ליחידות השב"ס בתחומי: 105במטה המינהל 

בינוי ונכסים, לוגיסטיקה, מערך המזון, מערך כלי הרכב, עיתוד המלאי, מערך הנשק, מערך הרכש ומרכזי 

 המכר, תחזוקת ציוד ומבנים, תעבורת דואר וארכיון. 

 מכלל הקצינים במינהל. 94%קצינים בעלי השכלה אקדמית המהווים  48במינהל ת"ל 

 קצינים בעל תואר שני. 25 -כ

 

 מנהל תמיכה לוגיסטית
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 דרגי השטח

אנשי סגל המהווים את הזרוע המקצועית והמבצעת של  440 -תמיכה לוגיסטית אחראי מקצועית על כ מינהל

המינהל במחוזות וביחידות. מעבר לתפקידים המקצועיים בהם הם עוסקים כגון: ביצוע פרוייקטים לוקאליים, 

ל היחידה ותורמים עבודות תחזוקה, ניהול מערך האספקה, המזון ועוד הם מעורבים בעשייה היום יומית ש

שעות כמו כל סוהר ביטחון, ביצוע ליוויים, תורנויות ביקורים, בדיקות  24לביטחון ע"י תורנות חודשית של 

 סורגים וכל הנדרש לביטחון היחידה.

 העצמת בתי סוהר 

 : המשך פיקוח וביזור תקציב 

מים וחשמל, הלבשת ציוד משקי, חומרי חיטוי, סדקית, חומרי חשמל ואינסטלציה, צבע בדק בית, 

 אסירים ורווחי מרכזי מכר.

 :קביעת תקני צריכה עבור 

 חשמל, מים, סולר לחימום והסקה דלק וגז בישול.

 תקציב המינהל

מש"ח )כולל את כל השינויים   746 -הסתכם בכ 2014התקציב המצרפי )ישיר והכנסות( המעודכן לשנת 

 בפיתוח( עפ"י החלוקה הבאה: 2014בסוף שנ"ע  שבוצעו במהלך השנה והקיצוץ שניתן ע"י משרד האוצר
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 בחתך מחלקות -ח "במש 2014תקציב 

 לוגיסטיקה

 בינוי

 רכישות

.ח"מש 1.8הניצול התקציבי היומי של  המנהל  הוא   
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 התפתחות תקציב המינהל )תקציב מצרפי מעודכן(

תקציב  2007. ניתן לראות כי משנת 2007-2014לפניכם מוצג גרף התפתחות תקציב המינהל בין השנים 

.וכמעט הוכפלהמינהל גדל 

 

 

 תקציב מחלקות מינהל ת"ל

  מסך תקציב  38%הכולל את תקציב המזון, כלי הרכב, הביגוד ועוד ומהווה  מח' לוגיסטיקהתקציב

 המינהל .

  מסך תקציב המינהל . 39%מהווה  מח' בינויתקציב 

  מתקציב המינהל . 23%הכולל את תקציב מרכזי המכר מהווה  מח' רכישותתקציב 

 מחלקת לוגיסטיקה

 כללי 

לוגיסטית שיעודה תכנון , ניהול ובקרה של המערך  מחלקת לוגיסטיקה הינה אחת המחלקות במינהל תמיכה

הלוגיסטי בשב"ס, אספקת הצרכים הלוגיסטיים של בתי הסוהר , מפקדות המחוזות ומטה הנציבות בתחומי 

התחבורה , המזון , שינוע  ציוד , תחזוקת מטבחים וציוד כללי , תחזוקת הנשק והתחמושת,  תחזוקת חשמל, 

טי ארצי.  בנוסף, מחלקת לוגיסטיקה אחראית לגיבוש ותפיסת ההפעלה תחזוקת תשתיות ומרכז לוגיס

 ובחרום. הלוגיסטית בשגרה 

 המחלקה כוללת את הענפים הבאים:

 .ענף מזון 

 .ענף תחבורה 

 .ענף תכנון ואספקה 

 .ענף תחזוקה ומרכז לוגיסטי 
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 התפתחות תקציב מחלקת לוגיסטיקה

 )במש"ח( 2014-2007בין השנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יחסי גומלין בין המינהל לסגל ת"ל בשטח

 

 

 

 :2014להלן פירוט ההדרכות,  השתלמויות וימי עיון שביצעה מחלקת לוגיסטיקה בשנת  -הדרכות 

 

 שדרוג  סגל המטבחים והכשרתו-ענף מזון .1

  משתתפים.120 -: כ27/7/14יום עיון בתחום המזון 

  השתלמות מעשית א. מטבחים בנושא בישול בריא 

 משתתפים. 30-: כ18/11/14ב"דן גורמה" 

  השתלמות מעשית סגני א. מטבחים בנושא בישול בריא 

 משתתפים. 32-: כ15/12/14ב"דן גורמה" 

 טמבר.ספ-מטבחים מבשלים בחודשים יולי 10-ליווי קולינארי ע"י שף מקצועי חיצוני לכ 

 .חלוקת מגזין מקצועי "על השולחן" לאחראי מטבחים 

 

 קורסים והדרכות לנהגים -ענף תחבורה  .2

 מפגשים. 35 -נהיגה מונעת 

 מפגשים. 11-נהיגה בתנאים מכבידים 

 .כנס בטיחות בתעבורה ארצי 

  קורסD3  משתתפים. 12 -אוטובוס זעיר 

 משתתפים. 21 -קורס אוטובוס ליחידת נחשון 

  משתתפים. 15-לנוהגים על טיוליתהשתלמות 

 משתתפים. 5 -קורס מלגזה 

 משתתפים. 4 -קורס טרקטור 

 קורס משאיתc1 - משתתפים. 15-כ 
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 ענף תכנון ואספקה .3

  בנושאים שוטפים. 2014כנס אפסנאים 

 .ימי עיון לק. ת"ל וא.אפסנאות יחידתיים להיערכות למרכבה 

 ות.ימי עיון בנושאים של היערכות למרכבה עפ"י מחוז 

  הדרכות פרטניות לא. אפסנאות יחידתיים +יח' מיוחדות בנושא גיבוש                           רשימת

 אתרי אחסון לרכוש ביחידות +גיבוש אתרי אחסון רכוש קבוע.

  בקרה והדרכות בנושא ניהול כלי עבודה בבתי מלאכה ומפעלי שב"ס, ניהול והסבה של הזמנות

 רכש פתוחות למרכבה.

 

 ענף תחזקה ומרלו"ג    .4

 במרכז הישראלי לבניה בנושא ציוד חשמל.-ימי עיון לחשמלאים בכלל שב"ס 

 הרצאות בנושא נפ"ק, ביצוע מטווח במתקן אדם. -יום עיון בתחום הנשק 

 

 :2014להלן הפעילות העיקרית של מחלקת לוגיסטיקה על ענפיה השונים לשנת 

 ענף מזון .1

  ארוחות יומיות לכלל יחידות  70,000ביחידות מוציא סדר גודל של  ענף מזון על כלל שלוחותיו

 אש"ח ליום. 300שב"ס )אסירים וסגל(, בעלות ממוצעת  של 

 אש"ח. 118,891אש"ח, מתוכו ביצוע בפועל  133,516-תקציב המזון כ 

 אש"ח.)הוזלת עלויות, מכרזי המזון ועוד'(. 9,066-חסכון והתייעלות בתחום המזון כ 

 וג מערך ביקורות המזון ביחידות ומתקני שב"ס, בתי משפט, חברות קייטרינג, מפעלי המשך שדר

 וספקי המזון.

  אספקת מזון ושינועו לכלל יחידות שב"ס עבור אסירים, סגל ועצורים בבתי המשפט בשגרה

 ובחירום.

 .אחריות לניהול ,פיקוח ובקרה של תקציב הענף והתאמתו לשינויים המתבצעים בת"ע השנתית 

 יום ימי עיון והדרכות מקצועיות  לצוות המטבח, לרבות ליווי קולינארי ביחידות, מנוי לעיתון ק

 מקצועי וכו'.

  ,מתן מענה לאוכלוסיות מיוחדות של אסירים וסגל כגון: מזון דיאטטי, מזון בכשרות מהודרת

 הסעדה בבימ"ש. 

 י ניקוי יחד עם מזון.מתן הנחיות למטבחים בנושאי בטיחות מזון כגון, איסור אחסון חומר 

 .ביצוע תחקירים בנושא בטיחות מזון והפצתם ליחידות למניעת הישנות המקרים 

  אספקת מזון לעשרות אירועים וכנסים המתקיימים בשב"ס לרבות פיקוח על ספקי מזון )מיקור

 חוץ(.

 , ביצוע ביקורות ביחידות, במתחמי נחשון בבתי משפט ובמפעלי ספקים 
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, 59ביקורות ביחידות  ביקורות מזון במתכונת של ביקורת פתע: 162 -כבוצעו  2014בשנת 

, ביקורות אצל ספקים , מרלו"גים, חב' 6,בירורות תברואה ע" חברה חיצונית 42בתי משפט 

 .55קייטרינג ובקרות ברכבי שינוע מזון 

  מזון , תוך התמקדות בנושא בטיחות ה 2014שינוי במתכונת הביקורת כיעד בטיחות המזון לשנת

שינוע מזון לאגפים, ניקיון והיגיינה, לוחות המזון, הקפדה על בישול בריא וניהול המטבח ע"י 

 א.מטבח. הפצת דו"ח ביקורת ליחידה ולמחוז ומעקב אחר תיקון הליקויים.

  ,המשך פיתוח אוכלוסיית אחראי מטבחים, ע. אחראי מטבחים וטבחי המשמרת לרבות הדרכות

 ון.חונכות אישית וימי עי

 תקציבי הדרכות- 

 אש"ח. 7 -יום עיון קונדטוריה 

  אש"ח. 51 -3קורס הכנה לטבחות סוג 

 אש"ח. 48 -מטבחים 13-יעוץ קולינארי ב 

 אש"ח. 12 -יום עיון מקצועי א. מטבחים 

 אש"ח. 12 -יום עיון סגני א.מטבחים 

 אש"ח. 11 -ירחון מקצועי 

  המזון.המשך בדיקות התייעלות וחיסכון בנושא שינוע ותקציב 

 

 : פרוייקטים

  .תחילת עבודה עם חברת טרה לאספקת סל החלב בשב"ס 

 )החלת שיטת  2014החל מאוגוסט -שיטת התקצוב החדשה במזון )איזון תקציב המזון

 התקצוב החדשה בכלל המטבחים המבשלים.

 .שדרוג לוחות המזון לאסירים ביטחוניים ולאסירים פליליים 

 .דיאטה מטבולית אחידה לאסירים 

 .פיילוט הסעדת עצורים בכריכים בבתי משפט 

 .בקרת מתכלכלים 

 ."הסעדה בחנויות נוחות "סונול 

 .)אפיון מערכת מחשוב חדשה למזון )מחוץ למרכבה 

 הזמנות. 300-הדרכות סגל הענף וטיוב נתונים כ -מרכבה 

 .שיפוץ משרדי ענף מזון 

 מזון נתן מענה ענף  2014בשנת -מתן מענה הסעדה לעשרות אירועים וכנסים בשב"ס

כנס מפקדים -בתחום המזון לאירועים רבים: סיכום שנה מקצועי )ינואר(, יום עיון במרכז פרס
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)ינואר(,הפנינג פורים )מרץ(,טקס אזכרה לחללי שב"ס )יוני(, יום בריאות אגף המטה 

)ספטמבר(,כנס הערכת מצב )ספטמבר(,יום ספורט ארצי )אוקטובר(,כנס בני מצווה ) 

נס גמלאים )נובמבר(,טקס אזכרה חללי אסון הכרמל )דצמבר(,סיכום שנת אוקטובר(,כ

 ערכים )דצמבר(,ימי עיון וכנסים נוספים .

 :מכרזים 

  חברת ביכורי השדה דרום. -מכרז יר"פ 

 חברת תנובה. -מכרז בע"ד 

  חברת טרה.–מכרז מוצרי חלב 

 חברת נורקייט. -מכרז הסעדת עצורים וסגל בבתי משפט 

 חברת נורקייט.-הים וסגל ורכישת שירותים נלווים בחולותמכרז להסעדת שו 

 ענף תחבורה .2

רכבים הכולל רכישה, דיגום כ"ר, גריעת כ"ר,  900-ענף תחבורה אחראי על ניהול צי כ"ר המונה כ .א

שכירות כ"ר, טיפולים, תחזוקה, ניהול משק הדלק לחימום והסקה , דלק כ"ר, גז , טיפול בנושא 

 .בדוחות , מחשוב ענף תחבורה ועודבטיחות בתעבורה, טיפול 

התקציב שלא נוצל -אש"ח 87,975אש"ח, מתוכו ביצוע בפועל  111,889-תקציב תחבורה כ .ב

 התקבל בסוף השנה לרכישת כ"ר חדשים )עבור סבב ג' יחידת נחשון(.

 .82, ביקורות רכב 19ביקורות:ביקורת סולר  101סה"כ כ-תחבורה 2014ביקורות שנת  .ג

הנחיות לאיחוד נסיעות, התקנת "קופסה ירוקה", הפעלת תחנת דלק בקציעות  -חסכון והתייעלות .ד

 חסכון זמן וכסף, קצובת ק"מ לקצינים בדרגות  ר/כ בנציבות. -

 :פעילות ענף תחבורה  .ה

 .מלחמה בתאונות הדרכים 

 .טיפול בהדרכות נהיגה נכונה 

 .הזמנה וקליטת כלי רכב חדשים מסוגים שונים 

 ב הענף לרכישת כ"ר, דלק, גז, סולר, שכירת רכבים ועוד.ניהול מקסימלי של תקצי 

 .טיפול שוטף בדוחות שמתקבלים ממשטרת ישראל  ורשויות מקומיות 

  6טיפול בהחזרים עבור נסיעה בכביש. 

 .העמקת קשר בין גורמי משטרת ישראל בהיבט של תחזוקה , רישוי כ"ר ורישיונות נהגים 

   הביטחון.דיגום כלי רכב בהתאם לדרישות חטיבת 

 . גיבוש תכנית עבודה בנושא חסכון בדלק 

 .תחילת פעילות הקמת צוות בטיחות בתעבורה 
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 פרוייקטים: .ו

 .הקמת תחנת דלק  בקציעות 

  אוטובוסים חדשים עבור יחידת נחשון. 3איפיון 

 .התקנת קופסה ירוקה ברכבים מבצעיים וברכבי ר/כ 

 .שידרוג רכבים מבצעים ליחידות דרור ומצדה 

   רכבים )רכבים צמודים, רכבי סיור, משאיות ועודהחלפת 

 מחשוב ענף תחבורה: .ז

 .המשך שדרוג תוכנת נ.צ.ר בענף תחבורה 

 ."שדרוג עבודה על מערכת "קופסא ירוקה/ ניהול צי רכב 

 .טיפול נושא תחזוקת כ"ר מול חברת ענבל 

   תפעול מערכתE.R.P .של מ"י 

 ענף תכנון ואספקה .3

 ר תקציבים ליחידות השטח . ניהול תקציב הענף והמשך ביזו .א

 אש"ח. 24,558אש"ח, מתוכו ביצוע בפועל  25,356 -תקציב הענף כ .ב

, 45, בקרת אינוונטר 34, בחלוקה: בקרות 117ענף תכנון ואספקה: 2014מספר ביקורות שנת  .ג

 . 38ביקורת מערכתית 

)כולל                ספירות באפסנאויות ביחידות קצה/מטה               206 -: כ2014ספירות מלאי  .ד

בקרות באפסנאויות ביחידות  45-מחסני נשק במחוזות(.בקרות אינוונטרים/אתרי אחסון: כ

 מטה/קצה .

רכש שוטף של מדי סוהרים מהשוק המקומי ומייבוא , כולל בקרות איכות באמצעות  -מדי סוהרים  .ה

 מעבדות.

 נקודות לרכישה ביגוד ספורט ומדים. 1,650הקצאת  .ו

 שירות לקוחות  ע"י חברה חיצונית בתחום נקודות אישיות וכרטיסי  תפעול מרכז .ז

 הנחות לרכישת ביגוד וציוד אישי ומתן שרות לסוהרי וגמלאי שב"ס בנושא נקודות  

 אישיות, נקודות מדים וכרטיסי הנחות. 

 

 מדי סוהרים אפיון ורכש של:  .ח

 .דרגות רקומות 

 .כובע מצחייה 

 .סוודרים שחורים 

 וק מעילים ו"פליזים" שחורים.מעבר לרכש וניפ 

  ."מעיל חדש מדגם "סופט של 

 .דרגות כסף 

 .רכש ציוד חורף: חם צואר, חרמונית, כובע פליז, ביגוד טרמי, נעלים 
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 פיילוט בפריטי לבוש והנעלה הבאים: .ט

 .מכנסיים שחורים לסוהר 

 .נעלי "רדבק" לטבחים 

  .) נעליים גבוהות לסוהר )חברה חלופית 

 מערכת מרכבה: .י

  ,אפיון סופי של מערכת המרכבה בהיבט הלוגיסטי: קטלוג פריטים, ניהול מלאי איכול וקיים

 ניהול אינוונטרים, ניהול ציוד אסירים, ניהול  נקודות מדים ואישיות.

 .תהליך הסבת הנתונים ממערכת לוגיסטית למרכבה 

וטיפול ים חדשים מכרזים בתחומים לוגיסטיים שונים, כולל פרסום מכרז 35 -ניהול שוטף של כ .יא

 במכרזים הבאים:

  עבודה על המפרט של המכרז החדש במחצית הראשונה של  –מכרז מדי סוהרים

 , כולל שדרוג ביגוד הסוהרים והוספת פריטי ביגוד חדשים.2014

 פריטים. 17-סלי לבוש, ו 9המכרז כולל       

 .מכרז למזרון חסין אש 

  מטבחים.מכרז לציוד מטבחים/מפרט משודרג לרכש ציוד 

 .מכרז בגדי אסירים 

 : תכלול התחום הלוגיסטי בפרויקטים של שדרוג מטבחים כגון .יב

 .שדרוג רכש ציוד מטבחים וציוד לוגיסטי כולל עגלות לשינוע מזון 

 .ליווי מטבח אשל ומטבח שיטה העתידי 

 מתן מענה בתחום ציוד לוגיסטי ומטבחים.-מתקן חולות 

 בקרת מלאים , תוך בדיקת כמות הצריכה והרכש והצרכים הייחודיים  – עיתוד מלאי 

 ביחידות וכן ניפוק פריטי  טובין  בהתאם לרמות המלאי ביחידות ולצרכיהן . 

 .אישור דרישות פנימיות  לציוד לוגיסטי  של היחידות ומתן פקודה לניפוקן 

  עפ"י הצרכים .שדרוג המטבחים וחד"א בבתי הסוהר וציודם בציוד חדיש ואחיד 

  .שדרוג ריהוט במכלולי הביקורים , יחידות הנציבות, בתי משפט וגדודי נחשון 

  עריכת ביקורות ביחידות  בתחום אחסנת פריטים וציוד, ביקורות אינוונטרים, ביקורת ציוד

 אסירים וביקורות תקציבים שבוזרו בתחום  העצמת בתי סוהר. 

 ת, ביקורות בו"מ.עריכה וביקורת על ספירות מלאי ביחידו 

  מענה לוגיסטי למבצעים גדולים: כנס גמלאים, טקס אזכרה לחללי שב"ס , טקס 

 אזכרה לחללי אסון הכרמל , טקס בני מצווה, יום ספורט ארצי .

  ריכוז נושא החירום של המחלקה בעבודה מול מחלקות המנהל , מול חטיבת 

 הביטחון ומול המשרד לבט"פ.
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 ענף תחזוקה ומרכז לוגיסטי ארצי  .4

מתן שירות באחסון וניפוק ציוד אישי: סוהרים, ציוד משקי ,ציוד אישי אסירים, ציוד בינוי ,ציוד  .א

בטיחות ואינסטלציה, ציוד כיבוי אש, ציוד חשמל, ציוד מטבחים, ציוד משרדי, חומרי חיטוי, 

 טפסים וציוד לשעת חירום . 

ב"ס באמצעות משאיות שברשותו. בנוסף ניתן שירות גם ליחידות שינוע של הציוד לכל יחידות ש .ב

 נוספות כגון: מחלקת רפואה, בית מרקחת, מחלקת תקשוב , מחלקת מע"מ , חטיבת תקון ועוד. 

 פיקוח על פרויקט שינוע ציוד אסירים מביס"ר לביס"ר באמצעות חברה חיצונית. .ג

 רותים בתחומים הבאים: ענף תחזוקה ומרכז לוגיסטי ארצי נותן באופן שוטף שי .ד

 .מתן שירותים לוגיסטיים ברמה הארצית 

 . תחזוקה ותיקון ציוד מטבחים ומכונות 

 . תחזוקת מערכות 

 .תחזוקת חשמל 

 .תחזוקת מערך הנשק בשב"ס 

 .ביקורות תחמושת 

 אש"ח. 16,023אש"ח, מתוכו ביצוע בפועל  16,303 -תקציב תחזוקה ומרלו"ג  כ .ה

 .38, נשק 30, תשתיות 17בחלוקה: חשמל  85תחזוקה ומרלו"ג: ענף 2014מספר ביקורות שנת  .ו

  חסכון והתייעלות: .ז

  .רכישת שעונים אסטרונומיים לחיסכון בתאורה היקפית 

 .התקנת חסכמים בברזי המים בכל יחידות השב"ס 

  רכישת גופי תאורה חסכוניים מסוגT5. 

 אנשי קבע. 660ו חיילים 390: 2014גיוסים לשנת   1,050גיוסים וניפוקים: סה"כ  .ח

 פרוייקטים: .ט

  שדרוג המרלו"ג: בניית פינת המתנה לסוהרים מתגייסים, בניית גלריה מחסן ביגוד סוהרים

 והגדלת מיקום האחסון, בניית גלריות נוספות ומחסן יחודי לאחסון ציוד בטחון.

 .שילוט מחסני מרלו"ג, איטום מחסן חירום, בניית גלריות אחסון 

  תחזוקת מערכות 

  שירותי תחזוקת מערכות מים וביוב, תחזוקת חדרי ההסקה ואנרגיה, תחזוקת מתן

מערכות מיזוג אוויר, תחזוקת מערכות אלקטרוליזה, אספקת אביזרים למערכות אנטי 

 ונדליות ואספקת חומרי אינסטלציה.

  ,קשר שוטף עם ספקי שרותי תחזוקה חיצוניים והסדרת פעילותם במתן השירותים

 ון בעיות בתחום תחזוקת המערכות. מניעת תקלות ופתר

  קיום בקרות וביקורות בבתי הסוהר השונים כדי לטפל ולפקח על תחזוקה נכונה, מניעת

 תקלות ופתרון בעיות בתחום התחזוקה.

 . פיתוח פרויקטים ושדרוג מערכות קיימות 

 
 פרויקטים תחום תחזוקת תשתיות

  במספר יחידות בשב"ס, לרוב  -החלפת מערכות "אנטי ונדליות" למערכות רגילות

 במתקנים החדשים.

 .שדרוג מערכת המים בכלא שיטה 

 .שדרוג מערכת ביוב בקציעות 
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 מטר. 360בידוד קו מים  -אלה 

 .ניקוי בור רקב בעופר 

 .תיקון מקלחות ברימונים 

 .שדרוג מערכת אוורור במר"ש 

 החלפת מיכל אגירה חדר הסקה. -מעשיהו 

 

 תחזוקת חשמל 

  תחזוקת מעליות, תחזוקת שערים חשמליים, תחזוקת לוחות חשמל, מתן שירותי

 תחזוקת מערכות מתח נמוך, אספקת חומרי בינוי וחשמל.

  ,קשר שוטף עם ספקי שרותי תחזוקה חיצוניים והסדרת פעילותם במתן השירותים

 מניעת תקלות ופתרון בעיות בתחום תחזוקת החשמל.

 כדי לטפל ולפקח על תחזוקה נכונה, מניעת  קיום בקרות וביקורות בבתי הסוהר השונים

 תקלות ופתרון בעיות בתחום התחזוקה.

 

 פרוייקטים תחום תחזוקת החשמל

 .)שדרוג שערי כניסה חשמליים )מתחם איילון, מעשיהו, יח' דרור 

 .)שדרוג מערכת פתיחה של שער כנפיים חשמלי עבור רכבי סיור )ב/ס אילון 

  מחסום יציאה )ב/ס מגידו(.שדרוג מערכת פתיחה אוטומטית של 

 . מיגון מחסום כבד בבימ"ר ירושלים 

 .הכנסה לאחזקה שער אריות בחירום ב/ס עופר 

 .שדרוג מעליות ביחידות שב"ס 

 

 פרוייקטים תחום תחזוקת גנרטורים :

 .שדרוג גנרטור חירום לגיבוי משאבות מים ב/ס דמון 

  איילון וגבעון.שדרוג מערכת תדלוק אוטומטית לגנרטור חירום ב/ס 

 

 פרוייקטים תחזוקת לוחות חשמל :

 .שדרוג בקר קבלים בלוח חשמל ראשי ב/ס צלמון 

  שדרוג מערכת החלפה אוטומטית בין חברת החשמל 

 ב/ס מעשיהו.-לגנרטור גיבוי

 

  תחזוקת מערך הנשק 

 .מתן שירותי תחזוקה לכלל הנשקים בשב"ס, באמצעות הנשקים המחוזיים 

  .אספקת אביזרי נשק/חלקי חילוף לנשק לכלל השב"ס 

  תכנון וביצוע ביקורות בתחום תחזוקת כלי הנשק ואחסנתם ביחידות, בהתאם לתוכנית

 ביקורות שנתית.

  אחראית על תיקון כספות הנשק בכל היחידות וכן מספקת יעוץ \הנשקייה הארצית

 נדרש.  בנושא זה ככלה

 ע בבתי סוהר ע"י הנשק הארצי והנשקים ביצוע ביקורות תחמושת בחדרי הרת

)דמע(,תחמושת גז  303המחוזיים, על האמצעים הבאים: מכלי יעקובסון, רימוני גז 

 ופלפל לפדראלי, פצצות תאורה.
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 פרוייקטים תחזוקת נשק:

  החלפת אקדחי יריחו מדגם פולימרי לדגםF-941 .ביחידת נחשון 

 .הוצאת נשקים אזרחיים מנשקיה ארצית בשב"ס 

 .החלפת כלל נשקי התבור הישנים לחדשים 

 .פינוי מחסן נחשון לטובת חדר תחמושת בנשקייה הארצית 

 .שדרוג נשקיה ארצית בהיבט האבטחה, חזות ונהלי עבודה 

 

  תחזוקה ותיקון ציוד מטבחים 

  ,מתן שירותי תחזוקה ותיקונים לציוד מטבחים, ציוד חדרי אוכל, מכונות כביסה וייבוש

 מזגנים, ציוד קירור נייד, חדרי קירור והקפאה, וציוד אחר ביחידות.מערכות גיהוץ, 

  ביצוע ביקורות בבתי הסוהר השונים , לצורך שמירה על רמה נאותה של ציוד

המטבחים, בדיקת צורך ביחידות בשדרוג והחלפת ציוד, פיקוח על תחזוקה נכונה, 

 מניעת תקלות ופתרון בעיות בתחום התחזוקה.

 י שרותי תחזוקה חיצוניים והסדרת פעילותם במתן השירותים, קשר שוטף עם ספק

 מניעת תקלות ופתרון בעיות בתחום תחזוקת הציוד. 

 

 פרוייקטים תחום תחזוקת ציוד 

 .מערכת התרעת טמפרטורה בחדרי קירור והקפאה 

 

 מערכת מרכב"ה : 

 בוצע מספור סריאלי בכלל הציוד המטבחי      -מודול תחזוקה במרכבה   

 יוד הכביסה בכלל יחידות שב"ס. מספר המכשירים שמוספרו עומד על  ובצ   

 מכשירים. בוצעה הזנה של כלל המלאי ומאפייניו ביחידות   2,000-כ   

 למערכת המרכבה על מנת לבצע מעקב אחר כמות תיקונים, היסטוריה    

 ועלויות תחזוקה.   

 מחלקת בינוי

בשב"ס החל בשלב התכנון דרך שלב הביצוע, קבלת מבנים,  מחלקת בינוי אחראית על כל מרכיבי הבניה 

שיפוצם ושדרוגם. הבניה בשב"ס כוללת הקמת מבנים, מכלולים, מתקנים הנדסיים, שינויים מבניים, שיפוץ 

ושדרוג מבנים קיימים ואחריות על תחום כיבוי האש בשב"ס. מחלקת בינוי אחראית על ניהול תקציב הפיתוח 

 תחום התברואה הועבר למחלקת בינוי ממחלקת רפואה. 2014לות זו. בנוסף, החל משנת והקניות הנגזר מפעי

 גרף התפתחות תקציב מחלקת בינוי   

 )במש"ח( 2007-2014בין השנים 
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 : תחומי פעילות עיקריים

 מבנים ובתי סוהר חדשים בשב"ס.בניית מכלולים, אגפים,  .א

 הרחבה, שדרוג, שיפוץ ושינויי ייעוד של מבנים חדשים. .ב

אחריות על משק המים, מים חמים, תחנות שאיבה, מכוני טיהור שפכים, ביוב ומערכות מיזוג אויר  .ג

 במתקני שב"ס.

פות למערכות אפיון תכנון, תכנון, יציאה למכרזים, פיקוח על הביצוע של מערכות חדשות, שדרוג ותוס .ד

 קיימות.

 אחריות על משק החשמל במתקני שב"ס: מערכות מתח גבוה, מערכות מתח נמוך, גנראטורים ועוד. .ה

 אחריות על תחום כיבוי האש בשב"ס: אפיון תכנון מערכות חדשות, תחזוקה ושדרוג מערכות קיימות. .ו

צירה, פינוי פסולת אחריות על תחום התברואה בשב"ס: פינוי פסולת יבשה/רטובה, תחזוקת כלי א .ז

 נייר/קרטון, הדברת מזיקים, רכישה ותחזוקת ציוד הדברה.

ניהול תקציב הפיתוח והקניות של מחלקת בינוי תוך מעקב ועדכון תזרים המזומנים וניצולו. קשר  .ח

 שוטף מול הגופים הפנימיים בשב"ס: כגון מחלקת חשבות ומחלקת רכישות לשם ביצוע והנעת תקציב.

וועדות תכנון ובניה, ומינהל מקרקעי ישראל ובנושאי  –חוץ בנושאי תכנון ובניה קשר עם גורמי  .ט

 עיריות ומועצות, חברת מקורות וחברת החשמל. –תשלומים וארנונה 

 2014פרויקטים ומשימות עיקריות לשנת 

 בתי סוהר חדשים .1

 .הקמת חומה וכביש גישה למתחם בית סוהר חדש לנשים 

  סוהר חדש לנשים.תכנון והכנת מכרז להקמת בית 

 

 קבלה ושדרוג מתקן חולות .2

 .התאמת המתקן לצרכי שב"ס 

 .תיקוני שנת הבדק 

 

 בינוי אגפים חדשים .3

  מקומות כליאה חדשים. 240 –קציעות 

  מקומות כליאה חדשים. 480 –עופר 

  מדמה אגף. –אשמורת 

 שיפוץ אגפים .4

  6אגף  –איילון. 

  12אגף  –איילון. 

  14אגף  –איילון. 

 קומה א' במר"ש. –ניצן -מג"ן 

 קומת קרקע במר"ש. –ניצן -מג"ן 

  4אגף  –כרמל. 



 

 

 

117 
 

  2אגף  –גלבוע. 

  7אגף  –שיטה. 

  5+  4אגף  –שקמה. 

  22אגף  –אשל. 

  10אגף  –נפחא. 

 

 כב"א באגפי כליאה )בנוסף לשיפוץ אגפים( ומתחמים נוספים .5
 

  הזנת צנרת היקפית למתחם אשל. –אשל 

  ומחסן לוגיסטי. 10 ,7, 6, 5, 4, 3, 1אגפים:  –גלבוע 

  (.9, 8, 7)אגפים  201תכנון מבנה  –אוה"ק 

  4תכנון אגף  –דקל. 

  12, 11, 10תכנון אגפים  –נפחא. 

  תכנון מערכת מים היקפית. –מתחם רמלה 

  מערכת גילוי אש. –מתחם הנציבות 

 

 כב"א במתחמי מערך התעסוקה .6
 

 איילון 

 אוה"ק 

  תכנון וביצוע חלקי –אשל 

  תכנון  –שיטה 

 

 מערכות גילוי אש )בנוסף לשיפוץ אגפים( .7

 צלמון 

 "ביה"ס "ניר 

 עכו 

 טבריה 

 כרמל 

 

 תחזוקת מערכות גילוי אש וכב"א .8

 

 תכנון והכנת מכרזים עבור מאגרי מים .9

 קישון 

 שיטה 

 דמון 

 אביב-תל 

 נפחא 
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 מטבחים .10

  שדרוג מטבח. –אשל 

  שיפוץ מפגע תברואתי. –קציעות 

  חדש.תכנון ומכרז למטבח וחד"א  –שיטה 

  שדרוג מטבח. –קישון 

 תכנון ראשוני לשדרוג מטבח קיים. –אביב -תל 

 

 שדרוג משרדים במתחם הנציבות .11

 

 איטום גגות .12

 

  רישות חצרות טיולים ומעטפת .13

 צלמון 

 ניצן-מג"ן 

 אביב-תל 

 

  ליווי פרויקטים בבתי משפט .14

 

 מיגון בתי סוהר ושערי חירום .15

  חיזוק ומיגון גדר. –מגידו 

  חיזוק גדר. –דמון 

  שער חירום. –קישון 

 

 

 

 פרויקטים בתחום אובדנות .16

 .תאי פיקוח במתקנים: גלבוע, קישון, כרמל, קציעות, אוה"ק, דקל, מעשיהו, איילון, השרון 

 .תא השגחה במעשיהו 

 .הגבהת מעקות בקומה שנייה כנגד אובדנות: עופר, כרמל, דקל, השרון, הדרים 

 

 מערכות מים וביוב .17

  :עכו, כרמל, ירושלים, אשמורת.חיבור מים וקו מים חדש 

  שדרוג מערכת מים חמים. –צלמון 

  תכנון ומכרז לסילוק שפכים. –עופר 

  תכנון ומכרז לשדרוג מט"ש. –נפחא 

  תכנון מאגר מים. –נפחא 

 

 מערכות חשמל .18

  התקנת שנאי נוסף ושדרוג תאורה היקפית. –עופר 

  מערכת חשמל עבור מכבסה. –ירושלים 

  היקפית.החלפת תאורה  –אשל 
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  הפרדת תשתיות חיוניות, תאורת חוץ, החלפת לוחות חשמל.  –חולות 

 .רכישת גנרטורים ניידים 

 

 תברואה .19

 .'טיפול שוטף בתחום פינוי פסולת, הדברת מזיקים ועשבייה, הרחקת יונים, מחזור קרטונים וכו 

 .רכישה ותחזוקת כלי אצירה 

 .הכנת מכרזים בתחום פינוי פסולת והדברת מזיקים 

 וץ והדרכה בתחום תברואה ליחידות שב"ס.יע 

 

 מחלקת רכישות

 

  .אחראית על נושאי הרכש, ההתקשרויות והמכרזים של השב"ס 

    מרכזת את הטיפול בדרישות הרכש והצעות הספקים, מכינה הזמנות רכש ומטפלת 

 בחתימתן ע"י מורשי החתימה השונים לרבות הספקים. 

     ,מרכזת את הטיפול בנושא המכרזים, וועדת המכרזים לרבות פרסום מכרזים 

    ביצועי תמחור, הכנת וחתימת חוזים, מימושי אופציה, פרסום החלטות וועדת 

המכרזים, פטור ממכרז, ספק יחיד וכו' באינטרנט באמצעות מערכת מנו"ף, הרחבות  חוזים וניהול 

 מו"מ עם ספקים בעת הצורך.

  וועדת הפטור המשרדית לרבות פרסום החלטות הוועדה באינטרנט.ריכוז 

 .מרכזת את נושא מאגר היועצים לרבות את תת הוועדה לבחירת יועצים / מתכננים 

   אחראית על ניהול הרשומות )ארכיון( והקשר עם החברה החיצונית המבצעת עבור 

 שב"ס את השירות.

 החברה החיצונית המבצעת עבור השב"ס את   אחראית על תעבורת דואר הפנים בשב"ס והקשר עם

 השירות.

  ,אחראית על מרכזי המכר לסוהרים ולאסירים לרבות הטיפול במכרז מרכזי הרכש, הליך הרכש

 הפיקוח על המחירים ופיקוח ומעקב על ניהול תקין והמלאים  של מרכזי המכר.

 התאם       מרכזת את הוועדה לריווחי מרכזי המכר ומבצעת רכישות לבתי הסוהר ב 

 לבקשות היחידות ולהחלטות הוועדה.

 .ריכוז הוועדה לתנאי מחיית אסירים 

 .מבצעת בקרות שונות בתחום הרכש 
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  2014פרויקטים ומשימות לשנת 

  קידום מתן אפשרות לספקים לרכישת מכרזים באמצעות הסדר תשלומים באינטרנט 

  המשך הקשר  עם מרו"ם מ"י 

 היערכות למרכב"ה 

  שירותי רפואה תחקירים מבצעיים בתחום המכרזים בתחום מכרז המזון ומכרז 2ביצוע 

 לתקציבנים ביצוע השתלמויות מקצועיות וימי עיון 

 .הפעלת מכרז חדש למערך מרכזי המכר 

 .ביקורות ביחידות בתחום מרכזי המכר 

 .ניהול תביעות ביטוח למול ענבל בנזקי רכוש ומבנים 

 עדכון נהלי רכישות 

 פעילות בתחום המכרזים :

  56  -מכרזים חדשים 

  257 –מימושי אופציה 

  מתוחרים 300  -ל כ 35   –תיחורים 
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  מתוחרים 263 –ל  26  –תיחורי מנ"ט 

  61 –החלטות וועדת פטור משרדית 

  780 –החלטות וועדת מכרזים 

 פעילות בתחום הרכש

  11,628 –דרישות רכש 

   5,305 -הזמנות רכש   

 3,364 –מתוכן הזמנות מסגרת 

   ש"ח 1,682,683,526חשבוניות בסכום כולל של  18,593 סה"כ טופלו במחלקת רכישות  -חשבוניות 

 פעילות בתחום מרכזי המכר:

  מש"ח 149 –הכנסות תקציב מרכזי מכר לאסיר 

  מש"ח.  6.4 –הכנסות רווחי מרכזי מכר לאסיר 

  אש"ח 250 –הכנסות רווחי מרכזי מכר לסוהרים 

  27 –בקרות ביחידות 

 גן נציב.ריכוז וועדה לתנאי מחיית אסירים בראשות ס 

 .פרוייקט הסדרת מגרשי ספורט חיצוניים בשב"ס 

  ביצוע פרוייקט מדידות מחודשות למתקני שב"ס. –ביטוח 

  טיפול שוטף בתביעות נזקי רכוש ומבנה. –ביטוח 

 פעילות בתחום הארכיון:

  : תיבות 45,044סה"כ מופקדות בחב' הארכיברים 

  שליפות תיקים מהארכיון 2996בוצעו  2014בשנת 

 

 :2015פרויקטים מרכזיים צפויים לשנת 

 קליטת והטמעת מערכת מרכב"ה ושינוי נהלי העבודה בהתאם 

 הכנסת כלל המכרזים בשב"ס למערכת מרכב"ה 

 ביקורת מערכתית בתחום מרכזי המכר 

 אפיון מערכת מחשוב לניהול מרכזי המכר 

 כב"ה וחשבותביצוע השתלמויות מקצועיות בתחום הרכש בעידן מרכב"ה בשיתוף גורמי מר 

 קליטה והטמעה של מערכת לניהול מכרזים 

 הטמעת תכנית העבודה בתחום המכרזים 
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 החזון: 

"מנהל ההדרכה הינו גוף הדרכה מתקדם ומוביל בתפיסותיו, שיטותיו ופעולותיו התומך בהשגת יעדי 

 במדינה".הארגון ומהווה מופת לגופי הדרכה מקבילים 

 יעדי מינהל ההדרכה הינם נגזרת של יעדי הנציב וסגן הנציב ובהתאמה למנהל ההדרכה.
 

 יעד ארגוני: הקפדה על קיום המשמורת 

 יעד ארגוני: שמירה על שלומו של האסיר 

 יעד ארגוני: יעילות ארגונית 

 יעד אגף המטה: הטמעת התחקיר 

 יעד אגף המטה: עדכון הוראות השירות 

  ההדרכה: אפקטיביות ההדרכהיעד מינהל 

 מינהל הדרכה  -פירוט עמידה ביעדים 

  הקפדה על קיום המשמורת 

 הדרכת כלל חניכי הקורסים בבי"ס בפרקים הייעודיים של מניעת בריחות

 שילוב תחקירי הבריחות בכל מערכי השיעור בבי"ס ובמא"מ 

  בחינת הידע הקיים בתחום מניעת הבריחות במסגרת מבחני ידע 

   כבילה -בחינת נושא הכשירות במסגרת מבחני מיומנות בהיבטים של מניעת בריחות 

 הכללת נושא א.א.פ בשיעורי המא"מ 

  העברה מלאה של הפרק הרלוונטי לתחום מניעת הבריחות בקרב סגלי המשמרות באימונים

 השנתיים של משמרות הביטחון

   וביח"מביצוע מבחני כשירות במסגרת אימוני משמרות במא"מ 

  שמירה על שלומו של האסיר

 העברת פרק מניעת אובדנות במסגרת קורסי ליבה בבי"ס ניר 

 ביצוע משימת "מגן נפש" באמצעות חניכי בית הספר 

 מימוש הכשרת מנהלי אגפים למניעת אובדנות 

 

 יעילות ארגונית 

  כולל שלוחה(צמצום היקף לינת מוכשרים במתקנים חיצוניים במסגרת הכשרות שב"ס )לא 

 

 

 

 

 

 מנהל הדרכה
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  הטמעת התחקיר

 קיום הסברה לרמ"לים בנושא התחקיר וחשיבותו 

 הכשרת רפרנטים במנהלים 

 הבניית תחקירים בתכנית עבודה 

 ביצוע תחקירי מטה ותחקירי פרויקטים 

 העברת התחקירים לק. תחקירים ארצי לעיונו ואישורו 

 מעקב אחר ביצוע המלצות תחקירים 

 

 עדכון הוראות השירות 

 עדכון ייעוד מינהל/מחלקה/בי"ס 

 כתיבת עיקרי התפקידים של מינהל/מחלקה/בי"ס 

 

  אפקטיביות ההדרכה

 5% -שיפור אפקטיביות ההדרכה בתחום קרב מגע  ב 

  מדמה אגף באשמורת. –פתיחת מתקן אימונים ארצי מתקדם 
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 כללי

 

 כללי

   מנהל תכנון הינו גוף המטה המרכזי הממונה על התכנון הארגוני והתקציבי של שב"ס ועל 

 ניהול משאבי השירות 

  משימותיו העיקריות של המנהל מתמקדות בתחומי התכנון, התקצוב , הארגון, התקינה, פקודות

 השירות ,המחקר , התכנון האסטרטגי, התייעלות אירגונית  ומאגר המידע האירגוני  

  המנהל אחראי על כתיבה ויישום של תכנית העבודה הרב שנתית ותכנית העבודה השנתית של שירות

 בתי הסוהר

 ירותי תמיכה בנושאי התקצוב, התקינה ובדיקות כדאיות כלכליתמתן ש 

 

 תחומי פעילות עיקריים:

  להוות גורם מקצועי מייעץ לנציב בנושאי המשאבים והתקציב 

 ריכוז עבודות המטה בתחום התכנון והארגון לצורך קבלת החלטות 

  הפעולה המרכזיים ויעדי קיום הערכת מצב פנימית וחיצונית בראיה אסטרטגית לצורך גיבוש כיווני

 הארגון

  הובלת תהליך התכנון הארגוני, לטווח הקצר והארוך, בהתאם למדיניות השר לבט"פ, נציב שב"ס

 ויעוד הארגון

 ריכוז עבודת המטה לקביעת מסגרות המשאבים בתיאום עם משרדי הבט"פ והאוצר והקצאתם 

 בקרההכנת תכנית העבודה הרב שנתית והשנתית של שב"ס כולל מעקב ו 

 וידוא עמידה בחוק התקציב והחלטות ממשלה 

 תכנון, ניהול, הקצאה ובקרה על משאבי הארגון בתחומי כ"א, רכב, אמצעים, תשתיות ותקציב 

 ביצוע בדיקות התייעלות אירגונית ובכלל זה תהליכי עבודה, תפיסות ההפעלה וכדאיות כלכלית 

 קביעת יעוד ומבנה היחידות ופרסומם בפקודות ארגון 

 בוש מדיניות פריסה כוללת של יחידות שב"ס בהתאם לצורכי הארגון לטווח הקצר והארוךגי 

 פרסום הוראות, פקודות נציבות ונהלי שב"ס 

 אחריות על אוגדן ספר התפקידים בארגון ועדכונו השוטף 

  ,אחריות כוללת לייזום ולהוצאה לפועל של מחקרים אסטרטגיים לצורך תכנון וקבלת החלטות בארגון

 וח והטמעה של מערכות תומכות החלטהפית

 

 

 :2014עיקרי הדגשים בתכנית העבודה 

  עבודת מטה מול גורמי שב"ס וגורמי חוץ לפיתוח והרחבת מערך הכליאה בהתאמה לצרכים

 המתפתחים, לכמויות ולאיכות הכליאה במדינת ישראל

  הקיימות ופיתוחןתכנון והקצאת משאבים לתחומי הפעילות השונים בשב"ס, תחזוקת המערכות 

 שינויים במבנה הארגוני של מטה השירות ויחידותיו 

 הגברת המעקב התקציבי לניצול מיטבי של התקציב 

 שיפור וייעול תהליכי עבודה והקצאת משאבים: כ"א, כ"ר ואמצעים 

 בחינת תחומי פעילות להתייעלות וחסכון במשאבים ובהוצאות תקציביות 

 שנתית-תכנית העבודה הרביישום תכנית האסטרטגית של שב"ס ו 

 ביצוע מחקרים לתמיכה בקביעת מדיניות וקבלת החלטות בתחום התקון והביטחון 

 ביצוע בדיקות התייעלות אירגונית וכדאיות כלכלית 

 קורס תקציבנים להקניית ידע ושפה אחידה לגורמים המטפלים בתקציב 

 

 

 

 

 

 מנהל תכנון
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 מחלקת תכנון תחומי פעילות עיקריים:

  תקציב הארגוןניהול שוטף של כלל 

 טיפול בקבלת משאבים והקצאתם להפעלת מתקן חולות 

 המשך הפעלת תכנית התייעלות פנים ארגונית 

 ריכוז נושא יעדים ומדדים והצגת תמונת מצב כלל ארגונית בכל רבעון 

  2015הכנה, עיבוד ופרסום של תכנית עבודה לשנת 

 קביעת הפורום התקציבי והגורמים  טיפול בשינויים ועדכונים שוטפים בסעיפי התקציב, על בסיס
 המוסמכים

 )בקרה ופיקוח על ביצוע התקציב ותכנית העבודה  )לרבות שינויים ועדכונים 

 בדיקת סטטוס ביצוע תקציב מול תכנון בתדירות שבועית 

 בדיקות כדאיות כלכלית 

 תועלת של תכניות ופרויקטים-ביצוע בחינת עלות 

 ילויות קיימותעריכת בדיקות תקציביות של תכניות ופע 

 הכנת ניירות מטה ומצגות כבסיס לקבלת החלטות בתחומי התכנון והתקצוב 

 השתתפות בוועדות הנוגעות לתחום התכנון והתקצוב 

  ריכוז עמ"ט למול גופים חיצוניים כגון: מ"י, צה"ל, שב"כ ורשויות אכיפת החוק 

 ומספר סוהרים וגמלאים וכן  אומדני ביצוע תקציבי השכר והגמלאות באופן שוטף ע"ב נתוני ביצוע
 יצירת תחזיות

     

 ענף תכנון ותקצוב

 )ריכוז השינויים והעדכונים בתקציב השוטף )פורום תקציבי 

 ביצוע בדיקות כדאיות כלכלית וניתוחים כלכליים 

 הנחייה והכוונה של תקציבנים במנהלים ובמחלקות 

 ריכוז עבודת התקציב בשיתוף גורמי את"ב/ מב"פ 

 צול מיטבי של התקציב השוטףמעקב אחר ני 

 ביצוע עדכון תקציב חצי שנתי 

 

 :2014משימות עיקריות בשנת 

 חלוקת התקציב להוראות וסעיפי צל 

 תכנית עבודה שנתית 

, המבטאת את מכלול התכניות,  המשימות 2015נערכה והופקה תכנית העבודה לשנת 

מסגרות המשאבים הכספיים שהוקצו והפעילויות המתוכננות לביצוע בשנת העבודה הקרובה ואת 

 למימושן

  ריכוז עבודת המטה בתחום יעדים ומדדים 

, ריכוז עמ"ט והפקת חוברת יעדים ומדדים 2014כולל סיכום עמידה ביעדים ומדדים לשנת  

2015 
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 בקרה על ביצוע התכנית 

ך ואשר  עודכנה במהל 2014בוצעה בקרה על ביצוע תכנית העבודה המקורית שסוכמה לשנת 

 השנה בהתייחס להיבטי תכולה של המשימות בכל הרמות )תכניות, תנועות, סעיפים(

 עדכון תקציב 

 עודכנו מסגרות התקציב והותאמו לצרכים הקיימים במהלך שנת העבודה:

 התקיימו דיוני פורום תקציבי בראשות רמ"ל תכנון.

אומדני תקציב נדרש  נערך עדכון תקציב חצי שנתי בתחום תקציב הקניות ובפיתוח וכן נערכו

 בתחומי השכר והגמלאות

 העברת פניות למשרד האוצר לשינויים בתקציב

 עיבוד נתונים 

ו עיבוד וניתוח נתונים לשם הכנת מצגות, שקפים ותרשימים בתחומי התכנון התקצוב, אשר הוצג

 בפני פורומים  בשב"ס ומחוצה לו

 ניירות מטה 

בתחומי התכנון והתקצוב, על בסיס איסוף נתונים, כתיבת ניירות מטה כבסיס לקבלת החלטות 

 עיבוד נתונים וניתוחם, תוך הצגת חלופות שונות והמשמעויות

 בדיקות תקציביות 

 נערכו בדיקות תקציביות ותכנון תקציבי בתחומי פעילות מרכזיים בשב"ס:

 .מעקב סטטוס ביצוע התקציב אל מול התכנון התקציבי 

  רי קיום )חוזי אחזקה, ארנונה, מענה רפואי(בדיקת התייקרויות חריגות ופע 

 בקרת צריכת אנרגיה למול התקציב 

 בדיקות כלכליות 

 בוצעו מספר בדיקות כלכליות בתחומים השונים בשב"ס כגון:

  משמעויות תקציביות –מכסות הפרישה 

 הכנסת רפואה יועצת אל בין כתלי שב"ס 

 חסכון והתייעלות במשאבים 

  מקורות אלטרנטיביים  )תאים פוטו וולטאים(בחינת חלופות אנרגיה ע"ב 

 בחינת חלופת מחזור מים לשימוש חוזר 

 

  2013טיפול בקבלת עודפי תקציב 

 והחלטה על תכניות לביצוע 2013טופל נושא קבלת עודפי תקציב משנת  

 

 הדרכת תקציבנים 

 וקיום קורס תקציבנים גורמי הנציבות ונציגי מחוזות

 

  /וועדותצוותי עבודה/צוותי היגוי 

  וועדת מכרזים 

 פורום תקציבי 
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 לפי תחום פעילות ובעלי תקציב 2014נתוני ביצוע תקציב שב"ס לשנת 
 )תקציב ישיר באש"ח

 

 

 ביצוע בפועל   תקציב ישיר   תוויות שורה   תחום
אחוז  

 ביצוע 
 התחייבות  

אחוז ביצוע  
 והתחייבות

 קניות

 85% 106,615 125,634 אגף האסיר
             

15,519  97% 

 אגף מבצעים
                         

     16,420  
                    

12,744  78% 
               

3,754  100% 

 לשכה
                         

     33,223  
                    

26,539  80% 
               

7,231  102% 

 מחוז דרום
                         

       4,647  
                      

4,459  96% 
                  

174  100% 

 מחוז מרכז
                         

       5,010  
                      

4,918  98% 
                    

93  100% 

 מחוז צפון
                         

       3,314  
                      

3,140  95% 
                  

178  100% 

 מינהל הדרכה
                         

     19,780  
                    

13,155  67% 
               

6,580  100% 

 מינהל טכנולוגיות
                         

     71,869  
                    

61,947  86% 
             

13,951  106% 

 מינהל מש"א
                         

     72,966  
                    

68,633  94% 
               

4,355  100% 

 מינהל ת"ל
                         

   465,226  
                  

414,503  89% 
             

52,230  100% 

 71% 2,634 3,702 מינהל תכנון
                  

948  97% 

 סה"כ קניות
                

821,792  
                  

719,287  87% 
           

104,909  100% 

 פיתוח

 אגף האסיר
                         

       1,151  
                      

1,072  93% 
                    

63  99% 

 אגף מבצעים
                         

       5,345  
                      

5,236  98% 
                  

160  101% 

 מחוז דרום
                         

       1,572  
                      

1,489  95% 
                    

85  100% 

 מחוז מרכז
                         

       2,482  
                      

2,349  95% 
                  

106  99% 

 מחוז צפון
                         

       2,357  
                      

2,065  88% 
                  

283  100% 

 מינהל הדרכה
                         

          100  
                          

 50  50% 
                    

11  61% 

 מינהל טכנולוגיות
                         

     48,642  
                    

46,353  95% 
               

2,231  100% 

 מינהל ת"ל
                         

     81,902  
                    

75,071  92% 
               

6,862  100% 

 מינהל תכנון
                         

          589  
                         

519  88% 
                  

131  110% 

 סה"כ פיתוח
                       

144,140  
                  

134,204  93% 
               

9,932  100% 

 סה"כ שכר
                         

1,669,466  
               

1,668,880  100% 
                  

329  100% 

 סה"כ גמלאות
                         

   486,912  
                  

485,547  100% 
                  

261  100% 

 סה"כ שב"ס
                         

3,122,329  
               

3,007,917  96% 
           

115,431  100% 
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 מחלקת ארגון ותקינה

 

 בחינה ארגונית 

 עמ"ט אגף מש"א 

 עמ"ט חטיבת רפואה 

 רה ארגון חטו"ש 

 רה ארגון מחוזות 

 ליווי קטינים 

 בטיחות ובטיחות בתעבורה 

 בחינת מבנה אירגוני רימונים 

 

 תקינה -מערכות ארגון ומנהל 

 

  הפצתן במערכת הממוחשבתהבניית פורמט  חדש לפקודות ארגון  לצורך 

 המשך טיוב נתוני תקינה 

 כלאי-המשך הטיפול בפירמידת הדרגות לצמצום דרגות תקן רב 

  המשך סימון וניהול תקני כ"א עפ"י מודל השירות 

 "תקנון מרכז שהיה "חולות 

 )'תקנון סהרונים במתכונת החדשה )סגירת מתחמים א' וב 

 אפיון מערכתB  .O .להפקת דו"חות 

 

 ופקודות ארגון רה ארגון 

 

 רה ארגון מתקן סהרונים 

 רה ארגון מחלקת תקשורת והסברה 

 רה ארגון מחלקת ביקורת 

 רה ארגון החשבות 

 הפעלת סבב ג' בנחשון 

 יוהל"ן 

 הרחבת יחידת צור 

 הקמת  ענף ההתייעלות במנהל תכנון 

 רה ארגון חטיבת הביטחון 

 "הקת ענף להטמעת פרויקט "המרכבה 

  למחלקת חטו"שהעברת מערך הפסיכולוגי 

 .הקמת תחום פנסיה צוברת המנהל מש"א ובחשבות 

 

 פרויקטים 

 

  מקומות כליאה בעופר 480הערכות לתקנון 

 .עמ"ט משותף עם מנהל מש"א בנושא תקנון רנ"גים בשב"ס 

  .תקנון שלב א' ביחידת פקא"ל והערכות לשלב ב' להפעלת היחידה בהתאם לחוק הפקא"ל 

 תוכנית תקנון בית סוהר לנשים 

 .העברת ועדות השחרורים להנהלת בתי המשפט 

 

 בדיקות או"ש 

 

 .ביצוע בדיקות או"ש בבתי הסוהר שקמה, בימ"ר ת"א וצלמון 

 צוותים רפואיים בדגש על חובשים במרפאות בבתי הסוהר 

 המשך בדיקת תחום הרישום בשב"ס 
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  הוצל"פ הוספת אולמות, הקמת בי"ד לערערים והוצאת דיוני  –שינויים בניהול בתי משפט

 מבימ"ש.

 תקינת המזון לסגל 

 בחינה מחודשת לאמצעים ליחידת נחשון 

 קיצור תקופת המעצר ביו"ש 

 

 הגדרות תפקידים 

 

 התנעת תהליך כתיבה ועדכון הגדרות תפקידים קצונה זוטרה 

   100 -סך עדכון הגדרות כ   
        

 

 מערך הכליאה 

 הערכות לביצוע בקורת מערכתית בתחום 

  בקרה אחר שינויים במערך הכליאהעדכון וניהול 

 ביצוע שינויים בהתאם להחלטות וועדת מערך הכליאה 

 

 

  פרוגרמות ותשתיות פריסה 

 

   אפיון ופרוגרמה למתקן כליאה לנשים 

   אפיון ופרוגרמה למרפאה ביחידות 

   בחינת היתכנות להקמת מרכז הדרכה לשב"ס במתקן נעורים של מ"י 

   איתור שטחים להקמת אשכול בתי הסוהר 

   בחינת חלופות למרכז הדרכה 

 

  מסד הידע הנורמטיבי 

 

  התנעת תהליך ועדכון הוראות השירות עם הגורמים המקצועיים -הוראות השירות 

  פקנ"צ והעברת התייחסויות לגורם האחראי )טרם  15 –טיפול ב   -פקודות הנציבות

 פקנ"צ 12פורסמו(. פורסמו 

 נהלים  10 -נהלים , בוטלו  74 -פורסמו  -נהלים 

 

 יחידת מחקר

 תחומי פעילות עיקריים:

 ביצוע מחקרים בנושאי ליבה של הארגון 

 הספקת ידע לצורך קבלת החלטות בארגון 

 זיהוי פערי מידע וייזום תכניות לצמצומם 

 הפצת ידע לקהלים רחבים ומתמחים בשב"ס 

  שנערכים בשב"סניהול ובקרה של מחקרים אקדמיים 

 

 

 :2014משימות עיקריות בשנת 

 הערכת תכניות תקון 

 השלמת הערכת תכניות ההשכלה והוצאה לאור של דו"ח מסכם 

  בית התקווה" -ניתוח נתונים להערכת תכנית אלמ"ב  ב" 
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 ניתוחים כלכליים של פעילות שב"ס 

 תועלה של תכניות תקון-פיתוח מודל עלות 

 אובדנות אסירים 

  פיתוח בסיס נתונים להתאבדויות ולניסיונות התאבדות של אסירים 

 אלימות אסירים 

  פיתוח בסיס נתוני אלימות 

 צפיפות ואלימות בבתי הסוהר 

 איסוף נתונים של פיילוט תוספת שעות חצר באגף עצורים בביס"ר גלבוע 

 צרכים טיפוליים של אסירים 

 השלמת הסקר והוצאה לאור של הדו"ח המסכם 

  לאיתור סמים בשפכיםשיטה 

 פיילוט במתחם אשל לבחינת היתכנות השיטה 

 

 הערכת תכנית טיפול לעברייני תנועה 

 איסוף נתונים ביחידות 

 ניתוח רשתות חברתיות 

 פיתוח היכולת והדגמתה בנושא מפגשי עו"ד עם אסירים ביטחוניים 

  צוהר לבית הסוהר"-פרסום מאמר על שימוש בסמים ע"י אסירים ב" 

 

  צוהר לבית -מאמר על השפעת הבניית שיקול הדעת השיפוטי על אורכי המאסר בפרסום"

 הסוהר"

 

 הנחייה ופיקוח על מחקרים אקדמיים בשב"ס 

 דיון בבקשות לביצוע מחקר אקדמי במסגרת ועדת מחקרים 

 הנחייה ומעקב אחר מחקרים אקדמיים שאושרו לביצוע 
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 ענף תכנון אסטרטגי 

 תחומי פעילות עיקריים: 

 תכניות וניתוח נתונים 

 

 זיהוי מגמות הפשיעה בשת"פ מ"י והמשרד לבט"פ 

 בדיקת משמעויות וצרכים לאור מגמות ותחזיות כליאה אל מול אגף האסיר 

 .נתונים וליווי מגמות סבב ג' נחשון 

 תר"ש 

 

  ביצוע אל מול תכנון עד כאן –דו"ח תמונת מצב תר"ש 

 שנתיות אל מול צוותי העבודה וסגן -הרב הובלת תהליך מעקב ובקרה אחר מימוש התכניות

 הנציב

 עדכון יעדים ומשימות בתר"ש לאור הערכת המצב השנתית 

 מימוש התוכנית להגדלת החשיפה וההטמעה של התר"ש ברבדים השונים בארגון 

 תכלול עבודת המטה לגיבוש הערכת מצב שנתית וקיום כנס הערכת מצב שנתי 

 

 בינוי אסטרטגי ופרויקטים 

 

  לאיתור קרקעות לבניית אשכולות חדשים )שערי אברהם, חפץ חיים ועוד(פעילות 

 אישור שינוי תב"ע באתר מגידו להקמת אשכול בתי סוהר 

  24מכרז לעדכון תמ"א 

 ליווי תהליך אל מול משרד הביטחון בנושא מט"ש קציעות 

 הובלת פרויקט בימ"ש/בימ"ר 

 מעקב אחר שיפוץ וכיבוי אש באגפים 

 
 ארגוניתענף התייעלות 

 
 תחומי פעילות עיקריים: 

 

  יזום והצבעה על בחינה ארגונית להתייעלות ביחידות שב"ס בדגש על משימות חוץ ואופן הפעלת
 המשמרות.

  ביצוע וניהול בחינה וניתוח תהליכי עבודה, אפקטיביות הפעלת כ"א, היקפי פעולות ועומסי עבודה
 בתחומים לעיל.

 מצאי הבדיקהבניית תכנית להתייעלות בהתאמה למ 

 .ליווי ויישום תכניות להתייעלות שאושרו ע"י הנהלת הארגון 

 .ביצוע פיקוח ובקרה על יישום תכניות להתייעלות 

 .בחינת כדאיות ניהולית וכלכלית בתחום התחבורה, אנרגיה, לוגיסטיקה 

 .עבודה בשת"פ מול גופים מקצועיים מקבילים בארגונים דומים 

  עבודה שאושרה ע"י הנהלת הארגון ומתן סטטוס התקדמות עדכני של ביצוע העבודה בהתאם לתכנית
 התכנית.

 
  2014משימות עיקריות  בשנת: 

 

 :ניתוח נתוני משימות בבתי סוהר 
 

o חקירת עומס העבודה בביס"ר אשל 
o "בניית תחזיות לעומסי עבודה בביס"רים במתחם "אשל 
o מדידת שחיקה בקרב משמרות הביטחון של המתחם 
o  ואיסוף נתונים על עומסי העבודה במשמרות הביטחון של ביס"ר "צלמון"עריכת תצפיות 

 

 :"גיבוש אופן הפעלת יחידת ליוויים במתחם "אשל 
 

o גיבוש פתרון כולל למשימות הליוויים ואבטחת האשפוזים במתחם 
o בחינת הפתרון ברמת ניהול היחידה 
o פיתוח שיטות מדידה של תפקוד יחידת ליוויים 
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בנציבות בסיוע קציני      פעל המערך הטכנולוגי הכולל את גופי המטה, הפיתוח והתפעול  2014בשנת 

הטכנולוגיות המחוזיים והיחידתיים, באינטנסיביות רבה ובהצלחה במגוון נושאים בכל תחומי אחריותו , 

בהתאם ליעדים החדשים שהוגדרו ע"י הארגון ולהתקדמות הטכנולוגית העולמית לפיתוח ושיפור השירותים 

 הניתנים לארגון

 ת וקלות עבודת המשתמש.תוך שאיפה לשמירה על בטחון המידע ונוחו

בכל המשימות שהוטלו עלינו, הופעלו היכולות הקיימות, תוך מאמץ מתמיד להעמיד פתרונות טכנולוגיים 

איכותיים, מובילים ונוחים להפעלה, לבחון יכולות חדשות ולהעצים את היכולת המבצעית של שב"ס בכל 

 תחום. 

, לבחינת שרידות drpמערך ה -כזי למקרה חרום לראשונה, החל השנה תכנון לתרגול מערך הגיבוי המר

 קמפוס רמלה.

שודרגה מערכת תמונת שער והותאמה מבצעית  15כחלק מהכנת המערך הטכנולוגי לתרגיל נקודת מפנה 

 לצורך התרגיל.

מנ"ט ממשיך לתמוך ולקחת חלק בחשיבה האירגונית להתמודדות במצבי חרום ומצבי אסון במציאת פתרונות 

 דע הרב הקיים במערכות המחשוב.חלופיים למי

 

בשנה זו הושם דגש מיוחד על חיזוק, ייצוב ושיפור שרידות תשתית המערכות ומציאת חלופות להמשך עבודה 

 שקופה למשתמש בעת תקלה חמורה כקלה.

 הושם דגש  ורגישות רבה להגנה ממתקפות סייבר ושיפור אבטחת המידע וההרשאות במערכות הרבות.

ערכת ספירת אסירים על אייפד במחוזות צפון ודרום ובכך הושלמה פריסה ארצית של הושלמה פריסת מ

 מערכת ספירות האסירים החדשה. 

הרחבנו את היכולת המבצעית בתחום לוחמת הסייבר, הגענו להישגים מרשימים וזכינו להוקרה ושבחים 

 רבים ממטה הסייבר הלאומי.

ואיכותי עם  גורמים חיצוניים: צה"ל, מ"י, משרדי הממשלה, הגענו לשת"פ מבצעי, טכנולוגי, תפעולי עמוק 

 שב"כ ועוד.

משטרת ישראל, בתי משפט, משרד  :פותחו ושודרגו דוחות, הוקמו ושופרו ממשקים עם גופי אכיפת החוק

 הפנים , בנק הדואר, שב"כ ועוד

כמבצעית בחודש שעלתה לאוויר באופן מדורג והוכרזה  2בתחום האסיר התמקדנו בפיתוח מערכת צוהר 

 דצמבר.

הקמת משל"ט חדש לניהול תוכנית פיקוח אלקטרוני ע"פ תפיסת הפעלה החדשה,  -פיקוח אלקטרוני 

 המותאם ליישום חוק פיקוח אלקטרוני החדש.

 טכנולוגיותמנהל 
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 השלמת פיילוט בביס"ר צלמון לבחינת שילוב מערכות ניטור מתקדמות בתהליכי ביס"ר. -שר הטבעות ב' 

 

ל הבנת צרכים ואיפיון של הדרישות בהיבט של הטיפול והשיקום הסוציאלי של במשך השנה החל תהליך ש

תיקתקון. המודולים הראשונים של  -האסירים לצורך הקמת מערכת שתאחד את כלל הפעילות בתחום 

 המערכת, עבריני מין וחינוך הושקו  לקראת סוף השנה.

נית מרכבה בשב"ס. פותחו תריסר בתחומי אגף המטה התמקדנו בגיבוש, הנעת ופיתוח המערכות לתכ

 ממשקים בין מערכות פנים אירגוניות למרכבה תוך התאמת מערכות הליבה למרכבה.

 

בתחום הלוגיסטיקה הותנע תהליך של גיבוש צרכים וכתיבת מכרז למרכזי תעסוקה שימשך גם לתוך שנת 

2015 

 

 ול פעילות שב"ס בתחום המזון. התחלנו בניתוח, איפיון וגיבוש צוות פיתוח להקמת מערכת חדשה לניה

בתחום משאבי האנוש וניהול הסגל המשכנו בפיתוח מערכות יהלום, הוספת יכולות חדשות, הוספת מודול 

 צרופות והרחבת יכולת מיצוי הנתונים לדוחות.

במהלך השנה הורחבו ממשקי המערכת ונעשתה חשיבה לגבי הרחבת הממשקים בתחומי הסגל בפרט מול 

 מל"מ.

 ההדרכה שדרוג מערכת מופת וממשקיה ליהלום. בתחום

 הפעילויות המרכזיות בזרועות השונות של תקשוב התבטאו בתחומים האלה: 

ביצוע פרוייקטים כמו הקמת תשתיות ומערכות בטחון בחולות, הקמה ושדרוג משל"טים   -ענף הנדסה  

 מחוזיים ויחידתיים, שיפוץ אגפים ועוד.

   

  ג מערכות האכסון המרכזי:ענף תשתיות התמקד בשדרו

 HP 3PAR 7400בשתי מערכות אכסון מרכזיות תוצרת  . הוחלפו שבע מערכות אכסון ישנות 1

 StoreOnce B6200. הוקמו שתי מערכות גיבוי לדיסק 2

. שרידות קמפוס רמלה: מתן יכול המשכיות תפעולית ללקוחות של קמפוס רמלה במקרה אסון ועבודה 3

 הדרים. DRבאתר 

 תחנות קצה. 3500 –שדרוג כ   windows 7-שדרוג מערכת הפעלה ל -ויקט טכנולוגי חשוב השנה פר

פרויקט נוסף שהחל השנה הינו בניית מערכת ממוחשבת מרכזית לניהול תקלות ציוד הביטחון הטכנולוגי, 

 בעזרת מודול האחזקה של מרכבה שיותאם לצרכי מנ"ט.

 ר הדרך  )חלק א(הוקמה והופעלה  מערכת שומ 2014במהלך 

 המערכת מייצרת התראות דוחות, וחתימות אקטיביות להפצה  למערכות האבטחה  האחרות.

במהלך השנה השתתפו עובדי מנ"ט במגוון קורסים בתחומי בטיחות, קורסים בשיתוף עם צה"ל וקורס קצינים 

 בשב"ס. 
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 תרגילים ארציים/ מחוזיים

 

 ארציים:         

 

 תרגיל פתע "דום לב" -30.1.14 •

 סורג מחוז צפון -13.8.14 •

 סורג מחוז מרכז -5.11.14 •

 סורג מחוז דרום -9.12.14 •

 

 תרגילי מנ"ט:

 26.11.14- "תרגיל "עידן הקרח 

 

 ביקורות:
 
 במהלך חודש מרץ -ביקרות מפעלים חיוניים •
  29-30.5.14 -ביקורת שימוש באמצעי טכנולוגיות בתי חולים בעת שביתת הרעב •

 ביקורת מפעלים חיוניים במהלך מבצע "צוק איתן" •

 במהלך חודש אוקטובר -ביקורת מוכנות לחורף בכלל יחידות השב"ס •

 

 אירועים נוספים 

 כתיבת פקודות ועדכון נספחים

 ינואר:     

 דנספח טכנולוגיות לחגי ניסן תשס" 

 

 פברואר:        

 פקודת לעדכון רשתות ניצן 

  2014מעבר לשעון קיץ 

 

 מרץ:       

  2014הערכות לקיץ 

 

 מאי: 

 2014צום הרמדאן 

 

 יוני:               

 צמצום ערוצי טל"כ לביטחוניים 

 

 

 אג"ם - מנ"ט
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 ספטמבר:

  2014מעבר לשעון חורף 

  2014-15מוכנות לחורף 

 "נספח טכנולוגיות לפקודת "פתיתים לבנים 

 

 דצמבר:

 שינוי ערוצי טל"כ 

  2עלייה לאוויר צוהר 

 נספח טכנולוגיות בחירות לכנסת 

 

 ימי עיון רווחה ומורשת

 1.4.14             2014ומגמות לשנת  2013כנס לסיכום שנת עבודה 

 

 10.10.14         התחדשות העיר באר שבע -סיור לימודי בנושא 

 

 28.10.14        המנהליום עיון מנ"ט לכלל 

 

 30.10.14        סיור בכנסת+ בית משפט עליון במסגרת ערך הממלכתיות 

 

 2-3.12.14      טיול שנתי של כלל מנ"ט לים המלח 

    

 

 חלקת פי"ממ

 מחלקת פי"מ, הינה הזרוע האמונה על פיתוח המערכות והיישומים בארגון.

 התמקדה בתחומים האלה: 2014מירב הפעילות בשנת  

  מערכות קיימות.תחזוקת 

 .פיתוח מערכות חדשות, בהתאם ליעדי ומטרות הארגון 

  חיזוק וייצוב שרותי המחשוב במערכות הקיימות, הפעלות מנגנוני יתירות, שרידות ופיזור

 עומסים.

 .השתתפות ותרגול המערך הטכנולוגי ומערך שעת חרום 

 ות לבחינת מערך מחשוב חלופי בעת חרום ושריד DRPייזום תרגיל      

 קמפוס רמלה.     

  5השתתפות פעילה בתרגיל נקודת מפנה  

 איתור טכנולוגיות חדשות כדי לסייע לארגון במילוי משימותיו 

 תמיכה ושיפור התשתיות והמערכות כנגד תקיפות סייבר 
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המחלקה שמה דגש על סיוע לארגון ביעדים המרכזיים: משמורת בטוחה, משמורת נאותה ומניעת  .2

 זאת הועמדו מספר פרויקטים במיקוד פעילות:פשיעה. במסגרת 

  מערכת מתקדמת עם ממשק חדשני, המחליפה את צוהר הישנה – 2צוהר 

 המערכת המרכזית לניהול כספים, רכש ולוגיסטיקה בשב"ס - מרכבה 

  מערכת שו"ב לניהול שיגרה וחרום –תמונת שער 

  המערכת המרכזית לניהול המסמכים בארגון –תלם 

 לניהול משאבי אנוש מערכת  - יהלום 

 ניהול ורישום תנועות כלואים בכניסות וביציאות של מתקני שב"ס - מגדלור 

 מערכת המציגה את המידע הרלוונטי למפקדי הליוויים והעברת דיווחים  – אביר לבן

 מהשטח למשל"ט ולגורמי מטה

  מערכת לניהול כספי האסירים –מכסף 

  טיפול והשיקום של אסיריםהמערכת המרכזית בארגון בהיבט ה -תיקתקון 

". בדצמבר הופסק השימוש במערכת צוהר היישנה 2פועלת בארגון מערכת "צוהר  2014החל ממרץ  .3

היא המערכת הבלעדית לניהול תהליכי האסיר. המערכת הינה פרי פיתוח של יחידת הפיתוח  2וצוהר 

 ות האסירים בשב"ס. בשב"ס ונועדה להחליף את מערכת צוהר המיושנת, בנושא ניהול המידע אוד

 בדצמבר עלו שני רכיבי ראשונים של מערכת תיקתקון עבור חטיבת התקון: .4

מערכת לתמיכה בחוק הגנת הציבור מפני עברייני מין הנותנת מענה לניהול כולל של מעקב וטיפול  -

בכלל אוכלוסיית עברייני המין ומהווה את הרכיב הראשון לתיק הסוציאלי הממוחשב הצפוי לעלות 

  .2015לאוויר במהלך 

 

 המאפשר ניהול מסגרות חינוך לאסירים. המערכת הוסבה ממערכת צוהר הישנה.  -תיק חינוך  -

 

שודרגו מודולים שונים במערכת "תמונת שער", בדגש על הפיכת המערכת למערכת  2014במהלך  .5

 אג"מית לתמיכה במצבי חרום ותרגילים.

( במערכות יהלום, BOהקמה והרחבת מחולל דו"חות ), בוצעה עבודה נרחבת בנושא 2014במהלך  .6

 עין בוחנת, האסיר,בטחון, תכנון רפואה ועוד.

דוחות אלו מאפשרים למשתמש שליטה וניתוח מסת נתונים גדולה, אינטגרציה ושיקוף של כלל נתוני 

 הסגל הנדרשים בתהליכי קבלת ההחלטות מכלל המערכות, באופן עצמאי ללא תלות בפיתוח נוסף.

מהלך יולי, אוגוסט הושלמה פריסת מערכת ספירת אסירים החדשה על גבי אייפד והורחבו יכולותיה ב .7

 וסנכרונה עם שאר מערכות הבטחון אביר לבן ומגדלור. 
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הסתיים הפיילוט למערכת מגדלור בביס"ר והחלה פריסתה המבצעית בכלל יחידות  2014במהלך  .8

 שב"ס שכלל הטמעה וליווי של השטח.

שלמת פריסת מערכת ספירות ומגדלור הותאמה ושודרגה מערכת אביר לבן, הסתיים במקביל לה .9

 מחשוב פק"מים, טפסים ודוחות ושיבוץ כלואים לליווים.

במהלך השנה החלה כתיבת מכרז מורכב להקמת מערכת מידע לניהול מערך התעסוקה ומרכזי   .10

 המכר בשב"ס.

שיפור ביצועים, שדרוג והחלפת השרתים,  לקראת סוף השנה שודרגה מערכת תלם, שדרוג תשתיתי, .11

 ומעבר לסביבה וירטואלית.

במהלך השנה החלה פעילות נרחבת בהיבט אבטחת מידע למערכות התוכנה והתשתית, בהתאם  .12

 למגמה העולמית בתחום הסייבר.

 

 מחלקת תקשוב

שהינם  פרוייקטים ומשימות בתחום התקשוב מהוות מרכיב מהותי בפעילות הטכנולוגית בשל העובדה .1

נפרסים ונוגעים בכל תחומי העשייה: אג"מ )בטחון ומודיעין(, האסיר, סגל, שירות, תשתיות ארגוניות, 

 מבצעים מיוחדים וכו'.

 באמצעות הזרועות השונות של תקשוב :  בוצעה  מגוון העשייה  .2

  מש"ח  27.5פרויקטים בהיקפים שונים ובסך כולל של כ  60ביצוע כ 

  2013בלו"ז קצר וברצף מהרבעון האחרון של שנ"ע  –פתיחת מתקן חולות , 

פלחים, התקנת מערכות מנ"מ, מולטימדיה, תשתיות  4התקנת אמצעים טכנולוגיים ב 

תקשורת, מחשוב, טלפוניה, גילוי וזיהוי, אלחוט, מיגון היקפי, מע' ביומטרית לרישום 

 השוהים ועוד

  אסירים, "צוק איתן", שינויי  שביתת –הכנת אומדנים, תמיכה בפעילות מבצעית שוטפת

 ערוצי טל"כ )מס' פעימות(, הערכות בבימ"ר לכיש, שחרור אסירים ועוד

  מצדה )אפיון מע' קשר, חפ"ק(, דרור )מרכז שקלוט(, נחשון  –תמיכה ביחידות המיוחדות

 )בתי משפט, רכבים(, צור )אפיון משל"ט(

  מראית עין", צילום לבתי חוליםמשקף נייד, "האח הקטן" -פיתוח יכולות ואמצעים חדשים , 

 שותפות בצוות בדיקה אירוע רימונים 

  מ"י, רשות להגנת עדים, אגף התקשוב( -שת"פ עם גורמי חוץ( 

  טיוב מחירונים, הדרכות –הערכות למרכב"ה 

  טל"כ, חידוש מכרז מוביל )בתהליך( –הכנת מכרזים 

  סוני פלייסטיישן, מכשירי  –חוות דעת מקצועיותDVD .ועוד 
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  הצגת אמצעים טכנולוגיים במסגרת תערוכתHLS בגני התערוכה 

  בחינת משמעויות למעבר מערך ההדרכה -מתקן נעורים 

  'אפיון מעVC לשב"ס 

  העברת וידאו וצילום במסגרת יום ספורט שב"ס –תמיכה בפעילות מנהלתית 

  קרסטרון, שו"ב, תערוכות מקצועיות -הכשרות מקצועיות 

 פו"מ, סמב"צים, מפקדי אגפים,  –קצועיות במסגרת קורסי ביה"ס ניר העברת הדרכות מ

 מודיעין 

  במסגרת החלטת ממשלה על העברת מערך הפיקוח האלקטרוני לאחריות שב"ס, הוחלט על

הקמת משל"ט פקא"ל לצורך שליטה ובקרה על כלל המפוקחים בחלופות מעצר, ביצוע כלל 

 פעולות בינוי, התאמות ותשתית ע"י תקשוב

  ישופצו האגפים הבאים :  2014במסגרת תר"ש שיפוצי אגפים, הוחלט כי שבנ"ע 

  22אגף  –אשל 

  14+15, 6אגפים  –איילון 

  4אגף  -כרמל 

 כחלק משיפוץ האגף ע"י בינוי, בוצע שדרוג מקיף למערכות      

 הטכנולוגיות והתאמתן למפרטי התקן המחייבים.     

 ה בביס"ר דקל, הרחבת משל"ט והתאמות בינוי, הקמת שיפוץ משל"ט וכן שיפוץ יומן הכניס

חדר תקשורת חדש, הוספת מערכות הקלטה, החלפת שולחן משל"ט ויומן כניסה, התקנת 

 קרוסלה בכניסה לביס"ר, החלפת משק מכשירי הקשר ביחידה וכו' 

 שיפוץ כיתת לימוד והוסבה לכיתת הכשרה לקורסי בכירים 

 יסה בביס"ר דקלשיפוץ משל"ט וכן שיפוץ יומן הכנ 

  במסגרת היערכות מחדש של הרשות להגנת עדים, הוחלט על העתקת מקום מושבה

למבנה חדש, שב"ס נרתם לעזור בביצוע פרויקט העתקת המשל"ט ושדרוגו באופן שיכלול 

 יכולות מולטימדיה, מנ"מ, שליטה ובקרה ואלחוט. 

 ,שופץ ושודרג בימ"ש  כחלק מתכנית בניית ושיפוץ בתי משפט ע"י הנהלת בתי המשפט

מחוזי ת"א.  במסגרת השיפוץ, הורחב שטח המעצרים שבאחריות שב"ס באופן משמעותי, 

כלל המערכות שודרגו במספר שלבים וזאת במטרה לאפשר רציפות תפעולית מבלי לפגוע 

 במבצעיות המקום.
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  הוחלט על הקמת מרכז הדרכה ארצי אשר ימוקם באשמורת. המרכז כולל יכולות

דיה וסימולציה מתקדמות אשר מאפשרות ביצוע תרגול יעיל ואיכותי לרבות תחקור מולטימ

 מתקדם באמצעות מערכת תחקור ייעודית.

  כחלק מפרויקט שדרוג עולם החוזי בשב"ס, הוחלט על שדרוג ערכות שידור הווידאו לאחור

 יח'. 15 –וכן רכש של מערכות שידור חדשות 

, תיקי צילום, מצלמות, חצובות, סוללות 4Gו ברשת אפיון הערכה לרבות רכש דוחסי וידא

 גיבוי, נהלי תפעול.

  שב"ס מפעיל מתקנים לשיקוף חפצים על מנת לגלות אמל"ח, סמים או כל חפץ שכניסתו

 אסורה בין כותלי בתי הכלא. 

משקפי חפצים ניידים אשר יסופקו למתחם קציעות  2ע"פ דרישת ראש אג"מ, נדרש לייצר 

 ולמתחם הדרים.

  אפיון, תכנון ובניית מזוודת פו"ש ניידת ליח' שב"ס לטובת ליווי עצורים מחוץ  -האח הקטן

לבתי הכלא )בתי חולים, בתי דין רבניים וכד'(. המזוודה מאפשרת העברת התראות 

למשל"ט )הרלוונטי( בזמן אמת ויכולת להגיב באופן מהיר לאירועים מחוץ ליח' שב"ס. 

ני וידאו והתראות מסוגים שונים למשל"ט ע"ג רשת המזוודה מאפשרת להעביר נתו

 הסלולאר.
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 יעוד

 מחלקת ביקורת תסייע לארגון להשיג את יעדיו ולשפר את יעילות ומועילות פעולותיו , 

 באמצעות ביצוע והנחיית ביצוע ביקורות ובקרות, תשמש גורם מקשר בין הארגון לבין גורמי 

 ביקורת ומבקרים חיצוניים ותשיב לפניות הציבור בנושאים הקשורים לשב"ס.

 

 תפקידים

 .ביצוע ביקורות נושאיות 

 .ריכוז וארגון ביקורות מערכתיות 

 .ביצוע בקרות פתע ובקרות מעקב 

 משרד מבקר המדינה ומבקר המשרד לבט"פ בנושאי ביקורת ותלונות הציבור. קישור ותיאום עם 

 .גיבוש התייחסות לדוחות ביקורת של מבקרים חיצוניים ומבקרים רשמיים 

 .ביצוע שוטף של בקרת תנאי מחיית אסירים 

 .טיפול ומתן מענה לפניות ותלונות הציבור 

 

 2014עיקרי פעילות מחלקת ביקורת בשנת 

 טיפלה במתן מענה לדוחות הביקורת שביצעו גורמים חיצוניים בתוך שב"ס. המחלקה  מחלקת ביקורת

 ריכזה את ההתייחסויות הגורמים הרלוונטיים וגיבשה את מענה שב"ס לביקורת.

  דוחות בהם נדרשה התייחסות שב"ס.  6 –מבקר המדינה 

  דוחות. 10  -מבקר המשרד לבט"פ 

  דוחות . 85 –מבקרים רשמיים 

 

  בנוסף לכך טופלו עשרות רבות של פניות טלפוניות פניות כתובות, 1000-טופלו כ  -בפניות הציבור טיפול. 

 

 .מחלקת ביקורת ריכזה , ארגנה והנחתה את הביקורת המערכתית בשלושת המחוזות וביחידות הנציבות 

 

 עה בקרות פתע מחלקת ביקורת ביצעה בקרות פתע בנושאים שעלו בדו"ח ביקורת אירוע רימונים  וכן ביצ

לבדיקת תנאי מחיית האסירים , לרבות בנושאים שעלו בדוחות המבקרים הרשמיים כגון  תנאי מאסר, מזון 

 אסירים ועוד.  

 

 :מחלקת ביקורת ביצעה ביקורות בנושאים הבאים 

 הפעלת אגפים לאסירים בטחוניים 

  ניהול כספי אסירים 

 מעברים 

 

 

 יחידת מבקר הפנים
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 פרק ז'
 

יחידות 

הכפופות 

אגף לראש 

 האסיר
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חטיבת הכליאה מופקדת על מערך הכליאה וחלופות הכליאה. במישור הכליאה אחראית החטיבה על הפן 

המנהלי של הכליאה, על החזקת הכלואים במשמורת בטוחה ונאותה, תוך הבטחת יישום הוראות החוק, 

לופות הכליאה תפקידה להבטיח פיקוח יעיל, שמירה על והקפדה על ניצול יעיל של משאבי הכליאה. בפן של ח

 ביטחון הציבור ומניעת ביצוע עבירות ע"י המפוקחים, במסגרת ההוראות והסמכויות המוקנות בחקיקה.

חטיבת הכליאה מהווה חוליה מקשרת בין כלל גופי האכיפה במדינה והיא מקיימת קשרי גומלין הדוקים עם 

המשפט, ארגונים, עורכי דין ועמותות. מערך הכליאה מהווה שומר הסף של משרדי הממשלה, הנהלת בתי 

 הארגון בכל הנוגע לחוקיות הכליאה וחלופותיה, וגורם ַמנחה בכל הנוגע לאופן מימוש זכויות וחובות האסירים.

פנים החטיבה מופקדת על הנחיית הגורמים המקצועיים ליישום מדיניות הנציב, קיום ממשקי עבודה עם גורמים 

ארגוניים וגורמי חוץ, הכשרת סגל בתחום הכליאה והעצמת תפקידם, עדכון פקודות ונהלים והתאמתם למבנה 

הארגוני ובהלימה לשיטות העבודה הנדרשות, שותפות בתיקוני חקיקה בתחום חלופות הכליאה ומעורבות 

 הכליאה ובין הכליאה לחלופותיה. לפיתוח כלים טכנולוגיים לייעול מערך הכליאה ויצירת אינטגרציה בין חלופות

 

 מחלקת האסיר

 ביצועית.  -מחלקת האסיר פועלת בחטיבת הכליאה ומשמשת כמחלקה מקצועית 

  המחלקה אחראית על תהליכי הקליטה, המיון, השיבוץ, הניוד והניהול של אסירים, תוך ניהול מערך

 הכליאה וניצול מיטבי של מקומות הכליאה. 

 ת הידע המקצועי בתחום הכליאה והטמעתו תוך קיום קשרי גומלין עם המחלקה אחראית על הקני

 גורמי שב"ס וגורמי חוץ. 

  המחלקה פועלת לאתר צרכים עתידיים ולפעול למתן מענה הולם לזיהוי צרכים אלו תוך מתן פתרונות

 בהלימה למגבלות המערכת, מצבת האסירים ואופי בתי הסוהר. 

 חירום תוך ניצול מיטבי ואסטרטגי של מקומות הכליאה  המחלקה אחראית על מתן מענה בעתות

 ובהתאם לאופי המשתנה של האוכלוסייה הנדרשת. 

   .המחלקה פועלת למתן מענה לצרכי האסיר ופניות גורמי החוץ וזאת בהתאם למדיניות שב"ס 

 תחומי פעילות/אחריות עיקריים

 פעילות בשגרה ובמצבי חרום מערכתיים ולאומיים. -

 עם יחידות השטח.חיזוק הקשר  -

 קיום בקרות שוטפות בבתי הסוהר. -

 גיבוש קשרי עבודה עם גורמי חוץ ועיגונם באופן מסודר. -

 הכשרת הסגל המקצועי וקיום ימי עיון לצוות הכליאה. -

 הנחיה מקצועית לצוות הכליאה במחוזות ובבתי הסוהר. -

 השמה מיטבית של עצורים ואסירים במתקני שב"ס השונים. -

 חטיבת הכליאה
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 מספר ענפים ותחומי עיסוק במחלקת האסיר

 ענף קליטה ושיבוץ

 קליטת כל סוגי הכלואים מכל גופי אכיפת החוק בכל סטטוס משפטי ושיבוצם לבתי  -  

 סוהר.      

 העברת כלואים בין המתקנים בהתאם לצרכי המערכת.   -  

 הגנה, קיום ועדת העברות לשפוטים, פליליים, ביטחוניים ואוכלוסיות מיוחדות )טעוני  -  

 ארגוני פשיעה, אוכלוסיות מיוחדות(.      

 מעורבות במבצעים בתחום הפלילי והביטחוני.  -  

 

 

 ענף רישום וניהול אסירים  

 ביקורת על משך החזקתם של עצורים עד תום ההליכים ואסמכתא חוקית   -  

 לכליאתם.                

 מבחן לצורך תסקיר.טיפול בזימון עצורים לשם קיום מפגש עם ק. ה -  

 טיפול בהחלטות בימ"ש לבדיקה פסיכיאטרית לעצורים. -  

 טיפול בשחרור אסירים מאוימים תושבי שטחים. -  

 סיווג אסיר כפלילי או ביטחוני. -  

 טיפול בשחרור מוקדם של אסירים חיילים. -  

 טיפול בפניות גורמי חוץ לקבלת מידע על אסירים. -  

 לסגל הכליאה.הנחיה מקצועית  -  

 הפעלת מערך רשמי בתי משפט. -  

 מעקב וטיפול בהחזקתם החוקית של שוהים בלתי חוקיים. -  

 

 ענף אבחון ומיון  

 קיום תהליכי אבחון ומיון לצורך השמה בבתי הסוהר בהתאם לשיקולי ביטחון    -  

 וצרכי האסיר.                  

 הפעלת מערך אבחון ומיון עצורים באמצעות קרימינולוגים קליניים   -  

 ופסיכיאטרים.                  

 הפעלת תהליך אבחון ומיון חדש לשפוטים תוך שימוש בכלי הערכה מובנים. -  

 הפעלה רחבה של מערך מיון מוקדם של מאסרים נדחים. -  

  -  

 

 יחידת זימונים לבתי המשפט     

 מערך הזימונים לבתי משפט לכלל הכלואים בשב"ס. הפעלת - 

  

 

 נפגעי עבירה      

 יישום חוק זכויות נפגעי עבירה ומתן שירות לנפגעי העבירה. - 

קיום קשרי עבודה עם גורמי חוץ כגון: המועצה לשלום הילד, מרכזי סיוע לנפגעי תקיפה  - 

 מינית, ארגון נרצחים ונרצחות, מרכז נוגה וכיו"ב.
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 2014עיקרי פעילות  מחלקת האסיר בשנת 

 התמקצעות בתחום הידע המקצועי, הכשרה והסמכה של גורמים מקצועיים במערך הכליאה. -

קליטה וויסות של אוכלוסיות האסירים השונות בהתאם לצרכי הכליאה הלאומיים ומתן מענה לקליטת  -

 אסירים יחודיים.

 עדכון פקודות ונהלים. -

", הטמעת המערכת בקרב המשתמשים אפיונה ופיתוחה בהתאמה 2"צוהר מעבר למערכת המחשוב  -

 לצרכי המשתמש.

 בניית תיק חניכה לרשם. -

 הטמעת האמנה עם מ"י והפעלת סבב ג' בהיבט הכליאתי

 

 2015מגמות לשנת 

 מתן מענה מיטבי לצרכי הכליאה הלאומיים.  - 

 שיפור יכולות מקצועיות בתחום הידע המקצועי. - 

 ת הסגל המקצועי.התמקצעו - 

 שיפור הממשקים ומיסודם  מול גורמי חוץ. - 

 " לצורכי הכליאה  2המשך פיתוח והתאמה של מערכת המחשוב "צוהר  - 

 המשתנים.           

 

 עבודות שירות

 

 הגדרה 

עבודות שירות הינה חלופת מאסר שיכולה להינתן על ידי בית המשפט בהסכמת הנידון לתקופה 

חודשים, ומיושמת באמצעות העסקת נידונים במוסדות לתועלת הציבור מחוץ  6מוגבלת של עד 

ימים בשעות עבודה מוגדרות בהתאם לחוק, תוך פיקוח על תנאים,  5לכותלי בית הסוהר, ללא שכר, 

 שקבע בית המשפט ובהתאם לכללים, שנקבעו ע"י הממונה על עבודות שירות.

 

שירות.  ם שנגזר דינם לריצוי מאסר בדרך של עבודותנאשמי 5102החלו בריצוי עונשם  2014בשנת 

 מקומות עבודה .  400 -המועסקים בכ -עובדי שרות  2330 -מרצים עונשם כ בכל זמן נתון

 

  מטרות הוראות חוק העונשין שעוסקות בנשיאת מאסר בעבודות שירות 

לחברה "מקום שניתן להשיג את המטרות העונשיות של המאסר בדרך מועילה יותר  -

 (.25ופוגענית פחות לעבריין, יש להעדיף דרך זו" )מתוך הצעת חוק  העונשין תיקון מספר 

ענישה המהווה מענה למידתיות, שמקורה באיזון בין ענישה נכונה לבין חומרת המעשה  -

לנאשם שנידון ונסיבותיו האישיות, על מנת  להימנע ממאסר בבית הסוהר לצמצום נזקי 

  מאסר. 

שרות לנאשם להמשיך ולקיים חיי משפחה, חברה ועבודה כמעט סדירים תוך כדי מתן אפ -

 ריצוי המאסר, שהוטל עליו.

ענישה התורמת לעובד השירות בהקניית כישורי עבודה, הקניית ערכי התנדבות ותרומה  -

 לחברה.

ענישה המשרתת את הקהילה ומקדמת רווחתה בכך, שעובדי השירות מועסקים במסגרות  -

 יינות במוסדות לתועלת הציבור.המאופ
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צמצום הצפיפות בבתי הסוהר וחסכון בעלויות המאסר בהשוואה לריצוי מאסר מאחורי סורג  -

 ובריח.

 

 תמטרות יחידת ממונה על עבודות שירו 

 יישום החלטות בית המשפט באופן מקצועי ומיטבי, תוך שמירה על ערכי הארגון. -

בהתאם לרוח החוק ובהתאם  למדדי התאמה והשמה הגשת חוות הדעת לבית המשפט  -

תוך שיתוף פעולה עם גורמי ממסד אחרים, מתוך מטרה לאפשר לנאשם, שנמצא מתאים 

ומסכים לשאת את עונש המאסר בעבודת שירות בהתאם לתנאים, שקבע בית המשפט 

 ולכללי הממונה על עבודות שירות.

 קופה הקצרה ביותר, שאותה עליו לרצות.לאפשר סיום ריצוי העונש, שקבע בית המשפט בת -

לפקח באופן יעיל על עובד השירות, על התייצבותו, תפקודו ואופן הפעלתו, ע"י מעסיק  -

 בהתאם לכללים והנחיות למעסיק והכללים לעובד שירות.

מיצוי הליכי האכיפה בזמן הקצר ביותר ובשיתוף פעולה עם גורמי אכיפה, לצורך איתור עובד  -

לא סיים את התקופה שנקבעה לו ו/או הפר הכללים  והבאתו לריצוי יתרת המאסר שירות, ש

בבית סוהר לאחר, שהוחלט ע"י  בית המשפט או הגורם המוסמך בשב"ס  על הפסקת 

 עבודת השירות.

איתור מקומות לעבודת שירות למגוון סוגי האוכלוסייה, לרבות לאנשים עם מוגבלות  -

 ולהצבתם של נידונים לעבודה.

 

 עיקרי פעילות  

 אחידות ביצוע באמצעות פקודות ונהלים. -

 קידום תהליך פיתוח המחשוב בהתאם  לחוק. -

 הגברת ההתמקצעות של סגל עבודות השירות, קיום הכשרות והדרכות . -

 קביעת נהלים משותפים עם גורמי אכיפה וממסד. -

 ביצוע ביקורות על עבודת  היחידות המחוזיות. -

 

 2015היעדים לשנת  

 שיפור המערכת הממוחשבת החדשה.  -

 המשך עשיה לחיזוק הקשר עם מערכת בתי המשפט, הפרקליטות והתביעה. -

המשך מעקב אחר עובדי שירות חבי מאסר, צמצום מספר חבי מאסר לאחר הפסקה  -

 מנהלית ע"י חיזוק ממשק למשטרת ישראל.

 ם במערך.עריכת יום עיון לכלל סגל ע"ש ולסקטורי -

מתן הרצאות לשופטים/פרקליטים/תובעי משטרה, להגברת המודעות ושיתוף הפעולה  -

 בתחום עבודות שירות.

 בקרות וביקורים במחוזות. -

 הפקת חוברת מידע לעורכי שימוע. -

 פיתוח ועדכון אתר אינטרנט לעבודות שירות. -

 שיפור ממוצע מבחני הידע של כלל מערך ע"ש. -

עבודת שרות עם בתי הסוהר למניעת טעויות בחישובי מאסר, לימוד מרכיבי חיזוק ממשק  -

חישוב תקופת המאסר בהפסקות מנהליות/שיפוטיות בעבודת שרות והמרתם למאסר 

 בפועל.
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 נתונים סטטיסטיים 

 ממחוז צפון(. 32%ממחוז דרום,  31%ממחוז מרכז,  37%עובדי שירות ) 2743-כ -

 של עובדי שירות פעילים. מעובדי שירות בסטאטוס 85% -

 חוות דעת הוגשו לבימ"ש, מהם : 9175 -

 מכלל חו"ד שנשלחו לבית משפט. 75%חוות דעת חיוביות המהוות   6917

 מכלל חו"ד.  23%חוות דעת  שליליות שנשלחו מהוות   2077

בקשות התבקשה  דחיית מועד  מבימ"ש לצורך איסוף מידע נוסף   182בעניינם של 

הילה, לצורך גיבוש חו"ד )בדרך כלל בשל מורכבות אפיוני המועמד והעבירה(. מגורמים בק

 מכלל חו"ד. 2%טיפול בחוו"ד אלה היוו 

 

 נידונים. 3490, וסיימו 2014נידונים החלו לרצות עונשם בשנת  5102 -

 חודשים.  6עד  5מעובדי שירות נידונים לתקופת מאסר של  79%-כ -

 בגין עבירות תעבורה. 23%-נאשמים בגין עבירות תקיפה וחבלה וכ 20%-כ

מעל גיל  0.5%-וכ 18מעובדי השירות קטינים עד גיל  1%-מעובדי השירות גברים, כ 98%-כ -

 .21-35מעובדי השירות בטווח גילאים  22%-, כ70

 מעובדי השירות היו בעברם במאסר )כולל עבודות שירות(, או במעצר. 58%-כ -

 .2014שיחות בירור נערכו לעובדי שירות במהלך שנת  3440 -

 עובדי שירות נעשתה הפסקה מנהלית. 227-ל -

 עובדי שירות נכנסו לבית הסוהר עקב הפסקה מנהלית או שיפוטית. 416 -

 עתירות הוגשו על החלטת נציב להפסקה מנהלית . 159 -

אסר" שאינם מרצים את עונשם, ( מעובדי השירות עד היום מוגדרים כ"חבי מ114) 4.1%-כ -

 לאלו נעשתה הפסקה מנהלית ולא התייצבו לריצוי מאסרם בבית הסוהר.

 

 יחידת הפיקוח האלקטרוני )פקא"ל(

ופעלה במסגרת הוראת שעה.   2007יחידת הפיקוח האלקטרוני הוקמה במשרד לביטחון פנים בשנת  .א

הועברה האחריות ליישום תכנית הפיקוח האלקטרוני לשירות בתי הסוהר  2009בפברואר  1-ב

 במטרה לשמר את התכנית ולטייב האכיפה. 

הפיקוח האלקטרוני מאפשר פיקוח באמצעים אלקטרוניים על שהותו של מפוקח במתחם מוגדר ובזמן  .ב

 נתון , כפי שהוחלט ע"י בית המשפט ו/או וועדת השחרורים.

מפוקחים בזמן נתון בכללם  750  -היחידה מפעילה כמעין "בית סוהר וירטואלי" ומפקחת על כ  .ג

 עצורים, אסירים , נשים וקטינים השוהים במעצר בית בפיקוח אלקטרוני בגין מגוון עבירות.

  

 מטרות התוכנית

 מתן מענה לצפיפות בבית הסוהר/מעצר וחסכון במקומות כליאה. -

 באחזקת עצורים ושפוטים בבית הסוהר/מעצר.חיסכון כלכלי  -

 מניעת נזקי מעצר/מאסר. -

 "נורמליזציה" לחיי הקהילה והגדלת פוטנציאל השיקום.  -

 

 משימות היחידה

 הוצאה לפועל של החלטות בתי משפט על מעצר בית בפיקוח אלקטרוני. -

שיקום האסיר, תיאום וחיזוק הקשר עם גופים ממלכתיים )משטרה, פרקליטות, רשות  -

 הנהלת בתי המשפט ומשרד הרווחה( בכל הקשור להתנהלות התוכנית.
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 טיפול מול גורמי מ"י והתביעה בהפרות מפוקחים. -

טיפול במס' מפוקחים בהתאמה ליכולת תקציבית ויכולת האכיפה של כלל שותפי התכנית  -

 בכללם משטרת ישראל. 

 שמירה על יישום משטר הפיקוח ואפקטיביות האכיפה.   -

 סיוע בהסתגלות המפוקח לתוכנית לפיקוח אלקטרוני ע"י מתן ליווי סוציאלי.  -

 הובלת מערך הפיקוח האלקטרוני על שלוחותיו.          -

הטמעת החקיקה בקרב כלל שותפי התכנית ויחידות שב"ס ע"י הדרכה והסברה להגברת         -

 עות ושיתוף הפעולה.  המוד

 

 חקיקה

 הפיקוח האלקטרוני הנו כלי חשוב למימוש אכיפת החוק במדינה והוא הוסדר לאחרונה במסגרת חקיקה. 

אושר בכנסת החוק לפיקוח האלקטרוני על עצור ואסיר משוחרר על תנאי )תיקוני  8/12/2014 -בתאריך ה 

 .16.6.15תחולתו, החל מתאריך  .האלקטרוניאשר מסדיר את נושא הפיקוח  2014-חקיקה(, התשע"ה

 

 

  2014סיכום פעילות שנת 

 

 מפוקחים

 קטינים.  40 –אסירים ברישיון ו כ  80 –מפוקחים פעילים מתוכם, כ  654  -ממוצע חודשי 

 ימי פיקוח

 ימי פיקוח פעילים בתוכנית.  257,748

 פתיחת 'חלונות פיקוח' 

 פעמיים(.חלונות )קבועים וחד   24,711סה"כ 

 פעילות קציני פיקוח

 הובאו לעיון חוזר 58מפוקחים נעצרו בעקבות הפרות,  183על פי נתוני היחידה 

 הוחזרו לפיקוח.  82-ו

 ליווי סוציאלי

 קטינים(.   40-מפוקחים בממוצע חודשי קיבלו ליווי סוציאלי )מתוכם כ  350 -כ

 

 2015יעדים ומגמות מרכזיות  לשנת 

 תפיסת ההפעלה למימוש תפקיד היחידה עפ"י החוק הנ"ל  לאכיפה אפקטיבית של הפיקוח.הסדרה ויישום  -

 מיצוב הפעלת משל"ט שב"ס למול הזכיין. -

 פנים וחוץ ארגוניים. -גיבוש נהלי עבודה ושת"פ עם גורמים משיקים ושותפים  -

ממשקים לפיקוח, מוכנות משרדים בשלוחות האזוריות, פיתוח כלים טכנולוגים ו –תשתיות וטכנולוגיה  -

 שליטה ובקרה.

 מיצוב היחידה כיחידה מבצעית, הכשרת כוח אדם.  -

   הטמעת החקיקה, חשיפה והסברה לפעולת היחידה בקרב גורמי חוץ ופנים ארגוניים. -
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 יחידת הפיקוח על עברייני מין  -"צור"

 

ופועלת מתוקף חוק   2006 -יחידת צור הוקמה עפ"י חוק "הגנה על הציבור מפני עבירות מין", התשס"ו

 זה.

תהליך החקיקה ערך מספר שנים ומעיד על הקושי והלבטים בחקיקת חוק זה. מחד, הפגיעה בחירותו 

של עבריין מין, אשר סיים לרצות עונשו ומאידך, הפגיעה הקשה בקורבנות המותירה סממניה על יכולת 

 ונים בחייו.התפקוד וההשתלבות של הקורבן לאורך שנות חייו ובמישורים הש

חוק זה אינו ענישתי ומטרתו הגנה על הציבור מפני הישנות של עבירות מין מאלו שאובחנו כבעלי 

 מסוכנות מינית, שאינה נמוכה והפעלתו תהא במידה הנדרשת כדי למלא מטרה זו.

קציני מעקב ופיקוח מבצעים פעילות גלויה וסמויה המתאפיינת במפגשים בביתו של המפוקח, במקום 

 ודתו, ביצוע תצפיות, מעקבים, תשאול בני משפחה ואף תשאול גורמים זרים במידת הצורך.    עב

 הפיקוח נעשה בשעות שונות ובמועדים שונים בהתאם לנסיבות המפוקח והתנאים שנתנו בצו הפיקוח.

  

 יעוד היחידה

 הנמצאים בפיקוח .הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין מקרב עברייני מין הינו  ייעוד היחידה

 מטרות היחידה    

 איתור,  מעקב וסיכול כוונות של מפוקחים לביצוע עבירות מין חוזרות.

 

 משימות היחידה    

 המלצה על הוצאת צווי פיקוח והארכתם.

 ביצוע פיקוח גלוי וסמוי למניעת עבירות.

 

 סמכויות והגבלות בחוק   

ניתן להטיל על עבריין המין. הטלת ההגבלות חוק ההגנה על הציבור מפרט את ההגבלות אותן 

 מטרתה הרחקת עבריין המין מגורמי סיכון ונסיבות שיש בהן לעורר מסוכנותו.

ההגבלות אותן ניתן ליישם הם אלו אשר אושרו בצו הפיקוח על ידי בית המשפט. בצו יופיעו הסמכויות 

 אותן התיר בית המשפט.

               

 2015מגמות לשנת  

 "שיקום מונע" . -הטמעת וליווי חלק ג' לחוק               

 גיבוש  הליכי עבודה לקבלת משימת הפיקוח על  קטינים פוגעים מינית.               
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 ענף טיפול ושיקום

 
בהתאם על ידי מתן טיפול סוציאלי וכלים מתקנים,  -תפקיד השירות הסוציאלי בבית הסוהר הינו לסייע לאסיר

 לצרכיו ויכולותיו, תוך בדיקת מוטיבציה לשינוי דרכו.

 

 : של ענף טו"ש 2014להלן נתוני סיכום שנת העבודה 

 חונכים ונחנכים -אובדנות .1

 נחנכים חונכים שנה

2012 209 475 

2013 227 536 

2014 216 626 

 

 אסירים בהשגחה .2

 סה"כ רמה ב רמה א שנה

2011 149 968 1117 

2012 112 795 907 

2013 111 959 1070 

2014 84 1015 1099 

 

 דוחות: .3

 2012 2013 2014 

 643 645 616 ו. שחרורים

 252 216 222 ג.ע./אלמ"ב

אחר )אסירי עולם, 
 חנינות, מענה לעתירות(

138 162 195 

 1,090 1023 976 סה"כ

 

 

 :הערות

 הנתונים בממוצע חודשי. .א
 הנכתבים לוועדות חוץ שב"ס )ג.ע, אלמ"ב(.קיימת יציבות במספר הדוחות  .ב
 ניכרת עליה משמעותית בכמות הדוחות הנכתבים לוועדות שחרורים וכמענה לעתירות. .ג

 
 
 
 
 

 חטיבת תקון
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 דיונים בוועדות ג. ע. ואלמ"ב .4

 

 

 סה"כ ג.ע אלמ"ב

 פורום ח.ו.ק מורחב פורום ח.ו.ק מורחב 

2012 857 2498 369 152 3876 

2013 861 2240 344 80 3525 

2014 690 1697 341 38 2766 

 

 :הערות
 

הייתה ירידה במספר הדיונים. בעבר הופנו לבחינת פרופיל אלמ"ב אסירים בעלי רקע קודם  2014במהלך 
 3משרדי ההפניה הינה בטווח של -שנים ובעקבות תיקון שסוכם עליו בפורום בין 7בתחום אלמ"ב בטווח של 

 שנים..
 

 רב מקצועיות: דיונים בוועדות טיפוליות .5

 2014 2013 2012 נושא

 406 371 348 ט"פ

 206 169 180 שיקום

מסוכנות לאסירי 
 אלמ"ב

312 413 474 

 858 953 840 סה"כ

 

 : הערות
 הנתונים מוצגים במצטבר.  .א
נמשכת מגמת העלייה באוכלוסיית ט"פ  המצביעה על עליה בכמות האסירים הסובלים מבעיות  .ב

 נפשיות. 
הדיונים בוועדות שיקום לאור מיקוד הנושא ע"י ענף טו"ש, דבר שבא לידי ביטוי  הן עלייה במספר  .ג

 בביקורת והן ביום עיון ענפי שהתמקד בכך.
 

 קבוצות טיפוליות בחלוקה לנושאי הקבוצה .6

סוג 

 הקבוצה

2012 2013 2014 

 השתתפויות קבוצות השתתפויות קבוצות השתתפויות קבוצות

 860 63 899 65 900 36 אלמ"ב

 802 82 784 64 336 28 ע. מין

 7,621 589 6,928 250 4,078 284 התמכרויות

התמודדות 
עם המעצר/ 

 מאסר

82 1,164 108 1,085 105 958 

הכנה 

 לשחרור

27 368 9 130 15 197 

אלימות 

 כללית 

75 868 89 1,099 138 1,135 

 940 85 1,344 93 509 35 כישורי חיים

אסירים/ 
עצורים 

 בהשגחה

11 165 19 217 29 219 

 470 67 364 36 474 49 חונכים
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 102 10 92 9 45 4 אבות בפר"ח

 1,135 121 1,031 85 802 80 אחר

 14,439 1,304 13,973 827 9,709 711 סה"כ

  

 :הערות

 ישנם אסירים/ עצורים שהשתתפו ביותר מקבוצה אחת. .א

במספר הקבוצות הטיפוליות  58%גידול של  -טיפוליניכרת עליה מתמדת בשימוש בקבוצות ככלי  .ב

 .2013לעומת 

 המשך הטיפול בהתמכרויות כנושא מרכזי. .ג

 גידול בהיקף הפעילות הקבוצתית בולט בתחומים הבאים: .ד

 במספר הקבוצות,  28%גידול של  -עברייני מין

 -אובדנות בהיקף הקבוצות בהתאמה לסקר הצרכים, התמודדות עם 55%גידול של  -אלימות כללית

 בהיקף הקבוצות. 74%גידול של 

 

 מחלקות ופרויקטים בחלוקה לפי סוגי הטיפול: –מסגרות טיפוליות  .7

 גמילה -מחלקות טיפוליות .א

 מספר אסירים ששהו במסגרת  טיפול ב ביס"ר

2012 2013 2014 

 77 75 70 תעסוקתית -גמילה  חרמון

 78 84 80 קהילתית -גמילה  חרמון

 93 81 85 צעדים -גמילה  חרמון

 85 78 55 אלכוהול -גמילה  חרמון

 315 229 260 אשפוזית -גמילה  חרמון

 95 101 63 גמילה מסמים צלמון

 51 49 35 גמילה מסמים –"טל"  השרון

נווה 
 תרצה

 24 21 43 גמילה מסמים –"אתגרים" 

 78 70 74 גמילה מסמים דקל

 36 59 31 גמילה מאלכוהול אלה

 932 847 796 סה"כ 

       

 

 אלמ"ב: -מחלקות טיפוליות .ב

 

 

 

 מספר אסירים ששהו במסגרת  טיפול ב ביס"ר

2012 2013 2014 

 78 74 87 אלמ"ב חרמון

 39 45 35 אלמ"ב רימונים

 117 119 122 סה"כ 
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 ע.מין: -מחלקות טיפוליות .ג

 מספר אסירים ששהו במסגרת  טיפול ב ביס"ר

2012 2013 2014 

 65 47 57 ע. מין חרמון

 44 49 40 ע. מין רימונים

 46 49 59 ע. מין מעשיהו

 155 145 156 סה"כ 

 

 

 שיקום: -מחלקות טיפוליות .ד

 מספר אסירים ששהו במסגרת  טיפול ב ביס"ר

2012 2013 2014 

 52 44 51 שיקום חרמון

 77 68 106 שיקום מעשיהו

 62 40 56 שיקום השרון

נווה 
 תרצה

 8 7 8 שיקום

 199 159 221 סה"כ 

  

 גמילה: -פרויקטים טיפוליים .ה

 מספר אסירים ששהו במסגרת  טיפול ב ביס"ר

2012 2013 2014 

 61 53 57 גמילה מסמים כרמל

 23 37 38 מטופלי מתדון כרמל

גמילה  –"רעות"  רימונים
 מסמים

20 30 22 

 38 37   אופק

פרויקט "הבשורה"  איילון
 מסמיםגמילה 

19 17 31 

גמילה  –תל"מ  ניצן
 מסמים

50 32 38 

 67 86 56 גמילה מסמים אביב-תל

גמילה -"צעד ראשון"  הדרים
 מסמים

37 43 43 

 22 17 17 סמים -גמילה  אשל

 25 16 16 אלכוהול -גמילה  אשל

 49 52 23 גמילה מסמים אוה"ק

 419   420 333 סה"כ 
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 בתחום אלימות כללית וכישורי חיים: -פרויקטים טיפוליים .ו

 מספר אסירים ששהו במסגרת  טיפול ב ביס"ר

2012 2013 2014 

אלימות  –"שינוי"  חרמון
 כללית

30 38 40 

 44 45 22 מאסר ראשון צלמון

 32 18 23 מאסרים ארוכים שיטה

טיפול  –"כתף"  נווה תרצה 
 בט"פ

47  32 26 

אלימות  –"אתגר"  דקל 
 כללית

 נסגר 24 26

"כישורי  –תמ"ר  דקל
 חיים"

70 61 56 

 -"אבני דרך" אשל
 מאסרים ארוכים

 29 56 

 254 247 236 סה"כ 

 

 הערות:

 .2013פרויקט "אבני דרך" למאסרים ארוכים באשל, נפתח באוקטובר  .א

ניכרת עלייה בכמות האסירים ששהו במחלקות הגמילה ויציבות בכמות האסירים  –טיפול בהתמכרויות  .ב

 שטופלו במסגרת פרויקטים יחידתיים )אסירים שמסיבות מנהלתיות אינם יכולים להשתלב במחלקות(. 

 יציבות במספר המטופלים. –טיפול באלמ"ב  .ג

 עלייה במספר המטופלים.  –טיפול בע. מין  .ד

. עלייה זו נובעת 2014עלייה במספר המטופלים ששהו במסגרות השיקום בשנת  –השיקום אגפי  .ה

 מהביקורת המערכתית שבוצעה בנושא בשנה זו ומהחשיפה לנושא ביום עיון.

 

 רש"א-שת"פ שב"ס .8

 

 אסירים שנבנתה להם תכנית בפיקוח אסירים שנפגשו עם נציג רש"א שנה

2012 4,136 1,739 

2013 4,619 1,873 

2014 5,776 2,376 

 

 

 הערות:

קיימת עליה הן במספר האסירים המופנים לרש"א והן במספר התוכניות בפיקוח בין היתר מדיניות חדשה 

 ברש"א לפיה הורד הרף הנדרש להגדרת אסיר ככזה שיש לתת לו הזדמנות לשיקום. 
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 תחום מניעת האובדנות .9

 

 2012   2013 2014 

 10 4 3 התאבדויות

 346 341 262 פגיעות עצמיות

 39 68 67 ניסיונות אובדניים

 

 הערה:

עלייה במספרים מקרי האובדנות ו ם  יי נות אובדנ ו סי ני רידה במספר  מניתוח  -קיימת י

ניתן להצביע על  מגמה כלשהי והנושא  ולפיכך לא  נים משותפים  י ניכרים מאפי המקרים לא 

כי למידה.   בתהלי

 

ו"ד  .10 וחו קים לצילום   לבית המשפטבדיקת תי

 2012 2013 2014 

 180 122 109 צילומי תיקים

 9  17 29 מתן חו"ד לבימ"ש

        

 :הערה

ן  עורכי הדי ו ם  רי קיימת עלייה מתמדת במספר התיקים שצולמו מתוך הבנה של האסי

והולכת לחוק חופש המידע. גדילה   כנגזרת של מודעות 

יים בכ"א    .11 נו  שי

 

ז יות גיוסים מחו  פורשים לתפקיד אחרמעבר  התפטרו

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

ן  3 0  2 1 6 3 10 2 13 6 7 צפו

 0 0  12 1 6 3 1 1 10 4 9 מרכז

ם   1 0  4 7 5 6 2 2 8 10 13 דרו

 4 0  18 9 17 12 13 5 31 20 29 סה"כ

 
 
 
 
 
 

 :הערות
ם.  .א ז דרו ות במחו י  עליה משמעותית בהתפטרו
ם, בעקבות עליה  2012,2014בשנים  .ב עלייה משמעותית במעבר לתחומים אחרי

נות הרווחה. ן קצי ו  בתקנ
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 הכשרות .12

 

 2014 2013 2012 סוג ההכשרה 

 - - 20 טיפול באלכוהול

 16 16 16 טיפול קצר מועד 

כו -הפעלת קבוצות פסי
כיות  נו ןחי ני מי י  לעברי

16 13 - 

ל  פו די תעודה לטי לימו
ן  בע. מי

11 4 3 

 32 31 43 מניעת אובדנות

ם  ריינטציה לעו"סי או
 חדשים

32 31 32 

יות מתקדם   - - 3 קורס התמכרו

 8 7 6 הצעדים  12קורס 

סי יות בסי  3 8 7 קורס התמכרו

 16 16 16 הנחיית קבוצות 

הכשרה לראשי תחום 
 בתחום ההדרכה

14  15 14 

קורס ראשי צוותים 
 והדרכה

4 4 2 

טיפול בנפגעות תקיפה 
נית  מי

- 3 - 

קורס מתקדם: מנהלי 
ליות  מסגרות טיפו

- - 16 

 - - - טיפול במסתננים

 142 144 188 סה"כ          

 
 

   הערות:
 

בות במספר העובדים המשתתפים בהכשרות. .א צי  י
פול  .ב סי לטי רידה במספר המשתתפים בקורס בסי ות ובקורס ראשי י י בנפגעי התמכרו

אלית. צי סו ות בית הספר לעבודה  ני י במדי ו נ ותים והדרכה לאור שי  צו
נטציה. 2013החל משנת  .ג י אורי  , משולב קורס אובדנות כחלק מקורס 
קורס מתקדם 2014בשנת  .ד  קורס למנהלי מסגרות.-נפתח 

 
 

 ענף חינוך והשכלה
 

 יעוד

 

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

יצירת תהליכי שינוי בדפוסי חשיבה ובנורמות התנהגות והקניית כלים וכישורי חיים אשר יסייעו לאסיר להפוך 

את תקופת המאסר למעין "בית ספר לחיים" במטרה להגדיל את סיכוייו להשתלב חזרה בחברה. תהליכים אלה 

ע"י מתן מצע פורה הכולל תכניות ופעילויות חינוך והשכלה המותאמות לאוכלוסיית האסירים מתאפשרים 

 ולצורכיהם.

 
 עיקרי פעילות ענף חינוך והשכלה

 השכלה -חינוך פורמאלי 
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 כיתות לימוד:

 מרמת אולפן ועד להשלמת -הקניית השכלה ברמות שונות לאסירים, בהנחיית מורים ובניהול ראשי תחום חינוך

 שנ"ל )תג"ת ובגרויות(. 12

 המערך כולל מסגרות לימוד נוספות כגון: כתות בהן משולבים אסירים עוזרי הוראה , העשרה ואולפן.

 אסירים. 4,724  -סיימו לימודים 2013במהלך שנת 

בסה"כ  35%כיתות בשל קיצוץ תקציבי מהלך אשר הוביל לירידה של  13קוצצו  2014ברבעון האחרון של 

 .  ופגע במערך ההוראה עקב פיטורי מורים שהוכשרו זמן רב בשב"סהמסיימים לימודיהם  האסירים

 

 סיכום הנתונים: 

 סה"כ מחזורי לימוד 
 סה"כ מתחילים

 

 סה"כ
 מסיימים*

 

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 השנה

 964 1773 1065 2216 51 120 צפון

 1530 2445 1993 2965 163 150 מרכז

 590 506 649 588 42 40 דרום

 3084 4,724 3707 5769 256 310 סה"כ

 -35% 36%-    17.5%- הפער %

 .2014שהחלו לימודיהם בספטמבר  2015* מספר המסיימים כולל את מסיימי פברואר 

 הערות: 

חודשים, בהתאם לרמת הכתה ואפיון בית הסוהר,  הפועלים  5או  3כתה/מסגרת= מחזור לימודים בן  .1

 השנה בין החודשים ספטמבר עד סוף יולי.לאורך 

 חל קיצוץ במספר כיתות הלימוד באגפים בבתי המעצר, בעיקר.  2014בשנת  .2

 מכלל הלומדים סיימו לימודיהם. 83% 2014בשנת  משמעות:

 שנ"ל ובגרות: 12שנ"ל,  10שנ"ל(,  8ברמת יסוד ) מבחנים חיצוניים

 

 :מטרות

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

 שנ"ל. 12 -שנ"ל ו 10 -שנ"ל ל 8 -העלאת רמת השלמת ההשכלה מ . 2

 הכנה לקראת לימודי הכשרה מקצועיים. .3

 

 אסירים,  986נגשו למבחנים חיצוניים של האגף לחינוך מבוגרים   2013בשנת 

 אסירים. 1248רים  נגשו למבחנים חיצוניים של האגף לחינוך מבוג 2014בשנת 

 

מספר הנבחנים  מחוז
 במבחנים חיצוניים

 2013 

מספר הנבחנים 
 במבחנים חיצוניים

 2014 

 451 355 צפון

 692 505 מרכז

 105 126 דרום

 1248 986 סה"כ
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 2014מבדקי השכלה בבתי המעצר ובבתי הסוהר בשנת 

 

 2013 2014 

 % סה"כ % סה"כ רמה ההשכלה

 45% 2027 31% 2275 מתחילים*

 16% 720 30% 2211 השכלת יסוד*

 39% 1742 29% 2860 תיכוניה*

 100% 4489 100% 7346 סה"כ

 
 * מתחילים = אנאלפביתיים, קריאה וכתיבה ראשונית 

 שנות לימוד 8* השכלת יסוד = עד 
 שנות לימוד 12 – 10* תיכוניה = 

 

העצורים עד תום ההליכים. כמו כן, בבתי הסוהר ( המשכנו לבצע מבדקים לכל 2014תשע"ה )-בשנת תשע"ד

 המבדקים בוצעו לאסירים אשר מעוניינים ללמוד בכתות ההשכלה, לפני השתתפות בוועדת קבלה.

השכלתית, מבדק השכלה הקובע מהי רמת השכלה ומהו הערוץ התפיסתי  -הכלים: טופס חוות דעת חינוכית 

 הדומיננטי.

. הדבר תואם את הצפי שמספר מבדקי 2013לעומת שנת  39%ירידה של מבדקי השכלה.  4489 -סה"כ בוצעו

מבדקים לעצורים ההשכלה יקטן עם השנים לאור ביצוע מבדקים לעצורים ואסירים עם קליטתם )תהליך ביצוע ה

 (. 2012החל בשנת 

 

 פילוח עפ"י מוצא -2013מבדקי השכלה 

 

 

 פילוח עפ"י מוצא -2014מבדקי השכלה 

 

 

 
 סה"כ תיכוניה השכלת יסוד מתחילים

 % סה"כ % סה"כ % סה"כ % סה"כ 

 22.4% 1644 39.5% 1131 19% 421 4% 92 ישראל

 11.7% 859 10.5% 298 12.75% 282 12.3% 279 חבר העמים

 3.4% 255 4.2% 120 3.35% 74 2.7% 61 אתיופיה

 42.7% 3134 20.8% 595 45.2% 999 67.7% 1540 בני מיעוטים

 19.8% 1454 25% 716 19.7% 435 13.3% 303 אחר

 100% 7346 39% 2860 30% 2211 31% 2275 סה"כ

 
 סה"כ תיכוניה השכלת יסוד מתחילים

 % סה"כ % סה"כ % סה"כ % סה"כ 

 28% 1285 70% 901 16% 206 14% 178 ישראל

 14% 626 33% 210 16% 100 51% 316 חבר העמים

 5% 198 31% 62 18% 35 51% 101 אתיופיה

 49% 2216 16% 547 25% 365 59% 1304 בני מיעוטים

 4% 164 13% 22 19% 14 78% 128 אחר

 100% 4489 39% 1742 16% 720 45% 2027 סה"כ
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מניתוח הפילוח של רמות ההשכלה לפי מוצא אנו רואים יציבות במספר האסירים אשר אובחנו ברמת תיכונייה 

 וירידה במס' המאובחנים לרמת יסוד ועליה ברמת מתחילים. 

 

 קורסים קבוצתיים במסגרת האוניברסיטה הפתוחה:

 שיהו וצלמון. קורסים. בבתי הסוהר: שיטה, איילון, מע 8-אסירים ב 77למדו  2013בשנת 

קורסים. בבתי הסוהר: שיטה, איילון, מעשיהו ורימונים. הם למדו קורסים  8-אסירים ב 95למדו  2014בשנת 

בנושאים: מבוא למיקרו כלכלה, מבוא לפסיכולוגיה, תמורות במדינות המתפתחות באפריקה, ניהול השיווק 

 ועוד.  

יר מביס"ר שיטה זכה בתעודת הצטיינות כמצטיין אחוז גבוה של האסירים עובר בהצלחה את המבחנים. אס

 דיקן.

 

 :נושא אישי

אסירים הלומדים בכתות ההשכלה משתתפים בתחרות ארצית לכתיבת עבודות אישיות מטעם האגף לחינוך 

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

 הייתה השנה הארבע עשרה להשתתפות האסירים בפרויקט. 2014. שנת ארצי של משרד החינוך

 

 80אסירים אשר כתבו סה"כ  767מרכזי חינוך,  סה"כ השתתפו  17  -השתתפו לומדים מ 2014בשנת 

אישיות, כיתתיות ובית סוהריות. הירידה במספר העבודות נובעת מביצוע יותר עבודות קבוצתיות/ בית   -עבודות

 סוהריות.

 

סה"כ מרכזי  נההש
 חינוך

סה"כ אסירים 
 משתתפים

 סה"כ עבודות

2013 17 653 154 

2014 17 767 80 

 

 

 כיתות מחשבים

כתות מחשבים בבתי הסוהר ברחבי הארץ. גם השנה אסירים ניגשו למבחנים חיצוניים  15פעלו  2014בשנת 

תעודת הסיום.  ברמת שנ"ל )ללא אינטרנט( במקצוע המחשבים שהוא מקצוע חובה לקבלת  12ברמת 

 שנ"ל ניגשים האסירים למבחנים חיצוניים במחשבים 10-הלימודים של השלמת השכלת יסוד ו

 שעות שבועיות בממוצע בכתות המחשבים. 4כל האסירים הלומדים בכתות ההשכלה למדו 

 השנה(. חוגים במהלך 24בנוסף למדו אסירים מחשבים במסגרת חוגים ללימוד יישומי מחשב בשעות אחה"צ )

 

 כתות אולפן

 מסגרות אולפן .  8-אסירים ב 100למדו סה"כ   2013בשנת  

מסגרות אולפן בבתי הסוהר: איילון, חרמון, רימונים ומעשיהו במימון  8-אסירים ב 62סה"כ למדו   2014בשנת  

 המשרד לקליטת עלייה ומשרד החינוך.
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 אסירים בתפקידי עוזרי הוראה:

 אסירים בתפקידי עוזרי הוראה.  60פעלו  2013בשנת 

 אסירים בתפקיד עוזרי הוראה. 46פעלו  2014בשנת 

אסירים אלה מלמדים בכיתות באופן עצמאי ו/או משמשים כעוזרי הוראה למורים ותומכים בתהליך הלמידה של 

רידה במספר עוזרי ההוראה האסירים הלומדים. כלל עוזרי ההוראה מקבלים הנחייה ממורה במרכז החינוך. הי

 נבעה מסגירת כיתות לימוד במרכזי חינוך. 

 

 פרויקטים והשתלמויות לסגלי המורים והחינוך:

, לראשונה,  כלל את כנס 11/11/2014כנס ענף חינוך והשכלה שהתקיים בבית מורשת בתאריך  .1

שיתוף  -מפגש""נקודת השכלה ארצי וסיכום פעילות החינוך חברתי קהילתי . נושא הכנס היה 

הפעולה בין המורה וק. החינוך.  בכנס  הוצגו נתונים לסיכום שנה, פרויקטים ייחודיים,  טקס הענקת 

לאסירים אשר השתתפו בפרויקט "נושא אישי". הטקס הפך למסורת והוא מוקדש -תעודות הצטיינות

וצגו פרויקטים של לזכרה של קצינת החינוך מישר אפרת כהן ז"ל אשר נספתה באסון הכרמל, בכנס ה

 קורס קציני חינוך מתקדם ונערך טקס קבלת תעודות סיום קורס. 

 מורות. 7הוסמכו -קורס מורים מנחים .2

 הכנות סגל מורים ורכזי השכלה לקראת פתיחת שנת הלימודים. .3

 השתלמויות ייעודיות בנושא: גיאוגרפיה, מדעי ההתנהגות.  .4

 ם במהלך השנה.פעמי 4פורום קציני חינוך מרכזי השכלה  נפגש  .5

מרכז לטיפול בהפרעות קשב ולקויות למידה –פתיחת מרכז חממ"ה )חוסן, מצוינות, מימוש והעצמה( .6

 חי.-בבית סוהר חרמון, בליווי אנשי מקצוע ממכללת תל

 קיום ועדות תו"ם לתיכוניה במתכונת של סדנא המאפשרת העלאת דילמות ודיון בנושאים רוחביים. .7

ים הבאים: חשיפה לפורומים באינטרנט, מבדקי השכלה, למידת עמיתים השתלמויות מחוזיות בנושא .8

 מרכזי למידה.

 השתלמויות למנהלי פורומים באינטרנט בשיתוף אנקורי. .9

 השתלמויות במכללת תל חי בנושא הפרעות קשב וריכוז. .10

 מיסוד חניכת ק. חינוך ביחידות קצה במחוז דרום, מיסוד למידת עמיתים במחוזות.  .11
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 חינוך חברתי קהילתי

 

 :2014תכניות חינוכיות בשנת 

 סה"כ דרום מרכז צפון התחום

 סדנאות חוגים סדנאות חוגים סדנאות חוגים סדנאות חוגים 

 141 52 28  79 52 34  הורות ומשפחה

תרפיה 

 באומנויות

10 35 10 23 21 2 41 60 

אומנות 

 שימושית

47 4 114 28 149 15 310 47 

 56 395 15 177 19 118 22 100 ובריאותספורט 

 445 144 85  195 117 165 27 תחומי דעת

 254 1 54  150  47 1 התמכרויות

התמודדות 

 ומודעות

17 272 98 299  106 115 677 

 1680 1058 305 347 793 509 572 202 סה"כ

 

 :תכניות חינוכיות -השוואת נתונים

 סה"כ דרום מרכז צפון שנה/מחוז

2013 679 1185 389 2253 

2014 774 1302 652 2728 

 

  2014במספר התוכניות החינוכיות בשנת  21%: עליה של משמעויות

 

 :מתנדבים

 סה"כ דרום מרכז צפון שנה/מחוז

 752 264 350 138 2013מס' מתנדבים 

 קבוע חד פעמי קבוע חד פעמי קבוע חד פעמי קבוע חד פעמי 2014מס' מתנדבים 

 82 114 283 193 220 88 585 395 

 הגיע מספר פעמים בודד  -מתנדב חד פעמי

במספר המתנדבים הכולל. הושם דגש על העמקת קשרי  30%מתנדבים עלייה של  980סה"כ :  משמעויות

 קהילה והקשר עם האקדמיה. לראשונה נעשה פילוח של מתנדב חד פעמי וקבוע. 
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 :בנושא התמכרויותתכניות הסברה, מניעה ותמיכה  

 :פרויקט שלהב"ת

 סה"כ  2014 2013 2012 2011 2010 נושא

 דרום מרכז צפון

 מס' אסירים בפרויקט
4 5 5 18 6 3 - 9 

 38 - 13 25 23 17 25 30 מס' מפגשים

 מס' תלמידים שהשתתפו
1500 1300 700 2530 1020 80 

 
1800 

 

 : משמעות

 במספר התלמידים אשר נטלו חלק במסר שלהב"ת".  28.8%במספר המפגשים וירידה של  65%עלייה של 

 

 :.N.Aקבוצות 

 2014 2013  נושא

מס' קבוצות בהנחיית דוברים 

 מהקהילה+ אסירים

 63 51 צפון

 104 102 מרכז

 29 22 דרום

 196 175 סה"כ

 

 לאורך כל השנה.אסירים בממוצע השתתפו בקבוצה הפועלת  15 -כ

 

  במספר הקבוצות בכל הארץ. 12%עליה של  : תמשמעו

 

 :הצעדים" 12תכנית "

 2014 2013 נושא

 65 -צפון מס' קבוצות

 63 -מרכז

 15-דרום

 קבוצות   143סה"כ:  

 63 -צפון

 55 -מרכז

 24 -דרום

 קבוצות 142 -סה"כ

 645-צפון מס' אסירים מסיימים

 770 -מרכז

 237-דרום

 אסירים    1,652סה"כ: 

 1032 -צפון

 630 -מרכז

 356 -דרום

 אסירים 2,018סה"כ: 

)בפרויקטים לגמילה  3-1אסירים משתתפים בממוצע בקבוצה ומסיימים לרוב את תכנית הצעדים מצעד  15 -כ

 (.7מסיימים עד צעד 

 קיימת יציבות במספר הקבוצות ברמה הארצית.  משמעויות:

 במספר האסירים המשתתפים בקבוצות צעדים.  22%עלייה של  
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 פרויקטים ייחודיים: 

 מחוז צפון: 

 ירידה במשקל, פרויקט גינון קהילתי. -סדנאות בריאות  -צלמון 

 הכשרת מנחים אסירים בוגרי  -הפקת ההצגה ''דרושה מסיכה'', תכנית שולחנות עגולים -שיטה

 התוכנית הראשונה.

 שנה שלישית ברציפות של שיח ערכים עם פנימית ''הבית לילד'' כפר  -ערכים בקהילה  -גלבוע

 ''כל אדם''. -בהתנדבות -יחזקאל, הפקת תיאטרון קהילתי

 סדנה בהתנדבות מטעם עירית חיפה לניהול עצמי ושליטה, סדנת  -תכנית עיר ללא אלימות -כרמל

 בהנחית צלמת מתנדבת. -''פוטו תראפיה''

  הבנייה של מפגשי חשיפה לעידוד עצורים להשתלבות במסגרות גמילה.  –קישון 

 יום פעילות משותפת לילדי אסירים, פתיחת מרכז חממ''ה )תמיכה בהפרעות קשב וריכוז( ,   -חרמון

 בטבריה NAכנס -יציאת אסירים

סירים ללוחמי הגטאות, סדנאות בנושא זיכרון השואה כולל יציאה של א  -''כי באדם אאמין'' כלל המחוז: 

 בהשתתפות  אסירים. -כנס מחוזי בנושא המשפחה

 

 מחוז מרכז:

 יקבלו האסירים תעודת מאלף כלבי בית, "מעגלים אימון ואילוף כלבים בסיומה  תכנית -מעשיהו

מרכז מהו"ת )תמיכה בהפרעות קשב הדדית,  שיח בענייני חברה  בשיתוף  תנועת ערבות–חברתיים" 

 מחזור ב'. –וריכוז( 

  גן לאוכלוסיית הפעוטות של הנשים השב"חיות בשיתוף משרד החינוך.   -ענה חינוכי  -גבעון 

  יצירת ערכת קלפים העוסקת בערכים בסדנא לאסירי עבודה, קירות  – "ערכים בקלפים" -הדרים

 עיצוב סביבה חינוכית קהילתית באגפים. –מדברים באגפים 

 חומי הרצליה, תיאטרון קהילתי " עד שהמוות יפריד בנינו"משפט רחוב עם הבינת -נווה תרצה 

 שת"פ ארוך שנים הכולל: הדרכות על מערכת הספיר לייט, הרצאות של  –ספריית רמלה   -איילון

סופרים ומרצים שונים.  העברת שיעורים על ידי סטודנטים מבר אילן מפרויקט מצוינות במחלקה 

 למשפטים.

 הדתות ,אימוץ עמותת "עמך רחובות" וחיבור כלל  3 -שבוע מרוכז בנושא: חגי דצמבר ל -מגן/ניצן

 המחוז עם העמותה לפרויקט משותף סביב יום השואה. 

 לוכד החלומות,  –רתימת הנערים לגיוס הנערים לצה"ל,  הפקת תיאטרון  –פרויקט צהלה  -אופק

הזמנת הורי  –שכולל הכשרות של הסגל, יום הורים  התמקצעות בעבודה מול הנוער שמוצאו אתיופיה

 הנערים ליום חשיפה ללמידה ומשוב על התלמיד.

 מפגשים עם הנערים ומתן האינפורמציה  –קשרי קהילה עם קידום נוער עיריית ירושלים   -ירושלים

 לשמירת רצף חינוכי.

 חינוך השרון של למידה עיצוב הסביבה הלימודית במרכז החינוך על פי הרעיון המרכזי ב -השרון

 מודולרית.

תיעוד עדויות ניצולי שואה ושיתוף פעולה עם עמותת  –פרויקט "מי שמקשיב לעד הופך לעד"  כלל המחוז:

 "עמך".

 

 

 מחוז דרום: 

 שת"פ מורות וקציני חינוך, פרויקט תיאטרון באגף מג"ש.  -פרויקט בריאות במרכז החינוך -ביס"ר דקל 

  בכיתת העשרה. "דילמות  –סדנה לניהול נכון של תקציב ויסודות הכלכלה  –"כלכלת כיס"  –אוה"ק

פתרון דילמות בשילוב של מסורת אמונה  –סדנה בשת"פ עם הרב לאסירי המדרשה  –חברתיות" 

 וחשיבה.
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 קבוצת התעבורה בשיתוף "אור ירוק",  בסיס לקבוצות עוצרים בכתום,  -אלה 

 שת"פ עו"ס וחינוך. -פרויקט אית"ן ייחודי לאסירים בהשגחה

 מחזור במרכז החינוך. –פרויקט בנושא "האחר הוא אני", פרויקט "מתנטבע"  -ביס"ר אשל 

 פרויקט גינון טיפולי לאסירי עבודה בהנחיית גנן טיפולי. -פרויקט "גל הירק"  -ביס"ר שיקמה 

 הרצאה בנושא היגיינת הפה והשניים, הרצאה בנושא איידס. -חולות 

יריד ספרים בכל יחידות מתחם באר  -התנדבות בקהילה ב"עלה נגב", שבוע הספרהמשך כלל המחוז: 

שבע, פעילויות הפגה ו"קייצת" בחודש אוגוסט לאסירים ביחידות הדרום להתמודדות עם מבצע "צוק 

 איתן". 

 

 פרויקטים ארציים  

  .פתיחת קבוצות לימוד בבתי המעצר ובבתי הסוהר כמענה לסגירת כיתות לימוד 

  .כנסי מתנדבים במחוזות 

  . מיסוד קבוצות  "משחקשר" ביחידות 

  פעילויות מגוונות ושבועות מרוכזים בשת"פ רפואה, כולל המשך השתתפות  –שנת בריאות האסיר

 במבצע "הקש בדלת" . 

  בריאות, התמכרויות , סובלנות ומניעת אלימות.  –המשך קיומם של שבועות מרוכזים בנושאים שונים 

 
 

 מערך התעסוקה 
 

 ייעוד 
 

תכנון, ניהול, הפעלה ובקרה של מערך התעסוקה בשירות בתי הסוהר, על  : ייעודו של מערך התעסוקה הינו 

 מנת לספק תעסוקה לאסירים הנתונים למשמרתו. 

 

 

                   אחד המרכיבים החשובים בחיי האסיר בבית הסוהר הוא מסגרת עבודתו.                                   

      חשיבותה מצאה ביטוי חוקי בפקודת בתי הסוהר הקובעת כי האסיר חייב לעבוד בכל עבודה                                                

 המוצעת לו בבית הסוהר וכי  סירובו לעבוד מהווה עבירה משמעתית.

 גוף ציבורי במודל עסקי פרטי

 
ת שב"ס, פועל במודל ייחודי לסקטור הציבורי בכך שתקציב פעילותו נוצר מהתהליך תעשיו -מערך תעסוקה

העסקי )הוצאה מותנית בהכנסה( הרווח המתקבל מההפרש שבין עלויות היצור לעלויות המכירה מאפשר  

 פיתוח מפעלים, תשלום שכר עובדים, תגמול האסירים, רכש מכונות, חו"ג, ופעילויות הנהלה.

 ם  מפעילות  תעסוקה :יעדים  הנגזרי

 קטגוריות:  3 -היעדים המרכזיים בתעסוקת אסירים הינם יעדים חברתיים הבאים לידי ביטוי ב 

 . חברתי -הכלכלי ,שיקומי   -החינוכי , ביטחוני-הניהולי 

 חברתי -היעד הכלכלי 

רך  רכישה רווח כלכלי לאסירים במטרה לסייע להם במימון הוצאותיהם השוטפות בבית הסוהר לצו א.

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

 בתהליך שיקומם לאחר שחרורם.

 עיצוב חברתי ומעמדי של אדם עובד בהתייחס לכבוד האדם ומעמדו בחברה. ב.
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 תוכנית אישית  לאסיר

 

 א.   התעסוקה הינה חלק אינטגרלי ומשמעותי במודל הטיפול המשולב והיא יוצרת רצף טיפולי משלים 

 לפעילות בתחום הטיפול הסוציאלי ,הנפשי והחינוכי לצורך הקניית כלים מתקנים לאסירים.      

 

  ידיביזם בשב"ס ב.   התוכניות מותאמות באופן פרטני לסיווג האסיר וכישוריו וזאת על מנת לצמצם את הרצ

 ולתת לאסיר המשוחרר סיכוי לחזור ולהשתלב בעולם החופשי .      

: ימת בתחום תעסוקת אסירים   מדיניות קי

 
 מדרגים, אשר ראשיתם בעבודות שירותים ותחזוקה, המשכם במפעלי שב"ס  3האסיר עובר 

 :ואחריתם במפעלי יזם כמפורט להלן 

 א. אחזקה ניקיון ושירותים באגפים ובסביבה החיצונית 

 עבודות שירותים ותחזוקה נעשות כחלק מניהול חיי היום יום בכלא. הן עבודות חיוניות, אינן        

 תלויות בגורמים חיצוניים ויש לבצען בכל מקרה.     

 עבודות הניקיון הינן חלק מאורח חיים שיגרתי.    

 מול  מתקציב שב"ס  )ישיר(.האסיר זכאי לתג    

 ב. עבודות תחזוקה ושירותים מקצועיים

 מטבח, כביסה, גננות, ספרות, חשמלאות, שרברבות, צביעה, בינוי, מסגרות ועוד.    

 פעילות זו הינה במדרג מקצועי גבוה יותר ובמסגרתה מתוגמל האסיר ברמת מדרג גבוה משירותי הניקיון.    

 שיקום קבוצתי -יזם  -שב"ס  ג. תעסוקה יצרנית במפעלי

בעבודות ייצור כוונתנו לעבודות נגרות, מסגרות, דפוס, הרכבה, תפירה וכדו', עבודות יצור   במסגרת  מפעלי     

 שב"ס, מפעלי יזם פרטי ובמסגרת שיקום קבוצתי.

 ת     עבודות הייצור, תלויות בהזמנות חיצוניות, בקשרים עם גורמים כלכליים, בתשתית ארגוני    

 מתאימה ובתנאי השוק.    

יה העסקית ו  ההו

 
 מערך התעסוקה,  פועל בשוק דינאמי שבו שוררת תחרות חופשית בכל תחומי הפעילות. 

 למתחרים כח  רב ויש להתחשב בקיומם. 

            מגבלות הפעילות בשב"ס , יוצרות  קושי אובייקטיבי באיתור יזמים פוטנציאליים להפעלת                      

 מערך התעסוקה בשב"ס.

 

מערך התעסוקה ,פועל במודל של הוצאה מותנית בהכנסה כך שרוב פעילות המערך  -

. יצרנית   מותנית בפעילות העסקית 

 

הדילמה הניצבת בפני מערך התעסוקה הינה החלטה בין חוסר תעסוקה מוחלט לבין תעסוקה בתנאים 

שבהם מערך התעסוקה נאלץ להגיע להסדרי העסקה ותגמול  אטרקטיביים פחות. בשל כך קיימים מצבים

 בקטגוריות שונות בכדי לממש את מטרות שב"ס בתחום העסקת אסירים ומכאן שאין הסכמים קבועים 

 אלא הסכמים המשתנים בהתאם לזמן, מקום ולמצב עסקי נתון. 

 תגמול האסירים נקבע  מההיקף הכלכלי של העסקה.

 



 

 

 

165 
 

 
 

ם י ד ד מ ו ם   י ד ע י ז   ו כ י ת    ר נ ש 2ל 0 1 5         
 

 
 

 מס'

 

 2015תכנון לשנת  2014ביצוע  שנת  2014תכנון שנת  פרוט היעדים

 

1 

 

העסקת מירב 

 האסירים 

ברי העסקה 

בפעילות 

 יצרנית

 

מועסקים  2,500 -כ

)ללא בממוצע שנתי  

 הכ"מ(

 

הממוצע השנתי עמד    -

 מועסקים. 2,430-על  כ

 )ללא הכ"מ(

 

    מועסקים      2,550 -כ

 בממוצע שנתי.

 

2 

 

פיתוח שטחי 

תעסוקה 

והתאמתם 

  לפעילות ייצור

 

  –פעילות בינוי ופיתוח  

 .מש"ח 3-כ  בהיקף של  

 

 פעילות בינוי ופיתוח  

 .מש"ח 4.4 -כבהיקף  של  

 

  –פעילות בינוי ופיתוח  

 .מש"ח  3 -כ  בהיקף של  

3 
 

איזון בתזרים 
 המזומנים

  3 –איזון /עודף עד  כ 
 מש"ח.

 39-אומדן חזוי גבייה כ-
 מש"ח.

 מש"ח   10.1 –עודף   כ -
. 
 גבייה בהיקף של -
 מש"ח .  45  -כ

 מש"ח.  3 –איזון /עודף עד  כ 
 מש"ח. 39.5-אומדן חזוי גבייה כ-

הגדלת היקף  4
מכירות מוצרים 

 ושירותים

מכירות בהיקף של                    מש"ח. 42-אומדן חזוי כ
 . מש"ח 42 -כ

 מש"ח. 43-אומדן חזוי כ

5 
 

שימור / 
הגדלת מעגל 

 הלקוחות

 (168)  5% -גידול של כ
 2013בהשוואה לשנת 

  3% -עלייה של   כ
(173) 

 2013בהשוואה לשנת 

   5% -גידול של כ
 2014בהשוואה לשנת 
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 מס'

 

 2015תכנון לשנת  2014ביצוע  שנת  2014תכנון שנת  פרוט היעדים

צמצום תאונות  6
 עבודה

צפי לירידה וצמצום תאונות 
בהשוואה   10% -בכעבודה 

 . 2013לשנת 

 9 %–עלייה  של 
 2013בהשוואה לשנת 

 

צפי לירידה וצמצום תאונות 
בהשוואה   10% -בכעבודה 

 .2014לשנת 

7 
 
 

 שימור 
הצלחה אחוזי 
 הכ"מבקורסי 

 מסיימים.  85%  מסיימים. 90% -צפי ל 
 

 מסיימים. 87% -צפי ל 

גיוון סוגי  8
 הקורסים 

)קורסים חדשים 
המתווספים 

 לקיימים(
 
 

ן  - ו נ כ 2ת 0 1 4 : 

 
 :קורסים  50 – כ

 
קורסים  התבקשו ע"י  30 -

 משרד התמ"ת.                
 2-4-)קיימת היתכנות ל

 קורסים( 
 
סוגי קורסים  עם    48-ו

היתכנות לביצוע במימון  
 מערך  התעסוקה

 
 -תוספת קורסים חדשים

2014  : 

 קורס  תקליטנות -
 קורס נגרות מעשית  -
 קורס  קליעת סלים -
 
 
 
 
 

י - ל ל כ ע  ו צ י 2ב 0 1 4   
 
 קורסים. 116 בוצעו   
 קורסים במימון                 2 -

 משרד הכלכלה )תמ"ת(.   
 
 קורסים במימון  שב"ס 114-ו

 
 ביצעו הכ"מ–אסירים 1,895

 
הקורסים בתוספת )הגדלת מס' 

מתקציב                      מערך 
 תעסוקה(

ן  - ו נ כ 2ת 0 1 5 : 

 השנה  מתוכננים  להתבצע 
 :קורסים  68 – כ

 
קורסים  התבקשו ע"י  15 -

 משרד התמ"ת.                
 קורסים(  2-4-)קיימת היתכנות ל

 
סוגי קורסים  עם  היתכנות   64-ו

לביצוע במימון  מערך  
 התעסוקה

 
 :  2015 -תוספת קורס  חדש

 

 קורס  חשמל ואלקטרוניקה -
 
 
 
 
 

9 
 

מערכת אבטחת 
 איכות

 

 
המשך  אחזקת המערכת  -

 2008 -הניהולית לאיכות 
:9001ISO    :לבתי הסוהר

חרמון,  צלמון, שיטה, 
רימונים , השרון , איילון , 

אשל ,       דקל , אלה  
 ומטה מערך התעסוקה .

 

 
 
המשך ביצוע אחזקת  -

המערכת הניהולית לתקן 
בטיחות וגהות בעבודה 

18001OHSAS , 
לתקן איכות הסביבה 

14001ISO    במרכז
 .אשלהיצרני  

 
הסמכת מפעל "מרכבים" -

  בביס"ר  
,לתקן בטיחות  כרמל   

 וגהות בעבודה 
   18001OHSAS  ולתקן ,

 איכות 
    14001ISOהסביבה    

 
 
 בוצעה אחזקת מערכת   -
 אבטחת איכות.  
 
 .ISO 9001:2008לתקן     
 
 
 בוצעה הסמכה לכלל    - 

 הביס"רים  המוסמכים.            
 
 
 
בוצעה  אחזקת המערכת  -

הניהולית במרכז היצרני  
 אשל בביס"ר 

בטיחות וגהות בעבודה 
18001OHSAS  

לתקן איכות הסביבה 
14001ISO   

 
 
המערכת המשך  אחזקת  -

 2008 -הניהולית לאיכות 
:9001ISO    :לבתי הסוהר

חרמון,  צלמון, שיטה, רימונים , 
השרון , איילון , אשל ,       דקל 
 , אלה  ומטה מערך התעסוקה .

 

 
 
המשך ביצוע אחזקת המערכת  -

הניהולית לתקן בטיחות וגהות 
 , 18001OHSASבעבודה 

לתקן איכות הסביבה 
14001ISO   יצרני  במרכז ה

 .אשל
 

 
  

 
 



 

 

 

167 
 

 
 

כום פעילות בתחום  משאבי  אנוש  והכשרה מקצועית  לשנת    2014סי

 

כום פעילות בתחום  משאבי  אנוש   סי

 

 
 ענף משאבי אנוש נותן מענה  לטיפול בסגל מערך התעסוקה במטה ובבתי הסוהר )קציני תעסוקה 

 
 ומנהלי מפעלים( ולכח האדם העובד במפעלים )אסירים(

 
 
 

 סגל  -משאבי  אנוש  
 

 כולל ביצוע תהליך מובנה של חפיפה.  -*גיוס וקליטת עובדים חדשים במטה ובבתי הסוהר 

 *שיבוץ וניוד קציני תעסוקה ומנהלי המפעלים על בסיס הצרכים הארגוניים /התיפעוליים.
 

 שכר , שלבים מקצועיים , גמולי השתלמות ,  קידום בדרגה ,     :*טיפול בזכויות הסגל 
 סיורים לימודיים  וכו'. –תמריצי שכר , רווחה               

 

 * הכשרה לסגל בנושאים מקצועיים לקידום ופיתוח הסגל .

  אסירים  -כח אדם 
 

 הכשרה מקצועית.*      מיצוי פוטנציאל אסירים  בבתי הסוהר והתאמתם לפעילות תעסוקתית / 

 *      שימור אסירים חיוניים במפעלים תוך ביצוע פעולות למניעת העברתם לבתי סוהר אחרים.

 *      הוצאת אישור על ותק מקצועי לאסיר שעבד במפעלי שב"ס .

 
 

כום עיקרי פ  2014עילות הכשרה מקצועית  בשנת  סי

 : מערך ההכשרה המקצועית מובנה על העקרונות הבאים 

 
 

 

תחומי ההכשרה נקבעים בהתאם למקצועות הנדרשים             - תחומי הכשרה הנדרשים בשוק העבודה *

 העבודה ובמקצועות בהם ניתן לעבוד במסגרת המפעלים הפועלים בשב"ס.  בשוק

קיום רצף טיפולי החל מלמידת מקצוע ורכישת             - קשר עם הקהילה -רציפות הטיפול באסיר  *

 עבודה בין כותלי בית הסוהר והמשך ליווי האסיר ע"י נציג רש"א לצורך השתלבות בעבודה.ניסיון ב

ביצוע קורסים והכשרות המסייעים לרכישת כלים                                -  הכנת האסיר לעולם העבודה *

 להשתלבות בעולם העבודה.
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 נחלקו לשתי קטגוריות  2014הסוהר בשנת  הקורסים שפעלו במסגרת ההכשרה המקצועית בבתי 

 
 

תוכנית הקורס נקבעת    ע"י  -קורסים המוכרים ע"י משרד הכלכלה )התמ"ת ( -קורס תעודה והסמכה   א.

משרד הכלכלה ומתקיים פיקוח פדגוגי על הקורס.    עלויות שעות ההוראה של קורסים אלו ממומנות  ע"י 

 משרד הכלכלה.

חובת עמידה בבחינות החיצוניות של משרד הכלכלה  )התמ"ת(  ולמסיים בהצלחה בתום הלימודים קיימת 

 מוענקת תעודת הסמכה ממשלתית.

קורסים המבוצעים  ע"י  המכללות כאשר שעות ההוראה ממומנות  ע"י שב"ס.  -קורס הכשרה ללא הסמכה ב. 

 רס. בתום הלימודים, למסיימים בהצלחה ,מוענקת תעודה של המכללה שבצעה את הקו

 

 

 : שעות הוראה 8,509 -קורסים בהיקף של כ 116 , בוצעו  2014 במהלך שנת

 מש"ח   1 -כ קורסים במימון שב"ס בעלות של    114 -

 קורסים במימון משרד הכלכלה )התמ"ת(  .  2 -

 

 .אש"ח   300  -כ נרכש ציוד להכשרה המקצועית ע"י השב"ס בעלות של    -

 

מבנאות אלומיניום ,טבחות,  חיווט , ריצוף וקרמיקה , נגרות , :  הקורסים בוצעו במגוון רב של תחומי הכשרה 

ניהול מחסן ממוחשב, גננות, פתרון קונפליקטים בעבודה , ניהול תקציב , הכנה לעולם העבודה , צורפות ,  

הסמכת רתכים , איפור אומנותי, שזירת פרחים , גישור , הכרת המחשב , ספרות , צבע , שרברבות , בטיחות , 

י כשרות , תחזוקת מבנים  תקליטנות , קליעת סלים , תפירה , תפירת מודלים , יוזמים עסק , פרוייקט משגיח

 אפיקים , 

 

 אסירים.   1,895  –,  השתתפו בהכשרה מקצועית    2014סה"כ בשנת  -

כום עיקרי פעילות כספית בשנת   2014סי

ת מייצור ומכירת מוצרים ושירותים ובהפעלת מערך התעסוקה הינו גוף ייחודי שתפעולו השוטף מותנה בהכנסו

 עסקיים. -מסגרות מפעלי יזם ושיקום קבוצתי לאסירים ועל כן מבוסס על פרמטרים כלכליים

 נתוני תקציב

 
 מש"ח.  46.6  -כ    2014מסגרת תקציב מותנה לשנת   -

 "ח,                                                 מש 17 -מש"ח  (   כ 6.3 – 2013)כולל עודפי תקציב    2014תקציב ישיר  לשנת  -

 .100% -ביצוע בפועל כ              

 נתוני גביה / תזרים מזומנים

 
 מש"ח.  43.6 -כ  -הכנסות בפועל )גבייה(    -

 מש"ח.  35.2 -כ  -הוצאות בפועל                -

   מש"ח.    8.4  -כ  -עודף בתזרים מזומנים   -

 מש"ח.  10.1 -כ  -  2014התחייבויות לשנה"ע   -
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 תוני פעילות כספיתנ

 
 .מש"ח  41.2 –הסתכם לסך של כ ,   2014 מחזור מכירות בגין מוצרים ושירותים, לשנה"ע     -

ם      2004 -  2014היקף המועסקים בממוצע  לשני

 
 

 קבלנות יזמים 
 + מפעלי שב"ס

 סה"כ ע.חוץ

 1,705 107 983 615 2004שנת 

 1,854 115 995 744 2005שנת 

 2,073 135 1,026 912 2006שנת 

 2,085 129 1,012 944 2007שנת 

 2,243 119 1,165 959 2008שנת 

 2,028 108 1,063 857 2009שנת 

 2,160 109 1,100 951 2010שנת 

 2,291 111 1,218 962 2011שנת  

 2,450 102 1,392 956 2012שנת  

 2,430 93 1,465 872 2013שנת  

  94 1,437 907 2014שנת  

2,438 

שיעור גידול     בשנים 
2004-2014 

 
 

47.5% 46%  12%- 43% 

 
 



 

 

 

170 
 

 
 

ם ל  2004קוחות בפעילות שוטפת בממוצע  לשני -2014 
 
 

עבודות  יזמים 
 בקבלנות

 סה"כ מפעלי שב"ס ע.חוץ

 136 30 20 64 18 2004שנת 

 134 31 22 61 20 2005שנת 

 150 31 22 69 21 2006שנת 

 170 31 22 95 22 2007שנת 

 175 34 20 100 21 2008שנת 

 170 34 18 100 18 2009שנת 

 181 36 18 107 20 2010שנת  

 192 38 19 115 20 2011שנת  

 201 39 19 122 21 2012שנת  

 200 40 17 123 20 2013שנת  

 217 44 18 134 21 2014שנת  

גידול     בשנים שיעור 
2004-2014 

 
 

17% 244% 1%- 47% 60% 
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מפעלי +קבלנות יזמים
 ס"שב

 כ"סה חוץ. ע

907 

1437 

94 

2438 

 2014-2007היקף המועסקים בממוצע בשנים 

 2014שנת  2013שנת  2012שנת  2011שנת  2010שנת  2009שנת  2008שנת  2007שנת 
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2004לקוחות בפעילות שוטפת                       -2014 

 

 סה"כ ע. חוץ קבלנות יזמים 

  2004סוף שנת 
 לקוחות חדשים

 הפסקת התקשרות
 2005סוף שנת 

18 
+4 
-2 

20 

64 
+13 
-16 

    61 

20 
+5 
-3 

22 

102 
+22 
-21 

103 

 2006שנת תחילת 
 לקוחות חדשים

 הפסקת התקשרות
 2006סוף שנת 

20 
+1 
0 
21 

61 
+12 
-4 
    69  

22 
6 
6 
22 

103 
+13 
-4 

112 

 2007תחילת שנת 
 לקוחות חדשים

 הפסקת התקשרות
 2007סוף שנת 

21 
0 
0 
21 

69 
+37 
-11 

    95  

22 
+5 
5- 

22 

112 
+42 
-16 

139 

 2008תחילת שנת 
 לקוחות חדשים

 התקשרותהפסקת 
 2008סוף שנת 

21 
2+ 
2- 

21 

95 
20+ 
15- 

  100  

22 
1+ 
3- 

20 

138 
23+ 
20- 

141 

 2009תחילת שנת 
 לקוחות חדשים

 הפסקת התקשרות
 2009סוף שנת 

21 
1+ 
4- 

18 

100 
20+ 
20- 

  100  

19 
2+ 
3- 

18 

140 
23+ 
27- 

136 

 2010תחילת שנת 
 לקוחות חדשים

 הפסקת התקשרות
 2010סוף שנת 

18 
2+ 
0- 

20 

100 
25+ 
18- 

  107  

18 
0+ 
0- 

18 

136 
27+ 
18- 

145 

 2011תחילת שנת 
 לקוחות חדשים

 הפסקת התקשרות
 2011סוף שנת 

20 
1+ 
1- 

20 

107 
28+ 
20- 

  115  

18 
3+ 
2- 

19 

145 
32+ 
23- 

154 

 2012תחילת שנת 
 לקוחות חדשים

 הפסקת התקשרות

20 
4+ 
3- 

115 
+39 
-32 

19 
1+ 
1- 

154 
44+ 
36- 

0
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200

250

 כ"סה ס"מפעלי שב חוץ. ע קבלנות  יזמים

21 

134 

18 

44 

217 

 2014-2007היקף לקוחות ממוצע בפעילות שוטפת בשנים 

 2014שנת  2013שנת  2012שנת  2011שנת  2010שנת  2009שנת  2008שנת  2007שנת 
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 162 19  122   21 2012סוף שנת 

 2013תחילת שנת 
 לקוחות חדשים

 הפסקת התקשרות
 2013סוף שנת 

21 
0 
1- 

20 

122 
21+ 
20- 

  123  

19 
0 

 2- 
 17 

162 
21+ 
23- 

160 

     

 2014תחילת שנת 
 לקוחות חדשים

 הפסקת התקשרות
 2014סוף שנת 

20 
2+ 
1- 

21 

123 
20+ 
9- 

  134  

17 
4+ 
 3- 
 18 

160 
26+ 
13- 

173 

שיעור הגידול המצטבר                   
2004-2014    

17% 244% 1%- % 70 

 

 המשך:
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 2014-2007היקף לקוחות בפעילות שוטפת בשנים 

 2014שנת  2013שנת  2012שנת  2011שנת  2010שנת  2009שנת  2008שנת  2007שנת 
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 הרבנות הראשית לשב"ס

 

הרבנות הראשית לשב"ס, בראשותו של הרב הראשי לשב"ס, מופקדת על מערכת השירותים הדתיים 

הרבנות הינה  בתחום שמירת הכשרות, שבתות הניתנים לאסירים ולסוהרים בני כל הדתות. עיקר פעילות 

ומועדי ישראל וכן הענקת שירותי דת וביצוע פעילות דתית  כולל פעילות תקונית תורנית במערך משולב של 

 כל גורמי מערך הטיפול החינוך והתעסוקה הקיימים בארגון.

ת לראש חטיבת הרבנות הראשית לשב"ס מאורגנת כמחלקה הפועלת בראשותו של הרב הראשי ובכפיפו

 התקון באגף האסיר .

 

 תחומי עיסוק

 אבטחת ופיקוח הכשרות 

  הפעלת מערכת התקון התורני הכוללת: מדרשות תורניות, אגפי לש"מ ואג"ד, הפעלת מפגשי סדנא

 וקבוצות תורניות, שיקום תורני

 הפעלת בתי כנסת לסגל ואסירים 

 אספקת תשמישי קדושה 

 מתן סיוע לאסירים לקיום מצוות 

 אספקת שירותי דת לאסירים לא יהודים 

 ארגון אירועים לחגים  והרצאות תורניות 

 ימי עיון ומורשת לסגל שב"ס 

 הפעלת מתנדבים בתחום הדת 

 .טיפול באסירים סרבני גט 

 מתן מנות בד"צ לאסירים דתיים וחרדים העומדים בקריטריונים עפ"י פקודת שב"ס 

 . עריכת חופות אזכרות ובריתות מילה 

 

 הכשרותמערך 

 . מערך הכשרות בשב"ס עובד עפ"י עיקרון של מעגלי אבטחה אשר נותן מענה הולם לשמירת הכשרות 

 

 כוח אדם 

 אזרח משגיח כשרות בש"ק אסירים עובדי כשרות רבנות

 19 107 רבני שב"ס

 

   מטבחים הכוללים   מטבחים מרכזיים  32מכשירנים והוכשרו  110גויסו למטרת מבצע הכשרות לפסח

 ויחידתיים ומטבחי חלוקה.

 .מתן  תעודות כשרות לכלל היחידות בשב"ס 

 .נופקו למטבחים מערכות מיכון בתחום הכשרות לאחר ביקורות 

 .ביצוע ביקורות פתע וכן ביקורות מתוכננות ביחידות 
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 אספקת מנות מזון "מהדרין" לאסירים חרדים

 

 השב"ס מנות מזון בכשרות מהודרת .למרות שמטבחי שב"ס מתנהלים ברמת כשרות מיטבית, מספק 

וקביעת הזכאות ע"י ועדה מחוזית  1.22.00הקריטריונים לקבלת מנות כנ"ל  מופיעים בפקודת הכשרות 

 ובאישור הרב הראשי ורח"ט  תקון . 

בממוצע חודשי היו זכאים  אסירים כל חודש למזון "מהדרין" עקב גידול באוכלוסיית האסירים  2014בשנת 

 החרדים קיימת מגמת עליה בזכאים למנות מזון "מהדרין".והעצורים 

 320סה"כ מקבלי בד"צ 

 

 מבצעים מיוחדים לאסירים  בתחום הדת

 

 

 

 התקון התורני במערך הטיפול המשולב

רבנות שב"ס פועלת לחינוכו ושיקומו של העבריין באמצעות חיזוקה של ההוויה הדתית והקרוב לערכי המסורת 

קרים בהם מגלה האסיר נטייה לאמונה הדתית ולמסורת ישראל. לשם כך מפעילה הרבנות היהודית, במיוחד במ

יחידות חינוך תורניות )מדרשות(,אגפים לשומרי מצוות, ופועלת מול הרשות לשיקום האסיר בתחום השיקום 

 התורני. 

 המדרשות התורניות

  המעצר.הרבנות הראשית לשב"ס מפעילה מדרשות תורניות בכלל בתי הסוהר ובתי 

  .שב"ס מתקצב את כל המדרשות 

   מדרשות אלו פועלות ככיתות לימוד וכמדרשות אגפיות והנם תחת פיקוח והנחיה של הרבנות הראשית

 לשב"ס .

  המדרשות התורניות פועלות ע"פ תכנית לימודים חודשית ובמחזוריות של שלושה שלישים בני ארבעה

 ודים מוענקת לראויים תעודת סיום וגליון ציונים. חודשים כ"א במחזור שנתי. בסיום כל שליש לימ

  מדרשות אלו משתלבות באופן משמעותי ובולט במערך העסקת אסירים בבתי 

 הסוהר ומותאמות כ"חליפות תקון" במסגרת הטיפול המשולב. 
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  הפעילות הלימודית במדרשות נערכת ברוח של שמחה ,קירוב ,חינוך למידות ואהבת הבריות תוך הקניית

 ם מתקנים עמהם צועד האסיר לבית השיקום התורני או בדרכו לחיים אזרחים ישרים ותקינים. כלי

  מדרשות שהופעלו באמצעות אסירים  9מדרשות תורניות שמתוכם  62 2014רבנות שב"ס הפעילה בשנת

 עוזרי הוראה בתמיכת רב היחידה

 להלן פירוט הפריסה הארצית של המדרשות ומס' התלמידים :       

 
 2014נתוני מערך המדרשות התורניות לסוף שנת  .א
 

 מס' התלמידים )בממוצע שנתי( מס' הכיתות מחוז

 230 13 צפון

 654 36 מרכז

 192 12 דרום

 1076 68 סה"כ

 
 
 

 פעילויות מיוחדות

  רבני שב"ס מקיימים פעילות קבוצתית תורנית להענקת כלים מתקנים לשיפור המידות ולרכישת

ערכים.  צוות היגויי מיוחד מקרב רבני שב"ס ערך שלשה תכניות פעילות כנ"ל שכל אחת מהן מלווה 

 מחזור הלימודים במדרשות. נושאי הפעילות הקבוצתית: 

המקדש וכליו תוך כדי התבוננות פנימית על תכונותיהם, לימוד חוויתי על בית  -"בלבבי משכן אבנה"

 תפקידם הרוחני והשלכתם למהלך חיינו

 התיקון והתשובה לאור משנתם של גדולי החסידות והמוסר -"לב חדש"

: הקניית כלים אמונים לקיום תהליך : "סור מרע ועשה טוב" על פי יציאת מצרים ע"פ סולם ההגדה"

 פסח.מוטיבים המופעים בהגדה של 

בנוסף, קיימו רבני שב"ס פעילות קבוצתית ביוזמה מקומית בהפעלת רב היחידה או בשילוב עם גורמי 

 תקון יחידתיים נוספים כגון עו"ס או ק. חינוך. 

  :הכשרה מקצועית   - "תורה ועבודה"רבנות שב"ס בשיתוף מערך התעסוקה מפעילה את פרוייקט

לאסירים הנמצאים באגפים התורניים . הפעילות נועדה להעניק לאסירים אלו כלים לפרנסה בכבוד 

במסגרת הקהילתית במקצועות ישימים בקהילה הדתית וכגון: קורס משגיחי כשרות, ספרות לגברים, 

 קורסים כנ"ל.  6: 2014מחסן ממחשב ועוד. סה"כ התקיימו במהלך שנת 

 

 לש"מ ואגדאגפי 

 .אגפי לש"מ הינם אגפים ייחודיים עבור אסירים שומרי תורה ומצוות 

  באגפים אלה מוצאים את עצמם האסירים הדתיים והן האסירים החרדים במסגרת

קהילתית אשר מעניקה להם קרקע יציבה ופורייה להמשך חיים הנורמטיבי עבורם גם 

 המאסר בדרך מיטבית ויעילה. במסגרת המאסר ומתוך תקווה לקליטה בקהילה גם לאחר

    אסירים השוהים באגפים התורניים חתומים על חוזה התחייבות שמירת הכללים 

 באגף.                
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 2014אגפים תורניים נכון לסוף שנת  .ב
 

מס' השוהים באגפים  מחוז
 התורניים

 70 צפון :צלמון

 240 מרכז:מעשיהו, אילון, רימונים

 110 דרום : אלה, דקל 

 420 סה"כ

 

 תוכניות שיקום לאחר המאסר

  .רבנות שב"ס בשיתוף האגף התורני ברשות לשיקום האסיר ובשיתוף     גורמי טיפול בבית הסוהר

מפנה ויוצרת תוכניות שיקום לאחר המאסר  לאסירים השפוטים עיקר בתחום הסמים, עבירות 

 רכוש, אלמ"ב.

  הסוהר ויציאה  להם קרקע יציבה לשחרור מביתאסירים אלו מופנים למסגרות תורניות המקנות

 לחברה.

  השיקום  אסירים למסגרות    142אסירים לתוכניות אלו ומתוכם התקבלו : 345הופנו  2014בשנת

 תכניות שיקום היו בהמתנה לעליה לוועדות שחרורים( .  30.)עוד 

 
 

 2013 – 2014נתוני השיקום התורני משנת 
 

 
 

 מתנדבים

ברבנות שב"ס הינו מהווה תמיכה ועזרה להפעלת הפעילות הבלתי פורמלית מערך המתנדבים  •

 בתחום התורני דתי ומהווה סעד רוחני לאסירים.

 הפעילות הינה מגוונת ומושתתת על מתנדבים המשויכים לארגוני מתנדבים שונים ואנשים פרטיים. •
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בצעת בתוך האגפים פעילות המתנדבים מתקיימת אחת לשבוע או אחת לשבועיים רוב הפעילות מת •

 ובמתן שיעורים כלליים.

 

 

 

 

 

 2014נתוני מתנדבים לשנת 

 

 

 פעילות עם דתות שונות

 .רבנות שב"ס אמונה על פעילות ומתן שירותי דת לאסירים  בני הדתות השונות המצויות  בבתי הסוהר 

 .  ) הפעילות ניתנת בעיקר לבני הדתות נוצרים ) כולל עובדים זרים 

   .פעילות זו לרוב מתבטאת בימי החגים וכן בפעילות חודשית קבועה 

  , העמותות המרכזיות המתנדבות ומפעילות תחום זה בשיתוף הרבנות  הם: בית האור ,בית החסד

 אסירים נוצרים  650 -כ והמשרד לענייני דתות. בשנה האחרונה במסגרות אלו השתתפו 

 ין השרעי הגדול ובתי הדין השרעים בכלל לצורך מתן סיוע רבנות שב"ס מקיימת קשר הדוק עם בית הד

ומענה לאסירים בני הדת המוסלמית.כמ"כ רבנות שב"ס מקיימת פעילות לאסירים המוסלמים בשת"פ עם 

 יו"ר האיממים שייך אבו עלי קיוואן . 

   תפים  מתנדבים  ומשת 16אירגונים סה"כ    4בנוסף מתקיימת פעילות לאסירים הנוצריים, פועלים

 אסירים בפעילות  780בממוצע שנתי 
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 בתי כנסת

  בתי כנסת  לאסירים  ולסגל שב"ס.  145הרבנות הראשית בשיתוף בתי הסוהר מתחזקת  ומפעילה 

     ריהוט, מזגנים,  -המשיכה רבנות שב"ס את  מגמת שיפור חזות בתי הכנסת הכולל 2014בשנה העבודה

 ירים.ספרי תפילה ולימוד לסגל ולאס

    .הוכנסו ספרי תורה חדשים 

 .נרכשו תשמישי קדושה מזוזות ותפילין לטובת בתי הכנסת והיחידות 

 מבצעים וטיפול  בסגל הסוהרים

  2014חופות לסגל בשנת  105עריכת 

 .עריכת סיורי סליחות ברוח היהדות לסגל 

  השנה לחללי אסון הכרמלהשתתפות בלוויות ואזכרות למשפחות הסגל כולל עשרות האזכרות לציון יום 

 .השתתפות הרבנות  בטכס בני/בנות מצווה 

 .טיפוח ואחזקה שוטפת בתי כנסת לסגל 

 .יום עיון ארצי בנושא הערכות לפסח 

 .חלוקת חוברות תן חלקנו מידי חודש וחוברות לחגים 

 

 2015מגמות לשנת העבודה 

  . המשך פיתוח מיסוד מרכיבי התקון התורני 

 נושא: מדרשות תורניות, הפעלת קבוצות תורניות, שיקום תורני, פרוייקט שילובי כתיבת נהלים חדשים ב

 בין רבנות שב"ס לטו"ש באגפים התורניים. 

 .כתיבת מקראות לפעילות קבוצתית תורנית המוגדרת כחובה 

  חיזוק הקשר בין פעילי התקון התורני לבין הקהילה ע"י הפעלת האסירים בפרוייקטים התנדבותיים בקרב

 ילה וכגון: פעילות בבתי אבות, שיפוץ מבני ציבור תורניים כגון בתי כנסת ,בתי עלמין וכד'. הקה

 . המשך קיום פעילות תורנית ולימודית בקרב אסירי ההפרדה 

  "לאסירי השגחה.  –המשך פעילות "חפץ חיים 

 .המשך קיום הכשרות מקצועיות באגפים תורנים 

  המגמה(שיפור חזות בתי הכנסת והמדרשות )המשך 

 הגברת הפעילות לסגל שב"ס בתחום המסורת ומורשת ישראל 

  הרחבת הטיפול הדתי באוכלוסיות לא יהודיות ומתן מענה דתיי למתקני השוהים 

 .הערכות הרבנות במצבי חרום 
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 כללי: .1

דין  , קובע כי "כל הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו בהתאם לכל1996-חוק זכויות החולה, התשנ"ו

ובהתאם לתנאים ולהסדרים הנוהגים, מעת לעת, במערכת הבריאות בישראל". חוק ביטוח בריאות 

, מעגן  את זכותו של כל תושב לשירותי בריאות בהתאם לחוק. בעקרונות 1994-ממלכתי, התשנ"ד

מכוח היסוד של החוק נקבע כי "כל תושב זכאי לשירותי בריאות לפי חוק זה, אלא אם כן הוא זכאי להם 

אסיר זכאי, בין היתר, ל"טיפול  - 1971-חיקוק אחר". לפי פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב

רפואי הנדרש לשם שמירה על בריאותו, ותנאי השגחה מתאימים לפי דרישת רופא של שירות בתי 

 לכתי.הסוהר". יוצא אפוא, ששב"ס הוא המופקד על בריאות האסירים גם על פי חוק ביטוח בריאות ממ

פקודת הנציבות "הטיפול הרפואי באסיר" קובעת כי "אסיר יהא זכאי לסל השירותים הרפואיים הבסיסי 

ידי קופת החולים הכללית למבוטחיה, אשר יינתן בישראל, באיכות סבירה ובזמן סביר והכל -הניתן על

ק זכויות החולה, בכפוף לשיקול דעת רפואי ובמסגרת מקורות המימון העומדים לרשות שב"ס". לפי חו

מחלקת הרפואה של שב"ס היא "מוסד רפואי", ולקצין הרפואה הראשי של שב"ס, העומד בראש מערך 

 הרפואה ) קרפ"ר (, נתונים הסמכויות והתפקידים של מנהל מוסד רפואי לפי חוק זה.

תוך  מערך הרפואה של שב"ס, הכפוף לאגף האסיר , עוסק במתן שירותי בריאות כוללניים לכלואים,

 הקפדה על ערכי היסוד של השב"ס , מתן מענה לצרכי האסיר בהתאמה לצרכי הארגון .

השירות הרפואי כולל רפואה ראשונית ורפואה יועצת,  רפואה מונעת, שיקום וטיפול פליאטיבי; רפואת 

 שיניים וטיפול במכורים לסמים ובנגמלים ע"י נרקולוגים. 

עזרה ראשונה לסגל , וכן, פועל לשיפור בריאות הסוהר והקניית בנוסף, מספק מערך הרפואה שירותי 

 אורח חיים בריא .

 מערך הרפואה אחראי גם על ההיערכות הרפואית ומתן מענה רפואי במצב חירום .

מערך הרפואה נמצא בחזית התדמית הארגונית ,חשוף לביקורת ובקרה ע"י גופים לאומיים ובינלאומיים 

 ויות האדם, ומחויב לשקיפות , מקצועיות, אדיבות, ושירות לקוחות פנים וחוץ.אשר עיסוקם בבריאות ובזכ

 

 ייעוד: .2

מתן שירות רפואי איכותי, אנושי וזמין ברמה המקובלת ברפואה הציבורית בישראל תוך מתן מענה 

 לצרכים הייחודיים של האסיר ולדרישות והתנאים הנובעים מהיות השב"ס ארגון בטחוני.

 

 

 

 

 

 

 

 רפואה
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 הפעילויות:עיקרי  .3

 

 רפואת האסיר .1.3

 תפעול מערך הרפואה הראשונית:

מערך הרפואה הראשונית מספק שירותי רפואה לאסירים באמצעות מרפאות הנמצאות בבתי 

 הכלא ובבתי המעצר.  

הרפואה הראשונית נדרשת למתן מענה למחלות אקוטיות וכרוניות וכן למניעת תחלואה וסיבוכיה  

 .EBM-מדדי האיכות ובצמוד לכללי ה , עפ"י הנחיות קליניות,

בתי מעצר . במרפאות  8-בתי סוהר ו 22 -מרפאות הנמצאות ב 33מערך הרפואה הראשונית כולל 

אחראי מרפאה הנמצאים במרפאה חמישה ימים בשבוע  33 -רופאים ראשוניים )כלליים( ו  38

המטפל להקפיד על .  חובת הצוות 24/7חובשים הנמצאים במרפאות  236 -בשעות הפעילות ו

פעילות על פי נהלי רפואה ועל פי הנחיות קליניות ולרשום ברשומה הרפואית כל פעולה או מגע 

 עם אסיר. )כולל יעוץ טלפוני או סירוב  הצוות או האסיר למתן טיפול(.  

 30 -אסירים בביס"ר ביטחוני וכ 20-אסירים בביס"ר פלילי, כ 20-30בממוצע יומי מטופלים 

 בית מעצר.נבדקים ב

 : תפעול שירותי הרפואה היועצת וההדמיות

 מרפאות יועצות מתחמיות: 3בשב"ס קיימות 

 מרפאה יועצת המופעלת ע"י רופאים יועצים מבי"ח זיו בצפת. –מתחם צלמון חרמון  .1

 מרפאה יועצת המופעלת ע"י רופאים יועצים מבי"ח אסה"ר –מתחם רמלה  .2

רופאים יועצים מבי"ח ברזילי )מופעלת מרפאה יועצת המופעלת ע"י  –מתחם ב"ש  .3

 (2014מרבעון אחרון של שנת 

במתחם רמלה  פועל מכון רנטגן השייך לשב"ס ונותן מענה ליחידות במתחם  -מכון רנטגן

 ובפריפריה  הקרובה.

 כון רנטגן במתחם אשל נמצא כעת בסיום תהליכי הקמה.מ

 רפואת סגל .1.3

 

ם עבודתו ומטרתה מתן שירותים משלימים לשירותי רפואת הסגל הינה רפואה המוענקת לסגל במקו

קופת החולים. ענף רפואת סגל אחראי על מזעור חשיפתם של העובדים לחומרים מסוכנים ולפגיעתם 

 בעת השרות. 

הענף עוסק במיון רפואי של מועמד לגיוס, בהתאמתו לגיוס או להמשך שרות ובתנאים הנדרשים לשרות 

 הסוהר. 

הענף מפעיל ועדה רפואית לצורך בחינת מצבו הבריאותי של הסוהר והתאמתו להמשך שירות ובתנאים 

 הנדרשים למילוי תפקידו. 
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 רפואה מונעת  .1.1

 

מערך הרפואה המונעת מבצע בדיקות תעסוקתיות לאסירים העובדים במפעלי שב"ס במטרה למנוע 

 מחלות הקשורות למקצוע.

שמיעה לעובדים בתנאי רעש ובדיקות טוקסיקולוגיות לעובדים עם צבעים מידי שנה מבוצעות בדיקות 

 ומדללים ע"י רופא תעסוקתי מורשה.

 משובצים האסירים במקומות העבודה המתאימים –בהתאם לתוצאות בדיקות המעקב 

 

 רפואת שיניים .1.3

 

הטיפול הניתן כולל  רופאי שיניים וסייעות בכלל יחידות השב"ס. 28שירותי רפואת השיניים ניתנים על ידי 

טיפולי עזרה ראשונה, טיפולים משמרים, טיפולים פרוטטים וכירורגים. ההחלטה לגבי סוג הטיפול 

 נסמכת על ההחלטות הקליניות של הרופא בשקלול מעמדו של הכלוא )עצור/אסיר( ויתרת הכליאה. 

 חללים.מערך רפואי השיניים בשב"ס מעניק שרותי סיוע למשטרת ישראל בתחום זיהוי 

  רפואת נרקולוגיה .1.3

 

השירות הנרקולוגי מטפל במכורים לסמים ובנגמלים עפ"י הנחיות קליניות ונהלים ארגוניים. הטיפול 

רופאים בעלי תעודת הסמכה לעיסוק בנרקולוגיה. מעקב השימוש בסמים  16מבוצע במרפאות ע"י 

 מבוצע במעבדות שב"ס והאימות מבוצע במעבדה המרכזית.

 

 רוםרפואת חי .1.3

 

מערך רפואת החירום עוסק בשיפור המוכנות לשעת חירום, תרגול , הצטיידות , תכנון ועדכון עגלת 

 החייאה, תרמיל רופא ומחסן מתחמי לשע"ח.

מערך  בנוסף, עוסק המערך בכתיבת תפיסת הרפואה בחירום: ריענון פקודות, נהלים ונספחי רפואה.

 דרכת סגל שב"ס בזיהוי מצבי חירום ומתן עזרה ראשונה. רפואת חירום מייעץ ליחידות שב"ס ועוסק בה

 המערך עובד בשיתוף פעולה עם היחידות לשע"ח במשרד הבריאות ועם גופי בטחון אחרים.

 

 מערך החובשים .1.3

ימים בשבוע ומהווים את עמוד השדרה  7שעות ביממה,  24חובשים מאיישים את המרפאות בשב"ס 

 הרפואי לטיפול באסירים בכלל יחידות השב"ס. 

 המערך מרכז את הכשרת החובשים בשב"ס, הדרכתם ושמירת כשירותם של החובשים. 

 המיוחדות. המערך מפקח על כלל החובשים ביחידות, חובשי העתודה וחובשי היחידות

 

 תחום פיזיותרפיה 01.31

 מערך פיזיותרפיה מעניק שרותי פיזיותרפיה בפריסה ארצית ביחידות השב"ס.

 הטיפול ניתן ע"י פיזיותרפיסטים מוסמכים ומנוסים בשירות קנוי.

 כמו כן, ניתן פתרון למקרים מיוחדים במר"ש.

גורם המשפר את יעילות ואיכות מערך הפיזיותרפיה מהווה טיפול משלים למערך הרפואה היועצת והינו 

 הטיפול. 
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 מערך הרוקחות .1.33

מערך המרכז את תחום ניהול התרופות בשב"ס. על המערך מופקדת רוקחת ארצית, האחראית על בית 

מרקחת מרכזי, שמספק תרופות למרפאות ביחידות שב"ס. המערך מקיים תהליכי פיקוח ובקרה על 

ישת התרופות, לניהול מלאי התרופות במרפאות, עבודה תקינה במרפאות שב"ס, בכל הקשור לרכ

 והנפקת התרופות לאסירים.

 

 תחום מעבדות .1.33

 בשב"ס קיים מערך מעבדות טוקסיקולוגיות ומעבדה קלינית הממוקמת במתחם רמלה.

המעבדות מספקות שרות טוקסיקולוגי לגילוי וזיהוי סמים, ע"י בדיקות סמים לאסירים ולמועמדים 

 לעבודות שירות. 

, הן לבדיקות הסמים CAPהמעבדות הטוקסיקולוגיות משתתפות במערכת בקרת האיכות הבינלאומית, 

 הראשוניות והן לבדיקות האימות.

 במעבדה הקלינית מבוצעות בדיקות קליניות רוטיניות בסיסיות, לבתי הסוהר  במתחם רמלה. 

 יקות נוספות.בדיקות אלו מסייעות לרופא בהבנת מצב המטופל ובהכוונתו לביצוע בד

המעבדה הקלינית כוללת ספירות דם, בדיקות שתן לכללית, איסוף שתן, ביוכימיה, בדיקות קרישה וניטור 

 תרופות.

 
 


