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  ק ד מ ה ה
  
  
  
  
  
  

מאגד בתוכו את כלל פעילויות הארגון אשר בוצעו  ,המוצג בפנייך בחוברת זו 2012דו"ח שנתי 
  ייעודו של שירות בתי הסוהר. הלכה למעשה בשנת העבודה האחרונה ומימשו את

  

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ב ב ר כ ה,
  

  סיון ויצמן    ,        סג"ד
  רמ"ח תקשורת והסברה
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  'פרק א
  
  

אודות 
 שב"ס



 
  

5  
  

  
  
  
  
  
  

  משפט האסטרטגיה

  

  

  

  

  

  שירות בתי הסוהר הינו ארגון כליאה לאומי , ארגון ביטחוני בעל

  ייעוד חברתי, המשתייך למערכת אכיפת החוק. 

  החזקת אסירים ועצורים   -תמצית תפקידו 

  הם  במשמרת בטוחה ונאותה, תוך שמירה על כבודם, מילוי צרכי

  הבסיסיים והקניית כלים מתקנים לכל האסירים המתאימים לכך, על  

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

  וקהילה שונים . 

  

  לצורך כך יפעל שירות בתי הסוהר לטיפוח איכות סגל הסוהרים  

  ואנושיים, המותאמים  ומקצועיותו ולפיתוח מתקני כליאה הולמים 

  לדרישת החוק ולצרכי הביטחון והטיפול המתקן של האסירים, תוך  

  "מיצוי טכנולוגיות מתקדמות . "

  

  

  

  

  

  

  

  

    2006ינואר 
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  בסיס החוקי לפעילות שב"סה

  

  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.

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

  בתי הסוהר ובתי המעצר שבחזקתו. להלן עיקרי דברי החקיקה:

  

  חקיקה ראשית

  .1952 –חוק הכניסה לישראל, התשי"ב   •

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

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

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

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

  .1996 –חוק זכויות החולה, התשנ"ו   •

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

  .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     –הן),  תשי"ד אלי

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

  . 1977  –התשל"ז 

  .1978 –תקנות בתי הסוהר, התשל"ח   •

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

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

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

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

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

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

  .1997 –רצותיהם, התשנ"ח תקנות העברת אסירים לא  •



 
  

7  
  

  

  

  

  

  הוראות ופקודות

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

  המשטר והמשמעת בו והבטחת פעולתו התקינה.

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

  ו התקינה.ומשמעת בו והבטחת פעולת

  

  

  

  

  נהלים

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

  המשימות ומחייבות את כלל שב"ס.
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  הגדרות תפקידים

  

    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. 

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

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

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

ליכי השעיה , שחרור או נקיטת ה וקצינים זוטרים והעברתם , העלאתם או הורדתם בדרגה . 

הוצאת   קיום המשטר והמשמעת בשירות .   פיטורי סוהרים בכפוף לאישור השר, על פי החוק . 

  פקודות הנציבות ועדכונן.

  08-9193800 -פקס'     08-9776800 -טלפון 

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

  

  

   גונדר מיכאל חלפון – אגף מבצעיםסגן נציב וראש 

  תפקידים וסמכויות:

  סגן הנציב ממלא מקום הנציב בהעדרו.  

ריכוז, ניהול ותיאום מערכות הביטחון ואמצעי הביטחון והאבטחה השונות והפיקוח עליהן. 

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

טחה שונות. אחריות פיקודית על היחידות המיוחדות. אחריות מטה להפעלת מערך ומשימות אב

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

חטיבת ביטחון, חטיבת מודיעין, יחידת נחשון, יחידה מצדה, יחידת דרור    לסגן הנציב כפופים:  

  וענף בטיחות.

    08-9193802 -פקס'     08-9776802 -טלפון 

  81, ת.ד:  72100, מיקוד:  עיר: רמלה, רחוב: איזור תעשייה צפוני   -כתובת 
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  גונדר אלי גביזון – ראש מטה שב"ס

  תפקידים וסמכויות:

   ריכוז , תיאום וניהול עבודת המטה בשירות בתי הסוהר . 

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

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

ריכוז  תכנון .  מנהלהנחיית תכנון התקציב בתיאום עם  מתוך התוכנית הרב שנתית.  התכנון השנתי 

ומחלקת הביקורת  שרד לביטחון פנים הטיפול בממצאי הביקורת של מבקר המדינה , מבקר המ

כל נושא אחר עפ"י  של שירות בתי הסוהר . תאום תחומי ביקורת פנים ובית הדין למשמעת. 

   קביעת הנציב . 

, הדרכה  נהלמינהל תמיכה לוגיסטית , מנהל תכנון , מנהל טכנולוגיות, מ לראש המטה כפופים:  

   .ענף הטמעת קידמה ותנאי מחיית האסיר 

  08-9913801 -פקס'      08-9776802 -ן  טלפו

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

  

  

  

     גונדר עפרה קלינגר – ראש אגף האסיר

   נושא באחריות לתחומים הבאים: 

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

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

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

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

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

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

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

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

  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-גונדר שמעון בר תת – ראש חטיבת כליאה

  

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

  כל משאבי הכליאה הלאומיים.

ניהול קליטת אסירים, אבחונם, מיונם, שיבוצם והעברתם בין בתי הכלא. ניהול  –תפקידים 

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

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

עבודות שירות, פיקוח על עברייני מין ותכנית הפיקוח האלקטרוני. אחריות לפרסום נהלים, 

בהובלת שינויים ארגוניים הוראות והנחיות מקצועיות ולביצוע ביקורות ובקרות. שותפות 

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

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

לפיקוח  מחלקת האסיר, עבודות שירות, פיקוח על עברייני מין והיחידה –לראש החטיבה כפופים 

  אלקטרוני.

        08-9775960טלפון : . 

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

  

  

   תת גונדר מיכל ברק – תקוןראש חטיבת 

  

  נושא האחריות לתחומים הבאים:

תי פורמאלי ניהול מערך העבודה הסוציאלית לאסירים. ניהול מערך החינוך הפורמאלי והבל

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 וגמילה מסמים. תיאום הפעילות בנושא שירותי 

  הנפש לאסירים באמצעות משרד הבריאות. בריאות

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.

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

  התעסוקה.

  08-9193968פקס'     08-9775965טלפון : 

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

  תאריך זה נכנס לתפקיד תג"ד מנשה גניש .בו 2012דו ביולי תג"ד ניסים צרפתי סיים תפקי

   נושא באחריות לתחומים הבאים: 

  

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

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

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

הביטחון והמיגון הביטחוני. אחריות מטה להפעלת המערכות ביטחוניות ואמצעי אבטחה, המיגון 

ופיקוח עליהן. אחריות ביצוע בקרות בבתי סוהר. ריכוז עבודת מטה לקביעת מדיניות הפעלה 

דת מטה מול גורמי השירות וגורמים חיצוניים. אחריות להכנת בתחומי הביטחון לרבות עבו

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.

  בטחה, ענף מבצעים, ענף בעלי חיים.לראש המינהל כפופים: ענף א 

   08-9194000  - פקס'        08-9776433 -טלפון 

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

  

  

  הלנה ביבי –תת גונדר  -  ראש מינהל משאבי אנוש

  

   נושא באחריות לתחומים הבאים: 

  

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

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

   הסגל ובגמלאי השירות . 

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

תכנון , פיקוח ומעקב אחר הדרכת הסגל ביחידות השירות ואחר קיום  סגרות חיצוניות. ובמ

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

   המבצעי . 

  

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

   08-9194100   -פקס'         08-9775700   -טלפון   

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

   אחריות לטיפול בכלל הנושאים המשפטיים הנדרשים לפעילות השירות .  ייעוד: 

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

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

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

ייעוץ  נים ישראליים ובינלאומיים . ופרקליטות המחוז וגורמי חוץ אחרים לרבות ארגו המדינה 

   משפטי לנציב ולפיקוד שב"ס בענייני חוק ומשפט . 

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

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

חברות בוועדות ובצוותי עבודה משרדיים  ישות ועוזר רמ"ל משאבי אנוש . תעסוקה , יועמ"ש רכ

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

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

ריכוז הטיפול בענייני חקיקה הנוגעים  פט ועם לשכת עורכי הדין . ותיאום עם הנהלת בתי המש

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

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

ייצוג הנציב בפני בית   ל הפעלת הדין המשמעתי לסוהרים . פיקוח משפטי ע  להם נגיעה לשירות . 

תיאום הטיפול בחקירות נגד סוהרים וקביעת אופן  הדין למשמעת ובפני בית הדין לערעורים . 

ריכוז הטיפול במתן חוות דעת לוועדות שחרורים לעניין אסירי יעד  הטיפול המערכתי בהן . 

טיפול כולל  לוועדת מכרזים של השירות .  ייעוץ משפטי ,בתיאום עם משטרת ישראל . 

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

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

  לאסירים בשב" ס.

  

  08-9193840      -ס' פק        08-9776836      -טלפון  

  . 81, ת.ד:  72100, מיקוד:  , רחוב: אזור התעשייה הצפוני עיר: רמלה   -כתובת 
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   תת גונדר מתתיהו שולץ – ראש מינהל תמיכה לוגיסטית

  

  נושא באחריות לתחומים הבאים:

  

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

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

  ארכיון שב"ס ונשק. 

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

המטה ולנציב בגיבוש  הלוגיסטי לכלל יחידות שב"ס בשגרה ובחירום. ייעוץ וסיוע לראש אגף

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

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

נדרש הנגזרת ממדיניות שב"ס ומהיעדים השנתיים והרב שנתיים של השב"ס ובכלל זה התקציב ה

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 

המינהל בהתאם לתכנון, ועדכונו על פי צורך.  הובלת מהלכים לזיהוי צרכים מערכתיים ובחינת 

ארגוניים בתחומי המינהל ומתן הצעות לפתרון. אחריות מטה כוללת לפרסום נוהלי תהליכים 

עבודה בתחומי הפעילות של מינהל תמיכה לוגיסטית, לעדכונם ולוידוא ביצעם ע"י המונחים 

מקצועית ופיקודית. אחריות מטה כוללת לביצוע ביקורות מקצועיות בתחומי הפעילות של 

פערים וביצוע בקרה על ביצוע פעילות מתקנת בהתאם. אחריות המינהל ביחידות שב"ס, איתור 

מטה מקצועית על אנשי המערך הלוגיסטי במחוזות וביחידות שב"ס. שותפות וסיוע בהובלת 

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

ממשלה אחרים, יזמים וגופים חיצוניים התמיכה הלוגיסטית בפרט. ייצוג שב"ס מול משרדי 

בנושאים שבתחום אחריות המינהל. אחריות לביצוע החלטות ר' אגף המטה והנציב ולביצוע 

הפעילויות בהתאם להנחיות. אחריות לפיתוח ויישום מערכות ניהול מתקדמות וממוחשבות 

המשאב האנושי, בתחומי אחריות המינהל . אחריות לפיתוח מערך התמיכה הלוגיסטית בשב"ס ו

  גיוס הכשרה וניהול. אחריות לקשרי הגומלין וניהול התמיכה הלוגיסטית במפקדות המחוזות.

  מחלקת לוגיסטיקה ואספקה , מחלקת בינוי ונכסים ומחלקת  רכישות.  לראש המינהל כפופים:  

  

  08-9194050    -פקס'          08-9776840   -טלפון 

   81, ת.ד:  72100, מיקוד:  יזור תעשייה צפוניכתובת :  עיר: רמלה, רחוב: א
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   תת גונדר תלמה טוהר  –ראש מינהל תכנון 

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

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

ה השנתית על בסיס תכנית העבודה הרב שנתית והצעת המתווה התקציבי / ארגוני. פיקוח העבוד

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

העקרונות לארגון והקמה של יחידות השב"ס כולל תפקידים ומשאבים נדרשים להפעלה. טיפול 

ריכוז הטיפול בתחום מסד הנתונים של  ות לתקינת כוח אדם ואמצעים. במכלול הפעילויות הנוגע

מערך הכליאה. ניתוחים סטטיסטיים וכלכליים ובחינות ארגוניות על בסיס שיטות כמותיות . 

עיבוד ופרסום פרוגרמות  ביצוע בדיקות ארגון ושיטות ( או"ש ) לשיפור שיטות ותהליכי עבודה .  

ריכוז הטיפול בפרסום הוראות השירות  רדים ומתקני כליאה) . לתשתיות המבנים בארגון (מש

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

  קשרי העבודה והפעילות השוטפים.

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

  ח אמצעים טכנולוגיים.פיתו

  08-9193890    -פקס'        02-6225280    -טלפון 

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

  

  

     תת גונדר אבי רואיף – ראש חטיבת המודיעין

י, איסוף מידע ועיבודו לכלל נתונים והערכות שיסופקו לפיקוד השירות ולדרג המבצע יעדים: 

   לצורך קבלת החלטות ולצורך לחימה בנגע הסמים בבתי הסוהר . 

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

טיפול  הוצאת נהלים בנושאי מודיעין .  של קציני מודיעין במפקדות, במחוזות ובבתי הסוהר. 

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

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

ריכוז הקשר המודיעיני בין שב"ס לבין קמב"ס /מטא"ר , מטה שב"כ , צה"ל וצנזורה .  סוהרים . 

ביצוע פעולות למיגור נגע הסמים בבתי הסוהר באמצעות  "ס . הפצת סקירות מודיעיניות בתוך שב 

קביעת הסיווג הביטחוני של מאיישי תפקידים וביצוע תחקיר ביטחוני למועמדים  יחידת "דרור" . 

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

  חים הנכנסים לבתי הסוהר.הנפקת רשיונות כניסה לכלל האזר 

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

   ניהול , פיתוח ותחזוקת מאגרי המידע הממוחשבים בשירות .  ייעוד: 

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

התקשורת. פיתוח כלים ותשתיות אחדות לכלל המערכות הטכנולוגיות והתאמתם לקדמה 

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

ם פתרונות מקצועיים ברמות הארגון השונות. בחינה ואישור פרויקטים טכנולוגיים. פיתוח ויישו

תוך שילוב טכנולוגיות חדשות. פיקוח ובקרה אחר הפעלת אמצעי תקשורת אלקטרוניים. תכנון, 

פיקוח, בקרה והפעלה של קורסים , ימי עיון והשתלמויות מקצועיים. ייצוג שב"ס בפני גורמים 

  חיצוניים. אחריות להכנת תכנית עבודה שנתית והנחיות מקצועיות.

   08-9193910     -פקס'          02-6225261    -טלפון 

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

  

  

   תת גונדר דבי שגיא –ראש מנהל הדרכה 

  

  .2009מנהל ההדרכה הינו חדש והוקם בתחילת שנת 

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

והפצתו לאורך ולרוחב הארגון , בכך משרתת ההדרכה את ההבניה, הניהול והשימור של הזיכרון 

  הארגוני. 

ריכוז יעדים ותוכניות הדרכה בהתאם ליעדי שב"ס, הכשרות ליבה רב תחומיות, שמירה על 

כה הכשירות המבצעית של הסוהר בארגון, פיתוח יכולות פיקוד ומנהיגות, גיבוש גרף ההדר

והאימונים, מיפויי ואבחון צרכי הדרכה, גיבוש תוכניות הדרכה ואימונים שנתית, פיתוח ומיסוד 

תיקי יסוד ותיקי אימון אישורם והפצתם, פיתוח יחידות לימוד ייעודיות, פיתוח אמצעים ועזרים 

כה להדרכה, מתן תמיכה הדרכתית לשינויים מקצועיים, טכנולוגיים, וארגוניים, פיתוח סגל הדר

מקצועי, תיאום ניהול וארגון פעילויות ההדרכה הארגוניות, ביצוע הדרכות ואימונים בגופי 

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

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

הלימודים האקדמיות, בקרה והערכת הדרכה במסגרת הפעלת כלים לבחינת אפקטיביות  תוכניות

ויעילות ההדרכה וניהולה, אימונים, חונכות והכשרות תוך תפקיד, ניהול התחקירים והפקת 

  לקחים, כתיבה והפעלה של  תורות מקצועיות. 

צועית: מרכזי לראש המינהל כפופים פיקודית: מחלקת ההדרכה, ביה"ס ניר. כפיפות מק

  האימונים במחוזות ק. הדרכה ביחידות הארציות  בית הספר לבעלי חיים 
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    תת גונדר שרון שואן – יחידת נחשון

  

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

   

   שב"ס . ומבצעת משימות ביטחוניות מיוחדות הנגזרות מתפקידי 

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

    המשטרתיים . 

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

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

   אנשי סגל מאוימים ובני משפחותיהם . 

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

ביצוע אימונים והדרכות  אבטחת אסירים בעת בדיקות ובעת אשפוז בבתי חולים חוץ .  באבטחה . 

  סוהרי היחידה . לשיפור ולהעמקת הידע והיכולת המקצועית והאישית של

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

  

  

  טל שוורץ –גנ"מ  –בית הדין למשמעת סוהרים 

  

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

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

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

מינויים כקציני שיפוט. בחינת נוסח נהלים ואישורם טרם פרסומם. בחינת נוסח פקודות נציבות 

  טרם אישורו ע"י הנציב.

     08-9193804   -פקס'         08-9776281    -טלפון 

   81, ת.ד:  72100, מיקוד:  , רחוב: איזור התעשייה הצפוני עיר: רמלה  -כתובת 
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  ניסים קאשי –גונדר משנה  -  ראש מערך התעסוקה

  

היעדים המרכזיים בתעסוקת אסירים הינם יעדים חברתיים  יעדים הנגזרים מפעילות התעסוקה: 

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

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

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

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

ותורמת לרגיעתם ולהקטנת מספר האירועים  חשובה לבריאותם הגופנית והנפשית של האסירים 

   השליליים בבית הסוהר . 

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

י לכישרונות ויכולת אישית , לשיפור הדימוי העצמי . בנושאים הבאים:  מתן אפשרויות ביטו

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

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

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

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

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

ספי אשר יסייע לאסירים ואף חיסכון כ , דמי כיס בעת יציאה לחופשות , סיוע כלכלי למשפחה 

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

  ומעמדו בחברה .

   08-9193830     -פקס'        08-9778900     -טלפון 

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

  

  

  גונדר משנה עופר בן שמואל - "ניר"  -סוהרים ולקצינים בית הספר הארצי ל

  

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

לשב"ס. קורסים פיקודיים להכשרת משקי"ם ייעודי וקצינים , כמו כן מכשיר קורסי פיקוד 

ר. במסגרת ההכשרות המקצועיים, ביה"ס מכשיר פו"מ(פיקוד ומטה)  ומפקדי בתי סוה –בכירים 

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    -טלפון  

    81, ת.ד:  72100, מיקוד:  כתובת:  רמלה, רחוב: איזור התעשייה הצפוני
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  גנ"מ לאה קליינר –יחידת הממונה על עבודות שירות 

  

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

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

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

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

שונים. הפיקוח בעבודות שירות הנו הפיקוח על עובדי השירות המועסקים במקומות העבודה ה

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

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

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

מפעילים  –מוזמן לבירור ולאזהרה, ובהתאם לסוג ההפרה  –ת הממונה על עבודות שירות הוראו

  כנגד עובד השירות הפסקה מינהלית שמשמעותה היא שאת יתרת עונשו יסיים במאסר בכלא.

   08-9193850  -פקס'          08-9776803   -טלפון 

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

  

  

  

  

  שלמה טהרני –גונדר משנה  -  ראש מחלקת ביקורת פנים

  

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

עריכת ביקורת ארגונית , תפעולית ומשקית במטה הנציבות , במפקדות, במחוזות  תפקידים:  

   ובבתי הסוהר . 

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

בנושאי ביקורת ומעקב  ותיאום עם מבקר המדינה , מבקר המשרד לביטחון פנים וגופים אחרים 

עריכת סקרים ובדיקות על פעילות השירות בהתאם לצרכים  אחר ביצוע המלצות מבקר המדינה . 

   הפעילות השוטפת . וכמתחייב מן 

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

  ביחידות.

  08-9193855   - פקס'       08-9776790    -טלפון 

   81, ת.ד:  72100, מיקוד:  כתובת :  עיר: רמלה, רחוב: איזור התעשייה הצפוני
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  ייןיוחנן של -   ראש מחלקת חשבות

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

   לגמלאים וכן לאסירים המועסקים בבתי הסוהר .  לסוהרים , 

ניהול המערכת הכספית של השירות במסגרת התקציב המאושר ובהתאם להוראות  ייעוד:  

   המקצועיות של משרד האוצר . 

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

חתימה בשם השירות על התקשרויות חוזיות  תשלומים לספקים ותגמול לאסירים הזכאים לכך.  

מעקב ובקרה אחר התקשרויות שהשירות מהווה צד  .  1951בכפוף לחוק נכסי המדינה, התשי"א 

הנהלת החשבונות של השירות כולל רישומי עזר , דמי מחזור וקופות קטנות  ניהול מערכת בהן. 

השירות  טיפול במכלול הנושאים הנוגעים לתשלומי פרישה לסוהרים הפורשים מהשירות, לגמלאי  

ניהול המערכת הכספית בבתי הסוהר  ניהול הפיקוח על ניצול תקציב השירות .  ולשאריהם . 

  בנקאית.באמצעות השלמים והמערכת ה

     08-9193870   -פקס'         02-6225441    -טלפון   

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

  

  

  

    גונדר משנה סיון ויצמן – רמ"ח תקשורת והסברה

  

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

פיתוח הקשרים של שב"ס עם  הסברה ואחריות לביצועה , טיפול ביחסי הציבור של השירות, 

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

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

   דימויו המקצועי של הארגון בציבור . 

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

אחריות למסירת מידע אמין  ייזום כתבות וראיונות בתקשורת .  וההסברה שקבע הנציב וזאת תוך 

קיום  אישור סיורים ותיאומם וביקור גורמי חוץ בבתי הסוהר .  בשם השירות לתקשורת ולציבור . 

תיאום מדיניות ההסברה עם דוברות המשרד לביטחון פנים.  רים עם גורמים בינלאומיים . קש

  הדובר משמש ממונה על חוק חופש המידע , כהגדרתו של מונח זה בחוק חופש המידע. 

  08-9193810     - פקס'        08-9776806     -טלפון 

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

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

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

ילית, בסיירות אישים ושאר משימות ייעודיות, בשירותם הקודם כלוחמים וכקצינים ביחידות ע

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

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

 בעיתות חירום. לוחמי מצדה נמצאים בכוננות תמידית למתן מענה מקצועי והולם למצבי חירום

מכל הסוגים: התפרעויות, ניסיונות למרד, תפיסת בני ערובה ומשימות ייעודיות נוספות. ליחידה 

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

שעות ביממה. הצוותים עוברים עשרות אימונים  24מורכבת ממספר צוותים ומהווה כוח זמין 

דיים מידי שבוע, המתמקדים בכל תרחיש אפשרי וכן מבצעים בשגרה משימות ייעודיות ייעו

עד כה פעלה יחידת מצדה בעשרות אירועים מסוכנים שאירעו במתקני הכליאה   ייחודיות בארגון. 

   של שב"ס והשיגה את כל המטרות הנדרשות במקצועיות רבה. 

בארץ בעיתות חירום וכן משתתפת ותורמת נותנת היחידה מענה לשאר כוחות הביטחון  -בנוסף

   בתרגילים ארציים לכוחות מיוחדים. 

  

  

  

  

   יחידת דרור

  

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

   מודיעין. 

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

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

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

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

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

ביצוע פעולות לזיהוי  חנ"מ ואמל"ח בבתי הסוהר ולתפיסתם   הברחה והסלקה של סמים ונטרולן. 

, זיהוי האסירים המבצעים ונטרול פעילותם . קיום שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים בשירות 

  שראל לצורך מילוי תפקידי היחידה. ובמשטרת י

  

  08-9193909     -פקס'       09-8994390      -טלפון 
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 מפקד בית סוהר

 והרסגן מפקד בית ס
 מזכירות

ר' תחום מנהלי 
 אגפים  

   אחראי גזברות

 קצין אג"מ

קצין תמיכה 
 לוגיסטית

קצין משאבי אנוש
   

   קצין אסירים

אחראי מרכז מש"ק מטבח
  מכר לאסיר

ר יחידהע' ק' מש"א ורס"ק. רווחה לסגל

רב בית 
 סוהר

אחראי 
 רישום

אחראי 
 מרפאה

מנהלי אגפים 

מפקד 
משמרת

   עוזר קמ"ןקמ"ןקמב"צ

אחראי 
 אפסנאות

מנהל 
 עבודה

 חשמלאי

ר"ת 
טיפול 
 ושיקום

ר"ת 
 חינוך

קצין 
 תעסוקה

 רופא

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

  אסירים ועצורים פליליים וביטחוניים. 5,124 -יחידות מחוז צפון מאכלסות כ

ולוחמים בשירות  קצינים 1,261 - אנשי סגל מתוכם כ 1,723במפקדת המחוז וביחידות משרתים  

אנשי סגל שמועסקים בניהול המקצועי של מערך  462 -קבע וסדיר עובדים בתחום הייעודי וכ

  העבודה הסוציאלית, החינוך, הרפואה, הדת ומסגרות השיקום והתעסוקה לאסירים הפליליים.

  

  פריסת מתקני הכליאה:

  

  

  

  

  

  מפקדת מחוז צפון

 גונדר אשר שריקי –מפקד מחוז צפון 
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  04-6788593ון מספר הטלפון במפקדת מחוז צפ
  

  כתובת  טלפון ופקס  שם מפקד הביס"ר  שם הביס"ר

  046788500 –טלפון   גונדר משנה אלי גבאי  ביס"ר חרמון
  089193720 -פקס 

כפר מרר, ת.ד 
4011  

  046788400 -טלפון  גונדר משנה בני תייאר  ביס"ר צלמון
  089193740 -פקס

  848מרר, ת.ד 

  0463500400 -טלפון  גונדר משנה נזיה להיאני  ביס"ר שיטה
  089193660 -פקס

  10900ד.נ גלבוע, 

  0463500922 -טלפון  גונדר משנה שוהם יוסף  ביס"ר גלבוע
  089193660 -פקס

  10900ד.נ גלבוע, 

  049037924 -טלפון  סגן גונדר אריק יעקב  בימ"ר קישון
  089193700 -פקס

, 97חיפה, ת.ד 
31000  

  049038701 -וןטלפ  תת גונדר ראפת עותמאן  ביס"ר מגידו
  089193620 -פקס

  צומת מגידו

גונדר משנה ישראל   ביס"ר כרמל
  שושן

  048298600 -טלפון
  089193640 -פקס

  , עתלית18ת.ד 

  048298801 -טלפון  גונדר משנה מוני ביטן  ביס"ר דמון
  089193420 -פקס

, דלית אל 98ת.ד 
  כרמל

  
  
  

  ם:התאפיינה במספר נושאים משמעותיי 2012שנת העבודה 
  
  
  

  שינוי ייעודו של ביס"ר גלבוע מביס"ר ביטחוני לביס"ר פלילי. �

  מיצוב ביס"ר חרמון כמרכז טיפול ארצי. �

  פרויקטים המשלבים בתוכם עזרה לקהילה. �

  הכשרות ייחודיות בתחום כיבוי האש והבטיחות בדרכים. �

ז שיפור סביבת עבודתו של הסוהר, שיפוץ מועדוני סגל, חדרי אוכל, מדמה אגף במרכ �
  האימונים המחוזי.

  הקמת משל"ט מחוזי עצמאי. �

  העצמת הסוהר, חיבור למורשת וחיזוק הגאווה האירגונית. �

  טיולים, סיורים לימודיים, צעדה, טיפול בפורשים וערבי מפקד.  –רווחת הסוהר  �

  טיוב הטיפול בסוהרי החובה. �

 הכשרות מקצועיות בתחום הביטחון. �

 ארציות בכלל בתי הסוהר במחוז. ביצוע חיפושים נרחבים בשת"פ יחידות �

  ביצוע תרגילים מבצעיים להעלאת רמת הכשירות. �
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  עיקרי העשייה בתחומים השונים:
  

  מרכז האימונים המחוזי:
  

 בשנה זו בוצעו הכשרות מתוכננות במסגרת תוכנית ההדרכה השנתית:

 סוהרים.  1250לכלל סוהרי המחוז סה"כ  –אימון חד יומי  �

 סוהרים. 1160לכלל סוהרי המחוז סה"כ  –ומי אימון דו י �

 –בוצעו לכול סוהרי הביטחון ולעובדי היום בעלי זיקה ביטחונית  –מטווחים  �
 .1063סה"כ 

 מחוזי .  87ביצוע עם ממוצע  100%סוהרים המהווים  1,565 –מבחני ידע שנתיים  �

 סוהרים. 142 –מחזורי אימון  8 –צוותים ייעודיים  �

 סוהרים . 52 –ס"ד הקמת חצי לבנת הפ �

 הכשרת מחלצים: �

 אחד לכל יחידה . 8קציני מבצעים  –מחזור הכשרת מפקדים  −

 סוהרים מכול יחידה . 10מחזורי הכשרה לסוהרים  3 −

 מחזור הכשרת אנשי בדק בית אחד מכול יחידה . −
  

מחזורי ריענון ומחזור אחד הקמה אשר נועד להכשרת מפקדי  5 –כיבוי אש   �
  סוהרים וקצינים .  205קדי משמרת , סה"כ הוכשרו ורועננו המשמרות  וסגני מפ

עו"ס , מנהלי אגפים, רשמים  –ימי אימון חד יומיים לאוכלוסיות ייחודיות  �
 ומש"א , נהיגה  מונעת ואימון ימ"ז. 

הועבר לכלל סוהרי המחוז במסגרת ימי האימון הדו  –איום בלתי קונבנציונאלי   �
 יומיים על ידי פיקוד העורף .

 הכשרת סמב"צים ייעודית.  �

 
 משאבי אנוש:
  
 סיומי קדנציות ע"פ התכנית �

  .עלייה בהיעדרויות מחמת מחלה (אך ירידה במחלות הלא כרוניות) �

  .ימי ח"ש ) 25בממוצע מול היעד לביצוע  24עלייה בניצול חופשות ( �

  .ירידה במספר המתפטרים �

 .ירידה בכמות החיילים החוזרים לצה"ל �

 .ים החדשים למחוזירידה באחוז הגיוס �

 .עלייה במספר הפורשים לגמלאות �

 .עלייה בפסילות בוועדות הרפואיות �
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  תחום האסיר:
 ).140%- גידול במספר העצורים הכולל במחוז (כ �

  אגפים לעצורים פליליים. 2מענה לצרכי כליאה: הסבת  �

שגחה, תנאי מחיית אסירים: ריווח מקומות כליאה, הסבת תאים לתאי פיקוח וה �
  כב"א. -שיפוץ אגפי בימ"ר קישון

  בשחרור מוקדם ע"י נציב. 4%ירידה של  �

 .20%-גידול בכלל תנועות האסירים במחוז בכ �
  
  
  

  תחום התקון:
  פרויקטים. 4מחלקות טיפוליות ו 9עבדו  2012בשנת  �

  משאבים רבים הושקעו בצמצום המקומות לטיפול בדגש בביס"ר חרמון. �

יים אשר מבטאים את ייעודו של ביס"ר חרמון, ביום ימי חשיפה פנימיים וחיצונ �
  זה נחשפו המשתתפים לכלים הטיפוליים.

יום עיון בו הוצגו לצד התיאוריות מעולם  - דיאלוג עם האקדמיה והקהילה �
 האקדמיה את היישום במחלקות ובקבוצות טיפול.

התקיימו הדרכות לצוותי חטו"ש בבתי  -סדנאות חשיפה במסגרת בתי מעצר �
הצפונים על מנת לקיים סדנאות על בסיס שבועי לעצורים טרם מיונם על  המעצר

 זו להשתלבות במסגרות הטיפוליות המנת להעלות מוטיבציה לאוכלוסיי

השתתפות בצוות רב מקצועי נציבותי לבחינת קריטריונים למעבר לטיפול  �
 בביס"ר חרמון.

 יות.הקמת צוות היגוי לבחינת תהליכים מקצועיים במסגרות הטיפול �

 

  

  תחום החינוך:
  

  מחזורי לימוד. 128התקיימו במחוז צפון  2012בשנת  �

  ).2,371- 2011לומדים (בשנת  2,412החלו   �

  ).1,986 -2011לומדים את מחזור הלימודים (בשנת   2,007וסיימו  �

  אסירים. 461שנות לימוד) נבחנו 8-12במבחנים חיצונים מטעם משרד החינוך ( �

 כיתה  2011כיתות(בשנת  2-אוניברסיטה פתוחה  מסגרות לימוד ייחודיות: �
  .)אחת

  .כיתות 2-מסגרת ערב ללימודי בגרות �

  .כיתות 2-ימודי ערב לאסירים עובדיםל �

בתחרות ארצית לכתיבת עבודות מטעם משרד החינוך זכו בתעודות הצטיינות  �
 .מיחדות המחוז 

  )2011-766הופעלו במחוז צפון (בשנת חינוכיות  תכניות 673 �

  מתנדבים) 161 – 2011תנדבים פועלים ביחידות המחוז (מ 128 �

 ביס''ר חרמון צלמון.–''רכיבה טיפולית'' כדרך להתמודדות פרויקט  �

  פרויקטים של התנדבות בקהילה. �
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 טיפול ושיקום:

  

 41אסירים לעומת  51שהו במסגרת  2012בשנת  -בית שיקום קבוצתי בחרמון  �
  בשנה קודמת.

 23שהו במסגרת  2012בשנת - כים בביס"ר שיטה פרויקט  מאסרים ממוש �
  בשנה קודמת. 14אסירים לעומת 

 52%מטופלים שהם  196סיימו טיפול  2012בשנת  מטופלים בביס"ר חרמון : �
 ).376מכלל הנקלטים (

- אקדמיה -הידוק הקשר בין גורמי חרמון למטרת קהילה-כנס חרמון אקדמיה �
מיצוב ביס"ר , של ביס"ר חרמון חשיפת גורמי חוץ לעשייה התקונית, קהילה

 .חרמון כמרכז ידע

 קורס טיפול בגבר האלים. �

מיועדת לאסירים המיוצבים ע"י מתדון. עם זאת עשויה לשמש  -פרויקט מתדון  �
 כנקודת פתיחה עבור המעוניינים בהפחתה וכניסה לגמילה טוטלית מסמים.

  יום חשיפה למערך האסירים התומכים. �
  
  
  

  מערך התעסוקה:
  

 .)2011מפעלים בשנת   20מפעלים (לעומת  21 פעלו �

צלמון על מנת לתת מענה לאסירים מנועי תעסוקה ביס"ר נפתח מפעל חדש ב �
  מסיבות ביטחון. 

 845עובדים (לעומת ממוצע חודשי של  870עבדו בתעסוקה בממוצע חודשי כ  �
 במספר המועסקים.  2.95%) עליה של 2011בשנת 

) עליה של  2011קורסים בשנת  21ית (לעומת קורסי הכשרה מקצוע 25התקיימו  �
  במספר הקורסים. 19%

משתתפים  352משתתפים (לעומת  394נטלו חלק בקורסי הכשרה מקצועית  �
 .11.9%) עליה של 2011בשנת 

  עם מרכז החינוך בביס"ר. "סטר שףאמ"קורס בישול בשיתוף תחרות  �

  קורס ריצוף בתוך מדרשות בהשתתפות תלמידי המדרשה.  �

 גינון לאוכלוסייה טיפולית. קורס �

 
  

  רפואה:
 .חרמוןוצלמון  בבתי סוהרנפתחה מרפאת מומחים  �

ותורים סמויים בבית חולים   מיסוד תורים אנונימיים בבית חולים "העמק" �
  "זיו"

  .צמצום ליווים רפואיים �

 .מיפוי פערים בתחום ניהול מלאי תרופות במרפאות שב''ס �
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בתי סוהר שמרביתם ממוקמים  12בעיר רמלה  ובתחום אחריותה  מפקדת מחוז מרכז ממוקמת

מתחם איילון השוכן בעיר רמלה  ומתחם הדרים השוכן באזור השרון.   –בשני מתחמים עיקריים 

  מלבדם מצויים עוד מס' בתי סוהר בודדים כיחידות קצה כמו גם שני מתקנים המרוחקים מיחידת

  יחידת עבודות שרות. האם. בנוסף, נמנית על יחידות המחוזגם

  :מתקני הכליאה

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

השב"ס ומחלקות לבריאות הנפש בשיתוף עם משרד הבריאות, נווה תרצה (בית סוהר לנשים), 

  גבעון ובית מעצר ת"א.

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

  רימונים, בית סוהר לנוער אופק (כולל מתקן מת"ן) ובית סוהר השרון.

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

ת משתייך מתקנים  נחשבים כאגף ביחידת אם מרוחקת: מת"ן משתייך לביס"ר אופק ומתקן פ"

  לבימ"ר הדרים.

  

  :סגל המחוז

  סוהרי חובה. 183 –סוהרי קבע ו  2640מהם   אנשי סגל 2823במחוז מרכז מועסקים 

  סוהרים חדשים. 257גויסו למחוז  2012בשנת  

  08-9787000 –מספר הטלפון במפקדת המחוז 

  

  

  

  מרכזמפקדת מחוז 

 טאפש מקבלגונדר  –מפקד מחוז צפון 
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  :נתוני אסירים

עוני ם, אוכלוסיות ייחודיות: נוער, טאוכלוסיית האסירים במחוז מגוונת: אסירים/עצורים פליליי

, נשים פליליות/ביטחוניות, הפרדה ארצית, ביטחוניים נוער/שפוטים ועצורים, עוני פיקוח, טהגנה

  וכן אוכלוסית ממתינים להרחקה.

  .7861  תקן הכליאה במחוז

  עתירות בלבד. 131עתירות מתוכם התקבלו ע"י בית המשפט  2679ביחידות המחוז נדונו 

  בשת"מ. 1155 -אסירים בתעסוקה ו  1050הועסקו  2012בשנת 

  כיתות. 149 -את ספסל הלימודים ב 2012אסירים פקדו בשנת  2218

  .2012תלמידים בשנת  618מדרשיות שימשו   38

  מקומות עבודה כחלופה למאסר. 161  -עובדי שירות עבדו ב  920

  

  :2012שינויים משמעותיים במחוז מרכז בשנת 

 ידות חדשות  (ביס"ר עופר ובימ"ר ירושלים) ממחוז דרום.קבלת שתי יח -

 שינוי כפיפות מתקן מת"ן. מכפיפות לביס"ר השרון הועבר לכפיפות לביס"ר אופק. -

השבתת מטבח הדרים לצורך שיפוץ ומתן מענה חלופי באמצעות מטבחי אשמורת, השרון  -

 ורימונים.

 השבתת חד"א מיפקדה לצורך עבודות שידרוג והגדלה. -

 לת ביצוע פרוייקט מירכוז משרדים במיפקדת המחוז.תחי -

 קבלת שליטה על מתחם המיפקדה עם עזיבת יחידת נחשון. -

 במעשיהו לחצי רטובים. 6, 5הפיכת אגפים  -

 איילון. 3, 1תחילת שיפוץ אגפים  -

 המשך פרוייקט חשין בבימ"ר ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים. -

 .תאים בביס"ר אופק לתאי פיקוח 12הפיכת  -

 בביס"ר השרון לאגף צינוקות. 3הפיכת אגף  -

 בניית חצרות טיולים במר"ש. -
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  2012פרוייקטים ייחודיים במחוז מרכז בשנת 

  מש"א / רווחה לסגל

 פעילות לילדי כיתות א'. .1

 סיור שמיניסטים בבימ"ר הדרים. .2

 פעילות לילדי סגל בפורים. .3

 יום ספורט מחוזי. .4

  

  בתחום התקון לאסירים/עצורים

  גל להתמודדות עם אסירים בעלי הפרעות נפשיות (בשיתוף  בי"ח באר יעקב).הכשרת  ס .1

 סיור סליחות. .2

הפעלת קבוצות מנדלות בשרון, מעשיהו, בימ"ר ת"א, נוה תרצה, בימ"ר הדרים. תוצרי  .3

 העבודה קובצו לתערוכה שהוצגה במא"מ מרכז.

 כנס אחדות ארצי במעשיהו. .4

 .פרוייקט "מעגלים" לטיפול באלימות -נ"ת  .5

 במעשיהו. –"מרכז מהות"  –נפתח מרכז הפרעות קשב  .6

 פרוייקט תיאטרון תורני ברימונים. .7

 חידוש הקומה הטיפולית באופק. .8

 כנס בוגרים בשרון, רימונים ונ"ת. .9

 הרחבת הטיפול בבעלי חיים בניצן, הדרים ואיילון. .10

 פתיחת פרוייקט גמילה לעצורים בת"א ובהדרים. .11

 רמה בנ"ת.קבוצות טיפוליות ל עבריינות מ .12

 הכשרות מקצועיות בבימ"ר ניצן. .13
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  מתקני כליאה הפרוסים על שטח גיאוגרפי גדול מאזור המרכז ועד לאילת. 12במחוז דרום  

  אסירים ועצורים פליליים וביטחוניים.  8049 -ביחידות מחוז דרום מוחזקים כ

, עובדי שרות 1600חוקיים , שוהים בלתי 3434, אסירים פליליים 3038- אסירים ביטחוניים כ

700.  

מאוכלוסיית האסירים  70%-אוכלוסיית האסירים הביטחוניים במחוז דרום מהווה כ

הביטחוניים בכלל שב"ס ורבים מהם הינם "מחבלים עם דם על הידיים" ושפוטים לתקופת 

  מאסר ארוכות.

חמים קצינים ולו 1799אנשי סגל, מתוכם  2587-במפקדה וביחידות המחוז משרתים כ

אנשי סגל שעוסקים בניהול המקצועי של מערך   253-סוהרי חובה וכ 535מהתחום הייעודי,

העבודה הסוציאלית, החינוך, הרפואה, הדת ומסגרות השיקום והתעסוקה לאסירים 

  הפליליים.

  

 פרויקטים ייחודיים במחוז ויחידותיו:  

  תחום הרווחה/ חינוך:  

 כנס גמלאים ארצי. �

 וקצינות מפקדת המחוז ויחידותיו. יום האישה לסוהרות  �

 מסוהרי וסוהרות המחוז.  600יום ספורט מחוזי בהשתתפות  �

 ימי משפחות ביחידות המחוז. �

 שיבוץ עובדי יום בעבודות משמרת. -ימים ללא משמרת �

 מסיבות בחגים בשיתוף בני משפחות הסוהרים והסוהרות. �

 ערבי גיבוש לקציני מטה ומשמרות הביטחון.  �

 דתיים. טיולים יחי �

 סיורים לימודיים לקציני המטה ומשמרות הביטחון.  �

 ערבי מפקד יחידתיים.  �

 הליכה בשביל ישראל במסגרת "שב"ס בשביל ישראל". �

 קציני מטה ומשמרות הביטחון. –סדנאות שטח  �

  דרוםדת מחוז מפק

 נזים סביתיגונדר  –מפקד מחוז צפון 
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 סדנאות תקשורת. �

 סדנאות הרזייה וגמילה מעישון. �

 צביעת בתי קשישים. �

 הרצאות העשרה חיצונית ביחידות. �

  כיף וגיבוש לסוהרות.ימי  �

  ימי כיף וגיבוש לסוהרי החובה. �

 פעילות ספורט וימי ספורט יחידתיים.  �

 סיורים לסגל הפיקוד הבכיר במחוז. �

 הרצאות בנושא תאונות דרכים ונהיגה זהירה. �

 סיור סליחות בירושלים. �

 פעילות התנדבויות בבתי חולים ועמותות. �

 איסוף וחלוקת מזון לנזקקים.  �

 נזקקות.אימוץ משפחות  �

 פרויקטים בנושא העצמת הסוהר בליווי יועצים חיצוניים.  �

 סדנאות פיתוח מנהיגות.  �

 קורסי מנהיגות לסוהרים. �

 קשר עם משפחות שכולות.  �

  

  תחום מטה ומנהל/ ת"ל:   

 מגורי בנות.  -ביס"ר רמון �

  מערכות גילוי אש, שדרוג תא לתא חללית. -בימ"ר אוה"ק �

עמדה לק. ביטחון  ים בכלל המתחם, שיפוץ בתי הכנסת,חיפוי צנרת מים קר -ביס"ר אשל �

  מפעלים, מבנה שער כניסה.

  שיפוץ מגורי סגל, שדרוג ושיפוץ מתחמי הכליאה .  -ביס"ר קציעות �

 1+2שיפוץ יומן א'+ ב', הקמת מועדון סגל+ סמל משמר, שיפוץ אגפים  - ביס"ר שקמה �

  ע"י קבלן. 

ות, שדרוג חדר ביקורים, הקמת כיתת פארק לסוהר, בניית חדר התייחד -ביס"ר אלה �

  מחשבים מרכז חינוך.

חדרי עו"ד, סגירה  3, פתיחת 3,4,5מיגון ותיחום עמדות זקיפים אגפים   - מתקן סהרונים �

  חדרי בידוד (חצי רטוב) 3מתחם א' בין האגפים, הכשרת 

  . 4שיפוץ אגף  שיפוץ חדר אוכל, שדרוג משל"ט+ חדר מנוחה לבקרים, -ביס"ר נפחא �

הקמת מתחם לימ"ז בסמוך למא"מ, הקמת חדר הגנה עצמית במא"מ, גידור  -קדהמפ �

 מתחם ימ"ז מא"מ. 
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  :תחום התקון/חינוך/עבודה סוציאלית  

 שבוע פסטיבל סרטים דוקומנטרי. �

 פרויקט רכיבה טיפולית.  �

 "עלה נגב" פרויקט קהילתי. �

  פרויקט חידון התנ"ך. �

  

  : התחום טכנולוגי  

, התקנת ממסר קשר, שיפוץ תאי השגחה, פריסת 1-2ג אגפים שדרו - ביס"ר שקמה �

  תשתיות שחף.

ב', -התקנת מערכת מכ"ם, שדרוג המשל"ט, התקנת טל"כ במתחמים א' ו -ביס"ר קציעות �

  ב', שדרוג מרכזיית הטלפונים. - התקנת טל"צ במתחמים א' ו

  התקנת חסמים, הוספת שער מגנומטר, פריסת תשתיות שחף. -ביס"ר רמון �

התקנת תא חללית, התקנת תא פיקוח, פריסת תשתיות שחף, קליטת  -"ר אוה"קבימ �

  משקף חפצים. 

שדרוג כיתת מחשבים, התקנת תא השגחה, פריסת תשתיות שחף, התקנת  - ביס"ר דקל �

  תא חללית.

התקנת חסמים, פריסת תשתיות שחף, סיום פרויקט משל"ט והיקף  -ביס"ר נפחא �

  החומה.

כריזה, התקנת מערכת מוטובריג', התקנת חסמים, פריסת שדרוג מערכת  -ביס"ר אשל �

  תשתיות שחף.

אגפי כליאה ויומני פיקוח, פיקוד  6הקמת משל"ט יחידתי, הקמת  - מתקן סהרונים �

, 7-8דלתות כניסה למתחמים כול מצלמה ואינטרקום, הקמת גדר זעזועים באגפים 

  מצלמות מתנייעות בהיקף המתקן. 12הוספת 

כיתת מחשבים לאסירים, הקמת חדר ביקורים סגור. (מבחינה הקמת  -ביס"ר אלה �

  טכנולוגית), הקמת תאי השגחה, הקמת חמ"ל יחידתי, פריסת תשתיות שחף. 

עמדות. (המספר הגדול  366 -התקנת חלופות אופיס ל -בנוסף בכלל יחידות המחוז בוצע �

גו מסכי מכונות ביותר מבין המחוזות), הותקנו ראוטרים לטובת פרויקט אביר לבן, שודר

השיקוף, בוצעו הפרדת ערוצים בין בטחוני לפלילי, שדרוג מח"ל מחוז דרום, התקנת 

 מכשירי ניצן בכלל היחידות. 

  

  

  

  

  



 
  

52  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  'פרק ג
  
  

יעדי 
 שב"ס
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מחלקת תקשורת והסברה מאגדת בתוכה את ענף תקשורת, ענף קשרי חוץ והסברה, יחידת  
  הפקות ותחום חוק חופש המידע.

  ייעוד:

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

באמצעות גורמי תקשורת, מעצבי דעת קהל וקהלי יעד ארגוניים, תוך שילוב קשרים 

 בינלאומיים, הסברת פנים וחוץ והפקת כלל אירועי שב"ס.

דיברור הסוגיות המורכבות עימן מתמודד הארגון בשגרה ובחירום, בדגש על חשיפה  -

 פתיחות ואמינות.יזומה, תוך יישום מדיניות דוברותית של שקיפות, 

  

  

  

  

  2201עיקרי פעילות ענף התקשורת בשנת 

רוכזו תמונות המצב התקשורתיות הנוגעות בארגון ובסוגיות בפניהן הוא ניצב, הוכנו  -

ויושמו דרכי התמודדות טקטיות ויזומות, לרבות הפצה והטמעת מסרים סביב סוגיות 

יפיות הנוגעות באסירים אלה, לעיצוב דעת הקהל (ארגון כליאה לאומי, סוגיות ספצ

 ., טיפול ושיקוםפליליים

נערכו, סקירות וביקורים יזומים בבתי הסוהר השונים, תוך מיפוי קהל יעד וגורמי   -

 תקשורת ארציים ואזוריים.

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

 למאסר ותנאי מאסרם.

נושא הטיפול באוכלוסיות מיוחדות בשב"ס, כתבות בעיתוני בהמשך חשיפה לתקשורת  -

 ביומני שישי בערוצים השונים. תסופשבוע, בעיתונות היומית וכתבות טלוויזיוניו

 מיצוב שב"ס כגוף המקצועי ביותר למשימת ליווי עצורים ואסירים. -

בניית דעת קהל באמצעות גורמי התקשורת בנושא התחדשות שב"ס ושיפור תנאי  -

 ה.הכליא

בכל נושאי פעילות שב"ס  תייזום אייטמים וכתבות בתכניות האקטואליה הטלוויזיוניו -

הארציים  –והתמודדות יומיומית של סוהרי הארגון באמצעי התקשורת השונים 

 והמקומיים כאחד.

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

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

שביתת רעב להלן עיקרי האירועים בהם עסקה דוברות שב"ס במהלך השנה החולפות:  -

ותנאי האסירים הביטחוניים, תיקון לחוק ההסתננות ומתקני שהייה בדרום, תנאי מעצרו 

פרדה, משה קצב, שחרור חגי עמיר מהכלא והוצאת יגאל עמיר מה –של הנשיא לשעבר 

דו"ח מבקר המדינה בנושא אסון הכרמל, דו"ח הסניגוריה הציבורית בנושא הפרדות, 

 ועוד. שחרור אברהם הירשזון מהכלא 

  

 מחלקת תקשורת והסברה

  ענף תקשורת
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1. .Ò"·˘· Ï"ÂÁ ÈÓ¯Â‚ Ï˘ Ì¯Â˜È·Â Ï"ÂÁÏ Ò"·˘ ˙ÂÁÏ˘Ó 

 .רוסיה, מקסיקו ותאילנדשב"ס י אירוח נציב �

 ה ספרד.הוצאת משלחת סוהרים מצטיינים לסיור לימודי בקטלוני �

 הוצאת משלחת נציב שב"ס ומפקדי בתי סוהר לסיור לימודי בקנדה וארה"ב. �

 ארגון שרות בתי הסוהר של ארה"ב. ACAהשתתפות בכנס  �

 .השתתפות בכנס הפרות סדר בארה"ב �

   השתתפות בכנס של האיחוד הארופאי בנושאים משפטיים �

 השתתפות שני קצינים במשלחת משטרה ושב"ס לג'ורג'יה. �

 ת בכנס מחקר בקופנהגן.השתתפו �

 השתתפות בכנס איגוד הקרימינולוגים של אירופה. �

 של ארגוני כליאה בעולם. ICPAהשתתפות קציני שב"ס בכנס  �

 השתתפות בקבוצות עבודה של המשרד לבט"פ (קנדה, ספרד). �

השתתפות במשלחות של המשרד לבט"פ (משלחת בנושא מסתננים באיטליה ,  �

 מריקה).משלחת מנכ"ל המשרד בדרום א

 שיתוף פעולה עם פולין בנושא (זיכרון השואה ונושאים מבצעים). �

 שיתוף פעולה בנושא מודיעין עם מקסיקו. �

  

2. Ï‡¯˘È· Ì˘�ÂÚ ÂˆÈ¯ Í˘Ó‰Ï Ï"ÂÁÓ ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈ¯ÈÒ‡ ˙¯·Ú‰   

אסירים ישראליים לישראל להמשך ריצוי עונשם  17ענף קש"ח טיפל בהעברת  2012בשנת 

 ., בלארוס, מאוריציוס וטורקיה) סטןחן , אקוודור, קז, יפהברית, ספרד -(ארצות

  

3. Û�Ú‰ ˜ÒÂÚ Ì‰· ÌÈÙÒÂ� ÌÈÓÂÁ˙ 

הובאו על ידי הענף בדואר  2011פרסום ידיעות מהעולם בנושא כליאה. בשנת  �

 אלקטרוני של הארגון המתייחסים למתרחש בבתי הסוהר בעולם.

לביטחון משרד החוץ, משרד  -חיזוק הקשר עם משרדי ממשלה וגופים שונים �

 הפנים, משטרת ישראל, רשות הלאומית ללחימה בסמים.

 הרצאות ותדרוכים לגורמי חו"ל כולל סגל דיפלומטי המשרת בישראל. �

  

 
  

  קשרי חוץ והסברהענף 



 
  

72  
  

  

  

  הסברה:
  

איש מקרב גורמי אקדמיה, כוחות  12,000 - אורגנו ביקורי הסברה ביחידות שב"ס לכ -
 .מקצועיים הביטחון, גורמי רווחה, גופים 

  
  שב"ס  של קהלי יעד המוגדרים בתוכנית העבודה .יוזמו ביקורים ב

  
  

  הופקו והופצו חוברות הסברה למבקרים בבתי הסוהר ולקהלי היעד השונים  -
  

אנשי סגל, גימלאי שב"ס וגורמי  12,000-עיתוני "רואים שב"ס" והופצו לכ 3הופקו  -
  מל.מיוחד של "רואים שב"ס" הוקדש  לזכר נספי אסון הכר  ןשונים. גיליותקשורת 

  

התקיימו ימי עיון והכשרה לקציני הסברה, הוכשרו קציני הסברה חדשים בבתי הסוהר  -
 השונים.

  
  התקיימו ימי עיון בנושא הכנת סגל לעבודה מול התקשורת בכול הקורסים הבכירים.

  

אסופת מאמרים נוספת "צוהר לבית אילן –בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר הופקה  -
 ה בשב"ס לקהלי יעד אקדמיים. הסוהר", הסוקרת את עשיי

  

ניפתח קורס משותף לשב"ס ולאוניברסיטת בר אילן  לתלמידי לתואר ראשון  -
 בקרימינולוגיה.

  

ניפתח קורס משותף לשב"ס ולאוניברסיטת חיפה לתלמידי תואר ראשון בתוכנית אכיפת  -
  חוק.

  

נפתח קורס משותף לשב"ס ולאוניברסיטת ירושלים לסטודנטים לתואר שני  -
  ימינולוגיה.בקר

  

 ניתנו הרצאות מקצועיות ע"י אנשי שב"ס לגורמים שונים. -

  

 השתתפות של נציגי שב"ס בכנסים שונים . -

  

 ניתנו הרצאות על "תדמית שב"ס" לכל חניכי בית ספר ניר. -

  

 ניתן מענה מקצועי ומיידי לפניות של גורמים מהארץ ומחו"ל באמצעות האינטרנט. -

  

 וכתבות עומק יזומות בנושאים שב"ס . םיהופקו ולווו סרטים דוקומנטרי -
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פניות במסגרת חוק חופש המידע, אשר הוגשו  903 -, ניתן מענה ל2012במהלך שנת עבודה  .1

ע"י ארגונים שונים, משרדים ממשלתיים, גורמי חקירה ומשפט (פרקליטות, צה"ל ומ"י), 

י סגל פעילים ובגמלאות, אסירים פעילים עו"ד, חברות ביטוח, חברות לאיסוף מידע, אנש

 ומשוחררים ועוד.

 

הפניות היו במגוון נושאים כגון; בקשות מידע למסירת נתונים סטטיסטיים ואחרים, צילום  .2

מנהליים, סוציאליים ורפואיים וכן תיקי סגל, חלקם לפי צו בימ"ש  -ועיון בתיקי אסירים

 (ללא תשלום), עפ"י הפירוט להלן;

 קבלת עותקים ומסמכים מתיקים מנהליים של אסירים.פניות ל 145 -

 פניות לקבלת עותקים ומסמכים מתיקים סוציאליים של אסירים. 107 -

 פניות לקבלת עותקים ומסמכים מתיקים רפואיים של אסירים ואנשי סגל. 569 -

 פניות לקבלת דו"חות פסיכולוגיים של אסירים. 20 -

 סגל. פניות לקבלת עותקים ומסמכים מתיקי אנשי 8 -

 בקשות מידע לקבלת נתונים (סטטיסטיים, פקודות ונהלי שב"ס ועוד). 39 -

 פניות בנושאים מגוונים (תדפיסים, סיכומי ועדות, תיקי חקירה ועוד). 15 -

 

בהתאם לסכומים המשתנים ₪,  45,589.14 -ס"כ הסכום שנגבה לטובת פניות אלו עומד על כ .3

 שנקבעים ע"י משרד המשפטים בתקנות החוק.

 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  חוק חופש המידע
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  יעוד

 של  והיעילה  התקינה  התנהלותו  את להבטיח   מנת על ס פועלת"בשב הפנימית הביקורת

  .יעדיו מסייעת לו בהשגת ובכך מרכיביו כל על הארגון

 ,בקרות ,ביקורות :הכוללים מקצועיים כלים באמצעות עבודתה את מבצעת ביקורת מחלקת

  .המלצות ומתן ותהערכ ביצוע  ,וניתוחם עיבוד נתונים

 מחלקת הביקורת, ולנהלי השירות, לפקודות הנציבות  להוראות בהתאם פועלת ביקורת מחלקת

 .1992 -ובהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב

  תפקידים

לגורמי ביקורת ממשלתיים וחיצוניים: מבקר המדינה ,מבקר המשרד שב"ס גורם מקשר בין  •

  לבט"פ, צל"א.

לל לדוחות ביקורת של  מבקרים רשמיים שמונו ע"י השר לבטחון הפנים מתן מענה מתכ •

מטעם הסנגוריה הציבורית ,משרד המשפטים, פרקליטות המדינה, לשכת עוה"ד והמועצה 

  לקרימינולוגיה.  

  ביצוע ביקורות נושאיות . •

  מעקב .פתע ובקרות ביצוע בקרות  •

  נושאיות .  הנחיה וסיכום ביקורות •

 ת .ומערכתי תורהנחיה וסיכום ביקו •

 

  2012עיקרי פעילות היחידה לביקורת פנים בשנת 

מחלקת ביקורת טיפלה בדוחות הביקורת שביצעו גורמים חיצוניים בתוך שב"ס. המחלקה  •

  ריכזה את ההתייחסויות הרלוונטיות וגיבשה את מענה שב"ס לביקורת.

  דוחות. 3 –מבקר המדינה  �

  דוחות. 12  -מבקר המשרד לבט"פ  �

 דוחות . 44 –שמיים מבקרים ר �

  דוחות. 3 –צלב האדום  �

ביצעה בקרות פתע ובקרות מעקב בכל אגפי ההפרדה ובאגפים השמורים , ביקורת מחלקת  •

בנושאים כגון  תנאי , בקרות פתע לבדיקת הנושאים שהועלו בדוחות המבקרים הרשמיים

 .  ועוד מזון אסירים ,מאסר

  י הכניסה ובנושא כוח אדם במנ"ט. כמו כן בוצעו ביקורות נושאיות בנושא מכלול •

 יחידת מבקר פנים
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  להב - תכנית תלפיות .1

תכנית תלפיות נועדה לפתח ולטפח ליבה פיקודית, חזקה ואיכותית שתהווה עתודה פיקודית 

וניהולית לשב"ס. הדבר נעשה באמצעות איתור מועמדים איכותיים וליווי אינטנסיבי שלהם, על 

וסף ליחידות השונות על ידי ביצוע פרויקטים וגישה מנת שיוכיחו ביצועים גבוהים ויתרמו ערך מ

 :2012פרואקטיבית. להלן פירוט התהליך שנעשה ע"י צוות תלפיות בשנת 

 .איתור ומיון תלפיונים למחזור ג' על ידי מרכזי הערכה ייחודיים שפותחו בתלפיות 

 .פתיחה של מחזור ג' ובניית מסלולי שירות 

 ג') ותלת חודשיות (א') בנושאי פיקוד, מנהיגות, מצוינות יישום סדנאות חודשיות (מחזור ב' ו

 והעצמה אישית ומקצועית.

  ביצוע וועדות משוב חצי שנתיות לתלפיוני מחזור א' וב'+ בניית תכנית ועדות משוב למחזור

 .2013ג' ליישום בתחילת 

 .תכנון וביצוע פרויקטים אישיים ביחידות השונות בהם משרתים תלפיונים 

  מעה של דף הערכת ביצועים כלל ארגוני למפקד משמרת בשיתוף חטיבת בטחון פיתוח והט

 ומנהל הדרכה כחלק מפרויקט חוצה ארגון של מחזור א'.

 .מעקב אחר יישום מסלולי השירות של התלפיונים בתפקידים ובקורסים 

  .תהליכי יעוץ אישי מתמשך לחלק מהתלפיונים 

 2מיחידה אחרת לתלפיוני מחזור ב' וג' (כולל  תוכנית חניכה על ידי קצינים םפיתוח ויישו 

 ימי עיון בשנה לחונכים וסופרוויזן קבוע ע"י צוות התכנית). 

  שיתוף תלפיונים במשימות ארגוניות כגון וועדות, תר"ש ובקרה בתרגילי סורג מחוזיים

 (צפון ודרום).

  'יוצרים מציאות". -"בוחרים מצוינות -1תכנון וביצוע כנס תלפיות מס 

  

  תכנית עתידים

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

מהפריפריה הגיאוגרפית או החברתית. התכנית מאפשרת לצעירים אלה לממש את הפוטנציאל 

  האישי שלהם ולהשלים בהצלחה לימודים לתואר ראשון.

מודים מלאה למשך כל תקופת הלימודים מעניקה לסטודנטים מלגת לי תכנית עתידים לתעשייה

לתואר ראשון ומחשב נישא, במקביל להתמחות ופוטנציאל להעסקה באחת החברות המאמצות 

  המובילות בתחומי התעשייה, הטכנולוגיה והעסקים.

  

  

 מינהל משאבי אנוש
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שב"ס כחברה מאמצת, מעניקה לסטודנט מקום לבצע בו למידה והכשרה מעשית ומשלמת לו 

 3לימודי התואר, הסטודנט מחויב להמשיך לעבוד בחברה המאמצת מלגת קיום חודשית. בסיום 

  :2012שנים מסיום הלימודים (שנת עבודה על כל שנת אימוץ). עיקר הפעילות לשנת 

  ובמנהל ת"ל. תסטודנטיות במנהל טכנולוגיו 4קליטה ועבודה שוטפת של 

 טודנט נוסף המשך תהליך איתור וראיונות סטודנטים לבדיקת התאמתם לעבודה בשב"ס (ס

 לקראת סיום קליטה למנהל טכנולוגיות).

  .קיום מעקב וקשר שוטף עם הסטודנטים, מפקדים ועמותת עתידים 

  

  סגל .2

מחלקת סגל אמונה על ניהול ההון האנושי בארגון לאורך כל רצף השירות של סוהרי חובה וקבע, 

 וקצינים. נגדים

ם המשתנים מעת לעת. בפעילות זאת, תוך התמקצעות מתמדת והתאמה לשינויים הארגוניי

המחלקה מושם דגש למיצוי פוטנציאל הפרט משלב האיתור, המיון והגיוס, לאורך תקופות 

  ההכשרה, מסלול השירות ועד לפרישה.

בנוסף מטפלת המחלקה בהפעלת יחידת המילואים של שב"ס וטיפול באוכלוסיות ייחודיות 

  בארגון.

  

  לשכת גיוס
 3 ס גדול לדרוםמחזורי גיוס, כולל גיו. 

  איתור מאסיבי של מועמדים מהדרום לטובת איוש מתקני המסתננים (תפקידי הביטחון

  אוישו עד תום וכן מרבית התפקידים המקצועיים).

 2 טחון ומקצועיים בדרום ולתפקידים ימסעות פרסום (קמפיינים) ארציים לתפקידי ב

  .פניות 2,000הניבו מעל  –ארציים 

 איתור מועמדים: שב"ס על המפה בכנסים ארציים ואזוריים, מוסדה גישה אקטיבית ל

 בחבירה לאוניברסיטאות ולגופים / מוסדות רלוונטיים.

  ,פיתוח טכנולוגי של הקשר עם המועמדים ושיפור השירות למתקדם: פיתוח מאגר נתונים

מיסוד השימוש במיילים לקשר עם המועמדים, מרכזיה טלפונית עדכנית, מאוישת 

רות לקוחות, הגשת מועמדות באמצעות אתרי נחיתה ממוחשבים (השיג במש"קית שי

 חסכון בנייר וזמן תגובה מינימלי).

  נבנתה כיתת מבחנים ממוחשבת מודרנית וייצוגית למועמדים שמאפשרת עצמאות

  בלשכת הגיוס.

 (בוקר וצהריים) מוסד נושא הסעדת מועמדים.  

  ,ושירות לקוחות.נערכו הדרכות לצוות הלשכה בנושאי שב"ס, גיוס 
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  ענף ניהול סגל
 קידום קצינים: 

 .מועמדים 143קצינים לדרגת סג"ד מתוך  24קודמו  2012במהלך  -

 קצינים קודמו לדרגת ר"כ כאשר נציג הענף נכח בכל דיון שיבוצים לתפקידי ר/כ.  38 -

פותחה והוקמה וועדת איתור לתפקידים בכירים. התקיימו  2012ברבעון האחרון של  -

 תפקידים לדרגות סג"ד וגנ"מ.  8-ועדות איתור לפיקוד ולמטה. כל וועדה דנה בדיוני 

  קצינים לתפקידי קצונה ייעודית ומקצועית. 30טיפול בגיוס של  -

 דרגות. עודכן סרגל  60-הועלתה מכסת הרנ"ג בארגון ל 2012: בשנת קידום לדרגת רנ"ג

, מנהלה ומעורב ייעודיגזר הקריטריונים ואוכלוסיית הנגדים חולקה לשלושה מגזרים: מ

נגדים לדרגת רנ"ג וזאת  24 - 2012מגזרים. לכל מגזר נתנה הקצאה, בהתאם קודמו בשנת 

  לאור העלאת המכסות.

 הכשרות : 

 סוהרים).     1,448מסגרות (בהן השתתפו  58 -נעשה מיון ל -

גיבוש תהליך מיון לקורס סמלים (המסמיך לתפקיד סמל אגף) כתחליף לקורס  -

  ם מתקדם. פותח סרגל מיון לקורס סמלים וכתיבת הוראת שעה. סוהרי

  :תנועות 

 . 14, פיטורין 115התפטרות  –: טיפול בסיומי שירות סיומי שירות -

  סוהרים. 66וועדות הערכה בהן נדונו  11התקיימו  2012: במהלך שנת וועדת הערכה -

 הושעו. 8- פוטרו ו 14סוהרים שוחררו מטעמי בריאות לקויה,  6

 7-אנשי סגל שיצאו לחופשת לידה וב 81-טיפלנו ב 2012בשנת  אה לחל"ד וחל"ת:יצי -

 שיצאו לחופשה ללא תשלום.

 עודכן, בשיתוף מחלקת פיתוח ותכנון מש"א ילקוט  2012: בשנת קידום בסוג מקצועי

  אנשי סגל. 1,628הסיווג וקודמו בסוג מקצועי 

  

  ענף אוכלוסיות מיוחדות

  סוהרי חובה:

 סוהרי חובה בהתאם למחזורי הגיוס הצה"ליים.  445 קליטת והכשרת 

 ) נשר שנתי. 14.12%נושרים), סה"כ  113ירידה משמעותית בנשר בשירות סוהרי חובה 

 ) גויסו  96הומלצו, מתוכם  126המשך איתור מועמדים מתאימים לקבע מקרב סוה"ח

 לקבע).  

 אזרחי:-שירות לאומי

 מתנדבים חרדים  9 -בני מיעוטים ו 5גויסו  2012אזרחי, בשנת  -המשך עמ"ט שירות לאומי

אזרחי במתכונת העמ"ט, המשך איתור ושיווק תפקידים לכלל המגזרים.  -לשירות לאומי

  עקב ביטול חוק טל, לא גויסו מתנדבים חרדים חדשים. 01/08/2012-החל מ
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 100%- אחוז האיוש היה קרוב ל 2012במהלך שנת  -איוש תקני שירות לאומי בכלל שב"ס ,

 .88%כיום, אחוז האיוש הינו 

 .מיסוד כנסי פרידה ממתנדבי שירות לאומי וכנסי היערכות למתנדבים חדשים 

 מילואים:

 .העברת למעלה מאלף סוהרים לימ"ל שב"ס  

  עבודה משותפת עם משרד לבט"פ ומ"י בנושא צמצום קריאה למילואים בשע"ח, צמצום

 .40% - היקף משרתי המילואים ביחידת נחשון בכ

   ימי שמ"פ.  14המשך הקפדה בנושא ביצוע 

 .מיסוד תשלום עבור ביצוע שמ"פ 

  

  תכנון מש"א .3

מחלקת פיתוח ותכנון משאבי אנוש מובילה תהליכים לפיתוח המשאב האנושי, שימורו ופיתוחו, 

לצורך קידום הארגון. המחלקה דוגלת בגישה פרואקטיבית ויוזמת תהליכי שינוי בתחום המשאב 

יבטי שכר וזכויות פרט והן בהיבטים מקצועיים, בהתאם ליעדי הארגון, למדיניות האנושי, הן בה

עכשוויים  -הנציב ולצרכים העולים מן השטח, תוך התחשבות בשינויים פנימיים וחיצוניים

  ועתידיים.

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

על יצירת הלימה בין שב"ס ומ"י, אחראית על ביצוע רפורמות בהתאם  כגורמים האחראים

לתעדוף הארגוני, ואישור תכניות הכרוכות בתקציב, במטרה לשדרג ולהבנות את נושא שכר 

הסוהרים, תנאי ומסלול שירותם, טיוב סגל שב"ס וכו'. כמו כן, מחלקת פיתוח ותכנון מש"א 

  יטחוניים וארגונים פרטיים רלוונטיים.מקיימת תהליכי למידה הדדיים ארגונים ב
  

  ענף תכנון מש"א

  :תכלול היערכות מערכתית לשעת חירום במנהל מש"א 

 הובלת פתיחת מכלול אחורי מש"א. -

 גיבוש הגדרת תפקידים בחירום. -

 אפיון תהליכי זרימת המידע. -

אפיון מודול 'מכלול מש"א' במערכת 'תמונת שער': כולל ליווי  -

 שים, הדרכת משתמשים.הפיתוח, בדיקות משמ

 ליווי יחידת הרווחה בנושא החירום. -

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

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

  נוהלים ופקודות נציבות, בהתאם לנדרש על פי שינויי חקיקה,  44כתיבה ועדכון של

  הנחיות נציב, קבילות סוהרים וכיוב'.

 .מתן מענה וייעוץ מקצועי לסוגיות מש"איות שעולות ע"י קציני מש"א בשטח 
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  כתיבת אוגדן תיאורי תפקיד לקצונה בכירה (שת"פ מנהל תכנון), בדגש על מסלולי

 קידום בהתאם לכישורים ולניסיון נדרש.

 .גיבוש צפי שנתי לגיוסים ולהכשרות ליבה 

 י גיוסים והכשרות ליבה רב שנתי במסגרת היערכות ל'פרוייקט בית שמש'.גיבוש צפ 

 :במסגרת יישום מודל השירות לנגדים 

 הצגת תמונת מצב רבעונית על יישום המודל כולל התחלות שירות,  -

 הכשרות, תגמול וסיומי שירות (תכנון מול ביצוע).        

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

 והיערכות למתן משוב הכולל חוו"ד יחסית למגויסים במודל  בקרה -

 (שת"פ ממד"ה ומח' סגל). 2010השירות לנגדים, שנתון         

 מתן מענה טכנולוגי ליישום המודל (שת"פ מנ"ט). -

 :'הפעלת מודול מש"א ב'יהלום 

עבודה בשיתוף מנ"ט והטמעה לאיתור דרכים למתן מענה  -

 ותיקון תהליכים תקולים.

 הרשאות למשתמשי המערכת.ניהול  -

 ניהול טבלאות המערכת. -

 הוצאת דוחות תומכי החלטות ודוחות בהתאמה אישית  -

 ללקוח.        

 מתן מענה בשוטף לאלפי קריאות שירות. -

 הובלת ביצוע בדיקות משתמשים טרם העלאת גרסה. -

 שותפות בתמיכה במשתמשים ובניהול השינוי. -

 ף לצורך תקצוב, שותפות באפיון וביצוע תכלול נושא המחשוב מנהל מש"א כולל תעדו

 בדיקות משתמשים בכל תחומי העיסוק כולל משמעת, רווחה, סגל וכו'.

  ,ריכוז הביקורת המערכתית והביקורת הנושאית בתחום מש"א: בחירת נושאים

הובלת שינוי לביצוע הביקורת באופן סדור ומובנה, יצירת תיעוד מפורט, תכלול דוחות 

 יכומי ביקורות, מעקב ביצוע. הביקורת, כתיבת ס

 .תכלול פעילויות יחידות המנהל על גבי גאנט מש"א 

  תכלול פעילויות הדרכה בתחום מש"א על גבי גרף ההדרכה הארגוני (שת"פ מנהל

 הדרכה).

  

  ענף תכנון שכר וגמלאות

 שינוי שיטת תגמול כלל  –בהתאם למודל הצה"לי  תוכנית לשינוי שכר הנגדיםהכנת הוגשה  •

 הליכי משא ומתן לקראת אישור התוכנית. סוהרי הבד"א בארגון,    

 גמול השתלמות ובהסכם השכר להקדמת דרגת הזכאות לגמול.בתוספת השכר טיפול  •

   מאז התחלת ההסכם.  בקשות 2,000טופלו מעל  •

 משרדית ובצוותי שכר במשרד לבט"פ. –ייצוג שב"ס בוועדת המעקב הבין  •
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 כספיות, ניתוחים והצגת משמעויות הנובעות מפיתוח רפורמות שכר  ביצוע חישובי שכר, עלויות •

 ומסלולי העסקה ושירות.  

 הדרכות מקצועיות לקציני המש"א בנהלי מש"א בנושאי שכר •

  יישום הסכמי שכר שנחתמו במשק ובהצמדה לצה"ל. •

  המשך הטיפול במעבר לפנסיה צוברת והסדרת פנסיית גישור.  •

 אה למכרז פנסיה ברירת מחדל.השתתפות בהליכים לקראת יצי •

 קצינים עד כה. 520 -שנים. שולם ל כ 4-10מענקים לכלאים בוותק שבין ובקרה על תשלום  •

 סוהרים. 1,200 -מענקי מסלול השירות לכובקרה על תשלום  •

 לאור שינוי שיטת התגמול. סוהרי משמרת ברמת פעילות ב' 3,200 -תגמול כ •

 בחירת קרן השתלמות וקופת גמל מפעלית. מתן הנחיות והוראות ביצוע בנוגע ל •

 לכלל הסוהרים המתגייסים בארגון  פעולות הסברה בנושא פנסיה צוברת ומשמעותה •

 במסגרת קורס סוהרים .   

 הנחיות בנוגע למימוש חבילת תנאי השירות למשרתים בקבע ראשוני. •

 עדכון ילקוט הסיווג והקידום של שב"ס. •

 שכר הפעילים. גיבוש הסיכום לניתוק הגמלאות מ •

 בקשות. עדכון ויישום הנוהל. 350 -טיפול בהחזרי נסיעות, כ •

  

  ממד"ה

  קצונה -אבחון ומיון   .א

 ) קצונה 22), קצונה ייעודית (12פיתוח וביצוע מרכזי הערכה לדרגים שונים: לגיוס לקצונה ,(

 לתלפיות. 48נבדקים +  297) ולתלפיות. סה"כ: 11), קצונה בכירה (5מנהלית (

  מרכז הערכה לרכזי מודיעין, פיתוח וביצוע גיבושון דרור, ביצוע ראיונות גיוס פיתוח

 לקצונה.

 ) סדנא 2הדרכות וסדנאות: הדרכות מקצועיות לפסיכולוגים בממד"ה ובאדם מילוא (

 לקורס קציני אסירים, סדנא למנהלי אגפים, סדנה לצוות ל"ג לקריאת קורות חיים. 

 8ית, מנהלית, בכירה, דרור ומצדה (הכשרות מעריכי שטח לקצונה ייעוד.(  

 .פרסום מכרז מרכזי הערכה, כתיבת מפרט מקצועי למערכת מבחנים ממוחשבת    

 הערכה  .ב

 21 -העברות סוציומטרי ב 66 - העברת סוציומטרי ביחידות השטח, מפקדות המחוז והמטה 

 הדרכות מתן משוב למפקדים. 13יחידות, העברת 

 פקודים 110 -הוערכו ע"י כשמרת מ מפקדי 3 - פיילוט הערכת כפיפים. 

  הכנת הערכת בכירים להעברה, 2012ניהול נתונים: ניהול מאגר רמ"ה והפקת דו"ח תפקוד ,

 דוח"ות לדיוני. 30-הכנת כ
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 .(סוציומטרי) כתיבת מפרט למכרז מערכת הערכת עמיתים  

 מחקר  .ג

  ח מתכלל לנציב.דו"חות מחוזיים + דו 3דו"חות יחידתיים,  30: 2011סקר אקלים ארגוני" 

  הדו"חות  -דו"חות (נציבות ומחוזות 12העברת סקר אקלים בקרב עובדי המטה וכתיבת

נכתבו נמסרו לרמ"לים/רח"טים/ממ"זים). כתיבת דו"ח מתכלל לנציב + סיכומי דו"חות 

 לראשי אגפים.

  העברת וכתיבת 2011כתיבת דו"ח סקר אקלים ארגוני ביחידת צור (שאלון הועבר בסוף ,(  

דו"חות סקר מנ"ט (בקרב עובדי המטה והשטח), העברת סקר עבור מנהל הדרכה בנושא  2

 הערכת רמת השירות, בניית דו"ח עבור פיילוט עין בוחנת ענף הטמעת קידמה.

  :ביצוע מחקר על יחסי עבודה2. מאפייני הסוהר החדש 1ביצוע מחקרים ארגוניים .- 

 משפחה של סוהרים.

 אגד בקרב מדגם שב"ס. בניית שאלון והעברת סקר 

  3דו"חות יחידתיים,  30ביחידות השטח וכתיבת דו"חות:  2012סקר אקלים ארגוני 

 מחוזיים ודו"ח מתכלל.

 יעוץ ופיתוח ארגוני  .ד

 100 -יחידות (ביס"רים, צור, דרור ונחשון), למעלה מ 32 -ניהול התכנית ב -תכנית מנוף 

  ים, ליווי, בקרה, הנחיית יועצים מופעים סדנאיים/ הדרכתיים, מפגשי סטטוס חציונ

 מפגשי יועצים+הנחייה שוטפת). 2(

 מופעים סדנאיים ימי פיתוח לצוותי מטה ביחידות  19גיבוש וביצוע  - בניית צוותי מטה

 לאחר חילופי מפקדים.

 (יוזמה במחוז דרום) מתן שירות צמוד של יעוץ וכלל משימות ממד"ה ע"י  - פסיכולוג מחוז

ז דרום, ופיתוח יוזמות ייחודיות למחוז כגון תכנית עתודה פיקודית, פסיכולוג אחד במחו

 ליווי בכניסה לתפקיד, פיתוח כלי עבודה למפקדי משמרת ועוד.  

 12בירור הלכי רוח, ומתן כלים לפיקוד במצבי משבר: שביתת רעב ( -התערבות במשבר 

 -ס (גבעון + נחשוןביקורים). הכנות מנטליות מט 2ביקורים בשטח) ובמבצע "עמוד ענן" (

מצגת התנהגות אוכלוסייה ברעידת אדמה, כתיבת  -הכנות מנטליות). רעידת אדמה 5סה"כ 

 תפיסת מש"א במצב חירום.

 רח"ט כליאה, רמ"ל תכנון,  -יעוץ לגופי מטה: מנ"ט, מנהל תכנון, רת"ח מנ"א. ליווי בכירים

 רמ"ל מנ"ט, ר' אגף האסיר, רמ"ל מש"א, רמ"ח רכישות.

 בקורס קציני  4לסגל ולקורסים: רשמים מחוז צפון, סדנה לצוות לשכת גיוס.  סדנאות

בקורס ע. ק. מש"א, סדנה בקורס גנ"מים. סדנת חזון מחוז מרכז, פורום תג"דים  1אסירים, 

 מפגשים) 2(

 תפקיד הסגן בשב"ס הוגשה לסגן הנציב היוצא.  -עבודת מטה 
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 לא אם נכתב אחרת)פרויקטים מערכתיים (מבוצע ע"י ר' ממד"ה א  .ה

  ע"י ר"צ הערכה. -פיקוד והנחיה מקצועית של מרכז חירום למשפחות 

  פרויקט משותף עם רמ"ל הדרכה. –עמ"ט הקמת מרכז מנהיגות שב"ס 

 .צוות תפיסת הניהול במסגרת התר"ש, ר' ממד"ה + ר"צ הערכה 

  וספ"כ פרויקט משותף עם רמ"ל הדרכה המחבר בין פורום תג"דים  –צוות ערכי שב"ס

ע"י ר"צ  –השתתפות בצוות הטמעת ערכי שב"ס  -שב"ס (עבודה מתמשכת). כפועל יוצא 

 יעוץ ארגוני.

 פיתוח והעברה של תכנית הסברה. - צוות לוחמה בק"ן 

  

  

  משמעת .4

  ענף משמעת מופקד על תחומי אכיפת טוהר המידות בארגון ובכלל זה:

  יישום וניהול האכיפה המשמעתית.  .א

יאח"ס, יאחב"ל ויחידות -מול גורמי החקירה ומשטרת ישראלתיאום ושיתוף פעולה   .ב

טריטוריאליות ומול פרקליטויות המחוז המקבלות החלטות בתיקי חקירה פליליים של 

 סוהרים.

סיוע בחוות דעת משמעתיות בהפקת לקחים מערכתיות ופרסונליות בתיקי רשויות   .ג

 ות.בדיקה (וח"קים וקבו"דים) ובקרה אחרי פעילות הרשויות הממנ

  הטמעת טוהר המידות בארגון ובסיוע ליחידה לחקירת סוהרים בביעור העשבים

השוטים בארגוננו. במסגרת פעילות זו בוצעו הדרכות ביחידות השב"ס השונות וכן 

בייעוץ שוטף לקציני מש"א בתחומי השימוש בכח, הטרדה מינית, טוהר מידות ויישום 

 הליכי משמעת.

  שנים  4 - בכח שטופלו ע"י יאח"ס אשר החלה במגמת הירידה בתלונות שימוש

תיקי יאח"ס בגין שימוש בכח (ראה  108בה נפתחו  2012האחרונות והמשיכה בשנת 

 תיקים). 136נפתחו  2011תרשים להלן) (בשנת 

  סוהרים הוצאו לחופשה כפויה. עניינם של  10 -הושעו וכ 8סוהרים,  14בשנה זו פוטרו

ועדת הערכות השוקלת את המשך שירותם ו/או סוהרים נוספים הובא לו 66 -כ

 פיטורין.

  בשנה זו הובאו אירועים משמעתיים חמורים, וחלקם אף גבלו בפלילים, שהפרקליטות

הותירה לטיפול משמעתי, לבית הדין למשמעת של השב"ס. בגין אירועים אלו הוגשו 

 כתבי אישום משמעתיים לבית הדין. 20

  חוות דעת. 150 -בודקים/ועדות חקירה ונכתבו כקצינים  150 - מונו כ 2012בשנת 
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  רב הנגדים של שב"ס עסק בהשתתת כללי הופעה ולבוש ושיפור תרבות ארגונית. בוצעו

 .ביקורות ביח' שב"ס, השתלמויות לנגדים חדשים, הופץ משמעתון 35

  רב הנגדים נטל חלק פעיל בניהול והכוונת כל הטקסים הארגוניים המרכזיים ובכללם

אזכרות לחללי אסון הכרמל, טקסי ראש השנה ויום העצמאות והחלפת פיקוד טקסי 

  במחוזות וביחידות.

  התפלגות תיקי יאח"ס לפי סוג עבירה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  רווחה .5

יחידת הרווחה מובילה מדיניות היוצרת תנאים נאותים לרווחת הסוהר (הפעיל והגמלאי) 

אישיים תוך טיפוחו, פיתוחו והעצמתו כמשאב בשב"ס, בשים לב לזכויותיו, צרכיו והעדפותיו ה

אנושי בעל ערך לארגון, וכל זאת, במטרה שהסוהר יתפקד באופן המיטבי ביותר בשירות בתי 

  הסוהר.

 ארבעה אירועים מרכזיים לסוהרים התקיימו   - תנאי שירות לסוהריםאירועי רווחה ו

מצווה וסיורים לילדים : שבסטיבל, אירוע ילדי כיתות א', אירוע בר ובני משפחותיהם

 שמיניסטים.-שביעיסטים

 95% יצאו לנופש ותיקים. 38- ו מהסוהרים ניצלו זכאותם לנופש מבצעי 

  סוהרים השתתפו בפרויקט ייעוץ כלכלי והיריעה  43, לסיוע בשכ"דבקשות  544הוגשו

 קצרה מלהכיל את כל שאר העבודה הענפה בתחום.

 :יםסוהרים וקצינ 144בשנה זו פרשו  פרישה. 

 .התקיים כנס גמלאים מרכזי אחד -

 .שלוש סדנאות פרישה -

 .מרכזי פרישה 14  -

פרויקטים מרכזיים בנושא מיצוי זכויות פנסיוניות והושם דגש מיוחד על  4רוכזו  -

 הטיפול בגמלאים.

 חללים מאז הקמתו.  130יתומים. בשב"ס  203 -בתי אב וב 197-מטפל ב מערך הנפגעים 

 אירועי הנצחה ורווחה לאוכלוסיית השכול. 17ביקורי בית,  477בשנה זו נערכו          
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 בהתאם לצורך שהוצג התערבויות מגוונות ובוצעה סוהרים מאוימים 16-ב טופלו. 

  דוחות חבלה 550הוגשו. 

   לתביעת משהב"טבקשות  85טופלו. 

 ב היחידות בארגון.ובשנה זו אושרה העלאה למשרה מלאה לקצין רווחה בר 

  וקציני הרווחה החדשים עברו קורס הכשרה מקיף לתפקידם. אויישוים התקנ        

  
  
  

  

  קב"ן .6

: בוצעו טיפולים ארוכי טווח, אבחונים, שיחות כולל -טיפול פרטני .7

מעקב, כתיבת חוו"ד, הפניות לגורמי טיפול בקהילה וקשר עם גורמים 

 אלה. 

 ופונקציות שונות בשטח (קציני יעוץ וקשר ברהנ"י רציף עם מפקדים .8

סביב מקרים פרטניים/ ברמת יחידה בהם  ,רווחה, קציני מש"א ועוד)

 נדרשת התערבות קב"ן הן בשגרה והן בחרום.

העמקת קשרי העבודה וביסוס השת"פ ודרכי פעולה  שת"פ מערכתי: .9

 עם הגורמים בשטח, ממד"ה, רפואה ורווחה.

 -המשך פיתוח, הרחבה והעמקת הקשר עם גורמי ברה"ן בקהילה .10

דרך  - ברה"ן צבא ומשטרת ישראל -ה"ן וגופים דומיםתחנות לבר

 דים בברה"ן צה"ל.והמשך לימו פגישות עבודה קבועות

פיתוח והרחבת המענה הטיפולי הברהנ"י באמצעות התקשרות עם  .11

 - חל גידול בכ 2012בשנת  מכון המעניק שרות פסיכולוגי. -חברת תל"ם

 במספר ההפניות לחברת תל"ם ביחס לשנה שעברה.  50%

 על פי תכנית עבודה ובהתאם לצורך. -יחידות שב"סבביקורים  .12
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  ייעוד 

  .הסמכות המקצועית העליונה בשירות בנושאי חוק ומשפט -

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

 .שלטון החוק

  

  תפקידי הלשכה המשפטית (כללי)

  

הפעלת סמכויות באופן מאוזן, ראוי המשפט בשירות לרבות לעניין פיקוח והנחלת החוק ו -

ונכון, תוך שמירה על כבוד האדם וזכויות האסיר מחד והאינטרסים הלגיטימיים של 

  .המערכת מאידך

 .טיפול בכל עניין משפטי הנוגע לשירות -

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

  

  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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  ממשקי עבודה
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 

  
  
  
  
  
  

                       
  
  
  
  
  
  
  

  
  נושאים המצויים בטיפול שוטף של הלשכה המשפטית (פירוט)

  

 ייעוץ משפטי בנושאים אזרחיים לרבות:* 

  ניהול מו"מ לפני ההתקשרות ובמהלכה. -הכנת חוזים  •

 .בדיקת מכרזים ומתן מענה לפניות מציעים שונים •

 .ובנייה חוו"ד וטיפול בנושאי ארנונה ותכנון •

 הוצאה לפועל. •

 חוק זכויות החולה. •

  

  

לשכה 

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

  

  . תקן הכליאה על כל הכרוך והנובע מכך* טיפול בצו 

  

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

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

 

 טיפול בעתירות אסירים לרבות:* 

  .מענה לעתירות העוסקות בנושאים עקרוניים ומערכתיים •

לעתירות המוגשות ע"י אסירים לגביהם קיימת רגישות ציבורית מענה  •

 .וביטחונית

 .לבקשות רשות ערעור המוגשות לבית משפט עליון ולעתירות לבג"צמענה  •

 .טות בעתירותהגשת בקשות ערעור על החליזום  •

 הנחייה מקצועית של עבודת יועמ"שים וקציני העתירות במחוזות. •

  

 אסירים: ענייניטיפול ב* 

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

 .ובחינת תיקונים בפקודות נציבות בנושאי זכויות וחובות אסיריםייזום  -

 ."פ בנושאי מניעת ביקורים לעצורים ביטחונייםטיפול באישורי השר לבט -

 .משפטי לועדת אסירי עולם ייעוץ -

 .המדיניות המשפטית הנוגעת לטיפול באסירים ביטחונייםריכוז  -

 שוטף לגורמי מטה ושטח לרבות בנושאי:ייעוץ  -

 קטינים •

  .זכויות אסירים חובות/ •

 .מענה לגורמי חוץמתן  •
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 חישובי מאסר. -

 תהליכים בנושאי נוער.הנחיות, ליווי בקשות ו -

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

  .וכיו"ב  כתבי הסמכה

  טיפול משפטי בנושא העברת אסירים מחו"ל והסגרת אסירים. -

 בנושא הדין המשמעתי של אסירים לרבות:טיפול  -

  .השתלמויות במחוזותעריכת  •

 .לשיפוט אסירים מבחני הסמכהעריכת  •

 .לגורמי שטח ולפניות סוהרים בעניין זהמענה  •

 תיקוף מערכי לימוד לבי"ס ניר. •

 :בתביעות הנזיקין בשב"ס לרבות* טיפול 

המשפטיים העולים מהתביעות ומתן מענה משפטי המהווה  בחינת ההיבטים •

  .בסיס לכתב הגנה

 .ה לתביעותביקור בשטח ותחקור עדים לצורך מתן מענ -מידע מהשטח קבלת  •

 .ומעקב אחר התביעות התלויות ועומדות שליטה •

 .בסיוע הפרקליטות לצורך הסדרי פשרה בתביעותניהול  מו"מ  •

 .בוועדות בין משרדיות לסגירת תיקים בין כותלי ביהמ"שהשתתפות  •

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

 .תביעות קטנותוסיוע למפקדות המחוזות ולגורמי הפרקליטות בטיפול  •

  שוטף והנחייה מקצועית לגורמי השטח והמטה בנושא הפרדות * ייעוץ             

 לרבות:               

  .במחוזות וטיפול בתיקים מורכביםיועמ"שים   •

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

 ."וטיפול בהארכת הפרדה של "אסירים מיוחדים



 
  

89  
  

 

  משפטי לחטיבת המודיעין בנושאים שונים לרבות בנוגע לפעילויות *  ייעוץ 

  .והאזנות סתר, אישור פעילויות אופרטיביות    

  

  בהיבטים המשפטיים הנוגעים לקליטה ותנאי החזקה של אסירים *  טיפול 

  .מיוחדים     

 *תיקוף משפטי של פקודות נציבות ונהלים.

  

  לרבות: הנחייה, חוו"ד, ריכוז למול כל הגורמים  בתעודות חיסיון* טיפול 

  .כך והכנת הבקשה והתעודותבהנוגעים    

  

 * אישור להפעלת אמצעים.

  

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

  

 שוטף לגורמים השונים בנושא שחרור על תנאי ממאסר לרבות:* ייעוץ 

  דות שחרורים .טיפול במינוי חברי וע •

 . דעת לועדות השחרורים בעניין אסירי יעד ארציים מתן חוות •

 .והנחיה לק. השחרורים במחוזות ייעוץ •

 מתן מענה לגורמי חוץ. •

  * טיפול בענייני סוהרים

 .משפטי לגורמי מטה,שטח ולסוהרים בנושא זכויות סוהרים ודיני עבודהייעוץ  -

לעבודה ובעתירות לבג"צ בענייני סטאטוס למול הפרקליטות בתביעות בבית הדין טיפול  -

 .של סוהרים

וטיפול בהליכים מנהליים הנוגעים לסוהרים לרבות, הליכי השעיה, פיטורין ייעוץ  -

 .והארכות ושירות

 .ליווי וייעוץ בהליכי חקירה ובדיקת הנוגעים לעבירות סוהריםפיקוח  -

בות בהליכים למול: וליווי בתחום השכר, הגמלאות ותנאי השירות לסוהרים לרייעוץ  -

 .שב"כ, צה"ל, קרנות הסוהרים וקרנות השוטרים
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ליווי וייזום הליכי חקיקה חיצוניים ופנימיים בנושאי דין משמעתי לסוהרים ייעוץ  -

 .ובנושאים אחרים שאינם קשורים לטיפול באסיר

 .בנושא סמכויות סוהרים לרבות יחידות מיוחדותטיפול  -

 ק חופש המידע לרבות:לסוגיות הנוגעות לחו* מתן מענה 

  .ומענה לפניות גורמי חוץ , לקרפ"ר שוטף ללשכת הדוברייעוץ  •

  * ייעוץ והנחייה

 ייעוץ והנחייה ליחידות המיוחדות בענייני סמכויות. -

  ייעוץ והנחייה ליועצים המשפטיים ולקציני העתירות במחוזות. -

הפיקוח  הנחייה מקצועית ליועמ"ש: מערך התעסוקה, מנ"ט, יחידת צור, יחידת -

 האלקטרוני ורכישות.

ייעוץ משפטי לועדות: תנאי מחייה, אסירי עולם, הערכות, תרומות, רווחי  קנטינה  -

 ומכרזים.

 .משפטי לועדת הנזיקין ייעוץ -

  .שוטף לועדת המחקריםייעוץ  -

  * השתתפות בצוותים

  צוות משנה לעניינים משפטיים. •

 .(ניהול משאבי  הכליאה)תר"ש  •

 .הפיקוח האלקטרוני דית לעניין ועדת ההיגוי הבינמשר •

 צוות בינמשרדי לבחינת חקיקה לפיקוח אלקטרוני •

 הנהלת בתי המשפט.תהליכי העבודה מול  הסדרת •

באמנות שב"ס מול גורמי חוץ (שב"כ, רשות המיסים, מח"ש, הרשות טיפול  •

 .לניירות ערך)

 .לשכת עוה"ד-משותף שב"סצוות  •

,השתתפות המדינה פיצויים,שירות  הארכתהגדלות,בועדות: הערכות, השתתפות  •

 .בהוצאות הגנה

  .הקידום בשב"סצוות בחינת  •
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 צוות מערכות טכנולוגיות •

 צוות לבחינת תנאי המחייה של האסירים הביטחוניים. •

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

 צוות היגוי אופק. •

 צוות היגוי נוער. •

 .צוות מניעת אובדנות •

 מידתיות ענישה. -צוות בחינת הדין המשמעתי •

 צוות בינמשרדי לטיפול בקטינים זרים בלתי מלווים. •

 צוות משותף עם הרשות להגנת עדים. •

 צוות להתמודדות עם משפחות הפשע. •

 צוות בחינת איחוד היחידות המיוחדות. •

 צוות לעניין גיבוש תורת הפעלה למתקן משמורת בדרום •

  

 חוקרי המשטרה -יות המבוצעות בבתי הסוהר* טיפול בעבירות פליל

 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  -

י חזרה במועד מהחופשה), על כל היבטיהן, עבירות בריחה ממשמורת חוקית (כולל א

 עבירות המבוצעות ע"י עו"ד וטיפול צמוד בעילות יחידת "דרור". 

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

 משימותיהם.
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  2012שטופלו בשנת העבודה  ייחודיים  נוספים נושאים 

 עתירות אסירים* 

 אסירים ע"י שב"ס. הטמעת הייצוג בעתירות •

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

 הכרעה במחלוקות בינמשרדיות לעניין הייצוג ולעניין העמדה המשפטית. •

 ערעור ובג"ציםקשות רשות ב העברת דו"חות רבעוניים למחלקת הבג"צים.  •

 . ת בדיוניםמתן מענה לבקשות רשות ערעור ולבג"צים כולל נוכחו •

 ייזום פניות להגשת בקשות רשות ערעור מטעם שב"ס. •

  

  *  השלמת גיבוש תקנות חדשות לעניין עבודות שירות.

  

  למול משרד המשפטים *  השלמת גיבוש תקנות חוק הנוער 

  .וועדות הכנסת    

  

  *  השלמת האמנה למול הרשות לשיקום האסיר.

  

 .סדרי דין עתירות אסירים (א) לתקנות 4הצעה לתיקון תקנה *  גיבוש 

מבלי  למחוק על הסף עתירה במקרים מסוימים וזאת סמכות לבית משפט תקנה  •

 .לקיים דיון בנושא

 

  פקודת בתי הסוהר בעניין העסקת אזרחים  *  השלמת ההליכים בעניין תיקון

  . עובדי שב"ס    

  

  דיגיבוש הסכם קיבוצי להעסקת אזרחים עוב*  השתתפות בהמשך ההליכים ל

  .שב"ס עם השלמת תיקון פקודת בתי הסוהר בעניין זה    

  

  המשך מעקב וטיפול בהסכמי שכר וביישום ההצמדה לצה"ל, על כל *  

  .יבטיהםה    

  

  החקיקה הנוגעת לעבודת אסירים במסגרת שינוי פקודת בתי  הליכי השלמת*  

  .הסוהר    

  העברת סמכות השיפוט *  מיסוד הליכי העבודה מול בתי הדין המנהליים לאור 
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  לגבי סוהרים.    

  *   סיום גיבוש כללים חדשים באשר למינוי , הנחייה ובקרה למבקרים רשמיים 

  במינוי השר לבט"פ.     

  *   ליווי וגיבוש תיקון חוק סדר הדין הפלילי (אכיפה ומעצרים)(דין משמעתי 

  עצורים).     

  כות שב"ס בשעת חירום.*   השלמת הליכי החקיקה בעניין  חוק היער

  *   השלמת הטיפול  בתיקון חקיקה לעניין החמרת ענישה על הברחת חפצים אסורים לבתי 

  הסוהר.     

  *   סיום עבודת המטה בעניין פרסום נהלי שב"ס.

  לפקודת בתי הסוהר בעניין כניסת  45*   המשך מעורבות בהליכי תיקון סעיף 

  עו"ד והוצאת תקנות מכוחו.     

  גיבוש עמדה לקראת הוצאת תקנות חוק שחרור על תנאי.   * 

  *    השלמת הליכי  תיקון לפקודת בתי הסוהר לצורך קבלת מידע מיידי מגורמי חוץ עם 

  קבלת עצור למשמורת.       

  *    המשך  הטיפול בגיבוש תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  (התאמת נגישות 

  לשירות ציבורי).      

  תיקון פקנ"צ חופשות אסירים.     *

  תיקון פקנ"צ ביקורי צלב אדום במתקני הכליאה.    *

  טיפול בהצעת חוק לתיקון פק' בתי הסוהר (שיקום לעברייני תנועה).    *

  טיפול בהצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על תנאי     *

  י שחרור בערובה לאחר לידהטיפול בהצעת חוק סדר הדין הפליל    *

  טיפול בהצעת חוק לתיקון פק' בתי הסוהר (שלילת זכויות יתר מאסיר בטחוני המשתייך     *

  לארגון טרור המחזיק בשובוי ישראלי).            

  מבחינה משפטית מול ועדת הבחירות המרכזית. 19 –טיפול בכל נושא הבחירות לכנסת ה    *

  ס למח"ש.השלמת אמנה בין שב"   *
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  ייעוד

הטיפול בפניות הציבור עוסק בבקשות הנוגעות בעיקר לתנאי מחייתו של האסיר 

, אתר שב"סבשירות בתי הסוהר. פניות אלו מועברות ישירות או באמצעות 

ומטופלות ע"י קצינת פניות הציבור המצויה בקשר שוטף עם גורמים מקצועיים 

  עם משפחות האסירים והגורמים הפונים מאידך.רלוונטיים בתוך המערכת מחד, ו

הטיפול בבקשות אלו דורש היכרות נרחבת עם פקודות ונהלים, קבלת חוות דעת 

. הדגש הינו על רגישות ועל מתן מענה מקצועי לכל המקצועית ומתן תגובה מהיר

פנייה, על מורכבותה, לאחר בחינת היבטיה המשפטיים והמקצועיים. טיפול זה מונע 

ים הגשת תביעות משפטיות ועתירות לבג"צ, והנו מצוי במבחן "העין לעית

  הציבורית" בכל עת.

  :2012להלן דו"ח שנת 

 סה"כ נענו בשלילה נענו בחיוב נושא

 114 105 9 טיפול רפואי

 84 63 21 העברות

 9 9   שימוש בכוח

 33 32 1 שיקום וגמילה

 16 13 3 אובדן ציוד

 66  58 8 שחרורים

 24 19 5 התייחדות

 142 132 10 תנאי מאסר

 137 135 2 סגל

 127 110 17 שונות

 52 46 6 ביקורים

  5  5    גיוסים

 213 170 43 חופשות/קטגוריות

  3  2  1  קליטת אסירים

 1025  899 126 סה"כ

  

  

 ות הציבורפני
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  12% -      אחוז פניות שנענו בחיוב

  88%  -  אחוז פניות שנענו בשלילה

  

  

  

  :עפ"י התפלגות הגורמים הפונים 2012סה"כ פניות לשנת 

  

  23  אזרחים

  18  אסירים

  199  מבקר המדינה

  178  משפחות

  502  משרד לבט"פ

  61  עו"ד

  34  עמותות/אגודת

  2  ר' ערים/מועצות

  8  אסירים משוחררים

  1025  סה"כ

  

  

  הגורמים הפונים הינם: 

, ראשי המשרד לבט"פ, מבקר המדינה, עורכי דין, עמותות/אגודות, ראשי ערים

  מועצות, משפחות אסירים, אזרחים ואסירים משוחררים.

  

  

יצוין כי בנוסף לכך, מתקבלות עשרות רבות של פניות טלפוניות המטופלות  הערה:

 ישירות, תוך בירור ומענה טלפוני, ואלה אינן נכללות בטבלאות שלעיל.
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  ' הפרק  

  

  
  

יחידות 
הכפופות לסגן 

הנציב וראש 
 אגף מבצעים
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„ÂÚÈÈ  

ות על איסוף ועיבוד מידע אודות המתרחש בבתי הסוהר בישראל, בכל אחרי �
האמצעים הקיימים ובשיתוף פעולה עם גורמי מודיעין עמיתים וגורמי 

אכיפת החוק , לשם החזקת האסירים במשמורת בטוחה, שמירה על הסדר 
וגילוי ומניעת עבירות המתבצעות בבתי הסוהר ומתוך בתי   בבתי הסוהר 

  הסוהר .

 

וע מחקר והערכת מודיעין להפקת משמעויות, הצבעה על מגמות ביצ �
והתפתחויות, במטרה לספק לגורמים מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות 

  המהווה בסיס לקבלת ההחלטות ולקביעת המדיניות.  תמונת מודיעין 

 

לספק לנציב שב"ס ולמקבלי ההחלטות בשירות ידיעות ותמונת מודיעין  �
  להם לצורך מילוי תפקידם. אמינה ועדכנית הדרושה

מודיעין שב"ס אחראי לספק התרעה במקרה של סכנה להתממשות עתידית 
  של איום.

  
ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ È„È˜Ù˙  

  גיבוש תפיסת המודיעין ואחריות על תורת המודיעין בשב"ס. �
  

אחריות כוללת לאיסוף המידע המודיעיני המתקבל בשב"ס בנושאי פלילי  �

  .ופח"ע

 

קורות בשב"ס, בדיקתם וניהול קשרי הגומלין מעקב ובקרה אחר גיוס מ �
  .בעניינם

 

  הנחיה מקצועית של קציני מודיעין במחוזות ותיאום עמם. �
  

  .כתיבת נהלים בנושאי מודיעין �

 

  

 חטיבת המודיעין
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  ביצוע קורסים והדרכות מקצועיות בנושאי מודיעין. �

 

  התרעה במקרה של סכנה להתממשות עתידית של איום. מתן �

 

ם מבצעים (יזומים, תגובה, מודיעיניים) בתחום אחריות כוללת לטיפול ותאו �

  .הפח"ע והפלילי

 

לעניין הכוונת פח"ע ופעילות פלילית מתוך הכלא "כ שת"פ עם מ"י ושב �
  החוצה.

 

 וגורמימל"ל ריכוז הקשר המודיעיני בין שב"ס לבין המשטרה, שב"כ, צה"ל,  �
  מודיעין נוספים.

  
"ס, תאום בין גורמי אחריות כוללת לניהול והפעלת המחקר והערכה בשב

ביצוע ושב"ס וחוץ לכל עניין בתחום המחקר והערכה, הנחיית האיסוף 
  בנושאי מודיעין. עבודות מחקר

 

  .הפצת סקירות מודיעיניות, בתוך שב"ס ומחוצה לו, הכוללות הערכת מצב �

 

סיכול ניסיון של אסירים להדחת סוהרים לשת"פ, ותיאום עם המשטרה  �
  עשים פליליים של סוהרים.למ במקרים בהם קיים חשד

  

קביעת הרמה הביטחונית של מאיישי תפקידים טיפול בנושאי ביטחון מידע ו �

  וביצוע תחקיר ביטחוני למועמדים לגיוס, בסיוע גורמי חוץ.
  

  ביטחון שדה. מודיעין ובנושאי ביצוע הדרכות ובקרות בנושא  �
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 ˙�˘Ï ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ Í¯ÚÓ ˙ÂÏÈÚÙ È¯˜ÈÚ2012  

ו תהליכים מרכזיים ומשמעותיים ביותר ובהם בשורה וחידוש במהלך השנה בוצע

  של ממש בארגון :

ארגון במבנה החטיבה -בעקבות רה - שינוי ארגוני במבנה חטיבת המודיעין �
, חלו שינויים משמעותיים בתצורת העבודה בחטיבה, 2011שהחל בסוף שנת 

ידות אשר תוצאותיהם באו לידי ביטוי בהשגת יעדי המודיעין במטה וביח

  השטח.  

 

והפעלתה כזרוע המבצעית של החטיבה הביאה   הכפפת יחידת דרור לחטיבה �
במהלך השנה החולפת לתוצרים איכותיים במיגור נגע הסמים. היחידה פעלה  

  ככח אופרטיבי בארועי הפס"ד ובלוחמה בפשיעה.

 

מונה צוות של קציני מטה בחטיבה וקציני  2012במהלך  - תיקוף נהלים �

מהשטח שתפקידם לתקף נהלים קיימים וחדשים לצורך התאמתם מודיעין 
  לשטח ולאופן העבודה.

 

עלתה מערכת המחשוב המודיעינית "עין  2012ביולי  -  מערכת "עין בוחנת" �
  בוחנת" והוטמעה במערך המודיעין בהובלת החטיבה, מנ"ט וענף הטמעה.

 

 השרטוט ממשק יח' הקצה בתחום הטכנולוגי לימ"ר "דרור" והרחבת יחידת �

באישור נציב בתי הסוהר הורחבה יחידת השרטוט של ימ"ר דרור שייעודה  –
פיקוח ואיסוף מודיעין כנגד יעדים נבחרים ומתן מענה לכלל יחידות שב"ס 

  שב"כ ומ"י. - ולארגונים המקבילים 

 

נבנה תהליך מיון  - שינויים בהליך גיוס סוהרי קבע וחובה לשרות בתי הסוהר �
לצורך סינון קפדני יותר של מועמדים לגיוס במטרה למנוע אפקטיבי ויסודי 

  קליטת מועמדים לא ראויים המהווים סכנה לארגון.

 

נבנה תהליך מיון יסודי  – איתור ומיון מועמדים לשילובם במערך המודיעין �
שמטרתו איתור המועמדים הראויים ביותר למערך המודיעין, אשר יהוו את 

  –גת יעדיו ומטרותיו. מתווה התהליך דור העתיד בהובלת הארגון להש
איתור המועמד, ראיון מיון ראשוני, מבדקי ממד"ה, ועדה בראשות רח"ט 

  מודיעין ותחקיר ביטחוני לקביעת סיווג.
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הותקנו כספות וירטואליות  - ממשק ממוחשב בין שב"ס למשטרת ישראל �
לצורך העברת מידע מודיעיני מסווג ממשטרת ישראל למשרדי העתירות 

  בשב"ס.

 

מימוש תכניות להעצמת סגל עובדי  -  בנייה ומיסוד קורסים חדשים �
המודיעין והכשרתם תוך שילובם בקורסים שנבנו במהלך השנה האחרונה: 

  קורס איסוף מתקדם, קורס משקלטים, קורס הערכה והערכה מתקדם.

 

בעקבות ביקורו של נציב שב"ס מקסיקו  – 2012משלחת שב"ס למקסיקו  �
הוזמנו לביקור גומלין על מנת לסייע לנציב מקסיקו בהקמת מערך  בארגוננו,

  מודיעין בארגונו. 
במהלך הביקור הצגנו את מבנה מערך המודיעין, ייעודו וההכשרות הנדרשות 

  לעובדים. 

  אירוח זה קידם מהלך של חתימה על אמנה לשת"פ בין שני הארגונים.

 

בוצעה עמ"ט בנושא  -  עמ"ט בנושא מיסוד מערך מודיעין בעבודות שרות �

בעבודות שרות, לצורך בדיקה מודיעינית של המועמדים ן הפעלת מודיעי
  לעבודות שרות וצמצום הפערים  בשלבי האבחון והמיון. 
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 ¯Â¯„ ¯"ÓÈ– ¯Â¯Ë· ‰ÓÁÂÏÏ ‰„ÈÁÈ‰  

ÈÏÏÎ  

יחידת דרור הנה יחידה ארצית הכפופה פיקודית ומקצועית לרח"ט  �

 המודיעין.

 .1995והחלה פעילותה בשנת  1994הוקמה בשנת  היחידה �

היחידה פועלת במסגרת מדיניות הארגון למלחמה בפשיעה ועוסקת  �
במניעת החדרת סמים  ואמל"ח  חם וקר ומכשירי רט"ן והסחר בהם  

 לתוך מתוך ובתוך הביס"ר.

‰„ÈÁÈ‰ „ÂÚÈÈ  

ימ"ר דרור מהווה יחידה איכותית ומקצועית לבילוש ומודיעין בפריסה  �

רצית של בתי הסוהר , הפועלת לצורכי לחימה בפשיעה של שירות א
בתי הסוהר תוך שימור יכולת מבצעית גבוהה , מקצועיות 

 ומקצוענות.

È�˘Ó „ÂÚÈÈ  

להוות כוח כוננות אופרטיבי לטיפול באירועי הפס"ד ופח"ע בשיתוף  �

עם יחידת מצדה , המנצל את יתרונותיו היחסיים בתחומי המומחיות 

  .המבצעיתוהכשירות 
  

‰„ÈÁÈ‰ È„È˜Ù˙  

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.  �

והסלקה ביצוע פעולות לאיתור נתיבי הברחת סמים , שיטות הברחה  �
 של סמים ונטרולם בסיוע כלבי הרחה.

ביצוע פעולות לזיהוי ותפיסת חנ"מ ואמל"ח בבתי הסוהר , זיהוי  �
 האסירים המבצעים ונטרול פעילותם.

קיום שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים בשירות בתי הסוהר ,  �
במשטרת ישראל בצה"ל  ובשב"כ לצורך מילוי תפקידי היחידה וסיוע 

 ון.לגורמי הביטח
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  סיוע בטיפול בהפס"ד בתוך מתקני כליאה בשת"פ עם יחידת מצדה. �
  

  

  ˙�˘· ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙ È¯˜ÈÚ2012  

 פעילות מניעה בתחום הסמים ותפיסתם  וביצוע אכיפה בנושא. �

 פעילות מניעה בתחום האמל"ח ותפיסתו  וביצוע אכיפה בנושא. �

 ביצוע מארבים ותצפיות בעקבות מידע מוקדם. �

 על אסירים החשודים בהברחת סמים בגופם.פיקוח והשגחה  �

עריכת חיפושים יזומים , פעילות בשת"פ גופי אכיפה נוספים ,  �

 במסופי מבקרים ובבתי חולים , ליווי אסירים חשודים ועוד.

עריכת מבצעים רחבי היקף לתקיפת נושא הברחת סמים לבתי  �

 הסוהר.

 קיום הדרכות למגזרים שונים בשב"ס ומחוצה לו. �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 תפיסות סמים ואמל"ח:תפיסות סמים ואמל"ח:        
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  ייעוד

כשירות מבצעית ותקינת אמצעים עפ"י יעדי  אחריות מטה לתכנון  סדרי הביטחון והאבטחה,

  לחטיבת הביטחון כפופים שלושה ענפים: מבצעים, אבטחה ובעלי חיים. שב"ס.

  

  תפקידים 

  

 ריכוז יעדים ותוכניות בתחומי ביטחון ואבטחה. •

  

ות הפעלה בתחומי הביטחון לרבות עבודה מטה מול ריכוז עבודת המטה לקביעת מדיני •

 גורמי השירות וגורמים חיצוניים.

 

 אחריות לקביעת תורת הביטחון והאבטחה של שב"ס. •

 

 אחריות מטה לקביעת צרכים לאמצעי הביטחון והמיגון הביטחוני. •

 

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

 

 צוע בקרות בבתי סוהר.בי •

 

 ריכוז הטיפול בהפעלת מערך כלבי השירות/בעלי חיים. •

 

 הנחיה להיערכות וביצוע תרגולים לשעת חירום. •

 

 אחריות להכנת תכנית עבודה שנתית בתחום הביטחון והאבטחה. •

 

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

 

 חטיבת הביטחון 
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קיום  •

קשרים 

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

  

 

 

  הייעוד:

ענף המבצעים נושא באחריות המטה להפעלת הכוח המבצעי באמצעות המחוזות 

והיחידות הארציות, תיאום הסיוע המבצעי מול גופי חוץ ותכלול עבודת המטה 

  במצע, תוך הפעלת מוצבי השליטה הנציבותיים הן בשגרה והן בחירום.

  2012:ות בשנה"ע עיקרי פעיל

  שיפור המוכנות לחירום במתארי מלחמה ואסון המוני:  .1

  עדכון כלל פקודות החירום וכתיבת תורות עפ"י תרחישי הייחוס .  א.  

  רכישת ציוד מיגון וחילוץ.  ב.  

  השתלבות בתרגילים לאומיים, ביצוע תרגיל ארצי ותרגילי סורג       ג.  

  מחוזיים.      

  ור תחום ההתגוננות האזרחית מתל"ם ונב"ק.ביצוע פעולות לשיפ  ד.

שיפור תחום הרציפות התפקודית בהיבטי הכליאה, הלוגיסטיקה,   ה.

  כ"א והטכנולוגיה.

  שיפור המוכנות לתרחיש פינוי ביס"ר.  ו.

המשך יישום לקחי אירוע הכרמל בתחומי השליטה, פינוי ביס"ר ותיאום   .2

  חיצוני.

  ת תוך בנייה ועדכון גרף האג"ם הארגוני.תכלול הפעילות האג"מית הארגוני  .3

  תכנון והוצאה לפועל של מצבעים מיוחדים והיערכויות "עונתיות".  .4

  ענף מבצעים
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  הטמעת תורות הפו"ש והמצבעים בקרב אוכלוסיית הפיקוד.  .5

  המשך הכשרת אוכלוסיית קציני האג"ם והסמב"צים.  . 6

  

  

  

  

  

  

  הייעוד:

  מתן בילוב אמצעים מסוגים שונים שתוך ב"ס בשהובלת תחום הפעלת בעלי החיים 

  שרות נחוץ ליחידות השטח ושמירה על רווחת בעלי החיים .

  

  

  עיקרי פעילות הענף

 ניהול שוטף של מערכי בע"ח ביחדות שב"ס. •

  ביצוע ביקורות : מבצעיות , מנהלתיות , ורפואיות  . –פיקוח ובקרה  •

  .כתיבת נהלים, הנחיות ותו"ל להפעלה תקינה של בע"ח בשב"ס •

  שותפות מלאה בתכנון, הקמה ושדרוג תשתיות של מערכי בע"ח בשב"ס. •

  שת"פ עם גורמי פנים וחוץ בנושא הפעלת בע"ח במתארים שונים .   •

אפיון מכרזים , רכש ציוד , מזון  -ניהול תקציב ענף בע"ח והתאמתו לצרכים  •

  לכלבים וכו' .

   ועוד. יות מאזרחים, עמותות , תחנות הסגר עירונ –גיוס ורכש כלבים  •

 ,בשטחהפעלת מרכז הכשרה למפעילי בע"ח  -מרכז הכשרה ושמירת כשירות  •

הכשרה והסמכת אנשי סגל להפעיל כלבים ,ביצוע השתלמויות מקצועיות 

  וניהוליות למפעילי בע"ח.

  בעלי חייםענף   ענף בעלי חיים
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  פיתוח יכולות חדשות בשילוב בע"ח ואמצעים טכנולוגים.  •

  

  

  

  

  

  

  2201יעדי בע"ח שנת 

 בריחות   מניעת –משמורת בטוחה  •

חיזוק תשתיות קיימות והקמת תשתיות חדשות במקומות בהם   .א

 מוחזקים בע"ח ובמקומות בהן נדרשים בע"ח.

מערכות טכנולוגיות חיזוק  יכולת ההתראה באמצעות בע"ח בשילוב   .ב

 קיימות וחדשות בהיקף ביס"ר ובנקודות תורפה גבוהות לא מאוישות.

 צמצום הפשיעה  •

  ה ומניעת היכולת להחדרת חומרים אסורים דרך  המעברים הגברת ההרתע             

 בביס"ר באמצעות בע"ח.    

  כשירות מבצעית  •

  שימור ושיפור יכולת מבצעית קיימת ופיתוח יכולות חדשות של מפעילי  

  ביקורות ביחידות,  –(פיקוח ובקרה  ע"ח  בבתי  הסוהר וביחידות האג"מב

  אה לפועל של קורסים למפעילי ביצוע מבחני כשירות לכלבני עבודה, הוצ

 כלבי סיור ומפעילי כלבי אבטחה ועריכת השתלמויות לפרשים.

 מיסוד תקנים •

  מיסוד תקני מפעילי בע"ח ביחידות.

  
  

  גים :שמו

שילוב עם אמצעי אבטחה פיזיים וטכנולוגיים בהיקף בית  – כלבי אבטחה ושמירה

  עיכוב. הסוהר ובתוך בית הסוהר לצורך הרתעה, גילוי, התרעה ,

כלבי תקיפה טווח קצר לצורך מינוף יכולת הרתעה של כוחות  – כלבי הפס"ד

  פריצה, פעילות נגד הפרות סדר בתחום מוגדר.

כלבים בעלי יכולות תקיפה רבגוניות שהוכשרו לצורך סריקת שטח,  – כלבי סיור

  עבודת מבנה, טיפול בהפרות סדר, אבטחת ליווי רכוב, אבטחת כוח רגלי.
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כלבים לזיהוי וגילוי סמים ופלאפונים בשטח פתוח, מבנים , אגפים  – חהכלבי הר

  ותאים.

פטרול רכוב בהיקף חיצוני של בית הסוהר לצורך הרתעה, תגובה לבריחת  – סוסים

אסיר, תגובה לגורמים עוינים מחוץ לבית הסוהר , הרחקת תצפיות עוינות מהמרחב 

  החיצוני של בית הסוהר ואבטחת ימי ביקורים.

  

  :יםינתונים כלל

  

 :תוכנית הדרכה

 הערות רבעון לביצוע מיקום תדירות אוכלוסיית יעד מענה הדרכתי
השתלמות מפעילי 
  כלבי סיור/הפס"ד

מפעילי כלבי 
 סיור / הפס"ד .

על פי מחוז  4סה"כ 
ובהתאם לתנאי 
השטח. מרכז 
 הכשרה דמון.

משלב קרב  ראשון ושני.
מגע ולחימה 

ביד ריקה 
 בשילוב כלב.

השתלמות מפעילי 
 כלבי מרדף.

מפעילי כלבי 
 מרדף.

  1סה"כ 
  

בהתאם לתנאי 
השטח. מרכז 
 הכשרה דמון.

כל יום  ראשון.
עצימות 
סריקה 

מתגברת עד 
ק"מ  1מקס 

 סריקה.
השתלמות מפעילי 

 כלבי הרחה
מפעיל כלבי 

 הרחה.
מרכז הכשרה  2סה"כ 

 דמון.
   ראשון.

השלמות מפעילי 
 כלבי מצדה.

 מפעילי כלבי
 מצדה

. מרכז השטח 1סה"כ 
  הכשרה דמון.
 וכלל שב"ס

יבוצע  ראשון.
בתיאום עם 
קצין הדרכה 

 מצדה .
אחראי כלבייה 

  ור"צ
 וצוות ענף בע"ח

כלל אחראי 
כלביות ואורוות 

 שב"ס. 

   שני. ______ חד שנתי.

 ניהוליתהשתלמות 
אחראי כלבייה ר"צ 

כלל אחראי 
כלביות ואורוות 

 שב"ס.

   רביעי. ______ חד שנתי.

השתלמות מפעילי 
 כלבי א.ש 

כלבני אבטחה 
 ושמירה

  שלישי  על פי מחוזות 3סה"כ 

צוות הענף +  והפרש.  יום הכלבן
כלל המפעילים 

 בשב"ס.

   רביעי. _______ חד שנתי.

השתלמות 
מקצועית צוותי 
 פרשים שב"ס.

צוותי פרשים 
 מגידו + דמון.

  חד רבעוני
 השתלמויות. 4

תלמות כל הש ________
 רבעון.

  

קורס מפעילי כלבי 
 אבטחה ושמירה.

חד שנתי עד  סוהרי שב"ס.
 פעמיים בשנה.

  רבעון שני. מרכז הכשרה.
מפעילי כלבים קורס כלבי הפס"ד. 

 בשב"ס.
בהתאם  שני מרכז הכשרה חד שנתי.

לצורכי 
 מערכת.

קורס מפעילי כלבי 
:  

סיור, מרדף, הרחה 

מפעילי כלבים 
 ס.בשב"

בהתאם  ראשון ושני.  מרכז הכשרה. חד שנתי.
לצורכי 
 מערכת.



 
  

108  
  

  ,מצדה.
  

השתלמות 

 ווטרינרית .
ווטרינר שב"ס 

 צוות ענף.
  אחת לרבעון. _______ אחת לרבעון.

  ירי חקי"ם
. 

יחידות מיוחדות 
 + הפס"ד.צוותי

 פרשים

   שני ורביעי כלל שב"ס  כל חציון.

  

  

  

  2012סיכום אירועים מרכזיים לשנת 

  ע"י כלבי הרחה  ורט"ן  תפיסות מרכזיות  חח"כ –רור ד 1

  דקל  ביס"רגרם קבור באדמה  202 .1

  הדרים  בימ"רגרם בתוך משאית אספקת לחם  170 .2

  מעשיהו  ביס"רגרם על מבקר  105 .3

 עופר    ביס"רוסוללות  רט"ן 2 .4

 מספר הפעלות של כלבי  סיור כנגד הפרות סדר באגפי סהרונים  –קציעות  2

מספר הפעלות  של כלבנים באירועי  התפרעות אסירים וחיפושים יזומים באגפים  של   – הפס"דכלבי  3
 :  נפחא , רמון  , קישון  ודמון , גלבוע ביסר"ים

 עופר כתוצאה מחנק . האירוע תוחקר והופקו לקחים  מות כלב בביס"ר 4

 ן ומסוריות ע"י כלבי הדרים זיהוי וגילוי ע"י מערכת ניר של השלכת חבילה ובה פלאפו –הדרים  8

 השתלמות ראשונה של אסירים ברכיבה טיפול בסוסים במחוז צפון  –מחוז צפון   9
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  הייעוד:

אחריות מטה לתכנון  סדרי הביטחון והאבטחה, כשירות מבצעית ותקינת אמצעים  

 עפ"י יעדי שב"ס.

  

   עיקרי פעילויות:  

  .הון ואבטחריכוז יעדים ותוכניות בתחומי ביטח •

  פעלה בתחומי הביטחון לרבות עבודהריכוז עבודת המטה לקביעת מדיניות ה •
 מטה מול גורמי השירות וגורמים חיצוניים.

 .אחריות לקביעת תורת הביטחון והאבטחה של שב"ס •

 .אחריות מטה לקביעת צרכים לאמצעי הביטחון והמיגון הביטחוני •

 מצעי האבטחה והמיגון אחריות מטה להפעלת המערכות הביטחוניות וא •
 והפיקוח עליהן.

 .ביצוע בקרות בבתי סוהר •

 אחריות להכנת תכנית עבודה שנתית בתחום הביטחון והאבטחה. •

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

  מניעה וסיכול פגיעה במתקנים ומשימות ליווי.  •

  טיפול במאויימים.  •

 סיכול ומניעת בריחות .   •

 ריכת תרגילים ביחידות להעלאת הכשירות המבצעית בהתמודדות עם ע •
 תרחישי הליבה של שב"ס.     

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

  
  :2012עיקרי פעילות בשנה"ע  

 השלמת התקן החדש למעטפת הביטחון •

  אבטחהענף 
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 בבטן לחימהוהשלמת הציוד  סיום קביעת התקן החדש באמצעים •
 חיזוק עמ"ט למבצע בקרב הגורמים המקצועיים •
 הטמעת ומימוש תורת המבצעים ותורת הפו"ש  •
 שיפור שת"פ והסנכרון בין מודיעין לביטחון •

 
 

  

  

  –כללי 

 יחידת נחשון הינה יחידה ארצית וכפופה פיקודית ומקצועית לר' אג"מ ומנהל ביטחון. •

 לוחמים. 1019בלבד, כיום מונה  לוחמים 24ומנתה  1973היחידה הוקמה בשנת  •

העברת משימות הליווי והכליאה  עקב 2007- 2005עיקר התעצמותה התבצע בשנים  •

 ת שב"ס כארגון כליאה לאומי.כרזממשטרת ישראל לשב"ס וה

  

  -יעוד היחידה

 ליווי עצורים ואסירים בכל מרחבי הארץ לבתי הסוהר ת. משטרה ובתי המשפט. •

 אירועים חריגים.ד והפס לטובת אגרוףלשמש כוח  •

  

  -תפקידי היחידה

 לדיונים לבתי המשפט. ישראל ליווי עצורים ממשטרת •

 ליווי עצורים לחקירה במשטרת ישראל. •

 ליווי והעברת אסירים מביס"ר לביס"ר. •

 .ליווי שב"כ •

 .מבצעית ומתח מבצעי גבוההשמירה על כשירות  •

  

  -2012עיקרי פעילות היחידה 

 1,400עצורים ואסירים סה"כ בממוצע של כ  389,893כ  הובלו ע"י היחידה 2012בשנת  •

 ביום.

 משימות. 21,013כ  2012עה בשנת היחידה ביצ •

 .209,175הדיונים בבתי המשפט עמדה על כ  כמות •

 ליווים ארציים. 180,717סה"כ בוצעו כ  •

 לחקירות במשטרת ישראל. לקחוו 18,276 •

 ליוויים מיוחדים. 451ליווי שב"כ ו  1,610בוצעו כ  •

  

  -קידום מגמות

  יחידת נחשון
 יחידת ליווי עצורים ואסירים של  שב"ס
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 צומצמו מס' כלי הנשק בליווים. •

 נפתחו משלטים בגדודים. •

 פרוייקט אביר לבן נקלט בגדודים. •

 גדודי נחשון.בארגון  –בוצע רה  •

  במישור המבצעי. יםהועצמו סמכויות המפקד •

  

  

  
  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

112  
  

  

  

  

  

  יעוד 

אספקת מענה לתפעול היום יומי של מערכות 

יסטיקה, הבינוי והרכש על שב"ס בתחומי הלוג

מנת להחזיק 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 האסיר, תוך 

 מיצוי טכנולוגיות מתקדמות.

 בסיוע -והיחידות המחוזות העצמת •

 תוך, צרכיהן במימוש השטח ליחידות

 יותר טוב יודע" בשטח הלקוח" כי תפיסה

  .צרכיו הם מה

 של ובקרה הפעלה, שירות, ניהול, תכנון •

 .בארגון הלוגיסטי המערך

 להביא למימוש התוכנית הרב שנתית. •

למצות את המקסימום מהתקציב  •

אחזקה באמצעות רכש ובינוי מושכלים ו

 יעילה.

לקדם ולפתח את התחום הלוגיסטי  •

 בארגון וכל אלה באמצעות:

 אמינות ויושר . �

  

  

  

  'ופרק 
  

  

  

  

  

ות יחיד
הכפופות 

לראש 
 אגף מטה

 מינהל תמיכה לוגיסטית
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 מנהיגות. �

 טוהר מידות. �

 אתיקה. �

 משמעת. �

 אחריות. �

  

למינהל ממשקי עבודה עם גורמי חוץ כגון: מ"י, צה"ל, שב"כ, משרד הביטחון, מינהל מקרקעי 

יות, ספקים, בתי משפט בתי חולים, ישראל, חב' מקורות, חב' החשמל, עיריות/ רשויות מקומ

  ועוד.

  

  המשאב האנושי במינהל

  אנשי סגל שעיקר תפקידם להעניק שירות הולם ליחידות השב"ס בתחומי: 102במטה המינהל 

בינוי ונכסים, לוגיסטיקה, מערך המזון, מערך כלי הרכב, עיתוד המלאי, מערך הנשק, מערך הרכש 

  תעבורת דואר וארכיון. ומרכזי המכר, תחזוקת ציוד ומבנים, 

  מכלל הקצינים במינהל. 94%קצינים בעלי השכלה אקדמית המהווים  48במינהל ת"ל 

  קצינים בעל תואר שני. 25 -כ

  דרגי השטח

אנשי סגל המהווים את הזרוע המקצועית  440 - מינהל תמיכה לוגיסטית אחראי מקצועית על כ

 ידים המקצועיים בהם הם עוסקים כגון:והמבצעת של המינהל במחוזות וביחידות. מעבר לתפק

ביצוע פרוייקטים לוקאליים, עבודות תחזוקה, ניהול מערך האספקה, המזון ועוד הם מעורבים 

שעות כמו כל סוהר  24בעשייה היום יומית של היחידה ותורמים לביטחון ע"י תורנות חודשית של 

  וכל הנדרש לביטחון היחידה. ביטחון, ביצוע ליוויים, תורנויות ביקורים, בדיקות סורגים

  העצמת בתי סוהר   

 המשך פיקוח וביזור תקציב : •

ציוד משקי, חומרי חיטוי, סדקית, חומרי חשמל ואינסטלציה, צבע בדק בית, מים וחשמל, 

  הלבשת אסירים ורווחי מרכזי מכר.

  :עבורקביעת תקני צריכה  •

  שמל, מים, סולר לחימום והסקה דלק וגז בישול.ח
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  נהלתקציב המי

מש"ח (כולל את כל   696 -הסתכם בכ – 2012התקציב המצרפי (ישיר והכנסות) המעודכן  לשנת 

 השינויים שבוצעו במהלך השנה).

  

  מש"ח. 1.7הוא  המנהל   הניצול התקציבי היומי של

 השנים בין המינהל תקציב התפתחות גרף
  ח"במש 2005-2012

  ודכן)(תקציב מצרפי מע

 2005ניתן לראות כי משנת  2005-2012לפניכם מוצג גרף התפתחות תקציב המינהל בין השנים 

  .וכמעט הוכפלתקציב המינהל גדל 

  

  

  

  

  

  

  

  מחלקות מינהל ת"ל

610  
 מש"ח

560  
 מש"ח
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מסך תקציב  38%הכולל את תקציב המזון, כלי הרכב, הביגוד ועוד ומהווה  מח' לוגיסטיקהתקציב  •

  המינהל .

  מסך תקציב המינהל . 39%ה מהוו מח' בינויתקציב  •

 מתקציב המינהל . 23%הכולל את תקציב מרכזי המכר מהווה  מח' רכישותתקציב  •

  

  

  

  

  

  

  

  (אש"ח) בחתך למחלקות 2012תקציב מינהל ת"ל לשנת 
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שלב הביצוע, קבלת מחלקת בינוי אחראית על כל מרכיבי הבניה בשב"ס החל בשלב התכנון דרך 

מבנים,  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 והקניות הנגזר מפעילות זו.

  מחלקת בינוי  תקציב התפתחות גרף

  ח)"(במש 2007-2012 השנים בין
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  : תחומי פעילות עיקריים

 בניית מכלולים אגפים ומבנים חדשים בשב"ס. �

 הרחבה, שדרוג, שיפוץ ושינויי ייעוד של מבנים חדשים. �

אחריות על משק המים, מים חמים, תחנות שאיבה, מכוני טיהור שפכים, ביוב, שדרוג  �

 רכות מיזוג אויר במתקני שב"ס.ובניית מטבחים ומע

אפיון תכנון, תכנון, יציאה למכרזים, פיקוח על הביצוע של מערכות חדשות, שדרוג  �

 ותוספות למערכות קיימות.

אחריות על משק החשמל במתקני שב"ס: מערכות מתח גבוה, שערים, מערכות מתח  �

 נמוך, גנראטורים ומעליות.

ן תכנון מערכות חדשות, תחזוקה ושדרוג אחריות על תחום כיבוי האש בשב"ס: אפיו �

 מערכות קיימות.

ניהול תקציב הפיתוח והקניות של מחלקת בינוי תוך מעקב ועדכון תזרים המזומנים  •

וניצולו. קשר שוטף מול הגופים הפנימיים בשב"ס: כגון מחלקת חשבות ומחלקת רכישות 

 לשם ביצוע והנעת תקציב.

וועדות תכנון ובניה, ומינהל מקרקעי ישראל  –יה קשר עם גורמי חוץ בנושאי תכנון ובנ •

  עיריות ומועצות, חברת מקורות וחברת החשמל. –ובנושאי תשלומים וארנונה 

  2012פרויקטים ומשימות עיקריות לשנת 

 מעון סגל. –עופר  •

 סהרונים ג' כולל מעון סגל ומכלול משקי.  •

 מקומות כליאה למסתננים. 2,400הסבת  –קציעות  •

 ים במר"ש.חצרות טיול •

 שיפוץ מטבח קישון. •

 שיפוץ מטבח הדרים. •

 שיפוץ מטבח אשל. •
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 תכנון ביס"ר נשים. •

 התקנת מערכות בטיחות אש (גילוי וכיבוי). •

 שדרוג מחוז מרכז. •

 קירוי חצרות טיולים בצלמון. •

 שדרוג מערכות חשמל בקציעות וסהרונים.  •

 תאים 6 –תאי השגחה  •

  תאים 18 –תאי פיקוח  •

  םתאי 16 –תאי נוער  •

 בשלושה אגפים –מעקות  •

  

  

  שיפוץ אגפים:

  2,4אגפים  –איילון  •

   6אגף  –ניצן  •

  אגף הפרדות – מגידו  •
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  כללי  

  

מחלקת לוגיסטיקה הינה אחת המחלקות במינהל תמיכה לוגיסטית שיעודה תכנון , ניהול ובקרה 

ל בתי הסוהר , מפקדות המחוזות של המערך הלוגיסטי בשב"ס, אספקת הצרכים הלוגיסטיים ש

ומטה הנציבות בתחומי התחבורה , המזון , שינוע  ציוד , תחזוקת מטבחים וציוד כללי , תחזוקת 

מחלקת הנשק והתחמושת,  תחזוקת חשמל, תחזוקת תשתיות ומרכז לוגיסטי ארצי.  בנוסף, 

  .ובחרום סטיקה אחראית לגיבוש ותפיסת ההפעלה הלוגיסטית בשגרה ילוג

  מחלקה כוללת את ענפי התכנון ואספקה, התחבורה, המזון, וענף תחזוקה ומרכז לוגיסטי ארצי. ה

  

  מחלקת לוגיסטיקה  תקציב התפתחות גרף

  ח)"(במש 2201-7200 השנים בין
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  יחסי גומלין בין המינהל לסגל ת"ל בשטח

ה מחלקת להלן פירוט ההדרכות,  השתלמויות וימי עיון שביצע -הדרכות 

  2012לוגיסטיקה בשנת 

 שדרוג  סגל המטבחים והכשרתו-ענף מזוןהדרכות  .1

 משתתפים 25סה"כ   -1-3סוג  –קורס הכנה למבחנים של משרד בתמ"ת  •

 20 -יום הדרכה בנושא בטיחות מזון והכנת מנות נבחרות מתפריט אסירים •

 משתתפים.

 מטבחים. 6 -ליווי קולינארי של שף ביחידות •

 משתתפים. 41 -ועייום עיון מקצ •

 משתתפים. 25 -הדרכה מעשית בנושא סלטים ותוספות ירקניות •

 זכאים.  33  -מנוי לירחון מקצועי לאחראי מטבחים •

  

  קורסים והדרכות לנהגים - ענף תחבורה .2

ענף תחבורה ממסד את מערך ההדרכות לנהגים , הוצאת רישיונות נהיגה למחזיקי  •

 תקבלו המצריכים רישיונות ג'.רישיונות ב' לטובת הרכבים החדשים שי

 הדרכה לנהיגה מונעת לכלל שב"ס. •
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 הדרכות נהיגה מבצעיות ונהיגה בתנאים מכבידים. •

 הדרכות קופסה ירוקה והדרכות להפעלת מערכת נ.צ.ר. •

  יום עיון ארצי בנושא בטיחות. �

  ענף תכנון ואספקה .3

 .משתתפים 50 -יום עיון אחראי אפסנאות •

 דות המיוחדות.יום הדרכה בנושא תקציב ליחי •

  ענף אחזקה    .4

 משתתפים. 36 –יום עיון לנשקים  •

  משתתפים. 40 –תחזוקת חשמל בנושא  יום עיון  •

  משתתפים 40 –תחזוקת תשתיות בנושא  יום עיון  •

  

  העצמת בתי סוהר 

 המשך פיקוח וביזור תקציב :

בדק בית, ,, צבע חומרי חיטוי, סדקית, חומרי חשמל ואינסטלציהנורות, , רדיציוד משציוד משקי, 

  ורווחי מרכזי מכר. חשמל, מים 

 :2012להן הפעילות העיקרית של מחלקת לוגיסטיקה על ענפיה השונים לשנת 

  ענף תחבורה  

רכבים הכולל רכישה, דיגום כ"ר, גריעת  900-ענף תחבורה אחראי על ניהול צי כ"ר המונה כ

ימום והסקה , דלק כ"ר, גז , כ"ר, שכירות כ"ר, טיפולים, תחזוקה, ניהול משק הדלק לח

  .טיפול בנושא בטיחות בתעבורה, טיפול בדוחות , מחשוב ענף תחבורה ועוד

  

  פעילות ענף תחבורה 

 מלחמה בתאונות הדרכים. •

 טיפול בהדרכות נהיגה נכונה. •

 הזמנה וקליטת כלי רכב חדשים מסוגים שונים. •
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 , שכירת רכבים ועוד.ניהול מקסימלי של תקציב הענף לרכישת כ"ר, דלק, גז, סולר •

 טיפול שוטף בדוחות שמתקבלים ממשטרת ישראל  ועיריות. •

 .6טיפול בהחזרים עבור נסיעה בכביש  •

 העמקת קשר בין גורמי משטרת ישראל בהיבט של תחזוקה , רישוי ונהגים. •

 דיגום כלי רכב בהתאם לדרישות חטיבת  הביטחון. •

 גיבוש תכנית עבודה בנושא חסכון בדלק . •

 להקמת תחנת דלק בקציעות. היערכות •

  

  

  

  מחשוב ענף תחבורה:   

 המשך הטמעה ושדרוג תוכנת נ.צ.ר בענף תחבורה. •

 קידום פרויקט "כרטיס חכם". •

 טיפול במצבת כלי הרכב השונים, רכבים חשמליים, טרקטורים ומלגזות. •

 קבלת מחשב מענבל לתחזוקת כ"ר. •

  ענף מזון

ארוחות יומיות לכלל  70,000 סדר גודל של  ענף מזון על כלל שלוחותיו ביחידות מוציא •

 אש"ח ליום. 320של  ממוצעת  , בעלות(אסירים וסגל) שב"ס ידותיח

 לשנה).₪ ליון ימ 90 -מכרז חדש לאספקת מזון לשב"ס ומ"י (אומדן שב"ס כהכנת   •

  ליווי יחידות שב"ס בנושא בישול ע"פ לוחות מזון חדשים לאוכלוסיות האסירים והסגל . •

  קייטרינג באמצעות מזון חם בתפזורת.הסעדת לוחמי נחשון ע"י חברת שדרוג   •

  בחינת נושא שינוע המזון ביחידות. •

המשך שדרוג מערך ביקורות המזון ביחידות ומתקני שב"ס, בתי משפט, חברות קייטרינג,  •

 מפעלי וספקי המזון.
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ההגשה גיבוש תכנית עבודה בנושא שינוע מזון בהיבט הקולינארי, הטכני ואסתטיקה  •

 בכפוף לעבודת יועץ שינוע המזון והמלצותיו.

ביולוגיות, -גיבוש תכנית עבודה בנושא בטיחות מזון בהיבטים הבאים: בדיקות מיקרו •

 בשרים וכו'.

המשך פיתוח אוכלוסיית אחראי מטבחים, ע. אחראי מטבחים וטבחי המשמרת לרבות  •

 הדרכות, חונכות אישית וימי עיון.

 זון ובקרות תקציביות ביחידות שב"ס.שדרוג ניהול תקציב המ •

 וחיסכון בנושא שינוע ותקציב המזון. תהמשך בדיקות התייעלו •

 אש"ח בשנה. 600 -חיסכון צפוי של כ -הכנת מכרז לאספקת לחם לשב"ס ומ"י •

-פרסום מכרז חדש למזון בד"צ  ששדרג את מנת הבד"ץ והוזיל את עלויות  הרכש בכ •

 אש"ח בשנה. 1,200

  ספקהענף תכנון וא

 חלוקת מדים חדשים לסגל וקבלת פידבקים מהשטח. -פרויקט המדים •

  שדרוג נעליים גבוהות לסגל. •

 מענה לוגיסטי למבצעים גדולים: טקס אזכרה לחללי אסון הכרמל, מבצע בית השואבה. •

ריכוז נושא החירום של המחלקה בעבודה מול מחלקות המינהל , מול חטיבת הביטחון  •

 ומול המשרד לבט"פ.

  ומדים. נקודת אישיות לרכישה ביגוד ספורט 1,650את הקצ •

  ום הלבשה לאסירים.חפרסום מכרזים חדשים בת •

 הדרכות וימי עיון. •

 ניהול תקציב הענף והמשך ביזור תקציבים ליחידות השטח .  •

 שדרוג ריהוט במכלולי הביקורים , יחידות הנציבות, בתי משפט וגדודי נחשון.  •

 סוהר וציודם בציוד חדיש ואחיד עפ"י הצרכים .שדרוג המטבחים וחד"א בבתי ה •

תפעול מרכז שירות לקוחות  ע"י חברה חיצונית בתחום נקודות אישיות וכרטיסי הנחות  •

לרכישת ביגוד וציוד אישי ומתן שרות לסוהרי וגמלאי שב"ס בנושא נקודות אישיות, 

 נקודות מדים וכרטיסי הנחות. 
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פריטים וציוד, ביקורות אינוונטרים, ביקורת עריכת ביקורות ביחידות  בתחום אחסנת  •

 ציוד אסירים וביקורות תקציבים שבוזרו בתחום  העצמת בתי סוהר. 

בקרת מלאים , תוך בדיקת כמות הצריכה והרכש והצרכים הייחודיים  –עיתוד מלאי  •

 ביחידות וכן ניפוק פריטי  טובין  בהתאם לרמות המלאי ביחידות ולצרכיהן . 

 לציוד של היחידות ומתן פקודה לניפוקן.אישור דרישות  •

 עריכה וביקורת על ספירות מלאי ביחידות, ביקורות אינטגרטיביות ובו"מ. •

  ענף תחזוקה ומרכז לוגיסטי ארצי 

  ענף תחזוקה ומרכז לוגיסטי ארצי נותן באופן שוטף שירותים בתחומים הבאים:  •

 מתן שירותים לוגיסטיים ברמה הארצית. •

 ד מטבחים ומכונות .תחזוקה ותיקון ציו •

 תחזוקת מערכות . •

 תחזוקת חשמל. •

 תחזוקת מערך הנשק בשב"ס. •

 ביקורות תחמושת. •

  

   מרכז לוגיסטי ארצי

מתן שירות באחסון וניפוק ציוד אישי: סוהרים, ציוד משקי ,ציוד אישי אסירים, ציוד  •

יוד בינוי ,ציוד בטיחות ואינסטלציה, ציוד כיבוי אש, ציוד חשמל, ציוד מטבחים, צ

 משרדי, חומרי חיטוי, טפסים וציוד לשעת חירום . 

שינוע של הציוד לכל יחידות שב"ס באמצעות משאיות שברשותו. בנוסף ניתן שירות גם  •

ליחידות נוספות כגון: מחלקת רפואה, בית מרקחת, מחלקת תקשוב , מחלקת מע"מ , 

 חטיבת תקון ועוד. 

 לביס"ר באמצעות חברה חיצונית.פיקוח על פרויקט שינוע ציוד אסירים מביס"ר  •

  תחזוקה ותיקון ציוד מטבחים 

מתן שירותי תחזוקה ותיקונים לציוד מטבחים, ציוד חדרי אוכל, מכונות כביסה וייבוש,  •

 מערכות גיהוץ, מזגנים, ציוד קירור נייד, חדרי קירור והקפאה, וציוד אחר ביחידות.
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על רמה נאותה של ציוד המטבחים,  ביצוע ביקורות בבתי הסוהר השונים , לצורך שמירה •

בדיקת צורך ביחידות בשדרוג והחלפת ציוד, פיקוח על תחזוקה נכונה, מניעת תקלות ופתרון 

 בעיות בתחום התחזוקה.

קשר שוטף עם ספקי שרותי תחזוקה חיצוניים והסדרת פעילותם במתן השירותים, מניעת  •

 תקלות ופתרון בעיות בתחום תחזוקת הציוד. 

  ערכות תחזוקת מ

מתן שירותי תחזוקת מערכות מים וביוב, תחזוקת חדרי ההסקה ואנרגיה, תחזוקת 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, מניעת •

 תקלות ופתרון בעיות בתחום תחזוקת המערכות. 

קיום בקרות וביקורות בבתי הסוהר השונים כדי לטפל ולפקח על תחזוקה נכונה, מניעת  •

 תקלות ופתרון בעיות בתחום התחזוקה.

 פיתוח פרויקטים ושדרוג מערכות קיימות . •

  תחזוקת חשמל

ת לוחות חשמל, תחזוקת מתן שירותי תחזוקת מעליות, תחזוקת שערים חשמליים, תחזוק •

 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.

קיום בקרות וביקורות בבתי הסוהר השונים כדי לטפל ולפקח על תחזוקה נכונה, מניעת  •

 ות ופתרון בעיות בתחום התחזוקה.תקל

  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 בנושא זה \רצית הנשקייה הא •

 ככלהנדרש.
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ביקורות  תחמושת

ביצוע ביקורות תחמושת בחדרי הרתע בבתי סוהר ע"י הנשק הארצי והנשקים המחוזיים, על  •

 האמצעים הבאים:

o .מכלי יעקובסון 

o  (דמע) 303רימוני גז 

o .תחמושת גז ופלפל לפדראלי 

o רה.פצצות תאו 

  

  

  

  

  

  

  

  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 ובודקת את כל החשבוניות ומעבירה אותן לתשלום בחשבות.  •

  בנושא המכרזים, וועדת המכרזים לרבות פרסום מכרזים,     מרכזת את הטיפול •

  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.

 רדית לרבות פרסום החלטות הוועדה באינטרנט.ריכוז וועדת הפטור המש •

 מחלקת רכישות
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  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.

המבצעת עבור השב"ס  אחראית על תעבורת דואר הפנים בשב"ס והקשר עם החברה החיצונית •

 את  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.

  מרכזת את הוועדה לריווחי מרכזי המכר ומבצעת רכישות לבתי הסוהר בהתאם        •

  שות היחידות ולהחלטות הוועדה.לבק

 מבצעת בקרות בתחום הרכש. •

  

  

  

 

 מחלקת רכישות בין תקציב התפתחות גרף
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   2012פרויקטים ומשימות לשנת 

  ביקורת מערכתית בנושא הרכש ביחידות, במסגרת "העצמת בתי סוהר".  •

  ידות שמונו לקדם נושא העצמת בתי המשך הסיוע, ההדרכה והליווי של נציגי היח •

  הסוהר בכל נושאי הרכש, ההתקשרויות, והטיפול בחשבוניות.

  הגברת הפיקוח והבקרה על המחירים וסל המוצרים במרכזי המכר  לאחר סיום  •

  הפרטתם.

  היערכות יציאה למכרזים חדשים בהיקפים גדולים כגון מכרז הלחם והנופש. •

  

  

  

  

  

 ם :פעילות בתחום הרכש והמכרזי

  19,976 -תשלום חשבוניות       •

  5,300 -הוצאת הזמנות רכש   •

 243 –מימושי אופציות  �

 470 –פטורים וספק יחיד  �

  312 - וחוזים מכרזים �

  פעילות בתחום מרכזי המכר:

   ₪.ן מיליו 156 – תקציב מרכזי מכר •

  :2013פרויקטים מרכזיים בשנת 
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 חדשיםהכנת תכנית מכרזים ארצית ותכנון מוקדם של מכרזים  •

 קבלת משימות תיחורי כ"א עבור מנ"ט •

  קידום מתן אפשרות לספקים לרכישת מכרזים באמצעות הסדר תשלומים באינטרנט  •

 הידוק הקשר עם מרו"ם מ"י •

 בניית תכנית בקרות שטח מובנות ומימושה בהדרגה •

  חידוש שימוש במכרז הדינאמי המתפתח המקוון (באינטרנט) על מנת לשפר את          •

  ות עבור השב"ס במכרזים הפומביים.התועל

  קיום יום עיון בנושאי מכרזים לרע"נים, רמ"חים, בעלי תקציב ותקציבנים •

  

  

  החזון: 

מנהל ההדרכה הינו גוף הדרכה מתקדם ומוביל בתפיסותיו, שיטותיו ופעולותיו "

  ".התומך בהשגת יעדי הארגון ומהווה מופת לגופי הדרכה מקבילים במדינה

  הדרכה הינם נגזרת של יעדי הנציב ובהתאמה למנהל ההדרכה.יעדי מינהל ה
 

 יעד אירגוני: הקפדה על קיום המשמורת. �

 יעד ארגוני: שמירה על שלומו של האסיר /העצור. �

  יעד ארגוני: הסוהר במרכז העשייה. �

 יעד מנהל הדרכה : חיזוק היבטים ערכיים בחיי הארגון. �

 מודדות עם אירועי חירום.יעד מנהל הדרכה: בניית כשירות ארגונית להת �

  יעד מנהל הדרכה: שיפור תהליכי ניהול הידע המבצעי. �

  פירוט יעדי מינהל הדרכה

 הדרכה נהלמ



 
  

130  
  

  הקפדה על קיום המשמרות ושיפור תהליכי ניהול הידע המבצעי

  .העמקת השימוש בכלי התחקיר  .1  

  .סיונות בריחהיהפקת חוברת לקחים מנ  .2   

  .שהשתלמויות להטמעת פקנ"צ התחקירים החד  .3

  וליוויים. ערכות למידה למניעת בריחות פותחו  .4

  הסוהר במרכז העשייה וחיזוק היבטים ערכיים בחיי הארגון

  .ימי עיון בנושא טוהר מידות והטרדה מיניתהתקיימו   .1     

  .ערכות בנושא השואה 2 הופקו  .2     

  .לפוליןארגונית משלחת  הספתווה  .3     

              (גזברים, טורים במטהלסקייחודית הכשרה  נבנתה תוכנית  .4

  ועוזרים).  מזכירות

  בכירופיקוד קורס לניהול והתקיים תח ופ  .5   

  הרחבת תוכנית חונכות "תעשידע"  .6   

לאורך כל  תוכנית לכושר גופני ופריסת אירועי ספורט פותחה  .7

  השנה.

  

  

  

  

ת עם ובניית כשירות ארגונית להתמודדו שמירה על שלומו של האסיר /העצור

  אירועי חירום

  במסגרת האימון הדו יומי. נאמני ער"ן בכל היחידות וכשרוה  .1

  נערכו הכשרות חילוץ לקמב"צים, סוהרי משמרת, אנשי בדק בית.  .2

  התקיים יום עיון למפקדים בנושא חילוץ.  .3

  

 :מבחני הידע

 הערכות למבחן ידע לכלל שב"ס.  .א

 בארגון. הפצה באופן רציף סיכומי רבעונים בכל החתכים  .ב

 מתן מענה לסוהרים מתקשים , לקויי למידה.  .ג
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 :מרכזי אימונים

 העמקת שימוש באמצעי הדרכה: לומדות, סרטונים ועוד.  .א

 שימוש בכלי התחקיר לצורך סיכום הכשרות.  .ב

 ליווי מקצועי למא"מים בנושאים מגוונים.  .ג

 הקפדה על סיכום והכנות סגלים.  .ד

 כב"א וחילוץ.  –הכשרות ייחודיות   .ה

  

 

 :נחשון יחידת

חיזוק הקשר בין מערך ההדרכה ליחידת נחשון ובא לידי ביטוי בליווי   .א

מקצועי במבחני ידע, אימונים ותרגילים, סדנאות והכשרות ייחודיות 

 לפיקוד.

 קיום בקרה שוטפת ע"י מחלקת הדרכה.  .ב

  

  

  

  

 

 :יחידת מצדה

יחידת מצדה בעלת אופי אימונים והכשרות יחודיים הכוללים קורסי   .א

ימוני הפס"ד ועוד תוך שמירה על כשירות והסדרת אמצעי צלפים, א

 ההדרכה.

 קיום בקרה ע"י מח' הדרכה.  .ב

  

  

הינם נגזרת של יעדי הנציב ובהתאמה למנהל  2013יעדי מינהל ההדרכה לשנת 

  ההדרכה.

 התמקצעות ההדרכה וקשר עם מפקדים. �

 הנגשת מעקב וניהול התקציב למשתמשים במינהל. �

 קידום ופיתוח המדריך. �

 יזוק קשרי גומלין ליחידות השטח.ח �
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 מורשת שב"ס. �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  ליכל

 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,  •
 ,המחקר , התכנון האסטרטגי  ומאגר המידע האירגוני  . פקודות השירות

המנהל אחראי על כתיבה ויישום של תכנית העבודה הרב שנתית ותכנית העבודה השנתית  •
 של שירות בתי הסוהר.

 מתן שירותי תמיכה בנושאי התקצוב, התקינה ובדיקות כדאיות כלכלית. •

 

  תחומי פעילות עיקריים

 נציב בנושאי המשאבים.להוות גורם מקצועי מייעץ ל  •

ביצוע הערכת המצב הארגונית בראיה אסטרטגית הכוללת את הסביבה הפנימית,  •
 החיצונית והערכת המודיעין.

 גיבוש כיווני הפעולה המרכזיים ויעדי הארגון. •

 מינהל תיכנון מינהל טכנולוגיות



 
  

133  
  

הובלת תהליך התכנון הארגוני, לטווח הקצר והארוך, בהתאם למדיניות השר לבט"פ,  •
 נציב שב"ס ויעוד הארגון.

 יעת מסגרות המשאבים בתיאום עם משרדי האוצר והבט"פ והקצאתם.קב •

 הכנת תכנית העבודה הרב שנתית והשנתית של שב"ס. •

 ניהול ובקרה על תכנית העבודה של שב"ס •

 וידוא עמידה בחוק התקציב ובהנחיות החשב הכללי. •

ב, ניהול שוטף ובקרה על משאבי הארגון: תקציב, תקני כוח אדם, דרגות תקן, תקני רכ •
 תקינת אמצעים ותשתיות.

 ביצוע בדיקות כדאיות כלכלית. •

 ייזום תכניות התייעלות. •

 קביעת עקרונות מנחים להקמה והפעלה של יחידות שב"ס. •

 קביעת ייעוד ומבנה היחידות ופרסומם במסגרת פקודת ארגון בתיאום המשרד לבט"פ. •

 הכנה וגיבוש עבודות מטה לצורך קבלת החלטות. •

 וניות ובחינת שיפור תהליכי עבודה והקצאה מיטבית של המשאבים.עריכת בדיקות ארג •

 ניהול שוטף של מסד נתוני מערך כליאה. •

 קביעת כללים ואישור טפסי יסוד ומתן אישורים להנפקת חותמות. •

 ריכוז הטיפול ופרסום של הוראות השירות, פקודות הנציבות והנהלים. •

 נו השוטף.אחריות על הגדרת אוגדן התפקידים בארגון ועדכו •

 הנחיה מקצועית של אנשי תכנון ותקצוב ביחידות שב"ס. •

 שימור הידע הארגוני בתחום. •

  

  

  

  

  2012עיקרי הדגשים בתכנית העבודה 

עבודת מטה מול גורמי שב"ס וגורמי חוץ לפיתוח והרחבת מערך הכליאה בהתאמה  •
 לצרכים המתפתחים, לכמויות ולאיכות הכליאה במדינת ישראל.

משאבים לתחומי הפעילות השונים בשב"ס, תחזוקת המערכות הקיימות  תכנון והקצאת •
 ופיתוחן.

 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. •

 משאבים ובהוצאות תקציביות.בחינת תחומי פעילות להתייעלות וחסכון ב •

 שנתית.-יישום תכנית האסטרטגית של שב"ס ותכנית העבודה הרב •

 קורס תקציבנים להקניית ידע ושפה אחידה לגורמים המטפלים בתקציב. •

 בדיקות כדאיות כלכלית. •

 

  מחלקת תכנון תחומי פעילות עיקריים:

 חומי הליבה.והצגת דרישות משאביות בת 2013-14היערכות לקראת דיוני תקציב  •
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הכוללת מעקב תכנון מול ביצוע תוך  2012תכנית עבודה לשנת מעקב ובקרה אחר  •
 התייחסות למכלול התכניות והמשימות.

 .2013הכנת, עיבוד ופרסום של תכנית עבודה לשנת  •

טיפול בשינויים ועדכונים שוטפים בסעיפי התקציב, על בסיס קביעת הפורום  •
 התקציבי והגורמים המוסמכים.

רה ופיקוח על ביצוע התקציב ותכנית העבודה  (לרבות שינויים ועדכונים) בק •
 באמצעות מע' ממוחשבת במ"ה.

בדיקת סטטוס ביצוע תקציב פעם בחודש בעזרת מסד נתונים כגון: נתוני ביצוע  •
 המחלקות מול החשבות וטבלת סטטוס מעקב הזמנות שבמערכת הלוגיסטית.

 סוהר וביזור סמכויות מהמטה לשטח. ריכוז עמ"ט בנושא חיזוק והעצמת בתי •

 בדיקת כדאיות כלכלית. •

 תועלת של תכניות ופרויקטים.-ביצוע בחינת עלות •

 עריכת בדיקות תקציביות של תכניות ופעילויות קיימות. •

 הכנת ניירות מטה ומצגות כבסיס לקבלת החלטות בתחומי התכנון והתקצוב. •

 ב.השתתפות בוועדות הנוגעות לתחום התכנון והתקצו •

ריכוז עמ"ט למול גופים חיצוניים כגון: מ"י, צה"ל, שב"כ ורשויות אכיפת חוק  •
 נוספות.

 מעקב אחר מימוש נוהל ניהול פרויקטים •

      

  

  ענף תכנון ותקצוב

 ומתווה ארגוני של שב"ס. 2013-14לשנים ריכוז והכנת הצעת התקציב  •

 ריכוז השינויים והעדכונים בתקציב השוטף (פורום תקציבי). •

 יצוע בדיקות כדאיות כלכלית וניתוחים כלכליים.ב •

 הנחייה והכוונה של תקציבנים במנהלים ובמחלקות. •

 ריכוז עבודת התקציב בשיתוף גורמי את"ב/ מב"פ. •

 מעקב אחר ניצול מיטבי של התקציב השוטף. •

 ביצוע עדכון תקציב חצי שנתי. •

  

  :2012משימות עיקריות בשנת 
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 חלוקת התקציב להוראות וסעיפי צל •

 תכנית עבודה שנתית •

  , המבטאת את מכלול התכניות,        2013נערכה והופקה תכנית העבודה לשנת        

  המשימות והפעילויות המתוכננות לביצוע בשנת העבודה הקרובה ואת מסגרות        

  המשאבים הכספיים שהוקצו למימושן.        

  ריכוז עמ"ט בתחום יעדים ומדדים . •

 התכניתבקרה על ביצוע  •

  ואשר   2012בוצעה בקרה על ביצוע התכנית העבודה המקורית שסוכמה לשנת     

  עודכנה במהלך השנה בהתייחס להיבטי תכולה של המשימות בכל הרמות      

  (תכניות, תנועות, סעיפים)    

 מבחני ידע •

  גיבוש פורמט למבחני ידע וכתיבתם בתחום התקצוב לכלל התקציבנים באגפי המטה             

  ובמחלקות השונות       

 עדכון תקציב •

  עודכנו מסגרות התקציב והותאמו לצרכים הקיימים במהלך שנת העבודה: �
 505 - דיוני פורום תקציבי בראשות רמ"ל תכנון ובם נידונו כ 12התקיימו  �

 נושאים.

 רך עדכון תקציב חצי שנתי בתחום הקניות.נע �

  

 

 עיבוד נתונים •

  הוכנו מצגות, שקפים ותרשימים בתחומי התכנון והתקצוב, אשר הוצגו בפני פורומים            

  בשב"ס ומחוצה לו.              

  

 ניירות מטה •

ונים, נכתבו ניירות מטה כבסיס לקבלת החלטות בתחומי התכנון והתקצוב, על בסיס איסוף נת

  .עיבוד נתונים וניתוחם, תוך הצגת חלופות שונות ומשמעותיהן

  

 בדיקות תקציביות •

  נערכו בדיקות תקציביות ותכנון תקציבי בתחומי פעילות מרכזיים בשב"ס:

 מעקב סטטוס ביצוע התקציב אל מול התכנון התקציבי. �

 בדיקת התייקרויות.  �
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 וריות .התחשבנויות בסעיפי ארנונה מול עיריות ומועצות אז �

 התחשבנות מול מ"י בתחום הסעדת סגל שב"ס וכ"ר במסגרות מ"י. �

 בבחינת פערים בניצול תקציב מזון . �

 בקרת צריכת אנרגיה למול התקציב. �

 

 בדיקות כלכליות •

 בוצעו מספר בדיקות כלכליות בתחומים השונים בשב"ס כגון:  

 סקר נסיעה באגד. �

 פינוי אשפה במתחם אשל. �

 ה.אולטרסאונד בנווה תרצ �

 חלופות לצילומי חזה בסהרונים. �

  

  

  

  

  

 

 טיפול בקבלת עודפי תקציב •

  והחלטה על תכניות לביצוע. 2011טופל נושא קבלת עודפי תקציב משנת   

  

 הדרכת תקציבנים •

  .הנציבות ונציגי מחוז             

 

 מחלקת תכנון נטלה חלק בצוותי היגוי ובוועדות שונות: –צוותי עבודה/וועדות  •

 רזים.וועדת מכ  �

 פורום תקציבי. �

 וועדת משרדית לשוויון בנטל. �

 ועדת החזרי הוצאות נסיעה �
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  אבים:מש
  כ"א, רכב ותקציב 

  

  כללי •

  

  .2012להלן נתוני המשאבים המאושרים של שב"ס לשנת                    

             אשונה עם פתיחת שנת תקבלו משאבי הארגון בשתי פעימות. הרה 2012בשנת                    

  .2012("חוברת ירוקה") והשנייה "על שינוייו" במהלך שנת התקציב                    

  

  מסגרת התקציב •
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  כ"א  �

  
        משרות עב"צ (כולל 306 -ו  7,678 -יסתכם ב 2012האדם בסוף שנת -שיא כוח              

  סוהרי חובה,  980 -ו  משרות שירות לאומי אזרחי 10, מי)שירות לאו בנות 105                     

  מסגרות העסקה.  8,974 -ובסה"כ                      

  

 רכב �

  

     712 - הכולל כ"ר מבצעיים וצמודים מסתכם ב 2012שיא הרכב של שב"ס לשנת               

  כ"ר.                          

  

 תקציב �

  

o  המאושר לשירות בתי הסוהר לתחילת שנת תקציב ישיר: התקציב הישיר

  ₪.אלפי  2,648,698 -) מסתכם ב2012(במחירי  2012

o 2012לשנת  תקציב מותנה: התקציב המותנה בהכנסה המאושר לשב"ס 

 -והתקציב המותנה בהשתתפות מסתכם ב₪ אלפי  171,047 -מסתכם ב

  .₪ אלפי  21,956

o .פירוט התקציב לפי תחומים ומשימות מפורט בהמשך   

  בגין₪ לפי א 199,300סך של  2012תווסף לתקציב שב"ס במהלך הבנוסף                  

  סיכומים מאוחרים, פירוט בהמשך.                              
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  פתיחת שנה (באש"ח) – 2012נתוני תקציב לשנת  �

  

  : 2012רי באש"ח במחי 2012להלן פירוט המקורות והשימושים בתקציב שב"ס לשנת          

   

  תחומים

  מרכיבי ההוצאה

תקציב   תקציב שכר

  קניות

תקציב 

  גמלאות

תקציב 

  פיתוח

  סה"כ

  2,636,924  216,984  281,368  672,409  1,466,163  תקציב ישיר

  171,047    --   171,047    הוצאה מותנית בהכנסה

  23,556    --   21,956  1,600  השתתפות משרדי ממשלה

  2,831,527  216,984  281,368  865,412  1,467,763  סה"כ תקציב מצרפי

  

  
 רזרבה להתייקרויות  �

בתקציב השכר, בתקציב  3%התקציב הישיר כולל רזרבה אוצרית להתייקרויות בשיעור של 

  הגמלאות, בתקציב הקניות, בתקציב הפיתוח וברכישות בחו"ל.

  

 מקדמי מעבר  �

  ר כדלקמן:נקבעו ע"י האוצ 2012לתקציב  2011מקדמי המעבר ממחירי תקציב  

  מקדם מעבר  

  1%  הוצאות לשכר

  0%  הוצאות לקניות בארץ

  -9%  הוצאות לקניות בחו"ל

   0%  הוצאות לפיתוח/בינוי

  1%  הוצאות לגמלאות

  

 להלן יוצגו הגרפים הבאים: �

  .2012התפלגות תקציב הישיר של שב"ס לשנת  �

  .2012 – 2000התפתחות תקציב הישיר של שב"ס  �

  .2012של שב"ס לשנת  התפלגות תקציב הקניות �

  .2012התפלגות תקציב הפיתוח של שב"ס לשנת  �
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 לפי תחומים (אש"ח) 2012נתוני ביצוע תקציב שב"ס לשנת 

 תקציב תחום
ביצוע 
 בפועל

אחוז 
 ביצוע

 התחייבות
אחוז ביצוע 

כולל 
 התחייבויות

 99% 52,753 76% 168,780 222,149 פיתוח 

 100% 55,687 93% 667,045 722,732 קניות 

 100% 92 100% 347,526 348,118 גמלאות 

 100% 567 100% 1,547,164 1,552,052 שכר 

סכום 
 כולל

2,845,051 2,730,515 96% 109,099 100% 
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 לפי בעלי תקציב 2012נתוני ביצוע תקציב שב"ס לשנת 

 ביצוע בפועל   תקציב   תוויות שורה   תחום
אחוז  

 וע ביצ
 התחייבות  

אחוז ביצוע  
(כולל 

 התחייבות) 

 קניות

 101%  2,032                     88%  12,877                    14,709                   בטחון  -אג"מ  

 100%  1,179                     64%  2,050                      3,214                     מודיעין  -אג"מ  

 99%  1,989                     81%  8,865                      10,955                   חשבות  

 99%  50                           0%    -                             51                           ענף אמל"ח  -טכנולוגיות  

 100%  488                        81%  2,151                      2,645                     פי"מ  -טכנולוגיות  

 100%  3,194                     95%  52,977                    55,899                   תקשוב   -טכנולוגיות  

 100%  241                        99%  25,077                    25,375                   עבודות שרות  -כליאה  

 102%  321                        58%  424                         729                        דוברות  -לשכה  

 96%  322                        78%  1,349                      1,739                     יחידת הפקות  -לשכה  

 96%  292                        39%  197                         508                        מחקר  -לשכה  

 41%  41                           33%  164                         504                        קשרי חוץ  -לשכה  

 103%  53                           102%  5,470                      5,383                     רום  מחוז ד 

 100%  69                           99%  5,891                      5,973                     מחוז מרכז  

 99%  134                        95%  3,734                      3,914                     מחוז צפון   

 105%  3,250                     89%  18,826                    21,109                   מינהל הדרכה   

 102%  627                        67%  1,209                      1,805                     מינהל תכנון  

 45%  9,342                     23%  9,178                      40,772                   רזרבה   -מינהל תכנון  

 100%  609                        95%  10,115                    10,678                   מש"א  

 100%  213                        100%  47,228                    47,217                   רווחה  -מש"א  

 99%  6                             97%  217                         225                        נחשון  

 99%  372                        99%  115,932                 116,954                כלכלה ומזון  -ת"ל  

 100%  9,154                     74%  27,052                    36,381                   לוגיסטיקה  -ת"ל  

 111%  2,608                     109%  114,884                 105,449                מחלקת בינוי   -ת"ל  

 363%-  281                        320%-  2,062                      645-                       ישות רכ -ת"ל  

 102%  6,295                     95%  91,062                    95,533                   תחבורה  -ת"ל  

 101%  323                        98%  14,229                    14,455                   תחזוקה ומרלו"ג   -ת"ל  

 100%  22                           99%  6,314                      6,351                     דת  -תקון  

 100%  526                        97%  14,499                    15,007                   חטו"ש  -תקון  

 100%  4,044                     93%  56,103                    60,293                   רפואה  -תקון  

 97%  9,769                     47%  9,039                      19,407                   תעסוקה  -תקון  

 99% 55,687 93% 667,045  722,732                סה"כ קניות

 פיתוח

 33%  1,031                     1%  44                            3,264                     בטחון  -אג"מ  

 100%    -                            100%  1,000                      1,000                     אבט"מ  -טכנולוגיות  

 100%  168                        88%  1,208                      1,372                     ענף אמל"ח  -טכנולוגיות  

 100%  10,386                   69%  23,723                    34,177                   פי"מ  -טכנולוגיות  

 97%  3,680                     85%  24,677                    29,157                   קשוב  ת -טכנולוגיות  

 100%  13                           99%  1,765                      1,774                     מחוז דרום   

 100%  12                           100%  3,520                      3,528                     מחוז מרכז  

 99%  431                        88%  3,481                      3,952                     מחוז צפון   

 124%  267                        97%  968                         994                        מינהל תכנון  

 18%  0                             18%  378-                        2,074-                    רזרבה   -מינהל תכנון  

 94%  57                           85%  525                         616                        לוגיסטיקה  -ת"ל  

 100%  36,705                   75%  107,504                 143,685                לקת בינוי  מח -ת"ל  
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 99%  5                             99%  743                         752                        תחזוקה ומרלו"ג   -ת"ל  

 100%  52,753                   76%  168,780                 222,149                סה"כ פיתוח

 100%  567                        100%  1,547,164              1,552,062             סה"כ שכר

 100%  92                           100%  347,527                 348,118                סה"כ גמלאות

 100%  111,260                96%  2,722,645              2,844,966             שב"ססה"כ 
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 מערכות ארגון ומנהל •

 

 .5פרקים מתוך  3פורסמו במערכת המחשב  –אוגדן התפקידים לקצונה בכירה  �

 המשך מחשוב מערך תקינת כוח אדם �

 העברה הטיפול במשימה לצוות פקודות והוראות  –הטיפול בנהלי הארגון  �

 המשך פעילות לצמצום ד"ת ר/כ –פירמידת הדרגות  �

 המשך סימון תקני כ"א עפ"י מודל השירות �

 המשך יישום תכנית "שדרת הפיקוד" �

 תכנון הקמת מתקן חולות כולל תקינת המתקן �

 מיפוי פקודות ארגון �

 

 ארגון ופקודות ארגון- רה  •

 

ארגון לצורך התאמה לתפיסה המודיעינית העדכנית -בוצע רה  –חטיבת המודיעין  �
 בארגון

 

ארגון לצורך מתן מענה לטיפול נכון ומקצועי לאור -בוצע רה  –מחלקת סגל  �
הגידול בכ"א ומצבת הסוהרים ולצורך הפרדת הטיפול המקצועי בסגל הקצינים 

 ובסגל הבד"א בארגון

  

ת אשר נועד לתת ביטוי לתחום ארגון במערך הרבנו- בוצע רה –יחידת הרבנות  �
 "התקון התורני"

  

הארגון נועד לתת למענה אירגוני להתפתחויות בתחום -רה –הלשכה המשפטית  �
המשפטי, בהיבט של האתגרים המשפטיים בסביבה החיצונית לשב"ס, המשפט 

 הבינלאומי, לחימה משפטית , טיפול בחקיקה

  

לות התעסוקה של הסגל, לעסוק ברפואה מונעת במח –הקמת מערך רפואת סגל  �
 קביעת כשירות תפקודית של הסוהר

  

 10עיבוי מערך הרווחה ביחידות, במסגרת זו הוספו  –מערך הרווחה ביחידות  �
 תקנים חדשים של קציני רווחה ביחידות השירות.

  

הכפפת המתקן המחזיק נערים בלתי מלווים  –הכפפת מתקן מת"ן לאופק  �
 לביס"ר לנוער

  

הכפפה זו באה לצורך פריסה  –ובימ"ר ירושלים למחוז מרכז הכפפת ביס"ר עופר  �
גאוגרפית נכונה יותר של המתקנים במחוזות תוך שמירה על פיקוד ושליטה 

 אפקטיביים.

  
  

 מחלקת ארגון ותקינה 
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 פרויקטים •

 

 יישום תכנית " היום שאחרי" ושיחלוף סוהרי חובה לקבע בהתאם להקצאות �

יקט הלכה למעשה בחינת המשמעות לקיצור תקופת המעצר באיו"ש והפעלת הפרו �
 באמצעות יחידת נחשון

 פתיחת בימ"ש לוד והקצאת כ"א ואמצעים בהתאם �

 הקמת אגף הנוער בביס"ר עופר �

 המשך הפרטת מרכזי המכר �

 בחינת אופן הפעלת היחידה לפיקוח אלקטרוני �

 המשך בחינת איוש מגדלים �

 בדיקת צורכי תקני קש"א, צל"מ וכו' �

 

 בדיקות או"ש •

 

 הביטחון בבתי הסוהר בהתאם לתכנית עבודה בדיקת צורכי כ"א בתחום •

 בדיקת או"ש בתחום הרפואה (הרפורמה במערך הרפואה) •

 בדיקת או"ש לצורך הקמת אגף נוער בעופר •

 משמעויות או"ש בהתייחס לשינוי החוק בתחום הפקא"ל ותצורת הפעלתו •

 משמעויות או"ש להכפפת מתקן מת"ן לאופק •

 

 תקינת כ"א, רכב וציוד אמצעים •

 

בתחום כ"א, כ"ר, ציוד ואמצעים בהתאם  2012הצרכים לשנת העבודה  ריכוז �
 לצרכים, למקורות ולמשאבים

 2012הקצאת תקנים לשנת  �

עריכת שינויים בתקני כ"א (ביטול תקנים, תוספת תקנים, שינויים בתקנים  �
 וסימון תקנים)

 תקינת רכב ציוד ואמצעים ופרסום השינויים לגורמים השונים �

 תקינת חולות �

 

 דרות תפקידיםהג •

 

 המשך פעילות לעדכון ספר תפקידים לקצונה בכירה (סג"ד ומעלה) �

ביצוע עדכונים שוטפים בהגדרות התפקידים הקיימות בהתאם לשינויים  �
 הארגוניים

 

 תהליכי עבודה •

 

נבחנו תהליכי עבודה בתחומי פעילות מרכזיים בשב"ס, לשיפור ולייעול המערכות  �
 הארגוניות.
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 ניירות מטה •

כתיבת ניירות מטה וניירות עמדה בנושאים ארגוניים ומנהליים עפ"י הנחיות  �
 פיקוד שב"ס

 

 מדדי פעילות/ ביצוע ארגוניים •

 נקבעה ונערכה תכנית יעדים ומדדים לשנת העבודה �

 

 מערך הכליאה •

 

רוכזו נתוני מערך הכליאה ובוצעו שינויים במערך הממוחשב, בהתאם להחלטות  �
 ועדת הכליאה

 ים בבתי הסוהר ויצירת מאגר נתוני מחייה עדכנימדידות תא �

 נסגרו אגפים ומופו אגפי הכליאה �

 רווחו תאי כליאה �

 

 פרוגרמות ותשתיות פריסה •

 

איתור מבנה חלופי ראוי לנציבות ירושלים , ניהול הפרויקט , תכנון וביצוע  �
 התאמות.

 איתור שטח להקמת אשכול בתי סוהר באזור המרכז �

 וז מרכז ופונקציות נציבותיות במתחם המרכזתכנית למרכוז משרדי מח �

 תכנית להעתקת בימ"ר אילת �

 תכנית הקמת כ"ד בביס"ר עופר �

 פתיחת אגפי עצורים בגלבוע �

 פתיחת אגפי עצורים בגבעון �

 העתקת לשכת גיוס והקמת כיתת מחשבים למועמדים לגיוס �

 

 טפסים והנפקת חותמות •

 הקיימיםהונפקו חותמות ואושרו טפסים בהתאם לקריטריונים  �

  

 צוותי עבודה/וועדות •

  קציני מחלקת ארגון ותקינה נוטלים חלק בוועדות היגוי ובוועדות בנושאים ארגוניים:

 צוות לבחינת הליוויים מול משטרת ישראל ובחינת הצורך בסבב ג' �

 צוות היגוי למכרז להתייעלות בריכוז מב"פ �

 צוות לבחינת הטיפול בנוער אסירים ועצורים �

 חידה לפיקוח אלקטרוני צוות לבחינת הי �

 צוות לבחינת תקופת המעצר באיו"ש �

 הערכות לפתיחת מתקני חולות ורביב �

צוות לבחינת משמעויות הליוויים בהרחבת בתי המשפט והוצאת הוצל"פ מחוץ  �
 לבתי המשפט

 וועדת מערך הכליאה �
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 פקודות הנציבות •

 פקודות נציבות ופרסום :  25-טיפול ב

 

 קיימותפקודות נציבות  18עדכון   �

 פקודות נציבות 5ביטול   �

 פקודות נציבות חדשות  2פרסום   �
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  תחומי פעילות עיקריים

 ביצוע מחקרים בנושאי ליבה של הארגון •

 הספקת ידע לצורך קבלת החלטות בארגון •

 זיהוי פערי מידע וייזום תכניות לצמצומם •

 בשב"סניהול ובקרה של מחקרים אקדמיים שנערכים  •

 הפצת ידע לקהלים רחבים ומתמחים בשב"ס •

  
  2012משימות עיקריות בשנת 

 איסוף נתונים –תחילת ביצוע גל ראשון  – הערכת תכניות תקון •

 כתיבת הדו"ח –מחקר הערכה של הטמעת לוחות מזון חדשים  •

 :ניתוחים כלכליים של פעילות שב"ס •

 בניית מודל יעילות של הפחתת רצידיביזם  �

 מודל ראשון –ת מחלקות גמילה ותיכונייה הדגמת יעילו �

 אלימות אסירים ותקיפות סגל •

 בניית מסד נתונים �

 זיהוי מגמות תקופתיות וגורמים משפיעים  �

 צוות משמורת בטוחה –שילוב תוצרים במסגרת תר"ש  �

 תנאי מחיה וצפיפות בבתי הסוהר •

 איסוף נתוני שטחים ציבוריים בבתי סוהר פליליים �

 שר בין תנאי מחיה והתנהגות אסיריםניתוח ראשוני של הק �

 צוות משמורת נאותה –שילוב מחקר בעבודת התר"ש  �

 שיפור מודל לחיזוי רצידיביזם – רצידיביזם •

בחינת האפקטיביות של שיטת הוראה חדשה בהשוואה  –הוראת קריאה לאסירים  •
 לשיטה הנהוגה

 איסוף הנתונים –סקר סמים ואלכוהול  •

 איסוף הנתונים –ים סקר צרכים טיפוליים של אסיר •

 שילוב ופיקוח על עבודה אקדמית במסגרת שב"ס •

 בקשות לביצוע מחקר אקדמי במסגרת ועדת מחקרים 27- דיון ב �

 מעקב אחר מחקרים אקדמיים שאושרו לביצוע �

 2ליווי מחקרי של יעדי התר"ש מעוף  •

תפקוד כגורם מרכזי בגיבוש תמונת מצב בצוותים משמורת בטוחה, משמורת  �
 קוןנאותה, ת

 השתתפות בגיבוש תכניות הפעולה בהתאם ליעדי התר"ש �

ניתוח השלכות לגבי  –תגובה להצעת חוק לשחרור נערים בתום מחצית תקופת המאסר  •
 שב"ס

 יחידת מחקר  
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  תחומי פעילות עיקריים  

 גיבוש תכניות וניתוח נתונים •

 

ניתוח נושאים אסטרטגיים וגיבוש הצעות למדיניות שב"ס בתחומי הפעילות  �
 , לרבות הכנת עבודת מטההשונים

 גיבוש התכנית האסטרטגית של שב"ס �

 בדיקת מגמות ותחזית לשנים הבאות �

איסוף מידע עדכני ורלוונטי בתחומי הפעילות של שב"ס, ניתוחו והצגת  �
 משמעויות הנגזרות

תיקוף המודל לתחזית מס' האסירים הפליליים עפ"י נתוני שב"ס, הלמ"ס ,  �
 משטרה והנהלת בתי המשפטי.

 

 :ניתוח נתונים סטטיסטיים ממאגרי המידע בארגון לצורך •

 זיהוי מגמות פשיעה (פלילית וביטחונית) �

 מעקב אחר מגמות ההסתננות למדינת ישראל �

 גיבוש הערכות לגבי העתיד �

 בחינת המשמעויות לגבי צרכי הכליאה והתחזיות העתידיות �

 

 תר"ש: •

קת יעילותן ונחיצותן שנתיות, בדי-ביצוע מעקב ובקרה אחר מימוש התכניות הרב �
 ומתן המלצות לעדכונן, עפ"י הצורך.

ביצוע עדכונים והתאמות הדרושות בתר"ש ביחס לאיומים, למדיניות השר,  �
 להערכת המצב ולמדיניות הארגון.

 מעקב ובקרה אחר המשך מימוש תכנית מעוף �

 מימוש התכנית להגדלת החשיפה וההטמעה של התר"ש ברבדים השונים הארגון �

 בודת המטה לגיבוש הערכת מצב שנתית וקיום כנס הערכת מצב שנתיתכלול ע �

 2013-2017גיבוש תר"ש חדש לשנים  �

 

 מערך הכליאה: •

הכנת תכניות התייעלות להתאמת מערך הכליאה לצרכים המשתנים (כולל ריווח  �
 תאים, סגירת אגפים ותכניות לסגירת ביס"ר)

 ס' אסירים)הכנה ועדכון תרחישי הייחוס למצבי קיצון ( צפי במ �

 גיבוש תכנית בנושא התקן המנהלי �

  
  
  
  

  ענף תכנון אסטרטגי
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 :פרויקטים •

 איתור קרקעות לבניית בתי סוהר חדשים כחלופה לאתרים שלא מומשו. �

 שינוי תב"ע לטובת בניית אשכול בתי סוהר חדשים במגידו. �

 מעורבות הענף בתכנון פרויקטים: �

o גיבוש תכנית לרה ארגון ביס"ר שקמה 

o ביס"ר לנשים 

o  מות כליאה בקציעותמקו 240הקמת 

o  'בניית ביס"ר נוסף –בניית צלמון ג 

o הסבת בנין נ"ת  ישן לאגף סיעודי 

o תכנית אב מעשיהו 

o  6הרחבת ביס"ר כרמל ע"ח כלא 

 

 :פעילות כללית •

חיזוק קשרי עבודה מקצועיים עם גופים מקבילים (כגון: מ"י, צה"ל, שב"כ  �
 הנהלת בתי משפט)

 קבילים בעולםאיסוף נתונים וידיעות על ארגונים מ �

 כתיבת תפיסת הפעלה לתהליך התכנון האסטרטגי �

 התנעת פרויקט מדידת בתי הסוהר. �
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פעל המערך הטכנולוגי (מנ"ט וקציני הטכנולוגיה והמחשוב במחוזות  2012במהלך שנת  

לית, המשימתית, וביחידות) לתת מענה מיטבי למשימות שב"ס, בפעילותו המבצעית,  התרגי

הפרוייקטית והניהולית. המרכיב העיקרי בעבודתנו הוא שירות איכותי ללא פשרות, לכל 

משימה, בכל מקום, בכל תחומי הטכנולוגיה. במסגרת זו משרת מנ"ט את כלל הלקוחות 

  בארגון, וגופים נוספים, עפ"י הצורך. 

ומי בנין הכוח, במטרה נקבעה כשנת מצוינות ניהולית ואיכותית במנ"ט בתח 2012שנת 

 להפוך את מנ"ט לגוף מצטיין ומוביל בניהול פרויקטים בשב"ס.

בכל המשימות שהוטלו עלינו, הופעלו היכולות הקיימות, תוך מאמץ מתמיד להעמיד פתרונות 

טכנולוגיים איכותיים, מובילים ונוחים להפעלה, לבחון יכולות חדשות ולהעצים את היכולת 

  ל תחום. אמצעים רבים שנראו חדשניים בעבר הפכו לשגרה בהווה.  המבצעית של שב"ס בכ

פותחו והוקמו ערכות חפ"ק, קליטה וזיהוי בשטח, הופעלו מערכי חוזי עילי ומוטס, חסימה 

וקשר משותפים והותאמו מערכות הפו"ש. במהלך הפעילויות הוקם  שת"פ  חזק, עמוק ואיתן 

  הממשלה והמגזר העיסקי.עם צה"ל,  מ"י,  גורמי המודיעין, משרדי 

נמשך המאמץ בתחומי מערכות המידע לפתח את המערכות האיכותיות הנדרשות לשב"ס 

לביצוע משימותיו, להגן על המידע ולאפשר את הפעלתן ע"י העמדת מערכות גיבוי, הגנה, 

  תקשורת ואחסון מידע מהמתקדמות מסוגן במדינת ישראל ובעולם. 

, חרמוןביטחון נמשך גם השנה, תוך השלמת הפרויקטים שיפור מיגון המתקנים ותשתית ה

. בתחום האמל"ח התמודדנו עם קליטת מערכות חסימה קבועות שרון וסהרונים, גלבוע

וניידות מתקדמות, המשך הטמעת מערכת המכ"ם בקציעות, ושיפור יכולת ההתמודדות 

  בתרחישי הפס"ד.

 ולוגיים" מעמיק ורחב יריעה במהלך השנה התקיים במנ"ט קורס "ניהול פרויקטים טכנ

מש"ח  5מש"ח, מתוכם  32לביצוע הפרויקטים עמד על  2012סך התקציב שהתקבל בשנת 

התקבלו מחוץ לתכנון בתחילת שנה. התקציב שנוצל לטובת ביצוע הפרויקטים עומד על 

100%.  

  

 מינהל טכנולוגיות
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, פרויקטים הסתיימו בהצלחה 24, 2012פרויקטים שהתנהלו במנ"ט לאורך שנת  38מתוך 

פרויקטים מתעכבים בעיקר בגלל פיגור  6לשביעות רצון הלקוח, תוך עמידה בתקציב ובלו"ז. 

 פרויקטים חורגים מיעדי התקציב והלו"ז 8של יחידת הבינוי, 

פועלת בארגון, מערכת המודיעין "עין בוחנת", המערכת הינה פרי פיתוח  2012החל מיולי 

 מודיעין של יחידת הפיתוח בשב"ס בשיתוף עם חטיבת ה

במחוז מרכז,  IPADהסתיימה הטמעת מערכת ספירות אסירים על  2012בספטמבר 

  המערכת פותחה מתקציב חיצוני ועובדת לשביעות רצון הלקוחות.

החלו פיילוטים לבחינת  מערכות מתקדמות שפותחו בתחומי הביטחון והאסיר (שר הטבעות, 

ת לטיפול  בהיקף נרחב  בסוגיית המסתננים אביר לבן, יונת דואר, צמיד לחיים ועוד..) והערכו

  על כל גווניה.

מערכי האחזקה, התפעול והשירות עוסקים ללא הפסקה בשמירת המערכות ותפעולן 

בכשירות מבצעית גבוהה, מתוך מענה אדיב, איכותי  ואפקטיבי לצרכי היחידות וחסכון 

  בעלויות ובמשאבים ככל שניתן.

פות גבוהה. אנו פועלים ליצור סביבת עבודה הולמת ההשקעה במשאב האנושי נמצאת בעדי

לכל העובדים ומטפלים בשידרוג סביבת העבודה, בתנאי העובדים בעת ביצוע משימתם 

  בשטח, ועוד.

, הוקטנו משמעותית תקציבי  הפיתוח בתחומי המיחשוב 2012במסגרת ההיערכות לשנת 

ח וקיום מערכות הליבה והאמל"ח במנ"ט. בהיבט המקצועי, לפנינו אתגר להמשך פיתו

המיחשוביות של שב"ס, ברמה הנדרשת. בהיבט האישי, החלטה זו חייבה פרידה מעובדים 

רבים, חלקם ותיקים וכולם איכותיים מאוד, וגרמה לתחושות מורכבות בתוך מנ"ט ומחוץ לו. 

י אנו נדרשים לאחד את שורותינו, לאמץ את יכולותינו וליצור את המענה הטוב ביותר האפשר

  גם בתרחיש כזה.
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 תרגילים ארציים/ מחוזים: .1

 .16-18.1.12תרגיל ארצי שהתקיים ב  –" 5תרגיל "שתי וערב  •

 19.7.12תרגיל מחוז מרכז שהתקיים ב –תרגיל "אין מנוס"  •

 .21-25.10.12" תרגיל לאומי שהתקיים ב6תרגיל "נקודת מפנה •

 תרגילי מנ"ט: .2

התקיים תרגיל הפעלת מערך  11.10.12בתאריך  -DRPתרגיל הפעלת מערך  •

, התרגיל כלל העברת מידע המחשובי מחדר המחשב ברמלה לאתר  DRPהגיבוי 

 הגיבוי במתחם הדרים.

 הערכות לחירום: .3

" והערכות לחירום במנ"ט בוצעו מספר פעליות 5בעקבות לקחי תרגיל "שתי וערב 

 כמוכנות לחירום:

הוקמה וועדה בראשות ר.  –" 5 ועדת לבחינת רצף התפקודי לאור לקחי "שתי וערב •

 מנ"ט.

ביום העיון הוצג הערכות  20.9.12התקיים יום עיון מנ"ט הערכות לחירום בתאריך  •

לחירום ותרחישי האיום של שב"ס ומנ"ט, במהלך יום העיון בוצע עבודה בצוותים 

 למתן מענה לתרחישי של פגיעה במערכות הטכנולוגיות.

 27.9.12" התקיים שולחן עגול מנ"ט בתאריך 6 כחלק מערכות לתרגיל "נקודת מפנה •

השולחן עגול כלל נציגי המנהלים המקצועיים בשב"ס, נציגי גופי החירום ( מ"י, 

פקע"ר, רח"ל) ונציגי מספר חברות אזרחיות המתחזקות את מערכות הטכנולוגיות 

 בשב"ס.

ייעודי  צורך מהערכות לחירום של מנ"ט הוגדר עץ מבנה -בחינת מערך מנ"ט בחירום •

 לחירום שמטרתו מתן מענה לתפקידי ויעדי מנ"ט בעת הפעלה בחירום.

 מנ"ט  אג"מ  
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 במספר מישורים: 2012מחלקת פי"מ, כזרוע מרכזית במנ"ט, פעלה בשנת  .1

 תחזוקת מערכות קיימות •

 פיתוח יישומים חדשים, בהתאם לצורכי הארגון •

 העלאת רמת השירותים, חיזוק וייצוב שרותי מחשוב •

 ות חדשות לסייע לארגון במילוי משימותיוחיפוש טכנולוגי •

ועזיבת כוח אדם אזרחי. מתוך החלה בצל קיצוצי תקציב  2012תוכנית העבודה לשנה"ע  .2

לעמוד ביעדי הארגון תוך כדי למקסם את התפוקות ו כך גובשו במחלקה תהליכי ייעול

 .מתן מענה איכותי לצרכים הטכנולוגיים

דים המרכזיים: משמורת בטוחה, משמורת המחלקה שמה דגש על סיוע לארגון ביע .3

  נאותה ומניעת פשיעה. במסגרת זאת הועמדו מספר פרויקטים במיקוד פעילות:

 רכיב הפו"ש כפי שמתבטא בפעילות נחשון  -אביר לבן  •

 מערכת הפו"ש המרכזית  -תמונת שער •

 מערכת ניטור אנשים שבאחריות שב"ס: במתקני שב"ס ומחוצה להם - שר הטבעות  •

 מערכת מודיעין  -חנת עין בו •

 מרכבה •

 הטיפול בעולם הרפואה בשב"ס -מבט  •

 מערכת לניהול משאבי אנוש - יהלום  •

 פריסה והטמעה של תחנות לינוקס עם ליברה אופיס •

 מימוש מודול לניהול צי רכב ומודול התנהגות נהג -נהג חכם  •

 ידעגישור פערים בין ישויות המידע במערכת צוהר ומערכת שער למ -גזרה שווה  •

 פיתוח ממשק שמאפשר לצפות בר"פ המגיע ישירות ממ"י -ר"פ  •

פועלת בארגון מערכת המודיעין "עין בוחנת", המערכת הינה פרי פיתוח  2012החל מיולי  .4

 של יחידת הפיתוח בשב"ס בשיתוף עם חטיבת המודיעין 

במחוז מרכז.  IPADהסתיימה הטמעת מערכת ספירות אסירים על  2012בספטמבר  .5

פותחה מתקציב חיצוני ועובדת לשביעות רצון הלקוחות. המשך פריסת  המערכת

 המערכת במחוז צפון ודרום מתעכב בשל העדר תקצוב.

פרויקט שר הטבעות ב' (איזוק אלקטרוני) התנהל לאורך השנה בהתאם לתוכנית  .6

 2012העבודה, עם זאת עקב אירוע חבלה בצמידים שהתגלה במהלך חודש דצמבר 

 "י סגן הנציב לשנות את פריסת המערכת באגפי הבי"סר.התקבלה החלטה ע

   מחלקת פי"מ   
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 במהלך חודש דצמבר הותנע מחדש פרויקט פיקוח אלקטרוני. .7

במהלך השנה בוצעה הרחבה משמעותית של הטיפול בנושא מינהל הדרכה, בית ספר  .8

 ניר וניהול הידע, בהתאם להתפתחויות הארגוניות של נושאים אלו.

ות וארגוניות להכנסת מערכת מרכבה לשב"ס, פרויקט החלו הכנות מקצועי 2012במהלך  .9

 שיעסיק רבות את הארגון בשנים הקרובות.

נושא מיצוי ידע ואינטגרציה בין מערכות החל לתפוס מקום חשוב. במסגרת זאת בוצעו  .10

קישורים רבים בין מערכות בהתאם למציאות בה פרטי מידע נוצרים במערכת אחת 

תחילים להתגבש פרוייקטים כמו מצפן, מכמורת ועוד, ונדרשים במערכת אחרת. כמו כן מ

שמטרתם הצפת המידע בנושא מסוים  מכל המערכות בהן נוצר מידע זה, על מנת לסייע 

 למפקדים ברמות השונות בקבלת החלטות פיקודיות ומקצועיות.
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נבנתה תוך אוריינטציה והחלה בצל קיצוצי תקציב  2012תוכנית העבודה לשנה"ע  .1

ר וייעול תהליכי העבודה כדי לעמוד ביעדי הארגון ומשימות המחלקה, תוך מתן לשיפו

מענה איכותי לצרכים הטכנולוגיים, פיתוח תשתיות המחשוב והתקשורת ושיפור מתמיד 

  של השירות הניתן למשתמשים.

נדחו במספר חודשים עקב  2012מספר פרויקטים שתוכננו לביצוע בתחילת שנת  .2

  .יבעיכובים בקבלת התקצ

  2012עיקרי הפעילות שבוצעה בשנת  .3

מערכת טלפוניה בגבייה לאסירים הכוללת יכולות ניטור ובקרה לצרכי  -"שחף"  •

  המודיעין לצד הוזלת העלויות התפעוליות לשב"ס ולאסירים.

הקמת משל"ט במחוז צפון, הערכות להקמת משל"טים בדרום  –משל"טים מחוזיים  •

  .ומרכז

  רמון, בימ"ר עכו, גלבוענחשון, ח –שדרוג משל"טים  •

  שקמה, איילון, מגידו, השרון (מל"ן) –שיפוץ אגפים  •

  "עיר העמים"הערכות ל •

  סהרונים ג' •

  הקמת משל"ט בכב"ה, הרשות •

  כיתות מחשוב לאסירים במעשיהו ואלה •

  כיתת מחשוב בלשכת הגיוס •

  התקנת אמצעים בתאי הפיקוח, השגחה, נוער •

  נציב, דרור –בניית חפ"קים  •

  י משפט חדשיםאמצעים בבת •

  הקמת מרכז שקלוט ביחידת דרור •

  פרסום  מכרז קשר •

התקנת מכשירי ניצן בכלל היחידות, ממסרי קשר, השלמת מע' "מעבר  –אלחוט  •

  לאופק"

  ) בהדריםDRPהרחבת  אתר התאוששות מאסון ( •

שרתים  400 -הקמת מערך מחשוב מתקדם המסוגל להכיל כ – וירטואליזציה •

 םוירטואליי

  סון והקמת מערך גיבוי מתקדםהוספת נפח אח •

, לצורך שרידות בזמן לחדר השרתים המרכזי ברמלהפסק -התקנת מערכת אל •

 הפסקות חשמל והגנה מפני קפיצות/נפילות מתח 

 מחלקת תקשוב    
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  קוד פתוחלמערכות תשתיות  •

 ניהול השירות "בעולם הנייד" •

 והפיקוד הבכיר של הארגון (ויעוד נציב)   התקנת מערכת ויעוד מאובטחת לנציב •

   IPרוג מרכזית טלפונים בקציעות למרכזית שד •

הקמת תשתיות טכנולוגיות וציוד קצה, תפעול  -תמיכה בפעילות המבצעית של שב"ס  •

  המערכות, תמיכה במשתמשים וטיפול בתקלות, באירועים הבאים:

 " (מטס ההתרסה בנתב"ג)2"מרחב מוגן  •

 כוננות ביום האדמה •

 תערוכת חפ"קים ביד בנימין •

 וס"תרגיל "אין מנ •

 תרגיל "סורג" במחוז צפון •

 תרגיל בק"ן (בלתי קונבנציונאלי) בפקע"ר ובמחוז צפון •

 "6תרגיל "נקודת מפנה  •

 מבצע "עמוד ענן" •

 פריסת חפ"ק בצובר חפ"קים במשטרת ישראל (מחוז מרכז) •

 תרגיל מש"מ ארצי בכפר המכבייה •

 השונותהקמת מכלולים אחוריים לאגף האסיר, מודיעין, מש"א, מנ"ט בפעילויות  •

 פריסת חפ"ק נציב לפי דרישות בטחון בפעילויות השונות •

  תמיכה שוטפת במש"ן •

הקמת תשתיות טכנולוגיות  -תמיכה טכנית לאירועים ומשימות מנהלתיות של שב"ס  •

וציוד קצה, תפעול המערכות, תמיכה במשתמשים וטיפול בתקלות. באירועים 

  הבאים:

 יום ספורט ארצי במכון וינגייט •

 התערוכה בת"א-תערוכה בינלאומית בגני -  HLSתערוכת   •

 מרכז פרישה שב"ס בבית מורשת •

 קורס ניהול ופיקוד לבכירים  •

 ביתן לשכת גיוס שב"ס בגני התערוכה בת"א •

 יום עיון גנ"מים בגבעת ברנר •

 "ארגמן"  -תמיכה ותחזוקה טכנית שוטפת של חדר דיונים נציב  •

 וע טכני) מעבר למשרדים חדשים (סי –יחידת מחקר שב"ס  •

 מעבר למשרדים חדשים (סיוע טכני)  -יחידת נחשון •

 הקמת חפ"ק ותצוגת אמצעים בבית מורשת ומש"ן -ביקור נציגי משרד האוצר  •

 קורס קציני אג"ם בבי"ס ניר •

 הכשרת סגל שב"ס לתחומים טכנולוגיים שונים - הדרכה טכנולוגית   •

 קורס  הפעלת מכונות שיקוף •

 קרינה לממוני בטיחות יום ריענון  •

 קורס תפעול מזוודות חסימה •
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מרכז שירות מנ"ט עומד בחזית מינהל טכנולוגיות, ומהווה את חלון הראווה של מנ"ט  .1

תקלות  –נציגי השירות מבצעים אבחון ונותנים מענה לפניות מכל הסוגים כלפי הארגון. 

  תשתיות, אפליקציה, טלפוניה והטמעה טלפונית.  מחשוב,

 -משתמשי אייפון ולכלל מערכות שב"ס לרבות תמיכה שוטפת  תןמרכז השירות נו .2

IPAD .  

וכן ניתן  שב"ס בנושאים טכנולוגייםמשתמשי כל לפניות ל ניתן מענה במרכז השירות .3

מענה לגורמים חיצוניים כמו בנק הדואר, נתב"ג, בתי משפט, המשרד לבט"פ וכדו'. 

היא מועברת לטיפול  –לפניה במידה ונציג מרכז השירות אינו יכול לתת מענה מלא 

במנ"ט או מופעלות חברות חיצוניות לביצוע תיקונים,  הצוותים המקצועיים השונים

  בהתאם לצורך.

נוספו מערכות מיחשוב לרשימת המערכות להן מרכז השירות נותן מענה,  2012במהלך  .4

  ביניהם: 

  אביר לבן •

  מערכת חדשה –ספירות אסירים  •

  2מבט  •

  לותיומן פעי –תמונת שער  •

  הגירת תיבות דואר (משפיע על הגדרות מייל באייפון/ אופיס ליברה) •

 מודיעין חדשה •

 גרסאות חדשות של מערכת יהלום. •

 מערכת ויקונט החדשה •

על מנת לתת למשתמשים מענה מהיר ויעיל, כל העובדים במרכז השירות הם בעלי רקע  .5

כות השונות טכנולוגי וכחלק מהכשרתם בשב"ס  הם מקבלים הדרכה מעמיקה במער

) מהפניות מטופלות ונסגרות במסגרת 80%-המשמשות את הארגון, כך שחלק גדול  (כ

 מרכז השירות.

  

  

  

  

  מרכז השירות    
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  טלפון ומערכת ממוחשבת. –מתבצעות בשני אפיקים למרכז השירות הפניות  .6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ): Service Deskסך הקריאות שנפתחו במערכת הממוחשבת ( .7

 דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר 

 4946 4686 4398 4801 5896 4894 4524 5400 5016 8598 4967 5913 2011שנת 

 4141 4223 4045 3724 4497 4412 4276 5332 4508 4699 5563 6280 2012שנת 

 דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר 

 01:46 00:45 00:31 00:34 00:39 00:27 00:34 00:49 01:13 02:15 00:57 01:05 2011שנת 

 03:11 03:47 02:58 02:53 01:50 03:00 02:30 03:03 02:14 02:05 03:09 02:30 2012שנת 
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כלים ומדדים איכותיים  , נבנוביצועי מרכז השירותב מעקב והתייעלות מתמדתלצורך  .8

כל נציג שירות באופן  היחידה וע"י את טיב השירות הניתן ע"י שקפיםוכמותיים אשר מ

 אישי.

"טיב השירות" הינו מדד יומי באחוזים, המחושב ע"פ מספר פרמטרים:  השיחות הנענות 

תוך פחות מדקה ביחס למספר השיחות הנכנסות למרכז השירות, מס' השיחות 

' הקריאות שהטיפול שלהן הננטשות, מס' הקריאות שנפתחו במערכת הממוחשבת ומס

  לא החל באותו יום.

 

  

  

, בשל אילוצי תקציב, צומצם כ"א במרכז השירות, דבר אשר השפיע 2011בסוף שנת  .9

  בצורה משמעותית על טיב השירות הניתן ללקוחות. 

 דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר 

 56.52% 70.91% 75.67% 76.05% 78.00% 86.33% 80.00% 75.30% 69.06% 48.09% 68.35% 63.45% 2011שנת 

 39.29% 32.14% 39.39% 38.69% 57.64% 42.22% 47.60% 36.39% 48.82% 47.52% 39.48% 45.70% 2012שנת 
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כלי נוסף למדד איכות השירות הינו סקר שביעות רצון לקוחות אשר מופץ לכל משתמשי  .10

בשנה, וכן מדי חודש ניתן משוב אישי לכל נציג שירות על בסיס  שב"ס מס' פעמים

  העבודה השוטפת וניתוח הקלטות של שיחות עם המשתמשים. 

רמת שביעות רצון מרמת השירות שנתן מרכז השירות הינה  2011ניתן לסכם כי בשנת  .11

  גבוהה מאוד.

  

   

שמש כמרכז מידע לבנושאים טכנולוגיים, הצוות הוכשר מרכז שירות כ לפעילותבנוסף  .12

בחירום על בסיס אמצעים ותשתיות קיימות במרכז השירות ותוך ניצול מקצועיות הצוות. 

פניות של  763 -למענה  בו וניתן למשפחות אסירים מידעכרמל נפתח מרכז באסון ה

בהנחיה מקצועיות ו באמצעות מספר טלפון ייעודי שפורסם בתקשורת משפחות אסירים

 שור למידע שנמסר למשפחות. של אגף האסיר בכל הק

לאחרונה תודרכו נציגי מרכז השירות ע"י ממד"ה ע"מ לשמש מענה ראשוני בחירום  .13

למינהל מש"א כמוקד חירום למשפחות סגל שב"ס ומשפחות האסירים והוכנו אמצעים על 

  מנת להפעיל שני מרכזי מידע במקביל בעת הצורך.
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בחינה ומימוש  פעילות  הענף באיתור,ההמשך הייתה שנת  2012שנת העבודה  .1

 טכנולוגיות ואמצעים מתקדמים למערך המבצעי בשב"ס.

היעדים ותרחישי האיום  בוצעו פרויקטים כחלק מהמענה למשימות היסוד, 2012במהלך  .2

של הארגון.  הפרויקטים התאפיינו בטכנולוגיה מתקדמת, וחדשנית בתחומים רבים כגון: 

פחות מקטלני, אמצעי הפס"ד, מערכות אבטחה מתקדמות, נשק  מערכות חסימת סלולר,

מערכת בידוק גחון, מערכת איתור  ניטור שידורי סלולר, ,מערכות לגילוי סמים ואמל"ח

 ועוד.כוונות זדון 

 :2012בשנת  בה היה שותף הענף  להלן סקירת הפרויקטים  והפעילות .3

  מכ"מ ומערכת טרמית משולבתמערכת  - " שומר דרך " •
מדת המכ"מ ממגדל ד' למגדל ייעודי שהוקם במיוחד לצורך כך בקציעות העתקת ע •

  והעתקת מערך המכ"מ והתצפית למגדל החדש.

 חסימת סלולר גילוי ומערכת ל -"אנשי הדממה"  •

המשך רכש מערכות ערכות חסימה ניידות וביצוע שיפור כיסוי במערכות הקבועות.  •

וחלטת של כלל הביס"ר, שינוי עיבוי חסמים באזור המקלחות בעופר עד לחסימה מ

 מערך החסמים בהדרים והעתקתו למקום אחר בעקבות הרחבת המטבח.

וואט הפרוסות  100ערכות בנות  8רכש ערכות ניידות נוספות והעמדת המצאי על  •

 בין בתי הסוהר השונים.

 ביצוע קורס מסמיך להפעלת מערכות חסימה ניידות. •

 מבצעים.מערכות חסימה ניידות ל 2ביצוע שכירת  •

 ערכות חסימה ניידות מושאלות ממ"י.  2הפעלת  •

 ביצוע בדיקות בטיחות קרינה שוטפות. •

וואט ומערכת  1ביצוע בחינות למערכות ניידות טקטיות בהספקים נמוכים. מערכת  •

 וואט. המערכות חוסמות תא אחד ספציפי. 4

רים איתור ובחינת אמצעים לאיתור פעילות ומכשי  -ם ינ"אמצעים לאיתור רט •

 RFבחינת גלאי שכלל  כתיבת תקן ניסוי וביצוע ביחידות) (רכש האמצעים, םסלולריי

 BLOODHOUND.  בחינת מכשיר ה נישאים

  למניעת אובדנות בקרב אסירים.מערכת  - " צמיד לחיים" •

 הצגת סיכום הפיילוט. •

הצגת הפרויקט במסגרת השת"פ של המשרד לביטחון הפנים עם המשרד לביטחון  •

 קנדי וחתימה על מזכר הבנות.הציבור ה

 מערכת לבידוק כלי רכב   - "בטן רכה "  •

בוצעה התקנת מערכת ראשונה בביס"ר  גלבוע והוכרה כמבצעית על ידי סגן נציב  •

ואושרה על ידו כמערכת מובילה למכלולי כניסת רכבים ואף נדרש  7/12וראש אג"מ 

 לשלבה במפרטי התקן. 

 ענף אמל"ח    
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  נות זדוןמערכת לאיתור כוו - "בגילוי לב " 

מכרז סגור כמענה לדמ"צ חטיבת המודיעין. בשלב זה מתקיימים מפגשים פורסם  •

 לתיאום ציפיות בין החברות וחטיבת המודיעין.

 מערכת לאיתור גוף זר בגוף האדם - "החוש השלישי "  •

  .הטכניון ביחידת דרור בשיתוף פיילוט  ביצוע  •

  ת.יש אינדיקציו 17-דגימות כאשר מתוכם ב 76איסוף של  •

במהלך השנה פעלנו לקבלת אישור שר להמשך סמכויות שיטור ליח' דרור, דיונים  •

בפרקליטות להקלות לאסירים שיש בגופם אמצעים אסורים על מנת להרחיב את 

  האיסוף עם הממצאים. 

 תהליך גיבוש סל אמצעים לטיפול בהפס"ד. -ניסוי "אשמורת"  •

 בהפס"ד. בוצע רכש מערכת אקוסטית לטיפול -"  1"אשמורת  •

צה"ל וכן -בנס"א  תופי האקדח וחדירות ל בליסטיקהי יניסו ביצוע -"  3"אשמורת  •

 מול הרמינגטון.  תבחינה השוואתי

לביצוע פיילוט  כתיבת תקני ניסוי וביצוע רכש אמצעי פלפל שונים -"  4"אשמורת  •

ן ע"י חטיבת הביטחון. ממתין לפיילוט חטיבת הביטחון כלל האמצעים נמצאים במחס

 הביטחון. 

 ובחינת אזיקים חדשים איתור  - אזיקים  •

תוצאות יתקבלו אותר אזיק מוביל העונה לצורכי הביטחון, בוצעה  RFIפורסם  •

  הזמנה רכש מחו"ל. יבוצע ניסוי שטח ובדיקות מעבדה. 

איתור ובחינת אמצעים לאיתור מתכות   - (מגנומטר ידני) אמצעים לגילוי מתכות  •

 .תקן ניסוי וביצוע ביחידות)כתיבת  (רכש האמצעים,

בוצעה הזמנה ראשונית לקבלת  -פורסם מכרז לרכש מגנומטר עפ"י דמ"צ הביטחון  •

 30 -הידניים בהתאם לתקציב שהוקצה לכך על ידי חטיבת הביטחון כ םהמגנומטריי

 אש"ח. 

 אמצעי חוזי עילי   •

מות בנושא פלטפור  RFIפורסם  - איתור ובחינת אמצעים לביצוע תצפית עילי •

 מעופפות.

 .6שתי וערב במסגרת  תרגיל  -בלוני תצפית  הפעלת  •

 פרסום מכרז ורכש מערכת אחת בלון תאורה נייד. -  "אור ירח" •

נרכשה ערכה והופעלה במסגרת פעילות שחרור אסירים הערכה נמצאת עכשיו  •

 בחפ"ק נציב.

  

 משקפי חפצים    •

משקפים   2ות. רכישת הצבת והפעלת משקף חפצים במכלול בידוק סחורות בקציע •

 במסגרת מכרז זה.

 שיקוףמערכות בחינת טכניקות וחומרים  המשמשים בניסיונות ההסלקה דרך  •

 . הכבודה

סיכום והמלצות לגבי שיקוף סחורות (מערכות בידוק גדולות לשיקוף משטחים  •

 במסגרת דיונים המתקיימים בבט"פ בנושא "כלא נקי").
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 והצבה במחוז צפון. משקפים מרכבת ישראל השמשה 3קבלת  •

לאור ביצוע בדיקה ראשונית לגבי איכות השיקוף וקביעת "גיל" המשקף הדורש  •

החלפה יזומה, הוחלט על ידי ראש מנ"ט להחליף את כלל המסכים המוצבים על 

 המשקפים, המשימה בוצעה בהצלחה ושיפרה גם את איכות הבדיקה. 

  תערוכות, כנסים, ביקורים  וקורסים •

 ופרויקטים לסגן הנציב וראש אג"מ. הצגת אמצעים •

 הצגת פעילות הענף במסגרת הצגת מנ"ט לקורס פו"מ •

 ליווי משלחת מקסיקו. •

 הצגת אמצעים ופרויקטים לספ"כ דרום, צפון  •

 סיוע וליווי קורס סמב"צים. •

 השתתפות בכנס מכון היצוא בגני התערוכה. •
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ישראליות בכלל וגופים  גברו איומי הסייבר על גופים וחברות  2012במהלך שנת  .1

ביטחוניים בפרט. לצורך התמודדות והגנה מפני המתקפות מבית ומחוץ,  הופעלו מערכת 

הגנה פנים וחוץ ארגוניות וכן הוקמו שירותים ומערכות  מאובטחים  לצרכים ארגוניים 

 שונים.

 חדשה פעילות  עיקר הפעילויות והפרויקטים החדשים  .2

מערכת מגנה מפני איומי  מידע שונים ומנתחת        PALO ALTOהקמת  מערכת  •

תכונות  של הפעילות ולא רק של הפורטים, מבצעת זיהוי מקור באופן גאוגרפי, 

מפענחת פעילות מוצפנת ו מנתחת האם ישנו איום הטמון בתקשורת או הקובץ 

  המוצפן

אינה  VIPשהחליפה את מערכך הזיהוי הקודם. מערכת ה  VIPהקמת מערכת   •

על אמצעי פיסי ומקנה גמישות פריסה וחוסר אודן כספי כתוצאה מאובדן, מבוססת 

ברמת  VERISINGהשחתה או תקלה, מנגנוני הזיהוי מבוססים על אלגוריתמים של 

  האימות הגבהה ביותר.

מסוג זן פרייס  להגנה על הארגון מפני   MDMהקמת מערכת אבטחה סלולרית  •

ת בכך שהמשתמש  מוכפף לתנאי פעילות  פגיעה מאמצעים ניידים,  ייחודיות המערכ

נאכפים על המכשיר ועל המשתמש חוקי פעילות, מצד שני אין פגיעה או חדירה 

  לתחום הפרט במכשיר ולא נאספים כל פרטים על הפעילות  שאינה דואר אלקטרוני 

מטרת המערכת, זוהי ונטרול איומי  מידי מסגי קוד   FIRE EYEהקמת מערכת   •

, קוד שאינו מוכר ומנצל יכולות  zero dayמה או מה שנוהג לכנות זדוני  ללא חתי

שאינן ידועות  המבוססות על חולשה באלמנט פיסי  כגון חומרת שרתים מתגים ועוד 

 ועוד adobe ,Microsoftאו  חולשה שמקורה ב תוכנה, כגון 

  שוטפת  פעילות  .3

תי המערכת, מערכת  הגנה על תחנות הקצה   עברה דירוג מרכזי והוחלפו שר •

שודרגה גרסת הניהול  ושודרגו כל השירותים הנלווים המותקנים בצד המשתמש,  

AV,DLP,HIP  

שודרגו  שרותי  חומת האש הפנימית  והוספו חוקים ויכולות למידור ונטרול פעילות   •

  מסוגים שונים, מבוססים על  פעילות מידית ופעילות מרובה

ות זיהוי פעילות  מהמשתמש ועד ל בסיס שודרגו שרותי  על המשמר ו הוספו יכול •

  הנתונים,  הוספו יכולות זיהוי שימוש  במשתמשים   בעיים ופעילות קוד בעיתית

 1800מרכזיים,  יכולת איסוף נתונים הועלתה ל  שודרגו שרותי  איסוף הנתונים  •

אירועים), הוספו חוקים ומאפשרים  2800אירועים (בשלב ג  יעלו היכולות ל

 Microsoftנתונים בין כל המערכות ושרותי קורלציית 

בט אבטחת מידע ל מערכות כגון אביר לבן, ספירת יוהקמת מערכות נלוות בה תמיכה •

 אסירים, וכל מערכת סלולרית שפותחה בארגון

 תכנון עיצוב ו בקרה   על מערכות אבטחה  בפרויקט שחף  •

  אבטחת מידע
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 סים מרכזיים בוצעו פעילויות שונות לתקיפה על שני בסי 2012במהלך שנת  .4

  פעילות  של גורמים אנרכיסטיים שונים  הפועלים כנגד  מטרה כזו או אחרת  •

  פעילות של גורמים המזוהים עם המאבק בערבי בכלל והפלסטיני בפרט  •

במהלך פעילות עמוד ענן  עמדו מערכות ההגנה  בפני פעילות מרתונית ובלתי  •

צריכה השבתה של פעילות פוסקת שהביאה את הציוד ליכולות  מקסימליות ואף ה

  עקב חוסר  יכולת הציוד להתמודד עם עוצמת הפעילות

היכולת של שב"ס לעמוד ולתת מענה הולם ומכובד לכל סוגי הפעילות לא נפגעה בשום  .5

  אופן או צורה, מלבד איטיות של הפעילות עקב  חוסר משאבים

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

168  
  

  
  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  פרק ז'
  

  

  

  

יחידות 
 הכפופות

לראש אגף 
 האסיר



 
  

169  
  

  

  .הכליאה חלופת ועל הכליאה מערך על מופקדת הכליאה חטיבת

 האלקטרוני הפיקוח יחידת, שירות עבודות, האסיר מחלקת: המחלקות נמנות החטיבה על

  ), צור( מין עברייני על פיקוח יחידת), ל"פקא(

  

 במשמורת כלואים החזקות -הכליאה של המנהלי הפן על אחראית החטיבה  הכליאה במישור

 קשרי וקיום הכליאה משאבי של יעיל ניצול, החוק חובות יישום אבטחת תוך ונאותה בטוחה

  . נרחבים גומלין

 הציבור בטחון על שמירה, יעיל פיקוח להבטיח היא אחראית - הכליאה חלופות ניהול של בפן

  . החוק הוראות וקיום

 בכל מנחה וגורם ותיהוחלופ הכליאה לחוקיות הנוגע בכל ס"שב של" הסף שומר"כ משמש המערך

  .האסירים וחובות זכויות מימוש לאופן הנוגע

  

 עבודה ממשקי קיום, הנציב מדיניות ליישום המקצועיים הגורמים הנחיית על מופקדת החטיבה

 עדכון, תפקידם והעצמת הכליאה בתחום הסגל הכשרת,  חוץ וגורמי ארגוניים פנים גורמים עם

 בתיקוני שותפות, הנדרשות העבודה לשיטות ובהלימה גוניהאר למבנה והתאמתם ונהלים פקודות

 ויצירת הכליאה מערך לייעול טכנולוגיים כלים לפיתוח ומעורבות הכליאה חלופות בתחום חקיקה

  .לחלופותיה הכליאה ובין הכליאה חלופות בין אינטגרציה

  

   2012עיקרי פעילות 

  התמקצעות בתחום הידע המקצועי.   -

  רור המנהלי וחידוש השחרור המנהלי.שינוי הוראות השח  -

 .19 -היערכות לבחירות לכנסת ה    -

 קליטה וויסות של אוכלוסיות האסירים השונות בהתאם לצרכי הכליאה הלאומיים.   -

 הסדרת התייצבות מאסרים נדחים ישירות למתקני שב"ס.        -

 הטיפול בחוק למניעת הסתננות.       -

 עדכון פקודות ונהלים.       -

  2013לשנת  מגמות

 הגברת מקצועיות הסגל העוסק בתחום הכליאה. -

 הידוק הקשר עם ממשקי עבודה וגורמי חוץ. -

 המשך תיקוף  ועדכון הפקודות והנהלים. -

המשך תמרון במערך הכליאה בשל הצורך במקומות הכליאה על רקע העלייה במספר  -

  האסירים הביטחוניים, אל מול הצורך הארגוני בשיפוץ אגפים וכב"א.

 חטיבת הכליאה 
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  משמשת חוליית קישור מרכזית בין גופי האכיפה השונים במדינה בנושא הכליאה.

אחראית ואמונה על הטיפול בכל ענייניו המנהליים/משפטיים של האסיר ברמות השונות מרגע 

 קליטתו ועד שחרורו.

  מחלקת האסיר הינה מחלקה מקצועית המצויה בלב העשייה הארגונית.

  

 עיקרייםתחומי פעילות/אחריות   .1

  פעילות בשגרה ובמצבי חרום מערכתיים ולאומיים.  -

  חיזוק הקשר עם יחידות השטח.  -

  קיום בקרות שוטפות בבתי הסוהר.  -

  גיבוש קשרי עבודה עם גורמי חוץ ועיגונם באופן מסודר.  -

  הכשרת הסגל המקצועי וקיום ימי עיון לצוות הכליאה.  -

  בבתי הסוהר.הנחיה מקצועית לצוות הכליאה במחוזות ו  -

  השמה מיטבית של עצורים ואסירים במתקני שב"ס השונים.   -

  

  עיקרי פעילות  .2

  ענף קליטה ושיבוץ  2.1  

קליטת כל סוגי הכלואים מכל גופי אכיפת החוק בכל סטטוס משפטי   -

  ושיבוצם לבתי סוהר.

  העברת כלואים בין המתקנים בהתאם לצרכי המערכת.  -

, פליליים, ביטחוניים, ואוכלוסיות קיום ועדת העברות לשפוטים  -

  מיוחדות (טעוני הגנה, ארגוני פשיעה, אוכלוסיות מיוחדות).

  מעורבות במבצעים בתחום הפלילי והביטחוני.  -

  

 ענף רישום וניהול אסירים  2.2

ביקורת על משך החזקתם של עצורים עד תום ההליכים ואסמכתא   -

  חוקית לכליאתם.

  קיום מפגש עם ק. המבחן לצורך תסקיר.טיפול בזימון עצורים לשם   -

  טיפול בהחלטות בימ"ש לבדיקה פסיכיאטרית לעצורים.  -

  טיפול בשחרור אסירים מאוימים תושבי שטחים.  -

  סיווג אסיר כפלילי או בטחוני.  -

  טיפול בשחרור מוקדם של אסירים חיילים.  -

  טיפול בפניות גורמי חוץ  לקבלת מידע על אסירים.  -

  ועית לסגל הכליאה.הנחיה מקצ  -

 מחלקת האסיר
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 ענף אבחון ומיון  2.3

קיום תהליכי אבחון ומיון לצורך השמה בבתי הסוהר בהתאם לשיקולי   -

  ביטחון וצרכי האסיר.

הפעלת מערך של אבחון ומיון עצורים באמצעות קרימינולוגים קליניים   -

  ופסיכיאטרים.

רכה הפעלת תהליך אבחון ומיון חדש לשפוטים תוך שימוש בכלי הע  -

  מובנים. 

  הפעלה רחבה של מערך מיון מוקדם של מאסרים נדחים.  -

פיתוח והטמעה של מערכות טכנולוגיות: 'אבן בוחן" לאבחון ומיון, "נפש   -

  .VCרחוקה" לבדיקות פסיכיאטריות בעזרת 

  

 יחידת זימונים לבתי המשפט  .3

  הפעלת מערך הזימונים לבתי משפט לכלל הכלואים בשב"ס.

  

  בירהנפגעי ע  .4

  יישום חוק זכויות נפגעי עבירה ומתן שרות לנפגעי העבירה.  -  

קיום קשרי עבודה עם גורמי חוץ כגון: המועצה לשלום הילד, מרכזי סיוע לנפגעי   -

  תקיפה מינית, ארגון נרצחים ונרצחות מרכז נגה וכיו"ב.

  

  2013מגמות לשנת   .5

  מתן מענה מיטבי לצרכי הכליאה הלאומיים.  -

  יכולות מקצועיות בתחום הידע מקצועי .שיפור   -

התמקצעות הסגל וקיום קורסים והכשרות : קורס הסמכה לקציני כליאה, קורס    - 

  רשמים (כולל רשמי יחידת נחשון), ימי עיון , סדנאות שטח .
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 עבודות שירות

  כללי  .1

בדרך של  נאשמים שנגזר דינם לריצוי מאסר 4,293החלו בריצוי עונשם  2012בשנת 

 450- המועסקים בכ -עובדי שרות  2,200  -עבודות שירות, בכל זמן נתון מרצים עונשם כ

  מפקחים מטעם שירות בתי הסוהר. 22מקומות עבודה המפוקחים ע"י 

אושרו  11.11.09ביום  102תיקון  -נשיאת מאסר בעבודות שרות -בהמשך לעדכון החוק

שירות. פרסום התקנות נותן מענה  ופרסמו התקנות בדבר נשיאת מאסר בעבודות

אופרטיבי לחוק בנושאים כגון: חישוב מאסר, תאונות עבודה, חופשת לידה ונושאים 

  נוספים המגדירים סמכות ממונה ונוהלי עבודה.

  

  הגדרה   .2

עבודות שירות היא חלופת מאסר שיכולה להינתן על ידי בית המשפט בהסכמת הנידון 

ים, ומיושמת באמצעות העסקת נידונים במוסדות חודש 6לתקופה מוגבלת של עד 

ימים בשעות עבודה מוגדרות  5לתועלת הציבור מחוץ לכותלי בית הסוהר, ללא שכר, 

בהתאם לחוק, תוך פיקוח על תנאים, שקבע בית המשפט ובהתאם לכללים, שנקבעו ע"י 

  הממונה על עבודות שירות.

  

   מטרות החוק "נשיאת מאסר בעבודות שירות"  .3

 יותר מועילה בדרך המאסר של העונשיות המטרות את להשיג שניתן מקום"  -

 העונשין  חוק הצעת מתוך" (זו דרך להעדיף יש, לעבריין פחות ופוגענית לחברה

  .)25 מספר תיקון

ענישה המהווה מענה למידתיות, שמקורה באיזון בין ענישה נכונה לבין חומרת   -

יות, על מנת  להימנע ממאסר בבית המעשה לנאשם, שנידון ונסיבותיו האיש

     מאסר. נזקי הסוהר לצמצום

מתן אפשרות לנאשם להמשיך ולקיים חיי משפחה, חברה ועבודה כמעט סדירים   -

  תוך כדי ריצוי המאסר, שהוטל עליו.

ענישה התורמת לעובד השירות בהקניית כישורי עבודה, הקניית ערכי התנדבות   -

  ותרומה לחברה.

את הקהילה ומקדמת רווחתה בכך, שעובדי השירות מועסקים  ענישה המשרתת  -

  במסגרות המאופיינות במוסדות לתועלת הציבור.

צמצום הצפיפות בבתי הסוהר וחסכון בעלויות המאסר בהשוואה לריצוי מאסר   -

  מאחורי סורג ובריח.

  

  :מערך חלופות כליאה
 יחידת "צור" , יחידת הפיקוח האלקטרוני  עבודות שירות, 
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  מטרות יחידת ממונה על עבודות שירות  .4

  עי ומיטבי, תוך שמירה על ערכי הארגון.יישום החלטות בית המשפט באופן מקצו  -

הגשת חוות הדעת לבית המשפט בהתאם לרוח החוק ובהתאם  למדדי התאמה   -

והשמה תוך שיתוף פעולה עם גורמי ממסד אחרים, מתוך מטרה לאפשר לנאשם, 

שנמצא מתאים ומסכים לשאת את עונש המאסר בעבודת שירות בהתאם 

  מונה על עבודות שירות.לתנאים, שקבע בית המשפט ולכללי המ

לאפשר סיום ריצוי העונש, שקבע בית המשפט בתקופה הקצרה ביותר, שאותה   -

  עליו לרצות.

  לטפח את מרקם היחסים עם מוסדות המעסיקים עובדי שירות.  -

לפקח באופן יעיל על עובד השירות, על התייצבותו, תפקודו ואופן הפעלתו, ע"י   -

  מעסיק והכללים לעובד שירות.מעסיק בהתאם לכללים והנחיות ל

מיצוי הליכי האכיפה בזמן הקצר ביותר ובשיתוף פעולה עם גורמי אכיפה, לצורך   -

איתור עובד שירות, שלא סיים את התקופה שנקבעה לו ו/או הפר הכללים  

והבאתו לריצוי יתרת המאסר בבית סוהר לאחר, שהוחלט ע"י  בית המשפט או 

  קת עבודת השירות.הגורם המוסמך בשב"ס  על הפס

איתור מקומות לעבודת שירות למגוון סוגי האוכלוסייה, לרבות לאנשים עם   -

 מוגבלות ולהצבתם של נידונים לעבודה.

  

  

  מאפייני המערך   .5

  ריצוי מאסר בעבודות שירות מותנה בהסכמת הנאשם.  -

  חודשי מאסר. 6-התקופה המרבית לריצוי עבודות שירות מוגבלת ל  -

  עם תום ריצוי כל הימים שנועדו למאסר.  -ם ריצוי עבודות שירותמועד סיו  -

קיים כלי מנהלי להפסקת ריצוי המאסר בעבודות שירות והמשך ריצוי יתרתה   -

נציב בתי הסוהר או קצין בדרגת גונדר, שהנציב הסמיכו  -מאסר בבית סוהר

  רשאי להפסיק את ריצוי המאסר בדרך של עבודות שירות.

  הפסקה שיפוטית (בניגוד למאסר רגיל). -לגזירת דין חדשקיים מנגנון   -

יישום הענישה לרבות הפיקוח על עובד השירות נעשה בשיתוף המגזר האזרחי   -

  (מעסיקים).

  קהילה.-שת"פ  שב"ס  - 

עבודת פיקוח נתמכת בטכנולוגיה ממוחשבת (מחשבי כף יד) מחוץ למסגרת   -

 שב"ס.
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  עיקרי פעילות  .6

  

  וע באמצעות פקודות ונהלים.אחידות ביצ  -

  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.  -

 

 2013היעדים לשנת  .7

  

ש לרבות מתן הדרכה לסגל (בעקבות תקנות חדשות המשך הטמעת החוק החד  -

  ).12/2011-שפרסמו ב

השלמת  העלאת המערכת הממוחשבת החדשה לעבודות שירות גרסה ראשונה.    -

  מותאמת לחוק ולתיקוני החוק הנדרשים.

  חיזוק הקשר עם מערכת בתי המשפט והפרקליטויות.  -

  המשך מעקב אחר עובדי שירות חבי מאסר.  -

  ס מפקחים.קיום קור  -

  עריכת יום עיון לכלל סגל ע"ש.  -

  הפקת חוברת מידע לקצין שימועים.  -

 פיתוח ועדכון אתר אינטרנט לעבודות שירות.  -

 

 נתונים סטטיסטיים .8

 

  ממחוז צפון). 28%ממחוז דרום,  29%ממחוז מרכז,  43%עובדי שירות ( 2,200-כ  -

  מעובדי שירות בסטאטוס של עובדי שירות פעילים. 92%  -

  חוות דעת הוגשו לבימ"ש, מהם : 8366  -

  מכלל חוו"ד שנשלחו לבימ'ש. 68%חוות דעת חיוביות המהוות   5689 

  מכלל החוו"ד.  14%חוו'"ד שליליות שנשלחו מהוות   1179 

בקשות התבקשה  דחיית מועד  מבימ"ש לצורך איסוף מידע   1498בעניינם של 

ד (בדרך כלל בשל מורכבות אפיוני נוסף מגורמים בקהילה, לצורך גיבוש החוו"

  מכלל החוו"ד. 18%המועמד והעבירה). טיפול בחוו"ד אלה היוו 

  נידונים. 3,335, וסיימו 2012נידונים החלו לרצות עונשם בשנת  4,293  -

  חודשים.  6עד  5מעובדי שירות נידונים לתקופת מאסר של  53%-כ  -

  בגין עבירות תעבורה. 17%- נאשמים בגין עבירות תקיפה וחבלה וכ 28%-כ
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 1%-וכ 18מעובדי השירות קטינים עד גיל  1%-מעובדי השירות גברים, כ 98%-כ  -

  .21-35מעובדי השירות בטווח גילאים  49%- , כ70מעל גיל 

  מעובדי השירות היו בעברם במאסר (כולל עבודות שירות), או במעצר. 58%-כ  -

  .2012מהלך שנת שיחות בירור נערכו לעובדי שירות ב 2377  -

  עובדי שירות נעשתה הפסקה מנהלית.  369-ל  -

  עובדי שירות נכנסו לבית הסוהר עקב הפסקה מנהלית או שיפוטית. 337  -

  עתירות הוגשו על החלטת נציב להפסקה מנהלית . 135  -

) מעובדי השירות עד היום מוגדרים כ"חבי מאסר" שאינם מרצים את 99( 4.5%-כ  -

 ה הפסקה מנהלית ולא התייצבו לריצוי מאסרם בבית הסוהר.עונשם, לאלו נעשת
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  יחידת הפיקוח האלקטרוני (פקא"ל)

  הועברה האחריות ליישום תכנית הפיקוח האלקטרוני לשירות בתי הסוהר 2009בפברואר  1-ב

  ם, עד והוכפפה לממונה על עבודות שירות וחלופות כליאה. מקום מושבה בנציבות שב"ס בירושלי

  אז הופעלה התוכנית באמצעות המשרד לביטחון פנים.

    

  מטרות התוכנית  .1

  מתן מענה לצפיפות בבית הסוהר/מעצר וחסכון במקומות כליאה.  -

 חיסכון כלכלי באחזקת עצורים ושפוטים בבית הסוהר/מעצר.  -

 מניעת נזקי מעצר/מאסר.  -

 הגדלת סיכויי השיקום .  -

 י הקהילה."נורמליזציה" בחזרה לחי  -

  משימות היחידה  .2

הוצאה לפועל של החלטות בתי משפט על חלופות מעצר/מאסר בית בפיקוח   -

  אלקטרוני.

תיאום עם גופים ממלכתיים (משטרה, פרקליטות, רשות שיקום האסיר, הנהלת   -

 בתי המשפט ומשרד הרווחה) בכל הקשור להתנהלות התוכנית.

  ת מפוקחים.טיפול מול גורמי מ"י והתביעה בהפרו  -

טיפול במס' מפוקחים בהתאמה ליכולת תקציבית ויכולת אכיפה אפקטיבית ע"י   -

  כלל השותפים ובדגש משטרת ישראל.

מתן דגש בביצוע אכיפה כנגד מפוקחים הפועלים בניגוד "למשטר הפיקוח" עליו   -

  חתמו והסכימו בבית המשפט.

  י ליווי סוציאלי. סיוע בהסתגלות המפוקח לתוכנית לפיקוח אלקטרוני ע"  -

  חקיקה  .3

וזאת עד להסדרת  1.3.14התכנית בשב"ס פועלת במסגרת "הוראת שעה" התקפה  עד 

חקיקה קבועה. טרם הופץ תזכיר הצעת חוק שתסדיר הסוגיה כאמור ( הנושא בטיפול 

  משרד המשפטים). 

  2013מגמות לשנת   .4

  .ס"העמקת ממשקי העבודה עם יחידות  שב  -

ממשקי העבודה מול כלל השותפים בתוכנית, הן במשרדי  שימור ושיפור  -

  הממשלה והן גופים אזרחיים, לרבות הטמעה והדרכה .

  עדכון  נהלים והנחיות  עם השלמת החקיקה והשלמת המכרז העתידי.  -

  בקרה ופיקוח על משטר הפיקוח  באמצעות קציני פיקוח של היחידה.  -

  /שב"ס וכלל הגופים.שיפור מערך הקשר הטכנולוגי בין היחידה  -

  ליווי סוציאלי  למפוקחים תוך שמירה על מסגרת תקציב.  -

  השלמת מכרזים טכני / סיירים במהלך השנה, בהתאמה שינוי תפיסת הפעלה.   -
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  2012סיכום פעילות   .6

  מפוקחים  6.1

  מפוקחים פעילים.  716ממוצע חודשי 

  רות של צמידים. הס 1544-התקנות של צמידים אלקטרוניים ו 1494בוצעו 

  

  ימי פיקוח  6.2

  ימי פיקוח פעילים בתוכנית. 261,807

  

 הפרות חוזרות   6.3

מכלל  6.3%מפוקחים בעלי הפרות חוזרות המהווים  45בממוצע חודשי 

בהפרות לעומת  1%מפוקחים פעילים בממוצע חודשי) עלייה של  716המפוקחים (

  . 2011שנת 

  

  

  פתיחת 'חלונות פיקוח'   6.4

  חלונות (קבועים וחד פעמיים). 25,327סה"כ  -נפתחו

  

 פעילות קציני פיקוח  6.5

  הובאו לעיון חוזר 83מפוקחים נעצרו בעקבות הפרות,  267על פי נתוני היחידה 

  הוחזרו לפיקוח.  75- ו

  

 ליווי סוציאלי  6.6

קטינים),  60-מפוקחים בממוצע חודשי קיבלו ליווי סוציאלי (מתוכם כ 330-כ

 . 2011מפוקחים בשנת  400- לעומת כ 
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  יחידת הפיקוח על עברייני מין  -"צור"

 

, עם כניסתו לתוקף של חוק ההגנה מפני עברייני 2006יחידת הפיקוח הוקמה בשב"ס באוקטובר 

מין תשס"ו. מטרתו של חוק זה, הגנה על הציבור מפני ביצוע חוזר של עבירות מין על ידי מי 

מינית שאינה נמוכה. חוק זה החל כהצעת חוק פרטית אשר הוגשה  שאובחן כבעל רמת מסוכנות

. תהליך החקיקה ארך מס' שנים ומעיד על הקושי והלבטים בחקיקת החוק, 2002לכנסת בשנת 

מחד, הפגיעה בחירותו של עבריין המין ומאידך הפגיעה הקשה בקורבנות ובחברה. יישום החוק 

  נקבע באופן הדרגתי:

  ל עברייני מין שסיימו את מאסרם המלא.חל ע -2006באוקטובר 

  חל גם על מי שפגע בקטין. -2007באוקטובר 

  חל  על כלל עברייני המין. -2011באוקטובר 

  יחידת הפיקוח הינה הזרוע המבצעית של החוק.

התווסף לחוק החלק השלישי הכולל את הליך השיקום והשילוב בין מערך הפיקוח  2011ביולי 

  לשיקום.

  

  ידהיעוד היח  .1

  הגנה על הציבור מפני עברייני מין.

  

  מטרות היחידה  .2

  איתור, מעקב וסיכול כוונות של מפוקחים לביצוע עבירות מין חוזרות.

  

  משימות היחידה  .3

  המלצה על הוצאת צווי פיקוח והארכתם.

  ביצוע פיקוח גלוי וסמוי למניעת עבירות.

  

  סמכויות והגבלות בחוק  .4

ט את ההגבלות אותן ניתן להטיל על עבריין המין. הטלת חוק ההגנה על הציבור מפר

  ההגבלות 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.

  

  2013מגמות   .5

  

 פור הממשקים עם הפרקליטות ומשרד הבריאות.שי -

 טיוב והעמקת הפיקוח על המפוקחים. -
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  הדו"ח במלואו - 2012דו"ח שנתי 

  יעוד

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

שינוי בדפוסי חשיבה ובנורמות התנהגות והקניית כלים וכישורי חיים  מטרתו הינה יצירת תהליכי

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

חינוך  תחזרה בחברה. תהליכים אלה מתאפשרים ע"י מתן מצע פורה הכולל תכניות ופעילויו

  ם ולצורכיהם.והשכלה המותאמות לאוכלוסיית האסירי

  

  

  עיקרי פעילות ענף חינוך והשכלה

  השכלה - יחינוך פורמאל

  

  כתות לימוד:

מרמת אולפן  -הקניית השכלה ברמות שונות לאסירים, בהנחיית מורים ובניהול ראשי תחום חינוך

  שנ"ל (תג"ת ובגרויות). 12ועד להשלמת 

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

  אסירים. 5,298  -סיימו לימודים 2012במהלך שנת 

  

  סיכום הנתונים: 

  
סה"כ 

מחזורי 
  לימוד

סה"כ 
מחזורי 

  לימוד

סה"כ 
  מתחילים

סה"כ 
  מתחילים

סה"כ 
  מסיימים

  סה"כ
  מסיימים

 2012 2011  2012  2011  2012  2011  השנה

  2,007  1,986  2,412  2,371  128  136  צפון

  2,751  2,143  3,332  2,523  149  144  מרכז

  540  534  622  673  48  45  דרום

  5,298  4,663  6,366  5,567  325  325  סה"כ

  +13.6%  +13.8%  -  הפער %

  

  

  

  

 חטיבת התקון
 חינוך טיפול ושיקום –מחלקת חטו"ש 
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  הערות: 

חודשים, בהתאם לרמת הכתה ואפיון בית  5או  4או  3כתה/מסגרת= מחזור לימודים בן  .1

 הסוהר,  הפועלים לאורך השנה בין החודשים ספטמבר עד סוף יולי.

 מחזורי לימוד בשנה במקום שלושה. 2לק מבתי הסוהר עברנו להפעלה של בח .2

  מכלל הלומדים סיימו לימודיהם. 83.7 - 2011בשנת              

  מכלל הלומדים סיימו לימודיהם. 83.2%  2012בשנת              

  

  שנ"ל ובגרות: 12שנ"ל,  10שנ"ל),  8ברמת יסוד ( מבחנים חיצוניים

  

  :מטרות

  אפשרות לאסירים להבחן במבחנים ארציים ככל לומד מבוגר. מתן  .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.730נגשו למבחנים חיצוניים של האגף לחינוך מבוגרים   2011בשנת 

  אסירים. 1,082לחינוך מבוגרים  נגשו למבחנים חיצוניים של האגף 2012בשנת 

  

מספר נבחנים במבחנים חיצוניים   מחוז

2012  

  461  צפון

  430  מרכז

  191  דרום

  1,082  סה"כ

  

  
  מבדקי השכלה בבתי המעצר ובבתי הסוהר

  

 2012 2011  השנה                  

  % סה"כ  %  סה"כ  רמה ההשכלה

  31% 2581  31%  1256  מתחילים*

  34.5% 2898  32.5%  1325  השכלת יסוד*

  34.5% 2895  36.5%  1506  תיכוניה*

  100% 8374  100%  4087  סה"כ

  , קריאה וכתיבה ראשוניתם* מתחילים = אנאלפביתיי

  שנות לימוד 8* השכלת יסוד = עד 

  שנות לימוד 12 – 10* תיכוניה = 
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שפטו לפני ) העברנו מבדקים לכל העצורים עד תום ההליכים אשר נ2012תשע"ג (-בשנת תשע"ב
מיונם. כמו כן בבתי הסוהר לאסירים אשר מעוניינים ללמוד בכתות ההשכלה, ולפני השתתפות 

  בוועדת קבלה.
השכלתית, מבדק השכלה הקובע מהי רמת השכלה ומהו  -הכלים: טופס חוות דעת חינוכית 

  הערוץ התפיסתי הדומיננטי.
פלילים. הוקצו שעות לטובת ביצוע השנה, יעד הנציב היה לערוך מבדקי השכלה לכל האסירים ה

  מבדקי השכלה. 8374-מבדקי ההשכלה. בכל בתי המעצר ובבתי הסוהר. סה"כ בוצעו

  
  

  פילוח עפ"י מוצא  -2012י השכלה קמבד

               

  קורסים קבוצתיים במסגרת האוניברסיטה הפתוחה:

קורסים בבתי הסוהר: אשל, מעשיהו, איילון ושיטה.  7-אסירים ב 82 ה"כלמדו ס 2011בשנת 

הנושאים שנלמדו הם: צמיחת המדינות החדשות באפריקה, תולדות המשפט, ממשל ופוליטיקה 

  במדינת ישראל ותקשורת המונים.

לעזרת הלומדים אנו מציעים, שני מעגלי תמיכה ללומדים:  קורס של מיומנויות למידה אקדמית 

  שעות לימוד, וליווי אישי של מתנדב/סטודנט. 12 בן

  קורסים בבתי הסוהר אשל, מעשיהו, איילון ושיטה 7-אסירים  ב 75למדו סה"כ  2012בשנת 

את הקורסים הבאים: אנתרופולוגיה, עליית המדינות בצפון אפריקה, יסודות המנהל הציבורי, 

  בימי שואה ופקודה ועוד.

  הצלחה את המבחנים.אחוז גבוה של האסירים עובר ב

  

  :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 ארצי של משרד החינוך.

  השונים.  כיתות, מבתי הסוהר 39מרכזי חינוך,  13 -השתתפו לומדים מ 2011בשנת 

 . ובית סוהריות ת, אישיות, כיתתיועבודות 100אסירים אשר כתבו סה"כ  431   השתתפובסה"כ 

: חרמון, צלמון, שיטה,  כיתות, מבתי הסוהר 53מרכזי חינוך,  15 -לומדים מ השתתפו 2012בשנת 

ניצן, מעשיהו, נווה תרצה, איילון, אלה, אשל -"ןקישון, הדרים, השרון, מתן, רימונים (א+ב), מג

  ודקל. 

 . ובית סוהריות ת, אישיות, כיתתיועבודות 137אסירים אשר כתבו סה"כ  698  השתתפובסה"כ 

  סה"כ  תיכוניה השכלת יסוד מתחילים  

 % סה"כ % סה"כ % סה"כ %  סה"כ  

  58.9% 4939  43% 2124 35.5% 1743 21.5% 1072 ישראל

  8.3% 694  34.15% 237 34.15% 237 31.7% 220 חבר העמים

  1.9% 156  34% 53 36% 56 30% 47 אתיופיה

  30.9% 2585  19% 488 34% 879 47% 1218 בני מיעוטים

  100% 8374  34.5% 2902 35% 2915 30.5% 2557 סה"כ
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  כיתות מחשבים

שנ"ל  12כתות מחשבים. גם השנה אסירים ניגשו למבחנים חיצוניים ברמת  15פעלו  2012בשנת 

  בים שהוא מקצוע חובה לקבלת תעודת הסיום.  (ללא אינטרנט) במקצוע המחש

  שעות שבועיות בממוצע בכתות המחשבים. 4כל האסירים הלומדים בכתות ההשכלה למדו 

  השנה, הוקמה כתת מחשבים חדשה בבית סוהר אלה.

  

  
  כתות אולפן

בבתי הסוהר רימונים ומעשיהו פעלו כתות אולפן לאוכלוסיית האסירים יוצאי חבר  2011בשנת 

  מחזורי לימוד. 4 -אסירים ב    55ים ואתיופים. סה"כ למדו  העמ

  מחזורי לימוד. 4-אסירים ב 50סה"כ למדו   2012בשנת  

בנוסף פתחנו שתי מסגרות חלקיות, בבית סוהר איילון וחרמון. כתת לימוד בשעות אחה"צ במימון 

  חזורי לימוד.מ 2- אסירים ב 28מיוחד של המשרד לקליטת עלייה. בשתי מסגרות אלה למדו 

  

  אסירים בתפקידי הוראה:

  אסירים בתפקידי הוראה. 53פעלו  2011בשנת 

  אסירים בתפקידי הוראה. 56פעלו  2012בשנת 

  

אסירים אלה מלמדים בכיתות באופן עצמאי ו/או משמשים כעוזרי הוראה למורים ותומכים 

  בתהליך הלמידה של האסירים הלומדים. 

  

  פרויקטים והשתלמויות מורים:

נושא - כנס השכלה ארצי שני בנושא "המורה כמנהיג" וטקס הענקת תעודות הצטיינות .1

 אישי.

 תכנית לימודים ייחודית לאסירים. -קורס "מבראשית לויקרא" , קורס לראשית הקריאה .2

 אוריינטציה למורים חדשים. .3

השתלמויות ייעודיות בנושא : הבנת הנקרא, גיאוגרפיה, אזרחות, מדעי ההתנהגות  .4

 ן ומנהל.וארגו

 המשך הטמעת תכניות לימודים חדשות של האגף לחינוך מבוגרים. .5

 פעמים. 3פורום קציני חינוך מרכזות השכלה  נפגש  .6

 בית סוהר מעשיהו. -השתלמות בנושא הפרעת הקשב לסגל הטיפולי והסגל המורחב .7

 מרכז לטיפול בהפרעות קשב בבית סוהר מעשיהו.–הקמת ופתיחת מרכז מהו"ת  .8
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  )י(חינוך לא פורמאל חינוך חברתי קהילתי

  

  תוכניות חינוכיות:

  סה"כ  דרום  מרכז  צפון  התחום

  154  30  105  19  הורות ומשפחה

  248  63  154  31  תרפיה באומנויות

  412  97  254  61  אומנות שימושית

  401  47  219  135  ספורט ובריאות

  617  161  325  131  תחומי דעת

  337  80  205  52  התמכרויות

תמודדות ה

  ומודעות

244  263  103  610  

  2779  581  1525  673  סה"כ

  

  

  

  :תכניות חינוכיות -השוואת נתונים

  

  סה"כ  דרום  מרכז  צפון  שנה/מחוז

2011  766  1345  594  2705  

2012  673  1525  581  2779  

  :משמעויות

  ברמה הארצית זהה ת* היקף הפעילויו

  במחוז מרכז מחוז דרום ללא שינוי. 12%במחוז צפון ועליה של  14%* קיימת ירידה  של 

  

  :מתנדבים

  

  סה"כ  דרום  מרכז  צפון  שנה/מחוז

  631  283  187  161  2011מס' מתנדבים 

  696  213  355  128  2012מס' מתנדבים 

  

  :  משמעויות

  בהיקף המתנדבים הארצי . 10%גידול של 
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  :תכניות הסברה, מניעה ומודעות בנושא התמכרויות

  :פרויקט שלהב"ת

  2012  2011  2010  נושא

  5  5  4  מס' אסירים בפרויקט

  17  25  30  מס' מפגשים

  700  1300  1500  מס' תלמידים שהשתתפו

  

ירידה במס' המפגשים עקב קושי באיתור אסירים,בעלי קטגוריה מתאימה  :משמעויות

 לפרויקט 

  

  :.N.Aקבוצות 

  2012  2011    נושא

מס' קבוצות בהנחיית 

דוברים מהקהילה+ 

  ריםאסי

  36  15  צפון

  70  64  מרכז

  24  15  דרום

  130  94  סה"כ

 אסירים בממוצע השתתפו בקבוצה הפועלת לאורך כל השנה. 15כ  ••••

  במחוז דרום                                       N.Aבפעילות   38:  גידול משמעותי  של %  תמשמעויו

  

  :הצעדים" 12תוכנית "

  2012  2011  נושא

  31 -צפון  מס' קבוצות

  62 -מרכז

  12 - דרום

  קבוצות 105סה"כ:

  45 -צפון

  96 -מרכז

  24 - דרום

  קבוצות 165סה"כ: 

  382-צפון  מס' אסירים מסיימים

  536-מרכז

  145- דרום

  אסירים. 1063סה"כ: 

  405 -צפון 

  920-מרכז

  192 - דרום

  אסירים. 1517סה"כ:  

  3-1כנית הצעדים מ אסירים משתתפים בממוצע בקבוצה ומסיימים לרוב את ת 15כ  ••••

  ).7(בפרויקטים לגמילה מסיימים עד צעד 

  במס' האסירים המשתתפים . 42%במספר קב' צעדים וכן גידול של  57%גידול של : משמעויות
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  פרויקטים ייחודיים

  

  מחוז צפון: 

  חרמון וצלמון –התמודדות באמצעות רכיבה טיפולית 

ום פיזי והפיכתו למרחב דינאמי חינוכי בכל יחידות בחירת מק –" עניין של זמן "  –פרויקט מחוזי 

  המחוז

  פרויקט גינון טיפולי ביחידות המחוז

  " קולות במעצר " בימ"ר קישון , גלבוע , צלמון 

 –גלבוע , אומנות בקהילה  - בימ"ר קישון , כפר יחזקאל -פרויקטים להתנדבות בקהילה : קק"ל

  קישון. 

 

  מחוז דרום:

  תנדבות וזכיה בפרס + פרויקט רכיבה טיפולית לאסירים המתנדביםשנות ה 5עלה נגב חוגג 

  שנה שנייה  –חידון התנ"ך המחוזי 

  יום האישה לכלל נשות האסירים במחוז

  

  

  מחוז מרכז:

  מרכז לטיפול בהפרעת קשב –פתיחת מרכז "מהות " במעשיהו 

  הקמת פינת חי במג"ן , הדרים, אילון,  ת"א ומעשיהו

  בימ"ר ת"א  –מרחב משפחתי עיצוב חדר ביקורים כ

  פרויקט " מהחוץ אל הפנים " פיתוח קשרי קהילה מול עירית ראשל"צ , סמינר הקיבוצים , 

  הפועל ת"א , ביה"ח אסף הרופא .

  .בהשתתפות סופרים ומשוררים בנו"ת  –האנשים מאחורי הסיפורים  –חודש מרוכז 
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 אסירים בהשגחה .1

  סה"כ  רמה ב  רמה א  שנה

2010  225  936  1161  

2011  149  968  1117  

2012  112  795  907  

  

משנת  20%ניכרת ירידה מתמדת בכמות אסירי ההשגחה בשנים האחרונות (ירידה של 

  ) . 2012לשנת  2011

  

 דוחות: .2

  2010  2011  2012  

  616  600  609  ו. שחרורים

  222  295  268  ג.ע./אלמ"ב

אחר (אסירי עולם, 
חנינות, מענה 

  רות)לעתי

99  195  138  

  976  1090  976  סה"כ

  

  

  :הערות

  יציבות במספר הדוחות הנכתבים לוועדות שחרורים.  .א

פקודת החופשות  –ניכרת עליה משמעותית בכמות הדוחות הנכתבים כמענה לעתירות   .ב

החדשה המחייבת השתתפות בטיפול כתנאי לחופשה, העלתה את כמות העתירות 

  עובדים סוציאליים. בנושא ואת הצורך במתן מענה ע"י 

בשנה האחרונה נכתבו פחות דוחות לוועדות מ. עולם כתוצאה מההחלטה לדון בהם אחת   .ג

  לשנה במקום אחת לחצי שנה.

  

  

  

  

  

  

 ענף טיפול ושיקום (טו"ש)
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  דיונים בוועדות ג. ע. ואלמ"ב .3

  

  

  סה"כ  ג.ע  אלמ"ב

  פורום ח.ו.ק  מורחב  פורום ח.ו.ק  מורחב

2010  927  1663  433  125  3148  

2011  754  1831  313  78  2976  

2012  557  2498  369  152  3576  

  

  :הערה

  ימי שביתה במשרד העבודה והרווחה בהם לא התקיימו דיונים. 22היו  2011במהלך 

עליה מתמדת בכמות הדיונים הנדרשים הובילה להחלטה לקיים דיונים רבים בפורום ח.ו.ק. 

  (דיונים מצומצמים).

  

 דיונים בוועדות טיפוליות רב מקצועיות: .4

  2012  2011  2010  הועדה סוג

  348  276  192  ט"פ

  180  156  132  שיקום

מסוכנות לאסירי 
  אלמ"ב

324  384  312  

  840  816  648  סה"כ

 

  : הערה

במספר הדיונים בוועדות ט.פ הדבר מעיד עלגידול אוכלוסיית חולי  25%חלה עליה של 

  הנפש המצויה בשב"ס. 

  

 קבוצות .5

  2012  2011  2010  נושא

  השתתפויות  קבוצות  השתתפויות  קבוצות  ויותהשתתפ  קבוצות

  900  36  446  30  565  38  אלמ"ב

  4078  284  2690  171  2564  163  התמכרויות

  336  28  293  24  280  23  ע. מין

  4395  364  2928  246  1940  163  אחר

  9709  712  6357  471  5349  393  סה"כ

  

  הערה:

מספר הקבוצות הפועלות ב 50%דגש על עבודה טיפולית קבוצתית הביא לעליה של  

  ובמספר המשתתפים. 
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 גמילה -מחלקות טיפוליות .6

  מספר אסירים ששהו במסגרת   טיפול ב  ביס"ר

   2011  2012  

  70  77    תעסוקתית -גמילה   חרמון

  80  111    קהילתית -גמילה   חרמון

  85  110    צעדים -גמילה   חרמון

  55  95    אלכוהול -גמילה   חרמון

  260  232    פוזיתאש -גמילה   חרמון

  63  94    גמילה  צלמון

  35  50    גמילה מסמים –"טל"   השרון

נווה 

 תרצה

  43  38    גמילה מסמים –"גשר" 

  74  75    גמילה מסמים  דקל

  31  -    גמילה מאלכוהול  אלה

  796  882  סה"כ    

 
        

  אלמ"ב: -מחלקות טיפוליות .7

  

  

  

  ע.מין: -מחלקות טיפוליות .8

  מספר אסירים ששהו במסגרת   טיפול ב  ביס"ר

   2011  2012  

  57  51    ע. מין  חרמון

  40  31    ע. מין רימונים

  59  40    ע. מין מעשיהו

  156  122  סה"כ    

  

  

  

  מספר אסירים ששהו במסגרת   טיפול ב  ביס"ר

   2011  2012  

  87  83    אלמ"ב  חרמון

  35  38    אלמ"ב רימונים

  122  121  סה"כ    
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  שיקום: -מחלקות טיפוליות .9

  מספר אסירים ששהו במסגרת   טיפול ב  ס"רבי

   2011  2012  

  51  41    שיקום  חרמון

  106  117    שיקום מעשיהו

  56  58     שיקום השרון

נווה 
 תרצה

  8  8    שיקום

  221  224  סה"כ    

   

  

 גמילה: - פרויקטים טיפוליים  .10

  מספר אסירים ששהו במסגרת   טיפול ב  ביס"ר

   2011  2012  

  57  59    גמילה מסמים  כרמל

  38  -    מטופלי מטדון  כרמל

גמילה  –"רעות"   רימונים

  מסמים

  33  20  

פרויקט "הבשורה"   איילון

  גמילה מסמים

  20  19  

גמילה  –תל"מ   ניצן

  מסמים

  34  50  

- תל

  אביב

  56  -    גמילה מסמים

  37  15    גמילה מסמים  הדרים

  17  21    סמים -גמילה   אשל

  16  10    אלכוהול -גמילה   אשל

  23  -    גמילה מסמים  קאוה"

  333  192  סה"כ    
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  פרויקטים אחרים בתחום אלימות כללית וכישורי חיים: -פרויקטים טיפוליים  . 12

  מספר אסירים ששהו במסגרת   טיפול ב  ביס"ר

   2011  2012  

אלימות  –"שינוי"   חרמון

  כללית

  45  30  

  22  26    מאסר ראשון  צלמון

   14    מאסרים ארוכים  שיטה

  

23  

נווה 

   תרצה

   47  39     טיפול בט"פ –"כתף" 

אלימות  –"אתגר"   דקל 

  כללית

  16  

  

26  

"כישורי  –תמ"ר   דקל

  חיים"

  52  70  

  18  16     שקום דתי –שק"ד   דקל 

  236  208  סה"כ    

  

  הערות:

ניכרת ירידה בכמות האסירים ששהו במחלקות הגמילה אך עליה  –טיפול בהתמכרויות   .א

ירים שטופלו במסגרת פרויקטים יחידתיים (אסירים שמסיבות מנהלתיות בכמות האס

אינם יכולים להשתלב במחלקות). הדבר מעיד על צורך גובר במתן מענים טיפוליים 

 לאסרים בבתי הסוהר בביטחון מרבי ושפוטים  למאסרים ארוכים.

 קיימת יציבות במספר המטופלים למרות עלייה מתמדת בכמות –טיפול באלמ"ב   .ב

 אסירים השפוטים בגין עבירות אלו.

קיימת עליה בכמות המטופלים גם לאור ההתארגנות לכניסת חוק  –טיפול בע. מין   .ג

 "הגנת הציבור" .

למרות עליה ברורה בכמות הדיונים בוועדות שיקום, תפוסת אגפי  –אגפי השיקום   .ד

מנת -להשיקום יציבה, יש מקום לשלב אסירים בטיפול בשלב מוקדם יותר במאסרם ע

 שניתן יהיה לשלבם בשיקום לאחר הטיפול.

עליה בכמות המטופלים שהינה  –פרוייקטים בתחום אלימות כללית וכישורי חיים   .ה

 תוצר של מתן מענים לצרכים טיפוליים משתנים.

  

  

  

  

  

 

 



 
  

191  
  

 רש"א-שת"פ שב"ס .13

  
  אסירים שנבנתה תכנית בפיקוח  אסירים שנפגשו עם נציג רש"א  שנה

2010  4098  2055  

2011  4798  2906  

2012  4136  1739  

  הערה:

, 2012קיימת ירידה משמעותית בכמות האסירים שניבנו עבורם תכניות בפיקוח בשנת 

הסיבה לכך נעוצה בירידה המשמעותית בכמות האסירים היוצאים לחופשות. לאור 

  זאת, רש"א נערכים לעריכת תכניות פיקוח שניתן לגבשן גם לאסירים שאינם בסבב.

  

  

  מניעת האובדנותתחום  .14

  2009  2010   2011  2012    

  3  4  12  12  התאבדויות

     פגיעות עצמיות

896   

   

482   

284  262  

  67  113  ניסיונות אובדניים

  

  הערות:

  לא נעשתה אבחנה בין ניסיונות אובדניים לפגיעות עצמיות. 2011עד   .א

ועקבית בכל הפרמטרים של מניעת האובדנות   .ב ניכרת ירידה מתמדת 

ה ממגוון מענים שפותחו להתמודדות עם הבעיה והתמקצעות כתוצא

 הסגלים.

  

   – תורות הפעלה.  15

  .נשים, כתיבת תורת הפעלה בתחום המסתננים (סהרונים) כליאת שב"חים      

  

וחו"ד לבית המשפט .15   בדיקת תיקים לצילום 

  2011  2012  

  109  174  צילומי תיקים

  29  27  מתן חו"ד לבימ"ש

         

 :הערה

וחוק העובדים הסוציאליים וכתיבת חו"ד  צילומי תיקים ע"פ חוק חופש המידע 

וצוות הענף.   לביתי משפט בענין עצורים/אסירים מתבצעים ע"י רע"ן טו"ש 
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  שינויים בכ"א   . 18

  
  
  

ז   מעבר לתפקיד אחר  התפטרויות  גיוסים  מחו
2011  2012  2011  2012  2011  2012  

ן   6  3  2  4  7  12  צפו
  6  4  1  1  9  11  מרכז
  5  1  2  1  13  11   דרום
  17  8  5  6  29  34  סה"כ

  
  

  :הערות

עליה משמעותית בכמות העובדים הסוציאליים הבוחרים לעזוב את   .א
 התחום המצביעה על תחושה של מחסור באפשרויות קידום.

מסך העו"סים  10%עובדים סוציאליים חדשים מהווה מעל  29גיוס של   .ב
ומצריך הערכות    לתהליכי למידה והכשרה.בשב"ס 

   
  

  - הכשרות  .19
  

  2012  2011  סוג ההכשרה 

  20  20  טיפול באלכוהול

  16  -   טיפול קצר מועד 

- הפעלת קבוצות פסיכו
  חינוכיות לעברייני מין

 -  16  

לימודי תעודה לטיפול בע. 
  מין

10  11  

  43  45  מניעת אובדנות
אוריינטציה לעו"סים 

  חדשים
24  32  

  3  -   מתקדם קורס התמכרויות 
  6  6  הצעדים  12קורס 

  7  6  קורס התמכרויות בסיסי
  16  -   הנחיית קבוצות 

הכשרה לראשי תחום בתחום 
  ההדרכה

14   14   

  4  4  קורס ראשי צוותים והדרכה

טיפול בנפגעות תקיפה 
  מינית

3   -  

  -   15  קורס מתקדם

  -   6  טיפול במסתננים

  188  153  סה"כ          
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  לי:כל .1

  שירות בתי הסוהר הינו ארגון בטחוני בעל יעוד חברתי , המשתייך למערכת אכיפת החוק.

החזקת אסירים ועצורים במשמורת בטוחה ונאותה, תוך שמירה על  –תמצית תפקידו 

כבודם, מילוי צרכיהם הבסיסיים והקניית כלים מתקנים , על מנת לשפר את יכולתם 

  ך שיתוף פעולה עם גורמי ממסד וקהילה שונים.להיקלט בחברה עם שחרורם, זאת תו

מוטלת על שב"ס  ,כפועל יוצא מאחריותו הכוללת של שרות בתי הסוהר לשלום האסיר

  ירים.סהאחריות למתן טיפול רפואי לא

כוח האדם , אינו חל על אסירים (אך חל על  1994 –חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 

  . המגויס והעובד בשב"ס)

 םפואה שב"ס הכפוף לחטיבת התקון , עוסק במתן שירותי בריאות כוללניימערך הר

לכלואים, תוך הקפדה על ערכי היסוד של השב"ס , מתן מענה לצרכי האסיר ובהתאמה 

  לצרכי הארגון .

השירות הרפואי כולל רפואה ראשונית ורפואה יועצת, רפואה קורטיבית , רפואה מונעת, 

  ם לסמים ובנגמלים ע"י נרקולוגים את שיניים וטיפול במכורישיקום וטיפול פליאטיבי ; רפו

בנוסף מספק מערך הרפואה שירותי עזרה ראשונה לסגל , שירותי תברואה וגהות, וכן פועל 

  לשיפור בריאות הסוהר , הקניית אורח חיים בריא ומתן חוות דעת תעסוקתית.

  אי במצב חירום .מערך הרפואה אחראי גם על ההיערכות הרפואית ומתן מענה רפו

ובקרה ע"י גופים לאומיים  תמערך הרפואה נמצא בחזית התדמית הארגונית ,חשוף לביקור

ובינלאומיים אשר עיסוקם בבריאות ובזכויות האדם, ומחויב לשקיפות , מקצועיות, 

  אדיבות, ושירות לקוחות פנים וחוץ.

  

 ייעוד: .2

תוך  ברפואה הציבורית בישראלשירות רפואי איכותי, אנושי וזמין ברמה המקובלת מתן 

 ולדרישות והתנאים הנובעים מהיות השב"ס מתן מענה לצרכים הייחודיים של האסיר

  .ארגון בטחוני

  

  

  

  

 מערך הרפואה
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 עיקרי הפעילויות: .3

1.   

2.   

3.   

  רפואת האסיר .3.1

  

  הרפואה הראשונית:תפעול מערך 

מערך הרפואה הראשונית מספק שירותי רפואה לאסירים באמצעות מרפאות 

  כלא ובבתי המעצר.  הנמצאות בבתי ה

הרפואה הראשונית נדרשת למתן מענה למחלות אקוטיות וכרוניות וכן למניעת  

  .EBM-תחלואה וסיבוכיה , עפ"י ההנחיות הקליניות, מדדי האיכות ובצמוד לכללי ה

בתי מעצר .  8- בתי כלא ו 22 -מרפאות הנמצאות ב 33מערך הרפואה הראשונית כולל 

אחראי מרפאה הנמצאים במרפאה  33 -יים (כלליים) ו רופאים ראשונ 38במרפאות 

.  חובת 24/7חובשים הנמצאים במרפאות  236 -חמישה ימים בשבוע בשעות הפעילות ו

הצוות המטפל להקפיד על פעילות על פי נהלי רפואה ועל פי ההנחיות הקליניות 

ו סירוב  ולרשום ברשומה הרפואית כל פעולה או מגע עם אסיר. (כולל יעוץ טלפוני א

  הצוות או האסיר למתן טיפול).  

אסירים בביס"ר ביטחוני  20- אסירים בביס"ר פלילי, כ 20-30בממוצע יומי מטופלים 

 נבדקים בבית מעצר. 30 - וכ

  : תפעול שירותי הרפואה היועצת וההדמיות

  מערך הרפואה נשען בעיקר על שירותים מן החוץ במתן שירותי רפואה יועצת והדמיות. 

  שרות מתבצעת על פי כללי התקש"יר וכפופה לאישור ועדת מכרזים. ההתק

במתחם רמלה  פועל מכון רנטגן השייך לשב"ס ונותן מענה ליחידות במתחם  -מכון רנטגן

  ובפריפריה  הקרובה.
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  להלן נתוני בדיקות במכון:

  

  

ביבה שירותי רפואה יועצת במקצועות נבחרים ניתנים בתוך יחידות שב"ס למתחם רמלה והס

   חרמון בצפון הארץ. -ובמתחם צלמון

  נתוני מרפאות מומחים ביחידות צלמון/ חרמון:

  

  .2012: שירותי רפואה פנימית ואא"ג החלו בסוף שנת הערה
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  רפואת סגל .3.2

  

רפואת הסגל הינה רפואה המוענקת לסגל במקום עבודתו ומטרתה מתן שרותים משלימים 

אחראי על מזעור חשיפתם של העובדים לחומרים לשירותי קופת החולים. ענף רפואת סגל 

 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 

  שים למילוי תפקידו. שירות ובתנאים הנדר

  סוהרים וסוהרות. 181ועדות רפואיות, אליהן ניגשו  229התקיימו   2012בשנת  

  סוהרים) נמצאו לא כשירים להמשך שירות בשב"ס.  67מתוכם (  37%

  בנוסף,  הענף מייעץ בנושאי פרישה וזכויות הנגזרות מהמצב הרפואי

ל המשרתים ופועל לצמצם מקרי הענף מוביל את שמירת בריאותם, כושרם וכשירותם ש

  חולי וחבלה בעת השרות ועקב השרות. 

 

  רפואה מונעת  .3.3

  

מערך הרפואה המונעת מבצע בדיקות תעסוקתיות לאסירים העובדים במפעלי שב"ס 

  במטרה למנוע מחלות הקשורות למקצוע.

 מידי שנה מבוצעות בדיקות שמיעה לעובדים בתנאי רעש ובדיקות טוקסיקולוגיות לעובדים

  עם צבעים ומדללים ע"י רופא תעסוקתי מורשה.

  משובצים האסירים במקומות העבודה המתאימים –בהתאם לתוצאות בדיקות המעקב 

 

 

  רפואת שיניים

  

רופאי שיניים וסייעות בכלל יחידות השב"ס. 28שירותי רפואת השיניים ניתנים על ידי 

, טיפולים פרוטטים הטיפול הניתן כולל טיפולי עזרה ראשונה, טיפולים משמרים

וכירורגים. ההחלטה לגבי סוג הטיפול נסמכת על ההחלטות הקליניות של הרופא 

  בשקלול מעמדו של הכלוא (עצור/אסיר) ויתרת הכליאה. 

מערך רפואי השיניים בשב"ס מעניק שרותי סיוע למשטרת ישראל בתחום זיהוי 

  חללים.
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  תרשים ביקורי אסירים במרפאות שיניים:

  

  

  

  וני טיפולי שיניים לאסירים:נת
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   רפואת נרקולוגיה .3.4

 

השירות הנרקולוגי מטפל במכורים לסמים ובנגמלים עפ"י הנחיות קליניות ונהלים 

רופאים בעלי תעודת הסמכה לעיסוק  16ארגוניים. הטיפול מבוצע במרפאות ע"י 

בדה בנרקולוגיה. מעקב השימוש בסמים מבוצע במעבדות שב"ס והאימות מבוצע במע

  המרכזית.

מקבלי  460 -איש בסובקסון וכ 57 -איש במתדון ו 483טופלו בממוצע חודשי  2012בשנת 

  טיפול תרופתי אחר. 

 

  רפואת חירום .3.5

  

תכנון מערך רפואת החירום עוסק בשיפור המוכנות לשעת חירום, תרגול , הצטיידות , 

  .ועדכון עגלת החייאה, תרמיל רופא ומחסן מתחמי לשע"ח

פקודות, נהלים ונספחי  ןוסק המערך בכתיבת תפיסת הרפואה בחירום: ריענובנוסף, ע

 רפואה.

מערך רפואת חירום מייעץ ליחידות שב"ס ועוסק בהדרכת סגל שב"ס בזיהוי מצבי חירום 

  ומתן עזרה ראשונה. 

  המערך עובד בשיתוף פעולה עם היחידות לשע"ח במשרד הבריאות ועם גופי בטחון אחרים.

 

  יםמערך החובש .3.6

  

ימים בשבוע ומהווים את עמוד  7שעות ביממה,  24חובשים מאיישים את המרפאות בשב"ס 

 השדרה הרפואי לטיפול באסירים בכלל יחידות השב"ס. 

  המערך מרכז את הכשרת החובשים בשב"ס, הדרכתם ושמירת כשירותם של החובשים. 

רת חובשים במסגרת קורסי הכש 2 -מחזורי השתלמויות לחובשים ו 11נערכו  2012בשנת 

  שב"ס. 

  המערך מפקח על כלל החובשים ביחידות, חובשי העתודה וחובשי היחידות המיוחדות.

  ביקורים ובקרות לחובשים במרפאות שב"ס. 60נערכות  2012בשנת 

  

   תברואה .3.7

  

מערך הרפואה מספק לשב"ס שירותי תברואה הכוללים, בין השאר, בדיקת תנאי המגורים, 

 וק אשפה ולהדברת מזיקים.המטבח ומענה לסיל

ביקורות ביחידות שב"ס לבדיקת תנאי המגורים ובקרת תברואה  36נערכו  2012בשנת 

  במטבחים.
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  תחום פיזיותרפיה .3.8

  

  בפריסה ארצית ביחידות השב"ס. המערך פיזיותרפיה מעניק שרותי פיזיותרפי

  הטיפול ניתן ע"י פיזיותרפיסטים מוסמכים ומנוסים בשירות קנוי.

  כן, ניתן פתרון למקרים מיוחדים במר"ש.כמו 

מהווה טיפול משלים למערך הרפואה היועצת והינו גורם המשפר את  המערך הפיזיותרפי

  יעילות ואיכות הטיפול. 

  טיפולים בתוך יחידות שב"ס. 2,337אסירים עברו  300 -כ 2012בשנת 

 

  מערך הרוקחות 3.10

  

ערך מופקדת רוקחת ארצית, מערך המרכז את תחום ניהול התרופות בשב"ס. על המ

האחראית על בית מרקחת מרכזי, שמספק תרופות למרפאות ביחידות שב"ס. המערך 

מקיים תהליכי פיקוח ובקרה על עבודה תקינה במרפאות שב"ס, בכל הקשור לרכישת 

  התרופות, לניהול מלאי התרופות במרפאות, והנפקת התרופות לאסירים.

ביקורות  במרפאות  64בנושא תרופות לחובשים ונערכו השתלמויות  4התקיימו  2012בשנת 

  ע"י הרוקחת הארצית.

 

  תחום מעבדות 3.11

  בשב"ס קיים מערך מעבדות טוקסיקולוגיות ומעבדה קלינית הממוקמת במתחם רמלה.

בדיקות סמים לאסירים  ע"ילגילוי וזיהוי סמים, המעבדות מספקות שרות טוקסיקולוגי 

  ולמועמדים לעבודות שירות. 

 מעבדות מעניקות שרותי בדיקות סמים למג"ב ולשב"כ. כן, ה כמו

  בדיקות סמים: נתוני 
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, הן CAPהבינלאומית,  מעבדות הטוקסיקולוגיות משתתפות במערכת בקרת האיכותה

  .לבדיקות הסמים הראשוניות והן לבדיקות האימות

מתחם ב הר לבתי הסומבוצעות בדיקות קליניות רוטיניות בסיסיות, במעבדה הקלינית 

  . רמלה

  בדיקות אלו מסייעות לרופא בהבנת מצב המטופל ובהכוונתו לביצוע בדיקות נוספות.

המעבדה הקלינית כוללת ספירות דם, בדיקות שתן לכללית, איסוף שתן, ביוכימיה, בדיקות 

  קרישה וניטור תרופות.

  

  

  נתוני בדיקות קליניות:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1-4.2012לתקופה * (נתון מתייחס 

   .NEQASהמעבדה הקלינית משתתפת במערכת בקרת האיכות הבינלאומית, 

 

  

  

  

  

יקות בד
 קליניות

- ביוכימיה
 בדיקות 3,330

 -דם ספירות
 בדיקות*  1,169

ניטור 
 - תרופות

 בדיקות 389

 -איסופי שתן
 בדיקות 94

 -שתן כללי
 בדיקות  776

  -קרישה

 בדיקות 551 
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 יעוד הרבנות הראשית לשב"ס
  

הרבנות הראשית לשב"ס, בראשותו של הרב הראשי לשב"ס, מופקדת על מערכת השירותים 

בתחום  הינה  הדתיים הניתנים לאסירים ולסוהרים בני כל הדתות. עיקר פעילות הרבנות

וכן הענקת שירותי דת וביצוע פעילות דתית  כולל  שבתות ומועדי ישראל ,שמירת הכשרות

פעילות תקונית תורנית במערך משולב של כל גורמי מערך הטיפול החינוך והתעסוקה 

  הקיימים בארגון.

הרבנות הראשית לשב"ס מאורגנת כמחלקה הפועלת בראשותו של הרב הראשי ובכפיפות 

  באגף האסיר . תקוןחטיבת ה לראש

  

  תחומי עיסוק

 אבטחת ופיקוח הכשרות •

הפעלת מפגשי  מ ואג"ד,אגפי לש" מדרשות תורניות, התקון התורני הכוללת:הפעלת מערכת  •

  שיקום תורני סדנא וקבוצות תורניות,

 הפעלת בתי כנסת לסגל ואסירים •

 אספקת תשמישי קדושה •

 מתן סיוע לאסירים לקיום מצוות •

 ותי דת לאסירים לא יהודיםאספקת שיר •

 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 . •

 

   

  

 הרבנות הראשית
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  ותמערך הכשר

מערך הכשרות בשב"ס עובד עפ"י עיקרון של מעגלי אבטחה אשר נותן מענה הולם לשמירת  •

 הכשרות .

 אופן פעולת מעגל האבטחה •

  

   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  כוח אדם 

אזרח משגיח כשרות   אסירים עובדי כשרות  רבנות

  בש"ק

  19  107  רבני שב"ס

  

 מטבחים  בחים הכוללים מט 23מכשירנים והוכשרו  011גויסו למטרת מבצע הכשרות לפסח   •

 מרכזיים ויחידתיים ומטבחי חלוקה.

 תעודות כשרות לכלל היחידות בשב"ס. מתן  •

 לאחר ביקורות. נופקו למטבחים מערכות מיכון בתחום הכשרות •

 ביצוע ביקורות פתע וכן ביקורות מתוכננות ביחידות. •

  

  

  

  

  בבתי סוהר בהם אין רב קבוע
  או קיימת בעיה באיתור אסירים

  או סוהרים לשבת 
מופעל אזרח משגיח כשרות 

  בש"ק

  הראשית לשב"ס

  אסירים עובדי כשרות
  י חולבימ

  סוהרים נאמני 
  כשרות בשבתות

  רב היחידהרר

הרבנות 
הראשית 

 לשב"ס

 רב היחידה

אסירים 
עובדי כשרות 

 בימי חול

משגיחי 
כשרות 

 אזרחיים

במקומות בהם 
אין רב קבוע 
וישנה בעיה 

באיתור אסירים 
או סוהרים 

לשבת מועסק 
 אזרח בש"ק

התקנת מערכות 
צילום ותיעוד 

 במטבחים
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  אספקת מנות מזון "מהדרין" לאסירים חרדים

  

מתנהלים ברמת כשרות מיטבית, מספק השב"ס מנות מזון בכשרות למרות שמטבי שב"ס 

  מהודרת .

וקביעת הזכאות ע"י ועדה  1.22.00הקריטריונים לקבלת מנות כנ"ל  מופיעים בפקודת הכשרות 

  מחוזית ובאישור הרב הראשי ורח"ט  תקון . 

באוכלוסיית  דולעקב גי בממוצע חודשי היו זכאים  אסירים כל חודש למזון "מהדרין" 2012בשנת 

  "מהדרין".האסירים והעצורים החרדים קיימת מגמת עליה בזכאים למנות מזון 

  

  

  מבצעים מיוחדים לאסירים  בתחום הדת

     

              

  

  

  

  

  

  

  

  דצמ  נוב  אוק  ספמ  אוג  יולי  יוני  מאי  אפר  מרץ  פבר  ינו
236  242  242  244  243  270  247  246  249  253  250  253  
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  התורני במערך הטיפול המשולבהתקון 

רבנות שב"ס פועלת לחינוכו ושיקומו של העבריין באמצעות חיזוקה של ההוויה הדתית והקרוב 

לערכי המסורת היהודית,במיוחד במקרים בהם מגלה האסיר נטייה לאמונה הדתית ולמסורת 

מצוות,ופועלת לשם כך מפעילה הרבנות יחידות חינוך תורניות (מדרשות),אגפים לשומרי .ישראל

  מול הרשות לשיקום האסיר בתחום השיקום התורני. 

  המדרשות התורניות

 ובתי המעצר. הרבנות הראשית לשב"ס מפעילה מדרשות תורניות בכלל בתי הסוהר •

 . את כל המדרשותשב"ס מתקצב  •

והנם תחת פיקוח והנחיה של הרבנות דרשות אלו פועלות ככיתות לימוד וכמדרשות אגפיות מ  •

 ת לשב"ס .הראשי

המדרשות התורניות פועלות ע"פ תכנית לימודים חודשית ובמחזוריות של שלושה שלישים בני  •

ארבעה חודשים כ"א במחזור שנתי. בסיום כל שליש לימודים מוענקת לראויים תעודת סיום 

 וגליון ציונים. 

  מדרשות אלו משתלבות באופן משמעותי ובולט במערך העסקת אסירים בבתי  •

  ותאמות כ"חליפות תקון" במסגרת הטיפול המשולב. ומ הסוהר

הפעילות הלימודית במדרשות נערכת ברוח של שמחה ,קירוב ,חינוך למידות ואהבת  •

הבריות תוך הקניית כלים מתקנים עמהם צועד האסיר לבית השיקום התורני או בדרכו 

 לחיים אזרחים ישרים ותקינים. 
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מדרשות שהופעלו באמצעות  9תורניות שמתוכם מדרשות 63 2012הפעילה בשנת רבנות שב"ס  •

 אסירים עוזרי הוראה בתמיכת רב היחידה

  :להלן פירוט הפריסה הארצית של המדרשות ומס' התלמידים 

  
  
 

  פעילויות מיוחדות

עילה במסגרת המדרשות סדנאות לאסירים בתחום תפילין ושזירת רבנות שב"ס הפ •

 ציציות ובניין בית המקדש.

 

  

  

 

במסגרת הטיפול המשולב מפעילים רבני היחידות סדנאות שונות בתחום מניעת  •

סדנאות אלו הוא  דהמייח .אלימות,איפוק,שליטה בכעסים ,חשיבה חיובית ועוד

. חלק גדול ממפגשי סדנא אלו נערכים נירעולם התוכן התובאים מתוך שהמסרים בהם 

 .בשיתוף עם גורמי הטיפול והחינוך היחידתיים

מפגשי הקבוצות והסדנא התפתחו רבות במהלך השנתיים האחרונות ,ומהווים מרכיב  •

 מרכזי בפעילות התקון התורני. 

  

  

  

  

 מרכז דרום צפון מחוז

 כיתות תלמידים כיתות תלמידים כיתות תלמידים שנה

2012 283 13 200 12 595 36 
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  ואגדאגפי לש"מ 

 אגפי לש"מ הינם אגפים יחודיים עבור אסירים שומרי תורה ומצוות. •

באגפים אלה מוצאים את עצמם האסירים הדתיים והן האסירים החרדים  •

אשר מעניקה להם קרקע יציבה ופורייה להמשך חיים במסגרת קהילתית 

הנורמטיבי עבורם גם במסגרת המאסר ומתוך תקווה לקליטה בקהילה גם 

  לאחר המאסר בדרך מיטבית ויעילה.

 ם על חוזה התחייבות שמירת הכלליםאסירים השוהים באגפים התורניים חתומי •

 באגף.          

 

 2012 מחוז

 מס' אסירים

 240 םאגפי 3מרכז 

 75 צפון אגף אחד

 135 דרום אגף אחד

  

  תוכניות שיקום לאחר המאסר

 גורמי טיפול     רבנות שב"ס בשיתוף האגף התורני ברשות לשיקום האסיר ובשיתוף  •

      לאסירים השפוטים  בבית הסוהר. מפנה ויוצרת תוכניות שיקום לאחר המאסר   

 בעיקר בתחום הסמים, עבירות רכוש, אלמ"ב.  

    אסירים אלו מופנים למסגרות תורניות המקנות להם קרקע יציבה לשחרור מבית  •

 הסוהר ויציאה לחברה.  

אסירים למסגרות  133אסירים לתוכניות אלו ומתוכם התקבלו 330הופנו  2012בשנת  •

המופנים לעומת (!) בכמות  168%(עליה משמעותית ביותר בת .שיקוםה 

 מרכז דרום צפון מחוז

מס'  שנה
 סדנאות

סה"כ 
  משתתפים 

(בממוצע 
 שנתי )

מס' 
 דנאותס

סה"כ 
  משתתפים 

(בממוצע 
 שנתי )

מס' 
 סדנאות

סה"כ 
  משתתפים 

(בממוצע 
 שנתי )

2012 77 1133 58 1691 60 762 
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מופנים לשיקום 
 דתי

התקבלו לתכניות 
 שיקום

!  

  מתנדבים

מערך המתנדבים ברבנות שב"ס הינו אחיעזר ואחיסמך להפעלת  •

רוחני  הפעילות הבלתי פורמלית בתחום התורני דתי ומהווה סעד

 לאסירים.

הפעילות הינה מגוונת ומושתתת על מתנדבים המשויכים לארגוני  •

  מתנדבים שונים ואנשים פרטיים.

חת לשבועיים רוב פעילות המתנדבים מתקיימת אחת לשבוע או א •

  הפעילות מתבצעת בתוך האגפים ובמתן שיעורים כלליים.

  

  2012נתוני מתנדבים לשנת  רתיאו

 מרכז דרום צפון מחוז

מס'  שנה
 מתנדבים

מס' 
 משתתפים

מס' 
 מתנדבים

מס' 
 משתתפים

מס' 
 מתנדבים

מס' 
 משתתפים

2012 42 961 34 1770 93 3586 
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  פעילות עם דתות שונות

בנות שב"ס אמונה על פעילות ומתן שירותי דת לאסירים  בני הדתות השונות המצויות  ר •

 בבתי הסוהר.

 הפעילות ניתנת בעיקר לבני הדתות נוצרים ( כולל עובדים זרים )  . •

 פעילות זו לרוב מתבטאת בימי החגים וכן בפעילות חודשית קבועה.   •

הם: בית האור ,בית  יתוף הרבנות העמותות המרכזיות המתנדבות ומפעילות תחום זה בש •

אסירים  650 - כהחסד , והמשרד לענייני דתות. בשנה האחרונה במסגרות אלו השתתפו 

 נוצרים 

רבנות שב"ס מקיימת קשר הדוק עם בית הדין השרעי הגדול ובתי הדין השרעים בכלל לצורך  •

פעילות לאסירים מתן סיוע ומענה לאסירים בני הדת המוסלמית.כמ"כ רבנות שב"ס מקיימת 

 המוסלמים בשת"פ עם יו"ר האיממים שייך אבו עלי קיוואן . 

 14סה"כ   אירגונים  4בנוסף מתקיימת פעילות לאסירים הנוצריים, פועלים   •

  בפעילות הגבוהה אסירים 650מתנדבים  ומשתתפים  בממוצע שנתי 

  בתי כנסת

י כנסת  לאסירים  ולסגל בת 145הרבנות הראשית בשיתוף בתי הסוהר מתחזקת  ומפעילה  •

   .שב"ס

 - שיפור חזות בתי הכנסת הכולל רבנות שב"ס את  מגמתהמשיכה  2012 העבודה  בשנה   •

 ריהוט, מזגנים, ספרי תפילה ולימוד.

 הוכנסו ספרי תורה חדשים.    •

 .נרכשו תשמישי קדושה מזוזות ותפילין לטובת בתי הכנסת והיחידות •

  

  סגל הסוהריםב מבצעים וטיפול 

 2012חופות לסגל בשנת  96ריכת ע •

  ברוח לסגל. סיורי סליחותעריכת  •

השתתפות בלוויות ואזכרות למשפחות הסגל כולל עשרות האזכרות לציון יום השנה לחללי  •

 אסון הכרמל

  בטכס בני/בנות מצווה. רבנות הנדרשה השתתפות  •

  טיפוח ואחזקה שוטפת בתי כנסת לסגל. •

  יום עיון ארצי בנושא הערכות לפסח. •

 חלוקת חוברות תן חלקנו מידי חודש וחוברות לחגים. •

 פעילות עם סוהרי חובה  •
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 2013מגמות לשנת העבודה 

 .והמבנה האירגוני הטמעת הטיפול המשולב והתקון התורניהמשך  •

 המשך עריכת מפגשי סדנא וקבוצות תורניות •

  נות באגף זההפניית עברייני מין דתיים לטיפול באגף טיפולי רימונים ומעורבות רב •

 הוספת כיתות לימוד  תורניות. •

 (המשך המגמה) שיפור חזות בתי הכנסת והמדרשות •

 רכישת ספרי תורה נוספים  •

 חיזוק מערך השיקום הדתי תורני •

 הקמת תוכנית שיקום קבוצתי •

 הגברת הפעילות לסגל שב"ס בתחום המסורת ומורשת ישראל •

 העצמת הפעילות התורנית בקרב אסירי הפרדה •

כישורי חיים לאסירים המשתלבים במסלולי התקון התורני כגון העשרת ההשכלה  הקניית •

 והכשרה מקצועית 

 הרחבת הטיפול הדתי באוכלוסיות לא יהודיות •

 הערכות הרבנות במצבי חרום. •

  .שירות אזרחיאזרחים חרדים לקליטת  •
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  ייעוד   
  

, ניהול, הפעלה ובקרה של מערך התעסוקה בשירות בתי תכנון : ייעודו של מערך התעסוקה הינו 

  הסוהר, על מנת לספק תעסוקה לאסירים הנתונים למשמרתו. 
  

  

  

  

  

  

אחד המרכיבים החשובים בחיי האסיר בבית הסוהר הוא מסגרת עבודתו.                                                      

סוהר הקובעת כי האסיר חייב לעבוד בכל עבודה                                                      חשיבותה מצאה ביטוי חוקי בפקודת בתי ה

  המוצעת לו בבית הסוהר וכי  סירובו לעבוד מהווה עבירה משמעתית.
  

  גוף ציבורי במודל עסקי פרטי
  

ילותו נוצר תעשיות שב"ס, פועל במודל ייחודי לסקטור הציבורי בכך שתקציב פע -מערך תעסוקה

מהתהליך 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.

  

  יעדים  הנגזרים  מפעילות  תעסוקה :יעדים  הנגזרים  מפעילות  תעסוקה :

  :קטגוריות  3 -נם יעדים חברתיים הבאים לידי ביטוי ב היעדים המרכזיים בתעסוקת אסירים הי

  . חברתי - הכלכלי  ,שיקומי    -החינוכי , ביטחוני  -הניהולי 

  

  ביטחוניביטחוני  --היעד הניהולי היעד הניהולי 

העסקת אסירים מהווה תרומה חשובה לשירות בתי הסוהר לצורך הקלה על ניהול בית הסוהר 

  והביטחון בו.

  אסירים את זמנם באופן חיובי, מצטמצם הזמן הפנויבאמצעות העסקת האסירים , מנצלים ה

לביצוע פעילות שלילית.  הפעילות התעסוקתית חשובה לבריאותם הגופנית והנפשית של  

  האסירים  ותורמת לרגיעתם  ולהקטנת מספר האירועים השליליים בבית הסוהר.
  

  

  שיקומישיקומי  --היעד החינוכי היעד החינוכי 

  של האסירים בנושאים הבאים:העסקת אסירים מהווה תרומה לחינוכם ולשיקומם 

  הכשרה מקצועית המקנה מקצוע ישים לפעילות בתעסוקה בשב"ס ולאחר מכן לצורך   א.

  השתלבותו בחברה.             

  מתן אפשרויות ביטוי לכישרונות ויכולת אישית, לשיפור הדימוי העצמי.  ב.

  

  

 וקהמערך התעס
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  חברתיחברתי  --היעד הכלכלי היעד הכלכלי 

להם במימון הוצאותיהם השוטפות בבית הסוהר רווח כלכלי לאסירים במטרה לסייע   א.

לצורך רכישה 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.

  

  הטיפול  המשולבהטיפול  המשולב
  

  פעילות התקון כוללת שילוב של גורמי  תעסוקה ,חינוך , החטו"ש , רבנות ורפואה.   א.
  

ב.   התעסוקה הינה חלק אינטגרלי ומשמעותי במודל הטיפול המשולב והיא יוצרת רצף טיפולי 

  משלים

  לפעילות בתחום הטיפול הסוציאלי ,הנפשי והחינוכי לצורך הקניית כלים מתקנים לאסירים.    
  

התוכניות מותאמות באופן פרטני לסיווג האסיר וכישוריו וזאת על מנת לצמצם את ג.   

  הרצידיביזם 

  בשב"ס ולתת לאסיר המשוחרר סיכוי לחזור ולהשתלב בעולם החופשי .    
  

  

  ד.  קציני התעסוקה בבתי הסוהר , ישולבו  בבניית תוכנית תקון פרטנית  לאסיר.
  

  

  

  רים :רים :מדיניות קיימת בתחום תעסוקת אסימדיניות קיימת בתחום תעסוקת אסי
  

  מדרגים, אשר ראשיתם בעבודות שירותים ותחזוקה, המשכם במפעלי שב"ס  3האסיר עובר 

  :ואחריתם במפעלי יזם כמפורט להלן 

  

  אחזקה ניקיון ושירותים באגפים ובסביבה החיצונית א. 

    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.    

  האסיר זכאי לתגמול  מתקציב שב"ס  (ישיר).    

  

  עבודות תחזוקה ושירותים מקצועייםב. 

  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.
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  שיקום קבוצתי -יזם  -תעסוקה יצרנית במפעלי שב"ס ג. 

    בעבודות ייצור כוונתנו לעבודות נגרות, מסגרות, דפוס, הרכבה, תפירה וכדו', עבודות יצור     

  שב"ס, מפעלי יזם פרטי ובמסגרת שיקום קבוצתי. במסגרת   מפעלי    

  עבודות הייצור, תלויות בהזמנות חיצוניות, בקשרים עם גורמים כלכליים, בתשתית ארגונית         

  מתאימה ובתנאי השוק.    

  

  

  ההוויה העסקיתההוויה העסקית

  
  מערך התעסוקה,  פועל בשוק דינאמי שבו שוררת תחרות חופשית בכל תחומי הפעילות. 

  ם כח  רב ויש להתחשב בקיומם. למתחרי

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  - 

  ית יצרנית .המערך מותנית בפעילות העסק   

  

הדילמה הניצבת בפני מערך התעסוקה הינה החלטה בין חוסר תעסוקה מוחלט לבין תעסוקה 

בתנאים אטרקטיביים פחות. בשל כך קיימים מצבים שבהם מערך התעסוקה נאלץ להגיע להסדרי 

העסקה ותגמול בקטגוריות שונות בכדי לממש את מטרות שב"ס בתחום העסקת אסירים ומכאן 

  אלא הסכמים המשתנים בהתאם לזמן, מקום ולמצב עסקי נתון.  מים קבועים שאין הסכ

  תגמול האסירים נקבע  מההיקף הכלכלי של העסקה.

  

  ::  עיקרי הפעילות הושפעו מהגורמים הבאיםעיקרי הפעילות הושפעו מהגורמים הבאים

  מצב  המשק והשפעתו על הביקושים לייצור ועל עלויות הייצור.  א.
  

  בשב"ס. שעות פעילות מפעלי ייצור כנגזר מצורכי הביטחון  ב.

  ניוד אסירים עובדים מקצועיים בין בתי הסוהר.  ג.

  היערכות לפתיחת בתי סוהר חדשים לשהיית מסתננים.  ד. 

  פעילות אינטנסיבית בתחום הבטיחות בשידרוג מרכזים יצרניים.  ה.

  רכש טכנולוגיה מתקדמת.  ו.

  

  מנהלי מפעלים ובמטה המערך. -גיוס עובדים חדשים  ז.
  

  תעסוקה  בביס"ר אלה. פעילות לביסוס ה  ח.
  

  שיפוץ אגפים ושינוי אוכלוסיית אסירים בבתי הסוהר.   ט.
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  היערכות ליצירת תעסוקה באגפים.  י. 
  

  
  

     2013ריכוז  יעדים  ומדדים  לשנת  
  

  
  
  

  מס'
 

פרוט 
 היעדים

ביצוע  שנת  2012תכנון שנת 
2012 

תכנון לשנת 
2013 

העסקת מירב  1
  האסירים 

ברי העסקה 
 בפעילות

 יצרנית

הממוצע  - מועסקים בממוצע  שנתי.  2,400-כ

השנתי עמד   

 2,450 -על  כ

 מועסקים.

  

  

 2,500 -כ

מועסקים בממוצע 

 שנתי

פיתוח שטחי   2
תעסוקה 

והתאמתם 
לפעילות 

  ייצור 

   –פעילות בינוי ופיתוח  

  מש"ח 3 - בהיקף של  כ

פעילות בינוי 

 –ופיתוח  

  בהיקף  של 

  .ש"חמ 4.4-כ

נוי פעילות בי

   –ופיתוח  

  בהיקף של

  .מש"ח 3-כ   

   .א2
פיתוח שטחי 

תעסוקה 
 ומערכות

  תכנון   מפעל ביס"ר
  2012 

ביצוע  שנת   

2012 

תכנון לשנת   

2013 

  
  

 צלמון

התקנת מערכת כיבוי אש  מתפרה
 בחלק החדש

בוצע             
    30,000 ₪ 

 

מתפרה + 
 קונטקט

  מכולות   2נרכשו 
  מידוף. לא יבוצע 

  
 2010-משימה נמשכת מ

  

הגדלת חדר אוכל  חדר אוכל 
  אסירים.
 מוקפא.

מותנה בגידול מס'   -
 האסירים

הגדלת חדר אוכל  
  אסירים.

מותנה בגידול מס'  -

האסירים    

מרכז  -כללי
  יצרני צלמון

המשך ביצוע התקנת 
  מערכת כריזה .

  המשך ביצוע  
  

 2בניית 
אולמות 

  ייצור 

תקשרות עם ה    
  מתכנן. 

מותנה בתקציב 
ובפוטנציאל 

  אסירים.

שיפור 
תשתיות 

 חשמל ומיזוג 

מותנה בהגדלת זרם    
 החשמל לביס"ר .

  
  
  

  שיטה

 

מפעל  
לשיקום 

 סירים

  התקנת מצנן 

 
   30,000 ₪  
  

שידרוג מפעל בעלות 
 אש"ח 80

הפרדת לוח חשמל           
 וסלילת כבל

   40,000 ₪  
  

  

החלפת מערכת שאיבת  פעל עץמ
  נסורת.

 

  בוצע      
   150,000 ₪ 
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רכש והתקנת מכונת   מפעל עץ
  קנטים

  בוצע  
   460,000 ₪  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מס'

 

פרוט 

 היעדים

ביצוע  שנת  2012תכנון שנת 

2012 

 2013תכנון לשנת 

   .א2

פיתוח 

שטחי 

תעסוקה 

 ומערכות

  תכנון   מפעל ביס"ר
  2012 

וע  שנת   ביצ

2012 

 2013תכנון לשנת   

  
  (המשך)

  

 שיטה

מפעל 
  אוהלים

  

התקנת -המשך ביצוע     
 צנרת למצננים

מפעל 
  אוהלים

בוצע              שדרוג מערכת תאורה
    30,000 ₪ 

 

מפעל 
  אוהלים

  

  בוצע            החלפת לוח חשמל
    70,000 ₪  

 

מפעל 
  מתכת

  

  צע          בו  טון 4רכש מלגזה 
    330,000 ₪  

בחינת התקנת מערכת 
לשאיבת  עשן / גז 

  מעמדות הריתוך
חדר אוכל 

  + הכ"מ
תיבחן  -החלפת גג     

  2013 -התקנה  ב

בניית שער נוסף בחומה       מרכז יצרני
לצורך כניסה למרכז 

  היצרני
ביצוע במידה ויאושר -

  ויתוקצב.
מבנה 

  אפסנאות
  -יתוכנן  ויבוצע

הסבת מבנה אפסנאות  
  למפעל ייצור. 

   מוקפא

מבנה 
 אפסנאות

הקמת מבנה אפסנאות 
 חלופי

   מוקפא

  
 חרמון

  
 כללי

רכש והתקנת מדחס 
  ומייבש 

בוצע             
    30,000 ₪ 

 

בוצע              שידרוג תאורה    
    30,000 ₪  

  

 כרמל
  

מרכז 
  תעסוקה

  חדרי שירותים  2הקמת 
 וץ חד"א+שיפ

בוצע             
    40,000 ₪ 

  התקנת מערכת כריזה-
  הרכבת מערכת גילוי       -

  וכיבוי אש   

 

מפעל  דמון
-הרכבות 

  סכו"מ

   2הרחבת אולם 
  +הקמת מחסן    

  ומשרד.   

  בוצע  
100,000 ₪  

  הרחבת האולם     

  3תוספת מודולה     

   3הקמת אולם   כללי  
  והגדלת מפעל קיים

  בוצע
 120,000 ₪  
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פרוט 
 היעדים

  ביצוע  שנת 2012תכנון שנת             

2012 

  תכנון לשנת

2013  
 

  

פיתוח 

שטחי 

תעסוקה 

 ומערכות

  תכנון   מפעל 
  2012 

  

 

  
    

  
  

  השרון

  מפעל עץ
  

  אש"ח C.N.C- 40העתקת-  

  אש"ח 150-החלפת שואב נסורת-

  אש"ח 20 –וג גג שידר-

   אש"ח 35 -תאורה חדשה

  יציקת ריצפה 
והעתקת חדר צבע 

  אש"ח 50בהיקף של 

  תיכנון המפעל    מפעל נוסף  
 ₪ 30,000בוצע  

תכנון ובניית מפעל נוסף 
  על בסיס מתחם הכלבייה.

  השקעה מתוכננת
  מש"ח  1.2בהיקף  

    
  כללי

  באיסכוריתגידור 
של כל המרכז 

  היצרני

השלמת גידור המרכז  ₪ 40,000בוצע  
  .היצרני באיסכורית

 הקמת חממה -       

 שער חשמלי  למפעלים        
  מתוכנן לביצוע

  אש"ח. 40בהיקף של  

הגדלת החשמל   מרכז יצרני  
  במרכז היצרני

   ₪ 60,000בוצע  

  
 

    

מפעל   רימונים 
  א' טקסטיל 

  מדרגות +

חיפוי מדרגות 
  בקרמיקה

   ₪ 15,000בוצע  

על מפ   
  ב' טקסטיל  

   ₪ 25,000בוצע    ריצוף מפעל

     
מפעל  

  וייסבורד

  בשלבי תכנון     הקמת גלריה
  

  פרויקט מוערך -
  אש"ח 400 -בכ

    ₪ 18,000בוצע    איטום גג     

ייצור והרכבת   כללי    
סורגים במרכז 

  היצרני

    אש"ח  150בוצע  

  ₪  15,000 -בוצע  מערכת גילוי אש   כללי    
  גילוי אשהורכבה מער' 

    15+16באגפים  
  

  

   
  

ריצוף  רחבה   כללי
  +מדרגות

   ₪ 15,000בוצע  
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פרוט 

  היעדים
  ביצוע  שנת 2012תכנון שנת 

 2012 

  תכנון לשנת

 2013 

פיתוח 
שטחי 

תעסוקה 
 ומערכות

   2012תכנון    מפעל  ביס"ר

   
 מעשיהו

 

שיפור תשתיות חשמל   כללי
ע"י החלפת כבלים 

ת והגדלת קיבול
  החשמל

    ₪ 260,000בוצע  

רה ארגון 
המרכז 
  היצרני

  נמצא בעמ"ט 
תכנון/ בינוי / מחוז 

 ותעסוקה

  הקמת מפעל  חדש 
+ הסבת מבנה  מפעלי 

"קונטקט"  ו"פוטון"    
להרחבת מכלול כניסה   

    ותפעול.
    ₪ 230,000בוצע    החלפת גג אסבסט  

פוטון 
  העיר

    ₪ 60,000בוצע    קירוי רחבת אחסנה

    ₪ 40,000בוצע    סגירת וקירוי מצבעה  

    ₪ 40,000בוצע    עבודות חשמל ותאורה  

סגירת וילונות בסככת  אחסנה   ₪ 6,000בוצע    ניקוז מי גשמים  
אש"ח) 10(         2013-יבוצע ב   

  ניתוק גנרטור,   אטיאס
שידרוג מערכת 

  החשמל

    ₪ 50,000בוצע  

    ₪ 100,000וצע  ב  קירוי רחבת אחסנה  

  בניית סככה  
  (במקום קיימת)

  2013-יושלם ב  ₪ 150,000בוצע  
  אש"ח 80 -בהשקעה של כ

  בניית אולם ייצור ומצבעה       
  אש"ח) 50(

הריסת מבנה מצבעה ויציקת       
  אש"ח) 50ריצפת בטון (

  בניית משרדים  וגלריה       
  אש"ח) 200(

עבודות חשמל במשרדים       
  אש"ח) 75כות (ובסכ

סגירת וילונות בסככת       
  אש"ח) 25אחסנה  (

החלפת לוח חשמל   תפנית
  ראשי

    ₪ 50,000בוצע  

שדרוג מערכת חשמל   
  ותאורה

  שדרוג תא צבע   ₪ 40,000בוצע  
  אש"ח 20 -בעלות של כ

  
רמות 

  יודאיקה
הקמת מפעל לשזירת 

ציציות + בניית גלריה 
  כולל עבודת חשמל    

התקנת מזגנים-מתוכנן  ₪ 85,000צע  בו  
אש"ח) 18(  
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פרוט 

  היעדים
  ביצוע  שנת 2012תכנון שנת 

 2012 

  תכנון לשנת

 2013 

פיתוח 
שטחי 

תעסוקה 
 ומערכות

   2012תכנון    מפעל  ביס"ר

        
  

  
 

 

  תכנון סככה למפעל עץ     מפעל עץ

מפעל   
 ב' טקסטיל

  הגדלת  מפעל טקסטיל   
מותנה באישור  -בקומה ב' 

 תב"ע.

מפעל  איילון 
 ב' טקסטיל

  תיקון רצפת המפעל  

 

    ₪ 80,000בוצע    החלפת לוח חשמל  מכבסה  

מפעל   
  "לידור"

    ₪ 70,000בוצע    החלפת לוח חשמל

    ₪ 25,000בוצע    רכש מדחס חדש  כללי  

רכש והתקנת מכונת   נגריה  
  קנטים

    ₪ 460,000בוצע  

תקנת מכונת רכש וה    
  קונטקט שלייף

    ₪ 130,000בוצע  

התאמת מערכות חשמל     
  ושאיבת נסורת

    ₪ 25,000בוצע  

    ₪ 60,000בוצע    קירוי מעבר בטוח  כללי  

  
 

מרכז   גבעון  
  יצרני

הקמת סוכך מתקפל 
  מעל כניסה למפעלים

    ₪ 18,000בוצע  

  אטימת גגות   ₪ 15,000בוצע    התקנת מרזב  כללי  נ"ת  
  אש"ח 70 -ות של כבעל
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פרוט 

  היעדים
  ביצוע  שנת 2012תכנון שנת 

 2012 

  תכנון לשנת

 2013 

פיתוח 
שטחי 

תעסוקה 
 ומערכות

   2012תכנון    מפעל ביס"ר

   
 

  

  

 'אמפעל עץ 
  הקמת קירוי רחבה  

מותנה בתקציב ובאישור 
  .תב"ע

    ₪ 630,000בוצע    C.N.Cרכש והתקנת    

    ₪ 60,000בוצע    והתקנת מצנניםרכש      

    ₪ 100,000בוצע   איטום גג     

שדרוג מערכת שאיבת   אשל 
  נסורת  מרכזית 

 

    ₪ 150,000בוצע  

  שינוי התראת  ב'מפעל עץ   
כיבוי אש במחסן  

  פירזול.

    ₪ 25,000בוצע  

החלפת לוח חשמל   מרכז יצרני  
  ראשי

י הגדלת שער הכניסה למפעל  ₪ 150,000בוצע  
  המתכת והעץב'

    ₪ 10,000בוצע    הקמת עמדת זקיף    

    ₪ 70,000בוצע    רכש מייבש אוויר  כללי  

    ₪ 46,000בוצע    רכש והתקנת מדחסים    

מפעל   
  מתכת

    ₪ 330,000בוצע    טון 4רכש מלגזה חדשה 

    ₪ 30,000בוצע    רכש והתקנת מצנן    

   

  
העתקת שער רחבת  מרכז יצרני

 אחסנה
    ₪ 30,000 בוצע 

השלמת הקמת סככה      מרכז יצרני  אלה 
  ברחבת הפריקה

  מרכז יצרני   

 

  הקמת מחסן + קירוי

 
    ₪ 30,000בוצע  

  מרכז יצרני   

 

  הקמת מפעל
"משכן התכלת" 

 במכבסה

    ₪ 50,000בוצע  

  רכש  מכולה לאחסנה כללי  דקל 
  

    ₪ 10,000בוצע  

החלפת מונים בלוחות     
  חשמל

    ₪ 36,000בוצע  

  הרכבת גלריה במרכז היצרני  ₪ 15,000בוצע    תכנון  ראשוני לגלריה    

זיווד  
  אהרון

-השלמת שדרוג מע' חשמל   
 רכש חומרים וביצוע

אוהלי 
 קידר

   -קירוי רחבה כללי
  באוהל תעשייתי.

 

   ₪ 70,000בוצע  
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  כללי 
  

 

  הרכבת מזגנים 

 
    ₪ 20,000בוצע  

 2013תכנון לשנת  2012ביצוע  שנת  2012שנת תכנון  פרוט היעדים מס

3  

 

איזון בתזרים 
 המזומנים

  מש"ח. 3-איזון /עודף עד  כ 

     38-אומדן חזוי גבייה כ-

 מש"ח.  

  . מש"ח  6.9-עודף   כ -

  גבייה בהיקף של -

 מש"ח .  40.4  -כ

  מש"ח.  3 -איזון /עודף עד  כ 

 מש"ח. 40-אומדן חזוי גבייה כ-

 הגדלת היקף 4
מכירות מוצרים 

 ושירותים

 -מכירות בהיקף של                   כ  מש"ח. 40-אומדן חזוי כ

 מש"ח . 41

  מש"ח.  41-אומדן חזוי כ

5  

 

שימור / הגדלת 
 מעגל הלקוחות

  5% -גידול נוסף של כ

 2011בהשוואה לשנת 

  5% -גידול נוסף של כ . 5% -גידול של כ

 2012בהשוואה לשנת 

צמצום תאונות  6
 עבודה

צפי לירידה וצמצום תאונות עבודה 

 .2011בהשוואה לשנת  10%-בכ

  20 %–של  עלייה

  2011בהשוואה לשנת 

 

-בכצפי לירידה וצמצום תאונות עבודה 

 .2012בהשוואה  לשנת   7%

7  

  

 

  שימור 
הצלחה אחוזי 

 הכ"מבקורסי 

  מסיימים.  88%  88%  -צפי ל 

          .קורסים טרם נפתח ו/ הסתיימו  14    -

   61החישוב הינו לגבי      

 קורסים שבוצעו בלבד.    

 מסיימים.  90% -צפי ל 

גיוון סוגי  8
  הקורסים 
(קורסים 

חדשים 
המתווספים 

  לקיימים)
  

 

ן  - ו נ כ 2ת 0 1 2 :  

  השנה  מתוכננים  להתבצע 

  :קורסים   50  - כ

  

  קורסים  התבקשו ומתוכננים   30 -
  )6-8ע"י משרד התמ"ת.  (   
  

סוגי קורסים עם היתכנות   44 - ו
  לביצוע במימון מערך  התעסוקה.

  

  

  :  2012 -תוספת קורסים חדשים

  PCקורס   -

  C.N.Cהכשרה לעבודה עם  - 

  השתלמות טבחים. -

  

 

   :2012ביצוע  כללי   -

  קורסים. 75 בוצעו   

  קורסים במימון    4 -

  מ. תמ"ת.   

  קורסים במימון      71 -ו

  שב"ס.    

  

  

 

ן  - ו נ כ 2ת 0 1 3 :  

  השנה  מתוכננים  להתבצע 

  :קורסים  50  - כ

  

קורסים  התבקשו ע"י משרד   30 -
  התמ"ת.                
  קורסים)  4-6-(קיימת היתכנות ל

  

סוגי קורסים  עם  היתכנות לביצוע   46 -ו
  במימון  מערך  התעסוקה

  
  :  2013 -תוספת קורסים חדשים

  )קורס  יוזמים עסק (מט"י -

  מעשי  קורס צורפות  -

 קורס  הסמכת רתכים -

9  

 

מערכת אבטחת 
  איכות

  

המשך  אחזקת המערכת הניהולית  -
  -לאיכות 

 2008 :9001ISO    לבתי הסוהר :
חרמון,  צלמון, שיטה, רימונים , 

השרון , איילון , אשל , דקל   ומטה 
  מערך התעסוקה .

  
המשך ביצוע אחזקת המערכת  -

בטיחות וגהות בעבודה הניהולית לתקן 
18001OHSAS , 

   14001ISOלתקן איכות הסביבה 
  במרכז היצרני  אשל.

 

  בוצעה אחזקת מערכת   -

  אבטחת איכות.  

  

  .ISO 9001:2008לתקן     

  

בוצעה  אחזקת המערכת הניהולית  -

  אשל במרכז היצרני  בביס"ר 

בטיחות וגהות בעבודה 

18001OHSAS  

  14001ISOלתקן איכות הסביבה 

המשך  אחזקת המערכת הניהולית  -
: לבתי הסוהר   9001ISO: 2008 -לאיכות 

חרמון,  צלמון, שיטה, רימונים , השרון , 
איילון , אשל , דקל  ומטה מערך 

  התעסוקה .
  
  

  * הסמכה לביס"ר אלה.
  
המשך ביצוע אחזקת המערכת הניהולית  -

לתקן בטיחות וגהות בעבודה 
18001OHSAS , 

במרכז    14001ISOות הסביבה לתקן איכ
  היצרני  אשל.
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              20122012עיקרי פעילות מערך התעסוקה בשנת עיקרי פעילות מערך התעסוקה בשנת 
  

  

  

, עסקה בהדגשת הפעילות היצרנית במסגרת  מפעלי 2012 .    פעילות מערך התעסוקה בשנת1

ת לצד פתרונות חדשים שב"ס   ועבודות קבלניות וכן בהמשך פיתוח התשתיות התעסוקתיו

  לתעסוקה.

  מפוטנציאל האסירים ברי העסקה  85%היקף המועסקים עמד (בממוצע)  על  -בתחום היצרני    

  אסירים מועסקים. 2,450 - כ ועמד בממוצע על      

  
  

                                  : .    איתור לקוחות אסטרטגיים וביצוע התקשרויות לייצור בהיקפים גדולים 2

,  פתחנו ערוץ התקשרות עם                                 2012בכל שנה אנו מנסים לאתר לקוחות  אסטרטגיים ובשנת  -

למען בטחון ישראל" על כל שלוחותיה והגענו להיקפי הזמנות גדולים בייצור פינות  -"לי"בי

שוטפות למול לקוחות  זאת במקביל לעבודות ישיבה ייחודיות (פיתוח של מערך התעסוקה)

  גדולים  כגון משטרת ישראל, משהב"ט אמו"ן, וגופים גדולים נוספים.
  

  

  

  

  - המשך הכנסת  עבודה קבלנית -" טיפול המשולב "במסגרת פעילות ה -תורה ועבודה.    3

  באגפים  התורניים  בביס"ר רימונים  , אלה  ודקל.    -קשירת ציציות       
 

  

 אינטרנט, קטלוג מוצרים, -ת ממוקדת תוך שימוש בערוצי תקשורת מגוונים:.    פעילות שיווקי4

מולטיפד (משטח לעכבר) עם לוח שנתי ,  לוחות שנה, יומנים ועיתונות ,השתתפות בועידות         

 וכנסים.

  

                     .   הורחבה הפעילות מול יזמים בעבודות קבלניות.                                               5

מפעל לייצור מעמדי -"פרנקל כד"  - נפתח מפעל יזם חדש בביס"ר שיטה– 2012בסוף שנת  -      

  תצוגה מקרטון

  במקביל, הורחבה הפעילות מול חב' "פוטון העיר " בביס"ר מעשיהו.     
  

  

  

  קבלנים : , הגדלנו היקף  פעילות למול  לקוחות 2012במהלך שנת  –.   עבודות קבלניות 6

  בביס"ר  אלה ודקל.      "מגבות ערד"       

  בביס"ר השרון ,רימונים,  אלה ודקל  . "רמות יודאיקה" - ו       

     עובדים ובמקביל  לכך הגדילה  את ההיקפים  100 -פעילות זו, הגדילה את מס' המועסקים בכ      

  הכספיים   בעבודה למול  חב' רמות יודאיקה.       
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   -אבטחת איכות.  7

  כגוף טכנולוגי יצרני, פעל מערך התעסוקה לאשר את פעילותו היצרנית תחת      -     

:9001 -תו תקינה  בינ"ל לאיכות         2008  ISO –למרכזים  -ביצוע הסמכה ואחזקה

   :היצרניים

ן וענף הייצור במטה מערך  חרמון  , איילון , צלמון , שיטה , אשל , דקל, רימונים, השרו       

  .התעסוקה
  

  .  בביס"ר אשל    ISO 14001לתקן  ו  OHSAS 18001 אחזקה למערכת הבטחת איכות      -  
  

  
  

  .  יישום סל  תקציבי בתגמולי אסירים בשת"מ בכל בתי הסוהר.8
  

  

  

  

  
  
  

  2012סיכום פעילות בתחום  משאבי  אנוש  והכשרה מקצועית  לשנת  

  

  

  ת בתחום  משאבי  אנוש סיכום פעילו
  

  

  ענף משאבי אנוש נותן מענה  לטיפול בסגל מערך התעסוקה במטה ובבתי הסוהר (ק. תעסוקה 
  

  ומנהלי מפעלים) ולכח האדם העובד במפעלים (אסירים)
  
  
  
  

  סגל  - משאבי  אנוש  
  

  
  

  ה. כולל ביצוע תהליך מובנה של חפיפ -גיוס וקליטת עובדים חדשים במטה ובבתי הסוהר   *

  שיבוץ וניוד מנהלי המפעלים על בסיס הצרכים בשטח.  *

  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 
  
  
  
  

  *      מיצוי פוטנציאל אסירים  בבתי הסוהר והתאמתם לפעילות תעסוקתית / הכשרה מקצועית.

  *      שימור אסירים חיוניים במפעלים תוך ביצוע פעולות למניעת העברתם לבתי סוהר אחרים.

  *      הוצאת אישור על ותק מקצועי לאסיר שעבד במפעלי שב"ס .
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  2012 - תלמויות  מקצועיות  לסגל  הכשרה והש      
  

  

  

  

  

  

  

  

   :בוצעו השתלמויות סגל כמפורט להלן ,  2012במהלך שנת     -            
      
  

  
  

  פגישות יומיות (יום בשבוע) 10משתתפים , במסגרת  17 – קורס קציני תעסוקה  .1

  
                                    פגישות יומיות (יום בשבוע)    5משתתפים , במסגרת   9 – קורס ניהול איכות  .2

 הקורס נערך במערך תעסוקה.

  
קציני תעסוקה  בעלי תעודה  2-התקיימו במהלך השנה ל –ימי כשירות לממונה בטיחות  .3

  של                                ממונה על בטיחות.
  

                                                       השתתף איש סגל אחד במסגרת הקורס מטעם – קורס ממונה בטיחות (קורס שנתי) .4
  המוסד לבטיחות וגיהות.

  
  

משתתפים .  ההשתלמות התקיימה במהלך חודש   16 – השתלמות למנהלי טקסטיל  .5
 דצמבר.   

  
  

 אנשי סגל. 9השתתפו  –) רישיון נהיגה על מלגזה ( השתלמות בת יומיים .6
  
 

יחידה לסגל העובדים של מערך התעסוקה (בת"א ימי  3התקיימו  -ימי יחידה לסגל  .7

 ובים המלח)

  
   

 ימי הדרכה לסגל להכנה למבחני ידע. 3התקיימו  -מבחני ידע - הדרכה  .8

  
 

 25 – 2012דצמבר -סיור לימודי בתעשייה אווירית ב התקיים -סיור לימודי    .9

  משתתפים.
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  2012יכום עיקרי פעילות הכשרה מקצועית  בשנת  ס

  
  

  : מערך ההכשרה המקצועית מובנה על העקרונות הבאים 
  
  

  

  

תחומי ההכשרה נקבעים בהתאם למקצועות  - תחומי הכשרה הנדרשים בשוק העבודה  *

העבודה ובמקצועות בהם ניתן לעבוד במסגרת המפעלים הפועלים  הנדרשים            בשוק

  בשב"ס. 

רצף טיפולי החל מלמידת מקצוע קיום  -  קשר עם הקהילה -רציפות הטיפול באסיר   *

ורכישת            ניסיון בעבודה בין כותלי בית הסוהר והמשך ליווי האסיר ע"י נציג רש"א 

  לצורך השתלבות בעבודה.

ביצוע קורסים והכשרות המסייעים לרכישת כלים                                -   הכנת האסיר לעולם העבודה  *

  .להשתלבות בעולם העבודה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

נחלקו לשתי   2012הקורסים שפעלו במסגרת ההכשרה המקצועית בבתי הסוהר בשנת  

  :קטגוריות 
  
  

תוכנית הקורס נקבעת ע"י  -קורסים המוכרים ע"י משרד התמ"ת  - קורס תעודה והסמכה  א.

ת ע"י התמ"ת ומתקיים פיקוח פדגוגי על הקורס.    עלויות שעות ההוראה של קורסים אלו ממומנו

  משרד התמ"ת.

בתום הלימודים קיימת חובת עמידה בבחינות החיצוניות של משרד התמ"ת  ולמסיים בהצלחה 

  מוענקת  תעודת הסמכה ממשלתית.

קורסים המבוצעים ישירות מול המכללות כאשר שעות - קורס הכשרה ללא הסמכהב. 

,מוענקת תעודה של ההוראה   ממומנות  ע"י שב"ס.  בתום הלימודים, למסיימים בהצלחה 

  המכללה שבצעה את הקורס . 
  

  

  

  

  : שעות הוראה 9,529קורסים בהיקף של  75 , בוצעו  2012 במהלך שנת

  אש"ח  . 970קורסים שמומנו ע"י שב"ס בעלות של    71 -

  קורסים במימון משרד התמ"ת  .  4 -
  

  . אש"ח  250  –נרכש ציוד להכשרה המקצועית ע"י השב"ס בעלות של כ    -

  

  

  ריצוף וקרמיקה, מבנאות אלומיניום ,טבחות,  :  הקורסים בוצעו במגוון רב של תחומי הכשרה 

ניהול מחסן ממוחשב, גננות, פתרון קונפליקטים בעבודה , ניהול עסק , חיווט,  הכנה לעולם 

  העבודה ,  צורפות ,  הסמכת רתכים , איפור אומנותי, שזירת פרחים וכו' .
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  אסירים.   1,196  –, השתתפו בהכשרה מקצועית    2012סה"כ בשנת   -

  

  
  
  

                                   

  2012סיכום עיקרי פעילות כספית בשנת 

  
  

מערך התעסוקה הינו גוף ייחודי שתפעולו השוטף מותנה בהכנסות מייצור ומכירת מוצרים 

ם קבוצתי לאסירים ועל כן מבוסס על ושירותים              ובהפעלת מסגרות מפעלי יזם ושיקו

  עסקיים. - פרמטרים כלכליים

  

  נתוני תקציב

  

  מש"ח.  47  -כ    2012מסגרת תקציב מותנה לשנת    -

 -מש"ח, ביצוע בפועל כ  18.6 -כ)  2011(כולל עודפי תקציב    2012תקציב ישיר  לשנת   -

100%.  

  

  

  נתוני גביה / תזרים מזומנים

  

  מש"ח.  40.4 -כ  -יה)   הכנסות בפועל (גבי  -

  מש"ח.  33.5 -כ  - הוצאות בפועל                 -

     מש"ח.    6.9  -כ  -עודף בתזרים מזומנים    -

  מש"ח.  9.75 -כ  -  2012התחייבויות לשנה"ע    -

  

  

  נתוני פעילות כספית

  

  .מש"ח  41 -הסתכם לסך של כ ,   2012 מחזור מכירות בגין מוצרים ושירותים, לשנה"ע     -

  

                                                                                                            
  
  

  2012סיכום עיקרי פעילות משרד יועמ"ש תעסוקה בשנת  
  
  
  

בתחומי עיסוק מרכזיים של המשרד  ,  2012להלן הפעולות שבוצעו במהלך שנת העבודה  -

:  
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  הסכמי התקשרות. 1
  

  

  

  כל הסכמי ההתקשרות החדשים לסוגיהם, שולבו בעת חידוש ההתקשרות עם היזמים     
  

  

  יזמים. 106,  2012במערך תעסוקה פעלו בשנת  -

 . 13יזמים, והופסקה פעילותם של  22הצטרפו למערך   2012במהלך שנת  -

 ב.,  נקלטו בארכיון ממוחש2012כל ההסכמים שאושרו ונחתמו במהלך  -

  

  

   ריכוז ועדות תעסוקת אסירים. 2
  

  ועדות תעסוקת אסירים לבחינת יזמים ולקבלת החלטה,  2, התקיימו  2012במהלך שנת   

  לעניין אישורם כיזמים במערך התעסוקה בשב"ס, ולעניין קביעת סוג התגמול לאסירים   

  וגובה הערבויות.  

  יזמים נוספים. 6קשרות עם יזמים והחלו תהליכי הת 16בוועדות אלו נבחנו ואושרו   

  

  

    התקשרויות במכרזים. 3
  

מכרזי רכש/ ציוד/  5, הוכנו לפרסום,  ו /או טופלו במערך התעסוקה, 2012במהלך שנת 

  חו"ג/ שירות,

  פניות  13 -מימושי זכות ברירה להתקשרות עם זוכים במכרז, כולל עריכת חוזים ו 25 -ו  

  . לאישורי ספקים יחידים (פרוטוקולים) 
  

  

  השבת חובות מיזמים. 4
  

 

  :להלן פירוט הפעולות שבוצעו מול לשכת ההוצאה לפועל ופרקליטות המדינה     -  

 הליכים בהוצל"פ  .א
  

  , הוגשו ללשכת ההוצל"פ פעולות לקידום הגבייה בתיקים הפתוחים.2012במהלך שנת  

  

  נקיטת הליכי תביעות בפרקליטות  .ב
  

חוב יזם) הוכרזו כפושטי רגל במסגרת הליכים                                    , החייבים (לגביית 2012במהלך שנת  

  לקידום גביית החוב לשב"ס במימוש נכס הפש"ר.
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  פקודות ונהלים. 5
  
 

  בוצע עדכון בנוהל תגמולי אסירים לפרסום , הוספת ועדכון  מקצועות ותעריפים.  -  

לצורך טיפול בפקודה המשך  הטיפול  –קה פקודת הנציבות של מערך התעסו -

תעסוקת אסירים , נוהל דין ודברים עם  –בתיקון                    לפק'  בתי הסוהר 

  הסנגוריה הציבורית ,                          

  ייצוג שב"ס בוועדת הפנים לקידום החקיקה בקריאה שניה ושלישית.
  
  

   טיפול בתביעות נזיקין של אסירים. 6
  

ניתן סיוע משפטי וחומר לפרקליטות וליועמ"ש , במס' תביעות נזיקין של  -

 אסירים                     שנפגעו במפעלי שב"ס, והמתנהלות בבתי המשפט.

  
  

  טיפול בעתירות אסירים בענייני תעסוקה . 7
  

                   ניתן סיוע , ייעוץ והעברת חומרים לק. עתירות בשב"ס  מהמחוזות השונים            -

  ובעתירות אסירים בעיניין תעסוקה , תגמולים וכו'.
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  2012סיכום עיקרי פעילות השיווק בשנת  סיכום עיקרי פעילות השיווק בשנת  
     ,  הייתה שנה טובה בהיבט של מחזור המכירות ושל מס' המועסקים.                                              2012שנת העבודה  

  ₪)מליון  40-אסירים ומחזור מכירות כ  2,450-( העסקנו כ
  
  

בשנה זו,  זכינו לראות מקרוב את האיומים וההזדמנויות כאשר בפתח התהפוכות בעולם הערבי                    
  והמשבר הכלכלי הארופאי.

  
  

תנו היפה כמערך במקביל לאילוצים, לשינויים ולקיצוצים הכואבים אצל  הלקוחות, ניצלנו את שע
  חזק .

  
  

  
  
  

,  הגדלנו את מספר המועסקים במפעלי התעסוקה  ואת מחזור המכירות לעומת 2012בשנת עבודה 
  .   2011שנת 

  

בשנת עבודה זו, הרחבנו את הפעילות המשותפת עם רבנות שב"ס ("תורה ועבודה") והכנסנו 
  לאגפים התורניים עבודה, כך שהאסירים יכלו ללמוד ולעבוד.

  מקביל לכך , הורחבה הפעילות הקבלנית באגפי ביס"ר השרון , רימונים וצלמון.ב
  

  

  

  

  

  

  
  

  :,התמקדה בנושאים הבאים   2012פעילות השיווק בשנת 
  

  

   -  הידוק והרחבת הקשר עם לקוחות אסטרטגים
  

, אופיינה בהתמקדות ובהתרחבות עם לקוחות גדולים בתחום העב' הקבלניות 2012שנת 
 ים)(עבודות ידי

  : בשנה זו, התקבלו הזמנות בהיקפים גדולים בתחום העץ והמתכת

 אמו"ן.    -משרד הבטחון  -

 מפקדת זרוע יבשה. –צה"ל  -

 פרוייקטים שונים למול משרד המשפטים. -

 )2012פרוייקטים שונים עבור עיר השוהים (לקראת סוף שנת עבודה  -

  משטרת ישראל . -

 בלנות משנה  .בשנה זו הורחב הקשר עם לקוחות בעבודות בק -

 המשך ביצוע ייצור פרויקט " מעמקי ים " , עבור משרד הביטחון .       -

הרחבת פעילות "קשירת ציציות" הן במפעלי התעסוקה והן באגפים התורניים        -

  בבתי הסוהר.
  

   - יזמים

 הייתה "שנת היזמים" בהיבט של היקף המועסקים . 2012שנת עבודה  -

 לנו והרחבנו את מספר המועסקים במפעלי היזמים: במהלך שנת עבודה זו , הגד -

  "פרנקל כד" , "רבל" , "פוטון העיר "  , "טבע נאות" , "קונטקט קיסריה".
  

 

  

   - עבודות קבלניות 

  שנה זו, הייתה שנה לא פשוטה במובנים רבים .  למרות זאת הגדלנו את הקיפי העבודה 

  בעבודות  הקבלניות .

  ייתה הרחבת הפעילות הקבלנית בעבודת קשירת ציציותבין הפעילויות המרכזיות ה
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ליזם "רמות יודאיקה" , "טלעד הפקות" , "א.ת. קרטונז'" , "ת.מ.מ", "סילקו" , ועוד.                                      

  בנוסף לכך הוכנסה עבודה קבלנית לאגפי ביס"ר השרון , רימונים וצלמון.
  

                                          20122012    פירוט לקוחות בפעילות  בשנתפירוט לקוחות בפעילות  בשנת
  

  
                   

  פעילות   מפעלי יזמים
 במפעלי 

  קבלנית
 שב"ס

  עבודות חוץ
 שיקום קבוצתי
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  אטיאס
  קיי אנד אף 

  ביג בג 

  X  2  טבע נאות
  לידור אקטיב

  פוטון העיר
  תעשיה אווירית

  תפנית
  וייסבורד

  X  3קונטקט קיסריה
  בול עץ

  פק  -יונייטד
  סףאהרון יו -זיווד 

  פאן
  מרכבים

  דנדי אזרן
  פרנקל כד

 רבל
  
 

א.ת מוצרי ברזנט בע"מ 
  א.ת קרטונג 

  עינתוש -אבני עינת
  אגם תעשיות בע"מ 

שרותים טכניים  -אדלמן
  מוצרי מגנט-אור פרו

  כלים  –אורה קטנוב 
  אורחה חיים ראובני

  אורית טראוב
  אורנטפאוור בע"מ

  אחוזות החוף
  אייל חיימוביץ

  אינטר אלקטריק
  וגרף  מוצרי נייראינפ

  ספקים לבתי מרקחתאיתן 
  אל עד הפקות דפוס

  סיגמא -אלפא
  מתכת בע"מ -אלקיים

  ארגו
  ארד ארט דיפסליי

  ריהוט תעשייתי -ארז
  אשכר

  באטם ליין מדיה בע"מ
  דיגטל פרינט אינק-בורדו

  ביפור מרקט גרופ בע"מ
  ברודווי תעשיות נייר

  בריל דיוייס 
  גל פתרונות פ.ר
  דגל ושלט בע"מ

  דנה כהן בידיזיין
  דנישבסקי

  דפוס אהרון
  דפוס מאיר גרף

  דפוס ענבל
  דפוס פאר

  דפוס שמואל
  דפרון בע"מ

  הועדה לאנרגיה אטומית
  המועצה הדתית הרצליה

  זהבה שירצקי-המכשיר
  יו"ש-המנהל האזרחי

  המרכז האולימפי הלאומי
  המשרד לבטחון פנים

  הקריה למחקר גרעינית
  הרשות לפיתוח הנגב

  זולה
  ל רהיטי תינוקות ט.

  טופ יודייקה
  שושנה חזן -טי מקס 

  טיימסטריפ
  טלעד הדפסות

  יהדות באמונה  -יה"ב
  יוסף טהורי

  יעל קוליש תמר מימרן
  כ.מ טלי שווק תעשיות
  כיתן תעשיות טקסטיל
  כללית הנדסה רפואית

  ליהי גונן
  לילך שפיר

  לשכת הבריאות מחוז דרום
  לשכת נשיא המדינה

  
 

  מ.מיכאלי הנדסה
  מג"ב ימ"מ
  מגבות ערד

  מוטו לוק תעשיות
  מועצה איזורית מגידו

  מזרע מדיקל בע"מ
  קבלן בניין-מחאמיד עלי

  מטרו
  בכר -מפעלי האומן אדן

  מרכבים
  מרכז הבריאות הנפש ב"ש

  מזרע-מרכז לבה"נ
  משהב"ט אמו"ן
  משהב"ט מנה"ר

  פרו' מל"ח-משהב"ט מנה"ר
  טקסטיל-משהב"ט מע' הספקה

  נותעב' שומשטרת ישראל 

  משכן התכלת בע"מ

  משרד בינוי והשיכון

  משרד האוצר יח' בנ"אמ
  משרד האנרגיה והמים

  אגף הכספים - משרד הביטחון

  משרד המשפטים
  משרד הפנים בנא"מ

  משרד התחבורה בנא"מ
  משרד התמ"ת

  אוכלוסין, הגירה-משרד הפנים

  משרד ראש הממשלה

  נועם אורים 
  ניו סופרפייל

  נפטון פונדק את איילון
  ובסקי בע"מסד

  סופר פייבר
  סילברטקס

  סילקו (כלים)  א.ש בע"מ
 עיריית ראשל"צ

  ערד תעשיות טקסטיל
  פיצקלה

 פלציב
 צייט אחזקות בע"מ

  צרפתי דיאנה
 קיי אנד אף

  קינגסטון טכנולוגיות 
  קליר בע"מ
  רקמה ודגלים -קלמן ברמן

  קלסיקלטת
  התור הנדסה ובנין -קן

  קרן ידידות
  רונית דגלי אומות בע"מ

  רוס עיצובים
  רימוני פלסט

  שיינברגר -רמות יודייקה
 שגיב

  שוק סיטוני לישראל
  שוקת אלומניום בע"מ

  שירלי לביאה דנה קלבלט 
  שירן פרץ מרדכי

  שני קושצי יזמים צעירים
  תופינית  בע"מ 

  תילתן ערכות למידה 
  תעשיות מזון מטוסים –תמ"מ 

  תמנון הופ
  מגבות ערד

 תעסוקת השני 
 

  תמרכז הקופסאו
  מצל"ח צריפין

  נידקו
  צריפין   - עלית

  כרמיאל -שטראוס 
  נצרת עלית-חבילות שי עלית-שטראוס 
  תעבורה

  מצל"ח בית שאן
  שחקים טכנולוגיות

  נגריית לוי ישראל
  כפיר נילסן

  העוגן פלסט
  סטודיו  לקרמיקה 

  סולמות חגית
  איסכור 
  מרכבים

  אביזר סנטר
  א.ש. ייצור ושיווק רהיטים

 הארגז
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פריסת מפעלים ופעילות ארצית פריסת מפעלים ופעילות ארצית   --מפעלי התעסוקהמפעלי התעסוקה  פירוטפירוט

--  20122012  
  
  
  

  

  גורמי חוץ  -לקוחות 

 

 פנים -מפעלי שב"ס 

  בית סוהר מחוז

 

  ע.חוץ יזמים קבל'

(שיקום 

 קבוצתי)

מפעלי  טכס' מתכת עץ סה"כ

שיקום 

 צה"ל

הרכבה 

 ודפוס

 סה"כ

  איילון 

 

17 2 - 19 1 - 2 - 2 5 

  ניצן 

 

2 - - 2 - - - - 1 1 

  ג"ןמ 

 

2 - - 2 - - - - 1 1 

  מעשיהו 

 

- 4 11 15 - - - - - - 

  נ"ת  מחוז

 

22  1 23 - - 1 -   1   

  באגף 3+
3 

 1 1 - - - - 4 - 1 3 גבעון מרכז

  השרון 

 

10 2 4 16 1 - - - - 1 

 4 2 - 2 - - 15 - 1 14 רימונים 

  אופק 

 

1 - - 1 - - - - 1 1 

  חרמון 

 

4 2 3 9 - - - - 1 1 

  כרמל  חוזמ

 

3 1 - 4 - - - - 1 1 

  שיטה צפון

 

9 1 - 10 1 1 1 2  5 

  צלמון 

 

4 3 - 7 - - 1 - - 1 

  דמון 

 

1 - - 1 - - - - 1 1 

    אשל  

 

16 1 - 17 2 1 - - - 3 

  אוה"ק  מחוז

 

2 1 - 3 - - - 2 1 3 

  8  1 7 דקל דרום
 

  1  2  
 באגף+1

4 

 3 2 - 1 - - 6 - 1 5 אלה 

כ  " ה   ס

 

122  

** 

21 19  

 

162  

 

5 2 9 4 19 39 

       

    ישנן עבודות המתבצעות במקביל לאותם לקוחות במספר בתי סוהר. -**   ע. קבלניות          
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  2012-2001היקף המועסקים בממוצע  לשנים               
  

  

מפעלי  ע.חוץ קבלנות יזמים 
 שב"ס

 סה"כ

 1,536 330 172 429 605 2001שנת 

 1,583 385 130 443 625 2002שנת 

 1,553 415 110 480 548 2003שנת 

 1,705 447 107 536 615 2004שנת 

 1,854 450 115 545 744 2005שנת 

 2,073 462 135 564 912 2006שנת 

 2,085 448 129 564 944 2007שנת 

 2,243 474 119 691 959 2008שנת 

 2,028 455 108 608 857 2009שנת 

 2,150 445 109 645 951  2010שנת 

 2,291 466 111 752 962 2011שנת  

 487 102 905 956 2012שנת  
  

2,450 

שיעור גידול     
  2001-2012בשנים 

  

 

58% 111%  41%- 48% 60% 
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