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 משרדיות-ןועדות משרדיות וביאופן עבודת 
0B אלימות וגילוי עריות -לעבירות במשפחה 

1B1. 2B.משרד  (להלן:" שב"ס פועל בשיתוף משרד הרווחה והשירותים החברתיים א

אלימות ומין טיפול באסירים השפוטים בגין עבירות ר לבכל הקשו )"הרווחה

הגורסת כי  מערכתית -יתראייה כוללנ מתוך  במשפחה, זאת (גילוי עריות) 

בהתמודדותם עם  ולסייע להם המשפחה בני כל ללוות את קיים צורך

 הנזקים שנוצרו בעקבות העבירות ועם השלכותיהן.

3Bכללי 

 4B.לצורך כך מתקיימות הוועדות הבאות: ב  

  5B1( 6B משרדיות הפועלות -ןוועדות בי -לעבירות במשפחהמחוזיות וועדות

י שב"ס, בנושאים של גילוי עריות (להלן בשיתוף נציג במשרד הרווחה

מקיימות  אשר אלמ"ב), –ג.ע.) ואלימות במשפחה (להלן גם  –גם 

. )"וועדות מחוזיות" (להלן: דיונים מקצועיים באשר למשפחות הנ"ל

 חודשים. 6מעל  לתקופת מאסרוועדות אלו דנות באסירים השפוטים 

 

  7B2( פועלות בבתי הסוהר וועדות ה  - וועדות מסוכנות בבתי הסוהר

בגין עבירות  לאסירים השפוטים מקיימות דיונים מקצועיים באשרו

 :(להלן וכן לגבי עצורים. חודשים 6עד  לתקופת מאסר במשפחה

 .)"וועדות מסוכנות"

 

8B2. 9B.10 אB לתקנון עבודה סוציאלית  3.37ה הוראמוסדרת ב המחוזיותהוועדות פעולת

לגילוי עריות ולאלימות  דות מחוזיות"ווע -) "תע"סלהלן: "( משרד הרווחהב

אשר הותקנו מכוח תקנות  - שפחה לענייני אסירים ומשפחותיהם"במ

 .1986-שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו

11Bבסיס חוקי 

 12B.13 בBלחוק ההגנה על 5(א)(6-ו 5מוסדרת מכוח סעיפים  חוזיותפעולת וועדות המ (

 .2006-הציבור מפני ביצוע עבירות מין, תשס"ו

 

 14B.וועדות המסוכנות, באשר לאסירים -עבודת הוועדות המחוזיות ו ג

מין השפוטים/עצורים החשודים בגין עבירות אלימות במשפחה/

גילוי עריות/בעלי פרופיל אלימות במשפחה, באה לידי ביטוי במשפחה/

 במקרים שלהלן:

חובת קבלת חוות דעת הוועדות המחוזיות בעת החלטה בדבר  )1

(א) לחוק שחרור על 11של אסיר, בהתאם לסעיף תנאי -שחרור על

 (להלן חוק "שחרור על תנאי") 2001-תנאי ממאסר, התשס"א
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-מתן חוות דעת הוועדות המחוזיות בעת החלטה בדבר שחרור על )2

) לחוק שחרור על תנאי ממאסר, 7(9תנאי לאסיר, בהתאם לסעיף 

 .2001-התשס"א

ת בעת החלטה מתן המלצת הוועדות המחוזיות או וועדת מסוכנו )3

לפקודת בתי הסוהר [נוסח  36בדבר מתן חופשה, בהתאם לסעיף 

"חופשות  04.40.00ופקודת נציבות  1971-משולב], התשל"ב

 אסירים". 

 חוות דעתנו יה של אסירים תנאי מוקדם לקיום דיון בעניין שיקומם )4

 04.54.02ה המחוזית הרלוונטית, בהתאם לפקודת נציבות הועד

 אסירים"מסגרות שיקום ל"

קיום התייחדות וסיוע לפריון לאסיר/עצור מותנית בהמלצת  )5

"התייחדות וסיוע  04.47.00הוועדות, בהתאם לפקודת נציבות 

 לפריון אסירים ועצורים" 

15B3. 16Bמשרדיות לעבירות במשפחה -המשרדיות ובין ועדותלפרט את אופן עבודת ה– 

 אלימות וגילוי עריות. 

17Bהמטרה 

18B4. 19B.20 כולל עבירות אלימות, מין וגילוי עריות במשפחה.– עבירות במשפחה אBהגדרות 

 21B.עבירות אלימות שביצע האסיר כלפי בן משפחה,   -עבירת אלימות במשפחה ב

לרבות כליאת שווא של בן משפחה או עבירה אחרת שפגעה בחירותו או 

בשלוות חייו של בן משפחה, לרבות התעללות, הזנחה או נטישה של בן 

  משפחה.

 מוגדרת אלימות במשפחה. בן זוגעבירות מין כלפי  הערה:

 

 22B.קטין או בוגר עבירות מין שביצע האסיר כלפי בן משפחתו -גילוי עריות ג 

Uשאיננו בן זוגU.  בהתאם למפורט בסימן י' בפרק ח' לחוק העונשין תשל"ז)

 ).1977, וסימן ה' בפרק י' לחוק העונשין תשל"ז 1977

23Bות מתמקדת בקרבה משפחתית וביחסי ההגדרה המקצועית לגילוי ערי

 ,, יחסי מרות וסמכותהבדלי הגילאים את, תוך שהינה מדגישה תלות

  .משפחתית, סוד הקשר ומערכת היחסיםה ההיררכיה

 

 24B.ד 

 

מי שמקיים או שקיים מערכת יחסים זוגית, באופן קבוע או ארעי,   - בן זוג

 משותף.לרבות ידוע בציבור ולרבות אדם שיש לאסיר ולו ילד 

 

25B.מי שמחמת  ,1977-א לחוק העונשין, תשל"ז368כהגדרתו בסעיף   -חסר ישע  ה

גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקוי שכלי או מכל סיבה 

 אחרת אינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, בריאותו ושלומו.

26B.27 וB 1962-כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב -קטין. 

 שנה. 18אדם שלא מלאו לו 
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28B.29 זB 1991-כהגדרתו בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א –בן משפחה ,

 לרבות מי שהיה בן משפחה בעבר, והוא אחד מאלה:

בן זוג, הורה או בן זוג של הורה, הורה של בן זוג או בן זוגו של ההורה,  )1

ו גיסה, איס סב או סבתא, צאצא או צאצא של בן זוג, אח או אחות, ג

 .דוד או דודה, אחיין או אחיינית

קטין או חסר ישע המתגורר עם האסיר, ו/או אשר האסיר אחראי עליו   )2

 לצורכי מחייתו, בריאותו, חינוכו או שלומו.

30B5. 31B.כלפי בן וגילוי עריות מין אסירים המרצים מאסר בגין עבירות אלימות  א

 משפחה.

32Bאוכלוסיית היעד  

 33B.34 בB פרופיל אלימותאסירים בעלי-  

  35B1(  כלפי מי שאיננו "בן אסירים המרצים מאסר בגין עבירות אלימות

הרקע לביצוע ו קיים קשר משפחתי אחר ,משפחה" כמוגדר לעיל

העבירה קשור במערכת יחסים זוגית או משפחתית בין האסיר לנפגע 

 העבירה.

 

  36B2( בן  אסירים המרצים מאסר בגין עבירות אלימות כלפי מי שאינו"

משפחה" כמוגדר לעיל, אולם הרקע לביצוע העבירה קשור במערכת 

יחסים זוגית או משפחתית של האסיר. להבהיר כי במקרים אלו 

תעריך הועדה מסוכנותו של האסיר כלפי בן משפחה אשר בקשר אליו 

 בוצעה העבירה ולא כלפי נפגע העבירה הישיר שאינו בן משפחה.

 

  37B3(  בגין עבירות במשפחהמתועד על הליך פלילי אסיר שיש לגביו מידע ,

 : כדוגמת המפורטים להלן
 

 

   38Bשנים או פחות 3שהתרחש לפני  אירועבגין   נפתח תיק )א  

  ומתנהלת חקירה.

 

   39B40 )בBשנים או פחות 3בגין אירוע מלפני  פלילי תב אישוםהוגש כ.  

   41B42 )גB.חוסר בשל הוגשה תלונה במשטרה והוחלט על סגירת התיק 

 3ובלבד שסגירתו נעשתה לפני  ראיות או חוסר עניין לציבור

  .שנים או פחות

 

   43B44 )דB3בגין אירוע שהתרחש לפני  הליך פלילי שהסתיים בהרשעה 

 .שנים או פחות

 

  45B4( 

 

46B אסירים המרצים  מאסר בגין עבירות שאינן עבירות אלימות

שנים שקדמו למאסר נוכחי  שלוש במשפחה אולם הורשעו במהלך

וריצו מאסר בגין עבירות אלימות במשפחה, החישוב הוא מיום 

 השחרור ממאסר קודם.

 

  47B5( 48B אסירים המרצים מאסר בגין עבירות שאינן עבירות אלימות כלפי "בן 
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מידע כי התרחש או עלול  לגביהם קיים משפחה" כמוגדר לעיל, אולם

כי מידע עכשווי  יודגשלהתרחש אירוע אלימות כלפי בן משפחה, 

עדה ללא קשר לפרק הזמן שחלף מעת אירוע עבירה וצדיק פנייה לומ

   לעיל. 3קטן  כמפורט בסעיף

  49B6( 50B אסירים השפוטים בגין מספר תיקים פליליים לתקופה מצטברת

הינם בגין עבירות  מהתיקים יותר העולה על חצי שנה, כאשר אחד או

ה גם אם תקופת המאסר שנגזרה בתיקים אלו הינה קצר ,במשפחה

 מחצי שנה.

 

  51B7( 52B בגין עבירות במשפחה במהלך  למאסר על תנאיאסירים אשר נשפטו

 בגין כל עבירה אחרת.   למאסר בפועלבנוסף, השנים האחרונות ו שלוש

 

  53B8( 54B אסירים המרצים מאסר בגין עבירות שאינן עבירות מין כלפי בן

שנים שקדמו למאסר נוכחי וריצו  5משפחה, אולם הורשעו במהלך 

מרכז   ת דעתוווקיימת לגביהם ח ,מאסר בגין עבירות גילוי עריות

ה יופנו לוועד ,לעניין מסוכנות מינית )"מב"ן: "(להלן בריאות הנפשל

 גילוי עריות. החישוב הוא מיום  השחרור ממאסרו הנ"ל.ל המחוזית

 

  55B9( 56B בן משפחה קטין שאינו אסירים המרצים מאסר בגין עבירות מין כלפי

      קיים קשר משפחתי אחר.  , אךדרת בן משפחהנכלל בהג

 

  57B10( 58B אסירים המרצים את עונשם על עבירות מכל סוג שהוא ובמהלך

 יופנו, מאסרם התקבל מידע כי היו מעורבים באירועי גילוי עריות

 גילוי עריות. ל ה המחוזית לוועד

 

 59B.יבוש לצורך ג עובדים זרים שב"חים תדון באסירים המחוזית עדהוהו  ג

  S חוות דעת לוועדת שחרורים בלבד.

 

 60B.61  דBותועדומקרים בהם אין צורך בפנייה ל:  

     62B1( 63B אסיר שהוגדר במאסרו הקודם כאסיר רגיל ואין לגביו מידע

בית לא תעשה פנייה של עו"ס  ,חדש על אלימות ו/או מסוכנות

ולא יופנה קהילה גורמי הטיפול בל עו"ס) –(להלן  הסוהר

 ורך הגדרתו.לוועדות לצ

 

    64B2( 65B כי אין מקום  שיפוטית הקובעתהכרעה קיימת במקרים בהם

 את אין מקום להמשיך ,ג.ע/או כאסיר כאלמ"ב וה את סווגל

 מחוזיות.  הדיונים בעניינו בוועדות ה

 

  66Bהערה: 

67Bמחוזית גם  לעבירות במשפחהשיקול דעת העו"ס ניתן לפנות לוועדת  על פי

המצדיקות חדשות יונים הנ"ל באם יש נסיבות במקרים החורגים מהקריטר

 .ההפניהזאת, תוך הנמקת 

 

68B6. 69B.חו"ק(להלן: " קבועים ועדה ת מחבריומורכבהוועדות המחוזיות   א",( 

  :שהינם

70Bהרכב הועדה 

 וזיתהמח
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 יו"ר. - הרווחה מחוזי של השרות לרווחת הפרט והמשפחה במשרדמפקח ) 1
 אשר הינו עו"ס. הסוהר נציג שירות בתי) 2

 71B.(יוזמנו על פי שיקול דעת הוועדה) לא קבועים משתתפים נוספים ב: 

 . בית הסוהרעו"ס המטפל באסיר ב  )1

 לרבות עו"ס נפגעי העבירה. ,עו"ס המשפחה בקהילה  )2

 , במקרים בהם מעורבים קטינים.ברשות המקומית חוק הנוערפי עו"ס ל  )3

 .נציג שירות המבחן למבוגרים  )4

 וער.עו"ס מחוזי לפי חוק נ  )5

 צעירים וצעירות.  למתבגרים,מחוזי בשרות  S Sמפקח  )6

 רשות לשיקום האסיר.הנציג   )7

רות בטיפול בנפגע המעורב ישי ,כל גורם טיפולי ציבורי מוסמך אחר  )8

 .העבירה העקיפים או באסירהעבירה, בנפגעי 

 

 72B.כוחו  לבא לאסיר,למוסרם הינם חסויים ואין  וכתובתהשמות חברי הועדה  ג

אך  האסיר ובני משפחתו אינם משתתפים בדיון, .משפחתולבני  או

עדה בכתב באמצעות המטפלים והתייחסותם לו להעבירהמשפחה באפשרות 

אסיר לוועדה  טיעון בי טופס זכותהתייחסותו על ג בקהילה. האסיר יעביר

 בית הסוהר.באמצעות עו"ס  ')א(נספח 

 

73B7. 74B.הערכת לוכלהאבחון י .םהיתוומשפח נפגע העבירהאבחון והערכת האסיר,  א 

 מידת מסוכנותו של האסיר כלפי נפגע העבירה, המשפחה והסביבה.

75Bות תפקידי הועד

 המחוזיות

 76B.77 בBותתיאום וגיבוש דרכי  טיפול באסיר, נפגע העבירה והמשפח.  

 78B.79 גBגיבוש המלצות בנושאים:  

  80B1( 81Bם בחופשות לצרכי ות אינן דנות יציאה לחופשה רגילה ומיוחדת. הועד

בית עדת מסוכנות בונושא זה ידון בשב"ס, במסגרת ו .רפואיים

 .הסוהר

 

  82B2( 83Bבית הסוהרביקורי ילדים ב.  

  84B3( .יציאה לשיקום  

  85B4(  יידון בוועדות המחוזיות רק כחלק מכלל נושא זה  -התייחדות

 .הנושאים הנדונים לגבי האסיר ולא יעמדו כנושא בפני עצמו בוועדות

העבירה ו/או  נפגעותבבקשות התייחדות שנוגעות לק ר ידונו ותהוועד

  . לרבות אימהותיהן ,העבירה נפגעותמשפחה של  בנות
 תווהדיון בעניינו בוועד ,בקשה להתייחדות הגישהיה והאסיר 

לדון הבקשה, יש  מיום מאוחר מחודשייםלמועד נקבע  המחוזיות

 .בית הסוהרעדת מסוכנות בוובעניינו במסגרת 

 לידיעתו של נציג שב"ס להביא ת המסוכנותעדוו על, טרם דיון זה

להקדמת הנציג יבדוק אפשרות  .בקיום הדיון את הצורך וועדותב
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חברי ועדה בפורום  דיון או קיום המחוזית עדהומועד הדיון בו

פרוטוקול את באם קיים, מחוזית יש להציג העדה ובדיון בו .קבועים

 .בית הסוהרב מסוכנות שהתקיימההוועדת 

  86B5( 

 
 
 
 
 
 
 

 .בבקשות אסירים ליציאה לביקור בית בליווי תדוןעדה לא והו

על מנת לקבל  ,קהילההלעו"ס  בית הסוהריפנה עו"ס בנושא זה 

העבירה  ועמדת נפגעי העבירה ולבחון הימצאות נפגעי התייחסות

ר"ת טו"ש יתייעץ טלפונית עם נציג  בית.הבמקום בו יתקיים ביקור 

 לגיבוש המלצה. יתהמחוז עדהושב"ס בו

 

 87B.החלטה באם להגדיר אסיר שהופנה כפרופיל אלמ"ב, כאסיר רגיל/ או אסיר  ד 

 .אלמ"ב

 

 88B.וקליטת  תכנית טיפולית לאחר השחרור בחינת  בדבר מסוכנותו של האסיר, ה

 האסיר חזרה בקהילה.

תעשה בכפוף  הרשות לשיקום האסירככלל, בניית תכנית שיקומית מטעם 

 .ות המחוזיותמסוכנות והמלצת הועד הערכת לקבלת

 

 89B.היועץ מענה לבתי משפט לצורך דיון בעתירות אסירים. הפניה תהיה על ידי  ו

המשפטי לממשלה ו/או היועץ המשפטי במשרד הרווחה או בשירות בתי 

 הסוהר. מתן מענים אלו הינם באחריות יו"ר הועדה.

 

  90B.האסיר ממאסר. עם שחרור  מסתיימת עם שחרור המחוזיות עבודת הוועדות ז

מהכלא, המשך הטיפול בו ובמשפחתו יהיה במחלקה לשירותים  האסיר

 ו/או בשירת המבחן.  חברתיים ו/או רשות לשיקום האסיר

במקרים מיוחדים, עפ"י בקשת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה או  

החלטת וועדת השחרורים או בית משפט, הועדה תדון באסיר למרות 

 א.שחרורו מהכל

 

91B8. 92B.93 אB בגין עבירות במשפחה או אסיר שנשפט עד תום ההליכים עם קבלת עצור

לגורמי הטיפול יפנה  בית הסוהרעו"ס ועדת מיון, ווהגיע לבימ"ר לצורך 

. רק מקום בו העצור נפגעי העבירהו העצור ליידעם בפרטי ל מנתבקהילה ע

דעת עו"ס  או בני משפחתו מוכרים במשרד הרווחה, יבקש עו"ס הכלא חוות

 ,במשרד הרווחה)מוכרים  (ככול שהינם  נפגעי העבירהמצב באשר להקהילה 

בהתאם לנספח ב' "מידע אודות עבירות מיים בשב"ס ילקראת דיונים פנ

 אלימות במשפחה וגילוי עריות ובקשה לחוות דעת".

94B טיפול בעצורים

ובאסירים שזה עתה 

 נשפטו

 95B.ב 

 

 

96Bבקהילה ועו"ס ש לפנות לגורמי הטיפוללאחר שינוי סטטוס העצור לשפוט, י 

לשם  ,ליידעם בפרטי נפגעי העבירהו לעדכנם בדבר שינוי הסטטוס על מנת

בהתאם לנספח ג' "פנייה  הוועדות השונות דעת לקראת דיוני קבלת חוות

 לוועדה המחוזית לאלימות במשפחה/גילוי עריות מחוזית".

 97B.פחותאו  מאסר ימי 45 ו לותראסיר שנשפט ועד למועד השחרור המוקדם נו ג, 
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 עדהולהכין את כל החומר הנדרש לו בבית המעצרבאחריות גורמי הטיפול 

דו"ח  לרבות ,)ו' ה' 'דים עדה (נספחולנציג שב"ס בו ולהעבירו הרלוונטית

  .ישנובמידה ו ,סוציאלי של גורמי הקהילה

 98B.ד 

 

 

 

 

 

 ימי 45מעל ה של נותרה לו תקופעד למועד השחרור המוקדם אסיר שנשפט ו

עדה ולהכין את כל החומר הנדרש לו בית הסוהר הקולטבאחריות  ,מאסר

דו"ח  לרבות ,)ו' ה' ד' יםעדה (נספחולנציג שב"ס בו הרלוונטית ולהעבירו

הקשר יודגש כי מקום בו . ישנובמידה ו ,סוציאלי של גורמי הקהילה

בבית ל העו"ס המטפבאחריות  ,הטיפולי בתקופת המעצר היה משמעותי

והחומר הנדרש  הדוח הסוציאלי אודות האסיר כין הוא אתלה המעצר

 .לוועדה

99B.באחריות , חודשי מאסר 6-מעל לאסירים השפוטים בגין עבירות במשפחה  ה

 לקבל את חוות דעת עו"ס הקהילה. מזכירות הוועדות

 100Bבמקרה בו אסיר שפוט הגיע לבית המעצר רק למטרת מיון והוא שוהה בבית .ו 

עדה ובו להפנותו לדיון בית הסוהר הקולט, באחריות ימים ספוריםהמעצר 

 . הרלוונטית מחוזיתה

בית אחריות  לחודש ימיםעם זאת, היה ושהייתו בבית המעצר תארך 

 .בוועדה הרלוונטית להפנותו לדיון המעצר

 101B102 .זB באחריות  ,האסירים השפוטים בגין עבירות במשפחהבאשר לאוכלוסיית

להקליד את סיווג האסיר במערכת  ,או מי מטעמו ,אסיריםל ניהוקצין 

 .הממוחשבת

 

 103B104 .חBבית , עו"ס במקרים בהם עצור בגין עבירות במשפחה משתחרר ממעצר

נפגע העבירה מוכר במשרד  באםרק יעדכן את עו"ס הקהילה  הסוהר

  .הרווחה

 

 105B.106 טBהפרטים  העו"ס יקפיד על מילוי טופס הפנייה כהלכה, יש לוודא שצוינו כל

נפגעי . היה ויש מספר ולנפגעי העבירהלאסיר, למשפחתו  הרלוונטיים באשר

כל הגורמים המטפלים  יש לפרט את פרטי כולם, כולל פרטי ,עבירה

יש לפנות  ,נפגעי העבירהבקהילה. במקרה ועולה קושי בקבלת מידע על  

ר"ת  תעודת זהותו.ומספר  נפגע העבירהתוך ציון שם  ,עדהולנציג שב"ס בו

 טו"ש יוודא כי הטופס אכן מולא כהלכה ויחתום עליו.

 

 107B.108 יBות המחוזיותעדוככלל, הפנייה והמסמכים הנלווים יועברו לנציג שב"ס בו 

 באמצעות התקשורת האלקטרונית.

 

 109B.110 יאBבעניין כלשהו בנוגע לאסיר  ות המחוזיותעדוהיה ועולה צורך לפנות לו

 עדהויה תעשה דרך נציג שב"ס בו, הפניותעדובו זה מכבר שעניינו נדון

 בלבד! נציג שב"ס יפעל בנושא ויחזיר תשובות בהקדם. הרלוונטית

 

111B9. 112B.יש לפנות לעו"ס  ,עבירות במשפחה של פרופילם בעלי בעניינם של אסירי א

בפנייה יש להקפיד להעביר את מירב פרטי נפגעי . עתדת קבלת חוול  קהילה

113Bלי אסירים בע

עבירות פרופיל 
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 במשפחה בהתאם לנספח ג'. העבירה

 114B.115 בBעדהויש לפנות לנציג שב"ס בו ,הקהילהעו"ס מ עתדת עם קבלת חוו 

), ו' ועדה (נספחלוטופס פנייה (בצירוף המסמכים  הרלוונטיים  המחוזית,

כתב אישום  גזר דין, הכרעת דין, -וככול שישנם  ,עו"ס קהילהת דעת חוו

 .בהתאם לצורך ,מב"ן ת דעתוחוו

 116B.ויוחלט האם האסיר יוגדר  ג שב"ס יקיים התייעצות עם יו"ר הועדה,נצי ג

 עדהוועניינו ידון בו בעל פרופיל אלימות במשפחה/גילוי עריותכאסיר 

 , או האם יוגדר כאסיר רגיל. המחוזית

 

 117B.הרי  בעל פרופיל אלימות במשפחה/גילוי עריות,  היה והאסיר יוגדר כאסיר ד

 יו ככזה לכל דבר ועניין. שמרגע ההגדרה יש להתייחס אל

 

 118B.119 הBבאחריות ר"ת טו"ש  - /ג.עפרופיל אלמ"ב אסירים בעלי באשר לאוכלוסיית

בהתאם להמלצות   ,הממוחשבתבמערכת  להקליד את סווגם וסגירת סווג

             .המחוזית הועדה

 

120B10. 121B.122 אBמקוםפי -עדה מחוזית עלועניינם של אסירי אלמ"ב/ג.ע ידונו בו ,ככלל   

123Bלמעט עניינם של אסירים שב"חים עובדים זרים, מגורי האסיר בקהילה ,

 .למגורי נפגע העבירהשעניינם יידון בוועדה מחוזית בהתאם 

124B היה והאסיר חסר כתובת או שאינו תושב ישראל, מיקום הוועדה יקבע עפ"י

   . מגורי נפגע העבירה

125B וועדות ה טיפול

בהתאם  המחוזיות

 לסטטוס האסיר

 126B.127 בBעבירה שלא ניתנים לאיתור או נפטרו נפגעי-  

128Bאו כאשר נפגע  לאחר שמוצו האפשרויות לאיתור נפגע העבירה וכתובתו

אשר תדון  במשפחה אלימותל המחוזית יש לפנות לוועדתהעבירה נפטר, 

 .עפ"י צורך תחליט על  פעולות נוספותובמקרה 

 

 129B130 .גBהמחוזית, עדהוואין לפנות ל - חודשי מאסר 3עד השפוט אלמ"ב/ג.ע  אסיר 

(נספח  להודיע לגורמי הטיפול בקהילה על גזר דינו ומועד שחרורו יש אלא

 ז').  

 

 131B132 .דBעניינו  -חודשי מאסר  6חודשי מאסר ועד  3-מהשפוט  אלמ"ב/ג.ע אסיר

 ).  18(ראה סעיף  בית הסוהרעדת מסוכנות בוידון בוי

 133B134 .הB מאסר חודשי 18ועד  מאסר חודשי 6של היה והאסיר שפוט לתקופה -  

בפורום חברי ועדה קבועים, ללא  הרלוונטית, מחוזיתהעדה ובועניינו יידון 

למעט במקרים  ,השונים באסיר ובבני המשפחה גורמי הטיפולהשתתפות 

 הבאים ובכפוף לשיקול דעת הועדה:

 

  135B1( 136B קטינים. נפגעי העבירהכאשר  

  137B2( 138B התרשמות מרמת מסוכנות גבוהה.קיימת כאשר  

  139Bאת כל  המחוזית עדהולנציג שב"ס בו בית הסוהר יעביר עו"ס ,לצורך דיון זה

 .וללא צורך בוויתור סודיות 14בסעיף המסמכים המצוינים 

 

 140B141 .וBבפורום חו"ק תתקיים עפ"י שיקול דעת חברי הועדה גם במקרים של  ועדה 
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זאת במקרים בהם  חודשים 18העולה על אסירים השפוטים לתקופה 

 דעת משלימה, יתרת מאסר קצרה, דיון בעתירה ועוד. נדרשת חוות

 142B143 .זB הוועדה  פרופיל אלמ"ב/ג.ע יתקיימו במסגרת דיוניאסירי דיוני הגדרת

 .ו"קח בפורום

 

 144B145 .חB עם קבלת אסיר השפוט בגין עבירות אלמ"ב או גילוי עריות לתקופת מאסר

נציג שב"ס פנייה בעניינו ל בית הסוהר, יעביר עו"ס חודשים 18 מעל שהיא 

ה פנייה לוועדנספח ד' ". הפנייה תעשה ע"ג המחוזית הרלוונטית עדהובו

  ".מחוזית /גילוי עריותבמשפחה אלימותל המחוזית

 

    

146B11.   ועדה מחוזית משולבת לגילוי עריות ואלימות במשפחה תתקיים ותכין חוות

 סוגי העבירות, במקרים שלהלן: 2-דעת אחת בהתייחס ל

147Bוועדה מחוזית 

 משולבת

  148B.במקרים בהם האסיר הורשע ומרצה מאסר הן בגין עבירות אלימות  א

, יתקיים הדיון בוועדה המחוזית במשפחה והן בגין עבירות גילוי עריות

 המחוזית עדהוונציג שב"ס, ב. יש להפנות טופס פנייה ללגילוי עריות

 . ')ד(נספח  גילוי עריותל

 

  149B.150 בB מאסר בגין עבירות גילוי עריות מקרים בהם האסיר הורשע ומרצה

, יתקיים הדיון בוועדה וקיים מידע בגין עבירות אלימות במשפחה

ה בוועד ,יש להפנות טופס פנייה לנציג שב"ס המחוזית לגילוי עריות.

 .')ד(נספח  גילוי עריותל המחוזית

 

  151B.152 גB במקרים בהם האסיר הורשע ומרצה מאסר בגין עבירות אלימות

, יתקיים דיון בוועדה המחוזית דע על גילוי עריותבמשפחה וקיים מי

 ועדהנציג שב"ס בויש להפנות טופס פנייה ל לאלימות במשפחה.

  ').דהמחוזית לאלימות במשפחה (נספח 

 

  153Bות השונותעדוהפנייה לו דרכי" -ח' נספחטבלה ב גם ראה".  

154B12. 155B.156 אB ת הסוהרבייעביר מעת לעת לגורמי הטיפול ברכז ארצי לעבירות במשפחה 

את רשימת נציגי שב"ס במחוזות השונים, ופירוט הוועדות בהן הם 

 משתתפים.

157B פעילות נציג שב"ס

 ות המחוזיותעדובו

 158B159 .בBהמחוזית, עדהויקבע נציג שב"ס בו ,עם קבלת הפניות השונות מבתי הסוהר 

את סדר העדיפויות באשר לקביעת מועדי דיון  ,יחד עם יו"ר הועדה

תחילת מועד ב , תוך התחשבותככל שניתן ,ות יקבע. סדר העדיפלאסירים

 הכרות, מועד זכאות לחופשה ומועד שחרור מוקדם. לצורך ,מאסרהריצוי 

 

 160Bיגבש את רשימות האסירים לימי הדיונים המחוזית עדהונציג שב"ס בו .ג 

דיונים  ן ימיוארג ,בתי סוהר ובמידת האפשרעפ"י ויפעל לריכוז דיונים 

  במפקדות המחוזות.

 161B.את רשימות הדיונים  המחוזית עדהויפרסם נציג שב"ס בו ,מדי תחילת חודש ד

לצורך  ,לכל בתי הסוהר, מעת הפרסום הקרובים הקבועים לחודשיים
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. העתקי הרשימות יועברו לרע"ן טו"ש, לרכזת עבירות "רסיגורמי בהערכות 

"ס מחוזי (פרסום, מועדי הדיון לעו טו"ש ציןירות מין ולקבמשפחה ועב

 )., כאמור לעילקהילה נעשה ע"י מזכירות הוועדות

 162Bעדהובמערכת הממוחשבת את תמצית המלצות הו יקלידנציג שב"ס  .ה 

 עדה.ומועד הדיון בוסיום סמוך ככל הניתן מ המחוזית,

 

 163Bנציג שב"ס יקיים ימי עיון ופעילות אוריינטציה לגורמי הטיפול בשב"ס   .ו

 בתחום העבירות במשפחה.

 

 164Bבאשר לדרכי   ,גורם מייעץ לצוותי הטיפול בבתי הסוהר יהווהנציג שב"ס  .ז

 .ות המחוזיותעדוהטיפול ותפקודם בו

 

165B13. 166B.167 אBר"ת טו"ש יבדוק את רשימות האסירים הרלוונטיים  ,מדי תחילת חודש

, יקבע מי מהעובדים יופיע ותות השונימחוזה וועדותשעניינם ידון ב ,לצוותו

טלות בהתאם ויקיים פגישות הדרכה באשר לאסירים עדה, יחלק מולאיזו ו

 אלו.

168B הערכות גורמי

בית בהטיפול 

נים הסוהר לדיו

 בוועדות המחוזיות

 169B.ב 

 

 

 

 

 

 

מראש את  היה ובמקום איש הטיפול הישיר יגיע מטפל אחר, עליו ללמוד

על המטפל הישיר  ,יחד עם זאת .המחוזית עדהולו החומר ולהגיע מוכן

 היה ויעלה צורך לבירור נוסף.       ,ית במהלך שעת הדיוןלהיות זמין  טלפונ

, יש המחוזית ועדהובמקרה בו המטפל ו/או נציג אחר מהצוות לא יגיע ל

 עדה. בעניין זה יפנה ר"ת טו"שומקום לקבל אישור לכך מנציג שב"ס בו

יש לשלוח את כל החומר הרלוונטי  ,. כמו כןלנציג שב"ס בוועדה הרלוונטית

לפני הדיון כשבוע לפחות  בוועדה המחוזית, עתו לנציג שב"סולוודא הג

 כדי שניתן יהיה להיערך לדיון בהתאם. בוועדה,

170B.שבועות  3(עד  היה והאסיר הועבר לבית סוהר אחר בתקופה שקדמה לדיון ג

. במקרים מיוחדים, לייצגו בדיון בית הסוהר המעביר באחריותטרם הדיון), 

 עפ"י ,תניתן להחליט אחר טו"ש םראשי תחו ניבהתייעצות ובהסכמה בין ש

 מקצועי בלבד. שיקול דעת

 בדבר העברת אסיר ומי ייצגו המחוזית עדהויש לעדכן את נציג שב"ס בו

 ועדה.וב

 171B172 .דBלאסיר את  בית הסוהרעו"ס יודיע , בוועדה המחוזית עם קבלת מועד הדיון

בעניינו בפני  ועיקרי הדברים שיביא יסביר לו את מטרות הדיון ,מועדה

ויבהיר לו את  המחוזית עדהו, יבדוק עמו את עמדותיו ובקשותיו לוהוועדה

 , באמצעותו.זכותו להציג עמדות ובקשות אלו בפני הועדה

 , אתבית הסוהררשאי להעביר לוועדה המחוזית, באמצעות עו"ס  האסיר

ם בהתא "הוועדטופס "זכות טיעון אסיר לעל גבי  ,בכתב טיעוניו ובקשותיו

 לנספח א'.

 כך. אי רצונו ליחתום על  -המחוזית  עדהואינו מעוניין לפנות לוהאסיר היה ו

 יש לתעד זאת.  -היה ומסרב לחתום על כך

173B זכות הטיעון של

האסיר לוועדות 

 המחוזיות
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(טיעוני  העו"ס לא ימלא טופס זה במקום האסיר בשום אופן כי יודגש

 האסיר יוגשו בשפה העברית בלבד).

יבות שונות, יש לעדכן היה והדיון שנקבע לגבי האסיר הוקדם או נדחה מס

 את האסיר באשר לשינוי הנ"ל.

ועדה ויועבר לוהמקור  העתק טופס טיעוני האסיר יתויק בתיקו הסוציאלי

 המחוזית.

174B14. 175Bיש  ,חו"קמצומצם של פורום לדיון באו  מחוזית בפורום רחב עדהולדיון ראשון בו

 להציג:

176Bות ועדודיון ראשון ב

 המחוזיות

 177B.178 אB בהתאם לנספח ה'.דו"ח סוציאלי מפורט 

 179B.180 בBכתב אישום + גזר דין + הכרעת דין.  

181B יש  של האסיר, מנהליההיה ולא קיים העתק של אחד ממסמכים אלו בתיק

ית בממזכירות  ,מבעוד מועד מסמכים אלו, אסירים להזמין ציןלבקש מק

 .המשפט

 182B.183 גB חתום ע"י האסיר.'א(נספח  "ועדהאסיר לו זכות טיעון"טופס ,(  

 184B.185 דB. טופס רישום ביקורים  

 186B.187 הB פרטי מאסרטופס.  

 188B.189 וBרוט דיונים משמעתיים, באם היו כאלה.יפ  

 190B.191 זBהיה ומדובר בדיון שהוא סמוך  תמצית הערכת מסוכנות מינית - חוו"ד מב"ן

ם למועד הזכאות לחופשה ו/או ועדת שחרורים, זאת במקרים הרלוונטיי

אלמ"ב כאשר האסיר שפוט גם על  גילוי עריות ולוועדתל ה המחוזיתלוועד

כי הערכת המסוכנות  יודגשעבירות מין ו/או אם הינו בעל רקע פסיכיאטרי. 

מעריך המסוכנות ישירות לוועדות המחוזיות  תשלח ע"יהמינית המורחבת 

 לאלמ"ב וג.ע

 

 192B.193 חBדו"ח  , כגון(במידה וקיים) המחוזית עדהומידע נוסף העשוי לסייע לדיון בו

 פסיכולוגי, תסקיר שירות מבחן, פניות משפחת האסיר וכו'.

194Bללא קבלת  ,אין להעביר דוחות/תסקירים של גורמי טיפול אחרים :הערה

 אישורם בכתב. 

 

 195B.196 טBצווי הרחקה, תיקים פתוחים  של האסיר, לרבות מנהליהתיק החומרים מ

ון של מאסר קודם שריצה בגין החלטת ועדת שחרורים לגבי הפקעת רישי

 גבי הפעלת "מאסר על תנאי" וכו'.לעבירת אלמ"ב, החלטה 

 

 197B.198 יBפירוט בגין אותם אסיר אשר ריצה בעבר מאסרים קודמים, יש להוציא 

 מאסרים קודמים ופירוט העבירות בגינן היה שפוט.

 

 199B.200 יאBיש לציין בדו"ח ,דיון המתקיים סמוך למועד הדיון בוועדת שחרורים 

 .בוועדת השחרורים הסוציאלי את מועד הדיון

 

 201B.202 יבBשחרורים ו/או  מתקיים לאחר הדיון בוועדת המחוזית עדהוהיה והדיון בו

עם הפרוטוקולים  המחוזית עדהויש להגיע לו ,לאחר דיון בעתירה בבג"צ
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 הרלוונטיים.

 203B.204 יגB.יש לעדכן באשר לדיון צפוי בוועדת שיקום  

 205B.206 ידBמחוזית, יש העדה ווועדת מסוכנות, בטרם הדיון בובאם נדון האסיר ב

 להביא את פרוטוקול וועדת מסוכנות לדיון.  

 

207B15. 208B.209 אBחסויחלק גלוי וחלק נחלקת לשני חלקים:  המחוזית עדהוחוות דעת הו ,

של נפגעי העבירה, ם על מנת לשמור ולהגן על פרטיותם ושלוותוזאת 

 המשפחה וגורמי הטיפול.

210Bעדה וחוות דעת הו

 מחוזיתה

 211B.212 בBתכלול: תאריך הדיון, מספר הדיון, פרטי האסיר,  חוות הדעת הגלויה

, המחוזית ועדהותפקיד המשתתפים בדיון, פירוט המסמכים שהוצגו בפני ה

מהלך הדיון, הערכת מסוכנות כלפי נפגע העבירה המשפחה והסביבה, 

ליות והמלצות מנהלתיות וטיפו המחוזית עדהוהתייחסות לטיעוני האסיר לו

עבירה והמשפחה (המלצות חסויות תכתבנה ההן לגבי האסיר והן לגבי נפגע 

 בחלק החסוי).

213B צוין עובדת קיומו של חלק חסוי.תבחוות הדעת הגלויה 

 214B.215 גB המלצות לחופשה או שחרור מוקדם ימולאו על טפסים רלוונטיים בחלק

 הגלוי של חוות הדעת.

 216B.217 דBגע לדברים בעלי אופי אישי שנמסרו תכלול: מידע הנו חוות הדעת החסויה

ע"י נפגעי העבירה, בן משפחתו, בן משפחת האסיר, גורם טיפולי בקשר 

לאחד מאלה, מידע מודיעיני חסוי, המלצות טיפוליות והנחיות לגורמים 

מטפלים שאינם נוגעים ישירות לאסיר לרבות לעניין טיפול בנפגעי העבירה 

 או בן משפחתו.

 

 218B.219 הBיועבר לעיונו של  ,שכותב חוות הדעת סבור שיש לחסותו, מידע מסוג אחר

אשר יבחן הצורך וההצדקה  להיקף  המחוזיות, משפטי של הוועדותהיועץ ה

 סיון המבוקש.יהח

 

220B16. 221B.222 אBיש להציג עדכון במצבו של האסיר המחוזית עדהולדיונים חוזרים בו ,

  בתחומים הבאים:

223B דיונים חוזרים 

224Bות המחוזיותעדובו 

  225B1( 226Bעדה מדיון קודם.ותייחסות להמלצות הוה 

  227B2( 228B.קשריו עם בני משפחתו ונפגעי העבירה 

  229B3( 230Bבתהליך הטיפולי. ההתפתחויות  

  231B4( 232Bבית הסוהרתפקודו ב.  

  233B5( 

 

234Bלגבי גילוי עריות תמצית הערכת מסוכנות מינית - מב"ן ת דעתחוו 

דיון על יש לעדכן את מעריך המסוכנות על מועד ה בכל  דיון. תוצג

מנת שישלח לוועדה עדכון הערכת מסוכנות מינית מורחבת, במידה 

 ויש.

235Bלבדיקה  . אין צורך להפנותלשנה: בדיקת מב"ן תקפה הערה

אלא באם חלפה שנה מתום  ,ספציפית לצורך דיון בוועדת גילוי עריות
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 אחרונה. הבדיקה ה

 

  236B6( 237Bאסיר  טיעון טופס זכותעל גבי  המחוזית, עדהופניית האסיר בכתב לו

 בהתאם לנספח א'. הלוועד

238Bעדה ועל העו"ס המטפל באסיר לפגוש את האסיר לפני כל דיון בו

 ).  ד' 13בכתב (כמצוין בסעיף  עדהוולאפשר לו לפנות לו

 

  239B7( 240B  .כל נושא או מסמך רלוונטי אחר שהתחדש בעניינו של  האסיר  

 241B.242 בBבועים, על פי שיקול ועדה הקומועדי הדיונים הבאים יקבעו ע"י חברי ה

שחרור  ,דעתם המקצועי ובהתחשב בצמתי קבלת החלטות בעניין חופשות

 מוקדם ועוד.  

 

243B17. 244B.245 אBע"י נציגי שב"ס  הממוחשבתתוקלדנה במערכת  המחוזית עדהוהחלטות הו

 .הרלוונטית עדהובו

246B הפעולות הנדרשות

ות עדולאחר הדיון בו

תוך גילוי  את עיקרי ההחלטות ונימוקיהן, ימסור לאסיר בית הסוהרעו"ס 248B ב.247B  המחוזיות

 רגישות וסודיות לנושאים רלוונטיים ולשמות חברי הועדה הקבועים.

249B.העו"ס יתעד את עיקרי השיחה בתיק הסוציאלי של האסיר 

 250B.251 גB העו"ס יביא בפני האסיר את זכאותו להגיב בכתב על המלצות הועדה. באם

ו נסיבות חדשות אשר אבעובדות יתרשם עו"ס הכלא כי טענות האסיר יסודן 

הועדה המחוזית לא נדרשה להם ולא נלקחו על ידה בחשבון, יפנה עו"ס 

 עדה.והכלא לנציג שב"ס בו

 252B.253 דB נציג שב"ס יביא את טיעוני האסיר לעיון הועדה ולהחלטתה באם יש מקום

 לדיון חוזר.

 254B.255 הBציאלי ולא יתויק בתיק הסו הוועדות המחוזיות של חוות דעת החלק החסוי

הגנה על הציבור מפני , בהתאם לחוק . על אף זאתייעשה בו שימוש נוסף

לקבל  מעריך מסוכנות מינית ממב"ן זכאי ,2006-ביצוע עבירות מין, תשס"ו

, ובלבד שיש בחוות הדעת חסויהה והן של גלויההדעת החוות  הן של העתק

  החסויה פרטים הנוגעים לאסיר.

256Bאסירים לצורך  ציןיימסר לק וועדות המחוזיותה של חוות דעת החלק הגלוי

באמצעות  ,בקשתם עפ"י ,ניתן למסרו לאסיר או לבא כוחו ,כמו כן טיפול.

 אסירים בביס"ר.  ציןק

257B יתויק בתיק הסוציאלי.מכלול חוות הדעת 

258Bתעביר את החלק הגלוי והחסוי   ות המחוזיותהערה: מזכירות הועד

 וועדת שחרורים. ואת החלק הגלוי למזכירות ,לפרקליטות

 

 259B.אחר, העו"ס יציין  ית סוהרסיכום תיק סוציאלי לצורך העברת אסיר לבב ו

 ועדהובפירוט את כל המהלכים שהתבצעו בעניינו של האסיר בנוגע לדיונים ב

 והטיפול בהמלצות שניתנו. המחוזית

 

 260B.עשוי להשפיע על  , אשרה ובמהלך המאסר חל שינוי כלשהו בנתוני האסירהי ז 
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, (שינוי בתקופת המאסר, חריגות בתפקוד המחוזית ועדהומלצות הה

באחריות ר"ת טו"ש לוודא דיווח על  השינויים לנציג שב"ס  ,בחופשות)

 באופן מידי ולפעול בהתאם. המחוזית הרלוונטית עדהובו

 261B.להעביר את חוות הדעת  הרלוונטית המחוזית הועדהמזכירות באחריות  ח

 לשירותי הרווחה.

 

 262Bקהילה באשר למועד העו"ס  את עדכןי בית הסוהרעו"ס  -שחרור אסיר .ט

 שחרור אסיר אלימות במשפחה או גילוי עריות.      

 

263B18. 264B.265 :הרשומים להלן זו תקיים דיונים בעניינם של ועדה אB וועדת המסוכנות

בעניינם חוות דעת  תנדרש , כאשרעצורים בגין עבירות במשפחה )266B1   בבתי הסוהר

 ים מנהליים.בעניינ

  267B2( 6ת מאסר של עד אסירים שנשפטו בגין עבירות במשפחה לתקופ 

    חודשים.

  268B3( 269B אסירים שאינם שפוטים בגין עבירות במשפחה ותקופת מאסרם

בגין אלימות במשפחה או  אך קיים רקע היסטורי ,פחותה  מחצי שנה

בירות או מידע עכשווי על עו/למאסר  שנים שקדמוה 3-ב גילוי עריות

 במשפחה.    

270Bבמקרים אלו הועדה תעסוק ראשית בהגדרה האם מדובר באלמ"ב 

ו/או גילוי  היה  והוחלט להגדיר את האסיר כאסיר אלמ"ב או ג.ע.ו/

 ., כמפורט בפקודה זויתקיים דיון רגיל על כל מטרותיו עריות,

 

 271B.272 בB וועדת המסוכנותהרכב-   

  273B1( 274Bיו"ר. - ר או סגנווהסת מפקד בי  

  275B2( 276Bעדה. וחבר בו -ר"ת טו"ש 

277B בבתי הסוהר הקטנים, תתקיים הועדה בנוכחות העו"ס הבכיר

 במקום.

 

  278B3( 279Bעדה.וחבר בו -עו"ס מטפל  

  280B4( 281Bעדה.ובולא קבוע חבר  -קמ"ן ביס"ר  

  282B5( 283B אם תתאפשר  עדהוחבר לא קבוע בו -המחוזיותנציג שב"ס בוועדות)

 נוכחותו או בהתייעצות טלפונית).

 

 284B285 .גBחוות דעתעדה יפנה העו"ס המטפל לעו"ס הקהילה בבקשה לקבל וטרם הו 

 אודות מצב נפגע העבירה ועמדותיו באשר לאסיר ולסוגיות בהן תדון הועדה.

 

 286B.287 דBאת טופס טיעוני האסיר בוועדת המסוכנות, יש לקבל מהאסיר, טרם הדיון 

 '.א, כאמור בנספח לוועדה

 

 288B.הוועדות  תוינן אותן סוגיות בהן עוסקעדה הוהסוגיות בהן תעסוק הו ה

התייחדות, ביקורי , תכנית טיפולית, המלצה לחופשהלרבות  המחוזיות,

 ושחרור מוקדם. ילדים בכלא

 

 289B.וועדת מסוכנות  ועדהוירשם על גבי טופס התמסוכנות הועדת  חוות דעת ו" 
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 ט'.בבתי הסוהר" בהתאם לנספח 
 מידע חסוי. יש לכתוב רק במידה ויש החסויחוות הדעת 

 290B.החלק הגלוי בחוות הדעת יועבר לקצין אסירים לצורך טיפול.   ז 
החלק הגלוי והחסוי של חוות הדעת יש להעביר למזכירות וועדת את 

 לצורך טיפול בוועדת שחרורים נציבותית. ,שחרורים

 

 291B.292 חB וועדת ממוחשבת את תמצית המלצות הבמערכת  יקלידר"ת טו"ש

 .המסוכנות

 

 293B.ז' ראה נספח(קהילה באשר למועד שחרור האסירהיש לעדכן עו"ס  ט(. 

 

 

294B19. 295B סוהרמפקד בית  –בבית הסוהר. 

296B מחוזית. ק. טו"ש  -במחוז 

 תקון. טרח –במטה 

297B לביצועגורם 

298B20. 299B'זכות טיעון אסיר לוועדה".  - נספח א" 

300B'גילוי ירות אלימות במשפחה ומידע אודות חשד לעב עדכון קהילה בדבר"  - נספח ב

 .עריות"

301B'בדבר מידע אודות עבירות אלימות במשפחה וגילוי עריות עדכון קהילה"  - נספח ג 

  ."ובקשה לחוות דעת

302B'גילוי עריותבמשפחה אלימותל ה המחוזיתפנייה לוועד" - נספח ד/." 

303B ילוי עריות/גבמשפחה אלימותלת ה המחוזידו"ח סוציאלי לוועד" - ה'נספח" 

304B עדהולו גילוי עריות/במשפחה ר בעל פרופיל אלימותהפניית אסי" - ו'נספח 

 ".המחוזית

305B עדכון באשר למועד שחרור אסיר אלימות במשפחה"  - ז'נספח". 

 "פירוט סוגי הפנייה לוועדות המחוזיות." -ח'נספח 

 ."ועדת מסוכנות בבית הסוהר"  - ט'נספח 

 . "עדכון עו"ס בית הסוהר"  -נספח י' 

306Bרשימת נספחים 
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 'אנספח 

 תאריך: ____________                                                                   

 : ____________יס"רב                                                                                            

 

 .ו נציגי וועדת מסוכנותו/א אלימות במשפחה/גילוי עריותלמחוזית העדה ווהאל: נציגי 

 

 

  עדהואסיר לוזכות טיעון 

 

 _________יובא ענייני לדיון בפני ועדת ______ _________ידוע לי כי בתאריך ____

 לגבי יציאה לחופשה/שחרור מוקדם/אחר

 

 :יטעונוברצוני להביא בפני הועדה את  *

            

            

            

              

 

 מצרף המסמכים הבאים:* הנני 

            

              

      

 :בפני הועדה יטעונ* אני מוותר על הבאת 

            

              

 

             

 _____________שם: _______

 ____________________ ת.ז:       

 _________________חתימה:        
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 'בספח נ

 תאריך: ____________

 ,ודלכב

 ________מנהל/ת לשכת הרווחה ___

 

 גילוי עריות/או ו במשפחה מידע אודות חשד לעבירות אלימותU:  הנדון
 

 
ברצוני לעדכנך אודות עצור עד תום ההליכים בגין אלימות במשפחה/גילוי עריות וכן בדבר פרטי 

 המתלוננת/נים. 

 

דע בדבר מצב ל העברת מיחה, אודה עבאם המתלוננת/נים מוכרים או מטופלים בשירותי הרוו      .1

 נים לצורך בחינת תהליכי ההתערבות הנדרשים כלפי העצור בתקופת מעצרו. המתלוננת/
 

 באם המתלוננת/נים אינם מוכרים או מטופלים בשירותכם אודה אם תודיעונו על כך. .2
 

עצור להגיש בקשה לידיעתך בתקופת המעצר יתכנו אירועים לבן משפחה מקרבה ראשונה, בגינם זכאי ה

ליציאה זמנית מהמעצר, לצורך בקשות אלו, אנו מייחסים חשיבות רבה להכרות עם מצב המתלוננת/נים 

 כלפיהם.  -וכן להערכת המסוכנות

 

 ככול וועדת המסוכנות בשב"ס מצב המתלוננת/נים ישמש בהמשך אתיודגש כי המידע שיתקבל מכם בדבר 

אלימות במשפחה/גילוי לת ות המחוזיווועדהחודשים ו/או את  6יורשע העצור ויישפט למאסר של עד ש

 3.37ה חודשים, בהתאם להורא 6במשרד הרווחה  באם יישפט לתקופה של מעל  מתנהלותה  ,עריות

  לתע"ס.

 

  להלן פרטי העצור המצויים בידינו:
 
 

Uפרטי העצור 
 
 

 שם העצור ____________________________________________________
 שם האב           פרטי             משפחה                                          

 

 ת.ז: ________________            כתובת: ________________

 שנת לידה: ____________            טלפון: _________________

 מצב משפחתי: ____________      עצור בגין: ______________
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Uפרטי המתלונן/ים: 

 שם/שמות: _____________________________________        ת.ז: _____________________

 שם/שמות: _____________________________________        ת.ז: _____________________

 קרבה משפחתית לאסיר: __________

 כתובת: ________________________________

 _________________________________ טלפון:

  

 מהות האלימות בגינה עצור כיום:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 באם ריצה בעבר מאסר ו/או מעצר בגין אלמ"ב/ג.ע בעבר: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 התייחסות העצור לעבירה המיוחסת לו:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ערות: ה

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                    

                    

 בכבוד רב,

 _________________ביס"ר: ________                                                   

 __ _: ________________בית הסוהרו"ס שם ע                                                                                  

 __________מס' טלפון: ____________                                                       

 ____________מס' פקס: ___________                                   

 _____________נייד: _____________              
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 'גנספח 
 

 ריך: _______________תא
 
 
 
 

 ,לכבוד

 מנהל/ת לשכת הרווחה ________

 

 

 ובקשה לחוות דעת  גילוי עריות/או במשפחה ו מידע אודות עבירות אלימות הנדון:

 

עבירות בתוך נפגעי על פי ההסדר בין משרד הרווחה לבין שירות בתי הסוהר, ברצוננו לעדכן אודות 

מיים בתוך שב"ס ילקראת דיונים פנ ,והמשפחה נפגעי עבירהאודות ונבקש לקבל דווח סוציאלי  .המשפחה

  .)ע"סעבודה סוציאלית (תה ןקנותל 3.37ה מחוזיות בפורום חו"ק. כפי שמפורט בהורא וועדותולצורך 

 

 נבקש התייחסותכם לנושאים הבאים:

 נפגע העבירה.רקע על המשפחה/ -

 . /גילוי עריותבמשפחה היסטוריה בנושא אלימות -

 באם היה מוכר. - ניסיונות התערבות בעבר עם האסיר -

 .העבירהנפגע היסטוריה של טיפול והתערבויות קודמות עם המשפחה/ -

 מערכת היחסים בין האסיר ובני משפחתו כיום. -

 .העבירהנפגע מצבם העכשווי של בני המשפחה/ -

 המלצות והתרשמות של עו"ס בקהילה. -

 לחופשה או לשחרור מוקדם. ר ליציאת האסירבאש נפגע העבירהעמדת המשפחה/ -

 כמו כן כל מידע אחר שעו"ס קהילה ימצא רלוונטי. -

 

 לטיפולכם ותשובתכם אודה.

       

 

   

  בכבוד רב,                              

 

 בית הסוהרעו"ס                                                                              
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 _____________________________  ______________________שם  האסיר: _

 שם האב   פרטי                             משפחה        

 

        ___________________ שפוט בגין:               __________   _____ ת.ז:

 ________________  סרו:תקופת מא ___                     ____שנת לידה: ____

 _________________ מאסר: תחילת       _____             ___ מצב משפחתי:

 ___________ מועד זכאות לחופשות: ______                      _______ כתובת:

 ________________ שחרור מוקדם: ______               _______ טלפון:

 ________                                                                      __שחרור מלא: ________                                                    

 :פגע העבירהשמות נ

 ת.ז: _____________________. . _________________________________1

 ____________________.ת.ז: _ . _________________________________2

 

 _______________________________.קרבתו לאסיר: 

 : _______________________________.נפגע העבירהכתובת 

 ____________ טלפון:

 

 :ינה ריצה בעבר או מרצה היום מאסרמהות האלימות שבג

              

              

              

 התייחסות האסיר לעבירה:

              

              

              

 הערות:

              

              

              

 

 בכבוד רב,

 ______________בית הסוהרעו"ס                                                                       

 ___________________מס' טלפון   

 ___________________-מס' פקס
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 'דנספח 

 תאריך: ____________                                                                   

 : ____________יס"רב                                                                                            

 

 _______________________ חוז:ת, מ/גילוי עריוחהבמשפ אלימותל ה המחוזיתאל: נציג שב"ס בוועד

        

 מחוזית /גילוי עריותבמשפחה אלימותל ה המחוזיתלוועד פנייה:  הנדון

 

_____________________________________________________________ 

 שם האסיר                      שם משפחה                             שם האב

  

 ט/ __________________ ________ת.ז. ____________

 _________________________________כתובת האסיר: _____________________________

 : _________________________________________________________לנפגע העבירהקרבתו 

 :נפגע העבירהשם 

1( ____________________  2( ____________________  3( ____________________ 

 :  נפגע העבירהגיל 

1( ____________________  2( ____________________  3( ____________________ 

 : נפגע העבירהכתובת 

1( ____________________  2( ____________________  3( ____________________ 

 העו"ס בקהילה/ות:

1( ____________________  2( ____________________  3( ____________________ 

 __________________שפוט בגין: ___________________________

 ____________________מספר מאסר ולא מספר כניסות): (מספר מאסר 

 _____: _______תקופת המאסר: _________________ תחילת המאסר

 ________ בכ"א):ן __________ מס. תיק פלילי (כפי שמצוי בית המשפט בו התנהל התיק:

      _____________לחופשה: ______¼  מועד

 _________מנהלי: __________ 2/3 מועד

 מלא מנהלי: _____________מועד שחרור 

 מועד דיון בוועדת שחרורים (באם נקבע) _______________

            הערות: 

             

תב אישום וגזר דין רצ"ב כ

___________________________________________________________________ 

 חתימת ר"ת טו"ש  חתימת העו"ס  שם העו"ס + מס' טלפון
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U הנספח' 

 

 -גלוי  -                                                                        

 
 תאריך: ____________                                                                  

 : ____________יס"רב                                                                                            

 

 ילוי עריותגאו /ו במשפחה אלימותלת ה המחוזידו"ח סוציאלי לוועד

 

 :פרטים מנהליים

 ___יר: ______________________________________________שם האס

 שם האסיר   שם האב  שם משפחה                      

 

 ט/ __________________ _________________ :ת.ז

 

כלפי מי בוצעה העבירה:_____________ _________________________ (על פי גז"ד) :  שפוט בגין

           ___ _________ לחופשה¼ מועד             ______________ החל מ:____     תקופת מאסר: _______

 שחרור מלא:___________     ________שחרור מלא מנהלי ___    _______ ___מנהלי __  2/3מועד 

                       מספר מאסר:___________. מספר כניסות:____________.                                         

 שחרורים (באם נקבע) _______________________ מועד דיון בוועדת

 

   רקע אישי

 גיל:____________.  כתובת מגורים:___________________. מצב משפחתי: ________________

משפחת המוצא (פרטי  המשפחה, מערכת היחסים במשפחה, קורבנות לאלימות/עדים לאלימות) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 משפחה גרעינית (פרטי המשפחה, מערכת היחסים במשפחה, קורבנות לאלימות/עדים לאלימות)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

תיאור מהלך החיים (שנות לימוד, מסגרות לימוד, שירות צבאי, יציבות תעסוקתית, מערכות יחסיים 

 קודמות)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 רקע של שימוש בחומרים ממכרים (אלכוהול/סמים, תקופת התמכרות, ניסיונות גמילה)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 )יש לציין את מקורות המידע בחונים, האם בהשגחה?(חוות דעת פסיכיאטרית, א  ירקע נפשי/פסיכיאטר

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

רקע עברייני (מעורבות פלילית קודמת, גיל תחילת מעורבות, מאסרים קודמים, פיקוח שירות מבחן, עמידה 

 בתנאי פיקוח/צווים/הפקעות)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 (אין צורך לצטט כ"א או גז"ד) היסטוריה של התנהגות אלימה/ג.ע.

אלימות קודמת (מתי, כלפי מי גם באם לא במשפחה, לאורך איזה תקופה, הרשעות קודמות, מאסרים 

 .)קודמים בגין אלימות

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 הסלמה, מי חשף/התלונן) הכמה זמן נהג באלימות, האם הייתאלימות נוכחית (מתי בוצעה העבירה, במשך 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 יש לפרט כיצד זה בא לידי ביטוי כולל ציטוט מדברי האסיר) -  יחס האסיר לעבירה

 מניעים לביצוע העבירה:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 כיצד מסביר את נסיבות העבירה:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 האם קיימת תובנה לחומרת מעשיו:

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 האם מביע אמפטיה/הכרה בפגיעה:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 יחס האסיר לדפוסי העבירה:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 שילם:_________________________________________האם נקבעו פיצויים לנפגע העבירה והאם 

 

  נפגעי העבירהמערכת היחסים עם 

 משך הקשר עם נפגע העבירה, טייב הקשר, ובכלל זה מורכבות וקונפליקטים בעבר ובהווה:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 התייחדות:קשר טלפוני, ביקורים,   -קשר במהלך המאסר האם קיים

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 תכניות עתידיות להמשך הקשר:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  תהליכים טיפוליים בעבר ובהווה

 תהליכים  טיפוליים בעבר (היכן, באיזה נושא, תקופה, הפקת תועלת מהטיפול)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

, ואם לא יש לפרט את הסיבות תהליכים טיפוליים במאסר (האם מביע מוטיבציה, האם שולב בטיפול

 באיזה מסגרת, התרשמות המטפלים מהפקת תועלת מטיפול, סוג הקשר הטיפולי)

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (מב"ן, אבחון פסיכולוגי) אבחונים וחוות דעת נוספות

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 : (מעברים בין ביס"ר והסיבות, תעסוקה, חינוך, משמעת, עתירות)תפקוד במאסר נוכחי

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(טיפול בכלא/קהילה, מגורים, תעסוקה, קשר עם נפגע העבירה, התרשמות המטפלים : המשך תכניות ל

 באם התוכניות ברות ביצוע)

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 טופס טיעוני אסיר מצ"ב מתאריך ____________________________ 

 

דפוסי התנהגות, עמדות, מערכות תמיכה, יחס האסיר לעבירה, לקיחת התרשמותכם מ(: והמלצות  סיכום

 באם רלוונטי) –והתייחסות להליך הטיפולי אותו עבר אחריות, 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 בקשות להתייחסות הועדה:

 טיפולית לאסיר במאסר/לקראת שחרור. בנית תכנית___ 

 יציאה לחופשות. ___

 התייחדות. ___

 ביקורי ילדים בכלא. ___

 יציאה לבית שיקום. ___

 .חו"ד לשחרור מוקדם ___

 אחר. ___

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

 חתימת העובד הסוציאלי  חתימת ר"ת טו"ש                   
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 'ונספח 

 תאריך: ____________                                                                   

 : ____________יס"רב                                                                                            

 אל נציג שב"ס 

 /ג.עבמשפחה אלימותל ה מחוזיתועד

 מחוז __________

 

  המחוזית עדהוול גילוי עריותאו /ו במשפחה ניית אסיר בעל פרופיל אלימותהפ

 

 ______________________________________________שם האסיר: ___________

 שם האסיר   שם האב  שם משפחה   

 __________________ ט/ __________כתובת ת.ז. ________________

 ______________ -________ החל מ ופת המאסר_______________ תק שפוט בגין

 _________   __מנהלי __ 2/3לחופשה ______________ תאריך ¼  מועד

 מנהלי ___________   תום מאסר

 מועד דיון בוועדת שחרורים (באם נקבע) ____________

 ______________  מספר מאסר ___________ מועד שחרור ממאסר קודם

 ________________________________________________ טבגין מה היה שפו

 ___________________________________   ______________ כתובתו נפגע העבירה שם

 _____________ הקרבה לאסיר

      ה מהות המידע אודות אירועי אלימות ו/או מין במשפח

            

            

             

 __________________________________ אלו בגין אירועיםהאם נשפט בעבר 

 ________________________________________ ותיאורם  מועד האירועים

  _________________________________________האם קיים תיק פתוח ___

 ________________________________ האם קיים תיק פ.א ומתנהלת חקירה 

 תיק שניסגר ולא הוגש כ"א _______________________________ האם ידוע על

 _______________ הרשעה האם ידוע על כ"א  כשההליך הפלילי הסתיים בזיכוי או

 

 האסיר) בעבר ובהווה "י(עפ נפגע העבירהמע' היחסים עם  רתיאו
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 שות, באילו תנאים? האם יצא לחופ -באם ריצה מאסר קודם

ועדת מסוכנות בבית סוהר? (יש לנסות לבסס אינפורמציה ואו ב לעבירות במשפחה ועדהוהאם נדון בעבר ב

 זו על תיקו הסוציאלי הקודם של האסיר).

            

            

            

             

 

 ?עבירות מין האם עבר תהליך טיפולי בתחום האלימות או

            

            

             

 

 :מידע נוסף רלוונטי באם קיים

            

            

             

 

 :התרשמות מהאסיר

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

_____________________   _____________________ _____________________ 

 מטפל חתימת עו"ס                               ר"ת טו"ש    מס' טלפון שם העו"ס +   
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 'ז נספח

 תאריך: ____________                                                                   

 ,לכבוד

 ___מנהל/ת לשכת הרווחה ________

 

 

 גילוי עריותאו /ו שחרור אסיר אלימות במשפחה עדכון באשר למועדU:  הנדון

 

 _________________________________________ ברצוני לעדכן כי האסיר:

 ________________: ת.ז

 _______ _______________________________________ ריצה מאסר בגין:

 ת במשפחה.לעבירו המחוזיות ועדותאי לכך לא נדון בו ,תקופת המאסר הינה קצרה

 ____________________ מועד שחרורו המלא:

 

 במשפחה כלפי:עבירות ידוע על 

 _____________________ :ניפגע העבירה שם

 _____________________________ כתובת:

 _____________________ טלפון:

 ________ _______ קירבה לאסיר:

 לאחר שחרור: ו/או תכניות האסיר העבירהמידע רלוונטי אודות 

             

             

             

             

             

 

 לידיעתכם. 

                                                                                                               

 ,בברכה       

                                                                                                               __________________ 

 בית הסוהר עו"ס                                                                                                                       

                                                                                                        

 ______________ טלפון:
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 'ח נספח

 ות המחוזיותעדוהפנייה לו דרכי
 

 הפעילות הנדרשת + סטאטוס תקופת השהיה
 לקהילה לידוע ולבקשת חוו"ד פנייה תקופת המעצר

 בעניינם.לא מתקיימת ועדת אלימות  חודשים 3שפוט עד 

 ידוע קהילה על מועד שחרורם. -
 לא מתקיימת ועדת אלימות חיצונית בעניינם. חודשים 6חודשים ועד  3 -שפוט מ

 חוו"ד קהילה (לפנות לקהילה) -

 ועדה להערכת מסוכנות (ועדת מסוכנות פנימית) -

 עדת שחרורים נציבותית)ותמצית קלידה (לו -
 חודשים 18חודשים ועד  6 -מ

 

 

 

 

 

 

 

 

יש לשלוח  חו"ק.ידונו בוועדת אלימות בפורום 

 :ועדהל

 .ועדת אלימותול פנייהטופס  -

   לשלוח טופס  ו"ד עו"ס קהילה. במידה ואין,וח -

      .פנייה   

 לקבלת חוו"ד קהילה.    
 .בית הסוהרדו"ח סוציאלי של עו"ס  -

 .גז"ד וכתב אישום והכרעת דין -

 .טופס טיעוני האסיר -

 .טי אסירפרטופס  -

 .מאסרים קודמים -טופס  -

 .רשימת המבקרים -טופס  -

 .עפ"י הצורך -חוו"ד מב"ן -

 כל אינפורמציה רלוונטית נוספת (החלטות  -

 מסוכנות של הכלא, דוחות  וועדותשיפוטיות,    

  פסיכולוגים).   
 יתקיים דיון מורחב בעניינם: חודשים 18מעל 

 עריות. /גילוילוועדת אלימות פנייהטופס 
 "פרופיל  -ג.ע./לוועדת אלימות פנייהטופס  - אסירים בעלי רקע של פרופיל אלמ"ב

 .אלימות"   

 חוו"ד עו"ס קהילה.  -
כולל מסמכים שפורטו  בית הסוהרחוו"ד עו"ס  -



 28.07.2015 בתוקף מתאריך:  אסירים-04 פרק:

  05.01.2017 ת' עדכון אחרון:  04.54.03  מס' הפקודה:

 

 30  

 לעיל באם

 יש.   
 

 

 '   טנספח 

 

U בבתי הסוהר מסוכנותוועדתU  

                                                              Uפרוטוקול גלויU : 

 

 ____________מועד דיון קודם _ דיון מס' ________ _____מועד הדיון ___________

 

 

 פרטים מנהלים של האסיר:

 _____________ /ט ______________ :שם האסיר

 _______________ :שם בית הסוהר

 ______________________ :כתובת האסיר

 ____________ :__________________ משך המאסר :ה למאסרתאריך כניס

 __________מנהלי _____ 2/3מועד  _______________ 1/4מועד 

 ___________א מועד שחרור מל

 ________________________________________מרצה מאסר בגין ___

 פרט _______________________________________ /ג.עפרופיל אלמ"ב

 

 : __________________________________________ועדהופרוט המסמכים שעמדו לרשות ה

_______________________________________________________________________ 

 

Uמטרת הדיוןU: 

  ח'. 6חוו"ד בנושא חופשה, לאסיר השפוט עד 

 ועדת שחרורים נציבותית.וחוו"ד לקראת דיון ב 

  בנושא התייחדות.המלצות 

 .ביקור בית בליווי 

 .הגדרת סווג פרופיל אלמ"ב/ג.ע 

 

 תיאור העבירה באופן כללי:
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 ו"ד דעת קהילה:ותאריך ח

             

             

 

 :בית הסוהרחו"ד עו"ס 

             

             

             

 

 :"רסיותהליך טיפולי אותו עובר האסיר בב התנהגותו, תפקודו

             

             

             

 

 חוו"ד הנהלת בית הסוהר:

             

             

             

 

 סיכום דיון וחו"ד:

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 המלצה לסווג אסיר אלמ"ב/ג.ע:
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 המלצה לעניין חופשה: (באם קימת המלצה חיובית יש לפרט תנאי חופשה)

             

             

             

 

 

 המלצה לעניין שחרור מוקדם:

             

             

             

 

 לתקופת המעצר.  (באשר לעצורים להדגיש כי חוות דעת להתייחדות תקפה התייחדות:המלצה לעניין 

 ).הוועדה המחוזית הרלוונטיתיובא נושא להתייחדות להתייחסות  טלאחר שיישפ

             

             

             

 

 המלצה בעניין ביקור בית בלווי:

             

             

             

 

 לא כן     קיים מידע חסוי / 

 

 

     ____________________________________________________________________ 

 קמ"ן  עו"ס מטפל  ר"ת טו"ש ביס"ר מפקד
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                                                            U חסויפרוטוקולU: 

 

 ________________ /______________ ט____ :שם האסיר

 _______________ :תאריך

 

 כוחו: אפירוט מקורות המידע שהינם חסויים מפני האסיר וב

1 .        

2 .        

3.         

 

 מידע חסוי:

             

             

             

             

 

 סיכום דיון וחו"ד:

             

             

             

             

 

 חסוי מפני האסיר ובא כוחו וכל גורם אחר שאינו רשאי לקבלו. *

 

 

 

     ____________________________________________________________________ 

 קמ"ן  עו"ס מטפל  ר"ת טו"ש ביס"ר מפקד
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 '   ינספח 

 

    :________ תאריך                                                                                                            

 

                                        Uדוח עדכון עו"ס כלא לוועדה מחוזיתU. 

 

 

 :פרטים מנהליים

 ___שם האסיר: ______________________________________________

 שם האסיר   שם האב  שם משפחה                      

 

 ט/ __________________ _________________ :ת.ז

 

כלפי מי בוצעה העבירה:_____________ _________________________ (על פי גז"ד) :  שפוט בגין

           ___ _________ לחופשה¼ מועד             ______________ החל מ:תקופת מאסר: ___________     

 שחרור מלא:___________     ________שחרור מלא מנהלי ___    _______ ___מנהלי __  2/3מועד 

מספר מאסר:___________. מספר כניסות:____________.                                                                

 ____________שחרורים (באם נקבע) ___________ מועד דיון בוועדת

 

באיזה ביס"ר שוהה, ממתי, האם שולב בטיפול/תעסוקה/לימודים, פירוט  – יש להתייחסמדיון קודם:  (

מדוע אם  -הליכים טיפולים באם עבר, הערכת המטפלים על ההליך בו לקח חלק, באם לא עבר טיפול 

, מערכת יחסים עם יצא לחופשות כיצד עברו, משמעת, יחס האסיר לעבירה האם היה שינוי בעמדתו

 נפגעת העבירה, תכניות עתידיות)

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 :____________________________ מצ"ב טופס טיעוני אסיר מתאריך

 

 

דפוסי התנהגות, עמדות, מערכות תמיכה, יחס האסיר לעבירה, לקיחת מ(התרשמותכם  : והמלצות סיכום  

 באם רלוונטי) –אחריות, והתייחסות להליך הטיפולי אותו עבר 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 בקשות להתייחסות הועדה:

 טיפולית לאסיר במאסר/לקראת שחרור. בנית תכנית___ 

 יציאה לחופשות. ___

 התייחדות. ___

 ביקורי ילדים בכלא. ___

 יציאה לבית שיקום. ___

 .חו"ד לשחרור מוקדם ___

 אחר. ___

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

 חתימת העובד הסוציאלי  טו"ש                חתימת ר"ת    
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	אסירים שאינם שפוטים בגין עבירות במשפחה ותקופת מאסרם פחותה  מחצי שנה, אך קיים רקע היסטורי בגין אלימות במשפחה או גילוי עריות ב-3 השנים שקדמו למאסר ו/או מידע עכשווי על עבירות במשפחה.    
	3)
	2)
	1)
	וועדת המסוכנות בבתי הסוהר
	א.
	18.
	ט.
	ח.
	ז.
	ו.
	הערה: מזכירות הועדות המחוזיות תעביר את החלק הגלוי והחסוי  לפרקליטות, ואת החלק הגלוי למזכירות וועדת שחרורים.
	מכלול חוות הדעת יתויק בתיק הסוציאלי.
	החלק הגלוי של חוות דעת הוועדות המחוזיות יימסר לקצין אסירים לצורך טיפול. כמו כן, ניתן למסרו לאסיר או לבא כוחו, עפ"י בקשתם, באמצעות קצין אסירים בביס"ר. 
	החלק החסוי של חוות דעת הוועדות המחוזיות יתויק בתיק הסוציאלי ולא ייעשה בו שימוש נוסף. על אף זאת, בהתאם לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, תשס"ו-2006, מעריך מסוכנות מינית ממב"ן זכאי לקבל העתק הן של חוות הדעת הגלויה והן של החסויה, ובלבד שיש בחוות הדעת החסויה פרטים הנוגעים לאסיר. 
	ה.
	נציג שב"ס יביא את טיעוני האסיר לעיון הועדה ולהחלטתה באם יש מקום לדיון חוזר.
	ד.
	העו"ס יביא בפני האסיר את זכאותו להגיב בכתב על המלצות הועדה. באם יתרשם עו"ס הכלא כי טענות האסיר יסודן בעובדות או נסיבות חדשות אשר הועדה המחוזית לא נדרשה להם ולא נלקחו על ידה בחשבון, יפנה עו"ס הכלא לנציג שב"ס בוועדה.
	ג.
	העו"ס יתעד את עיקרי השיחה בתיק הסוציאלי של האסיר.
	עו"ס בית הסוהר ימסור לאסיר את עיקרי ההחלטות ונימוקיהן, תוך גילוי רגישות וסודיות לנושאים רלוונטיים ולשמות חברי הועדה הקבועים.
	ב.
	הפעולות הנדרשות לאחר הדיון בוועדות המחוזיות
	החלטות הוועדה המחוזית תוקלדנה במערכת הממוחשבת ע"י נציגי שב"ס בוועדה הרלוונטית.
	א.
	17.
	מועדי הדיונים הבאים יקבעו ע"י חברי הוועדה הקבועים, על פי שיקול דעתם המקצועי ובהתחשב בצמתי קבלת החלטות בעניין חופשות, שחרור מוקדם ועוד.  
	ב.
	כל נושא או מסמך רלוונטי אחר שהתחדש בעניינו של  האסיר.  
	7)
	על העו"ס המטפל באסיר לפגוש את האסיר לפני כל דיון בוועדה ולאפשר לו לפנות לוועדה בכתב (כמצוין בסעיף 13 ד').  
	פניית האסיר בכתב לוועדה המחוזית, על גבי טופס זכות טיעון אסיר לוועדה בהתאם לנספח א'.
	6)
	הערה: בדיקת מב"ן תקפה לשנה. אין צורך להפנות לבדיקה ספציפית לצורך דיון בוועדת גילוי עריות, אלא באם חלפה שנה מתום הבדיקה האחרונה. 
	חוות דעת מב"ן - תמצית הערכת מסוכנות מינית לגבי גילוי עריות תוצג בכל  דיון. יש לעדכן את מעריך המסוכנות על מועד הדיון על מנת שישלח לוועדה עדכון הערכת מסוכנות מינית מורחבת, במידה ויש.
	5)
	תפקודו בבית הסוהר.
	4)
	ההתפתחויות בתהליך הטיפולי.
	3)
	קשריו עם בני משפחתו ונפגעי העבירה.
	2)
	התייחסות להמלצות הוועדה מדיון קודם.
	1)
	בוועדות המחוזיות
	דיונים חוזרים 
	לדיונים חוזרים בוועדה המחוזית, יש להציג עדכון במצבו של האסיר בתחומים הבאים: 
	א.
	16.
	מידע מסוג אחר, שכותב חוות הדעת סבור שיש לחסותו, יועבר לעיונו של היועץ המשפטי של הוועדות המחוזיות, אשר יבחן הצורך וההצדקה  להיקף החיסיון המבוקש.
	ה.
	חוות הדעת החסויה תכלול: מידע הנוגע לדברים בעלי אופי אישי שנמסרו ע"י נפגעי העבירה, בן משפחתו, בן משפחת האסיר, גורם טיפולי בקשר לאחד מאלה, מידע מודיעיני חסוי, המלצות טיפוליות והנחיות לגורמים מטפלים שאינם נוגעים ישירות לאסיר לרבות לעניין טיפול בנפגעי העבירה או בן משפחתו.
	ד.
	המלצות לחופשה או שחרור מוקדם ימולאו על טפסים רלוונטיים בחלק הגלוי של חוות הדעת.
	ג.
	בחוות הדעת הגלויה תצוין עובדת קיומו של חלק חסוי.
	חוות הדעת הגלויה תכלול: תאריך הדיון, מספר הדיון, פרטי האסיר, תפקיד המשתתפים בדיון, פירוט המסמכים שהוצגו בפני הוועדה המחוזית, מהלך הדיון, הערכת מסוכנות כלפי נפגע העבירה המשפחה והסביבה, התייחסות לטיעוני האסיר לוועדה המחוזית והמלצות מנהלתיות וטיפוליות הן לגבי האסיר והן לגבי נפגע העבירה והמשפחה (המלצות חסויות תכתבנה בחלק החסוי).
	ב.
	חוות דעת הוועדה המחוזית
	חוות דעת הוועדה המחוזית נחלקת לשני חלקים: חלק גלוי וחלק חסוי, וזאת על מנת לשמור ולהגן על פרטיותם ושלוותם של נפגעי העבירה, המשפחה וגורמי הטיפול.
	א.
	15.
	באם נדון האסיר בוועדת מסוכנות, בטרם הדיון בוועדה המחוזית, יש להביא את פרוטוקול וועדת מסוכנות לדיון.  
	יד.
	יש לעדכן באשר לדיון צפוי בוועדת שיקום.
	יג.
	היה והדיון בוועדה המחוזית מתקיים לאחר הדיון בוועדת שחרורים ו/או לאחר דיון בעתירה בבג"צ, יש להגיע לוועדה המחוזית עם הפרוטוקולים הרלוונטיים.
	יב.
	דיון המתקיים סמוך למועד הדיון בוועדת שחרורים, יש לציין בדו"ח הסוציאלי את מועד הדיון בוועדת השחרורים.
	יא.
	אסיר אשר ריצה בעבר מאסרים קודמים, יש להוציא פירוט בגין אותם מאסרים קודמים ופירוט העבירות בגינן היה שפוט.
	י.
	חומרים מהתיק המנהלי של האסיר, לרבות צווי הרחקה, תיקים פתוחים החלטת ועדת שחרורים לגבי הפקעת רישיון של מאסר קודם שריצה בגין עבירת אלמ"ב, החלטה לגבי הפעלת "מאסר על תנאי" וכו'.
	ט.
	הערה: אין להעביר דוחות/תסקירים של גורמי טיפול אחרים, ללא קבלת אישורם בכתב. 
	מידע נוסף העשוי לסייע לדיון בוועדה המחוזית (במידה וקיים), כגון דו"ח פסיכולוגי, תסקיר שירות מבחן, פניות משפחת האסיר וכו'.
	ח.
	חוו"ד מב"ן - תמצית הערכת מסוכנות מינית היה ומדובר בדיון שהוא סמוך למועד הזכאות לחופשה ו/או ועדת שחרורים, זאת במקרים הרלוונטיים לוועדה המחוזית לגילוי עריות ולוועדת אלמ"ב כאשר האסיר שפוט גם על עבירות מין ו/או אם הינו בעל רקע פסיכיאטרי. יודגש כי הערכת המסוכנות המינית המורחבת תשלח ע"י מעריך המסוכנות ישירות לוועדות המחוזיות לאלמ"ב וג.ע
	ז.
	פירוט דיונים משמעתיים, באם היו כאלה.
	ו.
	טופס פרטי מאסר.
	ה.
	טופס רישום ביקורים .
	ד.
	טופס "זכות טיעון אסיר לוועדה" (נספח א'), חתום ע"י האסיר.
	ג.
	היה ולא קיים העתק של אחד ממסמכים אלו בתיק המנהלי של האסיר, יש לבקש מקצין אסירים להזמין מסמכים אלו, מבעוד מועד, ממזכירות בית המשפט.
	כתב אישום + גזר דין + הכרעת דין. 
	ב.
	דו"ח סוציאלי מפורט בהתאם לנספח ה'.
	א.
	דיון ראשון בוועדות המחוזיות
	לדיון ראשון בוועדה מחוזית בפורום רחב או לדיון בפורום מצומצם של חו"ק, יש להציג:
	14.
	זכות הטיעון של האסיר לוועדות המחוזיות
	עם קבלת מועד הדיון בוועדה המחוזית, יודיע עו"ס בית הסוהר לאסיר את המועד, יסביר לו את מטרות הדיון ועיקרי הדברים שיביא בעניינו בפני הוועדה, יבדוק עמו את עמדותיו ובקשותיו לוועדה המחוזית ויבהיר לו את זכותו להציג עמדות ובקשות אלו בפני הועדה, באמצעותו.
	ד.
	ג.
	ב.
	הערכות גורמי הטיפול בבית הסוהר לדיונים בוועדות המחוזיות
	מדי תחילת חודש, ר"ת טו"ש יבדוק את רשימות האסירים הרלוונטיים לצוותו, שעניינם ידון בוועדות המחוזיות השונות, יקבע מי מהעובדים יופיע לאיזו וועדה, יחלק מטלות בהתאם ויקיים פגישות הדרכה באשר לאסירים אלו.
	א.
	13.
	ז.
	ו.
	ה.
	ד.
	ג.
	עם קבלת הפניות השונות מבתי הסוהר, יקבע נציג שב"ס בוועדה המחוזית, יחד עם יו"ר הועדה, את סדר העדיפויות באשר לקביעת מועדי דיון לאסירים. סדר העדיפות יקבע, ככל שניתן, תוך התחשבות במועד תחילת ריצוי המאסר, לצורך הכרות, מועד זכאות לחופשה ומועד שחרור מוקדם.
	ב.
	פעילות נציג שב"ס בוועדות המחוזיות
	רכז ארצי לעבירות במשפחה יעביר מעת לעת לגורמי הטיפול בבית הסוהר את רשימת נציגי שב"ס במחוזות השונים, ופירוט הוועדות בהן הם משתתפים.
	א.
	12.
	ראה גם טבלה בנספח ח'- "דרכי הפנייה לוועדות השונות".
	במקרים בהם האסיר הורשע ומרצה מאסר בגין עבירות אלימות במשפחה וקיים מידע על גילוי עריות, יתקיים דיון בוועדה המחוזית לאלימות במשפחה. יש להפנות טופס פנייה לנציג שב"ס בוועדה המחוזית לאלימות במשפחה (נספח ד'). 
	ג.
	מקרים בהם האסיר הורשע ומרצה מאסר בגין עבירות גילוי עריות וקיים מידע בגין עבירות אלימות במשפחה, יתקיים הדיון בוועדה המחוזית לגילוי עריות. יש להפנות טופס פנייה לנציג שב"ס, בוועדה המחוזית לגילוי עריות (נספח ד').
	ב.
	א.
	וועדה מחוזית משולבת
	11.
	עם קבלת אסיר השפוט בגין עבירות אלמ"ב או גילוי עריות לתקופת מאסר שהיא מעל  18 חודשים, יעביר עו"ס בית הסוהר פנייה בעניינו לנציג שב"ס בוועדה המחוזית הרלוונטית. הפנייה תעשה ע"ג נספח ד' "פנייה לוועדה המחוזית לאלימות במשפחה/גילוי עריות מחוזית". 
	ח.
	דיוני הגדרת אסירי פרופיל אלמ"ב/ג.ע יתקיימו במסגרת דיוני הוועדה בפורום חו"ק.
	ז.
	ועדה בפורום חו"ק תתקיים עפ"י שיקול דעת חברי הועדה גם במקרים של אסירים השפוטים לתקופה העולה על 18 חודשים זאת במקרים בהם נדרשת חוות דעת משלימה, יתרת מאסר קצרה, דיון בעתירה ועוד.
	ו.
	לצורך דיון זה, יעביר עו"ס בית הסוהר לנציג שב"ס בוועדה המחוזית את כל המסמכים המצוינים בסעיף 14 וללא צורך בוויתור סודיות.
	כאשר קיימת התרשמות מרמת מסוכנות גבוהה.
	2)
	כאשר נפגעי העבירה קטינים.
	1)
	היה והאסיר שפוט לתקופה של 6 חודשי מאסר ועד 18 חודשי מאסר -  עניינו יידון בוועדה המחוזית הרלוונטית, בפורום חברי ועדה קבועים, ללא השתתפות גורמי הטיפול השונים באסיר ובבני המשפחה, למעט במקרים הבאים ובכפוף לשיקול דעת הועדה:
	ה.
	אסיר אלמ"ב/ג.ע השפוט מ-3 חודשי מאסר ועד 6 חודשי מאסר - עניינו יידון בוועדת מסוכנות בבית הסוהר (ראה סעיף 18).  
	ד.
	אסיר אלמ"ב/ג.ע השפוט עד 3 חודשי מאסר - אין לפנות לוועדה המחוזית, אלא יש להודיע לגורמי הטיפול בקהילה על גזר דינו ומועד שחרורו (נספח ז').  
	ג.
	לאחר שמוצו האפשרויות לאיתור נפגע העבירה וכתובתו או כאשר נפגע העבירה נפטר, יש לפנות לוועדת המחוזית לאלימות במשפחה אשר תדון במקרה ותחליט על  פעולות נוספות עפ"י צורך.
	נפגעי עבירה שלא ניתנים לאיתור או נפטרו- 
	ב.
	טיפול  הוועדות המחוזיות בהתאם לסטטוס האסיר
	היה והאסיר חסר כתובת או שאינו תושב ישראל, מיקום הוועדה יקבע עפ"י מגורי נפגע העבירה .  
	מגורי האסיר בקהילה, למעט עניינם של אסירים שב"חים עובדים זרים, שעניינם יידון בוועדה מחוזית בהתאם למגורי נפגע העבירה.
	ככלל, עניינם של אסירי אלמ"ב/ג.ע ידונו בוועדה מחוזית על-פי מקום  
	א.
	10.
	באשר לאוכלוסיית אסירים בעלי פרופיל אלמ"ב/ג.ע - באחריות ר"ת טו"ש להקליד את סווגם וסגירת סווג במערכת הממוחשבת,  בהתאם להמלצות הועדה המחוזית.            
	ה.
	ד.
	ג.
	עם קבלת חוות דעת מעו"ס הקהילה, יש לפנות לנציג שב"ס בוועדה המחוזית, בצירוף המסמכים  הרלוונטיים (טופס פנייה לוועדה (נספח ו'), חוות דעת עו"ס קהילה, וככול שישנם - גזר דין, הכרעת דין, כתב אישום וחוות דעת מב"ן, בהתאם לצורך.
	ב.
	אסירים בעלי פרופיל עבירות במשפחה
	א.
	9.
	היה ועולה צורך לפנות לוועדות המחוזיות בעניין כלשהו בנוגע לאסיר שעניינו נדון זה מכבר בוועדות, הפנייה תעשה דרך נציג שב"ס בוועדה הרלוונטית בלבד! נציג שב"ס יפעל בנושא ויחזיר תשובות בהקדם.
	יא.
	ככלל, הפנייה והמסמכים הנלווים יועברו לנציג שב"ס בוועדות המחוזיות באמצעות התקשורת האלקטרונית.
	י.
	העו"ס יקפיד על מילוי טופס הפנייה כהלכה, יש לוודא שצוינו כל הפרטים הרלוונטיים באשר לאסיר, למשפחתו ולנפגעי העבירה. היה ויש מספר נפגעי עבירה, יש לפרט את פרטי כולם, כולל פרטי כל הגורמים המטפלים בקהילה. במקרה ועולה קושי בקבלת מידע על  נפגעי העבירה, יש לפנות לנציג שב"ס בוועדה, תוך ציון שם נפגע העבירה ומספר תעודת זהותו. ר"ת טו"ש יוודא כי הטופס אכן מולא כהלכה ויחתום עליו.
	ט.
	במקרים בהם עצור בגין עבירות במשפחה משתחרר ממעצר, עו"ס בית הסוהר יעדכן את עו"ס הקהילה רק באם נפגע העבירה מוכר במשרד הרווחה. 
	ח.
	באשר לאוכלוסיית האסירים השפוטים בגין עבירות במשפחה, באחריות קצין ניהול אסירים, או מי מטעמו, להקליד את סיווג האסיר במערכת הממוחשבת.
	ז.
	ו.
	ה.
	ד.
	ג.
	לאחר שינוי סטטוס העצור לשפוט, יש לפנות לגורמי הטיפול ועו"ס בקהילה על מנת לעדכנם בדבר שינוי הסטטוס וליידעם בפרטי נפגעי העבירה, לשם קבלת חוות דעת לקראת דיוני הוועדות השונות בהתאם לנספח ג' "פנייה לוועדה המחוזית לאלימות במשפחה/גילוי עריות מחוזית".
	ב.
	טיפול בעצורים ובאסירים שזה עתה נשפטו
	עם קבלת עצור עד תום ההליכים בגין עבירות במשפחה או אסיר שנשפט והגיע לבימ"ר לצורך וועדת מיון, עו"ס בית הסוהר יפנה לגורמי הטיפול בקהילה על מנת ליידעם בפרטי העצור ונפגעי העבירה. רק מקום בו העצור או בני משפחתו מוכרים במשרד הרווחה, יבקש עו"ס הכלא חוות דעת עו"ס הקהילה באשר למצב נפגעי העבירה (ככול שהינם  מוכרים במשרד הרווחה), לקראת דיונים פנימיים בשב"ס בהתאם לנספח ב' "מידע אודות עבירות אלימות במשפחה וגילוי עריות ובקשה לחוות דעת".
	א.
	8.
	 ז.
	ו.
	ה.
	ד.
	5)
	4)
	3)
	ביקורי ילדים בבית הסוהר.
	2)
	יציאה לחופשה רגילה ומיוחדת. הועדות אינן דנות  בחופשות לצרכים רפואיים. נושא זה ידון בשב"ס, במסגרת וועדת מסוכנות בבית הסוהר.
	1)
	גיבוש המלצות בנושאים:
	ג.
	תיאום וגיבוש דרכי  טיפול באסיר, נפגע העבירה והמשפחות.
	ב.
	תפקידי הועדות המחוזיות
	א.
	7.
	ג.
	ב.
	הרכב הועדה המחוזית
	א.
	6.
	על פי שיקול דעת העו"ס ניתן לפנות לוועדת לעבירות במשפחה מחוזית גם במקרים החורגים מהקריטריונים הנ"ל באם יש נסיבות חדשות המצדיקות זאת, תוך הנמקת ההפניה.
	הערה:
	במקרים בהם קיימת הכרעה שיפוטית הקובעת כי אין מקום לסווג את האסיר כאלמ"ב ו/או כג.ע, אין מקום להמשיך את הדיונים בעניינו בוועדות המחוזיות.  
	2)
	אסיר שהוגדר במאסרו הקודם כאסיר רגיל ואין לגביו מידע חדש על אלימות ו/או מסוכנות, לא תעשה פנייה של עו"ס בית הסוהר (להלן – עו"ס) לגורמי הטיפול בקהילה ולא יופנה לוועדות לצורך הגדרתו.
	1)
	מקרים בהם אין צורך בפנייה לוועדות:
	ד.
	ג.
	אסירים המרצים את עונשם על עבירות מכל סוג שהוא ובמהלך מאסרם התקבל מידע כי היו מעורבים באירועי גילוי עריות, יופנו לוועדה המחוזית  לגילוי עריות. 
	10)
	אסירים המרצים מאסר בגין עבירות מין כלפי בן משפחה קטין שאינו נכלל בהגדרת בן משפחה, אך קיים קשר משפחתי אחר.      
	9)
	אסירים המרצים מאסר בגין עבירות שאינן עבירות מין כלפי בן משפחה, אולם הורשעו במהלך 5 שנים שקדמו למאסר נוכחי וריצו מאסר בגין עבירות גילוי עריות, וקיימת לגביהם חוות דעת  מרכז לבריאות הנפש (להלן: "מב"ן") לעניין מסוכנות מינית, יופנו לוועדה המחוזית לגילוי עריות. החישוב הוא מיום  השחרור ממאסרו הנ"ל.
	8)
	אסירים אשר נשפטו למאסר על תנאי בגין עבירות במשפחה במהלך שלוש השנים האחרונות ובנוסף, למאסר בפועל בגין כל עבירה אחרת.  
	7)
	אסירים השפוטים בגין מספר תיקים פליליים לתקופה מצטברת העולה על חצי שנה, כאשר אחד או יותר מהתיקים הינם בגין עבירות במשפחה, גם אם תקופת המאסר שנגזרה בתיקים אלו הינה קצרה מחצי שנה.
	6)
	אסירים המרצים מאסר בגין עבירות שאינן עבירות אלימות כלפי "בן משפחה" כמוגדר לעיל, אולם קיים לגביהם מידע כי התרחש או עלול להתרחש אירוע אלימות כלפי בן משפחה, יודגש כי מידע עכשווי מצדיק פנייה לוועדה ללא קשר לפרק הזמן שחלף מעת אירוע עבירה כמפורט בסעיף קטן 3 לעיל.  
	5)
	אסירים המרצים  מאסר בגין עבירות שאינן עבירות אלימות במשפחה אולם הורשעו במהלך שלוש שנים שקדמו למאסר נוכחי וריצו מאסר בגין עבירות אלימות במשפחה, החישוב הוא מיום השחרור ממאסר קודם.
	4)
	הליך פלילי שהסתיים בהרשעה בגין אירוע שהתרחש לפני 3 שנים או פחות.
	ד)
	הוגשה תלונה במשטרה והוחלט על סגירת התיק. בשל חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור ובלבד שסגירתו נעשתה לפני 3 שנים או פחות. 
	ג)
	הוגש כתב אישום פלילי בגין אירוע מלפני 3 שנים או פחות.
	ב)
	א)
	3)
	2)
	1)
	אסירים בעלי פרופיל אלימות-
	ב.
	אוכלוסיית היעד 
	א.
	5.
	בן משפחה – כהגדרתו בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, לרבות מי שהיה בן משפחה בעבר, והוא אחד מאלה:
	ז.
	קטין - כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. אדם שלא מלאו לו 18 שנה.
	ו.
	ה.
	ד.
	ההגדרה המקצועית לגילוי עריות מתמקדת בקרבה משפחתית וביחסי תלות, תוך שהינה מדגישה את הבדלי הגילאים, יחסי מרות וסמכות, ההיררכיה המשפחתית, סוד הקשר ומערכת היחסים. 
	ג.
	ב.
	הגדרות
	א.
	4.
	המטרה
	לפרט את אופן עבודת הועדות המשרדיות ובין-משרדיות לעבירות במשפחה – אלימות וגילוי עריות. 
	3.
	פעולת וועדות המחוזיות מוסדרת מכוח סעיפים 5 ו-6(א)(5) לחוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, תשס"ו-2006.
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	פעולת הוועדות המחוזיות מוסדרת בהוראה 3.37 לתקנון עבודה סוציאלית במשרד הרווחה (להלן: "תע"ס") - "וועדות מחוזיות לגילוי עריות ולאלימות במשפחה לענייני אסירים ומשפחותיהם" - אשר הותקנו מכוח תקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו-1986.
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