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וחשבון השנתי של דבר מ"מ נציב שירות בתי הסוהר לדין 
 לפי חוק חופש המידע 2018לשנת  שירות בתי הסוהר

 
 
 
 

  .ייעוד חברתי, המשתייך למערכת אכיפת החוקשירות בתי הסוהר הינו ארגון ביטחוני בעל 

תמצית תפקידו: אחזקת אסירים במשמורת בטוחה ונאותה, תוך שמירה על כבודם, מילוי 

צרכיהם הבסיסיים והקניית כלים מתקנים לכל האסירים המתאימים לכך, על מנת לשפר את 

 יכולתם להיקלט בחברה עם שחרורם.

 

לתפיסתי, הקשר עם הקהילה בכלל והאזרח בפרט, הינו קשר חיוני והכרחי מכפיל כוח ומשרת  

נאמנה את שני הצדדים. אנו רואים זאת, כחובה מוסרית עליונה, פעם אחת לאכוף את החוק, 

 ופעם שניה להעניק שוויון הזדמנויות וזכויות לאסיר המשוחרר. 

 

זרח לקבל מידע מרשות ציבורית באופן שיאזן בין "חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל א

 החופש למידע ובין שמירה על ביטחון המדינה, הפרטיות וכו".

 

שקיפות, כפי שמשתקפת בזמינות ונגישות המידע, מגבירה את אמון הציבור ומסייעת בידיו  

 להבין תהליכים ארגוניים בעלי השפעה על החברה הישראלית, צביונה וחוזקה.

 

ך, שירות בתי הסוהר מנגיש מידע לציבור באמצעי המדיה השונים, לצד מענה על בקשות מתוך שכ

 ידי הציבור.-חופש המידע המוגשות על

 

מדור חופש המידע, המצוי תחת אחריות היועמ"ש, מטפל בבקשות מידע באשר הן בצורה 

  אפקטיבית, ראויה ויעילה.

 נמשיך לנהוג בשקיפות, מקצועיות ונחישות.

 
 
 
 
 
 

 בברכה,    
 
 
 גונדר                   , אשר קניןו

 נציב בתי הסוהר מלא מקוםמ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

12 
 

 
 
 
 
 
 

 פרק א'
 אודות שב"ס
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 הבסיס החוקי לפעילות שב"ס

 
 הבסיס החוקי לפעילות שירות בתי הסוהר מושתת על החוקים הבאים:

 

 

 (1971 -נוסח חדש )התשל"ב פקודת בתי הסוהר 
 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 –חוק הנוער )שפיטה, ענישה וצרכי טיפול(, התשל"א  •

 .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 –חוק העונשין )נוסח חדש(, התשנ"ז  •

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

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

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

 2006חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין תשס"ו  •

 2016-חוק המאבק בטרור תשע"ו  •

 

 

 שנהחקיקת מ
תקנות העונשין )דרכי ענישה( )סדרי הדין בוועדות שחרורים וסדרי הפנייה אליהן(,   •

 .1954     –תשי"ד 

  –מעצרים( )תנאי החזקה במעצר(, התשל"ז -תקנות סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה •

1977 . 

 .1978 –תקנות בתי הסוהר, התשל"ח  •

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

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

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

 .1987 –תקנות העונשין )נשיאת מאסר בעבודות שירות(, התשמ"ז  •
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 .1988 –תקנות סדרי דין )עבודות שירות(, התשמ"ח  •

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

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

  2001 –תקנות בתי הסוהר )קביעת גורמים מייעצים להחזקת אסיר בהפרדה(, תשס"א  •

 2016תקנות בתי הסוהר )פעילות פנאי או חינוך(, תשע"ו  •

  2010-תקנות בתי הסוהר )תנאי מאסר(, תש"ע  •

 

 

 ופקודותוראות ה
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 •

 ומשמעת בו והבטחת פעולתו התקינה.

 

 נהלים
ת כלל ההוראות בדרג המנהל. ההוראות קובעות את שיטת ביצוע הוראות ביצוע המרכזות א

 המשימות ומחייבות את כלל שב"ס.

 נהלי שב"ס המותרים בפרסום מצויים באתר האינטרנט של שב"ס.
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 משימות יסוד
 

 

 משמורת בטוחה
על האסירים בתוך ומחוץ לבתי הסוהר, למניעת בריחתם ואבטחה  ואפקטיביפיקוח מקסימאלי 

 מניעת תקיפת מתקנים.היקפית ל

 

 משמורת נאותה ומשאבי כליאה
שיפור תנאי המחייה במטרה להגיע לסטנדרטים של ארגוני הכליאה המובילים בעולם, תוך ניצול 

 אופטימלי של המשאבים הקיימים.

 

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

 באופן מועיל עם שחרורם.בחברה 

 

 מניעת פשיעה
לתוך בתי הסוהר, כחלק ממאבק בפשיעה -צמצום משמעותי של רמת הפשיעה בתוך, מתוך ו

 בישראל, בשת"פ עם ארגוני אכיפה.

 

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

 רכזי להצלחת הארגון.משתנים, בהיות הסגל גורם מ
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 מדיניות 

 מדיניות השר לבט"פ
 

https://www.gov.il/he/departments/policies/minister_policy_2018   
 

 

 מדיניות הארגון
 

במרוצת השנים הפכה משימת הכליאה מורכבת ומאתגרת יותר. תמורות רבות חלו במאפייני 

 ןדבר המחייב שינוי מתמיד, הן במענה התקו האסירים הנקלטים, בסוגי העבירות ובאורכי המאסר,

לצד זה, חלופות כליאה ופיקוח תחת אחריותו של הארגון התרחבו ועוד צפויות הכליאה.  והן 

 להתרחב, עובדה המאתגרת את תפישת תפקידיו המסורתיים של הסוהר.

 

ים שירות בתי הסוהר כארגון הכליאה הלאומי הוא ארגון בטחוני המחזיק במשמורתו אסיר

מסוכנים רבים, פליליים וביטחוניים לתכלית ההגנה על שלום הציבור וביטחונו. עם זאת, הוא בעל 

לפקודת בתי הסוהר, וקבלת  42יעוד חברתי מובהק, יעוד שאף הודגש ביתר שאת עם חקיקת תיקון 

המשאבים ליישומו. לצד כל אלה, שב"ס מחויב באחזקת האסירים במשמורת נאותה ראויה 

ועוד רבות אחרות טומנות בחובן דילמות  –משמורת בטוחה, נאותה ותקון  –משימות אלה  ומכבדת.

 ואתגרים רבים איתם חובה על שב"ס להתמודד ללא מורא.

 

השינויים הם חלק ממדיניות כוללת של מדינת ישראל, להתמודדות מושכלת בפשיעה, תוך גילוי 

העבירות. קיימת דרישה גוברת לשקיפות  אחריות לאומית הן כלפי עוברי חוק והן כלפי נפגעי

ארגונית באמצעי התקשורת, וכן למעורבות גוברת של החלטות שיפוטיות בתהליכי הכליאה. כל 

אלה, מעידים כי נכונו לשב"ס שנים מאתגרות. על כן, על הארגון  לפעול לשיפור ולתכנון ארוך טווח 

על כתפי הסוהרים והקצינים בארגון.  של הכליאה ותועלותיה. כלל המשימות הארגוניות נשענות

אנשי סגל אשר מבצעים את משימתם, ביום ובליל, בתוך המתקנים ומחוצה להם, במסירות, 

 באחריות ובתחושת שליחות. 

 

 חזון הארגון
 

 ביטחון לציבור ולקהילה

 שיקום האסיר למען העתידו
 

 

  



 

 

 

17 
 

 מרכיבי משימה עיקריים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט המדיניות לפי מרכיבי המשימה העיקריים:
 

 ניהול הכליאה, שיקום וחזרה לקהילה .א
 

 להתמודדות עם אוכלוסיית אסירים מגוונת. גמישות תפעוליתיצירת  .1

 ויצירת שילוביות להגברת אפקטיביות הפיקוח. הרחבת חלופות הכליאה .2

 .לטיפול ושיקוםניצול מקסימאלי של פרק זמן המאסר  .3

 לפרופיל האסיר ולמאפייני העבירה. טיפול מותאם .4

 לאחר השחרור. הרצף הטיפולישימור  .5

 .בית סוהר אוניברסיטאי ובית  מעברפיתוח פרויקטים חדשניים וביניהם  .6

 .42תיקון תוצרי יישום ופיקוח אחר  .7

 .האסירים הביטחונייםבניהול אוכלוסיית  אחידות .8

 

 

 ביטחון  .ב
 במתקני הכליאה. מניעת הפשיעה .1

 . המוכנות הארגונית לחירוםשיפור רמת  .2

 ההערכה.המודיעין ושיפור יכולות  איסוףחיזוק מרכיבי  .3

 .איום ההברחותהתמודדות אפקטיבית עם  .4

 ופשיעה מאורגנת ממתקני הכליאה. הכוונת פח"עמניעת  .5

 הקמת יחידות ליווי מחוזיות –צמצום הסיכון לבריחה ומיצוי מיטבי של המשאבים  .6

 

 

 תנאים נאותים ביטחון

משאב הכליאה 
 שיקום

 וחזרה לקהילה

 המשאב האנושי
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 תנאים נאותים .ג
 

 בשיתוף גורמי האכיפה. בג"ץ מרחב המחייהחתירה למימוש החלטת  .1

 לשיפור תשתיות הכליאה. בינוי אסטרטגייישום תכנית  .2

 .רפורמה במערך הרפואהיישום  .3

 לבעלי מוגבלויות. מתקני שב"ס הנגשת .4

 במתקני הכליאה בדגש על בתי המעצר. שיפור איכות המזון .5

ביניהם קשישים, חולים כרוניים  אוכלוסיות ייחודיותשיפור המענה הכליאתי בקרב  .6

 ואסירים בעלי רקע פסיכיאטרי.

 

 המשאב האנושי .ד
 

 שירות ועידוד פרישה.שיפור תהליך הגיוס, פיתוח מודלים לסיום  -טיוב ושימור כ"א  .1

הכשרה תוך תפקיד, התמחות בנושאים מקצועיים, תשתיות, –טיפוח מקצועיות הסגל  .2

 טכנולוגיה וחדשנות.

 יצירת מסלולי שירות מותאמים. .3

 פיתוח שדרת הפיקוד העתידית של שב"ס. -מנהיגות .4

 

 

 מרכיבים נוספים .ה
 התמודדות אפקטיבית וחיזוק מערך הסייבר. .1

 ות וחסכון במשאבים.שאיפה מתמדת להתייעל .2

 גיבוש תפיסת הפעלה טכנולוגית מבצעית והתכנסות מערכות המידע. .3
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 נתונים סטטיסטיים

 2018מצבת אסירים פליליים לשנת 
 

 

 

 

 

 2018 - 2010מצבת אסירים פליליים לשנים 
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 2018 - 2010לשנים  מצבת אסירים ביטחוניים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 - 2010מצבת זרים לשנים 
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 התפלגות שונות
  2018אורכי מאסר לשנת  .א
 

 : מצבת כלואים בחלוקה לאורכי מאסר1לוח 

 פלילי בטחוני תקופת מאסר

 103 10 עד שלושה חודשים
 183 38 משלושה חודשים עד חצי שנה
 297 51 מחצי שנה עד תשעה חודשים

 273 39 מתשעה חודשים עד שנה
 1155 282 2 - 1מאסר שנות 

 697 263 3 - 2שנות מאסר 
 811 296 5 - 3שנות מאסר 
 510 246 7 - 5שנות מאסר 
 387 159 10 - 7שנות מאסר 
 441 222 15 - 10שנות מאסר 
 325 373 20 - 15שנות מאסר 

 510 510 ומעלה 20-שנות מאסר מ
 369 560 מאסר עולם

 

 2018 - 2010מגדר בשנים  .ב
 

 

 2018-2010: מצבת כלואים בחלוקה למגדר עפ"י אוכלוסיות בין השנים 2לוח 

 חודש
 

 בטחוני פלילי

 נקבה זכר נקבה זכר

12/2010 11862 204 5907 39 

12/2011 12136 233 4486 7 

12/2012 12322 213 4740 12 

12/2013 12078 197 5048 16 

12/2014 11912 192 5877 21 

12/2015 11195 179 6303 52 

12/2016 10331 178 6097 50 

12/2017 10266 164 6089 60 

12/2018 8857 136 5477 51 
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 2018 - 2010גיל פליליים בשנים  .ג
 

 2018-2010: מצבת כלואים פליליים בחלוקה לגילאים בין השנים  3לוח 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 גיל 
       2     3 5 2 14עד גיל 

 16 21 23 31 30 40 41 52 42 16עד  14-מ
 71 88 108 103 152 174 176 167 162 18עד  16-מ
 462 531 640 671 760 827 878 842 851 21עד  18-מ
 1197 1459 1448 1704 1769 1915 1988 1883 1872 25עד  21-מ
 1620 1935 1862 2087 2228 2243 2317 2281 2245 30עד  25-מ
 1362 1590 1631 1643 1805 1836 1861 1880 1816 35עד  30-מ
 1135 1308 1316 1402 1488 1444 1534 1456 1463 40עד  35-מ
 896 1074 1057 1173 1243 1250 1260 1202 1207 45עד  40-מ
 770 895 889 950 990 979 992 1066 995 50עד  45-מ
 573 633 677 719 770 763 707 759 710 55עד  50-מ
 392 430 410 449 450 446 445 450 399 60עד  55-מ
 247 263 260 277 271 225 222 207 206 65עד  60-מ
 148 152 141 130 128 105 112 108 79 70עד  65-מ

 114 106 94 89 80 87 83 81 75 70מעל 
 

 

 2018 - 2010גיל ביטחוניים בשנים  .ד
 

 2018-2010ביטחוניים בחלוקה לגילאים בין השנים : מצבת כלואים 4לוח 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 גיל 
     1 3           14עד גיל 

 43 78 70 119 22 24 24 19 29 16עד  14-מ
 164 278 240 307 171 150 181 118 184 18עד  16-מ
 850 1025 910 1000 842 709 537 268 596 21עד  18-מ
 1165 1315 1337 1350 1225 965 759 746 1103 25עד  21-מ
 924 951 1007 1015 1064 930 973 1098 1447 30עד  25-מ
 657 765 887 924 1027 984 1054 1061 1224 35עד  30-מ
 709 796 811 850 782 707 648 600 708 40עד  35-מ
 522 512 474 427 398 330 318 290 341 45עד  40-מ
 269 243 212 195 183 149 143 163 179 50עד  45-מ
 119 105 111 96 108 69 81 82 89 55עד  50-מ
 67 60 59 50 51 32 17 30 40 60עד  55-מ
 31 14 20 23 21 12 16 12 8 65עד  60-מ
 4 5 4 2 9 4 3 5 3 70עד  65-מ

 4 4 4 2 2 2 2 3 6 70מעל 
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 2018 - 2010בשנים עבירות פליליים  .ה
 

 2018-2010: מצבת כלואים פליליים בחלוקה לסוגי עבירות בין השנים 5לוח 

 

 2018 - 2010תושבות פליליים בשנים  .ו
 

 2018-2010: מצבת כלואים פליליים בחלוקה לקבוצות תושבות בין השנים 6לוח 

 

 

 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  עבירות

 1326 1490 1606 1889 2495 2506 2598 2667 2563 אלימות

 1 2 2 1 3 8 3 5 5 סעיפי הגדרה

 1   1     2 1 1 3 עבירות אזרחיות

 999 1129 1126 1235 922 842 916 837 692 עבירות ביטחון המדינה

 193 239 274 346 454 411 432 439 440 עבירות הסדר הציבורי

 65 78 60 60 71 76 74 80 77 עבירות כלכליות

 40 34 29 25 22 20 22 20 22 עבירות כלפי המוסר

 1408 1418 1418 1459 1479 1474 1433 1425 1395 אדם-עבירות כלפי חיי

 928 1004 1060 1125 1140 1156 1124 1141 1126 עבירות מין

 193 283 286 296 234 243 221 201 176 עבירות מירמה

   1   2 1 1 3 1 3 עבירות מנהליות

 1048 1204 1050 1099 1166 1104 1256 1345 1465 עבירות סמים

 399 560 565 492 470 488 406 298 299 עבירות רישוי ותעבורה

 1092 1365 1310 1445 1520 1611 1715 1715 1733 עבירות רכוש

 350 423 467 516 566 592 533 529 545 עבירות שוד

 107 111 147 166 185 182 200 247 209 שאר עבירות

 636 904 914 1081 1362 1536 1615 1405 1308 שהיה בלתי חוקית

קב'  
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 תושבות תושבות

 219 207 229 245 288 272 278 204 134 ארצות חוץ חו"ל

 52 55 59 71 83 82 141 132 144 ארצות ערב  

 7410 8606 8665 9293 9958 10027 10144 10299 10119 ישראל ישראל

ם -מז' י
 וגולן

  

 443 500 528 462 348 312 342 330 308 ם-מזרח י

 2 5 3 4 8 9 7 9 7 רמה'ג

 37 37 41 127 110 66 79 63 65 אזח'ע שטחים

 840 1076 1033 1227 1363 1563 1622 1405 1350 יו'ש  
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 2018 - 2010דת פליליים בשנים  .ז
 

 2018-2010: מצבת כלואים פליליים בחלוקה לדת בין השנים 7לוח 

   
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 דת 

 4416 5139 5314 5637 5943 6020 6148 6220 6194 יהודי יהודים
לא 

 יהודים
  
  
  
  
  
  
  

 45 55 52 82 96 82 73 87 81 אחר
 587 408 395 347 367 333 307 256 232 בדואי
 90 117 119 117 143 142 150 155 167 דרוזי
 307 321 366 369 379 374 403 400 382 נוצרי
 55 47 41 29 18 16 20 26 15 אחר-ערבי

 3469 4362 4226 4800 5154 5303 5457 5233 4995 מוסלמי-ערבי
 32 35 45 46 56 59 54 57 59 נוצרי-ערבי

       1         1 צ'רקסי
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 הגדרות תפקידים
 

   עפרה קלינגררב גונדר  -הסוהר -בתי תנציב
 

 תפקידים וסמכויות

א הדרג הפיקודי העליון עפ"י המלצת השר לביטחון פנים, והימתמנה על ידי הממשלה  ההנציב

 ביותר בשירות.

על  תאחראי השר לביטחון פנים, ומתוקף תפקידה את השירות בהתאם למדיניות תמנהל ההנציב

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

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

נקיטת הליכי השעיה, שחרור או פיטורי סוהרים  זוטרים והעברתם, העלאתם או הורדתם בדרגה.

הוצאת פקודות הנציבות  קיום המשטר והמשמעת בשירות.  בכפוף לאישור השר, על פי החוק. 

 ועדכונן.

 08-9193800 -פקס   08-9776800 -טלפון 

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

 

 

 פרומית כהן –תת גונדר  - משאבי אנושראש מינהל 
 נושא באחריות לתחומים הבאים: 

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

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

 . 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 מסגרות ובמסגרות חיצוניות. 

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

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

 משמעת.

  08-9194100   -פקס'         08-9775700   -טלפון   

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

 

 תת גונדר, עו"ד יוכי גנסין -היועצת המשפטי 
 אחריות לטיפול בכלל הנושאים המשפטיים הנדרשים לפעילות השירות. ייעוד: 

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

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

פנים, משרדי הממשלה, היועמ"ש לממשלה, פרקליטות המדינה  המשרד לביטחוןוועדותיה, 

ייעוץ משפטי לנציב ופרקליטות המחוז וגורמי חוץ אחרים לרבות ארגונים ישראליים ובינלאומיים. 

 ולפיקוד שב"ס בענייני חוק ומשפט. 

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

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

מתן הדרכה בנושאים משפטיים. חברות בוועדות ובצוותי עבודה משרדיים ובין משרדיים. רכישות, 
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חוקרי  טיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע, פיקוח והנחייה מקצועית שלמינוי ועדות חקירה. 

קישור ותיאום עם הנהלת פיקוד והנחייה מקצועית על ענף וח"קים. המשטרה המושאלים לשב"ס . 

טיפול בעתירות ריכוז הטיפול בענייני חקיקה הנוגעים לשירות. בתי המשפט ועם לשכת עורכי הדין. 

כים עריכת מסמאסירים לבתי המשפט המחוזיים ובקשות רשות ערעור לבית המשפט העליון. 

פיקוח שיש להם נגיעה לשירות. משפטיים שהשרות צד בהם ומתן חוות דעת על מסמכים משפטיים 

ייצוג הנציב בפני בית הדין למשמעת ובפני בית הדין  משפטי על הפעלת הדין המשמעתי לסוהרים. 

ז הטיפול ריכותיאום הטיפול בחקירות נגד סוהרים וקביעת אופן הטיפול המערכתי בהן. לערעורים. 

ייעוץ משפטי במתן חוות דעת לוועדות שחרורים לעניין אסירי יעד בתיאום עם משטרת ישראל. 

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

פיקוח ת . ייצוג השירות בביה"ד לעבודה בענייני גמלאואזרחיות ובתביעות נזיקין כנגד השירות . 

 משפטי על הפעלת הדין המשמעתי לאסירים בשב"ס.

 08-9193840      -פקס'         08-9776836      -טלפון  

 .81, ת.ד: 72100, מיקוד: , רחוב: אזור התעשייה הצפוניעיר: רמלה   -כתובת 

 

 גונדר משנה אסף ליברטי   -רמ"ח תקשורת והסברה 
 

קביעת מדיניות וד הבכיר בנושאי הסברה, קשר עם אמצעי התקשורת , ייעוץ לנציב ולפיקתפקיד: 

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

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

עדי השירות ושיפור דימויו קיום מגע יזום ותגובתי עם התקשורת ועם הציבור לצורך קידום יייעוד: 

 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. קשרים עם גורמים בינלאומיים . 

 08-9193810     -פקס'        08-9776806     -טלפון 

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

 

 

 טל שוורץ -גנ"מ  -בית הדין למשמעת סוהרים 
 הפעלת מערכת השפיטה המשמעתית של סוהרים במסגרת בית דין קבוע . ייעוד: 

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

ם בכירים בנושאי שפיטה טרם מינויים הדרכת סוהרי מינהלי של פעילות בית הדין לערעורים . 

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 הצפוניעיר: רמלה  -כתובת 
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 גונדר קטי פרי -ראש מנהלת מרחב מחייה 
 2018מנהלת מרחב מחייה הוקמה בשנת 

המחייה הנה גוף מטה של שירות בתי הסוהר לתכנון וביצוע של כלל המשימות   מנהלת מרחב

הנדרשות לצורך יישום החלטת בג"צ תנאי מחייה, לרבות פיתוח וגיבוש תפיסות המתאימות לשינוי 

 הצפוי.

המנהלת נגזרים מייעודה ובניהם: הכנת תכנית ליישום בג"צ תנאי מחייה, סנכרון ותאום תפקידי 

של כלל גורמי המטה האמונים על התחומים הנדרשים ליישום התכנית, הוצאה לפועל של עיקרי 

התוכנית, יצירת ממשקי עבודה ושיתוף פעולה עם גורמים מחוץ לשירות בתי הסוהר השותפים 

 קוח ובקרה בעניין מימוש התוכנית בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ועוד.לתוכנית, ביצוע פי

  9194164-08פקס:    8994102-09טלפון:     ips@mail.gov.ilדואר אלקטרוני: 

 

 

 דר אשר וקנין   גונ –סגן הנציבה וראש אגף האסיר 
 סגן הנציב ממלא מקום הנציבה בהעדרה. 

 

 : נושא באחריות לתחומים הבאים

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

 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 והטיפול 

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

י באוכלוסיות אסירים מיוחדות. אחריות לפיתוח תכניות לתנאי מחייה לאסירים לטיפול נפש

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

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

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

  08-9193950  -פקס'    08-9775950    -טלפון 

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

 

 

 

 תת גונדר איילה חיים     -ראש חטיבת כליאה 
 

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

 כל משאבי הכליאה הלאומיים.

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

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

ל מערך חלופות הכליאה ואחריות להפעלת מערך עבודות האסיר בנושאים שבתחום אחריותו. ניהו

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

והנחיות מקצועיות ולביצוע ביקורות ובקרות. שותפות בהובלת שינויים ארגוניים ובהטמעתם. ייצוג 

mailto:ips@mail.gov.il
tel:09-8994102
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מ"י, צה"ל, שב"כ,  –יאום מול גופים שונים ורשויות שב"ס מול גורמי חוץ בנושאים שבאחריותו ות

 הנהלת בתי המשפט, המשרד לביטחון הפנים ורשויות נוספות.

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

 אלקטרוני.

 08-9194006פקס:       08-9775960טלפון : . 

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

 

 תת גונדר רונית זר  -ראש חטיבת תקון 
 נושא האחריות לתחומים הבאים:

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

ת הכשרות, השבת ומועדי ישראל לאסירים. ניהול מערך הפעילות הדתית לאסירים ופעולות לשמיר

בבתי הסוהר. ניהול מערך השיקום לאסירים, לרבות השיקום הדתי. ניהול מערך הטיפול באסירים 

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

 לאסירים באמצעות משרד הבריאות.

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

 הטפול המשולב.

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

 הטיפול המשולב. אחריות מטה ליישום תחומים אלה.

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

 התעסוקה.

 08-9193968פקס'     08-9775965טלפון : 

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

 

 

 אילן מלכהגונדר  –ראש אגף מטה שב"ס 
 

 תפקידים וסמכויות:

 ריכוז ,תיאום וניהול עבודת המטה בשירות בתי הסוהר . 

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

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

ריכוז הטיפול הנחיית תכנון התקציב בתיאום עם מנהל תכנון . מתוך התוכנית הרב שנתית. השנתי 

ומחלקת הביקורת של שירות יקורת של מבקר המדינה , מבקר המשרד לביטחון פנים בממצאי הב

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

, מנהל הדרכה, , מנהל טכנולוגיותמינהל תמיכה לוגיסטית, מנהל תכנוןה כפופים: ראש אגף המט

 . אסירתנאי מחיית ה

 08-9913801 -פקס'     08-9776801 -טלפון  

 81, ת.ד: 72100, מיקוד: עיר: רמלה, רחוב: איזור תעשייה צפוני   -כתובת 
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 טוהר -תת גונדר תלמה כהן -ראש מינהל תמיכה לוגיסטית 
 נושא באחריות לתחומים הבאים:

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

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

 ארכיון שב"ס ונשק. 

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

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

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

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

דיניות שב"ס ומהיעדים השנתיים והרב שנתיים של השב"ס ובכלל זה התקציב הנדרש הנגזרת ממ

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 

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

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

הפעילות של מינהל תמיכה לוגיסטית, לעדכונם ולוידוא ביצעם ע"י המונחים מקצועית ופיקודית. 

יצוע ביקורות מקצועיות בתחומי הפעילות של המינהל ביחידות שב"ס, אחריות מטה כוללת לב

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

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

ס בכלל ופרויקטים בתחום התמיכה הלוגיסטית בפרט. ייצוג ובתהליכי הטמעת השינויים בשב"

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

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

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

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

 וניהול התמיכה הלוגיסטית במפקדות המחוזות.

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

 08-9194050    -פקס'          08-9776840   -טלפון 

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

 

 תת גונדר יחזקאל מרקוביץ   -ראש מינהל תכנון 
 .2018, והחליף אותו יחזקאל מרקוביץ באוגוסט 2018תת גונדר מתתיהו פרש לגימלאות במאי 

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

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

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

קביעת העקרונות ית העבודה השנתית ותכנית העבודה הרב שנתית . ובקרה על ביצוע התקציב , תכנ

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

ריכוז הטיפול בתחום מסד הנתונים של מערך הפעילויות הנוגעות לתקינת כוח אדם ואמצעים. 

ביצוע חינות ארגוניות על בסיס שיטות כמותיות . הכליאה. ניתוחים סטטיסטיים וכלכליים וב

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

ריכוז הטיפול בפרסום הוראות השירות ופקודות המבנים בארגון )משרדים ומתקני כליאה( . 

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

 העבודה והפעילות השוטפים.
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לראש המנהל כפופות המחלקות הבאות: מחלקת ארגון ותקינה ומחלקת תכנון, ענף אסטרטגיה 

 וענף מחקר.

 08-9193890    -פקס'        08-9776760    -טלפון 

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

 

 תת גונדר משה אוחיון –ראש מנהל טכנולוגיות 
 ניהול , פיתוח ותחזוקת מאגרי המידע הממוחשבים בשירות . ייעוד: 

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

המערכות הטכנולוגיות והתאמתם לקדמה התקשורת. פיתוח כלים ותשתיות אחדות לכלל 

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

ברמות הארגון השונות. בחינה ואישור פרויקטים טכנולוגיים. פיתוח ויישום פתרונות מקצועיים 

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

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

 חיצוניים. אחריות להכנת תכנית עבודה שנתית והנחיות מקצועיות.

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

 פיתוח אמצעים טכנולוגיים.

 

  08-9193910     -פקס'          02-6225490    -טלפון 

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

 

 תת גונדר דפנה נוי   -ראש מנהל הדרכה 
 2018תת גונדר דפנה נוי נכנסה לתפקידה בחודש מרץ 

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

 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 

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

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 

גיים, וארגוניים, פיתוח סגל הדרכה להדרכה, מתן תמיכה הדרכתית לשינויים מקצועיים, טכנולו

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, 

וך והסברה, בקרה והערכת הדרכה ניהול ספקים, רכש, משאבים ותקציב ההדרכה, השכלה חינ

במסגרת הפעלת כלים לבחינת אפקטיביות ויעילות ההדרכה וניהולה, אימונים, חונכות והכשרות 

 תוך תפקיד, ניהול התחקירים והפקת לקחים, כתיבה והפעלה של  תורות מקצועיות. 

אשמורת.  לראש המינהל כפופים פיקודית: מחלקת ההדרכה, מרכז הדרכה ניר ומתקן האימונים

 כפיפות מקצועית: מרכזי האימונים במחוזות ק. הדרכה ביחידות הארציות.

 08-9193941    -פקס'        08-9776331    -טלפון 

 81, ת.ד: 72100, מיקוד: כתובת :  עיר: רמלה, רחוב: איזור תעשייה צפוני
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 דניאל עזרא –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 ובבתי תפקידים: 

 הסוהר . 

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

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 . 

 וכמתחייב מן הפעילות השוטפת . 

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

 08-9193855   -פקס'       08-9776790    -טלפון 

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

 

 שרון שואןגונדר  -ראש אגף ביטחון ומבצעים 
 

 תפקידים וסמכויות

 בתי הסוהר. תכפיפות פיקודית לנציב

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

 מערך הביטחון והמבצעים , מערך המודיעין ופעילות היחידות המיוחדות. 

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

הכוח מול גורמי הפעלת הכוח. אחריות כוללת לריכוז, ניהול ותיאום כוללת לתיאום מ הלכי בניין 

הביטחון והאבטחה והפיקוח עליהם, לרבות אחריות מטה לתכנון וקביעה  ואמצעימערכות הביטחון 

של סידורי הביטחון והאבטחה בשב"ס. אחריות ליצירה וריכוז תמונת מצב מצבעית של מערכי 

מצעות מערך החמ"לים , המשל"טים והחפ"קים. אחריות השליטה והבקרה בשיגרה ובחירום בא

מטה להפעלת מערך ליווי אסירים ומשימות אבטחה שונות במתקני שב"ס ובבתי המשפט באמצעות 

יח' נחשון. אחריות פיקודית להפעלה/הקצאה של יחידת מצדה ומשימות מיוחדות בתרחישי קיצון. 

י החירום, הביטחון ההצלה וגורמי חוץ פיתוח בנייה הסדרה ותיאום פעולות שב"ס מול גופ

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

 ממדיניותהמדיניות. אחיות כוללת לקביעת מדיניות ויעדים של אגף הביטחון והמבצעים כנגזרת 

 ף בהתאם להנחיותיו.הפעילויות באג ולביצועהנציב.  אחריות לביצוע החלטות הנציב 

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

 נחשון, מפקד יחידת מצדה.

   08-9193802 -פקס'     08-9776802 -טלפון 

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

 

 תת גונדר יובל ביטון -ן ראש חטיבת המודיעי
 

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

 קבלת החלטות ולצורך לחימה בנגע הסמים בבתי הסוהר . 

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

טיפול במידע הוצאת נהלים בנושאי מודיעין . קציני מודיעין במפקדות, במחוזות ובבתי הסוהר. של 
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סיכול שת"פ בין סוהרים לאסירים , פיקוח על שנתקבל ברמה הארצית , קבלתו , עיבודו והפצתו . 

יכוז רבטיפול בחשד למעשים פליליים של סוהרים . שמירת טוהר מידות סגל , ותיאום עם המשטרה 

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

ביצוע פעולות למיגור נגע הסמים בבתי הסוהר באמצעות יחידת "דרור". מודיעיניות בתוך שב"ס . 

וע קביעת הסיווג הביטחוני של מאיישי תפקידים וביצוע תחקיר ביטחוני למועמדים לגיוס, בסי

הנפקת רשיונות קביעת נהלים , שיטות ואמצעים שתכליתם אבטחת מסמכים וידיעות . גורמי חוץ . 

 כניסה לכלל האזרחים הנכנסים לבתי הסוהר.

 08-9193900פקס'     08-9775900טלפון : 

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

 

 תת גונדר פייסל מנדוה  -הביטחון  ראש חטיבת 
 

 והחליף את תת גונדר בני תייאר 2018תת גונדר פייסל מנדוה  נכנס לתפקידו בחודש  יוני 

 נושא באחריות לתחומים הבאים: 

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

כוז יעדים ותוכניות בתחומי ביטחון ואבטחה ובעלי חיים. אחריות ריאמצעים עפ"י יעדי שב"ס . 

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

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

כוז עבודת מטה לקביעת מדיניות הפעלה בתחומי עליהן. אחריות ביצוע בקרות בבתי סוהר. רי

הביטחון לרבות עבודת מטה מול גורמי השירות וגורמים חיצוניים. אחריות להכנת תוכנית עבודה 

שנתית בתחום הביטחון ואבטחה. הנחיות מקצועיות  בתחומי הביטחון והאבטחה לכל הגורמים 

 הביטחון והאבטחה בשב"ס ומחוצה לו.בשב"ס. קיום קשרים מקצועיים ומבצעיים עם כלל גורמי 

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

  08-9194000  -פקס'   08-9776433 -טלפון 

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

 

 תג"ד שלומי כהן -יחידת נחשון 
 גונדר פייסל מנדוה.-החליף בתפקידו את תת 2018בחודש מאי בשנת  תג"ד שלומי נכנס לתפקידו

 יחידת נחשון מהווה יחידת התערבות וליווי מרכזית של שירות בתי הסוהר ייעוד: 

 ומבצעת משימות ביטחוניות מיוחדות הנגזרות מתפקידי שב"ס . 

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

 

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

אבטחת אנשי סגל ליווי מוטס באבטחה של אסירים מחו"ל לארץ . ובהפרות סדר בבתי הסוהר . 

 מאוימים ובני משפחותיהם . 

ת אירועים , פינוי בתי סוהר בעת חירום , ביקורי בית באבטחה ביצוע משימות מיוחדות כגון : אבטח

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

 ולהעמקת הידע והיכולת המקצועית והאישית של סוהרי היחידה .

  08-9193930    -פקס'        08-9776707    -טלפון 

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

דיות, בשירותם הקודם כלוחמים וכקצינים ביחידות עילית, בסיירות אישים ושאר משימות ייעו

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

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

ננות תמידית למתן מענה מקצועי והולם למצבי חירום מכל חירום. לוחמי מצדה נמצאים בכו

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 

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

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

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

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

 בתרגילים ארציים לכוחות מיוחדים. 

 

 

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

 מודיעין. 

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

 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 ומניעת המשך ביצוע הסחר וההברחה על ידם. 

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

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

 ובמשטרת ישראל לצורך מילוי תפקידי היחידה. 

 08-9193909     -פקס'       09-8994390      -טלפון 
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 מפת בתי הסוהר

 
 )מחוז דרום( 2018והוא נסגר בשנת נפתח מתקן חולות  2013* בסוף שנת 
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 מטה נציבות –מבנה ארגוני 
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 בית סוהר –מבנה ארגוני 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מפקד בית סוהר

 מזכירות סגן מפקד בית סוהר

ר' תחום מנהלי 

  אחראי גזברות אגפים  

 קצין אג"מ

קצין תמיכה 

 לוגיסטית

קצין משאבי אנוש

  

  קצין אסירים

מש"ק מטבח

  

אחראי מרכז 

  מכר לאסיר

ק. רווחה לסגל

  

ע' ק' מש"א ורס"ר יחידה

  

רב בית 

 סוהר

אחראי 

 רישום

אחראי 

 מרפאה

מנהלי אגפים 

מפקד   

משמרת

  

קמב"צ

  

קמ"ן

  

  עוזר קמ"ן

אחראי 

 אפסנאות

מנהל 

 עבודה

 חשמלאי

ר"ת 

טיפול 

 ושיקום

ר"ת 

 חינוך

קצין 

 תעסוקה

 רופא

מנהלי 

 עבודה
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 פרק ב'
 מחוזות
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 חוז צפוןמ
 

 רקע
 

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

 .וביטחוניים פליליים ועצורים אסירים 4570 -כ מאכלסות צפון מחוז יחידות

 - ו א"בד ,1417 סדיר בשירות 132 - כ מתוכם סגל אנשי 1772 משרתים וביחידות המחוז במפקדת

  .קצינים 312 

 

 מתקני הכליאה
היחידות הבאות:  חרמון, צלמון, שיטה, גלבוע, קישון, מגידו, דמון, כרמל, במחוז צפון נמצאות 

 שלוחת עכו.

 

 ומנהל מטה תחום
 

 אימונים מרכז
 

 לצורך מובילה והדרכתית מקצועית כסמכות צפון מ"מא של בביסוס , התאפיינה2018שנת 

 מייצרת מנהיגות מעצבת , ערכיות המטפחת ,ראויה לימודית בסביבה והטמעתו הידע הנחלת

 "אכסניה" מתן כן כמו .כמקצוע סוהרות על הקפדה תוך ומצוינות ללמידה ומאתגרת מקצועיות

בוצעו שיפורים במבנה מרכז  .וקציניו סוהריו את ולמקצע להדריך בכדי במחוז מגזר לכל

 האימונים כדי לאפשר תנאי למידה ראויים לסוהרים.

 :2018 בשנת מ"המא פעילות את מרכזת טבלה ב"מצ

 

נושא / אימון /  תחום
 2018 הדרכה / הכשרה

נושא / אימון /  תחום
 2018 הדרכה / הכשרה

 בטחון

יעד הממ"ז בתחום 
 ההדרכות

שיפור רמת המוכנות 
המבצעית למצבי חרום 
ולתרחיש "דורס תל"ם" 

תוך שת"פ פיזי עם כוחות 
 סיוע במרחב

 99% אימון דו יומי
 99% אימון חד יומי

 99.9% מטווחים
 2 אימון ימ"ז

 1 הפרדהקורס סוהרי 
 1 הסמכת א.א.פ

 2 קורס מש"קים דור ב'
 3 רענון לוחמי אש

 2 02חילוץ 
 3 אימון מנ"א
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ימי עיון ע"פ 
התחומים 

 השונים

 2 יום עיון קמב"צים
 2 יום עיון סמב"צים

 0 יום עיון תברואה
 6 יום עיון ת"ל
 2 כליאהיום עיון ק. 

 10 יום מקצועי רווחה
 4 יום מקצועי מש"א

 2 יום עיון רופאים
 1 יום עיון א. אפסנאות

 2 עבודות שירות
 1 יום מקצועי רבנים

 7 יום עיון עו"ס
 1 אחראי ביקורים

 1 יום עיון למדריכי ירי
יום מקצועי 

 1 טכנולוגיות

 1 יום מקצועי תעסוקה

ריענונים 
 והשתלמויות

השתלמות מקצועית 
 2 קמ"ג 

השתלמות מע"ר 
 1 למדריכים

 3 הסמכת ק. שיפוט
 8 ריענון נהיגה מונעת

 1 נהגי היסעים
 8 ועדת מזון
 153 תחקירים

 מבחני ידע

 ביצוע –מבחני ידע 

1667 

אחוזי  –מבחני ידע 
 100% הצלחה

 

  תחבורה
 

 הכשרת סוהרים המשמשים כנהגים במערך הסעות של עובדי היום .  .1
 טון + אוטובוס זעיר פרטי  12ריענון נהיגה לנהג רכב "מקצועי" משא עד  .2
 צמצום מספר מחזיקי רישיון נהיגה לרכב משא כבד  .3
 השתלמות ריענון דיני תעבורה  .4
 בחינת הסדרי תנועה ביחידות לרבות דרכי הגישה ליחידות  .5
 טיחות בדרכים ביקורת ב .6
 השלמת עמדות מערכת ניהול צי רכב "נצר" בחלק מיחדות המחוז  .7
 הדרכות נהיגת חורף / קיץ בכלל יחידות המחוז  .8
 בקירות תקינות כלי רכב אחת לרבעון  .9

 השתלמות נהיגה לנהגים שהיו מעורבים בתאונת דרכים  .10
  השתלמות נהיגה מתקדמת לנהגי רכב סיור , רכב ליווי , רכב הסעות . .11

 
 בינוי

 
 :הבאים הלוקאליים הפרויקטים בוצעו  

 

 
 פרויקט יחידה מס'

 אינטרפוצים למקלחות ציבוריים דמון  .1

 מאג"ף שבח"ים לאגף ביטחוניות 3הסבת אגף  דמון  .2
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 החלפת דלת כניסה ליומנים בדמון דמון  .3

 6ובאגף  3התקנת מצלמות ואמצעים באגף  שטה  .4

 שיפוץ מגדל מ' שטה  .5
 התקנת טמס במגדל המים בתעסוקה  שטה  .6

 שיפוץ מרפאה בגלבוע גלבוע  .7

 הרחקת מיטות סוהרים מארון חשמל גלבוע  .8

 מצלמות בכיתות חינוך גלבוע  .9

 קירוי כניסה למרפאה ולביקורים  חרמון  .10

 קירוי פרגולה בחרמון חרמון  .11

 איטום מכלול קליטה בבית סוהר חרמון חרמון  .12

 רשת תוכי לחרמון חרמון  .13

 שביל המוביל לדחסן  כרמל  .14

 שיפוץ משרד מורות חינוך  כרמל  .15

 הקמת כיתת לימוד בכרמל כרמל  .16

 שיפוץ חדר אוכל סגל מגידו  .17

 שיפוץ משרד קמ"ן מגידו  .18

 החלפת דלתות מקלחות אסירים  צלמון  .19

  4התקנת מצלמות אגף  צלמון  .20

 מיגון בימ"ר עכו קישון  .21

הקמת מרכז החינוך בבימ"ר קישון, הסבת כיתת חינוך   קישון  .22
 42תיקון  -לשני תאים 

 שיפוצים כללים במא"מ צפון מא"מ צפון  .23

 שיפור מרפאות מחוז צפון מפקדת מחוז צפון  .24

 בית כנסת במחוז צפון  מפקדת מחוז צפון  .25

 החלפת פלטות עץ במתכת ביחידות מחוז צפון מפקדת מחוז צפון  .26

 משימות טכנולוגיות בכלל יחידות מחוז צפון צפוןמפקדת מחוז   .27
 

 :הבאים הבינוי פרוייקטי בוצעו

 פרויקט יחידה מס'

  6פרויקט גילוי וכיבוי אש באגף   צלמון  .1

 1+2חצר טיולים אגפים  צלמון  .2

 פרויקט הקמת כיתת מחשבים בתעסוקה חרמון  .3

 פרויקט שיקומי "כלבים נטושים" חרמון  .4

 הנגשה למבקרים בעלי מוגבלות גופנית בכניסה לביס"רפרויקט  חרמון  .5

 שיפורים טכנולוגיים , ושיפוץ אגף כליאה מגידו  .6

 מעקות לגגות מגידו  .7

 10שיפוץ אגף  מגידו  .8

 מפעל תעסוקה חדש כרמל  .9

 נשקייה בקישון קישון  .10
 

 

  



 

 

 

41 
 

 בטיחות
 

 להלן דגשים לגבי פעילות מחוז צפון בתחום הבטיחות:

 בקורסים;הכשרת סגל  .1

 משתתפים 22קורסים,  2 –עבודה בגובה  (א

 משתתפים 4קורסים ,  2 –קורס קציני בטיחות  (ב

 משתתפים 12קורסים,  2 –קורס נאמני בטיחות  (ג

 משתתפים 3,  1קורס  –קורס קציני בטיחות מבצעי  (ד

 הכשרה בקורס "ממונה בטיחות בעבודה" .2

 הכשרה בקורס "ארגונומיה" .3

 בעבודההדרכות סגל בנושא בטיחות  .4

 אישורים בתחום הבטיחות לאירועים מתקיימים מחוץ לביס''ר. .5

 בדיקות מערכות כיבוי אש )ללא קשר עם בדיקות רשות הכבאות( .6

 הכנת מערך קציני/נאמני בטיחות לאירועים ותרגילים. .7

 הוצאת הנחיות בטיחות לחגים ואירועים )לרבות היערכות לעונות הקיץ וחורף( .8

 קה" בכלל יחידות המחוז, כולל הפקת דו''חות וביצוע בקרה.הטמעת פעילות "קופסה ירו .9

 ביקורות שוטפות בתחום הבטיחות. .10

 פרויקטים שקודמו בתחום הבטיחות: .11

 בביס''ר שטה. Mמגדל  (א

 התקנה אבקומטים  במפעל סכום בביס''ר דמון (ב

 השלמת פרויקט מגדל מים בביס''ר שטה (ג

 הכרמל.השלמת מערכת כיבוי אוטומטי במרכז יצרני ביס''ר  (ד

 ביצוע והשתתפות בתחקירי בטיחות ביחידות .12

 ליווי תרגילים מחוזיים עם תרחישים שונים. .13

 ביצוע קנס בטיחות מחוזי ברשות קצין מטה ומנהל והשתתפות רע''ן בטיחות..14

 

 

 טכנולוגיות
 

 טכנולוגיות בתחום 2018 עבודה שנת של מרכזיים פרויקטים להלן

 טכנולוגיה .קיום ימי הדרכה מקצועית לקציני 
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 שני קורסים למפעילי משקף חפצים בבימ"ר קישון.

 ביצוע רוטציה בין קציני טכנולוגיה יחידתיים.

 שימור השת"פ עם מערך טכנולוגיה הצפוני משטרת ישראל 

 העברת אחריות לחברות תחזוקה חדשות ביס"ר  מגידו,קישון , הערכות להעברת בשאר היחידות. 

 ות ביקורות מתוכננות ביחידות.שיפור תהליכי עבודה באמצע

 טלפון לווייני ,שדרוג חפ"ק מחוזי . -חיזוק מערך החירום ביחידות 

 מתן שירות תחום הסלולרי לסגל המחוז .

 

 פרוייקטים טכנולוגיים
 ובהיקף חיצוני בגלבוע  6,7התקנת טמ"ס בכיתות חינוך אגפים 

 בשטה  6-ו 3התקנת טמ"ס באגף 

 בקישון  1בשני תאים אגף  התקנת אמצעים טכנולוגיים

 חרמון 3צלמון וחצר אגף  4התקנת טמ"ס באגף 

 שדרוג קווי תמסורת ביחידות המחוז 

 שדרוג מחשבים ותשתיות טל"כ ביחידות 

 האסיר תחום
 

 איסוף מתחנות משטרה בשעות הערב והלילה. –מתקיים סבב ג' בבתי המעצר  .1

נחשון על בסיס יומי במידת האפשר, פינוי עצורי מעבר מבית מעצר קישון ע"י יחידת  .2

 ופינוי אגפי מעבר בסופי שבוע ליחידות האם.

ההתמודדות עם האתגרים כגון שביתות רעב קבוצתיות של אסירים ביטחוניים ברמה  .3

מטרים  3-מחוזית וברמה ארצית, מענה כליאתי לטיפולי שורש ביחידות המחוז, עמידה ב

 מטרים. 4.5-ות לבגץ מרחב מחייה בכלל בתי הסוהר והיערכ

מיצוי מקומות כליאה באגפים ייחודיים ואיתור אסירים לאגפי נ"ס, אסירי עבודה,  .4

 שיקום ואגפים טיפוליים.

 שיפור אגפים לתנאי כליאה נאותים ובטוחים . –משמרות נאותה  .5

 מערך כליאה: שינוי ייעוד אגפים עפ"י צרכים ארגוניים. .6

 ביטחון.מענה לצרכי כליאה לגורמי אכיפת החוק וה .7

תכניות לחלופות כליאה והערכות למצבי  –מוכנות לחירום: תרגול וטיוב מוכנות לחירום  .8

 קיצון בתחום הכליאה.

 חיזוק השת"פ עם משטרת ישראל, נחשון והנהלת בית משפט. .9

 קציני כליאה ורשמים. –ביצוע ימי עיון, הכשרה הדרכה לציוותי הכליאה  .10
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 תקון
 

 100% של בהיקף צפון מחוז אסירי לכלל אישיות תכניות בניית .1

בניית  של שוטף מעקב על בדגש תקון מעקב ועדות בנושא תקינים עבודה תהליכי על דגש .2

 .אישית תוכנית

 פורום תקון מורחב של מטה תקון ביחידות .3

 יום עיון למנ"א –עבודת צוות רב מקצועית  .4

 שיחות חתך לעובדי תקון חדשים .5

 למידת עמיתים משותפת לצוותי החטו"ש .6

 .חדשים עובדים של וחניכה קליטה האנושי המשאב גיוס .7

 

 חינוך
 

 אסירים חסרי השכלת יסוד במחוז צפון. 631היו   2018בתחילת שנת  .1

מתוך סך חסרי  24%אסירים שהשלימו השכלת יסוד, כלומר   148היו  2018בשנת  .2

 השכלת היסוד.

 לתעודה חלקית 20%זכאים לתעודה מלאה,  80%   -שנ"ל 8רמת  .3

 לתעודה חלקית 20%זכאים לתעודה מלאה,  80% -שנ"ל 10רמת תיכוניה  .4

 לתעודה חלקית 52%זכאים לתעודה מלאה,  38% -שנ"ל 12רמת תיכוניה  .5

 

 מרכזי קשב:

 קציני חינוך, מורים ועו"ס -הכשרת הסגל על ידי הענף לעבודה במרכז הקשב .1

 

 חברה וקהילה

החינוך החברתי קהילתי עוסק בשלושה מוקדי תוכן: פרט, משפחה וקהילה ומופעל בכלים מגוונים 

 ע"י קציני חינוך, מדריכי חוגים, מתנדבים וגורמי קהילה. 

 

 רמת הפרט

מערך חוגים בתחום האומנות, הספורט, המוזיקה  -פיתוח תרבות של ניצול פנאי  .1

 .יטציה, יוגה וכדומהוההעשרה, הפעלת ספריות, מנווי עיתון, מד

חינוכיות בנושאים: התמכרויות,  מגוון סדנאות פסיכו -שינוי דפוסי חשיבה והתנהגות .2

צעדים, אלימות, מניעת תאונות דרכים, התמודדות, תקשורת בינאישית, כישורי חיים, 

 ערכים, מרחב חי , תיאטרון, התמודדות בעזרת בעלי חיים, כלבנות טיפולית וכדומה

 .שנה למדינת ישראל 70 -ייחודיותתכניות  .3
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 רמת המשפחה

 הורות בשלט רחוק שפוטים ועצורים -קבוצות אדלר .1

 ביקור ילדים בתיווך ק. חינוך -גשר לקשר .2

 הורות מעשית באמצעות משחק -משחקשר .3

 סדנאות לעצורים -קשר משפחתי .4

 

 רמת קהילה

 מסרים בנושא מניעת שימוש בסמים ואלכוהול לבני נוער -שלהב"ת .1

צלמון )רשות עתיקות(, כרמל)בית ספר גניגר לילדים עם צרכים  -התנדבות בקהילה .2

ייחודיים(, שטה )אקים, בית אקשטיין(, חרמון)מעון מווה כנרת לבוגרים עם צרכים 

 ייחודיים(

סדנאות להנחלת זיכרון השואה בשת"פ יד ושם ויציאת האסירים  –ניצחון הרוח  .3

 למוזיאון יד ושם

אילוף כלבים נטושים על ידי אסירים ומסירתם לאימוץ   -ת כלביםשיקום הדדי בעזר .4

 בקהילה

 מסרים בנושא התמכרויות -אן איי .5

 טקסי זיכרון ומורשת .6

 תרומה של אסירים למען האגודה למלחמה בסרטן -הקש בדלת .7

 שת"פ עם מכללת תל חי)חרמון(  ועמק יזרעאל )קישון ושטה( -קשר מול אקדמיה .8

 

 תעסוקה
 
 של קורסים כולל לא .)שעות 50 של מכפלות(.יותר קצרים קורסים של יותר גדולה כמות .1

 .)חשמל לימודי ,שברבות ,טבחות.( הכלכלה משרד

 בניה של מפעל חדש בביס"ר כרמל .2

 .צלמון ר"בביס שברבות סדנה שדרוג .3

 .צלמון ר"בביס ספרות סדנה שדרוג .4

 .בביס"ר צלמון חשמל ללימודי סדנה של בניה .5

 .כרמל ר"בביס חדש מפעל של בניה .6

 .יצרניים במרכזים מיכון החלפת .7

 בניה של סדנה ללימודי מחשב בביס"ר חרמון. .8

 בניה של גלריה בחדר אוכל תעסוקה בביס"ר כרמל. .9

 התקשרויות עם יזמים חדשים, עבור ביס"ר כרמל, חרמון. .10

 החלפה של גגות במפעל מתכת ו אוהלים, במרכז יצרני שטה, כולל תאורה. .11



 

 

 

45 
 

 

 רבנות 
 
 .חרום במצבי בחללים וטיפול זיהוי בתפעול הרבנות מערך תרגול .1

 .בשנה פעמים 3 והעצמת למידת .2

 . 2017 – דצמבר הרבנים לכלל אוריינטציה ימי .3

 .המחוז לרבני ביטחון נהלי וריענון הנחיות מחוז ץ"קמב"צ .וע ן"קמ של מקצועיות שיחות .4

 .תורני א"ברש לטיפול המתאימים אסירים להפניות דגש מתן .5

 .המחוז יחידות בכלל המתנדבים פעילות מערך הגדלת .6

מנות  ומשלוחי ,סופגניות חלוקת ,ופורים בחנוכה השנה חגי מעגל סביב מתנדבים פעילות .7

 .במחוז האסירים לכלל

 .במדרשות פעילות במסגרת היחידות רבני י"ע המועברות חובה סדנאות ביצוע .8

  .עתיד ממכללת כשרות משגיחי ד"אג לאגף בצלמון הכשרה קורסי פתיחת .9

 .ותעסוקה רבנות פ"שת המדרשה לאסירי ועבודה תורה מסגרות פתיחת .10

 .בשטה ,חרמון ,צלמון ,ביחידות הפועלות פנימי אור סדנאות ייחודיות סדנאות .11

 .באגפים כנסת לבתי ומזגנים ,ריהוט רכישת .12

ריהוט  שדרוג ,הכנסת בבתי מזגנים החלפת :באגפים הכנסת בתי בהחזקת שוטף טיפול .13

 .קודש ספרות של שוטפת תחזוקה ,מתאים

 .המעוניינים הסוהרים סגל לכלל מרוכז מחוזי סליחות סיור קיום .14

 

 טו"ש
 
יום  ,אובדנות במניעת טיפול :בנושאים הדדית והפרייה להתמקצעות עמיתים למידת ימי .1

 בנושא מורשת בשיתוף עו"ס שפרשו. 

 שיקום, ע. מין, רש"א, אסירי עבודה.גמילה, עצורים,  -קבוצות מיקוד בנושאים  .2

 יום עיון משותף עם רש"א.  .3

עו"ס חדשים בכל היחידות בנושאים: אובדנות, כתיבה מקצועית, שיקום,  24ימי למידה ל 6 .4

 טיפול באוכלוסיות מיוחדות, התמכרויות, טיפול בעצורים. 

 "ס חרמון. לעבודה קהילתית בחרמון, פתיחת תכנית טיפול קהילתי בנ סטודנטים שילוב .5

בנושא  אחידה מדיניות לגיבוש ביחידות תומכים אחראי עם ש"טו .ק של עגול שולחן .6

 .התומכים

 . ופיתוח תחום המרמה בחרמון קבוצות פתיחת .7
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קליטתו  עם לאסיר לסייע במטרה המשותפת העבודה וחיזוק א"רש עם עגולים שולחנות .8

 .בקהילה

 .הטיפוליות המחלקות בכלל בוגרים וכנסי משפחות ימי קיום .9

 

 רפואה
 

 :2018רותים חדשים שנכנסו ב יש

 יעץ דיאטנית קלינית דרך וידיאו קונפירנס   .1

 יעוץ רופא גסטרו דרך וידיאו קונפירנס .2

 יחידות  5עליה בכמות שרות פיזיותרפיה ל  .3

            

 מודיעין 
 

 ביצוע רוטציות ברמת קמ"ני יחידות/סגני קמ"נים/קמ"ני משמרת. .1

 הערכה ביחידות.שילוב קציני  .2

 שילוב קמ"נים חדשים במערך המודיעין במחוז. .3

 שילוב חיילי חובה במערך המודיעין. .4

 מינוי ראשי משרדים. .5

 קידום קמ"נים לקורסים בכירים/תפקידים פיקודיים. .6

 הכשרות קציני מודיעין וקציני הערכה בקורסים מקצועיים. .7

 בניית תכנית חדשה לאימון מקצועי לקמ"נים במא"מ. .8

ת השת"פ וממשקי עבודה פוריים למול חוקרים מחוזיים / מ"י וקיום פגישות עבודה על הגבר .9

 בסיס קבוע.

 

 ם"אג
 
התאפיינה בחיזוק המעטפת החיצונית בבתי הסוהר והגברת האבטחה בהיקף על  2018שנת  .1

 מנת למנוע פגיעה בסביבה המיידית של בתי הסוהר.

ביס"ר ביטחוני בתוך גופם של עצורים אשר פיתוח מיומנות לסיכול הברחות טל"ס אל תוך  .2

 נעצרים בכוונה תחילה על מנת להבריל אמצעים אסורים.

 קיום שת"פ עם כלל גורמי הסיוע במרחב המחוז, קיום סיורים משותפים ומפגשים הדדיים. .3
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שיפור ההתמודדות של יחידות המחוז לאירוע גלישת רחפן אל תוך בתי הסוהר וביצוע  .4

 תרגילים בהתאם.

צוע חיפושים ע"י ימ"ז צפון בכלל בתי הסוהר בהתאם לניתוח האיומים הובילה לתפיסת בי .5

 אמצעים אסורים רבים ברשות האסירים.

בכל אירוע אלימות ו / או מציאת אמצעי אסור בידי אסיר מוצה הטיפול באירוע באמצעות  .6

 חקירה משטרתית.

את תנאי מאסרם בהתאם  השמת אסירים ועצורים באגפים ייעודיים מתאימים ע"מ לרווח .7

 לבג"צ שטח המחייה.

האסירים בבתי הסוהר הצביעו לראשונה לבחירות לראשיות המקומיות תוך שמירה על  .8

 הסדר, המשמעת וחשאיות ההצבעה.

 אנוש משאבי
 

 קצינים ( 39בד"א ,  291סוהרים )  330בדרגה  עלו .1

  שונים בקורסים השתתפו וקצינים סוהרים  337 .2

 . ס"בשב מלא צבאי שירות ימוסי חובה סוהרי 75 .3

 . ס"בשב שירותם את סיימו קבע סוהרי  58 .4

  2017 . בשנת  250 לעומת קדנציות סיומי  400 בוצעו מהתמקצעות כחלק .5

 

 הסגל לרווחת פרויקטים

 כנס וותיקים וכנס מפקדים לדורותיהם  –במסגרת שנת מורשת בביס"ר שטה  .1

 . בירושלים חובה לסוהרילסגל המחוז וכן  מחוזי לימודי סיור .2

 .אימוץ מועדון ניצולי שואה בנושא חובה סוהרי פרויקט .3

 . וסדנאות כלכלות ביחידות חרמון צלמון שטה וגלבוע  הורות סדנאות ..4

  במצוקה בסגל וטיפול התערבות בנושא שונים למגזרים הרצאות חוסן סדנאות .5

 חגיגה לילדים עולים לכיתה א'. .6

 . גבריאל בבית האישה יום7 .

 חיפה בספורטן הסוהר בריאות יום.8

 . נשר ספייס בקאנטרי מחוזי משפחות יום.9

 העבודה שנת וסיכום קצינים כנס. 10

 לסוהר הצדעה יום11.

 .מחוזי ספורטיום .12

 . קיום נשף מחוזי13

 ט"ו בשבט. -. יום נטיעות לספ"כ ולמפקדה14

  04-678856/70 צפון מחוז במפקדת הטלפון מספר
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 מחוז מרכז
 

 רקע
 

בתי סוהר שמרביתם ממוקמים  12מפקדת מחוז מרכז ממוקמת בעיר רמלה ובתחום אחריותה 

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

 .מצויים עוד שני בימ"ר וביס"ר אחדמלבדם 

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

הגנה, טעוני פיקוח, נשים פליליות/ביטחוניות, השגחה, הפרדה ארצית, ביטחוניים נוער/שפוטים 

 עצורים, מתוקשרים וכן אוכלוסיית ממתינים להרחקה.

 "סמכלל הפליליים בשב 50%-במתקני המחוז כלואים כ  -"המחוז הפלילי" 

 

 מתקני הכליאה
 

במתחם איילון נמצאות היחידות הבאות: מעשיהו )פלילי(, איילון )פלילי(, בית מעצר ניצן בו ביה"ח 

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

 לנשים(, גבעון )זרים( ובית מעצר ת"א.

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

 )פלילי(, בית סוהר לנוער אופק ובית סוהר השרון )פלילי(.

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

 דרים.מתקן פ"ת משתייך לבימ"ר ה -מתקן  הנחשב כאגף ביחידת אם מרוחקת 

 

 08-9787000 -מספר הטלפון במפקדת המחוז 

 :חזון המחוז

 יפעל להשגת יעדי שב"ס ויהווה גורם משפיע בקבלת ההחלטות הארגוניות 

 יוביל שירות מקצועי ואיכותי 

 יהווה בסיס איתן להתמודדות מיטבית עם האתגרים בשגרה ובחירום 

 המחוז יעניק מענה הולם למגוון האוכלוסיות הייחודיות ביחידות 

 יפתח את ההון האנושי ויעודד יוזמה, אחריות ומצוינות 
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 2018מחוז לשנת  יעד

 טיפול ושיפור שביעות רצון של הסגל ביחידות

 תחום מטה ומנהל
 שיפוץ חדר אוכל השרון 

  קירוי שער כניסה וחדר אוכל ת"א 

 שיפוץ משל"ט ניצן 

 קירוי מעבר הולכי רגל רימונים 

  סביבת עבודה עופרבניית חדר כושר ושרוד 

 שיפוץ מקלחת ומעון סגל ירושלים 

 שיפור סביבת עבודה ובטיחות במטבח הדרים 

  שיפוץ מועדון סגל מתחם פ"ת 

 בית מעבר גבעון 

 מיגון היקפי גבעון 

 אגף לטיפול מוגבר במג"ן 

 מרפאת מומחים רימונים 

 משאבות חום הדרים 

 אירועים ופעילויות מרכזיים:

 ופגיעה באנשי סגלהתמודדות מול איומים  .1

 פיצוץ מטען ברכב של קצינה מביס"ר רימונים. .א

 פיצוץ רכב בחניית קמ"ן רימונים. .ב

 ירי לעבר בימ"ר הדרים. .ג

 ירי לעבר ביס"ר גבעון. .ד

 התמודדות מול איום ההברחות אמל"ח וסמים באמצעות רחפנים .2

 ביצוע פעילות אופרטיבית, אפקטיבית וסיכול אירועים במתחם איילון.

 

 אסירים תנועות 

תנועות אסירים כוללות: יציאות לבתי משפט, העברות, קליטות מבתי משפט, שחרורים וקליטות 

 חדשות.



 

 

 

50 
 

 תנועות. 337,998התבצעו  2018במהלך שנת 

 

 תחום האסיר
 מ"ר בהיבט הכליאה. 3 -הערכות למימוש פסיקת בג"צ לריווח והרחבת שטח המחייה ל

 השרון, איילון וניצן.בינוי ושיפוץ אגפים ביחידות: עופר, 

 תחום התקון
 המשך פעילות להגדלת מספר האסירים המשולבים בכל מסגרות התקון.

 דיוק מענים וטיוב בהתאם לצרכים שעולים.

 תוספת מקומות והרחבת פעילות שיקומית. –הרחבה של בית המעבר 

מתקנים לשילוב, מערך החינוך, הטיפול, התעסוקה והרבנות מטפלים באסיר על ידי הקניית כלים 

 2018שיקום ושיפור סיכוייו של האסיר להשתלבות בחזרה בחברה ומניעת חזרה למאסר. בשנת 

  אסירים. 2650שולבו ,מדי יום, בפעילות תקון  

 פרויקטים תקונים ייחודיים

 פתיחת מחלקת אלימות ביס"ר רימונים 

 פרויקט צעירים במעשיהו 

 יום עיון מחוזי תחום האסיר ורת"ח מנ"א 

 פתיחת בית מעבר 

  תקני עו"ס וחינוך 26איוש 

 פרויקט אקדמי "נקודות זכות" בשיתוך המרכז הבינתחומי בהרצליה 

 גיוס לפעילות תקון בשלב המעצר 

 כנס משפחות ובוגרים במחלקות ואגפי שיקום 

 למידת עמיתים עו"סים קציני חינוך 

 פרויקט "להיבנות מתפילה" חינוך ורבנות 

 פקהפקות תיאטרון נ"ת ואו 

 רפואה
 מתן מענה רפואי לאוכלוסיית האסירים: 

 .הפניות למרפאות חוץ, למיון 

  רופא כללי, רפואת שיניים, נרקולוג, טיפולים פסיכיאטריים,  –טיפול רפואי ביחידות

 חולים כרוניים.
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 הפניות למר"ש. 

 .ליווי אסירים במהלך אשפוז בבתי חולים 

 בטחון
 

 31,500אנשי סגל מבצעים את משימות הליווי במשך   25,000 -במהלך שנת עבודה יותר מ

 שעות ליווי ואבטחה.

 פינויים, ליווים, ימי אשפוז. –משימות הליווי 

: אימון מנהלי  2017-2016סוהרים עברו הכשרות ייחודיות במהלך השנים  הדרכה:  .3

 אגפים, מטווחים, אימון חד יומי, אימון דו יומי, ריענון לוחמי אש.

 בקליטת עצורים עם משטרת ישראל וצה"לממשקי המחוז 

   מרחב שרון ושומרון -הדרים 

  מחוז ת"א –תל אביב 

  פקמ"ז צה"ל, מחוז ש"י –עופר 

  מרחב שפלה –ניצן 

  מחוז ירושלים –ירושלים 

  הגירה –גבעון 

  פ"ת, ירושלים, עופר –שב"כ 

 ניהול אגפים 
 .מינוי ראש תחום מנהלי אגפים ברמת מחוז 

  מנהל האגף ברמת האגף, בית הסוהר והמחוז וקידום ופיתוח מנהלי מיצוב מקומו של

האגפים ובראשם ראשי התחום ביחידות קידום ופיתוח מנהלי האגפים ובראשם ראשי 

 התחום ביחידות על ידי הדרכות וימי עיון.

 משאבי אנוש

  יום העצמה לרס"רי משמעת 

 סדנת חוסן לעו"סים 

 הכשרות לקציני רווחה 

 שמרת" סדנת "שייכות למ 

 סדנה בנושא טראומטיזציה משנית בבימ"ר ירושלים 
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 סדנאות הורות לסוהרי ביטחון באיילון, ירושלים ולצוות ימ"ז 

 סדנת תקשורת לסוהרי בטחון ברימונים 

 סדנת חוסן לסוהרי ביטחון בביס"ר איילון 

 "סדנת ו"הכנה לפרישה 

 "פרויקט "ממנהלים למפקדים מובילים 

 'אירוע ילדי כיתות א 

  בריאות הסוהריום 

  פעילות ילדים בפורים 

 אירוע בר מצווה לילדי סגל 

 כנס סיכום שנה 

 ליווי משפחות שכולות 

 ביקורי בית 

 השתתפות באזכרות 

 ביקורי חולים 
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 מחוז דרום
 

 רקע
 

מתקני כליאה הפרוסים על שטח גיאוגרפי גדול מאזור אשקלון ועד  10 2018במחוז דרום היו בשנת 

 לאילת. 

 ם, חולות ובימ"ר אילת. אשל, דקל, אוה"ק , אלה , נפחא, רמון, שקמה, קציעות סהרוני בתי הסוהר:

 

 

אסירים ועצורים פליליים,  7849בתקן כליאה  2018ביחידות המחוז הוחזקו בממוצע לשנת ,

 ביטחוניים, מסתננים, וממתינים להרחקה .

 

ורבים מהם הינם עם דם על בכלל שב"ס  60%-אוכלוסיית האסירים הביטחוניים במחוז מהווה כ

 הידיים ושפוטים לתקופות מאסר ארוכות ומאסרי עולם.

של המסתננים והממתינים להרחקה הוחזקו במחוז דרום במתקנים סהרונים וחולות. וזאת  93%

 .03/18 -עד לסגירת מתקן חולות בתאריך

 

  2018במפקדה וביחידות המחוז שרתו בשנת 

 נגדים. 1,715 -סוהרי חובה וכ 259צינים, ק 417אנשי סגל, מתוכם  2,409-כ

 

 

 תחום מטה ומנהל  
 :שיפוץ מדמה אגף מא"מ דרום, שיפוץ מגורי  פרויקטים כללים לכלל יחידות המחוז

סגל מא"מ דרום, גיזום עצים, שדרוג ככרות בכניסה למתחם אשל, שיפוץ חדר אוכל 

מתחם אשל, צלייה למדמה אגף, עבודות טרקטור ובובקט, רכישת ציוד לבדק בית 

וציוד חשמל, שיפוץ המא"מ וכיתות המא"מ כולל שירותים ומקלחות, החלפת ריהוט 

ת משרדי המחוז, פיתוח נופי, משימות טכנולוגיה, עבודות בטיחות במתחם וצביע

 פרויקט הנגשה.אשל, פינוי פסולת  

 :שיפוץ חדר אוכל סגל מתחמי, שיפוץ והרחבת מרכז מכר  פרוייקטים ביס"ר אשל

ים, בניית מחסן בניית משרדי עו"ס באגפ, צביעה ובניית ציוד לאסירי הבידוד לסגל,

 ידוד.לאסירים באגף הב

 :הקמת מרכז החינוך ,ריהוט למשל"ט בימ"ר 5,8שיפוץ אגף  פרוייקטים ביס"ר דקל ,

 .12+13שיפוץ מקלחות אגפים , התקנת סולמות למיטות הדו קומתיות אילת,

 :שיפוץ משרד רישום, שיפוץ מרפאה, הקמת מחסנים  פרוייקטים בימ"ר אוה"ק

ק, גידור מרכז חינוך, בניית במבנה מאפיה, התקנת שער חשמלי למעבר נחשון באוה"

מעבר, בניית משרד -4,שדרוג אגף 201חדר מנוחה קצין תורן, התקנת רפרפות בנין 

 סמל משמר, ריצוף אבנים משתלבות ברחבת סמל משמר.
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 :שינוע מזון לאסירים באמצעות חשמלית ועגלות מותאמות,  פרוייקטים ביס"ר אלה

מת, הקמת מכולת שיקוף שינוע פחי אשפה באמצעות חשמלית ועגלה מותא

, התקנת זרועות טלוויזיה 11משטחים, הקמת מחסן חירום חדש, בניית משרדים אגף 

, שדרוג 4-5באגפים, התקנת חיפוי בכניסה לאגפים, התקנת מכשירי קרח במבנים 

כיכר המרכזית בביס"ר, צביעת חזות האגפים, התקנת מעקה בטיחות בשער כניסת 

 במטבחונים, החלפת חלוני זכוכית באגפי כליאה. רכבים, החלפת תריסי גלילה

 :שיפוץ חדר חובשים, שיפוץ מתחם ג' סגל ושיפוץ מגורי  פרוייקטים ביס"ר קציעות

 סגל בנות מתחם א'.

 :הסבת הביס"ר לשב"חים, הוספת מבנים יבילים לסגל,  פרוייקטים מתקן סהרונים

 ורי סגל.  הקמת הצללות בביס"ר, בניית פרגולה בכניסה לביס"ר ובמג

 :שיפוץ מכלול ביקורים, שיפוץ חדר ישיבות ומועדון סגל,   פרוייקטים בימ"ר שקמה

 , שדרוג חדר כושר, גידור היקפי, שיפוץ חדר סמל תורן.9שיפוץ אגף 

  :שיפוץ חד"א סגל, שיפוץ מגורי סגל ,בניית מאגר מים פרוייקטים ביס"ר נפחא

 כב"א, שיפוץ מאפיה, שדרוג מכלול ביקורים.

  :שיפוץ משרד מפקד משמרת, החלפת ארונות לסגל, החלפת  פרוייקטים ביס"ר רמון

מקלחונים במקלחות סגל, התקנת פרגולה במגורי בנות, שיפוץ חד"א סגל, התקנת 

פרגולה בחדר תדריכים, שיפוץ מועדון ומגורי סגל, התקנת דגל ישראל ענק בחזית 

 .1,5ג חדר כושר, שיפוץ אגף הביס"ר, שיפוץ מועדון אגף אסירי עבודה, שדרו

  בביס"ר דקל,  1+2שיפוץ אגפים מחלקה טיפולית, אגפים : 42פרוייקטים תיקון

 בניית כיתת לימוד לאסירי טעוני הגנה בביס"ר אשל. 

 

 :נשק 

 ימי עיון והכשרה לנשקים של היחידות במא"מ.  3 

 כנס הכשרה לנשקים ונאמני נשק מהמשמרות שהוכשרו לסייע לנשקים.

 :תחבורה 

 סוהרים לרישיון משטרתי.  150הסמכת 

 כנס לאחראי תחבורה יחידות.

 סוהרים. 160-השתלמות נהיגה מונעת ל

 נהגים. 40-השתלמות נהיגה בתנאים מכבידים ל 

 התקנת דלקנים אוניברסליים לכלל רכבי המחוז.

 

  תחום טכנולוגיה
 

 פרויקטים כללים לכלל יחידות המחוז:      

 ומדפסות בכלל היחידות. שדרוג מחשבים 

 .שדרוג תרני אנטנות קשר 

  נתיב מהיר, מרכבה. –הטמעת מערכות מחשוב 

 .שדרוג מתגים מתחם באר שבע 

 שדרוג מערכת טלפונייה ל-IP. 
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 .שדרוג מוקדי טל"כ 

 

 פרויקטים ביחידות
 :שדרוג מכשירי קשר, התקנת מצלמות בבתי כנסת, התקנת מערכת  ביס"ר אלה

, שדרוג כיתת מחשבים 11, בניית משרדים אגף 11שחף אגף "בטן רכה", העתקת 

 לאסירים, החלפת מצברים בחדר גיבוי ראשי

 :חדר אוכל, התקנת מולטימדיה ומחשבים  – 8הוספת מצלמות אגף  ביס"ר דקל

 במרכז קשב, הוספת מצלמות רחבת עורך דין, הוספת מצלמות בית כנסת. 

 :מצלמות טרמיות היקף, קליטת  התקנת קרוסלות חצרות,  הוספת ביס"ר אשל

, הוספת 10מכונת שיקוף סחורות, הוספת מצלמות בבתי כנסת, התקנת שחף אגף 

, שדרוג כיתת 10-11-12, גלאי נפח ווילון בתקרות אגפים 10מצלמות אגף 

 מחשבים לאסירים, שדרוג כיתת מחשבים לסגל.

 :4+41, הוספת מצלמות אגף 1שדרוג משלט, הוספת מצלמות אגף  בימ"ר אוה"ק ,

, הוספת 22-ו 2הוספת מצלמות רחבת סמ"מ, פוסטה ורחבת נחשון, שיפוץ אגף 

 מצלמות מכלול תעסוקה, הוספת מצלמות בהיקף האגפים.

 :קליטת מכונת שיקוף סחורות, שדרוג מסכים משלט, התקנת לחצני  ביס"ר רמון

בר מקורה, שדרוג מסכי צפייה באגפים ובמכלולים, הוספת מצוקה ומצלמות במע

 .10, הוספת מצלמות    אגף 10פיקוד דלת אגף 

 :שדרוג מערכות הקלטה ל ביס"ר נפחא-viconet ,התקנת קרוסלות חצרות ,

הוספת מצלמות בבתי כנסת, הוספת מצלמות טרמיות בהיקף, התקנת לחצני 

ות מכלול ישן, שדרוג מכשירי מצוקה ומצלמות במעבר מקורה, הוספת מצלמ

 קשר, הוספת מערכת ניר, שדרוג שרתים.

 :הוספת מצלמות בבתי כנסת, הוספת מסך לפיקוח הולכי רגל  בימ"ר שקמה

שער  –במכלול כניסה, שדרוג מסכי משל"ט, מערכת פיקוד התראה ומצלמות 

ת והיקף הטיגרט, הוספ 9מכלול ביקורים, מטבח אגף  IPחירום, התקנת מצלמות 

 כריזה למטבח מרכזי.

 :הוספת מצלמות מתנייעות במתחמים, התקנת לחצני מצוקה  ביס"ר קציעות

ומצלמות במעבר מקורה, קליטת מכונת שיקוף סחורות, הוספת עורק גיבוי 

תקשורת, קליטת רכב ממוגן ירי, הוספת מסכים במשלט, פיקוד דלתות ויומנים 

 מים, הוספת מצלמות באגפים., הוספת מצלמות טרמיות בהקפי מתח5+6אגפים 

 :התקנת מחשבים חד"ן, שדרוג תשתיות תקשורת מתחם  מתקן סהרונים

משרדים, קליטת משקף חפצים, קליטת שערים מגנומטריים, התקנת פיקוד 

 פשפש מתחם ג', שדרוג מתגי תקשורת, שדרוג מצלמות.

 רי, : הוספת מערכת ביומטריה לשוהים גזברות, שדרוג שרת ביומטמתקן חולות

כיתות מחשבים, הוספת מצלמות ולחצני מצוקה במרפאה, הוספת  3הקמת 

 מצלמות במרכז סניקה כולל מערכת התראה.

 

 תחום ההדרכה
  מטווחים. 56ביצוע 

  אימון דו יומי. 34ביצוע 
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  ימי עיון לסוהרי המחוז. 127בוצעו 

 119 .אימוני הגנה עצמית 

  אימונים לסוהר(. 4השנה.)ממוצע סוהרים במהלך  8,960סה"כ התאמנו במא"מ 

 

    תחום הבטיחות
  סוהרים. 13ביצוע השתלמות נאמני בטיחות, השתתפות של 

  קצינים. 4ביצוע קורס קציני בטיחות מבצעי ,הכשרתם של 

   סוהרים. 25ביצוע השתלמות עבודה בגובה, השתתפות 

 .ביצוע כנס בטיחות שנתי 

  סוהרים וקצינים. 8ביצוע קורס קציני בטיחות, הכשרתם של 

 .ביקורות בטיחות בכול יחידות המחוז, אחת לחציון+ ביקורות פתע בבטיחות 

 באימוני דו יומי. -הדרכות בטיחות 

 :פרויקטים בתחום הבטיחות 

 1.כריתת עצים ביחידות המחוז. 

 2.התקנת מעקות בטיחות בצירי נסיעה מסוכנים. 

 

 תחום האסיר
 

 טו"ש
  במשפחה , מיועדת לאסירים השפוטים לתקופות מאסר הקמת מחלקה לטיפול באלימות

 שנות מאסר(. 7קצרות וארוכות )עד 

  משך הטיפול  –הקמת מחלקה לטיפול בעברייני תעבורה, מחלקה טיפולית קצרת מועד

 החל מארבעה חודשים ועד תשעה חודשים.

 סם חודשים עד שנה, מקסימום, על מנת למק 9 -קיצור משך הטיפול במרכז גמילה דקל ל

 את מספר המטופלים.

  .פתיחת קבוצות לטיפול בעברייני מרמה בכלל יחידות המחוז 

 .קבוצות כישורי חיים וקבוצות הכרה באלימות לעצורים ולשפוטים 

  קבוצת הכנה לשחרור והכנה לעולם התעסוקה.  פיילוט בביס"ר אלה, בשיתוף מעגל

 החיים והתעסוקה באר שבע.

 ות לשיקום האסיר.סדנאות הכנה לשחרור בשת"פ הרש 

 .קבוצות הכנה לטיפול בבתי מעצר אוהלי קידר ושקמה 

 .פרוייקט הכנה לגמילה בבימ"ר אוה"ק ופרוייקט תחלואה כפולה בבימ"ר שקמה 

 

 חינוך  
 העברת מסרים נגד שימוש בסמים ואלכוהול לבני נוער בתיכונים. -תוכנית שלהבת 
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  שנו"ל בביס"ר אלה. 12פתיחת כיתת 

  בביס"ר דקל, אלה ושקמה. –נצחון הרוח 

  צילום סרטונים קצרים על הוואי האסירים התקיים בביס"ר אשל, דקל, שקמה  –קצרים

 ואלה.

 .הפעלת קמפוס קיץ בכל היחידות 

  שנה למדינה. 70מופעים לכבוד חגיגת 

  הגדלת מספר המשתתפים בתכנית זו. –מרכז קשב 

  קבוצות לאסירים ובשמורים עם בע"ח. –מרחב חי 

 בביס"ר אלה. הצגה 

  תוכנית משולבת כלבנים וקציני חינוך בבימ"ר שקמה ובביס"ר אשל. –כלבנות טיפולית 

 

 תעסוקה 
 .הגדלת מפעל סודה סטרים בביס"ר אלה 

 .פתיחת מפעל לתיקון וחידוש קסדות צה"ל 

 .הרחבת מפעל רמות יודיאקה בביס"ר אלה 

 .פתיחת מפעל ברזי חמת בביס"ר דקל 

 חסות משרד הכלכלה.הכשרת קורס ריתוך, ב 

  ,פתיחת קורסי הכשרה בנושאים : תקליטנות, משגיחי כשרות, הכנה לעולם העבודה

 יזמות עסקית, ספרות, גננות, צבע וגבס, ריצוף וקרמיקה.

 רבנות 
 

 .פתיחת מדרשות באגפים השמים בביס"ר אשל 

 .פתיחת מדרשות באגפי משתלבים בביס"ר אשל 

 אוה"ק. הכסת ספר תורה בבית כנסת בבימ"ר 

  סופרי סת"ם. –קורס הכשרה מקצועית לאסירים שומרי מצוות 

 פרויקטים תקוניים מחוזיים 
 

 .הגדלת מספר האסירים המשולבים בפרויקט חלומות חלונות 

  "התנדבות אסירים בקהילת "עלה נגב". –המשך הפעלת פרוייקט "עלה נגב 

  אסירים מכורים לסמים העברת מסרים לבני נוער, ע"י  –פתיחת פרוייקט שלהבת

 הנמצאים בתהליך טיפולי.

 משאבי אנוש 
 אירוע בני ובנות מצווה ארצי .1

 מחוזי וביחידות –יום האישה  .2

 מחוזי -אירוע כיתות א'  .3

 תכנית בריאות הסוהר ביחידות: הרצאות בנושאי בריאות, אורח חיים בריאות וספורט .4

 יום ספורט מחוזי  .5

 לזכר חללי אסון הכרמל באשדוד ובדימונה . –השתתפות באירועי ספורט קהילתיים  .6

 שיפור המזון והגברת מודעות לתזונה נכונה .7
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 פרויקט הרזייה כחלק מאורח חיים בריא . .8

 ימי משפחות ביחידות המחוז .9

 ציוני חגים ביחידות .10

 הרצאות בנק יהב ביחידות. .11

 טיולים יחידתיים .12

 ערבי גיבוש לקציני מטה ומשמרות הבטחון ביחידות המחוז השונות .13

 סיורים לימודיים .14

 ערבי מפקד יחידתיים .15

פעילויות התנדבותיות בקהילה ע"י סגל כלל יחידות המחוז: צביעת בתי קשישים ובעלי  .16

 צרכים מיוחדים, מעון לנשים מוכות, חלוקת משלוחי מנות. 

 איסוף וחלוקת מזון לנזקקים לקראת החגים  .17

 ביחידות. –יום הורים לחיילי חובה  .18

 חובה.סדנאות לסוהרות  .19

 אחת לחודש.  –הדרכות מקצועיות לק. הרווחה  .20

 קב"ן  -שלושה מחזורים כל סדנא –סדנאות חוסן  לסמלי משמר מכלל יחידות המחוז  .21

 סדנאות הורות .22

 סדנאות כלכליות  .23
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 פרק ג'
 יחידות הכפופות

 ללשכת נציב
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 מנהלת תפנית
          

 

 רקע
הגדלת שטח המחייה לאסיר ועצור בתאי הכליאה הוגשה עתירה לבג"צ לעניין  2014בשנת 

ניתן פסק הדין בהרכב של שלושה שופטים  13.06.2017 -)להלן: "בג"צ תנאי מחייה"(. ב

בראשות כב' השופט רובינשטיין, ובו נפסק כי על המדינה לוודא ששטח התא לכל אסיר ועצור 

מדורג תוך קביעת לוח  מ"ר כולל שירותים ומקלחת באופן 4.5המוחזק במשמורת יעמוד על 

 הוקמה בשירות בתי הסוהר מנהלת תפני"ת. 2018זמנים. על רקע  החלטה זו  במחצית שנת 

 

 חזון המנהלת
גוף יוזם המוביל תהליך ארגוני לשיפור האיכות בתנאי מחיית האסיר והאפקטיביות 

 ד.הכליאתית, בתשתיות חדשניות, להירתמות למאמץ הלאומי לשיקום האסיר למען העתי

 

 ייעוד ותפקידים
המנהלת מהווה גוף מטה לתכנון תיאום וביצוע של כלל המשימות הנדרשות לצורך יישום 

 החלטת בג"צ תנאי מחייה, לרבות פיתוח וגיבוש תפיסות המתאימות לשינוי הצפוי.

 

 תחומי אחריות
 
אחריות על תהליכי התכנון והבקרה של כל הפרויקטים הנובעים מהתכנית למימוש  •

 ות בג"צ תנאי מחייה.הורא

 ייעוץ להנהלת הארגון לפני קבלת החלטות בעניין יישום התכניות. •

זיהוי נושאים ותחומים המחייבים ביצוע התאמות בתפיסות ההפעלה, מבנים ארגוניים   •

 ועוד,  כמו גם גיבוש מענים תואמים. 

 וכנית.סנכרון ותאום של כלל גורמי המטה האמונים על התחומים הנדרשים ליישום הת •

 הוצאה לפועל של עיקרי התוכנית ויישום כל מרכיביה. •

 קיום עבודת מטה בין משרדית ומול רשויות אזרחיות, מועצות מקומיות ועוד. •

ביצוע פיקוח ובקרה בעניין מימוש התוכנית לרבות, לו"ז ועמידה בדרישות הבג"צ, ללא  •

 חריגה מהתקציב ומהאיכות הנדרשת. 

 הארגון על היחידות השונות. קביעת יעדים בהתאם לצורכי •

 ניהול סיכונים ומתן המענים המוצעים בפרספקטיבה רחבה ע"מ לאפשר מענים יעילים     •

 ואפקטיביים. •
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 2018עקרי העשייה של מנהלת תפנ"ית, בשנת 
 

 בינוי
 הרחבת בית סוהר אלה

מקומות כליאה, מרכז תעסוקה, שיפוץ והרחבת  400ושר תכנון לביצוע בניית א .1

 ידי הספ"כ הבכיר של שב"ס.-מתחם תקון, מגורי סגל ומשרדים, על

 נעת הליך מול עיריית באר שבע להיתרי בנייה.ה .2

 יום כתיבת מכרז למנהל פרויקט.ס .3

 וצעה עבודה על מפרטים לפרסום מכרז תכנון ביצוע.ב .4

 
 בינוי בית סוהר מעשיהו -פינוי 

 ף וניתוח דרישות מבצעיות.איסו .1

 בניה ושינוי תב"ע מול עיריית רמלה.נעת תהליך היתרי ה .2

 מקומות. 800מקומות כליאה ל  400ינה להרחבת היקף הבניה מ בח .3

 
 בינוי אשכול מגידו

 
 מקומות כליאה. 2,800 .1
 שיתוף פעולה עם רמ"י. –ל בהעברת זכויות המקרקעין לשב"ס טיפו .2

 יפול בהתניות התב"ע מול משרדי הממשלה השונים.ט .3

 
 חלופות כליאה בשב"ס

 
אסירים במסגרת הוראת שעה על  1,000 -כשוחררו  12/2018ב  - חרור מנהליש .1

 שחרור מנהלי מוגבר.

 . 1/04/2019החוק נכנס לתוקפו ב  – בודות שירותע .2

  –שוחררו כ   2018. במהלך שנת 10/2018הוקמה ב  – ידה למאסרים קצריםהיח .3

 שנדונו. 244אסירים מתוך  77

 
 תורות הפעלה 

  קיימים מספרות בארץ ובעולם.מופו חומרים 

 .גובשה טכניקה ייחודית להפעלת אשכול, תוך למידה מארגונים אחרים בארץ ובחו"ל 
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 מנהל משאבי אנוש
 
 

 רקע
מנהל משאבי אנוש קובע את המדיניות הארגונית בתחום ניהול ההון האנושי, תוך ניהול רצף חיי 

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

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

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

 הארגון.

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

 אמונה על ניהול הסגל בפן המש"אי וזכויות הסוהר. –מחלקת סגל  .1

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

 מחלקת הרווחה. .3

 ענף משמעת. .4

 יוהל"ן. .5

 תחום ברה"ן. .6

 

 עיקרי העשייה 
 מחלקת סגל

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

זכאויותיו השכריות, קליטתו, מעקב אחר מהלך שירותו, קידומו, העברתו בין היחידות, הוצאתו 

להכשרות עפ"י תפקידיו ונהלי הארגון ועד לסיום שירותו מכל סיבה שהיא, פיטורין, התפטרות 

ת דהיינו: חיילי החובה ובעיקר בפרישה. כמו כן, עוסקת המחלקה בטיפול באוכלוסיות מיוחדו

 ובני/ות השירות הלאומי וכלל הטיפול והליווי שלהם.

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

 שונות, השתתפות בדיונים בנושאים מערכתיים.

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

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

 לתחומי הליבה ולתחומים המקצועיים.

  490סוהרי קבע ליחידות השונות ולבתי הסוהר ברחבי הארץ. מתוכם  607גויסו  2018בשנת 
 טיפול באסיר והמנהלה..לתחום ה 117 -לתחום הביטחון ו

  ייעול תהליך המיון והגיוס לתחום הביטחון וקיצור משך התהליך באמצעות שינוי מתווה
המיון הפסיכולוגי, התאמת הדרישות הרפואיות למיון סוהרים ואינטגרציה של כלל שלבי 

 המיון לצורך גיוס איכותי.

  אוכלוסייה ועפ"י צרכי מדיניות של מיון וגיוס לפי אזורי מגורים תוך איתור ממוקד
 הארגון.

  פניות של מועמדים חיצוניים לגיוס לתפקידים בארגון. 19,731טופלו 
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 .נערכו ארבעה קמפיינים לאיתור מועמדים לגיוס 

 
 

 ענף ניהול נגדים
מטפל בכל זכאויותיו השכריות של הסוהר, מעקב אחר סיומי קדנציה, העברות בין מחוזיות, 

קבוצת שכר ותמריצים, זכאויות שכר עולם ישן, הוצאת סוהרים הוצאת אסמכתאות לגיוס, 

למרכזי הערכה זוטרה, קידום בדרגות, תכנית מפנה למניעת שחיקה, מתן מענים בנושאים שונים 

למחוזות ולפניות הן בתוך שב"ס והן מחוצה לו, ריכוז עבודה מול ועדות רפואיות ומעקב אחר 

 סוהרים בקבע הראשוני, הצבה ומישוב.

 

  תפקידים אוישו ע"י סוהרים שקודמו לדרגת  26מכרזים,  50נפתחו  –קידום לדרגת רנ"ג

 סוהרים במכסת נציב. 4רנ"ג, נוסף על כך קודמו 

  סוהרים וביצוע בקרה על הכשרות  492תגמול בתמריץ בכיר של  –מודל שכר הנגדים החדש

 ותגמול בהתאם לעיסוק.

  420ם לרמת המחוז. הועברו לקבע מובהק ביזור חלקי של ועדת שערי -מודל השירות 

סוהרים משנתונים קודמים(. סיימו  25 -ו  2011סוהרים משנתון  397סוהרים )מתוכם 

 סוהרים. 6 –שירות במסגרת המודל 

  הפקת פוטנציאל ארצי בכפוף לנתונים וכישורים  –שינוי הליך המיצוי לקצונה ייעודית

 אישיים.

  סוהרים פרשו. 87סוהרים פוטרו,   45ו, סוהרים התפטר 168 –סיום שירות 

 
 ענף או"מ
אוכלוסיות מיוחדות: סוהרי חובה, שירות לאומי כולל נוער בסיכון וצרכים  4-ענף או"מ עוסק ב 

 מיוחדים, בני שירות חרדים וטיפול בכל נושא המילואים, בנוסף הענף אחראי על שיבוץ אזרחים.

  מיט"ב ואכ"א וטיפול כולל בסוהרי החובה לענף או"מ קשרי עבודה עם צה"ל, בדגש על

החל משיבוצם כמלש"בים לשב"ס טרם הגיוס, גיוסם בפועל, איוש התקנים, תנאי השירות, 

 קביעת מדיניות בכל הקשור להעסקת סוהרי החובה בשב"ס.

  לענף קשרי עבודה עם המשרד לבט"פ, הרשות לשירות אזרחי לאומי ורכזות השירות

ייעות לטיפול בבנות ובני השירות הלאומי כולל נוער בסיכון הלאומי אשר תומכות ומס

 וצרכים מיוחדים.

  לענף או"מ קשרי עבודה עם המשרד לבט"פ, עמותת חברים, מיטב וגורמים שונים

המסייעים באיתור וגיוס בני שירות חרדים, וקביעת מדיניות בכל הקשור להעסקת חרדים 

 בשב"ס.

 ים, כולל קשרי עבודה עם הגורמים הרלוונטיים ענף או"מ אחראי על כל נושא המילוא

 בצה"ל .

 
 

 סוהרי חובה: -נתונים 

  ( .56%) 420חיילים שהופנו לשב"ס, גויסו  742מתוך 

 343 .סוהרי חובה סיימו שירות חובה 
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  יום קליטה וגיוס חגיגי במרכז ההדרכה הארצי לקצינים וסוהרים "ניר" במעמד הנציבה/רמ"ט

 שב"ס/פיקוד בכיר.

 ת חזרה לצה"ל בצורה סדורה בראשות רען או"מ לבחינת הבקשה ומיצוי הפוטנציאל.ועדו 

  סוהרי חובה  150שבה חזרו  2017סוהרי חובה לעומת שנת  98חזרות לצה"ל  2018בשנת– 

 בחזרות לצה"ל. 35%ירידה של 

  כנסי מלש"בים נערכים טרם הגיוס כוללים הסבר וסרטון תדמית על שב"ס, שיחה עם מפקד

 ר /קצין/ סוהר חובה לשעבר )בני משפחה מוזמנים גם הם לכנס(.בכי

  קליטה וליווי סוהרי החובה באופן מיטבי משלב הקליטה בבית הסוהר ועד השחרור ע"י

 מפקדים וגורמים רלוונטיים.

 .סדנאות הכנה לקראת שחרור "מומנטום למשתחרר" במסגרת שב"ס 

 ושירות אזרחי ביטחוני: שירות לאומי, כולל נוער בסיכון צרכים מיוחדים

-בני שירות אזרחי 60נוער בסיכון וצרכים מיוחדים ו 18שירות לאומי  73שרתו  2018בשנת 

 ביטחוני)חרדים(.

 
 
 

 ענף קצינים
ענף קצינים מטפל בכל זכאויותיו השכריות של הקצין, במתן מענה בנושאים שונים למחוזות 

ומעקב אחר שיבוצים תקניים בדרגות הקצונה. הענף ולפניות הן בתוך שב"ס והן מחוצה לו, , ניהול 

 מטפל במיון לקורסי קצינים ופיזורם כולל הענקת דרגות.

 38 -יישום תהליך סדור הכולל מדד אינטגרטיבי לניבוי קידום לתוספת שכר ר/כ מיוחד ל 
 כלאים.

  לתפקידי קצונה בכירים. 39מכרזים לתפקידים מתוכם  167פרסום 

 וועדות. 6קצינים במסגרת  91מוינו  -לקצונה בכירה )לדרגת סג"ד( ביצוע וועדות איתור 

 
 

 מחלקת פיתוח ותכנון משאבי אנוש
מחלקת פיתוח ותכנון משאבי אנוש מובילה תהליכים לשימור המשאב האנושי ופיתוחו המקצועי 

בהלימה לחזון, לערכים, ליעדי הארגון ולמדיניות הנציב. המחלקה דוגלת בגישה פרואקטיבית 

ויוזמת תהליכי שינוי חוצי ארגון בתחום המשאב האנושי, הן בהיבטי שכר וזכויות פרט והן 

 עכשוויים ועתידיים.–בהיבטים מקצועיים, תוך התחשבות בשינויים פנימיים וחיצוניים 

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

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

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

עם כלל גופי הביטחון במדינה. מחלקת פיתוח ותכנון מש"א מקיימת תהליכי למידה הדדיים עם 

 טיים רלוונטיים.ארגונים ביטחוניים וארגונים פר

 

 ענף תכנון מש"א
 ענף תכנון מש"א עוסק בפיתוח, בשימור ובתכנון המשאב האנושי בשב"ס על היבטיו השונים.
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הענף אחראי לניהול הידע בתחום המש"א בארגון, לרבות, עדכון פקודות ונהלים, מסייע בגיבוש 

על מתן הנחיות מקצועיות ותכנון תכנית עבודה שנתית אינטגרטיבית בתחום תכנון מש"א, אמון 

לגורמי המטה והשטח בסוגיות שונות בתחום הטיפול במשאב האנושי ואחראי לקידום תהליכי 

 העבודה וטיוב מידע ממוחשב בנושאים מש"איים.

  נהלים ופקודות נציבות בתחום המשאב האנושי. 32עודכנו 

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

 .גיבוש צפי שנתי לגיוסים ולהכשרות ליבה 

  תכלול והובלת נושא המחשוב של מנהל מש"א ובחינת חלופה למערכת כ"א על בסיס

. בדיקות מערכת, תמיכה במשתמשים, ניהול הרשאות ליבה והוצאת  SAP -מערכת ה

 דוחות וטיפול באלפי קריאות שירות.

  המערכתית בתחום המש"א והביקורת הנושאית בתחום גיבוש מתווה והובלת הביקורת

מש"א: איתור נושאים משמעותיים בעשייה, הובלת שינוי לביצוע הביקורת באופן סדור 

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

 ביצוע.

 

 יישום מודל השירות לנגדים

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

 )תכנון מול ביצוע(.

 .מעקב ובקרה אחר תהליך המישוב ותיקוף התוצאות המתקבלות 

 .)מעקב שוטף ובקרה על השמה בתקן )שת"פ מחלקת סגל 

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

 מד"ה ומחלקת סגל(.)שת"פ מ 2011

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

 

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

הסכמים קיבוציים, הסכמי שכר וועדות מעקב. הענף עוסק גם בהכנת תחזיות לשכר בהלימה 

ויים במשק ובארגון ומהווה גורם מנחה בנושאים אלה. בנוסף, הענף אחראי על לשינויים הצפ

 תוספות שכר, גמול השתלמות, מענקים, הוצאות נסיעה והחזרי הפרשי שכר רטרואקטיביים.

 תכנון שכר )הסכמים ותוכניות שכר עתידיות(

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

 שכר ומסלולי העסקה ושירות.

 .יישום הסכמי שכר שנחתמו במשק ובהצמדה לצה"ל בדגש על שני הנגדים ונגדים בכירים 

 .בניית תכנית תגמולים למודל שירות לקצינים 

 משרדית ובצוותי שכר במשרד לבט"פ. -ייצוג שב"ס בוועדת המעקב הבין 
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  להשכלה של קצינים ונגדים.טיפול ועדכון נוהלי השכר הנוגעים 

 .הכנת תכנית התייעלות וחסכון תקציבי בתחום השכר 

 בקרת שכר והדרכת גורמי השטח

 לחסום את גישת מש"א לנתוני שכר לא ניתן להפיק  05/18 -לאור החלטת חשב שב"ס מ

 קבצי בקרה עדכניים.

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

 פנסיה צוברת

 .המשך הטיפול במעבר לפנסיה צוברת והסדרת פנסיית גישור 

 .מתן הנחיות והוראות ביצוע לבחירת קרן השתלמות וקופת גמל מפעלית 

 )פעולות הסברה בקרב כלל הסוהרים בנושא פנסיה צוברת )ביחידות ובמהלך קורסים 

 

כר נושאי שכר שוטפים )גמולי השתלמות, מענקים, הוצאות נסיעה, ועדות הפרשי ש
 רטרואקטיביות, מילואים(

 :2018להלן הנתונים עבור 

 מענקי הסתגלות. 2סוהרים סיימו שירות וכל אחד קיבל  6 -מענקי הסתגלות 

 מענקים. 387שולמו  -מענקי מסלול השירות 

 בקשות. 645טופלו  -סל הטבות קבע ראשוני 

 בקשות. 468טופלו  -גמול השתלמות 

 בקשות. 255טופלו  -החזר הוצאות נסיעה 

 בקשות. 75טופלו  -החזר הפרשי שכר רטרואקטיביים 

 קצינים. 90טופלו  – תוספת כלאי מתקדם 

 ועדות בין משרדיות )משרד האוצר(. 2 -ועדות פנימיות ו 7התקיימו  – ועדות רטרו 

 

 

 

 ממד"ה
 מערך מדעי ההתנהגות של שירות בתי הסוהר אמון על תחומי המחקר, המיון, ההערכה והפיתוח

גל שב"ס . המערך אמון על מיון מועמדים לגיוס/ לקידום  באמצעות העברת מרכזי הערכה של ס

לאוכלוסיות הרלבנטיות , על ביצוע  מחקרים על סגל הארגון, דוגמת סקרי שביעות רצון ואקלים 

ארגוני וגיבוש מענים מתאימים לממצאים, וכן על קידום תכניות פיתוח לסגל ברמה ארצית/ 

 מא תכניות פיתוח לדרג המש"קים. יחידתית, לדוג

  סוהרים וקצינים לקידום לקצונה זוטרה ובכירה  339התקיימו מרכזי הערכה לאבחון

 סוהרים וקצינים.  160 -בתחומי המנהלה והביטחון. כולל מתן משוב ל

  מועמדים לגיוס לתחומי התקון. 81 -מועמדים לגיוס לתפקיד סוהר ביטחון ו 1564מיון 

 תפקודית חדשה.  השקת חוות דעת 
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  בניית מדד אינטגרטיבי להערכת עובדים וניבוי הצלחתם, והצגתו כחלק מפרופיל פסיכולוגי

 בדיוני שיבוצים.

 .העברת סוציומטרי בכל יחידות הנציבות ומפקדות המחוזות 

 הועברו סדנאות המלוות בערכות לסיוע בבניית תכניות עבודה  -פיתוח תכניות עבודה

 שנתיות. 

o  .ליווי ייעוצי לחטיבת הכליאה לסיוע בניהול תהליכי השינוי בחטיבה 

o  .בניית תו"ל התערבות פסיכולוגים בחירום 

o .ליווי מפקדים בכניסה לתפקיד 

 מחלקת רווחה
 מחלקת רווחה מלווה את הסוהר במעגלי החיים השונים מיום קליטתו בשב"ס ואף לאחר פרישתו.

ים בבעיות אישיות ומשפחתיות והפנייתם לגורמים פעילותה כוללת: סיוע לעובדים/גמלא

מקצועיים מתאימים בקהילה, מעקב אחר התקדמות הטיפול, ביקורים לסגל המאושפזים תקופות 

 ארוכות בביתם או בבתי חולים.

היחידה מופקדת על ייזום, ארגון וליווי פעילויות רווחה בתחומי החברה, תרבות ופנאי, בריאות, 

 פשונים, טקסים ואירועי חברה.ספורט, טיולים, נו

 הפעילות 

 .הקמת מרכז הפרישה 

 .היערכות ליישום החלטות ועדת גורן 

 שוברי נופש כפרי  152 -מתן מעטפת לסוהרים המשרתים באגפים ייחודיים כולל תגמול ב

 לסוהרי הפרדה ואוכלוסיות מועדפות.

 

 תנאי שירות

 סוהרים ובני/ות זוגם. 249השתתפו  -נופש ותיקים 

 שוברי נופש כפרי. 55הוענקו  -מול סוהרים מצטיינים במחוזות וביחידותתג 

 בקשות. 298טופלו  -גני ילדים חריג 

 בקשות. 264טופלו  -סיוע בשכר דירה 

 בקשות. 33טופלו  -סיוע קרן נציב 

 מענקים, סיוע אל"ה, מארזי מזון, סיוע בחגים ועריכת ביקורי  -סיוע לסוהרי חובה זכאים

 בית.

 סוהרים. 27 -הוענק ל -י פרטנייעוץ כלכל 

 סוהרי חובה. 158 -הוענק ל -סדנאות הדרכה וניהול כלכלי 

 

 אירועי משפחות לכלל סגל שב"ס

 .'נערכו אירועים ריווחתים לסגל. אירוע בני/ות מצווה ואירוע לילדים העולים לכיתה א 

 טקס חללי שב"ס והטקס המרכזי לחללי אסון הכרמל. -התקיימו טקסים 

  תמיכה וליווי המשפחות השכולות: נופש הורים שכולים ונופש אלמנות ויתומים.המשך 

 .מתן יעוץ למפקדים התערבות בתחום בריאות הנפש ומניעה 
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 פרישה וגמלאות

  סוהרים וקצינים. 150 -מרכזי פרישה במהלך השנה ל 16התקיימו 

  סוהרים וקצינים. 106 -סדנאות פרישה דו יומיות ל 4בוצעו 

  סוהרים. 67ועדות הגדלה בהן נדונו  9התקיימו 

 .)מתן ליווי ומענה פרטני לפורשים בפנסיה צוברת )וע"ר 

 מסיימי שירות )פרישה, פיטורין והתפטרות(. 387 -טיפול פרטני ב 

 

 

 משמעת
 

עוד במסגרת תפקידו, מעביר הענף הנחיות וכן מספק ייעוץ שוטף לגורמי הפיקוד והמש"א השונים 

לביצוע הליכים משמעתיים בעקבות דיווחים על אירועים משמעתיים שונים בארגון, בכל הקשור 

המתבצעים ביחידות וכן בכל הקשור לביצוע הליכים מנהליים לרבות הליכי הארכות שירות, תוך 

חידוד והבהרה של סוגיות שונות הנוגעות לחובות ולזכויות מצד הסוהרים, ומיצוי מתן הזכויות 

 , לצורך ביצוע הליך שקוף, הוגן ותקין.הקבועות בחוק מצד המפקדים

 

עוד במסגרת ההליך המנהלי, מספק הענף ייעוץ שוטף לכלל הסוהרים, עורך שימועים בהתאם 

לצורך ולנהלי מש"א ומעביר את המלצתו במסגרת חוות דעת משפטית סדורה למקבלי ההחלטות 

 הרלוונטיים, לרבות השר לביטחון פנים.

 

ת השונות שהינן פועל יוצא של ההליך המנהלי ו/או המשמעתי, לרבות כמו כן, הענף חבר בוועדו

וועדת הערכות, וועדת פיצויים, וועדת הגדלות וכיוצ' וכן מבצע באופן שוטף בדיקת כשירות 

 משפטית ומשמעתית למינויים ולקידומים בארגון. 

רועים מעבר לאמור, מספק הענף ייעוץ שוטף לחברי רשויות בדיקה הממונים בעקבות אי

משמעותיים בארגון, כותב חוות דעת בעקבות ממצאי רשויות הבדיקה בהם עולים היבטים 

פרסונאליים, וכן עורך ביקורות שוטפות אחר תיקי רשויות בדיקה לרבות מעקב אחר יישום 

המלצות מערכתיות והמלצות פרסונליות לשם לימוד והפקת לקחים הן ברמה המערכתית והן ברמה 

 האישית.

 

ממשימותיו, הענף מבצע הדרכות והשתלמויות שוטפות בתחומי הליבה, כגון: "עקרונות  כחלק

השימוש בכח" "טוהר מידות" וכדו' וכן בתחומי ההליכים המנהליים, בקרב סגל יחידות בתי 

 הסוהר, פורומים פיקודיים שונים, וכן במסגרת הקורסים השונים בבי"ס ניר.

 

מכים כאמור ביעדי הארגון, הענף עורך ביקורות ביחידות לשם השגת מטרות ויעדי הענף , התו

השונות על תקינות ההליכים המשמעתיים והמנהליים, ופועל מעת לעת לביצוע תיקוני חקיקה 

 בפקודות ובנהלים באופן שישקפו נאמנה את החובה לשמור על ערכי שב"ס.

 

 סים, בנושאי טוהר הטמעת עקרונות מקצועיים וערכיים ע"י קיום הדרכות ביחידות ובקור

 מידות, חובות וזכויות של נשפטים וסמכויות והוראות הדין החלות על ק. השיפוט.
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  תיקים  18תיקים בגין חשד לתקיפה,  249. 2017בשנת  476תיקי יחא"ס, לעומת  395נפתחו

 תיקים הועברו לקת"א )לא פליליים(. 102 -בחשד לגניבה ו 9בחשד לעבירות מין, 

  2017בשנת  97ים לעומת שימוע 132נערכו. 

  חוות דעת משמעת לסוהרים במסגרת הליכי סיום שירות במהלך השנה  181נכתבו

 91)פיטורין, שחרור בתקופת ניסיון, חופשות כפויות, השעיות, עתירות מנהליות( לעומת 

 .2017חוות דעת בשנת 

  2017בשנת  23כתבי אישום, לעומת  20הוגשו לבית הדין למשמעת. 

  שנפתחו  581גיליוני שפיטה בדן יחיד ביחידות בגין עבירות משמעת, לעומת  669נפתחו

 .2017בשנת 

  חוות דעת משפטיות. 80 -, ונכתבו כ2017בשנת  73רשויות בדיקה, לעומת  83מונו 

  הרצאות בפורומים שונים ע"י סגל הענף. 15הועברו 

 

 ברה"ן
 

 רקע כללי -תחום בריאות הנפש הקלינית בשב"ס

 :היסוד בתחום הטיפול הנפשי בסגלהנחות 

  לשירות בתי הסוהר עניין בשמירה על בריאות נפשית ופיזית של עובדיו, מתוך הבנה כי סגל

 שב"ס הוא המשאב העיקרי העומד לרשות הארגון לשם עמידה בייעודו.

  במהלך עבודתו בשירות בתי הסוהר חשוף איש הסגל למצבי איום ולחץ, הנובעים מתוך

 בשגרה ומחשיפתו לאירועי חירום.עבודתו 

  שיטות התמודדות פסיכולוגיות עם חיי השגרה, יכולות להפחית את הסיכוי לפיתוח

 תחלואה נפשית לאורך חייו המקצועיים של איש הסגל.

  בעת התרחש מצב בעל פוטנציאל משברי, אקוטי או מתמשך, יפעל שב"ס לצמצום הפגיעה

 ין.ולהאצת ההתאוששות והחזרה לתפקוד תק

  )שב"ס שואף להגדיל את האפקטיביות של שירותי בריאות הנפש הקלינית )ברה"ן

 המסופקים לאנשי הסגל.

  לאור האמור, כחלק מתפיסת הטיפול וטיפוח הסגל של מנהל משאבי אנוש ועל פי החלטת

ומונה קב"ן בכל מחוז וקב"ן לנציבות ויחידת נחשון שמשמש  2014 -נציב, הוקם המערך ב

 מדריך.גם כר"צ ו

 :ברה"ן בשב"ס עסוק בטיפול קליני בתחום בריאות הנפש בשני היבטים מרכזיים 

 היבט פרטני:

  מתן יעוץ/טיפול/חוות דעת לגבי איש סגל/סוהר השרוי במצוקה כתוצאה ממצוקה

נפשית: התמודדות עם משבר, חרדות, בעיות בזוגיות/גירושין, דיכאון/מצב רוח 

 בעיה רגשית אחרת. ירוד מתמשך, פוסט טראומה או כל

 .אבחון מצבים של פגיעות נפשית בקרב הסגל 

 .מתן טיפול פרטני, קצר מועד במצבי משבר 

 .כתיבת המלצות לטיפולי המשך וקישור לגורמי טיפול מתאימים בקהילה 
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  ניהול הקשר עם "חברות חיצוניות": ריכוז, ויסות ומעקב אחר הפניות סוהרים

 לטיפול באמצעות "חברה חיצונית".

 

 היבט מערכתי:

  העלאת המודעות בקרב סגל הפיקוד וסוהרים לאיתור סימני מצוקה נפשית בקרב

 הסגל.

 
 

 מצבת כח אדם בשב"ס –נתונים 
 
 

 מחוז

 נשים גברים

 סה"כ

 

 
 

 מספר סוהרות מספר סוהרים
 

 

  2,387 17.9% 428 82.1% 1,959 דרום

  2,891 23.2% 672 76.8% 2,219 מרכז

  1,777 20.2% 359 79.8% 1,418 צפון

  1,281 8.0% 103 92.0% 1,178 יחידות מיוחדות

  918 42.2% 387 57.8% 531 נציבות

  9,254 21.1% 1,949 78.9% 7,305 סה"כ

 
 קצינים

 
 

 מחוז
מישר 
 משנה

מיש
 ר

כלא
 י

-רב
 כלאי

סגן 
 גונדר

גונדר 
 משנה

-תת
 גונדר

גונד
 ר

סה"
 כ

 370 1 2 11 22 156 146 31 1 דרום

 504 1 2 11 22 205 222 41   מרכז

 312 1 1 11 17 139 135 7 1 צפון

 550 4 14 29 87 253 142 21   נציבות

יחידות 
 186   1 1 9 43 98 33 1 מיוחדות

 1,922 7 20 63 157 796 743 133 3 סה"כ
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 נגדים
 
 

 סה"כ רנ"ג רס"ב רס"מ רס"ר רס"ל

268 676 504 297 22 1,767 

368 745 691 415 30 2,249 

121 401 456 328 19 1,325 

147 418 426 77 7 1,075 

31 52 136 102 12 333 

935 2,292 2,213 1,219 90 6,749 

      

 
 

 פילוח לפי תחומי עיסוק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 פילוח לפי מחוזות

 אחוז סה"כ חובה  קבע מחוז

 25.79% 2,387 250 2,137 מחוז דרום

 31.24% 2,891 138 2,753 מחוז מרכז

 19.20% 1,777 140 1,667 מחוז צפון

 13.84% 1,281 20 1,261 יחידות מיוחדות

 9.92% 918 34 884 נציבות

 100.00% 9,254 582 8,672 סה"כ
 
 

 לפי מגדר ותחום –התחלות שירות סוהרי קבע 

 סה"כ באחוזים סה"כ תחום

 55.2% 4,784 בטחון

 13.1% 1,136 טיפול באסיר

 14.0% 1,218 יחידות מיוחדות

 8.8% 761 מטה נציבות

 8.1% 704 ניהול יחידה/מטה מקצועי ביחידה/מחוז

 0.8% 69 פיקוד ייעודי

 100.00% 8,672 סכום כולל

 מתוכם סמ"זים סה"כ באחוזים סה"כ נשים גברים תחום
 9 77.10% 468 74 394 בטחון

 5 11.36% 69 53 16 טיפול באסיר

 0 3.45% 21 0 21 יחידות מיוחדות

ניהול יחידה/מטה 
 מקצועי ביחידה/מחוז

8 6 14 2.30% 2 

 9 5.76% 35 24 11 מטה/מנהלה נציבות

 0 0% 0 0 0 פיקוד ייעודי

 25 100.0% 607 157 450 סה"כ
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 סיומי שירות סוהרי קבע
 סה"כ באחוזים סה"כ סוג סיום )קבע(

 48% 183 התפטרות

 5% 20 שחרור במהלך תקופת ניסיון

 3% 13 אי הארכת שרות 

 6% 25 פיטורין

 37% 147 פרישה

 1% 2 פטירה

 100% 390 סה"כ
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 לשכת היועץ המשפטי
 

 
 

 חזון
מערך הייעוץ המשפטי בשב"ס פועל להנחות את הארגון, לסייע בידו ביישום ערכי שב"ס 

וייעודו כארגון כליאה לאומי, ולייצגו במקצוענות, בממלכתיות, יושרה והגינות, תוך 

 שמירה על שלטון החוק, והגנה על האינטרס הציבורי וכבוד האדם. 

 

 תפקידי הלשכה המשפטית 
 שפט בשירות, לרבות לעניין הפעלת סמכויות באופן מאוזן, ראוי פיקוח והטמעת החוק והמ

ונכון, תוך שילוב בין השמירה על כבוד האדם וזכויות האסיר, מחד גיסא; והצרכים 

הנדרשים של הארגון, מאידך גיסא, לשם הבטחת פעולתו התקינה והגשמת מטרותיו עפ"י 

 דין.

 ירות.מתן חוות דעת משפטיות בכל עניין משפטי הנוגע לש 

 .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 

  ענייני השירות.אמינות ושקיפות מול גורמים ממלכתיים ומשפטיים בייצוג 
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 ממשקי עבודה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 נושאים המצויים בטיפול שוטף של הלשכה המשפטית 
 

 ייעוץ משפטי, בתחום המשפט האזרחי 
 

  שיתוף פעולה עם מחלקת רכישות בבדיקת מכרזים בשלבי המכרז השונים ומתן הכוונה

מקצועית למענה לפניות מציעים שונים. אישור תנאי סף ונוסח המכרז; מתן  משפטית

 מענים משפטיים בכל שלב משלבי המכרז.

  .טיפול בעתירות מנהליות בנושאי מכרזים 

  פיקוח על הליכי התקשרות מורכבים ומתן התייחסויות וחוו"ד משפטיות; לרבות הפעלת

 מנגנוני הקנסות; 

גורמי
חוץ

פרקליטת
משרדי 

ממשלה

רשויות

מקומיות

ד"עו

לשכת

ד"עו

נותני

שירותים

ס"לשב

צלב אדום

סנגוריה

ציבורית

ארגונים

לזכויות  

אדם

ועדות

הכנסת

כ"שב

ל"צה

בתי

משפט

משטרה

ועדות

שרים

לשכה 

 משפטית

גורמי  
פנים

מטה

מפקדות

מחוזות

יחידות

מתקני  
מעצר

ומאסר
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 בים בנושאים בעלי השלכות רוחב.גיבוש ובחינת הסכמים מורכ 

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

 .ייעוץ בנוגע ליישום צווים בתחום ההוצאה לפועל, המרכז לגביית קנסות וכינוס נכסים 

  ליווי משפטי בתחום הגנת הפרטיות, לרבות הסדרת היישומים הביומטריים, אישור

העברת מידע לפי תקנות הגנת הפרטיות ובקשות בנושאי חופש המידע משפטי של בקשות ל

 וליווי עתירות מנהליות בתחום.

  ייעוץ משפטי שוטף למינהל טכנולוגיות, לרבות ליווי התקשרויות מורכבות כגון מערכת

 שחף.

  .יעוץ משפטי שוטף למערך הרפואה 

  .3הדו"ח הוגשו וטופלו  בשנותטיפול בבקשות לתביעות ייצוגיות בנושאים טכנולוגיות 

 בקשות לתביעות ייצוגיות

וועדת הערכות, וועדת הגדלות, וועדת הארכת * השתתפות קבועה בוועדות ארגוניות שונות: 

שירות,  וועדת פיצויים, וועדת השתתפות המדינה בהוצאות הגנה משפטית, וועדת מכרזים, 

יים, ועדה בענייני סייבר, וועדת וועדת רווחי קנטינה, ועדה להעברת מידע בין גופים ציבור

 פיצויים, וועדת תרומות, ועדת נזיקין, וכן השתתפות בצוותים בנושאים שונים לפי הצורך.

 

 טיפול בתביעות הנזיקין בשב"ס 

  בחינת ההיבטים המשפטיים העולים מהתביעות ומתן מענה משפטי ועובדתי המהווה

 בסיס לכתבי הגנה.

  השירות השונות  לצורך מתן מענה לתביעות.קבלת תשתית עובדתית מיחידות 

 .שליטה ומעקב אחר התביעות התלויות ועומדות 

 .השתתפות בוועדות בין משרדיות לסגירת תביעות מחוץ לכותלי ביהמ"ש 

  קשר עם פרקליטויות, עורכי דין וחב' הביטוח הממשלתית "ענבל", לרבות ניהול מו"מ

 לצורך הסדרי פשרה בתביעות.

 מפקדות המחוזות ולגורמי הפרקליטות בתביעות קטנות.טיפול וסיוע ל 

 .ייעוץ משפטי שוטף והנחייה מקצועית לגורמי השטח והמטה 

  :מצ"ב נתונים על תביעות בתחום הנזיקין בשנות הדו"ח 

 

 תביעות מתנהלות )כולל כאלו שנגררו משנים קודמות( תביעות שהוגשו שנה

2018 192 253 
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 הנוגעים לענייני כח אדם:טיפול בתחומים משפטיים 
  ,ייעוץ משפטי לגורמי מטה ושטח בנושא זכויות סוהרים, לרבות שכר, גמלאות ודיני עבודה

 לרבות מול משרד האוצר, וגופי בטחון מקבילים.

  טיפול מול הפרקליטות בתביעות בבית הדין לעבודה ובעתירות לבג"ץ ולבתי המשפט

 ד, פיטורין וסיום שירות של סוהרים.המחוזיים  בענייני השעיות, העברות מפקי

 :נתוני עתירות ותביעות שהוגשו ע"י סוהרים 

עתירות מנהליות )כולל ערעורים לבית  שנה

 המשפט העליון(

תביעות שכריות בבית הדין 

 לעבודה

2018 14 27 

 

 

 -ייעוץ משפטי בתחומי המשפט המנהלי והציבורי
 טיפול משפטי בתחומי המשפט המנהלי והציבורי 

 .הנחייה מקצועית, פיקוח וייעוץ ליועצים המשפטיים במחוזות ולקציני העתירות 

 .יזום הגשת בקשות רשות ערעור על החלטות בעתירות במקרים המתאימים 

  טיפול בבקשות רשות ערעור מטעם המדינה, ומתן מענה לבקשות רשות ערעור ולבג"צים

 "צים ובבית המשפט העליון.שהוגשו כנגד המדינה, כולל נוכחות בדיונים במחלקת בג

 .מענה לעתירות העוסקות בנושאים עקרוניים ומערכתיים 

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

 :מצ"ב נתונים על טיפול בעתירות אסירים 

 

מספר עתירות  שנה

שהוגשו במחוז 

 צפון

מספר עתירות 

שהוגשו במחוז 

 דרום

מספר 

ות עתיר

שהוגשו 

 במחוז מרכז

סיכום 

מספר 

עתירות 

שהוגשו 

 בשנה

מספר 

רע"בים 

והליכי בג"ץ 

 שהוגשו

2018 980 1191 2466 4637 178 

 

 * השתתפות בוועדות ארגוניות שונות:

 וועדת תנאי מחייה, וועדת אסירי עולם, וועדת מחקרים.

 אסירים:טיפול בתחומים משפטיים הנוגעים לתנאי מחיה, זכויות וחובות 

 .מענה משפטי לפניות גורמי חוץ בתחום זכויות וחובות אסירים, תנאי מחייה וכיו"ב 
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  טיפול משפטי בהחלטות דרגי פיקוד, נציב ובאישורי השר לבט"פ בנושאי מניעת טלפונים

 וביקורים לעצורים ולאסירים.

 .טיפול באישורי נציב להארכת וביטולי הפרדות 

  נציב בתי הסוהר בבקשות אסירים לחופשה מיוחדת טיפול משפטי הנוגע  להחלטות

 שבתחום סמכותו, על פי פקודת הנציבות שעניינה  חופשות אסירים.

 .ייעוץ משפטי לוועדת אסירי עולם 

 .טיפול בבקשות למניעת כניסת עורכי דין למתקני שב"ס 

 .ריכוז המדיניות המשפטית הנוגעת לאסירים ביטחוניים 

 וגעים לנושא העברת והסגרת אסירים.טיפול בהיבטים המשפטיים הנ 

  טיפול בהיבטים המשפטיים הנוגעים לקליטה ותנאי החזקה של אסירים בעלי מאפיינים

 מיוחדים.

  ייעוץ משפטי שוטף לגורמי מטה ושטח לרבות בנושאי חובות וזכויות אסירים/עצורים

 לרבות קטינים.

 

 ממאסר לרבות: ייעוץ משפטי שוטף לגורמים השונים בנושא שחרור על תנאי
  "חברות בצוות היגוי בין משרדי בנושא "ועדות שחרורים 

 סיוע במתן מענה לגורמי פרקליטות ולהנהלת בתי המשפט . 

  לחוק שחרור מוקדם  7טיפול בהיבטים המשפטיים הנוגעים לבקשות המוגשות לפי סעיף

 ממאסר.

 

באחריות ובניהול קצינת -הסוהרטיפול בעבירות פליליות של אסירים המבוצעות בבתי 

 החקירות המשטרתית וחוקרי המשטרה:

  אחריות פיקודית ומקצועית להפעלת החוקרים, בתיאום עם אגף החקירות במטא"ר

 במשטרת ישראל בנוגע לעבירות של אסירים המבוצעות בין כתלי מתקני הכליאה.

 .קביעת תחומי הטיפול של החוקרים והנחייה חקירתית ומשפטית 

 מת העבירות המטופלות ע"י החוקרים כוללת בן השאר, עבירות סמים, עבירות נגד סגל רשי

 שב"ס על כל היבטיהן, עבירת החזקת סכין/דוקרן ועבירות הקשורות בהחזקת רט"ן. 

  תיקים פליליים כנגד אסירים ועצורים. 1,658נפתחו  2018בשנת   
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והחסיונות טיפול בסוגיות מתחומי המשפט הבינלאומי ההומניטארי 
 בשב"ס:

  סיוע בגיבוש מדיניות ועמדות בנושאים וממשקים בתחומי המשפט הבינלאומי

 והחסיונות.

  מתן מענה וטיפול בחסיונות לכלל גופי המודיעין והחקירה בשב"ס, והמשרד לביטחון

 הפנים. 

  .ריכוז ומעקב אחר תעודות החיסיון, בשת"פ עם הממונה על החסיונות 

  תעודות חיסיון.  89טופלו ע"י הלשכה המשפטית  2018בשנת 

 

 ייעוץ והנחייה משפטית בנושאים נוספים:

 .ייעוץ והנחייה בנושא סמכויות סוהרים, לרבות לעניין סמכויות יחידות מיוחדות 

  הנחייה מקצועית ליועצים המשפטיים של מערך התעסוקה, יחידת צור, יחידת הפיקוח

 שירות..האלקטרוני , עבודות 

 .תיקוף משפטי של פקודות נציבות ונהלים 

 

 :2018תיקוני חקיקה    -טיפול בתחום החקיקה וחקיקת המשנה .1

  'במסגרת התיקון, עודכנו  -2018-והוראת שעה(, התשע"ט 54חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )מס

תקופות השחרור המנהלי, ועודכן תקן הכליאה, וזאת, כהוראת שעה לשלוש שנים. זאת, כחלק 

 (5/11/2018)התקבל ביום  מיישום החלטות הממשלה לעניין פס"ד בג"ץ שטח המחייה. 

 ס התיקון לחוק קבע כי נציג שב -2018-(, התשע"ח16תנאי ממאסר )תיקון מס' -חוק שחרור על"

לא יהיה חלק מהרכב ועדות השחרורים, אך הוא ישתתף בוועדות ללא זכות הצבעה. בנוסף לכך, 

 התיקון מוריד את החובה כי נציג שב"ס יהיה רב כלאי, וקובע כי הוא ימונה על ידי נציב שב"ס. 

 (4/6/2018)התקבל ביום 

 תיקון החוק מסדיר  -2018-הוראת שעה(, התשע"ח -17תנאי ממאסר )תיקון מס' –חוק שחרור על

הקמת היחידה למאסרים קצרים, קובע את גדר הסמכויות שלה, ומעדכן את סמכויות וועדת  את

זאת, כחלק מיישום החלטות הממשלה  השחרורים בהתאם לכך, וזאת, כהוראת שעה לשלוש שנים.

 (17/7/2018התקבל ביום לעניין פס"ד בג"ץ שטח המחייה.  )

  'הוראת השעה קובעת כי משך  -2018-הוראת שעה(, התשע"ח - 133חוק העונשין )תיקון מס

המאסר שבית משפט רשאי להמירו בעבודות שירות יהיה עד תשעה חודשי מאסר, לעומת עד שישה 

זאת, כחלק מיישום החלטות  את, כהוראת שעה למשך שנתיים.חודשי מאסר טרם התיקון, וז

 (17/7/2018)התקבל ביום  הממשלה לעניין פס"ד בג"ץ שטח המחייה. 

  'הוספת רכבי שב"ס להגדרת "רכב ביטחון"  -2018-(, התשע"ח9תקנות התעבורה )תיקון מס

  (13/3/2018התקבלו ביום בתקנות. )

  'התיקון לחוק קובע שלא ניתן לשחרר על תנאי  -2019-התשע"ט(, 4חוק המאבק בטרור )תיקון מס

)התקבל ממאסר אסירים שהורשעו בשל ביצוע עבירה של רצח או ניסיון לרצח שהם מעשה טרור. 

 (25/12/2018ביום 

 

https://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_503313.doc
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 ייעוץ בתחומים יחודיים נוספים 
 ם מתן ייעוץ משפטי לארגון בהתמודדות עם סוגיות משפטיות הנוגעות לאסירים ולעצורי

 שובתי רעב.

  האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לביטחון הפנים )בג"ץ תנאי  1892/14בג"ץ

, החלה עבודת מטה בשב"ס בשת"פ עם גורמי 2017בעקבות מתן פסק הדין ביוני  -המחייה(

משרד המשפטים, המשרד לבט"פ ומשרד האוצר לשם הכנת תשתית נתונים עובדתית 

ממשלתית כוללת, במסגרת החלטת ממשלה ליישום פסק ומשפטית לשם גיבוש תכנית 

הדין. במסגרת זו ניתן ייעוץ משפטי הנוגע לתיקוני חקיקה ראשיים, כמו גם למתן ייעוץ 

 ארגוני שוטף במהלך יישום ההחלטה.
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 מחלקת תקשורת והסברה
 

 רקע
 תקשורת והסברה הכוללים :  -פעילות המחלקה מורכבת משני תחומי ליבה מרכזיים

 הסברתית התואמת את יעדי הארגון ויישומה באמצעות גורמי -תכנון מדיניות תקשורתית

תקשורת, מעצבי דעת קהל וקהלי יעד אירגוניים , תוך שילוב קשרים בינלאומיים,  הסברת 

 .פנים וחוץ והפקת כלל אירועי שב"ס

  דיברור הסוגיות המורכבות עימם מתמודד הארגון בשגרה ובחירום , בדגש על חשיפה

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

 תחום תקשורת ודיגיטל
 .הפצה, דיווח ותגובות לאירועי השגרה והחירום בבתי הסוהר 

 ן ובסוגיות בפניהן הוא ניצב.ריכוז תמונת מצב תקשורתית יומית הנוגעת בארגו 

  הכנה ויישום דרכי התמודדות טקטיות ויזומות, לרבות הטמעת והפצת מסרים סביב

סוגיות בעלות עניין ציבורי וסוגיות ספציפיות הנוגעות לאסירים פליליים, ביטחוניים, 

 טיפול ושיקום, מות אסיר וטיפול רפואי.

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

  היערכות וזמן אמת. –טיפול תקשורתי במצבי חירום 

  טיפול מול גורמי התקשורת בנושא החזקת אסירים בעלי פרופיל תקשורתי גבוה בבתי

 הסוהר, כניסתם למאסר, תנאי מאסרם ושחרורם.

 ל סוהרי חשיפה יזומה לתקשורת בנושא פעילות סגל שב"ס, ההתמודדות המורכבת ש

הארגון, טיפול ושיקום האסיר וטיפול באוכלוסיות מיוחדות בשב"ס )כתבות בעיתונות 

 היומית, הארצית והמקומית וכן כתבות מגזין(. 

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

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

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

 .טיפול בבקשות לראיונות אנשי סגל בתקשורת 

  .טיפול בבקשות לראיונות אסירים בתקשורת 

 .סדנאות עמידה מול מצלמה לסגל שאותר כפוטנציאל לייצוג הארגון בתקשורת 

  בהם עסקה דוברות שב"ס במהלך השנה החולפת: עיקרי הנושאים והאירועים החריגים

תנאי אסירים ביטחוניים, שביתת הרעב של האסירים הביטחוניים והסכם התקנת 

 הטלפונים הציבוריים, אירועי אובדנות ומות אסירים, בג"צ מרחב מחיה.

 
 דיגיטל

 .השקת חשבון האינסטגרם הרשמי של שירות בתי הסוהר 

 ואינסטגרם(. פרסומים שבועיים )פייסבוק 12-כ 
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 .חיזוק תדמית הארגון ויצירת זהות וירטואלית ברשת 

 .מענה לפניות סוהרים ואזרחים 

 .סיוע ללשכת גיוס בפרסומים 

  .יצירת שיתופי פעולה עם ארגונים מוכרים 

 

 תחום קשרי חוץ והסברה 
  תחום קשרי חוץ והסברה במחלקת תקשורת והסברה, אמון על מערך יחסי הציבור וקשרי הקהילה

 מול קהלי יעד מגוונים בארץ ובעולם. פעילות התחום באה לידי ביטוי בתחומי העשייה הבאים :

 קשרים בינלאומיים
אמון על ניהול ופיתוח הקשרים הבינלאומיים של שב"ס מול גורמים מקבילים בחו"ל 

באמצעות שיתוף מידע רלוונטי מארגוני הכליאה בעולם, קבלת משלחות מהעולם לביקורים 

רשמיים בארץ והשתתפות של משלחות אנשי סגל ללמידה במתקנים וכנסים מקצועיים 

ועיים בהעברת אסירים זרים והבאת אסירים בחו"ל. בנוסף, עבודה מול רפרנטים מקצ

 ישראליים מחו"ל להמשך ריצוי עונשם בארץ. 

 פעילות התחום כללה:

  ( וברזיל. הועבר אסיר אחד 2מארה"ב ) –אסירים להמשך ריצוי מאסר  3הובאו לארץ

 לשוויץ להמשך ריצוי מאסר .

 טרור  -נשלח נציג לבלגיה להשתתף בכנס של מועצת האיחוד האירופאי בנושא

 ורדיקליזציה.

  נציגים לקלומביה לצורך ביצוע משלחת סקר.  2שוגרו 

  .נשלחה קצינה לצ'כיה להשתתף ולהציג בכנס של ארגון היורופריז 

  נשים ומגדר בשירותי ביטחון  –נשלחה קצינה לבלגיה להשתתף בכנס של נאטו בנושא

 . 

 רור ורדיקליזציה.נשלחה קצינה לפורטוגל להשתתף בכנס בשב"ס פורטוגל בנושא ט 

 .נשלחו שני קצינים לליטואניה להשתתף ולהציג בכנס בנושא הטיפול בעברייני מין 

     .שוגרה משלחת לימודית לשב"ס רוסיה ובה חמישה קצינים 

  81נשלחו שתי קצינות במסגרת משלחת"GILEE בארה"ב כחלק ממשלחת "

 משותפת עם המשטרה.    

  במשלחת מטעם המשרד לבט"פ במסגרת נשלחו שני קצינים לקנדה להשתתפות

 קבוצת העבודה המשותפת בין ישראל לקנדה.                                                        

  נשלחו קצינים להשתתפות והצגה בכנס הICPA   בקנדה בהשתתפות ראשי ארגוני

 ים.כליאה מקבילים בעולם ונציגי גופי אכיפת חוק וטיפול על תחומיו השונ

  נשלח קצין להשתתף ולהציג במסגרת כנס יורופול שהתקיים בגרמניה בנושא טרור

 ורדיקליזציה.

  נשלחה קצינה להרצות ולהציג בספרד בכנס של מכון אלקנו בנושא טרור

 ורדיקליזציה.

  סה"כ השתתפו שישה  –שודרה משלחת לימודית בנושא בינוי תי סוהר לבלגיה ושוויץ

 קצינים .
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  נציגי "אורחה משלחתGILEE82 . " 

  אורחה משלחת של קבוצת העבודה מספרד במסגרת השת"פ בין המשרד לבט"פ

 ישראל למשרד הפנים הספרדי לגופיו.

 . אורח סגל שגרירות ארה"ב בישראל בראשות סגן השגריר 

   אורחו נציגים בדרגת בכירות שונה כגון :  ח"כ יווני, אחראי שירותי הדת בשב"ס

 קליפורניה, מפקדת כלא מארה"ב/ אורלנדו.

 .אורח שר המשפטים של קורדובה/ ארגנטינה 

 .אורחו משלחות מטעם משרדי המשפטים מאיטליה, ארגנטינה ומקסיקו 

 .אורחה משלחת מטעם הונדורס וגווטאמלה 

  היועץ הפוליטי של  –פגישות מקצועיות עם גורמים זרים בארץ ומחו"ל התקיימו

שגרירות ארה"ב, השר לביטחון הציבור הקנדי, נספח המשטרה של רוסיה בישראל 

 ,וביקור שר המשפטים הארגנטינאי.

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

 המשפטים.

 

 תחום ההסברה
על פיתוח קשרי קהילה במטרה להביא לחשיפת הארגון ופעילותו לקהלי יעד רלוונטיים אמון 

 וזאת באמצעות פעילות הסברה מגוונת. 

הרצאות, ימי עיון, כנסים, קבלת ביקורים במתקני הכליאה  –פעילות התחום מתבטאת 

 וחשיפת העשייה הארגונית במגוון פלטפורמות .

 פעילות התחום כללה: 

 כנס  –נסים מקצועיים בהן הוצגה העשייה הארגונית הרלוונטית השתתפות בכ

שדרות, בכנס לשלום הילד, כנס קרימינלוגיה באוניברסיטה העברית וכנס האגודה 

 הישראלית לקרימינלוגיה.

  בנייה והעברת תכנים בקורס "חיים  -העברת הרצאות באוניברסיטאות ומכללות

אוניברסיטה העברית וכן במכללת ה -מערכת הכליאה בישראל" -מאחורי החומות

 רופין ואשקלון. 

  "הפקת כתב העת וקיום יום עיון להשקתו. שב"ס בשת"פ עם  –"צוהר לבית סוהר

 אוניברסיטת בר אילן .

  זכיה באות הכבוד בפרס רקנטי  וזכיה מינהל הרווחה  –הגשת מועמדויות לפרסים

 ואחדות ישראל.

 .אורחו הנהלת המכון לחקר הטרור 

  בבימ"ר ת"א ופרויקט צילום  –פרויקו ציור על החומות  -פרויקטים קהילתייםבוצעו

 במחלקת ת"ל שבסופו התקיימה תערוכה של הצלמת בגלריה ביפו.
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 תחום האינטרנט
 אמון על ניהול, תחזוקה וקידום אתר האינטרנט הארגוני  כאתר שירותי.

 פניות בשבוע. 150 -מענה פניות המגיעות לאתר כ 

  הרחבה ועדכון המענה הניתן במסגרת האתר לאזרח. –התוכן תיקוף 

 .תרגום דפי שירות באתר לשפה הערבית והשפה האנגלית 

 .תיקוף ערכי ויקיפדה 

 יחידת הפקות 
 הובלת והפקת אירועים: 

o טקס הנחת אבן פינה לבית סוהר מגידו 

o טקס הרחבת בית סוהר אלה 

o כנס מפקדים 

o  מעצר תל אביב לאמן בזוקהפתיחת תערוכת גרפיטי על קירות בית 

o טקס התייחדות עם זכר חללי אסון הכרמל 

o טקס התייחדות עם זכר חללי שב"ס 

o טקס מינויים ודרגות יום עצמאות 

o טקס מינויים ודרגות ראש השנה 

 בנוסף, תמיכה בהפקת אירועים רבים בהובלת עמיתים בארגון, ובהם:

ביקור נשיא באיילון, בסיס  ודיים,הפקת כנס בנושא טרור כולל בניית מיתוג ותוצרים ייע

 פתוח יום עצמאות, יריד פורים, טקס סיום קורס פו"ם, ועוד.

  בהם:2018בקשות צילום, עריכה וגרפיקה שונות מכלל שב"ס במהלך  2,500טיפול במעל , 

o הפקת תערוכות מורשת בבתי סוהר 

 בית סוהר איילון 

 בית סוהר שאטה 

 בית סוהר רמון 

 בית מעצר שיקמה 

o  השקת קמפיינים מדויקים במספר מועדים השקת קמפיינים לגיוס סוהרי בטחון

 לגיוס סוהרי בטחון לארגון. 

o  בניית ספר מותג לראשונה בשירות בתי הסוהר, הכולל עדכון הסמל, כתיבת ספר מותג

בניית לוגו, הגדרת שפה גראפית, צבעוניות, הגדרת פורמטים למסמכים רשמיים, 

 ון.מצגות והטמעתם בארג

 טיוב עבודת הפקות 

o  מעבר מרשת עבודה עצמאית מסוגStand Alone  ,לשרת אחסון ייעודי ברשת שב"ס

חיבור בסיב אופטי לשרת ייעודי הממוקם בחוות השרתים עם בקרה אקלימית, 

 תחזוקה וגיבוי למקור חיצוני על בסיס יומיומי.

o   בתוכנות תלת  הרחבת היכולות המקצועיות של היחידה לביצוע עבודותתלת ממד

 ממד.

o השלמת כתיבת ואישור מכרז שכירת ציוד להפקת אירועים ומכרז הפקה ובימוי. 
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 תחום המורשת 

למדינת ישראל, הוגדרה בארגון כשנת מורשת. במסגרת זו הוצבו  70-, שנת ה2018שנת 

שלטי "תעודת זהות" בכניסה ליחידות, ובחלקן אף הוצבו תערוכות מורשת. בשנה זו 

הקמת מרכז מבקרים של שב"ס. במסגרת ההכנות הוכנה פרוגרמה להקמת הוחלט על 

 .מרכז מבקרים בבית סוהר דמון, נערכו במקום פגישות עם אדריכל, מעצבים ואנשי תוכן
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 פרק ד'
 יחידות הכפופות  

 לראש אגף המבצעים
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 חטיבת המודיעין

 יעוד החטיבה
  לספק לנציב ולמקבלי ההחלטות תמונת מודיעין אמינה ועדכנית הדרושה לצורך מילוי

 תפקידם.

 .לספק התרעה במקרה של סכנה להתממשות עתידית או מידית של איום 

  לספק מודיעין לגבי אסירים המוחזקים במתקני שירות בתי הסוהר בנושאים המוגדרים

 בתי הסוהר ואשר מהווים איום.באחריות שרות 

  גיבוש תמונת מצב והאיומים הצפויים על מנת לאפשר למקבלי ההחלטות להיערך אל מול

 האיומים.

 פעילויות מרכזיות 

 
 הענף הפלילי:

 פיתוח, שדרוג והטמעת מערכות וממשקים טכנולוגיים: .1

 הקמת דסק מודיעין גלוי. -

 הקמת דסק איסוף אנליטי )בינה מלאכותית( במטא"ר. -

 פיתוח והתאמות מערכת שחף לצרכי מודיעין. -

 רה:ומסירים דומיננטיים מחוללי פשיעה חהתמודדות עם א .2

 התמודדות עם השינויים התקופים במפת הפשיעה. -

 כנופיות, משפחות פשע וחמולות. 22תיקוף  -

 ידות.יד –בחינת עדכניות קשרי יריבות  -

 סקירת וזיהוי תופעות: .3

 איום ההברחות ע"י נותני שרות וקבלנים. -

 מקומות תעסוקה כצומת מרכזית להברחות. -

 עקיפת מערכת שחף. -

 הברחות סמים ע"י מאסרים נדחים. -

 שת"פ הדוק מול מ"י. –טיפול בסגל מאוים  .4

 התמקצעות בסוגיית איסוף כלכלי, הלבנת הון ומימון טרור: .5

 חבירה ליחידות כלכליות. -

 הפצת סקירה מקיפה. -

 קיום הדרכות ייעודיות. -

 הגדרת יעדים בתכנית האיסוף. -

 התאמת תפיסת ההפעלה לאור השינויים והתמורות: .6

 כתיבת תורות הפעלה לפקא"ל וע"ש. -

 טיפול מודיעיני בקטינים ושב"חים. -

 סיכול עבירות הונאה מבין כתלי הכלא: .7

 ."עצר אסיר ע"ר "עוקץ האינסטלטוריםמ -

 ד.ארסיכול הונאה בשת"פ לאומי כ -

 .""עוקץ המזגנים -

 .פיצוח פרשיית "העוקץ האוקראיני" -
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 סיכול פשיעה חמורה מבין כתלי הכלא: .8

 סיכול בריחה בסיוע של אזרחים. -

 סיכול החדרת חנ"מ לצרכי מיקוח. -

 הגשת כת"א ופיצוח כלכלי. -

 :ארגוני פשיעה
 

המשך טיפול בארגוני הפשיעה, תוך שימת דגש על מפת הסכסוכים בחוץ ומתוך לבתי  -

 הסוהר וליווי מקצועי של האירועים הקשורים באסירים אלו. 

 טיפול במניעות/הגבלות ומתן מענה לעתירות.  -

 ענף פח"ע:
 
 התמודדות בשוטף עם אוכלוסיות ייחודיות ומורכבות: .1

  ,אסירים תושבי מזרח ירושלים, אסירי סלפיה/דאע"שקטינים,  אסירות ביטחוניות 

  .אסירי הפרדה ע"ר מעורבות בפח"ע מתוך כותלי הכלא 

  .אסירים ביטחוניים יהודים 

 הפצת סקירות ומסמכי מודיעין בסוגיות להלן: .2

 ארגוניות )פת"ח, חמאס, חז"ע, גא"פ(-מגמות פנים 

  עזה, משכורות אסירי עזה.  -מחאת העצורים המנהליים, ביקורי חמאס –אתגרי מודיעין 

  משמעויות מודיעיניות וביטחוניות.  –תופעת הברחות הטלפונים הסלולריים 

  אוכלוסיות מיוחדות.  

 ."סוגיות מודיעיניות המצביעות על הקשר בין ה"פנים" ל"חוץ 

  2018כמו כן הופץ אוגדן המרכז את הסקירות המרכזיות לשנת . 

מהפעולות הניבו כתבי אישום ו/או מעצר מנהלי, מעל למחצית –יזומות אופרטיביות  .3

 כמפורט להלן:

 8 באמצעות רחפן נים סלולריים לאסירים ביטחוניים כת"א בפרשת ניסיון להברחת טלפו

 )נפחא(.

 2  כת"א בפרשת ניסיון הברחת כרטיסיSD .)באמצעות אסיר המשתחרר לרצ"ע )רמון 

 ני פח"ע )גלבוע(.כת"א לאסיר משתחרר שהחדיר לגופו אשגרים בעלי תכ 

  כת"א לעצור מנהלי )גא"פ(, בהמשך לפעילות מודיעינית בעת הוצאתו להפרדה ע"ר הכוונת

 פח"ע )רמון(.

  כרטסי סים )ניצן(.  12-מכשירי רט"ן ו 10כת"א לאסיר שנקלט למאסר נדחה ובכבודתו 

 3 )כתבי אישום למעורבים בפרשת הטמנת נשקים בגזרת קלקליה למטרות פח"ע )מגידו. 

 .)כת"א לעצור מתקבל, אשר נשלח ע"י חוליה מקלנדיה והסליק בגופו מכשירי רט"ן )עופר 

 4  צווי מעצר מנהלי: פעילת חז"ע בכירה, שני אזרחי ישראל מזוהי דאע"ש, פעיל חמאס

 מגזרת חברון. 
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 ענף ביטחון מידע
 

 1222 .ראיונות תעסוקתיים למועמדים לגיוס 

  שיחות עם אנשי סגל. 26 –ראיונות מועסקים 

 .אלפי בדיקות מקדמיות בשנה 

 111  2018בשנת  2-3תחקירים ביטחוניים רמות . 

 

 .ביצוע קורסים והדרכות מקצועיות בנושאי מודיעין 

 .מתן התרעה במקרה של סכנה להתממשות עתידית של איום 

 אחריות כוללת לטיפול ותאום מבצעים )יזומים, תגובה, מודיעיניים( בתחום הפח"ע 

 .והפלילי

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

  ריכוז הקשר המודיעיני בין שב"ס לבין המשטרה, שב"כ, צה"ל, מל"ל וגורמי מודיעין

 נוספים.

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

 והערכה, הנחיית האיסוף וביצוע עבודות מחקר בנושאי מודיעין.עניין בתחום המחקר 

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

  סיכול ניסיון של אסירים להדחת סוהרים לשת"פ, ותיאום עם המשטרה במקרים בהם

 קיים חשד למעשים פליליים של סוהרים.

 עת הרמה הביטחונית של מבצעי תפקידים וביצוע תחקיר טיפול בנושאי ביטחון מידע וקבי

 ביטחוני למועמדים לגיוס, בסיוע גורמי חוץ.

  .ביצוע הדרכות ובקרות בנושא מודיעין ובנושאי ביטחון שדה 
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 חטיבת הביטחון
 

 יעדי  החטיבה:
 שיפור האפקטיביות המבצעית בפעילות השוטפת. •

 ניתוח מעמיק של מרכיבי הביטחון. •

 מיסוד התהליך למניעת הברחות. •

 יכולת הרתעה.הקפדה על ענישה והעלאת  •

 דרכי הסלקה, נתיבי הברחה)גלויים/תת קרקעיים( שיטות פעולה. •

 מציאת אמצעים טכנולוגיים משלימים. •

 

 

 עיקרי העשייה ומגמות
 בג"צ שטח המחיה . •

 פיילוט הקמת מחלקה יעודית במרכז בריאות הנפש בבאר שבע. •

 ומערכת לורנט. x-reyמערכת  -פיתוח אמצעים  •

 מחו"ל.העברת והבאת אסירים  •

 בדיקת חללים באגפי שב"ס בדגש על אגפים ביטחוניים. •

 תיקוף נהלים. •

 שדרוג מערך ההדרכה והמניעה תחום המאוימים. •

 בחינת האפקטיביות ושדרוג אמצעים הטכנולוגים.  •

 ליווי פרויקטים ותהליכי עבודה במתקני שב"ס ובתי משפט. •

 כתיבת אמנות אל מול מ"י והנהלת בתי המשפט. •

 ליכי עבודה.ביקורות תה •

 מיסוד ושדרוג תהליכי עבודה בפרשיות מיוחדות ועדי מדינה. •

 פיקוח ובקרה על יעד נציב. •

 בדיקת אפקטיביות המבצעית אל מול האסירים הביטחוניים.  •

 מיסוד תפיסת האבטחה במתקני שב"ס.  •

 

 

 

 פרויקטים 
 הכנסת מערכת ברק. -חליף מירס   •

 חברה מתחזקת בכלל המשל"טים.ליווי ובחינה מקצועית של פרויקט החלפת  •

 תיקוף נהלי שת"פ : סורג, ונהלי שת"פ מבצעי בארגונים מקבילים. •

 תיקוף פק' "דורס תלם" בשת"פ פקע"ר. •

 כתיבת נוהל הערכת מצב ארגונית. •

 .2020גיבוש יעדים ארגוניים לשנת  •

 עדכון מפות לכלל הארגון. •
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 הכשרה והסמכת נציגי מש"ן / קציני קישור / רז"רים. •

 שדרוג משל"ט ניצן.  2019בשנת  –יישום תר"ש שדרוג משל"טים  •

 
 

 

 

 ענף חירום
 הכנת שב"ס להתמודדות אפקטיבית עם מצבי החירום השונים  .1

 בהיבטי בניין הכוח, תוך רתימה, שיתוף ושילוב גורמי ההצלה וגופים 

 מוסמכים על פי חוק, לשם הצלת חיים, הפחתת סיכונים

 לרכוש ולסביבה.וצמצום ממדי הנזק לאדם, 

 

 עקרי העשייה  .2

  2018גרף ארגוני 

  יועץ רח"ל –יעדים ומדדים לחרום  25כתיבת  -סיום עמ"ט 

 סיום כתיבת ותיקוף פקודות סייבר, כלוב קיץ והון תועפות 

  סיום כתיבה ותיקוף נהלי חירום תעסוקה, רבנות ורכישות 

  משרד העבודה  -סיום ריתוק משקי לעו"ס וק. רווחה, רבנים 

  בניית תוכנית מענה  -עמ"ט רציפות תפקודית מים, מזון וגרציה  -סיום עמ"ט

 רב שנתית בהתאם למסגרת הלאומית

  סיום ביצעו התקשרות מול חברתs.o.s -  חידוש התקשרות ניפוק סולר/דלק

 בחירום לשב"ס

 ם, עופר, -סיום ביצוע רכש והדרכת שרשראות שלג ליחידות רמון, נפחא, י

 נחשון ומצדה.

  רכש מרחבים מוגנים  -סיום אימוץ מכרז מ"י בועדת מכרזים שב"ס  -סיום

 תקניים.  

 המשך הכרזת מפעלים חיוניים לשב"ס 

 המשך מיפוי על פי תוכנית "הכי מוגן שיש " עם מהנדסי פקע"ר 

 המשך הוספת סעיפי חירום למכרזים קיימים וחדשים 

  תיקי הג"א יחידתיים -המשך הטמעה ותיקוף 

  מש"מ 18אבן הראשה  –בתרגילים לאומיים בעצימות משתנה השתתפות ,

 , מגן האש.2פנדמיה, מעגל קסמים 

 

 

 מיגון ואמל"ח:
 חידוש אמצעים בהתאם לטכנולוגיה המשתנה, פיקוח ובקרה על האמצעים  – יעוד

 הן ברמת הבלאי והן ברמת ההתחדשות.
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 פרויקטים ומגמות 

 .רכש אפודים משולבים ותקנונם 

 .רכש קסדות 

 .עמ"ט מצלמות גוף 

 .עמ"ט אקדח טייזר 

 .עמ"ט גדר וירטואלית 

 .עמ"ט אזיקים מיוחדים 

  פק"א ימ"ז. –עמ"ט 

  תקינת אמצעים כלל ארגונית. –עמ"ט 
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 יחידת נחשון
 

 ייעוד היחידה
 :יחידה מרכזית לליוי אסירים בשירות בתי הסוהר 

 :מערך ליוויים רב תחומי 

 אגפי בתי מעצר בבתי משפט.הפעלת  -

 ליווי כלואים בליוויים ארציים. -

 ליווי אסירים בעלי מאפיינים ייחודיים. -

 הסגרות לחו"ל. -

 .כוח התערבות להפרות סדר 

 .אבטחת מאוימים 

 

 עיקרי הפעילות
 

 כלואים בליוויים הארציים. 166748ליווי של  .1

 כלואים לבתי המשפט. 180111ליווי של  .2

 בעלי מאפיינים מיוחדים.ליווי כלואים  672 .3

 עצורים לתחנות משטרה. 53307ליווי של  .4

 אסירים במסגרת אכלוס ביס"ר סהרונים. 81ליווי של  .5

 אסירים משוחררים במסגרת מבצע שחרור מנהלי מוגבר. 120ליווי  .6

 עצורים במסגרת משט לעזה "גלים שקטים". 31ליווי  .7
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 פרק ה'
 יחידות הכפופות 
 לראש אגף מטה
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 מנהל תכנון
 

 

 חזון וייעוד מנהל תכנון
  להוות גוף מוביל ויוזם בשב"ס בתחומי התכנון, הארגון והתקציב, תוך יצירת ערך

 מוסף באמצעות חשיבה חדשנית, יצירתית ואינטגרטיבית.

  גורם מטה מרכזי המייעץ לפיקוד הארגון בתהליכי קבלת החלטות בתחומים

 הבאים:

 ארגוניים, תכנון אסטרטגי, ארגון המטה והיחידותניתוח צרכים  •

 קצאת התקציב וחלוקת המשאבים באופן אפקטיבי •

 ייזום והובלת מהלכי התייעלות ארגוניים •

 גיבוש תמונת מצב התשתית הכליאתית •

גיבוש התר"ש ותכנית העבודה של שב"ס ומתן כלים מקצועיים לגופי המטה  •

 .והשטח למימושה

 תחומי פעילות עיקריים:מחלקת תכנון ותקצוב 
 ניהול שוטף של כלל תקציב הארגון .1

 טיפול בהסדרת החזרת המשאבים בסגירת מתקן חולות .2

 ריכוז נושא יעדים ומדדים ארגוניים  .3

 2018הכנה, עיבוד ופרסום של תכנית עבודה לשנת   .4

טיפול בשינויים ועדכונים שוטפים בסעיפי התקציב, על בסיס קביעת הפורום התקציבי  .5
 רמים המוסמכיםוהגו

 בקרה ופיקוח על ביצוע התקציב ותכנית העבודה  )לרבות שינויים ועדכונים( .6

 בדיקת סטטוס ביצוע תקציב מול תכנון  .7

 בדיקות כדאיות כלכלית .8

 תועלת של תכניות ופרויקטים-ביצוע בחינת עלות .9

 עריכת בדיקות תקציביות של תכניות ופעילויות קיימות .10

 יס לקבלת החלטות בתחומי התכנון, ההתייעלות והתקצובהכנת ניירות מטה ומצגות כבס .11

 השתתפות בוועדות הנוגעות לתחום התכנון והתקצוב .12

ריכוז עמ"ט למול גופים חיצוניים כגון: המשרד לבט"פ משרד האוצר, מ"י, צה"ל, שב"כ  .13
 ורשויות אכיפת החוק 

ר סוהרים אומדני ביצוע תקציבי השכר והגמלאות באופן שוטף ע"ב נתוני ביצוע ומספ .14
 וגמלאים וכן יצירת תחזיות

 השתתפות בעמ"ט חוצה אירגון בנושא מימוש החלטת בג"צ שטח מחיה לאסירים .15

 

 ענף תכנון ותקצוב
 הכנת מתווה תקציבי לפעילות הארגון .1

 ריכוז השינויים והעדכונים בתקציב השוטף .2

 הנחייה והכוונה של ק. תכנון ותקצוב במנהלים ובמחלקות .3

 התקציב בשיתוף גורמי את"ב/ מב"פריכוז עבודת  .4
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 מעקב אחר ניצול מיטבי של התקציב השוטף .5

 ביצוע עדכון תקציב חצי שנתי .6

 

 :2018משימות עיקריות בשנים  
 חלוקת התקציב להוראות וסעיפי צל 

  בקרה על ביצוע תקציבי 

ואשר  עודכן במהלך  2018בוצעה בקרה על ביצוע מתווה התקציב כפי שסוכם  לשנת 

בהתייחס להיבטי שינויי והסדרת תקציב  ומימוש החלטות תקציביות בכל השנה 

 הרמות )תכניות, תנועות, סעיפים(

 

 עדכון תקציב 

 עודכנו מסגרות התקציב והותאמו לצרכים הקיימים במהלך שנת העבודה:

נערכו עדכוני תקציב חצי שנתי בתחום תקציב הקניות ובפיתוח וכן נערכו אומדני 

 בתחומי השכר והגמלאותתקציב נדרש 

 העברת פניות למשרד האוצר לשינויים בתקציב

 

 וניםעיבוד נת 

עיבוד וניתוח נתונים לשם הכנת מצגות, שקפים ותרשימים בתחומי התקצוב, אשר 

 הוצגו בפני פורומים  בשב"ס ומחוצה לו

 

 ניירות מטה 

ף נתונים, כתיבת ניירות מטה כבסיס לקבלת החלטות בתחומי התקצוב, על בסיס איסו

 עיבוד נתונים וניתוחם, תוך הצגת חלופות שונות והמשמעויות

 

 בדיקות תקציביות 

 נערכו בדיקות תקציביות ותכנון תקציבי בתחומי פעילות מרכזיים בשב"ס:

 .מעקב סטטוס ביצוע התקציב אל מול התכנון התקציבי 

  הסדרה תקציבית לסגירת מתקן חולות 

  י קיום )חוזי אחזקה, ארנונה, מענה רפואי(בדיקת התייקרויות חריגות ופער 

  מימוש הסכמי שכר בתחומי רפואה, ניסנקורן  ובחינת השפעות שכריות 

  בקרה ומעקב אחר עמידה במכסות פרישה מאושרות 

  2017טיפול בקבלת עודפי תקציב 

 והחלטה על תכניות לביצוע 2017טופל נושא קבלת עודפי תקציב משנת  
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  הדרכת קציני תכנון ותקצוב 

  בשוטף לגורמי הנציבות ונציגי מחוזות

 יום עיון לקציני תכנון ותקצוב  

 

 צוותי עבודה/צוותי היגוי/ וועדות 

  וועדת מכרזים 

 פורום תקציבי 

  לחוק בתי הסוהר  42יישום תיקון 

 נתוני תקציב
 לפי תחום פעילות  2018נתוני ביצוע תקציב שב"ס לשנת 

 ישיר באש"ח()תקציב 

 

 סה"כ תקציב תקציב

 מעודכן

 ביצוע 

 בפועל +

 בדרך

 % ביצוע

 בפועל + 

 בדרך

 יתרת 

 התחייבויות

 % ביצוע

 בפועל + 

 בדרך +

 התחייבויות

%100 2,099,269 2,097,570 שכר  424 %100  

%99 559,548 563,509 גמלאות  506 %99  

%90 821,282 912,409 קניות  93,727 %100  

%100 147,446 147,824 פיתוח  961 %100  

%97 3,627,545 3,721,312 סה"כ  95,618 %100  

 

   מקור נתונים : מערכת כספית "מרכבה", מערכת משרד האוצר "פיסקלי דיגטאלי 
 
 

 ענף תכנון והתייעלות 
 

 ריכוז, הכנה, ופרסום חוברת תוכנית עבודה אירגונית  .1

 ביצוע בקרה על מימוש תוכנית העבודה לשנת האירגונית  .2

 ריכוז תוכניות התייעלות אירגוניות .3

 בחינה ובקרה על פרויקטים בתחומי ההתייעלות  .4

 ביצוע עבודות בדיקות כדאיות כלכלית וניתוחים כלכליים .5

 תכנית עבודה שנתית 

לול התכניות,  המבטאת את מכ  2018ריכוז, הכנה ופרסום חוברת תכנית העבודה לשנת  

המשימות והפעילויות המתוכננות לביצוע בשנה הקרובה בהתאם למדניות השר ודגשי 

 פעילות נציבה לרבות מסגרות המשאבים הכספיים שהוקצו למימושן.
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  ריכוז עבודת המטה בתחום יעדים ומדדים 

יעדים ,  ריכוז עמ"ט והפצת חוברת  2018ריכוז וסיכום נתוני עמידה ביעדי נציבה לשנת 

 2018ומדדים לשנת  

 

  בדיקות כלכליות הגברת האפקטיביות והתייעלות 

 בוצעו מספר בדיקות כלכליות בתחומים השונים בשב"ס כגון:

 התייעלות בתקינת כ"א ושינוע מזון במתקן חולות 

  משאבות חום, מעבר לשימוש  –חסכון והתייעלות בתחומי האנרגיה, דלק  והמים
 בגז

  בשיתוף המשרד לבט"פ   –אנרגיה ע"ב מקורות אלטרנטיביים בחינת חלופות
 )תאים פוטו וולטאים, רכש חשמל מיצרנים פרטיים(

 ר/כ(  -בחינת היתכנות כלכלית לפרויקט "ליסינג" )רכב ל 

  בחינת מהלכי התייעלות בדגש על השפעת החלטת בג"צ שטח מחיה 

 

 וניםעיבוד נת 

מדה, מצגות ותרשימים בתחומי התכנון עיבוד וניתוח נתונים לשם הכנת ניירות ע

 וההתייעלות  אשר הוצגו בפני פורומים  בשב"ס ומחוץ לארגון.

 

 בקרה על ביצוע התכנית 

ואשר  עודכנה   2018בוצעה בקרה על ביצוע תכנית העבודה המקורית שאושרה לשנת 

 במהלך השנה בהתייחס להיבטי תכולה לו"ז ותקציב של הפרויקטים .

 

 קשרי גומלין עם גורמי מקצועיים פיתוח ומיסוד 

  הדרכה מקצועית לק. תכנון ותקצוב בבית הספר לכלכלה בצה"ל 

   מפגשי עבודה עם כב"א מ"י וגופי הביטחון בנושא ת"ע והתייעלות 

 

  הדרכת קציני תכנון ותקצוב 

  בשוטף לגורמי הנציבות ונציגי מחוזות

 קורס הכשרה בסיסית לקציני תכנון ותקצוב 

  בתחומי ההתייעלות בשיתוף מנהל ת"ליום עיון לקציני תכנון ותקצוב             

 
 

 ענף ארגון ותקינה
 

 הערות התקבלו משימה

 סיום פרסום התקינה  50 שלב ג' 42תיקון 

  המשימה הושלמה 50 שחלוף תקני חובה בקבע
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לרבות  2017-2018שיאים  45רה ארגון רפואה  30 רפואה בשב"ס
 פתיחת האגף לטיפול מוגבר במר"ש 

  המשימה הושלמה 15 תגבור יחידת צור

  פורסמה תקינה להפעלת המשימה 30 ליווי תחנות מגזר ערבי -נחשון 

 74 הרחבת מערך ע"ש

בוצע רה ארגון שבמסגרתו אוחד כלל מערך ע"ש 
תקינה בהתאם תחת מחלקת האסיר, פורסמה 

למפתחות ולכמות המפוקחים יתר התקנים 
והערכות מצב  מפורסמים בכפוף לגידול היחידה

 ארגוניות בהתאם לסיכומים ולכללי התקינה
הקמת היחידה למאסרים 

  הוקמה היחידה ופועלת לפי כללי ההפעלה 16 קצרים

   פורסמה תקינה להפעלת המשימה 31 קיצור תקופות מעצר באיו"ש

 103 שיפוץ אגפים ומנהלת תפנית
אלה,  11הקמת מנהלת מרחב מחייה, פתיחת אגפים 

 מחלקה טיפולית 7, השרון אגף 7ניצן אגף 
 בניית אגפי כספות בקציעות רמון ועופר

העברת מוקד פקא"ל מהמשרד 
  המשימה הושלמה 11 לשב"ס

בניית אגפי אוהלים מגידו 
 התקבלו שיאים שטרם 45קיים פער של  70 וקציעות

   המשימה הושלמה  סגירת מתקן חולות

 

 

 

 תשתיות ופריסה
 .כתיבת פרוגרמה לבית מעצר ירושלים 

  (2019אפיון מערכת משאב הכליאה ) החלה לעבוד ב 
  ניהול תקן הכליאה ועדכון המערכות 

 החזרת מתקן בימ"ר נגב 
 ארגון משרדי נציבות-ליווי פרויקט מבנה אגף האסיר במסגרת רה 

 משרדים ליחידות חדשות הקצאות 
 הסכם הבנות עם כד' בעופר 

 .)סיכום הבנות עם מ"י בנושא בימ"ר אילת ) טרם נחתם החוזה 
  24ליווי דיוני תמ"א 
 ריכוז הפעלת מר"מ בט"פ בחירום 

 .תחילת הסדרת תהלכי העבודה מול הנהלת בתי המשפט 
 

 צוות או"ש
  מ"י-שב"סהסדרת נושא התקינה במסגרת גיבוש אמנה מתכללת 

 גיבוש צרכי משאבים במסגרת פרויקט משילות + תחנות משטרה חדשות 

  מ'. 3-משמעויות בג"צ מרחב מחיה כולל בחינת משאבים נדרשים לאגפים חדשים ול 

 תהליכי התייעלות ביחידות/מטות 

 גיבוש צרכי  תקינה במטבחים וחד"א 

  ם-בחינת המשאבים הנדרשים לפעילות בבימ"ש השלום י –נחשון 

 בחינת אופציות להסדרת פירמידת הדרגות 

  תקינה לאגף טיפול מוגבר –מר"ש 
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  תקינה לאגפים חדשים –שב"כ 

  השתתפות בצוות תר"ש –צרכי כ"א בביס"ר 

 גיבוש מפתחות וצרכים -רכבי ליסינג 

  משמעויות –סגירת חולות 

  משמעויות משאבים –קיצור תקופות המעצר באיו"ש 

  השבחי"ם ותורת הפעל –סהרונים 

  השתתפות בצוות משרד המשפטים  בעניין רצף טיפולי –אופק 

 בדיקת או"ש –ם -בימ"ר י 
 

 פקודות ונהלים
 

 148סה"כ פקודות  –פקודות נציבות  .א

  מתוכן בהליך מקוצר( 6פקודות ) 10 –עודכנו 

  פקודות 2 –בוטלו 
 

 874סה"כ נהלים  – נהלים .ב

  מתוכם נכללו בתר"שנהלים  23 –מתוכם חדשים(  12נהלים ) 69עודכנו 

  נהלים מתוכם נכללו בתר"ש 53 –נהלים  63 –בוטלו 
 

 
 יום עיון לקציני הנחיה ובקרה בנושא תר"ש ותהליכי עבודה .ג

 
  פקודות ונהלים לעיון אסירים .ד

  הכנת רשימת פקודות ונהלים המאושרים לעיון אסירים בהתאם להנחיית הלשכה
 מול מנ"ט בנושא.המשפטית העברתם למנ"ט והסדרת תהליך עבודה 

 
 פרסומים באתר האזרחי של שב"ס .ה

  בדיקת כלל הפקודות והנהלים המפורסמים באתר האזרחי, התאמתם ועדכונם בהתאם
 באמצעות מחלקת תקשורת והסברה.

 
 

 ענף אסטרטגיה
 

 תכנון מפורט, תיקוף ואינטגרציה של משימות התר"ש  - שנתית -תכנית רב 

  השתתפות, ליווי התהליך – לבניית בתי סוהר()תכנית מתאר ארצית  24/4תמ"א 

 תיקוף מגמות כליאה בתחום המשאב הכליאתי - מגמות כליאה 

 2018ריכוז והכנת הערכת המצב השנתית  – הערכת מצב שנתית 

 העברת נתונים והשתתפות בהערכת המצב  - משרדית-הערכת מצב בין 

 הפקת תיקי יחידותמדידות תאים, נתונים,  - ליווי תהליך בג"ץ שטח המחיה 

 עבודת מטה – התאמת בימ"ר אילת לבג"ץ שטח המחיה 

 ממשל זמין", שינויי אקלים" – משרדיים-השתתפות בתהליכים משרדיים ובין" 

  השתתפות בגיבוש וכתיבת תרחישי ייחוס ארגוניים –תרחישי ייחוס 

    פעילות ומפגשים עם גורמים מקבילים: בט"פ,   – ממשקים עם גורמים מקבילים

 מ"י וכב"ה.  צה"ל,

 



 

 

 

100 
 

 מנהל תמיכה לוגיסטית
 

 יעדים המשכיים
מימוש תכנית ההדרכה בתחומי המכרזים, רכש, סדנאות מקצועיות התמקצעות ב .1

 למחלקה, אחראים על מרכזי מכר ונאמני ארכיון בארגון.

 ביקורי מחלקה בשטח משולבים בביקורת ולמידה.  -חיזוק הקשר עם יחידות השטח .2

 הרחבת הפיילוט ליחידות נוספות. -מכירה בדחיפה במרכזי המכרמימוש מודל  .3

 ביצוע מכרז מקוון בהתאם לצורכי הארגון.   -רכש מתקדם  .4

 יעדים חדשים
 

ביצוע הפקת דו"ח מידע רכש לבעלי תקציב   -מיצוי מידע רכש לטובת חסכון תקציבי  .5

 בארגון.

 מיצוי ההחזרים בגין אירועי ביטוח ובטיחות אש. – מיצוי החזרים מחברת ענבל .6

הקמת אתר רכישות בשער למידע, רענון מאגר היועצים ועדכון   -נגישות נושא הרכש לארגון .7

 המסמכים.

 לוקרים, תחזוקת מגרשי משחקים, מרכזי מכר. –מכרזים חדשים של מחלקת רכישות  .8

 משוב צרכנים ובקרות יזומות. –בקרת ספקים  .9

 

 

 כישות מחלקת ר
  .אחראית על נושאי הרכש, ההתקשרויות והמכרזים של השב"ס 

  ריכוז הטיפול בדרישות הרכש והצעות הספקים, הכנת הזמנות רכש וטיפול בחתימתן ע"י

 מורשי החתימה השונים לרבות הספקים. 

  ריכוז הטיפול בנושא המכרזים, לרבות הכנת המכרזים, פרסומם ומתן מענה לשאלות

 הבהרה, בדיקת תנאי סף ומשלוח הודעות לזוכים במכרזים    

 ריכוז  עבודת וועדות המכרזים השונות ואחריות על פרסום החלטותיהן 

 ופציה, פטור ביצועי תמחור, הכנה וחתימת חוזים מסוגים שונים, הרחבות  חוזים מימושי א

 ממכרז, ספק יחיד וכו' באינטרנט באמצעות מערכת מנו"ף.

 .ניהול מו"מ עם ספקים וביצוע שימועים ובירורים בעת הצורך 

 .ריכוז וועדת הפטור המשרדית לרבות פרסום החלטות הוועדה באינטרנט 

 .ריכוז נושא מאגר היועצים לרבות את תת הוועדה לבחירת יועצים / מתכננים 

 ל ניהול הרשומות )ארכיון( והקשר עם החברה המבצעת עבור  שב"ס את השירות, אחריות ע

 כולל ביצוע בקרות בשטח.
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 .אחריות על תעבורת דואר הפנים בשב"ס והקשר עם החברה המבצעת את  השירות 

  אחריות על מרכזי המכר לסוהרים ולאסירים לרבות הטיפול במכרז מרכזי הרכש, הליך

 ם ופיקוח ומעקב על ניהול תקין והמלאים  של מרכזי המכר.הרכש, הפיקוח על המחירי

  ריכוז הוועדה לריווחי מרכזי המכר ומבצעת רכישות לבתי הסוהר בהתאם לבקשות

 היחידות ולהחלטות הוועדה.

 .ריכוז הוועדה לתנאי מחיית אסירים 

 .ביצוע בקרות והדרכות שונות בתחום הרכש 

 ריכוז תחום הביטוח בשב"ס 

 כישותתקציב מחלקת ר
 במש"ח 2007-2018התפתחות תקציב מחלקת רכישות בין השנים 

 
 

 

 פרויקטים ומשימות 
 .הרחבת רכש חו"ל: רכש אמצעים ייחודיים בתחום הבטחון 

  הטמעת תפקיד קצין הביטוחים: המשך ביסוס קשרי עבודה עם חברת ענבל, מימוש קבלת

ופרויקטי בטיחות בגין שנים קודמות  מש"ח( 1כספי ביטוח מחברת ענבל בגין תביעות )מעל 

 מש"ח( 1.4)

 .התייעלות בניהול הארכיון: פרסום נוהל מעודכן, קיום יום עיון ראשון לנאמני ארכיון 

 המשך הוצאה לפועל של קורסי רכש בשב"ס, הוצאת אנשי  -מימוש תוכנית הדרכה שנתית

 סגל  לקורס דיני מכרזים העוסקים בתחום הרכש.

  תוכנית עבודה שנתית בתחום הרכש, הפצתה לארגון ומעקב על תוכנית המשך הטמעת

 העבודה.

  אש"ח לפחות כתוצאה מניהול מו"מ,  500התייעלות כלכלית: הצבת יעד כלכלי לחסכון של

 מש"ח חסכון כספי.  2מעל  -הפעלת קנסות, בקרת ספקים וכד'. חסכון שנתי במו"מ
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  ער למידע" כחלק משיפור השירות הפנימי. העלאת מחירונים ב"ש –התייעלות טכנולוגית

 אכיפת עבודה ב"פורטל הספקים", עדכון אתר שב"ס בתחום הרכש.

 

 

 פרסומים בתחום המכרזים :
  51  -מכרזים חדשים 

  277 –מימושי אופציה 

 נושאים בטיפול וועדות מכרזים
  55 –החלטות וועדת פטור משרדית 

  635 –החלטות וועדת מכרזים 

  559 –זוטרה וועדת מכרזים 

  12 –התקשרות המשך מעבר לאופציה 

 

 פעילות בתחום הרכש
 7601–הזמנות רכש שבוצעו ע"י קנייני מח' רכישות  

  הסכמים במרכב"ה 169הקמת 

 

 פעילות בתחום מרכזי המכר:
 150,483,552 -מכירות מרכזי מכר לאסיר   ₪ 

  :31ביקורות ביחידות 

  2–ישיבות ועדה לתנאי מחיית אסירים 

  8,006,000  -רווחי מרכזי מכר לאסיר  ₪ 

 אש"ח 181-רווחי מרכזי מכר לסוהר 

 פעילות בתחום הארכיון:
 66683  מע"מ.₪ +  1,117,165:  2018תיבות מאוחסנות סה"כ עלות לשנת 

  ביקורות והופצו דו"חות ביקורת בהתאם לנוהל החדש 30בוצעו 
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 מחלקת בינוי
מחלקת בינוי אחראית על כל מרכיבי הבניה בשב"ס החל בשלב התכנון דרך שלב הביצוע, קבלת 

מבנים,  שיפוצם ושדרוגם. הבניה בשב"ס כוללת הקמת מבנים, מכלולים, מתקנים הנדסיים, 

שינויים מבניים, שיפוץ ושדרוג מבנים קיימים ואחריות על תחום כיבוי האש והתברואה בשב"ס. 

 אחראית על ניהול תקציב הפיתוח והקניות הנגזר מפעילות זו. מחלקת בינוי 

 תקציב מחלקת הבינוי
 גרף התפתחות תקציב מחלקת בינוי   

 )במש"ח( 2010-2018בין השנים 

 

 

 

 

 

 
 תחומי פעילות עיקריים :

 בניית מכלולים, אגפים, מבנים ובתי סוהר חדשים בשב"ס. .א

 הרחבה, שדרוג, שיפוץ ושינויי ייעוד של מבנים קיימים. .ב

 אפיון תכנון פרויקטים ויציאה למכרזים תומכים ליישום המטרות בתחום הבינוי.  .ג

 אחריות על תכנון וביצוע פרויקטים בתחום : מים ,ביוב ומיזוג אויר בתחום בינוי . .ד

אחריות על משק החשמל במתקני שב"ס: מערכות מתח גבוה, מערכות מתח נמוך,  .ה

 גנראטורים ועוד.

בשב"ס: אפיון תכנון מערכות חדשות, תחזוקה ושדרוג אחריות על תחום כיבוי האש  .ו

 מערכות קיימות.

 פיקוח על הביצוע של מערכות חדשות, שדרוג ותוספות למערכות קיימות. .ז

אחריות על תחום התברואה בשב"ס: פינוי פסולת יבשה/רטובה, תחזוקת כלי אצירה, פינוי  .ח

 ברה.פסולת נייר/קרטון, הדברת מזיקים, רכישה ותחזוקת ציוד הד

ניהול תקציב הפיתוח והקניות של מחלקת בינוי תוך מעקב ועדכון תזרים המזומנים  .ט

וניצולו. קשר שוטף מול הגופים הפנימיים בשב"ס: כגון מחלקת חשבות ומחלקת רכישות 

 לשם ביצוע והנעת תקציב.

וועדות תכנון ובניה, ומינהל מקרקעי ישראל  –קשר עם גורמי חוץ בנושאי תכנון ובניה  .י

עיריות ומועצות, משטרת ישראל, משרד הבטחון, חברת  –בנושאי תשלומים וארנונה ו

 מקורות וחברת החשמל.
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 פרויקטים ומשימות עיקריות 
 שיפוץ אגפים .1

  5אגף  –איילון. 

 2אגף  -איילון . 

  3+4אגפים  –בימ"ר ת"א . 

  5אגף  –ניצן . 

 הקמת אגף שחפת . -מר"ש 

  10אגף  –מגידו . 

  הקמת קומת אשפוז לשובתי רעב . –מג"ן/ניצן 

 

 

 הקמת אגפים חדשים  -מענה לבג"צ תנאי מחייה .2

  אגפים חדשים. 2הקמת  –קציעות 

  אגפים חדש . 2הקמת  –עופר 

  הקמת אגף  חדש . –רמון 

 

 שדרוג אגפי אוהלים  –מענה לבג"צ שטח מחיה  .3

  אגפי אוהלים . 2הקמת  –מגידו 

  אגפי אוהלים . 6הקמת  –קציעות 

 

 שיפוץ אגפים –לבג"צ שטח מחיה  מענה .4

  14אגף  –השרון. 

  7אגף  –השרון. 

  7אגף  –ניצן . 

  5אגף  –דקל . 

 

 עבודות כב"א באגפי כליאה )בנוסף לשיפוץ אגפים(  .5
 

 הקמת מאגר מים .  -נפחא 

 עבודות כב"א באפסנאות . -נפחא 

  הקמת מאגר מים . –שיטה 

  מערכת לשחרור עשן . –שיטה 

  21 עבודות באגף –אשל. . 

  אגפים . 4 -מערכת לשחרור עשן ב –דקל 

  1עבודות כב"א באגף  –צלמון . 
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  גנראטור למערכות כב"א . –צלמון 

  עבודות  כב"א באגפי עצורים. –ירושלים 

  7עבודות כב"א באגף  –אוה"ק . 

   מערכת להגברת לחץ מים . –מגידו 

 מערכת לשחרור עשן באגף הפרדות . -איילון 

  כב"א באגפים .עבודות  –רמון 

  גנראטור למערכות כב"א . –השרון 

  מערכת הזנת מים לאגפים . –השרון 

 

 

 תחזוקת מערכות גילוי אש וכב"א .6

 . רכש למלאי מרלו"ג וחלוקה ליחידות 

 ( לתחזוקת מערכות גילוי וכיבוי אש , מנפ"ים ועמדות  20מעקב טיפול שוטף )חברות

 כב"א .

  בפרויקטים מחלקת בינוי .שת"פ בתכנון בטיחות אש וליווי 

  . שת"פ מול כבאות ומעקב אחר ביצוע ויישום ביקורות ביחידות 

  . שת"פ מול היחידות , מתן מענה והכוונה מקצועית לפניותיהם 

 

 

 פרויקטים בתחום שיקום האסיר  .7

  הקמת בית מעבר.  –גבעון 

  שדרוג אגף לטובת שיקום אסירים באמצעות כלבים נטושים. –חרמון 

 

 יםמטבח .8

   תכנון מטבח חדש. –קציעות 

  שדרוג חד"א. –ירושלים 

 

 שדרוג משרדים במתחם הנציבות .9

  שיפוץ משרדי כלבנים . –אשמורת 

  שיפוץ משרדים עבור  מנהלת פרויקטים . –ביה"ס ניר הישן 

  שיפוץ משרדים עבור יחידת מצילה .  –ביה"ס ניר הישן 

  האסיר . שיפוץ משרדים עבור אגף –מגורי ביה"ס ניר הישן 

  שיפוץ משרדים עבור מחלקת דוברות וסגן הנציבה. –בית מורשת 

 שיפוץ משרדי החטיבה . -חטיבת הבטחון 

 

 שיפוץ מבנים והקמת מרכז הדרכה ארצי . –שערי אברהם  .10
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 ביצוע עבודות הנגשה בכל יחידות שב"ס. –הנגשה  .11

 

 איטום גגות. .12

 

 שדרוג מערכות אבטחה .13

 

  1+2חצר טיולים אגפים  –צלמון . 

  מיגון רצפות ושירותים . –רמון 

 שיפוץ נשקיה.  -צלמון 

 שיפוץ נשקיה . -קישון 

  מעקות לגגות .  –מגידו 

  מיגון לקליטת שבח"ים . –סהרונים 

 הקמת גדר היקפית.  -מגידו 

  מיגון מתחם היקפי.  –גבעון 

  שדרוג תאורה היקפית. –אלה 

 

  משפט ליווי פרויקטים בבתי .14

 . בית משפט קריית גת 

 . בית משפט בבת ים 

 . בית משפט בחדרה 

 

 

 בינוי ושדרוג מרפאות .15

  הקמת מרפאת מומחים . –רימונים 

 

 

  פרויקטים בתחום אובדנות .16

 .תחזוקת תאי השגחה ופיקוח 

 . מעקות בקומה השנייה 

 

 מערכות מים וביוב .17

   הקמת חדר הסקה . -קישון 

  חום .הקמת מערכת משאבות  –הדרים 

  שדרוג מערכת מים חמים. –צלמון 

 

 מערכות חשמל .18
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 שדרוג מערכת חשמל. -נפחא 

  3החלפת לוחות חשמל באגף  –כרמל . 

  4החלפת לוחות חשמל באגף  –אוה"ק . 

   החלפת לוחות חשמל . -שקמה 

 

 

 תברואה .19

  טיפול שוטף בתחום פינוי פסולת, הדברת מזיקים ועשבייה, הרחקת יונים, מחזור

 וכו'.קרטונים 

 .רכישה ותחזוקת כלי אצירה 

 .הכנת מכרזים בתחום פינוי פסולת והדברת מזיקים 

 .יעוץ והדרכה בתחום תברואה ליחידות שב"ס 

 . דיגום מים לבדיקת איכות מי שתיה 
 

 . עיקור וסירוס חתולים 
 

 .מחזור פסולת 
 

 . שת"פ עם משרדי ממשלה : הגנת הסביבה ,משרד הביטחון, סיירת ירוקה 
 

 . שירותים שונים מול רשויות מוניציפליות 
 
 . הדרכות בנושאי עשביה ורכישת כלי עבודה לטיפול בנושא 

 

 . טיפול בפסולת רפואית 
 

 
 
 

 ענף תחבורה
 

רכבים הכולל רכישה, דיגום כ"ר,  1,200-ענף תחבורה אחראי על ניהול צי כ"ר המונה כ .א

ק הדלק לחימום והסקה דלק כ"ר, גריעת כ"ר, שכירות כ"ר, טיפולים, תחזוקה, ניהול מש

 .גז , טיפול בנושא בטיחות בתעבורה, טיפול בדוחות , מחשוב ענף תחבורה ועוד

אחוזי ביצוע  – 96,625אש"ח, מתוכו ביצוע בפועל  אש"ח  100,215 –תקציב תחבורה  כ  .ב

96.42% 

 כלי רכב . 520-ו כ3ביקרות בטיחות ונבדק 120בוצעו  –ביקורת כשירות רכבים  .ג

הנחיות לאיחוד נסיעות, החלפת סולר לתחבורה , רכישת רכבים  -חסכון והתייעלות .ד

 חשמליים לשינוע מזון. 
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 פעילות ענף תחבורה:
 .מלחמה בתאונות הדרכים 

 .הדרכות נהיגה נכונה 

 .הזמנה וקליטת כלי רכב חדשים מסוגים שונים 

 רכבים ועוד. ניהול מקסימלי של תקציב הענף לרכישת כ"ר, דלק, גז, סולר, שכירת 

 .טיפול שוטף בדוחות שמתקבלים ממשטרת ישראל  ורשויות מקומיות 

 .טיפול בהחזרים עבור נסיעה בכביש  אגרה 

 .העמקת קשר בין גורמי משטרת ישראל בהיבט של תחזוקה , רישוי כ"ר ורישיונות נהגים 

 .דיגום כלי רכב בהתאם לדרישות חטיבת  הביטחון 

 וסכים הכולל פתיחת הזמנות תיקון ומעקב אחר ניהול ומעקב אחר הרכבים שבמ

 החשבוניות.

 . גיבוש תכנית עבודה בנושא חסכון בדלק 

 .ייצוב  צוות בטיחות בתעבורה 

 

 פרוייקטים של ענף תחבורה 
 

 .פינוי מתקן חולות 

 .פרוייקט ליסניג רכב לכל ר"כ 

 .החלפת דלקן אוניברסלי בלל רכבי שב"ס 

 )שדרוג מערכת מחשוב ) נ.צ.ר 

 .טיפול בדיגום כ"ר מבצעיים 

 .איפיון והגדרת רכב ממוגן ירי עבור יחידת נחשון 

 מחשוב ענף תחבורה

 .המשך שדרוג תוכנת נ.צ.ר בענף תחבורה 

 ."שדרוג עבודה על מערכת "קופסא ירוקה/ ניהול צי רכב 

 .טיפול נושא תחזוקת כ"ר מול חברת ענבל 

 

 :קורסים והדרכות לנהגים .1

  קורס אוטובוס זעירD3 

 .קורס בוחני הסבות רישיונות נהיגה במ"י 
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 .קורס אוטובוס ציבורי ליחידת נחשון 

 . הקצאת רישיונות חדשים למחוזות וליחידת נחשון 

 . ימי הכשרה בנושא נהיגה מתקדמת 

 .ימי עיון בנושא ריענון נהיגה 

 

 :מכרזים חדשים .2

 .מכרז להשכרת רכב ממוגן ירי 

 .מכרז למכונת טיאוט 

  חשמלי.מכרז לרכישת רכב 

 

 ענף תחזוקה ומרלו"ג 
 

 פעילות הענף
 ענף תחזוקה ומרכז לוגיסטי ארצי נותן באופן שוטף שירותים בתחומים הבאים:           

 .מתן שירותים לוגיסטיים ברמה הארצית 

 .תחזוקת מערכות 

 .תחזוקת חשמל 

 .תחזוקה ותיקון ציוד כולל ציוד  מטבחים ומכונות כביסה 

  בשב"ס.תחזוקת מערך הנשק 

 הפעלת המרכז הלוגיסטי 

 .שינוע ציוד אסירים מביס"ר לביס"ר באמצעות חברה חיצונית 

 

 תחזוקת מערכות 
 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 

 

 פרויקטים בתחום תחזוקת מערכות:
 שיטה. -שדרוג חדרי הסקה 

 .החלפת צ'ילר בדקל, במסגרת חסכון באנרגיה 

 אשל. -החלפת ארובות בחדר הסקה 
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 צלמון. -החלפת מפריד שומן וקווי ביוב 

 איילון. -שקרס שדרוג קו ביוב 

  אוה"ק . – 4-41החלפת צנרת ראשית באגפים 

  חרמון. –שדרוג חדר הסקה ומערכת מים למעון סגל 

 .שדרוג מערכת מיזוג אוויר מרכזי בימ"ר פ"ת 

  צ'ילרים בקישון, במסגרת חסכון באנרגיה. 2החלפת 

  השרון. – 7החלפת צנרת מים על גג אגף 

 .שדרוג חדר הסקה בית מעצר ירושלים 

 

 

 תחזוקת חשמל
  ,מתן שירותי תחזוקת מעליות, תחזוקת שערים חשמליים וגנרטורים , תחזוקת לוחות חשמל

 תחזוקת מערכות מתח נמוך, אספקת חומרי בינוי וחשמל.

  קשר שוטף עם ספקי שרותי תחזוקה חיצוניים והסדרת פעילותם במתן השירותים, מניעת

 תקלות ופתרון בעיות בתחום תחזוקת החשמל.

 ום בקרות וביקורות בבתי הסוהר השונים כדי לטפל ולפקח על תחזוקה נכונה, מניעת קי

 תקלות ופתרון בעיות בתחום התחזוקה.

 :פרויקטים בתחום תחזוקת שערים חשמליים ומעליות .א

 קישון. -התקנת שער כניסה ראשי 

 .שדרוג מעליות ברימונים והדרים 

 דקל. -שדרוג תריס חשמלי במכלול כניסה 

 :בתחום תחזוקת לוחות חשמל ותאורה פרויקטים .ב

 קציעות וחולות. -החלפת עמודי תאורה 

  שאטה. –שדרוג תאורת היקפית 

 : חסכון והתייעלות .ג

 .אספקת גופי תאורה מסוג לד ושעונים אסטרונומים לכלל שב"ס 

 

 תחזוקה ותיקון ציוד 
  כביסה וייבוש, מתן שירותי תחזוקה ותיקונים לציוד מטבחים, ציוד חדרי אוכל, מכונות

 מערכות גיהוץ, מזגנים, ציוד קירור נייד, חדרי קירור והקפאה, וציוד אחר ביחידות.

  ,ביצוע ביקורות בבתי הסוהר השונים , לצורך שמירה על רמה נאותה של ציוד המטבחים

בדיקת צורך ביחידות בשדרוג והחלפת ציוד, פיקוח על תחזוקה נכונה, מניעת תקלות 

 בתחום התחזוקה.ופתרון בעיות 

 .פיקוח מעקב ובקרה על מתן שירות מקצועי יעיל ואמין ע"י הספקים השונים 

  ,הערכות לפרסום המכרזים הבאים: ציוד קירור נייד, מכשור מטבחים, מתקני השרייה

 מתקני גיהוץ.
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 .שת"פ עם ענף תכנון ואספקה לפערי ציוד מטבחי ביחידות השונות 

 

 :פרויקטים בתחום תחזוקת ציוד .א

  כתיבת מכרז רכש ותחזוקה אחוד של מכונות כביסה וייבוש תעשייתיות במודל
 ביטוחי.

  .פינוי ומכירת ציוד של מאפיית אשל ומגידו 

 .שיתוף פעולה בנושא תחזוקה עם משטרת ישראל 
 

 :חסכון והתייעלות בתחום תחזוקת ציוד .ב

 .התייעלות וחסכון בעלויות תחזוקה 

 

 תחזוקת מערך הנשק 
  תחזוקה לכלל הנשקים בשב"ס, באמצעות הנשקים המחוזיים.מתן שירותי 

  תכנון וביצוע ביקורות טכניות ובקרה בתחום תחזוקת כלי הנשק ואחסנתם בהתאם

 לתוכנית ביקורות שנתית.

 .)תחזוקת כספות הנשק בכלל יחידות שב"ס ע"י צוות הנשקייה הארצי )ללא קבלני חוץ 

  הנשק בכל היחידות וכן מספקת יעוץ  אחראית על תיקון כספות\הנשקייה הארצית
 שנדרש.  בנושא זה ככל

 .רכש ואספקת אביזרי נשק / חלקי חילוף לנשק עבור כלל יחידות השב"ס 

 ב'. -תיקון תקלות שבר / מזדמנות בדרגי א' ו 

 .ביצוע ביקורות תחמושת בכלל יחידות שב"ס 

 .קבלה ואספקת תחמושת עבור כלל יחידות שב"ס 

 

 תחזוקת נשק:פרויקטים בתחום  .א

 .תחזוקת מנעולי אהרוני ביחידות שב"ס 

 .הצבת מכולת תחמושת 
 
 .החלפת אקדחי יריחו וגלוקים ביחידות צור, דרור, פקא"ל ועבודות שירות 

 

 חסכון והתייעלות בתחום הנשק: .ב

 .הפעלת מתקן ניסוי ירי 

  מעבר לאחזקה עצמית בתיקון כספות, למעט שכפול מפתחות, כספות ייחודיות

 אלקטרוניות. וכספות
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 הפעלת המרכז הלוגיסטי:  (1

מתן שירות באחסון וניפוק ציוד אישי: סוהרים, ציוד משקי ,ציוד אישי אסירים, ציוד בינוי, 

ציוד בטיחות ואינסטלציה, ציוד כיבוי אש, ציוד חשמל, ציוד מטבחים, ציוד משרדי, חומרי 

 חיטוי, טפסים וציוד לשעת חירום. 

 

 

  מביס"ר לביס"ר באמצעות חברה חיצונית:שינוע ציוד אסירים  (2

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. 

  אש"ח. 17,988אש"ח, מתוכו ביצוע בפועל   19,356 -כ  תקציב תחזוקה ומרלו"ג (3

 

 -, חשמל28 -בחלוקה: תחזוקת תשתיות 87בענף תחזוקה ומרלו"ג  2018שנת  מספר ביקורות (4

 .37-, נשק12 -, ציוד10

                                                                                                             

 השתלמויות וימי עיון: (5

 בנושא ציוד מיתוג במערכות  -מטעם שלמה כהנא ובניו-יום עיון לחשמלאים בכלל שב"ס 

 החשמל.    

 ."יום עיון לנאמני נשק בת"א "בית האוסף לתולדות ישראל 

  בעיר הבה"דים. 07,09קורס נשקים שלב 

 .הכשרה לאקדחי גלוק בצריפין 

  ימי עיון לאינסטלטורים בחרסה. -שב"סיום עיון לאינסטלטורים בכלל 
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 מנהל הדרכה
 

 חזון מנהל הדרכה 
גוף הדרכה מתקדם ומוביל בתפיסותיו, שיטותיו ופעולותיו, התומך בהשגת יעדי  

 הארגון ומהווה מופת לגופי הדרכה מקבילים במדינה.

 יעוד מנהל ההדרכה 
וביצועיהם לרמה הגבוהה ביותר להביא את המשרתים בארגון להשאת יכולותיהם 

 כחלק מתהליכי בניין הכוח.

 

 שיפור וטיוב מערך ההדרכה:
החלפת האמירה "פיתוח קורס ניהול הדרכה" ב"ביצועו של קורס מנהלי 

 הדרכה".

החלפת "המשך תיקוף תיקי יסוד והחתמתם מחדש ע"י בעלי התפקידים" ב 

קביעת מבנה אחוד לתיק "הגדרת תו תקן לקורסי הליבה הארגוניים ובכלל זה 

 יסוד".

"קיום כנסי מדריכים בנושאים מגוונים להגברת רמתם המקצועית, הערכית 

 והמנהיגותית של העוסקים במקצועות ההדרכה".

"ביצוע קורס מדריכים לסגל שאותר לעיסוק בהדרכה וקיומו של קורס מדריכים 

 מתקדם למדריכים מנוסים וותיקים".

עולה עם ארגוני הדרכה מקבילים )חברת חשמל, "מיסוד וחיזוק שיתופי הפ

 משטרת ישראל, רכבת, כב"ה וכיוצ"ב(.

 שיפור מקצועיות הסוהר
 .עיסוק תחומי י"עפ מותאמים ידע מבחני

 .מיוחדות ויחידות ביטחון לסוהרי חניכה תהליכי

 משמרות מפקדי ,ביטחון סוהרי( יחודיות לאוכלוסיות כשירות שמירת אימוני

 .)ועוד אגפים מפקדי ,וסגניהם

 .גופני וכושר עצמית הגנה ,ירי  :כשירות למדריכי ייחודיות הכשרות

"הובלת פרויקט הגדרת מדדי כשירות לאנשי הסגל על פי תחומי עיסוקם ותחילת 

 בחינת המצב הקיים".

 "הובלה וביצוע הכשרות סוהרים להתמודדות עם אירועי אש במתקני כליאה".

ואימונים ייחודיים )הכשרת פריצה קרה ליח' מצדה, "פיתוח וקיומי הכשרות 

 צוותי ליווי מיוחדים, צוותי אבטחה וליווי חיצוניים, יחידות ארגוניות וכיוצ"ב(".

"פיתוח קורסים והשתלמויות חדשות והתאמתם )קמב"צים, תפנית, רכש, 

 פריצה קרה וכיוצ"ב(

 ניכה"חידוש המערך ופיתוח הכשרות חונכים כולל פרקי ח –"חניכה 

"פיתוח של מתחמי ואמצעים )חדרי בריחה, סימולטורים וכיוצ"ב( למען למידה 

 משמעותית נוספת".
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 מעבר מרכז ההדרכה לשערי אברהם  
 

"מיצוב מרכז ההדרכה ברמה הארגונית והארצית ועריכת כלל הכשרות הליבה 

 במקום".

 "סגירת כלל מרכזי המשנה לקיום וביצוע הסמכות והכשרות".

 של ענף פיקוד זוטר במרכז ההדרכה""הקמתו 

 "העצמת סגל ההדרכה ומצוינותו".

 "הובלה וביצוע פרויקטים תרומה לקהילה בסביבת מרכז ההדרכה".

 "הובלה וביצוע פרויקטים הנצחת חללים ארגוניים".

 חינוך לסגל 

 .ביחידות הלימודיים הסיורים ניהול

 .)בשנה משלחות שתי( לפולין משלחות הוצאת

 .ליחידות "תרבות סל" תקציב הקצאת

 .ומקצועיים אקדמאיים בלימודים ס"שב להשתתפות סוהרים בבקשות טיפול

מבצע דוגו, שני חינוכי, חינוך לספ"כ, יד ושם למחוז דרום,  –פרויקטים ייחודיים 

 איגרות. 8הופצו  –מורשת ברשת 

  -שיפור כשירות סוהרים בתחום ההגנה עצמית 

 .העצמית ההגנה בתחום הבטחון והריס לכלל נציבה בוחן קיום

 .הסוהר ובבתי ביחידות אימון חדרי הקמת

 .ייעודי בקורס עצמית הגנה מדריכי הכשרת

 השתלמות למדריכי הגנה עצמית.שנתיים אימונים ותוספת השיעור מערכי שיפור

 רכישה וחלוקת ציוד

 שיפור המודעות והעיסוק בספורט וכושר גופני:
 ביס"ר עופר –פתיחת חדר כושר 

 ביצוע יום ספורטאים

 רישום והשתתפות בליגה למקומות עבודה

 אחת לשנה –ביקורת בחדרי כושר 

 פעמיים בשנה –ביקורת מכשירים 

 תיקוני מכשירים

 הענקת תעודת הערכה לרכזי קב' ספורט ע"י נציבה במעמד הספ"כ

 מרוץ שביל הבנים

 ימי ספורט מחוזיים 

הארגוניות כתורמת להישגים משמעותיים במסגרת "העצמת נבחרות הספורט 

 תחרויות שונות".

 "עריכת מופעי ספורט ארגוניים ויחידתיים".

 

 

 הטמעת השימוש בתחקירים ושיפור איכותם

 "איכות מול כמות".

"פרסום תחקירים בסמוך להתרחשות האירועים בכדי לאפר למידה מיטבית 

 ואפקטיבית".
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 פרויקטים נוספים

 פיקוד ומנהיגות". "הקמה של ענף

 "לימודי חוץ לאוכלוסיית פיקוד בכיר"
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 מנהל טכנולוגיות
 

 רקע
פעל המערך הטכנולוגי בתחומים שונים ובפרויקטים מגוונים. המערך כולל את   2018בשנת 

מחלקת תקשוב, מחלקת פיתוח יישומי מידע, ענף אמל"ח וקציני טכנולוגיות בבתי הסוהר. 

במטרה לתמוך ולממש את ביעדים הארגונים ולאפשר למשתמשי הארגון יכולת הפעילות נעשתה 

תפעול קלה יותר בכל תחומי העשייה. בנוסף, נעשתה בחינה מחודשת של המבנה הארגוני של 

 המינהל ונכתבה תוכנית רב שנתית למערך הטכנולוגי.

מטר  3ח של בשנה זו הושם דגש על מימוש הלכה למעשה של בג"צ תנאי מחייה והקצאת שט

לאסיר. לצורך העניין, בוצעו פרויקטים רבים להקמה ולשיפוץ טכנולוגי של אגפים ומתחמים 

ובנוסף פותחה גרסה ראשונה של מערכת משאבי כליאה שמאפשרת הזנת תקני הכליאה ע"י 

 42מינהל תכנון ובכך מאפשרת תמיכה בנושא בג"צ תנאי מחייה. נמשך המיקוד במימוש תיקון 

ץ והקמה של אגפי חינוך ותקון. תשתיות המחשוב עברו שדרוג הן ע"י פרויקט משמעותי ע"י שיפו

 להחלפת נתבי תקשורת והן ע"י פרויקט שדרוג המתג ראשי. 

מערכות הארגון שודרגו ונוספו מערכות חשובות לייעול תהליכי העבודה הארגוניים כגון הקמת 

ה של מערכת המבוססת על מנוע חוקת מערכת לניהול מערך התעסוקה בשב"ס והסתיימה ההקמ

שכר ומאפשרת מתן סימולציית שכר מתקדמת לסוהרים ובוצעו שינויים ושיפורים במערכות 

רבות. נוספו מודולים משמעותיים במערכות כגון מערכת התיק הסוציאלי של האסיר בנושא 

 מודול חליפת פיקוח.  –חינוך ותקון תורני ובמערכת לפיקוח על עברייני מין 

מינהל טכנולוגיות תמך בשנים אלו באירועים מרכזיים כגון שביתות רעב ותרגילים ארציים 

 ומחוזיים ואפשר תמיכה טכנולוגית אד הוק לכל אירוע והיערכות מבצעית ארגונית. 

ענף מחקר ופיתוח המשיך לבחון ולחקור הכנסת אמצעים חדשים לשימוש בשב"ס לצרכים רבים 

 יות קיימות. ולשיפור יכולות טכנולוג

 

 ימי עיון רווחה ומורשת

 סיור לימודי ב-"היכל הזיכרון" בירושלים בסימן 70 שנה למדינה – /10/18

  31/10/18-01/11/18–טיול מנ"ט לים המלח 

  קורסSAP HR – 13-19/11/2018 

  סדנאות שטח בנושא מנהיגות לקציני טכנולוגיות 6/11/18-4/12/18 –קורס תקשורת

 יחידתיים

 

 פי"מ מחלקת
 מחלקת פי"מ, הינה הזרוע האמונה על פיתוח המערכות והיישומים בארגון.

 הפעילויות התמקדו בנושאים הבאים:
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 בתחום תמיכה לוגיסטית: .1

בוצעו שינויים ושיפורים במערכת וגרסה משמעותית בשם  ––מערכת המזון של שב"ס  .א

 אפיון דו"חות בקרת מטבחים.

 של שב"ס.הקמת מערכת לניהול מערך התעסוקה  .ב

 

 בתחום האג"מ: .2

במערכת המרכזית לניהול תהליכי קבלה ומסירה של אסירים בוצעו שינויים ושיפורים  .א

 במערכת לקראת הפיכתה למבצעית. 

 

 בתחום האסיר: .3

עליית גרסה ראשונה של המערכת שמאפשרת הזנת תקני הכליאה  –מערכת משאבי כליאה  .א

 "צ תנאי מחייה.ע"י מינהל תכנון ובכך מאפשרת תמיכה בנושא בג

במערכת הרפואה המהווה תיק רפואי ממוחשב לאסיר בוצעו שינויים ושיפורים במערכת  .ב

למערכת  BOגרסה המאפשרת להזין ולנהל טיפולי שיניים, הקמת תשתית דו"חות  –

 ופיתוח התאמות לנוהל דיאטות.

ות מאסר, כגון חישוב תקופ –במערכת פיקוח אלקטרוני בוצעו שינויים ושיפורים במערכת  .ג

 ניהול ועדות, ניהול ביקורים תקופתיים ובחינת שדרוג המערכת לתשתית חדשה.

במערכת הליבה לניהול עולם האסיר, עלו לאוויר שתי גרסאות חדשות וגרסה של דו"חות  .ד

BO .וגרסה נוספת שנתנה מענה לנושא השחרור המנהלי  והטריבונל 

ושיפורים בנושא חינוך ותקון תורני במערכת התיק הסוציאלי של האסיר בוצעו שינויים  .ה

למערכת. בנוסף, פותח ממשק  של תוכנית ליווי למפוקח בפיקוח  BOוהוספת דו"חות 

 האלקטרוני.

 הוחל בהיערכות להקמת מערכת חדשה לעובדי שירות. -במערכת עבודות שירות  .ו

 

 בתחום הסגל: .4

יסי עובד לבני שרות, בוצעו שיניים ושיפורים כגון הוספת כרט ––במערכת הסגל העיקרית  .א

 פיתוח גרסה משמעותית בנושא חוות הדעת החדשה ושיפור עולם הדו"חות של המערכת. 

 נעשתה עבודה על גרסת ותקי פעילות אוטומטיים. –בנושא שכר הנגדים וממשקי שכר .ב

סיום הקמת מערכת המבוססת על מנוע חוקת שכר. מערכת זו מאפשר מתן סימולציית  .ג

  שכר מתקדמת לסוהרים.

 .SAPבחינה והיערכות לנושא הקמת מערכת כוח האדם ע"ג תשתית  .ד

 

 בתחום התשתיות האפליקטיביות: .5

בוצעו שינויים כגון נתינת הרשאות לפי תפקיד  ––מערכת ניהול ההרשאות הראשית  .א

 ושיפורים תהליך בקשת הרשאה.

בוצעה הגירת נתונים למחסן נתונים מודרני והסתיים הפיתוח להקמת  ––עולם הדו"חות  .ב

 מאגר אדם כולל המאפשר מנגנון חיפוש חוצה ארגוני. 

בוצע רכש ושדרוג לשרת  –שודרג מערכת האינטגרציה ותשתית הממשקים של הארגון  .ג

 האינטגרציה ומעבר של הממשקים לשרת החדש. 
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 מחלקת תקשוב
 ומשימות בתחום התקשוב נוגעים בכל תחומי העשייה הארגונית. פרויקטים .2

 להלן פעילויות שבוצעו ע"י מחלקת תקשוב: .3

 בתחום ההנדסה נעשו פעילויות ופרויקטים וביניהם: .א

  ומאפשרים סביבת למידה מתקדמת ותומכת  42פרויקטים שנותנים מענה לתיקון

ת טכנולוגית של מחלקות לאסיר כגון התקנת מצלמות בכיתות החינוך בגלבוע והקמ

 טיפוליות בביס"ר דקל.

 מטר  3-פרוייקטים ושיפוץ אגפים שנותנים מענה לבג"צ תנאי מחייה ומעבר הארגון ל

 לאסיר.

 .שדרוג מוקדי טל"כ 

 .הקמת טכנולוגית של מרפאת מומחים בביס"ר רימונים 

 נוי שדרוג כלל המערכות הטכנולוגיות באגף במסגרת שיפוץ האגף המבוצע ע"י הבי

והתקנת מערכות ביטחון אלקטרוניות מתקדמות לרבות יכולת שליטה ובקרה 

 מהמשל"ט ושיפוץ משל"טים.

 ."הוצאת מכרז לחליף "מירס 

 .שדרו מערכות מולטימדיה במש"ן 

 

 בתחום התשתיות טכנולוגיות: .ב

ענף תשתיות טכנולוגיות ומערכות אג"מ אחראי על רכש, הקמה, תפעול ותחזוקה של 

תשתיות המחשוב, תחזוקה ושמירה על הכשירות המבצעית של מערכות המיגון והאבטחה 

הטכנולוגיות, מערכות מתח נמוך והאלחוט, מערך הטלפוניה הקווית הכוללת מרכזיות, 

 DRרתים המרכזית ברמלה ובאתר תחום הסלולר, תקשורת הנתונים בחוות הש

)התאוששות מאסון( במתחם הדרים ובעשרות אתרים ברחבי הארץ, כגון: בתי סוהר, בתי 

משפט, מרכזי הדרכה  ועוד, המשמשים אלפי משתמשים לתפעול מערכות מנהלתיות 

ומבצעיות של הארגון, הנחיה מקצועית של  קציני הטכנולוגיה ביחידות וניהול 

כלל הספקים נותני השירותים בתחום הרישוי, האחזקה המונעת  ההתקשרויות מול

ואחזקת השבר, מתן מענה טכנולוגי לאבטחת בכירים וסוהרים מאוימים בשב"ס, עפ"י 

  הנחיות חטיבת הבטחון.

 משימות ופרויקטים בולטים:

  .ניטור, תפעול ותחזוקה שוטפת של כלל מערכות תשתית ארגוניות 

 ת ישנים ללא תמיכת יצרן פרויקט החלפת נתבי תקשורEOS – המשך -פרויקט

נתבים והתקנתם. הנתבים החדשים תומכים בקצבי  64וכלל רכש של  2017 -מ

 תעבורה גבוהים ומתן שרידות תשתיתית לארגון.

 ( פרויקט שדרוג זוג מתגי ליבה ראשיים הישניםB.B.בחוות השרתים המרכזי ) 

  שרתים ישנים וקונסולידציה. 12שדרוג 

 מחקר ופיתוחענף 
הכנסת אמצעים חדשים לשימוש  -הענף אמון על מתן מענה טכנולוגי חדשני לצרכים המבצעיים 

 בבחינת ומחקר של טכנולוגיות חדשות וחדשניות. התמקדה  2018בשב"ס. הפעילות בשנים  
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 מחלקת ביקורת

 רקע 
החלטות  צב לבחינת קבלתמשקפת תמונת ממחלקת ביקורת מבקרת תחומי עשייה ארגונית, 

 ומהווה גורם מקצועי מנחה בתחום הביקורת והבקרה.

גורמי חוץ, תיאום הנערכות ע"י  ובקרות היא אמונה על גיבוש מענים ארגוניים לביקורותנוסף, 

אחראית ; מבקר המדינה, מבקר המשרד לבט"פ ו"מבקרים רשמיים"והקשר עמם ובכלל זה, משרד 

אנשי סגל ובקרת תנאי מחיית  ותלונות פניותלפניות ותלונות הציבור, טיפול ב מתן מענהעל 

 אסירים.

 מחלקת ביקורת ונהלי השירות, פקודות הנציבות להוראות בהתאםפעילות המחלקה מתבצעת 

 .1992 -וברוח הוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב

 ייעוד מחלקת ביקורת 
יעדיו ולשיפור יעילות ומועילות פעולותיו, באמצעות ביצוע מחלקת ביקורת תסייע לארגון להשגת 

והנחיית ביצוע ביקורות ובקרות, תשמש גורם מקשר בין הארגון לבין גורמי ביקורת ומבקרים 

 .חיצוניים ותשיב לפניות הציבור בנושאים הקשורים לשב"ס

  2018עיקרי הפעילות בשנת 
יחידות  16-כ, נערכו בקרות בנושא הנ"ל ב2018לאורך שנת  -בקרות תנאי מחיית אסירים ועצורים

 שונות.

ונכתבה ביקורת בסוגיית עצורים  ", התבצעהספירות"נכתבה ביקורת בנושא  -ביקורות נושאיות

 לימים. 

גובשו וניתנו מענים לכעשרה דו"חות , 2018בשנת  -התייחסויות לביקורות ובקרות חיצוניות

דו"חות של  50 -ניתנו התייחסויות לר המשרד לבט"פ; ביקורת שנערכו ע"י מבקר המדינה או מבק

שנערכו בשנת  34 -ו 2018והגיעו למחלקה בשנת  2017נת שנערכו בשמתוכם,  16מבקרים רשמיים )

2018.)  

של ופניות ציבור שהתקבלו מקשת רחבה תלונות  883טופלו , 2018בשנת  -פניות ותלונות ציבור

משרד מבקר המדינה, משרד לבט"פ, לשכת הנציבה, גורמים לרבות נציב תלונות הציבור ב

. נוסף צוות פניות ותלונות הציבור ערך מפגשי חשיפה בשלושת משפחות אסירים, אסירים ועוד

 . המחוזות
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ניות ותלונות אנשי סגל מהמחוזות השונים פ 70, התקבלו 2018בשנת  -פניות ותלונות אנשי סגל

כן קצין טיפול בפניות ותלונות אנשי סגל ערך מפגשי -מוכ .פניות להתייעצות 13-ו וממטה הנציבות

  חשיפה ביחידות רבות על מנת להעלות את המודעות לתחום.

החיצוניות והפנימיות,  ממצאי הביקורות והבקרות, 2018בתחילת שנת  -בקרת תיקון ליקויים

 שנערכו בשנים

מתייחס השני, הולבתי הסוהר והמתייחס לבתי המעצר האחד,  -, אוגדו לשני מסמכים2016-2017 

אשר להן  יחידות בקרות תיקון ליקויים 20-, נערכו ב2018למתקני המעצר בבתי המשפט. בשנת 

אוגדנים "מבקרה למעשה" בהם מרוכזים ה נוסף, הוכנו במהלך השנהמהווה האוגדן בסיס. 

 .2018ממצאי הביקורות והבקרות שנערכו בשנת 

, סגל המחלקה נטל חלק בשלושה צוותי 2018בשנת  -ייםתחומ-השתתפות בצוותי ביקורת רב

 ביקורת בין היתר: ביקורת בנוגע לסוגיית ההפרדה ותנאי מחיית עצורים. 

השתתף כבקרים בתרגיל סגל המחלקה הוביל את תחום הבקרה ו -השתתפות בתרגילים ארציים

 "מגן אש".  -ארצי 

ומו השתתפו בסדנאות ובהכשרות אנשי המחלקה כל אחד בתח, 2018בשנת  -הכשרה והדרכה

כתיבת דו"ח ביקורת, סדנת אסטרטגיה שהוביל ראש מחלקת ביקורת, סדנת  -שונות לדוגמא

 נאמני תברואה ועוד. קורס עריכה לשונית, קורס פניות ותלונות ציבור בגופי הממשלה, קורס 

לקה והן חאנשי סגל הן מהמ 24, נערכה השתלמות בתחום הביקורת בה השתתפו 2018ביוני 

נהלים, החטיבות ויחידת נחשון. ההשתלמות שנבנתה ע"י מחלקת נציגים מכלל המחוזות, המ

נושאים הביקורת; מיומנויות ו מעגל :שלושה דגשיםובה על ביקורת ובשיתוף מנהל ההדרכה נס

מרצים  20-. בהשתלמות בת חמישה ימים הרצו למעלה מהנושקים לעבודה ולתחום הביקורת

איל, מבקר מערכת הביטחון, סגנית מנהלת נציבות תלונות הציבור במשרד -אורן גזלדוגמת פרופ' 

מבקר המדינה, נציגי משרד מבקר המדינה ועוד. כן הרצו מפקדים בארגון דוגמת מפקד מחוז 

 דרום, ראש מנהלת תפני"ת, מפקדת בית הסוהר דקל ועוד. 

פתע ובדיקות מיוחדות לאור סוגיות במהלך השנה נערכו בקרות  -בקרות פתע ובדיקות מיוחדות

שעלו בפניות ותלונות ציבור, בבקרות תנאי מחיית אסירים, בפניות ובתלונות אנשי סגל ולאור 

 ממצאים של ביקורות ובקרות חיצוניות.
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 נתונים שונים

 מבקרים רשמיים

 
 

 

דו"חות שהתקבלו מספר הלאור בשלוש יחידות נערכו ביקורים רשמיים ע"י נציגי שני גופים שונים.  *

 2018בשנת  במחלקה

 

 



 

 

 

122 
 

 פניות ותלונות הציבור

 

 

 

 .ישנם מקרים בה אותה תלונה מופנית ע"י מספר גורמים -*מספר הגורמים המפנים גדול ממספר התלונות

 

 

92, ינואר

66, פברואר

79, מרץ

65, אפריל

75, מאי

86, יולי65, יוני

68, אוגוסט

36, ספטמבר

110, אוקטובר

68, נובמבר

73, דצמבר

פניות ותלונות ציבור בפילוח חודשי

415

122 119 119
94

57 38 14 11 9 2 1 1 1

*הגורמים המפנים

 דו"חות שהתקבלו במחלקהלאור מספר הבשלוש יחידות נערכו ביקורים רשמיים ע"י נציגי שני גופים שונים.  *
 2018בשנת 

 ממצאים עיקריים
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*נושאי הפניות

.ישנן פניות הנוגעות למספר נושאים-מספר הנושאים גדול ממספר הפניות*
ועוד,רווחת סגל, מכרזים, הנגשה: דוגמת,פניות בנושאים נוספים** 
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 פרק ו'

 יחידות הכפופות 
 לסגן הנציבה 

 וראש אגף האסיר
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 חטיבת הכליאה

 רקע
במישור הכליאה אחראית החטיבה  חטיבת הכליאה מופקדת על מערך הכליאה וחלופות הכליאה.

על הפן המנהלי של הכליאה, על החזקת הכלואים במשמורת בטוחה ונאותה, תוך הבטחת יישום 

הוראות  החוק והקפדה על ניצול יעיל של משאבי הכליאה. בפן של חלופות הכליאה תפקידה 

פוקחים, במסגרת להבטיח פיקוח יעיל, שמירה על ביטחון הציבור ומניעת ביצוע עבירות ע"י המ

 ההוראות והסמכויות המוקנות בחקיקה.

 

חטיבת הכליאה מהווה חוליה מקשרת בין כלל גופי האכיפה במדינה והיא מקיימת קשרי גומלין 

הדוקים עם משרדי הממשלה, הנהלת בתי המשפט, ארגונים, עורכי דין ועמותות. מערך הכליאה 

הכליאה וחלופותיה, וגורם מנחה בכל הנוגע לאופן מהווה שומר הסף של הארגון בכל הנוגע לחוקיות 

 מימוש זכיות וחובות האסירים.

 

החטיבה מופקדת על הנחיית הגורמים המקצועיים ליישום מדיניות הנציב, קיום ממשקי עבודה עם 

גורמים פנים ארגוניים וגורמי חוץ, הכשרת סגל בתחום הכליאה והעצמת תפקידם, עדכון פקודות 

למבנה הארגוני ובהלימה לשיטות העבודה הנדרשות, שותפות בתיקוני חקיקה  ונהלים והתאמתם

בתחום חלופות הכליאה ומעורבות לפיתוח כלים טכנולוגיים לייעול מערך הכליאה ויצירת 

 .אינטגרציה בין חלופות הכליאה ובין הכליאה לחלופותיה

 

 

 מחלקת האסיר
  ביצועית. –מקצועית מחלקת האסיר פועלת בחטיבת הכליאה ומשמשת כזרוע 

 ,המחלקה אחראית על תהליכי הקליטה, המיון, השיבוץ, הניוד והניהול של האסירים 

  מחלקת האסיר אחראית על ניהול מושכל ואפקטיבי של משאב מקומות הכליאה בארגון

 הן בשגרה והן בחירום. 

 המחלקה אחראית על הקנית הידע המקצועי בתחום הכליאה והטמעתו בשטח תוך קיום 

 קשרי גומלין עם גורמים פנים וחוץ ארגוניים. 

  המחלקה פועלת במטרה לאתר ולזהות צרכי כליאה עתידיים זאת תוך מתן פתרונות

 בהלימה למגבלות המערכת, ואופי בתי הסוהר.

  המחלקה אמונה על צורכי האסיר ומתן מענה פניות של גורמי חוץ וזאת בהתאם למדיניות

 הארגון.



 

 

 

126 
 

  כלל הזימונים לבתי משפט, חקירות, זימונים לוועדות שחרורים, המחלקה אחראית על

 הערכות מסוכנות של אסירים, היערכות מול בתי המשפט בחגים ואירועי שגרה וחירום.

 

 אחריות עיקריים \תחומי פעילות 
 .פעילות בשגרה ובמצבי חרום מערכתיים ולאומיים 

 .קשר עם בתי הסוהר ויחידות השטח 

 הכליאה. בקרות שוטפות בתחום 

 .ניהול קשרי עבודה עם גורמי חוץ: מ"י, הנהלת בתי המשפט, צה"ל שב"כ ועוד 

 .הכשרה ושמירת הכשירות של סגל הכליאה המקצועי 

 .הנחיה מקצועית של צוותי הכליאה במחוזות ובבתי הסוהר 

  .השמה מיטבית של עצורים ואסירים במתקני הכליאה השונים 

  לאיתור צרכים ומתן מענה כליאתי.הבניית תהליכים אסטרטגיים 

 .מימוש זכיות נפגעי עבירה 

 .מימוש חוק חופש המידע 

  הפעלת מערך הזימונים לבתי משפט, חקירות, ועדות שחרורים, עתירות והערכות

מסוכנות, תוך קיום קשרי עבודה הדוקים מול גורמי הליווי, בתי הסוהר והגורמים 

 המזמנים.

  במעברים.צמצום שהיית עצורים ואסירים 

 
 

 

 

 במחלקת האסיר מספר ענפים ותחומי עיסוק

 ענף קליטה ושיבוץ
 .קליטת כל סוגי הכלואים מכל גופי אכיפת החוק בכל סטטוס משפטי ושיבוצם לבתי סוהר 

 .העברת כלואים בין המתקנים בהתאם לצרכי המערכת 

 ני הגנה, קיום ועדת העברות לשפוטים פליליים, ביטחוניים ואוכלוסיות מיוחדות ]טעו

 אירגוני פשיעה, אוכלוסיות מיוחדות[.

 .מעורבות במבצעים בתחום הפלילי והביטחוני 

 

 ענף רישום וניהול אסירים
 .ביקורת על משך החזקתם של העצורים עד תום ההליכים ואסמכתא חוקית לכליאתם 

 .טיפול בזימון עצורים לשם קיום מפגש עם ק. המבחן לצורך תסקיר 

  בימ"ש לבדיקה פסיכיאטרית לעצורים.טיפול בהחלטות 

 .טיפול בשחרור אסירים מאוימים תושבי שטחים 
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 .סיווג אסיר כפלילי או  בטחוני 

 .טיפול בשחרור מוקדם של אסירים חיילים 

 .טיפול בפניות גורמי חוץ לקבלת מידע על אסירים 

 .הנחיה מקצועית לסגל הכליאה 

 .הפעלת מערך רשמי בתי משפט 

 תם החוקית של שוהים בלתי חוקיים.מעקב וטיפול בהחזק 

 

 ענף אבחון ומיון
  ענף אבחון ומיון מבצע מיפוי סיכונים וצרכים של אסירים/עצורים וקובע את רמת הסיכון

 הנשקפת מהם, כל זאת לצורך שיבוץ מיטבי וצמצום אובדנות.

 מצוקה האבחון נועד לאתר  -הפעלת מערך אבחון עצורים באמצעות קרימינולוגים קליניים

 אובדנית ולסייע בצמצומה וכן להמליץ לגורמי הסגל על דרכי הניהול המיטבי של העצור.

 שיבוץ האסיר למסגרת המתאימה ביותר לצרכיו בהתאם -הפעלת מערך אבחון ומיון לשפוטים

 לשיקולי ביטחון, טיפול וצרכי מערכת.

 יון מוקדם.אחריות כוללת לטיפול בכל הנוגע למאסרים נדחים, לרבות וועדות למ 

 

 מדור זימונים לבתי משפט ולחקירות
  הפעלת מערך הזימונים לבתי משפט וחקירות לכלל העצורים ואסירים השייכים לארגון

 )כוונתי גם לאלו שאינם כלואים בשב"ס כגון עצורי פקא"ל שאנו מזמנים לבימ"ש(.

  ויחידת נחשון בתי סוהר  –קיום קשרי עבודה הדוקים מול גורמי שב"ס בתחום הזימונים

 לצורך מתן מענה איכותי ומהיר לתחום. –

  ,קיום קשרי עבודה הדוקים מול גורמי חוץ: הנהלת בתי המשפט ובתי המשפט עצמם

 משטרת ישראל, צה"ל, שב"כ, פרקליטויות, תביעות, עורכי דין ורשויות שונות.

 .צמצום שהיית אסירים/עצורים במעברים 

 כנות במב"ן טרם שחרורם.תיאום וזימון אסירים להערכת מסו 

 .טיפול בכלל הזימונים לוועדות שחרורים בשב"ס 

 .טיפול בכלל הזימונים לעתירות בשב"ס 

 .תיאום ליוויים מיוחדים מול יחידת נחשון ובתי הסוהר 

 

 נפגעי עבירה
 יישום חוק זכיות נפגעי עבירה ומתן שירות לנפגעי עבירה 

 צה לשלום הילד, מרכזי סיוע לנפגעי תקיפה קיום קשרי עבודה מול גורמי חוץ כגון: המוע

 מינית, ארגון נרצחים ונרצחות, מרכז נוגה וכיו"ב.
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 עיקרי פעילות 
 .התמקצעות בתחום ניהול הידע המקצועי, הכשרה והסמכה של כלל גורמי במערך הכליאה 

  קליטה וויסות של אוכלוסיות האסירים שונות בהתאם לצרכי כליאה הלאומיים ומתן

 לקליטת אסירים יחודיים.מענה 

  מ"ר לאסיר.  3 –תכנון וניהול ההשמה להגדלת מרחב המחייה ל 

 .עדכון פקודות ונהלים 

  הטמעת המערכת בקרב המשתמשים אפיונה ופיתוחה 2ניהול מערכת המחשוב "צוהר ,"

 בהתאמה לצרכי המשתמש.

 .הטמעת תיק חניכה לרשם 

 .פיתוח ממשקים עם מערכות חוץ 

 

 

 

 יחידת צור
 

 ופועלת 2006 ו"התשס ,"מין עבירות ביצוע מפני הציבור על הגנה" חוק מכוח הוקמה צור יחידת

  .זה חוק מתוקף

 ,ן"מב גורמי י"ע נמצאה מין שמסוכנותם עברייני אחר וסמוי גלוי מעקב ביצוע מחייב החוק לשון

 לאחר הפיקוח יחידת מהמלצת נגזר צו הפיקוח כאשר ,נמוכה למסוכנות מעל, לכך שהוסמכו

 מגבלות בתוכו כולל הפיקוח בעניינו. צו המשפטי המין והחומר עבריין פרופיל את בחנה שהאחרונה

 המגבלות. לאכיפת הפיקוח וסמכויות קצין פלוני למפוקח ביחס

 

 ,של המפוקח בביתו במפגשים המתאפיינת וסמויה גלויה פעילות מבצעים והפיקוח המעקב קציני

 חיפוש במחשב/ נייד ,משפחה בני ותשאול תשאולו ,מעקבים ,תצפיות עבודתו, ביצוע במקום

 .הצורך במידת זרים גורמים תשאול ואף ובדיקת אלכוהול סמים לגילוי שתן דגימות

 שנתנו בצו והתנאים המפוקח לנסיבות בהתאם שונים ובמועדים שונות בשעות נעשה הפיקוח

 .הפיקוח

 

 :היחידה ייעוד

 מין הנמצאים עברייני מקרב חוזרות מין עבירות ביצוע מפני הציבור על הגנה הינו היחידה ייעוד

 .בפיקוח

 
 :היחידה מטרות
 .חוזרות מין עבירות לביצוע מפוקחים של כוונות וסיכול מעקב ,איתור

 
 :היחידה משימות

 פיקוח. צווי וסגירת קיימים צווים הארכת, פיקוח צווי הוצאת על המלצה 

 ניהול מרשם . 

 מין. עבירות למניעת וסמוי גלוי פיקוח ביצוע 
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 :בחוק והגבלות סמכויות

 הטלת .המין עבריין על להטיל ניתן אותן ההגבלות את מפרט הציבור על ההגנה חוק

 .מסוכנותו לעורר בהן שיש ונסיבות סיכון מגורמי המין עבריין הרחקת מטרתה ההגבלות

 בצו .המשפט בית ידי על הפיקוח בצו אושרו אשר אלו הם ליישם ניתן אותן ההגבלות

 .המשפט בית התיר אותן הסמכויות יופיעו

 

 

 

 מערך עבודות שרות
 

עבודות שירות, הינה אחת מיחידות הפיקוח של חטיבת הכליאה, אשר נועדה לצמצם את השימוש 

במאסרים קצרים על נזקיהם ועלותם הגבוהה ומתוך תפיסה חברתית של ערבות הדדית והחזרת 

 שנפגעה כתוצאה מהפעולה פלילית.החוב לחברה 

עבודה מחוץ לכותלי בית הסוהר, שהיא למטרות תועלת הציבור.  העבודה מבוצעת  –עבודות שירות 

ללא שכר או תמורה, תוך אכיפה ופיקוח על התנאים שקבע בית המשפט ובהתאם לכללים שנקבעו 

 ע"י הממונה על עבודות שירות.

פקחת על עבריינים שנידונו בהליך שיפוטי לעונש של מאסר היחידה מקיימת החלטות שיפוטיות ומ

 אותו ירצו בקהילה.

 ביחידת עבודות שירות: 2018מספר מהלכים עיקריים אפיינו את שנת העבודה 

  העברת האחריות הפיקודית מהמחוזות לרמת הנציבות –  

נבנו תפיסות הפעלה הנוגעות בתחומים רבים בדגש על האג"מ, המשל"ט, ההדרכה, 

 המודיעין, הרפואה ואבחון והשמה. 

  הערכות להרחבת ריצוי עונש המאסר בעבודות שירות מתקופה של שישה חודשים

 . לתשעה חודשים 

  מיסוד תפיסת הפיקוח 

יצירת חליפת פיקוח לעובד השירות, שדרוג הליך הטיפול המשמעתי בעובד שירות, צמצום 

קוח הדוק וקפדני מול עובדי שירות יחס המפקח למספר המפוקחים ומקומות התעסוקה, פי

 בעלי מאפיינים ייחודיים.

 הגדרה:

מתוקף חוק העונשין "נשיאת מאסר בעבודות  1987 -יחידת עבודות שירות הוקמה ב .1

 שרות".

הינה חלופת מאסר אשר מיושמת ע"י  עבודה מחוץ לכותלי בית הסוהר   –"עבודת שירות"   .2

 תו של הנאשם . כפי שקבע בימ"ש וזאת לאחר שהתקבלה הסכמ

הנאשם יועסק עבודה שהינה לתועלת  הציבור ללא מטרות רווח , במוסד ממוסדות  .3

 המדינה, או בגוף אחר או בסוגי גופים, שקבע השר לביטחון פנים".

ימים בשבוע  5חודשים  ,  6בשלב זה עד להרחבת המערך מדובר בתקופה מוגבלת של עד  .4

יקוח על התנאים כפי שקבע בימ"ש והממונה בשעות עבודה מוגדרות בהתאם לחוק תוך פ

 על ע"ש.
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 מטרות העסקת עובדי שירות
 

ברוח בג"צ שטח המחייה והצפיפות בבתי הסוהר העסקת עובדי שירות מאפשרת הקטנת  .1

 הצפיפות והוזלת עלויות הענישה.

מאפשרת לנאשם לחוות את נשיאת העונש באופן כזה שמועיל לציבור  -שיקום  האסיר   .2

לו בהמשך לחזור לחיים תקינים בחברה תוך צמצום נזקי המאסר , הקנית ערכי ומאפשרת 

 התנדבות ותרומה לחברה.

לנאשם מתאפשר להמשיך ולקיים חיי משפחה וחברה כמעט סדירים למרות העונש שהוטל  .3

 עליו.

 מדובר בענישה שמשרתת את הקהילה ע"י העסקת ע"ש במוסדות לתועלת הציבור. .4

 

 על עבודות השירות: מטרות היחידה הממונה
 ענישה הולמת את חומרת המעשה בהתאם להחלטת בית המשפט. .1

 צמצום נזקי מאסר עקב ההחזקה בבית הסוהר. .2

 ענישה המקנה לנאשם כישורי חיים ועבודה ותרומה לחברה. .3

ענישה המשרתת את הקהילה ומקדמת רווחתה בעבודה במסגרת שהיא ללא כוונת רווח  .4

 הציבור.ו/או במוסדות לתועלת 

 הפחתת הצפיפות בבתי הסוהר וחסכון בעלויות המאסר. .5

 

 : 2018עיקרי הפעילות לשנת 
הגדרות תפקידים, בניית תו"ל מבצעי, כתיבת  –הסדרת וטיוב עבודת היחידה  .1

הנחיות, כתיבת  תיסות הפעלה חדשות בתחומים : אבחון והשמה, פיקוח, אג"מ , 

 משל"ט הדרכה והמודיעין.

 שיפור המערכת הממוחשבת והתאמתה לדרישות בשטח.   –טכנולוגיה ומחשוב  .2

 פנים וחוץ שב"ס.. –חיזוק, ביסוס ומיסוד הקשר עם שותפי תפקיד  .3

 הכשרה והסמכת כלל סגל היחידה. .4

 הגדלת מספר מקומות תעסוקה והגברת הקשר עם המעסיקים הקיימים. .5

 הגברת הפיקוח והבקרה ומבצוע סגל היחידה. .6

 

 

 

 

 פיקוח אלקטרוני –ידת מעוז יח
 רקע

היחידה לפיקוח אלקטרוני מורכבת ממטה היחידה הממוקם בהר חוצבים ומשלוחות 

מתחם  -בסמוך לביס"ר מגידו, שלוחת מרכז  -אזוריות בפריסה ארצית: שלוחת צפון 

 משטרת אשקלון.  -מפקדת מחוז מרכז ברמלה, שלוחת דרום 

ועל מפקד היחידה בכפיפות לרח"ט כליאה. בהיות תכנית הפיקוח חלופת כליאה, פ

למפקד היחידה אחריות פיקודית כוללת ובכלל זה, גם להפעלתן של סמכויות 

ספציפיות שבחוק לעניין ביצוע פעולות בקרה על הפעלת הפיקוח האלקטרוני ועל 
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פעילות החברה המפעילה, קביעת תכניות פרטניות לליווי סוציאלי של מפוקחים, 

 חלונות במקרים דחופים ועוד.  אישור לפתיחת 

התכנית מאפשרת החזקת עצורים בתנאי פיקוח חלף החזקתם במתקני כליאה וכן, 

שחרורם של אסירים על תנאי בתנאי הפיקוח שנקבעו. המטרות: צמצום נזקי מעצר / 

מאסר, העצמת פוטנציאל שיקומי, צמצום עלויות ומענה לצפיפות ומחסור במקומות 

 כליאה.

"מעקב מרחוק" אחר מידע בזמן אמת אודות  -נת הפעלתה של התכנית בסיס מתכו

 הימצאותו של מפוקח במקום הפיקוח שנקבע ע"י בית המשפט/ וועדת השחרורים.

 

מעצם טיבה, בשונה מכליאה, מתכונת ההפעלה אינה כוללת הוצאה / הרחקה באופן 

כן, היא אינה  מלא מן הקהילה, אלא דווקא שילוב במסגרתה, בכפוף למגבלות; כמו

 מתיימרת לשליטה מלאה בהלכותיו של המפוקח, בתנועותיו או במגעיו עם זולתו.

בהתאמה, תפיסת ההפעלה המבצעית שגובשה, כוללת מאמץ שיטתי ורציף, יזום 

ומגיב, באמצעים אלקטרוניים ואנושיים, ע"י גורמי היחידה ושותפי תפקיד הפועלים 

ימלית של מתחם הלגיטימיות שנקבע, והכל מטעמה, ע"מ להביא לכדי אכיפה אופט

 בכפוף למתווה מתכונת ההפעלה והוראות הדין.

 
 ההיבט המשפטי של המערך

(, המסדיר, בין היתר, 2014 -היחידה פועלת מכוח התיקון לחוק המעצרים )תשע"ה 

את סמכויות שב"ס לניהולה של תכנית הפיקוח ובכללה, קיומו של הליך מנהלי 

 המפרים את משטר הפיקוח להמשך ריצוי מעצרם במתקן כליאה.להחזרת מפוקחים 

 לצורך ההליך המנהלי, הוענקו לשב"ס בחוק סמכויות שונות:

עפ"י  -ביצוען של פעולות לצורך בירור חיווי חשד להפרה )וכן, סמכויות ליווי ומעצר 

לפקודת בתי הסוהר(, עריכת שימוע ע"י סוהרים שהוסמכו לכך ע"י השר  95סעיף 

 לבט"פ ובכלל זה 

שעות או עד להחלטת הממונה והפסקת פיקוח  24-האפשרות למעצר מפוקח ל

פקא"ל. החלטה זו נתונה לביקורת שיפוטית ע"י בהחלטה מנהלית ע"י הממונה על ה

 ביהמ"ש שהורה על מעצרו של המפוקח עפ"י סד הזמנים הקבוע בחוק.

 

הממונה מוסמך להורות על הפסקת הפיקוח האלקטרוני של עצור, והחזרתו למתקן 

כליאה להמשך מעצרו, אם היה לו יסוד סביר להניח כי המפוקח הפר את תנאי המעצר 

ת ולאחר שקיבל התראה, או אם הפר הפרה מהותית של תנאי התכנית יותר מפעם אח

)"הפרה מהותית", המהווה עילה להפסקת הפיקוח האלקטרוני, הינה אחת מארבע 

 חלופות הקבועות בחוק(.

בחוק נקבעו סמכויות הנתונות למנהל היחידה או לסוהר שהוסמך לצורך כך, לעריכת 

וקח. מטרת הבירור היא גיבוש הבסיס בירור בדבר חשד לביצוע הפרה בידי המפ

הראייתי הדרוש לצורך החלטת הממונה האם נוכח מהות ההפרה ונסיבותיה, יש 

מקום להורות על הפעלת סמכותו להפסקת הפיקוח האלקטרוני אם לאו. הסמכויות 

המפורטות בסעיף כוללות סמכות לדרוש מכל אדם להזדהות בפני בעל הסמכות, 

הנוגע בדבר למסור ידיעות או מסמכים הדרושים לבירור, וכן סמכות לדרוש מכל אדם 

 סמכות להיכנס למקום הפיקוח.
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שימוע שיבוצע אם על ידי הממונה  -החלטת הממונה כפופה לקיום שימוע למפוקח 

ואם על ידי אחד משלושת קציני ניהול פקא"ל אזוריים שהוסמכו לכך על ידי השר 

 לבט"פ.

שניתנה הזדמנות לעצור להשמיע טיעוניו וכל עוד לא בתקופת הביניים, קרי, לאחר 

ניתנה החלטת הממונה בעניינו, קיימת לעורך השימוע סמכות להורות על החזקתו של 

 שעות, מטעמים שיירשמו. 24העצור במתקן כליאה לתקופה שלא תעלה על 

 

הפסקת המעצר במקום הפיקוח, והבאת  -נוכח השלכותיה של החלטת הממונה, קרי 

תובא החלטת הממונה לבחינתו של בית  -ם להמשך מעצרו במתקן כליאה הנאש

שעות )במניין זה לא יובאו  36בתוך  -שעות לכל היותר, ולגבי קטין  72המשפט בתוך 

שבתות וחגים(. בית המשפט יקיים ביקורת שיפוטית על החלטת הממונה. על החלטת 

 בית המשפט ניתן להגיש בקשת רשות ערעור.

 

 נתונים
 

 .פעילים מפוקחים 560 -חודשי  ממוצע פוקחים :מ

 .)פעמיים וחד קבועים( פיקוח חלונות 20,962  נפתחופיקוח' : 'חלונות פתיחת

 קטינים(14 - כ מתוכם(סוציאלי ליווי קיבלו חודשי בממוצע מפוקחים 254סוציאלי: ליווי

 :באירועים טיפול

 .היחידה ט"במשל התקבלו "להפרה חשד חיווי" בגין אירועים 5038 

 )טיפול של שונות רמות( בשלוחות המבצעי הסגל י"ע טופלו אירועים 2790

 ואינם בסמיכות לאירוע במסמכים מגובים אשר אירועים ישנם( כהפרות  סווגו אירועים 778

 )השלוחה טיפול מצריכים

 

  :שימועים

 79 ולגבי הפיקוחלמקום  ישובו כי הממונה החליטה מפוקחים 179 לגבי  .שימועים 258בוצעו 

 . כליאה מעצרם במתקן ריצוי להמשך יועברו והם הפיקוח יופסק כי החליטה ,מפוקחים

 

 והסברה: הדרכה

 אימוני הגנה עצמית ברמת שלוחות,  15 במהלך השנה, התקיימו 

 ימי מטווח יחידתי, 4

 תרגילי שת"פ מ"י, 3 

  תרגילי תקיפת משמע,  3  

 ימי הדרכה יחידתיים. 7 

 סדנת מנהיגות ועבודת צוות לסוהרי השטח וסוהרי הרישום והמשל"ט 

 יום נהיגה אלטרנטיבית למבררים ביחידה.

 נכתבו תיקי חניכה וכניסה לתפקיד למברר ולסוהר משל"ט

 וכתב ותוקף תיק יסוד לקורס מבררים.  

 ביקורים פנים וחוץ ארגוניים שכללו: 15התקיימו ביחידה 
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 ביקורי שופטים 3 

 יקורי מנכ"ל המשרד לבט"פ וביקור פרקליט המדינה,ב 2 

 הרצאות לגורמי חוץ ביניהם מזכירויות בימ"ש, פרקליטות, תביעות, משטרת ישראל  20בוצעו  

הדרכות פנים ארגוני לקורסים במרכז ההדרכה שב"ס , בתי סוהר , ענפים, מנהלים  19בוצעו 

 וחטיבות.
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 חטיבת התקון
 

 רקע
חטיבת התקון פועלת  להקניית כלים מתקנים ולעריכת שינוי בהתנהגותו ובתפיסותיו של האסיר  

 ושחרורו.

תהליך זה כולל קליטה ושילוב האסיר באופן המיטבי  בבתי הסוהר, בניית תוכנית המותאמת 

.תקופת לצרכיו , פיתוח כישורי חיים , רכישת כלים ומיומנויות  , שינוי  דפוסי חשיבה והתנהגות  

 המאסר הינה הזדמנות להנעת תהליכים אלו וקיומם . 

בחטיבת התקון פועלים יחד דיסיפלינות מקצועיות מגוונות : חינוך טיפול ושיקום , תעסוקה , 

 הכשרה מקצועית והתקון התורני , המכוונות למתן טיפול משולב והוליסטי 

 בתהליך השינוי והשיקום של האסיר 

 

 

  שגיאה! שם מאפיין מסמך לא ידוע.

 מחלקת חינוך טיפול ושיקום 
 

 ייעוד המחלקה
קביעת מדיניות ,תכנון , פיתוח , והפעלת תוכניות חינוכיות וטיפוליות משולבות למניעת 

 נזקי

 .מאסר ושיפור סיכויי השתלבות האסירים לאחר השחרור בחברה

 

 אתגרי ופעילות המחלקה
לפקודת בתי הסוהר הובילה מחלקת חטו"ש , יזמה ופיתחה  42עם כניסתו לתוקף של תיקון 

תהליכים טיפוליים וחינוכיים חדשים בהתאמה למגמות בתחום העבריינות והכליאה 

בארץ ובכלל זה , שינויים בפרופיל אוכלוסיית האסירים והעברות בגינן שפוטים , שינויים 

ת תוך למידה ופיתוח תוכניות חדשניות מבוססות על טיפול באורכי המאסר  וכד' . כל זא

 בעבריינים בעולם. 

בנוסף , בשנה האחרונה  ניתן דגש משמעותי על מענים טיפוליים וחינוכיים לאסירים 

השפוטים לתקופות קצרות וביסוס רצף טיפולי מותאם לתקופות אלו . בכלל זה התחלה 

עצר , חיבור לקהילה לצורך איסוף מידע , חידוד של תהליכים טיפוליים וחינוכיים בשלב המ

 תהליכי אבחון צרכים וכד ' .

לצד זה , ממשיכה מחלקת חטו"ש להרחיב את פעילותה בתחום החינוך והטיפול במטרה 

למקסם את מספר האסירים המשולבים במסגרות חינוכיות וטיפוליות קבוצתיות 

 ופרטניות . 

תחום הערכת מסוכנות באמצעות אבחון מדוייק , רחב ביסוס ענף פסיכולוגיה כגוף מוביל ב

ומהימן וכתומך , מפתח ושותף בשילוב שיטות תהליכים טיפוליים חדשניים , מהווה אתגר 

 נוסף בפעילות המחלקה . 
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דגש נוסף ניתן לעבודה משולבת וסנכרון בין המערכים הטיפוליים והחינוכיים , תוך ביסוס 

ל ראיה רחבה של כלל צרכי האסיר ורתימה לעבודת העובד הסוציאלי כמנהל מקרה בע

 מעקב משותפת של כלל גופי התקון .  

 

 מערך חינוך והשכלה
 יעוד

אחראיות על הפעלת מערך חינוכי לאסירים נוער ובוגרים הפליליים והנער הביטחוני, 

יצירת תהליכי שינוי בדפוסי חשיבה ובנורמות התנהגות והקניית כלים וכישורי חיים 

 ה להגדיל את סיכוייו להשתלב חזרה בחברה. במטר

תהליכים אלה מתאפשרים ע"י מתן מצע פורה הכולל תכניות ופעילויות חינוך והשכלה 

 המותאמות לאוכלוסיית האסירים ולצורכיהם.

 

 השלמת השכלת אסירים 
 לקיום אופטימלי חינוכי המהווים מרחב החינוך הפרושים בבתי הסוהר הפליליים  במרכזי

כים חינוכיים משמעותיים מתקיימת גם פעילות הקניית השכלה בכיתות המסווגות תהלי

 לרמות לימוד שונות. 

התכנים הנלמדים בכיתות הלימוד לבוגרים פליליים בשב"ס מבוססות על תוכניות הלימוד 

 של האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך 

 תוכנית הילה משרד החינוך.  התכנים הנלמדים בכיתות לנוער בטחוני ופלילי מבוססים על

 

 2018דגשים מרכזיים בתחום ההשכלה לשנת 
קביעת עקרונות הפעלה  מוסדרים ואחידים  - הסדרת אופן הפעלת כתות לימוד -

 והטמעתם בקרב צוותי החינוך והמפקדים.

שינוי המבדק, הטמעה בקרב הצוותים וכן בקרות לאורך  – אבחון רמת השכלה -

 השנה. 

הטמעת השינוי בקיצור זמן הלמידה בכתות יסוד לשלושה  – קצריםמענה למאסרים  -

 חודשים 

הטמעת אופן הפעלת כתות מכינה בבתי מעצר וקביעת תקן ביצוע  לכל  -כתות מכינה -

 כתה      

 מכוונות להישגים והצבת יעדי תפוקה בניהול השכלת האסירים .      

מורים ובניית תכנית                 30החלפת  -כניסת זכיין חדש לשירותי השכלה "רשת עתיד"       

 הכשרה  שנתית למורים 

 מתן דגש על עידוד אסירים להשלים השכלת יסוד  - השלמת השכלת יסוד                 

קביעת  תכנית למידה אחידה שתאפשר המשך למידה  –  מענה לשינויים כליאתיים

 במקרים של מעבר בית סוהר או שחרור .

 5%שירה מכיתות הלימוד ב צמצום נ

 7%גידול במספר הזכאים לתעודות ממשרד החינות ב  –מוכוונות להישגים 

   

 מבדקי ההשכלה
כלל הכלואים הפלילים עוברים מבדק שמטרתו אבחון רמת ההשכלה , מבדק זה מאפשר 

 למפות את רמות הלימוד , להבין מגמות ולהתאים צרכים. 

 ראה כי:מ 2018מיפוי רמות ההשכלה לשנת 
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  מכלל האסירים הפלילים בישראל   14%אסירים הינם חסרי השכלת יסוד, קרי   1300כ

 חסרי השכלת יסוד .

 מכלל האסירים הפלילים  70% אסירים הינם חסרי השכלה תיכונית , כלומר  6300 -כ

 צריכים להשלים השכלה תיכונית .

 84%  יסוד ועד מהאסירים זקוקים להשלמת השכלה ברמות השונות מהשכלת

 שנ"ל. 12להשלמת 

 

 כיתות הלימוד 
 חודדה האחידות במסגרות הלימוד מבחינת הגדרות ותכנים לצורך שמירה על רצף  2018בשנת 

 לימודי במצבים של מעבר בין בתי הסוהר.

בכיתות אלו נלמדים מבואות ומושגי יסוד ומיומנויות  –כיתות מכינה בבתי המעצר  .א

 מעמיקלמידה כהכנה לתהליך למידה 

ביסוס השפה העברית קריאה  –מתחילים, טרום יסוד , יסוד   -השלמת השכלת יסוד  .ב

 וכתיבה

 שנות לימוד, בגרות  12שנות לימוד ,  10 -השלמה השכלה תיכונית  .ג

 אוניברסיטה הפתוחה –השלמת השכלה על תיכונית  .ד

 2017משנת של כיתה אחת  תוספת השונות הלימוד ברמות כתות 28 התקיימו - צפון מחוז

 2017משנת  כתות 2 של תוספת השונות הלימוד ברמות כתות 48 התקיימו - מרכז מחוז

בדומה למספר הכיתות שהתקיימו  השונות הלימוד ברמות כתות 16 התקיימו - דרום מחוז

 2017 -ב

 5% -יעד ענף השכלה לשנה זו התמקד בצמצום נשירת האסירים מכיתות הלימוד ב

 אחוז. 

 2017בשנת  20%מול  15% -היה כ 2018הארצי לשנת  אחוזי הנשירה

 

 זכאות לתעודות
הושם דגש על סיום הליך לימודים באופן אפקטיבי תוך קבלת זכאות לתעודה  2018בשנת 

 רשמית ממשרד החינוך האגף לחינוך מבוגרים. 

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

 השלמת השכלת יסוד. מיקוד ב 2

 . הכנה לקראת לימודי הכשרה מקצועיים. 3

 סיכום:

 7% -היה הגדלת אחוז  הזכאים לתעודה ב 2018יעד בנושא השכלה לשנת 

מכלל האסירים מסיימי כתות הלימוד היו זכאים לתעודה של משרד   70%   2017בשנת 

 ים לתעודות.אסירים שסיימו את לימודיהם היו זכא 87% -כ 2018החינוך. בשנת 

 

 תוכנית לטיפול בהפרעת קשב 
 . ללא טיפול תרופתימענה  ייחודי וחדשני  לטיפול  קוגניטיבי התנהגותי בהפרעות קשב וריכוז 

 מרכזים לטיפול בהפרעות קשב . 4בשב"ס 

מרכיבי התכנית: אבחון פסיכיאטרי , קורס אקדמי בו האסיר מכיר את מרכיבי תופעת  הפרעת  

 הקשב,   

 אומנות . -שיעור פרטני עם מורה להקניית אסטרטגיות למידה , אימון אישי , פעילות ספורט 
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 כל התהליך מלווה ע"י עובד סוציאלי וקצין חינוך. 

 

  2018מגמות מרכזיות בשנת 
 

  הוטמעה  תורת הפעלה למרכזי הקשב 

  זמן לשינוי"  –כניסת זכיין חדש לשירותי הפעלת מרכז הקשב" 

  קיצור זמן הטיפול במרכז הקשב לחצי שנה במטרה להתאים את התוכנית למגמות הכליאה

 בכמות המשתתפים  50% -חל גידול של כ 2018להגדיל את כמות המשתתפים. בשנת 

 החל מחקר לבחינת אפקטיביות התוכנית 

  קציני חינוך, מורים ועו"ס –הכשרת כלל הסגל לעבודה במרכז הקשב 

  ת ההפעלה לאוכלוסיית הנוערהתאמת תכני –נוער 

  פתיחת תוכנית לראשונה  –בית סוהר דקל 

  2017 -נשירה ב 23%נשירה לעומת  20% 2018   -צמצום הנשירה 

 

 נתוני חינוך
 

מרכז 
 קשב

 מסיימים מתחילים 

 2017 2018 2017 2018 

 41 21 44 24 מעשיהו

 50 47 52 54 חרמון

 21 12 25 17 אופק

 9  12  דקל 

  80 133 95 סה"כ
 (84%) 

121  
(91%) 

  
   

 לימודים אקדמיים 

  לימודים אקדמיים בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה 

הלימודים מאפשרים לאסירים התנסות שמחזקת את הדימוי העצמי , המסוגלות  והיכולת לראות 
 בלימודים אקדמיים אופציה עתידית לאחר השחרור .

 2017 2018 

 42 70 מספר אסירים לומדים  

 בתי הסוהר  4 בתי סוהר 8 מספר בתי הסוהר  

 

 גידול במימון שב"ס את הלימודים באונ' הפתוחה. 

 

 :2018מגמות מרכזיות בשנת 
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ירידה במספר מסגרות הלימוד בעקבות קיצור טווח המאסר וכן בעקבות ביטול המלגות 
 מהאוניברסיטה

 .2% -אחוזי נשירה נמוכים כ –נשירה 

 מהאסירים עברו בהצלחה את הבחינות והיו זכאים לנקודות אקדמיות.  57% -אחוז הצלחה
 

 לימודים בשיתוף מוסדות אקדמיים 
 

  -"חלונות חלומות"
בו האסירים לומדים קורס בחוג לרפואה , לצד  לאוניברסיטת בן גוריוןשת"פ בין המחוז הדרומי 

 הלמידה מלווים האסירים  בקבוצה לעיבוד התהליך בהנחיית קצינת חינוך ועובדת סוציאלית.

 אסירים לקחו בו חלק  .  40 -מחזורי לימוד , כ 4, עד כה התקיימו 2016הפרויקט הוקם בשנת 

 

  -"נקודת זכות"

בפרויקט המשלב אסירים וסטודנטים ללמידה  י בהרצליהלמרכז הבינתחומשת"פ בין מחוז מרכז 

משותפת של קורס אקדמי בנושא זכויות חברתיות במסגרת החוג למשפטים , השתתפות בקורס 

 נקודות זכות אקדמיות  .  4ועמידה במטלותיו הקנתה ללומדים 

יהו אסירים מבתי הסוהר מעש 13לקחו בו חלק  - 2018הפרויקט החל לפעול כפיילוט בשנת 
   13-ואיילון ו

סטודנטים לתואר ראשון במשפטים מהמרכז הבינתחומי.  עבודת הגמר של הקורס כללה  כתיבת 
 ניירות 

 עמדה שעסקו בנושא זכויות חברתיות

 

 קהילתי חברתי חינוך
החינוך החברתי קהילתי שזור ונוגע במעגלי החיים של האסיר, עוסק בחינוך לערכים, טיפוח 

המוסרית והחינוך למעורבות ולאחריות חברתית באמצעות גישת הכוחות  החשיבה, ההתנהגות

 והעצמה.

 

 דגשים מרכזיים 

 חידוד ודיוק התפיסה החינוכית חברתית קהילתית בעבודת קציני חינוך . .1

שילוב החינוך חברתי קהילתי ותוכניותיו הייחודיות כחלק מהרצף הטיפולי שיקומי של  .2

 האסיר  

 בתפקידו של קצין החינוך .  פיתוח העבודה הקהילתית  .3

 מיסוד תהליכי עבודה ופיקוח מול ספק  שירותי החוגים.  .4

 

החינוך החברתי קהילתי עוסק בשלושה מוקדי תוכן: פרט, משפחה וקהילה ומופעל בכלים מגוונים 

 ע"י קציני חינוך, מדריכי חוגים, מתנדבים וגורמי קהילה. 

 

   כישורי חיים .1

 התערבות זו מטרתה לספק לאסיר מענה משלים על מנת לגייסו ולשלבו בתהליכים טיפוליים                            

 שיקומיים , להקנות לו הרגלים של ניצול זמן יעיל , התמודדות ומודעות , אורח חיים בריא,                
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מועילה הן במאסר ולאחר מכן מיומנויות של תקשורת בינאישית וכישורי חיים להשתלבות 

 עם שחרורו בחברה. 

 

 הנעה וגיוס לשינוי  .2

חינוכיות מונחות על ידי קציני חינוך ועוסקות במגוון תחומים המתייחסים  -קבוצות פסיכו 

למעגלים השונים בחיי האסיר. מטרת הקבוצות היא הנעת שינוי רגשי, קוגניטיבי 

הם: תקשורת בינאישית, עוצרים בכתום,  2018והתנהגותי. נושאי הקבוצות שהונחו בשנת 

 כישורי חיים והתמודדות ומודעות.

 

 חינוך לפנאי  .3

  ניתנים לאסירים הזקוקים למענה תמיכתי משלים . החוגים מקנים מענה  –חוגים

לפנאי, הקניית כלים להתמודדות אישית ובין אישית, הפגת מתחים באמצעות 

 תהליכים קבוצתיים, העשרה בנושאים שונים ומגוונים וגילוי כישורים וכישרונות.

ט, תאטרון, מוזיקה חוגים בתחומים שונים: אומנות, ספור 260הופעלו  2018בשנת 

 ועוד.

 כותרים בתחומים  45,000 –ספריות בהן כ   27בשב"ס פועלות  - שירותי ספריה

השאלות ספרים  1000  -בוצעו כ 2018כגון: ספרי עיון, לימוד  וקריאה. בשנת 

 בממוצע מידי שבוע בכלל בתי הסוהר.

 

 

 תכניות שיקום בעזרת בע"ח  .4

י תומך ומשלים המאפשר עבודה רגשית, תהליכי טיפול בעזרת בע"ח מהווה כלי טיפול 

 שינוי ברמה הקוגניטיבית והתנהגותית ופיתוח מיומנויות של קשר בינאישי תקין ומקדם.

 קבוצות בנושא טיפול  69התקיימו  2018בשנת  - קבוצות טיפול באמצעות בע"ח

 באמצעות בעלי חיים. 

 מרחבי חי בבתי הסוהר. 7בשב"ס מופעלים  - הפעלת מרחבי חי 

 300 –קבוצות בהן משתתפים כ  25במהלך השבוע הופעלו  2018בשנת העבודה 

 אסירים.  

 בבתי הסוהר מתקיימות קבוצות טיפוליות בעזרת כלבים- כלבנות טיפולית  .

 2018הקבוצות מונחות ע"י סגל שב"ס המורכב מ ק. חינוך וכלבן . בשנת העבודה 

 אסירים. 57קבוצות בחמישה  בתי סוהר והשתתפו בהן   10יימו התק

 תכנית ייחודית שמופעלת בביס"ר חרמון  -  שיקום הדדי של אסירים וכלבים

 לאילוף 

 כלבים עם אוריינטציה שיקומית תעסוקתית. התוכנית כוללת תהליך אילוף של                        

 רים ובמקביל ליווי טיפולי של האסירים באמצעות קבוצות הכלבים ע"י האסי                    

 טיפוליות/ חינוכיות.                     

 10כלבים נטושים והשתתפו   5במסגרת התוכנית השתלבו בתכנית  2018בשנת  

 אסירים.      

 בסיום התוכנית אומצו הכלבים ע"י משפחות בקהילה.                    
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  לבנייה וחיזוק עם המשפחה התערבות חינוכית .5

 מטרת ההתערבויות הנן חיזוק הקשר בין האסיר למשפחתו מתוך הבנה כי המשפחה הנה       

 גורם משמעותי בתהליך שיקום האסיר.        

  קבוצות לפיתוח מיומנות הורית של האסיר עם ילדיו.  - הורות בשלט רחוק

 קבוצות. 50העבודה התקיימו  . במהלך שנתמכון  אדלרהקבוצות מונחות בשיתוף 

 משחקשר" הנה קבוצה העושה שימוש במשחק לשיפור הקשר של  - משחק קשר"

 קבוצות. 24האסיר עם ילדיו .  במהלך שנת העבודה התקיימו 

  אימהות וילדיהן הנה תכנית שמתקיימת אחת לחודש בביס"ר  -אימהות וילדיהן

 נווה                 

 תרצה ,מטרתה חיזוק הקשר הדיאדי בין האם לילדיה.                            

 

 

  חיבור לערכים , חברה וקהילה .6

החינוך הערכי מוטמע בכל תחומי החיים של האסיר ומתמקד בחשיפה לשונה , רב             

 תרבותיות ,     

 חיזוק המורשת , חיזוק תחושת הסובלנות , השייכות והמעורבות בחברה הישראלית.             

 התקיימו קבוצות ותוכניות חינוכיות בנושא זה: 2018בשנת העבודה             

 כחלק מהתכנית  "יד ושם",תכנית להנצחת השואה , בשיתוף עם  - ניצחון הרוח

אסירים.  בסיום התכנית  125בהן לקחו חלק  התקיימו קבוצות בשמונה בתי סוהר,

 אסירים  לסיור לימודי במוזיאון "יד ושם". 41יצאו 

 ימי הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי מערכות  - הנצחה וטקסי זיכרון

ישראל צויינו בכל מרכזי החינוך בבתי הסוהר בטקסים ממלכתיים המובלים ע"י 

 האסירים.

 70 שנה לעצמאותה.  70ציינה מדינת ישראל  2018בשנת  – אלשנה למדינת ישר

בשב"ס הופעלה תוכנית חינוכית שבה נחשפו האסירים לפסיפס הישראלי  , הכרת 

ההיסטוריה, התרבות והמורשת של מדינת ישראל, חיזוק ופיתוח תחושת השייכות 

 והמעורבות לחברה הישראלית.

 מסגרות בקהילה המיועדים התנדבות אסירים במוסדות וב - התנדבות בקהילה

לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים .התוכנית מופעלת על בסיס דו שבועי ולקחו 

 אסירים במהלך שנת העבודה. 50בה חלק 

 בבתי הסוהר התקיימה הסברה בתחום המניעה, הגילוי והטיפול  -הקש בדלת

 במחלת הסרטן, בהמשך לתוכנית זו האסירים לקחו חלק בתרומה סמלית. בשנת

 אסירים. 3020אש"ח על ידי  143,715נתרמו  2018

 מערך החינוך החברתי קהילתי עובד בשיתוף פעולה עם  – קשר עם האקדמיה

מוסדות אקדמאים. סטודנטים מגיעים לבתי הסוהר ומנחים קבוצות בתחומים 

 שולבו  2018שונים בליווי ובהדרכת קציני חינוך במסגרת הכשרה מעשית. בשנת 
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  רך המתנדבים כולל מתנדבים יחידניים ומתנדבים מטעם ארגונים/ מע -מתנדבים

עמותות כגון: מכון אדלר, מאמנט, יוגה לכל,  צופים ועוד. המתנדבים עוסקים 

 2018בתחומי העשרה ופנאי, שפות, בריאות וספורט ואימון קבוצתי. בשנת 

 מתנדבים.  185במערך החינוך 185התנדבו 

 

 

 הילהתכניות ייחודיות בשיתוף הק .7

 התקיימה תכנית צהלה בשיתוף פעולה עם צה"ל  2018בשנת  -צהלה ביס"ר אופק

כהכנה לגיוס לנערים. במסגרת התוכנית, קציני צהל העבירו פעילות ספורט ופעילות 

הנחו בנושאי: מורשת קרב וערכי צה"ל. כמו כן, נחשפו  -ערכית וחיילות חיל החינוך

 וברו למשמעות הגיוס לצה"ל. הורי הנערים שהשתתפו בצהלה לעשייה וח

שיכו למכינות קדם צבאיות מתוכם המ 7בתכנית,  נערים 25בשנה זאת השתתפו 

 שחרורם. לאחר

 "תכנית זאת התקיימה בשיתוף עם סטודנטים מהקליניקה למשפט  -"משפט רחוב

רחוב של בית ספר למשפטים מהמרכז הבינתחומי הרצליה. במסגרת זו התקיימה 

קבוצה למשך חצי שנה במהלכה האסירים נחשפו לעולם המשפט ולזכויות 

התקיימה בבית סוהר  2018חברתיות ערכיות בחברה הישראלית. התוכנית בשנת 

ושיאה בא לידי ביטוי בהצגת משפט מבוים שאותו כתבו והציגו האסירים איילון 

 שהשתתפו בתהליך. 

 אסירים. 14בתכנית זאת השתתפו              

 הינה תוכנית הסברתית      -שירות למניעת סמים בבתי סוהר תיכוניים - שלהב"ת 

. מכורים מניעתית אשר פותחה ע"י שב"ס עבור תלמידי בתי ספר תיכוניים בישראל

נקיים/ בוגרי מסגרת גמילה בשב"ס העבירו מסר וסיפרו את סיפורם האישי לבני 

 הנוער. 

 תלמידים. 2030 –מסרים  בפריסה ארצית ל  29התקיימו   2018בשנת              

 קבוצות -  .N.A  מארגון  דוברים בהנחיית לאסירים מכורים עצמית לעזרה קבוצות

 בתי סוהר.  14 -קבוצות ב  36התקיימו  2018 נרקומנים אנונימיים. בשנת

 

   "הקול של האסירים –תחנת " רדיו פוקוס 

תכנית שיקומית עבור אסירים הפועלת באמצעות תחנת רדיו הממוקמת בתוך 

 כלא איילון , שבה אסירים משדרים תוכניות רדיו לכל בתי הסוהר הפליליים .

לתפקידים הנדרשים להפעלת הרדיו מופעל על ידי אסירים שנבחרו והוכשרו 

 התחנה )עריכה, תחקיר, הגשה והפקה( בהדרכה ופיקוח של צוות מקצועי קבוע.

הרדיו חושף את כלל האסירים הפלילים המאזינים למגוון רחב של תכנים 

שיקומיים, אינפורמטיביים, תעסוקתיים, טיפוליים וחינוכיים. בניגוד לתחנות 

מיושם במלוא עוצמתו במטרה לעורר את רדיו רגילות הרובד האינטראקטיבי 

האסירים לעשייה פרואקטיבית לדוגמא פנייה לשילוב בתכנית שיקום בעקבות 

 האזנה לרדיו .
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התחנה משדרת במעגל סגור דרך ערוץ טלוויזיה לכלל בתי הסוהר הפליליים 

 בישראל, תכני השידור מוקלטים מראש .

  .התחילו שידורי הרדיו 2017במאי נפתח רדיו פוקוס בכלא איילון ,  2016בדצמבר 

לכל מקצועות הרדיו. בוגרי אסירים בוגרים  3הכשרות עם    4עד כה התקיימו 

ההכשרה מועסקים ברדיו ,צוברים ניסיון תעסוקתי ובכך יגדלו  סיכוייהם  

בחזרתם והשתלבותם בחברה. את ההשתתפות ברדיו מלווה קבוצה טיפולית 

 ובד סוציאלי.תומכת בהנחיית קצין חינוך וע

 

 :תפוקות 

אסירים מבוגרי התכנית השתלבו בטיפול המשך במחלקות טיפוליות / בית  10

 שיקום . 

אנשי אקדמיה, תרבות, תקשורת,  ,מתנדבים  145-מאז קום התחנה ביקרו בה כ

 רפואה, וטיפול.

קמפיינים  13מכתבים ופניות אסירים מבתי הסוהר , שודרו  4450 -התקבלו כ

שעות  1652ונים כמו : מניעת עישון גיוס לטיפול ועוד. סה"כ עלו לשידור בנושאים ש

. 

 

 ממצאים ראשונים של  מחקר מלווה מלמדים כי:

 

 מהאסירים מאזינים לרדיו  80% .1

האסירים מעידים כי נחשפו  בזכות הרדיו לתכניות שיקום , טיפול וחינוך  .2

 שלא הכירו .

התוכן שמעניין את קהל האסירים הוא : זכויות אסירים, שחרור מהכלא  .3

 , תזונה ובריאות. 

 

 האנושי בחינוך המשאב
סוהרי בטחון עברו  2, 2017קציני חינוך בשנת  19קציני חינוך חדשים לעומת  17נקלטו  2018בשנת 

 קציני חינוך  5לשרת בתחום החינוך והתפטרו 

 הכשרות לקציני החינוך: 

 יימו הכשרות בסיסיות לקציני חינוך  התק

 התקיימו הכשרות לפיתוח מקצועי בתחום ההורות , התמכרויות , הפרעות קשב וכו' 

 שנה בחינוך.  70כנס חינוך והשכלה המתקיים מדי שנה בסימן 

 פסיכולוגיה ענף
 .מפיתוח תחום הטיפול באסיר בשב"ס  כחלק 2016 בספטמבר הוקם הענף 

ומעסיק  2016מינואר  החל הבריאות משרד י"ע שיקומית בפסיכולוגיה להתמחות להכרה זכה הענף 

 בעיקר מתמחים בשלבים שונים של התמחותם .

 ענף פסיכולוגיה :  מרכזיים של תפקידים
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 אבחון והערכת מסוכנות
נערכים בהתאם לבקשת גורמי טיפול בכלא במטרה  לאסירים  ואבחונים מסוכנות הערכות 

  .לצורך קבלת החלטות במהלך המאסר ולי , החלטות שיפוטיות של שופטים  וכןלהתאים מענה טיפ

דופן ובמצבים בהם יש  קשות ויוצאות עבירות רוב האבחונים נעשים כאשר מדובר באסירים שבצעו

 טיפול. לצרכים אישיות /נפשיות הפרעות של לקיום חשד

האבחונים שנעשו ע"י הענף .  בכמות מתמדת עלייה קיימת מגמה של  2016מאז הקמת הענף ב 

 .   2018 – 2016מ 35%מדובר בעלייה של כ 

ובעיקר מעלייה משמעותית   העלייה נובעת מגידול בהיקף הפניות מגורמי טיפול בבתי הסוהר פניות

 מסך הפניות והאבחונים .  35%בפניות מועדות השחרורים . פניות אלו מהוות כ 

 

 טיפול באסיר  
הפסיכולוגים בענף מצוותים לבתי הסוהר השונים ועוסקים בטיפול  פרטני באסירים מורכבים 

הסובלים מהפרעות אישיות והתנהגות קשה וכן שותפים לטיפולים קבוצתיים במשותף עם 

 העו"סים בבתי הסוהר. 

 פרטני טיפול
נפשי כך שבכל  רקע על יקרבע  ,טיפולים שבועיים ,נתון רגע בכל מטופלים 5 בעד  מטפל פסיכולוג כל 

 אסירים בטיפול פרטני .  25רגע נתון מצויים כ

 קבוצתי טיפול
 טיפולים והעברת הפסיכולוגים בענף מנחים קבוצות ביחד עם צוותי הטו"ש תוך שימוש בפיתוח 

מגדר, טיפול קוגניטיבי דור  רגיש נוער, טיפול ,אלימות ,מין עבירות של בעיקר בתחומים ,חדשניים

 י ועבריינות מרמה. שליש

 

 

 ליווי בחינת אפקטיביות של התערבויות טיפוליות 
בתחומים שונים בעיקר  ייעודי לטיפול הפעלה תורות בבניית ענף פסיכולוגיה לוקח חלק ומעורב 

 הטיפול אפקטיביות לצד זאת עוסק בפיתוח שיטות לבחינת בתחום האלימות , מרמה וכד'  . 

תחומים, תוך ביצוע מעקב ועיבוד נתונים ראשוניים בתחומים של טיפול בעברייני מרמה  במספר

 ועברייני תעבורה . 

 

 

 

 והשיקום הטיפול מערך
 ובעצורים באסירים הסוציאלי הטיפול על אמון הסוהר בתי בשרות והשיקום הטיפול מערך

 הטיפול בתחום המטה עבודת תהליכי את לבסס ולמקצע  במטרה. השונים י צרכיהם"עפ

 טיפול ייעודי.  וענף ושיקום טיפול ענף ענפים:  לשני 2017פוצל המערך בשנת  והשיקום

לכל אסיר בשב"ס יש עובד סוציאלי המלווה אותו לאורך המאסר. בהתאם לצרכי האסיר 

 נקבע סוג הטיפול שיקבל והמסגרת הטיפולית ) פרטנית / קבוצתית / מחלקה טיפולית וכד'(. 
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 תקין, שינוי תפקוד על הסוהר, שמירה בית בשגרת לשילובו מכוון באסיר סוציאליה הטיפול

 דפוסי

והכנת  שונים חיים מצבי עם יעילה להתמודדות ומיומנויות כלים והתנהגות, רכישת חשיבה

 .שיקומו מתהליך כחלק בקהילה תקין לתפקוד האסיר

 

 : 2012 ב"התשע ) 42 'מס( הסוהר בתי פקודת לתיקון החוק

 אזרח שהוא אסיר של לשיקומו אפשרויות יבחן ס"שב נציב כי קובע לחוק )א( .ד 11 סעיף

 ישראלי

 .הכלא כותלי בין שיקום בפעילויות המרבי שילובו להבטחת צעדים וינקוט ישראל תושב או

 :החוק משמעות

 עד ,השונים מאסרו שלבי מאסרו, לאורך מתחילת אסיר לכל טיפולי מענה במתן צורך

 לשחרורו

 .בקהילה טיפול ולגורמי האסיר לשיקום לרשות טיפול להמשך האחריות והעברת

 :אתגרים

 מענה מתן ביניהם: הקמת רבים אתגרים ענפי העבודה הסוציאלית בפני העמיד החוק

 טיפוליות מחלקות והקמת הייעודי הטיפולי המענה לתקופות קצרות, הרחבת לשפוטים

 יצירת, והשיקום הטיפול במעגל נוספות אוכלוסיותשילוב  אלו, מחלקות איוש,

 והרחבה ורציף אחיד ,מקצועי מענים סל במטרה לייצר הטיפול תכניות של סטנדרטיזציה

 .לעובדים סוציאליים וההכשרה ההדרכה תכניות של

 

 :אדם בכוח שינויים

 עובדים של גיוס הצריכה הטיפולית הפעילות ותכולת בהיקף המשמעותית העלייה

 .נרחבים ביחס לשנים קודמות סוציאליים בהיקפים

 2018 2017 שנה

  40 59 מספר גיוסים

 

 :חדשים סוציאליים לעובדים הכשרה

חודשים  6 של ותק בעלי לעובדים מיועד חדשים סוציאליים לעובדים אוריינטציה קורס

 בטחוני. בארגון הסוציאלי העובד לתפקיד הייחודיים במאפיינים ומתמקד

 .אוריינטציה קורס שסיימו סוציאליים לעובדים מיועד בעוברי חוק וטיפול אבחון יסוד קורס

הקורס הורחב בשנה האחרונה וכולל מידע מעולם התוכן של טיפול בעוברי חוק בדגש על 

מידע יישומי אשר בסיומו יוכל העובד הסוציאלי לספק מענה סוציאלי פרטני וקבוצתי 

 במספר תחומים. 

 וכד' . טיפול בהתמכרויות , באסירי אלמ"ב , אלימות , עבריני מיןות  הכשרות ייעודי

 

 הטיפול באסיר  
תחום הטיפול באסיר מפעיל מערך של עובדים סוציאליים בפריסה ארצית בכל בתי המעצר ובתי 

הסוהר      באגפים הפליליים. עו"סים אלו מטפלים ומלווים כל אסיר ואסיר מרגע הגיעו לבית 

 המעצר, במהלך המאסר  ולקראת שחרורו מהכלא. 

 ם את מגוון וסוגי הטיפולים המוכרים        התהליכים הטיפוליים מותאמים לצרכיו של האסיר וכוללי

 ומתבצעים במסגרת פרטנית,  קבוצתית וקהילתית.
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 טיפול בעצורים
תקופת המעצר מתאפיינת בריבוי לחצים ומתחים, אשר משפיעים על תפקודם ומצבם 

הנפשי של האסירים ועשויים להתפתח לכדי משבר. ניצול משבר הכניסה למעצר כמנוף 

בטיפול ובשינוי, מחזירים לו את השליטה ומאפשרים לו לבחור במקור של ובחירת העצור 

כוח שאינו בא לידי ביטוי ע"י הפגנת אלימות. כפועל יוצא ממאפייני אוכלוסייה זו, 

התערבות גורמי הטיפול בבתי המעצר מתמקדת באבחון, מיפוי צרכים ראשוני, התערבות 

 קצרת מועד והתערבות בשעת משבר. 

 :  פולי בבתי מעצר כוללהמתווה הטי

 שירות בתי הסוהר אחראי לשלומו ובריאותו  -שמירת חיי אדם ומניעת אובדנות

של האסיר. הקוד האתי של הארגון קבע לעצמו את ערך שמירת חיי אדם וגופו 

כערך ראשון במעלה. מתוך הכרה בחשיבות העליונה של ערך זה, ננקטות פעולות 

ה נפשית וגיבוש דרכי התערבות על מנת למנוע רבות לצורך איתור אסירים במצוק

 24פגיעה ועל מנת להציל חיי אדם. ראיונות קליטת עצורים ואסירים מתבצעים 

שעות ביממה ע"י גורמי הטיפול , במטרה לאתר  מצוקה נפשית, הערכת מצבם 

 הנפשי ומתן הנחיות לגבי הצורך בהשגחה, השמה ואופן הטיפול.

 וקה נפשית מלווים באופן אינטנסיבי ע"י גורמי אסירים שזוהו כסובלים ממצ

הטיפול, ובמקרה הצורך מופנים ומטופלים גם ע"י גורמים מקצועיים נוספים 

 כמענה משלים.

  תקופת המעצר מתאפיינת בעמימות, חוסר קביעות, אי וודאות  –הסתגלות למעצר

גורמי בתקופה זו מלווים לגבי העתיד, חוויות אובדן החופש וניתוק מהמשפחה. 

הטיפול את העצורים באופן אינטנסיבי, תוך התייחסות ורגישות למצבם הנפשי, 

מתן מענה של ליווי ותמיכה בהתאמה לשלבי ההסתגלות למעצר. בחירת העצור 

בתהליך טיפול ושינוי מחזירה לו את השליטה ומאפשרת לו לבחור במקור של כוח 

 ואחיזה בחיים. 

  בשלב המעצר מתחיל תהליך אבחון צרכים  עוד –אבחון צרכים והכנה לטיפול

כולל איסוף מידע המתייחס לפרופיל האסיר, מיקוד והגדרת בעיותיו ובחינת דרכי 

שיקום לטווח הקצר ולטווח הארוך. נבנית לו תכנית אישית המבוססת על איתור 

כוחות וקשיים של האסיר בתחומי חייו השונים וכן מתייחסת לכלל היבטי התקון. 

מתחיל תהלך הכנה לטיפול הכולל תהליך חשיפה לעולם הטיפול וימשיך בשלב זה 

 לאחר קבלת גזר דין.

 

 טיפול באוכלוסיות ייחודיות 
 

בבתי הסוהר קיימות אוכלוסיות ייחודיות אשר להן מאפיינים צרכים ייחודים על מנת לתת מענה 

 הולם לאוכלוסייה זו פותחו מענים ייחודיים:

 טיפול בנוער

מדובר באוכלוסייה ייחודית, הן בשל גילה הצעיר והן בשל הצורך האנושי, המוסרי והחברתי, לספק 

להם "הזדמנות אחרונה" בטרם יקבעו יתד בקריירה העבריינית. הנחת היסוד היא שכל נער הוא בר 
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שתלב שינוי וזכאי להזדמנות לרכוש כלים, מיומנויות וכישורי חיים נורמטיביים, אשר יסייעו לו לה

 מחדש בחברה. 

בבית סוהר "אופק" לנוער פותחו תכניות טיפוליות, ושיקומיות מתקדמות בהלימה לגישה 

 השיקומית הנוהגת במדינה והבאה לביטוי בחוק הנוער: 

סוציאלי מקיף ע"י עובד סוציאלי, הכולל בניית תכנית רב מקצועית המשלבת -תהליך אבחון פסיכו

והשיקום. הנער מלווה ע"י העובד הסוציאלי מעת קליטתו ועד את כל היבטי הטיפול, החינוך 

 לשחרורו.

תכניות השיקום בבית הסוהר כוללות קבוצות טיפוליות בהן משתתף הנער, מציעות לו דרכי 

 התמודדות נורמטיביות, מציעות ומלמדות אותו כיצד לפעול בהתאם לצרכיו ולערכיו:

צבי הסיכון, הגברת מודעות עצמית, התמודדות עם ממוקדת בזיהוי מ - תכנית טיפול בהתמכרויות

 לחץ חברתי והשתייכות והקניית כלי התמודדות אדפטיביים.

נותנת מענה לנערים בעלי קשיים בוויסות הרגשי ומאפייני עבירה  -ומניעתה  תכנית טיפול באלימות

בתחום. העבודה הטיפולית מתמקדת בזיהוי דפוסי התנהגות, עידוד וחיזוק יכולת האמפטיה לאחר 

 ואדפטציה של דרכי התמודדות אלטרנטיביות. 

ם את נושאי הזוגיות חקירה, הכרה והבנה של הנערים תוך בניית זהות - תכנית מיניות בריאה

השונים: אהבה, יחסים אינטימיים, מערכות יחסים ומיניות. התכנית תסייע לנער לנתח בחירותיו 

 למקומות הנכונים תוך הקניית ידע וכלים להתמודדויות שונות בתחום. 

שהייה בכלא מהווה תחנה ברצף חייו של הנער ולכן, כלל הגורמים  - תוכנית הכנה לקראת שחרור

ה שמחוץ לכלא, בדגש על משפחתו, הם שותפים לתהליך שעובר הנער בכלא, על מנת לאפשר בקהיל

 קליטה מתאימה בחזרה לחברה, וכדי שהתהליכים המתרחשים בכלא יהוו מנוף לשינוי.

 

 :טיפול בנשים

מתוך ההבנה כי נשים זקוקות למענה ייחודי ההולם את צרכיהן, פותחו מענים טיפוליים ומסגרות 

ת ייחודיות עבורן ביניהם: טיפול בהתמכרויות, טיפול באלימות כללית, טיפול בנפגעות טיפוליו

טראומה מינית, טיפול ייעודי בעבריינות מרמה, אימהות, טיפול דיאדי, תומכות, שיקום אסירות, 

 הכנה לטיפול, הכנה לשחרור, פרויקטים בשותפות עם רש"א ועוד. 

ל שינוי בחייהן של הנשים המטופלות על ידי חילוצן ממצב הפעילות השיקומית נועדה בעיקרה לחול

 של קורבנות ומצוקה ויצירת תנאים להחזרת השליטה על חייהן וקבלת אחריות לעתידן וגורלן.

המעטפת הטיפולית הניתנת לנשים אסירות מקיפה ומורחבת וכוללת צעדים להעצמה אישית 

ידע והכישורים, לשיפור הדימוי העצמי ונשית, להעלאת רמת המודעות האישית, להעלאת רמת ה

 ולהנחת תשתית להשתלבות בחיים שמחוץ לביס"ר בתום תקופת המאסר.

 

 :טיפול בטעוני פיקוח

אוכלוסייה זו כוללת בתוכה עצורים/אסירים עם רמת תפקוד מינימלית, בעיות התנהגות וקשיי 

ית, מוגבלות שכלית או השתלבות מהותיים, חלקם מאובחנים כמתמודדים עם תחלואה פסיכיאטר

אסירים שאינם מסוגלים לטפל בצרכיהם היומיומיים וזקוקים לעזרה לצורך תפקוד, ובשל 

 מגבלותיהם, חשופים לניצול או לפגיעה ע"י אסירים אחרים. 

לאור אופייה הייחודי של אוכלוסיית טעוני הפיקוח, המענה הטיפולי מבוסס על טיפול וליווי 

רכיה. הטיפול מתמקד בהקניית כישורי חיים ותקשורת בסיסיים, אינטנסיביים ומותאם לצ

 מיומנויות חברתיות וחיזוק יכולות תפקוד עצמאיות.  
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 עצורים/אסירים טעוני פיקוח יסווגו לשתי רמות:

זקוקים לתשומת לב ולהשגחה של הצוות הרב מקצועי, כולל שירותי מרפאה – טעוני פיקוח רמה א'

 לאחר שנעשו ניסיונות לשלבם במסגרת אגף רגיל.לבריאות הנפש תכופים, ו

בעלי מאפיינים כגון: מחלת נפש )שאינה עילה לאשפוז(, הפרעת אישיות קשה, נכות קשה, פיגור, 

 "תחלואה כפולה" ופוטנציאל לניצול.

זקוקים לליווי ותמיכה של הצוות הרב מקצועי על רקע כגון: רקע פסיכיאטרי, – טעוני פיקוח רמה ב'

 אל לניצול, מונמכות קוגניטיבית, תחלואה כפולה ונכות.פוטנצי

ההתערבות הטיפולית מותאמת לאופי האוכלוסייה ויכולותיה, היא מגוונות ונוגעת לתחומי העבירה 

 כמו למצבם הנפשי . 

דגש משמעותי מושם בהכנת האסירים הללו לקראת שחרור וחזרתם לקהילה. בשנים האחרונות 

משקי עבודה עם גורמי חוץ רלוונטיים )בטל"א, משרד הבריאות, משרד הוסדרו שיתופי פעולה ומ

הרווחה ועוד( כך שתהליך הכרה וזכאות לנכות נפשית כמו גם דיונים בוועדות "סל שיקום" 

 מתקיימים בשלב המאסר. 

 

 טיפול באוכלוסייה מבוגרת:

סביבה מתאימה מטרותיו של המענה הטיפולי הניתן לאוכלוסייה המבוגרת בשב"ס הינן יצירת 

לצרכיהם הייחודיים של האסירים המבוגרים כסביבה מכילה מלווה ותומכת, אשר מביאה 

למקסימום תפקוד וסיוע בהתמודדות עם קשיים פסיכולוגיים והקניית כישורי חיים לקראת 

 שחרור.

בכלא מעשיהו אגף המאכלס אסירים מבוגרים, בו קיימת תשתית מותאמת לצרכיהם המיוחדים. 

ים הפיזיים והמבניים הותאמו למאפיינה וצרכיה של אוכלוסייה זו ומאפשרים להתמודד עם התנא

השינויים הפיזיולוגיים. שהייה באגף זה, מספקת להם מסגרת חברתית עם מכנה משותף לרבות 

שיקומי הנגזר מאבחון צרכיהם  -טיפול, ביטחון ושקט נפשי. למטופלים אלו ניתן מענה טיפולי

האסירים ובתוכו טיפול פרטני וקבוצתי, וליווי ותמיכה בהתייחס לתחומי החיים הטיפוליים של 

 השונים, למאפייני גיל הזקנה, למאפיינים פיזיים ורפואיים, פסיכולוגיים, קוגניטיביים ורגשיים.

 

 

 

 טיפול בתחומים ייעודיים
 

 :ההתמכרויות בתחום טיפול

 בעלי התנהגויות או )אלכוהול ,סמים( ממכרים בחומרים לרעה והמשתמשים המכורים אוכלוסיית

 מטרת הטיפול .ס"בשב האסירים מאוכלוסיית משמעותי חלק מהווה הימורים( ( ממכרות

 מסתגלים ויעילים התנהגות דפוסי והקניית ממכרים התנהגות דפוסי שינוי הינה זו באוכלוסייה

 ובניית רצף הסוהר בית לכותלי מחוץ טיפול להמשך המטופל בקהילה, גיוס נורמטיבי לתפקוד

 והטיפול הינו קהילתיים עקרונות י"עפ מופעלות הטיפול מסגרות שחרור. לקראת והכנה טיפולי

 שימוש- הפרעת בעלי המטופלים רוב עבור כאפקטיבי שהוכח התנהגותית, קוגניטיבית בגישה

 .ממכרים בחומרים
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 שיטות ומסגרות טיפוליות 

 -תוכנית כללית להחלמה מהתנהגות מתמכרת. התוכנית מונחית ע"י מדריך -הצעדים 12תוכנית 

 מכור נקי. 

N.A -  .קבוצות לעזרה עצמית למכורים בהנחיית דוברים מארגון נרקומנים אנונימיים 

התכנית מיועדת לעצורים שאותרו כבעלי רקע התמכרותי ומהווה שלב  - תכנית הכנה לגמילה

הגברת מוטיבציה לטיפול ופיתוח מודעות ראשונית להתמכרות  הראשון ברצף טיפולי. מטרתה

 ולהשלכותיה. התוכנית מופעלת בחמישה בתי המעצר.

 האסירים משולבים בטיפול קבוצתי ופרטני עפ"י תכנית אישית.  - מחלקות  לטיפול בהתמכרויות

ואת תכנית דינמי, הקהילתי -התנהגותי, הפסיכו-שיטות הטיפול משלבות את הטיפול הקוגניטיבי

 הצעדים, שהינה קבוצה לעזרה עצמית של מכורים.  12

עם סיום התהליך הטיפולי נשמר הרצף הטיפולי באמצעות בניית תכניות המשך למסגרות בקהילה 

 או בבית הסוהר. 

 התהליך הטיפולי במחלקה מותאם לטווח הזמן העומד לרשות האסיר עד לשחרורו. 

 מיועדות לאוכלוסייה האסירים השפוטים לתקופות מאסר קצרות. - מחלקות לטיפול קצר מועד

 מיועדות לאוכלוסיית אסירים השפוטים  לתקופת מאסר ארוכות.  -מחלקות לטיפול ארוך טווח

מחלקה ייחודית הקיימת רק בשב"ס,  -)תחליפי סם(  מחלקה למקבלי טיפול תרופתי ממושך

קבל המטופל, והסתגלות לאורח חיים יעיל שמטרתה לייצב את הטיפול התרופתי הממושך שמ

 והשתלבות בקהילה יחד עם הטיפול התרופתי.     

אוכלוסיית האסירים המתמודדים עם תחלואה כפולה היא אוכלוסייה  -טיפול בתחלואה כפולה 

בעלת מאפיינים מורכבים הנובעים משילוב שתי ההפרעות, ואשר על כן זקוקים להתייחסות 

ותאמת, שאינה יכולה להתקבל במסגרת מחלקות גמילה המיועדות לאסירים שיקומית מ-טיפולית

( עתידה להיפתח מחלקה טיפולית 2019ללא תחלואה נפשית משמעותית. במהלך שנה נוכחית )

לאסירים המאובחנים כסובלים מתחלואה כפולה. היעוד המרכזי של המחלקה הינו לספק מסגרת 

זו, במטרה לספק מענה כוללני, אינטגרטיבי ורב מקצועי טיפולית ייעודית ומותאמת לאוכלוסייה 

 לצרכיה המיוחדים של אוכלוסייה מובחנת זו.

 

 המענה סוג

 

 ר"ביס

 

 טיפול מקומות

 

 חינוכיות פסיכו קבוצות

 – בבתי

  -הסוהר

 – להעלאת מיועדות

 ההתמכרות לבעיית מודעות

 גמילה בטיפול והצורך

  מתקיים במספר בתי סוהר

 לגמילה להכנה פרויקטים

 בבתי

 – מעצר

 מודעות להעלאת מיועדים

 בהמשך בטיפול לצורך

 המאסר

 ניצן ר"בימ

 אביב תל ר"בימ

 הדרים ר"בימ

 קידר אוהלי ר"בימ

 )נוער( אופק

10 

24 

15 

16 

15 

12 
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 גמילה לטיפול ולהכנה

 במחלקות

 הטיפוליות

 תחלואה( שקמה  ר"בימ

 )כפולה

 

 

 – טווח ארוך לטיפול מחלקות

 יתרת בעלי לאסירים מיועדות

 .ומעלה חודשים 9 של מאסר

 

 חרמון

 צלמון

 שטה

 איילון

 דקל

 )נשים( תרצה נווה

 )הגנה טעוני( השרון

 )מחלקות   3)במסגרת 120

40 

16 

26 

40 

12 

34 

 - מועד קצר לטיפול מחלקות

 יתרת בעלי לאסירים מיועדות

 6 – 9 של קצרה מאסר

 .חודשים

 שלא באוכלוסייה מדובר

 קיבלה

 לבעיית ייעודי מענה

 ההתמכרות

  2017 .לשנת  עד

 כרמל

 אלה

 

24 

38 

 למכורים טיפולית מחלקה

 תרופתי טיפול מקבלי

 -ממושך

 בעלי לאסירים מיועדת 

 9 – 18 של מאסר יתרת

 .חודשים

 טיפול מתן משלב הטיפול

 עם סם תחליף מסוג תרופתי

 .סוציאלי פסיכו טיפול

 40 כרמל

 

 

 טיפול באלימות 

באלימות  הישראלית, ההסלמה בחברה האלימות קיימת מגמת עליה בתופעת האחרונות בשנים

הן  הציבורי, במרחב הן ואלימות תוקפנות רווי החברתי החיים. האקלים תחומי בכל מתבטאת

מגמת האלימות משתקפת גם בקרב אוכלוסיית  .הווירטואלי במרחב ואפילו האישי במרחב

 האסירים בשב"ס.

 טיפולים:מענים 

 קצרה מאסר יתרת עם לאסירים מיועדות באלימות לטיפול מועד קצרות חינוכיות פסיכו קבוצות

  .במחלקות ייעודי לטיפול להכנה וכן בקהילה טיפול להמשך כגשר

 הסוהר. בתי כלל  :מיקום
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ישנם שני סוגי מחלקות, אחת המתמחה בטיפול קצר מחלקות טיפוליות למניעת אלימות חוזרת : 

מועד לאסירים השפוטים לתקופות מאסר קצרות והשנייה מתמחה בטיפול ארוך טווח לאסירים 

שעברו עבירות קשות ונשפטו לתקופות מאסר ממושכות. הטיפול מבוסס על עקרונות הטיפול 

 התנהגותי ונותן מענה לשינוי עמדות, דפוסי חשיבה והתנהגות של אסירים.-הקוגניטיבי

 הקהילה בחיי כאשר חיים חלופי, סגנון המאפשר קהילתי מודל על מבוסס במחלקה הטיפול

 התנהגות, נורמות אמון,, עזרה :בקהילה או במשפחה תפקידים ויתרגל ילמד המשותפים המטופל

 .סמכות וקבלת היררכיה עצמי, ניהול פנימיים, גבולות

 ולרכוש אלימה להתנהגות אותו המובילים החשיבה עיוותי את לזהות למטופל זה מסייע טיפול

 .ועימות קונפליקט במצבי ומיטיבה אפקטיבית כלים להתמודדות

 

  :באלימות לטיפול מחלקות

 מקומות לטיפול ביס"ר סוג המענה

 מועד קצר לטיפול מחלקה

 – לאסירים מיועדת באלימות

  6 של מאסר יתרת בעלי

 לפחות חודשים

 

 חרמון

 אלה

40 

40 

 טווח ארוך לטיפול מחלקה

 – לאסירים מיועדת באלימות

 15 של  מאסר יתרת בעלי

 לפחות חודשים

 

 שטה

 אשל

 רימונים

32 

40 

40 

 

 :ייחודיים סוהר בבתי פרוייקטים

 מקומות טיפול ביס"ר

 15 אופק )נוער(

 12 נווה תרצה )נשים(

 

 

 טיפול באלימות במשפחה 

 האלימות במשפחה  בתחום טיפול . היקף רחבת חברתית תופעה הינה במשפחה האלימות תופעת

 מסייע

הטיפול בגבר האלים בשב"ס מתייחס לאפיונים שונים של אסירים  .האלימות ממעגל לצאת

השפוטים בגין אלימות  במשפחה  בניהם, דימוי עצמי נמוך, הערכה עצמית נמוכה, כוחות אגו 

להתמודדות חלשים, שימוש במנגנוני  הגנה  שונים ועוד. במהלך הטיפול, הגבר האלים רוכש כלים 

יעילה עם רגשות  קשים, תלות, קנאה וחרדה . הטיפול נעשה תמיד בשיתוף מחלקות הרווחה 

 בקהילה המלוות את נפגע העבירה באמצעות  הועדות הבין משרדיות.

 בכל המענים ישנו דגש על הרצף הטיפולי, היערכות לקראת השחרור ובניית תוכנית המשך בקהילה.
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 שיטות ומסגרות טיפוליות :         

 טיפול במסגרת שיחות טיפוליות פרטניות עם עו"ס, ניתן כחלק  – טיפול פרטני

 מהמענה הטיפולי לאסירים המתקשים להשתלב במענים אחרים.  

 מטרתו העלאת מודעות המטופל לבעיית האלימות, והגברת – טיפול  קבוצתי קצר מועד

ועד לאסירים השפוטים לתקופה קצרה בגינה אינם מוטיבציה לטיפול. הטיפול מי

יכולים להשתלב במסגרת אחרת וכן להעלאת מוטיבציה של אסירים לשילוב בטיפול 

במסגרת מחלקה ייעודית. הקבוצות  עוסקות בהבנת מושגי ייסוד באלימות, רגשות, 

 תקשורת ועוד. 

 חודשים. 3-5אורך הטיפול בין 

 בשב"ס פעלו  -מות במשפחה ) מחלקות טיפוליות ( ייעודיות לאלי מסגרות טיפוליות

עד לאחרונה שתי מחלקות טיפוליות ייעודיות לטיפול באלמ"ב. כחלק מהתרחבות, 

 בשנה זו נפתחה מחלקה נוספת בביס"ר דקל.  

 המחלקות הטיפוליות הייעודיות מיועדות לטיפול ארוך טווח שאורכו כשנה וחצי. 

ימים, פיתוח מודעות רגשית, ות לדפוסים האל: העלאת המודעמטרות הטיפול הינם

מיומנויות לתקשורת אדפטיבית, הקניית כלים מתקנים, פיתוח אמפתיה  רכישת

 לקורבנות והכנה לקראת שחרור בדגש על רצף טיפולי.

 

 מקומות טיפול ביס"ר סוג המענה

 - חינוכיות פסיכו קבוצות

 יתרת בעלי לאסירים מיועדות

 להכנה וכן קצרה מאסר

 לטיפול במחלקות לטיפול

 .ייעודי

 173 כלל בתי הסוהר

 

 

  טיפול  בעברייני מין 

 אסיר לכל "2006– ו"התשס מין עבירות ביצוע מפני הציבור על הגנה חוקלהוראות " בהתאם

 .מוסמך מסוכנות מעריך י"ע מסוכנות הערכת מבוצעת מין עבירת בגין מאסר המרצה

 .הטיפוליים צרכיו ונבחנים האסיר של המינית מסוכנותו רמת נקבעת זו במסגרת הערכה

 תוך לאסיר המתאים הטיפולי להליך באשר מקצועית המלצה מגובשת לתוצאות ההערכה בהתאם

 התרבותיים וצרכיו הקוגניטיבית, מאפייניו שלו, רמתו המינית לרמת המסוכנות התייחסות

 אלימות ועוד(., התמכרות ,נפש מחלת מינית, )סטייה  הקרימינוגניים

קיים מעקב מתמיד אחר תכניתו האישית של כל עבריין מין עם דגש נרחב על גיוס מוטיבציה לטיפול 

 ופיתוח מענים חדשים.

עברייני מין משולבים בטיפול מתחילת מאסרם. הטיפולים והתהליכים המקדימים לטיפול בתחום 

ת, שילוב בקבוצות הכנה שונות, טיפולי עבריינות המין כוללים ייצוב מצב נפשי, רכישת השפה העברי

 גמילה ועוד. 

בעלי יתרות ארוכות נמצאים במסלול בו ע"פ הרצף הטיפולי יתחילו את הטיפול במועד סמוך 

לשחרור על מנת להימנע ממצב בו יוכחדו המסרים הטיפוליים אותם רכשו. עד אז משולבים 

 בטיפולים ותהליכי מכינים אחרים.
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לכל עבריין מין משוחרר נעשית הכנה לשחרור ותהליך העברת מקל  ליחידת  –שחרור עבריין מין 

 צור ורשות לשיקום האסיר.

 החיים אורח וכן שינוי נוספים בקורבנות ופגיעה עבירות מין לביצוע חזרה מניעת -הטיפול מטרת

 .ותפיסותיו המטופל של

 

 סוגי המענים הטיפוליים:

מטרתן העשרת ידע והקניית כלים בתחומים הידועים כלקויים  -טיפוליות קבוצות פסיכו חינוכיות 

אצל עברייני המין. הקבוצות מופעלות בבתי הסוהר בפריסה ארצית ומופעלות גם במחלקות לטיפול 

כחלק מתכנית הטיפול כשלב מקדים לטיפול ייעודי או במקביל. בקבוצות אלו לא   בעברייני מין

 כחישי עבירה משולבים בהן.מתקיים שיח ישיר על העבירה ועל כן מ

מניעת הישנות. מטרתן הפחתת הסיכוי לביצוע עבירות - Relapse preventionקבוצות ייעודיות 

ומופעלות במסגרת מב"ן )משרד הבריאות(   מין חוזרות. הקבוצות נמשכות בין שנה וחצי לשנתיים

ונים ומעשיהו(. במחלקות ובשלושת המחלקות לטיפול בעברייני מין בשב"ס )בבית סוהר חרמון, רימ

סל מענים טיפולים לרבות קבוצות פסיכו חינוכיות וייעודיות. המטופלים משולבים בקבוצות על פי 

 צרכיהם ויכולתם להפיק תועלת מטיפול. 

 .נדחתה מוקדם לשחרור בקשתם אשר ייעודי טיפול למסיימי מיועדות- תכנים לשימור קבוצות

 ,למעשה הלכה הייעודי בטיפול שרכש הכלים את ליישם למטופל לאפשר הינה הטיפול מטרת

 .הטיפול תכני של ושכחה בטיפול שנרכשו רצויות התנהגויות של הכחדה למנוע

בשנים אלו פותח וניתן מענה ייחודי קבוצתי  - טיפול קבוצתי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים

 לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים כולל ללקויי שמיעה.

 קיום ימי עיון  ומוטיבציה לאסירים לגיוס לטיפול. 

 לצורך שילובם להמשך טיפול בקהילה מיד עם סיום המאסר. –קבוצות לבעלי יתרת מאסר קצרה 

מיועדות לאסירים עם עמדה מכחישה ביחס לביצוע העבירה,  – מענה קבוצתי להגברת המוטיבציה

 להגברת מוטיבציה לטיפול.

 עבירות בגין השפוטים לאסירים מקיף שיקומי מענה לתת מיועדות מין יבעבריינ לטיפול מחלקות

 .ומטה בינונית מינית מסוכנות רמת ובעלי מין

 

 מקומות טיפול מיקום המחלקה

 40 ביס"ר מעשיהו

 מקומות( 12)תוספת של  54 ביס"ר רימונים 

 40 ביס"ר חרמון

 

 

 טיפול בעברייני  תעבורה  

בגידול מספר עברייני התעבורה הנשפטים למאסר בפועל, הוחלט בשירות נוכח עלייה משמעותית 

בתי הסוהר לתת מענה טיפולי חדשני, מקיף וייעודי לתחום עבריינות תעבורה. לצורך מניעת 

 חזרתיות על ביצוע עברות תעבורה.

 שיטות ומסגרות טיפול

 בוד רגשי לצורך מטרת הקבוצה הינה העברת ידע ומידע לצד עי -"קבוצות "עוצרים בכתום

 שינוי עמדות ודפוסי התנהגות שלהם השלכות שליליות על הנהיגה. 
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 בה ניתן מענה פרטני, קבוצתי וקהילתי.  -מחלקה לטיפול בעברייני תעבורה 

אחת מהנחות היסוד הטיפוליות המרכזיות של המחלקה הינה כי אדם נוהג בכביש כפי שהוא מתנהג 

במרחבים אחרים בחייו. הנחה נוספת הינה כי רבים מעברייני התנועה הינם רצידיוויסטים וזו אינה 

 הפעם הראשונה בה הורשעו בגין עבירות תעבורה. 

-מבוסס על עקרונות הטיפול הקוגניטיביהמחלקה הטיפולית מבוססת על טיפול קבוצתי ה

התנהגותי. טיפול זה נותן מענה לשינוי העמדות, דפוסי החשיבה וההתנהגויות של אסירים על מנת 

 להעלות מוטיבציה לנהיגה בטוחה. 

 מקומות לטיפול ביס"ר

 40 צלמון

 40 דקל

 

 טיפול בעברייני מרמה 

אוכלוסיית האסירים השפוטים בגין רצף עבירות מרמה וזיוף מאופיינת ככזו המשתלבת בצורה 

תקינה בבתי הסוהר. על אף זאת, מאפייניהם ודפוסי התנהגותם הייחודיים דורשים התאמה של 

טיפול והתערבות ייעודיים וממוקדים באופי העבירה. לפיכך, ונוכח שיעור רצידיביזם גבוה, נבנתה 

ה תכנית התערבות טיפולית לאסירים אלו. התוכנית מבוססת על טיפול קבוצתי, מתוך והותאמ

 מטרה להביא לשינוי באסיר ובסביבתו, בלומדו שיטות חשיבה והתמודדות אלטרנטיביות. 

 המודל הטיפולי מבוסס על תכנים מסיפור העבירה, מניעת הישנות, ותרגול של עיוותי חשיבה.

 .אסירים צרכי מיפוי פ"ע נבחרות ביחידות: מיקום

 

 
 
 
 

 הכנה לקראת שחרור
 

שחרורו של האסיר מבית הסוהר מזמן עבורו התמודדות בתחומי חיים שונים: האישי, המשפחתי, 

התעסוקתי, המשפחתי והשתלבות מחדש בחברה ובקהילה. עם שחרורו יכול האסיר להיות מלווה 

 ברמות השונות על ידי הרשות לשיקום האסיר. 

האסיר להתמודדויות אלו הינה משמעותית וחשובה. ההנחה היא כי ככל שתהיה ודאות יותר הכנת 

גדולה בקרב האסירים לאתגרים הצפויים להם עם שחרורם והם יכירו דרכי התמודדות 

אדפטיביים, כך יגדל סיכויי ההצלחה שלהם לנהל אורח חיים נורמטיבי וכך יקטן הסיכוי לשובם 

 למאסר.

הקהילה לצורך קליטה מיטבית של האסיר בקהילה מהווה מוקד עשייה משמעותי חידוש הקשר עם 

 במערך . 

 התוכניות המופעלות

 חודשים, 6 הינה מוקדם שחרור לפני מאסרו יתרת אשר אסיר כל  :בקהילה שיקום תכניות בניית

 לבניית התאמתו ונבחנת האסיר לשיקום הרשות נציג עם הסוציאלי העובד באמצעות מופגש

 המפגש מתקיים בנוכחות יועץ רש"א, עו"ס כלא והאסיר. .בקהילה שיקום תכנית

 סטודנטים בין וקבוע מתמשך קשר יצירת מהותו אשר חונכות בפרויקט מדובר  :ח"פר פרויקט
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שנת  במהלך כן, מתקיימים וחברתי. כמו רגשי ,לימודי סיוע ניתן במסגרתו ,אסירים וילדי

מאסר. הפעילות  מרצים אשר וההורים הסטודנטים, הילדים של משותפים ביקורים הלימודים

 .ארצית בפריסה מתקיימת

 .בהרצליה חיל האוויר בבית שחרור בפני העומדים לאסירים תעסוקה יריד התקיים תעסוקה: יריד

 וזאת המעוניינים בהעסקתם מעסיקים עם שחרור לקראת אסירים להפגיש הייתה היריד מטרת

 לאחר בעולם התעסוקה השתלבות באמצעות באסיר הטיפולי הרצף את ולשמר לחזק מנת על

 אסירים להעסיק גילו נכונות אשר פוטנציאליים מעסיקים כנס התקיים היריד קיום טרם השחרור.

 .משוחררים

 החלה לפעל באופן אחיד בבתי הסוהר במענה מעובה ובפריסה ארצית.  תוכנית הכנה לשחרור:

סוהר ומשתתפים בה כל האסירים העומדים כחצי שנה לפני מועד כיום פועלת התוכנית בכלל בתי 

 שחרורם המוקדם. 

מדובר בתוכנית הפועלת לאורך כל השנה ובה משולבים האסירים העומדים חצי שנה לפני שחרור. 

 תוכנית ההכנה לשחרור כוללת שלושה מרכיבים:

 קבוצה תהליכית ובה התייחסות למעגלים השונים בחיי האסיר. .א

 ניהול כלכלי וסדנת הכנה עולם העבודה.סדנת  .ב

מפגשי מיצוי זכויות עם גורמי חוץ ותיווך לגורמים אלו בקהילה: ביטוח לאומי, שירות  .ג

התעסוקה, סיוע משפטי, סנגורה ציבורית, משרד החנינות, מרכז לגביית חובות וקנסות 

 והרשות לשיקום האסיר.

לחיים  לחזרה במאסר השהייה מתקופת למעבר האסיר את המכינה מסגרת -  השיקום אגף

 .חוק שומר כאזרח בחברה האסיר של התקינה השתלבותו קידום -בקהילה. המטרה

הדרגתית  בהכנה לו המסייע הכרחי התנסות מרחב לאסיר מאפשרת השיקום באגף השהייה

באגפי  הטיפול יעילות את מוכיחים מצטבר וניסיון מחקרים. תכופים וטיפול ליווי לשחרור, תוך

 של בכוחות הדוגלת הקהילתית הגישה י"עפ הינו האגף ניהול .למאסר חזרה במניעת השיקום

 ההעצמה גישת גם האגף בניהול משולבת .וחברתי אישי ולקיום עצמאי לבחירה וביכולותיו האדם

 האווירה .אותו ומעשירה מקדמת ובכך עוצמתו ואת בחייו של האדם השליטה את אשר מדגישה

 תרבות ,חינוך, תעסוקה טיפול,  -משולבים ובתהליך שיקומית טיפולית הינה השיקום באגף

 השיקום השונים. אגף במרחבים יומיומית התמודדות לאסיר מזמנים התנדבותית. אלו ופעילות

 ".שיקום ועדת "בהמלצת מותנית אליו והקבלה פקודה פי על פועל

ומשמש כמתקן כליאה ייחודי וחדשני המיועד לאסירים  2018נפתח בשב"ס בדצמבר  - בית מעבר

לראשונה המאסר מתוך מגמה של צמצום קשיי המאסר והשלכותיו במקביל לפיתוח כישורי החיים 

ורצף החיים עם הקהילה. המסגרת מאפשרת שימור הרצף בין הנעשה לפני הכניסה למאסר 

 סיר בקהילה. ובמאסר, לבין המענה הניתן לא

הנחת הבסיס להפעלת בתי המעבר היא כי השהייה בהם היא הומנית יותר וכי החזרה ההדרגתית 

 לקהילה ומניעת הניתוק, מסייעים לאפקטיביות בצמצום רצידיביזם. 

 טיפול, חינוך, תעסוקה וקהילתי. -בבית המעבר ניתן מענה הוליסטי רחב בהיבטים

 

 

 תהליכי מחשוב
 

הושלמו תהליכי הטמעת המערכת הסוציאלית הממוחשבת בכל הרמות, לכלל  2018במהלך שנת 

 (Business Object)סגל הענף. במהלך שנה זו הורחב באופן משמעותי השימוש במחולל הדו"חות 
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ופותחו כלים המשולבים באופן שוטף בתהליכי עבודה לדרגים השונים ברמת המטה והשטח. מדובר 

יעיל של צרכי האסירים, תכנון טיפול מבוסס נתונים, דיוק בבניית בכלים המאפשרים מיפוי מהיר ו

תכניות טיפוליות, הבנה של פערים )אוכלוסיות שאינן מקבלות מענה מספק( וכן בקרה על ניהול 

 ותיעוד תקין של תהליכי הטיפול.

במסגרת המערכת הממוחשבת שנבנתה לצורך מדידה  -לפקודת בתי הסוהר  42בהתייחס לתיקון 

טור של הפעילות השיקומית, הוגדרו בכל יחידות שב"ס ערכי בסיס וערכי יעד עבור כל המדדים וני

 )על פיהם מבוצעת הערכת תפוקות( ונבדקו אחוזי העמידה ביעדים שהוצבו. 

השנה, שודרג ממשק העבודה של צוותי העובדים הסוציאליים ביחידות מול הנהלת בתי המשפט 

 ציאליים לוועדות השחרורים באמצעות פקס להעלאה ישירה לאתר ובוצע מעבר משליחת דו"חות סו

 "נט המשפט".

הוקם מאגר ידע נגיש וידידותי למשתמש המיועד לכלל סגל הטיפול ושיקום.  -בתחום העברת ידע 

המאגר מתעדכן באופן שוטף ומרכז מידע מקצועי ועדכני החיוני לעבודת צוותי העובדים 

 ה, מערכי קבוצות, נהלים והנחיות ועוד(.הסוציאליים בשטח )תורות הפעל

 
 

 

 הרבנות הראשית לשב"ס
השירותים  מערכת על מופקדת ,ס"לשב הראשי הרב של בראשותו ,ס"לשב הראשית הרבנות

 בתחום שמירת הינה הרבנות פעילות עיקר .הדתות כל בני ולסוהרים לאסירים הניתנים הדתיים

 תקונית כולל פעילות דתית פעילות וביצוע דת שירותי הענקת וכן ישראל ומועדי שבתות ,הכשרות

 הרבנות .בארגון והתעסוקה הקיימים החינוך הטיפול מערך גורמי כל של משולב במערך תורנית

 חטיבת ובכפיפות לראש הראשי הרב של בראשותו הפועלת כמחלקה מאורגנת ס"לשב הראשית

 . האסיר באגף התקון

 

 תחומי עיסוק
  הכשרותאבטחת ופיקוח 

  הפעלת מערכת התקון התורני הכוללת: מדרשות תורניות, אגפי לש"מ ואג"ד, הפעלת

 מפגשי סדנא וקבוצות תורניות, פרויקטים תורניים, שיקום תורני

 הפעלת בתי כנסת לסגל ואסירים 

 אספקת תשמישי קדושה 

 מתן סיוע לאסירים לקיום מצוות 

 אספקת שירותי דת לאסירים לא יהודים 

 ועים לחגים והרצאות תורניותארגון איר 

 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 



 

 

 

156 
 

 .עריכת חופות אזכרות ובריתות מילה 

 מתן מענה ראשוני בנושא ז"ח במצבי חירום 

 

 מערך הכשרות
  מערך הכשרות בשב"ס עובד עפ"י עיקרון של מעגלי אבטחה אשר נותן מענה הולם

 לשמירת הכשרות.

 .פריסת מערך מצלמות כשרות לצורך פיקוח ושמירה על נהלי הכשרות 

  מטבחים הכוללים  170מכשירנים והוכשרו  124גויסו למטרת מבצע הכשרות לפסח

, חדרי אוכל ומטבחונים ליחידות מטבחים מרכזיים ויחידתיים מטבחי חלוקה, אגפיים

 המיוחדות.

 .מתן תעודות כשרות לכלל היחידות בשב"ס 

 .נופקו למטבחים מערכות מיכון מתקדמות בתחום הכשרות לאחר ביקורות 

 .ביצוע ביקורות פתע וכן ביקורות מתוכננות ביחידות 

 . השתלמויות סגל הרבנות בנושאי הכשרות 

 

 ם חרדיםאספקת מנות מזון "מהדרין" לאסירי

 למרות שמטבחי שב"ס מתנהלים ברמת כשרות מיטבית, מספק השב"ס מנות מזון בכשרות

 מהודרת.

 וקביעת הזכאות ע"י ועדה 1.22.00הקריטריונים לקבלת מנות כנ"ל מופיעים בפקודת הכשרות 

 מחוזית ובאישור הרב הראשי ורח"ט תקון .

 למזון "מהדרין" עקב גידול באוכלוסייתבממוצע חודשי היו זכאים אסירים כל חודש  2019בשנת 

 האסירים והעצורים החרדים קיימת מגמת עליה בזכאים למנות מזון "מהדרין".

 רבנות שב"ס מנהלת את מתן האישור לזכאות מזון מהדרין באמצעות וועדות מחוזיות וארציות.

 310סה"כ מקבלי בד"צ 

 

 הדת בתחום לאסירים מיוחדים מבצעים

 הפעילויות שם החג

 מכשירנים ועורכי סדר, הכשרת כל מטבחי השב"ס ובתי 102גיוס של  פסח

 אסירים 1200 -סדרים בהשתתפות של כ 150המשפט. עריכת 

ראש השנה 

 וכיפור

 בעלי תפילה ותקיעת שופר. הכנת בתי הכנסת לקליטת 96גיוס של 

 2000 -המתפללים. ניפוק וחלוקה של תשמישי קדושה .השתתפות של כ

תפילות. קיום עצרות התעוררות והכנה לימים הנוראים בשיתוף אסירים ב

 של

 רבנים, מרצים וצוותי שירה מתנדבים

 סטים של 800סוכות לאסירים ולסגל. חלוקת  160 -הקמת סוכה בכל אגף כ סוכות

 ארבעת המינים. קיום אירועי שמחת בית השואבה, והקפות שניות.
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 וצוותי הרצאות, חג אירועי קיום .האסירים לכלל סופגניות 17000 חלוקת חנוכה

 החג מצוות לקיום ונרות חנוכיות חלוקת .מתנדבים ארגוני י"ע וניגון שירה

 אסירים. חלוקת 2500 -סדרי ט"ו בשבט בהשתתפות של כ 125התקיימו  ט"ו בשבט

 .פירות יבשים לצורך קיום הסדרים. נטיעות עצים ע"י סגל

 מגילה בפריסה ארצית, סדנאות והכשרת אסיריםקוראי  60-גיוס של כ פורים

 -מוקדים .רכישה וחלוקה של כ 250 -לקריאת המגילה, קריאת המגילה בכ 

 משלוחי מנות לכלל האסירים. קיום אירועי חג , הרצאות שיעורים 16000

 וצוותי נגינה בפריסה ארצית

 ם וביציאתופרסום זמני הצומות, היערכות ומתן ארוחות חמות בכניסת הצו צומות

 כולל צומות כל הדתות

 

 התקון התורני במערך הטיפול המשולב
 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

 יחידות חינוך תורניות )מדרשות( אגפים לשומרי מצוות, ופועלתישראל. לשם כך מפעילה הרבנות 

 מול הרשות לשיקום האסיר בתחום השיקום התורני.

 המדרשות התורניות

 .הרבנות הראשית לשב"ס מפעילה מדרשות תורניות בכלל בתי הסוהר ובתי המעצר 

 .שב"ס מתקצב את כל המדרשות 

  אגפיות והנם תחת פיקוח והנחיה של מדרשות אלו פועלות ככיתות לימוד וכמדרשות

 הרבנות הראשית לשב"ס.

  ,המדרשות התורניות מחולקות לשלוש רמות לימוד בהתאמה לרמת הלומדים: מתחילים

 מתקדמים, תורני.

  ,נושאי הלימוד במדרשות כוללות: לימוד חומש עפ"י פ. השבוע, הלכה ,אמונה, חסידות

 עבודת המידות.

 פ תכנית לימודים חודשית, מותאמת עפ"י רמת הלומדים המדרשות התורניות פועלות ע"

ובמחזוריות של שלושה שלישים בני ארבעה חודשים כ"א במחזור שנתי. בסיום כל שליש 

 לימודים מוענקת לראויים תעודת סיום וגיליון ציונים.

  מדרשות אלו משתלבות באופן משמעותי ובולט במערך העסקת אסירים בבתי הסוהר

 יפות תקון" במסגרת הטיפול המשולב.ומותאמות כ"חל

  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.

  מדרשות שהופעלו  5כם מדרשות תורניות שמתו 80 2018רבנות שב"ס הפעילה בשנת

 באמצעות אסירים עוזרי הוראה בתמיכת רב היחידה

 : להלן פירוט הפריסה הארצית של המדרשות ומס' התלמידים 
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 2018שנת  לסוף התורניות המדרשות מערך נתוני
 

מס' מסיימי מחזור  מס' כיתות מחוז
 לימודים

 450 17 צפון
 1600 47 מרכז
 620 16 דרום

 2670 80 סה"כ
 

 
 2016מסגרות חדשות  42תיקון 

מס' ממוצע  אפיון ביס"ר מחוז
 תלמידים

 40 אחה"צ נודדת אלה דרום
-בית מדרש-מרכזית צלמון צפון

 צהריים
15 

 13 צהריים -אג"ד -אגפית צלמון 
 -בית מדרש -מרכזית חרמון 

 צהריים
20 

 40 2,5,6צהריים )נ(  -אגפית מעשיהו מרכז
 128  5 סה"כ 

 
 2017מסגרות חדשות  42תיקון                          

 
 13 5,6צהריים )נ(  -אגפית רימונים 
 13 בוקר -5ט.ה אגף  אשל 
 16 צהריים -מר"ש ניצן 

 42  3 סה"כ
 

 
 2018מסגרות חדשות  42תיקון 

 
 12 בוקר 9אגף  איילון מרכז

 10 בוקר 7אגף  רימונים 
 12 ט"ה 22אגף  דמון צפון

 34  3 סה"כ
 
 
 

 פעילויות מיוחדות

  רבני שב"ס מקיימים פעילות קבוצתית תורנית להענקת כלים מתקנים לשיפור המידות

ולרכישת ערכים. צוות היגויי מיוחד מקרב רבני שב"ס ערך שלשה תכניות פעילות כנ"ל שכל 

 אחת מהן מלווה מחזור הלימודים במדרשות. נושאי הפעילות הקבוצתית:

לימוד חוויתי על בית המקדש וכליו תוך כדי התבוננות פנימית על  -משכן אבנה""בלבבי 

 תכונותיהם, תפקידם הרוחני והשלכתם למהלך חיינו

 התיקון והתשובה לאור משנתם של גדולי החסידות והמוסר. -"לב חדש"

על  הקניית כלים אמונים לקיום תהליך: "סור מרע ועשה טוב" יציאת מצרים ע"פ סולם ההגדה":

 פי מוטיבים המופעים בהגדה של פסח.

 לימוד תקוני דרך עיון בפרשת השבוע.  "חיים בפרשה"

 -למידה בנושאי החגים על התקופה כחלק מציר הזמן היהודי כחלק  -הסטוריה יהודית

 מתכנית הלימודים.

 "כתיבת הגדה פרטית לכל אסיר במדרשות התורניות. -"ההגדה שלי 
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פעילות קבוצתית ביוזמה מקומית בהפעלת רב היחידה או בשילוב עם בנוסף, קיימו רבני שב"ס 

 גורמי תקון יחידתיים נוספים כגון עו"ס או ק. חינוך.

  :הכשרה  "תורה ועבודה"רבנות שב"ס בשיתוף מערך התעסוקה מפעילה את פרוייקט- 

מקצועית לאסירים הנמצאים באגפים התורניים . הפעילות נועדה להעניק לאסירים אלו 

כלים לפרנסה בכבוד במסגרת הקהילתית במקצועות ישימים בקהילה הדתית וכגון: קורס 

: 2018משגיחי כשרות, ספרות לגברים, מחסן ממחשב ועוד. סה"כ התקיימו במהלך שנת 

 מסיימי קורסים. 363 -קורסים 15

 

 ואגד מ"לש אגפי

 ומצוות תורה שומרי אסירים עבור ייחודיים אגפים הינם מ"לש אגפי. 

 החרדים במסגרת האסירים והן הדתיים האסירים עצמם את מוצאים אלה באגפים 

 גם עבורם חיים הנורמטיבי להמשך ופורייה יציבה קרקע להם מעניקה אשר קהילתית

 .ויעילה מיטבית בדרך המאסר גם לאחר בקהילה לקליטה תקווה המאסר ומתוך במסגרת

 שמירת הכללים באגף התחייבות חוזה על חתומים התורניים באגפים השוהים אסירים. 

 

 2018 שנת לסוף נכון תורניים אגפים

 52 צלמון צפון
 240 מעשיהו, אילון, רימונים מרכז
 95 אלה, דקל דרום

 387  סה"כ
 

 תוכניות שיקום תורני לאחר המאסר

  רבנות שב"ס בשיתוף האגף התורני ברשות לשיקום האסיר ובשיתוף גורמי טיפול בבית

מפנה ויוצרת תכניות שיקום לאחר המאסר לאסירים השפוטים בעיקר בתחום הסוהר. 

 הסמים, עבירות רכוש, אלמ"ב.

  אסירים אלו מופנים למסגרות תורניות המקנות להם קרקע יציבה לשחרור מבית הסוהר

 ויציאה לחברה.

 אסירים למסגרות  132אסירים לתוכניות אלו ומתוכם התקבלו :  420הופנו  2018בשנת

 קום.השי

 

 2018  משנת התורני השיקום נתוני
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 פעילות מתנדבים 
מערך המתנדבים ברבנות שב"ס הינו מהווה תמיכה ועזרה להפעלת הפעילות הבלתי  •

 פורמלית בתחום התורני דתי ומהווה סעד רוחני לאסירים.

הפעילות הינה מגוונת ומושתתת על מתנדבים המשויכים לארגוני מתנדבים שונים ואנשים  •

 פרטיים.

פעילות המתנדבים מתקיימת אחת לשבוע או אחת לשבועיים רוב הפעילות מתבצעת בתוך  •

 האגפים ובמתן שיעורים כלליים.

 מערך המתנדבים נותן מענה ושלם לחינוך הבלתי פורמלי על ידי עמותות רבות השותפות. •

 

 פרוייקטים ייחודיים
בחברותות הלכה היומית הכולל פרוייקטים ייחודים הנעשים באגפים תורניים לימוד  •

 תוכנית לימוד מסודרת ומבחנים ,נותן מענה לאסירים הנמצאים בתעסוקה או בחינוך.

פרויקטים ייחודים "צורבא מדרבנן" "דרשו" הכולל תכניות לימוד מסודרות ומבחנים  •

 חודשיים.

 פרויקט "מגדלאור" שינוי תפוסי חשיבה בדרך תורנית בשיתוף רב וע"ס. •

ר פנימי חינוך לצמיחה רוחנית סדנא מובנת הנמסרת באגפים תורניים וכן בנווה סדנאות או •

 תרצה

סדנא ונשמרתם מאוד לנפשותיכם  ---ס.ת.ם בית המקדש -זוגיות -סדנאות כישורי חיים •

 הנמסרים בכלל בתי סוהר .

תוכנית לימי החופשה של מורי המדרשה תוכנית ייחודית ומעניינת של  -פעילות קיץ תגבור •

 ני היחידות בכלל בתי סוהר .רב

 ארגון תזמורות אמנים ומשמחים לכלל בתי סוהר בכל תקופות החגים ובמשך כל השנה.  •

 

 

 2018 לשנת מתנדבים נתוני
 

מספר מתנדבים  מחוז
 קבועים

מספר מתנדבים לא 
 קבועים

 מספר מפגשים

 3880 1027 131 מרכז
 2335 122 58 צפון

 451 348 59 דרום
 6666 1497 248 סהכ

 

 שונות דתות עם פעילות
רבנות שב"ס אמונה על פעילות ומתן שירותי דת לאסירים בני הדתות השונות המצויות  •

 בבתי הסוהר.

 .)הפעילות ניתנת בעיקר לבני הדתות נוצרים )כולל עובדים זרים 

 .פעילות זו לרוב מתבטאת בימי החגים וכן בפעילות חודשית קבועה 
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המתנדבות ומפעילות תחום זה בשיתוף הרבנות הם: בית האור, בית העמותות המרכזיות  •

אסירים  800 -מפגשים לכ 115 -חסד והמשרד לענייני דתות. בשנה האחרונה התקיימו

 נוצרים.

 

  רבנות שב"ס מקיימת קשר הדוק עם בית הדין השרעי הגדול ובתי הדין השרעים בכלל

ית. כמ"כ רבנות שב"ס מקיימת פעילות לצורך מתן סיוע ומענה לאסירים בני הדת המוסלמ

 לאסירים המוסלמים בשת"פ עם יו"ר האיממים שייך אבו עלי כיואן.

 

 כנסת בתי

  בתי כנסת לאסירים ולסגל  200הרבנות הראשית בשיתוף בתי הסוהר מתחזקת ומפעילה

 שב"ס.

  המשיכה רבנות שב"ס את מגמת שיפור חזות בתי הכנסת הכולל  2018בשנה העבודה- 

 הוט, מזגנים, ספרי תפילה ולימוד לסגל ולאסירים.רי

 .הוכנסו ספרי תורה חדשים 

 .נרכשו תשמישי קדושה מזוזות ותפילין לטובת בתי הכנסת והיחידות 

 .נרכשו ספרי קריאה ברוח היהדות להעשרת הספרייה התורנית לשימוש כלל האסירים 

 

 

 

 הסוהרים בסגל וטיפול מבצעים

  2018 חופות לסגל בשנת 22עריכת 

 .עריכת סיורי סליחות ברוח היהדות לסגל 

  השתתפות בלוויות ואזכרות למשפחות הסגל כולל עשרות האזכרות לציון יום השנה לחללי

 אסון הכרמל.

 .השתתפות הרבנות בטכס בני/בנות מצווה 

 .טיפוח ואחזקה שוטפת בתי כנסת לסגל 

 .יום עיון ארצי בנושא הערכות לפסח 

 נטיעות עצים בט"ו בשבט. 

 .חלוקת חוברות תן חלקנו מידי חודש וחוברות לחגים 
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 מחלקת רפואה
 

 רקע
, קובע כי "כל הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו בהתאם 1996-חוק זכויות החולה, התשנ"ו

לכל דין ובהתאם לתנאים ולהסדרים הנוהגים, מעת לעת, במערכת הבריאות בישראל". 

, מעגן  את זכותו של כל תושב לשירותי 1994-התשנ"דחוק ביטוח בריאות ממלכתי, 

בריאות בהתאם לחוק. בעקרונות היסוד של החוק נקבע כי "כל תושב זכאי לשירותי 

בריאות לפי חוק זה, אלא אם כן הוא זכאי להם מכוח חיקוק אחר". לפי פקודת בתי 

אי הנדרש לשם אסיר זכאי, בין היתר, ל"טיפול רפו - 1971-הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב

שמירה על בריאותו, ותנאי השגחה מתאימים לפי דרישת רופא של שירות בתי הסוהר". 

יוצא אפוא, ששב"ס הוא המופקד על בריאות האסירים גם על פי חוק ביטוח בריאות 

 ממלכתי.

פקודת הנציבות "הטיפול הרפואי באסיר" קובעת כי "אסיר יהא זכאי לסל השירותים 

ידי קופת החולים הכללית למבוטחיה, אשר יינתן בישראל, -הניתן עלהרפואיים הבסיסי 

באיכות סבירה ובזמן סביר והכל בכפוף לשיקול דעת רפואי ובמסגרת מקורות המימון 

העומדים לרשות שב"ס". לפי חוק זכויות החולה, מחלקת הרפואה של שב"ס היא "מוסד 

מערך הרפואה ) קרפ"ר (, נתונים רפואי", ולקצין הרפואה הראשי של שב"ס, העומד בראש 

 הסמכויות והתפקידים של מנהל מוסד רפואי לפי חוק זה.

מערך הרפואה של שב"ס, הכפוף לאגף האסיר , עוסק במתן שירותי בריאות כוללניים 

לכלואים, תוך הקפדה על ערכי היסוד של השב"ס , מתן מענה לצרכי האסיר בהתאמה 

 לצרכי הארגון .

לל רפואה ראשונית ורפואה יועצת,  רפואה מונעת, שיקום וטיפול השירות הרפואי כו

 פליאטיבי; רפואת שיניים וטיפול במכורים לסמים ובנגמלים ע"י נרקולוגים. 

בנוסף, מספק מערך הרפואה שירותי עזרה ראשונה לסגל , וכן, פועל לשיפור בריאות 

 הסוהר והקניית אורח חיים בריא .

 ההיערכות הרפואית ומתן מענה רפואי במצב חירום .מערך הרפואה אחראי גם על 

מערך הרפואה נמצא בחזית התדמית הארגונית ,חשוף לביקורת ובקרה ע"י גופים 

לאומיים ובינלאומיים אשר עיסוקם בבריאות ובזכויות האדם, ומחויב לשקיפות , 

 מקצועיות, אדיבות, ושירות לקוחות פנים וחוץ.

 ייעוד
פואי איכותי, אנושי וזמין ברמה המקובלת ברפואת הקהילה, אחריות מטה על שירות ר

 תוך מתן מענה לצרכים הייחודיים של האסיר והסוהר.

מתן מענה כולל ברפואת השגרה, רפואת החירום ובריאות הנפש תוך כיבוד ערכי כבוד 

 האדם והחברה, והתחשבות בדרישות והתנאים הנובעים מהיות השב"ס ארגון ביטחוני
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 פעילויותעיקרי ה
 רפואת האסיר
o תפעול מערך הרפואה הראשונית 

מערך הרפואה הראשונית מספק שירותי רפואה לאסירים באמצעות 

 מרפאות הנמצאות בבתי הכלא ובבתי המעצר.  

הרפואה הראשונית נדרשת למתן מענה למחלות אקוטיות וכרוניות וכן  

האיכות ובצמוד למניעת תחלואה וסיבוכיה , עפ"י הנחיות קליניות, מדדי 

 .EBM-לכללי ה

-בתי סוהר ו 22 -מרפאות הנמצאות ב 33מערך הרפואה הראשונית כולל 

מנהלי מרפאה הנמצאים  33 -רופאים כלליים ו 41בתי מעצר . במרפאות  8

חובשים  236במרפאה חמישה ימים בשבוע בשעות הפעילות וכן 

 .  24/7הנמצאים במרפאות 

חובת הצוות המטפל להקפיד על פעילות על פי נהלי רפואה ועל פי הנחיות 

קליניות ולרשום ברשומה הרפואית כל פעולה או מגע עם אסיר )כולל יעוץ 

 טלפוני או סירוב האסיר למתן טיפול(.  

אסירים  30-אסירים בביס"ר פלילי, כ 20-30בממוצע יומי מטופלים 

 בית מעצר.נבדקים ב 30 -בביס"ר ביטחוני וכ

o  תפעול שירותי הרפואה היועצת 

מרפאות יועצות מתחמיות המופעלות ע"י רופאים  4בשב"ס קיימות 

 מומחים יועצים מבתי חולים בקהילה:

  מתחם צלמון חרמון 

  מתחם רמלה 

  (2018מתחם הדרים )החל מרבעון אחרון 

 מתחם באר שבע 

שבע במתחם רמלה  ובמתחם באר  -מכוני רנטגן 2בשב"ס פועלים 

במסגרת המרפאות המתחמיות ונותנים מענה ליחידות במתחם 

 ובפריפריה  הקרובה.

o מרכז רפואי שב"ס 

שב"ס מפעיל מתקן אשפוז )מר"ש( בו מאושפזים אסירים הנדרשים 

 להשגחה רפואית מיוחדת ורציפה סביב השעון.

 המתקן מופעל ע"י צוות רופאים ואחיות.

 

 רפואת איכות מניעתית
  דם סמוי בצואהמגוון פעולות ובדיקות יזומות:שב"ס מבצע 
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 מעקב ממוגרפיה 

 מעקב חולי סכרת 

 מעקב שחפת 

  טיפול בחוליAIDS 

  מעקב, בירור וטיפול בחוליHepatitis C 

 רפואה מונעת
מערך הרפואה המונעת מבצע בדיקות תעסוקתיות לאסירים העובדים במפעלי 

 שב"ס במטרה למנוע מחלות הקשורות למקצוע.

שנה מבוצעות בדיקות שמיעה לעובדים בתנאי רעש ובדיקות טוקסיקולוגיות מידי 

 לעובדים עם צבעים ומדללים ע"י רופא תעסוקתי מורשה.

משובצים האסירים במקומות העבודה  –בהתאם לתוצאות בדיקות המעקב 

 המתאימים

 רפואת שיניים
עות בכלל יחידות סיי 26 -רופאי שיניים ו 26שירותי רפואת השיניים ניתנים על ידי 

השב"ס. הטיפול הניתן כולל טיפולי עזרה ראשונה, טיפולים משמרים, טיפולים 

פרוטטיים וכירורגים. ההחלטה לגבי סוג הטיפול נסמכת על ההחלטות הקליניות 

 של הרופא בשקלול מעמדו של הכלוא )עצור/אסיר( ויתרת הכליאה. 

שטרת ישראל בתחום זיהוי מערך רפואי השיניים בשב"ס מעניק שרותי סיוע למ

 חללים.

 רפואת נרקולוגיה
השירות הנרקולוגי מטפל במכורים לסמים ובנגמלים עפ"י הנחיות קליניות ונהלים 

רופאים בעלי תעודת הסמכה לעיסוק  16ארגוניים. הטיפול מבוצע במרפאות ע"י 

 בנרקולוגיה. 

 מעקב השימוש בסמים ואימות מבוצע במעבדות שב"ס.

 רפואת חירום
מערך רפואת החירום עוסק בשיפור המוכנות לשעת חירום, תרגול , הצטיידות , 

 תכנון ועדכון עגלת החייאה, תרמיל רופא ומחסן מתחמי לשע"ח.

בנוסף, עוסק המערך בכתיבת תפיסת הרפואה בחירום: ריענון פקודות, נהלים 

סגל  מערך רפואת חירום מייעץ ליחידות שב"ס ועוסק בהדרכת ונספחי רפואה.

 שב"ס בזיהוי מצבי חירום ומתן עזרה ראשונה. 

 במסגרת זו יצאו לראשונה סוהרי שב"ס לקורס פרמדיקים במד"א.

המערך עובד בשיתוף פעולה עם היחידות לשע"ח במשרד הבריאות ועם גופי בטחון 

 אחרים

 מערך החובשים והפרמדיקים
שעות  24בשב"ס  חובשים מאיישים את המרפאות וצוותי ליווי האסירים בנחשון

ימים בשבוע ומהווים את עמוד השדרה הרפואי לטיפול באסירים בכלל  7ביממה, 

 יחידות השב"ס. 

המערך מרכז את הכשרת החובשים בשב"ס, הדרכתם ושמירת כשירותם של 

 החובשים. 
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המערך מפקח על כלל החובשים והפרמדיקים ביחידות, חובשי העתודה וחובשי 

 היחידות המיוחדות.

 

 ום פיזיותרפיהתח
הענקת שרותי פיזיותרפיה בפריסה ארצית ביחידות השב"ס ובמר"ש ע"י 

 פיזיותרפיסטים מוסמכים ומנוסים בשירות קנוי.

מערך הפיזיותרפיה מהווה טיפול משלים למערך הרפואה היועצת והינו גורם 

 המשפר את יעילות ואיכות הטיפול. 

 

 מערך הרוקחות
ריכוז תחום ניהול התרופות בשב"ס בראשות רוקחת ארצית, 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.

 ום המעבדותתח
בשב"ס קיים מערך מעבדות טוקסיקולוגיות במחוזות שב"ס ומעבדה קלינית 

הממוקמת במתחם רמלה המספקות שרות טוקסיקולוגי לגילוי וזיהוי סמים, ע"י 

 בדיקות סמים לאסירים ולמועמדים לעבודות שירות. 

המעבדות הטוקסיקולוגיות משתתפות במערכת בקרת האיכות הבינלאומית, 

CAP ,.הן לבדיקות הסמים הראשוניות והן לבדיקות האימות 

במעבדה הקלינית מבוצעות בדיקות קליניות רוטיניות בסיסיות, לבתי הסוהר  

במתחם רמלה. אשר מסייעות לרופא בהבנת מצב המטופל ובהכוונתו לביצוע 

 בדיקות נוספות.

המעבדה הקלינית כוללת ספירות דם, בדיקות שתן לכללית, איסוף שתן, 

 ביוכימיה, בדיקות קרישה וניטור תרופות.

 

 רפואת סגל
רפואת הסגל הינה רפואה המוענקת לסגל במקום עבודתו ומטרתה מתן שירותים 

משלימים לשירותי קופת החולים. ענף רפואת סגל אחראי על מזעור חשיפתם של 

 העובדים לחומרים מסוכנים ולפגיעתם בעת השרות. 

עמדים לגיוס, בהתאמתם לגיוס או להמשך שירות הענף עוסק במיון רפואי של מו

 ובתנאים הנדרשים לשירות הסוהר. 

הענף מפעיל ועדה רפואית לצורך בחינת מצבו הבריאותי של הסוהר והתאמתו 

 להמשך שירות ובתנאים הנדרשים למילוי תפקידו. 

 הכשרת והדרכת הסגל הרפואי
 ושמירת כשירות לסגל הרפואה בארגון:מערך רפואה מקיים מערך הדרכות נרחב לביצוע הכשרות 

 )קורס מנהלי מרפאות )קורס מסמיך 

 )קורס פרמדיקים )בשיתוף מד"א 
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 )קורס חובשים )קורס מסמיך 

 השתלמויות רופאים, חובשים, נרקולוגים 

 רענון ידע מקצועי למנהלי מרפאות 

 הכשרות מקצועיות לחובשים, אחיות, רופאים ורופאי שינים 

  השתלמות החייאה 

 למות באר"ן )אירוע רב נפגעים( השת 

 נתונים כלליים
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 סה"כ מפגשים/טיפולים מפגשים/טיפולים

 245,000   מס' מפגשים בין אסירים לרופאי יחידות

 580,000    מס' המפגשים בין אסירים לצוות רפואי

 30,000          מס' אסירים שקיבלו טיפול תרופתי

 650                        סםמס' אסירים מקבלי תחליפי 

 35                    מס' אסירים חולים סיעודיים 

 500          מספר אסירים שנבדקו בטלה רפואה

 5,400 מספר אסירים חולים כרוניים

מספר מפגשים עם רופאים מומחים בתוך 

 הכלא

6,000 

 2,200 מענה לפניות בתחום חופש המידע הרפואי

 3,800 טיפולי פיזיוטרפיה לאסיריםמספר 

 55,000 מספר טיפולי שיניים לאסירים
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 לדו"ח השנתינוספים עדכונים 
 תגובת שב"ס פירוט הסעיף סעיף

רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות  4.10

 פרסמה בשנה החולפת

 לא פורסמו השנה דוחות

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות  4.11

המנהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות ושיש 

 6להן נגיעה או חשיבות לציבור, כאמור בסעיף 

 לחוק

פקודות הנציבות 

מפורסמות לעיון הציבור 

באתר האינטרנט  של 

 שב"ס.

תיאור מאגרי המידע של הרשות הרשומים אצל  4.12

וק הגנת הפרטיות, רשם מאגרי המידע לפי ח

בהתאם  והמטרות לשמן הוקמו ,5015-התשמ"א

 לחוק הגנת הפרטיות

מאגרי המידע של שב"ס 

 פטורים מזכות עיון לציבור.

סוג הקרנות והמלגות שבמימון הרשות,  4.13

הקריטריונים ואופן הפניה לקבלת מימון 

 מהקרנות או המלגות

 לא רלוונטי לשב"ס

למוסדות ציבור בשנה  תמיכות שהעניקה הרשות 4.14

החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות 

 והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם

 לא רלוונטי לשב"ס

פירוט הרשויות הציבוריות והתאגידים שהרשות  4.16

 אחראית על תחומי פעילותם

 לא רלוונטי לשב"ס

 ונמצא באתר פורסם בנפרד דיווח ממונה 4.17

 

 


