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 פרי קטי גונדר-רב   – הסוהר בתי נציבת דבר
 

שקיפות פעילותן של רשויות המדינה היא מערכי היסוד של המשטר הדמוקרטי. על חשיבותם של 

ביחסים שבין הפרט " המשפט העליון, כאשר קבע:חופש המידע וזכות הציבור לדעת, עמד בית 

לבין רשויות השלטון יש להגשמת זכות הציבור לדעת חשיבות ראשונה במעלה. בכך תלוי עצם 

קיומה של ביקורת ציבורית על פעולת הרשויות, ובקיומה של ביקורת זו מותנה אמון הציבור 

 (.ציטרין נ' שר המשפטים 5771/93)דברי כב' השופט אליהו מצא בבג"צ  ברשויות עצמן"

שירות בתי הסוהר הוא רשות מנהלית ייחודית, אשר מטבעה מכתיבה אורחות חיים, סדר ומשמעת 

לאוכלוסיית העצורים והאסירים. עם זאת, בהיכנסו של אדם לכלא הוא אינו מקפח את כבודו ואת 

ור מוטלת על שירות בתי הסוהר, בין היתר, החובה להציג בפני זכויותיו היסודיות. נוכח האמ

הציבור, באופן שקוף ונגיש, את מירב המידע בהתאם לחוק, ובכך לאפשר פיקוח וביקורת חיצוניים, 

 ולחזק את אמון הציבור בשב"ס ובמשרתיו.

אתגר חסר השנה החולפת הייתה שנה מורכבת, בעיקר מן ההיבט הבריאותי. נגיף הקורונה נשא עמו 

תקדים, וחייב את שירות בתי הסוהר להיערכות מיוחדת אשר מטרתה, מחד, למנוע את התפשטותו 

של הנגיף בקרב אוכלוסיית הכלואים וסגל שב"ס, ומאידך, לשמור על תנאי כליאה נאותים לצד 

 הקפדה על זכויותיהם של העצורים והאסירים. אמנם, גם היום אנו מצויים תחת עננת הנגיף, אך

אנו ממשיכים, כפי שעשינו עד כה, לנווט את הארגון, בתיאום עם משרד הבריאות וגורמי המקצוע, 

 בתבונה ובמקצועיות.

אתגרים רבים עומדים בפני שירות בתי הסוהר בשנה הקרובה: כארגון ביטחוני, שב"ס יפעל לחיזוק 

בשגרה ובחירום, תוך תיאום ושת"פ עם גופי ביטחון והצלה  –מוכנותו וכשירותו המבצעית 

מקבילים. בנוסף, במסגרת החלטת בג"צ בנושא "שטח המחייה" שב"ס יקדם מהלכים לשיפור 

ליאה הקיימים, להרחבת והקמת מתקנים חדשים, והתאמתם לסטנדרטי כליאה תשתית מתקני הכ

ראויים. לצד זאת, שב"ס יעמיק וירחיב את תהליכי התקון ואת הקשר החיוני עם הקהילה, במטרה 

את הכליאה החוזרת, ויפעל למניעת אובדנות בקרב אוכלוסיית  –לעצור את הדלת המסתובבת 

 הכלואים. 

לא רק כארגון כליאה לאומי אלא גם  –מתוך אחריות ומחויבות ציבורית  אנו מקדמים את הבאות

כמנגנון לטיפול, שיקום והשבה לחברה במקרים המתאימים. אנשי שירות בתי הסוהר ימשיכו 

לשאת בתפקידם באחריות, במקצועיות ובנחישות, ויעשו למען חיזוק חוסנה הלאומי והחברתי של 

 מדינת ישראל. 

ורמים המקצועיים אשר עמלו על הכנת מסמך זה ולאנשי תחום "חופש המידע" אני מודה לכלל הג

לעיני הציבור, תוך מדיניות ברורה כי ככל  –אשר הביאו את המידע המוחזק על ידי שב"ס בנאמנות 

 שניתן ואפשר נחשוף מידע לציבור בישראל.
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 .1949שרות בתי הסוהר הוקם בשנת 

הוכר כארגון הכליאה הלאומי, שרות בתי הסוהר  2006בשנת 

 משתייך למערכת אכיפת החוק וכפוף למשרד לביטחון הפנים.

שרות בתי הסוהר הוא ארגון ביטחוני בעל ייעוד חברתי מובהק, 

המחזיק במשמורתו אסירים פליליים וביטחוניים לתכלית ההגנה 

 על שלום הציבור וביטחונו.

הסוהר מחויב לאחזקתם של האסירים במשמורת שירות בתי 

נאותה ראויה ומכבדת לצד שיקומם והקניית כלים מתקנים כך 

 שיוכלו להשתלב בחברה באופן מיטבי לאחר שחרורם.
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  בסיס החוקי לפעילות שב"סה
 

 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  •

 

 נהחקיקת מש
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  •

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

 

 

 ותוראות ופקודה
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
ההוראות בדרג המנהל. ההוראות קובעות את שיטת ביצוע  הוראות ביצוע המרכזות את כלל

 המשימות ומחייבות את כלל שב"ס.

  נהלי שב"ס המותרים בפרסום מצויים באתר האינטרנט של שב"ס.
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 מרכזיותשימות מ
 

 

 .החזקה במשמורת אסירים, עצורים ושוהים 
 

 .מניעת פשיעה בתוך ומתוך מתקני כליאה 

 

  ושיקום לצורך השתלבות מיטבית הפעלת מערך התקון לטיפול

 בקהילה לאחר השחרור

 

  הפעלת מערך חלופות הכליאה כאלטרנטיבה למאסר ומעצר בתוך

 החומות.

 

 .הפעלת מערך הפיקוח ומעקב אחר עברייני מין 

 

 הפעלת מערך ליווים ארצי. 
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 מדיניות הארגון, ייעוד וחזון
 

 
 

 :מדיניות 

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

במאפייני האסירים הנקלטים, בסוגי העבירות ובאורכי המאסר, דבר המחייב שינוי 

לצד זה, חלופות כליאה ופיקוח תחת אחריותו הכליאה.  והן  ןמתמיד, הן במענה התקו

יו של הארגון התרחבו ועוד צפויות להתרחב, עובדה המאתגרת את תפישת תפקיד

 המסורתיים של הסוהר.

 

שירות בתי הסוהר כארגון הכליאה הלאומי הוא ארגון בטחוני המחזיק במשמורתו 

אסירים פליליים וביטחוניים לתכלית ההגנה על שלום הציבור וביטחונו. עם זאת, 

 42הוא בעל יעוד חברתי מובהק, יעוד שאף הודגש ביתר שאת עם חקיקת תיקון 

ת המשאבים ליישומו. לצד כל אלה, שב"ס מחויב באחזקת לפקודת בתי הסוהר, וקבל

משמורת בטוחה, נאותה  –האסירים במשמורת נאותה ראויה ומכבדת. משימות אלה 

ועוד רבות אחרות טומנות בחובן דילמות ואתגרים רבים איתם חובה על  –ותקון 

 שב"ס להתמודד ללא מורא.

 

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

תוך גילוי אחריות לאומית הן כלפי עוברי חוק והן כלפי נפגעי העבירות. קיימת דרישה 

גוברת לשקיפות ארגונית באמצעי התקשורת, וכן למעורבות גוברת של החלטות 

שנים מאתגרות. על כי נכונו לשב"ס  שיפוטיות בתהליכי הכליאה. כל אלה, מעידים

לפעול לשיפור ולתכנון ארוך טווח של הכליאה ותועלותיה. כלל כן, על הארגון 

המשימות הארגוניות נשענות על כתפי הסוהרים והקצינים בארגון. אנשי סגל אשר 

מבצעים את משימתם, ביום ובליל, בתוך המתקנים ומחוצה להם, במסירות, 

 באחריות ובתחושת שליחות. 
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 :ייעוד
 

 

 

 בטוחה ונאותה.החזקת אסירים במשמורת 

תוך שמירה על כבודם, מילוי צרכיהם הבסיסיים, והקניית כלים  

 מתקנים לכל האסירים המתאימים לכך.

 

שירות בתי הסוהר פועל לטיפוח אנשי הסגל, פיתוח מתקני כליאה 

הולמים ואנושיים תוך מיצוי טכנולוגיות מתקדמות והתייחסות מעמיקה 

 .לאדם באסיר

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :חזון

 

 ביטחון לציבור ולקהילה

 ושיקום האסיר למען העתיד
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 נתונים סטטיסטיים
 

 2020מצבת אסירים פליליים לשנת 

 

 

 2020 – 2010מצבת אסירים פליליים לשנים 

 

3,053 3,210
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6,175 6,097 6,239 6,324 6,362 6,457 6,493 6,397 6,367
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 2020מצבת אסירים ביטחוניים לשנת 

 

 

 

 

 

 

 2020 – 2010מצבת אסירים ביטחוניים לשנים 
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 2020 – 2010מצבת זרים לשנים 
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 התפלגויות שונות

 2020אורכי מאסר לשנת 
 1מצבת כלואים בחלוקה לאורכי מאסר

 פלילי בטחוני תקופת מאסר
 136 9 עד שלושה חודשים

 289 21 משלושה חודשים עד חצי שנה
 350 47 מחצי שנה עד שנה

 313 25 משנה עד שנה וחצי
 1,269 214 משנה וחצי עד שנתיים

 781 177 3 - 2מאסר שנות 
 737 247 4 - 3שנות מאסר 
 403 220 5 - 4שנות מאסר 
 348 144 10 - 7שנות מאסר 
 393 176 15 - 10שנות מאסר 
 299 270 20 - 15שנות מאסר 

 489 507 ומעלה 20 -שנות מאסר מ
 372 566 מאסר עולם

 
 2020 – 2010מגדר בשנים 

 בטחוני פלילי חודש

 נקבה זכר נקבה זכר

12/2010 11,865 204 5,907 39 

12/2011 12,139 234 4,486 7 

12/2012 12,328 212 4,741 12 

12/2013 12,085 196 5,048 16 

12/2014 11,916 190 5,877 21 

12/2015 11,197 179 6,304 52 

12/2016 10,339 178 6,096 51 

12/2017 10,282 162 6,087 62 

12/2018 8,860 138 5,475 53 

12/2019 9,023 139 4,635 40 

12/2020 9,361 144 4,272 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 2020הנתונים נכונים לסוף חודש דצמבר  1
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 2020 - 2010גיל פליליים בשנים 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 גיל

 11 11 16 21 23 33 30 40 44 54 44 16עד גיל 

 73 60 71 88 108 103 152 174 176 166 163 18עד  16 -מ

 479 480 462 532 640 671 760 826 876 842 851 21עד  18 -מ

 1,312 1,198 1,197 1,458 1,447 1,704 1,769 1,915 1,989 1,884 1,872 25עד  21 -מ

 1,681 1,655 1,619 1,935 1,862 2,088 2,228 2,245 2,320 2,284 2,248 30עד  25 -מ

 1,543 1,463 1,365 1,592 1,632 1,645 1,805 1,837 1,861 1,880 1,816 35עד  30 -מ

 1,173 1,212 1,134 1,306 1,316 1,398 1,488 1,442 1,533 1,454 1,461 40עד  35 -מ

 974 891 898 1,074 1,058 1,175 1,244 1,250 1,260 1,202 1,207 45עד  40 -מ

 733 750 769 895 889 950 991 978 991 1,065 995 50עד  45 -מ

 573 572 571 632 675 718 768 764 708 760 709 55עד  50 -מ

 436 398 393 431 411 449 450 446 445 449 399 60עד  55 -מ

 247 221 247 263 260 277 271 225 222 208 207 65עד  60 -מ

 157 156 147 153 142 131 129 106 112 107 78 70עד  65 -מ

 118 100 114 105 93  79 86 82 81 75 70מעל 

 

 

 

 

 

 2020 – 2010גיל ביטחוניים בשנים 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 גיל

 11 43 43 78 71 122 22 24 24 19 29 16עד גיל 
 120 164 164 278 240 308 171 150 181 118 184 18עד  16 -מ
 618 851 851 1,026 910 999 842 709 537 268 596 21עד  18 -מ
 768 1,165 1,165 1,315 1,337 1,350 1,225 965 759 746 1,103 25עד  21 -מ
 704 924 924 950 1,007 1,015 1,064 930 973 1,098 1,448 30עד  25 -מ
 486 656 656 765 887 924 1,027 984 1,054 1,061 1,223 35עד  30 -מ
 540 709 709 796 811 850 782 707 648 600 708 40עד  35 -מ
 508 522 522 512 474 427 398 330 318 290 341 45עד  40 -מ
 297 269 269 243 212 195 183 149 143 163 179 50עד  45 -מ
 131 119 119 105 111 96 108 69 81 82 89 55עד  50 -מ
 71 67 67 60 59 50 51 32 17 30 40 60עד  55 -מ
 38 31 31 14 20 23 21 12 16 12 8 65עד  60 -מ
 11 4 4 5 4 2 9 4 3 5 3 70עד  65 -מ

 5 4 4 4 4 2 2 2 2 3 6 70מעל 
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 2020 – 2010עבירות פליליים בשנים 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 עבירות

 1,651 1,419 1,336 1,492 1,606 1,888 2,493 2,505 2,597 2,668 2,564 אלימות
עבירות כלפי 

 1,374 1,379 1,392 1,416 1,420 1,462 1,481 1,474 1,434 1,426 1,397 אדם-חיי

 1,158 1,193 1,027 1,197 1,047 1,099 1,166 1,104 1,256 1,345 1,465 עבירות סמים
עבירות 

ביטחון 

 המדינה
690 835 914 839 917 1,226 1,115 1,115 972 964 1,106 

 1,072 1,201 1,081 1,359 1,308 1,444 1,520 1,611 1,715 1,715 1,733 עבירות רכוש
 889 899 919 997 1,053 1,121 1,135 1,152 1,123 1,140 1,125 עבירות מין

שהיה בלתי 

 636 601 706 928 931 1,094 1,374 1,544 1,619 1,407 1,310 חוקית

עבירות רישוי 

 440 409 400 562 566 493 471 488 406 298 299 ותעבורה

 351 354 354 426 467 515 565 592 533 529 545 עבירות שוד
עבירות 

 195 174 192 286 286 296 233 242 220 200 175 מירמה

עבירות הסדר 

 161 160 195 242 275 346 454 411 432 439 440 הציבורי

 68 85 109 111 147 166 185 182 200 247 209 שאר עבירות
עבירות 

 42 38 65 78 60 60 71 76 74 80 77 כלכליות

עבירות כלפי 

 45 43 39 34 29 25 22 20 22 20 22 המוסר
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 2020 – 2010תושבות פליליים בין השנים 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קבוצת 

 תושבות

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 תושבות

ארצות  חו"ל

 220 220 218 208 229 245 287 272 277 204 134 חוץ

ארצות  

 71 49 53 55 59 71 84 82 142 132 144 ערב

 7,900 7,656 7,410 8,605 8,665 9,293 9,958 10,027 10,144 10,299 10,119 ישראל ישראל
מזרח  

ירושלים 

ורמת 

 הגולן

315 339 349 321 356 466 531 505 444 452 456 

 25 32 37 37 41 127 110 66 79 63 65 אזח"ע שטחים

 838 758 841 1,076 1,033 1,227 1,363 1,563 1,622 1,405 1,351 יו"ש 
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 דת ופליליים
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 דת

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 4,338 4,424 4,416 5,139 5,314 5,637 5,943 6,020 6,148 6,220 6,194 יהודי יהודים

לא 
 יהודים

 –ערבי 
 מוסלמי

4,996 5,239 5,457 5,303 5,155 4,799 4,226 4,363 3,469 3,546 3,880 

 323 309 319 329 383 385 399 400 411 416 400 נוצרי 

 685 635 587 408 395 347 367 333 307 256 232 בדואי 

 98 113 90 117 119 117 143 142 150 155 167 דרוזי 

 60 46 45 55 52 82 95 82 73 87 81 אחר 

 –ערבי  
 נוצרי

41 41 46 33 36 31 28 28 20 28 22 

 –ערבי  
 אחר

15 26 20 16 18 29 41 47 55 65 104 
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 הגדרות תפקידים
 

 בתי הסוהר נציב
 

 :וסמכויותתפקידים 

הדרג הפיקודי העליון והינו  עפ"י המלצת השר לביטחון פנים, הנציב מתמנה על ידי הממשלה 

 ביותר בשירות.

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

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

קיום המשטר והמשמעת  . ובמחוזות קיום שגרת ביקורים בבתי הסוהר הסוהרים. סגל הסוהר ו

נקיטת הליכי השעיה, מינוי סוהרים וקצינים העברתם, העלאתם או הורדתם בדרגה.  בשירות, 

   שחרור או פיטורי סוהרים בכפוף לאישור השר, על פי החוק. 

 08-9193800 -פקס   08-9776800 -טלפון 

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

 

 

 ראש מינהל משאבי אנוש
 

 נושא באחריות לתחומים הבאים: 

ניהול נושא כוח  . ישוריהם ולצורכי שירות בתי הסוהרגיוס מועמדים לשירות ושיבוצם בהתאם לכ

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

 . ובגמלאי השירות

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

קיום  ר, פיקוח ומעקב אחר הדרכת הסגל ביחידות השירות ואחתכנוןובמסגרות חיצוניות. 

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

 המבצעי. 

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

 משמעת.

  08-9194100   -פקס'         08-9775700   -טלפון   

 81, ת.ד: 72100, מיקוד: רחוב: איזור תעשייה צפוניכתובת : עיר: רמלה, 
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 "שמיוע
 

 נושא באחריות  לתחומים הבאים: 

 טיפול בכלל הנושאים המשפטיים הנדרשים לפעילות השירות. 

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. 

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

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

 . לנציב ולפיקוד שב"ס בענייני חוק ומשפט

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

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

מתן הדרכה חברות בוועדות ובצוותי עבודה משרדיים ובין משרדיים. תעסוקה, יועמ"ש רכישות, 

טיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע, פיקוח והנחייה מינוי ועדות חקירה. טיים. בנושאים משפ

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

ריכוז הטיפול בענייני חקיקה קישור ותיאום עם הנהלת בתי המשפט ועם לשכת עורכי הדין. 

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

חוות דעת על מסמכים  עריכת מסמכים משפטיים שהשרות צד בהם ומתןהמשפט העליון. 

ייצוג  פיקוח משפטי על הפעלת הדין המשמעתי לסוהרים. שיש להם נגיעה לשירות. משפטיים 

תיאום הטיפול בחקירות נגד סוהרים הנציב בפני בית הדין למשמעת ובפני בית הדין לערעורים. 

שחרורים לעניין  ריכוז הטיפול במתן חוות דעת לוועדותוקביעת אופן הטיפול המערכתי בהן. 

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

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

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

 לאסירים בשב"ס.

 08-9193840      -פקס'         08-9776836      -טלפון  

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

 

 רמ"ח תקשורת והסברה
 
 נושא באחריות  לתחומים הבאים:  

ת הסברה קביעת מדיניו, התקשורת שאי הסברה, קשר עם אמצעייעוץ לנציב ולפיקוד הבכיר בנוי

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

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

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

 ארגון בציבור. דימויו המקצועי של ה

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

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

קיום . בבתי הסוהרומם וביקור גורמי חוץ אישור סיורים ותיא. בשם השירות לתקשורת ולציבור

 תיאום מדיניות ההסברה עם דוברות המשרד לביטחון פנים. . שרים עם גורמים בינלאומייםק

 08-9193810     -פקס'        08-9776806     -טלפון 

 81, ת.ד: 72100, מיקוד: כתובת  : רמלה, רחוב: איזור התעשייה הצפוני
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 בית הדין למשמעת סוהרים
 

  .מערכת השפיטה המשמעתית של סוהרים במסגרת בית דין קבועהפעלת ייעוד: 

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

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

ים ואישורם טרם פרסומם. בחינת נוסח פקודות נציבות מינויים כקציני שיפוט. בחינת נוסח נהל

 טרם אישורו ע"י הנציב.

    08-9193804   -פקס'         08-9776281    -טלפון 

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

 

 ראש אגף האסיר
 
 נושא באחריות לתחומים הבאים:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  08-9193950  -פקס'    08-9775950    -טלפון 

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

 

 ראש חטיבת כליאה 
  
 נושא באחריות  לתחומים הבאים:  

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

 משאבי הכליאה הלאומיים.

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

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

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

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

הוראות והנחיות מקצועיות ולביצוע ביקורות ובקרות. שותפות בהובלת שינויים ארגוניים 

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

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

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

 אלקטרוני.

 08-9194006פקס:       08-9775960 .טלפון :

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

 

 נושא האחריות לתחומים הבאים:

סוציאלית לאסירים. ניהול מערך החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ניהול מערך העבודה ה

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

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

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

 בריאות הנפש לאסירים באמצעות משרד הבריאות.

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

 הטפול המשולב.

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

 הטיפול המשולב. אחריות מטה ליישום תחומים אלה.

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

 התעסוקה.

 08-9193968פקס'     08-9775965טלפון : 

 .81 -ת.ד.  ,72100 -מיקוד  ,איזור התעשייה הצפוני -רמלה, רחוב  -כתובת: עיר 
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 ראש אגף מטה שב"ס
 

 נושא האחריות לתחומים הבאים:

 . הול עבודת המטה בשירות בתי הסוהרתיאום וני ,ריכוז

וע החלטות הנציב פיקוח ומעקב אחר ביצממונה מטעם הנציב על המערכות המנהליות בשב"ס. 

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

ל ריכוז הטיפו. נון התקציב בתיאום עם מנהל תכנוןהנחיית תכמתוך התוכנית הרב שנתית. השנתי 

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

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

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

 . תנאי מחיית האסיר

 08-9913801 -פקס'     08-9776801 -טלפון  

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

 
 לוגיסטיתראש מינהל תמיכה 

 

 נושא באחריות לתחומים הבאים:

ניהול 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. 

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

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 

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

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

למימוש התוכנית. ריכוז, עיבוד, ניתוח והכנת תוכניות עבודה ותקציב רב שנתיים וחד שנתיים 

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

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

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

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

ית. אחריות מטה כוללת לביצוע ביקורות מקצועיות בתחומי הפעילות של מקצועית ופיקוד

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

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

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

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

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

ניהול מתקדמות וממוחשבות הפעילויות בהתאם להנחיות. אחריות לפיתוח ויישום מערכות 

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

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

 רכישות.  , מחלקת בינוי ונכסים ומחלקתמחלקת לוגיסטיקה ואספקהפים: לראש המינהל כפו

 08-9194050    -פקס'          08-9776840   -טלפון 

 81, ת.ד: 72100, מיקוד: כתובת :  עיר: רמלה, רחוב: איזור תעשייה צפוני
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 נהל תכנון ראש מ

 

 נושא באחריות לתחומים הבאים:

 . (ובקרתו )כולל התכנון האסטרטגיריכוז התכנון הארגוני והתקציבי 

. עיבוד תכנית והתוכניות לטווח ארוך של הארגון ז וגיבוש התוכנית האסטרטגיתריכו: תפקידים

ני. פיקוח ארגוהרב שנתית והצעת המתווה התקציבי/ העבודה השנתית על בסיס תכנית העבודה

קביעת העקרונות  ., תכנית העבודה השנתית ותכנית העבודה הרב שנתיתובקרה על ביצוע התקציב

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

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

יצוע ב. גוניות על בסיס שיטות כמותיותהכליאה. ניתוחים סטטיסטיים וכלכליים ובחינות אר

עיבוד ופרסום פרוגרמות לתשתיות . יטות ותהליכי עבודהבדיקות ארגון ושיטות )או"ש( לשיפור ש

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

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

 העבודה והפעילות השוטפים.

המחלקות הבאות: מחלקת ארגון ותקינה ומחלקת תכנון, ענף אסטרטגיה לראש המנהל כפופות 

 וענף מחקר.

 08-9193890    -פקס'        08-9776760    -טלפון 

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

 

 
 ראש מנהל טכנולוגיות 

 

 נושא באחריות לתחומים הבאים :

 . קת מאגרי המידע הממוחשבים בשירותפיתוח ותחזו, ניהול 

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

התקשורת. פיתוח כלים ותשתיות אחדות לכלל המערכות הטכנולוגיות והתאמתם לקדמה 

ון השונות. איתור צרכים טכנולוגיים הטכנולוגית. ריכוז יעדים ותוכניות וקביעת מדיניות הארג

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

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

יים. ייצוג שב"ס בפני גורמים , ימי עיון והשתלמויות מקצועפיקוח, בקרה והפעלה של קורסים

 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. 14עיר: ירושלים, רחוב: הרטום כתובת :  
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 ראש מנהל הדרכה

 

 :נושא באחריות לתחומים הבאים

, זורו והפצתו לאורך ולרוחב הארגוןניהול הידע וההדרכה בארגון: ייצורו, לכידתו, תיעודו, אח

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

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

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

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

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

להדרכה, מתן תמיכה הדרכתית לשינויים מקצועיים, טכנולוגיים, וארגוניים, פיתוח סגל הדרכה 

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

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

ותמיכה, ניהול ספקים, רכש, משאבים ותקציב ההדרכה, השכלה חינוך והסברה, בקרה והערכת 

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

 קירים והפקת לקחים, כתיבה והפעלה של  תורות מקצועיות. והכשרות תוך תפקיד, ניהול התח

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

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

 08-9193941    -פקס'        08-9776331    -טלפון 

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

 
 
 

 
  ראש מחלקת ביקורת פנים

 
 :נושא באחריות לתחומים הבאים 

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

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

 . הסוהר

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

קב בנושאי ביקורת ומע, מבקר המשרד לביטחון פנים וגופים אחרים קר המדינהותיאום עם מב

רכים על פעילות השירות בהתאם לצעריכת סקרים ובדיקות . אחר ביצוע המלצות מבקר המדינה

 . וכמתחייב מן הפעילות השוטפת

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

 ביחידות.

 08-9193855   -פקס'       08-9776790    -טלפון 

  81.ד: , ת72100, מיקוד: רמלה, רחוב: איזור התעשייה הצפוני :כתובת :  עיר
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 ראש אגף ביטחון ומבצעים
 

 :נושא באחריות לתחומים הבאים

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

 , מערך המודיעין ופעילות היחידות המיוחדות. מערך הביטחון והמבצעים

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

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

הביטחון והאבטחה והפיקוח עליהם, לרבות אחריות מטה לתכנון  ואמצעימערכות הביטחון 

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

, המשל"טים והחפ"קים. רה ובחירום באמצעות מערך החמ"ליםמערכי השליטה והבקרה בשיג

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

ודית להפעלה/הקצאה של יחידת מצדה ומשימות מיוחדות באמצעות יח' נחשון. אחריות פיק

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

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

יות ויעדים של אגף הביטחון והמבצעים כנגזרת יישום המדיניות. אחיות כוללת לקביעת מדינ

 הפעילויות באגף בהתאם להנחיותיו. ולביצועהנציב.  אחריות לביצוע החלטות הנציב  ממדיניות

: ראש חטיבת ביטחון, ראש חטיבת המודיעין, מפקד יחידת חון ומבצעים כפופיםלראש אגף ביט

 נחשון, מפקד יחידת מצדה.

   08-9193802 -' פקס    08-9776802 -טלפון 

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

 
 
 
 

 ראש חטיבת המודיעין
 

 :נושא באחריות לתחומים הבאים

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

  .הסמים בבתי הסוהרהחלטות ולצורך לחימה בנגע 

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

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

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

ל בחשד למעשים פליליים של בטיפוותיאום עם המשטרה  ,פיקוח על שמירת טוהר מידות סגל

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

מים בבתי הסוהר באמצעות ביצוע פעולות למיגור נגע הס. פצת סקירות מודיעיניות בתוך שב"סה

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

. ים שתכליתם אבטחת מסמכים וידיעות, שיטות ואמצעקביעת נהליםלגיוס, בסיוע גורמי חוץ. 

 הנפקת רשיונות כניסה לכלל האזרחים הנכנסים לבתי הסוהר.

 08-9193900פקס'     08-9775900טלפון : 

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

 :נושא באחריות לתחומים הבאים

ות ניהול מערכות הביטחון ואחריות מטה לתכנון סדרי הביטחון והאבטחה, רשויות מבצעי

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

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

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

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

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

תוכנית עבודה שנתית בתחום הביטחון ואבטחה. הנחיות מקצועיות  בתחומי הביטחון והאבטחה 

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

 בשב"ס ומחוצה לו.

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

  08-9194000  -פקס'   08-9776433 -טלפון 

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

 
 
 

 

 
 יחידת נחשון 

 

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

 . ות מיוחדות הנגזרות מתפקידי שב"סשימות ביטחונימ

, בתי המשפט ובתי המעצר רים באבטחה בין בתי הסוהר השוניםליווי אסיתפקידים: 

, אמל"ח וחנ"מ. טחון, לאיתור סמיםהנחיות מח` ביביצוע חיפושים יסודיים ע"פ המשטרתיים. 

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

 . אנשי סגל מאוימים ובני משפחותיהםאבטחת 

בעת חירום, ביקורי בית  , פינוי בתי סוהראבטחת אירועים :ות מיוחדות כגוןביצוע משימ

ביצוע אימונים והדרכות . וז בבתי חולים חוץבעת בדיקות ובעת אשפאבטחת אסירים  .באבטחה

 .לשיפור 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 

אישים ושאר משימות ייעודיות, בשירותם הקודם כלוחמים וכקצינים ביחידות עילית, בסיירות 

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

 בתרגילים ארציים לכוחות מיוחדים. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 יחידת דרור

 

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

 מודיעין. 

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

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

 . מים, הפצתם והסחר בהם בבתי הסוהרנקיטת פעולות למניעת השימוש בסייעוד: 

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

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

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

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

 קידי היחידה. בשירות ובמשטרת ישראל לצורך מילוי תפ

 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 סוהרסגן מפקד בית 

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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 מחוזות – פרק ב'
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  חוז צפוןמ
 
 
 

 רקע

 .ישראל מדינת של הצפוני בחלקה הפרוסים כליאה מתקני 9 קיימים צפון במחוז
 .וביטחוניים פליליים ועצורים אסירים 3800-כ מאכלסות צפון מחוז יחידות

 - ו א"בד ,1279 סדיר בשירות 163 - כ מתוכם סגל אנשי 1756 משרתים וביחידות המחוז במפקדת
  .קצינים314 

 מתקני הכליאה

במחוז צפון נמצאות היחידות הבאות:  חרמון, צלמון, שיטה, גלבוע, קישון, מגידו, דמון, כרמל, 
 שלוחת עכו.

 ומנהל מטה תחום

 
 אימונים מרכז

 
, התאפיינה במגבלות הקורונה בעת הזו תחום ההדרכה נפגע קשות והוצבו אתגרים רבים 2020שנת 

בפני המא"מ אולם תוך גילוי תושייה ובניית כיתות מותאמות להדרכה עברו כלל יחידות המחוז 
הדרכות דו יומי אשר נתנו מענה הדרכתי בתחום שמירת הכשירות המבצעית וכן נערכו מס' תרגילים 

 דתיים בשת"פ עם אג"ם המחוז על מנת לבחון לשמר את הכשירות המבצעית של היחידה יחי
 :2020בשנת  מ"המא פעילות את מרכזת טבלה ב"מצ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 תחבורה

  
התנהלה בצורה שונה משנים קודמות לאור אירועי הקורונה , למרות הפגיעה   2020שנת העבודה  .1

של נגיף הקורונה בפעילות בתחום הבטיחות בתעבורה בוצעו פעולות במתכונת שונה הממשית 
 מביימים רגילים .

   
 פירוט פעילות הדרכתית שבוצעה : .א
הדרכות נהיגת קיץ במתכונת מקוונת הכוללת מצגת למידה ומבחן מסכם , הועבר במערכת  .ב

 מקוונת מסוג "מופת". 
 מחזיקים ברישיון נהיגה משטרתי . ריענון דיני תעבורה לכלל סוהרי המחוז ה .ג
 יום הכשרה מקצועית לרכזי תחבורה מחוץ צפון  .ד

 תחום
נושא / אימון / הדרכה 

 הכשרה /
2019 

 סוהרים( 1138) 99% אימון דו יומי מא"מ 
לא נערך בשל מגבלות  אימון חד יומי

 הקורונה 
 סוהרים( 1107)99.9% מטווחים

 1 אימון ימ"ז
 0 קורס סוהרי הפרדה

 4 הסמכת א.א.פ
 0 קורס מש"קים דור ב'

 0 רענון לוחמי אש
 0 02חילוץ 

 0 אימון מנ"א
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הדרכת נהיגה ייחודית לנהגים , מפקדי הסעות וסגני מפקדי הסעות בתחום מערך ההיסעים  .ה
 במחוז . 

 פעולות הדרכה והגברת המודעות לנהיגת קיץ / חורף זהירה .  .ו
 רישיון נהיגה משטרתי .  הדרכות בנושא הסבות נהיגה לסוהרים המבקשים .ז
פינת בטיחות בדרכים מחוזית בה מפורסמים תכנים ועדכונים בתחום הבטיחות בתעבורה  .ח

. 
פעילות הדרכתית בתחום חניית רכב שב"ס מחוץ למתקני המחוז בהתאם לפקודות ונהלי  .ט

 שב"ס. 
 הכשרה והסמכת סוהרים לתפקיד רכז תחבורה ביחידה .  .י

 צי רכב ותחזוקת הרכב :פירוט פעילות בתחום ניהול 
 ביקורות בטיחות בדרכים לבחינת תקינות מסמכים ונהיגה נכונה .  .א
 ביקורות תקינות כלי רכב בכל יחידות המחוז אחת לחציון  .ב
 יחידות .  3ביקורת בטיחות ותקינות כלי רכב במתכונת פתע אחת לחציון בחלקיות של  .ג
 קבע לטובת שינוי תרבות הנהיגה ניהול ופיקוח מערכת איתוראן "קופסה ירוקה " בדרך  .ד
 ביקורת במוסכי הסדר ופנצ'ריות נותנות שירות לשב"ס .  .ה
 מיפוי ליקויים בהסדרי תנועה ביחידות המחוז .  .ו
 יחידות מחוז צפון -תוכנית תחזוקה מונעת / שבר רכב תפעולי מסוג חשמלי  .ז
 יחידות מחוז צפון -נהיגה משטרתי" פרויקט החלפת כרטיס "רישיון  .ח
  .ט

 
 בינוי

 
 :הבאים הלוקאליים הפרויקטים בוצעו    
 

 
 מס'

 פרויקט יחידה

 . 04שיפוץ אגף  דמון  .1

 .02-21הרחבת עמדת זקיף באגף  דמון  .2

  דמון  .3

 שיפוץ מועדון סגל+ מעון סגל שטה  .4

 שיפוץ חזות כניסה למעון סגל שטה  .5

  03התקנת רפפות באגף  שטה  .6

 ישיבות. שיפוץ לשכת המפקדה+ הקמת חדר גלבוע  .7

 הצטיידות במשרד רישום. גלבוע  .8

 סגן.\טיפול בסככת מפקד גלבוע  .9

 שדרוג תאורת רחוב + תאורת פנים.  חרמון  .10

 שיפוץ והרחבת משרד רישום. חרמון  .11

 עבודות איטום ביחידה. חרמון  .12

  חרמון  .13

 החלפת מדרגות משל"ט.  כרמל  .14

 חיזוק גדר היקפית מעכבת.  כרמל  .15

 מעון סגל.שיפוץ  כרמל  .16
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 קירוי רחבת מפקדי משמרות. מגידו  .17

 עבודות איטום ביחידה. מגידו  .18

 שיפוץ מקלחות במעון סגל.  צלמון  .19

 צלמון  .20
+ סלילת כביש אש מסביב  10הורדת מסלעה ליד אגף 

 אסלות אמריקאיות לאירופיות. 15+ החלפת 6,5,4לאגפים 
 החלפת קירוי גג "האמבטיה " בימ"ר עכו. קישון  .21

 קישון  .22
 שיפוץ מעון סגל+ הצטיידות בעמדות זקיף. 

 הסדרת חניון סגל+ המרת חדר חינוך לחדר כושר.

 טיפול ברטיבות ובנזילות. מא"מ צפון  .23

 סממ"ז. –הקמת סככה לממ"ז  מפקדת מחוז צפון  .24

 שיפוץ לשכת הממ"ז.  מפקדת מחוז צפון  .25

 צפוןהחלפת פלטות עץ במתכת ביחידות מחוז  מפקדת מחוז צפון  .26

 משימות טכנולוגיות בכלל יחידות מחוז צפון מפקדת מחוז צפון  .27

 

 

 :הבאים הבינוי פרוייקטי בוצעו

 פרויקט יחידה מס'

 צלמון  .1
 מערכת מיזוג באגפים.  

 פרויקט הנגשה למבקרים, מערכת כב"א חצר טיולים.
 מכלול ביקורים+ התקנת מאווררים בחצרות+ פרויקט הנגשה. גלבוע  .2

 שדרוג חצר כלבים )שיקום באמצעות כלבים(. חרמון  .3

 דמון  .4
 התקנת מאגר מים לכיבוי אש .

 .14-16, 6-7החלפת גדר מעכבת. בגזרות 
 ניקוז פנסיון כלבים.

 מאגר מים. שטה  .5

 מגידו  .6
, הרחבת ח"א סגל, גדר מעכבת, עבודות אספלט, הגברת 7שיפוץ אגף 

 לחץ מים.
 

 שדרוג תאורה היקפית ללד. כרמל  .7

 קישון  .8
 שיפוץ כניסה, חדר הסקה, החלפת קו מים, חניון סגל

 
9.    

10.    
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 בטיחות
 

 
 להלן דגשים לגבי פעילות מחוז צפון בתחום הבטיחות:

 הכשרת סגל בקורסים; .2

 משתתפים   9, 1קורס  –עבודה בגובה  (א

  –קורס קציני בטיחות  (ב

 1, משתתף 1קורס  –קורס נאמני בטיחות  (ג

 לא היה –בטיחות מבצעי קורס קציני  (ד

( , ניהול סיכונים, חקירת תאונות ZOOMהכשרה ממוני בטיחות בקורס "בטיחות בחשמל" ) .3
 עבודה, ציוד מגן אישי, ארגונומיה

 הכשרת מדריך עבודה בגובה. .4

 הדרכות אסירים בנושא בטיחות בעבודה בגובה . .5

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

 צאת הנחיות בטיחות לחגים ואירועים )לרבות היערכות לעונות הקיץ וחורף(הו .7

 

 הטמעת פעילות "קופסה ירוקה" בכלל יחידות המחוז, כולל הפקת דו''חות וביצוע בקרה. .8

 ביקורות שוטפות בתחום הבטיחות. .9

 פרויקטים שקודמו בתחום הבטיחות: .10

 בביס''ר דמון 07-09ניקוז גזרות כלבים  (א

 ביס''ר דמון )סכנת נפילת גדר( 10ער בגזרה סגירת בור שנפ (ב

 החלפת צוברי גז בביס''ר דמון (ג

 בביס''ר דמון 3מריחת שיכבה למניעת החלקה בחצר של אגף  (ד

 החלפת מדרגות חרום במעון סגל ביס''ר הכרמל. (ה

 עבודות גיזום בכלל היחידות. (ו

 עבודות ניכוש עשבייה בכלל היחידות. (ז

 הכרמל עבודות ניקוז במכלול חינוך ביס''ר (ח

 פיתוח כביש גישה למטבח בבימ''ר קישון. (ט

 למניעת הצפת מים בביס''ר שטה. 26עבודות בגזרה  (י

 שיפוץ מעון סגל במע''מ עקב מפגע בטיחותי במעון סגל של ביס''ר מגידו. (יא

 עבודות איטום בכלל היחידות. (יב

 עבודות נגישות ביחידות . (יג
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 ביצוע והשתתפות בתחקירי בטיחות ביחידות. .11

 15.06.2020קיץ חם ב -לים מחוזיים עם תרחישים שונים. תרגיל אירגוני  ליווי תרגי .12

 סקר מפגעים בכלל מגדלים של יחידות מחוז צפון. .13
 ליווי והסברה בהכנת תיק בטיחות יחידתי.  .14
 סקר סיכונים בביס''ר דמון יחד עם קצין בינוי מחוזי. .15
 
 
 
 

 טכנולוגיות
 
 

 . VCקיום הדרכות מקצועיות לקציני טכנולוגיה באמצעות 
 קורס למפעילי משקף בביס"ר גלבוע

הטמעת מערכת ברק בכלל היחידות כולל התקנת מחשב שליטה במערכת ברק במשל"ט מחוזי 
 ומחשבי ברק לשיפור הקליטה בדמון וגלבוע

 תקלות במערכות אלקטרוניות  5447 -טיפול ב
 עי טכנולוגיםרכישת ציוד מחשוב ואמצ
 לסגל VCהתקנה והטמעת מערכת 
 דיוני משפט באולמות שיפוט בכלל יחידות המחוז VCהתקנה והטמעת מערכת 

 התקנה והטמעת מערכת מעלות במרכזי חינוך 
 ניהול הרשאות של עבודה מרחוק כולל הטמעה ותמיכה

 לביצוע שיחות וידאו אסירים עם משפחותיהם ZOOMהטמעה ותמיכה באפליקציה 
 ביצוע סקר שירלי לקראת החלפת מערכת טלפוניה בכלל יחידות המחוז

 התקנת אמצעים טכנולוגיים )מדפסת , תשתית( בכלל מרפאות המחוז לטובת בדיקות קורונה
 בכלל יחידות המחוז M91שדרוג מחשבים ישנים מסוג 

 
 

 פרוייקטים טכנולוגיים: 
 

 שון וצלמוןקי –התקנת אמצעים טכנולוגיים באגפי מנועי טל"צ 
 התקנת אמצעים טכנולוגיים במכלול המתנות חדש בקישון

 קישון 3התקנת אמצעים טכנולוגיים ביומן 
 פרויקט חסמים בגלבוע
 שדרוג ביקורים בגלבוע

 התקנת טלפוני שחף באגפים ביטחוניים בדמון וגלבוע
 שטה לביטחוני 7הסבת אגף 

 התקנת משקף חפצים בביקורים שטה
 מחשבים בחרמוןשדרוג כיתת 

 בניית חדר חקירות בצלמון וקישון
 צלמון לאגף חולי קורונה 1הסבת אגף 

 התאמת בימ"ר עכו לחולי קורונה
 

 האסיר תחום

 
 איסוף מתחנות משטרה בשעות הערב והלילה. –מתקיים סבב ג' בבתי המעצר  .1
נה מניעת כניסת נגיף הקורונה למתקני הכליאה, מע –ההתמודדות עם האתגר המרכזי  .2

כליאתי לקליטת עצורים ואסירים ביחידות המחוז באגפי סינון, מענה לקליטת חולי קורונה 
 ולחבי בידוד, מענה כליאתי לאסירים המשויכים למשפחות פשיעה.
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מיצוי מקומות כליאה באגפים ייחודיים ואיתור אסירים לאגפי נ"ס, אסירי עבודה ואגפים  .3
 טיפוליים.

 לתנאי כליאה נאותים ובטוחים .שיפור אגפים  –משמרות נאותה  .4

 מערך כליאה: שינוי ייעוד אגפים עפ"י צרכים ארגוניים. .5

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

 חיזוק השת"פ עם גורמי רפואה, משטרת ישראל, נחשון והנהלת בית משפט. .7

                                                                                                                                                                            קציני כליאה ורשמים. –, הכשרה הדרכה לציוותי הכליאה ביצוע ימי עיון .8

             
                                                                                                                                                                                

 תקון
 
 איסוף נתונים סדור בדו"ח חודשי .1
 מעקב משולבים בתוכניות תקון .2
 שא הכבילות ניתוח נו .3
 עבודה בצל קורונה : .4
 עבודה תקונית בחירום •
 מציאת דרכי פעולה חדשניים •
 התמודדות עם סגלים חסרים •
 תחום המשאב באנושי : .5
 מעקב וביצוע סיומי קדנציות •
 שיחת חתך לעובדים חדשים •
 שיחות חתך לצוותים תקונים ביחידות •
 אובדנותהטמעת השינויים בפקודת ה –אובדנות  .6
 
 

 חינוך
  
  -השלמת השכלה .1

התאמת המענה ההשכלתי למגמות הכליאה במגבלות הקורונה )כולל לימודים מרחוק(, מענה 
למאסרים קצרים, מעבר ללמידה בתוכנית אישית, לימודים והיבחנות במגבלות הקורונה, 

 השכלת יסוד.שילוב עצורים במבחני הגמר ברמת יסוד, העלאת היקף השפוטים המשלימים 
 -תוכניות השכלה ייחודיות  .2

 2קורסים בנושא התנהלות כלכלית בשת"פ אוניברסיטת חיפה. התקיימו  -אקדמיה לפסגות 
 מחזורי לימוד  )חרמון, צלמון וכרמל(.

 מחזורי קשב במגבלות הקורונה 2קיום  -מרכז קשב 
ית להשלמת השכלה תוכנית מודולר -השלמת השכלה לאסירים השפוטים למאסר ממושך 

 תיכונית.)ביס"ר שטה(
  -חינוך חברתי קהילתי  .3

מגוון סדנאות פסיכו  -ניצול  מיטבי של שעות פנאי, שינוי דפוסי חשיבה והתנהגות -רמת הפרט 
חינוכיות בנושאים: התמכרויות, אלימות, התמודדות, תקשורת בינאישית, כישורי חיים, 

 ערכים, תיאטרון וכדומה.
הורות בשלט רחוק שפוטים  -חה: חיזוק החוסן המשפחתי דרך קבוצות אדלררמת משפ 

 -ביקור ילדים בתיווך ק. חינוך )הופסק במרץ עקב הקורונה ( , משחקשר -ועצורים, גשר לקשר
 סדנאות לעצורים, תקשורת זוגית -הורות מעשית באמצעות משחק, קשר משפחתי

 רמת קהילה: 
ון ליין עם האוניברסיטה העברית, קורס "סיפורים בראי תיאטרון א –שת"פ מול אקדמיה  

 הקולנוע  בשת"פ מכון אקדמי ויצו חיפה) שטה(, קבוצת זוגיות בהנחיית סטודנטית מבר אילן.
 ערכות עידוד לזמן בידוד וחלוקתן לקהילה)שטה( -נתינה לקהילה 
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 תוכנית חודש שכולו טוב 
י תרבות בדגש על פעילויות אסיר למען אסיר, פיתוח מרחבים קהילתיים באגפים  כולל ועד 

הרכב מוזיקלי בכרמל שהופיע מרחוק בפני בתי אבות, מופע סטנד אפ בחרמון ע"י אסירים, 
 חדר אתגרים ברוח חדר בריחה שהוכן ע"י אסירים ועוד. 

 הסברה בנושא נגיף הקורונה, שמירת היגיינה, חיסונים 
 יטציה, יוגה וכדומהחוגי ספורט מרחוק, מד -ספורט מרחוק 

 
 תעסוקה

 
סה"כ מסיכות מגן ומסיכות בד  -ייצור ואספקה  -שותפים למאמץ הלאומי נגד הנגיף הקורונה .1

 יחידות 501.000
 40סדנאות סה"כ  5 –"חיפוש עבודה" באמצעות תוכנות חינמיות של משרד העבודה והרווחה  .2

 משתתפים
 קשרי קהילה : .3
 אסירים  215סה"כ מעקב אחר מעקב אחרי משוחררים :  •
אסירים  ) מפעלי טריאוול, קפרו,  54הופנו סה"כ  -הפניות לתחום התעסוקה בשחרור מלא  •

 שורש, חיווט "אלבטרוס" ועוד.(
 , טירת הכרמלכרמיאל, נוף הגליל –לשכות תעסוקה ויזמים  •

 רבנות
 
האגף , תקנון והתחייבות הסדרה בנושא תוכנית אישית באגף אגד כולל חתימה על  חוזה  .1

 האסיר לתוכנית.
 שיחות חתך עם רבני היחידות בדגש על נושאי קשרי קהילה .2
 יום הדרכה לרבני המחוז בנושאים טוהר מידות , הפעלת מורי מדרשות ועוד .3
 יום עיון לקראת חג הפסח .4
 שני כנסי חשיפה לשיקום תורני בזום   .5
 קורס משגיחי כשרות בכרמל .6
 שרי קהילה ק .7
 אסירים 27סה"כ הופנו  -הפניות לתוכניות המשך בשחרור מלא •
 בניית קשר עם רבני קהילות ) ישיבת תורת חיים  , ישיבת נשר , ישיבות חב"ד בצפון ( •
 בניית קשר עם ארגון "בנועם"  •
 

 טו"ש
 התאמת תוכניות טיפוליות לתמורות הכליאה :  .1
 אסירים 16 –אלמ"ב בכרמל  •
 אסירים 40 –עירים בחרמון צ •
 חדשים 4קיצור תקופות טפול בגמילה ותעבורה ל  •
אסירים, דיונים מקצועיים , ראיונות אסירים ע"י  6קבוצה בשטה  –עבודה עם ע.מ סרבניים  .2

 מנהלת מחלקת מפנה
( , 2020ב  6העברת אסירים מהפרדה / שמור / ט"ה לטיפול ייעודי בכלא ) –אסירים מורכבים  .3

 (2ותכניות שחרור לאסירי הפרדה ) 
אסירים טיפול  120אסירים טופלו לפני שחרור במסגרת שת"פ עם בטל"א ,  60 –קשרי קהילה  .4

 מול גביית קנסות
 2016בדיקה פנימית של מחוז צפון לכל מחלקות / תכניות הטיפול מ  –בדיקות אפקטיביות  .5

 והוצאת דוח . 
 

 רפואה
 רופא כללי בדיקות ע"י 48457בוצעו  .1
 בדיקות רופא פסיכיאטר 4255 .2
 טיפולים ע"י רופא שיניים 6334 .3
 נבדקו ע"י נרקולוג 6544 .4
 בדיקות במרפאות מומחים במחוז 2171 .5
 ליוויים למרפאות חוץ בבתי חולים 795 .6
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 פינויים לחדר מיון 313 .7
 ימי אשפוז 365 .8
 מנות דם נתרמו 510 .9

 חיסונים לאסירים ולסגל. 1625 .10

 מודיעין 

 רוטציות ברמת קמ"ני יחידות/סגני קמ"נים/קמ"ני משמרת.ביצוע  .1
 שילוב קמ"נים חדשים במערך המודיעין במחוז. .2
 הכשרות והדרכות קציני מודיעין וקציני הערכה בקורסים מקצועיים/הדרכות מקצועיות. .3
 הגברת השת"פ וממשקי עבודה פוריים למול גורמי חוץ לרבות מ"י/חוקרים מחוזיים. .4
ילויות אופרטיביות למול יחידות נציבותיות ומחוזיות ביחידות הפליליות הגברת השת"פ בפע .5

 והביטחוניות.
 ניהול דסק קורונה מחוזי תוך גזירת משמעויות ברמה המחוזית. .6
 
 

 מבצעים

 
המשך חיזוק במעטפת בטחון בבתי סוהר ובכלל זה הקמת מכלול מבקרים בגלבוע, הקמת  .1

 מכלול קליטה בכרמל והסדרת מכלול כניסה בצלמון עקב הסבת אגפים לאגפי מעצר. 
המשך תרגול יחידות המחוז עפ"י מחזוריות התרגול המחוזית בהתאם למפת האיומים בתוך  .2

 במעמד השר לבט"פ.כך תרגיל פינוי מלא של ביס"ר דמון 
תכלול המענה המחוזי והאג"מי לבלימת כניסת נגיף הקורונה למתקני המחוז ומניעת שרשראות  .3

 הדבקה באירועים המונים מתפרצים. 
 המשך המאבק לאיתור והחרמת טל"ס מוברח, איתור והחרמה של טל"ס מוברחים.  .4
המחוז את כמות הטל"ס  המחוז רשם הישגים מבצעים משמעותיים. בהישג זה הכפיל 2020שנת  .5

 שאותרה  ביחס לשנה קודמת. 
 

מדיניות הפעלה יחידות ארציות בבתי הסוהר להגברת היקף הפעילות, עפ"י מפתח הפעלה  .6
 מחוזי.

 פיתוח עצמי של כלי שליטה לניהול משרדי האג"ם בבתי הסוהר )עין צופיה( .7
ז והגדלת היקף תפיסת ייצוב היקף אירועי האלימות בין אסירים וכלפי סגל ביחידות המחו .8

 האמל"ח וחומר חשוד כסם.
 
 

 אנוש משאבי

 

 קצינים ( 25בד"א ,  307סוהרים )  332בדרגה  עלו .1

  שונים בקורסים השתתפו וקצינים סוהרים  259 .2

 . ס"בשב מלא צבאי שירות סיימו חובה סוהרי 70 .3

 . ס"בשב שירותם את סיימו קבע סוהרי  86 .4

  2020 . בשנת קדנציות סיומי  288 בוצעו מהתמקצעות כחלק .5

 

 
 הסגל לרווחת פרויקטים

 כנס קצינים וסיכום שנ"ע .1
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 הכנה מנטלית לסגל המשולב באגפי קורונה )קב"ן + ק. רווחה מחוזית(. .2

 לכלל סגל המחוז.  חלוקת שי ממ"ז וקרנות .3

 פעילויות לאוורור ולרווחת הסגל ביחידות המחוז בתקופת קורונה. .4

גמלאי המחוז בתקופת קורונה )שיחות יזומות של סוהרי המחוז פרויקט לשימור הקשר עם  .5
 לגמלאים(.

קבוצות למחלימי קורונה ובניית מתווה לקליטה ומעקב אחר מחלימים ביחידות המחוז  .6
 )קב"ן + ק. רווחה מחוזית(

חוסן בהובלת קב"ן לסוהרי אגף שמור בביס"ר מגידו והרצאות בנושא חוסן לרשמי   סדנאות .7
 מחוז.
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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 

 מלבדם מצויים עוד שני בימ"ר וביס"ר אחד.

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.

 ב"סמכלל הפליליים בש 50%-במתקני המחוז כלואים כ  -"המחוז הפלילי" 

 

 מתקני הכליאה

במתחם איילון נמצאות היחידות הבאות: מעשיהו )פלילי(, איילון )פלילי(, בית מעצר ניצן בו 
המרכז הרפואי של שב"ס )מר"ש( ומחלקות לבריאות הנפש בשיתוף עם משרד הבריאות, נווה 

 תרצה )בית סוהר לנשים(, גבעון )זרים( ובית מעצר ת"א.

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

 08-9787000 -מספר הטלפון במפקדת המחוז 

 

 חזון המחוז

 ת יעדי שב"ס ויהווה גורם משפיע בקבלת ההחלטות הארגוניות.יפעל להשג 

 .יוביל שירות מקצועי ואיכותי 

 .יהווה בסיס איתן להתמודדות מיטבית על האתגרים בשגרה ובחירום 

 .יעניק מענה הולם למגוון האוכלוסיות הייחודיות ביחידות המחוז 

 .יפתח את ההון האנושי ויעודד יוזמה, אחריות ומצוינות 

 

 :2020י מחוז לשנת יעד

 שיפור מקצועיות ושביעות הרצון בקרב משמרות הביטחון

 

 אתגרים מרכזיים

  .סיכול כוונות פגיעה בסגל מתקני שב"ס 

  .צמצום ומניעת פשיעה והתמודדות מול ארגוני פשיעה 
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  .הסדרת תנאי כליאה של האסירים הביטחוניים 

  .טיפול הסגל וצמצום התפטרויות 

   מטר ומיצוי מיטבי של מקומות הכליאה באגפים / מתקניים  4.5היערכות להחלטת בג"צ
 ייעודיים.

 .אבטחת מתחם רמלה 

 

 החולפת עיקרי עשייה בשנה

 תחום המש"א

התמקדה בין היתר בהתפשטות נגיף הקורונה בדגש על איתור וטיפול סגל  2020שנת  .א
   מאומת / מבודד.

 החולים והמבודדים על בסיס יומי שמירה על קשר רציף עם הסוהרים .ב

השקעה בסגל שעבד במשמרות הארוכות לאור המגבלות והחשש מתחלואה. מתן מענה  .ג
רווחתי כדוגמת הכנת סרטון יומי המקבץ תמונות מהעבודה, הכנת ברכות שהגיעו 

מהמשפחות בבית, הכנת ארוחות בוקר של מאפים טריים שנאפו במיוחד ביחידה, הכנת 
  היחידה לכל סוהר ועוד.  שי אישי ממפקד

 התקיימו סדנאות בזום לסוהר ולבני משפחתו.  .ד

טקסי אזכרות ביחידות לנופלי שב"ס. הטקסים צולמו ונשלחו לבני המשפחה של הסוהר  .ה
 וגרמו להתרגשות גדולה

 חולקו חבילות מזון מבושל לסוהרים חולים בקורונה. .ו

 התקיימו פרויקטים של התנדבות בקהילה בכל היחידות. .ז

 צומצמו כמות המתפטרים. –  בהתאם ליעד המחוזי .ח

 

 תחום הביטחון

איילון וצמצום פערי ביטחון במתחם  תחםיזוק מרכיבי האבטחה השלמת המענים לאבטחת מח
 הדרים.

 יישום מדיניות הארגון. -ביטחוניים 
 הכשרה ושמירת כשירות סגל בהתאם למגבלות הקורונה

 מניעת בריחות והברחות
 ויצירת חוסן מול ארגוני הפשיעההתמודדות 

 שיפור וחיזוק הפו"ש המתחמי.
 הובלת מבצעיים ייחודים.

 

 

 תנועות אסירים

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

 תנועות. 171,641התבצעו  2020במהלך שנת  .ב
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 תחום הכליאה

 ל קציני הכליאה והרשמים.העמקת הידע המקצועי ש .א

 מיצוב מעמדם של קציני הכליאה ביחידות. .ב

 יצירת עתודה של קציני כליאה ורשמים. .ג

 חיזוק ושימור ממשקי עבודה עם גורמי חוץ. .ד

 כליאה בצל הקורונה

 יצירת אגפי סינון ואגפי בידוד .א

 שינוי ייעוד אגף להחזקת חולי קורונה .ב

 בבתי המשפטהקמת מערכת היועדות חזותית לטובת דיונים  .ג

 ניהול חקר מגעים לצורך השמה באגפי הבידוד ואגף החולים בהתאמה .ד

 

 תחום התקון

אופיינה בעבודה בצל התמודדות עם מגיפת הקורונה. לאור כך הותאמו פעילויות  2020שנת 
 התקון בתחומים השונים לתנאים הנדרשים להתמודדות עם המגיפה.

תמיכה והמשך שיגרה ורצף טיפולי. הפעלת  הפעילות התמקדה בשמירת חיי אדם , הסברה,
המסגרות השיקומיות בקבוצות קטנות ללא כניסת גורמי חוץ תוך שמירה על המיגון הנדרש 

 ושילוב אמצעים טכנולוגיים.

 טיפול ושיקום

 טיפול ייעודי במחלקות ופרויקטים טיפוליים .א

 התמקדות בעבודה אגפית  .ב

 הכנה לשחרור .ג

 פיתוח קשרי קהילה .ד

 חינוך

למידה בתנאי התו הסגול, למידה בהתכתבות , למידה מרחוק באמצעים  -ת לימוד כיתו .1
 טכנולוגיים.

 חינוך  חברתי  קהילתי: .2

 נגיף הקורונה  –הסברה  .א

 הפעלת מרחבים קהילתיים .ב

 פעילות חינוכית באמצעים טכנולוגיים     .ג

 

 תעסוקה

 המשך הפעלת התעסוקה במרכזי התעסוקה ובאגפים בכל תקופת הקורונה. .א

 משקף מגן, נשמיות, בגד מגן אישי, ייצור מחיצות ועוד –ייצור אמצעי מיגון לקורונה  .ב

 רבנות

 מיקוד פעילות רבני היחידה בפעולות לעידוד ותמיכה. .א
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 התאמת פעילות דת וחגי ישראל לקבוצות קטנות ובודדים .ב

 

 תחום הרפואה

 התמודדות מול נגיף הקורונה וביצוע פעולות למניעת חדירת הנגיף .1

 דיגום סגל ואסירים על בסיס יומיומי בכלל מרפאות המחוז ומעקב אחר תוצאות. .2

 בידוד סגל ואסירים. .3

 פתיחת אגפים למאומתים ואגפי בידוד. .4

 הובלת דיגומים נרחבים. -מענה לאירועים מתפרצים .5

 הגדלת מערך הדוגמים בכלל המרפאות לצורך זמינות מלאה. .6

 היחידות.הקמת מערך חוקרים אפידימיולוגיים בכלל  .7

 רמלה ורימונים. -הקמת מתחמי דרייב אין והפעלתם מידי יום .8

 פתיחת משל"ט רפואה מחוזי. .9

 במרפאות המומחים מר"ש ורימונים.  V.Cבדיקות רופאים באמצעות  .10

 ליוויים מרוכזים לבתי חולים בסיוע אג"מ מחוז. מענה לריבוי ההפניות הפתוחות: .11
 ביס"ר.הרחבת שירותי הרפואה היועצת בתוך 

ביצוע בקרה רפואית שוטפת על החולים המורכבים מידי שבוע )אונקולוגים וטיפול         .12
 (.Cבהפטיטיס 

 חיסוני סגל ואסירים מפני שפעת וקורונה. .13

 מהחברה ישירות ליחידות. -פיילוט תרופות מתחם רימונים .14

 

 תחום מטה ומנהל

ציוד מיגון קורונה וחלוקת  מעקב יומי של ציוד מיגון קורונה ביחידות המחוז , חלוקת .א
 ציוד חד"פ לטובת הסעדת הסגל ביחידות המחוז.

 ביחידות.  VC-תגבור יחידות המחוז בטיונרים ונייר צילום לטובת חדרי ה  .ב

 ביצוע פעולות הדברה במקומות הציבוריים ביחידות המחוז ובמפקדה. .ג

ה וחלוקת צ'ופרים תגבורי מזון עבור סגל יחידות המחוז בתקופת הגל הראשון של הקורונ .ד
 לסוהרים ביחידות לרבות חלוקת פחיות שתייה וגלידות.

 תגבור יחידות המחוז בציוד מטבחים. .ה

הכשרות והסמכות אנשי סגל , היערכות לחורף/קיץ ותגבור יחידות המחוז בציוד  .ו
 בטיחות. 

הטמעת תרבות הבטיחות בתעבורה במחוז מרכז וביחידות וכן הטמעת מערכת נצ"ר  .ז
 י תחבורה ביחידות המחוז.בקרב אחרא

 טיפול שוטף בנשקי יח' המחוז וניפוק תחמושת למטווחים. .ח

 ביצוע איטומים, פינוי פסולת וגזם ביחידות וביצוע פרויקטים של הנגשה. .ט

 ניהול ובקרה על תקציב המחוז  .י
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  ניהול אגפים

 שימור ופיתוח כוח האדם בתחום ניהול האגפים.  .א

 משימות ליבה.. דגש לשדרוג תהליכי עבודה וביצוע .ב

 הגברת מעורבות מנהלי האגפים בשמירה על הכשירות המבצעית. .ג

פינוי אגפים ופתיחת אגפים ייעודיים כולל היערכות מהירה ומותאמת לצרכים )אגפי  .ד
 סינון ובידוד קורונה, טל"צ(. 

 שמירה ושדרוג תנאי מחיית האסירים.  .ה
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  דרוםמחוז 
 

 רקע
 

 נתוני כליאה –כללי 

  מתקני כליאה הפרוסים מאשקלון ועד אילת: 10פועלים  במחוז דרום 

 בתי הסוהר: אשל, דקל, אלה , נפחא, רמון, קציעות וסהרונים 7

 בתי מעצר: אוהלי קידר, שיקמה ובימ"ר אילת. 3

  ( 51.5%) 2376-( פליליים ו48.5%) 2229אסירים, מתוכם  4605במחוז דרום מוחזקים

 ( ממתינים להרחקה ומוחזקים בסהרונים.1%ביטחוניים, היתר )

 :אסירים ביטחוניים 

( 10%עצורים מנהליים ) 235(, 83%שפוטים ) 2583מתוך כלל האסירים הביטחוניים, 

עצורים עת"ה/עה"א, המועברים לנפחא ורמון לצורך פינוי  3.2%-המוחזקים בקציעות, וכ

 נים בבימ"ש צבאי יהודה.מקומות בעופר ומנהלים דיו

תקופות המאסר בקרב האסירים הביטחוניים מגוונות וכוללות את טווח כל תקופות המאסר 

מאסר עולם(. רוב  14%שנות מאסר,  20מעל  15%משנה עד חמש שנים,  12%עד שנה,  11%)

 תושבי ישראל. 11%( תושבי יו"ש, 77%האסירים הביטחוניים )

 :אסירים פליליים 

( הינם תושבי 78%מרבית האסירים הפליליים ) (.63%שפוטים ) 1410(, 37%ם )עצורי 819

שפוטים  33% -מתוכם תושבי איו"ש. תקופות המאסר בקרב הפליליים קצרות  14%ישראל, 

 50%-שפוטים עד שנה. המשמעות היא שכ 16%לתקופות מאסר משנה עד חמש שנים, 

קופות מאסר קצרות השלכות על תהליכי לת שנות מאסר. 5מהאסירים הפליליים שפוטים עד 

 כליאה ושחרור, כולל טיפול בשחרור אסירים )ועדת שחרורים, היחידה למאסרים קצרים(. 

פריסת העבירות בקרב הפליליים מגוונת. העבירות העיקריות בגינן מרצים מאסר הינן עבירות 

 ( ועבירות בטחון המדינה.15%(, סמים, רכוש )17%אלימות )

 וןהתק תחום 

 טו"ש

  ( מהווים 50%-)כ 1,270אסירים ועצורים פליליים, מתוכם  2229במחוז דרום שוהים

 לחוק. 42פוטנציאל לשילוב בתוכניות תקון, ע"פ תיקון 

 לא משולבים, בעיקר בשל  4%מכלל הפוטנציאל משולבים בתוכניות תקון שונות,  96%-כ

 מגבלות מודיעיניות, ביטחונות והעדר מוטיבציה.

 40% 3%אלמ"ב,  7%בעלי בעיית אלימות,  30%אסירים סובלים מבעיית התמכרות, מה 

הנוספים שפוטים בגין עבירות אחרות וזקוקים לטיפול בתחום כישורי  20%עבירות מין ו

 החיים.
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  נתוני האובדנות דומים ובכל שנה היו שני ניסיונות אובדניים  2020-ו 2019בשנת  –אובדנות

במהלך השנה פורסמה פקודת האובדנות החדשה ונעשתה עבודה ושני מקרי אובדנות. 

 משמעותית להטמעתה.

  ניתן דגש בסדנאות בנושא התמודדות עם משבר מתמשך בהתאם לצרכי  2020בשנת

 האסירים.

 

 חינוך

 דקל, אלה, אשל  –אסירים ועצורים משולבים בכיתות השכלה במרכזי החינוך במחוז  130-כ
 אין מרכזי חינוך(.ואוה"ק )ביחידות האחרון 

  מהאסירים והעצורים במחוז הנם חסרי השכלת יסוד. 18%אבחון השכלתי מחוזי, מצביע כי 

  2020אסירים במהלך  30מתקיים בביס"ר דקל בהשתתפות של כ -מרכז קשב. 

 .שנת ההתמודדות עם נגיף הקורונה, ללא כניסת מתנדבים או קיום חוגים 

  ר אישי ומשפחתי בהתאם לצרכי האסירים.ניתן דגש על סדנאות חוס 2020בשנת 

  ניתן דגש על פעילות הסברתית בנושא נגיף הקורונה וההתמודדות עמו. 2020בשנת 

 

 עסוקהת

 אסירים/עצורים במפעלי  1200-במרכזים יצרניים, ובנקודות תעסוקה באגפים מועסקים כ
 שב"ס ובפעלי יזם.

  מלא של מספר הקורסים, תוך שת"פ קיימים קורסי הכשרה מקצועית מגוונים, קיים ניצול
 עם גורמי תקון אחרים והתאמה לצרכי האסירים.

 אסירים נוספים מועסקים בעבודות שת"מ. 1000-כ 

 

 רבנות

  מדרשות הופעלו על ידי רבני היחידות )ללא כניסת מורי  –שנת ההתמודדות עם נגיף הקורונה
 מדרשה(.

 .ניתן דגש על שיעורי רב פרטניים וקבוצתיים 

 

 רפואה

 בהתאם לסל   מחלקת רפואה נותנת מענה לכל אוכלוסיית עצורים ואסירים בשב"ס
 הקיים במדינה וטיפול עזרה ראשונה לסגל.  הבריאות

 מכלל אוכלוסיית אסירים במחוז.  35%-חולים כרוניים, כ 2200-במחוז הדרומי ישנם כ 

 1430 .אסירים מקבלי טיפול כרוני בחלוקה שבועית 

 95  מקבלי תחליפי סם, מחולקים באופן כמעט שווה בין יחידות במתחם ב"ש.אסירים 

 משמעות הדבר, התמודדות עם 50מעל גיל  10%-, וכ40האסירים במחוז מעל גיל  30%-כ .
אוכלוסייה מבוגרת עם נטייה טבעית לחולי, מצב המחייב צוותים רפואיים מקצועיים 

 ומיומנים.

 מרפאת מומחים 
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 תחומי התמחות. 17-דרום נותנת מענה מקצועי בתוך כתלי הכלא במרפאת המומחים במחוז 

 רפואה וניוד רופאים ליחידות קצה.-דרכי הפעילות של המרפאה: בדיקות במתחם אשל, טלא

אסירים ביחידות הקצה. שירות מרפאת  2152חולים, מהם  5812נבדקו  2020במהלך שנת 
 ולפנות מקומות במעברים. המומחים ביחידות הקצה נועד לצמצם תנועות אסירים 

 התמודדות עם נגיף הקורונה 

  2020עצורים חדשים, אגפי סינון/בידוד, התפרצויות בבתי סוהר. בשנת  –דיגום אסירים 
 אסירים. 10,785נדגמו 

  סוהרים. 7,781נדגמו  2020בדיקות סקר, התפרצויות, חזרה מבידוד. בשנת  –דיגום סגל 

  תים.בידוד/מאומ –תפעול אגפי קורונה 

 .מעקב חולים בסיכון 

 

 תחום מטה ומנהל

 פרויקטים ביס"ר אשל 

שיפוץ מקלחות ושירותים באגף הבידוד, שדרוג מעון סגל, שיפוץ בית משפט/עתירות, שיפוץ 
 . 5אגף 

 פרויקטים ביס"ר דקל 

 .1+2, שיפוץ אגף 13שיפוץ כללי במגורי סגל ומועדון סגל, שיפוץ מקלחות ותגלחות באגף 

  בימ"ר אוה"קפרויקטים 

 . 4שיפוץ מרפאה, בניית משרד מנ"א ושיפוץ בית כנסת באגף 

 פרויקטים ביס"ר אלה 

 שדרוג מעונות סגל, החלפת תאורה למעונות סגל, ריהוט לחדר התייחדות, רכש כלי עבודה.

 פרויקטים ביס"ר קציעות 

המשרדים  קירוי פרוזדור במגורי סגל, שיפוץ המקלחות באגף דיירים, תיחום וגידור רחבת
וריצוף משרדי הנהלת מתחם, שיפוץ מבני מגורים לסגל, שדרוג תאורה באגפי אסירים, 

 התקנת מדרגות לשירותים באגפי אוהלים.

 פרויקטים מתקן סהרונים 

הרחבת חד"א סגל, הקמת רשת הצללה במתחם מורשת ביחידה, שיפוץ מקלחות סגל, כלי 
 עבודה.

 פרויקטים בימ"ר שקמה 

, שדרוג מטבח מבשל וחד"א, רכש 9קורים, שיפוץ מכלול קליטה, שיפוץ אגף בניית מכלול בי
 לפעילות. 3כלי עבודה, השמשת אגף 

 פרויקטים ביס"ר נפחא 

בניית מכלול ביקורים, שיפוץ רחבת כניסה למטבח ומעון סגל, שיפוץ חזית בביס"ר, החלפת 
 מקומות ישיבה במכלול הביקורים.

 פרויקטים ביס"ר רמון 

 פת מטבח מרכזי, החלפת ארונות, התקנת תאורה חסכונית.שיפוץ רצ

 תחום הבטיחות
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 השתלמות נאמני בטיחות 

 קורס קציני בטיחות מבצעי 

 השתלמות עבודה בגובה 

 כנס בטיחות שנתי 

 היערכות לעונות הקיץ והחורף בבטיחות בכלל יחידות המחוז 

 חלוקת שלטי בטיחות וציוד בטיחות ליחידות המחוז 

  הדרכת בטיחות לעובדי מטבחהפצת חוברת 

 קורס קציני בטיחות 

 ביקורות בטיחות בכל יחידות המחוז, אחת לחציון + ביקורות פתע בבטיחות 

 יומי-באימון דו-הדרכות בטיחות 

 הטמעת נושא הבטיחות כחלק ממבחני ידע שנתיים לכלל אוכלוסיות המחוז 

  בטיחות בכול שער כניסה של תליית שלט בטיחות המנחה כול סוהר לדווח על כול מפגע
 יחידות מחוז דרום, כולל במפקדת מחוז דרום

 

 הדרכה

 56 אימוני מטווחים 

 68 יומי-אימונים דו 

 97 ימי עיון 

 42 אימוני הגנה עצמית 

  אימונים לסוהר(. 2, סוהרים במהלך השנה )ממוצע של 8960סה"כ התאמנו במא"מ 

 

 שקנ

 הכשרת נאמני נשק בכל משמרת ביחידות המחוז. 

 .ימי עיון והכשרה לנשקים של היחידות במא"מ ובנשקייה הארצית 

 

 תחבורה

  סוהרים לרישיון משטרתי. 80הסמכת 

 .יום עיון לאחראי תחבורה יחידות 

 סוהרים. 160-השתלמות נהיגה מונעת ל 

 נהגים. 60-השתלמות נהיגה בתנאים מכבידים ל 

 .כנס בטיחות בתעבורה מחוזי 

 משאבי אנוש

  ובנות מצווה ארציאירוע בני 

  מחוזי וביחידות –יום האישה 
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 תכנית בריאות הסוהר ביחידות: הרצאות בנושאי בריאות, אורח חיים בריאות וספורט 

 יום ספורט מחוזי 

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

 שיפור המזון והגברת מודעות לתזונה נכונה 

  ביחידות המחוזימי משפחות 

 ציוני חגים ביחידות 

 .הרצאות בנק יהב ביחידות 

 טיולים יחידתיים 

 ערבי גיבוש לקציני מטה ומשמרות הבטחון ביחידות המחוז השונות 

 סיורים לימודיים 

 ערבי מפקד יחידתיים 

  פעילויות התנדבותיות בקהילה ע"י סגל כלל יחידות המחוז: צביעת בתי קשישים ובעלי
 מעון לנשים מוכות, חלוקת משלוחי מנות. צרכים מיוחדים,

 איסוף וחלוקת מזון לנזקקים לקראת החגים 

  ביחידות.–יום הורים לחיילי חובה 

 .סדנאות לסוהרות חובה 

  אחת לחודש. –הדרכות מקצועיות לק. הרווחה 

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

 סדנאות הורות 

 נאות כלכליותסד 
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יחידות  - פרק ג'
 ללשכת נציב הכפופות
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  מנהל משאבי אנוש
 
 
 

 רקע
חטיבת כח אדם )עד לאחרונה, מנהל משאבי אנוש( קובעת את המדיניות הארגונית בתחום ניהול 

מגיוסו, דרך פיתוחו, דאגה לרווחתו החל  –ההון האנושי, תוך ניהול רצף חיי הסוהר על כל היבטיו 
 ועד צאתו לגמלאות.

סגל החטיבה, על שלוחותיו, פועל לפיתוח ושימור המשאב האנושי בהתאמה לדרישות התפקיד 
ובהלימה למשימות, בסביבה בעלת אתגרים משתנים, בהיות ההון האנושי גורם מרכזי להצלחת 

 הארגון.
מרכזיות על ענפיהן ושלושה ענפים הפועלים בכפיפות בחטיבה כיום, פועלות שלוש מחלקות 

 לרח"ט:
אמונה על ניהול הסגל בפן המש"אי וזכויות הסוהר, תהליכי איתור וגיוס  –מחלקת סגל  .1

 וטיפול באוכלוסיות מיוחדות.
אמונה על תכנון כ"א בשגרה ובחירום, תנאי השכר ופיתוח  –מחלקת תכנון ופיתוח מש"א  .2

 ההון האנושי.
אמונה על תנאי השירות של הסוהר, רווחתו, חוסנו וכן על ניהול תהליכי  –מחלקת הרווחה  .3

 הפרישה והקשר עם הפורשים.
מרכז את כלל הפעילויות והמידע אודות סוהרים הנדונים בהליכי  –ענף משטר ומשמעת  .4

 משמעת שונים, החל מדן יחיד ועד ביד"מ.
ומגדרי בארגון תוך שמירה על שיח מכבד וטיפול נאות אחראית על גיוון תרבותי  -יוהל"מ  .5

 במקרים חריגים.
אמון על ניהול כלל המידע הנוגע לחולים ומוגבלים, ניהול וועדות רפואיות  –ענף רפואת סגל  .6

 ומתן אישור להיעדרויות ממושכות מפאת מחלה.
 
 

 עיקרי עשייה
 

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

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 

סיות מיוחדות דהיינו: חיילי החובה ובעיקר בפרישה. כמו כן, עוסקת המחלקה בטיפול באוכלו
ובני/ות השירות הלאומי והאזרחי וכן בני/בנות שירות לאומי בעלי/ות צרכים מיוחדים וכלל הטיפול 
 והליווי שלהם.

בנוסף עוסקת המחלקה במתן מענה לאיוש תקנים, טיפול בנושאי משמעת, חולים, ייצוג בוועדות 
 ים.שונות, השתתפות בדיונים בנושאים מערכתי

המחלקה אחראית על העבודה השוטפת מול קצינות מש"א יחידתיות ומחוזיות, כולל ביחידת נחשון 
 ובנציבות.

 
 לשכת גיוס

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

  וקצינים ליחידות השונות ולבתי הסוהר ברחבי הארץ. סוהרים  342גויסו  2020בשנת
 לתחום הטיפול באסיר והמנהלה. 79לתחום הביטחון,  263מתוכם 

  המעבר למיון מקוון הובילה את לשכת הגיוס לייעול וקיצור משך תהליכי המיון והגיוס תוך
 -ייםיצירת תהליך יעיל התואם את המציאות המשתנה. כמו כן, השימוש באמצעים טכנולוג

מערכת לניהול מועמדים, מאפשר ייעול בתהליכי המיון והסינון הראשוני של המועמדים 
 בהתאם לדרישות הארגון.
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  התאמת הדרישות הרפואיות למיון סוהרים ואינטגרציה של כלל שלבי המיון לצורך גיוס
 איכותי.

 צמצום פערי איוש משרות בטחון בטווחי זמן קצרים, גיוס לפי איתור ממוקד של 
 האוכלוסייה ובהתאם לצרכי הארגון המשתנים.

  פניות  9,398פניות של מועמדים חיצוניים לגיוס לתפקידים בארגון מתוכם  10,737טופלו
 לתחום הביטחון.

 
 

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

בוצת שכר ותמריצים, זכאויות שכר עולם ישן, הוצאת סוהרים למרכזי הערכה אסמכתאות לגיוס, ק
לקצונה זוטרה, קידום בדרגות, מתן מענים בנושאים שונים למחוזות ולפניות הן בתוך שב"ס והן 

 מחוצה לו ומעקב אחר סוהרים בקבע הראשוני, הצבה ומישוב.

  נגדים לדרגת רנ"ג  14ג. קודמו מכרזים לתפקיד בתקן רנ" 16פורסמו  –קידום לדרגת רנ"ג
 נגדים במסגרת מכסת נציב. 6במינוי עפ"י תקן ועוד 

  בקרות בשוטף על הכשרות, תגמול בהתאם לעיסוק  –מודל שכר הנגדים החדש
 נגדים בכירים עפ"י שיטה חדשה. 34בפועל/מחלה/היעדרות רציפה, תגמול 

  סוהרים  23ועוד  2013תון סוהרים משנ 172עברו לקבע מובהק  –מודל השירות לנגדים
 סוהרים סיימו שירותם במסגרת שער יציאה ראשון. 3. 2011ו  2012משנתונים 

  הפקת פוטנציאל ארצי בכפוף לנתונים וכישורים  –שינוי הליך המיצוי לקצונה ייעודית
 אישיים וקיום כנס ארצי מועמדים לקצונה.

 
 

 ניהול סגל

 מענקים. 253שולמו   -מענקי מסלול השירות 

 בקשות. 688טופלו  -סל הטבות קבע ראשוני 

 בקשות. 397טופלו   -גמול השתלמות 

 בקשות. 140טופלו  -החזר הוצאות נסיעה 
 

 ענף אוכלוסייה ייחודית וקישור לצה"ל
 תחום סוהרי החובה:

 כנסי מלש"בים בזום,  15נערכו 
 ים לגיוס לשב"ס.כמתאימ 300מלש"בים, מתוכם אותרו  1000נבחנו במסגרת קדם צבאית 

 חיילים שמוינו לשב"ס.  819
 וצריפין 80ניצנים, מחנה  –חיילים רואיינו בבסיסי הטירונות  60 

 לאור התפרצות הקורונה לא התקיימו ימי חיול חגיגיים במרכז ההדרכה
 סוהרי חובה גויסו לשב"ס 314
 סוהרי חובה סיימו שירות חובה 256
 סוהרי חובה חזרו לצה"ל 64
 י חובה נדונו במסגרת וועדות חזרה לצה"ל ע"י רע"ן או"מסוהר 48

 לא בוצע לאור הקורונה  –תרבות יום א' 
 סיום תהליך איפיון מקצוע סוהר החובה בשב"ס 

 סוהרי חובה. 80טיפול בהעברה לכפר המחלימים בתקופת הקורונה של 
 כלל אוכלוסיית סוהרי החובה.–תיאום חיסונים מול צה"ל 

 
 המילואים:תחום 

 2020של מבצעי המילואים בשב"ס בשנת  39%הפחתה של 
  40 -שחרור סוהרים ממילואים בזמן חירום/קורונה

 סוהרי קבע 465 -טיפול בהעברת סוהרים לימ"ל שב"ס
 כלל סוהרי שב"ס  –טיוב נתוני מילואים במערכת יהלום 
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 יהודי:תחום השירות הלאומי/צרכים מיוחדים/נוער בסיכון/מגזר לא 

 שיחה בזום למתנדבים החדשים בנושא "הטרדה מינית" בשיתוף יולמ"ם שב"ס
 בנות/בני שירות לאומי קלאסי 74קליטה של 
 מתנדבים שהינם נוער בסיכון, בעלי צרכים מיוחדים והמגזר הלא יהודי 13קליטה של 

 בנות/בני שירות לאומי קלאסי 65סיום שירות של 
 וער בסיכון וצרכים מיוחדיםמתנדבים נ 13סיום שירות של 

 בקור מנכ"ל הרשות לשרות לאומי במחוז דרום ושיחה עם מתנדבי השרות לאומי
 בשל אילוצי הקורונה לא התקיים כנס פרידה ארצי ממסיימי השירות. התקיימו פרידות מצומצמות 

 בראשות מפקדי מחוזות / ראשי אגפים 
 י באחריות הרשות לשרות לאומיירידי חשיפה למועמדות בשרות לאומ 2-השתתפות ב

 השתתפות ביריד וירטואלי של האגודה להתנדבות
 סיירות למתנדבי השרות לאומי 10
 

 חרדים: –תחום בני השירות האזרחי ביטחוני 
 מתנדבים הוכשרו בקורס בודקי / מתכנתי תוכנה בפרויקט מעלות ושולבו בשב"ס כבודקי תוכנה. 17

 מתנדבים חדשים 32קליטה של 
 מתנדבים 17מו שירות סיי

 בוצע כנס בני שירות בזום
 
 

 ענף קצינים
ענף קצינים אחראי על פיתוח וטיפוח מערך הקצונה בשב"ס, בהלימה ליעדי הארגון ולמדיניות 

 הנציבה.
הענף מוביל תהליכים סדורים לבניית מסלולי הכשרה וקידום, לרבות פיתוח ותכנון של מסלולי 

 פעולה עם הגורמים המקצועיים.השירות לקצינים בשיתוף 
במסגרת העבודה השוטפת אחראי לניהול הליך המיון והאיתור לקידום ושיבוץ לדרג הקצונה 
הבכירה והזוטרה, לתגמול בזכאויות שכריות ממועד גיוס/ סיום קורס הקצינים ועד לסיום שירות 

 ומיון לקורסים בכירים.
 

  :סג"דים. 12גנ"מים,  8 -ות קצונה בכירות  קצינים קודמו לדרג 20קידום לדרגות בכירות 

  :לדרגת כלאי. 78לדרגת ר"כ,  77קידום לדרגות זוטרות 

  הודעות על התפנות משרה )"מכרזים"( לתפקידי קצונה זוטרה )עד דרגת ר"כ  73פרסום
 כולל(

  מועמדים במבדקי הערכה לקצונה בכירה. 61שילוב 

   זר הציבורי.קצינים בתוכנית מנדל למנהיגות במג 4שילוב 

 52  ביצעו את ההכשרה בגופי ביטחון  4קצינים סיימו בהצלחה קורס פיקוד ומטה, מהם
 מקבילים )צה"ל, מ"י(.

 קצינים בדרגת כתף כלאי. 53 -תגמול בזכאות שכר ר"כ מיוחד ל 
 

 מחלקת תכנון ופיתוח  משאבי אנוש
פני העתיד בתחום תכנון כ"א מחלקת פיתוח ותכנון )תו"פ( משאבי אנוש אמונה על תהליכים צופים 

בהיבטי צורכי גיוס, שיבוץ ותהליכי ניהול ופיתוח סגל חוצי ארגון. כמו כן מובילה המחלקה מדיניות 
בנושא תגמול סוהרים, יישום הסכמי שכר, רפורמות בתקציב השכר, מסלולי השירות וזכויות פרט 

ם, ליעדי הארגון ולמדיניות הנציב. באופן מיטבי לארגון ולעובדיו. כל זאת בהלימה לחזון, לערכי
המחלקה  מיישמת מנגנונים וכלים מתחום מדעי ההתנהגות והפסיכולוגיה לשיפור מיון הסגל, 
הערכתו ופיתוחו, מפעילה יעוץ ארגוני לשיפור תהליכי ניהול ופיקוד ועוסקת במחקר וניהול ידע 

יד ייחודי בתחום החירום והיא ארגוני, נתוני סגל ונהלים בתחום המשאב האנושי.  למחלקה תפק
אמונה על ריכוז המידע והפצת ההנחיות בעת חירום, כמו גם ביצוע הסברה והעברת כלים פיקודיים 

ענפים שהם עולמות  3וניהוליים רלוונטיים להתמודדות במצבים אלו. המחלקה מאגדת תחתיה 
 י ההתנהגות. תוכן מגוונים: ענף תכנון וחירום, ענף תכנון שכר וגמלאות וענף מדע
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מחלקת תו"פ מקיימת יחסי גומלין עם כלל גופי הארגון ובהם חטיבת התכנון ומחלקת החשבות, 
כמו גם עם אגף המבצעים. קשריה מחוץ לארגון כוללים את משרדי הממשלה האוצר וביטחון פנים, 

 גופי הביטחון במדינה וארגונים פרטיים רלוונטיים. 
 
 

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

הענף אחראי לניהול הידע בתחום המש"א בארגון, לרבות, עדכון פקודות ונהלים, מסייע בגיבוש 
ותכנון תכנית עבודה שנתית אינטגרטיבית בתחום תכנון מש"א, אמון על מתן הנחיות מקצועיות 

גיות שונות בתחום הטיפול במשאב האנושי ואחראי לקידום תהליכי לגורמי המטה והשטח בסו
 העבודה וטיוב מידע ממוחשב בנושאים מש"איים. כמו כן עוסק הענף בפעילות מש"א בעת חירום.

  נהלים ופקודות נציבות בתחום המשאב האנושי. 9עודכנו 

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

 .גיבוש צפי שנתי לגיוסים ולהכשרות ליבה 

  תכלול והובלת נושא המחשוב של מנהל מש"א. בדיקות מערכת, תמיכה במשתמשים, ניהול
 הרשאות ליבה והוצאת דוחות וטיפול בקריאות שירות.

  ניהול מערכתBO.הנפקת דו"חות ושליפת נתונים ע"ב יומיומי , 

  הנפקת דו"חות מאזני חופשה ומחלה שנתיים 

 :תמיכה בתהליכים מש"איים במערכות הטכנולוגיות וטיפול בקריאות שירות 
 

 כמות סגירת קריאות שירות   סוג המערכת
 816 טיפול בקריאות שירות יהלום

    310    פפירוס
 1126    סה"כ

 
 היערכות וטיפול במצבי חירום 

ל למצבי חירום. במהלך השנה, לאור ההתמודדות עם נגיף הקורונה, באחריות הענף מתן מענה כול
 בוצעו הפעולות הבאות:

 .ניהול וגיבוש תמ"צ יומי הכולל נתונים אודות חולים, מחלימים ומבודדים 

  גיבוש הנחיות להתנהלות הסגל במסגרת העבודה ומחוצה לה ובכלל זה הנחיות הנוגעות
ודה, ניהול מערכת נוכחות, הסדרי טיסות לחו"ל, לטיפול בחולים, שינויים בסידורי העב

 עבודה מהבית וכיוצ"ב.

 .איפיון והטמעת מערכת ניהול מבודדים תוך שת"פ עם מנ"ט וגורמי אגף מבצעים 

  )איפיון ופיתוח "מסך כחול" לטובת צפיה בנתוני מבודדים ומחלימים )סוהרים ואסירים
 .בכל זמן נתון בשת"פ עם מנ"ט וגורמי אגף מבצעים

 פיתוח וניהול הצהרות בריאות יומיומיות והצהרות בריאות לחזרה מבידוד 

 .ביקורות אודות יישום ההנחיות 

 .מתן מענה לסוגיות מש"איות הקשורות בהתמודדות עם נגיף הקורונה 

 ניהול מערך בדיקות קורונה בשת"פ עם ענף רפואת סגל 

 ילה.ניהול מבצע חיסוני סגל שב"ס, במסגרת קופות החולים והקה 

 .ריכוז פניות סוהרים לוועדה בראשות רח"ט כ"א, לאישור נסיעת סוהרים לחו"ל 
 בנוסף, מתן מענה לנושאים נוספים בתחום החירום:

 .היערכות לחגי תשרי וחגי ניסן 

 .מזג אויר קיצון 

 מערכות בחירות. 2-מתן מענה ל 

 .מעקב ותחזוקה של מכלול מש"א אחורי 
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 תשו"ג -ענף תכנון שכר וגמלאות 
ריכוז נושאי השכר, עדכון ויישום הסכמים שנחתמים בין המשרד לבט"פ למשרד האוצר, יישום 
הסכמים קיבוציים, הסכמי שכר וועדות מעקב. הענף עוסק גם בהכנת תחזיות לשכר בהלימה 
לשינויים הצפויים במשק ובארגון ומהווה גורם מנחה בנושאים אלה. בנוסף, הענף אחראי על 

 שכר, מענקים, הוצאות נסיעה והחזרי הפרשי שכר רטרואקטיביים.תוספות 
 תכנון שכר )הסכמים ותוכניות שכר עתידיות(

  ביצוע חישובי שכר, עלויות כספיות, ניתוחים והצגת משמעויות הנובעות מפיתוח רפורמות
 שכר ומסלולי העסקה ושירות.

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

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

 .טיפול ועדכון נוהלי השכר הנוגעים להשכלה של קצינים ונגדים 
 בקרת שכר והדרכת גורמי השטח

 .הענף נעזר בקבצי בקרה הנשלחים מענף שכר וגמלאות לביצוע בקרות תקופתיות 

 לקציני מש"א בנהלי מש"א בנושאי שכר. מתן הדרכות מקצועיות 
 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 
 )גמולי השתלמות, מענקים, הוצאות נסיעה, ועדות הפרשי שכר רטרואקטיביות(נושאי שכר שוטפים 
 :2020להלן הנתונים עבור 

 סוהרים. 34תוגמלו  -תמריץ בכיר 

  בהתאמה. 2סוהרים ו  73תוגמלו   -15%ו  7%תמריץ השכלה ישימה 

 מענקי הסתגלות. 2סוהרים סיימו שירות וכל אחד קיבל  3 -מענקי הסתגלות 

 מקרים. 253 -י מסלול השירות )תשלום, הפסקה, החזרה(טיפול מענק 

 בקשות. 688אושרו  -סל הטבות קבע ראשוני 

 סוהרים. 397תוגמלו  -גמול השתלמות 

 בקשות.  140אושרו  -החזר הוצאות נסיעה 

 בקשות. 253טופלו  -החזר הפרשי שכר רטרואקטיביים 

  קצינים. 96תוגמלו  –תוספת כלאי מתקדם 

  ועדות פנימיות וועדה בין משרדית אחת )משרד האוצר(. 12יימו התק –ועדות רטרו 

 )מקרים. 220אושרו  -קרן רווחה )במסגרת הסכם היעדר תוספת ביטחון תעסוקתי 

 סוהרים.  76תוגמלו  -מענקי יובל 
 

 ממד"ה -ענף מדעי ההתנהגות 
מערך מדעי ההתנהגות של שירות בתי הסוהר אמון על תחומי המחקר, המיון, ההערכה והפיתוח 
של סגל שב"ס . המערך אמון על מיון מועמדים לגיוס/ לקידום  באמצעות העברת מרכזי הערכה 
לאוכלוסיות הרלבנטיות , על ביצוע  מחקרים על סגל הארגון, דוגמת סקרי שביעות רצון ואקלים 

גיבוש מענים מתאימים לממצאים, וכן על קידום תכניות פיתוח לסגל ברמה ארצית/ ארגוני ו
 יחידתית, לדוגמא תכניות פיתוח לדרג המש"קים. 

  לתחומי  65 -מתוכם עברו גיבוש סוהרים ו 850מועמדים למגזר הביטחון,  2751מיון
 התקון.

 104-לקצונה בכירה לסוהרים ומועמדים לגיוס. מיון  228-אבחון ומיון לקצונה זוטרה ל 
 קצינים.

  לקורס פרמדיקים במד"א.  27 -מועמדים לתחום המודיעין ו 20מיון 

  הכנות למש"קים לקראת מבדקי קצונה ייעודית, סדנאות הכנה לסוהרי חובה  11ביצוע
 לקראת גיבושי סוהרים. 
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 משובים לסוהרים ולקצינים לאחר מרכז הערכה.  100 -למעלה מ 

 דיוני שיבוצים. 72 -קצינים ב 683וגיים אינטגרטיביים להצגת נתונים פסיכול 

 .העברת סוציומטרי בכלל יחידות השטח ובנחשון 

 50  .הדרכות להטמעת חוות הדעת החדשה 

  .אבחון ארגוני לתחום הרישום במחוז מרכז 

 2 מחקר מתפטרים ומחקר שביעות רצון סגל תקון.  -מחקרי עומק 

 6 .סקרים ארגוניים 

 7 וכנית פיתוח מש"קים.מחזורים של ת 

 4 .תוכניות פיתוח לקציני מש"א במחוזות ובנחשון 

 7  +( לניהול קונפליקטים לסוהרים.2משמרות * 3סדנאות )מטה 

 מיון המועמדים, איתור חונכים, ראיונות אישיים ומשובים, סדנא  -תוכנית מצוינות
 לחונכים ולחניכים.

  בשטח ובמטה -יחידות 12תוכניות פיתוח ארגוני ב . 

 הכנות מנטליות לקציני מטה  6כולל בניית צוות ליחידת חנית,  -התערבויות בחירום
 ביחידות הביטחוניות, התערבויות בחירום לסוהרים וקציני מטה בקציעות. 

 .השתתפות בוועדה לטיוב כח האדם בתחום הרפואה 

 .הטמעת עקרונות מקצועיים וערכיים ע"י קיום הדרכות ביחידות ובקורסים 
 
 
 

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

 פעילותה כוללת: סיוע לסוהרים/גמלאים בבעיות אישיות ומשפחתיות. 
התפרץ משבר הקורונה ושב"ס כמו כלל הארגונים  2020במהלך הרבעון הראשון של שנת 
תכונת חרום, ובכפוף להנחיות משרד הבריאות ורע"ן רפואת הביטחוניים והמשק החל לעבוד במ

חברתי, לשמור ולהגן על  –סגל. כל זאת, תוך אימוץ של הנחיות מחמירות לאור תפקידו הביטחוני 
 הסגל והכלואים במתקניו.

בתקופה זו בה אנו חווים משבר עולמי המשפיע על כל אחד מאתנו בכל הרבדים של חיינו, עלולות 
 תגובות רגשיות טבעיות ולגיטימיות אך לא תמיד פשוטות להתמודדות.להופיע 

אנו מצויים במצב לחץ מתמשך המתבטא וכרוך באי וודאות, פגיעה משמעותית בתחושת השליטה, 
עבודה. למצב לחץ מתמשך זה יש פוטנציאל להשלכות ישירות על -עומס משימות וקונפליקט בית

לחץ מתמשך עלול לפגוע בחוסן הארגוני והיחידתי וכן  התנהלות סוהרי היחידה ומפקדיה. מצב
 לעורר מצבי מצוקה קלים עד קשים.

על מנת למנוע השפעות קיצוניות של מצב הלחץ הן בהיבט של החוסן היחידתי והפיקודי והן בהיבט 
של מצוקת הסוהרים בהיבט האישי, המשפחתי והכלכלי, מחלקת הרווחה מיפתה צרכים ובנתה 

 ות מגוונות המותאמות לאתגרים שזימנה הקורונה וזאת במקביל לעבודה השוטפת. תכניות התערב
המיפוי בוצע  לאחר זיהוי צרכים בכל מחוז, נציבות ויחידות מיוחדות וזאת בהתאם לוויעודים, 

 שיחות חתך שהתקיימו עם ק. רווחה ומפקדי בתי הסוהר בכל רמות הפיקוד.
את הקורונה. מחוז מרכז ספג בהתחלה את הכמות כל מחוז נחשף בהדרגתיות להשפעות תחלו

 הגדולה ביותר של חולים ומבודדים ובהמשך גם שאר המחוזות.
 
 

 תנאי שירות

 בקשות. 432טופלו  -גני ילדים חריג 

  לא התבצע בשל חוסר תקציב ובשל משבר הקורונה. –נופש תקציבי 

 בקשות. 247טופלו  -סיוע בשכר דירה 

 בקשה אחת בלבד.טופלה  -סיוע קרן נציב 

  גמלאים. 118-פעילים ו 102-סיוע ל –סיוע קרן רווחה 
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 מענקים בחגים חולקו בחג הפסח ובחגי תשרי, חולקו תווי  280 -סיוע לסוהרי חובה זכאים
אש"ח , נקנו מוצרים לבתי חיילים נזקקים בסיוע אל"ח , חולקו מארזי  30קנייה בגובה 

 מזון ושי לחיילים הבודדים בחגים. 

 סוהרים. 7 -הוענק ל -וץ כלכלי פרטנייע 

  לא התבצע בשל משבר הקורונה. –יעוץ בנושא הורות 

 ימים נתרמו באופן ספציפי. 88ימים נתרמו מבנק החופשות ,  86 -ניהול בנק ימי חופשה 
 

 אירועים רווחתיים לכלל סגל שב"ס

  'ילדים. 1107 –שי לילדים העולים לכיתה א 

  ל  בשל משבר הקורונה.בוט –אירוע בני/בנות מצוה 

  לא בוצע בשל משבר הקורונה. –כנס גמלאים 

  לא בוצע בשל משבר הקורונה. –אירוע פרידה מסגל בכיר 

  בוצע במתכונת המותאמת למשבר הקורונה. –הטקס המרכזי לחללי אסון הכרמל 

  בוטל  בשל משבר הקורונה. –נופש הורים שכולים ונופש אלמנות ויתומים 

  בוטל בשל משבר הקורונה. –נופש ותיקים 
 

 פרישה וגמלאות
 סוהרים וקצינים. 203-מרכזי פרישה במהלך השנה ל 17התקיימו  -מרכזי פרישה 

 לא התקיים לאור מגבלת קורונה. -מרכזי פרישה אישיים
 לא התקיים. -ועדת הגדלה

 טיפול בסוהר אחד חשוך מרפא.
ות רע"ן רפואת סגל. לאור זאת, כלל לא התקיימו לאור מגבלת קורונה והנחי -פגישות אישיות

 שיחות. 1800 -התקיימו כ -השיחות נערכו טלפונית  
 .7בחינת מעבר מפנסיה צוברת לתקציבית 

 פורשים פנסיה צוברת )גיל(. 3
  טיפול בבקשות סימולציה. 435
 בדיקות תיקים. 423
 מסוכמי פרישה.  182
 רכישות/הכרות בתקופה. 184
 שחרורי משכורת. 347
 התפטרויות. 164
 אישורי העסקה. 254

 סוהרים וקצינים. פעילות זו הופסקה בשל מגבלת קורונה. 28-בוצעה סדנת פרישה דו יומיות אחת ל
 לא התקיימו בשל מגבלת קורונה. –ימי עיון מיומנויות לפרישה 

 פורשים בפנסיה צוברת )וע"ר(. 10-מתן ליווי ומענה פרטני ל
 כרטיסי גמלאי. 260הופקו 

 גימלאים הוכרו ע"י וע"ר משרד הבריאות וטופלו מול מנהלת הגמלאות. 5
 א'.100סוהרים טופלו להגדלת  216

 
 ברה"ן

 תחום בריאות הנפש הקלינית בשב"ס
 היבט פרטני:

 .445-כ -כמות המטופלים הפרטניים בארגון 
 .109 –נציבות כולל יחידת צור 

 .91-מחוז דרום 
 .150-מחוז מרכז
 .95-מחוז צפון 

 -כמות הפניות לטיפול פרטני בחודשי הקורונה ביחס לחודשים המקבילים אשתקד עלתה ביותר מ
 מהשנה החולפת. 48%. ניכרת עלייה של 40%
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 היבט מערכתי:
 סדנאות בזום, קבוצה למפק"צים. 16קבוצות פרונטליות,  19 -יחידת צור

קורונה, סדנא למנהלי סדנת חוסן לקציני מטה ביס"ר שקמה, סדנאות לסוהרי אגפי  -דרום
 סוהרים. 519-מרפאות, הרצאות לחוסן נפשי במא"מ ל

סדנת חוסן לרשמים, הרצאות בקורסי נגדים וסוהרים, שיחות עם חולים, מבודדים וצוותי  -מרכז
 רפואה.

סדנת סוהרי אגף שמור במגידו, קבוצת חוסן לרשמים, הכנה מנטלית לסוהרי אגפי קורונה,  -צפון
 ורונה.סדנא למחלימי ק

 
 טיפול בנפגעים

ועדות לטיפול במאוימים. הטיפול במאוימים נמשך גם  12טיפול בסוהרים מאוימים: התקיימו  
  אחרי הסרת ההגדרה. 

 דוחות חבלה קורונה בתפקיד: 134 -דוחות חבלה, מתוכם 708הוגשו סה"כ  –טיפול בדוחות חבלה 
 267 -מחוז מרכז
 166 -מחוז צפון

 175 -מחוז דרום
 30 -וןנחש

  70 –נציבות ויחידות מיוחדות 
 קיימת עלייה משמעותית בדו"חות חבלה. 

 
 טיפול בתביעות לביטוח לאומי: 

נוסף הטיפול בתביעות  2020בגין מחלה. ממרץ  20 -תביעות לביטוח לאומי בגין חבלה ו 80הוגשו  
 סוהרים שנפגעו בקורונה במהלך עבודתם.

 
 : טיפול בתביעות למשרד הביטחון

 בגין מחלה.  20 -תביעות לאגף השיקום במשרד הביטחון בגין חבלה ו 40הוגשו  
 

 טיפול במשפחות השכולות 
 קשר קבוע ורציף של ק. נפגעים עם המשפחות השכולות. בתקופת הקורונה רוב הקשר היה טלפוני.
ע קיום טקס אזכרה יומי לחללי שב"ס ביום פטירת הסוהר: במקרים בהם נבצר מהמשפחה להגי

 לבית העלמין בשל הקורונה,  התקיים הטקס ביחידה, צולם ונשלח למשפחה.
חלוקת שי לחג למשפחות השכולות לקראת החגים: למשפחות השכולות חולק שי ולאלמנות חולקו 

 תווי קנייה לרשת מזון.
שיחות מפקדים, ק. נפגעים וק.רווחה עם המשפחות השכולות לקראת החגים וימי הזיכרון. 

צוערי וסוהרי שב"ס ביום הזיכרון המרכזי בהיכל הזיכרון בירושלים: קריאת שמות השתתפות 
אירוע זה צולם ושודר  -חללי מערכות ישראל בהיכל הזיכרון כחלק מקבוצת כוחות הביטחון

 בטלוויזיה.
 

 טקסי התייחדות ביום הזיכרון עם המשפחות השכולות במסגרת היחידות:
ללים ואיגרת מ"מ נציב למשפחות השכולות. הטקס צולם קיום טקס מצומצם והקראת שמות הח

 ונשלח למשפחות.
במתכונת מצומצמת, צולם ונשלח למשפחות  7/9/20-טקס התייחדות עם כלל חללי שב"ס: בוצע ב

 השכולות.
 ציון אירועי עשור לאסון הכרמל:  

 התקיים הטקס המרכזי לזכרם של חללי שב"ס. 29/12/2020בתאריך 
י התייחדות אישיים לכל משפחה בנפרד בכרמל )כולל משטרת ישראל וכב"א(, טקס 50התקיימו 

 בחלוקה לקפסולות. 
 השתתפות באזכרות בבתי העלמין.

טקס פתיחה בכל היחידות באנדרטאות. העברת סדנא ע"י רמ"ח רווחה  -שבוע הערכים והמורשת 
 לספ"כ הבכיר ,שיח מפקדים ,שיחות עם משפחות שכולות.

 ית בפלטפורמות השונות. פעילות תקשורת
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 משמעת
במסגרת תפקידו אחראי ענף משמעת על הטיפול בכלל עבירות המשמעת והעבירות הפליליות 
המבוצעות או מבוצעות לכאורה ע"י סוהרים. קבלת חומרים, טיפול מול יאח"ס ותחנות המשטרה 

 יונות שפיטה בדן יחיד. השונות, הוצאת הנחיות, הגשת כתבי אישום לבית הדין למשמעת והכנת גיל
עוד במסגרת תפקידו, מעביר הענף הנחיות ומספק ייעוץ שוטף לגורמי הפיקוד ומש"א השונים 
בארגון, בכל הקשור לביצוע הליכים משמעתיים בעקבות דיווחים על אירועים משמעתיים שונים 

ת שירות, תוך המתבצעים ביחידות וכן בכל הקשור לביצוע הליכים מנהליים לרבות הליכי הארכו
חידוד והבהרה של סוגיות שונות הנוגעות לחובות ולזכויות מצד הסוהרים, ומיצוי מתן הזכויות 

 הקבועות בחוק מצד המפקדים, לצורך ביצוע הליך שקוף, הוגן ותקין.
במסגרת ההליך המנהלי, מספק הענף ייעוץ שוטף לכלל הסוהרים, עורך שימועים בהתאם לצורך 

יר את המלצתו במסגרת חוות דעת משפטית סדורה למקבלי ההחלטות ולנהלי מש"א ומעב
 הרלוונטיים, לרבות השר לביטחון פנים.

כמו כן, הענף חבר בוועדות השונות שהינן פועל יוצא של ההליך המנהלי ו/או המשמעתי, לרבות 
וועדת הערכות, וועדת פיצויים, וועדת הגדלות וכיוצב' וכן מבצע באופן שוטף בדיקות משמעת לכלל 

 המינויים של קצינים בארגון ובדיקות משמעת לכלל הקידומים בארגון. 
ייעוץ שוטף לחברי רשויות בדיקה הממונים בעקבות אירועים  מעבר לאמור, מספק הענף

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 

קת לקחים הן ברמה המערכתית והן ברמה המלצות מערכתיות והמלצות פרסונליות לשם לימוד והפ
 האישית.

כחלק ממשימותיו, הענף מבצע הדרכות והשתלמויות שוטפות בתחומי הליבה, כגון: "עקרונות 
השימוש בכח" "טוהר מידות" וכדו' וכן בתחומי ההליכים המנהליים, בקרב סגל יחידות בתי 

 נים בבי"ס ניר.הסוהר, פורומים פיקודיים שונים, וכן במסגרת הקורסים השו
לשם השגת מטרות ויעדי הענף , התומכים כאמור ביעדי הארגון, הענף עורך ביקורות ביחידות 
השונות ובמחוזות על תקינות ההליכים המשמעתיים , ופועל מעת לעת לביצוע תיקוני חקיקה 

 בפקודות ובנהלים באופן שישקפו נאמנה את החובה לשמור על ערכי שב"ס.
 :2020מעת לשנת להלן נתוניי המש

  2019בשנת  403תיקי יחא"ס, לעומת  398נפתחו. 

  בדיקות משמעת לקידומים ומינויים חדשים. 3,000בוצעו מעל 

  2019בשנת  90שימועים לעומת  117נערכו. 

  חוות דעת משמעת לסוהרים במסגרת הליכי סיום שירות במהלך השנה  135נכתבו
 117כפויות, השעיות, עתירות מנהליות( לעומת )פיטורין, שחרור בתקופת ניסיון, חופשות 

 .2019חוות דעת בשנת 

  2019בשנת  21כתבי אישום, לעומת  20הוגשו לבית הדין למשמעת. 

  2019שנפתחו בשנת  519הליכי דן יחיד לעומת  398נפתחו. 

  2019בשנת  82רשויות בדיקה, לעומת  60מונו. 
 יחיד והערות מנהליות. הרצאות לכלל קציני השיפוט בנושא דן 5הועברו 

 
 
 
 
 

 יוהל"ם
 יוהל"ם שב"ס ממונה על השוויון המגדרי בשרות בתי הסוהר ואמונה על הטיפול בנושא מניעת 

 הטרדות מיניות בארגון, כמו גם על הגיוון התרבותי.
 תחומי עיסוק :

שירות נשים בארגון: יועצת הנציב וסגל הפיקוד הבכיר בנושא שרות נשים, ניתוח  -
סיות השונות, החל מנגדים, דרך הקצונה הזוטרה ועד לרמת הקצונה הבכירה האוכלו

 והפורשות.
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טיפול בהטרדות מיניות: יצירת סביבת עבודה בטוחה ומכבדת לכלל המשרתים ומניעת  -
 הטרדה מינית בארגון.

 טיפול באוכלוסיות הגיוון בארגון. -
  

 :2020עיקרי העשייה בשנת 

 בנושא סוהרים יוצא הקהילה האתיופית בשב"ס.מיפוי ארגוני ובניית תמ"צ  -

 מיפוי ארגוני ובניית תמ"צ בנושא מגדר בשב"ס. -

 ממונות חדשות על מניעת הטרדה מינית )ע"פ דרישת החוק(. 9הכשרת  -

 קיום הכשרות ריענון לממונות על מניעת הטרדה מינית ביחידות. -

 פיתוח והעברת לומדה לכלל שב"ס בנושא מניעת הטרדות מיניות. -

 גמלאיות תומכות בסוהרות אחרי לידה.–פיתוח והפעלת פרוייקט "אם לאם"  -

 הפעלת מרכז מידע טלפוני לסגל ולמשפחותיהם בזמן הקורונה. -

 ציון יום המשפחה לראשונה בכלל שב"ס. -

 תכנון ותפעול פעילויות לציון יום האישה בשב"ס. -

 פניות של סגל בנושא הטרדה מינית. 42-פול ביט -

 מקרים של הטרדה מינית של אסירים כלפי סגל. 17-טיפול ב -
 

 ענף רפואת סגל:
 הענף מרכז את כלל המידע הנוגע לסוהרים החולים במחלות ממושכות וסוהרים מוגבלים.

במסגרת הענף מתקיימות וועדת רפואיות בהן נבחן מצבם של הסוהרים ומסוגלותם לבצע את 
 תפקידם/לבצע תפקידם במגבלות.

 נה חוזרת של סוהרים אשר בעבר הוגדרו כמוגבלים לצמיתות.השנה הענף יזם בחי
בנוסף לעבודת הענף שבשגרה, במהלך השנה האחרונה, הוביל ענף רפואת סגל את הטיפול בנגיף 
הקורונה, גיבש הנחיות לסגל תוך בחינה מתמדת של הנחיות משרד הבריאות והתאמתן לצרכי 

ון הן על סוהריו והן על הנתונים למשמורת שב"ס מתוך גישה מחמירה לאור האחריות של הארג
 ומתוך הבנת תנאי העבודה המחייבים מגע עם מספר רב של אחרים.

סגל הענף ריכז את הכשרת החוקרים האפידמיולוגיים, נתן מענה לסוגיות רפואיות הקשורות 
קות להתפשטות הנגיף ואף נטל חלק בביצוע בדיקות לזיהוי הקורונה ובריכוז המידע הנוגע לבדי

 אלו.
בנוסף, סגל הענף היווה את הסמכות לאשר לסוהרים חולים ומבודדים וכן לסוהרים שחזרו 

 מנסיעות לחו"ל, לשוב לעבודתם.
במסגרת טיפול ענף רפואת סגל בסוהרים, לאור הנגיף, הפעיל הענף, לראשונה, משל"ט אשר ריכז 

לבדיקות ולעדכון הסוהרים את נתוני בדיקות הקורונה שנערכו לסגל, פעל לקבלת תשובות 
 הנבדקים בתשובות.

 כמו כן, בוצע מעקב אחר חולים בקורונה, בדגש על חולים שסבלו מתחלואה קשה בעקבות מחלתם.
 

 נתוני ענף רפואת סגל:

   סוהרים. 316וועדות רפואיות ל  422בוצעו 

 667  .סוהרים החלימו מקורונה 
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 2020מצבת כח אדם בשב"ס  –נתונים 

 כלל הסגל )כולל סוה"ח(:
 

 מחוז
 נשים גברים

 סה"כ

 
 
 

 אחוז מספר   אחוז מספר  
 
 

  2420 23% 473 27% 1947 דרום

  2933 34.5% 699 31% 2234 מרכז

  1756 18% 362 19.5% 1394 צפון

  946 4.5% 93 12% 853 נחשון

  1159 20% 402 10.5% 757 נציבות

  9214 100% 2029 100% 7185 סה"כ

 
 
 
 
 

 קצינים

 מחוז
מישר 
 משנה

 כלאי מישר
-רב

 כלאי
סגן 

 גונדר
גונדר 
 משנה

-תת
 גונדר

 גונדר/
 רב גונדר

 סה"כ

 371 1 2 10 22 163 153 17 3 דרום

 515 1 2 10 24 215 234 27 2 מרכז

 314 1 2 10 14 140 141 5 1 צפון

 648 4 14 27 87 294 201 19 2 נציבות

 113 0 1 1 5 32 52 20 2 נחשון

 1961 7 21 58 152 844 781 88 10 סה"כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נגדים

 סה"כ רנ"ג רס"ב רס"מ רס"ר רס"ל סמ"ר סמל ר/ס סוהר מחוז

 2049 21 337 520 648 264 8 91 101 59 דרום

 2418 20 477 713 728 334 6 45 47 48 מרכז

 1442 13 344 459 382 109 2 38 46 49 צפון
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 פילוח לפי תחומי עיסוק
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 לפי מגדר ותחום –התחלות שירות סוהרי קבע 
 

 
 
 

 סיומי שירות סוהרי קבע
 

 סה"כ קצינים נגדים סוג סיום )קבע(
סה"כ 

 באחוזים

 34% 137 18 119 התפטרות

 4.5% 18  18 שחרור במהלך תקופת ניסיון

 4% 16 1 15 אי הארכת שרות

 7.5% 31 2 29 פיטורין

 48.5% 197 60 137 פרישה

 1.5% 7 1 6 פטירה

 100% 406 82 324 סה"כ

 511 10 143 169 101 31 3 15 16 23 נציבות

 833 6 90 348 287 94 0 2 3 3 נחשון

 7253 70 1391 2209 2146 832 19 191 213 182 סה"כ

 סה"כ באחוזים סה"כ תחום
 69% 6353 ביטחון

 10.5% 980 טיפול באסיר

 19.5% 1809 מנהלה ושירותים
 1% 72 ייעודיפיקודי 

 100% 9214 סכום כולל

  סמ"זים חובה קבע 

 סה"כ נשים גברים נשים גברים נשים גברים תחום

 518 31 31 122 133 46 155 בטחון

טיפול 
 באסיר

9 38 0 0 1 1 49 

מנהלה 
 ושרותים

10 4 15 12 8 7 56 

 623 39 40 134 148 88 174 סה"כ



 

 

 

64 
 

 
 

 לשכה משפטית
 

 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. 
 

 תפקידים -המשפטי בשב"ס מערך הייעוץ 
פיקוח והטמעת החוק והמשפט בשירות, לרבות לעניין הפעלת סמכויות באופן מאוזן, ראוי  .1

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.
 תן חוות דעת משפטיות בכל עניין משפטי הנוגע לשירות.מ .2
 מתן ייעוץ משפטי למטה השירות, ליחידות הנציבות, למפקדות המחוזות ולבתי הסוהר. .3

 
   עקרונות וערכים על פיהם פועל מערך הייעוץ המשפטי:

 עצמאות שיקול הדעת המשפטי, תוך מחויבות לשירות וערכיו.
 מחויבות לקיום שלטון החוק. .4
 מינות ושקיפות מול גורמים ממלכתיים ומשפטיים בייצוג ענייני השירות.א .5

 
 
 
 
 

 שקי עבודהממ
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ממשלה

רשויות

מקומיות
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נותני

שירותים

ס"לשב

צלב אדום

סנגוריה
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אדם

ועדות
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כ"שב

ל"צה

בתי
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משטרה

ועדות

שרים
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 המשפטי
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פנים

מטה

מפקדות

מחוזות
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מתקני  
מעצר
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 נושאים המצויים בטיפול שוטף של מערך הייעוץ המשפטי 
 

 ייעוץ משפטי בתחום המשפט האזרחי 
 

 המכרזים, ההתקשרויות והמשפט המסחריהטיפול המשפטי בתחום 
ליווי משפטי של ההתקשרויות והמכרזים בארגון, לרבות הנחייה מקצועית למחלקת  .1

רכישות ולליווי משפטי של כלל הליכי המכרז בשלביו השונים, החל משלב בדיקת המכרז, 
אישור תנאי סף ונוסח המכרז, מתן הכוונה משפטית מקצועית למענה לפניות מציעים 
שונים בכל שלב משלבי המכרז, וכלה לאחר ההתקשרות, בין היתר, בבקרה על עמידת 

 הספקים בהסכמי ההתקשרות.
  טיפול משפטי בעתירות מנהליות בעקבות הליכי מכרז, וליווי ההליכים המתנהלים  .2
טיפול משפטי בעתירות מנהליות בהליכים אזרחיים שונים בתחומי המשפט האזרחי ; בין  .3

המכרזים, תביעות כספיות, חוק חופש המידע, הוצאה לפועל, דיני ירושות היתר, תחום 
  פשיטות רגל וכו';

 טיפול משפטי בבקשות לתביעות ייצוגיות בנושאים טכנולוגיים.  .4
פיקוח על הליכי התקשרות מורכבים ומתן התייחסויות וחוו"ד משפטיות בתחום; לרבות  .5

 ז; הפעלת מנגנוני הקנסות והבקרה בשלב חיי המכר
גיבוש התייחסויות משפטיות לפניות מטעם משרדי הממשלה השונים, מבקר המדינה,  .6

 לרבות משרד לבט"פ, משרד המשפטים, משרד התקשורת, רוה"מ וגורמי חוץ;
 גיבוש ובחינת הסכמים מורכבים בנושאים בעלי השלכות רוחב; .7
ותכנון ובנייה, חוו"ד וטיפול משפטי שוטף בתחומי המשפט המוניציפלי ארנונה, היטלים  .8

 ולמ"ב ;
ייעוץ משפטי בנוגע ליישום צווים בתחום ההוצאה לפועל, המרכז לגביית קנסות וכינוס  .9

 נכסים;
ליווי משפטי בתחום הגנת הפרטיות, לרבות הסדרת היישומים הביומטריים, אישור  .10

 משפטי של בקשות להעברת מידע לפי תקנות הגנת הפרטיות ובקשות בנושאי חופש המידע;
 רות קבועה בוועדות המכרזים של הארגון.חב .11
ייעוץ משפטי שוטף למינהל טכנולוגיות, בכלל תחומי הפעילות השונים לרבות ליווי הדוק  .12

 של התקשרויות מורכבות. 
 ייעוץ משפטי שוטף למערך הרפואה במטה ולמחוזות;  .13
 בשנת הדו"ח התקבל אישור ממשרד המשפטים לקדם –התמודדות עם איום הרחפנים  .14

עת חוק למתן סמכויות לסוהרים במטרה להתמודד עם האיום )ביחד עם צה"ל, מ"י, הצ
 שב"כ, המוסד ומשרד הביטחון(. 

וועדת רווחי קנטינה, ועדה להעברת מידע בין גופים * השתתפות קבועה בוועדות ארגוניות שונות: 
ן, ועדת רטרו, וכן ציבוריים, ועדה בענייני סייבר, וועדת פיצויים, וועדת תרומות, ועדת נזיקי

 השתתפות בצוותים בנושאים שונים לפי הצורך.
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  2020להלן נתונים על תביעות חדשות בתחום האזרחי שהוגשו בשנת   .6

 בפילוח לפי תחומים אזרחיים:
 
 
 
 
 

 
 

 טיפול בתביעות הנזיקין בשב"ס 
צורך גיבוש בחינת ההיבטים המשפטיים העולים מהתביעות ומתן מענה משפטי ועובדתי   .1

 עמדת השירות והגשת כתבי הגנה.
 קבלת תשתית עובדתית מיחידות השירות השונות  לצורך מתן מענה לתביעות. .2
 שליטה ומעקב אחר התביעות התלויות ועומדות. .3
 השתתפות בוועדות בין משרדיות לסגירת תביעות מחוץ לכותלי ביהמ"ש. .4
ית "ענבל", לרבות ניהול מו"מ קשר עם פרקליטויות, עורכי דין וחב' הביטוח הממשלת .5

 לצורך הסדרי פשרה בתביעות.
 טיפול וסיוע למפקדות המחוזות ולגורמי הפרקליטות בתביעות קטנות. .6
 ייעוץ משפטי שוטף והנחייה מקצועית לגורמי השטח והמטה. .7

 
 
 
 
 

 : , וסך תביעות מתנהלות2020נתונים על תביעות חדשות בתחום הנזיקין שהוגשו בשנת 
 

תביעות מתנהלות )כולל תביעות שהוגשו בשנים קודמות וטרם  תביעות שהוגשו שנה
 הסתיימו(

2020 148 367 
 
 
 

 טיפול בתחומים משפטיים הנוגעים לענייני כח אדם:

ייעוץ משפטי לגורמי מטה ושטח בנושא זכויות סוהרים, לרבות שכר, גמלאות ודיני  .1
השתתפות קבועה בוועדות  בילים.עבודה, לרבות מול משרד האוצר, וגופי בטחון מק

וועדת הערכות, וועדת פיצויים, ועדת השתתפות בהוצאות הגנה ארגוניות שונות: 
 משפטית, ועדת קרן רווחה, וועדת הגדלות, וועדה להמשך שירות, ועדת שימועים.  

חדלות  תחום משפט:
פרעון 

 של ספק

תביעות  חופש המידע
 ייצוגיות

תביעה 
אזרחית 
נ' הליכי 

 מכרז

הוצאה 
לפועל/מרכז 

 לגביית קנסות

 ועדת מכרזים ירושה

נושאים 
שטופלו/ 
 תובענות

1 
תביעות 

 שנדחו

ותובענה 
אחת בתחום 

חוק חופש 
המידע 

שטופלה ע"י 
הלשכה 

 המשפטית

בקשות  2
 שנדחו

תביעה 
אחת 

 מתנהלת

ליווי משפטי של 
 צווי עיקול,  257

בקשות  7
פורמליות שהוגשו 
לביהמ"ש שהופנו 
 כלפי שב"ס טופלו

בשיתוף 
 הפרקליטות

עשרות 
בקשות 
טופלו, 

תוך 
הנחייה 

משפטית 
לגורמי 

 המקצוע

  2הוגשו 
עתירות 

מנהליות נגד 
ועדת 

המכרזים, 
 שנדחו 

)מכרז הנופש, 
מכרז לאספקת 
 פירות וירקות(
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טיפול מול הפרקליטות בתביעות בבית הדין לעבודה בתביעות בנושאי שכר ובעתירות  .2
ולבתי המשפט המחוזיים  בענייני השעיות, העברות מפקיד, פיטורין וסיום שירות לבג"ץ 

 של סוהרים.

מתן יעוץ משפטי לארגון ולמשרד לבט"פ בכל הנוגע ליישום החלטות הממשלה וקבלת  .3
פסק דין סופי של בית הדין הארצי לעבודה לתשלום תוספת העדר קביעות ששולמה 

, השב"ס ושאר כוחות הבטחון לאחר הליכים  לשוטרים, לסוהרים, לגמלאי המשטרה
 משפטיים שנמשכו כעשור שנים. 

 
 
 
 
 

כולל אלה שהוגשו בשנים  2020נתוני עתירות ותביעות שהוגשו ע"י סוהרים,  וטופלו בשנת 
 קודמות וטרם הסתיימו

עתירות מנהליות )כולל ערעורים לבית  שנה
 המשפט העליון(

תביעות שכריות בבית הדין 
 לעבודה

2020 13 21 
 
 
 
 

 -ייעוץ משפטי בתחומי המשפט המנהלי והציבורי
 

 טיפול משפטי בתחומי המשפט המנהלי והציבורי 
הנחייה מקצועית, פיקוח וייעוץ של הלשכה המשפטית ליועצים המשפטיים במחוזות  .1

 ולקציני העתירות.
 יזום הגשת בקשות רשות ערעור על החלטות בעתירות במקרים המתאימים. .2
בבקשות רשות ערעור מטעם המדינה, ומתן מענה לבקשות רשות ערעור ולבג"צים  טיפול .3

 שהוגשו כנגד המדינה, כולל נוכחות בדיונים במחלקת בג"צים ובבית המשפט העליון.
 מענה לעתירות העוסקות בנושאים עקרוניים ומערכתיים. .4
 חונית.מענה לעתירות המוגשות ע"י אסירים לגביהם קיימת רגישות ציבורית וביט .5
ייעוץ משפטי שוטף למפקדי המחוזות; הכנת מענים משפטיים וכן טיפול וייצוג בעתירות  .6

 אסירים ובתביעות קטנות של אסירים בבתי המשפט במחוזות השונים.
 

 :נתונים על טיפול בעתירות אסירים
מספר עתירות  שנה

שהוגשו במחוז 
 צפון

מספר עתירות 
שהוגשו במחוז 

 דרום

מספר 
עתירות 

שו שהוג
 במחוז מרכז

סיכום 
מספר 

עתירות 
שהוגשו 

 בשנה

מספר 
רע"בים 

והליכי בג"ץ 
 שהוגשו

2020 881 1354 2141 4376 140 

 
 השתתפות בוועדות אירגוניות שונות:

 
 וועדת תנאי מחייה, וועדת אסירי עולם, וועדת מחקרים.  

 טיפול בתחומים משפטיים הנוגעים לתנאי מחיה, זכויות וחובות אסירים:
 

 בתחום זכויות וחובות אסירים, תנאי מחייה וכיו"ב. .7
טיפול משפטי הנוגע להחלטות נציב בתי הסוהר בבקשות אסירים לחופשה מיוחדת  .8

 שבתחום סמכותו, על פי פקודת הנציבות שעניינה  חופשות אסירים.
 ייעוץ משפטי לוועדת אסירי עולם. .9

 ריכוז המדיניות המשפטית הנוגעת לאסירים ביטחוניים. .10
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ייעוץ משפטי שוטף לגורמי מטה ושטח וכן מתן מענה משפטי לפניות גורמי חוץ בנושאי  .11
 חובות וזכויות אסירים/עצורים לרבות קטינים.

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

 
 חברות בצוות היגוי בין משרדי בנושא "ועדות שחרורים"  .1
לחוק שחרור על תנאי  7ים הנוגעים לבקשות המוגשות לפי סעיף טיפול בהיבטים המשפטי .2

 ממאסר.
באחריות ובניהול קצינת החקירות  -טיפול בעבירות פליליות של אסירים המבוצעות בבתי הסוהר 

 המשטרתית וחוקרי המשטרה:
אחריות פיקודית  להפעלת החוקרים, בתיאום עם אגף החקירות במטא"ר במשטרת  .1

 -ות של אסירים המבוצעות בין כתלי מתקני הכליאה, ובין השאר ישראל בנוגע לעביר
עבירות סמים, עבירות נגד סגל שב"ס על כל היבטיהן, עבירת החזקת סכין/דוקרן ועבירות 

 הקשורות בהחזקת רט"ן. 
 קביעת תחומי הטיפול של החוקרים והנחייה משפטית. .2
 1549נפתחו  2020ים, ובשנת תיקים פלילים כנגד אסירים ועצור 1,831נפתחו  2019בשנת  .3

 תיקים פלילים כנגד אסירים ועצורים.
 

 טיפול בסוגיות מתחומי המשפט הפלילי, חסיונות ואג"מ בשב"ס:
 

ריכוז ומעקב אחר תעודות החיסיון, בשת"פ עם הממונה על החסיונות. ליווי ההליכים  .1
 המשפטיים באשר לבקשות להסרת חיסיון/עתירה לגילוי ראיה חסויה.

 טיפול בהכרזות השר לביטחון פנים  על בית סוהר ומקום מעצר.  .2
טיפול בהיבטים המשפטיים הנוגעים להסמכת סוהרים לביצוע משימות המצריכות הסמכה  .3

 על פי חוק, לרבות סמכויות שימוש בכוח.
 טיפול בהיבטים המשפטיים הנוגעים לנושא העברת והסגרת אסירים. .4
וראש אג"מ, נציבת בתי הסוהר ובאישורי השר לבט"פ  טיפול משפטי בהחלטות סגן הנציבה .5

 בנושאי מניעת טלפונים וביקורים לעצורים ולאסירים.
טיפול משפטי באישורי נציבת בתי הסוהר בעניין הארכת החזקת אסיר בהפרדה  או הוצאתו  .6

 של אסיר מהפרדה בהתאם  לפקודת בתי הסוהר.
ת הנוגעות לאסירים ולעצורים שובתי מתן ייעוץ לארגון בהתמודדות עם סוגיות משפטיו .7

 רעב.
 

 ייעוץ והנחייה משפטית בנושאים נוספים:
ייעוץ והנחיה בנוגע להיבטים המשפטיים הנוגעים לשימוש באמצעים טכנולוגים מתקדמים  .1

 לצרכי ביטחון וניהול בתי סוהר. 
 הנחייה מקצועית ליועצים המשפטיים של מערך התעסוקה, יחידת צור, יחידת הפיקוח .2

 האלקטרונית )מעוז(, יחידת עבודות שירות )ברקאי(.
 תיקוף משפטי של פקודות נציבות ונהלי הארגון. .3

 
, נמצאה ישראל בתקופת בחירות, אשר בסיומה 2020במהלך השליש הראשון של שנת   .1

. עם זאת, לאור ההתמודדות הלאומית עם מגפת 23-הכנסת ה 16/3/20הושבעה ביום ה 
הקורונה אשר החלה באותה העת, עסקה מרבית החקיקה בה טיפל תחום חקיקה בשב"ס 

 שך.  בהתמודדות הארגון עם הנגיף, כפי שיפורט בהמ
בנוסף לכך, פעל תחום חקיקה בשב"ס לאורך השנה, לקידום מספר הצעות חוק הנוגעות  .2

 לשב"ס, אך אלו טרם הבשילו לפרסום תזכיר ממשלתי. 
 טיפול משפטי וחקיקה בתקופת הקורונה  .3

 
 קיום דיונים בהיוועדות חזותית:  .4

ונים בבתי המשפט תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )נוכחות עצורים ואסירים בדי
, ותקנות שעת חירום )קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים 2020-ובבתי הדין(, תש"ף
 (2020יוני -)היו בתוקף בחודשים מרץ 2020-טכנולוגיים(, התש"ף
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בחוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת הומרו 
 (6/7/2021)בתוקף עד ליום  2020-התפשטות נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

 
 מניעת כניסת מבקרים: .5

-תקנות שעת חירום )מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר(התש"ף
 (2020יוני -בתוקף בחודשים מרץ היו)  2020
 
 חופשות מיוחדות ושחרור מנהלי: .6

, שמטרתן 2020-תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )חופשה מיוחדת לאסיר(, התש"ף
הייתה שחרור אסירים )למעט אסירים ביטחוניים, ואסירים בעבירות מין, אלמ"ב ואלימות 

-)היו בתוקף בחודשים מרץר המנהלי. חמורה(, תוך מתן חופשת שחרור המצטרפת לשחרו
 (2020יוני 

 
 
 

הוצאת הוראות שעה שונות שהותאמו למצב החירום ולמצבי הביניים בהתאם להחלטות  .7
 הממשלה.

 התאמת הצווים בתחיקת הבטחון לחקיקה הישראלית: .8
במקביל לקידום החקיקה הישראלית, פעלה הלשכה המשפטית אל מול יועמ"ש איו"ש 
ומשרד המשפטים, לצורך קביעת הוראות זהות או דומות במסגרת תחיקת הביטחון )החלה 

 על הפעילות בביס"ר עופר(. 
 

 הליכים עקרוניים בבית המשפט העליון .9
ת שב"ס בנושאים שונים טיפול בעתירות עקרוניות שהוגשו לבג"ץ בנוגע להתמודדו

 הקשורים לנגיף הקורונה. 
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  חלקת תקשורת והסברהמ
 
 

מחלקת תקשורת והסברה מורכבת מתחום הדוברות הקלאסית והיזומה ומתחום ההסברה  .א
 וקשרי 

מחלקת תקשורת והסברה מורכבת מתחום הדוברות הקלאסית והיזומה ומתחום ההסברה  .ב
 החוץ של הארגון עם קהלי יעד בארץ ובחו"ל. וקשרי

 
תחומי האחריות של המחלקה כוללים תכנון מדיניות תקשורתית והסברתית התואמת את יעדי  .ג

הארגון ויישומה באמצעות גורמי תקשורת, מעצבי דעת קהל, קהלי יעד ארגוניים ובכללם 
מיים, פעילויות הסברה ארגונים להם נקודות השקה לשב"ס כל זאת תוך שילוב קשרים בינלאו

פנים וחוץ ארגוניים והפקת כלל האירועים של שב"ס. דברור הסוגיות המורכבות עימם מתמודד 
הארגון בשגרה ובחירום בדגש על חשיפה יזומה תוך יישום מדיניות דוברותית המתאפיינת 

 בשקיפות, פתיחות ואמינות. 
 

 :2020להלן עיקרי הפעילות של המחלקה בשנת 
 
  -תקשורת )דוברות קלאסית ויזומה(  .ד

 הפצה, דיווח וניסוח תגובות לאירועי השגרה והחירום בבתי הסוהר. .1
 ריכוז תמונת מצב תקשורתית יומית הנוגעת בארגון ובסוגיות בפניהן הוא ניצב. .2
הכנה ויישום דרכי התמודדות טקטיות ויזומות, לרבות הטמעת והפצת מסרים סביב סוגיות  .3

בורי וסוגיות ספציפיות הנוגעות לאסירים פליליים, ביטחוניים, טיפול ושיקום, בעלות עניין צי
 מות אסיר וטיפול רפואי.

 סקירות ושיחות רקע לאנשי תקשורת בנושאי אקטואליה ומדיניות. .4
 טיפול תקשורתי במצבי חירום. .5
ר, טיפול מול גורמי התקשורת בנושא החזקת אסירים בעלי פרופיל תקשורתי גבוה בבתי הסוה .6

 כניסתם למאסר, תנאי מאסרם ושחרורם.
חשיפה יזומה לתקשורת בנושא פעילות סגל שב"ס, ההתמודדות המורכבת של סוהרי הארגון,  .7

טיפול ושיקום האסיר וטיפול באוכלוסיות מיוחדות בשב"ס )כתבות בעיתונות היומית, 
 הארצית והמקומית וכן כתבות מגזין ובכלל זה פרסומים משודרים(. 

נה שוטף לשאילתות מגורמי התקשורת השונים בנושאי תנאי החזקת אסירים, אירועים מתן מע .8
 שונים בבתי הסוהר, דו"חות שונים, אירועים חריגים וכיו"ב.

 טיפול בבקשות לראיונות אנשי סגל בתקשורת. .9
 טיפול בבקשות לראיונות אסירים בתקשורת.  .10
משבר ב"ס במהלך השנה החולפת: עיקרי הנושאים והאירועים החריגים בהם עסקה דוברות ש .11

נגיף קורונה, תנאי כליאת אסירים, תנאי אסירים ביטחוניים, אירועי אובדנות ומות אסירים, 
 קשרי קהילה, מערך הרפואה של שב"ס, עשור לאסון הכרמל.

 
  -קשרי חוץ  .ה

ניהול ופיתוח הקשרים הבינלאומיים של שב"ס מול גורמים מקבילים בחו"ל באמצעות שיתוף  .1
מידע רלוונטי מארגוני הכליאה בעולם, קבלת משלחות מהעולם לביקורים רשמיים בארץ 
והשתתפות של משלחות אנשי סגל ללמידה במתקנים וכנסים מקצועיים בחו"ל. קיום קשרי 
עבודה שוטפים עם נציגויות שונות בארץ. בנוסף, עבודה מול רפרנטים מקצועיים בהעברת 

 ראליים מחו"ל להמשך ריצוי עונשם בארץ.אסירים זרים והבאת אסירים יש
היוותה אתגר בתחום הקש"ח אך יצרה פלטפורמות  2020המגיפה העולמית שפרצה בשנת 

 חדשות לקידום קשרי החוץ של הארגון עם העולם.
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מבצעי הבאת אסירים ישראליים להמשך ריצוי מאסר. מבצעים אלו  3התקיימו  2020בשנת  .2
ונה העולמית ונדרשו לתיאומים רבים אל מול גופים בארץ בוצעו בעיצומה של מגיפת הקור

ובעולם על מנת להוציא המשימות בתקופה זו. הצוותים שנשלחו להבאת האסירים נבחרו 
 בקפידה וביצעו את המשימות בתנאים לא פשוטים ותחת הגבלות רבות. 

 האסירים הובאו מהמדינות הבאות: 
 (. 1(, תאילנד )3( גיאורגיה )1מארה"ב )

(, ספרד 1(, הולנד )1(, אוסטריה )2במקביל לכך בוצעו העברות / הסגרות אסירים לחו"ל: ארה"ב )
(1.) 
 במסגרת רקימת קשרי עבודה ולמטרת למידה ביקר בשב"ס נציב איי סיישל. .3

יש לציין כי בשנת העבודה תוכננו ביקורים של משלחות נוספות אותם לאור הקורנה ביקורים אלו 
 ל.לא יצאו אל הפוע

עם תחילת מגיפת הקורונה נוצרו קשרי עבודה למטרת למידה והפרייה הדדית. ביוזמה של ענף  .4
קש"ח והסברה הוקם פורום למידה במייל עם ארגוני הכליאה השייכים לארגון הכליאה 

 (. קשרי העבודה בקבוצת מייל זו הינם על בסיס יומיומי.EUROPRISהאירופאי )
ארגוני כליאה ברחבי העולם על מנת לצורך למידה הדדית עם תחילת המגיפה נוצר קשר עם  .5

בהתמודדות עם המגיפה. במסגרת זו שוחח מ"מ נציב בתי הסוהר עם נציגת ארגון הכליאה 
 הספרדי, עם נציב בתי הסוהר וסגן המושל בניו יורק, עם נציב בתי הסוהר בפנסילבניה. 

קורונה שאורגנו על ידי ארגון ה רע"ן קש"ח השתתפה במספר פגישות ופורום למידה אודות ה .6
– ICPA. 

 התקיים ביקור של ראש המוסד בהובלת הדובר. .7
הפקת יום עיון בזום לטובת הסברת הקורונה לגורמי חוץ וגורמים משפיעים במשק ובתוכם  .8

 מנכ"לים, אנשי אקדמיה, נציבים לשעבר ועוד. 
 
 
 :  תחום ההסברה .ו

אמון על פיתוח קשרי קהילה במטרה להביא לחשיפת הארגון ופעילותו לקהלי יעד רלוונטיים  .1
הרצאות, ימי עיון, כנסים,  -וזאת באמצעות פעילות הסברה מגוונת. פעילות התחום מתבטאת ב 

קבלת ביקורים במתקני הכליאה וחשיפת העשייה הארגונית בתוך הארגון ומחוצה לו במגוון 
 הרשתות החברתיות, אתר שב"ס, קבוצות וואטסאפ ארגוניות.  פלטפורמות ובהן

בא פרצה מגיפת הקורונה הביאה עימה אתגרים חדשים בנוגע לפעילות ההסברה  2020שנת  .2
הפנים וחוץ ארגונית וזאת לאור העובדה שבתי הסוהר נסגרו למבקרים ולאנשי סגל כאחד. 

הרים ביחידות השטח וזאת על מנת לצורך כך נעשה מאמץ אדיר לחיזוק וביסוס הקשר עם סו
לקבל מידע וצילומים על הנעשה במתקני הכליאה בעת הקורונה למטרת יצירת חומרי הסברה 

 פנים וחוץ ארגוניים. 
סיורי הסברה  53ועד לסגירת בתי הסוהר בחודש מרץ עקב הקורונה, התקיימו  2020בשנת  .3

מבקרים לתוך בתי הסוהר. מרבית הסיורים התקיימו  1,300ביחידות השונות ובמהלכם נכנסו 
 בבתי הסוהר אופק, מעשיהו, איילון ונווה תרצה. 

ה אך הם בוטלו עם סגירת בתי עד חודש יוני היו מתוכננים עוד למעלה מחמישים סיורי הסבר
 הסוהר. 

 כתיבת תסריטים עבור סרטוני הסברה פנים ארגונית וחוץ ארגונית להתמודדות עם הקורונה. .4
כתיבת חומרי הסברה אודות הקורונה שמהם הופקו שומרי מסך לסגל וכרזות לאוכלוסיית  .5

 הסגל והאסירים כאחד.
מודדות של שב"ס עם הקורונה במהלך יצירת מצגת הסברה וחוברת הסברה בנוגע לאופן ההת .6

 הגל הראשון של המגיפה. במקביל, תוקפו חומרי ההסברה ומצגת ההסברה הארגונית.
פוסטים  10פייסבוק ואינסטגרם. בממוצע שבועי פורסמו  -ניהול הרשתות החברתיות של שב"ס  .7

 שבועיים בשתי הפלטפורמות החברתיות וכל זאת במטרה לחזק את תדמית הארגון.
 וסף, מתן מענה לפניות המגיעות לפורום הפרטי של הרשתות בנ

 וניתובן לגורמים הרלוונטיים בעת הצורך.
מה השאלה, צמחתי  -כתיבת תסריטים לטובת סדרות וסרטונים לרשתות החברתיות  כדוגמת 

 מלמטה, מאחורי הצללים, התחלה חדשה ועוד.
אם לפרסומים בתקשורת ועדכון ניהול, תחזוק ושדרוג אתר שב"ס והעלאת תוכן לאתר בהת .8

 תוכן שוטף בכפוף לפניות האגפים המקצועיים. 
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הגיעו  2020מעקב אחר כלל הפניות המגיעות לאתר שב"ס, ניתוב הפניות לטובת מענה. בשנת  .9
 פניות בממוצע מידי חודש.  390 –לאתר כ 

 איסוף חומרים לטובת מהדורת שב"ס המופצת לכלל הארגון מידי שבוע. .10
 ודות התקשורת במה"ד ניר. הרצאות א .11
 .2021. צפי להפקת החוברת אפריל 21תחילת עבודה על גיליון "צוהר לבית סוהר" מספר  .12
 עיסוק בעשור לאסון הכרמל: .13

 .הקמת אתר הנצחה ייעודי לאסון הכרמל 

  קיום תחקיר מקיף ומעמיק על נופלי האסון הכרמל ושילוב תכנים מתחקירים אלה באתר
 ההנצחה הייעודי שהוקם לציון עשור לאסון, פוסטים וסרטונים שעלו לרשתות. 

 הקמת אתר לשכת גיוס. טיוב החומרים המקצועיים שעלו לאתר.  .14
ל הארגון. הסתיים תחום המורשת האמון על איסוף ושימור חומרי מורשת והיסטוריה ש .15

פרויקט איסוף, מיון, ארגון וקטלוג חומרי המורשת, לטובת הטמעת הפריטים במערכת 
דיגיטלית שתיכנס לשימוש בעתיד. לציין שמצאה חברה שמתאימה לבצע את הקטלוג הדיגיטלי 

 אולם לא התקבל תקציב עבור כך. 
 סיוע ליחידות בכל בקשה העולה מהשטח לחומרי מורשת.  .16
 . 1בנושא יחידה א' –רק בספר על אייכמן, בהוצאת משטרת ישראל כתיבת פ .17
 
 
 : תחום התיעוד והפקות .ז

תחום ההפקות במחלקת הדוברות, מהווה את הזרוע הביצועית לרבות מיתוג אירועים, שילוט,  .1
 פיתוח קונספט, יצירה והפקת תכנים, תיעוד ועיבוד חומרים ויזואליים.

 עריכת מהדורת החדשות השבועית. .2
 וע בהשקת קמפיינים לגיוס סוהרי בטחון עבור לשכת הגיוס.סי .3
 פיתוח ויצירה של סרטוני רשת .4
 מהדורות "חדשות שב"ס בדקה +" 47הופקו  .5
 תחלואת קורונה גל ראשון ושני .6

  סרטוני הסברה לסגל 15הופקו 

  סרטוני הסברה לאסירים בשפות עברית, אנגלית, רוסית ערבית. 20הופקו 

  עידוד לסגל.סרטוני  50הופקו 

  שומרי מסך 16עוצבו 

  סוגי כרזות לסגל ולאסירים. 12עוצבו והופקו 

 .צולמו והופקו מאות פוסטים לשרתות החברתיות 

  שידורים חיים בערוץ הפייסבוק והיוטיוב. 3הופקו ושודרו 
 תמיכה גרפית, יום צילום הפקת תכני וידאו וגרפיקה. –אתר לשכת הגיוס  .7
 בת מבצע "לתת כתף" חיסונים בשב"ס. מיתוג האירוע.הפקת סרטונים וכרזות לטו .8
 סרטונים 3מיתוג יום העיון והפקת  –כנס רדיו  .9

 מיתוג, הפקה, תיעוד ושידור חי ברשתות של טקסי ההתייחדות עם חללי שב"ס. .10
 עשור לכרמל: .11

  סרטונים אודות החללים לרשתות. 37הפקת 

  ,סרטון פרומו לטקס.הפקת סרטונים: אחיות מספרות, עשור לאסון הכרמל 

 .הפקת שידור חי לצעדת עשור לאסון הכרמל, תיעוד והפקת סרטון לרשתות 

 .תיעוד והפקת סרטון מטקסי ההתייחסות האישיים של בני המשפחות באנדרטת הכרמל 

  11הפקת הטקס המרכזי עשור לאסון הכרמל והכנה לשידור הטלוויוני בערוץ "כאן ." 
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יחידות  - רק ד'פ
הכפופות  לראש אגף 

 המבצעים
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 חטיבת המודיעין 
 :קער
 

 יעוד החטיבה:

  גוף מטה האמון על הפעלת מערך המודיעין בשב"ס לגיבוש תמונת מצב מודיעינית אמינה
 ועדכנית למקבלי ההחלטות, לצורך היערכות מבצעית אל מול איומים קיימים ועתידיים. 

 מדיניות בטחון המידע של הארגון וטיפול בעבירות של טוהר מידות. אכיפת 

  לחימה בפשיעה ובתופעות פשיעה וסיכול התממשות איומים בכלל הנושאים המוגדרים
באחריות שירות בתי הסוהר, וכן בסוגיות שיש בהן כדי לתרום ללוחמה בפשיעה במדינת 

 . ישראל, לרבות באמצעות הפעלה מבצעית של יחידת דרור
 

 פעילויות מרכזיות: 
 ענף הפלילי:

 פיתוח, שדרוג והטמעת מערכות וממשקים טכנולוגיים:   .1
 פיתוח ושדרוג יכולות איסוף מודיעין גלוי.     -
 פיתוח יכולות איסוף במרחב הסייבר.      -
התמודדות עם אסירים דומיננטיים מחוללי פשיעה חמורה, לרבות מעקב אחר השינויים     .2

 ופים במפת הפשיעה. תיקוף קשרים בין קבוצות פשיעה, כנופיות פשיעה וארגוני פשיעה.התכ
 כתיבת והפצת סקירות מודיעין יזומות סביב תופעות פשיעה ואוכלוסיות אסירים,    .3

 בתחומי עניין המשיקים לעשייה הארגונית היומיומית.
 שת"פ הדוק מול מ"י. –טיפול בסגל מאוים    .4
 ות בסוגיית איסוף כלכלי, הלבנת הון ומימון טרור:התמקצע   .5
 העמקת השת"פ מול מ"י ומול גורמי אכיפה כלכלית )מס הכנסה, מע"מ, הרשות לני"ע(.      -
 סיכול עבירות הונאה מבין כתלי הכלא:   .7
 יוזמות לסיכול עבירות מרמה מתוך כתלי בית הסוהר.     -
 אפקטיביים )מניעות והגבלות טלפונים(שימוש מושכל בכלי אכיפה       -
 אפיון אגפי כליאה ייחודיים לעברייני מרמה     -
 סיכול פשיעה חמורה מבין כתלי הכלא:   .8
 סיכול החדרות סמים אל תוך תחומי בתי הסוהר.     -
 סיכול פעילות סחר בסמים ותפיסת אמל"ח חם מחוץ לכותלי בתי הסוהר.      -
 

 ארגוני פשיעה:
ל בארגוני הפשיעה שהוכרזו ע"י מ"י וכן ארגוני הפשיעה שהוכרזו לטיפול ע"י דסק טיפו .1

 ארגוני פשיעה לפיקוח.
מעקב מודיעיני אחר פרשיות פליליות, מתוקשרות המנוהלות בבימ"ש, במעורבות חברי  .2

 ארגוני פשיעה.
עדכון מפת הסכסוכים של חברי ארגוני הפשיעה בהתאם לאירועים בתוך ומחוץ לכלא,  .3

 בשת"פ עם יחידות רלוונטיות במ"י. 
מתן מענה מודיעיני בקליטות עצורים מאסיביות במסגרת פרשיות מתוקשרות של היחידות  .4

 המיוחדות במ"י. 
 מתן התייחסות מודיעין להארכות הפרדה/מניעות ומענה לעתירות. .5
  הכנת סקירות עומק בנושאים רלוונטיים לתחומי העיסוק.  .6

 
 ענף תפקידים מיוחדים:

 ביצוע פעילויות אופרטיביות בקרב אסירים ביטחוניים ופליליים. .1
 ענף פח"ע:

התמודדות בשוטף עם אוכלוסיות ייחודיות ומורכבות, מהן: קטינים, אסירי הפרדה,  .1
 אסירים ביטחוניים יהודיים, אסירות ביטחוניות.
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חסות זיהוי תופעות בתוך ומחוץ לכלא, בדגש על ארגוני הטרור השונים, תוך מתן התיי .2
 להשלכות מדיניות.

 סיכול כוונות שליליות מצד האסירים הביטחוניים כלפי אסירים אחרים/הנהלת שב"ס.  .3
 מתן התייחסות מודיעין להארכות הפרדה/מניעות ומענה לעתירות. .4
 עבודה מול גופי ביטחון מקבילים העוסקים באוכלוסיית האסירים הביטחוניים. .5
 הכנת סקירות עומק בנושאים רלוונטיים לתחומי העיסוק.  .6
 הכנת הערכות מצ"ב עיתיות ובניית דפ"אות. .7

 הדרכה
 בניית רצף הכשרות לאנשי המודיעין .1
 ניהול תקציב  חטיבת המודיעין .2
 תיקוף פקודות ונהלים .3
 אחריות על מערך גיוס ומיון לחטיבת המודיעין .4

 
 ענף ביטחון מידע

 בשנה:אלפי בדיקות מקדמיות 
-עבודה שוטפת במערכת נתיב מהיר הכוללת אישורי כניסה לאזרחים נותני שירות, כגון  .1

מעסיקים/ מלווים/ רבנים ומשגיחים/ מדריכים/ סטודנטים/ מורים/ בינוי/ ספקי מזון/ 
 טכנאים.

 קידום סוהרים/ הארכת שירות/ קורסים/ משלחות. -עבודה שוטפת במערכת יהלום, כגון  .2
 

 יות:שיחות תעסוקת
, כאשר הממוצע 14%ראיונות תעסוקתיים למועמדים לגיוס, לא אושרו מבחינת בט"מ  730 .1

 %. 23בשלושת השנים האחרונות עומד על 
 .28%, לא אושרו מבחינת בט"מ 265 –טיפול במועמדים חריגים )ע'(  .2

 
 אוכלוסיות מיוחדות:

 .742 -ממשק עבודה מול ענף או"מ, סה"כ בדיקות שבוצעו .1
 . 2%נפסלו מראש ע"י בט"מ 
 . 31% -הליך הופסק ע"י או"מ 

 40%חיילים אשר היו מועמדים לשירות בשב"ס ע"י בט"מ, מתוכם נפסלו  11%רואיינו כ 
 תחקירים ביטחוניים:

טיפול בנושאי ביטחון מידע וקביעת הרמה הביטחונית של מבצעי תפקידים וביצוע תחקיר  .1
 ורמי חוץ.ביטחוני למועמדים לגיוס, בסיוע ג

 .1334 –בדיקות ביטחוניות ותחקירים ביטחוניים  .2
 יאח"ס:

פרשיות אשר הובילו לחקירה גלויה ומשותפת אשר בכולן התקיים שת"פ מלא, ליווי  6 •
 וסיוע ע"י ענף בט"מ.

 ביטחון מידע:
 ממשקי עבודה: דוברות וענף אבט"מ. .1
 פסילות מבקרים / עו"ד. .2
על מנת לשפר ולייעל את מודעות הסגל לביטחון הדרכות לאנשי סגל וביקורות ביחידות  .3

 הדרכות ובקרות ביטחון מידע בבתי הסוהר. 26בוצעו  -המידע ומניעת דלף המידע 
 מתן הנחיות וסיוע לגורמי השטח בנושאי ביטחון מידע. .4

 
 ענף מניעת פשיעה וטרור בטל"צ 

 פעולות לצמצום ומניעת פשיעה בתוך ומתוך בתי הסוהר : .1
 על הקשר הטלפוני עם החוץ לאסירים על פי הצורך.השתת מניעות  .א
פיצוח פרשיות הונאה ופשיעה שבוצעו מתוך כותלי בית הסוהר באמצעות קשר  .ב

 טלפוני עם  החוץ  בשיתוף פעולה עם מ"י  
 מענה לעתירות בנושא הגבלות ומניעות הקשר עם החוץ .ג

בחינת קיום כללי קשר טלפוני  –ליווי פרויקט החסימה הסלולרית בבתי סוהר ביטחוניים    .2
 עם החוץ 
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  יבת הביטחוןחט
 

 יעדי  החטיבה:
 שיפור האפקטיביות המבצעית בפעילות השוטפת. •
 ניתוח מעמיק של מרכיבי הביטחון. •
 מיסוד התהליך למניעת הברחות. •
 הקפדה על ענישה והעלאת יכולת הרתעה. •
 רכי הסלקה, נתיבי הברחה)גלויים/תת קרקעיים( שיטות פעולה.ד •
 מציאת אמצעים טכנולוגיים משלימים. •
 

 עיקרי העשייה ומגמות
 בג"צ שטח המחיה . •
 העברת והבאת אסירים מחו"ל. •
 תיקוף נהלים. •
 כתיבת ספר תקן לאבטחת מאוימים ומתקנים. •
 בחינת האפקטיביות ושדרוג אמצעים הטכנולוגים.  •
 פרויקטים ותהליכי עבודה במתקני שב"ס ובתי משפט.ליווי  •
 ביקורות תהליכי עבודה. •
 מיסוד ושדרוג תהליכי עבודה בפרשיות מיוחדות ועדי מדינה. •
 פיקוח ובקרה על יעד נציב. •
 בדיקת אפקטיביות המבצעית אל מול האסירים הביטחוניים.  •
 הקמת יח' אבטחה מתחמית רמלה. •
 ים.עמ"ט הקמת יח' מתחמית אשל, הדר •
 

 פרויקטים 
 מערכת שו"ב ארגונית. •
 .2021גיבוש יעדים ארגוניים לשנת  •
 עדכון מפות לכלל הארגון. •
 הכשרה והסמכת נציגי מש"ן / קציני קישור / רז"רים. •
 
 

 ענף חירום
 הכנת שב"ס להתמודדות אפקטיבית עם מצבי החירום השונים 

 ה וגופים בהיבטי בניין הכוח, תוך רתימה, שיתוף ושילוב גורמי ההצל
 מוסמכים על פי חוק, לשם הצלת חיים, הפחתת סיכונים

 וצמצום ממדי הנזק לאדם, לרכוש ולסביבה.
 

 עקרי העשייה 

  2020גרף ארגוני. 

  יועץ רח"ל. –יעדים ומדדים לחרום  25כתיבת  -סיום עמ"ט 

  סיום כתיבה ותיקוף נהלי חירום תעסוקה, רבנות ורכישות 

  משרד העבודה  -וק. רווחה, רבנים סיום ריתוק משקי לעו"ס 

  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.

  כש מרחבים מוגנים ר -אימוץ מכרז מ"י בוועדת 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 
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  תיקי הג"א יחידתיים. -המשך הטמעה ותיקוף 
 

 מיגון ואמל"ח:

 שתנה, פיקוח ובקרה על האמצעים חידוש אמצעים בהתאם לטכנולוגיה המ – יעוד
 הן ברמת הבלאי והן ברמת ההתחדשות.

 פרויקטים ומגמות 

 .אפיון קסדה חדשה 

 .חידוש עמ"ט מצלמות גוף 

 .המשך הצטיידות ורכש ציודי אישי וצוותי 

 .רכישת נשקים ארוכים וקצרים 

  תקינת אמצעים כלל ארגונית –עמ"ט 

  דת נחשוןיחי

 ייעוד היחידה

 לליוי אסירים בשירות בתי הסוהר:יחידה מרכזית  .1
 מערך ליוויים רב תחומי: .2

 הפעלת אגפי בתי מעצר בבתי משפט. -

 ליווי כלואים בליוויים ארציים. -

 ליווי אסירים בעלי מאפיינים ייחודיים. -

 הסגרות לחו"ל. -
 כוח התערבות להפרות סדר. .3
 אבטחת מאוימים. .4
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 פרק ה'
 הכפופות יחידות 

 לראש אגף מטה
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 מנהל תכנון
 

 
 חזון וייעוד חטיבת התכנון

  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:

 ניתוח צרכים ארגוניים, תכנון אסטרטגי, ארגון המטה והיחידות 

 הקצאת 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.

טיבה מורכבת משתי מחלקות: מחלקת תכנון ותקצוב ומחלקת ארגון ושיטות ומענף תכנון הח
 אסטרטגי.

 מחלקת תכנון ותקצוב תחומי פעילות עיקריים:
 

 ניהול שוטף של כלל תקציב הארגון. .1
טיפול בהסדרת המשאבים למימוש פרויקטים בתחום שטח בניה בהתאמה לבג"צ שטח  .2

 מחייה.
 ים ארגוניים.ריכוז נושא יעדים ומדד .3
 הכנה, עיבוד ופרסום של תכנית עבודה שנתית. .4
 טיפול בשינויים ועדכונים שוטפים בסעיפי התקציב . .5
 בקרה ופיקוח על ביצוע התקציב ותכנית העבודה  )לרבות שינויים ועדכונים(. .6
 בדיקת סטטוס ביצוע תקציב מול תכנון.  .7
 בדיקות כדאיות כלכלית. .8
 ניות ופרויקטים.תועלת של תכ-ביצוע בחינת עלות .9

 עריכת בדיקות תקציביות של תכניות ופעילויות קיימות. .10
 הכנת ניירות מטה ומצגות כבסיס לקבלת החלטות בתחומי התכנון, ההתייעלות והתקצוב. .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. 
אומדני ביצוע תקציבי השכר והגמלאות באופן שוטף ע"ב נתוני ביצוע ומספר סוהרים  .14

 וגמלאים וכן יצירת תחזיות.
 אסירים.השתתפות בעמ"ט חוצה ארגון בנושא מימוש החלטת בג"צ שטח מחיה ל .15

 
 ענף תקציבים

 
 גיבוש והפצת מתווה תקציבי לפעילות הארגון  בתיאום מול בעלי התקציב. .1
 מתן מענה מקצועי והכוונה  עבור  ק. תכנון ותקצוב בחטיבות ובמחלקות. .2
 הסדרת  התקציב בשיתוף גורמי את"ב/ בט"פ והחרגות מול סגן החשב .3
ניצול מיטבי של התקציב השוטף, לרבות  ביצוע מעקב ובקרה של  ביצוע התקציבי ע"מ להשיג  .4

 ניהול ריכוז השינויים והעדכונים בתקציב השוטף.
 ביצוע עדכון תקציב חצי שנתי מול בעלי התקציב )טיוב הביצוע התקציבי( .5
 ביצוע פורום תקציבי עבור משימות "אד הוק" כדי להשיג גמישות תפעולית לארגון. .6
יות )קיצוצים, שינויי תקציב, החלטות התאמה של המקורות והשימושים בתקציב הקנ .7

 ממשלה ועוד( 
 בדגש על ניסנקורן ואי קביעותניהול תקציב שכר וגמלאות, לרבות הסכמי שכר  .8

 :2020משימות עיקריות בשנים  

  חלוקת התקציב לתקנות ומרכזי קרנות 
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  בקרה על ביצוע תקציבי 
ואשר  עודכן במהלך השנה   2020בוצעה בקרה על ביצוע מתווה התקציב מול ההחרגות  לשנת 

בהתייחס להיבטי שינויי והסדרת תקציב  ומימוש החלטות תקציביות בכל הרמות )תכניות, תנועות, 
 סעיפים(.

 

  עדכון תקציב מול החרגות 
 עודכנו מסגרות התקציב בהתאמה מול ההחרגות  לצרכים הקיימים במהלך שנת העבודה:

תקציב הקניות ובפיתוח וכן נערכו אומדני תקציב נדרש נערכו עדכוני תקציב חצי שנתי בתחום 
 בתחומי השכר והגמלאות.

 

 עיבוד נתונים 
עיבוד וניתוח נתונים לשם הכנת מצגות, שקפים ותרשימים בתחומי התקצוב, אשר הוצגו בפני 

 פורומים  בשב"ס ומחוצה לו.
 

 ניירות מטה 
על בסיס איסוף נתונים, עיבוד כתיבת ניירות מטה כבסיס לקבלת החלטות בתחומי התקצוב, 

 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 וההחרגות 

 אמה לבג"צ שטח הסדרה תקציבית למימוש פרויקטים לבינוי בהת
 מחיה  

   בדיקת התייקרויות חריגות ופערי קיום )חוזי אחזקה, ארנונה, מענה
 רפואי(

  מימוש הסכמי שכר בתחומי רפואה, ניסנקורן, אי קביעות ובחינת
 השפעות שכריות 

  בקרה ומעקב אחר עמידה במכסות פרישה מאושרות 

  2019טיפול בקבלת עודפי תקציב 
 והחלטה על תכניות לביצוע. 2019תקציב משנת טופל נושא קבלת עודפי  

 

  הדרכת קציני תכנון ותקצוב 
  בשוטף לגורמי הנציבות ונציגי מחוזות

 יום עיון לקציני תכנון ותקצוב  
 

 צוותי עבודה/צוותי היגוי/ וועדות 

  וועדת מכרזים 

 פורום תקציבי 

  יישום החלטת בג"צ שטח מחיה 
 
 
 
 
 
 
 

 נתוני תקציב
 לפי תחום פעילות  2020נתוני ביצוע תקציב שב"ס לשנת 

 )תקציב ישיר + הכנסות והשתתפויות במלש"ח(
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 תקציב

מסגרות 
תקציב סוף 
שנה )כולל 

 קורונה(

ביצוע 
בפועל + 

 בדרך

ביצוע 
בפועל 

 +
בדרך 

 % 

יתרת 
 התחייבויות 

 % ביצוע

 בפועל + 

 בדרך +

 התחייבויות

 שכר
                  

2,338  
         

2,338  
100%   100% 

 גמלאות
                      

658  
            

658  
100%   100% 

 קניות
                      

730  
            

593  
81% 

                    
137  

100% 

 פיתוח
                        

79  
               

79  
100%   100% 

 קורונה
                        

74  
               

55  
74% 

                       
12  

91% 

 100% 149 96% 3,720 3,879 סה"כ

   "מקור נתונים : מערכת כספית "מרכבה", מערכת משרד האוצר "פיסקלי דיגטאלי 
 
 

 ענף תכנון והתייעלות 
 

 ריכוז, הכנה, ופרסום חוברת "תכנית עבודה אירגונית"  .1
 ביצוע בקרה על מימוש תוכנית העבודה  .2
 ריכוז תכניות התייעלות אירגוניות .3
 בחינה ובקרה על פרויקטים בתחומי ההתייעלות  .4
 ביצוע עבודות בדיקות כדאיות כלכלית וניתוחים כלכליים .5

  בדיקות כלכליות הגברת האפקטיביות והתייעלות 
 בוצעו מספר בדיקות כלכליות בתחומים השונים בשב"ס כגון:

 התייעלות אנרגטית וייצור חשמל ע"י גז טבעי במתחם אשל ואיילון 

  הסבת מערכות  –חסכון והתייעלות בתחומי האנרגיה, דלק  והמים
 חימום מים לגז, שדרוג חדרי אנרגיה

  שרד בשיתוף המ –בחינת חלופות אנרגיה ע"ב מקורות אלטרנטיביים
 לבט"פ  )תאים פוטו וולטאים, רכש חשמל מיצרנים פרטיים(

 בדיקת התכנות כלכלית לבינוי אשכול מגידו החדש 

  בחינת מהלכי התייעלות בדגש על השפעת החלטת בג"צ שטח מחיה 

  בחינת הקמת אגף פסיכיאטריה משותף עם משרד הבריאות 
 
 
 
 
 

 עיבוד נתונים 
ניירות עמדה, מצגות ותרשימים בתחומי התכנון וההתייעלות  עיבוד וניתוח נתונים לשם הכנת 

 אשר הוצגו בפני פורומים  בשב"ס ומחוץ לארגון.
 

 בקרה על ביצוע התכנית 
ואשר  עודכנה במהלך    2020בוצעה בקרה על ביצוע תכנית העבודה המקורית שאושרה לשנת 

 השנה בהתייחס להיבטי תכולה לו"ז ותקציב של הפרויקטים .
 

 וח ומיסוד קשרי גומלין עם גורמי מקצועפית 
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  הדרכה מקצועית לק. תכנון ותקצוב בבית הספר לכלכלה בצה"ל 

  ביקור במסגרת הדרכה לקורס ק. תכנון ותקצוב בבית הספר לכלכלה בצה"ל 

   מפגשי עבודה עם כב"ה מ"י וגופי הביטחון בנושא ת"ע והתייעלות 
 

  הדרכת קציני תכנון ותקצוב 
  הנציבות ונציגי מחוזות בשוטף לגורמי

 
 מחלקת ארגון ושיטות תחומי פעילות עיקריים :

 

  מיסוד והסדרת שיטות ותהליכים ארגוניים לצורך ייעול, שיפור וניהול מיטבי של משאבי
 הארגון.

   בניית מענה מותאם לצרכים שעולים בשטח )יחידות, נציבות(. -מתן שרות לארגון 

  .ניהול וריכוז הטיפול בתקינת כ"א ורכב בשב"ס 

  .ריכוז כלל הטיפול בהוראות השירות, פקודות הנציבות ונהלי שב"ס 

  ריכוז התכנון והטיפול בתשתיות הארגון ובקביעות תקינת כח אדם מותאמת למשימות
 וצורכי ארגון. 

 
 ענף שיטות ותשתיות

 
האו"ש והתו"פ  )לציין כי הענף הוקם רק לפני של צוותי  2020להלן ריכוז נתוני העשייה לשנת 

 כחודש לערך(.
 

 משרדים )תו"פ(: .1

 תיקוף פרוגרמה שגובשה למבנה נציבות אחוד  -ם -נציבות אחודה  בי
 בירושלים ופעולה למול הדיור הממשלתי.

  התאמת משרדי מתחם רמלה למבנה הארגוני  –רה ארגון משרדי נציבות
 החדש של שב"ס.

 
 אה ומערכת משאבי הכליאה )תו"פ(. ניהול תקן הכלי .2

 .עדכון שוטף של מערכת שנה"ב בשיתוף עם חטיבת הכליאה 

 מ"ר. 4.5-מ"ר ו 3-התאמת מערך הכליאה ל 
 

 בתי מעצר )תו"פ + או"ש( .3

  הובלת צוות חוצה ארגון להקמת הבימ"ר )תו"פ( ותכנון  –בימ"ר אילת
 משאבי כ"א לכלל המשימה )או"ש(.

  או צמוד ישנה  4/9הבימ"ר למתחם חדש )מחלף  העתקת –בימ"ר ירושלים
בית משפט( . גיבוש  פרוגרמה מתכללת )תו"פ( ותכנון משאבי כ"א 

 וההשלכות על יחידת נחשון )או"ש(.
 
 

 הנהלת בתי המשפט )תו"פ(: .4

 .כתיבת אמנה 

 .כתיבת מסמך אפיון למפרטי התקן באגפי בתי המשפט 

  ותקצוב במידת הצורך של הובלת צוות חוצה ארגון להקמת בתי משפט
 פערים )טבריה, צפת, אשדוד(.

 
 בג"צ תנאי מחייה )או"ש(: .5

 .בחינת התאמת תקן כ"א למערך הכליאה החדש 

 אלה, עופר ונפחא )פינוי בינוי(. -בינוי 
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 איחוד/ סגירת מתקנים. -התייעלות 
 

 נחשון .6

 התאמת הצוותים לתחנות משטרה חדשות ולהרחבה  -משילות במגזר הערבי
 מות.של קיי

 .בחינת ביזור למחוזות 
 

 ד"ת מפקדי ביס"ר .7

 פי לקריטריונים -סיום עבודה של בחינת דרגות תקן מפקדי בתי סוהר על
 מדידים.

 
 
 

 ענף ארגון ותקינה
 

 תוספות תקינה ייעודית בהתאם לסיכום תקציבי. .1
 טיוב נתוני תקינה. .2
 :2020בשנת שינויי תקינה, להלן עיקר שינוי התקינה  117מתחילת השנה בוצעו  .3

 

  הקמת יחידת אבטחה נציבות רמלה 

  הסדרת מבנה אג"ם במחוזות 

 רה ארגון מש"א נציבות לרבות פק"א 

 העברת משימת מעצר אילת מדקל לאוה"ק 

  בתי סוהר( 29מתוך  15)טויבו  –טיוב תקינת בתי סוהר 

  הסדרת מבנה ארגוני תקציבני אגף האסיר 

  תקינת ק' מודיעין במחלקת האסיר 

 גון ענף שכר וגמלאות רה אר 

 הסדרת תקינת מטבחים במתחם אשל 

 הקמת מדור תחבורה ביחידת נחשון 

 תקינת קמ"ן משמרת בבימ"ר ת"א, ירושלים וקישון 

 העלאת ד"ת רת"ח טכסים ומשמעת לר/כ 

  תגבור יח' "מעוז" בהתאמה לגידול במס' המפוקחים 

  הקמת משל"טV.C 'שלב א 

 מונים" לסגןשינוי שם משרת "מפקד מתחם ב' ברי 
 

 כתיבה ועדכון פקודות ארגון. .4

 .אבטחת מתחם רמלה 

  מדור תחבורה יחידת נחשון 

  .בימ"ר אילת 

  .פק"א קורונה 

  .)רה ארגון חטיבת הכליאה ויחידותיה )מחלקת האסיר, מעוז, צור, ברקאי 
 

 מיפוי, כתיבה ועדכון תיאורי תפקיד .5

  תיאורי תפקיד 74קצונה בכירה :  עדכון וכתיבת 

  תיאורי תפקיד 92קצונה וטרה :  עדכון וכתיבת 
 
 . פקודות ונהלים6

  מיפוי כלל הפקודות והנהלים בחלוקה לאגפים / חטיבות / מחלקות וגיבוש
 המלצות לטיפול בהן.
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  בחינת פקודות ונהלים לצורך העלאה לאתר האזרחי בהתאם לחוק חופש
 המידע. 

 . 2020פרסום בשנת אושרו ל 64נהלים באתר האזרחי מתוכם  220סה"כ 

  עדכון ותיקוף פקודות ונהלים, להלן טבלה המסכמת את העדכונים /ביטולים
 : 2020שבוצעו בשנת 

 
 פקודות

 
 נהלים

 
 

 פקודות נציבות 146 –סה"כ 
 

 694 -סה"כ נהלים 
 

 14 -פקודות שעודכנו  
 

 123 -סה"כ נהלים שעודכנו 
  

 101 -סה"כ נהלים שבוטלו 
 
 

 אסטרטגיענף תכנון 
 

 ייעוד 
ריכוז התכנון האסטרטגי ותכניות ארוכות טווח של הארגון במטרה לקדם את מימוש יעדי 

 הארגון.
 

 תחומי אחריות
ניתוח נושאים אסטרטגיים וגיבוש הצעות למדיניות הארגון לרבות הכנת ניירות  .א

 מטה/עמדה.
מטה ליישום התכנון גיבוש, הכנה ועדכון התכנית האסטרטגית של הארגון, לרבות עבודת  .ב

 האסטרטגי.
 ביצוע עבודת המטה לגיבוש הערכת מצב שנתית וקיום כנס הערכת מצב שנתי. .ג
שנתית והתהליכים האסטרטגיים הנגזרים ממנה, ביצוע מעקב  -הובלת התכנית הרב .ד

שנתית, בדיקת יעילותה על בסיס התכנון והביצוע והצגת -ובקרה אחר התכנית הרב
 סטטוס עיתי.

 ף הארגוני, עדכונו והפצתו לרבות ביצוע ומעקב חודשי.בניית הגר .ה
 ניתוח מגמות של תופעות מרכזיות בארגון וגזירת משמעויות בראייה עתידית. .ו
 איסוף, עיבוד והפצה של נתונים כלל ארגוניים. .ז
 ייזום וייעוץ בפיתוח מערכות מידע בשיתוף מנהל טכנולוגיות. .ח
 האסטרטגי ליחידות הארגון. עריכת אבחון ופיתוח ארגוני בהיבטי התכנון .ט
תכנון התשתית הפיזית של הארגון והשימוש במקרקעין באמצעות: איתור, הכשרה  .י

 והכנה לבניית בתי סוהר חדשים.
ייצוג הארגון וקיום קשרי עבודה בתחום האסטרטגיה עם משרדי ממשלה, ארגונים  .יא

 ביטחוניים, ועדות הכנסת ועוד.
 

 :2020עיקרי פעילות הענף בשנת העבודה 
 

 הערכת מצב
 
 .כתיבה והפצת מתודולוגיה להע"מ ארגונית 
 .ליווי והנחיית הערכות מצב ברמת מחוזות/אגפים 
 הובלת כנס הערכת מצב 
 .השתלבות בהערכת המצב המשרדית 
 

 2021תכנית עבודה שנתית 
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 כתיבה והפצת מתודולוגיית הערכות ומתווה לתכנית העבודה 
  במחוזות/אגפיםביצוע הדרכות ייעודיות 
 ליווי והנחייה בבניית תכנית העבודה 
 הכנת מופעי אישור תכניות עבודה במחוזות/אגפים 
 

 עבודות מטה אסטרטגיות
 
 בית סוהר לנשים 
 כפיפות מקצועית מטה במדרג 
 יחידת פיקוח על משוחררי אלמ"ב 
 )איומים ותרחישי ייחוס )בשיתוף חטיבת הביטחון 
 בניית אגף בביס"ר כרמל 
  צמוד בימ"רבימ"ש 
 קריטריונים ליעילות מתקנים 
 

 משבר הקורונה
 
  סוגיות אסטרטגיות ממשבר הקורונה 
 אסטרטגיית המעבר לשגרת הקורונה 
 )שב"ס בראי "היום שאחרי" )שת"פ בט"פ 
 סיוע בהבניית מש"מ קורונה 
 

 הובלה ותכלול מופעים ארגוניים
 
 כנס עדכון ת"ע בצל הקורונה 
  2020העבודה כנס סיכום חציון שנת 
 כנס הערכת מצב ארגונית 
 

 תהליכים חוץ ארגוניים
 
  סיום עדכון התכנית ואישור בקבינט הדיור – 24/4תמ"א 
 "השתתפות בפורום מודיעין לאומי "קו האופק 
  "גזירת משמעויות לתחום החרום –השתתפות בוועדות "שינוי אקלים 
 

 נושאים נוספים
 
 שימוש זמני במעוין שורק 
 גיבוש משמעויות – 291 החלטת ממשלה 
 ניתוח והפקת נתונים ומגמות בתחום הכליאה 
 עדכון נתונים עבור אתר שב"ס ומצגות דוברות 
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 מנהל תמיכה לוגיסטית
 
 
 ייעוד החטיבה .1
 

מתן המענה הלוגיסטי של שב"ס בשגרה ובחרום, לצורך שימור, הקמה ופיתוח מתקני הכליאה 
לדרישות החוק ולצרכי הביטחון והטיפול של הכלואים ורווחת בצורה הולמת וראויה המותאמת 

 הסגל.
 המנהל מהווה נדבך מרכזי לבניין הכוח של שב"ס תוך כדי יזמות, פיתוח והתייעלות.

 
 
 תפקידי החטיבה: .2
 

 תכנון , ניהול, הפעלה ובקרה של המערך הלוגיסטי בארגון 

 ניהול מערך האפסנאות והאספקה של השירות 

  שרותי הכלכלה )לסגל ואוכלוסיות הכלואים(לרבות ניפוק ואספקתו.פריסה וארגון 

 .ניהול מערך הרכב של הארגון ואחריות לאחזקתו 
 

 .אחריות כוללת לתחזוקת מבני השירות, לרבות נקיטת אמצעי חיסכון והתייעלות 

 ניהול מערך הרכש 

 .ניהול מערך הנשק, אחריות להחזקת כלי הנשק ותקינותם 

  המכר לסגל ולאוכלוסיות הכלואים.ניהול מערך מרכזי 

 .תכנון והקמת מתקני כליאה חדשים 

 .שימור, שיפור, שיפוץ והרחבת מתקנים ומבנים קיימים 
 
 
                                                 :חטיבת תמיכה לוגיסטית .3

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

 
 
 מחלקת לוגיסטיקה: .4

 ייעוד מחלקת לוגיסטיקה:
של בתי הסוהר, מפקדות המחוזות ומטה  תכנון, ניהול תפעול ואספקת הצרכים הלוגיסטיים

 הנציבות בשגרה ובחירום.
 
 

מחלקת  מחלקת בינוי

 לוגיסטיקה
מחלקת 

 רכישות

היחידה לתכנון 

 כלכלי
מחלקת 

 פרויקטים
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 תחומי אחריות מרכזיים: .א

 תכנון המענה הלוגיסטי לאסירים ולסוהרים 

 .ניהול צי הרכב ומערך התחבורה 

 .ניהול מערך המזון לאסירים ולסוהרים 

 .ניהול מלאי תכנון אחסנה ואספקה 

 .תחזוקת ציוד ומערכות 

  והנשק.ניהול מערך הנשקיות 
 
 

 תחומי עשייה מרכזיים: .ב

  : מזון 
 

 סגל ואסירים.–אספקת מזון ושינועו לכלל יחידות שב"ס     •

 הדרכות והכשרות מקצועיות •

 תפריטים ייחודיים ודיאטה לאוכלוסיות מיוחדות. •

 הסעדה בבתי משפט עצורים וסגל.  •

 גורם מקצועי ומנחה בתחום בטיחות המזון. •

 בקרה וביקורת •

 אירועים וכנסיםמענה להסעדת  •
 

 :תחבורה 
 

 ביקורות כלי רכב ביחידות שב"ס   •

 בטיחות בתעבורה  •

 הדרכות נהגים והנפקת רישיונות •

 הזמנה וקליטת כלי רכב  •

 ניהול משק הדלקים )סולר, בנזין וגז( •

 ניהול שוטף של כבישי אגרה ודוחות  •

 אפיון ודיגום כלי רכב בהתאם לדרישות הביטחון. •
 
 
 
 

 :תכנון ואספקה 
 

 תכנון רכש לוגיסטי, עיתוד מלאים ואספקת ציוד  •

 הצטיידות עבור פרויקטים •

 אפיון מוצרים חדשים על פי דרישות השטח והמטה  •

 ניהול תחום ציוד אישי וספורט לסוהרים באמצעות הנקודות האישיות ונקודות המדים •

 תמיכה במערכות המחשוב הלוגיסטיות •

 ציבותאחריות על מערך האפסניה ביחידות השטח ובנ •
 

 :תחזוקה ומרלו"ג 

 תחזוקת תשתיות ומערכות )מיזוג, הסקה ועוד( •

 תחזוקת ציוד מטבחים וחדרי קירור •

 תחזוקת חשמל ושערים •
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 תחזוקת נשק ותחמושת •

 ניהול מרכז לוגיסטי ארצי •

 ניפוק ושינוע ציוד ליחידות )משקי לסוהר ומשקי לאסיר( •
 
 

 
 
 
 
 
 
 קת רכישות:מחל .5

 ייעוד מחלקת רכישות: .א
 גוף מטה מקצועי שעוסק בניהול ותכנון תהליך הרכש הארגוני הכולל טיפול          
 במכרזים בשגרה ובחירום במטרה לממש את ייעוד הארגון.     
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 מחלקת בינוי .6
 

 ייעוד מחלקת בינוי:
מחלקה מקצועית האמונה על מרכיבי הבניה בשב"ס החל משלבי התכנון, הביצוע ועד שלב 

 הקפדה על סטנדרט בנייה חדשני, יעיל וירוק.המסירה תוך 
 

 
 
 
 
 
 

 :2020-2021פרויקטים מרכזיים 
 

  שלב ב' -בג"ץ תנאי מחיה בעופר ונפחא 

  התאמת אגפים להתמודדות אל מול נגיף הקורונה 

 )פרויקטים לחיסכון אנרגטי )פירוט בהצגה של היחת"ל 

  )שיפור תנאי מחיית סגל )מעון סגל רימונים ומשרדי עבודות שירות במגידו 

   ליווי פרויקטים בבתי משפט וגופים ביטחוניים 

  עבודות כב"א ביחידות שב"ס 

 הנגשת מתקני שב"ס למבקרים ואסירים 
 
 

 שלב ב' –בג"צ תנאי מחייה בעופר ונפחא 
 

 לו"ז סיום פרויקט

 הרחבת ביס"ר עופר
12/2022 

 פינוי בינוי נפחא
12/2022 
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 התאמת אגפים להתמודדות  מול נגיף הקורונה:
 

 סטטוס פרויקט

 הסתיים שיקמה

 הסתיים סהרונים

 הסתיים הדרים 

 הסתיים עכו

צלמון כולל 
 הסתיים שרוול

  03/2021מועד סיום  קישון
 
 

 שיפור תנאי מחיית הסגל:
 

 סטטוס פרויקט

  02/2021 -מועד סיום  עבודות שירותשיפוץ משרדי  -מגידו 

 12/2021 -מועד סיום  שיפוץ מעון סגל –רימונים 
 

מנהל ת"ל ביצע עבודות מטה סדורה הכוללת תעדוף ואומדנים לשדרוג מעונות הסגל והמוענות 
 .ביחידות שב"ס

 
 

 ליווי פרויקטים בבתי משפט וגופים ביטחוניים:
 

 סטטוס פרויקט

 12/2021סיום  מועד בית משפט טבריה

 03/2022מועד סיום  בית משפט צפת

 הסתיים בית משפט חדרה

 הסתיים ים -בית משפט בת 

 03/2021מועד סיום  בימ"ר אילת

 04/2021מועד סיום  אגף כ"ד עופר
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 עבודות כב"א ביחידות שב"ס:
 

כל שנה , בו מתוקנות מערכות כב"א באגפים ומכלולים, 2012פרויקט רב שנתי שהחל בשנת 
 מש"ח. 6-הפרויקט מתוקצב ב

  הפרויקט לא תוקצב  2020עקב בעיות תקציב בשנת 
 
 
 
 
 
 
 
 מחלקת תכנון לוגיסטי: .7
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 היחידה לתכנון כלכלי: .8
 

היחידה לתכנון כלכלי לוגיסטי אמונה על מציאת פתרונות אופרטיביים לחיסכון במשאבי 
 האנרגיה והמים. 

פרויקטים מחוללי חיסכון וירוקים לסביבה בתחומי האחריות של מנהל היחידה, יוזמת ומנהלת 
 ת"ל.

 בנוסף, היחת"ל אמונה על ניטור והנגשת נתוני צריכת האנרגיה והמים בשב"ס.
 
 

 פרויקטים מרכזיים :
 

 מתחמים אשל, אלה  -ייצור חשמל וחום באמצעות גנראטור הפועל על גז טבעי -קוגנרציה
 מש"ח בשנה. 5-חיסכון של כ-ואיילון 

 ייצור חשמל מאנרגיית השמש. התקנת פאנלים על גגות שב"ס בהיקף  -פאנלים סולאריים
 אש"ח בשנה. 500-חיסכון משוער של כ -מגה  6-מוערך של כ

  חיסכון של כ -בכלל מתקני שב"ס במודל אסקו -החלפת תאורה היקפית וחיצונית ללד-
 אש"ח בשנה. 500

 העברת פסולת  -ולת במקור בבתי סוהר עופר ומגידוהפרדת פס -מחזור פסולת אורגנית
 ירוק לסביבה.-חיסכון בעלויות פינוי-אורגנית לאתרי מחזור המייצרים חשמל

 
 
 מערך הת"ל ביחידות ובמחוזות: .9
 
 

 תפקידים במחוזות
 קת"ל )סג"ד(, ק.לוגסטיקה )ר"כ(, ק. בינוי )ר"כ(, ק. בטיחות בתעבורה ובדק בית )בד"א(.

 ותתפקידים ביחיד
 קת"ל, ק. מערכות )במספר יח'(, אפסנאים, בדק בית, חשמלאי, אחראי מטבח, טבחים וקנטנאים.
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   הל הדרכהנמ
 
 

 חזון מנהל הדרכה:
להיות גוף הדרכה מתקדם ומוביל בתפיסות, שיטות ופעולות אשר תומך בהשגת יעדי הארגון 

 ומהווה מופת לגופי הדרכה מקבילים במדינה.
 

 יעוד מנהל ההדרכה: 
להכשיר מקסימום סוהרים איכותיים ולהביא את כל המשרתים בארגון לשיפור יכולותיהם 

 תחומי אחריותו של המנהל:ה ביותר כחלק מתהליכי בנוביצועיהם לרמה הגבוה
  מרכז ההדרכה הארצי .1

   / ביצוע כלל הכשרות הליבה וההכשרות המקצועיות של האגפים
 החטיבות בארגון, לרבות קורסים בכירים. 

 .ביצוע השתלמויות מקצועיות וערכיות לכלל סגל ההדרכה 
  מתקן האימונים אשמורת .2

  ביצוע אימונים לכלל משמרות הביטחון, יחידות מיוחדות וגורמי חוץ
 בהובלת המפקד.

 י"תו תקן" קורסיאל .3

  .המשך תהליך הגדרת "תו תקן" לקורסים בדגש על קורסי הליבה 

 .הקפדה על רצף הפעילויות הקורסיאליות ע"פ התקן שהוגדר 
 תיקי יסוד והכשרה .4

   המשך עדכון ותיקוף תיקים, בהתבסס על תהליכי הפקת לקחים
ותובנות מקורסים קודמים ובהתבסס על קביעת התצורה העדכנית של 

  מבנה תיקי היסוד. 
 מערכי שיעור ולומדות .5

 .פיתוח לומדות חדשות ועדכניות 

  ,עדכון ותיקוף של מערכי שיעור והדרכה רלוונטיים )בכפוף לצרכים
 עדכונים והתפתחויות ארגוניות ומדיניות(.

 חיזוק המקצועיות .6

  ביצוע השתלמויות מקצועיות חדשות להכשרת סגל הדרכה ואימוני
 מדריכים, כגון:

 עצמית שנערך לראשונה בשב"סקורס מדריכי הגנה  -
 קורס הכשרת מדריכים לטיפול באירועי אש כליאתיים -
 פיתוח מחודש וביצוע של השתלמויות חניכה וכיוצ"ב.  -

 הכשרת קמב"צים .7

   הכשרה וליווי הדרכתי של קציני המבצעיים היחידתיים למיצוב
 תפקידם כאחראיים על מערכי ההדרכה ביחידות. 

  למידה ושת"פ .8

  וחיזוק שיתופי הפעולה עם ארגוני הדרכה מקבילים המשך מיסוד
 )הרשות הלאומית 

לכיבוי והצלה, משטרת ישראל, חברת החשמל, רכבת ישראל        
 וכיוצ"ב(.
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 ענפים/מחלקות במנהל :
 
 

 פיתוח הדרכה:
 מיסוד תהליכי החניכה ביחידות לסוהרי הביטחון ולסוהרי היחידות המיוחדות. –חניכה  .1
שינוי מתווה מבחני ההסמכה לתפקיד סוהר ביטחון בסיום תקופת  –הסמכה מבחני  .2

 החניכה.
המשך עיבוי של מאגר תכני ומבחני הידע בדגש על התאמת התכנים  –מאגר ומבחני ידע  .3

 .לתחומי העיסוק של הסגל
פיתוח של מתחמי ואמצעים הדרכה מתקדמים המאפשרים למידה  משמעותית נוספת  .4

האימונים אשמורת, משקפי מציאות מדומה, פתיחת חדרי הגנה )חדרי בריחה במתקן 
 עצמית חדשים וכיוצ"ב(.

 תיקוף ועדכון תיקי יסוד. .5
 פיתוח מערכי שיעור, לומדות ומבחני ידע. .6
 מיסוד הליך סיכומי קורסים. .7
 פיתוח לומדות בנושא הדרכה וחשיפה ליחידות הארגוניות. .8
 השקת מערכת שיתוף ידע והדרכה. .9

 הדרכה.פיתוח סרטוני  .10
 ליווי קציני הדרכה ושימור שיתוף הפעולה עם קהילות מפתחי ידע. .11
 גיבוש מכרז למערכת ניהול הדרכה. .12

 
 פיקוד ומנהיגות:

 גיבוש תפיסת המנהיגות והפיקוד בשב"ס .1
 בניית תכנית ייחודית למפקדי היחידות לרבות יחידות מיוחדות .2
 הפיקוד והמנהיגות.ליווי יחידות בגיבוש ובהוצאה לפועל של תכניות בתחום  .3
תכנון וביצוע פעולות בתחום הפיקוד והמנהיגות בהתאמה לדרגי המפקדים  .4

 הרלוונטיים:
תכנית "תעשידע" לראשי מחלקות, תכניות "מנדל" אזורית וציבורית     -

 למפקדים נבחרים.
 סדנאות פיקוד ומנהיגות אסטרטגיות  -
 יום הערכת מצב ועוד.  -

חיבור  –יקוד והמנהיגות לסגלי ההדרכה תכנון וביצוע פעולות בתחום הפ .5
 מערכי שיעור ליבתיים לפן הערכי והמנהיגותי.

 פרסום מאמרים /פודקאסטים בתחום הפיקוד והמנהיגות לפיקוד. .6
 הובלת קורס פיקוד ומטה )פו"מ(. .7
 הובלת קורס מפקדי ביס"ר. .8
 פיתוח והובלת השתלמות למפקדי ביס"ר ביטחוניים. .9

 
 כשירויות מבצעית:

עדכון תכניות אימוני שמירת הכשירות לסוגיהם )סוהרי ביטחון, סוהרי  – םאימוני .1
היחידות המיוחדות, מפקדי וסגני מפקדי משמרות, מנהלי אגפים, קמב"צים, אימוני 

 מדריכים מקצועיים וכיוצ"ב(.
המשך הובלה משותפת של פרויקט הגדרת מדדי הכשירות לסגל על פי  – מדדי כשירות .2

 תחומי עיסוק.
 ה, פיתוח וביצוע הכשרות סגל להתמודדות עם אירועי אש כליאתיים.הובל .3
פיתוח וקיום של הכשרות ואימונים ייחודיים.המשך הובלה משותפת עם אגף המבצעים  .4

 של פרויקט הגדרת מדדי הכשירות לסגל על פי תחומי עיסוק.
 חיזוק כשירות הסגל בתחום ההגנה עצמית:  .5

 עצמית. תיקוף תכנית ההדרכה ואימוני ההגנה -
תאום והובלת קורס מדריכי הגנה עצמית מותאם לצרכי הארגון )ראשון  -

 מסוגו(.



 

 

 

95 
 

 הקמת חדרי / אולמות הגנה עצמית חדשים ושדרוג הקיימים. -
 קביעת תצורת אימון רבעונית כנדרשת לשמירת כשירות. -

 חיזוק המודעות והעיסוק בספורט ובכושר גופני: .6
 יחידה בה מופעל חדר כושר.מינוי וליווי נאמני חדרי כושר בכל  -
 אבזור חדרי כושר ועריכת ביקורות תקינות תקופתיות. -
ליווי ופיקוח אחר פעילויות קבוצות ספורטאים ארגוניות המשתתפות  -

 בפעילויות במסגרת הליגה למקומות עבודה )לא התקיים בזמן הקורונה(.
 הקצאת תקציבים ומשאבים לקיום פעילויות ספורט ביחידות. -

 טוני הדרכה מבצעיים.פיתוח סר .7
 

 חינוך ומורשת לסגל:
 ליווי יחידות בגיבוש ובהוצאה לפועל של תכניות חינוך ומורשת לאנשי הסגל. .1
 הקצאת תקציבי "סל תרבות" ליחידות ופיקוח על מימושו. .2
המשך חיזוק הממשק מול גורמי רווחה ומש"א, כולל יצירת ממשק עם מש"קיות החינוך  .3

 לסגל במחוזות.
 קוח אחר קיום הסיורים הלימודיים / ערכיים לסוגיהם ביחידות.ניהול ופי .4
 משלחות "עדים במדים" )משלחת לפולין( כולל קיום ימי הכנה וסיכומים. 2הוצאת  .5
 קיום מיזמי "הנצחת חלל" בדגש על ביצועם בכל קורסי הליבה. .6
 פרסום לומדה למפקדים בנושא התנהגות נכונה ברשתות חברתיות. .7
 י סגל להשתתפות בלימודיים אקדמאיים ומקצועיים.טיפול בבקשות אנש .8
"שני חינוכי", "מבצע דוגו", מופעי חינוך לספ"כ  –הובלת פרויקטים ייחודיים נוספים  .9

 הבכיר ולספ"כי מחוזות, "רב תרבותיות", "שביל הערך", "אגרות מורשת ברשת" ועוד.
 

 הטמעת השימוש בתחקירים ושיפור איכותם
המשך מיצוב וחיזוק מערך התחקירים כמערך שמאפשר למידה משמעותית על בסיס  .1

 הפקת מסקנות, תובנות לקחים והמלצות. 
 פרסום מבזקי אירוע ארגוניים הכוללים ריכוז תובנות ולקחים מתחקירים מרכזיים. .2
 הגדרת תחקירי דגל יחידתיים, מחוזיים וארגוניים. .3
 הול ואפקטיביות תחקיר.קיום הכשרות וסדנאות לסגל בנושא ני .4
פרסום תחקירים בסמוך להתרחשות האירועים בכדי לאפשר למידה מיטבית  .5

 ואפקטיבית.
 
 
 

 2020עיקרי העשייה 

  תיקי יסוד חדשים, לומדות ומערכי שיעור. 10 –פיתוח הדרכה 

  הדרכות, ליווי ובקרה -הטמעת תוכנית החניכה 

  יעקובסונים לתרגולרכש ושידרוג  –שיפור יכולת הסוהר בחשיפה לגז 

 גיבוש תפיסת הפיקוד ומנהיגות הייחודית לשב"ס 

  קידום למידה  הדדית פרוייקט תעשיידע לרמ"חים –מנהל מאמץ מנהל 

  קצינים 7 –מנהיגות חברתית בקרב קצינים בכירים תוכנית מנדל 

  שבוע מורשת וערכים לציון עשור לאסון הכרמל 

 בניה והפצת כלי תחקור ארגוני אחיד 
 רת קורונהשיג

 התאמת תיקי כלל האימונים, קורסי הליבה והמקצועות לשגרת קורונה 

  קורסי ליבה כקורסים סגורים,  –ביצוע קורסים במגבלות הקורונה
 הוצאת הקורסים הפתוחים מחוץ למה"ד

  התאמת תכנים ופיתוח קורסים ללמידה מרחוק 

  גיבוש אימוני סוהרי בטחון מותאמים לקורונה 

 בנות מאירועי הדבקה והמלצות למניעתההפקת והפצת תו 
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  נהל טכנולוגיותמ
 
 

 חטיבת הטכנולוגיה
בוצעו ופותחו ע"י חטיבת הטכנולוגיה פרויקטים רבים, ייחודים ומשמעותיים תוך  2020בשנת 

התמודדות מול אתגרים רבים ומורכבים ובראשם התפרצות מגפת הקורונה אשר הביאה עמה 
 בתחום ובהבנה של הצורך הטכנולוגי.תמורות ושינויים רבים 

חטיבת הטכנולוגיה יזמה, הקימה וסיפקה פתרונות אד הוק ובטווח זמניים מיידי, על מנת להעניק 
לארגון כלים ומענה טכנולוגי איכותי ומהיר המותאם למצב הנוכחי ובכך, לשמור על הרציפות 

וזאת על אף המגבלות והאילוצים  התפקודית והמבצעית בארגון, לשפר, להתייעל ולקדם את הארגון
 בעת הקורונה. 

חטיבת הטכנולוגיה חוללה שינוי עצום בתפיסה הארגונית ובנוסף, הביאה לחיסכון והתייעלות 
הקימה החטיבה מערך התקשרות להיוועדות  2020כלכלית, בין הפרויקטים המרכזיים בשנת 

י הארגון, הוקמו תוך מספר ימים ייעודיות בכלל מתקנ VCתחנות  220-נפרסו למעלה מ -חזותית
בודדים תשתיות טכנולוגיות המאפשרות ביצוע דיוני היוועדות חזותית פנימיים וחיצוניים הן 
במענה לדיוני האסירים מול בתי המשפט האזרחיים והצבאיים, משפחות האסירים וגורמי חוץ 

בודד ובדיונים פנים ארגונים. וקהילה נוספים והן, במענה לדיוני סגל הארגון מול גורמי חוץ וסגל מ
בו נרתמו כלל סגל החטיבה לעבודה במשמרות ובחג הן ברמת ההקמה  VCבנוסף, הוקם משל"ט 

והן ברמת התפעול השוטף שכלל ניתוב וחיבור הדיונים, הענקת תמיכה וליווי טכנולוגי, הכנת  
 , שדרוג רוחב הפס ועוד. VCשולחן עבודה לטובת שו"ב תחנות 

 
יבה כוללת את מחלקת תקשוב, מחלקת פיתוח יישומי מידע, ענף מחקר ופיתוח וקציני כיום, החט

 הטכנולוגיות בבתי הסוהר.
 מחלקת פי"מ

מחלקה זו מייצגת ומפעילה את החטיבה מול הארגון ומחוצה לו תוך הכרות עמוקה ושליטה 
המערכות בפעילות, בתהליכים הרוחביים ובאתגרים הארגוניים. המחלקה אמונה על פיתוח 

 והיישומים בארגון.
 :2020סקירת עיקרי פעילות בשנת 

 בתחום האסיר: .א

במערכת הליבה לניהול עולם האסיר, עלו לאוויר שלוש גרסאות המטפלות באתגרי  •
 הקורונה, בקרת שיבוצים, נדחה מאסר ואבחונים.

 לביצוע דיונים מול גורמי חוץ, קהילה, מ"י ומשפחות האסיר. VCהקמת מערכת  •

 תקן מצבה, מרחב מחיה, מאפייני אסיר. -משאבי כליאה מערכת •

 תמיכה בפעילות של יחידה חדשה. -ניהול מאסרים קצרים •

 פעילות ענפה בעיקר בנושא מסוכנות, אלמ"ב וזימונים מול מ"י. -ממשקי אסירים •

 שדרוג מערכת החינוך.  -תקון •

לניהול שימוש בטלה רפואה, הקמת מערכת "איתן", וכתיבת מכרזים  -רפואה •
 שרשרת אספקת התרופות ובדיקות המעבדה.

 פיתוח מערכת חדשה לתמיכה בפעילות עבודות השירות. -ברקאי •

 פיתוח שלוחן עבודה למנהלים ומודול מענה לפרקליטות. -צור •
 בתחום הסגל: .ב

בידוד/ מחלה והפקת דוחות חקירה  -פיתוח מערכת לניהול הקורונה בצד הסוהר •
 אפידמיולוגיות.

לניהול דגימות בדיקות קורונה, תמיכה וסיוע טכנולוגיים בניהול  הקמת מערכת •
 ותיעוד חיסוני קורונה.

 הקמת שוב קורונה אירגוני לדרג הפיקוד, כתומך בקבלת החלטות. •
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 לתמיכה בהמשך עבודה שוטפת ושמירת רציפות תפקודית. VCהקמת מערכת  •

 הקמת אתר לקליטת מועמדים לשירות. •

 שכר הנגדים והיעדר הקביעות. הקמת מערכת לטיפול בנושא •

 החלפת מערכת המסמכים הארגונית. •
 בתחום המודיעין: .ג

 הוק.-תמיכה בעבודת המודיעין וטיפול בדיווח אד •
 בתחום תמיכה לוגיסטית: .ד

 בקרת מטבחים ע"ג אייפדים וביצוע הזמנות בסלולר. •

חשבונית דיגיטלית, סריקה חכמה, מודול רכש ומלאי ופיתוח ממשקים מול  •
 מרכבה.

 שדרוג המערכת והרחבת השימוש ע"פ תפיסת ההפעלה החדשה. –תחבורה •
 מחלקת תקשוב

 מחלקה זו אחראית על הקמת פרויקטים ושמירה על הכשירות המבצעית בעולם התקשוב של שב"ס.
 :2020סקירת עיקרי פעילות בשנת 

 בתחום ההנדסה: .א

 הקמת פרויקטים רבים ביניהם: •
o  טכנולוגים לטובת אגפי קורונה.הכנה והתאמת אגפי הכליאה בהיבטים 
o .פרויקט הנגשה לבעלי מוגבלויות 
o .הקמה, שדרוג ושיפוץ אגפים במענה לבג"צ תנאי מחייה 
o .הקמת בימ"ר אילת ובתי משפט חדשים 
o .שדרוג מערכות במשאיות נחשון 
o .שדרוג מכלולי מבקרים, משרדים ומרכזי שליטה 

 מנוהל. הובלת תחום הטלוויזיה בכבלים בשב"ס, מעבר לטל"כ •

הובלת תחום האלחוט על כלל מרכיביו לרבות פעילות ממוקדת באיתור חלופות  •
 קשר על בסיס סלולאר כתחליף למערכת המירס.

 מימוש מכרז המתח הנמוך המוביל בכלל שב"ס. •
 בתחום התשתיות הטכנולוגיות: .ב

 שדרוג מערך העבודה מרחוק. •

 .VCהקמת תשתית  •

 חדשה. הקמת תשתית ומרכזיות למערכת טלפוניה •

  Commvault.שדרוג מערך הגיבוי למערכת  •

 שדרוג מערך הפקסים. •
 נף מחקר ופיתוחע

ענף מחקר ופיתוח אחראי על מיפוי, איתור וחבירה לגופי מחקר ושותפים אסטרטגיים ליצירת 
ובניית מפת תחומי עניין למחקר ובניית תוכנית מחקר שנתית כולל שיתופי פעולה עם אקדמיה, גופי 

 ביטחון מקבילים, חברות ביטחוניות ועוד. 
יים וחדשניים. כמו כן, הענף עוסק במחקר הענף עוסק בשילוב ותחקור פתרונות טכנולוגיים יצירת

בתחומי עניין רוחביים וכלל אירגוניים ומחקר ייעודי ספציפי בתחום המחקר לצורכי שב"ס. תכנון 
 שיפור וייעול תהליכי עבודה. 
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   ביקורת מחלקת 
 

באמצעות ביצוע מחלקת ביקורת מסייעת לארגון להשגת יעדיו ולשיפור יעילות ומועילות פעולותיו, 
והנחיית ביצוע ביקורות ובקרות, משמשת גורם מקשר בין הארגון לבין גורמי ביקורת ומבקרים 

 .חיצוניים ומשיבה לפניות הציבור בנושאים הקשורים לשב"ס
  2020עיקרי הפעילות בשנת 

 סגל מחלקת ביקורת עסק בנושאים ובתחומים הבאים:  2020בשנת 
, פעילות מחלקת ביקורת נערכת בהתאמה להנחיות משרד 2020למותר לציין כי החל ממרץ 

 הבריאות ופיקוד שב"ס בתקופת ההתמודדות עם התפשטות מגיפת הקורונה.
 תחום ביקורת ובקרת פנים. 1

  20-, נערכו בקרות בנושא הנ"ל בכ2020לאורך שנת  -א. בקרות תנאי מחיית אסירים ועצורים
 יחידות שונות. 

בקרות על שגרת  מתקני הכליאה ויחידת נחשון, בהתאם  200-נערכו למעלה מ -בקרות מרחוקב. 
להנחיות הפקודה הרלוונטית )סדר יום; ביקורי משפחות; התנהגות סגל ואסירים; מיגון; שמירת 

 מרחק/חיטוי(. 
הסתיימה העבודה על דו"ח הביקורת בנוגע למעונות סגל ונערכה ביקורת בנוגע  -ג. ביקורות נושאיות

 יהול סדר יום ושגרת מטה. לנ
, נערכו מספר בקרות ביחידות בין היתר 2020בשנת  -ד. בקרות נוספות של קציני מחלקת ביקורת

 בנוגע להיערכות שב"ס עם התפשטות מגיפת הקורונה. 
דו"חות ביקורת  13-, גובשו וניתנו מענים ל2020בשנת  -. התייחסויות לביקורות ובקרות חיצוניות2

דו"חות של מבקרים  41-מבקר המדינה או מבקר המשרד לבט"פ; ניתנו התייחסויות לשנערכו ע"י 
 (. 2020שנערכו בשנת  36-ו 2020והגיעו למחלקה בשנת  2019רשמיים )חמישה מתוכם, שנערכו בשנת 

תלונות ופניות ציבור שהתקבלו מקשת  987, טופלו 2020בשנת  -. מענה לפניות ותלונות ציבור3
ם לרבות נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, משרד לבט"פ, אתר האינטרנט רחבה של גורמי

 של שב"ס, משפחות אסירים, אסירים ועוד. 
גבי טופס -פניות ותלונות כתובות על 21, התקבלו 2020בשנת  -. מענה לפניות ותלונות אנשי סגל4

יצוין כי מתקבלות פניות מובנה המופיע והנגיש ב"שער למידע", המהווה תנאי לתחילת טיפול. 
טלפוניות לאורך השנה, אשר בסופו של דבר מסיבות שונות אינן מתגבשות לכלל פנייה רשמית 
 לטיפול )פניות המטופלות או אמורות להיות מטופלות ע"י גורם אחר; בחירת הפונה שלא להיחשף(.

 
 -נתונים

 מבקרים רשמיים
 לפי יחידותבפילוח  -20202ביקורים רשמיים שנערכו בשנת 

                                                 
 טיוטות הדו"ח שנכתבו בעקבותיהם התקבלו במחלקת ביקורת. ו 2020-הנתונים מתייחסים לביקורים הרשמיים שנערכו ב 2

 טרם התקבלו.  ותטיוטות הדו"ח , אשר נכון למועד כתיבת שורות אלו,2020-עוד ביקורים רשמיים שנערכו ב ישנם
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 בפילוח לפי הגופים המבקרים -20203ביקורים רשמיים שנערכו בשנת 

 

 2020פניות ותלונות הציבור 

                                                 
 ידי נציגים משני גופים שונים. -ישנם שני ביקורים רשמיים שנערכו על 3
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7%, 74, ינואר

7%, 67, פברואר

8%, 82, מרץ

9%, 88, אפריל

9%, 84, מאי

8%, 79, יוני
8%, 79, יולי

8%, 75, אוגוסט

,  106, ספטמבר
11%

7%, 72, אוקטובר

8%, 83, נובמבר

10%, 98, דצמבר

-תלונות ופניות ציבור בפילוח חודשי

2020-987-כ ב"סה

81

65

59

90

51

61 60

70

61
57

61
57

17 18

13
16

24

18 19

14

27
25

6

17

דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר

פניות בחלוקה חודשית/מספר תלונות

תלונות פניות
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4הגורמים המפנים

 

 

 5נושאי התלונות/פניות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
 ישנן תלונות/פניות המופנות ע"י מספר גורמים.. דהיינו, מספר הגורמים המפנים, גדול מסך כל תלונות/פניות 4
 ישנן תלונות/פניות בהם מופיעים מספר נושאים.דהיינו, מספר הנושאים גדול מסך התלונות/פניות.  5

 של מתקנים מבחוץ ועוד. הצעות ייעול, הצעות להתנדבות, נראות** פניות בסוגיות נוספות, לדוגמא: 

1 1 2 6 8 11 19 23
49

74 83

250

546

בית משפט סגל 
וגמלאים

ס "עו
ופקיד סעד

משרד 
המשפטים

ארגוני  
חברה  
אזרחית

אזרחים לשכת 
הנציב

/ אסירים
עצורים 
בעבר  
ובהווה

ד"עו משפחה מבקר  
המדינה

ס "אתר שב משרד 
פ  "לבט
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  - פרק ו'
 יחידות הכפופות 

 ראש אגף האסירל
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  חטיבת הכליאה
 
 

מערך הכליאה וחלופות הכליאה. במישור הכליאה אחראית החטיבה  חטיבת הכליאה מופקדת על
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 

ר ומניעת ביצוע עבירות ע"י המפוקחים, במסגרת להבטיח פיקוח יעיל, שמירה על ביטחון הציבו
 ההוראות והסמכויות המוקנות בחקיקה.

 תיאור תחומי אחריות:

 מחלקת האסיר .א

  ביצועית. –מחלקת האסיר פועלת בחטיבת הכליאה ומשמשת כזרוע מקצועית 

 .המחלקה אחראית על תהליכי הקליטה, המיון, השיבוץ, הניוד והניהול של האסירים 

 ר אחראית על ניהול מושכל ואפקטיבי של משאב מקומות הכליאה בארגון מחלקת האסי
 הן בשגרה והן בחירום.

  המחלקה אחראית על הקנית הידע המקצועי בתחום הכליאה והטמעתו בשטח תוך קיום
 קשרי גומלין עם גורמים פנים וחוץ ארגוניים.

 ן פתרונות המחלקה פועלת במטרה לאתר ולזהות צרכי כליאה עתידיים זאת תוך מת
 בהלימה למגבלות המערכת, ואופי בתי הסוהר.

  המחלקה אמונה על צורכי האסיר ומתן מענה פניות של גורמי חוץ וזאת בהתאם למדיניות
 הארגון.

  ,המחלקה אחראית על כלל הזימונים לבתי משפט, חקירות, זימונים לוועדות שחרורים
 בחגים ואירועי שגרה וחירום. הערכות מסוכנות של אסירים, היערכות מול בתי המשפט

 

 

 יחידת צור .ב

 "2006מין, התשס"ו  עבירות ביצוע מפני הציבור על הגנה" חוק מכוח הוקמה צור יחידת
  .זה חוק מתוקף ופועלת

תהליך החקיקה ערך מספר שנים ומעיד על הקשים והלבטים בחקיקת חוק זה. מחד, 
עונשו ומאידך, הפגיעה הקשה בקורבנות הפגיעה בחירותו של עבריין מין, אשר סיים לרצות 

המותירה סממניה על יכולת התפקוד וההשתלבות של הקורבן לאורך שנות חייו 
 ו.ובמישורים השונים בחיי

חוק זה אינו ענישתי ומטרתו הגנה על הציבור מפני הישנות של עבירות מין מאלו שאובחנו 
 הנדרשת כדי למלא מטרה זו. כבעלי מסוכנות מינית, שאינה נמוכה והפעלתו תהא במידה

קציני מעקב ופיקוח מבצעים פעילו גלויה וסמויה המתאפיינת במפגשים בביתו של 
המפוקח, במקום עבודתו, ביצוע תצפיות, מעקבים, תשאול בני משפחה ואף תשאול גורמים 

 זרים במידת הצורך.

אים שנתנו מפוקח והתנהפיקוח נעשה בשעות שונות ובמועדים שונים בהתאם לנסיבות ה
 בצו הפיקוח.
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 :ייעוד היחידה

 קרב עברייני מין הנמצאים בפיקוח.הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין מ

 :מטרות היחידה

 וקחים לביצוע עבירות מין חוזרות.איתור, מעקב וסיכול כוונות של מפ

 :משימות היחידה

 פיקוח. צווי וסגירת קיימים צווים הארכת, פיקוח צווי הוצאת על המלצה 

 ניהול מרשם . 

 מין. עבירות למניעת וסמוי גלוי פיקוח ביצוע 

 

 

 :סמכויות והגבלות בחוק

חוק ההגנה על הציבור מפרט את ההגבלות אותן ניתן להטיל על עבריין המין. הטלת 
 ההגבלות מטרתה הרחקת עבריין המין מגורמי סיכון ונסיבות שיש בהן לעורר מסוכנותו.

ניתן ליישם הם אלו אשר אושרו בצו הפיקוח על ידי בית המשפט. בצו יופיעו ההגבלות אותן 
 הסמכויות אותן התיר בית המשפט.

 

 יחידת ברקאי .ג

  עבודות שירות –יחידת ברקאי 

עבודה מחוץ לכותלי בית הסוהר, שהיא למטרות  –הגדרתה החוקית של עבודת שירות 
תוך אכיפה ופיקוח על התנאים  תועלת הציבור.  העבודה מבוצעת ללא שכר או תמורה,

 שקבע בית המשפט ובהתאם לכללים שנקבעו ע"י הממונה על עבודות שירות.

יחידת ברקאי, הינה אחת מיחידות הפיקוח של חטיבת הכליאה, שנועדה לצמצם את 
השימוש במאסרים קצרים על נזקיהם ועלותם הגבוהה וזאת מתוך תפיסה חברתית של 

 לחברה שנפגעה כתוצאה מהעבירה הפלילית. ערבות הדדית והחזרת החוב

היחידה מקיימת החלטות שיפוטיות ומפקחת על עבריינים שנידונו בהליך שיפוטי לעונש 
 של מאסר עד תשעה חודשים אותו ירצו בקהילה.

 :הגדרה 

מתוקף חוק העונשין "נשיאת מאסר  1987 -יחידת ברקאי עבודות שירות הוקמה ב .1
 בעבודות שרות".

הינה חלופת מאסר אשר מיושמת ע"י  עבודה מחוץ לכותלי בית   –"עבודת שירות"  .2
 הסוהר כפי שקבע בימ"ש וזאת לאחר שהתקבלה הסכמתו של הנאשם . 

הנאשם יועסק בעבודה שהינה לתועלת  הציבור ללא מטרות רווח , במוסד ממוסדות  .3
 ם".המדינה, או בגוף אחר או בסוגי גופים, שקבע השר לביטחון פני

ימים בשבוע בשעות עבודה מוגדרות בהתאם לחוק העונשין  5הנאשם יועסק במשך  .4
 תוך פיקוח על התנאים כפי שקבע בימ"ש והממונה על ע"ש.
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 :הבסיס החוקי 

עבודה מחוץ לכותלי  –א' בחוק העונשין נקבע: "עבודות שירות  51בהתאם לקבוע בסע' 
ד ממוסדות המדינה, או בגוף אחר, או בית הסוהר שהיא למטרות של תועלת הציבור, במוס

 בסוגי גופים שקבע השר לביטחון הפנים".

 מטרות העסקת עובדי שירות 

ברוח בג"צ שטח המחייה והצפיפות בבתי הסוהר העסקת עובדי שירות מאפשרת  .1
 הקטנת הצפיפות והוזלת עלויות הענישה.

כזה שמועיל  מתן אפשרות לנאשם לחוות את נשיאת העונש באופן -שיקום  האסיר   .2
לציבור ומאפשרת לו בהמשך לחזור לחיים תקינים בחברה תוך צמצום נזקי המאסר , 

 הקנית ערכי התנדבות ותרומה לחברה.

 מדובר בענישה המשרתת את הקהילה ע"י העסקת ע"ש במוסדות לתועלת הציבור. .3

 

 יחידת מעוז .ד

 רקע

היחידה לפיקוח אלקטרוני )להלן: "יחידת מעוז"( מורכבת ממטה היחידה הממוקם בהר 
בסמוך לביס"ר מגידו, שלוחת מרכז  -חוצבים ומשלוחות אזוריות בפריסה ארצית: שלוחת צפון 

 משטרת אשקלון.  -מתחם מפקדת מחוז מרכז ברמלה, שלוחת דרום  -

היחידה בכפיפות לרח"ט כליאה. למפקד בהיות תכנית הפיקוח חלופת כליאה, פועל מפקד 
היחידה אחריות פיקודית כוללת ובכלל זה, גם להפעלתן של סמכויות ספציפיות שבחוק לעניין 
ביצוע פעולות בקרה על הפעלת מערך הפיקוח האלקטרוני ועל פעילות החברה המפעילה, קביעת 

 ות במקרים דחופים ועוד.  תכניות פרטניות לליווי סוציאלי של מפוקחים, אישור לפתיחת חלונ

התכנית מאפשרת החזקת עצורים עד תום ההליכים/עד החלטה אחרת בתנאי פיקוח, חלף 
החזקתם במתקני כליאה וכן, שחרורם של אסירים על תנאי בהתאם להחלטות שיפוטיות של 
ועדות השחרורים בתנאי הפיקוח שנקבעו. המטרות: צמצום נזקי מעצר / מאסר, העצמת 

שיקומי, צמצום עלויות כספיות, מענה לצפיפות בתוך מתקני הכליאה ומחסור  פוטנציאל
 במקומות כליאה.

"מעקב מרחוק" אחר מידע בזמן אמת אודות הימצאותו  -בסיס מתכונת הפעלתה של התכנית 
 של מפוקח במקום הפיקוח שנקבע ע"י בית המשפט/ ועדת השחרורים.

 

סורג ובריח, מתכונת ההפעלה של מערך האיזוק מעצם טיבה, בשונה מכליאה ממשית מאחורי 
 האלקטרוני אינה כוללת הוצאה / הרחקה באופן מלא מן הקהילה, אלא ההיפך 

הוא הנכון, התכנית דווקא גורמת לשילוב בקהילה , בכפוף למגבלות; כמו כן, היא אינה 
 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 שונים הפועלים מטעמה, 
ע"מ להביא לכדי אכיפה אופטימלית של מתחם הלגיטימיות שנקבע, והכל בכפוף למתווה 

 מתכונת ההפעלה והוראות הדין.
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 ההיבט המשפטי של המערך

(, המסדיר, בין היתר, את 2014 -היחידה פועלת מכוח התיקון לחוק המעצרים )תשע"ה 
סמכויות שב"ס לניהולה של "תכנית הפיקוח" ובכללה, קיומו של הליך מנהלי להחזרת 
מפוקחים המפרים את משטר הפיקוח מאיזוק אלקטרוני במקום הפיקוח להמשך ריצוי מעצרם 

 קן כליאה.במת

 לצורך קיום ההליך המנהלי, הוענקו לשב"ס בחוק סמכויות שונות:

 95עפ"י סעיף  -ביצוען של פעולות לצורך בירור חיווי חשד להפרה )וכן, סמכויות ליווי ומעצר 
לפקודת בתי הסוהר(, עריכת שימוע ע"י סוהרים בכירים שהוסמכו לכך ע"י השר לבט"פ ובכלל 

 זה 

שעות או עד להחלטת הממונה והפסקת פיקוח בהחלטה מנהלית  24-קח להאפשרות למעצר מפו
ע"י הממונה על הפקא"ל. החלטה זו של הממונה על הפיקוח האלקטרוני נתונה לביקורת 

 72שיפוטית ע"י ביהמ"ש שהורה על מעצרו של המפוקח עפ"י סד הזמנים הקבוע בחוק )תוך 
 שעות לקטין(. 36-שעות לבגיר ו

הורות על הפסקת הפיקוח האלקטרוני של עצור, והחזרתו למתקן כליאה הממונה מוסמך ל
להמשך ריצוי מעצרו, אם היה לו יסוד סביר להניח כי המפוקח הפר את תנאי המעצר יותר 

 מפעם אחת ולאחר שקיבל התראה, או אם הפר הפרה מהותית של תנאי 

, הינה אחת מארבע התכנית )"הפרה מהותית", המהווה עילה להפסקת הפיקוח האלקטרוני
 חלופות הקבועות בחוק(.

בחוק נקבעו סמכויות הנתונות למנהל היחידה או לסוהר שהוסמך לצורך כך, לעריכת בירור 
בדבר חשד לביצוע הפרה בידי המפוקח. מטרת הבירור היא הבנת האירוע, גיבוש הבסיס 

יש מקום לעריכת  הראייתי הדרוש לצורך החלטת הממונה האם נוכח מהות ההפרה ונסיבותיה,
שימוע ולהורות על הפעלת סמכותו להפסקת הפיקוח האלקטרוני אם לאו. הסמכויות 
המפורטות בסעיף כוללות סמכות לדרוש מכל אדם להזדהות בפני בעל הסמכות, סמכות לדרוש 
מכל אדם הנוגע בדבר למסור ידיעות או מסמכים הדרושים לבירור, וכן סמכות להיכנס למקום 

 הפיקוח.

שימוע שיבוצע אם על ידי הממונה ואם על ידי  -חלטת הממונה כפופה לקיום שימוע למפוקח ה
אחד משלושת קציני ניהול פקא"ל אזוריים )סוהרים בכירים( שהוסמכו לכך על ידי השר 

 לבט"פ.

בתקופת הביניים, קרי, לאחר שניתנה הזדמנות לעצור להשמיע טיעוניו וכל עוד לא ניתנה 
בעניינו, קיימת לעורך השימוע סמכות להורות על החזקתו של העצור במתקן החלטת הממונה 

 שעות, מטעמים שיירשמו. 24כליאה לתקופה שלא תעלה על 

הפסקת המעצר במקום הפיקוח, והבאת הנאשם  -נוכח השלכותיה של החלטת הממונה, קרי 
ת המשפט בתוך תובא החלטת הממונה לעיונו ולבחינתו של בי -להמשך מעצרו במתקן כליאה 

שעות )במניין זה לא יובאו שבתות וחגים(. בית  36בתוך  -שעות לכל היותר, ולגבי קטין  72
המשפט יקיים "ביקורת שיפוטית" על החלטת הממונה. על החלטת בית המשפט ניתן להגיש 

 בקשת רשות ערעור.
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 2020שנת  –.  אבני דרך וסקירת העשייה  3

 מחלקת האסיר 

 פעילות/אחריות עיקריים:תחומי 

 .פעילות בשגרה ובמצבי חרום מערכתיים ולאומיים 

 .קשר עם בתי הסוהר ויחידות השטח 

 .בקרות שוטפות בתחום הכליאה 

 .ניהול קשרי עבודה עם גורמי חוץ: מ"י, הנהלת בתי המשפט, צה"ל שב"כ ועוד 

 .הכשרה ושמירת הכשירות של סגל הכליאה המקצועי 

 וותי הכליאה במחוזות ובבתי הסוהר.הנחיה מקצועית של צ 

 .השמה מיטבית של עצורים ואסירים במתקני הכליאה השונים 

 .הבניית תהליכים אסטרטגיים לאיתור צרכים ומתן מענה כליאתי 

 .מימוש זכיות נפגעי עבירה 

  הפעלת מערך הזימונים לבתי משפט, חקירות, ועדות שחרורים, עתירות והערכות
קשרי עבודה הדוקים מול גורמי הליווי, בתי הסוהר והגורמים מסוכנות, תוך קיום 

 המזמנים.

 .צמצום שהיית עצורים ואסירים במעברים 

 

 עיקרי פעילות ענפים :

 ענף רישום וניהול 

  התמקצעות בתחום ניהול הידע המקצועי, הכשרה והסמכה של כלל גורמי במערך
 הכליאה.

 .עדכון פקודות ונהלים 

  הטמעת המערכת בקרב המשתמשים אפיונה 2"צוהר ניהול מערכת המחשוב ,"
 ופיתוחה בהתאמה לצרכי המשתמש.

  ,הפצת עלון לרשם מידי רבעון במסגרתו מרוכזות כל ההנחיות הרלוונטיות, פסיקה
 עדכוני צוהר וציוני הערכה למשרדים שמנעו תקלות.

 ביצוע ביקורות מקצועיות לכלל משרדי הרישום 

 ום העמקת הקשר עם משרדי הריש 

 .פיתוח ממשקים עם מערכות חוץ 

 מתן מענה מקצועי לגורמי חוץ ופנים 
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 משרדית להעברת מידע בין גופים-נציגים מטעם מחלקת האסיר בוועדה הבין. 

 .מתן מענה לפניות בנוגע לאסירים מטעם השגרירויות השונות 

  .עבודה מול רשות ההגירה והאוכלוסין 

  .עבודה מול מתפ"ש 

 

 נפגעי עבירה:

 .יישום חוק זכיות נפגעי עבירה ומתן מענה לנפגעי עבירה 

  קיום קשרי עבודה מול גורמי חוץ כגון: הנהלת בתי המשפט, פרקליטות  וארגוני
 . סיוע לנפגעי עבירה בקהילה

 ענף אבחון ומיון:

  ענף אבחון ומיון מבצע מיפוי סיכונים וצרכים של אסירים שנשפטו ,קובע את רמת
ומפרט את המענים להם זקוקים וזאת במטרה לקבוע את  הסיכון הנשקפת מהם

 ההשמה המיטבית עבורם.

  ,שיבוץ האסיר למסגרת המתאימה יתבצע בהתאם לממצאי האבחון, צרכי האסיר
 המענים להם זקוק, שיקולי בטחון ובהתחשב בצרכי המערכת ובמגבלותיה.

 מטרה תהליך המיון יתמוך בשילוב האסיר בתכניות תקון במסגרת המאסר ב
 לקדם תהליכי שינוי והפחתת פשיעה בבתי הסוהר ובקהילה.

  לענף מיון אחריות כוללת לניהול קליטת מתייצבים למאסר נדחה לרבות ביצוע
 וועדות למיון מוקדם .

  במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה קוצר תהליך המיון לשבעה  2020בשנת
טלפון , /vcמרחוק באמצעות ימים, בוצע מיון טריטוריאלי ,בוצעו ועדות מיון 

 בוטלו ועדות מיון מוקדם בתקופת הסגר. 

 ענף קליטה ושיבוץ:

  קליטת כל סוגי העצורים  מכל גופי אכיפת החוק בכל סטטוס משפטי ע"פ מתווה
קורונה ושיבוצם לבתי סוהר תוך שמירה על מניעת התפרצות נגיף הקורונה 

 במתקני שב"ס  .

  סינון, בידוד ואגפים לחולי קורונה.פתיחת אגפי קורונה : אגפי 

  העברת אסירים בין המתקנים בהתאם לצרכי המערכת וע"פ הוראות משרד
 הבריאות והוראות התו הסגול .

  קיום ועדת העברות לשפוטים פליליים, ביטחוניים ואוכלוסיות מיוחדות )טעוני
 הגנה, אירגוני פשיעה, אוכלוסיות מיוחדות(.

  הפלילי והביטחוני.מעורבות במבצעים בתחום 

 . תיאום חקירות לעצורי שב"כ החשודים בנשיאת הנגיף 

  העברת עצורי מסיימים חקירה במתקני שב"כ בהתאם להתמודדות מול נגיף
 הקורונה 
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: 

 מודיעין, רפואה, נחשון,  -ניהול השגרה המבצעית במענה לפניות גורמי שב"ס
 ביס"ר, ביטחון.

   צה"ל, משטרה, -ובחירום לגורמי לגורמי חוץמתן מענה בכל שעות היממה, בשגרה
שב"כ רשות ההגירה ועוד, בכל הקשור לתיאום ליוויים לאסירים, קליטה ושיבוץ 

 של עצורים בבתי המעצר, זימונים לחקירות ולבתי משפט ושחרור אסירים.

  ציר ראשי בקליטת והשמת כלואים   –מענה בהתמודדות מול נגיף הקורונה
 כלל גורמי האכיפה  וריכוז נתונים.מבודדים / מאומתים מ

  ביצוע תיאום מקדים מול כלל המחוזות למענה  –תאום מבצעים משטרתיים
למבצעים משטרתיים , תיאום מול קציני כליאה מחוזיים ומתן מענה למקומות 

 כליאה .

 צה"ל, שב"כ, משטרה. -ניהול השגרה המבצעית במענה לפניות גורמי אכיפת החוק 

 דה להפעלת המשל"ט והגדרת דרכי פעילות ודיווח.מיסוד נוהלי עבו 

 .טיפול במתן מענה ליחידות השטח מול התביעה הצבאית לגבי עצורים מנהליים 

 . ריכוז והפקת כלל הדו"חות המבצעיים התקופתיים הנדרשים 

 .מקיים שת"פ הדוק עם משל"ט הכליאה במ"י 

 שום עקרונות הכליאה. ניהול ופיתוח קשרי עבודה עם גורמי חוץ שונים לקידום ויי 

 .משל"ט האסיר מופעל ע"י חיילי חובה לצד סוהרי קבע 

 

 מדור זימונים לבתי משפט ולחקירות:

  הפעלת מערך הזימונים לבתי משפט וחקירות לכלל העצורים ואסירים השייכים
 לארגון (גם אלה שאינם כלואים בשב"ס כגון עצורי פקא"ל שמזומנים לבימ"ש. 

  בתי סוהר ויחידת  –הדוקים מול גורמי שב"ס בתחום הזימונים קיום קשרי עבודה
 לצורך מתן מענה איכותי ומהיר לתחום.–נחשון 

  קיום קשרי עבודה הדוקים מול גורמי חוץ: הנהלת בתי המשפט ובתי המשפט
עצמם, משטרת ישראל, צה"ל, שב"כ, פרקליטות, תביעות, עורכי דין ורשויות 

 שונות.

 צורים במעברים.צמצום שהיית אסירים/ע 

  תיאום ליוויים פיזיים ישירים מול הנהלת בתי המשפט, בתי  –בעת משבר קורונה
 הדין והצבא בשל הוראות שעה למשבר וסגירת מעברים.

  צמצום הוצאת עצורים לחקירות בתחנות המשטרה תחת  –בעת משבר קורונה
 מתן עדיפות לחקירות במתקני שב"ס.

  חולים פסיכיאטריים לצורך הסתכלות, אשפוז, בדיקה טיפול בזימון עצורים לבתי
 וכו'.
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 .שדרוג ממשק זימונים מול הנהלת בתי המשפט 

 .תיאום וזימון אסירים להערכת מסוכנות במב"ן טרם שחרורם 

 .טיפול בכלל הזימונים לוועדות שחרורים בשב"ס 

 

 

      ר' תחום ניהול אגפים

 ראש התחום הנציבותי, אחראי על ההיבט המקצועי של  מנהלי האגפים בארגון.

 ייעוץ, זמינות ופיקוח על רמת ביצוע גבוהה של הפעולות הנדרשות ממנהל האגף, במסגרת 

 טיפול באסיר.

הגורמים יצירת שפה ושיטת עבודה מקצועית ואחידה, מאפשרת שיח אחיד בין כל 
המקצועיים ומהווה לאסירים קרקע יציבה ואחידה של נתונים, בכל מחוז / יחידה בה 

 שוהים.

הטמעת שינויים, לעתים באופן תכוף, מחייב מעקב ופיקוח על העברת הנתונים מגורמי 
 נציבות, באמצעות המחוז ועד לאחרון מנהלי האגפים. 

 יקון ליקויים נעשה בזמן אמת.במסגרת מעקב ופיקוח, נשמרת רמת ביצוע גבוהה ות

נערך ליווי מנהלי אגפים חדשים ו/או וותיקים, הנדרשים בהנחיה פרטנית / קבוצתית, 
ביחידות, לעיתים במסגרת אגפית, בליווי בפעולות השגרה, בחינת פערים וצמצומם 
בהדרכה והנחייה. הליווי מאפשר זיהוי תהליכים הנדרשים בהתייעלות, צמצום פערים 

 ויכולת האגף / היחידה לפעול באופן מקצועי לביצוע התפקיד במלואו.במידי 

עם העלאת רמת המקצועיות ומיצוב התחום, ישנה ציפייה לשיפור איכות ניהול אגפי 
הכליאה, ניהול תחומי החיים / העיסוק של האסירים, יצירת צוות רב מקצועי אגפי, 

לשינוי דרכם לפני יציאתם חזרה המשלב את כלל התחומים המיועדים להובלת האסירים 
 לחברה.

 

יצירת גאוות יחידה, מחייבת שימור סגל איכותי, שיבצע נכונה את מגוון המשימות וייעוד 
הארגון. קורסי הסמכה, השתלמויות וימי עיון, מהווים פלטפורמה ללמידה, מיצוב התחום 

יכולת מינוף ודרך עבודה נכונה. מסגרות הקורסים מאפשרים קידום תהליכי פיתוח ו
 התחום ואנשיו.

 

 אבני דרך משמעותיות בשנה החולפת

, הציבה בפני מנהלי האגפים, כמו את יתר בעלי התפקידים בארגון, אתגר בפני 2020שנת 
 מציאות שונה.

ניהול האגף "לבש" פנים אחרות, של התנהלות פנים אגפית עם כלל האסירים, ללא חינוך 
, שמירת מרחק, היבט טיפולי המתקיים בקבוצות ותעסוקה, ללא יציאה פיזית מהאגף

 קטנות / פרטני ועוד.

מנהלי האגפים עבדו בשעות משמרת ונכחו באגף גם בשעות הערב והלילה, במסגרת 
העבודה בקפסולה. המנ"א גיבו מנהלי אגפים אחרים באגפים והעשייה היתה מורכבת 

תנהלות האגף, צוות סוהרי ומאתגרת בשל הצורך במידי, להכיר את מאפייני האסירים, ה
 הביטחון, בקשות האסירים וכל זה, עם טיפול באגף האישי של כל מנ"א.
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אי הוודאות של ראשי תחום מנ"א ביחידות, מי הסד"כ שיימצא ביחידה בכל זמן נתון, בשל 
 הבידודים וחולי האנשים.

ונה. צורך בפתיתת אגפים בזמן קצר, לשילוב אסירים בסטאטוס סינון / בידוד קור
היערכות לניהול אגף בשלט רחוק, ללא מגע או קירבה לאסירים, עם פיקוח מוקפד עוד 
יותר בשל המרחק. העברת אסירים מאגף אחד לאחר, על פי מתווה בהיבט הקורונה. דאגה 

 לניפוק ציוד לאגף, בשל אי קבלת ציוד לאסירים מהמשפחות.

האסירים שחשו אי וודאות עם נדרש ממנהלי האגפים להתנהל ברגישות יתרה, בהרגעת 
הקורה מחוץ לבתי הסוהר, חרדות מלחץ המשפחה בעקבות הסגר, קושי מניתוק המשפחה 

 בשל ביטול הביקורים.

היה צורך של הסגל, בדגש על מנהלי האגפים, להרגיע את האסירים במגע עם הסגל, המגיע 
 מבחוץ לפנים הכלא.

 שיח והסברה עם אסירים על חשיבות החיסון.

שר של האסירים עם משפחותיהם נעשה באמצעות שיחות חזותיות בדגש לקראת הק
החגים, בהובלת מנהלי האגפים, שנדרשו להיות נוכחים במעמד השיחה ולבצע את 
ההתקשרות, כשמשימות נוספות באגף נדחקו בשלב זה. ישנם אסירים שהשיחות 

טכנולוגיה חזותית, דבר החזותיות גרמו לחוויה רגשית עמוקה, ביכולת לראות את הבית ב
שלא התאפשר להם עד לזמן זה. מאידך, ישנם אסירים שהצליחו ליצור קשר עם המשפחה 

 הנמצאת בחו"ל, פעולה שהרגיעה אותם.

האסירים נכחו בדיונים ללא  –דיוני בתי המשפט התקיימו במסגרת חזותית בתוך האגף 
 יון. יציאה מהאגף, כשמנ"א נדרש להיות בסמוך אליהם במהלך הד

נוכחות לוחמי נחשון באגפים, במשרדי מנהלי האגפים ברוב שעות היום ונטרול המנ"א 
 מטיפול בבקשות אסירים.

 2020פעילות 

 .2020נגיף הקורונה "טרף" את כל הקלפים שתוכננו בתכנית העבודה 

הקשר עם מנהלי האגפים היה בעיקר בשיחות טלפון, שיחות ווטצאפ, בהעברת מסרים 
גע, בשילוב פירוט ההנחיות, בדיקת ביצוע בדרך של אמון, והשלמת פערים מהרגע להר

 באמצעות המייל או הפלאפון.

 הועברו מסרים מעודדים, במסגרת צילום סרטון קצר, לראשי התחום בווטצאפ.

 נערכו שיחות טלפון למנ"א מאומתים.

 נעשתה תמיכה רגשית רבה אל מול מנהלי האגפים, בשל המרחק הפיזי שנכפה.

לקראת סוף השנה, נערכו מפגשים עם ראש התחום/רפרנטיות מנא, לכתיבת תכנית עבודה 
, על פי ההגבלות שנדרשו. דבר חיובי שנעשה בעקבות המרחק הפיזי ממנהלי 2021לשנת 

בכל חודש גורם מקצועי אחר )רת"ח  –האגפים, הוא סרטון הדרכה חודשי 
ליבתי לאותו החודש, מסביר את עיקרי נציבות/מחוז/רפרנט(  מציג בסרטון קצר, נושא 

 הנושא, דגשים על עבודת המנ"א לנושא והעברת הסרטון בווטצאפ לכלל מנהלי האגפים.

 

 ידת צוריח

יחידת צור המשיכה להתמודד מול אתגרים רבים ומורכבים  2020במהלך שנת העבודה 
 בדגש על התאמת עבודה בתקופת הקורונה.

 בדגש על התחומים הבאים: 2020במהלך שנת העבודה יחידת צור מיקדה פעילותה 
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תקינה, טיוב כוח אדם, בניית מערך עיקוב, בניית מערך הדרכה, שדרוג מערך סייבר, 
הרחבת תחום הרישום, שדרוג מערכות טכנולוגיות / בניית מאגר ידע, שדרוג המערך 

המשך חיזוק שת"פ, המבצעי, הגדרת ופיצוח יעדי יחידה, תכלול וריכוז נתונים יחידתיים, 
ור, מיצוב תהשתלמות  -רכש והצטיידות, הכשרת קצינים -ביצוע בקרות וביקורות, תקציב

פנים/ חוץ  -היחידה בתחום ההסברה, שדרוג חליפות פיקוח, הרחבת תחום המודיעין
 ארגוני.

 

  :2020בני דרך משמעותיות לשנת א

 .עבודה אתגרית מותאמת לתקופת הקורונה 

 ר משמעותי בכוח אדם.עבודה תחת מחסו 

 .רה ארגון יחידתי מחודש ומותאם לקצב גידול תחומי אחריות יחידתית 

 .שדרוג אמצעים ומערכות טכנולוגיות 

 

 יחידת ברקאי

 יצירת פיקוח הדוק, איכותי ואפקטיבי לצד פיקוח טכנולוגי 

מקומות הותקנו שעוני נוכחות בהרכשת טביעת אצבע מטעם הממונה )שעוני "רמוני"(, בכל  
התעסוקה ברחבי הארץ, כולל הטמעת הפעילות והשימוש היומיומי בו, הן ע"י סגל הפיקוח 

 והן ע"י המעסיקים ועובדי השירות.

 סגירת מקומות העסקה למעט חיוניים 

, עת הוכרז על השבתת המשק במדינת ישראל, הוחלט במקביל, 2020בתחילת חודש מרץ 
האפשרי.  נסגרו כל מקומות העסקה בהם מועסקים על צמצום פעילות היחידה למינימום 

מקומות שהוגדרו על ידי החידה כמקומות "חיוניים".  מקומות אלו  14עובדי שירות למעט 
עובדי שירות נאלצו להפסיק  2,058עובדי שירות בלבד, כאשר  80 -אפשרו העסקה של כ

 עבודתם .

  

 מות העסקה  קיימיםאיתור ופתיחת מקומות העסקה חדשים ובחינת הרחבת מקו 

לאור סגירת כלל מקומות העסקה ברחבי הארץ, בנוסף, לאור הגדרת אוכלוסיית הקשישים 
מקומות העסקה בהם והים קשישים )בתי אבות, מרכזי יטם לקשישי  64כקבוצת סיכון, 

וכיו"ב(, החליטו על הפסקת העסקת עובדי שירות לצמיתות, הובן כי אחת הפעולות 
עילות היחידה לסדרה הנה, איתור מקומות העסקה מתאימים אשר ההכרחיות להשבת פ

עומדים בקריטריונים להעסקת עובדי שירות מחד, ומאידך, מקומות העסקה קיימים, נעשו 
 מאמצים להרחבת כמות עובדי השירות במקום.

 מקומות העסקה חדשים . 80בהמשך לכל האמור, אותרו ונפתחו בשנה זו, מעל 

 דרכי פעולה של היחידה לאור המציאות החדשה בהתמודדות התאמת אופי עבודה ו
 עם נגיף הקורונה בדגש על התחומים:

הקפאת עבודת היחידה בחודש מרץ לאור משבר הקורונה הובילה את היחידה  -
 לפעילות נמרצת בדחיית דיונים, זימון מועמדים וכיו"ב לחודש יוני. 

ל"חזרה לשגרה" בצורה בהתאמה, בוצעה היערכות יחידתית בסוף חודש אפריל  -
 עובדי שירות. 2,000 -המיטבית והשבה לפעילות של למעלה מ
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במהלך הסגרים הבאים עודדה היחידה פעילות שגרתית שוטפת ככל שניתן  -
 בהתאמה למגבלות הממשלה.

מקומות העסקה בשל השבתת המשק נדרש היה לאתר  63בעקבות סגירה של  -
מקומות תעסוקה  80במהלך השנה מקומות העסקה חדשים. לאור האמור נפתחו 

 שים.דח

 חבי מאסר.  171מעקב ואיתור חבי מאסר בשלושת השלוחות. סך הכל נעצרו  -

המשך עבודה על פיתוח המערכת הממוחשבת החדשה בשיתוף כלל בעלי  -
 התפקידים. 

 מיגון ואבזור שלוחת מרכז באמצעי בטחון ואבטחה.  -

עבודה ראויה ותנאי קבלת הרחבת משרדי שלוחת דרום לטובת יצירת סביבת  -
 עובדי שירות באופן מכבד.

: עבודת המפקחים בקהילה היוותה עבור היחידה סיכון מהותי  מיגון סגל היחידה -
בחשיפתם לנגיף הקורונה. מיגון הסגל באמצעים היגייניים, תוך מתן תדריכים 
ודגשים אינסופיים בנושא עטית מסיכה, שמירה על מרחק, זמן קצוב בעת ביצוע 

 פיקוח וכיו", היוו אבן דרך שמא יתפשט הנגיף בקרב סגל היחידה.

ההתמודדות עם התפשטות המגפה, חייבה שינוי :  VCקיום ראיונות במתכונת  -
 מהותי בתצורת העבודה, ובייחוד בכל הקשור בקבלת מועמדים לימי מיון.  קיום 

 

טכניים, החל ראיונות במתכונת זו, העמידה בפנינו אתגר מהותי על רקע קשיים  -
ממספר מצומצם של עמדות הב בהתחלה ועד ליכולת התרשמות המקצועית מול 

 מועמד , אותה ניתן לחוות ולזהות בצורה טובה יותר באופן פרונטלי.

כחלק מפיילוט לאפיון אבטחת השלוחות, החל פרוייקט מיגון  – אבטחת שלוחות -
וללים בין היתר ואבזור של שלוחת מרכז בכלל אמצעי הביטחון הדרושים הכ

 מצלמות אבטחה, לחצני מצוקה וכיו"ב.

, הסתיים הפרויקט בשלוחת מרכז והשלוחה החלה לפעול בהתאם 2020באוקטובר 
 לנהלי אבטחה התואמים את האמצעים החדשים הקיימים בה.

בהמשך להחלטת הממשלה על מבצעי חיסוני קורונה "לתת  – חיסוני קורונה -
טי לעובדי השירות המועסקים במוסדות רפואיים כתף", גובש ביחידה נוסח משפ

המחייבים חיסון בדבר הסכמתם/אי הסכמתם לביצוע החיסון, תוך מתן הסבר 
 אודות הנחיות וההשלכות הרלוונטיות.

בנוסף, סגל יחידת ברקאי, במטה ובשלוחות, החל לבצע חיסוני קורונה הן כחלק 
 ים המתבצעים בקהילה.מפקדות הארגון במקומות שהוקצו והן כחלק מהחיסונ

לאחר התמודדות עם הסגר הראשון והשבתת פעילות היחיד  – הפקות לקחים -
 כמעט לצמיתות, הופקו לקחים, גישרנו על פערים ובסגר השני הגענו למודי ניסיון: 

o  היחידה נדרשה לבצע התאמה בתצורת הפיקוח בקהילה למגבלות
 דה.הקורונה, לשם צמצום מספר הנדבקים בקרב סגל היחי

o  התנהלות מטה היחידה והשלוחות הותאם למגבלות הקורונה, לרבות
 VCקיום דיונים/קליטות/ימי מיון באמצעות 

o  מסגר אחד לשני הטמיעה היחידה הפקת לקחים משמעותית שאפשרה
להתמודד עם הסגרים הבאים בצורה טובה יותר, עם מספר מצומצם של 
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ת חדשים גם לפי צרכי עובדי שירות שנותרו בבתיהם ותוך איתור מקומו
 הקהילה בכוח אדם לאור המשבר.

o  בתחום ההדרכה עלה מקום להתאים את תצורת ההדרכה למציאות
החדשה, ללא מפגשים פרונטאליים ועם מקסימום תוצרים להטמעת 
תהליכים )מטווחים בוצעו בקפסולות לטובת שמירה על כשירות 

 מבצעית(.

 

 

 יחידת מעוז

 :2020נתונים לשנת העבודה 

  :מפוקחים

 מפוקחים פעילים. 860-נכון להיום יש כ

 .)פעמיים וחד )קבועים פיקוח חלונות 27,626  : נפתחופיקוח" "חלונות פתיחת

 :סוציאלי ליווי

-קטינים ו 30-כ סוציאלי )מתוכם פעילים המקבלים ליווי מפוקחים 444 -נכון להיום יש כ
 נשים(.  8

 באירועים טיפול

 היחידה. ט"במשל התקבלו להפרה" חשד "חיווי בגין אירועים 5,902סה"כ 
 .)טיפול של שונות בשלוחות )ברמות המבצעי הסגל י"ע טופלו אירועים 3,613מתוכם,  
בסמיכות  במסמכים מגובים אשר אירועים כהפרות )ישנם סווגו אירועים 1,191מתוכם,  

 .)השלוחה טיפול מצריכים ואינם לאירוע

 :שימועים

 כי החליט הממונה מפוקחים  142שימועים. לגבי    251בוצעו סה"כ  2020בשנת העבודה 
 להמשך יועברו והם הפיקוח יופסק כי מפוקחים, החליט  109ולגבי  למקום הפיקוח ישובו
 . כליאה מעצרם במתקן ריצוי

 :והסברה הדרכה 

 :כשירות מבצעית

 אימוני הגנה עצמית לסוהר בשנה  27 

 יחידתי ימי מטווח 4

 תרגילי שת"פ מ"י בכלל השלוחות  11 

 תרגילי תקיפת משמע  9 

 :כשירות מקצועית

ימי הדרכה אשר אופיינו בתוכן רלוונטי להתמקצעות אנשי היחידה: בטיחות  4בוצעו 
 בעבודה ברכים, שימוש בנשק, שימוש בכוח, טוהר מידות, טיפול באירועי חירום.  
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 :השתלמויות מקצועיות 

 נאמני בטיחות.

 אימון מדריכי ירי.

 מגישי עזרה ראשונה 

  :הסברה

 הרצאות ופגישות לקהל יעד פנים וחוץ שב"ס. 20בוצעו 

 ביקורים ביחידה פנים ארגוני וחוץ ארגוני.  4בוצעו 
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 חטיבת תקון
 
 

 רקע
י  בהתנהגותו חטיבת התקון פועלת להקניית כלים מתקנים ולעריכת שינו

 ובתפיסותיו של האסיר ושחרורו.
תהליך זה כולל קליטה ושילוב האסיר באופן המיטבי בבתי הסוהר, בניית תוכנית 
, פיתוח כישורי חיים, רכישת כלים ומיומנויות, שינוי  המותאמת לצרכיו
דפוסי חשיבה והתנהגות. תקופת המאסר הינה הזדמנות להנעת תהליכים 

 אלו וקיומם. 
תקון פועלות יחד דיסציפלינות מקצועיות מגוונות: חינוך טיפול בחטיבת ה

ושיקום, תעסוקה, הכשרה מקצועית והתקון התורני, המכוונות למתן טיפול 
 משולב והוליסטי בתהליך השינוי והשיקום של האסיר.

 
 מחלקת חינוך טיפול ושיקום 

 
 ייעוד המחלקה

, פיתוח, הטמעה, פיקוח ובק רה להפעלת תוכניות חינוכיות קביעת מדיניות, תכנון
וטיפוליות משולבות למניעת נזקי מאסר ושיפור סיכויי השתלבות האסירים 

 לאחר השחרור בחברה.
 

 אתגרי ופעילות המחלקה
בשנים האחרונות הובילה מחלקת חטו"ש, יזמה ופיתחה תהליכים ותוכניות 
טיפול וחינוך חדשים וחדשניים בהתאמה למגמות בתחום העבריינות 

, שינויים בפרופיל אוכלוסיית ו הכליאה בארץ. בכלל זה נלקחו בחשבון
האסירים והעברות בגינן שפוטים, שינויים באורכי המאסר, השפעות בג"צ 

. כל זאת תוך למידה ופיתוח  4.5הרחבת שטח המחייה לאסירים ) ( וכד' מ'
 תוכניות חדשניות מבוססות על טיפול בעבריינים בעולם. 

נית ן דגש משמעותי על מענים טיפוליים וחינוכיים לאסירים בשנה האחרונה 
השפוטים לתקופות קצרות וביסוס רצף טיפולי מותאם לתקופות אלו הכולל 
זו החל תהליך אבחוני  בתוכו את החיבור עם הקהילה הקולטת. במסגרת 
וטיפולי עוד בשלב המעצר, חיבור לקהילה לצורך איסוף מידע, חידוד 

ו  כד'.תהליכי אבחון צרכים 
גופי הקהילה, לטיוב קליטת אסירים המשתחררים  חיזוק וביסוס הקשר עם 
זו נעשה  בתום מאסר מלא, עמד על סדר היום לאורך השנה כולה. במסגרת 
גופי קהילה כגון:  תהליך רתימה למשימת קליטת האסיר המשתחרר של 
משרד הרווחה, משרד השיכון, הביטוח הלאומי, המרכז לגביית כנסות 

, הסיוע המשפטי, שרות התעסוקה, משרד החינוך ועוד. בתהליך זה וחובות
הוצפו צרכי האסיר המשתחרר והוכל בביסוס תהליכי עבודה סדורים. 

 תהליך זה ימשך לאורך שנת העבודה הבאה.  
לצד זה, ממשיכה מחלקת חטו"ש להרחיב את פעילותה בתחום החינוך 

ים במסגרות חינוכיות והטיפול במטרה למקסם את מספר האסירים המשולב
 וטיפוליות קבוצתיות ופרטניות. 

לצורך מקסום אסירים בתהליכי השלמת השכלה שונה מודל הלמידה 
 ללמידה אישית ובתום פיילוט יוטמע בכל בתי הסוהר בארץ. 

ביסוס ענף פסיכולוגיה כגוף מוביל בתחום הערכת מסוכנות באמצעות 
תהליכים טיפוליים חדשניים. אבחון מדויק, מפתח ושותף בשילוב שיטות 

הענף קלט השנה את מערך הקרימינולוגים תוך הסדרת דרכי עבודתם בתוך 
.  בתי המעצר 
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בתחום פיתוח כ"א מקצועי, הוסדר מודל קדום ופיתוח מקצועי למערכי 
החינוך והטיפול ונפתח לראשונה קורס בכיר משותף המכשיר את משתתפיו 

 נוך והטיפול. להוות קאדר מנהלי תחום בתחום החי
דגש משמעותי ניתן לעבודה משולבת וסנכרון בין המערכים הטיפוליים 
והחינוכיים, תוך ביסוס העובד הסוציאלי כמנהל מקרה בעל ראיה רחבה של 

גופי התקון.    כלל צרכי האסיר ורתימה לעבודת מעקב משותפת של כלל 
 

 מערך הטיפול והשיקום
הר אמון על הטיפול הסוציאלי מערך הטיפול והשיקום בשרות בתי הסו
 באסירים ובעצורים עפ"י צרכיהם השונים.

תחום הטיפול באסיר מפעיל מערך של עובדים סוציאליים בפריסה ארצית 
בכל בתי המעצר ובתי הסוהר באגפים הפליליים. כל אסיר בשב"ס מלווה 
ע"י עובד סוציאלי המלווה אותו לאורך המאסר מרגע הגיעו לבית המעצר, 

ך המאסר ולקראת שחרורו מהכלא. בהתאם לצרכי האסיר נקבע סוג במהל
הטיפול שיקבל והמסגרת הטיפולית )פרטנית/קבוצתית/מחלקה טיפולית 

 . )  וכד'
הטיפול הסוציאלי באסיר מוכוון לשילובו בשגרת בית הסוהר, שמירה על 

 תפקוד תקין, שינוי דפוסי
ות יעילה עם מצבי חשיבה והתנהגות, רכישת כלים ומיומנויות להתמודד

 חיים שונים והכנת האסיר לתפקוד תקין בקהילה כחלק מתהליך שיקומו. 
 

 ) )מס'  :2012התשע"ב  42החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר 
)א( לחוק קובע כי נציב שב"ס יבחן אפשרויות לשיקומו של אסיר  11סעיף  ד 

 שהוא אזרח ישראלי
וינקוט צעדים להבטחת שילובו  המרבי בפעילויות שיקום או תושב ישראל 

 בין כותלי הכלא.
 משמעות החוק:

צורך במתן מענה טיפולי לכל אסיר מתחילת מאסרו, לאורך שלבי מאסרו 
 השונים, עד לשחרורו

והעברת האחריות להמשך טיפול לרשות לשיקום האסיר ולגורמי טיפול 
 בקהילה.
 אתגרים:

קמת מתן מענה החוק העמיד בפני מערך הטו"ש אתגרים רבים ביניהם: ה
לאסירים השפוטים לתקופות קצרות, הרחבת המענה הטיפולי הייעודי 
והקמת מחלקות טיפוליות, איוש מחלקות אלו, שילוב אוכלוסיות נוספות 
במעגל הטיפול והשיקום, יצירת סטנדרטיזציה של תכניות הטיפול במטרה 
לייצר סל מענים מקצועי, אחיד ורציף והרחבה של תכניות ההדרכה 

 וההכשרה לעובדים סוציאליים.
 הכשרות לעובדים סוציאליים:

קורס אוריינטציה לעובדים סוציאליים חדשים מיועד לעובדים חדשים בעלי 
חודשים ומתמקד במאפיינים הייחודיים לתפקיד העובד  6ותק של עד 

 הסוציאלי בארגון בטחוני.
קורס יישומי המיועד לבוגרי קורס  –קורס יסוד אבחון וטיפול בעוברי חוק 

אוריינטציה להקניית ידע ומיומנויות בטיפול בעוברי חוק בתוך שב"ס. 
 מדובר בקורס יישומי. 

טיפול בהתמכרויות, אלמ"ב, אלימות,   -קורסים מקצועיים ייעודיים 
 .  עברייני מין וכד'

כת סטודנטים, הכשרה לתפקיד ראש תחום, קורס הדר -קורסים מתקדמים 
 קורס מדר"צים, הדרכה קבוצתית לראשי תחום.

 
 הטיפול באסיר: 

התהליכים הטיפוליים מותאמים לצרכיו של האסיר וכוללים את מגוון 
 וסוגי הטיפולים המוכרים        
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 ומתבצעים במסגרת פרטנית,  קבוצתית וקהילתית.
 

 :טיפול בעצורים
אפיינת בריבוי לחצים ומתחים, אשר משפיעים על תקופת המעצר מת

ניצול  תפקודם ומצבם הנפשי של האסירים ועשויים להתפתח לכדי משבר. 
משבר הכניסה למעצר כמנוף ובחירת העצור בטיפול ובשינוי, מחזירים לו 
את השליטה ומאפשרים לו לבחור במקור של כוח שאינו בא לידי ביטוי ע"י 

גורמי הפגנת אלימות. כפועל יו זו, התערבות  צא ממאפייני אוכלוסייה 
הטיפול בבתי המעצר מתמקדת באבחון, מיפוי צרכים ראשוני, התערבות 

 קצרת מועד והתערבות בשעת משבר. 
 
 
 

 :  המוקד הטיפולי בבתי מעצר כולל 
ראיונות קליטת עצורים ואסירים  -שמירת חיי אדם ומניעת אובדנות 

מי הטיפול, במטרה לאתר מצוקה נפשית, שעות ביממה ע"י גור 24מתבצעים 
הערכת מצבם הנפשי ומתן הנחיות לגבי הצורך בהשגחה, השמה ואופן 
הטיפול. אסירים שזוהו כסובלים ממצוקה נפשית מלווים באופן אינטנסיבי 
גורמי הטיפול, ובמקרה הצורך מופנים ומטופלים גם ע"י גורמים  ע"י 

 מקצועיים נוספים כמענה משלים.
תקופת המעצר מתאפיינת בעמימות, חוסר קביעות, באי  –הסתגלות למעצר 

זו  וניתוק מהמשפחה. בתקופה  וודאות לגבי העתיד, חוויות אובדן החופש 
גורמי הטיפול את העצורים למתן מענה של ליווי ותמיכה בהתאמה  מלווים 

 לשלבי ההסתגלות למעצר. 
צר )עה"א ועת"ה( יחל בשלב המע –אבחון צרכים ראשוני והכנה לטיפול 

תהליך אבחון צרכים כולל לצורך בניית תכנית אישית המבוססת על איתור 
כוחות וקשיים של האסיר בתחומי חייו השונים, חשיפה לעולם הטיפול וכן 

 .  מתייחסת לכלל היבטי התקון
אוכלוסיית העצורים אשר טרם  -ניצול משבר הכניסה למעצר כמנוף לשינוי 

המשפטיים בעניינם מאופיינת בחוסר קביעות, באי  הסתיימו ההליכים
וודאות וחוסר שליטה לגבי עתידם, ועל כן חווה ריבוי לחצים ומתחים 
המשפיעים על תפקודם ומצבם הנפשי. בחירת העצור בטיפול ובשינוי 
 מחזירה לו את השליטה ומאפשרת לו לבחור במקור של כוח ואחיזה בחיים.

חלק משמעותי מהעצורים נשפטים  – מתן מענה למאסרים קצרי טווח
לתקופות מאסר קצרות, דבר אשר מקשה עליהם להשתלב בטיפול לאחר 
שנשפטו. לאור זאת קיימת חשיבות להתחלת תהליך הטיפול עוד בשלב 
המעצר, במטרה שתהליך זה ימשך גם לאחר המשפט ולאחר שחרורם. בכך 

ניצול מקסימלי של הזמן לטיפול, עריכת שינוי בדפוסיהם  מתאפשר 
ובהתנהלותם ושמירה על רצף טיפול. כמו כן עצור אשר יישפט לתקופה 
ניתן יהיה לשלבו בתוכנית המשך מחוץ לכותלי בית הסוהר ולהכיר  קצרה 

 בתקופה בה שולב בטיפול בהיותו עצור. 
 

 טיפול באוכלוסיות ייחודיות: 
ים בבתי הסוהר קיימות אוכלוסיות ייחודיות אשר להן מאפיינים צרכ

ייחודיים:  ייחודים על מנת לתת מענה הולם לאוכלוסייה זו פותחו מענים 
 
 
 

 טיפול בנוער:
 , גילה הצעיר והן בשל הצורך האנושי מדובר באוכלוסייה ייחודית, הן בשל 
המוסרי והחברתי, לספק להם "הזדמנות אחרונה" בטרם יקבעו יתד 

שינוי וזכאי בקריירה העבריינית. הנחת היסוד היא שכל נער הוא בר 
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להזדמנות לרכוש כלים, מיומנויות וכישורי חיים נורמטיביים, אשר יסייעו 
 לו להשתלב מחדש בחברה. 

בבית סוהר "אופק" לנוער פותחו תכניות טיפוליות, ושיקומיות מתקדמות 
 בהלימה לגישה השיקומית הנוהגת במדינה והבאה לביטוי בחוק הנוער: 

יף ע"י עובד סוציאלי, הכולל בניית תכנית סוציאלי מק-תהליך אבחון פסיכו
רב מקצועית המשלבת את כל היבטי הטיפול, החינוך והשיקום. הנער מלווה 

 ע"י העובד הסוציאלי מעת קליטתו ועד לשחרורו.
תכניות השיקום בבית הסוהר כוללות קבוצות טיפוליות בהן משתתף הנער, 

למדות אותו כיצד מציעות לו דרכי התמודדות נורמטיביות, מציעות ומ
 לפעול בהתאם לצרכיו ולערכיו:

ממוקדת בזיהוי מצבי הסיכון, הגברת מודעות עצמית,  -טיפול בהתמכרויות 
 התמודדות עם לחץ חברתי והשתייכות והקניית כלי התמודדות אדפטיביים.

נותנת מענה לנערים בעלי קשיים בוויסות הרגשי  -טיפול באלימות ומניעתה 
בתחום. העבודה הטיפולית מתמקדת בזיהוי דפוסי ומאפייני עבירה 

התנהגות, עידוד וחיזוק יכולת האמפטיה לאחר ואדפטציה של דרכי 
 התמודדות אלטרנטיביות. 

חקירה, הכרה והבנה של הנערים תוך בניית זהותם את  -מיניות בריאה 
נושאי הזוגיות השונים: אהבה, יחסים אינטימיים, מערכות יחסים ומיניות. 

נית תסייע לנער לנתח בחירותיו למקומות הנכונים תוך הקניית ידע התכ
 וכלים להתמודדויות שונות בתחום. 

שהייה בכלא מהווה תחנה ברצף חייו של  -תוכנית הכנה לקראת שחרור 
הנער ולכן, כלל הגורמים בקהילה שמחוץ לכלא, בדגש על משפחתו, הם 

ר קליטה מתאימה בחזרה שותפים לתהליך שעובר הנער בכלא, על מנת לאפש
 לחברה, וכדי שהתהליכים המתרחשים בכלא יהוו מנוף לשינוי.

 
 :טיפול בנשים

המעטפת הטיפולית הניתנת לנשים אסירות מקיפה ומורחבת וכוללת צעדים 
להעצמה אישית ונשית, להעלאת רמת המודעות האישית, להעלאת רמת 

ית להשתלבות בחיים הידע והכישורים, לשיפור הדימוי העצמי ולהנחת תשת
 שמחוץ לביס"ר בתום תקופת המאסר.

תהליכי הטיפול והשיקום יחלו עוד בשלבי המעצר. בשלבים אלו יושם דגש 
על התערבויות בשעת משבר וסיוע בהשתלבות האסירה ובהסתגלותה 
ייחודי ההולם את צרכיהן,  למעצר. מתוך ההבנה כי נשים זקוקות למענה 

ייחודיות עבורן ביניהם: טיפול פותחו מענים טיפוליים ומס גרות טיפוליות 
בהתמכרויות, טיפול באלימות כללית, טיפול בנפגעות טראומה מינית, 
טיפול ייעודי בעבריינות מרמה, אימהות, טיפול דיאדי, תומכות, שיקום 
 אסירות, הכנה לטיפול, הכנה לשחרור, פרויקטים בשותפות עם רש"א ועוד. 

לנשים אסירות מקיפה ומורחבת וכוללת צעדים  המעטפת הטיפולית הניתנת
להעצמה אישית ונשית, להעלאת רמת המודעות האישית, להעלאת רמת 
הידע והכישורים, לשיפור הדימוי העצמי ולהנחת תשתית להשתלבות בחיים 

 שמחוץ לביס"ר בתום תקופת המאסר.
 

 טיפול בטעוני פיקוח:
זו כוללת בתוכה עצורים/אסירים עם רמת תפקוד מינימלית,  אוכלוסייה 
בעיות התנהגות וקשיי השתלבות מהותיים, חלקם מאובחנים כמתמודדים 
עם תחלואה פסיכיאטרית, מוגבלות שכלית או אסירים שאינם מסוגלים 
לטפל בצרכיהם היומיומיים וזקוקים לעזרה לצורך תפקוד, ובשל 

 לניצול או לפגיעה ע"י אסירים אחרים.  מגבלותיהם, חשופים
לאור אופייה הייחודי של אוכלוסיית טעוני הפיקוח, המענה הטיפולי 
מבוסס על טיפול וליווי אינטנסיביים ומותאם לצרכיה. הטיפול מתמקד 
בניהול מחלה והחלמה, בהקניית כישורי חיים ותקשורת בסיסיים, 

 צמאיות.  מיומנויות חברתיות וחיזוק יכולות תפקוד ע
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 עצורים/אסירים טעוני פיקוח יסווגו לשתי רמות:
זקוקים לתשומת לב ולהשגחה של הצוות הרב –טעוני פיקוח רמה א' 

, כולל שירותי מרפאה לבריאות הנפש תכופים, ולאחר שנעשו  מקצועי
 ניסיונות לשלבם במסגרת אגף רגיל.

, הפ רעת אישיות בעלי מאפיינים כגון: מחלת נפש )שאינה עילה לאשפוז(
 קשה, נכות קשה, פיגור, "תחלואה כפולה" ופוטנציאל לניצול.

זקוקים לליווי ותמיכה של הצוות הרב מקצועי על –טעוני פיקוח רמה ב' 
, פוטנציאל לניצול, מונמכות קוגניטיבית,  רקע כגון: רקע פסיכיאטרי

ונכות.  תחלואה כפולה 
וי כולותיה, היא מגוונות ההתערבות הטיפולית מותאמת לאופי האוכלוסייה 

 ונוגעת לתחומי העבירה כמו למצבם הנפשי. 
דגש משמעותי מושם בהכנת האסירים הללו לקראת שחרור וחזרתם 
לקהילה. בשנים האחרונות הוסדרו שיתופי פעולה וממשקי עבודה עם גורמי 
חוץ רלוונטיים )בטל"א, משרד הבריאות, משרד הרווחה ועוד( כך שתהליך 

לנכות נפשית כמו גם דיונים בוועדות "סל שיקום" מתקיימים הכרה וזכאות 
 בשלב המאסר. 

 
 טיפול בתחומים ייעודיים:

 טיפול בתחום ההתמכרויות:
אוכלוסיית המכורים והמשתמשים לרעה בחומרים ממכרים )סמים, 
אלכוהול( או בעלי התנהגויות ממכרות )הימורים( מהווה חלק משמעותי 

ס. מטרת הטיפול באוכלוסייה זו הינה שינוי מאוכלוסיית האסירים בשב"
דפוסי התנהגות ממכרים והקניית דפוסי התנהגות מסתגלים ויעילים 
גיוס המטופל להמשך טיפול מחוץ לכותלי בית  לתפקוד נורמטיבי בקהילה, 
הסוהר ובניית רצף טיפולי והכנה לקראת שחרור. מסגרות הטיפול מופעלות 

ל הינו בגישה קוגניטיבית התנהגותית, עפ"י עקרונות קהילתיים והטיפו
שימוש בחומרים  -שהוכח כאפקטיבי עבור רוב המטופלים בעלי הפרעת 

משתמשים לרעה, לוקח בחשבון את התמורות  -ממכרים. הטיפול במכורים 
המשמעותיות שחלו באוכלוסייה, באופני הצריכה ובסוגי הסמים, ומתאים 

 יחודיים.לכל מטופל את המענה ההולם את צרכיו הי
 
 
 

 שיטות ומסגרות טיפוליות: 
תוכנית כללית להחלמה מהתנהגות מתמכרת. התוכנית  -הצעדים 12תוכנית 

 מכור נקי.  -מונחית ע"י מדריך
N.A  -  קבוצות לעזרה עצמית למכורים בהנחיית דוברים מארגון נרקומנים

 אנונימיים. 
בעלי רקע התכנית מיועדת לעצורים שאותרו כ -תכנית הכנה לגמילה 

התמכרותי ומהווה שלב הראשון ברצף טיפולי. מטרתה הגברת מוטיבציה 
לטיפול ופיתוח מודעות ראשונית להתמכרות ולהשלכותיה. התוכנית 

 מופעלת בחמישה בתי המעצר.
האסירים משולבים בטיפול קבוצתי ופרטני  -מחלקות  לטיפול בהתמכרויות 

 עפ"י תכנית אישית.
, -התנהגותי, הפסיכו-את הטיפול הקוגניטיבישיטות הטיפול משלבות  דינמי

 הצעדים, שהינה קבוצה לעזרה עצמית של מכורים.  12הקהילתי ואת תכנית 
עם סיום התהליך הטיפולי נשמר הרצף הטיפולי באמצעות בניית תכניות 

 המשך למסגרות בקהילה או בבית הסוהר. 
ות האסיר עד התהליך הטיפולי במחלקה מותאם לטווח הזמן העומד לרש

 לשחרורו. 
מיועדות לאוכלוסייה האסירים השפוטים -מחלקות לטיפול קצר מועד 

 לתקופות מאסר קצרות. 
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מיועדות לאוכלוסיית אסירים השפוטים   -מחלקות לטיפול ארוך טווח
 לתקופת מאסר ארוכות. 

ייחודית  -מחלקה למקבלי טיפול תרופתי ממושך )תחליפי סם(  מחלקה 
הקיימת רק בשב"ס, שמטרתה לייצב את הטיפול התרופתי הממושך שמקבל 
המטופל, והסתגלות לאורח חיים יעיל והשתלבות בקהילה יחד עם הטיפול 

     .  התרופתי
 אוכלוסיית האסירים המתמודדים עם תחלואה -טיפול בתחלואה כפולה

כפולה היא אוכלוסייה בעלת מאפיינים מורכבים הנובעים משילוב שתי 
שיקומית מותאמת, -ההפרעות, ואשר על כן זקוקים להתייחסות טיפולית

שאינה יכולה להתקבל במסגרת מחלקות גמילה המיועדות לאסירים ללא 
 תחלואה נפשית משמעותית. 

 
 טיפול מקומות ר"ביס המענה סוג

 חינוכיות פסיכו קבוצות
 – בבתי

  -הסוהר
 – להעלאת מיועדות
 ההתמכרות לבעיית מודעות
 גמילה בטיפול והצורך

  מתקיים במספר בתי סוהר

תכניות הכנה לטיפול 
בהתמכרויות בבתי 

 – מעצר
 מודעות להעלאת מיועדים

 בהמשך בטיפול לצורך
 המאסר

 בהתמכרויות לטיפול ולהכנה
 במחלקות הטיפוליות

 ניצן ר"בימ
 אביב תל ר"בימ
 הדרים ר"בימ
 קידר אוהלי ר"בימ

 בימ"ר קישון
)במסגרת מענה  -  אופק נוער  

קבוצתי בתחום 
 ההתמכרויות(

12 
16 
14 
12 
10 
30 

 

 – טווח ארוך לטיפול מחלקות
 יתרת בעלי לאסירים מיועדות

9 של מאסר  .ומעלה חודשים 
 

חרמון )מענה הן לטיפול קצר 
מועד והן לטיפול ארוך 

 טווח(
 שטה

 איילון
 דקל
 נשים -תרצה  נווה

 טעוני הגנה –השרון 

   4)במסגרת  160
  )מחלקות

13 
25 
40 

8 
34 

 – מועד קצר לטיפול מחלקות
 יתרת בעלי לאסירים מיועדות

– 6 של קצרה מאסר  4 
  .חודשים

 אלה
 

40 
 
 

 למכורים טיפולית מחלקה
 תרופתי טיפול מקבלי

 לאסירים מיועדת  -ממושך
 בעלי

– 18 של מאסר יתרת  9  
 .חודשים

 טיפול מתן משלב הטיפול
 עם סם תחליף מסוג תרופתי

 .סוציאלי פסיכו טיפול

 40 כרמל

 
 

:  טיפול באלימות 
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בשנים האחרונות קיימת מגמת עליה בתופעת האלימות בחברה הישראלית, 
ההסלמה באלימות מתבטאת בכל תחומי החיים. האקלים החברתי רווי 

הציבורי, הן במרחב האישי ואפילו במרחב  תוקפנות ואלימות הן במרחב
הווירטואלי. מגמת האלימות משתקפת גם בקרב אוכלוסיית האסירים 

 בשב"ס.
 
 
 

 מענים טיפולים:
קבוצות פסיכו חינוכיות קצרות מועד לטיפול באלימות מיועדות לאסירים עם 
ייעודי  יתרת מאסר קצרה כגשר להמשך טיפול בקהילה וכן להכנה לטיפול 

 ות. במחלק
 מיקום:  כלל בתי הסוהר

מחלקות טיפוליות למניעת אלימות חוזרת: ישנם שני סוגי מחלקות, אחת 
המתמחה בטיפול קצר מועד לאסירים השפוטים לתקופות מאסר קצרות 
והשנייה מתמחה בטיפול ארוך טווח לאסירים שעברו עבירות קשות ונשפטו 

ת הטיפול לתקופות מאסר ממושכות. הטיפול מבוסס על עקרונו
ונותן מענה לשינוי עמדות, דפוסי חשיבה והתנהגות -הקוגניטיבי התנהגותי 

 של אסירים.
 , הטיפול במחלקה מבוסס על מודל קהילתי המאפשר סגנון חיים חלופי
כאשר בחיי הקהילה המשותפים המטופל ילמד ויתרגל תפקידים במשפחה 

, או בקהילה: עזרה, אמון, נורמות התנהגות, גבולות פנימ ניהול עצמי יים, 
 היררכיה וקבלת סמכות.

טיפול זה מסייע למטופל לזהות את עיוותי החשיבה המובילים אותו 
להתנהגות אלימה ולרכוש כלים להתמודדות אפקטיבית ומיטיבה במצבי 

 קונפליקט ועימות.
 
 
 
 
 

 מקומות לטיפול ביס"ר סוג המענה
מועד  קצר לטיפול מחלקה

 באלימות–
 לאסירים מיועדת

6 של מאסר יתרת בעלי   
 לפחות חודשים

 חרמון
 אלה

 

40 
40 

 

 ארוך לטיפול מחלקה
 טווח

 מיועדת באלימות
  -לאסירים 

 15 של  מאסר יתרת בעלי
 לפחות חודשים

 שטה
 אשל

 רימונים
 

30 
40 
42 

 
 
 

ייחודיים:  פרויקטים בבתי סוהר 
  

 מקומות טיפול ביס"ר
 8 נווה תרצה )נשים(
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במשפחה הינה תופעה חברתית רחבת היקף. טיפול בתחום תופעת האלימות 
האלימות במשפחה  מסייע לצאת ממעגל האלימות. הטיפול בגבר האלים 
בשב"ס מתייחס לאפיונים שונים של אסירים השפוטים בגין אלימות 
במשפחה בניהם, דימוי עצמי נמוך, הערכה עצמית נמוכה, כוחות אגו 

ים ועוד. במהלך הטיפול, הגבר האלים חלשים, שימוש במנגנוני הגנה שונ
רוכש כלים להתמודדות 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 

 וכנית המשך בקהילה.ת
 : שיטות ומסגרות טיפוליות

ניתן כחלק  –טיפול פרטני •  טיפול במסגרת שיחות טיפוליות פרטניות עם עו"ס, 
 מהמענה הטיפולי לאסירים המתקשים להשתלב במענים אחרים.  

מטרתו העלאת מודעות המטופל לבעיית האלימות, –טיפול קבוצתי קצר מועד • 
ול. הטיפול מיועד לאסירים השפוטים לתקופה והגברת מוטיבציה לטיפ

קצרה בגינה אינם יכולים להשתלב במסגרת אחרת וכן להעלאת מוטיבציה 
ייעודית. הקבוצות עוסקות  של אסירים לשילוב בטיפול במסגרת מחלקה 

ייסוד באלימות, רגשות, תקשורת ועוד.   בהבנת מושגי 
 חודשים. 3-5אורך הטיפול בין 

הייעודיות מיועדות  בעיקר לטיפול ארוך טווח  המחלקות הטיפוליות
נותנות מענה גם לבעלי יתרת  שאורכו כשנה וחצי. המחלקות בדקל ובשרון 

 מאסר קצרה.
מטרות הטיפול הינם: העלאת המודעות לדפוסים האלימים, פיתוח מודעות 
רגשית, רכישת מיומנויות לתקשורת אדפטיבית, הקניית כלים מתקנים, 

 קורבנות והכנה לקראת שחרור בדגש על רצף טיפולי.פיתוח אמפתיה ל
 

 מחלקות לטיפול באלימות במשפחה:
 מקומות לטיפול ביס"ר סוג המענה

 ארוך לטיפול מחלקה
 טווח

במשפחה  באלימות
לאסירים  מיועדת

-  
 13 של  מאסר יתרת בעלי

 לפחות חודשים

 רימונים
 חרמון

)מיועדת הן  –דקל 
לטיפול ארוך 

לטיפול טווח והן 
 קצר מועד(

42 
40 
40 

מחלקה משולבת לטיפול 
באלימות ואלמ"ב 

 הגנה -לטעוני

השרון )מחלקת האלמ"ב 
מיועדת הן 
לטיפול ארוך 
טווח והן לטיפול 

 קצר מועד(

32 

 
 

מספר אסירים שהשתתפו  ביס"ר סוג המענה
בטיפול קבוצתי 

 אגפי
 חינוכיות פסיכו קבוצות
- 
 בעלי לאסירים מיועדות

 יתרת
 להכנה וכן קצרה מאסר

 לטיפול במחלקות לטיפול
 .ייעודי

 200 כלל בתי הסוהר
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ן   טיפול  בעברייני מי
" 2006–בהתאם להוראות "חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין התשס"ו 

לכל אסיר המרצה מאסר בגין עבירת מין מבוצעת הערכת מסוכנות ע"י 
זו נקבעת רמת מסוכנותו המינית  מעריך מסוכנות מוסמך. במסגרת הערכה 
של האסיר ונבחנים צרכיו הטיפוליים. בהתאם לתוצאות ההערכה מגובשת 

מלצה מקצועית באשר להליך הטיפולי המתאים לאסיר תוך התייחסות ה
לרמת המסוכנות המינית שלו, רמתו הקוגניטיבית, מאפייניו התרבותיים 
וצרכיו הקרימינוגניים )סטייה מינית, מחלת נפש, התמכרות, אלימות 
ועוד(. קיים מעקב מתמיד אחר תכניתו האישית של כל עבריין מין עם דגש 

ג יוס מוטיבציה לטיפול ופיתוח מענים חדשים. עברייני מין נרחב על 
משולבים בטיפול מתחילת מאסרם. הטיפולים והתהליכים המקדימים 
, רכישת השפה  ייצוב מצב נפשי לטיפול בתחום עבריינות המין כוללים 

 העברית, שילוב בקבוצות הכנה שונות, טיפולי גמילה ועוד. 
בו ע"פ הרצף הטיפולי יתחילו את בעלי יתרות ארוכות נמצאים במסלול 

הטיפול במועד סמוך לשחרור על מנת להימנע ממצב בו יוכחדו המסרים 
. עד אז משולבים בטיפולים ותהליכי מכינים  הטיפוליים אותם רכשו

 אחרים.
לכל עבריין מין משוחרר נעשית הכנה לשחרור ותהליך  –שחרור עבריין מין 

 האסיר. העברת מקל ליחידת צור ורשות לשיקום
מניעת חזרה לביצוע עבירות מין ופגיעה בקורבנות נוספים  -מטרת הטיפול

 וכן שינוי אורח החיים של המטופל ותפיסותיו.
 

 סוגי המענים הטיפוליים:
מטרתן העשרת ידע והקניית כלים  -קבוצות פסיכו חינוכיות טיפוליות 

ות בבתי בתחומים הידועים כלקויים אצל עברייני המין. הקבוצות מופעל
הסוהר בפריסה ארצית ומופעלות גם במחלקות לטיפול בעברייני מין כחלק 
ייעודי או במקביל. בקבוצות אלו לא  מתכנית הטיפול כשלב מקדים לטיפול 

 מתקיים שיח ישיר על העבירה ועל כן מכחישי עבירה משולבים בהן.
ייעודיות  ת מניעת הישנות. מטרתן הפחת- Relapse preventionקבוצות 

הסיכוי לביצוע עבירות מין חוזרות. הקבוצות נמשכות בין שנה וחצי 
לשנתיים  ומופעלות במסגרת מב"ן )משרד הבריאות( ובשלושת המחלקות 
 . לטיפול בעברייני מין בשב"ס )בבית סוהר חרמון, רימונים ומעשיהו(
וייעודיות.  במחלקות סל מענים טיפולים לרבות קבוצות פסיכו חינוכיות 

ויכולתם להפיק תועלת המטופל ים משולבים בקבוצות על פי צרכיהם 
 מטיפול. 

ייעודי אשר בקשתם -קבוצות לשימור תכנים  מיועדות למסיימי טיפול 
 לשחרור מוקדם נדחתה.

מטרת הטיפול הינה לאפשר למטופל ליישם את הכלים שרכש בטיפול 
 הייעודי הלכה למעשה, למנוע הכחדה של התנהגויות רצויות שנרכשו

 בטיפול ושכחה של תכני הטיפול.
וניתן  -טיפול קבוצתי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים  בשנים אלו פותח 

 מענה ייחודי קבוצתי לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים כולל ללקויי שמיעה.
 קיום ימי עיון  ומוטיבציה לאסירים לגיוס לטיפול. 

טיפול בקהילה  לצורך שילובם להמשך –קבוצות לבעלי יתרת מאסר קצרה 
 מיד עם סיום המאסר.

מיועדות לאסירים עם עמדה מכחישה  –מענה קבוצתי להגברת המוטיבציה 
 ביחס לביצוע העבירה, להגברת מוטיבציה לטיפול.

מחלקות לטיפול בעברייני מין מיועדות לתת מענה שיקומי מקיף לאסירים 
 ית ומטה.השפוטים בגין עבירות מין ובעלי רמת מסוכנות מינית בינונ
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 מקומות טיפול מיקום המחלקה
 40 ביס"ר מעשיהו

  54 ביס"ר רימונים 
 40 ביס"ר חרמון

 
 28בימים אלה נפתחה מחלקה נוספת לטיפול בעברייני מין בביס"ר דקל עם 

 מקומות טיפול.  
 

 טיפול בעברייני  תעבורה:  
הנשפטים למאסר בפועל, נוכח עלייה משמעותית בגידול מספר עברייני התעבורה 

וייעודי לתחום  הוחלט בשירות בתי הסוהר לתת מענה טיפולי חדשני, מקיף 
 עבריינות תעבורה. לצורך מניעת חזרתיות על ביצוע עברות תעבורה.

 
 שיטות ומסגרות טיפול:

.  -מחלקה לטיפול בעברייני תעבורה  בה ניתן מענה פרטני, קבוצתי וקהילתי
נוהג  אחת מהנחות היסוד הטיפוליות המרכזיות של המחלקה הינה כי אדם 
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. המחלקה הטיפולית מבוססת על טיפול 

נותן -בוסס על עקרונות הטיפול הקוגניטיביקבוצתי המ התנהגותי. טיפול זה 
מענה לשינוי העמדות, דפוסי החשיבה וההתנהגויות של אסירים על מנת 

 להעלות מוטיבציה לנהיגה בטוחה. 
 

מקומות  ביס"ר
 לטיפול

 40 חרמון
 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 
ייעודיים  התנהגותם הייחודיים דורשים התאמה של טיפול והתערבות 
וממוקדים באופי העבירה. לפיכך, ונוכח שיעור רצידיביזם גבוה, נבנתה 

ייחודית לאסירים אלו. התוכנית והותאמ ה תכנית התערבות טיפולית 
מבוססת על טיפול קבוצתי, מתוך מטרה להביא לשינוי באסיר ובסביבתו, 

 בלומדו שיטות חשיבה והתמודדות אלטרנטיביות. 
המודל הטיפולי מבוסס על תכנים מסיפור העבירה, מניעת הישנות, וזיהוי 

 ותרגול של עיוותי חשיבה.
 יחידות נבחרות ע"פ מיפוי צרכי אסירים.מיקום: ב

 120-קבוצות מרמה בפריסה ארצית לכ 12הופעלו  2020במהלך שנת 
 אסירים.

 
 הכנה לקראת שחרור:

שחרורו של האסיר מבית הסוהר מזמן עבורו התמודדות בכלל מעגלי החיים 
שונים: האישי, המשפחתי, התעסוקתי, המשפחתי והקהילתי, השתלבות 

בקהילה. הכנת האסיר להתמודדויות אלו בעודו במאסר מחדש בחברה ו
הינה משמעותית וחשובה וההנחה היא כי ככל שתהיה ודאות יותר גדולה 
בקרב האסירים לאתגרים הצפויים להם עם שחרורם והם יכירו דרכי 
התמודדות אדפטיביים, כך יגדל סיכויי ההצלחה שלהם לנהל אורח חיים 

 ובם למאסר.נורמטיבי וכך יקטן הסיכוי לש
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לאור חשיבות הרצף הטיפולי, תכנון השחרור יעשה בשלבים הראשונים של 
המאסר ובהתאמה לתקופת המאסר ואורכה. העובד הסוציאלי יקיים שיחה 
עם האסיר על תוכניותיו לאחר השחרור תוך הערכת התחומים בהם יידרש 
יופנה האסיר לכלל הגורמים בקהילה אשר  זו  מענה. על בסיס הערכה 
אמונים על טיפול במענים אלו. העובד הסוציאלי יספק לאסיר לקראת 
שחרורו, מידע על מקורות עזרה שונים ומידע חיוני אחר העשוי לסייע לו 

 לאחר שחרורו. 
יופנה לראיון עם נציג הרשות לשיקום האסיר לבחינת מענים  האסיר 

זו יש להפנות טרם מועד  זכה ובמידה והאסיר לא  2/3בתחומם. לפגישה 
לשחרור מוקדם יש להפנות לפגישה חוזרת לקראת מועד השחרור המלא ע"פ 

 בקשת האסיר, גורם רש"א או העו"ס המטפל.
הדו"ח הסוציאלי לקראת שחרור יכלול מידע אודות הטיפול שקיבל האסיר 
במהלך כל תקופת המאסר, הערכת האישיות, הצרכים הטיפוליים 

 והתייחסות לתכנית לאחר שחרור. 
 

 כניות המופעלות:התו
בניית תכניות שיקום בקהילה: כל אסיר אשר יתרת מאסרו לפני שחרור 

חודשים, מופגש באמצעות העובד הסוציאלי עם נציג הרשות  6מוקדם הינה 
לשיקום האסיר ונבחנת התאמתו לבניית תכנית שיקום בקהילה. המפגש 

יועץ רש"א, עו"ס כלא והאסיר. פרויקט פר"ח: מדובר   מתקיים בנוכחות 
בפרויקט חונכות אשר מהותו יצירת קשר מתמשך וקבוע בין סטודנטים 
 , , רגשי וחברתי. כמו כן ניתן סיוע לימודי וילדי אסירים, במסגרתו 
מתקיימים במהלך שנת הלימודים ביקורים משותפים של הסטודנטים, 
 הילדים וההורים אשר מרצים מאסר. הפעילות מתקיימת בפריסה ארצית. 

יריד תעסוקה: התקיימו ירידי תעסוקה במחוזות. מטרת היריד הינה 
להפגיש אסירים לקראת שחרור עם מעסיקים המעוניינים בהעסקתם וזאת 
על מנת לחזק ולשמר את הרצף הטיפולי באסיר באמצעות השתלבות בעולם 
נוצרו קשרים עם מעסיקים  התעסוקה לאחר השחרור באמצעות היריד 

 יעו מוכנות להעסיק אסירים משוחררים. פוטנציאלים אשר הב
תוכנית הכנה לשחרור: תכנית שפותחה ופועלת זו השנה השנייה בכלל בתי 

 הסוהר.
בתוכנית משתתפים כל האסירים העומדים כחצי שנה לפני מועד שחרורם 

 המוקדם. 
מדובר בתוכנית הפועלת לאורך כל השנה ובה משולבים האסירים העומדים 

 ור. תוכנית ההכנה לשחרור כוללת שלושה מרכיבים:חצי שנה לפני שחר
 א. קבוצה תהליכית ובה התייחסות למעגלים השונים בחיי האסיר.

ניהול כלכלי וסדנת הכנה עולם העבודה.  ב. סדנת 
גורמי חוץ  ג. מפגשי מיצוי זכויות באופן קבוצתי וכן במפגשים אישיים עם 

ות התעסוקה, סיוע ותיווך לגורמים אלו בקהילה: ביטוח לאומי, שיר
, סנגורה ציבורית, משרד החנינות, מרכז לגביית חובות וקנסות  משפטי

 והרשות לשיקום האסיר.
מסגרת המכינה את האסיר למעבר מתקופת השהייה במאסר  -אגף השיקום  

קידום השתלבותו התקינה של האסיר  -לחזרה לחיים בקהילה. המטרה 
 בחברה כאזרח שומר חוק.

שיקום מאפשרת לאסיר מרחב התנסות הכרחי המסייע לו השהייה באגף ה
וניסיון  בהכנה הדרגתית לשחרור, תוך ליווי וטיפול תכופים. מחקרים 
מצטבר מוכיחים את יעילות הטיפול באגפי השיקום במניעת חזרה למאסר. 
ניהול האגף הינו עפ"י הגישה הקהילתית הדוגלת בכוחות של האדם 

צמאי אישי וחברתי. משולבת בניהול האגף גם וביכולותיו לבחירה ולקיום ע
גישת ההעצמה אשר מדגישה את השליטה של האדם בחייו ואת עוצמתו ובכך 
מקדמת ומעשירה אותו. האווירה באגף השיקום הינה טיפולית שיקומית 

טיפול, חינוך, תעסוקה, תרבות ופעילות התנדבותית.  -ובתהליך משולבים
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יו מיומית במרחבים השונים. אגף השיקום אלו מזמנים לאסיר התמודדות 
 פועל על פי פקודה והקבלה אליו מותנית בהמלצת "ועדת שיקום."

אגפי השיקום כוללים עבודות מחוץ לבתי הסוהר ובהם שני שלבים: שיקום 
קבוצתי ושיקום פרטני. אגפי השיקום מיועדים לאסירים תושבי ישראל 

 המסווגים כפליליים.
 
 

 מערך חינוך והשכלה
יעוד אחריות על הפעלת מערך חינוכי לאסירים נוער ובוגרים הפליליים 
, יצירת תהליכי שינוי בדפוסי חשיבה ובנורמות התנהגות  והנער הביטחוני
והקניית כלים וכישורי חיים במטרה להגדיל את סיכוייו להשתלב חזרה 

 בחברה. 
ות תהליכים אלה מתאפשרים ע"י מתן מצע פורה הכולל תכניות ופעילוי

 חינוך והשכלה המותאמות לאוכלוסיית האסירים ולצורכיהם.
השלמת השכלת אסירים במרכזי החינוך הפרושים בבתי הסוהר הפליליים 
המהווים מרחב חינוכי אופטימלי לקיום תהליכים חינוכיים משמעותיים 
מתקיימת גם פעילות הקניית השכלה בכיתות המסווגות לרמות לימוד 

 שונות. 
דים בכיתות הלימוד לבוגרים פליליים בשב"ס מבוססות על התכנים הנלמ

תוכניות הלימוד של האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך התכנים 
הנלמדים בכיתות לנוער בטחוני ופלילי מבוססים על תוכנית הילה של משרד 

 החינוך. 
 2020דגשים מרכזיים בתחום ההשכלה לשנת 

 שכלת יסוד לכלל האסירים.דגש על השלמת ה -השלמת השכלת יסוד  -
למידה בתוכנית למידה אישית המותאמת לצרכיו  –שינוי תצורת הלמידה  -

 של האסיר.
 בנית מודל היבחנות מוגבר.   -שיתוף פעולה עם משרד החינוך  -
קליטת אסירים בכיתות הלימוד באופן שוטף,  –מענה למאסרים קצרים  -

 תוספת מועדי בחינות,   
 ים בכיתות בתי מעצר.בחינות לעצור   

 קיום הכשרות מקצועיות למורים ומנהלי השכלה.  –הכשרות   
 מכוונות להישגים והצבת יעדי תפוקה בניהול השכלת האסירים.  

מבדקי ההשכלה כלל הכלואים הפלילים עוברים מבדק שמטרתו אבחון רמת 
ההשכלה, מבדק זה מאפשר למפות את רמות הלימוד, להבין מגמות 

 ולהתאים צרכים. 
 נוספה רמת לימוד אקדמית במערכת הממוחשבת. 2020בשנת 

 
 
 

  2020מיפוי רמות ההשכלה לשנת 
) 1150כ •   מכלל האסירים( 20%אסירים הינם חסרי השכלת יסוד. 
) 3400 -כ•   מכלל האסירים( 58%מהאסירים חסרי השכלה תיכונית 
) 1300 -כ•   מכלל האסירים(  22%בעלי השכלה תיכונית ומעלה. 
 

התכנים הנלמדים מבוססים על תוכניות הלימוד של האגף לחינוך מבוגרים במשרד 
 י.החינוך התוכניות מופעלות ע"י סגל הוראה באמצעות זכיין פרט

התוכניות לנוער מופעלות ע"י סגל הוראה של משרד החינוך בהתאם לחוק חינוך 
 חובה.

 סוגי כיתות הלימוד

בניית תכנית לימודים אחידה הנותנת מענה למעבר  -תכנית לימודים  -
 אסירים בין בתי הסוהר והמשך למידה בביס"ר הקולט. 
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מעצר לאור הלימודים מתחילים עוד בשלב ה –כיתות מכינה בבתי המעצר  -
 מגמות הכליאה המשתנות. 

ביסוס השפה  –רמות: מתחילים, טרום יסוד, יסוד  3 -השלמת השכלת יסוד  -
 העברית קריאה וכתיבה והגשה למבחנים חיצונים.

 שנות לימוד, בגרות  12שנות לימוד,  10 -השלמה השכלה תיכונית  -

 ליה. אוניברסיטה הפתוחה והבינתחומי הרצ–השלמת השכלה על תיכונית  -
מחקר  שבדק תכניות השכלה המוצעות לאסירים בבתי הסוהר בישראל 

יורד יבדיע"י אוניברסיטת ירושלים מצא כי שיעור הרצ 2012משנת  יזם 
שנות  12 -שנות לימוד ו 8משמעותית למשתתפים בתוכניות השכלה ברמת 

 לימוד. 
 כיתות לימוד.   80 -אסירים ועצורים ב 750מידי יום  לומדים 

 
 
 

 מחוז מס' כיתות

ן 29  צפו
 מרכז 35
 דרום 16
 סה"כ 80

 
 זכאות לתעודות

הושם דגש על סיום הליך לימודים באופן אפקטיבי תוך קבלת זכאות  2020בשנת 
 לתעודה רשמית ממשרד החינוך האגף לחינוך מבוגרים. 

 . מתן אפשרות לאסירים להבחן במבחנים ארציים ככל לומד מבוגר בקהילה. 1
 מיקוד בהשלמת השכלת יסוד..  2
 . הכנה לקראת לימודי הכשרה מקצועיים. 3
 

 . 1949השלמת השכלה לקטינים מתבצעת עפ"י חוק חינוך חובה, התש"ט 
החקיקה, התקנות, הפסיקה והפקודות מתייחסים באופן שונה ומובחן לכליאה 

נוער המוחזקים במאסר או במעצר.    וטיפול בני 
נוער מותאמת ליכולותיהם  תכניות הלימודים לחינוך ולהשלמת השכלה בקרב בני 

 וצרכיהם.   
יום לומדים    כיתות לימוד. 14 -נערים פליליים ובטחונים ב  150מדי 

 
 

נוער סיווג מיקום  מספר כיתות 
נוער בטחוני תושבי  מגידו ודמון

שטחים +תושבי 
 ישראל

5 

 8 נוער פלילי אופק ובימ"ר ירושלים
תושבי נוער בטחוני  עופר

שטחים +תושבי 
 ישראל

2 

 
 

 תכניות לטיפול בהפרעת קשב 
( ADHD - Attention-Deficitהפרעת קשב וריכוז   and Hyperactivity Disorder )

התנהגותית, הנובעת משילוב של גורמים גנטיים  –היא הפרעה קוגניטיבית 
 וסביבתיים. 

מכלל  40%מגיע ל מחקרים בעולם מצאו כי אחוז האסירים בעלי הפרעת קשב 
אוכלוסיית האסירים וכי להפרעת הקשב וריכוז יש השפעה, לעיתים מכרעת, 
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ידי  על תפקודו של האסיר במעגלי חייו השונים. בעקבות ההכרה כי על 
ניתן יהיה לעלות  טיפול הולם בהפרעות קשב וריכוז בקרב אסירים בישראל, 

ועם שחרורו את מידת האפקטיביות של תכניות התקון במהלך המאסר 
 מהכלא וקליטתו בקהילה. הוחלט על ביצוע  התערבויות מקצועיות בתחום.

מרכזי קשב בהן מופעלות תכניות לטיפול באסירים בעלי  4בשב"ס הוקמו 
 הפרעת קשב.

 בבתי הסוהר: דקל, מעשיהו, חרמון ואופק.
, גמישות  ניהוליים: תכנון, ארגון התוכנית עוסקת בפיתוח מיומנויות תפקוד 

 וגניטיבית, בקרה עצמית, דיספונקציה. ק

 התוכנית כוללת: אבחון ע"י פסיכיאטר להפרעת קשב.  -

 קורס אקדמי להכרת תופעת  הפרעת הקשב. -

 אסטרטגיות למידה. -

- .  אימון אישי

 פעילות ספורט.  -
אסירים  96אסירים )מתוכם  617השתתפו בתוכנית  2020ועד סוף  2012משנת 

 באופק( 
מצא כי התוכנית  2018י יחידת המחקר של שב"ס משנת מחקר מלווה שנערך ע"

 אפקטיבית במשתנים הבאים: 

מחקרים מראים קשר בין  -תפיסת המסוגלות העצמית של האסיר עולה  -
 הערכת מסוגלות עצמית גבוהה וחידלון מפשיעה. 

התוכנית סייעה בהתמודדות עם  –ירידה במאפייני הקשב וההיפראקטיביות  -
 מאפיינים אלו. 

יורד לאחו  באוכלוסייה הכללית.     39.3%לעומת  24.4%  -ז החוזרים למאסר 
 

 2020מגמות מרכזיות בשנת 
 

 2020מסיימים  2019מסיימים  מרכז קשב 
 49 51 חרמון

 39 39 מעשיהו
 15 26 אופק

 34 36 דקל
 137 152 סה"כ

 
 התאמת תכנית ההפעלה לאוכלוסיית הנוער –נוער  •
 נשירה  10%  2020 -אחוזי הנשירה  •
 
 
 
 
 

 לימודים אקדמיים
תכניות הלימודים בשיתוף מוסדות אקדמיים מטרתן לאפשר רצף השכלתי עבור 
האסירים. הלמידה בתוכניות אלה מעניקה לאסירים הזדמנות להתנסות 
ברמה אקדמית, דבר אשר מעצים את תחושת המסוגלות העצמית שלהם ואת 

בלימודים אקדמיים אופציה עתידית לאחר השחרור ובכך היכולת לראות 
 עשויה לנפץ לאסירים את תקרת הזכוכית.

התוכנית מאפשרת פיתוח מיומנויות של למידה עצמאית, פיתוח חשיבה 
 מופשטת וביקורתית והעשרת הידע. 
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 חינוך חברה וקהילה
ית באמצעות החינוך החברתי קהילתי עוסק בחיברות מחודש ופיתוח מסוגלות עצמ

הקניית כישורים ומיומנויות, חינוך לערכים, חינוך לפנאי ומיומנויות 
 לתפקוד במרחב המשפחתי.

 התוכניות מופעלות על ידי קציני חינוך, מדריכי חוגים, מתנדבים וגורמי קהילה. 
     2020דגשים מרכזיים בשנת 

ותחום . התאמת המענה לתקופת הקורונה ושימת דגש על עבודה קהילתית 1
 המשפחה.

 . התאמת המענים החינוכיים לצרכי האסיר ותקופות המאסר.2
 . בניית מסלול הכשרה לקצין החינוך  3
 

 הקול של האסירים –תחנת "רדיו פוקוס"  .1
 .2017והחלה לשדר ב מאי  2016תחנת הרדיו  הוקמה בדצמבר 

גור דרך הרדיו מופעל על ידי אסירים ומשדר לכלל בתי הסוהר הפליליים במעגל ס
 ערוץ טלוויזיה.

 כאשר תכני השידור מוקלטים מראש. 
האסירים המועסקים ברדיו נבחרו בהתאם לקריטריונים והוכשרו למקצועות 
הרדיו )עריכה, תחקיר, הגשה והפקה( ועובדים תחת הדרכה ופיקוח של צוות 

 מקצועי קבוע. 
אינפורמטיביים, הרדיו חושף את המאזינים למגוון רחב של תכנים שיקומיים, 
 תעסוקתיים, ועוד. לדוגמא פנייה לשילוב בתכנית שיקום.

ניסיון תעסוקתי במקצועות הרדיו שעשוי להגדיל את סיכוייהם  האסירים צוברים 
 בחברה. 

את ההשתתפות ברדיו מלווה קבוצה טיפולית תומכת בהנחיית קצין חינוך ועובד 
 סוציאלי. 

 
 
 
 
 
 
 
בבית סוהר חרמון ומבוססת  2018התוכנית הוקמה בשנת  –תוכנית "שיקום הדדי"  

 על עקרונות השיקום ההדדי בעבודה עם בעלי חיים.
האסירים והכלבים הופכים למטפלים ומטופלים בו זמנית. האסירים מסייעים 
לכלבים בשיקומם וחינוכם תוך כדי רכישת מקצוע והכלבים מסייעים 
לאסירים בתהליכים שיקומיים הקשורים ליכולת ליצור קשר בינאישי 

 מקדם.
ממצאי מחקרים מראים כי לצד שיקום וטיפול בבעל החיים מטפח האדם 
את היכולת לחוש אמפתיה, לרכוש אמון ולפתח כישורים חברתיים 

 )אחריות, התמדה, סבלנות, סובלנות, גבולות( ומערכות יחסים תקינות.
ית מאמץ כל אסיר או זוג אסירים כלב שנאסף מכלביות במסגרת התוכנ

ייעודי  לכלבים נטושים. הכלב מתגורר עם האסירים בתא הכליאה במבנה 
שהותאם למגורים המשותפים ולאחזקת הכלבים. לאסירים הובנה סדר יום 
מותאם הכולל שילוב בין תעסוקה/לימודים/שיעורים מעשים ועיוניים 

ווי טיפולי של האסיר. כשמסתיים תהליך האילוף בנושא אילוף כלבים וכן לי
עם הכלב, מתחיל תהליך של איתור משפחה מאמצת המתאימה לכלב. 
האסירים המסיימים את תוכנית הלימודים וההכשרה יקבלו תעודת  כלבן 
זו  ו/או מאמן מטעם "תנו לחיות לחיות" ומרכז "קשר אדם חיה". תעוזה 

 בקהילה בתחום זה עם שחרורם.מקנה להם אפשרות להשתלב תעסוקתית 
 20 -תקן בתוכנית כלבים  20 -תקן בתוכנית אסירים

 מספר אסירים בוגרים מספר הכשרות:

7 70 
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 לא כולל אסירים וכלבים פעילים כיום בתוכנית •
 
 . "אל מנארה " תוכנית להעצמת האסיר הערבי המשוחרר 3

במסגרת יעדי הארגון למיגור הפשיעה בחברה הערבית פותחה התוכנית 
"אלמנארה" מגדלור לקהילה העוסקת ב"העצמת האסיר הערבי המשוחרר 

 ושילובו בחברה הערבית כמשפיע על החברה".
ברה הערבית והשפעתם התוכנית הינה תכנית חדשה וכוללת עיסוק במאפייני הח

 על היכולת לשמר את תהליך השיקום שהוחל בבית הסוהר.
ייחודה הינו במעורבות הקהילה בתהליך באמצעות שילוב מנטורים ממקומות 

 המגורים של האסירים.
 מטרות התוכנית: 

 . העלאת מודעות בקרב האסירים לסוגיות ואתגרים בחברה הערבית.1
ייחודית תוך חיזוק הקשר בינם לבין . העצמת האסירים המשתתפים בת2 וכנית 

 הקהילה אליה הם חוזרים. 
 .  הגדלת סיכויי האסירים המשתתפים בתוכנית להשתלב בקהילה לאחר שחרורם.3

וייקחו בה חלק   אסירים. 20התוכנית תופעל במחוז צפון, בבית סוהר חרמון 
מפגשים כאשר בסיום הקבוצה וסמוך למועד שחרורם, ישובצו  19תתפרש על פני 

האסירים במקומות ההתנדבות בליווי והדרכה של צוות החינוך ומנטוריים 
 מתנדבים מהקהילה.   

      
 הקניית מיומנויות וכישורי חיים 
ת מונחות על ידי קציני חינוך ועוסקות בהקניי -. קבוצות פסיכו חינוכיות 1

מיומנויות וכישורי חיים. מטרת הקבוצות הינם לאפשר לאסיר לפתח 
ן  ניסיו יכולות חשיבה, למידה ואימון על מנת לעשות שימוש יעיל בידע, 

 וערכים במגוון רחב של הקשרים.
באופן זה נשאף לפתח אצל האסיר מודעות חברתית, חשיבה ביקורתית, חשיבה 

 תפתח ועוד.יצירתית, מסוגלות עצמית, דפוס חשיבה מ
 :2020מצ"ב פילוח לשנת 

 
 מחוז מס' קבוצות

ן 325  צפו
 מרכז 351
 דרום 429

 סה"כ 1,105
 
 
 –. "כלכלת אסימונים" 2

נוער, טעוני פיקוח.  תכנית הפועלת במסגרות של אוכלוסיות מיוחדות כדוגמת 
מטרת התוכנית היא שינוי דפוסי התנהגות לא יעילים שנלמדו במהלך החיים 

 באמצעות כלכלת אסימונים. 
זו האסיר יכול "להרוויח" אסימונים על התנהגות חברתית רצויה, ולאחר  בשיטה 
 מכן להחליף את האסימונים בדברים שהם בבחינת חיזוקים חיוביים עבורו. 

 
 
 

מספר כלבים 
 מאומצים:

מספר כלבים 
שהשתתפו 

 בתוכנית

מספר אסירים 
 בוגרים

מספר אסירים 
משתתפים 

 בתוכנית

48 54 45 55 
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 חיים: . תכניות שיקום בעזרת בעלי3
תוכניות התערבות של שיקום בעזרת בע"ח מסתייעות בבעלי חיים כדי לשפר את 

 תפקודו הפיזי, החברתי, הרגשי והקוגניטיבי של האדם. 
תכניות אלה מפתחות אצל האסיר יכולת אמפתיה, אחריות, חמלה, קשר ותקשורת 

 באמצעות המגע והקשר עם בעל החיים.
 יכים שיקומיים.שימוש בכלי זה מוביל להאצה בתהל

 מרחבי חי, בבתי סוהר אשר  5בשב"ס פועלים היום 
 צפון מרכז דרום
 אופק אשל 

)ט.פ( -ניצן  מג"ן 
)ט.פ/קשישים(  מעשיהו 

 שטה

 
 אסירים. 239קבוצות בהן שולבו  19התקיימו  2020בשנת 

 
 עבודה קהילתית של ק. החינוך .2

באגף מתמקדות בפיתוח תכניות ההתערבות הקהילתיות אותן מפעיל קצין החינוך 
אחריות אישית ומעורבות בחיי האגף  ובכך מובילות ליצירת אקלים אגפי 

 מטבי.
 התוכניות מופעלות באמצעות שני ערוצים: 

הפעילות מתקיימת בכל אגף, תכני הפעילות  -פעילות ב"מרחב הקהילתי"  4.1
 מגוונים ומאפשרים לצקת תוכן משמעותי הרלוונטי לחיי האסירים באגף

גיבוש העשרה והשראה.  בעזרת פעילויות 
 :2020מצ"ב פילוח לשנת 

 
 מחוז מס' קבוצות

 צפון 135
 מרכז 155
 דרום 262
 סה"כ 552

 
 

"אסירים למען אסירים" פיתוח מנהיגות חיובית, מעורבות חברתית, אכפתיות  4.2
ואחריות בחיי האגף ובבית הסוהר בכלל. באמצעות קבוצות לעזרה עצמית 

(n.a  קיום , פנימי ועוד(, הפעלת חוגים )כדג' לימוד שפות, חוג מוסיקה(
וועדים באגפים )כדג' ועדות תרבות( ושיפור המרחב האגפי )פרויקטים 

 לשיפור חזות האגף(
 :2020מצ"ב פילוח לשנת 

 
 מחוז מס' קבוצות

 צפון 23
 מרכז 38
 דרום 22
 סה"כ 83

 
 המשפחתיהקניית מיומנויות לשיפור התפקוד 

תוכניות לשיפור התפקוד המשפחתי אצל האסיר פותחו על מנת לענות לצרכים 
 הייחודיים איתם מתמודד האסיר עם כניסתו למאסר.

הנחת הבסיס בתוכניות שלנו היא שהדגשת ההוויה הבריאה במשפחה בעזרת 
גידול הילדים, תאפשר הצלחה  הדרכה לגבי אופן התפקוד במשפחה, אופן 

זוגי ותהווה כלי מקדם ותומך בתהליך שיקומו של האסיר /בתפקוד ההורי
 במהלך המאסר ועם שחרורו חזרה לחיק משפחתו ואף תמנע דור שני לפשע. 
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 מצ"ב פירוט התוכניות:
 

 :2020מצ"ב פילוח קבוצות בתחום המשפחה לשנת 
 מחוז מס' קבוצות

 צפון 40
 מרכז 22
 דרום 29
 סה"כ 91

 
ניהול זמן פנאי   מיומנויות להקניית 

פעילויות פנאי, מספקות לאסירים הזדמנות לפתח כישורים חדשים, ליצור יחסים 
 חברתיים, התפתחות אוטונומיה אישית וכישורי קבלת החלטות.

 
)לדוגמא, תחרותיות, שיתוף  עמדות ומיומנויות הנרכשות תוך כדי פעילויות הפנאי 

ויצירתיות( עשויות להשפיע על עולם העבודה פעולה, יחסים בין אישיים 
 .  ועל התפקידים החברתיים שהאסיר נדרש אליהם עם שחרורו

לדפוסי התנהגות נכונים בשעות הפנאי יש השפעה חיובית על הבריאות הגופנית, 
 הנפשית והחברתית ועל יכולתו להתמודד עם לחצים נפשיים.

 ם ומתנדבים. פעילות זו מונחות ע"י ק. חינוך, מדריכי חוגי
פעילות פנאי בלתי מונחית כוללת שרותי  ספרייה, משחקי חברה, פעילויות ספורט 

 וכלים לטיפוח עצמי של כישורים יצירתיים.
 

 חוגים  .1
מסגרות החוג ניתנות לאסיר בתום יום העבודה/לימודים וכוללים חוגי העשרה 

)אומנויות, מקצועות ב , חוגים מקצועיים  , )מחשבים, שפות ועוד( מה ועוד(
פיתוח אורח חיים בריא )ספורט, חדר כושר ושיטות הוליסטיות(, מיומנויות 
)ניהול כלכלי, אימון ועוד( וקבוצות של תרפיות באמצעות אמנויות  חיים 

 ובעלי חיים.
.  החוגים מונחים על ידי מדריכים באמצעות  זכיין חיצוני

 :2020מצ"ב פילוח לשנת 
 

 מחוז מס' מסגרות

ן 107  צפו
 מרכז 160

 דרום 73
 סה"כ 340

 
 נתונים אלה נכונים לתקופת קורונה 

 
כ  אסירים.  3000 -מסגרות חוג מידי שבוע בהם משתתפים כ 200בשגרה מופעלים 

  –.שירותי ספריה 2
כותרים בתחומים שונים כגון: ספרי  45,000 –ספריות בהן כ  27בשב"ס פועלות 

, לימוד  וקריאה. מדי שבוע  השאלות ספרים  1000  -מבוצעות כעיון
 בממוצע.

 חינוך לערכים
 חינוך ערכי הינו תהליך משמעותי בעבודה עם אסירים. 

מטרתו פיתוח תחושת שייכות וחיבור לערכים חברתיים בחברה הנורמטיבית אל 
 מול החברה העבריינית ממנה הוא מגיע. 

ונתינה, אדיבות ו סובלנות וערכים הדגש הינו על: כבוד לאדם ולחברה, עזרה 
 פלורליסטיים ובהם היכרות עם נרטיבים שונים ותרבויות שונות.

 
 מצ"ב סקירה של תוכניות חינוכיות להקניית ערכים: 
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 התוכנית בשיתוף עם מדור כוחות הביטחון ב"יד ושם". –."ניצחון הרוח" 1
זיכרון השואה בקרב האסירים תוך עיסוק בערכים  מטרת התוכנית הינה הנחלת 

יברסליים אנושיים תוך חיבור לכוחות האישיים וההתמודדות במצבים אונ
 .  השונים בחיינו

במסגרת התוכנית לומדים האסירים על התקופה והתהליכים ההיסטוריים 
ניצול  והאנושיים שהובילו לפתרון הסופי. האסירים נחשפים לעדות של 

 ם".שואה ובסופו של התהליך יוצאים לסיור לימודי במוזיאון "יד וש
מעורבות וחיבור רגשי של האסירים בתוכנית מובילים מידי שנה לשיתופי פעולה 

ניצולי שואה.  קהילתיים עם 
 

 מחוז מס' קבוצות:

ן 5  צפו
 מרכז 8
 דרום 5

 סה"כ 18
 
 
 תוכנית חינוכית קהילתית  -."עשרת ימי תודה" 2

 מתקיימת בימים שבין יום הזיכרון לשואה ולגבורה ליום העצמאות. 
 הופעלה התוכנית לראשונה בבתי הסוהר.  2019בשנת 

מטרת התוכנית הינה פיתוח היכולת לחשיבה חיובית וראיית הטוב והיכולת 
 להודות על כך. 

התהליך נעשה באמצעות שיח חינוכי ערכי במעגלי החיים השונים בבית הסוהר: 
חיובי בין האסירים לבין עצמם, בין אסירים לסגל המוביל ליצירת אקלים 

 ברחבי בית הסוהר.
 לא התקיימה התוכנית, עקב התמודדות עם משבר הקורונה. 2020בשנת 

ימי הזיכרון הממלכתיים מציינים על ידי מערך החינוך בבתי  –.  ימי אזכור 3
זיכרון, מעגלי שיח,  הסוהר במגוון גדול של פעילויות הכוללות טקסי 

 ילתיים באגפים. למידה, פינות זיכרון ופעילויות במרחבים הקה
ימים אלו מאפשרים לקיים שיח עם האסירים על החיבור והשייכות לחברה 
העוסקת בתכנים דומים במקביל  ועל היכולת להתמודד עם משברים 
,לזהות הזדמנויות  ולאפשר  צמיחה מתוך הקושי ועל כלים  ואתגרים 

 לפיתוח חוסן אישי וחברתי.
 למען הקהילה. התנדבות אסירים  –. התנדבות בקהילה 4

התנדבות אסירים למען הקהילה הינה הביטוי הערכי לתהליכים החינוכיים 
 המתקיימים בבית הסוהר. 

ההתנדבות נותנת מענה לצורך בהשתייכות, צורך בהצלחה  ולצורך להיות משמעותי 
 ומועיל.

מחקרים מעידים כי התנדבות תורמת לגיבוש הזהות העצמית ומגבירה את תחושת 
 האחריות האישית והחברתית. 

לא אחת מתארים האסירים את מעשה ההתנדבות כבקשת סליחה וחרטה על 
 ההתנהגות העבריינית שאפיינה אותם.  

ואה מצ"ב התנדבויות של אסירים עם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים וניצולי ש
 שפועלות לאורך שנים ובאופן קבוע:

 
 מחוז שם התוכנית פועלת משנת:

כפר שיקומי לאנשים עם  -"עלה נגב" 2007
 מוגבלויות

 דרום

 מרכז גדרה אנשים עם מוגבלויות -"מעונות מוריה"  2015
 תמיכה נפשית וחברתית בניצולי שואה -"עמך" 2013
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עם מעון פנימייתי לאנשים  -נווה כנרת" 2016
 מוגבלויות

 צפון

 בית ספר לחינוך מיוחד בחיפה –"גניגר"  2015
 סה"כ  

 
והתמודדות עם משבר הקורונה התאפיינה בעשייה קהילתית נרחבת עם  2020שנת 

יוזמות והתנדבויות חדשות למען הקהילה  האסירים באגפים ויצרה 
נטיעת עצים בחורשת הנופלים, חלוקת ערכות בידוד  -כדוגמא: קק"ל

לתושבי הצפון דרך מחלקות הרווחה, פנימיית "בית הנער", מעון 
,  -לאוטיסטים בכפר הנוער "בן שמן", "בית אפל" פנימיים לילדים בסיכון

לאנשים עם מוגבלויות, כפר הילדים "נווה  –מרכז יום "תמר" באשקלון 
מופע של הרכב מוסיקאלי של אסירים  -הרואה" באשקלון, בתי אבות בחיפה

 החגים ובתי חולים ברחבי הארץ.בתקופת 
 
במסגרת שיתוף פעולה בין האגודה למלחמה  -. מבצע התרמה ארצי "הקש בדלת"4

אנו משתתפים במבצע "הקש בדלת"  2003בסרטן לשב"ס, החל משנת 
 הארצי.

לצד התרומה הכספית, הפרויקט תורם להגברת המודעות למניעה וטיפול 
 דית ושותפות בקהילה.במחלה, מקדם מסר של נתינה, ערבות הד

מיד שנה מגיעים מרצים מטעם האגודה למלחמה בסרטן ומעבירים הרצאות 
 לאסירים על אורח חיים בריא ונזקי העישון.

הרצאות בבתי הסוהר בפריסה ארצית באופן מקוון  62התקיימו  2020בשנת 
 אסירים. 1500-והשתתפו כ

 
 קשרי קהילה

 רבים, טרם שחרורם וחזרתם לקהילה. בפני האסירים עומדים חסמים  ומכשולים
לרוב האסיר צריך להתמודד עם סטיגמה, אי מסוגלות אישית והעדר "חזון" מעבר 

וניכור.   לחיים בכלא שמגבירים תחושות של בידוד 
פיתוח קשרי קהילה עוד בתקופת המאסר מהווה מעטפת הוליסטית, מגוונת 

אסיר חזרה בחברה ויצירתית שמאפשרת לטייב את תהליך ההשתלבות של ה
הן מהצד של האסיר והן מהצד של הקהילה אשר נחשפת לנעשה "מעבר 

 לחומות".
נועדה לסייע  -מערך המתנדבים בשב"ס הפעלת מתנדבים במערך החינוך 

ולתרום לאסיר בפעילויות ובתחומים שונים, כתוספת לפעילות המקצועית 
 .השוטפת וכולל מתנדבים יחידניים ומתנדבים מטעם עמותות

באמצעות המתנדבים אנו יכולים להרחיב את תחומי התוכן הניתנים לאסיר 
נוער  יוגה, פעילויות ספורט, הכנה לצבא לקטינים, תנועות  כגון: מדיטציה, 

 ועוד.
 מתנדבים הפועלים באופן קבוע אחת לשבוע בבתי הסוהר.  120מדובר בכ

 מצ"ב סקירה של מספר פרויקטים בשיתוף עם הקהילה: 
 

תכנית צהלה פועלת בשיתוף פעולה עם עמותת  -.  "צהלה" ביס"ר אופק1
 . 2013"צהלה" כהכנה לגיוס הנערים באופק פועלת משנת 

אגף "צהלה" באופק מיועד לקטינים שמעוניינים לעשות שינוי באורח 
חייהם וסדר היום שלהם מובנה ברוח צה"ל: אימוני כושר, לימודי מורשת 

 קרב וערכים.
מלווה במתנדבים רבים: עמותת צהלה, המכללה לפיקוד טקטי של התוכנית 

הצבא, ארגון חמש אצבעות, חיל חינוך ומתנדבים פרטיים רבים יוצאי צבא. 
התהליך כולל שיתוף של המשפחה וחיבורם למשמעות הגיוס לצה"ל, על מנת 
לתת מעטפת רחבה ככל הניתן. בתום שהותם בכל הם עוברים למכינה קדם 

 ם ממשיכים לגיוס צבאי.צבאית ומש
נערים. נער שלישי יתגייס באפריל  2מאז פתיחת האגף התגייסו לצה"ל 

2021 . 



 

 

 

136 
 

 
הוקם שבט של תנועת הצופים בביס"ר אופק הכולל מדריכים  2003-ב –. צופים 2

בוגרים של תנועת הצופים ובני שירות לאומי מהתנועה שמגיעים פעמיים 
 אר שבטי הצופים הפרוסים בארץ.בשבוע להעביר פעולות צופים כמו בש

המפגשים כוללים פעולות ערכיות בחינוך למנהיגות, פיתוח וחיזוק ערכי 
הדמוקרטיה, קידום שוויון הזדמנויות לצד טקסי אש, בישול צופי, בנייה 

 בחבלים וסנדות ופעילויות שיא הכוללות: יום שבט, פורימון ועוד. 
תחושת שייכות ומכוונת  ההשתתפות של הנערים בפעולות מעניקה להם

אותם לקחת אחריות. הנערים מובילים חלק גדול מהפעולות ומעלים את 
הנושאים שמעניינים אותם לסדר היום ובכך מעודדים ומלמדים את הנערים 

ויוזמות חברתיות.  לעשייה 
 
מניעתית עבור תלמידי בתי ספר תיכוניים  -תוכנית הסברתית  –. שלהב"ת 3

 "ל.ולחיילים בבסיסי צה
התוכנית מהווה חלק מסל תוכניות השיקום המוצעות על ידי מערך החינוך 
וכוללת העלאת מודעות להשלכות השימוש בחומרים ממכרים, הקניית 

חברתיות ופרו אקטיביות למען  -ערכים, פיתוח תחושת שייכות, עמדות פרו
 הקהילה.

צף התוכנית מבוססת על סיפורם האישי של אסירים אשר נמצאים על הר
התמכרותי ומיועדת לאסירים שמצויים בתהליך גמילה/או סיימו מחלקות 

ונקיים מכל חומר ממכר.  לטיפול בהתמכרויות 
 ) ייעוצי )שפ"י רציונל ועקרונות התוכנית נבנו בשיתוף השירות הפסיכולוגי 
של משרד החינוך ובשיתוף הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול 

המניעה המונחות בבתי ספר ובצה"ל ומכוונת  ומהווה חלק ממכלול תוכניות
נוער.  לחזק את יכולת ההתמודדות עם התנהגויות סיכוניות בקרב בני 

מפגשים של העברות מסר בבתי הספר הניתנים  35-מידי שנה מתקיימים כ
נוער הנחשפים לנושא זה.  2000-למעלה מ  בני 

 קורונה.לא התקיימה התוכנית, עקב התמודדות עם משבר ה 2020בשנת 
 
4. קבוצות תמיכה ושיתוף שנפגשות  –)נרקומנים  אנונימיים(  N.A. קבוצות  

ישראל שהם בעלי רקע  n.aלשיחה ותמיכה הדדית בהנחיית מפעילים מטעם 
 של שימוש בסמים ולעיתים גם אסירים לשעבר.

מטרת הקבוצות הוא מפגש של אנשים אשר חווים חוויות דומות, נתקלים 
 בעלי רקע חיים דומה ועוזרים אחד לשני להתגבר.במצבים דומים ו

 1500-קבוצות בפריסה ארצית בהם משתתפים כ 40-מידי שנה מתקיימים כ
 אסירים. 

 
מפגש בו הסטודנטים לתאטרון פועלים אחת לשבוע  –תאטרון קהילתי 

ויוצרים תאטרון מקורי מתוך נרטיב  המפגש המורכב  בסדנא עם אסירים 
 ורמטיבי.שבין האסיר לאזרח הנ

מטרות התאטרון הקהילתי: מטפח את האינדיבידואל כיוצר, מאיץ 
תהליכים חברתיים מעצם היווצרותם בדינמיקה הקבוצתית, ומאפשר 
התמודדות עמם במסגרת הקבוצה. האסיר מקבל הזדמנות לתקשר ולבנות 
מערכת יחסים עם קבוצות נורמטיביות שאינן מגיעות מהעולם העברייני 

 איך לתקשר עם קבוצות כאלו לאחר שחרור מהכלא.וכך גם לומד 
  -לרוב בסיומו של תהליך מופקת הצגה והצפייה בה פתוחה לקהל הרחב

ויוצאת דופן  למפגש זה יש חשיבות  גדולה בכך שזו  הזדמנות חיובית 
בשעתם הטובה ובכך  -לקבוצות שונות לפגוש אסירים בתוך מסגרת כליאה

 לואים ועל סיכויי שיקומם.לקדם עמדות חיוביות יותר על כ
 

למרות מגבלות הקורונה התקיימה תוכנית של "תאטרון און ליין"  2020בשנת 
סטודנטים מהחוג  10-אסירים מבית סוהר חרמון ו 10באופן מקוון בשיתוף 

 לתאטרון באוניברסיטה העברית בירושלים.



 

 

 

137 
 

 
 

 תוכניות חינוכיות עם האקדמיה: .3
עותי של אסיר/סטודנט ומקדמות את תכניות אלו מתאפיינות במפגש משמ

 ההיבט השיקומי במפגש המחודש של האסיר עם העולם  הנורמטיבי. 
מפגש המלווה בחוויות של הצלחה, אמונה בכוחות והיכולות האישיים 

 והתמודדות עם התיוג.
 

שנת התחלת 
התוכ

 נית

שת"פ עם מוסד  תיאור התוכנית
 אקדמי

מחו שם התוכנית
 ז

בעולם סדנא העוסקת  2013
המשפט וזכויות 
חברתיות ערכיות 

בחברה 
 הישראלית

סיום התכנית בהצגת  
משפט מבוים 
שאותו כתבו 
והציגו האסירים 

שהשתתפו 
 בתהליך.

המרכז 
הבינתח

ומי 
הרצליה

- 
הפקולט

ה 
למשפטי

 ם

קליניקת 
"משפ

ט 
רחוב

" 

מרכ
 ז

תאטרון קהילתי און ליין  2020
בתקופת הקורונה 
בשיתוף עם החוג 

 לתאטרון.
קבוצת אסירים 

וסטודנטים 
נפגשים מידי 
שבוע על המסך 
ויוצרים דינמיקה 
קבוצתית של 
מפגש האחד עם 
השני  באמצעות 

כלים 
 תאטרוניים.

 

האונ' העברית 
ירושלי

 ם

ן  תאטרו
קהיל

 תי

צפו
 ן

)קול,  2020 קורס אקדמי 
סיפור, תמונה( 

לסטודנט משותף 
ים לחינוך 

ואסירי וקולנוע 
ם מביס"ר 

שעסק  שטה 
בעיבוד של 
סיפורים קצרים 
מחיי האסירים 

שע והסטודנטים 
ובדו, הוקלטו 
ונערכו לסרטונים 

 קצרים
 

המרכז 
האקדמ

ויצו  י 
 חיפה

"קול, סיפור, 
תמונ

 ה"

צפו
 ן
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 הכשרות לקציני החינוך: 

 התקיימו הכשרות בסיסיות לקציני חינוך  
וכו'   התקיימו הכשרות לפיתוח מקצועי בתחום ההורות, התמכרויות, הפרעות קשב 

 
 

 ענף פסיכולוגיה
 כחלק מפיתוח תחום הטיפול באסיר בשב"ס. 2016הענף הוקם בספטמבר 

הענף זכה להכרה להתמחות בפסיכולוגיה שיקומית ע"י משרד הבריאות החל 
ימינולוגים, הפועלים שולב בענף מערך הקר 2019. בנובמבר 2016מינואר 

 בבתי מעצר. 
, קרימינולוגים המועסקים בכל בתי מעצר. 2020בשנת   הצטרפו למערך הפסיכולוגי 

ייעוד 1  . 
. אבחון וטיפול באסירים שעשויים להוות סיכון משמעותי לסובבים אותם 1.1

ולחברה ואסירים בעלי צרכים קליניים מורכבים כגון הפרעות אישיות, 
וקוגניטיביות. מדובר בעשייה שמתקיימת הן בשטח והן בעיות נפשיות 

 במסגרת עבודת מטה. 
 
 
 
 
 . חזון 2

. פיתוח מומחיות ומצוינות בתחום המקצועי )הפסיכולוגיה השיקומית 2.1
והפלילית והקרימינולוגיה הקלינית( בשב"ס, על מנת למצב את הענף 

ן כמוביל בתחום בישראל ובעולם, ולקדם את תחום שיקום  האסיר בארגו
 כולו.

 
 . תחומי העיסוק המרכזיים 3

 . אבחון 3.1
נעשים לאסירים ע"י  -. אבחונים פסיכודיאגנוסטים והערכת מסוכנות 3.1.1

פסיכולוג, בהתאם לפניות של ועדת מאסרי עולם, ועדות שחרורים, פניות 
של הצוות הטיפולי בבתי הסוהר בשאלות אבחנתיות ולצורך התאמת 

 ם, אבחונים להתאמה לטיפול בבעיית קשב וריכוז ועוד. תוכנית שיקו
 

. דרישות לאבחון פסיכודיאגנוסטי המופנות לענף מוועדות חיצוניות 3.1.2
ומיחידות בתי הסוהר השונות הינו במגמת עלייה. התפלגות מקור ההפניות 

 29% 2020-מגלה ששיעור ההפניות נותר על כנו לעומת השנה קודם, כאשר ב
מוועדת קציבה. יתר  9%יות נבעו מוועדות שחרורים, ועוד מכלל ההפנ

)וועדת מאסרי עולם, הפניות מהיחידות(. -ההפניות היו פנים  ארגוניות 
 

וועדת חנינות )קציבה( 3.1.3  2020יום עיון שהתקיים בדצמבר  –. חיזוק הקשר עם 
היווה הזדמנות נוספת לחדד את משמעות האבחון הפסיכולוגי לוועדת 

 והקריטריונים להפניה. קציבה 
 

זו בוצעה העברת מערך מבחני אישיות וקוגניציה לתשתית מקוונת.3.1.4  . בשנה 
 

הערכה המבוצעת ע"י קרימינולוג קליני, מתבצעת  –. הערכה קרימינולוגית 3.1.5
ונועדת לזהות עצורים בעלי סיכון אובדני ובעלי צרכים  לעצורים בבתי מעצר 

 ם. מורכבים, ולתת מענה בהתא
זו.  2020במהלך   מוסד וטויב תהליך של הערכה 

 
 טיפול 

 . טיפול פסיכולוגי פרטני 3.1.6
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מתקיים בהנחיה משותפת עם עובד סוציאלי. התקיימו  –. טיפול קבוצתי 3.1.7
קבוצות טיפוליות מסוג זה, במסגרות אשר כללו טיפול בעברייני מין, 

 ם, וחולים כרוניים.אלימות, נשים, אסירים שפוטים למאסרים ממושכי
טיפול זה נעשה ע"י הקרימינולוגים בבתי מעצר.  –. טיפול קרימינולוגי פרטני 3.1.8

 מדובר בטיפול קצר מועד המיועד לעצורים לימים ועד תום ההליכים. 
קרימינולוגים מעבירים קבוצות טיפוליות, בהנחייה  -. טיפול קבוצתי 3.1.9

ר בתחום של הפחתת מצוקה, מערך משותפת עם עובדים סוציאליים, בעיק
 תומכים והסתגלות מעצר. 

 . שילוב  מערך הקרימינולוגים בענף פסיכולוגיה 3.2
, בהליך מעבר 2019. מערך הקרימינולוגים הועבר לענף פסיכולוגיה בסוף שנת 3.2.1

 סדור.
 מקצועית -עבודת מטה/ רב 3.3

. הובלת עבודת מטה רב מקצועית לשינוי שיטת האבחון והטיפול באסירים 3.3.1
:  R.N.Rעל פי מודל   בדגש על 

 מאסרים ממושכים .3.3.1.1
)תכניות מרמה ותעבורה( .3.3.1.2  הערכת תכניות טיפול 
 תפיסת הפעלת הטיפול בבתי מעצר .3.3.1.3
ייעודי לאלימות  .3.3.1.4  עדהתערבות קצרת מו –טיפול 

 
 

 תעסוקה:
 

מערך התעסוקה, אחראי על ריכוז מכלול הטיפול בתעסוקת האסירים,  .1
 הכשרה מקצועית לאסירים ותפעול מערך מרכזי השיקום היצרני.

 
 מערך התעסוקה הינו חלק ממערך הטיפול והשיקום באגף האסיר. .2

 
 תחומי טיפול עיקריים: 5מערך התעסוקה כולל  .3

 עסקית.שיווק, יזמות והתקשרות  - 
וייצור. -   תכנון 
 הכשרה מקצועית. - 
 כספים. - 
 - .  יעוץ משפטי

 
 מטרות

 
צמצום הרצידיביזם באמצעות שיקום תעסוקתי יצרני תוך הקניית יכולת                   .1

 מקצועית לאסיר המשתחרר.
קביעת מערך התעסוקה כמרכיב מרכזי וחיוני בהוויית פעילות בית הסוהר  .2

 משמעותי.כגורם תקוני 
מיצוי הפוטנציאל האנושי של האסירים בתחום התעסוקה והקניית  .3

 כישורים והרגלי עבודה לצורך תפקוד נורמטיבי בחברה.
להוות חלק אינטגראלי במערכת המשקמת והמשולבת להבניית תוכנית  .4

 שיקום וטיפול אישית לאסירים המתאימים.
 

 התעסוקה כגורם משפיע
 

  לק ממרכיבי סדר היום בפעילות האסיר, התעסוקה כח –תחום הביטחון
וניוון.  לניצול זמן בעיסוק חיובי, הפגת מתחים, לחצים ומניעת בטלה 

  שיפור תנאי מחיה בזכות קבלת תגמולים, תמיכה  –התחום הכלכלי
 במשפחה ואופציית חיסכון לאסיר.
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  הקניית הרגלי עבודה, מתן הכשרה מקצועית והענקת  –התחום החברתי
.ניסיון מקצו  עי מעשי

  העצמת כוחות האגו, אמונת האדם בעצמו, תחושת מסוגלת -התחום הנפשי, 
 ומשמעות

  לחיים גם בתנאי הכלא. 
 

 ההוויה העסקית

 .מודל התפעול מבוסס על פעילות בתקציב מותנה בהכנסה 

  הדילמה הניצבת בפני מערך התעסוקה הינה החלטה בין חוסר תעסוקה
טיביים פחות, בשל כך קיימים מצבים מוחלט לבין תעסוקה בתנאים אטרק

שבהם מערך התעסוקה נאלץ להגיע להסדרי העסקה ותגמול בקטגוריות 
 שונות בכדי לממש את המטרה המרכזית.

  ההתקשרות עם יזמים פרטיים לביצוע עבודות קבלנות הינה התקשרות
עסקית המתקיימת בשוק דינמי עם תחרות חופשית ומכאן שאין הסכמים 

 הסכמים המשתנים בהתאם לזמן, מקום ולמצב עסקי נתון. קבועים, אלא
 
 

 2020שנת פעילות  מגמות סיכום
 

עסקה בהישרדות. עם תחילת השנה,  2020פעילות מערך התעסוקה בשנת  .1
ברבעון הראשון של השנה פרצה מגפת הקורונה. עם התפרצות המגיפה בארץ 

מערך הוחלט ע"י הממשלה על סגר כללי, במקביל הופסקה פעילות 
 התעסוקה במפעלים.

 
במקביל לכך, נדרש מערך התעסוקה להמציא את עצמו מחדש, והחל לייצר  .2

אסירים בתוך האגפים  500בתוך האגפים מוצרים לטובת הקורונה. הועסקו 
בעבודות לייצור מוצרי הקורונה ועם התקדמות המגיפה עלה מספר 

 האסירים המועסקים.
 

המערך להתמודד עם החלטת בית במקביל לכל אירועי הקורונה נדרש  .3
המשפט בעניין עתירת האסיר שמואל קריב נ' שב"ס בדבר העלאת תגמולי 

זו ניתנה על רקע עזיבתם של  כ יזמים בגין העלאת  8-אסירים. החלטה 
 , במפעלי היזם.2020תגמולים קודמת, מינואר 

 
נגיף הקורונה שנת העבודה  .4 לא הייתה יציבה.  2020בתחום היצרני בשל 

אסירים מועסקים לעומת  1,800-ספר המועסקים עמד על ממוצע של כמ
 .2019אסירים בשנת  2400

 
לביצוע התקשרויות לייצור בהיקפים  2020לקוחות אסטרטגיים בשנת  .5

 גדולים 
את היקפי ההזמנות במקביל  בכל שנה מערך התעסוקה פועל להגדיל                 

כגון: משטרה, משרד הביטחון, הרשות ייצור למול לקוחות גדולים להיקפי ה
 8-עמד על למעלה מ 2020וכדומה. היקף המכירות בשנת    לכיבוי והצלה 

. מיליון   ₪ 
וגופים בריאותיים שונים  .6 עבודות קבלנות: המערך ייצר לגופים ביטחוניים 

נגיף הקורונה, כגון: משקפי מגן, מסכות בד, הסבת  מוצרים להגנה מפני 
לחלוקים, ייצור מחיצות פרספקט וכדומה. היקף סרבלים לערדליים ו

.מיליון  7 -המכירות במוצרים אלו עמד על למעלה מ  ₪ 
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בוצעה פעילות שיווקית ממוקדת תוך שימוש בערוצי תקשורת מגוונים לשם  .7
זו המערך הפיץ לוח שנה  חשיפת פעילות מערך התעסוקה. לשם השגת מטרה 

 שולחני ועדכן את אתר האינטרנט שלו. 
 

בודות חוץ: עם פרוץ נגיף הקורונה בישראל הופסקה פעילות העסקת ע .8
אסירי  130-האסירים במפעלים מחוץ לכותלי בתי הסוהר. לאור זאת, כ

 .2020שיקום לא יצאו לעבודה מחוץ לכותלי בתי הסוהר החל מחודש מרץ 
 

     -הבטחת איכות .9
, פעל מערך התעסוקה לאשר את פעיל    - ותו היצרנית תחת כגוף טכנולוגי יצרני

תו תקינה  בינ"ל, בוצעה אחזקת מערכת אבטחת איכות שדרוג לתקן  
9001:2015 ISO. 

 
בוצעה אחזקת המערכת הניהולית במרכז היצרני  בביס"ר אשל, בטיחות וגהות   - 

 .  14001ISOלתקן איכות הסביבה   OHSAS 18001בעבודה 
 
 

 
 הרבנות הראשית לשב"ס

 
 השירותים הדתיים מערכת על מופקדת ,ס"לשב הראשי הרב של בראשותו

 הרבנות פעילות עיקר. הדתות כל בני ולסוהרים לאסירים הניתנים
,הכשרות בתחום שמירת הינה  הענקת וכן ישראל ומועדי שבתות 

 תורנית תקונית כולל פעילות דתית פעילות וביצוע דת שירותי
והתעסוקה  החינוך הטיפול מערך גורמי כל של משולב במערך

 כמחלקה מאורגנת ס"לשב הראשית הרבנות .בארגון הקיימים
 התקון חטיבת ובכפיפות לראש הראשי הרב של בראשותו הפועלת

 . האסיר באגף
 תחומי עיסוק

 .אבטחת ופיקוח הכשרות 

  הפעלת מערכת התקון התורני הכוללת: מדרשות תורניות, אגפי לש"מ
ות, פרויקטים תורניים, ואג"ד, הפעלת מפגשי סדנא וקבוצות תורני

 שיקום תורני.

 .הפעלת בתי כנסת לסגל ואסירים 

 .אספקת תשמישי קדושה 

 .מתן סיוע לאסירים לקיום מצוות 

 .אספקת שירותי דת לאסירים לא יהודים 

 .ארגון אירועים לחגים והרצאות תורניות 

 .ימי עיון ומורשת לסגל שב"ס 

 .הפעלת מתנדבים בתחום הדת 

  סרבני גט.טיפול באסירים 

  מתן מנות בד"צ לאסירים דתיים וחרדים העומדים בקריטריונים עפ"י
 פקודת שב"ס.

 .עריכת חופות אזכרות ובריתות מילה 

 .מתן מענה ראשוני בנושא ז"ח במצבי חירום 

 .פרסום נהלי רבנות, תיקוף וכתיבה 

 .  מתן מענה ביחידת נחשון לעצורים וסגל ע"י רב יחידת נחשון

 מרכז ההדרכה "ניר" לקורסים ולכשרות המטבח.מן מענה תורני ב 
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  מתן מענה תורני בשגרה ובחגים לאור התמודדות שב"ס עם מגפת
 הקורונה.

 
 
 

 מערך הכשרות

  מערך הכשרות בשב"ס עובד עפ"י עיקרון של מעגלי אבטחה אשר נותן
 מענה הולם לשמירת הכשרות.

  הכשרות.פריסת מערך מצלמות כשרות לצורך פיקוח ושמירה על נהלי 

  נגיף הקורונה גויסו למטרת מבצע הכשרות עקב התמודדות שב"ס עם 
אזרחים בלבד, הכשרת המטבחים היתה בעיקר  10-לפסח  מכשירנים כ

בכוח פנימי של סוהרים ואסירים בניהול רב היחידה, במבצע הוכשרו 
ויחידתיים מטבחי חלוקה,  247 מטבחים הכוללים מטבחים מרכזיים 

 כל ומטבחונים ליחידות המיוחדות.אגפיים, חדרי או

 .מתן תעודות כשרות לכלל היחידות בשב"ס 

 .ניפוק למטבחים מערכות מיכון מתקדמות בתחום הכשרות 

 .ביצוע ביקורות פתע וכן ביקורות מתוכננות ביחידות 

  התאמת מכרז מיכון מטבחי לנהלי שבת וחג ע"פ הנחיות הרבנות
 הראשית לשב"ס.

 ך התאמתו לשימוש בשבת וחג.טיפול במיכון קיים לצור 

  הפעלת פיילוט מכשיר מדידת חומר "סטרילי" לשימוש מדויק במטבחי
 שב"ס.

 .אפיון יומן כשרות חדש המותאם לכלל דרישות נוהל כשרות 

 .תיקוף נוהל כשרות מעודכן ומפורט 
 

 אספקת מנות מזון "מהדרין" לאסירים חרדים
ית, מספק השב"ס מנות מזון למרות שמטבחי שב"ס מתנהלים ברמת כשרות מיטב

 בכשרות
 מהודרת.

ובנוהל חדש  1.22.00הקריטריונים לקבלת מנות כנ"ל מופיעים בפקודת הכשרות 
( וקביעת הזכאות ע"י ועדה מחוזית 30-1005)נוהל  12.2019שפורסם בחודש 

 ובאישור רע"ן שירותי דת וכשרות וק.ניהול אסירים מחוזית.
ן  350-כבממוצע חודשי היו  2020בשנת  אסירים בכל חודש שהיו זכאים למזו

"מהדרין" עקב גידול באוכלוסיית האסירים והעצורים החרדים קיימת 
 מגמת עליה בזכאים למנות מזון "מהדרין".

וועדות  רבנות שב"ס מנהלת את מתן האישור לזכאות מזון מהדרין באמצעות 
 מחוזיות וארציות.

 350 -סה"כ מקבלי בד"צ כ
 

 במערך הטיפול המשולבהתקון התורני 
 

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

ישראל. לשם כך מפעילה הרבנות יחידות חינוך תורניות )מדרשות( אגפים לשומרי 
 ת, ופועלתמצוו

.  מול הרשות לשיקום האסיר בתחום השיקום התורני
 

 המדרשות התורניות
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  הרבנות הראשית לשב"ס מפעילה מדרשות תורניות בכלל בתי הסוהר ובתי
 המעצר.

 .שב"ס מתקצב את כל המדרשות 

  מדרשות אלו פועלות ככיתות לימוד וכמדרשות אגפיות ובמקומות מסוימים
והנם תחת פיקוח והנחיה של הרבנות  במרכזי דת מרכזיים ביחידות

 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.

 ית לימודים חודשית, מותאמת עפ"י המדרשות התורניות פועלות ע"פ תכנ
רמת הלומדים ובמחזוריות של ארבעה רבעים בני שלושה חודשים כ"א 
במחזור שנתי. בסיום כל רבע שנת לימודים מוענקת לראויים תעודת סיום 

 והדברים נקלדים במערכת "תיק תקון תורני".

  מדרשות אלו משתלבות באופן משמעותי ובולט במערך העסקת אסירים
 הסוהר ומותאמות כ"חליפות תקון" במסגרת הטיפול המשולב. בבתי

  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.

  מכרז מדרשות חדש ומשודרג, המכרז רבנות שב"ס כתבה והוציאה לפועל
, עקב הנחיות הקורונה פעימה ראשונה של 11-2020החל לפעול בחודש 

מדרשות שהופעלו באמצעות  5מסגרות ועוד   23מדרשות תורניות מנתה 
 אסירים עוזרי הוראה בתמיכת רב היחידה

 :להלן פירוט הפריסה הארצית של המדרשות ומס' התלמידים 
 
 

 מיוחדותפעילויות 

  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:
ל בית המקדש וכליו תוך כדי התבוננות לימוד חוויתי ע -"בלבבי משכן אבנה"

 פנימית על תכונותיהם, תפקידם הרוחני והשלכתם למהלך חיינו
 התיקון והתשובה לאור משנתם של גדולי החסידות והמוסר. -"לב חדש"

יציאת מצרים ע"פ סולם ההגדה": הקניית כלים אמונים לקיום תהליך: "סור מרע 
 דה של פסח.ועשה טוב" על פי מוטיבים המופעים בהג

 בלמידה שבועית בתוכנית הלימודים. -גדולי ישראל
 בלמידה שבועית בתוכנית הלימודים. -בקיאות בתנך -תנ"ך

למידה בנושאי החגים על התקופה כחלק מציר הזמן היהודי  -היסטוריה יהודית
 -כחלק 

 מתכנית הלימודים.
יווי רב מדרשה מעבר לכך קיימות יוזמות מבורכות לעידוד כתיבה של אסירים  בל

כדוגמת קונטרסים "שושנת העמקים" ו"עמק הברכה" שהינם קובץ 
מאמרים של אסירים שלמדו במדרשות התורניות וסיכמו את החומר הנלמד 

 בכתבי עת ראויים ואיכותיים.

 "כתיבת הגדה פרטית לכל אסיר במדרשות התורניות. -"ההגדה שלי 

  פרויקט: "תורה ועבודה" רבנות שב"ס בשיתוף מערך התעסוקה מפעילה את
נועדה  -הכשרה  . הפעילות  מקצועית לאסירים הנמצאים באגפים התורניים 

להעניק לאסירים אלו כלים לפרנסה בכבוד במסגרת הקהילתית במקצועות 
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ישימים בקהילה הדתית וכגון: קורס משגיחי כשרות, ספרות לגברים, מחסן 
 ממחשב ועוד. 

  167-קורסים עקב מגבלות הקורונה  9: 2020סה"כ התקיימו במהלך שנת 
 מסיימי קורסים.

 
 ואג"ד מ"לש אגפי

 

 ומצוות תורה שומרי אסירים עבור ייחודיים אגפים הינם מ"לש אגפי. 

 החרדים  האסירים והן הדתיים האסירים עצמם את מוצאים אלה באגפים
חיים  להמשך ופורייה יציבה קרקע להם מעניקה אשר קהילתית במסגרת

גם  בקהילה לקליטה תקווה המאסר ומתוך במסגרת גם עבורם הנורמטיבי
 .ויעילה מיטבית בדרך המאסר לאחר

 שמירת  התחייבות חוזה על חתומים התורניים באגפים השוהים אסירים
 .הכללים באגף

 
 2020 שנת לסוף נכון תורניים אגפים
 45 צלמון צפון

 240 מעשיהו, אילון, רימונים מרכז
 35 דקל דרום
 320  סה"כ

 
 תוכניות שיקום תורני לאחר המאסר

  גורמי רבנות שב"ס בשיתוף האגף התורני ברשות לשיקום האסיר ובשיתוף 
ויוצרת תכניות שיקום לאחר המאסר לאסירים  טיפול בבית הסוהר. מפנה 

 השפוטים בעיקר בתחום הסמים, עבירות רכוש, אלמ"ב.

  קרקע יציבה לשחרור אסירים אלו מופנים למסגרות תורניות המקנות להם
 מבית הסוהר ויציאה לחברה.

  כול עבודה מול  71אסירים לתוכניות אלו והתקבלו  472הופנו  2020בשנת
 היחידה למאסרים קצרים בשיתוף רש"א.

 
 פעילות מתנדבים 

  מערך המתנדבים ברבנות שב"ס הינו מהווה תמיכה ועזרה להפעלת הפעילות
 ומהווה סעד רוחני לאסירים.הבלתי פורמלית בתחום התורני דתי 

  הפעילות הינה מגוונת ומושתתת על מתנדבים המשויכים לארגוני מתנדבים
 שונים ואנשים פרטיים.

  עקב מגבלות הקורונה פעילות המתנדבים היתה מצומצמת  2020במהלך שנת
 וכוונה יותר פעילות מקוונת.

  באופן פעילויות מתנדבים כולל פעילויות  800-התקיימו כ 2020בשנת
 פרונטלי/מקוון.

  נותן מענה איכותי  לחינוך הבלתי פורמלי על ידי עמותות מערך המתנדבים 
 רבות השותפות.

 
 פרויקטים ייחודיים

  פרויקטים ייחודים הנעשים באגפים תורניים: לימוד בחברותות, רמב"ם
נותנות מענה  יומי הכולל תוכנית לימוד מסודרת ומבחנים ,המסגרות 

 ם בתעסוקה או בחינוך.לאסירים הנמצאי

  פרויקט "מגדלאור" שינוי תפוסי חשיבה בדרך תורנית בשיתוף רב ועו"ס
 בביס"ר "אלה".

 נ.ר בשיתוף רבנות שב"ס. -סדנאות כישורי חיים.  זוגיות ע"י עמותת י
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   תוכנית לימי החופשה של מורי המדרשה, תוכנית  -פעילות תגבור קיץ
 כלל בתי סוהר.ייחודית המופעלת ע"י רבני היחידות ב

  ארגון תזמורות אמנים ומשמחים לכלל בתי סוהר בכל תקופות החגים
 ובמשך כל השנה. 

 
 שונות דתות עם פעילות

רבנות שב"ס אמונה על פעילות ומתן שירותי דת לאסירים בני הדתות  •
 השונות המצויות בבתי הסוהר.

 . נוצרים )כולל עובדים זרים(  הפעילות ניתנת בעיקר לבני הדתות 

 .פעילות זו לרוב מתבטאת בימי החגים וכן בפעילות חודשית קבועה 

העמותות המרכזיות המתנדבות ומפעילות תחום זה בשיתוף הרבנות הם:  •
בית האור, בית חסד והמשרד לענייני דתות. בשנה האחרונה התקיימו 

 -פעילויות  לכ 43 –מפגשים מקוונים לצורך תפילות החג. סה"כ התקיימו 
 נוצרים. אסירים  440

 

  ן רבנות שב"ס מקיימת קשר הדוק עם בית הדין השרעי הגדול ובתי הדי
השרעים בכלל לצורך מתן סיוע ומענה לאסירים בני הדת המוסלמית. כמ"כ 
יו"ר  רבנות שב"ס מקיימת פעילות לאסירים המוסלמים בשת"פ עם 

 האיממים שייך אבו עלי כיואן.
 
 

 הסוהרים בסגל וטיפול מבצעים
 

  חופות לסגל.עריכת 

 .עריכת לוויות/ אזכרות לסגל שב"ס 

  ן השתתפות בלוויות ואזכרות למשפחות הסגל כולל עשרות האזכרות לציו
 יום השנה לחללי אסון הכרמל.

 .השתתפות הרבנות בטכס בני/בנות מצווה 

 .טיפוח ואחזקה שוטפת בתי כנסת לסגל 

 .נטיעות עצים בט"ו בשבט 
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 מערך הרפואה
 

 :רקע
, קובע כי "כל הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו בהתאם לכל 1996-חוק זכויות החולה, התשנ"ו

דין ובהתאם לתנאים ולהסדרים הנוהגים, מעת לעת, במערכת הבריאות בישראל". חוק ביטוח 
, מעגן  את זכותו של כל תושב לשירותי בריאות בהתאם לחוק. 1994-בריאות ממלכתי, התשנ"ד

ד של החוק נקבע כי "כל תושב זכאי לשירותי בריאות לפי חוק זה, אלא אם כן הוא בעקרונות היסו
אסיר זכאי,  - 1971-זכאי להם מכוח חיקוק אחר". לפי פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב

בין היתר, ל"טיפול רפואי הנדרש לשם שמירה על בריאותו, ותנאי השגחה מתאימים לפי דרישת 
הסוהר". יוצא אפוא, ששב"ס הוא המופקד על בריאות האסירים גם על פי רופא של שירות בתי 

 חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
פקודת הנציבות "הטיפול הרפואי באסיר" קובעת כי "אסיר יהא זכאי לסל השירותים הרפואיים 

ידי קופת החולים הכללית למבוטחיה, אשר יינתן בישראל, באיכות סבירה -הבסיסי הניתן על
סביר והכל בכפוף לשיקול דעת רפואי ובמסגרת מקורות המימון העומדים לרשות שב"ס". ובזמן 

לפי חוק זכויות החולה, מחלקת הרפואה של שב"ס היא "מוסד רפואי", ולקצין הרפואה הראשי 
של שב"ס, העומד בראש מערך הרפואה )קרפ"ר(, נתונים הסמכויות והתפקידים של מנהל מוסד 

 רפואי לפי חוק זה.
עוסק במתן שירותי בריאות כוללניים לכלואים,  ,ערך הרפואה של שב"ס, הכפוף לאגף האסירמ

 .מתן מענה לצרכי האסיר בהתאמה לצרכי הארגון ,תוך הקפדה על ערכי היסוד של השב"ס
השירות הרפואי כולל רפואה ראשונית ורפואה יועצת,  רפואה מונעת, שיקום וטיפול פליאטיבי; 

 פול במכורים לסמים ובנגמלים ע"י נרקולוגים. רפואת שיניים וטי
וכן, פועל לשיפור בריאות הסוהר  ,בנוסף, מספק מערך הרפואה שירותי עזרה ראשונה לסגל

 .והקניית אורח חיים בריא
 .מערך הרפואה אחראי גם על ההיערכות הרפואית ומתן מענה רפואי במצב חירום

שוף לביקורת ובקרה ע"י גופים לאומיים מערך הרפואה נמצא בחזית התדמית הארגונית, ח
ובינלאומיים אשר עיסוקם בבריאות ובזכויות האדם, ומחויב לשקיפות, מקצועיות, אדיבות 

 ושירות לקוחות פנים וחוץ.
 

 :ייעוד
אחריות מטה על שירות רפואי איכותי, אנושי וזמין ברמה המקובלת ברפואת הקהילה, תוך מתן 

 האסיר והסוהר.מענה לצרכים הייחודיים של 
מתן מענה כולל ברפואת השגרה, רפואת החירום ובריאות הנפש תוך כיבוד ערכי כבוד האדם 

 ובעים מהיות השב"ס ארגון ביטחוניוהחברה, והתחשבות בדרישות והתנאים הנ
 

 :עיקרי הפעילויות
 :רפואת האסיר

 :פעול מערך הרפואה הראשוניתת
מערך הרפואה הראשונית מספק שירותי רפואה לאסירים באמצעות מרפאות הנמצאות בבתי 

 הכלא ובבתי המעצר.  
ניות וכן למניעת תחלואה הרפואה הראשונית נדרשת למתן מענה למחלות אקוטיות וכרו 

 .EBM-, עפ"י הנחיות קליניות, מדדי האיכות ובצמוד לכללי הוסיבוכיה
  .בתי מעצר 8-בתי סוהר ו 22 -מרפאות הנמצאות ב 33לל מערך הרפואה הראשונית כו

מנהלי מרפאה הנמצאים במרפאה חמישה ימים בשבוע בשעות  33 -רופאים כלליים ו 42במרפאות 
. כמו כן ניתנים שירותי פסיכיאטריה 24/7חובשים הנמצאים במרפאות  236הפעילות וכן 

 ונרקולוגיה בהתאם לצורך.
על פעילות על פי נהלי רפואה ועל פי הנחיות קליניות ולרשום  חובת הצוות המטפל להקפיד

 ברשומה הרפואית כל פעולה או מגע עם אסיר )כולל יעוץ טלפוני או סירוב האסיר למתן טיפול(. 
 30 -אסירים בביס"ר ביטחוני וכ 30-אסירים בביס"ר פלילי, כ 20-30בממוצע יומי מטופלים 

 נבדקים בבית מעצר.
  :רפואה היועצתתפעול שירותי ה
מרפאות יועצות מתחמיות המופעלות ע"י רופאים מומחים יועצים מבתי חולים  7בשב"ס קיימות 

 בקהילה:
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 מתחם צלמון חרמון. .1
 .מתחם גלבוע שיטה .2
 מתחם רמלה. .3
  .מתחם הדרים .4
 .מתחם באר שבע .5
 .מתחם קציעות .6
 .מתחם נפחא רמון .7
 

 התחומים בהן מופעלות מרפאות המומחים הינם: 
אורולוגיה, אורתופדיה, אנדוקרינולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, זיהומולוגיה, כירורגיה, אא"ג, 

 נוירולוגיה, נפרולוגיה, עור, עיניים, פה ולסת, רפואה פנימית, קרדיולוגיה.
 

  :תפעול מכונים רפואיים
במתחם רמלה  ובמתחם באר שבע במסגרת המרפאות המתחמיות  -מכוני רנטגן 2בשב"ס פועלים 

 נים מענה ליחידות במתחם ובפריפריה  הקרובה.ונות
 חדרי פיזיותרפיה ע"י מומחים לאסירים. 13שב"ס מפעיל 

 לבדיקות אסירים. USלב, -שב"ס מפעיל ניידות לבדיקות אקו
 שירותי בדיקות אופטומטריה וספירומטריה מבוצעות בתוך כתלי שב"ס.

 עפ"י מצבם הרפואי.במר"ש ניתנים שירותי דיאליזה באופן שוטף לאסירים 
 
 
 

 :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

 שב"ס מבצע מגוון פעולות ובדיקות יזומות:
 ה.דם סמוי בצוא .1
 .ממוגרפיהמעקב  .2
 .מעקב חולי סכרת .3
 .מעקב שחפת .4
 .AIDSטיפול בחולי  .5
 .Hepatitis Cמעקב, בירור וטיפול בחולי  .6
 . מעקב עיתי אחר חולים כרוניים .7
 
 :פואה מונעתר

 מידי שנה מבוצעות בדיקות שמיעה לעובדים בתנאי רעש.
 משובצים האסירים במקומות העבודה המתאימים. –בהתאם לתוצאות בדיקות המעקב 

 
 :רפואת שיניים

סייעות בכלל יחידות השב"ס.  26 -רופאי שיניים ו 26שירותי רפואת השיניים ניתנים על ידי 
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 
 ויתרת הכליאה.  )עצור/אסיר(

 מערך רפואת השיניים בשב"ס מעניק שרותי סיוע למשטרת ישראל בתחום זיהוי חללים.
 
 
 

 :רפואת נרקולוגיה
השירות הנרקולוגי מטפל במכורים לסמים ובנגמלים עפ"י הנחיות קליניות ונהלים ארגוניים. 

 לוגיה. רופאים בעלי תעודת הסמכה לעיסוק בנרקו 16הטיפול מבוצע במרפאות ע"י 
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 מעקב השימוש בסמים ואימות מבוצע במעבדות שב"ס.
 

 :רפואת חירום
תכנון ועדכון עגלת  ,הצטיידות ,מערך רפואת החירום עוסק בשיפור המוכנות לשעת חירום, תרגול

 החייאה, תרמיל רופא ומחסן מתחמי לשע"ח.
 ונספחי רפואה. בנוסף, עוסק המערך בכתיבת תפיסת הרפואה בחירום: ריענון פקודות, נהלים

מערך רפואת חירום מייעץ ליחידות שב"ס ועוסק בהדרכת סגל 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

 
 

 :החובשים והפרמדיקיםמערך 
ימים  7שעות ביממה,  24חובשים מאיישים את המרפאות וצוותי ליווי האסירים בנחשון בשב"ס 

 בשבוע ומהווים את עמוד השדרה הרפואי לטיפול באסירים בכלל יחידות השב"ס. 
 המערך מרכז את הכשרת החובשים בשב"ס, הדרכתם ושמירת כשירותם של החובשים. 

כלל החובשים והפרמדיקים ביחידות, חובשי העתודה וחובשי היחידות המערך מפקח על 
 המיוחדות.

  
 :תחום פיזיותרפיה

הענקת שרותי פיזיותרפיה בפריסה ארצית ביחידות השב"ס ובמר"ש ע"י פיזיותרפיסטים 
 מוסמכים ומנוסים בשירות קנוי.

רם המשפר את יעילות מערך הפיזיותרפיה מהווה טיפול משלים למערך הרפואה היועצת והינו גו
 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 
 לניהול מלאי התרופות במרפאות, והנפקת התרופות לאסירים.התרופות, 

 
 :תחום המעבדות

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. 
, הן לבדיקות CAPוקסיקולוגיות משתתפות במערכת בקרת האיכות הבינלאומית, המעבדות הט

 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.
ה הקלינית כוללת ספירות דם, בדיקות שתן לכללית, איסוף שתן, ביוכימיה, בדיקות המעבד

 קרישה וניטור תרופות.
 

 :רפואת סגל
רפואת הסגל הינה רפואה המוענקת לסגל במקום עבודתו ומטרתה מתן שירותים משלימים 

 לשירותי קופת החולים. 
ס או להמשך שירות ובתנאים הענף עוסק במיון רפואי של מועמדים לגיוס, בהתאמתם לגיו

 הנדרשים לשירות הסוהר. 
הענף מפעיל ועדה רפואית לצורך בחינת מצבו הבריאותי של הסוהר והתאמתו להמשך שירות 

 ובתנאים הנדרשים למילוי תפקידו. 
 

 :הכשרת והדרכת הסגל הרפואי
 הרפואה בארגון:מערך רפואה מקיים מערך הדרכות נרחב לביצוע הכשרות ושמירת כשירות לסגל 

 .קורס מנהלי מרפאות )קורס מסמיך( .1
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 .קורס פרמדיקים )בשיתוף מד"א( .2
 .קורס חובשים )קורס מסמיך( .3
 .השתלמויות רופאים, חובשים, נרקולוגים .4
 .רענון ידע מקצועי למנהלי מרפאות .5
 .הכשרות מקצועיות לחובשים, אחיות, רופאים ורופאי שינים .6
 השתלמות החייאה. .7
 ירוע רב נפגעים(.השתלמות באר"ן )א .8
 
 

 נתונים כלליים 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(2020כיווני עשיה )
 

 :רפואת שגרה
 .)קורונה וכד'(הערכות והתמודדות עם גל תחלואה כתוצאה מפנדמיה  .1
 .חיזוק תחום הרפואה המניעתית וקידום הבריאות .2
 .מתן מענה לעלייה בכמות האסירים המבוגרים והקשישים .3
 .שיפור מדדי האיכות והבטיחות הקלינית .4
 שירותים התומכים.הרחבת שרותי רפואת מומחים וה -רפואת מומחים  .5
 

 :רפואת חירום
 .פיתוח והרחבת המענה לשביתות רעב .1
 .מערך הפרמדיקים בשב"סהרחבת  .2
 .מיסוד מערך הדרכה לסגל הרפואי והביטחוני .3
 

 :פסיכיאטריה
 .המשך הפעלת תוכנית למניעת אובדנות .1
 .בחינת הקמת מרכז פסיכיאטרי שב"ס .2
 

 :סגל רפואי
 .מתן מענה לפער המתמשך בכ"א מטפל .1
 .ארגון מערך הרפואה-יצירת מסלולי קידום ופיתוח לסגל רפואי לאור רה .2
 

 סה"כ  נתונים
 261,000   מפגשים בין אסירים לרופאי יחידות

 635,000    מפגשים בין אסירים לצוות רפואי
 600                        אסירים מקבלי תחליפי סם

 35                    אסירים חולים סיעודיים 
 500          רפואהאסירים שנבדקו בטלה 
 5,700 אסירים חולים כרוניים

 11,600 מפגשים עם רופאים מומחים בתוך הכלא
 2,585 מענה לפניות בתחום חופש המידע הרפואי

 4,700 טיפולי פיזיוטרפיה לאסירים
 52,000 טיפולי שיניים לאסירים
 3,000 צילומי רנטגן לאסירים

 1,000 לאסירים USבדיקות 
 2,700 שפעת שניתנו לאסיריםחיסוני 

 34,000 הפניות לטיפול רפואי ע"י מומחים חיצוניים
 54 מקבלי טיפול  Hepatitis Cאסירים חולי 

 10,000,000 רכש תרופות ואביזרים רפואיים
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 :טכנולוגיה
הרחבת הרכש והשימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים )ציוד רפואת מומחים, מערכת 

 מלאי תרופות, ציוד הדרכה מתקדם(.ניהול 
 

 :מחקר ואקדמיה
 פיתוח התחום.
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 לדו"ח השנתינוספים דכונים ע

 
 תגובת שב"ס פירוט הסעיף סעיף

רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות  4.10

 פרסמה בשנה החולפת

חוברות לא פורסמו השנה 

 ועלוני מידע לציבור

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות  4.11

המנהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות 

ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור, כאמור 

 לחוק 6בסעיף 

פקודות הנציבות 

רסמות לעיון הציבור מפו

באתר האינטרנט  של 

 שב"ס.

תיאור מאגרי המידע של הרשות הרשומים אצל  4.12

רשם מאגרי המידע לפי חוק הגנת הפרטיות, 

 והמטרות לשמן הוקמו ,5015-התשמ"א

 בהתאם לחוק הגנת הפרטיות

מאגרי המידע של שב"ס 

 פטורים מזכות עיון לציבור.

שבמימון הרשות, סוג הקרנות והמלגות  4.13

הקריטריונים ואופן הפניה לקבלת מימון 

 מהקרנות או המלגות

 לא רלוונטי לשב"ס

תמיכות שהעניקה הרשות למוסדות ציבור  4.14

בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של 

 המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם

 לא רלוונטי לשב"ס

והתאגידים פירוט הרשויות הציבוריות  4.16

 שהרשות אחראית על תחומי פעילותם

 לא רלוונטי לשב"ס

בתאריך   פורסם בנפרד דיווח ממונה 4.17

 ונמצא באתר 01.02.20

 

 


