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הועד המנהל ושותפינו לדרך, עבור ההנהלה הפנימית

2017נובמבר , בחזרה לחברה



הבהרות והגבלת אחריות

הרשות לשיקום  ", "שירות בתי הסוהר": להלן)שותפינו לדרך שלשל לבקשתם בהתאם , האסטרטגי של עמותת בחזרה לחברהבמסגרת התכנון •
ביצעה (  "שותפינו לדרך"מכאן והלאה ,או חברות וגופים שונים בתעשייה" המרכז הבינתחומי הרצליה", "התאחדות התעשיינים", "האסיר

.2018ליצירת מפת דרכים לפעילות העמותה לשנת אסטרטגית עבודה ( 2017)מחלקת האסטרטגיה בעמותת בחזרה לחברה 

,  המסגרת הנורמטיבית והמצב הקיים באשר לאוכלוסיית האסירים המשוחררים בישראל, לשיתופי הפעולהתוצר העבודה נעשה בהתאם ובכפוף •
.זאת תוך התחשבות בשינויים העתידיים לבוא וכן חישובים מושכלים ותמורות הנלוות לפעילות

אין לעשות בתוצרי העבודה כל שימוש  . לשימושה הפנימי של העמותה והיא רשאית לעשות בה כל שימוש בהסכמת ההנהלהתוצר העבודה הינו  •

יהיו שותפינו לדרך  , במסגרת השימושים כאמור( א: )נציין כי, למען הסר ספק. הנהלת העמותהבלא קבלת אישור מראש ובכתב מטעם , אחר

גורמים  שקיבלו מעמותת בחזרה לחברה וזאת עבור ידיעת או התוצרים /להעביר את המידע ול וגגם "רשאים לעשות שימוש פנימי במידע הנ

צד העמותה כלפי לא תיווצר חובת זהירות או אחריות כלשהי מצידה של (ב), (משרדי ממשלה ואחרים, כמו רשויות)בלבד ציבוריים רלוונטיים 

לא העמותה, למען הסר ספק( ג), שלישיהעמותה לצד שלישי אשר ייחשף לתוצר העבודה ולא ייראה הדבר כאילו נוצר קשר עסקי כלשהו בין 

.עבודהתישא באחריות על שימוש כלשהו שיעשה צד שלישי בתוצר 

,  התחזיות, המידע, הנתונים. שותפינו לדרךכמו גם על מידע שהועבר אליה על ידי , על מידע ציבוריהסתמכה העמותה על מנת להשלים עבודה זו •
נכונותם או  , ואין אנו מחווים דעה בדבר שלמותם, ההסברים והמצגים בהם עשינו שימוש לצורך העבודה לא אומתו על ידינו באופן בלתי תלוי

ואינה נוטלת אחריות בגין  , מחווה דעה או אישור בנוגע למידע שהועבר אליההעמותה אין , כיוצא בזאת. למעט בחינה כללית של סבירותם, דיוקם
דיוקו או מידת התממשותו העתידית

כי לאור חוסר הוודאות  מאשרים בזאת שותפינו לדרך שידוע להם , או הערכות עתידיות/או תוצרי השירותים  כוללים תחזיות ו/ככל שהשירותים ו•
במסגרת  העמותה ידי -עללשותפים או ההערכות העתידיות כפי שנמסרו /ייתכנו הבדלים מהותיים בין התחזיות ו, הנוגעת להתפתחויות עתידיות

.אלההיה והתהוו שינויים מעין , תישא באחריות כלשהיהעמותה לא מובהר ומוסכם בזה כי . התרחשותם בפועלהפעילות המשותפת ובין 

ידי העמותה -יימסרו להם עללקבל את כל ההחלטות הניהוליות הקשורות לשימוש בתוצר העבודה אשר שותפינו לדרך והם בלבד יהיו אחראים •

הינה  , לרבות מהמידע הכלול בו, יובהר כי כל החלטה הנובעת בתוצר העבודה.החלטה שיקבל בעקבות קבלת תוצר העבודה לידיוולכל 

.או מי שהורשה לעיין בתוצר העבודה/והשותף של הבלעדית באחריותו 

.של נציג העמותהמצגת זו אינה מלאה ללא דברי הסבר •

בחזרה לחברה: מקור



אסירים בישראל  



פערי  לענות על ויכולים אשר כמעט אסירים מדי שנה משתחררים בישראל 
מדיניות ראויהותונהג אחת וזאת בהינתן כוח האדם בתעשייה בשנה 

ס"מחקר שב: מקור

(2015)אסירים פליליים 12,438

ביחס למספר המאסרים( שנים5)רצידיביזםשיעור 

אסירים למאה  162–כליאה גבוה ביחס לעולם המערבי שיעור 
אלף איש

א"רשדי -מטופלים על1865אסירים משוחררים מתוכם רק 7,000

נתוני שירות בתי הסוהר

30%
47%

51%

64%

1 2 3 4+ מאסרים' מסמועצות מקומיות ישנם רכזי שיקום46-רק ב

1%

18%

32%
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55+

זהו אחד ההסברים  . לתוכניות שיקום בפיקוחמשתחררים 23%רק 
(62%)לאחוזי הרצידיביזם הגבוה 

התפלגות בתוך בתי הסוהר

התפוסה בבתי הסוהר בישראל 89%

ועדות שליש\מכלל האסירים משתחררים בשחרור מוקדם

(נווה תרצה)נשים בבתי הסוהר 

מכלל האסירים נמצאם באגפי השיקום

29%

2%

1%

קיימת קורלציה בין 
שיעור הפשיעה 
החוזרת למספר  

המעצרים

נמצא כי יש קשר ישיר בין הפשיעה לבין הרקע הסוציואקונומי ממנו  
מגיע האסיר

מסקנה אופרטיבית והתפלגות גילאי האסירים

הטיפול הנקודתי  
באוכלוסיית  
האסירים  

המשוחררים מחייב 
אותנו לפעול  

למענם



שיקום אסירים



בשנים האחרונות  , נוכח התמורות הרבות של תכניות שיקום אסירים
אם כי לטעמנו לא נעשה מספיק, יש מגמה חיובית בעולם השיקום

ס"ומחקר שבדורנרדוח , "בחזרה לחברה"מחקר : מקור

תכנית 
מותאמת  
לאוכלוסייה

השכלה
ראייה 

אינדיבידואלית  
של האסיר

תעסוקה רצף טיפולי

הוכח מחקרית כי כלל משתנים אלו מפחיתים את רמת הפשיעה החוזרת  
ומסייעים בתהליך השיקום

הכנת האסירים להשתלבות : "ההגדרה הנכונה מבחינתנו היא
מחדש בקהילה כחברים יעילים ושומרי חוק תוך הבעת חרטה  

"  עמוקה על מעשיהם הקודמים

השיקום הכרחי גם ליצירת חברה בטוחה

מחקרים רבים מוכיחים כי השתתפות בתוכניות שיקום מקטינה את  
הסיכון לפשיעה חוזרת

עלויות שיקום האסיר מחוץ לכלא עשויות להיות נמוכות מעלויות  
החזקת האסיר במאסר

עולההרצידיביזםשיעור , ללא הכשרה תעסוקתית

62% 30%

האסיר משתחרר  
מבית הסוהר

האסיר מחפש  
מקום עבודה  

מסודר

לא עובדעובד

שיעור החזרה  
לפשיעה

שיקום בעזרת תעסוקה שיקום אסירים



–יורד ככל ששיעור המסגרות השיקומיות גדול יותר הרצידיביזםשיעור 
אלמנט התעסוקה הוא המנבא הטוב ביותר להפחתת רמת הפשיעה

ס"ומחקר שב" בחזרה לחברה"מחקר : מקור

לפי גילאים וסוגי עבירותרצידיביזםשיעור  שיקום אסירים

75%

59%

49%

42%

38%

42%

40%

35%

33%

20%

12%

13%

54%

48%

48%

44%

41%

40%

34%

30%

22%

20%

20%

19%

10%

6%

11%

רכוש

סמים

סדר ציבורי

רישוי ותעבורה

אלימות

שוד

ביטחון המדינה

מרמה

מין

כלפי חיי אדם

עבירות אזרחיות

עבירות מנהליות

כלפי המוסר

עבירות כלכליות

שאר העבירות

62%

43%

–רצידיביזםשיעור 
שנים5

–רצידיביזםשיעור 
כל החיים

43%

מנבאים חיובים לשיעור פשיעה חוזרת  

19%
סיימו הכשרה  

מקצועית

24%
עבדו במפעלי  

תעסוקה

נגר–מקצוע 19%

–מקצוע 16%
תופר\חייט

מסגר–מקצוע 24%
קבוצת  
הביקורת

62%

35%

לא  \עברו
עברו שיקום

62%

24%

אסירים  
לא  \העובדים

עובדים בזמן 
המאסר

בישראל כמעט זהההרצידיביזםביחס לממוצע העולמי שיעור 

יש הטוענים כי פעילות עבריינית בגיל ההתבגרות היא נורמטיבית  
כסטייה עשויה לגרום לקיבועה  אלייההתייחסות , במידה מסוימת

והחמרתה

בני נוער בעלי שיעור החזרה לפשיעה הגבוהה ביותר

יורד ככל שהאסיר המשוחרר קיבל יותר הכשרות  הרצידיביזםשיעור 
מקצועיות ותכניות שיקומיות

משמעותי בשיעור  קיים פער( בוועדות שליש)בין אלו שקיבלו קיצור 
החזרה לפשיעה



אסירים אלו מתחלקים לשיקום  , 1%שיעורי אסירי השיקום בישראל הוא 
יתר האסירים פזורים בין מסגרות שיקומיות, הקבוצתי והפרטני

ס"ומחקר שבדורנרדוח , "בחזרה לחברה"מחקר : מקור

שיקום בבית הסוהר

של  תוכניות
הרשות  
לשיקום  
האסיר

תאטרון

הכשרות  
מקצועיות

השלמת  
בגרויות

גמילה מסמים  
ומאלכוהול

השלמת שנות
לימוד

תארים 
אקדמאיים

סדנאות 
לשליטה  
בכעסים

סדנאות 
להורות

שיעורי יצירה  
ואומנות

הוסטלים
משקמים  

פרטיים

תעסוקה  
קבועה

שיקום לאחר השחרור

אנשי טיפול

מייזמים
משותפים  

ויתר החברה עבודה בכותלי  
בית הסוהר

פעילויות 
ספורט



תעסוקה  



בעולם המערבי בכלל ובמדינת ישראל בפרט המחסור בכוח אדם  
מצטייר כמגמה עם שיעור צמיחה לא מבוטל

ManPowerסקר , "בחזרה לחברה"מחקר : מקור Group

מהמעסיקים מדווחים על מחסור בכוח אדם40%

31% 30% 31%
34% 34% 35% 36%

38%
40%

41.3%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

מעסיקים המדווחים על מחסור בכוח אדם

CAGR – 3.24%

–מבתי העסק המדווחים על מחסור בכוח אדם53%
מכשירים ומפתחים כוח אדם בחברה

מבתי עסק אלו בוחנים אסטרטגיות כוח אדם  28%
שונות

למה קשה למעסיקים לגייס עובדים חדשים

24%

19%19%

14%

מחסור במועמדים זמינים11%

מחסור בכישורים רלוונטים

חוסר ניסיון

פער בציפיות שכר

היעדר כישורים רכים

דרך  –המצב הקיים במשק מחייב בתי עסק להתמודד 
התמודדות שאנחנו נקדם היא תעסוקת אסירים  

משוחררים

המצב הקיים בשוק העבודה

10מתוך 1
מעסיקים  

מחפשים כוח  
אדם במקומות  

חדשים

העבודה היא  
אחד  

מהערכים  
החשובים  

בחיים  
המערביים

בכל שנה  
משתחררים  

אסירים  7,000
שיכולים  
להקל על 

המחסור בכוח  
אדם



המחסור בכוח אדם במשק הישראלי בא לידיי ביטוי בעיקר במקצועות  
שלאוכלוסיית האסירים יש בהם הכשרה או ניסיון תעסוקתי  

ManPowerסקר , "בחזרה לחברה"מחקר : מקור Group

המקצועות הדרושים במשק הישראלי

עובדי כפיים מקצועיים

מהנדסים

נציגי מכירות

עובדי כפיים

מנהלים

טכנאים

אחיות ועובדי סיעוד

עובדים בתחום המלונאות וההסעדה

רפואי-רופאים וצוות פרה

נהגים

המקצועות הדרושים ניתנים לאיוש  10מתוך 6
בקלות על ידי אסירים משוחררים

מרבית המקצועות הרשומים נלמדים בכלא

חלק לא מבוטל מהאסירים מקבל ניסיון מקצועי  
במהלך תקופת המאסר

K10-התאחדות התעשיינים מדווחת על קרוב ל
–משרות פנויות בתעשייה בלבד 

רתכים2,000
עובדי עץ1,000
נהגים  2,000
עובדי פס ייצור1,500

ועוד רבים אחרים

אחת המטרות המרכזיות שלנו היא להבין את הצורך  
ס כך  "עם שבפ"בשיתבכוח אדם בתעשייה ולעבוד 

שהצרכים יבואו לידי ביטוי בכשירות האסירים

צורך  
בתעשייה

הכשרות  
=האסירים

החיבור בין התעשייה לאסירים



הערך החברתי



תמיכה  
חברתית

הגדלת סיכויי 
האסיר לדבוק  
במקום העבודה

הקטנת סיכויי 
החזרה  
לפשיעה

חברה

קהילה

משפחה

אסיר

האינטרס החברתי הוא בקיומה של חברה נורמטיבית והקטנת הסיכויים  
לסטייה חברתית

הענקת משמעות לחיי האסיר

האחריות לקהילה עשויה להוביל לפיתוח חברה העברת 
נורמטיבית

תמורה חינוכית ערכית עבור בני משפחת האסיר

חיבור וחיזוק הקשר של בית העסק עם הקהילה

צמצום היקף הפשיעה והגברת תחושת הביטחון בחברה

פורטנויועידן לידרורזיו , פתרונות החורגים מהדין הפלילי–באמצעות תעסוקה רצידיביזםהפחתת : לצאת מהקופסא: מקור



TheMarker, מחקר בחזרה לחברה: מקור

לצד התמורות החברתיות החשובות ישנה תרומה כלכלית עצומה למדינה 
שבאה לידיי ביטוי הן מהפחתת הפשיעה והן מהתוספת בתוצר למשק

3.1M250 50%400M

שיעור חזרה כה גבוה לכלא עולה •
. למדינה מיליארדי שקלים

כלכלית מקיפה נעשתה עבודה •
במשרד האוצר  האחרונה בשנה 

כי כלל התועלות ממניעת  המעלה 
—חזרה של אסיר בודד לפשע 

העבודהשובו למעגל כולל •
כליאהבמתקני חיסכון •
ב "וכיונזקי פשיעה מניעת •

מצליחה להוריד  היתההמדינה אם •
אסירים 1,000באופן קבוע 

אלף  12מתוך )ממצבת החוזרים 
,  (אסירים פליליים בכלל בבתי הכלא

3–היו נחסכים לאוצר המדינה כ
.מיליארד שקל

תעסוקה יציבה לאחר  •
השחרור נחשבת גורם מרכזי 

בקהילהלהשתלבות 
מפחיתה את התעסוקה •

הסבירות לביצוע עבירות 
50%-כחוזרות בעוד 

מחקרים מדווחים שניסיון •
תעסוקתי טרם המאסר  
ורכישת מקצוע תורמים 

להשתלבותם מחדש של  
בקהילהאסירים 

מחקרים 67על של -בניתוח•
נמצא כי היסטוריה תעסוקתית  

טרם המאסר וצרכים 
תעסוקתיים בעת השחרור  

מורידים את שיעור הפשיעה 
החוזרת

אחד מיעדי העמותה לשנת •
250היא השמה של 2018

אסירים

בכפוף ליעדי העמותה לשנת  •
,  אסירים250-נסייע לכ, 2018

-נוכל לחסוך למדינה כ, קרי
₪מיליון 400

M3.1 ₪בערך מהוון

=

תועלת משיקום
מנבא חיובי  

להפחתת שיעור  
הפשיעה

2018-יעד ל

=

3.1MX0.5X250=M400



...זה רק להתחיל, עכשיו מה שנשאר לעשות

www.backtosociety.org

...רק ביחד נוכל לעשות משהו שהוא באמת משמעותי

תודה רבה לכולם

–בחזרה לחברה 
בתי עסק למען  

אסירים משוחררים

דף אינטרנט  
בהקמה

–בחזרה לחברה 
Back to Society

http://www.backtosociety.org/

