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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

שימוש  בתוצרים אלו כל אין לעשות . 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

חייבים בפיצויים הקבועים בחוק בגין הפרה של קניינה הרוחני של העמותההרלוונטיםיהיו הצדדים , במקרה של הפרה של אחד מהנהלים לעיל*
אשר תכלול את הסיבות לשימוש במידע, אישור שימוש מצד שותפינו יהיה רק בהחלטה רשומה של מנהלי התחום בארגונים*
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חזון מייסדי העמותה

"זו היא מחמאה גדולה יותר מאשר כשאוהבים אותך, כשנותנים בך אמון"
-מקדונלד' ורג'ג-

זאת על מנת , פועלת למען מציאת מקומות תעסוקה לאסירים משוחררים" בחזרה לחברה"עמותת 

.לסייע להם להשתלב בחזרה בחברה הישראלית

תוך ליווי ומתן אמון תסייע בשיקומה של , העמותה פועלת מתוך אמונה כי נתינת הזדמנות שנייה

.ותתרום לחברה כולה על ידי הפיכתה למקום בטוח וטוב יותר, אוכלוסייה זו בפרט

העמותה תשאף לפעול לצד הרשויות השונות על מנת לקדם מהלכים שיסייעו לאסירים המשוחררים  

אנו נפעל הן מתוך ערכים  , בתוך כך. להשתלב בחברה ולצמצם ככל שניתן את חזרתם למעגל הפשיעה

.חברתיים והן מתוך ההצדקות הכלכליות שעתידות לבוא כתוצאה ממהלך נכון

יוביל לשיפור  , אנו מאמינים כי שילובו מחדש של אסיר משוחרר בחברה על ידי סיוע במציאת תעסוקה

.הקהילה ממנה הוא מגיע והחברה בכללותה, מעגלו האישי של האסיר המשוחרר-בשלושה מעגלים

חברה  , פועלת מתוך נכונות לקיים חברה ברוח השוויון לכלל האזרחים במדינת ישראל" בחזרה לחברה"
אנו מאמינים ששינוי חברתי מתבטא . שתאמין בעקרונות הצדק החברתי והכלכלי ותפעל למענם

כלכליים וחברתיים הצומחים מתוך  , תוך עידוד תהליכים קהילתיים, בהשפעה חזקה על מערכות כוח
.  העמותה תפעל לעידוד יזמים חברתיים ותהווה דוגמא עבורם, בתוך כך. החברה
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מטרות העמותה

בחזרהשילובםשמטרתושיקומימתהליךכחלקזאת,משוחרריםאסיריםעבורתעסוקהמקומותמציאת

.הישראליתבחברה

אותוהפשעעלעמוקהחרטההבעתתוךחוקשומריכאזרחיםבחברהמחדשלהשתלבותהאסיריםהכנת

.ביצעו

הגלוםהפוטנציאלחשיפתידיעלזאת,בחברההמשוחרריםהאסיריםאוכלוסייתשלתדמיתהשיפור

וחיזוקכלפיהחברתיתסובלנותקידוםידיעלוכן,הישראליבמשקחברותבפניזואוכלוסייהבהעסקת

.לזולתוהעזרההסולידריותתחושת

הצעותקידוםידיעלהיתרביןזאת,בישראלמשוחרריםבאסיריםלטיפולהנוגעתהקיימתהמדיניותשינוי

.זואוכלוסייהשלהעסקהלעידודחוק

שלהתדמיתשינוילמעןפעילותוכןמשוחרריםאסיריםשלהשמהתהליכיקידוםשמטרתם,עיוןוימיכנסים,אירועיםארגון

.זואוכלוסייה

.והכלכליותהחברתיותזכויותיהםבמימושהמשוחרריםלאסיריםסיועמתן

כישוריהםופיתוחהעצמיהמימוש,המסוגלותתחושתחיזוקתוךזאת,העמותהובעובדיבמתנדביומקצועיתאישיתהשקעה

.המקצועיים

.בלבדבתרומותתלויהשאינהעצמאיתכלכליתשרידותפיתוח

.בישראלהאסיריםלביןהישראליהמשקביןהמקשרהגורםלהיותהיאהמרכזיותהמטרותאחת

מטרות משניות
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מטרות קבוצתיות

מהלך הדיון  . העמותה מניחה כנגד עיניה את ערכי הכבוד והמשמעת העצמית ולכן תדאג לשמור על דיון תרבותי ואיכותי
.כאשר טובת העמותה מונחת כנגד עינינו, יהיה נטול ציניות ואגו

בדרך זו נוכל לפעול בצורה מיטבית תוך  , אנו מאמינים בהיכרות מעמיקה של כל אחד מחברי העמותה ושותפינו לדרך
.התחשבות בכל אחד מחברי הקבוצה וכן ניצור חיבור אמת בין חברינו שיוביל לתפקוד טוב יותר של העמותה

חברי העמותה  , למעשה. סל כישורים שונה ועל כן עלינו להתחשב בגיוון חשוב זה, לכל אחד מחברי העמותה, לגישתנו
באותה  . והנהלתה ישתדלו לגוון בין המשימות הניתנות לחבריה וזאת בשביל שנוכל לספוג רעיונות מגוונים ככל הניתן

נשתדל להתאים את המשימות ליכולות הפרטים בעמותה וזאת בשביל להבטיח למצות את הפוטנציאל הגלום  , נימה
.שלשמו קמה העמותה

מתוך שאיפה למצוא את הפתרונות הטובים ביותר עבור אוכלוסיית  , חברי העמותה יקדמו את הפתיחות המחשבתית
.האסירים המשוחררים

לכן נפעל ככל הניתן בצירי . אנו מאמינים שיחסי אמון ופתיחות עתידים להוביל לניהול מוצלח יותר של העמותה
הפעילות תוך אמונה מלאה בחברי העמותה ושקיפות שעתידה להוביל הן למיצוי זכויות טוב יותר מצד האסירים והן  

היכולת לדעת לקבל ביקורת בונה תסייע לשיפור תמידי  . למיצויי פוטנציאל טוב יותר הגלום בכל אחד מחברי העמותה
.של העמותה

מרביתנו עוסקים במגוון רחב של  . חברי העמותה יפעלו מתוך אכפתיות ותשומת לב כלפי כלל החברים ושותפינו לדרך
לדווח כאשר אין לנו מסוגלות לעמוד  , לכן זה שנהייה שם אחד בשביל השני ונדאג למלא מקום כשצריך, פעילויות

.יוכלו לסייע בהתקדמות העמותה וניהולה התקין–במשימה 

לעולם נזכור שלנגד עינינו יושבת המטרה המשותפת של קידום אוכלוסיית האסירים המשוחררים בישראל ונפעל לאור  
כאשר יתגלעו במהלך הפעילות קשיים תמיד נחתור לחזור למכנה המשותף ומשם ננסה לפתור את אי . מטרה זו
.ההבנות



המסקנה המרכזית היא  , חקרנו את המצב הקיים והעתיד לבוא, כחלק מהגשמת מטרותינו
שבמתווה הקיים לא יינתן מענה לכלל אוכלוסיית האסירים המשוחררים

מערכת הענישה במדינת ישראל  •
ומטרות הענישה

הנוגע במדיניות  –דורנרדוח •
הענישה והטיפול בישראל מעניק  

קו מנחה באשר למדיניות  
הטיפול הראויה

:  הרלוונטיםדוחות של הגופים •
שירות , הרשות לשיקום האסיר

משרד הפנים , הוסהרבתי 
ומשרד האוצר

הכרה של אוכלוסיית האסירים •
בישראל תוך בחינה מעמיקה של  

הקשיים בהשתלבות בחזרה 
לחברה

הרצידיביזםדוחות בנושא שיעור •
בישראל ובעולם

מחקרים וסקרים בנושא שיקום  •
אסירים בדגש על אינדיקטורים  

שמקדמים הצלחה

הבנה של מנבאים חיוביים וכן של  •
תכניות תעסוקתיות ושיקומיות  

שמצמצמים את שיעור הפשיעה  
החוזרת

היכרות עם מחקרים שנוגעים  •
בחשיבות התמיכה והסיוע כחלק  

מהצלחת התהליך השיקומי

חקר מעמיק של הרגולציה  •
בעולם המקדמת את אוכלוסיית  

האסירים המשוחררים בשוק  
העבודה

סקירת תכניות כלכליות ותמורות •
שמגיעות משיקום של אסירים 

משוחררים

היכרות עם בתי העסק  •
והמקצועות המקדמים את 

השתלבות האסירים בחברה 
ומורידים את שיעור הפשיעה  

החוזרת

הבנת פערי התקשורת בין •
הרשויות השונות המקשים על 

השתלבות האסירים במשק וזאת 
תוך ניסיון לגשר פערים אלו  

סקרים של חברת •
ManPowerGroup , בנושא

שוק העבודה  

הבנת הקשיים בקליטת עובדים •
במשק הישראלי וכן הבנה של  

המקצועות הדרושים

בחינת מחקרים הנוגעים  •
באסטרטגיות השמה חדשניות  

נוכח המחסור הגדל בעובדים

חקר מעמיק של הכשרות  •
ומקצועות האסירים במסגרת  

שירות בתי הסוהר

תעסוקה והשוק בישראלורצידיביזםשיקום המצב הקיים

מתווה המחקר

עתיד לבוא

1234



המטפלים  הרלוונטיםבין היתרונות הבולטים של העמותה מצוי הקשר הישיר לכלל הגופים 
באוכלוסיית האסירים המשוחררים 
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הקושי הגדול ביותר בסוגיית  
תעסוקת האסירים  

היעדר  המשוחררים הוא 
התקשורת בין צורכי  

התעשייה לגופים האמונים  
וטיפול באסיריםעל שיקום

בתי 100מעל 
עסק בשיתוף 

פעולה
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"בחזרה לחברה"הנהלת 

דריקטוריון

אירועים
מאיה כרמי

שיווק
חן ברי

מחקר
ליאת השלום

השמה
עומר גולדמן

ל"מנכ
פורטנויעידן 

הנהלה
פורטנויעידן 

ל"סמנכ
עומר גולדמן



"בחזרה לחברה: "מקור

בין המחלקות השונות אינטגרטוריםהמבנה הארגוני של העמותה מחייב 
בשביל שהארגון יפעל בצורה הטובה ביותר

אירועים

קורות חיים

פרויקטים

מחלקת  
מתנדבים

מחלקת  
הכשרות

שיווק

שיווק מסורתי     
(נוי הדר)

רשתות 
חברתיות   

(טובביןעילי )

אתר 
אינטרנט

גרפיקה

מחקר

שינויי מדיניות

ניתוח ומעקב  
אחר פעילות

פרסומים

השמה

קשרי אסירים

ניהול השמות

קשרי מעסיקים

IT

הנהלה

מחלקה  
משפטית

מחלקה  
אסטרטגית

מחלקה  
תפעולית

מחלקת  
כספים

גיוס כספים

אינטגרטורים



בכוונתנו להרחיב משמעותית את הפעילות תוך , עד כה העמותה פעלה במספר מישורים
הקפדה על מבנה ארגוני סדור ויעדים ברורים

יריד תעסוקה 
לאסירים ולאסירים 

משוחררים

כנסים בנושא  
שינויי מדיניות

סדנאות לבניית  
קורות חיים בבתי  

הסוהר

אנחנו בתקשורת פעילויות מרכזיות



העמותה תפעל לפי אסטרטגיה וקווי פעילות ברורים וזאת בשביל  
להשיג את יעדיה

הנצחוןמהן שאיפות 
?של העמותה

?איך נוכל לנצח

איפה העמותה  
?תשחק

איזה יכולות ואמצעים  
?חייבים להיות לנו

אילו מערכות ניהול  
?נדרשות

שיפור  , בחברה בין אם בעזרת תעסוקהסיוע לאסירים משוחררים להשתלב –מטרת העמותה 
נורמטיביםתדמיתם בחברה הישראלית או בכלל להקנות להם כלים פרקטיים לחיים 

באינטרנט ובבתי עסק המשתייכים , העמותה תפעל בבתי הסוהר
לתעשייה בישראל

ס ובאותה  "השגת שיתוף פעולה מלא עם שב
נשימה יצירת מנגנון נוסף לתנועה של אסירים  

לעמותה

משאבים כספיים , יכולת לנהל ידע ומעקב אחר השמות של אסירים
לבחינת management dashboard, להתנהלות עצמאית

התקדמות העמותה ומעקב אחר משימות

לאחר  , יש צורך בניהול שטוח ובאותה נשימה חלוקת משימות ברורה בשלב הראשוני
שהעמותה תפעל במתכונת מלאה נתחיל לגייס כוח אדם בשכר



,  ח"קויחד עם האסירים ונבנה בשלב הראשוני נערוך מפגשים בבתי הסוהר 
מענה לסוגיית מיצוי הזכויותוניתן את היריעה נרחיב בשוק כשנתבסס 

פילוח אסירים והגשת  1.
הכשרות  : נתונים

אזור מגורים, גיל, רלוונטיות

חיבור  –הצגת הפרויקט 2.
האסירים לאפשרויות  

התעסוקה שאנחנו 
מציעים

טיפים לראיון עבודה3.

בניית קורות חיים פרטנית  4.
לכל אסיר

שחרור והמשך קשר קשר טלפוני
הכנה מוקדמת  
ומפגש בבית  

הסוהר

קבועיםשני נציגים 

פרסום מודעות עם 1.
פרטי התקשרות בבתי 

גם  )הסוהר 
(בפלטפורמת הרדיו

מספרי טלפון זמינים  2.
לאסירים

שליחת פקס עם 3.
משרות רלוונטיות 

לאסירים

ביקור הנציגים בבתי 1.
לשבועיים הסוהר אחת 

בשביל ליצור חיבור  
לאסירים וכן לספר להם 

.על משרות רלוונטיות

נציגים מתאמים שיחות  2.
טלפוניות בין האסירים  
למעסיקים וכן ראיונות

,  קשר ישיר מול העמותה1.
במידה ולא נמצא מקום  

להמשיך תהליך –עבודה 
לאחר השחרור

יצירת דמות  –מלווה אישי 2.
שתלווה את האסירים  

ותבדוק את שביעות רצונו  
וכן תהייה עם היד על 

הדופק לגבי השתלבותו  
בחברה

עליו לעדכן במידית קצין משירות בתי  , במידה והאסיר מצא מקום עבודה
הסוהר וכן את הנציגים מהמרכז הבינתחומי

3 2 1



תכנית הפעילות שלנו לטווח הקרוב תאפשר לעמותה להתבסס בשוק  
בצורה משמעותית ותוכל לעשות זאת בעזרת חלוקת משימות ברורה



מחלקת 
שיווק



–פעילות מחלקת השיווק 

פרסום מידע שימושי לאסירים ולבעלי העסקים באשר  , פרסום משרות, פוסטים–ולינקדאיןפייסבוקקבוצת •

סיפורי מתנדבים  , גיוס תורמים, בפרסום נכנס מיתוג העמותה, פרסומים של אירועים והצלחות, לגישור הפער

.וכדומה

רשתות חברתיות   

לכלול את כל המידע הרלוונטי לגבי העמותה , הדף אינטרנט צריך להיות הדגל שלנו–אתר האינטרנט •
ופעילותה

פרסום אקדמאי  •
פרסום מידע שימושי לאסירים ולבעלי העסקים באשר לגישור , פרסום משרות, פוסטים-פרסום •

סיפורי  , גיוס תורמים, בפרסום נכנס מיתוג העמותה, פרסומים של אירועים והצלחות, הפער
.מתנדבים וכדומה

,   יצירת קשר עם אסירים ומעסיקים–בלוגים •

דף אינטרנט

ניהול קמפיינים שיווקיים תוך גישור בין כלל השותפים בעשייה, שיפור תדמית העמותה–יחסי ציבור ודוברות •

ב"עיתונות כתובה וכיו, רדיו, טלוויזיה, מודעות בבתי הסוהר ובקרבתם–תקשורת •

שיווק מסורתי

שיפור ויזואלי של הממשקים השונים, שיווקיםמסמכים , יצירת לוגו–מיתוג העמותה •

סרטונים של נבחרי ציבור , סיפור הצלחה, מתנדבים, מעסיקים, יצירת סרטוני תדמית של אסירים–סרטונים •

התומכים בנו

שיווקיםמסמכים , סרטונים בקנה, יודעת להכין תוצרים עוד לפני שצריך אותם, קרי–מחלקה פרואקטיבית •

ב"וכיו

גרפיקה



מחלקת 
מחקר



ליאת השלום–פעילות מחלקת מחקר 

הצעת חוק  \תיקון חקיקה קיימת)בניית אסטרטגיה והבנת הדרך הנכונה ביותר לקדם שינויי מדיניות •

(ממשלתית

א"רש, אגף מחקר–ס "שב, ר טל לוטן"ד–התאחדות התעשיינים )רלוונטיםפגישות עם אנשי מפתחי •

(קליניקת משפט רחוב–איה טל והסטודנטים שלה , מירב לוי–

נציג מהעמותה  –התאחדות התעשיינים וכדומה)רלוונטיםפעילות אקטיבית בוועדות הכנסת ודיונים •

(שמכיר את הפעילות ויודע לדבר

הכנה של תיקוני חקיקה והצעות חוק רלוונטיות כולל בניית אסטרטגיה ולובי רלוונטי לקידום שינוי  •

המדיניות

שינוי מדיניות

שביעות  , מעקב אחר התקדמות אסירים, רלוונטיםקבלת שיבוצים –פעילות צמודה מול מחלקת השמה •

(פרמטרים שונים)רצון 

סקר שביעות רצון אסירים•

סקר שביעות רצון מעסיקים•

ניתוח התוצאות ופרסומם•

מעקב וניתוח

(יפורסם ברשתות)תחקיר שנתי על פעילות העמותה •

יתכן ולשימוש פנימי בלד במידה ונחליט  ( )מספר בודד של שקפים\עמוד)סקירת פעילות העמותה •

(לפרסם

פעילות אקטיבית בבלוג תוך התייחסות לנתוני המחקר•

(שיבוא במינימום לאחר יריד מעסיקים בשביל שנוכל לעשות מחקר מעמיק)נייר עמדה משמעותי •

פסקה אחת שנותנת עובדה מעניינית על אוכלוסיית היעד  –( quick wins)מחקרי שבועי הייליט•

(יכול לכלול משהו אינפורמטיבי יותר כמו תרשימים וכדומה)שתפורסם ברשתות 

פרסומים



מחלקת 
אירועים



מאיה כרמי–פעילות מחלקת אירועים 

הכנת סדנאות בבתי הסוהר של בניית קורות חיים בשלב הראשון ובשלב השני הסדנה תכלול גם כלי  •

פרקטיים להתנהלות נכונה ומיצוי זכויות

הכנסת הנתונים בצורה מסודרת למאגר המידע המאובטח ומעקב אחר האסירים•

נוי הדר–קורות חיים 

תקציב  , ניהול  מלא שלא האירוע כולל תפעול המחלקות השונות–יריד תעסוקה לאסירים משוחררים •
ב"הגדרת יעדים ברורה וכיו, פרויקט נפרד

רתימה של פרויקט משותף עם חברת החשמל שתתחיל להעסיק אסירים משוחררים–חברת החשמל •
פיתוח פרויקטים נוספים בהתאם ליכולות העמותה•

תומר שקד–פרויקטים 

מעקב אחרי קליטתם והכשרתם, ניהולם, גיוס מתנדבים•

ב"נקודות זכות וכיו, סיוע למציאת מקומות עבודה, המלצות, מציאת מלגות–קידום מתנדבים •

שותפים לדרך, הכנת תעודות הוכרה למרצים-תעודות •

גל ברקוביץ–מתנדבים 

אחראים לעבוד בצמוד לצוות קורות חיים ולקבוע מועדים קבועים עם בתי הסוהר השונים עבור סדנאות •

ובנוסף הכשרות נוספות " אבני היסוד"מעבר של הכשרת , הכשרות של המתנדבים כחלק מקליטתם•

למתנדבים שיכולות לסייע להם בעמותה ובכלל

יצירת  –הפייסבוקיתכן בעזרת , (אסירים משוחררים, כלומר)ס  "תיאום סדנאות נוספות שלא קשורות לשב•

ב"אירוע וכיו

גולדיאןדנה –תיאום והכשרות 



הבסיס והשורש לתחילת  –" אבני היסוד"תכנית –הכשרות למתנדבים 
הפעילות בעמותה

אסירים בישראל ובעולם

עולם השיקום

רצידיביזם

תעסוקה והמשק הישראלי

אבטחת מידע

,  נתונים על מצב האסירים בישראל ובעולם
קשיים ודרכי התמודדות, זכויות

הכרה של התכניות השיקומיות לאסירים  
במהלך המאסר ולאחריו והתמורות המגיעות  

מעולם זה

וכן לרצידיביזםהבנה של מנבאים חיוביים 
בישראל  הרצידיביזםהיכרות עם שיעורי 

ובעולם

הכרות עם מחסור העובדים במשק הישראלי  
האתגרים איתם מתמודדים בתי וכן עם 

העסק

סדנה ייעודית לבניית קורות חיים עבור  
הזיכרון  אסירים משוחררים בדגש על גירוי 

בטווח זמנים קצרויצירת אמון 

טלמרקטינג

נעסוק בביטחון מידע בשביל לשמור על 
פרטיות האסירים

קורות חיים

שיעור שעתיד להכין את המתנדבים לשיחות 
הבנת התמריצים של בתי , עם בתי העסק

Pain points-העסק וה



מחלקת 
השמה



עומר גולדמן–פעילות מחלקת השמה 

ניהול הקשר מול האסירים המשוחררים•

בדיקת שביעות רצון של האסיר ומעקב אחר השמות בפועל•

קשרי אסירים

איתור מעסיקים פוטנציאליים והרחבת מעגל המעסיקים  •
טיפוח הקשר עם המעסיקים הקיימים•

קשרי מעסיקים

ארגון הידע של העמותה•

החדרת נהלים של אבטחת מידע•

IT

יצירת אינטגרציה בין האסירים לבין המעסיקים•

מעקב וביקורת אחר תהליך ההשמה של האסירים•

ניהול השמות



ישות משפטית או תאריך, מקור, מחבר

פעילות ההנהלה

בהתאם לחוק העמותות, היחידה תפעל למען קידום מנהל תקין של עמותה וכן אישור קבלת תרומות•
העמותה וכן תדאג להטמעת מנגנוני בטחון משפטיים  היחידה תפעל בשביל לנטרל איומים משפטיים הנובעים מפעילות •

במחלקות השונות בעמותה 
העמותהשל שיסייע להתנהלות התקינה ( פרו בונו)עורך דין היחידה תפעל למען גיוס •

פיזנטידרור –היחידה המשפטית 

היחידה הכספית תנהל את כספי העמותה וכן תנהיג מדיניות תקציב אחראית ותקצה הרשאות לפעילות כספית•
היחידה תנהל דוחות ותחליט על פיזור המשאבים הכספיים ותפקח על הפעילות המוניטרית•
שיסייע להתנהלות התקינה  של העמותה( פרו בונו)היחידה תפעל למען גיוס רואה חשבון •

סיבירסקיעידו –היחידה הכספית 

היחידה התפעולית תפעל למען קידום התכנית העסקית ותפעל יחד עם מחלקת האסטרטגיה בשביל ליישמה בכלל  •
העמותה

המחלקותחברי הצוות יסייעו למנהלי המחלקות בניהול השוטף והגברת האינטגרציה בין •
חברי הצוות ייצרו את תבניות העבודה של העמותה וכן יפתחו תבניות עבודה שיקדמו את מטרות העמותה•

דניאל דייגי  -היחידה התפעולית 

היחידה תפעל למען גיוס כספי תרומות•
.לצורך קידום מטרות העמותה וכן קידום מתנדביהרלוונטיםהיחידה תפעל למען שיתופי פעולה •
השארת פרטי קשר  , ערוצי תרומה ישירים מהאתר)היחידה תפעל לקידום גיוס תרומות דרך הפלטפורמות השונות בעמותה •

.ב"וכיו" עיגול לטובה"וכן גורמים חיצונים כמו ( ב"שתקפיץ התראה אצלנו בשביל שנוכל ליצור קשר וכיו

ברק אבני–גיוס כספים 

.התפעוליתהאסטרטגית תכתיב לעמותה את תכנית הפעילות העסקית וכן תדאג ליישומה בשטח יחד עם המחלקה היחידה •
שוטףהצוות יסייעו למנהלי המחלקות בפיתוח צירי הפעילות וניהול חברי •
חברי הצוות יפעלו למען מציאת אפיקי הכנסה נוספים שלא מבוססים כספי תרומה וכן יבנו תכנית פעילות וידאגו להטמעתה  •

בעמותה

אבניברק–היחידה האסטרטגית 



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

054-3382136טלפון  

http://www.backtosociety.org/

